
(අටවැ� පා	
ෙ��ව - පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 4(10).]  

පා��ෙ���ෙ� අංක 4 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප!"රකය  
 

#$% කෙළ' 2016 ෙන*වැ�බ� මස 19 වැ# ෙසන/රාදා 

2016  ෙන*වැ�බ� මස 26 වැ# ෙසන/රාදා 

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

(ෙ)ශ කට&� අමාත+�මා,— තානාප. වරපසාද පනත යටෙ0 �යමය,— 1996 අංක 9 
දරන තානාප. වරපසාද පනෙ0 4 වැ� වග.ය යටෙ0 (ෙ)ශ කට&� අමාත+වරයා (7 
සාද� ල9ව, 2016 ඔ=ෙතෝබ	 05 "නැ. අංක 1987/23 දරන අ.(ෙශේෂ ගැසE පතෙG පළ 
කර� ලැබ, 2016.11.19 වැ� "න ඉ"Jප0 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත+ මLඩලෙG අ�ම.ය දවා .ෙN.) 

*  
(9
බල හා Pන	ජනQය බලශ=. අමාත+�මා,— R ලංකා (9
බල පනත යටෙ0 

�ෙයෝග,— 2009 අංක 20 දරන R ලංකා (9
බල පනෙ0 54 වැ� වග.ය යටෙ0 R ලංකා 
මහජන උපෙයෝTතා ෙකො#ෂ සභාෙV �	ෙ)ශ මත (9
බල හා Pන	ජනQය බලශ=. 
අමාත+වරයා (7 සාදන ල9ව, 2016 W
 13 "නැ. අංක 1975/44 දරන අ.(ෙශේෂ ගැසE 
පතෙG පළ කර� ලැබ, 2016.11.11 වැ� "න ඉ"Jප0 කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත+ මLඩලෙG අ�ම.ය දවා .ෙN.) 

*  
�වාස හා ඉ"XY� අමාත+�මා,— ෙගවZ [\ පනත යටෙ0 �ෙයෝග,— 1972 අංක 7 

දරන ෙගවZ [\ පනෙ0 2 වැ� වග.ෙG 5 වැ� උප වග.ය සමඟ Xය(ය &�, එම 
පනෙ0 43 වැ� වග.ය   යටෙ0 �වාස හා ඉ"XY� අමාත+වරයා (7 සාදන ල9ව, 2016 
අෙගෝස�් 01 "නැ. අංක 1978/4 දරන අ. ( ෙශේෂ ගැසE පතෙG පළ කර� ලැබ,  2016.11.18 
වැ� "න ඉ"Jප0 කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත+ මLඩලෙG අ�ම.ය දවා .ෙN.) 
 

  * සල[ෙණ හaව� ලබෙ ආLcෙV කට&� ය. 
 

 

2016 ෙදසැ�බ� මස 01 වැ# 0හස්ප1�දා 

වාdක ���e අෙf=ෂා කරන පශ්න 
579/’16 

ගe h)iක ප.රණ මහතා,— පාථ#ක ක	මාත අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2015 වන(ට ශ n ී ලංකාෙV ෙකොෙකෝවා වගා කර� ලැp q# ප nමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2010 7ට 2015 ද=වා වසර පහ �ළ ෙකොෙකෝවා �ෂප්ාදනය, ව	ෂය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය Xෙලෝග nෑ� ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය (7 ෙගොtෙග සෘvවම ෙකොෙකෝවා #ල� ගෙද; 

 



( 2 ) 

 

 (iv) එෙසේ න�, පwxය වසර පහ �ළ රජය (7 #ල� ග0 ෙකොෙකෝවා ප nමාණය, 
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i) ෙකොෙකෝවා �ෂප්ාදනය ඉහළ දැ{මට රජය �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

944/’16 

ගe උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— (9
බල හා Pන	ජනQය බලශ=. 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා (9
බල මLඩලයට “(9ල=පාය” න# නව �ලසථ්ානය= ඉ"XYම 
සඳහා 2012 වසෙ	� එවකට (9
බල අමාත+වරයා (7 �Zගල තැp බව 
දෙද; 

 (ii) එම ව+ාපෘ.යට ෙ� ද=වා (යද� කළ ස��	ණ �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව+ාපෘ.ය ෙව�ෙව බඳවා ග� ලැp ව+ාපෘ. කා	ය මLඩලෙG 
�ලධාJ සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙගොඩනැxZල (වෘත XYමට අෙf=�ත "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

967/’16 

ගe �මZ ර0නායක මහතා,— �දZ අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) 2009.05.19 වැ� "නට යාපනය "ස�්=කෙG .p ම0පැ අෙල(සැZ 
  සංඛ+ාව ෙකොපමණද;    

 (ii)  එම අෙල(සැZ �y� සථ්ානවල 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii)  2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 2015 යන ව	ෂයy අ�. (වෘතකර 
ඇ. ම0පැ අෙල(සැZ සංඛ+ාව, එ= එ= ව	ෂයට ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

 (iv)  එම සථ්ානයy 
�නය කවෙ	ද; 

 (v) ෙ� වන(ට යාපනය "ස�්=කය �ළ ඒක P)ගල ම0පැ පJෙභෝජනය 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

977/’16 

ගe (ෛවද+) න
ද ජය.ස්ස මහතා,— උසස් අධ+ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) තා=ෂණෙVදය (ෂයධාරාෙව උසස ් ෙපළ අධ+ාපනය ලබා 
(ශව්(ද+ාලවලට ඇ�ළ0වන 7w සඳහා ෙ� වන(ට හaවා� ඇ. උපාi 
පාඨමාලා කවෙ	ද; 

 (ii) (ශව්(ද+ාලවල (වෘත කර ඇ. තා=ෂණෙVද �ඨ සංඛ+ාව ෙකොපමණද; ඒවා 
කවෙ	ද; 

 



( 3 ) 

 

 (iii) ර ජෙG කා	#ක (ද+ාලවල දැනට �යා0මකවන තා=ෂණෙVදයට අදාළ 
උසස ් �fෙලෝමා සහ.කය සහ ඉහත (ශව්(ද+ාලවල තා=ෂණෙVද �ඨ 
ම�  ලබාෙදන උපාi සහ.කය අතර ෙවනස කවෙ	ද; 

  (iv) තා=ෂණෙV� උපාiය �
ක w9wකම ෙලස කවර මEටෙ� �Xයා සඳහා 
සලක� ලබෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i) (ශව්(ද+ාල ම� දැනට ෙමම තා=ෂණ ෙV� උපාiධාJ සඳහා උසස ්
ප#.ය= සyත (ෙශේෂ පාඨමාලා සකසක්ර .ෙNද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම  පාඨමාලා කවෙ	ද; 

 (iii) තා=ෂණෙV� උපාiධාJෙ� අනාගතය wර=�ත XYම සඳහා රජය දැනට 
ෙගන ඇ. �යවර කවෙ	ද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?   

1010/’16 

ගe නාමZ රාජප=ෂ මහතා,— උසස් අධ+ාපන හා මහාමා	ග අමාත+�මාෙග 
ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) හ�බෙතොට ද=වා ඉ"XYමට ෙයෝ�ත අiෙVT මා	ගෙG ඉඩ� අ0 
කරගැQ� අවසකර . ෙNද; 

 (ii) එම ඉඩ� සඳහා ව" ත=ෙසේeකර .ෙNද; 

 (iii) එෙසේ න�,  ව" �දZ ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ)(i)y සඳහ ඉඩ� අ�.කeව වශෙය හaව� ලබන, අනවසර 
ප"ංdකeව, බලපතලා� සහ 7න=කර ඔfPy#ය ෙව ෙව 
ව ශෙය  ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔ�ෙ� න� සහ 
�නය පාෙ)�ය ෙZක� ෙකොEඨාස සහ ගාම �ලධාJ 
වස� අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii)  ඉහත (ii)y සඳහ P)ගලය අතJ ෙ� වන(ට ව" �දZ ෙගවා ඇ. 
සංඛ+ාව, ඔ�ෙ� න� සහ 
�නය කවෙ	ද;  

 (iv)  ඉහත (ii)y සඳහ P)ගලය අතJ ෙ� වන(ට ව" �දZ ෙගවා ෙනොමැ. 
සංඛ+ාව, ඔ�ෙ� න� සහ 
�නය කවෙ	ද;  

 (v)  ඉහත (iv)y සඳහ P)ගලයට ව" �දZ ලබා �මට කට&� කරෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනyද? 

(ඇ) (i) ඉව0 කර� ලබන අනවසර ප"ංdකeවට ඉඩ� ෙකොටස= ලබා ෙදෙද; 

 (ii) ඔ�ට �වස= ඉ"කර ගැQමට සJලන ව" �දල= ලබා ෙදෙද;  

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

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1022/’16 

ගe ඉ"ක අ�e)ධ ෙහේර0 මහතා,— ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ)�ය ෛවද+ 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) රජරට පෙ)ශෙG බ�ලව ව+ාපෘ. t ඇ. ව[ගc ෙරෝගය ෙ� වන(ට 
ෙකොළඹ, ග�පහ වැ� නාගJක පෙ)ශවලටද සංකමණය t ඇ. බව එ�මා  
දෙනyද? 



