
(අටවැ� පා	
ෙ��ව - ෙදවැ� සභාවාරය) 

අංක 2(6).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 2 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2018 ඔ+ෙත,බ 26 වැ" /#රාදා 

2018 ෙන0වැ�බ 05 වැ" ස2දා 

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

ණය සහනදායක (සංෙශෝධන) පන, ෙක-�පත — ෙදවැ�වර /ය0ම.  
(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 
අ9කරණ හා බධනාගාර ප7සංසක්රණ අමාත2�!ය,— වරදක>ව භාර�ෙ� පනත 

යටෙ, �යමය,— 1995 අංක 5 දරන වරදක>ව භාර�ෙ� පනෙ, 2 වග7ය යටෙ, 
අ9කරණ හා බධනාගාර ප7සංසක්රණ අමාත2වරයා CD සාදන ලEව,                       
2018 ඔIෙතෝබ	 02  නැ7 අංක 2091/23 දරන අ7 Cෙශේෂ ගැසN පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 
2018.10.25  න ඉ Rප, කරන ලද �යමය අ�මත කළ $� ය.  

* 
උසස ්අධ2ාපන හා සංසක්ෘ7ක කට$� අමාත2�මා,— ඌව ෙවVලසස් Cශව්Cද2ාලෙ6 

වා	Wක වා	තාව හා XY� (2015),— 1978 අංක 16 දරන Cශව්Cද2ාල පනෙ, XIII(110) 
වග7ය යටෙ, 2018.05.24 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද 2015.12.31 වැ�  ෙන අවස _ 
ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, ඌව ෙවVලසස් 
Cශව්Cද2ාලෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� අ�මත කළ $� ය.  

(අධ2ාපන හා මානව ස�ප, සංව	ධනය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD  
සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන  
ල�.) 

* 
උසස ් අධ2ාපන හා සංසක්ෘ7ක කට$� අමාත2�මා,— කළමනාකරණ පශ්චා, උපා9 

ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� (2015),— 1978 අංක 16 දරන Cශව්Cද2ාල පනෙ, 
XIII(110) වග7ය යටෙ, 2018.07.17 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද 2015.12.31 වැ�  ෙන 
අවස _ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, 
කළමනාකරණ පශච්ා, උපා9 ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� අ�මත කළ $� ය.  

(අධ2ාපන හා මානව ස�ප, සංව	ධනය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD 
සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන  
ල�.) 

* 
උසස ්අධ2ාපන හා සංසක්ෘ7ක කට$� අමාත2�මා,— කැලjය Cශව්Cද2ාලෙ6 වා	Wක 

වා	තාව හා XY� (2015),— 1978 අංක 16 දරන Cශව්Cද2ාල පනෙ, XIII(110) වග7ය 
යටෙ, 2018.05.24 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද 2015.12.31 වැ�  ෙන අවස _ ව	ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, කැලjය 
Cශව්Cද2ාලෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� අ�මත කළ $� ය.  

(අධ2ාපන හා මානව ස�ප, සංව	ධනය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD 
සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන  
ල�.) 



( 2 ) 

 

* 
කෘWක	ම අමාත2�මා,— කෘWකා	!ක හා ෙගොCජන රIෂණ ම3ඩල ෙ6 වා	Wක 

වා	තාව හා XY� (2015),— 1999 අංක 20 දරන කෘWකා	!ක හා  ෙගොCජන රIෂණ පනෙ, 
27 වැ� වග7ය යටෙ, 2018.06.07 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද 2015.12.31 වැ�  ෙන 
අවස _ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, 
කෘWකා	!ක හා ෙගොCජන රIෂණ ම3ඩල ෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� අ�මත කළ $� ය.  

(කෘWක	ම හා ඉඩ� ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD සලකා බලා එg කාරක 
සභාෙh වා	තාව 2018.08.07  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන  ල�.) 

* 
උසස ්අධ2ාපන හා සංසක්ෘ7ක කට$� අමාත2�මා,— ෙකොළඹ Cශව්Cද2ාලෙ6 පRගණක 

අධ2නායතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� (2015),— 1978 අංක 16 දරන Cශව්Cද2ාල 
පනෙ, XIII(110) වග7ය යටෙ, 2018.05.24 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද 2015.12.31 වැ� 
 ෙන අවස _ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, 
ෙකොළඹ Cශව්Cද2ාලෙ6 පRගණක අධ2නායතනෙ6  වා	Wක වා	තාව හා XY� අ�මත කළ 
$� ය.  

(අධ2ාපන හා මානව ස�ප, සංව	ධනය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD 
සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන  
ල�.) 

* 
පවාහන හා DCV mව ෙසේවා අමාත2�මා,— nමාසoත mවෙතො-පළ හා mවෙසේවා 

(p ලංකා) සමාගෙ� වා	Wක වා	තාව හා XY� (2016),— 2007 අංක 07 දරන සමාග� පනෙ, 
163 (2) වග7ය පකාරව 2018.05.22 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද 2016.12.31 වැ�  ෙන 
අවස _ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, 
nමාසoත mවෙතො-පළ හා mවෙසේවා (p ලංකා) සමාගෙ�  වා	Wක වා	තාව හා XY� 
අ�මත කළ $� ය.  

(පවාහනය හා ස�ෙhදනය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD සලකා බලා 
එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.18  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන  ල�.) 

* 
උසස ්අධ2ාපන හා සංසක්ෘ7ක කට$� අමාත2�මා,— ෛජවරසායන, අYකෛජවෙhද 

හා ෛජවතාIෂණ ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� (2016),— 1978 අංක 16 දරන 
Cශව්Cද2ාල පනෙ, XIII(110) වග7ය යටෙ, 2018.07.18 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද 
2016.12.31 වැ�  ෙන අවස _ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` 
�aIෂණ ඇ�ළ, ෛජවරසායන, අYකෛජවෙhද හා ෛජවතාIෂණ ආයතනෙ6 වා	Wක 
වා	තාව හා XY� අ�මත කළ $� ය.  

(අධ2ාපන හා මානව ස�ප, සංව	ධනය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD 
CD සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, 
කරන  ල�.) 

* 
උසස ්අධ2ාපන හා සංසක්ෘ7ක කට$� අමාත2�මා,— ෙමොර-ව Cශව්Cද2ාrය තාIෂjක 

ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� (2015),— 1978 අංක 16 දරන Cශව්Cද2ාල පනෙ, 
XIII(110)  වග7ය යටෙ, 2018.05.24 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද 2015.12.31 වැ�  ෙන 
අවස _ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, 
ෙමොර-ව Cශව්Cද2ාrය තාIෂjක ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� අ�මත කළ $� 
ය.  

(අධ2ාපන හා මානව ස�ප, සංව	ධනය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD 
සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන  
ල�.) 
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* 
උසස ් අධ2ාපන හා සංසක්ෘ7ක කට$� අමාත2�මා,— ෙමොර-ව Cශව්Cද2ාrය 

තාIෂjක ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� (2016),— 1978 අංක 16 දරන 
Cශව්Cද2ාල පනෙ, XIII(110) වග7ය යටෙ, 2018.07.18 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද 
2016.12.31 වැ�  ෙන අවස _ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` 
�aIෂණ ඇ�ළ, ෙමොර-ව Cශව්Cද2ාrය තාIෂjක ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා 
XY� අ�මත කළ $� ය.  

(අධ2ාපන හා මානව ස�ප, සංව	ධනය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD 
සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන  
ල�.) 

* 
නැවත ප ංs /aම, tන>,ථාපන, උ�> සංව	ධන සහ oE ආග!ක කට$�  

අමාත2�මා,— තැනැ,ත, ෙvපළ සහ ක	මාත tන>,ථාපන අ9කාRෙ6 වා	Wක 
වා	තාව හා XY� (2015),— 1971 අංක 38 දරන wදV පනෙ, 14 (2) (n) වග7ය යටෙ, 
2018.03.06 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද 2015.12.31 වැ�  ෙන අවස _ ව	ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, තැනැ,ත, ෙvපළ සහ 
ක	මාත tන>,ථාපන අ9කාRෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� අ�මත කළ $� ය.  

(ප7සධාන හා උ�> හා නැෙගනoර නැවත ෙගොඩනැxම ��බඳ ආංdක අeIෂණ 
කාරක සභාව CD සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.07.06  න පා	
ෙ��වට 
ඉ Rප, කරන ල�.) 

* 
උසස ් අධ2ාපන හා සංසක්ෘ7ක කට$� අමාත2�මා,— ෙyරාෙදjය Cශව්Cද2ාලෙ6 

වා	Wක වා	තාව හා XY� (2015),— 1978 අංක 16 දරන Cශව්Cද2ාල පනෙ, XIII(110) 
වග7ය හා 1971 අංක 38 දරන wදV පනෙ, II ෙකොටස යටෙ, 2018.05.24 වැ�  න 
ඉ Rප, කරන ලද 2015.12.31 වැ�  ෙන අවස _ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, ෙyරාෙදjය Cශව්Cද2ාලෙ6 වා	Wක වා	තාව හා 
XY� අ�මත කළ $� ය.  

(අධ2ාපන හා මානව ස�ප, සංව	ධනය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD 
සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන  
ල�.) 

* 
වැC
 ක	මාත අමාත2�මා,— ෙපොV වගා/aෙ� ම3ඩලෙ6 වා	Wක වා	තාව හා 

XY� (2013),— 1971 අංක 38 දරන wදV පනෙ, 14 (2) (n)  වග7ය යටෙ, 2016.09.08 
වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද 2013.12.31 වැ�  ෙන අවස _ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, ෙපොV වගා/aෙ� ම3ඩලෙ6 වා	Wක 
වා	තාව හා XY� අ�මත කළ $� ය.  

(කෘWක	මය හා ඉඩ� ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD සලකා බලා 
එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2017.05.03  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන  ල�.) 

* 
උසස ් අධ2ාපන හා සංසක්ෘ7ක කට$� අමාත2�මා,— මානව ස�ප, අzව	ධන 

ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� (2015),— 1979 අංක 11 දරන මානව ස�ප, 
අzව	ධන ආයතන �යමාව
ෙ6 23 වග7ය හා 1978 අංක 16 දරන Cශ්වCද2ාල පනෙ,  
108 (1) වග7ය යටෙ, 2018.07.17 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 2015.12.31  ෙන අවස 
ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, මානව ස�ප, 
අzව	ධන ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� අ�මත කළ $� ය.    

(අධ2ාපන හා මානව ස�ප, සංව	ධනය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD 
සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන  
ල�.) 

 

 



( 4 ) 

 

* 
උසස ් අධ2ාපන හා සංසක්ෘ7ක කට$� අමාත2�මා,— මානව ස�ප, අzව	ධන 

ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� (2013),— 1979 අංක 11 දරන මානව ස�ප, 
අzව	ධන ආයතන �යමාව
ෙ6 23 වග7ය හා 1978 අංක 16 දරන Cශ්වCද2ාල පනෙ,  
108(1)  වග7ය යටෙ, 2017.01.24 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 2013.12.31  ෙන අවස 
ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, මානව ස�ප, 
අzව	ධන ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� අ�මත කළ $� ය.    

(අධ2ාපන හා මානව ස�ප, සංව	ධනය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD 
සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2017.05.03  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන  
ල�.) 

* 
උසස ් අධ2ාපන හා සංසක්ෘ7ක කට$� අමාත2�මා,— මානව ස�ප, අzව	ධන 

ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� (2012),— 1979 අංක 11 දරන මානව ස�ප, 
අzව	ධන ආයතන �යමාව
ෙ6 23 වග7ය හා 1978 අංක 16 දරන Cශ්වCද2ාල පනෙ,  
108(1) වග7ය යටෙ, 2016.10.26 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 2012.12.31  ෙන අවස 
ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, මානව ස�ප, 
අzව	ධන ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� අ�මත කළ $� ය.    

(අධ2ාපන හා මානව ස�ප, සංව	ධනය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD 
සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2017.05.03  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන  
ල�.) 

* 
උසස ්අධ2ාපන හා සංසක්ෘ7ක කට$� අමාත2�මා,— Cද2ා පශච්ා, උපා9 ආයතනය, 

ෙyරාෙදjය Cශව්Cද2ාලය, වා	Wක වා	තාව හා XY� (2016),— 1978 අංක 16 දරන 
Cශව්Cද2ාල පනෙ, 110 වග7ය යටෙ, 2018.07.18 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 
2016.12.31  ෙන අවස ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` 
�aIෂණ ඇ�ළ, Cද2ා පශච්ා, උපා9 ආයතනය, ෙyරාෙදjය Cශව්Cද2ාලෙ6 වා	Wක 
වා	තාව හා XY� අ�මත කළ $� ය.    

(අධ2ාපන හා මානව ස�ප, සංව	ධනය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD 
සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන  
ල�.) 

* 
උසස ්අධ2ාපන හා සංසක්ෘ7ක කට$� අමාත2�මා,— Cද2ා පශච්ා, උපා9 ආයතනය, 

ෙyරාෙදjය Cශව්Cද2ාලය, වා	Wක වා	තාව හා XY� (2015),— 1978 අංක 16 දරන 
Cශව්Cද2ාල පනෙ, 110 වග7ය යටෙ, 2018.07.18 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 
2015.12.31  ෙන අවස ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` 
�aIෂණ ඇ�ළ, Cද2ා පශච්ා, උපා9 ආයතනය, ෙyරාෙදjය Cශව්Cද2ාලෙ6 වා	Wක 
වා	තාව හා XY� අ�මත කළ $� ය.    

