
(අටවැ� පා	
ෙ��ව - ෙදවැ� සභාවාරය) 

අංක 2(4).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 2 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2018 ඔ+ෙත,බ 12 වැ" /#රාදා 

2018 ඔ+ෙත,බ 25 වැ" 1හස්ප2�දා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ  නට �ය!ත කට$� 

* 
රසාය�ක අ& ස�'(ය ��බඳ (සංෙශෝධන) පන. ෙක/�පත — ෙදවැ�වර 

1ය2ම.  
(අමාත4 ම5ඩලෙ8 අ�ම(ය දවා (ෙ9.) 

* 
&ස	ජන පන. ෙක/�පත — ෙදවැ�වර 1ය2ම.  

(අමාත4 ම5ඩලෙ8 අ�ම(ය දවා (ෙ9.) 

* 
තස්තවාදය වැළැ=2ෙ� පන. ෙක/�පත — ෙදවැ�වර 1ය2ම.  

(අමාත4 ම5ඩලෙ8 අ�ම(ය දවා (ෙ9.) 

* 
ය� තැනැ.ත>ෙ? මරණය ස�බධෙය අලාභ අය කරගැBෙ� පන. 

ෙක/�පත — ෙදවැ�වර 1ය2ම.  
(අමාත4 ම5ඩලෙ8 අ�ම(ය දවා (ෙ9.) 

*  

අCකරණ හා බධනාගාර ප(සංස්කරණ අමාත4�!ය,— සාපරාF කාරණාවල � 
අෙන4ෝන4 සහෙයෝGතාව දැ=2ෙ� පනත යටෙ. �යමය,— 2002 අංක 25 දරන 
සාපරාF කාරණාවල � අෙන4ෝන4 සහෙයෝGතාව දැ=2ෙ� පනෙ. 2 වග(ය 
යටෙ. අCකරණ හා බධනාගාර ප(සංස්කරණ අමාත4වරයා &K සාදන ලLව, 
2018 සැOතැ�බ	 11  නැ( අංක 2088/28 දරන අ( &ෙශේෂ ගැසS පතෙ8 පළ කර� 
ලැබ, 2018.10.09  න ඉ Vප. කරන ලද �යමය අ�මත කළ $� ය. 

 
* සල#ෙණ� හ6�ව7 ලබ�ෙ� ආ9:ෙ� කට<� ය. 

 

2018 ෙන=වැ�බ 16 වැ" /#රාදා 

වාWක ���X අෙO=ෂා කරන පශ්න 
20/’18 

ගX ආනද අ[.ගමෙ? මහතා,— පළා. සභා, පළා. පාලන සහ \ඩා 
අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර  ස්̀ =කෙ8 ඇ( පළා. පාලන ආයතන සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙ8 න� කවෙ	ද; 



( 2 ) 

 

 (iii) එම එ= එ= පළා. පාලන ආයතනයට අය. වන ගාම �ලධාV වස� සංඛ4ාව 
හා පgh සංඛ4ාව  ෙකොපමණද; 

 (iv) මහ�වර  ස්̀ =කය සඳහා අ[( සථ්ා�ත 1jමට ෙයෝkතව ඇ( පළා. 
පාලන ආයතන කවෙ	ද;  

 (v) මහ�වර  ස්̀ =කෙ8 පළා. පාලන ආයතන බලගැ2ම සඳහා අමාත4ාංශය 
ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

133/’18 

ගX ෙරෝmp >මාV &ෙqර.න මහ.!ය,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (2) 

(අ) (i)  මාතෙh  ස්̀ =කෙ8 එ= එ= මැ(වරණ බලප ෙrශෙ8 ඇ( ජා(ක පාසh 
සංඛ4ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ජා(ක පාසhවල න� කවෙ	ද; 

  (iii)  මාතෙh  ස්̀ =කෙ8 ජා(ක පාසh සංඛ4ාව වැs 1jමට සහ දැනට ඇ( 
ජා(ක පාසh තවLරට.  $t 1jම සඳහා අමාත4ාංශය ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

198/’18 

ගX උදය පභා. ග�ම�ල මහතා,— රාජ4 පVපාලන හා කළමනාකරණ සහ B(ය 
හා සාමය ��බඳ අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) ව	ෂ 2013 Kට 2017 ද=වා ෙපො
ස ්ෙදපා	තෙ��ෙw පා&xWය සඳහා කyz ගෑස ්
!ල� ගැBමට වැය කරන ලද 'දල, එ= එ= ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

256/’18 

ගX ෙහේෂා &තානෙ? මහතා,— ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙr~ය ෛවද4 අමාත4�මාෙග 
ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) සබරග'ව පළා. සභාව යටෙ. පාලනය වන ෙරෝහh සහ ෙr~ය ෛවද4 
මධ4සථ්ානවල න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (ii) එම එ= එ= ෙරෝහෙh ෙසේවෙ8 �$� ෙසේවක සංඛ4ාව, තන�X නාමය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙ8 Kට අද ද=වා ෙමම ෙරෝහh සංව	ධනය 1jමට පළා. සභාව 
ෙගන ඇ( �යවර කවෙ	ද; 

 (iv) යහපාලන රජය යටෙ. ඉ Vෙ8� ර.න�ර  ස්̀ =කෙ8 ෙරෝහh පrධ(ය 
 $t 1jමට අමාත4ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 

 



( 3 ) 

 

384/’18 

ගX මmදානද අ[.ගමෙ? මහතා,— ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙr~ය ෛවද4 
අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) ව�කරෙ8 �ව.වන ල=ෂ 08කට ආසන ජනතාවෙ? ෙසෞඛ4 ත..වය 
නගා K/2ෙ� අර'� ව�කරෙ8 ෙරෝහh රජයට පවරා ගැBෙ� 
වැඩ��ෙවළ= ප��ය රජය &K �යා.මක කළ බව  ��ගෙද; 

 (ii) එම වැඩ��ෙවළ අ�ව, 2014 ව	ෂය අවස වන&ට එෙලස රජයට 
පවරාෙගන ඇ( ව� ෙරෝහh සංඛ4ාව, ෙරෝහෙh නම සහ පවරාග. 
කාලවකවා�ව කවෙ	ද; 

 (iii) ෙ� වන&ට එම ව4ාපෘ(ය �යා.මක ෙනොවන බව ��ගෙද; 

 (iv) ෙමම ව4ාපෘ(ය සඳහා අමාත4ාංශය වා	�කව වැයකළ 'දල ඉ Vප. 
කරෙද; 

 (v) ව�ක රෙ8 ෙසෞඛ4 ත..වය නඟාK/2මට ෙමම ව4ාපෘ(ය ම� &ශාල 
�/වහල= � බැ& එ ය කsන! නැවත ආර�භ කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

394/’18 

ගX �. රංk. ද ෙසො�සා මහතා,— පවාහන හා K&h �ව ෙසේවා අමාත4�මාෙග 
ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා ගමනාගමන ම5ඩලය ස� මG පවාහන බස ්රථ අතV අCෙwG 
මා	ගවල ධාවනෙ8 ෙයොදවා ඇ( බසර්ථ සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� රජය ම� � ලංකා ගමනාගමන ම5ඩලය 
ෙවත ලබාL බස ්රථ සංඛ4ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2014 ව	ෂෙ8 Kට ෙ� ද=වා � ලංකා ගමනාගමන ම5ඩලය ෙව( ර ජය 
ලැ� ආදායම සහ ඒ ෙව�ෙව KL කර ඇ( &යදම ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) 2014 ව	ෂෙ8 Kට ෙ� ද=වා අCෙwG මා	ගවල ධාවනෙ8 ෙයොදවා ඇ( 
බසර්ථ ම� රජය ලැ� ආදායම සහ ඒ ෙව�ෙව KL කර ඇ( &යදම ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ)  (i) � ලංකා ගමනාගමන ම5ඩලෙ8 ෙසේවෙ8 ෙය� K�න 'z ෙසේවක සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii)  එම සංඛ4ාව එ= එ= ෙශේ�ය අ�ව ෙව ෙව වශෙය  ෙකොපමණද; 

 යන. එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

441/’18 

ගX ජයත සමර2ර මහතා,— වාVමා	ග සහ ජල ස�ප. හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 මැ� 27 වැ�  න ඇ(� ගංව�ර හා නායයෑෙ� ආපදාෙව කzතර 
 ස්̀ =කෙ8 �	ණ, අ	ධ  හා �z හා� KL � ව4ාපාර සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව4ාපාVක සථ්ාන සංඛ4ාව, පාෙr~ය ෙhක�  ෙකොSඨාසය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව4ාපාර �z හා මධ4 පVමාණ ව4ාපාර සහ  සව්යං �1යා ෙලස ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 



( 4 ) 

 

 (iv) එම ව4ාපාර ස.ව පාලන, කා	!ක, ෙවළඳ හා ෙවන. ෙලස ෙව ෙව 
වශෙය  ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනmද?    

(ආ) (i) එෙසේ ගංව�ෙර හා නායයෑෙම &නාශ � ව4ාපාර අ�( �rගලයාෙ? නම, 

�නය, හා�ෙ8 ත=ෙසේXගත ව�නාකම, එම ව4ාපාරය �m� ගාම �ලධාV 
ෙකොSඨාසය හා පාෙr~ය ෙhක� ෙකොSඨාසය ෙව ෙව වශෙය 
ඉ Vප. කරෙද; 

 (ii) කzතර  ස්̀ =කෙ8 එෙසේ හා�� ව4ාපාර සඳහා ෙ� වන&ට රජෙය ව  
ෙගවා (ෙ9ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ව  m!� ව4ාපාVකයාෙ? නම, 
�නය, ව4ාපාරය සහ ෙගවන 
ලද ව  'දල ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv)  කzතර  ස්̀ =කෙ8 ෙ� වන&ට ව  ෙගවා ඇ( ව4ාපාර සංඛ4ාව සහ 'z 
ව  'දල ෙකොපමණද;    

 යන. එ�මා සඳහ කරෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

467/’18 

ගX ච!ද & ෙqKV මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) බLhල  ස්̀ =කය �ළ �m� අ.ෙපො.ස. (උ/ෙපළ) තා=ෂ�ක &ෂය ධාරාෙව 
පං( පැවැ.ෙවන පාසh සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසhවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට බLhල  ස්̀ =කය �ළ K�න තා=ෂ�ක &ෂය උගවන �Xවරය 
සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඔgෙ? න� හා දැනට ෙසේවෙ8 �රතව K�න පාසh කවෙ	ද; 

 (v) ඉ Vෙ8� බLhල  ස්̀ =කෙ8 K� අතර තා=ෂ�ක &ෂය පච
ත 1jමට 
අමාත4ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ෙන=වැ�බ 17 වැ" ෙසන@රාදා 

වාWක ���X අෙO=ෂා කරන පශ්න 
57/’18 

ගX (ආචා	ය) බLල �ණව	ධන මහතා,— 'දh හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග 
ඇ^මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 208ට අ�ව, ආර=ෂණ ආෙයෝජන �t� කමය 
අෙහෝK කර� ලැ�ෙwද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද;  

 (iii) උ=ත ෙයෝජනාෙව � ලංකාෙව බැහැරව සව්�ය 'දh තබාෙගන K�න 
� ලාං1කයට එම 'දh මw�මට �ෙගන එන ෙලසට කරන ලද ඉh�මට 
ෙමෙත= ලැ� ඇ( ප(චාර කවෙ	ද; 

 

 

 



( 5 ) 

 

 (iv) උ=ත අයවැය ෙයෝජනාවට අ�ව, බැං> �t� කමය හරහා �ටරට තබාෙගන 
(ෙබන 'දh ෙමරටට ෙපේෂණය කරන 1Kම �rගලෙය>ට එෙරmව රජය 
&K ෛන(ක �යවර ෙනොගනා බව �ශW්තව සඳහ 1jමට 'දh හා 
ජනමාධ4 අමාත4වරයා ෛන(ක බලය ලබාග. ආකාරය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

142/’18 

ගX ෙරෝmp >මාV &ෙqර.න මහ.!ය,— �වාස හා ඉ 1j� අමාත4�මාෙග 
ඇ^මට,— (2) 

(අ) (i) එස.් ^. �. ෙසෙන&ර.න මහතා (�rග
ක  
�  ෙගො� අංක 3/2/3/3/1/18/ -11 
ෙවzම) ජා(ක �වාස සංව	ධන අCකාVෙ8 ෙසේවෙය ඉව. �  නය 
කවෙ	ද; 

 (ii) �1යාෙව ඉව.වන &ට ඔ� දැ� තන�ර කවෙ	ද; 

 (iii) ෙසෙන&ර.න මහතා සව්�ය අ�(වාKක� කඩ2ම ��බඳව ජා(ක �වාස 
සංව	ධන අCකාVයට එෙරmව � ලංකා මානව m!ක� ෙකො!ෂ සභාවට 
පැ!�
කර (ෙ9ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) (i) එ� ප
ගැBම ��බඳ පැ!�hල, එම පැ!�hල ස�බධෙය මානව 
m!ක� ෙකො!සෙ� �j=ෂණ සහ �>. කළ �ෙයෝගය සභාගත 
කරෙද; 

 (ii) ඔ�ට ලබාL සහන සහ එම සහන ලැ�t  නය කවෙ	ද; 

 (iii) ඔ�ට ව  'දh �Vනමා (ෙ9ද; 

 යන. එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

276/’18 

ගX ෙහේෂා &තානෙ? මහතා,— &L
බල හා �න	ජනBය බලශ=( අමාත4�මාෙග 
ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙw &L
 පrධ(ය ��X පrධ(ය= (Smart Grid) බවට ප. 1jම 
��බඳව රජෙ8 ප(ප.(ය �යා.මක 1jම සඳහා ෙගන ඇ( �යවර 
කවෙ	ද; 

 (ii) ��X පrධ(ය= සඳහා  මා	ග K(යම= (Road Map to Smart Grid)  සකස ්
1jමට �යවර ෙගන (ෙ9ද; 

 (iii)  එම වැඩ�� ෙවෙළm සා	ථක.වය ��බඳව සෑ«මකට ප.  වෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

501/’18 

ගX ච!ද & ෙqKV මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජා(ක ප(ප.( හා ආ	¬ක කට$� 
අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (2) 

(අ) (i) බ5ඩාරෙවල ඇ�z කෘ�කා	!ක කට$�වල �රත වන බLhල  ස්`=කෙ8 
ජනතාවට උමා ඔය සංව	ධන ව4ාපෘ(ය &ශාල ගැට[ව= 2 ඇ( බව 
��ගෙද; 



( 6 ) 

 

 (ii) ෙමම ව4ාපෘ(ය ෙහේ�ෙව වගා හා� � ජනතාවට ව  ෙග2මට 
අමාත4ාංශය �යවර ෙගන (ෙ9ද; 

 යන එ�මා ෙමම  සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1110/’18 

ගX ගා!p ෙලො>ෙ? මහතා,— පවාහන හා K&h �ව ෙසේවා අමාත4�මාෙග 
ඇ^මට,— (1) 

(අ)  (i) 1978.12.01  න � ලංකා මධ4ම ගමනාගමන ම5ඩලෙ8 ෙසේවයට බැy� 
ෙ=. &මලෙසේන මහතා 2016.11.24  න ෙසේවෙය &ශාම ග. බව.; 

  (ii) ඔ�ට m! පාVෙතෝ�ක 'දල හා අCභාර එක�ව X. 2,047,425.25 = බව.; 
  (iii) එම 'දල 2016.12.24  නට ෙපර ෙග&ය $�ව (� බව.; 
  (iv) &මලෙසේන මහතා ��කා ෙරෝගෙය ෙපෙළන බැ& ඔ� ඉතා අසරණ 

ත..වයට ප.2 ඇ( බව.; 
  (v) ෙ� ද=වා &මලෙසේන මහතාට m! පාVෙතෝ�ක 'දල හා අCභාර එක�ව 

ෙගවා ෙනොමැ( බව.; 

 එ�මා දෙනmද? 

