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අංක 6(6).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 6 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප� රකය  
 

!"# කෙළ% 2017 * මස 28 වැ! /"රාදා 

2017 අෙග1ස්� මස 08 වැ! අඟහ3වාදා 

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

අපරාධයක )"තය සහ සා*+ක,ව හට සහාය �ෙ� සහ ආර*ෂා /0ෙ� 
(සංෙශෝධන) පන5 ෙක6�පත — ෙදවැ�වර /ය8ම.  

(අමාත: ම;ඩලෙ> අ�ම?ය දවා ?ෙ@.) 

* 
පළා5 සභා ඡද )මB� (සංෙශෝධන) පන5 ෙක6�පත — ෙදවැ�වර /ය8ම.  

(අමාත: ම;ඩලෙ> අ�ම?ය දවා ?ෙ@.) 

* 
අගාමාත:�මා සහ ජා?ක ප?ප5? හා ආ	Eක කට&� අමාත:�මා,— උද	පන 

පනත යටෙ5 �යමය (අංක 1),— ජා?ක රාජ: සභාෙI 1977 අංක 8 දරන උද	පන 
පනෙ5 3 වග?ය යටෙ5 O ලංකා පජාතාPක සමාජවා� ජනරජය සහ ,Qයා� 
සRහා;Sව අතර උද	පන T)Uම ස�බධෙය ජනාVප?වරයා )Q සාදන ලWව, 
2017 Z� 07 "නැ? අංක 2022/27 දරන අ? )ෙශේෂ ගැස] පතෙ> පළ කර� ලැබ, 
2017.07.25 "න ඉ"aප5 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය.  

(අමාත: ම;ඩලෙ> අ�ම?ය දවා ?ෙ@.) 

* 
අගාමාත:�මා සහ ජා?ක ප?ප5? හා ආ	Eක කට&� අමාත:�මා,— උද	පන 

පනත යටෙ5 �යමය (අංක 2),— ජා?ක රාජ: සභාෙI 1977 අංක 8 දරන උද	පන 
පනෙ5 3 වග?ය යටෙ5 O ලංකා පජාතාPක සමාජවා� ජනරජය සහ &*ෙ	නය 
අතර උද	පන T)Uම ස�බධෙය ජනාVප?වරයා )Q සාදන ලWව, 2017 Z� 02 
"නැ? අංක 2021/47 දරන අ? )ෙශේෂ ගැස] පතෙ> පළ කර� ලැබ, 2017.07.26 "න 
ඉ"aප5 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය.  

(අමාත: ම;ඩලෙ> අ�ම?ය දවා ?ෙ@.) 

* 
අභ:තර කට&�, වයඹ සංව	ධන හා සංස්කෘ?ක කට&� අමාත:�මා,— 

ghගලය 
යාප"ංi /0ෙ� පනත යටෙ5 �ෙයෝග,— 1968 අංක 32 දරන 
ghගලය 
යාප"ංi /0ෙ� පනෙ5 52 වග?ෙ> (1) උපවග?ය යටෙ5  
අභ:තර කට&�, වයඹ සංව	ධන හා සංස්කෘ?ක කට&� අමාත:වරයා )Q සාදන 
ලWව, 2017 මැj 31 "නැ? අංක 2021/28 දරන අ? )ෙශේෂ ගැස] පතෙ> පළ කර� 
ලැබ, 2017.07.25 "න ඉ"aප5 කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය.  

(අමාත: ම;ඩලෙ> අ�ම?ය දවා ?ෙ@.) 

 

 

 

 



( 2 ) 

 

* 
kඩා අමාත:�මා,— kඩා පනත යටෙ5 �ෙයෝගය,— ජා?ක රාජ: සභාෙI 1973 

අංක 25 දරන kඩා පනෙ5 31 වග?ය සමඟ /ය)ය &� 41 වග?ය යටෙ5 kඩා 
අමාත:වරයා )Q ජා?ක kඩා සංග� �ෙයෝග ස�බධෙය සාදන ලWව, 2017 
මැj 05 "නැ? 2017/41 දරන අ? )ෙශේෂ ගැස] පතෙ> පළ කර� ලැබ, 2017.07.26 
"න ඉ"aප5 කරන ලද �ෙයෝගය අ�මත කළ &� ය.  

(අමාත: ම;ඩලෙ> අ�ම?ය දවා ?ෙ@.) 
* 

පවාහන හා Q)m nව ෙසේවා අමාත:�මා,— ජා?ක ගමනාගමන ෙකො#ෂ සභාෙI 
වා	+ක වා	තාව හා Tp� (2013),— 1971 අංක 38 දරන �දm පනෙ5 14(2)(C) වග?ය 
යටෙ5 2016.09.06 වැ� "න ඉ"aප5 කරන ලද, 2013.12.31 වැ� "ෙන අවස r ව	ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද )ගණකාVප?වරයාෙt �0uණ ඇ�ළ5 ජා?ක ගමනාගමන 
ෙකො#ෂ සභාෙI වා	+ක වා	තාව හා Tp� අ�මත කළ &� ය.  

(පවාහන හා ස�ෙIදන ආංwක අx*ෂණ කාරක සභාව )Q 2017.01.26 "න සලකා 
බලන ල�.) 

* 
පවාහන හා Q)m nව ෙසේවා අමාත:�මා,— O ලංකා ගමනාගමන ම;ඩලෙ> වා	+ක 

වා	තාව හා Tp� (2012),— 1971 අංක 38 දරන �දm පනෙ5 14(2)(C) වග?ය යටෙ5 
2017.03.07 වැ� "න ඉ"aප5 කරන ලද, 2012.12.31 වැ� "ෙන අවස r ව	ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද )ගණකාVප?වරයාෙt �0uණ ඇ�ළ5 O ලංකා ගමනාගමන 
ම;ඩලෙ> වා	+ක වා	තාව හා Tp� අ�මත කළ &� ය.  

(පවාහන හා ස�ෙIදන ආංwක අx*ෂණ කාරක සභාව )Q 2017.03.24 "න සලකා 
බලන ල�.) 

* 
පවාහන හා Q)m nව ෙසේවා අමාත:�මා,— ජා?ක ගමනාගමන ෙකො#ෂ සභාෙI 

වා	+ක වා	තාව හා Tp� (2014),— 1971 අංක 38 දරන �දm පනෙ5 14(2)(C) වග?ය 
යටෙ5 2017.05.03 වැ� "න ඉ"aප5 කරන ලද, 2014.12.31 වැ� "ෙන අවස r ව	ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද )ගණකාVප?වරයාෙt �0uණ ඇ�ළ5 ජා?ක ගමනාගමන 
 ෙකො#ෂ සභා ෙI වා	+ක වා	තාව හා Tp� අ�මත කළ &� ය.  

(පවාහන හා ස�ෙIදන ආංwක අx*ෂණ කාරක සභාව )Q 2017.05.26 "න සලකා 
බලන ල�.) 

* 
රාජ: ව:වසාය සංව	ධන අමාත:�මා,— O ලංකා රාජ: වැ)
 සංසථ්ාෙI වා	+ක වා	තාව 

හා ඒකාබhධ Rල: පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන �දm පනෙ5 14(3) වග?ය 
යටෙ5 2016.12.10 වැ� "න ඉ"aප5 කරන ලද, 2011.12.31 වැ� "ෙන අවස r ව	ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද )ගණකාVප?වරයාෙt �0uණ ඇ�ළ5 O ලංකා රාජ: වැ)
 
සංසථ්ාෙI වා	+ක වා	තාව හා ඒකාබhධ Rල: පකාශන අ�මත කළ &� ය.  

(ආ	Eක සංව	ධන ��බඳ ආංwක අx*ෂණ කාරක සභාව )Q 2017.05.23 "න සලකා 
බලන ල�.) 

* 
රාජ: ව:වසාය සංව	ධන අමාත:�මා,— ජා?ක ඉ?a /0ෙ� බැං{ෙI වා	+ක වා	තාව 

හා ඒකාබhධ Rල: පකාශන (2015),— �දm |? පනෙ5 35(3) වග?ය යටෙ5 සහ 1971 
අංක 38 දරන �දm පනෙ5 14(3) වග?ය යටෙ5 2017.01.24 වැ� "න ඉ"aප5 කරන ලද, 
2015.12.31 වැ� "ෙන අවස r ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද )ගණකාVප?වරයාෙt 
�0uණ ඇ�ළ5 ජා?ක ඉ?a /0ෙ� බැං{ෙI වා	+ක වා	තාව හා ඒකාබhධ Rල: පකාශන  
අ�මත කළ &� ය.  

(ආ	Eක සංව	ධන ��බඳ ආංwක අx*ෂණ කාරක සභාව )Q 2017.05.03 "න සලකා 
බලන ල�.) 

 



( 3 ) 

 

* 
රාජ: ව:වසාය සංව	ධන අමාත:�මා,— ලංකා බැං{ෙI වා	+ක වා	තාව හා ඒකාබhධ 

Rල: පකාශන (2015),— �දm |? පනෙ5 35(3) වග?ය යටෙ5 සහ 1971 අංක 38 දරන 
�දm පනෙ5 14(3) වග?ය යටෙ5 2017.01.25 වැ� "න ඉ"aප5 කරන ලද, 2015.12.31 
වැ� "ෙන අවස r ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද )ගණකාVප?වරයාෙt �0uණ 
ඇ�ළ5 ලංකා බැං{ෙI වා	+ක වා	තාව හා ඒකාබhධ Rල: පකාශන  අ�මත කළ &� ය.  

(ආ	Eක සංව	ධන ��බඳ ආංwක අx*ෂණ කාරක සභාව )Q 2017.05.03 "න සලකා 
බලන ල�.) 

* 
රාජ: ව:වසාය සංව	ධන අමාත:�මා,— මහජන බැං{ෙI වා	+ක වා	තාව හා ඒකාබhධ 

Rල: පකාශන (2015),— �දm |? පනෙ5 35(3) වග?ය යටෙ5 සහ 1971 අංක 38 දරන 
�දm පනෙ5 14(3) වග?ය යටෙ5 2017.03.08 වැ� "න ඉ"aප5 කරන ලද,        
2015.12.31 වැ� "ෙන අවස r ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද )ගණකාVප?වරයාෙt 
�0uණ ඇ�ළ5 මහජන බැං{ෙI වා	+ක වා	තාව හා ඒකාබhධ Rල: පකාශන  අ�මත කළ 
&� ය.  

(ආ	Eක සංව	ධන ��බඳ ආංwක අx*ෂණ කාරක සභාව )Q 2017.05.03 "න සලකා 
බලන ල�.) 

* 
රාජ: ව:වසාය සංව	ධන අමාත:�මා,— B/ස {,ණෑගල වැ)
 සමාගෙ� වා	+ක 

වා	තාව හා Rල: පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන �දm පනෙ5 14(3) වග?ය යටෙ5 
2017.03.21 වැ� "න ඉ"aප5 කරන ලද, 2014.12.31 වැ� "ෙන අවස r ව	ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ාxන )ගණකව,ෙt �0uණ ඇ�ළ5 B/ස {,ණෑගල වැ)
 
සමාගෙ� Rල: පකාශන හා වා	+ක වා	තාව අ�මත කළ &� ය.  

