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අංක 8(1).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 8 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2018 ජනවා  මස 05 වැ" .#රාදා 

2018 ජනවා  මස 23 වැ" අඟහ1වාදා 

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

පා	
ෙ�� ම(ව) සඳහා වන ච	යා ධ	ම සංගහය,— පා	
ෙ�� 
ම(ව)ෙ0 ච	යා ධ	ම ස�බධෙය 2017 ෙනොවැ�බ	 මස 07 වැ� 
අඟහ)වාදා ��ගවන ලද පා	
ෙ�� ම(ව) සඳහා වන ච	යා ධ	ම 
සංගහෙ9 අවස ෙක:�පත අ�මත කළ &�ය. 

* 

අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප?= හා ආ	Aක කට&� අමාත<�මා,— ආBCකම 
ව<වසථ්ාව යටෙ? Gරණය,— I ලංකා ප ජාතාJක සමාජවා� ජනරජෙ9 ආBCක ම 
ව<වසථ්ාෙK 153 ව<වස්ථාව පකාරව ජනාNප=වරයා OP ආBCකම ව<වසථ්ා සභාෙK 
අ�ම=යට යට?ව 2015.11.27 වැ� "න Pට බලපවැ?ෙවන පQ" එS. එ�. ගා#T 
OෙUPංහ මහතා OගණකාNප=වරයා වශෙය ප?කර ඇ= ෙහXද; 

OගණකාNප=වරයාෙ0  වැ:ප  I  ලංකා ප ජාතාJක සමාජවා� ජනරජෙ9 ආBCක ම 
ව<වසථ්ාෙK 153 (2) ව<වසථ්ාව පකාරව පා	
ෙ��ව OP �ශ්චය කර� ලැ\ය &� 
අතර රජෙ9 ඒකාබ^ධ අර�දලට වැය බර_ වන ෙහXද;  

ජනාNප=වරයා OP 2017.11.14 වැ� "න ඉ"Qප? කරන ලද අමාත< මBඩල 
සංෙ^ශයට අදාළව 2017.12.05 "නැ= අමාත< මBඩල Gරණය අ�ව OගණකාNප=,   
එS. එ�. ගා#T OෙUPංහ මහතාට පහත පQ" වැ:c හා �මනා ෙගdමට අ�ම=ය ලබා � 
ඇ= ෙහXද:—  

(අ) 2015.11.27 වැ� "න Pට රාජ< පQපාලන චකෙfඛ අංක 6/2006 අ�ව  
SL - 4 වැ:c පQමාණෙ9 08 වැ� වැ:c �යවෙ	 �m:වා වැ:c ෙගdම 
හා තන�රට m# අෙනn? �මනා ෙගdමට; 

(ආ) රාජ< පQපාලන චකෙfඛ අංක 3/2016 අ�ව 2016.01.01 වැ� "න Pට 
වැ:ප පQව	තනය opෙ� � SL – 4 වැ:c ක මය යටෙ? එම 
චකෙfඛෙ9 උපෙදස් පQ" වැ:c පQව	තනය කර ෙගdමට; සහ 

 (ඇ) එs වැ:c පQමාණයට අදාළ වා	tක වැ:c ව	ධක ෙගdමට. 

ඊට අ�vලව, I ලංකා ප ජාතාJක සමාජවා� ජනරජෙ9 ආBCක ම 
ව<වසථ්ාෙK 153 (2) ව<වසථ්ාව පකාරව, OගණකාNප=, එS. එ�. ගා#T OෙUPංහ 
මහතා ෙවත රජෙ9 ඒකාබ^ධ අර�දලට වැය බර_ වන පQ" ඉහත සඳහ මාPක 
වැ:ප හා �මනා ෙගdම කළ &� යැX ෙමම පා	
ෙ��වට �ශ්චය කරX.  

 

* සල#ෙණ� හ5�ව6 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට;� ය. 
 

 



( 2 ) 

 

2018 ෙපබරවා  මස 22 වැ" <හස්ප=�දා 

වාwක ���) අෙc_ෂා කරන පශ්න 
112/’15 

ග) z^Nක ප=රණ මහතා,— ෙසෞඛ<, ෙපෝෂණ හා ෙ^|ය ෛවද< අමාත<�මාෙග 
ඇ~මට,— (3) 

(අ) (i) ත�?ෙ?ගම ෙරෝහෙf සායන ෙගොඩනැ�fල සාදා �ම කර ෙරෝහලට භාර 
� "නය කවෙ	ද; 

 (ii)  එම ෙගොඩනැ�fල සඳහා Oයද� කළ �දල ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනmද?  

(ආ) (i) උ_ත ෙගොඩනැ�fල ඉ" කළ ෙකොතා?ක)ෙ0 නම කවෙ	ද; 

 (ii) අදාළ ෙකොතා?ක)ට ස��	ණ �දල ෙගවා =ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ෙග� �දල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙකොතා?ක)ෙ0 �දf රඳවා ෙගන =ෙ�ද; 

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

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

 (ඇ)     (i)  එම ෙගොඩනැ�fෙලm \?= ��රා ෙගොස ්ඇ= බව?; 

 (ii) ෙ� �සා ෙරෝ�ෙ0 හා ෙරෝහf කා	ය මBඩලෙ9 �Oත වලට ත	ජනය_ 
ඇ= බව?; 

 (iii) ෙ� වනෙත_ එම ෙගොඩනැ�fල අ�?වැ�යා කර ෙනොමැ= බව?; 

එ�මා දෙනmද? 

(ඈ)  (i) ෙමම ෙගොඩනැ�fල ��සකර opමට �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ��සකර op� කට&� P� කර� ලබන ෙකොතා?ක)ෙ0 නම 
කවෙ	ද; 

යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

931/’16 

ග) ච"ම ගමෙ0 මහතා,— O�
බල හා �න	ජන�ය බලශ_= අමාත<�මාෙග 
ඇ~මට,— (7) 

(අ) (i) ලංකා O�
බල මBඩලය OP ෙපෞ^ග
ක අංශෙය O�
ය #ල� ගැ�ෙ�� 
පස�පාදන ප�පා�ය අ�ගමනය කළ&� බව O�
බල පනෙ? සඳහව ඇ= 
බව දෙද; 

 (ii) ෙ� වනෙත_ P� කර ඇ= O�
ය #ල� ගැ�� සඳහා පස�පාදන කා	ය 
ප�පා�ය අ�ගමනය කර =ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර අවසථ්ාවල�ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 
 
 
 



( 3 ) 

 

1043/’16 

ග) උදය පභා? ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප?= හා ආ	Aක 
කට&� අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (5) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙ9� එ_ස? ජාGෙ0 සංOධානෙ9 මහා මBඩල වා	tක සැPය 
සඳහා ජනාNප=�මාෙ0 සංචාරයට සහභා� � �ත �Qස ෙකොපමණද; 

 (ii) උ_ත සංචාරයට සහභා� � �^ගලයෙ0 න� සහ ඔ� �ත �Qසට ඇ�ළ? 
� පදනම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම සංචාරය සඳහා රජය, රාජ< සංසථ්ා, ව<වසථ්ා�ත මBඩල සහ රාජ< 
සමාග� OP දැ� ස��	ණ �Qවැය  ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1117/’16 

ග) ච#ද O ෙUPQ මහතා,— සමාජ සOබලගැd�, �භසාධන හා කද උඩරට 
උ)මය ��බඳ අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (3) 

(අ) (i) බ�fල "සJ්_කය �ළ �යා?මක "Oනැ�ම පජා �ල බැංn (සමෘ^N බැංn) 
සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම බැංn �mටා ඇ= සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) එ_ එ_ බැංn ශාඛාෙව ප=ලාභ ලබන ප=ලා� සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) (i)  ඉහත අ (i) m සඳහ එ_ එ_ බැංnවක ෙසේවෙ9 �&� ෙසේවකය සංඛ<ාව, 
ඔ�ෙ0 න� සහ තන�) ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (ii)  දැනට එම බැංnවල ෙසේවක �රcපාC =ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම �රcපාC සඳහා ෙසේවකය බඳවා ගැ�ෙ� කමෙKදය කවෙ	ද; 

 යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1191/’16 

ග) ප^ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— O�
බල හා �න	ජන�ය බලශ_= 
අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (3) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වනOට �?තලම "සJ්_කය �ළ ලංකා O�
බල මBඩලය 
OP O�
ය ලබා � ඇ= �� �වාස සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙ� වනOට O�
ය ලබා � ඇ= �� �වාස සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව	ෂ 1984 Pට 2009 ද_වා O�
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව කරන ලද �දල 
එ_ එ_ ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 ව	ෂෙ9 &දමය ත??වය �ම dෙම ප� 2015 ව	ෂය ද_වා O�
ය 
ලබා � ඇ= �වාස සංඛ<ාව, එ_ එ_ ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) m සඳහ කාල පQSෙ�දය සඳහා O�
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව 
කරන ලද �දල, එ_ එ_ ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 



( 4 ) 

 

1278/’16 

ග) න
 බBඩාර ජයමහ මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත<�මාෙග 
ඇ~මට,— (6) 

(අ) (i) 2015.10.01 "නට අධ<ාපන ෙසේවා �&_තයෙ0 ස�පකාර සක�)ව� හා 
ණය ෙදන ස#=ය ස�ව පව=න ස��	ණ �දf පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.06.11 වනOට එම ස#=ය ස�ව =  සA්ර තැප� පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙ� වනOට ඉහත s ස#=ෙය ණය අය��කර ඇ= �^ගලය සංඛ<ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iv) එම ණය අය��ක)ව අතQ, ණය අ�මත � න�?, ෙමෙත_ ණය �දf 
�දා හැර ෙනොමැ= සාමා¡කය සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ණය අය��ක)වට ෙගOය &�ව ඇ= ණය �දfවල එක�ව 
ෙකොපමණද; 

 (vi) එs ණය අය��ක)ව ෙවත ණය �දf �දා හැpම පමාද dමට ෙහේ�ව 
කවෙ	ද; 

   (vii) ඉහත s ස#=ය තම සාමා¡කය ෙවත �P ෙලස ණය �දf �දා හැpමට 
 ෙනොහැo ත??වයකට ප?d ඇ= බව දෙද; 

 (viii) එෙසේ න�, එම ස#=ෙ9 �ල< පාලනය ONම? opම සඳහා ඉ"Qෙ9 � ග� 
ලබන �යාමා	ග  කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1298/’16 

ග) ඩලස ්අලහcෙප)ම මහතා,— අධ<ාපන අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (3) 

