
(අටවැ� පා	
ෙ��ව - පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 5(4).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 5 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2017 ජනවා  මස 20 වැ" /#රාදා 

2017 ෙපබරවා  මස 21 වැ" අඟහ1වාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
528/’16 

ග� *+,ක ප-රණ මහතා,— පාථ5ක ක	මාත අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (2) 

(අ) (i) ව	ෂ 2015 වන=ට ශ > ී ලංකාෙB ග�5Cස ් වගා කරD ලැE F5 ප >මාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2010 Jට 2015 ද�වා වසර පහ �ළ ග�5Cස ්�ෂප්ාදනය, ව	ෂය අDව ෙව 
ෙව වශෙය Kෙලෝග >ෑ� ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය =J ෙගොOෙග සෘQවම ග�5Cස ්5ලR ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, පUVය වසර පහ �ළ රජය =J 5ලR ගW ග�5Cස ්ප >මාණය, 
ව	ෂය අDව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) ග�5Cස ්�ෂප්ාදනය ඉහළ දැ\මට රජය �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

 යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

920/’16 

ග� (ෛවද6) න
ද ජය-සස් මහතා,— වරාය හා නා=ක කට`� අමාත6�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) 2011 Jට 2015 ද�වා කාලය �ළ a ලංකා වරාය අ,කාCය =J පැරb 
 යකඩ අෙල= Kdම සඳහා කට`� කර -ෙfද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ෙටඩ	 කැඳවD ලැ*ෙBද;  

 (iii) 2011 Jට 2015 ද�වා එ� එ� ව	ෂෙgR අෙල= කළ යකඩ පමාණය හා 
 5ල ගණ ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම යකඩ 5ලR ගW i+ගලය සහ එ� එ� i+ගලයා =J 5ලR  ගනා 
 ලද යකඩ පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (v) ෙවළඳෙපොෙළේ පැව- 5ල ගණවලට වඩා අjෙව =Kkම �සා a ලංකා 
 වරාය අ,කාCයට Jlm අලාභය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 



( 2 ) 

 

961/’16 

ග� nමo රWනායක මහතා,— උසස ් අධ6ාපන හා මහාමා	ග අමාත6�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ =ශව්=ද6ාලෙg දැනට sයාWමක tඨ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එX sයාWමක ෙදපා	තෙ�� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එ� එ� tඨවල හා ෙදපා	තෙ��වල Jwය `� සx්ර ආචා	ය මzඩලය 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) සx්ර ආචා	ය මzඩලෙg iර�පාj -ෙfද; 

 (v ) එෙසේ න�, iර�පාj සංඛ6ාව, එ� එ� tඨය සහ ෙදපා	තෙ��ව අDව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1001/’16 

ග� උදය පභාW ග�ම�ල මහතා,— කෘ{ක	ම අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (2) 

(අ) (i) ෙගො=ජන සංව	ධන ෙදපා	තෙ��ව යටෙW ෙගො=ජන බැං}ව න5 
බැං}ව� sයාWමක වන බවW; 

 (ii)  එම බැං}ව 1988 අංක 30 දරන බැං} පනත ෙහෝ 2011 අංක 42 දරන 
�දo ව6ාපාර පනත යටෙW 
යාප�ං� කර ෙනොමැ- බවW; 

 (iii) 
යාප�ං� ෙනොකර ජනතාවෙග තැප� භාර ගැ�ම �- =ෙරෝ� බවW; 

එ�මා ��ගෙනXද? 

(ආ) (i) ෙගො=ජන බැං}ව 
යාප�ං� ෙනොKdමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (ii) එම බැං}ව 
යාප�ං� Kdමට ෙහෝ අෙහෝJ Kdමට කට`� කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1036/’16 

ග� ඉ�ක අD�+ධ ෙහේරW මහතා,— මහානගර හා බස්නාXර සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ාXර සංව	ධන අමාත6ාංශෙg =ෂය පථය ය ටතට ග�පහ 
�ස�්�කය අයW වෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �ස�්�කෙg සංව	ධන කට`� ෙවDෙව අමාත6ාංශය =J 
ෙව කර ඇ- �දල ෙකොපමණද;  

 (iii) ග�පහ �ස�්�කය �ළ sයාWමක වන  සංව	ධන ව6ාපෘ- කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) 2016 ව	ෂෙg අයවැෙය “මහ ෙකොළඹ නාගCක පවාහන හා සංව	ධන 
ව6ාපෘ-ය” සඳහා ෙව කරන ලද ��යo 5
යන 714ක �ද
 ආර�භ කර 
ඇ- �ටත වටර�� හා ද�{ණ අ,ෙB� මා	ග පෙBශ i�o Kdෙ� ව6ාපෘ- 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) X සඳහ ව6ාපෘ- කවෙ	ද; 

 (iii) සංව	ධනය කර ඇ- l�Cය මා	ග හා බස ්ප	යත සංඛ6ාව ෙකොපමණද;  

 (iv) ඉහත (ii) X සඳහ ව6ාපෘ- ෙහේ�ෙව මහජනතාවෙ� ගම කාලය පැව- 
පමාණයට වඩා ෙකොපමණ පමාණයK අj O -ෙfද;   



( 3 ) 

 

 (v) ඉහත (i)X සඳහ ව6ාපෘ- sයාWමක O ෙනොමැ- න�, ඒ සඳහා ෙව කරන 
ලද  �දලට Jlmෙg කවර�ද; 

 යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1061/’16 

ග� ඩ�ලස් ෙ+වානද මහතා,— බධනාගාර ප-සංස්කරණ, iන�Wථාපන, නැවත 
ප�ං� Kdම හා Xl ආග5ක කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) උ�� සහ නැෙගනXර පළාWවල පUVය කාලෙg පැවැ- `+ධය ෙහේ�ෙව 
ආබා,ත තWWවයට පW � ෙබොෙහෝ ෙදෙන} Jwන බවW; 

 (ii)  ෙමම i+ගලයෙග සැලKය `� �Cසකෙ� කෙශේ�කාවට JlO ඇ- 
හා�ය ෙහේ�ෙව  ඉෙන පහළ ෙකොටස අපාbක O ඇ- බවW;  

 (iii)  අවතැ � ෙමම �Cසෙග ෙබොෙහෝ ෙදෙන} ෙ� වන=ට නැවත ප�ං� කර 
ඇ- අතර තවW �Cස� තවමW නැවත ප�ං� කර ෙනොමැ- බවW; 

එ�මා දෙනXද? 

(ආ) (i) උ�� සහ නැෙගනXර පළාWවල නැවත ප�ං� කරන ලද ජනතාවට රජෙය 
සහ  රාජ6 ෙනො වන සං=ධානව
 �වාස සහ  වැJK� ඉ�කර Rෙ�R ඉහත � 
ආබා,ත i+ගලයෙ� �වාසවලට පෙBශOෙ� හා වැJK� භා=තා Kdෙ� 
පහUක�   ෙකෙරXද අවධානය ෙයො�කර5 ඒ සඳහා UlU අ`C ඉ�කළ 
�වාස හා වැJK� ලබා Rමට කට`� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙකොපමණ ප-ශතයKද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1096/’16 

ග� අෙශෝක �යත මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) iWතල ම �ස�්�කෙg පාසoවල පැව- අ. ෙපො. ස. (උසස් ෙපළ) =භාගය 
සඳහා එම �ස�්�කෙය පCබාXර ෙවනW �ස�්�කවලට අයW JU ෙප� 
J�ෙ� J+� ගණන� වා	තා m බව දෙද; 

 (ii) එම තWWවය �සා අj පහUක� යටෙW අ. ෙපො. ස. (උසස ්ෙපළ) =භාගයට 
ෙප� Jට =ශව්=ද6ාල පෙBශය අෙ��ෂා කරන iWතලම �ස�්�කෙg 
JUට බලවW අසාධාරණය� Jl m බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

 (ආ) (i) �ටසත්ර �ස�්�කවල JUෙ� ව6ාපෘ- වා	තා ව6ාජ ෙලස අDමත කර 
iWතලම �ස�්�කෙය ඉහත =භාගවලට ෙප� J�මට අDබල l 
=lහoප-ව�ෙ� න� හා ඔ� ෙසේවය කරන පාසo කවෙ	ද; 

 (ii) එවැ� �- =ෙරෝ� කට`� කළ හා එම �- =ෙරෝ� කට`� සඳහා අDබල R 
ඇ- =lහoප-ව�ට හා අධ6ාපන බලධාCට එෙරXව ය� =නය 
sයාමා	ගය� ගැ�මට අෙ��ෂා කරෙද; 

 යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 



( 4 ) 

 

1105/’16 

ග� ඉ. චාoස ්�	මලනාද මහතා,— පළාW සභා හා පළාW පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) උ�� පළාW සභා බලපෙ+ශය �ළ �Xw මනාරම, �ල-B, K
ෙනො�� හා  
යාපනය යන �ස�්�කවලට අයW මj, ඔ��Uඩා, කzඩාවෛල සහ ම�දෙක� 
යන පාෙ+�ය ෙoක� බලපෙ+ශවලට අදාළව, පාෙ+�ය සභා සථ්ා�ත කර ෙනොමැ- 
බව එ�මා දෙනXද? 

(ආ) ෙයෝ�ත පළාW පාලන ආයතන ෙකො�ඨාස කමයට �X�Oමට අදාළව 8මා �	ණ 
ක5�ව =J ඉහත සඳහ පාෙ+�ය ෙoක�  ෙකො�ඨාසවලට අදාළව නව පාෙ+�ය 
සභා සථ්ා�ත Kdමට කට`� කරෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1124/’16 

ග� ච5ද = ෙ�JC මහතා,— පවාහන හා J=o �ව ෙසේවා අමාත6�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) වWම යහපාලන ආzjව බලයට පWOෙම පU ඌව පළාත �ළ i+ග
ක 
බසර්ථ සඳහා මා	ග බලපත ලබා R -ෙfද; 

 (ii) එෙසේ න�, එෙලස මා	ග බලපත ලබාR ඇ- මා	ග කවෙ	ද; 

 (iii) එෙසේ මා	ග බලපත ලබාගW i+ගලයෙ� න� කවෙ	ද; 

 (iv) ඒ සඳහා අDගමනය කළ කමෙBද කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1129/’16 

ග� එස්. එ�. මC�කා	 මහතා,— පළාW සභා හා පළාW පාලන   අමාත6�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) 2016.09.22 �න බසන්ාXර පළාW පාලන ෙකොමසාCසව්රයා =J 
ෙකොwකාවWත, �oෙoCයාව පාෙ+�ය සභාෙB ෙoක�වCය �
ක 
=ම	ශනයK ෙතොරව සහ KJl සාධාරණ ෙහේ�වK ෙතොරව සථ්ාන මා� 
කළ බවW; 

 (ii) �
ක =ම	ශනයK ෙතොරව මා� Kd� Jl ෙනොකරන ෙලසW, එම මා� 
Kdම අවලං� කරන ෙලසW බසන්ාXර පළාW ආzjකාරවරයා =J එ�නම 
දවා ඇ- බවW; 

 (iii) බසන්ාXර පළාW ආzjකාරවරයා =J එෙසේ දවා -nයR, බසන්ාXර 
පළාW සභාෙB ෙoක�වරයා ෙහෝ පළාW පාලන ෙකොමසාCසව්රයා එම 
දැD�Rම sයාWමක Kdම පැහැර හැර ඇ- බවW; 

 (iv) ක�� එෙසේ -nයR, ඉ �න KXපයකට පU පළාW පාලන 
ෙකොමසාCසව්රයා පාෙ+�ය  සභා ෙoක�වCයට බලපෑ� ෙකොට 
සව්කැමැWෙත සථ්ාන මා�වන බවට කැමැWත ලබා ගW බවW; 

 එ�මා දෙනXද? 