(ආ	Eක සංව	ධන ��බඳ ආංwක අx*ෂණ කාරක සභාව )Q 2017.05.23 "න සලකා 
බලන ල�.) 

* 
ෙසෞඛ:, ෙපෝෂණ හා ෙh�ය ෛවද: අමාත:�මා,— රාජ: ඖෂධ |?ගත සංසථ්ාෙI 

වා	+ක වා	තාව හා Tp� (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ: කා	#ක |?ගත සංසථ්ා 
පනෙ5 30(2) වග?ය සහ 1971 අංක 38 දරන �දm පනෙ5 14(3) වග?ය යටෙ5 
2016.07.08 වැ� "න ඉ"aප5 කරන ලද, 2013.12.31 වැ� "ෙන අවස r ව	ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද )ගණකාVප?වරයාෙt �0uණ ඇ�ළ5 රාජ: ඖෂධ |?ගත සංසථ්ාෙI 
වා	+ක වා	තාව හා Tp� අ�මත කළ &� ය.  

(ෙසෞඛ: හා මානව Uභසාධනය, සමාජ ස)බලගැ8ම ��බඳ ආංwක අx*ෂණ කාරක 
සභාව )Q 2017.07.04 "න සලකා බලන ල�.) 

* 
ෙසෞඛ:, ෙපෝෂණ හා ෙh�ය ෛවද: අමාත:�මා,— O ජයව	ධනgර මහ ෙරෝහෙm 

වා	+ක වා	තාව හා Tp� (2013),— 1983 අංක 54 දරන O ජයව	ධනgර මහෙරෝහm ම;ඩල 
පනෙ5 30(2) වග?ය සහ 1971 අංක 38 දරන �දm පනෙ5 14(2)(C) වග?ය යටෙ5 
2016.07.21 වැ� "න ඉ"aප5 කරන ලද, 2013.12.31 වැ� "ෙන අවස r ව	ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද )ගණකාVප?වරයාෙt �0uණ ඇ�ළ5 O ජයව	ධනgර මහ ෙරෝහෙm 
වා	+ක වා	තාව හා Tp� අ�මත කළ &� ය.  

(ෙසෞඛ: හා මානව Uභසාධනය, සමාජ ස)බලගැ8ම ��බඳ ආංwක අx*ෂණ කාරක 
සභාව )Q 2017.07.04 "න සලකා බලන ල�.) 

 

 

 

 

 



( 4 ) 

 

* 
ෙසෞඛ:, ෙපෝෂණ හා ෙh�ය ෛවද: අමාත:�මා,— රාජ: ඖෂධ �ෂප්ාදන සංසථ්ාෙI 

වා	+ක වා	තාව හා Tp� (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ: කා	#ක |?ගත සංසථ්ා 
පනෙ5 30(2) වග?ය සහ 1971 අංක 38 දරන �දm පනෙ5 14(3) වග?ය යටෙ5 
2016.08.11 වැ� "න ඉ"aප5 කරන ලද, 2013.12.31 වැ� "ෙන අවස r ව	ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද )ගණකාVප?වරයාෙt �0uණ ඇ�ළ5 රාජ: ඖෂධ �ෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙI වා	+ක වා	තාව හා Tp� අ�මත කළ &� ය.  

(ෙසෞඛ: හා මානව Uභසාධනය, සමාජ ස)බලගැ8ම ��බඳ ආංwක අx*ෂණ කාරක 
සභාව )Q 2017.07.04 "න සලකා බලන ල�.) 

 

* සල"ෙණ� හ7�ව8 ලබ�ෙ� ආ:;ෙ� කට=� ය. 

 

2017 අෙග1ස්� මස 11 වැ! /"රාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 

  පා.191/’17 
ග, �ෂාර ඉ��m අමරෙසේන මහතා,— {{� ෙගො)පළ �#ය භා)තා කරන 

බැටa ෙ*� කමය නව5වා�ම,— O ලංකාව අ�තෙ> පටම ස5ව ක,ණාව 
ප�,වාලන ෙබෞhධ රට* �වද,  අද වන)ට සමහර {{� ෙගො)පළ �#ය භා)තා 
කරන බැටa ෙ*� කමය �සා ස� දැ� �ංසාවකට ල*8ම5, අVක �5තර 
�ෂ්පාදනය �� U� පaමාණ {{� ෙගො)පළ �#යෙt �/යා අන�,දායක 
ත55වයකට ප5ව ඇ? බැ), ෙමම අ? අමා��ය කමය නව5වා�ම සඳහා අවශ: 
�යවර ගත &�යැj ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරj.   

පා.192/’17 
ග, �,�කා ෙපේමචද මහ5#ය,— )ශ්ව)ද:ාල හා අෙන{5 Qය�ම උසස ්

අධ:ාපන ආයතනවලට )ෙශේෂ g�pවල5 මානQක උපෙhශකව, ෙහෝ අ�ශාසකව, 
ප5/0ම,— ව	තමානෙ> බ�ල වශෙය ද*නට ලැෙබන ත,ණ ත,�ය, QU 
QU)ය Qය") හා�කර ගැ|ෙ� පවණතාවය මැඩපැවැ58ම සඳහා Qය�ම රජෙ> 
අධ:ාපන ආයතන සඳහා g�pවල5 මානQක උපෙhශකව,, අ�ශාසකව, ෙහෝ එම 
අධ:ාපන ආයතනවල දැනට Q�න n,වර n,වaයට මානQක උපෙhශනය ��බඳ 
)ෙශේෂ g�pව* ලබා"ය  &�යැj ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරj.   

පා.193/’17 
ග, �,�කා ෙපේමචද මහ5#ය,— Qය�ම )ශ්ව)ද:ාලවල දැනට පව?න නවක 

වදය ස��	ණෙය නැවැ58ම සඳහා පව?න |? �යා5මක /0ම,— )ශ්ව)ද:ාල �ළ 
ෙහෝ ඉ �ටත නවක QUට ��ණ �මට QWවන නවක වදය ස��	ණෙයම වැළැ*8ම 
හා 1998 අංක 20 දරන අධ:ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ ෙවන5 සව්�පෙ> සාහQක 
�යා තහන� /0ෙ� පනත පකාරව, එෙසේ නවක වදය �යා5මක කරන Qය�ම 
පා	ශ්වයට |?ය �යා5මක කළ &�යැj ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරj. 

පා.194/’17 
ග, �,�කා ෙපේමචද මහ5#ය,— අත	ජාලය �ළ අසභ: 8�ෙයෝ පට 

සංසරණය 8ම වැළැ*8ෙම�ලා )ෙශේෂ ඒකකය* ��68ම,— ව	තමානෙ> බ�ල 
වශෙය අත	ජාලය ඔසේසේ ෙනොෙය{5 අසභ: 8�ෙයෝ ද	ශන සංසරණය 8ම ම� 
ghගලයෙt ghග
ක5වය )නාශවන අතර )ෙශේෂෙයම, කාතා පා	ශ්වය එම� 
)ශාල අපහUතාවයකට ප5වන බැ), ෙමව 8�ෙයෝ ද	ශන ළඟ තබාෙගන Q�න, 
ෙබදා හaන හා �	මාණය කරන ghගලය ��බඳව )ම	ශනය /0මට ප?ඵලදා� 
)ෙශේෂ ඒකකය* අපරාධ ප0*ෂණ ෙදපා	තෙ��ව �ළ ��6)ය  &�යැj ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරj. 
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පා.195/’17 
ග, ඩtලස් ෙhවානද මහතා,— &hධය �සා ") අ�# r ජනතාව Q� /0ම සඳහා 

අ�ස්මරණ සම්ාරකය* තැ|ම සහ Q�ප5 /0ම සඳහා ෙපොW "නය* ෙව /0ම,— 
දශක ගණනාවක Qට උ�, පළාෙ5 පැව? &දමය වාතාවරණය �ර 8 සාමකා� �වන 
රටාවකට ජනතාව දැ අව�	ණ 8 Q�න අතර පUTය කාලෙ> පැව? අසාමාන: 
ත55වය �සා ද, &දමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව ද, ඝාතනයට ල*r Qය� ජා?, ආග� 
හා සමාජවලට අය5, Qය�ම භාෂාව කතාකරන ජනතාව, O ලාං/කj ෙලස Q�ප5 
කර#, එම ජනතාව මI�ම ෙව�ෙව ද, ඔ� කළ පaත:ාගයවලට ෙගෞරව /0ම 
සඳහා ද, උ�, පළාෙ5 ඕමෙ5 පෙhශය �ළ UWU ස්ථානයක “අ�ස්මරණ 
ස්මාරකය*” තැ|මට ද, එම &දමය ත55වය �සා ") අ�# r Qය�ම ජා?, ආග� හා 
භාෂාව කථා කරන ජනතාව Q�ගැ8ම සඳහා UWU "නය* න� ෙකොට සෑම වසර* 
පාසාම එම "නය සැම0මට ද රජය �යවර ගත &�යැj ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරj. 

 

 
 

2017 ඔ?ෙත1බ� මස 06 වැ! /"රාදා 

වාiක ���, අෙ¤*ෂා කරන පශ්න 
1187/’16 

ග, පhම උදයශාත nණෙසේකර මහතා,— කෘ+ක	ම අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (2) 

(අ) මනාරම "සP්*කය �ළ,  

 (i) 1983 ව	ෂය වන)ට වගා කරන ලද �� ෙගො)�� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 1982 හා 1983 ව	ෂවල වගා කරන ලද වගා�� පමාණය, එ* එ* ෙබෝගය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ව	ෂ 1983 පUව 2009 ව	ෂෙ> &දමය ත55වය �මවන ෙත* වගා කරන 
ලද �� �� පමාණය, එ* එ* ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  &දමය ත55වය �ම8ෙම පU ෙ� ද*වා වගා කරන ලද ෙගො)�� 
පමාණය, එ* එ* ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත Qයmෙල�ම ස��	ණ වා	තාව* ඉ"aප5 කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1330/’16 

ග, ©hVක ප?රණ මහතා,— )W
බල හා gන	ජන|ය බලශ*? අමාත:�මාෙග 
ඇBමට,— (2) 

(අ) (i) Bමාස�ත ලංකා  ටාසේෆෝම	ස ්  (LTL)  සමාගෙම� උප සමාගම* ෙලස 
LTL ෙපොෙජ*]ස ්සමාගම ��ටr "නය කවෙ	ද; 

 (ii) LTL සමාගමට එ� 100% ක අj?ය ?ෙ@ද; 

 (iii)  එ� ව	තමාන අj?ක,ව ක�,ද; 

 (iv) ෙ� වන)ට LTL සමාගමට LTL ෙපොෙජ*]ස ් සමාගෙ� ෙකොටස් �#8 
?ෙ@ද; 

 (v) LTL සමාගම ස� LTL ෙපොෙජ*]ස ්සමාගෙම� ෙකොටස ්  අස� /0මට 
ෙහෝ පැව0මට අj?ය* ලබා Wෙ ක�,ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 



( 6 ) 

 

(ආ) (i) LTL සමාගමට අය5 B/ස LTL ෙපොෙජ*]ස ්(ghග
ක) නමැ? උප සමාගම 
2006  පU )ගණන වා	තාවට ඇ�ළ5 8 ෙනොමැ? බව5; ඒ ෙහේ�ෙව 
ෙමම සමාගෙ� ලාභාංශ රජයට ෙනොලැෙබන බව5;  

 (ii)  ෙ� ��බඳව ප0*ෂණය* QW කර 2006 වසෙ	 Qට ෙ� ද*වා රජයට අ�# r 
ලාභාංශ �දm ලබා ගැ|මට කට&� කරෙද; 

යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1404/’16 

ග, බWල nණව	ධන මහතා,— ?රසර සංව	ධන හා වන�) අමාත:�මාෙග 
ඇBමට,— (2) 

(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 175ට අ�ව, අ
 - #�ස ්ගැ6මට ඉල*කගත )ස�ම* 
ලබා�ම සඳහා ව	ෂ 3* �ළ පෙයෝජනයට ගැ|මට ෙව කරන ලද ,�යm #
යන 
4000ක ප?පාදනෙය 2016 ව	ෂය �ළ උපෙයෝජනය කරන ලද �දm පමාණය සහ 
එෙසේ වැය කළ �දෙල� ඵලදා�5වය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන�ද? 

