
අංක 7.] 

2017 අෙගස්� මස 22 වැ� අඟහ�වාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

101/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

 (අ) (i) 6 ලංකාව �ළ ෛවද)ව	/ෙ: න;/ <යාප=ං� කර ඇ� ෛවද) 
මධ)සථ්ාන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ)ාෙව/ CDණකාEන හා අDධකාEන වශෙය/ <යාප=ං�ය ලබා ඇ� 
සංඛ)ාව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

 (ආ) (i) ෛවද)ව	/ ස� ෙපෞ�ග<ක ෛවද) මධ)සථ්ාන සංඛ)ාව ��බඳ අවස/ 
වරට සංගණනය LM කළ =නය කවෙDද; 

 (ii) නැවත සංගණනය LM OPමට �යවර ග/ෙ/ද; 

 (iii) එෙසේ නR, එම =නය කවෙDද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ඇ) (i) <යාප=ං� සහ�කය ෙනොමැ�ව ෙපෞ�ග<ක ෛවද) මධ)සථ්ානය 
පවSවා ෙගන යෑමට එෙරHව ගත හැO U�මය VයාමාDග කවෙDද; 

 (ii) <යාප=ං� ෙනොකළ ෛවද) මධ)සථ්ාන සඳහා පWXය වසර ෙදකක කාලය 
�ළ ගS U�මය VයාමාDග කවෙDද; 

 (iii) <යාප=ං� ෙනොකළ ෛවද) මධ)සථ්ානය/ H; ෛවද)ව	/ෙ: නR සහ 
ලබා M/ දYවR ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

ය/න තවMරටS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

2. 
1175/’16 

ග	 උදය පභාS ගRම/�ල මහතා,— වරාය හා නා`ක කටa� අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) හRබ/ෙතොට වරාය ඉ= OPම සඳහා වැයc සමසත් �dවැය ෙකොපමණද; 

 (ii) එe වරාෙf අg�ෙය/ යR ප�ශතය ෙපෞ�ග<ක අංශයට `Ohම සඳහා 
සැලWR කර �ෙiද; 

 (iii) එෙසේ `Ohමට බලාෙපොෙරොS� වන ප�ශතය ෙකොපමණද; 

 

(අටවැj පාD<ෙR/�ව - පළlවැj සභාවාරය) 

පා��ෙ���ෙ� 

න!ාය #ස්තකය 
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�+, කෙළ. 2017 අෙගස්� මස 11 වැ� )+රාදා 



( 2 ) 

 

 (iv) එෙසේ `Ohෙම/ අෙ�ෂා කරන අවම lදල ෙකොපමණද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

3. 
1198/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත qණෙසේකර මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) lල�r =සs්කය �ළ 1983 වDෂය වන`ට �t, 

 (i) වාdමාDග සංඛ)ාව; 

 (ii)  uඩා වැr, අlw සහ ඇළ මාDග සංඛ)ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගො`xR පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i)  1983 Lට 2009 වDෂෙfy aදමය තSSවය jම වනෙත වාdමාDග, වැr, 
අlw සහ ඇළ මාDග ප�සංසක්රණය සඳහා ෙව/ කරන ලද lදල; 

 (ii)  aදමය තSSවය jම zෙම/ පW 2015 වDෂය දවා, සමසත් වාdමාDග, වැr, 
අlw සහ ඇළ මාDග ප�සංසක්රණයට රජය `L/ ෙව/ කරන ලද lදල; 

 එ එ වDෂය අ|ව ෙකොපමණද ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

4. 
1413/’16 

ග	 බ/Mල qණවDධන මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 177ට අ|ව, මැ� හා සව්Dණාභරණ ��w 
ආයතනෙයH පාඨමාලා හදාරණ �ෂ) �ෂ)ාව/ට පදානය කළ �ෂ)Sව 
සංඛ)ාව, ඒවාෙf ව�නාකම සහ �ෂ)Sවලා�/ෙ: නාමෙ�ඛනය ඉ=dපS 
කර/ෙ/ද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ආ) (i) වDෂ 1977 Lට ෙR දවා මැ� සහ සව්Dණාභරණ අපනයන ම�/ ඉප� 
`ෙ�ශ `jමය පමාණය, එ එ වDෂෙfy වDධනය c අa	 දැෙවන දSත 
සටහන ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

 (ii) වDෂ 2015/ පW මැ� හා සව්Dණාභරණ කDමා/තෙයH පවDධනය සඳහා 
රජය අ��/ හ�/වාM/ කෙමෝපාය/ සහ වැඩසටහ/ කවෙDද; 

 (iii) වDෂ 2000 Lට ෙR දවා �නයට මැ� අපනයනය සRබ/ධෙය/ ඇ�c 
පවණතා එ එ වDෂය අ|ව ඉ=dපS කර/ෙ/ද;  

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

5. 
1580/’17 

ග	 වාWෙ�ව නානායකාර මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංවDධන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ, ෙකො�ෙr �H� ලංකා බැංuෙr, 5 වැj නගර ශාඛාව 1975.05.15 
=න ආරRභ කළ බවS; 

 



( 3 ) 

 

 (ii) ෙR වන`ට ග|ෙද|ක	ව/ 60,000කට අ�ක �dස එH XwR ආරRභ කර 
ඇ� බවS; 

 (iii) වDතමාන කළමනාකාdSවෙf ඇ� MDවල jදා+E පාලනය ෙහේ�ෙව/ ෙමම 
බැංu ශාඛාව යR පමාණයකට පහතට වැ� ඇ� බවS; 

 (iv) ඒ ෙහේ�ෙව/ ෙමම ශාඛාව, ෙකොළඹ නගර ශාඛාවට අ|aත OPමට �දානR 
වන බවS; 

 එ�මා ද/ෙනHද?  

(ආ) (i) දෂ Vයා+E කළමනාකාdSවය යටෙS ෙමම ශාඛාව ෙමම ස්ථානෙfම 
පවSවාෙගන යෑෙම/ XwRH;ය/ 60,000කට පහWකR සැලෙසන බව  
��ග/ෙ/ද; 

 (ii)  එෙසේ නR, ෙමම බැංu ශාඛාව ෙමම සථ්ානෙfම පවSවාෙගන යාමට �යවර 
ග/ෙ/ද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

6. 
1585/’17 

ග	 (ෛවද)) න</ද ජය�සස් මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංවDධන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) Commonwealth Game නමැ� Xwම ලංකා බැංuෙr පවSවාෙගන ය| 
ලබ/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නR, ඒ ක�	/ `L/ද; 

 (iii) එය ආරRභ කළ =නය කවෙDද; 

 (iv) එම Xwමට රජෙf lද� හා පdත)ාග ෙකොපමණ බැර z �ෙiද; 

 (v) ෙR වන`ට එම XwෙR ඉ�dව ඇ� lදල ෙකොපමණද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

7. 
1594/’17 

ග	 අෙශෝක �ය/ත මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i)  2010 වDෂෙf Lට ෙR දවා   `ද)ා ස¡ෂණ හා පත� කාDයාංශය ම�/ 
මැ� හා වැ< කැUR සRබ/ධෙය/ ලබාy ඇ� බලපත සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ බලපත ලබාගS ��ගලය/ෙ: නR, <�නය/ හා Mරකථන අංක 
කවෙDද; 

 (iii) එම බලපත juS OPෙම/ කාDයාංශය ලැt ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙසේ LMවන පාdසdක හාjය වැළැzමට කාDයාංශය ග/නා �යවර 
කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

 
 
 



( 4 ) 

 

8. 
1607/’17 

ග	 (මහාචාDය) ආ¤ මාරLංහ මහතා,—`M<බල හා �නDජනUය බලශ� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 6 ලංකාෙr `M<ය  උSපාදනය OPෙRy දව තSSවයට පSකළ සව්භා`ක 
වාa (LNG) භා`තා OPම සඳහා රජය `L/ §රණය ෙගන �ෙiද; 

 (ii) 6 ලංකාව �ළ jෂප්ා=ත සව්භා`ක වාa වා�ජමය භා`තයට ගැUමට තවමS 
හැOයාව ෙනොමැ� බව ද/ෙ/ද; 

 (iii) එෙසේ නR, `M< උSපාදනය OPම සඳහා අවශ) කරන දව තSSවයට පS කළ 
සව්භා`ක වාa 6 ලංකාවට ආනයනය OPම සහ ගබඩා OPම ��බඳව රජයට 
ඇ�  වැඩ��ෙවළ කවෙDද; 

 (iv) එෙසේ  ෙනොමැ� නR, දව සව්භා`ක වාa හ�/වාෙදන බව පවස;/ රජය 
`L/ LM කර| ලබ/ෙ/ ¨ස� ම�/ `M<ය jෂප්ාදනය කර| ලබන 
බලාගාර ඉ=OPෙR Vයාදාමයද; 

 (v) එවැj අන�	දායක තSSවය පව�/ෙ/ නR, රජය �නDජනUය 
බලශ�ය පවDධනය OPම සඳහා �යවර  ෙනොග/ෙ/ ම/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR ඒ ම/ද? 

9. 
1613/’17 

ග	 ෙහේෂා/ `තානෙ: මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) 6 ලංකා මහවැ< අ�කාdය ස� ඉඩR `ශාල ව)ාපෘ� සඳහා ලබාyෙR කමෙrදය 
කවෙDද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) වලව කලාපෙf, ච/ªකා වැව ෙකො«ඨාසෙf, ෙඩෝ� ලංකා සමාගම හා `ටා 
ඕගU සමාගම ෙවත ෙකෙස� වගා OPම සඳහා ලබා y ඇ� ඉඩR පමාණය, 
ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ඉඩR jL කමෙrදය අ|ව ලබා y  ෙනොමැ� බව ��ග/ෙ/ද;  

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

10. 
1629/’17 

ග	 අS මා/න�ෙප	ම මහතා,— `M<බල හා �නDජනUය බලශ� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) “�Dය බල සංගාමය” ව)ාපෘ�ය යටෙS ෙR දවා �Dය `M<බල සබඳතා 
ලබාෙගන ඇ� පාdෙභෝXක සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) “�Dය බල සංගාමය” වැඩ��ෙවළ යටෙS පාdෙභෝXකෙයu `L/ ලංකා 
`M<බල ම°ඩලයට ලබා ෙදන `M< ඒකකය සඳහා ෙගව| ලබන lදල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) l� ව)ාපෘ� යටෙS, ඉ=d වසර 5ක කාලය �ළ ජා�ක ප�ධ�යට ලබා 
ගැUමට අෙ�ෂා කරන `M<බල ධාdතාවය ෙකොපමණද; 

 

 



( 5 ) 

 

 (iv) �Dය `M< බලය, ජා�ක ප�ධ�යට එ OPම ��බඳව `M<බල හා 
�නDජනUය බලශ� අමාත)ාංශය `L/ දව| ලබන ම/දගා¡ 
ප�පS�යට ෙහේ�ව කවෙDද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

11. 
1634/’17 

ග	 න</ බ°ඩාර ජයමහ මහතා,— `M<බල හා �නDජනUය බලශ� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය =සs්කෙf, ±/නාකR පෙ�ශෙf ෙමගාෙවො« 10 බැ�/ c Wළං 
බලාගාර ෙද ක ඉ=OPම සඳහා ලංකා `M<බල ම°ඩලය `L/ ෙට/ඩD 
කැඳව| ලැ�ෙrද; 

 (ii) එෙසේ නR, එම ව)ාපෘ�ය සඳහා ඉ=dපS කළ ;ල ගණ/ ෙව/ ෙව/ 
වශෙය/ කවෙDද; 

 (iii) එම ෙට/ඩර ලබාගS සමාගR ෙදක කවෙDද; 

 (iv) එම සමාගR `L/ ඉ=dපS කරන ලද ;ල ගණ/ ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
කවෙDද;  

 (v) එම එ එ ව)ාපෘ�ෙf පග�ය කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

12. 
1640/’17 

ග	 ච;/ද ` ෙ²Ld මහතා,— කෘ³කDම අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) කෘ³කDම අමාත)ාංශයට අයS ෙදපාDතෙR/� හා ව)වසථ්ා�ත ආයතන 
කවෙDද; 

 (ii) එම ආයතන uE පදන;/ ලබාගS ෙගොඩනැX<වල පවSවාෙගන ය/ෙ/ 
නR, එම ෙගොඩනැX<වල නR සහ එම ෙගොඩනැX<වල අg�ක	ව/ෙ: නR 
හා <�නය/ කවෙDද; 

 (iii) එම එ එ ෙගොඩනැX�ල ෙව|ෙව/ අමාත)ාංශය `L/ ෙගව| ලබන 
වාD³ක u<ය එ එ වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iv) අමාත)ාංශය `L/ ෙගොඩනැX< u<යට  ගැUෙRy අ|ගමනය කළ 
කමෙrදය කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

13. 
1672/’17 

ග	 �. රංS ද ෙසොgසා මහතා,— කෘ³කDම අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙමම වගා ක/නෙfy ලංකාෙr z වගා කළ සමසත් xR පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) පව�න දැ´ jයඟය ෙහේ�ෙව/ වගා හාj c xR පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) jයඟෙය/ රටට අH; ෙr යැg තෙසේ	 කර ඇ� z පමාණය ෙම¶ 
ෙටො/ ෙකොපමණද;  

ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනHද? 



( 6 ) 

 

(ආ) (i) වගා හාj c ෙගොz/ ෙව|ෙව/ රජය ලබාyමට බලාෙපොෙරොS� වන සහන 
කවෙDද; 

 (ii)  ඒ සඳහා කෘ³කDම අමාත)ාංශය ම�/ lද� ෙව/ කර �ෙiද; 

 (iii) එෙසේ නR, එම lදල ෙකොපමණද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

14. 
1676/’17 

ග	 ෙසfg· අE සා¸D ම�ලානා මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) 6 ලංකාෙr අධ)ාපන `ද)ා¹ඨවල පවSව| ලබන පාඨමාලා සංඛ)ාව සහ ඒවාෙf 
නR, එ එ මාධ)ය අ|ව කවෙDද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) මඩකල�ව අධ)ාපන `ද)ා¹ඨෙf පවSව| ලබන පාඨමාලාවල නR කවෙDද; 

 (ii) එ එ පාඨමාලාව �ළ ��wව ලබන අභ)ාසලා�/ සංඛ)ාව කවෙDද; 

 (iii) මඩකල�ව අධ)ාපන `ද)ා¹ඨය �ළ පැවැS`ය හැO අjuS ෙදමළ මාධ) 
පාඨමාලා එම `ද)ා¹ඨය �ළ ෙනොපැවැSzමට ෙහේ�ව කවෙDද; 

 (iv) මඩකල�ව අධ)ාපන `ද)ා¹ඨෙයH පැවැSzමට ශක)තාව ඇ� අjuS 
ෙදමළ මාධ) පාඨමාලා සඳහා LW/ ඇ�ළS කර ගැUමට �යවර ග/ෙ/ද; 

 (v)  එවැj පාඨමාලා ආරRභ OPම සඳහා WMW ෙ�ශකව	/ ෙනොමැSෙSද;  

 (vi) එෙසේ නR, එවැj කා°ඩවලට අවශ) ෙ�ශකව	/ පSOPමට �යවර ග| 
ලබ/ෙ/ද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

15. 
1682/’17 

ග	 ෙ². එR. ආන/ද uමාරLd මහතා,— U�ය හා සාමය සහ ද³ණ සංවDධන  
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ඔකR��ය, ක�	වැලෑන ¨. එR. ජය�සස් මහතා 1983 වDෂෙfy ෙපො<ස ්
ෙසේවයට බැ» ෙපො. ෙකො. 5439 දරන jල අංකය යටෙS ෙසේවය කළ බවS; 

  (ii) ඔ� ෙපො<ස ් `ෙශේෂ කාDයය බලකාෙf වසර 09ක කාලය අRපාර, 
මඩකල�ව පෙ�ශවල ෙසේවය කර ඇ� බවS; 

 (iii) 1994 වDෂෙfy අසත) ෙචෝදනාව මත ෙපො<ස ් ෙසේවෙය/ ඉවS OPම 
��බඳව පාD<ෙR/�ෙr මහජන ෙපSසR ��බඳ කාරක සභාව ෙවත 
ක	w ඉ=dපS OPෙම/ පW, නැවත ෙසේවෙf �H�වන ෙලස කළ 
jෙයෝගය VයාSමක ෙනොzම ෙහේ�ෙව/ අවසථ්ා 03ක y නැවත ඉ=dපS 
කරන ලද ෙපSසR සලකා බලා ඔ�  ෙවත අසාධාරණය  LMz  ඇ� බව 
මහජන ෙපSසR ��බඳ කාරක සභාව §රණය OPෙම/ පWව Hඟ වැ�� 
සHතව ¼Oයාව ලබා ෙදන ෙලස කළ jෙයෝගයද VයාSමක ෙනොc බවS; 

එ�මා ද/ෙනHද? 

(ආ) (i)  නැවත ෙසේවෙf �H�වන ෙලස කාරක සභාෙව/ අවසථ්ා 03කy කරන ලද 
ඉ�ER පැහැර හැPම ඔ�ට කරන ලද බලවS අසාධාරණය බව 
��ග/ෙ/ද; 
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 (ii) මහජන ෙපSසR ��බඳ කාරක සභාෙr jෙයෝගය VයාSමක කර;/,  
ජය�සස් මහතා නැවත ෙසේවෙf �H�zමට �යවර ග/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ|Ryම සහ =නට jය;ත කටa� 

*1.  
උසස ් අධ)ාපන හා මහාමාDග අමාත)�මා,— පdCරක lදල — +Dෂය 117 —     

වැඩසටහන 02,—† 2017 ජනවාd මස 01 වැj =ෙන/ ආරRභවන 2017 ෙදසැRබD මස 31 
වැj =ෙන/ අවස/වන lද� වDෂය �ළ 6 ලංකා පජාතා/sක  සමාජවාy ජනරජෙf ෙවන 
OLයR අරlදලO/ ෙහෝ lද� ව</ ෙහෝ 6 ලංකා පජාතා/sක සමාජවාy ජනරජෙf 
WMසස් කළ හැOව �ෙබන lදල ෙහෝ 6 ලංකා පජාතා/sක සමාජවාy ජනරජය `L/ ලබා 
ග/නා ලද lදලO/ ෙහෝ 6 ලංකා පජාතා/sක සමාජවාy ජනරජය `L/ ලබා ග/නා ලද 
ණය lදලO/ ෙහෝ 	�ය� 53,000,000,000 (	�ය� x<යන 53)කට ෙනොවැ´ පdCරක 
lදල පහත දවා ඇ� උප ෙ�ඛනෙf jය;ත පd= වැය කළ a� ය. 

 

  උපෙ1ඛනය 
 

+Dෂය -  117 උසස ්අධ)ාපන හා මහාමාDග අමාත)ංශය 

වැඩසටහන - 2 සංවDධන වැඩසටහන 

         �3ය1 4�යන 

ව)ාපෘ�ය - 3    අ5ෙ�6 මා�ග සංව�ධනය 31,200.00 

  `ෙ�+ය අරlද� (¿ල)කරණය 12) 30,000.00 

 ෙ�+ය අරlද� (¿ල)කරණය 17) 1,200.00 

 (උපෙ�ඛන අංක 01)    

 - 4    මහාමා�ග සංව�ධනය   15,800.00 

  (`ෙ�ශාධාර හා සබැÀ ෙ�+ය අරlද� හා `ෙ�+ය ණය)  

 (උපෙ�ඛන අංක 02) 

  `ෙ�+ය අරlද� (¿ල)කරණය 12) 14,500.00 

  ෙ�+ය අරlද� (¿ල)කරණය 17)  1,300.00 

 (උපෙ�ඛන අංක 02) 

- 6    පාල� සහ :ව� පාල� ඉ( <=ම      6,000.00 

 (`ෙ�+ය ණය) (¿ල)කරණය 12) 

 (උපෙ�ඛන අංක 03)     

    lÁ `යදම                       53,000.00 

(	�ය� x<යන පනස් �න පම�.) 

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.)  

† 2017 අෙගෝස�් මස 09 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද 2017 අංක 1 දරන පdCරක 
ඇසත්ෙR/�ව බල/න. 
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*2. 
අභ)/තර කටa�, වයඹ සංවDධන හා සංස්කෘ�ක කටa� අමාත)�මා,— 

��ගලය/ <යාප=ං� OPෙR පනත යටෙS jෙයෝග,— 1968 අංක 32 දරන 
��ගලය/ <යාප=ං� OPෙR පනෙS 52 වග/�ෙf (1) උපවග/�ය යටෙS  
අභ)/තර කටa�, වයඹ සංවDධන හා සංස්කෘ�ක කටa� අමාත)වරයා `L/ සාදන 
ලMව, 2017 මැg 31 =නැ� අංක 2021/28 දරන අ� `ෙශේෂ ගැස« පතෙf පළ කර| 
ලැබ, 2017.07.25 =න ඉ=dපS කරන ලද jෙයෝග අ|මත කළ a� ය.  

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 
*3. 
Âඩා අමාත)�මා,— Âඩා පනත යටෙS jෙයෝගය,— ජා�ක රාජ) සභාෙr 1973 

අංක 25 දරන Âඩා පනෙS 31 වග/�ය සමඟ Oය`ය a� 41 වග/�ය යටෙS Âඩා 
අමාත)වරයා `L/ ජා�ක Âඩා සංගR jෙයෝග සRබ/ධෙය/ සාදන ලMව, 2017 
මැg 05 =නැ� 2017/41 දරන අ� `ෙශේෂ ගැස« පතෙf පළ කර| ලැබ, 2017.07.26 
=න ඉ=dපS කරන ලද jෙයෝගය අ|මත කළ a� ය.  

