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ෙ��ව — පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 3(6).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 3 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2016 *� මස 22 වැ" .#රාදා 

2016 අෙග0ස්� මස 09 වැ" අඟහ3වාදා 

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

(ශ්ව(ද+ාල (සංෙශෝධන) පන0 ෙක1�පත — ෙදවැ� වර 2ය3ම.  

* 

අගාමාත+�මා සහ ජා6ක ප6ප06 හා ආ	9ක කට&� අමාත+�මා,— සව්ා;න ෙකො#ෂ 
සභාව> සභාප6වරය හා සාමා?ක@ ෙවත ෙගව� ලබන පාBශ#කය හා ෙවන0 
�මනා,—  දහනව වැ� ආDEකම ව+වසථ්ා සංෙශෝධනෙය සංෙශෝHත I ලංකා 
පජාතාJක සමාජවා� ජනරජෙK ආDEකම ව+වසථ්ාෙL 41 (ආ) ව+වස්ථාෙL 
උපෙQඛනෙK සඳහ සව්ා;න ෙකො#ෂ සභා නවෙය> සභාප6වරය හා සාමා?ක@ 
ෙවත පහත සඳහ පාBශ#කය හා ෙවන0 �මනා, අදාළ ෙකො#ෂ සභා සත+ වශෙයම 
රාජකාB ආර�භ කරන ලද "නය, අදාළ ෙග3� බලා0මක වන "නය ෙලස සලක# ෙග3මට 
අමාත+ මDඩල අ�ම6ය ලබා � ඇ6 ෙහ@ද:—     

(අ) �ල බලෙය ප0වන සභාප6වරය හැර අෙනV0 සභාප6වරය සඳහා                 
W. 100,000/-ක මා[ක �මනාව\ ද, W. 10,000/-ක මා[ක ]රකථන �මනාව\ ද, 
ෙපෞ_ග
ක භා(තයට ද >#ක� ස>ත �ල වාහනය\ සහ එa වාහනය සඳහා 
ඉධන cට	 225\ ෙහෝ ෙවළඳෙපොෙළේ පව0නා ඉධන #ල ගණවලට අ�hපව 
�මනාව\ද; 

(ආ) �ල බලෙය ප0වන සව්ා;න ෙකො#ෂ සභා සභාප6වරය සඳහා තම �ත+ 
තන�ෙ	 වැ1j හා �මනාවලට අ6ෙ	කව, සව්ා;න ෙකො#ෂ සභාව> 
සභාප6වරෙයVෙk මා[ක �මනාෙව 50%ක මා[ක �මනාව\ද; 

(ඇ) අQලස ් ෙහෝ mෂණ  ෙචෝදනා (ම	ෂන ෙකො#ෂ සභාෙL හැර අෙනV0 සව්ා;න 
ෙකො#ෂ සභාවල �ල බලෙය ප0 ෙනොවන සාමා?ක@ සඳහා W. 75,000/-ක 
මා[ක �මනාව\ද, W. 8,000/-ක මා[ක ]රකථන �මනාව\ ද, තම ප"ංq සථ්ානෙK 
[ට ෙකො#ෂ සභා කා	යාලයට යාමට ඇ6 ]ර පමාණය අ�ව 2ෙලෝ rට	 350 
ද\වා W. 25,000/-ක පවාහන �මනාව\ ෙහෝ 2ෙලෝ rට	 350ට වැt ]ර පමාණය\ 
ෙව�ෙව W. 50,000/-ක පවාහන �මනාව\ද; 

(ඈ) 2015.06.17 "නැ6 රාජ+ ව+ාපාර චකෙQඛ අංක 3/2015 (H(ධාන පB" �ල 
බලෙය ප0වන සාමා?ක@ සඳහා එ\ wස3්� වාරයකට සහභාx 3ම ෙව�ෙව              
W. 10,000/-ක �මනාව\ද; 

(ඉ) 1994 අංක 19 දරන අQලස ්ෙහෝ mෂණ ෙචෝදනා (ම	ශන ෙකො#ෂ සභා පනෙ0 (8) 
වැ� වග6යට අ�ව එම ෙකො#ෂ සභාෙL සභාප6ට හා සමානව සාමා?ක@ට ද 
බලතල පැවz ඇ6 බැ(, එම ෙකො#ෂ සභාෙL සාමා?ක@ට W. 95,000/-ක 
මා[ක �මනාව\ ද, W. 8,000/-ක මා[ක ]රකථන �මනාව\ ද, ෙපෞ_ග
ක භා(තයට 
ද >#ක� ස>ත �ල වාහනය\ හා එම වාහනය සඳහා ඉධන cට	 170\ ෙහෝ 
ෙවළඳෙපොෙළේ පව0නා ඉධන #ල ගණවලට අ�hපව �මනාව\;  

 සහ 



( 2 ) 

 

(ඊ) මැ6වරණ ෙකො#ෂ සභාෙL සභාප6වරයා හා සාමා?ක@ ෙවත, මැ6වරණය\ 
පකාශයට ප0 කළ "න [ට ප6ඵල �V0 කරන "න ද\වා } කාල~මාව සඳහා 
ඔ�ෙk මා[ක �මනාෙව  ¾ක (ෙශේෂ �මනාව\ ද.   