(ආ) (i) උ*ත අයවැය ෙයෝජනාව �යා5මක /0ෙ� වග¯ම දරන අමාත:ාංශය ෙහෝ 
ආයතන කවෙ	ද; 

 (ii) 1977 Qට ෙ� ද*වා අ
 - #�ස ් ගැ6ෙම වා	තා r මරණ සංඛ:ාව හා 
ෙhපළ හා�ය එ* එ* ව	ෂය අ�ව කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත එ* එ* ව	ෂෙ>� අ
 - #�ස ්ගැ6ෙම #යTය පා	ශව්යට රජය 
ම� ව" �දm ෙගව� ලැ©ෙIද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම ව" �දm පමාණය එ* එ* ව	ෂය අ�ව කවෙ	ද; 

 (v)  උ*ත අයවැය ෙයෝජනාෙව� සඳහ අ
-#�ස ් ගැ6ම සඳහා ලබා �මට 
අෙ¤*+ත ඉල*කගත )ස�ම පැහැ"
  කරෙද; 

 යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1473/’16 

ග, ච#ද ) ෙ�Qa මහතා,— �දm හා ජනමාධ: අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (2) 

(අ) (i) ෙ� වන)ට රට �ළ �යා5මක, රෙ] සංව	ධන කා	යයට U)ෙශේ� 
දායක5වය* ද*වන පාෙh�ය මාධ:ෙI� සං)ධාන සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම එ* එ* පාෙh�ය මාධ:ෙI� සං)ධානවල න� හා එ� �ලතල දරන 
මාධ:ෙI�ෙt න� කවෙ	ද; 

 (iii) ඔ�ෙt �වන ම]ටම උසස ්/0මට ෙමම වෘ5�ය �)තෙ> අ°වෘhVය 
උෙදසා ෙගන ඇ? �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1497/’16 

ග, (ෛවද:) න
ද ජය?ස්ස මහතා,— රාජ: පaපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) O ලංකාෙI Qනමාශාලා �±ටm /0ෙ� අවශ:තාවය ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, Qනමාශාලා �±ටm /0මට රජය මැ"හ5 ෙනොවෙ මද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 7 ) 

 

1499/’16 

ග, එ�. එ². එ�. සmමා මහතා,— අVකරණ අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (2) 

(අ) (i) �ස
්� )වාහ හා "*කසාද පනෙ5 23 වග?යට අ�ව, වයස අ�,W 12  
පහළ �ස
්� දැaය )වාහ කර �ෙ�� *වාQ )�U,වරයෙt අ�ම?ය 
ලබා ගත &� බව දෙද; 

 (ii) ඒ අ�ව, වයස අ�,W 12  පහළ �ස
්� දැaය )වාහ කර�ෙ��, *වාQ 
)�U,වරය )Q අවසර ලබා � ?ෙබන බවට වා	තා 8 ?ෙ@ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ව	ෂ 2010 Qට ෙ� ද*වා එම පනත අ�ව, අ�ම?ය ලබා � ඇ? 
අවසථ්ා සංඛ:ාව සහ  ඒ ��බඳ )සත්ර එ* එ* "සP්*කය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1504/’17 

ග, වාUෙhව නානාය*කාර මහතා,— කෘ+ක	ම අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (2) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙ> �m භාගෙ>� සහ 2017 ව	ෂෙ> ෙ� වන)ට ෙවළඳෙපොෙළේ 8 
වගාව සහ ෙවන5 වැ)
 සඳහා භා)තා කර� ලබන ))ධ ෙපොෙහොර ව	ගවල 
#ල ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii)  2016 ව	ෂය �ල පැව? ෙපොෙහොර #ල අ�ව සැස³ෙ��, ෙ� වන)ට 
ෙපොෙහොර #ල වැ�8 ඇ? බව ��ගෙද; 

 (iii) 2016 ව	ෂය �ල ෙවළඳෙපොෙළේ ,. 1300/- * r /ෙලෝ 50ක ෙපොෙහොර 
#�යක #ල ෙ� වන)ට ,. 2900/- ද*වා වැ�8 ?ෙ@ද;  

 (iv) ෙපොෙහොර #ල පාලනය ෙනොකළෙහො5 ෙහෝ ෙපොෙහොර සහනය ෙවළඳෙපොළ 
#ල ගණ අ�ව වැ� ෙනොකළෙහො5, වැ)
 ක	මාතය ඇ��ව 
කෘ+ක	මාතය මත ��p ජන �)තය )ශාල කඩා වැ´මකට ල* වන බව 
��ගෙද; 

 (v) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ෙයෝජනා කරන )ස�� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම  සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1508/’17 

ග, උදය පභා5 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත:�මා සහ ජා?ක ප?ප5? හා ආ	Eක 
කට&� අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (2) 

(අ) (i) 2016.12.31 "නට සමසත් ෙකොටස ්#ල ද	ශකෙ> අගය කවෙ	ද; 

 (ii) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 "නට සාෙ¤*ෂව, 2016.12.31 "නට සමසත් 
ෙකොටස ්#ල ද	ශකෙ> අගය ෙකොපමණ ප?ශතය/ ෙවනස ්8 ?ෙ@ද; 

 (iii) 2016 ව	ෂය �ළ� µhධ )ෙh�ය #ල� ගැ|�වල අගය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1625/’17 

ග, ෙහේෂා )තානෙt මහතා,— අධ:ාපන අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) ෙමරට පාසm පhධ?ය �ළ ජන¶ය පාසm සඳහා ළ� ඇ�ළ5 /0මට 
උ5සාහ /0ම ම� ගා�ය පාසm )ශාල පමාණය* වැBයාෙ� ත	ජනයට 
ල*8 ඇ? බව ��ගෙද; 
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 (ii) ළ� 50 ට අSෙව Q�න පාසm සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) � සඳහ සංඛ:ාව, එ* එ* "සP්*කය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ආ) (i) ර5නgර "සP්*කෙ>, ඇ·
��ය අධ:ාපන කලාපෙ>, ෙගොඩකෙවල 
ෙකො]ඨාසය �ළ ��� ෙකෝ���ය )ද:ාලය දැනට වසා දමා ඇ? බව 
දෙද; 

 (ii)  ෙමම පාසල වසා දැ�ම, පළා5 අධ:ාපන ෙදපා	තෙ��ව ෙහෝ අදාළ 
ආයතන දැ�ව5 කර ෙනොමැ? බව ��ගෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, තම අ°මතය පa" පාසල වසා දමා එ� ?¹ භා;ඩ ද ��මෙ5 
ෙබදා�ම ස�බධෙය )Wහmප?වරයා ඇ�� ෙකො]ඨාස සහ කලාප 
අධ:ාපන අධ:*ෂවරය වග/ව &� බව ��ගෙද; 

 (iv)  ෙ� ස�බධෙය ග� ලබන ඉ"a �යවර කවෙ	ද; 

 යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1728/’17 

ග, �මm ර5නායක මහතා,— සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත:තර ෙවළඳ 
අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) මහෙපොළ භාරකාර අර�දෙm අධ:*ෂ ම;ඩල සාමා±කය ක�,ද; 

 (ii) ඔ� ප5 කර� ලබෙ ක�, )Qද; 

 (iii) ව	ෂ 2010 Qට 2017 ද*වා ෙමම අර�දලට ලැ©p �දm පමාණය සහ �දm 
ලබාW Rලාශය ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ව	ෂ 2010 Qට 2017 ද*වා මහෙපොළ භාරකාර අර�දෙm gනරාව	තන )යද� 
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) ව	ෂ 2005 Qට 2017 ද*වා මහෙපොළ භාරකාර අර�දල ම� wෂ:5ව 
ෙග8මට හා gනරාව	තන ෙනොවන කා	යය සඳහා කරන ලද ෙග8�, එ* 
එ* ව	ෂය සහ කා	යය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1743/’17 

ග, ´. රං±5 ද ෙසොjසා මහතා,— බධනාගාර ප?සංස්කරණ, gන,5ථාපන, 
නැවත ප"ංi /0ම හා �W ආග#ක කට&� අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) බධනාගාර �යාමක තන�, සඳහා බඳවා ගැ|ම සඳහා බධනාගාර 
ෙදපා	තෙ��ව )Q 2016 වසෙ	 ස��ඛ ප0*ෂණය* පැවැ5r බව 
දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, 2016.10.19 Qට 2016.10.27ද*වා පැවැ5r ස��ඛ ප0*ෂණ සහ 
2016.11.03 Qට 2016.11.12 ද*වා පව5වන ලද ව»හගත ස��ඛ 
ප0*ෂණෙ> ප?ඵල මත අදාළ තන�, සඳහා ෙතෝරාගනා ලද 
අයW�ක,ව සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම තන�, සඳහා බඳවා ගැ|� කර ඇ? බව හා අදාළ T)U� 2016.11.24 
"න අ5ස කරන ෙලස UWUක�ලා¼ට බධනාගාර ෙදපා	තෙ��ව 
ම� දැ�� � නැවත එය කm දැ�ෙI මද; 

 (iv) එෙසේ කm දැR ප58� ෙ� වන)ට5 ලබා ෙනො�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 
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(ආ) (i) ප58� ලබා �ෙ� ගැට� සහගත ත55වය* ?�ය�, ප58�ලා¼ 
අපහUතාවයට ප5වන අ&a ඔ�ට T)U� 
� ලබා Wෙ මද; 

  (ii) UWUක� සgරන ලද ප58�ලා¼ට ප58� ලබා ෙනො�ෙම ඔ� දැ� 
අපහUතාවයකට ප5ව Q�න බව ��ගෙද; 

  (iii) එෙසේ න�, ප58� නැවත ලබා�මට කට&� කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

 යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1744/’17 

ග, )±ත ෙහේර5 මහතා,— සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත:තර ෙවළඳ 
අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 යන ව	ෂවල� ලැ¹ )ෙhශ ආෙයෝජන පමාණය;  

 (ii) එ¯ ව	ෂවල� නැවත ඉව5 කරෙගන ඇ?, ක
 ලැ½ ?¹ )ෙhශ ආෙයෝජන  
පමාණය; 

 එ* එ* ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද  යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, එ මද? 

