
(අටවැ� පා	
ෙ��ව — පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 3(4).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 3 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2016 +" මස 24 වැ" /#රාදා 

2016 +� මස 05 වැ" අඟහ2වාදා 

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

අපරාධ න) *ධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පන0 ෙක1�පත — ෙදවැ� වර 2ය3ම. 

* 
අ�5දහ 6 තැනැ0ත ��බඳ කා	යාලය (�813ම, ප:පාලනය 2;ම සහ ක	තව< ඉ1 

2;ම) පන0 ෙක1�පත — ෙදවැ� වර 2ය3ම.  

 
 * සල#ෙණ� හ6�ව7 ලබ�ෙ� ආ9:ෙ� කට<� ය. 

 

 

 

2016 +� මස 20 වැ" බදාදා 

වා>ක ���5 අෙ?@ෂා කරන පශ්න 
496/’16 

ග5 (ෛවද<) න
ද ජයLස්ස මහතා,— උසස් අධ<ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) මා	ග සංව	ධන අQකා:ෙR, ද@Sණ පවාහන සංව	ධන ව<ාපෘLෙR 
උපෙVශකව5ෙW න�, 
�න, ප03� "නය හා අධ<ාපන XYXක� ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) එ@ එ@ උපෙVශකවරෙය\ සඳහා ෙගව� ලබන �මනා ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) (i) මා	ග සංව	ධන අQකා:ෙR, මහජන ස�බධතා �ලධා;ෙW න�, 
�න, 
ප03� "නය හා අධ<ාපන XYXක� ෙව ෙව වශෙය කව ෙ	ද; 

 (ii) එ@ එ@ මහජන ස�බධතා �ලධා; සඳහා ෙගව� ලබන �මනා ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) (i) අ(i) සහ ආ(i)8 සඳහ තන�5 ඇL 2;ම සඳහා කළමනාකරණ ෙසේවා 
ෙදපා	තෙ��ෙ` අ�මLය ලබාෙගන Lෙaද; 

  (ii) එෙසේ න�, අ�මLය ලබා ග0 "න කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙන8ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 



( 2 ) 

 

548/’16 

ග5 *මh 3රවංශ මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජාLක පLප0L හා ආ	iක කට&� 
අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (2) 

(අ) (i) ජාLක සං8jයාව සඳහා 6 කා	යසාධක බලකාය න� 6 ආයතනය@ �81වා 
Lෙaද; 

 (ii) එෙසේ න�, එය �81වා ඇ0ෙ0 අමාත< මkඩලෙR අ�මLය යටෙ0ද; 

 (iii) එය �81ව� ලැmෙ` එ@ස0 ජාnෙW මානව 8#ක� ෙකො#සෙ�� රජය 
*o ��ග� ලැp ෙයෝජනාව
ය අ�වද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) ඉහත කා	යසාධක බලකාය �813ෙ� අර�q සහ එයට පවරා ඇL කා	යභාරය 
කවෙ	දැr එ�මා සඳහ කරෙන8ද? 

(ඇ) (i) ඉහත කා	යසාධක බලකාෙR සභාපL හා අෙන\0 සාමාsකr කt5ද; 

 (ii) ඔtෙW XYXක� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම කා	යසාධක බලකාෙR කට&� ෙව�ෙව එ8 සභාපL සහ අෙන\0 
සාමාsකය 10 ෙද නාට ෙගව� ලබන �මනා හා අෙන\0 වරපසාද කවෙ	ද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

608/’16 

ග5 වාXෙVව නානාය@කාර මහතා,— අධ<ාපන අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) හ�දා සාමාsකrෙW ද5ව සඳහා 6 පාසhවලට, �ලධා; ෙනොවන &ද  හ�දා 
සාමාsකrෙW ද5ව ඇ�ළ0 කර ගැwම ස�බධෙය පXxය රජය *o 
සකස ්කරන ලද පLප0L කවෙ	දැr එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 +� මස 21 වැ" =හස්ප>�දා 

වා>ක ���5 අෙ?@ෂා කරන පශ්න 
105/’15 

ග5 mVQක පLරණ මහතා,— *ෙVශ කට&� අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (3) 

(අ) (i) 2010.01.01 "න oට 2014.12.31 "න ද@වා වසර පහක කාලය �ළ &ෙරෝපා 
මහාV3පයට අය0 රටවhවල� #යxය ශ z ීලාං2ක |රවැoය සංඛ<ාව, එ@ 
එ@ රට අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔtෙW න�, වයස, ශ z ීලංකාෙ` ප"ං> 
�නය හා උ@ත රටවhවල� කරන 
ලද ~2යා කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම |VගලrෙW මරණ වලට ආසනතම ෙහේ� කවෙ	ද;  

 (iv) ඔt ෙව�ෙව රජය ලබා Y සහන කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) (i) 2010.01.01 "න oට 2014.12.31 "න ද@වා කාලය �ළ &ෙරෝපා මහාV3පයට 
අය0 රටවhවල� �	ණ සහ අ	ධ ආබාQත ත00වයට ප0 6 ශ z ී ලාං2ක 
|රවැoය සංඛ<ාව, එ@ එ@ රට අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔtෙW න�, වයස, ශ z ී ලංකාෙ` 
�නය හා උ@ත රටවh8 � කරන ලද 
~2යා කවෙ	ද;  



( 3 ) 

 

 (iii) ෙමම |Vගලr ආබාQත3මට ෙහේ� කවෙ	ද;  

 (iv) ඔt ෙව�ෙව රජය ලබා Y සහන කවෙ	ද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 
(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

461/’16 

ග5 X�h හ�ෙන0L මහතා,— රාජ< ව<වසාය සංව	ධන අමාත<�මාෙග 
ඇOමට,— (2) 

(අ) මහජන බැං\ෙ` *ශා#කයට ෙග*ය &� ෙවනසව්න �වන *යද� ද	ශක �මනාව, 
*ශාම භාර අර�දෙh �
ක ෙර�ලාoවලට පටහැ�ව සහ �
ක අrLවාoක� 
උhලංඝනය කර#, *ශා#කයෙග එ@තරා �:සකට ෙගවන බව එ�මා 
දෙන8ද? 

(ආ) (i) ඒ ෙහේ�ෙව මහජන බැං\ෙ` ඇතැ� *ශා#කයට මාoකව 5.20,000/- 
පමණ �වන *යද� �මනාව අ8# 3 Lෙබන බව0; 

 (ii) අෙන\0 oය� රාජ< බැං\වල *ශාම වැ1? ෙග3ෙ�� අද ද@වා ෙවනසව්න 
�වන *යද� �මනාව  �o ප:" ෙගව� ලබන අතර, ඉ බැහැරව එකම 
තරාLරෙ� ෙසේවක �:සකට ෙදයාකාරය2 සලකා කට&� කර� ලබන 
එකම රාජ< බැං\ව, මහජන බැං\ව බව0; 

එ�මා  ��ගෙන8ද? 

(ඇ) (i) අෙන\0 රාජ< බැං\වල *ශා#කයට ෙගව� ලබන මාoක �වන *යද� 
�මනාව ��බඳ ස*සත්ර වා	තාව@ ඉ":ප0 කරෙද; 

 (ii) මහජන බැං\ව පමණ@ *ශා#කය කාkඩයකට �වන *යද� �මනා 
ෙග3ෙ�� ෙවනස ් ආකාරයකට සැල�ම ස�බධෙය ක�න� *ස�ම@ 
ලබා ෙදෙද; 

 (iii) 1996 ව	ෂෙR oට ෙවනසව්න �වන *යද�  �මනාව කැ�කර ෙග3ම, අධ<@ෂ 
මkඩල nරණය2 ෙතොරව 8ට| සාමාන<ාQකා;වරෙය\ *o ලාභය 
වැ�කර ෙප3ම සඳහා ග� ලැp 8�ව@කාර nYව@ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

569/’16 

ග5 ෙශහා ෙසේමoංහ මහතා,—  ස්වෙVශ කට&� අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (2) 

(අ) (i) 2014 ව	ෂෙR ආර�භ කර අතරමග නතර කර ඇL අ�රාධ|ර මහ ෙරෝහෙh 
රථගාල ඉ"2;ෙ� ව<ාපෘLෙය8 වැඩ කට&� නැවත ආර�භ කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ සඳහා *කhප වැඩ��ෙවළ@ ෙහෝ ව<ාපෘLය@ Lෙaද; 

 (iv)  ෙ� සඳහා ෙවව Lp 5�යh #
යන ෙදකක �දල අ*�ෙ�ද 3 ඇL �සා, 
එම �දල නැවත ලබා ගැwමට කට&� කර Lෙaද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ සඳහා *කhප වැඩ��ෙවළ@ ෙහෝ ෙයෝජනාව@ Lෙaද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දැ�� ෙදෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 



( 4 ) 

 

621/’16 

ග5 ච#ද * ෙ�o: මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත<�මාෙග 
ඇOමට,— (1) 

(අ) වංචා හා �ෂණ ෙචෝදනා රා�ය@ ස�බධෙය ඌව පළා0 පධාන අමාත<වරයාට 
එෙර8ව �ල< අපරාධ *ම	ශන ෙකො�ඨාසයට පැ#�
 කර ඇL බව එ�මා 
දෙන8ද? 

