
(අටවැ� පා	
ෙ��ව - පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 5(9).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 5 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2017 මා� මස 24 වැ" /#රාදා 

2017 අෙ0&1 මස 04 වැ" අඟහ3වාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 

*  
අ�(දහ ) තැනැ*ත ��බඳ කා	යාලය (�-./ම, ප1පාලනය 23ම සහ 

ක	තව4 ඉ. 23ම) (සංෙශෝධන) පන* ෙක.�පත — ෙදවැ�වර 2ය/ම. 

(අමාත4 ම<ඩලෙ> අ�ම?ය දවා ?ෙ@.) 

 *  

ක	මාත හා වාAජ කට&� අමාත4�මා,— සමාග� පනත යටෙ* �ෙයෝග,— 1987 
සැGතැ�බ	 14 "නැ? අංක 471/6 දරන අ? Kෙශේෂ ගැසN පතෙ> පළ කර� ලැP සමාග� 
(ෙQක�වරය ��බඳ) �ෙයෝගවල 2(i)(ආ) වග?ය 2007 අංක 7 දරන සමාග� පනෙ* 527 
වග?ය යටෙ* සංෙශෝධනය කර# (ix) ය�ෙව නව උපවග?ය ඇ�ළ* කර 
ක	මාත හා වාAජ කට&� අමාත4වරයා KZ සාදන ල[ව,  2016 ෙදසැ�බ	  20  "නැ? 
අංක  1998/11 දරන අ? Kෙශේෂ ගැසN පතෙ> පළකර� ලැබ, 2017.03.24 "න ඉ"1ප* කරන 
ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත4 ම<ඩලෙ> අ�ම?ය දවා ?ෙ@.) 

*  
]ඩා අමාත4�මා,— ]ඩාවල ෙය�ෙ�� උ*ෙ*ජක දව4 ගැ_මට එෙර- ස��? පනත 

යටෙ* �ෙයෝග,— 2013 අංක 33 දරන ]ඩාවල ෙය�ෙ�� උ*ෙ*ජක දව4 ගැ_මට එෙර- 
ස��? පනෙ* 34(1) වග?ය යටෙ* තහන� දව4 ලැaස�්ව (2017) ස�බධෙය ]ඩා 
අමාත4වරයා KZ සාදන ල[ව, 2017 ෙපබරවා1 14 "නැ? අංක 2006/15 දරන අ? Kෙශේෂ 
ගැසN පතෙ> පළ කර� ලැබ, 2017.03.21 "න ඉ"1ප* කරන ලද �ෙයෝගය අ�මත කළ 
&� ය. 

(අමාත4 ම<ඩලෙ> අ�ම?ය දවා ?ෙ@.) 
 

* සල#ෙණ� හ7�ව8 ලබ�ෙ� ආ:;ෙ� කට=� ය. 

 

2017 මැ> මස 05 වැ" /#රාදා 

වාcක ���( අෙGdෂා කරන පශ්න 
807/’16 

ග( gමQ ර*නායක මහතා,— වරාය හා නාKක කට&� අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) හ�බෙතොට වරාය ඉ"23ම සඳහා Z[ කරන ලද ��3�වල� හ�බෙතොට, 
මාග� පාෙ	, අංක 24/5 දරන �වෙසේ ප"ංc ඒ. ඩ@
k. උ�� සlමා මහ*#ය 
හා ඇෙm වෙයෝවෘoධ සැ#යා pව* ) �වසට දැq ෙලස අලාභ හා� Z[ ) 
බව*; 

 



( 2 ) 

 

 (ii) ඒ බව s ලංකා වරාය අtකා1යට හා හ�බෙතොට පාෙouය ෙQක�ව1යට  
දැ���ෙම පv Z[ / ඇ? අලාභය ��ෙගන, අලාභ ) �වස සහ ඉඩම සඳහා 
ව" ලබාෙදන බව පවසා, ෙනොපමාව �වZ ඉව*වන ෙලස*, ව" 
ලබාෙදන ෙතd, wl �වාසයd සඳහා මාZකව w
ය ලබා ෙදන බවට* කළ 
පකාශය අ�ව ඔy �වZ ඉව*/ wl �වසක ප"ංc ) බව*; 

 (iii) මාZකව ලබාෙදන බවට ෙපොෙරො[ ) w
ය අවසථ්ා ගණනාවක�  ඉQලා 
Z|ෙම පv, අtකා1ය KZ මාස 6ක w
ය එකවර ෙගවා දමා ෙ� වනKට 
ෙග/� නවතා දමා ඇ? බව*; 

එ�මා දෙන-ද?    

(ආ) (i) ව" ෙගවන�( ෙග/මට එකඟ ) මාZක w
ය, -ඟ w
යද සමඟ ෙගවන 
"නය කවෙ	ද; 

 (ii) අ-#) ඉඩම සහ �වස සඳහා ව" ෙගව� ලබන "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

854/’16 

ග( �otක ප?රණ මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජා?ක ප?ප*? හා ආ	�ක කට&� 
අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (2) 

(අ) (i) මාතර "සාෙk, ෙද�යාය අඩKයට අය* පැNනා වනාතරයට Kෙo�කය 
Kහාරෙහේන පාෙර �ෙගන ෙගොස ් ෙදොළ අස
 වනාතරයට 
අනවසරෙය ඇ�Qවන බව*; 

 (ii) ෙමොy Zංහරාජ වනාතර නැර�ම සඳහා වන සංරdෂණ ෙදපා	තෙ��ව 
Kවෘත කර ඇ? �ටෙද�ය පෙkශය භාKතා ෙනොකරන බව*; 

 (iii) එෙසේ ඇ�Qවෙ Zංහරාජය ආ�ත මාතර "ස�්dකෙ> �-� ත( ප?ෙ> 
ෙහෝටQ - නවාතැ ගනා සංචාරකය බව*; 

 (iv) ෙමම මා	ගය ඔසේසේ වනාතරයට ඇ�Q/ම ම� Zංහරාජෙ> ෛජව 
KKධ*වයට හා� Z[/ම හා ජාන මංෙකොQලයට ඉඩ සැලZය හැ2 බව*; 

 (v) ෙ� හරහා රජයට Kශාල �ල4 පා�වd Z[වන බව*; 

එ�මා දෙන-ද? 

(ආ) (i) Zංහරාජයට සංචාරකය ඇ�Q 23මට Ktම* වැඩ��ෙවළd සකස ්
කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක Zටද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙන-ද? 