(අධ2ාපන හා මානව ස�ප, සංව	ධනය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD 
සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන  
ල�.) 

* 

රාජ2 ව2වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන අමාත2�මා,— p ලංක mව සමාගෙ�  
වා	Wක වා	තාව හා ඒකාබvධ |ල2 පකාශන (2016/2017),— 1971 අංක 38 දරන wදV 
පනෙ,  14 (3) වග7ය යටෙ, 2018.07.04 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 2017.03.31  ෙන 
අවස ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, p ලංක 
mව සමාගෙ�  වා	Wක වා	තාව හා ඒකාබvධ |ල2 පකාශන අ�මත කළ $� ය.    

(ආ	}ක සංව	ධන ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD සලකා බලා එg කාරක 
සභාෙh වා	තාව 2018.09.19  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන  ල�.) 

 

 



( 5 ) 

 

* 
උසස ්අධ2ාපන හා සංසක්ෘ7ක කට$� අමාත2�මා,— p ලංකා අ`� ග Cශව්Cද2ාලෙ6  

වා	Wක වා	තාව හා XY� (2015),— 1978 අංක 16 දරන Cශව්Cද2ාල පනෙ, XIII(110) 
වග7ය යටෙ, 2018.07.17 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 2015.12.31  ෙන අවස ව	ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, p ලංකා අ`� ග 
Cශව්Cද2ාලෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� අ�මත කළ $� ය.    

(අධ2ාපන හා මානව ස�ප, සංව	ධනය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD 
සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන  
ල�.) 

* 
සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත2තර ෙවළඳ අමාත2�මා,— p ලංකා ආ ෙයෝජන 

ම3ඩලෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� (2016),— 1978 අංක 4 දරන මහ ෙකොළඹ ආ	}ක 
ෙකො!සම පනෙ, 31 වැ� වග7ය යටෙ, 2018.07.04 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 
2016.12.31  ෙන අවස ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` 
�aIෂණ ඇ�ළ, p ලංකා ආ ෙයෝජන ම3ඩලෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� අ�මත කළ 
$� ය.    

(ආ	}ක සංව	ධන ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD සලකා බලා එg කාරක 
සභාෙh වා	තාව 2018.08.08  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන ල�.) 

* 
සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත2තර ෙවළඳ අමාත2�මා,— p ලංකා ආ ෙයෝජන 

ම3ඩලෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� (2015),— 1978 අංක 4 දරන මහ ෙකොළඹ ආ	}ක 
ෙකො!සම පනෙ, 31 වැ� වග7ය යටෙ, 2018.03.23 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 
2015.12.31  ෙන අවස ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` 
�aIෂණ ඇ�ළ, p ලංකා ආ ෙයෝජන ම3ඩලෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� අ�මත කළ 
$� ය.    

(ආ	}ක සංව	ධන ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD සලකා බලා එg කාරක 
සභාෙh වා	තාව 2018.08.08  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන ල�.) 

* 
පළා, සභා, පළා, පාලන හා ~ඩා අමාත2�මා,— p ලංකා උ,ෙ,ජක ම	දන 

�ෙයෝජ2ායතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� (2014),— 2013 අංක 33 දරන ~ඩාවල 
ෙය�ෙ�� උ,ෙ,ජක දව2 ගැ�මට එෙරo ස�w7 පනෙ, 30(1) වැ� වග7ය යටෙ, 
2018.08.10 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 2014.12.31  ෙන අවස ව	ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, p ලංකා උ,ෙ,ජක ම	දන 
�ෙයෝජ2ායතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� අ�මත කළ $� ය.    

(ත>ණ, ~ඩා, කලා හා උ>මය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD සලකා 
බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.19  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන ල�.) 

* 
පළා, සභා, පළා, පාලන හා ~ඩා අමාත2�මා,— p ලංකා උ,ෙ,ජක ම	දන 

�ෙයෝජ2ායතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� (2015),— 2013 අංක 33 දරන ~ඩාවල 
ෙය�ෙ�� උ,ෙ,ජක දව2 ගැ�මට එෙරo ස�w7 පනෙ, 30(1) වැ� වග7ය යටෙ, 
2018.08.10 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 2015.12.31  ෙන අවස ව	ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, p ලංකා උ,ෙ,ජක ම	දන 
�ෙයෝජ2ායතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� අ�මත කළ $� ය.    

(ත>ණ, ~ඩා, කලා හා උ>මය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD සලකා 
බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.19  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන ල�.) 
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* 

රාජ2 ව2වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන අමාත2�මා,— p ලංකා ක� සංසථ්ාෙh 
වා	Wක වා	තාව හා ඒකාබvධ |ල2 පකාශන (2016),— 1971 අංක 38 දරන wදV පනෙ,     
14 (3) වග7ය යටෙ, 2018.05.22 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 2016.12.31  ෙන අවස 
ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, p ලංකා ක� 
සංසථ්ාෙh වා	Wක වා	තාව හා ඒකාබvධ |ල2 පකාශන අ�මත කළ $� ය.    

(ආ	}ක සංව	ධන ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD සලකා බලා එg කාරක 
සභාෙh වා	තාව 2018.09.19  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන ල�.) 

* 

ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙv�ය ෛවද2 අමාත2�මා,— p ලංකා �ෙපෝෂ සමාගෙ� වා	Wක 
වා	තාව හා XY� (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ2 කා	!ක �7ගත සංසථ්ා පනෙ,       
30(2) වග7ය සහ 1971 අංක 38 දරන wදV පනෙ, 14(3) වග7ය යටෙ, 2018.02.20 වැ� 
 න ඉ Rප, කරන ලද, 2013.12.31  ෙන අවස ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, p ලංකා �ෙපෝෂ සමාගෙ� වා	Wක වා	තාව හා 
XY� අ�මත කළ $� ය.    

(ෙසෞඛ2 හා මානව �භසාධනය, සමාජ සCබලගැ0ම ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක 
සභාව CD සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට 
ඉ Rප, කරන ල�.) 

* 

ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙv�ය ෛවද2 අමාත2�මා,— p ලංකා �ෙපෝෂ සමාගෙ� වා	Wක 
වා	තාව හා XY� (2011),— 1957 අංක 49 දරන රාජ2 කා	!ක �7ගත සංසථ්ා පනෙ,       
30(2) වග7ය සහ 1971 අංක 38 දරන wදV පනෙ, 14(3) වග7ය යටෙ, 2018.08.08 වැ� 
 න ඉ Rප, කරන ලද, 2011.12.31  ෙන අවස ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, p ලංකා �ෙපෝෂ සමාගෙ� වා	Wක වා	තාව හා 
XY� අ�මත කළ $� ය.    

(ෙසෞඛ2 හා මානව �භසාධනය, සමාජ සCබලගැ0ම ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක 
සභාව CD සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට 
ඉ Rප, කරන ල�.) 

* 

ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙv�ය ෛවද2 අමාත2�මා,— p ලංකා �ෙපෝෂ සමාගෙ� වා	Wක 
වා	තාව හා XY� (2012),— 1957 අංක 49 දරන රාජ2 කා	!ක �7ගත සංසථ්ා පනෙ,       
30(2) වග7ය සහ 1971 අංක 38 දරන wදV පනෙ, 14(3) වග7ය යටෙ, 2018.08.08 වැ� 
 න ඉ Rප, කරන ලද, 2012.12.31  ෙන අවස ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, p ලංකා �ෙපෝෂ සමාගෙ� වා	Wක වා	තාව හා 
XY� අ�මත කළ $� ය.    

(ෙසෞඛ2 හා මානව �භසාධනය, සමාජ සCබලගැ0ම ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක 
සභාව CD සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට 
ඉ Rප, කරන ල�.) 

* 

උසස ් අධ2ාපන හා සංසක්ෘ7ක කට$� අමාත2�මා,— p ලංකා නැෙගනoර 
Cශව්Cද2ාලෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� (2015),— 1978 අංක 16 දරන Cශව්Cද2ාල පනෙ, 
XIII(110) වග7ය යටෙ, 2018.07.17 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 2015.12.31  ෙන 
අවස ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, p ලංකා 
නැෙගනoර Cශව්Cද2ාලෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� අ�මත කළ $� ය.    

(අධ2ාපන හා මානව ස�ප, සංව	ධනය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD 
සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන 
ල�.) 
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* 

උසස ් අධ2ාපන හා සංසක්ෘ7ක කට$� අමාත2�මා,— p ලංකා නැෙගනoර 
Cශව්Cද2ාලෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� (2014),— 1978 අංක 16 දරන Cශව්Cද2ාල පනෙ, 
XIII(110) වග7ය යටෙ, 2018.02.20 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 2014.12.31  ෙන 
අවස ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, p ලංකා 
නැෙගනoර Cශව්Cද2ාලෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� අ�මත කළ $� ය.    

(අධ2ාපන හා මානව ස�ප, සංව	ධනය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD 
සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.05.23  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන 
ල�.) 

* 

අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප,7 හා ආ	}ක කට$� අමාත2�මා,— p ලංකා ප7ප,7 
අධ2යන ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව (2015),— 1988 අංක 53 දරන p ලංකා ප7ප,7 
අධ2යන ආයතන පනෙ, 18 වැ� වග7ය (1999 සංෙශෝ9ත) අ�ව 2018.05.25 වැ�  න 
ඉ Rප, කරන ලද, 2015.12.31  ෙන අවස _ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, p ලංකා ප7ප,7 අධ2යන ආයතනෙ6 වා	Wක 
වා	තාව අ�මත කළ  $� ය.    

(ආ	}ක සංව	ධන ��බඳ ආංdක අe�ණ කාරක සභාව CD සලකා බලා එg කාරක 
සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන ල�.) 

* 

wදV හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— p ලංකා tව,ප, ම3ඩලෙ6 වා	Wක වා	තාව හා 
XY� (2014),— 1973 අංක 5 දරන p ලංකා tව,ප, ම3ඩල පනත සහ 1971 අංක 38 දරන 
wදV පනෙ, 14 වැ� වග7ය යටෙ, 2018.05.23 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 2014.12.31 
 ෙන අවස ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ,  
p ලංකා tව,ප, ම3ඩලෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� අ�මත කළ $� ය.    

(ෛන7ක කට$� (�ෂණ Cෙරෝe) හා මාධ2 ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD 
සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.08.23  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන 
ල�.) 

* 

උසස ් අධ2ාපන හා සංසක්ෘ7ක කට$� අමාත2�මා,— p ලංකා zI� Cශව්Cද2ාලෙ6 
වා	Wක වා	තාව හා XY� (2015),— 1996 අංක 26 දරන �vධශාවක Cශව්Cද2ාල පනෙ, 49 
වග7ය යටෙ, 2018.05.24 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 2015.12.31  ෙන අවස ව	ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, p ලංකා zI� 
Cශව්Cද2ාලෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� අ�මත කළ $� ය.    

(අධ2ාපන හා මානව ස�ප, සංව	ධනය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD 
සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන 
ල�.) 

* 

උසස ් අධ2ාපන හා සංසක්ෘ7ක කට$� අමාත2�මා,— p ලංකා zI� Cශව්Cද2ාලෙ6 
වා	Wක වා	තාව හා XY� (2016),— 1996 අංක 26 දරන �vධශාවක Cශව්Cද2ාල පනෙ, 49 
වග7ය යටෙ, 2018.07.18 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 2016.12.31  ෙන අවස ව	ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, p ලංකා zI� 
Cශව්Cද2ාලෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� අ�මත කළ $� ය.    

(අධ2ාපන හා මානව ස�ප, සංව	ධනය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD 
සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන 
ල�.) 
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* 

ක	මාත හා වාjජ කට$� අමාත2�මා,— p ලංකා රජෙ6 වාjජ (CCධ) �7ගත 
සංසථ්ාෙh වා	Wක වා	තාව හා XY� (2015/2016),— 1970 අංක 33 දරන p ලංකා රජෙ6 
වාjජ (CCධ) �7ගත සංසථ්ා පනත යටෙ, 2018.05.23 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 
2016.03.31  ෙන අවස _ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` 
�aIෂණ ඇ�ළ, p ලංකා රජෙ6 වාjජ (CCධ) �7ගත සංසථ්ාෙh වා	Wක වා	තාව හා 
XY� අ�මත කළ $� ය.    

(ව2ාපාර හා වාjජ ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD සලකා බලා එg කාරක 
සභාෙh වා	තාව 2018.09.19  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන ල�.) 

* 

ක	මාත හා වාjජ කට$� අමාත2�මා,— p ලංකා රජෙ6 වාjජ (CCධ) �7ගත 
සංසථ්ාෙh වා	Wක වා	තාව හා XY� (2014/2015),— 1970 අංක 33 දරන p ලංකා රජෙ6 
වාjජ (CCධ) �7ගත සංසථ්ා පනත යටෙ, 2018.05.23 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 
2015.03.31  ෙන අවස _ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` 
�aIෂණ ඇ�ළ, p ලංකා රජෙ6 වාjජ (CCධ) �7ගත සංසථ්ාෙh වා	Wක වා	තාව හා 
XY� අ�මත කළ $� ය.    