(ආ) (i) පධාන අමාත<වරයා *o උපෙVශකr බඳවාෙගන Lෙaද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර බලතල යටෙ0ද; 

 (iii) බඳවාෙගන ඇL උපෙVශකය/උපෙVශකව:යෙW න� හා ඔtට ෙගවන  
�මනා ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) එම |Vගලr wL*ෙරෝ�ව බඳවාෙගන Lෙa න�, ඔt ඉව0 2;මට හා ඒ 
ස�බධෙය පධාන අමාත<වරයාට එෙර8ව wත<ා��ල �යවර ගෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

629/’16 

ග5 ම8දානද අ�0ගමෙW මහතා,— රාජ< ව<වසාය සංව	ධන අමාත<�මාෙග 
ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2001 – 2004 කාලය �ළ  පැවL එ@ස0 ජාLක ප@ෂ රජය *o 
*2�ෙ� ෙහෝ �	ඝකා�න බY පදනම මත ෙපෞVග
ක සමාග� ෙහෝ 
|Vගලr ෙවත ලබා� ඇL ජනතා ව� සංව	ධන මkඩලයට අය0 ව� 
සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව�වල න�, ඒවාෙR අ@කර පමාණය, *2� ෙහෝ බY Y �දල, *2� 
ෙහෝ බY පදනම මත ලබාY සමාග� ෙහෝ |VගලrෙW න� ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ව� ලබා � ඇ0ෙ0 කැ�න� අ�මLය, *වෘත ෙටඩ	 ප�පා�යකට 
අ�ව ෙහෝ රජෙR ත@ෙසේ5වකට යට0වද; 

 (iv) එවැ� ෙකොෙVo 2oව@ ෙනොමැLව ෙමම ඉඩ� *\ණා ෙහෝ බY � 
ඇ0න�, එම ඉඩ� නැවත රජයට පවරා ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

643/’16 

ග5 එ�. එ�. එ�. සhමා මහතා,— අධ<ාපන අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) ෙමොණරාගල අධ<ාපන කලාපයට අය0, ෙමො/අ�ෙපොත �ස
්� මධ< මහා 
*Yහල V*nrක පාසh 1000@ සංව	ධනය 2;ෙ� වැඩසටහනට ඇ�ළ0 
2;ෙ��, එ8 පාථ#ක අංශය ෙවකරන ලද බව0; 

 (ii) ව	ෂ 2013 �, ෙමො/අ�ෙපොත �ස
්� පාථ#ක *Yහල ෙලස න� කරන ලද එම 
පාසල සඳහා සi්ර  ෙගොඩනැxhල@ ෙහෝ අවශ< ෙභෞLක ස�ප0 ඇ�� XYX 
�5 මkඩලය@  ෙනොමැL බව0;  

 එ�මා දෙන8ද? 

(ආ) එම පාථ#ක පාසල සඳහා සi්ර  ෙගොඩනැxhල@ ඉ"2;මට, අවශ< ෙභෞLක ස�ප0 
ලබා�මට සහ XYX �5 මkඩලය@ ප02;ම සඳහා ක�න� �යවර ගෙද යන 
එ�මා සඳහ කරෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 5 ) 

 

662/’16 

ග5 85�කා ෙපේමචද මහ0#ය,— ඛ�ජ ෙතh ස�ප0 සංව	ධන 
අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) 2002 ව	ෂෙR� ලංකා ඛ�ජ ෙතh wLගත සංසථ්ාෙ` ෙසේවකය 1491කට 
~2යාව අ8# 6 බව0;  

 (ii) ඔt  සේ`�ඡාෙව *ශාම ගැ3ම එයට ෙහේ� 6 බව0; 

 (iii) එම ෙසේවකr නැවත ~2යාෙ` �81වන ෙලසට ව	ෂ 2010 � 
අ¢යාචනාQකරණය *o ලබා Y nYවට *ෙරෝධය පා#, ලංකා ඛ�ජ 
ෙතh wLගත  සංසථ්ාෙ` 8ට| සභාපLවරයා *o ෙශේෂඨ්ාQකරණෙය8 
 ෙගො� කළ න)වද *භාග 3 අවස tව0, ෙමෙත@ ෙමම ෙසේවකrහට 
2oY සාධාරණ0වය@ ඉ1 3 ෙනොමැL බව0; 

එ�මා දෙන8ද? 

(ආ) ෙමම ෙසේවකr සඳහා සාධාරණය@ ඉ1 කරෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 +� මස 22 වැ" /#රාදා 

වා>ක ���5 අෙ?@ෂා කරන පශ්න 
348/’15 

ග5 එස්. එ�. ම:@කා	 මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජාLක පLප0L හා ආ	iක 
කට&� අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (3) 

(අ) (i) පXxය සමෙR ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොළ �ළ oY 6 වංචා හා �ෂණ ෙ� වන*ට0 
oYවෙද; 

 (ii) එෙසේ ෙනොෙ` න�, ඒ හරහා ලබාග0 පගLය කවෙ	ද; 

 (iii) oYකර ඇL වංචා හා �ෂණ ස�බධෙය ප;@ෂණ පව0වෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම ප;@ෂණවල ව	තමාන ත00වය කවෙ	ද; 

 (v) ප;@ෂණව
 වැර"ක5ව වන |Vගලrට එෙර8ව wLමය �යවර 
ගැwෙ� වග�ම භාර ගෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

384/’15 

ග5 mVQක පLරණ මහතා,— *Y
බල හා |න	ජනwය බලශ@L අමාත<�මාෙග 
ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා *Y
බල මkඩලයට අවශ< ටාසේෆෝම	 ලබා ගැwෙ�� ෙටඩ	 
කැඳ3ම@ කරෙද;    

 (ii) එෙසේ න�, පXxය වසර පහ �ළ ෙටඩ	 කැඳ3ෙ�� ඉ":ප0 6 ආයතන එ@ 
එ@ ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ආයතනව
 ඉ":ප0 කරන ලද ෙටඩ	 ව�නාක� ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) එම ආයතන අත: ෙතෝරාග0 ආයතන එ@ එ@ ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන8ද? 



( 6 ) 

 

(ආ) (i) දැනට ලංකා *Y
බල මkඩලයට ටාසේෆෝම	 සපයන ආයතනය \ම@ද; 

 (ii) එම ආයතනෙR 8#ක5/ 8#ක5ව හා/ෙහෝ අධ<¥ මkඩල කt5ද; 

 (iii) ඔt ලංකා *Y
බල මkඩලය �ළ දරන තන�5 කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) (i) ටාසේෆෝම	 ලබා ගැwම සඳහා නැවත ෙටඩ	 කැඳවන "නය කවෙ	ද;  

 (ii) එ8� අෙන\0 ෙටඩ	ක5වට oY*ය හැ2 අපහXතා අවම 2;මට  
ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
434/’16 

ග5 උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— උසස ්අධ<ාපන හා මහාමා	ග අමාත<�මාෙග 
ඇOමට,— (2) 

(අ) (i) අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) *භාග පLඵල මත *ශව්*ද<ාල සඳහා oX බඳවා 
ගැwෙ�� එ@ එ@ "ස§්@කය අ�ව අවම ල\q �	ණය 2;මට ෙයොදා 
ගනා කමෙ`දය කවෙ	ද; 

 (ii) එම කමෙ`දය භා*තා 2;ම ආර�භ කළ ව	ෂය කවෙ	ද; 

 (iii) එම කමෙ`දය ව	තමානයට ෙකතර� Yරට ගැලෙ?ද යන අධ<යනය කර 
Lෙaද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

487/’16 

ග5 කනක ෙහේර0 මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජාLක පLප0L හා ආ	iක කට&� 
අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂය අවස වන*ට රට �ළ o�න ~2යා *ර8ත උපාQධා; 
සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016 ව	ෂෙR� එම උපාQධා;ෙග ෙකොපමණ සංඛ<ාවකට රජෙR ~2යා 
ලබා�මට කට&� කරෙද; 

 (iii) ඉL: උපාQධා; ස�බධෙය ග� ලබන ක zයිාමා	ගය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) (i) ~2යා *ර8ත උපාQධා; ෙපෞVග
ක අංශෙය8 ~2යා අවසථ්ාව සඳහා 
ෙයො�2;මට ය� සැලැසම්@ Lෙaද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම සැලැසම් ෙමම සභාවට ඉ":ප0 කරෙද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

