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අංක 1(7).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 1 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2018 අෙග+ස්� 10 වැ" .#රාදා 

2018 අෙග+ස්� 23 වැ" 0හස්ප1�දා 

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

* 
ආ	'ක ෙසේවා ගාස්� (සංෙශෝධන) පන0 ෙක1�පත — ෙදවැ�වර 3ය4ම.  

(අමාත6 ම7ඩලෙ: අ�ම;ය දවා ;ෙ<.) 
* 

=ද> හා ජනමාධ6 අමාත6�මා,— �ෂ්පාදන බA (Bෙශේෂ BCBධාන) පනත යටෙ0 
�යමය (අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන �ෂ්පාදන බA (Bෙශේෂ BCBධාන) පනෙ0 3 
වග;ය යටෙ0 �ෂ්පාදන බA ස�බධෙය =ද> හා ජනමාධ6 අමාත6වරයා BH 
සාදන ලAව, 2018 අෙපේ> 12  නැ; අංක 2066/40 දරන අ; Bෙශේෂ ගැසO පතෙ: පළ 
කර� ලැබ, 2018.08.07  න ඉ Tප0 කරන ලද �යමය අ�මත කළ $� ය. 

 (අමාත6 ම7ඩලෙ: අ�ම;ය දවා ;ෙ<.) 
* 

=ද> හා ජනමාධ6 අමාත6�මා,— �ෂ්පාදන බA (Bෙශේෂ BCBධාන) පනත යටෙ0 
�යමය (අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන �ෂ්පාදන බA (Bෙශේෂ BCBධාන) පනෙ0 3 
වග;ය යටෙ0 �ෂ්පාදන බA ස�බධෙය =ද> හා ජනමාධ6 අමාත6වරයා BH 
සාදන ලAව, 2018 අෙපේ> 24  නැ; අංක 2068/9 දරන අ; Bෙශේෂ ගැසO පතෙ: පළ 
කර� ලැබ, 2018.08.07  න ඉ Tප0 කරන ලද �යමය අ�මත කළ $� ය. 

 (අමාත6 ම7ඩලෙ: අ�ම;ය දවා ;ෙ<.) 
* 

=ද> හා ජනමාධ6 අමාත6�මා,— �ෂ්පාදන බA (Bෙශේෂ BCBධාන) පනත යටෙ0 
�යමය (අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන �ෂ්පාදන බA (Bෙශේෂ BCBධාන) පනෙ0 3 
වග;ය යටෙ0 �ෂ්පාදන බA ස�බධෙය =ද> හා ජනමාධ6 අමාත6වරයා BH 
සාදන ලAව, 2018 මැU 15  නැ; අංක 2071/16 දරන අ; Bෙශේෂ ගැසO පතෙ: පළ 
කර� ලැබ, 2018.08.07  න ඉ Tප0 කරන ලද �යමය අ�මත කළ $� ය. 

 (අමාත6 ම7ඩලෙ: අ�ම;ය දවා ;ෙ<.) 
* 

=ද> හා ජනමාධ6 අමාත6�මා,— එක� කළ අගය මත බA (සංෙශෝධන) පනත 
යටෙ0 �ෙයෝගය,— 2016 අංක 20 දරන එක� කළ අගය මත බA (සංෙශෝධන) පනත 
මX අවස වරට සංෙශෝධනය කරන ලද 2002 අංක 14 දරන එක� කළ අගය මත 
බA පනෙ0 5(15) වග;ය යටෙ0 එක� කළ අගය මත බA  ස�බධෙය =ද> හා 
ජනමාධ6 අමාත6වරයා BH පනවන ලAව, 2018  Y
 02  නැ; 2078/6 දරන අ; 
Bෙශේෂ ගැසO පතෙ: පළ කර� ලැබ, 2018.08.10  න ඉ Tප0 කරන ලද �ෙයෝගය 
අ�මත කළ $� ය. 

 (අමාත6 ම7ඩලෙ: අ�ම;ය දවා ;ෙ<.) 

 



( 2 ) 

 

* 
BෙZශ කට$� අමාත6�මා,— තානාප; වරපසාද පනත යටෙ0 �ෙයෝග,— 1996 

අංක 9 දරන තානාප; වරපසාද පනෙ0 4 වග;ය යටෙ0 BෙZශ කට$� 
අමාත6වරයා BH සාදන ලAව, 2018  [� 05  නැ; 2074/13 දරන අ; Bෙශේෂ ගැසO 
පතෙ: පළ කර� ලැබ, 2018.08.10  න ඉ Tප0 කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ   
$� ය. 

 (අමාත6 ම7ඩලෙ: අ�ම;ය දවා ;ෙ<.) 

 
* සල#ෙණ� හ5�ව6 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට;� ය. 

 

 

2018 සැ<තැ�බ 07 වැ" .#රාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ  නට �ය!ත කට$� 

  

පා. 3/’18 
ග] (ෛවද6) න
ද ජය;සස් මහතා,— ෙමොර1ව Bශව්Bද6ාලය සඳහා ෙයෝ`ත ෛවද6 

aඨය සඳහා cdෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංව	ධනය 3fම,— 2018 අයවැය 
මX ෙමොර1ව Bශව්Bද6ාලයට අ�බZධව ෛවද6 aඨයd ඉ 3fමට ෙයෝජනා කර ඇ; අතර 
එම ෙයෝ`ත ෛවද6 aඨය සඳහා cdෂණ ෙරෝහල ෙලස නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල සංව	ධනය 
කළ  $�යැU ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU.   

 

 පා.  4/’18 
  ග] එස.් එ�. මTdකා	 මහතා,— දහ� පාස> අධ6ාපනය අ�වා	ය 3fම,— cෂ්ඨ 
ස�පන සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ$T රට �ළ ව6ාhත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම	දනය 3fම හා ස්වයං Bනයd ඇ; 3fම උෙදසා Hයkම  ද]වට, 9 ෙශේmය දdවා 
ඔoෙp ආගමට අ�qල  දහ� පාස> අධ6ාපනය අ�වා	ය 3fම rAr යැU ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU. 

  

පා. 16/’18 
ග] ච!ද B ෙsHT මහතා,— ගාuය පළා0වල ෙබෞZධ පස>වල වැඩHwන 

වෙයෝවෘZධ ydzවහෙසේලා ආරdෂා කර ගැ{ම සඳහා වැඩසටහනd සකස් 3fම,— 
| ලංකාෙ} ෙබොෙහෝ ගාuය පළා0වල ෙබෞZධ පස> ඉතා අ~ ආ	'ක මOටමක පව;න 
බැB, එවැ� පස>වල වැඩHwන වෙයෝවෘZධ ydzවහෙසේලා ආරdෂා කර ගැ{ම 
සඳහා වැඩසටහනd සකස් කළ $�යැU ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU. 

  

පා.21/’18 
ග] �]mකා ෙපේමචද මහ0!ය,— අත	ජාලය �ළ අසභ6 4�ෙයෝ පට 

සංසරණය 4ම වැළැd4ෙම�ලා Bෙශේෂ ඒකකයd ��14ම,— ව	තමානෙ: බ�ල 
වශෙය අත	ජාලය ඔස්ෙසේ ෙනොෙය�0 අසභ6 4�ෙයෝ ද	ශන සංසරණය 4ම මX 
�Zගලයෙp �Zග
ක0වය Bනාශවන අතර Bෙශේෂෙයම, කාතා පා	ශ්වය එමX 
Bශාල අපහrතාවයකට ප0වන බැB, ෙමව 4�ෙයෝ ද	ශන ළඟ තබාෙගන Hwන, 
ෙබදා හTන හා �	මාණය කරන �Zගලය ��බඳව Bම	ශනය 3fමට ප;ඵලදා� 
Bෙශේෂ ඒකකයd අපරාධ පfdෂණ ෙදපා	තෙ��ව �ළ ��1Bය  $�යැU ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU. 

 

 



( 3 ) 

 

  

පා.22/’18 

ග] �]mකා ෙපේමචද මහ0!ය,— Bශ්වBද6ාල හා අෙන�0 Hයkම උසස ්
අධ6ාපන ආයතනවලට Bෙශේෂ ���වල0 මානHක උපෙZශකව] ෙහෝ අ�ශාසකව] 
ප03fම,— ව	තමානෙ: බ�ල වශෙය දdනට ලැෙබන ත]ණ ත]mය, Hr 
HrBය Hය B හා�කර ගැ{ෙ� පවණතාවය මැඩපැවැ04ම සඳහා Hයkම රජෙ: 
අධ6ාපන ආයතන සඳහා ���වල0 මානHක උපෙZශකව], අ�ශාසකව] ෙහෝ එම 
අධ6ාපන ආයතනවල දැනට Hwන �]වර �]වTයට මානHක උපෙZශනය ��බඳ 
Bෙශේෂ ���වd ලබා ය  $�යැU ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU.   

  

පා.24/’18 

ග] අෙශෝක �යත මහතා,— �0තලම  ස්�dකය ස�ව ;� ෙවො
ෙබෝ> �ඩාෙ} 
අyමානය නැවත ෙගොඩනැ�මට වැඩසටහනd  ය0 3fම,— uට දශකයකට පමණ ෙපර 
�0තලම  ස්�dකෙ: පාස> ව
 ��� දdෂ ෙවො
ෙබෝ> �ඩක ��කාව ජා;ක හා 
ජාත6තර තරඟ වල� දැd� දdෂතා �සා �0තලම  ස්�dකයට ෙවො
ෙබෝ> 
�ඩාෙව ඉතා අyමානව0 ස්ථානයd �! oවද, අද වනBට එම ත00වෙ: ය� �ඳ 
වැ�මd ඇ; බැB, නැවත එම අyමානය �0තලම  ස්�dකයට ෙගන ඒමට 
වැඩසටහනd  ය0 කළ $�යැU ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU.   

  

පා.25/’18 

ග] අෙශෝක �යත මහතා,— �0තලම  ස්�dකය �ළ w මා� 
ක	මාතශාලාවd ස්ථා�ත 3fම,— ජනතාවෙp ෙපෝෂණ අවශ6තා ස�රා�ම සඳහා 
අවශ6 ෙපෝ� ලබා�මට0, වා	�කව w මා� ආනයනය ෙව�ෙව BෙZශ රටව> කරා 
ඇ� යන BෙZශ B�මය ආරdෂා කර ගැ{ම සඳහා ෙමම, w මා� ක	මාතශාලාවd 
ස්ථා�ත 3fමට අවශ6 Hයkම ස�ප0 �0තලම  ස්�dකය �ළ පව;න බැB ද, එම 
 ස්�dකය �ළ w මා� ක	මාතශාලාවd ස්ථා�ත 3fමට කට$� කළ $�යැU ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU.   

  

පා.26/’18 

ග] අෙශෝක �යත මහතා,— ෙකොළඹ - ක1නායක අCෙ}� මා	ගය හලාවත දdවා 
�	ඝ 3fම,— රටක සංව	ධනය සඳහා අCෙ}� මා	ග ඉතා වැදග0 වන බැB ද, ව0ම 
යහපාලන රජය යටෙ0 �0තලම  ස්�dකය ඉතා ෙ}ගෙය සංව	ධනය වන බැB ද, 
එම සංව	ධන ෙ}ගය තවAරට0 ඉහළ නැං4ම සඳහා දැනට ෙකොළඹ Hට ක1නායක දdවා 
� අCෙ}� මා	ගය හලාවත දdවා �	ඝ  කළ $�යැU ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරU.   

  

පා.27/’18 
ග] අෙශෝක �යත මහතා, — වයඹ පළාෙ0 වැ}, ගංඟා සහ ඇළ මා	ග ආ�තව 

��d ශාඛ H14ෙ� ව6ාපෘ;යd ආර�භ 3fම,— පෙසේ පව;න ජලය ආරdෂා 3fෙ� 
හැ3යාව ෙමම, පාං� ඛාදනය අවම 3fෙ� �ණාංග ස�ත �  � ආ$ කාලයd ඇ; 
��d ශාඛ,  වයඹ පළාෙ0 වැ}, ගංඟා සහ ඇළ මා	ග ආ�තව H14ෙ� ව6ාපෘ;යd 
ආර�භ කළ $�යැU ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU. 
 



( 4 ) 

 

 

පා.28/’18 
ග] අෙශෝක �යත මහතා,— බ0තලං�7~ව �ප0වා� �වර ජනතාවෙp  
ක 

අවශ6තා ස�රා�ම සඳහා ක�න� �යවර ගැ{ම,— වයඹ පළාෙ0, �0තලම 
 ස්�dකෙ:, ක>�wය අ	ධZ4පය අසල ඇ; පධාන �පතd වන බ0තලං�7~ව �පෙ0 
�වර පජාවෙp  
ක අවශ6තා ��බඳව ෙමෙතd �H අවධානයට ලd ෙනො4 ඇ; 
බැB, ව0ම යහපාලන රජය යටෙ0  එම ජනතාවෙp  
ක අවශ6තා ස�රා � 
ඔoෙp ¡වන ත00වය උසස් කර�ම සඳහා ක�න� �යවර ගත $�යැU ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU.  
  

 පා.29/’18 

ග] �ෂාර ඉ¢�> අමරෙසේන මහතා,— ��� ෙගොBපළ �!ය භාBතා කරන බැටT 
ෙds කමය නව0වා�ම,— | ලංකාව අ¤තෙ: පටම ස0ව ක]ණාව ප�]වාලන 
ෙබෞZධ රටd oවද,  අද වනBට සමහර ��� ෙගොBපළ �!ය භාBතා කරන බැටT ෙds 
කමය �සා ස� දැ� �ංසාවකට ලd4ම0, අCක �0තර �ෂ්පාදනය �� r� පTමාණ 
��� ෙගොBපළ �!යෙp ¥3යා අන�]දායක ත00වයකට ප0ව ඇ; බැB, ෙමම 
අ; අමා�¦ය කමය නව0වා�ම සඳහා අවශ6 �යවර ගත $�යැU ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරU.   

  

  පා.30/’18 

ග] �ෂාර ඉ¢�> අමරෙසේන මහතා,— 3T ක	මාතෙ: �$dත ෙZ§ය 3T 
ෙගො4ෙp ගැටk Bස¨මට ක�න� වැඩසටහනd  ය0 3fම,— වා	�කව අෙh රටට 
3T �w ආනයනය සඳහා Bශාල =දලd වැයවන අතර එම =ද> අප රට �ළම ඉ;T 
කරගත හැ3න�, එය රෙO ආ	'කයට Bශාල �1බලයd වන බැB, 3T ක	මාතෙ: 
�$dත ෙZ§ය 3T ෙගො4ෙp ගැටk Bස¨මට ක�න� වැඩසටහනd  ය0 කළ $�යැU 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU 
  

    පා.31/’18 

ග] �ෂාර ඉ¢�> අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ ��ටා ඇ; �රාBද6ා 
වwනාකමd ස�ත සථ්ාන සංරdෂණය 3fම සඳහා ක�න� වැඩසටහනd  ය0 3fම,—  
වයඹ පළාෙ0 �]ණෑගල  ස�්dකය ඉතා ෙපෞඪ ඉ;හාසයකට �!ක� 3යන �රාBද6ා 
වwනාකමd ඇ; ස්ථාන ¥සd ස�ත  ස�්dකයd වන අතර අ¤තෙ:� �]ණෑගල, 
දඹෙදmය සහ යාප�ව වැ� රාජධා� ��ටා ;«ෙද �]ණෑගල  ස්�dකය �ළ oව0, 
අද වනBට එම ෙපෞරාmක සථ්ානවල ආරdෂාව ස�බධෙය බලව0 ගැටk ම�4 ඇ; 
බැB, එම �රාBද6ා ස්ථාන සංරdෂණය 3fම සඳහා ක�න� වැඩසටහනd  ය0 කළ 
$�යැU ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU.  

  

පා.32/’18 

ග] �ෂාර ඉ¢�> අමරෙසේන මහතා,— Hයk dෙෂේත ආවරණය වන පT  ��> සමාජ 
ආරdෂණ ජාලයd ¬යා0මක 3fම,— ඕනෑම රටක සා	ථක සමාජ ආරdෂණ ජාලයd 
පැව¤ම එම රෙO ¡ව0 වන �රවැHයට වැදග0 වන අතර | ලංකාෙ} රාජ6 අංශෙ: හා 
ෙපෞZග
ක අංශෙ: ෙසේවකය සඳහා Bශාම වැ1h කමයd ෙහෝ අ	ථ සාධක කමයd 
¬යා0මක oවද, රෙO අBCම0 අංශෙ: ෙසේවකය සඳහා 3HA සමාජ ආරdෂණ කමයd 
¬යා0මක ෙනොවන බැB, Hයk dෙෂේත ආවරණය වන පT  ��> සමාජ ආරdෂණ 
ජාලයd ¬යා0මක කළ $�යැU ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU.  
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පා.33/’18 

ග] ආනද අk0ගමෙp මහතා,— මහ�වර  ස�්dකෙ:  !T ය ම0ස6 ක	මාතය 
පව	ධනය 3fම,— මහ�වර  ස�්dකය ®ෙගෝ�ය වශෙය සළකා බලන කල =�A 
�මාෙව Aරසථ්ව ��ටා ඇ; බැB, එම  ස�්dකෙ: ¡ව0වන ජනතාවෙp ෙපෝ� 
අවශ6තාව ස�රා�ම සඳහා මහ�වර  ස�්dකය �ළ ��w Hයk වැ} හා ජලාශවල !T ය 
ම0ස6 ක	මාතය පව	ධනය කළ $�යැU ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU.   

  

පා.34/’18 

ග] ආනද අk0ගමෙp මහතා,— මහ�වර  ස�්dකය �ළ පUනස ්වගාව ෙහේ�ෙව 
HA4 ඇ; පTසර හා�ය අවම 3fම,— මහ�වර  ස�්dකය �ළ පUනස ්වගාව ෙහේ�ෙව 
පTසරයට දැ� හා�යd HA4 ඇ; බැB, එම පTසර හා�ය අවම 3fම සඳහා ක�න� 
වැඩසටහනd  ය0 කළ $�යැU ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU. 

  

 පා.35/’18 

ග] ආනද අk0ගමෙp මහතා, — මහ�වර ෙරෝහ> පTශෙ: ඇ; අනවසර ඉ 3f� 
ඉව0 3fම,— ව0ම යහපාලන රජය යටෙ0 මහ�වර ෙරෝහල ෙදවැ� ජා;ක ෙරෝහල ෙලස 
 $� 3fමට �යවර ග�! Hwන බැB, එම ෙරෝහ> පTශෙ: ඇ; Hයk අනවසර ඉ 3f� 
ඉව0 3Tමට ක�න! �යවර ගත $�යැU ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU.   

