
(අටවැ� පා	
ෙ��ව - පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 5(7).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 5 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2017 ෙපබරවා  මස 23 වැ" .හස්ප/�දා 

2017 මා� මස 07 වැ" අඟහ1වාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 

* 
ජා(ක ගමනාගමන ෙකො#ෂ සභා (සංෙශෝධන) පන1 ෙක2�පත — ෙදවැ�වර 

4ය5ම. 

(අමාත7 ම8ඩලෙ; අ�ම(ය දවා (ෙ<.) 

* 
අවලං= කළ ෙනොහැ4 තෑ? ඔAB බලව1 අකෘතඥතාවය පදන� ෙකොටෙගන 

අවලං= 4Eෙ� පන1 ෙක2�පත — ෙදවැ�වර 4ය5ම. 

(අමාත7 ම8ඩලෙ; අ�ම(ය දවා (ෙ<.) 

* 
වරාය හා නාFක කට&� අමාත7�මා,— ෙව ළඳ නැH පනත යටෙ1 �ෙයෝග,— 

1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැH පනෙ1 139 වග(ය සමඟ 4යFය &� එම පනෙ1 
321 වග(ය යටෙ1 බහාQ� දළ ස්කධ සත7ායන ස�බධෙය වරාය හා නාFක 
කට&� අමාත7වරයා FS සාදන ලTව, 2016 අෙගෝස්� 11 "නැ( අංක 1979/30 
දරන අ( Fෙශේෂ ගැසY පතෙ; පළ කර� ලැබ, 2017.02.21 "න ඉ"\ප1 කරන ලද 
�ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත7 ම8ඩලෙ; අ�ම(ය දවා (ෙ<.) 

 
* සල#ෙණ� හ5�ව6 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට;� ය. 

 

2017 අෙ<&= මස 04 වැ" අඟහ1වාදා 

වා]ක ���^ අෙA_ෂා කරන පශ්න 
387/’15 

ග^ cdeක ප(රණ මහතා,— අගාමාත7�මා සහ ජා(ක ප(ප1( හා ආ	iක කට&� 
අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (5) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ;� &ධ හ�දාවට ශාE\ක අභ7ාස සඳහා අවශ7 කැවස ්සප1� 
#ල� ගැmමට ෙටඩ	 කැඳn අවසථ්ාෙH ඒ සඳහා ෙටඩ	 ඉ"\ප1 කළ 
ආයතන කවෙ	ද;    

 (ii) එම ආයතන ඉ"\ප1 කළ ෙටඩ	 වrනාක� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙටඩරය ලබාග1 ආයතනය කවෙ	ද; 

 (iv) එම ආයතනයට ෙටඩරය ලබා�මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනtද? 



( 2 ) 

 

(ආ) (i) 2015 ව	ෂෙ;� ෙමම සප1� #ල� ගැmමට අදාළ ආරvක අමාත7ාංශ 
ෙටඩ	 ම8ඩලෙ; Sr �ලධා\ෙw න� හා තන�^ කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම �ලධා\ ෙටඩ	 ම8ඩලෙ; ෙකොපමණ කාලයක Sට කට&� 
කරෙද; 

 (iii) 2015 ව	ෂෙ;� ෙමම සප1� #ල� ගැmමට අදාළ &ධ හ�දා ෙටඩ	 
ම8ඩලෙ; Sr �ලධා\ෙw න� හා තන�^ කවෙ	ද; 

 (iv) ෙමම �ලධා\ ෙටඩ	 ම8ඩලෙ; ෙකොපමණ කාලයක Sට කට&� 
කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) (i) ආරvක අමාත7ාංශය හා &ධ හ�දා ෙටඩ	 ම8ඩලවල අඛ8ඩව ෙසේවය 
කරන �ලධා\ ඉව1 4Eමට රජය කට&� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක�ද; 

යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

918/’16 

ග^ (ෛවද7) න
ද ජය(සස් මහතා,— රාජ7 ව7වසාය සංව	ධන අමාත7�මාෙග 
ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) කැF{ ෙහෝ{|ස ්ෙපෞdග
ක සමාගම (Canwill Holdings (Pvt.) Ltd.) 
ආර�භ කළ "නය කවෙ	ද; 

 (ii) එt ෙකොටස ්t#ය ක�^ද; 

 (iii) එම ෙකොටස ්t#ය FS සමාගම ආර�භෙ;� ආෙයෝජනය කළ �දල ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) එම සමාගෙ� ආර�භක අධ7_ෂ ම8ඩල සාමා�කය ක�^ද; 

 (v) ආර�භක අධ7_ෂ ම8ඩල සාමා�කයෙw වැ2A හා �මනා කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) ඉහත අ(i) t සඳහ සමාගමට අ�බdධ සමාග� ආර�භ කර (ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම අ�බdeත සමාග�වල අධ7_ෂ ම8ඩල සාමා�කය 
ක�^ද; 

 (iii) ඔ�ෙw වැ2A හා �මනා කවෙ	ද; 

යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

959/’16 

ග^ �ම{ ර1නායක මහතා,— උසස ් අධ7ාපන හා මහාමා	ග අමාත7�මාෙග 
ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) යාපනය Fශව්Fද7ාලෙ; දැනට �යා1මක �ඨ සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එt �යා1මක ෙදපා	තෙ�� සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එ_ එ_ �ඨවල සහ ෙදපා	තෙ��වල Srය &� සi්ර ආචා	ය ම8ඩලය 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) සi්ර ආචා	ය ම8ඩලෙ; BරAපා� (ෙ<ද; 

 

 



( 3 ) 

 

 (v ) එෙසේ න�, BරAපා� සංඛ7ාව එ_ එ_ �ඨය සහ ෙදපා	තෙ��ව අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1000/’16 

ග^ උදය පභා1 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත7�මා සහ ජා(ක ප(ප1( හා ආ	iක 
කට&� අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (3) 

(අ) (i) 2009 මැ� 19 "නට උ�^ පළාෙ1 පැවැ( &ද, නාFක සහ =ව හ�දා 
කඳ�^ සංඛ7ාව සහ ඒවාෙ; �# පමාණය ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  2015 ජනවා\ 08 "නට උ�^ පළාෙ1 පැවැ( &ද, නාFක සහ =ව හ�දා 
කඳ�^ සංඛ7ාව සහ ඒවාෙ; �# පමාණය ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) 2016 සැAතැ�බ	 30 "නට උ�^ පළාෙ1 පැවැ( &ද, නාFක සහ =ව 
හ�දා කඳ�^ සංඛ7ාව සහ ඒවාෙ; �# පමාණය ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1111/’16 

ග^ ච#ද F ෙ�S\ මහතා,— අගාමාත7�මා සහ ජා(ක ප(ප1( හා ආ	iක කට&� 
අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) උමා ඔය සංව	ධන ව7ාපෘ(ය �සා බT{ල "ස�්_කෙ; ජනතාව Fශාල ෙලස 
�ඩාවට ල_5 ඇ( බව ��ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, �ඩාවට ල_ 5 ඇ( ප�{ සංඛ7ාව සහ ඔ� අය1 පාෙd�ය 
ෙ{ක� ෙකොYඨාස ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම සංව	ධන ව7ාපෘ(ය ST4Eමට ෙපර ප\සර ශක7තා අධ7යන 
වා	තාව_ ලබාෙගන (ෙ<ද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ සඳහා වැය කළ �� �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?  

(ආ) (i) ෙ� ස�බධෙය ෙශේෂඨ්ාeකරණය ම� ලබා� ඇ( �Tවට අ�ව අදාළ 
Bdගලයට සහන ලබා�මට අමාත7ාංශය කට&� කරෙද; 

 (ii)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද; 

 යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1140/’16 

ග^ එ�. එ�. එ�. ස{මා මහතා,— සව්ෙdශ කට&� අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) මඩකලBව "ස�්_කෙ;, එරා�	 පාෙd�ය ෙ{ක� ෙකොYඨාසය �t2වන ලද 
"නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ ස�බධෙය ��1 කරන ලද ගැසY �ෙHදනෙ; �ටපත_ සභාගත 
කරෙද; 

 (iii) එරා�	 පාෙd�ය ෙ{ක� ෙකොYඨාසය ම� ආවරණය වන ස� 	ණ �# 
පමාණය ෙකොපමණද; 



( 4 ) 

 

 (iv) එt ගාම �ලධා\ වස� සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම �ලධා\ වස�වල �ල අංකය හා නාමය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) එරා�	 පාෙd�ය ෙ{ක� ෙකොYඨාසය �t25ෙ�� �ල වශෙය kමා 
�	ණය 4Eම_ ST5 (ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳව Fසත්ර කවෙ	ද; 

යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) (i) එරා�	 පාෙd�ය ෙ{ක� කා	යාලයට අය1 ගාම �ලධා\ වස� අත\ 
4Sය� වසමක/වස�වල ප\පාලන කට&� ෙහෝ ෙමෙහය5� ෙවන1 
පාෙd�ය ෙ{ක� කා	යාල ම� ST කර� ලබෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම ගාම �ලධා\ වස�වල න�, �ල අංකය ඇ�� Fසත්ර 
ඉ"\ප1 කරෙද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනtද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1151/’16 

ග^ (ෛවද7) කFද ෙහේෂා ජයව	ධන මහතා,— අගාමාත7�මා සහ ජා(ක 
ප(ප1( හා ආ	iක කට&� අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) ෙකොළඹ පෙdශෙය බැහැර කර� ලබන කැ�කසළ ජා - ඇල පෙdශයට 
ෙගන ෙගොස ්දැ¢මට �යවර ෙගන (ෙ<ද; 

  (ii) එෙසේ න�, එවැ� �යවර �සා පෙdශෙ; ජල £ලාශවලට සහ ජන ¤Fතයට 
Fශාල  හා�ය_ STවන බව ��ගෙද; 

  (iii) ජා - ඇල පෙdශෙ; ජනතාවට අeක �ඩනය_ ෙගන ෙදන ෙමම ව7ාපෘ(ය 
නවතා දැ¢මට �යවර ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1164/’16 

ග^ ඩwලස් ෙdවානද මහතා,— බධනාගාර ප(සංස්කරණ, Bන^1ථාපන, නැවත 
ප"ං] 4Eම හා tT ආග#ක කට&� අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ව��යාව පා ෙd�ය ෙ{ක� ෙකොYඨාසෙ;, ස�ප�ම� ගාම �ලධා\ 
ෙකොYඨාසෙ;, කYපහBර� ගාමෙ; ජනතාව 1990 ව	ෂෙ;� &dධය 
ෙහේ�ෙව  අවතැn බව1; 

 (ii) 2009 ව	ෂෙ;� එෙසේ අවතැnවෙග ප�{ 130_, 4ST £
ක 
පහ¥කම_ ෙනොමැ(ව නැවත ප"ං] කළ බව1; 

 (iii) ෙමෙත_ ඔ�ට රජෙ; සහන ෙහෝ �වාස ෙයෝජනා කමය_ ෙහෝ 
ෙනොලැc§ බව1; 

 එ�මා  දෙනtද?  

(ආ)  (i)  ෙමම ජනතාවට �වාස ෙයෝජනා කමය_ සහ නැවත ප"ං]nව සඳහා අවශ7 
අ��1 සහනය ලබා �මට අවශ7 �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සහාවට දවෙනtද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 5 ) 

 

1168/’16 

ග^ මtදානද අQ1ගමෙw මහතා,— ක	මාත හා වා¨ජ කට&� 
අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) නාවල�rය මැ(වරණ බලපෙdශයට අය1 උලපෙ �tr ක	මාතBරය 
ආර�භ 4Eම සඳහා ප¥?ය රජය FS ෙවකළ �දල ෙකොපමණද; 

 (ii)  එt ක	මාත ශාලා ෙකොපමණ පමාණය_ ආර�භ කර �යා1මක nෙ;ද; 

 (iii) ෙ� වනFට වැk ෙගොස ්ඇ( ක	මාතශාලා පමාණය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ඉහත (අ)(i) t සඳහ ක	මාතBරය ය� නගා S25මට නව වැඩ��ෙවළ_ සකස ්
කර (ෙ<ද යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1178/’16 

ග^ පdම උදයශාත =ණෙසේකර මහතා,— ක	මාත හා වා¨ජ කට&� 
අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වනFට යාපනය නගරය �ළ පැව( ¥�, මධ7ම සහ මහා 
ප\මාණ ව7ාපාර සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ7ාෙව ද#ළ ව7ාපා\කයට අය1 ව7ාපාර සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) Sංහල ෙහෝ ෙවන1 ජන ව	ගයක Bdගලයට අය1 ව7ාපාර සංඛ7ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එt ස� 	ණ වා	තාව_ ෙමම සභාවට ඉ"\ප1 කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනtද? 

(ආ) (i) 1983 ව	ෂෙ; ද#ළ සහ Sංහල ව7ාපා\කය පව1වාෙගන ?ය ව7ාපාර 
Sය{ලම ෙ� වනFට1 �යා1මක වෙද; 

  (ii) ෙනොඑෙසේ න�, එම ව7ාපාර පව1වාෙගන ?ය Bdගලය ෙහෝ ඒවාෙ; 
උ^මක^ව ෙහෝ යාපනය "ස�්_කය �ළ ෙ� වනFට1 ¤ව1ව 
Srෙද; 

  (iii) එෙසේ න�, එt ස� 	ණ වා	තාව_ ඉ"\ප1 කරෙද; 

යන1 එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1218/’16 

ග^ ඩලස් අලහAෙප^ම මහතා,— පළා1 සභා හා පළා1 පාලන අමාත7�මාෙග 
ඇkමට,— (3) 

(අ) (i) පළා1 පාලන ආයතන F¥^වා හැර මැ(වරණ ෙනොපව1වා ගතව ඇ( 
කාලය වසර 1½ ඉ_මවා ඇ( බව එ�මා ��ගෙද; 

 (ii) නව පළා1 පාලන මැ(වරණ පනත පකාරව, ප¥?ය රජය FS kමා �	ණය 
ෙකො#සම ප1 කර� ලැª "නය; ෙකො#සෙ� කාලය අවස n "නය සහ එම 
ෙකො#සෙ� �	ෙdශ සළකා බැ«ෙම අන�^ව නව kමා �	ණය සtත 
ෙකොYඨාස ගැසY කර� ලබන "නය; ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) ව1ම රජය FS kමා �	ණය ෙකො#සම ප1කර� ලැª "නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඔ� ෙවත ලැ¬ (ª සංෙශෝධන සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අදාළ සංෙශෝධන ඉ"\ප1 කළ "නය, Bdගලය හා ආයතන කවෙ	ද; 



( 6 ) 

 

 (iv) �වැර"ව �	ණය කළ බවට ��ග1 සංෙශෝධන ෙනොමැ( පළා1 පාලන 
ආයතන සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iv) t සඳහ පළා1 පාලන ආයතනවල න� කවෙ	ද; 

 (vi)  එම පළා1 පාලන බලපෙdශ සඳහා මැ(වරණ පැවැ15මට කට&� 
කරෙද; 

යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1382/’16 

ග^ බTල =ණව	ධන මහතා,— වර හා ජලජ ස�ප1 සංව	ධන අමාත7�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 148 අ�ව, හලාවත, #\සස්, ක{�ෙ, 
වැ{වැr�ෙ	, කෙර�නග	 සහ Bරාණවැ{ල වර වරාය 6_ සංව	ධනය 
4Eම සඳහා ^�ය{ #
යන 750 _ ෙව කළ බව ��ගෙද; 

 (ii) ඉහත එ_ එ_ වරාය_ සංව	ධනය 4Eම ස�බධ ව7ාපෘ( සඳහා ෙටඩ	 
කැඳ5ම_ ST කර� ලැcෙHද; 

 (iii) එෙසේ න�, ෙටඩ	 ඉ"\ප1 කළ සහ ලබා ග1 ආයතන ෙව ෙව 
වශෙය ක වෙ	ද; 

 (iv) ඉහත වරාය 06 සංව	ධනය 4Eම සඳහා, 2016.12.31 "න ද_වා මහා 
භා8ඩාගාරය FS වර හා ජලජ ස�ප1 සංව	ධන අමාත7ාංශයට ලබා T 
�දල ෙකොපමණද; 

 (v) ව	ෂ 2017 � ඉහත වරාය සංව	ධනය සඳහා ලබා "ය හැ4 £ල7 ප(පාදන 
පමාණය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1393/’16 

ග^ වා¥ෙdව නානාය_කාර මහතා,— කෘ®ක	ම අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ක�තර සහ වල{ලාFට පාෙd�ය ෙ{ක� බලපෙdශයt ෙගො5 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ගැmමට පැ#¨ අවසථ්ාෙH සහනාධාර 
ඉ{Q�පත සමඟ ජා(ක හැ¯��පෙ1 ඡායා �ටපත_ ඉ"\ප1 කළ &� බව 
අදාළ �ලධා\යා පවසා ඇ( බව1; 

 (ii) ෙගො5 වැ| �\සකට ජා(ක හැ¯��ප1 ෙනොමැ( බව පැව± Fට 
හැ¯��පෙ1 �ටපත_ අ�වා	යෙය ඉ"\ප1 කළ &� බව සඳහ කර# 
චකෙ{ඛය_ එවා ඇ( බව දැ�� � ඇ( බව1; 

 එ�මා දෙනtද? 

