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අංක 7(3).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 7 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2017 සැ+තැ�බ මස 22 වැ" .#රාදා 

2017 ඔ0ෙත1බ මස 03 වැ" අඟහ3වාදා 

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

පළා( සභා ඡද *ම+� (සංෙශෝධන) පන( ෙක1�පත — ෙදවැ�වර 3ය4ම.  

(අමාත6 ම7ඩලෙ: අ�ම;ය දවා ;ෙ<.) 

* 
අ=කරණ සං*ධාන (සංෙශෝධන) පන( ෙක1�පත — ෙදවැ�වර 3ය4ම.  

(අමාත6 ම7ඩලෙ: අ�ම;ය දවා ;ෙ<.) 

 
 

* සල#ෙණ� හ7�ව8 ලබ�ෙ� ආ:;ෙ� කට=� ය. 
 

 

2017 ඔ0ෙත1බ මස 09 වැ" ස7දා 

වා?ක ���@ අෙABෂා කරන පශ්න 
124/’15 

ග@ MN=ක ප;රණ මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප(; හා ආ	Rක කට&� 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) U ලංකාෙV නගර �ළ යාචකය *ශාල පමාණයB XYන බව(; 

 (ii) ඔ\ෙග සමහරB **ධ සමාජ *ෙරෝ] කට&�වලට ස�බධ බව(; 

 (iii) ඇතැ� යාචක ෙවසග්( වංචාකාරය බව(; 

එ�මා දෙන_ද? 

(ආ) (i) a ලංකාව �ළ XYන යාචකය ��බඳව සංගණනයB කර ;ෙ<ද; එෙසේ න�, 
එම "නය කවෙ	ද; 

 (ii) එම සංගණනයට අ�ව U ලංකාව �ළ XYන යාචකය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සංඛ6ාව ගැහැe, �f# හා ළ� අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) යාචකය ��බඳ සංගණනයB කර ෙනොමැ; න�, සංගණනයB 3hමට 
කට&� කරෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) (i) යාචකය iන@(ථාපනයට රජය ෙගන ඇ; kයාමා	ග කවෙ	ද; 

  (ii)  U ලංකාව �ළ ඇ; යාචක iන@(ථාපන මධ6සථ්ාන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 



( 2 ) 

 

  (iii)  ෙමම iන@(ථාපන කට&� සඳහා වසරකට රජය වැය කරන �දල 
ෙකොපමණද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1217/’16 

ග@ පNම උදයශාත qණෙසේකර මහතා,— ස්වෙNශ කට&� අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) i(තලම "සr්Bකෙ: �_ටා ඇ; රාජ6 ආයතන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එs. t. t. ඊ. තසත්වා� *X ව	ෂ 1983 පzව *නාශ කරන ලද රාජ6 
ආයතන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) *නාශ { එම ෙNපළ ��බඳව රජෙ: ��ග( තBෙසේ@වB කර ;ෙ<ද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙNපළවල ස�|	ණ වYනාකම ෙකොපමණද; 

 (v) *නාශ කරන ලද එB එB ෙNපළවලට අදාළ වග3ව &� තසත්වා�ට 
*@Nධව };මය �යවර ෙගන ;ෙ<ද;  

 (vi) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දBවා *මසා ඇ; ෙතොර�@ ස�බධෙය |	ණ වා	තාවB 
ඉ"fප( කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1294/’16 

ග@ ඩලස ් අලහAෙප@ම මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප;සංස්කරණ 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) ෛන;ක අ�;ය ෙනොමැ;ව මාතර "සr්Bකෙ: රජෙ: ඉඩ�වල ෙ� දBවා   
ප"ං?ව XYන ෙහෝ වගා කර# XYන iNගලය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ6ාව, එB එB පාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාසය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද;  

 (iii) ඉහත (i) _ සඳහ iNගලය සංඛ6ාෙව කවර සංඛ6ාවකට ඔAi ෙහෝ 
බලපත ලබා �මට �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (iv) ඉහත (iii) _ සඳහ සංඛ6ාව, එB එB පාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාසය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) 2014 හා 2015 ව	ෂය_ මාතර "සr්Bකෙ: රජෙ: ඉඩ� සඳහා �fනමා 
ඇ; ඔAi ෙහෝ බලපත සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) ඉහත (v) _ සඳහ සංඛ6ාව, එB එB පාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාසය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1385/’16 

ග@ බ�ල qණව	ධන මහතා,— ]වර හා ජලජ ස�ප( සංව	ධන අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය_ අංක 145 ෙයෝජනාවට අ�ව, ]වර පජාවෙ� zරB�තභාවය 
අර�e කර ග�#, ��ෙN� X�වන අන�@ සඳහා @�යs #
යනයක 
�*ත රBෂණ ෙයෝජනා කමයB ආර�භ කර� ලැMෙVද; 



( 3 ) 

 

 (ii) එෙසේ න�, එම රBෂණ ආවරණය ලබාෙදන ආයතනය සහ ඒ ෙව�ෙව 
ෙගව� ලබන රBෂණ වාfකය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම රBෂණ ෙයෝජනා කමය ම� හා�|රණය කළ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම රBෂණ ෙයෝජනා කමය අ�ව, �*ත රBෂණ ආවරණය ලැ� 
]වරයෙ� න� ලැ�ස�්වB ඉ"fප( කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1470/’16 

ග@ ච#ද * ෙ�Xf මහතා,— රාජ6 ව6වසාය සංව	ධන අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) +/ස #_ ලංකා (ෙපෞNග
ක) සමාගම සථ්ාපනය කරන ලද ව	ෂය කවෙ	ද; 

 (ii) #_ ලංකා සමාගම ආර�භක අර�e කවෙ	ද; 

 (iii) #_ ලංකා සමාගම සථ්ා�ත කළ "න Xට අවස අධ6� ම7ඩලය දBවා 
එ_ අධ6Bෂ ම7ඩලෙ: XY iNගලයෙ� න�, 
�නය, අධ6ාපන 
z�zක� සහ ලැ� වැ1A හා අෙන�( ප;ලාභ ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (iv) #_ ලංකා ආර�භෙ: Xට ලැ� අලාභය වා	�කව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (v) #_ ලංකා සමාගම ණය ලබාග( හා ණය ෙග4මට ඇ; රාජ6 ආයතන හා  
එම ණය පමාණය කවෙ	ද; 

 (vi) #_ ලංකා සමාගෙ� අනාගතය ස�බධෙය රජය ගැ}මට 
බලාෙපොෙරො(�වන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1623/’17 

ග@ ෙහේෂා *තානෙ� මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසවනගල +� ක	මාතශාලාව පz�ය වසර 10 �ළ ලබා ඇ; ලාභය ෙහෝ 
අලාභය ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)  දැනට ෙමම ක	මාතශාලාෙV ෙසේවෙ: �&� සR්ර හා අ�ය� කා	ය 
ම7ඩලය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) පz�ය වසර 3_පය �ළ ෙමම ක	මාත ශාලාෙV �ෂප්ාදනය ඉහළ නැං4ම 
සඳහා ෙගන ඇ; �යවර කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i) ෙමම ක	මාතශාලාෙව �ට වඩා �ෂප්ාදනයB ළඟා කර ගැ}ම සඳහා 
z�zක�ල( �X කළමනාකාf(වයක අවශ6තාවය ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙව�ෙව ඉ"fෙ:� ගැ}මට අෙAB�ත kයාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන( එ�මා ෙ� සභාවට දවෙන_ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 



( 4 ) 

 

1709/’17 

ග@ වාzෙNව නානායBකාර මහතා,— වැ*
 ක	මාත අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) U ලංකාෙV ෙ(-ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා � ඇ; පෙNශ සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) "ව�ෙන_ Xය� �ඩා ෙ( ව� _#යට ෙ(-ෙපො ෙහොර සහනාධාරය ලබා �ම 
සඳහා අවශ6 කරන �දල ඇසත්ෙ�� කර ;ෙ<ද; 

 (iii) ව	ෂ 2015 සහ 2016 �ළ රජය *X ෙ(-ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා 
වැයකර ඇ; �දල ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ)  (i) ර(නiර "සr්Bකෙ: ෙ(-ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා� ඇ; සහ ෙමෙතB 
ලබා � ෙනොමැ; �ඩා ෙ( ව� _#ය සංඛ6ාව, ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) "ව�ෙන_ XYන ෙ(- ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලැ�මට z�zක� ඇ; �ඩා ෙ( 
ව� _#ය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔ\ අතf 2015 සහ 2016 ව	ෂවල� ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලැ� 
සංඛ6ාව, ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

  යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද?  

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1725/’17 

ග@ කනක ෙහේර( මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ)  ව	ෂ 2013 Xට 2016 දBවා,  

 (i) ෙමරටට ආනයනය කරන ලද ;f� �Y පමාණය; 

 (ii) ඒ සඳහා ෙගවන ලද �දs පමාණය; 

 (iii) U ලංකාෙV ඒක iNගල ;f� �Y පfෙභෝජනය; 

  එB එB ව	ෂය අ�ව, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට    
දවෙන_ද? 

(ආ) (i) 2013 සහ 2014 ව	ෂවල� ෙමරටට �Y ආනයනය 3hම අ� 3hම සඳහා 
�යවර ග( බව දෙද; 

 (ii) ෙ� වන*ට ;f� �Y ආනයනය +මා 3hමට රජය *X �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

   යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද?  

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1751/’17 

ග@ ල� ජයව	ධන මහතා,— රාජ6 පfපාලන හා කළමනාකරණ අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) "ව�න iරා ෙ� වන*ට පව(වාෙගන ය� ලබන Xනමාශාලා කවෙ	ද; 

 (ii) ඒවා �_ටා ඇ; සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) එම Xනමාශාලාවල _#ක@ව සහ ඒවා ආර�භ කර ඇ; "නය ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i) "ව�න iරා �_Y Xනමාශාලා ව	�කරණයB කර ;ෙ<ද; 
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 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරයටද; 

 (iii) එම Xනමාශාලා �යාමනය කර� ලබෙ ක\@ද; 

 (iv) ඉතා අ� පහzක� ස_තව හා �	වල kයාකාf(වෙය &�ව පව(වාෙගන 
ය� ලබන Xනමාශාලා ;ෙබන බව දෙද; 

 (v) එෙසේ න�, Xනමාශාලා *=ම(ව පව(වාෙගන යාම සඳහා, Xනමාශාලා 
�යාමනය 3hමට *=ම( ක මෙVදයB ක�න# සකස ්කරෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1788/’17 

ග@ එ�. එ�. එ�. සsමා මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 "න ෙහෝ ඊට ආසන කාල වකවා�ෙV� උ�@ පළාෙ(, 
මනාරම "සr්Bකෙ: ෙ	�ය අමාත6ාංශය සහ පළා( සභා යටෙ( 
kයා(මක ෙව# ;� ෙදමළ මාධ6 �ස
්� පාසs සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසsවල න� හා ඒවා �_ටා ;� සථ්ානය කවෙ	ද; 

 (iii) එම පාසs ආවරණය වන අධ6ාපන කලාප සහ පාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාස 
කවෙ	ද; 

 (iv) එම එB එB පාසල, රජෙ: පාසලB බවට පකාශයට ප( කරන ලද ගැස� පත 
අංක හා "න සභාගත කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1798/’17 

ග@ t. රං�( ද ෙසො�සා මහතා,— අ=කරණ අමාත6�#යෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) U ලංකාෙV සාමාන6ෙය වා	�කව X�වන අපරාධ ගණයට අය( වන  
XN] සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) අපරාධ න�වල� අ=කරණ kයාමා	ගව
 වරදක@ව වන iNගලයෙ� 
ප;ශතය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම අගය ආXයාෙV අ��( රටවs සමඟ සසඳන *ට ඉහළ අගයB ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ ස�බධෙය රජය ෙයෝජනා කරන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�#ය ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1812/’17 

ග@ (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— පවාහන හා X*s qව ෙසේවා 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර - ෙබ
අ(ත ��fය මා	ගෙ: සංඥා පNධ;ය ස*3hම සඳහා වැයවන 
�දල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව6ාපෘ;ය X�කරන සමාගම කවෙ	ද;   

 (iii) එම ව6ාපෘ;ය සඳහා ෙට ඩ	 කැඳව� ලැMෙVද;  

 (iv) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ඉ"fප( { සමාග� හා #ල ගණ ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (v) එම ව6ාපෘ;ය සඳහා අර�දs සපයා ගනා ආකාරය කවෙ	ද; 



( 6 ) 

 

  (vi) එම සංඥා ස*3hම සඳහා ��fය ෙදපා	තෙ��ව *X #ල ගණ 
ඉ"fප(කර ;Mෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1815/’17 

ග@ ¡මs ර(නායක මහතා,— MNධශාසන අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) MNධශාසන අමාත6ාංශය හා ෙබෞNධ කට&� ෙදපා	තෙ��ව ම� 
*හාරසථ්ානවලට �දs ලබා�ෙ� kයාව
යB පව;න බව(; 

 (ii) එෙසේ �දs ලබා�ෙ�� ෙතෝරාග( *හාරසථ්ානවලට පමණB �දs ලබාෙදන 
බව(; 

 එ�මා දෙන_ද? 

(ආ) (i) ෙමෙලස *හාරසථ්ානවලට �දs ලබා�ෙ� kයාව
යB පව;ෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ස�බධෙය පැහැ"
 3hමB කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1865/’17 

ග@ එස.් එ�. මfBකා	 මහතා,— පළා( සභා හා පළා( පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) �ෙතොට�sලට අමතරව, පළා( පාලන අයතන ම� බැහැර කර ෙ� වන*ට 
�	මාණය 4 ඇ; කසළ ක¢ කවෙ	ද; 

 (ii)  ඒවා අය(වන පළා( පාලන ආයතන කවෙ	ද; 

 (iii) ව	තමානෙ: ෙමම කසළ ක¢වල ඇ; කසළ ප £මාණය ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙ�වා අතර දැනට අවදාන� ත((වෙ: පව;න කසළ ක¢ ;ෙ<ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද?  

(ආ) (i) ෙමවැ� කසළ ක¢වලට තව�රට( කසළ බැහැර කර# ඒවා ව	ධනය 4මට 
කට&� කරෙද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ සඳහා පළා( පාලන අමාත6ාංශය යටෙ( 3Xය� 
වැඩ��ෙවළB  ආර�භ කර ;ෙ<ද; 

 (iii) ෙ� සඳහා ෙN¤ය හා *ෙN¤ය වශෙය ආෙයෝජන ලබා ගැ}ෙ� 
වැඩසටහනB ;ෙ<ද; 

 (iv)  එෙසේ න�,  ඒවා කවෙ	ද; 

 (v) ෙ� වන*ට ය� වැඩසටහනB ආර�භ කර ;ෙ< න�, එ_ ප £ග;ය කවෙ	ද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1869/’17 

ග@ නාමs රාජපBෂ මහතා,— };ය හා සාමය සහ දB�ණ සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.02.26 වන "න ආර�භ කරන ලද ¥ල6 අපරාධ *ම	ශන 
ෙකො�ඨාසෙය_ (F.C.I.D) ෙසේවෙ: �&� �� කා	ය ම7ඩලය ෙකොපමණද; 

 (ii) එ_ මා7ඩ
ක ෙශේ�යට අදාළ තන�@ කවෙ	ද;  
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 (iii) එම තන�@ සඳහා ප(කර ඇ; �ලධාfෙ� නම, 
�නය, �මනා සහ 
අමතරව ෙගවන ලද *ෙශේෂ �මනා ඇ�ළ( �� වැ1ප  ෙව ෙව වශෙය 
ඇ�ළ( ෙsඛනයB ඉ"fප( කරෙද;  

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ)  (i) 2015.02.26 "න Xට ෙ� දBවා පhBෂණ කට&� සඳහා *ෙNශ සංචාරවලට 
සහභා� කරවන ලද �� �ලධාf සංඛ6ාව, ඔ\ සංචාරය කරන ලද 
*ෙNශ රටවs සංඛ6ාව, *ෙNශ රටවs සහ එම සංචාර සඳහා වැය කරන ලද 
�� �දල ෙකොපමණද; 

  (ii) ඒ සඳහා සහභා� { �ලධාfෙ� නම, 
�නය, සංචාරය කළ *ෙNශ රට සහ 
එම සංචාර සඳහා වැය කරන ලද �දල ෙව ෙව වශෙය ඇ�ළ( 
ෙsඛනයB ඉ"fප( කරෙද; 

  යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ෙන?වැ�බ මස 10 වැ" .#රාදා 

වා?ක ���@ අෙABෂා කරන පශ්න 
157/’15 

ග@ MN=ක ප;රණ මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප(; හා ආ	Rක කට&� 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) වන සංරBෂණ ෙදපා	තෙ��වට අය( වනාතර ඉඩ� පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වනාතරය_ න� කවෙ	ද; 

 (iii) එB එB වනාතරෙය_ *ශාල(වය ෙව ෙව වශෙය අBකර 
ෙකොපමණද;     

යන එ�මා සභාගත කරෙන_ද?  

(ආ) (i) උBත වනාතරය_ +මා මා�� ල�e කර ;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම +මා �	ණය කර� ලැ� "නය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, +මා �	ණය 3hමට �යවර ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) (i) ඉහත අ(ii)_ සඳහ වනාතර �ළ ෙ� වන*ට �වාස, සංචාරක 
ක	මාතයට අදාළ ෙහෝටs ෙහෝ ෙවන( ඉ"3h� ;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ඉ"3h� ෙහේ�ෙව වනාතරයට X� වන බලපෑම ��බඳව 
අධ6යනයB X� කර ;ෙ<ද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඈ)    ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1223/’16 

ග@ පNම උදයශාත qණෙසේකර මහතා,— ස්වෙNශ කට&� අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය "සr්Bකෙ: �_ටා ඇ; රාජ6 ආයතන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 
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 (ii)  එs.t.t.ඊ. තසත්වා� *X ව	ෂ 1983 පzව *නාශ කරන ලද රාජ6 
ආයතන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) *නාශ { එම ෙNපළ ��බඳව රජෙ: ��ග( තBෙසේ@වB කර ;ෙ<ද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙNපළවල ස�|	ණ වYනාකම ෙකොපමණද; 

 (v) *නාශ කරන ලද එB එB ෙNපළවලට අදාළව වග3ව &� තසත්වා�ට 
*@Nධව };මය �යවර ෙගන ;ෙ<ද;  

 (vi) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දBවා *මසා ඇ; ෙතොර�@ ස�බධෙය |	ණ වා	තාවB 
ඉ"fප( කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1387/’16 

ග@ බ�ල qණව	ධන මහතා,— ගා�ය ආ	Rක කට&� ��බඳ අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අය වැය ෙයෝජනා අංක 142ට අ�ව, 3f �ෂප්ාදනය සඳහා අවශ6 
යෙතෝපකරණ එකවර Bෂය 3hෙ� �මනාව ලබාග( පා	ශවය 
ක\@ද; 

 (ii) එකවර Bෂය �මනා වශෙය, එ� එB එB ආයතනයB ලබා ග( �ල6 
ප;ලාභය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙN�ය 3f �ෂප්ාදනය ව	ධනයට අවශ6 යත ¬ත ආනයනෙ:�, 2015 
ජනවාf 01 "නට ෙපර හා 2015 ජනවාf 01 "ෙන පz ලබා � ආනයන බ� 
අ�3h� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1475/’16 

ග@ ච#ද * ෙ�Xf මහතා,— පවාහන හා X*s qව ෙසේවා අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) U ලංකා ගමනාගමන ම7ඩලය *X �දහස ්බස ්ගම බලපත ලබා � ඇ; 
රාජ6 ෙසේවකය හා ෙවන( iNගලය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔ\ ෙසේවය කරන ආයතන හා ප"ං? "සr්Bක කවෙ	ද; 

 (iii) එම එB එB රාජ6 ආයතනය *X ඒ ෙව�ෙව U ලංකා ගමනාගමන 
ම7ඩලයට මාXකව ෙගවන �දs පමාණය, එB එB ආයතනය අ�ව ෙව  
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම �දහස ් ගම බලපතය භා*තා කරන මා	ගවලට අදාළව බස්රථ 
ධාවනයට ෙයොදවා ඇ; �ෙපෝවලට එම �දල සෘවම ලබා�මට හැ3 
කමෙVදයB සකස ්කර ;ෙ<ද; 

 (v) U ලංකා ගමනාගමන ම7ඩලෙ: බස ් රථ නවතා තැ�ෙ�� හා ධාවනය 
3hෙ�� හා ෙවන( ෙසේවක ගැට®වල� U ලංකා  ගමනාගමන ම7ඩලය 
��වත ර3න ප;ප(;යB අ�ගමනය කරන බව දෙද; 

 (vi) එම ෙසේවකයෙ� ගැට® *ස¯මට U ලංකා ගමනාගමන ම7ඩලෙ: 
දායක(වය වැ� වශෙය ලබා ගැ}මට kයා කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1507/’17 

ග@ උදය පභා( ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප(; හා ආ	Rක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙ:� රජය ලබා ග( �� ණයවල වYනාකම ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016 ව	ෂෙ:� ලබා ග( ණය සඳහා ෙග*ය &� බර තැ� සාමාන6 ෙපො° 
අ�පාතය ෙකොපමණද; 

 (iii) ව	ෂ 2014 සහ 2015 ට සාෙABෂව, 2016 ව	ෂෙ:� බර තැ� සාමාන6 ෙපො° 
අ�පාතය ෙකොපමණ අගය3 ෙවනස ්4 ;ෙ<ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1544/’17 

ග@ වාzෙNව නානායBකාර මහතා,— *ෙNශ ±3යා අමාත6�#යෙග ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) අ�රාධiරෙ: ප"ං?, ;ද@ මවB වන zජා� නමැ; කාතාව �ෙV� රජෙ: 
ෙසේවෙ: �&�ව XYය� ඉතාම( අමා��ක අද# වද _ංසාවට ලB 4 ඇ; 
බව(; 

 (ii)  එම අමා��ක වද _ංසා ෙහේ�ෙව z²�නාවට ද@e ෙලස හා� X�4, ඇය 
�ෙV�_ අඩා ෙරෝහෙs 17 වා�1ෙV ප;කාර ගනා බව(; 

එ�#ය දෙන_ද? 

