
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

697/’16 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ක'මා(ත හා වා)ජ කට,� අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (4) 

(අ) (i) ලාෂා ආ6ත 7ෂප්ාදන ක'මා(තය :;කාව කරග< �=ස ෙ? වන;ට එම 
ක'මා(තෙය( ඉව< ෙවB( CDන බව<; 

 (ii) අGදව- හා ෙවළඳෙපොළ ��බඳව ගැටM පව න බව<; 

 (iii) ෙමම ක'මා(තය ��( රටට ;ශාල ;ෙ�ශ ;7මය ෙගන ආ හැN බව<; 

එ�මා ද(ෙනOද? 

(ආ) (i) ලාෂා 7ෂප්ාදන අපනයනය කර(ෙ(ද; 

 (ii) එෙසේ න?, 2015 වසර �ළ ලබාග< අපනයන ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) අපනයනය ෙනොකර(ෙ( න?, අපනයනය NUමට කට,� කර(ෙ(ද; 

 (iv) එෙසේ න?, ඒ කවර Wනයක Cටද;  

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනOද? 

(ඇ) (i) රට �ළ ලාෂා ක'මා(තයට අවශ- ෙවළඳෙපොළ YZ[ NUමට රජය �යවර 
ෙගන  ෙ\ද; 

 (ii) එෙසේ න?, එම �යවර කවෙ'ද;  

ය(න< එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනOද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද? 

2. 
808/’16 

ග	 _ම[ ර<නායක මහතා,—  රසර සංව'ධන හා වන:; අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) දැනට පb[ 1500කට වඩා වැd පමාණය :ව<වන ෙපො[� ගම, 
ඉ	ෙද7යාය ජනපදය 1970 e රජෙf වගා සංගාමය යටෙ< ජනාවාස ෙලස 
ආර?භ h බව<; 

 (ii) ෙමම ඉඩ ?වල iත-ාjkල අl ය ජනපදවා/(ට ෙනොමැ mම ෙහේ�ෙව( 
ඔb( oෂක්රතා pසකට Gqණ e ඇ  බව<; 

 එ�මා ��ග(ෙනOද? 

(ආ) (i) සr්ර 7වාස, මංමාව<, පාස[, සsපකාර, පජාශාලා, ;otය සහ සB  සමාග? 
ඇ�Z යDතල පහuක? සOත රජෙf ප=පාලන කට,� Cය[ල Coවන ෙමම 
ජනපදෙf ඉඩ?වල අl ය වන:m සංරෂණ ෙදපා'තෙ?(�වට පවරා ග< 
ව'ෂය කවෙ'ද; 

(අටවැ7 පා'tෙ?(�ව - පළGවැ7 සභාවාරය) 
අංක 174.] 
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( 2 ) 

 

 

 (ii) ෙමම oෂක්රතා 7සාම ඇතැ?;ට වන:m 7ලධා=( සහ ජනපදවා/( අතර 
ගැw? පවා 7'මාණය වන වාතාවරණය �ළ ෙමම ඉඩ? 7දහස ්NUමට 
කට,� ෙනොකර(ෙ( ම(ද; 

 (iii) OටY පා'tෙ?(� ම(x නාම[ ක	ණාර<න මහතා ;C( 6 වන 
පා'tෙ?(�ෙy වන:m අමාත-ාංශ උපෙ�ශක කාරක සභාවට ඉW=ප< 
කරන ලද  ෙමම ගැටMවට ලබාo( ;ස{ම / |රණය කවෙ'ද; 

 (iv) එම ;ස{ම/|රණයට අjව, ෙමම ඉඩ? 7දහස ්NUමට කට,� කර(ෙ(ද;  

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනOද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද? 
3. 

1000/’16 

ග	 උදය පභා< ග?ම(�ල මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප<  හා ආ'rක 
කට,� අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (4) 

(අ) (i) 2009 මැl 19 Wනට උ�	 පළාෙ< පැවැ  ,ද, නා;ක සහ ~ව( හGදා 
කඳb	 සංඛ-ාව සහ ඒවාෙf �B පමාණය( ෙව( ෙව( වශෙය( 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  2015 ජනවා= 08 Wනට උ�	 පළාෙ< පැවැ  ,ද, නා;ක සහ ~ව( හGදා 
කඳb	 සංඛ-ාව සහ ඒවාෙf �B පමාණය( ෙව( ෙව( වශෙය( 
ෙකොපමණද; 

 (iii) 2016 සැ�තැ?බ' 30 Wනට උ�	 පළාෙ< පැවැ  ,ද, නා;ක සහ ~ව( හGදා 
කඳb	 සංඛ-ාව සහ ඒවාෙf �B පමාණය( ෙව( ෙව( වශෙය( 
ෙකොපමණද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද? 

