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අංක 7(6).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 7 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2017 ඔ+ෙත,බ මස 20 වැ" 0#රාදා 

2017 ෙන1වැ�බ මස 07 වැ" අඟහ3වාදා 

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

පළා( පාලන ආයතන (,ෙශේෂ ,0,ධාන) පන( ෙක3�පත — ෙදවැ�වර 5ය6ම. 
(අමාත8 ම9ඩලෙ; අ�ම<ය දවා <ෙ=.) 

* 
වරාය හා නා,ක කට&� අමාත8�මා,— ෙවළඳ නැ? පනත යටෙ( �ෙයෝග,—

1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැ? පනෙ( 126 සහ 321 වග< යටෙ( �IJ 
යාතාකLව MIN 5Oෙ�, සහ<ක 5Oෙ� සහ �රකාවෙලP ෙය�ෙ� ප#< 
ස�බධෙය වරාය හා නා,ක කට&� අමාත8වරයා ,R සාදන ලJව, 2017 මැT 
08 "නැ<  අංක 2018/3 දරන අ< ,ෙශේෂ ගැසW පතය මX සංෙශෝ0ත, 2016 
ඔZෙතෝබ	 04 "නැ< අංක 1987/19 දරන අ< ,ෙශේෂ ගැසW පතෙ;  පළ කර� ලැබ, 
2017.10.17 "න ඉ"]ප( කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය.  

(අමාත8 ම9ඩලෙ; අ�ම<ය දවා <ෙ=.) 
 

 

* සල#ෙණ� හ7�ව8 ලබ�ෙ� ආ:;ෙ� කට=� ය. 

 

2017 ෙන1වැ�බ මස 16 වැ" >හස්ප?�දා 

වා^ක ���L අෙ_Zෂා කරන පශ්න 
1687/’17 

ගL ඩbලස් ෙcවානද මහතා,— අධ8ාපන අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (2) 

(අ) (i) නැෙගනPර පළාෙ( පාසg 331ක ,Jහgප<වL ෙනොමැ< බව(; 
වැඩබලන ,Jහgප<වL ෙලස 252 ෙදෙනj කට&� කරන බව(; 

 (ii) ෙමම වැඩබලන ,Jහgප<වL, k ලංකා ,Jහgප< ෙශේmයට 
අත	ගහණය කරන ෙලස ඉgp� ඉ"]ප(ෙකොට ඇ< බව(; 

 (iii) පWq]_M අධ8ාපන කලාපෙ;, ෙපෝරrs_ප(�ව ෙකොWඨාසෙ; 1 ඒ සහ v 
ෙශේmෙ; පාසg ෙනොමැ< බව(; 

 (iv) එම ෙකොWඨාසෙ; ගmතය හා ,ද8ාව ,ෂයය ඉගැ6ම සඳහා xL 
PඟයZද පව<න බව(;  

එ�මා දෙනPද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ පාසg 331 සඳහා ,Jහgප<වL ප(5Oමට ෙගන ඇ< �යවර 
කවෙ	ද; 

 (ii) වැඩබලන ,Jහgප<වL 252 ෙදනාෙb ත((වය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙපෝරrs_ප(�ව ෙකොWඨාසයට 1 ඒ සහ v ෙශේmෙ; පාසලZ ලබා"ය 
 හැ5ද; 



( 2 ) 

 

 (iv) ගmතය හා ,ද8ාව ,ෂයය සඳහා { xL Pඟය �ය6මට ෙගන ඇ<  �යවර 
කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
2121/’17 

ගL ජයත සමර6ර මහතා,— අගාමාත8�මා සහ ජා<ක ප<ප(< හා ආ	|ක 
කට&� අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) 2015.01.09 "නට සහ 2017.06.30 "නට, 

 (i) යාපනය "ස}්Zකෙ; සථ්ා�ත කර <� k ලංකා &ද හ�දා කඳsL සංඛ8ාව; 

 (ii)  එම කඳsLවලට අ�&Zතව ෙසේවය කළ �� �ලධා] සංඛ8ාව හා 
ෙසබ� සංඛ8ාව; 

 (iii) එZ එZ කඳsෙරP නම, �Pටා <� පාෙc�ය ෙgක� ෙකොWඨාසය සහ 
අ�&Zතව Rq �ලධා] සහ ෙසබ� සංඛ8ාව;  

ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ආ) 2015.01.09 "න Rට 2017.06.30 "න දZවා යාපනය "ස}්Zක ෙය, 

 (i) ඉව( කර ඇ< &ද හ�දා කඳsL සංඛ8ාව;  

 (ii) &ද හ�දා කඳsLව
 ඉව( කර ඇ< �ලධා] හා ෙසබ� සංඛ8ාව;  

 ෙකොපමණද යන එ�මා සඳහ කරෙනPද? 

(ඇ) යාපනය "ස}්Zකෙය &ද හ�දා කඳsL, ඒවාෙ; ෙසේවෙ; �&� �ලධා] සහ 
ෙසබ� ඉව( 5Oම ජා<ක ආරZෂාව ෙකෙරP සෘණා(මකව බලපෑ හැ5 බව 
��ගෙද යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2125/’17 

ගL ඉ. චාgස් �	මලනාද මහතා,— උසස් අධ8ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙ; මා	� මස මනාරම "ස}්Zකෙ; ආර�භ කළ k ලංකා ,වෘත 
,ශව්,ද8ාලෙ; අධ8යන මධ8සථ්ානය (Study Centre)  ෙ� දZවා 
තාවකා
ක ෙගොඩනැ�gලක �යා(මක ෙව# පව<න බව(;  

 (ii) ස�්ර ෙගොඩනැ�gලZ ඉ"5Oම සඳහා ඉඩමZ ෙව කර ඇත(, ෙ� දZවා 
ඉ"5O� කට&� ආර�භ කර ෙනොමැ< බව(; 

 (iii) 2017.06.20 "න ඉ"5O� කට&� RJ 5Oම සඳහා ප<පාදන ෙව කරන  
ෙම ම,R 
�ත ඉgpමZ RJ කළ බව(; 

 (iv) උ�L පළාෙ(, වs�යාව, �ල<?, යාපනය හා 5
ෙනො�^ය යන "ස}්Zක 
හතර �ළ ,වෘත ,ශව්,ද8ාලෙ; පාෙc�ය මධ8සථ්ාන/ අධ8යන මධ8ස්ථාන 
සඳහා ස|්ර ෙගොඩනැ�
 <ෙබන න�(, මනාරම "ස}්Zකය සඳහා 
පමණZ ස|්ර ෙගොඩනැ�gලZ ෙනොමැ< බව(; 

එ�මා දෙනPද ?    

(ආ) ඉ"]ෙ;� RJ කර� ලබන �දg ෙව5O�වල�, දැනට මනාරම "ස්}Zකෙ; 
තාවකා
ක ෙගොඩනැ�gලක �යා(මක වන ,වෘත ,ශව්,ද8ාලෙ; අධ8යන 
මධ8සථ්ානය සඳහා ස|්ර ෙගොඩනැ�gලZ ඉ"5Oමට ඔබ අමාත8ාංශෙය ප<පාදන 
ෙව 5Oමට �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 3 ) 

 

2188/’17 

ගL පසන රණ�ංග මහතා,— අධ8ාපන අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) 2017 ව	ෂෙ;� #�වෙගොඩ අධ8ාපන ෙකොWඨාසෙ; පාසgවල නව 
ෙගොඩනැ�
 ඉ"5Oම සඳහා ප<පාදන ෙවකර <ෙ=ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, නව ෙගොඩනැ�
 ඉ"5Oමට සැල�� කර ඇ< පාසg හා ඊට අදාළ 
�දල ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) #�වෙගොඩ අධ8ාපන ෙකොWඨාසෙ; පාසgවල අඩZ �මකළ ෙගොඩනැ�
 
<ෙ=ද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම පාසg හා අදාළ ෙගොඩනැ�
 ��බඳ ,සත්රයZ ඉ"]ප( 
කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ආ) (i)  #�/ෙම( ,ජය ආද	ශ පාසල න# නව පාසලZ #�වෙගොඩ අධ8ාපන 
ෙකොWඨාසෙ; අ�< ඉ"5Oමට සැල�� කර <ෙ=ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ෙවකර ඇ< �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) 6 Rට 13 ෙශේmය දZවා ප< පැවැ(ෙවන පාසලZ ඉ"5Oම සඳහා ෙමම 
ප<පාදන පමාණව(ද; 

 (iv) ෙමම පාසෙg ඉ"5O� කට&� අවස 5Oමට අෙ_Zෂා කර� ලබන කාලය 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඒ සඳහා ප<පාදන ෙව 5Oමට අෙ_Zෂා කරන ආකාරය  කවෙ	ද; 

 යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2194/’17 

ගL ,මල6ර "සානායක මහතා,— �දg හා ජනමාධ8 අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) 2006 අංක 27 දරන J�ෙකොළ හා මධ8සාර ��බඳ ජා<ක අ0කා]ය පනතට අ�ව 
ම(පැ හා J�පානය 5Oෙ� ද	ශන ඇ�ළ( ෙට
නාට8, ^තපට ෙහෝ දැ6� 
පචාරය තහන� බව එ�මා දෙනPද? 