(ආ) (i) z²�නාවට හා� X�4ම ෙහේ�ෙව එBතැ 4 XYන ඇය වහාම U ලංකාවට 
ෙගවා ගත &� බව ��ගෙද;  

 (ii)  එෙසේ න�, ඇයට ලැ¡ය &� ව" �දsද සම� වහාම ලංකාවට ෙගවා 
ගැ}මට �යවර ගෙද; 

 යන එ�#ය ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1782/’17 

ග@ එ�. එ�. එ�. සsමා මහතා,— අ=කරණ අමාත6�#යෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 1990 ෙදසැ�බ	 මස 31 "න ෙහෝ ඊට ආසන කාල වකවා�ෙV� උ�@ 
පළාෙ(, �ල;V "සr්Bකෙ: �ස
්� *වාහ හා "Bකසාද පනත යටෙ( 
BවාX *�z@ව වශෙය ප(කර� ලැබ XY තැනැ(ත ක\@ද; 

 (ii) ඔ\ෙ� න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම BවාX අ=කරණ කලාප ආවරණය වන ගාම �ලධාh වස� හා පාෙN�ය 
ෙsක� ෙකො�ඨාස කවෙ	ද; 

 (iv) එම BවාX අ=කරණ කලාප වශෙය පකාශයට ප(කරන ලද ගැස� 
�ෙVදන අංක හා "න සභාගත කර  ෙද; 

යන එ�#ය සඳහ කරෙන_ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1858/’17 

ග@ එස්. එ�. මfBකා	 මහතා,— මහානගර හා බස්නා_ර සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ා_ර සංව	ධන අමාත6ාංශය *X ක £යිා(මක කර� ලබන  
මහානගර සැලzම (Megapolis Plan) යටෙ( 2017 ව	ෂෙ: Xට ඉ"f ව	ෂ 03 
B දBවා මහරගම ප £ාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාසය සඳහා සැලz� කර ඇ; 
සංව	ධන වැඩසටහ කවෙ	ද; 



( 10 ) 

 

 (ii)  දැනටම( ය� වැඩසටහ ආර�භ කර ඇ(න�, ඒවා කවෙ	ද; 

 (iii) ආර�භ 3hමට බලාෙපොෙරො(� වන වැඩසටහ �ශ?්ත වශෙය පට 
ගනා "න වකවා� කවෙ	ද; 

 (iv) ෙ� සඳහා රාජ6 හා ෙපෞNග
ක ආෙයෝජන X� කරෙද; 

 (v) එෙසේ න�, ඒවා ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i) දැනටම( ආර�භ කර ඇ; ෙහෝ ආර�භ 3hමට බලාෙපොෙරො(� වන                 
වැඩසටහ සඳහා ෙව කර ඇ; �දල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ; �දල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙ� සඳහා ණය �දs ලබා ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ණය ලබා ගනා ආයතන සහ ණය පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න�, රජය *X ෙව කර ඇ; �දල ෙකොපමණද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1877/’17 

ග@ අෙශෝක ¾යත මහතා,— ]වර හා ජලජ ස�ප( සංව	ධන අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) i(තලම "සr්Bකෙ: ‘ග ෙÀ වා�ය’ න# ගමB ;ෙබන බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ගෙ� �ව( වන ප\s සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ග�මානෙ: �ව(වන ]වර ජනතාව, මා� අසව්ැන අ�4ම �සා දැ� 
�ෂක්රතාවට ��ණ පා XYන බව දෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම ග�මානෙ: ජනතාවට 3Xය� සහනයB ලබා�මට 
අමාත6ාංශය ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1878/’17 

ග@ (ෛවද6) න
ද ජය;සස් මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2016.04.01 "න Xට 2017.05.31 "න දBවා කෘ�ක	ම අමාත6ාංශය 
පව(වාෙගන �ය ෙගොඩනැ�sෙs �� *�
 ¡ල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම කාලය �ළ රාජ�fෙ: �_Y කෘ�ක	ම අමාත6ාංශය *X �
යට ග( 
Á. Â. ජයXංහ ෙගොඩනැ�sෙs �� *�
 ¡ල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1955/’17 

ග@ කනක ෙහේර( මහතා,— ස්වෙNශ කට&� අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ)  (i) 2017 අයවැෙය ගාම �ලධාfෙ� රාජකාf කට&� පහz 3hම සඳහා 
ලබා�මට ෙපොෙරො� { පfගණක යත ලබා�ම kයා(මක වෙද; 

 (ii) ෙ� වන*ට ගාම �ලධාfට පfගණක යත ලබා � ඇ; "සr්Bක සහ ලබා 
� ඇ; පfගණක සංඛ6ාව කවෙ	ද; 

 (iii) ෙ� වන*ට  ගාම �ලධාfට පfගණක යත ලබා � ෙනොමැ; "සr්Bක සහ 
ලබා �මට ඇ; පfගණක සංඛ6ාව කවෙ	ද; 



( 11 ) 

 

 (iv) ඉහත (iii) _ සඳහ පfගණක ලබා ෙද� ලබන "නය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i) ගාම �ලධාfෙ� කා	යාල පව(වාෙගන ය� ලබන ෙගොඩනැ�
 සඳහා 
�° වශෙය රජය ම� ෙගව� ලබන �මනාව ගා�ය  සහ නාගfක පෙNශ 
අ�ව  ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙගව� ලබන ෙමම �මනාව කා°න වශෙය පමාණව( වෙද; 

 (iii) පමාණව( ෙනොෙV න�, ෙමම �මනාව වැ� 3hමට �යවර ගෙද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1978/’17 

ග@ අ�ර XÃ� ජයර(න මහතා,— නගර සැලz� හා ජල ස�පාදන අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ෙලෝකෙ: පථම ෙබෞNධ ෛචත6 වශෙය සැළෙකන �fහÄ සෑය |ජා Å#ය 
දහස ්ගණනB ජනතාව පැ#ෙණන ජා;ක වැදග( කම3 &� iණ6 Å#යB 
බව(; 

 (ii) එම XNධසථ්ානෙ: වාසය කරන ÆB² වහෙසේට සහ සථ්ානය නැරÇම 
සඳහා පැ#ෙණන ෙදස ් *ෙදස ් සංචාරකයට අවශ6 කරන පමාණව( ජල 
පහzක� එ_ ෙනොමැ; බව(; 

 එ�මා දෙන_ද? 

(ආ) (i) �fහÄ සෑය |ජා Å#ෙ: ජල පශන්යට සR්ර *ස¢මB ලබා�ම සඳහා ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 (ii) |ජා Å#ෙ: ඇ; පා}ය ජල ගැට®ව *ස¯ම සඳහා එම |ජා Å#ය �ළ  ජා;ක 
ජලස�පාදන හා ජලාපවහන ම7ඩලය *X නඩ(� කර� ලබන  ජල 
බ\සර 3_පයB "නපතා ලබා�මට �යවර ගෙද; 

 (iii) එෙසේ බ\සර ම� සපයන ජලය �Xෙලස ගබඩා ෙකොට නළ ම� 
ෙබදාහැhම සඳහා �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1981/’17 

ග@ ෙරෝ_È �මාf *ෙ�ර(න මහ(#ය,— වාfමා	ග හා ජලස�ප( කළමනාකරණ 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) මහවැ
 zරB�තතා ආෙයෝජන වැඩසටහන යටෙ( වාfමා	ග 
ෙදපා	තෙ��ව ම� kයා(මක වයඹ ඇල ව6ාපෘ;ෙ: පධාන ඇල 
මා	ගය ගම ගනා දÊsල, ගෙsෙවල පාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාසවල 
3.�. 20 ක �ර පමාණයක ඇලට පහ� �_Y දැනට වැX "ෙය පමණB 
ෙපෝෂණය වන �ඩා වැV අ�e පමාණය, එB එB ගාම �ලධාf ෙකො�ඨාසය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) එම �ඩා වැV අ�e පNධ; Xයsලම ෙපෝෂණය 3hම සඳහා වයඹ ඇල 
ම� වාf ජලය සපය� ලබෙද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙ� වන*ට සැලz� සකස ්කර ;ෙ<ද; 

 (iv) ඉහත (i) _ සඳහ වැV අතf වයඹ ඇල ව6ාපෘ;ෙය ජලය සපය� ලබන 
හා සපය� ෙනොලබන වැVවල න�  ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 
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 (v)  පධාන ඇලට පහ� ඇ; වැV අ�e ෙපෝෂණය ෙනොකර, වයඹ පළාතට 
ජලය සැපËම දÊsල, ගෙsෙවල ෙගො* ජනතාවට කර� ලබන 
අසාධාරණයB ෙනොවෙද; 

 (vi) එයට ��යමB ෙලස ජලය සපය� ෙනොලබන වැV සඳහා ජලය සැපËමට 
සැලz� සකස ්කර kයා(මක කරෙද; 

 (vii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1988/’17 

ග@ ඉ. චාsස් �	මලනාද මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) **ධ "සr්Bකවල Xz අ� කඩඉ� ල�e ස_ත "සr්Bකවල පාසsවලට 
ඇ�� 4 ෙවන( "සr්Bකවල �_ටා ඇ; උසස ්ප#;ෙය &� අධ6ාපන 
ආයතනව
 අධ6ාපනය හදාරා අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) *භාගයට ඉ"fප( 4 
එම "සr්Bකවලට අ�මත *ශව්*ද6ාල පෙVශය සඳහා { පංqවට (Quota) 
ඇ�� වන බව(; 

 (ii) ඉහත (i)_ සඳහ කාරණය  ෙහේ�ෙව අ� කඩඉ� ල�e ස_ත 
"සr්Bකවල �ව( 4 එ_ම අධ6ාපනය හදාරන Xzට *ශව්*ද6ාල පෙVශය 
සඳහා { පංqෙව පෙVශය සඳහා වන අවසථ්ාව අ_# 4 ඔ\ මානXක 
Âඩාවකට ලBවන බව(; 

 (iii) *ශව්*ද6ාල පෙVශෙ:� "සr්Bක ම�ටෙම Xz ෙශේ�ගත 3hෙ� 
පදන# Xz *ශව්*ද6ාලවලට ඇ�ල( කර ගැ}ෙම අන�@ව, ෙමම 
අ���ෙවෙළ_ ෙවනසB ඇ; 3hම ��බඳව(; 

එ�මා දෙන_ද? 

(ආ) එෙසේ න�, ෙමෙලස කඩඉ� ල�e අ� "සr්Bකවල අධ6ාපනය හදාරන Xzෙ� 
මානXක ත((වය සැල3sලට ෙගන, ෙවන( "සr්Bකවල Xzෙ� පැ#Èම 
නැවැ(4මට(, ෙමෙලස Xz ඇ�ළ( කරගනා පාසsවලට එෙර_ව කට&� 
3hමට( �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1990/’17 

ග@ ම�sවාගන� ;ලකරාජා මහතා,— සව්ෙNශ කට&� අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) �වරඑ�ය "සr්Bකෙ:, ජනගහනය හා Åෙගෝ°ය ත((වය සහ සාධක 
සැල3sලට ෙගන පාෙN�ය ෙsක� කා	යාල සංඛ6ාව වැ� 3hෙ� 
ෙයෝජනාව පා	
ෙ��වට  ඉ"fප( කළ අවසථ්ාෙV�,  එම සංඛ6ාව පෙහේ 
Xට දහය දBවා වැ� 3hමට  අමාත6වරයා ෙපොෙරො� { බව ��ගෙද; 

 (ii) එම kයාව
ෙ: ව	තමාන ත((වය කවෙ	ද; 

  (iii) ෙමය kයා(මක 3hම ස�බධෙය අÆෙයෝගය ;ෙ<ද;  

 (iv) එම ෙයෝජනාව kයා(මක වන "නය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
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2017 ෙන?වැ�බ මස 11 වැ" ෙසන@රාදා 

වා?ක ���@ අෙABෂා කරන පශ්න 
544/’16 

ග@ MN=ක ප;රණ මහතා,— ගා�ය ආ	Rක කට&� ��බඳ අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂය අවස වන*ට ශ £ ීලංකාව �ළ � 3f �ෂප්ාදනය තම �*කාව 
කරග( �fස ෙකොපමණද;   

 (ii) 2015 ව	ෂය �ළ ශ £ ීලංකාෙV � 3f �ෂප්ාදනය °ට	 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 ව	ෂය අවසානෙ:� ශ £ ීලංකාව �ළ XY � ගවය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i) � 3f ක	මාතෙ: �රතවනට එම ක	මාතය "&e 3hමට අවශ6 
පහzක� රජය *X ලබා � ;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම පහzක� කවෙ	ද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) (i) � ගව ගහනය වැ� 3hමට රජය �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

යන තව�රට( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1224/’16 

ග@ පNම උදයශාත qණෙසේකර මහතා,— ස්වෙNශ කට&� අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) r�ණාමල "සr්Bකෙ: �_ටා ඇ; රාජ6 ආයතන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එs. t. t. ඊ. තසත්වා� *X ව	ෂ 1983 පzව *නාශ කරන ලද රාජ6 
ආයතන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) *නාශ { එම ෙNපළ ��බඳව රජෙ: ��ග( තBෙසේ@වB කර ;ෙ<ද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙNපළවල ස�|	ණ වYනාකම ෙකොපමණද; 

 (v) *නාශ කරන ලද එB එB ෙNපළවලට අදාළව වග3ව &� තසත්වා�ට 
*@Nධව };මය �යවර ෙගන ;ෙ<ද;  

 (vi) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දBවා *මසා ඇ; ෙතොර�@ ස�බධෙය |	ණ වා	තාවB 
ඉ"fප( කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1401/’16 

ග@ බ�ල qණව	ධන මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය_ අංක 173 ෙයෝජනාවට අ�ව, ගා�ය කෘ�ක	මාතයට 
සහාය ව� ��ස, �ඩා වැV හා ඇළ මා	ග ප;සංසක්රණ 3hම සඳහා ෙව 
කරන ලද @�යs #
යන 2000ක ප;පාදනය ම� 2016 ව	ෂය �ළ� 
ප;සංසක්රණය කරන ලද �ඩා වැV හා ඇළ මා	ග සහ ඒ ෙව�ෙව දරන 
ලද �fවැය ඇ�ළ( ලැ�ස�්වB ඉ"fප( කරෙද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, මද; 
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 (iii) �ඩා වැV හා ඇළ මා	ග ප;සංසක්රණය ��බඳ වග�ම පවරන ලද  
අමාත6ාංශය සහ එම අමාත6ාංශයට 2016 ව	ෂය �ළ� මහා භා7ඩාගාරය 
*X �දා හfන ලද �දs පමාණය කවෙ	ද; 

 (iv) @�යs #
යන 2000B { ෙමම  දැවැත ව6ාපෘ;ය අ]Bෂණය 3hමට 
**ධ ම�ට# දායක { ආයතන ෙහෝ සං*ධාන කවෙ	ද; 

 (v) ව6ාපෘ;ෙය_ අ]Bෂණ කට&� ෙව�ෙව වැය කරන ලද �� �දල 
ෙකොපමණද; 

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

1476/’16 

ග@ ච#ද * ෙ�Xf මහතා,— *�
බල හා iන	ජන}ය බලශB; අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ: Xට ෙ� දBවා ලංකාව �ළ kයා(මක වන ෙපෞNග
ක 
*�
බල ජනන සමාග� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමාග�වල න�, 
�නය හා අධ6Bෂ ම7ඩල සාමා�කයෙ� න� 
කවෙ	ද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙ: Xට එම එB එB සමාගම *X ලංකා *�
බල ම7ඩලයට 
ලබා � *�
 ඒකක සංඛ6ාව සහ එම එB සමාගමකට ලංකා *�
බල 
ම7ඩලය *X ෙගවන ලද �දල, එB එB ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) ව(ම යහපාලන රජය යටෙ( ලංකා *�
බල ම7ඩලය ම� X� කර� 
ලබන *�
 ජනනය වැ� 3hමට ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1578/’17 

ග@ වාzෙNව නානායBකාර මහතා,— �දs හා ජනමාධ6 අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) රෙ� සමසත් බ�ව
 57 %B අයකර ග� ලබෙ U ලංකා ෙ	qව *X 
බව(; 

 (ii) ඉ වැ� බ� ප;ශතයB වාහන ආනයන බ� බව(; 
 (iii) බ� ෙනොෙග4මට වාහන ආනයනක@ව **ධ උපකම භා*තා කරන බව(; 

 (iv) දැනට ��( කර ඇ; අ; *ෙශේෂ ගැස� �ෙVදනවලට අමතරව, 2015.02.10 
"නැ; අංක 1901/3 ගැස� �ෙVදනය ම�ද, ෙමම ත((වය මඟ හැර4මට 
�ෙයෝග පනවා ඇ; බව(; 

එ�මා දෙන_ද?  