(ආ) (i)  &මලෙසේන මහතාට m! පාVෙතෝ�ක 'දල හා අCභාර එක�ව ෙගව� 
ලබෙද; 

  (ii) එෙසේ න�,  එම  නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1113/’18 

ගX දයාKV ජයෙසේකර මහතා,— උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘ(ක කට$� 
අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) අ�රාධ�ර  ස්̀ =කයට අය., ඉපෙලෝගම පාෙr~ය ෙhක� ෙකොSඨාසෙ8 
�ෙගොhලාගම, බැ[�ගල පෙrශෙ8  ඓ(හාKක ව�නාකම= සmත �රා&ද4ා 
®!ය= යත ¯ත ෙයොදා ග�! &නාශ කර (ෙ9ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 
 (iii) අදාළ ®!ය �ළ පැර� නෂඨ්ාව ෙශේෂ ද=නට ලැෙ9ද; 
 (iv) එම නෂඨ්ාව ෙශේෂ කවර කාලවකවා�වකට අය.දැ� අ�මාන කර (ෙ9ද; 
 (v) එම ®!ෙ8 අ�(කXව කgXද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 
(ආ) (i) එම කා	ය සඳහා අවසර ලබාL �ලධාVයා කgXද; 
 (ii) එම කා	ය KL1jම සඳහා �රා&ද4 ෙදපා	තෙ��ෙw අවසරය ලබා �   

(ෙ9ද; 
 (iii) යත ¯ත ෙයොදා ග�! ෙමම �රා&ද4ා සථ්ානය &නාශ 1jමට දායක.වය 

දැ=�වට එෙරmව ග� ලබන �යාමා	ග කවෙ	ද; 
යන. එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1125/’18 

ගX &මh 2රවංශ මහතා,— 'දh හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) එ VKංහ ටසS් ඉෙවසS්මS (ETI) න! හැ´ෙවන µල4 සමාගම � 
ලංකා මහ බැං>ෙw 
යාප ංW, එm අF=ෂණය යටෙ. �යා.මක � µල4 
සමාගම= වෙද; 
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 (ii) එම µල4 සමාගම &K තැප� 'දh �K පV  ආප� ෙනොෙග2ෙ� 
ෙහේ�ෙව තැප� m!ය බලව. අපහ�තාවලට ල=2 ඇ( බව දෙද; 

 (iii) � ලංකා මහ බැං>ෙw අF=ෂණය යටෙ.  ෙනොමැ( µල4 ආයතනවල 'දh 
තැප. ෙනොකරන ෙලස රජෙය ලබාL උපෙදස ්අ�ව ය! � ලංකා 
මහ බැං>ෙw අF=ෂණය ය ටෙ. (� ආයතනයක 'දh තැප. කළ ETI 
තැප.කXවෙ?  'දh නැවත ලබා�ම සඳහා ෙ� වන&ට �යා.මක කර 
ඇ( වැඩ��ෙවළ කවෙ	ද; 

 (iv) � ලංකා මහ බැං>ෙw අF=ෂණය යටෙ. ඇ( අ�>. µල4 ආයතන 
තැප.කXවට ෙමවැ� ගැට[ ඇ(2ම වැළැ=2ම සඳහා ග� ලබන 
�යාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන. එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, එ මද? 

1356/’18 

ගX �සත �ංW�ලෙ� මහතා,— �වාස හා ඉ 1j�  අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) ජා(ක �වාස සංව	ධන අCකාVය &K ව>ග¶ ෙරෝG K�න පghවල 
�වාස අ[.වැsයා 1jම සඳහා ආධාර 'දල= ලබා ෙදන බව දෙද; 

 (ii) එම ප(ලාභය ඉh[� 1jමට අවශ4 කරන �L�ක� සහ ඉ Vප. කළ $� 
ෙhඛන කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ යටෙ. �වස= අ[.වැsයා 1jම සඳහා ලබා ෙදන 'දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) (i) ෙ� වන&ට ඉහත සඳහ �වාස ආධාර ඉh[� කර ඇ( �rගලය සංඛ4ාව 
එ= එ=  ස්̀ =කය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉh[�කXව අතV �වාස ආධාර ලබා � ඇ( �rගලය සංඛ4ාව 
එ= එ=  ස්̀ =කය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) �L�ක� ස�රා ඇ( ඉh[�කXව Kයhලටම එම 'දල ලබා ෙද� ලබන 
 නය කවෙ	ද; 

 (iv) අ[.වැsයා කර ගැBමට තර�ව. �වස= ෙනොමැ( පැhප.වල �ව. වන 
ව>ග¶ ෙරෝGද K�න බැ&, ඔgට �වස= ඉ කර�ෙ� වැඩ��ෙවළ= 
ආර�භ 1jමට �යවර ගෙද; 

 යන. එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ෙන=වැ�බ 19 වැ" ස6දා 

වාWක ���X අෙO=ෂා කරන පශ්න 
70/’18 

ගX (ආචා	ය) බLල �ණව	ධන මහතා,— ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙr~ය ෛවද4 
අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) 'දh අමාත4වරයාෙ?  න 100 &Oලවය ��බඳ පකාශනෙ8 සඳහ පV  
ග	භB මාතාව සඳහා X�යh 20,000/- ක �මනාව= ලබාLෙද; 

 (ii) 2015 සහ 2016 ව	ෂවල� ඉහත ප(ලාභය m! � ග	භB මාතාවෙ? 
නාමෙhඛනය= ඉ Vප. කරෙද; 
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 (iii) 2015 සහ 2016 ව	ෂවල� ග	භB මාතාවට X�යh 20,000/- බැ� 
ලබා�ම ෙව�ෙව රජය &K දරන ලද 'z &යදම ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත (i) m සඳහ පකාශනෙ8 7.29 m දැ=ෙවන පV  �>. කළ උපෙදස ්
චකෙhඛෙයm �ටපත= සභාගත කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

187/’18 

ගX (ෛවද4) න
ද ජය(ස්ස මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජා(ක ප(ප.( හා 
ආ	·ක කට$� අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) ඇසබ්ැසේටෝස ්භා&තය තහන� 1jමට රජය ¸රණය කළ  නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ සඳහා බලපෑ ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iii) එම තහනම  සඳහා රජය &K පදන� කරග. &rව. ක!/ ෙහෝ &ෙශේෂඥ 
වා	තා කවෙ	ද;   

 (iv) එම තහනම ඉව. 1jම සඳහා රජය ¸L කළ  නය කවෙ	ද; 

 (v) ඒ සඳහා බලපෑ ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (vi) ය�. ඇසබ්ැසේටෝස ් භා&තය �L� බව �	ෙrශ කළ &rව� ෙහෝ 
&ෙශේෂඥය කgXද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

277/’18 

ගX ෙහේෂා &තානෙ? මහතා,— &L
බල හා �න	ජනBය බලශ=( අමාත4�මාෙග 
ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) LED බhබ !
යන 10= &L
 පාVෙභෝ�කය අතර ෙබදා �මට කට$� 
කරන ලrෙrද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ව4ාපෘ(ය සඳහා වැය� 'දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එ� ව4ාපෘ(ය සඳහා වැය කරන ලද 'දල &L
  පාVෙභෝ�කයෙග ආප� 
අයකර ගැBමට කට$� 1jම අසාධාරණ බව ��ගෙද; 

 (iv) ඉහත ව4ාපෘ(ය ෙමෙහයවන ලද ආයතනය කවෙ	ද; 

 (v) එම ව4ාපෘ(ය අසා	ථක � බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

393/’18 

ගX �. රංk. ද ෙසො�සා මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජා(ක ප(ප.( හා ආ	¬ක 
කට$� අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (3) 

(අ) (i) � ලංකාෙw පළා. සංව	ධනය සඳහා මධ4ම රජය ම� ලබා � ඇ( නව 
අමාත4 ¼රය සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

   (ii) එම අමාත4ාංශ ෙව ෙව වශෙය  කවෙ	ද; 

 (iii) එම අමාත4ාංශ සඳහා 2017 ව	ෂයට ෙව කර (� ප(පාදනය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 
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(ආ) (i)  සබරග' සංව	ධන අමාත4ාංශය ම� ව4ාපෘ( සංව	ධනය සඳහා ප(පාදන 
ෙවකර (�ෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ප(පාදනය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව4ාපෘ( කවෙ	ද;  

 යන. එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

479/’18 

ගX එස්. ^. '�>මාරණ මහතා,— සමාජ �බසාධන හා පාථ!ක ක	මාත 
අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i)    � ලංකාව �ළ අපනයන කෘ�කා	!ක ෙභෝග වගා කර� ලබන අ=කර 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)     අපනයනය කර� ලබන ෙභෝග  ව	ග (එළවz/පළ�X) කවෙ	ද; 

 (iii) එම අපනයනව
 රට �ළට ගලා එන වා	�ක &ෙrශ &�මය පමාණය එ= 
එ= ෙභෝගය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv)    ෙමම අපනයන ෙභෝග ව	ග  $t 1jමට රජය ෙගන ඇ( �යාමා	ග 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

490/’18 

ගX &kත ෙහේර. මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට$� අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) ^මාසmත ලංකා සෙතොස සමාගෙ� සාංග!ක ව4වසථ්ාව
ය අ�ව එm 
අධ4½ ම5ඩලයට �යාකාV අධ4½වරය> අය. වෙද; 

 (ii) එම සමාගෙ� අ�මත කා	ය ම5ඩලෙ8 �යාකාV අධ4½ තන�ර= (ෙ9ද;  

 (iii) 2010.01.10 Kට 2015.01.10 ද=වා කාල^මාව �ළ එම සමාගෙ� �යාකාV 
අධ4½වරය> වශෙය 1Kය� අෙය> කට$� කර (ෙ9ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) (i) ^මාසmත ලංකා සෙතොස සමාගම සථ්ාපනය කරන අවසථ්ාෙw එm ෙකොටස ්
m!යෙ? න� කවෙ	ද; 

 (ii) එම සමාගෙ� ආර�භෙ8 Kට 2015.01.10  න ද=වා කාලය �ළ මහා 
භා5ඩාගාරෙ8 ෙhක� �ෙයෝජනය කර! අධ4½ ම5ඩලෙ8 
සාමාkකය ෙලස කට$� කළ �ලධාVෙ? න� සහ තන�X කවෙ	ද; 

යන. එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

604/’18 

ගX අෙශෝක ¾යත මහතා,— පළා. සභා, පළා. පාලන සහ \ඩා අමාත4�මාෙග 
ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) වනාත&h[ව, ��Lගම Fවර ග�මානෙ8 Kට ෙර¿බානා Fවර ග�මානය 
ද=වා “ඉපැර� අ�බල� ගාÁය මා	ගය” න! මා	ගය= (ෙබන බව.; 

 (ii) එම මා	ගය ෙ� වන&ට දැs ෙලස අබල2 (ෙබන බව.; 

 එ�මා දෙනmද? 

 



( 10 ) 

 

(ආ) එම Fවර ග�මානෙ8 �ව.වන ජනතාවෙ? පහ�ව සඳහා එම මා	ගය සංව	ධනය 
1jමට අමාත4ාංශය &K  ග� ලබන �යවර කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

756/’18 

ගX ච!ද & ෙqKV මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජා(ක ප(ප.( හා ආ	¬ක කට$� 
අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) බLhල  ස්̀ =කෙ8 “[tගල ෙ9ස�වල” න! සංචාරක අවධානය= 
 නාග. පෙrශය= (ෙබන බව.; 

 (ii) එම සථ්ානය හා එම සථ්ානය අවට දැs පVසර Ãෂණයකට ල= 2 ඇ( බව.; 

එ�මා දෙනmද? 

(ආ) එම සථ්ානෙ8 KLවන පVසර Ãෂණය අවම 1jමට අමාත4ාංශය ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ෙන=වැ�බ 21 වැ" බදාදා 

වාWක ���X අෙO=ෂා කරන පශ්න 
71/’18 

ගX (ආචා	ය) බLල �ණව	ධන මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) 'දh අමාත4වරයා &K,  න 100 &Oලවය ��බඳ පකාශනෙය පකාශ කළ 
පV  ෙගො& ජනතාව &K වා�ජ බැං>වලට ෙග2මට ඇ( X�යh   
100,000/- ද=වා � ණය පා?ධනෙය 50%= කපා හV� ලැ�ෙwද; 

 (ii) ෙගො& ණය කපා හැjම ෙහේ�ෙව රජයට ඇ( � වැය බර පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ණය කපා හVන ලද ෙගො2ෙ? නාමෙhඛනය සහ එම එ= එ= 
ෙගො&යාෙ? නමට  ඉ Vෙය කපා හVන ලද ණය පමාණය දැ=ෙවන 
ෙhඛනය= ඉ Vප. කරෙද; 

 (iv) ෙගො2ෙ? කපා හVන ලද ණය ෙව�ෙව වා�ජ බැං>වලට රජය &K 
ෙ� ද=වා ෙගවා ඇ( 'දh පමාණය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

278/’18 

ගX ෙහේෂා &තානෙ? මහතා,— ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙr~ය ෛවද4 
අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වන&ට ර.න�ර  ස්̀ =කෙ8 වා	තා 2 ඇ( ෙඩං� ෙරෝG සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ස්̀ =කය �රා ෙඩං� අවදානම= පව(න බව දෙද; 
 (iii) එම ත..වය පාලනය 1jමට අමාත4ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 



( 11 ) 

 

424/’18 

ගX ඉෂා= ර�මා මහතා,— (රසර සංව	ධන, වන�2 සහ පාෙr~ය සංව	ධන 
අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (2) 

(අ) (i) 2012 ව	ෂෙ8� පලාගල පාෙr~ය ෙhක� ෙකොSඨාසෙ8, පලාගල - නෑග�පහ 
මා	ගෙ8 ආර�භ කළ “&ජයගම” රණ&X ග�මානය 2013 ව	ෂෙ8  � 
ජා(ක �වාස සංව	ධන අCකාVය ම� ජනතා අ�(යට ප. කර ඇ( බව.; 

 (ii) ෙමම ග�මානෙ8 වන අ
 �තර ගැව^ම ෙහේ�ෙව ග�මානෙ8 
ප ංWකXවෙ? එ ෙනදා කට$� KL කර ගැBම පවා ඉතාම. 
අන�Xදායක ත..වයක පව(න බව.;  

 (iii) ෙමම ග�මානය වටා අ
වැට= ඉ  1jමට ෙයෝජනා කර ඇත., ෙමෙත= එය 
KL කර ෙනොමැ( බව.;  

 එ�මා දෙනmද? 

(ආ) (i) ග�වා^ෙ? ආර=ෂාව සඳහා කsන! අ
වැට= ඉ 1jමට �යවර 
ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?        