(ආ) (i) පළාW පාලන ආයතනයක කාලය අවසව -ෙබන තWWවය� යටෙW එම 
පළාW පාලන ආයතනෙg ෙoක�වරයාව �
ක =ම	ශනයK ෙතොරව 
සථ්ාන මා� Kdම� කළ හැKද; 

  (ii) ඉහත අ (iii) සඳහ පැහැර හැdම Jl කර ෙනොමැ- න�, ඒ බව ඔ�i කළ 
හැKද; 



( 5 ) 

 

 (iii) ෙමම J+,ය ස�බධෙය පd�ෂණය� පවWවෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1141/’16 

ග� එ�. එ�. එ�. සoමා මහතා,— සව්ෙ+ශ කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලiව �ස�්�කෙg, ඒරා�	පW� පාෙ+�ය ෙoක� ෙකො�ඨාසය 
�X�වන ලද �නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ ස�බධෙය �}W කරන ලද ගැස� පතෙg �ටපත� සභාගත 
කරෙද; 

 (iii) එම පාෙ+�ය ෙoක� ෙකො�ඨාසය ම� ආවරණය වන ස��	ණ F5 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එX ගාම �ලධාC වස� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම �ලධාC වස�වල �ල අංක හා නාමය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) එම පාෙ+�ය ෙoක� ෙකො�ඨාසය �X�Oෙ�R �ල වශෙය 8මා �	ණය 
Kdම� JlO -ෙfද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳව =සත්ර කවෙ	ද; 

යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) (i) එ� පාෙ+�ය ෙoක� කා	යාලය යටෙW ඇ- ගාම �ලධාC වස� අතC 
KJය� වසමක/වස�වල පCපාලන කට`� ෙහෝ ෙමෙහයO� ෙවනW 
පාෙ+�ය ෙoක� කා	යාල ම� JlකරD ලබෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම ගාම �ලධාC වස�වල නාමය, �ල අංක ඇ�� =සත්ර ඉ�CපW 
කරෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනXද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1165/’16 

ග� මXදානද අ Wගමෙ� මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා-ක ප-පW- හා 
ආ	xක කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ජනතා =��- ෙපර�ෙz Xටi නායකෙය} m ෙරෝහණ =ෙ�Oර මහතාට 
අයWව -¡, පUව රජයට පවරා ගW උලපෙ �Xw �වෙසේ ජා-ක ත�ණ 
ෙසේවා සභාව ම� වෘW¢ය i£� මධ6සථ්ානය� පවWවාෙගන යන බවW; 

 (ii)  ෙමම ආයතනෙg දැනට JU 500ක පමණ සංඛ6ාව� ඉෙගන ගනා බවW;  

 (iii) එය �`� තWWවයක පව-න බවW; 

 එ�මා ��ගෙනXද? 

(ආ) (i) ෙමම ආයතනය ආර�භ කළ �න Jට ෙ� ද�වා JU 5000කට වැ¤ 
සංඛ6ාව� වෘW¢ය i£�ව ලබා �ටව ෙගොස ්ඇ- බවW; 

 (ii) එෙසේ -nයR ෙමම ආයතනය උලපෙ පෙ+ශෙය ඉවW කර ෙවනW 
පෙ+ශයකට ¥ෙගන යාමට ජා-ක ත�ණ ෙසේවා සභාව කට`� කර ඇ- 
බවW; 

එ�මා  දෙනXද? 



( 6 ) 

 

(ඇ) උලපෙ පෙ+ශෙg �`� තWWවයK පවWවාෙගන යD ලබන ෙමම ආයතනය 
ෙවනW පෙ+ශයකට ෙගන යාමට ෙහේ� කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනXද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1206/’16 

ග� ප+ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා-ක ප-පW- හා 
ආ	xක කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) L.T.T.E. තසත්වාR =J 1983 ව	ෂෙය පUව මඩකලiව �ස�්�කය �ළ 
ඝාතනය කරන ලද i+ගලය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ6ාව, එ� එ� ජන ව	ගය අDව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) එෙලස ඝාතනයට ල� m,  

 (i) එ� එ� ෙ+ශපාලන ප�ෂයX නායකය ෙහෝ සාමා�කය සංඛ6ාව; 

 (ii) එ� එ� ආග�වලට අයW ආග5ක නායකය ෙහෝ ආග5ක ජන ෙකොටස ් 
සංඛ6ාව; 

 (iii) රාජ6 �ලධාC සංඛ6ාව; 

ෙකොපමණද යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ඉහත (අ) සහ (ආ) =මසා ඇ- ක�� ස�බධෙය �	ණ වා	තාව� ඉ�CපW 
කරෙද යන තවlරටW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1277/’16 

ග� කංචන =ෙ�ෙසේකර මහතා,— �වර හා ජලජ ස�පW සංව	ධන අමාත6�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) a ලාං�ය ජා-ක ආ	xකය ෙමම, ල� ජනතාවද එකෙසේ ෙපෝෂණය Kdම 
සඳහා කැපO Jwන ලාං�ය �වර පජාව, තම ක	මාතය පවWවාෙගන යD 
ලබෙ ඉමහW m බාධාව මධ6ෙg බවW; 

 (ii)  ඔ� අW=�නා අෙක=ධ tඩාවට අමතරව, සාගර ස�පW ෙකොoලකD 
ලබන =ෙ+ªකයෙ� අඩWෙW�ට�වලට �£ණ පෑමට ද JlO ඇ- බවW; 

එ�මා දෙනXද?  

(ආ) (i) ජාත6තර සාගර 8මාව උoලංඝනය Kdම ෙහේ�ෙව =ෙ+ශ රාජ6යX R 
අWඅඩං�වට පW m a ලාං�ය �වරය හා යාතා සංඛ6ාව, ෙව ෙව  
වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) දැනට අWඅඩං�ෙB පU වන a  ලාං�ය �වරය සංඛ6ාව, අWඅඩං�ෙB 
පUවන රාජ6ය අDව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iii) a ලාං�ය ස�ද 8මාව උoලංඝනය Kdම ෙහේ�ෙව ෙමරට අWඅඩං�ෙවX 
පUවන =ෙ+ªක �වරය සංඛ6ාව,  ඔ� අයW රට අDව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) =ෙ+ශ රාජ6යX අWඅඩං�ෙB පUවන a ලාං�ය �වරය �දා ගැ�ම සඳහා 
ෙගන ඇ- �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1278/’16 

ග� න
 බzඩාර ජයමහ මහතා,— ක	මාත හා වාbජ කට`� අමාත6�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.10.01 �නට අධ6ාපන ෙසේවා �`�තයෙ� ස�පකාර සකU�ව� හා 
ණය ෙදන ස5-ය ස�ව පව-න ස��	ණ �දo පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.06.11 වන=ට එම ස5-ය ස�ව -E සx්ර තැප� පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙ� වන=ට ඉහත � ස5-ෙය ණය අයl�කර ඇ- i+ගලය සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iv) එම ණය අයl�ක�ව අතC, ණය අDමත m න�W, ෙමෙත� ණය �දo 
�දා හැර ෙනොමැ- සාමා�කය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ණය අයl�ක�වට ෙග=ය `�ව ඇ- ණය �දoවල එක�ව 
ෙකොපමණද; 

 (vi) එ� ණය අයl�ක�ව ෙවත ණය �දo �දා හැdම පමාද Oමට ෙහේ�ව 
කවෙ	ද; 

   (vii) ඉහත � ස5-ය තම සාමා�කය ෙවත �J ෙලස ණය �දo �දා හැdමට 
 ෙනොහැK තWWවයකට පWO ඇ- බව දෙද; 

 (viii) එෙසේ න�, එම ස5-ෙg �ල6 පාලනය =,මW Kdම සඳහා ඉ�Cෙg R ගD 
ලබන sයාමා	ග  කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 
 

2017 ෙපබරවා  මස 22 වැ" බදාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
534/’16 

ග� *+,ක ප-රණ මහතා,— කෘ{ක	ම අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (2) 

(අ) (i) ව	ෂ 2015 වන=ට a ලංකාෙB කB� වගා කරD ලැE F5 ප >මාණය 
ෙකොපමණද;   

 (ii) 2010 Jට 2015 ද�වා වසර පහ �ළ කB� �ෂප්ාදනය, ව	ෂය අDව ෙව 
ෙව වශෙය Kෙලෝග >ෑ� ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය =J ෙගොOෙග සෘQවම කB� 5ලR ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, පUVය වසර පහ �ළ රජය =J 5ලR ගW කB� ප >මාණය 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනXද? 

 (ආ) (i) කB� �ෂප්ාදනය ඉහළ නැංOමට �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) (i) ෙ� වන=ට ශ > ීලංකාවට  කB� ආනයනය කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, පUVය වසර පහ �ළ ආනයනය කළ කB� ප >මාණය, ව	ෂය අDව  
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ශ > ීලංකාව කB� අපනයනය කරෙද; 
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 (iv) එෙසේ න�, පUVය වසර පහ �ළ අපනයනය කළ කB� ප >මාණය, ව	ෂය අDව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

921/’16 

ග� (ෛවද6) න
ද ජය-ස්ස මහතා,— �වාස හා ඉ�Kd� අමාත6�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) 2011 ජනවාC Jට 2015 ජනවාC ද�වා කාලය �ළ �වාස හා ඉ�Kd� 
අමාත6ාංශෙg JlO ඇ- වංචා, ¬ෂණ සහ රාජ6 ෙ+පළ අවභා=තය 
ස�බධෙය අමාත6ාංශ ම�ටෙම පd�ෂණ පවWවD ලබෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම එ� එ� පd�ෂණෙg පග-ය කවෙ	ද;  

 (iii) එම වංචා හා ¬ෂණ ස�බධෙය අමාත6ාංශ �ලධාC ස�බධ බවට 
හනාෙගන -ෙfද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඔ� ස�බධෙය ගD ලැE =නය sයාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

962/’16 

ග� nමo රWනායක මහතා,— උසස ් අධ6ාපන හා මහාමා	ග අමාත6�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) රජරට =ශව්=ද6ාලෙg දැනට sයාWමක tඨ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එX sයාWමක ෙදපා	තෙ�� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එ� එ� tඨවල හා ෙදපා	තෙ��වල Jwය `� සx්ර ආචා	ය මzඩලය 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) සx්ර ආචා	ය මzඩලෙg iර�පාj -ෙfද; 

 (v ) එෙසේ න�, iර�පාj සංඛ6ාව, එ� එ� tඨය සහ ෙදපා	තෙ��ව අDව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

991/’16 

ග� උදය පභාW ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා-ක ප-පW- හා ආ	xක 
කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) පාෙ+�ය සංව	ධන ක5� සභාප-වරය ෙහෝ සම සභාප-වරය ෙලස 
පා	
ෙ�� ම�වරය ෙනොවන i+ගලය පW කර -ෙfද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඔ�ෙ� න� සහ ඔ� සභාප-Wවය දරන පාෙ+�ය සංව	ධන 
ක5� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම සභාප-වරය ස� බලතල කවෙ	ද; 

 (iv)  එම i+ගලය එ� තන��වලට පW Kdෙ� පදනම කවෙ	ද; 

 (v)  එම i+ගලයෙ� ඉහළම අධ6ාපන ෙහෝ වෘW¢ය UlUක� ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 
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 (vi) එ� සභාප-වරයට/සම සභාප-වරයට ලබා ෙදන වැ��, Rමනා සහ 
ෙවනW පහUක� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1037/’16 

ග� ඉ�ක අD�+ධ ෙහේරW මහතා,— =ෙ+ශ ¥Kයා අමාත6�5යෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) සංකමbක ස�පW මධ6සථ්ාන සථ්ා�ත Kdම සඳහා 2016 අයවැෙය 
අමාත6ාංශයට ෙව කරන ලද ��යo 5
යන 400 ක �ද
 ෙ� වන=ට 
ඉ�කර ඇ-  මධ6සථ්ාන සංඛ6ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම මධ6සථ්ාන ඉ�කර ඇ- �ස�්�ක සහ සථ්ාන ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද;  