(ආ) එම පෙdශෙ; ෙගො5 ස� වැ|tr හැ¯��ප1, ගම බලප1 හා \යT^ බලප1  
ජා(ක හැ¯��ප1 ෙව�වට භාර ගනා ෙලස �ලධා\ට උපෙදස ්ලබා�මට �යවර 
ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

859/’16 

ග^ cdeක ප(රණ මහතා,— ෙසෞඛ7, ෙපෝෂණ හා ෙd�ය ෛවද7 අමාත7�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ම1ව�ර පානය ඉහළ ෙගොස ්ඇ( බව1; 

 



( 7 ) 

 

 (ii)  ම1ව�ර පානය 4Eම Bdගලයෙw ෙසෞඛ7 �\²මට පධාන ෙහේ�ව_ 
බව1; 

එ�මා දෙනtද? 

(ආ) (i) ම1ව�ර පානය අ� 4Eමට රජය �යාමා	ග ෙගන (ෙ<ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �යාමා	ග කවෙ	ද;  

(iii) ම1ව�ර පානය 4Eම ෙහේ�ෙව වැළ ෙඳන ෙරෝගාබාධයට ප(කාර 
4Eමට රජය වසරකට වැය කරන �දල දළ වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙමම �දල ෙසෞඛ7 සඳහා රජය වැය කරන �ද
 ෙකොපමණ ප(ශතය_ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

960/’16 

ග^ �ම{ ර1නායක මහතා,— උසස ් අධ7ාපන හා මහාමා	ග අමාත7�මාෙග 
ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) සබරග�ව Fශව්Fද7ාලෙ; දැනට �යා1මක �ඨ සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එt �යා1මක ෙදපා	තෙ�� සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එ_ එ_ �ඨවල සහ ෙදපා	තෙ��වල Srය &� සi්ර ආචා	ය ම8ඩලය 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) සi්ර ආචා	ය ම8ඩලෙ; BරAපා� (ෙ<ද; 

 (v) එෙසේ න�, BරAපා� සංඛ7ාව එ_ එ_ �ඨය සහ ෙදපා	තෙ��ව අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

2017 අෙ<&= මස 05 වැ" බදාදා 

වා]ක ���^ අෙA_ෂා කරන පශ්න 
863/’16 

ග^ cdeක ප(රණ මහතා,— ක	මාත හා වා¨ජ කට&� අමාත7�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂය �ළ ³ ලංකාවට ආනයනය කළ රටඉ´ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  ³ ලංකාවට රටඉ´ ආනයනය කරන පධාන රටව{ කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) රටඉ´ ආනයනෙ;� එt ප#(ය ��බඳ පE_ෂා කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) 2015 ව	ෂෙ;� රටඉ´ ආනයනය සඳහා වැය කළ �දල  ෙකොපමණද;  

යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 



( 8 ) 

 

1066/’16 

ග^ උදය පභා1 ග�ම�ල මහතා,— පවාහන හා SF{ =ව ෙසේවා 
අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ)  (i) ³ ලංකා T�\ය ෙදපා	තෙ��ව FS සකසන ලද 2015 – 2020 �යාකා\  
සැලැසේමt T�\ය එං� #ල� ගැmමට FeFධාන සලසා ෙනොමැ( 5මට 
ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (ii) එ¶ සැලැසම් �යා1මක ෙනොකරෙ න�, Fක{ප සැලැසම්_ සකසා 
(ෙ<ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) ජාත7තර තරඟකා\ #ල කැඳ5ම4 ෙතොරව ඉ"යාෙව T�\ය එං� 
#ල� ගැmමට සැල¥ම_ (ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iii) ඉ"යාෙH T�\ය එං� �ෂප්ාදනය කරන සමාග�වල න� කවෙ	ද; 

 (iv) ජාත7තර තරඟකා\ #ල ගණ ෙනොකැඳ5ම යහපාලන £ලධ	මයට 
එකඟද; 

යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1131/’16 

ග^ (ෛවද7) න
ද ජය(ස්ස මහතා,— සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත7තර 
ෙවළඳ අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) (ෛවද7) ෙනF{ පනාT ආෙයෝජන ෙපෞdග
ක සමාගම ³ ලංකාව �ළ� 
ෛවද7 උපාeය �\නැ¢ම සඳහා අවසරය ඉ{ලා (ෙ<ද; 

 (ii) ³ ලංකා ආෙයෝජන ම8ඩලය ඒ සඳහා අවසරය ලබා� (ෙ<ද;  

 (iii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iv) අවසර ලබා �ෙ� 
�ය සභාගත කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) ^SයාෙH, �ෂ�් ෙනොHෙගොෙරොd රාජ7 ෛවද7 Fද7ාලය (Nizhny Novgo-
rod State University) සමඟ ඒකාබdධව උපාe �\නැ¢ෙ� ආයතනය_ ³ 
ලංකාව �ළ �t25මට එම සමාගම අවසරය ඉ{ලා (ෙ<ද; 

 (ii) ඒ සඳහා අවසර ලබා� (ෙ<ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

 (iv) අවසර ලබා �ෙ� 
�ය සභාගත කරෙද; 

 යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?  

(ඇ) (i) South Asian Institute of Technology and Management නමැ( සමාගම 
South Asian Institute of Technology and Medicine ෙලස Sය ආයතනනෙ; 
නම ෙවනස ්කළ බව ³ ලංකා ආෙයෝජන ම8ඩලයට දැ�� � (ෙ<ද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනtද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1160/’16 

ග^ �ම{ ර1නායක මහතා,—  (රසර සංව	ධන හා වන¤F අමාත7�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) අ
මංකඩ_ Fවෘත 4Eෙ�� සැල4{ලට ගනා Fද7ා1මක ප¥�ම කවෙ	ද; 

 (ii) අ
මංකඩ හරහා වන අ
ට Fවෘත වන පෙdශෙ; පා\ස\ක ප¥�ම සහ 
ෙපෝෂණ ත11වය ෙකබ¯ Fය &�ද; 

 (iii) අ
මංකඩ_ Fවෘත 4Eෙම බලාෙපොෙරො1� වන අර�§ කවෙ	ද; 

 (iv)  ෙපො{�(ගම, හ_ව2නාව  ෙයෝ�ත අ
මංකඩ Fවෘත 4Eෙම එම අර�§ 
ඉ2ෙHද;  

 (v) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ)  (i)  පෙdශෙ; අ
 #�ස ් ගැ2ම අවම 4Eම සඳහා අ
මංකඩ Fවෘත 4Eම 
බලපාෙ ෙකෙසේද; 

 (ii) ෙයෝ�ත අ
මංකඩ, ඉ(හාසෙ; Sට පැව�� බවට Fද7ා1මකව ඔAB කළ 
හැ4ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම පෙdශය රජෙ; මැ"හ15ම යටෙ1 ජනාවාස බවට ප1 කෙළේ 
මද;  

 (v)  අවම වශෙය ෙමය අ
මංකඩ_ව පැවැ( බවට දැ�ව1 ෙනොකෙළේ මද; 

 (vi) සැබFම එය අ
මංකඩ_ න�, ග�මානය_ �tFය හැ4ද; 

 (vii) ක^වලගසව්ැව අ
මංකඩ �ළ ඉ"කළ ජනාවාස අසා	ථක nෙ; මද: 

 (viii) ඉ<බාග�ව ද_වා ග� වැT§ වන අ
 ර_®තය �ළට පලවා හැEමට 
මැ"හ1වෙද; 

(ix) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;   

යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1179/’16 

ග^ පdම උදයශාත =ණෙසේකර මහතා,— කෘ®ක	ම අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) �ල(H "ස�්_කය �ළ,  

 (i) 1983 ව	ෂය වනFට වගා කරන ලද �� ෙගොF�� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  1982 හා 1983 ව	ෂවල වගා කරන ලද වගා�� පමාණය එ_ එ_ ෙබෝගය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ව	ෂ 1983  ප¥ව 2009 ව	ෂෙ; &දමය ත11වය �මවන ෙත_ වගා කරන 
ලද �� �� පමාණය එ_ එ_ ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  &දමය ත11වය �ම5ෙම ප¥ ෙ� ද_වා වගා කරන ලද ෙගොF�� 
පමාණය, එ_ එ_ ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත Sය{ෙලtම ස� 	ණ වා	තාව_ ඉ"\ප1 කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 



( 10 ) 

 

