
(අටවැ� පා	
ෙ��ව - පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 4(11).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 4 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2016 ෙන*වැ�බ මස 25 වැ" /#රාදා 

2016 ෙදසැ�බ මස 03 වැ" ෙසන1රාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 

* 

�ද( අමාත)�මා,— ෙ,-ය ආදාය� පනත යටෙ/ ෙයෝජනාව,— 2016.11.25 "න ඉ"7ප/ 
කරන ලද, ආදාය� මත 9 බ: ස�බධෙය ,</ව බ:කරණය වැළැ>?ම සහ බ: ෙනොෙගවා 
මග හැBම වැළැ>?ම සඳහා C ලංකා පජාතාFක සමාජවා� ජනරජෙG ආHIව සහ 
Jලත ජනරජෙG ආHIව අතර,  2016 ඔ>ෙතෝබ	 මස 6 "න ඇM කරග/ N<Oම,  2006 
අංක 10 දරන ෙ,-ය ආදාය� පනෙ/ 97(1)(අ) වගMය යටෙ/ අ�මත කළ &�යැT ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරT. 

(අමාත) මHඩලෙG අ�මMය දවා MෙV.) 

 
* සල#ෙණ� හ5�ව6 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට;� ය. 

 

 

2016 ෙදසැ�බ මස 09 වැ" /#රාදා 

වාWක ���X අෙY>ෂා කරන පශ්න 
1063/’16 

ගX ප,ම උදයශාත aණෙසේකර මහතා,— සමාජ ස<බලගැ?� හා Oභසාධන 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) 2015.01.08 "නට සමෘ,fලාg සංඛ)ාව එ> එ> "සF්>කය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය  ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද; 

(ආ) (i) 2015 ව	ෂෙG� �ප ව)ාYතව m:කරන ලද සමෘ,f සn>ෂණ වා	තාවට අ�ව 
සමසත් සමෘ,fලාg සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඉහත වා	තාවට අ�ව එ> එ> "සF්>කෙG සමෘ,fලාg සංඛ)ාව ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iii)  ඉහත වා	තාව අ�ව සමෘ,f ආධාර ලබා�ම කපා හැෙරන පo( mpෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, සමෘ,f ආධාර ලබා�ම කපා හැෙරන පo( සංඛ)ාව එ> එ> 
"සF්>කය අ�ව ෙව ෙව වශෙය  ෙකොපමණද; 

 යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 

 



( 2 ) 

 

1094/’16 

ගX අෙශෝක tයත මහතා,— පවාහන හා m<( aව ෙසේවා අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) nග�ව - හලාවත මා	ගෙG, මා	ග අංක 907 යටෙ/ දැනට බසර්ථ ධාවනය 
කර� ලබන vෙපෝ කවෙ	ද; 

 (ii) එ> එ> vෙපෝව මw "නකට ධාවනය කර� ලබන බසර්ථ සංඛ)ාව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද; 

(ආ) ෙමම මා	ගෙG ෙප.ව. 4.00 mට ෙප.ව. 6.00 ද>වා සහ ප.ව. 5.00 mට රාx 9.00 ද>වා 
ෙපෞ,ග
ක බසර්ථ ධාවනය ෙනො?ම/, ප.ව. 5.00 mට එම ෙපෞ,ග
ක බසර්ථ mය 
ගම වාර ෙවනYzව, මාර<ල සහ මාද�ෙY නගර ද>වා පමණ> m: {7ෙම 
ගමනාතය ද>වා ගම ගනා ම| <ශාල }ඩාවකට ල> වන බව එ�මා 
දෙනjද? 

(ඇ) ෙමම බස ් රථ ෙසේවය භා<තා කරන ම| <ශාල }ඩාවකට ල>වන බැ<,        
ෙප.ව. 4.00 mට ෙප. ව. 6.00 ද>වා සහ ප.ව. 5.00 mට රාx 9.00 ද>වා අවම වශෙය 
පැය භාගයකට වර> ලංගම බස ් රථය> ඉහත මා	ගෙG ධාවනය {Bමට �යවර 
ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද; 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ෙදසැ�බ මස 10 වැ" ෙසන1රාදා 

වාWක ���X අෙY>ෂා කරන පශ්න 
1064/’16 

ගX ෙ>. කාද	 මස්තා මහතා,— ඉඩ� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය හා වo�යා ප ෙ,ශවල &,ධෙය අවතැ9 පo( 700> දැනට 
වo�යා "සF්>කෙG තාHv>�ල� ගාම �ලධා7 වසමට අය/ 
MXනාව��ල� ගෙ� �ව/වන බව/;  

 (ii) ව	ෂ 1995/96 කාල වකවා�ෙ�� ඔoට ලබා: ඉඩ�වල දැනට ස�්ර 
�වාස  ඉ"කර �ව/වන න�/, ෙ� ද>වා {m: ඉඩ� ඔYzව> ලබා � 
ෙනොමැM බව/; 

 එ�මා දෙනjද?  