497/’16 

ග5 (ෛවද<) න
ද ජයLස්ස මහතා,— wLය හා සාමය සහ ද@Sණ සංව	ධන 
අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) ෛවද< �ලංග සමරoංහ මහතා ජාLක අතරායකර ඖෂධ පාලක 
මkඩලෙR සභාපL ෙලස ප06 "නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඔ¬ එම රෙR ෙසේවය කරන ලද කාලය ෙකොපමණද; 

 



( 7 ) 

 

 (iii) ඔ¬ එම රෙය ඉව0 කර� ලැmෙ`ද; නැතෙහො0, කැමැ0ෙත ඉhලා 
අස6්ෙRද; 

 (iv) ඔ¬ට ඇL �*ත ත	ජන ෙහේ�ෙව ඔ¬ *ෙVශගත 3 ඇL බව  දෙද; 

 (v) එම �*ත ත	ජන ස�බධෙය රජය ම® ප;@ෂණය@ oYකර Lෙaද; 

 (vi) එෙසේ න�, එ8 පගLය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

552/’16 

ග5 ෙසRr¯ අ� සා°	 මtලානා මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත<�මාෙග 
ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර "ස§්@කෙR, ෙපොhෙගොhල, ව0ෙ0ෙගදර, අංක 50/±2, දරන 
සථ්ානෙR ප"ං>, එ�. එස.් �5h �ලායා මහ0#ය සහ ඇයෙW පtෙh 
සාමාsකr ප"ං> 3 o�න �වස ක� �Yනක �8ටා ඇL බව0; 

 (ii) පXxයදා අQක ව	ෂාව@ සමඟ ඇL 6 නාය යාෙම, එම �වස කඩා වැ³ෙ� 
අවදාන� ත00වයට ප03 ඇL බව0; 

 එ�මා දෙන8ද? 

(ආ) (i)  එෙසේ න�, අවදාන� ත00වයට ප03 Lෙබන �වස පLසංසක්රණය 2;ම 
සඳහා අවශ< �යවර ගෙද; 

 (ii) එම ක� තවYරට0 නාය යෑෙම අවට �ෙවසව්ලටද oY*ය හැ2 හා� අවම 
2;ම සඳහා XYX �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

598/’16 

ග5 ල� ජයව	ධන මහතා,— අධ<ාපන අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) පළ�වන ෙශේ�ෙR oට ඉහළ ෙශේ�ය ද@වා අධ<ාපනය ලබා ෙදන µ ලංකාව �ළ 
¶යා0මක ෙපෞVග
ක පාසh සංඛ<ාව ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන8ද? 

(ආ) එම පාසhවල, 

 (i)  න� කවෙ	ද;  

 (ii) �8ටා Lෙබන පෙVශ කවෙ	ද;  

 (iii) පව0වාෙගන යෙ  කt5 *oද; 

 (iv) ඉෙග�ම ලබන �ෂ< සංඛ<ාව; 

 ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) (i) රජෙR පාසhවල ෙමම ෙපෞVග
ක පාසhවලද වැ� වශෙය අධ<ාපනය 
ලබෙ µ ලාං2ක ද5ව බව0, ෙපෞVග
ක පාසhවල අQක ගාස�් අය 
කරන බව0; 

 (ii) ෙපෞVග
ක පාසhවල අධ<ාපනය ලබන ද5වට �ණා0මක අධ<ාපනය@ 
ලබා�ම හා සාධාරණ �දල@ අය 2;ම වැ� කට&� අ�@ෂණය සහ 
�යාමනය 2;ෙ� කමෙ`දය@ ක�න#  සකස ්*ය &� බව0; 

 එ�මා ��ගෙන8ද? 

(ඈ) (i) (ඇ) (ii) 8 සඳහ කමෙ`දය සකස ්2;ම සඳහා �යවර ගෙද;  

 



( 8 ) 

 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

 යන තවYරට0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

605/’16 

ග5 එ�. එ�. එ�. සhමා මහතා,— ඉඩ� අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) උග0 පාඩ� හා පLසධාන ෙකො#ෂ සභාෙ` �	ෙVශ සහ 2011.05.04 
"න අමාත< මkඩලය *o ග� ලැp පLප0Lමය nරණ ¶යා0මක 
2;ම@ වශෙය උ�5 හා නැෙගන8ර පළා0වල පශච්ා0 &ද ගැ1� සමෙR 
ඉඩ�වලට අදාළ ගැට� ක�න# *ස·ම සඳහා ඉඩ� ෙකොමසා:ස ් *o 
�\0 කරන ලද අංක 2013/01 හා 2013.01.03 "නැL චකෙhඛය අ�ව, 2013 
සහ 2014 ව	ෂ �ළ උ�5 පළාෙ0 යාපනය, �ලL`, 2
ෙනො�>ය, 
වt�යාව සහ මනාරම යන "ස§්@කවල හ�නාග0 ඉඩ� ගැට� පමාණය, 
එ@ එ@ "ස§්@කය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) එම චකෙhඛෙR අංක 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 
2.2.2.3, 2.2.3.4 හා 2.2.3.5 දරන වගLවල සඳහ උපෙදස ් ¶යා0මක 
කර� ලැmෙ`ද;  

 (iii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳ *සත්ර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන8ද? 

(ආ) ෙ� වන*ට0 හ�නා ෙනොග0 එවැ� ගැට� සහ *ස��  ෙනොලැp |Vගලrෙග 
බ¬තර �:සකෙW පශන් මඟහැ; ඇL බැ*, ෙමෙත@ *ස�� ෙනොලැp 
|Vගලrටද ඒ සඳහා *ස�� ලබා�මට අවශ< �යවර ගෙද යන0 එ�මා 
සඳහ කරෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

619/’16 

ග5 වාXෙVව නානාය@කාර මහතා,— ක�ක5 හා වෘ0nය ස#L සබඳතා 
අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) ෙපෞVග
ක අංශෙR ෙසේවකrට ලබාෙදන බවට ෙපොෙරොY 6 5�යh 
2,500/- ක මාoක වැ1? වැ�3ම ෙනොෙගවන හා�|�ට එෙර8ව ක�ක5 
කා	යාලවලට පැ#�
 ඉ":ප0 කළ හැ@ෙ@ කවර "නයක oටද; 

 (ii) ප�පාලක සභා පනත අ�ව හth ෙසේවා ෙයෝජක පදනම මත මෑ පව	 
ෙසේවකයටද එම �දh ෙග3මට �යම වෙද; 

 (iii) ප�පාලක සභා ම® �යම කරන ෙහෝ කර ඇL 5�යh 10,000/- Oමාවට 
5�යh 2,500/- ඇ�ළ0 කරෙද; නැතෙහො0, අවම වැ1ප 5�යh 
12,500/- කරෙද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට ද වෙන8ද?  

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

622/’16 

ග5 ච#ද * ෙ�o: මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත<�මාෙග 
ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා0 පධාන අමාත<වරයා *o පළා0 සභා xqම@ oය ෙපෞVග
ක 
ප:හරණයට පවරාෙගන ඇL බව දෙද; 

 (ii) පවLන �ල< ෙර�ලාoවලට සහ පළා0 සභා ;nට එය ෙකෙත@ Yරට 
එකඟද; 

 



( 9 ) 

 

 (iii) ය� wL*ෙරෝ� ෙහෝ අයථා ගqෙද�ව@ oY 3 Lෙaන�, ඒ ස�බධෙය 
ග� ලබන කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

644/’16 

ග5 X�h හ�ෙන0L මහතා,— �|ණතා සංව	ධන හා වෘ0nය |¬q 
අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) දැනට µ ලංකාෙ` �8ටා ඇL * ශව්*ද<ාල *ද<ායතන සංඛ<ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ඒවාෙR ෙසේවය කරන ආචා	ය මkඩලය සහ oX සංඛ<ාව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ආයතන සඳහා �ල< පLපාදන ලබා ෙදන ආයතන කවෙ	ද; 

 (iv) oXෙග �දh අය 2;ම@ oY කරෙ න�, ඒ කවර පදනම@ යටෙ0ද; 

 (v) වෘ0nය තා@ෂණ *ශව්*ද<ාලෙR උප \ලපL හා *ශව්*ද<ාල *ද<ායතන 
පධාw  සහ පධාන *ධායක �ලධා: අතර ඇL ස�බධය ෙහෝ බැ·ම 
කවරාකාරද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) (i) පධාන *ධායක �ලධා:යාෙW  2016.02.23 "නැL “ප03� 
� නැවත �\0 
2;ම” නමැL අභ<තර සංෙVශය  ම® වෘ0nය තා@ෂණ *ශව්*ද<ාලºය 
උප \ලපL *o �\0 කළ oය� ප03� 2016.02.15 "න oට අවලං� කර 
ඇL බව දෙද; 