 

ඊට අ��ලව, ආDEකම ව+වසථ්ාෙL 41 (ආ) ව+වසථ්ාෙL උපෙQඛනෙK සඳහ 
සව්ා;න ෙකො#ෂ සභා නවෙය> සභාප6වරයට හා සාමා?ක@ට ඉහත සඳහ 
පාBශ#කය හා ෙවන0 �මනා ෙග3මට ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා ස�මත කර@. 

(අමාත+ මDඩලෙK අ�ම6ය දවා 6ෙ�.) 

* 

පවාහන හා [(Q �ව ෙසේවා අමාත+�මා,— ෙමෝට	 වාහන පනත යටෙ0 �ෙයෝග,— 
2016 �� 22 "නැ6 අංක 1972/33 දරන අ6 (ෙශේෂ ගැස� පතය ම�, [ංහල හා ෙදමළ 
භාෂා �ටප0වල �දණ ෙදෝෂ �වැර" කර� ලැ�, ෙමෝට	 වාහන පනෙ0 (203 වැ� 
අHකාරය }) 122 වග6ය සහ VII අ ෙකොටස සමඟ 2ය(ය &�, එa පනෙ0 237 වැ� 
වග6ය යටෙ0 පවාහන හා [(Q �ව ෙසේවා අමාත+වරයා ([ සාදන ල]ව, 2015 
ෙනොවැ�බ	 02 "නැ6 අංක 1939/4 දරන අ6 (ෙශේෂ ගැස� පතෙK පළ කර� ලැබ, 
2016.07.21 "න ඉ"Bප0 කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත+ මDඩලෙK අ�ම6ය දවා 6ෙ�.) 

 

 * සල#ෙණ� හ7�ව8 ලබ�ෙ� ආ:;ෙ� කට=� ය. 
 

 

2016 අෙග0ස්� මස 12 වැ" .#රාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 

පා.179/’16 
 

 ගW [[ර ජයෙකොt මහතා,— ම0දව+ භා(තයට ඇ�බැ>}ව �නW0ථාපනය 2zම 
සඳහා අHකාBය\ �>13ම,— ම0දව+ භා(තයට  ඇ�බැ> }  අ6 (ශාල තWණ �Bස\ 
ඒවා@ අ0#�මට අෙj\ෂාෙව ප��වද, ඒ සඳහා �ශq්ත වැඩ��ෙවළ\ ෙහෝ කමෙLදය\ 
ෙනොමැ63ම ඔ� ��ණ ෙදන බරපතල ගැට�ව\ව ඇ6 බැ(,  ආග#ක නායක@ෙk 
�
ක0වෙය ෙබෞ_ධ ආධ+ා0#ක භාවනා කම, ෙ_�ය ඖෂධ කමය හා අෙනV0 
ප6ක	ම කම ද උපෙයෝ� කරග�# ම0VE හා ම0දව+ භා(තයට ඇ�බැ>}ව 
�නW0ථාපනය 2zම සඳහා අHකාBය\ �>13මට කට&� කළ &�යැ@ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර@. 

පා.180/’16 
 

ගW ෙ�. ~. අලව�වල මහතා,— I ලංගම හා ෙපෞ_ග
ක බස ් රථ සඳහා "ව@න �රා 
ඒකාබ_ධ ධාවන සැලැසම්\ රා� කා ලෙK� �යා0මක 2zම,— I ලංකාව �රා සවස 6 ප�ව 
I ලංගම හා ෙපෞ_ග
ක බස ් රථ �[යාකාරව ධාවනය ෙනො3ම ෙහේ�ෙව ම� ජනතාව 
බලව0 අපහ�තාවයට ප0 3 [�න ෙහ@, ඊට ��ය� වශෙය I ලංකා ගමනාගමන 
මDඩලය සහ පළා0 සභා යටෙ0 �යා0මක මා	ගසථ් ම� පවාහන අHකාz ආයතන සමඟ 
එ\ව I ලංගම සහ ෙපෞ_ග
ක බස ්රථ රාJ කාලෙK� "ව@න �රා ධාවනය 2zමට සැලැසම්\ 
සකස ්කර �යා0මක කළ &� යැ@ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර@.  

