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ග� )සත +ං��ලෙ� මහතා,— අගාමාත3�මා සහ ජා5ක ප5ප65 හා ආ	8ක 
කට9� අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (1) 

(අ) ජනා>ප5 කා	ය ම?ඩලෙA  Bට+ පධාD ආචා	ය අF. එI. ෙ�. මහානාම සහ රාජ3 
දැව සංසථ්ාෙK Bට+ සභාප5 L. Mසානායක යන මහ6ව� ඔOෙP රාජ3 හා 
ව3වසථ්ා�ත ආයතන ෙසේවෙA ආර�භෙA Rට ෙ� ද�වා, 

 (i) දරා ඇ5 තන��; 
 (ii) එT තන�� දරන ලද කාලවකවාU; 
 (iii) එම තන�� දරV ෙසේවය කර ඇ5 ආයතන; 
 (iv) එT ෙසේවා කාලවලW ඔOට එෙරBව Xනය ෙහෝ ෙවනය� ෙචෝදනා 

ඉM[ප6ව 5\ෙ? න�, එම ෙචෝදනා සහ ඒවාට එෙරBව ෙගන ඇ5 �යවර 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද ?  

(ආ) ආචා	ය අF. එI. ෙ�. මහානාම මහතාට ජනා>ප5 කා	ය ම?ඩල පධා� තන�රට 
ප6_මට6, L. Mසානායක මහතාට රාජ3 දැව සංසථ්ාෙK සභාප5 තන�ර ලබා 
ගැDමට6 �	ෙaශ ලබා W ඇ6ෙ6 කO�ද යන6 එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැU�Wම සහ Mනට �යVත කට9� 
* 

අගාමාත3�මා සහ ජා5ක ප5ප65 හා ආ	8ක කට9� අමාත3�මා,— ආ?eකම 
ව3වසථ්ාව යටෙ6 ෙයෝජනාව,— දහනව වැ� ආ?eක ම ව3වස්ථා සංෙශෝධනෙය 
සංෙශෝ>ත g ලංකා ප ජාතාhක සමාජවාW ජනරජෙA ආ?eක ම ව3වස්ථාෙK 41ආ 
ව3වසථ්ාෙK උපෙkඛනෙA සඳහ ස්වාmන ෙකොVෂ සභා නවෙයB සභාප5වරය හා 
සාමාnකය ෙවත දැනට ෙගවU ලබන පා[ශ Vකය හා ෙවන6 Wමනා 2018.06.01 Mන 
Rට පහත සඳහ ප[M සංෙශෝධනය කර ෙග_මට අමාත3 ම?ඩල අUම5ය ලබා W ඇ5 
ෙහFද:— 

(අ) �ල බලෙය ප6වන සභාප5වරය හැර අෙනt6 සභාප5වරය සඳහා දැනට 
ෙගවU ලබන �. 100,000/- ක මාRක Wමනාව �.135,000/- ද�වා වැu vwම හා 
ෙමම Wමනාවට අමතරව දැනට ෙගවU ලබන අෙනt6 Rයx Wමනා සංෙශෝධනය 
vwමv ෙතොරව ඒ අ9[ම ෙග_මටද; 

(ආ) �ල බලෙය ප6වන සව්ාmන ෙකොVෂ සභා සභාප5වරය සඳහා තම 
�ත3 තන�ෙ	 වැy� හා Wමනාවලට අ5ෙ	කව, සව්ාmන ෙකොVෂ සභාව B 
සභාප5වරයtෙP මාRක Wමනාෙව 50%ක මාRක Wමනාව� ෙග_මටද; 



( 2 ) 

 

(ඇ) අkලස ් ෙහෝ {ෂණ ෙචෝදනා Xම	ශන ෙකොVෂ සභාෙK හැර අෙනt6 සව්ාmන 
ෙකොVෂ සභාවල �ල බලෙය ප6 ෙනොවන සාමාnකය සඳහා දැනට ෙගවU 
ලබන �. 75,000/-ක මාRක Wමනාව �. 90,000/- ද�වා වැu vwම හා  ෙමයට 
අමතරව දැනට ෙගවU ලබන අෙනt6 Wමනා ඒ අ9[ ම තව~රට6 ෙග_මටද; 

(ඈ) 2015.06.17 Mනැ5 රාජ3 ව3ාපාර චකෙkඛ 3/2015 X>Xධාන ප[M  �ල බලෙය 
ප6වන සාමාnකය සඳහා එ� �ස_්� වාරයකට සහභා� _ම ෙවUෙව  
�.10,000/- ක Wමනාව එෙලසම ෙග_මටද; 

(ඉ) 1994 අංක 19 දරන අkලස ්ෙහෝ {ෂණ ෙචෝදනා Xම	ශන ෙකොVෂ සභා පනෙ6 8 
වග5යට අUව එම ෙකොVෂ සභාෙK සභාප5වරයාට හා සමානව සාමාnකයට 
ද බලතල පවරා ඇ5 බැX, එම සාමාnකයට දැනට ෙගවU ලබන �. 95,000/-ක 
මාRක Wමනාව �. 130,000/- ද�වා වැu vwම හා දැනට ෙගවU ලබන අෙනt6 
Wමනා තව~රට6 ඒ අ9[ ම ෙග_මට; සහ  

(ඊ) මැ5වරණ ෙකොVෂ සභාෙK සභාප5වරයා හා සාමාnකය ෙවත, මැ5වරණය� 
ප කාශයට ප6 කළ Mන Rට ප 5ඵල �t6 කරන Mන ද�වා � කාල ;මාව සඳහා 
ඔOෙP මාRක Wමනාෙව ¾ක Xෙශේෂ Wමනාව� ෙග_මටද 

ඊට අU�ලව,  ආ?eක ම ව3වසථ්ාෙK 41ආ ව3වසථ්ාෙK උපෙkඛනෙA සඳහ සව්ාmන 
ෙකොVෂ සභා නවෙයB සභාප5වරයට හා සාමාnකයට ඉහත සඳහ  පා[ශ Vකය 
හා ෙවන6 Wමනා ෙග_මට ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා ස�මත කරF.  

* 
�දk හා ජනමාධ3 අමාත3�මා,— g ලංකා )�t�ප6 හා X�මය ෙකොVෂ සභාෙK 

වා	�ක වා	තාව හා ��� (2016),— 1987 අංක 36 දරන g ලංකා )�t�ප6 හා X�මය 
ෙකොVෂ සභා පනෙ6 37(2) වග5ය සහ 1971 අංක 38 දරන �දk පනෙ6 13(1) 
වග5ය අUව, 2017.12.07 වන Mන ඉM[ප6 කරන ලද, 2016.12.31 Mෙන අවස 
� ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Xගණකා>ප5වරයාෙP �w�ෂණ ඇ�ළ6 g ලංකා 
)�t�ප6 හා X�මය ෙකොVෂ සභාෙK වා	�ක වා	තාව හා ��ම අUමත කළ 9� ය. 

(ආ	8ක සංව	ධන ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව XR 2018.02.20 Mන 
සලකා බලන ලW.) 

* 
Xද3ා, තා�ෂණ, ප	ෙAෂණ, �+ණතා සංව	ධන හා වෘ6�ය +�� සහ කද උඩරට 

උ�මය ��බඳ අමාත3�මා,— අU�ලතා ත�ෙසේ� ��බඳ g ලංකා ප�තන ම?ඩලෙA 
වා	�ක වා	තාව (2014),— 2005 අංක 32 දරන අU�ලතා ත�ෙසේ� ��බඳ g ලංකා 
ප�තන ම?ඩල පනෙ6 29(5) වග5ය සහ 1971 අංක 38 දරන �දk පනෙ6 14(3) 
වග5ය යටෙ6, 2016.08.12 වැ� Mන ඉM[ප6 කරන ලද, 2014.12.31 Mෙන අවස 
� ව	ෂය සඳහා Xගණකා>ප5වරයාෙP �w�ෂණ ඇ�ළ6 අU�ලතා ත�ෙසේ� ��බඳ g 
ලංකා ප�තන ම?ඩලෙA වා	�ක වා	තාව අUමත කළ 9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.12.11 Mන සලකා බලන ලW.) 

* 
Xද3ා, තා�ෂණ, ප	ෙAෂණ, �+ණතා සංව	ධන හා වෘ6�ය +�� සහ කද උඩරට 

උ�මය ��බඳ අමාත3�මා,— ජා5ක Xද3ා හා තා�ෂණ ෙකොVෂ සභාෙK වා	�ක 
වා	තාව (2013),— 1994 අංක 11 දරන Xද3ාව හා තා�ෂණය වැu M9� vwෙ� පනෙ6 
40(3) වග5ය සහ ආ?eකම ව3වසථ්ාෙK 154(6) ව3වස්ථාව යටෙ6, 2016.06.09 වැ� 
Mන ඉM[ප6 කරන ලද, 2013.12.31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Xගණකා>ප5වරයාෙP �w�ෂණ ඇ�ළ6 ජා5ක Xද3ා හා තා�ෂණ ෙකොVෂ සභාෙK 
වා	�ක වා	තාව අUමත කළ 9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.12.11 Mන සලකා බලන ලW.) 

 



( 3 ) 

 

* 
Xද3ා, තා�ෂණ, ප	ෙAෂණ, �+ණතා සංව	ධන හා වෘ6�ය +�� සහ කද උඩරට 

උ�මය ��බඳ අමාත3�මා,— ජා5ක Xද3ා පදනෙ� වා	�ක වා	තාව (2013),— 1994 
අංක 11 දරන Xද3ාව හා තා�ෂණය වැu M9� vwෙ� පනෙ6 40(3) වග5ය සහ 
ආ?eකම ව3වස්ථාෙK 154(6) ව3වස්ථාව යටෙ6, 2016.07.05 වැ� Mන ඉM[ප6 කරන 
ලද, 2013.12.31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Xගණකා>ප5වරයාෙP �w�ෂණ ඇ�ළ6 ජා5ක Xද3ා පදනෙ� වා	�ක වා	තාව අUමත  
කළ 9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.12.11 Mන සලකා බලන ලW.) 

* 
Xද3ා, තා�ෂණ, ප	ෙAෂණ, �+ණතා සංව	ධන හා වෘ6�ය +�� සහ කද උඩරට 

උ�මය ��බඳ අමාත3�මා,— ජා5ක Xද3ා හා තා�ෂණ ෙකොVෂ සභාෙK වා	�ක 
වා	තාව (2014),— 1994 අංක 11 දරන Xද3ාව හා තා�ෂණය වැu M9� vwෙ� පනෙ6 
40(3) වග5ය සහ ආ?eකම ව3වසථ්ාෙK 154(6) ව3වස්ථාව යටෙ6, 2017.03.22 වැ� 
Mන ඉM[ප6 කරන ලද, 2014.12.31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Xගණකා>ප5වරයාෙP �w�ෂණ ඇ�ළ6 ජා5ක Xද3ා හා තා�ෂණ ෙකොVෂ සභාෙK 
වා	�ක වා	තාව අUමත  කළ 9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.12.11 Mන සලකා බලන ලW.) 

* 
Xද3ා, තා�ෂණ, ප	ෙAෂණ, �+ණතා සංව	ධන හා වෘ6�ය +�� සහ කද උඩරට 

උ�මය ��බඳ අමාත3�මා,— කා	Vක තා�ෂණ ආයතනෙA වා	�ක වා	තාව     
(2014),— 1994 අංක 11 දරන Xද3ාව හා තා�ෂණය වැu M9� vwෙ� පනෙ6 40(3) 
වග5ය සහ 1971 අංක 38 දරන �දk පනෙ6 14(3) වග5ය යටෙ6, 2017.01.24 වැ� 
Mන ඉM[ප6 කරන ලද, 2014. 12. 31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Xගණකා>ප5වරයාෙP �w�ෂණ ඇ�ළ6 කා	Vක තා�ෂණ ආයතනෙA වා	�ක 
වා	තාව අUමත කළ 9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.12.11 Mන සලකා බලන ලW.) 