(ඇ) (i) මාතර "ස�්dකෙ>, Zංහරාජය ආ�තව  �-� ත( ප?ෙ> ෙහෝටQ 
වනාතරය �ළ මා	ග සකසා ඇ? බවට ෙහෝ ඉ"23� Z[ කර ඇ? බවට 
ෙසොයා ෙගන ?ෙ@ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම ආයතනයට එෙර-ව ග* �යාමා	ග කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 

 

 



( 3 ) 

 

1344/’16 

ග( ෙසao අ
 සා-	 මyලානා මහතා,— පළා* සභා සහ පළා* පාලන අමාත4�මා 
ෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) එරාy	 නගර සභාව, කා*තwq නගර සභාව සහ ෙකෝරළප*�ව බට-ර 
පාෙouය සභාව යන ෙතෝරා ප* කරන ලද පළා* පාලන ආයතන Kv(වා 
හළ "න Zට එන�, 2015 මැa 15 Zට �දQ අමාත4වරයා KZ අ�මත කරන 
ලද �ය#ත ෙසේවක ම<ඩල ප?පාදනව
 බැහැරව කරන ලද අ?ෙ	ක 
තාවකා
ක ෙසේවක ප*23� සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) නැෙගන-ර පළාෙ* ව*ම පධාන අමාත4ාවරයාෙm �	ෙoශ මත කරන 
ලද එවැ� ප*23� සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප*23� ෙව�ෙව පා1ශ#ක ෙග/මට පමාණව* අර�දQ ඒ ඒ පළා* 
පාලන ආයතන ස�ව ?ෙ@ද;  

 (iv) එම තාවකා
ක ෙසේවකය KZ ඉ. ෙකෙරන ෙසේවාවවල සව්භාවය 
ෙකබ�ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ආ) (i) එම ප*23� එd එd පළා* පාලන ආයතනෙ> අවශ4තා සමඟ අ��ල 
වෙද; 

 (ii) එම� කා	ය ම<ඩල අ?1dතයd හා �ල4 බාධකය ඇ? / ?ෙ@ද;  
එෙසේ න�, ඒ මද; 

 (iii) එවැ� කවර ෙහෝ තාවකා
ක ෙසේවකයට අ� වැ.G ෙග/ම ෙහෝ වැ.G 
ෙනොෙග/ම Z[ෙkද;  එෙසේ න� ඒ මද;  

 (iv) ෙමම තාවකා
ක ෙසේවකය අත	ගහණය කර ගැ_ම �Aස �ය#ත 
ෙසේවක සංඛ4ා ප?පාදන වැq 23මට �යාමා	ග ගෙද;  

යන* එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1370/’16 

ග( බ[ල �ණව	ධන මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජා?ක ප?ප*? හා ආ	�ක 
කට&� අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනාවට අ�ව, v� හා මධ4 ප1මාණ ව4වසාය අංශය 
Ktම* 23මට අවශ4 "�යාමන අtකා1යd" �-ටව� ලැ�ෙkද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iii) s ලංකාෙk d�ද �ල4 ආයතන 
යාප"ංc 23ෙ�� (. 25,000/-ක ගාස�්වd 
ෙගKය &�ද; 

 (iv) v� හා මධ4 ප1මාණ අංශය ��ණ ෙදන ගැට� අධ4යන 23ම සඳහා 
උපෙoශක ක#.වd �-ටව� ලැ�ෙkද; 

 (v) එෙසේ න�, එම ක#.ෙව- සාමා�කය කy(ද; 

 (vi) v� හා මධ4 ප1මාණ ණය ආරdෂණ වැඩ��ෙවළd �යා*මක 23ම සඳහා 
2016 ව	ෂෙ>�, (�යQ #
යන 500 ක �
ක අර�දලd රජය ම� ලබා 
[ෙද; 

 (vii) v� හා මධ4 ප1මාණ dෙෂේතයට සහනදා� ෙපොl අ�පා?කය යටෙ* 
�ල4 පහvක� සැප�මට ආධාරයd වශෙය ආZයා� සංව	ධන බැංwෙව 
(�යQ #
යන 100ක ණය පහvකමd ලැ�ෙද; 

 



( 4 ) 

 

 (viii) ආZයා� සංව	ධන බැංw ණය පහvකම යටෙ*, ණය ලබා [ v� හා මධ4 
ප1මාණ ව4වසායකයෙm න� හා 
�නය ඇ�ළ* ලැaස�්වd ඉ"1ප* 
කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 මැ> මස 23 වැ" අඟහ3වාදා 

වාcක ���( අෙGdෂා කරන පශ්න 
855/’16 

ග( �otක ප?රණ මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (2) 

(අ) (i) ජාඇල පාෙouය ෙQක� ෙකොNඨාශෙ>, 181F කැටෙගව*ත ගාම �ලධා1 
වසෙම-, ඉහළගම ගාමෙය- �-ටා ?ෙබන ෙපොQගහ වැව (ඉහළගම) �Z 
ෙලස නඩ*� ෙනො23ම ෙහේ�ෙව Kනාශ /ෙ� අවදානමd ඇ? බව*; 

 (ii)  ඇතැ� සංKධානා*මක �1ස ්වැව ෙගොඩ 23මට හා  වැවට අය* රd�ත ඉඩ� 
අ*කර ගැ_මට කට&� කරන බව*; 

එ�මා දෙන-ද? 

(ආ) (i) ඉහළගම වැව ප?සංසක්රණය 23මට කට&� කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iii) වැව ප?සංසක්රණය 23ම සඳහා 2016 අයවැෙය �දQ ෙවකර ?�ෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම පමාණය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙන-ද? 

(ඇ) (i) _?Kෙරෝ  ෙලස වැව ෙගොඩ 23ම හා වැවට අය* ඉඩ� අ*කර ගැ_� 
ස�බධෙය �යාමා	ග ෙගන ?ෙ@ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම _?Kෙරෝ  �යාවට දායක) �1සෙm න� කවෙ	ද; 

 (iii) ඔyට එෙර-ව ග* �යාමා	ග කවෙ	ද;  

(iv) වැෙk ඇතැ� සථ්ාන ෙගොඩකර ෙකො-ල වගා කර ඇ? පෙoශ නැවත අ*කර 
ගැ_මට කට&� කරෙද; 

 (v)  එෙලස ෙකො-ල වගා කළ අයට K(oධව ගනා �යාමා	ග කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1007/’16 

ග( උදය පභා* ග�ම�ල මහතා,— මහානගර හා බස්නා-ර සංව	ධන 
අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (2) 

(අ) (i) කතරගම ¡ජා නගරෙ>, ආරdෂක කලාපය �ළ පව?න ‘ඔv උයන’ න# 
හ�වන ඉඩෙ� අdකර ?හක පමණ ෙකොටසd, &ද හ�දාව ද ෙයොදා ෙගන 
ඖෂධ පැලෑ� Kනාශ කර# 2016 ¥
 මාසෙ>� එ� ෙපෙහ� කළ බව*; 

 (ii) ඊට එෙර-ව මහ සංඝර*නය සහ පෙoශෙ> ජනතාව Kෙරෝධය පළ කළ බව*; 

 (iii) අංක එසඊ්අa/289/465 දරන 1990.01.30 "නැ? 
�ය ම� ජනාtප?වරයා 
KZ එ¨ ඉඩම ජා?ක ෙභෞ?ක සැලv� ෙදපා	තෙ��වට පවරා ඇ? 
බව*; 

එ�මා දෙන-ද? 



