
(අටවැ� පා	
ෙ��ව - පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 5(6).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 5 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2017 ෙපබරවා  මස 09 වැ" /හස්ප0�දා 

2017 ෙපබරවා  මස 21 වැ" අඟහ2වාදා 

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

ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ./ය ෛවද* අමාත*�මා,— ජා2ක 3�ෙකොළ හා මද*සාර 
අ5කා6ය පනත යටෙ7 �ෙයෝග,— 2006 අංක 27 දරන ජා2ක 3�ෙකොළ හා මද*සාර 
අ5කා6ය පනෙ7 33 වග2ය සමඟ @යAය &�, 30 වග2ය යටෙ7 �ය#ත 
ආකාරෙC 3�ෙකොළ �ෂ්පාදන සෑ�ම ෙහෝ අෙලAය තහන� @Gම ස�බධෙය 
ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ./ය ෛවද* අමාත*වරයා AI සාදන ල3ව, 2016 
සැKතැ�බ	 01 "නැ2 අංක 1982/33 දරන අ2 Aෙශේෂ ගැසQ පතෙC සහ 2016 
ෙදසැ�බ	 15 "නැ2 අංක 1997/22 දරන සංෙශෝ5ත අ2 Aෙශේෂ ගැසQ පතෙC පළ 
කර� ලැබ, 2017.02.07 "න ඉ"6ප7 කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

 

* 
�දV අමාත*�මා,— �ෂ්පාදන බ3 (Aෙශේෂ A5Aධාන) පනත යටෙ7 �යමය    

(අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන �ෂ්පාදන බ3 (Aෙශේෂ A5Aධාන) පනෙ7 3 වග2ය 
යටෙ7 �ෂ්පාදන බ3 ස�බධෙය �දV අමාත*වරයා AI සාදන ල3ව, 2016 
ෙදසැ�බ	 06 "නැ2 අංක 1996/10 දරන අ2 Aෙශේෂ ගැසQ පතෙC පළ කර� ලැබ, 
2017.02.08 "න ඉ"6ප7 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය.   

(අමාත* මYඩලෙC අ�ම2ය දවා 2ෙ[.) 

* 
�දV අමාත*�මා,— �ෂ්පාදන බ3 (Aෙශේෂ A5Aධාන) පනත යටෙ7 �යමය   

(අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන �ෂ්පාදන බ3 (Aෙශේෂ A5Aධාන) පනෙ7 3 
වග2ය යටෙ7 �ෂ්පාදන බ3 ස�බධෙය �දV අමාත*වරයා AI සාදන 
ල3ව, 2016 ෙනොවැ�බ	 10 "නැ2 අංක 1992/29 දරන අ2 Aෙශේෂ ගැසQ පතෙC 
පළ කර� ලැබ, 2017.02.08 "න ඉ"6ප7 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය.   

(අමාත* මYඩලෙC අ�ම2ය දවා 2ෙ[.) 

* 
අ5කරණ අමාත*�මා සහ \.ධශාසන අමාත*�මා,— අපරාධ න] Aධාන සංගහය 

(Aෙශේෂ A5Aධාන) පනත යටෙ7 �යමය,— 2013 අංක 2 දරන අපරාධ න] Aධාන 
සංගහය (Aෙශේෂ A5Aධාන) පනෙ7 7 (2)  වග2ය යටෙ7  එ` පනෙ7 කාල aමාව 
ස�බධෙය අ5කරණ අමාත*වරයා AI සාදන ල3ව, 2017 ජනවා6 18 "නැ2 
අංක 2002/28 දරන අ2 Aෙශේෂ ගැසQ පතෙC පළ කර� ලැබ, 2017.02.07 "න 
ඉ"6ප7 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය.  

 

 



( 2 ) 

 

* 
සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත*තර ෙවළඳ අමාත*�මා,— කෙමෝපාය සංව	ධන 

ව*ාපෘ2 පනත යටෙ7 �යමය,— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංව	ධන ව*ාපෘ2 
පනෙ7  3(4) වග2ය යටෙ7 ෙයෝfත ව*ාපෘ2යට අදාළ �දහස් @G� ස�බධෙය 
සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත*තර ෙවළඳ අමාත*වරයා AI සාදන ල3ව, 2017 
ජනවා6 30 "නැ2 අංක 2004/29 දරන අ2 Aෙශේෂ ගැසQ පතය මg සංෙශෝ5ත 2016 
ෙදසැ�බ	 06 "නැ2 අංක 1996/26 දරන අ2 Aෙශේෂ ගැසQ පතෙC පළ කර� ලැබ, 
2017.02.08 "න ඉ"6ප7 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය.  

(අමාත* මYඩලෙC අ�ම2ය දවා 2ෙ[.) 

 
* සල#ෙණ� හ6�ව7 ලබ�ෙ� ආ9:ෙ� කට<� ය. 

 

 

2017 මා� මස 22 වැ" බදාදා 

වාhක ���i අෙKjෂා කරන පශ්න 
465/’16 

ගi උදය පභා7 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා2ක ප2ප72 හා ආ	mක 
කට&� අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (6) 

(අ) (i) 2015 වසර �ළ ජනා5ප2�මා සහභාp q Aෙ.ශ සංචාර කවෙ	ද; 

 (ii) එ` එj එj Aෙ.ශ සංචාරයට සහභාt q u.ගලයෙv න�, තන�i සහ 
එම u.ගලය ෙව�ෙව රාජ* සහ අ	ධ රාජ* ආයතන AI දරන ලද 
Aයදම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
547/’16 

ගi \.5ක ප2රණ මහතා,— ක	මාත හා වාzජ කට&� අමාත*�මාෙග 
ඇaමට,— (4) 

(අ) (i) ශ { ීලංකාව �ළ ර හා 6� ක	මා තෙC �&� Aශාල �6සj I}න බව7;    

 (ii) ර හා 6� #ල ඉහළ යාම හා ෙවන7 ෙහේ~ �සා ෙමම ක	මාතය �ඳ 
වැෙට# පව2න බව7; 

 (iii) ෙමම ක	මාතෙC �&�qවට �@යා අw#�ෙ� අවදානමj ඇ2 බව7; 

එ�මා ��ගෙනwද? 