* 
Xද3ා, තා�ෂණ, ප	ෙAෂණ, �+ණතා සංව	ධන හා වෘ6�ය +�� සහ කද උඩරට 

උ�මය ��බඳ අමාත3�මා,— කා	Vක තා�ෂණ ආයතනෙA වා	�ක වා	තාව     
(2013),— 1994 අංක 11 දරන Xද3ාව හා තා�ෂණය වැu M9� vwෙ� පනෙ6 40(3) 
වග5ය සහ 1971 අංක 38 දරන �දk පනෙ6 14(3) වග5ය යටෙ6, 2016.01.29 වැ� 
Mන ඉM[ප6 කරන ලද, 2013. 12. 31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Xගණකා>ප5වරයාෙP �w�ෂණ ඇ�ළ6 කා	Vක තා�ෂණ ආයතනෙA වා	�ක 
වා	තාව අUමත කළ 9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.12.11 Mන සලකා බලන ලW.) 

* 
Xද3ා, තා�ෂණ, ප	ෙAෂණ, �+ණතා සංව	ධන හා වෘ6�ය +�� සහ කද උඩරට 

උ�මය ��බඳ අමාත3�මා,— g ලංකා පV5 ආයතනෙA වා	�ක වා	තාව (2014),— 
1984 අංක 06 දරන g ලංකා පV5 ආයතන පනෙ6 37(3) වග5ය සහ ආ?eකම 
ව3වසථ්ාෙK 154(6) ව3වස්ථාව යටෙ6, 2016.12.02 වැ� Mන ඉM[ප6 කරන ලද, 2014. 
12. 31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Xගණකා>ප5වරයාෙP 
�w�ෂණ ඇ�ළ6 g ලංකා පV5 ආයතනෙA වා	�ක වා	තාව අUමත කළ 9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.12.11 Mන සලකා බලන ලW.) 



( 4 ) 

 

* 
Xද3ා, තා�ෂණ, ප	ෙAෂණ, �+ණතා සංව	ධන හා වෘ6�ය +�� සහ කද උඩරට 

උ�මය ��බඳ අමාත3�මා,— අU�ලතා ත�ෙසේ� ��බඳ g ලංකා ප�තන ම?ඩලෙA  
වා	�ක වා	තාව (2015),— 2005 අංක 32 දරන අU�ලතා ත�ෙසේ� ��බඳ g ලංකා 
ප�තන ම?ඩල පනෙ6 29(5) වග5ය සහ 1971 අංක 38 දරන �දk පනෙ6 14(3) 
වග5ය යටෙ6, 2017.06.22 වැ� Mන ඉM[ප6 කරන ලද, 2015.12.31 Mෙන අවස 
� ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Xගණකා>ප5වරයාෙP �w�ෂණ ඇ�ළ6 අU�ලතා 
ත�ෙසේ� ��බඳ g ලංකා ප�තන ම?ඩලෙA වා	�ක වා	තාව අUමත කළ 9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.12.11 Mන සලකා බලන ලW.) 

* 
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘ5ක කට9� අමාත3�මා,— g ලංකා සබරග�ව 

Xශ්වXද3ාලෙA වා	�ක වා	තාව හා ��� (2013),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද3ාල 
පනෙ6 xiii වැ� ප[Iෙ�දෙA 110 වැ� වග5ය යටෙ6, 2017.10.17 වැ� Mන ඉM[ප6 
කරන ලද, 2013.12.31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Xගණකා>ප5වර යාෙP �w�ෂණ ඇ�ළ6 g ලංකා සබරග�ව Xශව්Xද3ාලෙA වා	�ක 
වා	තාව හා ��� අUමත කළ 9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.12.08 Mන සලකා බලන ලW.) 

* 
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘ5ක කට9� අමාත3�මා,— g ලංකා සබරග�ව 

Xශ්වXද3ාලෙA වා	�ක වා	තාව හා ��� (2014),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද3ාල 
පනෙ6 xiii වැ� ප[Iෙ�දෙA 110 වැ� වග5ය යටෙ6, 2017.10.17 වැ� Mන ඉM[ප6 
කරන ලද, 2014.12.31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Xගණකා>ප5වර යාෙP �w�ෂණ ඇ�ළ6 g ලංකා සබරග�ව Xශව්Xද3ාලෙA වා	�ක 
වා	තාව හා ��� අUමත කළ 9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.12.08 Mන සලකා බලන ලW.) 

* 
උසස් අධ3ාපන හා සංසක්ෘ5ක කට9� අමාත3�මා,— g ජයව	ධන+ර 

Xශ්වXද3ාලෙA වා	�ක වා	තාව හා ��� (2015),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද3ාල 
පනෙ6 xiii වැ� ප[Iෙ�දෙA 110 වැ� වග5ය යටෙ6, 2017.10.17 වැ� Mන ඉM[ප6 
කරන ලද, 2015.12.31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Xගණකා>ප5වර යාෙP �w�ෂණ ඇ�ළ6 g ජයව	ධන+ර Xශ්වXද3ාලෙA වා	�ක 
වා	තාව හා ��� අUමත කළ 9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.12.08 Mන සලකා බලන ලW.) 

* 
උසස් අධ3ාපන හා සංසක්ෘ5ක කට9� අමාත3�මා,— ඌව ෙවkලස්ස 

Xශ්වXද3ාලෙA වා	�ක වා	තාව හා ��� (2013),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද3ාල 
පනෙ6 xiii වැ� ප[Iෙ�දෙA 110 වැ� වග5ය යටෙ6, 2017.03.23 වැ� Mන ඉM[ප6 
කරන ලද, 2013.12.31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Xගණකා>ප5වර යාෙP �w�ෂණ ඇ�ළ6 ඌව ෙවkලස්ස Xශ්වXද3ාලෙA වා	�ක 
වා	තාව හා ��� අUමත කළ 9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.12.08 Mන සලකා බලන ලW.) 

 

 



( 5 ) 

 

* 
උසස් අධ3ාපන හා සංසක්ෘ5ක කට9� අමාත3�මා,— ඌව ෙවkලස්ස 

Xශ්වXද3ාලෙA වා	�ක වා	තාව හා ��� (2014),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද3ාල 
පනෙ6 xiii වැ� ප[Iෙ�දෙA 110 වැ� වග5ය යටෙ6 2017.08.10 වැ� Mන ඉM[ප6 
කරන ලද, 2014.12.31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Xගණකා>ප5වර යාෙP �w�ෂණ ඇ�ළ6 ඌව ෙවkලස්ස Xශ්වXද3ාලෙA වා	�ක 
වා	තාව හා ��� අUමත කළ 9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.12.08 Mන සලකා බලන ලW.) 

* 
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘ5ක කට9� අමාත3�මා,— ෙකොළඹ Xශව්Xද3ාලෙA 

වා	�ක වා	තාව හා ��� (2013),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද3ාල පනෙ6 xiii වැ� 
ප[Iෙ�දෙA 110 වැ� වග5ය යටෙ6, 2016.10.26 වැ� Mන ඉM[ප6 කරන ලද, 
2013.12.31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Xගණකා>ප5වර යාෙP 
�w�ෂණ ඇ�ළ6 ෙකොළඹ Xශව්Xද3ාලෙA වා	�ක වා	තාව හා ��� අUමත කළ     
9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.05.03 Mන සලකා බලන ලW.) 

* 
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘ5ක කට9� අමාත3�මා,— ෙකොළඹ Xශව්Xද3ාලෙA 

වා	�ක වා	තාව හා ��� (2014),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද3ාල පනෙ6 xiii වැ� 
ප[Iෙ�දෙA 110 වැ� වග5ය යටෙ6, 2017.01.24 වැ� Mන ඉM[ප6 කරන ලද, 
2014.12.31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Xගණකා>ප5වර යාෙP 
�w�ෂණ ඇ�ළ6 ෙකොළඹ Xශව්Xද3ාලෙA වා	�ක වා	තාව හා ��� අUමත කළ     
9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.05.03 Mන සලකා බලන ලW.) 

* 
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘ5ක කට9� අමාත3�මා,— ෙකොළඹ Xශව්Xද3ාලෙA 

වා	�ක වා	තාව හා ��� (2015),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද3ාල පනෙ6 xiii වැ� 
ප[Iෙ�දෙA 110 වැ� වග5ය යටෙ6, 2018.02.21 වැ� Mන ඉM[ප6 කරන ලද, 
2015.12.31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Xගණකා>ප5වර යාෙP 
�w�ෂණ ඇ�ළ6 ෙකොළඹ Xශව්Xද3ාලෙA වා	�ක වා	තාව හා ��� අUමත කළ     
9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2018.05.23 Mන සලකා බලන ලW.) 

* 
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘ5ක කට9� අමාත3�මා,— ෙකොළඹ Xශව්Xද3ාලෙA 

ප[ගණක අධ3යනායතනෙA වා	�ක වා	තාව හා ��� (2013),— 1978 අංක 16 දරන 
Xශ්වXද3ාල පනෙ6 110 වැ� වග5ය යටෙ6 2016.07.20 වැ� Mන ඉM[ප6 කරන ලද, 
2013.12.31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Xගණකා>ප5වර යාෙP 
�w�ෂණ ඇ�ළ6 ෙකොළඹ Xශ්වXද3ාලෙA ප[ගණක අධ3යනායතනෙA වා	�ක 
වා	තාව හා ��� අUමත කළ 9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.05.03 Mන සලකා බලන ලW.) 

 

 

 



( 6 ) 

 

* 
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘ5ක කට9� අමාත3�මා,— ෙකොළඹ Xශව්Xද3ාලෙA 

ප[ගණක අධ3යනායතනෙA වා	�ක වා	තාව හා ��� (2014),— 1978 අංක 16 දරන 
Xශ්වXද3ාල පනෙ6 110 වැ� වග5ය යටෙ6 2017.02.22 ඉM[ප6 කරන ලද, 
2014.12.31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, Xගණකා>ප5වර යාෙP 
�w�ෂණ ඇ�ළ6 ෙකොළඹ Xශ්වXද3ාලෙA ප[ගණක අධ3යනායතනෙA වා	�ක 
වා	තාව හා ��� අUමත කළ 9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.05.03 Mන සලකා බලන ලW.) 

* 
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘ5ක කට9� අමාත3�මා,— ෙ�රාෙද�ය Xශව්Xද3ාලෙA 

වා	�ක වා	තාව හා ��� (2012),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද3ාල පනෙ6 110 වැ� 
වග5ය හා 1971 අංක 38 දරන �දk පනෙ6 II ෙකොටස යටෙ6, 2015.11.21 Mන 
ඉM[ප6 කරන ලද, 2012.12.31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Xගණකා>ප5වර යාෙP �w�ෂණ ඇ�ළ6 ෙ�රාෙද�ය Xශ්වXද3ාලෙA වා	�ක වා	තාව 
හා ��� අUමත කළ 9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.11.20 Mන සලකා බලන ලW.) 

* 
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘ5ක කට9� අමාත3�මා,— ෙ�රාෙද�ය Xශව්Xද3ාලෙA 

වා	�ක වා	තාව හා ��� (2013),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද3ාල පනෙ6 110 වැ� 
වග5ය හා 1971 අංක 38 දරන �දk පනෙ6 II ෙකොටස යටෙ6 2017.01.24 Mන 
ඉM[ප6 කරන ලද, 2013.12.31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Xගණකා>ප5වර යාෙP �w�ෂණ ඇ�ළ6 ෙ�රාෙද�ය Xශ්වXද3ාලෙA වා	�ක වා	තාව 
හා ��� අUමත කළ 9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.11.20 Mන සලකා බලන ලW.) 

* 
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘ5ක කට9� අමාත3�මා,— ෙ�රාෙද�ය Xශව්Xද3ාලෙA 

වා	�ක වා	තාව හා ��� (2014),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද3ාල පනෙ6 110 වැ� 
වග5ය හා 1971 අංක 38 දරන �දk පනෙ6 II ෙකොටස යටෙ6, 2017.02.22 Mන 
ඉM[ප6 කරන ලද, 2014.12.31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Xගණකා>ප5වර යාෙP �w�ෂණ ඇ�ළ6 ෙ�රාෙද�ය Xශ්වXද3ාලෙA වා	�ක වා	තාව 
හා ��� අUමත කළ 9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.11.20 Mන සලකා බලන ලW.) 

* 
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘ5ක කට9� අමාත3�මා,— ග�පහ XකමාරI� ආ9	ෙKද 

Xද3ායතනය, කැළ�ය Xශ්වXද3ාලයB වා	�ක වා	තාව හා ��� (2013),—           
1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද3ාල පනෙ6 xiii වැ� ප[Iෙ�දෙA 110 වැ� වග5ය 
යටෙ6, 2017.01.24 Mන ඉM[ප6 කරන ලද, 2013.12.31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද, Xගණකා>ප5වර යාෙP �w�ෂණය ඇ�ළ6, ග�පහ XකමාරI� 
ආ9	ෙKද Xද3ායතනය, කැළ�ය Xශව්Xද3ාලයB වා	�ක වා	තාව හා ��� අUමත කළ 
9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.12.08 Mන සලකා බලන ලW.) 

