
(අටවැ� පා	
ෙ��ව - පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 7(1).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 7 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2017 අෙග*ස්� මස 25 වැ" /#රාදා 

2017 සැ0තැ�බ මස 06 වැ" බදාදා 

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

()වන ආ+,කම ව.වස්ථා සංෙශෝධනය පන4 ෙක5�පත — ෙදවැ�වර 7ය8ම. 

(අමාත. ම+ඩලෙ= අ�ම>ය දවා >ෙ?.) 

* 
රAෂණ ක	මාතය (Dම4 7Eෙ� (සංෙශෝධන) පන4 ෙක5�පත — ෙදවැ�වර 

7ය8ම. 

(අමාත. ම+ඩලෙ= අ�ම>ය දවා >ෙ?.) 

* 
ඉෙලAෙටො�ක ග�ෙද� (සංෙශෝධන) පන4 ෙක5�පත — ෙදවැ�වර 7ය8ම. 

(අමාත. ම+ඩලෙ= අ�ම>ය දවා >ෙ?.) 

*  
අගාමාත.�මා සහ ජා>ක ප>ප4> හා ආ	Lක කට&� අමාත.�මා,— උද	පන 

පනත යටෙ4 �යමය (අංක 1),— ජා>ක රාජ. සභාෙP 1977 අංක 8 දරන උද	පන 
පනෙ4 3 වග>ය යටෙ4 U ලංකා පජාතාVක සමාජවා� ජනරජය සහ මහජන Wන 
සXහා+,ව අතර උද	පන Y(Zම ස�බධෙය ජනාDප>වරයා () සාදන ල[ව, 
2017 ^� 20 "නැ> අංක 2024/25 දරන අ> (ෙශේෂ ගැසc පතෙ= පළ කර� ලැබ, 
2017.08.22 "න ඉ"eප4 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය.  

(අමාත. ම+ඩලෙ= අ�ම>ය දවා >ෙ?.) 

*  
අගාමාත.�මා සහ ජා>ක ප>ප4> හා ආ	Lක කට&� අමාත.�මා,— උද	පන 

පනත යටෙ4 �යමය (අංක 2),— ජා>ක රාජ. සභාෙP 1977 අංක 8 දරන උද	පන 
පනෙ4 3 වග>ය යටෙ4  U ලංකා පජාතාVක සමාජවා� ජනරජය සහ (යcනාම 
සමාජවා� ජනරජය අතර උද	පන Y(Zම ස�බධෙය ජනාDප>වරයා () සාදන 
ල[ව, 2017 ^
 19 "නැ> අංක 2028/16 දරන අ> (ෙශේෂ ගැසc පතෙ= පළ කර� 
ලැබ, 2017.08.23 "න ඉ"eප4 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය.  

(අමාත. ම+ඩලෙ= අ�ම>ය දවා >ෙ?.) 

*  
�දg හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— �ෂ්පාදන බ[ ((ෙශේෂ (D(ධාන) �යමය    

(අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන �ෂ්පාදන බ[ ((ෙශේෂ (D(ධාන) පනෙ4 3 වග>ය 
යටෙ4 �ෂ්පාදන බ[ ස�බධෙය �දg හා ජනමාධ. අමාත.වරයා () සාදන 
ල[ව, 2017 ^� 09 "නැ> අංක 2022/30 දරන අ> (ෙශේෂ ගැසc පතෙ= පළ කර� 
ලැබ, 2017.08.22 "න ඉ"eප4 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය.  

(අමාත. ම+ඩලෙ= අ�ම>ය දවා >ෙ?.) 

 

 



( 2 ) 

 

*  
�දg හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— �ෂ්පාදන බ[ ((ෙශේෂ (D(ධාන) �යමය    

(අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන �ෂ්පාදන බ[ ((ෙශේෂ (D(ධාන) පනෙ4 3 වග>ය 
යටෙ4 �ෂ්පාදන බ[ ස�බධෙය �දg හා ජනමාධ. අමාත.වරයා () සාදන 
ල[ව, 2017 ^� 19 "නැ> අංක 2024/1 දරන අ> (ෙශේෂ ගැසc පතෙ= පළ කර� 
ලැබ, 2017.08.22 "න ඉ"eප4 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය.  

(අමාත. ම+ඩලෙ= අ�ම>ය දවා >ෙ?.) 

*  
�දg හා ජනමාධ. අමාත.�මා,— �ෂ්පාදන බ[ ((ෙශේෂ (D(ධාන) �යමය    

(අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන �ෂ්පාදන බ[ ((ෙශේෂ (D(ධාන) පනෙ4 3 වග>ය 
යටෙ4 �ෂ්පාදන බ[ ස�බධෙය �දg හා ජනමාධ. අමාත.වරයා () සාදන 
ල[ව, 2017 ^
 11 "නැ> අංක 2027/7 දරන අ> (ෙශේෂ ගැසc පතෙ= පළ කර� 
ලැබ, 2017.08.22 "න ඉ"eප4 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය.  

(අමාත. ම+ඩලෙ= අ�ම>ය දවා >ෙ?.) 

*  
ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙjkය ෛවද. අමාත.�මා,— ජා>ක ඖෂධ �යාමන අDකාeය 

පනත යටෙ4 �ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා>ක ඖෂධ �යාමන අDකාeය පනෙ4 59 සහ 
63 වග> සමඟ 7ය(ය &�, 142 වග>ෙ= (2) උපවග>ෙ= (ද) ෙoදය යටෙ4 ෙසෞඛ., 
ෙපෝෂණ හා ෙjkය ෛවද. අමාත.වරයා () සාදන ල[ව, 2017 ^� 14 "නැ> අංක 2023/30 
දරන අ> (ෙශේෂ ගැසc පතෙ= පළ කර� ලැබ, 2017.08.22 "න ඉ"eප4 කරන ලද 
�ෙයෝගය අ�මත කළ &� ය.  

*  
රාජ. ව.වසාය සංව	ධන අමාත.�මා,— U ලංකා රAෂණ සංසථ්ාෙP වා	pක වා	තාව හා 

ඒකාබjධ Xල. පකාශන (2014),— 2007 අංක 7 දරන සමාග� පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රAෂණ ක	මාත පනත අ�ව 2017.03.22 වැ� "න ඉ"eප4 කරන ලද, 2014.12.31 වැ� 
"ෙන අවස r ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙAsඑ�u ආයතනෙ= වරල4 
ගණකාDකාEෙv �EAෂණ ඇ�ල4 U ලංකා රAෂණ සංසථ්ාෙP ඒකාබjධ Xල. පකාශන 
හා වා	pක වා	තාව අ�මත කළ &� ය.  

(ආ	Lක සංව	ධන ��බඳ ආංxක අyAෂණ කාරක සභාව () 2017.05.03 "න සලකා 
බලන ල�.) 

*  
රාජ. ව.වසාය සංව	ධන අමාත.�මා,— ජා>ක ඉ>e 7Eෙ� බැංzෙP වා	pක වා	තාව 

හා ඒකාබjධ Xල. පකාශන (2014),— �දg {> පනෙ4 35(3) වග>ය යටෙ4 සහ 1971 
අංක 38 දරන �දg පනෙ4 14(3) වග>ය යටෙ4 2016.05.05 වැ� "න ඉ"eප4 කරන ලද, 
2014.12.31 වැ� "ෙන අවස r ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද (ගණකාDප>වරයාෙv 
�EAෂණ ඇ�ල4 ජා>ක ඉ>e7Eෙ� බැංzෙP ඒකාබjධ Xල. පකාශන හා වා	pක වා	තාව 
අ�මත කළ &� ය.  

(ආ	Lක සංව	ධන ��බඳ ආංxක අyAෂණ කාරක සභාව () 2017.05.03 "න සලකා 
බලන ල�.) 

*  
රාජ. ව.වසාය සංව	ධන අමාත.�මා,— මහජන බැංzෙP වා	pක වා	තාව හා ඒකාබjධ 

Xල. පකාශන (2014),— �දg {> පනෙ4 35(3) වග>ය යටෙ4 සහ 1971 අංක 38 දරන 
�දg පනෙ4 14(3) වග>ය යටෙ4 2016.09.22 වැ� "න ඉ"eප4 කරන ලද, 2014.12.31 
වැ� "ෙන අවස r ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද (ගණකාDප>වරයාෙv �EAෂණ 
ඇ�ල4 මහජන බැංzෙP ඒකාබjධ Xල. පකාශන හා වා	pක වා	තාව අ�මත කළ &� ය.  

(ආ	Lක සංව	ධන ��බඳ ආංxක අyAෂණ කාරක සභාව () 2017.05.03 "න සලකා 
බලන ල�.) 
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*  
රාජ. ව.වසාය සංව	ධන අමාත.�මා,— ලංකා බැංzෙP වා	pක වා	තාව හා ඒකාබjධ 

Xල. පකාශන (2014),— �දg {> පනෙ4 35(3) වග>ය යටෙ4 සහ 1971 අංක 38 දරන 
�දg පනෙ4 14(3) වග>ය යටෙ4 2016.05.05 වැ� "න ඉ"eප4 කරන ලද, 2014.12.31 
වැ� "ෙන අවස r ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද (ගණකාDප>වරයාෙv �EAෂණ 
ඇ�ල4 ලංකා බැංzෙP ඒකාබjධ Xල. පකාශන හා වා	pක වා	තාව අ�මත කළ &� ය.  

(ආ	Lක සංව	ධන ��බඳ ආංxක අyAෂණ කාරක සභාව () 2017.05.03 "න සලකා 
බලන ල�.) 

