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අංක 6(4).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 6 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2017 +" මස 23 වැ" 0#රාදා 

2017 +� මස 04 වැ" අඟහ2වාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 
* 

ජා(ය ෙගොඩනැ,ෙ� බ- (සංෙශෝධන) පන3 ෙක4�පත — ෙදවැ�වර 6ය7ම. 

(අමාත9 ම:ඩලෙ< අ�ම(ය දවා (ෙ=.) 

* 

>ගතදාස ජා(ක ?ඩා සං@	ණය අBකාCය (සංෙශෝධන) පන3 ෙක4�පත — ෙදවැ�වර 
6ය7ම. 

(අමාත9 ම:ඩලෙ< අ�ම(ය දවා (ෙ=.) 

* 

පළා3 පාලන ආයතන ඡද FමG� (සංෙශෝධන) පන3 ෙක4�පත — ෙදවැ�වර 6ය7ම. 

(අමාත9 ම:ඩලෙ< අ�ම(ය දවා (ෙ=.) 

* 

�දH හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— Fෙශේෂ ෙවළඳ භා:ඩ බ- පනත යටෙ3 �යමය 
(අංක 1),— 2007 අංක 48 දරන Fෙශේෂ ෙවළඳ භා:ඩ බ- පනෙ3 5 වග(ය යටෙ3 
Fෙශේෂ ෙවළඳ භා:ඩ බ- ස�බධෙය �දH අමාත9වරයා FS සාදන ල-ව, 2017 
මා	� 28 "නැ( අංක 2012/16 දරන අ( Fෙශේෂ ගැසV පතෙ< පළ කර� ලැබ, 
2017.06.20 "න ඉ"Cප3 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය.  

(අමාත9 ම:ඩලෙ< අ�ම(ය දවා (ෙ=.) 

* 

�දH හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— Fෙශේෂ ෙවළඳ භා:ඩ බ- පනත යටෙ3 �යමය 
(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන Fෙශේෂ ෙවළඳ භා:ඩ බ- පනෙ3 2 වග(ෙ< (3) 
උපවග(ය යටෙ3 Fෙශේෂ ෙවළඳ භා:ඩ බ- ස�බධෙය �දH අමාත9වරයා FS 
සාදන ල-ව, 2017 මා	� 28 "නැ( අංක 2012/17 දරන අ( Fෙශේෂ ගැසV පතෙ< පළ 
කර� ලැබ, 2017.06.20 "න ඉ"Cප3 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය.  

(අමාත9 ම:ඩලෙ< අ�ම(ය දවා (ෙ=.) 

* 

�දH හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— Fෙශේෂ ෙවළඳ භා:ඩ බ- පනත යටෙ3 �යමය 
(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන Fෙශේෂ ෙවළඳ භා:ඩ බ- පනෙ3 2 වග(ෙ< (3) 
උපවග(ය යටෙ3 Fෙශේෂ ෙවළඳ භා:ඩ බ- ස�බධෙය �දH අමාත9වරයා FS 
සාදන ල-ව, 2017 මා	� 31 "නැ( අංක 2012/52 දරන අ( Fෙශේෂ ගැසV පතෙ< පළ 
කර� ලැබ, 2017.06.20 "න ඉ"Cප3 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය.  

(අමාත9 ම:ඩලෙ< අ�ම(ය දවා (ෙ=.) 

 



( 2 ) 

 

* 

�දH හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— Fෙශේෂ ෙවළඳ භා:ඩ බ- පනත යටෙ3 �යමය 
(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන Fෙශේෂ ෙවළඳ භා:ඩ බ- පනෙ3 2 වග(ෙ< (3) 
උපවග(ය යටෙ3 Fෙශේෂ ෙවළඳ භා:ඩ බ- ස�බධෙය �දH අමාත9වරයා FS 
සාදන ල-ව, 2017 මැ[ 08 "නැ( අංක 2018/2 දරන අ( Fෙශේෂ ගැසV පතෙ< පළ කර� 
ලැබ, 2017.06.20 "න ඉ"Cප3 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය.  

(අමාත9 ම:ඩලෙ< අ�ම(ය දවා (ෙ=.) 

* 

�දH හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— Fෙශේෂ ෙවළඳ භා:ඩ බ- පනත යටෙ3 �යමය 
(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන Fෙශේෂ ෙවළඳ භා:ඩ බ- පනෙ3 2 වග(ෙ< (3) 
උපවග(ය යටෙ3 Fෙශේෂ ෙවළඳ භා:ඩ බ- ස�බධෙය �දH අමාත9වරයා FS 
සාදන ල-ව, 2017 මැ[ 19 "නැ( අංක 2019/21 දරන අ( Fෙශේෂ ගැසV පතෙ< පළ කර� 
ලැබ, 2017.06.20 "න ඉ"Cප3 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය.  

(අමාත9 ම:ඩලෙ< අ�ම(ය දවා (ෙ=.) 

* 

�දH හා ජනමාධ9 අමාත9�මා,— ෙ	] ආඥාපනත යටෙ3 ෙයෝජනාව,— (235 
අBකාරය වන) ෙ	] ආඥාපනෙ3 10 වග(ය යටෙ3 ආනයන _` ගාස්� 
ස�බධෙය �දH අමාත9වරයා FS සාදන ල-ව, 2017.06.20 "න ඉ"Cප3 කරන ලද 
 ෙයෝජනාව අ�මත කළ &� ය. 

       (2017 ෙපබරවාC  16 "නැ( අංක 2006/42 දරන අ( Fෙශේෂ ගැසV පතය)  
(අමාත9 ම:ඩලෙ< අ�ම(ය දවා (ෙ=.) 

 
* සල#ෙණ� හ6�ව7 ලබ�ෙ� ආ9:ෙ� කට<� ය. 

 

 

2017 අෙග>ස්� මස 08 වැ" අඟහ2වාදා 

වාbක ���` අෙcdෂා කරන පශ්න 
65/’15 

ග` ghBක ප(රණ මහතා,— Fෙhශ කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

 (අ) (i) Fෙhශයk �kl m ලංකා nත ම:ඩල කා	යාලවල ආරdෂක උපෙhශක 
තන�ර සඳහා �ළධාo ප3 6oෙ�� සලකා බලන >->ක� කවෙ	ද; 

 (ii) ආරdෂක උපෙhශක තන�ෙරk කා	යභාරය කවෙ	ද; 

 (iii) ඔrෙs ෙසේවා කාලය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනkද? 

(ආ) (i) ෙ� වනFට Fෙhශයk m ලංකා nත ම:ඩල කා	යාලවල ෙසේවය කරන 
ආරdෂක උපෙhශකයෙs න� කවෙ	ද; 

 (ii) ඔr එම තන�` සඳහා ප3 6oමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) (i) vෙswය	 ෙhශxය ]ණව	ධන මහතා �	6ෙ< m ලංකා තානාප( 
කා	යාලෙ< ආරdෂක උපෙhශක වශෙය ප3 කරන ලද "නය කවෙ	ද; 

 (ii) වැඩ තහනමට ලd y �ලධාCෙයzට ෙමවැ� තන�රd දැoමට {(මය  
ප(පාදන (ෙ=ද; 

 



( 3 ) 

 

 (iii) එෙසේ න�, එම {( ප(පාදන කවෙ	ද; 

 යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1115/’16 

ග` ච#ද F ෙ�SC මහතා,— පවාහන හා SFH ]ව ෙසේවා අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ ෙටොCට ච�රශය, නාරාෙහේ�ට ආ� පෙhශවල රාජ9 හා 
ෙපෞhග
ක කා	යාල රා�යd �kටා ඇ( බව3; 

 (ii)  එම පෙhශ හරහා ධාවනය වන මා	ග අංක 173 මVටdz
ය �ෙsෙගොඩ සහ 
මා	ග අංක 115 ෙටොCට හරහා �ටෙකො4ව �ෙsෙගොඩ යන ගම 
මා	ගවල දැනට 6S- ලංගම බස ්රථයd ෙහෝ ධාවනය ෙනොවන බව3; 

 (iii) ඒ ෙහේ�ෙව එම මා	ගවල ගම ගනා සාමාන9 ම, ජනතාව ෙමම 
කා	යාල ෙසේවකය දැw පවාහන -ෂක්රතාවයට ��ණ පා ඇ( බව3; 

එ�මා දෙනkද? 

(ආ) මා	ග අංක 173 සහ 115 යන බස ් ගම මා	ගවල අවම වශෙය එd ලංගම 
බසර්ථයdව3 ධාවනය කර7මට �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනkද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1266/’16 

ග` පhම උදයශාත ]ණෙසේකර මහතා,— {(ය හා සාමය සහ දd�ණ සංව	ධන 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) එH.�. �. ඊ. තසත්වා� FS නැෙගනkර පළාෙ3 ෙපො
ස ්සථ්ාන පහd 
ඉලdකකර පහාරයd S- කළ "නය කවෙ	ද;  

 (ii) එk� #ය�ය ෙපො
ස ්�ලධාC සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පහාරෙ<� අ�`දහ y ෙපො
ස ්�ලධාC සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත පහාරෙය S- y ෙhපළ හා�ය ��බද තdෙසේ̀ වd කර (ෙ= න�, 
එය ෙකොපමණද;  

 (v) එම Fනාශයට වග6ව &� y තසත්වා� අ3අඩං]වට ෙගන (ෙ=ද; 

 (vi) අදාළ පහාරයට වග6ව&� �hගලයට එෙරkව {(මය �යවර ෙගන 
(ෙ=ද; 

 (vii) ෙමම ShBය ස�බධෙය �	ණ වා	තාවd ඉ"Cප3 කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1362/’16 

ග` ඩලස ්අලහcෙප`ම මහතා,— සංව	ධන කා	යභාර අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ෙසේවා �&dතයෙs භාරකාර අර�දH ෙග7ම සඳහා 
යාප"ංb 7 ඇ( 
මාතර "ස�්dකෙ< ෙපෞhග
ක ආයතන සංඛ9ාව කවෙ	ද; 

 (ii) එම ආයතනවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) ෙසේවා �&dතයෙs  භාරකාර අර�දෙH සාමා�ක3වය ලබා ඇ( මාතර 
"ස�්dකෙ< ෙසේවක සංඛ9ාව, එd එd පාෙh�ය ෙHක� ෙකොVඨාසය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 



( 4 ) 

 

 (iv) ෙසේවා �&dතයෙs භාරකාර අර�දල සඳහා 
යාප"ංb 7මට පැව(ය &� 
අවම අවශ9තාවය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1368/’16 

ග` ඩsලස් ෙhවානද මහතා,— අධ9ාපන අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) මෑතක� උසස ් කරන ලද ත���FH මධ9 මහා Fද9ාලය ඇ��ව ජා(ක 
පාසH අටd නැෙගනkර ප ළාෙ3, අ�පාර "ස�්dකෙ<, කH�ෙ අධ9ාපන 
කලාපෙ< (ෙබන බව3; 

 (ii) ෙ� වනFට3 එම ජා(ක පාසැH සඳහා ස�්ර F-හHප(ව` ප3කර 
ෙනොමැ( බව3; 

 (iii) ඉහත පාසHවල ස�්ර F-හHප(ව` Slන බවට වැර" ෙතොර�` අධ9ාපන 
අමාත9ාංශයට ලබා � ඇ( බව3; 

 (iv) අධ9ාපන අමාත9ාංශෙ< �S අ�dෂණයd ෙනොමැ(ව ඉහත පාසH 
�යා3මක වනබවට m ලංකා අධ9ාපන පCපාලන ෙසේවා �ලධාCෙs 
සංගමය  ෙචෝදනා නගා ඇ( බව3; 

 එ�මා දෙනkද? 

(ආ) (i) ජා(ක පාසැHවල F-හHප(ව` අ�වා	යෙයම උපාBධාC Fය &� බවට 
වන රාජ9 ෙසේවා ෙකො#ෂ සභාෙ� �යමය පC", ඉහත සඳහ පාසHවලට 
>-> ස�්ර F-හHප(ව` ප36oමට කට&� කරෙද; 

  (ii) එෙසේ න�,  එය �යා3මක වන "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1389/’16 

ග` බ-ල ]ණව	ධන මහතා,— ගා�ය ආ	�ක කට&� ��බඳ අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයk අංක 141 ෙයෝජනාවට අ�ව, ෙh�ය 6C �ෂප්ාදකය 
සඳහා පැකැV4වකට `�යH 30/-ක සහනාධාරයd ලබා �මට ෙයෝජනා කළ 
බව ��ගෙද; 

 (ii) ඉහත 6C �ෂප්ාදන සහනාධාරය ෙව�ෙව, අයවැෙය ෙව කළ  `�යH 
#
යන 1000ක �ල9 ප(පාදන උපෙයෝජනය y අ&` පැහැ"
 කරෙද; 

 (iii) 6C �ෂප්ාදන සහනාධාරය කවර අමාත9ාංශයd හරහා කවර �hගලය ෙහෝ 
ආයතන ෙවත ලබා -ෙද; 

 (iv) ව	ෂ 2005 Sට ෙ� දdවා m ලංකාෙ� 6C �ෂප්ාදනය, එd එd ව	ෂය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය �ට	 #
යන ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1393/’16 

ග` වා>ෙhව නානායdකාර මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (2) 

(අ) (i) ක�තර සහ වලHලාFට පාෙh�ය ෙHක� බලපෙhශයk ෙගො7, 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ගැ{මට පැ#� අවසථ්ාෙ� සහනාධාර 
ඉH��පත සමඟ ජා(ක හැ¡��පෙ3 ඡායා �ටපතd ඉ"Cප3 කළ &� බව 
අදාළ �ලධාCයා පවසා ඇ( බව3; 



( 5 ) 

 

 (ii) ෙගො7 වැw �Cසකට ජා(ක හැ¡��ප3 ෙනොමැ( බව පැව¢ Fට 
හැ¡��පෙ3 �ටපතd අ�වා	යෙය ඉ"Cප3 කළ &� බව සඳහ කර# 
චකෙHඛයd එවා ඇ( බව දැ�� � ඇ( බව3; 

 එ�මා දෙනkද? 

(ආ) එම පෙhශෙ< ෙගො7 ස� වැwkl හැ¡��ප3, ගම බලප3 හා Cය-` බලප3  
ජා(ක හැ¡��ප3 ෙව�වට භාර ගනා ෙලස �ලධාoට උපෙදස ්ලබා�මට �යවර 
ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1507/’17 

ග` උදය පභා3 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත9�මා සහ ජා(ක ප(ප3( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙ<� රජය ලබා ග3 �� ණයවල වlනාකම ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016 ව	ෂෙ<� ලබා ග3 ණය සඳහා ෙගFය &� බර තැ¤ සාමාන9 ෙපො� 
අ�පාතය ෙකොපමණද; 

 (iii) ව	ෂ 2014 සහ 2015 ට සාෙcdෂව, 2016 ව	ෂෙ<� බර තැ¤ සාමාන9 ෙපො� 
අ�පාතය ෙකොපමණ අගය6 ෙවනස ්7 (ෙ=ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1560/’17 

ග` >�H හ¡ෙන3( මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ස�පකාර ෙතොග ෙවළඳ සංසථ්ාව FS ආර�භ කරන ලද                        
“ගමට සFය - සෙතොස බwය” ජංගම අෙලF වැඩසටහන ෙ� වනFට 
�යා3මක  වෙද; 

 (ii) ෙමම ව9ාපෘ(ය සඳහා ෙයොදවන ලද වාහන සංඛ9ාව ෙකොපමණද;  
 (iii) ෙමම වැඩසටහන �යා3මක y කාලය ෙකොපමණද;  
 (iv) ෙ� සඳහා දරන ලද �� Fයදම ��බඳ වා	තාවd ඉ"Cප3 කරෙද;  
 (v) ෙමම ව9ාපෘ(ය ආර�භ 6oමට ෙපර �S ශක9තා අධ9නයd S- කර (ෙ=ද;  
 (vi) එෙසේ ෙනොමැ( න�, ව9ාපෘ(ය ආර�භ 6oෙ� අවශ9තාවය කවෙ	ද; 
 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1569/’17 

ග` ඉ�රා මහ§ෆ ් මහතා,— පළා3 සභා හා පළා3 පාලන අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) �zණාමලය "ස�්dකෙ<, ෙතෝ�	 ?ඩා�lය සංව	ධනය 6oම සඳහා �දH 
ෙව කරන ලද �ලාශ කවෙ	ද; 

 (ii) එම එd එd �ලාශ ෙය ෙව කරන ලද �දල ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද;  

 (iii) ඒ සඳහා වැය y සමසත් Fයදම ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) (i) ෙමම ?ඩා�lය 2017 ජනවාC මාසෙ< Fවෘත කළ බව3; 

 (ii) එම සම` ඵලකෙ< m ලංකා �ස
්� ෙකොංගසෙ< පාªකයෙs න� 
පමණd සඳහ කර ඇ( බව3; 

එ�මා දෙනkද? 