 (ii) ප03� අවලං� 2;ෙ� සහ ය� ප03� ලබා �ෙ� බලය@ පධාන *ධායක 
�ලධා:යාට පවරා Lෙaද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iv) ප03� අවලං� 2;ම සඳහා අමාත<ාංශෙR අ�මLය@ ලබාගත &� 
ෙනොවෙද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

648/’16 

ග5 නාමh රාජප@ෂ මහතා,— නගර සැලX� හා ජල ස�පාදන අමාත<�මාෙග 
ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) හ�බෙතොට සංව	ධන කලාපය ආවරණය වන ප:" ඉ"2;මට සැලX� 
කරන ලද 5¬q|ර ජල ව<ාපෘLෙR I වන අ"යෙ	 ඉ"2;� �මකර Lෙaද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා වැය කරන ලද �� �දල ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) (i) ව<ාපෘLය ම® ආවරණය 2;මට �ය#ත ගාම �ලධා; වස� සංඛ<ාව 
ෙකොපමණද; එම වස� කවෙ	ද; 

 (ii) ජල ව<ාපෘLය ම® ජල ස�පාදනය ලබා � ඇL ආයතන හා ගාම �ලධා; 
වස� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ජල ස�බධතා ලබා � ෙනොමැL ගාම �ලධා; වස� කවෙ	ද;  

 (iv) එම ගාම �ලධා; වස�වලට ජලය ලබා�මට කට&� කරෙද; 

 

 



( 10 ) 

 

 (v) ඒ සඳහා ගත*ය හැ2 කාලය ෙකොපමණද;  

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

661/’16 

ග5 85�කා ෙපේමචද මහ0#ය,— කාතා හා ළමා කට&� අමාත<�#යෙග 
ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) µ ලංකාව �ළ ¬ෙද@ කාතාව@ 3ම පමණ@ ෙහේ�ෙකොට ෙගන සමාජෙR 
සෑම අවසථ්ාවක�ම 2oය� ෙවනස ් ආකාරෙR සැල2
වලට ල@ 6 සහ 
ල@වන කාතාවට සාධාරණය@ ඉ1 2;ම සඳහා කාතා හා ළමා 
කට&� අමාත<ාංශය *o ෙ� වන*ට 2oය� �යවර@ ෙගන Lෙaද;  

 (ii)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�#ය ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) (i) ආග� හා ජාn අ�ව කාතා අrLවාoක� ෙවනස3්� ම® µ ලංකාෙ` 
පධාන wLයට ය�2o බලපෑම@ oY වෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම බලපෑම කවෙ	ද; 

 (iii) එම බලපෑම ම® **ධ ජාn හා ආග� �ෙයෝජනය කරන කාතාව 
2oය� ෙවනසක්මකට භාජනය වෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ලංකාෙ` ෙවෙසන oය�ම කාතාව එකම wLයකට යට0 
2;ම සඳහා wL ස�පාදනය 2;මට කට&� කරෙද;  

යන0 එ�#ය ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

665/’16 

ග5 �මh ර0නායක මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජාLක පLප0L හා ආ	iක 
කට&� අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) පලා
 �ව ෙතො1පළ න3කරණය 2;ම සඳහා µ ලංකා රජය, ඉ"යා� 
රජය ෙහෝ ඉ"යා� සමාගම@ සමඟ x*Xම@ අ0ස කර Lෙaද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම x*Xම ෙමම සභාවට ඉ":ප0 කරෙද; 

 (iii) එම x*Xම සඳහා කැ�න� මkඩලෙR හා wLපL ෙදපා	තෙ��ෙ` 
අ�මLය ෙහෝ �;@ෂණ ස8ත 
ය*
 ඉ":ප0 කරෙද; 

 (iv) ෙමම ෙකොතා0�ව අදාළ සමාගමට ලබා � ඇ0ෙ0, *වෘත ෙටඩ	 
ප�පා� අ�ගමනය 2;ෙමද; 

 (v) ෙකොතා0�වට අ�ව ෙමම න3කරණය සඳහා යන *යදම  ෙකොපමණද; 

 (vi) න3කරණ කට&� අවස 2;ම සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

679/’16 

ග5 ³. රංs0 ද ෙසොrසා මහතා,— උසස් අධ<ාපන හා මහාමා	ග අමාත<�මාෙග 
ඇOමට,— (1) 

(අ)  (i) ෙගොඩකෙවල පාෙV½ය ෙhක� ෙකො�ඨාසයට අය0, ර@වාන - මාද�ෙ? 
මා	ගය |�hකර සංව	ධනය 2;ෙ� ව<ාපෘLෙR වැඩ ෙ� වන*ට අවස 
කර Lෙaද; 

 



( 11 ) 

 

 (ii) එෙසේ ෙනොමැL න�, වැඩ ආර�භ කර ෙ� වන*ට ගත 3 ඇL කාලය 
 ෙකොපමණද; 

 (iii) එ8� ඉඩ� පමණ@ අ8# සහ �වාස අ8# |VගලයෙW සංඛ<ාව ෙව 
  ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද?  

(ආ) (i) එම මා	ගය සංව	ධනෙR� ඉඩ� හා �වාස අ8#6ව ෙව�ෙව ව" 
ලබා�මට ෙවකර ඇL �දල ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔt ෙව�ෙව ලබා�මට �ය#ත ව" �දh ෙ� වන*ට0 ලබා� ෙනොමැL 
බව දෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ව" �දh ක�න# ලබා�මට කට&� කරෙද; 

 (iv) ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද;   

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 අෙග@ස්� මස 09 වැ" අඟහ2වාදා 

වා>ක ���5 අෙ?@ෂා කරන පශ්න 
385/’15 

 

ග5 mVQක පLරණ මහතා,— රාජ< ප:පාලන හා කළමනාකරණ අමාත<�මාෙග 
ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) රාජ< ප:පාලන හා කළමනාකරණ අමාත<ාංශයට අය0 කා	#ක �ලධා;ට 
ව<ාපෘL ඇසත්ෙ�� අ�මත 2;ෙ� උප:ම Oමාව 5�යh ල¥ දහය@ 
වන බව0;    

 (ii) 5�යh ල¥ 10ට වඩා වැ� ඇසත්ෙ�� අ�මත 2;ම µ ලංකා තා¥ණ 
ෙසේවෙR, *ෙශේෂ ෙශේ�ෙR �ලධා:ෙය\ *o oY කළ &� බව0; 

 (iii) තා¥ණ ෙසේවෙR *ෙශේෂ ෙශේ�ෙR �ලධා; ප zමාණව0 සංඛ<ාව@ රාජ< 
ෙසේවෙR ෙනොමැL බව0; 

 (iv) එෙහr ව<ාපෘL ඇසත්ෙ�� අ�මත 2;ෙ�� ප zමාදය oYවන බව0; 

 එ�මා දෙන8ද? 
(ආ) ද\q පළාෙ0 දැනට ෙසේවෙR ෙය� o�න,   

 (i) කා	#ක �ලධා; සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) තා¥ණ ෙසේවෙR *ෙශේෂ ෙශේ�ෙR �ලධා; සංඛ <ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) (i) කා	#ක �ලධා;ට ව<ාපෘL අ�මත 2;මට හැ2 Oමාව ඉහළ දැ¾මට 
කට&� කරෙද; 

 (ii) තා¥ණ ෙසේවෙR *ෙශේෂ ෙශේ�ෙR �ලධා; අ�L බඳවා ගැwමට 
කට&� කරෙද; 

 (iii) ව<ාපෘL අ�මත 3ම ප zමාද3ම වැළැ@3මට ගනා ෙවන0 ක zයිාමා	ග 
කවෙ	ද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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488/’16 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙR "වrෙන වා	තා 6 ළමා අපචාර oVQ සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම oV�වලට ස�බධ සැකක5ව ස�බධෙය ප;@ෂණ පව0වා 
වැර"ක5වට wත<ා��ලව ද¿ව� කර Lෙaද; 

 (iii) ප;@ෂණ පව0වා wත<ා��ලව කට&� 2;මට ෙනොහැ2 6 oV� ඉL:ව 
Lෙaද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම ප;@ෂණ ක�න� 2;මට ය� ¶යාමා	ගය@ ගෙද; 

 යන එ�#ය ෙමම සභාවට දවෙන8ද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

599/’16 

ග5 ල� ජයව	ධන මහතා,— අධ<ාපන අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) µ ලංකාෙ` ¶යා0මක රජෙR පාසh සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ<ාෙව, පළා0 සභා යටෙ0 ¶යා0මක පාසh හා මධ<ම රජෙR 
පාසh සංඛ<ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) (i) ඉහත අ (i) 8 පාසh අත: සi්ර ප03ම@ ෙනොමැLව වැඩ බලන හා 
තාවකා
ක පදනම මත ෙසේවය කරන *YහhපLව5 o�න පාසh සංඛ<ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  සi්ර ප03� ෙනොලැp *YහhපLව5 o�න එම පාසhවල ප:පාලන 
කට&� �o ෙලස oY ෙනොවන බව ��ගෙද; 

 (iii) සi්ර *YහhපLව5 ෙනොමැL පාසhවලට සÀ්ර *YහhපLව5 ප02;මට 
ක�න� �යවර ගෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

609/’16 

ග5 (ෛවද<) න
ද ජයLස්ස මහතා,— පවාහන හා o*h �ව ෙසේවා  
අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) 2012, 2013, 2014 ව	ෂවල� µ ලංකා ගමනාගමන මkඩලය *o බස ්රථ 
අමතර ෙකොටස ්#ල� ගැwෙ�� අ�ගමනය කළ කමෙ`දය ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) එය, ඊට ෙපර පැවL කමෙ`දයට වඩා ෙවනස ්වෙ කවර ආකාරෙයද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන8ද? 

