
(අටවැ� පා	
ෙ��ව - ෙදවැ� සභාවාරය) 

අංක 1(2).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 1 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2018 මැ+ 25 වැ" .#රාදා 

2018 /" 05 වැ" අඟහ1වාදා 

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

1990 )වසැ*ය පදනම පන+ ෙක,�පත — ෙදවැ�වර .ය/ම.  
(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 
ඉඩ� (සතකය පැව;ම <මා .;ෙ�) (සංෙශෝධන) පන+ ෙක,�පත — ෙදවැ�වර 

.ය/ම.  
(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 

@දA හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— )රාබC ආඥාපනත යටෙ+ �ෙFදනය (අංක 1),— 
)රාබC ආඥාපනෙ+ (52 අIකාරය J)  32(1) වග7ය යටෙ+ )රාබC ස�බධෙය @දA හා 
ජනමාධ2 අමාත2වරයා MN පනවන ලCව, 2018 ජනවා* 18  නැ7 අංක 2054/41 දරන අ7 
Mෙශේෂ ගැසT පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 2018.05.22  න ඉ *ප+ කරන ලද �ෙFදනය අ�මත 
කළ $� ය. 

(අංක 03/2018 දරන )රාබC �ෙFදනය)  
(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 

@දA හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— )රාබC ආඥාපනත යටෙ+ �ෙFදනය (අංක 2),— 
)රාබC ආඥාපනෙ+ (52 අIකාරය J) 25 වග7ය යටෙ+ )රාබC ස�බධෙය @දA හා 
ජනමාධ2 අමාත2වරයා MN පනවන ලCව, 2018 ජනවා* 18  නැ7 අංක 2054/42 දරන අ7 
Mෙශේෂ ගැසT පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 2018.05.22  න ඉ *ප+ කරන ලද �ෙFදනය අ�මත 
කළ $� ය. 

(අංක 04/2018 දරන )රාබC �ෙFදනය)  
(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 

@දA හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— )රාබC ආඥාපනත යටෙ+ �ෙFදන (අංක 3),— 
)රාබC ආඥාපනෙ+ (52 අIකාරය J) 2 සහ 22 වග7 යටෙ+ )රාබC ස�බධෙය @දA 
හා ජනමාධ2 අමාත2වරයා MN පනවන ලCව, 2018 ජනවා* 23  නැ7 අංක 2055/9 දරන අ7 
Mෙශේෂ ගැසT පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 2018.05.22  න ඉ *ප+ කරන ලද �ෙFදන අ�මත 
කළ $� ය. 

(අංක 05/2018 සහ  06/2018 දරන )රාබC �ෙFදන)  
(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

 

 



( 2 ) 

 

* 

@දA හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— )රාබC ආඥාපනත යටෙ+ �ෙFදනය (අංක 4),— 
)රාබC ආඥාපනෙ+ (52 අIකාරය J) 32 වග7ය සමඟ .යMය $� 2, 12, 22 සහ 25 වග7 
යටෙ+ )රාබC ස�බධෙය @දA හා ජනමාධ2 අමාත2වරයා MN පනවන ලCව, 2018 
ෙපබරවා* 21  නැ7 අංක 2059/32 දරන අ7 Mෙශේෂ ගැසT පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 2018.05.22 
 න ඉ *ප+ කරන ලද �ෙFදනය අ�මත කළ $� ය. 

(අංක 07/2018 දරන )රාබC �ෙFදනය)  
(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

 
* සල#ෙණ� හ5�ව6 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට;� ය. 

 

 

 

2018 /� මස 03 වැ" අඟහ1වාදා 

වාZක ���[ අෙ\]ෂා කරන පශ්න 
20/’18 

ග[ ආනද අa+ගමෙb මහතා,— පළා+ සභා, පළා+ පාලන සහ cඩා 
අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර  සf්]කෙ6 ඇ7 පළා+ පාලන ආයතන සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙ6 න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම එ] එ] පළා+ පාලන ආයතනයට අය+ වන ගාම �ලධා* වස� සංඛ2ාව 
හා පnA සංඛ2ාව  ෙකොපමණද; 

 (iv) මහ�වර  සf්]කය සඳහා අa7 සථ්ා�ත .;මට ෙයෝpතව ඇ7 පළා+ 
පාලන ආයතන කවෙ	ද;  

 (v) මහ�වර  සf්]කෙ6 පළා+ පාලන ආයතන බලගැ/ම සඳහා අමාත2ාංශය 
ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

42/’18 

ග[ (ආචා	ය) බCල uණව	ධන මහතා,— vවර හා ජලජ ස�ප+ සංව	ධන සහ 
ගාwය ආ	xකය ��බඳ අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙAඛනෙයr, yyA පාලනය ෙව�ෙව J එකම ෙයෝජනාව, 
අංක 155 වශෙය ඉ *ප+ කරන ලද බව ��ගෙද; 

 (ii) එම ෙයෝජනාෙවr 2016 ව	ෂය සඳහා J පග7ය කවෙ	ද; 

 (iii) 1977 Nට 2016 ද]වා z ලංකාෙව අපනයනය කරන ලද සහ z ලංකාවට 
ආනයනය කරන ලද yyA මස ් පමාණය හා ඒවාෙ6 ව{නාකම එ] එ] 
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

134/’18 

ග[ ෙරෝr| yමා* Mෙ}ර+න මහ+!ය,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i)  මාතෙA  සf්]කය සඳහා වන z ලංකා අධ2ාපන ප*පාලන ෙසේවෙ6 
තන�[ සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට එම තන�[වල ෙසේවය කරන �ලධා* සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 



( 3 ) 

 

 (iii) පව7න ~ර\පා� �ර/මට අමාත2ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 (iv) z ලංකා අධ2ාපන ප*පාලන ෙසේවයට බඳවා ගැ�ම සඳහා පැව7            
(<!ත/Mවෘත) තරඟ Mභාගෙය සම+ J අයෙb න� සහ 
�නය කවෙ	ද; 

 (v) එම �*සට අදාළ ප+/� ලබා�මට අමාත2ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

161/’18 

ග[ (ෛවද2) න
ද ජය7ස්ස මහතා,— උසස් අධ2ාපන හා සංස්කෘ7ක කට$� 
අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 �� 30  න වනMට රජෙ6 ෛවද2 �ඨවල ෙසේවය කර� ලබන ආචා	ය 
ම3ඩලය එ] එ] �ඨය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ� වනMට එම �ඨවල පව7න ආචා	යව[ෙb ~ර\පා� සංඛ2ාව ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) අයවැය ෙයෝජනා අ�ව Mශව්Mද2ාලවලට බඳවා ගනා N) සංඛ2ාව  
50,000 ද]වා වැ� .;ෙ��, ෛවද2 �ඨ සඳහා වැ� .;මට අෙ\]ෂා කර� 
ලබන N) සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) වැ�වන N) සංඛ2ාව සඳහා අවශ2 ආචා	යව[ සංඛ2ාව වැ�.;මට රජයට 
ඇ7 සැල)� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

198/’18 

ග[ උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— රාජ2 ප*පාලන හා කළමනාකරණ සහ �7ය 
හා සාමය ��බඳ අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) ව	ෂ 2013 Nට 2017 ද]වා ෙපො
ස ්ෙදපා	තෙ��ෙF පාM�Zය සඳහා ක�� ගෑස ්
!ල� ගැ�මට වැය කරන ලද @දල, එ] එ] ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