  

   පා. 36/’18 

ග] ච!ද B ෙsHT මහතා,— පාෙZ§ය මාධ6ෙ}�ෙp වෘ0¤ය ගැටk Bස¨මට 
යාතණයd  සකස ්3fම,— රටක සංව	ධනය සඳහා ෙතොර�] වැදග0 සාධකයd වන අතර, 
එම ෙතොර�] ස�පාදනෙ:� වැදග0 ෙමෙහවරd ඉ1කරන පාෙZ§ය මාධ6ෙ}�ෙp වෘ0¤ය 
ගැටk Bස¨මට යාතණයd සකස ්කළ $�යැU ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU. 

  

පා.37/’18 

ග] අෙශෝක �යත මහතා,— �0තලම  ස�්dකය �ළ ජලජ පැළෑw වගා 3fෙ� 
ව6ාපෘ;යd ආර�භ 3fම,— ව	තමානෙ: ෙලෝකෙ: ජලජ පැළෑw සඳහා Bශාල ඉ>kමd 
පව;න අතර, එමX අෙh රටට BෙZශ B�මය උපයා ගැ{ෙ� ��> අවස්ථාවd උදා 4 ඇ; 
අතර, මෑතක� ජප Bෙශේෂඥය BH Hය ප	ෙ:ෂණ වා	තාවක ජලජ පැළෑw වගාව සඳහා 
�0තලම  ස�්dකෙ: ෙවරළ ¤රය ආ�ත පෙZශය ඉතා ෙයෝග6 බව ෙපවා � ඇ; පr�මක 
ජලජ පැළෑw වගා 3fෙ� ව6ාපෘ;යd �0තලම  ස�්dකය �ළ ආර�භ කළ $�යැU ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU.   

  

පා.38/’18 

ග] අෙශෝක �යත මහතා,— වයඹ පළාත �ළ ��කා ෙරෝහලd සථ්ා�ත 3fම,— වයඹ 
පළාත �ළ ෙ� වනBට ��කා ෙරෝ� සංඛ6ාව Bශාල ෙලස ඉහළ ෙගොස් ඇ; බැB, එම 
ෙරෝ� ජනතාව ෙව�ෙව  වයඹ පළාත �ළ ��කා ෙරෝහලd සථ්ා�ත කළ $�යැU ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU.   
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පා.39/’18 

ග] අෙශෝක �යත මහතා,— වයඹ පළාත �ළ ළමා ෙරෝහලd සථ්ා�ත 3fම,—             
| ලංකාෙ} පධානතම ළමා ෙරෝහල වන Tsෙ} ආ	යා ළමා ෙරෝහෙ> පව;න දැ� තදබදය 
අවම 3fම සඳහා ෙමම, වයඹ හා උ�] මැද පළාෙ0 ජනතාවට පෙයෝජනව0 වන පT  වයඹ 
පළාත �ළ ළමා ෙරෝහලd සථ්ා�ත කළ $�යැU ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU.   

  

පා.40/’18 

ග] අෙශෝක �යත මහතා,— �0තලම  ස�්dකෙ: ෙහෝට> පාසලd සථ්ා�ත 3fම,— 
ව0ම යහපාලන රජය යටෙ0 �0තලම  ස�්dකය සංචාරක කලාපයd ෙලස  $� 3fමට 
අෙhdෂා කරන බැB, එම ක	මාතෙ:  $�ව සඳහා අවශ6 මානව ස�පත ��� 3fම 
සඳහා  �0තලම  ස�්dකෙ: ෙහෝට> පාසලd  සථ්ා�ත කළ $�යැU ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරU.   

  

   පා.41/’18 
ග] �ෂාර ඉ¢�> අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ ව�ග~ ෙරෝ� සඳහා ෙරෝහලd 

සථ්ා�ත 3fම,— වයඹ පළාෙ0, �]ණෑගල  ස�්dකය �ළ මෑත කා�නව Bශාල ෙලස 
ව�ග~ ෙරෝගය ඉහළ ෙගොස ්ඇ; බැB, එම ෙරෝ� ෙව�ෙව වයඹ පළාත �ළ ෙරෝහලd 
සථ්ා�ත කළ $�යැU ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU.  

  

   පා.42/’18 

ග] �ෂාර ඉ¢�> අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාෙ0 �]ණෑගල  ස�්dකෙ: තැල�!යා 
ෙරෝ� සඳහා ෙරෝහලd සථ්ා�ත 3fම,— මෑතකා�නව | ලංකාෙ} වැ�ම තැල�!යා 
ෙරෝ� වා	තා 4 ඇ0ෙ0 �]ණෑගල  ස�්dකෙ: වන අතර, තවම0 එම ෙරෝ�ට ප;කාර 
ලබා ගැ{ම සඳහා ෙවනම ෙරෝහලd සථ්ා�ත කර ෙනොමැ; බැB, එම ෙරෝ� සඳහා ෙවනම 
ෙරෝහලd �]ණෑගල  ස�්dකෙ: සථ්ා�ත කළ $�යැU ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරU.  

  

පා.43/’18 

ග] එස.් එ�. මTdකා	 මහතා,— ෙකොෙළොනාව මහ නගර සභාව සථ්ා�ත 3fම,— 
ෙකොළඹ නගරය සහ එ� තදාසන නගර පTපාලනය සඳහා ෙකොළඹ, ක~ෙවල සහ 
ෙකෝOෙO  ය�ෙව මහ නගර සභා �නd පැව;ය ද,  ෙමම මහ නගර සභා බල 
පෙZශ �නටම මාU�ව ඇ; ෙකොෙළොනාව මැ;වරණ  ෙකොOඨාසය පාලනය වෙ 
පාෙZ§ය පTපාලන ඒකක ෙදකd  වන ෙකොෙළොනාව නගර සභාව සහ 
ෙකොwකාව0ත-=>ෙ>Tයාව පාෙZ§ය සභාව  යටෙ0 වන බැB, සමස්ත 
ෙකොෙළොනාව මැ;වරණ ෙකොOඨාසෙ:ම ආ	'ක, සමාජ�ය හා සංස්කෘ;ක 
Bෂමතාව ඇ; 3fමට ෙමය ෙහේ� 4 ඇ; අතර, අවට පව;න මහ නගර සභා, 
පTපාලනෙ: කා	යdෂමතාව මත §ඝ සංව	ධනයd ෙ� වනBට ළඟා කර ෙගන ඇ; 
බැB, සමස්ත ෙකොෙළොනාව මැ;වරණ ෙකොOඨාසෙ:ම සංව	ධනය අර=� කර 
ග�! ෙකොෙළොනාව නගර සභාව සහ ෙකොwකාව0ත-=>ෙ>Tයාව පාෙZ§ය 
සභාව එකාබZධ කර ෙකොෙළොනාව මහ නගර සභාව ස්ථා�ත කළ $�යැU ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU. 
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          පා.44/’18 

ග] =හ�මA න�	 මහතා,— හs වදනා පනතd හ¢වා �ම,— වා	�කව හs 
වදනාෙ} ෙයෙදන | ලාං3ක බැ;ම� BH =�ණ ෙදන ගැටk �රාකරණය කර 
ගැ{මට0, ඒ ��බඳ ආයත�ක ව±හයd ස්ථාපනය ෙකොට {;මය ප;පාදන සකස් 
3fමට0, රජය මX “හs වදනා පනතd” හ¢වා  ය $�යැU ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU. 

  

        පා.45/’18 

ග] ෙහේෂා Bතානෙp මහතා,— උමා ඔය සංව	ධන ව6ාපෘ;ය ෙහේ�ෙව 
බ7ඩාරෙවල, 
යගහෙවල පෙZශෙ: �වාස, ඉඩ� ඇ�� ෙZපළ අ�! � පo> 
සඳහා සහන සලසා�ම,— උමා ඔය සංව	ධන ව6ාපෘ;ය සඳහා ®ගත උමං මා	ග 
කැ´ම ෙහේ�ෙව බ7ඩාරෙවල, 
යගහෙවල පෙZශෙ: ජනතාවට Hය �වාස, 
ඉඩ� ඇ�� ෙZපළ  අ�! 4 ෙ� වනBට වසර �නක කාලයd ගත4 ;«ණ ද, අවතැ 
� එම ජනතාවට ෙමෙතd 3HA ව  =දලd ෙහෝ සහනයd ලැµ ෙනොමැ; බැB, 
එම ජනතාවට සහන සලසා �ෙ� වැඩසටහනd  ය0 කළ $�යැU ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU. 

  

   පා.46/’18 

ග] ෙහේෂා Bතානෙp මහතා,— A�Tය මX එළව� පවාහනය 3fෙ� 
වැඩසටහනd ආර�භ 3fම,— බA>ල  ස්�dකය ඇ�� එළව� �ෂ්පාදනය කරන 
 ස්�dකවල Hට එළව� ෙගො4ෙp �ෂ්පාදන අ~ �Tවැය3, අපෙ0 යෑම අවම 
කර! A�Tය මX රෙO ෙසr පෙZශවල ෙවළඳෙපොළ ෙවත පවාහනය 3fෙ� 
වැඩසටහනd ආර�භ කළ $�යැU ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU. 

  

පා.47/’18 

ග] ෙහේෂා Bතානෙp මහතා,— උමා ඔය සංව	ධන ව6ාපෘ;ය ෙහේ�ෙව ජල 
�ඟයකට =�ණ � Hwන ජනතාවට ජල පහrක� ලබා�ම,— උමා ඔය සංව	ධන 
ව6ාපෘ;ය ෙහේ�ෙව ෙ� වනBට පාෙZ§ය ෙ>ක� ෙකොOඨාස 07ක පo> 8394ක  
ජනතාවට උග ජල �ඟයකට =�ණ පෑමට HA4 ඇ; බැB, එම ජනතාවට අවශ6 ජල 
පහrක� ලබා�ම සඳහා ක�න� වැඩසටහනd  ය0 කළ $�යැU ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU. 

  

පා.48/’18 

ග] �ෂාර ඉ¢�> අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාෙ0 ගරා වැෙට! ;ෙබන 
Bහාරසථ්ාන සංව	ධනය 3fම,— | ලංකාෙ} වැ�ම Bහාරස්ථාන සංඛ6ාවd ��ටා ඇ;, 
ස්වා!වහෙසේලා වැ�ම පමාණයd වැඩ Hwන, ෙබෞZධය වැ�ම �Tසd වාසය කරන 
හා ශාසනාරdෂක බල ම7ඩල වැ�ම සංඛ6ාවd ¬යා0මකව පව;න වයඹ පළාෙත� 
ගරා වැෙට! ;ෙබන Bහාරස්ථාන සංව	ධනය 3fමට ක�න� වැඩසටහනd  ය0 කළ 
$�යැU ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU.   

 

 

 



( 8 ) 

 

  

පා. 49 /’18 

            ග] අෙශෝක �යත මහතා, — ක>�wය ආ�තව ත> ක	මාතය පව	ධනය 
3fම,— වයඹ පළාෙ0 ක>�wය පෙZශෙ: ත> ආ�ත ක	මාත පr¶ය වසර 3�පය 
�ළ ද]� කඩා වැ�මකට ලd 4 ඇ; බැB, ව0ම රජෙ: ප;ප0;වලට අ�ව, 
ඉ Tෙ:� ක>�wය පෙZශය සංචාරක �රවරයd වශෙය සංව	ධනය 3fෙ� 
වැඩසටහනට සමගාuව එම පෙZශෙ: ත> ක	මාතය පව	ධනය 3fෙ� වැඩසටහනd 
ද  ය0 කළ $�යැU ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරU.   

 

 

2018 ඔ>ෙත+බ 09 වැ" අඟහAවාදා 

වා·ක ���] අෙhdෂා කරන පශ්න 
22/’18 

ග] ආනද අk0ගමෙp මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) මහ�වර  ස�්dකෙ: ඇ; පළා0 පාස> සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම පාස>වල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම එd එd පාසෙ> ෙසේවෙ: �$� �]ව] සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පාස>වල පව;න �] �රhපා~ සංඛ6ාව ෙකොපමණද;  

 (v) මහ�වර  ස�්dකෙ: පව;න ඉහත (iv)� සඳහ �] �රhපා~ �ර4මට 
අමාත6ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

48/’18 

ග] (ආචා	ය) බAල �ණව	ධන මහතා,— =ද> හා ජනමාධ6 අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 181ට අ�ව, රත ආනයනය සඳහා බලපත 
50d ��0 කර� ලැ«ෙ}ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එ¼ බලපතලා½ෙp න�, 
�නය සහ ඔo BH ෙග� 
බලපත ගාස�් ��බඳ Bසත්ර වා	තාවd ඉ Tප0 කරෙද; 

 (iii) ව	ෂ 1977 Hට ෙ� දdවා ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළ� රත !ල හැHfම  ��බඳ 
වා	තාවd ඉ Tප0 කරෙද;  

 (iv) බA ර�තව | ලංකාවට රත ආනයනය කර� ලබන තැනැ0තෙp න� 
කවෙ	ද;  

 (v) | ලංකාව රත ආනයනය කර� ලබන පධාන සැප$�ක]ව සහ  රටව> 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

136/’18 

ග] ෙරෝ�´ �මාT Bෙsර0න මහ0!ය,— පළා0 සභා, පළා0 පාලන සහ �ඩා 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) මධ6ම පළා0 සභාවට අය0 මාතෙ>  ස�්dකෙ: ��w වාTමා	ග සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 
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 (ii) එම වාTමා	ගවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම එd එd වාTමා	ග කමෙය ප;ලාභ ලබන පo> සංඛ6ාව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම එd එd වාTමා	ග කම මX වගා කරන ඉඩ� අdකර පමාණය ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) 2010 ව	ෂෙ: Hට ෙ� දdවා මධ6ම පළා0 සභාව BH මාතෙ> 
 ස�්dකෙ: වාTමා	ග සංව	ධන කට$� සඳහා වැය කළ =ද> පමාණය   
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

165/’18 

ග] (ෛවද6) න
ද ජය;සස් මහතා,— අCකරණ හා බධනාගාර ප;සංස්කරණ 
අමාත6�!යෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) ව	ෂ 2006 - 2015 කාල�මාව �ළ Bෙශේෂ ජනාCප; සමාව යටෙ0 �දහස ්
කළ Hරක]ව සංඛ6ාව, එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (ii) ඔoෙp නාම ෙ>ඛනය හා Hරගත4මට අදාළ � ෙචෝදනා සඳහ 
කරෙද; 

 (iii) එෙසේ �දහස ලැ�ව අතර !{මැ]� ෙචෝදනාවලට, ස¾් �ෂණ 
ෙචෝදනාවලට හා ළමා අපචාර ෙචෝදනාවලට ලd�ව සංඛ6ාව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�!ය ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

202/’18 

ග] උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— =ද> හා ජනමාධ6 අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) 2015.01.09  න Hට 2017.11.30  න දdවා ඇමTක එdස0 ජනපද 
ෙඩොලරයට සාෙhdෂව, | ලංකා ]�යල �T¿ ඇ; අගය ෙකොපමණද; 

 (ii) එ¼ කාල වකවා�ව �ළ ]�යෙ> �T¿ම ෙහේ�ෙව ආ7~ෙ} BෙZශ ණය  
ඉහළ ෙගොස ්ඇ; පමාණය ]�ය> ව
 ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

236/’18 

ග] එස්. එ�. මTdකා	 මහතා,— පළා0 සභා, පළා0 පාලන සහ �ඩා 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) uෙතොට=>ලට අමතරව, පළා0 පාලන ආයතන මX බැහැර කර ෙ� 
වනBට �	මාණය 4 ඇ; කසළ ක¢ කවෙ	ද; 

 (ii)  ඒවා අය0වන පළා0 පාලන ආයතන කවෙ	ද; 

 (iii) ව	තමානෙ: ෙමම කසළ ක¢වල ඇ; කසල ප Àමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙ�වා අතර දැනට අවදාන� ත00වෙ: පව;න කසළ ක¢ ;ෙ<ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ආ) (i) ෙමවැ� කසළ ක¢වලට තවAරට0 කසළ බැහැර කර! ඒවා ව	ධනය 4මට 
කට$� කරෙද; 



( 10 ) 

 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ සඳහා පළා0 පාලන අමාත6ාංශය යටෙ0 3Hය� 
වැඩ��ෙවළd  ආර�භ කර ;ෙ<ද; 

 (iii) ෙ� සඳහා ෙZcය හා BෙZcය වශෙය ආෙයෝජන ලබා ගැ{ෙ� 
වැඩසටහනd ;ෙ<ද; 

 (iv)  එෙසේ න�,  ඒවා කවෙ	ද; 

 (v) ෙ� වනBට ය� වැඩසටහනd ආර�භ කර ;ෙ< න�, එ� ප Àග;ය කවෙ	ද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

385/’18 

ග] ම�දානද අk0ගමෙp මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) ග Àාuය පාස>වල අධ6ාපනෙ: සංව	ධනයd HA4 ඇත0, ව�කරෙ: 
¡ව0වන ක�ක] ජනතාවෙp ද]වෙp අධ6ාපනෙ: කඩා වැ�මd HA4 
ඇ; බව ��ගෙද; 

 (ii) 2010 ව	ෂෙ: Hට 2014 දdවා ව�කරෙ: පාස> නඟාH14ම සඳහා පr¶ය 
රජය BH ග� ලැ� �යවර කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙකොපමණ =දලd වැයකර  ;ෙ<ද; 

 (iv) ඒ සඳහා එම කාලය �ළ බඳවාෙගන ඇ; �]ව]  සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (v) 2015 ව	ෂෙ: ජනවාT Hට ෙ� දdවා ව�ක රෙ: පාස> සඳහා රජය BH 
වැයකළ =දල හා බඳවාග0 �]ව] සංඛ6ාව මහ�වර, �වරඑ�ය, බA>ල 
සහ ර0න�ර  ස�්dක අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද ; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

395/’18 

ග] �. රං`0 ද ෙසොUසා මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා ආ	'ක 
කට$� අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) | ලංකා ජනාCප;වරයාෙp කා	ය ම7ඩලයට අ�මත කර ඇ; 
ස�බ�කරණ ෙ>ක�ව] සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.01.02  න Hට ව0ම ජනාCප;වරයා යටෙ0 ප0 කර ඇ; 
ස�බ�කරණ ෙ>ක�ව] සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ස�බ�කරණ ෙ>ක�ව] ප0 කර ඇ; dෙෂේත කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ)  (i) එම එd එd ස�බ�කරණ ෙ>ක�වරයාෙp නම, අධ6ාපන rArක� හා 
ෙවන0 rArක� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (ii) එd ස�බ�කරණ ෙ>ක�වරෙයd සඳහා ෙගවන වැ1ප ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ අ�ව පr¶ය ව	ෂ ෙදක �ළ එම ස�බ�කරණ ෙ>ක�ව] සඳහා දරා 
ඇ; සමසත් �Tවැය ෙකොපමණද; 

 (iv)  අදාළ ස�බ�කරණ ෙ>ක�ව] BH එම �Tවැයට සාෙhdෂව 
පමාණව0 කා	යභාරයd  ඉ1කර ;ෙ<ද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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456/’18 

ග] �ම> ර0නායක මහතා,— BA
 සංෙZශ, �`ට> යwතල පහrක� හා BෙZශ 
¥3යා අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) BA
 සංෙZශ, �`ට> යwතල පහrක� හා BෙZශ ¥3යා අමාත6�මාෙp ෙපෞZග
ක 
කා	ය ම7ඩලයට අ�$dත �ල වාහන සපයා ඇ; එd එd �ලධාTයාෙp නම, 
තන�ර, ෙවකර ඇ; වාහනෙ: ව	ගය, 
යාප ං· අංකය සහ එම ෙව 3fම 
සඳහා අ�ම;ය ලබා Aෙ කo] BHද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

476/’18 

ග] Bමල4ර  සානායක මහතා,— =ද> හා ජනමාධ6 අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (3) 

(අ) 2006 අංක 27 දරන A�ෙකොළ හා මධ6සාර ��බඳ ජා;ක අCකාTය පනතට අ�ව 
ම0පැ හා A�පානය 3fෙ� ද	ශන ඇ�ළ0 ෙට
නාට6, ·තපට ෙහෝ දැ4� 
පචාරය තහන� බව එ�මා දෙන�ද? 