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 
*4. 
පළාS සභා ඡ/ද `ම1R (සංෙශෝධන) පනS ෙක�Rපත — ෙදවැjවර Oයzම.  

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 

*5. 
ෙ�+ය ආදායR පනS ෙක�Rපත — ෙදවැjවර Oයzම.  

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 

*6.  
lද� හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— l�දර ගාස�් (`ෙශේෂ `�`ධාන) පනත යටෙS 

jෙයෝගය,— 2006 අංක 12 දරන l�දර ගාස�් (`ෙශේෂ `�`ධාන) පනෙS  5 වග/�ය  
යටෙS l�දර ගාස�් සRබ/ධෙය/ lද� අමාත)වරයා `L/  සාදන ලMව, 2017 ෙපබරවාd 
21 =නැ� 2007/24 දරන අ� `ෙශේෂ ගැස« පතෙf පළ කර| ලැබ, 2017.08.08 =න ඉ=dපS 
කරන ලද jෙයෝගය අ|මත කළ a� ය.  

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 

*7. 
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක කටa� අමාත)�මා,— උදDපන 

පනත යටෙS jයමය (අංක 1),— ජා�ක රාජ) සභාෙr 1977 අංක 8 දරන උදDපන 
පනෙS 3 වග/�ය යටෙS 6 ලංකා පජාතා/sක සමාජවාy ජනරජය සහ 	Lයා| 
ස¿හා°Yව අතර උදDපන X`Wම සRබ/ධෙය/ ජනා�ප�වරයා `L/ සාදන ලMව, 
2017 Äj 07 =නැ� අංක 2022/27 දරන අ� `ෙශේෂ ගැස« පතෙf පළ කර| ලැබ, 
2017.07.25 =න ඉ=dපS කරන ලද jයමය අ|මත කළ a� ය.  

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 

*8. 
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක කටa� අමාත)�මා,— උදDපන 

පනත යටෙS jයමය (අංක 2),— ජා�ක රාජ) සභාෙr 1977 අංක 8 දරන උදDපන 
පනෙS 3 වග/�ය යටෙS 6 ලංකා පජාතා/sක සමාජවාy ජනරජය සහ aෙDනය 
අතර උදDපන X`Wම සRබ/ධෙය/ ජනා�ප�වරයා `L/ සාදන ලMව, 2017 Äj 02 
=නැ� අංක 2021/47 දරන අ� `ෙශේෂ ගැස« පතෙf පළ කර| ලැබ, 2017.07.26 =න 
ඉ=dපS කරන ලද jයමය අ|මත කළ a� ය.  

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 
*9. 
අපරාධයක `/=තය/ සහ සා³ක	ව/ හට සහාය yෙR සහ ආරෂා OPෙR 

(සංෙශෝධන) පනS ෙක�Rපත — ෙදවැjවර Oයzම.  

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 
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*10. 
පළාS පාලන ආයතන ඡ/ද `ම1R (සංෙශෝධන) පනS ෙක�Rපත — ෙදවැjවර Oයzම. 

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 

*11. 

බලහSකාරෙය/ අ�	දහ/ OPRව</ Lය� තැනැSත/ ආරෂා OPR සඳහා c 
ජාත)/තර සRl� පනS ෙක�Rපත — ෙදවැjවර Oයzම. 

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 

*12.  
අපරාධ වැළැzෙR (සංෙශෝධන) පනS ෙක�Rපත — ෙදවැjවර Oයzම. 

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 

*13. 

6 ලංකා �රසාර සංවDධන පනS ෙක�Rපත — `වාදය ක� තබන ලද පශ්නය (2017 
මාD� 08) [1]. 

*14. 
පවාහන හා L`� qව/ ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකො;ෂ/ සභාෙr 

වාD³ක වාDතාව හා XwR (2013),— 1971 අංක 38 දරන lද� පනෙS 14(2)(C) වග/�ය 
යටෙS 2016.09.06 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද, 2013.12.31 වැj =ෙන/ අවස/ c වDෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද `ගණකා�ප�වරයාෙ: jPÇණ ඇ�ළS ජා�ක ගමනාගමන 
ෙකො;ෂ/ සභාෙr වාD³ක වාDතාව හා XwR අ|මත කළ a� ය.  

(පවාහන හා ස/jෙrදන ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව `L/ 2017.01.26 =න සලකා 
බලන ලy.) 

*15. 
පවාහන හා L`� qව/ ෙසේවා අමාත)�මා,— 6 ලංකා ගමනාගමන ම°ඩලෙf වාD³ක 

වාDතාව හා XwR (2012),— 1971 අංක 38 දරන lද� පනෙS 14(2)(C) වග/�ය යටෙS 
2017.03.07 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද, 2012.12.31 වැj =ෙන/ අවස/ c වDෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද `ගණකා�ප�වරයාෙ: jPÇණ ඇ�ළS 6 ලංකා ගමනාගමන 
ම°ඩලෙf වාD³ක වාDතාව හා XwR අ|මත කළ a� ය.  

(පවාහන හා ස/jෙrදන ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව `L/ 2017.03.24 =න සලකා 
බලන ලy.) 

*16. 
පවාහන හා L`� qව/ ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකො;ෂ/ සභාෙr 

වාD³ක වාDතාව හා XwR (2014),— 1971 අංක 38 දරන lද� පනෙS 14(2)(C) වග/�ය 
යටෙS 2017.05.03 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද, 2014.12.31 වැj =ෙන/ අවස/ c වDෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද `ගණකා�ප�වරයාෙ: jPÇණ ඇ�ළS ජා�ක ගමනාගමන 
 ෙකො;ෂ/ සභා ෙr වාD³ක වාDතාව හා XwR අ|මත කළ a� ය.  

(පවාහන හා ස/jෙrදන ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව `L/ 2017.05.26 =න සලකා 
බලන ලy.) 

*17. 
රාජ) ව)වසාය සංවDධන අමාත)�මා,— 6 ලංකා රාජ) වැ`< සංසථ්ාෙr වාD³ක වාDතාව 

හා ඒකාබ�ධ ¿ල) පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන lද� පනෙS 14(3) වග/�ය 
යටෙS 2016.12.10 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද, 2011.12.31 වැj =ෙන/ අවස/ c වDෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද `ගණකා�ප�වරයාෙ: jPÇණ ඇ�ළS 6 ලංකා රාජ) වැ`< 
සංසථ්ාෙr වාD³ක වාDතාව හා ඒකාබ�ධ ¿ල) පකාශන අ|මත කළ a� ය.  

(ආD�ක සංවDධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව `L/ 2017.05.23 =න සලකා 
බලන ලy.) 
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*18. 
රාජ) ව)වසාය සංවDධන අමාත)�මා,— ජා�ක ඉ�d OPෙR බැංuෙr වාD³ක වාDතාව 

හා ඒකාබ�ධ ¿ල) පකාශන (2015),— lද� U� පනෙS 35(3) වග/�ය යටෙS සහ 1971 
අංක 38 දරන lද� පනෙS 14(3) වග/�ය යටෙS 2017.01.24 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද, 
2015.12.31 වැj =ෙන/ අවස/ c වDෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද `ගණකා�ප�වරයාෙ: 
jPÇණ ඇ�ළS ජා�ක ඉ�d OPෙR බැංuෙr වාD³ක වාDතාව හා ඒකාබ�ධ ¿ල) පකාශන  
අ|මත කළ a� ය.  
(ආD�ක සංවDධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව `L/ 2017.05.03 =න සලකා 

බලන ලy.) 
 

*19. 
රාජ) ව)වසාය සංවDධන අමාත)�මා,— ලංකා බැංuෙr වාD³ක වාDතාව හා ඒකාබ�ධ 

¿ල) පකාශන (2015),— lද� U� පනෙS 35(3) වග/�ය යටෙS සහ 1971 අංක 38 දරන 
lද� පනෙS 14(3) වග/�ය යටෙS 2017.01.25 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද, 2015.12.31 
වැj =ෙන/ අවස/ c වDෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද `ගණකා�ප�වරයාෙ: jPÇණ 
ඇ�ළS ලංකා බැංuෙr වාD³ක වාDතාව හා ඒකාබ�ධ ¿ල) පකාශන  අ|මත කළ a� ය.  
(ආD�ක සංවDධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව `L/ 2017.05.03 =න සලකා 

බලන ලy.) 

*20. 
රාජ) ව)වසාය සංවDධන අමාත)�මා,— මහජන බැංuෙr වාD³ක වාDතාව හා ඒකාබ�ධ 

¿ල) පකාශන (2015),— lද� U� පනෙS 35(3) වග/�ය යටෙS සහ 1971 අංක 38 දරන 
lද� පනෙS 14(3) වග/�ය යටෙS 2017.03.08 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද,        2015.12.31 
වැj =ෙන/ අවස/ c වDෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද `ගණකා�ප�වරයාෙ: jPÇණ 
ඇ�ළS මහජන බැංuෙr වාD³ක වාDතාව හා ඒකාබ�ධ ¿ල) පකාශන  අ|මත කළ a� ය.  
(ආD�ක සංවDධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව `L/ 2017.05.03 =න සලකා 

බලන ලy.) 
 

*21. 
රාජ) ව)වසාය සංවDධන අමාත)�මා,— 1/ස u	ණෑගල වැ`< සමාගෙR වාD³ක 

වාDතාව හා ¿ල) පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන lද� පනෙS 14(3) වග/�ය යටෙS 
2017.03.21 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද, 2014.12.31 වැj =ෙන/ අවස/ c වDෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ාÈන `ගණකව	/ෙ: jPÇණ ඇ�ළS 1/ස u	ණෑගල වැ`< 
සමාගෙR ¿ල) පකාශන හා වාD³ක වාDතාව අ|මත කළ a� ය.  
(ආD�ක සංවDධන ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක සභාව `L/ 2017.05.23 =න සලකා 

බලන ලy.) 

*22. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ U�ගත සංසථ්ාෙr 

වාD³ක වාDතාව හා XwR (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කාD;ක U�ගත සංසථ්ා 
පනෙS 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන lද� පනෙS 14(3) වග/�ය යටෙS 
2016.07.08 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද, 2013.12.31 වැj =ෙන/ අවස/ c වDෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද `ගණකා�ප�වරයාෙ: jPÇණ ඇ�ළS රාජ) ඖෂධ U�ගත සංසථ්ාෙr 
වාD³ක වාDතාව හා XwR අ|මත කළ a� ය.  

(ෙසෞඛ) හා මානව Wභසාධනය, සමාජ ස`බලගැ/zම ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක 
සභාව `L/ 2017.07.04 =න සලකා බලන ලy.) 

*23. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මා,— 6 ජයවDධන�ර මහ ෙරෝහෙ� 

වාD³ක වාDතාව හා XwR (2013),— 1983 අංක 54 දරන 6 ජයවDධන�ර මහෙරෝහ� ම°ඩල 
පනෙS 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන lද� පනෙS 14(2)(C) වග/�ය යටෙS 
2016.07.21 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද, 2013.12.31 වැj =ෙන/ අවස/ c වDෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද `ගණකා�ප�වරයාෙ: jPÇණ ඇ�ළS 6 ජයවDධන�ර මහ ෙරෝහෙ� 
වාD³ක වාDතාව හා XwR අ|මත කළ a� ය.  

(ෙසෞඛ) හා මානව Wභසාධනය, සමාජ ස`බලගැ/zම ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක 
සභාව `L/ 2017.07.04 =න සලකා බලන ලy.) 
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*24. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ jෂප්ාදන සංසථ්ාෙr 

වාD³ක වාDතාව හා XwR (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කාD;ක U�ගත සංසථ්ා 
පනෙS 30(2) වග/�ය සහ 1971 අංක 38 දරන lද� පනෙS 14(3) වග/�ය යටෙS 
2016.08.11 වැj =න ඉ=dපS කරන ලද, 2013.12.31 වැj =ෙන/ අවස/ c වDෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද `ගණකා�ප�වරයාෙ: jPÇණ ඇ�ළS රාජ) ඖෂධ jෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙr වාD³ක වාDතාව හා XwR අ|මත කළ a� ය.  

(ෙසෞඛ) හා මානව Wභසාධනය, සමාජ ස`බලගැ/zම ��බඳ ආං�ක අÈෂණ කාරක 
සභාව `L/ 2017.07.04 =න සලකා බලන ලy.) 

*25. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද)  අමාත)�මා,— ජා�ක ඖෂධ jයාමන අ�කාdය 

පනත යටෙS jෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ jයාමන අ�කාdය පනෙS 118  
වග/�ය සමඟ Oය`ය a� 142  වග/�ය යටෙS ෛවද) උපකරණ ;ල jයම OPම 
සRබ/ධෙය/ ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)වරයා `L/ සාදන ලMව, 2017 
ෙපබරවාd 17 =නැ� අංක 2006/45 දරන අ� `ෙශේෂ ගැස« පතෙf පළ කර| ලැබ, 2017.05.23 
=න ඉ=dපS කරන ලද jෙයෝග අ|මත කළ a� ය. 

*26. 
ෙබෞ�ධ `හාර ෙ�වාලගR (සංෙශෝධන) පනS ෙක�Rපත — ෙදවැjවර Oයzම. 

(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 

*27. 
ෙථේරවාy ÊË ක�කාවS (<යාප=ං� OPෙR) පනS ෙක�Rපත — ෙදවැjවර 

Oයzම. 
(අමාත) ම°ඩලෙf අ|ම�ය ද/වා �ෙi.) 

*28. 

ආ°Yකම ව)වසථ්ාව යටෙS ෙයෝජනාව,— `වාදය  ක� තබන ලද පශන්ය                   
(2016 Äj 22),— “6 ලංකා පජාතා/sක සමාජවාy ජනරජෙf ආ°Yකම ව)වසථ්ාෙr 104ආ 
(5)(අ) ව)වසථ්ාෙr `�`ධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකො;ෂ/ සභාව `L/ 2016 ෙපබරවාd 25 
=නැ� අංක 1955/19 දරන අ� `ෙශේෂ ගැස« පතෙf පළ කර| ලැබ, 2016.05.06 =න ඉ=dපS 
කරන ලද, ජනමත`චාරණයකy ෙහෝ ඡ/ද `ම1මකට අදාළ කාල1මාව �ළ `දÌS හා lªත 
ජනමාධ) `L/ ��පැ=ය a� උපමාන ෙහවS මාDෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහaR ප�පS� අ|මත 
කළ a� ය.” ය|ෙව/ ෙයෝජනා කරන ල=/, පශන්ය සභාÊlඛ කරන ලy.  

29. 

6 ලංකා ෙසේවා �dස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනS ෙක�Rපත — 
ෙදවැjවර Oයzම.  

30. 

ළමා �න	Sථාපන ෙ/දය (සංසථ්ාගත OPෙR) පනS ෙක�Rපත — ෙදවැjවර 
Oයzම.  

31. 

6 ලංකා එසS Vස�්යාj සෙහෝදරSවය (සංසථ්ාගත OPෙR) පනS ෙක�Rපත — 
ෙදවැjවර Oයzම.  

32. 

6 ලංකා කා/තා සRෙRලනය (සංසථ්ාගත OPෙR) පනS ෙක�Rපත — ෙදවැjවර 
Oයzම.  
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33. 

ෙමොනරාගල =සs් කා/තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත OPෙR) පනS ෙක�Rපත — 
ෙදවැjවර Oයzම.  

34. 

ලසා<ය/ සමාජÍය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත OPෙR) පනS ෙක�Rපත — 
ෙදවැjවර Oයzම.  

35. 
ජාත)/තර කා/තා සහ ළමා අg§/ W¼eෙR සභාව (සංසථ්ාගත OPෙR) පනS 

ෙක�Rපත — ෙදවැjවර Oයzම.  

 
* සල+ෙණ� හC�වD ලබ�ෙ� ආGHෙ� කටI� ය. 

 

[1] 
“පනS ෙක�Rපත දැ/ ෙදවැj වර Oය`ය a�ය” ය|ෙව/ ෙයෝජනා කරන ල=/, 

පශන්ය සභාÊlඛ කරන ලy. 
 

 

 

2017 අෙගස්� මස 23 වැ� බදාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

112/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මාෙග/ 

ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) තÎSෙSගම ෙරෝහෙ� සායන ෙගොඩනැX�ල සාදා jම කර ෙරෝහලට භාර 
M/ =නය කවෙDද; 

 (ii)  එම ෙගොඩනැX�ල සඳහා `යදR කළ lදල ෙකොපමණද; 

ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනHද?  

(ආ) (i) උත ෙගොඩනැX�ල ඉ= කළ ෙකො/තාSක	ෙ: නම කවෙDද; 

 (ii) අදාළ ෙකො/තාSක	ට සRCDණ lදල ෙගවා �ෙiද; 

 (iii) එෙසේ නR, ෙගc lදල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙකො/තාSක	ෙ: lද� රඳවා ෙගන �ෙiද; 

 (v) එෙසේ නR, රඳවාෙගන ඇ� lදල ෙකොපමණද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

 (ඇ)     (i)  එම ෙගොඩනැX�ෙලH xS� ��රා ෙගොස ්ඇ� බවS; 

 (ii) ෙR jසා ෙරෝÏ/ෙ: හා ෙරෝහ� කාDය ම°ඩලෙf Ð`ත වලට තDජනය 
ඇ� බවS; 

 (iii) ෙR වනෙත එම ෙගොඩනැX�ල අ�Sවැ´යා කර ෙනොමැ� බවS; 

එ�මා ද/ෙනHද? 

(ඈ)  (i) ෙමම ෙගොඩනැX�ල ��සකර OPමට �යවර ග/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නR, එම =නය කවෙDද; 
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 (iii) එම ��සකර OPR කටa� LM කර| ලබන ෙකො/තාSක	ෙ: නම 
කවෙDද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

2. 
1176/’16 

ග	 උදය පභාS ගRම/�ල මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංවDධන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ)  (i) වDෂ 2010 Lට 2015 දවා c කාල පdÑෙÒදෙfy, 1මාසHත ලංකා ෙරෝහෙ� 
ෙකොටස ්H;ෙයu ෙලස ෙගෝඨාභය රාජපෂ මහතා කටa� කර �ෙiද;  

 (ii) එෙසේ නR, එම කාල පdÑෙÒදය �ළy 1මාසHත ලංකා ෙරෝහෙ� සභාප� 
ෙලස ඒ මහතා ලබාගS වැ�� සහ yමනා  කවෙDද; 

 (iii) වDෂ 2010 Lට 2015 දවා කාලය �ළ 1මාසHත ලංකා ෙරෝහල වාDතා කළ 
වාD³ක ලාභය එ එ වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

3. 
1199/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත qණෙසේකර මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) O<ෙනොÑ�ය =සs්කය �ළ 1983 වDෂය වන`ට �t, 

 (i) වාdමාDග සංඛ)ාව; 

 (ii)  uඩා වැr, අlw සහ ඇළ මාDග සංඛ)ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගො`xR පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i)  1983 Lට 2009 වDෂෙfy aදමය තSSවය jම වනෙත වාdමාDග, වැr, 
අlw සහ ඇළ මාDග ප�සංසක්රණය සඳහා ෙව/ කරන ලද lදල; 

 (ii)  aදමය තSSවය jම zෙම/ පW 2015 වDෂය දවා, සමසත් වාdමාDග, වැr, 
අlw සහ ඇළ මාDග ප�සංසක්රණයට රජය `L/ ෙව/ කරන ලද lදල; 

එ එ වDෂය අ|ව ෙකොපමණද ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

4. 
1414/’16 

ග	 බ/Mල qණවDධන මහතා,— සංවDධන උපාය මාDග හා ජාත)/තර ෙවළඳ 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 199 ට අ|ව, `ෙ�ශ ආෙයෝජනය/ සඳහා වන 
ඉ��RපS සRCDණ කර =න 50  �ළ වැඩ ඇරÓම සහ�ක කරන 
වැඩ��ෙවළ හ�/වා M/ බැ`/, 2016 වDෂෙfy එෙසේ =න 50  �ළ වැඩ 
ආරRභ කළ `ෙ�ශ ආෙයෝජන කවෙDද; 

 (ii) උත නැ�R පෙrශය ෙහේ�ෙව/ 2016 වDෂය �ළy රට �ළ ව)ාපාර ආරRභ 
කළ `ෙ�ශ සමාගR `L/ 6 ලංකාවට ¼ෙගන ආ `ෙ�ශ `jමය පමාණය 
ෙකොපමණද; 
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 (iii) `ෙ�+ය ආෙයෝජකෙයuට =න 50  �ළ 6 ලංකාව �ළ ව)ාපෘ�ය ආරRභ 
OPමට ඉඩ පසථ්ා ලබාyෙR Vයාව<ය හ�/වාyෙRy, සාෙ�ෂව ඇ�කළ 
ෙවනසක්R ලැgස�්ව ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?     