(ආ) (i) උjත ක	මාතෙC �&� u.ගලය සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම u.ගලයට නව ක	මාත "&�කර ගැ�මට රජෙය සහන ලබා�මට 
කට&� කර 2ෙ[ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම සහන කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ඇ) (i) ර හා 6� #ල පාලනයට රජෙය ක {යිාමා	ග ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ක {යිාමා	ග කවෙ	ද;  

යන7 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 
 



( 3 ) 

 

902/’16 

ගi ��V හ�ෙන72 මහතා,— �වාස හා ඉ"@G� අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (2) 

(අ) (i) ෙ.ශපාලන ප�ගැ��වලට ලjq ජා2ක �වාස සංව	ධන අ5කා6ෙC 
ෙසේවකයට සහන සැලaම සඳහා නව රජය යටෙ7 ක#�වj ප7කර ෙහෝ 
වැඩ��ෙවළj සකස ්කර 2ෙ[ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ක#�ව ප7කර ෙහෝ වැඩ��ෙවළ සකස ්කර ඇ7ෙ7 කැ�නQ 
අ�ම2යj යටෙ7ද; එෙසේ න�, එම අ�ම2ය ලද "නය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙ.ශපාලන ප�ගැ�� සඳහා සහන ලබා�මට සළකා බලන කාලaමාව 
කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) (i) ප�ගැ�මට ලjqවට සහන ලබා�ම සඳහා �යා7මක කරන ලද 
වැඩ��ෙවළ කවෙ	ද; 

 (ii) එෙසේ ප�ගැ�මට ලj�, සහන ලබා උසස�්� ලද u.ගලයෙv න�, 
ප�ගැ�මට ලjq  ෙහේ�ව සහ ඔ�ට ලබා 3 සහනය ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (iii) ඔ�ට උසස�්� සමඟ wඟ වැ�K ලබා ෙදෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක Iටද; 

යන7 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

928/’16 

ගi �මV ර7නායක මහතා,— Aෙ.ශ කට&� අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (3) 

(අ) (i) 2015.01.08 Iට 2016.08.01 දjවා � ලංකා Aෙ.ශ �ත මYඩල සඳහා 
  ප7කළ � ලංකා Aෙ.ශ ෙසේවෙC �ලධා6 ෙනොවන u.ගලයෙv න�,
  උප "නය, � ලංකාෙ� 
�නය, අධ*ාපන �3�ක�, ෙසේවා පළui.ද, 
  ප7කළ රටවV සහ තන�i ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii)  ඔ� අත6 .A7ව uරවැI/Aෙ.ශ uරවැI ත77වය w# u.ගලය 
ක�iද;  

 (iii)  ෙ.ශපාල�කව ප7කළ ෙමම u.ගලයට පැව� රාජකා6 කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

981/’16 

ගi අf7 මානKෙපiම මහතා,— A3
බල හා uන	ජන�ය බලශj2 
අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (3) 

(අ) (i) ෙනොෙරො�ෙචෝෙV ගV අ�i තාප බලාගාරෙC ඇ2 A3
 ජනක යත 
සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එj එj A3
 ජනක යතය A3
ය උ7පාදනය @Gම ආර�භ කරන ලද 
ව	ෂය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එ` A3
 ජනක යත සඳහා � ලංකා රජය දරා ඇ2 ස��	ණ Aයදම 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම ව*ාපෘ2ය සඳහා අර�දV සපයා ගනා ල.ෙ. ෙකෙසේද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

 



( 4 ) 

 

(ආ) (i) ෙනොෙරො�ෙචෝෙV A3
 බලාගාරය ඉ"@Gම සඳහා ලබා ගනා ලද ණය �දල 
ආප� ෙගව� ලබන ආකාරය කවෙ	ද; 

  (ii) ණය �දල ෙගව� ලබෙ ලංකා A3
බල මYඩලය AIද; ෙනොඑෙසේ 
න�, � ලංකා පජාතා�ක සමාජවා� ජනරජය AIද; 

   (iii) වසරකට ෙගව� ලබන වා6කවල �� එක�ව ඇම6කා� ෙඩොල	 #
යන  
ෙකොපමණද; 

යන7 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
985/’16 

ගi න
 බYඩාර ජයමහ මහතා,— A3
බල හා uන	ජන�ය බලශj2 
අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (3) 

(අ) (i) 2015.12.31 "නට � ලංකාෙ� A3
බල උ7පාදන ධා6තාවය ෙකොපමණද; 

 (ii) uන	ජන�ය බලශj2 පභවය මg උ7පාදනය කර� ලබන A3
බලය, 
ස��	ණ A3
බල උ7පාදන ධා6තාවෙයw ප2ශතයj වශෙය කවෙ	ද;  

 (iii) ෙලෝකෙC A3
බල උ7පාදනය සඳහා uන	ජන�ය බලශj2 පෙ�දය 
භාAතා කර� ලබන රටවV අතර � ලංකාවට w# සථ්ානය කවෙ	ද;  

 (iv) �	ය බලය, �ළං බලය සහ ෛජව සක්ධ බලශj2 පභවය ඇ�6 
A3
ය උ7පාදනය @Gම සඳහා � ලංකාෙ� රජය ෙහෝ රජයට ස�බධ 
ආයතන AI ප�pය වසර 10 �ළ I3කර ඇ2 ආෙයෝජනය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) �ළං බලය, �	ය බලය සහ ෛජව සක්ධ බලය ඇ�6 A3
ය උ7පාදනය @Gමට 
අදාළව රජය AI කර� ලබන ආෙයෝජනය අවම �මට ෙහේ�ව කවෙ	ද යන7 
එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1003/’16 

ගi වා�ෙ.ව නානායjකාර මහතා,— A3
බල හා uන	ජන�ය බලශj2 
අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (3) 

(අ) (i) ර7නuර "ස�්jකය �ළ ෙපෞ.ග
ක A3
 බලාගාර ඉ"@Gම සඳහා අ�ම2ය 
ලබාගැ�මට � ලංකා ��ත* බලශj2 අ5කා6ය ෙවත ෙ� වනAට ලැ� ඇ2 
අය3�ප7 සංඛ*ාව, පභවය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට �යා7මක බලාගාර සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) බලපත ලබාෙගන �යා7මක ෙනොවන ෙයෝජනා කම කවෙ	ද; 

 (iv) ඉහත (iii) සඳහා ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) (i) � ලංකා ��ත* බලශj2 අ5කා6ය AI �2පතා පා6ස6ක ප� Aපර� I3 
කරෙද;  

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, පා6ස6ක ප� Aපර� I3 කරන වාරය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙයෝfත “ඉහළ ක3iගV ෙදොළ” �ඩා ප6මාණ ජල A3
 ව*ාපෘ2ය සඳහා 
ලබා � ඇ2 �
ක ප6සර අධ*යන ඇග�� වා	තාෙ� �ටපතj  ෙමම සභාවට 
ඉ"6ප7 කරෙද; 

යන7 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1009/’16 

ගi එ�. එ�. එ�. සVමා මහතා,— ඉඩ� අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (3) 

(අ) (i) මහ�වර "ස�්jකෙC, උඩ පළාත පාෙ./ය ෙVක� ෙකොQඨාසයට අය7, 
එෙගොඩ ක�ග�ව ජනපදෙC ප"ංhකiව අත6, ෙ� වනAට රජය මg 
සm්ර  ඔKu ලබා� ඇ2 ප�V සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ප"ංhකiව අතර, ෙමෙතj ඔKu ලබා� ෙනොමැ2 ප�V සංඛ*ාව 
 ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනwද? 