219/’18 

ග[ ඩbලස ් ෙ�වානද මහතා,— MC
බල හා ~න	ජන�ය බලශ]7 
අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ෙගොM ජනතාවට සහනදා� පදනම මත MC
බලය ලබා�ෙ� ව2ාපෘ7ය දැනට 
 �යා+මක වන ආකාරය කවෙ	ද; 

 (ii) ඉහත ව2ාපෘ7ය  �යා+මක වන  සf්]ක කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම ජා7ක වැඩසටහ ෙ සමාර�භක උ+සවය පැවැ+J යාපනය ඇ�� 
උ�[ පළාෙ+ ෙගොM ජනතාවට ෙමම ව2ාපෘ7ෙ6 ප7ලාභ ලැෙබන  නය 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

234/’18 

ග[ එස.් එ�. ම*]කා	 මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොෙළොනාව අධ2ාපන ෙකොTඨාසෙ6 �r{ එකම !ශ ජා7ක පාසල yඩා 
�+ග@ව රාජNංහ Mද2ාලය බව+; 



( 4 ) 

 

 (ii) ෙ� වනMට එම Mද2ාලය ෙභෞ7ක හා මානව ස�ප+ rඟ /ෙම  ෙන  න 
අභාවයට ය! පව7න බව+; 

 (iii) ෙමම ජා7ක පාසෙA අධ2යන කා	ය ම3ඩලෙ6 ~ර\පා� 26] සහ 
අනධ2යන කා	ය ම3ඩලෙ6 ~ර\පා� 10] පව7න බව+; 

 (iv) ෙ� ෙහේ�ෙව ෙමම Mද2ාලෙ6 N) N)Mය අ.ෙපො.ස. (සාමාන2 ෙපළ) 
Mභාගෙය ප)ව අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ)  හැදෑ;මට ෙවන+ පාසA කරා 
ෙයො@ වන බව+; 

එ�මා දෙනrද?   

(ආ) (i) ඉහත සඳහ ~ර\පා� �ර/ම සඳහා ඇ7 සැල)� කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ සඳහා �යවර ග� ලබන  නය කවෙ	ද; 

 (iii) 2017 වසෙ	� ෙමම Mද2ාලෙ6 ෙභෞ7ක හා මානව ස�ප+ සංව	ධනය සඳහා 
ලබා � ඇ7 ප7පාදන ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) එම ප7පාදනව
 දැනට NCකර ඇ7 වැඩසටහවල පග7ය කවෙ	ද; 

 (v) 2018 වසෙ	 ෙමම Mද2ාලෙ6 ෙභෞ7ක හා මානව ස�ප+ සංව	ධනය සඳහා 
ප7පාදන ලබා�මට සැල)�කර 7ෙ8ද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම ප7පාදන කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

237/’18 

ග[ ෙහේෂා Mතානෙb මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ර+න~ර  සf්]කය සඳහා අ�මත කෘ�ක	ම ප	ෙ6ෂණ �ෂප්ාදන සහයක  
�ලධා* සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ෙසේවෙ6 �$� �ලධා* සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔn ෙසේවෙ6 �$� ගාම �ලධා* වස� කවෙ	ද; 

 (iv) දැනට එම තන�ෙරr පව7න ~ර\පා� සංඛ2ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එම ~ර\පා� �ර/මට අමාත2ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

315/’18 

ග[ ��Iක ප7රණ මහතා,— MC
 සංෙ�ශ හා �pටA ය{තල පහ)ක� සහ Mෙ�ශ 
�.යා අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) Mෙ�ශ �.යාවr �රත z ලාං.කයට ඔn ෙසේවය කරන රටවAවල  
පහර��, ස�් �ෂණ, 
ං�ක අතවරය NC .;ම, @දA වංචා .;�, �Mත හා� 
NC .;ම හා ග�කා වෘ+7ෙ6 ෙයද/ම ආ ය NCවන බව+; 

 (ii) එම අසාධාරණක�වල� ඔn ෙව�ෙව පමාණව+ මැ හ+/ම] NC 
.;මට කමෙFදය] ෙනොමැ7 බව+; 

 (iii) එම �සා එම ශ!කය හා ඔnෙb පnAවල අය අපහ)තාවයට ප+වන 
බව+;  

එ�මා ��ගෙනrද? 

(ආ) (i) 2015 හා 2016 ව	ෂයr අ(i) r සඳහ අපහ)තාවයට ල] J z 
ලාං.කය සංඛ2ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 



( 5 ) 

 

 (ii) එම z ලාං.කයට ඔn අපහ)තාවයට ල] කළ  පා	ශව්යෙග ව  
ලබා ගැ�මට කමෙFදය] 7ෙ8ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ඇ) (i) Mෙ�ශගත z ලාං.ක ශ!කයෙb ආර]ෂාව තහn[ .;මට රජය 
�යාමා	ග ෙගන 7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (iii) Mෙ�ශගත ශ!කයෙb ආර]ෂාව ෙව�ෙව ෙප� N{ය හැ. �7මය 
බලතල සrත ඒකකය] �r,/ම )C) බව ��ගෙද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

384/’18 

ග[ මrදානද අa+ගමෙb මහතා,— ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද2 
අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ව�කරෙ6 �ව+වන ල]ෂ 08කට ආසන ජනතාවෙb ෙසෞඛ2 ත++වය 
නගා N,/ෙ� අර@� ව�කරෙ6 ෙරෝහA රජයට පවරා ගැ�ෙ� 
වැඩ��ෙවළ] ප)�ය රජය MN �යා+මක කළ බව  ��ගෙද; 

 (ii) එම වැඩ��ෙවළ අ�ව, 2014 ව	ෂය අවස වනMට එෙලස රජයට 
පවරාෙගන ඇ7 ව� ෙරෝහA සංඛ2ාව, ෙරෝහෙA නම සහ පවරාග+ 
කාලවකවා�ව කවෙ	ද; 

 (iii) ෙ� වනMට එම ව2ාපෘ7ය �යා+මක ෙනොවන බව ��ගෙද; 

 (iv) ෙමම ව2ාපෘ7ය සඳහා අමාත2ාංශය වා	�කව වැයකළ @දල ඉ *ප+ 
කරෙද; 

 (v) ව�ක රෙ6 ෙසෞඛ2 ත++වය නඟාN,/මට ෙමම ව2ාපෘ7ය ම� Mශාල 
�,වහල] J බැM එ ය ක�න! නැවත ආර�භ කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

394/’18 

ග[ �. රංp+ ද ෙසො�සා මහතා,— පවාහන හා NMA uව ෙසේවා අමාත2�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) z ලංකා ගමනාගමන ම3ඩලය ස� ම  පවාහන බස ්රථ අත* අIෙF  
මා	ගවල ධාවනෙ6 ෙයොදවා ඇ7 බසර්ථ සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� රජය ම� z ලංගම ෙවත ලබාC බස ්රථ 
සංඛ2ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2014 ව	ෂෙ6 Nට ෙ� ද]වා z ලංකා ගමනාගමන ම3ඩලය ෙව7 ර ජය 
ලැ¡ ආදායම සහ ඒ ෙව�ෙව NC කර ඇ7 Mයදම ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) 2014 ව	ෂෙ6 Nට ෙ� ද]වා අIෙF  මා	ගවල ධාවනෙ6 ෙයොදවා ඇ7 
බසර්ථ ම� රජය ලැ¡ ආදායම සහ ඒ ෙව�ෙව NC කර ඇ7 Mයදම ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ)  (i) z ලංකා ගමනාගමන ම3ඩලෙ6 ෙසේවෙ6 ෙය� N{න @� ෙසේවක සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද;  