1287/’16 

ග^ ඩලස ් අලහAෙප^ම මහතා,— m(ය හා සාමය සහ ද_®ණ සංව	ධන 
අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ෙපො
ස ්�ලධා\ෙw ෙසේවය වඩා1 කා	ය_ෂමව ලබාග� �¨ස1, m(ය 
හා සාමය ¥É¶ම සඳහා ඔ� ඉ2 කර� ලබන ෙසේවය අගය� �¨ස1, 
ඉ�1 රජය ඔ�ට සහනදාÊ පදනම මත ය�^පැ" ලබා�ෙ� වැඩසටහන_ 
�යා1මක කළ බව දෙද; 

 (ii) එම වැඩසටහන යටෙ1 2014.12.31 ද_වා මාතර "ස�්_කෙ; ෙසේවය කර� 
ලැª ෙපො
ස ්�ලධා\ අතෙ	 ෙබදාහැර ඇ( ය�^පැ" සංඛ7ාව කවෙ	ද: 

 (iii) "ස�්_කෙ;  ෙපො
ස ් සථ්ාන අ�ව එම සංඛ7ාව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) 2015.01.01 "න Sට ෙ� ද_වා, මාතර "ස�්_කෙ; ෙසේවය කර� ලබන 
ෙපො
ස ් �ලධා\ අතෙ	 සහනදාÊ #ල පදනම මත ෙබදා හැර ඇ( 
ය�^පැ" සංඛ7ාව කවෙ	ද; 

 (ii) එය "ස�්_කෙ;  ෙපො
ස ්සථ්ාන අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) "ස�්_කෙ; ෙසේවය කර� ලබන ෙපො
ස ්�ලධා\ සංඛ7ාව, එ_ එ_ �ලය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කව ෙ	ද; 

 (iv) සහනදා� පදනම මත ය�^පැ" t#ක� සtත "ස�්_කෙ; ෙපො
ස් 
�ලධා\ අත\ ෙමෙත_ ය�^පැ" ලබා � ෙනොමැ( ෙපො
ස ්�ලධා\ 
සංඛ7ාව කවෙ	ද; 

 (v) ඔ�ට ඉහත ¶ ය�^පැ" ලබා ෙදන "නය කවෙ	ද;  

 යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1346/’16 

ග^ මtදානද අQ1ගමෙw මහතා,— අeකරණ අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ෙපපËව{ ෙටෂEස ් සමාගම FS ³ ලංකා මහ බැං�ෙH භා8ඩාගාර 
බැ¯�කර #ල� ගැmෙ� � ය� අක#කතාවය_ ST 5 ඇ( බව ෙකෝA වා	තාව 
ම� වා	තා ෙකොට ඇ( බව1; 

 (ii) එම Sdeය ස�බධව 2015 වසෙ	� අපරාධ පE_ෂණ ෙදපා	තෙ��ව 
FS පE_ෂණය_ පැවැ1n බව1; 

 (iii) එම පE_ෂණය ස�බධ වා	තාව අපරාධ පE_ෂණ ෙදපා	තෙ��ෙH 
නාගහ�{ල යන �ලධා\යා FS 2015 Í� මස ෙහෝ ඊට ආසන 
කාලයක� m(ප(වරයාෙw උපෙදස ්පතා ඉ"\ප1 කරන ලද බව1; 

 (iv) එම WPI 
�   ෙගො�ව m(ප( ෙදපා	තෙ��ෙH අපරාධ අංශෙ; ෙජ7ෂඨ් 
 �ලධා\�ය_ ෙවත ෙයො� කරන ලද බව1; 

 (v) ඉ "න 4tපයකට ප¥ව එම 
� ෙගො�ව නැවත m(ප(වරයා FS කැඳවා 
එම පE_ෂණය නව1වා SF{ අංශෙ; උසස ්�ලධා\ෙය� ෙවත භාර ෙදන 
ලද බව1; 

 එ�මා දෙනtද? 

(ආ) (i) එ¶ 
� ෙගො�ව භාර ෙදන ලද �ලධා\�යෙw නම කවෙ	ද; 

 (ii) එම �ලධා\�යෙග 
�ෙගො�ව ඉව1 4Eමට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

(iii) එ¶ 
� ෙගො�ව ��බඳ ව	තමාන පග(ය කවෙ	ද; 



( 11 ) 

 

 (iv) අපරාධ පE_ෂණ ෙදපා	තෙ��ෙව ST කරන ලද එම පE_ෂණය 
ස�බධෙය අපරාධ m(ය යටෙ1 කට&� කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1392/’16 

ග^ වා¥ෙdව නානාය_කාර මහතා,— m(ය හා සාමය සහ ද_®ණ සංව	ධන 
අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2012 Sට ෙ� ද_වා අපරාධ පE_ෂණ ෙදපා	තෙ��ෙH ස�Ðක අංශය 
FS ³ ලාං4ක BරවැSය 5200කට අeක �\ස_  අ1 අඩං=වට ෙගන 
ඇ( බව1; 

 (ii) එම �\ෙස බÑතරය_ දැ| ඇප ෙකොෙdS මත �දාහැර ඇ( අතර ඔ� 
^�ය{ 50,000/-, ^�ය{ ල_ෂ 20 Sට ල_ෂ 40 ද_වා ඇප තැප1 කර 
ඇ( බව1; අෙන_ �\ස ඇප ලබාගත ෙනොහැ4ව බධනාගාරගතව Srන 
බව1; 

 එ�මා දෙනtද? 

(ආ) (i) දැ| ඇප ෙකොෙdS පැන5ම �සා සැකක^වෙw ද^වට ෙdපල 
5ම, 
බැං� ණය ගැmම සහ අ(ම කැම( පත 
5ම පවා කළ ෙනොහැ4 බව1; 

 (ii) ඇප මත �දාහැර ඇ( Bdගලය රෙY FFධ පළා1වල ප"ං]ක^ව වන 
අතර, සෑම මසකම අපරාධ පE_ෂණ ෙදපා	තෙ��වට පැ#ණ ෙපො1 
අ1ස 4Eමට ST5ෙම ඔ� �ඩාවට ප1 5 ඇ( බව1; 

 එ�මා ��ගෙනtද? 
(ඇ) ඔ�ට ෙචෝදනා ඇ1න�, අeකරණයට ඉ"\ප1 4Eමට ෙහෝ එෙසේ ෙනොමැ( න�, 

�දා හැEමට �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 
 

 

2017 අෙ<&= මස 06 වැ" .හස්ප/�දා 

වා]ක ���^ අෙA_ෂා කරන පශ්න 
891/’16 

ග^ cdeක ප(රණ මහතා,— ක	මාත හා වා¨ජ කට&� අමාත7�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ර, \� හා යකඩ ආශ Òති භා8ඩ �ෂප්ාදනය කර� ලබන ක	මාතක^ව 
පාර�ප\කව, ¤ව1 වන ප Òෙdශ ��බඳ ස¢vණය_ STකර (ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ග Òාම �ලධා\ වස� සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ග Òාම �ලධා\ වස�වල, ¤ව1වන උ_ත ක	මාතෙ; පාර�ප\කව 
ෙයෙදන ප�{ සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ක	මාතක^ව �Ñණ ෙදන ප Òධාන ගැටQ ��බඳ අධ7යනය_ කර 
(ෙ<ද; 

 (v) එෙසේ න�, එම ගැටQ කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) උ_ත ක	මාතක^වට අවශ7 නව තාvණය හා BÑ§5� ලබා�මට 
කට&�කර (ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 



( 12 ) 

 

 (iii) �ෂප්ාදන අෙලF 4Eම සඳහා අවශ7 ෙවළඳෙපොළ සපයා�මට රජය මැ"හ1 5 
(ෙ<ද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) (i) ෙමම ක	මාතක^ව සඳහා Fෙdශ É4යා අවසථ්ා ලබා�මට 
වැඩ��ෙවළ_ (ෙ<ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, වැඩ��ෙවළ_ සකස ්කරෙද; 

 (iii) උ_ත �ෂප්ාදන අපනයනය කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම රටව{ කවෙ	ද; 

 (v) 2015 හා 2016 ව	ෂයt� ෙමම භා8ඩ අපනයනෙය ලැª ආදායම 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනtද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

952/’16 

ග^ �ම{ ර1නායක මහතා,— �ද{ අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) රාජ7 ෙසේවකයට සහන #ලට ය�^පැ" ලබා�ෙ� වැඩ��ෙවළ යටෙ1 
තැපැ{ක^වද ය�^පැ" ඉ{ලා ඇ( බව1; 

 (ii)  ඔ�ට ෙමෙත_ ය�^පැ" ලබා� ෙනොමැ( බව1;  

එ�මා දෙනtද? 