 
 



( 7 ) 

 

* 
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘ5ක කට9� අමාත3�මා,— ෙකොළඹ Xශව් Xද3ාල�ය 

කෘ�තා��ක හා ගා�ය Xද3ා ආයතනෙA වා	�ක වා	තාව හා ��� (2014),— 1978 
අංක 16 දරන Xශ්වXද3ාල පනෙ6 xiii වැ� ප[Iෙ�දෙA 110 වැ� වග5ය යටෙ6 
2017.08.11 Mන ඉM[ප6 කරන ලද, 2014.12.31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද, Xගණකා>ප5වර යාෙP �w�ෂණ ඇ�ළ6 ෙකොළඹ Xශ්ව Xද3ාල�ය 
කෘ�තා��ක හා ගා�ය Xද3ා ආයතනෙA වා	�ක වා	තාව හා ��� අUමත කළ      
9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.12.08 Mන සලකා බලන ලW.) 

* 
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘ5ක කට9� අමාත3�මා,— කළමණාකරන පශ්චා6 

උපා> ආයතනෙA වා	�ක වා	තාව හා ��� (2013),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද3ාල 
පනෙ6 xiii වැ� ප[Iෙ�දෙA 110 වැ� වග5ය යටෙ6 2017.03.23 Mන ඉM[ප6 කරන 
ලද, 2013.12.31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Xගණකා>ප5වර යාෙP �w�ෂණ ඇ�ළ6 කළමණාකරන පශ්චා6 උපා> ආයතනෙA 
වා	�ක වා	තාව හා ��� අUමත කළ 9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.12.08 Mන සලකා බලන ලW.) 

* 
උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘ5ක කට9� අමාත3�මා,— කළමණාකරන පශ්චා6 

උපා> ආයතනෙA වා	�ක වා	තාව හා ��� (2014),— 1978 අංක 16 දරන Xශ්වXද3ාල 
පනෙ6 xiii වැ� ප[Iෙ�දෙA 110 වැ� වග5ය යටෙ6 2017.03.23 Mන ඉM[ප6 කරන 
ලද, 2014.12.31 Mෙන අවස � ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, 
Xගණකා>ප5වර යාෙP �w�ෂණ ඇ�ළ6 කළමණාකරන පශ්චා6 උපා> ආයතනෙA 
වා	�ක වා	තාව හා ��� අUමත කළ 9� ය. 

(අධ3ාපනය හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය ��බඳ ආං�ක අm�ෂණ කාරක සභාව 
XR 2017.12.08 Mන සලකා බලන ලW.) 

 

* සල#ෙණ� හ5�ව6 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට;� ය. 
 

 

2018 *� 18 වැ" බදාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
192/’18 

ග� ඉ�රා මහ�ෆ ් මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාත3�මාෙග 
ඇ;මට,— (2) 

(අ) (i) 2014 ව	ෂෙA ෙදසැ�බ	 මාසෙA htණාමලය Mසh්�කෙA ඇ5 � දැu 
ගංව�ර ත66වය ෙහේ�ෙව v�යා පෙaශෙA t[ජ�ෙ�� පාලම 
Xනාශ �  බව6;  

(ii) ෙ� ද�වා එම පාලම ස��	ණෙය ප5සංසක්රණය ෙනොකර 
 තාවකා
කව ප5සංසක්රණය කර ඇ5 බව6; 

 එ�මා දෙනBද? 

(ආ) (i) ෛද�කව Xශාල ජනතාව� XR භාXතා කරU ලබන ෙමම පාලම 
ප5සංසක්රණය vwම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අමාත3ාංශය XR ගU 
ලැ� �යවර කවෙ	ද; 

 (ii)  ෙ� ද�වා ෙමම පාලම ප5සංසක්රණය ෙනොvwමට ෙහේ� කවෙ	ද;  
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(iii) ෙමම පාලම හැv ඉ�ම� ප5සංසක්රණය vwම සඳහා �යවර ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

478/’18 

ග� එස.් ;. ��tමාරණ මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i)    ව	ෂ 2018 යල කනෙA Rට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබාWෙ�W එම 
සහනාධාරය �k අවසථ්ාෙKW ලබා Wෙ�W  අUගමනය කරන ලද �යාමා	ගය 
නැවත අUගමනය කරෙද; 

 (ii)     ඒ අUව, _ ෙගො_ට අ�කරයට ලබා ෙදන ෙපොෙහොර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එ� එ� ෙගොXතැනට ලබා ෙදන ෙපොෙහොර සහනාධාරය ;මා කරෙද;  

 (iv) එම ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙවන6 ෙබෝග සඳහා ලබා ෙදෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

595/’18 

ග� )සත +ං��ලෙ� මහතා,— ෙසෞඛ3, ෙපෝෂණ හා ෙa¡ය ෛවද3 
අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) උ�� මැද, නැෙගනBර පළා6වල ව3ා�තව පව5න වtගe ෙරෝ¢ ත66වය 
හ£නාගැDම ස�බධෙය ෙ� වනXට R~ෙකෙරV පව5න ප	ෙAෂණ 
සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ප	ෙAෂණ R~ කරU ලබන ආයතන සහ ප	ෙAෂකයෙP න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම ප	ෙAෂණවල �ගමන ලැ¤මට �යVතව ඇ5 Mනය කවෙ	ද; 

 (iv) එම ප	ෙAෂණ සඳහා ෙව කර ඇ5 �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) (i) වtගe ෙරෝගයට ෙගො~��වට ලබා ෙදන ප5කාරවලට අමතරව එම ෙරෝ¢ 
ත66වයට ප6_ම වැළැ�_ම සඳහා ෙගන ඇ5  �යවර කවෙ	ද; 

 (ii) ආසැත ජලය �ෂප්ාදනය කරU ලබන Reverse Osmosis Plant වලට අමතරව 
²තාන3ෙA  IOCN LIFE SAVER නමැ5 ආයතනෙA �ෂප්ාදනය� බව 
vයන LIFE SAVER නමැ5 ජල ෙපරණය� ෙමරටට හ£වාW 5ෙ»ද; 

 (iii) එය වtගe ෙරෝග ව3ා�5ය පාලනය vwම සඳහා ෙයොදා ගත ෙනොහැ�ෙ� 
මද යන පැහැM
 කරෙද; 

 යන6 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

608/’18 

ග� දයාR[ ජයෙසේකර මහතා,— සමාජ සXබලගැ_� අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) අද වනXට සමෘa> බැංtව ස� ව6ක� පමාණය ෙකොපමණද; 

            (ii) MවFන +රා �B¼ සමෘa> බැංt සංඛ3ාව සහ සමෘa> මහා සංග� සංඛ3ාව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

      (iii) Rයxම සමෘa> සංග� ස�ව දැනට 5ෙබන ව6ක� පමාණය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

 



( 9 ) 

 

(ආ) (i) 2018 මැF Mන සැම�ෙ�W අගාමාත3වරයා සඳහ කළ ප[M සමෘa> 
(MXනැ½ම) බැංtව, g ලංකා මහ බැංtව යටතට පවරා ගෙද; 

 (ii) 2013 අංක 1 දරන MXනැ½ම පනතට අUව g ලංකා මහ බැංtෙව �දහස ්
කර ඇ5 එම බැංtව ය� පවරා ගැDමට හැvයාව� පව�ද; 

 (iii) එෙසේ පවරා ගෙ න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 යන6 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 *� 19 වැ" =හස්ප>�දා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
609/’18 

ග� දයාR[ ජයෙසේකර මහතා,— �දk හා ජනමාධ3 අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (1) 

(අ) 2015 ව	ෂෙA Rට ෙ� ද�වා, 

 (i) g ලංකාවට ආනයනය කරන ලද රතං පමාණය සහ එම රතංවල ව¼නාකම;  

 (ii) එම රතංව
 ආභරණ �පද_ම සඳහා ෙa¡ය �ෂප්ාදකය ෙවත ලබාW ඇ5 
පමාණය;    

      (iii) අපනයනය කරන ලද රතං පමාණය;  

     (iv) වා	�ක අපනයන ව¼නාකම; 

එ� එ� ව	ෂය අUව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනBද?  

(ආ) (i) ෙ� වනXට හ£නාෙගන ඇ5 රතං ක	මාතෙA ෙයෙදන ෙa�ය 
ව3වසායකය සංඛ3ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) 2015 ව	ෂෙA Rට ෙ� ද�වා රතං මත පන වා ඇ5 බ~ ව	ග කවෙ	ද;  

 (iii) එෙසේ පනවා ඇ5 ආනයන බ~වල වා	�ක ප5ශතය කවෙ	ද;  

 (iv) ෙa¡ය ර ක	මාතය ආර�ා vwම සඳහා රජය ෙගන ඇ5 �යාමා	ග 
සඳහ කරෙද;  

 යන6 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 *� 20 වැ" .#රාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
480/’18 

ග� ¿. _. චානක මහතා,— වරාය හා නාXක කට9� අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (2) 

(අ) (i) හ�බෙතොට වරාය ෙපෞaගÀකරණය සඳහා සමාග� ෙද කv ෙයෝජනා 
ඉM[ප6 කර 5\ෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සමාග�ව
 එ� සමාගම� ෙතෝරාගනා ලද පදනම 
කවෙ	ද; 

 (iii) එම සමාගම ෙතෝරා ගැDම සඳහා තා�ෂ�ක ඇග�� කVyව සහ අමාත3 
ම?ඩල පස�පාදන කVyව මÁ ලබා~ �	ෙaශ කවෙ	ද; 

 (iv) ෙතෝරාග6 සමාගම සමඟ අ6ස කරන �X)� ෙදක කවෙ	ද; 



( 10 ) 

 

 (v) එම �X)� මÁ සථ්ාපනය කරන සමාග� ෙදෙකB ෙකොටස ් ෙබWයන 
ආකාරය කවෙ	ද; 

 (vi) එම සමාග� ෙදකට පැවෙරන කා	යය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (vii) එම සමාග�වලට ලැෙබන ආදාය� මා	ග කවෙ	ද; 

 (viii) දැනට ෙසේවය කරන ෙසේවකයෙP �vයා )ර��තතාවය ස�බධෙය 
ගU ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 (ix) වරාෙA නඩ6� කට9� පැවෙරන සමාගම කවෙ	ද; 

 (x) ෙමම ෙපෞaගÀකරණය හරහා රජයට හා g ලංකා වරාය අ>කා[යට ලැෙබන 
ආදාය� පභවය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

2018 අෙග@ස්� 07 වැ" අඟහ1වාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
7/’18 

ග� කනක ෙහේර6 මහතා,— රාජ3 ප[පාලන, කළමනාකරණ සහ D5ය හා සාමය 
��බඳ අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (1) 

 (අ) (i) g ලංකාව �ළ ෙ� වනXට  උපා>ධාw Xශාල සංඛ3ාව� �vයා 
අෙ��ෂාෙව R¼න බව දෙද; 

 (ii) g ලංකාෙK ෙ� වනXට �vයා අෙ��ෂාෙව R¼න උපා>ධා[ සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඔOට �vයා ලබා Wම සඳහා ය� වැඩ��ෙවළ� රජය XR 
සකස ්කර 5ෙ»ද; 

 (iv) �vයා X9�ත Rයx උපා>ධාwට රජය XR �vයා ලබා Wමට කට9� 
කරෙද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න�, රජය XR �vයා ලබා Wමට අෙ���ත උපා>ධාw සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද;  

 (vi) ෙමම ෙතෝරාගැD� කවර �	ණායක යටෙ6 R~කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) රෙÃ දැෙවන පශන්ය� වන ෙ� සඳහා රජය XR කuන� �යවර ගැDම සඳහා 
ගතවන කාලය ෙකොපමණද යන6 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න� ඒ මද? 