 

 

 



( 3 ) 

 

පා.181/’16 
 

ගW අ�]Qලාහ ්මහh්ෆ ්මහතා,— උ�W පළාෙත බලහ0කාරෙය ෙනරපා හBන ලද 
�ස
්� ජනතාව නැවත ප"ංq කර3ම,— උ�W පළාත �ළ [යවස ්ගණනාව\ 6සේසේ �ව0 } 
�ස
්� ජනතාව 1990 වසෙ	� පැය 48ක කාල~මාව\ �ළ එම පළාෙත බලහ0කාරෙය 
ඉව0 කරන ලද අතර ඔ� ඉ �ට}ෙK තම ස� ෙ_පළ සහ වස�් හැර දමා තම �(ත 
��බඳ 2[� සහ6කය\ ෙනොමැ6ව ෙමම ��තර ජනතාව එතැ [ට ෙ� ද\වා කාලය �ළ 
රටට ෙදෝ> ෙනො3 ර� �ටව ෙනොය# �ව0 } අතර ප�xය ජනාHප6වර ණ සහ 
පා	
ෙ�� මැ6වරණවල� පවා  ඔ�ෙග 95%\ [ය ඡදය පකාශ කළ න�]  ඔ�ට 
තවම0 [ය �Q ග�  � ෙවත යාමට ෙනොහැ2 3 ඇ6 ෙහ@, ඔ�හට [ය� අ@6වා[ක� 
ස>තව [ය �Q ග�  � ෙවත යාමට අවසථ්ාව සැල~ම සඳහා ඇ6 [ය� බාධාව හ�නාෙගන 
ඒවා ඉව0 2zමට අවශ+ �යවර ගැ¡ම රජෙK වගaම (ය &�යැ@ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර@.    

පා.182/’16 
 

ගW අ�]Qලාහ ්මහh්ෆ ්මහතා,— උපාHධාz උපෙ_ශන �ලධාz ෙලස පාසQවලට 
බඳවා ගැ¡ම,— "ව@න �රා []වන කාතා හා ළමා අපචාර �ර 2zෙ� අර�ෙණ සහ 
"ව@න �රා [ය�ම පාසQවල පාථ#ක, _(6¢ක සහ උසස ් ෙපළ [�ට, ඔ�ෙk 
අධ+ාප�ක �යාකාරක�වලට සමගාrව, උපෙ_ශනය ලබා�ම සඳහා, 2016 වසෙ	  [ට 
�යා0මක වන පB", උපාHධාzට w2යා උ0පාදනය 2zම ෙපරදැB ෙකොටෙගන, දැනට 
පාෙ_�ය ෙQක� කා	යාලයට අ�&\ත ෙකොට ඇ6 උපෙ_ශන �ලධාzෙk 
කා	යභාරයට සමාන වන ආකාරෙය, (ෙශේෂ ප03ම\ ෙලස උපෙ_ශන �ලධාz ෙලස 
උපාHධාz ප02zම �£ස �යාකාz  සැලැසම්\ �යාවට නැxය &�යැ@ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා ස�මත කර@.   

පා.183/’16 
 

ගW අ�]Qලාහ ්මහh්ෆ ්මහතා,— w2යා ල\ෂ දහය\ ලබා�ෙ� ව+ාපෘ6ෙය>� උ�W හා 
නැෙගන>ර පළා0වල තWණ තW£ය සඳහා ප�ඛතාවය ලබා �ම,— w2යා ල\ෂ දහය\ 
ලබා�ෙ� ව+ාපෘ6ය �යා0මක 2zෙ��, උ�W නැෙගන>ර පළා0වල �ව0 වන, වයස අ�W] 
6සප්හ [ට හත
ස ්පහ ද\වා තWණ තW£යට ප�ඛතාවය ලබා"ය &� බව0, පාථ#ක, 
_(6@ක සහ ෙජ+ෂඨ් _(6¢ක ම�ට�වල� පාසQ අතහැර xය අ.ෙපො.ස (සාමාන+ ෙපළ) 
�]�ක� ස>තව පාසQවල සේව¦ඡා �WවW ෙලස වසර (සස්කට වඩා වැඩකරන අයට, 
උසස ්අධ+ාපන �]�ක� ෙනොසලකා ස9්ර ප03� ලබා�මට අවශ+ �යවර ගත &� බව0 ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර@.  

පා.184/’16 
 

 ගW එස්. එ�. මB\කා	 මහතා,— දහ� පාසQ අධ+ාපනය අ�වා	ය 2zම,— §ෂඨ් 
ස�පන සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ&B රට �ළ ව+ාjත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම	ධනය 2zම හා ස්වයං (නය\ ඇ6 2zම උෙදසා [ය�ම  දWවට, 9 ෙශේ£ය ද\වා 
ඔ�ෙk ආගමට අ��ල  දහ� පාසQ අධ+ාපනය අ�වා	ය 2zම �]� යැ@ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර@. 

 

 

2016 අෙග0ස්� මස 25 වැ" ?හස්ප@�දා 

වාqක ���W අෙj\ෂා කරන පශ්න 
142/’15 

ගW ¨_Hක ප6රණ මහතා,— රාජ+ ව+වසාය සංව	ධන අමාත+�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) (i) 2014 �දQ ව	ෂය �ළ අලාභ ලැ� රාජ+ ආයතන කවෙ	ද;   



( 4 ) 

 

 (ii) එම ආයතනය> අලාභය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iii) ඉහත (i) > සඳහ ආයතනයෙග ෙවන0 රාජ+ ආයතනයට ෙග3මට 
ඇ6 �දQ පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන>ද? 