( 4 ) 

 

(ආ)  (i) ෙකොළඹ සහ ග�පහ "ස�්=කවල ව[ගc ෙරෝගය බ�ල tමට බලපා ඇ. 
  ෙහේ� කවෙ	ද; 

  (ii) ග�පහ "ස�්=කෙG හaනාෙගන ඇ. ව[ගc ෙරෝT සංඛ+ාව, එ= එ= 
  පාෙ)�ය ෙZක� ෙකොEඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

  (iii) හaනාෙගන ඇ. ෙරෝTෙ� ෙරෝග �වාරණය සඳහා අ�ගමනය කරන 
(ෙශේෂ ෙසෞඛ+  වැඩසටහ කවෙ	ද; 

  (iv)  තව9රට0 ෙමම පෙ)ශවල ව[ගc ෙරෝගය  ව+ාfතtම වැළැ=tම සඳහා 
ෙගන ඇ. �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1024/’16 

ගe ශා. Rසක්දරාසා මහ0#ය,— කෘ�ක	ම අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) උ�e සහ නැෙගනyර පළා0වල ෙගොt ��ණෙදන ගැට�වලට (ස9� 
ෙසtම සඳහා ෙ� වනෙත= කෘ�ක	ම (�ශච්ය සභා ප0  කර ෙනොමැ. බව 
දෙද; 

 (ii) උ=ත කeණ ස�බධෙය කෘ�ක	ම අමාත+වරයා සහ ෙගො(ජන ෙසේවා  
ෙකොමසාJස ්ජනරාZවරයා අමතන ලද 2016.04.04 "නැ. 
�ෙය දැ��9 
ම(7 කe� ස�බධෙය අවශ+ �යවර ෙගන .ෙNද; 

 (iii) එෙසේ ෙනොමැ. න�, ඊට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iv) උ�e සහ නැෙගනyර පළා0වල කෘ�ක	ම (�ශච්ය සභා �y�වන "නය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ෙදසැ�බ� මස 02 වැ# 2$රාදා 

වාdක ���e අෙf=ෂා කරන පශ්න 
833/’16 

ගe h)iක ප.රණ මහතා,— ජා.ක සහ�වනය, සංවාද හා රාජ+ භාෂා 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) ෙදමළ කථා කරන ජනතාවට 7ංහල භාෂාව ඉගැtමට0, 7ංහල කතා කරන 
ජනතාවට ෙදමළ භාෂාව ඉගැtමට0 ක nයිාමා	ග ෙගන .ෙNද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ක nයිාමා	ග කවෙ	ද; 

 (iii) පාසZ හැර xය �Xයා (රyත �Jසට, රජෙG ෙසේවකයට හා ෙපෞ)ග
ක 
අංශෙG ෙසේවකයට ෙදමළ හා 7ංහල භාෂාව ඉගැtමට �යවර ෙගන 
.ෙNද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i) ෙමම ඉගැtෙ� කා	යය සඳහා ප nමාණව0 ¡eවe සංඛ+ාව= 
7�ෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ¡eවe ෙතෝරා ගැQෙ� ක nමෙVදය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, ¡eවe බඳවා ගැQමට කට&� කරෙද; 

  යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 



( 5 ) 

 

(ඇ) (i) 7ංහල හා ෙදමළ භාෂා ඉගැtම සඳහා �දZ ප n.පාදන ෙව කර .ෙNද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �දZ ප nමාණය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනyද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

968/’16 

ගe �මZ ර0නායක මහතා,— �දZ අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ)  (i) 2009.05.19 වැ� "නට X
ෙනො£dය "ස�්=කෙG .p ම0පැ අෙල(සැZ 
   සංඛ+ාව ෙකොපමණද;    

 (ii) එම අෙල(සැZ �y� සථ්ානවල 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 2015 යන ව	ෂයy අ�. (වෘතකර 
ඇ. ම0පැ අෙල(සැZ සංඛ+ාව, එ= එ= ව	ෂයට ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

 (iv) එම සථ්ානයy 
�නය කවෙ	ද; 

 (v) ෙ� වන(ට X
ෙනො£dය "ස�්=කය �ළ ඒක P)ගල ම0පැ පJෙභෝජනය 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

986/’16 

ගe න
 බLඩාර ජයමහ මහතා,— (9
බල හා Pන	ජනQය බලශ=. 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) wළං බලය ම� සහ ¤	ය බලය ම� (9
ය උ0පාදනය XYෙ�� එම 
(9
ය #ල" ගැQම සඳහා ලංකා (9
බල මLඩලය (7 අ�ගමනය කර� 
ලබන කමෙVදය කවෙ	ද; 

 (ii) wළං බලය සහ ¤	ය බලය ඇwෙර උ0පාදනය කරන (9
ය තරඟකාJ සහ 
(වෘත ෙටඩ	 ප�පා�ය= ම� #ල� ගැQම 79 කළ ෙනොහැXද; 

 (iii) ¤	ය බලශ=. උද+ාන (Solar Park) සහ ¤ළං බලශ=. උද+ාන (Wind 
Park) යන ෙලෝකෙG පකට ෙලස භා(තා වන කමෙVද භා(තා කර# (9
ය 
උ0පාදනය XYම සහ එම (9
ය ලංකා (9
බල මLඩලය ම� #ල� 
ගැQම ලංකා (9
බල මLඩලයට සහ රටට වඩා0 ලාභදා¯ ෙනොවෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

994/’16 

ගe උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා.ක ප.ප0. හා ආ	°ක 
කට&� අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 සැfතැ�බ	 24 "න &ද හ�දා ෙරෝහලට ආධාර �±ස “වා&” න# 
සංTත සංද	ශනය= පැවැ0tමට කට&� කර .p බව0;  

 (ii) එ² සංද	ශනය සඳහා &ද හ�දා ෙරෝහෙZ ෙසේවය කරන ෙ�ජ	 සහ ඉහළ �ල 
දරන �ලධාJට e. 7,500/- පෙVශපත ෙදක= ද, ෙසw �ල දරන 
�ලධාJට e. 7,500/- පෙVශපතය= ද #ල� ගැQම අ�වා	ය කර .p 
බව0; 

 (iii) එවැ� ඉහළ �දල= ෙගtමට ෙනොහැX tෙම �ලධාJ අleතාවයට ප0 
³ බව0; 

එ�මා දෙනyද; 



( 6 ) 

 

(ආ) එෙසේ බලහ0කාරෙය ලබා ග0 �දZ නැවත �ලධාJට ෙගtමට �යවර ගෙද 
යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1023/’16 

ගe ඉ"ක අ�e)ධ ෙහේර0 මහතා,— සමාජ ස(බලගැt� හා wභසාධන 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වන(ට පබල සමාජ ව+සනය= t ඇ. ව[ගc ෙරෝගෙය �ඩා (´න 
ෙරෝT ෙව�ෙව �යා0මක වන ව[ගc ෙරෝT ආධාර වැඩසටහන ග�පහ 
"ස�්=කය �ළ �යා0මක වෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ෙමම ව	ෂයට ෙවකර ඇ. �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ� වන(ට ව" පදානය කර ඇ. ෙරෝT සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉ"JෙG� ව" ෙගtමට සැලw� කර ඇ. ෙරෝT සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ)(i) y සඳහ වැඩසටහන ග�පහ "ස�්=කය �ළ ෙ� වන(ට 
�යා0මක ෙනොෙV න�, ඉ"JෙG� එම වැඩසටහන �යා0මක XYමට 
කට&� කරෙද; 

 (ii)  ෙනොඑෙසේ න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම වැඩසටහන ��බඳව එම පෙ)ශවල සාමාන+ ජනතාව දැ�ව0 
ෙනොමැ.  බැ(, සමාජ ෙසේවා ෙදපා	තෙ��ව ම� PµZ පචාරය=  
ලබා � අදාළ ජනතාව තව9රට0 දැ�ව0 XYමට �යාමා	ගය= ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�,  ඒ කවර ආකාරයXද;  

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1025/’16 

ගe ශා. Rස්කදරාසා මහ0#ය,— .රසර සංව	ධන හා වන�( අමාත+�මාෙග 
ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) �ල.V, වV�යා සහ මනාරම "ස�්=කවල ප¶ ස�ප0 සඳහා ³ තෘණ�� 
සඳහා ෙව  ෙකොට ඇ. ඉඩ� පමාණය, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) �ල.V පෙ)ශෙG ප¶ ස�ප0 සඳහා ³ තෘණ�� ෙලස පකාශයට ප0ෙකොට 
ඇ. ඉඩ� �දා ගැQමට වන �t ආර=ෂක අංශය (7 අවසර �ම ප.=ෙෂේප 
කර# 7�න බව දෙද; 

 (iii) ප¶ පාලනෙG �රතවන ��ණ ෙදන පශන්වලට (සa� ලබා�ම= 
වශෙය තෘණ�� ෙලස ෙවෙකොට .ෙබන ඉඩ�, වන  �t ආර=ෂක 
අංශෙය �දවාෙගන ප¶ පාලනෙG �රතවනෙ� පෙයෝජනය සඳහා 
ලබා �මට �යවර ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1103/’16 

ගe ෙසG�· අ\ සා¸	 ම�ලානා මහතා,— අධ+ාපන අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) ¡e (ද+ාලයy ¡e අභ+ාසලා� 41 ෙදන[ 2008 ෙදසැ�බ	 මාසෙG� 
අවසාන (භාගය පැවැ0tමX ෙතොරව P��ව අවස කළ වහාම 2009 
ජනවාJ මාසෙG� ව� "ස�්=කයට ප0කර� ලැp බව0; 



( 7 ) 

 

 (ii) ඔ�ට 7ය (භාගයට ෙපQ 7¹ම සඳහා 2009 අෙපේZ මාසෙG� 7ය ගe 
අභ+ාස (ද+ාලවලට පැ#ෙණන ෙලස ඉZලා 7�� ලැp බව0; 

 (iii) එම වකවා�ව &)ධෙG උ£ඡතම අවසථ්ාවtම ෙහේ�ෙව X7ව[ට0 ව� 
"ස�්=කෙය �ටtමට අවසර ෙද� ෙනොලැp බව0; 

 (iv) ඔ� තම ක±ෂඨ් »ෂ+ කාLඩායම සමග එකවර (භාගයට ෙපQ 7ට එම 
පශන්පතයටම ���e 
¼ බව0;  

එ�මා දෙනyද? 