(ආ) එ` ජනපදෙC වසර පනහකට අ5ක කාලයj ප"ංh� I}න ඉඩ�ලා  සඳහා ඔKu 
ලබා�මට �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1012/’16 

ගi (ෛවද*) න
ද ජය2ස්ස මහතා,— මහානගර හා බස්නාwර සංව	ධන 
අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (2) 

(අ) (i) ෙකොළඹ නගරෙC එj �ස ්වන වැI ජලය �¢දට බැස යාම සඳහා £ගත නල 
ප.ධ2යj ඉ"@Gෙ� සැල�මj 2ෙ[ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සැල�ම සැකaම සඳහා උපෙ.ශක ෙසේවා සපය� ලබන  
ආයතනය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ආයතනය ෙතෝරා ගැ�ම සඳහා ෙටඩ	 කැඳව� ලැ\ෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (v) ෙමම ව*ාපෘ2ය සඳහා ණය ෙහෝ ආධාර ලබා ෙදන ආයතනය කවෙ	ද; 

 (vi) ඉහත (v) w සඳහ ණය ෙහෝ ආධාර �දල ෙකොපමණද; 

 (vii) එම ව*ාපෘ2ය ආර�භ @Gමට ෙයෝfත කාලය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1019/’16 

ගi නාමV රාජපjෂ මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා2ක ප2ප72 හා ආ	mක 
කට&� අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (3) 

(අ) (i) 2015 ජනවා6 මාසෙC Iට ෙ� දjවා කාලය �ළ ජනා5ප2�මා AI Aවෘත 
කරන ලද රාජ* හා සංසථ්ා�ත ආයතනවලට අය7  ෙගොඩනැp
 හා අෙන�7 
ඉ"@G� සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉ"@G�ව
,  2015 ජනවා6 මාසෙය ප�ව ආර�භ කරන ලද ඉ"@G� 
සංඛ*ාව ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1099/’16 

ගi අෙශෝක ¤යත මහතා,— ¥වර හා ජලජ ස�ප7 සංව	ධන අමාත*�මාෙග 
ඇaමට,— (1) 

(අ) (i) u7තලම "ස�්jකෙC ග�මාන රා¦යj �¢3 ඛාදනයට ලj�ෙ� 
ත	ජනයකට ලj� ඇ2 බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ග� කවෙ	ද; 



( 6 ) 

 

 (iii) එෙසේ �¢3 ඛාදනයට ලj q ග�මාන හා ජනතාව ෙව�ෙව ය� සහන/§ 
වැඩසටහනj අමාත*ාංශය මg "ය7 කර 2ෙ[ද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ ��බඳ Aසත්ර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1215/’16 

ගi ප.ම උදයශාත ¨ණෙසේකර මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා2ක ප2ප72 හා 
ආ	mක කට&� අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලuව "ස�්jකෙC �wටා ඇ2 රාජ* ආයතන සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  L.T.T.E. තසත්වා� AI ව	ෂ 1983 ප�ව Aනාශ කරන ලද රාජ* 
ආයතන සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) Aනාශ q එම ෙ.පළ ��බඳව රජෙC ��ග7 තjෙසේiවj කර 2ෙ[ද;  

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

 (v) Aනාශ කරන ලද එj එj ෙ.පළවලට, වග@ව &� තසත්වා�ට Ai.ධව 
�2මය �යවර ෙගන 2ෙ[ද;  

 (vi) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දjවා Aමසා ඇ2 ෙතොර�i ස�බධෙය �	ණ වා	තාවj 
ෙමම සභාවට ඉ"6ප7 කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1282/’16 

ගi ඩලස ්අලහKෙපiම මහතා,— ස්වෙ.ශ කට&� අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (1) 

(අ)  මාතර "ස�්jකෙC �නා# ව*සනෙය, 

   (i) හා�යට ප7 �වාස සංඛ*ාව;  

 (ii) Aනාශ q ෙහෝ අ	ධ වශෙය Aනාශ q �වාස ෙව�වට ඉ"කර ඇ2 නව 
�වාස සංඛ*ාව; 

 එj එj පාෙ./ය ෙVක� ෙකොQඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන 
එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ)  (i)  ඉහත අ (ii) සඳහ �වාසව
 ෙ� වනAට ෙබදා � ඇ2 �වාස සංඛ*ාව 
ෙකොපමණද;   

  (ii)  එම �වාස w# q u.ගලයෙv න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙ� වනAට �නා# �වාසයw ¬ව7වන u.ගලය ෙකොපමණ සංඛ*ාවකට 
ඔKu ලබා � 2ෙ[ද; 

 (iv) ඉහත (iii) w සඳහ සංඛ*ාව, එj එj පාෙ./ය ෙVක� ෙකොQඨාසය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙමෙතj ඔKu w# ෙනොq �වාසලා  සඳහා කන# ඔKu �6නැ®මට 
ෙගන ඇ2 �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (vi) ඔKu ලබා ෙදන "නය කවෙ	ද; 

  යන7 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 



( 7 ) 

 

697/’16 

ගi \.5ක ප2රණ මහතා,— ක	මාත හා වාzජ කට&� අමාත*�මාෙග 
ඇaමට,— (3) 

(අ) (i) ලාjෂා ආ¯ත �ෂප්ාදන ක	මාතය ¬Aකාව කරග7 �6ස ෙ� වනAට එම 
ක	මාතෙය ඉව7 ෙව# I}න බව7; 

 (ii) අ�දව* හා ෙවළඳෙපොළ ��බඳව ගැට± පව2න බව7; 

 (iii) ෙමම ක	මාතය �� රටට Aශාල Aෙ.ශ A�මයj ෙගන ආ හැ@ බව7; 

එ�මා දෙනwද? 

(ආ) (i) ලාjෂා �ෂප්ාදන අපනයනය කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, 2015 වසර �ළ ලබාග7 අපනයන ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) අපනයනය ෙනොකරෙ න�, අපනයනය @Gමට කට&� කරෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක Iටද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ඇ) (i) රට �ළ ලාjෂා ක	මාතයට අවශ* ෙවළඳෙපොළ u�V @Gමට රජය �යවර 
ෙගන 2ෙ[ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

යන7 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

945/’16 

ගi උදය පභා7 ග�ම�ල මහතා,— Aෙ.ශ කට&� අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (3) 

(අ) (i) 2015.12.09 "න Iට 2016.09.30 "න දjවා q කාලය �ළ� ප7 කරන ලද 
තානාප2වරය, මහ ෙකොමසා6සව්රය, �ෙයෝජ* තානාප2වරය, 
�ෙයෝජ* මහ ෙකොමසා6සව්රය සහ එම මQටෙ� ෙවන7 තන�i දරන � 
ලංකා Aෙ.ශ ෙසේවයට අය7 �ලධා6 සහ Aෙ.ශ ෙසේවයට අය7 ෙනොවන 
�ලධා6 සංඛ*ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.09.30 "න වනAට ඉහත (i)w සඳහ වන තන�i දරන � ලංකා Aෙ.ශ 
ෙසේවය ට අය7 ෙනොවන �ලධා6ෙv න�, වෘ7²ය �3�ක�, ඉහළම 
අධ*ාපන �3�ක� සහ ව	තමානෙC දරන තන�ර ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