( 5 ) 

 

(ආ) (i) ඉහත (අ) (i) - සඳහ Kනාශයට වග2ව&*ත කy(ද; 

 (ii) ඔyට එෙර-ව ෙගන ඇ? �යවර කවෙ	ද; 

 (iii) එ¨ Kනාශය Z[ කෙළේ එම සථ්ානෙ> ඉ"යාෙk ?(ප? ෙoවාලෙ> 
ශාඛාවd ඉ"23මටද; 

 (iv) ඉහත (iii) - සඳහ ඉ"23මට අමාත4ාංශය යටෙ* පව?න ආයතනයක 
අ�ම?ය -# / ?ෙ@ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1102/’16 

ග( ෙස>aª අl සා«	 මyලානා මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (2) 

(අ) (i) මඩකල¬ව, නාවN ක	� කන2 Kද4ාලෙ> �(ව1යක වන න
නගාt 
KමෙQද මහ*#ය, 2008 � මඩකල¬ව �( K[හෙල Zය ¬�ව 
අවස කළ බව*, �ල?k "ස�්dකෙ> කaෙව
 ගෙෂා Kද4ාලයට 
ප*කළ බව*; 

           (ii)  2009 අෙපේQ මස පැව? මඩකල¬ව �( K[හෙQ අවස ප3dෂණයට 
ෙප_ Z�න ෙලසට ඇයට දැ�� �මd ෙක( බව*; 

 (iii) එම කාලhමාෙk � &oධය උ®චතම අවසථ්ාවට එළඹ ?P බැK 2Z[ 
¬oගලෙයwට  �ල?kව
 �ට/මට අවසර ෙනො?P බව*; 

 (iv) ඇය Zය කAෂඨ් ක<ඩායම සමඟ ප3dෂණයට ෙප_ Z� බව*,  
2011.01.01 "න Zට බල පැවැ*ෙවන ප1" ඇෙm සහ?කය �w* කර ඇ? 
බව*, ඇෙm කAෂඨ්යට එම "නය 2009.08.01 බව*;  

 (v) ඇය ෙ� අසාධාරණය ��බඳව ජනාtප?�මාට අ°යාචනයd ඉ"1ප* කර 
ඇ? බව*,  ෙමම Kෂමතාව �වැර" 23ම සඳහා ජනාtප?�මාෙm 
ස�බ කරණ ෙQක�වරයා 2016.08.05 "නැ? අංක SL/EDU/APP/0043 
දරන 
�ය එවකට, අධ4ාපන අමාත4ංශ ෙQක�වරයා ෙවත ෙයො� කර ඇ? 
බව*;  

එ�මා දෙන-ද?  

(ආ) ඇෙm සහ?කෙ> බලා*මක "නය 2009.08.01 ෙලස ෙවනස ්23මට උපෙදස ්ලබා 
ෙදෙද යන එ�මා ෙ� සභාවට දවෙන-ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1128/’16 

ග( එස්. එ�. ම1dකා	 මහතා,— පළා* සභා හා පළා* පාලන අමාත4�මාෙග 
ඇhමට,— (2) 

(අ) (i) බසන්ා-ර පළා* සභාෙk ව	තමාන මහ අමාත4වරයා එම තන�රට 
ප*/ෙම පv Z[ කර ඇ? Kෙoශ සංචාර සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සංචාරය කළ රටවQ සහ එම සංචාර සඳහා වැය ) �දල ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම එd එd රටවල සංචාරය කළ අර� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  
 (iv) එ¨ Kෙoශ සංචාරව
 අෙGd�ත අර� ස�බධෙය ලබාග* පග?ය 

කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 



( 6 ) 

 

1132/’16 

ග( (ෛවද4) න
ද ජය?ස්ස මහතා,— සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත4තර 
ෙවළඳ අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (2) 

(අ) (i) ෛවද4 ෙනKQ පනා[ ආෙයෝජන ෙපෞoග
ක සමාගමට උසස ්අධ4ාපන 
ආයතනයd ඇර�ම සඳහා s ලංකා ආෙයෝජන ම<ඩලය අවසරය ලබා� 
?ෙ@ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර උපාt ලබා�ම සඳහාද; 

 (iii) එම ආයතනය සමඟ �Kv�ගත ) "නය කවෙ	ද; 

 (iv) එම �Kvම සභාගත කරෙද; 

 (v) s ලංකාව �ළ ෙහද උපාtය සහ ෙසෞඛ4 Kද4ා උපාtය �1නැ¸මට අ�ම?ය 
ලබා�ෙ�� ෙසෞඛ4 අමාත4ාංශෙ> ¡	ව අවසරය  ලබාගත &� බවට වන 
ෙකොෙoZය, ඉහත ¨ සමාගම ස¬රා ?ෙ@ද; 

 (vi) එෙසේ න�, ෙසෞඛ4 අමාත4ාංශය එම අවසරය ලබා[ 
�ය සභාගත 
කරෙද; 

 (vii) ෙනොඑෙසේ න�, s ලංකා ආෙයෝජන ම<ඩලය සමඟ ඇ? ) එකඟතාවය කඩ 
කරන ලද එම සමාගමට එෙර-ව ෙගන ඇ? �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1147/’16 

ග( එ�. එ®. එ�. සQමා මහතා,— සව්ෙoශ කට&� අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (2) 

(අ) (i) මඩකල¬ව "ස�්dකෙ>, කා*තා�q පාෙouය ෙQක� ෙකොNඨාසය 
�-.වන ලද "නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ ස�බධෙය �w* කරන ලද ගැසN පතෙ> �ටපතd සභාගත 
කරෙද; 

 (iii) එම පාෙouය ෙQක� ෙකොNඨාසය ම� ආවරණය වන ස�¡	ණ ¹# 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එ- ගාම �ලධා1 වස� සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම �ලධා1 වස�වල �ල අංක හා නාමය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ආ) (i) එම පාෙouය ෙQක� ෙකොNඨාසය �-./ෙ�� �ල වශෙය hමා �	ණය 
23මd Z[/ ?ෙ@ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳව Kසත්ර කවෙ	ද; 

යන* එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ඇ) (i) එ¨ පාෙouය ෙQක� කා	යාලය යටෙ* ඇ? ගාම �ලධා1 වස� අත1 
2Zය� වසමක/වස�වල ප1පාලන කට&� ෙහෝ ෙමෙහය/� ෙවන* 
පාෙouය ෙQක� කා	යාල ම� Z[කර� ලබෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම ගාම �ලධා1 වස�වල නාමය, �ල අංක ඇ�� Kසත්ර ඉ"1ප* 
කරෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන-ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
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1375/’16 

ග( බ[ල �ණව	ධන මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 129ට අ�ව, රාජ4 හා ෙපෞoග
ක අංශෙ> මනා 
සහෙයෝºතාවය "1ගැ/ම සඳහා (�යQ #
යන 1000 d ෙව කළ බව  
��ගෙද; 

 (ii) කෘ�කා	#ක සංව	ධනය සඳහා ෙව කර� ලැP එ¨ (�යQ #
යන 1000 
උපෙයෝජනය කළ ආකාරය කවෙ	ද; 

 (iii) අයවැය ෙයෝජනා ම� ෙව කළ එ¨ (�යQ #
යන 1000 ක 
�ල4 ස�ප*වල ප?ලා»ෙm ෙQඛනයd ඉ"1ප* කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1538/’17 

ග( ච#ද K ෙ¼Z1 මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා* සභාව යටෙ* පාලනය වන පාසQ සඳහා ව*ම පධාන 
අමාත4වරයා එම ¾රයට ප*/ෙම අන�(ව, ෙ� දdවා ලබා� ඇ? �( 
ප*/� සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ ප*/� ලබා [ අයෙm න�, 
�නය හා ඔy අ�&dත කළ 
පාසQවල න� කවෙ	ද;  

 (iii) එම �( ප*/� ලබා�මට අ�ගමනය කළ කමෙkදය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1558/’17 

ග( කනක ෙහේර* මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂය �ළ� සබරග�ව පළාෙ*, ජා?ක පාසQ �(ව(ට ආපදා ණය 
ෙග/ම සඳහා ෙව කරන ලද �� ප?පාදන ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ස�¡	ණ �දලම අදාළ ව	ෂෙ>� පළා* සභාවට ලබා � ?ෙ@ද; 

 (iii) කෑගQල "ස�්dකයට ෙව කළ �� ප?පාදන කෑගQල, මාවනැQල, සහ 
ෙද-ඕKට අධ4ාපන කලාපවලට ලබා[ෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එd එd කලාපයට ලබා [ �දල ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද?  