 (iii) ෙමම මධ6සථ්ානවලට ලබාR ඇ- ස�පW කවෙ	ද; 

 (iv) එම මධ6සථ්ානවල ආර�භ කර ඇ- i£� වැඩසටහ සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද;  

 (v) ඒවා® ෙසේවය සපයා ඇ- සංඛ6ාව ෙකොපමණද;  

යන එ�5ය ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) ෙමම ව6ාපෘ-ය ෙහේ�ෙව =ෙ+ශ ¥Kයා සඳහා ෙයො�වන i+ගලයෙ� 
�ණාWමකභාවය වැ¤ m ආකාරය කවෙ	ද;  

 (ii) ෙමම ව6ාපෘ-ය ම� අෙ��{ත ඉල�ක සiරා -ෙfද;  

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, එය ට ෙහේ� කවෙ	ද;  

යන එ�5ය සඳහ කරෙනXද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1062/’16 

ග� ඩ�ලස් ෙ+වානද මහතා,— පා	
ෙ�� ප-සංස්කරණ හා ජනමාධ6 
අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) උ�ෙ	 `+ධය ෙහේ�ෙව tඩාවට පW මාධ6ෙBR Jwන බවW; 

 (ii) ජනමාධ6 අමාත6ාංශය =J ඔ�ට ��යo ල�ෂ 10� වwනා �වාස 
ලබාෙදන බවට දැD�R ඇ- බවW; 

 (iii) ඒ අDව, උ�ෙ	 මාධ6ෙBR -ෙදෙන� ෙතෝරාෙගන ඔ�ට �වාස ලබා 
Rෙ� වග�ම මාධ6 ආයතන �න� =J භාරෙගන ඇ- බවW;  

එ�මා දෙනXද? 

(ආ) (i) ඉහත වැඩසටහෙ වWම තWWවය කවෙ	ද; 

 (ii) \ට අමතරව `+ධය �සා tඩාවට පW මාධ6ෙBRට �වාස ලබා �ය හැK 
ෙවනW සැලU� -ෙfද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

   1097/’16 
ග� අෙශෝක �යත මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) iWතලම �ස�්�කය �ළ �Xw; 

 (i) ජා-ක පාසo සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 
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 (ii) එ� එ� ජා-ක පාසෙo නම කවෙ	ද; 

 (iii) එ� එ� ජා-ක පාසෙo ඉෙගDම ලබන ªෂ6 සංඛ6ාව, ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එ� එ� ජා-ක පාසෙo ෙසේවය කරන ��ව� සංඛ6ාව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) එම පාසo අතC තා�ෂbක =ද6ාගාර සහ භාෂා =ද6ාගාර ආR පහUක� 
ඇ- පාසo සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) එම පාසoවල �� iර�පාj පව¢ද; 

 (vii) එෙසේ න�, ඒ කවර =ෂයය සඳහාද; 

 (viii) එම �� iර�පාj �රOමට ගනා �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1106/’16 

ග� ඉ. චාoස් �	මලනාද මහතා,— නගර සැලU� හා ජල ස�පාදන 
අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ජා-ක ජල ස�පාදන හා ජලපවහන මzඩලෙg මනාරම කා	යාලෙg 
පැව- තන�� iර�පාj සඳහා තාවකා
ක සහ අ�ය� පදනම මත 
ෙසේවකය 09 ෙදෙන} බඳවාෙගන ඇ- බවW; 

 (ii) එම i+ගලය අ��l 06කට වඩා වැ¤ කාලය� අ�ය� පදනම මත ෙසේවය 
කර5 Jwන බවW; 

 (iii) ෙමම අ�ය� ෙසේවකයෙ� තන�� සx්ර ෙනොකර, පUVය මස Jට  ෙවනW 
�ස�්�කවලට අයW i+ගලය 06 ෙදෙන}ට සx්ර පWO� ලබාR ෙමම 
කා	යාලයට අD`�ත කර ඇ- බවW; 

එ�මා දෙනXද? 

(ආ) අ��l 06කට වැ¤ අ�ය� ෙසේවා කාලය� සXත ෙසේවකයෙ� ෙසේවය සx්ර Kdමට 
කට`� කරෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1142/’16 

ග� එ�. එ�. එ�. සoමා මහතා,— ස්වෙ+ශ කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලiව �ස�්�කෙg, ෙකෝරෙoපW�, ද}ණ Kරා පාෙ+�ය ෙoක� 
ෙකො�ඨාසය �X�වන ලද �නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ ස�බධෙය �}W කරන ලද ගැස� පතෙg �ටපත� සභාගත 
කරෙද; 

 (iii) එම පාෙ+�ය ෙoක� ෙකො�ඨාසය ම� ආවරණය වන ස��	ණ F5 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එX ගාම �ලධාC වස� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

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

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) එම පාෙ+�ය ෙoක� ෙකො�ඨාසය �X�Oෙ�R �ල වශෙය 8මා �	ණය 
Kdම� JlO -ෙfද; 
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 (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳව =සත්ර කවෙ	ද; 

යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) (i) එ� පාෙ+�ය ෙoක� කා	යාලය යටෙW ඇ- ගාම �ලධාC වස� අතC 
KJය� වසමක/වස�වල පCපාලන කට`� ෙහෝ ෙමෙහයO� ෙවනW 
පාෙ+�ය ෙoක� කා	යාල ම� JlකරD ලබෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම ගාම �ලධාC වස�වල නාමය, �ල අංකය ඇ�� =සත්ර 
ඉ�CපW කරෙද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනXද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1166/’16 

ග� මXදානද අ Wගමෙ� මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා-ක ප-පW- හා 
ආ	xක කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) නාවල�wය මැ-වරණ බලපෙ+ශයට අයW, ඇWගාල පෙ+ශෙg, රාජ6 දැව 
සංසථ්ාවට අයW සහකාර පාෙ+�ය කළමනාකරණ කා	යාලය�, ඉ��හල� 
හා දැව ගබඩාව� පවWවාෙගන යන බවW; 

 (ii)  �ත6ාD¯ලව ලබා ගW ඉඩමක, ඉතා ලාභදා° ෙලස ෙමම ආයතනය 
පවWවාෙගන යන බවW; ෙසේවකය 35 ෙදෙන} පමණ එX ෙසේවය කරන 
බවW සහ එම� පෙ+ශයට =ශාල ෙසේවාව� Jlවන බවW ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) රාජ6 දැව සංසථ්ාෙB ඉහළ බලධාCය}ෙ� බලපෑම මත එම ආයතනය }zඩසාෙo 
පෙ+ශයට ¥ෙගන යාමට කට`� කරෙද යනW එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1207/’16 

ග� ප+ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා-ක ප-පW- හා 
ආ	xක කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) L.T.T.E. තසත්වාR =J 1983 ව	ෂෙය පUව වB�යාව �ස�්�කය �ළ 
ඝාතනය කරන ලද i+ගලය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ6ාව, එ� එ� ජන ව	ගය අDව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) එෙලස ඝාතනයට ල� m,  

 (i) එ� එ� ෙ+ශපාලන ප�ෂයX නායකය ෙහෝ සාමා�කය සංඛ6ාව; 

 (ii)  එ� එ� ආග�වලට අයW ආග5ක නායකය ෙහෝ ආග5ක ජන ෙකොටස ් 
සංඛ6ාව; 

 (iii)  රාජ6 �ලධාC සංඛ6ාව; 

  ෙකොපමණද යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ඉහත (අ) සහ (ආ) =මසා ඇ- ක�� ස�බධෙය �	ණ වා	තාව� ඉ�CපW 
කරෙද යන තවlරටW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

 (ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1279/’16 

ග� ඩලස ්අලහ�ෙප�ම මහතා,— ඉඩ� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) තමාෙ� ප�ං�ය සඳහා ෙහෝ වගාව සඳහා ෙහෝ ව6ාපාCක කට`� සඳහා 
ෙහෝ පෙBbගත ඉඩ� ෙනොමැ- ජනතාව රජයට අයW ඉඩ� තම පCහරණය 
�bස අනවසරෙය උපෙයෝ� කර ගනා බවW; 

 (ii) කාලයාෙ� ඇවෑෙම එෙසේ අනවසරෙය ±�- =²D ලබන ඉඩ�, රජෙg 
අ®-ෙය බැහැර ෙකොට, �යමාD¯ලව පවරාRෙ� ��ෙවත� සෑම රජය� 
=Jම පවWවාෙගන ආ බවW; 

එ�මා දෙනXද?  

(ආ) (i) ඒ අDව, ව	ෂ 2013 Jට ෙ� ද�වා මාතර �ස�්�කය �ළ ෙබදා R ඇ- ඔ�i, 
Rමනාපත, X5ක�පත ෙහෝ බලපත සංඛ6ාව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii)  ඉහත (i) X සඳහ සංඛ6ාව, මාතර �ස�්�කෙg පාෙ+�ය ෙoක� 
ෙකො�ඨාස ම�ට5 ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iii) මාතර �ස�්�කෙg රජෙg ඉඩ� අනවසරෙය ±�- =²න එෙහW, KJl 
�ත6ාD¯ල ෙoඛනය� අX5 i+ගලය සංඛ6ාව, පාෙ+�ය ෙoක� 
ෙකො�ඨාසය අDව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv)  ඉහත (iii) X සඳහ i+ගලය ෙවත Rමනා පතය� ෙහෝ අවම වශෙය 
බලපතය� ෙහෝ ලබාRමට �යවර ගෙද;   

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1319/’16 

ග� වාUෙ+ව නානාය�කාර මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා-ක ප-පW- හා ආ	xක 
කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) පUVය �නවල ඇ-m ජල ගැ³�/නාය යා� ආR =පW ෙහේ�ෙව =පතට පWm 
ප�o සඳහා ෙමෙත� එ� ප�ලකට ලැ¡ ඇWෙW �. 10,000/- පමණ� 
බවW;  

 (ii) එම =පW �සා හා�යට පWm ෙ+පළ හා �වාස සඳහා රජය ලබාRමට 
ෙපොෙරොl m සහන එන�, බj භාzඩ සඳහා �දo සහ �වාස ඉ�කර 
 ගැ�ම සඳහා =කoප ඉඩ� =පතට පW වැJයට ෙ� වනෙත� ලැ¡ 
ෙනොමැ- බවW; 

 (iii) එෙමම,  =පතට පW රජෙg ෙසේවකයට මාස �නක වැ��, ෙපො³ රXත 
ණය �දල� වශෙය ලබාෙදන බව පැවUවද, එම ණය �දo ෙ� ද�වා 
ඔ�ට ලැ¡ ෙනොමැ- බවW; 

 එ�මා දෙනXද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ) (iii) X සඳහ ණය �දල රජෙg ෙසේවකයට ලබා ෙදෙද; එෙසේ 
න�, එම �දල ලබා ෙදන �නය කවෙ	ද; 

 (ii) =පතට පWm ප�o සඳහා ලබා�ය `� ඉ-C �දo හා �වාස ඉ�කර ගැ�ම 
සඳහා ඉඩ� හා ආධාර ලබාෙදන �නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1340/’16 

ග� අ�W මාන�ෙප�ම මහතා,— ඉඩ� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලiව �ස�්�කෙg, ෙනCය�මjව පෙ+ශෙg, 6 ක�ව, පෙඩ�කාj, 
උ���ය පෙ+ශෙg �Xw අ�කර 30ක වපසCෙය `� }´� ඉඩම 99 
අ��l බl කමය යටෙW රජය =J 1956.09.30 වැ� �න එවකට 
මඩකලiෙB පසල පාර, අංක 34 යන සථ්ානෙg ප�ං�ව Jw ධ	මදාස 
ෙතනෙහේවා මහතාට ලබාR -E බවW; 

 (ii) තසත්වාR `+ධය ෙහේ�ෙව ව	ෂ 1987 R පමණ ධ	මදාස ෙතනෙහේවා 
මහතාට සහ ප�ෙo සාමා�කයට එම පෙ+ශෙය ඉවWOමට Jl m බවW; 

 (iii) ඉහත � }´� ඉඩමට අදාළව, 99 අ��l බ+ද තවlරටW වලං�ව පව-න 
බවW; 

 (iv) එම }´� ඉඩම දැනට මඩකලiව, ෙo� ෙරෝµ  2, අංක 66 දරන � වෙසේ 
ප�ං� කද®යා ෙයෝගෙවo නමැ- අය =J �- =ෙරෝ�ව සහ 
බලහWකාරෙය ±�- =²න බවW; 

 එ�මා දෙනXද? 