1180/’18 

ග� Äමk ර6නායක මහතා,— රාජ3 ප[පාලන හා කළමනාකරණ සහ D5ය හා 
සාමය ��බඳ අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (1) 

(අ) රාජ3 ප[පාලන හා කළමනාකරණ සහ D5ය හා සාමය ��බඳ අමාත3�මාෙP 
ෙපෞaග
ක කා	ය ම?ඩලයට අU9�ත �ල වාහන සපයා ඇ5 එ� එ� 
�ලධා[යාෙP නම, තන�ර, ෙවකර ඇ5 වාහනෙA ව	ගය, 
යාපMං� අංකය සහ 
එම ෙව vwම සඳහා අUම5ය ලබා ~ෙ කO� XRද යන ෙව ෙව 
වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 



( 11 ) 

 

2018 අෙග@ස්� 08 වැ" බදාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
19/’18 

ග� ආනද අx6ගමෙP මහතා,— පළා6 සභා, පළා6 පාලන සහ Åඩා 
අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (2) 

(අ) (i) මහUවර Mසh්�කය �ළ ඇ5 Åඩා�¼ සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම Åඩා�¼වල න� කවෙ	ද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙA Rට ෙ� ද�වා එම Åඩා�¼ අත[ සංව	ධනය කරU ලැ� 
Åඩා�¼ සංඛ3ාව හා ඒවාෙA න� කවෙ	ද; 

 (iv) එම Åඩා�¼ සංව	ධනය සඳහා වැය කරU ලැ� �දල ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

 (v) එම Åඩා�¼ සංව	ධනය vwම සඳහා ෙකොතා6 ලබාග6 +aගලයෙP හා 
ආයතනවල න�, 
�නය හා ~රකථන අංක කවෙ	ද; 

 (vi) මහUවර Mසh්�කෙA ෙස) Åඩා�¼ සංව	ධනය vwමට අමාත3ාංශය ගU 
ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

610/’18 

ග� දයාR[ ජයෙසේකර මහතා,— නගර සැල)� හා ජල ස�පාදන අමාත3�මාෙග 
ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) ගෘහසථ් ජල ඒකකය� සඳහා ෙ� වනXට අය කරU ලබන රජෙA අUමත 
�දල ෙකොපමණද;  

   (ii) 2015 ව	ෂෙA Rට ෙ� ද�වා ජල ගාස�් සංෙශෝධනය කළ අවසථ්ා සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම එ� එ� අවසථ්ාවට අදාළව සංෙශෝ>ත Vළ ගණ සඳහ කරෙද;   

 (iv) අවස වරට ජල ඒකකය� සඳහා අය කරන ලද ගාස�්ව සංෙශෝධනය කළ 
Mනය සහ එම අවසථ්ාෙKW වැu කළ ෙහෝ අe කළ �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

  (ආ) (i) ප)�ය ව	ෂෙAW ජා5ක ජල ස�පාදන හා ජලාපවාහන ම?ඩලය ලබා ඇ5 
ලාභය ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉM[ෙAW ජල ගාස�් වැu vwමට රජය �රණය කර 5ෙ»ද;  

 (iii) එෙසේ න�, ගාස�් වැu vwෙ� කමෙKදය කවෙ	ද; 

 (iv) ජල ගාස�් වැu කරෙ න�, එයට ෙහේ� සඳහ කරෙද;  

යන6 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

  (ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

 

 

 



( 12 ) 

 

2018 අෙග@ස්� 09 වැ" =හස්ප>�දා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
233/’18 

ග� එස.් එ�. ම[�කා	 මහතා,— අධ3ාපන අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (2) 

(අ) (i) ෙකොෙළොනාව අධ3ාපන ෙකොÃඨාසෙA �B¼ එකම  බා
කා ජා5ක පාසල 
ෙකොෙළොනාව බා
කා Xද3ාලය බව6; 

 (ii)  ෙ� වනXට එම Xද3ාලෙA අeපාe �ස� පව5න බව6; 

 (iii) ½� +ර�පාe 18� සහ අනධ3යන කා	ය ම?ඩල +ර�පාe  08� පව5න 
බව6; 

 එ�මා දෙනBද? 

(ආ) (i) ෙමම +ර�පාe පැව�ම Xද3ාලෙA ඉM[ පග5යට හා T	5යට බාධාව� සහ 
හා�ය� බව ��ගෙද;  

 (ii) ෙමම +ර�පාe �ර_ම සඳහා ඇ5 සැල)� කවෙ	ද; 

 (iii)  ඒ සඳහා �යවර ගU ලබන Mනය කවෙ	ද;  

 (iv) 2017 ව	ෂෙAW ෙමම Xද3ාලෙA ෙභෞ5ක හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය 
සඳහා ලබාW ඇ5 ප5පාදන ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) එම ප5පාදනව
 දැනට R~ කර ඇ5 වැඩසටහවල පග5ය කවෙ	ද; 

 (vi) 2018 ව	ෂෙA ෙමම Xද3ාලෙA ෙභෞ5ක හා මානව ස�ප6 සංව	ධනය සඳහා  
ප5පාදන ලබා Wමට සැල)� කර 5ෙ»ද; 

 (vii) එෙසේ න�, එම ප5පාදන කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

2018 අෙග@ස්� 10 වැ" .#රාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
481/’18 

ග� ¿. _. චානක මහතා,— වරාය හා නාXක කට9� අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (2) 

(අ) (i) හ�බෙතොට වරාය ෙපෞaග
කරණය vwෙ� �X)ම මÁ ලබාෙදන ඉඩ� 
පමාණය සහ ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම �X)ම මÁ ෙමෙහ9� ප	යත සඳහා ලබාෙදන ඉඩ� සඳහා බ~ 
t
ය� අය කරෙද; 

 (iii) ෙමම වරාෙA ෙතවැ� සහ RKවැ� අMයර ඉMvwෙ� අF5ය �X)�ගත 
සමාග� ෙදෙක එකකට ලබා ෙදෙද;  

 (iv) එෙසේ න�, ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙ	ද;  

 (v) හ�බෙතොට වරාෙA ෙදවැ� අMයෙ	W, ඉMකරන ලද අ�කර 110ක Xශාල 
{පත ෙමම සමාග� ෙදෙක එකකට ලබා ෙදෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, එය ලබාෙදන පදනම කවෙ	ද;  

 (vii) ෙ� සඳහා ෙa¡ය ෙහෝ ජාත3තර සමාගම� මÁ ත�ෙසේ�ව� ලබාෙගන 
5ෙ»ද; 

 (viii) ෙනොඑෙසේ න�, එම ව¼නාකම �	ණය කරන ලද පදනම කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 13 ) 

 

1111/’18 

ග� දයාR[ ජයෙසේකර මහතා,— අ>කරණ හා බධනාගාර ප5සංස්කරණ 
අමාත3�Vයෙග ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වනXට මරණ දÇවම �යමව බධනාගාරගත කර ඇ5 Rරක�ව 
සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ව	ෂ 2010 Rට ෙ� ද�වා මරණ දÇවම �යම �වෙග ÈXත සමාව ලැබ 
�දහස ්� Rරක�ව සංඛ3ාව එ� එ� ව	ෂය අUව ෙකොපමණද; 

 (iii) මරණ දÇවම අෙහෝR කළ කාල;මාෙKW �යා6මක කරන ලද, වසර 4 ෙහෝ 8 
කාලය සමාෙලෝචනය vwම මÁ,  මරණ දÇවමට යට6ව ÈXතාතය 
ද�වා Rරගත�වට ෙපො~ සහන ලබා Wෙ� කමය ෙ� වනXට6 �යා6මක 
වෙද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (v) මරණ දÇවමට ල��ව �දහස ් vwෙ�W ඔOට වඩා වැu කාලය� එම 
දÇවමට ��� ~ යහප6 කk �යාෙව ප) �ව �දහස ්කර ෙනො5ෙ»ද; 

 (vi) එෙසේ න�, එයට ෙහේ� සඳහ කරෙද; 

 යන එ�Vය ෙමම සභාවට දවෙනBද? 
 (ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැU�Wම සහ Mනට �යVත කට9� 
 

 

පා. 1/’18 
ග� ෙරෝBÉ tමා[ XෙÊර6න මහ6Vය, — පාසk �ෂ3 Xනය කVy පw�ෂණ X>ම6 

ප[M R~vwම සඳහා වැඩ ��ෙවළ� සකස ් කර �යා6මක vwම,— ඇතැ� පාසkවල 
�ෂ3යෙP Xනය ගැටxවලW X>ම6 Xනය පw�ෂණ R~ ෙනොෙකොට �ෂ3ය පාසෙල 
ඉව6 vwමට කට9� කරන අතර එමÁ එම �ෂ3යෙP අධ3ාපන කට9� අඩාල _ Xශාල 
අසාධාරණයකට ල�_ම6, ෙබොෙහෝ ද�ව දැu මානRක Lඩනයකට ප6 _, මානRක 
ෙරෝ¢ _ම6, ඇතැ� ද�ව සමසත් ½� පජාවට ෙමම, සමාජයටම ෛවර කරV සමාජ 
Xෙරෝm අපරාධක�ව � අවසථ්ා ද ද�නට ඇ5 ෙහF, පාසk �ෂ3යෙP Xනය Xෙරෝm 
�යාවලW වඩා6 X>ම6 ප[M හා අප�ෂපා� Xනය පw�ෂණ පැවැ6_මට කට9� vwම සඳහා 
උ�ත වැඩ ��ෙවළ� සකස ් කර �යා6මක කළ 9�යැF ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරF.  

 
පා. 2/’18 

ග� (ෛවද3) න
ද ජය5සස් මහතා,— බ~kල මහ ෙරෝහල ��ෂණ ෙරෝහල� ෙලස 
භාXතා කරV ඌව ෙවkලසස් Xශව්Xද3ාලයට අUබaධව රජෙA ෛවද3 Lඨය� ආර�භ 
vwම,— අප රට �ළ පශසත් ෙසෞඛ3 ෙසේවාව� පව6වාෙගන යාම සඳහා අවශ3 ෛවද3ව� 
පමාණෙය දැනට R¼ෙ 50% � පමණ වන අතර අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) Èව Xද3ා Xෂය 
ධාරාෙව ඉහළම සාමා	ථ ලබා ගනා �ෂ3කය �සකට රජෙA ෛවද3 Lඨවලට 
පෙKශ_ෙ� අවසථ්ාව අBV _ ඇ5 අතර රජෙA අධ3ාපන හා ෙසෞඛ3 ෙසේවාව ශ�5ම6 
vwම සඳහා බ~kල මහ ෙරෝහල ��ෂණ ෙරෝහල� ෙලස භාXතා කරV ඌව ෙවkලසස් 
Xශව්Xද3ාලයට අUබaධව රජෙA ෛවද3 Lඨය� ආර�භ කළ 9�යැF ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරF.   

 
 
 



( 14 ) 

 

පා. 3/’18 
ග� (ෛවද3) න
ද ජය5සස් මහතා,— ෙමොරyව Xශව්Xද3ාලය සඳහා ෙයෝnත ෛවද3 

Lඨය සඳහා ��ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංව	ධනය vwම,— 2018 අයවැය 
මÁ ෙමොරyව Xශව්Xද3ාලයට අUබaධව ෛවද3 Lඨය� ඉMvwමට ෙයෝජනා කර ඇ5 අතර 
එම ෙයෝnත ෛවද3 Lඨය සඳහා ��ෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංව	ධනය 
කළ  9�යැF ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරF.   

 
 පා.  4/’18 

  ග� එස.් එ�. ම[�කා	 මහතා,— දහ� පාසk අධ3ාපනය අ�වා	ය vwම,— �ෂ්ඨ 
ස�පන සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ9[ රට �ළ ව3ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම	දනය vwම හා ස්වයං Xනය� ඇ5 vwම උෙදසා Rයxම  ද�වට, 9 ෙශේ�ය ද�වා 
ඔOෙP ආගමට අU�ල  දහ� පාසk අධ3ාපනය අ�වා	ය vwම )~) යැF ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරF. 
 

පා. 15/’18 
ග� චVද X ෙÊR[ මහතා,— පාසk හා Åඩා සමාජ �කÃ තරඟාව
වල ත66වය 

ඉහළ නැං_ම සඳහා වැඩසටහන� සකස් vwම,— ප)�ය වසර vBපයක Rටම g 
ලංකාෙK �කÃ Åඩාව දැu කඩාවැËමකට ල� _ ඇ5 බැX, ජා5ක ක?ඩායමට ද�ෂ 
Åඩකය ෙසොයා ගැDම සඳහා පාසk හා Åඩා සමාජ මÃටV �කÃ තරඟාව
වල 
ත66වය ඉහළ නැං_ම සඳහා වැඩසටහන� සකස් කළ  9�යැF ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරF.   
 