(ආ) (i) ෙමම �\සට සහන #ලට ය�^පැ" ලබා�මට කට&� කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1067/’16 

ග^ උදය පභා1 ග�ම�ල මහතා,— පවාහන හා SF{ =ව ෙසේවා 
අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) මහව Sට ව��යාව ද_වා T�\ය මා	ගය ප(සංසක්රණය 4Eම සඳහා එවකට 
අභ7තර පවාහන අමාත7 ග^ රං�1 මdTම බ8ඩාර මහතා FS 2015 
ව	ෂෙ;� අමාත7 ම8ඩල සෙdශය_ ඉ"\ප1 කළ බව1; 

 (ii)  ඒ අ�ව ³ ලංකා T�\ය ෙදපා	තෙ��ව FS ෙ	{ �
 සහ පාල�, 
ෙකොටස ් වශෙය ආනයනය කර ෙදපා	තෙ��ව FS ෙහෝ ෙd�ය 
ක	මාතක^ව හරහා එ¶ T�\ය මා	ගය ඉ" 4Eමට සැල¥� කර (ª 
බව1; 

එ�මා ��ගෙනtද? 

(ආ) (i) ජාත7තර තරඟකාE #ල ගණ කැඳ5ම4 ෙතොරව ඉ"යා� 
ක	මාතක^වට T�\ය මා	ගය ප(සංසක්රණය 4Eම භාර �මට 
�රණයකර (ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �රණයට බලපෑ ෙහේ� කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට  දවෙනtද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1170/’16 

ග^ (ෛවද7) න
ද ජය(ස්ස මහතා,— ක	මාත හා වා¨ජ කට&� අමාත7�මා 
ෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2014 සැAතැ�බ	 Sට 2015 ෙපබරවා\ ද_වා කාලෙ;� ලංකා සෙතොස ම� 
ආනයනය කර� ලැª සහ{ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒ සඳහා ෙටඩ	 කැඳව� ලැcෙHද; 

 (iii) එ_ එ_ ආයතනය ඉ"\ප1 කළ #ල ගණ කවෙ	ද; 

 (iv) ආනය�ක සහ{ �ෂක්ාශනය 4Eම හා පමාද ගාස�් ෙව�ෙව ³ ලංකා 
ෙ	=වට සහ ³ ලංකා වරාය අeකා\යට ෙගව� ලැª �දල ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) සහ{ 4ෙලෝවක ආනය�ක #ල සහ F�§� #ල ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

   (vi) ඒ අ�ව ලංකා ස ෙතොසට STn අලාභය කවෙ	ද; 

  (vii) ෙමම ෙතොගෙය F�ණ� ලැª සහ{ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (viii) නර_ n සහ{ පමාණය සහ සහ{ ස1ව ආහාර ෙලස F4Ôමට කැ�නY 
අ�ම(ය ලැc�   "නය කවෙ	ද; 

 (ix) එෙසේ F4Õ සහ{ පමාණය, 4ෙලෝවක F�§� #ල සහ ST n අලාභය ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (x) ස1ව ආහාර ෙලස එම නර_ n සහ{ #ල� ග1 ආයතනය සහ පමාණය 
කවෙ	ද; 

 (xi) සහ{ ආනයනෙ; Sට F4Ôම ද_වා සමසත් �යාව
ය �ළ ලංකා සෙතොස 
Fයද� කළ �දල, ඉපÖ �දල හා අලාභය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1237/’16 

ග^ පdම උදයශාත =ණෙසේකර මහතා,— උසස ් අධ7ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ)   (i)   ��ණාමලය "ස�්_කය �ළ 1983 ව	ෂය වනFට පැවැ(  �� මා	ග සංඛ7ාව 
ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවා� තාර දමා (ª මා	ග සංඛ7ාව සහ 4.#. පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) ව	ෂ 1983 Sට &dධය �ම වන�^ එම "ස�්_කය �ළ මා	ග ඉ"4Eම සඳහා, 
පැව( රජය FS Fයද� කරන ලද �දල එ_ එ_ ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv)  &dධය �ම 5ෙම ප¥ ෙමම "ස�්_කය �ළ මා	ග ඉ" 4Eම ෙව�ෙව එ_ 
එ_ ව	ෂය �ළ ෙව කරන ලද �දල ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ ��බඳ ස� 	ණ වා	තාව_ ඉ"\ප1 කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1289/’16 

ග^ ඩලස ් අලහAෙප^ම මහතා,— උසස ් අධ7ාපන හා මහාමා	ග අමාත7�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ³ ලංකාෙH යrතල පහ¥ක� නැං5ෙමtලා අ(ශ�ම �රණා1මක n 
අeෙH× මා	ග තැmම, ඉ�1 රජෙ; ප�ඛ සංව	ධන £ෙලෝපාය_ n බව1; 
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 (ii) ඒ අ�ව, ඉ"ෙව# පව(න මාතර - ෙබ
අ1ත අeෙH× මා	ගෙ; ඉ"4E� 
ෙ� වනFට ඇරØ ඇ( අතර, ඒ සඳහා අවශ7 ඉඩ� අ1කරෙගන ඇ( බව1; 

 (iii) මාතර, (හෙගොඩ ෙකොYඨාශෙ; ව" ත_ෙසේ̂  4Eෙ�� ඉඩ� t#යට ය� 
අසාධාරණය_ ST5 ඇ( බව1; 

 (iv) එt� අeෙH× මා	ගයට යාබදව ඉ(\වන ඉඩ�වල වrනාකම, පව(න 
වrනාකමට සාෙA_ෂව අ�5ම ත_ෙසේ̂  කර ෙනොමැ( බව1;  

 (v) ෙdපළ ෙකොටස_ පමණ_ පවරා ගැෙනන අවසථ්ාවt� ඉ(\වන ෙකොටස 
ආ(ක ඉඩ� බවට ප15ම සැල4{ලට ෙගන ෙනොමැ( බව1; 

 (vi) �Ù^ ඉඩ� පවරා ගැmෙ�� ගණනය කර� ලැª, අනාගත වෘ1�ය අt#5ම, 
ෙගොඩ වගාව සඳහා ගණනය කර ෙනොමැ( බව1; 

එ�මා දෙනtද? 

(ආ) (i) සාමාන7 මහා මා	ගය_ B�{ 4Eෙ��, යාබද ඉඩ�වල වrනාක� ඉහළ 
?යද, අeෙH× මා	ගයට අදාළව එෙසේ ෙනො5ම ��බඳ Fෙශේෂෙය සලකා 
බලන Fක{ප ව" ත_ෙසේ̂  කමයක අවශ7තාවය ��ගෙද; 

 (ii) ඒ අ�ව, (හෙගොඩ, කBÚව පෙdශෙ; ෙdපළ සහ වගාව අt#nවට 
සහනය_ ලබා�මට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1398/’16 

ග^ බTල =ණව	ධන මහතා,— පාථ#ක ක	මාත අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයt අංක 168 ෙයෝජනාව අ�ව, �^¯ BÑ§ පාසැ{ ව7ාAත 
4Eම සඳහා ෙව කළ ^�ය{ #
යන 50ක �දල වැය කළ ආකාරය ��බඳ 
වැය Fසත්රය_ ඉ"\ප1 කරෙද;  

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද; 

 (iii) ³ ලංකාව �ළ �t2වා ඇ( �^¯ BÑ§ පාසැ{ සංඛ7ාව  ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පාසැ{ �tටා ඇ( සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (v) 2016 ව	ෂය �ළ� �^¯ BÑ§ පාසැ{ �ළ BÑ§ව ලැª Bdගලයෙw 
සංඛ7ාව සහ න� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

892/’16 

ග^ cdeක ප(රණ මහතා,— අගාමාත7�මා සහ ජා(ක ප(ප1( හා ආ	iක කට&�  
අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) මැදව�]ය ප Òාෙd�ය ෙ{ක� ෙකොYඨාසෙ;, �ලා ෙව{
ය ග Òාමය ආශ Òති "F 
ෙගවන “ව� Sංහල” න�, ජන ව	ගය ��බඳව ස¢vණය_ කර (ෙ<ද; 

 (ii) උ_ත ග Òාමයට අමතරව ෙමම ජන ව	ගය ¤ව1වන ෙවන1 ග Òාම �ලධා\ 
වස� කවෙ	ද; 

 (iii) &ද සමෙ;� FFධ �ඩාවට ල_n ෙමම ජනතාව "Fෙගවන ග�මානයt 
£
ක අවශ7තා අවම මYටමක පව(න බව ��ගෙද; 

 (iv) එම පහ¥ක� ක|න# ලබා �මට �යවර ෙගන (ෙ<ද; 

 (v) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 
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(ආ) (i) උ_ත ජනතාවෙw ආ	iක ත11වය ඉහළ නැං5මට �යවර ෙගන (ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම ජනතාවෙw ස�ප Òදා�ක උ^මය ආරvා 4Eමට රජය �යවර ෙගන 
(ෙ<ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1068/’16 

ග^ උදය පභා1 ග�ම�ල මහතා,— පවාහන හා SF{ =ව ෙසේවා 
අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ)  (i) ³ ලංකා T�\ය ෙදපා	තෙ��ෙH ෙසේවය කරන ප¨�ඩක^ව ඒකාබdධ 
ෙසේවයට අය1 බව1; 

 (ii) ප¨�ඩක^ව සෘÝව බඳවා ගැmමට ³ ලංකා T�\ය ෙදපා	තෙ��වට 
බලය_ ෙනොමැ( බව1; 

 එ�මා ��ගෙනtද?  