(ආ) (i) ඉහත � }´� ඉඩම �- =ෙරෝ�ව ±�- =²න තැනැWතා ෙනරපා දමා 
�ත6ාD¯ලව එ� ඉඩෙ� ±�-ය දැdමට අ®-ය ඇ-, ෙ� වන=ට 5යෙගොස් 
Jwන ධ	මදාස ෙතනෙහේවා මහතාෙ� උ�මක�ව ෙවත එX සතකය 
ලබා Rමට �යවර ගෙද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, එයට ෙහේ�  කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1341/’16 

ග� ෙහේෂා =තානෙ� මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග අමාත6�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) රWනiර �ස�්�කෙg, ඇ¶
�wය-ෙමොරකැwය පධාන මා	ගය =ශාල �Cස� 
ෛද�කව භා=තා කරD ලබන මා	ගය� බවW; 

 (ii) එම මා	ගෙයX ෙකොටස� ෙ� වන�� KJ ප-සංසක්රණයකට ල� කර 
ෙනොමැ- බවW; 

 (iii) එබැ=, එම මා	ගය ෛද�කව පCහරණය කරන =ශාල �Cස� �ර��වම 
tඩාවට පWවන බවW;  

එ�මා දෙනXද? 

(ආ) (i) ෙමම මා	ගය සංව	ධනය Kdමට �දo ෙව කර -ෙfද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එX වැඩ ආර�භ Kdමට �ය5ත �නය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2017 ෙපබරවා  මස 23 වැ" 3හස්ප4�දා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
680/’16 

ග� *+,ක ප-රණ මහතා,— පාථ5ක ක	මාත අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂය �ළ a ලංකාවට ආනයනය කළ ·l� හා මාl� පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) a ලංකාවට ·l� හා මාl� ආනයනය කරන පධාන රටවo කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනXද? 

(ආ) (i) a ලංකාව �ළ ·l� හා මාl� වගා කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එය a ලංකාෙB අවශ6තාවෙය ෙකොපමණ ප-ශතය�ද; 

 (iii) ·l� හා මාl� වගා ෙනොකරෙ න�, ඒ මද; 

 (iv) a ලංකාව �ළ ·l� හා මාl� වගාව ව6ා�ත Kdමට රජය ගනා �යවර 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

922/’16 

ග� (ෛවද6) න
ද ජය-සස් මහතා,— �දo අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාෙW �ෙෂේත �ලධාCට �දo තැපW කළ පU �}W කරන බවට 
ෙපොෙරොl m ය��පැ� ලබාRමට යැ® පවස5 2015.11.14 සහ 2015.11.21 
�න ෙදෙ�ම කැඳO� කළ බවW; 

 (ii) එෙලස කැඳO� කළද, ය��පැ� ලබා ෙනොl බවW;  

 එ�මා දෙනXද? 

(ආ) (i) වයඹ පළාෙW �ෙෂේත �ලධාCට ය��පැ� ලබා Rමට කට`� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

963/’16 

ග� nමo රWනායක මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග අමාත6�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසෞද	ය =ශව්=ද6ාලෙg දැනට sයාWමක tඨ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එX sයාWමක ෙදපා	තෙ�� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එ� එ� tඨවල හා ෙදපා	තෙ��වල Jwය `� සx්ර ආචා	ය මzඩලය 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) සx්ර ආචා	ය මzඩලෙg iර�පාj -ෙfද; 

 (v ) එෙසේ න�, iර�පාj සංඛ6ාව, එ� එ� tඨය සහ ෙදපා	තෙ��ව අDව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 



( 15 ) 

 

992/’16 

ග� උදය පභාW ග�ම�ල මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ)  (i) a ලංකා අධ6ාපන පCපාලන ෙසේවෙg �ලධාC, ස�පW ෙBරෙගොඩ මහතා, 
ගාoල C�මµ =lහෙo =lහoප- ෙලස පW කර -ෙfද; 

 (ii)  ඔ£ ෙමොර�ව, ෙBoස ්}මර =ද6ාලෙg =lහoප- ෙලස කට`� කළ සමෙg 
R �දo වංචාව� Jl Kdම ස�බධෙය පවWවD ලැE =ම	ශන කට`� 
අවස m �නය කවෙ	ද; 

 (iii)  එෙසේ න�, එම =ම	ශනෙg �ගමන සහ �	ෙ+ශ කවෙ	ද; 

 (iv) ඔ£ට එෙරXව අoලස ් ෙහෝ ¬ෂණ ෙචෝදනා =ම	ශන ෙකො5ෂ සභාව Jl 
කරන =ම	ශනය අවස O -ෙfද; 

 (v) එෙසේ න�, එX �ගමන සහ �	ෙ+ශ කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1038/’16 

ග� ඉ�ක අD�+ධ ෙහේරW මහතා,— පාථ5ක ක	මාත අමාත6�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2014ට ෙපර }�l, ග�5Cස,් iව�, කරා*නැw,  *ලW සහ ෙකොෙකෝවා 
යන ෙභෝගවල අපනයනයට සාෙ��ෂව, ව	ෂ 2015 හා 2016 �ළ අපනයනය 
වැ¤ O -ෙfද;  

 (ii) එෙසේ න�, ඉහත එ� එ� ෙභෝගෙයX අපනයනය වැ¤ O ඇ-  ප-ශතය ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ)  (i) නව වගා වැඩසටහන යටෙW ෙමම ව	ෂ �ළ වගා කට`� වැ¤ කර ඇ- 
ෙහ�ටයා	 පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii)  සථ්ා�ත කර ඇ- සැකU� මධ6සථ්ාන සංඛ6ාව ෙකොපමණද;  

 (iii)  Jl කර ඇ- යත උපකරණ ෙබදා R� සංඛ6ාව ෙකොපමණද;  

 (iv)  ආර�භ කර ඇ- කාබ�ක ග�මාන හා }�බj උද6ාන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත කට`� sයාWමක O ෙනොමැ- න�, 2016 අයවැෙය ෙව කරන ලද 
��යo 5
යන 500 ක �දල භා=තා කර ඇ- කාරණය කවෙ	ද;  

 යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද?   

(ඇ)  (i)  ග�පහ �ස�්�කය �ළ sයාWමක කරන ලද U� අපනයන ෙභෝග පව	ධන 
වැඩසටහ කවෙ	ද;  

  (ii)  ඒ ෙහේ�ෙව ඵලදාව වැ¤ O ඇ- පමාණය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනXද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1143/’16 

ග� එ�. එ�. එ�. සoමා මහතා,— සව්ෙ+ශ කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලiව �ස�්�කෙg, ෙකෝරෙoපW�, උ�� වාකෙ	 පාෙ+�ය ෙoක� 
ෙකො�ඨාසය �X�වන ලද �නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ ස�බධෙය �}W කරන ලද ගැස� පතෙg �ටපත� සභාගත 
කරෙද; 



( 16 ) 

 

 (iii) එම පාෙ+�ය ෙoක� ෙකො�ඨාසය ම� ආවරණය වන ස��	ණ F5 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එX ගාම �ලධාC වස� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම �ලධාC වස�වල �ල අංක හා නාමය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) එම පාෙ+�ය ෙoක� ෙකො�ඨාසය �X�Oෙ�R �ල වශෙය 8මා �	ණය 
Kdම� JlO -ෙfද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳව =සත්ර කවෙ	ද; 

යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) (i) එ� පාෙ+�ය ෙoක� කා	යාලය යටෙW ඇ- ගාම �ලධාC වස� අතC 
KJය� වසමක/වස�වල පCපාලන කට`� ෙහෝ ෙමෙහයO� ෙවනW 
පාෙ+�ය ෙoක� කා	යාල ම� JlකරD ලබෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම ගාම �ලධාC වස�වල නාමය, �ල අංක ඇ�� =සත්ර ඉ�CපW 
කරෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනXද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1157/’16 

ග� අෙශෝක �යත මහතා,— පළාW සභා හා පළාW පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාW පCසර අ,කාCය �X�වන ලද �නය කවෙ	ද; 

 (ii) ෙ� ද�වා වයඹ පළාW පCසර අ,කාCය =J අDමත කරන ලද සංව	ධන 
ව6ාපෘ- කවෙ	ද; 

 (iii) ආර�භක ව	ෂෙg Jට අද ද�වා එX ෙසේවෙg �`� පධාන �ලධාC හා 
අෙන}W �ලධාCෙ� තන�� කවෙ	ද; 

 (iv) පෙ+ශෙg ==ධ පාCසCක සං=ධාන ෙමම පCසර අ,කාCෙg කට`�වලට 
එෙරXව sයාකරන බව දෙද; 

 (v) එෙසේ න�, වයඹ පළාW පCසර අ,කාCෙg කට`� ��බඳව =,මW 
පd�ෂණය� Jlකර අදාළ �ලධාCට එෙරXව කට`� Kdමට �යවර 
ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1208/’16 

ග� ප+ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා-ක ප-පW- හා 
ආ	ºක කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) L.T.T.E. තසත්වාR =J 1983 ව	ෂෙය පUව අ�පාර �ස�්�කය �ළ 
ඝාතනය කරන ලද i+ගලය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ6ාව, එ� එ� ජන ව	ගය අDව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) එෙලස ඝාතනයට ල� m,  

 (i) එ� එ� ෙ+ශපාලන ප�ෂයX නායකය ෙහෝ සාමා�කය සංඛ6ාව; 

 



( 17 ) 

 

 (ii)  එ� එ� ආග�වලට අයW ආග5ක නායකය ෙහෝ ආග5ක ජන ෙකොටස ් 
සංඛ6ාව; 

 (iii)  රාජ6 �ලධාC සංඛ6ාව; 

  ෙකොපමණද යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ඉහත (අ) සහ (ආ) =මසා ඇ- ක�� ස�බධෙය �	ණ වා	තාව� ඉ�CපW 
කරෙද යන තවlරටW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1281/’16 

ග� ඩලස ්අලහ�ෙප�ම මහතා,— කෘ{ක	ම අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) කෘ{ක	ම අමාත6ාංශයට අයW, පශච්ාW අසව්ැන ��බඳ තා�ෂණ 
ආයතනෙg, �ෙෂේත කා	යාලය�, මාතර කැකණlර, ෙගො=ජන ෙ�දෙg 
සථ්ා�ත කර -E බවW; 

 (ii)  2016.10.12 �න Jට sයාWමක වන පC�, ඉහත � �ෙෂේත කා	යාලය වසා 
දමා ඇ- බවW;  

 (iii) ඊට සමාතරව, ගාoල �ෙෂේත කා	යාලයද වසා දමා ඇ- බවW; 

එ�මා දෙනXද? 