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

5. 
1595/’17 

ග	 අෙශෝක �ය/ත මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i)  �Sතලම =සs්කෙf දැනට VයාSමක වන පළාS පාලන ආයතන සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙf නR කවෙDද; 

 (iii) එම එ එ පළාS පාලන ආයතනය ම�/ ෙසේවා සපය| ලබන ජන 
සංඛ)ාව,  ; පමාණය සහ ගාම jලධාd වසR සංඛ)ාව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ජනතාවට වැ´ පහWකR සපයා yම සඳහා �Sතලම =සs්කය �ළ අÁ�/ 
සථ්ා�ත OPමට ෙයෝත පළාS පාලන ආයතන කවෙDද;  

 (v) එෙසේ ෙයෝජනා z ඇ� පළාS පාලන ආයතන ක´න;/ �H�zමට 
අමාත)ාංශය ග| ලබන �යවර කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

6. 
1614/’17 

ග	 ෙහේෂා/ `තානෙ: මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 6 ලංකා මහවැ< අ�කාdයට අයS ඉඩRවල වැ< කැUR කටa� සඳහා අවසර 
ලබාyෙR කමෙrදය කවෙDද; 

 (ii)  වලව කලාපය �ළ වැ< කැUR බලපතලා�/ෙ: නාම ෙ�ඛනය ඉ=dපS 
කර/ෙ/ද; 

 (iii) ෙමම කලාපය �ළ අනවසර වැ< කැUR `ශාල පමාණය LMවන බව 
��ග/ෙ/ද; 

 (iv)  එම තSSවය වැළැzම සඳහා ෙR වන`ට ෙගන ඇ� �යවර කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

7. 
1630/’17 

ග	 අS මා/න�ෙප	ම මහතා,— `M<බල හා �නDජනUය බලශ� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) �Dය බලෙය/ `M<ය උSපාදනය OPම ෙR වන`ට ෙලෝකෙf පව�න 
jෂප්ාදන `යදම අYම �නDජනUය බලශ� ¿ලාශය බව   ��ග/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නR, �Dය බලෙය/ `M<ය උSපාදනය OPම සඳහා 6 ලංකාෙr රජය 
`L/ ෙගන ඇ� �යවර කවෙDද; 
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 (iii) 2016.09.06 =න රජය `L/ =යS කරන ලද “�Dය බල සංගාමය” නමැ� 
වැඩසටහන ම�/ ෙR වන`ට ජා�ක `M< ප�ධ�යට එක� කර ඇ� `M<බල 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

8. 
1635/’17 

ග	 න</ බ°ඩාර ජයමහ මහතා,— `M<බල හා �නDජනUය බලශ� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 1මාසHත ලංකා ග� අÕ	 (��ග<ක) සමාගම (Lanka Coal Company (Pvt.) 
Ltd.) �H�වන ලද =නය කවෙDද; 

 (ii) එe සමාගෙR XwR වාD³කව `ගණනය කර �ෙiද; 

 (iii) එෙසේ නR, ඒ කවර ආයතනය `L/ද; 

 (iv) XwR `ගණනය කර ෙනොමැ� නR, එයට ෙහේ�ව කවෙDද;  

 (v) එම සමාගම  `L/ XwRකරණය ��බඳ jL ප;§/ පවSවාෙගන යන බව 
සහ�ක කළ හැOද;  

 (vi) එe සමාගම XwRකරණය ��බඳ jL ප;§/ පවSවාෙගන යාමට 
අෙපොෙහොසS z ඇSනR, ඊට වගOව a� jලධාd/ සRබ/ධෙය/ ග| 
ලබන �යවර කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

9. 
1641/’17 

ග	 ච;/ද ` ෙ²Ld මහතා,— කෘ³කDම අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) පWXය මාස OHපෙf Lට රෙ« පව�න දැ´ jයඟය ෙහේ�ෙව/ ෙගොz/ දැ´ 
¹ඩාවට ල c බව ��ග/ෙ/ද; 

 (ii) එම jයඟය jසා දැ´ හාjයට පS =සs්ක, පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාස 
සහ ෙගො`ජන ෙසේවා කලාප ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 (iii) එෙසේ ¹ඩාවට පS c ෙගොz/ ෙව|ෙව/ කෘ³කාD;ක හා ෙගො`ජන  රෂණ 
ම°ඩලය `L/ යR ව/= ෙගzම LM කර �ෙiද; 

 (iv) එෙසේ නR, එම ෙගොz/ෙ: නR හා <�නය/ කවෙDද; 

 (v) jයඟය jසා ¹ඩාවට පS c ෙගොz/ සඳහා ව/= ලබාyම කෘ³කාD;ක හා 
ෙගො`ජන රෂණ ම°ඩලය හරහා VයාSමක OPමට �යවර ග/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

10. 
1695/’17 

ග	 ෙමොෙහොම· නව` මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2013 වDෂෙfy �Sතලම =සs්කෙf, ක���ය පාෙ�+ය සභාව 
ෙනොෙරොÑෙචෝෙලg ගRමානය �ළ ළමා උද)ානය �H�zමට අ|ම�ය 
ලබා y �ෙiද;  
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 (ii) එෙසේ නR, එබ� ළමා උද)ානය �H�වා �ෙiද;  

ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනHද? 

(ආ) (i) එම කාDයය සඳහා ෙකොපමණ lදල ලැÜ �ෙiද;   
(ii) එම lද� ලැÜ ඇSෙS කා ෙවතද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

11. 
1712/’17 

ග	 වාWෙ�ව නානායකාර මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 වDෂෙf ෙR දවා O/jයා ෙරෝහලට ඇ�ළS කරන ලද ෙඩංq 
ෙරෝÏ/ සංඛ)ාව කවෙDද; 

 (ii) ප�කාර ලබ;/ L�යy ඒ අතd/ e ෙදෙනu ;යXෙfද; 
 (iii) ෙඩංq වසංගතය ෙහේ�ෙව/ O/jයා ෙරෝහෙ� ෛවද)ව	/, 

කාDයම°ඩලය, ඇඳ/ සහ ඉඩකඩ ��බඳ බරපතල Hඟය ඇ�z �ෙiද; 

 (iv) ෙමම තSSවය `ස»ම සඳහා ග| ලබන �යවර කවෙDද; 
 (v) O/jයා ෙරෝහෙ� පව�න ෛවද)ව	/ෙ: Hඟය ෙහේ�ෙව/ ෙරෝÏ/ 

suණාමලය ෙරෝහලට මා	OPම LMz �ෙiද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

12. 
1732/’17 

ග	 ෙසfg· අE සා¸D ම�ලානා මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) උ�	 හා නැෙගනHර පළාS �ළ �H� එ එ අධ)ාපන කලාපයට අයS 
lස<්R පාස� සංඛ)ාව කවෙDද; 

 (ii)  ඉසල්ාR, ඉසල්ාR අධ)යනය සහ අරාx ඉගැ/zR කටa� අÈෂණය LM 
කරන සහකාර අධ)ාපන අධ)ෂව	/ෙ: (ඉසල්ාR) නR කවෙDද; 

 (iii) සහකාර අධ)ාපන අධ)ෂව	/ (ඉසල්ාR) ෙනොමැ� අධ)ාපන කලාපවල 
නR කවෙDද; 

 (iv)  ෙමම කලාපවල ඉහත e `ෂයය/ ඉගැ/zම අÈෂණය OPෙR කාDයය 
පවර| ලැබ ඇ� අÈෂකව	/ ක�	/ද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) 6 ලංකා අධ)ාපන පdපාලන ෙසේවය (`ෙශේෂ කා°ඩය - ඉසල්ාR) සඳහා 
�ර�පාY ෙදක පමණ ගැස« jෙrදනය �ළ පළ කරන ලද බවS; 

 (ii)  ̀ ෂයමාලාව �ළ ආග;ක අධ)ාපනය අjවාDය බවS; 

 (iii) ඉසල්ාR ඉගැ/zR කටa� අÈෂණය ෙනොOPම, lස<්R �ෂ)ය/ෙ: 
ආග;ක අධ)ාපනය ෙකෙරH අHතකර බලපෑම ඇ� කරන බවS;  

එ�මා ද/ෙනHද? 

(ඇ) (i) 6 ලංකා අධ)ාපන පdපාලන ෙසේවෙයH (`ෙශේෂ කා°ඩය - ඉසල්ාR) ෙසේවක 
ගණන වැ´ OPමට �යවර ග| ලබ/ෙ/ද; 

 (ii)  ෙනොඑෙසේ නR, වැඩබලන පදනම මත සහකාර අධ)ාපන අධ)ෂව	/ 
(ඉසල්ාR) පS OPමට �යවර ග| ලබ/ෙ/ද; 
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 (iii) එෙසේ නR, එය LM කර| ලබන =නය කවෙDද;  

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

13. 
1775/’17 

ග	 ජය/ත සමරzර මහතා,— ස්වෙ�ශ කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2017.03.31 =නට 6 ලංකාෙr ගාම jලධාd ෙකො«ඨාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ)ාව, එ එ පළාත, =සs්කය හා පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය 
අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද;  

 (iii) 2017.03.31 =නට රාජකාdෙf ja� ගාම jලධාd/ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv)  එම සංඛ)ාව, එ එ පළාත, =සs්කය හා පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය 
අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) 2017.03.31 =නට �ර�පාY z ඇ� ගාම jලධාd තන�	 සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ)ාව, එ එ පළාත, =සs්කය හා පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය 
සහ ගාම jලධාd ෙකො«ඨාසය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iii) එම �ර�පාY �රzම සඳහා ගාම jලධාd/ බඳවාගැUමට තරඟ `භාගය 
පවSවා �ෙiද; 

 (iv)  එෙසේ නR, `භාගය පැවැSc වDෂය සහ ඒ සඳහා ෙපU L� අයMRක	ව/  
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v)  ̀ භාගෙය/ වැ´ම ලuw ලබාගS අයMRක	ව/ට සRlඛ පPෂණය 
පවSවා �ෙiද; 

 (vi) එෙසේ නR, එම සRlඛ පPෂණයට සහභාÏ c  අයMRක	ව/ සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (vii) ගාම jලධාd තන�	 සඳහා WMWකR ලබා ඇ� අයMRක	ව/ සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (viii) ඔ�/ෙ: නR සහ <�නය/ කවෙDද; 

 ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

14. 
1200/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත qණෙසේකර මහතා,— වාdමාDග හා ජලසRපS කළමනාකරණ 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) ම/නාරම =සs්කය �ළ 1983 වDෂය වන`ට �t, 

 (i) වාdමාDග සංඛ)ාව; 

 (ii)  uඩා වැr, අlw සහ ඇළ මාDග සංඛ)ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගො`xR පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i)  1983 Lට 2009 වDෂෙfy aදමය තSSවය jමවන ෙත වාdමාDග, වැr, 
අlw සහ ඇළ මාDග ප�සංසක්රණය සඳහා ෙව/ කරන ලද lදල; 
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 (ii)  aදමය තSSවය jම zෙම/ පW 2015 වDෂය දවා, සමසත් වාdමාDග, වැr, 
අlw සහ ඇළ මාDග ප�සංසක්රණයට රජය `L/ ෙව/ කරන ලද lදල; 

එ එ වDෂය අ|ව ෙකොපමණද ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

15. 
1415/’16 

ග	 බ/Mල qණවDධන මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 199ට අ|ව, `ෙ�+ය සමාගR ලැgස�්ගත 
ෙකොටසව්ල ආෙයෝජනෙය/ ලැෙබන ලාභාංශ යනා=ය ආදායR බ�ෙද/ 
jදහස ්කළ බැ`/, 2016 වDෂෙfy 6 ලංකාෙr ෙකොටස ් ෙවළඳෙපොෙළH 
ලැgස�්ගත සමාගRවල `ෙ�ශ ආෙයෝජන පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) වDෂ 2009 aදගැ�R අවස/ zෙම/ පW 6 ලංකාෙr ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළH 
ඇ� c උපන§/ ��බඳ (සRමත දDශකය/ට අ|ව) වාDතාව ඉ=dපS 
කර/ෙ/ද; 

 (iii) 2015 සහ 2016 වDෂවල `ෙ��කය/ 6 ලංකාෙr ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළ/ 
ඉවS කරගS ආෙයෝජන පමාණය/ කවෙDද; 

 (iv) 6 ලංකාෙr ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළH �නDÐවනය සඳහා ෙයෝත ෙවනසක්R 
සහ රාජ) ¿ල) සහ බM සා|බලය/ කවෙDද; 

 (v) 2016 අයවැෙය/ ෙයෝත පා:ධන ලාභ බ�ද අනාගතෙfy ෙකොටස ්
�වමා	වටද හ�/වාyෙR අදහස �ෙiද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
 

 

2017 අෙගස්� මස 24 වැ� Lහස්පM�දා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

115/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� සහ ආDÝක 

කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ¡ගlව කල� ෙමෝය ආÞතව �H� වන සංරෂණ ෙදපාDතෙR/�ව යටෙS 
පාලනය වන කෙඩොලාන  ; පෙ�ශෙය/ අකර අටක පෙ�ශයක jවාස 
ව)ාපෘ�ය ඇ�Á සංවDධන කටa� සඳහා ෙයොදා ගැUමට සැලWR කර ඇ� 
බවS; 

 (ii) ෙමම ව)ාපෘ�යට පdසරෙry/ `ෙරෝධය පළකර �ෙබන බවS; 

එ�මා ද/ෙනHද? 

(ආ) (i) එම සැලWමට අ|ව උත  ; භාගෙf ෙයෝත ඉ=OPR කවෙDද; 

 (ii) ඉහත කෙඩොලාන xෙමH ඉ=OPR LM OPමට වන සංරෂණ 
ෙදපාDතෙR/�ෙව/ අවසර ෙගන �ෙiද; 

 (iii) එෙසේ නR, ඉ=OPR කටa� අරඹන =නය කවෙDද;  

 (iv) ඉ=OPR කටa� සඳහා අවසර ලබාyමට අදාළ <යOය`< ඉ=dපS 
කර/ෙ/ද; 
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 (v) ෙනොඑෙසේ නR, ෙමම ව)ාපෘ�ය VයාSමක OPම LM කරන Uත)ා|ßල 
කමෙrදය uමද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

2. 
1173/’16 

ග	 එR. එÑ. එR. ස�මා/ මහතා,— ඉඩR සහ පාD<ෙR/� ප�සංස්කරණ 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ)  (i) මඩකල�ව =සs්කෙf, කාSත/u´ පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය �ළ 
�H� රාජ) ආයතන ස� ඉඩR පමාණය කවෙDද; 

 (ii) එම පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසෙf ප=ං�ක	ව/ `L/ රජෙf ඉඩR පදාන/
බලපත මත ලබා ගැUම සඳහා අයMR කර �ෙiද; 

 (iii) එෙසේ නR, එම අයMRපS පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අයMRක	ව/ට ෙR දවා පදාන/බලපත මත ලබාy ඇ� ඉඩR පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

3. 
1177/’16 

ග	 උදය පභාS ගRම/�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ�+ය qව/ ගම/ ��බඳ රජෙf jශ�්ත ප�පS�ය �ෙiද; 

 (ii) 6 ලංකා qව/ හlදාෙr ෙහ<ෙකො�ටD යානා ෙනො;ෙ� භා`තා OPමට 
H;කR ඇ� රජෙf තන�	 දර/න/ ක�	/ද; 

 (iii) 6 ලංකා qව/ හlදාෙr ෙහ<ෙකො�ටD යානා ෙනො;ෙ� භා`තා OPමට 
H;කR ඇ� රජෙf ආයතන කවෙDද; 

 (iv) රජෙf lද</ ෙ�+ය qව/ ගම/ යා හැO තන�	 දර/න/ ක�	/ද; 

 (v) 2015.01.09 =න Lට 2016.10.31 =න දවා කාලය �ළy රජෙf lද</, රාජ) 
සංසථ්ා ෙහෝ ව)වසථ්ා�ත ම°ඩලවල lද</, රාජ) සමාගRවල lද</ ෙහෝ 
ෙ�+ය qව/ ගම/ ෙයMw රජෙf අමාත)වරය/, ම/àවරය/ සහ 
jලධාd/ෙ: නR, ඔ�/ ෙ�+ය qව/ ගම/වල ෙයMw අවසථ්ා, එෙසේ 
qවj/ ගම/ OPමට ෙහේ� සහ එම ගම/වල �dවැය ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

4. 
1201/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත qණෙසේකර මහතා,— වාdමාDග හා ජලසRපS කළමනාකරණ 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) suණාමලය =සs්කය �ළ 1983 වDෂය වන`ට �t, 

 (i) වාdමාDග සංඛ)ාව; 

 (ii)  uඩා වැr, අlw සහ ඇළ මාDග සංඛ)ාව; 



( 20 ) 

 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගො`xR පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i)  1983 Lට 2009 වDෂෙfy aදමය තSSවය jමවන ෙත වාdමාDග, වැr, 
අlw සහ ඇළ මාDග ප�සංසක්රණය සඳහා ෙව/ කරන ලද lදල; 

 (ii)  aදමය තSSවය jම zෙම/ පW 2015 වDෂය දවා, සමසත් වාdමාDග, වැr, 
අlw සහ ඇළ මාDග ප�සංසක්රණයට රජය `L/ ෙව/ කරන ලද lදල; 

එ එ වDෂය අ|ව ෙකොපමණද ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

5. 
1416/’16 

ග	 බ/Mල qණවDධන මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa�  අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයH අංක 199 වැj ෙයෝජනාවට අ|ව, `jමය පාලන පනත 
අෙහෝL OPමට ෙයෝජනා OPෙR අරlw කවෙDද; 

 (ii) උත අරlw ඉ�කර ගැUමට අදාළ වන අad/ හ�/වාyමට අෙ�³ත 
`jමය කළමනාකරණ පනෙතH අඩංqවන පධාන ෙවනසක්R කවෙDද; 

 (iii) `jමය කළමනාකරණ පනත ම�/ 6 ලංකාෙr ෙග�R �ලාෙවH පා:ධන 
Xwම `වෘත OPමට අදහස ්කර/ෙ/ද;  

 (iv) සාD කලාපය ඇ�Á දuw ආLයා�ක රටවල ෙග�R �ලාෙවH පා:ධන 
Xwම `වෘත කර ඇ� රටව� කවෙDද; එම රටව�වල ඇ� c `ෙ�ශ ¿ල) 
පවාහ පවනතා කවෙDද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

6. 
1539/’17 

ග	 ච;/ද ` ෙ²Ld මහතා,— Âඩා අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) වSම/ යහපාලන ආ°Yව බලයට පSzෙම/ අන�	ව, ෙR දවා බM�ල 
=සs්කය �ළ සංවDධනය කර| ලැt Âඩා �� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම Âඩා ��වල නR කවෙDද; 

 (iii) එම එ එ Âඩා ��ය සංවDධනය OPම සඳහා වැය කළ lදල ෙව/ ෙව/ 
වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iv) අදාළ Âඩා �� සංවDධනය OPම සඳහා ෙකො/තාS ලබාගS ��ගලය/ෙ: 
නR, <�නය/ හා ඔ�නට අමාත)ාංශය `L/ ෙගවන ලද lදල ෙව/ ෙව/ 
වශෙය/ කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

7. 
1615/’17 

ග	 ෙහේෂා/ `තානෙ: මහතා,— `M<බල හා �නDජනUය බලශ� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) රSන�ර =සs්කෙf, ඇá<��ය පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය �ළ දැ` 
ෙත� ආÞතව `M< බලය jපදzෙR බලාගාරය ඇ� බවS; 
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 (ii) ෙමම බලාගාරෙය/ දැ´ පාdසdක හාjය LMවන බවS; 

 (iii)  ෙමම බලාගාරය සඳහා පාdසdක බලපත ලබාyම jL පd= LM ෙනොවන බවS; 

එ�මා ��ග/ෙනHද? 