(ව2ාපාර හා වාjජ ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD සලකා බලා එg කාරක 
සභාෙh වා	තාව 2018.09.19  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන ල�.) 

* 

ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙv�ය ෛවද2 අමාත2�මා,— රාජ2 ඖෂධ �ෂප්ාදන සංසථ්ාෙh 
වා	Wක වා	තාව හා XY� (2014),— 1957 අංක 49 දරන රාජ2 ඖෂධ �7ගත සංසථ්ා පනෙ, 
30(2) වග7ය සහ 1971 අංක 38 දරන wදV පනෙ, 14(3) වග7ය යටෙ, 2017.07.04 වැ� 
 න ඉ Rප, කරන ලද 2014.12.31  ෙන අවස _ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, රාජ2 ඖෂධ �ෂප්ාදන සංසථ්ාෙh වා	Wක වා	තාව 
හා XY� අ�මත කළ $� ය. 

(ෙසෞඛ2 හා මානව �භසාධනය, සමාජ සCබලගැ0ම ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක 
සභාව CD සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට 
ඉ Rප, කරන ල�.) 

* 

ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙv�ය ෛවද2 අමාත2�මා,— රාජ2 ඖෂධ �ෂප්ාදන සංසථ්ාෙh 
වා	Wක වා	තාව හා XY� (2015),— 1957 අංක 49 දරන රාජ2 ඖෂධ �7ගත සංසථ්ා පනෙ, 
30(2) වග7ය සහ 1971 අංක 38 දරන wදV පනෙ, 14(3) වග7ය යටෙ, 2017.11.25 වැ� 
 න ඉ Rප, කරන ලද 2015.12.31  ෙන අවස _ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, රාජ2 ඖෂධ �ෂප්ාදන සංසථ්ාෙh වා	Wක වා	තාව 
හා XY� අ�මත කළ $� ය. 

(ෙසෞඛ2 හා මානව �භසාධනය, සමාජ සCබලගැ0ම ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක 
සභාව CD සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට 
ඉ Rප, කරන ල�.) 
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* 

ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙv�ය ෛවද2 අමාත2�මා,— රාජ2 ඖෂධ �7ගත සංසථ්ාෙh 
වා	Wක වා	තාව හා XY� (2015),— 1957 අංක 49 දරන රාජ2 ඖෂධ �7ගත සංසථ්ා පනෙ, 
30(2) වග7ය සහ 1971 අංක 38 දරන wදV පනෙ, 14(3) වග7ය යටෙ, 2018.08.08 වැ� 
 න ඉ Rප, කරන ලද 2015.12.31  ෙන අවස _ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, රාජ2 ඖෂධ �7ගත සංසථ්ාෙh වා	Wක වා	තාව 
හා XY� අ�මත කළ $� ය. 

(ෙසෞඛ2 හා මානව �භසාධනය, සමාජ සCබලගැ0ම ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක 
සභාව CD සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට 
ඉ Rප, කරන ල�.) 

* 

ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙv�ය ෛවද2 අමාත2�මා,— රාජ2 ඖෂධ �7ගත සංසථ්ාෙh 
වා	Wක වා	තාව හා XY� (2014),— 1957 අංක 49 දරන රාජ2 ඖෂධ �7ගත සංසථ්ා පනෙ, 
30(2) වග7ය සහ 1971 අංක 38 දරන wදV පනෙ, 14(3) වග7ය යටෙ, 2017.07.05 වැ� 
 න ඉ Rප, කරන ලද 2014.12.31  ෙන අවස _ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, රාජ2 ඖෂධ �7ගත සංසථ්ාෙh වා	Wක වා	තාව 
හා XY� අ�මත කළ $� ය. 

(ෙසෞඛ2 හා මානව �භසාධනය, සමාජ සCබලගැ0ම ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක 
සභාව CD සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට 
ඉ Rප, කරන ල�.) 

* 

wදV හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— සැලDෙන �පවාo� ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා 
XY� (2015),— 1971 අංක 38 දරන wදV පනෙ, 14(1) වග7ය යටෙ, 2018.08.07 වැ� 
 න ඉ Rප, කරන ලද 2015.12.31  ෙන අවස _ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, සැලDෙන �පවාo� ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව 
හා XY� අ�මත කළ $� ය. 

(ෛන7ක කට$� (�ෂණ Cෙරෝ9) හා මාධ2 ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD 
සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.08.23  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන 
ල�.) 

* 

wදV හා ජනමාධ2 අමාත2�මා,— සැලDෙන �පවාo� ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා 
XY� (2014),— 1971 අංක 38 දරන wදV පනෙ, 14(1) වග7ය යටෙ, 2018.08.07 වැ� 
 න ඉ Rප, කරන ලද 2014.12.31  ෙන අවස _ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, සැලDෙන �පවාo� ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව 
හා XY� අ�මත කළ $� ය. 

(ෛන7ක කට$� (�ෂණ Cෙරෝ9) හා මාධ2 ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD 
සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.08.23  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන 
ල�.) 

* 

උසස ්අධ2ාපන හා සංසක්ෘ7ක කට$� අමාත2�මා,— ෙසෞද	ය කලා Cශව්Cද2ාලෙ6 
වා	Wක වා	තාව හා XY� (2015),— 1978 අංක 16 දරන Cශව්Cද2ාල පනෙ, XIII(110) 
වග7ය යටෙ, 2018.05.24 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 2015.12.31  ෙන අවස ව	ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, ෙසෞද	ය කලා 
Cශව්Cද2ාලෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY�  අ�මත කළ $� ය.    

(අධ2ාපන හා මානව ස�ප, සංව	ධනය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD 
සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2018.09.04  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන 
ල�.) 
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* 

උසස ්අධ2ාපන හා සංසක්ෘ7ක කට$� අමාත2�මා,— ෙසෞද	ය කලා Cශව්Cද2ාලෙ6 
වා	Wක වා	තාව හා XY� (2012),— 1978 අංක 16 දරන Cශව්Cද2ාල පනෙ, XIII(110) 
වග7ය යටෙ, 2016.10.28 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 2012.12.31  ෙන අවස ව	ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, ෙසෞද	ය කලා 
Cශව්Cද2ාලෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY�  අ�මත කළ $� ය.    

(අධ2ාපන හා මානව ස�ප, සංව	ධනය ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD 
සලකා බලා එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2017.12.08  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන 
ල�.) 

* 

කෘWක	ම අමාත2�මා,— ෙහIට	 ෙකො8බෑක�ව ෙගොC කට$� ප	ෙ6ෂණ හා t�Y 
/aෙ� ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� (2013),— 1971 අංක 38 දරන wදV පනෙ,    
14(2)(n) වග7ය යටෙ, 2017.03.07 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 2013.12.31  ෙන 
අවස ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, ෙහIට	 
ෙකො8බෑක�ව ෙගොC කට$� ප	ෙ6ෂණ හා t�Y /aෙ� ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා 
XY� අ�මත කළ $� ය.    

(කෘWක	මය හා ඉඩ� ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD සලකා බලා 
එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2017.12.08  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන ල�.) 

* 

කෘWක	ම අමාත2�මා,— ෙහIට	 ෙකො8බෑක�ව ෙගොC කට$� ප	ෙ6ෂණ හා t�Y 
/aෙ� ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� (2014),— 1971 අංක 38 දරන wදV පනෙ,    
14(2)(n) වග7ය යටෙ, 2017.03.07 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 2014.12.31  ෙන 
අවස ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, ෙහIට	 
ෙකො8බෑක�ව ෙගොC කට$� ප	ෙ6ෂණ හා t�Y /aෙ� ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා 
XY� අ�මත කළ $� ය.    

(කෘWක	මය හා ඉඩ� ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD සලකා බලා 
එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2017.12.08  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන ල�.) 

 

* 

කෘWක	ම අමාත2�මා,— ෙහIට	 ෙකො8බෑක�ව ෙගොC කට$� ප	ෙ6ෂණ හා t�Y 
/aෙ� ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා XY� (2015),— 1971 අංක 38 දරන wදV පනෙ,    
14(2)(n) වග7ය යටෙ, 2017.07.27 වැ�  න ඉ Rප, කරන ලද, 2015.12.31  ෙන 
අවස ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා9ප7වරයාෙ` �aIෂණ ඇ�ළ, ෙහIට	 
ෙකො8බෑක�ව ෙගොC කට$� ප	ෙ6ෂණ හා t�Y /aෙ� ආයතනෙ6 වා	Wක වා	තාව හා 
XY� අ�මත කළ $� ය.    

(කෘWක	මය හා ඉඩ� ��බඳ ආංdක අeIෂණ කාරක සභාව CD සලකා බලා 
එg කාරක සභාෙh වා	තාව 2017.12.08  න පා	
ෙ��වට ඉ Rප, කරන ල�.) 

 

* සල#ෙණ� හ2�ව6 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට;� ය. 

 

2018 ෙදසැ�බ 01 වැ" ෙසන<රාදා 

වාsක ���> අෙyIෂා කරන පශ්න 
48/’18 

ග> (ආචා	ය) බEල mණව	ධන මහතා,— wදV හා ජනමාධ2 අමාත2�මාෙග 
ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 181ට අ�ව, රත ආනයනය සඳහා බලපත 
50I ��, කර� ලැ�ෙhද; 



( 11 ) 

 

 (ii) එෙසේ න�, එg බලපතලා�ෙ` න�, 
�නය සහ ඔ� CD ෙග_ 
බලපත ගාස�් ��බඳ Cසත්ර වා	තාවI ඉ Rප, කරෙද; 

 (iii) ව	ෂ 1977 Dට ෙ� දIවා ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළo රත !ල හැDaම  ��බඳ 
වා	තාවI ඉ Rප, කරෙද;  

 (iv) බE රoතව p ලංකාවට රත ආනයනය කර� ලබන තැනැ,තෙ` න� 
කවෙ	ද;  

 (v) p ලංකාව රත ආනයනය කර� ලබන පධාන සැප$�ක>ව සහ  රටවV 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

288/’18 

ග> ෙහේෂා Cතානෙ` මහතා,— රාජ2 ව2වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන 
අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) ලංකාtත සංව	ධන බැං�ව ආර�භෙ6 Dට ෙ� දIවා, 

 (i) ෙයොදවන ලද සමසත් පා`ධන හා සංsත පමාණය; 

 (ii) ෙකොටස ්මත ලද ආදායම සහ ව,ක� මත ලද ආදාය� පමාණය; 

 (iii) සමසත් ෙසේවක සංඛ2ාව සහ එI ෙසේවකය� ෙව�ෙව වැය කළ w� wදV 
පමාණය; 

 (iv) tනරාව	තන ෙනොවන Cයදම; 

 (v) බE ෙලස රජයට ෙගවන ලද wදV පමාණය; 

 (vi) ලාභය ෙහෝ අලාභය; 

 එI එI ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනoද? 

(ආ) ඉහත ෙතොර�> ෙපෞvග
ක අංශෙ6 බැං� ආයතනයI හා සංසදනා,මකව 
ෙකොපමණද යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

764/’18 

ග> ච!ද C ෙ�DR මහතා,— සමාජ සCබලගැ0� අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) සමෘv9 �වෙනෝපාය සංව	ධන වැඩසටහෙ |
ක අරwY කවෙ	ද; 

 (ii) �වෙනෝපාය සංව	ධන වැඩසටහ �යා,මක වන ෙ�ේත කවෙ	ද; 

 (iii) යහපාලන රජය බලයට ප,0ෙම අන�>ව ෙමම �ව ෙනෝපාය සංව	ධන 
වැඩසටහ� ප7ලාභ ලැ� ප�V සංඛ2ාව, එI එI පාෙv�ය ෙVක� 
ෙකොNඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iv) ඉ Rෙ6� ෙමම වැඩසටහන තවEරට, ව2ාyත /aමට අමාත2ාංශය ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1471/’18 

ග>  මV ර,නායක මහතා,— Cෙvශ කට$� අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2008 ව	ෂෙ6 Dට 2018.06.30 දIවා ¡නෙ6 p ලංකා තානාප7 කා	යාලෙ6 
සහ ඕසේ£
යාෙh p ලංකා මහ ෙකොමසාRස ්කා	යාලෙ6 ෙසේවය කළ හා 
දැනට ෙසේවය කරන �ලධාRෙ` න� හා ඔ�ෙ` තන�> කවෙ	ද; 



( 12 ) 

 

 (ii) ඒ සඳහා තානාප7 කා	යාල �ලධාR ෙනොවන රජෙ6 ෙදපා	තෙ��වල 
හා අ	ධ රාජ2 ආයතනවල �ලධාR ප, කර 7ෙ8ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ අයෙ` න� හා ඔ�ෙ` තන�> කවෙ	ද; 

 (iv) ෙ� අය අතR රාජතා�ක ගම බලප, ��, කර 7� අයෙ` න� 
කවෙ	ද; 

 (v) එම බලපතවල අංක කවෙ	ද; 

  (vi) එම �ලධාRට රාජතා�ක ගම බලපත ලබා �මට �E� බවට ආගමන හා 
Cගමන ෙදපා	තෙ��වට �	ෙvශ කරන ලvෙv ක�> CDද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1504/’18 