(ආ) (i) ඔoට ඉඩ� ඔYz ලබා�ම සඳහා  රජය ෙමෙත> ෙගන ඇM �යාමා	ග 
කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම ඉඩ� ��බඳ ගැට� සඳහා ස�්ර <ස�ම> ලබා �මට රජය <m ඉ"7ප/ 
කර� ලබන  <ස�� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේන�, ඒ මද?  

1150/’16 

ගX (ෛවද)) ක<ද ෙහේෂා ජයව	ධන මහතා,— පා	
ෙ�� පMසංස්කරණ හා 
ජනමාධ) අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) ජාඇල, ඒකල පෙ,ශෙG C ලංකා aව<:
 සංසථ්ාව ස� ඉඩම> MෙVද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ඉඩෙ� M� යකඩ ��� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ� වන<ට ඉM7ව ඇM යකඩ ��� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 



( 3 ) 

 

 (iv)  යකඩ ��� ඉව/ {Bමට අමාත)ාංශය <m ෙටඩ	 කැඳ?� m: කර ය� 
වැඩසටහන> "ය/ කර MෙVද; 

 (v)  යකඩ ��� ඉව/ {Bෙ�� ය� වංචාව> m:? MෙV න�, අදාළ z,ගලයට 
හා ආයතනවලට එෙරjව පB>ෂණය> පැවැ/?මට කට&� කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1218/’16 

ගX ඩලස් අලහYෙපXම මහතා,— පළා/ සභා හා පළා/ පාලන අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) පළා/ පාලන ආයතන <OXවා හැර මැMවරණ ෙනොපව/වා ගතව ඇM 
කාලය වසර 1½ ඉ>මවා ඇM බව එ�මා ��ගෙද; 

 (ii) නව පළා/ පාලන මැMවරණ පනත පකාරව, පONය රජය <m cමා �	ණය 
ෙකො#සම ප/ කර� ලැ� "නය; ෙකො#සෙ� කාලය අවස 9 "නය සහ එම 
ෙකො#සෙ� �	ෙ,ශ සළකා බැ�ෙම අන�Xව නව cමා �	ණය සjත 
ෙකො�ඨාස ගැස� කර� ලැ� "නය; ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) (i) ව/ම රජය <m cමා �	ණය ෙකො#සම ප/කර� ලැ� "නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඔo ෙවත ලැ� M� සංෙශෝධන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අදාළ සංෙශෝධන ඉ"7ප/ කළ "නය, z,ගලT හා ආයතන කවෙ	ද; 

 (iv) �වැර"ව �	ණය කළ බවට ��ග/ සංෙශෝධන ෙනොමැM පළා/ පාලන 
ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iv) j සඳහ පළා/ පාලන ආයතනවල න� කවෙ	ද; 

 (vi)  එම පළා/ පාලන බලපෙ,ශ සඳහා මැMවරණ පැවැ/?මට කට&� 
කරෙද; 

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ජනවා  මස 10 වැ" අඟහ@වාදා 

වාWක ���X අෙY>ෂා කරන පශ්න 
528/’16 

ගX �,fක පMරණ මහතා,— පාථ#ක ක	මාත අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ)  (i) ව	ෂ 2015 වන<ට ශ � ී ලංකාෙ� ග�#7ස ් වගා කර� ලැ� �# ප �මාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2010 mට 2015 ද>වා වසර පහ �ළ ග�#7ස ්�ෂප්ාදනය, ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය {ෙලෝග �ෑ� ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය <m ෙගො?ෙග සෘ�වම ග�#7ස ්#ල� ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, පONය වසර පහ �ළ රජය <m #ල� ග/ ග�#7ස ්ප �මාණය, 
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ)  (i) ග�#7ස ්�ෂප්ාදනය ඉහළ දැnමට රජය �යවර ගෙද; 



( 4 ) 

 

  (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

 යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

709/’16 

ගX එස.් <යාෙ("ර මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (3) 