(ආ) (i)  එෙසේ න�, ජනමාධ6 අමාත6ාංශය BH පාලනය ෙකෙරන සව්ා�න 
Áපවා�{ නා
කාව 2017.02.11 වැ�  න ප.ව. 7.300 8.00 0 අතර Bකාශය 
කළ “සේ}ත ගං;ර” ෙට
 නාට6ෙ: ජව�කාවක, ��යක A�පානය කරන 
අ$] ඉතා පැහැ 
 ෙලස පද	ශනය කළ බව0; 

 (ii) Bෙශේෂෙය කාතාවd A�පානය කරන ද	ශන Bකාශය 3fම ෙහේ�ෙව 
A�පානය සඳහා උ0ෙ0ජනයd ඇ; Bයහැ3 බව0; 

 (iii)  පා	
ෙ��ව BH ස�මත කරන ලද පනතක BCBධාන රජෙ: ජනමාධ6 
ආයතනයd BHම කඩ කර ඇ; බව0; 

 එ�මා ��ගෙන�ද? 

(ඇ) එම Bකාශය ��බඳව BCම0 පfdෂණයd HAකර ! ඉ Tයට එවැ� HA4� 
වැළැd4ම සඳහා �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

494/’18 

ග] ච!ද B ෙsHT මහතා,— පළා0 සභා, පළා0 පාලන සහ �ඩා අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා0 සභාව යටෙ0 පාලනය වන ආ$	ෙ}ද ෙරෝහ> හා ආ$	ෙ}ද 
ෛවද6 මධ6සථ්ාන සංඛ6ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙරෝහ> හා ෛවද6 මධ6සථ්ානවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට එම ෙරෝහ> හා ෛවද6 මධ6සථ්ානවල ෙසේවෙ: �$� =� ෙසේවක 
සංඛ6ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv)  ව0ම ඌව පළා0 පධාන අමාත6වරයා එම Äරයට ප04ෙම අන�]ව 
පළාෙ0 ආ$	ෙ}ද ෙරෝහ> හා ෛවද6 මධ6සථ්ානවල ¥3යා ලබා� ඇ; 
�Zගලය සංඛ6ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එෙසේ ¥3යා ලබාA �Zගලයෙp න�, 
�නය සහ තන�] කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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520/’18 

ග] ඉ ක අ�]Zධ ෙහේර0 මහතා,— =ද> හා ජනමාධ6 අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙ: rරාබA ආදායම, දළ ෙZ§ය �ෂප්ා තෙ: ප;ශතයd ෙලස 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  2016 ව	ෂෙ: A�ෙකොළ හා HගරO �ෂප්ාදනය මත පනවන ලද බA මX 
උපයාග0 ආදායම දළ ෙZ§ය �ෂප්ා තෙ: ප;ශතයd ෙලස ෙකොපමණද; 

 (iii) පr¶ය ව	ෂයට සාෙhdෂව, ඉහත (i) සහ (ii) � ආදායම ��ෙව
 ]�ය> 
!
යන ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන�ද? 

(ආ) (i)  2016 ව	ෂෙ: ෙමෝ>O මධ6සාර �ෂප්ාදනය �ට	 ෙකොපමණද;  

 (ii) 2016 ව	ෂය සඳහා ම0පැ �ෂප්ාදනය අk; ආර�භ 3fමට සමාග�වලට 
නව බලපත ��0 කර ;ෙ<ද; 

 (iii)  එෙසේ න�, එම බලපත සංඛ6ාව සහ එම සමාග�වල න� කවෙ	ද; 

 යන0 එ�මා සඳහ කරෙන�ද? 

(ඇ) (i) rරාබA {;ය යටෙ0 වැට�� HA 3fමට බලය ඇ; ආයතනය හා එ� 
අCකාT බලය ඇ0ෙ0 කා හටද; 

 (ii)  අ0අඩං�වට ප0 {ත6ා�qල ෙනොවන rරා ස�බධෙය {; කට$� 
3fම සඳහා අCකාf බලය ඇ0ෙ0 කා හටද; 

 (iii)  ඔoෙp කා	යභාරය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

530/’18 

ග] වාrෙZව නානායdකාර මහතා,— =ද> හා ජනමාධ6 අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) රෙO සමසත් බAව
 57 %d අයකර ග� ලබෙ | ලංකා ෙ	�ව BH 
බව0; 

 (ii) ඉ වැ� බA ප;ශතයd වාහන ආනයන බA බව0; 
 (iii) බA ෙනොෙග4මට වාහන ආනයනක]ව BBධ උපකම භාBතා කරන බව0; 

 (iv) දැනට ��0 කර ඇ; අ; Bෙශේෂ ගැසO �ෙ}දනවලට අමතරව, 2015.02.10 
 නැ; අංක 1901/3 ගැසO �ෙ}දනය මXද, ෙමම ත00වය මඟ හැර4මට 
�ෙයෝග පනවා ඇ; බව0; 

එ�මා දෙන�ද?  

(ආ) (i) ෙකෙසේ ෙවත0, 2015.09.22  නැ; අංක 1933/6 ගැසO �ෙ}දනෙය 
ජාවාර�ක]වට TH ෙලස කට$� 3fමට අවසථ්ාව ලබා � ඇ; බව0; 

 (ii) අ (iv)� සඳහ ගැසO �ෙ}දනෙය ලබා A අCකාT බලය මත ෙ	� 
�ලධාT අනාවරණය කරග0 !ල අ~ෙව සඳහ වාහන 1000 
ස�බධෙය පfdෂණයd HA කළෙහො0, ]�ය> !
යන 8000කට අCක 
ආදායමd අය කර ගත  හැ3 බව0; 

 (iii) ෙ	� අධ6dෂ ජනරා>වරයාෙp �ෙයෝගය අ�ව 2016.09.21  න Hයk ෙ	� 
පfdෂණය තාවකා
කව අ0�14ෙම රටට Bශාල ආදායමd අ�! 4 
ඇ; බව0; 

එ�මා ��ගෙන�ද? 
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(ඇ) එෙසේ න�, ආ(iii)� සඳහ �ෙයෝගය අවලං� 3fමට �යවර ගෙද යන එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

555/’18 

ග] අෙශෝක �යත මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) �0තලම  ස�්dකෙ: ��w ෙදමළ මාධ6 පාස> සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස>වල න� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට එd එd පාසෙ> ෙසේවෙ: �$� �]ව] සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) �0තලම  ස�්dකෙ: ෙදමළ මාධ6 පාස>වල උග �] �ඟයd පව;න බව  
��ගෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම �] �ඟය අවම 3fමට අමාත6ාංශය ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

578/’18 

ග] �ෂාර ඉ¢�> අමරෙසේන මහතා,— ක	මාත හා වාmජ කට$� 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ: Hට ෙ� දdවා, | ලංකාවට 3T�w ආනයනය 3fම සඳහා වැය 
� =දල, එd එd ව	ෂය අ�ව, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) | ලංකාවට 3T�w ආනයනය කර� ලබන සමාග�වල න� සහ ඔoෙp 
�ෂප්ාදනවල න� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ඔ>ෙත+බ 10 වැ" බදාදා 

වා·ක ���] අෙhdෂා කරන පශ්න 
49/’18 

ග] (ආචා	ය) බAල �ණව	ධන මහතා,— BA
 සංෙZශ, �`ට> යwතල පහrක� 
හා BෙZශ ¥3යා අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය� අංක 187 ෙයෝජනාෙව හ¢වා�මට ෙයෝජනා කරන ලද 
�`ට> හැ¢��පෙත� දළ සැලැසම් ඉ Tප0 කරෙද; 

 (ii) එම හැ¢��පත ��0 3fෙ� බලධාTයා කo]ද; 
 (iii) �රවැHයට හැ¢��ප0 ලබා�ම ෙව�ෙව ඇසත්ෙ��ගත �Tවැය 

ෙකොපමණද; 
 (iv) එම �Tවැය දර� ලබෙ කo] BHද; 
 (v) 2017 ව	ෂය �ළ� �`ට> හැ¢��ප0 ෙයෝජනා කමය ¬යා0මක 3fම 

සඳහා රාජ6 අයවැෙය ෙවකළ ප;පාදන පමාණය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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137/’18 

ග] ෙරෝ�´ �මාT Bෙsර0න මහ0!ය,— සමාජ rබසාධන හා පාථ!ක ක	මාත 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) ගෙ>වල පෙZශෙ: ඉහළ 
pගල න! ගමd ;ෙබන බව0; 

 (ii) ෙමම ගෙ� බ�තර පo> සංඛ6ාවd ග  ෙඩො> කපා ¡ව0වන බව0; 

 (iii) පව;න දැ� �යඟය, අ=දව6 !ල ඉහළ යෑම සහ පවාහන ගාස්� ඉහළ යෑම 
ෙහේ�ෙව ෙ� වනBට එම ග�මානෙ: ජනතාවම ක	මාතය කරෙගන 
යාෙ�� දැ� Aෂක්රතාවට ලd4 Hwන බව0; 

 එ�මා දෙන�ද? 

(ආ) එෙසේ න�, එම ග�මානෙ: ¡ව0වන ජනතාවෙp ගැටk Bස¨මට අමාත6ාංශය ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

396/’18 

ග] �. රං`0 ද ෙසොUසා මහතා,— අCකරණ හා බධනාගාර ප;සංස්කරණ 
අමාත6�!යෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) බධනාගාර �යාමක තන�] සඳහා බඳවා ගැ{මට බධනාගාර 
ෙදපා	තෙ��ව BH 2016 ව	ෂෙ: ස�=ඛ පfdෂණයd පැවැ0� බව 
දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, 2016.10.19 Hට 2016.10.27දdවා පැවැ0� ස�=ඛ පfdෂණ සහ 
2016.11.03 Hට 2016.11.12 දdවා පව0වන ලද ව±හගත ස�=ඛ 
පfdෂණෙ: ප;ඵල මත අදාළ තන�] සඳහා ෙතෝරාගනා ලද 
අයA�ක]ව සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම තන�] සඳහා බඳවා ගැ{� කර ඇ; බව හා අදාළ ¶Br� 2016.11.24 
 න අ0ස කරන ෙලස rArක�ලා½ට බධනාගාර ෙදපා	තෙ��ව 
මX දැ�� � නැවත එය ක> දැ=ෙ} මද; 

 (iv) එෙසේ ක> දැ  ප04� ෙ� වනBට0 ලබා ෙනො�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

යන එ�!ය ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) (i) ප04� ලබා �ෙ� ගැටk සහගත ත00වයd ;�ය�, ප04�ලා½ 
අපහrතාවයට ප0වන අ$T ඔoට ¶Br� 
� ලබා Aෙ මද; 

  (ii) rArක� ස�රන ලද අයA�ක]වට ප04� ලබා ෙනො�ෙම ඔo දැ� 
අපහrතාවයකට ප0ව Hwන බව ��ගෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ප04� නැවත ලබා�මට කට$� කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද;  

 යන0 එ�!ය ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

495/’18 

ග] ච!ද B ෙsHT මහතා,— පළා0 සභා, පළා0 පාලන සහ �ඩා අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා0 මා	ගසථ් ම� පවාහන අCකාTෙ: පාලනය යටෙ0 ධාවනය වන  
බසර්ථ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ඌව පළා0 මා	ගසථ් ම� පවාහන අCකාTෙ: ෙසේවෙ: �$� ෙසේවක 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එ� දැනට ෙසේවෙ: �$�  �ලධාTෙp න� හා 
�නය කවෙ	ද; 
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 (iv) ඌව පළා0 ව0ම පධාන අමාත6වරයා එම Äරයට ප04ෙම අන�]ව, 
ෙ� දdවා එම අCකාTෙ: ලබා  ඇ; ¥3යා සංඛ6ාව හා එම 
¥3යාලාyෙp න� හා 
�නය කවෙ	ද;  

 (v) ව0ම පධාන අමාත6වරයා එම Äරයට ප04ෙම අන�]ව ලබා� ඇ; 
බසර්ථ අවසර පත (Permits)  හා එම අවසර ප0 ලබාA මා	ග හා 
�Zගලයෙp න� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (vi) ඒ සඳහා අ�ගමනය කළ කමෙ}දය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

521/’18 

ග] ඉ ක අ�]Zධ ෙහේර0 මහතා,— ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙZ§ය ෛවද6 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) 2017 අයවැෙය ව�ග~ ෙරෝ� සඳහා ]Cරය කාA ෙපරන යත 
ෙරෝහ>වලට ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව කළ =දල ෙකොපමණද; 

 (ii)  2017 ව	ෂෙ: මැද භාගය වනBට රජෙ: ෙරෝහ> ෙවත ලබා A ]Cරය 
කාA ෙපරන යත සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉ;T යත ලබා ෙද� ලබන  නය කවෙ	ද; 

 (iv)  ඒ සඳහා BCම0 ෙටඩ	 කැඳ4මd HA කර ;ෙ<ද; 

 (v) එෙසේ න�, සැප$�ක]ව හා ඔoෙp !ල ගණ කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ආ) (i) අත6ාවශ6 ඖෂධ රට �ළ �පදවා ගැ{ෙ� ව6ාපෘ; ආර�භ 3fම සඳහා 
2017 ව	ෂෙ: ෙව කළ =දල ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඉහත වැඩ��ෙවළ  ය0 3fම සඳහා ෙ� වනBට ¬යා0මක කර ඇ; 
සැලr�/ අධ6යනය කවෙ	ද;  

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

602/’18 

ග] අෙශෝක �යත මහතා,— ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙZ§ය ෛවද6 අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ: Hට ෙ� දdවා වයඹ  පළාත �ළ වා	තා 4 ඇ; එÍ අU 4   
ආසා තය  සංඛ6ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එÍ අU 4   ආසා තය සංඛ6ාව වැ� 4 ;ෙ< න�, එයට බලපා ඇ; ෙහේ�  
කවෙ	ද; 

  (iii) වයඹ පළාත �ළ එÍ අU 4  ආසා තය  සංඛ6ාව ව	ධනය 4ම වැළැd4ම 
සඳහා අමාත6ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

608/’18 

ග] දයාHT ජයෙසේකර මහතා,— සමාජ සBබලගැ4� අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) අද වනBට සමෘZC බැං�ව ස� ව0ක� පමාණය ෙකොපමණද; 

            (ii)  වUන �රා ��w සමෘZC බැං� සංඛ6ාව සහ සමෘZC මහා සංග� සංඛ6ාව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  



( 16 ) 

 

      (iii) Hයkම සමෘZC සංග� ස�ව දැනට ;ෙබන ව0ක� පමාණය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) (i) 2018 මැU  න සැම]ෙ�� අගාමාත6වරයා සඳහ කළ පT  සමෘZC 
( Bනැ�ම) බැං�ව, | ලංකා මහ බැං�ව යටතට පවරා ගෙද; 

 (ii) 2013 අංක 1 දරන  Bනැ�ම පනතට අ�ව | ලංකා මහ බැං�ෙව �දහස ්
කර ඇ; එම බැං�ව ය� පවරා ගැ{මට හැ3යාවd පව¤ද; 

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

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1129/’18 

ග] (මහාචා	ය) ආ� මාරHංහ මහතා,— BA
බල හා �න	ජන{ය බලශd; 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) ෙකරවල�wය පෙZශෙ: ඉ කර ඇ; බර ඉධන (HFO) මX දැනට 
¬යා0මක වන බලාගාරය වසරක කාලයd �ළ ද4කෘත සව්භාBක වා$ 
(LNG) මX ¬යා0මක කර4ම සඳහා එකඟතාවයd ;«ෙද; 

 (ii) එම එකඟතාවය කඩ 4 ;ෙ<ද; 
 (iii) එම එකඟතාවය කඩ4ම ෙහේ�ෙව ලංකා BA
බල ම7ඩලයට HA4 ඇ; 

අලාභය ෙකොපමණද; 
 (iv) එ¼ බලාගාරය මX ලංකා BA
බල ම7ඩලයට ලබා ෙදන BA
 ඒකකයක 

!ල �යම 3fමට අදාළව ඇ;කර ගනා ලද එකඟතාවයට පටහැ�ව 
කට$� HAවන බව දෙද; 

 (v) ¶Br� පකාරව BA
 සැප$�කාර සමාගම ¬යා 3fම තහo]  3fම සඳහා 
ගනා ¬යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (vi) එම එකඟතාවය පT  කට$� ෙනො3fම �සා ලංකා BA
බල ම7ඩලයට HA 
4 ඇ; පා~ව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ඔ>ෙත+බ 11 වැ" 0හස්ප1�දා 

වා·ක ���] අෙhdෂා කරන පශ්න 
13/’18 

ග] කනක ෙහේර0 මහතා,— වාTමා	ග සහ ජල ස�ප0 හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 මැU මාසෙ: ඇ; � අයහප0 කාල�mක ත00වය ෙහේ�ෙව 
කෑග>ල  ස�්dකෙ: HA � නාය යෑෙම අවතැ � ව� පo> සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ� වනBට අවතැ � ව� පo> සඳහා �වාස ලබා � ;ෙ<ද; 

 (iii) එෙසේ න�, �වාස ලබා � ඇ; පo> සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමෙතd �වාස ෙනොලැ«� ව� පo> සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම �වාස ලබා �ම පමාද 4මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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181/’18 

ග] (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— රාජ6 පTපාලන හා කළමනාකරණ සහ 
{;ය හා සාමය ��බඳ අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) 2010 ව	ෂෙ:  Hට ෙ� දdවා අ0අඩං�වට ග0,  

 (i) ෙdරල ගංජා; 

  (ii)  ෙහෙරොU; 

    (iii) ෙකොෙd; 

ඇ�� ම0දව6 පමාණය, එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද 
යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) (i) අ0අඩං�වට ග0 එම ම0දව6 ස�බධෙය ග� ලැ« �යවර කවෙ	ද; 

 (ii) එම ම0දව6 සමඟ අ0අඩං�වට ග0 �Zගලය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ අතර Hwන BෙZcකය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

214/’18 

ග] උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— BෙZශ කට$� අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2017.09.30  නට රාජ6තා�ක ප04� ලබා Hwන | ලංකාෙ} �රවැHය 
 ෙනොවන �Zගලය කo]ද; 

 (ii)  2017.09.30  නට රාජ6තා�ක ප04� ලබා Hwන ZB0ව �රවැHය  වන 
�Zගලය කo]ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

222/’18 

ග] ඩpලස් ෙZවානද මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) 2000.05.05  නැ; අංක 1130/22 දරන ගැසO �ෙ}දනය මX එdස0 
ජා¤ෙp සංBධානෙ:, ෙකොෙZH ස�තව නක>ස ් ක¢ වැwය සඳහා 
ෙලෝක උ]ම ත00වය ලැ«� බව0; 

 (ii) ඉහත ෙකොෙZHවල පධාන ෙකොෙZHය පකාරව, නක>ස ්ක¢වැwයට ඉතා 
ආසනව ��w !�ෙh, පBල, පාතA�බර, ලpගල, B>ග=ව, ර0ෙතොට, 
උ�ෙවල හා මාතෙ> යන පාෙZ§ය ෙ>ක� ෙකොOඨාස 8ට අය0 අdකර 
2000ක Bශාල0වෙය $0 ®! පමාණයd උdත ක¢වැwය සමඟ ඒකාබZධ 
කර ෙනොමැ; බව0; 

 (iii) එබැB, නක>ස ් ක¢වැwය ෙලෝක උ]ම ත00වෙය ඉව03fෙ� 
අවදානමකට ලd4 ඇ; බව0;  

එ�මා දෙන�ද? 