ග> (ෛවද2) �Dතා Cෙ�මාන මහ,!ය,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප,7 හා 
ආ	}ක කට$� අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ)  (i) p ලංකාෙh වා	Wක දැව භාCතය ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම දැව අවශ2තාවය සtරා ග� ලබන ආකාරය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) (i) p ලංකාවට දැව ආනයනය කරන බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ව	ෂ 2014 Dට 2016 දIවා කාලය �ළ ආනයනය කර ඇ7 ඉ� 
දැව  පමාණය සහ ඒවාෙ6 ව¤නාකම එI එI ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත සඳහ ව	ෂ �න ඇ�ළත� ගෘහභා3ඩ වශෙය ෙමරටට ආනයනය 
කරන ලද දැව භා3ඩවල ව¤නාකම ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ව	ෂ �න �ළ� ආනයනය කරන ලද දැව සඳහා වැය 0 ඇ7 w� wදල 
ෙකොපමණද; 

 (v) ප�Xය කාලෙ6� දැව ආනයනය nඝ වශෙය ඉහළ යාමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (vi) ෙමරටට දැව ආනයනය /aෙ�� වැය වන Cශාල Cෙvශ C�මය පමාණය 
අවම කර ගැ�මට ෙගන ඇ7 �යවර කවෙ	ද; 

යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1523/’18 

ග> ච ම 0රIෙකො¦ මහතා,— නගර සැල�� හා ජල ස�පාදන අමාත2�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) අ�බලෙගොඩ 7ලකtර, DR�මනගම ප ංs ප�V 180කට නල ජල පහ�ක� 
ලබා�ම සඳහා 2017 ව	ෂෙ6� 7ලකtර පජා සංව	ධන ස!7ය CD පජා ජල 
ව2ාපෘ7ය යටෙ, ජලනල එලා ජල ටැං/යද ඉ කර ඇ7 බව,; 

 (ii)  2017 ව	ෂෙ6 ෙපබරවාR මස ෙමම ජල ව2ාපෘ7ය ම§ ජල සැප$ම 
ලබාෙදන බව පවසා 7ලකtර පජා සංව	ධන ස!7ය CD                      
පෙvශවාnෙග >.10,000/- ක wදලI එක� කර ඇ7 බව,; 

 (iii) ෙමම පෙvශවාnෙ` �ං ජලයට වැD/� ජලය w�0ම ෙහේ�ෙව ෙසෞඛ2 
හා ස�පාරIෂක ගැට¨ ඇ7 0 7ෙබන බව,; 

 එ�මා දෙනoද? 

(ආ)  (i) ෙමෙතI එම ජල සැප$ම ලබා ෙනො�මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 



( 13 ) 

 

 (ii)  ෙමම පෙvශවාn සඳහා නල ජල පහ�ක� ෙනොපමාව ලබා �මට �යවර 
ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1539/’18 

ග> ෙ,�ක Cදානගමෙ` මහතා,— CE
බල හා tන	ජන�ය බලශI7 
අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ©ජ�ය සථ්ාන හා ෙපොE සථ්ාන සඳහා ª	ය බලශI7 CE
 ජනක යත 
කNටල සC /aෙ� වැඩසටහනI �යා,මක වෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම එI එI ව2ාපෘ7ය සඳහා වැය වන wදල ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම වැඩසටහන කවර ආයතනයI හරහා �යා,මක කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) (i) ෙමම සෑම ව2ාපෘ7යI සඳහාම නාම tව>වI සC කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එI නාම tව>වI සඳහා වැය වන wදල ෙකොපමණද;  

යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1584/’18 

ග> කනක ෙහේර, මහතා,— වැC
 ක	මාත අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) p ලංකාෙh �ඩා රබ	 ව� ක	මාතෙය �ව,වන ප�V සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  රබ	 ක	මාතය පහත වැ«ම ෙහේ�ෙව අද වනCට ඔ� ඉතාම අසරණ 
ත,,වයට ප, 0 ඇ7 බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) (i) 2015 ව	ෂයට ෙපර, ව	ෂයකට එI අෙය�ට ෙකොපමණ රබ	 පමාණයI 
සඳහා ආ	}ක ෙසේවා ගාස�් ( ESC) බE අය කරන ලvෙvද; 

 (ii) එම බE wදල ෙකොපමණද; 

 (iii)  අද වනCට ෙමම  ESC බvද එI අෙය�ට ෙකොපමණ රබ	 පමාණයI සඳහා 
අය කර� ලබෙද;   

 (iv) ෙමම බE කමය ම§, �ඩා රබ	 ව� ක	මාතෙ6 ෙය� D¤න ජනතාව හා 
�ඩා රබ	 ව� ව2ාපාRකය තව, °ඩනයට ප, කරෙද;  

යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ෙදසැ�බ 03 වැ" ස2දා 

වාsක ���> අෙyIෂා කරන පශ්න 
1334/’18 

ග> එස.් pතර මහතා,— පළා, සභා, පළා, පාලන සහ ~ඩා අමාත2�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i)  ව±ෙනo  ස�්Iක CDපහ සඳහා �කN සංග� CDපහI 7ෙ8ද; 
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  (ii)  /
ෙනො²s  ස�්Iකය සඳහා _  �කN සංගමය �o-0මට ෙමෙතI  අවසර 
ලබා ෙනො�මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

  (iii)  /
ෙනො²s  ස�්I �කN සංගමය ³ ලංකා �කN ආයතනෙ6 
යාප ංsය 
සඳහා /oප CටIම අයE� කර ඇත,, ෙමෙතI එය 
යාප ංs ෙනො/aමට 
ෙහේ� කවෙ	ද; 

  (iv)  2010 ව	ෂෙය ප�ව /
ෙනො²s  ස�්I �කN සංගමයට ඔබ අමාත2ාංශය 
CD ලබා � ඇ7 ආධාර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1364/’18 

ග> �සත tංs�ලෙ� මහතා,— �වාස හා ඉ /a� අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) ෙ� වනCට  ��ණාමලය  ස�්Iකෙ6 �යා,මක වන �වාස ආධාර, �වාස ණය හා 
උපකරණ ලබා �ම සහ �වාස ඉ කර �ම ආ  වැඩසටහ කවෙ	ද යන එ�මා 
සඳහ කරෙනoද?  

(ආ) (i) “ගාම ශI7”  නමැ7 >. ලIෂ 5ක �වාස ආධාර වැඩසටහන, ��ණාමලය 
 ස�්Iකය �ළ �යා,මක වන පාෙv�ය ෙVක� ෙකොNඨාස කවෙ	ද; 

 (ii) එම වැඩසටහන යටෙ, ��ණාමලය   ස�්Iකයට ෙව කර ඇ7 wදල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා ප7ලා� ෙතෝරාගනා කමෙhදය සහ ඒ සඳහා සtරා
ය $� 
අවශ2තා කවෙ	ද; 

 (iv) එම වැඩසටහන යටෙ, එI එI පාෙv�ය ෙVක� ෙකොNඨාසය අ�ව 
ෙතෝරාෙගන ඇ7 tvගලයෙ` න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (v) ඒ සඳහා ය� ය� ෙvශපාලන පIෂවල සංCධායකවරයෙ` 
� අ�ව 
ප7ලා� ෙතෝරා ගනා බවට පැ!j
 ලැෙබන බැC ඒ ස�බධෙය 
ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1384/’18 

ග> ෙh¨ �මා	 මහතා,— රාජ2 ව2වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන 
අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ජනතා ව� සංව	ධන ම3ඩලය ස� හතාන ව�යා ෙ6 2002 ව	ෂෙ6� 
ෙසේවය කරන ලද ව� ක�ක>ව සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ව	ෂ 2000 Dට 2015 දIවා ෙමම ව�යාෙ6 ෙසේවය කර Cශාම ගැ_  �R! 
සහ කාතා ව� ක�ක>ව සංඛ2ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iii) එෙසේ Cශාම ගැ_ ක�ක>ව අතR ෙ� වනCට, ෙසේවා �$Iතයෙ` 
භාර අරwදV, ෙසේවක අ	ථසාධක අරwදV ප7ලාභ සහ Cශාම පාRෙතෝWකය 
ෙගවා ෙනොමැ7 ක�ක>ව සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම එI එI ක�ක>වාෙ` නම, 
යාප ංs සාමා¶ක අංකය, 
ෙසේ.�.භා.අරwදV, ෙසේ.භා.අරwදV සහ Cශාම පාRෙතෝWකෙ6 oඟ wදල 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;    

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1411/’18 

ග> Cමල0ර  සානායක මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප7සංස්කරණ 
අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) අ�පාර නගරෙ6 �o¤ ෙමෙතෝ සත් ෙvවසථ්ානය සථ්ා�ත කර වසර 
හැ,තෑවI වන බව,; 

 (ii) ආග!ක Dvධසථ්ානයI ෙලස එම Dvධසථ්ානය �o¤ ඉඩම සඳහා 
�ත2ා�¸ල 
යCVලI ෙමෙතI ලබා � ෙනොමැ7 බව,; 

 (iii) 2009 ව	ෂෙ6 Dට එම ෙvවසථ්ානය සඳහා �	ඝ කාrන බEකරයI ඉVලා 
අවශ2 ෙVඛන සකස ් කර ඉඩ� ෙකොමසාRස ් ජනරාV ෙදපා	තෙ��වට  
ඉ Rප, කර ඇ7 බව,; 

  (iv) එම ඉVrම ��බඳව Dය¨ ෙVඛන අ�පාර �ෙයෝජ2 ඉඩ� ෙකොමසාRස ්
කා	යාලය ම§ ඉඩ� ෙකොමසාRස ්ජනරාV කා	යාලයට යවා ඇ7 බව,; 

 එ�මා දෙනoද?  

(ආ) ඒ අ�ව, දහස ් ගණ ජනතාවෙ` ආග!ක ව, ��ෙව, DE ෙකෙරන ෙමම 
ෙvවසථ්ානයට  mකාrන ඉඩ� බලපතයI ලබා �මට �යවර ගෙද  යන එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1413/’18 

ග> ගා!º ෙලො�ෙ` මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප7සංස්කරණ 

අමාත2�මා ෙග ඇnමට,— (1) 

(අ)  (i)  p ලංකා !�ෙදෝ> ෙදපා	තෙ��ෙh මැ�� Iෙෂේත සහායක තන�ර 
සඳහා 2017 ව	ෂෙ6� තරඟ CභාගයI පැවැ,_ බව දෙද; 

 (ii) එම Cභා ගෙය සම,_ව අතR t�Yව සඳහා බඳවාග, සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) t�Yව සඳහා අය කරන ලද wදල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම t�Yව ලැ�වෙග මැ�� Iෙෂේත සහායක තන�ර සඳහා p ලංකා 
!�ෙදෝ> ෙදපා	තෙ��වට බඳවා ග, සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (v) t�Yව ලැ�ව අතR ප,0� ෙනොලබා D¤න සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) තරඟ Cභාගෙය සම, 0 t�Yව අවස කර දැනට »/යා සඳහා 
බඳවාෙගන ෙනොමැ7 tvගලය සඳහා ප,0� ලබා�මට කට$� කරෙද; 

 (vii) බඳවා ගැ�ෙ� ප¤පා¤ෙය බැහැරව මැ�� Iෙෂේත සහයක තන�ර සඳහා  
බඳවා ගැ�මට කට$� කර ඇ7 බව දෙද; 

 (viii) තරඟ Cභාගෙය සම,ව t�Yව සඳහා ෙතෝරා ෙනොග, අයE�ක>ව 
ස�බධෙය ෙදපා	තෙ��ව ග� ලබන ඉ R �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1424/’18 

ග> මයත  සානායක මහතා,— සමාජ සCබලගැ0� අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) p ලංකාෙh  �¼කම �-දැgෙ� අzලාශෙය �o-වන ලද  C නැmම 
සංව	ධන ෙදපා	තෙ��ව �� අෙyIWත අරwY ෙකොෙතI Eරට ඉ-0 
7ෙ8ද; 

 (ii)  Cනැmම ප7ලාභ (සමෘv9 සහනාධාර) ෙව�ෙව වා	Wකව වැය වන wදල 
ෙකොපමණද; 



( 16 ) 

 

 (iii) ෙ� වනCට  Cනැmම ප7ලාභ ෙනොලබන එෙහ, එම ප7ලාභ අෙyIෂාෙව 
D¤න ප�V සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) (i)  ප�Xය කාලෙ6�  C නැmම ප7ලා� අපIෂපා½ව ෙතෝරා ගනා ලද බවට  
සෑ¾මකට ප,වෙද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ සඳහා අ�ගමනය කර� ලබන නව කමෙhදය කවෙ	ද; 

 (iii)  Cනැmම �ලධාR හා ප7ලා� ෙvශපාලන අරwY සඳහා ෙයොදාග, බව 
��ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඉ Rෙ6� එබ¼ �යාව වළIවා ගැ�ම සඳහා ග� ලබන 
�යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (v)  Cනැmම අරwදල මෑතක� ස�මත කරන ලද ජා7ක Cගණන පනතට අ�ව 

Cගණනයට භාජනය කරෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනoද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1436/’18 