(ආ) (i) ඔ� එකම "න (භාගයට ෙපQ 7ට එකම පශන්පතයට ���e 
¼ බැ( 
ඔ�ෙ� �fෙලෝමා සහ.කවල �යා0මක "නය ෙදක= � .½මට ෙහේ�ව 
[ම=ද; 

 (ii) ක±ෂ්ඨ »ෂ+ කාLඩායම �යා0මක "නයම ලබා ෙදන ෙලස එ�මා 
උපෙදස් ලබා ෙදෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න� ඒ මද? 
 

 

2016 ෙදසැ�බ� මස 03 වැ# ෙසන/රාදා 

වාdක ���e අෙf=ෂා කරන පශ්න 
834/’16 

ගe h)iක ප.රණ මහතා,— Q.ය හා සාමය සහ ද=�ණ සංව	ධන 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) ගංජා, අ�, ම0ෙප., ඖෂධ 7රf, මදනෙමෝදක හා ඒ හා සමාන ම0දව+ 
සමාජය �ළ lඝ nෙය ව+ාfතt ඇ. බව0; 

 (ii) ෙමම ම0දව+ ෙවළඳාම පාසZ �ළද ව+ාfතt ඇ. බව0; 

 (iii) පාසZ 7wද ෙ� සඳහා ඇNබැytෙ� ප nවණතාව= පව.න බව0; 

එ�මා දෙනyද? 

(ආ) (i) උ=ත ම0දව+යට අමතරව, පාසZ ආශ nතිව භා(තාවන බවට වා	තා t ඇ. 
ෙවන0 ම0දව+ ව	ග කවෙ	ද; 

 (ii) 2014 හා 2015 යන ව	ෂයy� පාසZ ආශ nතිව ම0දව+ ෙවළඳා� කළ හා ඊට 
ස�බධ පාසZ 7w අ0අඩං¡වට ගැQ� 79කර .ෙNද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම සංඛ+ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම 7wට එෙරyව ග0 ක nයිාමා	ග කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) (i) පාසZ �ළට ම0දව+ ව+ාfතtම වැළැ=tමට ෙගන ඇ. ෙවන0 ක nයිාමා	ග 
කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ ස�බධව පw (පර� XYම= 79කරෙද;  

 (iii) එෙසේ න�, ඒවා කවෙ	ද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 



( 8 ) 

 

906/’16 

ගe w�Z හaෙන0. මහතා,— �දZ අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (2) 

(අ) (i) R ලංකා ෙ)�ය ආදාය� ෙසේවෙG III වැ� ෙශේ±යට �ලධාJ බඳවා ගැQම 
සඳහා 2016.07.22 වැ� "න ගැසE පතය ම� අය9�ප0 කැඳවා .ෙNද; 

 (ii) එම �ලධාJ බඳවා ගැQම සඳහා ඉZලා ඇ. w9wක� හා ඉZ��ප0 
කැඳවන අවස "නයට වයස ්lමාව කවෙ	ද; 

 (iii) උපාiධාJ අය9�කeවට අ�e9 22 - 28 අතර වයස ් lමාව= පැනtම 
සාධාරණ ෙනොවන බැ(, �Xයා (රyත උපාiධාYට ද ඉZ�� XYමට 
හැXවන ෙලස එy උපJම වයස ්lමාව අ�e9 30 ද=වා ඉහළ දැ{මට කට&� 
කරෙද? 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

969/’16 

ගe �මZ ර0නායක මහතා,— �දZ අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) 2009.05.19 වැ� "නට ෙපර �වරඑ�ය "ස�්=කෙG .p ම0පැ  
  අෙල(සැZ සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

  (ii)  එම අෙල(සැZ �y� සථ්ානවල 
�නය කවෙ	ද; 

  (iii)  2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 2015 යන ව	ෂයy අ�. (වෘතකර 
ඇ. ම0පැ අෙල(සැZ සංඛ+ාව, එ= එ= ව	ෂයට ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

  (iv)  එම සථ්ානයy 
�නය කවෙ	ද; 

  (v) ෙ� වන(ට �වරඑ�ය "ස�්=කය �ළ ඒකP)ගල ම0පැ පJෙභෝජනය 
  ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

983/’16 

ගe අ�0 මානfෙපeම මහතා,— (9
බල හා Pන	ජනQය බලශ=. 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙG පැව. කාල¡ණ (ප	යාස ��බඳ පැJස ් ස�µෙV� ග� 
ලැp Ãරණ කවෙ	ද; 

 (ii) එ² Ãරණ ��බඳව R ලංකා ජනරජෙG එකඟ0වය පළකර .ෙNද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම Ãරණ �යා0මක XYම සඳහා (9
බල හා Pන	ජනQය 
බලශ=. අමාත+ාංශය (7 ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

988/’16 

ගe න
 බLඩාර ජයමහ මහතා,— (9
බල හා Pන	ජනQය බලශ=. 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ)  (i) ලංකා (9
බල මLඩලය (7 පාලනය කර� ලබන ෙනො ෙරො£ෙචෝෙZ 
  (9
 බලාගාරය ඉ"XYම සඳහා ලබාෙගන ඇ. ස��	ණ ණය �දල  
  ෙකොපමණද; 



( 9 ) 

 

  (ii) එම ණය �දල ෙගව� ලබෙ ලංකා (9
බල මLඩලය (7ද; එෙසේ 
  ෙනොමැ. න�, මහා භාLඩාගාරය (7ද; 

 (iii) ලංකා (9
බල මLඩලෙG ලාභය ගණනය XYෙ�� ෙනො ෙරො£ෙචෝෙZ (9
 
බලාගාරය ඉ"XYම සඳහා ලබාගනා ලද ණය සඳහා ෙගව� ලබන ණය හා 
ෙපොÄ වාJක ෙගtම සැලXZලට ග� ලබෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

995/’16 

ගe උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— රාජ+ ව+වසාය සංව	ධන අමාත+�මාෙග 
ඇlමට,— (1) 

(අ)  (i) ලංකාPත බැං[ෙV සභාප.Åරය දරන ලද ලසත ¡ණව	ධන මහතා එම 
තන�ර දැYමට �w9w බව R ලංකා මහ බැං[ව සහ/ෙහෝ �දZ මLඩලය 
(7 2016 මා	� මස 24 "න Ãරණය කළ බව0;  

 (ii) ලසත ¡ණව	ධන මහතාට 2016 මා	� 24 "ෙන පw ලංකාPත බැං[ෙV 
සභාප.Åරය තව9රට0 දැYමට Qත+ා�Æල අ�.ය= ෙනොමැ. බවට 
Q.ප.වරයා (7 �ගමනය කර ඇ. බව 2016 සැfතැ�බ	 02 "න R ලංකා 
මහ බැං[ව (7 ඔ�ට දැ�� 9 බව0; 

 (iii) එ² Ã9 ලබා �ෙම පwද ඔ� බැං[ෙV සභාප. ÅරෙG කට&� කළ බව0; 

එ�මා ��ගෙනyද? 

(ආ)  (i) ¡ණව	ධන මහතා සභාප.Åරෙය ඉව0 ³ "නය කවෙ	ද;  

  (ii) ඔ� Q. (ෙරෝÇව සභාප.Åරය දැÈ කාලෙG� ලබා ග0 වැ�f, �මනා 
  සහ ෙවන0 පහwක�වල �ල+ ව�නාක� ෙකොපමණද; 

  (iii) එ² �ල+ ව�නාකම ඔ�ෙග අය කර ගැQමට ෙගන ඇ. �යවර කවෙ	ද; 

  (iv) ඔ� (7 මහජන �දZ අපහරණය XYම ��බඳ �ල+ අපරාධ (ම	ශන 
  ෙකොEඨාසයට පැ#±
 XYමට �යවර ගෙද; 

  (v) ඔ� එ=ස0 ජා.ක ප=ෂෙG X7ය� �ලය= දරෙද; නැතෙහො0  දරා 
  .ෙNද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1017/’16 

ගe වාwෙ)ව නානාය=කාර මහතා,— මහානගර හා බස්නාyර සංව	ධන 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) මා	ග සංව	ධන අiකාJය ම� 79 කරන ලද පැ��යාෙ 7ට පාමංකඩ 
ඩN
V. ඒ. 7Zවා මාවත ද=වා මා	ගය පළZ XYෙ� කට&� නතර t ඇ. 
බව දෙද; 

 (ii) ෙ� ෙහේ�ෙව ෙහොරණ 7ට ෙකොළඹ ද=වා පැ#ෙණන රථවාහන (ශාල 
වශෙය තදබදයකට ල=t ඇ. බව0; පJසරය Éෂණය tමද (ශාල වශෙය 
79වන බව0 ��ගෙද; 