(ආ) (i) ෙකෙසේ ෙවත(, 2015.09.22 "නැ; අංක 1933/6 ගැස� �ෙVදනෙය 
ජාවාර�ක@වට fX ෙලස කට&� 3hමට අවසථ්ාව ලබා � ඇ; බව(; 

 (ii) අ (iv)_ සඳහ ගැස� �ෙVදනෙය ලබා � අ=කාf බලය මත ෙ	q 
�ලධාf අනාවරණය කරග( #ල අ�ෙව සඳහ වාහන 1000 
ස�බධෙය පhBෂණයB X� කළෙහො(, @.#
යන 8000කට අ=ක 
ආදායමB අය කර ගත  හැ3 බව(; 

 (iii) ෙ	q අධ6Bෂ ජනරාsවරයාෙ� �ෙයෝගය අ�ව 2016.09.21 "න Xය® ෙ	q 
පhBෂණය තාවකා
කව අ(_1වා දැනට මාස 04B ගත4ෙම  රටට 
*ශාල ආදායමB අ_# 4 ඇ; බව(; 

එ�මා ��ගෙන_ද? 
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(ඇ) එෙසේ න�, අ (iv)_ සඳහ �ෙයෝගය අවලංq 3hමට �යවර ගෙද යන එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1783/’17 

ග@ එ�. එ�. එ�. සsමා මහතා,— අ=කරණ අමාත6�#යෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 1990 ෙදසැ�බ	 මස 31 "න ෙහෝ ඊට ආසන කාල වකවා�ෙV� උ�@ 
පළාෙ(, 3
ෙනො�?ය "සr්Bකෙ: �ස
්� *වාහ හා "Bකසාද පනත 
යටෙ( BවාX *�z@ව වශෙය ප(කර� ලැබ XY තැනැ(ත 
ක\@ද; 

 (ii) ඔ\ෙ� න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම BවාX අ=කරණ කලාප ආවරණය වන ගාම �ලධාh වස� හා පාෙN�ය 
ෙsක� ෙකො�ඨාස කවෙ	ද; 

 (iv) එම BවාX අ=කරණ කලාප වශෙය පකාශයට ප(කරන ලද ගැස� 
�ෙVදන අංක හා "න සභාගත කර  ෙද; 

යන එ�#ය සඳහ කරෙන_ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1859/’17 

ග@ එස්. එ�. මfBකා	 මහතා,— මහානගර හා බස්නා_ර සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ා_ර සංව	ධන අමාත6ාංශය *X ක £යිා(මක කර� ලබන  
මහානගර සැලzම (Megapolis Plan) යටෙ( 2017 ව	ෂෙ: Xට ඉ"f ව	ෂ  
03B දBවා ෙමොර1ව ප £ාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාසය සඳහා සැලz� කර ඇ; 
සංව	ධන වැඩසටහ කවෙ	ද; 

 (ii)  දැනටම( ය� වැඩසටහ ආර�භ කර ඇ(න�, ඒවා කවෙ	ද; 

 (iii) ආර�භ 3hමට බලාෙපොෙරො(� වන වැඩසටහ �ශ?්ත වශෙය පට 
ගනා "න වකවා� කවෙ	ද; 

 (iv) ෙ� සඳහා රාජ6 හා ෙපෞNග
ක ආෙයෝජන X� කරෙද; 

 (v) එෙසේ න�, ඒවා ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i) දැනටම( ආර�භ කර ඇ; ෙහෝ ආර�භ 3hමට බලාෙපොෙරො(� වන                 
වැඩසටහ සඳහා ෙව කර ඇ; �දල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ; �දල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙ� සඳහා ණය �දs ලබා ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ණය ලබා ගනා ආයතන සහ ණය පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න�, රජය *X ෙව කර ඇ; �දල ෙකොපමණද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1879/’17 

ග@ (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප(; හා 
ආ	Rක කට&� අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.08 "න Xට ෙ� දBවා කැ¡න� අමාත6වරය, රාජ6 අමාත6වරය 
හා �ෙයෝජ6 අමාත6වරය සඳහා වාහන #ල� ග( අවසථ්ා කවෙ	ද; 
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 (ii) එB එB වාහනෙ: ව	ගය හා #ල කවෙ	ද; 

 (iii) එම වාහන සඳහා වැය කළ �� �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1979/’17 

ග@ අ�ර XÃ� ජයර(න මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප;සංස්කරණ 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) r�ණාමලය "සr්Bකෙ:, ;fයාය පෙNශෙ: �_Y �fහÄ සෑය |ජා  Å#යට 
අය( ඉඩ� මැන අවස කර ;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, මැන හ¢නාග( Å#ය මත සල�e ෙය�ම X�කර  ;ෙ<ද; 

 (iii) මැ}� ම� හ¢නාෙගන ඇ; |ජා Å#යට අය(වන ඉඩ� පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) අදාළ �Ê@ප( MNධශාසන අමාත6ාංශයට ලබා �ම පමාද 4මට ෙහේ� 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1989/’17 

ග@ ඉ. චාsස් �	මලනාද මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප(; හා ආ	Ñක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) අංක 11, ��fයෙපොළ පාර, මනාරම යන 
�නෙය_ �_ටා ඇ; (ඔAi අංක 
16) ප	චස ් 190ක Å#භාගය, 1872.12.17 "න මනාරම ඉඩ� කා	යාලය 
*X ෙමෙතො"සත් සභාවට අය( ඉඩමB ෙලස 
යාප"ං?කර ඇ; (
යාප"ං? 
අංක B 1/53) බව(; 

 (ii) 1985 ව	ෂෙ: රෙ� ඇ; { ෙනොසz වාතාවරණය ෙහේ�ෙව ෙමම ඉඩම 
නඩ(� 3hමට ෙනොහැ3ව පැව; අවසථ්ාෙV�, U ලංකා &ද හ�දාව අදාළ 
ඉඩෙම_ කා	යාලයB සථ්ා�ත කළ බව(;  

 (iii) එම කා	යාලය සඳහා මනාරම නගරයට ආසන පෙNශයක Å#භාගයB 
ෙවකර� ව	ෂ 3කට අ=ක කාලයB ගත 4 ඇත(, ෙමෙතෝ"සත් සභාවට 
අය( ෙමම ඉඩම ෙ� දBවා &ධ හ�දාව *X �දහසක්ර ෙනොමැ; බව(; 

 එ�මා දෙන_ද? 

(ආ) ෙ� වන*ට ෙමෙතෝ"සත් සභාවට දැ�ෙලස අවශ6 4 ඇ; අදාළ ඉඩම  ඉBම� 
�දාහැhමට �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1991/’17 

ග@ ම�sවාගන� ;ලකරාජා මහතා,— පළා( සභා හා පළා( පාලන 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ව�යායවs �_Y පෙNශවල �_ටා ;ෙබන පාෙN�ය සභාවට තමෙ� 
ෙසේවාව ඉ1 3hමට ෙනොහැ3වනෙසේ පාෙN�ය සභා }; *=*ධානය 
අත	ගත 4 ඇ; බව(; 

 (ii) ඒවා සංෙශෝධනය 3hම සඳහා ෙයෝජනා ඉ"fප( කර ඇ; බව(;  

 (iii) ෙ� සඳහා අමාත6 ම7ඩල සංෙNශයB ෙයො� කර ඇ; බව(; 

එ�මා දෙන_ද? 
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(ආ) (i) ෙමම };, *=*ධාන සංෙශෝධනවල ව(ම ත((වය කවෙ	ද; 

 (ii)  එම සංෙශෝධන X� 3hම සඳහා 3Xය� බාධාව ;ෙ<ද; 

 (iii) ෙමම }; සංෙශෝධන පා	
ෙ��වට ඉ"fප( කර� ලබන "නය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1994/’17 

ග@ ආනද අ®(ගමෙ� මහතා,— ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙN�ය ෛවද6 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර ¤Bෂණ ෙරෝහල ස� �� ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පමාණෙය දැනට ෙරෝහල *X භා*තා කර� ලබන ඉඩ� පමාණය 
ෙකොපමණද; 

(iii) ෙරෝහල ස� ඉඩ�ව
, *ශාල Å# පමාණයB අනවසරෙය ÓB; *Ôන 
බව දෙද; 

 (iv) එම ත((වය ෙරෝහෙs කට&�වලට බාධාවB 4 ඇ; බව ��ගෙද; 

 (v) එෙසේ න�, ෙමම ත((වය පාලනය 3hම සඳහා ගනා �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ ක රෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1995/’17 

ග@ ¡මs ර(නායක මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප(; හා ආ	Rක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2010 Xට 2017 Õ� 30 දBවා ජනා=ප;වරයා *X  ජනා=ප; 
}Öඥය වශෙය න� කරන ලද iNගලයෙ� නාමෙsඛනයB එB එB 
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ඉ"fප( කරෙද; 

 (ii) ජනා=ප; }Öඥය න� 3hෙ�� අ�ගමනය කර� ලබන කමෙVදය 
කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2073/’17 

ග@ ඩ�ලස් ෙNවානද මහතා,— බධනාගාර ප;සංස්කරණ, iන@(ථාපන, නැවත 
ප"ං? 3hම හා _� ආග#ක කට&� අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ:� ව\�යාව, ෙන�ක	� පා ෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාසෙ:, 
මා�ල� ගාම �ලධාf වසෙ� �_Y, i�*ලා�ල�, i��ල�, �ං�ල�, 
මන�ල�, ෙකොsල	 i
ය�ල� යන ග�මාන 05ක ප\s 270B පමණ 
නැවත ප"ං? කරන ලද බව(; 

 (ii) ෙමම ග�මාන �ල;V සහ ව\�යාව යන "සr්Bකවලට මා��ව පව;න 
බව(; 

 (iii) නැවත ප"ං? කරන ලද කාලෙ: Xට ෙ� දBවා ෙමම ජනතාවට 3X� ¥
ක 
පහzක� ෙහෝ ෙනොමැ;ව දැ� Âඩාවට ��ණ පා XYන බව(; 

 (iv) A - 9 මා	ගයට පැ#Èම සඳහා පෙVශ මා	ග ෙනොමැ; 4ම සහ ග�මාන 
හරහා ;ෙබන ��fය මා	ගයට හරසව් වැt ඇ; පාරවs සඳහා ආරBෂාකාf 
��fය ෙ��1  ෙනොමැ; 4ෙම ෙමම ජනතාව **ධ �ෂක්රතාවයට ��ණ 
පා XYන බව(; 

එ�මා දෙන_ද? 
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(ආ) (i) ඉහත ග�මානවලට අවශ6 ¥
ක පහzක� ලබා �මට �යවර ගෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම පහzක� ලබා ෙදන "නය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2118/’17 

ග@ ජයත සමර4ර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2017.05.27 "න ඇ; { ගංව�ර හා නායයෑ ෙ� ආපදා ත((වෙය ක�තර 
"සr්Bකය �ළ #ය�ය සහ අ�@ද { iNගලය සංඛ6ාව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) ගංව�ෙර හා නායයෑෙම #ය�ය iNගලය සංඛ6ාව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන_ද? 

(ආ) එම ව6සනෙය #ය�ය සහ අ�@ද { iNගලයෙ�, 

 (i) නම,
�නය,වයස,±3යාව සහ ස×් / i@ෂ භාවය; 

 (ii) ගාම �ලධාf වසම හා පාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාසය; 

 (iii) ළඟම ඥා;වරයාෙ� නම සහ 
�නය; 

 කවෙ	ද යන( එ�මා සඳහ කරෙන_ද? 

(ඇ) (i) එෙලස #ය�ය ෙහෝ අ�@දහ { iNගලය ෙව�ෙව ෙ� වන*ට ව" 
ෙගවා ;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම iNගලයෙ� න� සහ ෙගවා ඇ; �දල ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ව" ෙගවා අවස 3hමට අෙAB�ත "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ෙන?වැ�බ මස 16 වැ" Bහස්පC�දා 

වා?ක ���@ අෙABෂා කරන පශ්න 
589/’16 

ග@ MN=ක ප;රණ මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප(; හා ආ	Rක කට&� 
වන�* අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) U ලංකාෙV රB�ත �ළ පව(වාෙගන ය� ලබන ෙහෝටs ව6ාපාරය හා 
ස�බධ ෙපෞNග
ක ආයතන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ව6ාපාර සඳහා වන සංරBෂණ ෙදපා	තෙ��ෙව අවසර ලබා � 
;ෙ<ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙන_ද? 

(ආ) (i) උBත ආයතනයෙග වනාතරයට X�වන බලපෑ� ස�බධෙය 
�රතරෙය පhBෂා කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

 (iii) ඉහත (i) හා (ii) ස�බධ kයාව
ෙ:� වන *නාශයට ෙහේ� වන ආකාරෙය 
කට&� කළ ආයතනයට එෙර_ව };මය �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 
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 (iv)  එෙසේ න�, එම ආයතන සහ ලබා� දÄව� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1226/’16 

ග@ පNම උදයශාත qණෙසේකර මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) අ�පාර "සr්Bකෙ: �_ටා ඇ; iරා*ද6ා(මක වYනාකම3 &( සථ්ාන 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අතf දැනට සංරBෂණ කට&� X�කර� ලබන සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව	ෂවල� ෙව කරන ලද �දs පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එs. t. t. ඊ. තසත්වා� *X *නාශ කරන ලද iරා*ද6ා(මක 
වYනාකම3 &( සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (v) එම *නාශය ��බඳව තBෙසේ@වB කර ඇ(න�, තBෙසේ@ වYනාකම 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (vi) එම *නාශය ස�බධෙය };මය �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (vii) ඉහත Xයsෙල_ම |	ණ  වා	තාවB ඉ"fප( කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1402/’16 

ග@ බ�ල qණව	ධන මහතා,— පාථ#ක ක	මාත අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය_ අංක 169 ෙයෝජනාවට අ�ව, �@¢ හා ඒ ආaත ප	ෙ:ෂණ 
 සඳහා ෙව කරන ලද @�යs #
යන 5ක ප;පාදනය වැය කළ ආකාරය 
��බඳ වැය *සත්රයB ඉ"fප( කරෙද; 

 (ii) උBත අයවැය ෙයෝජනාවට අ�ව, 2016 ව	ෂය �ළ� රාජ6 ¥ල6 ප;පාදන 
භා*තා කර X� කරන ලද ප	ෙ:ෂණ සංඛ6ාව, එම ප	ෙ:ෂණ X�කළ 
ප	ෙ:ෂකයෙ� න� සහ ඒවාෙ: කා	ය සාධන වා	තාවB ඉ"fප( 
කරෙද; 

 (iii) ��බ� (ග�#fස,් කරාM නැY සහ සා"Bකා) අපනයන සඳහා { ෙසස ්බ� 
ඉව( 3hම ෙහේ�ෙව 2016 ව	ෂෙ:� X�{ ෙසස ් බ� ආදාය� අ_#4ෙ� 
පමාණය ෙකොපමණද; 

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

1644/’17 

ග@ ච#ද * ෙ�Xf මහතා,— පළා( සභා හා පළා( පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) බ�sල "සr්Bකෙ: එB එB පළා( පාලන ආයතනෙ: Å# පමාණය, 
ජනගහනය, ගාම �ලධාf වස� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) පළා( පාලන ආයතනයක Å# පමාණය *ශාල 4ම, ජනගහනය අ=ක 4ම 
වැ�  ෙහේ� මත බ�sල "සr්Bකය �ළ අ�; පළා( පාලන ආයතන 
�_14මට ෙයෝජනා 4 ;ෙ<ද; 
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 (iii) එෙසේ න�, ෙයෝ�ත අ�( පළා( පාලන ආයතන හා ඉ ආවරණය වන ගාම 
�ලධාf ෙකො�ඨාස ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1784/’17 

ග@ එ�. එ�. එ�. සsමා මහතා,— අ=කරණ අමාත6�#යෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 1990 ෙදසැ�බ	 මස 31 "න ෙහෝ ඊට ආසන කාල වකවා�ෙV� උ�@ 
පළාෙ(, මනාරම "සr්Bකෙ: �ස
්� *වාහ හා "Bකසාද පනත යටෙ( 
BවාX *�z@ව වශෙය ප(කර� ලැබ XY තැනැ(ත ක\@ද; 

 (ii) ඔ\ෙ� න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම BවාX අ=කරණ කලාප ආවරණය වන ගාම �ලධාh වස� හා පාෙN�ය 
ෙsක� ෙකො�ඨාස කවෙ	ද; 

 (iv) එම BවාX අ=කරණ කලාප වශෙය පකාශයට ප(කරන ලද ගැස� 
�ෙVදන අංක හා "න සභාගත කර  ෙද; 

යන එ�#ය සඳහ කරෙන_ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1805/’17 

ග@ වාzෙNව නානායBකාර මහතා,— පවාහන හා X*s qව ෙසේවා 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) U ලංකා ��fය ෙදපා	තෙ��වට අය( ��fය එ�ව
 දැනට 
භා*තයට ගතහැ3 එ� සංඛ6ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම එ� ව	ග කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i) දැනට ෙලෝකෙ: ෙබොෙහෝ රටවල M2 හා M3 ව	ගෙ: එ� "qකාලයB 
;සේසේ ධාවනය වන බව(; 

 (ii) U ලංකා ��fය ෙදපා	තෙ��වට අය( එම ව	ගෙ: එ� 27B  
භා*තෙය ඉව( 3hමට �යවර ග�# ඇ; බව(; 

 (iii) එම එ�වල අමතර ෙකොටස ් ෙග4ම නැවැ(4ම සඳහා ර(මලාන 
යාrක ඉං�ෙ@ ෙදපා	තෙ��වට දවා ඇ; බව(; 

 එ�මා ��ගෙන_ද? 

(ඇ) (i)  තව වසර ගණනාවB ෙසේවෙ: ෙයද*ය හැ3 ෙමම ��fය එ� ග	_ත කර 
*නාශ 3hෙ� අර�ණ කවෙ	ද;  

 (ii) ෙමයට ෙපර ��fය කා	ය ම7ඩලෙ: *ෙරෝධය ෙනොතකා, පංශෙය 
ෙගවන ලද M9 ව	ගෙ: ��fය එ� 09 ෙ� වන*ට භා*තයට ගත 
හැBෙB එ� 03B බව දෙද; 

 (iii) එබැ* ෙමම M2 හා M3 ව	ගෙ: එ� භා*තෙය ඉව( 3hම 
නැවැ(4මට �යවර ගෙද; 

 යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1860/’17 

ග@ එස්. එ�. මfBකා	 මහතා,— මහානගර හා බස්නා_ර සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ා_ර සංව	ධන අමාත6ාංශය *X ක £යිා(මක කර� ලබන  
ෙමගාෙපො
ස ් සැලzම යටෙ( 2017 ව	ෂෙ: Xට ඉ"f ව	ෂ 03 B දBවා 
ර(මලාන ප £ාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාසෙ: සැලz� කර ඇ; සංව	ධන 
වැඩසටහ කවෙ	ද; 

 (ii)  දැනටම( ය� වැඩසටහ ආර�භ කර ඇ(න�, ඒවා කවෙ	ද; 

 (iii) ආර�භ 3hමට බලාෙපොෙරො(� වන වැඩසටහ �ශ?්ත වශෙය පට 
ගනා "න වකවා� කවෙ	ද; 

 (iv) ෙ� සඳහා රාජ6 හා ෙපෞNග
ක ආෙයෝජන X� කරෙද; 

 (v) එෙසේ න�, ඒවා ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i) දැනටම( ආර�භ කර ඇ; ෙහෝ ආර�භ 3hමට බලාෙපොෙරො(� වන                 
වැඩසටහ සඳහා ෙව කර ඇ; �දල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ; �දල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙ� සඳහා ණය �දs ලබා ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ණය ලබා ගනා ආයතන සහ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න�, රජය *X ෙව කර ඇ; �දල ෙකොපමණද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1956/’17 

ග@ කනක ෙහේර( මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ)  (i) ෙමවර යල කනෙ:� කෑගsල, ර(නiර, ක�තර, ගාsල, මාතර සහ 
හ�බෙතොට "සr්Bකවල වගා කළ �Ê@ අBකර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) �fත "ග ෙමෝස� වැX සkය 4ම( සමඟ ඇ; { අයහප( කාලq�ක 
ත((වය ෙහේ�ෙව ඉහත "සr්Bකවල *නාශයට ප({ �Ê@ අBකර 
පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) �Ê@ ෙගො*තැ හා�යට ප( 4ෙම අසරණ 4 XYන ෙගො4ට ව" 
�දලB ෙග4මට කට&� කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ෙන?වැ�බ මස 17 වැ" .#රාදා 

වා?ක ���@ අෙABෂා කරන පශ්න 
1227/’16 

ග@ පNම උදයශාත qණෙසේකර මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) i(තලම "සr්Bකෙ: �_ටා ඇ; iරා*ද6ා(මක වYනාකම3 &( සථ්ාන 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අතf දැනට සංරBෂණ කට&� X�කර� ලබන සථ්ාන කවෙ	ද; 
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 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව	ෂවල� ෙව කරන ලද �දs පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එs. t. t. ඊ. තසත්වා� *X *නාශ කරන ලද iරා*ද6ා(මක 
වYනාකම3 &( සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (v) එම *නාශය ��බඳව තBෙසේ@වB කර ඇ(න�, තBෙසේ@ වYනාකම 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (vi) එම *නාශය ස�බධෙය };මය �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (vii) ඉහත Xයsෙල_ම |	ණ වා	තාවB ඉ"fප( කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1337/’16 

ග@ MN=ක ප;රණ මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙ:� ඉෙසÃ ල�e එB එB *ශව්*ද6ාලයට අදාළව ��(කර 
ඇ; බව(; 

 (ii) ඒ ෙහේ�ෙව ඇතැ� ¤ෂ6යට *ශව්*ද6ාල පෙVශය අ_# 4 ඇ; බව(; 

 (iii) ෙමම කමෙVදය ෙහේ�ෙව ඔ\ට *ශාල අසාධාරණයB X�4 ඇ; බව(; 

 එ�මා ��ගෙන_ද? 