( 6 ) 

 

 (ii)  එම සංඛ2ාව එ] එ] ෙශේ�ය අ�ව ෙව ෙව වශෙය  ෙකොපමණද; 

 යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

414/’18 

ග[ ප�ම උදයශාත uණෙසේකර මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ)  (i) ෙමොණරාගල  සf්]කෙ6 ෙසේවෙ6 ෙය� N{න MCහAප7වරය  සංඛ2ාව, 
එ] එ] කලාප අධ2ාපන කා	යාල අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

  (ii) 2015 ජනවා* 08  ෙන ප)ව, එම MCහAප7වරයට ෙහෝ MCහAප7 
ෙසේවෙ6 ෙනොවන අයට ෙහෝ MCහAප7 ෙසේවෙ6 උසස/්� ලබා � 7ෙ8ද; 

  (iii) එෙසේ න�, උසස/්� ලබා � ඇ7 ~�ගලය අතර ෙ�ශපාලන ප�ගැ�මට 
ල]Jව N{ෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

441/’18 

ග[ ජයත සමර/ර මහතා,— වා*මා	ග සහ ජල ස�ප+ හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 මැ� 27 වැ�  න ඇ7J ගංව�ර හා නායයෑෙ� ආපදාෙව ක�තර 
 සf්]කෙ6 ¢	ණ, අ	ධ  හා )� හා� NC J ව2ාපාර සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව2ාපා*ක සථ්ාන සංඛ2ාව, පාෙ��ය ෙAක�  ෙකොTඨාසය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව2ාපාර )� හා මධ2 ප*මාණ ව2ාපාර සහ  සව්යං �.යා වශෙය ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ව2ාපාර ස+ව පාලන, කා	!ක, ෙවළඳ හා ෙවන+ ෙලස ෙව ෙව 
වශෙය  ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනrද?    

(ආ) (i) එෙසේ ගංව�ෙර හා නායයෑෙම Mනාශ J ව2ාපාර අ�7 ~�ගලයාෙb නම, 

�නය, හා�ෙ6 ත]ෙසේ[ගත ව{නාකම, එම ව2ාපාරය �r{ ගාම �ලධා* 
ෙකොTඨාසය හා පාෙ��ය ෙAක� ෙකොTඨාසය ෙව ෙව වශෙය 
ඉ *ප+ කරෙද; 

 (ii) ක�තර  සf්]කෙ6 එෙසේ හා�J ව2ාපාර සඳහා ෙ� වනMට රජෙය ව  
ෙගවා 7ෙ8ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ව  r!J ව2ාපා*කයාෙb නම, 
�නය, ව2ාපාරය සහ ෙගවන 
ලද ව  @දල ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv)  ක�තර  සf්]කෙ6 ෙ� වනMට ව  ෙගවා ඇ7 ව2ාපාර සංඛ2ාව සහ @� 
ව  @දල ෙකොපමණද;    

 යන+ එ�මා සඳහ කරෙනrද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

452/’18 

ග[ £මA ර+නායක මහතා,— පළා+ සභා, පළා+ පාලන සහ cඩා අමාත2�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) පළා+සභා, පළා+ පාලන සහ cඩා අමාත2�මාෙb ෙපෞ�ග
ක කා	ය ම3ඩලයට 
අ�$]ත �ල වාහන සපයා ඇ7 එ] එ] �ලධා*යාෙb නම, තන�ර, ෙවකර ඇ7 
වාහනෙ6 ව	ගය, 
යාප ංZ අංකය සහ එම ෙව .;ම සඳහා අ�ම7ය ලබා Cෙ 
කn[ MNද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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467/’18 

ග[ ච!ද M ෙ}N* මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) බCAල  සf්]කය �ළ �r{ අ.ෙපො.ස. (උ/ෙපළ) තා]ෂ�ක Mෂය ධාරාෙව 
පං7 පැවැ+ෙවන පාසA සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසAවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට බCAල  සf්]කය �ළ N{න තා]ෂ�ක Mෂය උගවන u[වරය 
සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඔnෙb න� හා දැනට ෙසේවෙ6 �රතව N{න පාසA කවෙ	ද; 

 (v) ඉ *ෙ6� බCAල  සf්]කෙ6 N) අතර තා]ෂ�ක Mෂය පච
ත .;මට 
අමාත2ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 /� මස 04 වැ" බදාදා 

වාZක ���[ අෙ\]ෂා කරන පශ්න 
43/’18 

ග[ (ආචා	ය) බCල uණව	ධන මහතා,— vවර හා ජලජ ස�ප+ සංව	ධන සහ 
ගාwය ආ	xකය ��බඳ අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 154ට අ�ව, ගැ¤[ @¥ෙ� ම) ඇA¦ෙ� 
බලපත ලබා�ෙ� ක මෙFදය] හ�වා ෙද� ලැ�ෙFද; 

 (ii) එම ෙයෝජනාවට අ�ව, 2016 ව	ෂය �ළ� බලපත ලබා ග+ තැනැ+තෙb 
න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එ§ බලපතලා¨යy MN අවම වශෙය vවරය 100 ෙදෙනy එම 
කා	යය සඳහා ෙයොදවා ගැ�ෙ� ෙකොෙ�Nය ඉ, කර� ලැ�ෙFදැ� 
�;]ෂණය කර 7ෙ8ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

316/’18 

ග[ ��Iක ප7රණ මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට$� අමාත2�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) z ලංකාව �ළ බට, ෙFවැA, ප හා හණ ආ©ත �ෂප්ාදන NC කරන ග�මාන 
��බඳ සw]ෂණය] කර 7ෙ8ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම ග�මාන සංඛ2ාව, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iii) එම ක	මාතෙ6 ෙයෙදන පnA සංඛ2ාව, ග�මානය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iv) ඔn @¥ණ ෙදන පධාන ගැටa කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) (i) ෙමම ක	මාතක[වට අවශ2 නව තා]ෂණය ලබා�මට කට$� කර 
7ෙ8ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 
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 (iii) බට, ෙFවැA, ප හා හණ �ෂප්ාදන ෙවෙළඳෙපොළ ~�A .;මට රජය �යවර 
ෙගන 7ෙ8ද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද;  

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ඇ) (i) දැනට බට, ෙFවැA, ප හා හණ ව
 සාදන MN�[ භා3ඩ අපනයනය 
කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම රටවA කවෙ	ද; 

 (iii) 2015 හා 2016 ව	ෂවල� බට, ෙFවැA, ප හා හණ භා3ඩ අපනයනෙය 
ලැ�ª Mෙ�ශ ආදායම ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනrද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

415/’18 

ග[ ප�ම උදයශාත uණෙසේකර මහතා,— පළා+ සභා, පළා+ පාලන සහ cඩා 
අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) යාපනය  සf්]කය �ළ 1983 ව	ෂය වනMට 7¡, 

 (i) වා*මා	ග සංඛ2ාව; 