4. 
1124/’16 

ග	 චB(ද ; ෙ�C= මහතා,— පළා< සභා හා පළා< පාලන අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (3) 

(අ) (i) ව<ම( යහපාලන ආ��ව බලයට ප<mෙම( පu ඌව පළාත �ළ Y�ගtක 
බසර්ථ සඳහා මා'ග බලපත ලබා e  ෙ\ද; 

 (ii) එෙසේ න?, එෙලස මා'ග බලපත ලබාe ඇ  මා'ග කවෙ'ද; 

 (iii) එෙසේ මා'ග බලපත ලබාග< Y�ගලය(ෙ� න? කවෙ'ද; 

 (iv) ඒ සඳහා අjගමනය කළ කමෙyදය කවෙ'ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද? 
5. 

1139/’16 

ග	 එස.් එ?. ම=කා' මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) පළG ෙශේ)ය ළG( ඇ�ළ< කර ගැiෙ?e ජා ක පාස[ හා පළා< පාස[ 
සඳහා එකම ප ප< ය �යා<මකෙyද; 

 

 



( 3 ) 

 

 

 (ii)  එෙසේ න?, 2016 ව'ෂෙf බසන්ාOර පළා< සභා පාස[ සඳහා stක ස?Gඛ 
පUෂණෙය( ළG( ඇ�ළ< කර ගැiෙම( අන�	ව, ඉ = Yර�පා� 
(රණ;	 සහ රාජ- ෙසේවක)  සඳහා ළG( ඇ�ළ< කර ගැiෙ?e අjගමනය 
කළ �යාමා'ගය කවෙ'ද; 

 (iii) ඉ = Yර�පා� සඳහා ඇ�ළ< කර ගැiෙ?e පළා< සභා ම(xව	( සඳහා 
අවසථ්ාව( ෙදක බැ�( ලබාe  ෙ\ද;  

 (iv) එෙසේ න?, ඒ සඳහා ෙහේ� කවෙ'ද; 

 (v)  ඉහත (iii) O සඳහ( කමය සාධාරණ න?, ජා ක පාස[ සඳහාද එම කමය 
අjගමනය කර(ෙ(ද;  

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනOද? 

(ආ) (i) බසන්ාOර පළා< සභාව යටෙ< ඇ  ජන�ය පාස[ සඳහා පමණ අ ෙ'ක 
එ ප(  කාමරය හා ළG( 45 ඇ�ළ< කර ගැiෙ? බලය  ෙ\ද; 

 (ii)  එෙසේ න?, ඒ සඳහා |රණ ග(නා ආයතනය කවෙ'ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ළG( ඇ�ළ< කර ගැiෙ? කමෙyදය කවෙ'ද; 

 (iv)  ළG( ඇ�ළ< කර ගැiෙ?e සෑම බසන්ාOර පළා< සභා ම(xවරෙය�ටම 
ෙකෝටාව (ම(x පං~ව) ලබාe  ෙ\ද; 

 ය(න< එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනOද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද? 
6. 

1146/’16 

ග	 එ?. එ�. එ?. ස[මා( මහතා,— සව්ෙ�ශ කට,� අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (3) 

(අ) (i) මඩකලYව Wස�්කෙf, ෙකෝරෙ[ප<� බටOර ඕ�ඩමාවd පාෙ��ය 
ෙ[ක? ෙකො�ඨාසය �Owවන ලද Wනය කවෙ'ද; 

 (ii) ඒ ස?බ(ධෙය( 7�< කරන ලද ගැස� පතෙf �ටපත සභාගත 
කර(ෙ(ද; 

 (iii) එම පාෙ��ය ෙ[ක? ෙකො�ඨාසය ම�( ආවරණය වන ස?�'ණ �B 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එO ගාම 7ලධා= වස? සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම 7ලධාU වස?වල 7ල අංක හා නාමය( කවෙ'ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනOද? 

(ආ) (i) එම පාෙ��ය ෙ[ක? ෙකො�ඨාසය �Owmෙ?e 7ල වශෙය( /මා 7'ණය 
NUම Com  ෙ\ද; 

 (ii) එෙසේ න?, ඒ ��බඳව ;සත්ර කවෙ'ද; 

ය(න< එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනOද? 