1752/’17 

ග, ල¯ ජයව	ධන මහතා,— පවාහන හා Q)m nව ෙසේවා අමාත:�මාෙග 
ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) O ලංකා W�aය ෙදපා	තෙ��ව ස� W�aය මැ"a ෙපෞhග
ක ආයතනවලට  
ලබා � ?ෙ@ද; 

 (ii) එෙසේ න�, W�aය මැ"a ලබා � ඇ? කාලය, පදනම, ලබා � ඇ? ආයතන, 
සළකා බැ¾ �	ණායක, එම මැ"a ස�බධ කළ W�aය සහ මැ"a සංඛ:ාව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) (i) ෙකොෙhQ පකාරව, W�aය මැ"a පවරා ඇ? ආයතනව
 W�aය 
ෙදපා	තෙ��වට අය)ය &� Qය� �දm ෙ� වන)ට ලබාෙගන ?ෙ@ද; 

 (ii) �ඟ �දm අය)ය &� ආයතන කවෙ	ද; 

 (iii) එ* එ* ආයතනෙය අය)ය &� �ඟ �දm ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) (i) W�aය මැ"a ලබා�ෙම ෙ� වන)ට W�aය ෙදපා	තෙ��වට අලාභය* 
QW8 ?ෙ@ද; 

 (ii) එෙසේ න�, �� අලාභය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම අලාභය W�aය ෙදපා	තෙ��වට ක�න# අයකර ගැ|මට කට&� 
කරෙද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙන�ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1778/’17 

ග, අෙශෝක ¶යත මහතා,— පළා5 සභා හා පළා5 පාලන අමාත:�මාෙග 
ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) g5තල� "සP්*කය �ළ අ�? සථ්ා�ත /0මට ෙයෝජනා කර ඇ? පළා5 
පාලන ආයතන සථ්ා�ත /0ෙ�� සලකා බලන ක,p කවෙ	ද;  

 (ii) එම පළා5 පාලන ආයතනවලට අය5 වන පාෙh�ය ෙmක� ෙකො]ඨාස සහ 
ගාම �ලධාa වස� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1811/’17 

ග, කනක ෙහේර5 මහතා,— අධ:ාපන අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ)  (i) O ලංකාෙI ෙදමළ මාධ:ෙය ඉෙග�ම ලබන පාසm QU සංඛ:ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙදමළ මාධ: පාසmවල උගව� ලබන n,ව, සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ� වන)ට පාසmවල පව?න ෙදමළ මාධ: n, gර¤පාS සංඛ:ාව 
ෙකොපමණද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ)  (i) ෙදමළ මාධ:ෙය අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) සම5 ghගලයට g�pව* ලබා 
� ෙදමළ මාධ: n,ව, ෙලස බඳවා ගැ|මට �යා ෙනොකරෙ මද; 

 (ii) දැනට O ලංකාෙI පව?න ෙදමළ මාධ: n, gර¤පාS ස��	ණ /0ම සඳහා 
)ෙදස ්රටව
 n,ව, ෙග8මට සැලU�කර ?ෙ@ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම� ෙදමළ මාධ:ෙය උසස ්අධ:ාපනය ලැ¹ gරවැQයට 
අසාධාරණය* QWවන බව ��ගෙද;  

  යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 

2017 ඔ?ෙත1බ� මස 17 වැ! අඟහ3වාදා 

වාiක ���, අෙ¤*ෂා කරන පශ්න 
1220/’16 

ග, පhම උදයශාත nණෙසේකර මහතා,— ස්වෙhශ කට&� අමාත:�මාෙග 
ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) /
ෙනො²iය "සP්*කෙ> ��ටා ඇ? රාජ: ආයතන සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එm. ´. ´. ඊ. තසත්වා� )Q ව	ෂ 1983 පUව )නාශ කරන ලද රාජ: 
ආයතන සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) )නාශ r එම ෙhපළ ��බඳව රජෙ> ��ග5 ත*ෙසේ,ව* කර ?ෙ@ද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙhපළවල ස��	ණ ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) )නාශ කරන ලද එ* එ* ෙhපළවලට අදාළ වග/ව &� තසත්වා�ට 
),hධව |?මය �යවර ෙගන ?ෙ@ද;  

 (vi) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 



( 11 ) 

 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) ද*වා )මසා ඇ? ෙතොර�, ස�බධෙය �	ණ වා	තාව* 
ඉ"aප5 කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1331/’16 

ග, ©hVක ප?රණ මහතා,— )W
බල හා gන	ජන|ය බලශ*? අමාත:�මාෙග 
ඇBමට,— (2) 

(අ) (i) එm´එm ෙහෝm�tස ් (ghග
ක) සමාගමට (LTL Holdings (Pvt.) Ltd)  
අය5 උප සමාග� සංඛ:ාව සහ ඒවාෙ> න� කවෙ	ද; 

 (ii)  එම උප සමාග� ��6 8ෙ� කමෙIදය කවෙ	ද; 

 (iii) එම එ* එ* සමාගෙම ෙකෙරන කා	යය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙන�ද? 

(ආ) (i) උ*ත සමාග�වල ආදායෙම ලංකා )W
බල ම;ඩලයට ලැෙබන ලාභ 
ෙකොටෙසේ ප?ශතය, එ* එ* සමාගම අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ලාභ  ෙකොටස ්�වැර" ෙනොවන බව ��ගෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එය �වැර" /0මට කට&� කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1406/’16 

ග, බWල nණව	ධන මහතා,— උසස ් අධ:ාපන හා මහාමා	ග අමාත:�මාෙග 
ඇBමට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 185ට අ�ව, �දහස ්Wi-Fi පහUක� සැපÌ රාජ: 
)ශව්)ද:ාල සහ එම )ශව්)ද:ාල wෂ:ය ෙමම පහUක� Í*? )³ම 
ආර�භ කළ "නය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) රාජ: )ශව්)ද:ාල පhධ?ය �ළ ඉහත �±ටmකරණ පහUක� සැප�ම 
ෙව�ෙව රජය )Q දර� ලැ¹ �� �aවැය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම �aවැය, වැය බර* r අමාත:ාංශය ෙහෝ ආයතනය කවෙ	ද;  

 (iv) රාජ: )ශව්)ද:ාල පhධ?ය �ළ ඉෙග�ම ලබන Qය�ම QUට ලැ¤ෙටො¤ 
පaගණක ලබා �ම ස�බධෙය රජයට �ශi්ත  වැඩ��ෙවළ* ?ෙ@ද; 

  (v) එෙසේ න�, එම වැඩ��ෙවළ කවෙ	ද;  

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

1477/’16 

ග, ච#ද ) ෙ�Qa මහතා,— නගර සැලU� හා ජල ස�පාදන අමාත:�මාෙග 
ඇBමට,— (2) 

(අ) (i) නගර සැලැU� හා ජල ස�පාදන අමාත:ාංශයට අය5 ෙදපා	තෙ��,  
සංසථ්ා, ම;ඩල සහ ව:වසථ්ා�ත ආයතන කවෙ	ද; 

 (ii)  2015 ව5ම යහපාලන රජය බලයට ප58ෙම අන�,ව, ෙමම එ* එ* 
ආයතනය සඳහා බඳවා ෙගන ඇ? ෙසේවක සංඛ:ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 



( 12 ) 

 

 (iii) එෙසේ බඳවා ග� ලැ¹ ghගලයෙt න�, 
�නය, අධ:ාපන UWUක� සහ  
බඳවා ග� ලැ¹ තන�, කවෙ	ද; 

 (iv) එම ෙසේවකය බඳවා ගැ|ම සඳහා අ�ගමනය කළ කමෙIදය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1729/’17 

ග, �මm ර5නායක මහතා,— අගාමාත:�මා සහ ජා?ක ප?ප5? හා ආ	Eක 
කට&� අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) ෙh�ය හා )ෙh�ය අධ:ාපන කට&� සඳහා O ලාං/කයට ජනාVප? 
අර�දල ම� �	ණ ෙහෝ අ	ධ wෂ:5ව ලබා�ෙ� වැඩ��ෙවළ* ?ෙ@ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම වැඩ��ෙවළ අ�ව ඒ සඳහා UWසස් ෙතෝරා ග� ලබන 
පදනම හා කමෙIදය කවෙ	ද; 

 (iii) අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) ඉහළම ල{p ලබාගනා wෂ:යට wෂ:5ව 
ලබා�ෙ� කමෙIදය* ?ෙ@ද; 

 (iv) පශච්ා5 උපාV අධ:ාපනය සඳහා උපාVධාaට wෂ:5ව ලබා�ෙ� 
කමෙIදය* ?ෙ@ද; 

 (v) ඉහත (iii) සහ (iv) හැර ෙවන5 ෙh�ය ෙහෝ )ෙh�ය wෂ:5ව ලබා�ෙ� 
කමෙIදය* ?ෙ@ද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම කමෙIදය කවෙ	ද; 

 (vii) ව	ෂ 2005 Qට 2017 ද*වා ඉහත (iii) සහ (iv) � සඳහ කමෙIදවලට 
පaබා�රව, ෙh�ය ෙහෝ )ෙh�ය wෂ:5ව ලබාග5 ghගලයෙt න�, �දල, 
ආයතන හා )ෙhශ රට* න�, එම රෙට� නම එ* එ* ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1730/’17 

ග, (ෛවද:) න
ද ජය?ස්ස මහතා,— අභ:තර කට&�, වයඹ සංව	ධන හා 
සංස්කෘ?ක කට&� අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ම� ෙයෝජනා කළ පa" තම �)තෙ> සැඳෑ සමය ෙගවන 
කලාක,ව ෙව�ෙව දායක )ශාම වැ6¤ කමය* ෙ� වන)ට �යා5මක 
වෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා දායක 8 ඇ? කලාක,ව සංඛ:ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) 2016 හා 2017 ව	ෂවල�  රජය ම� ෙ� සඳහා ෙව කළ �දල, එ* එ* 
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1735/’17 

ග, වාUෙhව නානාය*කාර මහතා,— �දm හා ජනමාධ: අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) )ෙh�ය )ශව්)ද:ාලය� අධ:ාපනය සඳහා යන O ලාං/ක wෂ:ය 
ෙව�ෙව වසරකට වැයෙවන �දල සඳහා ලංකාෙI )ෙhශ �දm සංiතයට 
දැ0මට QWවන බර ෙකොපමණද; 

(ii) ෙපෞhග
ක )ෙhශ සංචාරය සඳහා )ෙhශගතවන ghගලය ෙව�ෙව 
ලංකාෙI �දm සංiතයට වසරකට දැ0මට QW වන බර ෙකොපමණද;  



( 13 ) 

 

  (iii) ලංකාෙව යැෙවන ෙවළඳ භා;ඩ ෙහෝ ෙසේවාව ෙව�ෙව  ලංකාවට 
 අය)ය &� )ෙhශ �ද
 ෙකොපමණ �දල* ෙනොලැෙ@ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1753/’17 