 

2017 මා� මස 23 වැ" /හස්ප0�දා 

වාhක ���i අෙKjෂා කරන පශ්න 
684/’16 

ගi \.5ක ප2රණ මහතා,— ගා®ය ආ	mක කට&� ��බඳ අමාත*�මාෙග 
ඇaමට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙ� වා	³ක ප6ෙභෝජනයට අවශ* එ�, ���, ඔ�, බැට� හා ගව මස ්
පමාණය දළ වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පමාණය � ලංකාව �ළ �ෂප්ාදනය @Gමට හැ@යාව 2ෙ[ද;  

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, ආනයනය කරෙද;  



( 8 ) 

 

 (iv) ආනයනය කරෙ න�, 2016 ව	ෂය �ළ ආනයනය කළ පමාණය ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) � ලංකාවට මස ්ආනයනය කරන පධාන රටවV කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) (i) � ලංකාව මස ්අපනයනය කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, 2016 ව	ෂය �ළ අපනයනය කළ අ(i) w සඳහ මස ්ව	ග පමාණය 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2016 ව	ෂෙC මස ්අපනයනෙය ලැ´ ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iv)  � ලංකාව �ළ වා	³කව මස ්�zස ඝාතනය කර� ලබන එ�ව, ��ළ 
හා ගවය සංඛ*ාව දළ වශෙය ෙකොපමණද;  

යන7 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

903/’16 

ගi ��V හ�ෙන72 මහතා,— �වාස හා ඉ"@G� අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (2) 

(අ) (i) ජා2ක �වාස සංව	ධන අ5කා6ෙC ෙසේවක සංඛ*ාවට (cadre) අ�ව 
අ5කා6ෙC සm්ර තන�i සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) w සඳහ තන�i කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට වැඩ බලන ත77වෙC පව2න තන�i සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම තන�i කවෙ	ද; 

 (v) වැඩබලන තන�i සඳහා සm්ර �ලධා6 බඳවා ගැ�මට කට&� ෙනො@Gමට 
ෙහේ� කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

982/’16 

ගi අf7 මානKෙපiම මහතා,— A3
බල හා uන	ජන�ය බලශj2 
අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (3) 

(අ) (i) �	ය බලය උපෙයෝt කරෙගන � ලංකාෙ� උ7පාදනය කර� ලබන A3
බල 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) uරවැIය AI තම �ෙවසව්ල ෙහෝ ව*ාපා6ක ෙගොඩනැp
වල සAකර� 
ලැ´ �	ය ෙකෝෂ මg �ෂප්ාදනය කර ජා2ක ප.ධ2යට "නකට එක� 
කර� ලබන A3
බල පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) �	ය බලය මg A3
ය �ෂප්ාදනය ෙකෙරw දjවා ඇ2 සැළ@Vල අ] 
�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (iv) �	ය බලෙය A3
ය උ7පාදනය කර එම A3
ය ජා2ක ප.ධ2යට එක� 
කර� ලබන තම පා6ෙභෝpකයට ලංකා A3
බල මYඩල ය AI ලබා 
� ඇ2 සහන කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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997/’16 

ගi උදය පභා7 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා2ක ප2ප72 හා ආ	mක 
කට&� අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (3) 

(අ) ව	ෂ 1972 Iට 2009 දjවා කාලය �ළ� ෙදමළ ෙබ3�වා� තසත්වාදය ෙහේ�ෙකොට 
ෙගන; 

 (i) #යpය සහ �වාල ලැ´ IAV ආරjෂක බලකායද ඇ��ව හ�දා  
සාමාfකය සංඛ*ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) #යpය සහ �වාල ලැ´ තසත්වා" සංඛ*ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) #යpය සහ �වාල ලැ´ සාමාන* ජනතාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1004/’16 

ගi වා�ෙ.ව නානායjකාර මහතා,— බධනාගාර ප2සංස්කරණ, uනi7ථාපන, 
නැවත ප"ංh @Gම හා w3 ආග#ක කට&� අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (3) 

(අ) (i) &.ධෙය ප�ව සරණාගත කඳ�iවල ¬ව7වන ෙදමළ ජනතාවට අය7 
රත Aශාල පමාණයj ක�i ෙහෝ භාරෙC තබා 2ෙ[ද; 

 (ii) ෙමම රත තැප� ගණනය කර 2ෙ[ද; 

 (iii) එම u.ගලයෙv රත ෙමෙතj ඔ� ෙවත ය� ලබා � ෙනොමැ2 බවට 
පැ#z
 කර 2ෙ[ද; 

 (iv) ඉහත (i) ස�බධෙය පව2න ෙතොර�i කවෙ	ද;  

 (v) එම w#ක�පෑම �රාකරණය @Gම සඳහා රජය මg ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1134/’16 

ගi (ෛවද*) න
ද ජය2ස්ස මහතා,— ක	මාත හා වාzජ කට&� 
අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (1) 

(අ) (i) 2014 වසෙ	 අග භාගෙC� රට �ළ සහV wඟයj ඇ2 q බවට ලංකා සෙතොස 
ෙවත වා	තාවj ඉ"6ප7 කර 2\ෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ අ�ව ආනයනය කරන ලද සහV පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) සහV ආනයනය කරන ලද කාල වකවා� කවෙ	ද; 

 (iv) ඒ සඳහා කැ�නQ අ�ම2ය ලබා ෙගන 2ෙ[ද; 

 (v) ඒ සඳහා පස�පාදන �යාමා	ග අ�ගමනය කර 2ෙ[ද; 

 (vi) එෙසේ න�, #ල ගණ ඉ"6ප7 කළ සමාග� කවෙ	ද; 

 (vii) ෙමම සහV ෙතොගෙC ව}නාකම ෙකොපමණද; 

 (viii) එම සහV ෙතොගය ගබඩාකර තබන ලද රජෙC හා ෙපෞ.ග
ක අංශෙC ගබඩා 
කවෙ	ද; 

 (ix) සහV ගබඩා @Gම සඳහා වැය කර ඇ2 �දල ෙකොපමණද; 
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 (x) ෙපෞ.ග
ක අංශෙC ගබඩා පහ�ක� ලබාගැ�ෙ�� පස�පාදන �යාව
ය 
අ�ගමනය කර 2ෙ[ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1225/’16 

ගi ප.ම උදයශාත ¨ණෙසේකර මහතා,— අධ*ාපන අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලuව "ස�්jකෙC �wටා ඇ2 uරාAද*ා7මක ව}නාකම@ &7 
සථ්ාන සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අත6 දැනට සංරjෂණ කට&� I3කර� ලබන සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 ව	ෂවල� ෙව කරන ලද �දV පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) L. T. T. E. තසත්වා� AI Aනාශ කරන ලද uරාAද*ා7මක 
ව}නාකම@ &7 සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (v) එම Aනාශය ��බඳව තjෙසේiවj කර ඇ7න�, තjෙසේi ව}නාකම 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (vi) එම Aනාශය ස�බධෙය �2මය �යවර ෙගන 2ෙ[ද; 