*  
රාජ. ව.වසාය සංව	ධන අමාත.�මා,— |/ස හලාවත වැ(
 සමාගෙ� වා	pක වා	තාව 

හා Xල. පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන �දg පනෙ4 14(3) වග>ය යටෙ4 
2016.11.15 වැ� "න ඉ"eප4 කරන ලද, 2014.12.31 වැ� "ෙන අවස r ව	ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද (ගණකාDප>වරයාෙv �EAෂණ ඇ�ල4 |/ස හලාවත වැ(
 සමාගෙ� 
Xල. පකාශන හා වා	pක වා	තාව අ�මත කළ &� ය.  

(ආ	Lක සංව	ධන ��බඳ ආංxක අyAෂණ කාරක සභාව () 2017.05.03 "න සලකා 
බලන ල�.) 

*  
රාජ. ව.වසාය සංව	ධන අමාත.�මා,— පාෙjkය සංව	ධන බැංzෙP වා	pක වා	තාව 

හා Xල. පකාශන (2014),— �දg {> පනෙ4 35(3) වග>ය යටෙ4 සහ 1971 අංක 38 දරන 
�දg පනෙ4 14(3) වග>ය යටෙ4 2016.10.28 වැ� "න ඉ"eප4 කරන ලද, 2014.12.31 
වැ� "ෙන අවස r ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද (ගණකාDප>වරයාෙv �EAෂණ 
ඇ�ල4 පාෙjkය සංව	ධන බැංzෙP Xල. පකාශන හා වා	pක වා	තාව අ�මත කළ &� ය.  

(ආ	Lක සංව	ධන ��බඳ ආංxක අyAෂණ කාරක සභාව () 2017.05.03 "න සලකා 
බලන ල�.) 
  

* සල#ෙණ� හ5�ව6 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට;� ය. 

 

 

2017 ෙන<වැ�බ මස 13 වැ" ස5දා 

වා}ක ���~ අෙ�Aෂා කරන පශ්න 
134/’15 

ග~ �jDක ප>රණ මහතා,— �දg හා ජනමාධ. අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (1)   

(අ) (i) 2014.01.01 "න )ට 2015.06.30 "න දAවා කාලය �ළ අ4අඩං�වට ග� ලැ� 
{>(ෙරෝy ෙලස ෙමරටට ෙගෙනන ලද [�වැ�වල ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (ii) එම [�වැ� සමඟ අ4අඩං�වට ෙගන වැර"ක~ව r අයෙv න�, 
�න, 
[රකථන අංක හා (ෙjxකෙයA න� රට කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත (ii) � සඳහ �jගලයට [ ද,ව� එA එA �jගලයාට ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා සභාගත කරෙන�ද?    

(ආ) (i) අ4අඩං�වට ගනා {>(ෙරෝy [�වැ� {>මය �යාමා	ගයෙග පZ  
(නාශ කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, [�වැ� (නාශ 7Eෙ� �යා��ෙවළ කවෙ	ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, එම [�වැ� රජෙ= බ[වලට යට4ව ෙවළඳ ෙපොළට �z4 
කරෙද;   

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?    

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 4 ) 

 

931/’16 

ග~ ච"ම ගමෙv මහතා,— ([
බල හා �න	ජන{ය බලශA> අමාත.�මාෙග 
ඇ|මට,— (6) 

(අ) (i) ලංකා ([
බල ම+ඩලය () ෙපෞjග
ක අංශෙය ([
ය #ල� ගැ{ෙ�� 
පස�පාදන ප�පා�ය අ�ගමනය කළ&� බව ([
බල පනෙ4 සඳහව ඇ> 
බව දෙද; 

 (ii) ෙ� වනෙතA )[ කර ඇ> ([
ය #ල� ගැ{� සඳහා පස�පාදන කා	ය 
ප�පා�ය අ�ගමනය කර >ෙ?ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර අවසථ්ාවල�ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
991/’16 

ග~ උදය පභා4 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා>ක ප>ප4> හා ආ	Lක 
කට&� අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (4) 

(අ) (i) පාෙjkය සංව	ධන ක#5 සභාප>වරය ෙහෝ සම සභාප>වරය ෙලස 
පා	
ෙ�� ම�වරය ෙනොවන �jගලය ප4 කර >ෙ?ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඔ�ෙv න� සහ ඔ� සභාප>4වය දරන පාෙjkය සංව	ධන 
ක#5 ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම සභාප>වරය ස� බලතල කවෙ	ද; 

 (iv) එම �jගලය එ� තන�~වලට ප4 7Eෙ� පදනම කවෙ	ද; 

 (v) එම �jගලයෙv ඉහළම අධ.ාපන ෙහෝ වෘ4�ය Z[Zක� ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (vi) එ� සභාප>වරයට/සම සභාප>වරයට ලබා ෙදන වැ5�, �මනා සහ 
ෙවන4 පහZක� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1113/’16 

ග~ ච#ද ( ෙ�)e මහතා,— ඛ�ජ ෙතg ස�ප4 සංව	ධන අමාත.�මාෙග 
ඇ|මට,— (2) 

(අ) 2010 )ට 2016 ව	ෂය දAවා බ[gල "සV්Aකය �ළ, 

 (i) ලබා [ ඉධන �ර��හg බලපත සංඛ.ාව කවෙ	ද; 

 (ii) එම බලපත ලබාග4 �jගලයෙv න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම බලපත ලබා�ම �� වා	pකව ලංකා ඛ�ජ ෙතg {>ගත සංසථ්ාවට 
ලැ�� ආදාය� පමාණය කවෙ	ද; 

 (iv) ඉධන �ර��හg බලපත ලබා�ෙ�� සලකා බලන �	ණායක කවෙ	ද; 

 (v)  ෙමෙසේ ඉධන �ර��හg බලපත ලබා�ෙ�� ය� වංචා, �ෂණ )[8 ඇ4න�, 
ඒ ස�බධෙය ගනා �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 



( 5 ) 

 

1191/’16 

ග~ පjම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— ([
බල හා �න	ජන{ය බලශA> 
අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (2) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වන(ට �4තලම "සV්Aකය �ළ ලංකා ([
බල ම+ඩලය 
() ([
ය ලබා � ඇ> �� �වාස සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙ� වන(ට ([
ය ලබා � ඇ> �� �වාස සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව	ෂ 1984 )ට 2009 දAවා ([
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව කරන ලද �දල 
එA එA ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 ව	ෂෙ= &දමය ත44වය �ම 8ෙම පZ 2015 ව	ෂය දAවා ([
ය 
ලබා � ඇ> �වාස සංඛ.ාව, එA එA ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) � සඳහ කාල පe�ෙoදය සඳහා ([
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව 
කරන ලද �දල, එA එA ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1298/’16 

ග~ ඩලස ්අලහ�ෙප~ම මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (2) 

(අ) (i) මාතර "සV්Aකෙ=, ජා>ක සහ පළා4 පාසgවල ෙසේවය කරන අනධ.න 
ෙසේවකය සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ.ාව එA එA තන�ර අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) මාතර "සV්Aකෙ= ජා>ක සහ පළා4 පාසgවල පව>න අ�මත අනධ.න 
ෙසේවක සංඛ.ාෙP  �ර�පා, සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම �ර�පා, සංඛ.ාව, ජා>ක සහ පළා4 පාසg අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iv) � සඳහ  �ර�පා, සඳහා බඳවා ගැ{මට �යවර ගෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඒ සඳහා අදාළ වන බඳවා ගැ{ෙ� ප�පා�ය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1381/’16 

ග~ බ[ල �ණව	ධන මහතා,— පාථ#ක ක	මාත අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය� අංක 149 ෙයෝජනාවට අ�ව, අ�රාධ�ර, වP�යා සහ 
7�ෙනො�} "සV්Aකය� කෘp හා ප� ස�ප4 ම4ස. සැකZ� කලාපය 
��58මට ~�යg #
යන 100A ෙව කළ බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙමම ව.ාපෘ> �න සඳහා ශක.තා වා	තා ��ෙයළ කර� ලැ�ෙP ක�~ 
()ද; 

 (iii) ඒ අ�ව, ෙම� ව.ාපෘ> �න සඳහා ඇසත්ෙ�� කළ �� �eවැය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙම� ව.ාපෘ> �න සඳහා, 2016 ව	ෂාවසානය වන(ට මහා භා+ඩාගාරය 
() ලබා [ Xල. ප>පාදනය ෙකොපමණද; 

 (v) 2017 ව	ෂයට ඉහත ව.ාපෘ> ෙව�ෙව ලබා "ය හැ7 Xල. ප>පාදනය 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 6 ) 

 

1466/’16 

ග~ වාZෙjව නානායAකාර මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා>ක ප>ප4> හා 
ආ	Lක කට&� අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (2) 

(අ) (i) පාෙjkය ෙgක� බලපෙjශ �ළ ප"ං} අ, ආදාය�ලා� ප�g සඳහා 
ම�වරයෙv (මධ.ගත අර�දgව
 ෙනො#ෙg ෙස(
 තහ, ෙබදා [ 
බව   ��ගෙද;  

 (ii) (මධ.ගත අර�දg ෙයොදාග�# ම�වරය () )[ කර� ලැ� ෙස(
 
තහ, ෙබදා�ම තහන� කර >ෙ?ද;  

 (iii) එෙසේ න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iv) එම තහනම ඉව4කර, ෙපර >� පe" ම�වරයෙv මා	ගෙය ෙස(
 
තහ, ෙබදා�මට අවශ. �යවර ගෙද;  

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1478/’16 

ග~ අෙශෝක �යත මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (2) 

