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අංක 6(2).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 6 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2017 මැ, මස 26 වැ" .#රාදා 

2017 /" මස 06 වැ" අඟහ1වාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 

* 
(වර සහ ජලජ ස�ප* (සංෙශෝධන) පන* ෙක0�පත — ෙදවැ�වර 2ය3ම.  

(අමාත5 ම6ඩලෙ8 අ�ම9ය දවා 9ෙ:.) 

* 
අපරාධ න; <ධාන සංගහය (<ෙශේෂ <@<ධාන) (සංෙශෝධන) පන* ෙක0�පත — 

ෙදවැ�වර 2ය3ම.  

(අමාත5 ම6ඩලෙ8 අ�ම9ය දවා 9ෙ:.) 

* 
ෙසෞඛ5, ෙපෝෂණ හා ෙEFය ෛවද5  අමාත5�මා,— ජා9ක ඖෂධ �යාමන අ@කාIය 

පනත යටෙ* �ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා9ක ඖෂධ �යාමන අ@කාIය පනෙ* 118  
වග9ය සමඟ 2ය<ය &� 142  වග9ය යටෙ* ෛවද5 උපකරණ #ල �යම 2Sම 
ස�බධෙය ෙසෞඛ5, ෙපෝෂණ හා ෙEFය ෛවද5 අමාත5වරයා <T සාදන ලUව, 2017 
ෙපබරවාI 17 "නැ9 අංක 2006/45 දරන අ9 <ෙශේෂ ගැසY පතෙ8 පළ කර� ලැබ, 2017.05.23 
"න ඉ"Iප* කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

* 
අ@කරණ අමාත5�මා සහ ]Eධශාසන අමාත5�මා,— අ@කරණ සං<ධාන පනත යටෙ* 

�ෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අ@කරණ සං<ධාන පනෙ* 60 වග9ය සමඟ 2ය<ය &� 
එම පනෙ* 61  වග9ය යටෙ* අ@කරණ අමාත5වරයා <T සාදන ලUව, 2017 මා	� 27 
"නැ9 අංක 2012/5 දරන අ9 <ෙශේෂ ගැසY පතෙ8 පළ කර� ලැබ, 2017.05.23 "න ඉ"Iප* 
කරන ලද �ෙයෝගය අ�මත කළ &� ය. 

* 
සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත5තර ෙවළඳ අමාත5�මා,— ` ලංකා අපනයන 

සංව	ධන පනත යටෙ* �ෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන ` ලංකා අපනයන 
සංව	ධන පනෙ* 14 වග9ය යටෙ* ෙසස් බU ස�බධෙය සංව	ධන උපාය 
මා	ග හා ජාත5තර ෙවළඳ අමාත5වරයා <T සාදන ලUව, 2017 මා	� 21 "නැ9 
අංක 2011/9 දරන අ9 <ෙශේෂ ගැසY පතෙ8 පළ කර� ලැබ, 2017.05.23 "න ඉ"Iප* 
කරන ලද �ෙයෝගය අ�මත කළ &� ය.  

(අමාත5 ම6ඩලෙ8 අ�ම9ය දවා 9ෙ:.) 

 
* සල#ෙණ� හ5�ව6 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට;� ය. 

 

 



( 2 ) 

 

2017 /� මස 04 වැ" අඟහ1වාදා 

වාbක ���c අෙdeෂා කරන පශ්න 
921/’16 

ගc (ෛවද5) න
ද ජය9ස්ස මහතා,— �වාස හා ඉ"2S� අමාත5�මාෙග 
ඇiමට,— (3) 

(අ) (i) 2011 ජනවාI Tට 2015 ජනවාI දeවා කාලය �ළ �වාස හා ඉ"2S� 
අමාත5ාංශෙ8 TU3 ඇ9 වංචා, lෂණ සහ රාජ5 ෙEපළ අවභා<තය 
ස�බධෙය අමාත5ාංශ මYටෙම පSeෂණ පව*ව� ලබෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම එe එe පSeෂණෙ8 පග9ය කවෙ	ද;  
 (iii) එම වංචා හා lෂණවලට අමාත5ාංශ �ලධාI ස�බධ බවට හnනාෙගන 

9ෙ:ද; 
 (iv) එෙසේ න�, ඔq ස�බධෙය ග� ලැr <නය sයාමා	ග කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1045/’16 

ගc උදය පභා* ග�ම�ල මහතා,— පළා* සභා හා පළා* පාලන අමාත5�මාෙග 
ඇiමට,— (2) 

(අ) (i) 2012  අංක 21 දරන පළා* පාලන මැ9වරණ පනත පකාරව, පළා* පාලන 
ෙකොYඨාස මාz� ��බඳ අ{යාචනා සලකා බැ|මට අ{යාචනා ක#0වe 
ප*කර 9ෙ:ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ක#0ව <T 2016 ඔeෙතෝබ	 31 "නට අ{යාචනා සලකා 
බලා අවස කර ඇ9 පළා* පාලන ආයතන සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) t සඳහ පළා* පාලන ආයතනවල න� කවෙ	ද; 

 (iv) එම පළා* පාලන ආයතන සඳහා ෙමෙතe මැ9වරණ ෙනොපැවැ*3මට ෙහේ� 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1162/’16 

ගc }ම~ ර*නායක මහතා,—  9රසර සංව	ධන හා වන�< අමාත5�මාෙග 
ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) හeව0නාව සහ කහ~ල රe�ත ෙයෝ�ත අ
මංකඩ සැලැසම් සකස ් කර 
ඇ*ෙ* වන�3 කළමනාකරණ ක#0වe ම� න�, එt සාමා�කයෙ� 
න�, 
�න හා  වෘ*�ය �U�ක� කවෙ	ද;  

 (ii)  ඒ ��බඳව eෙෂේත අධ5යනයe කර 9ෙ: න�, ඒ කවර කාලෙ8ද; අදාළ  
වන�3 කළමනාකරණ ක#0ව හ� � ආග#ක සහ පජා සං<ධාන කවෙ	ද;  

 (iii) ෙ� ස�බධෙය පIසර අධ5යනයe කර 9ෙ: න�, ඊට සහභා� � පIසර 
 සං<ධාන/පIසරෙ�� කqcද; 

 (iv) එම වා	තාව ඉ"Iප* කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i)  ෙමවැ� සැලැසම්e සකස ්කළ &� <ද5ා*මක කමෙ�දය කවෙ	ද; ෙයෝ�ත 
සැලැසම් සකසක්ර ඇ*ෙ* එම කමෙ�දයට අ�වද; 

 



( 3 ) 

 

 (ii)   ෙයෝ�ත අ
මංකඩ සැලැසම් ගජ-#�c සං<ධානය  අ�මත කරන ලEෙE න�, 
ඒ කවර කාලෙ8 කqc <Tද; 

 යන* එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

 (ඇ) (i) එම සැලැසම් "ස�්e ස�බ(කරණ ක#0ව <T තාවකා
කව අ*t0වා 
  9}ය" එය ෙනොතකා පාෙEFය ෙ~ක�වරයා ඒ ��බඳව මැ"හ*3� කරන 
  බව*; 

 (ii)  "ස�්e ස�බ(කරණ ක#0ව අ{බවා යෑමට පාෙEFය ෙ~ක�වරයාට  
බලය පවරා 9ෙ: න�, ඒ කqc <Tද;  

           යන තවUරට*  එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1181/’16 

ගc පEම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) ව��යාව "ස�්eකය �ළ,  

 (i) 1983 ව	ෂය වන<ට වගා කරන ලද �� ෙගො<}� පමාණය ෙකොපමණද; 

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

 (iii) ව	ෂ 1983 ප�ව 2009 ව	ෂෙ8 &දමය ත**වය �මවන ෙතe වගා කරන 
ලද �� }� පමාණය, එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  &දමය ත**වය �ම3ෙම ප� ෙ� දeවා වගා කරන ලද ෙගො<}� 
පමාණය, එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත Tය~ෙලtම ස��	ණ වා	තාවe ඉ"Iප* කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1297/’16 

ගc ඩලස ්අලහdෙපcම මහතා,— අධ5ාපන අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (2) 

(අ) (i) මාතර "ස�්eකෙ8 ජා9ක හා පළා* පාස~වල ෙසේවය කරන ` ලංකා 
<Uහ~ප9 ෙසේවයට අය* ෙශේ�ධාI <Uහ~ප9වc සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ5ාව, එe එe ෙශේ�ය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) මාතර "ස�්eකෙ8 ජා9ක ෙහෝ පළා* පාස~වල ` ලංකා <Uහ~ප9 
ෙසේවෙ8 ෙශේ�ධාI ෙනොවන �Eගලය <Uහ~ප9 �රය දරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම පාස~ කවෙ	ද;  