(ආ) කෑගQල, මාවනැQල සහ ෙද-ඕKට කලාපය-,  

 (i) ණය ඉQ�� කර ඇ? ජා?ක පාසැQ �(ව( සංඛ4ාව; 

 (ii) ආපදා ණය ෙගවා ඇ? �(ව( සංඛ4ාව; 

 (iii) ෙගවා ඇ? ණය �දQවල ව�නාකම; 

 එd එd අධ4ාපන කලාපය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන* එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ඇ) (i) ඉQ�� කර� ලැ�වද ආපදා ණය ෙනොලැ� �(ව(ට එම ණය �දල 
ෙග/මට  කට&� කරෙද; 

 (ii)  ඒ සඳහා කා	යාලවලට අÁම �දහස ්කරෙද;  

 (iii) එෙසේ න� , එම "නය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙන-ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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856/’16 

ග( �otක ප?රණ මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (2) 

(අ) (i) මාතර "ස�්dකෙ>, අw�සස්, ෙගොඩ��ය ජා?ක පාසලට 2016 ව	ෂය සඳහා 
6 ෙශේAයට Zv ඇ�ළ* 23ෙ�� අක#කතාවයd Z[/ ඇ? බව*; 

 (ii)  ඒ ෙහේ�ෙව Zv �1සකට අසාධාරණයd Z[ / ඇ? බව*;  

එ�මා දෙන-ද? 

(ආ) (i) ෙගොඩ��ය ජා?ක පාසලට 2016 ව	ෂය සඳහා ෙවන* පාසQව
 6 
ෙශේAයට ඇ�ළ* කරග* �ෂ4ය සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම �ෂ4ය ඇ�ළ* කර ග* කමෙkදය, එd එd �ෂ4යා අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙතෝරාග* Zv ��බඳ ෙQඛනයd K[හQප?වරයා KZ අධ4ාපන 
අමාත4ාංශය ෙවත ඉ"1ප* කර ?ෙ@ද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම ෙQඛනයට අමාත4ාංශෙ> �	ෙoශය ලබා� ?ෙ@ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ඇ) (i) ෙ� ��බඳව ප3dෂණයd Z[ 23මට �යවර ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iii) අසාධාරණයට ලd ) Zv සඳහා ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන* එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1399/’16 

ග( බ[ල �ණව	ධන මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජා?ක ප?ප*? හා ආ	�ක 
කට&� අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය- අංක 171 ෙයෝජනාවට අ�ව, ගා¸ය ආ	�කය නඟා Z./ෙ� 
වැඩසටහන සඳහා, එd ගමකට (�යQ #
යන 1.5 දdවා, ෙව කර [, 
(�යQ #
යන 21,000ක ප?පාදනය 2016 ව	ෂය �ළ� ෙබදා [ ග�මාන 
සහ එම එd එd ග�මානෙය- �මකළ ව4ාපෘ? ��බඳ සKසත්රා*මක 
ලැaස�්වd ඉ"1ප* කරෙද; 

 (ii) එ¨ ගාමෙසේවක වස� 14022- උdත අයවැය ෙයෝජනාව �යා*මක කළ 
බලධා1 ආයතන සහ එම බලධා1 ෙමම ව4ාපෘ? �යා*මක 23ම 
ෙව�ෙව 2016 වසර �ළ� ලබාෙගන ඇ? �දQ පමාණය දැdෙවන 
ලැaස�්වd ඉ"1ප* කරෙද; 

 (iii) උdත අයවැය ෙයෝජනාවට අ�ව, එd ගමකට (�යQ #
යන 1.5 බැ� 
) �ල4 ප?පාදන ලබා ෙනොග* ෙහෝ ඉ ෙකොටසd පමණd ලබා ග* ගාම 
�ලධා1 ෙකොNඨාස ලැaස�්වd ඉ"1ප* කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2017 මැ> මස 24 වැ" බදාදා 

වාcක ���( අෙGdෂා කරන පශ්න 
860/’16 

ග( �otක ප?රණ මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජා?ක ප?ප*? හා ආ	�ක කට&� 
අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (2) 

(අ) (i) s ලංකා &ධ හ�දාෙk, 06 වන කාල�වdw ෙර�ෙ��ෙk, අංක 65954 
යටෙ* ෙසේවය කරන, "d ඇQල ෙQක�ෙm ච#* අංÂල wමාර ෙQක�ෙm 
යන �ලධා1යා හ�දා Kනය _? කඩකර ඇ? බව*; 

 (ii)  ෙමො� ��බඳ �යා*මක ) ප3dෂණ �Zයාකාරව Z[ ෙනො) බව*; 

 (iii) ෙ� ෙහේ�ෙව අග?යට ප* ඔ�ෙm g1ඳ වන sමා
 ලස?කා නවර*න 
යන අයට අසාධාරණයd Z[/ ඇ? බව*;  

එ�මා දෙන-ද? 

(ආ) (i) උdත �ලධා1යා ��බඳ ප3dෂණයd Z[ කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ කවදා Zටද; 

 (iii) sමා
 ලස?කා නවර*න යන අයට Z[/ ඇ? අසාධාරණය ස�බධව 
ඇයට සහනයd ලබා�මට &ධ හ�දාව මැ"හ* වෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1163/’16 

ග( ඩmලස් ෙoවානද මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජා?ක ප?ප*? හා ආ	�ක 
කට&� අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) මහවැ
 ග ෙÃ, #�ෙG ෙkQෙQ උස අq 12 2 වැq 23මට රජය �යවර 
ග�# Z�න බව*; 

 (ii)  ෙ� ෙහේ�ෙව ජලය ෙනොලැÄෙම ෙසේ(Kල, �Å	 සහ ෙව(ගQ යන 
පෙoශවලට අය* ඉඩ� අdකර 22,500d බලපෑමට ලdවන බව*; ෙගො/ 
80,000d පමණ Æඩාවට ප*වන බව*; 

 (iii) ¸ට ෙපර ෙමම ෙkQෙQ  උස  ̧ ට	 3 2 වැq 23ම ෙහේ�ෙව ෙසේ(Kල, 
�Å	, K�ත¬ර සහ ෙව(ගQ යන පෙoශවල ෙගො/ට  කන ෙදක වගා 
23මට ෙනොහැ2/ ඇ? බව*; 

 (iv)  ෙkQෙQ උස අq 12 2 වැq 23ෙම එම පෙoශෙ> ජනතාවට පා_ය ජල 
-ඟයd ඇ?වන බව*; 

 (v) ඉහත ක(ණ ස�බධෙය 2016.09.04 "න �wණාමලය නගර සභා 
ශාලාෙk� ෙගොK සංKධාන 42d එd/ මාධ4 හ�වd පව*වා ඇ? බව*; 

එ�මා දෙන-ද? 