 (iii) wෙතාෙ)t පාෙ	 ප"ංd 7(Z ඉං�ෙe .සස් ද 7Zවා යන අය (7 ෙ� 
��බඳව ෙදyවල පාෙ)�ය සංව	ධන ක#�ෙV සභාප.�ය වන wෙතා 
රණ7ංහ මහ0#යෙග (ම¤ (ට ඉ"J ඉ"XY� කට&� සඳහා �දZ ප.පාදන 
ෙනොමැ. බවට කළ පකාශය සත+ය=ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 



( 10 ) 

 

(ආ) (i) ෙ� වන(ට නැවÃ ඇ. ඉ"XY� කට&� නැවත ආර�භ XYමට කට&� 
කරෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ෙදසැ�බ� මස 05 වැ# ස5දා 

වාdක ���e අෙf=ෂා කරන පශ්න 
835/’16 

ගe h)iක ප.රණ මහතා,— Q.ය හා සාමය සහ ද=�ණ සංව	ධන 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) 2014 හා 2015 යන ව	ෂයy ෙහෙරො�, හÊස ්සහ ම	vවානා ආ� ම0දව+ 
ස�බධෙය 79කර ඇ. වැට\� සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අවසථ්ාවy අ0අඩං¡වට ග0 ම0දව+ ප nමාණය, එ= එ= ව	ෂය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) අ0අඩං¡වට ග0 P)ගලය ස�බධෙය ග� ලැp ක nයිාමා	ග කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනyද? 

(ආ) (i) ��9 මා	ගෙය, ¡ව මා	ගෙය හා ෙවන0 මා	ගයෙග ම0දව+ රට 
�ළට ඇ�µtම වැළැ=tමට ගනා ක nයිාමා	ග යාව0කා\න කර .ෙNද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) (i) උ=ත වසර ෙදක �ළ ෙමම ම0දව+ ජාවාරමට ස�බධ ප nධාන 
තැ�Vකeව අ0අඩං¡වට ෙගන .ෙNද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඔ�ෙ� න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම P)ගලයට එෙරyව ග0 ක nයිාමා	ග කවෙ	ද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

970/’16 

ගe �මZ ර0නායක මහතා,— �දZ අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ)  (i) 2009.05.19 වැ� "නට මඩකලPව "ස�්=කෙG .p ම0පැ අෙල(සැZ 
   සංඛ+ාව ෙකොපමණද;    

  (ii) එම අෙල(සැZ �y� සථ්ානවල 
�නය කවෙ	ද; 

  (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 2015 යන ව	ෂයy අ�. (වෘතකර 
ඇ. ම0පැ අෙල(සැZ සංඛ+ාව, එ= එ= ව	ෂයට ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

  (iv) එම සථ්ානයy 
�නය කවෙ	ද; 

 (v) ෙ� වන(ට මඩකලPව "ස�්=කය �ළ ඒක P)ගල ම0පැ පJෙභෝජනය 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 11 ) 

 

989/’16 

ගe න
 බLඩාර ජයමහ මහතා,— (9
බල හා Pන	ජනQය බලශ=. 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) R ලංකාෙV (9
 ස�ෙපේෂණ හා ෙබදා හැYෙ� ජාලය �ළ තා=ෂ±ක හා 
වා±ජමය වශෙය 79වන (9
බල නාස.්ෙG ප.ශතය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම නාස.්ය �� දැ²ම සඳහා ලංකා (9
බල මLඩලය (7 ග� ලබන 
�යවර කවෙ	ද; 

 (iii) එම නාස.්ය අවම XYම සඳහා ලංකා (9
 ෙපෞ)ග
ක සමාගම (7 ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 (iv) ෙලෝකෙG ෙවන0 රටවලට සාෙf=ෂව, R ලංකාෙV (9
බල නාස්.ය ඉහළ 
අගය= ගනා බව ��ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

997/’16 

ගe උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා.ක ප.ප0. හා ආ	°ක 
කට&� අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) ව	ෂ 1972 7ට 2009 ද=වා කාලය �ළ � ෙදමළ ෙබ9�වා� තස්තවාදය ෙහේ�ෙකොට 
ෙගන; 

 (i) #යxය සහ �වාල ලැp 7(Z ආර=ෂක බලකායද ඇ�µව හ�දා  
සාමා�ක� සංඛ+ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) #යxය සහ �වාල ලැp තසත්වා" සංඛ+ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) #යxය සහ �වාල ලැp සාමාන+ ජනතාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1018/’16 

ගe වාwෙ)ව නානාය=කාර මහතා,— මහානගර හා බස්නාyර සංව	ධන 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) ෙVරස ්ගඟ ව+ාපෘ.ෙG ඉ"XY� කට&� wෙතාෙ)t පාර ද=වා 79 කර ෙ� 
වන (ට නතර t ඇ. බව0; 

 (ii) ඉ"XY� කට&� නතර XJම �සා අවට පෙ)ශෙG ම9e ගහනය (ශාල 
වශෙය වැ� t ෙඩං¡ වැ� මාරා.ක ෙරෝග ව+ාfත t ඇ. බව0; 

 (iii)  wෙතාෙ)t පාෙ	 ප"ංd 7(Z ඉං�ෙe .සස් ද 7Zවා නමැ. අය ෙ� 
��බඳව මහා නගර හා බසන්ාyර සංව	ධන අමාත+ාංශෙG ෙZක� �හාZ 
Èප7ංහ මහතා දැ�ව0 කර ඇත0, ප.ඵලය= ෙනො³ බව0; 

 එ�මා දෙනyද? 

(ආ) ෙ� ස�බධෙය ගැQමට අෙf=�ත �යවර කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනyද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1026/’16 

ගe ශා. Rස්කදරාසා මහ0#ය,— රාජ+ පJපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 1990 7ට 2010 ද=වා R ලංකාෙV ෙවන0 X7a "ස�්=කයක ෙනො.p 
ෙලස උ�e පළාෙ0 පමණ= ගමනාගමනය සඳහා අවසර ලබා ගැQෙ� 
කමය= �යා0මක ³ බව0; 

 (ii) ෙ� ෙහේ�ෙව සාමාන+ ජනතාව ඇ�µ රාජ+ ෙසේවකය පවා ෙකොළඹට 
පැ#ණ නැවත යාෙ�� අපහwතාවට ��ණ පෑ බව0; 

 (iii) 2009 මැ� 7ට මාස Xyපය= �ල.V, X�ෙනො£d, යාපනය, මනාරම සහ 
ව��යා යන "ස�්=කවල රාජ+ ෙසේවකය සැලXය &� පමාණය= 
අවතැව සරණාගත කඳ�eවල �Ì 7� බව0; 

 (iv) ගමනාගමන අපහwතා හා ඉහත (iii) y සඳහ ත00වය ෙහේ� ෙකොටෙගන 
ඉහත "ස�්=කවල ෙසේවය කළ රාජ+ ෙසේවක�ට කා	ය=ෂමතා කඩඉ� 
(භාගයට ෙපQ 7¹මට ෙනොහැX ³ බව0;  

එ�මා දෙනyද? 

(ආ) (i) එබැ(, අංක 2000/2001  දරන චකෙZඛවල �යා0මක "නය 2001.01.01 
ෙව�වට 2011.01.01 ෙලස සංෙශෝධනය XYමට0; 

 (ii) එ² "නෙG 7ට වසර 3ක සහන කාලය= ලබා �මට0;  

(iii) ෙමම කාලය �ළ කා	ය=ෂමතා  කඩඉ� (භාගය සම0 ෙනොtෙ� ෙහේ�ෙව 
වැ�f ව	ධකය (ල�බනය කර .ෙN න�,  ඔ�ට සහන ලබා�මට0; 

 (iv) එෙලස වැ�f ව	ධකය (ල�බනය XYම ෙව� වට එය අ0y�tමට0;  

�යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1032/’16 

ගe ඉ"ක අ�e)ධ ෙහේර0 මහතා,— බධනාගාර ප.සංස්කරණ, Pනe0ථාපන, 
නැවත ප"ංd XYම හා y9 ආග#ක කට&� අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) උ�e හා නැෙගනyර පැව. &ද ගැ�� ෙහේ�ෙව අවතැ ³ �µ ප�Z 
සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ව	ෂ 2009 පwව, 2015 ජනවාJ ද=වා කාලය �ළ නැවත ප"ංd කරන ලද 
ප�Z සංඛ+ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) ඉහත (ii)y සඳහ සංඛ+ාව, �µ අවතැ ප�Z සංඛ+ාෙව කවර 
ප.ශතය=ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i) 2016 ජනවාJ වන(ට wභසාධන කඳ�e �ළ 7� ප�Z සංඛ+ාව හා 
P)ගලය සංඛ+ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)  2016 ජනවාJ 7ට සැfතැ�බ	 ද=වා කාලය �ළ නැවත ප"ංd කර ඇ. ප�Z 
සංඛ+ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) නැවත ප"ංd XYමට ඉ.Jව 7�න ප�Z සංඛ+ාව හා P)ගලය සංඛ+ාව  
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv)  නැවත ප"ංd ෙනොකර තව9රට0 කඳ�eවල ජනතාව රඳවා තැ½මට ෙහේ� 
කවෙ	ද; 
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 (v)  නැවත ප"ංd XJෙ� කට&� ස��	ණෙයම අවස කරන "නය කවෙ	ද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ෙදසැ�බ� මස 06 වැ# අඟහ7වාදා 