(අ) (i) මාතර "සJ්_කෙ9, ජා=ක සහ පළා? පාසfවල ෙසේවය කරන අනධ<න 
ෙසේවකය සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ<ාව එ_ එ_ තන�ර අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) මාතර "සJ්_කෙ9 ජා=ක සහ පළා? පාසfවල පව=න අ�මත අනධ<න 
ෙසේවක සංඛ<ාෙK  �රcපාC සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම �රcපාC සංඛ<ාව, ජා=ක සහ පළා? පාසf අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iv) m සඳහ  �රcපාC සඳහා බඳවා ගැ�මට �යවර ගෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඒ සඳහා අදාළ වන බඳවා ගැ�ෙ� ප�පා�ය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ)   ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1376/’16 

ග) බ�ල �ණව	ධන මහතා,— කෘtක	ම අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 130 ට අ�ව, වැ� අසව්� ලබා ෙදන ¢ජ 
හ£වාෙදන සමාග�වලට අ	ධ බ� Oරාමය ලබා �ෙද;  

 (ii) එවැ� බ� සා�බලය_ ලබා ග? සමාග�වල න� ලැXස�්ව ඉ"Qප? 
කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

 



( 5 ) 

 

(ආ) ඉහත ෙයෝජනාවට අ�ව, කෘtකා	#ක යෙතෝපකරණ ආනයන බ� ඉව? opමට 
ෙයෝජනා කළ බැO, 

 (i) 2015 ජනවාQ 01  "න වනOට, ආනයන බ�ව
 �දහස ් කර = , 
යෙතෝපකරණ ෙfඛනය_; 

 (ii) 2016 ජනවාQ 01 "ෙන ප�, ආනයන බ�ව
 �දහස ් කර = , 
යෙතෝපකරණ ෙfඛනය_; 

ඉ"Qප? කරෙද යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1466/’16 

ග) වා�ෙ^ව නානාය_කාර මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප?= හා 
ආ	Aක කට&� අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (3) 

(අ) (i) පාෙ^|ය ෙfක� බලපෙ^ශ �ළ ප"ංw අC ආදාය�ලා� ප�f සඳහා 
ම(වරයෙ0 Oමධ<ගත අර�දfව
 ෙනො#ෙf ෙසO
 තහC ෙබදා � 
බව   ��ගෙද;  

 (ii) Oමධ<ගත අර�දf ෙයොදාග�# ම(වරය OP P� කර� ලැ  ෙසO
 
තහC ෙබදා�ම තහන� කර =ෙ�ද;  

 (iii) එෙසේ න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iv) එම තහනම ඉව?කර, ෙපර =  පQ" ම(වරයෙ0 මා	ගෙය ෙසO
 
තහC ෙබදා�මට අවශ< �යවර ගෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ)   ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1584/’17 

ග) (ෛවද<) න
ද ජය=ස්ස මහතා,— රාජ< ව<වසාය සංව	ධන අමාත<�මාෙග 
ඇ~මට,— (3) 

(අ) (i) ෙහොරණ, ෙපෝ)වදBඩ, වගව?ත, ප	? නව �වාස සංs	ණෙ9 අංක 39 
දරන 
�නෙ9 ප"ංw ¤. ~තාෙ^d මහ?#ය, ෙහොරණ, ප	? ව?ෙ? ළමා 
උය පා
කාව ෙලස ෙසේවයට බැ£� "නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඇය ෙසේවෙය අස�් "නය කවෙ	ද; 

 

 (iii) වසර 26 ක ෙසේවය අවස opෙ�� ඇයට ලැ\ය &� ව" �දල හා 
පාQෙතෝtක �දල ෙකොපමණද; 

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

 (v) එෙසේ න�, එම ව" හා පාQෙතෝtක �දf ෙනොෙගවා P�ෙ මද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1595/’17 

ග) අෙශෝක ¥යත මහතා,— පළා? සභා හා පළා? පාලන අමාත<�මාෙග 
ඇ~මට,— (3) 

(අ) (i)  �?තලම "සJ්_කෙ9 දැනට �යා?මක වන පළා? පාලන ආයතන සංඛ<ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙ9 න� කවෙ	ද; 



( 6 ) 

 

 (iii) එම එ_ එ_ පළා? පාලන ආයතනය ම¦ ෙසේවා සපය� ලබන ජන 
සංඛ<ාව, §# පමාණය සහ ගාම �ලධාQ වස� සංඛ<ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ජනතාවට වැ� පහ�ක� සපයා �ම සඳහා �?තලම "සJ්_කය �ළ අ�= 
සථ්ා�ත opමට ෙයෝ¡ත පළා? පාලන ආයතන කවෙ	ද;  

 (v) එෙසේ ෙයෝජනා d ඇ= පළා? පාලන ආයතන ක�න# �m:dමට 
අමාත<ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1601/’17 
ග) �ෂාර ඉ£�f අමරෙසේන මහතා,— O�
බල හා �න	ජන�ය බලශ_=  

අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (3) 

(අ) (i) I ලංකාෙK ජා=ක බලශ_= ප=ප?=ය යf පැන ෙගොස ්ඇ= බව දෙද; 

 (ii) I ලංකාෙK කා¨න සහ අනාගත අෙc_ෂාව සඳහා ගැලෙපන ජා=ක 
බලශ_= ප=ප?=ය_ අවශ< බව ��ගෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම නව ජා=ක බලශ_= ප=ප?=ය පා	
ෙ��වට ඉ"Qප? 
කර� ලබන "නය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1603/’17 

ග) (මහාචා	ය) ආ© මාරPංහ මහතා,— O�
බල හා �න	ජන�ය බලශ_= 
අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (3) 

(අ) (i) ෙකොළඹ නගරයට O�
ය සපයන පධාන §ගත O�
 සැප&� මා	ගය_ වසර 
03ක පමණ Pට අ«යව පව=න බව දෙද; 

 (ii) එම මා	ගෙ9 O�
 සැප&� ධාQතාවය ෙකොපමණද; 

 (iii) එs සැප&� මා	ගය යථා ත??වයට ප? opම සඳහා �යවර ගැ�ම පමාද 
dමට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (iv) එs සැප&� මා	ගය අ�?වැ�යා opම පමාද dම ��බඳව වගoව&� 
�ලධාQ ක�)ද; 

 (v) එම එ_ එ_ �ලධාQයාට එෙරmව අමාත<ාංශය ෙහෝ ලංකා O�
බල 
මBඩලය OP ෙමෙත_ ෙගන ඇ= Oනයා�vල �යවර ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (vi) ෙකොළඹ නගරෙ9 අඛBඩ O�
 සැප&ම_ සහ=ක opම සඳහා ස�ෙපේෂණ 
ප^ධ=ය යාව?කා¨න opමට කට&� කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1622/’17 

ග) ෙහේෂා Oතානෙ0 මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත<�මාෙග 
ඇ~මට,— (3) 

(අ) (i) I ලංකාෙK ~� අවශ<තාවය ස�රා¨ෙ�� ෙසවනගල ~� ක	මාතශාලාව  
ඉතා වැදග? වන බව?; 

 (ii) එම¦ Oශාල වක හා සෘ¬ oයා අවසථ්ා සංඛ<ාව_ \md ඇ= බව?; 



( 7 ) 

 

 (iii) දැනට ෙමම ක	මාතශාලාව ආ®තව ලබා � ඇ= ඉඩ�වල ෙගොd උ_ වගා 
ෙනොකර ෙවන? වගාව සඳහා ෙයො� d ඇ= බව?; 

එ�මා ��ගෙනmද? 

(ආ) (i) ෙසවනගල ~� ක	මාතශාලාව ආ®තව උ_ වගාව සඳහා ෙගොd ෙවත 
ෙව කර ඇ= ඉඩ� පමාණය ෙහ_ටයා	 ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට උ_ වගාව P� කරන ඉඩ� පමාණය ෙහ_ටයා	 ෙකොපමණද; 

 (iii) "ෙන "න උ_ ෙගොOයා ෙවන? වගාව සඳහා ෙයො� dෙම එම 
ක	මාතශාලාෙව අෙc_tත �ෂප්ාදනය ලබා ගැ�මට ෙනොහැo Oය 
හැo බව ��ගෙද; 

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

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1684/’17 

ග) එ�. එS. එ�. සfමා මහතා,— සව්ෙ^ශ කට&� අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) අ�පාර "සJ්_කෙ9, ෙපො�Of පාෙ^|ය ෙfක� ෙකො¯ඨාසය �m:වන ලද 
"නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ ස�බධෙය �n? කරන ලද ගැස¯ �ෙKදනෙ9 �ටපත_ සභාගත 
කරෙද; 

 (iii) එම පාෙ^|ය ෙfක� ෙකො¯ඨාසය ම¦ ආවරණය වන ස��	ණ §# 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එm ගාම �ලධාQ වස� සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

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

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) (i) එම පාෙ^|ය ෙfක� ෙකො¯ඨාසය �m:dෙ��,  �ල  වශෙය ~මා �	ණය 
opම_ P�d =ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳ Oසත්ර කවෙ	ද; 

යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) (i) එs පාෙ^|ය ෙfක� කා	යාලයට අය? ගාම �ලධාQ වස� අතQ oPය� 
වසමක/වස�වල පQපාලන කට&� ෙහෝ ෙමෙහයd� ෙවන? පාෙ^|ය 
ෙfක� කා	යාල ම¦ P� කර� ලබෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම ගාම �ලධාQ වස�වල න�, අංකය ඇ�� Oස්තර ඉ"Qප? 
කරෙද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනmද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
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වාwක ���) අෙc_ෂා කරන පශ්න 
134/’15 

ග) z^Nක ප=රණ මහතා,— �දf හා ජනමාධ< අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2)   

(අ) (i) 2014.01.01 "න Pට 2015.06.30 "න ද_වා කාලය �ළ අ?අඩං�වට ග� ලැ  
�=Oෙරෝ± ෙලස ෙමරටට ෙගෙනන ලද ��වැ�වල ව�නාකම ෙකොපමණද; 



( 8 ) 

 

 (ii) එම ��වැ� සමඟ අ?අඩං�වට ෙගන වැර"ක)ව � අයෙ0 න�, 
�න, 
�රකථන අංක හා Oෙ^²කෙය_ න� රට කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත (ii) m සඳහ �^ගලයට � දCව� එ_ එ_ �^ගලයාට ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා සභාගත කරෙනmද?    

(ආ) (i) අ?අඩං�වට ගනා �=Oෙරෝ± ��වැ� �=මය �යාමා	ගයෙග ප�  
Oනාශ කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ��වැ� Oනාශ opෙ� �යා��ෙවළ කවෙ	ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, එම ��වැ� රජෙ9 බ�වලට යට?ව ෙවළඳ ෙපොළට �n? 
කරෙද;   

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?    