(ආ) (i) අලාභ �ය3ම සඳහා උ\ත ආයතනයට මහා භාDඩාගාරය ම� �V0 
කළ �දQ පමාණය, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (ii) උ\ත අලාභයට ෙහේ� ��බඳ ෙසොයා බැcම\ කර 6ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ෙහේ� එ\ එ\ ආයතනයට, ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iv) උ\ත ආයතන ලාභදා¢ ආයතන බවට ප02zමට �යවර ගෙද;  

 (v) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

637/’16 

ගW වා�ෙ_ව නානාය\කාර මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත+�මාෙග 
ඇ~මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 ව	ෂෙK� ප�xය රජය ([  �යා0මක කරන ලද “ෙදොB ෙදොරට - 
ග# ගමට” වැඩසටහන යටෙ0 ර0න�ර, VW(ට පාෙ_�ය සභාව සමඟ 
2BඇQල, හා]කද සමෘ_H ස#6ය x(�මකට එළ® ඇ6 බව0, එම x(�ම 
අ�ව හා]කද, VW�ෙකො1ව මා	ගය කපා ෙකො¯� 2zම ෙව�ෙව 
W�යQ ල\ෂ 3ක �දල\ ෙගවන බවට x(�� ගත} බව0; 

 (ii) x(�ම අ�ව ඉහත a මා	ගෙK වැඩ අවසකර ව	ෂය\ ගත3 ඇත0, ෙ� 
වනෙත\ ඉහත a ස#6යට ෙගවා ඇ0ෙ0 20% �දල\ (W.58,000/-) 
පමණ\ බව0;  

 (iii) ඉ6B �දQ ෙ� වනෙත\ ෙනොෙග3ෙම ස#6ය මහ0 අපහ�තාවයකට ප0 
3 ඇ6 බව0; 

එ�මා දෙන>ද? 

(ආ) (i) ෙකොතා0�ෙL ඉ6B �දල ඉහත ස#6යට ලබා�මට �යවර ගෙද; 

 (ii) rට අමතරව, පහත ද\වා ඇ6 මා	ගය ෙකො¯� 2zම සඳහා;  

   බ]වල මා	ගෙK, ඉහළ ෙකොටස - W.500,000/- 

   හා]කද, ෙපොQගහෙහේන මා	ගය - W. 300,000/- 

   හා]කද, ඉ�\��ය මා	ගය - W. 300,000/- 

   හා]කද, තැ2Qලව0ත මා	ගය - W. 300,000/- 

ස#6ය ෙවත ෙග3මට ඇ6  �දQ ඉ\ම� ලබා�මට �යවර ගෙද යන එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

639/’16 

ගW උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා6ක ප6ප06 හා ආ	9ක 
කට&� අමාත+�මාෙග ඇ~මට,— (1) 

(අ) ¡6(ෙරෝ;ව ලබාග0 රාජ+ ව0ක� අ0ප0 කර ගැ¡ම ��බඳ ජනාHප6 කා	ය 
සාධක බලකාෙK සාමා?ක@ ක�Wද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන>ද? 

(ආ) (i) එම බලකාෙK පධා�යා ක�Wද; 



( 5 ) 

 

 (ii) එය �>13ෙ� අර�ණ කවෙ	ද; 

 (iii) එ> සාමා?ක@ ෙහෝ සහායක �ලධාB සංචාරය කර ඇ6 (ෙ_�ය රටවQ 
කවෙ	ද; 

 (iv) සාමා?ක@ ෙහෝ සහායක �ලධාBෙk (ෙ_ශ සංචාර සඳහා 2016 මා	� 
31 වැ� "නට වැය } �� �දල ෙකොපමණද; 

 (v) බලකාෙK °රණ මත 2016 මා	� 31 වැ� "නට නැවත අ0ප0 කරෙගන ඇ6 
¡6(ෙරෝ;ව ලබා ෙගන 6� ව0ක�වල ව�නාකම ෙකොපමණද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

725/’16 

ගW එ�. එ¦. එ�. සQමා මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත+�මාෙග 
ඇ~මට,— (1) 

(අ) (i) මහ�වර "සJ්\කෙK, හෙදසස්, මහ/අQමනා	 ජා6ක පාසලට අය0, 
ෙතමහQ ෙගොඩනැxQල �>ටා 6ෙබන සථ්ානය ප�xයදා නාය යෑමට ල\} 
බව0; 

 (ii) ඒ ස�බධෙය අධ+ාපන අමාත+ාංශෙK ෙQක� ([ අංක 
ED/7/99/9/1/31 හා 2015.12.14 "නැ6 
�ය ම� ජා6ක ෙගොඩනැx
 
ප	ෙKෂණ සං(ධානෙK අධ+\ෂවරයා දැ�ව0 කළද, ෙමෙත\ 2[] 
�යවර\ ෙගන ෙනොමැ6 බව0; 

එ�මා දෙන>ද? 