(ඇ) (i) එ� පාෙ��ය ෙ[ක? කා'යාලය යටෙ< ඇ  ගාම 7ලධා= වස? අත=( 
NCය? වසමක/වස?වල ප=පාලන කට,� ෙහෝ ෙමෙහයm? ෙවන< 
පාෙ��ය ෙ[ක? කා'යාල ම�( Coකරj ලබ(ෙ(ද; 

  (ii) එෙසේ න?, එම ගාම 7ලධා= වස?වල නාමය, 7ල අංක ඇ�Z ;සත්ර ඉW=ප< 
කර(ෙ(ද; 

 ය(න එ�මා සඳහ( කර(ෙනOද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද?  
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7. 
1164/’16 

ග	 ඩ�ලස් ෙ�වාන(ද මහතා,— බ(ධනාගාර ප සංස්කරණ, Yන	<ථාපන, නැවත 
පWං� NUම හා O(o ආගBක කට,� අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) වb7යාව පා ෙ��ය ෙ[ක? ෙකො�ඨාසෙf, ස?පlම� ගාම 7ලධා= 
ෙකො�ඨාසෙf, ක�පහYර? ගාමෙf ජනතාව 1990 ව'ෂෙfe ,�ධය 
ෙහේ�ෙව(  අවතැ(h බව<; 

 (ii) 2009 ව'ෂෙfe එෙසේ අවතැ(hව(ෙග( පb[ 130, NCo stක 
පහuකම ෙනොමැ ව නැවත පWං� කළ බව<; 

 (iii) ෙමෙත ඔb(ට රජෙf සහන ෙහෝ 7වාස ෙයෝජනා කමය ෙහෝ 
ෙනොලැ�� බව<; 

 එ�මා  ද(ෙනOද?  

(ආ)  (i)  ෙමම ජනතාවට 7වාස ෙයෝජනා කමය සහ නැවත පWං�hව( සඳහා අවශ- 
අ7�< සහනය( ලබා eමට අවශ- �යවර ග(ෙ(ද; 

 (ii) එෙසේ න?, එම �යවර කවෙ'ද; 

  ය(න එ�මා ෙමම සහාවට ද(ව(ෙනOද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද? 
8. 

1168/’16 

ග	 මO(දාන(ද අM<ගමෙ� මහතා,— ක'මා(ත හා වා)ජ කට,� 
අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (3) 

(අ) (i) නාවල�Dය මැ වරණ බලපෙ�ශයට අය< උලපෙ( �OD ක'මා(තYරය 
ආර?භ NUම සඳහා පu�ය රජය ;C( ෙව(කළ Gදල ෙකොපමණද; 

 (ii)  එO ක'මා(ත ශාලා ෙකොපමණ සංඛ-ාව ආර?භ කර �යා<මක hෙfද; 

 (iii) ෙ? වන;ට වැ/ ෙගොස ්ඇ  ක'මා(තශාලා සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනOද? 

(ආ) ඉහත (අ)(i) O සඳහ( ක'මා(තYරය ය� නගා Cwmමට නව වැඩ��ෙවළ සකස ්
කර  ෙ\ද ය(න< එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනOද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද?  

9. 
1170/’16 

ග	 (ෛවද-) නt(ද ජය ස්ස මහතා,— ක'මා(ත හා වා)ජ කට,� අමාත-�මා 
ෙග( ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) 2014 සැ�තැ?බ' Cට 2015 ෙපබරවා= දවා කාලෙfe ලංකා සෙතොස ම�( 
ආනයනය කරj ලැ� සහ[ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒ සඳහා ෙට(ඩ' කැඳවj ලැ�ෙyද; 

 (iii) එ එ ආයතනය ඉW=ප< කළ Bල ගණ( කවෙ'ද; 

 (iv) ආනය7ක සහ[ 7ෂක්ාශනය NUම හා පමාද ගාස�් ෙවjෙව( � ලංකා 
ෙ'~වට සහ � ලංකා වරාය අ�කා=යට ෙගවj ලැ� Gදල ෙව( ෙව( 
වශෙය( ෙකොපමණද; 
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 (v) සහ[ Nෙලෝවක ආනය7ක Bල සහ ;��? Bල ෙව( ෙව( වශෙය( 
කවෙ'ද; 

   (vi) ඒ අjව ලංකා ස ෙතොසට Coh අලාභය කවෙ'ද; 

  (vii) ෙමම ෙතොගෙය( ;�ණj ලැ� සහ[ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (viii) නර h සහ[ පමාණය සහ ස<ව ආහාර ෙලස සහ[ ;N මට කැ_න� 
අjම ය ලැ�j   Wනය කවෙ'ද; 

 (ix) එෙසේ ;N¡ සහ[ පමාණය, Nෙලෝවක ;��? Bල සහ Co h අලාභය ෙව( 
ෙව( වශෙය( ෙකොපමණද; 

 (x) ස<ව ආහාර ෙලස එම නර h සහ[ Bලe ග< ආයතනය සහ පමාණය 
කවෙ'ද; 

 (xi) සහ[ ආනයනෙf Cට ;N ම දවා සමසත් �යාවtය �ළ ලංකා සෙතොස 
;යද? කළ Gදල, ඉප¢ Gදල හා අලාභය කවෙ'ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද? 