(අ) (i) වයඹ පළාෙ4, මධ.ම රජය සහ පළා4 සභාව යටෙ4 පාලනය වන පාසg 
සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසg අතe සL්ර ([හgප>වරය )�න පාසg සංඛ.ාව සහ එම 
පාසgවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට වැඩබලන ([හgප>වරය )�න පාසg සංඛ.ාව සහ එම පාසgවල 
න� කවෙ	ද; 

 (iv) පZYය වසෙ	 පව4ව� ලැ� ([හgප>වරය බඳවා ගැ{ෙ� තරඟ 
(භාගෙය වයඹ පළාෙත සම4 r සංඛ.ාව සහ ඔ�ෙv න� කවෙ	ද; 

 (v) එම (භාගය සම4 r �eස දැනට �වැර"ව ෙසේවා සථ්ානගත කර >ෙ?ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1584/’17 

ග~ (ෛවද.) න
ද ජය>ස්ස මහතා,— රාජ. ව.වසාය සංව	ධන අමාත.�මාෙග 
ඇ|මට,— (2) 

(අ) (i) ෙහොරණ, ෙපෝ~වද+ඩ, වගව4ත, ප	4 නව �වාස සං�	ණෙ= අංක 39 
දරන 
�නෙ= ප"ං} s. |තාෙj8 මහ4#ය, ෙහොරණ, ප	4 ව4ෙ4 ළමා 
උය පා
කාව ෙලස ෙසේවයට බැ�� "නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඇය ෙසේවෙය අසr් "නය කවෙ	ද; 

 (iii) වසර 26 ක ෙසේවය අවස 7Eෙ�� ඇයට ලැ�ය &� ව" �දල හා 
පාeෙතෝpක �දල ෙකොපමණද; 

 (iv) 2016.11.26 "න එම �දල ලබා�මට ක�ක~ ෙදපා	තෙ��ව () �යම 
කර >ෙ?ද; 

 (v) එෙසේ න�, එම ව" හා පාeෙතෝpක �දg ෙනොෙගවා )�ෙ මද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 



( 7 ) 

 

1601/’17 
ග~ �ෂාර ඉ��g අමරෙසේන මහතා,— ([
බල හා �න	ජන{ය බලශA>  

අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (2) 

(අ) (i) U ලංකාෙP ජා>ක බලශA> ප>ප4>ය යg පැන ෙගොස ්ඇ> බව දෙද; 

 (ii) U ලංකාෙP කා�න සහ අනාගත අෙ�Aෂාව සඳහා ගැලෙපන ජා>ක 
බලශA> ප>ප4>යA අවශ. බව ��ගෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම නව ජා>ක බලශA> ප>ප4>ය පා	
ෙ��වට ඉ"eප4 
කර� ලබන "නය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1603/’17 

ග~ (මහාචා	ය) ආ� මාර)ංහ මහතා,— ([
බල හා �න	ජන{ය බලශA> 
අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (2) 

(අ) (i) ෙකොළඹ නගරයට ([
ය සපයන පධාන �ගත ([
 සැප&� මා	ගයA වසර 
03ක පමණ )ට අ යව පව>න බව දෙද; 

 (ii) එම මා	ගෙ= ([
 සැප&� ධාeතාවය ෙකොපමණද; 

 (iii) එ� සැප&� මා	ගය යථා ත44වයට ප4 7Eම සඳහා �යවර ගැ{ම පමාද 
8මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (iv) එ� සැප&� මා	ගය අ¡4වැ¢යා 7Eම පමාද 8ම ��බඳව වග7ව&� 
�ලධාe ක�~ද; 

 (v) එම එA එA �ලධාeයාට එෙර�ව අමාත.ාංශය ෙහෝ ලංකා ([
බල 
ම+ඩලය () ෙමෙතA ෙගන ඇ> (නයා�£ල �යවර ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (vi) ෙකොළඹ නගරෙ= අඛ+ඩ ([
 සැප&මA සහ>ක 7Eම සඳහා ස�ෙපේෂණ 
පjධ>ය යාව4කා�න 7Eමට කට&� කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1633/’17 

ග~ න
 බ+ඩාර ජයමහ මහතා,— ([
බල හා �න	ජන{ය බලශA> 
අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (2) 

(අ) (i) U ලංකා Z�ත. බලශA> අDකාeය ස� බලශA> උ4පාදන Xලාශ කවෙ	ද; 

 (ii) එම එA එA බලශA> Xලාශය ම¥ Z�ත. බලශA> අDකාeය ෙවත 
ලැෙබන වා	pක ආදායම ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ� වන(ට Z�ත. බලශA> අර�දල ස�ව පව>න අර�දg පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අර�දg තැප4 කර ඇ> බැංz/ Xල. ආයතන කවෙ	ද; 

 (v) එ� අර�දෙල අෙ�Apත අර�� සඳහා එය �) පe" භා(තා වන බවට 
සෑ§මට ප4වෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1711/’17 

ග~ ෙශහා ෙසේම)ංහ මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා>ක ප>ප4> හා ආ	Lක 
කට&� අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (2) 

(අ) (i) අ�රාධ�ර "සV්Aකෙ= �යා4මක )(g ආරAෂක කලාප සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එA එA කලාපවලට අ�&Aත කර ඇ> )(g ආරAෂක �ලධාe සංඛ.ාව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ආ) (i) ෙමම "සV්Aකෙ= ෙතෝරාග4 )(g ආරAෂක කලාපවල සං¨ත සංද	ශන 
පැවැ4r බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳ (සත්ර කවෙ	ද;  

 (iii) එA )(g ආරAෂක ෙසේවා �ලධාeෙයz () සං¨ත සංද	ශන �කcප4 
20A අ�වා	ෙය අෙල( කළ &� r බව දෙද; 

යන4 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1792/’17 

ග~ එ�. එ�. එ�. සgමා මහතා,— සව්ෙjශ කට&� අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 "න ෙහෝ ඊට ආසන කාල වකවා�ෙP� උ�~ පළාෙ4, �ල>P 
"සV්Aකෙ= �ස
්� (වාහ හා "Aකසාද පනත යටෙ4 කට&� කර# )� 
�ස
්� (වාහ ෙරªසට්ා	ව~ෙv න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (ii) එම (වාහ ෙරªසට්ා	 ෙකොcඨාස ම¥ ආවරණය වන ගාම �ලධාe වස� සහ 
පාෙjkය ෙgක� ෙකොcඨාස ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ෙරªසට්ා	 ෙකොcඨාස පකාශයට ප4කරන ලද ගැසc �ෙPදන >ෙ?ද; 
අංක හා "න සභාගත කරෙද: 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ෙන<වැ�බ මස 14 වැ" අඟහ@වාදා 

වා}ක ���~ අෙ�Aෂා කරන පශ්න 
136/’15 

ග~ �jDක ප>රණ මහතා,— >රසර සංව	ධන හා වනu8 අමාත.�මාෙග 
ඇ|මට,— (1)  

(අ) (i) වනාතර ව
 අgලා {> (ෙරෝy ෙලස ලඟ තබාෙගන )�න හා 2009  
වසෙර පZව ව.ාජ ෙලස ෙgඛන සකස ්කර 
යාප"ං} කළ අ
 පැට� 
��බඳව පeAෂා කර සකස ්කළ (ගණන (මZ� වා	තාව 2014.07.22 "න 
එවකට වනu8 ස�ප4 සංරAෂණ අමාත.ාංශෙ= ෙgක� ෙවත ඉ"eප4 කර 
ඇ> බව4; 

 (ii)  එම වා	තාවට අදාළව ගනා �යාමා	ග ස�බධව "න 14A ඇ�ළත 
දැ(ය &�ව >� බව4; 

 (iii) "න 14A �Eමට ෙපර එම වා	තාව සැක �ෙයෝජ. (ගණකාDප> 
ඒ.එ�.එ�.එg අඹවල මහතා එම කා	යෙය ඉව4 කරන ලද බව4; 

 එ�මා දෙන�ද? 



( 9 ) 

 

 (ආ)     (i)  එම වා	තාවට අ�ව, අ
 පැට� ජාවාරම ��බඳ ෙචෝදනා ලැ� 
�jගලයෙv න�, 
�න, [රකථන අංක හා තන�~ යන ෙතොර�~ 
කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම �jගලයට එෙර�ව ග4 �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (iii) එම �යාමා	ග ��බඳව (ගණකාDප> ෙදපා	තෙ��වට දැ�� � >ෙ?ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

 (v) අදාළ වා	තාව ඉ"eප4 කරෙද; 

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

976/’16 

ග~ �මg ර4නායක මහතා,— �දg හා ජනමාධ. අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (4) 

(අ) (i) වයඹ පළා ෙ4, හලාවත, ඉරණ(ල පෙjශෙ= “ඇමeක හඬ” (Voice of 
America) ය�ෙව ස�ෙපේෂණාගාරයA >ෙ?ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ලබා � ඇ> ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ඉඩම ලබා � ඇ4ෙ4 )නAකරද; එෙසේ නැතෙහො4, බ[ පදනම මතද; 

 (iv) බ[ පදනම මත න�, U ලංකා රජයට ලබා� ඇ> බ[ පමාණය එA එA ව	ෂය  
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) ෙමම �#ය �ළ U ලංකා රජෙ= )ය¡ම {> E> බලා4මකෙPද;   

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) (i) “ඇමeක හඬ” ආයතනය ආර�භ 7Eමට U ලංකා රජය සහ ඇමeකා 
එAස4 ජනපද රජය ෙහෝ “Voice of America” ආයතනය සමඟ එළº Y(Z� 
කවෙ	ද; 

 (ii) එම Y(Z� )යgලම සභාගත කරෙද; 

 (iii) එම ආයතනය �ළ ෙසේවය කරන U ලාං7කය හා (ෙjxකය සංඛ.ාව, 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ආයතනය () කර� ලබන වැඩකට&� සහ (කාශනය කර� ලබන 
වැඩසටහ කවෙ	ද; 