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
757/’18 

ගX ච!ද & ෙqKV මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජා(ක ප(ප.( හා ආ	¬ක කට$� 
අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) උමා ඔය සංව	ධන ව4ාපෘ(ෙය ජලය සැපෙයන බLhල  ස්̀ =කෙ8 
ග�වල න� පාෙr~ය ෙhක� ෙකොSඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (ii) උමා ඔය සංව	ධන ව4ාපෘ(ය ෙහේ�ෙව බLhල  ස්̀ =කෙ8 වගා හා� හා 
ෙවන. හා�වලට ල=� ග�වල න� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1002/’18 

ගX පrම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— වාVමා	ග සහ ජල ස�ප. හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� මාතර  ස්̀ =කෙ8 ප(සංසක්රණය කරන 
ලද �z, මධ4ම හා මහා වාVමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii)  එ= එ= ප(සංසක්රණ කට$.ත සඳහා ඇසත්ෙ��ගත 'දල ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප(සංසක්රණ කට$�  සඳහා ෙටඩ	 කැඳව� ලැ�ෙwද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම ෙටඩ	 ලබාග. ෙකොතා.කXවෙ? ෙhඛනය= 
ඉ Vප. කරෙද; 

 (v) ඉහත එ= එ= ව	ෂවලට අදාළ ප(සංසක්රණ කට$�වල ෙභෞ(ක හා µල4 
පග(ය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (vi) එම ප(සංසක්රණ කට$�වලට අදාළ ශක4තා අධ4යන, පාVසVක සහ 
ඉංkෙX වා	තා ඉ Vප. කරෙද;  

 (vii) එම ප(සංසක්රණ කට$�වල� ඉව. කරන ලද ෙරොමඩ, පස ් ෙහෝ වැ
 
සඳහා ෙටඩ	 කැඳව� ලැ�ෙwද; 
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 (viii) එෙසේ න�, එම ෙටඩ	 ලබාග. ෙකොතා.කXවෙ? ෙhඛනය= 
ඉ Vප. කරෙද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1112/’18 

ගX දයාKV ජයෙසේකර මහතා,— Fවර හා ජලජ ස�ප. සංව	ධන සහ ගාÁය ආ	¬කය 
��බඳ අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ8 Kට ෙ� ද=වා � ලංකාවට 1V ගවය ආනයනය 1jෙ�� එ= 
ගවෙය= සඳහා ඇසත්ෙ�� කරන ලද 'දල එ= එ= ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) m සඳහ 1V ගවය ආනයනය 1jෙ�� ෙගවන ලද 'දල එ= එ= 
ව	ෂය අ�ව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ආනය�ක 1V ගවයෙග පෙයෝජන ගත ෙනොහැ1 සහ මරණයට ප. � 
ගවය සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ආනයනය කරන ලද 1V ගවය ෙව�ෙව ය�තල පහ�ක� සංව	ධනය 
1jම සඳහා වැය කරන ලද 'දල ෙකොපමණද; 

 (v)    ෙපෞrග
ක ව4වසායකයට අෙල& 1jෙ�� එ= 1V ගවෙය= සඳහා අය 
කළ 'දල ෙකොපමණද;  

 (vi) 1V ගවය ලබා�මට ෙපෞrග
ක ව4වසායකය ෙතෝරා ගැBෙ�� සලකා 
බලන ලද �	ණායක කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1141/’18 

ගX 'හ�මL න^	 මහතා,—  නැවත ප ංW 1jම, �නX.ථාපන, උ�ර සංව	ධන හා 
mL ආග!ක කට$� අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) තසත්වා� පච5ඩ.වය  ෙහෝ ජනවා	�ක ගැ/� ෙහේ�ෙව අවතැ � සහ 
Åඩාවට ප. � �rගලයට රජෙ8 �නX.ථාපන හා නැවත ප ංW1jෙ� 
වැඩසටහ යටෙ. ලබාෙදන සහන කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ අ�ව, ව	ෂ 2009 Kට ෙ� ද=වා, එෙසේ සහන ලබා� ඇ( �rගලය 
සංඛ4ාව, එ= එ=  ස්̀ =කය සහ පාෙr~ය ෙhක� ෙකොSඨාසය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය සඳහ කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1357/’18 

ගX �සත �ංW�ලෙ� මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) `>ණාමලය  ස්̀ =කයට අය. අ¶ පහ�ක� සmත Lෂක්ර පෙrශය= වන 
පද& � �ර පාෙr~ය ෙhක� ෙකොSඨාසෙ8 �m� පාසh අතV මmෙදෝදය 
&ද4ාගාරය= පැව( එකම පාසල `>ණාමලය / උ�ර කලාපෙ8 පද& 
ප[ගහවං�ව මහා &ද4ාලය බව.; 

 (ii) එම &Lහෙh ඉ කර (� මmෙදෝදය &ද4ාගාරය 2014.11.08  න හ K 
�න1 &නාශ � බව.; 
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 (iii) 2017.09.14  න නැෙගනmර පළා. අධ4ාපන අමාත4ාංශය &K  ෙමm 
ප(සංසක්රණ කට$� සඳහා X�යh !
යන 5.4ක 'දල= ෙවකර ඇ( 
බව  දවා ඇ( බව.; 

 එ�මා දෙනmද? 

(ආ) (i) &ද4ාගාරය �ෙන &නාශ 2 ෙ� වන&ට ව	ෂ 3 1/2 = පමණ ගත 2 ඇත., 
න2කරණ කට$� ආර�භ 1jමට ෙනොහැ1 2මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (ii) ප(සංසක්රණ කට$� සඳහා 'දh ෙව කර ඇත., ෙ� වනෙත= 
ප(සංසක්රණ කට$� ආර�භ ෙනො1jමට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත (අ)(iii)m සඳහ ප(පාදනවලට KL�ෙ8 කවර=ද යන සඳහ 
කරෙද; 

 (iv) න2කරණ කට$� ආර�භ කර� ලබන  නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

2018 ෙන=වැ�බ 23 වැ" /#රාදා 

වාWක ���X අෙO=ෂා කරන පශ්න 
72/’18 

ගX (ආචා	ය) බLල �ණව	ධන මහතා,— 'දh හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග 
ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) අයවැය ෙයෝජනා අංක 294 සහ 295ට අ�ව, ෙකොළඹ ෙකොටස ්
ෙවළඳෙපොෙළm ෙඩොල	 ලැ�ස�්ගත 2ම සඳහා &ෙr~ය සමාග� උනL 
කර2මට අ�ගමනය කළ �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii) ෙයෝජනා අංක 295ට අ�ව  ෙකොළඹ ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොළ පා?ධBකරණය 
X�යh �
යන 28 Kට 50 ද=වා ඉහළ නංව� ලැ�ෙwද;  

 (iii) අගාමාත4�මා &K 1mප අවසථ්ාවක� පකාශ කළ පV , “පා?ධන ලාභ 
බrද” හyවා � �යා.මක 1jමට අදහස ්කරෙද;  

  (iv) 2015 ව	ෂෙ8� �යා.මක කළ ��V වාK බrද, ෙකොටස ් ෙවළඳෙපොළ 
සංව	ධනයට ඉමහ. බාධාව= � බව ��ගෙද;  

 (v) අ¸තයට බලපාන ෙලස බL පැන2මට අදහස ්කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

279/’18 

ගX ෙහේෂා &තානෙ? මහතා,— නගර සැල�� හා ජල ස�පාදන අමාත4�මාෙග 
ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) පැhම¶hල මැ(වරණ ෙකොSඨාසෙ8, ෙදොඹගසව්.ත නමැ( Lෂක්ර 
ග�මානෙ8 දැs පාBය ජල ගැට[ව= (ෙබන බව දෙද; 

 (ii) එම ජනතාවට පාBය ජලය ලබා�මට අමාත4ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 



( 14 ) 

 

548/’18 

ගX වා�ෙrව නානාය=කාර මහතා,— රාජ4 පVපාලන හා කළමනාකරණ සහ B(ය 
හා සාමය ��බඳ අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) වසර 8 කට වැs කාලය=  ෙසේවය කර ඇ( උප ෙපො
ස ්පj=ෂකවXට 
ෙපො
ස ්පj=ෂක තන�ර ලබාෙදන බවට mට� &ෂය භාර අමාත4වරයා &K 
ජනමාධ4යට පකාශ කළ බව ��ගෙද; 

 (ii) එම උසස2්� ෙ� ද=වා ලබා ෙනො�ෙම එම �ලධාV කනසස්hලට ප. 2 
ඇ( බව දෙද; 

 (iii) එබැ& ෙපොෙරොL � පV  එම උසස2්� ලබා�මට �යවර ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම උසස2්� බලා.මක වන  නය  කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

758/’18 

ගX ච!ද & ෙqKV මහතා,— වැ&
 ක	මාත අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) බLhල  ස්̀ =කෙ8 �යා.මක වන ව� වැ&
 සමාග� සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමාග�වල න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එ= එ= සමාගම ස� 'z ®! පමාණය, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එ= එ= සමාගෙමm වැ&
 කට$�වල �රතවන 'z ෙසේවක සංඛ4ාව, 
තන�X අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) වැ&
 ෙ½තෙ8 �රත�වෙ? �වන ත..වය උසස ්1jම සඳහා වැ&
 
සමාග� ෙගන ඇ( �යවර කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

956/’18 

ගX �ෂාර ඉy�h අමරෙසේන මහතා,— &L
බල හා �න	ජනBය බලශ=( 
අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) ¯	යබල �ෂප්ාදනය සඳහා රජය &K සහන ණය ෙයෝජනා කමය= 
�යා.මක කර (ෙ9ද; 

 (ii) එම වැඩ��ෙවළ යටෙ. පාVෙභෝ�කයට ලබා ෙදන ණය සඳහා ෙග&ය $� 
ෙපොÇ ප(ශතය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම වැඩ��ෙවළ යටෙ. එ= එ= බැං>ව &K පාVෙභෝ�කය ෙවත 
ලබා � ඇ( ණය පමාණය සහ එම ණය 'දhවල එක�ව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1326/’18 

ගX KKර ජයෙකොs මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) 2019 ව	ෂෙ8� �ව &ද4ා &ෂය ධාරාෙව අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) &භාගය සඳහා 
ෙපB K�මට �ය!ත K�ට නව &ෂය �	ෙrශය= හyවා � ඇ( බව.; 

 (ii) වසර= ගත 2 ඇත., ෙ� වනෙත= ලබා � ඇ.ෙ. ඒකක 5ක &ෂය 
�	ෙrශය පමණ= බව.; 

 (iii)   ඒවා ද ලබා� ඇ.ෙ. ඉංÈK භාෂාෙව පමණ= බව.; 



( 15 ) 

 

 (iv) නව &ෂය �	ෙrශය සඳහා පාෙයෝ�ක පj½ණ හා �X අ.ෙපො. ලබා� 
ෙනොමැ( බව.; 

 එ�මා දෙනmද? 

(ආ) (i) එම &ෂය �	ෙrශය හyවා ෙදන&ට �XවXට �X ��tව හා නව 
�	ෙrශය ��බඳ දැ�ව. 1jම=  KL කර� ලැ�ෙwද;  

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද; 

 (iii)  ස��	ණ &ෂය �	ෙrශය ලබා �මට කට$� කර� ලබන  නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1329/’18 

ගX එස.් �තර මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) 1�ෙනොxx  ස්̀ =කෙ8, ත!hෙචෝෛල යන න! $. පාසල=  පැව( 
බව දෙද; 

  (ii)  එෙසේ න�, එම පාසල ආර�භ කළ  නය කවෙ	ද; 

  (iii)  එම &Lහෙh අධ4ාපනය ලැ� K� අවස වරට පහ වසර Éෂ4.ව &භාගයට 
සහ අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) &භාගයට ෙපB Kට ප(ඵල �>. කළ ව	ෂය ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) (i) ව	තමානෙ8 ෙමම පාසල හyව� ලබන නම කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම පාසල න� කර� ලැ�ෙw කgX &Kද; 

 (iii) එෙලස නම ෙවනස ්කරන ලද  නය කවෙ	ද; 

 (iv) පාසෙh නම ෙවනස ් 1jම �� ෙමම පාසෙh �	මාතෘ, නැතෙහො., 
ආ ක	තෘ යන නම කවෙර>ට ෙහෝ ලබාගත හැ1ද; 

යන. එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1344/’18 

ගX �හාh ගලOප.( මහතා,— 'දh හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) අමාත4 ම5ඩල ¸රණය= අ�ව �ෂප්ාදන බL පනත යටෙ. රාජකාV 1jම 
සඳහා �රාබL පj=ෂක තන�රට අමතරව, �ෂප්ාදන බL තන�රට ප. 
කළ �රාබL පj=ෂකවXෙ? තන�X නාමය �ෂප්ාදන බL පj=ෂක ෙලස 
ෙවනස ්කර ඇ( බව ��ගෙද; 

 (ii) �ෂප්ාදන බL පj=ෂකවXෙ? ෙසේවා ගැට[ව= ��බඳව 1995.09.19 වන 
 න mට� පා	
ෙ�� මË සර. රණවක මහතා &K පා	
ෙ��ෙw� 
නැÌ පශන්යකට ලබා L ���X ප(=ෙෂේප කරෙද; 

 (iii) අංක 231/98 දරන ෙශේෂඨ්ාCකරණ න¶ව සමතයකට ප. 2ෙම ප�ව, ෙමම 
�ලධාV ෙ	� ෙදපා	තෙ��ෙw �ෂප්ාදන බL අංශයට අත	ගහණය 
1jම සඳහා �>. කරන ලද 
�ෙ8 07 ෙÍදය අ�ව �රාබL �යාමක 
තන�ෙ	 ප.2ෙ� ෙකොෙrK හා �රාබL පj=ෂක ෙශේ�ෙ8 (�ෂප්ාදන 
පj=ෂක ෙශේ�ෙ8) ෙකොෙrK ඒ ආකාරයටම �යා.මක වන බව 
��ගෙද; 
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 (iv) නව තන�රකට ප. ෙනොකර රජෙ8 �යමය පV  එ= ෙදපා	තෙ��ව1 
තව. ෙදපා	තෙ��වකට අත	ගහණය 1jම පමණ= KL කර ඇ( බවට 
රාජ4 ෙසේවා ෙකො!ෂ සභාව ලබා L �	ෙrශය ��ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ෙන=වැ�බ 24 වැ" ෙසන@රාදා 

වාWක ���X අෙO=ෂා කරන පශ්න 
73/’18 

ගX (ආචා	ය) බLල �ණව	ධන මහතා,— �වාස හා ඉ 1j� අමාත4�මාෙග 
ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 240 ම� ෙගොඩනැ�
 හා ඉ 1j� 
=ෙෂේතයm ශ!කය ��t 1jම සඳහා ෙවකළ X�යh !
යන 500 
උපෙයෝජනය කළ ආකාරය කවෙ	ද;  

 (ii) උ=ත අයවැය  ෙයෝජනාව අ�ව මාස �නකට තXණය 7500 බැ�, ව	ෂය 
�ළ� තXණය 30,000කට ��tව ලබා�ෙ� ඉල=කය ස�රා ග� 
ලැ�ෙwද; 

 (iii) (ස ් දහස= වැ� &ශාල තXණ �Vසකට ��tව ලබා�ෙ� ජා(ක 
වැඩසටහනට උරL ආයතන හා සං&ධාන සහ එම එ= එ= ආයතනයකට 
ෙගව� ලැ� 'දh පමාණය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

150/’18 

ගX ෙරෝmp >මාV &ෙqර.න මහ.!ය,— නගර සැල�� හා ජලස�පාදන 
අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) “&සh දÎhල” ජල ෙයෝජනා කමය ආර�භ කළ හා අවස කළ  න කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ සඳහා වැය කළ 'දල ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ ය  ටෙ.  ලබා � ඇ( ජල ස�බධතා සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ජල ස�බධතා ලබා � ඇ( ගාම �ලධාV වස� සංඛ4ාව හා ඒවාෙ8 න�   
කවෙ	ද; 

 (v) ජල Lෂක්රතාවයට '�ණපාන මාතෙh  ස්̀ =කෙ8 ෙස� ජනතාවටද ජල 
ස�බධතා ලබා �මට අමාත4ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනm ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

188/’18 

ගX (ෛවද4) න
ද ජය(ස්ස මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජා(ක ප(ප.( හා 
ආ	·ක කට$� අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා $ද හ'දාෙw, � ලංකා නා&ක හ'දාෙw සහ � ලංකා �ව හ'දාෙw 
ෙසේවය කර� ලබන ෛවද4 �ලධාV සංඛ4ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 



( 17 ) 

 

 (ii) ඔgෙ? න� සහ � ලංකා ෛවද4 සභාෙw 
යාප ංW අංක එ= එ= හ'දාව 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය සඳහ කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

280/’18 

ගX ෙහේෂා &තානෙ? මහතා,— පළා. සභා, පළා. පාලන සහ \ඩා අමාත4�මාෙග 
ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) ෙගොඩකෙවල නගර \ඩාංගණය අය. රාජ4 ආයතනය කවෙ	ද; 

 (ii) එම \ඩාංගණෙ8 &ශාල.වය ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?  