(ආ) (i) අසාධාරණයට ලB{ ¤ෂ6ය *ශව්*ද6ාලවලට ඇ�ළ( 3hමට කට&� 
කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම කමෙVදය කවෙ	ද; 

 (iii) එය kයා(මකවන "නය කවදාද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1403/’16 

ග@ බ�ල qණව	ධන මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප(; හා ආ	Rක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය_ 174 ෙයෝජනාවට අ�ව, ජා;ක පාfසfක සංරBෂණ 
වැඩසටහන යටෙ( අමතර වැඩසටහ සඳහා ෙවකළ @�යs #
යන 
2000ක ප;පාදන 2016 ව	ෂය �ළ� වැයකළ ආකාරය පැහැ"
 කරෙද; 

 (ii) උBත ෙයෝජනාව අ�ව ¥ල6 ප;පාදන ලබා � “අමතර වැඩසටහ” 
කවෙ	ද; 

 (iii) ෙම� අමතර වැඩසටහ සඳහා වග�ම දරන ලද ආයතන කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) උBත අයවැය ෙයෝජනාවට අ�ව, 2016 ව	ෂය �ළ�, 

 (i) පාfසfක සම�
ත බව ආරBෂා 3hම, ;රසර ඉඩ� කළමනාකරණය; 

 (ii) �ව ස�ප( සංරBෂණය; 

 (iii) පfසර Úෂණය පාලනය; 

 (iv) වන ස�පත ආරBෂා 3hම; 

 සඳහා වැය කර ලද �දs පමාණය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන( 
එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 23 ) 

 

1645/’17 

ග@ ච#ද * ෙ�Xf මහතා,— පළා( සභා හා පළා( පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා( සභාව යටෙ( 
යාප"ං? 4 XYන ෙකොතා(ක@ව සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙකොතා(ක@වෙ� න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) ඌව පළා( සභාෙV ව(ම පධාන අමාත6වරයා එම Üරයට ප(4ෙම පz 
ෙ� දBවා ෙකොතා( ලබා� ඇ; ෙකොතා(ක@වෙ� න�, හා ඔ\නට 
ලබා� ෙකොතා( ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) එම එB එB ෙකොතා(�ව ෙව�ෙව අදාළ ෙකොතා(ක@වට  පළා( 
සභාව ම� ෙගවා ඇ; �දs පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) අදාළ ෙකොතා(ක@ව ෙතෝරා ගැ}ෙ�� පළා( සභාව අ�ගමනය කළ 
කමෙVදය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1757/’17 

ග@ වාzෙNව නානායBකාර මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) +/ස ලංකා ෙසෝs� සමාගෙ� ෙකොටසව්
 90% _# ව�ෙ: ෙසේවක 
භාරකාර අර�දලට (ETF) බව(, ලංකාෙV �� ®e ෙවළඳෙපොෙළ 60%
කට වඩා වැ� පමාණයB අ(කරෙගන ඇ(ෙ( ෙමම සමාගම බව(;  

 (ii) 2015 ව	ෂය ආර�භෙ: සමාගෙ� XY 500B { අ�ය� හා සR්ර ෙසේවක 
සංඛ6ාව,   ෙ� වන*ට 1000 ඉBමවා ඇත(, ®e �ෂප්ාදනෙ: පැහැ"
 වැ� 
4මB X� 4 ෙනොමැ; බව(; 

 එ�මා ��ගෙන_ද? 

(ආ) (i) සමාගම �ළ �ශ?්ත භා7ඩ හා ෙසේවා #ල� ගැ}ෙ� ෙහෝ ®e *3Èෙ� 
ප;ප(;යB ෙනොමැ; 4ම සහ වංචා හා Úෂණ ෙහේ�ෙව ෙ� වන*ට අsලස ්
ෙහෝ Úෂණ ෙචෝදනා *ම	ශන ෙකො#ෂ සභාව *X පhBෂණයB 
ආර�භකර ඇ; බව එ�මා දෙද; 

 (ii) අත6වශ6 ආහාර දව6යB වන ®e #ල ෙමෙසේ දරාගත ෙනොහැ3 අද# 
ඉහළයාම නවතා, සාධාරණ #ලකට ®e ලබා�මට සහ වංචා සහ Úෂණ �@ 
3hම සඳහා වහාම �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1785/’17 

ග@ එ�. එ�. එ�. සsමා මහතා,— අ=කරණ අමාත6�#යෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 1990 ෙදසැ�බ	 මස 31 "න ෙහෝ ඊට ආසන කාල වකවා�ෙV� උ�@ 
පළාෙ(, වV�යාව "සr්Bකෙ: �ස
්� *වාහ හා "Bකසාද පනත යටෙ( 
BවාX *�z@ව වශෙය ප(කර� ලැබ XY තැනැ(ත ක\@ද; 

 (ii) ඔ\ෙ� න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම BවාX අ=කරණ කලාප ආවරණය වන ගාම �ලධාh වස� හා පාෙN�ය 
ෙsක� ෙකො�ඨාස කවෙ	ද; 

 



( 24 ) 

 

 (iv) එම BවාX අ=කරණ කලාප වශෙය පකාශයට ප(කරන ලද ගැස� 
�ෙVදන අංක හා "න සභාගත කර  ෙද; 

යන එ�#ය සඳහ කරෙන_ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1841/’17 

ග@ ශා; Uසක්දරාසා මහ(#ය,— කෘ�ක	ම අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසේවා ලංකා ආයතනය ම� ‘හfත &ගයB කරා’ යන වැඩසටහන යටෙ( 
�ල;V "සr්Bකෙ: ෙගො*ෙපොළවs ආර�භ කළ බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එB එB පාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාසය අ�ව එම ෙගො*පළවs 
�_Y සථ්ාන ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම වැඩසටහ සඳහා වැය { �දල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙගො*ෙපොළවs ෙ� වන*ට පෙයෝජනයට ෙනොගනා බව දෙද; 

 (v) ෙමම පෙNශෙ: ;ෙබන 
යාප"ං? සං*ධානවලට ෙමම ෙගො*පළවs 
භාර�මට කට&� කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1861/’17 

ග@ එස්. එ�. මfBකා	 මහතා,— මහානගර හා බස්නා_ර සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ා_ර සංව	ධන අමාත6ාංශය *X ක £යිා(මක කර� ලබන  
මහානගර සැලzම (Megapolis Plan) යටෙ( 2017 ව	ෂෙ: Xට ඉ"f ව	ෂ  
03 B දBවා පා�Bක ප £ාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාසය සඳහා සැලz� කර ඇ; 
සංව	ධන වැඩසටහ කවෙ	ද; 

 (ii)  දැනටම( ය� වැඩසටහ ආර�භ කර ඇ(න�, ඒවා කවෙ	ද; 

 (iii) ආර�භ 3hමට බලාෙපොෙරො(� වන වැඩසටහ �ශ?්ත වශෙය පට 
ගනා "න වකවා� කවෙ	ද; 

 (iv) ෙ� සඳහා රාජ6 හා ෙපෞNග
ක ආෙයෝජන X� කරෙද; 

 (v) එෙසේ න�, ඒවා ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i) දැනටම( ආර�භ කර ඇ; ෙහෝ ආර�භ 3hමට බලාෙපොෙරො(� වන                 
වැඩසටහ සඳහා ෙව කර ඇ; �දල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ; �දල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙ� සඳහා ණය �දs ලබා ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ණය ලබා ගනා ආයතන සහ ණය පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න�, රජය *X ෙව කර ඇ; �දල ෙකොපමණද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2017 ෙන?වැ�බ මස 18 වැ" ෙසන@රාදා 

වා?ක ���@ අෙABෂා කරන පශ්න 
100/’15 

ග@ MN=ක ප;රණ මහතා,— *ෙNශ කට&� අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (2) 

 (අ) (i) };*ෙරෝ]ව ෙබෝ�1 ම� ඕසේá
යාවට �ය U ලාං3කය *ශාල �fසB 
එ_ ±ඳ\� කඳ\@ �ළ XYන බව(; 

 (ii) එම ජනතාවට එම කඳ\@වල අවම පහzක�ව( ෙනොමැ; බව(; 

 (iii) ඔ\ නැවත ෙමරටට ෙගන ඒමට රජය ෙමෙතB 3X� �යවරB ෙගන 
ෙනොමැ; බව(; 

 එ�මා දෙන_ද?  

(ආ) (i) kසම්ස ් Úපෙ(, පැiවා�V��යාෙV, ඕසේá
යාෙV හා නා\@_ �_Y 
කඳ\@ �ළ XYන U ලාං3කය සංඛ6ාව ��බඳ ෙසොයා බැ°මB කර 
;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම කඳ\@ �ළ XYන U ලාං3කය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔ\ ෙමරටට ෙගවා ගැ}මට රජය �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන_ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1043/’16 

ග@ උදය පභා( ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප(; හා ආ	Rක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (4) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙ:� එBස( ජාÖෙ� සං*ධානෙ: මහා ම7ඩල වා	�ක සැXය 
සඳහා ජනා=ප;�මාෙ� සංචාරයට සහභා� { Úත �fස ෙකොපමණද; 

 (ii) උBත සංචාරයට සහභා� { iNගලයෙ� න� සහ ඔ\ Úත �fසට ඇ�ළ( 
{ පදනම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම සංචාරය සඳහා රජය, රාජ6 සංසථ්ා, ව6වසථ්ා�ත ම7ඩල සහ රාජ6 
සමාග� *X දැâ ස�|	ණ �fවැය  ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1198/’16 

ග@ පNම උදයශාත qණෙසේකර මහතා,— පළා( සභා හා පළා( පාලන 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (2) 

(අ) �ල;V "සr්Bකය �ළ 1983 ව	ෂය වන*ට ;�, 

 (i) වාfමා	ග සංඛ6ාව; 

 (ii)  �ඩා වැV, අ�e සහ ඇළ මා	ග සංඛ6ාව; 

 (iii) අසව්Nදන ලද ෙගො*¡� පමාණය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i)  1983 Xට 2009 ව	ෂෙ:� &දමය ත((වය �ම වනෙතB වාfමා	ග, වැV, 
අ�e සහ ඇළ මා	ග ප;සංසක්රණය සඳහා ෙව කරන ලද �දල; 
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 (ii)  &දමය ත((වය �ම 4ෙම පz 2015 ව	ෂය දBවා, සමසත් වාfමා	ග, වැV, 
අ�e සහ ඇළ මා	ග ප;සංසක්රණයට රජය *X ෙව කරන ලද �දල; 

එB එB ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1278/’16 

ග@ න
 බ7ඩාර ජයමහ මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (5) 

(අ) (i) 2015.10.01 "නට අධ6ාපන ෙසේවා �&Bතයෙ� ස¥පකාර සකz@ව� හා 
ණය ෙදන ස#;ය ස�ව පව;න ස�|	ණ �දs පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.06.11 වන*ට එම ස#;ය ස�ව ;� සR්ර තැප� පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙ� වන*ට ඉහත � ස#;ෙය ණය අය��කර ඇ; iNගලය සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iv) එම ණය අය��ක@ව අතf, ණය අ�මත { න�(, ෙමෙතB ණය �දs 
�දා හැර ෙනොමැ; සාමා�කය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ණය අය��ක@වට ෙග*ය &�ව ඇ; ණය �දsවල එක�ව 
ෙකොපමණද; 

 (vi) එ� ණය අය��ක@ව ෙවත ණය �දs �දා හැhම පමාද 4මට ෙහේ�ව 
කවෙ	ද; 

   (vii) ඉහත � ස#;ය තම සාමා�කය ෙවත �X ෙලස ණය �දs �දා හැhමට 
 ෙනොහැ3 ත((වයකට ප(4 ඇ; බව දෙද; 

 (viii) එෙසේ න�, එම ස#;ෙ: ¥ල6 පාලනය *=ම( 3hම සඳහා ඉ"fෙ: � ග� 
ලබන kයාමා	ග  කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1388/’16 

ග@ බ�ල qණව	ධන මහතා,— ගා�ය ආ	Rක කට&� ��බඳ අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය_ අංක 142 ෙයෝජනාවට අ�ව, ෙN�ය 3f �ෂප්ාදනය සඳහා 
අවම ආෙයෝජනය @�යs #
යන 25කට යට(ව ෙපෞNග
ක 
ආෙයෝජකයට ඌන උපෙයෝ�ත රජෙ: ඉඩ� ලබා �මට අදහස ්කළ බව 
��ගෙද; 

 (ii) ඉහත ෙයෝජනාවට අ�ව රජෙ: ඉඩ� ඉs®� කළ සමාග� ෙහෝ iNගලය 
සංඛ6ාව සහ ඔ\ෙ� න� කවෙ	ද; 

 (iii) භා*තයට ෙනොග( හා ඌන උපෙයෝ�ත රජෙ: ඉඩ� ��බඳ ලැ�ස�්වB 
සභාගත කරෙද; 

 (iv) බා_ර ෙගො4 ලවා ඉහළ ඵලදා�තාවෙය &( තෘණ වගා 3hම සඳහා ඉහත 
ඉඩ�ව
 ලබා � අBකර ගණන ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1545/’17 

ග@ වාzෙNව නානායBකාර මහතා,— සමාජ ස*බලගැ4�, zභසාධන හා කද 
උඩරට උ@මය ��බඳ අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) 2014 ව	ෂෙ:� "*නැqම සහනාධාර ලබන ප;ලාäෙ� �වාස අ®(වැ�යා 
කර ගැ}ම සඳහා @.2500/-ක �දලB පදානයB ෙලස ලබා � ;ෙ<ද; 

 (ii) එම �දල "*නැqම පජා¥ල බැං�ෙව ලබා ෙද� ලැMෙV භා7ඩාගාරය 
ම� ප;|රණය 3hෙ� පදනම මතද; 

 (iii) එෙසේ න�, ෙ� වන*ට එම �දල ප;|රණය කර ;ෙ<ද; 

  (iv) �වාස අ®(වැ�යා 3hම සඳහා �දs ලබා ග( iNගලයෙග එම �දල 
නැවත අයකර ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1549/’17 

ග@ ඉ�රා මහâෆ ් මහතා,— පළා( සභා හා පළා( පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (3) 

(අ) (i) 3�යා, එ�ලරංq æඩා�Yය පz�ය වසර 3_පයක Xට සංව	ධනය 
කර# පව;න බව(; 

 (ii) එ_ සංව	ධන කට&� සඳහා ෙවකරන ලද �දල ෙකොපමණද;  

 (iii) ඒ හරහා X�කර� ලබන වැඩකට&� කවෙ	ද;  

 (iv) ඉහත කට&� ��බඳ එ_ XYන රාජ6 �ලධාf ෙනොදනා බව(; 

 එ�මා දෙන_ද? 

(ආ) (i) එ�ලරංq æඩා�Yෙ: සංව	ධන කට&� සඳහා ව	ෂ 2011 Xට 2015 දBවා 
ෙව කරන ලද �දs ප;පාදනය, ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
 ෙකොපමණද; 

 (ii) එම� X�කරන ලද සංව	ධන කට&� කවෙ	ද; 

 (iii) උBත සංව	ධන කට&� ��බඳව r�ණාමල "සr්B ෙsක� කා	යාලය 
ෙහෝ නැෙගන_ර පළා( සභාව ෙහෝ ෙනොදැ�ව(ව අමාත6ාංශය *X සෘව 
කට&� කර� ලැ�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (iv) සංව	ධන කට&� X�කර� ලබන ෙකොතා(ක@ ක\@ද; 

 (v) එම ෙකොතා(ක@ට වැඩ පවරා ඇ; පදනම කවෙ	ද; 

  (vi) �	ඝ කාලයB ගත4 ඇත(, සංව	ධන කට&� තවම( ස�|	ණ ෙනො3hමට 
ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) යහපාලන රජය යටෙ( X�කර� ලබන Xය®ම සංව	ධන වැඩකට&� ��බඳව 
*�*ද භාවයB පැවÖම තහ\@ කරෙද යන( එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන_ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1640/’17 

ග@ ච#ද * ෙ�Xf මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) කෘ�ක	ම අමාත6ාංශයට අය( ෙදපා	තෙ�� හා ව6වසථ්ා�ත ආයතන 
කවෙ	ද; 

 



( 28 ) 

 

 (ii) එම ආයතන �° පදන# ලබාග( ෙගොඩනැ�
වල පව(වාෙගන යෙ 
න�, එම ෙගොඩනැ�
වල න� සහ එම ෙගොඩනැ�
වල අ�;ක@වෙ� න� 
හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම එB එB ෙගොඩනැ�sල ෙව�ෙව අමාත6ාංශය *X ෙගව� ලබන 
වා	�ක �
ය එB එB ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) අමාත6ාංශය *X ෙගොඩනැ�
 �
යට  ගැ}ෙ�� අ�ගමනය කළ 
කමෙVදය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

2017 ෙන?වැ�බ මස 20 වැ" ස7දා 

වා?ක ���@ අෙABෂා කරන පශ්න 
112/’15 

ග@ MN=ක ප;රණ මහතා,— ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙN�ය ෛවද6 අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) තÊ(ෙ(ගම ෙරෝහෙs සායන ෙගොඩනැ�sල සාදා �ම කර ෙරෝහලට භාර 
� "නය කවෙ	ද; 

 (ii)  එම ෙගොඩනැ�sල සඳහා *යද� කළ �දල ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙන_ද?  

(ආ) (i) උBත ෙගොඩනැ�sල ඉ" කළ ෙකොතා(ක@ෙ� නම කවෙ	ද; 

 (ii) අදාළ ෙකොතා(ක@ට ස�|	ණ �දල ෙගවා ;ෙ<ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ෙග{ �දල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙකොතා(ක@ෙ� �දs රඳවා ෙගන ;ෙ<ද; 

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

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

 (ඇ)     (i)  එම ෙගොඩනැ�sෙල_ ¡(; iiරා ෙගොස ්ඇ; බව(; 

 (ii) ෙ� �සා ෙරෝ�ෙ� හා ෙරෝහs කා	ය ම7ඩලෙ: �*ත වලට ත	ජනයB 
ඇ; බව(; 

 (iii) ෙ� වනෙතB එම ෙගොඩනැ�sල අ®(වැ�යා කර ෙනොමැ; බව(; 

එ�මා දෙන_ද? 

(ඈ)  (i) ෙමම ෙගොඩනැ�sල ��සකර 3hමට �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ��සකර 3h� කට&� X� කර� ලබන ෙකොතා(ක@ෙ� නම 
කවෙ	ද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1153/’16 

ග@ (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— මහානගර හා බස්නා_ර සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) ෙහෝමාගම හා බ7ඩාරගම පාෙN�ය සභා බලපෙNශ ෙදකටම අය( අBකර 
98 ක වපසfය3 &( බ�*ල ව(ත ඉඩෙ� සංචාරක �වාස ව6ාපෘ;යB 
kයා(මක 3hමට අ�ම;ය ලබා� ;ෙ<ද;  

 (ii) එ ෙසේ න�, එම ව6ාපෘ;ය kයා(මක කරන සමාගෙ� නම හා 
�නය �මBද; 

 (iii) එම �වාස ව6ාපෘ;ය ෙහේ�ෙව එම පෙNශෙ: බලව( පාfසfක හා�යB 
X�වන බව දෙද; 

 (iv) එම �වාස ව6ාපෘ;ය සඳහා U ලංකා ආෙයෝජන ම7ඩලෙ: අ�ම;ය ලැ� 
;ෙ<ද; 

 (v) එම ව6ාපෘ;ය සඳහා පfසර අධ6යන වා	තාවB සකස ්කර ;ෙ<ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1176/’16 

ග@ උදය පභා( ග�ම�ල මහතා,— රාජ6 ව6වසාය සංව	ධන අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (2) 

(අ)  (i) ව	ෂ 2010 Xට 2015 දBවා { කාල පf�ෙèදෙ:�, +මාස_ත ලංකා ෙරෝහෙs 
ෙකොටස ්_#ෙය� ෙලස ෙගෝඨාභය රාජපBෂ මහතා කට&� කර ;ෙ<ද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම කාල පf�ෙèදය �ළ� +මාස_ත ලංකා ෙරෝහෙs සභාප; 
ෙලස ඒ මහතා ලබාග( වැ1A සහ �මනා  කවෙ	ද; 

 (iii) ව	ෂ 2010 Xට 2015 දBවා කාලය �ළ +මාස_ත ලංකා ෙරෝහල වා	තා කළ 
වා	�ක ලාභය එB එB ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1199/’16 

ග@ පNම උදයශාත qණෙසේකර මහතා,— පළා( සභා හා පළා( පාලන 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (2) 

(අ) 3
ෙනො�?ය "සr්Bකය �ළ 1983 ව	ෂය වන*ට ;�, 

 (i) වාfමා	ග සංඛ6ාව; 

 (ii)  �ඩා වැV, අ�e සහ ඇළ මා	ග සංඛ6ාව; 

 (iii) අසව්Nදන ලද ෙගො*¡� පමාණය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i)  1983 Xට 2009 ව	ෂෙ: &දමය ත((වය �ම වනෙතB වාfමා	ග, වැV, 
අ�e සහ ඇළ මා	ග ප;සංසක්රණය සඳහා ෙව කරන ලද �දල; 

 (ii)  &දමය ත((වය �ම 4ෙම පz 2015 ව	ෂය දBවා, සමසත් වාfමා	ග, වැV, 
අ�e සහ ඇළ මා	ග ප;සංසක්රණයට රජය *X ෙව කරන ලද �දල; 

එB එB ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1416/’16 

ග@ බ�ල qණව	ධන මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප(; හා ආ	Rක 
කට&�  අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය_ අංක 199 ෙයෝජනාවට අ�ව, *�මය පාලන පනත අෙහෝX 
3hමට ෙයෝජනා 3hෙ� අර�e කවෙ	ද; 

 (ii) උBත අර�e ඉ1කර ගැ}මට අදාළ වන අ&f හ¢වා�මට අෙAB�ත 
*�මය කළමනාකරණ පනෙත_ අඩංqවන පධාන ෙවනසක්� කවෙ	ද; 

 (iii) *�මය කළමනාකරණ පනත ම� U ලංකාෙV ෙග\� �ලාෙව_ පා�ධන 
�eම *වෘත 3hමට අදහස ්කරෙද;  

 (iv) සා	B කලාපය ඇ�� ද�e ආXයා;ක රටවල ෙග\� �ලාෙව_ පා�ධන 
�eම *වෘත කර ඇ; රටවs කවෙ	ද සහ එම රටවsවල ඇ; { *ෙNශ ¥ල6 
පවාහ පවනතා කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1540/’17 

ග@ ච#ද * ෙ�Xf මහතා,— නගර සැලz� හා ජල ස�පාදන අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) උමා ඔය සංව	ධන ව6ාපෘ;ය ෙහේ�ෙව ජල ¥ලාශ X¯ යෑෙම උඩෙA@ව, 
අරාව(ත, ම�s ඇsල සහ එෙගොඩගම ඇ�� බ�sල "සr්Bකෙ: ජනතාව 
*ශාල Âඩාවකට ලB 4 ඇ; බව දෙද; 

 (ii) එම ජනතාවට පා}ය හා ෙවන( ජල පහzක� ලබා�මට අමාත6ාංශය ෙගන 
ඇ; �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1595/’17 

ග@ අෙශෝක ¾යත මහතා,— පළා( සභා හා පළා( පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i)  i(තලම "සr්Bකෙ: දැනට kයා(මක වන පළා( පාලන ආයතන සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙ: න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම එB එB පළා( පාලන ආයතනය ම� ෙසේවා සපය� ලබන ජන 
සංඛ6ාව, Å# පමාණය සහ ගාම �ලධාf වස� සංඛ6ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ජනතාවට වැ� පහzක� සපයා �ම සඳහා i(තලම "සr්Bකය �ළ අ�; 
සථ්ා�ත 3hමට ෙයෝ�ත පළා( පාලන ආයතන කවෙ	ද;  

 (v) එෙසේ ෙයෝජනා 4 ඇ; පළා( පාලන ආයතන ක�න# �_14මට 
අමාත6ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1615/’17 

ග@ ෙහේෂා *තානෙ� මහතා,— *�
බල හා iන	ජන}ය බලශB; 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) ර(නiර "සr්Bකෙ:, ඇé
�Yය පාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාසය �ළ දැ* 
ෙතs ආaතව *�
 බලය �පද4ෙ� බලාගාරයB ඇ; බව(; 

 (ii) ෙමම බලාගාරෙය දැ� පාfසfක හා�යB X�වන බව(; 

 (iii)  ෙමම බලාගාරය සඳහා පාfසfක බලපත ලබා�ම �X පf" X� ෙනොවන බව(; 

එ�මා ��ගෙන_ද? 