 (v) එම වැඩකට&� හා වැඩසටහ �යාමනය කර� ලබන රාජ. ආයතනය 
කවෙ	ද;  

 යන4 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1046/’16 

ග~ උදය පභා4 ග�ම�ල මහතා,— පළා4 සභා හා පළා4 පාලන අමාත.�මාෙග 
ඇ|මට,— (2) 

(අ) (i) පළා4 පාලන මැ>වරණ ෙකොcඨාස |මා �	ණය ��බඳ අ»යාචනා (භාගය 
අවස කර� ලැ�වද පළා4 පාලන මැ>වරණ {>ෙ= පව>න අ,පා, 
ෙහේ�ෙව පළා4 පාලන මැ>වරණ පැවැ48මට ෙනොහැ7 බවට මැ>වරණ 
ෙකො#සම ෙහෝ එ� ¼	වගා½ මැ>වරණ ෙදපා	තෙ��ව () අමාත.ාංශ 
ෙgක�වරයාට දැ�� � >ෙ?ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම අ,පා, කවෙ	ද; 

 (iii) එ� අ,පා, අතe මැ>වරණය පැවැ4(ය ෙනොහැ7 මcටෙ� අ,පා, >ෙ? 
න�, ඒවා කවෙ	ද; 



( 10 ) 

 

 (iv)  එ� අ,පා, මැ>වරණ ෙකො#සම ෙහෝ එ� ¼	වගා½ මැ>වරණ 
ෙදපා	තෙ��ව () 
¾තව දැ�� [ "නය කවෙ	ද; 

 (v) එ� අ,පා, සැක|මට ෙමෙතA ෙගන ඇ> �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1116/’16 

ග~ ච#ද ( ෙ�)e මහතා,— පළා4 සභා හා පළා4 පාලන අමාත.�මාෙග 
ඇ|මට,— (2) 

(අ) 2010 )ට 2016 ව	ෂය දAවා බ+ඩාරෙවල නගර සභාවට, 

 (i) පළා4 පාලන අමාත.ාංශෙය ලබා [ �දg පමාණය; 

 (ii) පළා4 සභාව ම¥ ලබා [ �දg පමාණය; 

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

(ආ)  2010 )ට 2016 ව	ෂය දAවා පළා4 පාලන අමාත.ාංශය හා ඌව පළා4 සභාව ම¥ 
බ[gල "සV්Aකෙ= ෙවන4 පළා4 පාලන ආයතන සඳහා ලබා [ �දg පමාණය, 
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන4 එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1171/’16 

ග~ (ෛවද.) න
ද ජය>ස්ස මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා>ක ප>ප4> හා 
ආ	Lක කට&� අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (2) 

(අ) (i) 2013 ව	ෂෙ= අ�පාර "සV්Aකෙ=, සම�ෙ	� පැව> “දැයට 7~ළ” 
පද	ශනය සඳහා පැ#À ආරාDතයට ආරAෂාව සැල|ම සහ වාහන නවතා 
තැÁම �Àස වලතා��ය පෙjශවා|ෙv zÂ~ ඉඩ� ආරAෂක හ�දා () 
තාවකා
කව පවරාග4 බව4; 

 (ii)  ෙමම ඉඩ� පා(�} 7Eම ෙව�ෙව 7)[ ෙග8මA )[කර ෙනොමැ> බව4; 

 (iii) දැනට �සව් පව>න ෙමම ඉඩ�වල වගා 7Eමට ඉඩ� අÃ>ක~ව උ4සාහ 
කළද, ඒ සඳහා හ�දා �ලධාe ඉඩ ලබා ෙනොෙදන බව4; 

 (iv)  එම ඉඩ�, අÃ>ක~වට ලබා�මට ෙමෙතA 7)[ �යවරA ෙගන ෙනොමැ>  
බව4; 

එ�මා දෙන�ද? 

(ආ) (i) ෙමම ඉඩ� ය� අÃ>ක~වට ලබා ෙදෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1192/’16 

ග~ පjම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— ([
බල හා �න	ජන{ය බලශA> 
අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (2) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වන(ට මනාරම "සV්Aකය �ළ ලංකා ([
බල ම+ඩලය 
() ([
ය ලබා � ඇ> �� �වාස සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙ� වන(ට ([
ය ලබා � ඇ> �� �වාස සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 



( 11 ) 

 

 (iii) ව	ෂ 1984 )ට 2009 දAවා ([
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව කරන ලද �දල 
එA එA ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 ව	ෂෙ=� &දමය ත44වය �ම 8ෙම පZ 2015 ව	ෂය දAවා ([
ය 
ලබා � ඇ> �වාස සංඛ.ාව එA එA ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) � සඳහ කාල පe�ෙoදය සඳහා ([
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව 
කරන ලද �දල එA එA ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1362/’16 

ග~ ඩලස ්අලහ�ෙප~ම මහතා,— සංව	ධන කා	යභාර අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (2) 

(අ) (i) ෙසේවා �&Aතයෙv භාරකාර අර�දg ෙග8ම සඳහා 
යාප"ං} 8 ඇ> 
මාතර "සV්Aකෙ= ෙපෞjග
ක ආයතන සංඛ.ාව කවෙ	ද; 

 (ii) එම ආයතනවල න� කවෙ	ද; 
 (iii) ෙසේවා �&Aතයෙv  භාරකාර අර�දෙg සාමාªක4වය ලබා ඇ> මාතර 

"සV්Aකෙ= ෙසේවක සංඛ.ාව, එA එA පාෙjkය ෙgක� ෙකොcඨාසය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ෙසේවා �&Aතයෙv භාරකාර අර�දල සඳහා 
යාප"ං} 8මට පැව>ය &� 
අවම අවශ.තාවය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1383/’16 

ග~ බ[ල �ණව	ධන මහතා,— yවර හා ජලජ ස�ප4 සංව	ධන අමාත.�මාෙග 
ඇ|මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 147 අ�ව, ම4ස. සහ ම4ස. �ෂප්ාදන 
ආනයනය සඳහා, (ෙශේෂ ෙවළඳ භා+ඩ බjද ~. 50/= දAවා වැ¢ 7Eෙම, 
රාජ. අය භාරයට r දායක4වය කවෙ	ද; 

 (ii) 1977 )ට ෙ� දAවා U ලංකාවට ආනයනය කර� ලැ� ම4ස. සහ ම4ස. 
�ෂප්ාදන පමාණය සහ එ� ආනයන ව�නාකම එA එA ව	ෂය අ�ව 
කවෙ	ද; 

 (iii) ෙ	� ද4ත අ�ව, U ලංකාවට ම4ස. සහ ම4ස. �ෂප්ාදන ආනයනය කර� 
ලබන ආනයනක~වෙv න� ලැÃස�්වA ඉ"eප4 කරෙද; 

 (iv) U ලංකාවට මා� ආනයනය  7Eම අ, 7Eම සඳහා රජයට 7)ය� වැඩ 
��ෙවළA >ෙ?ද; 

 (v) එෙසේ න�, එය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1494/’16 

ග~ වාZෙjව නානායAකාර මහතා,— ක	මාත හා වාÀජ කට&� 
අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (2) 

(අ) (i) 2011 අංක 22 දරන ෙjkය ආදාය� (සංෙශෝධන) පනත ම¥ සංෙශෝDත 
2006 අංක 10 දරන ෙjkය ආදාය� පනෙ4 7(25) වග>ය අ�ව 1972 අංක 
5 දරන සXපකාර ස#> පනත ය ටෙ4 ෙහෝ ය� පළා4 සභා පඥ�>යA 
යටෙ4 
යාප"ං} කරන ය� සXපකාර ස#>යක ලාභ සහ ආදාය� 2011 
අෙපේg 01 "න )ට ආදාය� බjෙද �දහස ්කර ඇ> බව ��ගෙද; 



( 12 ) 

 

 (ii) එයට අමතරව එම සXපකාර ස#>වල ෙපො� හා ලාභාංශද ආදාය� බjෙද 
�දහස ්කර ඇ> බව දෙද; 

 (iii) ½ට අමතරව, ෙjkය ආදාය� පනෙ4 133 (3) (අ) වග>ය අ�ව එම 
සXපකාර ස#>වල ෙපො� ආදාය� රඳවා ගැ{ෙ� බjෙදද �දහස ්කර ඇ> 
බව ��ගෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) (i) ඉහත ක~� ෙහේ�ෙව ස�පකාර ස#>වලට (ශාල වා) සහගත 
ත44වයA ඇ>r බව ��ගෙද; 

 (ii)  ක~� එෙසේ >�ය� 2017 අයවැෙය එම බ[ �දහස අෙහෝ) කර ඇ> බව  
දෙද; 

 (iii) ෙමෙසේ අෙහෝ) කරන ලද )ය¡ම පහZක� නැවත සXපකාර ස#>වලට 
ලබාෙදෙද;  

යන4 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1593/’17 

ග~ අෙශෝක �යත මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (2) 

(අ) (i) වයඹ පළා4 සභාව යටෙ4 ඇ> පාසg සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසgවල න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙ= )ට ෙ� දAවා වයඹ පළා4 සභාව ම¥ අ�> ආර�භ කළ 
පාසg සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පාසgවල න� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1602/’17 
ග~ �ෂාර ඉ��g අමරෙසේන මහතා,— ([
බල හා �න	ජන{ය බලශA>  

අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (2) 

(අ) (i) ඇෙc ෙලෙකෝ පÃවc 
#ටÆ (Ante Leco (pvt) Ltd.) ආයතනය ��බඳ 
රජයට ඇ> අÃ>ය කවෙ	ද; 