(ආ) (i) පU අසව්D තා�ෂණය වඩාW පච
ත කළ `� තWWවයක -nයR, පව-න 
යwතල පහUක�ද ෙ� ආකාරයට ක�පාlවට ල� Kdෙම ෙගො= ජනතාව 
අපහUවට පW වන බව ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, දැනට වසා දමා ඇ- �ෙෂේත කා	යාල වහාම =වෘතකර ෙගො= 
ජනතාවට අවශ6 සහාය ලබා Rමට �යවර ගෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1342/’16 

ග� ෙහේෂා =තානෙ� මහතා,— ක	මාත හා වාbජ කට`� අමාත6�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ඇ¶
�wය ජා-ක කඩදාJ ක�හල ෙ� වන=ට වසා දමා ඇ- බවW; 

 (ii) පUVය පාලන කාලය �ළ එම ආයතනය ස� ස�පW සහ ෙ+පළ ==ධ 
i+ගලය =J ෙසොරා ෙගන ෙගොස ්ඇ- බවW; 

 (iii) එ® එම ආයතනය ස��	ණෙයම =නාශ O ෙගොස ්ඇ- බවW;  

 (iv) එX ¥KයාෙB �`� m සහ ඒ �� වක ෙලස ආදාය� ඉප¼ =ශාල �Cස� 
ෙ� ෙහේ�ෙව ආ	xක හා මානJක tඩාවට ල�O Jwන බවW; 

එ�මා දෙනXද? 

(ආ) (i) එම ආයතනය =නාශ Oම ��බඳ =,මW =ම	ශනය� Jl කර -ෙfද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම� අනාවරණය කර ගW  ෙතොර�� කවෙ	ද; 

 (iii) එම ෙතොර�� මත හනාගW සැකක�ව සඳහා �-ය sයාWමක කර 
-ෙfද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 



( 18 ) 

 

1347/’16 

ග� ල� ජයව	ධන මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) “ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහන සඳහා ෙතෝරාෙගන ඇ- උjDවර 
මැ-වරණ ෙකො�ඨාසෙg පාසo සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) X සඳහ පාසo කවෙ	ද;  

 (iii) ෙ� වන=ට එම පාසo අතC නව ෙගොඩනැV
 ඉ�Kdමට ෙයෝ�තව ඇ- 
පාසo කවෙ	ද; 

 (iv) එම පාසoවල ඉ�Kdමට ෙයෝ�ත  ෙගොඩනැV
 කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) “ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහන යටෙW ෙතෝරා ගW පාසo 
අතC ඉඩකඩ අවම තWWවෙg පව-න පාසo සඳහා  ෙගොඩනැV
 ඉ�Kdමට 
ෙයෝජනා O ෙනොමැ- බව දෙද; 

 (ii) ෙමම වැඩසටහන යටෙW ෙගොඩනැV
 පහUක� ඉතා අත6වශ6 පාසo සඳහා 
ෙගොඩනැV
 ලබාRමට කට`� ෙනොකර ඇWෙW මද; 

 (iii) එම පාසo සඳහාද ඉතා ඉ�මb ෙගොඩනැV
 පහUක� ලබාRමට �යවර 
ගෙද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම �නය කවෙ	ද; 

 යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1349/’16 

ග� ෙරෝXk }මාC =ෙ�රWන මහW5ය,— �iණතා සංව	ධන හා වෘW¢ය i£� 
අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) a ලංකාෙB පාසo ද�ව සාමාන6ෙය වෘW¢ය i£�O� සඳහා 
ෙයො�Oමට අෛධ	යමW වන බවW; 

 (ii) ව	තමානෙg a ලංකාෙB ශ5ක ෙවළඳෙපොල ඉo ම සiරා³ෙ�R ත�ණ 
පජාව ස� �iණතාවයෙ� ෙනොගැලtම� පව-න බවW; 

 (iii) ද�ව ==ධ }සලතාවය සඳහා i£� කර, නව වෘW¢ය මා	ගය කරා 
ෙයො� Kdෙ� දැ¤ අවශ6තාවය� පව-න බවW;  

 එ�මා ��ගෙනXද? 

(ආ) (i) පාථ5ක ම�ටෙ� Jට තෘ¢®ක ම�ටම ද�වා පාසo ද�වෙ� වෘW¢ය 
}සලතා ව	ධනය Kdමට �wවහල� ෙලස, අධ6ාපන අමාත6ාංශෙg 
සහෙයෝගයද ඇ-ව පාසo =ෂය මාලාෙවX ෙවනස� Kdමට අමාත6ාංශය 
�යවර ෙගන -ෙfද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

833/’16 

ග� *+,ක ප-රණ මහතා,— ජා-ක සහ¿වනය, සංවාද හා රාජ6 භාෂා 
අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (2) 

(අ) (i) ෙදමළ කතා කරන ජනතාවට Jංහල භාෂාව ඉගැOමටW, Jංහල කතා කරන 
ජනතාවට ෙදමළ භාෂාව ඉගැOමටW ක >යිාමා	ග ෙගන -ෙfද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ක >යිාමා	ග කවෙ	ද; 



( 19 ) 

 

 (iii) පාසo හැර Vය ¥Kයා =රXත �Cසට, රජෙg ෙසේවකයට හා ෙපෞ+ග
ක 
අංශෙg ෙසේවකයට ෙදමළ හා Jංහල භාෂාව ඉගැOමට �යවර ෙගන 
-ෙfද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) ෙමම ඉගැOෙ� කා	යය සඳහා ප >මාණවW ��ව� සංඛ6ාව� 
Jwෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ��ව� ෙතෝරා ගැ�ෙ� ක >මෙBදය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, ��ව� බඳවා ගැ�මට කට`� කරෙද; 

  යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) (i) Jංහල හා ෙදමළ භාෂා ඉගැOම සඳහා �දo ප >-පාදන ෙව කර -ෙfද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �දo ප >මාණය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

964/’16 

ග� nමo රWනායක මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග අමාත6�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) a ලංකා =වෘත =ශව්=ද6ාලෙg දැනට sයාWමක tඨ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එX sයාWමක ෙදපා	තෙ�� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එ� එ� tඨවල හා ෙදපා	තෙ��වල Jwය `� සx්ර ආචා	ය මzඩලය 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) සx්ර ආචා	ය මzඩලෙg iර�පාj -ෙfද; 

 (v ) එෙසේ න�, iර�පාj සංඛ6ාව, එ� එ� tඨය සහ ෙදපා	තෙ��ව අDව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1144/’16 

ග� එ�. එ�. එ�. සoමා මහතා,— ස්වෙ+ශ කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලiව �ස�්�කෙg, ෙකෝරෙoපW� පාෙ+�ය ෙoක� ෙකො�ඨාසය 
�X�වන ලද �නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ ස�බධෙය �}W කරන ලද ගැස� පතෙg �ටපත� සභාගත 
කරෙද; 

 (iii) එම පාෙ+�ය ෙoක� ෙකො�ඨාසය ම� ආවරණය වන ස��	ණ F5 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එX ගාම �ලධාC වස� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම �ලධාd වස�වල �ල අංක හා නාමය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) එම පාෙ+�ය ෙoක� ෙකො�ඨාසය �X�Oෙ�R �ල වශෙය 8මා �	ණය 
Kdම� JlO -ෙfද; 
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 (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳව =සත්ර කවෙ	ද; 

යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) (i) එ� පාෙ+�ය ෙoක� කා	යාලය යටෙW ඇ- ගාම �ලධාC වස� අතC 
KJය� වසමක/වස�වල පCපාලන කට`� ෙහෝ ෙමෙහයO� ෙවනW 
පාෙ+�ය ෙoක� කා	යාල ම� JlකරD ලබෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ගාම �ලධාC වස�වල නාමය, �ල අංක ඇ�� =සත්ර ඉ�CපW 
කරෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනXද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
 

 

2017 මා� මස 07 වැ" අඟහ1වාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
834/’16 

ග� *+,ක ප-රණ මහතා,— �-ය හා සාමය සහ ද�{ණ සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (2) 

(අ) (i) ගංජා, අn, මWෙප-, ඖෂධ Jර�, මදනෙමෝදක හා ඒ හා සමාන මWදව6 
සමාජය �ළ 8ඝ >ෙය ව6ා�තO ඇ- බවW; 

 (ii) ෙමම මWදව6 ෙවළඳාම පාසo �ළද ව6ා�තO ඇ- බවW; 

 (iii) පාසo JUද ෙ� සඳහා ඇfබැXOෙ� ප >වණතාව� පව-න බවW; 

එ�මා දෙනXද? 

(ආ) (i) උ�ත මWදව6යට අමතරව, පාසo ආශ >තිව භා=තාවන බවට වා	තා O ඇ- 
ෙවනW මWදව6 ව	ග කවෙ	ද; 

 (ii) 2014 හා 2015 යන ව	ෂයXR පාසo ආශ >තිව මWදව6 ෙවළඳා� කළ හා ඊට 
ස�බධ පාසo JU අWඅඩං�වට ගැ�� Jlකර -ෙfද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම සංඛ6ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම JUට එෙරXව ගW ක >යිාමා	ග කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) (i) පාසo �ළට මWදව6 ව6ා�තOම වැළැ�Oමට ෙගන ඇ- ෙවනW ක >යිාමා	ග 
කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ ස�බධව පU =පර� Kdම� Jlකරෙද;  

 (iii) එෙසේ න�, ඒවා කවෙ	ද; 

යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

929/’16 

ග� nමo රWනායක මහතා,— =ෙ+ශ කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (2) 

(අ) (i) a ලංකා =ෙ+ශ ¬ත මzඩල සඳහා පWO� ලැE රාජ6 තා�ක �ලධාCට 
ෙසේවා සහකාර තන�ර සඳහා a ලංකෙව i+ගලය ¥ෙගන යා හැK බව 
දෙද;    

 

 



( 21 ) 

 

 (ii)  2005.01.01 Jට 2015.01.01 ද�වා කාලය �ළ තානාප- කා	යාල සඳහා පW 
කළ �ලධාC හා ඔ� කැ�ව Vය ෙසේවා සහකාරවරයෙ� න�, �ව 
ගම බලපත අංක සහ 
�නය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) අදාළ රාජකාC අවස m පU �ලධාC හා ෙසේවා සහකාරවරය a ලංකාවට 
පැ5b �න සහ එ� එ� ෙසේවා සහකාරවරයාෙ� �ව ගම බලපW අවලං� 
වන �නය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iv) �ලධාC a ලංකාවට පැ5kෙ�R ඔ� සමඟ ෙනොපැ5b ෙසේවා 
සහකාරවරයෙ� න� කවෙ	ද; 

 (v) a ලංකාවට ෙනොපැ5b ෙසේවා සහකාරවරය ස�බධෙය =ෙ+ශ කට`� 
අමාත6ාංශය ගW �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

993/’16 

ග� උදය පභාW ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා-ක ප-පW- හා ආ	xක 
කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) a ලංකා =l
 සංෙ+ශ �යාමන ෙකො5ෂ සභාව =J “ද ෙ	¤ෙයෝ 
ෙසොස®w ඔෆ ්Ã ලංකා” ෙහවW a ලංකා ෙ	¤ෙයෝ සමාජය, ආÄ�ක �ව 
=l
 sයාක�වෙ� ජා-ක ආයතනය ෙලස ��ෙගන -ෙfද;  

 (ii) එෙසේ න�, එය ��ගW �නය කවෙ	ද; 

 (iii) එෙසේ ��ගැ�මට බලපෑ පදනම කවෙ	ද; 

 (iv) එෙසේ ��ගW බවට KJය� 
ය=oල� �}W කර -ෙfද; 

 (v) එෙසේ න�, එම 
ය=oල සභාගත කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1014/’16 

ග� (ෛවද6) න
ද ජය-සස් මහතා,— කෘ{ක	ම අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) කෘ{ක	ම අමාත6ාංශය සඳහා }³ පදනම මත අ - ෙගොඩනැVoල� ලබා 
ෙගන -ෙfද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම �නය කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙටඩ	 කැඳවD ලැ *ෙBද; 