(ආ) (i)  ෙමම බලාගාරය අය( සමාගම කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම සමාගම සමඟ �*z�ගත කාල+මාව කවෙ	ද;  

 (iii) ෙමම පාfසfක හා�ය අවම කර පෙNශෙ: ජන �*තයට සහනයB සැල+ම 
සඳහා වැඩ��ෙවළB ;ෙ<ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ෙන?වැ�බ මස 21 වැ" අඟහ3වාදා 

වා?ක ���@ අෙABෂා කරන පශ්න 
115/’15 

ග@ MN=ක ප;රණ මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප(; සහ ආ	Ñක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) �ග�ව කලi ෙමෝය ආaතව �_Y වන සංරBෂණ ෙදපා	තෙ��ව යටෙ( 
පාලනය වන කෙඩොලාන Å# පෙNශෙය අBකර අටක පෙNශයක �වාස 
ව6ාපෘ;යB ඇ�� සංව	ධන කට&� සඳහා ෙයොදා ගැ}මට සැලz� කර ඇ; 
බව(; 

 (ii) ෙමම ව6ාපෘ;යට පfසරෙV� *ෙරෝධය පළකර ;ෙබන බව(; 

එ�මා දෙන_ද? 

(ආ) (i) එම සැලzමට අ�ව උBත Å# භාගෙ: ෙයෝ�ත ඉ"3h� කවෙ	ද; 

 (ii) ඉහත කෙඩොලාන ¡ෙම_ ඉ"3h� X� 3hමට වන සංරBෂණ 
ෙදපා	තෙ��ෙව අවසර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඉ"3h� කට&� අරඹන "නය කවෙ	ද;  

 (iv) ඉ"3h� කට&� සඳහා අවසර ලබා�මට අදාළ 
ය3ය*
 ඉ"fප( 
කරෙද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න�, ෙමම ව6ාපෘ;ය kයා(මක 3hම X� කරන }ත6ා�êල 
කමෙVදය �මBද; 

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

1201/’16 

ග@ පNම උදයශාත qණෙසේකර මහතා,— වාfමා	ග හා ජලස�ප( කළමනාකරණ 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (2) 

(අ) r�ණාමලය "සr්Bකය �ළ 1983 ව	ෂය වන*ට ;�, 

 (i) වාfමා	ග සංඛ6ාව; 
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 (ii)  �ඩා වැV, අ�e සහ ඇළ මා	ග සංඛ6ාව; 

 (iii) අසව්Nදන ලද ෙගො*¡� පමාණය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i)  1983 Xට 2009 ව	ෂෙ: &දමය ත((වය �මවන ෙතB වාfමා	ග, වැV, 
අ�e සහ ඇළ මා	ග ප;සංසක්රණය සඳහා ෙව කරන ලද �දල; 

 (ii)  &දමය ත((වය �ම 4ෙම පz 2015 ව	ෂය දBවා, සමසත් වාfමා	ග, වැV, 
අ�e සහ ඇළ මා	ග ප;සංසක්රණයට රජය *X ෙව කරන ලද �දල; 

එB එB ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1418/’16 

ග@ බ�ල qණව	ධන මහතා,— සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත6තර ෙවළඳ 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 198 _ දැBෙවන පf" 2015 සහ 2016 ව	ෂ �ළ",   

 (i) ෙතs �fපහ�ව;  

 (ii)  iන	ජන}ය බලශB;ය; 

 (iii) ඒකාබNධ ෙමෝට	 රථ �ෂප්ාදනය; 

 (iv) කලාපය සඳහා වාෙ පාල� �ෂප්ාදනය; 

 (v) ෙපොෙහොර, ëපs zප	 ෙෆොසේA� �ෂප්ාදනය; 

 (vi) චìකා තාBෂණය; 

 (vii) qව යානා අ�(වැ�යාව සහ එයට සහායක kයාව; 

 (viii) ඒකාබNධ +� �ෂප්ාදනය; 

යන Bෙෂේත ෙව�ෙව U ලංකාවට ලැMe *ෙNශ ආෙයෝජන කවෙ	ද යන එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙන_ද?  

(ආ) (i) 2015.01.01 "නට U ලංකා රජෙ: z±��ප(වල *ෙN�ය ආෙයෝජන 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2017.01.01 "නට රජෙ: z±��ප(වල *ෙNශ ආෙයෝජන පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) í� ෙ	Yං සහ ෙමෝ? ආයතන *X 2014, 2015, 2016 යන ව	ෂය_� U 
ලංකාවට ලබා � ජාත6තර ණය ෙශේ�ගත 3h� කවෙ	ද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1511/’17 

ග@ උදය පභා( ග�ම�ල මහතා,— };ය හා සාමය සහ දB�ණ සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂය �ළ වා	තා { fය අන�@ සංඛ6ාව සහ fය අන�@ ෙහේ�ෙව 
X� { මරණ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ව	ෂ 2014 සහ 2015 ට සාෙABෂව, 2016 ව	ෂය �ළ� X� { fය අන�@ 
සංඛ6ාව සහ fය අන�@ ෙහේ�ෙව X� { මරණ සංඛ6ාව ෙකොපමණ 
සංඛ6ාව3 ඉහළ ෙගොස ්;ෙ<ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1585/’17 

ග@ (ෛවද6) න
ද ජය;සස් මහතා,— රාජ6 ව6වසාය සංව	ධන අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) Commonwealth Game නමැ; �eමB ලංකා බැං�ෙV පව(වාෙගන ය� 
ලබෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ක\@ *Xද; 

 (iii) එය ආර�භ කළ "නය කවෙ	ද; 

 (iv) එම �eමට රජෙ: �දs හා පfත6ාග ෙකොපමණ බැර 4 ;ෙ<ද; 

 (v) ෙ� වන*ට එම �eෙ� ඉ;fව ඇ; �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1620/’17 

ග@ ෙහේෂා *තානෙ� මහතා,— MNධශාසන අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ඇé
�Yය නගරය �ළ ව6ාපාfක සථ්ාන _# ව6ාපාfකයට තම ව6ාපාfක 
සථ්ාන සඳහා ෙබෞNධ කට&� ෙදපා	තෙ��වට බ� ෙග4මට X�4 ඇ; බව 
දෙද; 

 (ii)  ෙ� සඳහා බ� අය කර� ලබෙ අදාළ ඉඩ� ෙකොටසටද; ෙනොඑෙසේ න�, 
ව6ාපාfකය තම *යද# �මකළ ෙගොඩනැ�
වලටද යන සඳහ 
කරෙද; 

 (iii) ෙමම බ� අය 3hමට අදාළව, ෙබෞNධ කට&� ෙකොමසාfසව්රයා �	ෙNශ කර 
ඇ; ෙsඛන ඉ"fප( කරෙද; 

 (iv) ෙමම ව6ාපාfක සථ්ානයB ෙවන( iNගලෙය�ට *3Èෙ�� ලැෙබන 
�ද
 25%B අදාළ *හාරසථ්ානය ෙවත ෙග*ය &� බවට ෙබෞNධ කට&� 
ෙකොමසාfසව්රයාෙ� �යමයB ;ෙ<ද; 

 (v) එෙසේ න�, තම ෙපෞNග
ක �ද
 �මකළ *ශාල ෙගොඩනැ�
 සමඟ තම 
ව6ාපාර සථ්ාන *3Èෙ�� ඔ\ට *ශාල අසාධාරණයB X�වන බව 
��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1630/’17 

ග@ අ�( මානAෙප@ම මහතා,— *�
බල හා iන	ජන}ය බලශB; 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) ¬	ය බලෙය *�
ය උ(පාදනය 3hම ෙ� වන*ට ෙලෝකෙ: පව;න 
�ෂප්ාදන *යදම අ�ම iන	ජන}ය බලශB; ¥ලාශය බව   ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ¬	ය බලෙය *�
ය උ(පාදනය 3hම සඳහා රජය *X ෙගන 
ඇ; �යවර කවෙ	ද; 

 (iii) 2016.09.06 "න රජය *X "ය( කරන ලද “¬	ය බල සංගාමය” නමැ; 
වැඩසටහන ම� ෙ� වන*ට ජා;ක *�
 පNධ;යට එක� කර ඇ; *�
බල 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1636/’17 

ග@ න
 බ7ඩාර ජයමහ මහතා,— *�
බල හා iන	ජන}ය බලශB; 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) +මාස_ත ලංකා ගs අ�@ (iNග
ක) සමාගම (Lanka Coal Company (Pvt.) 
Ltd.) �_14ෙ� අර�ණ කවෙ	ද; 

 (ii) එම සමාගෙ� ෙ� වන*ට ෙසේවය කරන ෙසේවකය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සමාගෙ� සභාප;වරයා සහ අධ6Bෂ ම7ඩලය ක\@ද; 

 (iv) 2016 Õ
 මාසයට අදාළව, එම සමාගෙ� සභාප;වරයා, අධ6Bෂ ම7ඩලය 
සහ ෙසේවකය *X ලබාෙගන ඇ; වැ1A සහ Xය® �මනා කවෙ	ද;  

 (v) එ� සමාගම �_14ෙම අෙABෂා කළ අර�e ඉ1 4 ;ෙ<ද;  

 (vi) ගs අ�@ #ල� ගැ}ම වැ� බරපතල ව6ාපාfක කට&(තB X� 3hමට එ� 
සමාගමට හැ3යාව ;ෙ<ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ෙන?වැ�බ මස 22 වැ" බදාදා 

වා?ක ���@ අෙABෂා කරන පශ්න 
116/’15 

ග@ MN=ක ප;රණ මහතා,— උසස ් අධ6ාපන හා මහාමා	ග අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) බා_ර Xz සඳහා පථම උපා= පාඨමාලා පව(වන U ලංකාෙV රාජ6 *ශව් 
*ද6ාල කවෙ	ද; 

 (ii) එම *ශව්*ද6ාල පව(වන එවැ� පාඨමාලා එB එB *ශව්*ද6ාලය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට බා_ර උපා=ය සඳහා 
යාප"ං? Xz පමාණය, එB එB *ශව්*ද6ාලය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i) ඉහත *ශව්*ද6ාලවල බා_ර උපා= හැදෑhම සඳහා අවස වරට Xz 

යාප"ං? කළ "නය එB එB *ශව්*ද6ාලය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (ii) Xz 
යාප"ං? 3hම කමව( කාල පාතරයB අ�ව X� ෙනො3hමට ෙහේ� 
කවෙ	ද; 

 (iii) පථම බා_ර උපා=ය සඳහා Xz 
යාප"ං?ය +මා 3hමට කට&� කර 
;ෙ<ද; 

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

1215/’16 

ග@ පNම උදයශාත qණෙසේකර මහතා,— ස්වෙNශ කට&� අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (4) 

(අ) (i) මඩකලiව "සr්Bකෙ: �_ටා ඇ; රාජ6 ආයතන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එs. t. t. ඊ. තසත්වා� *X ව	ෂ 1983  පzව *නාශ කරන ලද රාජ6 
ආයතන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) *නාශ { එම ෙNපළ ��බඳව රජෙ: ��ග( තBෙසේ@වB කර ;ෙ<ද;  
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 (iv) එෙසේ න�, එම ෙNපළවල ස�|	ණ වYනාකම ෙකොපමණද; 

 (v) *නාශ කරන ලද එB එB ෙNපළවලට, වග3ව &� තසත්වා�ට *@Nධව 
};මය �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දBවා *මසා ඇ; ෙතොර�@ ස�බධෙය |	ණ වා	තාවB 
ඉ"fප( කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1420/’16 

ග@ බ�ල qණව	ධන මහතා,— *�
 සංෙNශ හා ��ටs යYතල පහzක� 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය_ අංක 187 ෙයෝජනාෙව හ¢වා�මට ෙයෝජනා කරන ලද 
��ටs හැ¢��පෙත_ දළ සැලැසම් ඉ"fප( කරෙද; 

 (ii) එම හැ¢��පත ��( 3hෙ� බලධාfයා ක\@ද; 

 (iii) iරවැXයට හැ¢��ප( ලබා�ම ෙව�ෙව ඇසත්ෙ�� �fවැය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම �fවැය දර� ලබෙ ක\@ *Xද; 

 (v) 2017 ව	ෂය �ළ� ��ටs හැ¢��ප( ෙයෝජනා කමය kයා(මක 3hම 
සඳහා රාජ6 අයවැෙය ෙවකළ ප;පාදන පමාණය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1512/’17 

ග@ උදය පභා( ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප(; හා ආ	Rක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2016.12.31 "නට රාජ6 සහ අ	ධ රාජ6 අංශය_ �� ෙසේවා �&B;ය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.12.31 "නට රාජ6 සහ අ	ධ රාජ6 අංශය_ ෙසේවා �&B;ය ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2016.12.31 "නට රාජ6 සහ අ	ධ රාජ6 අංශය_ ෙසේවා �&B;ය ස×්/i@ෂ 
සමාජභාවය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 "නට සාෙABෂව, 2016.12.31 "නට රාජ6 සහ 
අ	ධ රාජ6 අංශය_ ෙසේවා �&B;ය ඉහළ ෙගොස ්ඇ; පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1583/’17 

ග@ (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— ස්වෙNශ කට&� අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) හ�බෙතොට, @වiර zනා# �වාස සං�	ණෙ:, ම&රiර, @වiර,   
අංක 35 දරන �වස එස.් එ�. Xජා\� මහතාට ලබා�ෙද; 

 (ii) එෙසේ න� , එම "නය කවෙ	ද; 

 (iii) ඔ�, එම �වෙසේ ෙකොපමණ කාලයB ප"ං?ව XYෙ:ද; 
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 (iv) ෙ� වන*ට එම �වෙසේ ප"ං?ව XYෙ ක\@ද; 

 (v) ඉහත iNගලයාෙග එම �වස බලහ(කාරෙය පැහැරෙගන ඇ; බව 
දෙද; 

 (vi) 2010 ෙදසැ�බ	 මාසෙ:�, ෙ� ස�බධෙය හ�බෙතොට පාෙN�ය 
ෙsක�වරයාට ඉ"fප( කළ පැ#�sල ස�බධෙය ග� ලැ� �යවර 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1622/’17 

ග@ ෙහේෂා *තානෙ� මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) U ලංකාෙV +� අවශ6තාවය සiරා°ෙ�� ෙසවනගල +� ක	මාතශාලාව  
ඉතා වැදග( වන බව(; 

 (ii) එම� *ශාල වක හා සෘ ±3යා අවසථ්ා සංඛ6ාවB ¡_4 ඇ; බව(; 

 (iii) දැනට ෙමම ක	මාතශාලාව ආaතව ලබා � ඇ; ඉඩ�වල ෙගො4 උB වගා 
ෙනොකර ෙවන( වගාව සඳහා ෙයො� 4 ඇ; බව(; 

එ�මා ��ගෙන_ද? 

(ආ) (i) ෙසවනගල +� ක	මාතශාලාව ආaතව උB වගාව සඳහා ෙගො4 ෙවත 
ෙව කර ඇ; ඉඩ� පමාණය ෙහBටයා	 ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට උB වගාව X� කරන ඉඩ� පමාණය ෙහBටයා	 ෙකොපමණද; 

 (iii) "ෙන "න උB ෙගො*යා ෙවන( වගාව සඳහා ෙයො� 4ෙම එම 
ක	මාතශාලාෙව අෙAB�ත �ෂප්ාදනය ලබා ගැ}මට ෙනොහැ3 *ය 
හැ3 බව ��ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ෙමම ක	මාතශාලාෙව වැ� �ෂප්ාදනයB ලබා ගැ}මට ෙගන 
ඇ; �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1632/’17 

ග@ අ�( මානAෙප@ම මහතා,— *�
බල හා iන	ජන}ය බලශB; 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) *�
ය ��බඳ ඉs®� පා	ශ4්ය කළමනාකරණය (Demand Side Manage-
ment) ��බඳව *ෙශේෂ අවධානයB ෙයො� කළ &� බව ��ගෙද; 

 (ii) *�
ය ��බඳ ඉs®� පා	ශ4්ය කළමනාකරණය ��බඳව *�
බල හා 
iන	ජන}ය බලශB; අමාත6ාංශය *X kයා(මක කර� ලබන 
වැඩසටහන කවෙ	ද; 

 (iii) එ� වැඩසටහන ෙමෙතB ලබා ඇ; පග;ය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1641/’17 

ග@ ච#ද * ෙ�Xf මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) පz�ය මාස 3_පෙ: Xට රෙ� පව;න දැ� �යඟය ෙහේ�ෙව ෙගො4 දැ� 
Âඩාවට ලB { බව ��ගෙද; 



( 37 ) 

 

 (ii) එම �යඟය �සා දැ� හා�යට ප( "සr්Bක, පාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාස 
සහ ෙගො*ජන ෙසේවා කලාප ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එෙසේ Âඩාවට ප( { ෙගො4 ෙව�ෙව කෘ�කා	#ක හා ෙගො*ජන රBෂණ 
ම7ඩලය *X ය� ව" ෙග4මB X� කර ;ෙ<ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙගො4ෙ� න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (v) �යඟය �සා Âඩාවට ප( { ෙගො4 සඳහා ව" ලබා�ම කෘ�කා	#ක හා 
ෙගො*ජන රBෂණ ම7ඩලය හරහා kයා(මක 3hමට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ෙන?වැ�බ මස 23 වැ" Bහස්පC�දා 

වා?ක ���@ අෙABෂා කරන පශ්න 
118/’15 

ග@ MN=ක ප;රණ මහතා,— ;රසර සංව	ධන හා වන�4 අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ෙද_වල ස(ෙවෝද6ානෙ: ස�ට ප;කාර 3hමට අවශ6 පහzක� අවම 
ම�ටමක පව;න බව(; 

 (ii) ප÷ ෛවද6ව@ෙ� _ඟයB ඇ; බව(; 

 (iii) ස� 3_ප ෙදෙන� ෙමම ත((වය �ළ #ය ෙගොස ්ඇ; බව(; 

 (iv) තව( ස� 3_ප ෙදෙන� ෙරෝගා�රව XYන බව(; 

එ�මා දෙන_ද? 