10. 
1178/’16 

ග	 ප�ම උදයශා(ත ~ණෙසේකර මහතා,— ක'මා(ත හා වා)ජ කට,� 
අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) 1983 ව'ෂය වන;ට යාපනය නගරය �ළ පැව  uZ, මධ-ම සහ මහා 
ප=මාණ ව-ාපාර සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ-ාෙව( දBළ ව-ාපා=කය(ට අය< ව-ාපාර සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) Cංහල ෙහෝ ෙවන< ජන ව'ගයක Y�ගලය(ට අය< ව-ාපාර සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එO ස?�'ණ වා'තාව ඉW=ප< කර(ෙ(ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාව ට ද(ව(ෙනOද? 

(ආ) (i) 1983 ව'ෂෙf දBළ සහ Cංහල ව-ාපා=කය( පව<වාෙගන �ය ව-ාපාර 
Cය[ලම ෙ? වන;ට< �යා<මක ව(ෙ(ද; 

  (ii) ෙනොඑෙසේ න?, එම ව-ාපාර පව<වාෙගන �ය Y�ගලය( ෙහෝ ඒවාෙf 
උ	මක	ව( ෙහෝ යාපනය Wස�්කය �ළ ෙ? වන;ට< :ව<ව 
CD(ෙ(ද; 

  (iii) එෙසේ න?, එO ස?�'ණ වා'තාව ඉW=ප< කර(ෙ(ද; 

ය(න< එ�මා ෙමම සභාව ට ද(ව(ෙනOද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද? 

11. 
1278/’16 

ග	 නt( බ�ඩාර ජයමහ මහතා,— ක'මා(ත හා වා)ජ කට,� අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (3) 

(අ) (i) 2015.10.01 Wනට අධ-ාපන ෙසේවා 7,තය(ෙ� සsපකාර සකu	ව? හා 
ණය ෙදන සB ය ස�ව පව න ස?�'ණ Gද[ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.06.11 වන;ට එම සB ය ස�ව  � සr්ර තැ(ප� පමාණය 
ෙකොපමණද;  
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 (iii) ෙ? වන;ට ඉහත � සB ෙය( ණය අයo?කර ඇ  Y�ගලය( සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iv) එම ණය අයo?ක	ව( අත=(, ණය අjමත h නG<, ෙමෙත ණය Gද[ 
Gදා හැර ෙනොමැ  සාමා£කය( සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ණය අයo?ක	ව(ට ෙග;ය ,�ව ඇ  ණය Gද[වල එක�ව 
ෙකොපමණද; 

 (vi) එ� ණය අයo?ක	ව( ෙවත ණය Gද[ Gදා හැUම පමාද mමට ෙහේ�ව 
කවෙ'ද; 

   (vii) ඉහත � සB ය තම සාමා£කය( ෙවත 7C ෙලස ණය Gද[ Gදා හැUමට 
 ෙනොහැN ත<<වයකට ප<m ඇ  බව ද(ෙ(ද; 

 (viii) එෙසේ න?, එම සB ෙf sල- පාලනය ;�ම< NUම සඳහා ඉW=ෙf e ගj 
ලබන �යාමා'ග  කවෙ'ද;  

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද? 

12. 
1289/’16 

ග	 ඩලස ් අලහ�ෙප	ම මහතා,— උසස ් අධ-ාපන හා මහාමා'ග අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) � ලංකාෙy යDතල පහuක? නැංmෙමOලා අ ශl(ම |රණා<මක h 
අ�ෙy¤ මා'ග තැiම, ඉ�< රජෙf පGඛ සංව'ධන sෙලෝපාය h බව<; 

 (ii) ඒ අjව, ඉWෙවB( පව න මාතර - ෙබtඅ<ත අ�ෙy¤ මා'ගෙf ඉWNU? 
ෙ? වන;ට ඇර¥ ඇ  අතර, ඒ සඳහා අවශ- ඉඩ? අ<කරෙගන ඇ  බව<; 

 (iii) මාතර,  හෙගොඩ ෙකො�ඨාශෙf ව(W තෙසේ	 NUෙ?e ඉඩ? OBය(ට ය? 
අසාධාරණය Com ඇ  බව<; 

 (iv) එOe අ�ෙy¤ මා'ගයට යාබදව ඉ =වන ඉඩ?වල වDනාකම, පව න 
වDනාකමට සාෙ�ෂව අ�mම තෙසේ	 කර ෙනොමැ  බව<;  

 (v) ෙ�පළ ෙකොටස පමණ පවරා ගැෙනන අවසථ්ාව(Oe ඉ =වන ෙකොටස 
ආ( ක ඉඩ? බවට ප<mම සැලN[ලට ෙගන ෙනොමැ  බව<; 

 (vi) �¦	 ඉඩ? පවරා ගැiෙ?e ගණනය කරj ලැ�, අනාගත වෘ<|ය අOBmම, 
ෙගොඩ වගාව( සඳහා ගණනය කර ෙනොමැ  බව<; 

එ�මා ද(ෙනOද? 