(ආ) (i) නක>ස ්ක¢වැwය ෙලෝක උ]ම ත00වෙය ඉව03fම වළdවා ගැ{ම 
සඳහා ඉහත සඳහ අdකර 2000ක ®! පමාණය නක>ස ්ක¢ වැwය සමඟ 
ඒකාබZධ 3fම සඳහා �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එ� ව	තමාන ත00වය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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261/’18 

ග] ෙහේෂා Bතානෙp මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා ආ	Ôක 
කට$� අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ® Bද6ා සudෂණ හා පත> කා	යාංශය මX බලපත ��0 කර ඇ; 
ෙගොඩකෙවල, වැ
ෙගෙපොල සහ ඕපනායක යන පාෙZ§ය ෙ>ක� 
ෙකොOඨාසවල BBධ � ව6ාපෘ; හා අදාළ බලපතලා½ ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (ii) වංච�ක ෙලස සැකÕ බලපත ෙයොදාග�! BBධ � අනවසර වැ
 හැfම, 
ග> කැÖ� වැ� ¬යාකාරක� HAවන බව දෙද; 

 (iii) ෙමවැ� ව6ාපෘ; හා ¬යාකාරක� නවතා�මට ග� ලබන  �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

496/’18 

ග] ච!ද B ෙsHT මහතා,— පළා0 සභා, පළා0 පාලන සහ �ඩා අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා0 සභාව BH ඉඩ� ඔh� ලබා�ෙ� වැඩසටහනd  ය0 කර 
;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ව0ම ඌව පළා0 පධාන අමත6ාවරයා එම Äරයට ප04ෙම 
අන�]ව ෙ� දdවා ලබා � ඇ; ඔh� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔh� ලබා � ඇ; �Zගලයෙp න�, 
�නය සහ ඔo ප ං· ගාම �ලධාT 
වස� කවෙ	ද; 

 (iv) ෙමම ඉඩ� ඔh� ලබා�මට පළා0 සභාව අ�ගමනය කළ කමෙ}දය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

544/’18 

ග] වාrෙZව නානායdකාර මහතා,— BA
බල හා �න	ජන{ය බලශd; 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා BA
බල ම7ඩලෙ:, මධ6ම, වයඹ, උ�], උ�] මැද හා නැෙගන�ර 
ඇම�� මධ6සථ්ාන �ළ !�සබ්ල ෙසේවකය 83 ෙදෙන� ඇම�� 
�ලධාT ෙලස වසර 03කට අCක කාලයd පැය 24 �රා ෙසේවා =ර 03d 
යටෙ0 මහජන ෙසේවෙ: ෙය� Hwන බව0; 

 (ii) !�ස ්බල සමාග� හරහා ෙකොතා0 පදනම මත ෙසේවය කළ 6700කට වැ� 
�Tසd ලංකා BA
බල ම7ඩලෙ: ස'්ර හා අ�ය� කා	ය ම7ඩලයට 
2016.01.01  න හා 2016.10.18 යන  නය��  බඳවා ග0තද, ඉහත 83 
ෙදනාෙp ෙසේවෙ:  ස'්ර 3fමd ෙනොමැ;ව තවම0 !�ස ් බල සමාග� 
හරහා අඛ7ඩව ෙසේවය කරන බව0; 

 (iii) ලංකා BA
බල ම7ඩල පාලන අCකාTය BH ඔo ෙසේවෙය ඉව0 
3fමට කට$� කරන බව0; 

එ�මා දෙන�ද?  

(ආ) ඔoෙp ෙසේවය ��බඳව සලකා බලා ඔo ලංකා BA
බල ම7ඩලෙ: ස'්ර ෙහෝ 
තාවකා
ක ෙසේවයට අත	ගහණය 3fමට �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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569/’18 

ග] අෙශෝක �යත මහතා,— පළා0 සභා, පළා0 පාලන සහ �ඩා අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) ව	ෂ 2010 Hට අද දdවා, 

 (i) වයඹ පළා0 සභාවට ආදාය� ලැ«�   ලාශ කවෙ	ද; 

 (ii) වයඹ පළා0 සභාෙ} ආදායම හා Bයදම එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) වයඹ පළා0 සභාෙ} වා	�ක �නරාව	තන හා පාpධන Bයදම ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) �නරාව	තන Bයදම හා පාpධන Bයදම යටෙ0 =ද> වැය කර� ලැ� dෙෂේත 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) යහපාලන රජෙ: යහප0  ල6 කළමණාකරණ ප;ප0; අ�ව වයඹ පළා0 සභාව 
ෙමෙහය4මට අමාත6ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද යන0 එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

588/’18 

ග] �ෂාර ඉ¢�> අමරෙසේන මහතා,— BA
බල හා �න	ජන{ය බලශd; 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ෙමගාෙවොO 1 (1 MW) බැ¶ � Õ	ය බලාගාර 90 d ඉ 3fම සඳහා 
ෙටඩ	 කැඳ4මට �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (ii) එම ව6ාපෘ;ය යටෙ0 ජා;ක පZධ;යට එක� කර ඇ; BA
 ධාTතාවය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) තරඟකාf !ල ගණ කැඳ4ම ෙහේ�ෙව ව6ාපෘ; පමාද වන බවට නැෙගන 
  ෙචෝදනාව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

609/’18 

ග] දයාHT ජයෙසේකර මහතා,— =ද> හා ජනමාධ6 අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) 2015 ව	ෂෙ: Hට ෙ� දdවා, 

 (i) | ලංකාවට ආනයනය කරන ලද රතං පමාණය සහ එම රතංවල වwනාකම;  

 (ii) එම රතංව
 ආභරණ �පද4ම සඳහා ෙZ§ය �ෂප්ාදකය ෙවත ලබා� ඇ; 
පමාණය;    

      (iii) අපනයනය කරන ලද රතං පමාණය;  

     (iv) වා	�ක අපනයන වwනාකම; 

එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන�ද?  

(ආ) (i) ෙ� වනBට හ¢නාෙගන ඇ; රතං ක	මාතෙ: ෙයදන ෙZ§ය 
ව6වසායකය සංඛ6ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) 2015 ව	ෂෙ: Hට ෙ� දdවා රතං මත පන වා ඇ; බA ව	ග කවෙ	ද;  

 (iii) එෙසේ පනවා ඇ; ආනයන බAවල වා	�ක ප;ශතය කවෙ	ද;  
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 (iv) ෙZ§ය ර ක	මාතය ආරÙා 3fම සඳහා රජය ෙගන ඇ; ¬යාමා	ග 
සඳහ කරෙද;  

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
971/’18 

ග] ඉෂාd ර�මා මහතා,— නැවත ප ං· 3fම, �න]0ථාපන, උ�] සංව	ධන 
සහ �A ආග!ක කට$� අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) $Zධය �මාකර දැනට වසර ගණනාවd ගත 4 ඇත0, $Zධෙය අවතැ 
� අසරණ �Zගලය ෙ� වනBට0 අ�රාධ�ර  ස�්dකෙ: Hwන බව  
දෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, ෙ� ��බඳව ෙසොයා බලා �වැර  සංඛ6ා  ෙ>ඛන මත ෙමම 
අවතැ�වට ස'්ර ප ං· සථ්ාන ෙහෝ �වාස ලබා ෙද� ලබන  නය 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1107/’18 

ග] B`ත ෙහේර0 මහතා,— රාජ6 ව6වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2018 වසර සඳහා �/ස | ලක එයා	ලU  �ව සමාගෙ� �ව යානා 
ඉං`ෙ] තන�ර සඳහා ඉ>k� ප0 කැ ඳව� ලැ«ෙ}ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම තන�ර සඳහා ලද ඉ>k�ප0 සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අදාළ තන�ර සඳහා ෙතෝරාග0 �Zගලය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) (i) ඒ සඳහා ඉ Tප0 � 35 ෙදනාෙග | ලංකා �ව හ=දාෙව පැ!ණ දැනට  
| ලක �ව සමාගෙ� ෙසේවය කර� ලබන අයA�ක]ව ;ෙදනාම 
අසම0 කරන ලද පදනම කවෙ	ද;  

 (ii) එම තන�ර ලබා A �Zගලයෙp ෙසේවා පළ�]Zද ෙකොපමණද;  

 (iii) අo]A පහකට0 වඩා අ~ ෙසේවා කාලයd ඇ; ���� �Zගලයට එම 
තන�ර ලබා �ෙම අo]A 20 කට වැ� ෙසේවා කාලයd හා පළ�]Zදd ඇ; 
�Zගලය හට  ආසාධාරණයd HA 4 ඇ; බව ��ගෙද;  

 (iv) ෙමම ආසාධාරණයට ලd�වට සාධාරණ පදනමd මත උසස4්� ලබා �මට 
කට$� කරෙද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1130/’18 

ග] එස්. එ�. මTdකා	 මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා ආ	'ක 
කට$� අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වනBට වසර 106d ස�රන | ලංකා බාලදdෂ ව6ාපාරයට 75000 කට 
අCක බාලදdෂ ද] දැTය අය0 වන බව0; 

 (ii) බාලදdෂය  “වැඩ ස;ෙ:” � වා	�කව උපයා බාලදdෂ  ලසථ්ානයට ලබා 
ෙදන ]�ය> !
යන 8ක =දල පr¶ය පස ් වසරක කාලෙ:� �H 
කමෙ}දය3 ෙතොරව Bයද� කර ඇ; බව0; 
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 (iii)  ලසථ්ාන ෙගොඩනැ¶>ල ඉ 3fෙ�� බාලදdෂ ක!1 සාමා`ක0වෙ: 
අවසරය3 ෙතොරව,  �ට� පධාන බාලදdෂ  ෙකොමසාTස ්�ම> ද H>වා 
මහතාෙp �තව0 සමාගමකට උපෙZශක ගාස�් ෙලස ]�ය> !
යන 8dද, 
�H පT  ඉ 3f� ෙනොකළ ෙගොඩනැ¶>ල ෙව�ෙව  ]�ය> !
යන 
14dද ෙගවා ඇ; බව0; 

 (iv) බාලදdෂ “වැඩ ස;ෙ:” උපයන ලද =ද> භාBතා කර! වන 
සංරdෂණ ෙදපා	තෙ��ෙ} �H අවසර3 ෙතොරව �වරඑ�ය පෙZශෙ: 
බාලදdෂ කඳoරd සඳහා ඉ කරන ලද Hෙම; �w තහන� 3fම 
ෙහේ�ෙව Bශාල  ල6 පා~වd HA4 ඇ; බව0;  

එ�මා දෙන�ද? 

(ආ) (i) ෙ� වනBට ෙමම =ද> අවභාBතාව ස�බධෙය BCම0 Bම	ශනයd 
ආර�භ කර ;ෙ<ද; 

 (ii) එ� පග;ය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, ඉ T කාලෙ:�  ෙමම කාරණය ස�බධෙය Ú	ණ 
Bම	ශනයd HA කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1143/’18 

 ග] =හ�මA න�	 මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා ආ	'ක   
කට$�   අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) | ලංකා මහවැ
 අCකාTෙ:, “�” කලාපෙ:, ස¢�ර ෙකොOඨාසයට අය0 
අංක 142-1 මාවනාගම ගාම �ලධාT වසෙ�, මාU� ග>ද=ෙගොඩ නැමැ;  
ඉඩෙ� වසර ගණනාවd Hට සÔ්ර ෙලස ප ං· 4 Hwන පo>වල 
ගෘහ 
කය ��බඳ සudෂණයd කර ;ෙ<ද; 

 (ii)  එම ඉඩ�වල ¡වෙනෝපාය මා	ග ෙලස ෙගොBතැ කර! Hwන 
ප ං·ක]ව සඳහා | ලංකා මහවැ
 අCකාTෙය {ත6ා�qල ෙලස ඉඩ� 
බලපත පදානය 3fමට අෙhdෂා කර� ලබන �ශ·්ත  නය කවෙ	ද;   

 (iii) අංක 279, 228, 229, 282, 283, 280, 300, 290, 341, 323, 334, 133, 143, 275, 
366, 302, 390, 281, 292, 318 හා 289 යන ඉඩ� ෙකොටස ්ඇ��ව අ��0 
ඉඩ� ෙකොටසව්ල �	ඝ කාලයd ප ං· 4 ෙගොBතැ කර! Hwන �Tසට 
ඉඩ� බලපත ක�න! ��0 3fමට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1181/’18 

ග] �ම> ර0නායක මහතා,— ඛ�ජ ෙත> ස�ප0 සංව	ධන අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) ඛ�ජ ෙත> ස�ප0 සංව	ධන අමාත6�මාෙp ෙපෞZග
ක කා	ය ම7ඩලයට 
අ�$dත �ල වාහන සපයා ඇ; එd එd අ�$dත �ලධාTයාෙp නම, තන�ර, 
ෙවකර ඇ; වාහනෙ: ව	ගය, 
යාප ං· අංකය සහ එම ෙව 3fම සඳහා 
අ�ම;ය ලබා Aෙ කo] BHද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2018 ඔ>ෙත+බ 12 වැ" .#රාදා 

වා·ක ���] අෙhdෂා කරන පශ්න 
27/’18 

ග] ආනද අk0ගමෙp මහතා,— ක	මාත හා වාmජ කට$� අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර  ස�්dකය �ළ ඇ; �මාස�ත ලංකා සෙතොස ශාඛා සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙ: 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙ: Hට ෙ� දdවා එම ශාඛාව
 ඉපැÛ ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iv) මහ�වර  ස;්dකෙ: �මාස�ත ලංකා සෙතොස සඳහා ෙසේවකය 
බඳවාෙගන ;ෙ< න�, ඔoෙp න�, තන�] හා අධ6ාපන rArක� 
කවෙ	ද; 

 (v) ඉ Tෙ:� මහ�වර  ස�්dකෙ: �මාස�ත ලංකා සෙතොස ශd;ම0 3fමට 
අමාත6ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

63/’18 

ග] (ආචා	ය) බAල �ණව	ධන මහතා,— =ද> හා ජනමාධ6 අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 292ට අ�ව, ෙඩොල	 බැ¢�කරවලට අ;ෙ	කව ඉ T 
�යවරd ෙලස, Üන Ûආ සහ Õ�d බැ¢�කර ��0 3fමට දැÁ පය0නය 
සා	ථක �ෙ:ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ආ) (i) | ලංකා රජය BH ෙ� දdවා ��0 කර ඇ; ෙඩොල	 බැ¢�කර ��0 කළ 
 නය, ලබාග0  ෙඩොල	 පමාණය, ෙපොÝ අ�පා;කය සහ ක> �fෙ�  නය 
යනා  ද0ත දැdෙවන ව�වd ඉ Tප0 කරෙද; 

   (ii) අCක ෙපො�යට ජාත6තර ෙවළඳෙපොෙළ ණය ලබා ගැ{මd ෙලස 
හ¢ව� ලැ�,   ෙඩොල	 බැ¢�කර ���ව මX, ලංකා ඉ;හාසෙ: වැ�ම 
ණය පමාණය ලබාග0 ව	ෂය සහ ෙපොÝ පමාණය කවෙ	ද; 

 (iii) Üන Ûආ බැ¢�කර සහ Õ�d බැ¢�කර ��බඳ =ද> අමාත6වරයාෙp 
පෙ}ශය ෙකබ¢ ෙ}ද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

182/’18 

ග] (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— නගර සැලr� හා ජල ස�පාදන අමාත6�මා 
ෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ක� ගඟට කර ය !ශ4ම ෙහේ�ෙව සෑම වසරකම ෙපබරවාT හා මා	� 
මාසවල එම ගෙඟ� ජලය පTෙභෝජනය කරන ජනතාව aඩාවට ප0වන බව 
��ගෙද; 

 (ii) එම ගැටkව Bස¨ම  සඳහා ¬යා0මක කර� ලබන Bස¢ම කවෙ	ද; 

 (iii) ෙයෝ`ත ලවණ බාධකය ඉ 3fෙ� පග;ය කවෙ	ද; 
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 (iv) �ඩා ග ෙÞ නව ජල පBතාගාරයd ඉ  3fෙ� ෙයෝජනාෙ} පග;ය        
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

230/’18 

ග] ඩpලස් ෙZවානද මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) | ලංකා අධ6ාපන පTපාලන ෙසේවෙ: ෙජ6ෂඨ් �ලධාTට | ලංකා 
අධ6ාපන පTපාලන ෙසේවෙ: පළ= ප;ය සඳහා උසස4්� ලබාA අවස  
 නය කවෙ	ද; 

 (ii) පළ= ප;යට උසස4්� ලබා�ම සඳහා ෙමම ෙසේවෙ: ෙදවන ප;ෙ: 
ෙජ6ෂඨ් �ලධාTෙග අධ6ාපන අමාත6ාංශය BH 2016 ව	ෂෙ:�  
ක 
ෙතොර�] ඉ>ලා Hw� ලැ«ෙ}ද; 

 (iii) ඉහත උසස4්� ෙමම ෙසේවෙ: �ලධාT Bශාම ලැ� පr ලබාෙදන 
කමෙ}දයd ;ෙ<ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම කමෙ}දය කවෙ	ද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න�, ඉහත උසස4්� ලබා ෙදන  නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

262/’18 

ග] ෙහේෂා Bතානෙp මහතා,— මහානගර හා බස්නා�ර සංව	ධන අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ර0න�ර  ස�්dකය �ළ �රතරෙය ගංව�ර ත00වය ඇ;ෙවන 
බව0; 

 (ii) ෙමම ත00වය ෙහේ�ෙකොට ෙගන ර0න�ර නගරය Bශාල වශෙය 
Bනාශයට ප0වන බව0; 

 (iii) ෙ� සඳහා ක� ගඟ ආ�ත ෙයෝජනා කමයd ¬යා0මක 3fමට සැලr� කර 
;� අතර BBධ ෙහේß �සා එය ෙ� වනBට අතහැර දමා ඇ; බව0; 

 (iv) ෙ� ස�බධෙය Bක>ප කමෙ}දයd සඳහා ෙයෝජනා ෙනොමැ; බව0; 

එ�මා දෙන�ද? 