(අ) 2015 ජනවා7 8 වැ� දා mට හ�වා ෙදන ලද "න 100 වැඩසටහන ආර�භෙG mට අද 
ද>වා අධ)ාපන අමාත)ාංශෙG O� ෙසේවක ප/?� ලබා � MෙVද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) (i) එම ප/?� ලබා�ෙ�� සලකා බැ� O:Oක� කවෙ	ද; 

 (ii) එෙලස ප/?� ෙකොපමණ සංඛ)ාව> ලබා � MෙVද; 

 (iii) එම ප/?� සංඛ)ාව එ> එ> "සF්>කය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (iv) එම ප/?� ලබා � ඇM ෙදමළ ජාMක O� ෙසේවකය සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

723/’16 

ගX �. රං�/ ද ෙසොTසා මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජාMක පMප/M හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (4) 

(අ)  (i) ෙ� වන<ට C ලංකාෙ� ෙ,-ය හා <ෙ,-ය ණයබරතාවය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)  �� ණයබරතාවය ජාMක  ආදායෙ� පMශතය> ෙලස ෙකොපමණද; 

 (iii)  එම පMශතය 2004 ව	ෂය වන<ට M� ණයබරතාවෙG පMශතයට වඩා අIද 
වැvද; 

 (iv)  එම ණය ෙග?මට රජය ෙයෝජනා කරන �යවර කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) මෑතක mට එම ණයබරතාවය ��බඳව ජාMක පMප/M හා ආ	�ක කට&� 
අමාත)ාංශය මw ෙමරට <ද�/ හා ��ත මාධ) හරහා දැ?� පචාරය {Bම සඳහා 
ෙකොපමණ �දල> ෙවකර MෙVද යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) (i) එම දැ?ම පචාරය {Bම ෙව�ෙව රාජ) හා ෙපෞ,ග
ක �පවාj� 
මාධ)යට ෙව කර ඇM �දල ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) රාජ) හා ෙපෞ,ග
ක aව <:
 මාධ)යට ෙව කර ඇM �දල ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) "නපතා හා සM අත zව/ප/ සඳහා ෙව කර ඇM �� �දල ෙකොපමණද;   

යන තව:රට/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

811/’16 

ගX ච#ද < ෙ m7 මහතා,— පළා/ සභා හා පළා/ පාලන අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (3) 

(අ) (i) ඌව පළා/ ව/ම පධාන අමාත)වරයා එම තන�රට ප/?ෙම පO පළා/ 
සභාෙ� <<ධ ආයතනවල ෙ� ද>වා z,ගලයට ලබා � ඇM ¢{යා සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 



( 5 ) 

 

 (ii) එම z,ගලයෙ£ න� හා ¢{යා ලබා � ඇM ආයතන ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (iii) ¢{යා ලබා �ම සඳහා අ�ගමනය කර ඇM �යාමා	ගය කවෙ	ද; 

 (iv) එම ¢{යා අවසථ්ා ෙ,ශපාලන ප>ෂ ෙ¤දය{ ෙතොරව ලබා � MෙVද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?   

828/’16 

ගX O�( හ�ෙන/M මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංව	ධන අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (3) 

(අ) (i) j¥රාන c� ක�හලට අය/ ඉඩ�වල උ> වගා ෙනොකරන කාලවල� සහ 
උ> වගා ෙනොකරන ෙකොටසව්ල <ක(ප ෙබෝගය> ෙලස ? වගාව කළ හැ{ 
බව ��ගෙද;  

 (ii) c� ක	මාතයට {m: හා�ය> m: ෙනොවන ෙලස �X¦ෙචෝල යාෙG සහ 
�ඝවා} කලාපෙG ? වගාවට �යවර ගත හැ{ බව �B>ෂණය කර MෙVද;  

 (iii) දැනට j¥රාන c� සමාගම කළමනාකරණය කර� ලබන ග(ඔය වැ<
  
සමාගම <m උ> වගාව හැර ? වගාව ෙහෝ ෙවන/ වගාව> m: කරන 
ෙගො?ෙ£ ඉඩ� ය� අ/ප/ කර ගනා බවට 
� එවා ඇM බව දෙද; 

  (iv) උ> වගාවට හා� ෙනොවන ෙලස ? වගා කරන ෙගො?ෙ£ ඉඩ� ආර>ෂා 
කර �ෙ� වැඩ��ෙවළ> �යාවට නගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