(ආ) (i) 2016 ව	ෂෙ;� ³ ලංකා T�\ය ෙදපා	තෙ��වට ප¨�ඩක^ව බඳවා 
ගැmම සඳහා ඒකාබdධ ෙසේවා අධ7_ෂ ජනරා{වරයාෙw අවසරය ලබා ෙගන 
(ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම අවසරය ලැc� "නය කවෙ	ද; 

 (iii) එ¶ අවසරය ලබා T 
�ෙ; �ටපත_ සභාගත කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ)  (i) ප¨�ඩක^ව බඳවා ගැmෙ� ස��ඛ පE_ෂණය පැවැ1nෙ; අ(ෙ	ක 
T�\ය සාමාන7ාeකා\  (ප\පාලන) ෙw පධාන1වෙයද; 

 (ii) එෙසේ න�, එ¶ ස��ඛ පE_ෂණ පව1වන අවසථ්ාව වනFට1 එ¶ �ලධා\යා 
වැඩ තහනමට ල_ව Sr බව ��ගෙද; 

 (iii) වැඩ තහනමට ල_n �ලධා\ෙය� ෙසේවෙ; ෙය� Srෙ ෙකෙසේද; 

යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1238/’16 

ග^ පdම උදයශාත =ණෙසේකර මහතා,— උසස ් අධ7ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ)   (i)   B1තලම "ස�්_කය �ළ 1983 ව	ෂය වනFට පැවැ(  �� මා	ග සංඛ7ාව 
ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවා� තාර දමා (ª මා	ග සංඛ7ාව සහ 4.#. පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) ව	ෂ 1983 Sට &dධය �ම වන�^ එම "ස�්_කය �ළ මා	ග ඉ"4Eම සඳහා 
පැව( රජය FS Fයද� කරන ලද �දල, එ_ එ_ ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv)  &dධය �ම 5ෙම ප¥ ෙමම "ස�්_කය �ළ මා	ග ඉ" 4Eම ෙව�ෙව එ_ 
එ_ ව	ෂය �ළ ෙව කරන ලද �දල ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ ��බඳ ස� 	ණ වා	තාව_ ඉ"\ප1 කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?      

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1291/’16 

ග^ ඩලස් අලහAෙප^ම මහතා,— වා\මා	ග හා ජලස�ප1 කළමනාකරණ 
අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) මාතර "ස�්_කෙ; ඇ( මධ7ම රජයට හා පළා1 සභාවට අය1 වා\මා	ග 
කම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (ii) ඉහත (i) t සඳහ වා\මා	ග කම ම� අසව්dද� ලබන �� �Ù^ ඉඩ� 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) t සඳහ �Ù^ ඉඩ� පමාණය, එ_ එ_ පාෙd�ය ෙ{ක� 
ෙකොYඨාස මYට# කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) ව	ෂ 2013 Sට 2016 ද_වා මධ7ම රජයට අය1 වා\මා	ග නඩ1�ව සඳහා 
ෙහෝ ප(සංසක්රණය සඳහා වැය කළ �දල;  

 (ii) ව	ෂ 2013 Sට 2016 ද_වා මාතර "ස�්_කයට අය1 වා\මා	ග නඩ1�ව 
සඳහා ෙහෝ ප(සංසක්රණය සඳහා වැය කළ �දල; 

එ_ එ_ ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන1 එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනtද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1435/’16 

ග^ බTල =ණව	ධන මහතා,— වර හා ජලජ ස�ප1 සංව	ධන අමාත7�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ජාත7තර �යමයට අ�Þල 5ම සඳහා, වර යාතාවලට ස�ෙපේෂණ 
උපකරණ (Transponders) සF 4Eමට රජය FS කට&� කරන බව, 2016 
අයවැය ෙයෝජනා අංක153 t සඳහ කළ බව ��ගෙද; 

 (ii) රජය FS, එෙසේ ලබා ෙදන ස�ෙපේෂණ උපකරණවල සහ එ_ යාතාව_ 
සඳහා ලබා ෙදන ස�ෙපේෂණ උපකරණවල වrනාකම ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) උ_ත අයවැය ෙයෝජනාවට අ�ව, 2016 ව	ෂය �ළ�, රජය FS ස�ෙපේෂණ 
උපකරණ ලබාT වර යාතා t#යෙw නාම ෙ{ඛනය_ ඉ"\ප1 
කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1049/’16 

ග^ cdeක ප(රණ මහතා,— මහානගර හා බස්නාtර සංව	ධන අමාත7�මාෙග 
ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ මහනගර සභා බලපෙdශය �ළ �tr ෙපෞdග
ක ෙගොඩනැ?
වල 
පව1වාෙගන යන අමාත7ාංශ කවෙ	ද; 

 (ii)  එම අමාත7ාංශ පව1වාෙගන ය� ලබන ෙගොඩනැ?
 කවෙ	ද; 

 (iii)  එම ෙගොඩනැ?
වල ව	ග අ|ය_ සඳහා ෙගව� ලබන බT �දල හා ෙසේවා 
ගාස�්ව, එ_ එ_ ෙගොඩනැ?{ල අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv)  ෙමම ෙගොඩනැ?
වල රථගා{ 4Eම සඳහා ඇ( ඉඩ පමාණයට ෙග5ම_ ST 
කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 
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(ආ) (i) ෙකොළඹ මහනගර සභා kමාව �ළ �tr අමාත7ාංශ, ³ ජයව	ධනBර 
ෙකෝYෙY ෙවත ෙගන යෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ සඳහා අවශ7 ෙගොඩනැ?
 ඉ"කරෙද; 

 (iii) ෙකොළඹ මහනගර සභා kමාෙව ³ ජයව	ධනBර ෙවත ෙගන යන හා ෙගන 
ෙනොයන අමාත7ාංශ ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1239/’16 

ග^ පdම උදයශාත =ණෙසේකර මහතා,— උසස ් අධ7ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) මනාරම "ස�්_කය �ළ 1983 ව	ෂය වනFට පැවැ(  �� මා	ග සංඛ7ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා� තාර දමා (ª මා	ග සංඛ7ාව සහ 4.#. පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) ව	ෂ 1983 Sට &dධය �ම වන�^ එම "ස�්_කය �ළ මා	ග ඉ"4Eම සඳහා 
පැව( රජය FS Fයද� කරන ලද �දල එ_ එ_ ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv)  &dධය �ම 5ෙම ප¥ ෙමම "ස�්_කය �ළ මා	ග ඉ" 4Eම ෙව�ෙව එ_ 
එ_ ව	ෂය �ළ ෙව කරන ලද �දල ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) ඒ ��බඳ ස� 	ණ වා	තාව_ ඉ"\ප1 කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1292/’16 

ග^ ඩලස ්අලහAෙප^ම මහතා,— කෘ®ක	ම අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ඉ�1 රජය අඛ8ඩව පව1වාෙගන ?ය  5 ෙගො5 සඳහා සහනාධාර කමයට 
ෙපොෙහොර ලබා �ෙ� වැඩසටහන, ව1ම රජය ය ටෙ11 �යා1මක 
වෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, 2013, 2014 හා 2015 ව	ෂවල� මාතර "ස�්_කෙ; 5 ෙගො5 
සඳහා රජෙ; සහනාධාර මත ��1 කර ඇ( ෙපොෙහොර පමාණය, එ_ එ_ 
ව	ෂය අ�ව සහ එ_ එ_ ෙපොෙහොර ව	ගය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) t සඳහ පමාණය ෙගොFජන ෙසේවා බලපෙdශ අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iv) රජෙ; ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ගැmමට ෙගො5 FS සBරා
ය &� 
�	ණායකය කවෙ	ද; 

 (v) 2014, 2015 හා 2016 ව	ෂයt, මාතර "ස�්_කෙ; රජෙ; ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය සඳහා ¥T¥ක� ලැª 5 ෙගො5 සංඛ7ාව එ_ එ_ ව	ෂය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2017 අෙ<&= මස 07 වැ" @#රාදා 

වා]ක ���^ අෙA_ෂා කරන පශ්න 
893/’16 

ග^ cdeක ප(රණ මහතා,— අගාමාත7�මා සහ ජා(ක ප(ප1( හා ආ	iක කට&� 
අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) නැෙගනtර පළාෙ1, පානම ග�මානෙ;, ¤ව1වන Sංහල හා ෙදමළ ජනතාව 
ඉතා සහ¤වනෙය ¤ව1 වන බව1; 

 (ii) එම ජනතාවට තම £
ක අවශ7තා ඉ2 කර ගැmෙ�� ගැටQ රාàයකට �Ñණ 
�මට ST5 ඇ( බව1; 

එ�මා දෙනtද? 