ග> අ. අරCv �මා	 මහතා,— නගර සැල�� හා ජල ස�පාදන අමාත2�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) නගර සැල�� හා ජල ස�පාදන අමාත2ාංශෙ6 සහ ජා7ක ජල ස�පාදන හා 
ජලාපවහන ම3ඩලෙ6 මා3ඩ
ක �ලධාR ව	ෂ 2010 Dට ෙ� දIවා 
කාලය �ළ රාජකාR අවශ2තා සඳහා සහ ෙලෝක බැං� ආධාර ඇ�� ෙv�ය 
හා Cෙv�ය ආෙයෝජන යටෙ, _ ව2ාපෘ½ ස�බධෙය Cෙvශගත _ 
අවසථ්ා සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එI එI �ලධාRයාෙ` නම, තන�ර, සංචාරය කරන ලද රට, සංචාරෙ6 
අරwණ, සංචාරෙ6 කාල nමාව, සංචාරය සඳහා w� Cයදම, (mව ¤කN ප, 
ගාස�්, යැt� �මනා හා ෙවන, �මනා) සහ ඒ සඳහා අරwදV සැප¿ ෙv�ය 
ෙහෝ Cෙv�ය ආයතන ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1533/’18 

ග> ඊ. සරවනපව මහතා,— නැවත ප ංs /aම, tන>,ථාපන, උ�> සංව	ධන 
සහ oE ආග!ක කට$� අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) $vධෙය °ඩාවට ප, උ�> පළාෙ, කාතා |
ක ප�V අÁදහෙස 
� වාස හා �වෙනෝපාය පහ�ක� ලැÂ ඇ7 ප�V සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත ප�V අÁදහෙස ආබා9ත ත,,වයට ප,_ව, කෙශේ>කා 
ආබාධවලට ලI_ව හා වෙයෝවෘvධ tvගලයට රජෙය ලබා � ඇ7   
සහන කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත (i) හා (ii)ට අ දාළව සහන ලබාE ව	ෂය,  නය හා සහන ��බඳ 
ලැ±ස�්වI ඉ Rප, කරෙද; 

 (iv) tන>,ථාපනය කර� ලැ�වෙ` � වෙනෝපාය වැඩසටහන �ළ tන	�වන 
හා සහන වැඩසටහ අත	ගත 0 7�ෙ3ද; 

 

 

 



( 17 ) 

 

 (v) එෙසේ න�, එම සහන ලබාE  න වකවා� හා ලබාE සහන ��බඳ 
Cසත්රයI  ඉ Rප, කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ෙදසැ�බ 04 වැ" අඟහ@වාදා 

වාsක ���> අෙyIෂා කරන පශ්න 
17/’18 

ග> ආනද අ¨,ගමෙ` මහතා,— ක	මාත හා වාjජ කට$� අමාත2�මාෙග 
ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) මහ�වර  ස�්Iකය �ළ ඇ7 nමාසoත ලංකා සෙතොස ශාඛා සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ශාඛාවල 
�නය කවෙ	ද; 
 (iii) 2010 ව	ෂෙ6 Dට ෙ� දIවා එම සෙතොස ශාඛාවල ෙසේවය සඳහා බඳවාග, 

tvගලයෙ` න�, 
�නය හා තන�> නාම කවෙ	ද; 
 (iv) එම බඳවා ගැ�� සඳහා අ�ගමනය කළ කමෙhදය කවෙ	ද;  
 (v) මහ�වර  ස�්Iකෙ6 ලංකා සෙතොස ශාඛා ජාලය t�V /aමට අමාත2ාංශය 

ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

58/’18 

ග> (ආචා	ය) බEල mණව	ධන මහතා,— wදV හා ජනමාධ2 අමාත2�මාෙග 
ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) 2015 අයවැය ෙයෝජනා අංක 209ට අ�ව, හ�බෙතොට වරාය හරහා යන 
w�E මා	ගෙයo, වා	Wකව ෙතV නැh 4,500 I ඇ�� ෙනෞකා 35,000 
භාCතා කර� ලබන බව සඳහ කර, ගැÃ> w�ෙv ෙතV සැපÄෙ� 
කා	යයට �Cnමට ෙපෞvග
ක අංශය  R ගවන බවට ෙයෝජනා කළ බව 
��ගෙද; 

 (ii) උIත ෙයෝජනාව පාෙයෝXක යථා	ථයI බවට ප,/aම සඳහා ෙමෙතI 
ෙගන ඇ7 �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (iii) උIත ෙයෝජනාව අ�ව, එg කා	යයට බලප, ලබා�ම සඳහා 
C�Cදභාවෙය $, ලං� කැඳ0ෙ� �යාව
යI අ�ගමනය කර� 
ලැ�ෙhද; 

 (iv) ඒ අ�ව, ගැÃ> w�ෙv ෙතV සැපÄමට බලප, ලබාග, පා	ශව්ක>ව 
ක�>ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

137/’18 

ග> ෙරෝoº �මාR Cෙ�ර,න මහ,!ය,— සමාජ �බසාධන හා පාථ!ක ක	මාත 
අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) ගෙVෙවල පෙvශෙ6 ඉහළ 
`ගල න! ගමI 7ෙබන බව,; 

 (ii) ෙමම ගෙ� බ�තර ප�V සංඛ2ාවI ග  ෙඩොV කපා �ව,වන බව,; 

 



( 18 ) 

 

 (iii) පව7න දැ¦ �යඟය, අwදව2 !ල ඉහළ යෑම සහ පවාහන ගාස්� ඉහළ යෑම 
ෙහේ�ෙව ෙ� වනCට එම ග�මානෙ6 ජනතාවම ක	මාතය කරෙගන 
යාෙ�� දැ¦ Eෂක්රතාවට ලI0 D¤න බව,; 

 එ�මා දෙනoද? 

(ආ) එෙසේ න�, එම ග�මානෙ6 �ව,වන ජනතාවෙ` ගැට¨ CසÅමට අමාත2ාංශය ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
179/’18 

ග> (ෛවද2) න
ද ජය7සස් මහතා,— අ9කරණ හා බධනාගාර ප7සංස්කරණ 
අමාත2�!යෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) 2012.11.10 වැ�  න වැ
කඩ බධනාගාරෙ6 DE_ ඝාතන ස�බධෙය 
ෙස0මට එවකට Cෂයභාර අමාත2වරයා CD ක!-වI ප, කර� ලැ�ෙhද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම  නය කවෙ	ද; 

 (iii)     එම ක!-ෙh සාමා¶කය ක�>ද; 

 (iv)    එම වා	තාව අමාත2වරයාට භාර E  නය කවෙ	ද; 

 (v)    එg වා	තාෙh අඩංm �	ෙvශ කවෙ	ද; 

 (vi)    එම �	ෙvශ �යා,මක කර 7ෙ8ද; 

 (vii)    එම ස�©	ණ වා	තාව සභාගත කරෙද; 

යන එ�!ය ෙමම සභාවට ද වෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

209/’18 

ග> උදය පභා, ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප,7 හා ආ	}ක 
කට$� අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ)  2015.09.01  න Dට 2017.07.31  න දIවා ජනා9ප7වරයා, අගාමාත2වරයා, 
කථානායකවරයා සහ අමාත2ව> සමඟ ෙයE� Cෙvශ සංචාර ද ඇ��ව එI එI 
පා	
ෙ�� මÆවරයා ෙයEY �ල Cෙvශ සංචාර සංඛ2ාව, අවෙරෝහණ 
��ෙවළට එ�මා  සභාගත කරෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

289/’18 

ග> ෙහේෂා Cතානෙ` මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප,7 හා ආ	}ක 
කට$� අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2005 ව	ෂෙ6 Dට ෙ� දIවා කාලය �ළ p ලංකා $ද හwදාව ෙව�ෙව 
ආහාර සඳහා මස ්ව	ග ලබාE සැප$�ක>වෙ` න� කවෙ	ද; 

 (ii) $ද හwදාව සඳහා මස ්සැප$�ක>ව ෙතෝරා ග� ලබන ආකාරය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම කාලය �ළ එI එI මස ්ව	ගය සඳහා වා	Wකව, ෙගවන ලද w� wදල 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ඒ සඳහා තවEරට, ෙග0මට ඇ7 wදල ෙකොපමණද; 

 (v) එම එI එI මස ් ව	ගෙ6 වා	Wක අවශ2තාවය ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 19 ) 

 

395/’18 

ග> «. රං¶, ද ෙසො±සා මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප,7 හා ආ	}ක 
කට$� අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) p ලංකා ජනා9ප7වරයාෙ` කා	ය ම3ඩලයට අ�මත කර ඇ7 
ස�බeකරණ ෙVක�ව> සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.01.02  න Dට ව,ම ජනා9ප7වරයා යටෙ, ප, කර ඇ7 
ස�බeකරණ ෙVක�ව> සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ස�බeකරණ ෙVක�ව> ප, කර ඇ7 Iෙෂේත කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ)  (i) එම එI එI ස�බeකරණ ෙVක�වරයාෙ` නම, අධ2ාපන �E�ක� හා 
ෙවන, �E�ක� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (ii) එI ස�බeකරණ ෙVක�වරෙයI සඳහා ෙගවන වැ-ප ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ අ�ව ප�Xය ව	ෂ ෙදක �ළ එම ස�බeකරණ ෙVක�ව> සඳහා දරා 
ඇ7 සමසත් �Rවැය ෙකොපමණද; 

 (iv)  අදාළ ස�බeකරණ ෙVක�ව> CD එම �Rවැයට සාෙyIෂව 
පමාණව, කා	යභාරයI  ඉ-කර 7ෙ8ද; 

 යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

468/’18 

ග> ච!ද C ෙ�DR මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) ෙ� වනCට p ලංකා අධ2ාපන පRපාලන ෙසේවෙ6 �$Iතව D¤න w� 
�ලධාR සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �ලධාRෙ` න�, තන�> නාම සහ ෙසේවා සථ්ාන ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට p ලංකා අධ2ාපන පRපාලන ෙසේවෙ6 පව7න tරyපා� සංඛ2ාව හා 
tරyපා� පව7න ෙසේවා සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iv)  එම tරyපා� �ර0මට අමාත2ාංශය CD තරඟ Cභාග පව,වා 7ෙ8ද; 

 (v) එෙසේ න�, එම Cභාගෙය සම, _ අයෙ` න� හා 
�නය කවෙ	ද;  
 (vi) එම �Rසට ප,0� ලබා�ම සඳහා ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ෙදසැ�බ 05 වැ" බදාදා 

වාsක ���> අෙyIෂා කරන පශ්න 
59/’18 

ග> (ආචා	ය) බEල mණව	ධන මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප7සංස්කරණ  
අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 210ට අ�ව, නැh සෑ�ෙ� හා ෙකොටස ්/aෙ� 
ක	මාතය සහ නැh අ¨,වැ¦යාව  Rගැ0මට හ�බ ෙතොට සහ 
��ණාමල පෙvශෙ6 රජෙ6 ඉඩ� ලබා�මට ෙයෝජනා කළ බව ��ගෙද; 

 (ii)  ස�්Iක ෙVක�වරයා CD සකස ් කර ඇ7 රජෙ6 �ල වා	තා අ�ව, 
හ�බෙතොට සහ ��ණාමල  ස�්Iකයo පව7න රජෙ6 ඉඩ� පමාණය 
ෙහIටයාර ෙකොපමණද; 



( 20 ) 

 

 (iii) රජය CD හ¼නාෙගන ඇ7, රජය ස� එg ඉඩ�ව
 ඵලදාÄ ෙලස 
උපෙයෝජනය කළ සහ ෙනොකළ ඉඩ� පමාණය ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 210ට අ�ව, ෙබදා E ඉඩ� පමාණය සහ ඒවා 
ෙබදා E tvගලය ක�>ද; �මන ෙකොෙvD යටෙ,ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

227/’18 

ග> ඩ`ලස ්ෙvවානද මහතා,— සමාජ සCබලගැ0� අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) wල7h  ස�්Iකය p ලංකාෙh ඉතාම,  �¼  ස�්IකයI බව,; 

 (ii) ෙමම  ස�්Iකෙ6 සමෘv9 සහනාධාර ලබාගැ�ම සඳහා ආසන වශෙය 
ප7ලා� 23,057I �E�ක� ලබන බව හ¼නාෙගන 7�ණද, ෙ� දIවා 
සහනාධාර ලබා� ඇ,ෙ, ප7ලා� 11,111කට පමණI බව,; 

 (iii) 2013 ව	ෂෙ6 සමෘv9 ප7ලා� ෙතෝරාගැ�ෙ�� කෙර±�ෙර±පN> 
පාෙv�ය ෙVක� ෙකොNඨාසෙ6, ගාම �ලධාR වස� 10ක හා tE�¦±>yt 
පාෙv�ය ෙVක� ෙකොNඨාසෙ6 ගාම �ලධාR වස� 13ක නැවත ප ංs /a� 
සඳහා අවසර ෙනොලද බැC, ඉහත ගාම �ලධාR වස� 23 /Dම 
ප7ලාzෙයI ෙතෝරා ෙනොගනා ලද බව,; 

එ�මා දෙනoද? 