 (ii) yඩා වැF, අ@ª සහ ඇළ මා	ග සංඛ2ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගොM£� පමාණය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) (i)  1983 Nට 2009 ව	ෂෙ6 $දමය ත++වය �මවන ෙත] වා*මා	ග, වැF, 
අ@ª සහ ඇළ මා	ග ප7සංසක්රණය සඳහා ෙව කරන ලද @දල; 

 (ii)  $දමය ත++වය �ම /ෙම ප) 2015 ව	ෂය ද]වා, සමසත් වා*මා	ග, වැF, 
අ@ª සහ ඇළ මා	ග ප7සංසක්රණයට රජය MN ෙව කරන ලද @දල; 

එ] එ] ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

426/’18 

ග[ ඉෂා] ර¥මා මහතා,— ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද2 අමාත2�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) අ�රාධ~ර මධ2ම �වරග� පළාත පාෙ��ය ෙAක� ෙකොTඨාසෙ6, 
ග�£*සව්ැව ග�මානෙ6, �rටා ඇ7 ගාwය ෙරෝහල දැනට 
 ෙගොඩනැ�Aලකට පමණ] <මා / ඇ7 බව+; 

 (ii)  වා කාලයට පමණ] බාrර ෙරෝ  අංශයට ෛවද2වරෙයy අ�$]ත කර 
N{යද රා� කාලෙ6� හ N අවසථ්ාවක ෙහෝ ප7කාර ගැ�ම සඳහා 
ෛවද2වරෙයy  ෙනොමැ7 බව+; 

 එ�මා දෙනrද?  

(ආ)  (i) ෙ� ස�බධෙය අවධානය ෙයො@කර Mස�ම] ලබා �මට කට$� 
කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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468/’18 

ග[ ච!ද M ෙ}N* මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වනMට z ලංකා අධ2ාපන ප*පාලන ෙසේවෙ6 �$]තව N{න @� 
�ලධා* සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

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

 (iii) දැනට අධ2ාපන ප*පාලන ෙසේවෙ6 පව7න ~ර\පා� සංඛ2ාව හා ~ර\පා� 
පව7න ෙසේවා සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iv)  එම ~ර\පා� �ර/මට අමාත2ාංශය MN තරඟ Mභාග පව+වා 7ෙ8ද; 

 (v) එෙසේ න�, එම Mභාගෙය සම+ J අයෙb න� හා 
�නය කවෙ	ද;  

 (vi) එම �*සට ප+/� ලබා�ම සඳහා ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

510/’18 

ග[ අp+ මාන\ෙප[ම මහතා,— MC
බල හා ~න	ජන�ය බලශ]7 
අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ද/කෘත සව්භාMක වා$ (LNG) ම� MC
ය උ+පාදනය .;ම සඳහා ලංකා 
MC
බල ම3ඩලයට ඇ7 සැල)� කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ සඳහා වැයවන Mයදම ෙකොපමණද; 

 (iii) ¯සA ෙව�වට, ද/කෘත සව්භාMක වා$ භාMතා කරෙ න�, “�M+ව 
චcය” බලාගාරවලට අදාළව ලාභෙ6 ප7ශතය කවෙ	ද; 

 (iv) දැMෙතA ෙව�වට ද/කෘත සව්භාMක වා$ භාMතා කරෙ න�, “�M+ව 
චcය” බලාගාරවලට අදාළව ලාභෙ6 ප7ශතය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

518/’18 

ග[ ඉ ක අ�[�ධ ෙහේර+ මහතා,— පවාහන හා NMA uව ෙසේවා 
අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) මා	ග අන�[ව
 !යයන ෙහෝ �වාල ලබන ම  හා ප කය 
ෙව�ෙව ව  ලබා �ම] NC වෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම ව  ලබා �ම ෙව�ෙව 2017 ව	ෂයට ෙව කළ @දල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව  ලබා �ෙ�� පාදක කර ග� ලබන ක[ª කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද?  

(ආ) (i) �ෙරෝද රථ අන�ර. !යයන �ෙරෝද රථ *යCර ෙව�ෙව ලබා ෙදන 
ව  සඳහා 2017 ව	ෂයට ෙව කළ @දල ෙකොපමණද; 

 (ii)  2017 ව	ෂෙ6 මැද භාගය වනMට ව  ලැ²මට )C)ක� ලැ¡ �*ස 
ෙකොපමණද; 

 (iii) 2017 ව	ෂෙ6 මැද භාගය වනMට ව  ලබා C �*ස ෙකොපමණද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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528/’18 

ග[ වා)ෙ�ව නානාය]කාර මහතා,— @දA හා ජනමාධ2 අමාත2�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) Mෙ��ය Mශව්Mද2ාලයr අධ2ාපනය සඳහා යන z ලාං.ක ³ෂ2ය 
ෙව�ෙව වසරකට වැයෙවන @දල සඳහා z ලංකාෙF Mෙ�ශ @දA 
සංZතයට දැ;මට NCවන බර ෙකොපමණද; 

(ii) ෙපෞ�ග
ක Mෙ�ශ සංචාරය සඳහා Mෙ�ශගතවන ~�ගලය ෙව�ෙව z 
ලංකාෙF @දA සංZතයට වසරකට දැ;මට NC වන බර ෙකොපමණද;  

  (iii) z ලංකාෙව යැෙවන ෙවළඳ භා3ඩ ෙහෝ ෙසේවාව ෙව�ෙව z  ලංකාවට 
  අයMය $� Mෙ�ශ @ද
 ෙකොපමණ @දල] ෙනොලැෙ8ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 /� මස 05 වැ" >හස්ප?�දා 

වාZක ���[ අෙ\]ෂා කරන පශ්න 
45/’18 

ග[ (ආචා	ය) බCල uණව	ධන මහතා,— 7රසර සංව	ධන, වන�/ සහ පාෙ��ය 
සංව	ධන අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 175ට අ�ව, අ
 - !�ස ්ගැ,මට ඉල]කගත Mස�ම] 
ලබා�ම සඳහා ව	ෂ 3] �ළ පෙයෝජනයට ගැ�මට ෙව කරන ලද [�යA !
යන 
4000ක ප7පාදනෙය 2016 ව	ෂය �ළ උපෙයෝජනය කරන ලද @දA පමාණය සහ 
එෙසේ වැය කළ @දෙලr ඵලදා�+වය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනrද? 

(ආ) (i) උ]ත අයවැය ෙයෝජනාව �යා+මක .;ෙ� වග§ම දරන අමාත2ාංශය ෙහෝ 
ආයතන කවෙ	ද; 

 (ii) 1977 Nට ෙ� ද]වා අ
 - !�ස ් ගැ,ෙම වා	තා J මරණ සංඛ2ාව හා 
ෙ�පළ හා�ය එ] එ] ව	ෂය අ�ව කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත එ] එ] ව	ෂෙ6� අ
 - !�ස ්ගැ,ෙම !ය�ය පා	ශවයට රජය 
ම� ව  @දA ෙගව� ලැ�ෙFද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම ව  @දA පමාණය එ] එ] ව	ෂය අ�ව කවෙ	ද; 

 (v) උ]ත අයවැය ෙයෝජනාෙවr සඳහ අ
-!�ස ් ගැ,ම සඳහා ලබා �මට 
අෙ\]�ත ඉල]කගත Mස�ම පැහැ 
 කරෙද; 

 යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

135/’18 

ග[ ෙරෝr| yමා* Mෙ}ර+න මහ+!ය,— පළා+ සභා, පළා+ පාලන සහ cඩා 
අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i)  ද¤Aල,  ග�පතන පෙ�ශෙ6 ර]�ත වනාතරය] �rටා 7ෙබන බව+; 

 (ii) පෙ�ශෙ6 පළා+ පාලන ආයතන MN එම සථ්ානයට yª බැහැර කරන 
බව+; 

 (iii) yª බැහැර .;ම ෙහේ�ෙව පෙ�ශෙ6 වන අ
 ෙමම සථ්ානෙ6 �තර 
ගැවෙසන බව+;  



( 11 ) 

 

 (iv) එr ආහාර ෙනොමැ7 අවසථ්ාවල එම අ
 අවට ග�මානවලට කඩා ව න 
බව+; 

 එ�මා දෙනrද? 