898/’16 

ගX චම( රාජප>ෂ මහතා,— ගාnය ආ	�ක කට&� ��බඳ අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) 2015 යල හා මහ සහ 2016 යල යන කන �න �ළ� ලැ� �� ? අසව්ැන 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එT, ? අෙල< මHඩලය #ල� ග/ ? පමාණය එ> එ> "සF්>කය සහ 
ගබඩාව අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) මHඩලය <m ? {ෙලෝව> #ල� ග/ #ල කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) (i) 2016.07.31 "නට එම ගබඩාවල ඉM7 ? ඇM ? ෙතොග පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ගබඩාව
 <�ණා ඇM ? ෙතොග පමාණය ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ? ෙතොග #ල� ග/ z,ගලය ෙහෝ සමාග� සහ ඔoට ? ෙතොග අෙල< 
කළ #ල කවෙ	ද; 

 යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) (i) සෙතොස සහ ෙවන/ රජෙG ආයතන සඳහා ��/ කර ඇM ? ෙතොග පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (ii) z,ගලය සහ සමාග� සඳහා ? <�ණා ඇM ෙහේ�  කවෙ	ද; 

 (iii) ස/ව ආහාර සඳහා සහ ම/පැ �ෂප්ාදනයට ලබා � ඇM ? ෙතොග පමාණය 
සහ අෙල< කළ #ල ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනjද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 6 ) 

 

911/’16 

ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ,-ය ෛවද)  
අමාත)�මා

(අ) (i) 2007 වසෙ	 mට කැළ¨ය <ශව්<ද)ාලය, කථන හා ශවණ <ද)ාෙ�� න# 
m� අoX: <ෙශේෂ උපාf පාඨමාලාව> ආර�භ කළ බව/; 

 (ii) ෙමම උපාf පාඨමාලාව, පළ� වස7 පOව කථන හා භාෂා W{/සාව සහ 
ශවනෙ�දය න# <ද)ාෙ�� <ෙශේෂ පාඨමාලාව ෙදක> ෙලස න� කරන 
බව/; 

 (iii) කථන හා භාෂා W{/සාව හැදෑ� උපාfධා7, භාෂා W{/සකවX ෙලස 
ෙසෞඛ) අමාත)ාංශයට බඳවා ගනා බව/; 

 එ�මා දෙනjද? 

(ආ) ශවණෙ�� උපාfය ස�ª	ණ කර ඇM උපාfධා7 ෙසෞඛ) අමාත)ාංශයට  බඳවා 
ගැ�මට කට&� කරෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

931/’16 

ගX ච"ම ගමෙ£ මහතා,— <:
බල හා zන	ජන�ය බලශ>M අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) ලංකා <:
බල මHඩලය <m ෙපෞ,ග
ක අංශෙය <:
ය #ල� ගැ�ෙ�� 
ෙටඩ	 කා	ය පpපාpය අ�ගමනය කළ&� බව <:
බල පනෙ/ සඳහව 
ඇM බව දෙද; 

 (ii) ෙ� වනෙත> m: කර ඇM <:
ය #ල� ගැ�� සඳහා ෙටඩ	 කා	ය 
පpපාpය අ�ගමනය කර MෙVද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර අවසථ්ාවල�ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

937/’16 

ගX (මහාචා	ය) ආ« මාරmංහ මහතා,— <:
බල හා zන	ජන�ය බලශ>M 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) :� රjත දර උ� භා<තය පච
ත {Bම සඳහා <:
බල සහ zන	ජන�ය 
බලශ>M අමාත)ාංශය <m ෙගන ඇM �යවර කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ සඳහා ෙමෙත> m:කර ඇM ආෙයෝජනය ෙකොපමණද; 

 (iii) ජනතාවට වා¨ජ ම�ට# ඉධන දැව ලබා �ම පව	ධනය {Bම සඳහා රජය 
ෙගන ඇM �යවර කවෙ	ද;  

 (iv) ඉධන දැව වගා {Bෙ� ව)ාපෘM යටෙ/, ශාක වගා කර ඇM ¬� පමාණය 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

945/’16 

ගX උදය පභා/ ග�ම�ල මහතා,— <ෙ,ශ කට&� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) 2015.12.09 "න mට 2016.09.30 "න ද>වා 9 කාලය �ළ� ප/ කරන ලද 
තානාපMවරය, මහ ෙකොමසා7සව්රය, �ෙයෝජ) තානාපMවරය, 
�ෙයෝජ) මහ ෙකොමසා7සව්රය සහ එම ම�ටෙ� ෙවන/ තන�X දරන C 
ලංකා <ෙ,ශ ෙසේවයට අය/ �ලධා7 සහ <ෙ,ශ ෙසේවයට අය/ ෙනොවන 
�ලධා7 සංඛ)ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 
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 (ii) 2016.09.30 "න වන<ට ඉහත (i)j සඳහ වන තන�X දරන C ලංකා <ෙ,ශ 
ෙසේවය ට අය/ ෙනොවන �ලධා7ෙ£ න�, වෘ/ය O:Oක�, ඉහළම 
අධ)ාපන O:Oක� සහ ව	තමානෙG දරන තන�ර ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