(ආ) ෙ� අ&1 ෙගො/ Æඩාවට ප*වෙ න�, සහන සැලhම සඳහා රජය ගැ_මට 
බලාෙපොෙරො*� වන �යවර කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1314/’16 

ග( එ�. එ®. එ�. සQමා මහතා,— ඉඩ� අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) මඩකල¬ව "ස�්dකෙ>, ඒරා)	 පාෙouය ෙQක� ෙකොNඨාසය �ළ �-� 
රාජ4 ආයතනය ස� ඉඩ� පමාණය කවෙ	ද; 
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 (ii) එම පාෙouය ෙQක� ෙකොNඨාසෙ> ප"ංcක(ව KZ රජෙ> ඉඩ� පදාන/ 
බලපත මත ලබා ගැ_ම සඳහා අය[� කර ?ෙ@ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ඉQl� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අය[�ක(වට ෙ� දdවා පදාන/බලපත මත ලබා� ඇ? ඉඩ� පමාණය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1338/’16 

ග( gමQ ර*නායක මහතා,— අගාමාත4�මා සහ ජා?ක ප?ප*? හා ආ	�ක 
කට&� අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) කහQල රd�තය �ළ ඇ? ආකමAක ශාක ඉව* කර සව්භාKක වනය 
වැ/මට*, එ- ඇ? ¬රාණ වැk ප?සංසක්රණය 23මට* කට&� 
කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම කට&� අවස 23මට ගතවන කාලය කවෙ	ද;  

 (iv) ඒ සඳහා ශම දායක*වය ලබා�මට පෙoශෙ> සේව®ඡා සංKධාන එකඟතාවය 
පළ කර ?ෙ@ද;  

 (v) ඒ සඳහා වැඩ��ෙවළd සකස ්කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1372/’16 

ග( බ[ල �ණව	ධන මහතා,— �දQ අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 124ට අ�ව, wඩා හා මධ4 ප1මාණ 
ව4වසායකය සඳහා ව4ාපාර පාmධනය සැප�ෙ� අර�A, “අර�දQවල 
අර�දල”d �-ටව� ලැ�ෙkද; 

 (ii) එ¨ "අර�දQවල අර�දල" සඳහා දායක වන ෙලස ජාත4තර �ල4 සංසථ්ාව 
(IFC) සහ ආZයා� සංව	ධන බැංwව (ADB) ෙව? ඉQlමd කර� 
ලැ�ෙkද; 

 (iii) එෙසේ න�, එයට ලැ�� ප?චාර කවෙ	ද; 

 (iv) ව4ාපාර පාmධන සමාග� සඳහා ) සාංග#ක ආදාය� බ[ 50% 2 අ� 
23මට අදාලව ෙouය ආදාය� පනත සංෙශෝධනය කර� ලැ�ෙkද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1559/’17 

ග( කනක ෙහේර* මහතා,— අධ4ාපන අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) 2017 ව	ෂය සඳහා පාසQ �ෂ4ය ෙව�ෙව �ල ඇ�� ලබා�මට ෙව 
කරන ලද �� �දල ෙකොපමණද; 

 (ii)  පාථ#ක අංශෙ> (1 - 5 ෙශේAය දdවා) �ෂ4ෙයwට �ල ඇ�� සඳහා 
ලබාෙදන �දල ෙකොපමණද; 

 (iii)  oKÎaක අංශෙ> (6 - 13 ෙශේAය දdවා) �ෂ4ෙයwට �ල ඇ�� සඳහා 
ලබාෙදන �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද?  
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(ආ)  (i) ලබාෙදන �දල �ල ඇ�� ෙර" ලබා ගැ_ම සඳහා පමාණව* ෙනොවන බව*; 

  (ii) �ල ඇ�� ෙර" පාසQ මNට# ලබා ෙනො� �ප පතd ලබා�ම �� ෙර" 
ලබා ගැ_මට අමතර �දලd ෙදමා�යට දැ3මට Z[වන බව*; 

  (iii) එබැK, පාසQ �ල ඇ�� ෙර" ලබා�ම සඳහා ෙවන* කමෙkදයd 
අ�ගමනය කළ &� බව*; 

 එ�මා ��ගෙන-ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1570/’17 

ග( ෙස>aª අl සා«	 මyලානා මහතා,— රාජ4 ප1පාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) අ�පාර "ස�්dකෙ>, 

 (i) ප1පාලනමය වශෙය ෙදමළ හා Zංහල ෙලස �යා*මකවන පාෙouය 
ෙQක� ෙකොNඨාසය- න� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) සැලv� සහකාර අධ4Ïව( වශෙය කට&� කරන s ලංකා සැළv� 
ෙසේවෙ> Z�න �ලධා3ෙm න� කවෙ	ද;  

 (iii) 2009.06.28 "නැ? අංක MF/13/cc/ අත	ගහණ දරන �දQ අමාත4ංශ 
චකෙQඛය සහ 2007.05.23 "නැ? අංක A4/6/24/2007 දරන රාජ4 ෙසේවා 
ෙකො#ෂ සභා චකෙQඛය ප1", අtෙසේවක පදන# කට&� කරන 
�ලධා3ෙm න� පාෙouය ෙQක� කා	යාල අ�ව කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ආ) (i) අtෙසේවක පදන# කට&� කරන �ලධා3 Z�න කා	යාලවල තන�(වල 
¬රGපා� සඳහා එම �ළධා3 සළකාබැlමට ලd කර� ලබෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, අ�පාර "ස�්dකෙ> Zංහල මාධ4 පාෙouය ෙQක� 
කා	යාලව
 �ලධා3 මා(23ම ම� එව ¬රGපා� ¬රව� 
ලබෙද; 

 යන* එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1608/’17 
ග( වාvෙoව නානායdකාර මහතා, — �දQ අමාත4�මාෙග ඇhමට,—  (1) 

(අ)    (i) ෙජ4ෂඨ් ¬රවැZයෙm (�යQ #
යන 1.5 දdවා වන ස්ථාවර තැප� 
සඳහා 15% ක ෙපො�යd ලබා ෙදන ෙලස දැ�� ෙද#, Zය�ම බැංw ෙවත 
චකෙQඛයd යවා ඇ? බවට 2016.11.21 ෙහෝ එයට ආසන "නයක� පැව? 
Òපවා-_ ස��ඛ සාක®ඡාවක� එ�මා සඳහ කළ බව*;  

 (ii) එයට ෙවනස ්පකාශයd කර#, අවශ4 උපෙදස ්ද සමඟ එ�මා s ලංකා මහ 
බැංwව ෙවත එම චකෙQඛ යැ) බව සහ එ¨ �ෙයෝගය �යා*මක 23මට s 
ලංකා මහ බැංwව අෙපොෙහොස* / ඇතැa එ�මා සඳහ කළ බව*; 

එ�මා ��ගෙන-ද? 

(ආ)   (i) රාජ4 බැංw ඇ��ව Zය�ම බැංw 2017.01.31 "නය වනKට ද එම චකෙQඛය 
�යා*මක කර ෙනොමැ? බව*;   

 (ii) ඒ ෙහේ�ෙව ෙජ4ෂඨ් ¬රවැZයට Z[/ ඇ? පා�ව (�යQ ලdෂ ගණනd 
බව*; 

එ�මා දෙන-ද? 



( 12 ) 

 

(ඇ)   (i) අමාත4වරයා KZ යවන ලද චකෙQඛ බැංw KZ ෙනොසළකා හැ3මට 
පාදක ) පදනම සහ ෙහේ� කවෙ	ද;  

 (ii) අමාත4�මා KZ 2015 ෙනොවැ�බ	 මාසෙ>� ඉ"1ප* කරන ලද අයවැය 
ෙයෝජනාවට අ�ව, ෙමම වැඩ��ෙවළ �යා*මක Kය &� ව ?P "නය 
කවෙ	ද;  

 (iii) අමාත4�මා KZ එ¨ �ෙයෝගය �w* කරන ලද "නෙ> Zට �යා*මක 
වන ප1" ෙජ4ෂඨ් ¬රවැZයට ව"¡රණය 23මට ක.ය� කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දැ�� ෙදෙන-ද? 