( 6 ) 

 

(ඇ) (i) ෙමම න� සඳහ කර ඇ( පදනම කවෙ	ද; 

 (ii) රජය �ෙයෝජනය කරන පා	
ෙ�� ම«වරය සහ පළා3 සභා 
ම«වරය �zණාමලය "ස�්dකෙ< Slය�, ඔrෙs න�, ෙමම සම` 
ඵලකෙ< ඇ�ළ3 ෙනො6oමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම ?ඩා�lයට තබා ඇ( නම ස�බධෙය අදාළ �යාපlපාl 
අ�ගමනය කර (ෙ=ද; 

 (iv) රජෙ< �ද
 කර� ලබන සංව	ධන කට&�වල� එd පdෂයකට පමණd 
ප�ඛතාවය ලබා� පචාරය ලබා�ම යහපාලනෙ< ලdෂණයd ෙලස 
��ගෙද;  

 (v) ෙමම වරද �වැර" 6oමට �යවර ගෙද;  

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1574/’17 

ග` ¬මH ර3නායක මහතා,— උසස් අධ9ාපන හා මහාමා	ග අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ප>�ය ආසනතම අධ9යන ව	ෂ 5 �ළ� රාජ9 Fශව්Fද9ාලවලට බඳවා ග� 
ලැ¤ �� �ෂ9 සංඛ9ාව අතC මහෙපොළ උසස ්අධ9ාපන �ෂ93ව ලබා - 
�ෂ9 සංඛ9ාව;  

 (ii) දැනට මහෙපොළ �ෂ93වයd ෙව�ෙව මාSකව ෙගවන �දල ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) (i) මහෙපොළ �ෂ93ව �Cනැ�ෙ�� zසලතාවය මත (on merit basis) �ෂ93ව 
�Cනැ�ම සඳහා S> ෙතෝරාගැ{ෙ� කමෙ�දය කවෙ	ද; 

 (ii) ප>�ය ආසනතම අධ9යන ව	ෂ 5 �ළ�, ඉහත (i)k දdවා ඇ( පC" ¶ව 
Fද9ා, ග�ත, වා�ජ සහ කලා Fෂය ධාරාව ෙව�ෙව zසලතාවය මත 
මහෙපොළ �ෂ93ව ලබා- �ෂ9 සංඛ9ාව, අධ9යන ව	ෂය හා Fෂය ධාරාව 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත අධ9යන ව	ෂ 5 �ළ � ඉහත (ii)k සඳහ S> අතC ඒ ඒ Fෂය 
ධාරාව අ�ව, අවම >->ක� ලැ¤ �ෂ9ය අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) 
Fභාගෙ< ප(ඵල අ�ව අදාළ "ස�්d zසලතාව (District Rank) සහ "ව[ෙ 
zසලතාවය (Island Rank) අධ9යන ව	ෂය සහ Fෂය ධාරාව අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1673/’17 

ග` ෙස<[¾ අ� සා¿	 මrලානා මහතා,— අධ9ාපන අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) m ලංකා අධ9ාපන පCපාලන ෙසේවෙ< II වන ප(ෙ< �ලධාCෙයz වන ඒ. 
එH. එ�. �dතා	 මහතා, අ�පාර කලාප ෙ< �ෙයෝජ9 අධ9ාපන 
අධ9Àවරයා ෙලස කට&� කරන බව3; 

 (ii) අ�පාර කලාප අධ9ාපන අධ9Àවරයා m ලංකා අධ9ාපන පCපාලන ෙසේවෙ< 
�dතා	 මහතාට වඩා ක�ෂඨ් �ලධාCෙයz බව3; 

එ�මා දෙනkද? 

(ආ) (i) ඉහළ ෙශේ�ධාC ෙජ9ෂඨ් �ලධාCයzහට ක�ෂඨ් �ලධාCෙයz යටෙ3 
ෙසේවය 6oමට ඉඩ ෙදෙද; 



( 7 ) 

 

 (ii) �dතා	 මහතා Sය ෙශේ�යට සහ ෙජ9ෂඨ්3වයට සCලන තන�රකට මා` 
කර# ෙහෝ අ�පාර කලාප අධ9ාපන අධ9Àවරයා ෙලස �dතා	 මහතාට 
වඩා ෙජ9ෂඨ් �ලධාCයz ප3 කර# ෙමම Fෂමතාව �වැර" 6oම සඳහා 
අවශ9 උපෙදස ්ලබා ෙදෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, කවර "නයක�ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1748/’17 

ග` ඉ"ක අ�`hධ ෙහේර3 මහතා,— සව්ෙhශ කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) සේවÁඡා ගාම �ලධාC �රcපාÂ �ර7ම සඳහා ෙ� වනFට ෙගන ඇ( 
�යාමා	ග කවෙ	ද;  

 (ii) Fශා#ක ගාම �ලධාCවරය සඳහා රජෙ< වැඩ��ෙවළd (ෙ=ද; 

  (iii)  පාෙh�ය  ෙHක� කා	යාල මVට# ෙසේවය කරන ගාම �ලධාCෙs 
සථ්ාන (වස�) මා` කළ හැ6ද; 

 (iv) ගාම �ලධාCවරෙයzට එd වසමක ෙසේවය කළ හැ6 කාලය වසර 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?    
1369/’16 

ග` ඩsලස් ෙhවානද මහතා,— බධනාගාර ප(සංස්කරණ, �න`3ථාපන, නැවත 
ප"ංb 6oම හා k- ආග#ක කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) වr�යාව "ස�්dකෙ<, වr�යාව දzණ පාෙh�ය ෙHක� ෙකොVඨාසෙ<, 
ඕමෙත[ හ"යට නැෙගනkC 6ෙලෝ�ට	 7d -C, ඉලම`දzලම  
ග�මානය3, එතැ Sට 6ෙලෝ�ට	 3d  -C ෙසේමමÂ ග�මානය3 �kටා 
ඇ( බව3; 

 (ii) &දමය ත33වයට ෙපර ෙමම ග�මානවල පrH 500d ¶ව3 y  අතර &දමය 
ත33වය අවස7ෙම ප> ෙ� වනFට ඉලම`දzලම ග�මානෙ< පrH 
19dද,  ෙසේමමÂ ග�මානෙ< පrH 65dද ¶ව3වන බව3; 

 (iii) ෙමම ග�මානවල &දමය ත33වයට ෙපර අdකර 1100 d පමණ y ¬� 
පෙhශයක වගා කට&� S-y අතර ව	තමානෙ< වන අ
 ත	ජන ෙහේ�ෙව 
ෙගොFතැ 6oමට ෙනොහැ6 ත33වයd උදා 7 ඇ( බව3; 

 (iv) ෙමම ජනතාව ෙව�ෙව 6S- �වාස ෙයෝජනා කමයd �යා3මක ෙනොy 
බව3; 

 එ�මා දෙනkද? 

(ආ) (i) ඉලම`දzල� සහ ෙසේමමÂ ග�මානවල ¶ව3වන ජනතාවෙs >භShBය 
උෙදසා ෙ� වනFට ව9ාපෘ( �යා3මක කර (ෙ=ද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම ව9ාපෘ( කවෙ	ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, ඉ"Cෙ<� �යා3මක 6oමට අෙcd�ත ව9ාපෘ( කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

 
 
 



( 8 ) 

 

1390/’16 

ග` බ-ල ]ණව	ධන මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 136ට අ�ව, 7 ෙගො7 සඳහා ව	ෂයකට 
`�යH 25,000/-ක උපCමයකට යට3ව �z3 කළ ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ලබා ග3 �hගලය සහ එම එd එd �hගලයාට ලබා - �ල9 පදානය 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) ව	ෂ 2005 Sට 2016 දdවා එd එd ව	ෂය සඳහා ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙව�ෙව රජය FS දරන ලද Fයදම ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 ව	ෂෙ<� ෙපොෙහොර සහනාධාර සඳහා ෙව කළ `. #
යන       
35,000ක �ද
 සහ 2016 � ෙව කළ `. #
යන 37,500ක �ද
 ඉ(C 
කර ග3 �දH පමාණයd ෙ� න�, එම පමාණය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 අෙග>ස්� මස 09 වැ" බදාදා 

වාbක ���` අෙcdෂා කරන පශ්න 
66/’15 

ග` ghBක ප(රණ මහතා,— �දH හා ජනමාධ9 අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) m ලංකා  ෙ	]ව නව කා	යාල සං@	ණෙ< Sට තම කට&� ආර�භ කරන ලද 
"නය කවෙ	ද; 

 (ii)  නව සථ්ානයට ඒමට ෙපර කා	යාලෙ< අවසාන ව	ෂෙ< -රකථන, F-
 හා 
ජල ¬Hප3k වlනාකම එd එd මාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ¬Hප3k සාමාන9කරණය කරන ලද වlනාකම ෙකොපමණද; 

 (iv) නව කා	යාල සං@	ණයට පැ#� "න Sට ෙ� දdවා -රකථන, F-
 හා ජල 
¬Hප3k වlනාකම එd එd මාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) එම ¬Hප3k සාමාන9කරණය කළ වlනාකම ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනkද? 

(ආ) (i)  ෙ� වනFට m ලංකා ෙ	]ෙ� -රකථන, F-
 හා ජල ¬Hප3 ස��	ණෙය 
ෙගවා (ෙ=ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, kඟ �දලd (ෙ=ද;  

 (iii) එෙසේ න�, kඟ �දල එd එd ¬Hපත අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) (i) m ලංකා ෙ	]ෙ� මාSක ජල, F-
 හා -රකථන ¬Hප3 පාලනය 6oමට 
�යවර ෙගන (ෙ=ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

 යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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991/’16 

ග` උදය පභා3 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත9�මා සහ ජා(ක ප(ප3( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (3) 

(අ) (i) පාෙh�ය සංව	ධන ක#4 සභාප(වරය ෙහෝ සම සභාප(වරය ෙලස 
පා	
ෙ�� ම«වරය ෙනොවන �hගලය ප3 කර (ෙ=ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඔrෙs න� සහ ඔr සභාප(3වය දරන පාෙh�ය සංව	ධන 
ක#4 ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම සභාප(වරය ස� බලතල කවෙ	ද; 
 (iv)  එම �hගලය එ@ තන�`වලට ප3 6oෙ� පදනම කවෙ	ද; 
 (v)  එම �hගලයෙs ඉහළම අධ9ාපන ෙහෝ වෘ3_ය >->ක� ෙව ෙව 

වශෙය කවෙ	ද; 
 (vi) එ@ සභාප(වරයට/සම සභාප(වරයට ලබා ෙදන වැ4c, �මනා සහ 

ෙවන3 පහ>ක� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1118/’16 

ග` ච#ද F ෙ�SC මහතා,— පළා3 සභා හා පළා3 පාලන අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ< Sට ෙ� දdවා පළා3 සභා හා පළා3 පාලන අමාත9ාංශෙ< 
ප(පාදන මත බ-Hල "ස�්dකය �ළ සංව	ධනය කර� ලැ¤ ස(ෙපොළ 
සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සංව	ධනය කර� ලැ¤ ස(ෙපොළවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එd එd ස(ෙපොළ සඳහා Fයද� කර� ලැ¤ �දH පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) අදාළ ඉ"6o� සඳහා ෙකොතා3 ලබාග3 �hගලයෙs න�, 
�නය  
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1195/’16 

ග` පhම උදයශාත ]ණෙසේකර මහතා,— F-
බල හා �න	ජන{ය බලශd( 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වනFට �ල(� "ස�්dකය �ළ ලංකා F-
බල ම:ඩලය FS 
F-
ය ලබා � ඇ( �� �වාස සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙ� වනFට F-
ය ලබා � ඇ( �� �වාස සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව	ෂ 1984 Sට 2009 දdවා F-
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව කරන ලද �දල 
එd එd ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 ව	ෂෙ<� &ද ත33වය �ම 7ෙම ප> 2015 ව	ෂ දdවා F-
ය ලබා � 
ඇ( �වාස සංඛ9ාව එd එd ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) k සඳහ කාල පCÁෙÄදය සඳහා F-
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව 
කරන ලද �දල එd එd ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1303/’16 

ග` ඩලස් අලහcෙප`ම මහතා,— ගා�ය ආ	�ක කට&� ��බඳ අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2013 Sට 2016 දdවා රජය FS #ල� ග3 7 පමාණය; 

 (ii) ව	ෂ 2013 Sට 2016 දdවා රජය FS 7 #ල� ගැ{මට වැය කරන ලද �දල;  

 (iii) ව	ෂ 2013 Sට 2016 දdවා රජය FS #ල� ග3 7 6ෙලෝවd සඳහා ෙගො7 
ෙවත ෙගව� ලැ¤ #ල; 

එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනkද?  

(ආ) ව	ෂ 2013 Sට 2016 දdවා මාතර "ස�්dකෙ<, 

 (i)  සමසත් 7 අසව්ැන; 

 (ii) රජය FS ෙගො7ෙග #ල� ග3 7 පමාණය; 

  එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන3 එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1324/’16 

ග` �. රං�3 ද ෙසො[සා මහතා,— රාජ9 පCපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වනFට m ලංකාව �ළ Slන �� Fශා#ක[ සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඔr සඳහා Fශාම �දH ෙග7මට වා	�කව වැය කරන �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එය ජා(ක ආදායෙම කවර ප(ශතයdද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) (i) FශාමලාÅ ෙවත මාSකව Fශාම වැ4c පතd ලබා - බව දෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම Fශාම වැ4c පත ඔrට ෙ� වනFට ලබා ෙනොෙදෙ මද; 

 (iii) එය නැවත ලබා�මට කට&� කරෙද; 

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1410/’16 

ග` බ-ල ]ණව	ධන මහතා,— අගාමාත9�මා සහ ජා(ක ප(ප3( හා ආ	�ක 
කට&�   අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයk අංක 180 ෙයෝජනාවට අ�ව, ව	ෂ 2018 � මැ�d හා 
සව්	ණාභරණ අපනයනය ඇ. එ. ජ. ෙඩොල	 ¬
යන 2 දdවා ඉහළ නැං7ම 
සඳහා ය� �ශb්ත අපනයන පව	ධන වැඩසටහනd සකස� ලැgෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කr` FSද; 

 (iii) m ලංකාෙ� මැ�d හා සව්	ණාභරණ අපනයනය ¬
යන 2 දdවා 
ඉහළ නැං7ම ෙව�ෙව m ලංකා රජය මÆ ලබා ෙදන දායක3වය හා 
අ�ගහය පැහැ"
 කරෙද; 

 (iv) ව	ෂ 2000 Sට ෙ� දdවා m ලංකාව හා මැඩගසක්රය අතර මැ�d ආනයනය 
සහ අපනයනය ��බඳව ඇ(7 (ෙබන පවණතා දැdෙවන සංඛ9ා සටහනd 
හා Fසත්රයd ඉ"Cප3 කරෙද;  
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 (v) 2016 ව	ෂෙ<� m ලංකාව මැ�d හා සව්	ණාභරණ අපනයනය මÆ ඉපÇ 
�� Fෙhශ F�මය පමාණය සහ ඒ සඳහා දායක3වය සැපÇ පධාන 
අපනයනක`ව 20 ෙදනා කr`ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1494/’16 

ග` වා>ෙhව නානායdකාර මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 2011 අංක 22 දරන ෙh�ය ආදාය� (සංෙශෝධන) පනත මÆ සංෙශෝBත 
2006 අංක 10 දරන ෙh�ය ආදාය� පනෙ3 7(25) වග(ය අ�ව 1972 අංක 
5 දරන ස�පකාර ස#( පනත ය ටෙ3 ෙහෝ ය� පළා3 සභා පඥc(යd 
යටෙ3 
යාප"ංb කරන ය� ස�පකාර ස#(යක ලාභ සහ ආදාය� 2011 
අෙපේH 01 "න Sට ආදාය� බhෙද �දහස ්කර ඇ( බව ��ගෙද; 

 (ii) එයට අමතරව එම ස�පකාර ස#(වල ෙපො� හා ලාභාංශද ආදාය� බhෙද 
�දහස ්කර ඇ( බව දෙද; 

 (iii) �ට අමතරව ෙh�ය ආදාය� පනෙ3 133 (3) (අ) වග(ය අ�ව එම 
ස�පකාර ස#(වල ෙපො� ආදාය� රඳවා ගැ{ෙ� බhෙදද �දහස ්කර ඇ( 
බව ��ගෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) (i) ඉහත ක`È ෙහේ�ෙව ස�පකාර ස#(වලට Fශාල වාS සහගත 
ත33වයd ඇ(y බව ��ගෙද; 

 (ii)  ක`È එෙසේ (¬ය� 2017 අයවැෙය එම බ- �දහස අෙහෝS කර ඇ( බව  
දෙද; 

 (iii) ෙමෙසේ අෙහෝS කරන ලද Sය�ම පහ>ක� නැවත ස�පකාර ස#(වලට 
ලබාෙදෙද;  

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 අෙග>ස්� මස 10 වැ" Aහස්පB�දා 

වාbක ���` අෙcdෂා කරන පශ්න 
67/’15 

ග` ghBක ප(රණ මහතා,— අගාමාත9�මා සහ ජා(ක ප(ප3( හා ආ	�ක කට&�  
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) කෘ�ක	මාතය සඳහා කෘ� රසායන හා ෙපොෙහොර භාFතා 6oම සහ මානව 
�යාකාරක� ෙහේ�ෙව S-වන පCසර Fනාශය �සා m ලංකාෙ� ජල �ලාශ අපFත 
7 ඇ( බව එ�මා දෙනkද? 