පා. 16/’18 
ග� චVද X ෙÊR[ මහතා,— ගා�ය පළා6වල ෙබෞaධ පසkවල වැඩR¼න 

වෙයෝවෘaධ Ì�Íවහෙසේලා ආර�ෂා කර ගැDම සඳහා වැඩසටහන� සකස් vwම,— 
g ලංකාෙK ෙබොෙහෝ ගා�ය පළා6වල ෙබෞaධ පසk ඉතා අe ආ	8ක මÃටමක පව5න 
බැX, එවැ� පසkවල වැඩR¼න වෙයෝවෘaධ Ì�Íවහෙසේලා ආර�ෂා කර ගැDම 
සඳහා වැඩසටහන� සකස් කළ 9�යැF ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරF. 
 

පා.20/’18 
ග� B��කා ෙපේමචද මහ6Vය,— Rයxම Xශ්වXද3ාලවල දැනට පව5න නවක 

වදය ස��	ණෙය නැවැ6_ම සඳහා පව5න D5 �යා6මක vwම,— Xශ්වXද3ාල �ළ 
ෙහෝ ඉ �ටත නවක R)ට ��ණ Wමට R~වන නවක වදය ස��	ණෙයම වැළැ�_ම 
හා 1998 අංක 20 දරන අධ3ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ ෙවන6 සව්�පෙA සාහRක 
�යා තහන� vwෙ� පනත පකාරව, එෙසේ නවක වදය �යා6මක කරන Rයxම 
පා	ශ්වයට D5ය �යා6මක කළ 9�යැF ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරF. 

 

පා.21/’18 
ග� B��කා ෙපේමචද මහ6Vය,— අත	ජාලය �ළ අසභ3 _uෙයෝ පට 

සංසරණය _ම වැළැ�_ෙමBලා Xෙශේෂ ඒකකය� �By_ම,— ව	තමානෙA බ�ල 
වශෙය අත	ජාලය ඔස්ෙසේ ෙනොෙයt6 අසභ3 _uෙයෝ ද	ශන සංසරණය _ම මÁ 
+aගලයෙP +aග
ක6වය Xනාශවන අතර Xෙශේෂෙයම, කාතා පා	ශ්වය එමÁ 
Xශාල අපහ)තාවයකට ප6වන බැX, ෙමව _uෙයෝ ද	ශන ළඟ තබාෙගන R¼න, 
ෙබදා හ[න හා �	මාණය කරන +aගලය ��බඳව Xම	ශනය vwමට ප5ඵලදා� 
Xෙශේෂ ඒකකය� අපරාධ පw�ෂණ ෙදපා	තෙ��ව �ළ �ByXය  9�යැF ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරF. 
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පා.22/’18 

ග� B��කා ෙපේමචද මහ6Vය,— Xශ්වXද3ාල හා අෙනt6 Rයxම උසස ්
අධ3ාපන ආයතනවලට Xෙශේෂ +��වල6 මානRක උපෙaශකව� ෙහෝ අUශාසකව� 
ප6vwම,— ව	තමානෙA බ�ල වශෙය ද�නට ලැෙබන ත�ණ ත��ය, R) 
R)Xය RයMX හා�කර ගැDෙ� පවණතාවය මැඩපැවැ6_ම සඳහා Rයxම රජෙA 
අධ3ාපන ආයතන සඳහා +��වල6 මානRක උපෙaශකව�, අUශාසකව� ෙහෝ එම 
අධ3ාපන ආයතනවල දැනට R¼න ½�වර ½�ව[යට මානRක උපෙaශනය ��බඳ 
Xෙශේෂ +��ව� ලබාMය  9�යැF ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරF.   

 පා.23/’18 

ග� අෙශෝක Ïයත මහතා,— +6තලම Mස්h�කෙA ෙවරළ �රය ආර�ෂා කර 
ගැDම සඳහා කuන� වැඩසටහන� Mය6 vwම,— +6තලම Mස්h�කය අ5ශය )දර 
ෙවරළ �රයකට BVක� Tවද, ෙවරළ ඛාදනය, කෙඩොලාන Xනාශ _ම, අනවසර ඉMvw� 
වැ� ෙහේ� �සා ෙවරළ �රය {ෂණයට ල�_ ඇ5 බැX, +6තලම Mස්h�කෙA ෙවරළ 
�රය ආර�ෂා කර ගැDම සඳහා කuන� වැඩසටහන� Mය6 කළ 9�යැF ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරF.   

පා.24/’18 

ග� අෙශෝක Ïයත මහතා,— +6තලම Mස්h�කය ස�ව 5� ෙවො
ෙබෝk ÅඩාෙK 
අÌමානය නැවත ෙගොඩනැ¢මට වැඩසටහන� Mය6 vwම,— �ට දශකයකට පමණ ෙපර 
+6තලම Mස්h�කෙA පාසk ව
 ÄB� ද�ෂ ෙවො
ෙබෝk Åඩක Åuකාව ජා5ක හා 
ජාත3තර තරඟ වලW දැ�� ද�ෂතා �සා +6තලම Mස්h�කයට ෙවො
ෙබෝk 
Åඩාෙව ඉතා අÌමානව6 ස්ථානය� BV Oවද, අද වනXට එම ත66වෙA ය� Äඳ 
වැËම� ඇ5 බැX, නැවත එම අÌමානය +6තලම Mස්h�කයට ෙගන ඒමට 
වැඩසටහන� Mය6 කළ 9�යැF ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරF.   

පා.25/’18 

ග� අෙශෝක Ïයත මහතා,— +6තලම Mස්h�කය �ළ ¼ මාÐ 
ක	මාතශාලාව� ස්ථා�ත vwම,— ජනතාවෙP ෙපෝෂණ අවශ3තා ස+රාÀම සඳහා 
අවශ3 ෙපෝË ලබාWමට6, වා	�කව ¼ මාÐ ආනයනය ෙවUෙව Xෙaශ රටවk කරා 
ඇW යන Xෙaශ X�මය ආර�ෂා කර ගැDම සඳහා ෙමම, ¼ මාÐ ක	මාතශාලාව� 
ස්ථා�ත vwමට අවශ3 Rයxම ස�ප6 +6තලම Mස්h�කය �ළ පව5න බැX ද, එම 
Mස්h�කය �ළ ¼ මාÐ ක	මාතශාලාව� ස්ථා�ත vwමට කට9� කළ 9�යැF ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරF.   

පා.26/’18 

ග� අෙශෝක Ïයත මහතා,— ෙකොළඹ - කyනායක අ>ෙK¢ මා	ගය හලාවත ද�වා 
W	ඝ vwම,— රටක සංව	ධනය සඳහා අ>ෙK¢ මා	ග ඉතා වැදග6 වන බැX ද, ව6ම 
යහපාලන රජය යටෙ6 +6තලම Mස්h�කය ඉතා ෙKගෙය සංව	ධනය වන බැX ද, 
එම සංව	ධන ෙKගය තව~රට6 ඉහළ නැං_ම සඳහා දැනට ෙකොළඹ Rට කyනායක ද�වා 
� අ>ෙK¢ මා	ගය හලාවත ද�වා W	ඝ  කළ 9�යැF ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරF.   

පා.27/’18 
ග� අෙශෝක Ïයත මහතා, — වයඹ පළාෙ6 වැK, ගංඟා සහ ඇළ මා	ග ආÒතව 

tÓ� ශාඛ Ry_ෙ� ව3ාපෘ5ය� ආර�භ vwම,— පෙසේ පව5න ජලය ආර�ෂා vwෙ� 
හැvයාව ෙමම, පාංÔ ඛාදනය අවම vwෙ� ½ණාංග සBත � M½ ආ9 කාලය� ඇ5 
tÓ� ශාඛ,  වයඹ පළාෙ6 වැK, ගංඟා සහ ඇළ මා	ග ආÒතව Ry_ෙ� ව3ාපෘ5ය� 
ආර�භ කළ 9�යැF ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරF. 
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පා.28/’18 
ග� අෙශෝක Ïයත මහතා,— බ6තලං½?eව {ප6වා; mවර ජනතාවෙP Õ
ක 

අවශ3තා ස+රාÀම සඳහා කuන� �යවර ගැDම,— වයඹ පළාෙ6, +6තලම 
Mස්h�කෙA, කk�¼ය අ	ධa_පය අසල ඇ5 පධාන {පත� වන බ6තලං½?eව {පෙ6 
mවර පජාවෙP Õ
ක අවශ3තා ��බඳව ෙමෙත� �R අවධානයට ල� ෙනො_ ඇ5 
බැX, ව6ම යහපාලන රජය යටෙ6  එම ජනතාවෙP Õ
ක අවශ3තා ස+රා W 
ඔOෙP Èවන ත66වය උසස් කරÀම සඳහා කuන� �යවර ගත 9�යැF ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරF.  

 පා.29/’18 

ග� �ෂාර ඉ£�k අමරෙසේන මහතා,— ttÐ ෙගොXපළ BVය භාXතා කරන බැට[ 
ෙ�Ê කමය නව6වාÀම,— g ලංකාව අ�තෙA පටම ස6ව ක�ණාව ප��වාලන 
ෙබෞaධ රට� Oවද,  අද වනXට සමහර ttÐ ෙගොXපළ BVය භාXතා කරන බැට[ ෙ�Ê 
කමය �සා ස� දැu Bංසාවකට ල�_ම6, අ>ක Ä6තර �ෂ්පාදනය �� )Ð ප[මාණ 
ttÐ ෙගොXපළ BVයෙP �vයා අන��දායක ත66වයකට ප6ව ඇ5 බැX, ෙමම 
අ5 අමාUÖය කමය නව6වාÀම සඳහා අවශ3 �යවර ගත 9�යැF ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරF.   

  පා.30/’18 

ග� �ෂාර ඉ£�k අමරෙසේන මහතා,— v[ ක	මාතෙA �9�ත ෙa¡ය v[ 
ෙගො_ෙP ගැටx Xස×මට කuන� වැඩසටහන� Mය6 vwම,— වා	�කව අෙ� රටට 
v[ �¼ ආනයනය සඳහා Xශාල �දල� වැයවන අතර එම �දk අප රට �ළම ඉ5[ 
කරගත හැvන�, එය රෙÃ ආ	8කයට Xශාල �yබලය� වන බැX, v[ ක	මාතෙA 
�9�ත ෙa¡ය v[ ෙගො_ෙP ගැටx Xස×මට කuන� වැඩසටහන� Mය6 කළ 9�යැF 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරF 

    පා.31/’18 

ග� �ෂාර ඉ£�k අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ �Bටා ඇ5 +රාXද3ා 
ව¼නාකම� සBත සථ්ාන සංර�ෂණය vwම සඳහා කuන� වැඩසටහන� Mය6 vwම,—  
වයඹ පළාෙ6 t�ණෑගල Mසh්�කය ඉතා ෙපෞඪ ඉ5හාසයකට BVක� vයන +රාXද3ා 
ව¼නාකම� ඇ5 ස්ථාන �ස� සBත Mසh්�කය� වන අතර අ�තෙAW t�ණෑගල, 
දඹෙද�ය සහ යාප�ව වැ� රාජධා� �Bටා 5\ෙද t�ණෑගල Mස්h�කය �ළ Oව6, 
අද වනXට එම ෙපෞරා�ක සථ්ානවල ආර�ෂාව ස�බධෙය බලව6 ගැටx ම�_ ඇ5 
බැX, එම +රාXද3ා ස්ථාන සංර�ෂණය vwම සඳහා කuන� වැඩසටහන� Mය6 කළ 
9�යැF ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරF.  

පා.32/’18 

ග� �ෂාර ඉ£�k අමරෙසේන මහතා,— Rයx �ෙෂේත ආවරණය වන ප[M +Ðk සමාජ 
ආර�ෂණ ජාලය� �යා6මක vwම,— ඕනෑම රටක සා	ථක සමාජ ආර�ෂණ ජාලය� 
පැව�ම එම රෙÃ Èව6 වන +රවැRයට වැදග6 වන අතර g ලංකාෙK රාජ3 අංශෙA හා 
ෙපෞaග
ක අංශෙA ෙසේවකය සඳහා Xශාම වැy� කමය� ෙහෝ අ	ථ සාධක කමය� 
�යා6මක Oවද, රෙÃ අX>ම6 අංශෙA ෙසේවකය සඳහා vR~ සමාජ ආර�ෂණ කමය� 
�යා6මක ෙනොවන බැX, Rයx �ෙෂේත ආවරණය වන ප[M +Ðk සමාජ ආර�ෂණ 
ජාලය� �යා6මක කළ 9�යැF ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරF.  