(ඈ)   ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1050/’16 

ග( �otක ප?රණ මහතා,— මහානගර හා බස්නා-ර සංව	ධන අමාත4�මාෙග 
ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ මහනගර සභා බලපෙoශය �ළ �-� රජෙ> ෙගොඩනැ�
වල 
පව*වාෙගන යන අමාත4ාංශ කවෙ	ද; 

 (ii)  එම අමාත4ාංශ පව*වාෙගන ය� ලබන රජෙ> ෙගොඩනැ�
 කවෙ	ද;  

 (iii) එම අමාත4ාංශ අත1 බ[ wl ෙගවන හා ෙනොෙගවන අමාත4ාංශ, එd එd 
ෙගොඩනැ�Qල අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv)  බ[ ෙගව� ලබන අමාත4ාංශ, ව	ග අqයd සඳහා ෙගව� ලබන බ[ wl හා 
ෙසේවා ගාස�්ව, එd එd ෙගොඩනැ�Qල අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (v)  ෙමම ෙගොඩනැ�
වල රථගාQ 23ම සඳහා ඇ? ඉඩ පමාණයට ෙග/මd 
Z[ කරෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම �දල ෙකොපමණද; 

 (vii) රථ සංඛ4ාව අ�ව Z[ කරන එම ෙග/ෙ� කමෙkදය කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙන-ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1315/’16 

ග( එ�. එ®. එ�. සQමා මහතා,— ඉඩ� අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) මඩකල¬ව "ස�්dකෙ>, ෙකෝරෙQප*� වාල®ෙ®න පාෙouය ෙQක� 
ෙකොNඨාසය �ළ �-� රාජ4 ආයතන ස� ඉඩ� පමාණය කවෙ	ද; 

 (ii) එම පාෙouය ෙQක� ෙකොNඨාසෙ> ප"ංcක(ව KZ රජෙ> ඉඩ� පදාන/ 
බලපත මත ලබා ගැ_ම සඳහා අය[� කර ?ෙ@ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ඉQl� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අයැ[�ක(වට ෙ� දdවා පදාන/බලපත මත ලබා� ඇ? ඉඩ� පමාණය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1379/’16 

ග( බ[ල �ණව	ධන මහතා,— සමාජ සKබලගැ/� හා vභසාධන 
අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය- අංක 134 ෙයෝජනාවට අ�ව, සමෘotලා»ට ෙබදා හැ3ම 
සඳහා සහQ ෙමÓd ෙටො 44,000 d #ල� ග*ෙ*ද; 
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 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර #ල ගණ යටෙ* කවර පා	ශවයෙගද; 

 (iii) උdත ෙයෝජනාව �යා*මක 23ම ෙව�ෙව දර� ලැP �� Kයදම 
ෙකොපමණද; 

 (iv) සහQ ෙමÓd ෙටො 44,000 සමෘotලා» අතර ෙබදා හ1� ලැP අ�පාතය 
කවෙ	ද; 

 (v) සහQ ෙබදා හ1� ලැP කාල ප1®ෙÔදය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

2017 මැ> මස 25 වැ" @හස්පA�දා 

වාcක ���( අෙGdෂා කරන පශ්න 
1051/’16 

ග( �otක ප?රණ මහතා,— මහානගර හා බස්නා-ර සංව	ධන අමාත4�මාෙග 
ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) s ජයව	ධන¬ර, ෙකෝNෙN මහනගර සභා බලපෙoශය �ළ �-� රජෙ> 
ෙගොඩනැ�
වල පව*වාෙගන ය� ලබන අමාත4ාංශ කවෙ	ද; 

 (ii)  එම අමාත4ාංශ පව*වාෙගන ය� ලබන රජෙ> ෙගොඩනැ�
 කවෙ	ද;  

 (iii) බ[ wl ෙගවන හා ෙනොෙගවන අමාත4ාංශ, එd එd ෙගොඩනැ�Qල අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv)  බ[ ෙගවන අමාත4ාංශ, එd ව	ග අqයd සඳහා ෙගව� ලබන බ[ w
ය හා 
ෙසේවා ගාස�්ව, එd එd ෙගොඩනැ�Qල අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (v) ෙමම ෙගොඩනැ�
වල රථගාQ 23ම සඳහා ඇ? ඉඩ පමාණයට ෙග/මd 
Z[ කරෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම �දල ෙකොපමණද; 

 (vii) රථ සංඛ4ාව අ�ව Z[ කරන එම ෙග/ෙ� කමෙkදය කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙන-ද? 

(ආ) (i) s ජයව	ධන¬ර, ෙකෝNෙN මහනගර සභා බලපෙoශය �ළ �-� ෙපෞoග
ක 
ෙගොඩනැ�
වල පව*වාෙගන යන අමාත4ාංශ කවෙ	ද; 

 (ii)  එම අමාත4ාංශ පව*වාෙගන යන ෙගොඩනැ�
 කවෙ	ද; 

 (iii) එම ෙගොඩනැ�
වල ව	ග අqයd සඳහා ෙගව� ලබන බ[ �දල හා ෙසේවා 
ගාස�්ව, එd එd ෙගොඩනැ�Qල අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv)  ෙමම ෙගොඩනැ�
වල රථගාQ 23ම සඳහා ඇ? ඉඩ පමාණයට ෙග/මd Z[ 
කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1235/’16 

ග( පoම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— උසස ් අධ4ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (2) 

(අ)   (i)   මඩකල¬ව "ස�්dකය �ළ 1983 ව	ෂය වනKට පැවැ?  �� මා	ග සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 
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       (ii) ඒවාa තාර දමා ?P මා	ග සංඛ4ාව සහ 2ෙලෝ ¸ට	 පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) ව	ෂ 1983 Zට &oධය �ම වන�( එම "ස�්dකය �ළ මා	ග ඉ"23ම සඳහා 
පැව? රජය KZ Kයද� කරන ලද �දල, එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv)  &oධය �ම /ෙම පv ෙමම "ස�්dකය �ළ මා	ග ඉ" 23ම ෙව�ෙව එd 
එd ව	ෂය �ළ ෙව කරන ලද �දල ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ ��බඳ ස�¡	ණ වා	තාවd ඉ"1ප* කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1306/’16 

ග( ඩලස් අලහGෙප(ම මහතා,— ක�ක( හා වෘ*Îය ස#? සබඳතා 
අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) ෙසේවක අ	ථසාධක අර�දලට දායක/ම සඳහා 
යාප"ංc / ඇ? මාතර 
"ස�්dකෙ> ෙපෞoග
ක ආයතන සංඛ4ාව කවෙ	ද;  

 (ii) ඉහත (i) - සඳහ ආයතන කවෙ	ද; 

 (iii) ෙසේවක අ	ථසාධක අර�දෙQ සාමා�ක*වය ලබා ඇ? මාතර "ස�්dකෙ> 
ෙසේවක සංඛ4ාව, එd එd පාෙouය ෙQක� ෙකොNඨාසය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද;  

 (iv) ෙසේවක අ	ථසාධක අර�දල සඳහා 
යාප"ංc /මට පැව?ය &� අවම 
ත**වය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1316/’16 