(ආ) (i)  එෙසේ න�, ජනමාධ8 අමාත8ාංශය ,R පාලනය ෙකෙරන සව්ා�න 
�පවාP� නා
කාව 2017.02.11 වැ� "න ප.ව. 7.30( 8.00 ( අතර ,කාශය 
කළ “සේ?ත ගං<ර” ෙට
 නාට8ෙ; ජව�කාවක, ��යක J�පානය කරන 
අ&L ඉතා පැහැ"
 ෙලස පද	ශනය කළ බව(; 

 (ii) ,ෙශේෂෙය කාතාවZ J�පානය කරන ද	ශන ,කාශය 5Oම ෙහේ�ෙව 
J�පානය සඳහා උ(ෙ(ජනයZ ඇ< ,යහැ5 බව(; 

 (iii)  පා	
ෙ��ව ,R ස�මත කරන ලද පනතක ,0,ධාන රජෙ; ජනමාධ8 
ආයතනයZ ,Rම කඩ කර ඇ< බව(; 

 එ�මා ��ගෙනPද? 

(ඇ) එම ,කාශය ��බඳව ,0ම( පOZෂණයZ RJකර # ඉ"]යට එවැ� RJ6� 
වැළැZ6ම සඳහා �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2216/’17 

ගL එස.් kතර මහතා,— අගාමාත8�මා සහ ජා<ක ප<ප(< හා ආ	|ක කට&� 
අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) 2006 ව	ෂය දZවා උ�L නැෙගනPර පෙcශවල ෙදමළ MනL(ථාපන 
සං,ධානය නමැ< සේ?�ඡා සං,ධානයZ �යා(මක { බව(; 



( 4 ) 

 

 (ii) 2006 ව	ෂෙය ප� එP �යාකාරක� අ(P3වා ඇ<  බව(; 

 (iii) ෙමම සං,ධානය k ලංකාව �ළ තහන� කරන ,ට L�යg ෙකෝq ගණනක 
�දලZ k ලංකාව �ළ �Pq බැංj ,R අ(P3වා ඇ< බව(; 

 එ�මා දෙනPද? 

(ආ) (i) ෙදමළ MනL(ථාපන සං,ධානය k ලංකාව �ළ අ�මත සේ?�ඡා 
සං,ධානයZ වශෙය �යාකාO { කාලවකවා�ව කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම සං,ධානය k ලංකාව �ළ �N� පව(වාෙගන ය� ලැ� බැංj කවෙ	ද; 

 (iii) එම එZ එZ බැංjෙ? තැප( කර <� �දg පමාණය ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඇ) (i) ෙමම සේ?�ඡා සං,ධානය k ලංකාව �ළ තහන� කරන ලද "නය කවෙ	ද; 

 (ii) තහන� කරන අවසථ්ාෙ?� ෙමම සං,ධානය ස�ව <� චංචල, �ශච්ල හා 
දව�ල ව(ක�වල වqනාකම ෙකොපමණද;   

 (iii) එම ව(ක�වලට RJ{ෙ; කවරZද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2233/’17 

ගL ¡. 6. චානක මහතා,— වරාය හා නා,ක කට&� අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) හ�බෙතොට වරාය ෙපෞcගpකරණය සඳහා සමාග� ෙද ක5 ෙයෝජනා 
ඉ"]ප( කර <£ෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සමාග�ව
 එZ සමාගමZ ෙතෝරාගනා ලද පදනම 
කවෙ	ද; 

 (iii) එම සමාගම ෙතෝරා ගැ�ම සඳහා තාZෂmක ඇග¤� ක#3ව සහ අමාත8 
ම9ඩල පස�පාදන ක#3ව මX ලබාJ �	ෙcශ කවෙ	ද; 

 (iv) ෙතෝරාග( සමාගම සමඟ අ(ස කරන �,�� ෙදක කවෙ	ද; 

 (v) එම �,�� මX සථ්ාපනය කරන සමාග� ෙදෙකP ෙකොටස ් ෙබ�යන 
ආකාරය කවෙ	ද; 

 (vi) එම සමාග� ෙදකට පැවෙරන කා	යය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (vii) එම සමාග�වලට ලැෙබන ආදාය� මා	ග කවෙ	ද; 

 (viii) දැනට ෙසේවය කරන ෙසේවකයෙb ¥5යා �රZ¦තතාවය ස�බධෙය 
ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 (ix) වරාෙ; නඩ(� කට&� පැවෙරන සමාගම කවෙ	ද;  

 (x) ෙමම ෙපෞcගpකරණය හරහා රජයට හා k ලංකා වරාය අ0කා]යට ලැෙබන 
ආදාය� පභවය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

 

 

 



( 5 ) 

 

2017 ෙදසැ�බ මස 06 වැ" බදාදා 

වා^ක ���L අෙ_Zෂා කරන පශ්න 
690/’16 

ගL £c0ක ප<රණ මහතා,— ගා¨ය ආ	|ක කට&� ��බඳ අමාත8�මාෙග 
ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) ෙ?වැg ආ©ත �ෂප්ාදන ක	මාතය ª,කාව කරග( �]ස ෙ� වන,ට එම 
ක	මාතෙය ඉව( ෙව# Rqන බව(; 

 (ii)  අ�දව8 හා ෙවළඳෙපොළ ��බඳ ගැට� පව<න බව(; 

 (iii) ෙමම ක	මාතය මX රටට ,ශාල ,ෙcශ ,�මයZ ෙගන ආ හැ5 බව(; 

එ�මා දෙනPද? 

(ආ) (i) ෙ?වැg �ෂප්ාදන අපනයනය කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, 2015 ව	ෂය �ළ ලබාග( ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) එ« �ෂප්ාදන අපනයනය ෙනොකරෙ න�, අපනයනය 5Oම සඳහා 
කට&� කරෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක Rටද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඇ) (i) රට �ළ ෙ?වැg ක	මාතයට අවශ8 ෙවළඳෙපොළ M�g 5Oමට රජය �යවර 
ෙගන <ෙ=ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1738/’17 

ගL ච#ද , ෙ¬R] මහතා,— පළා( සභා හා පළා( පාලන අමාත8�මාෙග 
ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 සහ 2016 ව	ෂවලට අදාළව, ඌව පළා( අධ8ාපන ෙදපා	තෙ��ව 
සඳහා 2016.10.18 "නැ< ,ගණන ,ම�මZ �j( 6 <ෙබන බව එ�මා 
දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ,ගණන ,ම�ෙ� පාසg පාදක කළමනාකරණ හා පාසg 
පාදක xL සංව	ධනය ��බඳව තාTලතෙ; හා �
®නෙ; පැව< xL 
MIN වැඩ��වලට අදාළව, අංක 2, ආ, ඇ, ඈ, ඉ සහ ඊ යන වග<වල 
දැZෙවන කLN සහ අංක 3 ෙ¯දෙ; දැZෙවන කLN ෙමම සභාවට 
ඉ"]ප(  කරෙද; 