පා.33/’18 

ග� ආනද අx6ගමෙP මහතා,— මහUවර Mසh්�කෙA  V[Mය ම6ස3 ක	මාතය 
පව	ධනය vwම,— මහUවර Mසh්�කය ÛෙගෝÀය වශෙය සළකා බලන කල ��~ 
;මාෙව ~රසථ්ව �Bටා ඇ5 බැX, එම Mසh්�කෙA Èව6වන ජනතාවෙP ෙපෝË 
අවශ3තාව ස+රාÀම සඳහා මහUවර Mසh්�කය �ළ �B¼ Rයx වැK හා ජලාශවල V[Mය 
ම6ස3 ක	මාතය පව	ධනය කළ 9�යැF ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරF.   
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පා.34/’18 

ග� ආනද අx6ගමෙP මහතා,— මහUවර Mසh්�කය �ළ පFනස ්වගාව ෙහේ�ෙව 
R~_ ඇ5 ප[සර හා�ය අවම vwම,— මහUවර Mසh්�කය �ළ පFනස ්වගාව ෙහේ�ෙව 
ප[සරයට දැu හා�ය� R~_ ඇ5 බැX, එම ප[සර හා�ය අවම vwම සඳහා කuන� 
වැඩසටහන� Mය6 කළ 9�යැF ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරF. 

 පා.35/’18 

ග� ආනද අx6ගමෙP මහතා, — මහUවර ෙරෝහk ප[ශෙA ඇ5 අනවසර ඉMvw� 
ඉව6 vwම,— ව6ම යහපාලන රජය යටෙ6 මහUවර ෙරෝහල ෙදවැ� ජා5ක ෙරෝහල ෙලස 
M9� vwමට �යවර ග�V R¼න බැX, එම ෙරෝහk ප[ශෙA ඇ5 Rයx අනවසර ඉMvw� 
ඉව6 v[මට කuනV �යවර ගත 9�යැF ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරF.   

   පා. 36/’18 

ග� චVද X ෙÊR[ මහතා,— පාෙa¡ය මාධ3ෙKWෙP වෘ6�ය ගැටx Xස×මට 
යාතණය�  සකස ්vwම,— රටක සංව	ධනය සඳහා ෙතොර�� වැදග6 සාධකය� වන අතර, 
එම ෙතොර�� ස�පාදනෙAW වැදග6 ෙමෙහවර� ඉyකරන පාෙa¡ය මාධ3ෙKWෙP වෘ6�ය 
ගැටx Xස×මට යාතණය� සකස ්කළ 9�යැF ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරF. 

පා.37/’18 

ග� අෙශෝක Ïයත මහතා,— +6තලම Mසh්�කය �ළ ජලජ පැළෑ¼ වගා vwෙ� 
ව3ාපෘ5ය� ආර�භ vwම,— ව	තමානෙA ෙලෝකෙA ජලජ පැළෑ¼ සඳහා Xශාල ඉkxම� 
පව5න අතර, එමÁ අෙ� රටට Xෙaශ X�මය උපයා ගැDෙ� +Ðk අවස්ථාව� උදා _ ඇ5 
අතර, මෑතකW ජප Xෙශේෂඥය XR Rය ප	ෙAෂණ වා	තාවක ජලජ පැළෑ¼ වගාව සඳහා 
+6තලම Mසh්�කෙA ෙවරළ �රය ආÒත පෙaශය ඉතා ෙයෝග3 බව ෙපවා W ඇ5 ප)Äමක 
ජලජ පැළෑ¼ වගා vwෙ� ව3ාපෘ5ය� +6තලම Mසh්�කය �ළ ආර�භ කළ 9�යැF ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරF.   

පා.38/’18 

ග� අෙශෝක Ïයත මහතා,— වයඹ පළාත �ළ ��කා ෙරෝහල� සථ්ා�ත vwම,— වයඹ 
පළාත �ළ ෙ� වනXට ��කා ෙරෝ¢ සංඛ3ාව Xශාල ෙලස ඉහළ ෙගොස් ඇ5 බැX, එම 
ෙරෝ¢ ජනතාව ෙවUෙව  වයඹ පළාත �ළ ��කා ෙරෝහල� සථ්ා�ත කළ 9�යැF ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරF.   

පා.39/’18 

ග� අෙශෝක Ïයත මහතා,— වයඹ පළාත �ළ ළමා ෙරෝහල� සථ්ා�ත vwම,—             
g ලංකාෙK පධානතම ළමා ෙරෝහල වන [ÊෙK ආ	යා ළමා ෙරෝහෙk පව5න දැu තදබදය 
අවම vwම සඳහා ෙමම, වයඹ හා උ�� මැද පළාෙ6 ජනතාවට පෙයෝජනව6 වන ප[M වයඹ 
පළාත �ළ ළමා ෙරෝහල� සථ්ා�ත කළ 9�යැF ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරF.   

පා.40/’18 

ග� අෙශෝක Ïයත මහතා,— +6තලම Mසh්�කෙA ෙහෝටk පාසල� සථ්ා�ත vwම,— 
ව6ම යහපාලන රජය යටෙ6 +6තලම Mසh්�කය සංචාරක කලාපය� ෙලස M9� vwමට 
අෙ��ෂා කරන බැX, එම ක	මාතෙA M9�ව සඳහා අවශ3 මානව ස�පත +�� vwම 
සඳහා  +6තලම Mසh්�කෙA ෙහෝටk පාසල�  සථ්ා�ත කළ 9�යැF ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරF.   
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   පා.41/’18 
ග� �ෂාර ඉ£�k අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ වtගe ෙරෝ¢ සඳහා ෙරෝහල� 

සථ්ා�ත vwම,— වයඹ පළාෙ6, t�ණෑගල Mසh්�කය �ළ මෑත කාÀනව Xශාල ෙලස 
වtගe ෙරෝගය ඉහළ ෙගොස ්ඇ5 බැX, එම ෙරෝ¢ ෙවUෙව වයඹ පළාත �ළ ෙරෝහල� 
සථ්ා�ත කළ 9�යැF ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරF.  

   පා.42/’18 

ග� �ෂාර ඉ£�k අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාෙ6 t�ණෑගල Mසh්�කෙA තැල;Vයා 
ෙරෝ¢ සඳහා ෙරෝහල� සථ්ා�ත vwම,— මෑතකාÀනව g ලංකාෙK වැuම තැල;Vයා 
ෙරෝ¢ වා	තා _ ඇ6ෙ6 t�ණෑගල Mසh්�කෙA වන අතර, තවම6 එම ෙරෝ¢ට ප5කාර 
ලබා ගැDම සඳහා ෙවනම ෙරෝහල� සථ්ා�ත කර ෙනොමැ5 බැX, එම ෙරෝ¢ සඳහා ෙවනම 
ෙරෝහල� t�ණෑගල Mසh්�කෙA සථ්ා�ත කළ 9�යැF ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරF.  

 

 

2018 අෙග@ස්� 21 වැ" අඟහ1වාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
489/’18 

ග� ෙහ�ට	 අ�+හාV මහතා,— X~
බල හා +න	ජනDය බලශ�5 
අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (2) 

(අ) (i) ලංකා X~
බල ම?ඩලය XR X~
ය සපයා ඇ5 {ප6 සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ� එ� {පෙතB R¼න X~
 පා[ෙභෝ�කය සංඛ3ාව  ෙකොපමණද; 
 (iii) එම {ප6වල Äkප6 අය කර ගැDෙ� කා	ය�ෂමතාව ෙකොපමණද; 
 (iv) එT {ප6 සඳහා ¿සk X~
බලාගාර ෙවUවට Ý	ය X~
 බලය සහ )ළං X~
 

බලය භාXතා vwෙ� හැvයාව� 5ෙ»ද; 
 (v) එෙසේ න�, එම බලශ�5ය භාXතා කරU ලබන {ප6 කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 අෙග@ස්� 23 වැ" =හස්ප>�දා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
8/’18 

ග� කනක ෙහේර6 මහතා,— අ>කරණ හා බධනාගාර ප5සංස්කරණ 
අමාත3�Vයෙග ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) g ලංකාෙK බධනාගාර ෙදපා	තෙ��ව �ළ ෙසේවය කරන �Ð කා	ය 
ම?ඩලය ෙකොපමණද; 

 (ii) එB පළ� ෙශේ�ෙA ෙÊල	ව� සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙදවන ෙශේ�ෙA ෙÊල	ව� සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�Vය ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ)    (i) 2015 ව	ෂෙA Rට බධනාගාර ෙදපා	තෙ��ව �ළ පව5න පළ� 
ෙශේ�ෙA   ෙÊල	 තන��වල පව6නා +ර�පාe සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) +ර�පාeව පව5න එම තන�� සඳහා )~)ක�ල6 ෙදවන ෙශේ�ෙA  
ෙÊල	ව� සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම +ර�පාe �ර_ෙ�W සලකා බලU ලබන �	ණායක කවෙ	ද; 



( 19 ) 

 

 (iv) ඉM[ෙAW ෙමම +ර�පාe �ර_මට කට9� කරෙද; 

 (v)  එෙසේන�, එම Mනය කවෙ	ද;  

 යන6 එ�Vය ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

551/’18 

ග� අෙශෝක Ïයත මහතා,— නගර සැල)� හා ජල ස�පාදන අමාත3�මාෙග 
ඇ;මට,— (2) 

(අ) (i) ¤මට �[R~ ජලය ෙනොමැ5කV +6තලම Mසh්�කය �ළ Xශාල �[ස� 
දැu Lඩාවට ල�_ R¼න බව දෙද; 

 (ii) Mසh්�කය �ළ ඇ5 ¤මට �[R~ ජලය ෙනොමැ5 ග�මාන හා පාෙa¡ය 
ෙkක� ෙකොÃඨාස කවෙ	ද; 

 (iii) ෙ� ද�වා Mසh්�කය �ළ �යාවට නංවා ඇ5 ජල ව3ාපෘ5වල න� හා එF 
ප5ලාභ ලබන පOk සංඛ3ාව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ඉM[ෙAW +6තලම Mසh්�කෙA පාDය ජල ගැටxව Xස×මට අමාත3ාංශය  
XR ගU ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 

2018 අෙග@ස්� 24 වැ" .#රාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
39/’18 

ග� (ආචා	ය) බ~ල ½ණව	ධන මහතා,— ඛ�ජ ෙතk ස�ප6 සංව	ධන 
අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයB අංක 204 ෙයෝජනාවට අUව, තාර සඳහා � ෙවෙළඳෙපොළ 

Bk කරU ලැ\ෙKද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා අUගමනය කළ �යාමා	ග කවෙ	ද; 
 (iii) උ�ත අයවැය ෙයෝජනාවට අUව තාර ෙවෙළඳෙපොළට �XR පධාන 

සැප9�ක�ව කO�ද; 
 (iv) ව	ෂ 2003 Rට 2016 ද�වා ලංකා ඛ�ජෙතk D5ගත සංසථ්ාෙවB තාර 

�ෂප්ාදනය හා එ� එ� ව	ෂය අවසානෙAW පැවැ5 ෙතොග පමාණය කවෙ	ද; 
 (v) ව	ෂ 2009 Rට 2016 ද�වා ෙලෝක ෙවෙළඳෙපොෙළB තාර Vල සහ ලංකා 

ඛ�ජෙතk D5ගත සංසථ්ාෙK තාර Vල ව	ෂය අUව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (vi) ව	ෂ 2015 Rට 2020 ද�වා g ලංකාෙK තාර අවශ3තාවය ��බඳ 
+ෙරෝකථනය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

 



( 20 ) 

 

2018 සැCතැ�බ 04 වැ" අඟහ1වාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
10/’18 

ග� කනක ෙහේර6 මහතා,— X~
 සංෙaශ, unටk ය¼තල පහ)ක� හා Xෙaශ �vයා 
අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) මැදෙපරMග ගෘහ ෙසේවය ඇ�Ð Xෙaශ �vයාවල ෙයෙදන g ලාංvක 
ශVකය සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔO මාRකව g ලංකාවට එවU ලබන Xෙaශ X�මය පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) Xෙaශ �vයාවල ෙයෙදන g ලාංvකය ලබා ගනා වැyෙප g ලංකාවට 
එවU ලබන �දk සඳහා රජය XR බ~ අය කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම මාRක බ~ ප5ශතය ෙකොපමණද; 

 (v) XXධ ~ෂක්රතා මධ3ෙA තම ශමය වැය කර ලබා ගනා වැyෙප රජය බ~ 
අය vwම සාධාරණ වෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

29/’18 

ග� ආනද අx6ගමෙP මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) මහUවර Mසh්�කෙA, ගඟ ඉහළ ෙගොXජන බලපෙaශෙA, �[උkල 
Xහාරසථ්ානයට අය6 ජ�\ගහ�ලෙද�ය නමැ5 tÓර �R අවසරයv 
ෙතොරව +රවා ෙපෞaග
ක මා	ගය� ඉMකර ඇ5 බව6; 

 (ii) ෙ� සඳහා �ඨ ෙkඛන සකස ්vwමට රජ ෙA �දk Xයද� කර ඇ5 බව6; 

 (iii) ඉහත මා	ගය ඉMකර ඇ6ෙ6 කෘ�ක	ම ප	ෙAෂණ �ෂප්ාදන 
සහයකවරෙයtෙP �වස� සඳහා පෙKශ මා	ගය� වශෙය බව6; 

 (iv) ඉහත මා	ගෙA ආර�භක ෙකොටසද අනවසර ෙලස ඉMකර ඇ5 බව6; 

 (v) ෙමම සථ්ානෙA අuපාර� ෙහෝ ෙනො5\U බව6; පාෙa¡ය සභාවට අය6 
ෙනොවන බව6; 

එ�මා දෙනBද? 