ග( එ�. එ®. එ�. සQමා මහතා,— ඉඩ� අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) මඩකල¬ව "ස�්dකෙ>, ෙකෝරෙQප*�, දwණ 2රා පාෙouය ෙQක� 
ෙකොNඨාසය �ළ �-� රාජ4 ආයතනය ස� ඉඩ� පමාණය කවෙ	ද; 

 (ii) එම පාෙouය ෙQක� ෙකොNඨාසෙ> ප"ංcක(ව KZ රජෙ> ඉඩ� පදාන/ 
බලපත මත ලබා ගැ_ම සඳහා අය[� කර ?ෙ@ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ඉQl� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අය[�ක(වට ෙ� දdවා පදාන/බලපත මත ලබා� ඇ? ඉඩ� පමාණය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1380/’16 

ග( බ[ල �ණව	ධන මහතා,—  වර හා ජලජ ස�ප* සංව	ධන අමාත4�මාෙග 
ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය- අංක 150 ෙයෝජනාවට අ�ව, ජා?ක ජලp/ වගා සංව	ධන 
අtකා1යට (NAQDA) ෙව කළ (�යQ #
යන 100, මහා 
භා<ඩාගාරය KZ එම ව	ෂය �ළ� ලබා [ �දQ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) ජා?ක ජලp/ වගා සංව	ධන අtකා1ය KZ එම �ල4 ප?පාදන වැය 23ම 
සඳහා �ශc්ත ව4ාපෘ? සකසා ?�ෙද; 

 

 



( 15 ) 

 

 (iii) 2016 ව	ෂයට ෙව කළ ඉහත (�යQ #
යන 100 වැය කළ ආකාරය 
��බඳ වැඩසටහ Kසත්රයd ඉ"1ප* කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1707/’17 

ග( K[ර Kකමනායක මහතා,— ක	මාත හා වාAජ කට&� අමාත4�මාෙග 
ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) ව4වසායකය සKබලගැ/ම �Aස v� හා මධ4 ප1මාණ ක	මාත හා 
×ද ක	මාත සඳහා සහන ෙපොl පදනමd මත, වසර ෙදකක සහන 
කාලයdද ස-තව SMILE III ණය ෙයෝජනා කමය �යා*මක කරන ලද 
බව*; 

 (ii) ව4ාපෘ? අධ4Ï KZ 2016 ¥
 මස 10 වැ� "න ¬ව*ප* දැ/� පළකර, 
ණය ලබා�ම ��බඳව පචාරය කරන ලද බව*; 

 (iii) ෙමම ෙයෝජනා කමය යටෙ* ණය ලබා�මට වාAජ බැංw දහයd ඉ"1ප* ) 
අතර, ණය අය[�ක(ව පදහසd පමණ එම ණය අෙGdෂාෙව ඉ"1ප* 
yවද ණය ලබා�ම නවතා ඇ? බව*; 

 (iv) ෙබොෙහෝ ව4වසායකය KZ අවශ4 �
ක Kයද� දර# ඇප ඔG¬ අ*ස 
23ම සහ උකස ් ඔG¬ සකස ් 23ම වැ� කට&� අවසකර ඇත*, ණය 
ලබා� ෙනොමැ? බව*; 

 (v) ෙමම ත**වය ෙහේ�ෙව නව ව4ාපාර සහ ව4ාපාර වැq"& 23�,  
අතරමඟ නැවÎ ඇ? අතර එය ජා?ක ආ	�කයටද බලව* පහරd වන බව*; 

එ�මා දෙන-ද? 

(ආ)  ණය �දQ ලබා�මට හැ2යාවd ෙනොමැ? න�, 2016.07.10 "න ¬ව*ප* දැ/� 
පචාරය කර ජනතාව අපහvතාවයට ප* කරන ලoෙo මද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන-ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1052/’16 

ග( �otක ප?රණ මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) g*තර / �ෂප්ාදනය 23ම සඳහා 
යාප"ංc / Z�න ෙගො/ෙm �ෂප්ාදන 
 අෙලK 23ෙ�� ගැට� ම�/ ඇ? බව*; 

 (ii) එම �ෂප්ාදන සඳහා �Z #ලd ෙනොලැෙබන බව*; 

 (iii) එෙහa, ඔy අෛධ	යම*ව Z�න බව*;   

එ�මා ��ගෙන-ද? 

(ආ) (i) g*තර / ෙගො/ෙm �ෂප්ාදන #ලට ගැ_මට කමව* වැඩ��ෙවළd සකස ්
කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1259/’16 

ග( පoම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— _?ය හා සාමය සහ දd�ණ සංව	ධන 
අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වනKට වk�යාව "ස�්dකය �ළ �-ටා ?P ෙපො
ස ් සථ්ාන 
සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 



( 16 ) 

 

 (ii) එම ෙපො
ස ් සථ්ානය- ෙසේවය කරන ලද ෙපො
ස ් �ලධා1 සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එQ. |. |. ඊ. තසත්වා� KZ 1983 වස1 පvව 2009 ව	ෂෙ> &oධය 
අවස වන ෙතd ) කාලය �ළ Kනාශ කරන ලද ෙපො
ස ්සථ්ාන සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වා� පහාර ෙහේ�ෙව #ය�ය ෙපො
ස ්�ලධා1 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) - සඳහ Kනාශ ) ෙoපළ ��බඳ තdෙසේ(වd කර ?ෙ@ද;  

 (vi) ඉහත ZයQෙල-ම ¡	ණ වා	තාවd ඉ"1ප* කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන-ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1381/’16 

ග( බ[ල �ණව	ධන මහතා,— පාථ#ක ක	මාත අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය- අංක 149 ෙයෝජනාවට අ�ව, අ�රාධ¬ර, වk�යා සහ 
2�ෙනො®c "ස�්dකය- කෘ� හා පØ ස�ප* ම*ස4 සැකv� කලාපය 
�-./මට (�යQ #
යන 100d ෙව කළ බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙමම ව4ාපෘ? �න සඳහා ශක4තා වා	තා ��ෙයළ කර� ලැ�ෙk කy( 
KZද; 

 (iii) ඒ අ�ව, ෙම¨ ව4ාපෘ? �න සඳහා ඇසත්ෙ�� කළ �� �1වැය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙම¨ ව4ාපෘ? �න සඳහා, 2016 ව	ෂාවසානය වනKට මහා භා<ඩාගාරය 
KZ ලබා [ �ල4 ප?පාදනය ෙකොපමණද; 

 (v) 2017 ව	ෂයට ඉහත ව4ාපෘ? ෙව�ෙව ලබා "ය හැ2 �ල4 ප?පාදනය 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 මැ> මස 26 වැ" /#රාදා 

වාcක ���( අෙGdෂා කරන පශ්න 
1260/’16 

ග( පoම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— _?ය හා සාමය සහ දd�ණ සංව	ධන 
අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වනKට යාපනය "ස�්dකය �ළ �-ටා ?P ෙපො
ස ් සථ්ාන 
සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපො
ස ් සථ්ානය- ෙසේවය කරන ලද ෙපො
ස ් �ලධා1 සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එQ. |. |. ඊ. තසත්වා� KZ 1983 වස1 පvව 2009 ව	ෂෙ> &oධය 
අවස වනෙතd ) කාලය �ළ � Kනාශ කරන ලද ෙපො
ස ්සථ්ාන සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වා� පහාර ෙහේ�ෙව #ය�ය ෙපො
ස ්�ලධා1 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) - සඳහ Kනාශ ) ෙoපළ ��බඳ තdෙසේ(වd කර ?ෙ@ද;  