වාdක ���e අෙf=ෂා කරන පශ්න 
634/’16 

ගe ඉ. චාZස් �	මලනාද මහතා,— සමාජ ස(බලගැt� හා wභසාධන 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (4) 

(අ)  (i) �
ක w9wක� සPරා ෙනොමැ. P)ගලය, (iම0 බඳවා ගැQෙ� 
ප�පා�යX ෙතොරව ව� "ස�්=කෙG සමෘ)i �ලධාJ ෙලස 
බඳවාෙගන ඇ. බව දෙද;  

 (ii)  එෙලස w9wක� ෙනොමැ.ව බඳවාෙගන ඇ. සමෘ)i �ලධාJෙ� 
ෙතොර�e කවෙ	ද; 

 (iii)  අ(iම0 ෙලස ප0කර ඇ. P)ගලය ෙසේවෙය ඉව0 කර (iම0 ෙලස 
අ�. �ලධාJ බඳවා ගැQමට ක�න� �යවර ගෙද; 

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

836/’16 

ගe h)iක ප.රණ මහතා,— Q.ය හා සාමය සහ ද=�ණ සංව	ධන 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) 2014 හා 2015 යන ව	ෂයy Q.(ෙරෝÇ ම0පැ ස�බධෙය 79කර 
ඇ. වැට\� සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එy� අ0අඩං¡වට ග0 ම0පැ ව	ග \ට	 ප nමාණය ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) අ0අඩං¡වට ෙගන ඇ. P)ගලය සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i) ෙමෙලස අ0අඩං¡වට ග0 P)ගලය �දහස ්tෙම පw නැවත0 ම0පැ 
ෙවළඳාමට ෙයො�වන බව0; 

 (ii) එෙසේ tමට, දcව� ප nමාණව0 ෙනොtම සහ එම P)ගලය ෙවන0 ආ	°ක 
මා	ග කරා ෙයො� XYමට ක nමෙVදය= ෙනොමැ. tම ඉහත (i)y ත00වය 
ඇ. tමට  ප nධාන ෙහේÍ බව0; 

  එ�මා ��ගෙනyද? 

(ඇ) (i) Q.(ෙරෝÇ ම0පැ ෙවළදාෙ� ෙයෙදන P)ගලය එම ෙවළඳාෙම 
ඉව0කර ගැQමට ක nයිාමා	ග සකස ්කර .ෙNද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ක nයිාමා	ග කවෙ	ද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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943/’16 

ගe උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— මහානගර හා බස්නාyර සංව	ධන 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) NÎමැඩZ සහ {ෙතොට�Zල යන සථ්ානයy එක� t ඇ. කසළ 9�Jය 
මා	ගෙය පවාහනය කර වනාත(Z�ව, අeව=ක� පෙ)ශෙG අ=කර 
80ක �� පෙ)ශයක සQපාර=ෂක �ර�� 79 XYමට සැලw� කළ බව0; 

 (ii) එම ව+ාපෘ.ෙය ෙකොෙලොනාෙV, {ෙතොට�Zල කසළ �වමාe 
මධ+සථ්ානය= ඉ" XYමට, 9�Jය මා	ග වැ� "&� XYමට සහ උපකරණ 
#ල � ගැQමට0 සැලw� කළ බව0; 

 (iii) 2015 ව	ෂය සඳහා ³ අයවැෙය ෙමම ව+ාපෘ.ය සඳහා, e�යZ #
යන 
14,000= ෙව කර .h� බව0; 

 (iv) 2014 ව	ෂය අග� ව+ාපෘ.ෙG පළ� අ"යර 02y පස�පාදනය සඳහා අමාත+ 
මLඩල අ�මැ.ය ලැh� බව0; 

 එ�මා දෙනyද?  

(ආ)  (i) එම ව+ාපෘ.ෙG ව0ම පග.ය කවෙ	ද; 

 (ii)  එම ව+ාපෘ.ය නතර කර .ෙN න�, ඊට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

990/’16 

ගe න
 බLඩාර ජයමහ මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත+�මාෙග 
ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) ම�ගම පාෙ)�ය සභාවට අය0 බ��Zල කද ර=�තයට අය0 ස��	ණ 
ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ඉඩ� පමාණෙය බ��Zල කෙ) (හාරසථ්ානයට ලබා � ඇ. ඉඩ� 
පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iii) එම ඉඩ� පමාණය, (හාර ෙ)වාලග� පනත යටෙ0 මැ��කර ඔfPවX 
�ර�Z කර .ෙNද;  

 (iv) එෙසේ න�, (හාරසථ්ානයට අය0 ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i) බ��Zල කෙ) h9��මය= ඉ"කරන ල)ෙ) පාෙ)�ය සභාව  ස� 
ර=�තෙGද; ෙනොඑෙසේ න�, බ��Zල කද (හාරසථ්ානය ස�  ඉඩෙ�ද;  

 (ii) h9��මය ඉ"කරන ල)ෙ) ර=�තෙG න�, ඒ සඳහා ග� ලබන �යාමා	ගය 
කවෙ	ද; 

 (iii)  ෙමම ඉඩෙම ප	චස ් 40 ක ඉඩ� පමාණය= සංසක්ෘ.ක මධ+සථ්ානය= 
ඉ"XYම සඳහා පමණ= ෙවකර ඇ. අතර, ඒ හැර ෙවන0 ඉ"XY� සඳහා  
X7ය� P)ගලෙය[ට ලබා � .ෙNද;  

 (iv) එෙසේ න�, ඒ සඳහා අ�ගමනය කරන ලද කමෙVදය කවෙ	ද;  

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1027/’16 

ගe ශා. Rස්කදරාසා මහ0#ය,— රාජ+ පJපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) 2007.07.01 "නෙය පw රාජ+ ෙසේවයට ඇ�ළ0 ³ �ලධාJ         
අ.ෙපො.ස. (සා/ෙප) (භාගෙය 7ංහල භාෂාව  (ෂයය= ෙලස සම0  (ය &� 
බව0; 

 (ii) රාජ+ භාෂා ෙදපා	තෙ�� ව (7 ෙමෙහයව� ලබන වාdක 
පY=ෂණෙය ද සම0 (ය &� බව0; 

 (iii) ෙමම පY=ෂණය �ශd්ත කාල සටහනකට අ�ව ෙනොපව0වන බව0; 

එ�මා දෙනyද? 

(ආ) (i) ෙමම පY=ෂණය කාල සටහනකට අ�ව පැවැ0tමට කට&� කරෙද;  

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, උ�e පළා0 සභාවට ෙහෝ "ස�්= පJපාලනයට ෙමම වග²ම 
භාර �මට කට&� කරෙද; 

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

1033/’16 

ගe ඉ"ක අ�e)ධ ෙහේර0 මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) 2014 අයවැය ම� ගා{ය පාල� ඉ"XYම යටෙ0 පාල� 537 ඉ"XYම සඳහා ෙව 
කරන ලද e�යZ #
යන 7,377ක �ද
 ෙමම ව	ෂය �ළ,  

 (i) වැඩ අවස කර ඇ.; 

 (ii)  වැඩ �ම කර# පව.න; 

 (iii) ඉ"XYමට �ය#ත; 

පාල� සංඛ+ාව, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනyද?  

(ආ) (i) එම පාල� වැඩසටහන �යා0මක වන ප�පා�ය කවෙ	ද; 

 (ii)  ඒ සඳහා ෙටඩ	 ප�පා�ය �යා0මක කර .ෙNද;  

 (iii) ඉ"XY� 79කර� ලබන ආයතන කවෙ	ද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) (i) ෙමම වැඩසටහන යටෙ0 ග�පහ "ස�්=කෙG ඉ"කර ඇ. ගා{ය පාල� 
සංඛ+ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම පාල� �y� සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii)  ෙමම වැඩසටහන �යා0මක t ෙනොමැ. න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද;  

 (iv) එම වැඩසටහන සඳහා ෙව කරන ලද �දලට 79 ³ෙG කවර=ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනyද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ  මද? 