(ආ) මහජන �දk අවභාXතා කරන ෙමවැ� �ලධා[ ස�බධෙය ගU ලබන �යවර 
කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

57/’18 

ග� (ආචා	ය) බ~ල ½ණව	ධන මහතා,— �දk හා ජනමාධ3 අමාත3�මාෙග 
ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 208ට අUව, ආර�ෂණ ආෙයෝජන ��� කමය 
අෙහෝR කරU ලැ\ෙKද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම Mනය කවෙ	ද;  

 (iii) උ�ත ෙයෝජනාෙව g ලංකාෙව බැහැරව සව්Tය �දk තබාෙගන R¼න 
g ලාංvකයට එම �දk මKÄමට �ෙගන එන ෙලසට කරන ලද ඉkÀමට 
ෙමෙත� ලැ¤ ඇ5 ප5චාර කවෙ	ද; 
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 (iv) උ�ත අයවැය ෙයෝජනාවට අUව, බැංt ��� කමය හරහා �ටරට තබාෙගන 
5ෙබන �දk ෙමරටට ෙපේෂණය කරන vRම +aගලෙයtට එෙරBව රජය 
XR ෛන5ක �යවර ෙනොගනා බව �ශ�්තව සඳහ vwමට �දk 
අමාත3වරයා ෛන5ක බලය ලබාග6 ආකාරය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

142/’18 

ග� ෙරෝBÉ tමා[ XෙÊර6න මහ6Vය,— �වාස හා ඉMvw� අමාත3�මාෙග 
ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) එස.් ;. ¤. ෙසෙනXර6න මහතා (+aග
ක  
�  ෙගොU අංක 3/2/3/3/1/18/ -11 
ෙවÐම) ජා5ක �වාස සංව	ධන අ>කා[ෙA ෙසේවෙය ඉව6 � Mනය 
කවෙ	ද; 

 (ii) �vයාෙව ඉව6වන Xට ඔ� දැ� තන�ර කවෙ	ද; 

 (iii) ෙසෙනXර6න මහතා සව්Tය අF5වාRක� කඩ_ම ��බඳව ජා5ක �වාස 
සංව	ධන අ>කා[යට එෙරBව g ලංකා මානව BVක� ෙකොVෂ සභාවට 
පැV�
කර 5ෙ»ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම Mනය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) (i) එT ප
ගැDම ��බඳ පැV�kල, එම පැV�kල ස�බධෙය මානව 
BVක� ෙකොVසෙ� �w�ෂණ සහ �t6 කළ �ෙයෝගය සභාගත 
කරෙද; 

 (ii) ඔ�ට ලබා~ සහන සහ එම සහන ලැ\� Mනය කවෙ	ද; 

 (iii) ඔ�ට වM �දk �[නමා 5ෙ»ද; 

 යන6 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

174/’18 

ග� (ෛවද3) න
ද ජය5ස්ස මහතා,— රාජ3 ව3වසාය හා මහUවර නගර සංව	ධන 
අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) කතෙk ;� ක	මාතශාලාෙK ඇ5 යකඩ XvÉම සඳහා ෙටඩ	 
කැඳවU ලැ\ෙKද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම Mනය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙටඩරය සඳහා ඉM[ප6 � සමාග� හා ඔOෙP Vල ගණ කවෙ	ද; 

 (iv) එම ෙටඩරය ලබාග6 සමාගම කවෙ	ද; 

 (v) ෙමම ක	මාතශාලාව සඳහා ඉMයාU සමාගම� සමඟ ආෙයෝජන 
ව3ාපෘ5ය� සැල)� කර 5\ෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම සමාගම කවෙ	ද; 

 (vii) එම ආෙයෝජන �X)ම සභාගත කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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209/’18 

ග� උදය පභා6 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත3�මා සහ ජා5ක ප5ප65 හා ආ	8ක 
කට9� අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (1) 

(අ)  2015.09.01 Mන Rට 2017.07.31 Mන ද�වා ජනා>ප5වරයා, අගාමාත3වරයා, 
කථානායකවරයා සහ අමාත3ව� සමඟ ෙය~U Xෙaශ සංචාර ද ඇ�Ðව එ� එ� 
පා	
ෙ�� මÞවරයා ෙය~� �ල Xෙaශ සංචාර සංඛ3ාව, අවෙරෝහණ 
��ෙවළට එ�මා  සභාගත කරෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

226/’18 

ග� ඩPලස් ෙaවානද මහතා,— නැවත පMං� vwම, +න�6ථාපන, උ�� සංව	ධන 
සහ B~ ආගVක කට9� අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) �ල5K Mසh්�කෙA, +~tuF��+ පාෙa¡ය ෙkක� ෙකොÃඨාසෙA  �Bටා 
 5ෙබන ඉරෙනFයාෙලF සහ ආනද+ර� පෙaශවල ජනතාව නැවත 
 පMං�කර ඇ5 බව6; 

 (ii) එT ජනතාව එම පෙaශවල ව� ඉඩ� Ôaධ පXත vwෙ�W Xශාල වශෙය 
++රන දව3 හ� _ ඇ5 අතර ඒ ස�බධව �R බලධා[ට දවා ඇ5 බව6; 

 (iii) එම�සා අදාළ පෙaශෙA ++රණ දව3 ඇ5 බවට දැ_� +ව� සXකර 
5ෙබන බව6; 

 එ�මා දෙනBද? 

(ආ) (i) ෙමම පෙaශෙA ++රණ දව3 ඉව6 vwම සඳහා ෙ� වනXට �යවර ෙගන 
5ෙ»ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ++රණ දව3 ස��	ණෙයම ඉව6 vwමට ගතවන කාලය 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

254/’18 

ග� ෙහේෂා XතානෙP මහතා,— X~
බල හා +න	ජනDය බලශ�5 අමාත3�මාෙග 
ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2020 වනXට g ලංකාෙK X~
 පaධ5ය �ළ අෙ���ත ඉkxම කවෙ	ද; 

 (ii) එම ඉkxම ස+රා ගැDම සඳහා සහ X~
 Bඟය� ඇ5_ම වැළැ�_ම සඳහා 
අමාත3ාංශය XR ෙගන ඇ5 �යවර කවෙ	ද; 

 (iii) හMR �යඟ ත66වයකට ��ණWම සඳහා ලංකා X~
බල ම?ඩලය ස�ව 
වැඩ��ෙවළ� 5ෙ»ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න� , ඒ මද? 

393/’18 

ග� Ë. රංn6 ද ෙසොFසා මහතා,— අගාමාත3�මා සහ ජා5ක ප5ප65 හා ආ	8ක 
කට9� අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (2) 

(අ) (i) g ලංකාෙK පළා6 සංව	ධනය සඳහා මධ3ම රජය මÁ ලබා W ඇ5 නව 
අමාත3 ßරය සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අමාත3ාංශ ෙව ෙව වශෙය  කවෙ	ද; 
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 (iii) එම අමාත3ාංශ සඳහා 2017 ව	ෂයට ෙව කර 5� ප5පාදනය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) (i) සබරග� සංව	ධන අමාත3ාංශය මÁ ව3ාපෘ5 සංව	ධනය සඳහා ප5පාදන 
ෙවකර 5\ෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ප5පාදනය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව3ාපෘ5 කවෙ	ද;  

 යන6 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

424/’18 

ග� ඉෂා� ර�මා මහතා,— 5රසර සංව	ධන, වනÈ_ සහ පාෙa¡ය සංව	ධන 
අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (2) 

(අ) (i) 2012 ව	ෂෙAW පලාගල පාෙa¡ය ෙkක� ෙකොÃඨාසෙA, පලාගල - නෑග�පහ 
මා	ගෙA ආර�භ කළ “Xජයගම” රණX� ග�මානය 2013 ව	ෂෙA  W 
ජා5ක �වාස සංව	ධන අ>කා[ය මÁ ජනතා අF5යට ප6 කර ඇ5 බව6; 

 (ii) ෙමම ග�මමානෙA වන අ
 �තර ගැව;ම ෙහේ�ෙව ග�මානෙA 
පMං�ක�වෙP එMෙනදා කට9� R~ කර ගැDම පවා ඉතාම6 
අන��දායක ත66වයක පව5න බව6;  

 (iii) ෙමම ග�මානය වටා අ
වැට� ඉM vwමට ෙයෝජනා කර ඇත6, ෙමෙත� එය 
R~ කර ෙනොමැ5 බව6;  

 එ�මා දෙනBද? 

(ආ) (i) ග�වා;ෙP ආර�ෂාව සඳහා කuනV අ
වැට� ඉMvwමට �යවර 
ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම Mනය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද?        

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

462/’18 

ග� Äමk ර6නායක මහතා,— රාජ3 ප[පාලන හා කළමනාකරණ සහ D5ය හා 
සාමය ��බඳ අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) රාජ3 ප[පාලන හා කළමනාකරණ සහ D5ය හා සාමය ��බඳ 
අමාත3වරයාෙP අමාත3 කා	යාලවල 
�නය කවෙ	ද; 

 (ii) එම කා	යාල ෙවUෙව tÀ ෙහෝ බ~ ෙගවෙ න�, එම මාRක tÀ/බ~ 
�දල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 Rට 2017 ව	ෂය ද�වා ෙගවා ඇ5 �Ð tÀ/බ~ �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) (i) අමාත3වරයාෙP ෙපෞaග
ක කා	ය ම?ඩලෙA �ලධා[ සංඛ3ාව; 

 (ii) එම ෙපෞaග
ක කා	ය ම?ඩලය සඳහා ෙවකර ඇ5 වාහන සංඛ3ාව; 

 (iii) අමාත3වරයා සඳහා ෙවකර ඇ5 වාහන සංඛ3ාව; 

 ෙකොපමණද යන6 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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474/’18 

ග� චVද X ෙÊR[ මහතා,— පළා6 සභා, පළා6 පාලන සහ Åඩා අමාත3�මාෙග 
ඇ;මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා6 සභාව �ළ R~ _ ඇ5 සහ R~ෙවV පව5න අකVකතා 
ස�බධෙය Xගණකා>ප5වරයා XR අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 
2017.04.20 Mනැ5 Xම	ශන වා	තාව� ඌව පළා6 පධාන ෙkක� ෙවත යවා 
ඇ5 අතර එම වා	තාෙK පළා6 පාලන ආයතන මÁ පාසk ෙපො6 ෙබදා 
හැwම ස�බධව අනාවරණය කර ඇ5 ෙ�ද අංක 6 (අ) (i) Rට (iii) ද�වා 
ක��; 

 (ii) එම අනාවරණයට අදාළව (ආ) (i) Rට (vi) ද�වා R~ කර ඇ5 �w�ෂණය 
කර ඇ5 ක��;  

කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

526/’18 

ග� වා)ෙaව නානාය�කාර මහතා,— වා[මා	ග සහ ජල ස�ප6 හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (2) 