(ආ) ඉහත ව	ෂවල� µ ලංගමයට අමතර ෙකොටස,් 

 (i) සැපºම සඳහා ෙටඩ	 ඉ":ප0 කළ සමාග� හා ඔtෙW 
�නය; 

 (ii) සැපÂ සමාගම හා එ8 
�නය; 

 (iii) සැපÂ "නය හා ඒවාෙR ව�නාක�; 

 (iv) ෙව�ෙව රජයට ෙගවන ලද ආනයන බY  �දh; 

 ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 
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(ඇ) ෙගවන ලද අමතර ෙකොටසව්ල #ල, ප#Lය සහ අවශ<තාවය ස�බධෙය  µ 
ලංගමය සෑ°මට ප0 වෙද යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

625/’16 

ග5 එස්. එ�. ම:@කා	 මහතා,— නගර සැලX� හා ජල ස�පාදන අමාත<�මාෙග 
ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) අඹතෙh ජල ප*තාගාරය ස� *Y
ජනක යතෙR ධා:තාව කවෙ	ද; 

 (ii) අඹතෙh ජල ප*තාගාරෙය8 ෛද�ක ජල *Y
 ප:ෙභෝජනය ඒකක 
ෙකොපමණද; 

 (iii) �	ඝ කාලය@ සඳහා *Y
ය *සQ කර ඇL අවසථ්ාවක අඛkඩ පාwය ජල 
සැප&ම@ පව0වා ගැwම සඳහා ෙමම *Y
ජනක යතය පමාණව0ද; 

 (iv) එෙසේ න�, 2016 මා	� 13 වැ� ඉ:දා "න �� "වrනටම *Y
ය ෙනොමැL 
6 *ට අඹතෙh ජල �:පහYෙ` කට&� oY 2;මට ෙනොහැ2 6ෙR මද;  

 (v) එම *Y
 ජනක යතය පමාණව0 ෙනොෙ` න�, ෙ� ��බඳව අඹතෙh ජල 
ප*තාගාරෙR පධා�යා අදාළ බලධා;ට දැ�� Yෙද; 

 (vi) දැ�� � Lmෙ න�, ඒ සඳහා ග0 �යවර \ම@ද; 

 (vii) එෙසේ දැ�� � Lmෙ න�, බලධා; *o එම දැ�� �ම පැහැර හැ;ම 
��බඳව ඔබ�මා ගනා �යවර \ම@ද; 

 (viii) එෙසේ ෙනොෙ` න�, දැ�� ෙනො�ම ස�බධව වග2ව &0තට එෙර8ව 
ගනා �යවර \ම@ද; 

 (ix) අනාගතෙR ජනතාවට අත<වශ< පාwය ජලය අඛkඩව ලබා�මට කට&� 
කරෙද; 

 (x) එෙසේ ලබා�මට කට&� කරෙ න�, ඒ ��බඳව *සත්ර කළ හැ2ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

636/’16 

ග5 වාXෙVව නානාය@කාර මහතා,— පා	
ෙ�� පLසංස්කරණ හා ජනමාධ<  
අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) 2003 ව	ෂෙR� µ ලංකා �ව *Y
 සංසථ්ාෙ` ෙසේවකr 18 ෙදෙන@ 
තමෙW මානව 8#ක� කඩ3 ඇL බවට මානව 8#ක� ෙකො#සමට 
පැ#�hල@ ඉ":ප0 කර ඇL බව0; 

 (ii) 2007 ව	ෂෙR� එම ෙසේවකrෙW මානව 8#ක� කඩ3 ඇL බවට එවකට 
පැවL ජනමාධ< හා පවෘ0L අමාත<ාංශයට දවා ඇL බව0; 

 (iii) ඒ අ�ව, 2014 ව	ෂෙR� එවකට ජනාQපL ෙhක� ල
0 3ර�ංග මහතා 
*o මානව 8#ක� ෙකො#සෙ� nරණය ¶යා0මක කරන ෙම oය� 
ෙhක�ව5 ෙවත දවා යවා Lp බව0;  

 එ�මා දෙන8ද? 

(ආ) (i) රාජ< ප:පාලන අමාත<ාංශය *o �\0 කර ඇL අංක 17/2005 දරන 
චකෙhඛය ජනමාධ< අමාත<ාංශය ��ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඉහත අ (i) 8 සඳහ µ ලංකා �ව *Y
 සංසථ්ාෙ` ෙසේවකr 
18 ෙදනා සඳහා එම චකෙhඛය අ�ව 8#ක� ලබා ෙදෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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645/’16 

ග5 X�h හ�ෙන0L මහතා,— රාජ< ප:පාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) අංක 1904 හා 2015.02.27 "නැL ගැස� පතය ම® අයY�ප0 කැඳවා, *භාග 
ෙදපා	තෙ��ව ම® 2015.06.26 "න පව0වන ලද “µ ලංකා ෙතොර�5 
හා ස�ෙ`දන තා@ෂණ ෙසේවෙR, 2 වැ� පංLෙR, II ෙශේ�ය සඳහා බඳවා 
ගැwෙ� *වෘත තරඟ *භාගය - 2015” සඳහා අයY� කළ සංඛ<ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ අ�ව 5�යh 500/- බැx *භාග ගාස�් ෙලස එක� 6 �� �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) *භාගයට හා XYXක� ප;@ෂා 2;ෙ� ස��ඛ ප;@ෂණයට අ�ව |ර?පා) 
�ර3ම සඳහා XYXක� ස��	ණ කළ සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) XYXක� ලැpවෙW නාම ෙhඛනය හා ල\q අ���ෙවළ සභාගත 
කරෙද; 

 (v) XYXක� ස|රන ලද �:ස ෙ� ද@වා බඳවා ෙනොගැwමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

657/’16 

ග5 එ�. එ�. එ�. සhමා මහතා,— තැපැh, තැපැh ෙසේවා හා �ස
්� ආග#ක 
කට&� අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) අංක 1951/13 දරන �ස
්� *වාහ හා "@කසාද පනෙ0 24 වැ� වගLය 
¶යා0මක 2;ෙ�� @වාo *�X5ව5 *o Å�ආ පh
වලට අය0 
භාරක5වෙW දායක0වය සහ ඔtෙW සහාය ලබාගැwෙ� අවශ<තාවය 
පැන න®න බව දෙද; 

 (ii) රාජකා:මය අවශ<තා සඳහා @වාo *�X5ව *o  "වrෙ Å�ආ 
පh
වල භාරක5වට ෙයො� කරන �ෙ`දන, එම පh
වලට අය0 දැ3� 
|ව5වල පද	ශනය 2;ෙ� අවශ<තාවය සහ ස�පදායා��ලව පවLන එම 
වග�� දැ�ව0 කර# අවශ< උපෙදස ්�\0 2;මට �යවර ගෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

663/’16 

ග5 85�කා ෙපේමචද මහ0#ය,— තැපැh, තැපැh ෙසේවා හා �ස
්� ආග#ක 
කට&� අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) ඌන XYXක� ස8ත |Vගලය ෙලස සැලෙකන තැපැh සථ්ානාQපLව5 
සංඛ<ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ඔtට *ශාම වැ1ප@ 8# වෙද; 

 (iii) එෙසේ ෙනොෙ` න�, ඔt තැපැh ෙසේවයට oY කළ �	ඝකා�න ෙසේවය සලකා 
2oය� සහනදාº �මනාව@ ෙහෝ ලබා �මට හැ2යාව@ Lෙaද; 

 (iv) එෙසේ ෙනොමැL න�, ඔtෙW අ¢වෘVQය උෙදසා ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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667/’16 

ග5 �මh ර0නායක මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජාLක පLප0L හා ආ	iක 
කට&� අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) රජය ම® පකාශ කර ඇL ප:" අගාමාත<වරයාෙW Æන සංචාරෙR � එකඟ 
6 බවට සඳහ කරන ම0තල �ව ෙතො1පළ ආÇත *ෙශේෂ Æන ක	මාත 
කලාපය ��බඳව Æන රජය සමඟ එළැÈ ඇL x*Xම@ ෙහෝ එකඟතා 