(ආ)  (i) එම \ඩාංගණය &&ධ \ඩා තරඟ, පළා./ ජා(ක මSට! පැවැ.2ම සඳහා 
අවශ4 ඉඩ පමාණය1 $� බව.; 

 (ii) ෙගොඩකෙවල පාෙr~ය ෙhක�  බලපෙrශය �ළ සහ ර=වාන මැ(වරණ 
ෙකොSඨාසය �ළ ඇ( Áට	 400 ධාවන පථය= සකස ් කළ හැ1 එකම 
\ඩාංගණය බව.;  

එ�මා ��ගෙනmද?  

(ඇ) (i) ෙමම \ඩාංගණය සංව	ධනය 1jම සඳහා අදාළ ඇසත්ෙ�� හා සැලැසම් 
සම� \ඩා අමාත4ාංශය ෙවත ෙයො' කළද ෙමෙත= අදාළ ප(පාදන ෙව 
කර ෙනොමැ( බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙමම ගැට[ව &සÏම සඳහා ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන. එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

452/’18 

ගX �මh ර.නායක මහතා,— පළා. සභා, පළා. පාලන සහ \ඩා අමාත4�මාෙග 
ඇ^මට,— (1) 

(අ) පළා. සභා, පළා. පාලන සහ \ඩා අමාත4�මාෙ? ෙපෞrග
ක කා	ය ම5ඩලයට 
අ�$=ත �ල වාහන සපයා ඇ( එ= එ= �ලධාVයාෙ? නම, තන�ර, ෙවකර ඇ( 
වාහනෙ8 ව	ගය, 
යාප ංW අංකය සහ එම ෙව 1jම සඳහා අ�ම(ය ලබා Lෙ 
කgX &Kද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

759/’18 

ගX ච!ද & ෙqKV මහතා,— උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘ(ක කට$� 
අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ8 Kට අද ද=වා පKrධ �Ì� පාලක ම5ඩලෙ8 K� 
සාමාkකයෙ? න� හා ඔgෙ? ෙසේවා කාල^මා කවෙ	ද; 

 (ii) එම එ= එ= කාල^මාව �ළ පද	ශනයට අ�මත කළ Kංහල Wතපටවල න� 
කවෙ	ද; 

 (iii) එම එ= එ= කාල^මාව �ළ වාරණයට ල=� Kංහල Wතපට හා ඒවාෙ8 
අධ4=ෂවXෙ? න� කවෙ	ද; 

 (iv) එම Wතපට වාරණය 1jමට පKrධ �Ì� පාලක ම5ඩලය ග. ¸රණවලට 
ෙහේ� කවෙ	ද; 

 



( 18 ) 

 

 (v) යහපාලන රජය යටෙ. වාරණෙය ෙතොරව �ණා.මක Kංහල Wතපට 
කලාව= �m1jම සඳහා ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

967/’18 

ගX ඉෂා= ර�මා මහතා,— 'දh හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වන&ට අක	මන4 ත..වයට ප.2 ඇ( � ලංකා �ව &L
 සංසථ්ාෙw 
රජරට ෙසේවය ස\ය ත..වයට ප. 1jමට අදහස ්කරෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, එය KL කර� ලබන  නය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1003/’18 

ගX පrම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— වාVමා	ග සහ ජල ස�ප. හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� ෙපොෙළොනXව  ස්̀ =කෙ8 
ප(සංසක්රණය කරන ලද �z, මධ4ම හා මහා පVමාණ වාVමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii)  එ= එ= ප(සංසක්රණ කට$.ත සඳහා ඇසත්ෙ��ගත 'දල ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප(සංසක්රණ කට$�  සඳහා ෙටඩ	 කැඳව� ලැ�ෙwද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම ෙටඩ	 ලබාග. ෙකොතා.කXවෙ? ෙhඛනය= 
ඉ Vප. කරෙද; 

 (v) ඉහත එ= එ= ව	ෂවලට අදාළ ප(සංසක්රණ කට$�වල ෙභෞ(ක හා µල4 
පග(ය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (vi) එම ප(සංසක්රණ කට$�වලට අදාළ ශක4තා අධ4යන, පාVසVක සහ 
ඉංkෙX වා	තා ඉ Vප. කරෙද;  

 (vii) එම ප(සංසක්රණ කට$�වල� ඉව. කරන ලද ෙරොමඩ, පස ් ෙහෝ වැ
 
සඳහා ෙටඩ	 කැඳව� ලැ�ෙwද; 

 (viii) එෙසේ න�, එම ෙටඩ	 ලබාග. ෙකොතා.කXවෙ? ෙhඛනය= 
ඉ Vප. කරෙද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ෙන=වැ�බ 26 වැ" ස6දා 

වාWක ���X අෙO=ෂා කරන පශ්න 
281/’18 

ගX ෙහේෂා &තානෙ? මහතා,— උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘ(ක කට$� 
අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 ව	ෂෙ8� පථම උපාCය සහ පශච්ා. උපාCය හැදෑjම සඳහා � ලංකාෙw 
&ශව්&ද4ාලවලට ඇ�ළ. කරෙගන ඇ( &ෙr~ය Éෂ4ය සංඛ4ාව, ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 



( 19 ) 

 

 (ii) පථම උපාCය හා පශච්ා. උපාCය හැදෑjමට ඇ�ළ. � ඉහත Éෂ4 සංඛ4ාව, 
එ= එ= &ශව්&ද4ාලය සහ උපාC පාඨාමාලාව අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;    

 (iii) 2017 ව	ෂෙ8� ඉහත සඳහ Éෂ4ය ඇ�ළ.2ම ම� ලැ� ආදායම 
ෙකොපමණද; 

 (iv) � ලංකාෙw &ශව්&ද4ාල සඳහා තවLරට. වැs &ෙr~ය Éෂ4 සංඛ4ාව= 
ඇ�ළ. කර ගැBමට අවශ4 �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

549/’18 

ගX වා�ෙrව නානාය=කාර මහතා,— 'දh හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග 
ඇ^මට,— (1) 

(අ) ව	ෂ 2015 සහ 2016 �ළ�, 

 (i) � ලංකාෙw &ෙrශ ආෙයෝජනව
 උපයාෙගන රෙට බැහැර කරෙගන 
ෙගොස ්ඇ( ලාභ පමාණය එ=ස. ජනපද ෙඩොල	ව
 ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ 'දh බැහැර කරෙගන යෑම ෙහේ�ෙව X�යෙh අගය ෙකොපමණ 
බලපෑමකට ල= �ෙ8ද; 

 (iii) එ= එ= ආෙයෝජනය ම� � ලංකාවට �1යා වශෙය ලැ�t ප(ලාභය 
සහ ෙවන. ප(ලාභ ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

760/’18 

ගX ච!ද & ෙqKV මහතා,— පළා. සභා, පළා. පාලන සහ \ඩා අමාත4�මාෙග 
ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) මmයංගනය ෙපොL �ස2්� ශාලාව සථ්ා�ත කළ ව	ෂය කවෙ	ද; 

 (ii) අද වන&ට එම ෙපොL �ස2්� ශාලාෙw අ¶පා¶ රාÉය= (ෙබන බව දෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම අ¶පා¶ ක වෙ	ද; 

 (iv) එම අ¶පා¶ අවම 1jම සඳහා අමාත4ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1118/’18 

ගX දයාKV ජයෙසේකර මහතා,— උසස් අධ4ාපන හා සංස්කෘ(ක කට$� 
අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) �රා&ද4ා ෙදපා	තෙ��ව ම� පාලනය වන �රා&ද4ා සථ්ාන සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

  (ii)  එම සථ්ානවල න� එ= එ=  ස්̀ =කය අ�ව සඳහ කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) එම සථ්ාන සඳහා 2015 ව	ෂෙ8 Kට බඳවා ග., 

 (i) ස·්ර ෙසේවකය සංඛ4ාව; 

 (ii) අ�ය� ෙසේවකය සංඛ4ාව; 

 (iii) ෙකොතා. පදනමට අය. ෙසේවකය සංඛ4ාව; 



( 20 ) 

 

 (iv) අ�ය� ෙසේවකයෙග ස·්ර ෙසේවයට ඇ�ළ. කරගනා ලද ෙසේවකය 
සංඛ4ාව; 

 (v) ෙකොතා. පදනමට අය. ෙසේවකයෙග ස·්ර ෙසේවයට ඇ�ළ. කර 
ගනා ලද  ෙසේවකය සංඛ4ාව; 

එ= එ=  ස්̀ =කය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන. එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) (i) ෙමම බඳවාගැB� රජය  ��ග. කමෙwදයට අ�ව  KLකර (ෙ9ද; 

 (ii) ෙ� වන&ට පව(න ෙසේවක �රOපා¶ සංඛ4ාව එ= එ=  ස්̀ =කය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන තවLරට.  එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1124/’18 

ගX කනක ෙහේර. මහතා,— �වාස හා ඉ 1j� අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙw දැනට �වාස අවශ4තාවය ඇ(, එෙහ. �වාස ෙනොමැ( පgh 
සංඛ4ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) 2015 ව	ෂෙ8 Kට ෙ� ද=වා ජා(ක �වාස සංව	ධන අCකාVය &K ණය 
ලබා � ඇ( පgh සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 2018 ව	ෂය �ළ� �වාස ණය ලබා�මට සැල�� කර ඇ( පgh සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත i, ii සහ iii m සඳහ පgh සංඛ4ාව එ= එ=  ස්̀ =කය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන  එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) (i) ෙමම �වාස ණය ලබා �ම සඳහා  �Lසස් ෙතෝරා ග� ලබන කමෙwදය 
 කවෙ	ද; 

 (ii)  එයට අදාළ �	ණායක කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත ෙතෝරා ගැBෙ� කමෙwදය ම� �වාස අවශ4තාවය දැsව පව(න 
අසරණ පgh සඳහා අසාධාරණය= KL වන බව ��ගෙද; 

යන. එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1153/’18 

ගX ආනද අ[.ගමෙ? මහතා,— Fවර හා ජලජ ස�ප. සංව	ධන සහ ගාÁය 
ආ	¬කය ��බඳ අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර  ස්̀ =කෙ8 පÑ ස�ප. කට$�වල ෙය� K�න ෙගො2 සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම  ස්̀ =කෙ8 පÑ ස�ප. සංව	ධනය සඳහා දැනට ෙගන ඇ( �යවර 
කවෙ	ද; 

 (iii) පÑ ස�ප. සංව	ධන කට$�වල �යැ
 �ලධාV රාජකාV කට$� KL 
1jෙ�� &&ධ බාධාවට '�ණ ෙදන බව දෙද; 

 (iv) මහ�වර  ස්̀ =කෙ8 පÑ ස�ප. සංව	ධනය සඳහා ග� ලබන �යාමා	ග 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1156/’18 

ගX අෙශෝක ¾යත මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) ප��ය මාස 3-4 කාලය �රා �.තලම  ස්̀ =කය දැs �යඟයකට '�ණ L 
බව දෙද; 

 (ii) එම �යඟය ෙහේ�ෙව �.තලම  ස්̀ =කෙ8 ෙපොh වගාවට දැs හා� KL 2 
ඇ( බව ��ගෙද; 

 (iii) �යඟෙය Åඩාවට ප. �.තලම  ස්̀ =කෙ8 ෙපොh වගා කරනට ය� 
සහනය= හා ආධාර ලබා �මට ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1401/’18 

ගX 'හ�මL න^	 මහතා,— රාජ4 පVපාලන හා කළමනාකරණ සහ B(ය හා සාමය 
��බඳ අමාත4�මා ෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) ග�පහ ෙපො
ස ් සථ්ානෙ8 අංක 248/177/MOIB හා 2017.02.13  නැ( 
පැ!�hලට අදාළ සැකකX සමඟ, අංක EP-JA-7555 දරන Toyota Noah 
ව	ගෙ8 ෙමෝට	 රථය, Samsung ව	ගෙ8 ජංගම Lරකථන ෙදක=, Nokia 
ව	ගෙ8 ජංගම Lරකථනය=, ජා(ක හැy��ප. සහ VයLX බලපත �පය= 
සහ 'දh සmත ගම මhල= K&h �rගලය �පෙදෙන> &K  
2017.05.01  න කzතර  සා අපරාධ ෙකොSඨාසය ෙවත භාරෙදන ලද බව.; 

 (ii) B( &C&ධානවලට පටහැ�ව එ� සැකකX 2017.05.01  න Kට 2017.05.06 
 න ද=වා පානLර ෙපො
ස ්සථ්ානෙ8 රඳවා තබා K� බව.; 

 (iii) ඉහත KL2ම ස�බධෙය පj=ෂණය= KL කරන ෙම එවකට B(ය හා 
සාමය සහ ද=�ණ සංව	ධන අමාත4ාංශෙ8 ෙhක�වරයා &K අංක MLO/
MO/OUT/147/17 හා 2017.08.29  නැ( 
�ය ම� ෙපො
සප්(වරයාට 
දැ�� � ඇ( බව.;  

 එ�මා දෙනmද? 