948/’16 

ගX එස.් c. ���මාරණ මහතා,— පළා/ සභා හා පළා/ පාලන අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) මහවැ
 සංව	ධන ව)ාපෘMය �යා/මක?ෙම පO තලාව, ත®/ෙ/ගම, 
ග(නෑව හා ඉපෙලෝගම යන පාෙ,-ය ෙ(ක� බලපෙ,ශවල Oසාන �# 
සඳහා ෙව 9 �# භාගය කමෙය අI 9 බව/; 

 (ii)  ඊට ��යම> ෙලස එම පෙ,ශ ෙව�ෙව ආදාහනාගාරය> ඉ"කර ෙදන 
ෙලස ජනතාව ඔබ අමාත)ාංශෙය �	ඝ කාලය> ඉ(�� කළ බව/; 

 එ�මා දෙනjද? 

(ආ)  (i) ඉහත සඳහ ඉ(�ම ඉ±{Bම සඳහා, 2014 ව	ෂය සඳහා කලාවැව ආසනෙG 
සංව	ධනය සඳහා ෙව9 පMපාදනව
, එYපාවල Oසාන �#ෙG 
ආදාහනාගාරය> ඉ"{Bම ආර�භ කළ "නය කවෙ	ද; 

 (ii) ආදාහනාගාරය ඉ"{Bම සඳහා  ෙව කරන ලද �දල ෙකොපමණද;  

 (iii) එj ඉ"{B� අතරමග නතර කර ඇ/ෙ/ මද; 

 (iv) එj ඉ"{B� ස�ª	ණ කර ජනතා අTMයට ප/ කරන "නය කවදාද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1004/’16 

ගX වාOෙ,ව නානාය>කාර මහතා,— බධනාගාර පMසංස්කරණ, zනX/ථාපන, 
නැවත ප"ංW {Bම හා j: ආග#ක කට&� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) &,ධෙය පOව සරණාගත කඳoXවල �ව/වන ෙදමළ ජනතාවට අය/ 
රත <ශාල පමාණය> කoX ෙහෝ භාරෙG තබා MෙVද; 

 (ii) ෙමම රත තැප� ගණනය කර MෙVද; 

 (iii) එම z,ගලයෙ£ රත ෙමෙත> ඔo ෙවත ය� ලබා � ෙනොමැM බවට 
පැ#¨
 කර MෙVද; 

 (iv) ඉහත (i) ස�බධෙය පවMන ෙතොර�X කවෙ	ද;  

 (v) එම j#ක�පෑම �රාකරණය {Bම සඳහා රජය මw ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

529/’16 

ගX �,fක පMරණ මහතා,— පාථ#ක ක	මාත අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) ව	ෂ 2015 වන<ට ශ � ී ලංකාෙ� සා">කා වගා කර� ලැ� �# ප �මාණය 
ෙකොපමණද; 

  (ii) 2010 mට 2015 ද>වා වසර පහ �ළ සා">කා �ෂප්ාදනය, ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය {ෙලෝග �ෑ� ෙකොපමණද; 

  (iii) රජය <m ෙගො?ෙග සෘ�වම සා">කා #ල� ගෙද; 
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  (iv) එෙසේ න�, පONය වසර පහ �ළ රජය <m #ල� ග/ සා">කා ප �මාණය, 
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ)  (i) සා">කා �ෂප්ාදනය ඉහළ නැං?මට රජය �යවර ගෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

 යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

901/’16 

ගX O�( හ�ෙන/M මහතා,— අfකරණ අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) අfකරණ ෙර�සට්ා	 II වන ෙශේ̈ ෙG තන�ර, <ධායක ම�ටෙ� තන�ර> 
ෙලස සළකෙද; 

 (ii) අfකරණ ෙර�සට්ා	 III වන ෙශේ̈ ය සඳහා බඳවා ගැ�ෙ�� සzරා
ය &� 
O:Oක� කවෙ	ද; 

 (iii) කළමනාකරණ සහකාර, ලµ ෙ(ඛක සහ භාෂා ප7ව	තක වැ� සමාතර 
ෙශේ̈ ව
 අfකරණ ෙර�සට්ා	 II වන ෙශේ̈ යට බඳවා ගැ�ම ෙව�ෙව 
ස��ඛ පB>ෂණ සඳහා කැඳවා MෙVද; 