ග, ල¯ ජයව	ධන මහතා,— ඛ�ජ ෙතm ස�ප5 සංව	ධන අමාත:�මාෙග 
ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වන)ට "වjන gරා �යා5මක වන ඉධන �ර��හm සංඛ:ාව 
ෙකොපමණද;   

 (ii)  ඒවාj ලංකා ඛ�ජ ෙතm |?ගත සංසථ්ාව ස� �ර��හm සංඛ:ාව සහ 
ෙපෞhග
ක ආයතනය ස� �ර��හm සංඛ:ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ලංකා ඛ�ජ ෙතm |?ගත සංසථ්ාව  ස� ඉධන �ර��හm ��ටා ඇ? 
සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iv)  ඉහත (iii) � සඳහ �ර��හm දැනට පව5වාෙගන ය� ලබන ghගලය 
ක�,ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) (i) ෙපෞhග
ක ආයතන ස� ඉධන �ර��හm ��ටා ඇ? සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (ii) ඒවා අය5 ghගලය ක�,ද; 

 (iii)  ඉධන �ර��හm �යාමනය /0ම �යමා�Îලව QW ෙනොවන බව 
��ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම ඉධන �ර��හm �යාමනය /0ම සඳහා )Vම5 
කමෙIදය* සකස ්කරෙද; 

 (v) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1779/’17 

ග, අෙශෝක ¶යත මහතා,— පළා5 සභා හා පළා5 පාලන අමාත:�මාෙග 
ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා5 සභාව යටෙ5 g5තලම "සP්*කෙ> �යා5මක වන ෙපර 
පාසm සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපර පාසmවල න� කවෙ	ද;  

 (iii) 2010 ව	ෂය Qට ෙමම එ* එ* ෙපර පාසල සඳහා ලබාW ආධාර පමාණය 
ෙව ෙව වශෙය ඉ"aප5 කරෙද; 

 (iv) "සP්*කෙ> ෙපර පාසm "&p /0මට සහ �යාමනය /0මට පළා5 සභාව 
ෙගන ඇ? හා ඉ"aයට ගැ|මට අෙ¤*+ත �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1789/’17 

ග, එ�. එ². එ�. සmමා මහතා,— අධ:ාපන අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 "න ෙහෝ ඊට ආසන කාල වකවා�ෙI� උ�, පළාෙ5, �ල?I 
"සP්*කෙ> ෙ	Ïය අමාත:ාංශය සහ පළා5 සභා යටෙ5 �යා5මක ෙව# 
?¹ ෙදමළ මාධ: �ස
්� පාසm සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 



( 14 ) 

 

 (ii) එම පාසmවල න� හා ඒවා ��ටා ?¹ සථ්ානය කවෙ	ද; 

 (iii) එම පාසm ආවරණය වන අධ:ාපන කලාප සහ පාෙh�ය ෙmක� ෙකො]ඨාස 
කවෙ	ද; 

 (iv) එම එ* එ* පාසල, රජෙ> පාසල* බවට පකාශයට ප5 කරන ලද ගැස] පත 
අංක හා "න කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1852/’17 

ග, ´. රං±5 ද ෙසොjසා මහතා,— සව්ෙhශ කට&� අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) ගාම �ලධාa බඳවා ගැ|ම සඳහා රාජ: ෙසේවා ෙකො#ෂ සභාව ම� 
)Vම5 බඳවා ගැ|ෙ� ප�පා�ය* �යා5මක වන බව ��ගෙද; 

 (ii) නවක ගාම �ලධාa බඳවා ගැ|මට )භාග ෙදපා	තෙ��ව ම� තරග 
)භාගය* පව5වා ප?ඵල �{5 /0මට ආසනව ?�ය�, )ශාම ෙගොස ්
Q�න ගාම �ලධාa ෙකොතා5 පදන# බඳවා ගැ|මට කට&� කර# 
Q�ෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම� තරග )භාගයට ෙප| Q� අයW�ක,වට බලව5 
අසාධාරණය* QWවන බව ��ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) නව බඳවා ගැ|� ෙකොතා5 පදන# QWකරෙ න�, ඒ සඳහා ෙගන ඇ? 
�යාමා	ග කවෙ	ද යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1854/’17 

ග, එස්. එ�. මa*කා	 මහතා,— මහානගර හා බස්නා�ර සංව	ධන 
අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ා�ර සංව	ධන අමාත:ාංශය )Q ක Ðයිා5මක කර� ලබන  
මහානගර සැලUම (Megapolis Plan) යටෙ5 2017 වසෙ	 Qට ඉ"a වසර 03 
* ද*වා ෙකොළඹ ප Ðාෙh�ය ෙmක� ෙකො]ඨාසය සඳහා සැලU� කර ඇ? 
සංව	ධන වැඩසටහ කවෙ	ද; 

 (ii)  දැනටම5 ය� වැඩසටහ ආර�භ කර ඇ5න�, ඒවා කවෙ	ද; 

 (iii) ආර�භ /0මට බලාෙපොෙරො5� වන වැඩසටහ �ශi්ත වශෙය පට 
ගනා "න වකවා� කවෙ	ද; 

 (iv) ෙ� සඳහා රාජ: හා ෙපෞhග
ක ආෙයෝජන QW කරෙද; 

 (v) එෙසේ න�, ඒවා ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) (i) දැනටම5 ආර�භ කර ඇ? ෙහෝ ආර�භ /0මට බලාෙපොෙරො5� වන                 
වැඩසටහ සඳහා ෙව කර ඇ? �දල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ? �දල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙ� සඳහා ණය �දm ලබා ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ණය ලබා ගනා ආයතන සහ ණය පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න�, රජය )Q ෙව කර ඇ? �දල ෙකොපමණද; 

යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 15 ) 

 

1873/’17 

ග, ඉ�රා මහ�ෆ ්මහතා,— රාජ: පaපාලන හා කළමනාකරණ අමාත:�මාෙග 
ඇBමට,— (1) 

(අ) O ලංකා කමස�පාදන ෙසේවෙ> )ෙශේෂ, I, II සහ III වැ� ෙශේ� සඳහා අ�මත ෙසේවක 
සංඛ:ාව (Cadre) සහ ෙ� වන)ට ෙසේවෙ> �&� �ලධාa සංඛ:ාව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) O ලංකා කමස�පාදන ෙසේවෙ>, 

 (i) )ෙශේෂ ෙශේ�යට අය5 තන�, කවෙ	ද; 

 (ii) ෙ� වන)ට එම තන�,වල ෙසේවෙ> �&� �ලධාaෙt න� සහ ඔ�ෙt 
ෙසේවාව කවෙ	ද; 

 (iii) I වැ� ෙශේ�යට අය5 තන�, කවෙ	ද; 

 (iv) ෙ� වන)ට එම තන�,වල ෙසේවෙ> �&� �ලධාaෙt න� සහ ඔ�ෙt 
ෙසේවාව කවෙ	ද;  

යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1949/’17 

ග, මයත "සානායක මහතා,— පාෙh�ය සංව	ධන අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) උඩරට පෙhශ සංව	ධනය /0ම සඳහා ආර�භ කරන ලද උඩරට ගැ# gන,5ථාපන 
ෙදපා	තෙ��ව පUTය රජය )Q අෙහෝQ /0ම ෙහේ�ෙව උඩරට පෙhශෙ> 
ජනතාවට අසාධාරණය* QW r බව එ�මා ��ගෙන�ද? 

(ආ) (i) උඩරට සංව	ධන අVකාaෙය උඩරට පෙhශයට �# r සංව	ධන ප?ලාභ 
කවෙ	ද; 

 (ii)  එම අVකාaයට ෙව කළ �දල ෙකොපමණද;  

 (iii) එම අVකාaෙය QW කළ කා	යය සහ �යා5මක කළ ව:ාපෘ? කවෙ	ද;  

 (iv) උඩරට සංව	ධන අVකාaෙ> සභාප�5වය සහ ආයත�ක වග¯� දරන ලද 
ghගලය ක�,ද; 

 (v)  උඩරට සංව	ධන අVකාaය ම� උඩරට පෙhශෙ> "�� ග�මානවල 
ජනතාවට ලබාW �/යා සහ �/යා සංඛ:ාව කවෙ	ද; 

 (vi) උඩරට සංව	ධන අVකාaය ම� "�� ග�මානවල ජනතාවෙt �වන 
ත55වය නඟා Q68ම සඳහා ආර�භ කළ ව:ාපෘ? සංඛ:ාව හා ව:ාපෘ?වල 
න� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) (i) උඩරට ගැ# gන,5ථාපන ෙදපා	තෙ��ව නැවත ආර�භ /0මට අදහස ්
කරෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1951/’17 

ග, කනක ෙහේර5 මහතා,— වැ)
 ක	මාත අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) 2014, 2015 සහ 2016 ව	ෂවල O ලංකාෙI {ඩා රබ	 ක	මාතෙය 
යැgp ප�m සංඛ:ාව, ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 
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 (ii) 2016 ව	ෂෙ>� එම ප�m සංඛ:ාව, 2014 ව	ෂයට වඩා 
ෙකොපමණ පමාණය/ අS 8 ?ෙ@ද; 

 (iii) රබ	 වගා ෙනො/0ෙම �/යාව අ�# r ghගලයෙt �වන ත55වය 
නංවා�මට රජය ගනා �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (iv) අතහැර දැR රබ	 වගාව නැවත නඟා Q68මට �යවර ගෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ඔ?ෙත1බ� මස 19 වැ! Aහස්පB�දා 

වාiක ���, අෙ¤*ෂා කරන පශ්න 
1221/’16 

ග, පhම උදයශාත nණෙසේකර මහතා,— ස්වෙhශ කට&� අමාත:�මාෙග 
ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) ව��යාව "සP්*කෙ> ��ටා ඇ? රාජ: ආයතන සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එm. ´. ´. ඊ. තසත්වා� )Q ව	ෂ 1983 පUව )නාශ කරන ලද රාජ: 
ආයතන සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) )නාශ r එම ෙhපළ ��බඳව රජෙ> ��ග5 ත*ෙසේ,ව* කර ?ෙ@ද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙhපළවල ස��	ණ ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) )නාශ කරන ලද එ* එ* ෙhපළවලට අදාළ වග/ව &� තසත්වා�ට 
),hධව |?මය �යවර ෙගන ?ෙ@ද;  

 (vi) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) ද*වා )මසා ඇ? ෙතොර�, ස�බධෙය �	ණ වා	තාව* 
ඉ"aප5 කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1332/’16 

ග, ©hVක ප?රණ මහතා,— )W
බල හා gන	ජන|ය බලශ*? අමාත:�මාෙග 
ඇBමට,— (2) 

(අ) (i) ලංකා )W
බල ම;ඩලය යටෙ5 ලංකා ටාසේෆෝම	ස ්න# ආයතනය* 
?©ෙද; 

 (ii)  එම ආයතනෙ> නම ෙවනස ්කර ?ෙ@ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එ� ව	තමාන නම කවෙ	ද; 