(ආ) (i)  ෙමම බලාගාරය අයS සමාගම කවෙDද; 

 (ii) ෙමම සමාගම සමඟ X`WRගත කාල1මාව කවෙDද;  

 (iii) ෙමම පාdසdක හාjය අවම කර පෙ�ශෙf ජන Ð`තයට සහනය සැල1ම 
සඳහා වැඩ��ෙවළ �ෙiද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

8. 
1632/’17 

ග	 අS මා/න�ෙප	ම මහතා,— `M<බල හා �නDජනUය බලශ� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) `M<ය ��බඳ ඉ��R පාDශz්ය කළමනාකරණය (Demand Side Manage-
ment) ��බඳව `ෙශේෂ අවධානය ෙයොl කළ a� බව ��ග/ෙ/ද; 

 (ii) `M<ය ��බඳ ඉ��R පාDශz්ය කළමනාකරණය ��බඳව `M<බල හා 
�නDජනUය බලශ� අමාත)ාංශය `L/ VයාSමක කර| ලබන 
වැඩසටහන කවෙDද; 

 (iii) එe වැඩසටහන ෙමෙත ලබා ඇ� පග�ය කවෙDද; 
 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

9. 
1636/’17 

ග	 න</ බ°ඩාර ජයමහ මහතා,— `M<බල හා �නDජනUය බලශ� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 1මාසHත ලංකා ග� අÕ	 (��ග<ක) සමාගම (Lanka Coal Company (Pvt.) 
Ltd.) �H�zෙR අරlණ කවෙDද; 

 (ii) එම සමාගෙR ෙR වන`ට ෙසේවය කරන ෙසේවකය/ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 
 (iii) එම සමාගෙR සභාප�වරයා සහ අධ)ෂ ම°ඩලය ක�	/ද; 
 (iv) 2016 Ä< මාසයට අදාළව, එම සමාගෙR සභාප�වරයා, අධ)ෂ ම°ඩලය 

සහ ෙසේවකය/ `L/ ලබාෙගන ඇ� වැ�� සහ Lය� yමනා කවෙDද;  
 (v) එe සමාගම �H�zෙම/ අෙ�ෂා කළ අරlw ඉ� z �ෙiද;  
 (vi) ග� අÕ	 ;ලy ගැUම වැj බරපතල ව)ාපාdක කටaSත LM OPමට එe 

සමාගමට හැOයාව �ෙiද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

10. 
1668/’17 

ග	 අෙශෝක �ය/ත මහතා,— �රසර සංවDධන හා වනÐ` අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 වDෂෙf Lට ෙR දවා වයඹ පළාෙS, �Sතලම =සs්කෙf වන අ< 
ගRවැyම ෙහේ�ෙව/ ;යXය ��ගලය/ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ ;යXය ��ගලය/ෙ: නR කවෙDද: 
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 (iii) �Sතලම =සs්කෙf වන අ< තDජනයට l�ණ පා L�න පාෙ�+ය  ෙ�කR 
ෙකො«ඨාස හා ගාම jලධාd වසR කවෙDද; 

 (iv) ෙමම ගැට�වට l�ණ yම ෙහේ�ෙව/ Ð`ත, jවාස හා වගා හාjc 
��ගලය/ට අමාත)ාංශය හරහා සහන ලබා ෙද/ෙ/ද; 

 (v) එෙසේ නR, එම සහන කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

11. 
1683/’17 

ග	 ෙ². එR. ආන/ද uමාරLd මහතා,— බ/ධනාගාර ප�සංසක්රණ, �න	Sථාපන, 
නැවත ප=ං� OPම හා H/M ආග;ක කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 1987 වDෂෙfy මඩකල�ව =සs්කෙf, lන/u´Ñ� ගාමෙසේවා වසෙR 
එරා�D, �/නuඩා Èවර ගRමානෙf ප=ං�ව L� ඩi<r. හැdස/ පනා/M 
මහතා ඇ�Á ගRවා1/ට ෙකො� තසත්වාy/ `L/ අමා|³ක පහාරය 
එ�ලකර Ð`ත ගණනාව `නාශ කළ බවS; 

 (ii) එම LMzෙම/ ඒ මහතාෙ: ව)ාපාdක සථ්ානය, යානවාහන සහ ඔ� ස� 
Lය�ල අH;c බවS; 

 (iii) තැනැSත/, ෙ�පල සහ කDමා/ත �න	Sථාපන OPෙR අ�කාdය ම�/ 
1996.03.14 =නැ� <�ෙය/ අදාළ ක	ණ සනාථ කර ඇතS, ෙමෙත ඔ� 
ඇ�Á එම ප�ෙ� අයට LMc හාjය ��බඳව කවර ෙහෝ සහනය සැල1 
ෙනොමැ� බවS; 

 එ�මා ද/ෙනHද? 

(ආ) (i) ෙමොනරාගල =සs්කෙf, වැ�ලවාය, ව	ණගම නමැ� ගRමානෙf දැනට 
ප=ං�ව L�න හැdස/ පනා/M මහතාට LMc හාjය ෙව|ෙව/ ව/= lදල 
ෙගzමට කටa� කර/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නR, ව/= lදල ෙගව| ලබන =නය කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

12. 

1689/’17 
ග	 ඩ:ලස් ෙ�වාන/ද මහතා,— ක�රට නව ගRමාන, ය�තල පහWකR හා පජා 

සංවDධන  අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 වDෂෙfy ම�ගම, ෙවෝග/ වSෙS, පහළ ෙකොටෙසේ LMc නායයෑෙම/ 
පWව ප�� 14 දැ´ අවදානR තSSවය මත තවමS එH ප=ං�ව L�න 
බවS; 

 (ii) එම සථ්ානෙය/ එම ජනතාවෙ: වාසසථ්ාන ඉවS කළ a�යැg 2014 çj 
මාසෙf  ජා�ක ෙගොඩනැX< පDෙfෂණ සං`ධානය `L/ ව� 
කළමණාකාdSවයට උපෙදස ්y ඇ� බවS; 

 (iii) `ක�ප සථ්ාන ෙව/OPම ��බඳව ව� කළමනාකාdSවය හා ෙමම ජනතාව 
අතර ඇ� z �ෙබන ගැ�ම ෙහේ�ෙව/ `ක�ප ඉඩR ලබාyම පමාද z ඇ� 
බවS; 
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 (iv) ෙR හා සමානව නායයෑෙR අවදානම පව�න අගලවSත,     ෙඩ�OS 
වSෙS, ඉ���වSත ෙකොටස �ළS ප�� 21 පWXය වDෂ  2 ක පමණ 
කාලයක Lට ÐවSවන බවS; 

 එ�මා ද/ෙනHද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ/ කළ පd= ¹ඩාවට පSz, Ð`ත අවදානමකට l�ණy L�න 
ජනතාව සඳහා යR jවාස ෙයෝජනා කමය ආරRභ OPමට �යවර ග/ෙ/ද;  

 (ii) එෙසේ නR,  එH වDතමාන පග�ය කවෙDද;  

  ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

13. 
1693/’17 

ග	  �. රංS ද ෙසොgසා මහතා,— `ෙ�ශ කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) සංවDධන ෙලොත¼g ම°ඩලෙf සභාප�වරයා ඇ�Á අධ)ෂ ම°ඩලෙf 
lÁ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  සභාප�වරයාෙ: සහ අධ)ෂ ම°ඩලෙf මාLක වැ�� හා yමනා ෙව/ 
ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 (iii) සංවDධන ෙලොත¼g ම°ඩලෙf සභාප�වරයාෙ: නම uමද; 

 (iv)  ඉහත තන�ර දැPමට ඔ� ස�රා ඇ� අධ)ාපන WMWකR කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

14. 
1694/’17 

ග	 ඉRරා/ මහèෆ ් මහතා,— කDමා/ත හා වා�ජ කටa� අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ��l ෙ· ලංකා ඛjජ වැ< සමාගෙR අ|මත කාDය ම°ඩලය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමාගෙR වDතමාන ෙසේවක සංඛ)ාව ෙකොපමණද;  
 (iii) පWXය වසෙDy ෙමම සමාගම ලැt ලාභය ෙකොපමණද;  
 (iv) එe සමාගම යටෙS VයාSමක අංශ කවෙDද;  
 (v) එ එ අංශෙf ෙසේවය කර| ලබන ෙසේවක සංඛ)ාව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 

ෙකොපමණද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) සමාගමට අ��/ බඳවාෙගන ඇ� ෙසේවකය/ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔ�/ බඳවා ගැUම සඳහා අ|ගමනය කළ බඳවාගැUෙR කමෙrදය කවෙDද; 

ය/නS  එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

15. 
1696/’17 

ග	 xම� රSනායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) මහ|වර =සs්කෙf, උලපෙ/ පෙ�ශෙf �H� ෙරෝහණ `ෙ²zර මහතා 
භා`තා කළ ඉඩම හා jවස ෙR වන`ට රජය `L/ යR කටaSත සඳහා 
ෙයොදා ග/ෙ/ද; 
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 (ii) එෙසේ නR, එම ඉඩම හා jවස රජෙf කටaSතකට පවරා ෙගන ඇSෙS 
ඔ�ෙ: ප�ලට ෙහෝ ෙවනS ආයතනයකට ව/= lදල ෙගzමO/ පWවද; 

 (iii) එෙසේ නR, ෙගc ව/= lදල හා =නය කවෙDද; 
 (iv) ෙනොඑෙසේ නR, එම ඉඩම හා jවස රජය `L/ පවරාගS පදනම හා ෙR 

වන`ට ê� `Àන පදනම කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
 

 

2017 අෙගස්� මස 25 වැ� )+රාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

116/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමාDග අමාත)�මාෙග/ 

ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) බාHර LW/ සඳහා පථම උපා� පාඨමාලා පවSවන 6 ලංකාෙr රාජ) `ශව් 
`ද)ාල කවෙDද; 

 (ii) එම `ශව්`ද)ාල පවSවන එවැj පාඨමාලා එ එ `ශව්`ද)ාලය අ|ව 
ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 (iii) දැනට <යාප=ං� LW/ පමාණය එ එ `ශව්`ද)ාලය අ|ව ෙව/ ෙව/ 
වශෙය/ ෙකොපමණද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) ඉහත `ශව්`ද)ාලවල බාHර උපා� හැදෑPම සඳහා අවස/ වරට LW/ 
<යාප=ං� කළ =නය එ එ `ශව්`ද)ාලය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
කවෙDද; 

 (ii) LW/ <යාප=ං� OPම කමවS කාල පා/තරය අ|ව LM ෙනොOPමට ෙහේ� 
කවෙDද; 

 (iii) පථම බාHර උපා�ය සඳහා LW/ <යාප=ං�ය 1මා OPමට කටa� කර 
�ෙiද; 

  ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

2. 
1202/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත qණෙසේකර මහතා,— වාdමාDග හා ජලසRපS කළමනාකරණ 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) ව�jයාව =සs්කය �ළ 1983 වDෂය වන`ට �t, 

 (i) වාdමාDග සංඛ)ාව; 

 (ii) uඩා වැr, අlw සහ ඇළ මාDග සංඛ)ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගො`xR පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) 1983 Lට 2009 වDෂෙfy aදමය තSSවය jමවන ෙත වාdමාDග, වැr, 
අlw සහ ඇළ මාDග ප�සංසක්රණය සඳහා ෙව/ කරන ලද lදල; 
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 (ii) aදමය තSSවය jම zෙම/ පW 2015 වDෂය දවා, සමසත් වාdමාDග, වැr, 
අlw සහ ඇළ මාDග ප�සංසක්රණයට රජය `L/ ෙව/ කරන ලද lදල; 

එ එ වDෂය අ|ව  ෙකොපමණද ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

3. 
1418/’16 

ග	 බ/Mල qණවDධන මහතා,— සංවDධන උපාය මාDග හා ජාත)/තර ෙවළඳ 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 198 H දැෙවන පd= 2015 සහ 2016 වDෂ �ළ=,   

 (i) ෙත� �dපහMව;  

 (ii)  �නDජනUය බලශ�ය; 

 (iii) ඒකාබ�ධ ෙමෝටD රථ jෂප්ාදනය; 

 (iv) කලාපය සඳහා වාෙ/ පාලR jෂප්ාදනය; 

 (v) ෙපොෙහොර, ¶ප� WපD ෙෆොසේ�« jෂප්ාදනය; 

 (vi) ච/ªකා තාෂණය; 

 (vii) qව/ යානා අÁSවැ´යාව සහ එයට සහායක Vයාව/; 

 (viii) ඒකාබ�ධ 1j jෂප්ාදනය; 

යන ෙෂේත ෙව|ෙව/ 6 ලංකාවට ලැ�w `ෙ�ශ ආෙයෝජන කවෙDද ය/න එ�මා 
ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ආ) (i) 2015.01.01 =නට 6 ලංකා රජෙf W¼uRපSවල `ෙ�+ය ආෙයෝජන 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2017.01.01 =නට රජෙf W¼uRපSවල `ෙ�ශ ආෙයෝජන පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ëÑ ෙD�ං සහ ෙමෝ� ආයතන `L/ 2014, 2015, 2016 යන වDෂය/Hy 6 
ලංකාවට ලබා M/ ජාත)/තර ණය ෙශේ�ගත OPR කවෙDද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

4. 
1511/’17 

ග	 උදය පභාS ගRම/�ල මහතා,— U�ය හා සාමය සහ ද³ණ සංවDධන 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 වDෂය �ළ වාDතා c dය අන�	 සංඛ)ාව සහ dය අන�	 ෙහේ�ෙව/ 
LM c මරණ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) වDෂ 2014 සහ 2015 ට සාෙ�ෂව, 2016 වDෂය �ළy LM c dය අන�	 
සංඛ)ාව සහ dය අන�	 ෙහේ�ෙව/ LM c මරණ සංඛ)ාව ෙකොපමණ 
සංඛ)ාවO/ ඉහළ ෙගොස ්�ෙiද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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5. 
1540/’17 

ග	 ච;/ද ` ෙ²Ld මහතා,— නගර සැලWR හා ජල සRපාදන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) උමා ඔය සංවDධන ව)ාපෘ�ය ෙහේ�ෙව/ ජල ¿ලාශ L» යෑෙම/ උඩෙ�	ව, 
අරාවSත, මu� ඇ�ල සහ එෙගොඩගම ඇ�Á බM�ල =සs්කෙf ජනතාව 
`ශාල ¹ඩාවකට ල z ඇ� බව ද/ෙ/ද; 

 (ii) එම ජනතාවට පාUය හා ෙවනS ජල පහWකR ලබාyමට අමාත)ාංශය ෙගන 
ඇ� �යවර කවෙDද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

6. 
1620/’17 

ග	 ෙහේෂා/ `තානෙ: මහතා,— ��ධශාසන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ඇá<��ය නගරය �ළ ව)ාපාdක සථ්ාන H; ව)ාපාdකය/ට තම ව)ාපාdක 
සථ්ාන සඳහා ෙබෞ�ධ කටa� ෙදපාDතෙR/�වට බM ෙගzමට LMz ඇ� බව 
ද/ෙ/ද; 

 (ii)  ෙR සඳහා බM අය කර| ලබ/ෙ/ අදාළ ඉඩR ෙකොටසටද; ෙනොඑෙසේ නR, 
ව)ාපාdකය/ තම `යද;/ jමකළ ෙගොඩනැX<වලටද ය/න සඳහ/ 
කර/ෙ/ද; 

 (iii) ෙමම බM අය OPමට අදාළව, ෙබෞ�ධ කටa� ෙකොමසාdසව්රයා jDෙ�ශ කර 
ඇ� ෙ�ඛන ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

 (iv) ෙමම ව)ාපාdක සථ්ානය ෙවනS ��ගලෙයuට `OhෙRy ලැෙබන 
lද</ 25% අදාළ `හාරසථ්ානය ෙවත ෙග`ය a� බවට ෙබෞ�ධ කටa� 
ෙකොමසාdසව්රයාෙ: jයමය �ෙiද; 

 (v) එෙසේ නR, තම ෙපෞ�ග<ක lද</ jමකළ `ශාල ෙගොඩනැ�< සමඟ තම 
ව)ාපාර සථ්ාන `OhෙRy ඔ�/ට `ශාල අසාධාරණය LMවන බව 
��ග/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

7. 
1637/’17 

ග	 න</ බ°ඩාර ජයමහ මහතා,— `M<බල හා �නDජනUය බලශ� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය =සs්කෙf, �නP/ පෙ�ශෙf �නDජනUය බලශ� උද)ානය 
ඉ=OPමට �යවර ෙගන �ෙiද; 

 (ii) එම �නDජනUය බලශ� උද)ානෙය/ jෂප්ාදනය OPමට අෙ�³ත �Dය 
බලශ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම බලශ� උද)ානය �ළ jපදzමට අෙ�ෂා කරන Wළං බලශ� 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ව)ාපෘ�ෙf පග�ය කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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8. 
1669/’17 

ග	 අෙශෝක �ය/ත මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාS සභාව යටෙS �Sතලම =සs්කය �ළ VයාSමක වන පළාS 
පාලන ආයතන `L/ අපදව) සහ කැ�කසල බැහැර කරන සථ්ාන කවෙDද; 

 (ii) ඝන අපදව) කළමනාකරණය සඳහා ව)ාපෘ�ය ෙමම පළාS පාලන 
ආයතන සඳහා හ�/වා y �ෙiද; 

 (iii) එෙසේ නR, 2010 වDෂෙf Lට ෙR දවා එම ව)ාපෘ�ය සඳහා එ එ පළාS 
පාලන ආයතනයකට ලබා y ඇ� පහWකR හා lද� පමාණය ෙව/ ෙව/ 
වශෙය/ කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

9. 
1684/’17 

ග	 එR. එÑ. එR. ස�මා/ මහතා,— සව්ෙ�ශ කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) අRපාර =සs්කෙf, ෙපො�`� පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය �H�වන ලද 
=නය කවෙDද; 

 (ii) ඒ සRබ/ධෙය/ juS කරන ලද ගැස« පතෙf �ටපත සභාගත 
කර/ෙ/ද; 

 (iii) එම පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය ම�/ ආවරණය වන සRCDණ  ; 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එH ගාම jලධාd වසR සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම jලධාd වසRවල  අංකය/ හා නාමය/ කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) එම පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය �H�zෙRy,  jල  වශෙය/ 1මා jDණය 
OPම LMz �ෙiද; 

 (ii) එෙසේ නR, ඒ ��බඳව `සත්ර කවෙDද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) (i) එe පාෙ�+ය ෙ�කR කාDයාලයට අයS ගාම jලධාd වසR අතd/ OLයR 
වසමක/වසRවල පdපාලන කටa� ෙහෝ ෙමෙහයzR ෙවනS පාෙ�+ය 
ෙ�කR කාDයාල ම�/ LM කර| ලබ/ෙ/ද; 

  (ii) එෙසේ නR, එම ගාම jලධාd වසRවල නR, අංකය/ ඇ�Á `ස්තර ඉ=dපS 
කර/ෙ/ද;  

ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනHද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද?  

10. 
1690/’17 

ග	 ඩ:ලස් ෙ�වාන/ද මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2000.05.05 =නැ� අංක 1130/22 දරන ගැස« jෙrදනය ම�/ එසS 
ජා§/ෙ: සං`ධානෙf, ෙකො/ෙ�L සHතව නක�ස ් ක� වැ�ය සඳහා 
ෙලෝක උ	ම තSSවය ලැ�w බවS; 
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 (ii) ඉහත ෙකො/ෙ�Lවල පධාන ෙකො/ෙ�Lය පකාරව, නක�ස ් ක�වැ�යට 
ඉතා ආස/නව �H� ;jෙ�, ප/`ල, පාතMRබර, ල:ගල, `�ගlව, 
රSෙතොට, උuෙවල හා මාතෙ� යන පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාස 8ට අයS 
අකර 2000ක `ශාලSවෙය/ aS  ; පමාණය උත ක�වැ�ය සමඟ 
ඒකාබ�ධ කර ෙනොමැ� බවS; 

 (iii) එබැ`/, නක�ස ් ක�වැ�ය ෙලෝක උ	ම තSSවෙය/ ඉවSOPෙR 
අවදානමකට ලව ඇ� බවS;  

එ�මා ද/ෙනHද? 

(ආ) (i) නක�ස ්ක�වැ�ය ෙලෝක උ	ම තSSවෙය/ ඉවSOPම වළවා ගැUම 
සඳහා ඉහත සඳහ/ අකර 2000ක  ; පමාණය නක�ස ්ක� වැ�ය සමඟ 
ඒකාබ�ධ OPම සඳහා �යවර ග/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නR, එH වDතමාන තSSවය කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

11. 
1697/’17 

ග	 xම� රSනායක මහතා,— `M< සංෙ�ශ හා ´ට� ය�තල පහWකR 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 6 ලංකාව �ළ VයාSමක OPමට ෙයෝතව �t “îග� ï/” ව)ාපෘ�ය 
සRබ/ධෙය/ îග� සමාගම හා 6 ලංකා රජය අතර ඇ�කර ගS X`Wම 
ෙහෝ එකඟතා <ය`�ල �ෙiද; 

 (ii) ෙR සඳහා îග� සමාගම ෙතෝරා ගැUමට රජය §රණය කළ පදනම කවෙDද; 

 (iii) එම ව)ාපෘ�ය සඳහා 6 ලංකා රජය ලබාyමට එකඟ c හා ලබාM/ පහWකR 
කවෙDද; 

 (iv) එම ව)ාපෘ�ය සඳහා 6 ලංකා රජයට වැය c lදල ෙකොපමණද; 

 (v) îග� සමාගම qව/ගත කළ බැïනය කඩා වැ�මට බලපෑ ෙහේ�ව කවෙDද; 

 (vi) ඒ ��බඳ පPෂණය LMකර වාDතාව juS කර �ෙiද; 

 (vii) îග� සමාගම ෙමම ව)ාපෘ�ය අතහැර ඇ� බවට පකාශ කර �ෙiද; 

 (viii) එෙසේ නR, අදාළ X`Wම හා එකඟතා කඩzම ෙහේ�ෙව/ ඇ� c ¿ල)මය හා 
අjuS හාj කවෙDද; 

 (ix) එම හාjවල වගeම පැවෙර/ෙ/ කාහටද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

12. 