 (iv) අfකරණ ෙර�සට්ා	 III වන ෙශේ̈ ෙG �ලධා7 200 > පමණ II වන 
ෙශේ̈ ෙG තන�ර සඳහා ඉ(��කර M¬ය�, ඒ ��බඳව ෙනොසළකා ඉහත  
(iii)j සඳහ �7ස ස��ඛ පB>ෂණයට කැඳ?ම මw ඔoට 
අසාධාරණය> m: ෙනොවෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

534/’16 

ගX �,fක පMරණ මහතා,— කෘ¶ක	ම අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) ව	ෂ 2015 වන<ට C ලංකාෙ� ක�� වගා කර� ලැ� �# ප �මාණය 
ෙකොපමණද;   

 (ii) 2010 mට 2015 ද>වා වසර පහ �ළ ක�� �ෂප්ාදනය, ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය {ෙලෝග �ෑ� ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය <m ෙගො?ෙග සෘ�වම ක�� #ල� ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, පONය වසර පහ �ළ රජය <m #ල� ග/ ක�� ප �මාණය 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනjද? 

 (ආ) (i) ක�� �ෂප්ාදනය ඉහළ නැං?මට �යවර ගෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) (i) ෙ� වන<ට ශ � ීලංකාවට  ක�� ආනයනය කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, පONය වසර පහ �ළ ආනයනය කළ ක�� ප �මාණය, ව	ෂය අ�ව  
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ශ � ීලංකාව ක�� අපනයනය කරෙද; 

 

 

 



( 9 ) 

 

 (iv) එෙසේ න�, පONය වසර පහ �ළ අපනයනය කළ ක�� ප �මාණය, ව	ෂය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ජනවා  මස 11 වැ" බදාදා 

වාWක ���X අෙY>ෂා කරන පශ්න 
535/’16 

ගX �,fක පMරණ මහතා,— කෘ¶ක	ම අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) ව	ෂ 2015 වන<ට C ලංකාෙ� ෙසෝයා ෙබෝංW වගා කර� ලැ� �# ප �මාණය 
ෙකොපමණද;    

 (ii) 2010 mට 2015 ද>වා කාලය �ළ ෙසෝයා ෙබෝංW �ෂප්ාදනය, ව	ෂය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය {ෙලෝග �ෑ� ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය <m ෙගො?ෙග සෘ�වම ෙසෝයා ෙබෝංW #ල� ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, පONය වසර පහ �ළ රජය <m #ල� ග/ ෙසෝයා ෙබෝංW 
ප �මාණය, ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) (i) ෙසෝයා ෙබෝංW �ෂප්ාදනය ඉහළ නැං?මට රජය �යවර ගෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

910/’16 

ගX O�( හ�ෙන/M මහතා,— බධනාගාර පMසංස්කරණ, zනX/ථාපන, 
නැවත ප"ංW {Bම හා j: ආග#ක කට&� අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) &,ධෙය අවතැ9ව ¢· mpන වo�යාව, zංෙතො�ට� කඳoර <වෘත 
කරන ලද "නය කවෙ	ද; 

 (ii)  එම කඳoර තවම/ පව/වාෙගන යෙද;  

 (iii) එෙසේ න�, දැනට එම කඳoෙ	 ප"ංWකXව සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එයට වැm{�, ජල සහ <:
ය පහOක� ලබා � MෙVද; 

 (v) එම අවතැ9ව ෙවන/ සථ්ානයක ස�්ර වශෙය ප"ංW {Bෙ� 
 ෙයෝජනාව>  ඉ"7ප/ව MෙVද; 

 (vi)  එෙසේ න�, එය කවෙ	ද; 

 (vii) වසර ගණනාව> වo�යාෙ� ජන �<තයට ¸X? mpන එම ජනතාව mංහල - 
ෙදමළ සංj¹යාව Oර{# එම පෙ,ශෙG �ව/වන බැ<, ඔoට එම 
සථ්ානෙGම �වාස සංº	ණය> ඉ"කර ප"ංW කර?මට ඇM ෙනොහැ{යාව 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

537/’16 

ගX �,fක පMරණ මහතා,— කෘ¶ක	ම අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) ව	ෂ 2015 වන<ට ශ � ීලංකාෙ� උ� වගා කර� ලැ� �# ප �මාණය ෙකොපමණද;    



( 10 ) 

 