(ආ) රජය BH ෙ� සඳහා ස'්ර Bස¢මd ෙයෝජනා කර ;ෙ< න�, එම Bස¢ම කවෙ	ද 
යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

403/’18 

ග] �. රං`0 ද ෙසොUසා  මහතා,— රාජ6 ව6වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) | ලංකාෙ} වා	�ක �� පTෙභෝජනය ෙමOàd ෙටො ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ සඳහා වැය වන =� =දල ෙකොපමණද;    

 (iii) �� �ෂප්ාදනය 3fම සඳහා ආර�භ කරන ලද �áරාන ක	මාතශාලාෙ} 
වා	�ක �� �ෂප්ාදනය ෙකොපමණද;     

 (iv) එම ක	මාත ශාලාව ආ�තව පාTසTක හා�යd HA වෙද; 

 



( 24 ) 

 

 (v) එෙසේ න�, ඒ ස�බධෙය ෙගන ඇ; ¬යාමා	ග කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

497/’18 

ග] ච!ද B ෙsHT මහතා,— පළා0 සභා, පළා0 පාලන සහ �ඩා අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 සහ 2016 ව	ෂවලට අදාළව, ඌව පළා0 අධ6ාපන ෙදපා	තෙ��ව 
සඳහා 2016.10.18  නැ; Bගණන Bමrමd ��0 4 ;ෙබන බව එ�මා 
දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම Bගණන Bමrෙ� පාස> පාදක කළමනාකරණ හා පාස> 
පාදක �] සංව	ධනය ��බඳව තාUලතෙ: හා �
aනෙ: පැව; �] 
��� වැඩ=�වලට අදාළව, අංක 2, ආ, ඇ, ඈ, ඉ සහ ඊ යන වග;වල 
දැdෙවන ක]� සහ අංක 3 ෙãදෙ: දැdෙවන ක]� ඉ Tප0  කරෙද; 

 (iii) එ�� HA 4 ඇ; ය� අක!කතා, �ෂණ හා {;Bෙරෝ� ¬යාවට ස�බධ 
�ලධාTට එෙර�ව �යවර ගෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
545/’18 

ග] වාrෙZව නානායdකාර මහතා,— ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙZ§ය ෛවද6 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ, ගා>ල, යාපනය, �වර, බA>ල, අ�රාධ�ර සහ අ�පාර ආ� පධාන 
රජෙ: ෙරෝහ>වල ශල6ක	ම උෙදසා ෙපොෙරො0� ෙ>ඛණෙ: Hwන 
ෙරෝ� සංඛ6ාව ෙව ෙව වශෙය  කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම ෙරෝ� සංඛ6ාව පr¶ය වසර 3 �ළ ෙකතර� පමාණය3 වැ�4 ෙහෝ 
අ~4 ;ෙ<ද; 

 (iii) 2017.11.30  නැ; ෙසෞඛ6 හා මානව rබසාධනය, සමාජ සBබලගැ4ම 
��බඳ ආංcක අ�dෂණ කාරක සභා වා	තාෙ} �	ෙZශය ��බඳව දෙද;  

 (iv) එෙසේ න�,  ඒ ස�බධෙය ග� ලබන ¬යාමා	ග සහ කාලරා= කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ආ) ‘
O> හාO’ ව6ාපෘ;යට අවශ6ව ඇ;  ල6 ප;පාදන 2018 අයවැෙය 
ලබාෙදෙද යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

952/’18 

ග] �ෂාර ඉ¢�> අමරෙසේන මහතා,— වාTමා	ග සහ ජලස�ප0 හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) �]ණෑගල  ස�්dකෙ: ඇ; වැ} සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වැ}වල න� එd එd මැ;වරණ ෙකොOඨාසය අ�ව කවෙ	ද; 

 (iii) යහපාලන රජය බලයට ප04ෙම පrව ෙ� දdවා  ස�්dකෙ:  $� කරන 
ලද වැ} හා ඒ සඳහා වැය කළ =දල ෙකොපමණද; 
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 (iv) ෙ	åය අමාත6ාංශය මX වයඹ පළා0 වාTමා	ග සංව	ධනය 3fමට ෙමම 
ව	ෂය සඳහා ]�ය> !
යන 400d =දා හැර ඇත0, අදාළ සංව	ධන කට$� 
ෙ� වනෙතd ආර�භ කර ෙනො;µම ෙහේ�ෙව, එම =ද> ය� 
භා7ඩාගාරයට යෑෙ� අවදානමd ම� 4 ඇ; බව දෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම =ද>  ස�්dකෙ: වැ} සංව	ධනය සඳහා ෙයොදා ගැ{මට 
අමාත6ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

960/’18 

ග] මයත  සානායක මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා ආ	'ක 
කට$� අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) උඩරට පෙZශ සංව	ධනය 3fම සඳහා ආර�භ කරන ලද උඩරට ගැ! �න]0ථාපන 
ෙදපා	තෙ��ව පr¶ය රජය BH අෙහෝH 3fම ෙහේ�ෙව උඩරට පෙZශෙ: 
ජනතාවට අසාධාරණයd HA � බව එ�මා ��ගෙන�ද? 

(ආ) (i) උඩරට සංව	ධන අCකාTෙය උඩරට පෙZශයට �! � සංව	ධන ප;ලාභ 
කවෙ	ද; 

 (ii)  එම අCකාTයට ෙව කළ =දල ෙකොපමණද;  

 (iii) එම අCකාTෙය HA කළ කා	යය සහ ¬යා0මක කළ ව6ාපෘ; කවෙ	ද;  

 (iv) උඩරට සංව	ධන අCකාTෙ: සභාප¤0වය සහ ආයත�ක වග¼� දරන ලද 
�Zගලය කo]ද; 

 (v) උඩරට සංව	ධන අCකාTය මX උඩරට පෙZශෙ:  �¢ ග�මානවල 
ජනතාවට ලබාA ¥3යා සහ ¥3යා සංඛ6ාව කවෙ	ද; 

 (vi) උඩරට සංව	ධන අCකාTය මX  �¢ ග�මානවල ජනතාවෙp ¡වන 
ත00වය නඟා H14ම සඳහා ආර�භ කළ ව6ාපෘ;වල න� සහ ව6ාපෘ; 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) (i) උඩරට ගැ! �න]0ථාපන ෙදපා	තෙ��ව නැවත ආර�භ 3fමට අදහස ්
කරෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

972/’18 

ග] ඉෂාd ර�මා මහතා,— වාTමා	ග සහ ජල ස�ප0 හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) අ�රාධ�ර  ස�්dකෙ: ��w රාජාංගනය වැව, උ�] මැද පළාෙ0 ��ටා 
ඇ; Bශාල වැ}ව
 එකd බව0;  

 (ii) දැනට ෙමම වැෙ}, වැ} ඉoර සහ ඇළ ෙ}
 ඇ�k වාTමා	ග පZධ; 
Hය>ලdම �	ඝ කාලයd ප;සංසක්රණය ෙනො3fම ෙහේ�ෙව අබල 4 
ඇ; බව0; 

එ�මා දෙන�ද? 

(ආ) ෙමම වැව ක�න! ප;සංසක්රණය කර ෙගොB ජනතාවෙp rභ HZCය සඳහා පවරා 
ෙද� ලබන  නය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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996/’18 

ග] පZම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— රාජ6 ව6වසාය හා මහ�වර නගර 
සංව	ධන අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) කතෙ> �� ක	මාතශාලාව ආර�භ කරන ලද ව	ෂය කවෙ	ද; 

 (ii) එම ක	මාතශාලාව සඳහා ෙව කරන ලද ඉඩ� අdකර පමාණය 
 ෙකොපමණද;  

 (iii) එම ක	මාතශාලාව සඳහා උd වැ4මට ෙව කළ ඉඩ� අdකර පමාණය 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) පr¶ය ව	ෂ 5ක කාලය �ළ, 

 (i)  උd වගාව සඳහා ෙව කළ ඉඩ� පමාණෙය උd වගා කරන ලද ඉඩ� 
පමාණය; 

 (ii)  වගා කරන ලද =� ඉඩ� පමාණෙය ලබා ග0 =� උd ෙටො පමාණය; 

 (iii)  අඹරන ලද උd ෙටො පමාණය; 

 (iv) �ෂප්ාදනය කළ =� �� පමාණය; 

 (v) �� අෙලBෙය ලබන ලද ලාභය; 

 එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය   ෙකොපමණද යන0 එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන�ද?    

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1117/’18 

ග] දයාHT ජයෙසේකර මහතා,— පවාහන හා HB> �ව ෙසේවා අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ඉධන !ල උÍඡාවචනය වනBට ෙපොA ම� පවාහන ෙසේවාවවල ගම 
ගාස�්ද උÍඡාවචනය වන ෙලස !ල Õතයd හAවා � ;ෙ<ද; 

  (ii)  එෙසේ න�, එම !ල Õතය හ¢වා A ව	ෂය කවෙ	ද; 
  (iii)  එම !ල Õතය ඉ Tප0 කරෙද; 
  (iv)  ෙපොA ම� ෙසේවාවට ස�බධ සංග�/ම7ඩල ෙවත එම !ල Õතය ��බද 

පැහැ 
 දැ�ව0 3f� HAකර ;ෙ<ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ)  (i)  ඉධන !ල උÍඡාවචනය වන අවසථ්ාවල � එම !ල Õතයට අ�ව ෙපොA 
පවාහන ගාස�් අ~ වැ� කර ;ෙ<ද; 

   (ii)  එෙසේ න�, එම අවසථ්ා ��බඳ ෙතොර�] ඉ Tප0 කරෙද; 

   (iii)  !ල Õතයd හ¢වා � ෙනොමැ; න�, ඉ Tෙ:� ඒ සඳහා කට$� කරෙද; 

  (iv)  !ල Õතයd හ¢වා �මට අෙhd�ත  නය කවෙ	ද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1144/’18 

ග] =හ�මA න�	 මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා ආ	'ක කට$�  
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) වන සංරdෂණ ආඥාපනත අ�ව ය� ®!යd සංරd�ත වනාතරයd ෙලස 
ගැසO �ෙ}දනයd මX පකාශයට ප0 3fම සඳහා ස�Ú	ණ Bය $� 
=
ක අවශ6තා කවෙ	ද; 
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 (ii) වන සංරdෂණ ආඥාපනත යටෙ0 ෙ� දdවා පකාශයට ප0 කර ඇ;    
සංරd�ත වනාතර සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එd එd සංරd�ත වනාතරය පකාශයට ප0 කළ  නය, එයට අය0 ®! 
පමාණය හා අදාළ H;ය� ඇ�� Hයk Bසත්ර සභාගත කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1182/’18 

ග] �ම> ර0නායක මහතා,— තැපැ>, තැපැ> ෙසේවා හා =ස්
� ආග!ක කට$� 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) තැපැ>, තැපැ> ෙසේවා හා =ස
්� ආග!ක කට$� අමාත6�මාෙp ෙපෞZග
ක 
කා	ය ම7ඩලයට අ�$dත �ල වාහන සපයා ඇ; එd එd �ලධාTයාෙp නම, 
තන�ර, ෙවකර ඇ; වාහනෙ: ව	ගය, 
යාප ං· අංකය සහ එම ෙව 3fම 
සඳහා අ�ම;ය ලබා Aෙ කo] BHද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ඔ>ෙත+බ 23 වැ" අඟහAවාදා 

වා·ක ���] අෙhdෂා කරන පශ්න 
14/’18 

ග] කනක ෙහේර0 මහතා,— ක¢රට නව ග�මාන, යwතල පහrක� හා පජා සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i)  පැරm ව� �වාස (ලැU කාමර) ෙව�වට නව �වාස ලබා�ෙ�          
වැඩ��ෙවළ යටෙ0 �වාස ලබා � ඇ; ව� පo> සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමෙතd �වාස ලබා � ෙනොමැ; ව� පo> සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) (i) �වාස ලබා�ෙ� වැඩසටහනට අ�ව කෑග>ල  ස�්dකෙ: �වාස ලබා  ය 
$�  ව� පo> සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමෙතd �වාස ලබා � ඇ;  ව� පo> සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) �වාස ලබා ෙනොA ව� පo> සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන�ද? 

(ඇ) (i) එd ව� �වසක (ලැU කාමරයක) ෙ� වනBට පo>  3�පයd එකට ප ං· 
4 Hwන බව දෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, නව �වාස ලබා�ෙ� වැඩ��ෙවළ ක�න� කරෙද;  

 (iii) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද ? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

64/’18 

ග] (ආචා	ය) බAල �ණව	ධන මහතා,— =ද> හා ජනමාධ6 අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 290 ට අ�ව, ලැUස�්ගත ෙZපළ ෙවළඳා� 
භාරයd (Real Estate Trusts) ��1ව� ලැ«ෙ}ද;  
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 (ii) එවැ� භාරයd ��14මට අදාළ පාර�භක කා	යය ��බඳ වග¼ම පවරා 
A පා	ශව් කවෙ	ද; 

 (iii) ලැUස�්ගත ඒකක භාරයd ��14ම3 ෙතොරව, රජෙ: ඉඩ� මහා පTමාණ 
�වාස ව6ාපෘ; සඳහා ෙපෞZග
ක ව6ාපාTකයට පවරා � ;ෙ<ද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ සඳහා වන ෙකොෙZH හා ෙග4� කවෙ	ද; 

   (v) රජෙ: ඉඩ�, මහා පTමාණ �වාස සංව	ධන ව6ාපෘ; ෙව�ෙව ෙපෞZග
ක 
ව6ාපාTකයට පවරා�ෙ�� ඒ සඳහා �H පT  අමාත6 ම7ඩල අ�ම;ය 
ලබා � ;ෙ<ද; 

 (vi) එෙසේ න�, ෙපෞZග
ක ව6වසායකය ෙතෝරාගැ{ෙ�� අ�ගමනය කර� 
ලබන කමෙ}දය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

183/’18 

ග] (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා 
ආ	'ක කට$� අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2017 ගංව�ර අවසථ්ාෙ}� ක� ග ඟ ෙමෝය නව සථ්ානය3 අBCම0 
ෙලස කපා හැfම ෙහේ�ෙව  =�A ඛාදනය Bශාල ෙලස HAෙව! පව;න 
බව දෙද; 

 (ii) ඒ ෙහේ�ෙව ක�තර උ�ර A�Tයෙපොළ පමණd ෙනොව ක�තර නගරය පවා 
අවදානමට ලd4 ඇ; බව ��ගෙද; 

 (iii) ෙමම ගැටkව Bස¨මට ¬යා0මක කරන BසA� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

263/’18 

ග] ෙහේෂා Bතානෙp මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා සංස්කෘ;ක කට$� 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) qරගල �රාBද6ා0මක සථ්ානය සංරdෂණය 3fම සඳහා ෙ� වනBට රජය ෙගන 
ඇ; ¬යාමා	ග කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

404/’18 

ග] �. රං`0 ද ෙසොUසා මහතා,— කාතා හා ළමා කට$� අමාත6�!යෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) | ලංකාෙ} ව	ෂයකට සාමාන6ෙය වා	තා වන ළමා අපෙයෝජන හා ළමා 
�ංසන HA4� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ව	ෂ 2015, 2016 සහ 2017 �ළ HA 4 ඇ; ළමා අපෙයෝජන හා ළමා �ංසන  
HA4� සංඛ6ාව එd එd ව	ෂය අ�ව  ෙකොපමණද;    

 (iii) ෙමම HA4� ��බඳ පfdෂණ කට$� ෙ}ගව0 3fමට හා අපරාධක]වට 
දíව� 3fමට �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (iv)  ෙ� සඳහා රජය ෙගන ඇ; ¬යාමා	ග ස�බධෙය සෑ¿මකට ප0Bය 
හැ3ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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505/’18 

ග] ච!ද B ෙsHT මහතා,— පළා0 සභා, පළා0 පාලන සහ �ඩා අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා0 සභාව යටෙ0 පාලනය වන පාස> කවෙ	ද; 

 (ii) ඌව පළා0 පධාන අමාත6වරයා එම Äරයට ප04ෙම අන�]ව, එම 
පාස>වලට පළා0 සභා ප;පාදන මත ලබාA ෙගොඩනැ¶
 සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii)  ෙගොඩනැ¶
 ලබාA පාස>වල න� හා 
�නය කවෙ	ද;  

 (iv) එම ඉ 3f� ලබාA �Zගලයෙp හා සමාග�වල න� හා 
�නය 
කවෙ	ද; 

 (v) එම ඉ 3f� ෙව�ෙව පළා0 සභාව වැය කර� ලැ� =ද> පමාණය ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