118/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— �රසර සංවDධන හා වනÐz අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙදHවල සSෙවෝද)ානෙf ස�/ට ප�කාර OPමට අවශ) පහWකR අවම 
ම«ටමක පව�න බවS; 

 (ii) ප¤ ෛවද)ව	/ෙ: Hඟය ඇ� බවS; 

 (iii) ස�/ OHප ෙදෙනu ෙමම තSSවය �ළ ;ය ෙගොස ්ඇ� බවS; 

 (iv) තවS ස�/ OHප ෙදෙනu ෙරෝගා�රව L�න බවS; 

එ�මා ද/ෙනHද? 
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(ආ) 2013.01.01 Lට 2015.06.30 දවා කාලය �ළ ෙදHවල සSෙවෝද)ානය �ළy, 
;යXය ස�/ෙ: වDගය, වයස හා ;ය යෑමට ෙහේ�ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද 
ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) (i) ෙදHවල සSෙවෝද)ානයට අ|aතව L�ය a� අවම ප¤ ෛවද)ව	/ 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙR වන`ට ෙදHවල සSෙවෝද)ානෙf ෙසේවය කරන ප¤ ෛවද)ව	/ 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙදHවල සSෙවෝද)ානෙf ස�/ෙ: ෙසෞඛ) තSSවය ඉහළ නැංzමට  
ග/නා �යවර කවෙDද; 

  ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

13. 
1203/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත qණෙසේකර මහතා,— වාdමාDග හා ජලසRපS කළමනාකරණ 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) මඩකල�ව =සs්කය �ළ 1983 වDෂය වන`ට �t, 

 (i) වාdමාDග සංඛ)ාව; 

 (ii)  uඩා වැr, අlw සහ ඇළ මාDග සංඛ)ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගො`xR පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i)  1983 Lට 2009 වDෂෙfy aදමය තSSවය jමවන ෙත වාdමාDග, වැr, 
අlw සහ ඇළ මාDග ප�සංසක්රණය සඳහා ෙව/ කරන ලද lදල; 

 (ii)  aදමය තSSවය jම zෙම/ පW 2015 වDෂය දවා, සමසත් වාdමාDග, වැr, 
අlw සහ ඇළ මාDග ප�සංසක්රණයට රජය `L/ ෙව/ කරන ලද lදල; 

එ එ වDෂය අ|ව ෙකොපමණද ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

14. 
1420/’16 

ග	 බ/Mල qණවDධන මහතා,— `M< සංෙ�ශ හා ´ට� ය�තල පහWකR 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයH අංක 187 ෙයෝජනාෙව/ හ�/වාyමට ෙයෝජනා කරන ලද 
´ට� හැ�|RපෙතH දළ සැලැසම් ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

 (ii) එම හැ�|Rපත juS OPෙR බලධාdයා ක�	/ද; 

 (iii) �රවැLය/ට හැ�|RපS ලබාyම ෙව|ෙව/ ඇසත්ෙR/� �dවැය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම �dවැය දර| ලබ/ෙ/ ක�	/ `L/ද; 

 (v) 2017 වDෂය �ළy ´ට� හැ�|RපS ෙයෝජනාකමය VයාSමක OPම 
සඳහා රාජ) අයවැෙය/ ෙව/කළ ප�පාදන පමාණය ෙකොපමණද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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15. 
1512/’17 

ග	 උදය පභාS ගRම/�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා 
ආD�ක කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016.12.31 =නට රාජ) සහ අDධ රාජ) අංශය/H lÁ ෙසේවා ja�ය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.12.31 =නට රාජ) සහ අDධ රාජ) අංශය/H ෙසේවා ja�ය ෙව/ 
ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iii) 2016.12.31 =නට රාජ) සහ අDධ රාජ) අංශය/H ෙසේවා ja�ය සà්/�	ෂ 
සමාජභාවය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iv) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 =නට සාෙ�ෂව, 2016.12.31 =නට රාජ) සහ 
අDධ රාජ) අංශය/H ෙසේවා ja�ය ඉහළ ෙගොස ් ඇ� පමාණය ෙව/ 
ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

119/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමාDග අමාත)�මාෙග/ 

ඇ1මට,— (1) 

(අ)  (i) 2013.06.30 =න Lට 2015.06.30 =න දවා කාලය �ළ `නය VයාමාDග 
ෙලස �ෂ)භාවය අෙහෝL කළ, ප/� තහනR කළ හා අ�කරණ VයාමාDග 
ගS `ශව්`ද)ාල LW/ සංඛ)ාව `ශව්`ද)ාලය අ|ව; 

 (ii)  එම එ එ �ෂ)යාෙ: නම, <�නය හා Mරකථන අංකය `ශව්`ද)ාලය 
අ|ව; 

 (iii) උත LW/ට එෙරHව `නය VයාමාDග ගැUමට ෙහේ�ව එ එ �ෂ)යා 
අ|ව;  

ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ආ) (i)  �ෂ) අරගල සඳහා `ස�ම `නය VයාමාDග ෙනොවන බවS; 

 (ii) �ෂ) ඉ�ER සRබ/ධව සාවධානව ක/ =ය a� බවS; 

 (iii) `ශව්`ද)ාලය/H පහWකR වැ´ කළ a� බවS; 

 (iv) �ෂ)ය/ෙ: අනාගත ¼Oයා අෙ�ෂාව Wර³ත කළ a� බවS; 

එ�මා ��ග/ෙනHද? 

(ඇ) (i) `ශව්`ද)ාල �ළ ඇ� වන �ෂ) අරගල අවම OPමට VයාමාDග ෙගන �ෙiද; 

 (ii) එෙසේනR, එම VයාමාDග කවෙDද; 

 (iii) එම VයාමාDග හරහා �ෂ) අරගල අවම z �ෙiද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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2. 
1043/’16 

ග	 උදය පභාS ගRම/�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 වDෂෙfy එසS ජා§/ෙ: සං`ධානෙf මහා ම°ඩල වාD³ක සැLය 
සඳහා ජනා�ප��මාෙ: සංචාරයට සහභාX c ñත �dස ෙකොපමණද; 

 (ii) උත සංචාරයට සහභාX c ��ගලය/ෙ: නR සහ ඔ�/ ñත �dසට ඇ�ළS 
c පදනම ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 (iii) එම සංචාරය සඳහා රජය, රාජ) සංසථ්ා, ව)වසථ්ා�ත ම°ඩල සහ රාජ) 
සමාගR `L/ දැè සRCDණ �dවැය  ෙකොපමණද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

3. 
1622/’17 

ග	 ෙහේෂා/ `තානෙ: මහතා,— කDමා/ත හා වා�ජ කටa� අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකාෙr 1j අවශ)තාවය ස�රාEෙRy ෙසවනගල 1j කDමා/තශාලාව  
ඉතා වැදගS වන බවS; 

 (ii) එම�/ `ශාල වක හා සෘç ¼Oයා අවසථ්ා සංඛ)ාව xHz ඇ� බවS; 

 (iii) දැනට ෙමම කDමා/තශාලාව ආÞතව ලබා y ඇ� ඉඩRවල ෙගොz/ උ 
වගා ෙනොකර ෙවනS වගාව/ සඳහා ෙයොl z ඇ� බවS; 

එ�මා ��ග/ෙනHද? 

(ආ) (i) ෙසවනගල 1j කDමා/තශාලාව ආÞතව උ වගාව සඳහා ෙගොz/ ෙවත 
ෙව/ කර ඇ� ඉඩR පමාණය ෙහටයාD ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට උ වගාව LM කරන ඉඩR පමාණය ෙහටයාD ෙකොපමණද; 

 (iii) =ෙන/ =න උ ෙගො`යා ෙවනS වගාව/ සඳහා ෙයොl zෙම/ එම 
කDමා/තශාලාෙව/ අෙ�³ත jෂප්ාදනය ලබා ගැUමට ෙනොහැO `ය 
හැO බව ��ග/ෙ/ද; 

 (iv) එෙසේ නR, ෙමම කDමා/තශාලාෙව/ වැ´ jෂප්ාදනය ලබා ගැUමට 
ෙගන ඇ� �යවර කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

4. 
1639/’17 

ග	 න</ බ°ඩාර ජයමහ මහතා,— `M<බල හා �නDජනUය බලශ� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙනෝබ� dෙසෝසස ්<;ට· නමැ� සමාගම `L/ ලංකා `M<බල ම°ඩලය 
ෙවත වd/ වර සපයා ඇ� lÁ ග� අÕ	 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ග� අÕ	 ෙව|ෙව/ ඉහත සමාගමට ෙගවා ඇ� සRCDණ lදල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සමාගම `L/ jL ෙවලාවට ග� අÕ	 සැපÍමට අසමS zම ෙහේ�ෙව/ 
ෙනොෙරොÑෙචෝෙ� ග� අÕ	 බලාගාරෙf VයාකාdSවය අSH�zමට LM c 
කාලය ෙකොපමණද; 
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 (iv) එෙසේ `M< ජනක ය/ත අSH�zම jසා ලංකා `M<බල ම°ඩලයට LMz 
ඇ� පාYව ෙකොපමණද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) ෙනෝබ� dෙසෝසස ් <;ට· ආයතනය `L/ ලබාෙගන ඇ�                       
අංක LCC/09/T/02, LCC/01 සහ LCC/13/T/01 දරන ෙට/ඩරවලට අදාළව 
6 ලංකාෙr ෙ�+ය jෙයෝතය/ ෙව/ ෙව/ වශෙය/  ක�	/ද; 

 (ii) පසRපාදන කාDයය ප�පා�ය ෙනොතකා ඉහත e ග� අÕ	 සැපÍR එe 
සමාගමට ලබාyමට ෙහේ�ව කවෙDද;  

 ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

5. 
1642/’17 

ග	 ච;/ද ` ෙ²Ld මහතා,— ��ධශාසන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළාෙS ඇ� lÁ ප/ස� සංඛ)ාව සහ ඒවාෙf වැඩවසන lÁ ÊË/ 
වහ/ෙසේලා සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) අ�රාජ)වාy/ෙ: Vයාකලාපය ෙහේ�ෙව/ ඌව පළාෙS ප/ස� ප�ධ�ය 
දැ´ xඳ වැ�මකට ලc බව ��ග/ෙ/ද; 

 (iii) ඓ�හාLක වශෙය/ ඌව පළාතට LM c බරපතල අසාධාරණය ෙහේ�ෙව/ 
xඳ වැ�| ප/ස� ප�ධ�ය ය� නඟා L�zමට ග/නා �යවර කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

6. 
1670/’17 

ග	 අෙශෝක �ය/ත මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාS සභාව යටෙS පාලනය වන මාර`ල ෙරෝහෙ� ෙR වන`ට 
ෙසේවෙf ja� ෙසේවක සංඛ)ාව, තන�	 අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
කවෙDද; 

 (ii) ෙමම ෙරෝහල තවMරටS සංවDධනය OPම සඳහා අමාත)ාංශය ග| ලබන 
VයාමාDග කවෙDද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

7. 
1685/’17 

ග	 එR. එÑ. එR. ස�මා/ මහතා,— ස්වෙ�ශ කටa� අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) අRපාර =සs්කෙf, ලා�ගල පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය �H�වන ලද 
=නය කවෙDද; 

 (ii) ඒ සRබ/ධෙය/ juS කරන ලද ගැස« පතෙf �ටපත සභාගත 
කර/ෙ/ද; 

 (iii) එම පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය ම�/ ආවරණය වන සRCDණ  ; 
පමාණය ෙකොපමණද; 
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 (iv) එH ගාම jලධාd වසR සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම jලධාd වසRවල අංකය/ හා නාමය/ කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) එම පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය �H�zෙRy jල වශෙය/ 1මා jDණය 
OPම LMz �ෙiද; 

 (ii) එෙසේ නR, ඒ ��බඳව `සත්ර කවෙDද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) (i) එe පාෙ�+ය ෙ�කR කාDයාලයට අයS ගාම jලධාd වසR අතd/ OLයR 
වසමක/වසRවල පdපාලන කටa� ෙහෝ ෙමෙහයzR ෙවනS පාෙ�+ය 
ෙ�කR කාDයාල ම�/ LM කර| ලබ/ෙ/ද; 

  (ii) එෙසේ නR, එම ගාම jලධාd වසRවල නR,  අංකය/ ඇ�Á `සත්ර ඉ=dපS 
කර/ෙ/ද;  

ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනHද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද?  

8. 
1691/’17 

ග	 ඩ:ලස් ෙ�වාන/ද මහතා,— කෘ³කDම අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) z වගාෙවH jරතව L�න ෙගොz/ට පWXය කාලෙf සහන ;ලට ෙපොෙහොර 
ලබාyෙRy, ෙගොz/ ෙපොෙහොර ෙහො/ඩරය සඳහා uÎ	 රෂණය 
ෙව|ෙව/ 	. 150/- බැX/ ෙගc බවS; 

 (ii)  ඉහත රෂණ lදල ෙගc ෙගොz/ෙ:, uÎ	 හාjc `ට ඒ සඳහා වන ව/= 
lද� පහWෙව/ ලබාගS බවS; 

 (iii) වDතමානෙf ඉහත සඳහ/ රෂණ lද� අයOPෙR කමෙrදය VයාSමක 
ෙනොවන බවS; 

 (iv)  මෑතක Lට ෙනොකඩවා LMවන කාලqණ ෙවනසz්R ෙහේ�ෙව/ z වගාවට  
LMවන `ශාල හාj සRබ/ධෙය/ ෙගොz/ට ව/= lද� ලබා yෙRy 
පමාදය/ LMz ඇ� බවS;  

එ�මා ද/ෙනHද? 

(ආ) (i) ඉහත ¹ඩාවට පS ෙගොz/ට ව/= lද� ෙගzමට යROL කමෙrදය 
�ෙiද; 

 (ii)  ෙපර පැව� ආකාරයට uÎ	 ඉඩR රෂණය වැj ව)ාපෘ�ය VයාSමක 
OPමට හැOයාව �ෙiද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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2017 සැNතැ�බ� මස 07 වැ� Lහස්පM�දා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

387/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක කටa� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (6) 

(අ) (i) 2015 වDෂෙfy aධ හlදාවට ශාPdක අභ)ාස සඳහා අවශ) කැ/වස ්සපS� 
;ලy ගැUමට ෙට/ඩD කැඳc අවසථ්ාෙr ඒ සඳහා ෙට/ඩD ඉ=dපS කළ 
ආයතන කවෙDද;    

 (ii) එම ආයතන ඉ=dපS කළ ෙට/ඩD ව�නාකR ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
කවෙDද; 

 (iii) ෙට/ඩරය ලබාගS ආයතනය කවෙDද; 

 (iv) එම ආයතනයට ෙට/ඩරය ලබාyමට ෙහේ� කවෙDද; 

ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනHද? 

(ආ) (i) 2015 වDෂෙfy ෙමම සපS� ;ලy ගැUමට අදාළ ආරÇක අමාත)ාංශ 
ෙට/ඩD ම°ඩලෙf L� jලධාd/ෙ: නR හා තන�	 කවෙDද; 

 

 (ii) ෙමම jලධාd/ ෙට/ඩD ම°ඩලෙf ෙකොපමණ කාලයක Lට කටa� 
කර/ෙ/ද; 

 (iii) 2015 වDෂෙfy ෙමම සපS� ;ලy ගැUමට අදාළ aධ හlදා ෙට/ඩD 
ම°ඩලෙf L� jලධාd/ෙ: නR හා තන�	 කවෙDද; 

 (iv) ෙමම jලධාd/ ෙට/ඩD ම°ඩලෙf ෙකොපමණ කාලයක Lට කටa� 
කර/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) (i) ආරÇක අමාත)ාංශය හා aධ හlදා ෙට/ඩD ම°ඩලවල අඛ°ඩව ෙසේවය 
කරන jලධාd/ ඉවS OPමට රජය කටa� කර/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නR, ඒ කවර =නයකyද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

2. 
952/’16 

ග	 xම� රSනායක මහතා,— lද� හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (3) 

(අ) (i) රාජ) ෙසේවකය/ට සහන ;ලට ය�	පැ= ලබාyෙR වැඩ��ෙවළ යටෙS 
තැපැ�ක	ව/ද ය�	පැ= ඉ�ලා ඇ� බවS; 

 (ii)  ඔ�/ට ෙමෙත ය�	පැ= ලබාy ෙනොමැ� බවS;  

එ�මා ද/ෙනHද? 

(ආ) (i) ෙමම �dසට සහන ;ලට ය�	පැ= ලබාyමට කටa� කර/ෙ/ද; 

 (ii)  එෙසේ නR, එම =නය කවෙDද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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3. 
1101/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත qණෙසේකර මහතා,— jවාස හා ඉ=OPR අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (3) 

(අ) (i) 2015.01.08 වැj =ෙන/ පWව ජා�ක jවාස සංවDධන අ�කාdය `L/ ෙR 
දවා ඉ=කර ඇ� jවාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ)ාව, =සs්ක අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත jවාස ඉ=OPෙRy jවාස ණය ෙලස ලබා y ඇ� lදල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම jවාස ණය, =සs්ක අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) 2015.01.08 =ෙන/ පWව අ�කාdය `L/ ෙR දවා ඉ=කර ඇ� ආධාරලා� 
jවාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ)ාව, =සs්ක අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙව/ කරන ලද සRCDණ lදල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම lදල, =සs්ක අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) (i) 2015.01.08 =ෙන/ පWව අ�කාdය `L/ ෙR දවා ඉ=කර ඇ� jවාස  
ගRමාන  සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ)ාව, =සs්ක අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙව/ කරන ලද සRCDණ lදල ෙකොපමණද; 

 (iv)  එම lදල, =සs්ක අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 ය/න එ�මා තවMරටS ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

4. 
1125/’16 

ග	 ච;/ද ` ෙ²Ld මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත)ාංශෙf ප�පාදන මත, 2010 වDෂෙf Lට 
ෙR දවා බM�ල =සs්කය �ළ සංවDධනය කර| ලැt බස ්නැව�Rෙපොළ  
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සංවDධනය කර| ලැt බස ්නැව�Rෙපොළවල නR කවෙDද; 

 (iii) එ එ බස ්නැව�Rෙපොළ සඳහා `යදR කර| ලැt lද� පමාණය ෙව/ 
ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 (iv) ව)ාපෘ�යට ඇ�ළS OPමට ෙයෝත බM�ල =සs්කෙf ෙසW බස ්
නැව�Rෙපොළව� කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

5. 
1146/’16 

ග	 එR. එÑ. එR. ස�මා/ මහතා,— සව්ෙ�ශ කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (4) 

(අ) (i) මඩකල�ව =සs්කෙf, ෙකෝරෙ�පS� බටHර ඕ·ඩමාව´ පාෙ�+ය 
ෙ�කR ෙකො«ඨාසය �H�වන ලද =නය කවෙDද; 
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 (ii) ඒ සRබ/ධෙය/ juS කරන ලද ගැස« පතෙf �ටපත සභාගත 
කර/ෙ/ද; 

 (iii) එම පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය ම�/ ආවරණය වන සRCDණ  ; 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එH ගාම jලධාd වසR සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම jලධාP වසRවල jල අංක හා නාමය/ කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) එම පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය �H�zෙRy jල වශෙය/ 1මා jDණය 
OPම LMz �ෙiද; 

 (ii) එෙසේ නR, ඒ ��බඳව `සත්ර කවෙDද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) (i) එe පාෙ�+ය ෙ�කR කාDයාලය යටෙS ඇ� ගාම jලධාd වසR අතd/ 
OLයR වසමක/වසRවල පdපාලන කටa� ෙහෝ ෙමෙහයzR ෙවනS 
පාෙ�+ය ෙ�කR කාDයාල ම�/ LMකර| ලබ/ෙ/ද; 

  (ii) එෙසේ නR, එම ගාම jලධාd වසRවල නාමය, jල අංක ඇ�Á `සත්ර 
ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනHද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද?  

6. 
1153/’16 

ග	 (ෛවද)) න</ද ජය�ස්ස මහතා,— මහානගර හා බස්නාHර සංවDධන 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) ෙහෝමාගම හා බ°ඩාරගම පාෙ�+ය සභා බලපෙ�ශ ෙදකටම අයS අකර 
98 ක වපසdයO/ aS බM`ල වSත ඉඩෙR සංචාරක jවාස ව)ාපෘ�ය 
VයාSමක OPමට අ|ම�ය ලබාy �ෙiද;  

 (ii) එ ෙසේ නR, එම ව)ාපෘ�ය VයාSමක කරන සමාගෙR නම හා <�නය 
uමද; 

 (iii) එම jවාස ව)ාපෘ�ය ෙහේ�ෙව/ එම පෙ�ශෙf බලවS පාdසdක හාjය 
LMවන බව ද/ෙ/ද; 

 (iv) එම jවාස ව)ාපෘ�ය සඳහා 6 ලංකා ආෙයෝජන ම°ඩලෙf අ|ම�ය ලැÜ 
�ෙiද; 

 (v) එම ව)ාපෘ�ය සඳහා පdසර අධ)යන වාDතාව සකස ්කර �ෙiද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

7. 
1278/’16 

ග	 න</ බ°ඩාර ජයමහ මහතා,— කDමා/ත හා වා�ජ කටa� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (4) 

(අ) (i) 2015.10.01 =නට අධ)ාපන ෙසේවා jaතය/ෙ: ස¿පකාර සකW	වR හා 
ණය ෙදන ස;�ය ස�ව පව�න සRCDණ lද� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.06.11 වන`ට එම ස;�ය ස�ව �t ස�්ර තැ/ප� පමාණය 
ෙකොපමණද;  
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 (iii) ෙR වන`ට ඉහත e ස;�ෙය/ ණය අයMRකර ඇ� ��ගලය/ සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iv) එම ණය අයMRක	ව/ අතd/, ණය අ|මත c නlS, ෙමෙත ණය lද� 
lදා හැර ෙනොමැ� සාමාකය/ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ණය අයMRක	ව/ට ෙග`ය a�ව ඇ� ණය lද�වල එක�ව 
ෙකොපමණද; 

 (vi) එe ණය අයMRක	ව/ ෙවත ණය lද� lදා හැPම පමාද zමට ෙහේ�ව 
කවෙDද; 

   (vii) ඉහත e ස;�ය තම සාමාකය/ ෙවත jL ෙලස ණය lද� lදා හැPමට 
 ෙනොහැO තSSවයකට පSz ඇ� බව ද/ෙ/ද; 

 (viii) එෙසේ නR, එම ස;�ෙf ¿ල) පාලනය `�මS OPම සඳහා ඉ=dෙf y ග| 
ලබන VයාමාDග  කවෙDද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

8. 
1350/’16 

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමාDග අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 6 ලාංeය �ෂ)ය/ට බාHර උපා� පාඨමාලා හැදෑPම සඳහා �t අවසථ්ා අY 
OPම සඳහා ප�පS�මය §රණය ෙගන �ෙiද; 

 (ii) 2016 වDෂෙf බාHර උපා� පාඨමාලා සඳහා බඳවා ගැUමට අ|මත කර| 
ලැt �ෂ)ය/ සංඛ)ාව ගැහැw, �d; ෙලස සහ එ එ උපා� පාඨමාලාව 
අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 (iii) 2014, 2015 සහ 2016 වDෂය/Hy උසස ්ෙපළ සමSව `ශව්`ද)ාල පෙrශය 
සඳහා WMWකR ලැt �ෂ) සංඛ)ාව සහ `ශව්`ද)ාල සඳහා බඳවා ග| ලැt 
�ෂ) සංඛ)ාව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 (iv) 2014, 2015 සහ 2016 වDෂය/H= 6 ලංකාව �ළ VයාSමක `ෙ�ශ 
`ශව්`ද)ාලවල උපා� පාඨමාලා හදාරන �ෂ)ය/ සංඛ)ාව, වDෂය අ|ව 
ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 (v) ඉහත (iv) සඳහ/ �ෂ)ය/ `L/ හදාර| ලබන උපා� පාඨමාලාව/ 
කවෙDද; 

 (vi) එම එ එ පාඨමාලාව හදාර| ලබන �ෂ) සංඛ)ාව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
කවෙDද; 

 (vii) ඉහත (v) සහ (vi) සඳහා ���	 ෙනොෙද/ෙ/ නR, ඒ ම/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

9. 
1360/’16 

ග	 වාWෙ�ව නානායකාර මහතා,— උසස ් අධ)ාපන හා මහාමාDග 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) ෛජව ප�ධ� තාෂණ ෙrදය `ෂය ධාරාව හදාරා, 2015 වDෂෙfy පථම 
වරට අ.ෙපො.ස (උ/ෙපළ) `භාගයට ෙපU Lට, ඉ/ ඉතා උසස ්ප�ඵල ලබා 
L�න රSන�ර =සs්කෙf �ෂ)ය/ ෙR දවා OLM `ශව්`ද)ාලයකට 
ඇ�ළS කරෙගන ෙනොමැ� බවS; 
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 (ii) ඉහත �ෂ)ය/ට ලබාM/ `ශව්`ද)ාල අSෙපොෙතH එම `ෂයට අදාළ උපා� 
පාඨමාලාව සඳහා සබරගlව `ශව්`ද)ාලය ඇ�ළS කර ��නද, එම `ශ්ව 
`ද)ාලයටද ෙR දවා OLM �ෂ)ෙයu ඇ�ළS කරෙගන ෙනොමැ� බවS; 

 (iii) ෙමම �ෂ)ය/ට ලැÜ ඇ� ෙතොර�	 අ|ව ෙකොළඹ වැj පහWකR සHත 
=සs්කව</ අY Z අගය යටෙS LW/ 80 - 90 වැj සංඛ)ාවකට `ශව් 
`ද)ාල වරR H; z ඇ� බවS; 

 එ�මා ද/ෙනHද? 