(ආ) 2013.01.01 Xට 2015.06.30 දBවා කාලය �ළ ෙද_වල ස(ෙවෝද6ානය �ළ�, 
#ය�ය ස�ෙ� ව	ගය, වයස හා #ය යෑමට ෙහේ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද 
යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) (i) ෙද_වල ස(ෙවෝද6ානයට අ�&Bතව XYය &� අවම ප÷ ෛවද6ව@ 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ� වන*ට ෙද_වල ස(ෙවෝද6ානෙ: ෙසේවය කරන ප÷ ෛවද6ව@ 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙද_වල ස(ෙවෝද6ානෙ: ස�ෙ� ෙසෞඛ6 ත((වය ඉහළ නැං4මට  
ගනා �යවර කවෙ	ද; 

  යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද?  
(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1202/’16 

ග@ පNම උදයශාත qණෙසේකර මහතා,— වාfමා	ග හා ජලස�ප( කළමනාකරණ 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) ව\�යාව "සr්Bකය �ළ 1983 ව	ෂය වන*ට ;�, 

 (i) වාfමා	ග සංඛ6ාව; 

 (ii) �ඩා වැV, අ�e සහ ඇළ මා	ග සංඛ6ාව; 

 (iii) අසව්Nදන ලද ෙගො*¡� පමාණය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i) 1983 Xට 2009 ව	ෂෙ:� &දමය ත((වය �මවන ෙතB වාfමා	ග, වැV, 
අ�e සහ ඇළ මා	ග ප;සංසක්රණය සඳහා ෙව කරන ලද �දල; 
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 (ii) &දමය ත((වය �ම 4ෙම පz 2015 ව	ෂය දBවා, සමසත් වාfමා	ග, වැV, 
අ�e සහ ඇළ මා	ග ප;සංසක්රණයට රජය *X ෙව කරන ලද �දල; 

එB එB ව	ෂය අ�ව  ෙකොපමණද යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1405/’16 

ග@ බ�ල qණව	ධන මහතා,— �දs හා ජනමාධ6 අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 176ට අ�ව, *X�@ ම(ස6 ක	මාත ව6ාපාර 
ඇරÇම සඳහා සහනදාË පදන# ණය පහzක� ලබා� iNගලයෙ� ෙහෝ 
ආයතනවල ලැ�ස�්වB ඉ"fප( කරෙද; 

 (ii) ව	ෂ 1977 Xට ෙ� දBවා *X�@ ම(ස6 අපනයන ම� ඉපø *ෙNශ 
*�මය පමාණය එB එB ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iii) U ලංකාෙV *X�@ මz අපනයනක@වෙ� ලැ�ස�්වB ඉ"fප( 
කරෙද; 

 (iv) අයවැය ෙයෝජනාවට අ�ව, *X�@ ම(ස6 අපනයනක@වට ණය පහzක� 
ලබා �ෙ�� *ෙශේෂෙය ලබා� සහන කවෙ	ද; 

 (v) 2017 ව	ෂය ෙව�ෙව එ� සහන තව�රට( වලංq වෙද; 

 (vi) *X�@ මz අපනයන ක	මාතය පව	ධනය 3hෙ� වග�ම දරන රාජ6 
ආයතනය_ kයාකාf(වය ��බඳව සෑùමට ප( වෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1637/’17 

ග@ න
 බ7ඩාර ජයමහ මහතා,— *�
බල හා iන	ජන}ය බලශB; 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය "සr්Bකෙ:, iනh පෙNශෙ: iන	ජන}ය බලශB; උද6ානයB 
ඉ"3hමට �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (ii) එම iන	ජන}ය බලශB; උද6ානෙය �ෂප්ාදනය 3hමට අෙAB�ත ¬	ය 
බලශB; පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම බලශB; උද6ානය �ළ �පද4මට අෙABෂා කරන zළං බලශB; 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ව6ාපෘ;ෙ: පග;ය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1642/’17 

ග@ ච#ද * ෙ�Xf මහතා,— MNධශාසන අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළාෙ( ඇ; �� පසs සංඛ6ාව සහ ඒවාෙ: වැඩවසන �� ÆB² 
වහෙසේලා සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) අ=රාජ6වා�ෙ� kයාකලාපය ෙහේ�ෙව ඌව පළාෙ( පසs පNධ;ය 
දැ� ¡ඳ වැtමකට ලB{ බව ��ගෙද; 

 (iii) ඓ;හාXක වශෙය ඌව පළාතට X� { බරපතල අසාධාරණය ෙහේ�ෙව 
¡ඳ වැ1� පසs පNධ;ය ය� නඟා X14මට ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1669/’17 

ග@ අෙශෝක ¾යත මහතා,— පළා( සභා හා පළා( පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා( සභාව යටෙ( i(තලම "සr්Bකය �ළ kයා(මක වන පළා( 
පාලන ආයතන *X අපදව6 සහ කැ�කසළ බැහැර කරන සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (ii) ඝන අපදව6 කළමනාකරණය සඳහා ව6ාපෘ;යB ෙමම පළා( පාලන 
ආයතන සඳහා හ¢වා � ;ෙ<ද; 

 (iii) එෙසේ න�, 2010 ව	ෂෙ: Xට ෙ� දBවා එම ව6ාපෘ;ය සඳහා එB එB පළා( 
පාලන ආයතනයකට ලබා � ඇ; පහzක� හා �දs පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1675/’17 
ග@ ෙස:�Ã අ° සාù	 ම\ලානා මහතා, — අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (3) 

(අ) 2008 ෙදසැ�බ	 මාසෙ:� මඩකලiව, ෙකෝපා� සහ ෙකොටගල යන q@ i�e 
*ද6ාලව
 තම i�eව �මකර ව� "සr්Bකෙ: පාසsවලට ප(4� ලබාෙදන 
ලද සහ i�eව අවස කළ වහාම *භාගය පැවැ(4ෙ� kයාපYපාYයට පටහැ� 
ෙලස 2009 අෙපේs මාසෙ:� අවස *භාගයට ෙප} XYන ෙලස ඉsලා XY� ලැ� 
අභ6ාසලාäෙ� න� කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i) ඉහත � "සr්Bකය �ළ &Nධය උ�චතම අවසථ්ාවට එළඹ ;� ෙහ� එම 
අභ6ාසලාäහට "සr්Bකෙය �ටතට පැ#Èමට ෙනොහැ3 { බව(; 

 (ii) ඔ\ තම ක�ෂඨ් ක7ඩායම සමඟ *භාගයට ��ණ� අතර එම ක�ෂඨ් 
ක7ඩායමට ලබා� පශන් පතයටම ���@ ලබා � න�(, ක�ෂඨ් 
ක7ඩායම සඳහා තම සහ;කය වලංq වන "නය ෙලස 2009.08.01 "න 
ලබා� අතර ඔ\ෙ� සහ;කය වලංq වන "නය 2011.01.01 ෙලස ෙවනස ්
"නයB ලබා � ඇ; බව(;   

එ�මා දෙන_ද? 

(ඇ) ක�ෂඨ් ක7ඩායෙ� සහ;කය වලංq වන "නයම ඔ\හට ලබා�මට �යවර 
ගෙද යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1693/’17 

ග@  t. රං�( ද ෙසො�සා මහතා,— �දs හා ජනමාධ6 අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) සංව	ධන ෙලොත±� ම7ඩලෙ: සභාප;වරයා ඇ�� අධ6Bෂ ම7ඩලෙ: 
�� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  සභාප;වරයාෙ� සහ අධ6Bෂ ම7ඩලෙ: මාXක වැ1A හා �මනා ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) සංව	ධන ෙලොත±� ම7ඩලෙ: සභාප;වරයාෙ� නම �මBද; 

 (iv)  ඉහත තන�ර දැhමට ඔ� සiරා ඇ; අධ6ාපන z�zක� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2017 ෙන?වැ�බ මස 24 වැ" .#රාදා 

වා?ක ���@ අෙABෂා කරන පශ්න 
119/’15 

ග@ MN=ක ප;රණ මහතා,— උසස ් අධ6ාපන හා මහාමා	ග අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (2) 

(අ)  (i) 2013.06.30 "න Xට 2015.06.30 "න දBවා කාලය �ළ *නය kයාමා	ග 
ෙලස ¤ෂ6භාවය අෙහෝX කළ, ප; තහන� කළ හා අ=කරණ kයාමා	ග 
ග( *ශව්*ද6ාල Xz සංඛ6ාව *ශව්*ද6ාලය අ�ව; 

 (ii)  එම එB එB ¤ෂ6යාෙ� නම, 
�නය හා �රකථන අංකය *ශව්*ද6ාලය අ�ව; 
 (iii) උBත ¤ෂ6යට එෙර_ව *නය kයාමා	ග ගැ}මට ෙහේ�ව එB එB ¤ෂ6යා 

අ�ව;  

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

(ආ) (i)  ¤ෂ6 අරගල සඳහා *ස¢ම *නය kයාමා	ග ෙනොවන බව(; 

 (ii) ¤ෂ6 ඉs°� ස�බධව සාවධානව ක "ය &� බව(; 
 (iii) *ශව්*ද6ාලය_ පහzක� වැ� කළ &� බව(; 
 (iv) ¤ෂ6යෙ� අනාගත ±3යා අෙABෂාව zරB�ත කළ &� බව(; 

එ�මා ��ගෙන_ද? 

(ඇ) (i) *ශව්*ද6ාල �ළ ඇ; වන ¤ෂ6 අරගල අවම 3hමට kයාමා	ග ෙගන ;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේන�, එම kයාමා	ග කවෙ	ද; 
 (iii) එම kයාමා	ග හරහා ¤ෂ6 අරගල අවම 4 ;ෙ<ද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1203/’16 

ග@ පNම උදයශාත qණෙසේකර මහතා,— වාfමා	ග හා ජලස�ප( කළමනාකරණ 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) මඩකලiව "සr්Bකය �ළ 1983 ව	ෂය වන*ට ;�, 

 (i) වාfමා	ග සංඛ6ාව; 

 (ii)  �ඩා වැV, අ�e සහ ඇළ මා	ග සංඛ6ාව; 

 (iii) අසව්Nදන ලද ෙගො*¡� පමාණය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i)  1983 Xට 2009 ව	ෂෙ:� &දමය ත((වය �මවන ෙතB වාfමා	ග, වැV, 
අ�e සහ ඇළ මා	ග ප;සංසක්රණය සඳහා ෙව කරන ලද �දල; 

 (ii)  &දමය ත((වය �ම 4ෙම පz 2015 ව	ෂය දBවා, සමසත් වාfමා	ග, වැV, 
අ�e සහ ඇළ මා	ග ප;සංසක්රණයට රජය *X ෙව කරන ලද �දල; 

එB එB ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1639/’17 

ග@ න
 බ7ඩාර ජයමහ මහතා,— *�
බල හා iන	ජන}ය බලශB; 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) ෙනෝබs fෙසෝසස ්
#ටÃ නමැ; සමාගම *X ලංකා *�
බල ම7ඩලය 
ෙවත වf වර සපයා ඇ; �� ගs අ�@ පමාණය ෙකොපමණද; 
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 (ii) එම ගs අ�@ ෙව�ෙව ඉහත සමාගමට ෙගවා ඇ; ස�|	ණ �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සමාගම *X �X ෙවලාවට ගs අ�@ සැපËමට අසම( 4ම ෙහේ�ෙව 
ෙනොෙරො�ෙචෝෙs ගs අ�@ බලාගාරෙ: kයාකාf(වය අ(_14මට X� { 
කාලය ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙසේ *�
 ජනක යත අ(_14ම �සා ලංකා *�
බල ම7ඩලයට X�4 ඇ; 
පා�ව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i) ෙනෝබs fෙසෝසස ් 
#ටÃ ආයතනය *X ලබාෙගන ඇ;                        
අංක LCC/09/T/02, LCC/01 සහ LCC/13/T/01 දරන ෙටඩරවලට අදාළව 
U ලංකාෙV ෙN�ය �ෙයෝ�තය ෙව ෙව වශෙය  ක\@ද; 

 (ii) පස�පාදන කා	යය පYපාYය ෙනොතකා ඉහත � ගs අ�@ සැපË� එ� 
සමාගමට ලබා�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද;  

 යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1646/’17 

ග@ ච#ද * ෙ�Xf මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) බ�sල "සr්Bකෙ: ඇ; අධ6ාපන ෙකො�ඨාස සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එB එB අධ6ාපන ෙකො�ඨාසෙ: නම කවෙ	ද; 

 (iii) එම එB එB අධ6ාපන ෙකො�ඨාසෙ: �_Y ජා;ක පාසs හා පළා( පාසs 
සංඛ6ාව සහ එම එB එB පාසෙs නම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) එම එB එB පාසෙs ෙසේවය කරන q@ව@ සංඛ6ාව හා ඉෙග�ම ලබන 
 ¤ෂ6 සංඛ6ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) එම එB එB අධ6ාපන ෙකො�ඨාසෙ: පව;න q@ _ඟය *ෂය පදන# ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (vi) එෙසේ q@ iරAපා� පව;න අධ6ාපන ෙකො�ඨාසවල q@ _ඟය අවම  3hමට 
අමාත6ාංශය ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1684/’17 

ග@ එ�. එ�. එ�. සsමා මහතා,— සව්ෙNශ කට&� අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) අ�පාර "සr්Bකෙ:, ෙපො�*s පාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාසය �_1වන ලද 
"නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ ස�බධෙය ��( කරන ලද ගැස� �ෙVදනෙ: �ටපතB සභාගත 
කරෙද; 

 (iii) එම පාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාසය ම� ආවරණය වන ස�|	ණ Å# 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එ_ ගාම �ලධාf වස� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

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

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i) එම පාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාසය �_14ෙ��,  �ල  වශෙය +මා �	ණය 
3hමB X�4 ;ෙ<ද; 
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 (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳව *සත්ර කවෙ	ද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) (i) එ� පාෙN�ය ෙsක� කා	යාලයට අය( ගාම �ලධාf වස� අතf 3Xය� 
වසමක/වස�වල පfපාලන කට&� ෙහෝ ෙමෙහය4� ෙවන( පාෙN�ය 
ෙsක� කා	යාල ම� X� කර� ලබෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම ගාම �ලධාf වස�වල න�, අංකය ඇ�� *ස්තර ඉ"fප( 
කරෙද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙන_ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1690/’17 

ග@ ඩ�ලස් ෙNවානද මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2000.05.05 "නැ; අංක 1130/22 දරන ගැස� �ෙVදනය ම� එBස( 
ජාÖෙ� සං*ධානෙ:, ෙකොෙNX ස_තව නකsස ් ක¢ වැYය සඳහා 
ෙලෝක උ@ම ත((වය ලැMe බව(; 

 (ii) ඉහත ෙකොෙNXවල පධාන ෙකොෙNXය පකාරව, නකsස ්ක¢වැYයට ඉතා 
ආසනව �_Y #�ෙA, ප*ල, පාත��බර, ල�ගල, *sග�ව, ර(ෙතොට, 
උ�ෙවල හා මාතෙs යන පාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාස 8ට අය( අBකර 
2000ක *ශාල(වෙය &( Å# පමාණයB උBත ක¢වැYය සමඟ ඒකාබNධ 
කර ෙනොමැ; බව(; 

 (iii) එබැ*, නකsස ් ක¢වැYය ෙලෝක උ@ම ත((වෙය ඉව(3hෙ� 
අවදානමකට ලBව ඇ; බව(;  

එ�මා දෙන_ද? 

(ආ) (i) නකsස ්ක¢වැYය ෙලෝක උ@ම ත((වෙය ඉව(3hම වළBවා ගැ}ම 
සඳහා ඉහත සඳහ අBකර 2000ක Å# පමාණය නකsස ්ක¢ වැYය සමඟ 
ඒකාබNධ 3hම සඳහා �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එ_ ව	තමාන ත((වය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1695/’17 

ග@ ෙමොෙහොමÃ නව* මහතා,— පළා( සභා හා පළා( පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) 2013 ව	ෂෙ:� i(තලම "සr්Bකෙ:, කs�Yය පාෙN�ය සභාව, 
ෙනොෙරො�ෙචෝෙල� ග�මානය �ළ ළමා උද6ානයB �_14මට අ�ම;ය 
ලබා � ;ෙ<ද;  

 (ii) එෙසේ න�, එබ¢ ළමා උද6ානයB �_1වා ;ෙ<ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙන_ද? 

(ආ) (i) එම කා	යය සඳහා ෙකොපමණ �දලB ලැ� ;ෙ<ද;  

 (ii) එම �දs ලැ� ඇ(ෙ( කා ෙවතද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1697/’17 

ග@ ¡මs ර(නායක මහතා,— *�
 සංෙNශ හා ��ටs යYතල පහzක� 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) U ලංකාව �ළ kයා(මක 3hමට ෙයෝ�තව ;� “ûගs ü” ව6ාපෘ;ය 
ස�බධෙය ûගs සමාගම හා U ලංකා රජය අතර ඇ;කර ග( �*zමB 
ෙහෝ එකඟතා 
ය*sලB ;ෙ<ද; 

 (ii) ෙ� සඳහා ûගs සමාගම ෙතෝරා ගැ}මට රජය Öරණය කළ පදනම කවෙ	ද; 

 (iii) එම ව6ාපෘ;ය සඳහා U ලංකා රජය ලබා�මට එකඟ { හා ලබා� පහzක� 
කවෙ	ද; 

 (iv) එම ව6ාපෘ;ය සඳහා U ලංකා රජයට වැය { �දල ෙකොපමණද; 

 (v) ûගs සමාගම qවගත කළ බැüනය කඩා වැtමට බලපෑ ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (vi) ඒ ��බඳ පhBෂණයB X�කර වා	තාවB ��( කර ;ෙ<ද; 

 (vii) ûගs සමාගම ෙමම ව6ාපෘ;ය අතහැර ඇ; බවට පකාශ කර ;ෙ<ද; 

 (viii) එෙසේ න�, අදාළ �*zම හා එකඟතා කඩ4ම ෙහේ�ෙව ඇ; { ¥ල6මය හා 
අ��( හා� කවෙ	ද; 

 (ix) එම හා�වල වග�ම පැවෙරෙ කාහටද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 

2017 ෙන?වැ�බ මස 25 වැ" ෙසන@රාදා 

වා?ක ���@ අෙABෂා කරන පශ්න 
892/’16 

ග@ MN=ක ප;රණ මහතා,— ස්වෙNශ කට&� අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (3) 

(අ) (i) මැදව�?ය ප £ාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාසෙ:, �ලා ෙවs
ය ග £ාමය ආශ £තිව "* 
ෙගවන “ව� Xංහල” න�, ජන ව	ගය ��බඳව ස��ණයB කර ;ෙ<ද; 

 (ii) උBත ග £ාමයට අමතරව ෙමම ජන ව	ගය �ව(වන ෙවන( ග £ාම �ලධාf 
වස� කවෙ	ද; 

 (iii) &ද සමෙ:� **ධ Âඩාවට ලB{ ෙමම ජනතාව "*ෙගවන ග�මානය_ 
¥
ක අවශ6තා අවම ම�ටමක පව;න බව ��ගෙද; 

 (iv) එම පහzක� ක�න# ලබා �මට �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (v) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i) උBත ජනතාවෙ� ආ	Rක ත((වය ඉහළ නැං4මට �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම ජනතාවෙ� සා�ප £දා�ක උ@මය ආර�ා 3hමට රජය �යවර ෙගන 
;ෙ<ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1228/’16 

ග@ පNම උදයශාත qණෙසේකර මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) මනාරම "සr්Bකෙ: �_ටා ඇ; iරා*ද6ා(මක වYනාකම3 &( 
සථ්ාන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අතf දැනට සංරBෂණ කට&� X�කර� ලබන සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව	ෂවල� ෙව කරන ලද �දs පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එs. t. t. ඊ. තසත්වා� *X *නාශ කරන ලද iරා*ද6ා(මක 
වYනාකම3 &( සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (v) එම *නාශය ��බඳව තBෙසේ@වB කර ඇ(න�, තBෙසේ@ වYනාකම 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (vi) එම *නාශය ස�බධෙය };මය �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (vii) ඉහත Xයsෙල_ම |	ණ වා	තාවB ඉ"fප( කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1421/’16 