546/’18 

ග] වාrෙZව නානායdකාර මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ද�� පළා0 පධාන අමාත6වරයාෙp අ�දැ�ම මත අ�බලෙගොඩ ධ�ම 
�සල BAහෙ> ;� ]�ය> ෙකෝwයක පමණ වwනා න4නතම 
ෙගොඩනැ¶>ලd අනවසරෙය කඩා ඉව0 කර ඇ; බව දෙද; 

 (ii) එම HZCය වස 3fම සඳහා එවකට එම BAහෙ> වැඩ බැî BAහ>ප;, 
ෙසේවෙය පහකර ඇ; බව ��ගෙද; 

 (iii) ෙසේවෙය පහ3fම ස�බධෙය අපÙපා¤ පfÙණයd HA කරන ෙම 
ඉ>�මd කර ඇත0, ෙමෙතd එවැ� පfÙණයd HA කර ෙනොමැ; බව 
දෙද; 

 (iv) එෙසේ ෙසේවෙය පහ3fමට B]Zධව හා නැවත ෙසේවෙ: ��1වන ෙලස 
ඉ>ලා අදාළ BAහ>ප;වරයා BH ද�� පළා0 රාජ6 ෙසේවා ෙකො!ෂ 
සභාවට ඉ Tප0 කර ඇ; පැ!m>ල ��බඳව ෙසොයා බලා ඔ� නැවත 
ෙසේවෙ: ��14මට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

570/’18 

ග] අෙශෝක �යත මහතා,— පළා0 සභා, පළා0 පාලන සහ �ඩා අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ)  (i) යහපාලන රජය බලයට ප04ෙම අන�]ව ෙ� දdවා B ෙZශ ගත � වයඹ 
පළා0 සභාෙ} �ලධාT සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ BෙZශ ගත� �ලධාTෙp න� සහ තන�] නාම කවෙ	ද; 

 (iii) ඔo BෙZශගත � රටව> කවෙ	ද; 

 (iv) ඒ සඳහා වැයකරන ලද =ද> පමාණය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) BෙZශ  සංචාර සඳහා �ලධාT ෙතෝරා ගැ{ෙ��, වයඹ පළා0 සභාව අ�ගමනය 
කරන ලද කමෙ}දය කවෙ	ද යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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593/’18 

ග] rසත �ං·�ලෙ� මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා ආ	'ක 
කට$� අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) ජනාCප; කා	ය ම7ඩලෙ:  �ට� පධා{ ආචා	ය අU. එÍ. ෙd. මහානාම සහ රාජ6 
දැව සංසථ්ාෙ} �ට� සභාප; a.  සානායක යන මහ0ව] ඔoෙp රාජ6 හා 
ව6වසථ්ා�ත ආයතන ෙසේවෙ: ආර�භෙ: Hට ෙ� දdවා, 

 (i) දරා ඇ; තන�]; 
 (ii) එ¼ තන�] දරන ලද කාලවකවා�; 
 (iii) එම තන�] දර! ෙසේවය කර ඇ; ආයතන; 
 (iv) එ¼ ෙසේවා කාලවල� ඔoට එෙර�ව Bනය ෙහෝ ෙවනය� ෙචෝදනා 

ඉ Tප0ව ;«ෙ7 න�, එම ෙචෝදනා සහ ඒවාට එෙර�ව ෙගන ඇ; �යවර 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ආ) ආචා	ය අU. එÍ. ෙd. මහානාම මහතාට ජනාCප; කා	ය ම7ඩල පධා� තන�රට 
ප04මට0, a.  සානායක මහතාට රාජ6 දැව සංසථ්ාෙ} සභාප; තන�ර ලබා 
ගැ{මට0 �	ෙZශ ලබා � ඇ0ෙ0 කo]ද යන0 එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
953/’18 

ග] �ෂාර ඉ¢�> අමරෙසේන මහතා,— වාTමා	ග සහ ජල ස�ප0 හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) �කවැරwය, මාග>ෙ> වැව යටෙ0 වගා කරන =� ��] ඉඩ� පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම වැෙ}, වැ} රd�තෙ: අනවසර ප ං·ක]ව ප ං·4 Hwන බව  
දෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම පo> සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමෙසේ අනවසර ප ං·ක]ව ¥¨ H�ම �සා වැවට ද]� හා� HAවන බව 
දෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම අනවසර ප ං·ක]ව ඉව0 කර ෙමම වැව සංව	ධනය 
3fමට අමාත6ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

973/’18 

ග] ඉෂාd ර�මා මහතා,— රාජ6 පTපාලන හා කළමනාකරණ සහ {;ය හා සාමය 
��බඳ අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) Bශාල පෙZශයd ආවරණය  කර� ලබන මැදවÍ·ය ෙපො
ස ් ස්ථානය 
ඉතාම0 පැරm ෙගොඩනැ¶>ලක සථ්ා�ත කර ඇ; බව දෙද;  

 (ii) එම ෙගොඩනැ¶>ල න4කරණය 3fම ෙහෝ අk0  ෙගොඩනැ¶>ලd ඉ 3fම 
ස�බධෙය 3Hය� �යවරd ෙගන ;ෙ<ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එය ¬යා0මක කර� ලබන  නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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997/’18 

ග] පZම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— වාTමා	ග සහ ජල ස�ප0 හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� ෙමොණරාගල  ස�්dකෙ: ප;සංසක්රණය 
කරන ලද r�, මධ6ම හා මහා පTමාණ වාTමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii)  එd එd ප;සංසක්රණ කට$0ත සඳහා ඇසත්ෙ��ගත =දල ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප;සංසක්රණ කට$�  සඳහා ෙටඩ	 කැඳව� ලැ«ෙ}ද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම ෙටඩ	 ලබාග0 ෙකොතා0ක]වෙp ෙ>ඛනයd 
ඉ Tප0 කරෙද; 

 (v) ඉහත එd එd ව	ෂවලට අදාළ ප;සංසක්රණ කට$�වල ෙභෞ;ක හා  ල6 
පග;ය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (vi) එම ප;සංසක්රණ කට$�වලට අදාළ ශක6තා අධ6යන, පාTසTක සහ 
ඉං`ෙ] වා	තා ඉ Tප0 කරෙද;  

 (vii) එම ප;සංසක්රණ කට$�වල� ඉව0 කරන ලද ෙරොමඩ, පස ් ෙහෝ වැ
 
සඳහා ෙටඩ	 කර� ලැ«ෙ}ද; 

 (viii) එෙසේ න�, එම ෙටඩ	 ලබාග0 ෙකොතා0ක]වෙp ෙ>ඛනයd 
ඉ Tප0 කරෙද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1120/’18 

ග] දයාHT ජයෙසේකර මහතා,— =ද> හා ජනමාධ6 අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ: Hට අද දdවා | ලංකාෙ} වලං� =ද> ෙනෝO1 හා කාH 
=දණය කළ අවසථ්ා සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

  (ii) එම =දණයට ෙහේ� ක වෙ	ද; 

  (iii) එd එd අවසථ්ාෙ}� =දණ කළ =ද>වල වwනාකම ෙව ෙව වශෙය 
සඳහ කරෙද; 

  (iv) එමX රෙO ආ	'කයට HA� යහපත ෙහෝ අයහපත ��බඳව පැහැ 
 
කරෙද; 

  (v) එම =දණය හරහා ]�යෙ> අගය ඇමTක ෙඩොලරයට සාෙhdෂව ඉහළ 
ෙහෝ පහළ යාමd HA�ෙ:ද; 

  (vi) 2018  වසෙ	 අෙපේ> සහ මැU මාසවල� ]�යෙ> අගය පහත වැ�මට අk; 
=ද> =දණය 3fම ෙහේ�වd 4 ;ෙ<ද; 

  (vii) එෙසේ ෙනොෙ} න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1145/’18 

ග] =හ�මA න�	 මහතා,— ස්වෙZශ කට$� අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ)     උප0 හා මරණ 
යාප ං· 3fෙ� BCBධාන පනත යටෙ0 අ�]දහ � තැනැ0ත 
සඳහා ��0 කර ඇ; මරණ සහ;ක සංඛ6ාව එd එd  ස�්dකය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා සඳහ කරෙන�ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1183/’18 

ග] �ම> ර0නායක මහතා,— නැවත ප ං· 3fම, �න]0ථාපන, උ�] සංව	ධන 
සහ �A ආග!ක කට$� අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) නැවත ප ං· 3fම, �න]0ථාපන, උ�] සංව	ධන සහ �A ආග!ක කට$�  
අමාත6�මාෙp ෙපෞZග
ක කා	ය ම7ඩලයට අ�$dත �ල වාහන සපයා ඇ; එd 
එd �ලධාTයාෙp නම, තන�ර, ෙවකර ඇ; වාහනෙ: ව	ගය, 
යාප ං· අංකය 
සහ එම ෙව 3fම සඳහා අ�ම;ය ලබා Aෙ කo] BHද යන ෙව ෙව 
වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ඔ>ෙත+බ 25 වැ" 0හස්ප1�දා 

වා·ක ���] අෙhdෂා කරන පශ්න 
147/’18 

ග] ෙරෝ�´ �මාT Bෙsර0න මහ0!ය,— පවාහන හා HB> �ව ෙසේවා 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) | ලංකා A�Tය ෙදපා	තෙ��ව ස� A�Tය එ` හා A�Tය මැ T 
ෙපෞZග
ක ආයතන ෙවත ලබා � ;ෙ<ද;  

  (ii) එෙසේ න�, එෙසේ ලබා � ඇ; ආයතනවල න� කවෙ	ද; 

  (iii) A�Tය එ` හා මැ T ලබා � ෙ�� අ�ගමනය කළ කමෙ}දය කවෙ	ද; 

  (iv) A�Tය එ` හා මැ T ෙපෞZග
ක ආයතන ෙවත ලබා A  න Hට අද 
දdවා එමX A�Tය ෙදපා	තෙ��වට ලැ«� වා	�ක ආදායම ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙමම ¶Br�ව
 A�Tය ෙදපා	තෙ��වට Bශාල =ල6මය හා�යd 
HAවන බවට BBධ පා	ශව්ව
 නැ  ෙඟන ෙචෝදනා �වැර  3fමට 
අමාත6ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

184/’18 

ග] (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— වාTමා	ග සහ ජල ස�ප0 හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 මැU මස | ලංකාවට බලපෑ ගංව�ර ෙහේ�ෙව ආපදාවට ප0 ජනතාවට 
සහන සැල�ම සඳහා ෙමරටට ලැ«� BෙZශ ආධාරවල වwනාකම 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ | ලංකාවට ලැ«� B ෙZශ ආධාර සහ භා7ඩ ෙව ෙව වශෙය 
ව	�කරණය කර දdවෙද; 

 (iii) එම BෙZශ ආධාර ෙබදා හTන ලද  ස�්dක කවෙ	ද; 

 (iv) එම එd එd  ස�්dකයට ලබාA භා7ඩ පමාණය ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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264/’18 

ග] ෙහේෂා Bතානෙp මහතා,— පළා0 සභා, පළා0 පාලන සහ �ඩා අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) සබරග= පළා0 සභාෙ} මහාමා	ග අමාත6ාංශය BH 2017 ව	ෂෙ: 
¬යා0මක කරන ලද මා	ග ව6ාපෘ; සංඛ6ාව, එd එd පාෙZ§ය ෙ>ක� 
ෙකොOඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම ව6ාපෘ; ¬යා0මක 3fෙ�� ෙZශපාලන  අවශ6තා මත අනවශ6 ෙලස 
=ද> Bයද� කරන ලද සමහර ෙයෝජනා ඇ; බව0, ඒ ස�බධෙය 
Bගණන පfdෂණය HAවන බව0 ��ගෙද; 

 (iii) ෙZශපාලනඥයෙp අවශ6තා මත ¬යා0මක කරන අකමව0 ව6ාපෘ; 
�� HAවන හා�ය වළdවා ගැ{ම සඳහා ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

506/’18 

ග] ච!ද B ෙsHT මහතා,— «Zධශාසන අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) දඹ ව වදනා ගම සංBධානය 3fමට අවසර ල0 ආයතන හා �Zගලය 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආයතනවල න� හා �Zගලයෙp න�, 
�නය හා Aරකථන අංක 
කවෙ	ද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙ: Hට ෙ� දdවා දඹ ව වදනා ගමවල� !ය¶ය �Zගලය 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම !ය¶ය �Zගලයෙp න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (v) එම �Zගලය දඹ ව ¥ෙගන ¶ය ආයතන කවෙ	ද; 

 (vi) එෙසේ !ය¶ය �Zගලයෙp පo>වල rබසාධනය ෙව�ෙව අමාත6ාංශය 
ෙගන ඇ; �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

575/’18 

ග] �ෂාර ඉ¢�> අමරෙසේන මහතා,— වාTමා	ග සහ ජල ස�ප0 හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) �]ණෑගල  ස�්dකෙ: �යඟෙය aඩාවට ප0 පo> සංඛ6ාව එd එd 
පාෙZ§ය ෙ>ක� ෙකොOඨාසය අ�ව  ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) බoස	 මX ජලය සපයා A හා �යං ආධාර ලබාA පo> සංඛ6ාව එd 
එd පාෙZ§ය ෙ>ක� ෙකොOඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) �]ණෑගල  ස�්dකෙ: පව;න දැ� �යඟය ෙහේ�ෙව aඩාවට ප0 
ජනතාවට තවAරට0 සහන ලබා�මට අමාත6ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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596/’18 

ග] (ආචා	ය) බAල �ණව	ධන මහතා,— ක	මාත හා වාmජ කට$� 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ෙZ§ය    ක	මාතක]ව =�ණපාන ගැටk හා ඒවාට ලබා ය හැ3 Bස¢� 
��බඳව 2018.03.05  න ජනාCප;වරයාෙp පධාන0වෙය  ¥ස4්මd 
පැවැ0� බව0; 

 (ii) එ�� උdත Bෂය හා ස�බCත ක]� අධ6යනය කර Bස¢� ඉ Tප0 3fම 
�mස  ක!1වd ප0 කළ බව0; 

 එ�මා ��ගෙන�ද?   

(ආ) (i) ෙ� වනBට ඉහත ක!1ව ¥ස ්4 ඇ; වාර ගණන සහ ග� ලැ� පධාන ¤රණ 
කවෙ	ද; 

 (ii) BෙZcකයට | ලංකාව �ළ H>ලර ෙවළඳාෙම�  ෙය�මට ඇ; ඉඩ පසථ්ාව 
ඇ�fම ෙව�ෙව ජනාCප;වරයා BH කර� ලැ� �	ෙZශය 
ස�බධෙය ෙ� වනBට ෙගන ඇ; ප;ප0;මය ¤රණ කවෙ	ද; 

 (iv) ෙZ§ය ක	මාත, ෙසේවා හා ෙවන0 ව6ාපාර සඳහා ත	ජනයd Bය හැ3 
එOකා ¶Brම පමා 3fමට ෙහෝ අ0�14මට උdත ¥ස4්ෙ�� උපෙදස ්ලබා 
Aෙද; 

 (iv) උdත ¥ස4්ෙම පr ඇ;� කා	යසාධනය ��බඳ සංïhත Bසත්රයd 
ඉ Tප0 කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

599/’18 

ග] අෙශෝක �යත මහතා,— වාTමා	ග සහ ජල ස�ප0 හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) �0තලම  ස�්dකෙ:  ��w වැ} සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වැ}වල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම එd එd වැවට අය0 ®!වල දැනට අනවසරෙය ¥� Hwන හා වගා 
කට$� වල �රත වන පo> සංඛ6ාව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ෙමම වැ} ස� ®!වල අනවසරෙය ¥� Hwන හා වගා කට$�වල �රත 
පo> ඉව0 3fමට අමාත6ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ)    ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

974/’18 

ග] ඉෂාd ර�මා මහතා,— ස්වෙZශ කට$� අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 3�පයක Hට පලාගල පාෙZ§ය ෙ>ක� කා	යාලෙ:, පාෙZ§ය ෙ>ක�  
තන�ර �රhපා~ 4 පව;න බව0; 

 (ii) කැ3රාව පාෙZ§ය ෙ>ක�වරයා  පලාගල පාෙZ§ය ෙ>ක� කා	යාලෙ: 
රාජකාTද ආවරණය 3fම ෙහේ�ෙව පාෙZ§ය ෙ>ක� කා	යාල ෙදෙdම 
ජනතාව තම ෙසේවාව ඉ1කර ගැ{ෙ�� අපහrතාවයට ප0වන බව0; 

 එ�මා දෙන�ද? 
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(ආ) ෙමම පාෙZ§ය ෙ>ක� තන�ෙර� �රhපා~ව �රවා ජනතාවෙp අවශ6තාවය 
ස�රා ගැ{ම සඳහා කට$� කර� ලබන  නය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන�ද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

998/’18 

ග] පZම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— වාTමා	ග සහ ජල ස�ප0 හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� බA>ල  ස�්dකෙ: ප;සංසක්රණය කරන 
ලද r�, මධ6ම හා මහා පTමාණ වාTමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii) එd එd ප;සංසක්රණ කට$0ත සඳහා ඇසත්ෙ��ගත =දල ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප;සංසක්රණ කට$�  සඳහා ෙටඩ	 කැඳවන ලැ«ෙ}ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙටඩ	 ලබාග0 ෙකොතා0ක]වෙp ෙ>ඛනයd 
ඉ Tප0 කරෙද; 

 (v) ඉහත එd එd ව	ෂවලට අදාළ ප;සංසක්රණ කට$�වල ෙභෞ;ක හා  ල6 
පග;ය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (vi) එම ප;සංසක්රණ කට$�වලට අදාළ ශක6තා අධ6යන, පාTසTක සහ 
ඉං`ෙ] වා	තා ඉ Tප0 කරෙද;  

 (vii) එම ප;සංසක්රණ කට$�වල� ඉව0 කරන ලද ෙරොමඩ, පස ් ෙහෝ වැ
 
සඳහා ෙටඩ	 කර� ලැ«ෙ}ද; 

 (viii) එෙසේ න�, එම ෙටඩ	 ලබාග0 ෙකොතා0ක]වෙp ෙ>ඛනයd 
ඉ Tප0 කරෙද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1131/’18 

ග] එස්. එ�. මTdකා	 මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා ආ	'ක 
කට$� අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) | ලංකා බාලදdෂ සංගමෙ: ව0ම පධාන ෙකොමසාTස ්ෙමT> �ණ;ලක 
මහතාෙp ප04ෙම 1957 අංක 13 දරන බාලදdෂ සංග� පනෙ0 2 
ෙකොටෙසේ 8  වග;ය උ>ලංඝනය 4 ඇ; බව0; 

 (ii) නව ප04ම �ට� පධාන ෙකොමසාTස ්�ම> ද H>වා මහතාෙp �තව0කම 
මත පමණd HA කර ඇ; බව0; 

 (iii) නව පධාන ෙකොමසාTසව්රයා 2010 ව	ෂෙ: මා	� මස බාලදdෂ  ලස්ථාන 
ෙකොමසාTසව්රෙය� වශෙය Hwය� �H පT  ෙසේවය ඉ1 ෙනො3fෙ� 
ෙහේ�ව මත ෙසේවෙය ඉව0වන ෙලසට සංගමෙ: Bධායක ක!1ව 
ðතව 
දවා  ඇ; බව0; 

 (iv) ෙ� ස�බධෙය Bධායක ක!1ව සහ සංගමෙ: සභාප;  BH අවසථ්ා 
3�පයක�ම ජනාCප; ෙ>ක� කා	යාලයට පැ!m
 කර ඇ; බව0; 

එ�මා දෙන�ද? 