(ආ) (i) m ලංකාව �ළ ජනතාවෙs පCෙභෝජනයට �>-> ජලය සkත ගංගා, වැ� හා 
අෙනz3 ජල �ලාශ ��බඳ ස�dෂණයd කර (ෙ=ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ජලය nෂණය 7 ඇ( පධාන ජල �ලාශ කවෙ	ද; 

 (iii) එම සථ්ාන පCෙභෝජනයට >-> පC" �CS- 6oමට ෙගන ඇ( �යවර 
කවෙ	ද; 



( 12 ) 

 

 (iv) ඉ"C කාලෙ<� ජල �ලාශ අපFත 7ම වැළැd7මට ෙගන ඇ( �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1072/’16 

ග` උදය පභා3 ග�ම�ල මහතා,— �දH හා ජනමාධ9 අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ)  �දH අමාත9ාංශය FS බ- ෙග7ම ��බඳව 2016 සැcතැ�බ	 මාසෙ<� �Éත සහ 
FදÊ3 මාධ9ය k පචාරය කර� ලැ¤ දැ7� පචාරය 6oම ආර�භ කළ "නය 
කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) උdත දැ7�, 

 (i) පචාරය නැවැ3y "නය කවෙ	ද; 

 (ii) පචාරය 6oම සඳහා එd එd මාධ9 ආයතනයට ෙගy �දල ෙව ෙව 
වශෙය සහ සමසත්යd වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) පළ6oම සඳහා ෙව කළ �දල මාධ9 ආයතන අතර ෙබ�මට ෙයොදා ග3 
පදනම කවෙ	ද; 

 (iv) පළ6oම සඳහා අවශ9 අර�දH සපයා - රාජ9 ආයතන සහ එd එd 
ආයතනය FS දdවන ලද දායක3වය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) පළ6oම සඳහා අමාත9ාංශ �දH වැය කෙH න�, ඒ සඳහා ෙයොදා ග3 වැය 
�	ෂ කවෙ	ද; 

 (vi) පළ 6oමට ෙයොදා ග3 දැ7� �ෙයෝ�තායතන සහ එd එd ආයතනයට 
ලබා - ෙකො#ස ්සහ ගාස�් �දH ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (vii) එ@ පචාරක �ෙයෝ�තායතන ෙතෝරා ග3 පදනම කවෙ	ද; 

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1120/’16 

ග` ච#ද F ෙ�SC මහතා,— පළා3 සභා හා පළා3 පාලන අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා3 සභාව යටෙ3, පළා3 මහජන ෙප3ස� කාරක සභාවd 
�යා3මක වෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම පළා3 මහජන ෙප3ස� කාරක සභාෙ� සාමා�කයෙs න� 
කවෙ	ද; 

 (iii) ව3ම ඌව පළා3 පධාන අමාත9වරයා බලයට ප37ෙම අන�`ව ෙ� 
දdවා එම කාරක සභාවට ලැÌ ඇ( පැ#�
 සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙ� දdවා අදාළ ගැට� Fභාග කර සහන ලබා � ඇ( පැ#�
 සංඛ9ාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ෙමම කාරක සභාව මÆ ලබා � ඇ( �	ෙhශ �යා3මක කර ඇ( හා 
�යා3මක ෙනොකර ඇ( පළා3 රාජ9 ආයතන ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (vi) එම කාරක සභාෙ� �	ෙhශ �යා3මක ෙනොකරන පළා3 රාජ9 ආයතන 
ස�බධෙය ගැ{මට බලාෙපොෙරො3� වන �යවර කවෙ	ද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 



( 13 ) 

 

1196/’16 

ග` පhම උදයශාත ]ණෙසේකර මහතා,— F-
බල හා �න	ජන{ය බලශd( 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වනFට යාපනය "ස�්dකය �ළ ලංකා F-
බල ම:ඩලය FS 
F-
ය ලබා � ඇ( �� �වාස සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ� වනFට F-
ය ලබා � ඇ( �� �වාස සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව	ෂ 1984 Sට 2009 දdවා F-
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව කරන ලද �දල 
එd එd ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iv) 2009 ව	ෂෙ< &ද ත33වය �ම 7ෙම ප> 2015 ව	ෂ දdවා F-
ය ලබා � 
ඇ( �වාස සංඛ9ාව එd එd ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iv) k සඳහ කාල පCÁෙÄදය සඳහා F-
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව 
කරන ලද �දල එd එd ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1305/’16 

ග` ඩලස ් අලහcෙප`ම මහතා,— {(ය හා සාමය සහ දd�ණ සංව	ධන 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2013 Sට 2016 දdවා මාතර "ස�්dකෙ< වා	තා 7 ඇ( බල අපරාධ 
සංඛ9ාව එd එd ෙපො
ස ්සථ්ානය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) ඉහත (i) k සඳහ බල අපරාධ සංඛ9ාව, අපරාධෙයk සව්භාවය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iii) ඉහත (i) k සඳහ බල අපරාධවල Í"තයට එෙරkව ෙගන ඇ( {(මය 
�යවර ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) (i) අපරාධ වා	තාකර ණෙ<� අ�ගමනය කළ &� මාධ9 ඇව�� පැව�� ��බඳ 
ය� ආචාර ධ	ම පhධ(යක අවශ9තාවය ��ගෙද; 

 (ii) සෑම පා	ශව්යකටම එකඟ Fය හැ6 ආචාර ධ	ම පhධ(යd සැකGම සඳහා 
�යවර ගෙද;  

 (iii) ඉz3 පාලන සමය හා ව3ම පාලන සමය �ළ S-7 ඇ( අපරාධවල 
පමාණය හා සව්භාවය සළකා බැ�ෙ�� පැව( ෙහෝ  පව(න පාලනය සමඟ 
සබඳතාවd  (ෙ= යැ[ Fශව්ාස කරෙද;  

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1411/’16 

ග` බ-ල ]ණව	ධන මහතා,— අගාමාත9�මා සහ ජා(ක ප(ප3( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයk අංක 179 ෙයෝජනාවට අ�ව, ආනයනය කර� ලැ¤ 
සව්	ණාභරණ සඳහා පැනy 10%ක ෙසස ්බhද මÆ Ïසක්ළ �� බ- ආදායම 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එ@ ෙසස ්බhද ෙh�ය �HÐ >Ï@ම සඳහා ෙයොදාග3 ආකාරය කවෙ	ද; 

 (iii) ව	ෂ 1977 Sට ෙ� දdවා එd එd ව	ෂෙ<� m ලංකාවට ආනයනය කරන ලද 
සව්	ණාභරණවල වlනාකම සහ පධාන ආනයනක`ව 20 ෙදනාෙs නාම 
ෙHඛනයd ඉ"Cප3 කරෙද;  



( 14 ) 

 

 (iv) m ලංකාවට සව්	ණාභරණ ආනයනය කරෙ න�, ඒවාෙ< පධාන 
සැප&�ක`ව කr`ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1496/’16 

ග` (ෛවද9) න
ද ජය(ස්ස මහතා,— �දH හා ජනමාධ9 අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2013 Sට 2016 දdවා එd එd ව	ෂෙ<� උ�ර, නැෙගනkර, ඌව හා 
උ�`මැද පළා3 සභා සඳහා ෙව කළ �දල ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පළා3 සභා FS එd එd ව	ෂෙ<� Fයද� කළ �දල ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පළා3 සභා FS Fයද� කළ �දල ෙවකරන ලද �දෙH ප(ශතයd 
ෙලස ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1544/’17 

ග` වා>ෙhව නානායdකාර මහතා,— Fෙhශ Ï6යා අමාත9�#යෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) අ�රාධ�රෙ< ප"ංb, (ද` මවd වන >ජා� නමැ( කාතාව zෙ�V රජෙ< 
ෙසේවෙ< �&�ව Slය� ඉතාම3 අමා��ක අද# වද kංසාවට ලd 7 ඇ( 
බව3; 

 (ii)  එම අමා��ක වද kංසා ෙහේ�ෙව >Ò�නාවට ද`È ෙලස හා� S-7, ඇය 
zෙ�Vk අඩා ෙරෝහෙH 17 වාV4ෙ� ප(කාර ගනා බව3; 

එ�#ය දෙනkද? 

(ආ) (i) >Ò�නාවට හා� S-7ම ෙහේ�ෙව එdතැ 7 Slන ඇය වහාම m ලංකාවට 
ෙගවා ගත &� බව ��ගෙද;  

 (ii)  එෙසේ න�, ඇයට ලැ¬ය &� ව" �දHද සමÆ වහාම ලංකාවට ෙගවා 
ගැ{මට �යවර ගෙද; 

 යන එ�#ය ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1573/’17 

ග` >�H හ¡ෙන3( මහතා,— අගාමාත9�මා සහ ජා(ක ප(ප3( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ෙපොෙලොන`ව, මන��lය වැ
 අවශ9තාවය අ�ව �z3 6oම S- කර� 
ලබෙ මන��lය වැ
 සමාගම බව දෙද; 

 (ii) ෙමම සමාගම රජෙ< සමාගමdද; එෙසේ ෙනොමැ( න�, අ	ධ ෙහෝ �	ණ 
�hග
ක සමාගමdද;  

 (iii) එම සමාගෙ� අධ9À ම:ඩලය කr`ද;  

 (iv) අදාළ සමාගම FS ඉH��ක`වෙs අවශ9තාව අ�ව වැ
 �z3 කර� 
ලබන කමෙ�දය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1592/’17 

ග` අෙශෝක xයත මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i)  �3තලම "ස�්dකය �ළ �යා3මක ෙගොFජන ෙසේවා මධ9සථ්ාන බලපෙhශ 
සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම බලපෙhශ �kl මධ9සථ්ානවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම එd බලපෙhශෙය ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා ඉH�� කර ඇ( 
ෙගො7 සංඛ9ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙගො7 අතC ෙපොෙහොර සහනාධාර �දH ලබාග3 ෙගො7 සංඛ9ාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ෙපොෙහොර සහනාධාර �දH ලබා�මට �ය#ත ෙගො7 සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) ෙමෙතd ෙපොෙහොර සහනාධාර �දH ෙනොලැgÈ ෙගො7 සඳහා �දH 
ලබා�මට �ය#ත "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1602/’17 
ග` �ෂාර ඉ¡�H අමරෙසේන මහතා,— F-
බල හා �න	ජන{ය බලශd(  

අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ඇෙV ෙලෙකෝ ප[වV 
#ට¾ (Ante Leco (pvt) Ltd.) ආයතනය ��බඳ 
රජයට ඇ( අ[(ය කවෙ	ද; 

 (ii) එම ආයතනය ආර�භ කරන ලද අර�ණ කවෙ	ද; 

 (iii) එම සමාගම FS �ෂප්ාදනය කර ඇ( F-
 �ට	 සංඛ9ාව, එd එd ව	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) එම සමාගෙ� ෙසේවක සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ආර�භෙ< Sට එම සමාගම ලබා ඇ( ලාභය ෙහෝ පාÂව, ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1605/’17 

ග` (මහාචා	ය) ආÖ මාරSංහ මහතා,—F-
බල හා �න	ජන{ය බලශd( 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ෙකරවල�lය පෙhශෙ< ඉ"කර ඇ( බර ඉධන (HFO) මÆ දැනට 
�යා3මක වන බලාගාරය වසරක කාලයd �ළ ද7කෘත සව්භාFක වා& 
(LNG) මÆ �යා3මක කර7ම සඳහා එකඟතාවයd (gෙද; 

 (ii) එම එකඟතාවය කඩ 7 (ෙ=ද; 

 (iii) එම එකඟතාවය කඩ7ම ෙහේ�ෙව ලංකා F-
බල ම:ඩලයට S-7 ඇ( 
අලාභය ෙකොපමණද; 

 (iv) එ@ බලාගාරය මÆ ලංකා F-
බල ම:ඩලයට ලබා ෙදන F-
 ඒකකයක 
#ල �යම 6oමට අදාළව ඇ(කරගනා ලද එකඟතාවයට පටහැ�ව 
කට&� S-වන බව දෙද; 

 (v) �F>� පකාරව F-
 සැප&�කාර සමාගම �යා 6oම තහr`  6oම සඳහා 
ගනා �යාමා	ග කවෙ	ද; 
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 (vi) එම එකඟතාවය පC" කට&� ෙනො6oම �සා ලංකා F-
බල ම:ඩලයට S- 
7 ඇ( පාÂව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1611/’17 

ග` ෙහේෂා Fතානෙs මහතා,— අගාමාත9�මා සහ ජා(ක ප(ප3( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) m ලංකා මහවැ
 අBකාCෙ<, වලව කලාපයට අය3 ඉඩ� අdකර පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉ ජනතාව සඳහා ෙබදා � ඇ( ඉඩ� පමාණය, එd එd ෙකොVඨාසය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) අdකර 50ට වැw ව9ාපෘ( සඳහා ලබා � ඇ( ඉඩ� ��බඳ Fසත්රයd ඉ"Cප3 
කරෙද;  

 (iv)  ඉහත (iii) k සඳහ ඉඩ� කැ¬නV අ�ම(යd මත ලබා -ෙද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න�, එම ඉඩ� ලබා - කමෙ�දය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1626/’17 

ග` එස්. G. ��zමාරණ මහතා,— ෙසෞඛ9, ෙපෝෂණ හා ෙh�ය ෛවද9 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) තÝ3ෙ3ගම ෙරෝහල, උ�` මැද පළා3 සභාවට අය3 අ�රාධ�ර 
"ස�්dකෙ< �
ක ෙරෝහHව
 එd ෙරෝහලd බව දෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, අ�රාධ�ර "ස�්dකෙ< තÝ3ෙ3ගම, ගHනෑව රාජාංගනය, 
තලාව, ඉපෙලෝගම සහ ෙනොÁbයාගම යන පාෙh�ය ෙHක� ෙකොVඨාසවල 
සහ වයඹ පළාෙ3 මහව, ගHග�ව සහ �ගලෑව යන පෙhශවල ෙරෝ, ෙමම 
ෙරෝහෙල ප(කාර ලබා ගනා බව  ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද?  

(ආ) (i) ෙමම ෙරෝහෙH පළ� වාV4ෙ�/හ"S අන�` වාV4ෙ� සාමාන9ෙය 
"නකට ෙවාSකව ප(කාර ලබා ගනා ෙරෝ, සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම වාV4ෙ� ඇ( ඇඳ සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙරෝ, සඳහා ලබා� ඇ( පහ>ක� ��බඳව සෑ¿මකට ප3වෙද; 

 (iv) ෙමම ෙරෝහල සඳහා ප>�ය ව	ෂෙ< නව වාV4 සං@	ණයd ඉ"කර ඇ( බව 
දෙද; 

 (v) ෙ� වනෙතd එk වැඩ අවස ෙනො6oමට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (vi) නව ෙගොඩනැ�HෙH වැඩ කට&� අවස කර එය Fවෘත 6oමට  මැ"හ3 
වෙද;  

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1627/’17 

ග` අ�3 මානcෙප`ම මහතා,— F-
බල හා �න	ජන{ය බලශd( 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2050 � m ලංකාෙ� F-
බල අවශ9තාවෙය 100%dම, ¢	ය බලය, 
>ළං බලය, ඇ�� �න	ජන{ය බලශd( �ලාශ මÆ ලබා ගනා බවට 
ජා(ක �ව3ප3වල පළy වා	තා �වැර"ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම අර�ණ ජා(ක බලශd( ප(ප3(යට ෙකොතර� -රට එකඟ 
වෙද; 

 (iii) එ@ අර�ණ සාdෂා3 කර ගැ{ම සඳහා ඔබ අමාත9ාංශය FS සැල>� කර 
ඇ( කා	යය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

2017 අෙග>ස්� මස 11 වැ" 0#රාදා 

වාbක ���` අෙcdෂා කරන පශ්න 
100/’15 

ග` ghBක ප(රණ මහතා,— Fෙhශ කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

 (අ) (i) {( Fෙරෝ�ව ෙබෝV4 මÆ ඕසේÞ
යාවට �ය m ලාං6කය Fශාල 
�Cසd එk Ïඳr� කඳr` �ළ Slන බව3; 

 (ii) එම ජනතාවට එම කඳr`වල අවම පහ>ක�ව3 ෙනොමැ( බව3; 

 (iii) ඔr නැවත ෙමරටට ෙගන ඒමට රජය ෙමෙතd 6S- �යවරd ෙගන 
ෙනොමැ( බව3; 

 එ�මා දෙනkද?  

(ආ) (i) �සම්ස ් nපෙ3, පැ�වා����යාෙ�, ඕසේÞ
යාෙ� හා නාr`k �kl 
කඳr` �ළ Slන m ලාං6කය සංඛ9ාව ��බඳ ෙසොයා බැ�මd කර 
(ෙ=ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම කඳr` �ළ Slන m ලාං6කය සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔr ෙමරටට ෙගවා ගැ{මට රජය �යවර ෙගන (ෙ=ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනkද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1104/’16 

ග` උදය පභා3 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත9�මා සහ ජා(ක ප(ප3( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ)  ව3ම රජය යහප3 ජාත9තර සබඳතා ෙගොඩනගා ගැ{ෙ� ප(ඵලයd ෙලස 
2014 වසරට සාෙcdෂව 2015 වසෙ	�; 

 (i) Fෙh�ය පදාන ඉහළ ෙගොස ්(ෙ=ද; 

 (ii) අපනයන ආදායම ඉහළ ෙගොස ්(ෙ=ද; 

 (iii) නව Fෙh�ය Ï6යා ලැÌ� ඉහළ ෙගොස ්(ෙ=ද; 

 (iv) F ෙh�ය ෙපේෂණ ඉහළ ෙගොස ්(ෙ=ද; 

 (v) Fෙh�ය සෘß ආෙයෝජන ඉහළ ෙගොස ්(ෙ=ද; 

 



( 18 ) 

 

 (vi) ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළේ Fෙh�ය ආෙයෝජන ඉහළ ෙගොස ්(ෙ=ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1122/’16 

ග` ච#ද F ෙ�SC මහතා,— පවාහන හා SFH ]ව ෙසේවා අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ අග නගරය ආàතව මා	ග අංක 103, ෙබොÏHල - නාරාෙහේ�ට හා 
මා	ග අංක 144 රාජ�Cය - ෙකො4ව යන මා	ගවල එකම ලංගම 
බසර්ථයdව3 ධාවනය  ෙනොවන බව3; 

 (ii) ෙ� ෙහේ�ෙව එම බස ්මා	ග ෙපෞhග
ක බසර්ථ k#යෙs ඒකාBකාරයට 
යට3 7ෙම එම මා	ගවල ගම ගනා ජනතාව ගැට� රා�යකට ��ණ � 
ඇ( බව3; 

 (iii) එෙසේම, මා	ග අංක 117 ර3මලාන - �ෙsෙගොඩ මා	ගය හා මා	ග අංක 192  
ෙමොර4ව - මහරගම මා	ගවල ධාවනය වෙ එd ලංගම බසර්ථයd 
පමණd වන බව3; 

 එ�මා දෙනkද? 