 (iii) එP� RJ 6 ඇ< ය� අක#කතා, ±ෂණ හා �<,ෙරෝ� �යාවට ස�බධ 
�ලධා]ට එෙරPව �යවර ගෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2169/’17 

ගL ,²ත ෙහේර( මහතා,— අගාමාත8�මා සහ ජා<ක ප<ප(< හා ආ	�ක කට&� 
අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) උමා ඔය ව8ාපෘ<ය සඳහා අ(ප( කර ග( �වාස,  ෙගොඩ ඉඩ� හා j³L 
ඉඩ� ෙව�ෙව ව" ෙග6මට Rqන Mcගලය සංඛ8ාව, එZ එZ 
පාෙc�ය ෙgක� ෙකොWඨාසය අ�ව ෙකොපමණද; 



( 6 ) 

 

 (ii) ෙcපළ අ(ප( කරෙගන ඇත(, 2014 ඔZෙතෝබ	 Rට ෙ� දZවා ව" 
ෙනොෙග{ Mcගලය සංඛ8ාව, එZ එZ පාෙc�ය ෙgක� ෙකොWඨාසය අ�ව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ� දZවා ව" ෙනොෙග6මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iv) ව" �දg අ0කරණෙ; තැප( කර� ලබන පදනම කවෙ	ද; 

 (v) ව" �දg අ0කරණෙ; තැප( 5Oම සඳහා �<ප< ෙදපා	තෙ��ෙ? 
උපෙදස ්ගෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

 (vii) �<ප< ෙදපා	තෙ��වට ෙයො� 5Oෙ� පදනම කවෙ	ද;  

 (viii) ෙ� දZවා ව" ෙනොලැබ අග<යට ප({වට ක´න# ව" ෙග6මට 
�යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2187/’17 

ගL පසන රණ�ංග මහතා,— අධ8ාපන අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) xLවL නව දැ�ෙම ෙපෝෂණය 5Oමට xL MIN වැඩසටහ ඉවහg 
වන බව ��ගෙද; 

 (ii)  2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� අධ8ාපන අමාත8ාංශය ,R කලාප හා ,ෂය 
මWට# xL MIN වැඩසටහ සං,ධානය කර� ලැ£ෙ?ද; 

 (iii) එෙසේ සං,ධානය කළ xL MIN වැඩසටහ සංඛ8ාව, ,ෂයය හා ඊට වැය 
{ �දල, එZ එZ ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනPද?  

(ආ) (i) 2016.06.06 "නට බසන්ාPර පළාෙ(, #�වෙගොඩ අධ8ාපන කලාපෙ; 
xLවL සංඛ8ාව එZ එZ පාසල අ�ව ෙකොපමණද; 

 (ii)  2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� ඔs MIN 5Oමට පව(වා ඇ< 
වැඩසටහ සංඛ8ාව සහ ඊට වැය { �දල, එZ එZ ,ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද;   

 (iii)  ෙ� සඳහා ෙවකළ �දල හා �යා(මක කළ xL MIN වැඩසටහ 
සංඛ8ාව පමාණව( වෙද; 

 (iv)  xL MIN වැඩසටහවලට පා	
ෙ�� මµවරයෙb ,මධ8ගත 
අර�ද
 ප<පාදන ෙව 5Oමට ෙනොහැ5 බව දෙද; 

 (v) ජා<ක අවශ8තාවයZ ෙසේ සලකා පා	
ෙ�� මµවරයෙb ,මධ8ගත 
අර�ද
 xL MIN වැඩසටහවලට ප<පාදන ෙව 5Oමට හැ5වන ප]" 
ප<ප(<මය rJවZ ගෙද; 

 යන( එ�මා සඳහ කරෙනPද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2192/’17 

ගL මPද යාපා අෙ=ව	ධන මහතා,— රාජ8 ව8වසාය සංව	ධන අමාත8�මාෙග 
ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) e/ස #P ලංකා (ෙපෞcග
ක) සමාගම පව(වාෙගන ය� ලැ� xව ගම 
වැඩසටහ, 2016.10.30 "න Rට e/ස kලංක එයා	 ලTස ්ෙවත පවරා 
ග( බව දෙද; 

 



( 7 ) 

 

 (ii) ඊට සමගා¨ව e/ස kලංක එයා	 ලTස ් ෙවත බඳවා ග( #P ලංකා 
ෙසේවකය සංඛ8ාව ෙකොපමණද, ඔsෙb න� හා තන�L කවෙ	ද; 

 (iii) එෙසේ බඳවා ෙනොෙගන ෙසේවය අවස කළ #P ලංකා ෙසේවකය සංඛ8ාව 
ෙකොපමණද, ඔsෙb න� හා තන�L කවෙ	ද;  

 (iv) ෙසේවය අවස කළ එZ එZ ෙසේවකයාට ෙගවන ලද ව" �දg පමාණය 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) 2016.12.31 "ෙන ප�ව ෙසේවෙ; ෙයොදවා Rqන අයෙb න� හා තන�L 
කවෙ	ද; 

 (vi) 2016.12.31 "න ෙතZ උපෙcශක තන�L දර# ෙසේවය කළ �]ස 
ෙකොපමණද; 

 (vii) ඉහත (vi) P සඳහ �]ස අත] ඉ"] මාස සඳහා වැ3_ ෙගවා ඇ< සංඛ8ාව 
ෙකොපමණද, ඔsට ෙගවන ලද ව" �දg සහ වැ3_ ෙහෝ �මනා 
ෙකොපමණද;  

 (viii) පමාණව( ව" ෙනොලැvම �සා අ¶යාචනා ඉ"] ප( කර ඇ< සංඛ8ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ix) ඔsට Pඟ ව" �දg ලබා ෙදෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2196/’17 

ගL මPදානද අ�(ගමෙb මහතා,— රාජ8 ව8වසාය සංව	ධන අමාත8�මාෙග 
ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) රජයට අය( ජනතා ව� සංව	ධන ම9ඩලයට සහ රාජ8 වැ,
 සංසථ්ාවට 
අය( ව�වල ෙසේවය කරන ක�කLවෙb වැ3ෙප අ·කර� ලබන 
ෙසේවක අ	ථසාධක අර�දg, ෙසේවා �&Zතයෙb භාර අර�දg හා 
පා]ෙතෝ¦ක �මනා 2016 ව	ෂය අවසාන වන,ට(, වසර ගණනාවක Rට එම 
ක�කLවට ෙගවා නැ< බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙමම ව�වල ෙසේවෙ; ෙය� Rqන ක�කLව සංඛ8ාව හා ෙ� වන,ට 
ඔsට ෙග,ය &� Pඟ �දg පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iii) අර�දg ලැ¸ය &� සමහර ක�කLව ෙ� වන,ට #යෙගොස ්ඇ< අතර ෙමම 
�දg ඔs ෙවත ෙනොෙග6ෙම ඔsෙb පsgවල සාමා²කය හට  
බරපතල අසාධාරණයZ  RJ 6 ඇ< බව ��ගෙද; 

 (iv) ෙමම �දg වහාම ක�කLවට ෙග6මට �යවර ගෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

2283/’17 

ගL ��g හ¹ෙන(< මහතා,— ස්වෙcශ කට&� අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) (i)  මහජන කට&(තZ සඳහා ඉඩ� අ(කර ගැ�ම යටෙ(, 2017 ෙපබරවා] 13 
"නැ< අංක 2006/11 දරන ගැසW �ෙ?දනය මX, ෙකොටෙපොල පාෙc�ය 
ෙgක� ,R RJ කරන ලද ඉඩම පවරා ගැ�ෙ� කට&� අවස කර <ෙ=ද; 

 (ii)  ෙනොඑෙසේ න�, ෙ� වන,ට අදාළ පවරා ගැ�ෙ� කට&�වල පග<ය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 8 ) 

 

2433/’17 

ගL ¡. 6. චානක මහතා,— වරාය හා නා,ක කට&� අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) හ�බෙතොට වරාය ෙපෞcග
කරණය 5Oෙ� �,�ම මX ලබාෙදන ඉඩ� 
පමාණය සහ ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම �,�ම මX ෙමෙහ&� ප	යත සඳහා ලබාෙදන ඉඩ� සඳහා බJ 
j
යZ අය කරෙද; 