 (ii) 2010 mට 2015 ද>වා වසර පහ �ළ උ� �ෂප්ාදනය, ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය {ෙලෝග �ෑ� ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය <m ෙගො?ෙග සෘ�වම උ� #ල� ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, පONය වසර පහ �ළ රජය <m #ල� ග/ උ� ප �මාණය, ව	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) (i) උ� �ෂප්ාදනය ඉහළ නැං?මට රජය �යවර ගෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

2017 ජනවා  මස 13 වැ" /#රාදා 

වාWක ���X අෙY>ෂා කරන පශ්න 
547/’16 

ගX �,fක පMරණ මහතා,— ක	මාත හා වා¨ජ කට&� අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (3) 

(අ) (i) ශ � ීලංකාව �ළ ර හා 7� ක	මා තෙG �&� <ශාල �7ස> mpන බව/;    

 (ii) ර හා 7� #ල ඉහළ යාම හා ෙවන/ ෙහේ» �සා ෙමම ක	මාතය ¬ඳ 
වැෙට# පවMන බව/; 

 (iii) ෙමම ක	මාතෙG �&�9වට ¢{යා අj#?ෙ� අවදානම> ඇM බව/; 

එ�මා ��ගෙනjද? 

(ආ) (i) උ>ත ක	මාතෙG �&� z,ගලය සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම z,ගලයට නව ක	මාත "&�කර ගැ�මට රජෙය සහන ලබා�මට 
කට&� කර MෙVද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම සහන කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) (i) ර හා 7� #ල පාලනයට රජෙය ක �යිාමා	ග ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ක �යිාමා	ග කවෙ	ද;  

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

680/’16 

ගX �,fක පMරණ මහතා,— කෘ¶ක	ම අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂය �ළ C ලංකාවට ආනයනය කළ ½:X හා මා:X පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) C ලංකාවට ½:X හා මා:X ආනයනය කරන පධාන රටව( කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනjද? 

(ආ) (i) C ලංකාව �ළ ½:X හා මා:X වගා කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එය C ලංකාෙ� අවශ)තාවෙය ෙකොපමණ පMශතය>ද; 



( 11 ) 

 

 (iii) ½:X හා මා:X වගා ෙනොකරෙ න�, ඒ මද; 

 (iv) C ලංකාව �ළ ½:X හා මා:X වගාව ව)ාYත {Bමට රජය ගනා �යවර 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ජනවා  මස 24 වැ"  අඟහ@වාදා 

වාWක ���X අෙY>ෂා කරන පශ්න 
682/’16 

ගX �,fක පMරණ මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංව	ධන අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) රාජ) හා ෙපෞ,ග
ක බැං�වල ආර>ෂක ෙසේYz ෙසේවාව සඳහා අයකර� 
ලබන ගාස�් ඉහළ දමා ඇM බව/; 

 (ii) එT පා7ෙභෝNකය අපහOතාවයට ප/? ඇM බව/;  

එ�මා දෙනjද? 

(ආ) (i) ආර>ෂක ෙසේYz සඳහා අයකරන ගාස�් ඉහළ දැnමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (ii) පා7ෙභෝNකයට අමතර  වරපසාද ලබා ෙදෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම වරපසාද කවෙ	ද; 

 (iv) ෙමම ෙසේවාෙ� ගාස�් පහත දැnමට කට&� කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

695/’16 

ගX �,fක පMරණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ,-ය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) C ලංකාවට වා	¶කව අවශ) ෙව�වැ( පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පමාණෙය රට �ළ �පදවන පMශතය ෙකොපමණද; 

 (iii) ආනයනය කරන පමාණය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) (i) රටට අවශ) ෙව�වැ( පමාණය වගා {Bමට කට&� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ඇM වැඩ��ෙවළ කවෙ	ද; 

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ජනවා  මස 25 වැ" බදාදා 

වාWක ���X අෙY>ෂා කරන පශ්න 
697/’16 

ගX �,fක පMරණ මහතා,— ක	මාත හා වා¨ජ කට&� අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) ලා>ෂා ආ¾ත �ෂප්ාදන ක	මාතය �<කාව කරග/ �7ස ෙ� වන<ට එම 
ක	මාතෙය ඉව/ ෙව# mpන බව/; 



( 12 ) 

 

 (ii)  අ�දව) හා ෙවළඳෙපොළ ��බඳව ගැට� පවMන බව/; 

 (iii) ෙමම ක	මාතයට රටට <ශාල <ෙ,ශ <�මය> ෙගන ආ හැ{ බව/; 

එ�මා දෙනjද? 