(ආ) !�)ෙb හා අ
ෙb ආර]ෂාව සඳහා ෙමම සථ්ානයට yª බැහැර .;ම 
නැවැ+/මට අමාත2ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනrද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

162/’18 

ග[ (ෛවද2) න
ද ජය7සස් මහතා,— අIකරණ හා බධනාගාර ප7සංස්කරණ 
අමාත2�!යෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 2018.05.01 වැ�  න වනMට µල2 අපරාධ Mම	ශන ෙකොTඨාශය (FCID) 
ම� Mම	ශන අවස කර �7ප7 ෙදපා	තෙ��ව ෙවත ෙයො@ කරන ලද 
එ] එ] Mම	ශන වා	තා �7ප7 ෙදපා	තෙ��වට ලැ�ª  න ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ අත* ෙ� වනMට න� ෙගො� කර ඇ7 පැ!�
 සංඛ2ාව කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ එ] එ] න�ව ෙගො� කළ  නය හා න�ව Mභාග වන අIකරණය ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�!ය ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

199/’18 

ග[ උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— @දA හා ජනමාධ2 අමාත2�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 2016.12.31  නට සමසත් ෙකොටස ්!ල ද	ශකෙ6 අගය කවෙ	ද; 

 (ii) 2014.12.31 සහ 2015.12.31  නට සාෙ\]ෂව, 2016.12.31  නට සමසත් 
ෙකොටස ්!ල ද	ශකෙ6 අගය ෙකොපමණ ප7ශතය. ෙවනස ්/ 7ෙ8ද; 

 (iii) 2016 ව	ෂය �ළ� º�ධ Mෙ��ය !ල� ගැ��වල අගය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

244/’18 

ග[ ෙහේෂා Mතානෙb මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) කෑගAල  සf්]කෙ6 එ] එ] මැ7වරණ බලපෙ�ශෙ6 ඇ7 ජා7ක පාසA 
සංඛ2ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙ6 න� කවෙ	ද; 

 (iii) කෑගAල  සf්]කෙ6 ජා7ක පාසA සංඛ2ාව වැ� .;මට සහ දැනට ඇ7 
ජා7ක පාසA තවCරට+  $ª .;මට අමාත2ාංශය ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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317/’18 

ග[ ��Iක ප7රණ මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට$� අමාත2�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) z ලංකාව �ළ මැ{ ආ©ත වළං හා ෙවන+ �ෂප්ාදන  කර� ලබන ග�මාන 
��බඳ සw]ෂණය] කර 7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ග�මාන සංඛ2ාව ෙකොපමණද;  
 (iii) එම ක	මාතෙ6 ෙයෙදන පnA සංඛ2ාව ෙකොපමණද;  
 (iv) ඔn @¥ණ ෙදන පධාන ගැටa කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) (i) ෙමම ක	මාතක[වට අවශ2 නව තා]ෂණය ලබා�මට කට$� කර 
7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) මැ{ �ෂප්ාදන සඳහා ෙවෙළඳෙපොළ ~�A .;මට රජය �යවර ෙගන 7ෙ8ද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද;  

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ඇ) (i) දැනට MN�[ මැ{ භා3ඩ අපනයනය කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම රටවA කවෙ	ද; 

 (iii) 2015 හා 2016 ව	ෂවල� මැ{ භා3ඩ අපනයනෙය ලැ�ª Mෙ�ශ ආදායම 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනrද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

395/’18 

ග[ �. රංp+ ද ෙසො�සා මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා ආ	xක 
කට$� අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) z ලංකා ජනාIප7වරයාෙb කා	ය ම3ඩලයට අ�මත කර ඇ7 
ස�බvකරණ ෙAක�ව[ සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.01.02  න Nට ව+ම ජනාIප7වරයා යටෙ+ ප+ කර ඇ7 
ස�බvකරණ ෙAක�ව[ සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ස�බvකරණ ෙAක�ව[ ප+ කර ඇ7 ]ෙෂේත කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ)  (i) එම එ] එ] ස�බvකරණ ෙAක�වරයාෙb නම, අධ2ාපන )C)ක� හා 
ෙවන+ )C)ක� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (ii) එ] ස�බvකරණ ෙAක�වරෙය] සඳහා ෙගවන වැ,ප ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ අ�ව ප)�ය ව	ෂ ෙදක �ළ එම ස�බvකරණ ෙAක�ව[ සඳහා දරා 
ඇ7 සමසත් �*වැය ෙකොපමණද; 

 (iv)  අදාළ ස�බvකරණ ෙAක�ව[ MN එම �*වැයට සාෙ\]ෂව 
පමාණව+ කා	යභාරය]  ඉ,කර 7ෙ8ද; 

 යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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416/’18 

ග[ ප�ම උදයශාත uණෙසේකර මහතා,— පළා+ සභා, පළා+ පාලන සහ cඩා 
අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) .
ෙනො�Zය  සf්]කය �ළ 1983 ව	ෂය වනMට 7¡, 

 (i) වා*මා	ග සංඛ2ාව; 

 (ii)  yඩා වැF, අ@ª සහ ඇළ මා	ග සංඛ2ාව; 
 (iii) අසව්�දන ලද ෙගොM£� පමාණය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) (i)  1983 Nට 2009 ව	ෂෙ6 $දමය ත++වය �ම වනෙත] වා*මා	ග, වැF, 
අ@ª සහ ඇළ මා	ග ප7සංසක්රණය සඳහා ෙව කරන ලද @දල; 

 (ii)  $දමය ත++වය �ම /ෙම ප) 2015 ව	ෂය ද]වා, සමසත් වා*මා	ග, වැF, 
අ@ª සහ ඇළ මා	ග ප7සංසක්රණයට රජය MN ෙව කරන ලද @දල; 

එ] එ] ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
442/’18 

ග[ ජයත සමර/ර මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාත2�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 2017.05.27  න ඇ7J ගංව�ර හා නායයෑෙම, �ල+Nංහල පාෙ��ය 
 ෙAක� ෙකොTඨාසෙ6, ෙපොෙAෙගොඩ Nට ඉහළ ෙවAගම ද]වා  ෙවන 
මා	ගෙ6 1 කªව නමැ7 පෙ�ශය නායයෑෙම ෙ� වනMට එම මා	ගය 
භාMතා කළ ෙනොහැ. ත++වයට ප+/ ඇ7 බව+; 

 (ii) ෙමම ත++වය ෙහේ�ෙව එ§ මා	ගය ප*හරණය කළ අංක 819G @Cන, 
819H ගමෙb ව+ත, 824 තැනෙහේන සහ 825 ඉහල ෙවAගම යන ගාම 
ෙසේවා ෙකොTඨාසවල �r{ ඕම+ත ජනපදය, ඕම+ත ෙකොළ�ය, 
ග�පලකද, වnලාකද, @Cන, බෙTගAල, තැෙහේන, සම�~ර, ඉහල 
ෙවAගම, ගAලන@Aල, ෙහේයාය සහ අටහnAෙහේන යන පෙ�ශවල  
10,000 - 15,000 ] අතර ජනතාව] බරපතල �ඩාවකට ප+/ ඇ7 බව+; 

 (iii) ෙමම මා	ගය යථාව+ .;මට දැනට .NC �යාමා	ගය] ෙගන ෙනොමැ7 
බව+; 

එ�මා දෙනrද? 