 (iii) ෙමම වරාෙ; ෙතවැ� සහ R?වැ� අ"යර ඉ"5Oෙ� අT<ය �,��ගත 
සමාග� ෙදෙක එකකට ලබා ෙදෙද;  

 (iv) එෙසේ න�, ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙ	ද;  

 (v) හ�බෙතොට වරාෙ; ෙදවැ� අ"යෙ	�, ඉ"කරන ලද අZකර 110ක ,ශාල 
±පත ෙමම සමාග� ෙදෙක එකකට ලබා ෙදෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙ	ද;  

 (vii) ෙ� සඳහා ෙc�ය ෙහෝ ජාත8තර සමාගමZ මX තZෙසේLවZ ලබාෙගන 
<ෙ=ද; 

 (viii) ෙනොඑෙසේ න�, එම වqනාකම �	ණය කරන ලද පදනම කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

2017 ෙදසැ�බ මස 07 වැ" >හස්ප?�දා 

වා^ක ���L අෙ_Zෂා කරන පශ්න 
691/’16 

ගL £c0ක ප<රණ මහතා,— ගා¨ය ආ	|ක කට&� ��බඳ අමාත8�මාෙග 
ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) ප ආ©ත �ෂප්ාදන ක	මාතය ª,කාව කරග( �]ස ෙ� වන,ට එම 
ක	මාතෙය ඉව( ෙව# Rqන බව(; 

 (ii) අ�දව8 හා ෙවළඳෙපොළ ��බඳ ගැට� පව<න බව(; 

 (iii) ෙමය රටට ,ශාල ,ෙcශ ,�මයZ ෙගන ආ හැ5 ක	මාතයZ බව(; 

එ�මා දෙනPද? 

(ආ) (i) ප �ෂප්ාදන අපනයනය කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, 2015 ව	ෂය �ළ ලබාග( අපනයන ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) අපනයනය ෙනොකරෙ න�, අපනයනය 5Oමට කට&� කරෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක Rටද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඇ) (i) රට �ළ ප ක	මාතයට අවශ8 ෙවළඳෙපොළ M�g 5Oමට රජය �යවර 
ෙගන <ෙ=ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1233/’16 

ගL පcම උදයශාත xණෙසේකර මහතා,— අධ8ාපන අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) �ල<? "ස}්Zකෙ; �Pටා ඇ< Mරා,ද8ා(මක වqනාකම5 &( සථ්ාන 
සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 



( 9 ) 

 

 (ii) එම සථ්ාන අත] දැනට සංරZෂණ කට&� RJකර� ලබන සථ්ාන කවෙ	ද; 

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

 (iv) එg. º. º. ඊ. තසත්වා� ,R ,නාශ කරන ලද Mරා,ද8ා(මක 
වqනාකම5 &( සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (v) එම ,නාශය ��බඳව තZෙසේLවZ කර ඇ(න�, තZෙසේL වqනාකම 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (vi) එම ,නාශය ස�බධෙය �<මය �යවර ෙගන <ෙ=ද; 

 (vii) ඉහත RයgෙලPම »	ණ වා	තාවZ ඉ"]ප( කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1378/’16 

ගL බJල xණව	ධන මහතා,— ගා¨ය ආ	|ක කට&� ��බඳ අමාත8�මාෙග 
ඇeමට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 132ට අ�ව, ෙපොෙලොනLව, 5
ෙනො�^ය 
සහ ර(නMර (ඇ¼
�qය) "ස}්ZකයP �,ශාල ගබඩා �නZ ඉ"5Oමට 
සහ මනාර� "ස}්Zකෙ; ඉ"වන ගබඩාෙ? වැඩ �ම 5Oමට L�යg 
#
යන 1000 Z ෙව කළ බව ��ගෙද; 

 (ii) මනාරම "ස}්ZකෙයP ඉ"ෙකෙරන ගබඩාෙවP �g �]වැය 
ඇසත්ෙ��ව සහ ෙ� දZවා { එP පග< සමාෙලෝචන වා	තාවZ ඉ"]ප( 
කරෙද;  

 (iii) 5�ෙනො�^ය, ඇ¼
�qය හා ෙපොෙලොනLෙවP නව ගබඩා සං«	ණ �න 
ඉ"5Oෙ� කට&�වල පග<ය කවෙ	ද; 

 (iv) 2015 අයවැය ෙයෝජනා අංක 132 ෙව�ෙව ෙව කළ L�යg #
යන 
1000 ක �දල වැය කළ ආකාරය  ෙකෙසේද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1517/’17 

ගL උදය පභා( ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත8�මා සහ ජා<ක ප<ප(< හා ආ	|ක 
කට&� අමාත8ා�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) ආ9·කම ව8වසථ්ා ප<සංසක්රණය ��බඳ මහජන අදහස ්,මeෙ�  ක#3ව 
ෙව�ෙව රජය ,R දරන ලද �� ,යදම ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ක#3ෙ? සාමා²කයෙb න� කවෙ	ද; 

 (iii) එ« ක#3වට සාමා²කය ප( 5Oෙ� � සලකා බැ½ �	ණායක කවෙ	ද; 

 (iv) £cධාගම ��බඳ ආ9·කම ව8වසථ්ාෙ? ඇ< ෙදවන ප]�ෙ¯දය ඒ අ&]ම 
පව(වා ෙගන යෑමට �	ෙcශ කර ඇ< ක#3 සාමා²කය සංඛ8ාව 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 
 



( 10 ) 

 

1898/’17 

ගL ච#ද , ෙ¬R] මහතා,— පළා( සභා හා පළා( පාලන අමාත8�මාෙග 
ඇeමට,— (1) 

(අ) ඌව පළා( සභාව �ළ RJ 6 ඇ< සහ RJෙව# පව<න අක#කතා ස�බධෙය 
,ගණකා0ප<වරයා ,R අංක SIN/B/AG/KI/2017/02 හා 2017.04.20 "නැ< 
,ම	ශන වා	තාවZ ඌව පළා( පධාන ෙgක� ෙවත යවා ඇ< බව එ�මා 
දෙනPද? 

(ආ) (i) එම වා	තාෙ? ඌව පළා( සභාෙ? මහජන �ෙයෝ²තය හා මා9ඩ
ක 
ෙශේmෙ; �ලධා] සඳහා { ,ෙcශ අධ8යන චා]කාව ස�බධෙය  
අනාවරණය කර ඇ< ෙ¬ද අංක 3 (අ) (i) Rට (x) දZවා කLN ෙමම සභාවට 
ඉ"]ප( කරෙද; 

 (ii) එම අනාවරණයට අදාළ වා	තාෙ? (ආ) (i) Rට (iii) දZවා RJ කර ඇ< 
�OZෂණ ඉ"]ප( කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2189/’17 

ගL º. රං²( ද ෙසොTසා මහතා,— අගාමාත8�මා සහ ජා<ක ප<ප(< හා ආ	|ක 
කට&� අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) ප��ය අමාත8 ම9ඩල සංෙශෝධනයට අ�ව ව	තමාන රජෙ; ස�»	ණ 
කැ¸නW අමාත8වL සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) රාජ8 අමාත8වL හා �ෙයෝජ8 අමාත8වL සංඛ8ාව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) අමාත8ාංශ අ�Zෂණ කට&� පැව� මµවL සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) කැ¸නW අමාත8වරෙයj සඳහා වා	¦කව වැය වන �� �දල ෙකොපමණද; 
 (v) අමාත8 ම9ඩල සංෙශෝධනෙ;� අ�< වැ´ කරන ලද අමාත8ාංශ සඳහා 

2017 අයවැය මX ප<පාදන ෙව කර <ෙ=ද; 
 (vi) එෙසේ න�, ෙව කරන ලද �දල ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2198/’17 