 (ii) එම ආයතනය ආර�භ කරන ලද අර�ණ කවෙ	ද; 

 (iii) එම සමාගම () �ෂප්ාදනය කර ඇ> ([
 ½ට	 සංඛ.ාව, එA එA ව	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) එම සමාගෙ� ෙසේවක සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ආර�භෙ= )ට එම සමාගම ලබා ඇ> ලාභය ෙහෝ පා,ව, ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1604/’17 

ග~ (මහාචා	ය) ආ� මාර)ංහ මහතා,—([
බල හා �න	ජන{ය බලශA> 
අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (2) 

(අ) (i) බසන්ා�ර පළාත �ළ ��ටා ඇ> ලංකා ([
බල ම+ඩලයට සැපÌම සඳහා 
([
ය උ4පාදනය කර� ලබන ([
 බලාගාර කවෙ	ද; 



( 13 ) 

 

 (ii) එම එA එA  බලාගාරෙ= ([
 උ4පාදන ධාeතාව, ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම එA එA බලාගාරෙය (ෙමෝචනය වන පeසරයට හා�කර වා&  ��බඳ 
තAෙසේ~වA කර >ෙ?ද; 

 (iv) පeසර �තකා½ කමෙPද භා(තා 7Eම ම¥ ෙකොළඹ නගරය ඇ�� 
බසන්ා�ර පළාතට ([
ය ලබා �මට �යවර ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1793/’17 

ග~ එ�. එ�. එ�. සgමා මහතා,— සව්ෙjශ කට&� අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 "න ෙහෝ ඊට ආසන කාල වකවා�ෙP� උ�~ පළාෙ4, 
7
ෙනො�}ය "සV්Aකෙ= �ස
්� (වාහ හා "Aකසාද පනත යටෙ4 කට&� 
කර# )� �ස
්� (වාහ ෙරªසට්ා	ව~ෙv න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (ii) එම (වාහ ෙරªසට්ා	 ෙකොcඨාස ම¥ ආවරණය වන ගාම �ලධාe වස� සහ 
පාෙjkය ෙgක� ෙකොcඨාස ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ෙරªසට්ා	 ෙකොcඨාස පකාශයට ප4කරන ලද ගැසc පත අංක හා "න 
සභාගත කරෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1856/’17 

ග~ එස්. එ�. මeAකා	 මහතා,— මහානගර හා බස්නා�ර සංව	ධන 
අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ා�ර සංව	ධන අමාත.ාංශය () ක Íයිා4මක කර� ලබන  
මහානගර සැලZම (Megapolis Plan) යටෙ4 2017 වසෙ	 )ට ඉ"e වසර 03 
A දAවා ෙකෝcෙc ප Íාෙjkය ෙgක� ෙකොcඨාසය සඳහා සැලZ� කර ඇ> 
සංව	ධන වැඩසටහ කවෙ	ද; 

 (ii)  දැනටම4 ය� වැඩසටහ ආර�භ කර ඇ4න�, ඒවා කවෙ	ද; 

 (iii) ආර�භ 7Eමට බලාෙපොෙරො4� වන වැඩසටහ �ශ}්ත වශෙය පට 
ගනා "න වකවා� කවෙ	ද; 

 (iv) ෙ� සඳහා රාජ. හා ෙපෞjග
ක ආෙයෝජන )[ කරෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම ආෙයෝජන ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) (i) දැනටම4 ආර�භ කර ඇ> ෙහෝ ආර�භ 7Eමට බලාෙපොෙරො4� වන                 
වැඩසටහ සඳහා ෙව කර ඇ> �දල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ> �දල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙ� සඳහා ණය �දg ලබා ගෙද; 

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

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

යන4 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1954/’17 

ග~ කනක ෙහේර4 මහතා,— පවාහන හා )(g �ව ෙසේවා අමාත.�මාෙග 
ඇ|මට,— (1) 

(අ)  (i) ෙයෝªත U ලංගම ප>වÔහගත 7Eම ම¥ අ, 7Eම ට බලාෙපොෙරො4� වන  
U ලංගම ¢ෙපෝ සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ¢ෙපෝ සංඛ.ාව පාෙjkය මcට# ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙයෝªත ප>වÔහගත කමය �� දැනට සා	ථක පවාහන ෙසේවාවA සපය� 
ලබන සහ ඉඩ පහZක�ව
 &4 ¢ෙපෝ සංඛ.ාවA වැ| යන බව 
��ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ෙයෝªත කමය �යා4මක 7Eමට ෙපර ඒ ��බඳව ය� සළකා 
බැ�මට �යවර ගෙද;  

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ෙන<වැ�බ මස 15 වැ" බදාදා 

වා}ක ���~ අෙ�Aෂා කරන පශ්න 
138/’15 

ග~ �jDක ප>රණ මහතා,— ග~ අගාමාත.�මා සහ ජා>ක ප>ප4> හා ආ	Lක 
කට&� අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (1)  

(අ) (i) U ලංකා (ගණන ෙසේවා ව.වසථ්ාව සකස ් 7Eමට ප4 කරන ලද (jව4 
ක#5ෙP සාමාªකÃ ක�~ද; 

  (ii)  එම ක#5ව ප4 කළ "නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ක#5ව ෙමම ව.වසථ්ාව සකස ්කර අවස කළ "නය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

 (ආ)     (i)  U ලංකා (ගණන ෙසේවා ව.වසථ්ාව ස�මත 7Eමට කට&� කර >ෙ?ද; 

 (ii) එෙසේ න�,  ඒ කවර "නයක�ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, (ගණන ෙසේවා ව.වසථ්ාව ස�මත 7Eමට කට&� 
කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක�ද; 

 (v) ෙමම ෙසේවා ව.වසථ්ාව ස�මත 7Eම පමාද 8මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන4 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?  

(ඇ)    ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1072/’16 

ග~ උදය පභා4 ග�ම�ල මහතා,— �දg හා ජනමාධ. අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (2) 

(අ)  �දg අමාත.ාංශය () බ[ ෙග8ම ��බඳව 2016 සැ�තැ�බ	 මාසෙ=� �Õත සහ 
(දÔ4 මාධ.ය� පචාරය කර� ලැ� දැ8� පචාරය 7Eම ආර�භ කළ "නය 
කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) උAත දැ8�, 

 (i) පචාරය නැවැ4r "නය කවෙ	ද; 

 



( 15 ) 

 

 (ii) පචාරය 7Eම සඳහා එA එA මාධ. ආයතනයට ෙගr �දල ෙව ෙව 
වශෙය සහ සමසත්යA වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) පළ7Eම සඳහා ෙව කළ �දල මාධ. ආයතන අතර ෙබ�මට ෙයොදා ග4 
පදනම කවෙ	ද; 

 (iv) පළ7Eම සඳහා අවශ. අර�දg සපයා [ රාජ. ආයතන සහ එA එA 
ආයතනය () දAවන ලද දායක4වය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) පළ7Eම සඳහා අමාත.ාංශ �දg වැය කෙg න�, ඒ සඳහා ෙයොදා ග4 වැය 
k	ෂ කවෙ	ද; 

 (vi) පළ 7Eමට ෙයොදා ග4 දැ8� �ෙයෝªතායතන සහ එA එA ආයතනයට 
ලබා [ ෙකො#ස ්සහ ගාස�් �දg ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (vii) එ� පචාරක �ෙයෝªතායතන ෙතෝරා ග4 පදනම කවෙ	ද; 

යන4 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1117/’16 

ග~ ච#ද ( ෙ�)e මහතා,— සමාජ ස(බලගැ8�, Zභසාධන හා කද උඩරට 
උ~මය ��බඳ අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (2) 

(අ) (i) බ[gල "සV්Aකය �ළ �යා4මක "(නැ�ම පජා Xල බැංz (සමෘjD බැංz) 
සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම බැංz ��ටා ඇ> සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) එA එA බැංz ශාඛාෙව ප>ලාභ ලබන ප>ලා� සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) (i)  ඉහත අ (i) � සඳහ එA එA බැංzවක ෙසේවෙ= �&� ෙසේවකය සංඛ.ාව, 
ඔ�ෙv න� සහ තන�~ ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (ii)  දැනට එම බැංzවල ෙසේවක �ර�පා, >ෙ?ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම �ර�පා, සඳහා ෙසේවකය බඳවා ගැ{ෙ� කමෙPදය කවෙ	ද; 

 යන4 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1197/’16 

ග~ පjම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— පළා4 සභා හා පළා4 පාලන 
අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (2) 

(අ) යාපනය "සV්Aකය �ළ 1983 ව	ෂය වන(ට >�, 

 (i) වාeමා	ග සංඛ.ාව; 

 (ii) zඩා වැP, අ�� සහ ඇළ මා	ග සංඛ.ාව; 

 (iii) අසව්jදන ලද ෙගො(�� පමාණය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) (i)  1983 )ට 2009 ව	ෂෙ= &දමය ත44වය �මවන ෙතA වාeමා	ග, වැP, 
අ�� සහ ඇළ මා	ග ප>සංසක්රණය සඳහා ෙව කරන ලද �දල; 

 (ii)  &දමය ත44වය �ම 8ෙම පZ 2015 ව	ෂය දAවා, සමසත් වාeමා	ග, වැP, 
අ�� සහ ඇළ මා	ග ප>සංසක්රණයට රජය () ෙව කරන ලද �දල; 

එA එA ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද යන4 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1411/’16 