 (vii) ඉහත IයVෙලwම �	ණ වා	තාවj ඉ"6ප7 කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනwද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1288/’16 

ගi ඩලස ්අලහKෙපiම මහතා,— අධ*ාපන අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (1) 

(අ) (i) ව7ම රජය AI, ෙලෝක බැං� ආධාර ව*ාපෘ2ය වශෙය �යා7මක 
කරන බවට Aශාල පචාරයj ලබා � ඇ2, “ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල” 
ව*ාපෘ2ය සඳහා �ල* ප2පාදන සැලෙසන පභවය කවෙ	ද; 

 (ii) ෙලෝක බැං�ව ෙවත ඉහත ` ව*ාපෘ2ය ��බඳව ශක*තා අධ*යනයj ෙහෝ 
ෙයෝජනාවj ඉ"6ප7 කර ඇ7න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙලෝක බැං�ව AI ඉහත ` ව*ාපෘ2ය අ�මත කර ඇ2 "නය කවෙ	ද; 

 (iv)  �6නමා ඇ7ෙ7 ණය �දලjද; ආධාරයjද; ෙනොඑෙසේන�, පදානයjද; 

 (v)  ඉහත (iv) w සඳහ �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද?  

(ආ) (i) ඉහත ව*ාපෘ2ය යටෙ7 ෙභෞ2ක හා ය}තල පහ�ක� නැං�ම සඳහා 
ෙතෝරාෙගන ඇ2 මාතර "ස�්jකෙC පාසV කවෙ	ද; 

 (ii) එම එj එj පාසV සඳහා ෙව කර� ලැබ ඇ2 ප2පාදනය ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 යන7 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

848/’16 

ගi \.5ක ප2රණ මහතා,— ස්වෙ.ශ කට&� අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (2) 

(අ) (i) මාතෙV "ස�්jකෙC, වහෙකෝQෙQ පෙ.ශෙC, පෘ�ta ස�භවයj සwත 
u.ගලය ¬ව7වන ගාම �ලධා6 වස� කවෙ	ද; 

 (ii) දැනට එම පෙ.ශවල ¬ව7වන u.ගලය සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 
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 (iii) ෙමම u.ගලය ලංකාෙ� ෙවන7 පෙ.ශවල ¬ව7වන බවට වා	තා � 
2ෙ[ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) (i) එම ජනතාවට අධ*ාපන, උසස ්අධ*ාපන හා ෙසෞඛ* යන �
ක අවශ*තා ඉ� 
කර ගැ�ෙ� අ¼2ය රජය AI තහ�i කර 2ෙ[ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ෙගන ඇ2 �යවර කවෙ	ද;  

(iii) එම ජනතාවෙv සංසක්ෘ2ක අනන*තාවය හා පාර�ප6ක උiමය 
�කෙගන ¬ව7�ම සඳහා රජය අ�ගහය ලබා � 2ෙ[ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම අ�ගහය කවෙ	ද;  

යන7 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

983/’16 

ගi අf7 මානKෙපiම මහතා,— A3
බල හා uන	ජන�ය බලශj2 
අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (3) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙC පැව2 කාල¨ණ Aප	යාස ��බඳ පැ6ස ් ස��ෙ�� ග� 
ලැ´ ²රණ කවෙ	ද; 

 (ii) එ` ²රණ ��බඳව � ලංකා ජනරජෙC එකඟ7වය පළකර 2ෙ[ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ²රණ �යා7මක @Gම සඳහා A3
බල හා uන	ජන�ය 
බලශj2 අමාත*ාංශය AI ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1018/’16 

ගi වා�ෙ.ව නානායjකාර මහතා,— මහානගර හා බස්නාwර සංව	ධන 
අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (3) 

(අ) (i) ෙ�රස ්ගඟ ව*ාපෘ2ෙC ඉ"@G� කට&� �ෙතාෙ.� පාර දjවා I3 කර ෙ� 
වනAට නතර � ඇ2 බව7; 

 (ii) ඉ"@G� කට&� නතර @Gම �සා අවට පෙ.ශෙC ම3i ගහනය Aශාල 
වශෙය වැ � ෙඩං¨ වැ� මාරා2ක ෙරෝග ව*ාKත � ඇ2 බව7; 

 (iii)  �ෙතාෙ.� පාෙ	 ප"ංh IAV ඉංfෙi 2සස් ද IVවා නමැ2 අය ෙ� 
��බඳව මහානගර හා බසන්ාwර සංව	ධන අමාත*ාංශෙC ෙVක� �හාV 
�පIංහ මහතා දැ�ව7 කර ඇත7, ප2ඵලයj ෙනොq බව7; 

 එ�මා දෙනwද? 

(ආ) ෙ� ස�බධෙය ගැ�මට අෙKj³ත �යවර කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනwද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1043/’16 

ගi උදය පභා7 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා2ක ප2ප72 හා ආ	mක 
කට&� අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙC� එjස7 ජා²ෙv සංAධානෙC මහා මYඩල වා	³ක සැIය 
සඳහා ජනා5ප2�මාෙv සංචාරයට සහභාp q �ත �6ස ෙකොපමණද; 

 (ii) උjත සංචාරයට සහභාp q u.ගලයෙv න� සහ ඔ� �ත �6සට ඇ�ළ7 
q පදනම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 



( 12 ) 

 

 (iii) එම සංචාරය සඳහා රජය, රාජ* සංසථ්ා සහ ව*වසථ්ා�ත මYඩල සහ රාජ* 
සමාග� AI දැ� ස��	ණ �6වැය  ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1136/’16 

ගi (ෛවද*) න
ද ජය2සස් මහතා,— �දV අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (1) 

(අ) 2015.09.01 "න Iට 2016.10.01 "න දjවා, 

 (i) රජෙC ෙගොඩනැp
වල පව7වාෙගන pය අමාත*ාංශ හා රාජ* 
 අමාත*ාංශ කවෙ	ද; 

 (ii) �§ පදනම මත ලබාෙගන පව7වාෙගන යන රාජ* අමාත*ාංශ කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) �§ පදනම මත ලබාග7 ෙගොඩනැp
වල, 

 (i) මාIක �
ය; 

 (ii) ව	ග පමාණය;  

 (iii) අ72කාර� ෙගq �දල හා කාලය; 

 (iv)  ෙගොඩනැp
 w#කiවාෙv නම හා 
�නය; 

  ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන7 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ඇ) �§ පදනම ෙලස ලබාෙගන ඇ2 ෙගොඩනැp
 සඳහා මාIකව ෙගවන �� �§ �දල 
හා ෙගවා ඇ2 �� අ72කාර� �දල ෙකොපමණද යන තව3රට7 එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනwද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1234/’16 