ගL මPදානද අ�(ගමෙb මහතා,— උසස් අධ8ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර, �වරඑ�ය සහ බJgල "ස}්Zකවල ව�කරෙ; බසර්ථ ධාවනය වන 
ගා¨ය මා	ග කාපW ඇ<Oමට ෙහෝ තාර දමා සංව	ධනය 5Oම සඳහා 
වැඩ��ෙවළZ සකස ්කර <ෙ=ද; 

 (ii) එෙසේ න�, 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� ඒ සඳහා ෙව කර <� �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එමX ඉ"කර� ලබන මා	ග ��බඳ ලැTස�්වZ ඉ"]ප( කරෙද; 
 (iv) ඉ"]ෙ;� ව�කරෙ; මා	ග සංව	ධනයට ෙගන ඇ< �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
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2217/’17 

ගL එස.් kතර මහතා,— බධනාගාර ප<සංස්කරණ, MනL(ථාපන, නැවත ප"ං^ 
5Oම හා PJ ආග#ක කට&� අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) 5
ෙනො�^ය "ස}්Zකෙ;, ප�^ෛලපg
 පාෙc�ය සභා බලපෙcශයට 
අය( �හමාෙලT ග�මානය ��බඳව; 

 (ii) එම ග�මානෙ; Å# පමාණය සහ ජනගහනය ��බඳව; 

  (iii) එම පෙcශෙ; ¸� ෙබෝ�බ වළලා ඇ< බව(, ඒවා ෙ� වන,ට ඉව( කර# 
Rqන වැඩසටහන සඳහා Æල8ාධාර සපය� ලබන අය ��බඳව; 

එ�මා දෙනPද? 

(ආ) (i) ¸� ෙබෝ�බ ස�»	ණෙය ඉව( 5Oම සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පෙcශය මහජනතාවට ප"ං^6ම සඳහා භාර�මට බලාෙපොෙරො(� වන 
"නය කවෙ	ද;  

 (iii) නැවත ප"ං^ 5O�, �වාස ෙයෝජනා කම පහ�ක� ඔsට ලබා �මට කට&� 
කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

2017 ෙදසැ�බ මස 08 වැ" 0#රාදා 

වා^ක ���L අෙ_Zෂා කරන පශ්න 
692/’16 

ගL £c0ක ප<රණ මහතා,— ගා¨ය ආ	|ක කට&� ��බඳ අමාත8�මාෙග 
ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) �(තල ආ©ත �ෂප්ාදන ක	මාතය ª,කාව කරග( �]ස ෙ� වන,ට එම 
ක	මාතෙය ඉව( ෙව# Rqන බව(; 

 (ii)  අ�දව8 හා ෙවළඳෙපොළ ��බඳ ගැට� පව<න බව(; 

 (iii) ෙමය රටට ,ශාල ,ෙcශ ,�මයZ ෙගන ආ හැ5 ක	මාතයZ බව(; 

එ�මා දෙනPද? 

(ආ) (i) �(තල �ෂප්ාදන අපනයනය කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, 2015 ව	ෂය �ළ ලබාග( අපනයන ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) අපනයනය ෙනොකරෙ න�, අපනයනය 5Oමට කට&� කරෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක Rටද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඇ) (i) රට �ළ �(තල ක	මාතයට අවශ8 ෙවළඳෙපොළ M�g 5Oමට රජය �යවර 
ෙගන <ෙ=ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1245/’16 

ගL පcම උදයශාත xණෙසේකර මහතා,— නගර සැල�� හා ජල ස�පාදන 
අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වන,ට අ�පාර "ස}්Zකය �ළ ජා<ක ජල ස�පාදන හා 
ජලාපවහන ම9ඩලය මX �]RJ පා�ය ජලය සපය� ලැ� �වාස සංඛ8ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ� වන,ට �]RJ පා�ය ජලය සපය� ලබන �වාස සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 ව	ෂෙය ප�ව &දමය ත((වය �මවන �L, පා�ය ජලය ලබා �ම 
ෙව�ෙව එZ එZ  ව	ෂය සඳහා රජය ,R ෙව කරන ලද �� �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) &දමය ත((වය �ම6ෙම ප� 2015 ව	ෂය වනෙතZ පා�ය ජලය 
ලබා�ෙ� ව8ාපෘ< ෙව�ෙව රජය ෙව කරන ලද �� �දල එZ එZ ව	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත RයgෙලPම පග< වා	තාවZ ඉ"]ප( කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1750/’17 

ගL ල« ජයව	ධන මහතා,— �දg හා ජනමාධ8 අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (2) 

(අ) (i) k ලංකාව �ළ ෙ� වන,ට පව(වාෙගන ය� ලබන �පවාP� නා
කා 
සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එZ එZ �පවාP� නා
කාව පව(වාෙගන ය� ලබන ආයතනය ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එZ එZ �පවාP� නා
කාවල P#කLව සහ ඒවා ආර�භ කර ඇ< 
"නය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද?  

(ආ) (i) k ලංකාව �ළ ආර�භ කර ඇ< �පවාP� නා
කාව
 දැනට ,කාශනය 
පව(වාෙගන ෙනොයන නා
කා <ෙ=ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම නා
කා කවෙ	ද; 
 (iii)  �පවාP� නා
කා �යාමනය RJ කර� ලබෙ කsL ,Rද; 
 (iv) එම �යාමනය �R අ&] �යා(මක ෙනොවන බව ��ගෙද; 
 (v) cෙ?ශ සහගතව හා උපහාසා(මකව ය� ය� නා
කා මX RJ කරන 

බරපතල සමාජ හා� වැළැZ6ම සඳහා �පවාP� නා
කා �යාමනය 5Oමට 
ක´න# ,0ම( කමෙ?දයZ සකස ්කරෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2069/’17 

ගL ඩbලස් ෙcවානද මහතා,— බධනාගාර ප<සංස්කරණ, MනL(ථාපන, නැවත 
ප"ං^ 5Oම හා PJ ආග#ක කට&� අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) ප��ය ජනවා] මාසෙ; Rට යාපනය "ස}්Zකෙ;, ෙත
_පෙg පාෙc�ය 
ෙgක� ෙකොWඨාසෙ;, ව
කාම� උ�ර, ඌරm පෙcශෙ; ජනතාව නැවත 
ප"ං^ කර� ලැ� බව(; 

 (ii) ඒ අ�ව දැනට එP පsg 20Z ªව(වන බව(; 
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 (iii) ෙමම ජනතාවට තම ªවෙනෝපාය උපයාගැ�ම සඳහා { ව8වසායවල 
ෙය�මට 5RJ ආ�පනයZ ෙනොමැ< 6ම ෙහේ�ෙව දැ´ ෙලස ®ඩාවට 
ප(6 Rqන බව(; 

 (iv) ෙමම ජනතාව නැවත ප"ං^ කර� ලැ� අවසථ්ාෙ? ඔsට ¥5යාවල ෙය�ම 
සඳහා ආ�පන ලබාෙදන බවට ෙපොෙරොJ { බව(;  

එ�මා දෙනPද? 