(ආ) ඉහත බස ්ගම මා	ගවල අමතර ලංගම බසර්ථය බැ� ධාවනය සඳහා එd 6oමට 
අවශ9 �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1197/’16 

ග` පhම උදයශාත ]ණෙසේකර මහතා,— වාCමා	ග හා ජලස�ප3 කළමනාකරණ 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) යාපනය "ස�්dකය �ළ 1983 ව	ෂය වනFට (¤, 

 (i) වාCමා	ග සංඛ9ාව; 

 (ii) zඩා වැ�, අ�È සහ ඇළ මා	ග සංඛ9ාව; 

 (iii) අසව්hදන ලද ෙගොF¬� පමාණය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) (i)  1983 Sට 2009 ව	ෂෙ<� &ද ත33වය �මවන ෙතd වාCමා	ග, වැ�, අ�È 
සහ ඇළ මා	ග ප(සංසක්රණය සඳහා ෙව කරන ලද �දල; 

 (ii)  &ද ත33වය �ම 7ෙම ප> 2015 ව	ෂය දdවා, සමසත් වාCමා	ග, වැ�, 
අ�È සහ ඇළ මා	ග ප(සංසක්රණයට රජය FS ෙව කරන ලද �දල; 

එd එd ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1309/’16 

ග` ඩලස් අලහcෙප`ම මහතා,— නගර සැල>� හා ජල ස�පාදන අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ජා(ක ජල ස�පාදන හා ජලාපවහන ම:ඩලයට අය3 මාතර "ස�්dකෙ< 
�kl පාෙh�ය මධ9සථ්ාන සංඛ9ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම මධ9සථ්ාන �kටා ඇ( සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) 2014.12.31 "න දdවා පාෙh�ය මධ9සථ්ාන මÆ ලබා � ඇ( ගෘහසථ් හා 
ව9ාපාCක ජල ස�බධතා පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 
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 (iv) 2015.01.01 Sට ෙ� දdවා එ@ පාෙh�ය මධ9සථ්ාන මÆ ලබා - ජල 
ස�බධතා සංඛ9ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) (i) ව	ෂ 2013 Sට 2016 දdවා මාතර "ස�්dකෙ< පා{ය ජල අවශ9තාවය සඳහා 
වැය කර� ලැ¤ �දH පමාණය ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) ව	ෂ 2013 Sට 2016 දdවා ජා(ක ජලස�පාදන හා ජලාපවහන ම:ඩලය 
FS මාතර "ස�්dකෙ< �යා3මක කර� ලැ¤ පා{ය ජල ව9ාපෘ( 
සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (iii)  ෙ� වනFට මාතර "ස�්dකෙ< පා{ය ජල ස�බධතා අය-� කර ඇ( 
පාCෙභෝ�කය සංඛ9ාව එd එd පාෙh�ය ෙHක� ෙකොVඨාසය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ඔr සඳහා ජල ස�බධතා ලබා �ම S-කරන "නය කවෙ	ද;  

 යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1412/’16 

ග` බ-ල ]ණව	ධන මහතා,— අගාමාත9�මා සහ ජා(ක ප(ප3( හා ආ	�ක 
කට&�   අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයk අංක 178 ෙයෝජනාෙවk සඳහ පC" අෙපේH සහ 
ඔdෙතෝබ	  මාසවල� ෙයෝ�ත පC" මැ�d, සව්	ණාභරණ හා "යම( 
ෙවෙhS ෙදකd ෙයෝ�ත පC" පව3ව� ලැgෙ� න�, ඒ �� රටට ලැgන 
ප(ලාභ පැහැ"
 කරෙද; 

 (ii) ර3න�ර නගරෙයk, මැ�d ෙවළඳ මධ9සථ්ානයd �k47ම සඳහා රජය 
මÆ ෙපෞhග
ක අංශයට ලබා- අ�ගහය කවෙ	ද; 

 (iii) උdත අයවැය ෙයෝජනාව අ�ව, ]ව ෙතො4පෙලk �k4ව� ලැ¤ මැ�d 
හා සව්	ණාභරණ සාc� සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම නව සාc�වල k#ක`ව කr`ද;  

 (v) ෙ� වනFට m ලංකාෙ� ]ව ෙතො4පලවල �යා3මක වන _`බ- රkත 
මැ�d හා සව්	ණාභරණ ෙවළඳසැH, ඒවා ආර�භ කළ "නය, ඒවාෙ< 
k#ක`ව සහ ]ව ෙතො4පල අBකාCයට ෙගව� ලබන මාSක z
ය 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1578/’17 

ග` වා>ෙhව නානායdකාර මහතා,— �දH හා ජනමාධ9 අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) රෙV සමසත් බ-ව
 57 %d අයකර ග� ලබෙ m ලංකා ෙ	]ව FS 
බව3; 

 (ii) ඉ වැw බ- ප(ශතයd වාහන ආනයන බ- බව3; 

 (iii) බ- ෙනොෙග7මට වාහන ආනයනක`ව FFධ උපකම භාFතා කරන බව3; 

 (iv) දැනට �z3 කර ඇ( අ( Fෙශේෂ ගැසV �ෙ�දනවලට අමතරව, 2015.02.10 
"නැ( අංක 1901/3 ගැසV �ෙ�දනය මÆද, ෙමම ත33වය මඟ හැර7මට 
�ෙයෝග පනවා ඇ( බව3; 

එ�මා දෙනkද?  



( 20 ) 

 

(ආ) (i) ෙකෙසේ ෙවත3, 2015.09.22 "නැ( අංක 1933/6 ගැසV පතෙය 
ජාවාර�ක`වට CS ෙලස කට&� 6oමට අවසථ්ාව ලබා � ඇ( බව3; 

 (ii)  අ (iv)k සඳහ ගැසV පතෙය ලබා - අBකාC බලය මත ෙ	] �ලධාC 
අනාවරණය කරග3 #ල අÂෙව සඳහ වාහන 1000 ස�බධෙය 
පodෂණයd S- කළෙහො3, `.#
යන 8000කට අBක ආදායමd අය කර 
ගත  හැ6 බව3; 

 (iii) ෙ	] අධ9dෂ ජනරාHවරයාෙs �ෙයෝගය අ�ව 2016.09.21 "න Sය� ෙ	] 
පodෂණය තාවකා
කව අ3k4වා දැනට මාස 04d ගත7ෙම  රටට 
Fශාල ආදායමd අk# 7 ඇ( බව3; 

එ�මා ��ගෙනkද? 

(ඇ) එෙසේ න�, ආ (iv)k සඳහ �ෙයෝගය අවලං] 6oමට �යවර ගෙද යන එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1584/’17 

ග` (ෛවද9) න
ද ජය(ස්ස මහතා,— වැF
 ක	මාත අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ෙහොරණ, ෙපෝ`වද:ඩ, වගව3ත, ප	3 නව �වාස සං@	ණෙ< අංක 39 
දරන 
�නෙ< ප"ංb Ð. Gතාෙh7 මහ3#ය, ෙහොරණ, ප	3 ව3ෙ3 ළමා 
උය පා
කාව ෙලස ෙසේවයට බැ¡� "නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඇය ෙසේවෙය අසy් "නය කවෙ	ද; 

 (iii) වසර 26 ක ෙසේවය අවස 6oෙ�� ඇයට ලැ¬ය &� ව" �දල හා 
පාCෙතෝ�ක �දල ෙකොපමණද; 

 (iv) 2016.11.26 "න එම �දල ලබා�මට ක�ක` ෙදපා	තෙ��ව FS �යම 
කර (ෙ=ද; 

 (v) එෙසේ න�, එම ව" හා පාCෙතෝ�ක �දH ෙනොෙගවා Slෙ මද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1588/’17 

ග` >�H හ¡ෙන3( මහතා,— අගාමාත9�මා සහ ජා(ක ප(ප3( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙ<� මාතර "ස�්dකෙ<, පCසර nෂණය ස�බධෙය මධ9ම 
පCසර අBකාCයට ලැÌ ඇ( පැ#�
 සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) පැ#�
 ව	,කරණය අ�ව වැw වශෙය වා	තා 7 ඇ( පැ#�
 කවෙ	ද;  

 (iii) ලැÌ ඇ(, පැ#�
 අතර මධ9ම පCසර අBකාCෙ< �	ව අ�ම(ය ලබාෙගන 
ඇ( ආයතන ස�බධව ලැÌ ඇ( පැ#�
 සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ආයතන මධ9ම පCසර අBකාCෙ< {( o( අ�ව කට&� කර (ෙ=ද;  

 (v) මාතර මහනගර බලපෙhශෙ< ක	මාතශාලා සහ ගHවැඩපලව
 S-වන 
පCසර nෂණය ��බඳ පodෂා කර (ෙ=ද;  

 (vi) ජලයට බැරෙලෝහ එක�7ම, වා& nෂණය සහ ශ=ද nෂණය ස�බධෙය  
මධ9ම පCසර අBකාCය FS පodෂාවට ලd කළ ආයතන කවෙ	ද; 

 (vii) එම පodෂාවk �ගමන කවෙ	ද; 
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 (viii) මධ9ම පCසර අBකාC පනත පකාරව, � ඇ( උපෙදස ්ෙනොසලකා හැර ඇ( 
ආයතන ෙකොපමණ සංඛ9ාවකට එෙරkව {(මය �යවර ෙගන (ෙ=ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1593/’17 

ග` අෙශෝක xයත මහතා,— අධ9ාපන අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා3 සභාව යටෙ3 ඇ( පාසH සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසHවල න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙ< Sට ෙ� දdවා වයඹ පළා3 සභාව මÆ අ�( ආර�භ කළ 
පාසH සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පාසHවල න� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1606/’17 

ග` (මහාචා	ය) ආÖ මාරSංහ මහතා,— F-
බල හා �න	ජන{ය බලශd( 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) m ලංකාෙ� F-
 පhධ(ය >�` පhධ(යd (Smart Grid) බවට ප36oමට 
රජය FS ප(ප3(මය _රණයd ෙගන (ෙ=ද; 

 (ii) m ලංකාෙ� F-
 පhධ(ය >�` පhධ(යd බවට ප36oෙම ලබාගත හැ6 
ප(ලාභ කවෙ	ද; 

 (iii) m ලංකාෙ� F-
 පhධ(ය F-
 �ෂප්ාදනය, ස�ෙපේෂණය සහ ෙබදාහැoම 
>�` පhධ(ය මÆ S- 6oම සඳහා වැය වන ආෙයෝජනය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම කට&� අවස 6oමට අෙcdෂා කර� ලබන ව	ෂය කවෙ	ද; 

 (v) එම කා	යය ඉ4 6oම සඳහා �ල9 ආධාර ලබාෙදන රාජ9 සහ ජාත9තර 
ආයතන කවෙ	ද;  

 (vi) එ@ අර�ණ ඉ4 කරගැ{ම සඳහා ෙමෙතd ලංකා F-
බල ම:ඩලය ෙවත 
ලබා� ඇ( අර�දH පමාණය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1612/’17 

ග` ෙහේෂා Fතානෙs මහතා,— අගාමාත9�මා සහ ජා(ක ප(ප3( සහ ආ	�ක 
කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) මහවැ
 කලාපවල �	ඝ කාලයd ප"ංb 7 Slන ජනතාවෙs ඉඩ� සඳහා 
k#ක�ප3 ලබා�ෙ� කමෙ�දය කවෙ	ද; 

 (ii)  ඒ යටෙ3 වලව කලාපෙ< ඇතැ� ඉඩ� සඳහා තdෙසේ̀  කර ඇ( �දල 
අසාධාරණ බව ��ගෙද; 

 (iii) ෙ� ස�බධෙය දැනට ෙගන ඇ( �යවර කවෙ	ද;  

 (iv) වසර ගණනාවd ප"ංbව Slන ජනතාවෙග ඉඩ� සඳහා සාධාරණ බ- 
�දලd අයකර k#ක� ලබා�මට ගත වන කාලය ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ සඳහා �යාකරන ආයතනවල පග(ය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1711/’17 

ග` ෙශහා ෙසේමSංහ මහතා,— අගාමාත9�මා සහ ජා(ක ප(ප3( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) අ�රාධ�ර "ස�්dකෙ< �යා3මක SFH ආරdෂක කලාප සංඛ9ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එd එd කලාපවලට අ�&dත කර ඇ( SFH ආරdෂක �ලධාC සංඛ9ාව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද?  

(ආ) (i) ෙමම "ස�්dකෙ< ෙතෝරාග3 SFH ආරdෂක කලාපවල සං,ත සංද	ශන 
පැවැ3y බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳ Fසත්ර කවෙ	ද;  

 (iii) එd SFH ආරdෂක ෙසේවා �ලධාCෙයz FS සං,ත සංද	ශන lකVප3 
20d අ�වා	ෙය අෙළF කළ &� y බව දෙද; 

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1633/’17 

ග` න
 බ:ඩාර ජයමහ මහතා,— F-
බල හා �න	ජන{ය බලශd( 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) m ලංකා >�ත9 බලශd( අBකාCය ස� බලශd( උ3පාදන �ලාශ කවෙ	ද; 

 (ii) එම එd එd බලශd( �ලාශය මÆ >�ත9 බලශd( අBකාCය ෙවත 
ලැෙබන වා	�ක ආදායම ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ� වනFට >�ත9 බලශd( අර�දල ස�ව පව(න අර�දH පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අර�දH තැප3 කර ඇ( බැංz/ �ල9 ආයතන කවෙ	ද; 

 (v) එ@ අර�දෙල අෙcd�ත අර�È සඳහා එය �S පC" භාFතා වන බවට 
සෑ¿මට ප3වෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1671/’17 

ග  ̀�. රං�3 ද ෙසො[සා මහතා,— වැF
 ක	මාත අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) m ලංකාෙ� �� zඩා ෙ3ව� k#ය සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔr FS වගාකර� ලබන �� ෙ3 අdකර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) �ෂප්ාදනය කර� ලබන වා	�ක ද� පමාණය 6ෙලෝගෑ� ෙකොපමණද; 

 (iv) එය ජා(ක �ෂප්ාදනෙ< ප(ශතයd ෙලස ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනkද? 

(ආ) (i) ව3ම රජය මÆ ෙයෝජනා කළ පC" ෙ3 ෙපොෙහොර සහනාධාරය සමසත් 
ෙගො7 ෙවත �z3 කර (ෙ=ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා- ෙගො7 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) සහනාධාර ලබා�මට �ය#ත ෙගො7 පමාණය ෙකොපමණද; 
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 (iv) එම ෙගො7ට උdත ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදන "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

2017 අෙග>ස්� මස 22 වැ" අඟහ2වාදා 

වාbක ���` අෙcdෂා කරන පශ්න 
101/’15 

ග` ghBක ප(රණ මහතා,— ෙසෞඛ9, ෙපෝෂණ හා ෙh�ය ෛවද9 අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

 (අ) (i) m ලංකාව �ළ ෛවද9ව`ෙs න# 
යාප"ංb කර ඇ( ෛවද9 
මධ9සථ්ාන සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ9ාෙව �	ණකා�න හා අ	ධකා�න වශෙය 
යාප"ංbය ලබා ඇ( 
සංඛ9ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

 (ආ) (i) ෛවද9ව` ස� ෙපෞhග
ක ෛවද9 මධ9සථ්ාන සංඛ9ාව ��බඳ අවස 
වරට සංගණනයd S- කළ "නය කවෙ	ද; 

 (ii) නැවත සංගණනයd S- 6oමට �යවර ගෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද?  

(ඇ) (i) 
යාප"ංb සහ(කයd ෙනොමැ(ව ෙපෞhග
ක ෛවද9 මධ9සථ්ානයd 
පව3වා ෙගන යෑමට එෙරkව ගත හැ6 {(මය �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii) 
යාප"ංb ෙනොකළ ෛවද9 මධ9සථ්ාන සඳහා ප>�ය වසර ෙදකක කාලය 
�ළ ග3 {(මය �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (iii) 
යාප"ංb ෙනොකළ ෛවද9 මධ9සථ්ානය k# ෛවද9ව`ෙs න� සහ 
ලබා - දÂව� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන තව-රට3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1175/’16 

ග` උදය පභා3 ග�ම�ල මහතා,— වරාය හා නාFක කට&� අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) හ�බෙතොට වරාය ඉ" 6oම සඳහා වැයr සමසත් �Cවැය ෙකොපමණද; 

 (ii) එ@ වරාෙ< අ[(ෙය ය� ප(ශතයd ෙපෞhග
ක අංශයට F6ãම සඳහා 
සැල>� කර (ෙ=ද; 

 (iii) එෙසේ F6ãමට බලාෙපොෙරො3� වන ප(ශතය ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙසේ F6ãෙම අෙcdෂා කරන අවම �දල ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1198/’16 

ග` පhම උදයශාත ]ණෙසේකර මහතා,— වාCමා	ග හා ජලස�ප3 කළමනාකරණ 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) �ල(� "ස�්dකය �ළ 1983 ව	ෂය වනFට (¤, 

 (i) වාCමා	ග සංඛ9ාව; 

 (ii)  zඩා වැ�, අ�È සහ ඇළ මා	ග සංඛ9ාව; 

 (iii) අසව්hදන ලද ෙගොF¬� පමාණය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) (i)  1983 Sට 2009 ව	ෂෙ<� &දමය ත33වය �ම වනෙතd වාCමා	ග, වැ�, 
අ�È සහ ඇළ මා	ග ප(සංසක්රණය සඳහා ෙව කරන ලද �දල; 

 (ii)  &දමය ත33වය �ම 7ෙම ප> 2015 ව	ෂය දdවා, සමසත් වාCමා	ග, වැ�, 
අ�È සහ ඇළ මා	ග ප(සංසක්රණයට රජය FS ෙව කරන ලද �දල; 

 එd එd ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1413/’16 

ග` බ-ල ]ණව	ධන මහතා,— අගාමාත9�මා සහ ජා(ක ප(ප3( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 177ට අ�ව, මැ�d හා සව්	ණාභරණ ��È 
ආයතනෙයk පාඨමාලා හදාරණ �ෂ9 �ෂ9ාවට පදානය කළ �ෂ93ව 
සංඛ9ාව, ඒවාෙ< වlනාකම සහ �ෂ93වලාÅෙs නාමෙHඛනයd ඉ"Cප3 
කරෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද?  