(ආ) (i) සාමාන- මහා මා'ගය YZ[ NUෙ?e, යාබද ඉඩ?වල වDනාක? ඉහළ 
�යද, අ�ෙy¤ මා'ගය(ට අදාළව එෙසේ ෙනොmම ��බඳ ;ෙශේෂෙය( සලකා 
බලන ;ක[ප ව(W තෙසේ	 කමයක අවශ-තාවය ��ග(ෙ(ද; 

 (ii) ඒ අjව,  හෙගොඩ, කY¨ව පෙ�ශෙf ෙ�පළ සහ වගාව( අOBhව(ට 
සහනය ලබාeමට �යවර ග(ෙ(ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනOද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද? 
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13. 
1321/’16 

ග	 වාuෙ�ව නානායකාර මහතා,— වරාය හා නා;ක කට,� අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2014.01.09 සහ 2014.07.01 යන Wනය(O අb	o 03 සඳහා යැl පවසB( 
175 ෙදෙන�<, 2014.11.14 Wන, Wන 7යමය ෙනොමැ ව තව< 14 
ෙදෙන� සහ 2016.10.20 Wන කා(තාව( 02 සහ �=B( 03 ෙදෙන�<, 
බq;ධ 7Yණතා අභ-ාසලා©( ෙලස � ලංකා වරාය අ�කා=යට බඳවා ගj 
ලැ�ෙyද; 

 (ii) ඔb(ට වසරකට අ7ය? 7වා� 07 සහ අසiප 7වා� 14ක OBකම ඇ  
බව< දැj? e  ෙ\ද; 

 ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනOද? 

(ආ) (i) අමාත-වරයාෙ� උපෙදස ් අjව 2015 ªt මස වා�ක ;භාගය 
පැවැ<h බව<; එයට 30 ෙදෙන� ෙපi CD බව<, ඔb( pNයා සඳහා 
ස?Gඛ පUෂණයටද කැඳh බව< ��ග(ෙ(ද; 

 (ii) 2016. 06. 16 Wනැ  අධ-ෂ ම�ඩල |(oව අjව, CයM Yර�පා� 
ස?�'ණ කළ ,<ෙ< අභ-ාසලා©(ෙග( යැl සඳහ( bව<, එෙසේ 
ෙනොකර අමාත-වරයා ;C( ආරෂක අංශයට 95 ද, පuව 120ද, ඉ(පu 
තව< 600ද ස?Gඛ පUෂණ සඳහා කැඳවා වැඩ සහායක/t�ක	 තන�	 
ප<m? ලබාe  ෙ\ද; 

ය(න< එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනOද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද?  

14. 
1398/’16 

ග	 බ(oල ~ණව'ධන මහතා,— පාථBක ක'මා(ත අමාත-�මාෙග( ඇ/මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයO අංක 168 ෙයෝජනාව අjව, �	{ Yq� පාසැ[ ව-ා�ත 
NUම සඳහා ෙව( කළ 	�ය[ Btයන 50ක Gදල වැය කළ ආකාරය ��බඳ 
වැය ;සත්රය ඉW=ප< කර(ෙ(ද;  

 (ii) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද; 

 (iii) � ලංකාව �ළ �Owවා ඇ  �	{ Yq� පාසැ[ සංඛ-ාව  ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පාසැ[ �Oටා ඇ  සථ්ාන කවෙ'ද; 

 (v) 2016 ව'ෂය �ළe �	{ Yq� පාසැ[ �ළ Yq�ව ලැ� Y�ගලය(ෙ� 
සංඛ-ාව සහ න? කවෙ'ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනOද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද? 

15. 
1586/’17 

ග	 ස(W< සමරCංහ මහතා,— පළා< සභා හා පළා< පාලන අමාත-�මාෙග( 
ඇ/මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව'ෂෙf Cට ෙ? දවා සබරගGව පධාන අමාත-වරයා භා;තා කරන 
වාහන සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ වාහනෙf ව'ගය හා අංකය කවෙ'ද; 
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 (iii) එම එ එ වාහනෙf නඩ<� කට,� සඳහා වැයකළ Gද[ පමාණය 
වා'«කව ෙව( ෙව( වශෙය( කවෙ'ද; 

 (iv) පධාන අමාත-වරයා ;C( වාහන අවභා;තාවය Coකර ඇ<න?, ඒ 
ස?බ(ධව අමාත-ාංශය ගj ලබන �යවර කවෙ'ද; 

ය(න එ�මා ෙමම සභාවට ද(ව(ෙනOද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න?, ඒ ම(ද? 
 

 

පධාන කට,� ආර?භෙf e 

පන# ෙක$�ප# %&ගැ�(ම %&බඳ දැ*�+ම 

1. 