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1176/’16 

ග) උදය පභා? ග�ම�ල මහතා,— රාජ< ව<වසාය සංව	ධන අමාත<�මාෙග 
ඇ~මට,— (3) 

(අ)  (i) ව	ෂ 2010 Pට 2015 ද_වා � කාල පQSෙ�දෙ9�, ~මාසmත ලංකා ෙරෝහෙf 
ෙකොටස ්m#ෙයn ෙලස ෙගෝඨාභය රාජප_ෂ මහතා කට&� කර =ෙ�ද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම කාල පQSෙ�දය �ළ� ~මාසmත ලංකා ෙරෝහෙf සභාප= 
ෙලස ඒ මහතා ලබාග? වැ:c සහ �මනා  කවෙ	ද; 

 (iii) ව	ෂ 2010 Pට 2015 ද_වා කාලය �ළ ~මාසmත ලංකා ෙරෝහල වා	තා කළ 
වා	tක ලාභය එ_ එ_ ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1192/’16 

ග) ප^ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— O�
බල හා �න	ජන�ය බලශ_= 
අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (3) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වනOට මනාරම "සJ්_කය �ළ ලංකා O�
බල මBඩලය 
OP O�
ය ලබා � ඇ= �� �වාස සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙ� වනOට O�
ය ලබා � ඇ= �� �වාස සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව	ෂ 1984 Pට 2009 ද_වා O�
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව කරන ලද �දල 
එ_ එ_ ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 ව	ෂෙ9� &දමය ත??වය �ම dෙම ප� 2015 ව	ෂය ද_වා O�
ය 
ලබා � ඇ= �වාස සංඛ<ාව එ_ එ_ ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) m සඳහ කාල පQSෙ�දය සඳහා O�
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව 
කරන ලද �දල එ_ එ_ ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1378/’16 

ග) බ�ල �ණව	ධන මහතා,— �දf හා ජනමාධ< අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 132ට අ�ව, ෙපොෙලොන)ව, o
ෙනොSwය 
සහ ර?න�ර (ඇ³
��ය) "සJ්_කයm �Oශාල ගබඩා �න_ ඉ"opමට 
සහ මනාර� "සJ්_කෙ9 ඉ"වන ගබඩාෙK වැඩ �ම opමට )�යf 
#
යන 1000 _ ෙව කළ බව ��ගෙද; 



( 9 ) 

 

 (ii) මනාරම "සJ්_කෙයm ඉ"ෙකෙරන ගබඩාෙවm �f �Qවැය 
ඇසත්ෙ��ව සහ ෙ� ද_වා � එm පග= සමාෙලෝචන වා	තාව_ ඉ"Qප? 
කරෙද;  

 (iii) o�ෙනොSwය, ඇ³
��ය හා ෙපොෙලොන)ෙවm නව ගබඩා සංs	ණ �න 
ඉ"opෙ� කට&�වල පග=ය කවෙ	ද; 

 (iv) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 132 ෙව�ෙව ෙව කළ )�යf #
යන 
1000 ක �දල වැය කළ ආකාරය  ෙකෙසේද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1476/’16 

ග) ච#ද O ෙUPQ මහතා,— O�
බල හා �න	ජන�ය බලශ_= අමාත<�මාෙග 
ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ9 Pට ෙ� ද_වා ලංකාව �ළ �යා?මක වන ෙපෞ^ග
ක 
O�
බල ජනන සමාග� සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමාග�වල න�, 
�නය හා අධ<_ෂ මBඩල සාමා¡කයෙ0 න� 
කවෙ	ද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙ9 Pට එම එ_ එ_ සමාගම OP ලංකා O�
බල මBඩලයට 
ලබා � O�
 ඒකක සංඛ<ාව සහ එම එ_ සමාගමකට ලංකා O�
බල 
මBඩලය OP ෙගවන ලද �දල, එ_ එ_ ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) ව?ම යහපාලන රජය යටෙ? ලංකා O�
බල මBඩලය ම¦ P� කර� 
ලබන O�
 ජනනය වැ� opමට ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1578/’17 

ග) වා�ෙ^ව නානාය_කාර මහතා,— �දf හා ජනමාධ< අමාත<�මාෙග 
ඇ~මට,— (3) 

(අ) (i) රෙ¯ සමසත් බ�ව
 57 %_ අයකර ග� ලබෙ I ලංකා ෙ	�ව OP 
බව?; 

 (ii) ඉ වැ� බ� ප=ශතය_ වාහන ආනයන බ� බව?; 
 (iii) බ� ෙනොෙගdමට වාහන ආනයනක)ව OOධ උපකම භාOතා කරන බව?; 

 (iv) දැනට �n? කර ඇ= අ= Oෙශේෂ ගැස¯ �ෙKදනවලට අමතරව, 2015.02.10 
"නැ= අංක 1901/3 ගැස¯ �ෙKදනය ම¦ද, ෙමම ත??වය මඟ හැරdමට 
�ෙයෝග පනවා ඇ= බව?; 

එ�මා දෙනmද?  

(ආ) (i) ෙකෙසේ ෙවත?, 2015.09.22 "නැ= අංක 1933/6 ගැස  ̄ �ෙKදනෙය 
ජාවාර�ක)වට QP ෙලස කට&� opමට අවසථ්ාව ලබා � ඇ= බව?; 

 (ii) අ (iv)m සඳහ ගැස¯ �ෙKදනෙය ලබා � අNකාQ බලය මත ෙ	� 
�ලධාQ අනාවරණය කරග? #ල අCෙව සඳහ වාහන 1000 
ස�බධෙය පp_ෂණය_ P� කළෙහො?, ).#
යන 8000කට අNක 
ආදායම_ අය කර ගත  හැo බව?; 

 (iii) ෙ	� අධ<_ෂ ජනරාfවරයාෙ0 �ෙයෝගය අ�ව 2016.09.21 "න Pය� ෙ	� 
පp_ෂණය තාවකා
කව අ?m:වා දැනට මාස 04_ ගතdෙම  රටට 
Oශාල ආදායම_ අm# d ඇ= බව?; 

එ�මා ��ගෙනmද? 
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(ඇ) එෙසේ න�, අ (iv)m සඳහ �ෙයෝගය අවලං� opමට �යවර ගෙද යන එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1602/’17 
ග) �ෂාර ඉ£�f අමරෙසේන මහතා,— O�
බල හා �න	ජන�ය බලශ_=  

අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (3) 

(අ) (i) ඇෙ¯ ෙලෙකෝ පXව¯ 
#ටµ (Ante Leco (Pvt.) Ltd.) ආයතනය ��බඳ 
රජයට ඇ= අX=ය කවෙ	ද; 

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

 (iii) එම සමාගම OP �ෂප්ාදනය කර ඇ= O�
 ¾ට	 සංඛ<ාව, එ_ එ_ ව	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) එම සමාගෙ� ෙසේවක සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ආර�භෙ9 Pට එම සමාගම ලබා ඇ= ලාභය ෙහෝ පාCව, ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1605/’17 

ග) (මහාචා	ය) ආ© මාරPංහ මහතා,— O�
බල හා �න	ජන�ය බලශ_= 
අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (3) 

(අ) (i) ෙකරවල��ය පෙ^ශෙ9 ඉ"කර ඇ= බර ඉධන (HFO) ම¦ දැනට 
�යා?මක වන බලාගාරය වසරක කාලය_ �ළ දdකෘත සව්භාOක වා& 
(LNG) ම¦ �යා?මක කරdම සඳහා එකඟතාවය_ =zෙද; 

 (ii) එම එකඟතාවය කඩ d =ෙ�ද; 
 (iii) එම එකඟතාවය කඩdම ෙහේ�ෙව ලංකා O�
බල මBඩලයට P�d ඇ= 

අලාභය ෙකොපමණද; 
 (iv) එs බලාගාරය ම¦ ලංකා O�
බල මBඩලයට ලබා ෙදන O�
 ඒකකයක 

#ල �යම opමට අදාළව ඇ=කර ගනා ලද එකඟතාවයට පටහැ�ව 
කට&� P�වන බව දෙද; 

 (v) �O�� පකාරව O�
 සැප&�කාර සමාගම �යා opම තහ�)  opම සඳහා 
ගනා �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (vi) එම එකඟතාවය පQ" කට&� ෙනොopම �සා ලංකා O�
බල මBඩලයට P� 
d ඇ= පාCව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1639/’17 

ග) න
 බBඩාර ජයමහ මහතා,— O�
බල හා �න	ජන�ය බලශ_= 
අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (3) 

(අ) (i) ෙනෝබf Qෙසෝසස ්
#ටµ නමැ= සමාගම OP ලංකා O�
බල මBඩලය 
ෙවත වQ වර සපයා ඇ= �� ගf අÅ) පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ගf අÅ) ෙව�ෙව ඉහත සමාගමට ෙගවා ඇ= ස��	ණ �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සමාගම OP �P ෙවලාවට ගf අÅ) සැපÆමට අසම? dම ෙහේ�ෙව 
ෙනොෙරොSෙචෝෙf ගf අÅ) බලාගාරෙ9 �යාකාQ?වය අ?m:dමට P� � 
කාලය ෙකොපමණද; 
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 (iv) එෙසේ O�
 ජනක යත අ?m:dම �සා ලංකා O�
බල මBඩලයට P�d ඇ= 
පාCව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) (i) ෙනෝබf Qෙසෝසස ් 
#ටµ ආයතනය OP ලබාෙගන ඇ=                        
අංක LCC/09/T/02, LCC/01 සහ LCC/13/T/01 දරන ෙටඩරවලට අදාළව 
I ලංකාෙK ෙ^|ය �ෙයෝ¡තය ෙව ෙව වශෙය  ක�)ද; 

 (ii) පස�පාදන කා	යය ප�පා�ය ෙනොතකා ඉහත s ගf අÅ) සැපÆ� එs 
සමාගමට ලබා�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද;  

 යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1669/’17 

ග) අෙශෝක ¥යත මහතා,— පළා? සභා හා පළා? පාලන අමාත<�මාෙග 
ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) වයඹ පළා? සභාව යටෙ? �?තලම "සJ්_කය �ළ �යා?මක වන පළා? 
පාලන ආයතන OP අපදව< සහ කැ�කසළ බැහැර කරන සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (ii) ඝන අපදව< කළමනාකරණය සඳහා ව<ාපෘ=ය_ ෙමම පළා? පාලන 
ආයතන සඳහා හ£වා � =ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න�, 2010 ව	ෂෙ9 Pට ෙ� ද_වා එම ව<ාපෘ=ය සඳහා එ_ එ_ පළා? 
පාලන ආයතනයකට ලබා � ඇ= පහ�ක� හා �දf පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1690/’17 

ග) ඩ0ලස් ෙ^වානද මහතා,— අධ<ාපන අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) 2000.05.05 "නැ= අංක 1130/22 දරන ගැස¯ �ෙKදනය ම¦ එ_ස? 
ජාGෙ0 සංOධානෙ9, ෙකොෙ^P සmතව නකfස ් ක£ වැ�ය සඳහා 
ෙලෝක උ)ම ත??වය ලැzÊ බව?; 

 (ii) ඉහත ෙකොෙ^Pවල පධාන ෙකොෙ^Pය පකාරව, නකfස ්ක£වැ�යට ඉතා 
ආසනව �m� #�ෙc, පOල, පාත��බර, ල0ගල, Ofග�ව, ර?ෙතොට, 
උnෙවල හා මාතෙf යන පාෙ^|ය ෙfක� ෙකො¯ඨාස 8ට අය? අ_කර 
2000ක Oශාල?වෙය &? §# පමාණය_ උ_ත ක£වැ�ය සමඟ ඒකාබ^ධ 
කර ෙනොමැ= බව?; 

 (iii) එබැO, නකfස ් ක£වැ�ය ෙලෝක උ)ම ත??වෙය ඉව?opෙ� 
අවදානමකට ල_ව ඇ= බව?;  

එ�මා දෙනmද? 