(ආ) (i) ෙමම �ෂ)ය/ට LMz ඇ� අසාධාරණය ��බඳව ජනා�ප�වරයා, 
අගාමාත)වරයා, අමාත)වරයාට සහ `ශව්`ද)ාල ප�පාදන ෙකො;ෂ/ 
සභාවටද අÊයාචනා ඉ=dපS කළද ෙR වනෙත OLM සාධාරණය ඉ�  z 
ෙනොමැ� බව ��ග/ෙ/ද;  

 (ii) අ (i) H සඳහ/ �ෂ)ය/ `ශව්`ද)ාලවලට ඇ�ළS කරගැUම සඳහා අවශ) 
�යවර ග/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද?  
10. 

1388/’16 

ග	 බ/Mල qණවDධන මහතා,— ගා¡ය ආD�ක කටa� ��බඳ අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයH අංක 142 ෙයෝජනාවට අ|ව, ෙ�+ය Od jෂප්ාදනය සඳහා 
අවම ආෙයෝජනය 	�ය� ;<යන 25කට යටSව ෙපෞ�ග<ක 
ආෙයෝජකය/ට ඌන උපෙයෝත රජෙf ඉඩR ලබා yමට අදහස ්කළ බව 
��ග/ෙ/ද; 

 (ii) ඉහත ෙයෝජනාවට අ|ව රජෙf ඉඩR ඉ��R කළ සමාගR ෙහෝ ��ගලය/ 
සංඛ)ාව සහ ඔ�/ෙ: නR කවෙDද; 

 (iii) භා`තයට ෙනොගS හා ඌන උපෙයෝත රජෙf ඉඩR ��බඳ ලැgස�්ව 
සභාගත කර/ෙ/ද; 

 (iv) බාHර ෙගොz/ ලවා ඉහළ ඵලදාgතාවෙය/ aS තෘණ වගා OPම සඳහා 
ඉහත ඉඩRව</ ලබා M/ අකර ගණන ෙකොපමණද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
11. 

1506/’17 

ග	 උදය පභාS ගRම/�ල මහතා,— කRක	, වෘS§ය ස;� සබඳතා හා සබරගl 
සංවDධන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 2016.12.31 =නට ෙසේවක අDථසාධක අරlදෙ� සÂය XwR සංඛ)ාව අ|ව 
ෙපෞ�ග<ක අංශෙf ෙසේවා ja�ය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 =නය/ට සාෙ�ෂව, 2016.12.31 =නට ෙසේවා 
ja�ය ඉහළ යෑම ෙකොපමණද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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12. 
1548/’17 

ග	 ඉRරා/ මහèෆ් මහතා,— කෘ³කDම අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 2012, 2013 සහ 2014 වDෂවලy uඩා වාdමාDග සංවDධනය සඳහා 
suණාමලය =සs්කයට ෙව/ කරන ලද ප�පාදන, එ එ  ෙගො`ජන 
ෙසේවා ෙකො«ඨාසය සහ වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ප�පාදන ෙයොදා ගj;/ සංවDධනය කරන ලද වැr සහ ඒ සඳහා වැය 
කළ  lදල ෙව/  ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

  ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ඉ=dපS කර/ෙනHද? 

(ආ) (i) ෙමම සංවDධන කටa� ෙහේ�ෙව/ z අසව්ැ/ෙනH ඉහළ යෑම LMz �ෙiද; 

 (ii)  එෙසේ නR, එම පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) වැය කරන ලද ප�පාදනවලට අ|ව ෙමම jෂප්ාදන ඉහළ යෑම පමාණවS 
ව/ෙ/ද; 

 (iv)  ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) (i) උත වDෂය/Hy =යS කරන ලද වැඩසටහ/ jවැර= ආකාරෙය/ LM 
ෙනොc බවට ෙගොz/ `L/ ෙචෝදනා නඟන බැ`/, ෙමම සංවDධන කටa� 
��බඳව පW `පරR LM කර �ෙiද; 

 (ii)  එෙසේ නR, එම `සත්ර කවෙDද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නR, ෙමම සංවDධන කටa� ��බඳව පW `පරR OPමට �යවර 
ග/ෙ/ද; 

 ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

13. 
1586/’17 

ග	 ස/=S සමරLංහ මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 වDෂෙf Lට ෙR දවා සබරගlව පධාන අමාත)වරයා භා`තා කරන 
වාහන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ වාහනෙf වDගය හා අංකය කවෙDද; 

 (iii) එම එ එ වාහනෙf නඩS� කටa� සඳහා වැයකළ lද� පමාණය 
වාD³කව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 (iv) පධාන අමාත)වරයා `L/ වාහන අවභා`තාවය LMකර ඇSනR, ඒ 
සRබ/ධව අමාත)ාංශය ග| ලබන �යවර කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

14. 

1600/’17 
ග	 �ෂාර ඉ�j� අමරෙසේන මහතා,— `M<බල හා �නDජනUය බලශ�  

අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) ෙනොෙරොÑෙචෝෙ� ග� අÕ	 බලාගාරෙf ඇ� බලාගාර �ෙනH ආa කාලය 
අවස/ වන වDෂය කවෙDද; 
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 (ii) එම බලාගාරය/H ආa කාලය අවස/ zෙම/ පW එම බලාගාර �ෙන/ 
ලැ�w බලශ�ය ලබා ගැUෙR `ක�ප කමෙrදය කවෙDද; 

 (iii) එම බලාගාරය/H jර/තරෙය/ ම�වන තාෂ�ක අD�ද ��බඳව සලකා 
බැEෙRy jය;ත  කාලයට ෙපර එම බලාගාර භා`තෙය/ ඉවS OPම 
ම�/ LM `ය හැO තSSවය ��බඳව, =qකාEන ජනන සැලැWR සකස ්
කර| ලබන සැලWR සRපාදකය/ෙ: අවධානය ෙයොl z �ෙiද; 

  ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

15. 

1675/’17 
ග	 ෙසfg· අE සා¸D ම�ලානා මහතා, — අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,  — (2) 

(අ) 2008 ෙදසැRබD මාසෙfy මඩකල�ව, ෙකෝපාg සහ ෙකොටගල යන q	 ��w 
`ද)ාලව</ තම ��wව jමකර ව/j =සs්කෙf පාස�වලට පSzR ලබාෙදන 
ලද ��wව අවස/ කළ වහාම `භාගය පැවැSzෙR Vයාප�පා�යට පටහැj ෙලස 
2009 අෙපේ� මාසෙfy අවස/ `භාගයට ෙපU L�න ෙලස ඉ�ලා L�| ලැt 
අභ)ාසලා�/ෙ: නR කවෙDද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) ඉහත e =සs්කය �ළ a�ධය උÑචතම අවසථ්ාවට එළඹ �t ෙහg/ එම 
අභ)ාසලා�/හට =සs්කෙය/ �ටතට පැ;hමට ෙනොහැO c බවS; 

 (ii) ඔ�/ තම ක�ෂඨ් ක°ඩායම සමඟ `භාගයට l�ණM/ අතර එම ක�ෂඨ් 
ක°ඩායමට ලබාM/ පශන් පතයටම ���	 ලබා M/ නlS, ක�ෂඨ් 
ක°ඩායම සඳහා තම සහ�කය වලංq වන =නය ෙලස 2009.08.01 =න 
ලබාM/ අතර ඔ�/ෙ: සහ�කය වලංq වන =නය 2011.01.01 ෙලස ෙවනස ්
=නය ලබා y ඇ� බවS;   

එ�මා ද/ෙනHද? 

(ඇ) ක�ෂඨ් ක°ඩායෙR සහ�කය වලංq වන =නයම ඔ�/හට ලබාyමට �යවර 
ග/ෙ/ද ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
 

 

2017 සැNතැ�බ� මස 08 වැ� )+රාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

892/’16 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ස්වෙ�ශ කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) මැදවÑ�ය ප ÷ාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසෙf, �ලාෙව�<ය ග ÷ාමය ආශ ÷තිව =` 
ෙගවන “ව/j Lංහල” නR, ජන වDගය ��බඳව ස¡Çණය කර �ෙiද; 

 (ii) උත ග ÷ාමයට අමතරව ෙමම ජන වDගය ÐවSවන ෙවනS ග ÷ාම jලධාd 
වසR කවෙDද; 

 (iii) aද සමෙfy ``ධ ¹ඩාව/ට ලc ෙමම ජනතාව =`ෙගවන ගRමානය/H 
¿<ක අවශ)තා අවම ම«ටමක පව�න බව ��ග/ෙ/ද; 

 (iv) එම පහWකR ක´න;/ ලබා yමට �යවර ෙගන �ෙiද; 

 (v) එෙසේ නR, එම �යවර කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 
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(ආ) (i) උත ජනතාවෙ: ආD�ක තSSවය ඉහළ නැංzමට �යවර ෙගන �ෙiද; 

 (ii) එෙසේ නR, එම �යවර කවෙDද; 

 (iii) ෙමම ජනතාවෙ: සාRප ÷දාgක උ	මය/ ආරÇා OPමට රජය �යවර ෙගන 
�ෙiද; 

 (iv) එෙසේ නR, එම �යවර කවෙDද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
2. 

1215/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත qණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ�ශ කටa� අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (3) 

(අ) (i) මඩකල�ව =සs්කෙf �Hටා ඇ� රාජ) ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එ�. �. �. ඊ. තසත්වාy/ `L/ වDෂ 1983 / පWව `නාශ කරන ලද රාජ) 
ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) `නාශ c එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙf ��ගS තෙසේ	ව කර �ෙiද;  

 (iv) එෙසේ නR, එම ෙ�පළවල සRCDණ ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) `නාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට, වගOව a� තසත්වාy/ට `	�ධව 
U�මය �යවර ෙගන �ෙiද; 

 (vi) එෙසේ නR, එම �යවර කවෙDද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා `මසා ඇ� ෙතොර�	 සRබ/ධෙය/ CDණ වාDතාව 
ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
3. 

1391/’16 

ග	 බ/Mල qණවDධන මහතා,— Èවර හා ජලජ සRපS සංවDධන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) මඩකල�ව =සs්කෙයH ජලÐz වගා කලාපය �H�zෙR දැවැ/ත 
ව)ාපෘ�ෙයH  ¿<ක කටa� ෙව|ෙව/ 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 151ට 
අ|ව ෙව/ කරන ලද 	�ය� ;<යන 100ක ප�පාදනෙය/, වDෂාවසානය 
වන`ට මහා භා°ඩාගාරය `L/ ලබා M/ lදල ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත ව)ාපෘ�ය සඳහා ෙව/ කර ඇ� ඉඩR අකර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම ව)ාපෘ�ය සඳහා c ව)ාපෘ� වාDතාව ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

 (iv) 2017 වDෂෙfy ෙමවැj ජලÐz වගා කලාප =වgෙනH අෙනuS පෙ�ශවලS 
ආරRභ කර| ලබ/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

4. 
1468/’16 

ග	 ච;/ද ` ෙ²Ld මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 2010 වDෂෙf Lට ෙR දවා ඝන අපදව) කළමනාකරණය සඳහා 
අමාත)ාංශය `L/ ආරRභ කර ඇ� ව)ාපෘ� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 
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 (ii)  එම ව)ාපෘ� VයාSමක OPම සඳහා එ පළාS පාලන ආයතනයකට ලබා 
M/ අරlද� පමාණය ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iii)  2010 වDෂෙf Lට ෙR දවා එම ව)ාපෘ� සRබ/ධෙය/ ෙගන ඇ� �යවර 
කවෙDද; 

 (iv) `දÌS අපදව) කළමනාකරණය සඳහා අමාත)ාංශය ෙගන ඇ� �යවර 
කවෙDද; 

 (v)  වSම/ යහපාලන රජය යටෙS ඝන අපදව) කළමනාකරණය හා `දÌS 
අපදව) කළමනාකරණය සRබ/ධෙය/ ඉ=dෙfy ගැUමට අෙ�³ත 
�යවර කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

5. 
1501/’16 

ග	 එR. එÑ. එR. ස�මා/ මහතා,— jවාස හා ඉ=OPR අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) �Sතලම =සs්කෙf, l/දලම පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසෙf, “ස¡රගම 
ආදDශ ගRමානය” �H�වන ලද වDෂය කවෙDද; 

 (ii)  ඒ සඳහා ජා�ක jවාස සංවDධන අ�කාdය ෙවත පවරා ග| ලැt lÁ ඉඩR 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එH ඉඩRලා�/ වශෙය/ ෙතෝරාගS ප�� සංඛ)ාව සහ එම ඉඩRලා�/ 
අතd/ දැනට ස�්ර ප=ං�ක	ව/ ෙලස හ�නාෙගන L�න ප�� සංඛ)ාව හා  
අ| ප�� සංඛ)ාව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iv) ප=ං�ක	ව/ අතd/ හ�නාගS අ| ප�� සඳහා ස�්ර ප=ං�යට ඉඩR ක«� 
ලබා yෙR වැඩසටහන VයාSමක කර/ෙ/ද; 

 (v) ඉඩRලා�/ සඳහා ස�්ර ඔ�� පදානය OPමට �යවර ග/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

6. 
1513/’17 

ග	 උදය පභාS ගRම/�ල මහතා,— U�ය හා සාමය සහ ද³ණ සංවDධන 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2014, 2015 සහ 2016 වDෂවලy 6 ලංකාෙry ;යXය `ෙ��කය/ සංඛ)ාව 
ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (ii) එම `ෙ��කය/ ;යයෑමට බලපෑ ෙහේ� කවෙDද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

7. 
1545/’17 

ග	 වාWෙ�ව නානායකාර මහතා,— සමාජ ස`බලගැ/zR, Wභසාධන හා ක/ද 
උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 වDෂෙfy =`නැqම සහනාධාර ලබන ප�ලා�/ෙ: jවාස 
අ�Sවැ´යා කර ගැUම සඳහා 	.2500/-ක lදල පදානය ෙලස ලබා y 
�ෙiද; 
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 (ii) එම lදල =`නැqම පජා¿ල බැංuෙව/ ලබා ෙද| ලැ�ෙr භා°ඩාගාරය 
ම�/ ප�Cරණය OPෙR පදනම මතද; 

 (iii) එෙසේ නR, ෙR වන`ට එම lදල ප�Cරණය කර �ෙiද; 

  (iv) jවාස අ�Sවැ´යා OPම සඳහා lද� ලබා ගS ��ගලය/ෙග/ එම lදල 
නැවත අයකර ග/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

8. 
1549/’17 

ග	 ඉRරා/ මහèෆ් මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) O/jයා, එ�ලරංq Âඩා��ය පWXය වසර OHපයක Lට සංවDධනය 
කර;/ පව�න බවS; 

 (ii) එH සංවDධන කටa� සඳහා ෙව/කරන ලද lදල ෙකොපමණද;  

 (iii) ඒ හරහා LMකර| ලබන වැඩකටa� කවෙDද;  

 (iv) ඉහත කටa� ��බඳ එH L�න රාජ) jලධාd/ ෙනොද/නා බවS; 

 එ�මා ද/ෙනHද? 

(ආ) (i) එ�ලරංq Âඩා��ෙf සංවDධන කටa� සඳහා වDෂ 2011 Lට 2015 දවා 
ෙව/ කරන ලද lද� ප�පාදනය, වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
 ෙකොපමණද; 

 (ii) එම�/ LMකරන ලද සංවDධන කටa� කවෙDද; 

 (iii) උත සංවDධන කටa� ��බඳව suණාමල =සs් ෙ�කR කාDයාලය 
ෙහෝ නැෙගනHර පළාS සභාව ෙහෝ ෙනොදැ|වSව අමාත)ාංශය `L/ සෘçව 
කටa� කර| ලැÜමට ෙහේ�ව කවෙDද; 

 (iv) සංවDධන කටa� LMකර| ලබන ෙකො/තාSක	 ක�	/ද; 

 (v) එම ෙකො/තාSක	ට වැඩ පවරා ඇ� පදනම කවෙDද; 

  (vi) yDඝ කාලය ගතz ඇතS, සංවDධන කටa� තවමS සRCDණ ෙනොOPමට 
ෙහේ� කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) යහපාලන රජය යටෙS LMකර| ලබන Lය�ම සංවDධන වැඩකටa� ��බඳව 
`j`ද භාවය පැව§ම තහ�	 කර/ෙ/ද ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට 
ද/ව/ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

9. 
1575/’17 

ග	 (ෛවද)) න</ද ජය�ස්ස මහතා,— ඛjජ ෙත� සRපS සංවDධන 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා ඛ�ජ ෙත� U�ගත සංසථ්ාෙr සභාප�වරයාෙ: නම හා <�නය 
කවෙDද;  

 (ii) ඔ�ට H; වැ�� හා yමනා කවෙDද; 

 (iii) එම සංසථ්ාෙr කළමනාකාර අධ)ෂවරයා ෙ: නම හා <�නය කවෙDද;  

 (iv) ඔ�ට H; වැ�� හා yමනා කවෙDද; 
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 (v) උත තන�	 ෙදකම එ ��ගලයu `L/ දැPමට ෙහේ� කවෙDද; 

 (vi) තන�	 ෙදක එ ��ගලයu `L/ දැPම WMW ෙනොවන බව lද� 
අමාත)ාංශය `L/ දැ|R y �ෙiද; 

 (vii) එෙසේ නR, එම උප ෙදස ්��ෙනොගැUමට ෙහේ� කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

10. 
1581/’17 

ග	 `Mර `කමනායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 6 ලංකා aද හlදා ෙරෝහෙ� L`� කටa� LMකර| ලබන L`� ෙසේවකය/ 
වශෙය/ පSzR ලැtව/ ආයතන සංගහෙf `�`ධානවලට යටS බව ඔ�/ 
ෙවත ලබා y ඇ� පSzR <�ෙf සඳහ/ කර ඇ� බවS; 

 (ii) එෙසේ �වද, ෙසේවා අවශ)තාවය මත ෙමම  ෙසේවකය/ =නකට 1මා රHත 
කාලය ෙසේවය කරන බවS;  

 (iii) එෙසේ අ�ෙDක කාලය ෙසේවය කළද ඔ�නට අ�කාල yමනා ෙහෝ ෙවනS 
yමනාව ෙනොෙගවන බවS; 

 (iv) එෙසේ �වද, හlදා කඳ�	වල ෙසේවය කරන L`� ෙසේවක ක°ඩායR සඳහා 
මාසයක කාලය �ළ පැය Lයය ෙනොඉමවන අ�කාල yමනා ෙගzR 
කර| ලබන බවS; 

 එ�මා ද/ෙනHද? 