(ආ) (i) පානම ප Òෙdශෙ; ජනතාවෙw ජලය හා ඉඩ� ආශ Òතිව පව(න ගැටQ Fසáමට 
�යවර ෙගන (ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) (i) උ_ත ජනතාවෙw සංසක්ෘ(ක අනන7තාවය හා පාර�ප\ක උ^මය 
Éකෙගන ¤ව15ම සඳහා රජය අ�ග Òහ ලබා� (ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනtද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1069/’16 

ග^ උදය පභා1 ග�ම�ල මහතා,— පවාහන හා SF{ =ව ෙසේවා 
අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ෙයෝ�ත �^ණෑගල - දÙ{ල T�\ය මා	ගෙ; ශක7තා අධ7යනය ST 4Eම 
ජාත7තර තරඟකාE #ල ගණ කැඳ5ම4 ෙතොරව âන සමාගමකට 
පවරා (ෙ<ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ  න�, පැවEමට සැල¥� කර (ෙ<ද; 

 (iii) එම ශක7තා අධ7යනය ෙමොර2ව Fශව්Fද7ාලයට ෙහෝ ෙවන1 ෙd�ය 
ආයතනයකට භාර ෙනො�මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iv) ඒ සඳහා ජාත7තර තරඟකාE #ල ගණ කැඳ5ම_ ෙනො4Eමට ෙහේ� 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1240/’16 

ග^ පdම උදයශාත =ණෙසේකර මහතා,— උසස ් අධ7ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ)   (i)   4
ෙනො�] "ස�්_කය �ළ 1983 ව	ෂය වනFට පැවැ(  �� මා	ග සංඛ7ාව 
ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවා� තාර දමා (ª මා	ග සංඛ7ාව සහ 4.#. පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) ව	ෂ 1983 Sට &dධය �ම වන�^ එම "ස�්_කය �ළ මා	ග ඉ"4Eම සඳහා 
පැව( රජය FS Fයද� කරන ලද �දල, එ_ එ_ ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 
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 (iv)  &dධය �ම 5ෙම ප¥ ෙමම "ස�්_කය �ළ මා	ග ඉ" 4Eම ෙව�ෙව එ_ 
එ_ ව	ෂය �ළ ෙව කරන ලද �දල ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ ��බඳ ස� 	ණ වා	තාව_ ඉ"\ප1 කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?      

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1293/’16 

ග^ ඩලස ්අලහAෙප^ම මහතා,— කෘ®ක	ම අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) මාතර "ස�්_කෙ; වගා කර� ලබන �Ù^ ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත (i) t සඳහ ඉඩ� පමාණය, එ_ එ_ පාෙd�ය ෙ{ක� ෙකොYඨාසය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iii) ඉහත (i) t සඳහ �Ù^ ඉඩ� පමාණය සඳහා "යවර සැපෙයන ආකාරය 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iv) ව	ෂ 2013 Sට 2015 ද_වා මාතර "ස�්_කෙ; වා	තා n 5 අසව්ැන එ_ 
එ_ ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (v) ඉහත (iv) t සඳහ 5 අසව්ැන, එ_ එ_ පාෙd�ය ෙ{ක� ෙකොYඨාසය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1437/’16 

ග^ බTල =ණව	ධන මහතා,— වැF
 ක	මාත අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 160ට අ�ව, ෙපො{ පව	ධන කට&� ඇ�� 
ෙපො{ �ෂප්ාදන වැඩ��ෙවළ සඳහා ෙව කර� ලැª ^�ය{ #
යන 
250ක ප(පාදන ෙබදා T ආකාරය ඉ"\ප1 කරෙද; 

 (ii) උ_ත ෙයෝජනාෙHම ෙකොටස_ වශෙය ³ ලංකාවට ෙපො{ ආනයනය 
4Eමට ඉඩ ෙද� ලැcෙHද; 

 (iii) එෙසේ න�, ආනයනය කර� ලැª ෙපො{  පමාණය හා ආනයනක^වෙw 
න� කවෙ	ද;  

 (iv) ව	ෂ 1977 Sට 2016 ද_වා ³ ලංකාෙH ෙපො{ �ෂප්ාදනය, ෙපො{ �ෂප්ා"ත 
අපනයන සහ ඒවාෙ; වrනාකම ව=ව_  ආශෙය ඉ"\ප1 කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1241/’16 

ග^ පdම උදයශාත =ණෙසේකර මහතා,— උසස ් අධ7ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ)   (i)   වH�යාව "ස�්_කය �ළ 1983 ව	ෂය වනFට පැවැ(  �� මා	ග සංඛ7ාව 
ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවා� තාර දමා (ª මා	ග සංඛ7ාව සහ 4.#. පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) ව	ෂ 1983 Sට &dධය �ම වන �^ එම "ස�්_කය �ළ මා	ග ඉ"4Eම සඳහා 
පැව( රජය FS Fයද� කරන ලද �දල එ_ එ_ ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 
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 (iv)  &dධය �ම 5ෙම ප¥ ෙමම "ස�්_කය �ළ මා	ග ඉ" 4Eම ෙව�ෙව එ_ 
එ_ ව	ෂය �ළ ෙව කරන ලද �දල ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ ��බඳ ස� 	ණ වා	තාව_ ඉ"\ප1 කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1295/’16 

ග^ ඩලස ්අලහAෙප^ම මහතා,— ඉඩ� අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) මාතර "ස�්_කෙ; ඇ(  රජෙ; ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත (i) t සඳහ ඉඩ� පමාණය, එ_ එ_ පාෙd�ය ෙ{ක� ෙකොYඨාසය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iii) මාතර "ස�්_කෙ; ප"ං]ය සඳහා ෙබදා �මට හ¯නාෙගන ඇ( රජෙ; ඉඩ� 
පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iv) ඉහත (iii) t සඳහ ඉඩ� පමාණය එ_ එ_ පාෙd�ය ෙ{ක� ෙකොYඨාසය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) මාතර "ස�්_කෙ; ප"ං]ය සඳහා ඉඩ� ෙනොමැ( ජනතාවට ඉඩ� ලබා �ම 
සඳහා �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

 (iii) ඒ සඳහා �යා1මක ෙව# පව(න ෙහෝ �යා1මක 4Eමට බලාෙපො ෙරො1� 
වන වැඩසටහ කවෙ	ද; 

 යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1440/’16 

ග^ cdeක ප(රණ මහතා,— පා	
ෙ�� ප(සංස්කරණ හා ජනමාධ7 
අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (1) 

(අ) (i) ර#¨තැන ෙට
 Sනමා ග�මානය �	මාණය 4Eමට වැයn �දල 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒ සඳහා �ද{ සපයා ග1 £ලාශ කවෙ	ද;  

(iii) 2015.01.01 Sට 2016.12.31 "න ද_වා ෙට
 Sනමා ග�මානය ලබා ඇ( 
ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙමt පාලන කට&� ST කරෙ කවර ආයතනය_ FSද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනtද? 

(ආ) (i) ෙමම ග�මානෙ; සංව	ධන කට&� සඳහා තවTරට1 �ද{ ෙයද5මට රජය 
කට&� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�,  ඒ කවර ආකාරෙයද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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920/’16 

ග^ (ෛවද7) න
ද ජය(සස් මහතා,— වරාය හා නාFක කට&� අමාත7�මාෙග 
ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) 2011 Sට 2015 ද_වා කාලය �ළ ³ ලංකා වරාය අeකා\ය FS පැර¨ 
 යකඩ අෙලF 4Eම සඳහා කට&� කර (ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ෙටඩ	 කැඳව� ලැcෙHද;  

 (iii) 2011 Sට 2015 ද_වා එ_ එ_ ව	ෂෙ;� අෙලF කළ යකඩ පමාණය හා 
 #ල ගණ ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම යකඩ #ල� ග1 Bdගලය සහ එ_ එ_ Bdගලයා FS #ල�  ගනා 
 ලද යකඩ පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (v) ෙවළඳෙපොෙළේ පැව( #ල ගණවලට වඩා අ�ෙව F4Ôම �සා ³ ලංකා 
 වරාය අeකා\යට STn අලාභය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1061/’16 

ග^ ඩwලස් ෙdවානද මහතා,— බධනාගාර ප(සංස්කරණ, Bන^1ථාපන, නැවත 
ප"ං] 4Eම හා tT ආග#ක කට&� අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) උ�^ සහ නැෙගනtර පළා1වල ප¥?ය කාලෙ; පැවැ( &dධය ෙහේ�ෙව 
ආබාeත ත11වයට ප1 � ෙබොෙහෝ ෙදෙන� Srන බව1; 

 (ii)  ෙමම Bdගලයෙග සැල4ය &� �\සකෙw කෙශේ̂ කාවට ST5 ඇ( 
හා�ය ෙහේ�ෙව  ඉෙන පහළ ෙකොටස අපා¨ක 5 ඇ( බව1;  

 (iii)  අවතැ � ෙමම �\සෙග ෙබොෙහෝ ෙදෙන� ෙ� වනFට නැවත ප"ං] කර 
ඇ( අතර තව1 �\ස_ තවම1 නැවත ප"ං] කර ෙනොමැ( බව1; 

එ�මා දෙනtද? 