 (iv) B/ස එm´එm ෙහෝm�tස ්(ෙපෞh.) සමාගමට අය5 ෙකොටස ්ෙබ� ෙගොස ්
ඇ5ෙ5 ෙකෙසේද; 

 (v)  ESOT (භාරය) ෙකොටසක්,ව ස�ව ඇ? ෙකොටස ්පාලනය කර� ලබෙ 
ක�, )Qද; 

 (vi) එ� ෙකොටසක්,වෙt න� හා ඔ� ස�ව ඇ? ෙකොටස ්සංඛ:ාව ��බඳ 
ෙmඛනය* ඉ"aප5 කරෙද; 

 (vii) ෙසේවකභාර T)U� අ�ව, එය ��6වා ෙකොපමණ කාලය* ඇ�ළත ඔ�ෙt 
ෙකොටස ්��බඳව හා ඔ� ෙකොටසක්,ව බව දවා ?ෙ@ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙන�ද? 
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(ආ) (i) ESOT සමාගෙම� ආර�භක ෙකො ටසක්,ව ක�,ද, ඔ� ස�ව ?¹ 
ෙකොටස ්පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ෙකොටසක්,ව අතර ලංකා )W
බල ම;ඩලෙ> ෙසේවකය 
Q�ෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඔ�ට ලබැÛයාව ��බඳව ��ගැ6ම ?ෙබන බව එ�මා 
��ගෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) (i) COPE වා	තාෙI සඳහ පa" B/ස එm´එm ෙහෝm�tස ් (ෙපෞh.)   
සමාගෙම ,�යm දස ල*ෂ 232 ක ලාභාංශ පමාණය* ලංකා  )W
බල 
ම;ඩලයට ෙනොෙගවා ?ෙබන බව දෙද; 

 (ii) ෙ� ස�බධෙය ෙගන ඇ? �යාමා	ග කවෙ	ද;  

යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1408/’16 

ග, බWල nණව	ධන මහතා,— පාථ#ක ක	මාත  අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය� අංක 182 ෙයෝජනාවට අ�ව, පාථ#ක ක	මාත 
ක�Qලය* (Primary Industry Council) ��6ව� ලැ©ෙIද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය සහ සථ්ානය කවෙ	ද; 

 (iii) උ*ත අයවැය ෙයෝජනාෙව�, පාථ#ක ක	මාත ක�Qලය* ��68ෙ� 
අර�p හා ඒ සඳහා r වැඩ��ෙවළ සැෙක) පැහැ"
 කරෙද; 

 (iv) ෙමම ක�Qලයට ස�බධවන )ෙශේෂඥයෙt නාම ෙmඛනය* ඉ"aප5 
කරෙද; 

 (v) උ*ත ෙයෝජනාෙව� සඳහ වන O ලංකාෙI දැනට සkයව පව5නා පාථ#ක 
ක	මාත ��බඳ ලැjස�්ව* ඉ"aප5 කරෙද;  

 (vi) 2009 &ද ගැ6� �ම8ෙම පU, උ�, නැෙගන�ර ඇ��ව O ලංකාව �ළ 
අ�? ඇරඹ ූපාථ#ක ක	මාතය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1542/’17 

ග, ච#ද ) ෙ�Qa මහතා,— කෘ+ක	ම අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (2) 

(අ) (i) බ;ඩාරෙවල ඇ�� කෘ+කා	#ක කට&�වල �රත වන බWmල "ස්P*කෙ> 
ජනතාවට උමා ඔය සංව	ධන ව:ාපෘ?ය ම, පහර* 8 ඇ? බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙමම ව:ාපෘ?ය ෙහේ�ෙව වගා හා� r ජනතාවට ව" ෙග8මට 
අමාත:ාංශය �යවර ෙගන ?ෙ@ද; 

 යන එ�මා ෙමම  සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1583/’17 

ග, (ෛවද:) න
ද ජය?ස්ස මහතා,— ස්වෙhශ කට&� අමාත:�මාෙග 
ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) හ�බෙතොට, ,වgර Uනා# �වාස සං¯	ණෙ>, ම&රgර, ,වgර,   
අංක 35 දරන �වස එස.් එ�. Qජා�� මහතාට ලබාWෙද; 

 (ii) එෙසේ න� , එම "නය කවෙ	ද; 
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 (iii) ඔ�, එම �වෙසේ ෙකොපමණ කාලය* ප"ංiව Q�ෙ>ද; 

 (iv) ෙ� වන)ට එම �වෙසේ ප"ංiව Q�ෙ ක�,ද; 

 (v) ඉහත ghගලයාෙග එම �වස බලහ5කාරෙය පැහැරෙගන ඇ? බව 
දෙද; 

 (vi) 2010 ෙදසැ�බ	 මාසෙ>�, ෙ� ස�බධෙය හ�බෙතොට පාෙh�ය 
ෙmක�වරයාට ඉ"aප5 කළ පැ#�mල ස�බධෙය ග� ලැ¹ �යවර 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1745/’17 

ග, වාUෙhව නානාය*කාර මහතා,— වැ)
 ක	මාත අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) පරකSව, {ඩා ෙ5 ව� සංව	ධන ස#?ෙ>, ෙ5 ශ*? සාමා±ක අංක 
109131 දරන ෙ*. â. Qaෙසේන යන අය  2016 ව	ෂෙ>� හ"Qෙ> #ය ෙගොස ්
ඇ? බව5; 

 (ii) ඔ�ට �#)ය &� ෙ5 ශ*? ර*ෂණ ප?ලාභ ලබා ගැ|ම සඳහා 
අවශ: Qය�ම 
ය/ය)
 මරණක,ෙt �aඳ r â. එ�. �Qඩා මහ5#ය (පU 
�#ක,) )Q 2016.09.30 "න ර5නgර {ඩා ෙ5 ව� සංව	ධන ස#? 
පාෙh�ය සං)ධානය ෙවත භාර� ඇ? බව5; 

එ�මා දෙන�ද? 

(ආ) (i) 
ය/ය)
 භාර� දැනට මාස 06කට ආසන කාලය* ගත8 ඇත5, ෙ� 
ද*වා එම  ප?ලාභ �දල ලැ½ ෙනොමැ? බව ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එ¯ ප?ලාභ �දල හැ/ ඉ*ම� ඇයට ලබා�මට �යවර 
 ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1755/’17 

ග, ල¯ ජයව	ධන මහතා,— කෘ+ක	ම අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) ෙගොඩ ඉඩ� ෙනොමැ? ghගලයට තම {ã, ඉඩෙම ප	චස ් 10ක 
ෙකොටස* ෙගොඩකර �වස* ඉ"කර ගැ|මට අවසර ලබා�ම �	ඝ කාලයක 
Qට පැව? බව දෙද; 

 (ii) දැනට ෙගොඩ ඉඩ� අ�# ghගලයට තම {ã, ඉඩෙම ප	චස ්10 ක පමණ 
ෙකොටස* ෙගොඩකර �වස* ඉ"/0ම සඳහා ලබා � ?¹ අවසථ්ා අ�# කර 
ඇ? බව ��ගෙද; 

 (iii) එම�සා "වjෙ ))ධ පෙhශවල ඉඩ� ෙනොමැ? )ශාල �aස* අසරණ 
ත55වයකට ප5ව Q�න බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ආ) (i) {ã, ඉඩෙම ප	චස ්10ක පමාණය* ෙගොඩකර ගැ|ම සඳහා ෙ� වන)ට  
ෙගො)ජන ෙසේවා ෙදපා	තෙ��වට අයW� කර ඇ? ghගලය සංඛ:ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ghගලයට ඉතා ක�න# එම ප	චස ්10ක {ã, ඉඩ� ෙගොඩකර 
ගැ|මට අවසථ්ා සලසා ෙදෙද; 
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 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක Qටද; 

 යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1780/’17 

ග, අෙශෝක ¶යත මහතා,— පළා5 සභා හා පළා5 පාලන අමාත:�මාෙග 
ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා5 සභාව යටෙ5 �යා5මක වන, g5තලම "සP්*කෙ> ��� 
ෙරෝහm,  මධ:ම ෙබෙහ5ශාලා සහ ආ&	ෙIද ෙරෝහm සංඛ:ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ* එ* සථ්ානවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත එ* එ* ෙසෞඛ: මධ:සථ්ානවල ෙසේවෙ> �&� �� ෙසේවක සංඛ:ාව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද ; 

 (iv) එම ෙසෞඛ: මධ:සථ්ානවල ෙසේවක gර¤පාS පව�ද; 

 (v) එෙසේ න�, ඒ ��බඳ )සත්ර කවෙ	ද; 

 (vi) එම ෙසෞඛ: මධ:සථ්ාන "&p /0මට සහ ෙසේවක gර¤පාS �ර8මට ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1790/’17 

ග, එ�. එ². එ�. සmමා මහතා,— අධ:ාපන අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 "න ෙහෝ ඊට ආසන කාල වකවා�ෙI� උ�, පළාෙ5, 
ව��යාව "සP්*කෙ> ෙ	Ïය අමාත:ාංශය සහ පළා5 සභා යටෙ5 
�යා5මක ෙව# ?¹ ෙදමළ මාධ: �ස
්� පාසm සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසmවල න� හා ඒවා ��ටා ?¹ සථ්ානය කවෙ	ද; 

 (iii) එම පාසm ආවරණය වන අධ:ාපන කලාප සහ පාෙh�ය ෙmක� ෙකො]ඨාස 
කවෙ	ද; 

 (iv) එම එ* එ* පාසල, රජෙ> පාසල* බවට පකාශයට ප5 කරන ලද ගැස] පත 
අංක හා "න සභාගත කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1853/’17 

ග, එස්. එ�. මa*කා	 මහතා,— මහානගර හා බස්නා�ර සංව	ධන 
අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ා�ර සංව	ධන අමාත:ාංශය )Q ක Ðයිා5මක කර� ලබන  
ෙමගාෙපො
ස ් සැලUම  යටෙ5 2017 වසෙ	 Qට ඉ"a වසර 03 * ද*වා 
?·aගසය්ාය ප Ðාෙh�ය ෙmක� ෙකො]ඨාසෙ> සැලU� කර ඇ? සංව	ධන 
වැඩසටහ කවෙ	ද; 

 (ii) දැනටම5 ය� වැඩසටහ ආර�භ කර ඇ5න�, ඒවා කවෙ	ද; 

 (iii) ආර�භ /0මට බලාෙපොෙරො5� වන වැඩසටහ �ශi්ත වශෙය පට 
ගනා "න වකවා� කවෙ	ද; 

 (iv) ෙ� සඳහා රාජ: හා ෙපෞhග
ක ආෙයෝජන QW කරෙද; 

 



( 20 ) 

 

 (v) එෙසේ න�, ඒවා ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) (i) දැනටම5 ආර�භ කර ඇ? ෙහෝ ආර�භ /0මට බලාෙපොෙරො5�වන                 
වැඩසටහ සඳහා ෙව කර ඇ? �දල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ? �දල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙ� සඳහා ණය �දm ලබා ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ණය ලබා ගනා ආයතන සහ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න�, රජය )Q ෙව කර ඇ? �දල ෙකොපමණද; 

යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1870/’17 

ග, �මm ර5නායක මහතා,— අගාමාත:�මා සහ ජා?ක ප?ප5? හා ආ	Eක 
කට&� අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) 2016.01.01 "න Qට 2017.04.30 "න ද*වා ජනාVප?වරයා )Q QWකර ඇ? 
)ෙhශ සංචාර සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සංචාරය කරන ලද රටවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එ* එ* සංචාරය සඳහා දරන ලද )යදම ෙව ෙව වශෙය  ෙකොපමණද; 

 (iv) ජනාVප?වරයා සමඟ එ* එ* සංචාරය සඳහා සහභාä r අමාත:වරය, 
මåවරය සහ �ලධා0 ඇ�� සමසථ් සංඛ:ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (v) ජනාVප?වරයා සමඟ සංචාරවලට සහභාT r ෙසU ghගලයෙt තන�, 
කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1952/’17 

ග, කනක ෙහේර5 මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප?සංස්කරණ අමාත:�මාෙග 
ඇBමට,— (1) 

(අ) කෑගmල "සP්*කෙ>, 

 (i)  රජය ස� ඉඩ� පමාණය;   

 (ii)  ප"ංiය සඳහා ෙබදා �මට හ�නාෙගන ඇ? රජය ස� ඉඩ� පමාණය;  

 (iii)  ප"ංiය සඳහා ඉඩ� ඉm�� කර ඇ? ප�m සංඛ:ාව; 

 එ* එ* පාෙh�ය ෙmක� ෙකො]ඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද 
යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ)  (i) ඉm�� කර ඇ? ප�m සඳහා හ�නාෙගන ඇ? රජය ස� ඉඩ� ලබා�මට 
  �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;   

යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1958/’17 

ග, ප)තාෙh8 ව�ආර²i මහ5#ය,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත:�මාෙග 
ඇBමට,— (1) 

(අ) 2017 මැj මස 26 "න Qට Z� මස 05 "න ද*වා ඇ?r ගංව�ර හා නායයා� 
ෙහේ�ෙව ර5නgර "සP්*කෙ>; 

 (i) මරණයට ප5r ghගලය සංඛ:ාව; 

 (ii) හා� r �වාස සංඛ:ාව; 

 (iii) නායයාම ෙහේ�ෙව පමණ* හා� r �වාස සංඛ:ාව; 

 (iv) ගංව�ර ෙහේ�ෙව ස��	ණෙය හා අ	ධ වශෙය හා�යට ප5r �වාස 
සංඛ:ාව; 

 එ* එ* පාෙh�ය ෙmක� ෙකො]ඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද 
යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1961/’17 

ග, ෙපේමලාm ජයෙසේකර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) 2017 මැj මස ර5නgර "සP්*කෙ> ඇ? r ගංව�ර හා නායයෑ� ෙහේ�ෙව 
�	ණ හා� r �වාස 630* හා අ	ධ හා� r �වාස 4608* වා	තා 8 ඇ? බව 
දෙද; 

 (ii) හා�යට ප5 �වාස නැවත ඉ"/0ම සඳහා UWU ඉඩ� හ�නාෙගන ?ෙ@ද; 

 (iii) ෙ� සඳහා ව� සමාග� ස� ඉඩ� පවරාගෙද; 

 (iv) ෙමම ඉඩ� ක�න# පවරා ගැ|මට දැනට පව?න |?0? සංෙශෝධනය 
කරෙද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙන�ද? 

(ආ) (i) හා�යට ප5 �වාස සඳහා ව" �දල* ලබා�මට රජය �ය#ත කාලBමාව* 
�රණය කර ?ෙ@ද; 

 (ii) ආපදාවට ල*r Qය� �වාස සඳහා ව" �දm ලබාෙදෙද; 

 (iii) �වාස හා� සඳහා ව" �දm ලබා�ෙ�� සලකා බල� ලබන �	ණායකය 
කවෙ	ද;  

යන5 එ�මා සඳහ කරෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1962/’17 

ග, ෙමොෙහොමæ නව) මහතා,— ස්වෙhශ කට&� අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) 2013 ව	ෂෙ> Qට ෙ� වනෙත* )මධ:ගත ප?පාදන යටෙ5 g5තලම 
"සP්*කෙ>, දංෙකො6ව පාෙh�ය ෙmක� කා	යාලය ෙවත ලැ©p �� 
ප?පාදන පමාණය එ* එ* ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ප?පාදන ලැ©� ආකාරය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ප?පාදන ෙයොදා ග�# ෙ� වන)ට �ම කර ඇ? හා QW ෙකෙර# 
පව?න වැඩසටහ/ව:ාපෘ? ?ෙ@ද; 

 (iv) ෙමම කාලBමාව �ළ /Qය� ආයතන ෙහෝ සං)ධාන සඳහා ප?පාදන ෙව 
/0� QW කර ඇ5න�, එ¯ �දල හා ප?ලා¼ ආයතනෙ> ෙහෝ සං)ධානෙ> 
න� හා 
�නය එ* එ* ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 
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 (v) උ*ත කාලBමාව �ළ අ)²ෙçද r �දල* ඇ5න�, එම �දm පමාණය5, එෙසේ 
r ආකාරය5 ඉ"aප5 කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ඔ?ෙත1බ� මස 20 වැ! /"රාදා 

වාiක ���, අෙ¤*ෂා කරන පශ්න 
1222/’16 

ග, පhම උදයශාත nණෙසේකර මහතා,— ස්වෙhශ කට&� අමාත:�මාෙග 
ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) �ල?I "සP්*කෙ> ��ටා ඇ? රාජ: ආයතන සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එm. ´. ´. ඊ. තසත්වා� )Q ව	ෂ 1983 පUව )නාශ කරන ලද රාජ: 
ආයතන සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) )නාශ r එම ෙhපළ ��බඳව රජෙ> ��ග5 ත*ෙසේ,ව* කර ?ෙ@ද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙhපළවල ස��	ණ ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) )නාශ කරන ලද එ* එ* ෙhපළවලට අදාළ වග/ව &� තසත්වා�ට 
),hධව |?මය �යවර ෙගන ?ෙ@ද;  

 (vi) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) ද*වා )මසා ඇ? ෙතොර�, ස�බධෙය �	ණ වා	තාව* 
ඉ"aප5 කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1334/’16 

ග, ©hVක ප?රණ මහතා,— පළා5 සභා හා පළා5 පාලන අමාත:�මාෙග 
ඇBමට,— (2) 

(අ) (i) ව	ග ෙනොකළ කසළ එක� ෙනො/0මට පළා5 පාලන ආයතන ග5 �රණය 
��බඳව ජනතාව දැ�ව5 /0මට අවශ: කට&� QWකර ?ෙ@ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

 (iii) කසළ ව	äකරණය කර එක� /0මට අවශ: පහUක� ජනතාවට ලබා� 
?ෙ@ද;  

 (iv) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

 (v) ව	äකරණය කරන ලද කසළ එක� /0මට පළා5 පාලන ආයතන සඳහා 
පහUක� සලසා � ?ෙ@ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙන�ද? 

(ආ) (i) කසළ ව	äකරණය කර ෙනොෙදන ghගලයට එෙර�ව ග� ලබන �යාමා	ග 
කවෙ	ද; 

 (ii) ව	äකරණය කරන ලද කසළ ප?චkකරණය කරෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර සථ්ානයක�ද; 

 (iv) ඒ සඳහා ආෙයෝජනය කරන ලද �දල ෙකොපමණද; 
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 (v) ප?චkකරණය කරන ලද කසළ කවර කට&� සඳහා භා)ත කළ හැ/ද; 

යන5 එ�මා සඳහ කරෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1409/’16 

ග, බWල nණව	ධන මහතා,— අගාමාත:�මා සහ ජා?ක ප?ප5? හා ආ	Eක 
කට&� අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 181ට අ�ව, රත ආනයනය සඳහා බලපත 
50* �{5 කර� ලැ©ෙIද; 

 (ii) එෙසේ න�, එ¯ බලපතලා¼ෙt න�, 
�නය සහ ඔ� )Q ෙගr 
බලපත ගාස�් ��බඳ )සත්ර වා	තාව* ඉ"aප5 කරෙද; 

 (iii) ව	ෂ 1977 Qට ෙ� ද*වා ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළ� රත #ල හැQ0ම ��බඳ 
වා	තාව* ඉ"aප5 කරෙද;  

 (iv) බW ර�තව O ලංකාවට රත ආනයනය කර� ලබන තැනැ5තෙt න� 
කවෙ	ද;  

 (v) O ලංකාවට රත ආනයනය කර� ලබන පධාන සැප&�ක,ව සහ රටවm 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1474/’16 

ග, ච#ද ) ෙ�Qa මහතා,— මහානගර හා බස්නා�ර සංව	ධන අමාත:�මාෙග 
ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ> Qට ෙ� ද*වා නාගaක සංව	ධන අVකාaය ම� බWmල 
"සP්*කය �ළ �යා5මක කරන ලද සංව	ධන ව:ාපෘ? සංඛ:ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ* එ* සංව	ධන ව:ාපෘ?ෙ> නම, වැය කරන ලද �දල,  ෙකොතා5 
ලබාW සමාගෙ� නම, එම සමාගමට ලබාW �දල, )වෘත කළ "නය සහ එම 
)වෘත /0ම සඳහා වැය කළ �දල ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) අමාත:ාංශය )Q බWmල "සP්*කය �ළ ඉ"aෙ>� �යා5මක /0මට 
අෙ¤*+ත සංව	ධන ව:ාපෘ? කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1746/’17 

ග, වාUෙhව නානාය*කාර මහතා,— අගාමාත:�මා සහ ජා?ක ප?ප5? හා ආ	Eක 
කට&� අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ)  (i) පා	
ෙ��ෙI අයවැය කා	යාලය* පව5වාෙගන යාමට ග� ලැ¹ �රණය 
�යා5මක වෙද, ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද;   

 (ii) QW)ය හැ/ අයවැය ක¤පාW /0� ��බඳව )මසා බැ
ය හැ/ ආයතනය 
කවෙ	ද; 

 (iii) අයවැෙය ෙද� ලැ¹ ෙපොෙරොWවල �යාකාa5වෙ> පග?ය 
පා	
ෙ��ව දැනගෙ ෙකෙසේද; 

 (iv) 2017 අයවැෙ> Uභසාධන  ෙයෝජනා ඉ6/0ෙ� "න සටහන* 
(කැලැඩරය*) ලබා ෙදෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 
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(ආ)  (i) 2015 අයවැය ෙයෝජනාව
 ඉ6 ෙනොකරන ලද ෙයෝජනා කවෙ	ද;  

 (ii)  එම ෙයෝජනා ඉ6 ෙනො/0මට ෙහේ� කවෙ	ද;  

 යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1756/’17 

ග, ල  ̄ජයව	ධන මහතා,— ?රසර සංව	ධන හා වන�) අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) ව	තමානෙ>� වm ඌරෙග #�ස ් �)තවලට හා� QWෙව# පව?න 
බව5; 

 (ii) ෙ� වන)ට වනඅ
යා, /ãලා, වලහා, ")යා හා {� හරකා යන ස�ෙග 
QWවන �)ත හා�යක� සå්, g,ෂ සමාජභාවය සහ වයස ්ෙéදය/ ෙතොරව 
,.200,000/-ක ව" �දල* ලබා�මට කට&� සලසා ඇ? බව5; 

 (iii) න�5, වm ඌරාෙග QWවන �)ත හා�යක� එව ව" ලබා�ෙ� 
කමෙIදය* ෙනොමැ? බව5; 

 එ�මා ��ගෙන�ද?  