 (v) <Uහ~ප9 ෙශේ�යe ලබා ඇ9 �*, <Uහ~ප9 �රයe ෙනොලබා මාතර 
"ස�්eකෙ8 ජා9ක හා පළා* පාස~වල ෙසේවය කරන �Eගලය සංඛ5ාව 
ෙකොපමණද; 

 (vi) ඉහත (v) සඳහා හnනාග* ෙහේ� ක වෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1311/’16 

ගc එ�. එ�. එ�. ස~මා මහතා,— සව්ෙEශ කට&� අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) අ�පාර "ස�්eකෙ8, ක~�ෙ පාෙEFය ෙ~ක� ෙකොYඨාසය �t0වන ලද 
"නය කවෙ	ද; 



( 4 ) 

 

 (ii) ඒ ස�බධෙය ��* කරන ලද ගැසY �ෙ�දනෙ8 �ටපතe සභාගත 
කරෙද; 

 (iii) ක~�ෙ පාෙEFය ෙ~ක� ෙකොYඨාසය ම� ආවරණය වන ස��	ණ �# 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එt ගාම �ලධාI වස� සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

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

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) ක~�ෙ පාෙEFය ෙ~ක� ෙකොYඨාසය �t03ෙ�� �ල වශෙය iමා 
�	ණය 2Sමe TU3 9ෙ:ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳව <සත්ර කවෙ	ද; 

යන* එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) (i) ක~�ෙ පාෙEFය ෙ~ක� කා	යාලයට අය* ගාම �ලධාI වස� අතI 
2Tය� වසමක/වස�වල පIපාලන කට&� ෙහෝ ෙමෙහය3� ෙවන* 
පාෙEFය ෙ~ක� කා	යාල ම� TU කර� ලබෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම ගාම �ලධාI වස�වල න�, �ල අංකය ඇ�� <සත්ර 
ඉ"Iප* කරෙද;  

 (iii) ක~�ෙ ද<ඩ පාෙEFය ෙ~ක� ෙකොYඨාසයe ෙහෝ උප ෙ~ක� 
ෙකොYඨාසයe �t0වා 9ෙ:ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එයට අදාළ ගැසY පතය සභාගත කරෙද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනtද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1322/’16 

ගc වා�ෙEව නානායeකාර මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා9ක ප9ප*9 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (2) 

(අ) (i) ප��ය රජය කාලෙ8 පාෙEFය ෙ~ක� කා	යාල ම� sයා*මක කරන ලද 
�� පIමාණ සංව	ධන ෙයෝජනා, ඇසත්ෙ��ගත �දලට අදාළ පාෙEFය 
ෙ~ක� බලපෙEශය �ළ sයා*මක ස#9 සමාග�වලට ෙකොතා* පදානය 
කළ බව ��ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ qවද, ව	තමානෙ8 ඉහත � සංව	ධන ෙයෝජනා සඳහා ෙටඩ	 කැඳවා 
අ;ම ෙටඩරයට එම ෙකොතා* �Iනම� ලබන බව දෙද;  

 (iii) එෙසේ ෙටඩ	 කැඳවා අ;ම ෙටඩරයට එම සංව	ධන ෙයෝජනා ෙකොතා* 
�Iනැ�ම �සා පෙEශෙ8 sයා*මක � ස#9 සමාග�වලට එම ෙකොතා* 
ලබා ගැ�මට ෙනොහැ2 3ෙම එ� ස#9වලටද පෙEශයටද ප9ලාභ අt#3 
ඇ9 බව ��ගෙද; 

 (iv)  ඉහත � ස#9වලට TU3 ඇ9 අසාධාරණෙය ඔq �දවා ගැ�ම සඳහා 
ෙපර 9r පI" <වෘත ෙටඩ	 කැඳ3ම2 ෙතොරව �� පIමාණ ෙකොතා* 
ඇසත්ෙ��ගත �දලට එම ස#9වලට ලබා�මට �යවර ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 



( 5 ) 

 

1330/’16 

ගc ]E@ක ප9රණ මහතා,— <U
බල හා �න	ජන�ය බලශe9 අමාත5�මාෙග 
ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) iමාසtත ලංකා  ටාසේෆෝම	ස ්  (LTL)  සමාගෙමt උප සමාගමe ෙලස 
LTL ෙපොෙජeYස ්සමාගම �tට� "නය කවෙ	ද; 

 (ii) LTL සමාගමට එt 100% ක අz9ය 9ෙ:ද; 

 (iii)  එt ව	තමාන අz9කcව කqcද; 

 (iv) ෙ� වන<ට LTL සමාගමට LTL ෙපොෙජeYස ් සමාගෙ� ෙකොටස් t#3 
9ෙ:ද; 

 (v) LTL සමාගම ස� LTL ෙපොෙජeYස ්සමාගෙමt ෙකොටස ්  අස� 2Sමට 
ෙහෝ පැවSමට අz9යe ලබා Uෙ කqcද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) LTL සමාගමට අය* i/ස LTL ෙපොෙජeYස ්(�Eග
ක) නමැ9 උප සමාගම 
2006  ප� <ගණන වා	තාවට ඇ�ළ* 3 ෙනොමැ9 බව*; ඒ ෙහේ�ෙව 
ෙමම සමාගෙ� ලාභාංශ රජයට ෙනොලැෙබන බව* එ�මා දෙද; 

 (ii)  ෙ� ��බඳව පSeෂණයe TU කර 2006 වසෙ	 Tට ෙ� දeවා රජයට අt# � 
ලාභාංශ �ද~ ලබා ගැ�මට කට&� කරෙද; 

යන* එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1344/’16 

ගc ෙස8z¤ අ| සා¥	 මqලානා මහතා,— පළා* සභා සහ පළා* පාලන 
අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (2) 

(අ) (i) එරාq	 නගර සභාව, කා*ත�¦ නගර සභාව සහ ෙකෝරළප*�ව බටtර 
පාෙEFය සභාව යන ෙතෝරා ප* කරන ලද පළා* පාලන ආයතන <�cවා 
හළ "න Tට එන�, 2015 මැz 15 Tට �ද~ අමාත5වරයා <T අ�මත කරන 
ලද �ය#ත ෙසේවක ම6ඩල ප9පාදනව
 බැහැරව එම ආයතනවලට  
කරන ලද අ9ෙ	ක තාවකා
ක ෙසේවක ප*2S� සංඛ5ාව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) නැෙගනtර පළාෙ* ව*ම පධාන අමාත5ාවරයාෙ� �	ෙEශ මත කරන 
ලද එවැ� ප*2S� සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප*2S� ෙව�ෙව පාIශ#ක ෙග3මට පමාණව* අර�ද~ ඒ ඒ පළා* 
පාලන ආයතන ස�ව 9ෙ:ද;  

 (iv) එම තාවකා
ක ෙසේවකය <T ඉ0 ෙකෙරන ෙසේවාවවල සව්භාවය 
ෙකබnද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) එම ප*2S� එe එe පළා* පාලන ආයතනෙ8 අවශ5තා සමඟ අ�§ල 
වෙද; 

 (ii) එම� කා	ය ම6ඩල අ9Ieතයe හා ¨ල5 අවtරතාවයe ඇ9 3 9ෙ:ද;  
එෙසේ න�, ඒ මද; 

 (iii) එවැ� කවර ෙහෝ තාවකා
ක ෙසේවකයට අ; වැ0d ෙග3ම ෙහෝ වැ0d 
ෙනොෙග3ම TUෙ�ද;  එෙසේ න�, ඒ මද;  

 

 



( 6 ) 

 

 (iv) ෙමම තාවකා
ක ෙසේවකය අත	ගහණය කර ගැ�ම ��ස �ය#ත 
ෙසේවක සංඛ5ා ප9පාදන වැ¦ 2Sමට sයාමා	ග ගෙද;  

යන* එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1370/’16 

ගc බUල �ණව	ධන මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා9ක ප9ප*9 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනාවට අ�ව, �� හා මධ5 පIමාණ ව5වසාය අංශය 
<@ම* 2Sමට අවශ5 "�යාමන අ@කාIයe" �tටව� ලැ]ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iii) ` ලංකාෙ� eªද ¨ල5 ආයතන 
යාප"ංb 2Sෙ�� c. 25,000/-ක ගාස�්වe 
ෙග<ය &�ද; 