ගi ප.ම උදයශාත ¨ණෙසේකර මහතා,— 2රසර සංව	ධන හා වන¬A 
අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාව �ළ අවස වරට කරන ලද වන අ
 සංගණනය අ�ව රj³ත හා 
අභය £#වල I}න සමසත් වන අ
 සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  දැනට අ
 #�ස ් ගැ�ම උගව පව2න "ස�්jකවල ගාම �ලධා6 වස� 
මQටෙ� ස��	ණ වා	තාවj ඉ"6ප7 කරෙද; 

 (iii) එම ගාම �ලධා6 වස�වල ¬ව7වන ප�V සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iv)  එම පෙ.ශවල ෙගොAතැ කර� ලබන ෙගොA�� පමාණය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) (i) 2015 සහ 2016 ව	ෂවල ෙ� දjවා අ
 #�ස ්ගැ�ම අවම @Gමට ග7 �යවර 
සඳහා වැය කරන ලද සමසත් �දල ෙකොපමණද; 

 (ii)  එw ස��	ණ වා	තාවj ඉ"6ප7 කරෙද;  

 යන7 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1290/’16 

ගi ඩලස ්අලහKෙපiම මහතා,— වැA
 ක	මාත අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (1) 

(අ) මාතර "ස�්jකෙC ෙ7 වගා කර ඇ2 ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනwද? 

 



( 13 ) 

 

(ආ) ව	ෂ 2013 Iට 2016 දjවා මාතර "ස�්jකෙC, 

 (i) ෙ7 ඉඩ� ව
 ලබාග7 අසව්ැන;  

 (ii) රජෙC ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ග7 ෙගො� සංඛ*ාව;  

 (iii) ෙ7 ෙගො� සඳහා රජෙC ෙපොෙහොර සහනාධාරය යටෙ7 ලබා 3 ෙපොෙහොර 
පමාණය; 

 එj එj ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන7 එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනwද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 

2017 මා� මස 24 වැ" ?#රාදා 

වාhක ���i අෙKjෂා කරන පශ්න 
861/’16 

ගi \.5ක ප2රණ මහතා,— ආරjෂක අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (1) 

(අ) (i) &ද �ෙ�� #යpය හා ආබා5ත q රණAiවෙv ප�V ෙ� වනAට සමාජ, 
ආ	mක ගැට� රා¦යකට �¢ණ ෙදන බව7; 

 (ii)  ඔ� �ක බලා ගැ�ම රෙQ Iය±ෙදනාෙvම වග`ම බව7; 

 (iii) එම �6දෑවiෙv හා දiවෙv �බසාධනය වැ කළ &� බව7;  

එ�මා ��ගෙනwද? 

(ආ) (i) උjත රණAi ප�Vවල �බසාධනය සඳහා රජය �යා7මක කර� ලබන 
වැඩසටහ කවෙ	ද; 

 (ii)  ෙමම ප�Vවල දiවෙv අධ*ාපන කට&� හා �@යා අවශ*තා 
ස�බධෙය රජය මැ"හ7�මj I3කර 2ෙ[ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

984/’16 

ගi අf7 මානKෙපiම මහතා,— A3
බල හා uන	ජන�ය බලශj2 
අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (3) 

(අ) (i) ෙ� වනAට � ලංකාෙ� I}න A3
 පා6ෙභෝpකය සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) � ලංකාෙ� A3
 පා6ෙභෝpකය අත6, ලංකා A3
බල මYඩලය මg 
A3
 සබඳතා ලබා � ඇ2 පා6ෙභෝpකය සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ලංකා A3
 ෙපෞ.ග
ක සමාගම AI A3
 සබඳතා ලබා � ඇ2 
පා6ෙභෝpකය සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) (i)  A3
බල හා uන	ජන�ය බලශj2 අමාත*වරයා AI � ලංකාවට හ�වා 
ෙදන බවට මෑතක� පකාශ කරන ලද �¢i මාපක (Smart Meters)  මg ඉ� 
කරගැ�මට අෙKj³ත අර�� කවෙ	ද; 

 (ii) ෙ� වනAට සAෙකොට ඇ2 �¢i මාපක (Smart Meters) සංඛ*ාව 
ෙකොපමණද; 

 

 



( 14 ) 

 

  (iii) ඉහත (i)w සඳහ  ෙයෝජනාව අ�ව � ලංකාෙ� Iය± A3
 පා6ෙභෝpකයට 
ඉහත �¢i මාපක සපයා අවස @Gමට අෙKjෂා කරන "නය කවෙ	ද;  

යන7 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1070/’16 

ගi උදය පභා7 ග�ම�ල මහතා,— �2ය හා සාමය සහ දj³ණ සංව	ධන 
අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (1) 

(අ) 1983 Ã
 සහ අෙගෝස�් මාසයw I3 q ජා2වා" ෙකෝලහල ෙහේ�ෙව, 

 (i) #ය pය, �වාල q සහ අවතැ q Iංහල u.ගලය සංඛ*ාව, ඔ� ප"ංhව 
I} "ස�්jකය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) #ය pය, �වාල q සහ අවතැ q �� Iංහල u.ගලය සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1093/’16 

ගi අෙශෝක ¤යත මහතා,— පළා7 සභා හා පළා7 පාලන අමාත*�මාෙග 
ඇaමට,— (1) 

(අ) (i) පළා7 සභා හා පළා7 පාලන අමාත*ාංශෙC ප2පාදන යටෙ7 u7තලම 
"ස�්jකෙC වැ� ප2සංසක්රණ ව*ාපෘ2යj �යා7මක වෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ව*ාපෘ2ය යටෙ7 දැනට u7තලම "ස�්jකය �ළ සංව	ධනය 
කර ඇ2 වැ� කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා වැය කරන ලද �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1138/’16 

ගi (ෛවද*) න
ද ජය2ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ./ය ෛවද*  
අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙ� දැනට පව2න ¦jෂණ ෙරෝහV කවෙ	ද; 

 (ii)  එම එj එj ¦jෂණ ෙරෝහෙල සාය�ක u¢�ව ලබා ෙද� ලබන රජෙC 
Aශව්Aද*ාලවල ෛවද* Äඨ කවෙ	ද; 

 (iii) මාලෙ[ පෙ.ශෙC “ෛවද* ෙනAV පනා3 � ලංකා - iIයා� #ත7ව 
¦jෂණ ෙරෝහල” න# ෙපෞ.ග
ක ෙරෝහලj පව7වාෙගන යෙද; 

 (iv)  එම ෙපෞ.ග
ක ෙරෝහලට ¦jෂණ ෙරෝහලj ෙලස හ�වා�මට ෙසෞඛ* 
අමාත*ාංශෙC අවසරය ලබා� 2ෙ[ද; 

 (v)  එෙසේ න�, එම අවසර ලබා3 ෙVඛනය සභාගත කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1167/’16 

ගi මwදානද අ±7ගමෙv මහතා,— මහානගර හා බස්නාwර සංව	ධන 
අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (1) 