 (iv) එෙසේ න�, ෙටඩරය සඳහා ඉ�CපW m i+ගලය සහ ඔ� ඉ�CපW කළ 
5ල ගණ ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) }³ පදනම මත ලබාගW ෙගොඩනැVoල සඳහා රජෙg ත�ෙසේ�ව; 
අ®-ක�ෙ� නම හා 
�නය; මාJක }
ය සහ ෙගm අW-කාර� �දල 
කවෙ	ද; 

 (vi) එම ෙගොඩනැVoල සඳහා අ®-ක� සමඟ අWස කළ බl V=Uම  සභාගත 
කරෙද; 

 (vii) කෘ{ක	ම අමාත6ාංශය එම ෙගොඩනැVoල ෙවත ෙගන Vය �නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1145/’16 

ග� එ�. එ�. එ�. සoමා මහතා,— සව්ෙ+ශ කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලiව �ස�්�කෙg, ෙකෝරෙoපW�, වාල�ෙ�ෙ පාෙ+�ය ෙoක� 
ෙකො�ඨාසය �X�වන ලද �නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ ස�බධෙය �}W කරන ලද ගැස� පතෙg �ටපත� සභාගත 
කරෙද; 

 (iii) එම පාෙ+�ය ෙoක� ෙකො�ඨාසය ම� ආවරණය වන ස��	ණ F5 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එX ගාම �ලධාC වස� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම �ලධාC වස�වල �ල අංක හා නාමය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) එම පාෙ+�ය ෙoක� ෙකො�ඨාසය �X�Oෙ�R �ල වශෙය 8මා �	ණය 
Kdම� JlO -ෙfද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳව =සත්ර කවෙ	ද; 

යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) (i) එ� පාෙ+�ය ෙoක� කා	යාලය යටෙW ඇ- ගාම �ලධාC වස� අතC 
KJය� වසමක/වස�වල පCපාලන කට`� ෙහෝ ෙමෙහයO� ෙවනW 
පාෙ+�ය ෙoක� කා	යාල ම� JlකරD ලබෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම ගාම �ලධාC වස�වල නාමය, �ල අංක ඇ�� =සත්ර ඉ�CපW 
කරෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනXද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1209/’16 

ග� ප+ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා-ක ප-පW- හා 
ආ	xක කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) L.T.T.E. තසත්වාR =J 1983 ව	ෂෙය පUව �}ණාමලය �ස�්�කය 
�ළ ඝාතනය කරන ලද i+ගලය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ6ාව, එ� එ� ජන ව	ගය අDව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) එෙලස ඝාතනයට ල� m,  

 (i) එ� එ� ෙ+ශපාලන ප�ෂයX නායකය ෙහෝ සාමා�කය සංඛ6ාව; 

 (ii)  එ� එ� ආග�වලට අයW ආග5ක නායකය ෙහෝ ආග5ක ජන ෙකොටස ් 
සංඛ6ාව; 

 (iii)  රාජ6 �ලධාC සංඛ6ාව; 

  ෙකොපමණද යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ඉහත (අ) සහ (ආ) =මසා ඇ- ක�� ස�බධෙය �	ණ වා	තාව� ඉ�CපW 
කරෙද යන තවlරටW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1283/’16 

ග� ඩලස ්අලහ�ෙප�ම මහතා,— �වාස හා ඉ�Kd� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර �ස�්�කෙg �වාස ෙනොමැ- බවට හනාගW ප�o සංඛ6ාව; 

 (ii) මාතර �ස�්�කෙg අ	ධ සx්ර හා සx්ර �වාසවල ¿වWවන ප�o සංඛ6ාව; 

 එ� එ� පාෙ+�ය ෙoක� ෙකො�ඨාසය අDව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන 
එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද?  

(ආ) (i) ව	ෂ 2013 Jට 2016 ද�වා මාතර �ස�්�කෙg රජ ෙg ආධාර මත ඉ�කර ඇ- 
�වාස සංඛ6ාව; 

 (ii) ව	ෂ 2014 Jට 2016 ද�වා මාතර �ස�්�කෙg රජෙg �වාස ණය මත ඉ�කර 
ඇ- �වාස සංඛ6ාව; 

 (iii) 2014, 2015 සහ 2016 ව	ෂවල මාතර �ස�්�කෙg �වාස සංව	ධන 
වැඩසටහ සඳහා ෙව කරන ලද �දල; 

 එ� එ� ව	ෂය අDව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යනW එ�මා ෙමම  
සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1343/’16 

ග� ෙහේෂා =තානෙ� මහතා,— කාතා හා ළමා කට`� අමාත6�5යෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ළමා අපෙයෝජන හා 
ංVක අතවර ෙහේ�ෙව ලංකාෙB කාතාව සහ 
ළ� =ශාල �Cස� අ,කරණය ඉ�Cයට පැ5ෙණන බවW; 

 (ii)  ඔ� =වෘත අ,කරණය �ළRW, ජනමාධ6 හරහාW වC වර වක ෙලස 
නැවත එවැ� m අපෙයෝජනයට හා අතවරයට ෙගොl�වන බවW; 

 (iii) එම� ඔ� සමාජගත Oෙ�R පශන් රාªයකට සහ ==ධ මානJක 
lබලතාවයට ල� O tඩා =²න බවW;  

එ�5ය දෙනXද? 

(ආ) (i) උ�ත ෙහේ�ව මත ලංකාෙB ළමා හා කාතා අ®-වාJක� ආර�ෂා Kdම 
සඳහා =ෙශේ{ත අ,කරණය� �X�Oමට ෙයෝජනා කරෙද; 

 (ii)  එවැ� තWWවයකR ඔ�ෙ� අනාගත අÅවෘ+,ය �bස ජනමාධ6 ෙවත 
මාධ6 වා	තාකරණෙg 8මාව පැනOමට සැලUම� -ෙfද; 

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

යන එ�5ය ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

844/’16 

ග� *+,ක ප-රණ මහතා,— බධනාගාර ප-සංස්කරණ, iන�Wථාපන, නැවත 
ප�ං� Kdම හා Xl ආග5ක කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (2) 

(අ) (i) කතරගම, නoÆ	, �ෙශව්ර�, -�ෙකෝෙෂව්ර� හා -�ෙ�¢ශව්ර� 
යන සථ්ානයX �Xw ශ > ීලාං�ය Xl ආග5කයෙ� ප >ධාන �ජ�ය සථ්ාන 
වදනා Kdමට =ෙ+ªකයද පැ5ෙණන බවW; 

 (ii) ෙමම �ජ�ය සථ්ානයX =ෙ+�ය සංචාරකයට හා ෙ+�ය සංචාරකයට 
ප >මාණවW පහUක� ෙනොමැ- බවW; 

 (iii) ෙමම සථ්ාන සංව	ධනය Kdෙම රෙ� ආ	xකයට ද =ශාල දායකWවය� 
ලබාගත හැK බවW; 

එ�මා ��ගෙනXද? 



( 24 ) 

 

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

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

965/’16 

ග� nමo රWනායක මහතා,— උසස් අධ6ාපන හා මහාමා	ග අමාත6�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) නැෙගනXර =ශව්=ද6ාලෙg දැනට sයාWමක tඨ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එX sයාWමක ෙදපා	තෙ�� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එ� එ� tඨවල හා ෙදපා	තෙ��වල Jwය `� සx්ර ආචා	ය මzඩලය 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) සx්ර ආචා	ය මzඩලෙg iර�පාj -ෙfද; 

 (v) එෙසේ න�, iර�පාj සංඛ6ාව, එ� එ� tඨය සහ ෙදපා	තෙ��ව අDව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1007/’16 

ග� උදය පභාW ග�ම�ල මහතා,— මහානගර හා බස්නාXර සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) කතරගම �ජා නගරෙg, ආර�ෂක කලාපය �ළ පව-න ‘ඔU උයන’ න5 
හවන ඉඩෙ� අ�කර -හක පමණ ෙකොටස�, `ද හ�දාව ද ෙයොදා ෙගන 
ඖෂධ පැලෑw =නාශ කර5 2016 È
 මාසෙgR එ� ෙපෙහ� කළ බවW; 

 (ii) ඊට එෙරXව මහ සංඝරWනය සහ පෙ+ශෙg ජනතාව =ෙරෝධය පළ කළ බවW; 

 (iii) අංක එසඊ්අ®/289/465 දරන 1990.01.30 �නැ- 
�ය ම� ජනා,ප-වරයා 
=J එ� ඉඩම ජා-ක ෙභෞ-ක සැලU� ෙදපා	තෙ��වට පවරා ඇ- 
බවW; 

එ�මා දෙනXද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ) (i) X සඳහ =නාශයට වගKව`Wත ක��ද; 

 (ii) ඔ�ට එෙරXව ෙගන ඇ- �යවර කවෙ	ද; 

 (iii) එ� =නාශය Jl කෙළේ එම සථ්ානෙg ඉ�යාෙB -�ප- ෙ+වාලෙg 
ශාඛාව� ඉ�Kdමටද; 

 (iv) ඉහත (iii) X සඳහ ඉ�Kdමට අමාත6ාංශය යටෙW පව-න ආයතනයක 
අDමැ-ය X5 O -ෙfද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1015/’16 

ග� (ෛවද6) න
ද ජය-සස් මහතා,— කෘ{ක	ම අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) බWතර�oල, ජය-iර පෙ+ශෙg කෘ{ක	ම අමාත6ාංශයට අයW ඉඩම� 
-ෙfද; 

 (ii) එෙසේ න�, එX =ශාලWවය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ඉඩෙ� �ර�o ±�-ය කෘ{ක	ම අමාත6ාංශයට ලැ*� �නය කවෙ	ද;  
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 (iv) �ර�o ±�-ය ලැ*� අ,කරණ �ෙයෝගය කවෙ	ද; 

 (v) එම ඉඩම බලහWකාරෙය අoලාෙගන Jw i+ගලයෙ� න� සහ 

�නය කවෙ	ද; 

 (vi) කෘ{ක	ම අමාත6ාංශය =J එම ඉඩ� ෙ� වන=ට භා=තා කරD ලබන 
කට`Wත කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1146/’16 

ග� එ�. එ�. එ�. සoමා මහතා,— ස්වෙ+ශ කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලiව �ස�්�කෙg, ෙකෝරෙoපW� බටXර ඕµඩමාව¤ පාෙ+�ය 
ෙoක� ෙකො�ඨාසය �X�වන ලද �නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ ස�බධෙය �}W කරන ලද ගැස� පතෙg �ටපත� සභාගත 
කරෙද; 

 (iii) එම පාෙ+�ය ෙoක� ෙකො�ඨාසය ම� ආවරණය වන ස��	ණ F5 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එX ගාම �ලධාC වස� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම�ලධාd වස�වල �ල අංක හා නාමය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) එම පාෙ+�ය ෙoක� ෙකො�ඨාසය �X�Oෙ�R �ල වශෙය 8මා �	ණය 
Kdම� JlO -ෙfද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳව =සත්ර කවෙ	ද; 

යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) (i) එ� පාෙ+�ය ෙoක� කා	යාලය යටෙW ඇ- ගාම �ලධාC වස� අතC 
KJය� වසමක/වස�වල පCපාලන කට`� ෙහෝ ෙමෙහයO� ෙවනW 
පාෙ+�ය ෙoක� කා	යාල ම� JlකරD ලබෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම ගාම �ලධාC වස�වල නාමය, �ල අංක ඇ�� =සත්ර ඉ�CපW 
කරෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනXද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1210/’16 