(ආ) (i) භාMතා කළ ෙනොහැ. ෙසේ Mනාශ / ඇ7 උ]ත මා	ගය ක�න! 
ප7සංසක්රණය .;මට �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ප7සංසක්රණ කට$� ආර�භ කරන  න වකවා� හා අවස 
කරන  න වකවා� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
453/’18 

ග[ £මA ර+නායක මහතා,— සමාජ )බසාධන හා පාථ!ක ක	මාත 
අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) සමාජ )බසාධන හා පාථ!ක ක	මාත අමාත2�මාෙb ෙපෞ�ග
ක කා	ය 
ම3ඩලයට අ�$]ත �ල වාහන සපයා ඇ7 එ] එ] �ලධා*යාෙb නම, තන�ර, 
ෙවකර ඇ7 වාහනෙ6 ව	ගය, 
යාප ංZ අංකය සහ එම ෙව .;ම සඳහා 
අ�ම7ය ලබා Cෙ කn[ MNද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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469/’18 

ග[ ච!ද M ෙ}N* මහතා,— පළා+ සභා, පළා+ පාලන සහ cඩා අමාත2�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) කැ�කසළ පශන්ය Mශාල ගැටaව] / 7ෙබන බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙමම කැ�කසළ ගැටaව Mස½මට පළා+ පාලන ආයතන ෙවත අමාත2ාංශය 
ලබාෙදන සහන හා ආධාර කවෙ	ද; 

 (iii) පළා+ සභා හා පළා+ පාලන අමාත2ාංශෙ6 µල2 ප7පාදන මත ව2ාපෘ7 
�යා+මක කර� ලබන පළා+ පාලන ආයතන කවෙ	ද; 

 (iv)  කැ�කසළ පශන්ය Mස½මට අමාත2ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

519/’18 

ග[ ඉ ක අ�[�ධ ෙහේර+ මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i)  ව�ෙ ඇ7 @� රජෙ6 පාසA සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ව�ෙ ඇ7 @� ජාත2තර පාසA සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල�  ව�ෙ ජා7ක පාසA සඳහා බඳවාග+ 
u[ව[ සංඛ2ාව  ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iv) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල�  ව�ෙ ඇ7 පළා+ පාසA සඳහා බඳවාග+ 
u[ව[ සංඛ2ාව  ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (v) 2016 ව	ෂෙ6 පළ@ භාගය �ළ බාrර හා අභ2තර ඇග�� ප�ධ7 ම� 
ඇග�මට ල] කළ u[ව[ සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) 2016 අයවැෙය ගාwය හා පාෙ��ය පාසAවල u[ �ල �වාස/ MෙFකාගාර 
සථ්ා�ත .;ම ෙව�ෙව ෙව කළ @දල  ෙකොපමණද; 

 (vii) එම ව2ාපෘ7ෙ6 ව	තමාන පග7ය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

529/’18 

ග[ වා)ෙ�ව නානාය]කාර මහතා,— @දA හා ජනමාධ2 අමාත2�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) 2015 ව	ෂෙ6 Nට ෙ� ද]වා ෙපො¾ අ�පාත වැ� /ම, [�යල අවපමාණ /ම සහ 
Mෙ�ශ M�මය පාලනය 
rA .;ම ෙහේ�ෙව z ලංකාෙව බැහැර J  ෙඩොල	 
පමාණෙ6 ව{නාකම ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

553/’18 

ග[ අෙශෝක ¿යත මහතා,— කාතා හා ළමා කට$� අමාත2�!යෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ6 Nට වයඹ පළාෙ+, ~+තලම හා y[ණෑගල  ස්f]කව
 
වා	තා J ළමා අපෙයෝජන N�I සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම NC/� වා	තා J පාෙ��ය ෙAක� ෙකොTඨාසවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම NC/� ස�බධව ජා7ක ළමාර]ෂක අIකා*ය ෙගන ඇ7 �යවර 
කවෙ	ද; 

 

 



( 15 ) 

 

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

 යන එ�!ය ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

572/’18 

ග[ �ෂාර ඉ��A අමරෙසේන මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) පව7න �යඟය ෙහේ�ෙව කෘ�කා	!ක හා ෙගොMජන ර]ෂණ 
ම3ඩලෙය ව  ලබාC ෙගො/ සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) y[ණෑගල  සf්]කෙ6 එෙලස ව  ලබාC ෙගොM මහ�ෙb නාම 
ෙAඛනය එ] එ] පාෙ��ය ෙAක� ෙකොTඨාසය අ�ව ඉ *ප+ කරෙද; 

 (iii) y[ණෑගල  සf්]කෙ6 එ] එ] ෙගොM මහතාට ලබාC ව  @දල ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

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

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 /� මස 06 වැ" .#රාදා 

වාZක ���[ අෙ\]ෂා කරන පශ්න 
 

4/’18 

ග[ න
 බ3ඩාර ජයමහ මහතා,— MC
බල හා ~න	ජන�ය බලශ]7 
අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) වnන7F සහ ෙපොෙළොන[ව පෙ�ශෙ6 ෙම.ෙවො. 10 (10mw) බැ� J 
Ã	ය බලාගාර 02] ඉ .;ම සඳහා ෙටඩ	 කැඳවා 7ෙ8ද; 

 (ii) එම ෙටඩරය ලබා ග+ සමාග� සහ සහභා  J අ ෙනy+ සමාග� MN 
ඉ *ප+ කළ !ල ගණ කවෙ	ද; 

 (iii) )C) ඉඩ� කලට ෙFලාවට ලබා ෙනො�ම ෙහේ�ෙව ෙමම ව2ාපෘ7ය 
අසා	ථක / ඇ7 බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

21/’18 

ග[ ආනද අa+ගමෙb මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර  සf්]කෙ6 ඇ7 ජා7ක පාසA සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම පාසAවල න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම එ] එ] පාසෙA ඉෙග�ම ලබන ³ෂ2 සංඛ2ාව සහ ෙසේවෙ6 �$� 
u[ව[ සංඛ2ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පාසAවල පව7න u[ ~ර\පා� සංඛ2ාව ෙකොපමණද;  

 (v) මහ�වර  සf්]කෙ6 පව7න ජා7ක පාසA සංඛ2ාව වැ� .;ම ෙකෙරr 
අමාත2ාංශෙ6 අවධානය ෙයො@ / 7ෙ8ද; 

 

 



( 16 ) 

 