(ආ) (i) නකfස ්ක£වැ�ය ෙලෝක උ)ම ත??වෙය ඉව?opම වළ_වා ගැ�ම 
සඳහා ඉහත සඳහ අ_කර 2000ක §# පමාණය නකfස ්ක£ වැ�ය සමඟ 
ඒකාබ^ධ opම සඳහා �යවර ගෙද; 

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

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1695/’17 

ග) ෙමොෙහොමµ නවO මහතා,— පළා? සභා හා පළා? පාලන අමාත<�මාෙග 
ඇ~මට,— (3) 

(අ) (i) 2013 ව	ෂෙ9� �?තලම "සJ්_කෙ9, කf��ය පාෙ^|ය සභාව, 
ෙනොෙරොSෙචෝෙලX ග�මානය �ළ ළමා උද<ානය_ �m:dමට අ�ම=ය 
ලබා � =ෙ�ද;  

 (ii) එෙසේ න�, එබ£ ළමා උද<ානය_ �m:වා =ෙ�ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනmද? 

(ආ) (i) එම කා	යය සඳහා ෙකොපමණ �දල_ ලැ¢ =ෙ�ද;  

 (ii) එම �දf ලැ¢ ඇ?ෙ? කා ෙවතද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1697/’17 

ග) \මf ර?නායක මහතා,— O�
 සංෙ^ශ හා �¡ටf ය�තල පහ�ක� 
අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) I ලංකාව �ළ �යා?මක opමට ෙයෝ¡තව =  “Ìගf Í” ව<ාපෘ=ය 
ස�බධෙය Ìගf සමාගම හා I ලංකා රජය අතර ඇ=කර ග? �O�ම_ 
ෙහෝ එකඟතා 
යOfල_ =ෙ�ද; 

 (ii) ෙ� සඳහා Ìගf සමාගම ෙතෝරා ගැ�මට රජය Gරණය කළ පදනම කවෙ	ද; 

 (iii) එම ව<ාපෘ=ය සඳහා I ලංකා රජය ලබා�මට එකඟ � හා ලබා� පහ�ක� 
කවෙ	ද; 

 (iv) එම ව<ාපෘ=ය සඳහා I ලංකා රජයට වැය � �දල ෙකොපමණද; 

 (v) Ìගf සමාගම �වගත කළ බැÍනය කඩා වැÏමට බලපෑ ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (vi) ඒ ��බඳ පp_ෂණය_ P�කර වා	තාව_ �n? කර =ෙ�ද; 

 (vii) Ìගf සමාගම ෙමම ව<ාපෘ=ය අතහැර ඇ= බවට පකාශ කර =ෙ�ද; 

 (viii) එෙසේ න�, අදාළ �O�ම හා එකඟතා කඩdම ෙහේ�ෙව ඇ= � �ල<මය හා 
අ�n? හා� කවෙ	ද; 

 (ix) එම හා�වල වගsම පැවෙරෙ කාහටද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1732/’17 

ග) ෙස9Xµ අ¨ සාÒ	 ම�ලානා මහතා,— අධ<ාපන අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (3) 

(අ) (i) උ�) හා නැෙගනmර පළා? �ළ �m� එ_ එ_ අධ<ාපන කලාපයට අය? 
�ස
්� පාසf සංඛ<ාව කවෙ	ද; 

 (ii)  ඉසල්ා�, ඉසල්ා� අධ<යනය සහ අරා\ ඉගැd� කට&� අ±_ෂණය P� 
කරන සහකාර අධ<ාපන අධ<_ෂව)ෙ0 (ඉසල්ා�) න� කවෙ	ද; 

 (iii) සහකාර අධ<ාපන අධ<_ෂව) (ඉසල්ා�) ෙනොමැ= අධ<ාපන කලාපවල 
න� කවෙ	ද; 

 (iv)  ෙමම කලාපවල ඉහත s Oෂයය ඉගැdම අ±_ෂණය opෙ� කා	යය 
පවර� ලැබ ඇ= අ±_ෂකව) ක�)ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 
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(ආ) (i) I ලංකා අධ<ාපන පQපාලන ෙසේවය (Oෙශේෂ කාBඩය - ඉසල්ා�) සඳහා 
�රcපාC ෙදක_ පමණ_ ගැස¯ �ෙKදනය �ළ පළ කරන ලද බව?; 

 (ii)  Oෂයමාලාව �ළ ආග#ක අධ<ාපනය අ�වා	ය බව?; 

 (iii) ඉසල්ා� ඉගැd� කට&� අ±_ෂණය ෙනොopම, �ස
්� ²ෂ<යෙ0 
ආග#ක අධ<ාපනය ෙකෙරm අmතකර බලපෑම_ ඇ= කරන බව?;  

එ�මා දෙනmද? 

(ඇ) (i) I ලංකා අධ<ාපන පQපාලන ෙසේවෙයm (Oෙශේෂ කාBඩය - ඉසල්ා�) ෙසේවක 
සංඛ<ාව වැ� opමට �යවර ග� ලබෙද; 

 (ii)  ෙනොඑෙසේ න�, වැඩබලන පදනම මත සහකාර අධ<ාපන අධ<_ෂව) 
(ඉසල්ා�) ප? opමට �යවර ග� ලබෙද; 

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

යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1743/’17 

ග) Ï. රං¡? ද ෙසොXසා මහතා,— බධනාගාර ප=සංස්කරණ, �න)?ථාපන, 
නැවත ප"ංw opම හා m� ආග#ක කට&� අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) බධනාගාර �යාමක තන�) සඳහා බඳවා ගැ�මට බධනාගාර 
ෙදපා	තෙ��ව OP 2016 ව	ෂෙ9 ස��ඛ පp_ෂණය_ පැවැ?� බව 
දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, 2016.10.19 Pට 2016.10.27ද_වා පැවැ?� ස��ඛ පp_ෂණ සහ 
2016.11.03 Pට 2016.11.12 ද_වා පව?වන ලද වÓහගත ස��ඛ 
පp_ෂණෙ9 ප=ඵල මත අදාළ තන�) සඳහා ෙතෝරාගනා ලද 
අය��ක)ව සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම තන�) සඳහා බඳවා ගැ�� කර ඇ= බව හා අදාළ �O�� 2016.11.24 
"න අ?ස කරන ෙලස ���ක�ලා�ට බධනාගාර ෙදපා	තෙ��ව 
ම¦ දැ�� � නැවත එය කf දැ�ෙK මද; 

 (iv) එෙසේ කf දැ� ප?d� ෙ� වනOට? ලබා ෙනො�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) (i) ප?d� ලබා �ෙ� ගැට� සහගත ත??වය_ =\ය�, ප?d�ලා� 
අපහ�තාවයට ප?වන අ&Q ඔ�ට �O�� 
� ලබා �ෙ මද; 

  (ii) ���ක� ස�රන ලද ප?d�ලා�ට ප?d� ලබා ෙනො�ෙම ඔ� දැ� 
අපහ�තාවයකට ප?ව P�න බව ��ගෙද; 

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

 (iv) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

 යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2018 මා� මස 06 වැ" අඟහ1වාදා 

වාwක ���) අෙc_ෂා කරන පශ්න 
135/’15 

ග) z^Nක ප=රණ මහතා,— �දf හා ජනමාධ< අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2)  

 (අ) (i) )�යf ෙකෝ� 400ක වැ¯ බ� �දල_ වංචා opම ස�බධෙය 
වැර"ක)ව � �^ගලයෙ0 න� කවෙ	ද;  

 (ii) ඔ�ට ලබා � දCව� එ_ එ_ �^ගලයාට ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම �^ගලයට �යම කරන ලද දඩ �දf ඔ� OP ෙගවා =ෙ�ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) (i) උ_ත වැ¯ බ� වංචාවට ස�බධ ෙබොෙහෝ �Qස_ P�න බව?; 

 (ii) ෙ^|ය ආදාය� ෙදපා	තෙ��ෙK ඉහළ �ලධාp ෙමම වංචාවට ස�බධ 
බව?; 

 (iii) ඇතැ� �Qස ්ෙ� වනOට ර� පැන ෙගොස ්ඇ= බව?;   

එ�මා දෙනmද? 