ග� ප+ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා-ක ප-පW- හා 
ආ	xක කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) L.T.T.E. තසත්වාR =J 1983 ව	ෂෙය පUව iWතලම �ස�්�කය �ළ 
ඝාතනය කරන ලද i+ගලය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ6ාව, එ� එ� ජන ව	ගය අDව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) එෙලස ඝාතනයට ල� m,  

 (i) එ� එ� ෙ+ශපාලන ප�ෂයX නායකය ෙහෝ සාමා�කය සංඛ6ාව; 

 (ii)  එ� එ� ආග�වලට අයW ආග5ක නායකය ෙහෝ ආග5ක ජන ෙකොටස ් 
සංඛ6ාව; 
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 (iii)  රාජ6 �ලධාC සංඛ6ාව; 

  ෙකොපමණද යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ඉහත (අ) සහ (ආ) =මසා ඇ- ක�� ස�බධෙය �	ණ වා	තාව� ඉ�CපW 
කරෙද යන තවlරටW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

846/’16 

ග� *+,ක ප-රණ මහතා,— ස්වෙ+ශ කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (2) 

(අ) (i) ශ > ීලංකාව �ළ R	ඝ කා³නව ප�ං�ව Jwන Êන ස�භවය� සXත i+ගලය 
¿වWවන ෙකොළඹ හා ඒ අවට ග >ාම �ලධාC වස� කවෙ	ද; 

 (ii) එම පෙ+ශවල දැනට ¿වWවන Êන ස�භවය� සXත i+ගලය සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම i+ගලය a ලංකාෙB ෙවනW ප >ෙ+ශවල ¿වWවන බවට වා	තාO 
-ෙfද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) එම ජනතාවට අධ6ාපන, උසස ් අධ6ාපන හා ෙසෞඛ6 යන �
ක අවශ6තා 
ඉ�කර ගැ�ෙ� අ®-ය රජය =J  තහ�� කර -ෙfද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) (i) උ�ත ජනතාවෙ� සංසක්ෘ-ක අනන6තාවය හා පාර�පCක උ�මය 
¥කෙගන ¿වWOම සඳහා රජය අDග >හය ලබා R -ෙfද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒවා කවෙ	ද; 

යන තවlරටW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 මා� මස 08 වැ" බදාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
853/’16 

ග� *+,ක ප-රණ මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) උ�� පළාෙW, යාපනය, K
ෙනො��ය, �ල-B, මනාරම හා ව��යාව යන 
�ස�්�කයX iරා=ද6ා ෙදපා	තෙ��ව ස� =හාරසථ්ාන කවෙ	ද; 

 (ii) ෙබෞ+ධ කට`� ෙදපා	තෙ��ෙB 
යාප�ං� =හාරසථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම =හාරසථ්ාන �ද ෙහො�ෙග හා/ෙහෝ සං=ධානාWමක 
අපරාධක�වෙග ආර�ෂා කර ගැ�මට �යවර ෙගන -ෙfද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (v) ව	ෂ 2012 - 2014 කාලය �ළ ෙමම =හාරසථ්ානවලට උ�ත i+ගලයෙග 
හා� Jlm බවට වා	තා O -ෙfද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඔ�ට එෙරXව ගW sයාමා	ග කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) ෙමම =හාරසථ්ාන සංව	ධනය Kdම සඳහා sයාමා	ග ෙගන -ෙfද; 
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 (ii)  එෙසේ න�, එම sයාමා	ග කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

973/’16 

ග� nමo රWනායක මහතා,— �දo අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ)  (i) 2009.05.19 වැ� �නට අDරාධiරය �ස�්�කෙg -E මWපැ අෙල=සැo 
   සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අෙල=සැo �Xw සථ්ානවල 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 2015 යන ව	ෂයX අ - =වෘතකර 
ඇ- මWපැ අෙල=සැo සංඛ6ාව, එ� එ� ව	ෂයට ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

 (iv) එම සථ්ානයX 
�නය කවෙ	ද; 

 (v) ෙ� වන=ට අDරාධiර �ස�්�කය �ළ ඒක i+ගල මWපැ පCෙභෝජනය 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1130/’16 

ග� (ෛවද6) න
ද ජය-ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙ+�ය ෛවද6 
අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ෛවද6 ආඥාපනත යටෙW 
යාප�ං� O Jwන SAITM ආයතනෙg JU 
 කzඩාය� කවෙ	ද; 

 (ii) ෛවද6 ආඥාපනත යටෙW 
යාප�ං�  m JUට රජෙg ෙරෝහoවල සාය�ක 
i£�ව ලබාRම සඳහා a ලංකාෙB කවර ෙහෝ අ,කරණය� =J ඔබ 
අමාත6ාංශය ෙවත �ෙයෝග කර -ෙfද;  

 (iii) එෙසේ න�, එම අ,කරණ �ෙයෝගය සභාගත කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1147/’16 

ග� එ�. එ�. එ�. සoමා මහතා,— සව්ෙ+ශ කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලiව �ස�්�කෙg, කාWතා�¤ පාෙ+�ය ෙoක� ෙකො�ඨාසය 
�X�වන ලද �නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ ස�බධෙය �}W කරන ලද ගැස� පතෙg �ටපත� සභාගත 
කරෙද; 

 (iii) එම පාෙ+�ය ෙoක� ෙකො�ඨාසය ම� ආවරණය වන ස��	ණ F5 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එX ගාම �ලධාC වස� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම �ලධාC වස�වල �ල අංක හා නාමය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) එම පාෙ+�ය ෙoක� ෙකො�ඨාසය �X�Oෙ�R �ල වශෙය 8මා �	ණය 
Kdම� JlO -ෙfද; 
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 (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳව =සත්ර කවෙ	ද; 

යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) (i) එ� පාෙ+�ය ෙoක� කා	යාලය යටෙW ඇ- ගාම �ලධාC වස� අතC 
KJය� වසමක/වස�වල පCපාලන කට`� ෙහෝ ෙමෙහයO� ෙවනW 
පාෙ+�ය ෙoක� කා	යාල ම� JlකරD ලබෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම ගාම �ලධාC වස�වල නාමය, �ල අංක ඇ�� =සත්ර ඉ�CපW 
කරෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනXද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1211/’16 

ග� ප+ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා-ක ප-පW- හා 
ආ	xක කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) L.T.T.E. තසත්වාR =J 1983 ව	ෂෙය පUව මනාරම �ස�්�කය �ළ 
ඝාතනය කරන ලද i+ගලය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ6ාව, එ� එ� ජන ව	ගය අDව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) එෙලස ඝාතනයට ල� m,  

 (i) එ� එ� ෙ+ශපාලන ප�ෂයX නායකය ෙහෝ සාමා�කය සංඛ6ාව; 

 (ii)  එ� එ� ආග�වලට අයW ආග5ක නායකය ෙහෝ ආග5ක ජන ෙකොටස ් 
සංඛ6ාව; 

 (iii)  රාජ6 �ලධාC සංඛ6ාව; 

  ෙකොපමණද යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ඉහත (අ) සහ (ආ) =මසා ඇ- ක�� ස�බධෙය �	ණ වා	තාව� ඉ�CපW 
කරෙද යන තවlරටW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1285/’16 

ග� ඩලස් අලහ�ෙප�ම මහතා,— ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙ+�ය ෛවද6 
අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ෙලෝක ෙසෞඛ6 සං=ධානෙg ප5¢ට අDව, ෛවද6ව� හා ජනගහනය 
අතර පැව-ය `� අDපාතය කවෙ	ද;  

 (ii) a ලංකාෙB එම අගය කවර�ද; 

 (iii)  මාතර �ස�්�කෙg සමසත් ජනගහනය අDව Jwය `� ෛවද6ව� සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iv) දැනට Jwන ෛවද6ව� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද?   

(ආ) මාතර �ස�්�කය �ළ ෙසේවෙg ෙයොදවා ඇ- ෙසෞඛ6 ෙසේවයට අදාළ �� �ලධාC 
හා ෙසේවකය සංඛ6ාව, එ� එ� වෘW-ය අDව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද 
යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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854/’16 

ග� *+,ක ප-රණ මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා-ක ප-පW- හා ආ	xක කට`� 
අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර �සාෙB, ෙද�යාය අඩ=යට අයW පැ�නා වනාතරයට =ෙ+ªකය 
=හාරෙහේන පාෙර ¥ෙගන ෙගොස ් ෙදොළ අස
 වනාතරයට 
අනවසරෙය ඇ�oවන බවW; 

 (ii) ෙමො� Jංහරාජ වනාතර නැරÐම සඳහා වන සංර�ෂණ ෙදපා	තෙ��ව 
=වෘත කර ඇ- �ටෙද�ය පෙBශය භා=තා ෙනොකරන බවW; 

 (iii) එෙසේ ඇ�oවෙ Jංහරාජය ආÃත මාතර �ස�්�කෙg �Xw ත� ප-ෙg 
ෙහෝටo X නවාතැ ගනා සංචාරකය බවW; 

 (iv) ෙමම මා	ගය ඔසේසේ වනාතරයට ඇ�oOම ම� Jංහරාජෙg ෛජව 
==ධWවයට හා� JlOම හා ජාන මංෙකොoලයට ඉඩ සැලJය හැK බවW; 

 (v) ෙ� හරහා රජයට =ශාල �ල6 පාjව� Jlවන බවW 

එ�මා දෙනXද? 

(ආ) (i) Jංහරාජයට සංචාරකය ඇ�ළW Kdමට =,මW වැඩ��ෙවළ� සකස ්
කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ කවර �නයක Jටද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනXද? 

(ඇ) (i) මාතර �ස�්�කෙg, Jංහරාජය ආÃතව  �Xw ත� ප-ෙg ෙහෝටo 
වනාතරය �ළ මා	ග සකසා ඇ- බවට ෙහෝ ඉ�Kd� Jl කර ඇ- බවට 
ෙසොයා ෙගන -ෙfද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම ආයතනයට එෙරXව ගW sයාමා	ග කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

974/’16 

ග� nමo රWනායක මහතා,— �දo අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ)  (i) 2009.05.19 වැ� �නට මනාරම �ස�්�කෙg -E මWපැ අෙල=සැo 
   සංඛ6ාව ෙකොපමණද;    

 (ii) එම අෙල=සැo �Xw සථ්ානවල 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 2015 යන ව	ෂයX අ - =වෘතකර 
ඇ- මWපැ අෙල=සැo සංඛ6ාව, එ� එ� ව	ෂයට ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

 (iv) එම සථ්ානයX 
�නය කවෙ	ද; 

 (v) ෙ� වන=ට මනාරම �ස�්�කය �ළ ඒක i+ගල මWපැ පCෙභෝජනය 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?    
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වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
855/’16 

ග� *+,ක ප-රණ මහතා,— වාCමා	ග හා ජලස�පW කළමනාකරණ 
අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ජාඇල පාෙ+�ය ෙoක� ෙකො�ඨාශෙg, 181F කැටෙගවWත ගාම �ලධාC 
වසෙමX, ඉහළගම ගාමෙයX �Xටා -ෙබන ෙපොoගහ වැව (ඉහළගම) �J 
ෙලස නඩW� ෙනොKdම ෙහේ�ෙව =නාශ Oෙ� අවදානම� ඇ- බවW; 

 (ii)  ඇතැ� සං=ධානාWමක �Cස ්වැව ෙගොඩ Kdමට හා  වැවට අයW ර�{ත ඉඩ� 
අWකර ගැ�මට කට`� කරන බවW; 

එ�මා දෙනXද? 

(ආ) (i) ඉහළගම වැව ප-සංසක්රණය Kdමට කට`� කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �නය කවෙ	ද; 

 (iii) වැව ප-සංසක්රණය Kdම සඳහා 2016 අයවැෙය �දo ෙවකර -*ෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම පමාණය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනXද? 