(ආ) (i) ව	ෂ 1977 Sට ෙ� දdවා මැ�d සහ සව්	ණාභරණ අපනයන මÆ ඉපÇ 
Fෙhශ F�මය පමාණය, එd එd ව	ෂෙ<� ව	ධනය y අ&` දැdෙවන ද3ත 
සටහනd ඉ"Cප3 කරෙද; 

 (ii) ව	ෂ 2015 ප> මැ�d හා සව්	ණාභරණ ක	මාතෙයk පව	ධනය සඳහා 
රජය අ�( හ¡වා- කෙමෝපාය සහ වැඩසටහ කවෙ	ද; 

 (iii) ව	ෂ 2000 Sට ෙ� දdවා äනයට මැ�d අපනයනය ස�බධෙය ඇ(y 
පවණතා එd එd ව	ෂය අ�ව ඉ"Cප3 කරෙද යන3 එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1580/’17 

ග` වා>ෙhව නානායdකාර මහතා,— රාජ9 ව9වසාය සංව	ධන අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ, ෙකො4ෙ� �kl ලංකා බැංzෙ�, 05 වන නගර ශාඛාව 1975.05.15 
"න ආර�භ කළ බව3; 

 (ii) ෙ� වනFට ග�ෙද�ක`ව 60,000කට අBක �Cසd එk �È� ආර�භ කර 
ඇ( බව3; 

 (iii) ව	තමාන කළමනාකාC3වෙ< ඇ( -	වල �දා�� පාලනය ෙහේ�ෙව ෙමම 
බැංz ශාඛාව ය� පමාණයකට පහතට වැ� ඇ( බව3; 

 (iv) ඒ ෙහේ�ෙව ෙමම ශාඛාව, ෙකොළඹ නගර ශාඛාවට අ�&dත 6oමට ¢දාන� 
වන බව3; 

 එ�මා දෙනkද?  
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(ආ) (i) දdෂ �යා�� කළමනාකාC3වයd යටෙ3 ෙමම ශාඛාව ෙමම ස්ථානෙ<ම 
පව3වාෙගන යෑෙම �È�k#ය 60,000කට පහ>ක� සැලෙසන බව  
��ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ෙමම බැංz ශාඛාව ෙමම සථ්ානෙ<ම පව3වාෙගන යාමට �යවර 
ගෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1585/’17 

ග` (ෛවද9) න
ද ජය(සස් මහතා,— රාජ9 ව9වසාය සංව	ධන අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) Commonwealth Game නමැ( �Èමd ලංකා බැංzෙ� පව3වාෙගන ය� 
ලබෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කr` FSද; 

 (iii) එය ආර�භ කළ "නය කවෙ	ද; 

 (iv) එම �Èමට රජෙ< �දH හා පCත9ාග ෙකොපමණ බැර7 (ෙ=ද; 

 (v) ෙ� වනFට එම �Èෙ� ඉ(Cව ඇ( �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1594/’17 

ග` අෙශෝක xයත මහතා,— අගාමාත9�මා සහ ජා(ක ප(ප3( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i)  2010 ව	ෂෙ< Sට ෙ� දdවා è Fද9ා ස�dෂණ හා පතH කා	යාංශය මÆ 
මැl හා වැ
 කැ{� ස�බධෙය ලබා� ඇ( බලපත සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ බලපත ලබාග3 �hගලයෙs න�, 
�නය හා -රකථන අංක 
කවෙ	ද; 

 (iii) එම බලපත �z3 6oෙම කා	යාංශය ලැ¤ ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙසේ S-වන පාCසCක හා�ය වැළැd7මට කා	යාංශය ගනා �යවර 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1607/’17 

ග` (මහාචා	ය) ආÖ මාරSංහ මහතා,—F-
බල හා �න	ජන{ය බලශd( 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) m ලංකාෙ� F-
ය  උ3පාදනය 6oෙ�� දව ත33වයට ප3කළ සව්භාFක 
වා& (LNG) භාFතා 6oම සඳහා රජය FS _රණයd ෙගන (ෙ=ද; 

 (ii) m ලංකාව �ළ �ෂප්ා"ත සව්භාFක වා& වා�ජමය භාFතයට ගැ{මට තවම3 
හැ6යාවd ෙනොමැ( බව දෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, F-
 උ3පාදනය 6oම සඳහා අවශ9 කරන දව ත33වයට ප3 කළ 
සව්භාFක වා& m ලංකාවට ආනයනය 6oම සහ ගබඩා 6oම ��බඳව රජයට 
ඇ(  වැඩ��ෙවළ කවෙ	ද; 

 (iv) එෙසේ  ෙනොමැ( න�, දව සව්භාFක වා& හ¡වාෙදන බව පවස# රජය 
FS S- කර� ලබෙ éසH මÆ F-
ය �ෂප්ාදනය කර� ලබන 
බලාගාර ඉ"6oෙ� �යාදාමයdද; 
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 (v) එවැ� අන�`දායක ත33වයd පව(ෙ න�, රජය �න	ජන{ය 
බලශd(ය පව	ධනය 6oම සඳහා �යවර  ෙනොගෙ මද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න� ඒ මද? 

1613/’17 

ග` ෙහේෂා Fතානෙs මහතා,— අගාමාත9�මා සහ ජා(ක ප(ප3( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) m ලංකා මහවැ
 අBකාCය ස� ඉඩ� Fශාල ව9ාපෘ( සඳහා ලබා�ෙ� කමෙ�දය 
කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) (i) වලව කලාපෙ<, චÉකා වැව ෙකොVඨාසෙ<, ෙඩෝH ලංකා සමාගම හා Fටා 
ඕග{ සමාගම ෙවත ෙකෙසH වගා 6oම සඳහා ලබා � ඇ( ඉඩ� පමාණය, 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ඉඩ� �S කමෙ�දයd අ�ව ලබා �  ෙනොමැ( බව ��ගෙද;  

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1629/’17 

ග` අ�3 මානcෙප`ම මහතා,— F-
බල හා �න	ජන{ය බලශd( 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) “¢	ය බල සංගාමය” ව9ාපෘ(ය යටෙ3 ෙ� දdවා ¢	ය F-
බල සබඳතා 
ලබාෙගන ඇ( පාCෙභෝ�ක සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) “¢	ය බල සංගාමය” වැඩ��ෙවළ යටෙ3 පාCෙභෝ�කෙයz FS ලංකා 
F-
බල ම:ඩලයට ලබා ෙදන F-
 ඒකකයd සඳහා ෙගව� ලබන �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) �H ව9ාපෘ( යටෙ3, ඉ"C වසර 5ක කාලය �ළ ජා(ක පhධ(යට ලබා 
ගැ{මට අෙcdෂා කරන F-
බල පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) ¢	ය F-
 බලය, ජා(ක පhධ(යට එd 6oම ��බඳව F-
බල හා 
�න	ජන{ය බලශd( අමාත9ාංශය FS දdව� ලබන මදගා� 
ප(ප3(යට ෙහේ�ව කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1634/’17 

ග` න
 බ:ඩාර ජයමහ මහතා,— F-
බල හා �න	ජන{ය බලශd( 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය "ස�්dකෙ<, êනාdක� පෙhශෙ< ෙමගාෙවොV 10 බැÆ y >ළං 
බලාගාර ෙද කd ඉ"6oම සඳහා ලංකා F-
බල ම:ඩලය FS ෙටඩ	 
කැඳව� ලැgෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ව9ාපෘ(ය සඳහා ඉ"Cප3 කළ #ල ගණ ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ෙටඩර ලබාග3 සමාග� ෙදක කවෙ	ද; 

 (iv) එම සමාග� FS ඉ"Cප3 කරන ලද #ල ගණ ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද;  

 

 



( 27 ) 

 

 (v) එම එd එd ව9ාපෘ(ෙ< පග(ය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1640/’17 

ග` ච#ද F ෙ�SC මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) කෘ�ක	ම අමාත9ාංශයට අය3 ෙදපා	තෙ�� හා ව9වසථ්ා�ත ආයතන 
කවෙ	ද; 

 (ii) එම ආයතන z� පදන# ලබාග3 ෙගොඩනැ�
වල පව3වාෙගන යෙ 
න�, එම ෙගොඩනැ�
වල න� සහ එම ෙගොඩනැ�
වල අ[(ක`වෙs න� 
හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම එd එd ෙගොඩනැ�Hල ෙව�ෙව අමාත9ාංශය FS ෙගව� ලබන 
වා	�ක z
ය එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) අමාත9ාංශය FS ෙගොඩනැ�
 z
යට  ගැ{ෙ�� අ�ගමනය කළ 
කමෙ�දය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1672/’17 

ග` �. රං�3 ද ෙසො[සා මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ෙමම වගා කනෙ<� ලංකාෙ� 7 වගා කළ සමසත් ¬� පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) පව(න දැw �යඟය ෙහේ�ෙව වගා හා� y ¬� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) �යඟෙය රටට අk# ෙ� යැ[ තdෙසේ̀  කර ඇ( 7 පමාණය ෙමëd 
ෙටො ෙකොපමණද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනkද? 

(ආ) (i) වගා හා� y ෙගො7 ෙව�ෙව රජය ලබා�මට බලාෙපොෙරො3� වන සහන 
කවෙ	ද; 

 (ii)  ඒ සඳහා කෘ�ක	ම අමාත9ාංශය මÆ �දH ෙව කර (ෙ=ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම �දල ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1676/’17 

ග` ෙස<[¾ අ� සා¿	 මrලානා මහතා,— අධ9ාපන අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) m ලංකාෙ� අධ9ාපන Fද9ාÐඨවල පව3ව� ලබන පාඨමාලා සංඛ9ාව සහ ඒවාෙ< 
න�, එd එd මාධ9ය අ�ව කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) (i) මඩකල�ව අධ9ාපන Fද9ාÐඨෙ< පව3ව� ලබන පාඨමාලාවල න� කවෙ	ද; 

 (ii) එd එd පාඨමාලාව �ළ ��Èව ලබන අභ9ාසලාÅ සංඛ9ාව කවෙ	ද; 

 (iii) මඩකල�ව අධ9ාපන Fද9ාÐඨය �ළ පැවැ3Fය හැ6 අ�z3 ෙදමළ මාධ9 
පාඨමාලා එම Fද9ාÐඨය �ළ ෙනොපැවැ37මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (iv) මඩකල�ව අධ9ාපන Fද9ාÐඨෙයk පැවැ37මට ශක9තාවd ඇ( අ�z3 
ෙදමළ මාධ9 පාඨමාලා සඳහා S> ඇ�ළ3 කර ගැ{මට �යවර ගෙද; 

 (v)  එවැ� පාඨමාලා ආර�භ 6oම සඳහා >-> ෙhශකව` ෙනොමැ3ෙ3ද;  



( 28 ) 

 

 (vi) එෙසේ න�, එවැ� කා:ඩවලට අවශ9 ෙhශකව` ප36oමට �යවර ග� 
ලබෙද; 

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1682/’17 

ග` ෙ�. එ�. ආනද zමාරSC මහතා,— {(ය හා සාමය සහ දd�ණ සංව	ධන  
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ඔdක��lය, ක¡`වැලෑන é. එ�. ජය(සස් මහතා 1983 ව	ෂෙ<� ෙපො
ස ්
ෙසේවයට බැì ෙපො. ෙකො. 5439 දරන �ල අංකය යටෙ3 ෙසේවය කළ බව3; 

  (ii) ෙපො
ස ්Fෙශේෂ කා	යය බලකාෙ< වසර 09ක කාලයd අ�පාර, මඩකල�ව 
පෙhශවල ෙසේවය කර ඇ( බව3; 

 (iii) 1994 ව	ෂෙ<� අසත9 ෙචෝදනාවd මත ෙපො
ස ් ෙසේවෙය ඉව3 6oම 
��බඳව පා	
ෙ��ෙ� මහජන ෙප3ස� ��බඳ කාරක සභාව ෙවත 
ක`È ඉ"Cප3 6oෙම ප>, නැවත ෙසේවෙ< �k4වන ෙලස කළ 
�ෙයෝගය �යා3මක ෙනො7ම ෙහේ�ෙව අවසථ්ා 03ක � නැවත ඉ"Cප3 
කරන ලද ෙප3ස� සලකා බලා ඔ�  ෙවත අසාධාරණයd  S-7  ඇ( බව 
මහජන ෙප3ස� ��බඳ කාරක සභාව _රණය 6oෙම ප>ව kඟ වැ4c 
සkතව Ï6යාව ලබා ෙදන ෙලස කළ �ෙයෝගයද �යා3මක ෙනොy බව3; 

එ�මා දෙනkද? 

(ආ) (i)  නැවත ෙසේවෙ< �k4වන ෙලස කාරක සභාෙව අවසථ්ා 03ක� කරන ලද 
ඉH�� පැහැර හැoම ඔ�ට කරන ලද බලව3 අසාධාරණයd බව 
��ගෙද; 

 (ii) මහජන ෙප3ස� ��බඳ කාරක සභාෙ� �ෙයෝගය �යා3මක කර#,  
ජය(සස් මහතා නැවත ෙසේවෙ< �k47මට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 අෙග>ස්� මස 23 වැ" බදාදා 

වාbක ���` අෙcdෂා කරන පශ්න 
1775/’17 

ග` ජයත සමර7ර මහතා,— ස්වෙhශ කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 2017.03.31 "නට m ලංකාෙ� ගාම �ලධාC ෙකොVඨාස සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ9ාව, එd එd පළාත, "ස�්dකය හා පාෙh�ය ෙHක� ෙකොVඨාසය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iii) 2017.03.31 "නට රාජකාCෙ< �&� ගාම �ලධාC සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (iv)  එම සංඛ9ාව, එd එd පළාත, "ස�්dකය හා පාෙh�ය ෙHක� ෙකොVඨාසය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) (i) 2017.03.31 "නට �රcපාÂ 7 ඇ( ගාම �ලධාC තන�` සංඛ9ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ9ාව, එd එd පළාත, "ස�්dකය හා පාෙh�ය ෙHක� ෙකොVඨාසය 
සහ ගාම �ලධාC ෙකොVඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 



( 29 ) 

 

 (iii) එම �රcපාÂ �ර7ම සඳහා ගාම �ලධාC බඳවාගැ{මට තරඟ Fභාගයd 
පව3වා (ෙ=ද; 

 (iv)  එෙසේ න�, Fභාගය පැවැ3y ව	ෂය සහ ඒ සඳහා ෙප{ Sl අය-�ක`ව  
සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (v)  Fභාගෙය වැwම ලzÈ ලබාග3 අය-�ක`වට ස��ඛ පodෂණයd 
පව3වා (ෙ=ද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම ස��ඛ පodෂණයට සහභා, y  අය-�ක`ව සංඛ9ාව 
ෙකොපමණද; 

 (vii) ගාම �ලධාC තන�` සඳහා >->ක� ලබා ඇ( අය-�ක`ව සංඛ9ාව 
ෙකොපමණද; 

 (viii) ඔrෙs න� සහ 
�නය කවෙ	ද; 

 යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1176/’16 

ග` උදය පභා3 ග�ම�ල මහතා,— රාජ9 ව9වසාය සංව	ධන අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ)  (i) ව	ෂ 2010 Sට 2015 දdවා y කාල පCÁෙÄදෙ<�, Gමාසkත ලංකා ෙරෝහෙH 
ෙකොටස ්k#ෙයz ෙලස ෙගෝඨාභය රාජපdෂ මහතා කට&� කර (ෙ=ද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම කාල පCÁෙÄදය �ළ� Gමාසkත ලංකා ෙරෝහෙH සභාප( 
ෙලස ඒ මහතා ලබාග3 වැ4c සහ �මනා  කවෙ	ද; 

 (iii) ව	ෂ 2010 Sට 2015 දdවා කාලය �ළ Gමාසkත ලංකා ෙරෝහල වා	තා කළ 
වා	�ක ලාභය එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1199/’16 

ග` පhම උදයශාත ]ණෙසේකර මහතා,— වාCමා	ග හා ජලස�ප3 කළමනාකරණ 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) 6
ෙනොÁbය "ස�්dකය �ළ 1983 ව	ෂය වනFට (¤, 

 (i) වාCමා	ග සංඛ9ාව; 

 (ii)  zඩා වැ�, අ�È සහ ඇළ මා	ග සංඛ9ාව; 

 (iii) අසව්hදන ලද ෙගොF¬� පමාණය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) (i)  1983 Sට 2009 ව	ෂෙ<� &දමය ත33වය �ම වනෙතd වාCමා	ග, වැ�, 
අ�È සහ ඇළ මා	ග ප(සංසක්රණය සඳහා ෙව කරන ලද �දල; 

 (ii)  &දමය ත33වය �ම 7ෙම ප> 2015 ව	ෂය දdවා, සමසත් වාCමා	ග, වැ�, 
අ�È සහ ඇළ මා	ග ප(සංසක්රණයට රජය FS ෙව කරන ලද �දල; 

එd එd ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1414/’16 

ග` බ-ල ]ණව	ධන මහතා,— සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත9තර ෙවළඳ 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 199 ට අ�ව, Fෙhශ ආෙයෝජනය සඳහා වන 
ඉH��ප3 ස��	ණ කර "න 50 d �ළ වැඩ ඇරíම සහ(ක කරන 
වැඩ��ෙවළd හ¡වා - බැF, 2016 ව	ෂෙ<� එෙසේ "න 50 d �ළ වැඩ 
ආර�භ කළ Fෙhශ ආෙයෝජන කවෙ	ද; 

 (ii) උdත නැr� පෙ�ශය ෙහේ�ෙව 2016 ව	ෂය �ළ� රට �ළ ව9ාපාර ආර�භ 
කළ Fෙhශ සමාග� FS m ලංකාවට Ïෙගන ආ Fෙhශ F�මය පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) Fෙh�ය ආෙයෝජකෙයzට "න 50 d �ළ m ලංකාව �ළ ව9ාපෘ(ය ආර�භ 
6oමට ඉඩ පසථ්ා ලබා�ෙ� �යාව
ය හ¡වා�ෙ��, සාෙcdෂව ඇ(කළ 
ෙවනසක්� ලැ[ස�්වd ඉ"Cප3 කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද?     