1039/’16 

ගe කනක ෙහේර0 මහතා,— සමාජ ස(බලගැt� හා wභසාධන අමාත+�මාෙග 
ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙG� �වනාධාර �මනා ලබා � ඇ. ආබාධ සyත P)ගලය 
සංඛ+ාව ෙකොපමණද;  
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 (ii) 2015 ව	ෂෙG� ආබාධ සyත P)ගලය සඳහා �වනාධාර ෙලස ලබා � ඇ. 
�µ �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i) 2016 සැfතැ�බ	 30 වන(ට අ�. ඉZ�� කළ ආබාධ සyත P)ගලය 
සඳහා �මනා ලබා � .ෙNද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම P)ගලය සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) (i) 2015 ව	ෂෙG 7ට ෙමම �මනා ෙනො ලැෙබන ආබාධ සyත P)ගලය 7�න 
බව ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, කෑගZල "ස�්=කෙG 7�න එවැ� ආබාධ සyත P)ගලය 
සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii)y සඳහ P)ගලය සංඛ+ාව, එ= එ= පාෙ)�ය ෙZක� 
 ෙකොEඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම P)ගලයට ෙමම ව	ෂය �ළ� �මනා ලබා�ම ෙව�ෙව ගනා 
�යාමා	ග කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනyද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ෙදසැ�බ� මස 07 වැ# බදාදා 

වාdක ���e අෙf=ෂා කරන පශ්න 
843/’16 

ගe h)iක ප.රණ මහතා,— අධ+ාපන අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) නැෙගනyර පළාෙ0, මඩකලPව හා ත n[ිණාමලය "සත් n=ිකයy Pරා(ද+ා 
ෙදපා	තෙ��ව ස� (හාරසථ්ාන කවෙ	ද; 

 (ii) එම "ස�්=කවල �y� ෙබෞ)ධ කට&� ෙදපා	තෙ��ෙV 
යාප"ංd 
(හාරසථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම (හාරසථ්ානය �ද ෙහොeෙග හා සං(ධානා0මක 
අපරාධකeවෙග ආරÏා කර ගැQමට �යවර ෙගන .ෙNද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (v) 2012 7ට 2014 ද=වා කාල පJ£ෙÐදය �ළ ෙමම (හාරසථ්ානවලට උ=ත 
P)ගලයෙග හා� 79³ බවට වා	තා t .ෙNද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඔ�ට එෙරyව ග0 ක nයිාමා	ග කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i) ෙමම (හාරසථ්ාන සංව	ධනය XYමට ක nයිාමා	ග ෙගන .ෙNද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ක nයිාමා	ග කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

864/’16 

ගe (ෛවද+) න
ද ජය.සස් මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (3) 

(අ) (i) lමාසyත ලංකා ෙපොෙහොර සමාගෙ� �යාකාY අධ+=ෂවරෙය[ ෙලස 
චදන පැZ�ට මහතා ෙසේවය කරෙද; 
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 (ii) එෙසේ න�, ඔ�ෙ� වැ�ප, �මනා සහ ලබා� ඇ. වාහන සඳහා මා7ක [
ය 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ජනාiප. පY=ෂණ ෙකො#ෂ සභාව (7 2015 ෙනොවැ�බ	 06 දාත# 
ෙප0ස� අංක PCI/52/2015 යටෙ0 කෘ�ක	ම අමාත+ාංශෙG ෙZක� ෙවත 

�ය= එවා .ෙNද; 

 (iv) එම 
�ෙG සඳහ ආකාරයට චදන පැZ�ට මහතා ලංකා Çවර වරාය 
Q.ගත සංසථ්ාෙV �ෙයෝජ+ සාමාන+ාiකාY ෙලස ෙසේවය කළ අවiෙG 
79කර ඇ. බරපතල �ල+ වංචා කවෙ	ද; 

 (v) එම �ල+ වංචාව සඳහා ජනාiප. පY=ෂණ ෙකො#ෂ සභාෙV �	ෙ)ශ 
කවෙ	ද; 

 (vi) එම �	ෙ)ශ �යා0මක කළ "නය කවෙ	ද; 

 (vii) ජනාiප. පY=ෂණ ෙකො#ෂ සභාෙV �	ෙ)ශය �යා0මක ෙනොකෙළේ 
න�, ඒ සඳහා ෙහේ� කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

899/’16 

ගe චමZ රාජප=ෂ මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (2) 

(අ) (i) හ�බෙතොට "ස�්=කෙG, tර(ල සහ ෙයෝධකL�ය ෙගො(ජන ෙසේවා 
මධ+සථ්ාන බලපෙ)ශ ම� ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා ඉZ��කර ඇ. 
ෙගොt සංඛ+ාව ෙව ෙව වශෙය  ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙගොt අතJ ෙපොෙහොර සහනාධාර �දZ ලබා9 ෙගොt සංඛ+ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙපොෙහොර සහනාධාර �දZ ලබා�මට �ය#ත ෙගොt සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙපොෙහොර සහනාධාර �දZ ෙනොලැh� ෙගොt සඳහා �දZ ලබා�මට 
�ය#ත "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

914/’16 

ගe ¹. රං�0 ද ෙසො�සා මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (2) 

(අ) (i) ෙගො(ජන සංව	ධන ෙදපා	තෙ��ව ම�, කෘ�ක	ම ප	ෙGෂණ 
�ෂප්ාදන සහකාරවeෙ� සහභාx0වෙය ෙ� "නවල ස{=ෂණය= 
පව0වෙද; 

 (ii) අදාළ ස{=ෂණය සමසත් "ව�ෙනyම �යා0මක වෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ස{=ෂණෙG අර�ණ කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනyද? 

(ආ) (i) ෙ� සඳහා සහභාT t ඇ. �ලධාJ සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ස{=ෂණය සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා කෘ�ක	ම අමාත+ාංශය ම� �දZ ෙව කර .ෙNද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම �දල ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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998/’16 

ගe උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— Q.ය හා සාමය සහ ද=�ණ සංව	ධන 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) ව	ෂ 1972 7ට 2009 ද=වා කාලය �ළ ෙදමළ ෙබ9�වා� තසත්වාදය ෙහේ�ෙකොට 
ෙගන #යxය සහ �වාල ලැp R ලංකා ෙපො\7ෙG සාමා�ක� සංඛ+ාව ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1028/’16 

ගe ශා. Rස්කදරාසා මහ0#ය,— රාජ+ පJපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) රාජ+ භාෂා ප.ප0.ය ෙහේ�ෙව 1980 වසරට ෙපර රාජ+ ෙසේවකය (ශාල 
පමාණයකට �Xයා අy# ³ බව0; 

 (ii) ඊට සහන සැලlෙ� අර�± 1991.08.23 වැ� "න අංක 37/91 රාජ+ 
පJපාලන චකෙZඛ �[0කරන ලද බව0; 

 (iii) එවකට රෙE පැවැ. ගැ��කාY වාතාවරණය ෙහේ�ෙව ෙබොෙහෝ �Jසකට 
එy අෙf=�ත අර�ණ ඉ�කරගත ෙනොහැX ³ බව0; 

 (iv) �ඩාවට ප0 P)ගලය 7ය ගණන= X79 සහනය= ෙනොලබා 7�න බව0;  

 එ�මා දෙනyද? 

(ආ) (i) උ=ත චකෙZඛය වඩා0 නම+�\ ආකාරෙය �[0 කරෙද; 

 (ii) �ඩාවටප0 රාජ+ ෙසේවකයට ෙහෝ ඔ�ෙ� ප�ෙZ සාමා�කය ෙවත 
සහන සැලlම �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1040/’16 

ගe කනක ෙහේර0 මහතා,— නගර සැලw� හා ජල ස�පාදන අමාත+�මාෙග 
ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) රÒ=කන පාෙ)�ය ෙZක� ෙකොEඨාසය �ළ ජල නල �	ඝ XY� සහ නව 
ස�බධතා ලබා ගැQම සඳහා ජා.ක ජල ස�පාදන හා ජලාපවහන 
මLඩලය ෙවත ලැ½ ඇ. ඉZ\� සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ� වන(ට ලබා � ඇ. ජල නල �	ඝ XY� සහ නව ස�බධතා සංඛ+ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) y සඳහ සංඛ+ාව පමාණව0 ෙනොවන බව ��ගෙද; 

 (iv)  රÒ=කන පාෙ)�ය ෙZක�  ෙකොEඨාසෙG,  වZගම හ"ෙG 7ට ෙදොෙÓමඩ 
මා	ගෙG ජල "¡ව, ක���ය මා	ගෙG ජල "¡ව, නාර�බැ)ද මා	ගෙG ජල 
"¡ව, පරෙf මා	ගෙG ජල "¡ව සහ �ව��ය හලාxJය මා	ගෙG ජල "¡ව 
�	ඝ XYම සඳහා ඉ"Jප0 කර ඇ. ඉZ\� ස�බධෙය ගනා �යාමා	ග 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2016 ෙදසැ�බ� මස 08 වැ# 0හස්ප1�දා 

වාdක ���e අෙf=ෂා කරන පශ්න 
718/’16 

ගe ඉෂා= ර�මා මහතා,— අධ+ාපන අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (4) 

(අ) අ�රාධPර "ස�්=කෙයy, 

 (i) �y� එකම ෙදමළ මාධ+ ජා.ක පාසල වන අ/ සyරා (ද+ාලය ෙනොසලකා 
හැYම ෙහේ �ෙව ((ධ අcපාc සyත වන බව0; 

 (ii) “පාසZ 1000” වැඩසටහනට කාඩාLcගම, ජායා �ස
්� මහා (ද+ාලය හා 
කහටගස"්x
ය �ස
්� මහා (ද+ාලය ඇ�ළ0 කර ඇ. න�0 තා=ෂණ 
(ද+ාගාර හැර ෙවන0 X79 පහwකම= ෙ� වන(ට ලබා � ෙනොමැ. බව0;  

 (iii) 7ංහල සහ ෙදමළ මාධ+ පාසZවල ග±තය, (ද+ාව, ඉංÔ7 
සහ තා=ෂණෙVදය වැ� (ෂයය ඉගැtම සඳහා ¡e yඟය= පව.න 
බව0;  

  එ�මා දෙනyද? 