(ආ) (i) ඉහත KrCය ස�බධෙය ෙගන ඇ( �යවර සහ එm ව	තමාන පග(ය 
කවෙ	ද;  

 (ii) අග(යට ප. පැ!�
 පා	ශව්යට සාධාරණය= ඉ/ 1jම සඳහා ග� 
ලැ� �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනmද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ෙන=වැ�බ 27 වැ" අඟහDවාදා 

වාWක ���X අෙO=ෂා කරන පශ්න 
74/’18 

ගX (ආචා	ය) බLල �ණව	ධන මහතා,— සංචාරක සංව	ධන හා �ස(්යා� 
ආග!ක කට$� අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 243ට අ�ව, සංචාරක ක	මාතයට අදාළ ��t 
පාඨමාලාවලට ෙව කරන ලද X�යh !
යන 100 උපෙයෝජනය කළ 
ආකාරය කවෙ	ද; 

 (ii) උ=ත ෙයෝජනාෙw සඳහ පV  කා	�වකට තXණය 3000 බැ� ව	ෂය 
�ළ� තXණය 12,000කට ��tව ලබා Lෙද;  
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 (iii) ෙමම ��t වැඩසටහන �යා.මක කළ ආයතන ෙහෝ සං&ධාන කවෙ	ද; එම 
ආයතන ෙහෝ සං&ධානවලට ව	ෂය �ළ� කර� ලැ� 'z ෙග2� පමාණය 
සඳහ කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

153/’18 

ගX ෙරෝmp >මාV &ෙqර.න මහ.!ය,— Fවර හා ජලජ ස�ප. සංව	ධන සහ 
ගාÁය ආ	¬ක කට$� අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) දÎhල ආ	¬ක මධ4සථ්ානයට වාහන ඇ�h 1jෙ�� හා එම මධ4සථ්ානය 
�ළ වැK1� භා&තා 1jම ෙව�ෙව ගාස�් අය1jෙ�� &&ධ අයථා �යා 
හා µල4 අක!කතා KLවන බවට ෙගො& ජනතාව ෙචෝදනා කරන බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, දÎhල ආ	¬ක මධ4සථ්ානෙ8 KLවන එවැ� අකට$�ක� 
පාලනය 1jමට  අමාත4ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද ?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

189/’18 

ගX (ෛවද4) න
ද ජය(ස්ස මහතා,— රාජ4 පVපාලන හා කළමනාකරණ සහ 
B(ය හා සාමය ��බඳ අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා ෙපො
ස ් ෙසේවෙ8 උප ෙපො
ස ් පj½ක තන�ෙ	 දැනට K�න 
�ලධාV සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) බඳවාගැB� කා	යප�පා�යට අ�ව ඔgට ෙපො
ස ්පj½ක තන�ර ද=වා 
උසස2්� ලබා ය $.ෙ. කවර කාලය1 ප�වද; 

 (iii) ඒ අ�ව �ය!ත කාල^මාව ස��	ණ කළ උප ෙපො
ස ් පj½වXට 
උසස2්� ලබා � (ෙ9ද;   

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

979/’18 

ගX ඉෂා= ර�මා මහතා,— පවාහන හා K&h �ව ෙසේවා අමාත4�මාෙග 
ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) අ�රාධ�ර  ස්̀ =කෙ8 බස ්නැව��ෙපොළ මG ආවරණවල &ශාල අ¶ව= 
ඇ( බව දෙද; 

 (ii) ව	ෂා කාලෙ8� පාසh Éෂ4 Éෂ4ාව &ශාල �Vස= ෙමම මG ආවරණ 
පෙයෝජනයට ගනා බව.; 

 (iii) දැනට ඇ( මG ආවරණ �K ප!(ෙය ෙතොරව සකස ්කර ඇ( �සා අබල 
ත..වයට ප.2 ඇ( බව.; 

 එ�මා දෙනmද?  

(ආ) ඉහත සඳහ කXt ස�බධෙය අවධානය ෙයො'කර අත4වශ4 සථ්ානවල මG 
ආවරණ ඉ 1jමට �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?        

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
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1004/’18 

ගX පrම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— වාVමා	ග සහ ජල ස�ප. හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� අ�රාධ�ර  ස්̀ =කෙ8 ප(සංසක්රණය 
කරන ලද �z, මධ4ම හා මහා පVමාණ වාVමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii)  එ= එ= ප(සංසක්රණ කට$.ත සඳහා ඇසත්ෙ��ගත 'දල ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප(සංසක්රණ කට$�  සඳහා ෙටඩ	 කැඳව� ලැ�ෙwද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම ෙටඩ	 ලබාග. ෙකොතා.කXවෙ? ෙhඛනය= 
ඉ Vප. කරෙද; 

 (v) ඉහත එ= එ= ව	ෂවලට අදාළ ප(සංසක්රණ කට$�වල ෙභෞ(ක හා µල4 
පග(ය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (vi) එම ප(සංසක්රණ කට$�වලට අදාළ ශක4තා අධ4යන, පාVසVක සහ 
ඉංkෙX වා	තා ඉ Vප. කරෙද;  

 (vii) එම ප(සංසක්රණ කට$�වල� ඉව. කරන ලද ෙරොමඩ, පස ් ෙහෝ වැ
 
සඳහා ෙටඩ	 කැඳව� ලැ�ෙwද; 

 (viii) එෙසේ න�, එම ෙටඩ	 ලබාග. ෙකොතා.කXවෙ? ෙhඛනය= 
ඉ Vප. කරෙද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1191/’18 

ගX �මh ර.නායක මහතා,— අCකරණ හා බධනාගාර ප(සංස්කරණ 
අමාත4�!යෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) අCකරණ හා බධනාගාර ප(සංසක්රණ අමාත4�!යෙ? ෙපෞrග
ක කා	ය 
ම5ඩලයට අ�$=ත �ල වාහන සපයා ඇ( එ= එ= �ලධාVයාෙ? නම, තන�ර, 
ෙවකර ඇ( වාහනෙ8 ව	ගය, 
යාප ංW අංකය සහ එම ෙව 1jම සඳහා 
අ�ම(ය ලබා Lෙ කgX &Kද යන ෙව ෙව වශෙය එ�!ය ෙමම 
සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1327/’18 

ගX KKර ජයෙකොs මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) ජා(ක පාසලක වසර 8ට වඩා වැs කාලය= ෙසේවෙ8 �$� &Lහhප(වX 
සථ්ාන මාX 1jෙ� වැඩ��ෙවල= 2018 ව	ෂෙ8 Kට අධ4ාපන 
අමාත4ාංශය &K �යා.මක කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ යටෙ. සථ්ානමාX 1jම සඳහා ෙයෝkත ජා(ක පාසhවල න� 
සහ ඒවාෙ8 &Lහhප(වXෙ? න� කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම සථ්ානමාX 1j� ෙහේ�ෙව ජා(ක පාසh පrධ(ය 'zම� 
�ඳවැ�ම ෙමම,  එම පාසhවල අධ4ාපන මSටම කඩා වැ�ම=  KL 
ෙනොවන බවට සහ(ක වෙද; 

 (iv) එම පාසhවලට නව &Lහhප(වX ප. 1jම සඳහා අ�ගමනය කර� 
ලබන �යාමා	ග කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1330/’18 

ගX එස.් �තර මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) 1�ෙනොxW  ස්̀ =කෙ8, �නගV පාෙrÉය ෙhක� ෙකොSඨාසෙ8 1�/
'ළංගා &h මහා &ද4ාලය න!  ජා(ක පාසල= (ෙබන බව.; 

 (ii) 1�ෙනොxW  ස්̀ =කෙ8 (ෙබන ජා(ක පාසh ෙදක අතV �X mඟය,  
කා	ය ම5ඩල සාමාkකයෙ? mඟය, ෙඩස=් �/ mඟය හා ෙවන. ස�ප. 
ඌනතාව
 දැs ෙලස Åඩාවට ප. 2 (ෙබෙ 1� / 'ළංගා &h මහා 
&ද4ාලය බව.; 

එ�මා දෙනmද? 

(ආ) (i) 1� / 'ළංගා &h මහා &ද4ාලෙ8 &Lහhප(වරයා, �ෙයෝජ4 &Lහhප(වරයා, 
�XවX සහ අනධ4න කා	ය ම5ඩල සාමාkකයෙ? න� කවෙ	ද; 

 (ii) ඉහත පාසෙh පව(න �z ෙසේවකයෙ? �රOපා¶ �ර2ම සඳහා කට$� 
ෙනො1jමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

  (iii) ෙමම �රOපා¶ �ර2මට කට$� ෙනොකර K�ම �� K�ෙ? අධ4ාපන 

කට$� පව	ධනය කළ හැ1 වෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) (i) ෙමම පාසෙලm ෙගොඩනැ�
 අවශ4තාවය ස�ර� ලබන  නය කවෙ	ද; 

 (ii)  ෙඩස=් �/ mඟය 'zම�ම ස�ර� ලබන  නය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම පාසෙලm කා	ය ම5ඩල �රOපා¶ �ර2මට කට$� කර� ලබන  නය 
කවෙ	ද; 

යන. එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

2018 ෙන=වැ�බ 28 වැ" බදාදා 

වාWක ���X අෙO=ෂා කරන පශ්න 
282/’18 

ගX ෙහේෂා &තානෙ? මහතා,— අCකරණ හා බධනාගාර ප(සංස්කරණ 
අමාත4�!යෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) B(ප( ෙදපා	තෙ��ෙw K�න රජෙ8 අCB¸ඥවX සංඛ4ාව සහ 
රජෙ8 B¸ඥවX සංඛ4ාව  ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) B(ප( ෙදපා	තෙ��ෙw වග�� පමාදය1 ෙතොරව කා	ය=ෂම ෙලස 
ඉ/1jම සඳහා අවශ4 රජෙ8 අCB¸ඥවX සහ රජෙ8 B¸ඥවX 
සංඛ4ාව ෙව ෙව වශෙය  ෙකොපමණද; 

 (iii) B(ප( ෙදපා	තෙ��ෙw පව(න �රOපා¶ �ර2ම සඳහා ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

 යන එ�!ය ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

399/’18 

ගX  �. රංk. ද ෙසො�සා මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාත4�මාෙග 
ඇ^මට,— (2) 

(අ) (i) ද=�ණ අCෙwG මා	ගෙ8 'z Lර පමාණය ෙකොපමණද; 
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 (ii) මා	ගය ඉ 1jම සඳහා ඇසත්ෙ��ගත 'දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම මා	ගය ඉ 1jෙ�� ඉඩ� හා අෙන>. ෙrපළ අm!�වෙ? සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඔg ෙව�ෙව ලබා�මට �ය!ත ව  'දh ෙ� වන&ට. ලබා� (ෙ9ද; 

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

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල, ද=�ණ අCෙwG මා	ගෙය රජය උපයාග. 
'z ආදායම ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත ව	ෂවල� මා	ගෙ8 අ[.වැsයා සඳහා ෙව කළ 'z 'දල 
ෙකොපමණද; 

යන. එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

761/’18 

ගX ච!ද & ෙqKV මහතා,— පළා. සභා, පළා. පාලන සහ \ඩා අමාත4�මාෙග 
ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා. කෘ�ක	ම ෙදපා	තෙ��ව යටෙ. පාලනය වන කෘ�කා	!ක 
ෙගො&ෙපොළ සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙගො&පළවල න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම එ= එ= ෙගො&පළවල ෙසේවය කරන ක�කXවෙ? න� හා 
�නය 
කවෙ	ද; 

 (iv) එම ක�කX �Vස අතV දැනට ෙසේවෙ8 ස¬්ර ෙකොට ඇ( ෙසේවකය 
සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ෙස� ක�කXවද ස¬්ර 1jමට අමාත4ාංශය �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

957/’18 

ගX �ෂාර ඉy�h අමරෙසේන මහතා,— &L
බල හා �න	ජනBය බලශ=( 
අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා ��ත4 බලශ=( අCකාVය &K ආග!ක සථ්ාන සඳහා ¯	යබල 
කSටල ලබා�ෙ� ව4ාපෘ(ය යටෙ. &L
 බලය ලබා � ඇ( ආග!ක සථ්ාන 
සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එ= එ= ආග!ක සථ්ානයට සපයන ලද &L
 පrධ(ෙ8 ධාVතාවය ෙව 
ෙව වශෙය ඉ Vප. කරෙද; 

 (iii) 2017.06.01  න වන&ට එම ව4ාපෘ(ය සඳහා වැය කර ඇ( 'දල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ¯	යබල කSටල ම� උ.පාදනය කර� ලබන &L
බල පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (v) ආග!ක සථ්ානවලට ¯	යබල කSටල  ෙනො!ෙh ලබා�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
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1138/’18 

ගX දයාKV ජයෙසේකර මහතා,— වාVමා	ග සහ ජල ස�ප. හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) 2018 මැ� මස ඇ( � හ K ජල ගැ��ව
 Åඩාවට ප. ජන සංඛ4ාව එ= 
එ=  ස්̀ =කය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) හා� � �&ත සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

            (iii) හා� � �වාස සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

            (iv) ආපදා සහන කට$� සඳහා  රජය ෙවකළ 'දල ෙකොපමණද; 

             (v) ව  වශෙය ෙගවන ලද 'දල ෙකොපමණද; 

            (vi) ව  ලබාL පgh සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

           (vii) ෙ� වන&ට ව  ලබා�  ෙනොමැ( පgh සංඛ4ාව ෙකොපමණද;  

 (viii) ව  ලබා ෙනො�මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1157/’18 

ගX අෙශෝක ¾යත මහතා,— පළා. සභා, පළා. පාලන සහ \ඩා අමාත4�මාෙග 
ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) �.තලම  ස්̀ =කය �ළ �m� පළා. පාලන ආයතන සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙ8 න� කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම එ= එ= පළා. පාලන ආයතන ම� පාලනය වන ළමා උද4ාන 
සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iv)  ඒවාෙ8 න� කවෙ	ද; 

 (v)  2010 ව	ෂෙ8 Kට ෙ� ද=වා ෙමම එ= එ= ළමා උද4ානය සංව	ධනය 1jම 
සඳහා අමාත4ාංශය &K ලබා � ඇ( වා	�ක ප(පාදනය ෙව ෙව 

වශෙය කවෙ	ද; 

  (vi) ෙමම ළමා උද4ාන තවLරට. සංව	ධනය 1jම සඳහා අමාත4ාංශය දැනට 
ෙගන ඇ( �යවර සහ ඉ Vෙ8� ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1193/’18 

ගX �මh ර.නායක මහතා,— රාජ4 ව4වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන 
අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) රාජ4 ව4වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන අමාත4වරයාෙ? ෙපෞrග
ක කා	ය 
ම5ඩලයට අ�$=ත �ල වාහන සපයා ඇ( එ= එ= �ලධාVයාෙ? නම, තන�ර, 
ෙවකර ඇ( වාහනෙ8 ව	ගය, 
යාප ංW අංකය සහ එම ෙව 1jම සඳහා 
අ�ම(ය ලබා Lෙ කgX &Kද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1345/’18 

ගX �හාh ගලOප.( මහතා,— 'දh හා ජනමාධ4 අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසේවා අවශ4තා මත, 'දh ෙර�ලාK 71 යටෙ. ඇ( කර� ලැ� �රාබL 
පj=ෂක තන�රට අදාළ වැ/ප, අමාත4 ම5ඩල ¸රණය= මත �ෂප්ාදන බL 
පනත යටෙ. රාජකාV 1jම සඳහා ඇ( කරන ලද �ෂප්ාදන බL පj=ෂක 
තන�රට m! වැ/ප හා සමාන බව.; 

 (ii) අමාත4  ම5ඩලය, ෙශේෂඨ්ාCකරණය හා අáයාචනාCකරණ එකඟතාව මත 
�රාබL පj=ෂකවXට ලබා L වැ/ප ෙ	� ෙදපා	තෙ��ෙw ෙසේවය 
කරන �රාබL පj=ෂකවXටද 1992 Kට 2006 ව	ෂය ද=වා ලබා L බව.; 

 එ�මා ��ගෙනmද? 