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1595/’17 

ග` අෙශෝක xයත මහතා,— පළා3 සභා හා පළා3 පාලන අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i)  �3තලම "ස�්dකෙ< දැනට �යා3මක වන පළා3 පාලන ආයතන සංඛ9ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙ< න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම එd එd පළා3 පාලන ආයතනය මÆ ෙසේවා සපය� ලබන ජන 
සංඛ9ාව, è# පමාණය සහ ගාම �ලධාC වස� සංඛ9ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ජනතාවට වැw පහ>ක� සපයා �ම සඳහා �3තලම "ස�්dකය �ළ අ�( 
සථ්ා�ත 6oමට ෙයෝ�ත පළා3 පාලන ආයතන කවෙ	ද;  

 (v) එෙසේ ෙයෝජනා 7 ඇ( පළා3 පාලන ආයතන කwන# �k47මට 
අමාත9ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1614/’17 

ග` ෙහේෂා Fතානෙs මහතා,— අගාමාත9�මා සහ ජා(ක ප(ප3( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) m ලංකා මහවැ
 අBකාCයට අය3 ඉඩ�වල වැ
 කැ{� කට&� සඳහා අවසර 
ලබා�ෙ� කමෙ�දය කවෙ	ද; 

 (ii)  වලව කලාපය �ළ වැ
 කැ{� බලපතලාÅෙs නාම ෙHඛනයd ඉ"Cප3 
කරෙද; 

 (iii) ෙමම කලාපය �ළ අනවසර වැ
 කැ{� Fශාල පමාණයd S-වන බව 
��ගෙද; 

 (iv)  එම ත33වය වැළැd7ම සඳහා ෙ� වනFට ෙගන ඇ( �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1630/’17 

ග` අ�3 මානcෙප`ම මහතා,— F-
බල හා �න	ජන{ය බලශd( 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ¢	ය බලෙය F-
ය උ3පාදනය 6oම ෙ� වනFට ෙලෝකෙ< පව(න 
�ෂප්ාදන Fයදම අÂම �න	ජන{ය බලශd( �ලාශය බව   ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ¢	ය බලෙය F-
ය උ3පාදනය 6oම සඳහා m ලංකාෙ� රජය 
FS ෙගන ඇ( �යවර කවෙ	ද; 

 (iii) 2016.09.06 "න රජය FS "ය3 කරන ලද “¢	ය බල සංගාමය” නමැ( 
වැඩසටහන මÆ ෙ� වනFට ජා(ක F-
 පhධ(යට එක� කර ඇ( F-
බල 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1635/’17 

ග` න
 බ:ඩාර ජයමහ මහතා,— F-
බල හා �න	ජන{ය බලශd( 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) Gමාසkත ලංකා ගH අî` (�hග
ක) සමාගම (Lanka Coal Company (Pvt.) 
Ltd.) �k4වන ලද "නය කවෙ	ද; 

 (ii) එ@ සමාගෙ� �È� වා	�කව Fගණනය කර (ෙ=ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර ආයතනයd FSද; 

 (iv) �È� Fගණනය කර ෙනොමැ( න�, එයට ෙහේ�ව කවෙ	ද;  

 (v) එම සමාගම  FS �È�කරණය ��බඳ �S ප#_ පව3වාෙගන යන බව 
සහ(ක කළ හැ6ද;  

 (vi) එ@ සමාගම �È�කරණය ��බඳ �S ප#_ පව3වාෙගන යාමට 
අෙපොෙහොස3 7 ඇ3න�, ඊට වග6ව &� �ලධාC ස�බධෙය ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1641/’17 

ග` ච#ද F ෙ�SC මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ප>�ය මාස 6kපෙ< Sට රෙV පව(න දැw �යඟය ෙහේ�ෙව ෙගො7 දැw 
Ðඩාවට ලd y බව ��ගෙද; 

 (ii) එම �යඟය �සා දැw හා�යට ප3 "ස�්dක, පාෙh�ය ෙHක� ෙකොVඨාස 
සහ ෙගොFජන ෙසේවා කලාප ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එෙසේ Ðඩාවට ප3 y ෙගො7 ෙව�ෙව කෘ�කා	#ක හා ෙගොFජන  රdෂණ 
ම:ඩලය FS ය� ව" ෙග7මd S- කර (ෙ=ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙගො7ෙs න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (v) �යඟය �සා Ðඩාවට ප3 y ෙගො7 සඳහා ව" ලබා�ම කෘ�කා	#ක හා 
ෙගොFජන රdෂණ ම:ඩලය හරහා �යා3මක 6oමට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1695/’17 

ග` ෙමොෙහොම¾ නවF මහතා,— පළා3 සභා හා පළා3 පාලන අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 2013 ව	ෂෙ<� �3තලම "ස�්dකෙ<, කH�lය පාෙh�ය සභාව 
ෙනොෙරොÁෙචෝෙල[ ග�මානය �ළ ළමා උද9ානයd �k47මට අ�ම(ය 
ලබා � (ෙ=ද;  

 (ii) එෙසේ න�, එබ¡ ළමා උද9ානයd �k4වා (ෙ=ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනkද? 

(ආ) (i) එම කා	යය සඳහා ෙකොපමණ �දලd ලැÌ (ෙ=ද;   
(ii) එම �දH ලැÌ ඇ3ෙ3 කා ෙවතද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1712/’17 

ග` වා>ෙhව නානායdකාර මහතා,— ෙසෞඛ9, ෙපෝෂණ හා ෙh�ය ෛවද9 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 2017 ව	ෂෙ< ෙ� දdවා 6�යා ෙරෝහලට ඇ�ළ3 කරන ලද ෙඩං] 
ෙරෝ, සංඛ9ාව කවෙ	ද; 

 (ii) ප(කාර ලබ# Slය� ඒ අතC @ ෙදෙනz #ය�ෙ<ද; 

 (iii) ෙඩං] වසංගතය ෙහේ�ෙව 6�යා ෙරෝහෙH ෛවද9ව`, 
කා	යම:ඩලය, ඇඳ සහ ඉඩකඩ ��බඳ බරපතල kඟයd ඇ(7 (ෙ=ද; 

 (iv) ෙමම ත33වය Fසìම සඳහා ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 (v) 6�යා ෙරෝහෙH පව(න ෛවද9ව`ෙs kඟය ෙහේ�ෙව ෙරෝ, 
�zණාමලය ෙරෝහලට මා`6oම S-7 (ෙ=ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1732/’17 

ග` ෙස<[¾ අ� සා¿	 මrලානා මහතා,— අධ9ාපන අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) උ�` හා නැෙගනkර පළා3 �ළ �kl එd එd අධ9ාපන කලාපයට අය3 
�ස
්� පාසH සංඛ9ාව කවෙ	ද; 

 (ii)  ඉසල්ා�, ඉසල්ා� අධ9යනය සහ අරා¬ ඉගැ7� කට&� අ�dෂණය S- 
කරන සහකාර අධ9ාපන අධ9dෂව`ෙs (ඉසල්ා�) න� කවෙ	ද; 

 (iii) සහකාර අධ9ාපන අධ9dෂව` (ඉසල්ා�) ෙනොමැ( අධ9ාපන කලාපවල 
න� කවෙ	ද; 

 (iv)  ෙමම කලාපවල ඉහත @ Fෂයය ඉගැ7ම අ�dෂණය 6oෙ� කා	යය 
පවර� ලැබ ඇ( අ�dෂකව` කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) (i) m ලංකා අධ9ාපන පCපාලන ෙසේවය (Fෙශේෂ කා:ඩය - ඉසල්ා�) සඳහා 
�රcපාÂ ෙදකd පමණd ගැසV �ෙ�දනය �ළ පළ කරන ලද බව3; 

 (ii)  Fෂයමාලාව �ළ ආග#ක අධ9ාපනය අ�වා	ය බව3; 

 (iii) ඉසල්ා� ඉගැ7� කට&� අ�dෂණය ෙනො6oම, �ස
්� �ෂ9යෙs 
ආග#ක අධ9ාපනය ෙකෙරk අkතකර බලපෑමd ඇ( කරන බව3;  

එ�මා දෙනkද? 



( 33 ) 

 

(ඇ) (i) m ලංකා අධ9ාපන පCපාලන ෙසේවෙයk (Fෙශේෂ කා:ඩය - ඉසල්ා�) ෙසේවක 
ගණන වැw 6oමට �යවර ග� ලබෙද; 

 (ii)  ෙනොඑෙසේ න�, වැඩබලන පදනම මත සහකාර අධ9ාපන අධ9dෂව` 
(ඉසල්ා�) ප3 6oමට �යවර ග� ලබෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එය S- කර� ලබන "නය කවෙ	ද;  

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

112/’15 
ග` ghBක ප(රණ මහතා,— ෙසෞඛ9, ෙපෝෂණ හා ෙh�ය ෛවද9 අමාත9�මාෙග 

ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) තÝ3ෙ3ගම ෙරෝහෙH සායන ෙගොඩනැ�Hල සාදා �ම කර ෙරෝහලට භාර 
- "නය කවෙ	ද; 

 (ii)  එම ෙගොඩනැ�Hල සඳහා Fයද� කළ �දල ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනkද?  

(ආ) (i) උdත ෙගොඩනැ�Hල ඉ" කළ ෙකොතා3ක`ෙs නම කවෙ	ද; 

 (ii) අදාළ ෙකොතා3ක`ට ස��	ණ �දල ෙගවා (ෙ=ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ෙගy �දල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙකොතා3ක`ෙs �දH රඳවා ෙගන (ෙ=ද; 

 (v) එෙසේ න�, රඳවාෙගන ඇ( �දල ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

 (ඇ)     (i)  එම ෙගොඩනැ�Hෙලk ¬3( ��රා ෙගොස ්ඇ( බව3; 

 (ii) ෙ� �සා ෙරෝ,ෙs හා ෙරෝහH කා	ය ම:ඩලෙ< ¶Fත වලට ත	ජනයd 
ඇ( බව3; 

 (iii) ෙ� වනෙතd එම ෙගොඩනැ�Hල අ�3වැwයා කර ෙනොමැ( බව3; 

එ�මා දෙනkද? 

(ඈ)  (i) ෙමම ෙගොඩනැ�Hල ��සකර 6oමට �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ��සකර 6o� කට&� S- කර� ලබන ෙකොතා3ක`ෙs නම 
කවෙ	ද; 

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1200/’16 

ග` පhම උදයශාත ]ණෙසේකර මහතා,— වාCමා	ග හා ජලස�ප3 කළමනාකරණ 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) මනාරම "ස�්dකය �ළ 1983 ව	ෂය වනFට (¤, 

 (i) වාCමා	ග සංඛ9ාව; 

 (ii)  zඩා වැ�, අ�È සහ ඇළ මා	ග සංඛ9ාව; 

 (iii) අසව්hදන ලද ෙගොF¬� පමාණය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

 



( 34 ) 

 

(ආ) (i)  1983 Sට 2009 ව	ෂෙ<� &දමය ත33වය �මවන ෙතd වාCමා	ග, වැ�, 
අ�È සහ ඇළ මා	ග ප(සංසක්රණය සඳහා ෙව කරන ලද �දල; 

 (ii)  &දමය ත33වය �ම 7ෙම ප> 2015 ව	ෂය දdවා, සමසත් වාCමා	ග, වැ�, 
අ�È සහ ඇළ මා	ග ප(සංසක්රණයට රජය FS ෙව කරන ලද �දල; 

එd එd ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1415/’16 

ග` බ-ල ]ණව	ධන මහතා,— අගාමාත9�මා සහ ජා(ක ප(ප3( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 199ට අ�ව, Fෙh�ය සමාග� ලැ[ස�්ගත 
ෙකොටසව්ල ආෙයෝජනෙය ලැෙබන ලාභාංශ යනා"ය ආදාය� බhෙද 
�දහස ්කළ බැF, 2016 ව	ෂෙ<� m ලංකාෙ� ෙකොටස ් ෙවළඳෙපොෙළk 
ලැ[ස�්ගත සමාග�වල Fෙhශ ආෙයෝජන පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) ව	ෂ 2009 &දගැ4� අවස 7ෙම ප> m ලංකාෙ� ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළk 
ඇ( y උපන_ ��බඳ (ස�මත ද	ශකයට අ�ව) වා	තාවd ඉ"Cප3 
කරෙද; 

 (iii) 2015 සහ 2016 ව	ෂවල Fෙh�කය m ලංකාෙ� ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළ 
ඉව3 කරග3 ආෙයෝජන පමාණය කවෙ	ද; 

 (iv) m ලංකාෙ� ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළk �න	¶වනය සඳහා ෙයෝ�ත ෙවනසක්� 
සහ රාජ9 �ල9 සහ බ- සා�බලය කවෙ	ද; 

 (v) 2016 අයවැෙය ෙයෝ�ත පාsධන ලාභ බhද අනාගතෙ<� ෙකොටස ්
�වමා`වටද හ¡වා�ෙ� අදහසd (ෙ=ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 අෙග>ස්� මස 24 වැ" Aහස්පB�දා 

වාbක ���` අෙcdෂා කරන පශ්න 
115/’15 

ග` ghBක ප(රණ මහතා,— අගාමාත9�මා සහ ජා(ක ප(ප3( සහ ආ	�ක 
කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) �ග�ව කල� ෙමෝය ආàතව �kl වන සංරdෂණ ෙදපා	තෙ��ව යටෙ3 
පාලනය වන කෙඩොලාන è# පෙhශෙය අdකර අටක පෙhශයක �වාස 
ව9ාපෘ(යd ඇ�� සංව	ධන කට&� සඳහා ෙයොදා ගැ{මට සැල>� කර ඇ( 
බව3; 

 (ii) ෙමම ව9ාපෘ(යට පCසරෙ�� Fෙරෝධය පලකර (ෙබන බව3; 

එ�මා දෙනkද? 

(ආ) (i) එම සැල>මට අ�ව උdත è# භාගෙ< ෙයෝ�ත ඉ"6o� කවෙ	ද; 

 (ii) ඉහත කෙඩොලාන ¬ෙමk ඉ"6o� S- 6oමට වන සංරdෂණ 
ෙදපා	තෙ��ෙව අවසර ෙගන (ෙ=ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඉ"6o� කට&� අරඹන "නය කවෙ	ද;  

 (iv) ඉ"6o� කට&� සඳහා අවසර ලබා�මට අදාළ 
ය6යF
 ඉ"Cප3 
කරෙද; 



( 35 ) 

 

 (v) ෙනොඑෙසේ න�, ෙමම ව9ාපෘ(ය �යා3මක 6oම S- කරන {ත9ා�ñල 
කමෙ�දය zමdද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද?  
(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1173/’16 

ග` එ�. එÁ. එ�. සHමා මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප(සංස්කරණ 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ)  (i) මඩකල�ව "ස�්dකෙ<, කා3තzw පාෙh�ය ෙHක� ෙකොVඨාසය �ළ 
�kl රාජ9 ආයතන ස� ඉඩ� පමාණය කවෙ	ද; 

 (ii) එම පාෙh�ය ෙHක� ෙකොVඨාසෙ< ප"ංbක`ව FS රජෙ< ඉඩ� පදාන/
බලපත මත ලබා ගැ{ම සඳහා අය-� කර (ෙ=ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම අය-�ප3 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අය-�ක`වට ෙ� දdවා පදාන/බලපත මත ලබා� ඇ( ඉඩ� පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1177/’16 

ග` උදය පභා3 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත9�මා සහ ජා(ක ප(ප3( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ෙh�ය ]ව ගම ��බඳ රජෙ< �ශb්ත ප(ප3(යd (ෙ=ද; 

 (ii) m ලංකා ]ව හ�දාෙ� ෙහ
ෙකොcට	 යානා ෙනො#ෙH භාFතා 6oමට 
k#ක� ඇ( රජෙ< තන�` දරන කr`ද; 

 (iii) m ලංකා ]ව හ�දාෙ� ෙහ
ෙකොcට	 යානා ෙනො#ෙH භාFතා 6oමට 
k#ක� ඇ( රජෙ< ආයතන කවෙ	ද; 

 (iv) රජෙ< �ද
 ෙh�ය ]ව ගම යා හැ6 තන�` දරන කr`ද; 

 (v) 2015.01.09 "න Sට 2016.10.31 "න දdවා කාලය �ළ� රජෙ< �ද
, රාජ9 
සංසථ්ා ෙහෝ ව9වසථ්ා�ත ම:ඩලවල �ද
, රාජ9 සමාග�වල �ද
 ෙහෝ 
ෙh�ය ]ව ගම ෙය-È රජෙ< අමාත9වරය, ම«වරය සහ 
�ලධාCෙs න�, ඔr ෙh�ය ]ව ගමවල ෙය-È අවසථ්ා, එෙසේ 
]ව� ගම 6oමට ෙහේ� සහ එම ගමවල �Cවැය ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1201/’16 

ග` පhම උදයශාත ]ණෙසේකර මහතා,— වාCමා	ග හා ජලස�ප3 කළමනාකරණ 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) �zණාමලය "ස�්dකය �ළ 1983 ව	ෂය වනFට (¤, 

 (i) වාCමා	ග සංඛ9ාව; 

 (ii)  zඩා වැ�, අ�È සහ ඇළ මා	ග සංඛ9ාව; 

 (iii) අසව්hදන ලද ෙගොF¬� පමාණය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 
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(ආ) (i)  1983 Sට 2009 ව	ෂෙ<� &දමය ත33වය �මවන ෙතd වාCමා	ග, වැ�, 
අ�È සහ ඇළ මා	ග ප(සංසක්රණය සඳහා ෙව කරන ලද �දල; 

 (ii)  &දමය ත33වය �ම 7ෙම ප> 2015 ව	ෂය දdවා, සමසත් වාCමා	ග, වැ�, 
අ�È සහ ඇළ මා	ග ප(සංසක්රණයට රජය FS ෙව කරන ලද �දල; 

එd එd ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1416/’16 

ග` බ-ල ]ණව	ධන මහතා,— අගාමාත9�මා සහ ජා(ක ප(ප3( හා ආ	�ක 
කට&�  අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයk අංක 199 වැ� ෙයෝජනාවට අ�ව, F�මය පාලන පනත 
අෙහෝS 6oමට ෙයෝජනා 6oෙ� අර�È කවෙ	ද; 

 (ii) උdත අර�È ඉ4කර ගැ{මට අදාළ වන අ&C හ¡වා�මට අෙcd�ත 
F�මය කළමනාකරණ පනෙතk අඩං]වන පධාන ෙවනසක්� කවෙ	ද; 

 (iii) F�මය කළමනාකරණ පනත මÆ m ලංකාෙ� ෙගr� �ලාෙවk පාsධන 
�Èම Fවෘත 6oමට අදහස ්කරෙද;  

 (iv) සා	d කලාපය ඇ�� දzÈ ආSයා(ක රටවල ෙගr� �ලාෙවk පාsධන 
�Èම Fවෘත කර ඇ( රටවH කවෙ	ද; එම රටවHවල ඇ( y Fෙhශ �ල9 
පවාහ පවනතා කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1539/’17 

ග` ච#ද F ෙ�SC මහතා,— ?ඩා අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ව3ම යහපාලන ආ:Âව බලයට ප37ෙම අන�`ව, ෙ� දdවා බ-Hල 
"ස�්dකය �ළ සංව	ධනය කර� ලැ¤ ?ඩා �l සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ?ඩා �lවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම එd එd ?ඩා �lය සංව	ධනය 6oම සඳහා වැය කළ �දල ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) අදාළ ?ඩා �l සංව	ධනය 6oම සඳහා ෙකොතා3 ලබාග3 �hගලයෙs 
න�, 
�නය හා ඔrනට අමාත9ාංශය FS ෙගවන ලද �දල ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1615/’17 

ග` ෙහේෂා Fතානෙs මහතා,— F-
බල හා �න	ජන{ය බලශd( 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ර3න�ර "ස�්dකෙ<, ඇò
�lය පාෙh�ය ෙHක� ෙකොVඨාසය �ළ දැF 
ෙතH ආàතව F-
 බලය �පද7ෙ� බලාගාරයd ඇ( බව3; 

 (ii) ෙමම බලාගාරෙය දැw පාCසCක හා�යd S-වන බව3; 

 (iii)  ෙමම බලාගාරය සඳහා පාCසCක බලපත ලබා�ම �S පC" S- ෙනොවන බව3; 

එ�මා ��ගෙනkද? 