(ආ) (i) උ�^ සහ නැෙගනtර පළා1වල නැවත ප"ං] කරන ලද ජනතාවට රජෙය 
සහ  රාජ7 ෙනො වන සංFධානව
 �වාස සහ  වැS4� ඉ"කර �ෙ�� ඉහත ¶ 
ආබාeත Bdගලයෙw �වාසවලට පෙHශ5ෙ� හා වැS4� භාFතා 4Eෙ� 
පහ¥ක�   ෙකෙරtද අවධානය ෙයො�කර# ඒ සඳහා ¥T¥ අ&\ ඉ"කළ 
�වාස හා වැS4� ලබා �මට කට&� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙකොපමණ ප(ශතය4ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1124/’16 

ග^ ච#ද F ෙ�S\ මහතා,— පළා1 සභා හා පළා1 පාලන අමාත7�මාෙග 
ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) ව1ම යහපාලන ආ8�ව බලයට ප15ෙම ප¥ ඌව පළාත �ළ Bdග
ක 
බසර්ථ සඳහා මා	ග බලපත ලබා � (ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එෙලස මා	ග බලපත ලබා� ඇ( මා	ග කවෙ	ද; 

 (iii) එෙසේ මා	ග බලපත ලබාග1 Bdගලයෙw න� කවෙ	ද; 

 (iv) ඒ සඳහා අ�ගමනය කළ කමෙHදය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1278/’16 

ග^ න
 බ8ඩාර ජයමහ මහතා,— ක	මාත හා වා¨ජ කට&� අමාත7�මාෙග 
ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) 2015.10.01 "නට අධ7ාපන ෙසේවා �&_තයෙw ස£පකාර සක¥^ව� හා 
ණය ෙදන ස#(ය ස�ව පව(න ස� 	ණ �ද{ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.06.11 වනFට එම ස#(ය ස�ව (ª සi්ර තැප� පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙ� වනFට ඉහත ¶ ස#(ෙය ණය අයT�කර ඇ( Bdගලය සංඛ7ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iv) එම ණය අයT�ක^ව අත\, ණය අ�මත n න�1, ෙමෙත_ ණය �ද{ 
�දා හැර ෙනොමැ( සාමා�කය සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ණය අයT�ක^වට ෙගFය &�ව ඇ( ණය �ද{වල එක�ව 
ෙකොපමණද; 

 (vi) එ¶ ණය අයT�ක^ව ෙවත ණය �ද{ �දා හැEම පමාද 5මට ෙහේ�ව 
කවෙ	ද; 

   (vii) ඉහත ¶ ස#(ය තම සාමා�කය ෙවත �S ෙලස ණය �ද{ �දා හැEමට 
 ෙනොහැ4 ත11වයකට ප15 ඇ( බව දෙද; 

 (viii) එෙසේ න�, එම ස#(ෙ; £ල7 පාලනය Feම1 4Eම සඳහා ඉ"\ෙ; � ග� 
ලබන �යාමා	ග  කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1319/’16 

ග^ වා¥ෙdව නානාය_කාර මහතා,— අගාමාත7�මා සහ ජා(ක ප(ප1( හා ආ	iක 
කට&� අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) ප¥?ය "නවල ඇ(n ජල ගැ«�/නාය යා� ආ� Fප1 ෙහේ�ෙව Fපතට ප1n 
ප�{ සඳහා ෙමෙත_ එ_ ප�ලකට ලැ¬ ඇ1ෙ1 ^. 10,000/- පමණ_ 
බව1;  

 (ii) එම Fප1 �සා හා�යට ප1n ෙdපළ හා �වාස සඳහා රජය ලබා�මට 
ෙපොෙරොT n සහන එන�, බ� භා8ඩ සඳහා �ද{ සහ �වාස ඉ"කර ගැmම 
සඳහා Fක{ප ඉඩ� Fපතට ප1 වැSයට ෙ� වනෙත_ ලැ¬ ෙනොමැ( 
බව1; 

 (iii) එෙමම,  Fපතට ප1 රජෙ; ෙසේවකයට මාස �නක වැ2A, ෙපො« රtත 
ණය �දල_ වශෙය ලබාෙදන බව පැව¥වද, එම ණය �ද{ ෙ� ද_වා 
ඔ�ට ලැ¬ ෙනොමැ( බව1; 

 එ�මා දෙනtද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ) (iii) t සඳහ ණය �දල රජෙ; ෙසේවකයට ලබා ෙදෙද; එෙසේ 
න�, එම �දල ලබා ෙදන "නය කවෙ	ද; 

 (ii) Fපතට ප1n ප�{ සඳහා ලබා"ය &� ඉ(\ �ද{ හා �වාස ඉ"කර ගැmම 
සඳහා ඉඩ� හා ආධාර ලබාෙදන "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1347/’16 

ග^ ල¶ ජයව	ධන මහතා,— අධ7ාපන අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) “ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහන සඳහා ෙතෝරාෙගන ඇ( උ��වර 
මැ(වරණ ෙකොYඨාසෙ; පාස{ සංඛ7ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) t සඳහ පාස{ කවෙ	ද;  

 (iii) ෙ� වනFට එම පාස{ අත\ නව ෙගොඩනැ?
 ඉ"4Eමට ෙයෝ�තව ඇ( 
පාස{ කවෙ	ද; 

 (iv) එම පාස{වල ඉ"4Eමට ෙයෝ�ත  ෙගොඩනැ?
 කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) “ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහන යටෙ1 ෙතෝරා ග1 පාස{ 
අත\ ඉඩකඩ අවම ත11වෙ; පව(න පාස{ සඳහා  ෙගොඩනැ?
 ඉ"4Eමට 
ෙයෝජනා 5 ෙනොමැ( බව දෙද; 

 (ii) ෙමම වැඩසටහන යටෙ1 ෙගොඩනැ?
 පහ¥ක� ඉතා අත7වශ7 පාස{ සඳහා 
ෙගොඩනැ?
 ලබා�මට කට&� ෙනොකර ඇ1ෙ1 මද; 

 (iii) එම පාස{ සඳහාද ඉතා ඉ_ම¨ ෙගොඩනැ?
 පහ¥ක� ලබා�මට �යවර 
ගෙද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන1 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1349/’16 

ග^ ෙරෝtÔ �මා\ Fෙ�ර1න මහ1#ය,— �Bණතා සංව	ධන හා වෘ1�ය BÑ§ 
අමාත7�මාෙග ඇkමට,— (2) 

(අ) (i) ³ ලංකාෙH පාස{ ද^ව සාමාන7ෙය වෘ1�ය BÑ§5� සඳහා 
ෙයො�5මට අෛධ	යම1 වන බව1; 

 (ii) ව	තමානෙ; ³ ලංකාෙH ශ#ක ෙවළඳෙපොල ඉ{Qම සBරා«ෙ�� ත^ණ 
පජාව ස� �Bණතාවයෙw ෙනොගැල�ම_ පව(න බව1; 

 (iii) ද^ව FFධ �සලතාවය සඳහා BÑ§ කර, නව වෘ1�ය මා	ගය කරා 
ෙයො� 4Eෙ� දැ| අවශ7තාවය_ පව(න බව1;  

 එ�මා ��ගෙනtද? 

(ආ) (i) පාථ#ක මYටෙ� Sට තෘ��ක මYටම ද_වා පාස{ ද^වෙw වෘ1�ය 
�සලතා ව	ධනය 4Eමට �rවහල_ ෙලස, අධ7ාපන අමාත7ාංශෙ; 
සහෙයෝගයද ඇ(ව පාස{ Fෂය මාලාෙවt ෙවනස_ 4Eමට අමාත7ාංශය 
�යවර ෙගන (ෙ<ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

 
 