(ආ) (i) එව හා�වලට ල* r ඉතා අසරණ ත55වෙය පUවන අය ෙව�ෙව 
ව" ෙග8ෙ� කමෙIදය* ක�න# �යා5මක කළ &� බව ��ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�,  ඒ සඳහා ක�න# ව" කම ය* �යා5මක කරෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1791/’17 

ග, එ�. එ². එ�. සmමා මහතා,— අධ:ාපන අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 "න ෙහෝ ඊට ආසන කාල වකවා�ෙI� උ�, පළාෙ5, 
යාපනය "සP්*කෙ> ෙ	Ïය අමාත:ාංශය සහ පළා5 සභා යටෙ5 
�යා5මක ෙව# ?¹ ෙදමළ මාධ: �ස
්� පාසm සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසmවල න� හා ඒවා ��ටා ?¹ සථ්ානය කවෙ	ද; 

 (iii) එම පාසm ආවරණය වන අධ:ාපන කලාප සහ පාෙh�ය ෙmක� ෙකො]ඨාස 
කවෙ	ද; 

 (iv) එම එ* එ* පාසල, රජෙ> පාසල* බවට පකාශයට ප5 කරන ලද ගැස] පත 
අංක හා "න සභාගත කරෙද;  

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1813/’17 

ග, (ෛවද:) න
ද ජය?ස්ස මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප?සංස්කරණ 
අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ)  (i)  ක�තර "සP්*කෙ> ��� රජයට අය5 ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉඩ�ව
 බW � ඇ? පමාණය ෙකොපමණද;   

 (iii) එම ඉඩ�, බWග5 ආයතනය, බWග5 "නය, බW කාලය සහ බW �දල ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

(iv) එම ඉඩ� සඳහා �ඟ බW ෙග8මට ඇ? ආයතන කවෙ	ද;  
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 (v)  එ* එ* ආයතනෙය ෙග8මට ඇ? �ඟ බW �දල ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1855/’17 

ග, එස්. එ�. මa*කා	 මහතා,— මහානගර හා බස්නා�ර සංව	ධන 
අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ා�ර සංව	ධන අමාත:ාංශය )Q ක Ðයිා5මක කර� ලබන  
මහානගර සැලUම (Megapolis Plan) යටෙ5 2017 වසෙ	 Qට ඉ"a වසර 03 
* ද*වා කSෙවල ප Ðාෙh�ය ෙmක� ෙකො]ඨාසය සඳහා සැලU� කර ඇ? 
සංව	ධන වැඩසටහ කවෙ	ද; 

 (ii) දැනටම5 ය� වැඩසටහ ආර�භ කර ඇ5න�, ඒවා කවෙ	ද; 

 (iii) ආර�භ /0මට බලාෙපොෙරො5� වන වැඩසටහ �ශi්ත වශෙය පට 
ගනා "න වකවා� කවෙ	ද; 

 (iv) ෙ� සඳහා රාජ: හා ෙපෞhග
ක ආෙයෝජන QW කරෙද; 

 (v) එෙසේ න�, ඒවා ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) (i) දැනටම5 ආර�භ කර ඇ? ෙහෝ ආර�භ /0මට බලාෙපොෙරො5� වන                 
වැඩසටහ සඳහා ෙව කර ඇ? �දල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ? �දල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙ� සඳහා ණය �දm ලබා ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ණය ලබා ගනා ආයතන සහ ණය පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න�, රජය )Q ෙව කර ඇ? �දල ෙකොපමණද; 

යන5 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1871/’17 

ග, �මm ර5නායක මහතා,— අගාමාත:�මා සහ ජා?ක ප?ප5? හා ආ	Eක 
කට&� අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.08 "න Qට 2017.04.30 "න ද*වා ග, අගාමාත:වරයා )Q QW 
කර ඇ? )ෙhශ සංචාර සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  සංචාරය කරන ලද රටවm කවෙ	ද; 

 (iii) එ* එ* සංචාරය සඳහා දරන ලද )යදම ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) අගාමාත:වරයා සමඟ එ* එ* සංචාරය සඳහා සහභාT r අමාත:වරය, 
මåවරය සහ �ලධාa ඇ��ව සමසත් සංඛ:ාව ෙව ෙව වශෙය  
ෙකොපමණද; 

 (v)  අගාමාත:වරයා සමඟ )ෙhශ සංචාරවලට සහභාä r ෙසU ghගලයෙt 
තන�, කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1875/’17 

ග, අෙශෝක ¶යත මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාෙ5, දැ� පා|ය ජල �ඟය* පව?න ග� සංඛ:ාව  ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ග�වල න� කවෙ	ද; 

 (iii) ජල �ඟෙය âඩා )Ûන ග� සඳහා ජල බ�ස	 ලබා�ෙ� වැඩසටහන* ඔබ 
අමාත:ාංශය ම� ආර�භ කර ?ෙ@ද; 

 (iv) එෙසේ න�, ෙ� ද*වා ලබා� ඇ? ජල බ�ස	 සංඛ:ාව හා ඒවා ලබාW ග� 
කවෙ	ද; 

 (v) ජල �ඟෙය âඩා )Ûන අෙන{5 ග� සඳහා ජල බ�ස	 ලබා�මට 
අමාත:ාංශය ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1959/’17 

ග, ප)තාෙh8 ව�ආර²i මහ5#ය,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත:�මාෙග 
ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) 2017 මැj මස 26 "න Qට Z� මස 05 "න ද*වා ඇ?r ගංව�ර හා නායයා� 
අවදානම ෙහේ�ෙව ර5නgර "සP්*කෙ> ප"ංiව Q�න, තම �වාසව
 
ඉව58මට උපෙදස ් � ඇ? ප�m සංඛ:ාව, එ* එ* පාෙh�ය ෙmක� 
ෙකො]ඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

  (ii) අදාළ �වාස �#යට ඒ ෙව�ෙව ඉඩ� ලබා�මට සහ �වාස ඉ"කර 
ගැ|මට වැඩ��ෙවළ* සකසක්ර ?ෙ@ද; 

  (iii) එෙසේ න�, එ* ghගලෙය{ට ලබාෙදන ඉඩ� පමාණය සහ �වස* ඉ"/0මට 
ලබාෙදන ව" �දල ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1963/’17 

ග, �ෂාර ඉ��m අමරෙසේන මහතා,— අධ:ාපන අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) 2007 ව	ෂෙ> Qට, Q)m ආර*ෂක ෙදපා	තෙ��වට අ�&*තව වැ
ඔය 
අධ:ාපන කලාපෙ> n, සහායකය  ෙලස 29 ෙදෙන{ ෙසේවය කරන බව5; 

 (ii) &ද ගැ6� පැව? කාලෙ> පට ඔ� දැ� Wෂක්රතා මධ:ෙ> රාජකාa 
කට&�වල �රත �වද, ෙ� වනෙත* n, ෙසේවයට අත	ගහණය කර 
ෙනොමැ? බව5; 

 (iii) එම පළාෙ5 ෙසේවය කළ සේI²ඡා n,ව, කැ�න] අ�ම?ය/ සE්ර 
/0මට �යවර ෙගන ඇ? බව5; 

 (iv) එම අ�ම?ය මත උ�, පළා5 සභාව )Q ෙකොතා5 පදනම යටෙ5 
ෙසේවය කළ n,ව,ද සE්ර /0මට �යවර ෙගන ?ෙබන බව5; 

එ�මා දෙන�ද? 

(ආ) ෙමම n, සහයකයෙt �/යා Uරêත /0ම සඳහා ග� ලබන �යවර කවෙ	ද 
යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1977/’17 

ග, අ�ර Qæ� ජයර5න මහතා,— අධ:ාපන අමාත:�මාෙග ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) P{ණාමලය "සP්*කෙ>, ?aයාය� ��� ඓ?හාQක වශෙය ඉතා 
වැදග5 Taහìසෑය ෙබෞhධ )හාරසථ්ානය සංව	ධනය /0ම සඳහා 
අමාත:ාංශය )Q ඉ"aෙ>� ග� ලබන �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii) Taහì සෑය )හාර í#ෙ> ඇ? තපසU් භm�ක ෙදබෑය ��බඳ සඳහ වන 
ඓ?හාQක ෙසm
�ය /QW ආවරණය* ෙනොමැ?ව වැසස්ට සහ අIවට 
�රාවරණය ෙව# පව?න බව දෙද; 

 (iii) එම ෙසm
�ය තවWරට5 )නාශ8ම වළ*වා ගැ|ම සඳහා gරා)ද:ා 
ෙදපා	තෙ��ව )Q ඉ"aෙ>� ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 (iv) Taහì සෑය �ජා í#ය )Vම5 �ජා නගරය* ෙලස සංව	ධනය /0ම සඳහා 
ඉ"aෙ>� ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1983/’17 

ග, �යm �ශාත ද Qmවා මහතා,— පළා5 සභා හා පළා5 පාලන අමාත:�මාෙග 
ඇBමට,— (1) 

(අ) (i) ෙ@,වල පාෙh�ය සභාවට අය5 අ�5ගම මහජන kඩාංගණය එම සභාව 
ම� නඩ5� කරන බව5;  

 (ii) �ට වසරකට ෙපර එම kඩාංගණය ප?සංසක්රණය කර සංව	ධනය කළ 
බව5; 

 එ�මා දෙන�ද? 

(ආ) (i) එම සංව	ධන කට&� සඳහා ලබා W ප?පාදන පමාණය සහ ව	ෂය කවෙ	ද; 

 (ii) kඩාංගණය සංව	ධනය /0ෙ�� �ය#ත ෙටඩ	 ප�පා�ය අ�ගමනය කර 
?ෙ@ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iv) එම ව:ාපෘ?ෙ> ෙකොතා5ක,ව ක�,ද; 

 (v) ව:ාපෘ?ය සඳහා අ�මත r ස��	ණ �දලම එම ව:ාපෘ?යට ෙයොදවා ?ෙ@ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙන�ද? 

(ඇ)  (i) එම kඩාංගණය, උ5සවය*/kඩා තරඟය*/සාමා�ය කට&5ත* සඳහා 
ෙව කර ගැ|ෙ�� ෙ@,වල පාෙh�ය සභාෙව අවසර ගැ|ම සඳහා එම 
පෙhශය �ෙයෝජනය කරන අමාත:වරයාෙt �	ෙhශය අවශ: වෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iii) පෙhශෙ> kඩා සමාජවලට ෙමම kඩාංගණෙ> kඩා /0ම තහන� කර 
?ෙ@ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එයට පදන� r ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන5 එ�මා සඳහ කරෙන�ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

  