(ආ) (i)  ෙමම බලාගාරය අය3 සමාගම කවෙ	ද; 
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 (ii) ෙමම සමාගම සමඟ �F>�ගත කාලGමාව කවෙ	ද;  

 (iii) ෙමම පාCසCක හා�ය අවම කර පෙhශෙ< ජන ¶Fතයට සහනයd සැලGම 
සඳහා වැඩ��ෙවළd (ෙ=ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1632/’17 

ග` අ�3 මානcෙප`ම මහතා,— F-
බල හා �න	ජන{ය බලශd( 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) F-
ය ��බඳ ඉH�� පා	ශ7්ය කළමනාකරණය (Demand Side Manage-
ment) ��බඳව Fෙශේෂ අවධානයd ෙයො� කළ &� බව ��ගෙද; 

 (ii) F-
ය ��බඳ ඉH�� පා	ශ7්ය කළමනාකරණය ��බඳව F-
බල හා 
�න	ජන{ය බලශd( අමාත9ාංශය FS �යා3මක කර� ලබන 
වැඩසටහන කවෙ	ද; 

 (iii) එ@ වැඩසටහන ෙමෙතd ලබා ඇ( පග(ය කවෙ	ද; 
 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1636/’17 

ග` න
 බ:ඩාර ජයමහ මහතා,— F-
බල හා �න	ජන{ය බලශd( 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) Gමාසkත ලංකා ගH අî` (�hග
ක) සමාගම (Lanka Coal Company (Pvt.) 
Ltd.) �k47ෙ� අර�ණ කවෙ	ද; 

 (ii) එම සමාගෙ� ෙ� වනFට ෙසේවය කරන ෙසේවකය සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 
 (iii) එම සමාගෙ� සභාප(වරයා සහ අධ9dෂ ම:ඩලය කr`ද; 
 (iv) 2016 õ
 මාසයට අදාළව, එම සමාගෙ� සභාප(වරයා, අධ9dෂ ම:ඩලය 

සහ ෙසේවකය FS ලබාෙගන ඇ( වැ4c සහ Sය� �මනා කවෙ	ද;  
 (v) එ@ සමාගම �k47ෙම අෙcdෂා කළ අර�È ඉ4 7 (ෙ=ද;  
 (vi) ගH අî` #ල� ගැ{ම වැ� බරපතළ ව9ාපාCක කට&3තd S- 6oමට එ@ 

සමාගමට හැ6යාව (ෙ=ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1668/’17 

ග` අෙශෝක xයත මහතා,— (රසර සංව	ධන හා වන¶F අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ< Sට ෙ� දdවා වයඹ පළාෙ3, �3තලම "ස�්dකෙ< වන 
අ
 ග�වැ�ම ෙහේ�ෙව #ය�ය �hගලය සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ #ය�ය �hගලයෙs න� කවෙ	ද: 

 (iii) �3තලම "ස�්dකෙ< වන අ
 ත	ජනයට ��ණ පා Slන පාෙh�ය  ෙHක� 
ෙකොVඨාස හා ගාම �ලධාC වස� කවෙ	ද; 

 (iv) ෙමම ගැට�වට ��ණ �ම ෙහේ�ෙව ¶Fත, �වාස හා වගා හා�y 
�hගලයට අමාත9ාංශය හරහා සහන ලබා ෙදෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම සහන කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1683/’17 

ග` ෙ�. එ�. ආනද zමාරSC මහතා,— බධනාගාර ප(සංසක්රණ, �න`3ථාපන, 
නැවත ප"ංb 6oම හා k- ආග#ක කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 1987 ව	ෂෙ<� මඩකල�ව "ස�්dකෙ<, �නzwÁb ගාමෙසේවා වසෙ� 
එරාr	, �නzඩා �වර ග�මානෙ< ප"ංbව Sl ඩ=
�. හැCස පනා- 
මහතා ඇ�� ග�වාGට ෙකොl තසත්වා� FS අමා��ක පහාරයd 
එHලකර ¶Fත ගණනාවd Fනාශ කළ බව3; 

 (ii) එම S-7ෙම ඒ මහතාෙs ව9ාපාCක සථ්ානය, යානවාහන සහ ඔ� ස� 
SයHල අk#y බව3; 

 (iii) තැනැ3ත, ෙhපල සහ ක	මාත �න`3ථාපන 6oෙ� අBකාCය මÆ 
1996.03.14 "නැ( 
�ෙය අදාළ ක`ණ සනාථ කර ඇත3, ෙමෙතd ඔ� 
ඇ�� එම පrෙH අයට S-y හා�ය ��බඳව කවර ෙහෝ සහනයd සැලG 
ෙනොමැ( බව3; 

 එ�මා දෙනkද? 

(ආ) (i) ෙමොනරාගල "ස�්dකෙ<, වැHලවාය, ව`ණගම නමැ( ග�මානෙ< දැනට 
ප"ංbව Slන හැCස පනා- මහතාට S-y හා�ය ෙව�ෙව ව" �දලd 
ෙග7මට කට&� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ව" �දල ෙගව� ලබන "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1689/’17 
ග` ඩsලස් ෙhවානද මහතා,— ක¡රට නව ග�මාන, ව� යlතල පහ>ක� හා පජා 

සංව	ධන  අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 2014 ව	ෂෙ<� ම�ගම, ෙවෝග ව3ෙ3, පහළ ෙකොටෙසේ S-y නායයෑෙම 
ප>ව පrH 14d දැw අවදාන� ත33වයd මත තවම3 එk ප"ංbව Slන 
බව3; 

 (ii) එම සථ්ානෙය එම ජනතාවෙs වාසසථ්ාන ඉව3 කළ &�යැ[ 2014 ß� 
මාසෙ<  ජා(ක ෙගොඩනැ�
 ප	ෙ<ෂණ සංFධානය FS ව� 
කළමණාකාC3වයට උපෙදස ්� ඇ( බව3; 

 (iii) FකHප සථ්ාන ෙව6oම ��බඳව ව� කළමනාකාC3වය හා ෙමම ජනතාව 
අතර ඇ( 7 (ෙබන ගැ4ම ෙහේ�ෙව FකHප ඉඩ� ලබා�ම පමාද 7 ඇ( 
බව3; 

 (iv) ෙ� හා සමානව නායයෑෙ� අවදානමd පව(න අගලව3ත,     ෙඩH63 
ව3ෙ3, ඉ�c�ව3ත ෙකොටස �ළ3 පrH 21d ප>�ය ව	ෂ  2 ක පමණ 
කාලයක Sට ¶ව3වන බව3; 

 එ�මා දෙනkද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ කළ පC" Ðඩාවට ප37, ¶Fත අවදානමකට ��ණ� Slන 
ජනතාව සඳහා ය� �වාස ෙයෝජනා කමයd ආර�භ 6oමට �යවර ගෙද;  

 (ii) එෙසේ න�,  එk ව	තමාන පග(ය කවෙ	ද;  

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1693/’17 

ග` ග` �. රං�3 ද ෙසො[සා මහතා,— Fෙhශ කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) සංව	ධන ෙලොතÏ[ ම:ඩලෙ< සභාප(වරයා ඇ�� අධ9dෂ ම:ඩලෙ< 
�� සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  සභාප(වරයාෙs සහ අධ9dෂ ම:ඩලෙ< මාSක වැ4c හා �මනා ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) සංව	ධන ෙලොතÏ[ ම:ඩලෙ< සභාප(වරයාෙs නම zමdද; 

 (iv)  ඉහත තන�ර දැoමට ඔ� ස�රා ඇ( අධ9ාපන >->ක� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1694/’17 

ග` ඉ�රා මහ§ෆ් මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) �H� ෙ¾ ලංකා ඛ�ජ වැ
 සමාගෙ� අ�මත කා	ය ම:ඩලය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමාගෙ� ව	තමාන ෙසේවක සංඛ9ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) ප>�ය වසෙ	� ෙමම සමාගම ලැ¤ ලාභය ෙකොපමණද;  

 (iv) එ@ සමාගම යටෙ3 �යා3මක අංශ කවෙ	ද;  

 (v) එd එd අංශෙ< ෙසේවය කර� ලබන ෙසේවක සංඛ9ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) (i) සමාගමට අ�( බඳවාෙගන ඇ( ෙසේවකය සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔr බඳවා ගැ{ම සඳහා අ�ගමනය කළ බඳවාගැ{ෙ� කමෙ�දය කවෙ	ද; 

යන3  එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1696/’17 

ග` ¬මH ර3නායක මහතා,— අගාමාත9�මා සහ ජා(ක ප(ප3( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර "ස�්dකෙ<, උලපෙ පෙhශෙ< �kl ෙරෝහණ Fෙ�7ර මහතා 
භාFතා කළ ඉඩම හා �වස ෙ� වනFට රජය FS ය� කට&3තd සඳහා 
ෙයොදා ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ඉඩම හා �වස රජෙ< කට&3තකට පවරා ෙගන ඇ3ෙ3 
ඔ�ෙs පrලට ෙහෝ ෙවන3 ආයතනයකට ව" �දලd ෙග7ම6 ප>වද; 

 (iii) එෙසේ න�, ෙගy ව" �දල හා "නය කවෙ	ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ න�, එම ඉඩම හා �වස රජය FS පවරාග3 පදනම හා ෙ� 
වනFට ÷d( Føන පදනම කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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වාbක ���` අෙcdෂා කරන පශ්න 
116/’15 

ග` ghBක ප(රණ මහතා,— උසස ් අධ9ාපන හා මහාමා	ග අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) බාkර S> සඳහා පථම උපාB පාඨමාලා පව3වන m ලංකාෙ� රාජ9 Fශව් 
Fද9ාල කවෙ	ද; 

 (ii) එම Fශව්Fද9ාල පව3වන එවැ� පාඨමාලා එd එd Fශව්Fද9ාලය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට 
යාප"ංb S> පමාණය එd එd Fශව්Fද9ාලය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) (i) ඉහත Fශව්Fද9ාලවල බාkර උපාB හැදෑoම සඳහා අවස වරට S> 

යාප"ංb කළ "නය එd එd Fශව්Fද9ාලය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (ii) S> 
යාප"ංb 6oම කමව3 කාල පාතරයd අ�ව S- ෙනො6oමට ෙහේ� 
කවෙ	ද; 

 (iii) පථම බාkර උපාBය සඳහා S> 
යාප"ංbය Gමා 6oමට කට&� කර 
(ෙ=ද; 

  යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 
(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1202/’16 

ග` පhම උදයශාත ]ණෙසේකර මහතා,— වාCමා	ග හා ජලස�ප3 කළමනාකරණ 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) වr�යාව "ස�්dකය �ළ 1983 ව	ෂය වනFට (¤, 

 (i) වාCමා	ග සංඛ9ාව; 

 (ii) zඩා වැ�, අ�È සහ ඇළ මා	ග සංඛ9ාව; 

 (iii) අසව්hදන ලද ෙගොF¬� පමාණය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) (i) 1983 Sට 2009 ව	ෂෙ<� &දමය ත33වය �මවන ෙතd වාCමා	ග, වැ�, 
අ�È සහ ඇළ මා	ග ප(සංසක්රණය සඳහා ෙව කරන ලද �දල; 

 (ii) &දමය ත33වය �ම 7ෙම ප> 2015 ව	ෂය දdවා, සමසත් වාCමා	ග, වැ�, 
අ�È සහ ඇළ මා	ග ප(සංසක්රණයට රජය FS ෙව කරන ලද �දල; 

එd එd ව	ෂය අ�ව  ෙකොපමණද යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1418/’16 

ග` බ-ල ]ණව	ධන මහතා,— සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත9තර ෙවළඳ 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 198 k දැdෙවන පC" 2015 සහ 2016 ව	ෂ �ළ",   

 (i) ෙතH �Cපහ-ව;  

 (ii)  �න	ජන{ය බලශd(ය; 
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 (iii) ඒකාබhධ ෙමෝට	 රථ �ෂප්ාදනය; 

 (iv) කලාපය සඳහා වාෙ පාල� �ෂප්ාදනය; 

 (v) ෙපොෙහොර, ëපH >ප	 ෙෆොසේcV �ෂප්ාදනය; 

 (vi) චÉකා තාdෂණය; 

 (vii) ]ව යානා අ�3වැwයාව සහ එයට සහායක �යාව; 

 (viii) ඒකාබhධ G� �ෂප්ාදනය; 

යන dෙෂේත ෙව�ෙව m ලංකාවට ලැgÈ Fෙhශ ආෙයෝජන කවෙ	ද යන එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනkද?  

(ආ) (i) 2015.01.01 "නට m ලංකා රජෙ< >Ïz�ප3වල Fෙh�ය ආෙයෝජන 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2017.01.01 "නට රජෙ< >Ïz�ප3වල Fෙhශ ආෙයෝජන පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ùÁ ෙ	lං සහ ෙමෝb ආයතන FS 2014, 2015, 2016 යන ව	ෂයk� m 
ලංකාවට ලබා - ජාත9තර ණය ෙශේ�ගත 6o� කවෙ	ද; 

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1511/’17 

ග` උදය පභා3 ග�ම�ල මහතා,— {(ය හා සාමය සහ දd�ණ සංව	ධන 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂය �ළ වා	තා y Cය අන�` සංඛ9ාව සහ Cය අන�` ෙහේ�ෙව 
S- y මරණ සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ව	ෂ 2014 සහ 2015 ට සාෙcdෂව, 2016 ව	ෂය �ළ� S- y Cය අන�` 
සංඛ9ාව සහ Cය අන�` ෙහේ�ෙව S- y මරණ සංඛ9ාව ෙකොපමණ 
සංඛ9ාව6 ඉහළ ෙගොස ්(ෙ=ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1540/’17 

ග` ච#ද F ෙ�SC මහතා,— නගර සැල>� හා ජල ස�පාදන අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) උමා ඔය සංව	ධන ව9ාපෘ(ය ෙහේ�ෙව ජල �ලාශ Sì යෑෙම උඩෙc`ව, 
අරාව3ත, මzH ඇHල සහ එෙගොඩගම ඇ�� බ-Hල "ස�්dකෙ< ජනතාව 
Fශාල Ðඩාවකට ලd 7 ඇ( බව දෙද; 

 (ii) එම ජනතාවට පා{ය හා ෙවන3 ජල පහ>ක� ලබා�මට අමාත9ාංශය ෙගන 
ඇ( �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1620/’17 

ග` ෙහේෂා Fතානෙs මහතා,— ghධශාසන අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ඇò
�lය නගරය �ළ ව9ාපාCක සථ්ාන k# ව9ාපාCකයට තම ව9ාපාCක 
සථ්ාන සඳහා ෙබෞhධ කට&� ෙදපා	තෙ��වට බ- ෙග7මට S-7 ඇ( බව 
දෙද; 
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 (ii)  ෙ� සඳහා බ- අය කර� ලබෙ අදාළ ඉඩ� ෙකොටසටද; ෙනොඑෙසේ න�, 
ව9ාපාCකය තම Fයද# �මකළ ෙගොඩනැ�
වලටද යන සඳහ 
කරෙද; 

 (iii) ෙමම බ- අය 6oමට අදාළව, ෙබෞhධ කට&� ෙකොමසාCසව්රයා �	ෙhශ කර 
ඇ( ෙHඛන ඉ"Cප3 කරෙද; 

 (iv) ෙමම ව9ාපාCක සථ්ානයd ෙවන3 �hගලෙයzට F6ãෙ�� ලැෙබන 
�ද
 25%d අදාළ Fහාරසථ්ානය ෙවත ෙගFය &� බවට ෙබෞhධ කට&� 
ෙකොමසාCසව්රයාෙs �යමයd (ෙ=ද; 

 (v) එෙසේ න�, තම ෙපෞhග
ක �ද
 �මකළ Fශාල ෙගොඩනැÆ
 සමඟ තම 
ව9ාපාර සථ්ාන F6ãෙ�� ඔrට Fශාල අසාධාරණයd S-වන බව 
��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1637/’17 

ග` න
 බ:ඩාර ජයමහ මහතා,— F-
බල හා �න	ජන{ය බලශd( 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය "ස�්dකෙ<, �නo පෙhශෙ< �න	ජන{ය බලශd( උද9ානය 
ඉ"6oමට �යවර ෙගන (ෙ=ද; 

 (ii) එම �න	ජන{ය බලශd( උද9ානෙය �ෂප්ාදනය 6oමට අෙcd�ත ¢	ය 
බලශd( පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම බලශd( උද9ානය �ළ �පද7මට අෙcdෂා කරන >ළං බලශd( 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ව9ාපෘ(ෙ< පග(ය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1669/’17 

ග` අෙශෝක xයත මහතා,— පළා3 සභා හා පළා3 පාලන අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා3 සභාව යටෙ3 �3තලම "ස�්dකය �ළ �යා3මක වන පළා3 
පාලන ආයතන FS අපදව9 සහ කැ�කසල බැහැර කරන සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (ii) ඝන අපදව9 කළමනාකරණය සඳහා ව9ාපෘ(යd ෙමම පළා3 පාලන 
ආයතන සඳහා හ¡වා � (ෙ=ද; 

 (iii) එෙසේ න�, 2010 ව	ෂෙ< Sට ෙ� දdවා එම ව9ාපෘ(ය සඳහා එd එd පළා3 
පාලන ආයතනයකට ලබා � ඇ( පහ>ක� හා �දH පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1684/’17 

ග` එ�. එÁ. එ�. සHමා මහතා,— ස්වෙhශ කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) අ�පාර "ස�්dකෙ<, ෙපො�FH පාෙh�ය ෙHක� ෙකොVඨාසය �k4වන ලද 
"නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ ස�බධෙය �z3 කරන ලද ගැසV පතෙ< �ටපතd සභාගත 
කරෙද; 
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 (iii) එම පාෙh�ය ෙHක� ෙකොVඨාසය මÆ ආවරණය වන ස��	ණ è# 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එk ගාම �ලධාC වස� සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

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

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) (i) එම පාෙh�ය ෙHක� ෙකොVඨාසය �k47ෙ��,  �ල  වශෙය Gමා �	ණය 
6oමd S-7 (ෙ=ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳව Fසත්ර කවෙ	ද; 

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) (i) එ@ පාෙh�ය ෙHක� කා	යාලයට අය3 ගාම �ලධාC වස� අතC 6Sය� 
වසමක/වස�වල පCපාලන කට&� ෙහෝ ෙමෙහය7� ෙවන3 පාෙh�ය 
ෙHක� කා	යාල මÆ S- කර� ලබෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම ගාම �ලධාC වස�වල න�, අංකය ඇ�� Fස්තර ඉ"Cප3 
කරෙද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනkද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1690/’17 

ග` ඩsලස් ෙhවානද මහතා,— අධ9ාපන අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 2000.05.05 "නැ( අංක 1130/22 දරන ගැසV �ෙ�දනය මÆ එdස3 
ජා_ෙs සංFධානෙ<, ෙකොෙhS සkතව නකHස ් ක¡ වැlය සඳහා 
ෙලෝක උ`ම ත33වය ලැgÈ බව3; 

 (ii) ඉහත ෙකොෙhSවල පධාන ෙකොෙhSය පකාරව, නකHස ්ක¡වැlයට ඉතා 
ආසනව �kl #�ෙc, පFල, පාත-�බර, ලsගල, FHග�ව, ර3ෙතොට, 
උzෙවල හා මාතෙH යන පාෙh�ය ෙHක� ෙකොVඨාස 8ට අය3 අdකර 
2000ක Fශාල3වෙය &3 è# පමාණයd උdත ක¡වැlය සමඟ ඒකාබhධ 
කර ෙනොමැ( බව3; 

 (iii) එබැF, නකHස ් ක¡වැlය ෙලෝක උ`ම ත33වෙය ඉව36oෙ� 
අවදානමකට ලdව ඇ( බව3;  

එ�මා දෙනkද? 