 (iv) �� හා මධ5 පIමාණ අංශය �«ණ ෙදන ගැට¬ අධ5යන 2Sම සඳහා 
උපෙEශක ක#0වe �tටව� ලැ]ෙ�ද; 

 (v) එෙසේ න�, එම ක#0ෙවt සාමා�කය කqcද; 

 (vi) �� හා මධ5 පIමාණ ණය ආරeෂණ වැඩ��ෙවළe sයා*මක 2Sම සඳහා 
2016 ව	ෂෙ8�, c�ය~ #
යන 500 ක ¨
ක අර�දලe රජය ම� ලබා 
Uෙද; 

 (vii) �� හා මධ5 පIමාණ eෙෂේතයට සහනදා ෙපො| අ�පාත යටෙ* ¨ල5 
පහ�ක� සැපමට ආධාරයe වශෙය ආTයා� සංව	ධන බැං�ෙව 
c�ය~ #
යන 100ක ණය පහ�කමe ලැ]ෙද; 

 (viii) ආTයා� සංව	ධන බැං� ණය පහ�කම යටෙ*, ණය ලබා U �� හා මධ5 
පIමාණ ව5වසායකයෙ� න� හා 
�නය ඇ�ළ* ලැzස�්වe ඉ"Iප* 
කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1472/’16 

ගc ච#ද < ෙ®TI මහතා,— සමාජ ස<බලගැ3�, �භසාධන හා කද උඩරට 
උcමය ��බඳ අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) ඌව පළාෙ*, බU~ල "ස�්eකෙ8,  

 (i)  සමෘE@ සහනාධාර ලබා ගනා පq~ සංඛ5ාව;  

 (ii)  දIදතා ෙ	ඛාෙව පහළ �ව*වන පq~ සංඛ5ාව; 

එe එe පාෙEFය ෙ~ක� ෙකොYඨාසය අ�ව  ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන 
එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ)  දIදතා ෙ	ඛාෙව පහළ �ව*වන සහ සමෘE@ සහනාධාර ලබා ගැ�ම සඳහා 
�U�ක� ස�රා ඇත*, සහනාධාර ෙනොලැෙබන ජනතාවට සමෘE@ සහනාධාර 
ලබා�ම සඳහා අවශ5 �යවර ගෙද යන* එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1014/’16 

ගc (ෛවද5) න
ද ජය9සස් මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (3) 

(අ) (i) කෘ�ක	ම අමාත5ාංශය සඳහා �| පදනම මත අ¬9 ෙගොඩනැ�~ලe ලබා 
ෙගන 9ෙ:ද;  



( 7 ) 

 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙටඩ	 කැඳව� ලැ ]ෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ න�, ෙටඩරය සඳහා ඉ"Iප* � �Eගලය සහ ඔq ඉ"Iප* කළ 
#ල ගණ ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) �| පදනම මත ලබාග* ෙගොඩනැ�~ල සඳහා රජෙ8 තeෙසේcව; 
අz9කcෙ� නම හා 
�නය; මාTක �
ය සහ ෙග� අ*9කාර� �දල 
කවෙ	ද; 

 (vi) එම ෙගොඩනැ�~ල සඳහා අz9කc සමඟ අ*ස කළ බU �<�ම  සභාගත 
කරෙද; 

 (vii) කෘ�ක	ම අමාත5ාංශය එම ෙගොඩනැ�~ල ෙවත ෙගන �ය "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1047/’16 

ගc උදය පභා* ග�ම�ල මහතා,— <ෙEශ කට&� අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (2) 

(අ) (i) 2015.01.10 Tට 2016.10.31 දeවා කාල පI�ෙ°දෙ8� <ෙEශ කට&� 
අමාත5වරයා සහභා� � < ෙEශ සංචාර සංඛ5ාව  ෙකොපමණද; 

 (ii) එe එe සංචාරෙ8 අර�ණ, සංචාරය කරන ලද රට සහ එe එe සංචාරයට 
වැය � �දල ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එ� සංචාරයt ප9ඵලයe ෙලස ` ලංකා ෙ� ප9²පය යහප* 3 9ෙ:ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1184/’16 

ගc පEම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) අ�පාර "ස�්eකය �ළ,  

 (i) 1983 ව	ෂය වන<ට වගා කරන ලද �� ෙගො<}� පමාණය ෙකොපමණද; 

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

 (iii) ව	ෂ 1983 ප�ව 2009 ව	ෂෙ8 &දමය ත**වය �මවන ෙතe වගා කරන 
ලද �� }� පමාණය, එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  &දමය ත**වය �ම3ෙම ප� ෙ� දeවා වගා කරන ලද ෙගො<}� 
පමාණය, එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත Tය~ෙලtම ස��	ණ වා	තාවe ඉ"Iප* කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1331/’16 

ගc ]E@ක ප9රණ මහතා,— <U
බල හා �න	ජන�ය බලශe9 අමාත5�මාෙග 
ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) එ~³එ~ ෙහෝ~¦�ස ් (�Eග
ක) සමාගමට (LTL Holdings (Pvt.) Ltd)  
අය* උප සමාග� සංඛ5ාව සහ ඒවාෙ8 න� කවෙ	ද; 

 (ii)  එම උප සමාග� �t0 3ෙ� කමෙ�දය කවෙ	ද; 

 



( 8 ) 

 

 (iii) එම එe එe සමාගෙම ෙකෙරන කා	යය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනtද? 

(ආ) (i) උeත සමාග�වල ආදායෙම ලංකා <U
බල ම6ඩලයට ලැෙබන ලාභ 
ෙකොටෙසේ ප9ශතය, එe එe සමාගම අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ලාභ  ෙකොටස ්�වැර" ෙනොවන බව ��ගෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එය �වැර" 2Sමට කට&� කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 /� මස 05 වැ" බදාදා 

වාbක ���c අෙdeෂා කරන පශ්න 
1066/’16 

ගc උදය පභා* ග�ම�ල මහතා,— පවාහන හා T<~ �ව ෙසේවා 
අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (2) 

(අ)  (i) ` ලංකා U�Iය ෙදපා	තෙ��ව <T සකසන ලද 2015 – 2020 sයාකාI  
සැලැසේමt U�Iය එං� #ල� ගැ�මට <@<ධාන සලසා ෙනොමැ9 3මට 
ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (ii) එ� සැලැසම් sයා*මක ෙනොකරෙ න�, <ක~ප සැලැසම්e සකසා 
9ෙ:ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) ජාත5තර තරඟකාI #ල කැඳ3ම2 ෙතොරව ඉ"යාෙව U�Iය එං� 
#ල� ගැ�මට සැල�මe 9ෙ:ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iii) ඉ"යාෙ� U�Iය එං� �ෂප්ාදනය කරන සමාග�වල න� කවෙ	ද; 

 (iv) ජාත5තර තරඟකාI #ල ගණ ෙනොකැඳ3ම යහපාලන ¨ලධ	මයට 
එකඟද; 

යන* එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1137/’16 

ගc (ෛවද5) න
ද ජය9ස්ස මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා9ක ප9ප*9 හා 
ආ	�ක කට&� අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) රට �රා sයා*මක "ස�්e හා පාෙEFය ස�බ(කරණ ක#0 සංඛ5ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙ8 සභාප9 ෙහෝ සම සභාප9 �ර දරන �Eගලයෙ� න� හා තන�c 
කවෙ	ද; 

 (iii) එම �Eගලය අතI පා	
ෙ�� ෙහෝ පළා* සභා ම¾වරය ෙනොවන 
�Eගලය සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 



( 9 ) 

 

1185/’16 

ගc පEම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) 2
ෙනො�bය "ස�්eකය �ළ,  

 (i) 1983 ව	ෂය වන<ට වගා කරන ලද �� ෙගො<}� පමාණය ෙකොපමණද; 

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

 (iii) ව	ෂ 1983 ප�ව 2009 ව	ෂෙ8 &දමය ත**වය �මවන ෙතe වගා කරන 
ලද �� }� පමාණය, එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  &දමය ත**වය �ම3ෙම ප� ෙ� දeවා වගා කරන ලද ෙගො<}� පමාණය 
එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත Tය~ෙලtම ස��	ණ වා	තාවe ඉ"Iප* කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1299/’16 

ගc ඩලස ්අලහdෙපcම මහතා,— අධ5ාපන අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (2) 

(අ) මාතර "ස�්eකෙ8 �t¿ ජා9ක හා පළා*,  

 (i) පාස~ සංඛ5ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) පාස~වල ෙසේවය කරන �cවc සංඛ5ාව එe එe පාසල අ�ව; 