ග@ බ�ල qණව	ධන මහතා,— *�
 සංෙNශ හා ��ටs යYතල පහzක� 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය_ අංක 189 ෙයෝජනාවට අ�ව, *ෙශේෂ අර�e සඳහා වන 
සමාගමB (Special Purpose Company) �_ටව� ලැMෙVද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම සමාගම කවෙ	ද;  

 (iii) උBත සමාගෙම_ සාංග#ක සංසථ්ා පතෙය_ සඳහ වන අර�e කවෙ	ද; 

 (iv) එම සමාගෙම_ සාංග#ක ව6වසථ්ාව
ෙය_ පධාන �යමය කවෙ	ද; 

 (v) උBත සමාගෙම_ අධ6Bෂව@ෙ� න� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1647/’17 

ග@ ච#ද * ෙ�Xf මහතා,— පළා( සභා හා පළා( පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා( සභාව *X ඉඩ� ඔAi ලබා�ෙ� වැඩසටහනB "ය( කර 
;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ව(ම ඌව පධාන අමත6ාවරයා එම Üරයට ප(4ෙම අන�@ව 
ෙ� දBවා ලබා � ඇ; ඔAi සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔAi ලබා � ඇ; iNගලයෙ� න�, 
�නය සහ ඔ\ ප"ං? ගාම �ලධාf 
වස� කවෙ	ද; 

 (iv) ෙමම ඉඩ� ඔAi ලබා�මට පළා( සභාව අ�ගමනය කළ කමෙVදය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1730/’17 

ග@ (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— අභ6තර කට&�, වයඹ සංව	ධන හා 
සංස්කෘ;ක කට&� අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ම� ෙයෝජනා කළ පf" තම �*තෙ: සැඳෑ සමය ෙගවන 
කලාක@ව ෙව�ෙව දායක *ශාම වැ1A කමයB ෙ� වන*ට kයා(මක 
වෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා දායක 4 ඇ; කලාක@ව සංඛ6ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) 2016 හා 2017 ව	ෂවල�  රජය ම� ෙ� සඳහා ෙව කළ �දල, එB එB 
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1732/’17 

ග@ ෙස:�Ã අ° සාù	 ම\ලානා මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) උ�@ හා නැෙගන_ර පළා( �ළ �_Y එB එB අධ6ාපන කලාපයට අය( 
�ස
්� පාසs සංඛ6ාව කවෙ	ද; 

 (ii)  ඉසල්ා�, ඉසල්ා� අධ6යනය සහ අරා¡ ඉගැ4� කට&� අ]Bෂණය X� 
කරන සහකාර අධ6ාපන අධ6Bෂව@ෙ� (ඉසල්ා�) න� කවෙ	ද; 

 (iii) සහකාර අධ6ාපන අධ6Bෂව@ (ඉසල්ා�) ෙනොමැ; අධ6ාපන කලාපවල 
න� කවෙ	ද; 

 (iv)  ෙමම කලාපවල ඉහත � *ෂයය ඉගැ4ම අ]Bෂණය 3hෙ� කා	යය 
පවර� ලැබ ඇ; අ]Bෂකව@ ක\@ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i) U ලංකා අධ6ාපන පfපාලන ෙසේවය (*ෙශේෂ කා7ඩය - ඉසල්ා�) සඳහා 
iරAපා� ෙදකB පමණB ගැස� �ෙVදනය �ළ පළ කරන ලද බව(; 

 (ii)  *ෂයමාලාව �ළ ආග#ක අධ6ාපනය අ�වා	ය බව(; 

 (iii) ඉසල්ා� ඉගැ4� කට&� අ]Bෂණය ෙනො3hම, �ස
්� ¤ෂ6යෙ� 
ආග#ක අධ6ාපනය ෙකෙර_ අ_තකර බලපෑමB ඇ; කරන බව(;  

එ�මා දෙන_ද? 

(ඇ) (i) U ලංකා අධ6ාපන පfපාලන ෙසේවෙය_ (*ෙශේෂ කා7ඩය - ඉසල්ා�) ෙසේවක 
සංඛ6ාව වැ� 3hමට �යවර ග� ලබෙද; 

 (ii)  ෙනොඑෙසේ න�, වැඩබලන පදනම මත සහකාර අධ6ාපන අධ6Bෂව@ 
(ඉසල්ා�) ප( 3hමට �යවර ග� ලබෙද; 

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

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1758/’17 

ග@ වාzෙNව නානායBකාර මහතා,— �දs හා ජනමාධ6 අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) U ලාං3කය *X ෙලෝකෙ: **ධ රටවල පව(වාෙගන යන බැං� �e� 
��බඳව පා	
ෙ��ෙV� 2016 Õ
 මස 05 වැ� "න ම*X *ම¬ බව(; 

 (ii) එම පශන්යට අදාළ Xය® ෙතොර�@ ෙසොයා බලා ෙමම සභාවට දවන බවට  
ෙපොෙරො� { බව(; 

එ�මා ��ගෙන_ද? 
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(ආ) (i) පශන්ය අසා ෙ� වන*ට සෑෙහන කාලයB ඉBම ෙගොස ්;Mනද, එයට අදාළ 
���@  ඉ"fප( 3hමට අෙපොෙහොස( 4 ඇ; බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙලෝකෙ: **ධ රටවල U ලාං3කය *X පව(වාෙගන ය� ලබන බැං� 
�e� ��බඳ |	ණ වා	තාවB ලබාගැ}මට රජය, රාජ6 තාrක 
ම�ටෙම kයා කර� ලැMෙVද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1980/’17 

ග@ අ�ර XÃ� ජයර(න මහතා,— MNධශාසන අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) r�ණාමල "සr්Bකෙ:, ;fයාය �_Y ෙලොව පථම ෙබෞNධ ෛචත6ය ෙලස 
සැළෙකන �fහÄ සෑය |ජා Å#ය ෙව�ෙව ෙව කරන ලද ඉඩ� මැ}ම 
අවස කර ;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එ� |ජාÅ#ය පකාශයට ප( 3hම සඳහා { ගැස� �ෙVදනය 
පමාද 4මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට �fහÄ සෑය |ජා Å#ය සඳහා ෙවකර ඇ; ඉඩ� පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) �fහÄ සෑය |ජා Å#ය සංව	ධනය උෙදසා ඔබ අමාත6ාංශය ම� ඉ"fෙ:� 
ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ෙන?වැ�බ මස 27 වැ" ස7දා 

වා?ක ���@ අෙABෂා කරන පශ්න 
685/’16 

ග@ MN=ක ප;රණ මහතා,— ගා�ය ආ	Rක කට&� ��බඳ අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) U ලංකාව �ළ ආහාරය සඳහා ගනා ¡(තර ව	ග ෙමොනවාද; 

 (ii) එම ¡(තරවල වා	�ක අවශ6තාවය ෙව ෙවව දළ වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙන_ද? 

(ආ) (i) U ලංකාව ¡(තර ආනයනය කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ¡(තර ව	ග කවෙ	ද; 

 (iii) 2016 ව	ෂය �ළ ආනයනය කළ ¡(තර පමාණය, ෙව ෙව  වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ¡(තර ආනයනය සඳහා 2016 ව	ෂෙ:� වැය { �දල ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) (i) U ලංකාව ¡(තර අපනයනය කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ¡(තර ව	ග කවෙ	ද; 

 (iii) 2016 ව	ෂය �ළ අපනයනය කළ ¡(තර පමාණය ෙව ෙව  වශෙය 
ෙකොපමණද; 



( 47 ) 

 

 (iv) 2016 ව	ෂෙ:� ¡(තර අපනයනෙය U ලංකාව ලද ආදායම ෙකොපමණද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1229/’16 

ග@ පNම උදයශාත qණෙසේකර මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය "සr්Bකෙ: �_ටා ඇ; iරා*ද6ා(මක වYනාකම3 &( සථ්ාන 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අතf දැනට සංරBෂණ කට&� X�කර� ලබන සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව	ෂවල� ෙව කරන ලද �දs පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එs. t. t. ඊ. තසත්වා� *X *නාශ කරන ලද iරා*ද6ා(මක 
වYනාකම3 &( සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (v) එම *නාශය ��බඳව තBෙසේ@වB කර ඇ(න�, තBෙසේ@ වYනාකම 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (vi) එම *නාශය ස�බධෙය };මය �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (vii) ඉහත Xයsෙල_ම |	ණ වා	තාවB ඉ"fප( කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1422/’16 

ග@ බ�ල qණව	ධන මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 191ට අ�ව, සම්ා� ��ටs ප; කාමර 200 
ආර�භ කළ පාසැsවල න� කවෙ	ද;  

 (ii) 2016 ව	ෂෙ:� ෙමම පං; කාමර 200 සඳහා මහා  භා7ඩාගාරෙය �දාහළ 
�දs පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2017 ව	ෂෙ:� ඉහත දැB{ ප; කාමර 1000 B �	මාණය 3hම සඳහා 
දැනට ෙතෝරාෙගන ඇ; පාසැsවල න� ලැ�ස�්වB ඉ"fප( කරෙද; 

 (iv) දැනට වඩා( ෙහොÔ ��ටs සම්ා� පං; කාමර kයා(මක වන පාසැs 
කවෙ	ද; 

 (v) එම පාසැsවල ෙමම "&e තාBෂ�ක පහzක� සඳහා උපෙNශා(මක සහාය 
ලබා ෙද� ලබන ආයතන කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1648/’17 

ග@ ච#ද * ෙ�Xf මහතා,— �iණතා සංව	ධන හා වෘ(Öය i�e 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ර(මලාන වෘ(Öය i�e *ශව්*ද6ාලෙ: දැනට kයා(මක වන Âඨ සහ 
ෙදපා	තෙ�� කවෙ	ද; 

 (ii) එම එB එB Âඨය ම� පව(ව� ලබන වෘ(Öය i�e පාඨමාලා ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට ෙම_ ෙසේවෙ: �&� අධ6යන හා අනධ6යන ෙසේවක සංඛ6ාව, එB 
එB ෙදපා	තෙ��ව අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 



( 48 ) 

 

 (iv)  ෙමම *ශව්*ද6ාලෙ: පව;න ෙසේවක iරAපා� �ර4මට අමාත6ාංශය ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1786/’17 

ග@ එ�. එ�. එ�. සsමා මහතා,— අ=කරණ අමාත6�#යෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 "න ෙහෝ ඊට ආසන කාල වකවා�ෙV� උ�@ පළාෙ(, 
යාපනය "සr්Bකෙ: �ස
්� *වාහ හා "Bකසාද පනත යටෙ( කට&� 
කර# XY BවාX *�z@ව@ෙ� න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (ii) එම BවාX අ=කරණ කලාප ම� ආවරණය වන ගාම �ලධාf වස� සහ 
පාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාස කවෙ	ද; 

 (iii) එම BවාX අ=කරණ කලාප පකාශයට ප(කරන ලද ගැස� පත අංක හා 
�ෙVදන කවෙ	ද;  

 යන එ�#ය සඳහ කරෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1813/’17 

ග@ (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප;සංස්කරණ 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ)  (i)  ක�තර "සr්Bකෙ: �_Y රජයට අය( ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉඩ�ව
 බ� � ඇ; පමාණය ෙකොපමණද;   

 (iii) එම ඉඩ�, බ�ග( ආයතනය, බ�ග( "නය, බ� කාලය සහ බ� �දල ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

(iv) එම ඉඩ� සඳහා _ඟ බ� ෙග4මට ඇ; ආයතන කවෙ	ද;  

 (v)  එB එB ආයතනෙය ෙග4මට ඇ; _ඟ බ� �දල ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1862/’17 

ග@ එස්. එ�. මfBකා	 මහතා,— මහානගර හා බස්නා_ර සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ා_ර සංව	ධන අමාත6ාංශය *X ක £යිා(මක කර� ලබන  
මහානගර සැලzම (Megapolis Plan) යටෙ( 2017 ව	ෂෙ: Xට ඉ"f ව	ෂ 03 
B දBවා +තාවක ප £ාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාසය සඳහා සැලz� කර ඇ; 
සංව	ධන වැඩසටහ කවෙ	ද; 

 (ii)  දැනටම( ය� වැඩසටහ ආර�භ කර ඇ(න�, ඒවා කවෙ	ද; 

 (iii) ආර�භ 3hමට බලාෙපොෙරො(� වන වැඩසටහ �ශ?්ත වශෙය පට 
ගනා "න වකවා� කවෙ	ද; 

 (iv) ෙ� සඳහා රාජ6 හා ෙපෞNග
ක ආෙයෝජන X� කරෙද; 

 (v) එෙසේ න�, ඒවා ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i) දැනටම( ආර�භ කර ඇ; ෙහෝ ආර�භ 3hමට බලාෙපොෙරො(� වන                 
වැඩසටහ සඳහා ෙව කර ඇ; �දල ෙකොපමණද; 
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 (ii) දැනට වැය කර ඇ; �දල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙ� සඳහා ණය �දs ලබා ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ණය ලබා ගනා ආයතන සහ ණය පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න�, රජය *X ෙව කර ඇ; �දල ෙකොපමණද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1992/’17 

ග@ ම�sවාගන� ;ලකරාජා මහතා,— ක�ක@, වෘ(Öය ස#; සබඳතා හා සබරග� 
සංව	ධන අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) පාෙN�ය වැ*
 සමාග� ව(ම සා¥_ක �*zෙ� kයාපYපාYයට පටහැ�ව 
‘අ\� �ෙරෝව	’ (Out-grower) නමැ; කමයB ව� පfපාලනය �ළ 
kයා(මක කර# XYන බව එ�මා දෙද? 

 (ii)  එෙසේ න�, ඉහත (අ)_ සඳහ කමය kයා(මක වන පෙN�ය වැ*
 සමාග� 
කවෙ	ද; 

 (iii) ඒවා };යට යට(ව ෙහෝ සා¥_ක �*zමට එකඟව kයා(මක වෙද; 

 (iv)  අනාගතෙ:� ‘අ\� �ෙරෝව	’ කමය අමාත6ාංශය ම� kයා(මක 
කරෙද;  

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ෙන?වැ�බ මස 28 වැ" අඟහ3වාදා 

වා?ක ���@ අෙABෂා කරන පශ්න 
686/’16 

ග@ MN=ක ප;රණ මහතා,— };ය හා සාමය සහ දB�ණ සංව	ධන  
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) රහs ෙතදස ් #ත(ව සංසදය *X මාතර, ෙකො1ෙVෙගොඩ ෙවළඳ Öරෙ: 
ඉ"කරන ලද ළමා උද6ානෙ: උපකරණ 2013.03.07 වැ� "න රාrෙ: 
අ�@දව ඇ; බව(; 

 (ii) ෙමෙතB එම උපකරණ ෙසොයාෙගන ෙනොමැ; බව(;  

එ�මා දෙන_ද? 

(ආ) (i) ෙමම X�4මට අදාළ පhBෂණයB X� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එ_ ව	තමාන පග;ය ක වෙ	ද; 

 (iii) පhBෂණ ක�න� 3hමට කට&� කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1230/’16 

ග@ පNම උදයශාත qණෙසේකර මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 3
ෙනො�?ය "සr්Bකෙ: �_ටා ඇ; iරා*ද6ා(මක වYනාකම3 &( 
සථ්ාන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 
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 (ii) එම සථ්ාන අතf දැනට සංරBෂණ කට&� X�කර� ලබන සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව	ෂවල� ෙව කරන ලද �දs පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එs. t. t. ඊ. තසත්වා� *X *නාශ කරන ලද iරා*ද6ා(මක 
වYනාකම3 &( සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (v) එම *නාශය ��බඳව තBෙසේ@වB කර ඇ(න�, තBෙසේ@ වYනාකම 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (vi) එම *නාශය ස�බධෙය };මය �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (vii) ඉහත Xයsෙල_ම |	ණ වා	තාවB ඉ"fප( කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1423/’16 

ග@ බ�ල qණව	ධන මහතා,— *�
 සංෙNශ හා ��ටs යYතල පහzක� 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) උසස ් ��ටsකරණ වැඩසටහ kයා(මක 3hම සඳහා 2016 අයවැෙය_ 
අංක193 ෙයෝජනාවට අ�ව ෙවකළ @�යs #
යන 10,000ක ¥ල6 
ප;පානදය 2016 ව	ෂය �ළ� උපෙයෝජනය කළ ආකාරය ඉ"fප( 
කරෙද; 

 (ii) උBත අයවැය ෙයෝජනාෙව ප;ලාභ _#කරග( තැනැ(ත ෙහෝ 
ආයතනවල නාමෙsඛනයB හා ලබාග( ¥ල6 ප;පාදන පමාණය ��බඳ 
*සත්ර වා	තාවB ඉ"fප( කරෙද; 

 (iii) 2016 අයවැය ෙව3hම { @�යs #
යන 10,000 ක �ද
 වැය කළ 
ෙනොහැ3{ �දs පමාණය, 2017 ව	ෂෙ:� උපෙයෝජනය කර ග� 
ලබෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1649/’17 

ග@ ච#ද * ෙ�Xf මහතා,— ගා�ය ආ	Rක කට&� ��බඳ අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) 2010 ව	ෂෙ: Xට ෙ� දBවා යල හා මහ කනවල,  

 (i) 4 අසව්ැන; 

 (ii) 4 �ෂප්ාදනෙය, 4 අෙල* ම7ඩලය #ල� ග( 4 පමාණය; 

 (iii) 4 අෙළ* ම7ඩලෙය සහs ෙමෝs _#යට 4 *�ණා ;ෙ< න�, එම 4 
#ල� ග( iNගලයෙ� න� හා 4 3ෙලෝවක *�e� #ල; 

 එB එB ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන_ද? 