(ආ) (i) රාජ4 ෙසේවා ෙකො!ෂ සභාෙw �ෙයෝගය අ�ව තන�X නාමය ෙවනස ්
ෙනොකර, නව ප.2ම= ලබා ෙනො� ෙදපා	තෙ��ව1 තව. 
ෙදපා	තෙ��වකට අත	ගහණය 1jෙම එම තන�ෙ	 ෙසේවා ගණය, 
කා5ඩය, වැ/O ෙ=ත අංකය හා වැ/O පVමාණය අ¶ 1jම, ෙවනස ්1jම 
ෙහෝ ෙවන. අග(ය= KL1jම පව(න B(යට අ�âල වෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එය සැමට සමානව සැල�ෙ� µලධ	මය උhලංඝනය 1jම= බව 
��ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

2018 ෙන=වැ�බ 29 වැ" 1හස්ප2�දා 

වාWක ���X අෙO=ෂා කරන පශ්න 
75/’18 

ගX (ආචා	ය) බLල �ණව	ධන මහතා,— සංචාරක සංව	ධන හා �ස්(යා� 
ආග!ක කට$� අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 245ට අ�ව, ෙකොළඹ නව නගර ශාලාව අසළ 
ආසන 70001 $. ස�ෙ�ලන ශාලාව= ඉ 1jම සඳහා ෙවකළ X�යh 
!
යන 3000ක 'දල උපෙයෝජනය කළ ආකාරය ��බඳ &සත්රා.මක 
වා	තාව= ඉ Vප. කරෙද;  

 (ii) උ=ත ව4ාපෘ(ය සඳහා හghවන ෙපෞrග
ක අංශෙයm ආෙයෝජකය 
කgXද;  

 (iii) ෙමම අයවැය ෙයෝජනාවට ප(චාර දැ=� ෙr~ය හා &ෙr~ය 
ආෙයෝජකයෙ? න� ලැ�ස�්ව= සහ ඔgෙ? ආෙයෝජන ව�නාකම 
දැ=ෙවන ව�ව= ඉ Vප. කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

152/’18 

ගX ෙරෝmp >මාV &ෙqර.න මහ.!ය,— අගාමාත4�මා සහ ජා(ක ප(ප.( හා 
ආ	·ක කට$� අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) මහවැ
 ග ෙä වැ
 ෙගොඩ දැÁම සඳහා &hග'ව පාෙr~ය ෙhක� කා	යාලය  
&K  බලපත ලබා � ඇ( �rගලය සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �rගලයෙ? න�, 
�නය හා Lරකථන අංක කවෙ	ද;  

 



( 28 ) 

 

 (iii) ෙමම බලපත ලබා �ම  ෙහේ� ෙකොට ෙගන &hග'ව පෙrශෙ8� මහවැ
 ගඟට 
&ශාල පාVසVක හා�ය= KLවන බව ��ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම හා�ය වැළැ=2ම ට අමාත4ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

190/’18 

ගX (ෛවද4) න
ද ජය(සස් මහතා,—  ගX අධ4ාපන අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) පාසh Éෂ4ය සඳහා ආර�භ කරන ලද “�ර½ා” ර½ණ කමෙය 
ආවරණය වන ෙරෝග කවෙ	ද: 

 (ii) ප��ය වසර 05 �ළ එම ෙරෝගවල ට ෙගොLX �ෙ8 යැ� වා	තා � පාසh 
Éෂ4ය  සංඛ4ාව එ= එ= ෙරෝගය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම ර½ණ කමය �යා.මක වෙ කවර   නයක Kටද; 

 (iv) ෙ� ද=වා එම ර½ණෙය ප(ලාභ ලබාග. Éෂ4ය  සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම එ= එ= Éෂ4යාෙ? නම, පාසල, ඉෙග�ම ලැ� ෙශේ�ය, ෙගොLX � 
ෙරෝගය හා ර½ණ 'දල ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

283/’18 

ගX ෙහේෂා &තානෙ? මහතා,— &L
 සංෙrශ, skටh ය�තල පහ�ක� හා &ෙrශ 
�1යා අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) 2005 ව	ෂෙ8 Kට ෙ� ද=වා, 

 (i) ගෘහ ෙසේ&කාව ෙලස &ෙදසග්ත � කාතාව සංඛ4ාව; 

 (ii) ගෘහ ෙසේ&කාව ෙලස &ෙදසග්ත � කාතාව අතර K�න මwවX 
සංඛ4ාව; 

 (iii) ගෘහ ෙසේ&කාව ෙලස &ෙදසග්ත 2 &&ධ � mංසනයට ල=2 � ලංකාවට 
පැ!� හා !ය�ය කාතාව සංඛ4ාව; 

එ= එ= ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනmද?   

(ආ)   (i) බාල වයසක්ාර දXව K�න මwවX &ෙදසග්ත 2ම ෙහේ�ෙව ඔgෙ? 
 දXවට අග(දායක බලපෑම= ඇ( වන බව ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, බාල වයසක්ාර දXව K�න කාතාව ගෘහ ෙසේ&කාව  ෙලස 
&ෙදසග්ත 2ම වැළැ=2මට අමාත4ාංශය �යවර ගෙද; 

 යන. එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?    

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

762/’18 

ගX ච!ද & ෙqKV මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) 2010  ව	ෂෙ8 Kට ෙ� ද=වා ඌව පළා. අධ4ාපන ෙදපා	තෙ��ව &K 
බLhල  ස්̀ =කෙ8 පාසh සඳහා ඉ කළ ෙදමහh හා ෙතමහh ෙගොඩනැ�
 
සංඛ4ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙගොඩනැ�
 ඉ කළ පාසhවල න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 



( 29 ) 

 

 (iii) එම ෙගොඩනැ�
 ඉ 1jම සඳහා ෙකොතා. ලබාග. �rගලයෙ?  /
ආයතනවල න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iv) එම ඉ 1j� ෙව�ෙව එ= එ= �rගලයාට/ආයතනයට ෙගවන ලද  'දල 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) එම ඉ 1j� ෙකොතා. ලබා�ෙ�� පළා. අධ4ාපන ෙදපා	තෙ��ව 
අ�ගමනය කළ කමෙwදය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

980/’18 

ගX ඉෂා= ර�මා මහතා,— Fවර හා ජලජ ස�ප. සංව	ධන සහ ගාÁය ආ	¬කය 
��බඳ අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) අ�රාධ�ර  ස්̀ =කෙ8 වැw ආæතව !V ය ක	මාතෙ8 ෙයෙදන Fවරය 
&ශාල �Vසකට තවම. ස¬්ර �වාස ෙනොමැ( බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �වාස පශන්ය &සÏම සඳහා ෙගන ඇ( �යවර කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා �වාස ව4ාපෘ(ය= �යා.මක 1jමට බලාෙපොෙරො.� වන  නය 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?        

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1005/’18 

ගX පrම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— වාVමා	ග සහ ජල ස�ප. හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� මාතෙh  ස්̀ =කෙ8 ප(සංසක්රණය කරන 
ලද �z, මධ4ම හා මහා පVමාණ වාVමා	ග ව4ාපෘ( කවෙ	ද; 

 (ii)  එ= එ= ප(සංසක්රණ කට$.ත සඳහා ඇසත්ෙ��ගත 'දල ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප(සංසක්රණ කට$�  සඳහා ෙටඩ	 කැඳව� ලැ�ෙwද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම ෙටඩ	 ලබාග. ෙකොතා.කXවෙ? ෙhඛනය= 
ඉ Vප. කරෙද; 

 (v) ඉහත එ= එ= ව	ෂවලට අදාළ ප(සංසක්රණ කට$�වල ෙභෞ(ක හා µල4 
පග(ය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (vi) එම ප(සංසක්රණ කට$�වලට අදාළ ශක4තා අධ4යන, පාVසVක සහ 
ඉංkෙX වා	තා ඉ Vප. කරෙද;  

 (vii) එම ප(සංසක්රණ කට$�වල� ඉව. කරන ලද ෙරොමඩ, පස ් ෙහෝ වැ
 
සඳහා ෙටඩ	 කැඳව� ලැ�ෙwද; 

 (viii) එෙසේ න�, එම ෙටඩ	 ලබාග. ෙකොතා.කXවෙ? ෙhඛනය= 
ඉ Vප. කරෙද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1256/’18 

ගX ආනද අ[.ගමෙ? මහතා,— නගර සැල�� හා ජල ස�පාදන අමාත4�මාෙග 
ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර  ස්̀ =කෙ8 ෙබෝගහකද, ^ව�කද සහ  �ල.ෙගොhල යන     
ග�මානවලට නල ජලය ෙනොමැ( 2ම ෙහේ�ෙව එම ග�මානවල ජනතාව 
&ශාල Åඩාවකට ල=2 K�න බව දෙද; 



( 30 ) 

 

 (ii) එෙසේ න�, එම ග�මානවල ජනතාවට නල ජලය ලබා �ම සඳහා අමාත4ාංශය 
ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ෙන=වැ�බ 30 වැ" /#රාදා 

වාWක ���X අෙO=ෂා කරන පශ්න 
76/’18 

ගX (ආචා	ය) බLල �ණව	ධන මහතා,— සංචාරක සංව	ධන හා �ස්(යා� 
ආග!ක කට$� අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 246ට අ�ව, � ලංකාෙw සාO� සවාV 
පාරා�සය= (Shopping Paradise) ඇ( 1jම සඳහා KLකළ පධාන බL 
සංෙශෝධන කවෙ	ද; 

 (ii) එ� බL සංෙශෝධන �සාෙව ඇඟz�, සප.�, ඉෙල=ෙටො�= සහ &L
 
උපකරණවල !ල ෙකෙරm සහ �Vවැ/ම ෙකෙරm ඇ(කළ බලපෑම ෙකබy 
2ද; 

 (iii) 1994 ව	ෂෙ8 Kට ෙ� ද=වා � ලංකාවට පැ!� සංචාරකය සංඛ4ාව සහ ඒ 
ඒ ව	ෂෙ8� එම සංචාරකයෙග උපයන ලද &ෙrශ &�මය පමාණය 
දැ=ෙවන ව�ව=  ඉ Vප. කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

284/’18 

ගX ෙහේෂා &තානෙ? මහතා,— ෙසෞඛ4, ෙපෝෂණ හා ෙr~ය ෛවද4 අමාත4�මාෙග 
ඇ^මට,— (1) 

(අ) ඇè
��ය µ
ක ෙරෝහෙh, 

 (i) වාS/ සංඛ4ාව; 
 (ii) ෙරෝG සඳහා � ඇඳ සංඛ4ාව;  
 (iii) ශල4ාගාර සංඛ4ාව; 

ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?    

(ආ)  (i) &ශාල පෙrශය= ආවරණය කර! ෙමම ෙරෝහල ම� ෙසේවාව ලබාෙදන 
න'., ඊට සVලන පV  පමාණව. පහ�ක� ෙනොමැ( බව ��ගෙද; 

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

  යන එ�මා සඳහ කරෙනmද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

550/’18 

ගX වා�ෙrව නානාය=කාර මහතා,— &L
බල හා �න	ජනBය බලශ=( 
අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) බහා[�වල අ�රන ලද &L
 උ.පාදක ස& 1jම සඳහා තා=ෂ�ක ඇගê� 
ක!/ෙw ¸රණය අමාත4  ම5ඩලය ප.කළ සථ්ාවර පස�පාදන ක!/ව 
&K �ෂප්භ ෙකොට පළ' අවසථ්ාෙw ප(=ෙෂේප කර� ලැ� ලං� තබන 
ෙදෙදෙන> නැවත ඇගêමට ල= කරන ෙලස තා=ෂ�ක ඇගê� 
ක!/ෙව ඉhලා K�ෙ8ද; 



( 31 ) 

 

  (ii) වඩා.ම �L� සහ ප(චාරා.මක අ¶ම ලං� තබනා � ෙසෙනො= ෙë¿ 
ක�බ� �rග
ක සමාගම, 2017.07.12  නැ( Kය වා	තාෙව තා=ෂ�ක 
ඇගê� ක!/ව ෙදවන වරට. �	ෙrශ කර� ලැ�ෙ8ද; 

 (iii) අමාත4 ම5ඩලය ප.කළ සථ්ාවර පස�පාදන ක!/ව, තා=ෂ�ක ඇගê� 
ක!/ෙw ¸රණය �ෂප්භ ෙකොට අමාත4 ම5ඩල අ�ම(ය හරහා 
2017.07.31  න ඉ යාෙw සට්	
ං සහ &hස සමාගමට ෙටඩරය 
පදානය ක ෙළේද; 

 (iv) ෙසෙනො= ෙë¿ ක�බ� �rග
ක සමාගම ජනාCප(  ෙhක� කා	යාලෙ8 
පස�පාදන අáයාචනා ම5ඩල යට අáයාචනය= ඉ Vප. කෙළේද;  

 (v) ෙසෙනො= සමාගම තම ෙටඩරෙ8, ස&1jම සඳහා Ñන4 �Vවැය= 
අත	ගත කර (�නද, සට්	
ං සහ &hස සමාගෙ� සහ ෙකොVයා� 
සමාගමක ලං� නැවත සලකා බලන ෙලස අමාත4ාංශය සහ පස�පාදන 
අáයාචනා ම5ඩලය තා=ෂ�ක ඇගê� ක!/ෙව ඉhලා K� ෙහේ�ව 
>ම=ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

763/’18 

ගX ච!ද & ෙqKV මහතා,— සමාජ ස&බලගැ2� අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) සමෘrC වැඩසටහන යටෙ. අ¶ ආදාය� පgh සඳහා �වාස ආධාර ලබා�ෙ� 
වැඩසටහන= �යා.මක වෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ව.ම යහපාලන රජය බලයට ප.2ෙම ප�ව, එම �වාස 
ආධාර ලැ� බLhල  ස්̀ =කෙ8 �rගලයෙ? න� හා 
�නය එ= එ= 
පාෙr~ය ෙhක� ෙකොSඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ඉ Vෙ8� ෙමම ව4ාපෘ(ය යටෙ. වැs �වාස ආධාර පමාණය= බLhල 
 ස්̀ =කෙ8 ජනතාවට ලබා�මට අමාත4ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

958/’18 

ගX �ෂාර ඉy�h අමරෙසේන මහතා,— වාVමා	ග සහ ජල ස�ප. හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) ප��ය  නවල පැව( දැs �යඟය ෙහේ�ෙව >Xණෑගල  ස්̀ =කෙ8  
Åඩාවට ප. � පgh සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) Åඩාවට ප.� එම පgh ��බඳ වා	තා � පාෙr~ය ෙhක� ෙකොSඨාස ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) �යඟය �සා Åඩාවට ප. � ජනතාවෙ? පාBය ජල ගැට[ව &සÏමට 
අමාත4ාංශය ග. �යවර කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 
 
 



( 32 ) 

 

1195/’18 

ගX �මh ර.නායක මහතා,— වාVමා	ග සහ ජල ස�ප. හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) වාVමා	ග හා ජල ස�ප. හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත4වරයාෙ? ෙපෞrග
ක 
කා	ය ම5ඩලයට අ�$=ත �ල වාහන සපයා ඇ( එ= එ= �ලධාVයාෙ? නම, 
තන�ර, ෙවකර ඇ( වාහනෙ8 ව	ගය, 
යාප ංW අංකය සහ එම ෙව 1jම 
සඳහා අ�ම(ය ලබා Lෙ කgX &Kද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1268/’18 

ගX දයාKV ජයෙසේකර මහතා,— වැ&
 ක	මාත අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ8 Kට ෙ� ද=වා  � ලංකාෙw වා	තාගත ෙපොh �ෂප්ාදනය; 

 (ii) එ� කාල^මාව �ළ වා	�කව අපනයනය කළ ෙපොh පමාණය; 

 (iii) එම කාල^මාව �ළ වා	�කව ආනයනය කළ ෙපොh පමාණය; 

   එ= එ= ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා සඳහ 
 කරෙනmද ?  