(ආ) (i)  ෙ� ත,,වය �ළ සමෘv9 සහනාධාර ලබාගැ�ම සඳහා දැනට හ¼නාෙගන 
ඇ7 ප7ලා�ෙග ඉ7R ප7ලා� 11,946කට සමෘv9 සහනාධාර ලබා�ම 
සඳහා කට$� කරෙද; 

 (ii) ඉහත සඳහ කෙර±�ෙර±පN> හා tE�¦±>yt පාෙv�ය ෙVක� 
ෙකොNඨාසයo ගාම �ලධාR වස�වල D¤න සමෘv9 ප7ලා�ෙ` 
ත,,වය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
290/’18 

ග> ෙහේෂා Cතානෙ` මහතා,— නගර සැල�� හා ජල ස�පාදන අමාත2�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ර,නtර  ස�්Iකෙ6, ෙගොඩකෙවල, ෙhරහැර ජල ව2ාපෘ7යI ආර�භ 
/aමට සැල�� කළද එය අතරමග නවතා දමා ඇ7 බව,; 

 (ii) ඒ ෙහේ�ෙව එම පෙvශෙ6 ජනතාව දැ¦ °ඩාවකට ප,0 ඇ7 බව,;  

 එ�මා ��ගෙනoද? 

(ආ) (i) සැල�� කළ පR  එම ව2ාපෘ7ෙ6 ඉ /a� කට$� DE /aම ක¦න� 
කරෙද; 

 (ii) ඒ සඳහා ප7පාදන ෙවකර 7ෙ8ද;  

(iii) එෙසේ න�, එo ඉ /a� කට$� ආර�භ කර� ලබන  නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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414/’18 

ග> පvම උදයශාත mණෙසේකර මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ)  (i) ෙමොණරාගල  ස�්Iකෙ6 ෙසේවෙ6 ෙය� D¤න CEහVප7වරය  සංඛ2ාව, 
එI එI කලාප අධ2ාපන කා	යාල අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

  (ii) 2015 ජනවාR 08  ෙන ප�ව, එම CEහVප7වරයට ෙහෝ CEහVප7 
ෙසේවෙ6 ෙනොවන අයට ෙහෝ CEහVප7 ෙසේවෙ6 උසස0්� ලබා � 7ෙ8ද; 

  (iii) එෙසේ න�, උසස0්� ලබා � ඇ7 tvගලය අතර ෙvශපාලන ප�ගැ��වලට 
ලI_ව D¤ෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
442/’18 

ග> ජයත සමර0ර මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාත2�මාෙග 
ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) 2017.05.27  න ඇ7_ ගංව�ර හා නායයෑෙම, �ල,Dංහල පාෙv�ය 
 ෙVක� ෙකොNඨාසෙ6, ෙපොෙVෙගොඩ Dට ඉහළ ෙවVගම දIවා  ෙවන 
මා	ගෙ6 1 කYව නමැ7 පෙvශය නායයෑෙම ෙ� වනCට එම මා	ගය 
භාCතා කළ ෙනොහැ/ ත,,වයට ප,0 ඇ7 බව,; 

 (ii) ෙමම ත,,වය ෙහේ�ෙව එg මා	ගය පRහරණය කළ අංක 819G wEන, 
819H ගමෙ` ව,ත, 824 තැනෙහේන සහ 825 ඉහල ෙවVගම යන ගාම 
ෙසේවා ෙකොNඨාසවල �o¤ ඕම,ත ජනපදය, ඕම,ත ෙකොළjය, 
ග�පලකද, ව�ලාකද, wEන, බෙNගVල, තැෙහේන, සම§tර, ඉහල 
ෙවVගම, ගVලනwVල, ෙහේයාය සහ අටහ�Vෙහේන යන පෙvශවල  
10,000 - 15,000 I අතර ජනතාවI බරපතල °ඩාවකට ප,0 ඇ7 බව,; 

 (iii) ෙමම මා	ගය යථාව, /aමට දැනට /DE �යාමා	ගයI ෙගන ෙනොමැ7 
බව,; 

එ�මා දෙනoද? 

(ආ) (i) භාCතා කළ ෙනොහැ/ ෙසේ Cනාශ 0 ඇ7 උIත මා	ගය ක¦න! 
ප7සංසක්රණය /aමට �යවර ගෙද; 

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

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
495/’18 

ග> ච!ද C ෙ�DR මහතා,— පළා, සභා, පළා, පාලන සහ ~ඩා අමාත2�මාෙග 
ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) ඌව පළා, මා	ගසථ් මx පවාහන අ9කාRෙ6 පාලනය යටෙ, ධාවනය වන  
බසර්ථ සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ඌව පළා, මා	ගසථ් මx පවාහන අ9කාRෙ6 ෙසේවෙ6 �$� ෙසේවක 
සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එo දැනට ෙසේවෙ6 �$�  �ලධාRෙ` න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iv) ඌව පළා, පධාන අමාත2වරයා එම Êරයට ප,0ෙම අන�>ව, ෙ� දIවා 
එම අ9කාRෙ6 ලබා  ඇ7 »/යා සංඛ2ාව හා එම »/යාලාzෙ` න� හා 

�නය කවෙ	ද;  
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 (v) ව,ම පධාන අමාත2වරයා එම Êරයට ප,0ෙම අන�>ව ලබා� ඇ7 
බසර්ථ අවසර පත (Permits)  හා එම අවසර ප, ලබාE මා	ග හා 
tvගලයෙ` න� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (vi) ඒ සඳහා අ�ගමනය කළ කමෙhදය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

520/’18 

ග> ඉ ක අ�>vධ ෙහේර, මහතා,— wදV හා ජනමාධ2 අමාත2�මාෙග 
ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙ6 �රාබE ආදායම, දළ ෙv�ය �ෂප්ා තෙ6 ප7ශතයI ෙලස 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  2016 ව	ෂෙ6 E�ෙකොළ හා DගරN �ෂප්ාදනය මත පනවන ලද බE ම§ 
උපයාග, ආදායම දළ ෙv�ය �ෂප්ා තෙ6 ප7ශතයI ෙලස ෙකොපමණද; 

 (iii) ප�Xය ව	ෂයට සාෙyIෂව, ඉහත (i) සහ (ii) o ආදායම ��ෙව
 >�යV 
!
යන ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනoද? 

(ආ) (i)  2016 ව	ෂෙ6 ෙමෝVN මධ2සාර �ෂප්ාදනය rට	 ෙකොපමණද;  

 (ii) 2016 ව	ෂය සඳහා ම,පැ �ෂප්ාදනය අ¨7 ආර�භ /aමට සමාග�වලට 
නව බලපත ��, කර 7ෙ8ද; 

 (iii)  එෙසේ න�, එම බලපත සංඛ2ාව සහ එම සමාග�වල න� කවෙ	ද; 

 යන, එ�මා සඳහ කරෙනoද? 

(ඇ) (i) �රාබE �7ය යටෙ, වැටr� DE /aමට බලය ඇ7 ආයතනය හා එo 
අ9කාR බලය ඇ,ෙ, කා හටද; 

 (ii)  අ,අඩංmවට ප, �ත2ා�¸ල ෙනොවන �රා ස�බධෙය �7 කට$� 
/aම සඳහා අ9කාa බලය ඇ,ෙ, කා හටද; 

 (iii)  ඔ�ෙ` කා	යභාරය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

530/’18 

ග> වා�ෙvව නානායIකාර මහතා,— wදV හා ජනමාධ2 අමාත2�මාෙග 
ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) රෙN සමසත් බEව
 57 %I අයකර ග� ලබෙ p ලංකා ෙ	mව CD 
බව,; 

 (ii) ඉ වැ¦ බE ප7ශතයI වාහන ආනයන බE බව,; 
 (iii) බE ෙනොෙග0මට වාහන ආනයනක>ව CCධ උපකම භාCතා කරන බව,; 

 (iv) දැනට ��, කර ඇ7 අ7 Cෙශේෂ ගැසN �ෙhදනවලට අමතරව, 2015.02.10 
 නැ7 අංක 1901/3 ගැසN �ෙhදනය ම§ද, ෙමම ත,,වය මඟ හැර0මට 
�ෙයෝග පනවා ඇ7 බව,; 

එ�මා දෙනoද?  

(ආ) (i) ෙකෙසේ ෙවත,, 2015.09.22  නැ7 අංක 1933/6 ගැසN �ෙhදනෙය 
ජාවාර�ක>වට RD ෙලස කට$� /aමට අවසථ්ාව ලබා � ඇ7 බව,; 

 (ii) (අ) (iv)o සඳහ ගැසN �ෙhදනෙය ලබා E අ9කාR බලය මත ෙ	m 
�ලධාR අනාවරණය කරග, !ල අ�ෙව සඳහ වාහන 1000 
ස�බධෙය පaIෂණයI DE කළෙහො,, >�යV !
යන 8000කට අ9ක 
ආදායමI අය කර ගත  හැ/ බව,; 
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 (iii) ෙ	m අධ2Iෂ ජනරාVවරයාෙ` �ෙයෝගය අ�ව 2016.09.21  න Dය¨ ෙ	m 
පaIෂණය තාවකා
කව අ,o-0ෙම රටට Cශාල ආදායමI අo! 0 
ඇ7 බව,; 

එ�මා ��ගෙනoද? 

(ඇ) එෙසේ න�, (ආ) (iii)o සඳහ �ෙයෝගය අවලංm /aමට �යවර ගෙද යන 
එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ෙදසැ�බ 06 වැ" Aහස්පB�දා 

වාsක ���> අෙyIෂා කරන පශ්න 
202/’18 

ග> උදය පභා, ග�ම�ල මහතා,— wදV හා ජනමාධ2 අමාත2�මාෙග 
ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) 2015.01.09  න Dට 2017.11.30  න දIවා ඇමRක එIස, ජනපද 
ෙඩොලරයට සාෙyIෂව, p ලංකා >�යල �R¾ ඇ7 අගය ෙකොපමණද; 

 (ii) එg කාල වකවා�ව �ළ >�යෙV �R¾ම ෙහේ�ෙව ආ3�ෙh Cෙvශ ණය  
ඉහළ ෙගොස ්ඇ7 පමාණය >�යV ව
 ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

563/’18 

ග> අෙශෝක Óයත මහතා,— පළා, සභා, පළා, පාලන සහ ~ඩා අමාත2�මාෙග 
ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) මෑතක� C�>වා හRන ලද වයඹ පළා, සභාෙh පධාන අමාත2වරයා යටෙ, 
පැව7 අමාත2ාංශ, ෙදපා	තෙ�� සහ ෙවන, ව2වසථ්ා�ත ආයතන 
සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එI එI ආයතනවල න� හා 
�නය කවෙ	ද; 
 (iii) යහපාලන රජය බලයට ප,0ෙම අන�>ව, වයඹ පළා, සභාෙh පධාන 

අමාත2වරයා යටෙ, පාලනය _ ආයතන සඳහා බඳවාග� ලැ� ෙසේවකය 
සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) බඳවා ග� ලැ� ෙසේවකයෙ` න� හා බඳවාග, තන�> ෙව ෙව 
වශෙය සඳහ කරෙද; 

 (v) එෙසේ ෙසේවකය බඳවා ගැ�මට පළා, සභාව අ�ගමනය කර� ලැ� 
කමෙhදය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

578/’18 

ග> �ෂාර ඉ¼�V අමරෙසේන මහතා,— ක	මාත හා වාjජ කට$� 
අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ6 Dට ෙ� දIවා, p ලංකාවට /R�¤ ආනයනය /aම සඳහා වැය 
_ wදල, එI එI ව	ෂය අ�ව, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 
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 (ii) p ලංකාවට /R�¤ ආනයනය කර� ලබන සමාග�වල න� සහ ඔ�ෙ` 
�ෂප්ාදනවල න� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1365/’18 

ග> ��V හ¼ෙන,7 මහතා,— තැපැV, තැපැV ෙසේවා හා wස්
� ආග!ක කට$� 
අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) wvදර ��, කර, කVගත_ ප� එම wvදරවල ෙවෙළඳෙපොළ අගය w�ණත 

අගයට වඩා වැ¦වන බව,; 

 (ii) එම wvදර අෙලC කර Cශාල ආදායමI ලැ ය හැ/ බව,; 

 (iii) එබැC, එවැ� wvදර ��බඳව කාrන CගණනයI DEකළ $� බව,; 

 එ�මා ��ගෙනoද? 

(ආ) (i) එවැ� පැරj wvදර ෙතොගයI තැපැV ෙදපා	තෙ��ව ස�ව 7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ෙතොගය ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙමම  wvදර ෙතොගය අවසවරට Cගණනය කළ  නය කවෙ	ද; 
 (iv) තැපැV ෙදපා	තෙ��ව ස�ව පැව7ය $� ෙමම wvදර ෙතොගය දැනට 

පව7න සථ්ානය කවෙ	ද; 

 (v) එම wvදර ෙවන, ආයතනයකට පවරාෙගන ඇ,න� එයට ෙහේ�ව කවෙ	ද;   

 (vi) ෙමම wvදර අෙලCකර ආදායමI ලබා ගැ�ෙ� වැඩ��ෙවළI 7ෙ8ද;  

 (vii) එෙසේ න�, එම වැඩ��ෙවළ කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනoද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1385/’18 

ග> ෙh¨ �මා	 මහතා,— රාජ2 ව2වසාය හා මහ�වර නගර සංව	ධන 
අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ජනතා ව� සංව	ධන ම3ඩලය ස� ෙබෝ�¤ය ව�යා ෙ6 2002 ව	ෂෙ6�  
ෙසේවය කරන ලද ව� ක�ක>ව සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ව	ෂ 2000 Dට 2015 දIවා ෙමම ව�යාෙ6 ෙසේවය කර Cශාම ගැ_  �R! 
සහ කාතා ව� ක�ක>ව සංඛ2ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iii) එෙසේ Cශාම ගැ_ ක�ක>ව අතR ෙ� වනCට, ෙසේවා �$Iතයෙ` 
භාර අරwදV, ෙසේවක අ	ථසාධක අරwදV ප7ලාභ සහ Cශාම පාRෙතෝWකය 
ෙගවා ෙනොමැ7 ක�ක>ව සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම එI එI ක�ක>වාෙ` නම, 
යාප ංs සාමා¶ක අංකය, 
ෙසේ.�.භා.අරwදV, ෙසේ.අ. අරwදV සහ Cශාම පාRෙතෝWකෙ6 oඟ wදල ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද;    

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1454/’18 

ග> �සත tංs�ලෙ� මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප,7 හා ආ	}ක 
කට$� අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) මහවැ
 ගඟ w�දට වැෙටන සථ්ානෙ6 �o¤ පාල� �ෙන උyපා> පාලම යට w�E 
රළ ම§ සව්භාCකව සකස ් 0 ඇ7 වැ
පරය ඉව, /aමට ෙපෞvග
ක 
ව2ාපාRකෙය�ට බලපත ලබා � ඇ,ෙ, කවෙර�ෙ` �	ෙvශ මත ක�> CDද 
යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද?  