ග~ බ[ල �ණව	ධන මහතා,— �දg හා ජනමාධ. අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය� අංක 179 ෙයෝජනාවට අ�ව, ආනයනය කර� ලැ� 
සව්	ණාභරණ සඳහා පැනr 10%ක ෙසස ්බjද ම¥ ×සක්ළ �� බ[ ආදායම 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එ� ෙසස ්බjද ෙjxය xgs Z×�ම සඳහා ෙයොදාග4 ආකාරය කවෙ	ද; 

 (iii) ව	ෂ 1977 )ට ෙ� දAවා එA එA ව	ෂෙ=� U ලංකාවට ආනයනය කරන ලද 
සව්	ණාභරණවල ව�නාකම සහ පධාන ආනයනක~ව 20 ෙදනාෙv නාම 
ෙgඛනයA ඉ"eප4 කරෙද;  

 (iv) U ලංකාවට සව්	ණාභරණ ආනයනය කරෙ න�, ඒවාෙ= පධාන 
සැප&�ක~ව ක�~ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1495/’16 

ග~ වාZෙjව නානායAකාර මහතා,— වාeමා	ග හා ජලස�ප4 කළමනාකරණ 
අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (2) 

(අ) (i) යාඔය ව.ාපෘ>ය සඳහා අවට ප"ං} පෙjශවා|ෙv ඉඩ� අ4කර ගැ{ම 
ෙහේ�ෙව පාර�පeක වැP 07 A, ෙvෙදොර සහ zÂ~ ෙමම ජලාශයට 
යට8ම �සා එම �eස ඉ�� �5� ෙනොමැ>ව අසරණ ත44වයට ප48 ඇ> 
බව4; 

 (ii) පෙjශවා|ෙv (ෙරෝධය ෙනොතකා ජන u(තයට �Z[Z කØව4ත  
පෙjශෙ= (ශාල ඝන වනාතරයA ඔ�හට ෙබදා �මට �ලධාe () 
කට&� කරන බව4; 

එ�මා දෙන�ද? 

(ආ) (i) පෙjශවා| () මgෙපෝ~ව ග�මානය අසල, දz� ඇළට යාබදව, 
ජලාශයට යටෙනොr ඉඩ� අAකර 600ක පමාණෙය අAකර 200A ලබා 
ෙදන ෙලස ඉgලා )� බව4; 

 (ii) ඒ අ�ව, (ෂය භාර අමාත.වරයා අදාළ �ලධාe සමඟ පැ#ණ ඉහත � 
ඉඩෙම අAකර 200ක ෙගොඩ ඉඩ� හැ7 ඉAම� එම ජනතාවට ලබාෙදන 
ෙලස ඔ�ට උපෙදස ්[ බව4; 

 එ�මා ��ගෙන�ද? 

(ඇ) එෙසේ �වද, ෙ� දAවා ඔ�ට ප"ං}ය සඳහා ඉඩ� ෙනොලැÁ ඇ> බැ(, ඉහත ආ (ii) 
� �රණය අ�ව වහාම ඉඩ� ලබා �මට කට&� කරෙද යන එ�මා ෙමම  
සභාවට දවෙන�ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1605/’17 

ග~ (මහාචා	ය) ආ� මාර)ංහ මහතා,— ([
බල හා �න	ජන{ය බලශA> 
අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (2) 

(අ) (i) ෙකරවල��ය පෙjශෙ= ඉ"කර ඇ> බර ඉධන (HFO) ම¥ දැනට 
�යා4මක වන බලාගාරය වසරක කාලයA �ළ ද8කෘත සව්භා(ක වා& 
(LNG) ම¥ �යා4මක කර8ම සඳහා එකඟතාවයA >�ෙද; 

 (ii) එම එකඟතාවය කඩ 8 >ෙ?ද; 

 



( 17 ) 

 

 (iii) එම එකඟතාවය කඩ8ම ෙහේ�ෙව ලංකා ([
බල ම+ඩලයට )[8 ඇ> 
අලාභය ෙකොපමණද; 

 (iv) එ� බලාගාරය ම¥ ලංකා ([
බල ම+ඩලයට ලබා ෙදන ([
 ඒකකයක 
#ල �යම 7Eමට අදාළව ඇ>කර ගනා ලද එකඟතාවයට පටහැ�ව 
කට&� )[වන බව දෙද; 

 (v) Y(Z� පකාරව ([
 සැප&�කාර සමාගම �යා 7Eම තහ�~  7Eම සඳහා 
ගනා �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (vi) එම එකඟතාවය පe" කට&� ෙනො7Eම �සා ලංකා ([
බල ම+ඩලයට )[ 
8 ඇ> පා,ව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1781/’17 

ග~ එ�. එ�. එ�. සgමා මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා>ක ප>ප4> හා ආ	Lක 
කට&� අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (1) 

(අ) (i) වන සංරAෂණ ආඥාපනත අ�ව, ය� �#යA රApත වනාතරයA ෙලස 
 ගැසc �ෙPදනයA ම¥ පකාශයට ප4 7Eමට ස�¼	ණ (ය &� X
ක 
 අවශ.තා කවෙ	ද; 

 (ii) වන සංරAෂණ ආඥාපනත යටෙ4 ෙ� දAවා පකාශයට ප4 කර ඇ> රApත 
 වනාතර සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එA එA රApත වනාතර පකාශයට ප4 කළ "නය, එයට ඇ�ළ4 කර ඇ> 
 �# පමාණය හා අදාළ )>ය� ��බඳව )ය¡ (සත්ර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1814/’17 

ග~ (ෛවද.) න
ද ජය>සස් මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (1) 

(අ) (i) අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) uව (ද.ා හා ගÀත (ෂය ධාරාව පැවැ4ෙවන 
පාසg සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම (ෂය ධාරාවල එA එA (ෂය සඳහා, අවශ. �~ව~ සංඛ.ාව, දැනට 
)�න �~ව~ සංඛ.ාව සහ �~ �ර�පා, සංඛ.ාව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) (ද.ා (ෂය ධාරාව සඳහා �~ව~ �ඟ8මට බලපා ඇ> 
ෙහේ� කවෙ	ද යන4 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1842/’17 

ග~ ශා> Uස්කදරාසා මහ4#ය,— ක	මාත සහ වාÀජ කට&�   
අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (1) 

(අ) (i) �ල>P "සV්Aකෙ=, ඔÆ¢ZÆඩා පාෙjkය ෙgක� ෙකොcඨාසෙ= ��ටා 
ඇ> උ� ක	මාතශාලාව �යා4මක ෙනොවන බව දෙද; 

 (ii) ෙමම ක	මාතශාලාව සඳහා 2016 ව	ෂෙ= අයවැෙය ෙව කළ �දg 
ප>පාදනය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම �දල (යද� කර� ලැ�ෙP ක�~ හරහාද; 



( 18 ) 

 

 (iv) එම ෙව කරන ලද �ද
 )[ කරන ලද කා	යය ��බඳ ෙතොර�~ 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1857/’17 

ග~ එස්. එ�. මeAකා	 මහතා,— මහානගර හා බස්නා�ර සංව	ධන 
අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ා�ර සංව	ධන අමාත.ාංශය () ක Íයිා4මක කර� ලබන  
මහානගර සැලZම (Megapolis Plan) යටෙ4 2017 වසෙ	 )ට ඉ"e වසර 03 
A දAවා ෙද�වල ප Íාෙjkය ෙgක� ෙකොcඨාසය සඳහා සැලZ� කර ඇ> 
සංව	ධන වැඩසටහ කවෙ	ද; 

 (ii)  දැනටම4 ය� වැඩසටහ ආර�භ කර ඇ4න�, ඒවා කවෙ	ද; 

 (iii) ආර�භ 7Eමට බලාෙපොෙරො4� වන වැඩසටහ �ශ}්ත වශෙය පට 
ගනා "න වකවා� කවෙ	ද; 

 (iv) ෙ� සඳහා රාජ. හා ෙපෞjග
ක ආෙයෝජන )[ කරෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම ආෙයෝජන ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) (i) දැනටම4 ආර�භ කර ඇ> ෙහෝ ආර�භ 7Eමට බලාෙපොෙරො4� වන                 
වැඩසටහ සඳහා ෙව කර ඇ> �දල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ> �දල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙ� සඳහා ණය �දg ලබා ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ණය ලබා ගනා ආයතන සහ ණය පමාණය4 ෙකොපමණද; 

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

යන4 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1874/’17 

ග~ ඉ�රා මහáෆ ්මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 ව	ෂෙ= ෙදසැ�බ	 මාසෙ= Vzණාමලය "සV්Aකෙ= ඇ> r දැ¢ 
ගංව�ර ත44වය ෙහේ�ෙව 7�යා පෙjශෙ= zeජAෙA� පාලම 
(නාශ r  බව4;  

(ii) ෙ� දAවා එම පාලම ස�¼	ණෙය ප>සංසක්රණය ෙනොකර 
 තාවකා
කව ප>සංසක්රණය කර ඇ> බව4; 

 එ�මා දෙන�ද? 