(ආ) අHක ව	ෂා ස>ත කාල�ණ ත00වයක�, එa පාසැQ ෙගොඩනැxQල හා එ> අවට 
අවදාන� ත00වයක පව6න ෙහ@, නාය යෑමට ල\ } පස ්කදට ආසනව 
ආර\´ත බැ�ම\ ඉ"2zම සඳහා �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

655/’16 

ගW උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා6ක ප6ප06 හා ආ	9ක 
කට&� අමාත+�මාෙග ඇ~මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ජනවාB 10 "න [ට 2016 අෙපේQ 30 "න ද\වා කාල පB¦ෙµදය �ළ 
[ය රාජකාB ෙහෝ ෙපෞ_ග
ක ගම සඳහා �ව හ�දාව ස� ෙහ
ෙකොjට	 
ෙහෝ �ව යානා ෙයොදා ග0 ෙ_ශපාලනඥ@, රජෙK �ලධාB සහ 
ෙවන0 �_ගල@ ෙව ෙව වශෙය ක�Wද; 

 (ii) එම �ව ගම සඳහා එ\ එ\ �_ගලයාෙග අය කළ �දල ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම �ව ගම සඳහා අය (ය &� �ද
 ෙමෙත\ ෙගවා නැ6 �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  එම >ඟ �දQ අය කර ගැ¡ම සඳහා ගනා �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 
 



( 6 ) 

 

608/’16 

ගW වා�ෙ_ව නානාය\කාර මහතා,— අධ+ාපන අමාත+�මාෙග ඇ~මට,— (2) 

(අ) හ�දා සාමා?ක@ෙk දWව සඳහා } පාසQවලට, �ලධාz ෙනොවන &ද  හ�දා 
සාමා?ක@ෙk දWව ඇ�ළ0 කර ගැ¡ම ස�බධෙය ප�xය රජය ([ 
සකස ්කරන ලද ප6ප06 කවෙ	දැ@ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන>ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 අෙග0ස්� මස 26 වැ" .#රාදා 

වාqක ���W අෙj\ෂා කරන පශ්න 
660/’16 

ගW >W£කා ෙපේමචද මහ0#ය,— අධ+ාපන අමාත+�මාෙග ඇ~මට,— (1) 

(අ) පළා0 සභා යටෙ0 �යා0මක වන පාසQවල ඇතැ� (]හQප6වW හා �WවW 
([ §ෂ+ §ෂ+ාව ෙනොෙයV0 අසාධාරණක�වලට හා ශාzBක සහ මාන[ක වධ 
>ංසනවලට ල\ කරන බව එ�මා දෙන>ද? 

(ආ) (i) ෙ� වන(ට එෙසේ මාන[ක හා ශාzBක ·ඩාවට ල\ } §ෂ+ §ෂ+ාව 
සංඛ+ාව, එ\ එ\ පළාත අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) මාන[ක හා ශාzBක ·ඩාව වැළැ\3මට සහ ඔ�ෙk (නයා��ල 
හැ[zම ��බඳව පළා0 පධාන අමාත+වරයා දැ�ව0 කර ඔ� සමඟ සාක¦ඡා 
කර 2[ය� �යවර\ ගැ¡මට කට&� කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන>ද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

673/’16 

ගW  මQ ර0නායක මහතා,— බධනාගාර ප6සංස්කරණ, �නW0ථාපන, නැවත 
ප"ංq 2zම හා >] ආග#ක කට&� අමාත+�මාෙග ඇ~මට,— (1) 

(අ) (i) උ�W හා නැ  ෙගන>ර පළා0වල රජය ම� සරණාගත කඳ�W පව0වාෙගන 
යෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම කඳ�W �>� සථ්ාන, ඒවාෙK [�න �_ගලය හා ප�Q 
සංඛ+ාව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම කඳ�Wවල [�න ජනතාව සඳහා ෙවකර ඇ6 �දQ පමාණය එ\ එ\ 
කඳ�ර අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) එ\ �_ගලයVට හා එ\ ප�ලකට මසකට ලබාෙදන ආධාර ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන>ද? 

(ආ) (i) එම සරණාගත �_ගල@ ස� ඉඩ� ෙහෝ �වාස, රජය ෙහෝ ෙපෞ_ග
ක 
ආයතන ෙහෝ ෙවන0 �_ගලය ([ ¸\6 (¹ෙ න�, එම ෙතොර�W 
සහ එම ඉඩ�/�වාස ස� සරණාගත �_ගල@ සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම සරණාගත@ අතB ප"ංqය සඳහා ඉඩම\ ෙහෝ �වස\ ෙනොමැ6 
�_ගල@ සංඛ+ාව, එ\ එ\ කඳ�ර අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

  යන0 එ�මා ෙමම  සභාවට දවෙන>ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 



( 7 ) 

 

703/’16 

ගW උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා6ක ප6ප06 හා ආ	9ක 
කට&� අමාත+�මාෙග ඇ~මට,— (1) 