(ආ) (i) උyපා> පාලෙ� ආධාරක කY අසළ තැප, 0 ඇ7 w�E හා ගංගා !ශ 
වැ
පරය ඉව, කළ $� බවට Ô Cද2ා කැº� හා පතV කා	යාංශ වා	තාෙh 
සඳහ කර 7ෙ8ද; 

  (ii)  එෙසේ වැ
 ඉව, /aෙම උyපා> පාලෙ� ආධාරක කYවලට ෙහෝ එo 
පැවැ,මට හා�යI DE ෙනොවන බවට සහ7ක වෙද; 

  (iii)  එම සථ්ානෙය ගනා වැ
 ඍ�වම ඉ /a� සඳහා ෙයොදා ගැ�ම අ�මත 
කරෙද; 

  (iv)  ෙමම වැ
 පරය ඉව, /aෙම ග ෙÖ ජලය අ� කාලයට ගංගා ජලය හා w�E 
ජලය එI 0ෙම �රතරෙයම මහවැ
 ග ෙÖ ජලයට w�E ජලය !ශව 
පැව7ය හැ/ බව ��ගෙද; 

  (v) එම පාලම යට වැ
 කැº� අඛ3ඩව DE කරෙද; 

 යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1414/’18 

ග> ගා!º ෙලො�ෙ` මහතා,— මහානගර හා බසන්ාoර සංව	ධන අමාත2�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ)  (i)  නාගRක සංව	ධන අ9කාRයට පවරා ග� ලැ� මහරගම පාෙv�ය ෙVක� 
ෙකොNඨාසෙ6, ප��¤ය ගාම �ලධාR වසෙ� �o¤ ¶සරෙහේන ව,ත 
නමැ7 ඉඩෙ� හා ෙකොNටාව ගාම �ලධාR වසෙ� �o¤ �ලෙහේනව,ත 
නමැ7 ඉඩෙ� වපසRය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉඩ�වල ප	චසයක තIෙසේ> ව¤නාකම ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ� වනCට ෙමම ඉඩ� �වාස ඉ /a� සඳහා ෙපෞvග
ක සමාගමකට ෙහෝ 
ආයතනයකට C�ණා 7ෙ8ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම ඉඩ�වල ප	චසයක C�Y� !ල ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (v) ෙමම ඉඩ� ෙපෞvග
ක අංශයට C/ºෙ�� ෙවෙළදෙපොළ ව¤නාකම 
��බඳව සැල/
ම, 0 7ෙ8ද; 

 (vi) ෙමම ඉඩ�වල ඉ කර� ලබන �වාස C�ණ� ලබන !ල ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1425/’18 

ග> මයත  සානායක මහතා,— ස්වෙvශ කට$� අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) රජය CD මහජනතාවෙ` අවශ2තා සඳහා රජෙ6 කා	යාල �ළ� �ලධාR 
හw0ම සඳහා ස7පතා �ශs්ත කා	යාල  නයI හ¼වා � 7ෙ8ද; 



( 26 ) 

 

 (ii) ෙමම කා	යාල  නය ස�බධෙය චකෙVඛයI ��, කර 7ෙ8 න�, එය 
කවෙ	ද; 

 (iii) කා	යාල  නයI පකාශ කර 7ෙ8 න�, එම  නෙ6� කා	ය ම3ඩල »ස0්� 
හා ෙවන, »ස0්� පැවැ,0ෙම මහජනතාවට w�ණ�මට DEවන අපහ�තා 
ස�බධෙය ��ය� ෙයොදා 7ෙ8ද; 

 (iv)  �ශs්ත කා	යාල  නයo � පාෙv�ය හා  ස�්I කා	යාලවල උසස ්
�ලධාR ෙකොළඹ පධාන කා	යාලවලට කැඳව� ලබෙද;   

 (v) එෙසේ න�, එවැ�  නවල � මහජනතාවෙ` අවශ2තාවය ඉ- /aම සඳහා   
�යා,මක කර� ලබන සැල�� කවෙ	ද; 

 (vi) මහජනතාව ෙව�ෙව වඩා, ඵලදාÄ රාජ2 ෙසේවාවI ඉ- /aම සඳහා නව 
සැල��  �යා,මක වෙද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ෙදසැ�බ 07 වැ" /#රාදා 

වාsක ���> අෙyIෂා කරන පශ්න 
154/’18 

ග> ෙරෝoº �මාR Cෙ�ර,න මහ,!ය,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප,7 හා 
ආ	}ක අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i)  උමා ඔය සංව	ධන ව2ාපෘ7ය ෙහේ�ෙව  ෙබොෙහෝ �Rසකෙ` �වාසවලට 
හා� DE 0 ඇ7 බව,;  

 (ii) එෙසේ �වාස හා� � �Rෙස 220 ෙදෙන�ට Dය �වාස අතහැර දමා යන 
ෙලස දැ�� � ඇ7 බව,; 

 එ�මා දෙනoද?  

(ආ) (i)  එෙසේ �වාස අතහැර යන ෙලස දැ�� � ඇ7 �වාස o!යෙ` න� හා 

�නය කවෙ	ද; 

 (ii) �වාස අතහැර යෑමට ෙපර ඔ�ට ලබා E ෙපොෙරොE ෙමෙතI ඉ- 0 
ෙනොමැ7 බව දෙද; 

 (iii) °ඩාවට ප, 220I පමණ _ �වාස o!යෙ` ගැට¨ව CසÅමට අමාත2ාංශය 
ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

402/’18 

ග> «. රං¶, ද ෙසො±සා මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාත2�මාෙග 
ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) දIWණ අ9ෙhx මා	ගෙය ලැෙබන සාමාන2 මාDක ආදායම ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආදායම තැප, /aම සඳහා, අ9ෙhx මා	ගය සඳහාම _ XYමI 
පව,වාෙගන යෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම XYෙ� w� ෙශේෂය ෙකොපමණද; 

 (iv) 2017 ව	ෂෙ6 අෙගෝස�් මස ෙහෝ ආසන කාලෙ6� එම XYෙම ය� 
wදV පමාණයI රජය CD ලබා ෙගන 7ෙ8ද;  

 (v) එෙසේ න�, එම wදV පමාණය ෙකොපමණද; 
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 (vi) තැප, wද
 ෙමපමණ wදV පමාණයI ලබා ගැ�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

525/’18 

ග> ඉ ක අ�>vධ ෙහේර, මහතා,— �වාස හා ඉ /a� අමාත2�මාෙග 
ඇnමට,— (2) 

(අ) (i)  ජා7ක �වාස සංව	ධන අ9කාRෙ6 අ�මත ෙසේවක සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014.12.31  නට ජා7ක �වාස සංව	ධන අ9කාRෙ6 ෙසේවෙ6 �$Iත 
ස}්ර, අ�ය�, Cෙශේෂ ව2ාපෘ7 හා t�Yවන කා	ය ම3ඩලය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2017.09.30  නට ජා7ක �වාස සංව	ධන අ9කාRෙ6 ෙසේවෙ6 �$Iත 
ස}්ර, අ�ය�, Cෙශේෂ ව2ාපෘ7 හා t�Yවන කා	ය ම3ඩලය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) 2017.09.30  නට ඉහත එI එI කා	ය ම3ඩලෙ6  ෙසේවෙ6 �$Iත 
tvගලයෙ` නම, 
�නය, ප ංs ගාම �ලධාR වසම සහ පාෙv�ය ෙVක� 
ෙකොNඨාසය සඳහ ෙVඛනයI ඉ Rප, කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1109/’18 

ග> C¶ත ෙහේර, මහතා,— වාRමා	ග සහ ජල ස�ප, හා ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i)  ව,තල පාෙv�ය ෙVක�වරයා CD ව,තල පාෙv�ය ෙVක� 
ෙකොNඨාසෙ6 ඉ කරන ලද ගVඋ��ට රජෙ6 ෙගොඩනැXVල සඳහා වැය කළ 
wදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙගොඩනැXVල ඉ කරන ලvෙv �මන කට$,තI සඳහාද;  

 (iii) එම පෙvශෙ6 ද>ව ~ඩා�¤යI ෙලස භාCතා කරන ලද අදාළ Ô!ෙයo 
ෙගොඩනැXVල  ඉ /aම Cද2ා,මක පදනමI මත  �මකර 7ෙ8ද; 

 (iv) ෙ� වනCට අදාළ ෙගොඩනැXVල එI පැ,තකට ඇල0මට ලI0 ඇ7 බව,, 
ෙදොර ජෙනV හා අෙන�, ව¤නා දෑ ගලවා ෙගන ෙගොස ්ඇ7 බව,  දෙද; 

 (v) එg ෙගොඩනැXVෙV වැඩ කට$�  ෙ� වනCට �ම කර ඇත,, /DE 
පෙයෝජනයI ෙනොගැ�ම ස�බධෙය වග/ව $� tvගලයට එෙරoව 
ග� ලබන �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (vi) එම ෙගොඩනැXVල ෙ� වනCට වV  o 0 ඇ7 ත,,වයට ප,0ම 
ස�බධෙය ග� ලබන �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1129/’18 

ග> (මහාචා	ය) ආ× මාරDංහ මහතා,— CE
බල හා tන	ජන�ය බලශI7 
අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) ෙකරවල�¤ය පෙvශෙ6 ඉ කර ඇ7 බර ඉධන (HFO) ම§ දැනට 
�යා,මක වන බලාගාරය වසරක කාලයI �ළ ද0කෘත සව්භාCක වා$ 
(LNG) ම§ �යා,මක කර0ම සඳහා එකඟතාවයI 7�ෙද; 

 (ii) එම එකඟතාවය කඩ 0 7ෙ8ද; 
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 (iii) එම එකඟතාවය කඩ0ම ෙහේ�ෙව ලංකා CE
බල ම3ඩලයට DE0 ඇ7 
අලාභය ෙකොපමණද; 

 (iv) එg බලාගාරය ම§ ලංකා CE
බල ම3ඩලයට ලබා ෙදන CE
 ඒකකයක 
!ල �යම /aමට අදාළව ඇ7කර ගනා ලද එකඟතාවයට පටහැ�ව 
කට$� DEවන බව දෙද; 

 (v) XC�� පකාරව CE
 සැප$�කාර සමාගම �යා /aම තහ�>  /aම සඳහා 
ගනා �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (vi) එම එකඟතාවය පR  කට$� ෙනො/aම �සා ලංකා CE
බල ම3ඩලයට DE 
0 ඇ7 පා�ව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1426/’18 

ග> මයත  සානායක මහතා,— කෘWක	ම අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) p ලංකාෙh ඇ7 අසව්vදන ලද w� �Ã> ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

  (ii) ඒ අතR ෙ� වනCට 0 වගා කර ඇ7 �Ã> ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) p ලංකාෙh 7ෙබන tර �Ã> ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ඉඩ� වගා /aම සඳහා ක¦න� සැලැසම්I �යා,මක වෙද; 

 (v) 0 වගාව සඳහා අවශ2 Âජ හා ෙපොෙහොර �D පR  අපමාදව සැපÄමට 
�යාමා	ග ෙගන 7ෙ8ද; 

 (vi) 0 !ල� ගැ�ම සඳහා සකස ්කර ඇ7 සැල�� කවෙ	ද;   

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) (i) 0 වගාව සඳහා ත>ණ පරtර ඉ Rප, ෙනො0ම ෙහේ�ෙව DE වන ශම 
බලකාය අ�0ම ස�බධෙය /Dය� �යාමා	ගයI ෙගන 7ෙ8ද; 

 (ii) වගාවට අවශ2 යත ªත පහ� හා සහන !ල කමයකට ලබා �මට සැල�� 
කර 7ෙ8ද ; 

 (iii) ත>ණ පරtර කෘWක	මාතයට ෙයොw /aම සඳහා ආක	ෂºය සැලැසම්I 
�යා,මක වෙ න� , එය කවෙ	ද; 

 (iv) ෙගො0ෙ` ද>වට කෘWක	ම අංශෙ6 »/යා අවසථ්ා ලබා�ම සඳහා _ 
Cෙශේෂ  සැලැසම්I �යා,මක වෙද; 