(අ) (i) ප�pය රජය යටෙ7 ආර�භ කරන ලද මහ�වර නගර සංව	ධන ව*ාපෘ2ය 
සඳහා 2014 ව	ෂය අවස වනAට නාග6ක සංව	ධන අ5කා6ය AI වැය 
කර 2´  �දල ෙකොපමණද; 



( 15 ) 

 

 (ii) ෙමම ව*ාපෘ2ය සඳහා ප�pය රජය සමෙC Aෙ.ශ ආධාර හරහා ෙව කළ 
�ද
 ඒ වනAට ලැ� 2´  පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) නව යහපාලන රජය බලයට ප7 � මාස 20ක පමණ කාලයj ගත � ඇත7, 
එම කාලය �ළ ෙමම ව*ාපෘ2ෙC @I3 සංව	ධන කට&7තj I3 � නැ2  
බව ��ගෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) � ලංකාෙ� පධාන නගරයj වන මහ�වර වැ� නගරයක, නගර සංව	ධන 
ව*ාපෘ2යj අ7w��මට අමාත*ාංශය කට&� කර 2ෙ[ද යන7 එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනwද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
1236/’16 

ගi ප.ම උදයශාත ¨ණෙසේකර මහතා,— උසස ් අධ*ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (1) 

(අ) (i) අ�පාර "ස�්jකය �ළ 1983 ව	ෂය වනAට පැවැ2  �� මා	ග සංඛ*ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා¼ තාර දමා 2´ මා	ග සංඛ*ාව සහ @.#. පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) ව	ෂ 1983 Iට &.ධය �ම වන�i එම "ස�්jකය �ළ මා	ග ඉ"@Gම සඳහා 
පැව2 රජය AI Aයද� කරන ලද �දල එj එj ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) &.ධය �ම �ෙම ප� ෙමම "ස�්jකය �ළ මා	ග ඉ" @Gම ෙව�ෙව එj 
එj ව	ෂය �ළ ෙව කරන ලද �දල ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) ඒ ��බඳ ස��	ණ වා	තාවj ෙමම සභාවට ඉ"6ප7 කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1280/’16 

ගi ඩලස් අලහKෙපiම මහතා,— A3
බල හා uන	ජන�ය බලශj2 
අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (1) 

(අ) (i) “සැමට A3
ය” ෙ7මාව යටෙ7 ප�pය පාලන කාලය �ළ A3
 ජනනය, 
A3
ය ෙබදා හැGම සහ නව ස�බධතා ලබා �ම යන jෙෂේතයw 
කැÄ ෙපෙනන ෙමෙහවරj ඉ�කර� ලැ´ බව ��ගෙද;  

 (ii) ව	ෂ 2013 Iට 2016 දjවා, මාතර "ස�්jකය �ළ ලබා � ඇ2 A3
 
ස�බධතාවය සංඛ*ාව, එj එj ව	ෂය අ�ව සහ එj එj පාෙ./ය 
ෙVක� ෙකොQඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) (i) මාතර "ස�්jකෙC ජා2ක A3
බල ප.ධ2ය ඔසේසේ A3
ය ලබා �මට 
හැ@යාව ඇත7, ෙ� දjවා A3
ය ලබා � ෙනොමැ2 �වාස සංඛ*ාව, පාෙ./ය 
ෙVක� ෙකොQඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) ජා2ක A3
බල ප.ධ2ෙය A3
ය ලබා "ය ෙනොහැ@/අපහ� �වාස 
හ�නාෙගන  2ෙ[ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම �වාස සංඛ*ාව, එj එj පාෙ./ය ෙVක� ෙකොQඨාසය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 

 



( 16 ) 

 

 (iv)  ඉහත (ii) w සඳහ �වාස සඳහා A3
ය ලබා�ම සඳහා අ�ගමනය කර� 
ලබන �යාමා	ගය කවෙ	ද; 

 යන7 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1348/’16 

ගi ල` ජයව	ධන මහතා,— A3
බල හා uන	ජන�ය බලශj2 අමාත*�මාෙග 
ඇaමට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා A3
බල මYඩලයට A3
ය සපයන �ඩා A3
 බලාගාර සංඛ*ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒවා¼ මYඩලය සහ ෙපෞ.ග
ක අංශය ස� බලාගාර සංඛ*ාව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iii)  ඉහත (i)w සඳහ බලාගාර �wටා ඇ2 සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iv) මYඩලය ස� A3
 බලාගාරව
 උ7පාදනය කර� ලබන �� A3
 
ධා6තාවය ෙකොපමණද;  

 (v) එj එj බලාගාරෙයw ධා6තාවය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) (i) ෙපෞ.ග
ක A3
 බලාගාරව
 මYඩලය වසරකට ලබා ගනා �� 
ධා6තාවය ෙකොපමණද;  

 (ii) එj එj ආයතනෙය ලබා ගනා A3
 ධා6තාවය ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii)  ඉහත (i)w සඳහ A3
ය සඳහා ෙගව� ලබන �� �දල ෙකොපමණද;  

 (iv) එම �දල ආයතනය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙපෞ.ග
ක A3
 බලාගාරව
 සපයන A3
ය සඳහා එම ආයතනවලට 
ආර�භෙC Iට ෙ� දjවා ෙගවා ඇ2 �දල ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (vi)  ෙ� වනAට මYඩලෙC අ�ම2ය සwතව තව7 �ඩා A3
 බලාගාර ඉ"@Gමට 
ෙයෝfතව 2ෙ[ද; 

 (vii)  එෙසේ න�, ඒවා කවෙ	ද; 

 (viii) ඒවා ඉ"@Gමට ෙයෝfත සථ්ාන   සහ ඒවාෙC w#කiව ක�iද; 

 යන7 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1363/’16 

ගi ෙරෝwÅ �මා6 AෙÆර7න මහ7#ය,— ඉඩ� අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (1) 

(අ) (i) ඉඩ� ප2සංසක්රණ පනෙ7 A5Aධාන පකාරව, ඉඩ� ප2සංසක්රණ 
ෙකො#ෂ සභාව ස� මාතෙV "ස�්jකෙC �w} වගාව සwත ඉඩ�ව
, � 
ලංකා රාජ* වැA
 සංසථ්ාවට හා ජනතා ව� සංව	ධන මYඩලයට ගැසQ 
�ෙ�දන මg පාලනය හා කළමනාකරණය සඳහා පවරා ඇ2 ඉඩ� 
පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) පාෙ./ය ෙVක� ෙකොQඨාස අ�ව එම ඉඩ�වල න� සහ පමාණය 
කවෙ	ද; 

 (iii) එම ඉඩ� මැන මා¼� හ�නාෙගන 2ෙ[ද;  

 



( 17 ) 

 

 (iv) ඉහත ආයතන AI එ` ව� පාලනය හා කළමනාකරණය @Gෙම ජා2ක 
ආ	mකයට ලබා ෙදන දායක7වය ෙකොපමණද; 