 (vi) මහ�වර  සf්]කෙ6 පව7න ජා7ක පාසAවල  ෙභෞ7ක හා මානව ස�ප+ 
සංව	ධනය .;මට අමාත2ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

46/’18 

ග[ (ආචා	ය) බCල uණව	ධන මහතා,— සමාජ )බසාධන හා පාථ!ක ක	මාත 
අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයr අංක 183 වැ� ෙයෝජනාවට අ�ව, අගාමාත2�මාෙb 
ප7ප+7 පකාශනෙ6 සඳහ කර ඇ7 ප* , �r,/මට ෙයෝජනා කරන ලද 
Mෙශේ�ත කෘ�කා	!ක හා vවර අපනයන කලාපව
, 2016 ව	ෂය �ළ 
�rටව� ලැ¡ කලාප සංඛ2ාව සහ ඒවා �rටJ සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (ii) උ]ත ෙයෝජනාවට අ�ව �rටJ එ] එ] කලාපය] ෙව�ෙව රජය MN 
දර� ලැ¡ @� Mයදම ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම කෘ�කා	!ක හා vවර අපනයන කලාපයr වග§ම දරෙ කවර 
රාජ2 ආයතනය] MNද;  

 (iv) 2016 ව	ෂය �ළ එවැ� කලාප �rටව� ලැ¡ෙF න�, එම එ] එ] 
කලාපයක අපනයන ඉප$� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

163/’18 

ග[ (ෛවද2) න
ද ජය7ස්ස මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා 
ආ	xක කට$� අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) �ෂණ ම	දන ක!, ෙAක� කා	යාලය �r,වන ලද  නය කවෙ	ද; 

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

 (iii) එම කා	යාලයට අ�$]තව ෙසේවය කළ කා	ය ම3ඩලය  ෙකොපමණද; 

 (iv) අදාළ කාල<මාව �ළ එම කා	යාලයට ලැ�ª පැ!�
 සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) වැ�Cර Mම	ශනය සඳහා එ] එ] ආයතනයට එම පැ!�
 ෙයො@ කළ 
ආකාරය කවෙ	ද; 

 (vi) අදාළ කාල <මාව �ළ එම කා	යාලෙ6 නඩ+� සඳහා දරන ලද Mයදම 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

200/’18 

ග[ උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා ආ	xක 
කට$� අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ආ3�කම ව2වසථ්ා ප7සංසක්රණය ��බඳ මහජන අදහස ්Mම<ෙ�  ක!,ව 
ෙව�ෙව රජය MN දරන ලද @� Mයදම ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ක!,ෙF සාමාpකයෙb න� කවෙ	ද; 

 (iii) එ§ ක!,වට සාමාpකය ප+ .;ෙ� � සලකා බැÄ �	ණායක කවෙ	ද; 
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 (iv) ��ධාගම ��බඳ ආ3�කම ව2වසථ්ාෙF ඇ7 ෙදවන ප*�ෙÅදය ඒ අ$*ම 
පව+වා ෙගන යෑමට �	ෙ�ශ කර ඇ7 ක!, සාමාpකය සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

220/’18 

ග[ ඩbලස ්ෙ�වානද මහතා,— Mද2ා, තා]ෂණ, ප	ෙ6ෂණ, �~ණතා සංව	ධන හා 
වෘ+Æය ~¥ª සහ කද උඩරට උ[මය ��බඳ අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය  සf්]කෙ6 �r{ රජෙ6 කා	!ක MCහලට, වෘ+Æය ~¥ªව සඳහා 
වා	�කව ඉAa�ප+ Mශාල සංඛ2ාව] ලැෙබන අතර ෙතෝරාග� ලබෙ 
ඉතා <!ත අෙ\]ෂකය සංඛ2ාව] පමණ] බව+; 

 (ii) යාපනය  සf්]කෙ6 �.යා අවසථ්ාව ෙනොමැ7 ත[ණ ත[�ය දහස ්
ගණනකට ෙමම කා	!ක MCහෙල ~¥ªව ලැ²මට අවසථ්ාව ෙනොලැෙබන 
බව+; 

 (iii) එ§ ත[ණ ත[�යෙb යහපත උෙදසා යාපනය  සf්]කය �ළ තව+ 
කා	!ක MCහල] ඉ .;ම සඳහා ෙතමර�Z පෙ�ශෙ6, !සාෙA /රNංග� 
මධ2 මහ MCහලට අය+ ඉඩ� අ]කර 06] ප*ත2ාග කර ඇ7 බව+; 

 (iv) ඉහත ඉඩම �;]ෂණය කළ වෘ+Æය ~¥ª ෙදපා	තෙ��ෙF බලධා* 
MN, ජා7ක සැල)� ෙදපා	තෙ��ව ෙවත ෙයො@ කරන ලද ව2ාපෘ7 
ෙයෝජනාව අ�මත / ඇ7 බව+;  

එ�මා දෙනrද? 

(ආ) (i)  !සාෙA නව කා	!ක MCහල ඉ .;ම සඳහා µ
ක වැඩ කට$� හා µල2 
ප7පාදන ෙව කර 7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඉහත MCහෙA ඉ .;� කට$� ආර�භ කර� ලබන  නය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

235/’18 

ග[ එස්. එ�. ම*]කා	 මහතා,— නගර සැල)� හා ජල ස�පාදන අමාත2�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොෙළොනාව නගර සභා <මාව �ළ �	ඝ කාලයක Nට  නකට පැය 02 ] 
ජලය කපා හ*න  බව+; 

 (ii)  එෙසේම, දවෙසේ ෙබොෙහෝ ෙFලාව] නල ජලෙ6 �ඩනය අ� මTටමක  පව7න 
බව+; 

 එ�මා  දෙනrද?   

(ආ) (i) ෙමෙලස ජලය කපා හැ;මට සහ ජල �ඩනය අ�/මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (ii) ෙ� සඳහා දැනට පව7න MකAප Mස�� කවෙ	ද;  

 (iii) එම Mස�� ක Èයිාවට නැං/ම සඳහා .Nය� වැඩ��ෙවළ] සකසා 7ෙ8ද; 

 (iv) ඉහත (i)r සඳහ ගැට� සඳහා Mස�� ලබාෙදන �ශZ්ත  න වකවා� 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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245/’18 

ග[ ෙහේෂා Mතානෙb මහතා,— පළා+ සභා, පළා+ පාලන සහ cඩා 
අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) සබරග@ව පළා+ ව+ම පධාන අමාත2වරයා එම Êරයට ප+J  නය 
කවෙ	ද; 

 (ii)  Êරයට ප+ J  නෙ6 Nට අද ද]වා ඔ¥ �රත / ඇ7 Mෙ�ශ සංචාර කවෙ	ද; 

 (iii) එම එ] එ] Mෙ�ශ සංචාරෙ6 අර@ª කවෙ	ද; 

 (iv)  ඒ සඳහා වැය J @දA පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v)  එම සංචාර �� සබරග@ව පළාෙ+ ජනතාවට අ+J ප7ලාභ කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

319/’18 

ග[ ��Iක ප7රණ මහතා,— පවාහන හා NMA uව ෙසේවා අමාත2�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ ෙකො,ව, මරදාන, මහ�වර, යාපනය, මාතර, ගාAල, r]ක�ව, 
ත Èyිණාමලය, y[ණෑගල වැ� ෙබොෙහෝ C�*ය සථ්ානයr වැN.�, 
ආපනශාලා ඇ�� µ
ක පහ)ක� ඉතා අවම මTටමක පව7න බව+; 

 (ii) එම C�*ය සථ්ානවල  ප È!7ෙය බාල ආහාරපාන අIක !ලකට Myණ� 
ලබන බව+; 

 (iii) Mෙ��ය සංචාරකය වැ� වශෙය ෙමම C�*ය සථ්ාන භාMතා කරන බැM 
ෙමම ත++වය රෙT සංචාරක ක	මාතයටද සෘËව බලපාන බව+; 

එ�මා දෙනrද? 