(ආ) (i) �-=ෙරෝ� ෙලස වැව ෙගොඩ Kdම හා වැවට අයW ඉඩ� අWකර ගැ�� 
ස�බධෙය sයාමා	ග ෙගන -ෙfද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �-=ෙරෝ� sයාවට දායකm �Cසෙ� න� කවෙ	ද; 

 (iii) ඔ�ට එෙරXව ගW sයාමා	ග කවෙ	ද;  

(iv) වැෙB ඇතැ� සථ්ාන ෙගොඩකර ෙකොXල වගා කර ඇ- පෙ+ශ නැවත අWකර 
ගැ�මට කට`� කරෙද; 

 (v)  එෙලස ෙකොXල වගා කළ අයට =�+ධව ගනා sයාමා	ග කවෙ	ද;  

යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

975/’16 

ග� nමo රWනායක මහතා,— �දo අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ)  (i) 2009.05.19 වැ� �නට �ල-B �ස�්�කෙg -E මWපැ අෙල=සැo 
   සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අෙල=සැo �Xw සථ්ානවල 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 2015 යන ව	ෂයX අ - =වෘතකර 
ඇ- මWපැ අෙල=සැo සංඛ6ාව, එ� එ� ව	ෂයට ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

 (iv) එම සථ්ානයX 
�නය කවෙ	ද; 

 (v) ෙ� වන=ට �ල-B �ස�්�කය �ළ ඒක i+ගල මWපැ පCෙභෝජනය 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1148/’16 

ග� එ�. එ�. එ�. සoමා මහතා,— �වාස හා ඉ�Kd� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ගාoල, කඩවW සතර පාෙ+�ය ෙoක� ෙකො�ඨාසෙg, ජා-ක �වාස 
සංව	ධන අ,කාCය ස� ඉඩෙ� �Xw ෙමොX�වWත �වාස ෙයෝජනා 
කමෙg -ෙබන �වාස සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �ෙවසව්ල දැනට ප�ං�ක�ව ෙලස හනාෙගන Jwන i+ගලයෙ� 
න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම �ෙවසව්ල �o අ®-ක�වෙ� න� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) එම �වාස ෙයෝජනා කමය සඳහා ජා-ක �වාස සංව	ධන අ,කාCය ෙවත 
පවරාගD ලැE ඉඩෙ� පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉඩම පවරාගනා අවසථ්ාෙBR ඉඩ� X5යා/X5ය ෙලස හනාෙගන Jw 
i+ගලයා/ i+ගලයෙ� න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ඉඩම රජයට පවරාගW බවට සඳහ ගැස� පතෙg �ටපත� සභාගත 
කරෙද; 

 (iv) ඉඩ� පවරා ගැ�ම ෙවDෙව එවකට ව� පදානය කෙළේද; 

 (v) එෙසේ න�, එම ව� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (vi) ව� ලබාගW i+ගලයෙ� න� කවෙ	ද;   

යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1212/’16 

ග� ප+ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා-ක ප-පW- හා 
ආ	xක කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) L.T.T.E. තසත්වාR =J 1983 ව	ෂෙය පUව K
ෙනො�� �ස�්�කය 
�ළ ඝාතනය කරන ලද i+ගලය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ6ාව, එ� එ� ජන ව	ගය අDව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) එෙලස ඝාතනයට ල� m,  

 (i) එ� එ� ෙ+ශපාලන ප�ෂයX නායකය ෙහෝ සාමා�කය සංඛ6ාව; 

 (ii)  එ� එ� ආග�වලට අයW ආග5ක නායකය ෙහෝ ආග5ක ජන සංඛ6ාව; 

 (iii)  රාජ6 �ලධාC සංඛ6ාව; 

  ෙකොපමණද යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ඉහත (අ) සහ (ආ) =මසා ඇ- ක�� ස�බධෙය �	ණ වා	තාව� ඉ�CපW 
කරෙද යන තවlරටW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

856/’16 

ග� *+,ක ප-රණ මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර �ස�්�කෙg, අ}¥සස්, ෙගොඩ�wය ජා-ක පාසලට 2016 ව	ෂය සඳහා 
6 ෙශේbයට JU ඇ�ළW Kdෙ�R අක5කතාවය� JlO ඇ- බවW; 

 (ii)  ඒ ෙහේ�ෙව JU �Cසකට අසාධාරණය� Jl O ඇ- බවW;  

එ�මා දෙනXද? 
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(ආ) (i) ෙගොඩ�wය ජා-ක පාසලට 2016 ව	ෂය සඳහා ෙවනW පාසoව
 6 
ෙශේbයට ඇ�ළW කරගW ªෂ6ය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ªෂ6ය ඇ�ළW කර ගW කමෙBදය, එ� එ� ªෂ6යා අDව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙතෝරාගW JU ��බඳ ෙoඛනය� =lහoප-වරයා =J අධ6ාපන 
අමාත6ාංශය ෙවත ඉ�CපW කර -ෙfද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම ෙoඛනයට අමාත6ාංශෙg �	ෙ+ශය ලබාR -ෙfද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) (i) ෙ� ��බඳව පd�ෂණය� Jl Kdමට �යවර ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �නය කවෙ	ද; 

 (iii) අසාධාරණයට ල� m JU සඳහා ගD ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1172/’16 

ග� එ�. එ�. එ�. සoමා මහතා,— ඉඩ� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලiව �ස�්�කෙg, එරා�	 පාෙ+�ය ෙoක� ෙකො�ඨාසය �ළ �Xw 
රාජ6 ආයතන ස� ඉඩ� පමාණය කවෙ	ද; 

 (ii) එම පාෙ+�ය ෙoක� ෙකො�ඨාසෙg ප�ං�ක�ව =J රජෙg ඉඩ� පදාන/
බලපත මත ලබා ගැ�ම සඳහා අයl� කර -ෙfද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ඉo³� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ඉo �ක�වට ෙ� ද�වා පදාන/බලපත මත ලබාR ඇ- ඉඩ� පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1213/’16 

ග� ප+ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා-ක ප-පW- හා 
ආ	xක කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) L.T.T.E. තසත්වාR =J 1983 ව	ෂෙය පUව �ල-B �ස�්�කය �ළ 
ඝාතනය කරන ලද i+ගලය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ6ාව, එ� එ� ජන ව	ගය අDව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) එෙලස ඝාතනයට ල� m,  

 (i) එ� එ� ෙ+ශපාලන ප�ෂයX නායකය ෙහෝ සාමා�කය සංඛ6ාව; 

 (ii)  එ� එ� ආග�වලට අයW ආග5ක නායකය ෙහෝ ආග5ක ජන ෙකොටස ් 
සංඛ6ාව; 

 (iii)  රාජ6 �ලධාC සංඛ6ාව; 

  ෙකොපමණද යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ඉහත (අ) සහ (ආ) =මසා ඇ- ක�� ස�බධෙය �	ණ වා	තාව� ඉ�CපW 
කරෙද යන තවlරටW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1465/’16 

ග� =මලOර �සානායක මහතා,— �-ය හා සාමය සහ ද�{ණ සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) =ශා5ක ජනා,ප-ව�ෙ� ආර�ෂාව සඳහා ෙයොදවන ෙපො
ස ්�ලධාCට 
ගම =යද� හා �
ක වැ�ෙප 1/3ක =ෙශේෂ Rමනාව� ෙගවD ලබෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, =ශා5ක ජනා,ප-වරය} m ග� මXද රාජප�ෂ මහතාෙ� 
ආර�ෂක ෙසේවෙg ෙයෙදන ෙපො
ස ්�ලධාCට එ� Rමනාව 2016 මැ® මස 
Jට ෙගOම අWX�වා ඇWෙW මද; 

 (iii) සමාන ෙසේවයට සමාන X5ක� ෙනොලැෙබන එම ෙපො
ස ්�ලධාCට අදාළ 
Rමනා ලබා Rමට �යවර ගෙද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 මා� මස 10 වැ" /#රාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
858/’16 

ග� *+,ක ප-රණ මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා-ක ප-පW- හා ආ	xක කට`� 
අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) a ලංකාෙB වනාතර F5 පමාණය ඉහළ නැංOමට රජය කට`� කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම වනාතර කවෙ	ද; 

 (iii)  ඉහළ නැංOමට අෙ��{ත ෙහ�ටයාර පමාණය, එ� එ� වනාතරය අDව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) නව වන වගා ඇ- කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ සඳහා පෙ+ශ ෙතෝරාෙගන -ෙfද; 

 (iii) එම පෙ+ශ කවෙ	ද; 

 (iv)  නව වන වගා ඇ- Kdමට අෙ��{ත ෙහ�ටයා	 පමාණය එ� එ� පෙ+ශය 
අDව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1214/’16 

ග� ප+ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා-ක ප-පW- හා 
ආ	xක කට`� අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) L.T.T.E. තසත්වාR =J 1983 ව	ෂෙය පUව යාපනය �ස�්�කය �ළ 
ඝාතනය කරන ලද i+ගලය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ6ාව, එ� එ� ජන ව	ගය අDව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) එෙලස ඝාතනයට ල� m,  

 (i) එ� එ� ෙ+ශපාලන ප�ෂයX නායකය ෙහෝ සාමා�කය සංඛ6ාව; 

 



( 34 ) 

 

 (ii)  එ� එ� ආග�වලට අයW ආග5ක නායකය ෙහෝ ආග5ක ජන ෙකොටස ් 
සංඛ6ාව; 

 (iii)  රාජ6 �ලධාC සංඛ6ාව; 

  ෙකොපමණද යනW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ඉහත (අ) සහ (ආ) =මසා ඇ- ක�� ස�බධෙය �	ණ වා	තාව� ඉ�CපW 
කරෙද යන තවlරටW එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

 (ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

860/’16 

ග� *+,ක ප-රණ මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා-ක ප-පW- හා ආ	xක කට`� 
අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) a ලංකා `ධ හ�දාෙB, 06 වන කාල�ව�} ෙර�ෙ��ෙB, අංක 65954 
යටෙW ෙසේවය කරන, �� ඇoල ෙoක�ෙ� ච5W අංQල }මාර ෙoක�ෙ� 
යන �ලධාCයා හ�දා =නය �- කඩකර ඇ- බවW; 

 (ii)  ෙමො£ ��බඳ sයාWමක m පd�ෂණ �Jයාකාරව Jl ෙනොm බවW; 

 (iii) ෙ� ෙහේ�ෙව අග-යට පW ඔ£ෙ� nCඳ වන aමා
 ලස-කා නවරWන 
යන අයට අසාධාරණය� JlO ඇ- බවW;  

එ�මා දෙනXද? 

(ආ) (i) උ�ත �ලධාCයා ��බඳ පd�ෂණය� Jl කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ කවදා Jටද; 

 (iii) aමා
 ලස-කා නවරWන යන අයට JlO ඇ- අසාධාරණය ස�බධව 
ඇයට සහනය� ලබාRමට `ධ හ�දාව මැ�හW වෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1235/’16 

ග� ප+ම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— උසස ් අධ6ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත6�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ)   (i)   මඩකලiව �ස�්�කය �ළ 1983 ව	ෂය වන=ට පැවැ-  �� මා	ග සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවා® තාර දමා -E මා	ග සංඛ6ාව සහ K.5. පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) ව	ෂ 1983 Jට `+ධය �ම වන �� එම �ස�්�කය �ළ මා	ග ඉ�Kdම සඳහා 
පැව- රජය =J =යද� කරන ලද �දල, එ� එ� ව	ෂය අDව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv)  `+ධය �ම Oෙම පU ෙමම �ස�්�කය �ළ මා	ග ඉ� Kdම ෙවDෙව එ� 
එ� ව	ෂය �ළ ෙව කරන ලද �දල ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ ��බඳ ස��	ණ වා	තාව� ෙමම සභාවට ඉ�CපW කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද?      

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න� ඒ මද? 
 

 

 