ය*hල@ Lෙaද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම 
ය*hල සභාගත කරෙද; 

 (iii) එම *ෙශේෂ Æන ක	මාත කලාපය �813ෙ� �
ක ෙකොෙVo හා 
කළමනාකරණය oY වන ආකාරය පැහැ"
 කරෙද; 

 (iv) එම ක	මාත කලාපය සඳහා හ�නාෙගන ඇL É#ෙR oLයම@ ඉ":ප0 
කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

386/’15 

ග5 mVQක පLරණ මහතා,— ආර@ෂක අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) ශ z ී ලංකා &ධ හ�දාෙ` ෙසේවය කරන ෙ�ජ	වරෙය\ වන ෙ�. ආ	. එස.් 
Êපoංහ මහතාට එෙර8ව ෙ� වන*ට ය� ප;¥ණය@ ක zයිා0මක ෙව# 
පවnද;    

 (ii) එෙසේ න�, එයට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම ප;¥ණය ෙමෙහයවන �ලධා;ෙW න� හා තන�5 කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) (i) ෙ�ජ	 ෙ�. ආ	. එස.් Êපoංහ මහතාට සාධාරණය@ 2;මට �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
600/’16 

ග5 ල� ජයව	ධන මහතා,— mVධ ශාසන අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) දඹ"ව වදනා චා:කා සං*ධානය කරන ආයතන *ශාල පමාණය@ µ ලංකාව 
�ළ ¶යා0මක වන බව0; 

 (ii) එ� සමහර ආයතන ම® *ෙදස ් ගතවන වදනාක5වෙW 
Xර@Sතභාවය ��බඳව �o ¶යාමා	ගය@ අ�ගමනය ෙනොකරන බව0; 

 (iii) එම �සා බැLම� මහ0 අO5තාවයට ප0වන බව0;  

 එ�මා ��ගෙන8ද?  

(ආ) (i) දඹ"ව �ජා É# චදනා 2;ම සඳහා වසරකට සහභාË වන වදනාක5ව 
සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) *ෙදස ්ගතවන µ ලාං2ක වදනාක5වෙW Xර@Sතභාවය සහLක 2;ම 
සඳහා වදනා චා:කා සං*ධානය කරන ආයතන �යාමනය 2;මට *Qම0 
කමෙ`දය@  සකසෙද; 
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 (iii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

611/’16 

ග5 (ෛවද<) න
ද ජයLස්ස මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� 
අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) 2010 වසෙ	 oට ෙ� ද@වා µ ලංකාෙව ඉ"යාවට අපනයනය කළ 
ක5ංකා පමාණය; 

 (ii) ඒවාෙR ව�නාකම; 

 (iii) අපනයනක5ව හා ඔtෙW 
�නය; 

 (iv) එ@ එ@ අපනයනක5වා අපනයනය කළ පමාණය හා ව�නාකම; 

 (v) එ@ එ@ අපනයනක5වා රජයට ෙග6 බY �දල; 

 ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ කරෙන8ද?  

(ආ) (i) 2010 වසෙ	 oට ෙ� ද@වා කාලය �ළ µ ලංකාවට ආනයනය කළ ක5ංකා 
පමාණය; 

 (ii) ඒවාෙR ව�නාකම; 

 (iii) ආනයනක5ව හා ඔtෙW 
�නය; 

 (iv) එ@ එ@ ආනයනක5ව ආනයනය කළ පමාණය හා ව�නාකම; 

 (v) ආනයනය කළ රට; 

 (vi) එ@ එ@ ආනයනක5වා රජයට ෙග6 බY �දල; 

 ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන0 එ�මා සඳහ කරෙන8ද?  

(ඇ) (i) 2010 වසෙ	 oට ෙ� ද@වා µ ලංකාෙ` ක5ංකා �ෂප්ාදනය ව	ෂය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) wn*ෙරෝ� ෙලස ක5ංකා පL අපනයන ¶යාව
ය@ µ ලංකාව හරහා oYවන 
බව0, එම® ෙV½ය ක5ංකා �ෂප්ාදකය සහ අපනයනක5ව 
Yෂක්රතාවයට ප0ව ඇL බව0 ��ගෙද; 

 (iii) ෙමම wL*ෙරෝ� පL අපනයනය වැළැ@3මට රජය ගනා ¶යාමා	ග 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

627/’16 

ග5 එස්. එ�. ම:@කා	 මහතා,— *Y
බල හා |න	ජනwය බලශ@L 
අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) පXxය ව	ෂය �ළ ෙනොෙරො�ෙචෝෙh තාප *Y
 බලාගාරෙR �ඳ වැ³� oY 6 
අවසථ්ා සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙනොෙරො�ෙචෝෙh තාප *Y
 බලාගාරය ආර�භෙR oට ෙ� ද@වා oY 6 �ඳ 
වැ³� සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙනොෙරො�ෙචෝෙh තාප *Y
 බලාගාරය රෙ� සමසත් *Y
 අවශ<තාවෙය 
ෙකොපමණ පLශතය@ ලබා ෙදෙද; එම ඒකක සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) තාප *Y
 බලාගාරය@ මත රෙ� ජාLක *Y
 �ෂප්ාදනයට යැÌමට oY3ම 
අවදාන� සහගත කට&0ත@ ෙනොෙ`ද;  
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 (v) ෙනොඑෙසේ න�, එය පැහැ"� කරෙද; 

 (vi) එම අවදානෙම #�මට ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

640/’16 

ග5 උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— �දh අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (1) 

(අ) (i) පා	
ෙ�� මÍව5ට ම0පැ බලපත ලබා�ම ආර�භ කළ ව	ෂය 
කවෙ	ද; 

 (ii) එවකට µ ලංකාk)ෙ` පධා�යා කt5ද;  

 (iii) පා	
ෙ�� මÍව5ට ම0පැ බලපත අවස වරට ලබා Y ව	ෂය 
කවෙ	ද; 

 (iv) එවකට µ ලංකාk)ෙ` පධා�යා කt5ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) අවස වරට පා	
ෙ�� මÍව5ට ම0පැ බලපත ලබා Y අවස්ථාෙ`� 
බලපත ලබා ෙනොග0 මÍව5 කt5ද යන0 එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

2016 අෙග@ස්� මස 10 වැ" බදාදා 

වා>ක ���5 අෙ?@ෂා කරන පශ්න 
9/’15 

ග5 (ෛවද<) න
ද ජයLස්ස මහතා,— wLය හා සාමය සහ ද@Sණ සංව	ධන 
අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (4)  

(අ) 2015.08.18 "න ගාhල වරාය ෙපො
oය කරන ලද  ප;@ෂා 2;මක �  වරාෙR ගාh 
කර Lm  “මහ�වර” නමැL ෙනෞකාව �ළ0, µ ලංකා ද@Sණ ෙනෞකා කඳtෙ	 සහ 
එ8 ෙසේවා ව�තා ඒකකය ස� ෙගොඩනැxhලක අ* සහ උkඩ L± හ� t බව0 
එ�මා දෙන8ද? 

(ආ)   (i) ෙපො
oය ම® අනාවරණය කරග0 අ* සහ උkඩවල wත<ා��ල අrLය 
කවර |Vගලෙය\ ෙහෝ ආයතනය@ ස� වෙද; 

 (ii) එම අ* ආ&ධ |Vගලෙය\ට ෙහෝ ආයතනයකට කවර පනත@ යටෙ0  පවරා 
Lෙaද;  

 (iii) එෙසේ න�, ඊට බලය ලබා Y බලධරයා කt5ද; 

 (iv) එම ආ&ධ �ෂප්ා"ත රට, ව	ෂය සහ බලපතය කවෙ	ද;  

 (v) ආ&ධ #ල� ග0 කමය සහ වැය කර ඇL �දල ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) (i) ෙමම පාෙවන අ* ගබඩාව වරාය ප:ශෙR පව0වාෙගන යාමට අවසර Lෙaද;  

 (ii) ඊට අවසර ලබා � ඇL බලධරයා කt5ද; 

 (iii) ඒ ෙව�ෙව ඇව�ගා	¯ සමාගම �දh  ෙගවෙද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම �දල ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙන8ද? 
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(ඈ) (i) ෙ� ��බඳව wLපLවරයාෙW �ගමනය *ෂයභාර අමාත<වරයා වශෙය 
��ගෙද; 

 (ii) ෙ� ස�බධෙය පා	
ෙ�� ක#1ව@ ප0 කරෙද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

 (ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

114/’15 
ග5 mVQක පLරණ මහතා,— ආර@ෂක අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (2) 

(අ) (i) රණ*5 ෙසේවා අQකා:ෙR ෙසේවය කරන සi්ර සහ ෙකොතා0 කා	ය 
මkඩලය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)  ව	ෂ 2013 හා 2014 � එම අQකා:ෙR සi්ර සහ ෙකොතා0 කා	ය මkඩලය 
සඳහා �ල ඇ�� සැපºමට වැය කළ �දල ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) �ල ඇ�� ලබා Y සi්ර සහ ෙකොතා0 කා	ය මkඩලය, කාතා සහ 
�:# ෙලස කාkඩගත කළ *ට, එ@ එ@ කාkඩෙR එ@ අෙය\ ෙව�ෙව 
�ල ඇ�� සඳහා දර� ලැp *යදම ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද?  