         යන එ�මා සඳහ කරෙනoද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1437/’18 

ග> අ. අරCv �මා	 මහතා,— නගර සැල�� හා ජල ස�පාදන අමාත2�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2010 Dට ෙ� දIවා ජා7ක ජල ස�පාදන හා ජලාපවාහන ම3ඩලෙ6 
ෙv�ය හා Cෙv�ය අරwදV ලැ� ව2ාපෘ7 �යා,මක /aෙ�� භා3ඩ 
ඇන�� /aම සහ ත,,ව පa�ණ සඳහා �ලධාR Cෙvශගත _ 
අවසථ්ාවල එම Cෙvශ සංචාර ෙව�ෙව වැය _ wදල ම3ඩලෙ6 ෙහෝ 
ව2ාපෘ7ෙ6 �Rවැයට ඇ�ළ, වෙද; 

 (ii) ඒ ��බඳ Cසත්ර DයVල ඉ Rප, කරෙද; 

 (iii) ඇන�� කළ භා3ඩවල ත,,ව පa�ණ කට$� සඳහා �ලධාR වR වර 
Cෙvශගත 0ෙ�� ඔ�ෙ` ෙසේවා අවශ2තා ආවරණය කළද, එ± DEවන 
අ9ක පා�ව අවම කර ගැ�මට අදාළ භා3ඩ �යැ  ෙගවා ගැ�ම ෙහෝ එම 
භා3ඩ p ලංකා වරාය අ9කාRයට ෙගවා ත,,ව පaIෂණ කට$� DE 

/aම ෙකෙරo අවධානය ෙයොw කරෙද; 



( 29 ) 

 

 (iv) ෙනොඑෙසේ න�, භා3ඩ ත,,ව පaIෂණ කට$� DE /aම �jස �E� 
ෙවන, වැඩ��ෙවළI �යා,මක /aමට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1532/’18 

ග> ඊ. සරවනපව මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප,7 හා ආ	}ක කට$� 
අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 1999.05.17  න »/යා Cරoත උපා9ධාR සඳහා ප,0� ලබා �ෙ�� ෙසේවා 
ව2වසථ්ාව ඉ Rප, කර� ලැ�ෙhද; 

 (ii) ඉ අන�>ව 2005, 2012 යන ව	ෂවල� »/යා Cරoත උපා9ධාR සඳහා 
ප,0� ලබා �ෙ�� ෙසේවා ව2වසථ්ාව ඉ Rප, කර� ලැ�ෙhද; 

 (iii) උපා9ධාR සඳහා පRපාලන, කම ස�පාදන, සංව	ධන, සංචාරක හා 
අෙන�, Iෙෂේතයo වැඩබලන ෙශේj/ෙදවන ෙශේj පRපාලන �ලධාR 
වශෙය ප,0� ලබා � ඔ� සCබල ගැ0මට ෙනොහැ/ _ෙ6 මද; 

 (iv) “සංව	ධන සහායක” යන තන�ර පමණI උපා9ධාRට ලබා � ඊළඟ ෙසේවා 
උසස0්ම, ඊළඟ Cධායක තන�> ��බඳ /DවI සඳහ ෙනොකරෙ  
මද; 

 (v) Cෙශේෂෙය පළා, සභා යටතට ගැෙනන පළා, පාලන ආයතන සඳහා 
උපා9ධාR සහකාර පRපාලන �ලධාR/උපා9ධාR පRපාලන �ලධාR 
ප,/aම සඳහා �යවර ෙනොෙගන, ඔ� සCබල ෙනොගවා එම ආයතන 
 $Y කළ හැIෙI ෙකෙසේද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ෙදසැ�බ 08 වැ" ෙසන<රාදා 

වාsක ���> අෙyIෂා කරන පශ්න 
60/’18 

ග> (ආචා	ය) බEල mණව	ධන මහතා,— කෘWක	ම අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 211ට අ�ව, ÜපV �ප	 ෙපොසේyN (T.S.P.) 
�ෂප්ාදනය සඳහා ෙපෞvග
ක අංශය  Rගැ0මට අ�ගමනය කරන ලද 
�යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii) p ලංකාෙh ෙපොසේyN �9ෙයo, ශක2තා අධ2යනය ��බඳ සකසා ඇ7 
වා	තාවI ඉ Rප, කරෙද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද; 

 (iv) 1990 Dට ෙ� දIවා රාජ2 අංශය CD ෙපොසේyN �ෂප්ාදනය සඳහා ලබාE 
දායක,වය ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) රාජ2 අංශය ම§ ෙපොසේyN �ෂප්ාදනය සඳහා ලබා E දායක,වය ම§  
ෙපොෙහොර ආනයනයට යන Cයදම (වා	Wකව) කවර පමාණය/ අ�කර ග� 
ලැ�ෙhද;  

 

 



( 30 ) 

 

 (vi) ෙමම අයවැය ෙයෝජනාෙව ෙ� වනCට අ,ප, කරෙගන ඇ7 ප7ලාභ 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

292/’18 

ග> ෙහේෂා Cතානෙ` මහතා,— මහාමා	ග හා මා	ග සංව	ධන අමාත2�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) ර,නtර  ස�්Iකෙ6, වැ
ෙගෙපොල පාෙv�ය ෙVක� ෙකොNඨාසෙ6, අ�බැCල 
හ ෙ6 Dට රංවල හරහා උඩෙවල මා	ගය වසර ගණනාවක Dට අ�,වැ¦යා 
ෙනො/aම ෙහේ�ෙව දැ¦ ෙලස අබලව ඇ7 බව එ�මා දෙනoද? 

(ආ) (i) එම මා	ගය අය,වන ආයතනය කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම මා	ගය ගමනාගමනයට �E� වන ෙලස අ�,වැ¦යා /aමට 
සැල��කර 7ෙ8ද; 

 (iii) එෙසේ න�, අ�,වැ¦යා /aම ආර�භ කර� ලබන  නය සහ අවස /aමට 
ෙයෝ¶ත  නය කවෙ	ද;    

 (iv) එම මා	ගය සංව	ධනය /aම සඳහා ඇසත්ෙ��ගත wදල ෙකොපමණද; 

 (v) ෙ� වනCට එම wදV ෙවකර 7ෙ8ද;   

  යන එ�මා සඳහ කරෙනoද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

538/’18 

ග> වා�ෙvව නානායIකාර මහතා,— ක	මාත හා වාjජ කට$� 
අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) 2017 අෙපේV මස ෙකො�වල නගරෙ6 ස.ෙතො.ස. ශාඛාවI Cවෘත කළ බව,; 
එයට ඔබ�මාද සහභාx _ බව,  ��ගෙද;  

 (ii) එම ස.ෙතො.ස. ශාඛාව CD ��, කරන ලද Dය¨ම RDNප, ඉංÞD 
භාෂාෙව පමණI wදණය කරන ලද ඒවා බව දෙද; 

 (iii) එයට අමතරව ෙමම ශාඛාෙh පRගණක කට$� සඳහා උපෙvශකවරෙය� 
වශෙය බඳවාෙගන ඇ,ෙ, ඉ යා� ස�භවයI ඇ7 ßතාන2 
ජා7කෙය� බව ��ගෙද; 

 (iv) ෙ� සඳහා Cෙශේෂඥ දැ�ම ඇ7 p ලාං/කය අවශ2 තර� D¤ය�, 
Cෙvdකෙය� බඳවාගැ�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ඉංÞD භාෂාෙව පමණI wදණය කර� ලබන RDNප, භාෂාතෙය wදණය 
/aමට,, පRගණක කට$� සඳහා p ලාං/කය බඳවා ගැ�මට, අවශ2 �යවර 
ගෙද යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

765/’18 

ග> ච!ද C ෙ�DR මහතා,— සමාජ සCබලගැ0� අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) සමෘv9 වැඩසටහන යටෙ, “සමෘv9 Dyෙදොර” dෂ2,ව න! 
වැඩසටහනI �යා,මක වෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම වැඩසටහෙ අරwY කවෙ	ද; 

 



( 31 ) 

 

 (iii) 2010 ව	ෂෙ6 Dට ෙ� දIවා “සමෘv9 Dyෙදොර” dෂ2,ව ලැ� බEVල 
 ස�්Iකෙ6 dෂ2 dෂ2ාවෙ` න�, එI එI පාෙv�ය ෙVක� 
ෙකොNඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ඉ Rෙ6� දැනට වඩා වැ¦tර Dyෙදොර dෂ2,ව පමාණයI බEVල 
 ස�්Iකයට ලබා�මට අමාත2ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

981/’18 

ග> ඉෂාI ර�මා මහතා,— මහානගර හා බස්නාoර සංව	ධන අමාත2�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) අ�රාධtර  ස�්Iකෙ6, මහවැ
 කලාපයට අය, ගVනෑව නගරය ෙ� 
වනෙතI /DE සංව	ධන සැලැසම්කට භාජනය ෙනො_ නගරයI බව,; 

 (ii) ඉතාම ජනාg	ණ නගරයI වන ෙමය ප!7ෙය ෙතොර ත,,වයකට ප, 0 
ඇ7 බව,; 

 එ�මා දෙනoද?  

(ආ) ගVනෑව නගරය ප!7ෙය $, නගරයI බවට ප, /aෙ� වැඩකට$� ආර�භ 
කර� ලබන  නය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද?        

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
1006/’18 

ග> පvම උදයශාත mණෙසේකර මහතා,— වාRමා	ග සහ ජල ස�ප, හා ආපදා 
කළමනාකරණ අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� මඩකලtව  ස�්Iකෙ6 ප7සංසක්රණය 
කරන ලද ��, මධ2ම හා මහා පRමාණ වාRමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii) එI එI ප7සංසක්රණ කට$,ත සඳහා ඇසත්ෙ��ගත wදල ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප7සංසක්රණ කට$�  සඳහා ෙටඩ	 කැඳව� ලැ�ෙhද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙටඩ	 ලබාග, ෙකොතා,ක>වෙ` ෙVඛනයI 
ඉ Rප, කරෙද; 

 (v) ඉහත එI එI ව	ෂවලට අදාළ ප7සංසක්රණ කට$�වල ෙභෞ7ක හා |ල2 
පග7ය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (vi) එම ප7සංසක්රණ කට$�වලට අදාළ ශක2තා අධ2යන, පාRසRක සහ 
ඉං¶ෙ> වා	තා ඉ Rප, කරෙද;  

 (vii) එම ප7සංසක්රණ කට$�වල� ඉව, කරන ලද ෙරොමඩ, පස ් ෙහෝ වැ
 
සඳහා ෙටඩ	 කැඳව� ලැ�ෙhද; 

 (viii) එෙසේ න�, එම ෙටඩ	 ලබාග, ෙකොතා,ක>වෙ` ෙVඛනයI 
ඉ Rප, කරෙද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1453/’18 

ග> �සත tංs�ලෙ� මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප,7 හා ආ	}ක 
කට$� අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) මහවැ
 ගඟ w�දට වැෙටන ෙගෙ` පාලම ෙදපD උyපා> හා රාV�
 පාල� 
ෙදක �oටා ඇ,ෙ, මහවැ
 ග ෙÖ ශාඛා ජල මා	ග ෙදක ම7 බව එ�මා 

දෙනoද? 



( 32 ) 

 

(ආ) (i) උyපා> ශාඛා ඇළ මහවැ
 ගඟට ස�බධ වෙ මහවැ
 ග ෙ` 
මඩෙතN¤වලට ඉහ� හා රාV�
  ශාඛාව ස�බධ වෙ             
මනVආ>ව
 වන නw,, ෙගෙ` කලtෙh w�E ජලය මහවැ
 ගඟට !ශ 
0ම වැළෙකන පR  �oටා ඇ7 වැ
පරෙය වැ
 කැºමට පාෙv�ය 
ෙVක�ෙ` �	ෙvශ පR  ලබා � ඇ7 වැ
 කැº� බලපත පමාණය 
ෙකොපමණද; 

  (ii)  එම බලපතලා�ෙ` න�, 
�නය හා අ�මත වැ
 /$8 පමාණය ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

  (iii)  2016 á� හා 2018 මැ± Ô Cද2ා සâIෂණ හා පතV කා	යාංශය ��, කර 
ඇ7 සâIෂණ වා	තා ෙදෙකo �ටප, ඉ Rප, කරෙද; 

  (iv) එg වා	තාවල �	ෙvශ අ�ව වැ
 කැº� බලපත ලබා�මට පව7න බාධක  
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1497/’18 

ග> (මහාචා	ය) ආ× මාරDංහ මහතා,— Cෙvශ කට$� අමාත2�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2009 � ෙහෝ ආසන කාලයක� ලාඕස ් ජනරජයට පැ!ෙණන p 
ලාං/කයට mව ෙතො-පල 0සා (on arrival visa) ලබා ෙනොෙදන ෙම p 
ලංකා  රජය CD ඉVලා  ඇ7 බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම ඉVrම රාජතා�කව සාධාරණ වෙද; 

 (iv) p ලංකා රජය CD ෙවන, රාජ2යෙගද ෙ� ආකාරෙ6 ඉVrමI DE 
කර 7ෙ8ද; 

 (v) එෙසේ න�, එම රටවV කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනoද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 