(අ) (i) 2017 ව	ෂෙA ඇ5 � ගංව�ර හා නායයා�ව
 අග5යට ප6 පOkවලට 
ලබාෙදන බවට පකාශ කරන ලද  ර�ෂණ වM �දල එම පOkවලට ලැ¤ 
5ෙ»ද; 

 (ii) 2016 ව	ෂෙA ගංව�ර ඇ5� අවසථ්ාෙKW හා� � �වසකට උප[මය ල�ෂ 25 
ද�වා ර�ෂණ වM �දk ලබාගත හැv බව අගාමාත3�මා XR 
පා	
ෙ��ෙKW පකාශ කළද, එT ගංව�රට ල� � ෙකොෙළොනාව, 
අංෙගොඩ, වැkල��¼ය, ෙසේදව6ත, කැළ��kල, පෑ
යෙගොඩ, කeෙවල හා 
පහළ ෙබෝV[ය යන පෙaශයB �B¼ vR~ �වසකට ෙ� ද�වා එබ£ 
ර�ෂණ වM �දල� ලැ¤ ෙනොමැ5 බව ��ගෙද;  

 (iii) 2016 හා 2017 ව	ෂවලW Xපතට ප6�වෙP හා� � �වාස ත�ෙසේ� කර 
ර�ෂණ වM �දල� ෙහෝ කවර ෙහෝ වM �දල� ෙග_මට �යවර ගU 
ලබන Mනය කවෙ	ද; 

 (iv) හා�� �වාස සඳහා ෙ� වනXට ය� වM �දල� ෙගවා ඇ6න�, එෙසේ වM 
ලැ� පOk සංඛ3ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එම ර�ෂණ �දk ෙගවා ඇ5 පාෙa¡ය ෙkක� ෙකොÃඨාස කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

562/’18 

ග� අෙශෝක Ïයත මහතා,— අධ3ාපන අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාෙ6 ෙසේවය කරන ½�ව� සංඛ3ාව, එ� එ� අධ3ාපන 
ෙකොÃඨාසය අUව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) 2015 ව	ෂෙA Rට ෙ�  ද�වා ½�ව�ට ආපදා ණය ෙග_ම සඳහා �දහස ්
කර ඇ5 �දk පමාණය එ� එ� ව	ෂය අUව ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 Rට ෙ� ද�වා ආපදා ණය ඉkx� කළ ½�ව� සංඛ3ාව, එ� එ� 
අධ3ාපන ෙකොÃඨාසය අUව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙ� වනXට ආපදා ණය ෙගවා ඇ5 ½�ව� සංඛ3ාව, එ� එ� අධ3ාපන 
ෙකොÃඨාසය අUව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 
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 (v) දැනට ආපදා ණය ෙගවා ෙනොමැ5 ½�ව�ට එම ණය ෙග_මට 
අමාත3ාංශය ගU ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
991/’18 

ග� පaම උදයශාත ½ණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘ5ක කට9� 
අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) අ�පාර Mසh්�කෙA, පMයතලාව පාෙa¡ය ෙkක� ෙකොÃඨාසය �ළ  �B¼ 
හ£නාග6 +රාXද3ා6මක සථ්ාන සංඛ3ාව හා ඒවාෙA න� කවෙ	ද; 

 (ii)  එම ෙකොÃඨාසය �ළ කැÉ� ෙනොකරන ලද එෙහ6, හ£නාග6 
+රාXද3ා6මක සථ්ාන �Bටා 5ෙ»ද;  

 (iii) එෙසේ න�, ඒවා කවෙ	ද; 

 (iv) ඉහත ෙකොÃඨාසෙA �B¼ +රාXද3ා6මක වැදග6කම� සBත රජමහා Xහාර 
සංඛ3ාව ෙකොපමණද; ඒ ��බඳ වා	තාව� ඉM[ප6 කරෙද; 

 (v)  ඉහත +රාXද3ා6මක සථ්ානවල සංර�ෂණ කට9� ෙවUෙව ෙව කර 
ඇ5 ප5පාදන ��බඳ ස��	ණ වා	තාව� ඉM[ප6 කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 සැCතැ�බ 05 වැ" බදාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
58/’18 

ග� (ආචා	ය) බ~ල ½ණව	ධන මහතා,— වරාය හා නාXක කට9� 
අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 අයවැය ෙයෝජනා අංක 209ට අUව, හ�බෙතොට වරාය හරහා යන 
��~ මා	ගෙයB, වා	�කව ෙතk නැK 4,500 � ඇ�Ð ෙනෞකා 35,000 
භාXතා කරU ලබන බව සඳහ කර, ගැÓ� ��ෙa ෙතk සැප�ෙ� 
කා	යයට �X;මට ෙපෞaග
ක අංශය M[ ගවන බවට ෙයෝජනා කළ බව 
��ගෙද; 

 (ii) උ�ත ෙයෝජනාව පාෙයෝ�ක යථා	ථය� බවට ප6vwම සඳහා ෙමෙත� 
ෙගන ඇ5 �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (iii) උ�ත ෙයෝජනාව අUව, එT කා	යයට බලප6 ලබාWම සඳහා 
X�Xදභාවෙය 96 ලං) කැඳ_ෙ� �යාව
ය� අUගමනය කරU 
ලැ\ෙKද; 

 (iv) ඒ අUව, ගැÓ� ��ෙa ෙතk සැප�මට බලප6 ලබාග6 පා	ශව්ක�ව 
කO�ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

255/’18 

ග� ෙහේෂා XතානෙP මහතා,— පවාහන හා RXk ½ව ෙසේවා අමාත3�මාෙග 
ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) ර6න+ර Mසh්�කෙA ලංකා ගමනාගමන ම?ඩලය ස� uෙපෝ සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 
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 (ii) එම uෙපෝවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට එ� එ� uෙපෝව මÁ ධාවනය කරU ලබන ලංගම බස ්රථ සංඛ3ාව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) ර6න+ර Mසh්�කෙA ලංගම uෙපෝ ශ�5ම6 vwමට අමාත3ාංශය ගU  
ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

492/’18 

ග� චVද X ෙÊR[ මහතා,— ඛ�ජ ෙතk ස�ප6 සංව	ධන අමාත3�මාෙග 
ඇ;මට,— (2) 

(අ) (i) htණාමලය වරාය ආÒතව ලංකා ඛ�ජෙතk D5ගත සංසථ්ාව ස� ෙතk 
ටැංv 5ෙ»ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ෙතk ටැංv සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ලංකා ඛ�ජෙතk D5ගත සංසථ්ාව ස� ෙතk ටැංv බ~ W 5ෙ»ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙතk ටැංv බ~ W ඇ5 ආයතන හා රටවk කවෙ	ද; 

 (v) ව6ම යහපාලන රජය බලයට ප6_ෙම ප) එම ෙතk ටැංv බ~ Wෙම 
සංසථ්ාව ලබාග6 ආදායම, එ� එ� ව	ෂය අUව ෙව ෙව වශෙය  
ඉM[ප6 කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

525/’18 

ග� ඉMක අU�aධ ෙහේර6 මහතා,— �වාස හා ඉMvw� අමාත3�මාෙග 
ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i)  ජා5ක �වාස සංව	ධන අ>කා[ෙA අUමත ෙසේවක සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014.12.31 Mනට ජා5ක �වාස සංව	ධන අ>කා[ෙA ෙසේවෙA �9�ත 
ස8්ර, අ�ය�, Xෙශේෂ ව3ාපෘ5 හා +��වන කා	ය ම?ඩලය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2017.09.30 Mනට ජා5ක �වාස සංව	ධන අ>කා[ෙA ෙසේවෙA �9�ත 
ස8්ර, අ�ය�, Xෙශේෂ ව3ාපෘ5 හා +��වන කා	ය ම?ඩලය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) 2017.09.30 Mනට ඉහත එ� එ� කා	ය ම?ඩලෙA  ෙසේවෙA �9�ත 
+aගලයෙP නම, 
�නය, පMං� ගාම �ලධා[ වසම සහ පාෙa¡ය ෙkක� 
ෙකොÃඨාසය සඳහ ෙkඛනය� ඉM[ප6 කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

527/’18 

ග� වා)ෙaව නානාය�කාර මහතා,— �දk හා ජනමාධ3 අමාත3�මාෙග 
ඇ;මට,— (2) 

(අ) (i) ෙනො. 25/14, මරදාන ව6ත, හැඳල, ව6තල 
�නෙයB පMං� ආ	. ජයබාk 
මහතා, g ලංකා මහ බැංtෙK 
යාපMං� ;මාසBත ෙස
ෙකෝ [යැk¼  
ඇå ෙකොෙසො
 ෙåටå සමාගෙ� ��යk V
යනය�, වසර �නකට 
තැප6 කර එF ලැෙබන ෙපොÀ ආදායෙම Èව6 � බව6; 

 



( 27 ) 

 

 (ii)  ෙමම �දල සඳහා ෙගXය 9�  ෙපො
ය ව[ වර අකමව6ව ෙගවා ඇ5 බව6; 

 (iii) Õ
ක තැප� �ද
 ඉ5[ව ඇ5 �. 525,000/- ක �දල කk �wම මත 
ආප) ෙග_මට �යVත Oවද, ෙකොපමණ ඉkÀ� කළද සමාගම XR එම 
�දල ආප) ලබා ෙනොෙදන බව6; 

එ�මා දෙනBද? 

(ආ) ඉහත T සමාගම ඇ�Ð ෙමබ£ තව6 සමාග� රා�ය� ෙ� අ9[ තැප6ක�වට 
වංචා vwම ස�බධෙය ගU ලබන �යවර කවෙ	දැF එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

563/’18 

ග� අෙශෝක Ïයත මහතා,— පළා6 සභා, පළා6 පාලන සහ Åඩා අමාත3�මාෙග 
ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා6 ව6ම පධාන අමාත3වරයා යටෙ6 පව5න අමාත3ාංශ, 
ෙදපා	තෙ�� සහ ෙවන6 ව3වසථ්ා�ත ආයතන සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ� එ� ආයතනවල න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) ව6ම යහපාලන රජය බලයට ප6_ෙම අන��ව, වයඹ පළා6 සභාෙK 
පධාන අමාත3වරයා යටෙ6 පාලනය වන ආයතන සඳහා බඳවාෙගන  ඇ5 
ෙසේවකය සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) බඳවා ගU ලැ� ෙසේවකයෙP න� හා බඳවාග6 තන�� ෙව ෙව 
වශෙය සඳහ කරෙද; 

 (v) එෙසේ ෙසේවකය බඳවා ගැDමට පළා6 සභාව අUගමනය කර ඇ5 කමෙKදය 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

583/’18 

ග� �ෂාර ඉ£�k අමරෙසේන මහතා,— mවර හා ජලජ ස�ප6 සංව	ධන සහ ගා�ය 
ආ	8කය ��බඳ අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙA Rට ෙ� ද�වා g ලංකාෙK ෙa¡ය v[ �ෂප්ාදනය ව	ෂය අUව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)  ව6ම යහපාලන රජය යටෙ6 ෙa¡ය v[ �ෂප්ාදනය ඉහළ නැං_මට 
අමාත3ාංශය ගනා �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

992/’18 

ග� පaම උදයශාත ½ණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ3ාපන හා සංස්කෘ5ක කට9� 
අමාත3�මාෙග ඇ;මට,— (1) 

(අ) (i) අ�පාර Mසh්�කෙA, මහඔය පාෙa¡ය ෙkක� ෙකොÃඨාසය �ළ  �B¼ 
හ£නාග6 +රාXද3ා6මක සථ්ාන සංඛ3ාව හා ඒවාෙA න� කවෙ	ද; 

 (ii) එම ෙකොÃඨාසය �ළ කැÉ� ෙනොකරන ලද එෙහ6, හ£නාග6 
+රාXද3ා6මක සථ්ාන �Bටා 5ෙ»ද;  

 (iii) එෙසේ න�, ඒවා කවෙ	ද; 

 (iv) ඉහත ෙකොÃඨාසෙA �B¼ +රාXද3ා6මක වැදග6කම� සBත රජමහා Xහාර 
සංඛ3ාව ෙකොපමණද; ඒ ��බඳ වා	තාව� ඉM[ප6 කරෙද; 



( 28 ) 

 

 (v)  ඉහත +රාXද3ා6මක සථ්ානවල සංර�ෂණ කට9� ෙවUෙව ෙව කර 
ඇ5 ප5පාදන ��බඳ ස��	ණ වා	තාව� ඉM[ප6 කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

 