(ආ) (i) ප��ය කාලෙ8� අයහප. කාල��ක ත..වය ෙහේ�ෙව ෙපොh ඵලදාව 
අ¶2ම ස�බධෙය  ��ය� ෙය�ම සඳහා රජය ෙගන ඇ( �යවර කවෙ	ද; 

 (ii) ෙගො2 ෙවත සහනාධාර පදනම යටෙ. ෙපොෙහොර ලබා � (ෙ9ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ලබා L ෙපොෙහොර පමාණය සහ ෙපොෙහොර ලබා L ෙගො2 
සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඒ යටෙ. ආවරණය වන ෙපොh අ=කර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙමෙත=, ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා � ෙනොමැ( න�,  ඒවා ලබා ෙද� 
ලබන  නය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1331/’18 

ගX එස.් �තර මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග ඇ^මට,— (1) 

(අ) (i) 1
ෙනොxW  ස්̀ =කෙ8, කරxW පාෙr~ය ෙhක� ෙකොSඨාසෙ8 1
/
1
ෙනොxW මධ4 මහා &ද4ාලය න!  ජා(ක පාසල= (ෙබන බව.; 

 (ii) 1
ෙනොxW  ස්̀ =කෙ8 �mටා (ෙබන ජා(ක පාසh ෙදක අතV එ= 
පාසල= වන ෙමm  �X mඟය, කා	ය ම5ඩල  සාමාkකයෙ? mඟය, 
ෙඩස ්�/ mඟය හා ෙවන. ස�ප. mඟයෙග  $=තව �යා.මක වන 
&ද4ාලය= බව.; 

 එ�මා දෙනmද? 

(ආ) (i) එ� පාසෙh &Lහhප(වරයා, �ෙයෝජ4 &Lහhප(වරයා, �XවX සහ 
අනධ4න කා	ය ම5ඩල සාමාkකයෙ? න� කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම &ද4ාලෙ8 පව(න අනධ4න කා	ය ම5ඩලෙයm �රOපා¶ �ර2ම 
සඳහා ෙ� ද=වා කට$� ෙනො1jමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම �රOපා¶ �ර2මට කට$� ෙනොකර K�ම �� K�ෙ? අධ4ාපන 

කට$�  $t කළ ෙනොහැ1 බව ��ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 
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(ඇ) (i) ෙමම පාසෙලm ෙගොඩනැ�
 අවශ4තාවය ස�ර� ලබන  නය කවෙ	ද; 

 (ii)  ෙඩස ්�/ mඟය 'zම�ම ස�ර� ලබන  නය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම පාසෙලm කා	ය ම5ඩල �රOපා¶ �ර2මට කට$� කර� ලබන  නය 
කවෙ	ද; 

යන. එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2019 ජනවා  11 වැ" /#රාදා 

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

පා. 3/’18 
ගX (ෛවද4) න
ද ජය(සස් මහතා,— ෙමොර/ව &ශව්&ද4ාලය සඳහා ෙයෝkත ෛවද4 

Åඨය සඳහා É=ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංව	ධනය 1jම,— 2018 අයවැය 
ම� ෙමොර/ව &ශව්&ද4ාලයට අ�බrධව ෛවද4 Åඨය= ඉ 1jමට ෙයෝජනා කර ඇ( අතර 
එම ෙයෝkත ෛවද4 Åඨය සඳහා É=ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංව	ධනය 
කළ  $�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   

 
 පා.  4/’18 

  ගX එස.් එ�. මV=කා	 මහතා,— දහ� පාසh අධ4ාපනය අ�වා	ය 1jම,— Éෂ්ඨ 
ස�පන සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ$V රට �ළ ව4ාOත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම	දනය 1jම හා ස්වයං &නය= ඇ( 1jම උෙදසා Kය[ම  දXවට, 9 ෙශේ�ය ද=වා 
ඔgෙ? ආගමට අ�âල  දහ� පාසh අධ4ාපනය අ�වා	ය 1jම �L� යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

පා. 16/’18 
ගX ච!ද & ෙqKV මහතා,— ගාÁය පළා.වල ෙබෞrධ පසhවල වැඩK�න 

වෙයෝවෘrධ á=ìවහෙසේලා ආර=ෂා කර ගැBම සඳහා වැඩසටහන= සකස් 1jම,— 
� ලංකාෙw ෙබොෙහෝ ගාÁය පළා.වල ෙබෞrධ පසh ඉතා අ¶ ආ	¬ක මSටමක පව(න 
බැ&, එවැ� පසhවල වැඩK�න වෙයෝවෘrධ á=ìවහෙසේලා ආර=ෂා කර ගැBම 
සඳහා වැඩසටහන= සකස් කළ $�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

පා.21/’18 
ගX mX�කා ෙපේමචද මහ.!ය,— අත	ජාලය �ළ අසභ4 2sෙයෝ පට 

සංසරණය 2ම වැළැ=2ෙමmලා &ෙශේෂ ඒකකය= �m/2ම,— ව	තමානෙ8 බ�ල 
වශෙය අත	ජාලය ඔස්ෙසේ ෙනොෙය>. අසභ4 2sෙයෝ ද	ශන සංසරණය 2ම ම� 
�rගලයෙ? �rග
ක.වය &නාශවන අතර &ෙශේෂෙයම, කාතා පා	ශ්වය එම� 
&ශාල අපහ�තාවයකට ප.වන බැ&, ෙමව 2sෙයෝ ද	ශන ළඟ තබාෙගන K�න, 
ෙබදා හVන හා �	මාණය කරන �rගලය ��බඳව &ම	ශනය 1jමට ප(ඵලදාê 
&ෙශේෂ ඒකකය= අපරාධ පj=ෂණ ෙදපා	තෙ��ව �ළ �m/&ය  $�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.22/’18 

ගX mX�කා ෙපේමචද මහ.!ය,— &ශ්ව&ද4ාල හා අෙන>. Kය[ම උසස ්
අධ4ාපන ආයතනවලට &ෙශේෂ ��tවල. මානKක උපෙrශකවX ෙහෝ අ�ශාසකවX 
ප.1jම,— ව	තමානෙ8 බ�ල වශෙය ද=නට ලැෙබන තXණ තX�ය, K� 
K�&ය Kය & හා�කර ගැBෙ� පවණතාවය මැඩපැවැ.2ම සඳහා Kය[ම රජෙ8 
අධ4ාපන ආයතන සඳහා ��tවල. මානKක උපෙrශකවX, අ�ශාසකවX ෙහෝ එම 
අධ4ාපන ආයතනවල දැනට K�න �Xවර �XවVයට මානKක උපෙrශනය ��බඳ 
&ෙශේෂ ��tව= ලබා ය  $�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   

 

පා.24/’18 

ගX අෙශෝක ¾යත මහතා,— �.තලම  ස්`=කය ස�ව (� ෙවො
ෙබෝh \ඩාෙw 
අáමානය නැවත ෙගොඩනැGමට වැඩසටහන=  ය. 1jම,— Áට දශකයකට පමණ ෙපර 
�.තලම  ස්`=කෙ8 පාසh ව
 �m� ද=ෂ ෙවො
ෙබෝh \ඩක \sකාව ජා(ක හා 
ජාත4තර තරඟ වල� දැ=� ද=ෂතා �සා �.තලම  ස්`=කයට ෙවො
ෙබෝh 
\ඩාෙව ඉතා අáමානව. ස්ථානය= m! gවද, අද වන&ට එම ත..වෙ8 ය� �ඳ 
වැ�ම= ඇ( බැ&, නැවත එම අáමානය �.තලම  ස්`=කයට ෙගන ඒමට 
වැඩසටහන=  ය. කළ $�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   

 

පා.25/’18 

ගX අෙශෝක ¾යත මහතා,— �.තලම  ස්`=කය �ළ � මාz 
ක	මාතශාලාව= ස්ථා�ත 1jම,— ජනතාවෙ? ෙපෝෂණ අවශ4තා ස�රා�ම සඳහා 
අවශ4 ෙපෝ� ලබා�මට., වා	�කව � මාz ආනයනය ෙව�ෙව &ෙrශ රටවh කරා 
ඇ� යන &ෙrශ &�මය ආර=ෂා කර ගැBම සඳහා ෙමම, � මාz ක	මාතශාලාව= 
ස්ථා�ත 1jමට අවශ4 Kය[ම ස�ප. �.තලම  ස්`=කය �ළ පව(න බැ& ද, එම 
 ස්`=කය �ළ � මාz ක	මාතශාලාව= ස්ථා�ත 1jමට කට$� කළ $�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   

 

පා.26/’18 

ගX අෙශෝක ¾යත මහතා,— ෙකොළඹ - ක/නායක අCෙwG මා	ගය හලාවත ද=වා 
�	ඝ 1jම,— රටක සංව	ධනය සඳහා අCෙwG මා	ග ඉතා වැදග. වන බැ& ද, ව.ම 
යහපාලන රජය යටෙ. �.තලම  ස්`=කය ඉතා ෙwගෙය සංව	ධනය වන බැ& ද, 
එම සංව	ධන ෙwගය තවLරට. ඉහළ නැං2ම සඳහා දැනට ෙකොළඹ Kට ක/නායක ද=වා 
� අCෙwG මා	ගය හලාවත ද=වා �	ඝ  කළ $�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�.   

 

පා.27/’18 

ගX අෙශෝක ¾යත මහතා, — වයඹ පළාෙ. වැw, ගංඟා සහ ඇළ මා	ග ආæතව 
>Î= ශාඛ K/2ෙ� ව4ාපෘ(ය= ආර�භ 1jම,— පෙසේ පව(න ජලය ආර=ෂා 1jෙ� 
හැ1යාව ෙමම, පාංÑ ඛාදනය අවම 1jෙ� �ණාංග සmත �  � ආ$ කාලය= ඇ( 
>Î= ශාඛ,  වයඹ පළාෙ. වැw, ගංඟා සහ ඇළ මා	ග ආæතව K/2ෙ� ව4ාපෘ(ය= 
ආර�භ කළ $�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.28/’18 
ගX අෙශෝක ¾යත මහතා,— බ.තලං�5¶ව Ãප.වා^ Fවර ජනතාවෙ? µ
ක 

අවශ4තා ස�රා�ම සඳහා කsන� �යවර ගැBම,— වයඹ පළාෙ., �.තලම 
 ස්`=කෙ8, කh��ය අ	ධr2පය අසල ඇ( පධාන Ãපත= වන බ.තලං�5¶ව Ãපෙ. 
Fවර පජාවෙ? µ
ක අවශ4තා ��බඳව ෙමෙත= �K අවධානයට ල= ෙනො2 ඇ( 
බැ&, ව.ම යහපාලන රජය යටෙ.  එම ජනතාවෙ? µ
ක අවශ4තා ස�රා � 
ඔgෙ? �වන ත..වය උසස් කර�ම සඳහා කsන� �යවර ගත $�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
 

පා.29/’18 

ගX �ෂාර ඉy�h අමරෙසේන මහතා,— >>z ෙගො&පළ m!ය භා&තා කරන බැටV 
ෙ=q කමය නව.වා�ම,— � ලංකාව අ¸තෙ8 පටම ස.ව කXණාව ප�Xවාලන 
ෙබෞrධ රට= gවද,  අද වන&ට සමහර >>z ෙගො&පළ m!ය භා&තා කරන බැටV ෙ=q 
කමය �සා ස� දැs mංසාවකට ල=2ම., අCක �.තර �ෂ්පාදනය �� �z පVමාණ 
>>z ෙගො&පළ m!යෙ? �1යා අන�Xදායක ත..වයකට ප.ව ඇ( බැ&, ෙමම 
අ( අමා�îය කමය නව.වා�ම සඳහා අවශ4 �යවර ගත $�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�.   

 

පා.30/’18 

ගX �ෂාර ඉy�h අමරෙසේන මහතා,— 1V ක	මාතෙ8 �$=ත ෙr~ය 1V 
ෙගො2ෙ? ගැට[ &සÏමට කsන� වැඩසටහන=  ය. 1jම,— වා	�කව අෙO රටට 
1V �� ආනයනය සඳහා &ශාල 'දල= වැයවන අතර එම 'දh අප රට �ළම ඉ(V 
කරගත හැ1න�, එය රෙS ආ	¬කයට &ශාල �/බලය= වන බැ&, 1V ක	මාතෙ8 
�$=ත ෙr~ය 1V ෙගො2ෙ? ගැට[ &සÏමට කsන� වැඩසටහන=  ය. කළ $�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර� 
 

පා.31/’18 

ගX �ෂාර ඉy�h අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ �mටා ඇ( �රා&ද4ා 
ව�නාකම= සmත සථ්ාන සංර=ෂණය 1jම සඳහා කsන� වැඩසටහන=  ය. 1jම,—  
වයඹ පළාෙ. >Xණෑගල  ස්̀ =කය ඉතා ෙපෞඪ ඉ(හාසයකට m!ක� 1යන �රා&ද4ා 
ව�නාකම= ඇ( ස්ථාන �ස= සmත  ස්̀ =කය= වන අතර අ¸තෙ8� >Xණෑගල, 
දඹෙද�ය සහ යාප�ව වැ� රාජධා� �mටා (�ෙද >Xණෑගල  ස්`=කය �ළ gව., 
අද වන&ට එම ෙපෞරා�ක සථ්ානවල ආර=ෂාව ස�බධෙය බලව. ගැට[ ම�2 ඇ( 
බැ&, එම �රා&ද4ා ස්ථාන සංර=ෂණය 1jම සඳහා කsන� වැඩසටහන=  ය. කළ 
$�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

 

පා.32/’18 

ගX �ෂාර ඉy�h අමරෙසේන මහතා,— Kය[ =ෙෂේත ආවරණය වන පV  �zh සමාජ 
ආර=ෂණ ජාලය= �යා.මක 1jම,— ඕනෑම රටක සා	ථක සමාජ ආර=ෂණ ජාලය= 
පැව¸ම එම රෙS �ව. වන �රවැKයට වැදග. වන අතර � ලංකාෙw රාජ4 අංශෙ8 හා 
ෙපෞrග
ක අංශෙ8 ෙසේවකය සඳහා &ශාම වැ/O කමය= ෙහෝ අ	ථ සාධක කමය= 
�යා.මක gවද, රෙS අ&Cම. අංශෙ8 ෙසේවකය සඳහා 1KL සමාජ ආර=ෂණ කමය= 
�යා.මක ෙනොවන බැ&, Kය[ =ෙෂේත ආවරණය වන පV  �zh සමාජ ආර=ෂණ 
ජාලය= �යා.මක කළ $�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
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පා.33/’18 

ගX ආනද අ[.ගමෙ? මහතා,— මහ�වර  ස්̀ =කෙ8  !V ය ම.ස4 ක	මාතය 
පව	ධනය 1jම,— මහ�වර  ස්̀ =කය ®ෙගෝ�ය වශෙය සළකා බලන කල '�L 
^මාෙව Lරසථ්ව �mටා ඇ( බැ&, එම  ස්̀ =කෙ8 �ව.වන ජනතාවෙ? ෙපෝ� 
අවශ4තාව ස�රා�ම සඳහා මහ�වර  ස්̀ =කය �ළ �m� Kය[ වැw හා ජලාශවල !V ය 
ම.ස4 ක	මාතය පව	ධනය කළ $�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   

 

පා.34/’18 

ගX ආනද අ[.ගමෙ? මහතා,— මහ�වර  ස්̀ =කය �ළ ප�නස ්වගාව ෙහේ�ෙව 
KL2 ඇ( පVසර හා�ය අවම 1jම,— මහ�වර  ස්̀ =කය �ළ ප�නස ්වගාව ෙහේ�ෙව 
පVසරයට දැs හා�ය= KL2 ඇ( බැ&, එම පVසර හා�ය අවම 1jම සඳහා කsන� 
වැඩසටහන=  ය. කළ $�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

පා.35/’18 

ගX ආනද අ[.ගමෙ? මහතා, — මහ�වර ෙරෝහh පVශෙ8 ඇ( අනවසර ඉ 1j� 
ඉව. 1jම,— ව.ම යහපාලන රජය යටෙ. මහ�වර ෙරෝහල ෙදවැ� ජා(ක ෙරෝහල ෙලස 
 $t 1jමට �යවර ග�! K�න බැ&, එම ෙරෝහh පVශෙ8 ඇ( Kය[ අනවසර ඉ 1j� 
ඉව. 1Vමට කsන! �යවර ගත $�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   