 (vi) ඉහත ZයQෙල-ම ¡	ණ වා	තාවd ඉ"1ප* කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන-ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1307/’16 

ග( ඩලස ් අලහGෙප(ම මහතා,— උසස් අධ4ාපන හා මහාමා	ග අමාත4�මාෙග 
ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) මාතර "ස�්dකය �ළ �-�, මධ4ම රජයට අය* මා	ග 2ෙලෝ¸ට	 පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එය මා	ග සංව	ධන අtකා1ෙ> ෙශේAගත 23�වලට අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද;  

 (iii) ව	ෂ 2013 Zට 2016 දdවා මාතර "ස�්dකෙ> කාපN අ�රා ඇ? මා	ග 
2ෙලෝ¸ට	 පමාණය, එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ව	ෂ 2013 Zට 2016 දdවා මාතර "ස�්dකෙ> මා	ග සංව	ධනයට හා 
නඩ*�වට ෙව කර� ලැP �දල, එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1317/’16 

ග( එ�. එ®. එ�. සQමා මහතා,— ඉඩ� අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) මඩකල¬ව "ස�්dකෙ>, ෙකෝරෙQප*� මධ4ම පාෙouය ෙQක� 
ෙකොNඨාසය �ළ �-� රාජ4 ආයතන ස� ඉඩ� පමාණය කවෙ	ද; 

 (ii) එම පාෙouය ෙQක� ෙකොNඨාසෙ> ප"ංcක(ව KZ රජෙ> ඉඩ� පදාන/ 
බලපත මත ලබා ගැ_ම සඳහා අය[� කර ?ෙ@ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ඉQl� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අය[�ක(වට ෙ� දdවා පදාන/බලපත මත ලබා� ඇ? ඉඩ� පමාණය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1326/’16 

ග( �otක ප?රණ මහතා,— අභ4තර කට&�, වයඹ සංව	ධන හා සංස්කෘ?ක 
කට&� අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) s ලංකාෙk ලෙoZ පාලන සමෙ>� රාජෙදෝ« ෙලස න� කළ                  
s ලාං2කය කy(ද; 

 (ii)  ඔy රාජෙදෝ« ෙලස න� 23මට ෙහේ� කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙන-ද? 

(ආ) (i) රාජෙදෝ-ෙයw ෙලස න� කළ පv ඔ�ට අ-# වන  වරපසාද කවෙ	ද; 

 (ii)  එම වරපසාද අ-# /ම ඔ�ෙm පyෙQ අයට බලපාෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ඇ) (i) ලෙoh රාජෙදෝ« ෙලස න� කළ s ලාං2කය එම ෙQඛනයෙග 
ඉව* 23මට කට&� කර ?ෙ@ද; 

 (ii)  ඔy ජා?ක /රය ෙලස න� 23මට කට&� කරෙද;  

යන* එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1383/’16 

ග( බ[ල �ණව	ධන මහතා,— �දQ අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 147 අ�ව, ම*ස4 සහ ම*ස4 �ෂප්ාදන 
ආනයනය සඳහා, Kෙශේෂ ෙවළඳ භා<ඩ බoද (. 50/= දdවා වැq 23ෙම, 
රාජ4 අය භාරයට ) දායක*වය කවෙ	ද; 

 (ii) 1977 Zට ෙ� දdවා s ලංකාවට ආනයනය කර� ලැP ම*ස4 සහ ම*ස4 
�ෂප්ාදන පමාණය සහ එ- ආනයන ව�නාකම එd එd ව	ෂය අ�ව 
කවෙ	ද; 

 (iii) ෙ	� ද*ත අ�ව, s ලංකාවට ම*ස4 සහ ම*ස4 �ෂප්ාදන ආනයනය කර� 
ලබන ආනයනක(වෙm න� ලැaස�්වd ඉ"1ප* කරෙද; 

 (iv) s ලංකාවට මා� ආනයනය  23ම අ� 23ම සඳහා රජයට 2Zය� වැඩ 
��ෙවළd ?ෙ@ද; 

 (v) එෙසේ න�, එය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1261/’16 

ග( පoම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— _?ය හා සාමය සහ දd�ණ සංව	ධන 
අමාත4�මාෙග ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වනKට �ල?k "ස�්dකය �ළ �-ටා ?P ෙපො
ස ් සථ්ාන 
සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපො
ස ් සථ්ානය- ෙසේවය කරන ලද ෙපො
ස ් �ලධා1 සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එQ. |. |. ඊ. තසත්වා� KZ 1983 වස1 පvව 2009 ව	ෂෙ> &oධය 
අවස වන ෙතd ) කාලය �ළ � Kනාශ කරන ලද ෙපො
ස ්සථ්ාන සංඛ4ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වා� පහාර ෙහේ�ෙව #ය�ය ෙපො
ස ්�ලධා1 සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) - සඳහ Kනාශ ) ෙoපළ ��බඳ තdෙසේ(වd කර ?ෙ@ද;  

 (vi) ඉහත ZයQෙල-ම ¡	ණ වා	තාවd ඉ"1ප* කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන-ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1328/’16 

ග( �otක ප?රණ මහතා,— K[
බල හා ¬න	ජන_ය බලශd? අමාත4�මාෙග 
ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) s ලංකාව �ළ ඇ? vළං K[
 බලාගාර සංඛ4ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම බලාගාරයෙග K[
 ඒකකයd ලංකා K[
බල ම<ඩලය ලබා ගනා 
#ල, එd එd බලාගාරය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙම බලාගාර අත1 h/ස එQ|එQ ෙහෝQqmස ්(ෙපෞo.) සමාගමට අය* 
බලාගාර කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙන-ද? 

(ආ) (i) අ
මංකඩ ඉ"කරන නව vළං බලාගාරෙය ලංකා K[
බල ම<ඩලයට K[
 
ඒකකයd ලබාෙදන #ල කවෙ	ද; 
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 (ii)  vළං බලාගාරයෙග K[
ය ඒකකයd අ�ම #ලකට ලබා ගැ_මට රජය 
�යවර ෙගන ?ෙ@ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1384/’16 

ග( බ[ල �ණව	ධන මහතා,— ක	මාත හා වාAජ කට&� අමාත4�මාෙග 
ඇhමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය- 146 ෙයෝජනාවට අ�ව,  ෙouයව මා� � 23ම සඳහා 
ෙපෞoග
ක අංශය "1ම* 23ම සඳහා ලd සෙතොසට  (�යQ #
යන 
300ක ප?පාදනයd ලබා [ෙද; 

 (ii) ෙමම "1ගැ/ෙ� ෙයෝජනා කමය යටෙ* ප?ලාභ ලබා"ය හැ2 � මා� 
�ෂප්ාදකය කy(ද;  

 (iii) ඉw* වසර 2-පය �ළ ඔyෙm වා	�ක � මා� �ෂප්ාදනය කවෙ	ද; 

 (iv) 1977 Zට ෙ� දdවා s ලංකාවට ආනයනය කර� ලැP � මා� පමාණය සහ 
ඒ ෙව�ෙව වැය කළ Kෙoශ K�මය පමාණය, එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) රජය KZ � මා� සඳහා �යම කර ඇ? (.125/=ක පාලන #ල  
ෙවළඳෙපොළ �ළ එෙලZ �යා*මක ෙනොවන බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන-ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 