(අ) (i) රාජ+ ෙසේවක@ (ශාම ගනා වයස අ�W] 55\ව 6 ය� �යා(තෙK� 
#යxය රණ(Wවෙk ප�Q සඳහා ලබාෙදන මා[ක වැ1ප #යxය 
රණ(Wවා ට වයස අ�W] 55 ස�º	ණ වන ෙත\ ලබා �මට ආDEව ([ 
°රණය කර 6� බව0; 

 (ii) රාජ+ ෙසේවක@ට වයස අ�W] 58 ද\වා සව්යං¯යව ද, අ�W] 58 [ට 60 
ද\වා º	ව අ�ම6ය ලබා ගැ¡ෙමද, (ශාම ගනා වයස අ�W] 60 ද\වා 
ඉහළ නංවා ඇ6 බව0; 

 (iii) "( �m රණ(Wවෙk ප�Qවලට තවම0 මා[ක වැ1ප ලබා ෙදෙ 
රණ(Wවාට වයස අ�W] 55 �ෙරන ෙත\ පමණ\ වන බව0;  

එ�මා ��ගෙන>ද? 

(ආ) (i) "( �m රණ(Wවෙk ප�Qවලට රණ(Wවාෙk මා[ක වැ1ප ඔ�ට වයස 
අ�W] 60 ස�º	ණ වනෙත\ ලබා�මට කට&� කරෙද; 

  (ii) එa සංෙශෝධනය [] 2zමට අෙj\ෂා කරෙ කවර "නයක [ටද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

718/’16 

ගW ඉෂා\ ර�මා මහතා,— අධ+ාපන අමාත+�මාෙග ඇ~මට,— (1) 

(අ) අ�රාධ�ර "සJ්\කෙය>, 

 (i) �>� එකම ෙදමළ මාධ+ ජා6ක පාසල වන අ/ සා>රා (ද+ාලය ෙනොසලකා 
හැzම ෙහේ �ෙව ((ධ අEපාE ස>ත වන බව0; 

 (ii) “පාසQ 1000” වැඩසටහනට කාඩාDEගම, ජායා �ස
්� මහා (ද+ාලය හා 
කහටගස"්x
ය �ස
්� මහා (ද+ාලය ඇ�ළ0 කර ඇ6 න�0 තා\ෂණ 
(ද+ාගාර හැර ෙවන0 2[] පහ�කම\ ෙ� වන(ට ලබා � ෙනොමැ6 බව0;  

 (iii) [ංහල සහ ෙදමළ මාධ+ පාසQවල ග£තය, (ද+ාව, ඉං»[ 
සහ තා\ෂණෙLදය වැ� (ෂයය ඉගැ3ම සඳහා �W >ඟය\ පව6න 
බව0;  

  එ�මා දෙන>ද? 

(ආ) ඉහත අ (i) > සඳහ පාසෙල>, 

 (i) උසස ්ෙපළ (ද+ා අංශෙK පව6න �W >ඟය ස�ර� ලබන; 
 (ii) නව ෙගොඩනැxQල\ ලබා ෙද� ලබන; 
 (iii) (]හQප6වරයා සඳහා  කා	යාලය\ සහ ශවණාගාරය\ ලබාෙද� ලබන; 
 (iv) පා¡ය ජල �Bපහ] යතය\ ලබා ෙද� ලබන; 

 "නය කවෙ	ද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන>ද? 

(ඇ) (i) ඉහත අ (ii) සඳහ පාසQ සඳහා අවශ+ අෙනV0 පහ�ක� ලබාෙද� ලබන; 

 (ii) ඉහත අ (iii) > සඳහ �රjපාE �රව� ලබන; 

  "නය කවෙ	ද යන0 ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන>ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

722/’16 

ගW ¼. රං?0 ද ෙසො@සා මහතා,— කෘ´ක	ම අමාත+�මාෙග ඇ~මට,— (1) 

(අ)  (i) ප�xය මැ@ මාසෙK ඇ6 } හ"[ ගංව�ර ෙහේ�ෙව හා�යට ප0} වගාව 
ස>ත V½W ෙහ\ටයා	 පමාණය ෙකොපමණද; 



( 8 ) 

 

 (ii) ෙමම හා�ෙය දළ වශෙය []3 ඇ6 පාEව ෙකොපමණද; 

 (iii) හා�යට ප0 Vඩා වැL ඇ�� වාBමා	ග සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) අලාභ හා� []} වාB ව+ාපෘ6 �>� "සJ්\ක ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන>ද?  