(ඇ) (i) වැ¯ බ� වංචාවට අදාළ Pය� �^ගලය ��බඳව Oම	ශන කට&� 
P�වෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම¦ අනාවරණය කරග? �^ගලයෙ0 න�, 
�න, �රකථන 
අංක හා තරා=රම කවෙ	ද; 

 (iii) ඔ�ට එෙරmව ෙගන ඇ= �යාමා	ග කවෙ	ද;  

  යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1197/’16 

ග) ප^ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— පළා? සභා හා පළා? පාලන 
අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (3) 

(අ) යාපනය "සJ්_කය �ළ 1983 ව	ෂය වනOට = , 

 (i) වාQමා	ග සංඛ<ාව; 

 (ii) nඩා වැK, අ�Ê සහ ඇළ මා	ග සංඛ<ාව; 

 (iii) අසව්^දන ලද ෙගොO\� පමාණය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) (i)  1983 Pට 2009 ව	ෂෙ9 &දමය ත??වය �මවන ෙත_ වාQමා	ග, වැK, 
අ�Ê සහ ඇළ මා	ග ප=සංසක්රණය සඳහා ෙව කරන ලද �දල; 

 (ii)  &දමය ත??වය �ම dෙම ප� 2015 ව	ෂය ද_වා, සමසත් වාQමා	ග, වැK, 
අ�Ê සහ ඇළ මා	ග ප=සංසක්රණයට රජය OP ෙව කරන ලද �දල; 

එ_ එ_ ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1401/’16 

ග) බ�ල �ණව	ධන මහතා,— කෘtක	ම අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයm අංක 173 ෙයෝජනාවට අ�ව, ගා¾ය කෘtක	මාතයට 
සහාය ව� ��ස, nඩා වැK හා ඇළ මා	ග ප=සංසක්රණ opම සඳහා ෙව 
කරන ලද )�යf #
යන 2000ක ප=පාදනය ම¦ 2016 ව	ෂය �ළ� 
ප=සංසක්රණය කරන ලද nඩා වැK හා ඇළ මා	ග සහ ඒ ෙව�ෙව දරන 
ලද �Qවැය ඇ�ළ? ලැXස�්ව_ ඉ"Qප? කරෙද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, මද; 

 (iii) nඩා වැK හා ඇළ මා	ග ප=සංසක්රණය ��බඳ වගsම පවරන ලද  
අමාත<ාංශය සහ එම අමාත<ාංශයට 2016 ව	ෂය �ළ� මහා භාBඩාගාරය 
OP �දා හQන ලද �දf පමාණය කවෙ	ද; 

 (iv) )�යf #
යන 2000_ � ෙමම  දැවැත ව<ාපෘ=ය අ±_ෂණය opමට 
OOධ ම¯ට# දායක � ආයතන ෙහෝ සංOධාන කවෙ	ද; 

 (v) ව<ාපෘ=ෙයm අ±_ෂණ කට&� ෙව�ෙව වැය කරන ලද �� �දල 
ෙකොපමණද; 

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

1517/’17 

ග) උදය පභා? ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප?= හා ආ	Aක 
කට&� අමාත<ා�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) ආBCකම ව<වසථ්ා ප=සංසක්රණය ��බඳ මහජන අදහස ්Oම~ෙ�  ක#:ව 
ෙව�ෙව රජය OP දරන ලද �� Oයදම ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ක#:ෙK සාමා¡කයෙ0 න� කවෙ	ද; 

 (iii) එs ක#:වට සාමා¡කය ප? opෙ� � සලකා බැÍ �	ණායක කවෙ	ද; 

 (iv) z^ධාගම ��බඳ ආBCකම ව<වසථ්ාෙK ඇ= ෙදවන පQSෙ�දය ඒ අ&Qම 
පව?වා ෙගන යෑමට �	ෙ^ශ කර ඇ= ක#: සාමා¡කය සංඛ<ාව 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1647/’17 

ග) ච#ද O ෙUPQ මහතා,— පළා? සභා හා පළා? පාලන අමාත<�මාෙග 
ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා? සභාව OP ඉඩ� ඔc� ලබා�ෙ� වැඩසටහන_ "ය? කර 
=ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ව?ම ඌව පධාන අමත<ාවරයා එම Öරයට ප?dෙම අන�)ව 
ෙ� ද_වා ලබා � ඇ= ඔc� සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔc� ලබා � ඇ= �^ගලයෙ0 න�, 
�නය සහ ඔ� ප"ංw ගාම �ලධාQ 
වස� කවෙ	ද; 

 (iv) ෙමම ඉඩ� ඔc� ලබා�මට පළා? සභාව අ�ගමනය කළ කමෙKදය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1749/’17 

ග) ලs ජයව	ධන මහතා,— �දf හා ජනමාධ< අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (3) 

(අ) (i) ෙ� වනOට I ලංකාව �ළ පව?වාෙගන ය� ලබන �ව O�
 නා
කා 
සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �ව O�
 නා
කා පව?වාෙගන ය� ලබන ආයතන කවෙ	ද; 

 (iii) එම �ව O�
 නා
කාවල m#ක)ව සහ එම නා
කා ආර�භ කර ඇ= 
"නය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iv) ෙ� වනOට I ලංකාව �ළ ආර�භකර Oකාශනය පව?වාෙගන ෙනොයන  
�ව O�
 නා
කා =ෙ�ද;  

 (v) එෙසේ න�, එම නා
කා කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) (i) �ව O�
 නා
කා �යාමනය කර� ලබන ආයතනය කවෙ	ද; 

 (ii) දැනට එම �ව O�
 නා
කා �යාමනය ONම?ව P� ෙනොවන බව  
��ගෙද;  

 (iii) සමාජ හා�ය P�වන අ&Q ය� ය� �ව O�
 නා
කා ම¦ P� කර� 
ලබන පචාරය Oකාශනය opම වැළැ_dම සඳහා �ව O�
 නා
කා 
�යාමනය opමට ONම? කමෙKදය_ ක�න# සකස ්කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1782/’17 

ග) එ�. එS. එ�. සfමා මහතා,— අNකරණ අමාත<�#යෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) ව	ෂ 1990 ෙදසැ�බ	 මස 31 "න ෙහෝ ඊට ආසන කාල වකවා�ෙK� උ�) 
පළාෙ?, �ල=K "සJ්_කෙ9 �ස
්� Oවාහ හා "_කසාද පනත යටෙ? 
_වාP O��)ව වශෙය ප?කර� ලැබ P� තැනැ?ත ක�)ද; 

 (ii) ඔ�ෙ0 න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම _වාP අNකරණ කලාප ආවරණය වන ගාම �ලධාp වස� හා පාෙ^|ය 
ෙfක� ෙකො¯ඨාස කවෙ	ද; 

 (iv) එම _වාP අNකරණ කලාප වශෙය පකාශයට ප?කරන ලද ගැස¯ 
�ෙKදන අංක හා "න සභාගත කර  ෙද; 

යන එ�#ය සඳහ කරෙනmද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1814/’17 

ග) (ෛවද<) න
ද ජය=සස් මහතා,— අධ<ාපන අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) �ව Oද<ා හා ග�ත Oෂය ධාරාව පැවැ?ෙවන 
පාසf සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම Oෂය ධාරාවල එ_ එ_ Oෂය සඳහා, අවශ< �)ව) සංඛ<ාව, දැනට 
P�න �)ව) සංඛ<ාව සහ �) �රcපාC සංඛ<ාව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) Oද<ා Oෂය ධාරාව සඳහා �)ව) mඟdමට බලපා ඇ= 
ෙහේ� කවෙ	ද යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1841/’17 

ග) ශා= Iසක්දරාසා මහ?#ය,— සව්ෙ^ශ කට&� අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) ෙසේවා ලංකා ආයතනය ම¦ ‘හQත &ගය_ කරා’ යන වැඩසටහන යටෙ? 
�ල=K "සJ්_කෙ9 ෙගොOෙපොළවf ආර�භ කළ බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එ_ එ_ පාෙ^|ය ෙfක� ෙකො¯ඨාසය අ�ව එම ෙගොOපළවf 
�m� සථ්ාන ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

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

 (iv) එම ෙගොOෙපොළවf ෙ� වනOට පෙයෝජනයට ෙනොගනා බව දෙද; 

 (v) ෙමම පෙ^ශෙ9 =ෙබන 
යාප"ංw සංOධානවලට ෙමම ෙගොOපළවf 
භාර�මට කට&� කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1862/’17 

ග) එස්. එ�. මQ_කා	 මහතා,— මහානගර හා බස්නාmර සංව	ධන 
අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ාmර සංව	ධන අමාත<ාංශය OP ක Øයිා?මක කර� ලබන  
මහානගර සැල�ම (Megapolis Plan) යටෙ? 2017 ව	ෂෙ9 Pට ඉ"Q ව	ෂ 03 
_ ද_වා ~තාවක ප Øාෙ^|ය ෙfක� ෙකො¯ඨාසය සඳහා සැල�� කර ඇ= 
සංව	ධන වැඩසටහ කවෙ	ද; 

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

 (iii) ආර�භ opමට බලාෙපොෙරො?� වන වැඩසටහ �ශw්ත වශෙය පට 
ගනා "න වකවා� කවෙ	ද; 

 (iv) ෙ� සඳහා රාජ< හා ෙපෞ^ග
ක ආෙයෝජන P� කරෙද; 

 (v) එෙසේ න�, ඒවා ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) (i) දැනටම? ආර�භ කර ඇ= ෙහෝ ආර�භ opමට බලාෙපොෙරො?� වන                 
වැඩසටහ සඳහා ෙව කර ඇ= �දල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ= �දල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙ� සඳහා ණය �දf ලබා ගෙද; 

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

 (v) ෙනොඑෙසේ න�, රජය OP ෙව කර ඇ= �දල ෙකොපමණද; 

යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1874/’17 

ග) ඉ�රා මහ�ෆ ් මහතා,— උසස් අධ<ාපන හා මහාමා	ග අමාත<�මාෙග 
ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) 2014 ව	ෂෙ9 ෙදසැ�බ	 මාසෙ9 Jnණාමලය "සJ්_කෙ9 ඇ= � දැ� 
ගංව�ර ත??වය ෙහේ�ෙව o�යා පෙ^ශෙ9 nQජ_ෙ_� පාලම 
Oනාශ �  බව?;  

(ii) ෙ� ද_වා එම පාලම ස��	ණෙය ප=සංසක්රණය ෙනොකර 
 තාවකා
කව ප=සංසක්රණය කර ඇ= බව?; 

 එ�මා දෙනmද? 
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(ආ) (i) ෛද�කව Oශාල ජනතාව_ OP භාOතා කර� ලබන ෙමම පාලම 
ප=සංසක්රණය opම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අමාත<ාංශය OP ග� 
ලැ  �යවර කවෙ	ද; 

 (ii)  ෙ� ද_වා ෙමම පාලම ප=සංසක්රණය ෙනොopමට ෙහේ� කවෙ	ද;  

(iii) ෙමම පාලම හැo ඉ_ම� ප=සංසක්රණය opම සඳහා �යවර ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1960/’17 

ග) පOතාෙ^d ව�ආරSw මහ?#ය,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත<�මාෙග 
ඇ~මට,— (2) 

(අ) 2017 මැX මස 26 "න Pට á� මස 05 "න ද_වා ඇ=� ගංව�ර හා නායයා� 
ෙහේ�ෙව, 

 (i) #ය�ය �^ගලෙයn ෙව�ෙව ලබාෙදන ව" �දල; 

 (ii) ස��	ණෙය හා අ	ධ වශෙය හා�� �වාස සඳහා ලබාෙදන ව" �දල 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) �වාස ගංව�Q යටdම ෙහේ�ෙව Pය� ෙ^පල අm# � �ෙවස් m#ය 
සඳහා ලබාෙදන ව" �දල ෙකොපමණද;  