¬ඩා අමාත-�මා,— uගතදාස ජා ක ¬ඩා සං�'ණය අ�කා=ය (සංෙශෝධන),— 
1999 අංක 17 දරන uගතදාස ජා ක ¬ඩා සං�'ණය අ�කා=ය පනත සංෙශෝධනය 
NUම සඳහා h පන< ෙකw?පතN. 

(අමාත- ම�ඩලෙf අjම ය ද(වා  ෙ\.) 
 

ෙය,ජනා %&බඳ දැ*�+ම 
2. 
ග	 (ෛවද-) ක;(ද ෙහේෂා( ජයව'ධන මහතා,— පන< ෙකw?පත  ඉW=ප< 

NUෙ?  අවසරය,— පහත සඳහ( පන< ෙකw?පත ඉW=ප< NUමට අවසර Wය ,�ය:—  

“;ජය උදාන පදනම සංසථ්ාගත NUම සඳහා h පන< ෙකw?පතN.” 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැj?eම සහ Wනට 7යBත කට,� 

*1. 

අ�	දහ( h තැනැ<ත( ��බඳ කා'යාලය (�Owmම, ප=පාලනය NUම සහ 
ක'තව- ඉw NUම) (සංෙශෝධන) පන< ෙකw?පත — ෙදවැ7වර Nයmම. 

(අමාත- ම�ඩලෙf අjම ය ද(වා  ෙ\.) 
*2. 
Gද[ හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— uරාබo ආඥාපනත යටෙ< 7ෙyදනය (අංක 1),—

uරාබo ආඥාපනෙ< (52 අ�කාරය h) 32 වග( ය සමඟ Nය;ය ,� 25 වග( ය යටෙ< 
ම<පැ( බලපත ගාස�් ස?බ(ධෙය( Gද[ අමාත-වරයා ;C( පනවන ලoව, 2016 
ෙදසැ?බ' 15 Wනැ  අංක 1997/16 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙf පළ කරj ලැබ, 2017.06.06 
Wන ඉW=ප< කරන ලද 7ෙyදනය අjමත කළ ,� ය. 

         (අංක 992 දරන uරාබo 7ෙyදනය) 

(අමාත- ම�ඩලෙf අjම ය ද(වා  ෙ\.)  
*3. 
Gද[ හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— uරාබo ආඥාපනත යටෙ< 7ෙyදනය (අංක 2),—

uරාබo ආඥාපනෙ< (52 අ�කාරය h) 32 වග( ය සමඟ Nය;ය ,� 25 වග( ය  යටෙ< 
අර� බලපත ගාස�් ස?බ(ධෙය( Gද[ අමාත-වරයා ;C( පනවන ලoව, 2016 ෙදසැ?බ' 
20 Wනැ  අංක 1998/7 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙf පළ කරj ලැබ, 2017.06.06 Wන 
ඉW=ප< කරන ලද 7ෙyදනය අjමත කළ ,� ය. 

         (අංක 994 දරන uරාබo 7ෙyදනය) 

(අමාත- ම�ඩලෙf අjම ය ද(වා  ෙ\.)  
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*4. 
අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප<  හා ආ'rක කට,� අමාත-�මා,— සGද ¨ෂණය 

වැළැmෙ? පනත යටෙ< 7ෙයෝග,— 2008 අංක 35 දරන සGද ¨ෂණය වැළැmෙ? පනෙ< 
6 වග( ෙf (ඉ) ෙ³දය සහ 21 වග( ය සමඟ Nය;ය ,�  එ� පනෙ< 51 වග( ය යටෙ< 
මහවැt සංව'ධන හා ප=සර අමාත-වරයා ;C( සාදන ලoව, 2016 ෙදසැ?බ' 06 Wනැ  අංක 
1996/27 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙf පළ කරj ලැබ, 2017.06.07 Wන ඉW=ප< කරන ලද 
7ෙයෝගය අjමත කළ ,� ය.  

*5. 
 අගාමාත-�මා සහ ජා ක ප ප<  හා ආ'rක කට,� අමාත-�මා,— අ[ලස ් ෙහෝ 
¨ෂණ ෙචෝදනා ;ම'ශන ෙකොBෂ( සභාෙy අධ-´ ජනරා[වරයාෙ� වැw� හා eමනා 
ප ෙශෝධනය NUම,— 1994 අංක 19 දරන අ[ලස ්ෙහෝ ¨ෂණ ෙචෝදනා ;ම'ශන  ෙකොBෂ( 
සභා පනෙ< 16(1) වග( ය ම�( ෙකොBෂ( සභාවට පැවU ඇ  කා'යය( ඉw කරµම 
�)ස එම ෙකොBෂ( සභාවට සහාය mමට අධ-´ ජනරා[වරෙය� ප<NUමට සහ එම 
තන�ර දරන තැනැ<තාට පා'tෙ?(�ව ;C( 7ශච්ය කරj ලබන වැwප ෙගmමට 
;�;ධාන සලසව්ා e ඇ  ෙහl(ද; 
අ[ලස් ෙහෝ ¨ෂණ ෙචෝදනා ;ම'ශන ෙකොBෂ( සභාෙy අධ-´ ජනරා[ තන�රට 