(ආ) (i)  ජනතාවට ¥5යා ආ�පන ලබා�ම සඳහා ෙ� වන,ට ෙගන ඇ< �යවර 
කවෙ	ද; 

 (ii)  එම ආ�පන ලබා ෙද� ලබන "නය කවෙ	ද; 

 යන  එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2122/’17 

ගL ජයත සමර6ර මහතා,— ඛ�ජ ෙතg ස�ප( සංව	ධන අමාත8�මාෙග 
ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) ෙපටg ආනයනෙ;� ෙපටg pටරයZ ෙව�ෙව රජය ,R අයකර� 
ලබන ආනය�ක බcද ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙපටg pටරයZ සඳහා රජය ,R ආනයන බcද හැර ෙවන( බJ අය 
කරෙද; 

  (iii) එෙසේ න�, එම බJ කවෙ	ද;  

 (iv) එZ pටරයZ සඳහා අයකර� ලබන බJ පමාණය, එZ එZ බJ ව	ගය අ�ව 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ආ) (i) ෙපටg pටරයZ සඳහා රජය ,R අයකර� ලබන �� බJ පමාණය, ෙපටg 
pටරයක Rgලර අෙල, # ෙලP කවර ප<ශතයZද; 

 (ii) ෙපටg pටරයZ සඳහා රජය අයකර� ලබන Rය� බJ ඉව( කලෙහො( 
පා] ෙභෝ�කයාට ෙපටg pටරයZ ලබා "ය හැ5 Rgලර #ල ෙකොපමණද;  

යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඇ) (i) ෙපටg pටරයZ සඳහා රජය ,R ,,ධ ව	ගෙ; බJ අය 5Oම භා9ඩ හා 
ෙසේවාවP #ල ගණ වැ´6මට බලපා ඇ< බව(; 

 (ii) ෙපටg pටරයZ සඳහා රජය අයකර� ලබන Rය� බJ ඉව( කළෙහො( 
භා9ඩ හා ෙසේවාවල #ල අ·5Oමට හැ5 බව(; 

එ�මා ��ගෙනPද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2141/’17 

ගL අෙශෝක Èයත මහතා,— �වර හා ජලජ ස�ප( සංව	ධන අමාත8�මාෙග 
ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) M(තලම "ස}්Zකය �ළ �Pq නැංxර� ෙතො3පළ සංඛ8ාව හා ඒවා �Pq 
සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (ii) M(තලම "ස}්Zකෙ; 
යාප"ං^ බI"න හා එZ"න �වර ෙබෝW3 සංඛ8ාව, 
එZ එZ පාෙc�ය ෙgක� ෙකොWඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 
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 (iii) එZ එZ පාෙc�ය ෙgක� ෙකොWඨාසය �ළ ªව(වන �වරය සංඛ8ාව, 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ආ) 2010 ව	ෂෙ; Rට ෙ� දZවා M(තලම "ස}්Zකෙ;, 

 (i) �වර යqතල පහ�ක� නැං6මට වැය කර� ලැ� �දg පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) සහනාධාර පදනම මත ෙබදා � ඇ< බI"න හා එZ"න යාතා සංඛ8ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) සහනාධාර පදනම මත ෙබදා � ඇ< �වර ආ�පන කWටල, පm,ඩ IවමාL 
යත සහ ª,ත ආරZෂක කබා ��බඳව ,සත්ර කවෙ	ද ; 

 යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2174/’17 

ගL උදය පභා( ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත8�මා සහ ජා<ක ප<ප(< හා ආ	|ක 
කට&� අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) ආ9·කම ව8වසථ්ාවට අ�ව c,(ව MරවැRෙයj 6ම පා	
ෙ�� 
මµවරෙයj 6මට ��J�කමZ බව ��ගෙද; 

 (ii) ය� Mcගලෙයj c,(ව MරවැRෙයj දැT �	ණය 5Oමට රජය භා,තා 
කරන කමෙ?දය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2218/’17 

ගL එස.් kතර මහතා,— බධනාගාර ප<සංස්කරණ, MනL(ථාපන, නැවත ප"ං^ 
5Oම හා PJ ආග#ක කට&� අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) 5
ෙනො�^ය "ස}්Zකෙ;, 5
ෙනො�^ය නගර ගාම�ලධාO වසෙ� �Pටා 
ඇ< පර,පාඥජ්ා පෙcශය ��බඳව(; 

 (ii) එම පෙcශෙ; නැවත ප"ං^ 5O ෙ� කට&� ෙමෙතZ ස�»	ණ වශෙය 
අවස 6 ෙනොමැ< බව(; 

  (iii) හ�දා පාලනය යටෙ( පැව< එම පෙcශෙ; �	ඝ කාලය5 ප�ව ජනතාව 
කම කමෙය නැවත ප"ං^ කළ බව(; 

 (iv) ෙමම පෙcශෙ; ªව(වන ජනතාවට අT< ඉඩ� වහාම හ�දාෙව �දා හැර 
එම ජනතාවට ලබාෙදන බවට ජනා0ප<�මා ,R දැ�� � ඇ< බව(;  

 (v) අZකර 17.2ක ඉඩ� පමාණයZ තවම( �දාහැර ෙනොමැ< බව(;  

 (vi) ඒ ෙහේ�ෙව, එම ඉඩ� අT< පsg 56Z ෙ� වන,ට ප"ං^ 6මට සථ්ානයZ 
ෙනොමැ<ව අසරණ ත((වයට ප( 6 ඇ< බව(; 

එ�මා දෙනPද? 

(ආ) (i) ජනා0ප<�මාෙb දැ���ම අ�ව එම ඉඩ� ස�»	ණ වශෙය �දාහැර 
<ෙ=ද; 

 (ii)  අZකර 17.2ක  ඉඩ� �දා හ]� ලබන "නය කවෙ	ද; 

  (iii) ඉහත (අ) vi P සඳහ පsg 56 නැවත ප"ං^ 5Oමට කට&� කර� ලබන 
"නය කවෙ	ද;  

 

 



( 15 ) 

 

  (iv) ඒ සඳහා ෙගන ඇ< �යාමා	ග කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ෙදසැ�බ මස 09 වැ" ෙසනBරාදා 

වා^ක ���L අෙ_Zෂා කරන පශ්න 
839/’16 

ගL £c0ක ප<රණ මහතා,— පවාහන හා R,g xව ෙසේවා අමාත8�මාෙග 
ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) ඇතැ� නගරාතර Jරගම ෙසේවා eඝ Ëගා¨ J�]යවල �දන මැ"] ජරාª	ණ 
6 ඇ< බව(; 

 (ii) ඇතැ� J�]යවල ආපනශාලා පහ�ක� ෙනොමැ< බව(; 

 (iii) පව<න ආපනශාලා ,0ම( ෙනොවන බව(; 

 (iv) J�]ය ආපනශාලාවල ප Ë#<ෙය බාල ආහාරපාන අ0ක #ල ගණවලට  
,jණ� ලබන බව(; 

 (v) ඉහත සඳහ කLN ෙහේ�ෙකොට ෙගන J�]ය මÌ අපහ�තාවයට ප(වන 
බව(; 

එ�මා දෙනPද? 

(ආ) (i) උZත J�]යවල පහ�ක� ඉහළ නැං6මට ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ සඳහා වැයවන �දල ඇසත්ෙ��ගත කර <ෙ=ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම �දල ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1386/’16 

ගL බJල xණව	ධන මහතා,— �වර හා ජලජ ස�ප( සංව	ධන අමාත8�මාෙග 
ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 144 යටෙ(, k ලංකාෙ? වා	¦ක ම(ස8 
අපනයන වqනාකම ඇ.එ.ජ.ෙඩොල	 #
යන 150 Z පමණ වන බව සඳහ 
කර ඇ< බැ,, 1977 Rට ෙ� දZවා k ලංකාෙ? වා	¦ක ම(ස8 අපනයන 
පමාණය හා අපනයන වqනාකම දැZෙවන ලැTස�්වZ ඉ"]ප( කරෙද; 

 (ii) &ෙරෝපා ෙවළඳෙපොළට ම(ස8 අපනයන තහන� 5Oමට �· J ෙහේ� 
සාධක කවෙ	ද; 

 (iii) තහනම ඉව( කරවා ගැ�ම සඳහා, එවකට �වර අමාත8 ගL රා²ත 
ෙසේනාර(න මහතා ,R ග� ලැ� �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (iv) &ෙරෝපා ෙවළදෙපොළට ම(ස8 අපනයන තහනම ඉව( කර ගැ�ම සඳහා k 
ලංකා ව අ�ගමනය කළ �යාමා	ග ක වෙ	ද; 

 (v) ඒ අ�ව ම(ස8 අපනයන ෙÍේතෙයP ඇ< { පධාන ෙවනසක්� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1469/’16 

ගL ච#ද , ෙ¬R] මහතා,— ස්වෙcශ කට&� අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (2) 

(අ) (i) බJgල "ස}්Zකෙ; ඇ< ගාම �ලධා] වස� සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 



( 16 ) 

 

 (ii) එම ගාම �ලධා] වස�වල න� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට ස|්ර ගාම �ලධා]ෙයj Rqන ගාම�ලධාO වස� හා එP ෙසේවෙ; 
�&� ගාම �ලධා]ෙb න� කවෙ	ද; 