(ආ) (i) ෛද�කව (ශාල ජනතාවA () භා(තා කර� ලබන ෙමම පාලම 
ප>සංසක්රණය 7Eම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අමාත.ාංශය () ග� 
ලැ� �යවර කවෙ	ද; 

 (ii)  ෙ� දAවා ෙමම පාලම ප>සංසක්රණය ෙනො7Eමට ෙහේ� කවෙ	ද;  

(iii) ෙමම පාලම හැ7 ඉAම� ප>සංසක්රණය 7Eම සඳහා �යවර ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1876/’17 

ග~ අෙශෝක �යත මහතා,— yවර හා ජලජ ස�ප4 සංව	ධන අමාත.�මාෙග 
ඇ|මට,— (1) 

(අ) (i) උඩ��ව පෙjශෙ= ෙවරළ �රය දැ¢ ඛාදනයට ලA8 >ෙබන බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ඛාදනය �සා sඩාවට ලA8 )�න yවර ප�g සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ෙවරළ �රය �ã[ ඛාදනෙය ආරAෂා 7Eමට අමාත.ාංශය ගනා 
�යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1960/’17 

ග~ ප(තාෙj8 ව�ආර�} මහ4#ය,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත.�මාෙග 
ඇ|මට,— (1) 

(අ) 2017 මැÃ මස 26 "න )ට ^� මස 05 "න දAවා ඇ>r ගංව�ර හා නායයා� 
ෙහේ�ෙව, 

 (i) #යYය �jගලෙයz ෙව�ෙව ලබාෙදන ව" �දල; 

 (ii) ස�¼	ණෙය හා අ	ධ වශෙය හා�r �වාස සඳහා ලබාෙදන ව" �දල 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) �වාස ගංව�e යට8ම ෙහේ�ෙව )ය¡ ෙjපල අ�# r �ෙවස් �#ය 
සඳහා ලබාෙදන ව" �දල ෙකොපමණද;  

 (iv) එම ව" �දg ලබා�මට ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1964/’17 

ග~ �ෂාර ඉ��g අමරෙසේන මහතා,— ගා½ය ආ	Lක කට&� ��බඳ 
අමාත.�මාෙග ඇ|මට,— (1) 

(අ) (i) ව	තමානෙ= zz� ක	මාතෙ= �රත 8 )�න සමහර  ෙගො(පළ �#ය 
“බැටe ෙA�” න# නව කමයට zකළ ඇ> කරන බව දෙද; 

 (ii) එම කමය ම¥ zzළ දැ¢ �ංසාවකට ලAවන බව ��ගෙද; 

 (iii) ෙමම කමය තහන� 7Eම සඳහා �යවර ගෙද; 

 (iv) ෙමම කමය �� ෙjkය ෙවළඳපළට අDක �4තර සැප&මA ඇ> වන 
බැ(, �4තර #ල පහත වැäෙ� අවදානමA ම�වන බව ��ගෙද; 

 (v) එෙසේ න�, ෙjkය �4තර �ෂප්ාදකය ආරAෂා 7Eමට හා ඔ�ෙv uවන 
ත44වය ඉහළ නැං8මට අමාත.ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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"න �යමයA ෙනොමැ> ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම 

පා. 196/’17 

ග~ ච#ද ( ෙ�)e මහතා    

ග~ අ. අර(j zමා	 මහතා    

ග~ ර8ද සමර8ර මහතා    

ග~ ස"4 සමර)ංහ මහතා  

ග~ ෙ�. එ�. ආනද zමාර)e මහතා 

ග~ (මහාචා	ය) ආ� මාර)ංහ මහතා  

ග~ ව¢ෙPg Zෙ	ෂ් මහතා   

ග~ හE පනා[ මහතා  

ග~ ෙ�. |. අලව�වල මහතා  

ග~ �ª�	 රãමා මහතා   

ග~ එÆවÆ �ණෙසේකර මහතා   

ග~ අෙශෝක �යත මහතා   

ග~ මÃgවාගන� >ලකරාජා මහතා,—  උමා ඔය බãකා	ය සංව	ධන ෙයෝජනා 
කමය හා සබැå ගැට¡ ��බඳ ෙසොයා බලා වා	තා 7Eම �Àස r පා	
ෙ�� (ෙශේෂ 
කාරක සභාව,—  

 ක�රට නැෙගන�ර බෑ�ෙම� උමා ඔය මහවැ
 ග ෙæ පධාන අ� ගංගාවA වන 
 ෙහÃද;  

 උමා ඔෙ= ජල ස�ප4 බãකා	ය සංව	ධන වැඩසටහන සඳහා උපෙයෝ¨ කර 
 ගැ{ම සහ එ� ජලය 7eå ඔය ෙවත හරවා යැ8ම සඳහා ද මහවැ
 සංව	ධන 
 වැඩසටහෙන� සැලZ�කරණ අව"ෙ=� සැලZ� සකස් ෙකොට >� ෙහÃද;   

 2007 ව	ෂය �ළ ෙමම ෙයෝජනා අ4�5වා >� අතර 2007 ෙනොවැ�බ	 27 වැ� 
 "න උමා ඔය බãකා	ය සංව	ධන ව.ාපෘ>ය ඉ"කර� �Àස U ලංකාෙP එවකට 
 ඛ�ජ ෙතg හා ඛ�ජ ෙතg ස�ප4 සංව	ධන අමාත.වරයා හා ඉරානෙ= 
 බලශA> අමාත.වරයා අතර අවෙබෝධතා Y(ZමA අ4ස කර� ලැ� 
 ෙහÃද; 

 ෙමම අවෙබෝධතා Y(Zම යටෙ4, ඉරාන ඉස්ලා#ක ජනරජය (GIRI) එම රජය 
 ෙමම, U ලංකා රජය ()ද ��ග� ලැ� ෙකොතා4ක~ වන ෆරා? සමාගමට 
 (Farab Company) දැනට >ෙබන ශක.තා අධ.යනය යාව4කා�න ෙකොට 
 ව.ාපෘ>ෙ= ෙභෞ>ක ඉ"7E� )[ 7Eමට4, “Xල. ස�පාදක” වශෙය ඉරාන 
 අපනයන සංව	ධන බැංzව (EDBI) සමඟ උ}ත සං(D(ධාන ෙය�මට4 බලය 
 පවරා >� ෙහÃද; 

 ෙමම අවෙබෝධතා Y(Zමට ආ�ෂංYකව උමා ඔය බãකා	ය සංව	ධන ව.ාපෘ>ය 
 �යා4මක 7Eම සඳහා 2008 අෙපේg 28 වැ� "න U ලංකාෙP වාeමා	ග හා ජල 
 කළමනාකරණ අමාත.ාංශය සහ ඉරානෙ= ෆරා? එන	ª ඇÆ ෙවෝට	 
 ෙපොෙජAcස් නමැ> සමාගම අතර ෙකොතා4 Y(ZමA ඇ> කර ග� ලැ� 
 ෙහÃද;  

 (අ) ෙකොතා4�ව �යා4මක කරන කාල|මාව �ළ� පා	ශව්ය () 
 එකඟ වන පe" (ෙශේpත ෙකොෙj) සංෙශෝධනය 7Eමට, 
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(ආ)  ෙකොතා4�ව �යා4මක කරන කාල|මාව �ළ� පා	ශවය () 
 එකඟ වන පe" තාAෂÀක �e(තරය/ෙසේවාෙයෝජක අවශ.තා 
 සංෙශෝධනය 7Eමට, 

(ඇ) අමාත. ම+ඩලය () ප4කර� ලබන සාක�ඡා ක#5වA (Cabinet     
Appointed Negotiation Committee) () #ල ගණ සහ ෙග8� 
කමෙPදය සාක�ඡා 7Eමට සහ ස�¼	ණ ෙකොතා4 #ල සහ ෙග8� 
කමෙPදය �රණය 7Eම සඳහා අමාත. ම+ඩලය ෙවත �	ෙjශ ඉ"eප4 
7Eමට, 

ෙකොතා4 Y(Zම යටෙ4 (D(ධාන සකස ්ෙකොට ඇ> ෙහÃද; 

  (i) ෙකොතා4 #ල ෙලස ඇ.  ෙඩො. 514,059,198A සහ ෙග8ෙ� 
   කමෙPදය ��බඳ සාක�ඡාව
 අන�~ව අමාත. ම+ඩලය 
   () ප4කර� ලබන සාක�ඡා ක#5ව () කරන ලද �	ෙjශ 
   භාර ගැ{මට, 

(ii)   ෙකොතා4�ෙP �� ව�නාකම ඇ. ෙඩො. 529,059,198A වන ෙලස 
සකස ් 7Eමට ෙයෝජනා ෙකොට ඇ> ඇ.  ෙඩො. 15,000,000ක 
අ(�ශ}්තතා �දලA ඇ�ළ4 7Eමට; 

(iii) ස(සත්රා4මක ශක.තා අධ.නෙය අන�~ව වැඩ (ෂය පථය �ළ 
 ය� අ,7EමA ෙහේ�ෙව ඉ>eයA ඇ> �වෙහො4, එම ඉ>eය 
 අමාත. ම+ඩල පVකාව ම¥ �	ෙjශ ෙකොට ඇ> පහත දැAෙවන 
 කා	යය සඳහා භා(තා 7Eමට; 

 (අ) ගඟ පහල සංව	ධන (වාeමා	ග) කට&�,   

 (ආ) ඉහළ ජල ෙපෝෂක පෙjශය සංරðණය 7Eම, 

 (ඇ) ව.ාපෘ>ය ෙහේ�ෙව අවතැr �jගලÃ නැවත ප"ං}  
  කර8ම, 

 (ඈ) පeසර අධ.යනය, 

 (ඉ) නගර සංව	ධනය.  
 