 (iv) එම ව" �දf ලබා�මට ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1979/’17 

ග) අ�ර Pµ� ජයර?න මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප=සංස්කරණ 
අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) Jnණාමලය "සJ්_කෙ9, =Qයාය පෙ^ශෙ9 �m� �Qහâ සෑය �ජා  §#යට 
අය? ඉඩ� මැන අවස කර =ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, මැන හ£නාග? §#ය මත සලnÊ ෙය�ම P�කර  =ෙ�ද; 

 (iii) මැ�� ම¦ හ£නාෙගන ඇ= �ජා §#යට අය?වන ඉඩ� පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) අදාළ ��)ප? z^ධශාසන අමාත<ාංශයට ලබා �ම පමාද dමට ෙහේ� 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1981/’17 

ග) ෙරෝmT nමාQ OෙUර?න මහ?#ය,— අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප?= හා 
ආ	Aක කට&� අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) මහවැ
 �ර_tතතා ආෙයෝජන වැඩසටහන යටෙ? වාQමා	ග 
ෙදපා	තෙ��ව ම¦ �යා?මක වයඹ ඇල ව<ාපෘ=ෙ9 පධාන ඇල 
මා	ගය ගම ගනා ද�fල, ගෙfෙවල පාෙ^|ය ෙfක� ෙකො¯ඨාසවල 
o.¾. 20 ක �ර පමාණයක ඇලට පහ� �m� දැනට වැP "ෙය පමණ_ 
ෙපෝෂණය වන nඩා වැK අ�Ê පමාණය, එ_ එ_ ගාම �ලධාQ ෙකො¯ඨාසය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 
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 (ii) එම nඩා වැK අ�Ê ප^ධ= Pයfලම ෙපෝෂණය opම සඳහා වයඹ ඇල 
ම¦ වාQ ජලය සපය� ලබෙද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙ� වනOට සැල�� සකස ්කර =ෙ�ද; 

 (iv) ඉහත (i) m සඳහ වැK අතQ වයඹ ඇල ව<ාපෘ=ෙය ජලය සපය� ලබන 
හා සපය� ෙනොලබන වැKවල න�  ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v)  පධාන ඇලට පහ� ඇ= වැK අ�Ê ෙපෝෂණය ෙනොකර, වයඹ පළාතට 
ජලය සැපÆම ද�fල, ගෙfෙවල ෙගොO ජනතාවට කර� ලබන 
අසාධාරණය_ ෙනොවෙද; 

 (vi) එයට ��යම_ ෙලස ජලය සපය� ෙනොලබන වැK සඳහා ජලය සැපÆමට 
සැල�� සකස ්කර �යා?මක කරෙද; 

 (vii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1991/’17 

ග) මXfවාගන� =ලකරාජා මහතා,— පළා? සභා හා පළා? පාලන 
අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) ව�යායවf �m� පෙ^ශවල �mටා =ෙබන පාෙ^|ය සභාවට තමෙ0 
ෙසේවාව ඉ: opමට ෙනොහැoවනෙසේ පාෙ^|ය සභා �= ONOධානය 
අත	ගත d ඇ= බව?; 

 (ii) ඒවා සංෙශෝධනය opම සඳහා ෙයෝජනා ඉ"Qප? කර ඇ= බව?;  

 (iii) ෙ� සඳහා අමාත< මBඩල සංෙ^ශය_ ෙයො� කර ඇ= බව?; 

එ�මා දෙනmද? 

(ආ) (i) ෙමම �=, ONOධාන සංෙශෝධනවල ව?ම ත??වය කවෙ	ද; 

 (ii)  එම සංෙශෝධන P� opම සඳහා oPය� බාධාව =ෙ�ද; 

 (iii) ෙමම �= සංෙශෝධන පා	
ෙ��වට ඉ"Qප? කර� ලබන "නය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 මා� මස 07 වැ" බදාදා 

වාwක ���) අෙc_ෂා කරන පශ්න 
138/’15 

ග) z^Nක ප=රණ මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප?= හා ආ	Aක කට&� 
අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2)  

(අ) (i) I ලංකා Oගණන ෙසේවා ව<වසථ්ාව සකස ් opමට ප? කරන ලද O^ව? 
ක#:ෙK සාමා¡කය  ක�)ද; 

  (ii)  එම ක#:ව ප? කළ "නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ක#:ව ෙමම ව<වසථ්ාව සකස ්කර අවස කළ "නය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?  

 (ආ)     (i)  I ලංකා Oගණන ෙසේවා ව<වසථ්ාව ස�මත opමට කට&� කර =ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�,  ඒ කවර "නයක�ද; 
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 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, Oගණන ෙසේවා ව<වසථ්ාව ස�මත opමට කට&� 
කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක�ද; 

 (v) ෙමම ෙසේවා ව<වසථ්ාව ස�මත opම පමාද dමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?  

(ඇ)    ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1199/’16 

ග) ප^ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— පළා? සභා හා පළා? පාලන 
අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (3) 

(අ) o
ෙනොSwය "සJ්_කය �ළ 1983 ව	ෂය වනOට = , 

 (i) වාQමා	ග සංඛ<ාව; 

 (ii)  nඩා වැK, අ�Ê සහ ඇළ මා	ග සංඛ<ාව; 

 (iii) අසව්^දන ලද ෙගොO\� පමාණය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) (i)  1983 Pට 2009 ව	ෂෙ9 &දමය ත??වය �ම වනෙත_ වාQමා	ග, වැK, 
අ�Ê සහ ඇළ මා	ග ප=සංසක්රණය සඳහා ෙව කරන ලද �දල; 

 (ii)  &දමය ත??වය �ම dෙම ප� 2015 ව	ෂය ද_වා, සමසත් වාQමා	ග, වැK, 
අ�Ê සහ ඇළ මා	ග ප=සංසක්රණයට රජය OP ෙව කරන ලද �දල; 

එ_ එ_ ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1402/’16 

ග) බ�ල �ණව	ධන මහතා,— පාථ#ක ක	මාත අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයm අංක 169 ෙයෝජනාවට අ�ව, n)£ හා ඒ ආ®ත ප	ෙ9ෂණ 
සඳහා ෙව කරන ලද )�යf #
යන 5ක ප=පාදනය වැය කළ ආකාරය 
��බඳ වැය Oසත්රය_ ඉ"Qප? කරෙද; 

 (ii) උ_ත අයවැය ෙයෝජනාවට අ�ව, 2016 ව	ෂය �ළ� රාජ< �ල< ප=පාදන 
භාOතා කර P� කරන ලද ප	ෙ9ෂණ සංඛ<ාව, එම ප	ෙ9ෂණ P�කළ 
ප	ෙ9ෂකයෙ0 න� සහ ඒවාෙ9 කා	ය සාධන වා	තාව_ ඉ"Qප? 
කරෙද; 

 (iii) n�බC (ග�#Qස,් කරාz නැ� සහ සා"_කා) අපනයන සඳහා � ෙසස ්බ� 
ඉව? opම ෙහේ�ෙව 2016 ව	ෂෙ9� ෙසස ්බ� ආදාය� අm#dෙ� පමාණය 
ෙකොපමණද; 

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

1648/’17 

ග) ච#ද O ෙUPQ මහතා,— ��ණතා සංව	ධන හා වෘ?Gය �ãÊ 
අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) ර?මලාන වෘ?Gය �ãÊ Oශව්Oද<ාලෙ9 දැනට �යා?මක වන ¤ඨ සහ 
ෙදපා	තෙ�� කවෙ	ද; 

 (ii) එම එ_ එ_ ¤ඨය ම¦ පව?ව� ලබන වෘ?Gය �ãÊ පාඨමාලා ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 
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 (iii) දැනට ෙමm ෙසේවෙ9 �&� අධ<යන හා අනධ<යන ෙසේවක සංඛ<ාව, එ_ 
එ_ ෙදපා	තෙ��ව අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv)  ෙමම Oශව්Oද<ාලෙ9 පව=න ෙසේවක �රcපාC �රdමට අමාත<ාංශය ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1750/’17 

ග) ලs ජයව	ධන මහතා,— �දf හා ජනමාධ< අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (3) 

(අ) (i) I ලංකාව �ළ ෙ� වනOට පව?වාෙගන ය� ලබන �පවාm� නා
කා 
සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එ_ එ_ �පවාm� නා
කාව පව?වාෙගන ය� ලබන ආයතනය ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එ_ එ_ �පවාm� නා
කාවල m#ක)ව සහ ඒවා ආර�භ කර ඇ= 
"නය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?  

(ආ) (i) I ලංකාව �ළ ආර�භ කර ඇ= �පවාm� නා
කාව
 දැනට Oකාශනය 
පව?වාෙගන ෙනොයන නා
කා =ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම නා
කා කවෙ	ද; 
 (iii)  �පවාm� නා
කා �යාමනය P� කර� ලබෙ ක�) OPද; 
 (iv) එම �යාමනය �P අ&Q �යා?මක ෙනොවන බව ��ගෙද; 
 (v) ^ෙKශ සහගතව හා උපහාසා?මකව ය� ය� නා
කා ම¦ P� කරන 

බරපතල සමාජ හා� වැළැ_dම සඳහා �පවාm� නා
කා �යාමනය opමට 
ක�න# ONම? කමෙKදය_ සකස ්කරෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1783/’17 

ග) එ�. එS. එ�. සfමා මහතා,— අNකරණ අමාත<�#යෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) ව	ෂ 1990 ෙදසැ�බ	 මස 31 "න ෙහෝ ඊට ආසන කාල වකවා�ෙK� උ�) 
පළාෙ?, o
ෙනොSwය "සJ්_කෙ9 �ස
්� Oවාහ හා "_කසාද පනත 
යටෙ? _වාP O��)ව වශෙය ප?කර� ලැබ P� තැනැ?ත 
ක�)ද; 

 (ii) ඔ�ෙ0 න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම _වාP අNකරණ කලාප ආවරණය වන ගාම �ලධාp වස� හා පාෙ^|ය 
ෙfක� ෙකො¯ඨාස කවෙ	ද; 

 (iv) එම _වාP අNකරණ කලාප වශෙය පකාශයට ප?කරන ලද ගැස¯ 
�ෙKදන අංක හා "න සභාගත කර  ෙද; 

යන එ�#ය සඳහ කරෙනmද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1842/’17 

ග) ශා= Iස්කදරාසා මහ?#ය,— රාජ< ව<වසාය සංව	ධන අමාත<�මාෙග 
ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) �ල=K "සJ්_කෙ9, ඔµ��µඩා පාෙ^|ය ෙfක� ෙකො¯ඨාසෙ9 �mටා 
ඇ= උ� ක	මාතශාලාව �යා?මක ෙනොවන බව දෙද; 

 (ii) ෙමම ක	මාතශාලාව සඳහා 2016 ව	ෂෙ9 අයවැෙය ෙව කළ �දf 
ප=පාදනය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම �දල Oයද� කර� ලැzෙK ක�) හරහාද; 

 (iv) එම ෙව කරන ලද �ද
 P� කරන ලද කා	යය ��බඳ ෙතොර�) 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1879/’17 

ග) (ෛවද<) න
ද ජය=ස්ස මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප?= හා 
ආ	Aක කට&� අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) 2015.01.08 "න Pට ෙ� ද_වා කැ\න¯ අමාත<වරය, රාජ< අමාත<වරය 
හා �ෙයෝජ< අමාත<වරය සඳහා වාහන #ල� ග? අවසථ්ා කවෙ	ද; 

 (ii) එ_ එ_ වාහනෙ9 ව	ගය හා #ල කවෙ	ද; 

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

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 මා� මස 08 වැ" <හස්ප=�දා 

වාwක ���) අෙc_ෂා කරන පශ්න 
157/’15 

ග) z^Nක ප=රණ මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප?= හා ආ	Aක කට&� 
අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

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

 (ii) එම වනාතරයm න� කවෙ	ද; 

 (iii) එ_ එ_ වනාතරෙයm Oශාල?වය ෙව ෙව වශෙය අ_කර 
ෙකොපමණද;     

යන එ�මා සභාගත කරෙනmද?  