(ආ) දැනට 4 අෙල* ම7ඩලය ආරB�ත ෙතොගයB ෙලස පව(වාෙගන ය� ලබන 4 
ෙතොග පමාණය ෙකොපමණද යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1794/’17 

ග@ එ�. එ�. එ�. සsමා මහතා,— ස්වෙNශ කට&� අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 "න ෙහෝ ඊට ආසන කාල වකවා�ෙV� උ�@ පළාෙ(, 
යාපනය "සr්Bකෙ: �ස
්� *වාහ හා "Bකසාද පනත යටෙ( කට&� 
කර# XY �ස
්� *වාහ ෙර�සට්ා	ව@ෙ� න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (ii) එම *වාහ ෙර�සට්ා	 ෙකො�ඨාස ම� ආවරණය වන ගාම �ලධාf වස� සහ 
පාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාස ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ෙර�සට්ා	 ෙකො�ඨාස පකාශයට ප(කරන ලද ගැස� පත අංක හා 
�ෙVදන සභාගත කරෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1863/’17 

ග@ එස්. එ�. මfBකා	 මහතා,— මහානගර හා බස්නා_ර සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ා_ර සංව	ධන අමාත6ාංශය *X ක £යිා(මක කර� ලබන  
මහානගර සැලzම (Megapolis Plan) යටෙ( 2017 ව	ෂෙ: Xට ඉ"f ව	ෂ 03 
B දBවා ෙකොෙලොනාව ප £ාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාසය සඳහා සැලz� කර 
ඇ; සංව	ධන වැඩසටහ කවෙ	ද; 

 (ii)  දැනටම( ය� වැඩසටහ ආර�භ කර ඇ(න�, ඒවා කවෙ	ද; 

 (iii) ආර�භ 3hමට බලාෙපොෙරො(� වන වැඩසටහ �ශ?්ත වශෙය පට 
ගනා "න වකවා� කවෙ	ද; 

 (iv) ෙ� සඳහා රාජ6 හා ෙපෞNග
ක ආෙයෝජන X� කරෙද; 
 (v) එෙසේ න�, ඒවා ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i) දැනටම( ආර�භ කර ඇ; ෙහෝ ආර�භ 3hමට බලාෙපොෙරො(� වන                 
වැඩසටහ සඳහා ෙව කර ඇ; �දල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ; �දල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙ� සඳහා ණය �දs ලබා ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ණය ලබා ගනා ආයතන සහ ණය පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න�, රජය *X ෙව කර ඇ; �දල ෙකොපමණද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1957/’17 

ග@ කනක ෙහේර( මහතා,— *ෙNශ ±3යා අමාත6�#යෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ)  (i) �ඩා ද@ව XYන U ලාං3ක කාතාවට, ගෘහ ෙසේවය සඳහා *ෙදස ්
ගත4මට අවසර ලබා� ;� වයස ්+මාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2017/01/16 "නැ; ප\s පz¡� වා	තා ලබා �ෙ� චකෙsඛය අ�ව, එම 
වයස ්+මාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත චකෙsඛය අ�ව ෙ� සඳහා සව්ා# i@ෂයාෙ� අවසරය ලබාගැ}ෙ� 
අවශ6තාවය ඉව( කර ;ෙ<ද; 
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 (iv) ඉහත චකෙsඛය අ�ව අනාරB�ත හා ආබා=ත ද@ව XYන කාතාවට 
*ෙදස ් ගෘහෙසේවයට යාමට හැ3යාව ලැ�ම එම ද@වෙ� ආරBෂාවට 
ත	ජනයB ෙනොවෙද; 

 යන එ�#ය ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1993/’17 

ග@ ඉ. චාsස් �	මලනාද මහතා,— æඩා අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ:� æඩා අමාත6ාංශය ම� මනාරම "සr්Bකෙ:, 
i����@Ai, උAiB�ල� - අsපතා, කfසs, තෛල�මනාරම හා 
කා�ටාසප්(;f යන æඩාංගණ සඳහා @�යs #
යනය බැ� �දs 
ෙවකර ;ෙ<ද; 

   (ii) 2016 ව	ෂෙ:� æඩාංගණ සඳහා �දs ෙව3hෙ�� මනාරම අs අසා	 
මහා *ද6ාල æඩාංගණයට @�යs #
යන ෙදකB, මනාරම 
එ@Bකල��Y මහා *ද6ාල æඩාංගණයට @�යs #
යන �නB, 
කා�ටාසප්(;f æඩාංගණයට @�යs #
යනයB වශෙය ෙව කර 
;ෙ<ද; 

 (iii) 2017 ව	ෂෙ:� æඩාංගණ සඳහා �දs ෙව3hෙ��, මනාරම 
එ@Bකල��Y පාසැෙs æඩාංගණය සඳහා @�යs #
යන 05B ෙව 
3hෙ� පදනම කවෙ	ද; 

 (iv) ෙමම �දs ෙව3h� එBතරා ජන ව	ගයකට පමණB වාXදායක වන 
ආකාරෙය X� කර ඇ; බව ��ගෙද; 

 (v) එෙසේ න�, අනාගතෙ:� ෙමෙසේ ප�ගාùව X� කර� ලබන �දs ෙව3h� 
නව(වා සැමට සමානව �දs ෙව 3hමට කට&� කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ෙන?වැ�බ මස 29 වැ" බදාදා 

වා?ක ���@ අෙABෂා කරන පශ්න 
687/’16 

ග@ MN=ක ප;රණ මහතා,— };ය හා සාමය සහ දB�ණ සංව	ධන  
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) U ලංකා ෙපො
ස ් ෙදපා	තෙ��ව ස�ව පව;න අබ
 වාහන ��බඳ 
සංගණනයB කර ;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම වාහනවල �� වYනාකම ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, සංගණනයB X� කරෙද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;   

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i) ෙපො
ස ් ෙදපා	තෙ��ව ස� අබ
 වාහන අවස වරට ෙවෙNX කළ 
"නය කවෙ	ද; 

 (ii) එම ෙවෙNXෙය ලැ� ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) නැවත ෙවෙNXයB X� කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1231/’16 

ග@ පNම උදයශාත qණෙසේකර මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) වV�යාව "සr්Bකෙ: �_ටා ඇ; iරා*ද6ා(මක වYනාකම3 &( සථ්ාන 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අතf දැනට සංරBෂණ කට&� X�කර� ලබන සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව	ෂවල� ෙව කරන ලද �දs පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එs. t. t. ඊ. තසත්වා� *X *නාශ කරන ලද iරා*ද6ා(මක 
වYනාකම3 &( සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (v) එම *නාශය ��බඳව තBෙසේ@වB කර ඇ(න�, තBෙසේ@ වYනාකම 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (vi) එම *නාශය ස�බධෙය };මය �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (vii) ඉහත Xයsෙල_ම |	ණ වා	තාවB ඉ"fප( කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1425/’16 

ග@ බ�ල qණව	ධන මහතා,— සංව	ධන උපායමා	ග හා ජාත6තර ෙවළඳ 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය_ අංක 200 ෙයෝජනාවට අ�ව අපනයන සැකz� කලාප 
න4කරණය සඳහා අ�ගමනය කළ kයාමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii) අප රෙට_ දැනට kයා(මක අපනයන සැකz� කලාපය_ පග;ය කවෙ	ද; 

 (iii) නව අපනයන සැකz� කලාප ඇරÇම  සඳහා U ලංකා ආෙයෝජන ම7ඩලය 
මැ"හ( 4 XYෙද; 

 (iv) ව	ෂ 2000 Xට 2016 දBවා U ලංකා ආෙයෝජන ම7ඩලෙය_ කා	ය සාධනය 
කවෙ	ද; 

 (v) U ලංකා ආෙයෝජන ම7ඩලෙය_ අධ6Bෂව@ ක\@ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1650/’17 

ග@ ච#ද * ෙ�Xf මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) පz�ය දා පැවැ({ *�හsප; ෙසේවෙ: III වැ� පං;යට බඳවා ගැ}ෙ� 
*භාගෙය සම( { �fස අතf *ෙNශ i�eව සඳහා ෙතෝරාග( සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) *ෙNශ i�eව සඳහා බඳවා ග( අයෙ� න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) *ෙNශ i�eව සඳහා ෙතෝරා ගැ}ෙ�� අ�ගමනය කළ කමෙVදය කවෙ	ද; 

 (iv) *ශාල *යදමB දරා *භාග පව(වා, i�eවB ලබා� ෙමම �fස ෙමෙතB 
*=ම( ෙලස පළා( සභා ම� සථ්ානගත කර ෙනොමැ; බව දෙද;  

 (v) ෙමම ගැට®ව *ස¯මට �යවර ගෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1795/’17 

ග@ එ�. එ�. එ�. සsමා මහතා,— සව්ෙNශ කට&� අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 "න ෙහෝ ඊට ආසන කාල වකවා�ෙV� උ�@ පළාෙ(, 
වV�යාව "සr්Bකෙ: �ස
්� *වාහ හා "Bකසාද පනත යටෙ( කට&� 
කර# XY �ස
්� *වාහ ෙර�සට්ා	ව@ෙ� න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (ii) එම *වාහ ෙර�සට්ා	 ෙකො�ඨාස ම� ආවරණය වන ගාම �ලධාf වස� සහ 
පාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාස ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ෙර�සට්ා	 ෙකො�ඨාස පකාශයට ප(කරන ලද ගැස� පත අංක හා 
�ෙVදන සභාගත කරෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1953/’17 

ග@ වාzෙNව නානායBකාර මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2007 ව	ෂෙ:� සබරග�ව *ශව්*ද6ාලය සඳහා ෛවද6 ÂඨයB ආර�භ 
3hමට ෙයෝජනා කර, ව	ෂ 2010 � ර(නiර මහ ෙරෝහලට ස�බධකර 
උපා= පාඨමාලා 3B යටෙ( Xz 125B බඳවාගැ}මට සැලz� සකස ්
කළ බව  ��ගෙද;  

 (ii) ඒ අ�ව, ෛවද6 උපා=ය සඳහා Xz 75B ද, ෙහද උපා=ය සඳහා Xz 25B 
සහ පf|රක ෛවද6 උපා=යට Xz 25B ෙලස බඳවාගැ}මට �ය#තව 
;� බව දෙද; 

 (iii) ෙ� සඳහා ර(නiර මහ ෙරෝහල අසල *ශව්*ද6ාලය ස�ව අBකර 21ක 
ඉඩමBද ඇ; බව දෙද; 

 (iv) එම සැලz� සකස ් කර ව	ෂ 7B ගත4 ඇත(, ෙ� දBවා සබරග�ව             
*ශව්*ද6ාලෙ: ෛවද6 Âඨය ආර�භ කර ෙනොමැ; බව ��ගෙද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෛවද6 අධ6ාපනය ස�බධව Öරණා(මක සාක�ඡාවB රට �ළ ඇ; 4 ;ෙබන 
ෙ� ෙමොෙහොෙ( ව	ෂ ගණනාවB අතපz 4 ඇ; සබරග�ව *ශව්*ද6ාලෙ: ෛවද6 
Âඨය වහාම ආර�භ 3hමට �යවර ගෙද යන( එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1996/’17 

ග@ ¡මs ර(නායක මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප(; හා ආ	Rක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) අsලස ්ෙහෝ Úෂණ ෙචෝදනා *ම	ශන ෙකො#ෂ සභාවට 2014 Xට 2017 ව	ෂෙ: 
Õ� මස 30 දBවා ලැMe පැ#�
 සංඛ6ාව, ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ කරෙන_ද? 

(ආ) 2014 Xට 2017 Õ� මස 30 දBවා, 

 (i) *භාග කර අවස කර ඇ;, *භාග කර# පව;න සහ *භාග 3hම ආර�භ 
ෙනොකළ පැ#�
 සංඛ6ාව;   

 (ii) අ=කරණය_ න� පවරා ඇ; පැ#�
 සංඛ6ාව;  

 (iii) න� පැවhමට ෙහෝ };ප; උපෙදස ්සඳහා ෙයො�කර ඇ; පැ#�
 සංඛ6ාව; 

 (iv) ෙ� වනෙතB };ප; උපෙදස ්ෙනොලැMe පැ#�
 සංඛ6ාව; 



( 55 ) 

 

 (v) පවරා ඇ; න�ව
 ෙNශපාලනඥය හා ස�බධ න� සංඛ6ාව; 

 එB එB ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන( එ�මා සඳහ 
කරෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2074/’17 

ග@ ඩ�ලස් ෙNවානද මහතා,— බධනාගාර ප;සංස්කරණ, iන@(ථාපන, නැවත 
ප"ං? 3hම හා _� ආග#ක කට&� අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 2008 ව	ෂෙ:� r�ණාමලය, 3�යා පාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාසෙ:, 
ව�ටම� හා �වරං�ල� ග�මානවල ප\s 15කට වැ� සංඛ6ාවB නැවත 
ප"ං? කරන ලද බව(; 

 (ii) එතැ පට ෙමම ජනතාව �වාස ෙහෝ ෙවන( 3X� ¥
ක පහzකමB 
ෙනොමැ;ව, ෙබොෙහෝ �ෂක්රතාවයට ප(ව XYන බව(; 

එ�මා දෙන_ද? 

(ආ) (i) එම ජනතාවට අවශ6 �වාස සහ ෙවන( ¥
ක පහzක� ලබා�මට කට&� 
කරෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ෙන?වැ�බ මස 30 වැ" Bහස්පC�දා 

වා?ක ���@ අෙABෂා කරන පශ්න 
688/’16 

ග@ MN=ක ප;රණ මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ජන¾ය පාසs අතර පව(වන වා	�ක මහා kක� තරඟ සඳහා ¡ය	 සමාග� 
අ�ගහය දBවන බව(; 

 (ii) එම තරඟ පැවැ(ෙවන අතර�ර ¡ය	 සමාග� තම පචාරක කට&� X� කරන 
බව(; 

 (iii) ෙ� හරහා පාසs Xz ම(දව6 භා*තයට ෙපළෙඹන බව(;   

එ�මා ��ගෙන_ද? 

(ආ) (i) පාසs අතර පව(ව� ලබන වා	�ක මහා kක� තරඟ සඳහා අ�ගාහකය 
ෙසොයා ගැ}ෙ�� අ�ගමනය කළ &� කමෙVද හා �	ණායක අමාත6ාංශය 
*X �	ෙNශ කර ;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම කමෙVද හා �	ණායක කවෙ	ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ සඳහා කමෙVද හා �	ණායක �	ෙNශ 3hමට කට&� 
කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) (i) ෙමම kක� තරඟ ආaතව ම(දව6 පචාරණ කට&� X� 3hම නතර 3hම 
සඳහා kයාමා	ග ගෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, ඒවා කවෙ	ද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1982/’17 

ග@ කනක ෙහේර( මහතා,— �iණතා සංව	ධන හා වෘ(Öය i�e අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) පz�ය වසර ෙදක �ළ i�e කර ඇ; ආ��කය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඉ"3h� සහ කා	#ක අංශය සඳහා i�eව ලබා� ඇ; ආ��කය සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පමාණෙය ±3යාගත කර ඇ; සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iv)  පz�ය වසර ෙදක �ළ කා	#ක අංශෙ: හා ඉ"3h� අංශෙ: i�eව ලැ� 
සංඛ6ාව ශම බලකාෙ: ඉs®මට පමාණව(ද; 

 (v)  ෙනොඑෙසේ න�, බඳවා ගනා ආ��කය සංඛ6ාව වැ� 3hමට �යවර 
ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1999/’17 

ග@ ¡මs ර(නායක මහතා,— ක�ක@, වෘ(Öය ස#; සබඳතා හා සබරග� 
සංව	ධන අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ක�ක@, වෘ(Öය ස#; සබඳතා හා සබරග� සංව	ධන අමාත6වරයාෙ� 
අමාත6 කා	යාලවල 
�නය කවෙ	ද; 

 (ii) එම කා	යාල ෙව�ෙව �° ෙහෝ බ� ෙගවෙ න�, එම මාXක �°/බ� 
�දල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 ව	ෂෙ: Xට 2017 ව	ෂෙ: ෙ� දBවා ෙගවා ඇ; �� �°/බ� �දල 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) (i) අමාත6වරයාෙ� ෙපෞNග
ක කා	ය ම7ඩලෙ: �ලධාf සංඛ6ාව; 

 (ii) එම ෙපෞNග
ක කා	ය ම7ඩලය සඳහා ෙවකර ඇ; වාහන සංඛ6ාව; 

 (iii) අමාත6වරයා සඳහා ෙවකර ඇ; වාහන සංඛ6ාව; 

 එB එB අමාත6ාංශය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන( එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2075/’17 

ග@ ඩ�ලස ්ෙNවානද මහතා,— නගර සැලz� හා ජල ස�පාදන අමාත6�මාෙග 
ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය මහ නගර සභා බලපෙNශය �ළ අපදව6 බැහැර 3hෙ� ව6ාපෘ;යB, 
නගර සැලz� හා ජල ස�පාදන  අමාත6ාංශ වැඩසටහ යටෙ( kයා(මක 
�hමට සැලz�කර ;Mෙද; 

 (ii) ඉහත ව6ාපෘ;ය සඳහා සැලz� හා ව6ාපෘ;යට අදාළ ෙටඩ	 කට&� 
ස�පාදනය කර ;ෙ<ද; 

 (iii) ඒ අ�ව, ෙමම ව6ාපෘ;ය සඳහා �දs ලබා�මට පංශ ඒජX ආයතනය 
ඉ"fප( 4 XYෙද; 

  (iv) ෙමම ව6ාපෘ;ෙ: ව(ම ත((වය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2119/’17 

ග@ ජයත සමර4ර මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප(; හා ආ	Rක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) 2015.01.09 "නට සහ 2017.06.30 "නට, 

 (i) යාපනය "සr්Bකෙ: සථ්ා�ත කර ;� U ලංකා qව හ�දා කඳ\@ සංඛ6ාව; 

 (ii) එම කඳ\@වලට අ�&Bතව ෙසේවය කළ �� �ලධාf හා ෙසබ� 
සංඛ6ාව; 

 (iii) එB එB කඳ\ෙර_ නම, �_ටා ;� පාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාසය සහ 
අ�&Bතව XY �ලධාf සහ ෙසබ� සංඛ6ාව;  

ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) 2015.01.09 "න Xට 2017.06.30 දBවා යාපනය "සr්Bක ෙය, 

 (i) ඉව( කර ඇ; qව හ�දා කඳ\@ සංඛ6ාව;  

 (ii) qව හ�දා කඳ\@ව
 ඉව( කර ඇ; �ලධාf හා ෙසබ� සංඛ6ාව;  

ෙකොපමණද යන එ�මා සඳහ කරෙන_ද? 

(ඇ) යාපනය "සr්Bකෙය qව හ�දා කඳ\@ හා ඒවාෙ: ෙසේවෙ: �&� �ලධාf 
හා ෙසබ� ඉව( 3hම ජා;ක ආරBෂාවට බලව( ත	ජනයB බව ��ගෙද 
යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2124/’17 

ග@ මයත "සානායක මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ෙත( කලාපෙ: �Ê@ iර4ම U ලංකාෙV ආහාර �ෂප්ාදනය අ�4මට 
ෙමම, පාfසfක ගැට®වකටද ෙහේ� 4 ඇ; බව දෙද; 

 (ii) iර �Ê@ අසව්ැN�ම ��බඳව kයා(මකවන ෙයෝජනා කවෙ	ද; 

 (iii) 4 වගාෙව ෙගො*යා ඉව( 4මට බලපාන ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iv) ඒ සඳහා ලබාෙදන *ස¢� කවෙ	ද; 

 (v) �Ê@ වගා 3hෙ� කා	ය කර4ම සඳහා අමාත6ාංශය යටෙ( පාෙN�ය හා 
ගා�ය ම�ට# XYන �ලධාf සංඛ6ාව ෙකොපමණද;  

 (vi) එම �ලධාf ක\@ද; 

 (vii) මෑතක� ගමකට, කාතාව 20 බැ� { ෙගො* සං*ධානයB �_14ම 
ම� iර �Ê@ වගා 3hෙ� කා	යය ඉ1වෙද; 

 (viii) නව කෘ�කා	#ක ප;ප(;ය �ළ iර �Ê@ වගා3hෙ� වැඩ��ෙවළB 
;ෙ<ද; 

 (ix) පාෙN�ය ම�ටෙ� කෘ�කා	#ක ප;ප(; සා	ථක කර ගැ}ම සඳහා එB 
ෙගො*ජන සංව	ධන මධ6සථ්ානයකට උපා=ධාf XVෙදනා බැ� බඳවා 
ගැ}ෙම අෙAB�ත පරමා	ථය ඉ1 4 ;ෙ<ද; 

  (x) උපා=ධාf ෙවත පවරා ඇ; රාජකාf කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2126/’17 

ග@ ආනද අ®(ගමෙ� මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර "සr්Bකෙ:, ගඟ ඉහළ ෙගො*ජන බලපෙNශෙ:, �fඋsල 
*හාරසථ්ානයට අය( ජ�Mගහ�ලෙද�ය නැම; �Êර �X අවසරය3 
ෙතොරව iරවා ෙපෞNග
ක මා	ගයB ඉ"කර ඇ; බව(; 

 (ii) ෙ� සඳහා êඨ ෙsඛන සකස ්3hමට රජ ෙ: �දs *යද� කර ඇ; බව(; 

 (iii) ඉහත මා	ගය ඉ"කර ඇ(ෙ( කෘ�ක	ම ප	ෙ:ෂණ �ෂප්ාදන 
සහයකවරෙය�ෙ� �වසB සඳහා පෙVශ මා	ගයB වශෙය බව(; 

 (iv) ඉහත මා	ගෙ: ආර�භක ෙකොටසද අනවසර ෙලස ඉ"කර ඇ; බව(; 

 (v) ෙමම සථ්ානෙ: අ�පාරB ෙහෝ ෙනො;M� බව(; පාෙN�ය සභාවට අය( 
ෙනොවන බව(; 

එ�මා දෙන_ද? 

(ආ) මහජන �දs අවභා*තා කරන ෙමවැ� �ලධාf ස�බධෙය ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2168/’17 

ග@ ෙශහා ෙසේමXංහ මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප(; හා ආ	Rක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇ+මට,— (1) 

(අ) අ�රාධiර "සr්Bකෙ:, මැදව�?ය පාෙN�ය ෙsක� ෙකො�ඨාසෙ:, අංක 43 
පෙබෝධාගම ගාම �ලධාh වසෙ�, නාවB�ලම ග�මානෙ: ගs ඇඹ@�හලB 
ආර�භ 3hමට අවසර ලබා � ;ෙ<ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ආ) එෙසේ න�,  

 (i) ගs ඇඹ@�හෙs බලපත අංකය හා එය ��( කළ "නය; 

 (ii) අය�� කළ iNගලයාෙ� නම සහ අය�� කළ "නය; 

 (iii) එම බලපතය ��( 3hමට පfසර වා	තාවB ලබාෙගන ;ෙ<ද;  

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද?  

(ඇ) (i) ෙමම ගs ඇඹ@�හල ආර�භ 3hමට ෙපර ජනතා අදහස ්*මXsලට ලB කර 
;ෙ<ද; 

 (ii) එ� ඇඹ@�හල ස�බධෙය ජනතා *ෙරෝධය පැන නැ� ඇ; බව 
දෙද;  

 (iii) ෙමම ඇඹ@�හල ආර�භ 3hෙම පෙNශෙ: ජනතාවට X�*ය හැ3 
ෙසෞඛ6 හා පාfසfක ගැට® *ස¯මට කට&� කරෙද; 

 යන තව�රට( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන_ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 