(ආ) (i) ෙමම ප04ම Ú	වාද	ශයට ග�! ඉ Tෙ:� �rAr �Zගලය ෙමම 
තන�ර සඳහා ප04මට ඉඩකඩ ඇ; බව0; 
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 (ii) ෙලෝක බාලදdෂ ප;ප0;යට අ�ව {;ය ¬යා0මක ෙනො3fෙම එම 
සාමා`ක0වයද ¶
¿ යාමට ඉඩකඩ ඇ; බව0; 

එ�මා ��ගෙන�ද? 

(ඇ) (i) ඉහත අ (i) අ�ව ෙමම ප04ම වලං� වෙද; 

 (ii) ෙ� ස�බධෙය Bම	ශනයd HA කරෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එ� පග;ය කවෙ	ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ  න�, ඉ Tෙ:� Bම	ශනයd HA කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම  සභාවට දවෙන�ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1133/’18 

ග] දයාHT ජයෙසේකර මහතා,— =ද> හා ජනමාධ6 අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ: Hට ෙ� දdවා �යවා ෙනොමැ; රාජ6 ණය පමාණය එd එd 
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ අතT ෙZ§ය ණය පමාණය ෙකොපමණද;   

 (iii) එම පමාණය ප;ශතයd ෙලස දdවෙද;  

 (iv) BෙZ§ය ණය පමාණය ෙකොපමණද;   
 (v) එම පමාණය ප;ශතයd ෙලස දdවෙද; 

 (vi) ණය පමාණය වසT වසර වැ�4මd HA4 ;ෙ< න�, එයට ෙහේ� සඳහ 
කරෙද; 

 (vii) ෙමම ත00වය පාලනය 3fම සඳහා රජය ග� ලබන �යවර සඳහ 
කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1146/’18 

ග] =හ�මA න�	 මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා සංස්කෘ;ක කට$� 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ)        (i)  1940 අංක 9 දරන �රාBද6ා ආඥාපනත (සංෙශෝCත) යටෙ0 අ�පාර, 
��ණාමලය සහ මඩකල�ව යන  ස�්dකවල ��w ෙපෞරාmක සම්ාරක, 
ආරd�ත සම්ාරක සහ �රාBද6ා රd�ත ®! පෙZශ ෙලස පකාශයට ප0කරන 
ලද සථ්ාන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සම්ාරක හා රd�ත ®! �� ටා ඇ; පාෙZcය ෙ>ක� ෙකොOඨාස සහ  
ගාම �ලධාT වස� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එෙසේ පකාශයට ප0 කරන ලද එd එd  ගැසO �ෙ}දනෙ: අංකය හා  නය 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) එම එd එd සම්ාරකයට අය0 ®! පමාණය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙන�ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1148/’18 

ග] එස.් �. =��මාරණ මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) HB> ආරdෂක බලකාය BH කනෙය කනයට එළව� වගා කර� 
ලබන ®! පමාණය ෙකොපමණද;  



( 37 ) 

 

 (ii) එෙසේ වගා කර� ලබන එළව� අෙළBය සඳහා ෙවෙළදෙපොළට ෙයො= 3fම 
ෙහේ�ෙව ෙවෙළදෙපොළ සැප$ම අවශ6 පමාණයට වඩා ඉහළ යන බව 
දෙද;   

 (iii) ඒ ෙහේ�ෙව එළව� ෙගොBයාෙp ආ	'කය පහළ වැ1� බව ��ගෙද;     

 (iv) එබැB HB> ආරdෂක බලකාය සමඟ සාකÍඡා කර ෙමම ත00වය 
පාලනය 3fමට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1152/’18 

ග] බAල ලා> බ7ඩාTෙගොඩ මහතා,— පළා0 සභා, පළා0 පාලන සහ �ඩා 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) වැ
Bwය පාෙZ§ය ෙ>ක� ෙකොOඨාසෙ: Hට බZෙZගම පාෙZ§ය ෙ>ක� 
ෙකොOඨාසය ස�බධ වන අග
ය =>කඩ යා 3fම සඳහා Bශාල =දලd 
වැය කර පාලමd ඉ කර ඇ; බව දෙද;  

(ii) ෙමම පාලෙ� Hට නාෙගොඩ බZෙZගම පධාන මා	ගය ෙතd  ෙවන පාර 
සකස ්ෙනො3fෙම ම� ජනතාව Aෂක්රතාවයට ප04 ඇ; බව ��ගෙද;  

 (iii) ෙමම මා	ගය සකස ්කරන ෙම ඉ>ලා මා BH 2016 හා 2017 ව	ෂවල 
ඇසත්ෙ�� ස�තව ඉ>�� ඉ Tප0 කළ න=0, ෙ� දdවා ප;පාදන 
ෙනොලැ«� බව දෙද;    

 (iv) 2018 ව	ෂෙ:� ෙමම මා	ගය ඉ 3fම සඳහා ඔබ අමාත6ාංශය යටෙ0 =ද> 
ෙව කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1184/’18 

ග] �ම> ර0නායක මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) අධ6ාපන අමාත6�මාෙp ෙපෞZග
ක කා	ය ම7ඩලයට අ�$dත �ල වාහන 
සපයා ඇ; එd එd �ලධාTයාෙp නම, තන�ර, ෙවකර ඇ; වාහනෙ: ව	ගය, 

යාප ං· අංකය සහ එම ෙව 3fම සඳහා අ�මැ;ය ලබා Aෙ කo] BHද 
යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

2018 ඔ>ෙත+බ 26 වැ" .#රාදා 

වා·ක ���] අෙhdෂා කරන පශ්න 
28/’18 

ග] ආනද අk0ගමෙp මහතා,— පවාහන හා HB> �ව ෙසේවා අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර  ස�්dකෙ: ඇ; | ලංකා ගමනාගමන ම7ඩල �ෙපෝ සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම �ෙපෝවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම එd එd �ෙපෝෙව දැනට ධාවනය කර� ලබන බසර්ථ සංඛ6ාව සහ 
ෙසේවෙ: �$� ෙසේවක සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 



( 38 ) 

 

 (iv) ෙමම �ෙපෝ අතT ලාභ හා පා~ ලබන �ෙපෝ ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද;  

 (v) 2010 ව	ෂෙ: Hට ෙ� දdවා එd එd �ෙපෝව සඳහා බඳවාග0 ෙසේවකය 
සංඛ6ාව, ඔoෙp න� හා තන�] ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (vi) මහ�වර  ස�්dකෙ: | ලංගම �ෙපෝ ශd;ම0 3fමට අමාත6ාංශය ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

185/’18 

ග] (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා සංස්කෘ;ක කට$� 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2005 - 2014 සහ 2016 - 2017 ව	ෂවල� මනාරම, 3
ෙනොÍ·ය, =ල;} හා 
ව� යන  ස�්dකව
 ¡ව Bද6ා Bෂය ධාරාෙව ෙප{ Hw cෂ6 
සංඛ6ාව; 

 (ii) එම සංඛ6ාෙව Bශව්Bද6ාල පෙ}ශය සඳහා rArක� ලැ« cෂ6ය  
සංඛ6ාව හා ප;ශතය; 

 (iii) ෛවද6 aඨ සඳහා rArක� ලැ« cෂ6ය සංඛ6ාව හා ප;ශතය; 

 (iv)    ෛවද6 aඨ සඳහා rArක� ලැ�  cෂ6යා / cෂ6ාවෙp අවම ප;ඵලය, Z 
අගය, ඉෙග�ම ලැ« පාසල හා ෙතෝරා ග� ලැ« ෛවද6 aඨය;  

 එd එd  ස�්dකය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන�ද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

250/’18 

ග] ෙහේෂා Bතානෙp මහතා,— රාජ6 ව6වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) ෙසවනගල �� ක	මාත ශාලාව පr¶ය වසර 10 �ළ ලබා ඇ; ලාභය ෙහෝ 
අලාභය ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)  දැනට ෙමම ක	මාත ශාලාෙ} ෙසේවෙ: �$� ස'්ර හා අ�ය� කා	ය 
ම7ඩලය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) පr¶ය වසර 3�පය �ළ ෙමම ක	මාත ශාලාෙ} �ෂප්ාදනය ඉහළ නැං4ම 
සඳහා ෙගන ඇ; �යවර කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) (i) ෙමම ක	මාතශාලාෙව uට වඩා �ෂප්ාදනයd ලඟා කර ගැ{ම සඳහා 
rArක�ල0 �H කළමනාකාT0වයක අවශ6තාවය ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙව�ෙව ඉ Tෙ:� ගැ{මට අෙhd�ත ¬යාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන0 එ�මා ෙ� සභාවට දවෙන�ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

405/’18 

ග] �. රං`0 ද ෙසොUසා මහතා,— ක	මාත හා වාmජ කට$� අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ගෑස ්සමාග� හා පාTෙභෝ¶ක කට$� ��බඳ අCකාTය BH !ල rතයකට 
අ�ව ගෑස ්!ල පාලනය 3fමට �යවර ෙගන ;ෙ<ද;  
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 (ii)  ව	ෂ 2015, 2016 සහ 2017 �ළ� 
Oෙරෝ ගෑස ් සමාගෙ� සහ ලාෆ ් ගෑස ්
සමාගෙ� !ල උÍචාවචනය 4ම ��බඳ   ෙතොර�] ෙව ෙව වශෙය 
ඉ Tප0 කරෙද; 

 (iii) වා	�ක ගෑස ් පTෙභෝජනෙය රට �ළ  �ෂප්ාදනය කර� ලබන සහ 
ආනයනය කර� ලබන ගෑස ්පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

507/’18 

ග] ච!ද B ෙsHT මහතා,— පළා0 සභා, පළා0 පාලන සහ �ඩා අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා0 සභාව යටෙ0 පාලනය වන ඌව පළා0 මා	ගසථ් ම� පවාහන 
අCකාTෙ: 2010 ව	ෂෙ: Hට අද දdවා ෙසේවෙ: �$� =� ෙසේවක සංඛ6ාව 
එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) යහපාලන රජය බලයට ප04ෙම අන�]ව එම අCකාTෙ: ෙ� දdවා ලබා� 
ඇ; ¥3යා සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ ¥3යා ලබාA අයෙp න�, 
�නය හා තන�] නාම කවෙ	ද; 

 (iv)  එම තන�] සඳහා බඳවා ගැ{ෙ�� අ�ගමනය කළ කමෙ}දය කවෙ	ද; 

 (v)  ඌව පළා0 මා	ගසථ් ම� පවාහන අCකාTෙ: ෙසේවකයෙp rබසාධනය 
සඳහා ඌව පළා0 සභාව ෙගන ඇ; �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

547/’18 

ග] වාrෙZව නානායdකාර මහතා,— �වාස හා ඉ 3f� අමාත6�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2018 ව	ෂෙ:� ]�ය> ලdෂ ෙදක බැ¶ �වාස ණය ලබා�ම සඳහා 
ඇහැ�යෙගොඩ පාෙZ§ය ෙ>ක� කා	යාලය ෙවත නාම ෙ>ඛනයd යවා 
;ෙ<ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, පාෙZ§ය ෙ>ක� කා	යාලය BH එවැ� ෙ>ඛනයd සකස් 
කර ;ෙ<ද; 

 (iii) එ¼ ෙ>ඛනයට ඇ�ල0 �Zගලය Hයkෙදනාම පාෙහේ එdස0 ජා;ක 
පdෂයට �තව0 �Zගලය 4ම HA� ෙ: ෙක ෙසේද ; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) (i) එ¼ �Zගලයෙp ෙZශපාලන පdෂපා¤භාවය දැනගැ{ම සඳහා පාෙZ§ය 
ෙ>ක� කා	යාලයට ස�බධ ෙdෂත් �ලධාT මා	ගෙය Bම�මd HA 
කළ හැ3 බව ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ Bම	ශනයd HA 3fමට එකඟ වෙද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, ෙZශපාලන පdෂපා¤0වය අ�ව �වාස ණය�ම අ�මත 
කරෙද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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576/’18 

ග] �ෂාර ඉ¢�> අමරෙසේන මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) වගා හා� ෙහේ�ෙව �]ණෑගල  ස�්dකෙ: aඩාවට ප04 Hwන පo> 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ව  ලබා ගැ{ම සඳහා ෙ� වනBට කෘ�කා	!ක හා ෙගොBජන රÙණ 
ම7ඩලයට ඉ>k� කර ඇ; පo> සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පo> අතT දැනට ව   ලබා� ඇ; පo> සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පo> සංඛ6ාව පාෙZ§ය ෙ>ක� ෙකොOඨාසය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) එම ෙගොB පo>  සඳහා ක�න! ව  ලබා�මට අමාත6ාංශය ග� ලබන 
�යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

597/’18 

ග] (ආචා	ය) බAල �ණව	ධන මහතා,— පවාහන හා HB> �ව ෙසේවා 
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) | ලංකා A�Tය   ෙදපා	තෙ��වට {ත6ා�qලව උ]ම 4 අU;ය පව0නා 
=� ඉඩ� පමාණය එd එd  ස�්dකය අ�ව ෙකොපමණද; 

  (ii) ව	ෂ 1977 පr ෙ� දdවා උdත ඉඩ�ව
 රාජ6 අංශයට ෙහෝ ෙපෞZග
ක 
අංශයට අෙලB කර ඇ; ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iii)  එම ඉඩ� !ල� ග0 ගැ��ක]වෙp නාමෙ>ඛනයd ඉ Tප0 කරෙද;  

 (iv) A�Tය ෙදපා	තෙ��වට අය0 ඉඩ�ව
  �කා�න ෙහෝ ෙකwකා�න බA 
පදනම යටෙ0 ෙවන0 පා	ශවයට බA � ඇ; ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v)  එd එd  ස�්dකය අ�ව, එම බA/��ක]වෙp න� සහ ඔo BH 
ෙග4මට එකඟ � බA �
ය දැdෙවන ෙ>ඛනයd ඉ Tප0 කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

600/’18 

ග] අෙශෝක �යත මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාෙ0 ඇ; ෙගොBජන ෙසේවා කලාප සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙ: න� කවෙ	ද; 

 (iii) පළාෙ0 පව;න දැ� ෙපොෙහොර �ඟය ෙහේ�ෙව  ෙමවර යල කනෙ: වගා 
කට$� 3fමට ෙනොහැ3 4 ඇ; බව ��ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම ගැටkව Bස¨මට අමාත6ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ)   ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

975/’18 

ග] ඉෂාd ර�මා මහතා,— «Zධශාසන අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) අ�රාධ�ර  ස�්dකෙ:, ඉපෙලෝගම පාෙZ§ය ෙ>ක� ෙකොOඨාසෙ: ��w 
ඉහලකාගම �රාණ Bහාරසථ්ානය සංව	ධනය 3fමට අවශ6 �යවර 
ගෙද ; 
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 (ii) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

999/’18 

ග] පZම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— වාTමා	ග සහ ජල ස�ප0 හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� අ�පාර  ස�්dකෙ: ප;සංසක්රණය කරන 
ලද r�, මධ6ම හා මහා පTමාණ වාTමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii)  එd එd ප;සංසක්රණ කට$0ත සඳහා ඇසත්ෙ��ගත =දල ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප;සංසක්රණ කට$�  සඳහා ෙටඩ	 කැඳව� ලැ«ෙ}ද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම ෙටඩ	 ලබාග0 ෙකොතා0ක]වෙp ෙ>ඛනයd 
ඉ Tප0 කරෙද; 

 (v) ඉහත එd එd ව	ෂවලට අදාළ ප;සංසක්රණ කට$�වල ෙභෞ;ක හා  ල6 
පග;ය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (vi) එම ප;සංසක්රණ කට$�වලට අදාළ ශක6තා අධ6යන, පාTසTක සහ 
ඉං`ෙ] වා	තා ඉ Tප0 කරෙද;  

 (vii) එම ප;සංසක්රණ කට$�වල� ඉව0 කරන ලද ෙරොමඩ, පස ් ෙහෝ වැ
 
සඳහා ෙටඩ	 කර� ලැ«ෙ}ද; 

 (viii) එෙසේ න�, එම ෙටඩ	 ලබාග0 ෙකොතා0ක]වෙp ෙ>ඛනයd 
ඉ Tප0 කරෙද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1135/’18 

ග] දයාHT ජයෙසේකර මහතා,— «Zධශාසන අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) අ�රාධ�ර ඓ;හාHක ජය | මහා ෙබෝCය ෙනොෙරොÍෙචෝල තාප 
බලාගාරෙය �ටවන අ�වල බලපෑමට ලd4 ;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එමX ජය | මහා ෙබෝCයට ඇ; Bය හැ3 බලපෑ� ��බඳ 
 පTdෂණ HA කර ;ෙ<ද;   

 (iii) එෙසේ න�, එම වා	තාව සභාගත කරෙද;  

 (iv) ෙ� වනBට අවදානමd ෙනොමැ; oවද ඉ Tෙ: � අවදාන� ස�ත 
 ත00වයd පැන නැ�ෙ� හැ3යාවd පව¤ද;  

 (v) ෙමවැ� ත00වයd  ඇ; oවෙහො0, ඒ සඳහා ග� ලබන �යවර සඳහ 
 කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1149/’18 

ග] එස්. �. =��මාරණ මහතා,— පළා0 සභා, පළා0 පාලන සහ �ඩා  
අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2010 Hට 2017 දdවා උ�] මැද පළාෙ0  කාපO අ�රා ඇ; ගාuය 
මා	ග 3ෙලෝuට	 සංඛ6ාව එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  



( 42 ) 

 

 (ii) එම මා	ග නඩ0� කර� ලබෙ මධ6ම රජෙයද, ෙනොඑෙසේ න�, පළා0 
සභාෙවද;  

 (iii) සමහර කාපO අ�රන ලද මා	ගවල ෙකොලරය (ෙකළවර) පkA 4� ෙහේ�ෙව 
එම මා	ග ඉතා ඉdම� අබල ත00වයට ප0වන බව ��ගෙද;  

 (iv) නඩ0� කට$� සඳහා අදාළ ආයතනවලට වා	�කව =ද> ෙව කර� 
ලබෙද; 

 (v) එම =ද>ව
 ෙමම මා	ග නඩ0� කරෙද යන ෙසොයා බලෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1174/’18 

ග] BAර Bකමනායක මහතා,— �වර හා ජලජ ස�ප0 සංව	ධන සහ ගාuය ආ	'කය 
��බඳ අමාත6�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ෙහොරණ මැ;වරණ ෙකොOඨාසෙ: 3T ෙගො4 BH සපය� ලබන  යර 3T 
සඳහා !>ෙකෝ ආයතනය BH සෑම මාසයකම 01  න Hට 15  න දdවා 
 නය සඳහා ඊළඟ  න 06 �ළ�ද,  16 වන  න Hට අවසාන  නය දdවා � 
 නය සඳහා ඊළඟ මාසෙ: =>  න 06 �ළ�ද =ද> ෙග4ම HA කළ බව0; 

 (ii) න=0 පr¶ය මාස 3�පයක Hට ෙග4� පමාද � අතර 2018.05.01 Hට 
2018.05.15  න දdවා කාලයට මැU 31 දdවාම ෙග4� කර ෙනොමැ; බව0;  

 (iii) ෙමම ත00වය ෙහේ�ෙව 3T ෙගො4ට ෙද�ට අවශ6 ආහාර සැප�ම, 
ෙද� !ල� ගැ{මට ලබාග0 ණය =ද>වල වාTක ෙග4ම සහ තම එ ෙනදා 
Bයද� HA3fමට හැ3යාවd ලැµ ෙනොමැ; බව0; 

 (iv) 3T �ෂප්ාදනය අ~4ම ෙහේ�ෙව රෙO �ෂප්ාදනයටද බලපෑ� එ>ල 4ෙම 
ගැටk සහගත ත00වයd ම�4 ඇ; බව0;   

එ�මා දෙන�ද? 