(ආ) (i) උ_ත වනාතරයm ~මා මාX� ලnÊ කර =ෙ�ද; 

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

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, ~මා �	ණය opමට �යවර ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 
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(ඇ) (i) ඉහත අ (ii)m සඳහ වනාතර �ළ ෙ� වනOට �වාස, සංචාරක 
ක	මාතයට අදාළ ෙහෝටf ෙහෝ ෙවන? ඉ"op� =ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ඉ"op� ෙහේ�ෙව වනාතරයට P� වන බලපෑම ��බඳව 
අධ<යනය_ P� කර =ෙ�ද; 

යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඈ)    ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1216/’16 

ග) ප^ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ^ශ කට&� අමාත<�මාෙග 
ඇ~මට,— (3) 

(අ) (i) අ�පාර "සJ්_කෙ9 �mටා ඇ= රාජ< ආයතන සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එf. Ï. Ï. ඊ. තසත්වා� OP ව	ෂ 1983 ප�ව Oනාශ කරන ලද රාජ< 
ආයතන සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) Oනාශ � එම ෙ^පළ ��බඳව රජෙ9 ��ග? ත_ෙසේ)ව_ කර =ෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙ^පළවල ස��	ණ ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) Oනාශ කරන ලද එ_ එ_ ෙ^පළවලට අදාළව වගoව &� තසත්වා�ට 
O)^ධව �=මය �යවර ෙගන =ෙ�ද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) ද_වා Oමසා ඇ= ෙතොර�) ස�බධෙය �	ණ වා	තාව_ 
ඉ"Qප? කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1403/’16 

ග) බ�ල �ණව	ධන මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප?= හා ආ	Aක 
කට&� අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයm අංක 174 ෙයෝජනාවට අ�ව, ජා=ක පාQසQක සංර_ෂණ 
වැඩසටහන යටෙ? අමතර වැඩසටහ සඳහා ෙවකළ )�යf #
යන 
2000ක ප=පාදන 2016 ව	ෂය �ළ� වැයකළ ආකාරය පැහැ"
 කරෙද; 

 (ii) උ_ත ෙයෝජනාව අ�ව �ල< ප=පාදන ලබා � “අමතර වැඩසටහ” 
කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමs අමතර වැඩසටහ සඳහා වගsම දරන ලද ආයතන කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

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

 (i) පාQසQක සම�
ත බව ආර_ෂා opම, =රසර ඉඩ� කළමනාකරණය; 

 (ii) �ව ස�ප? සංර_ෂණය; 

 (iii) පQසර �ෂණය පාලනය; 

 (iv) වන ස�පත ආර_ෂා opම; 

 සඳහා වැය කර ලද �දf පමාණය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන? 
එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1650/’17 

ග) ච#ද O ෙUPQ මහතා,— අධ<ාපන අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) ප��යදා පැවැ?� O�හfප= ෙසේවෙ9 III වැ� පං=යට බඳවා ගැ�ෙ� 
Oභාගෙය සම? � �Qස අතQ Oෙ^ශ �ãÊව සඳහා ෙතෝරාග? සංඛ<ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) Oෙ^ශ �ãÊව සඳහා බඳවා ග? අයෙ0 න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) Oෙ^ශ �ãÊව සඳහා ෙතෝරා ගැ�ෙ�� අ�ගමනය කළ කමෙKදය කවෙ	ද; 

 (iv) Oශාල Oයදම_ දරා Oභාග පව?වා, �ãÊව_ ලබා� ෙමම �Qස ෙමෙත_ 
ONම? ෙලස පළා? සභා ම¦ සථ්ානගත කර ෙනොමැ= බව දෙද;  

 (v) ෙමම ගැට�ව Oසåමට �යවර ගෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1754/’17 

ග) ලs ජයව	ධන මහතා,— සංචාරක සංව	ධන හා �ස්=යා� ආග#ක කට&� 
අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) උC�වර පාෙ^|ය ෙfක� බලපෙ^ශෙ9 �mටා ඇ= ගඩලාෙද�ය, 
ලංකා=ලක සහ ඇ�බැ_ක යන P^ධසථ්ාන ඉතා වැදග? ෙපෞරා�ක ෙලෝක 
පකට සථ්ාන බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙමම සථ්ාන නැරæම සඳහා "නපතා ෙ^|ය හා Oෙ^|ය සංචාරකය දහස ්
ගණන_ පැ#ෙණන බව දෙද; 

 (iii) ෙමම සථ්ානවල ෙපො� පහ�ක� ෙනොමැ= dම ෙහේ�ෙව ෙ^|ය හා Oෙ^|ය 
සංචාරකය දැ� අ~)තාවයට ල_වන බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද?  

(ආ) (i) ෙමම සථ්ානවල අCපාCව පව=න ෙපො� පහ�ක� ලබා�ම සඳහා  ඔබ 
අමාත<ාංශය යටෙ? ක�න# වැඩ��ෙවළ_ සකස ්කරෙද; 

 (ii)  එෙසේන�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

 යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ)   ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1784/’17 

ග) එ�. එS. එ�. සfමා මහතා,— අNකරණ අමාත<�#යෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) ව	ෂ 1990 ෙදසැ�බ	 මස 31 "න ෙහෝ ඊට ආසන කාල වකවා�ෙK� උ�) 
පළාෙ?, මනාරම "සJ්_කෙ9 �ස
්� Oවාහ හා "_කසාද පනත යටෙ? 
_වාP O��)ව වශෙය ප?කර� ලැබ P� තැනැ?ත ක�)ද; 

 (ii) ඔ�ෙ0 න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම _වාP අNකරණ කලාප ආවරණය වන ගාම �ලධාp වස� හා පාෙ^|ය 
ෙfක� ෙකො¯ඨාස කවෙ	ද; 

 (iv) එම _වාP අNකරණ කලාප වශෙය පකාශයට ප?කරන ලද ගැස¯ 
�ෙKදන අංක හා "න සභාගත කර  ෙද; 

යන එ�#ය සඳහ කරෙනmද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2073/’17 

ග) ඩ0ලස් ෙ^වානද මහතා,— බධනාගාර ප=සංස්කරණ, �න)?ථාපන, නැවත 
ප"ංw opම හා m� ආග#ක කට&� අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ9� ව��යාව, ෙනCක	� පා ෙ^|ය ෙfක� ෙකො¯ඨාසෙ9, 
මාnල� ගාම �ලධාQ වසෙ� �m�, ��Oලාnල�, �¯nල�, nං¬nල�, 
මනnල�, ෙකොfල	 �
යnල� යන ග�මාන 05ක ප�f 270_ පමණ 
නැවත ප"ංw කරන ලද බව?; 

 (ii) ෙමම ග�මාන �ල=K සහ ව��යාව යන "සJ්_කවලට මාX�ව පව=න 
බව?; 

 (iii) නැවත ප"ංw කරන ලද කාලෙ9 Pට ෙ� ද_වා ෙමම ජනතාවට oP� �
ක 
පහ�ක� ෙහෝ ෙනොමැ=ව දැ� ¤ඩාවට �ãණ පා P�න බව?; 

 (iv) A - 9 මා	ගයට පැ#Tම සඳහා පෙKශ මා	ග ෙනොමැ= dම සහ ග�මාන 
හරහා =ෙබන ��Qය මා	ගයට හරසව් වැÏ ඇ= පාරවf සඳහා ආර_ෂාකාQ 
��Qය ෙ0¯:  ෙනොමැ= dෙම ෙමම ජනතාව OOධ �ෂක්රතාවයට �ãණ 
පා P�න බව?; 

එ�මා දෙනmද? 

(ආ) (i) ඉහත ග�මානවලට අවශ< �
ක පහ�ක� ලබා �මට �යවර ගෙද;  

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

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2120/’17 

ග) ජයත සමරdර මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප?= හා ආ	Aක 
කට&� අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) 2015.01.09 "නට සහ 2017.06.30 "නට, 

 (i) යාපනය "සJ්_කෙ9 සථ්ා�ත කර =  I ලංකා නාOක හ�දා කඳ�) 
සංඛ<ාව; 

 (ii)  එම කඳ�)වලට අ�&_තව ෙසේවය කළ �� �ලධාQ සංඛ<ාව හා 
ෙසබ� සංඛ<ාව; 

 (iii) එ_ එ_ කඳ�ෙරm නම, �mටා =  පාෙ^|ය ෙfක� ෙකො¯ඨාසය සහ 
අ�&_තව P� �ලධාQ සහ ෙසබ� සංඛ<ාව ෙව ෙව වශෙය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) 2015.01.09 "න Pට 2017.06.30 ද_වා යාපනය "සJ්_ක ෙය, 

 (i) ඉව? කර ඇ= නාOක හ�දා කඳ�) සංඛ<ාව;  

 (ii) නාOක හ�දා කඳ�)ව
 ඉව? කර ඇ= �ලධාQ හා ෙසබ� සංඛ<ාව;  

 ෙකොපමණද යන එ�මා සඳහ කරෙනmද? 