 (iii) පාස~වල ෙසේවය කරන �cවc සංඛ5ාව එe එe <ෂය අ�ව; 

 (iv) පාස~වල ෙසේවය කරන �cවc සංඛ5ාව, එe එe අධ5ාපන කලාපය අ�ව;  

ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) මාතර "ස�්eකෙ8 ජා9ක හා පළා* පාස~ �ළ ඉෙග�ම ලබන Àෂ5ය 
සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ5ාව, ජා9ක හා පළා* පාස~ අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

 (iii) Àෂ5ය සහ �cවc අතර අ�පාතය, එe එe <ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත (iii) t සඳහ අ�පාතය අධ5ාපන කලාපය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 යන* එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1332/’16 

ගc ]E@ක ප9රණ මහතා,— <U
බල හා �න	ජන�ය බලශe9 අමාත5�මාෙග 
ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා <U
බල ම6ඩලය යටෙ* ලංකා ටාසේෆෝම	ස ්න# ආයතනයe 
9]ෙද; 

 (ii)  එම ආයතනෙ8 නම ෙවනස ්කර 9ෙ:ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එt ව	තමාන නම කවෙ	ද; 

 (iv) i/ස එ~³එ~ ෙහෝ~¦�ස ්(ෙපෞE.) සමාගමට අය* ෙකොටස ්ෙබ� ෙගොස ්
ඇ*ෙ* ෙකෙසේද; 



( 10 ) 

 

 (v)  ESOT (භාරය) ෙකොටසක්cව ස�ව ඇ9 ෙකොටස ්පාලනය කර� ලබෙ 
කqc <Tද; 

 (vi) එt ෙකොටසක්cවෙ� න� හා ඔq ස�ව ඇ9 ෙකොටස ්සංඛ5ාව ��බඳ 
ෙ~ඛනයe ඉ"Iප* කරෙද; 

 (vii) ෙසේවකභාර �<�� අ�ව, එය �t0වා ෙකොපමණ කාලයe ඇ�ළත ඔqෙ� 
ෙකොටස ්��බඳව හා ඔq ෙකොටසක්cව බව දවා 9ෙ:ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනtද? 

(ආ) (i) ESOT සමාගෙමt ආර�භක ෙකො ටසක්cව කqcද, ඔq ස�ව 9r 
ෙකොටස ්පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ෙකොටසක්cව අතර ලංකා <U
බල ම6ඩලෙ8 ෙසේවකය 
T¿ෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඔ«ට ලබැÄයාව ��බඳව ��ගැ0ම 9ෙබන බව එ�මා 
��ගෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) (i) COPE වා	තාෙ� සඳහ පI" i/ස එ~³එ~ ෙහෝ~¦�ස ් (ෙපෞE.)   
සමාගෙම c�ය~ දස ලeෂ 232 ක ලාභාංශ පමාණයe ලංකා  <U
බල 
ම6ඩලයට ෙනොෙගවා 9ෙබන බව දෙද; 

 (ii) ෙ� ස�බධෙය ෙගන ඇ9 sයාමා	ග කවෙ	ද;  

යන* එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1373/’16 

ගc බUල �ණව	ධන මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත5�මාෙග 
ඇiමට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයt අංක 126 ෙයෝජනාවට අ�ව, �� හා මධ5 පIමාණ 
ව5වසායකයෙ� අෙල< පව	ධනය සඳහා ෙපෞEග
ක අංශෙ8 ��I 
ෙවළඳසැ~වල රාeක ඉඩකඩ සාධාරණ #ලකට ලබා ෙද� ලැ]ෙ�ද; 

 (ii) ෙපෞEග
ක අංශෙ8 ��I ෙවළඳ සැ~ව
 එ� රාeක ඉඩකඩ ෙව කර 
ෙදන ෙලසට 2Tය� අමාත5ාංශයe <T ඉ~|මe කර� ලැ]ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ ඉ~|මe ෙහෝ �ෙයෝගයe කර� ලැ]ෙ� න�, එt �ටපතe ඉ"Iප* 
කරෙද; 

 (iv) ` ලංකාව �ළ �t¿ බU අය කර� ලබන ෙපෞEග
ක අංශෙයt ��I 
ෙවළඳසැ~ සංඛ5ාව සහ ඒවා �tටා ඇ9 නගර/ගාමය ��බඳ ලැzස�්වe 
ඉ"Iප* කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?  
(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1473/’16 

ගc ච#ද < ෙ®TI මහතා,— �ද~ හා ජනමාධ5 අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වන<ට රට �ළ sයා*මක, රෙY සංව	ධන කා	යයට �<ෙශේÆ 
දායක*වයe දeවන පාෙEFය මාධ5ෙ�� සං<ධාන සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම එe එe පාෙEFය මාධ5ෙ�� සං<ධානවල න� හා එt �ලතල දරන 
මාධ5ෙ��ෙ� න� කවෙ	ද; 

 

 



( 11 ) 

 

 (iii) ඔqෙ� �වන මYටම උසස ්2Sමට ෙමම වෘ*�ය �<තෙ8 අ{වෘE@ය 
උෙදසා ෙගන ඇ9 �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1499/’16 

ගc එ�. එ�. එ�. ස~මා මහතා,— අ@කරණ අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) �ස
්� <වාහ හා "eකසාද පනෙ* 23 වග9යට අ�ව, වයස අqcU 12  
පහළ �ස
්� දැIය <වාහ කර �ෙ�� eවාT <��cවරයෙ� අ�ම9ය 
ලබා ගත &� බව දෙද; 

 (ii) ඒ අ�ව, වයස අqcU 12  පහළ �ස
්� දැIය <වාහ කර�ෙ��, eවාT 
<��cවරය <T අවසර ලබා � 9ෙබන බවට වා	තා 3 9ෙ:ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ව	ෂ 2010 Tට ෙ� දeවා එම පනත අ�ව, අ�ම9ය ලබා � ඇ9 
අවසථ්ා සංඛ5ාව සහ  ඒ ��බඳ <සත්ර එe එe "ස�්eකය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 
 

2017 /� මස 06 වැ" >හස්ප?�දා 

වාbක ���c අෙdeෂා කරන පශ්න 
1068/’16 

ගc උදය පභා* ග�ම�ල මහතා,— පවාහන හා T<~ �ව ෙසේවා 
අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (2) 

(අ)  (i) ` ලංකා U�Iය ෙදපා	තෙ��ෙ� ෙසේවය කරන ප�qඩකcව ඒකාබEධ 
ෙසේවයට අය* බව*; 

 (ii) ප�qඩකcව සෘÈව බඳවා ගැ�මට ` ලංකා U�Iය ෙදපා	තෙ��වට 
බලයe ෙනොමැ9 බව*; 

 එ�මා ��ගෙනtද?  

(ආ) (i) 2016 ව	ෂෙ8� ` ලංකා U�Iය ෙදපා	තෙ��වට ප�qඩකcව බඳවා 
ගැ�ම සඳහා ඒකාබEධ ෙසේවා අධ5eෂ ජනරා~වරයාෙ� අවසරය ලබා ෙගන 
9ෙ:ද; 

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

 (iii) එ� අවසරය ලබා U 
�ෙ8 �ටපතe සභාගත කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ)  (i) ප�qඩකcව බඳවා ගැ�ෙ� ස��ඛ පSeෂණය පැවැ*�ෙ8 අ9ෙ	ක 
U�Iය සාමාන5ා@කාI  (පIපාලන) ෙ� පධාන*වෙයද; 

 (ii) එෙසේ න�, එ� ස��ඛ පSeෂණ පව*වන අවසථ්ාව වන<ට* එ� �ලධාIයා 
වැඩ තහනමට ලeව T¿ බව ��ගෙද; 

 (iii) වැඩ තහනමට ලe� �ලධාIෙය� ෙසේවෙ8 ෙය� T¿ෙ ෙකෙසේද; 

යන* එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1153/’16 

ගc (ෛවද5) න
ද ජය9ස්ස මහතා,— මහානගර හා බස්නාtර සංව	ධන 
අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) ෙහෝමාගම හා බ6ඩාරගම පාෙEFය සභා බලපෙEශ ෙදකටම අය* අeකර 
98 ක වපසIය2 &* බU<ල ව*ත ඉඩෙ� සංචාරක �වාස ව5ාපෘ9යe 
sයා*මක 2Sමට අ�ම9ය ලබා� 9ෙ:ද;  