(ආ) (i) ලා>ෂා �ෂප්ාදන අපනයනය කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, 2015 වසර �ළ ලබාග/ අපනයන ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) අපනයනය ෙනොකරෙ න�, අපනයනය {Bමට කට&� කරෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක mටද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) (i) රට �ළ ලා>ෂා ක	මාතයට අවශ) ෙවළඳෙපොළ z�( {Bමට රජය �යවර 
ෙගන MෙVද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

698/’16 

ගX �,fක පMරණ මහතා,— පාථ#ක ක	මාත අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂය �ළ C ලංකාවට ආනයනය කරන ලද ෙකො/තම(
 පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  C ලංකාව ෙකො/තම(
 ආනයනය කරන පධාන රටව( කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) (i) C ලංකාව �ළ ෙකො/තම(
 වගා කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එය C ලංකාෙ� අවශ)තාවෙය ෙකොපමණ පMශතය>ද; 

 (iii) ෙකො/තම(
 වගා ෙනොකරෙ න�, ඒ මද; 

 (iv) C ලංකාව �ළ ෙකො/තම(
 වගාව ව)ාYත {Bමට රජය ගනා �යවර 
කවෙ	ද;  

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ජනවා  මස 26 වැ" Aහස්පB�දා 

වාWක ���X අෙY>ෂා කරන පශ්න 
699/’16 

ගX �,fක පMරණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ,-ය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇcමට,— (2) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂය �ළ C ලංකාව ආනයනය කළ O: හ� හා ර/ හ� පමාණය 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)  C ලංකාව O: හ� හා ර/ හ� ආනයනය කරන පධාන රටව( කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) (i) C ලංකාව �ළ O: හ� හා ර/ හ� වගා කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එය C ලංකාෙ� අවශ)තාවෙය ෙකොපමණ පMශතය>ද; 

 (iii) O: හ� හා ර/ හ� වගා ෙනොකරෙ න�, ඒ මද; 

 



( 13 ) 

 

 (iv) C ලංකාව �ළ O: හ� හා ර/ හ� වගාව ව)ාYත {Bමට රජය ගනා 
�යවර කවෙ	ද;  

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

847/’16 

ගX �,fක පMරණ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජාMක පMප/M හා ආ	�ක කට&� 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) අ�පාර "සත් �>ිකෙG, පාන�ප/�ව ප �ෙ,ශෙG, ව� mංහලය �ව/ වන 
ග �ාම �ලධා7 වස� කවෙ	ද; 

 (ii) එම පෙ,ශෙG දැනට �ව/වන z,ගලය සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) (i) එම ජනතාවට අධ)ාපන, උසස ් අධ)ාපන හා ෙසෞඛ) යන À
ක අවශ)තා 
ඉ±කර ගැ�ෙ� අTMය රජය <m  තහoX කර MෙVද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) උ>ත ජනතාවෙ£ සංසක්ෘMක අනන)තාවය හා පාර�ප7ක උXමය 
¢කෙගන �ව/?ම සඳහා රජය අ�ග �හය ලබා � MෙVද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒවා කවෙ	ද; 

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ජනවා  මස 27 වැ" /#රාදා 

වාWක ���X අෙY>ෂා කරන පශ්න 
848/’16 

ගX �,fක පMරණ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජාMක පMප/M හා ආ	�ක කට&� 
අමාත)�මාෙග ඇcමට,— (1) 

(අ) (i) මාතෙ( "සF්>කෙG, වහෙකෝ�ෙ� පෙ,ශෙG, පෘ�|c ස�භවය> සjත 
z,ගලය �ව/වන ගාම �ලධා7 වස� කවෙ	ද; 

 (ii)  දැනට එම පෙ,ශවල �ව/වන z,ගලය සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම z,ගලය ලංකාෙ� ෙවන/ පෙ,ශවල �ව/වන බවට වා	තා ? 
MෙVද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) (i) එම ජනතාවට අධ)ාපන, උසස ්අධ)ාපන හා ෙසෞඛ) යන À
ක අවශ)තා ඉ± 
කර ගැ�ෙ� අTMය රජය <m තහoX කර MෙVද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ සඳහා ෙගන ඇM �යවර කවෙ	ද;  

(iii) එම ජනතාවෙ£ සංසක්ෘMක අනන)තාවය හා පාර�ප7ක උXමය 
¢කෙගන �ව/?ම සඳහා රජය අ�ගහය ලබා � MෙVද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම අ�ගහය කවෙ	ද;  

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 