 (v) එ` ඉඩ�ව
 ෙමම ආයතනවල සෘÇ පාලනය යටෙ7 පව2න ඉඩ� 
පමාණය පාෙ./ය ෙVක� ෙකොQඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) (i) පාෙ./ය වැA
 සමාග� AI පාලනය කර� ලබන ඉඩ� පමාණය පාෙ./ය 
ෙVක� ෙකොQඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශ ෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉඩ� අදාළ සමාග� ෙවත ලබා � ඇ7ෙ7 බ3 pA�� මතද; 

 (iii) එෙසේ @Gමට එම ආයතනවලට �ත*ා�Èල අ¼2යj පව²ද; 

 (iv) අදාළ වැA
 සමාග� ඉහත ව� කළමනාකරණය �� ආ	mකයට දjවන 
දායක7වය කවෙ	ද;  

 යන7 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1371/’16 

ගi බ3ල ¨ණව	ධන මහතා,— ක	මාත හා වාzජ කට&� අමාත*�මාෙග 
ඇaමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 125ට අ�ව, jÉද, �ඩා හා මධ* ප6මාණ 
ක	මාතවලට සහාය වන ඉ@&ෙ[ටරයj ෙලස කට&� කරන “#� 
කා	#ක උද*ාන” ව*ාපෘ2ෙයw පග2ය කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම කා	#ක උද*ාන �w��මට ෙයෝfත ෙමොනරාගල, u7තලම, යාපනය, 
ව� සහ අ�පාර "ස�්jකවල ඉඩ� ෙතෝරා ෙගන 2ෙ[ද; 

 (iii) ෙමම #� කා	#ක උද*ාන ව*ාපෘ2ය ස�බධෙය ඉහත සඳහ 
"ස�්jකවල "සා ෙVක�වi දැ�ව7 කර 2ෙ[ද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඉහත රජෙC �ළධාGෙග ලැ\න වා	තාව ඉ"6ප7 
කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

862/’16 

ගi \.5ක ප2රණ මහතා,— ගා®ය ආ	mක කට&� අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (1) 

(අ) (i) �� හා මධ*ම ප6මාණ ක	මාතකiව නගා I��ම �� රෙQ 
ආ	mකයට Aශාල ශj2යj ලබා ගත හැ@ බව7; 

 (ii) එමg A�@යාව 3i @Gමට හැ@ බව7; 

 (iii) එය Aෙ.ශ A�මය ෙගන ඒෙ� මා	ගයj බව7;  

එ�මා ��ගෙනwද? 

(ආ) (i) �� හා මධ*ම ප6මාණ ක	මාතකiව නගා I��මට රජය �යවර ෙගන 
2ෙ[ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒවා කවෙ	ද;  

(iii) �� හා මධ*ම ප6මාණ ක	මාතකiව ෙව�ෙව වැඩසටහ 
�යා7මක කරන රජෙC ආයතනයw ෙභෞ2ක හා මානව ස�ප7 
සංව	ධනයට රජය කට&� කර 2ෙ[ද; 

 

 



( 18 ) 

 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1005/’16 

ගi උදය පභා7 ග�ම�ල මහතා,— �දV අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (2) 

(අ) (i) 2015.01.10 "න Iට 2016.09.30 "න දjවා �§ පදනම මත ලබා ෙගන ඇ2 
ෙගොඩනැp
වල අමාත*ාංශ සහ අමාත* කා	යාල පව7වාෙගන ය� ලබන 
අමාත*ාංශ කවෙ	ද; 

 (ii) එ` ෙගොඩනැp
වල මාIක �
ය ෙව ෙව වශෙය සහ සමසත් 
එක�වj ෙලස ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1284/’16 

ගi ඩලස් අලහKෙපiම මහතා,— ක�කi හා වෘ7²ය ස#2 සබඳතා 
අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (1) 

(අ) (i) ෙදA�වර, ෙවෙහVෙගොඩ, “ෙපේමI6” �වෙසේ ප"ංh, එ�. ෙj. ෙපේම2ලක 
මහතා 1978.05.05 Iට 1986.11.10 දjවා � ලංකා ¨ව හ�දා සේ��ඡා  
¨ව භටෙය� වශෙයද, 1986.11.03  Iට 1995.11.30  දjවා ක�කi 
ෙදපා	තෙ��ෙ� ෙපදෙ	i u¢� උපෙ.ශෙය� වශෙයද,  1995.11.30 
Iට � ලංකා වෘ7²ය u¢� අ5කා6යට අ�&jතව ෙසේවය කළ බව7; 

 (ii) වයස අ�i3 60 ස��	ණ �ෙම 2015.09.18 වැ� "න � ලංකා වෘ7²ය 
u¢� අ5කා6ෙය Aශාම ගවා ඇ2 බව7; 

 (iii) රාජ* ෙසේවෙC වසර 33 මාස 04  "න 13 j ෙසේවය කළද ඔ¢ෙv Aශාම වැ�K 
ගණනය කර ෙනොමැ2 බව7;  

 (iv) ක�කi ෙදපා	තෙ��ෙ� ෙසේවය කරන ලද කාලයට අදාළව Aශාම වැ�K 
ලබා ගැ�මට කරන ලද ඉV§ම, ඔ¢ වෘ7²ය u¢� අ5කා6යට �දාහ6න 
ල.ෙ. කවර කාYඩය යටෙ7දැ¼ යන ෙනොපැහැ"
ය යන අදහස මත 
ෙමෙතj ඉ� � ෙනොමැ2 බව7; 

 (v) රාජ* ප6පාලන හා කළමනාකරණ අමාත*ාංශෙC ෙVක�, Aශාම වැ�K 
අධ*jෂක ජනරාV ඇම~ අංක PNS/P/P7/PEN/PROB(ii)/TEM දරන 
2016.07.14 "නැ2 
�ෙය �Gjෂණ ඉVලා ඇ2 බව7; 

 එ�මා දෙනwද?  

(ආ) ෙපේම2ලක මහතාෙv Aශාම w#ක� ලබා�ම සඳහා �යවර ගෙද යන එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනwද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1377/’16 

ගi බ3ල ¨ණව	ධන මහතා,— කෘ³ක	ම අමාත*�මාෙග ඇaමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයw අංක 131 වැ� ෙයෝජනාවට අ�ව, කෘ³ක	ම ව*ාපෘ2 
�ලධා6ෙv දැ�ම ෙපෞ.ග
ක අංශෙC ෙගොAපලවV සඳහාද ගාස�්වj අය 
කර ලබා�මට ෙයෝජනා කළ බව ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ ගාස�්වj අයකර ෙපෞ.ග
ක අංශයට දැ�ම ලබා 3 රාජ* 
�ලධා6ෙv නාම ෙVඛනයj ඉ"6ප7 කරෙද; 

 



( 19 ) 

 

 (iii) කෘ³ ව*ාපෘ2 �ලධා6ෙv දැ�ම ලබාග7 ෙපෞ.ග
ක අංශෙයw 
සමාග�වල ලැ¼ස�්වj ඉ"6ප7 කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනwද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 

 