 (ii) එ ෙසේ න�, එම ව5ාපෘ9ය sයා*මක කරන සමාගෙ� නම හා 
�නය �මeද; 

 (iii) එම �වාස ව5ාපෘ9ය ෙහේ�ෙව එම පෙEශෙ8 බලව* පාIසIක හා�යe 
TUවන බව දෙද; 

 (iv) එම �වාස ව5ාපෘ9ය සඳහා ` ලංකා ආෙයෝජන ම6ඩලෙ8 අ�ම9ය ලැÉ 
9ෙ:ද; 

 (v) එම ව5ාපෘ9ය සඳහා පIසර අධ5යන වා	තාවe සකස ්කර 9ෙ:ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1186/’16 

ගc පEම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) �*තලම "ස�්eකය �ළ,  

 (i) 1983 ව	ෂය වන<ට වගා කරන ලද �� ෙගො<}� පමාණය ෙකොපමණද; 

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

 (iii) ව	ෂ 1983 ප�ව 2009 ව	ෂෙ8 &දමය ත**වය �මවන ෙතe වගා කරන 
ලද �� }� පමාණය එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  &දමය ත**වය �ම3ෙම ප� ෙ� දeවා වගා කරන ලද ෙගො<}� 
පමාණය, එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත Tය~ෙලtම ස��	ණ වා	තාවe ඉ"Iප* කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1286/’16 

ගc ඩලස ් අලහdෙපcම මහතා,— පවාහන හා T<~ �ව ෙසේවා අමාත5�මාෙග 
ඇiමට,— (1) 

(අ) රාජ5 පවාහනෙ8 පධාන සංරචකයe වන ` ලංගම බස ්ෙසේවාව, ෙපෞEග
ක අංශෙ8 
බස ්ෙසේවාවට තරඟකාI ෙසේවාවe වශෙය පව*වාෙගන යාෙ� ඇ9 වැදග*කම 
එ�මා ��ගෙනtද? 

(ආ) (i) 2014.12.31 "නට මාතර "ස�්eකෙ8 ` ලංගම බස ්¦ෙපෝවලට අය* බස ්රථ 
සංඛ5ාව;   

 (ii) 2016.06.01 "න වන<ට එe එe  වෘ*9ය අ�ව ඉහත එe එe ¦ෙපෝෙවt 
ෙසේවක සංඛ5ාව; 

  (iii) 2015.01.01 "නට ප� මාතර "ස�්eකෙ8 ` ලංගම ¦ෙපෝ සඳහා ලබා � ඇ9 
බස ්රථ සංඛ5ාව;  

එe එe ¦ෙපෝව අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනtද? 



( 13 ) 

 

(ඇ) 2014, 2015, 2016 යන ව	ෂයt මාතර "ස�්eකෙ8,  

 (i) ` ලංගම බස ්¦ෙපෝවල වා	�ක �Iවැ0ම;   

 (ii) ` ලංගමය <T ආවරණය කර� ලබන මා	ග 2ෙලෝ �ට	 පමාණය; 

එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ 
කරෙනtද? 

(ඈ) (i) ම� අවශ5තාවය අ�ව, මාතර "ස�්eකය �ළ තව* ෙකොපමණ බස ්¦ෙපෝ 
සංඛ5ාවe සථ්ාපනය 2Sමට බලාෙපොෙරො*� වෙද;  

 (ii) ඒ සඳහා හnනාෙගන ඇ9 පෙEශ කවෙ	ද;  

 යන* එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1334/’16 

ගc ]E@ක ප9රණ මහතා,— පළා* සභා හා පළා* පාලන අමාත5�මාෙග 
ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ග ෙනොකළ කසළ එක� ෙනො2Sමට පළා* පාලන ආයතන ග* �රණය 
��බඳව ජනතාව දැ�ව* 2Sමට අවශ5 කට&� TUකර 9ෙ:ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

 (iii) කසළ ව	�කරණය කර එක� 2Sමට අවශ5 පහ�ක� ජනතාවට ලබා� 
9ෙ:ද;  

 (iv) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

 (v) ව	�කරණය කරන ලද කසළ එක� 2Sමට පළා* පාලන ආයතන සඳහා 
පහ�ක� සලසා � 9ෙ:ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනtද? 

(ආ) (i) කසළ ව	�කරණය කර ෙනොෙදන �Eගලයට එෙරtව ග� ලබන 
sයාමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii) ව	�කරණය කරන ලද කසළ ප9චÊකරණය කරෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර සථ්ානයක�ද; 

 (iv) ඒ සඳහා ආෙයෝජනය කරන ලද �දල ෙකොපමණද; 

 (v) ප9චÊකරණය කරන ලද කසළ කවර කට&� සඳහා භා<ත කළ හැ2ද; 

යන* එ�මා සඳහ කරෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1404/’16 

ගc බUල �ණව	ධන මහතා,— 9රසර සංව	ධන හා වන�< අමාත5�මාෙග 
ඇiමට,— (1) 

(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 175ට අ�ව, අ
 #�ස ්ගැ0මට ඉලeකගත <සnමe 
ලබා�ම සඳහා වසර 3e �ළ පෙයෝජනයට ගැ�මට ෙව කරන ලද c�ය~ #
යන 
4000ක ප9පාදනෙය 2016 ව	ෂය �ළ උපෙයෝජනය කරන ලද �ද~ පමාණය සහ 
එෙසේ වැය කළ �දෙලt ඵලදා*වය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනtද? 

(ආ) (i) උeත අයවැය ෙයෝජනාව sයා*මක 2Sෙ� වග�ම දරන අමාත5ාංශය ෙහෝ 
ආයතන කවෙ	ද; 

 



( 14 ) 

 

 (ii) 1977 Tට ෙ� දeවා අ
 #�ස ්ගැ0ෙම වා	තා � මරණ සංඛ5ාව හා ෙEපළ 
හා�ය එe එe ව	ෂය අ�ව කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත එe එe ව	ෂෙ8� අ
 #�ස ් ගැ0ෙම #ය�ය පා	ශව්යට රජය 
ම� ව" �ද~ ෙගව� ලැ]ෙ�ද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම ව" �ද~ පමාණය එe එe ව	ෂය අ�ව කවෙ	ද; 

 (v)  උeත අයවැය ෙයෝජනාෙවt සඳහ අ
-#�ස ් ගැ0ම සඳහා ලබා �මට 
අෙde�ත ඉලeකගත <සnම පැහැ"
  කරෙද; 

 යන* එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1477/’16 

ගc ච#ද < ෙ®TI මහතා,— නගර සැල�� හා ජල ස�පාදන අමාත5�මාෙග 
ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) නගර සැලැ�� හා ජල ස�පාදන අමාත5ාංශයට අය* ෙදපා	තෙ��,  
සංසථ්ා, ම6ඩල සහ ව5වසථ්ා�ත ආයතන කවෙ	ද; 

 (ii)  2015 ව*ම යහපාලන රජය බලයට ප*3ෙම අන�cව, ෙමම එe එe 
ආයතනය සඳහා බඳවා ෙගන ඇ9 ෙසේවක සංඛ5ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ බඳවා ග� ලැr �Eගලයෙ� න�, 
�නය, අධ5ාපන �U�ක� හා  
බඳවා ග� ලැr තන�c කවෙ	ද; 

 (iv) එම ෙසේවකය බඳවා ගැ�ම සඳහා අ�ගමනය කළ කමෙ�දය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1503/’17 

ගc වා�ෙEව නානායeකාර මහතා,— ෙසෞඛ5, ෙපෝෂණ හා ෙEFය ෛවද5 
අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) ` ලංකාෙ� ළමා ජනගහනෙය මද ෙපෝෂණෙය ෙපෙළන දcව 
සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ5ාව �ගමනය කර� ලබන කමෙ�දය කවෙ	ද; 

 (iii) ` ලංකාෙ� මද ෙපෝෂණෙය ෙපෙළන දcව සංඛ5ාව ළමා 
ජනගහනෙය කවර ප9ශතයeද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?  