 (iv) බJgල "ස}්Zකෙ; පව<න ගාම �ලධා] Mර_පා· �ර6මට අමාත8ාංශය 
ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 යන  එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1743/’17 

ගL º. රං²( ද ෙසොTසා මහතා,— බධනාගාර ප<සංස්කරණ, MනL(ථාපන, 
නැවත ප"ං^ 5Oම හා PJ ආග#ක කට&� අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) බධනාගාර �යාමක තන�L සඳහා බඳවා ගැ�මට බධනාගාර 
ෙදපා	තෙ��ව ,R 2016 වසෙ	 ස��ඛ පOZෂණයZ පැවැ({ බව 
දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, 2016.10.19 Rට 2016.10.27දZවා පැවැ({ ස��ඛ පOZෂණ සහ 
2016.11.03 Rට 2016.11.12 දZවා පව(වන ලද වÎහගත ස��ඛ 
පOZෂණෙ; ප<ඵල මත අදාළ තන�L සඳහා ෙතෝරාගනා ලද 
අයJ�කLව සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම තන�L සඳහා බඳවා ගැ�� කර ඇ< බව හා අදාළ �,�� 2016.11.24 
"න අ(ස කරන ෙලස �J�ක�ලාÐට බධනාගාර ෙදපා	තෙ��ව 
මX දැ�� � නැවත එය කg දැ�ෙ? මද; 

 (iv) එෙසේ කg දැÆ ප(6� ෙ� වන,ට( ලබා ෙනො�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ආ) (i) ප(6� ලබා �ෙ� ගැට� සහගත ත((වයZ <¸ය�, ප(6�ලාÐ 
අපහ�තාවයට ප(වන අ&] ඔsට �,�� 
� ලබා Jෙ මද; 

  (ii) �J�ක� සMරන ලද ප(6�ලාÐට ප(6� ලබා ෙනො�ෙම ඔs දැ´ 
අපහ�තාවයකට ප(ව Rqන බව ��ගෙද; 

  (iii) එෙසේ න�, ප(6� නැවත ලබා�මට කට&� කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

 යන( එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1872/’17 

ගL ¸මg ර(නායක මහතා,— මහානගර හා බස්නාPර සංව	ධන අමාත8�මාෙග 
ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) ක3බැcද, බ9ඩාරනායක මාවෙ( දjN පස �Pq ජලාශය වටා ඇ,"න 
මංrLවZ ඉ"කර# <¸ය� එP වැඩ අතරමග නවතා දැÆ බව(; 

 (ii)  නැවත මං rLෙ? වැඩ අරඹා ,ශාල වැඩ ෙකොටසZ �මකර <¸ය�, එP 
ෙකොතා(කL ,R වැඩ නවතා 2016.09.12 "න යතÒත ද ඉව( 
කරෙගන යෑෙම ය�( එP වැඩ ඇණ Pට ඇ< බව(; 

 (iii) ෙ� වන,ට එම ජලාශයට සහ ඒ අවට පෙcශයට jN බැහැර 5Oම සඳහා 
භා,තා 5Oම ෙහේ�ෙව ,ශාල ප]සර ±ෂණයZ RJ6 මJL ගහනයද ,ශාල 
වශෙය වැ´ 6 ඇ< බව(; 
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 (iv)  මංrLව ඉ"5Oම නවතා දැ¨ම ෙහේ�ෙව ප,ත කළ ජලාශය හා ඇළ මා	ගය 
ෙ� වන,ට ��ම�ම වg¸P6 ඇ< බව(;  

එ�මා දෙනPද? 

(ආ) (i) ෙමම මංrLව ඉ"5Oමට සහ අ0කව අප,ත 6 ඇ< ජලාශය ප,ත 5Oමට 
�යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එP වැඩ ය� ආර�භ කර� ලබන "නය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමෙතZ RJකළ කට&� ෙව�ෙව දැ� ,යදම වග5ව&(තෙග අයකර 
ගැ�මට �යවර ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2109/’17 

ගL ඩbලස් ෙcවානද මහතා,— අධ8ාපන අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) ක�තර "ස}්Zකෙ;, ම�ගම අධ8ාපන කලාපෙ; �Pq කෛලමගg ෙදමළ 
,ද8ාලෙ; Óෂ8ය හාරRයයකට අ0ක �]සZ අධ8ාපන ෙපොJ සහ<ක පත 
(සාමාන8 ෙපළ) දZවා අධ8ාපනය ලබ# Rqන බව(; 

 (ii) ෙමම පාසල “ළඟම පාසල-ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහන යටෙ( සංව	ධනය 
5Oම සඳහා මාස ෙදකකට ෙපර �gගg තැ� බව(; 

එ�මා දෙනPද? 

(ආ) (i) ඉහත අ(ii)P සඳහ සංව	ධන කට&� ආර�භ කර� ලබන "නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඉහත පාසෙලP අධ8යන ෙපොJ සහ<ක පත (උසස ් ෙපළ) ප< ආර�භ 
5Oමට සැල�� කර <ෙ=ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ප< ආර�භ කර� ලබන "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2148/’17 

ගL අෙශෝක Èයත මහතා,— වා]මා	ග හා ජලස�ප( කළමනාකරණ 
අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) ව(ම යහපාලන රජය බලයට ප(6ෙම අන�Lව, වයඹ පළාත �ළ "ය( 
කරන ලද වා] ව8ාපෘ< සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වා] ව8ාපෘ<වල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම එZ එZ ව8ාපෘ<ය යටෙ( ප<ලාභ ලබන ගාම �ලධා] වස� හා පsg 
සංඛ8ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ව8ාපෘ<වල අර�N කවෙ	ද; 

 (v) ජල Pඟෙය ®ඩා ,Ôන වයඹ ජනතාව ෙව�ෙව අමාත8ාංශය ඉ"]ෙ;� 
�යාවට නැං6මට අෙ_Z¦ත ව8ාපෘ< කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2284/’17 

ගL ��g හ¹ෙන(< මහතා,— අධ8ාපන අමාත8�මාෙග ඇeමට,— (1) 

(අ) (i) k ලංකා xL ෙසේවෙ; 3(1) අ ෙශේmයට උපා0ධා] බඳවා ගැ�ම සඳහා  
2017 ව	ෂෙ; ,භාගය පැව< "නය කවෙ	ද; 
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 (ii) ජා<ක පාසgවල පව<න xL Mර_පා· �ර6ම සඳහා "ස}්Z මWට# පැව< 
ෙමම ,භාගය Rංහල, ෙදමළ සහ ඉංÕR මාධ8ෙය පැව< බව ��ගෙද; 

 (iii) එම �සා, ,භාග අෙ_Zෂකයට ඉහත  ඕනෑම භාෂාව5 ���L සැපTය 
හැ5 { බව ��ගෙද; 

 (iv) ඉංÕR මාධ8 xL Mර_පා· සඳහා Rංහල භාෂාෙව ���L සැප× 
අෙ_Zෂකයට ෙ(O ප(6මට අවසථ්ාවZ ලබා ෙනො� <ෙ=ද; 

 (v) එෙසේ න�, Rංහල මාධ8 පශන් පතයටද ඉංÕR මාධ8ෙය ���L  සැපTය 
&�යැT අදාළ ,භාගය සඳහා අයJ�ප( කැඳ{ ගැසW පතෙ; ෙහෝ ෙවන( 
ආකාරය5 »	ව දැ���මZ කර <£ෙද; 

 (vi) ඉංÕR xL Mර_පා· සඳහා Rංහල මාධ8ෙය ���L සැප¤ම ��J�කමZ 
වෙ යැT »	ව දැ���මZ කර ෙනො<¸ය�, Rංහල මාධ8ෙය ���L 
සැප× අෙ_Zෂකය ෙතෝරා ෙනොගැ�ෙම අසාධාරණයZ RJ6 ඇ< බව 
��ගෙද; 

 (vii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනPද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 ජනවා  මස 12 වැ" 0#රාදා 

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

  පා.199/’17 
ගL �ෂාර ඉ¹�g අමරෙසේන මහතා,— 5] ක	මාතෙ; �&Zත ෙc�ය 5] 

ෙගො6ෙb ගැට� ,සØමට ක´න� වැඩසටහනZ "ය( 5Oම,— වා	¦කව අෙ_ රටට 
5] �q ආනයනය සඳහා ,ශාල �දලZ වැයවන අතර එම �දg අප රට �ළම ඉ<] 
කරගත හැ5න�, එය රෙW ආ	|කයට ,ශාල �3බලයZ වන බැ,, 5] 
ක	මාතෙ; �&Zත ෙc�ය 5] ෙගො6ෙb ගැට� ,සØමට ක´න� වැඩසටහනZ 
"ය( කළ &�යැT ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරT.  