(ආ) (i) නකHස ්ක¡වැlය ෙලෝක උ`ම ත33වෙය ඉව36oම වළdවා ගැ{ම 
සඳහා ඉහත සඳහ අdකර 2000ක è# පමාණය නකHස ්ක¡ වැlය සමඟ 
ඒකාබhධ 6oම සඳහා �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එk ව	තමාන ත33වය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1697/’17 

ග` ¬මH ර3නායක මහතා,— F-
 සංෙhශ හා w�ටH යlතල පහ>ක� 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) m ලංකාව �ළ �යා3මක 6oමට ෙයෝ�තව (¤ “úගH û” ව9ාපෘ(ය 
ස�බධෙය úගH සමාගම හා m ලංකා රජය අතර ඇ(කර ග3 �F>මd 
ෙහෝ එකඟතා 
යFHලd (ෙ=ද; 

 (ii) ෙ� සඳහා úගH සමාගම ෙතෝරා ගැ{මට රජය _රණය කළ පදනම කවෙ	ද; 
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 (iii) එම ව9ාපෘ(ය සඳහා m ලංකා රජය ලබා�මට එකඟ y හා ලබා- පහ>ක� 
කවෙ	ද; 

 (iv) එම ව9ාපෘ(ය සඳහා m ලංකා රජයට වැය y �දල ෙකොපමණද; 

 (v) úගH සමාගම ]වගත කළ බැûනය කඩා වැ�මට බලපෑ ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (vi) ඒ ��බඳ පodෂණයd S-කර වා	තාවd �z3 කර (ෙ=ද; 

 (vii) úගH සමාගම ෙමම ව9ාපෘ(ය අතහැර ඇ( බවට පකාශ කර (ෙ=ද; 

 (viii) එෙසේ න�, අදාළ �F>ම හා එකඟතා කඩ7ම ෙහේ�ෙව ඇ( y �ල9මය හා 
අ�z3 හා� කවෙ	ද; 

 (ix) එම හා�වල වග@ම පැවෙරෙ කාහටද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

118/’15 
ග  ̀ghBක ප(රණ මහතා,— (රසර සංව	ධන හා වන¶7 අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ෙදkවල ස3ෙවෝද9ානෙ< ස�ට ප(කාර 6oමට අවශ9 පහ>ක� අවම 
මVටමක පව(න බව3; 

 (ii) පÖ ෛවද9ව`ෙs kඟයd ඇ( බව3; 

 (iii) ස� 6kප ෙදෙනz ෙමම ත33වය �ළ #ය ෙගොස ්ඇ( බව3; 

 (iv) තව3 ස� 6kප ෙදෙනz ෙරෝගා�රව Slන බව3; 

එ�මා දෙනkද? 

(ආ) 2013.01.01 Sට 2015.06.30 දdවා කාලය �ළ ෙදkවල ස3ෙවෝද9ානය �ළ�, 
#ය�ය ස�ෙs ව	ගය, වයස හා #ය යෑමට ෙහේ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද 
යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) (i) ෙදkවල ස3ෙවෝද9ානයට අ�&dතව Slය &� අවම පÖ ෛවද9ව` 
සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ� වනFට ෙදkවල ස3ෙවෝද9ානෙ< ෙසේවය කරන පÖ ෛවද9ව` 
සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙදkවල ස3ෙවෝද9ානෙ< ස�ෙs ෙසෞඛ9 ත33වය ඉහළ නැං7මට  
ගනා �යවර කවෙ	ද; 

  යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද?  
(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1203/’16 

ග` පhම උදයශාත ]ණෙසේකර මහතා,— වාCමා	ග හා ජලස�ප3 කළමනාකරණ 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) මඩකල�ව "ස�්dකය �ළ 1983 ව	ෂය වනFට (¤, 

 (i) වාCමා	ග සංඛ9ාව; 

 (ii)  zඩා වැ�, අ�È සහ ඇළ මා	ග සංඛ9ාව; 

 (iii) අසව්hදන ලද ෙගොF¬� පමාණය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) (i)  1983 Sට 2009 ව	ෂෙ<� &දමය ත33වය �මවන ෙතd වාCමා	ග, වැ�, 
අ�È සහ ඇළ මා	ග ප(සංසක්රණය සඳහා ෙව කරන ලද �දල; 
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 (ii)  &දමය ත33වය �ම 7ෙම ප> 2015 ව	ෂය දdවා, සමසත් වාCමා	ග, වැ�, 
අ�È සහ ඇළ මා	ග ප(සංසක්රණයට රජය FS ෙව කරන ලද �දල; 

එd එd ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1420/’16 

ග` බ-ල ]ණව	ධන මහතා,— අභ9තර කට&�, වයඹ සංව	ධන හා සංස්කෘ(ක 
කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයk අංක 187 ෙයෝජනාෙව හ¡වා�මට ෙයෝජනා කරන ලද 
w�ටH හැ¡��පෙතk දළ සැලැසම් ඉ"Cප3 කරෙද; 

 (ii) එම හැ¡��පත �z3 6oෙ� බලධාCයා කr`ද; 

 (iii) �රවැSයට හැ¡��ප3 ලබා�ම ෙව�ෙව ඇසත්ෙ�� �Cවැය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම �Cවැය දර� ලබෙ කr` FSද; 

 (v) 2017 ව	ෂය �ළ� w�ටH හැ¡��ප3 ෙයෝජනාකමය �යා3මක 6oම සඳහා 
රාජ9 අයවැෙය ෙවකළ ප(පාදන පමාණය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1512/’17 

ග` උදය පභා3 ග�ම�ල මහතා,— රාජ9 පCපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 2016.12.31 "නට රාජ9 සහ අ	ධ රාජ9 අංශයk �� ෙසේවා �&d(ය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.12.31 "නට රාජ9 සහ අ	ධ රාජ9 අංශයk ෙසේවා �&d(ය ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2016.12.31 "නට රාජ9 සහ අ	ධ රාජ9 අංශයk ෙසේවා �&d(ය ස«්/�`ෂ 
සමාජභාවය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 "නට සාෙcdෂව, 2016.12.31 "නට රාජ9 සහ 
අ	ධ රාජ9 අංශයk ෙසේවා �&d(ය ඉහළ ෙගොස ්ඇ( පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 සැDතැ�බ මස 06 වැ" බදාදා 

වාbක ���` අෙcdෂා කරන පශ්න 
119/’15 

ග` ghBක ප(රණ මහතා,— උසස ් අධ9ාපන හා මහාමා	ග අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ)  (i) 2013.06.30 "න Sට 2015.06.30 "න දdවා කාලය �ළ Fනය �යාමා	ග 
ෙලස �ෂ9භාවය අෙහෝS කළ, ප( තහන� කළ හා අBකරණ �යාමා	ග 
ග3 Fශව්Fද9ාල S> සංඛ9ාව Fශව්Fද9ාලය අ�ව; 

 (ii)  එම එd එd �ෂ9යාෙs නම, 
�නය හා -රකථන අංකය Fශව්Fද9ාලය අ�ව; 
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 (iii) උdත S>ට එෙරkව Fනය �යාමා	ග ගැ{මට ෙහේ�ව එd එd �ෂ9යා 
අ�ව;  

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

(ආ) (i)  �ෂ9 අරගල සඳහා Fස¡ම Fනය �යාමා	ග ෙනොවන බව3; 

 (ii) �ෂ9 ඉH�� ස�බධව සාවධානව ක "ය &� බව3; 

 (iii) Fශව්Fද9ාලයk පහ>ක� වැw කළ &� බව3; 

 (iv) �ෂ9යෙs අනාගත Ï6යා අෙcdෂාව >රd�ත කළ &� බව3; 

එ�මා ��ගෙනkද? 

(ඇ) (i) Fශව්Fද9ාල �ළ ඇ( වන �ෂ9 අරගල අවම 6oමට �යාමා	ග ෙගන (ෙ=ද; 

 (ii) එෙසේන�, එම �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (iii) එම �යාමා	ග හරහා �ෂ9 අරගල අවම 7 (ෙ=ද; 

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1043/’16 

ග` උදය පභා3 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත9�මා සහ ජා(ක ප(ප3( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (3) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙ<� එdස3 ජා_ෙs සංFධානෙ< මහා ම:ඩල වා	�ක සැSය 
සඳහා ජනාBප(�මාෙs සංචාරයට සහභා� y nත �Cස ෙකොපමණද; 

 (ii) උdත සංචාරයට සහභා� y �hගලයෙs න� සහ ඔr nත �Cසට ඇ�ළ3 
y පදනම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම සංචාරය සඳහා රජය, රාජ9 සංසථ්ා, ව9වසථ්ා�ත ම:ඩල සහ රාජ9 
සමාග� FS දැ§ ස��	ණ �Cවැය  ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1622/’17 

ග` ෙහේෂා Fතානෙs මහතා,— රාජ9 ව9වසාය සංව	ධන අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ලංකාෙ� G� අවශ9තාවය ස�රා�ෙ�� ෙසවනගල G� ක	මාතශාලාව  
ඉතා වැදග3 වන බව3; 

 (ii) එමÆ Fශාල වක හා සෘß Ï6යා අවසථ්ා සංඛ9ාවd ¬k7 ඇ( බව3; 

 (iii) දැනට ෙමම ක	මාතශාලාව ආàතව ලබා � ඇ( ඉඩ�වල ෙගො7 උd වගා 
ෙනොකර ෙවන3 වගාව සඳහා ෙයො� 7 ඇ( බව3; 

එ�මා ��ගෙනkද? 

(ආ) (i) ෙසවනගල G� ක	මාතශාලාව ආàතව උd වගාව සඳහා ෙගො7 ෙවත 
ෙව කර ඇ( ඉඩ� පමාණය ෙහdටයා	 ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට උd වගාව S- කරන ඉඩ� පමාණය ෙහdටයා	 ෙකොපමණද; 

 (iii) "ෙන "න උd ෙගොFයා ෙවන3 වගාව සඳහා ෙයො� 7ෙම එම 
ක	මාතශාලාෙව අෙcd�ත �ෂප්ාදනය ලබා ගැ{මට ෙනොහැ6 Fය 
හැ6 බව ��ගෙද; 
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 (iv) එෙසේ න�, ෙමම ක	මාතශාලාෙව වැw �ෂප්ාදනයd ලබා ගැ{මට ෙගන 
ඇ( �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1639/’17 

ග` න
 බ:ඩාර ජයමහ මහතා,— F-
බල හා �න	ජන{ය බලශd( 
අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ෙනෝබH Cෙසෝසස ්
#ට¾ නමැ( සමාගම FS ලංකා F-
බල ම:ඩලය 
ෙවත වC වර සපයා ඇ( �� ගH අî` පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ගH අî` ෙව�ෙව ඉහත සමාගමට ෙගවා ඇ( ස��	ණ �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සමාගම FS �S ෙවලාවට ගH අî` සැපýමට අසම3 7ම ෙහේ�ෙව 
ෙනොෙරොÁෙචෝෙH ගH අî` බලාගාරෙ< �යාකාC3වය අ3k47මට S- y 
කාලය ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙසේ F-
 ජනක යත අ3k47ම �සා ලංකා F-
බල ම:ඩලයට S-7 ඇ( 
පාÂව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) (i) ෙනෝබH Cෙසෝසස ් 
#ට¾ ආයතනය FS ලබාෙගන ඇ(                       
අංක LCC/09/T/02, LCC/01 සහ LCC/13/T/01 දරන ෙටඩරවලට අදාළව 
m ලංකාෙ� ෙh�ය �ෙයෝ�තය ෙව ෙව වශෙය  කr`ද; 

 (ii) පස�පාදන කා	යය පlපාlය ෙනොතකා ඉහත @ ගH අî` සැපý� එ@ 
සමාගමට ලබා�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද;  

 යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1642/’17 

ග` ච#ද F ෙ�SC මහතා,— ghධශාසන අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළාෙ3 ඇ( �� පසH සංඛ9ාව සහ ඒවාෙ< වැඩවසන �� �dÒ 
වහෙසේලා සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) අBරාජ9වා�ෙs �යාකලාපය ෙහේ�ෙව ඌව පළාෙ3 පසH පhධ(ය 
දැw ¬ඳ වැ�මකට ලdy බව ��ගෙද; 

 (iii) ඓ(හාSක වශෙය ඌව පළාතට S- y බරපතල අසාධාරණය ෙහේ�ෙව 
¬ඳ වැ4� පසH පhධ(ය ය� නඟා S47මට ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1670/’17 

ග` අෙශෝක xයත මහතා,— පළා3 සභා හා පළා3 පාලන අමාත9�මාෙග 
ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා3 සභාව යටෙ3 පාලනය වන මාරFල ෙරෝහෙH ෙ� වනFට 
ෙසේවෙ< �&� ෙසේවක සංඛ9ාව, තන�` අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 
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 (ii) ෙමම ෙරෝහල තව-රට3 සංව	ධනය 6oම සඳහා අමාත9ාංශය ග� ලබන 
�යාමා	ග කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1685/’17 

ග` එ�. එÁ. එ�. සHමා මහතා,— සව්ෙhශ කට&� අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) අ�පාර "ස�්dකෙ<, ලා�ගල පාෙh�ය ෙHක� ෙකොVඨාසය �k4වන ලද 
"නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ ස�බධෙය �z3 කරන ලද ගැසV පතෙ< �ටපතd සභාගත 
කරෙද; 

 (iii) එම පාෙh�ය ෙHක� ෙකොVඨාසය මÆ ආවරණය වන ස��	ණ è# 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එk ගාම �ලධාC වස� සංඛ9ාව ෙකොපමණද; 

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

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ආ) (i) එම පාෙh�ය ෙHක� ෙකොVඨාසය �k47ෙ�� �ල වශෙය Gමා �	ණය 
6oමd S-7 (ෙ=ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳව Fසත්ර කවෙ	ද; 

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) (i) එ@ පාෙh�ය ෙHක� කා	යාලයට අය3 ගාම �ලධාC වස� අතC 6Sය� 
වසමක/වස�වල පCපාලන කට&� ෙහෝ ෙමෙහය7� ෙවන3 පාෙh�ය 
ෙHක� කා	යාල මÆ S- කර� ලබෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම ගාම �ලධාC වස�වල න�,  අංකය ඇ�� Fසත්ර ඉ"Cප3 
කරෙද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනkද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1691/’17 

ග` ඩsලස් ෙhවානද මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත9�මාෙග ඇGමට,— (1) 

(අ) (i) 7 වගාෙවk �රතව Slන ෙගො7ට ප>�ය කාලෙ< සහන #ලට ෙපොෙහොර 
ලබා�ෙ��, ෙපොෙහොර ෙහොඩරයd සඳහා ෙගො7 zÝ` රdෂණය 
ෙව�ෙව `. 150/-d බැ� ෙගy බව3; 

 (ii)  ඉහත රdෂණ �දල ෙගy ෙගො7ෙs, zÝ` හා�y Fට ඒ සඳහා වන ව" 
�දH පහ>ෙව ලබාග3 බව3; 

 (iii) ව	තමානෙ< ඉහත සඳහ රdෂණ �දH අය6oෙ� කමෙ�දය �යා3මක 
ෙනොවන බව3; 

 (iv)  මෑතක Sට ෙනොකඩවා S-වන කාල]ණ ෙවනස7්� ෙහේ�ෙව 7 වගාවට  
S-වන Fශාල හා� ස�බධෙය ෙගො7ට ව" �දH ලබා �ෙ�� 
පමාදය S-7 ඇ( බව3;  

එ�මා දෙනkද? 

(ආ) (i) ඉහත Ðඩාවට ප3 ෙගො7ට ව" �දH ෙග7මට ය�6S කමෙ�දයd (ෙ=ද; 

 



( 49 ) 

 

 (ii)  ෙපර පැව( ආකාරයට zÝ` ඉඩ� රdෂණය වැ� ව9ාපෘ(යd �යා3මක 
6oමට හැ6යාවd (ෙ=ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනkද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