(ආ) (i) ඉ"B කාලෙK� රෙ� ආහාර �ර\´තතාවය සඳහා ෙමම ගංව�ර හා�ය 
බලපාෙද; 

 (ii) (පතට ප0 ෙගො( ජනතාව ෙව�ෙව රජය සහන ලබා �මට කට&� 
කරෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

727/’16 

ගW බ]ල �ණව	ධන මහතා,— �දQ අමාත+�මාෙග ඇ~මට,— (1) 

(අ) (i) රට �ළ� එකලස ්කරන ලද, එෙහ0 
යාප"ංq කර ෙනොමැ6 වාහන 
යාප"ංq 
2zමට (ෙශේෂ අවසරය\ 2016 අයවැය ෙයෝජනා ම� ලබා ] බව 
��ගෙද; 

 (ii) 2016 මා	� 31ට ෙපර 
යාප"ංq කරන ලද ෙවළඳ වාහන සංඛ+ාව සහ එම 
වාහන 
යාප"ංq කර ඇ6 �_ගල@ෙk න� කවෙ	ද; 

 (iii) W�යQ #
යනය\ ෙග3ෙම 
යාප"ංq කරන ලද ෙමෝට	 රථ සංඛ+ාව සහ 
එම ෙමෝට	 රථ 
යාප"ංq කර ඇ6 �_ගල@ෙk න� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

775/’16 

ගW (ෛවද+) න
ද ජය6ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ_�ය ෛවද+ 
අමාත+�මාෙග ඇ~මට,— (1) 

(අ) (i) J(ධ හ�දාවට අය0 ප�Q 1235 \ පමණ ස9්රව ප"ංqව [�න අ�රාධ�ර 
"සJ්\කෙK, ඉපෙලෝගම, රණජය�ර ග�මානෙK, පාථ#ක ෙසෞඛ+ 
සංර\ෂණ ඒකකයට රජෙK ෛවද+ �ලධාBෙයV  අ�&\ත කර ෙනොමැ6 
බව0; 

 (ii) රජෙK ෛවද+වරෙයV ස9්ර ෙලස අ�&\ත කර ෙනොමැ63ම ෙහේ�ෙව, 
&ධ හ�දාව, නා(ක හ�දාව හා �ව හ�දාවට අය0 ෛවද+ �ලධාB වB 
වර ෙමම ඒකකෙK ෙසේවය කරන බව0; 

 එ�මා දෙන>ද? 

(ආ) (i) ෙමම ග�මානෙK පාථ#ක ෙසෞඛ+ සංර\ෂණ ඒකකයට  ස¿්ර රජෙK  
ෛවද+වරෙයV ලබා�මට කට&� කරෙද; 

 (ii) ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 
 



( 9 ) 

 

674/’16 

ගW  මQ ර0නායක මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා6ක ප6ප06 හා ආ	9ක 
කට&� අමාත+�මාෙග ඇ~මට,— (1) 

(අ) (i) අමාත+ාංශ ෙQක�වW, ෙදපා	තෙ�� පධා¡ හා රාජ+ සංසථ්ා සහ 
සමාග�වල සභාප6වරය සඳහා ෙකොළඹ "සJ්\කය �ළ �>ටා ඇ6 �ල 
�වාස සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එ\ එ\ ආයතනයට අය0 �ල �වාස ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම �ල �වාස දැනට භා(තා කරන �_ගල@ෙk නාමෙQඛනය\ 
ඉ"Bප0 කරෙද; 

 (iv) ෙමම �ල �වාස  ෙව 2zම සඳහා අ�ගමනය කරන ෙර�ලා[ සඳහ 
චකෙQඛය\ ෙහෝ ෙQඛනය\ 6ෙ�ද; 

 (v) එෙසේ න�, එය සභාගත කරෙද; 

 (vi) ෙර�ලා[ ෙQඛනය\ ෙනොමැ6 න�, �වාස ෙව කර� ලබන ප�පා�ය 
කවෙ	ද; 

 (vii) �වාස ෙව කර� ලබන ෙර�ලා[ ෙහෝ ප�පා�යට අ�ව �]�ක� ස�රා 
ෙනොමැ6ව �වාසවල  wÁ [�න සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

704/’16 

ගW උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා6ක ප6ප06 හා ආ	9ක 
කට&� අමාත+�මාෙග ඇ~මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අෙපේQ මස [ට ජා6ක ප6ප06 සහ ආ	9ක කට&� අමාත+ාංශය 
([ �Âත සහ (දÃ0 මාධ+ය> පළකරන, ණය අ	�දය ��බඳ පචාරක 
දැ3� සඳහා වැය කළ ස�º	ණ �දල ෙකොපමණද; 

 (ii) එa පචාරක දැ3� පළ කරන ලද �ව0ප0වල න� සහ එ\ එ\ �ව0පෙ0 
දැ3� පළ 2zමට වැය } �දල, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එa දැ3� (කාශනය 2zම සඳහා hපවා>� සහ �ව (]
 නා
කාවට 
ෙග} �දQ, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එa දැ3� සඳහා අර�දQ සපයා ග0 ආකාරය කවෙ	ද; 

 (v) එa දැ3� සඳහා අර�දQ සපයා ග0ෙ0 රජෙK �දQ භා(තෙය න�, ඒ 
සඳහා අර�දQ සපයා ග0 වැය �	ෂය කවෙ	ද; 

 (vi) එa දැ3� සඳහා අර�දQ සපයා ග0ෙ0 අ	ධ රාජ+ සහ ෙපෞ_ග
ක 
අංශෙK ආයතනවල අ�ගහෙය න�, එම ආයතනවල න� සහ එ\ එ\ 
ආයතනෙය ලබා ] �දQ, ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