(ආ) ඉහත අ (i) y සඳහ පාසෙලy, 

 (i) උසස ්ෙපළ (ද+ා අංශෙG පව.න ¡e yඟය සPර� ලබන; 

 (ii) නව ෙගොඩනැxZල= ලබා ෙද� ලබන; 

 (iii) (9හZප.වරයා සඳහා  කා	යාලය= සහ ශවණාගාරය= ලබා ෙද� ලබන; 

 (iv) පාQය ජල �Jපහ9 යතය= ලබා ෙද� ලබන; 

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

(ඇ) (i) ඉහත අ (ii) සඳහ පාසZ සඳහා අවශ+ අෙන[0 පහwක� ලබාෙද� ලබන; 

 (ii) ඉහත අ (iii) y සඳහ Pරfපාc Pරව� ලබන; 

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

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

844/’16 

ගe h)iක ප.රණ මහතා,— බධනාගාර ප.සංස්කරණ, Pනe0ථාපන, නැවත 
ප"ංd XYම හා y9 ආග#ක කට&� අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) කතරගම, නZÎ	, �ෙශව්ර�, .eෙකෝෙෂව්ර� හා .eෙ=Ãශව්ර� 
යන සථ්ානයy �y� ශ n ීලාං²ය y9 ආග#කයෙ� ප nධාන �ජQය සථ්ාන 
වදනා XYමට (ෙ)»කයද පැ#ෙණන බව0; 

 (ii) ෙමම �ජQය සථ්ානයy (ෙ)�ය සංචාරකයට හා ෙ)�ය සංචාරකයට 
ප nමාණව0 පහwක� ෙනොමැ. බව0; 

 (iii) ෙමම සථ්ාන සංව	ධනය XYෙම රෙE ආ	°කයට ද (ශාල දායක0වය= 
ලබාගත හැX බව0; 

එ�මා ��ගෙනyද? 

(ආ) (i) ෙමම �ජQය සථ්ාන සංව	ධනයට රජය �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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930/’16 

ගe ච"ම ගමෙ� මහතා,— (9
බල හා Pන	ජනQය බලශ=. අමාත+�මාෙග 
ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා (9
බල මLඩලයට අය0 e�යZ �
යන 03ක �දල= අයථා ෙලස 
පJහරණය t ඇ. බවට ³ ෙචෝදනාව ��බඳ පY=ෂණ කට&� අවස t 
.ෙNද; 

 (ii) මLඩලයට අය0 �දZ අ&� ෙලස පJහරණය වන බව �Y=ෂණය XYමට  
මLඩලෙG (ගණන �ලධාJ අසම0 tමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ලංකා (9
බල මLඩලය ස� �දZ ෙපෞ)ග
ක සමාගම= හරහා ආෙයෝජනය 
XYමට Ãරණය කරන අවසථ්ාෙV, 

 (i) මLඩලෙG සභාප.; 

 (ii) අධ+=ෂ මLඩලෙG සාමා�කය; 

 (iii) (ෂය භාර අමාත+වරයා; 

 ක�eද  යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ)  (i)  ඉහත (ආ)y සඳහ ආෙයෝජනය ��බඳව Ãරණය කරන ලද "නය කවෙ	ද; 

 (ii) එ² ආෙයෝජනෙG ඵලදා�තාව ��බඳව �	ෙ)ශ කරන ලද �ලධාJෙ� 
න� කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත (ii)y සඳහ �ලධාJට එෙරyව මLඩලය (7 ෙගන ඇ. 
(නයා�Æල �යවර කවෙ	ද; 

 (iv) ඉහත (ii)y සඳහ �ලධාJට එෙරyව R ලංකාෙV අපරාධ Q.ය පකාරව 
කට&� කර  .ෙNද; 

  (v) ඉහත (iii) සහ (iv)ට අ�ව කට&�කර ෙනොමැ. න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

  (vi) ලංකා (9
බල මLඩලෙG අභ+තර (ගණන �යාදාමය ශ=.ම0 XYමට 
ගනා �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනyද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1000/’16 

ගe උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා.ක ප.ප0. හා ආ	°ක 
කට&� අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) 2009 මැ� 19 "නට උ�e පළාෙ0 පැවැ. &ද, නා(ක සහ ¡ව හ�දා 
කඳ�e සංඛ+ාව සහ ඒවාෙG q# පමාණය ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  2015 ජනවාJ 08 "නට උ�e පළාෙ0 පැවැ. &ද, නා(ක සහ ¡ව හ�දා 
කඳ�e සංඛ+ාව සහ ඒවාෙG q# පමාණය ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) 2016 සැfතැ�බ	 30 "නට උ�e පළාෙ0 පැවැ. &ද, නා(ක සහ ¡ව 
හ�දා කඳ�e සංඛ+ාව සහ ඒවාෙG q# පමාණය ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1029/’16 

ගe ශා. Rස්කදරාසා මහ0#ය,— රාජ+ පJපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i)  &)ධය පව.න අවසථ්ාෙV ඇ.³ අසාමාන+ වට�ටාව ෙහේ�ෙව රාජ+ 
ෙසේවකය ෙබොෙහොමය= (ෙ)ශ රටවල �කවරණය පැÍ බව0; 

 (ii)  ඔ�ට සහන සැලlම සඳහා 2006.02.16 "නැ. අංක 4/2006 දරන රාජ+ 
පJපාලන චකෙZඛය �[0වන අවසථ්ාෙV &)ධය ඉතාම0 දe� 
ත00වයක පැවැ. බව0; 

 (iii) 2013.10.31 "නැ. අංක 4/2006(1) දරන චකෙZඛෙය ෙම² සහන 
ලබාගැQම �±ස අÕයාචනා XYම සඳහා ලබා� .hෙ මාස ෙදකක ෙක� 
කාලය= බැ(, ෙබොෙහෝ ෙදෙන= ඒ ��බඳව දැ��ව0t ෙනො7� බව0; 

 (iv) අÕයාචනා ප.=ෙෂේප වන(ට ආර=ෂක අංශෙG වා	තා ඉZලා 7�න ලද 
බව0; 

 (v) ෙමම ත00වය ෙහේ�ෙව �ඩාවට ප0 ෙබොෙහෝෙදෙන[ට සහන 
ෙනොලැh� බව0;   

එ�මා දෙනyද? 

(ආ) (i) ව	තමානෙG පව.න සාමකා{ වට�ටාව �ළ මාස 5ක පමණ කාලය= ලබා � 
ඒ ස�බධෙය පචාරය XYමට0; 

 (ii)  �ඩාවට ප0 P)ගලයෙ� �ෙයෝජනය= සyතව පY=ෂණ ක#�ව= 
ප0XYමට0; 

 (iii) ආර=ෂක අංශෙG මැ"හ0tම නතර XYමට0; 

 (iv) ක�න# සහන සැලlමට0; 

�යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1034/’16 

ගe ඉ"ක අ�e)ධ ෙහේර0 මහතා,— Öඩා අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂය ෙව�ෙව  “Öඩා ය�තල පහwක� සංව	ධන ව+ාපෘ.ය” 
යටෙ0 Öඩාංගණ 11= හා Öඩා සං²	ණ 10= ඉ"XYම සඳහා අමාත+ාංශයට  
ෙව කර ඇ. e�යZ #
යන 1,348ක �ද
 ෙ� වන(ට ඉ"කර ඇ. 
Öඩාංගණ හා Öඩා සං²	ණ සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඉහත (i) y සඳහ Öඩාංගණ හා Öඩා සං²	ණ කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම ව	ෂය �ළ වැඩ අවස කර Öඩකයෙ� පJහරණයට ලබා"ය හැX 
Öඩාංගණ හා Öඩා සං²	ණ සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i) ගා{ය Öඩකය සඳහා Öඩා පහwක� සැප¯ම ෙව�ෙව ෙව කරන ලද 
e�යZ #
යන 320ක �ද
 �යා0මක කරන ලද ව+ාපෘ. කවෙ	ද; 

 (ii)  “Öඩා ශ=.” වැඩසටහන යටෙ0 Öඩා ද=ෂතා සංව	ධනය සඳහා ෙමම 
ව	ෂය �ළ හaනාෙගන ඇ. Öඩකය සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ග�පහ "ස�්=කය සඳහා ඉ"XYමට ෙයෝ�ත {Jගම ×. එස.් ෙසේනානායක (ද+ා\ය 
ÖඩාංගණෙG ඉ"XYෙ� කට&�වල පග.ය කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ 
කරෙනyද?   

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1041/’16 

ගe w�Z හaෙන0. මහතා,— බධනාගාර ප.සංසක්රණ, Pනe0ථාපන, නැවත 
ප"ංd XYම හා y9 ආග#ක කට&� අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) සPමZතැන, වැ
ඔය පෙ)ශෙG නැවත ප"ංd කරන ලද  රජෙG �ලධාJ 
සඳහා �වාස ණය ලබා 9ෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �ලධාJ අතJ හ�දා ෙසේවෙG �&� 13 ෙදෙන[ට �වාස 
ණය ලබා�මට කට&�  ෙනොකෙZ මද;  

 (iii) එම 13 ෙදනා සඳහාද �වාස ණය ලබා�මට කට&� කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ෙදසැ�බ� මස 09 වැ# 2$රාදා 

වාdක ���e අෙf=ෂා කරන පශ්න 
716/’16 

ගe වාwෙ)ව නානාය=කාර මහතා,— කaරට නව ග�මාන, ය�තල පහwක� හා පජා 
සංව	ධන අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (2) 

(අ) (i) ව�කරෙG ප�Z ෙදල=ෂ පනස ්දහස= සඳහා ප	චස ්7 බැx ෙබදා �මට 
අවශ+ ඉඩ� පමාණය  ෙකොපමණද; 