(ඇ) යාපනය "සJ්_කෙය නාOක හ�දා කඳ�) හා ඒවාෙ9 ෙසේවෙ9 �&� �ලධාQ 
හා ෙසබ� ඉව? කර හ�දාව �	වල opම ජා=ක ආර_ෂාවට බලව? ත	ජනය_ 
බව ��ගෙද යන? එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2126/’17 

ග) ආනද අ�?ගමෙ0 මහතා,— කෘtක	ම අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) මහ�වර "සJ්_කෙ9, ගඟ ඉහළ ෙගොOජන බලපෙ^ශෙ9, �Qඋfල 
Oහාරසථ්ානයට අය? ජ�zගහ�ලෙද�ය නැම= n�ර �P අවසරයo 
ෙතොරව �රවා ෙපෞ^ග
ක මා	ගය_ ඉ"කර ඇ= බව?; 

 (ii) ෙ� සඳහා vඨ ෙfඛන සකස ්opමට රජ ෙ9 �දf Oයද� කර ඇ= බව?; 

 (iii) ඉහත මා	ගය ඉ"කර ඇ?ෙ? කෘtක	ම ප	ෙ9ෂණ �ෂප්ාදන 
සහයකවරෙයnෙ0 �වස_ සඳහා පෙKශ මා	ගය_ වශෙය බව?; 

 (iv) ඉහත මා	ගෙ9 ආර�භක ෙකොටසද අනවසර ෙලස ඉ"කර ඇ= බව?; 

 (v) ෙමම සථ්ානෙ9 අ�පාර_ ෙහෝ ෙනො=z� බව?; පාෙ^|ය සභාවට අය? 
ෙනොවන බව?; 

එ�මා දෙනmද? 

(ආ) මහජන �දf අවභාOතා කරන ෙමවැ� �ලධාQ ස�බධෙය ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2187/’17 

ග) පසන රණ�ංග මහතා,— අධ<ාපන අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) �)ව) නව දැ�ෙම ෙපෝෂණය opමට �) �ãÊ වැඩසටහ ඉවහf 
වන බව ��ගෙද; 

 (ii)  2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� අධ<ාපන අමාත<ාංශය OP කලාප හා Oෂය 
ම¯ට# �) �ãÊ වැඩසටහ සංOධානය කර� ලැzෙKද; 

 (iii) එෙසේ සංOධානය කළ �) �ãÊ වැඩසටහ සංඛ<ාව, Oෂයය හා ඊට වැය 
� �දල, එ_ එ_ ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනmද?  

(ආ) (i) 2016.06.06 "නට බසන්ාmර පළාෙ?, #�වෙගොඩ අධ<ාපන කලාපෙ9 
�)ව) සංඛ<ාව එ_ එ_ පාසල අ�ව ෙකොපමණද; 

 (ii)  2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� ඔ� �ãÊ opමට පව?වා ඇ= 
වැඩසටහ සංඛ<ාව සහ ඊට වැය � �දල, එ_ එ_ Oෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද;   

 (iii)  ෙ� සඳහා ෙවකළ �දල හා �යා?මක කළ �) �ãÊ වැඩසටහ 
සංඛ<ාව පමාණව? වෙද; 

 (iv)  �) �ãÊ වැඩසටහවලට පා	
ෙ�� ම(වරයෙ0 Oමධ<ගත 
අර�ද
 ප=පාදන ෙව opමට ෙනොහැo බව දෙද; 

 (v) ජා=ක අවශ<තාවය_ ෙසේ සලකා පා	
ෙ�� ම(වරයෙ0 Oමධ<ගත 
අර�ද
 �) �ãÊ වැඩසටහවලට ප=පාදන ෙව opමට හැoවන පQ" 
ප=ප?=මය G�ව_ ගෙද; 

 යන? එ�මා සඳහ කරෙනmද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2189/’17 

ග) Ï. රං¡? ද ෙසොXසා මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප?= හා ආ	Aක 
කට&� අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) ප��ය අමාත< මBඩල සංෙශෝධනයට අ�ව ව	තමාන රජෙ9 ස��	ණ 
කැ\න¯ අමාත<ව) සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 
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 (ii) රාජ< අමාත<ව) හා �ෙයෝජ< අමාත<ව) සංඛ<ාව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) අමාත<ාංශ අ±_ෂණ කට&� පැව� ම(ව) සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) කැ\න¯ අමාත<වරෙයn සඳහා වා	tකව වැය වන �� �දල ෙකොපමණද; 
 (v) අමාත< මBඩල සංෙශෝධනෙ9� අ�= වැ� කරන ලද අමාත<ාංශ සඳහා 

2017 අයවැය ම¦ ප=පාදන ෙව කර =ෙ�ද; 

 (vi) එෙසේ න�, ෙව කරන ලද �දල ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2192/’17 

ග) මmද යාපා අෙ�ව	ධන මහතා,— රාජ< ව<වසාය සංව	ධන අමාත<�මාෙග 
ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) ~/ස #m ලංකා (ෙපෞ^ග
ක) සමාගම පව?වාෙගන ය� ලැ  �ව ගම 
වැඩසටහ, 2016.10.30 "න Pට ~/ස Iලංක එයා	 ලXස ්ෙවත පවරා 
ග? බව දෙද; 

 (ii) ඊට සමගා¾ව ~/ස Iලංක එයා	 ලXස ් ෙවත බඳවා ග? #m ලංකා 
ෙසේවකය සංඛ<ාව ෙකොපමණද, ඔ�ෙ0 න� හා තන�) කවෙ	ද; 

 (iii) එෙසේ බඳවා ෙනොෙගන ෙසේවය අවස කළ #m ලංකා ෙසේවකය සංඛ<ාව 
ෙකොපමණද, ඔ�ෙ0 න� හා තන�) කවෙ	ද;  

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

 (v) 2016.12.31 "ෙන ප�ව ෙසේවෙ9 ෙයොදවා P�න අයෙ0 න� හා තන�) 
කවෙ	ද; 

 (vi) 2016.12.31 "න ෙත_ උපෙ^ශක තන�) දර# ෙසේවය කළ �Qස 
ෙකොපමණද; 

 (vii) ඉහත (vi) m සඳහ �Qස අතQ ඉ"Q මාස සඳහා වැ:c ෙගවා ඇ= සංඛ<ාව 
ෙකොපමණද, ඔ�ට ෙගවන ලද ව" �දf සහ වැ:c ෙහෝ �මනා 
ෙකොපමණද;  

 (viii) පමාණව? ව" ෙනොලැ¢ම �සා අçයාචනා ඉ"Q ප? කර ඇ= සංඛ<ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ix) ඔ�ට mඟ ව" �දf ලබා ෙදෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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ග) Oමලdර "සානායක මහතා,— �දf හා ජනමාධ< අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) 2006 අංක 27 දරන ��ෙකොළ හා මධ<සාර ��බඳ ජා=ක අNකාQය පනතට අ�ව 
ම?පැ හා ��පානය opෙ� ද	ශන ඇ�ළ? ෙට
නාට<, wතපට ෙහෝ දැd� 
පචාරය තහන� බව එ�මා දෙනmද? 

(ආ) (i)  එෙසේ න�, ජනමාධ< අමාත<ාංශය OP පාලනය ෙකෙරන සව්ා±න 
�පවාm� නා
කාව 2017.02.11 වැ� "න ප.ව. 7.30? 8.00 ? අතර Oකාශය 
කළ “සේKත ගං=ර” ෙට
 නාට<ෙ9 ජව�කාවක, ��යක ��පානය කරන 
අ&) ඉතා පැහැ"
 ෙලස පද	ශනය කළ බව?; 

 (ii) Oෙශේෂෙය කාතාව_ ��පානය කරන ද	ශන Oකාශය opම ෙහේ�ෙව 
��පානය සඳහා උ?ෙ?ජනය_ ඇ= Oයහැo බව?; 



( 28 ) 

 

 (iii)  පා	
ෙ��ව OP ස�මත කරන ලද පනතක ONOධාන රජෙ9 ජනමාධ< 
ආයතනය_ OPම කඩ කර ඇ= බව?; 

 එ�මා ��ගෙනmද? 

(ඇ) එම Oකාශය ��බඳව ONම? පp_ෂණය_ P�කර # ඉ"Qයට එවැ� P�d� 
වැළැ_dම සඳහා �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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ග) මmදානද අ�?ගමෙ0 මහතා,— රාජ< ව<වසාය සංව	ධන අමාත<�මාෙග 
ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) රජයට අය? ජනතා ව� සංව	ධන මBඩලයට සහ රාජ< වැO
 සංසථ්ාවට 
අය? ව�වල ෙසේවය කරන ක�ක)වෙ0 වැ:ෙප අCකර� ලබන 
ෙසේවක අ	ථසාධක අර�දf, ෙසේවා �&_තයෙ0 භාර අර�දf හා 
පාQෙතෝtක �මනා 2016 ව	ෂය අවසාන වනOට?, වසර ගණනාවක Pට එම 
ක�ක)වට ෙගවා නැ= බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙමම ව�වල ෙසේවෙ9 ෙය� P�න ක�ක)ව සංඛ<ාව හා ෙ� වනOට 
ඔ�ට ෙගOය &� mඟ �දf පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iii) අර�දf ලැ\ය &� සමහර ක�ක)ව ෙ� වනOට #යෙගොස ්ඇ= අතර ෙමම 
�දf ඔ� ෙවත ෙනොෙගdෙම ඔ�ෙ0 ප�fවල සාමා¡කය හට  
බරපතල අසාධාරණය_  P� d ඇ= බව ��ගෙද; 

 (iv) ෙමම �දf වහාම ක�ක)වට ෙගdමට �යවර ගෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
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ග) è. d. චානක මහතා,— වරාය හා නාOක කට&� අමාත<�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) හ�බෙතොට වරාය ෙපෞ^ග¨කරණය සඳහා සමාග� ෙද කo ෙයෝජනා 
ඉ"Qප? කර =zෙද; 

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

 (iii) එම සමාගම ෙතෝරා ගැ�ම සඳහා තා_ෂ�ක ඇගÆ� ක#:ව සහ අමාත< 
මBඩල පස�පාදන ක#:ව ම¦ ලබා� �	ෙ^ශ කවෙ	ද; 

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

 (v) එම �O�� ම¦ සථ්ාපනය කරන සමාග� ෙදෙකm ෙ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 ෙසේවකයෙ0 oයා �ර_tතතාවය ස�බධෙය 
ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 (ix) වරාෙ9 නඩ?� කට&� පැවෙරන සමාගම කවෙ	ද; 

 (x) ෙමම ෙපෞ^ග¨කරණය හරහා රජයට හා I ලංකා වරාය අNකාQයට ලැෙබන 
ආදාය� පභවය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනmද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 