(ආ) ෙR ආකාරයට එ ක°ඩායමකට අH; z ඇ� අ�කාල yමනා ඔ�/ ෙවත ද ෙගzම 
සඳහා �යවර ග/ෙ/ද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

11. 
1587/’17 

ග	 ස/=S සමරLංහ මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 වDෂෙf Lට ෙR දවා සබරගlව පළාS මාDගසථ් මÏ පවාහන 
අ�කාdය ම�/ ලබා y ඇ� මÏ පවාහන බලපත සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම බලපත ලබාගS ��ගලය/ෙ: නR සහ <�නය/ කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) මÏ පවාහන බලපත ෙනොමැ�ව සබරගlව පළාෙS බස ් රථ ධාවනය වන 
බවS;  

 (ii) එම�/ සබරගlව මÏ පවාහන අ�කාdයට `ශාල පාYව LMවන බවS; 

 එ�මා ��ග/ෙනHද? 

(ඇ) ෙR සRබ/ධෙය/ අමාත)ාංශය ග| ලබන �යවර කවෙDද ය/නS එ�මා ෙමම 
සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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12. 
1589/’17 

ග	 xම� රSනායක මහතා,— පවාහන හා L`� qව/ ෙසේවා අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) u	ණෑගල Lට හබරණ දවා නව MRdය මාDගය ඉ=OPමට සැලWR කර 
�ෙiද; 

 (ii) එෙසේ නR, සැලWම සකස ්කළ වDෂය සහ ඒ සඳහා ¿<ක c තාෂණෙry/ 
ක�	/ද; 

 (iii) එම සැලWමට අ|ව හාj LMවන ආග;ක මධ)සථ්ාන, රජෙf ෙගොඩනැX<, 
ෙපෞ�ග<ක ආයතන සහ jවාස සංඛ)ාව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමH l� සැලැසම් ඉiබාගlව, දÎ�ල ඇ�Á පෙ�ශව</ ෙවනස් කෙළේද;  

 (v) එෙසේ නR, එම ෙවනස LM කළ වDෂය කවෙDද; 

 (vi) ඒ සRබ/ධෙය/ අදාළ ජනතාවට දැ|R M/ෙ/ද; 

 (vii) එෙසේ නR, ඒ කවර කාලෙfද;  

 (viii) එම ජනතාව සමඟ එකඟතාවයකට පැ;�ෙfද; 

 (ix) එම ෙවනස  LM කළ ෙහේ�ව කවෙDද;  

 (x) ෙමම ෙවනසට භාජනය c Mර පමාණය ෙකොපමණද;  

 (xi) l� සැලැසම් හා සංස/දනාSමකව ෙදවැj සැලැසේම/ ඉiබාගlව හා 
දÎ�ල පෙ�ශ �ළ LMවන ෙ�පළ හාjය ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (xii) ෙදවැj සැලැසම් සකස ්කළ තාෂණ ක;� සාමාකය/ ක�	/ද;  

 (xiii) ෙමම සැලWR ෙදක සකස ්OPම සඳහා ෙමෙත කර ඇ� `යදම ෙව/ ෙව/ 
වශෙය/ කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

13. 
1596/’17 

ග	 අෙශෝක �ය/ත මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාතට අ|මත ආහාර පPෂකවරය/ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ෙසේවෙf ja� ආහාර පPෂකවරය/ සංඛ)ාව හා ඔ�/ෙ: නR 
කවෙDද; 

 (iii) දැනට එම තන�	 �ර�පාYව පව§ නR, ඒ සඳහා බඳවා ගැUR LMOPමට 
අමාත)ාංශය �යවර ග/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

14. 
1616/’17 

ග	 ෙහේෂා/ `තානෙ: මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) රSන�ර =සs්කය �ළ සථ්ානගත කර ඇ� aධ හlදා කඳ�	 සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම කඳ�	 සථ්ානගත OPමට ස�්ර ඉඩR ලබාy �ෙiද; 
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 (iii) ඇá<��ය ච/ªකා වැව ආÞතව ඇ� හlදා කඳ�ර සඳහා ඉඩR ලබාy ඇ� 
පදනම කවෙDද; 

 (iv) ෙමම ඉඩෙR අg�ක	 ක�	/ද; 

 (v) ෙමම ඉඩම �ළ හlදා කඳ�ර ඉ=OPම ��/ ඒ ආÞත ජනතාවටS, 
ච/ªකා වැව ෛදjකව පෙයෝජනයට ග/නා ජනතාවටS දැ´ Hdහැරය 
වන බව  ��ග/ෙ/ද; 

 (vi) වැr ර³තය �ළ ස�්ර ෙගොඩනැX< ඉ=OPමට අදාළ අවසර ලබාෙගන 
�ෙiද;  

 (vii) එෙසේ නR, ඒ සඳහා අවසර ලබා y ඇ� ආයතන කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

15. 

1677/’17 
ග	 ෙසfg· අE සා¸D ම�ලානා මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) මඩකල�ව =සs්කෙf ම/lෙ/ බටHර සහ ක�uඩා අධ)ාපන කලාපවල 
�ෙබන පාස�වල නR, q	 වDගය අ|ව එ එ පාසෙ� L�ය a� q	ව	 
සංඛ)ාව සහ දැනට L�න q	ව	 සංඛ)ාව කවෙDද; 

 (ii) ෙමම =�� ගා¡ය LW/ට jදහස ් අධ)ාපනය සඳහා පව�න සමාන 
අg�වාLකR සහ�ක OPම ��ස පවSනා �ර�පාY �රzමට යාබද 
අධ)ාපන කලාපවල අ�dත q	ව	/ මා	 කරන ෙලස නැෙගනHර 
පළාS අධ)ාපන අධ)Çවරයාට උපෙදස ්ලබා ෙද/ෙ/ද; 

 (iii) එෙසේ නR, ඒ කවදාද;   

ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ|Ryම සහ =නට jය;ත කටa� 
 

1.  

පා.  01 /’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වDතමානෙf VයාSමක වන L`� ආරෂක 

ක;�වලට jල ��ගැUම ලබා yම,— සෑම ගාම jලධාP වසමකම �Hටා ඇ� ආග;ක 
L�ධස්ථානය/H නායක ස්වා¡/වහ/ෙසේ, Cජක�මා, `Mහ�ප��මා, ගාම jලධාP, 
සමෘ�� සංවDධන jලධාP, කෘ³කDම පDෙfෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙ�කRව	, 
පෙ�ශෙf ෙපො<ස ්සථ්ානය jෙයෝජනය කරන jලධාdයu සහ එම ගාම jලධාP වසෙR 
�H� සේrÑඡා සං`ධාන, රාජ) හා ෙපෞ�ග<ක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙR 
ප=ං�ව L�න jෙයෝතg/ෙග/ සම/`ත L`� ආරෂක ක;� ෙගොඩනැÏමට වඩාS 
පහWzම සඳහා වDතමාන L`� ආරෂක ක;�වලට jල ��ගැUම ලබා =ය හැO 
පd= පාD<ෙR/� පනත සRමත කළ a� යැg ද, ඒ ��/ ගාම jලධාP වසම �ළ 
LMවන අපරාධ හා Mරාචාර, U� `ෙරෝÈ කටa� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා 
සRබ/Èකරණය ෙගොඩනැÏමට හැO වන පd= අදාළ U� සRපාදනය කළ a�යැg 
ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg.    
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2.  
පා.11/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— =වgන �ළ දැනට VයාSමක වන ය� පැන Xය U� 
අණපනS යාවSකාEන OPම,— 6 ලංකාෙr ෙR වන`ටS අ�රාජ)වාy aගෙfy 
හ�/වාෙදන ලද U� අණපනS VයාSමකවන බැ`/ එම U� අණපනS ය� අධ)නය 
OPෙR ක;� පSකර, ය� පැනXය දùවR, දඩ lද� ආ=ය යාවSකාEන OPෙR ජා�ක 
වැඩ��ෙවළ Vයාවට නැං`ය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg.  
3.  

පා.12/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— Lය� මැ�වරණ එකම =නක පැවැSzම,— 6 ලංකාව 

�ළ 1988 Lට 2010 දවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවලy හැර අ/ සෑම වසරකyම OLයR මැ�වරණය පවSවා ඇ� අතර, 
එෙසේ මැ�වරණ පැවැSzම ජනතා මතය සලකා බැEම සඳහා ව�නා jDණායකය �වද, 
ෙR ��/ රෙ« ආD�කය, පdපාලනය ආ= සෑම ෙෂේතයකටම දැ´ බලපෑම ඇ� කරන 
බැ`/ පළාS පාලන මැ�වරණ, මහා මැ�වරණ සහ ජනා�ප�වරණය එකම =නයකy 
පැවැSzමට හැO වන පd= එe ආයතනවල jල කාලය සංෙශෝධනය OPමටS, ගැලෙපන 
මැ�වරණ කම ෙrදය jDමාණය OPමටS WMW පd= ආ°Yකම ව)වස්ථා 
සංෙශෝධනය කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg.  
4.  

පා.13/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාD<ෙR/� පජාත/තවාදය ශ�මS OPමට 

කටa� OPම,— රට �ළ පජාත/තවාදය වඩාS ශ�මS OPෙR අරlණ ඇ�ව 
පාD<ෙR/�ව හා පළාS සභා අතරS, පළාS සභා හා පළාS පාලන ආයතන අතරS මනා 
සRබ/Èකරණය පවSවා ෙගන යාම අත)ාවශ) වන අතර ඒ සඳහා පළාS පාලන 
ආයතන පධාU/, පළාS සභා �ළ jෙයෝජනයzම සහ�කව| ��ස ද, පළාS සභා 
පධාU/ පාD<ෙR/�ව �ළ jෙයෝජනය zම සහ�කව| ��සද කමෙrදය සකස් 
OPමට අවශ) ආ°Yකම ව)වස්ථා සංෙශෝධනය කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව 
ෙයෝජනා කරg.  
5.  

පා.14/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජා�ක ඒකාගතාව ඇ� OPමට �යවර ගැUම,— ජා�ක 
ඒකාගතාවය පවDධනය OPෙR අරl�/ ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව ÐවS වන 
පෙ�ශවල Lංහල භාෂා ��w වැඩසටහ/ ද, Lංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව ÐවS වන 
පෙ�ශවල ෙදමළ භාෂා ��w වැඩසටහ/ ද, රාජ), රාජ) ෙනොවන හා ෙපෞ�ග<ක 
ආයතනය/H සහෙය/ VයාSමක `ය a� අතර රාජ) හා ෙපෞ�ග<ක `දÌS ෙම/ම 
lªත මාධ) ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගj;/ ෙමම ��w වැඩසටහ/ ආරRභ OPම 
සඳහා ජා�ක වැඩ��ෙවළ Vයාවට නැං`ය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා 
කරg. 

6.  

පා.15/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— කලතයාෙ: ෙනොමනා Vයා jසා අසරණභාවයට 
පSවන පාDශවයට සහන සලසා yම,— `වාහක අÎසැ; aවල එකම වහල යට ÐවSව 
L�න අවසථ්ාවලy �	ෂයා ෙහෝ xdඳ Wරාව, �Mව සහ ෙවනS අපචාP කටa�වල 
ෙයෙද;/ ඉඩR ෙහෝ ෙ: ෙදොර බY l«� තම ෙපෞ�ග<ක අÊමතය පd= `uණ;/ ෙහෝ 
අ/ අයට පවර;/ හැLPම jසාෙව/ අෙන පාDශවයS සමඟ ද	ව/ දැ´ 
අසරණභාවයට පS වන අවස්ථාවලy එම තSවය වළවා ගැUම සඳහා අවශ) U� 
සRපාදනය කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
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7.  

පා.16/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,—චDයා ධDම ��බඳ කාරක සභා ඇ�OPම,— 6 ලංකාෙr 
පාD<ෙR/� ම/àව	/ෙ: `ශ්වාසව/තභාවය හා ඔ�/ �ළ උසස ්  ආචාර ධDම 
පවSවාෙගන යාෙR අවශ)තාව jසා ඒ ��බඳ ක	w ෙසොයා බැEම සඳහා චDයා ධDම 
��බඳ කාරක සභාව ඇ� කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
8.  

පා.17/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,—නව ඉෙලෙටොj හැ�|Rපත juS OPම,— 
පdපාලනය පහW OPම, අපරාධ මැඩEම සඳහා හා ෙවනS වංචjක Vයාවලට ෙයොlzම 
අවම OPම  සඳහා අදාළ ��ගලයාෙ: 	�ර ගණය, බැංu XwR, ෙක´« කා·, අධ)ාපන 
WMWකR, dයM	 බලපත හා `ෙ�ශ ගම/ බලපත අංක ආy වැදගS හා අවශ) ෙතොර�	 
ඇ�ළS නව ඉෙලෙටොjක අංකය සHත ජා�ක හැ�|Rපත juS කළ a� බවS 
පාෙ�+ය ෙ�කR බලපෙ�ශය/H ÐවSවන Lය� ෙදනාෙ: ෙතොර�	 ගාම jලධාP 
ෙකො«ඨාස ම«ට;/ පdගණකගත OPම ක´න;/ කළ a� බවS එම ෙතොර�	 වd/වර 
යාවSකාEන කළa� බවS ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
9.  

පා.18/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙපො<ස ්jලධාP/ට ද අ�	M `ස්සක ෙසේවා කාලයO/ 

පW `ශාම යාමට අවස්ථාව ලබාyම,— ෙපො<ස් ෙදපාD�ෙR/�ෙr කා/තා ෙපො<ස ්
jලධාdjය/  සඳහා වන `L වසරක ෙසේවා කාලයO/ පW සව් කැමැSෙත/ 
`ශාමයාෙR හැOයාව, ෙපො<ස් jලධාd/ සඳහා ද අදාළ `යa� යැg ද  ඒ සඳහා 
කමෙrදය සකස් කළ a�යැg ද ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
10.  

පා.19/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙරqලාL ඉවS OPෙR කාරක සභා ඇ� OPම,—
ෙරqලාL තැUම ෙම/ම ෙරqලාL ඉවS OPමද jතර LMවන Vයාව<ය බැ`/ 
ක�පැන Xය ෙරqලාL ඉවS OPම ��බඳ ෙසොයා බැEම සඳහා ෙරqලාL ඉවS OPෙR 
කාරක සභා ඇ� කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
11.  

පා.21/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සහ�ක zම ��බඳ කාරක සභා ඇ� OPම,— 

පාD<ෙR/�ෙr අසන පශ්නවලට �û�	 වශෙය/ රජය ෙදන සහ�ක හා රජෙf බැ»R 
ඇතැR `ට කඩ වන අවස්ථා දනට ලැෙබන බැ`/, රජය Lය වගeR ඉ� කරන බවට සහ 
ඒවා ��බඳව වගOයන බවට සහ�ක zම සඳහා සහ�ක zම �<බඳ කාරක සභා ඇ� කළ 
a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg.  
12.  

පා.22/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— MRdය ෙදපාD�ෙR/�ව ස� ඉඩRවල ඵලදාÍතාව 

වැ´කර ගැUම,— 6 ලංකා MRdය ෙදපාD�ෙR/�ව ස� ඉඩRවල ඇ� අනවසර ඉÀOPR 
හා අනවසර ප=ං�ක	ව/ ක´න;/ ඉවSකර Uත)ා|ßල ඉÀOPR සRබ/ධ X`WR 
නැවත සමාෙලෝචනය OPෙම/ ෙදපාDතෙR/�වට ලැෙබන ආදායR වDධනය කළ a� 
අතර, ෙදපාDතෙR/�ෙr සංවDධන කටa� සඳහා සෘçවම බල ෙනොපා/නා c ඉඩR 
=qකාEන බM පදනම මත ෙපෞ�ග<ක අංශයට ලබාy එම lද� MRdය ප�ධ�ය 
නzකරණය සදහා ෙයොදා ගත a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
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13.  

පා.23/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— යාචකg/ෙ: Ð`ත ආරෂා OPම සඳහා කමෙrදය 
සැක1ම,— ෙR වන `ට යාචකg/ෙ: Ð`තවලට `ශාල ෙලස තDජන එ�ල z �ෙබන 
බැ`/ ඔ�/ෙ: Ð`තවල Wර³තතාව ¼කyම උෙදසා, ඔ�/ට වගා OPම සඳහා ඉඩR 
ලබා y ඉ/ ලැෙබන ආදායෙම/ ඔ�/ෙ: Ð`තවල ආරෂාව හා ෙපෝෂණය සහ�ක කළ 
a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
14.  

පා.24/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අයාෙ� යන Wනඛg/ෙග/ ;jස ්Ð`තවලට LMවන 
හාjය වළවා ගැUම සඳහා කමෙrදය සැක1ම,— අයාෙ� යන Wනඛg/ෙග/ ;jස් 
Ð`තවලට LMවන හාjය වළවා ගැUෙR අරl�/, රජය මX/  ; පමාණය 
ෙව/ෙකො ට  එම ස්ථානයට jදැ�ෙ� යන Wනඛg/ ෙගන ෙගොස ්ඔ�/ ¼ක බලාගැUම 
සඳහා WMW වැඩ��ෙවළ සකස් කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg.  

15.  

පා.25/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,—  ළමා අපචාර L�È/ සඳහා දැ´ දùවR පැනzම,—  =වgන 
�රා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය/ =ෙන/ =න 1ඝෙය/ වDධනය zෙR තSSවය ඇ� z 
�ෙබන බැ`/ ඒ සRබ/ධව දැනට පවSනා U� ෙරqලාL පමාණවS ෙනොව/ෙ/ නR, නව 
U�  ෙරqලාL අ��/ සRමත ෙකොට ඉතා ක´න;/ ෙR සRබ/ධ නY `ස»මට කටa� කළ 
a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg.   
16.  

පා.26/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සංචාරක ව)ාපාරය පවDධනය OPම සඳහා ෙවරළ 
�`WR මාDග ඇ� OPම,— =වgෙ/ ෙවරළබඩ කලාපය �ළ 1ඝෙය/ LMවන ඉ=OPR 
 jසාෙව/ ෙ�+ය, `ෙ�+ය සංචාරකය/ට ෙම/ම Èවරය/ට ද ෙවරළ §රයට �`1ෙRy 
අවHරතා ඇ�ව �Üම සංචාරක ව)ාපාරය පවDධනයට ෙම/ම Èවර කDමා/තයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැ`/ එම තSSවය වළවාEම සඳහා ෙම/ම  ෙමම  ෙෂේත පවDධනය 
OPෙR අරlණ ඇ�ව ෙවරළ �`WR මාDග ප�ධ�ය ඇ� කළ a�යැg ෙමම 
පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg.  
17.  

පා.27/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අධ)ාපන පdපාලන ෙසේවෙf jලධාP/ෙ: වැ�� 
`ෂමතා ඉවS OPම,— `Mහ�ප� ෙසේවය, q	 අධ)ාපන ෙසේවය, අධ)ාපන පdපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ´ වැ�� `ෂමතාව පව�න බැ`/, එම තSSවය මඟ හරවා 
ඔ�/ෙ: ආSමාÊමානයට සdලන වැ�ප ලැෙබන පd= වැ�� `ෂමතා ඉවS OPම 
සඳහා කමෙrදය සකස්  කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg.  
18.  

පා.28/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,—  ෙබෞ�ධ ÊË අධ)ාපනය පවDධනය OPම,—  
ෙබෞ�ධ Êý/වහ/ෙසේලාෙ: ධDම ඥානය පවDධනය OPෙR අරlණ ඇ�ව 
උ/වහ/ෙසේලාෙ: කථන හැOයා, ශවණ හැOයා, පdගණක, මෙනෝ`ද)ාSමක සහ 
උපෙ�ශනය ��බඳ දැ|ම වැ´ =aw OPම උෙදසා දැනට පවSනා ÊË අධ)ාපන 
ආයතනවලට පdබාHරව ෙමම කටa� සඳහාම ෙව/ c ÊË අධ)ාපන ආයතන ඇ� 
OPම සඳහා කමෙrදය සකස් කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg.  
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19.  

පා.29/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— 6 ලංකාව �ළ දැනට VයාSමක වන ෙනොතාdස් ෙසේවාව 
යාවSකාEන OPම,— =වgන �ළ VයාSමක වන ෙනොතාdස් ෙසේවය ය�පැන Xය 
U�ව</ සකස් z ඇ� jසා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා වDතමානයට ගැලෙපන ෙලස 
U� හ�/වා =ය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg.  
20.  

පා.30/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— `ය� කලා¹ය ෙහේ/ ෙගොz/ෙ: ආD�කය ශ�මS 
OPම,— `ය� කලා¹ය පෙ�ශවල ෙහේ/ ෙගොz/ `L/ වගා කර| ලබන z, uරක/, 
lං, තල වැj වගාව/H අස්වැ/න වැ´ කර ගැUම සහ jෂ්පාදන සකස ්OPම සඳහා නව 
තාෂණය හ�/වාyම ��/ උසස ්qණාSමක තSSවෙය/ a� jෂ්පාදන සකස් OPම 
සඳහාS, ෙ�+ය හා  ජාත)/තර ෙවළඳෙපොළ �ළ jෂ්පාදන අෙල` කර ගැUෙR පදනම 
ශ�මS කර ගැUම සඳහාS 1;ත ස¿පකාර සමාගR ඇ� කළ a�යැg ෙමම 
පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg.  
21.  

පා.31/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— q	 උපෙ�ශක ෙසේවාව ඇ� OPම,— 6 ලංකාෙr 
අධ)ාපනෙf qණාSමක සංවDධනය ඇ� OPෙR අරlණ ඇ�ව ¡ට වසර `ස්සකට (20) 
පමණ ෙපර Lට ආරRභ z VයාSමක වන q	 උපෙ�ශක තන�	 ෙවනම q	 උපෙ�ශක 
ෙසේවා ඵ්කකය ෙලස ස්ථාපනය කල a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
22.  