(ආ) (i) �ල ඇ�� සඳහා ෙතෝරාග0 ෙර" ත00වෙය බාල බව0;  

 (ii) එම �සා �ලධා; එම ඇ�� පL@ෙෂේප කර ඇL බව0; 

 (iii) අQකා:ෙR සභාපL�ය අ0තෙනෝමLකව කට&� කර ඇL බව0;  

එ�මා ��ගෙන8ද? 

(ඇ) (i) රණ*5 ෙසේවා අQකා:ෙR �ල ඇ�� ගැට�ව *ස·මට කට&� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන8ද? 
(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

445/’16 

ග5 වාXෙVව නානාය@කාර මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� 
අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (2) 

(අ) (i) 2008 ව	ෂෙR� 8ට| ජනාQපL ම8ද රාජප@ෂ මහතා, �දh අමාත<වරයා 
වශෙය රාජ< බැං\ව
 ස�පකාර ව<ාපාරයට ලබා� Lp oය�ම ණය 
කපා හැ;මට පLපාදන ෙව කර� ලැmෙ`ද; 

 (ii) ඒ බව සනාථ කර# එවකට *ෂයභාර අමාත<වරයා 6 පා	
ෙ�� මÍ 
බYල �ණව	ධන මහතා 2015.11.05 "න පා	
ෙ��ෙ`� පකාශය@ 
කර� ලැmෙ`ද; 

 (iii) එ@ එ@ ස�පකාර ස#Lව
 කපා හ:න ලද ණය ��බඳ යථා ත00වය 
අමාත<වරයා සමඟ සාක�ඡා කර දැ�� ෙදන බව ක	මාත හා වා�ජ 
කට&� රාජ< අමාත<වරයා 2015.11.05  "න පා	
ෙ��වට දව� 
ලැmෙ`ද; 

 (iv) මහජන බැං\ව *o ස�පකාර ස#Lවලට ලබා� Lp ණය කපාහැ;මට 
nරණය කර ඇL න�0 එම nරණය ෙ� ද@වා 2oY "ස§්@කයක ¶යා0මක 
3 ෙනොමැL බවට රාජ< අමාත<වරයා 2015.11.05  "න පා	
ෙ��ෙ`� 
ෙදන ලද ���ර �වැර"ද; 

 (v) ඉහත (iv) 8 nරණය ¶යා0මක ෙනො2;මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 
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(ආ) (i) උ@ත ණය කපාහැ;ෙම ස�පකාර ස#Lවලට ය�2o ෛධ	යය@ 
ලබා�මට ග0 nරණය ¶යා0මක කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳව ගනා ඉ": �යවර ස�පකාර ස#Lවලට දවා 
 යවෙද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

508/’16 

ග5 එ�. එ�. එ�. සhමා මහතා,— තැපැh, තැපැh ෙසේවා හා �ස
්� ආග#ක 
කට&� අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (2) 

(අ) (i) �ස
්� ආග#ක හා සංසක්ෘLක කට&� ෙදපා	තෙ��ෙ`, µ ලංකා ව\ෆ ්
මkඩලෙR අංක R/0682/T/036 යටෙ0 
යාප"ං> කරන ලද §\ණාමලය, 
N.C. 3"ෙR, අංක 154 දරන සථ්ානෙR �8� �8rV� Å�ආ පh
යට අය0, 
�ශච්ල ෙVපළ (ඉඩ�, �වාස හා ෙවළඳසැh) සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙVපළ �8ටා Lෙබන එ@ එ@ සථ්ානය8 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එ@ එ@ ෙVපළව
 මාoකව ලබන ආදාය� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) එම එ@ එ@ ව\ෆ ් ෙVපළවලට අය0 ඔ?|වල සඳහ න� ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

 (ආ) (i) එම ව\ෆ ්ෙVපළ ප:හරණෙR� ෙදපා	තෙ��ෙ` අ�මLය ලබා Lෙaද; 

 (ii) එම ෙVපළ අත:, සමහර ෙVපළ oන@කර ඔ?| ම® 2oය� 
|VගලrෙW නමට පවරා Lෙaද; 

 (iii) එෙසේ න�, ෙ� ��බඳව µ ලංකා ව\ෆ ්මkඩලය *o ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

562/’16 

ග5 එස.් µතර මහතා,— �|ණතා සංව	ධන හා වෘ0nය |¬q අමාත<�මාෙග 
ඇOමට,— (2) 

(අ) (i) යාපනය කා	#ක *Yහෙh oY6 �දh අක#කතාව ��බඳව එ�මා දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ෙමෙත@ ඒ ස�බධෙය කට&� ෙනො2;මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iii) එම කා	#ක *Yහෙh අධ<@ෂවරයා *o oYකළ �දh වංචාව තහt5 
3ෙම පX ඔ¬ට සථ්ාන මා5ව@ ලබා � Lෙaද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම සථ්ාන මා5ව ෙමෙත@ ¶යා0මක ෙනො2;මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (v)  අදාළ සථ්ාන මා5ව අ081වා Lෙaද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද?  

(ආ) (i) යාපනය කා	#ක *Yහෙh ෙවන0 ශාඛා එම "ස§්@කය �ළ �8ටා Lෙaද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, එම "ස§්@කෙR �ව0ෙවන 650,000 ක ජනතාවට ෙමම 
කා	#ක *Yහල පමාණව0ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ස�බධෙය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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574/’16 

ග5 ෙසRr¯ අ� සා°	 මtලානා මහතා,— අධ<ාපන අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (2) 

(අ) (i) කැ2රාව අධ<ාපන කලාපයට අය0, අ/බ�qගම �ස
්� *Yහෙh *YහhපL 
රය දර# o� ඒ. එ�. ස� මහතා, ය� *නය �ෙයෝගය@ මත *ශාම 
වැ1? ව<වසථ්ා සංගහෙR 2:17 වගLය අ�ව (ෙයො� අංක උමැප/
අෙද/07/2/001) *ශාම ගැ3ම සඳහා �	ෙVශ කර Lෙaද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක oටද; 

 (iii) ඒ අ�ව, ඔ¬ෙW *ශාම පා:ෙතෝSක �දල සහ *ශාම වැ1ප ලබා ෙදෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

590/’16 

ග5 ල� ජයව	ධන මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත<�මාෙග 
ඇOමට,— (2) 

(අ) (i) � z ලංකාව �ළ පවLන �� සෙතොස ෙවළඳ ආයතන සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආයතන අත: රජෙR ෙගොඩනැx
වල පව0වාෙගන ය� ලබන සෙතොස 
ෙවළඳ ආයතන සංඛ<ාව සහ \� පදනම මත පව0වාෙගන ය� ලබන 
සෙතොස ෙවළඳ ආයතන සංඛ<ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) (i) \� පදනම මත ලබාග0 ෙගොඩනැ®
 සඳහා \� ෙග3මට සෙතොස ම® 
වා	Sකව ෙකොපමණ �දල@ වැය කරෙද; 

 (ii) \
යට ලබාග0 ෙගොඩනැ®
 �8ටා Lෙබන සථ්ාන කවෙ	ද; එම සථ්ානවල 
8#ක5ව කt5ද සහ ඔtට මාoකව ෙගවන \� �දල ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සථ්ානවල දැනට පව0වාෙගන යන සහ වසා දමා ඇL සෙතොස ආයතන 
සංඛ<ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) (i) සෙතොස ෙවළඳ ආයතන �813මට \� පදනම මත ෙගොඩනැ®
 ලබා 
ගැwෙ�" *Qම0 ක zමෙ`දය@ අ�ගමනය කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම කමෙ`දය  කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන8ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

632/’16 

ග5 ජයත සමර3ර මහතා,— අQකරණ අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (2) 

(අ) (i)  ව	ෂ 1948 oට 2015 ජනවා: 08 ද@වා කාලය �ළ සැක�ට ර@Sත 
බධනාගාරගත කළ හා ෙචෝදනා ඔ?| 3ෙම පX වැර"ක5ව ෙලස 
oරගත කළ ෙබෞVධ ¢@Óවහෙසේලා සංඛ<ාව, ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