(ආ) (i) ඉහත අ (i) t සඳහ දcව සංඛ5ාව, සමාජෙ8 එe එe ආදාය� මYට� 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) පහ�ෙව ෙරෝගවලට භාජනය 3ම ෙහේ�ෙව #යයන බවට වා	තා 3 ඇ9 
මද ෙපෝෂණෙය ෙපෙළන දcව සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 යන* එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1679/’17 
ගc ෙස8z¤ අ| සාt	 මqලානා මහතා, — ෙසෞඛ5, ෙපෝෂණ හා ෙEFය ෛවද5 

අමාත5�මාෙග ඇiමට,  — (1) 

(අ) (i) මඩකල�ව Àeෂණ ෙරෝහෙ~ පව*නා වාY0 සංඛ5ාව හා ඒවාෙ8 න� 
කවෙ	ද; 



( 15 ) 

 

 (ii) එe එe වාY0ෙ� පව*නා ඇඳ සංඛ5ාව සහ දැනට ඇ�ළ* කරග� ලබන 
ෙරෝ� සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) Tය¬ම <ෙශේෂඥ ෛවද5වcෙ� න� සහ ඔqෙ� අදාළ ෛවද5 eෙෂේත 
කවෙ	ද;   

 (iv) ෙමම <ෙශේෂඥ ෛවද5වcට වාY0 පවරා�ම ��බඳ ෙතොර�c කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනtද? 

(ආ) (i) <ෙශේෂඥ ෛවද5වcහට පැවSම සඳහා වාY0 tඟයe පව9න බව*;  

 (ii) ඉඩකඩ සහ ඇඳ ෙනොමැ93ම ෙහේ�ෙව සාමාන5 ෙරෝ� සහ ක¦න� 
ෛවද5 ප9කාර අවශ5වන බරපතල ෙරෝගාබාධව
 ෙපෙළන ෙරෝ� 
ඇතැ� වාY0වල }ම සහ �ෙ~ දමා T¿න බව*; 

 (iii) අමතර වාY0 ඉ"2Sම සඳහා ෙරෝහ~ පIශය �ළ ඉඩකඩ පව9න බව*; 

  (iv) ෙමය නැෙගනtර <ශව්<ද5ාලෙ8 ෛවද5 උපා@ය හදාරන T� සඳහා 
ෙවකරන ලද Àeෂණ ෙරෝහල බව*;  

එ�මා දෙනtද? 

(ඇ) (i) ඉතා ක¦න� අවශ5තාවයeව පව9න ෙමම වාY0 ඉ"2Sම සඳහා ඉහළ 
ප�ඛතාවය ලබා � ඒ සඳහා ෙව කළ ප9පාදන ��* 2Sමට �ෙයෝග 
කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවදාද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1187/’16 

ගc පEම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) මනාරම "ස�්eකය �ළ,  

 (i) 1983 ව	ෂය වන<ට වගා කරන ලද �� ෙගො<}� පමාණය ෙකොපමණද; 

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

 (iii) ව	ෂ 1983 ප�ව 2009 ව	ෂෙ8 &දමය ත**වය �මවන ෙතe වගා කරන 
ලද �� }� පමාණය, එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  &දමය ත**වය �ම3ෙම ප� ෙ� දeවා වගා කරන ලද ෙගො<}� 
පමාණය, එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත Tය~ෙලtම ස��	ණ වා	තාවe ඉ"Iප* කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1335/’16 

ගc ]E@ක ප9රණ මහතා,— ෙසෞඛ5, ෙපෝෂණ හා ෙEFය ෛවද5 අමාත5�මාෙග 
ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 හා 2016 ව	ෂයt� ද�Ì පළාෙත වා	තා � ව�ග; ෙරෝ� 
සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ අ�ව, ද�Ì පළාෙ* වැ¦ම ව�ග;  ෙරෝ� �Iසe වා	තාවන  
"ස�්eකය කවෙ	ද; 

 



( 16 ) 

 

 (iii) ද�Ì පළාෙ* ව�ග; ෙරෝගයට බලපා ඇ9 පධාන ෙහේ� කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනtද? 

(ආ) (i) එම ව�ග; ෙරෝ� ෙව�ෙව රජය ආධාර ලබා �මට කට&� කර 9ෙ:ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ලබා� ඇ9 ආධාර කවෙ	ද; 

 (iii) ද�Ì පළාෙ* ව�ග; ෙරෝග �වාරණයට �යවර ෙගන 9ෙ:ද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1406/’16 

ගc බUල �ණව	ධන මහතා,— උසස ් අධ5ාපන හා මහාමා	ග අමාත5�මාෙග 
ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 185ට අ�ව, �දහස ්Wi-Fi පහ�ක� සැපÏ රාජ5 
<ශව්<ද5ාල සහ එම <ශව්<ද5ාල Àෂ5ය ෙමම පහ�ක� Ðe9 <Ñම 
ආර�භ කළ "නය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) රාජ5 <ශව්<ද5ාල පEධ9ය �ළ ඉහත ¦�ට~කරණ පහ�ක� සැපම 
ෙව�ෙව රජය <T දර� ලැr �� �Iවැය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම �Iවැය, වැය බරe � අමාත5ාංශය ෙහෝ ආයතනය කවෙ	ද;  

 (iv) රාජ5 <ශව්<ද5ාල පEධ9ය �ළ ඉෙග�ම ලබන Tය¬ම T�ට ලැdෙටොd 
පIගණක ලබා�ම ස�බධෙය රජයට �ශb්ත  වැඩ��ෙවළe 9ෙ:ද; 

  (v) එෙසේ න�, එම වැඩ��ෙවළ කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1505/’17 

ගc උදය පභා* ග�ම�ල මහතා,— �ද~ හා ජනමාධ5 අමාත5�මාෙග 
ඇiමට,— (1) 

(අ) 2016 වසෙ	�,   

 (i) ¨ලධන <යද� සඳහා ෙවකළ අර�ද~ වැ¦ම ප9ශතය2 භා<තා කර ඇ9 
අමාත5ාංශ 05 කවෙ	ද; 

 (ii) ¨ලධන <යද� සඳහා ෙවකළ අර�ද~ අ;ම ප9ශතය2 භා<තා කර ඇ9 
අමාත5ාංශ 05 කවෙ	ද; 

 (iii) �නරාව	තන <යද� සඳහා ෙවකළ අර�ද~ වැ¦ම ප9ශතය2 භා<තා 
කර ඇ9 අමාත5ාංශ 05 කවෙ	ද; 

 (iv) �නරාව	තන <යද� සඳහා ෙවකළ අර�ද~ අ;ම ප9ශතය2 භා<තා කර 
ඇ9 අමාත5ාංශ 05 කවෙ	ද; 

 (v) ෙවකළ අර�ද~ වැ¦ම ප9ශතය2 භා<තා කර ඇ9 අමාත5ාංශ 05 
කවෙ	ද; 

 (vi) ෙවකළ අර�ද~ අ;ම ප9ශතය2 භා<තා කර ඇ9  අමාත5ාංශය 05 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1731/’17 
ගc ෙස8z¤ අ| සාt	 මqලානා මහතා,— (වර හා ජලජ ස�ප* සංව	ධන 

අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) 1980 ව	ෂෙ8� මඩකළ�ව කළ�ෙවt වැ
පරය ආසනෙයt මඩ කැÒෙ� 
ව5ාපෘ9යe sයා*මක � බව*; 

 (ii) තසත්වා� sයාකාරක� ෙහේ�ෙව ෙමම ව5ාපෘ9ය අතරමැද � නවතා දැ¨ 
බව*; 

එ�මා දෙනtද? 

(ආ) (i) �«ද සහ කල�ව ස�බධ ෙකෙරන �වෙදොර වා	�කව වසා දැ�මට TU 
ෙනො3ම; 

 (ii) කල� (වර ක	මාතෙ8 ෙයෙදන (වරය හට �¬ අqcEද �රාම ප9ලාභ 
ලැÉමට හැ23ම; 

 (iii) ගැÓc �«ෙE (වර ක	මාතෙ8 ෙයෙදන ෙබෝY0වලට සහ ෙටෝල	 
යාතාවට නැං�ර� ලෑම සඳහා කළ�ව ෙවත පහ� පෙ�ශය; 

 (iv) ගංව�ර ඉතා ඉeම� �«ද ෙවත ඇෙදන බැ< ගංව�ර කාලෙ8� 
3 වගාකරන �Ócවලට හා� TU ෙනො3ම; 

 (v) ගංව�ර ඉතා පහ�ෙව �«ද ෙවත ඇ� යාම �සා රජය ම� TUකළ &� 
ගංව�ර සහන කට&� අවම 3ම; 

යන ප9ලාභය ෙමම ව5ාපෘ9ෙයt ප9ඵලයe ෙලස ලැෙබන බව*, එ�මා 
දෙනtද? 

(ඇ) (i) ෙමම ව5ාපෘ9ය නැවත ඇරÔමට �යවර ෙගන 9ෙ:ද; 

  (ii) එෙසේ න�, ඒ කවදාද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ න�, ඒ මද? 