719/’16 

ගW ඉෂා\ ර�මා මහතා,— නගර සැල�� හා ජල ස�පාදන අමාත+�මාෙග 
ඇ~මට,— (1) 

(අ) (i) අ�රාධ�ර "සJ්\කෙK (ශාල ගැට�ව\ව පව6න පා¡ය ජල පශන්ය (සÁම 
සඳහා රජය මහා පBමාණ පා¡ය ජල ව+ාපෘ6 �යා0මක කළද ඒවා@ 
පමාණව0 පෙයෝජනය\  ෙනොලැ¨� බව0; 

 



( 10 ) 

 

 (ii) ෙමම "සJ්\කෙK 25,000කට අHක �Bස\ වVගE ෙරෝගෙය ෙපෙලන 
අතර ඒ අතB 11,000ක �Bස\ මාරා6ක ත00වෙය තමෙk �(තය 
ෙගවන බව0; 

 (iii) පා¡ය ජලයට කැÄ#ය� වැ� රසාය�ක දව+ #ශ 3ම ෙහේ�ෙව ෙමවැ� 
 ෙරෝග ත00වය ඇ6වන බව0; 

 (iv) වVගE ෙරෝගය වැළැ\3ෙ� අර�£ ෙ� වන(ට ස(කර ඇ6  ජලය �B[] 
කරන යත පමාණව0 ෙනොවන බව0; 

 එ�මා දෙන>ද? 

(ආ) (i) පා¡ය ජල පශන්ය  පව6න පෙ_ශවලට පා¡ය ජලය ලබා�මට නව 
වැඩසටහ ආර�භ කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

 (iii)  ෙරෝ� බ�ල වශෙය �ව0වන පෙ_ශවලට ජලය �B[] කරන යත 
ලබාෙදන "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

723/’16 

ගW ¼. රං?0 ද ෙසො@සා මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා6ක ප6ප06 හා ආ	9ක 
කට&� අමාත+�මාෙග ඇ~මට,— (1) 

(අ)  (i) ෙ� වන(ට I ලංකාෙL ෙ_�ය හා (ෙ_�ය ණයබරතාවය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) �� ණය බරතාවය ජා6ක  ආදායෙ� ප6ශතය\ ෙලස ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප6ශතය 2004 ව	ෂය වන(ට 6� ණය බරතාවෙK ප6ශතයට වඩා අEද 
වැtද; 

 (iv) එම ණය ෙග3මට රජය ෙයෝජනා කරන �යවර කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන>ද? 

(ආ) මෑතක [ට එම ණයබරතාවය ��බඳව ජා6ක ප6ප06 හා ආ	9ක කට&� 
අමාත+ාංශය ම� ෙමරට (දÃ0 හා �Âත මාධ+ හරහා දැ3� පචාරය 2zම සඳහා 
ෙකොපමණ �දල\ ෙවකර 6ෙ�ද යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන>ද? 

(ඇ) (i) එම දැ3ම පචාරය 2zම ෙව�ෙව රාජ+ හා ෙපෞ_ග
ක hපවා>¡ 
මාධ+යට ෙව කර ඇ6 �දල ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) රාජ+ හා ෙපෞ_ග
ක �ව (]
 මාධ+යට ෙව කර ඇ6 �දල ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) "නපතා හා ස6 අත �ව0ප0 සඳහා ෙව කර ඇ6 �� �දල ෙකොපමණද;   

යන තව]රට0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන>ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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ගW බ]ල �ණව	ධන මහතා,— �දQ අමාත+�මාෙග ඇ~මට,— (1) 

(අ) (i) 1995 [ට ෙ� ද\වා  I ලංකා රජය ([ අය කර� ලබන සෘÅ බ] ව	ග 
කවෙ	ද; 

 (ii) එa එ\ එ\ බ] ව	ගය අය 2zෙ� පදනම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

  (iii) 1995 [ට 2015 ද\වා සෘÅ බ] ම� රාජ+ අයභාරයට ද\වන ලද  දායක0වය 
(W�යQ), එ\ එ\ ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  



( 11 ) 

 

  (iv) ඉහත (iii) > සඳහ දායක0වය රජෙK �� ආදායෙම> සහ දළ ෙ_�ය 
�ෂප්ා"තෙය> ප6ශතය\ ෙලස එ\ එ\ ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

 (v) සංව	Hත රටවQ සමඟ  සැසÁෙ��, I ලංකාෙL සෘÅ බ] ආදායම පහළ 
ම�ටමක පැවැ°මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (vi) 2015 ව	ෂෙK� සා\ කලාපෙK රටවQවලට සාෙj\ෂව, I ලංකාෙL සෘÅ බ] 
ආදායෙම> හැ[zම ෙකබ�ද; 

  (vii) I ලංකාෙL සෘÅ බ] ආදායම ඉහළ නැං3ම සඳහා හ�වා�මට අෙj\´ත 
(ෙශේෂ �යාමා	ග කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන>ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

 

 

 