2016.11.24 Wන Cට i ප   ෙදපා'තෙ?(�ෙy අ ෙ'ක ෙසොtCට' ජනරා[ ¶රෙf 
රාජකා= කළ ජනා�ප  i|ඥ සර< ජයමා(න මහතා ප< කර ඇ  ෙහl(ද; 

අ[ලස් ෙහෝ ¨ෂණ ෙචෝදනා ;ම'ශන ෙකොBෂ( සභාෙy අධ-´ ජනරා[ 
ජනා�ප  i|ඥ සර< ජයමා(න මහතාට ෙපෞ�ගtක වන ෙසේ අ ෙ'ක ෙසොtCට' 
ජනරා[ තන�රට OB මාCක වැwප හා රජෙf 7ල 7වාසය ලබා e ෙනොමැ  න?, 
7වාස �µ eමනාව ඇ�Z CයM eමනා (oරකථන eමනාව සහ ඉ(ධන eමනාව හැර) 
ලබාeමට<, අ[ලස් ෙහෝ ¨ෂණ ෙචෝදනා ;ම'ශන  ෙකොBෂ( සභාෙy අධ-´ ජනරා[ 
¶රයට OB අමාත-ාංශ ෙ[ක? eමනාව, oරකථන eමනාව සහ ඉ(ධන eමනාව 
2016.11.24 Wන Cට ෙගmමට අමාත- ම�ඩල අjම ය ලබා e ඇ  ෙහl(ද; 

ඊට අjkලව, 1994 අංක 19 දරන අ[ලස් ෙහෝ ¨ෂණ ෙචෝදනා ;ම'ශන ෙකොBෂ( 
සභා පනෙ< 16(2) වග( ය පකාරව, අ[ලස් ෙහෝ ¨ෂණ ෙචෝදනා ;ම'ශන  ෙකොBෂ( 
සභාෙy අධ-´ ජනරා[, ජනා�ප  i|ඥ සර< ජයමා(න මහතා ෙවත රජෙf 
ඒකාබ�ධ අරGදලට වැය බර වන ප=W ඉහත සඳහ( මාCක වැwප හා eමනා 
ෙගmමට ෙමම පා'tෙ?(�ව ෙයෝජනා ස?මත කරl. 

(අමාත- ම�ඩලෙf අjම ය ද(වා  ෙ\.) 

*6. 

� ලංකා  රසාර සංව'ධන පන< ෙකw?පත — ;වාදය ක[ තබන ලද පශ්නය (2017 
මා'� 08) [1]. 

*7. 

බලහ<කාරෙය( අ�	දහ( NU?වt( CයM තැනැ<ත( ආරෂා NU? සඳහා h 
ජාත-(තර ස?G  පන< ෙකw?පත — ෙදවැ7වර Nයmම. 

(අමාත- ම�ඩලෙf අjම ය ද(වා  ෙ\.) 

*8. 
;ෙ�ශ ;7මය පන< ෙකw?පත — ෙදවැ7වර Nයmම.  

(අමාත- ම�ඩලෙf අjම ය ද(වා  ෙ\.) 

*9. 
ඡ(ද OBය( tයාපWං� NUෙ? (;ෙශේෂ ;�;ධාන) පන< ෙකw?පත — ෙදවැ7වර 

Nයmම.  

(අමාත- ම�ඩලෙf අjම ය ද(වා  ෙ\.) 

*10. 

¼වර සහ ජලජ ස?ප< (සංෙශෝධන) පන< ෙකw?පත — ෙදවැ7වර Nයmම.  
(අමාත- ම�ඩලෙf අjම ය ද(වා  ෙ\.) 
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*11. 
අපරාධ න� ;ධාන සංගහය (;ෙශේෂ ;�;ධාන) (සංෙශෝධන) පන< ෙකw?පත — 

ෙදවැ7වර Nයmම.  
(අමාත- ම�ඩලෙf අjම ය ද(වා  ෙ\.) 

*12. 
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද-  අමාත-�මා,— ජා ක ඖෂධ 7යාමන අ�කා=ය 

පනත යටෙ< 7ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා ක ඖෂධ 7යාමන අ�කා=ය පනෙ< 118  
වග( ය සමඟ Nය;ය ,� 142  වග( ය යටෙ< ෛවද- උපකරණ Bල 7යම NUම 
ස?බ(ධෙය( ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද- අමාත-වරයා ;C( සාදන ලoව, 2017 
ෙපබරවා= 17 Wනැ  අංක 2006/45 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙf පළ කරj ලැබ, 
2017.05.23 Wන ඉW=ප< කරන ලද 7ෙයෝග අjමත කළ ,� ය. 