1336/’16 

ගc ]E@ක ප9රණ මහතා,— ෙසෞඛ5, ෙපෝෂණ හා ෙEFය ෛවද5 අමාත5�මාෙග 
ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) රජෙ8 ෙරෝහ~ සඳහා ව	ෂයකට අවශ5 වන හෘදය වස�්ෙවt නාල අවtරතා 
මඟහැර3ම සඳහා භා<තා කර� ලබන “සේටYස”් සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒ සඳහා වැය කරන �දල ෙකොපමණද;   

(iii) ඉ"Iෙ8� tඟය2 ෙතොරව ෙමම “සේටYස”් ෙරෝ� ෙවත ලබා �මට 
අවශ5 �යවර ෙගන 9ෙ:ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) හදව* ෙරෝ� සඳහා අවශ5 ෙවන* ඖෂධ ව	ග හා උපකරණ රජෙය 
ෙනො#ෙ~ ලබා �මට බලාෙපොෙරො*� වෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒවා කවෙ	ද; 

යන* එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2017 /� මස 07 වැ" .#රාදා 

වාbක ���c අෙdeෂා කරන පශ්න 
1069/’16 

ගc උදය පභා* ග�ම�ල මහතා,— පවාහන හා T<~ �ව ෙසේවා 
අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (2) 

(අ) (i) ෙයෝ�ත �cණෑගල - දÓ~ල U�Iය මා	ගෙ8 ශක5තා අධ5යනය TU 2Sම 
ජාත5තර තරඟකාS #ල ගණ කැඳ3ම2 ෙතොරව ×න සමාගමකට 
පවරා 9ෙ:ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ  න�, පැවSමට සැල�� කර 9ෙ:ද; 

 (iii) එම ශක5තා අධ5යනය ෙමොර0ව <ශව්<ද5ාලයට ෙහෝ ෙවන* ෙEFය 
ආයතනයකට භාර ෙනො�මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iv) ඒ සඳහා ජාත5තර තරඟකාS #ල ගණ කැඳ3මe ෙනො2Sමට ෙහේ� 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1155/’16 

ගc (ෛවද5) න
ද ජය9සස් මහතා,— සංචාරක සංව	ධන හා sස්9යා� ආග#ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) සංචාරක සංව	ධන හා sස9්යා� ආග#ක කට&� අමාත5ාංශය සඳහා    
CAQ - 1043 හා CAQ - 1047 යන අංක දරන වාහන #ල� ෙගන 9ෙ:ද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම වාහන #ල� ග* "න කවෙ	ද; 

 (iii) එe එe වාහනය #ල� ග* �දල කවෙ	ද;  

 (iv) ඒ සඳහා ෙටඩ	 කැඳව� ලැ]ෙ�ද; 

 (v) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (vi) ෙටඩරයට ඉ"Iප* � ආයතන හා ඔq ඉ"Iප* කළ #ල ගණ කවෙ	ද; 

 (vii) එම වාහනවල ෙමෝට	 රථ පවාහන ෙදපා	තෙ��ෙ� 
යාප"ංb �~ 
අz9කcව කqcද;  

 (viii) ඔqෙ� 
�නය කවෙ	ද; 

 (ix) ෙ	� වා	තා අ�ව ෙමම වාහන ආනයනෙ8� CIF ව¿නාකම හා ෙග� �දල 
කවෙ	ද; 

 (x) එම වාහන සඳහා t#� බU සහනය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා දෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1188/’16 

ගc පEම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— <U
බල හා �න	ජන�ය බලශe9 
අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වන<ට මඩකල�ව "ස�්eකය �ළ ලංකා <U
බල ම6ඩලය 
<T <U
ය ලබා � ඇ9 �� �වාස සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙ� වන<ට <U
ය ලබා � ඇ9 �� �වාස සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව	ෂ 1984 Tට 2009 දeවා <U
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව කරන ලද �දල 
එe එe ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 
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 (iv)  2009 ව	ෂෙ8� &ද ත**වය �ම 3ෙම ප� 2015 ව	ෂය දeවා <U
ය ලබා 
� ඇ9 �වාස සංඛ5ාව එe එe ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) t සඳහ කාල පI�ෙ°දය සඳහා <U
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව 
කරන ලද �දල එe එe ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1294/’16 

ගc ඩලස ් අලහdෙපcම මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප9සංස්කරණ 
අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) ෛන9ක අz9ය ෙනොමැ9ව මාතර "ස�්eකෙ8 රජෙ8 ඉඩ�වල ෙ� දeවා   
ප"ංbව T¿න ෙහෝ වගා කර# T¿න �Eගලය සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ5ාව, එe එe පාෙEFය ෙ~ක� ෙකොYඨාසය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද;  

 (iii) ඉහත (i) t සඳහ �Eගලය සංඛ5ාෙව කවර සංඛ5ාවකට ඔd� ෙහෝ 
බලපත ලබා �මට �යවර ෙගන 9ෙ:ද; 

 (iv) ඉහත (iii) t සඳහ සංඛ5ාව, එe එe පාෙEFය ෙ~ක� ෙකොYඨාසය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) 2014 හා 2015 ව	ෂයt මාතර "ස�්eකෙ8 රජෙ8 ඉඩ� සඳහා �Iනමා 
ඇ9 ඔd� ෙහෝ බලපත සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) ඉහත (v) t සඳහ සංඛ5ාව, එe එe පාෙEFය ෙ~ක� ෙකොYඨාසය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1337/’16 

ගc ]E@ක ප9රණ මහතා,— උසස් අධ5ාපන හා මහාමා	ග අමාත5�මාෙග 
ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙ8� ඉෙස¤ ල�Ì එe එe <ශව්<ද5ාලයට අදාළව ��*කර 
ඇ9 බව*; 

 (ii) ඒ ෙහේ�ෙව ඇතැ� T�ට <ශව්<ද5ාල පෙ�ශය අt# 3 ඇ9 බව*; 

 (iii) ෙමම කමෙ�දය ෙහේ�ෙව ඔqට <ශාල අසාධාරණයe TU3 ඇ9 බව*; 

 එ�මා ��ගෙනtද? 

(ආ) (i) අසාධාරණයට ලe� T� <ශව්<ද5ාලවලට ඇ�ළ* 2Sමට කට&� 
කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම කමෙ�දය කවෙ	ද; 

 (iii) එය sයා*මකවන "නය කවදාද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1408/’16 

ගc බUල �ණව	ධන මහතා,— පාථ#ක ක	මාත  අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයt අංක 182 ෙයෝජනාවට අ�ව, පාථ#ක ක	මාත 
කqTලයe (Primary Industry Council) �t0ව� ලැ]ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය සහ සථ්ානය කවෙ	ද; 
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 (iii) උeත අයවැය ෙයෝජනාෙවt, පාථ#ක ක	මාත කqTලයe �t03ෙ� 
අර�Ì හා ඒ සඳහා � වැඩ��ෙවළ සැෙක< පැහැ"
 කරෙද; 

 (iv) ෙමම කqTලයට ස�බධවන <ෙශේෂඥයෙ� නාම ෙ~ඛනයe ඉ"Iප* 
කරෙද; 

 (v) උeත ෙයෝජනාෙවt සඳහ වන ` ලංකාෙ� දැනට සÊයව පව*නා පාථ#ක 
ක	මාත ��බඳ ලැzස�්වe ඉ"Iප* කරෙද;  

 (vi) 2009 &ද ගැ0� �ම3ෙම ප�, උ�c නැෙගනtර ඇ��ව ` ලංකාව �ළ 
අ�9 ඇරඹ ූපාථ#ක ක	මාතය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1504/’17 

ගc වා�ෙEව නානායeකාර මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙ8 �~ භාගෙ8� සහ 2017 ව	ෂෙ8 ෙ� වන<ට ෙවළඳෙපොෙළේ 3 
වගාව සහ ෙවන* වැ<
 සඳහා භා<තා කර� ලබන <<ධ ෙපොෙහොර ව	ගවල 
#ල ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii)  2016 ව	ෂය �ල පැව9 ෙපොෙහොර #ල අ�ව සැසÑෙ��, ෙ� වන<ට 
ෙපොෙහොර #ල වැ¦3 ඇ9 බව ��ගෙද; 

 (iii) 2016 ව	ෂය �ල ෙවළඳෙපොෙළේ c. 1300/- e � 2ෙලෝ 50ක ෙපොෙහොර 
#¿යක #ල ෙ� වන<ට c. 2900/- දeවා වැ¦3 9ෙ:ද;  