 

පා. 36/’18 

ගX ච!ද & ෙqKV මහතා,— පාෙr~ය මාධ4ෙw�ෙ? වෘ.¸ය ගැට[ &සÏමට 
යාතණය=  සකස ්1jම,— රටක සංව	ධනය සඳහා ෙතොර�X වැදග. සාධකය= වන අතර, 
එම ෙතොර�X ස�පාදනෙ8� වැදග. ෙමෙහවර= ඉ/කරන පාෙr~ය මාධ4ෙw�ෙ? වෘ.¸ය 
ගැට[ &සÏමට යාතණය= සකස ්කළ $�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

පා.37/’18 

ගX අෙශෝක ¾යත මහතා,— �.තලම  ස්̀ =කය �ළ ජලජ පැළෑ� වගා 1jෙ� 
ව4ාපෘ(ය= ආර�භ 1jම,— ව	තමානෙ8 ෙලෝකෙ8 ජලජ පැළෑ� සඳහා &ශාල ඉh[ම= 
පව(න අතර, එම� අෙO රටට &ෙrශ &�මය උපයා ගැBෙ� �zh අවස්ථාව= උදා 2 ඇ( 
අතර, මෑතක� ජප &ෙශේෂඥය &K Kය ප	ෙ8ෂණ වා	තාවක ජලජ පැළෑ� වගාව සඳහා 
�.තලම  ස්̀ =කෙ8 ෙවරළ ¸රය ආæත පෙrශය ඉතා ෙයෝග4 බව ෙපවා � ඇ( ප��මක 
ජලජ පැළෑ� වගා 1jෙ� ව4ාපෘ(ය= �.තලම  ස්̀ =කය �ළ ආර�භ කළ $�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   

 

පා.38/’18 

ගX අෙශෝක ¾යත මහතා,— වයඹ පළාත �ළ ��කා ෙරෝහල= සථ්ා�ත 1jම,— වයඹ 
පළාත �ළ ෙ� වන&ට ��කා ෙරෝG සංඛ4ාව &ශාල ෙලස ඉහළ ෙගොස් ඇ( බැ&, එම 
ෙරෝG ජනතාව ෙව�ෙව  වයඹ පළාත �ළ ��කා ෙරෝහල= සථ්ා�ත කළ $�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   
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පා.39/’18 

ගX අෙශෝක ¾යත මහතා,— වයඹ පළාත �ළ ළමා ෙරෝහල= සථ්ා�ත 1jම,—             
� ලංකාෙw පධානතම ළමා ෙරෝහල වන Vqෙw ආ	යා ළමා ෙරෝහෙh පව(න දැs තදබදය 
අවම 1jම සඳහා ෙමම, වයඹ හා උ�X මැද පළාෙ. ජනතාවට පෙයෝජනව. වන පV  වයඹ 
පළාත �ළ ළමා ෙරෝහල= සථ්ා�ත කළ $�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   

 

පා.40/’18 

ගX අෙශෝක ¾යත මහතා,— �.තලම  ස්̀ =කෙ8 ෙහෝටh පාසල= සථ්ා�ත 1jම,— 
ව.ම යහපාලන රජය යටෙ. �.තලම  ස්̀ =කය සංචාරක කලාපය= ෙලස  $t 1jමට 
අෙO=ෂා කරන බැ&, එම ක	මාතෙ8  $tව සඳහා අවශ4 මානව ස�පත ��t 1jම 
සඳහා  �.තලම  ස්̀ =කෙ8 ෙහෝටh පාසල=  සථ්ා�ත කළ $�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�.   

 
   පා.41/’18 

ගX �ෂාර ඉy�h අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ ව>ග¶ ෙරෝG සඳහා ෙරෝහල= 
සථ්ා�ත 1jම,— වයඹ පළාෙ., >Xණෑගල  ස්̀ =කය �ළ මෑත කා�නව &ශාල ෙලස 
ව>ග¶ ෙරෝගය ඉහළ ෙගොස ්ඇ( බැ&, එම ෙරෝG ෙව�ෙව වයඹ පළාත �ළ ෙරෝහල= 
සථ්ා�ත කළ $�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

 

   පා.42/’18 

ගX �ෂාර ඉy�h අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාෙ. >Xණෑගල  ස්̀ =කෙ8 තැල^!යා 
ෙරෝG සඳහා ෙරෝහල= සථ්ා�ත 1jම,— මෑතකා�නව � ලංකාෙw වැsම තැල^!යා 
ෙරෝG වා	තා 2 ඇ.ෙ. >Xණෑගල  ස්̀ =කෙ8 වන අතර, තවම. එම ෙරෝGට ප(කාර 
ලබා ගැBම සඳහා ෙවනම ෙරෝහල= සථ්ා�ත කර ෙනොමැ( බැ&, එම ෙරෝG සඳහා ෙවනම 
ෙරෝහල= >Xණෑගල  ස්̀ =කෙ8 සථ්ා�ත කළ $�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�.  

 

පා.43/’18 

ගX එස.් එ�. මV=කා	 මහතා,— ෙකොෙළොනාව මහ නගර සභාව සථ්ා�ත 1jම,— 
ෙකොළඹ නගරය සහ එm තදාසන නගර පVපාලනය සඳහා ෙකොළඹ, ක¶ෙවල සහ 
ෙකෝSෙS  ය�ෙව මහ නගර සභා �න= පැව(ය ද,  ෙමම මහ නගර සභා බල 
පෙrශ �නටම මා��ව ඇ( ෙකොෙළොනාව මැ(වරණ  ෙකොSඨාසය පාලනය වෙ 
පාෙr~ය පVපාලන ඒකක ෙදක=  වන ෙකොෙළොනාව නගර සභාව සහ 
ෙකො�කාව.ත-'hෙhVයාව පාෙr~ය සභාව  යටෙ. වන බැ&, සමස්ත 
ෙකොෙළොනාව මැ(වරණ ෙකොSඨාසෙ8ම ආ	¬ක, සමාජêය හා සංස්කෘ(ක 
&ෂමතාව ඇ( 1jමට ෙමය ෙහේ� 2 ඇ( අතර, අවට පව(න මහ නගර සභා, 
පVපාලනෙ8 කා	ය=ෂමතාව මත ~ඝ සංව	ධනය= ෙ� වන&ට ළඟා කර ෙගන ඇ( 
බැ&, සමස්ත ෙකොෙළොනාව මැ(වරණ ෙකොSඨාසෙ8ම සංව	ධනය අර't කර 
ග�! ෙකොෙළොනාව නගර සභාව සහ ෙකො�කාව.ත-'hෙhVයාව පාෙr~ය 
සභාව එකාබrධ කර ෙකොෙළොනාව මහ නගර සභාව ස්ථා�ත කළ $�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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          පා.44/’18 

ගX 'හ�මL න^	 මහතා,— හq වදනා පනත= හyවා �ම,— වා	�කව හq 
වදනාෙw ෙයෙදන � ලාං1ක බැ(ම� &K '�ණ ෙදන ගැට[ �රාකරණය කර 
ගැBමට., ඒ ��බඳ ආයත�ක වòහය= ස්ථාපනය ෙකොට B(මය ප(පාදන සකස් 
1jමට., රජය ම� “හq වදනා පනත=” හyවා  ය $�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

        පා.45/’18 
ගX ෙහේෂා &තානෙ? මහතා,— උමා ඔය සංව	ධන ව4ාපෘ(ය ෙහේ�ෙව 

බ5ඩාරෙවල, 
යගහෙවල පෙrශෙ8 �වාස, ඉඩ� ඇ�z ෙrපළ අm! � පgh 
සඳහා සහන සලසා�ම,— උමා ඔය සංව	ධන ව4ාපෘ(ය සඳහා ®ගත උමං මා	ග 
කැpම ෙහේ�ෙව බ5ඩාරෙවල, 
යගහෙවල පෙrශෙ8 ජනතාවට Kය �වාස, 
ඉඩ� ඇ�z ෙrපළ  අm! 2 ෙ� වන&ට වසර �නක කාලය= ගත2 (�ණ ද, අවතැ 
� එම ජනතාවට ෙමෙත= 1KL ව  'දල= ෙහෝ සහනය= ලැ� ෙනොමැ( බැ&, 
එම ජනතාවට සහන සලසා �ෙ� වැඩසටහන=  ය. කළ $�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

   පා.46/’18 

ගX ෙහේෂා &තානෙ? මහතා,— L�Vය ම� එළවz පවාහනය 1jෙ� 
වැඩසටහන= ආර�භ 1jම,— බLhල  ස්`=කය ඇ�z එළවz �ෂ්පාදනය කරන 
 ස්`=කවල Kට එළවz ෙගො2ෙ? �ෂ්පාදන අ¶ �Vවැය1, අපෙ. යෑම අවම 
කර! L�Vය ම� රෙS ෙස� පෙrශවල ෙවළඳෙපොළ ෙවත පවාහනය 1jෙ� 
වැඩසටහන= ආර�භ කළ $�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 පා.47/’18 

ගX ෙහේෂා &තානෙ? මහතා,— උමා ඔය සංව	ධන ව4ාපෘ(ය ෙහේ�ෙව ජල 
mඟයකට '�ණ � K�න ජනතාවට ජල පහ�ක� ලබා�ම,— උමා ඔය සංව	ධන 
ව4ාපෘ(ය ෙහේ�ෙව ෙ� වන&ට පාෙr~ය ෙhක� ෙකොSඨාස 07ක පgh 8394ක  
ජනතාවට උග ජල mඟයකට '�ණ පෑමට KL2 ඇ( බැ&, එම ජනතාවට අවශ4 ජල 
පහ�ක� ලබා�ම සඳහා කsන� වැඩසටහන=  ය. කළ $�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.48/’18 

ගX �ෂාර ඉy�h අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාෙ. ගරා වැෙට! (ෙබන 
&හාරසථ්ාන සංව	ධනය 1jම,— � ලංකාෙw වැsම &හාරස්ථාන සංඛ4ාව= �mටා ඇ(, 
ස්වා!වහෙසේලා වැsම පමාණය= වැඩ K�න, ෙබෞrධය වැsම �Vස= වාසය කරන 
හා ශාසනාර=ෂක බල ම5ඩල වැsම සංඛ4ාව= �යා.මකව පව(න වයඹ පළාෙතm 
ගරා වැෙට! (ෙබන &හාරස්ථාන සංව	ධනය 1jමට කsන� වැඩසටහන=  ය. කළ 
$�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   

පා. 49 /’18 

    ගX අෙශෝක ¾යත මහතා, — කh��ය ආæතව තh ක	මාතය පව	ධනය 
1jම,— වයඹ පළාෙ. කh��ය පෙrශෙ8 තh ආæත ක	මාත ප��ය වසර 1mපය 
�ළ දXt කඩා වැ�මකට ල= 2 ඇ( බැ&, ව.ම රජෙ8 ප(ප.(වලට අ�ව, 
ඉ Vෙ8� කh��ය පෙrශය සංචාරක �රවරය= වශෙය සංව	ධනය 1jෙ� 
වැඩසටහනට සමගාÁව එම පෙrශෙ8 තh ක	මාතය පව	ධනය 1jෙ� වැඩසටහන= 
ද  ය. කළ $�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   
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පා. 51/’18 

ගX ආනද අ[.ගමෙ? මහතා,— අයහප. කාල�ණය �සා ඇ(වන වසංගත 
ත..වය ව4ාOත2ම වැළැ=2ම,— අයහප. කාල�ණය �සා ඇ(වන ජල ගැ�� 
ව
 ප�ව ආපදාවට ල=� පෙrශවල ජලය බැස යාම. සමඟ Á උණ, පාචනය ඇ�z 
ෙබෝවන ෙරෝග පැ(රයාෙ� අවදානම= පව(න බවට අදාළ පෙrශවල මහජන ෙසෞඛ4 
පj=ෂකවX &K ෙපවා � ඇ( බැ&, එවැ� වසංගත ත..වය ඇ(2ම වැළැ=2ම 
සඳහා කsන� වැඩසටහන=  ය. කළ $�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   

 

පා. 52/’18 

ගX ආනද අ[.ගමෙ? මහතා,— ගංගා ෙදෝ� පrධ(ෙය උපVම පෙයෝජන 
ලබා ගැBම,— කෘ�කා	!ක රට= වන අප රෙටm ගංගා ෙදෝ� පrධ(ෙය කෘ� 
ක	මාතයට &ශාල ෙසේවාව= ඉ/වන න'L, ෙමම ගංගාවල ජලෙය &ශාල පමාණය= 
භා&තයට ෙනොෙගන '�දට ගලා බKන බව &rව. ප	ෙ8ෂණ ම� පවා ෙහ� 2 ඇ( 
බැ&, මහා පරාකමබා� රජ සමෙ8� ෙම ෙමම ජල ස�පෙත රෙS සංව	ධනයට 
උපVම පෙයෝජන ලබා ගත හැ1 ආකාරෙ8 වැඩසටහන=  ය. කළ $�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

          පා. 53/’18 

 ගX ෙහේෂා &තානෙ? මහතා,— ර.න�ර  ස්`=කෙ8 ගංව�ර පාලනය 1jම,— 
අයහප. කාල�ණය සmත කාල^මාවවm� �රතරෙයම ගංව�V ආපදාවට 
ල=වන ර.න�ර  ස්`=කෙ8 ගංව�ර පාලනය 1jමට වැඩසටහන= සකස් කළ $�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

   පා. 54/’18 

 ගX ෙහේෂා &තානෙ? මහතා,— අනාගත පර�ර ෙව�ෙව සබරග'වට 
ආෙw�ක උXමය ආර=ෂා 1jම,— කලාව, \ඩාව ආ� ෙබොෙහෝ අංශවල සබරග'වට 
උXම ආෙw�ක ල=ෂණ ඇ( අතර අද වන&ට වා�ජකරණය හ'ෙw එම ආෙw�ක 
ල=ෂණ අභාවයට යාෙ� අවදානම= ඇ( බැ& අනාගත පර�ර ව ෙ◌�ෙව සබරග'වට 
ආෙw�ක උXමය ආර=ෂා කර ගැBෙ� වැඩසටහන= සකස් කළ $�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

පා. 55/’18 

 ගX ෙහේෂා &තානෙ? මහතා,— ර.න�ර  ස්`=කෙ8 ස්වභා&ක ආපදා අවම 
1jෙ� වැඩසටහන= සකස් 1jම,— ජා(ක ෙගොඩනැ�
 ප	ෙ8ෂණ සං&ධානය ම� 
�>. කරන ලද වා	තාවට අ�ව ර.න�ර  ස්`=කෙ8 ස්වභා&ක ආපදා ත..වයට 
ල=2ෙ� අවදානම= සmත ස්ථාන රාÉය= ඇ( බව ෙපවා � ඇ( බැ& එම 
ත..වය අවම 1jම සඳහා ය� වැඩසටහන= සකස් කළ $�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

 

         පා. 56/’18 

ගX ආනද අ[.ගමෙ? මහතා,— මහ�වර  ස්`=කෙ8 ôෙඩෝ \ඩාව පව	ධනය 
1jම,—  මහ�වර  ස්`=කෙ8 ôෙඩෝ \ඩාවට ද=ෂතා ද=වන &ශාල �Vස= K�න 
බැ& එම �Vස ජාත4තර තලයට ෙගන යාමට හැ1වන අ$V මහ�වර  ස්̀ =කෙ8 
ôෙඩෝ \ඩාව පව	ධනය කළ $�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

 