(ආ) ෙමම ත00වය 3T ෙගො4ෙp ¡Bතවලට ෙමම, ෙZ§ය 3T �ෂප්ාදන ¬යාව
ය 
අඩපන 4මටද පබල ෙහේ�වd Bය හැ3 බැB ෙපර පT  කමා�qලව ෙග4� HA 
3fම සඳහා �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1186/’18 

ග] �ම> ර0නායක මහතා,— කාතා හා ළමා කට$� අමාත6�!යෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) කාතා හා ළමා කට$� අමාත6�!යෙp ෙපෞZග
ක කා	ය ම7ඩලයට අ�$dත 
�ල වාහන සපයා ඇ; එd එd �ලධාTයාෙp නම, තන�ර, ෙවකර ඇ; 
වාහනෙ: ව	ගය, 
යාප ං· අංකය සහ එම ෙව 3fම සඳහා අ�ම;ය ලබා Aෙ 
කo] BHද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 න �යමයd ෙනොමැ; ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම 

පා. 50/’18 

ග] ෙs. එ�. ආනද �මාරHT මහතා   

ග] ලdෂ්ම 3Tඇ>ල මහතා   



( 43 ) 

 

ග] ගයත ක]ණා;ලක මහතා  

ග] තලතා අ�ෙකෝරල මහ0!ය    

ග] ]ව Bජයව	ධන මහතා    

ග] ෙ}k �මා	 මහතා    

ග] ආ	. එ�. රං`0 මZAම බ7ඩාර මහතා    

ග] එ�. ඒ. rම;ර මහතා    

ග] ෙස>ව� අෛඩdකලනාද මහතා   

ග] ඩpලස් ෙZවානද මහතා    

ග] Ö.එ�. ස්වා!නාද මහතා    

ග] ල¼ ජයව	ධන මහතා    

ග] රoෆ් හ¼� මහතා   

ග] (ආචා	ය) Bජයදාස රාජපÙ මහතා   

ග] මෙනෝ ගෙස මහතා   

ග] රාජවෙරෝදය� ස�පද මහතා  

ග] ඒ. Ö. rH> ෙපේමජයත මහතා  

ග] ෙජෝ අමර�ංග මහතා,— | ලංකාෙ} ජා;ක හා ආග!ක සහ¡වනය සහ;ක 
3fම �mස ඒ ��බඳව අධ6යනය කර Hය �	ෙZශ පා	
ෙ��වට වා	තා 3fම සඳහා 
වන පා	
ෙ�� Bෙශේෂ කාරක සභාව,— ෙමම වසෙ	 මා	� මාසෙ: => කාලෙ: � 
මහ�වර  ස්�dකෙ: BBධ පෙZශව
 අවාසනාවත HA4� වා	තා 4 ඇ; ෙහUද; 

 2014 Y� මාසෙ:� ෙ<]වල මැ;වරණ ෙකොOඨාසෙය ද, 2018 ෙපබරවාT මාසෙ: 
� අ�පාර  ස්�dකෙය ද, අවාසනාවත HA4� වා	තා 4 ඇ; ෙහU ද; 

 මෑතකා�න ඉ;හාසය �ළ BBධ ජනවා	¶ක පජා අතෙ	 ව	ගවා� ෛවරය කමෙය 
උග අතට හැf ඇ; බවd �fdෂණය වන ෙහU ද; 

 එව ත00ව ��බඳ ෙසොයාබැ�ම සඳහා අනාගතෙ:� පජාව අතර එවැ� වැර  
වැට¿� ය� HA4ම වැළැd4මට0 BCම0 යතණයd ඇ;3fෙ� අවශ6තාවයd 
පැනනැග ඇ; ෙහU ද; 

 2018 මා	� 10 වැ�  න, මහ�වර පෙZශෙ: ෙමම HA4� HA � පෙZශවල 
චාTකාවක �රත4 HAකළ ෙතොර�] ෙස4ෙ� ෙමෙහ$මd සඳහා ආ7~ෙ} ෙමම 
Bපdෂෙ: ද ම¾වරයෙp Ú	ණ උපකාරය සහ සහෙයෝගය ඇ;ව පා	
ෙ��ෙ}  
ග] කථානායක�මා BH =ල�ර� ලැ� ෙහU ද; 

 එ¼ චාTකාෙව අන�]ව Hය�ම නායක ස්වාu වහෙසේලා ද, අෙන�0 
ආග�වල ග]තර නායක Úජක�මවහෙසේලා ද පා	
ෙ��ෙ} ෙZශපාලන පdෂවල 
නායකය/ �ෙයෝ`තය ද අදාළ රාජ6 ආයතනවල පධා{ ද HB> සමාජ සංBධානවල 
�ෙයෝ`තය ද රජෙ: හා ෙපෞZග
ක මාධ6 ආයතන ද ආරdෂක අංශ පධා{ ද යන 
Hය�ෙදනා �ෙයෝජනය වනා � ස=�වd කැඳ4මට ග] කථානායක�මා BH ග0 
�යවර අ�ව 2018 අෙපේ> 19 වැ�  න සහ 2018 Y� 29 වැ�  න එ¼ ස=�ව ¥ස ්� 
ෙහU ද; 

 Hය�ම ජනවා	¶ක ක7ඩාය� �ෙයෝජනය වන පTZෙද පා	
ෙ��ෙ} ආ7~ 
පdෂ / Bපdෂ ම¾ව]ෙග සමBත වන, ග] කථානායක�මා BH සභාප;0වය 
දරන 'පා	
ෙ�� Bෙශේෂ කාරක සභාවd' ස්ථා�ත 3fමට ඇ; හැ3යාව ��බඳ 
ෙසොයාබැ
ය $� බව  2018 Y� 29 වැ�  න පැවැ0� ස=�ෙ}� ඒකම;කව ¤රණය � 
ෙහU ද; 
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 2018 Y
 මස 05 වැ�  න පැවැ0� පා	
ෙ�� කට$� ��බඳ කාරක සභාෙ}� 
එවැ� Bෙශේෂ පා	
ෙ�� කාරක සභාවd ඇ; 3fෙ� �	ෙZශය අ�මත කර ඇ; 
ෙහU ද; 

 පහත අවසථ්ාවල� | ලංකාෙ} ජා;ක හා ආග!ක සහ¡වනය සහ;ක 3fම �mස ඒ 
��බඳව අධ6යනය කර Hය �	ෙZශ පා	
ෙ��වට වා	තා 3fම සඳහා වන 
පා	
ෙ�� Bෙශේෂ කාරක සභාවd ප0 3fමට ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
ස�මතකර  HwU:— 

 

(අ) �ගහකාf මතවාද/ ජා;ක සම¶යට හා� කරනා � මතවාද පචාරණය ෙහෝ එව 
¬යාකාරක�වල �රත4ම වැලැd4ම සහ එව ¬යාකාරක�වල �රතවනට 
එෙර�ව දැ� {;මය ¬යාමා	ග ගැ{ෙ� අවශ6තාවය;  

 එන�, ෛවf සහගත කථා අපරාධමය වරදd ෙලස ද7ඩ {; සංගහය �ළට ඇ�ළ0 
3fම rAr ද යන ��බඳව සාකÍඡා කර ¤රණය 3fම; 

(ආ) අ¤තෙ: පැව; Bෂමතා සහ එ�� �	මාණය � අ�1 ප;Bපාක අනාගත 
පර�පරාවට දායක4ම වැළැd4ම සහ ඒ ��බඳ ඔo දැ�ව0 3fම; 

(ඇ) ආග!ක සහ ජා;ක සං�öයාව සහ;ක කරල� වස ් අදාළ Hයkම පා	ශව BH 
HAකරන සෘ[ හා අවංක මැ හ04� සහ දායක0වය අගය 3fම; 

(ඈ) වා	¶ක-ෙනොවන හා ආග!ක-ෙනොවන පදනම3 පාස> පZධ;ය ව	�කරණය 
3fම; 

(ඉ) උ�] හා නැෙගන�ර පළා0වල ෙමම රෙO අෙන�0 පෙZශවල ද වාසය කරනා 
� r�තර ජනවා	¶ක ක7ඩාය� =�ණ ෙදන ගැටk හා පශන් ස�බධෙය 
පැ!m
 භාරගැ{මට0 සාකÍඡා මා	ගෙය එම ගැටk හා පශන් Bස¨මට0 බලය 
ඇ; පා	
ෙ�� Bෙශේෂ කාරක සභාවd ඇ; 3fම; 

(ඊ) ඉTදා දහ� පාස> පැවැ04මට බාධා ඇ; කර! ඉ]  න උදය ව]ෙ} පව0වන 
අමතර ප; තහන� 3fම; 

(උ) ආග!ක සථ්ාන ඇ; 3fෙ�� සහ Áප/ප;මා යනා ය සB 3fෙ�� {;ය ෙපොAෙ} 
¬යා0මක 3fම සඳහා අවශ6 කරන අදාළ ෛන;ක BCBධාන සකස ්3fම සහ ඒ 
සඳහා ෙපොA {; සංගහයd පැව¤ෙ� අවශ6තාවය;  

(ඌ) වා	¶ක සම¶ය ස�බධෙය ඔoෙp H0 �ෂ6 කර ඇ; බව ද]වට අවෙබෝධ 
කර � ජා;ක ප;සධානය ඇ; 3fමට0 ජන ව	ග අතර සහෙයෝගය 
ෙගොඩනැං4මට0 පාස> Bෂයයමාලාවට අ�; Bෂයයd එd 3fම; 

(එ) ෙමම ජා;ක හා ආග!ක ප;සධාන වැඩ��ෙවළ සඳහා  ශාස¾්ය අංශෙ: උග�, 
BZව� හා මහජනතාව අතර ��ගැ{මට සහ ෙගෞරවයට පාත4 Hwන අෙන�0 
�Zගලයෙp දායක0වය ලබාගැ{ම; 

(ඒ) Hයkම ආග� �ෙයෝජනය වන අද! ජා;ක මOට! BZව0 මí>ලd සථ්ා�ත 
3fම සහ ශාස¾්ය අංශෙ: උග�, BZව� හා මහජනතාව අතර ��ගැ{මට සහ 
ෙගෞරවයට පාත4 Hwන අෙන�0 �Zගලය ඊට ඒකරා§ කරගැ{ෙ� වැදග0කම; 

(ඔ) පාෙZ§ය මOට! පව;න පශන් �රාකරණය කරගැ{මට0 අවම වශෙය මාස 
�නකට වරdව0 පාෙZ§ය මOට! ¥ස4් සාකÍඡා 3fමට0 අමාත6ව]ෙp හා 
පා	
ෙ�� ම¾ව]ෙp ස�බ�කරණය ඇ;ව පාෙZ§ය ෙ>ක� ෙහෝ 
 ස�්d ෙ>ක� යටෙ0 ආරdෂක අංශවල, ෙපො
Hෙ: සහ ආග!ක සථ්ානවල 
දායක0වය ලබාගැ{මට හැ3 යතණයd සථ්ා�ත 3fම; 

(ඕ) සමාජ මාධ6 ෙව< අඩB, BBධ මාධ6, =÷ත/ ඉෙලdෙටො�ක මාධ6 යනා ය හරහා 
අදහස ්පළ3fෙ�� අ�ගමනය කළ$� ස�මත �	මාණය 3fම; 
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(ක) ජා;ක සම¶යට බාධා කරනා� �ව0 පළ3fම තහන� 3fම සහ ඒ ස�බධෙය 
{; ස�පාදනය 3fම; 

(ග) =÷ත හා ඉෙලdෙටො�ක යන මාධ6 ෙදක හරහා තම අදහස ්පළ3fම සඳහා සෑම 
ආගමdම හා සෑම ජනවා	¶ක ක7ඩායමdම සමාන අU;වාHක� ùd; Böන බව 
සහ;ක කරගැ{ම; 

(ජ) අසත6 හා ෛවf පකාශ හරහා ජා;ක සම¶ය �ඳෙහ�ම වැළැd4ම සහ ආග!ක 
නායකය, BZව� සහ ඉහළ ��ගැ{මd ඇ; ෙවන0 ¼	;ධර �Zගලයෙp 
සහභා�0වෙය පව0වන මාධ6 වැඩසටහ හරහා එවැ� HA4� ඇ;4ම 
වැළැd4මට මාධ6 ආයතන සඳහා උපමාන ස�පාදනය 3fම; 

(ත) ජා;ක භාෂා ප;ප0;ය ස�බධෙය වන ගැටk �රාකරණය; 

(ද) ජා;ක සම¶ය ඇ; 3fම ස�බධෙය මහජනතාවෙp මානHක0වය සඵලදා� 
අද! ෙවනස ්3fමට සහ එ� වැදග0කම ��බඳව0 අදාළ අමාත6ාංශ සහ ජා;ක 
ත]ණ ෙසේවා සභාව වැ� ��ග0 ආයතන මX යාතණයd ඇ;කර එය රජය 
මX පTපාලනය 3fම; 

(න) ජනවා	¶ක ක]� මත ඇ; � ෛවරය ෙහේ�ෙව HA කර� ලබන ¬යා මX 
aඩාවට ප0ව, සහන අෙhÙා කර� ලබන ජන සමාජෙ: 3Hය� �Zගලය� BH 
ඉ Tප0 කර� ලබන පැ!m
 භාරෙගන කට$� 3fම සඳහා  අවශ6 බලතල, =ද> 
ප;පාදන සහ ¤රණ ගැ{ෙ� බලය ස�ත “ජනවා	¶ක ස�බධතා ම7ඩලයd” 
සථ්ාපනය 3fම සඳහා අවශ6 {; ස�පාදනය 3fම; 

(ප) | ලංකා ෙපො
ස ් ෙදපා	තෙ��ව ��බඳව මහජනතාව �ළ වඩා0 ෙහොඳ 
Bශව්ාසයd ෙගොඩනැ�ම තහo] 3fම සඳහා ෙපො
ස ්ආඥාපනතට සහ ෙපොAෙ} 
ෙපො
ස ්රාජකාT සඳහා හ¢වා ය $� ෙවනසක්� පfÙා 3fම සහ �	ෙZශ 3fම. 

(2) (අ) කථානායකවරයා BH කාරක සභාව සහ එ� සභාප;වරයා ප0කළ $� ය. 

(ආ) පා	
ෙ��ෙ} ස්ථාවර �ෙයෝගවල අංක 101� �මd සඳහව ;«ණද කාරක 
සභාව සාමා`කය BH පස් (25) ෙදෙන�ට ෙනොවැ� සංඛ6ාව3 සමBත Bය 
$� ය. 

(3) එම කාරක සභාවට, 
  (අ) Hය ගණÚරණය �යම කර ගැ{මට ද; 

(ආ) �Zගලය, 
� ෙ>ඛන හා වා	තා ෙගවා ගැ{මටද, පා	
ෙ��ව ෙහෝ එබ¢ 
කාරක සභාවd ඉ Tෙ: ෙප{ Hwන ෙලස ඕනෑම �Zගලෙය�ට �යම 3fමට ද, 
එබ¢ �Zගලයෙp සතකෙ: ෙහෝ පාලනය යටෙ0 පව;න ය� 
�යd, 
ෙපොතd, වා	තාවd ෙහෝ ෙ>ඛනයd ඉ Tප0 කරන ෙලස �යම 3fමට ද; 

(ඇ) සාdෂ6ක]ව වා·කව Bභාග 3fෙම සත6 අසත6තාව Bමසා බැ�මට ෙහෝ 
අන6ාකාරෙය තහo] කර ගැ{මට ද, කාරක සභාෙ} සභාප; ෙහෝ එම 
කා	යය සඳහා Bෙශේෂෙය බලය පවර� ලැ� තැනැ0ෙත� BH ප;ඥා ෙහෝ 
 oරව� ලැ� සාdෂ6ක]ව Bභාග 3fමට ද; 

(ඈ) කාරක සභාෙ} සහාය �mස අදාළ dෙෂේතය� Bෙශේෂඥ දැ�මd ඇ; 
�Zගලයෙp සහ ප4ණයෙp සහාය ලබා ගැ{මට; සහ 

(ඉ) ක
 කල අත	වාර වා	තා ඉ Tප0 3fමටද, පා	
ෙ��ව ක>තබන 
ලZෙZ oවද ¥ස්4� පව0වාෙගන යාමට ද; 

 බලය ;�ය $�ය.  

 



( 46 ) 

 

(4) Hය පළ=වැ� ¥ස්4�  නෙ: Hට මාස හයක (06) කාලයd �ළ ෙහෝ පා	
ෙ��ව 
BH වැ�Aරට0 ලබාෙදන අ කවර කාල �මාවd �ළ ෙහෝ කාරක සභාව Hය 
වා	තාව ඉ Tප0 කළ $�ය. 

 

 