  (ii) ර@Sත බධනාගාරගත කළ ෙහෝ oරගත කළ ¢@Óවහෙසේලා ර@Sත 
බධනාගාරගත 2;මට ෙහෝ oරගත 2;මට ෙහේ� 6 ෙචෝදනාව ෙහෝ වරද, 
එ@ එ@ ¢@Óවහෙසේ අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

  (iii) ර@Sත බධනාගාරගත කළ ෙහෝ oරගත කළ ¢@Ôවහෙසේලා ර@Sත 
බධනාගාරගතව ෙහෝ oරගත කර o� කාලය, එ@ එ@ ¢@Óවහෙසේ  
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සභාගත කරෙන8ද? 
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(ආ) (i) 2015.01.08 oට 2016.03.31 ද@වා කාලය �ළ ර@Sත බධනාගාරගත කළ 
¢@Óවහෙසේලා සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

  (ii) ර@Sත බධනාගාරගත කළ ¢@Óවහෙසේලාට එhල tq ෙචෝදනාව, 
එ@ එ@ ¢@Óවහෙසේ අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

  (iii) ෙමම ¢@Óවහෙසේලා ර@Sත බධනාගාර ගත කර o� කාලය, එ@ එ@ 
¢@Óවහෙසේ අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 අෙග@ස්� මස 11 වැ" =හස්ප>�දා 

වා>ක ���5 අෙ?@ෂා කරන පශ්න 
375/’15 

ග5 (ෛවද<) න
ද ජයLස්ස මහතා,— *ෙVශ කට&� අමාත<�මාෙග 

ඇOමට,— (3) 

(අ) ව	ෂ 2005 oට 2015 ද@වා වසරවල එ@ස0 ජාnෙW මහ ස��වට (General      

Assembly) සහභාË 6 µ ලාං2ක �ෙයෝsත කkඩාය�වල, 

 (i) පධාන0වය දැ5ෙ` කt5ද; 

 (ii) �ෙයෝsතr සංඛ<ාව කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ අතර පා	
ෙ�� මÍව5 o�ෙR න�, ඔtෙW න� කවෙ	ද; 

 (iv) *ෙVශ කට&� අමාත<ාංශෙR �ලධා; සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (v) වැය කළ �� �දල ෙකොපමණද; 

 (vi) එම *යදම �ව ගම, ෙහෝටh හා නවාතැ *යද� ෙලස එ@ එ@ ½	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
509/’16 

ග5 එ�. එ�. එ�. සhමා මහතා,— �වාස හා ඉ"2;� අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (2) 

(අ) Xනා# ව<සනය �සා "වrෙ **ධ පළා0වල �වාස හා ෙVපළ අ8# 6 පth 
ගණනාව@ ෙ� වන*ට0 අසරණභාවෙය පXවන බව එ�මා දෙන8ද? 

(ආ) (i) එෙසේ �වාස අ8#3 o�න |Vගලr පාෙV½ය ෙhක� ෙකො�ඨාස ම�ට# 
ෙතෝරාෙගන ඔtට සi්ර �වාස ලබා�ෙ� වැඩ��ෙවළ@ ¶යා0මක 
2;මට �යවර ගෙද; 

 (ii) ආපදා කළමනාකරණ අමාත<ාංශය සහ �වාස හා ඉ"2;� අමාත<ාංශය 
ඒකාබVධව එම වැඩ��ෙවළ ¶යාවට නැං3ම ෙකෙර8 අවධානය ෙයො� 
කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 



( 22 ) 

 

592/’16 

ග5 ල� ජයව	ධන මහතා,— ඉඩ� අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (2) 

(අ) (i) ඉඩ� ප zLසංසක්රණ ෙකො#ෂ සභාවට අය0ව L± 1994.12.31 "න oට ෙ� 
ද@වා කාලය �ළ **ධ |Vගලයට සහ ආයතනවලට ලබා � ඇL මහ�වර 
"සත් z@ිකෙR �8� ඉඩ� ප zමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉඩ� ලබා � ඇL |Vගලr සහ ආයතන, �8� සථ්ාන, ප zමාණය සහ 
ව�නාකම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iii) එම ඉඩ� ලබා�ෙම ඉඩ� පLසංසක්රණ ෙකො#ෂ සභාවට ලැ± ඇL �� 
ආදායම කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) (i) එම ඉඩ�ව
, ෙ� වන*ට සංව	ධනය කර හා ෙනොකර ඇL ඉඩ� 
ප zමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) ජාLක ආ	iකයට දායක0වය@ ලබා "ය හැ2 එෙහ0 �o සංව	ධනය@ 
oYකර ෙනොමැL ඉඩ� නැවත ඉඩ� ප zLසංසක්රණ ෙකො#ෂ සභාවට පවරා 
ගැwමට කට&� කරෙද;  

 (iii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ)   ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

620/’16 

ග5 වාXෙVව නානාය@කාර මහතා,— �|ණතා සංව	ධන හා වෘ0nය |¬q 
අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (2) 

(අ) �|ණතා සංව	ධන හා වෘ0nය |¬q අමාත<ාංශය යටෙ0 ඇL ආයතනය8, 

 (i) ෙනො#ෙh පව0වන පාඨමාලා සංඛ<ාව ෙකොපමණද; එම පාඨමාලා කවෙ	ද; 

 (ii) �දh අයකර පව0ව� ලබන පාඨමාලා  සංඛ<ාව ෙකොපමණද; එම පාඨමාලා 
කවෙ	ද;  

 (iii) ඉh�� කරන XYXක� ඇL oය� oX පාඨමාලා සඳහා ඇ�ළ0කර 
ගෙද; 

 (iv) පහXක� පමාණව0 ෙනොවන පාඨමාලා කවෙ	ද;  

 (v) ඒ ස�බධෙය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) (i) පහXක� වැ�කළෙහො0 බඳවා ගනා oX පමාණය වැ�වන බව 
��ගෙද; 

 (ii) සංව	ධන අවශ<තා හ�නාෙගන එම අවශ<තා ස|රා�ම සඳහා පහXක� වැ� 
කර� ලබන "නය කවෙ	ද;  

 (iii) “මෘY \සලතාවයෙW සංව	ධන අවශ<තාවය හ�නාෙගන එම අවශ<තා 
ස|රා�ම සඳහා කට&� කර# පවn” යෙන අදහස ් කරන ෙභෞLක 
පගLය කවෙ	ද;  

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
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ග5 ම8දානද අ�0ගමෙW මහතා,— රාජ< ව<වසාය සංව	ධන අමාත<�මාෙග 
ඇOමට,— (2) 

(අ) (i) ව	ෂ 2001 –  2004 ද@වා පැවL එ@ස0 ජාLක ප@ෂ රජය *o �	ඝකා�න 
බY පදනම මත ෙපෞVග
ක සමාග� ෙහෝ |Vගලr ෙවත ලබා� ඇL ජනතා 
ව� සංව	ධන මkඩලයට අය0 ෙකොළඹ, ෙවො@ෙෂෝh 3"ෙR �8�, ගබඩා 
සං�	ණ සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) බY � ඇL ගබඩාෙ` නම, ව	ග අ� පමාණය, බY Y �දල සහ බY Y  සමාගම 
ෙහෝ |VගලයාෙW නම, ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ආ) (i) එම ගබඩා බY � ඇ0ෙ0 අමාත< මkඩල අ�මLයකට, *වෘත ෙටඩ	 
ප�පා�යකට ෙහෝ රජෙR ත@ෙසේ5වකට යට0වද;  

 (ii) එවැ� ෙකොෙVo 2oව@ ෙනොමැLව ෙමම ගබඩා බY � ඇ0න�, ඒවා 
නැවත රජයට පවරා ගෙද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

633/’16 

ග5 ජයත සමර3ර මහතා,— අQකරණ අමාත<�මාෙග ඇOමට,— (2) 

(අ) (i) ව	ෂ 1948 ෙපබරවා: 04 "න oට 2016 මා	� 24 ද@වා කාලය �ළ මර�ය 
දkඩනය ෙහෝ �*තාතය ද@වා oරද¿ව� �යම 6 |Vගලr සංඛ<ාව, 
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)  මර�ය දkඩනයට ෙහෝ �*තාතය ද@වා oරද¿ව� �යම 6 
oරක5වෙW නම, 
�නය හා එවැ� ද¿වම@ �යම 2;මට එ� 
oරක5ව oYකළ වරද \ම@ද යන එ@ එ@ oරක5වා අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා සභාගත කරෙන8ද? 

(ආ) (i) මරණ ද¿වම ෙහෝ �*තාතය ද@වා oරද¿ව� ලබා o� oරක5ව සඳහා 
*ෙශේෂ සමාව@ ලබා � Lෙaද; 

 (ii)  එෙසේ න�, *ෙශේෂ සමාව පදානය කර� ලැmෙ` කt5 *o කවර 
"නයක�, කවර ද¿වමකට ල@ව o�, කවර oරක5වටද යන ෙව ෙව 
වශෙය ඉ":ප0 කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 