*13. 
අ�කරණ අමාත-�මා සහ ��ධශාසන අමාත-�මා,— අ�කරණ සං;ධාන පනත 

යටෙ< 7ෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සං;ධාන පනෙ< 60 වග( ය සමඟ 
Nය;ය ,� එම පනෙ< 61  වග( ය යටෙ< අ�කරණ අමාත-වරයා ;C( සාදන ලoව, 2017 
මා'� 27 Wනැ  අංක 2012/5 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙf පළ කරj ලැබ, 2017.05.23 Wන 
ඉW=ප< කරන ලද 7ෙයෝගය අjමත කළ ,� ය. 

*14. 
ෙබෞ�ධ ;හාර ෙ�වාලග? (සංෙශෝධන) පන< ෙකw?පත — ෙදවැ7වර Nයmම. 

(අමාත- ම�ඩලෙf අjම ය ද(වා  ෙ\.) 

*15. 
ෙථේරවාe ¾¿ ක කාව< (tයාපWං� NUෙ?) පන< ෙකw?පත — ෙදවැ7වර 

Nයmම. 
(අමාත- ම�ඩලෙf අjම ය ද(වා  ෙ\.) 

*16. 
වරාය හා නා;ක කට,� අමාත-�මා,— ෙව ළඳ නැy පනත යටෙ< 7ෙයෝග,— 

1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැy පනෙ< 139 වග( ය සමඟ Nය;ය ,� එම පනෙ< 
321 වග( ය යටෙ< බහාM? දළ ස්ක(ධ සත-ායන ස?බ(ධෙය( වරාය හා නා;ක 
කට,� අමාත-වරයා ;C( සාදන ලoව, 2016 අෙගෝස්� 11 Wනැ  අංක 1979/30 
දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙf පළ කරj ලැබ, 2017.02.21 Wන ඉW=ප< කරන ලද 
7ෙයෝග අjමත කළ ,� ය. 

(අමාත- ම�ඩලෙf අjම ය ද(වා  ෙ\.) 

*17. 

ආ��කම ව-වසථ්ාව යටෙ< ෙයෝජනාව,— ;වාදය  ක[ තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ª7 22),— “� ලංකා පජාතා(�ක සමාජවාe ජනරජෙf ආ��කම ව-වසථ්ාෙy 104ආ 
(5)(අ) ව-වසථ්ාෙy ;�;ධාන පකාරව මැ වරණ ෙකොBෂ( සභාව ;C( 2016 ෙපබරවා= 25 
Wනැ  අංක 1955/19 දරන අ  ;ෙශේෂ ගැස� පතෙf පළ කරj ලැබ, 2016.05.06 Wන ඉW=ප< 
කරන ලද, ජනමත;චාරණයකe ෙහෝ ඡ(ද ;ම/මකට අදාළ කාල/මාව �ළ ;දÀ< හා GÁත 
ජනමාධ- ;C( ��පැWය ,� උපමාන ෙහව< මා'ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ,? ප ප<  අjමත 
කළ ,� ය.” යjෙව( ෙයෝජනා කරන ලW(, පශන්ය සභා¾Gඛ කරන ලe.  

18. 

� ලංකා ෙසේවා �=ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන< ෙකw?පත — 
ෙදවැ7වර Nයmම.  

19. 

ළමා Yන	<ථාපන ෙ(දය (සංසථ්ාගත NUෙ?) පන< ෙකw?පත — ෙදවැ7වර 
Nයmම.  
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20. 
� ලංකා එස< �ස ්යා7 සෙහෝදර<වය (සංසථ්ාගත NUෙ?) පන< ෙකw?පත — 

ෙදවැ7වර Nයmම.  

21. 

� ලංකා කා(තා ස?ෙ?ලනය (සංසථ්ාගත NUෙ?) පන< ෙකw?පත — ෙදවැ7වර 
Nයmම.  

22. 
ෙමොනරාගල Wස�් කා(තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත NUෙ?) පන< ෙකw?පත — 

ෙදවැ7වර Nයmම.  

23. 
ලසාtය( සමාජÂය අධ-ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත NUෙ?) පන< ෙකw?පත — 

ෙදවැ7වර Nයmම.  

24. 
ජාත-(තර කා(තා සහ ළමා අl|( up�ෙ? සභාව (සංසථ්ාගත NUෙ?) පන< 

ෙකw?පත — ෙදවැ7වර Nයmම.  

 
* සල0ෙණ� හ3�ව* ලබ�ෙ� ආ56ෙ� කට7� ය. 

 

[1] 
“පන< ෙකw?පත දැ( ෙදවැ7 වර Nය;ය ,�ය” යjෙව( ෙයෝජනා කරන ලW(, 

පශන්ය සභා¾Gඛ කරන ලe. 
 

 