 (iv) ෙපොෙහොර #ල පාලනය ෙනොකළෙහො* ෙහෝ ෙපොෙහොර සහනය ෙවළඳෙපොළ 
#ල ගණ අ�ව වැ¦ ෙනොකළෙහො*, වැ<
 ක	මාතය ඇ��ව 
කෘ�ක	මාතය මත änÌ ජන �<තය <ශාල කඩා වැ³මකට ලe වන බව 
��ගෙද; 

 (v) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ෙයෝජනා කරන <සn� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම  සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1542/’17 

ගc ච#ද < ෙ®TI මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) බ6ඩාරෙවල ඇ�� කෘ�කා	#ක කට&�වල �රත වන බU~ල "ස්�eකෙ8 
ජනතාවට උමා ඔය සංව	ධන ව5ාපෘ9ය මc පහරe 3 ඇ9 බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙමම ව5ාපෘ9ය ෙහේ�ෙව වගා හා� � ජනතාවට ව" ෙග3මට 
අමාත5ාංශය �යවර ෙගන 9ෙ:ද; 

 යන එ�මා ෙමම  සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1734/’17 
ගc ෙස8z¤ අ| සාt	 මqලානා මහතා,— අධ5ාපන අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1)  

(අ) (i) �c <Uහ~වල Tට, අවස පSeෂණයට සහභා� ෙනොකරම ව� 
"ස�්eකයට ප* කරන ලද �c �«Ìලාå 41 ෙදෙන� ස�බධෙය 
පශන්යe 2016.12.02 වන "න අස� ලැr බව*; 

 (ii) ෙ� ස�බධෙය අවශ5 �යවර ෙගන නැවත* ���රe ලබාෙදන බවට 
රාජ5 අමාත5වරයා සහ9ක qවද ෙමම ගැට�ව තවම* <සඳා ෙනොමැ9 බව*; 
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 (iii) �c �«Ìව අවස � වහාම අදාළ අවස පSeෂණය පැවැ*3මට 
අමාත5ාංශය <T කට&� ෙනොකළ ෙහz, ෙමම �cවcට එම අවස 
පSeෂණයට සහභා� 3මට ෙනොහැ2 � බව*; 

 (iv) තමට වඩා ක�ෂඨ් �«Ìලාå ක6ඩායමe සමඟ අවස පSeෂණයට 
ෙප� T¿ ෙමම �cවcෙ� ප*3� sයා*මකවන "නය වශෙය ෙවන* 
"නයe ලබා�ම ඔqෙ� ¨
ක අz9වාTක� උ~ලංඝනය 2Sමe වන 
බව*; 

එ�මා දෙනtද? 

(ආ) (i) එම �cවc 41 ෙදනාෙ� ප*3� sයා*මක "නය වශෙය එකම "නයe 
ලබාෙදෙද; 

 (ii) �«Ì �cවc බවට ප*3මට ෙපර, �c <ද5ාලවල �«Ìව ලබන අතෙ	 
ඔqට ‘�c �«Ìලා{යා’ (Teacher Trainee) යන පදය භා<තා 2Sම වැර" 
ෙනොවෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1189/’16 

ගc පEම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— <U
බල හා �න	ජන�ය බලශe9 
අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වන<ට අ�පාර "ස�්eකය �ළ ලංකා <U
බල ම6ඩලය <T 
<U
ය ලබා � ඇ9 �� �වාස සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙ� වන<ට <U
ය ලබා � ඇ9 �� �වාස සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව	ෂ 1984 Tට 2009 දeවා <U
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව කරන ලද �දල 
එe එe ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 ව	ෂෙ8� &ද ත**වය �ම 3ෙම ප� 2015 ව	ෂය දeවා <U
ය ලබා 
� ඇ9 �වාස සංඛ5ාව එe එe ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) t සඳහ කාල පI�ෙ°දය සඳහා <U
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව 
කරන ලද �දල එe එe ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1352/’16 

ගc ]E@ක ප9රණ මහතා,— <ෙEශ ä2යා අමාත5�#යෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) ද�Ì ෙකොIයාෙ� ä2යා සඳහා යන ` ලාං�ය තcණ තc�ය <ශාල 
<ෙEශ <�මයe ෙමරටට ෙගන එන බව*; 

 (ii) ඔq ෙමම �ද~ �T ෙලස කළමනාකරණය කර ආෙයෝජන ෙනොකරන 
බව*; 

 (iii) එෙහz ෙමරටට පැ#ණ ¿ක කාලය2 ඉපැÏ �ද~ අවස3ම �සා 
අසරණ ත**වයට ප*වන බව* ;  

 එ�#ය දෙනtද ? 

(ආ) (i) �ද~ කළමනාකරණය හා ආෙයෝජනය ��බඳව ෙමම �Iස දැ�ව* 2Sමට 
රජය �යවර ෙගන 9ෙ:ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

 (iii) ෙමම �Iස ෙමරටට ෙගන එන �ද~ ආෙයෝජනය 2Sමට අවශ5 පහ�ක� 
සැකiමට �යවර ගෙද; 
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 (iv) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

  (v)  උeත �Iස ස�බධව ප�<පර� TU 2Sමට රජය ම� යාතණයe ඇ9 
කරෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

 යන එ�#ය ෙමම සභාවට දවෙනtද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1409/’16 

ගc බUල �ණව	ධන මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා9ක ප9ප*9 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 181ට අ�ව, රත ආනයනය සඳහා බලපත 50e 
��* කර� ලැ]ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එ� බලපතලාåෙ� න�, 
�නය සහ ඔq <T ෙග� 
බලපත ගාස�් ��බඳ <සත්ර වා	තාවe ඉ"Iප* කරෙද; 

 (iii) ව	ෂ 1977 Tට ෙ� දeවා ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළt රත #ල හැTSම ��බඳ 
වා	තාවe ඉ"Iප* කරෙද;  

 (iv) බU රtතව ` ලංකාවට රත ආනයනය කර� ලබන තැනැ*තෙ� න� 
කවෙ	ද;  

 (v) ` ලංකාව රත ආනයනය කර� ලබන පධාන සැප&�කcව සහ රටව~ 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1508/’17 

ගc උදය පභා* ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා9ක ප9ප*9 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) 2016.12.31 "නට සමසත් ෙකොටස ්#ල ද	ශකෙ8 අගය කවෙ	ද; 

 (ii) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 "නට සාෙdeෂව, 2016.12.31 "නට සමසත් 
ෙකොටස ්#ල ද	ශකෙ8 අගය ෙකොපමණ ප9ශතය2 ෙවනස ්3 9ෙ:ද; 

 (iii) 2016 ව	ෂය �ළ� êEධ <ෙEFය #ල� ගැ��වල අගය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1190/’16 

ගc පEම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— <U
බල හා �න	ජන�ය බලශe9 
අමාත5�මාෙග ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වන<ට ��ණාමලය "ස�්eකය �ළ ලංකා <U
බල ම6ඩලය 
<T <U
ය ලබා � ඇ9 �� �වාස සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙ� වන<ට <U
ය ලබා � ඇ9 �� �වාස සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව	ෂ 1984 Tට 2009 දeවා <U
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව කරන ලද �දල 
එe එe ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 ව	ෂෙ8� &ද ත**වය �ම 3ෙම ප� 2015 ව	ෂය දeවා <U
ය ලබා 
� ඇ9 �වාස සංඛ5ාව එe එe ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 

 



( 23 ) 

 

 (v)  ඉහත (iv) t සඳහ කාල පI�ෙ°දය සඳහා <U
ය ලබා�ම ෙව�ෙව ෙව 
කරන ලද �දල එe එe ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1353/’16 

ගc ]E@ක ප9රණ මහතා,— උසස් අධ5ාපන හා මහාමා	ග අමාත5�මාෙග 
ඇiමට,— (1) 

(අ) (i) කඩවත - මහ�වර අ@ෙ�� මා	ගෙ8 Uර ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒ සඳහා වැය වන �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉ"2S� කට&� TU කරන සමාගම කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) උeත මා	ගය ඉ"2Sෙ�� අදාළ පෙEශයt පIසර පEධ�ට TU <ය හැ2 
හා�ය ස�බධෙය ඇගමe TU කර 9ෙ:ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම හා� අවම 2Sමට ෙගන ඇ9 �යවර කවෙ	ද; 

 (iii) මා	ගෙ8 වැඩ අවස 2Sමට සැල�� කර ඇ9 "නය කවෙ	ද;  

යන*  එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 
 