(ආ) (i) ෙමම C�*ය සථ්ානයr පහ)ක� වැ�  $ª .;මට �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (iii) එම වැ�  $ª .;� සඳහා @දA ප È7පාදන 7ෙ8ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

417/’18 

ග[ ප�ම උදයශාත uණෙසේකර මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ)  (i)  2015 ව	ෂෙ6 අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) Mභාගය සඳහා ෙමොණරාගල 
 සf්]කෙය ෙප� N{ @� ³ෂ2 සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ³ෂ2 සංඛ2ාෙව අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) Mභාගය සම+ J ³ෂ2 සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 ව	ෂෙ6 ඉහත  සf්]කෙය අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) Mභාගය සඳහා ෙප� 
N{ @� ³ෂ2 සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ³ෂ2 සංඛ2ාෙව Mශව්Mද2ාල පෙFශය ලැ¡ ³ෂ2 සංඛ2ාව, එ] එ] 
පාඨමාලාව අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 
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(ආ) 5 ෙශේ�ය ³ෂ2+ව Mභාගය, අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) සහ අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) යන Mභාග 
�ෙනr ෙමොණරාගල  සf්]කෙ6 ප7ඵලය, සමසත් ජා7ක ප7ඵලය සමඟ 
සංසදනා+මක වා	තාව] ඉ *ප+ කරෙද යන+ එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනrද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

427/’18 

ග[ ඉෂා] ර¥මා මහතා,— තැපැA, තැපැA ෙසේවා හා @ස්
� ආග!ක කට$� 
අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 1994 ව	ෂෙ6 Mවෘත කරන ලද Mpත~ර තැපැA කා	යාල ෙගොඩනැ�Aල 
ප7සංසක්රණය ෙනො.;ම ෙහේ�ෙව, දැ�ෙසේ අබල/, කඩා වැ�ෙ� 
අවදානමක පව7න බව දෙද; 

 (ii)  එම ෙගොඩනැ�Aල ප7සංසක්රණය .;මට කට$� කර� ලබන  නය 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

470/’18 

ග[ ච!ද M ෙ}N* මහතා,— MC
බල හා ~න	ජන�ය බලශ]7 අමාත2�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ6 Nට ෙ� ද]වා ලංකාව �ළ �යා+මක වන ෙපෞ�ග
ක 
MC
බල ජනන සමාග� සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමාග�වල න�, 
�නය හා අධ2]ෂ ම3ඩල සාමාpකයෙb න� 
කවෙ	ද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙ6 Nට එම එ] එ] සමාගම MN ලංකා MC
බල ම3ඩලයට 
ලබා C MC
 ඒකක සංඛ2ාව සහ එම එ] සමාගමකට ලංකා MC
බල 
ම3ඩලය MN ෙගවන ලද @දල, එ] එ] ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) ව+ම යහපාලන රජය යටෙ+ ලංකා MC
බල ම3ඩලය ම� NC කර� 
ලබන MC
 ජනනය වැ� .;මට ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

484/’18 

ග[ ල§ ජයව	ධන මහතා,— @දA හා ජනමාධ2 අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) z ලංකාව �ළ ෙ� වනMට පව+වාෙගන ය� ලබන Ìපවාr� නා
කා 
සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එ] එ] Ìපවාr� නා
කාව පව+වාෙගන ය� ලබන ආයතනය ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එ] එ] Ìපවාr� නා
කාවල r!ක[ව සහ ඒවා ආර�භ කර ඇ7 
 නය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද?  

(ආ) (i) z ලංකාව �ළ ආර�භ කර ඇ7 Ìපවාr� නා
කාව
 දැනට Mකාශනය 
පව+වාෙගන ෙනොයන නා
කා 7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම නා
කා කවෙ	ද; 
 (iii)  Ìපවාr� නා
කා �යාමනය NC කර� ලබෙ කn[ MNද; 



( 20 ) 

 

 (iv) එම �යාමනය �N අ$* �යා+මක ෙනොවන බව ��ගෙද; 
 (v) �ෙFශ සහගතව හා උපහාසා+මකව ය� ය� නා
කා ම� NC කරන 

බරපතල සමාජ හා� වැළැ]/ම සඳහා Ìපවාr� නා
කා �යාමනය .;මට 
ක�න! MIම+ කමෙFදය] සකස ්කරෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

554/’18 

ග[ අෙශෝක ¿යත මහතා,— ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද2 අමාත2�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2020 � වයඹ පළාත �ළ තැල<!යා ෙරෝගය ස�¢	ණෙයම �ර 
.;ම ෙව�ෙව Mෙශේෂ අර@දල] 2009 ව	ෂෙ6� �r,ව� ලැ¡ බව+; 

 (ii)  එම අර@ද
 [�යA !
යන දහයකට අIක @දල] අයථා ෙලස ප*හරණය 
.;ම ��බඳව ෙසොයා බැ¦මට Mෙශේෂ Mම	ශන ක!,ව] ප+ කරන ලද 
න@+ ෙ� ද]වා එr වා	තාව පකාශයට ප+ / ෙනොමැ7 බව+; 

එ�මා දෙනrද? 

(ආ) එෙසේ න�, ෙමම Mම	ශන වා	තාව පකාශයට ප+ කර, අදාළ ~�ගලයට එෙරrව 
අමාත2ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

573/’18 

ග[ �ෂාර ඉ��A අමරෙසේන මහතා,— පළා+ සභා, පළා+ පාලන සහ cඩා 
අමාත2�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා+ මා	ගසථ් ම  පවාහන අIකා*ෙ6 දැනට ෙසේවෙ6 �$� 
ෙසේවකයෙb න� කවෙ	ද; 

 (ii)  එr අධ2]ෂ ම3ඩලෙ6 න�, 
�නය හා අධ2ාපන )C)ක� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට එම අIකා*ෙය �y+ කර ඇ7 ම  පවාහන බලපත සංඛ2ාව, එ] 
එ] මා	ග අංකය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ආ) (i)  එම අIකා*ෙ6 ම  පවාහන ධාවන බලපත  ෙපො+ 4] අසථ්ානගත / ඇ7 බව 
දෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ ස�බධෙය ෙගන ඇ7 �7මය �යවර කවෙ	ද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනrද? 

(ඇ) ව	තමානෙ6� වයඹ පළා+ මා	ගසථ් ම  පවාහන අIකා*ය ��ත ආයතනය] බවට 
ෙචෝදනා නැ  ඇ7 බැM, එය ව+ම යහපාලන රජෙ6 ප7ප+7වලට අ�ව 
පාලනය .;මට අමාත2ාංශය ගනා �යවර කවෙ	ද යන තවCරට+ එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනrද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 