 (ii) එ= එ= ව�යාෙG 7�න ඉඩ� අවශ+ ප�Z සංඛ+ාව අ�ව අවශ+ ඉඩ� 
පමාණය සහ එම ව�වල ඇ. �µ ඉඩ� පමාණය එ= එ= ව�යාය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ඉඩ� අ�.ය ප�ෙZ අය අතර පමණ= පැවැYෙ� Q.යකට යට0ව ඉඩ� 
ලබා ෙද� ලැhවෙහො0 ක�කe ප�Z එම ඉඩ� ලබා ගැQම ප.=ෙෂේප 
XYමට ඉඩ .ෙNද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i) ෙමම කeණටම අදාළව, 2016.05.06 "න ම(7 අසන ලද පශන්යට ලබා9 
���ර අ�ව, �වාස ඉ"XYමට w9w  ඉඩ� ෙබොෙහොමයක ෙ0 වගා කර .½ම 
ෙහේ�ෙව, ෙ0 වගාව .ෙබන�e ව�කරෙG ජනතාවට ඉඩ� ලබා �මට 
ෙනොහැX වන බව0; 

 (ii)  වසර 100කට වැ� කාලය= ව�වල ප"ංd t 7�න ෙමම ක�කe ජනතාවට 
ඔ� ප"ංd �වසට ඉ"Jෙය සහ පwප7 ප	චස ්7X සම(ත වන පJ" 
ඉඩ� ලබා�ෙ� හැXයාව= .ෙNද; 

 (iii) ෙ0 වගාව සඳහා බෑ�� පෙ)ශ ෙයොදාෙගන තැ�තලා පෙ)ශ ව� ජනතාවට 
ලබා �ෙ� හැXයාව= .ෙNද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

845/’16 

ගe h)iක ප.රණ මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා.ක ප.ප0. හා ආ	°ක කට&� 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) 7ංහල #ශ n භාෂාව කථා කරන, ආ"වාl �ව0 වන ග nාම �ලධාJ වස� 
කවෙ	ද; 

 (ii) ෙදමළ #ශ n භාෂාව කථා කරන ආ"වාl �ව0 වන ග nාම �ලධාJ වස� 
කවෙ	ද; 
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 (iii) දැනට �ව0ව 7�න �µ ආ"වාl සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i) ආ"වාl ජනතාවට අධ+ාපන, උසස ්අධ+ාපන හා ෙසෞඛ+ යන �
ක අවශ+තා 
ඉ�කර ගැQෙ� අ�.ය රජය (7  තහ�e කර .ෙNද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ  ෙකෙසේද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) (i) උ=ත ජනතාවෙ� සංසක්ෘ.ක අනන+තාවය හා පාර�පJක උeමය 
�කෙගන �ව0tම සඳහා රජය අ�ග nහය ලබා � .ෙNද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒවා කවෙ	ද; 

යන තව9රට0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

865/’16 

ගe ච#ද ( ෙØ7J මහතා,— පවාහන හා 7(Z ¡ව ෙසේවා අමාත+�මාෙග 
ඇlමට,— (2) 

(අ) (i) ෙ� වන(ට බ9Zල "ස�්=කය �ළ �යා0මක වන R ලංගම �ෙපෝ සංඛ+ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එ= එ= �ෙපෝව ම� "නකට ධාවනය කර� ලබන බස ්රථ සංඛ+ාව, ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම �ෙපෝ අතJ දැනට ලාභ හා පාc ලබන �ෙපෝ ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (iv) බ9Zල "ස�්=කෙG R ලංගම �ෙපෝවල ෙසේවය කරන �µ ෙසේවක සංඛ+ාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) බ9Zල "ස�්=කෙG R ලංගම �ෙපෝවල ව	තමානෙG පව.න Jය9e,  
ෙකොෙදොසත්ර, කා	#ක »Z� yඟය සහ බසර්ථ අමතර ෙකොටස ්ෙනොමැ. 
tම යන ගැට� (සඳා ගැQම සඳහා ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

971/’16 

ගe �මZ ර0නායක මහතා,— �දZ අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ)  (i) 2009.05.19 වැ� "නට වV�යාව "ස�්=කෙG .p ම0පැ අෙල(සැZ 
   සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම අෙල(සැZ �y� සථ්ානවල 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii)  2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 2015 යන ව	ෂයy අ�. (වෘතකර 
ඇ. ම0පැ අෙල(සැZ සංඛ+ාව, එ= එ= ව	ෂයට ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

 (iv)  එම සථ්ානයy 
�නය කවෙ	ද; 

 (v) ෙ� වන(ට වV�යාව "ස�්=කය �ළ ඒක P)ගල ම0පැ පJෙභෝජනය 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1001/’16 

ගe උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) ෙගො(ජන සංව	ධන ෙදපා	තෙ��ව යටෙ0 ෙගො(ජන බැං[ව න# 
බැං[ව= �යා0මක වන බව0; 

 (ii)  එම බැං[ව 1988 අංක 30 දරන බැං[ පනත ෙහෝ 2011 අංක 42 දරන 
�දZ ව+ාපාර පනත යටෙ0 
යාප"ංd කර ෙනොමැ. බව0; 

 (iii) 
යාප"ංd ෙනොකර ජනතාවෙග තැප� භාර ගැQම Q. (ෙරෝi බව0; 

එ�මා ��ගෙනyද? 

(ආ) (i) ෙගො(ජන බැං[ව 
යාප"ංd ෙනොXYමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (ii) එම බැං[ව 
යාප"ංd XYමට ෙහෝ අෙහෝ7 XYමට කට&� කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ෙදසැ�බ� මස 10 වැ# ෙසන/රාදා 

වාdක ���e අෙf=ෂා කරන පශ්න 
846/’16 

ගe h)iක ප.රණ මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා.ක ප.ප0. හා ආ	°ක කට&� 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) ශ n ීලංකාව �ළ �	ඝ කා\නව ප"ංdව 7�න Ùන ස�භවය= සyත P)ගලය 
�ව0වන ෙකොළඹ හා ඒ අවට ග nාම �ලධාJ වස� කවෙ	ද; 

 (ii) එම පෙ)ශවල දැනට �ව0වන Ùන ස�භවය= සyත P)ගලය සංඛ+ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම P)ගලය R ලංකාෙV ෙවන0 ප nෙ)ශවල �ව0වන බවට වා	තාt 
.ෙNද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i) එම ජනතාවට අධ+ාපන, උසස ් අධ+ාපන හා ෙසෞඛ+ යන �
ක අවශ+තා 
ඉ�කර ගැQෙ� අ�.ය රජය (7  තහ�e කර .ෙNද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) (i) උ=ත ජනතාවෙ� සංසක්ෘ.ක අනන+තාවය හා පාර�පJක උeමය 
�කෙගන �ව0tම සඳහා රජය අ�ග nහය ලබා � .ෙNද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒවා කවෙ	ද; 

යන තව9රට0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

972/’16 

ගe �මZ ර0නායක මහතා,— �දZ අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) 2009.05.19 වැ� "නට [eණෑගල "ස�්=කෙG .p ම0පැ අෙල(සැZ 
  සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම අෙල(සැZ �y� සථ්ානවල 
�නය කවෙ	ද; 
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 (iii)  2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 2015 යන ව	ෂයy අ�. (වෘතකර 
ඇ. ම0පැ අෙල(සැZ සංඛ+ාව, එ= එ= ව	ෂයට ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

 (iv)  එම සථ්ානයy 
�නය කවෙ	ද; 

 (v) ෙ� වන(ට [eණෑගල "ස�්=කය �ළ ඒක P)ගල ම0පැ පJෙභෝජනය 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1005/’16 

ගe උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා.ක ප.ප0. හා ආ	°ක 
කට&� අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.10 "න 7ට 2016.09.30 "න ද=වා [\ පදනම මත ලබා ෙගන ඇ. 
ෙගොඩනැx
වල අමාත+ාංශ සහ අමාත+ කා	යාල පව0වාෙගන ය� ලබන 
අමාත+ාංශ කවෙ	ද; 

 (ii) එ² ෙගොඩනැx
වල මා7ක [
ය ෙව ෙව වශෙය සහ සමසත් 
එක�ව= ෙලස ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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ගe ඉ"ක අ�e)ධ ෙහේර0 මහතා,— Çවර හා ජලජ ස�ප0 සංව	ධන 
අමාත+�මාෙග ඇlමට,— (1) 

(අ) (i) “[ඩා හා මධ+ පJමාණ Çවර ක	මාතය සඳහා නtණ තා=ෂණය හaවා 
�ම” යන වැඩසටහන යටෙ0, 2016 අයවැය ම� ෙව කරන ලද e�යZ 
#
යන 1,600 ක �දල, එම ව+ාපෘ. �යා0මක XYම සඳහා ඔබ අමාත+ාංශය 
ෙවත ලැ½ .ෙNද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම �දZ ඉහත ව+ාපෘ. කට&� සඳහා ෙයොදවා .ෙNද; 

 (iii) �දZ ෙයොදවා ඇ. ව+ාපෘ. කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ආ) (i) ග�පහ "ස�්=කෙG, Çවර ක	මාතය පධාන සථ්ානය= ගනා {ග�ව 
පෙ)ශෙG Çවර කා	#ක� ෙව�ෙව �යා0මක කර ඇ. වැඩසටහ 
කවෙ	ද;  

 (ii) එම� Çවර�ෙ� සාමාන+ මා7ක ආදායම ඉහළ ෙගොස ්.ෙNද;  

 (iii) එෙසේන�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනyද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?    
 

 

 

 