   පා.200/’17 
ගL �ෂාර ඉ¹�g අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ �Pටා ඇ< Mරා,ද8ා 

වqනාකමZ සPත ස්ථාන සංරZෂණය 5Oම සඳහා ක´න� වැඩසටහනZ "ය( 5Oම,—  
වයඹ පළාෙ( jLණෑගල "ස්}Zකය ඉතා ෙපෞඪ ඉ<හාසයකට P#ක� 5යන 
Mරා,ද8ා වqනාකමZ ඇ< ස්ථාන ¥සZ සPත "ස්}ZකයZ වන අතර අrතෙ;� 
jLණෑගල, දඹෙදmය සහ යාපIව වැ� රාජධා� �Pටා <£ෙද jLණෑගල 
"ස්}Zකය �ළ sව(, අද වන,ට එම ෙපෞරාmක ස්ථානවල ආරZෂාව ස�බධෙය 
බලව( ගැට� ම�6 ඇ< බැ,, එම Mරා,ද8ා ස්ථාන සංරZෂණය 5Oම සඳහා 
ක´න� වැඩසටහනZ "ය( කළ &�යැT ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරT.  

පා.201/’17 
ගL �ෂාර ඉ¹�g අමරෙසේන මහතා,— Rය� Zෙෂේත ආවරණය වන ප]" M�g 

සමාජ ආරZෂණ ජාලයZ �යා(මක 5Oම,— ඕනෑම රටක සා	ථක සමාජ ආරZෂණ 
ජාලයZ පැවrම එම රෙW ªව( වන MරවැRයට වැදග( වන අතර k ලංකාෙ? රාජ8 
අංශෙ; හා ෙපෞcග
ක අංශෙ; ෙසේවකය සඳහා ,ශාම වැ3_ කමයZ ෙහෝ අ	ථ 
සාධක කමයZ �යා(මක sවද, රෙW අ,0ම( අංශෙ; ෙසේවකය සඳහා 5RJ සමාජ 
ආරZෂණ කමයZ �යා(මක ෙනොවන බැ,, Rය� Zෙෂේත ආවරණය වන ප]" 
M�g සමාජ ආරZෂණ ජාලයZ �යා(මක කළ &�යැT ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරT.  
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පා.202/’17 
ගL අෙශෝක Èයත මහතා,— M(තලම "ස්}Zකෙ; ෙවරළ rරය ආරZෂා කර 

ගැ�ම සඳහා ක´න� වැඩසටහනZ "ය( 5Oම,— M(තලම "ස්}Zකය අ<ශය 
�දර ෙවරළ rරයකට P#ක� «වද, ෙවරළ ඛාදනය, කෙඩොලාන ,නාශ 6ම, 
අනවසර ඉ"5O� වැ� ෙහේ� �සා ෙවරළ rරය ±ෂණයට ලZ6 ඇ< බැ,, M(තලම 
"ස්}Zකෙ; ෙවරළ rරය ආරZෂා කර ගැ�ම සඳහා ක´න� වැඩසටහනZ "ය( කළ 
&�යැT ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරT.   

පා.203/’17 
ගL අෙශෝක Èයත මහතා,— M(තලම "ස්}Zකය ස�ව <� ෙවො
ෙබෝg 

Úඩාෙ? අ¶මානය නැවත ෙගොඩනැÌමට වැඩසටහනZ "ය( 5Oම,— ¨ට දශකයකට 
පමණ ෙපර M(තලම "ස්}Zකෙ; පාසg ව
 ¸P{ දZෂ ෙවො
ෙබෝg Úඩක 
Ú´කාව ජා<ක හා ජාත8තර තරඟ වල� දැZ{ දZෂතා �සා M(තලම 
"ස්}Zකයට ෙවො
ෙබෝg Úඩාෙව ඉතා අ¶මානව( ස්ථානයZ P# sවද, අද වන,ට 
එම ත((වෙ; ය� ¸ඳ වැºමZ ඇ< බැ,, නැවත එම අ¶මානය M(තලම 
"ස්}Zකයට  ෙගන ඒමට වැඩසටහනZ "ය( කළ &�යැT ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරT.   

පා.204/’17 
ගL ච#ද , ෙ¬R] මහතා,— පාසg හා Úඩා සමාජ �කW තරඟාව
වල ත((වය 

ඉහළ නැං6ම සඳහා වැඩසටහනZ සකස් 5Oම,— ප��ය වසර 5Pපයක Rටම k 
ලංකාෙ? �කW Úඩාව දැ´ කඩාවැºමකට ලZ 6 ඇ< බැ,, ජා<ක ක9ඩායමට 
දZෂ Úඩකය ෙසොයා ගැ�ම සඳහා පාසg හා Úඩා සමාජ මWට# �කW 
තරඟාව
වල ත((වය ඉහළ නැං6ම සඳහා වැඩසටහනZ සකස් කළ  &�යැT ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරT.   

පා.205/’17 
ගL ච#ද , ෙ¬R] මහතා,— ගා¨ය පළා(වල ෙබෞcධ පසgවල වැඩRqන 

වෙයෝවෘcධ ¶ZÛවහෙසේලා ආරZෂා කර ගැ�ම සඳහා වැඩසටහනZ සකස් 5Oම,— 
k ලංකාෙ? ෙබොෙහෝ ගා¨ය පළා(වල ෙබෞcධ පසg ඉතා අ· ආ	|ක මWටමක 
පව<න බැ,, එවැ� පසgවල වැඩRqන වෙයෝවෘcධ ¶ZÛවහෙසේලා ආරZෂා 
කර ගැ�ම සඳහා වැඩසටහනZ සකස් කළ &�යැT ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරT. 

පා.206/’17 
ගL අෙශෝක Èයත මහතා,— M(තලම "ස්}Zකය �ළ q මා� 

ක	මාතශාලාවZ ස්ථා�ත 5Oම,— ජනතාවෙb ෙපෝෂණ අවශ8තා සMරාpම සඳහා 
අවශ8 ෙපෝº ලබා�මට(, වා	¦කව q මා� ආනයනය ෙව�ෙව ,ෙcශ රටවg 
කරා ඇ� යන ,ෙcශ ,�මය ආරZෂා කර ගැ�ම සඳහා ෙමම, q මා� 
ක	මාතශාලාවZ ස්ථා�ත 5Oමට අවශ8 Rය�ම ස�ප( M(තලම "ස්}Zකය �ළ 
පව<න බැ, ද, එම "ස්}Zකය �ළ q මා� ක	මාතශාලාවZ ස්ථා�ත 5Oමට 
කට&� කළ &�යැT ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරT.   

පා.207/’17 
ගL අෙශෝක Èයත මහතා,— ෙකොළඹ - ක3නායක අ0ෙ?Ì මා	ගය හලාවත 

දZවා �	ඝ 5Oම,— රටක සංව	ධනය සඳහා අ0ෙ?Ì මා	ග ඉතා වැදග( වන බැ, 
ද, ව(ම යහපාලන රජය යටෙ( M(තලම "ස්}Zකය ඉතා ෙ?ගෙය සංව	ධනය 
වන බැ, ද, එම සංව	ධන ෙ?ගය තවJරට( ඉහළ නැං6ම සඳහා දැනට ෙකොළඹ Rට 
ක3නායක දZවා { අ0ෙ?Ì මා	ගය හලාවත දZවා �	ඝ  කළ &�යැT ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරT.   

 