(iv) අමාත. ම+ඩලය () ප4කරන ලද සාක�ඡා ක#5ව (CANC)
සහ ෆරා? සමාගම () එළැº ඉහත Y(Zම මත පදන�ව 
වාeමා	ග හා ජල කළමනාකරණ අමාත.ංශය සහ ෆරා? සමාගම 
() ෙකොතා4�ව සඳහා පe¼රකයA අ4ස 7Eමටද; 

 2008.12.08 "නැ> අමාත. ම+ඩල පVකාව ම¥ 2008 ෙදසැ�බ	 18 වැ� "න 
අමාත. ම+ඩලෙ= අ�ම>ය ලබාෙදන ලද ෙහÃද; 

 ඒ අ�ව, එවකට වාeමා	ග හා ජල කළමනාකරණ අමාත.ාංශෙ= ෙgක�වරයා 
සහ ෆරා? සමාගම () 2009 ෙපබරවාe 22 වැ� "න ෙකොතා4 Y(Zෙ� 1 
වන පe¼රකය අ4ස කරන ලද ෙහÃද; 

2009 ෙපබරවාe 22 වැ� "න අ4ස තබ� ලැ� එකඟතා Y(Zම ම¥ සාදන 
ලද ෙකොතා4 Y(Zෙ� පe¼රක අංක 1 �, අෙනz4 ක~� අතර ව.ාපෘ> 
�eවැය ඇ.ෙඩො. 529,059,198 A ෙලස සංෙශෝධනය කර ඇ> අතර, ෙභෞ>ක 
අ(�ශ්}ත අවස්ථා සඳහා ඇ.ෙඩො. #
යන 15A ද ඊට අය4 වන අතර ඒ අ�ව  
ෙකොතා4 ව�නාකම ඇ.ෙඩො. #
යන 514 A ඇ> ෙහÃද;  

 පාeසeක බලපෑ� ඇගÌ� වා	තාව සමාෙලෝචනය 7eම �Àස ((ධ 
�ෙයෝªතායතනවල කා	ය ම+ඩලවල සහ (ෂය Aෙෂතය� 
(ෙශේෂඥයෙග සම(ත ක+ඩායමA ද  ප4කර >� ෙහÃද;  
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  (අ) ෙමොණරාගල "ස්VAකෙ= නව ඉඩ� ෙහAටයාර 4500කට පමණ සහ 
  දැනට වගාකර� ලබන කෘpකා	#ක ඉඩ� ෙහAටයාර 1500කට පමණ 
  වගා 7Eම සඳහා ජලය සැපÌමට, 

  (ආ) ෙමොණරාගල සහ හ�බෙතොට "ස්VAකවල පා{ය සහ ක	මාත ජල 
  අවශ.තා සඳහා ජලය ඝන ½ටර #
යන 30A සැපÌමට, 

  (ඇ) ෙමගාෙවොc 120ක ස්ථා�ත ධාeතාවය ස�ත �ගත ([
 බලාගාරයA 
  හරහා ජා>ක පjධ>යට වා	pකව Yගාෙවොc පැය 231 ක ([
 බල 
  ශA>යA උ4පාදනය සහ සැපÌමට, 

  (ඈ) ඩයරාබා ජලාශෙය මහා බ+ඩාරෙවල නගරාñත පෙjශ සඳහා ජල 
  ෙයෝජනා කමය, �ãgෙපොල ජලාශෙය ඇට���ය ජල ෙයෝජනා කමය 
  සහ zඩා ඔය ජලාශෙය හ�ෙ?ග�ව ජල ෙයෝජනා කමය සදහා ජල 
  ස�පාදන සහ ජලාපවහන ම+ඩලයට පා{ය ජල අවශ.තා සැපÌමට, 

 ෙ� වන(ට ආසන වශෙය )යයට 40 ක පමණ වැඩ අවස කර ඇ> 
ෙහÃද; 

 ඉ අන�~ව 2014 ෙදසැ�බ	 මාසෙ="  බ+ඩාරෙවල පාෙjkය ෙgක�  
ෙකොcඨාශෙ= මzg ඇgල ෙවෙහරගලතැන, උඩ ෙ�~ව, බඹරගම සහ §g 
ඔය පෙjශවල ගෘහස්ථ �ංවල ජල මcටම අ,8ම, ස්වභා(ක ජල උgප4 )òයාම 
සහ �වාසවල �4>  සහ ෙපොෙළොෙව� සහ �#ෙය� ඉeතැ�� ඇ>8�  වා	තා r 
ෙහÃද; 

 අන�~ව 2017 අෙපේg මාසෙ=� එරන(ල සහ අ4තල��ය ගාම �ලධාE 
වස�වල සහ පZව ත>eය ගාම �ලධාE වසෙ� ද එම ත44වය වා	තා 
r ෙහÃද;    

 ෙමම ත44වය හ�ෙP ෙමම ව.ාපෘ>ෙ= ආර�භය සහ ගැට¡ ��බඳ පහත 
ක~� සළකා බැ
ය &� ෙහÃද; 

   (අ)  ව.ාපෘ>ය ආර�භ 7Eමට ¼	වෙය �) සහ (ස්�රණ ශක.තා   
  අධ.යනය )[කර� ලැ�ෙ=ද, 

    (ආ) ව.ාපෘ>ය සඳහා �# යථා	තවා� �eවැය ඇස්තෙ��වA සකස් කර� 
  ලැ�ෙ=ද, 

    (ඇ) ව.ාපෘ>ය �යා4මක 7Eෙ�� යථාás ෙනොr �eවැය |මා ඉAමවා යා� 
  )[rෙ=ද,  

  (ඈ) (ස්�රණ පාeසeක බලපෑ� ඇගÌමA )[ කර� ලැ�ෙ=ද;  

  යන වග ෙමම, 
  

  (අ) ඉහ> සඳහ කරන ලද වා	තා ��ෙයල 7Eම ස�බධෙය වග7ව 
  &� r �jගලය, 

 

(ආ) එ� වා	තා ��ෙයල 7Eම ස�බධෙය එම �jගලයා ෙහෝ �jගලය 
ෙනොසැල7
ම4 අ&e කට&� ෙකොට >ෙ?ද, 
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(ඇ) උමා ඔය බãකා	ය සංව	ධන ව.ාපෘ>ය සඳහා වන ෙකොතා4�ව 
පදානය 7Eෙ�� කවර ෙහෝ වංචාකාE ෙහෝ අපරාධ �යාකාරකමA )[8ම 
ස�බධෙය කවර ෙහෝ �jගලයz ෙහෝ �jගලය වරදක~ව බවට 
ප48 >ෙබ�ෙ= ද, යන සහ එෙසේ )[ 8 ඇ4න�, එම �jගලය 
ක�~ද යන වග, 

  

  (ඈ)ව.ාපෘ>ෙ= අ�තකර බලපෑ� ස�බධෙය කවර ෙහෝ �jගලයz ෙහෝ 
   �jගලය ෙහෝ ආයතන වග7ව &� rෙ=ද යන සහ එෙසේ rෙ= න�, 
   ඒ ක�~ද යන වග, 

  

  (ඉ) ෙමම ව.ාපෘ>ය ම¥ අ�තකර බලපෑ�වලට ලA r �jගලය සඳහා 
  ය� ව"යA පදානය 7Eමට �ය#තව පව�ද යන �රණය 7Eමට4,  

 

(ඊ) තම )[කරන (ම|� කට&� සඳහා අදාළ ෙවතැÃ කාරක සභාවට 
හැ ෙඟන ෙවන4 කවර ෙහෝ කාරණයA ස�බධෙය (ම|මට සහ 
වා	තා 7Eම සඳහා ද, 

පා	
ෙ�� (ෙශේෂ කාරක සභාවA ප4කළ &� යැÃ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා ස�මත කරÃ. 

2.  (අ) කාරක සභාව සහ එ� සභාප> කථානායක�මා () න� කළ &� 
  වෙය.   

  (ආ) පා	
ෙ��ෙP ස්ථාවර �ෙයෝග අංක 95� (D(ධානවල zමA සඳහව 
  >�නද, කාරක සභාව සාමාªකය () එA (21) ෙදෙනzට ෙනොවැ¢ 
  සංඛ.ාව7 සම(ත (ය &�ය. 

3. එම කාරක සභාවට,— 

  (අ) )ය ගණ¼රනය �යමකර ගැ{මට4; 

  (ආ) ය� �jගලÃ කැඳ8මට, 
� ෙgඛනා"ය සහ වා	තා ෙගවා ගැ{මට, 
  පා	
ෙ��ව ඉ"eෙ= ෙහෝ එව කාරක සභාවA ඉ"eෙ= ෙප{ )�න 
  ෙලස කව ර ෙහෝ �jගලයzට �යම 7Eමට සහ එව �jගලයzෙv 
  සතකය ෙහෝ පාලනය යටෙ4 පව>න කවර ෙහෝ පතය, ගථමය 
  වා	තාවA ෙහෝ 
�ෙgඛනයA ඉ"eප4 කරන ෙලස �යම 7Eමට4;   

(ඇ) සාApක~වෙv වා}ක සාAp ලබාගැ{ම ම¥ ක~�වල සත. 
අසත.භාවය පEAෂාකර බැ�මට4, සහ>ක කරගැ{මට4 සහ කාරක 
සභාෙP සභාප> () ෙහෝ ෙ� සඳහා (ෙශේෂ අවසරය සලසා ඇ> 
�jගලයz () )[කර� ලබන "�~මA ෙහෝ ප>ඥාවA ම¥ 
සාApක~ව පEAෂාවට ලA7Eමට4; 

(ඈ) කාරක සභාෙP සහය �Àස අදාළ ෙðේතය� (ෙශේෂඥ දැ�මA ස�ත 
�jගලයෙv සහ ප8ණයෙv ෙසේවය ලබා ගැ{මට4; සහ 

(ඉ) ක
 කල අත	වාර වා	තා ඉ"eප4 7Eමටද, පා	
ෙ��ව කg 
තබන ලjෙj �වද ×ස්8� පව4වාෙගන යාමට4; 

බලය >�ය &4ෙ4ය.  

4.කාරක සභාව )ය පළ� ×ස්8� පැවැ48ෙ� )ට මාස හයA ඇ�ළත ෙහෝ 
පා	
ෙ��ව () ලබාෙද� ලබන ෙවන4 ෙහෝ වැ¢[ර කාලයA ඇ�ළත )ය 
වා	තාව සකස් කළ &4ෙ4ය. 
 

  

  