පා.32/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— �dÕ �� ෙව|වට සහ� �� ජනතාව අතර ජන�ය 
කරzම සඳහා නව තාෂණය හ�/වා yම,— �dÕ �� සඳහා `ෙ�ශ රටවලට ඇy යන 
`ශාල ධනස්ක/ධය නවතාEෙR අරlණ ඇ�ව ආෙ�ශකය ෙලස භා`තා කළ හැO 
සහ� ��ව</ සැක� ආහාර පච<ත OPම සඳහාS, ෙකÀ සHත ධාන) වDගය වන 
සහ� වඩාS LaR ෙලස �dÕ �� ෙම/ අඹරා ගැUම සඳහාS, �dÕ �� ඇඹPමට භා`තා 
කරන ආකාරෙf ය/ත �ත සහ නව තාෂණය හ�/වා =ය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව 
ෙයෝජනා කරg.  

23.  

පා.33/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— a�ධය jසා ආබා�තය/ බවට පScව/ට සහන සලසා 
yම,—  වසර 30කට ආස/න කාලය පැවැ� a�ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ =ෙනදා uE 
වැඩ ෙකොට ÐවS c ජනතාවS ස්�ර ¼e රෂා කළ ජනතාවS අතd/ සැලOය a� 
පමාණය අංග`කලව ආබා�තව Ðවන බd/ මහS ¹ඩාවට පS z අසරණව ÐවS වන 
බැ`/, ඔ�/ සඳහා යR මාLක yමනාව ලබා yමට කටa� කළ a�යැg ෙමම 
පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg.   
24.  

පා.34/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— Lය�ම ප  ආරෂකg/ සඳහා ගම/ `යදR 

yමනාව ලබා yම,— ජනා�ප� ආරෂක සහ අගමැ� ආරෂක ෙසේවෙf jaත 
jලධාP/ට ෙම/ම අෙනuS ප  ආරෂක ෙසේවාවල jaත jලධාP/ට ද සමාන 
ගම/ `යදR yමනාව ලබා yමට කටa� කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා 
කරg.    
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25.  

පා.35/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— `ශව්`ද)ාල මX/ පවSවාෙගන යන පාඨමාලාව/ 
¼OයාÊlඛ පාඨමාලාව/ බවට පSOPම,— =වgෙ/ Lය�ම රජෙf `ශ්ව`ද)ාල සහ 
ෙපෞ�ග<ක `ශ්ව`ද)ාල මX/ පවSවා ෙගන යන ශාස්àය අධ)ාපනයම සඳහා c උපා� 
පාඨමාලාව/ ¼OයාÊlඛ වෘS§යමය උපා� පාඨමාලාව/ බවට පdවDතනය කර එමX/ 
xHව/නා c උපා�ධාP/ ෙවත නව ¼Oයා සපයා yෙR අරlණ ඇ�ව, Lය�ම 
`ශ්ව`ද)ාල සමඟ රාජ) අංශෙf සහ ෙපෞ�ග<ක අංශෙf ආයතන සRබ/Èකරණය සඳහා 
කමවS වැඩ��ෙවළ සකස ්කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
26.  

පා.36/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාස� LW/ පවාහනය කර| ලබන වෑ/ රථ සඳහා 

jL ප;§/ jයම OPම,— =වgන �රා පවSවාෙගන ය| ලබන පාස� LW පවාහන 
ෙසේවාව/ jය;ත ප;�ෙය/ ෙනොපව�න බැ`/ සහ ඇතැR පාස� වෑ/ රථ 
ෙසේවකg/ෙ: පැව�R යහපS තSSවෙය/ ෙනොපව�ත බැ`/, jL ප;�ෙය/ a� 
වෑ/ රථ ෙසේවාව පවSවාෙගන යෑම සඳහාS, එම ෙසේවාව/ ලබාග/නා පාස� �ෂ) 
�ෂ)ාව/ෙ: ආරෂාව තහ�	 OPම සඳහාS, වෑ/ රථ ෙසේවාව/ සඳහා ප;§/ 
හ�/වා=ය a�යැg ද, වෑ/ රථ ෙසේවකg/ �ළ යහපS පැව�R පවSවාෙගන යාම සඳහා 
`නය U� මාලාව හ�/වා =ය a�යැg ද ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg.  
27.  

පා.37/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජා�ක සහ ජාත)/තර අනාගත ඉ��මට සdලන ෙලස 

jෂ්පාදනය වDධනය OPම සඳහා කමෙrදය සකස් OPම,— ජා�ක සහ ජාත)/තර 
පජාවෙ: අනාගත ඉ��මට සdලන කාD;ක සහ කෘ³කාD;ක jෂ්පාදනය/ ��බඳව 
�ෙරෝකථනය කර අදාළ jෂ්පාදනය/ට අ|බ��ත Lය�ම ෙෂේතවල අ/තD 
සRබ/ධතාවය ��/ ද, නzන තාෂණය උපdම ම«ට;/ පෙයෝජනයට ගj;/ ද, 
jෂ්පාදන Vයාව<ය වDධනය OPම සඳහා කමෙrදය සකස ් කළ a�යැg ෙමම 
පාD<ෙR/� ව ෙයෝජනා කරg.  
28.  

පා.38/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— 6 ලාංOක ජනතාව ෙ: පාරRපdක උ	මය/ ¼කගැUම 

සඳහා ´ට� �ස්තකාලය ඇ� OPම,— 6 ලාංOක ජනතාවෙ: සRපදාgක දැ|ම 
ආරෂා කර;/, ෙපෝෂණය කර අනාගත පරRපරාව ෙවත ¼ෙගන යාම සඳහා ද, ජාන 
සRපS හා ෛජව උ	මය/ අපහරණය වැළැzම සඳහා �Á� ජා�ක වැඩ��ෙවළ 
අවශ)ව ඇ� බැ`/ ද, පdසරය, ෙ�+ය ෛවද) ෙෂේතය, කෘ³කDමා/තය හා සRපදාgක 
කDමා/ත ඇ�Á Lය� ෙෂේතය/ සඳහා ´ට� තාෂණය උපෙයෝÏ කරගS නzන 
�ස්තකාලය සකස් OPමට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක ���මය ෙ�පළ සං`ධානය (WIPO), 6 
ලංකා ���මය ෙ�පළ කාDයාංශය, පdසර අමාත)ංශෙf ෛජව ``ධSව ඒකකය ඇ�Á 
Lය� අංශ ඒකාබ�ධc වැඩ��ෙවළ සකස් OPමට ද �යවර ගත a�යැg ෙමම 
පාD<ෙR/� ව ෙයෝජනා කරg. 
29.  

පා.39/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— 6 ලාංOක ජනතාවෙ: පාරRපdක දැ|ම ආරෂා කර 

ගැUම සඳහා c ජා�ක වැඩ��ෙවළ ආරRභ OPම,— 6 ලාංOක ජනතාවෙ: පාරRපdක 
දැ|ම භා`තා වන ෛවද) කම, කෘ³කDමා/තය, ආහාර සංරෂණය, හස්ත කDමා/ත 
අංශය ඇ�Á ``ධ ෙෂේතය/H පාරRපdක දැ|ම ආරෂා OPම සඳහා අදාළ ෙෂේතය/ 
jෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග/ ෙතොර�	 ලබාෙගන, ෛජව ``ධSව ඒකකය, 
���මය ෙ�පළ කාDයාංශය ඇ�Á අදාළ අංශ ඒකාබ�ධව ජා�ක වැඩ��ෙවළ ආරRභ 
කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/� ව ෙයෝජනා කරg. 
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30.  
පා.40/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— 6 ලංකාවට ආෙr�ක හා ඖෂධමය ව�නාකRව</ 
a� ශාඛවල ජාන සRපSවලට ෙ�ට/« බලපත ලබා ගැUම,— `ෙ�+ය රටව� 6 
ලංකාවට ආෙr�ක ව�නා ඖෂධමය ශාඛවල සVය රසායjක දව) සහ ජාන සRපS 
හ�නා ෙගන, ඒවාට වංචjක ෙලස ෙ�ට/« බලපත ලබා ගැUම වැළැzම සඳහා අදාළ 
සVය රසායjක දව) සහ ජාන සRපS සඳහා 6 ලංකාවට ෙ�ට/« බලපත ලබා 
ගැUමටS, ඖෂධ jෂප්ාදනයට සහ වැ´ =aw OPමට එම ෙකොටස ් ෙයොදා ගැUමටS, 
ෛජව ``ධSව අංශය, ���මය ෙ�පළ කාDයාංශය සහ ෙ�+ය ෛවද) අමාත)ාංශය 
ඇ�Á වගOවa� Lය� ආයතන එව `ෙශේෂ වැඩ��ෙවළ සකස් කළ a�යැg ෙමම 
පාD<ෙR/� ව ෙයෝජනා කරg. 
31.  

පා.41/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජනතා jෙයෝතg/ෙ: ග	 නාම අSහැPම,— 

ජනා�ප��මා, අගමැ��මා ඇ�Á පාD<ෙR/�, පළාS සභා, පාෙ�+ය සභා jෙයෝජනය 
කරන Lය�ම ජනතා jෙයෝතය/ මාLකව තම/ කරන ෙසේවයට අදාළව වැ�� හා / 
ෙහෝ yමනා ලබා ග/නා අතර ඉහත OLM �රය jස්සරණධ)ාසෙය/ LM කර| ලබන 
ග	 ෙසේවය/ ෙනොවන බැ`/ ද, එම �ර දර/න/ෙ: නමට ඉ=dෙය/ ෙහෝ �රයට 
ඉ=dෙය/ අ�ග	, 6මS ෙහෝ ග	 යන නාම සහ නමට පWව උ�මාණ/, මැ��මා යන 
පද ෙයyම උපහාසයට ලzමට ෙහේ�ව z ඇ� බැ`/ ද, ජනතා jෙයෝතය/ෙ: ග	 
නාම භා`තය නතර OPමට අවශ) �යවර ගත a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා 
කරg. 
32.  

පා.42/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වැ´H� නඩS� ම°ඩල වැඩසටහන පළාS, =ස්s 

සහ පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාස ම«ට;/ ව)ා�ත OPම,— ``ධ පාDශ්වය/ `L/ 
වැ´H� �රවැLය/ ෙනොසලකා හැPම ��/ LMවන ``ධ අසාධාරණය/ සRබ/ධෙය/ 
පැ;�< OPම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත)ාංශෙf වැ´H� ෙ�කR කාDයාලය යටෙS 
VයාSමක වන වැ´H� නඩS� ම°ඩල වැඩසටහන පළාS, =සs් හා පාෙ�+ය 
ෙ�කR ෙකො«ඨාස ම«ට;/ ව)ා�ත කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 

33.  

පා.43/’15  
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වැ´H� පජාව 6 ලංකාෙr ආD�ක වDධනයට දායක 

කර ගැUමට ණය yෙR වැඩ��ෙවළ සකස් OPම,— වයස අ�	M 60 ඉමවා ඇ� 
වැ´H� පජාවට තම Ðවෙනෝපාය මාDග ශ�මS කරගj;/ සමස්ත 6 ලංකා 
ආD�කෙf වDධනයට දායකzමට බැංu ප�ධ�ය මX/ ණය yෙR කමෙrදය 
VයාSමක ෙනොz ම ඔ�/ට සමාජය �ළ ෙවනS අකාරයකට සැලeම වන ෙහg/ එම 
අසාධාරණ තSSවය වැළැzමට කමවS වැඩ��ෙවළ ඇ� කළ a� යැg ෙමම 
පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
34.  

පා.44/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වයස අ�	M 60 ඉමවා ඇ� ��ගලg/ සමාජය �ළ 

සÂය ��ගලg/ බවට පS OPෙR වැඩ��ෙවළ සකස් OPම,— සමාජ ආD�ක 
Vයාව<ෙf පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අ�	M 60 ඉමzෙම/ පW 
සමාජය �ළ jL ��ගැUම ෙනොමැ�ව අÂයව ෙකො/z L�න වැ´H�ය/, සමාජෙf 
සÂය ��ගලg/ බවට පS OdෙR වැඩ��ෙවළ සකස් OPමට පාස� පජාව ඇ�Á lÁ 
මහS සමාජයම දැ|වS OPෙR කමෙrදය ඇ� කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව 
ෙයෝජනා කරg. 
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35.  

පා.45/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙමෝටD කාD;ක ෙෂේතය ��බඳ පාස� LW/ෙ: 

දැ|ම �Á� OPම,— 6 ලංකාෙr අනාගත ත	ණ ත	�ය/ෙ: ¼Oයා පශ්නයට 
`ස�ම ෙලස සහ ෙමෝටD කාD;ක ෙෂේතෙf ඇ�ව/නාc වDධනයට සාෙ�ෂව 
��w ශ;කg/ෙ: අවශ)තාව ස�රා ගැjෙR අරlණ ඇ�ව පාස� `ෂය jDෙ�ශයට 
ෙමෝටD කාD;ක ��පය `ෂයය ෙලස ඇ�ළS OPම සඳහා කමවS වැඩ��ෙවළ 
ඇ� කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
36.  

පා.46/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙමෝටD කාD;ක ��පය ඉගැ/zම සඳහා q	ව	/ 
��w OPමට අධ)ාපන `ද)ා ¹ඨය ඇ� OPම,— 6 ලංකාෙr සහ `ෙ�ශ රටවල 
ෙමෝටD කාD;ක ෙෂේතෙf ඇ�වන වDධනයට සdලන ෙලස, එම ෙෂේතෙf ��w 
ශ;කg/ෙ: ඉ��ම ස�රාEමට හැOවන පd=, පාස� ම«ට;/ ඉගැ/zම සඳහා 
q	ව	/ ��w OPමට ෙමෝටD කාD;ක ෙෂේතය ��බඳ අධ)ාපන `ද)ා ¹ඨය ඇ� 
කළ a�යැg  ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
37.  

පා.47/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙමෝටD කාD;ක ��පය `ෂය jDෙ�ශය/ 

යාවSකාEන OPම,— ෙමෝටD කාD;ක ෙෂේතය හා සRබ/ධ රජෙf කාD;ක `ද)ාල 
හා අ|බ�ධ ආයතනවල ඉෙග|R කටa� LM කර| ලබ/ෙ/ වසර 25 - 30 තරR 
පැර� `ෂය jDෙ�ශය යටෙS බැ`/, එම තSSවය ෙවනස් OPම සඳහා එම `ෂය 
jDෙ�ශය/ යාවSකාEන OPමට කමවS වැඩ��ෙවළ ඇ� කළ a�යැg ෙමම 
පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
38.  

පා.48/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,—  sෙරෝද රථ හා ය�	 පැ= ආÞත ¼Oයාවල jaත 

cව/ෙ: ¼Oයාවල Wර³තභාවය තහ�	 OPම,— 6 ලංකාව �ළ ÐවSවන sෙරෝද රථ 
හා ය�	පැ= ආÞතව සෘç හා වක ෙලස ¼Oයාව/H jaතzමට කැමැSත දවන 
ත	ණ �dස හා `ශා;ක s`ධ හlදා jලධාd/ සහ ෙජ)ෂඨ් �රවැLය/ යන ජන 
ක°ඩායRවල ආD�ක ශ�ය වDධනය OPෙම/ සමස්ත ජා�ක jෂ්පා=තයට ඔ�/ෙ: 
දායකSවය ලබා ගැUෙR අරlණ ඇ�ව එම ෙෂේතෙf jaතcව/ෙ: සÂය 
දායකSවය ජා�ක ආD�කයට එ කර ගැUම සඳහා කමවS වැඩ��ෙවළ ක´න;/ 
සකස් කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
39.  

පා.49/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— 6 ලාංeය/ෙ�+ය �පෙrදය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආක�ප �Á� OPම,— 6 ලාංeය/ෙ�+ය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ�+ය හා `ෙ�+ය 
ජනතාව �ළ වැ´ නැÎ	ව ඇ� OPෙR අරlණ ඇ�ව, රට �ළ ජනතා ආක�ප ඒ ෙවත 
ෙයොl OPම සඳහා පාස�, `ශ්ව`ද)ාල, තෘ§gක අධ)ාපන ආයතනවල `ෂය 
පාඨමාලාවට �පෙrදය `ෂයය ෙලස ඇ�ළS OPමටS, රාජ) හා ෙපෞ�ග<ක අංශවල 
මැ=හSzම මත පDෙfෂණ අංශ =dගැ/zම ම�/ නව ෙසොයාගැUR LM OPමටS, ඒ හා 
බැ�| ආයතන ප�ධ�ය සRබ/ධ කර ගj;/ සහ�ක පත, ´�ෙලෝමා, උපා�, පශච්ාS 
උපා� පාඨමාලා ඇ� OPම ��/ ෙමම ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ �Á� ආක�පමය 
ෙවනස ඇ� කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
40.  

පා.50/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— 6 ලංකාෙr ආහාර සංස්කෘ�ය ඉෙග|R සහ 

ඉගැ/z ෙR Vයාව<යට බ�ධ OPම,— 6 ලාංeය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
OPෙR කලාව, ආහාර �1ෙR කලාව, වDණකාරක කලාව, ආහාර කැ¹ෙR කලාව ඇ�Á 
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අංශ ගණනාවO/ සකස්z ඇ� අතර ඒ හා බැ�w 6 ලාංeය ආහාර සංස්කෘ�ය ��බඳ 
ඉෙග|R සහ ඉගැ/zR කමෙrදය/ හරහා අනාගත පර�රට පවරාyම ෙම/ම ෙ�+ය හා 
`ෙ�+ය ජනතාව අතර අපෙ: ආහාර සංස්කෘ�ය ව)ා�ත OPම ම�/ 6 ලාංeය 
අනන)තාව අ/තDජා�කව ඔසවා තැÜම සඳහා වැඩ��ෙවළ ඇ� කළ a�යැg ෙමම 
පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 

41.  

පා.51/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— `ශ්ව`ද)ාල සහ තෘ§gක අධ)ාපන ආයතනවල 
LW/ෙ: පDෙfෂණ jබ/ධන අමාත)ාංශවල සංවDධන කටa� ඉලක කර සකස් 
Odම,— `ශ්ව`ද)ාල සහ තෘ§gක අධ)ාපන ආයතනවල LW/ `L/ තම පාඨමාලා 
සRබ/ධෙය/ ඉ=dපS කරන පDෙfෂණ jබ/ධන රෙ« ආD�ක, සමාÐය, සංස්කෘ�ක 
හා සංවDධන කටa�වලට උපෙයෝÏ කර ගැUම වැදගS වන බැ`/ එම jබ/ධන 
අÈෂණය කර| ලබන ආචාDයව	 හා පDෙfෂණ jබ/ධන අදාළ වන අමාත)ාංශ අතර 
මනා සRබ/Èකරණය ඇ� OPම සඳහා එe අමාත)ාංශෙf jලධාdෙයu පSOPෙම/ 
එම පDෙfෂණ jබ/ධන ම�/ අමාත)ාංශෙf ඉ=d සංවDධන Vයාදාමය/ සහ කාEන 
ඉලක ස�රා ගැUමට හැOවන පd= කමවS වැඩ��ෙවළ ඇ� කළ a�යැg  ෙමම 
පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg.  

42.  

පා.52/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වයස අ�	M 18 සRCDණ වන අවස්ථාෙryම ඡ/ද H; 
නාමෙ�ඛනයට නම ඇ�ළS OPම,— මැ�වරණ ෙදපාDතෙR/�ව ම�/ වාD³කව 
ඡ/ද H; නාමෙ�ඛන සංෙශෝධනය OPමට jය;ත =නට පWව ෙහෝ ෙපර =නකy වයස 
අ�	M 18 සRCDණ වන තැනැSත/ට jය;ත වයස සRCDණ c =නටම ඡ/ද H; 
නාමෙ�ඛනෙයH නම ඇ�ළS කරවා ගත හැO ආකාරෙf පාෙයෝXක වැඩ��ෙවළ 
ඇ� කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg.  
43.  

පා.53/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— 6 ලංකාව �ළ ෙසේලg/ jෂ්පාදනය OPම සඳහා 

කමවS වැඩ��ෙවළ ඇ� OPම,— 6 ලංකාව �ළ වාD³කව ෙසේලg/ `ශාල 
පමාණය භා`තා කර| ලබන අතර ෙසේලg/ ආනයනය OPම සඳහා ද `ශාල lදල 
වාD³කව `ෙ�+ය රටවලට ඇy යන බැ`/, එම `ෙ�ශ `jමය පමාණය රට �ළ ඉ�d 
කර ගැUෙR අරlණ ඇ�ව ලංකාව �ළ පවSනා ෙ�+ය තාෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේලg/ 
jෂ්පාදනය OPම සඳහා රාජ), ෙපෞ�ග<ක ෙහෝ ස¿පකාර අංශය/ සRබ/ධ කර ගj;/ 
කමවS වැඩ��ෙවළ රජය මැ=හS zෙම/ ඇ� කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව 
ෙයෝජනා කරg. 
44.  

පා.54/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙපො� ව�ර ආÞතව නව jෂ්පාදනය/ ඇ� OPම,—  
6 ලංකාව �ළ වාD³කව `ශාල පමාණයක ෙපො� ව�ර අපෙS යන බැ`/, නව 
තාෂණය ෙයොදා ගj;/ `�මS කමෙrදය යටෙS ෙපො� ව�ර ආÞතව නව 
jෂ්පාදනය/ ෙ�+ය හා ජාත)/තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක කර ගj;/ ඇ� OPම සඳහා 
කමෙrදය VයාSමක කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
45.  

පා.55/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සාගරෙf නව සRපS ගෙrෂණය,— `ශාල සාගර 
කලාපය  H; රට � 6 ලංකාව පlඛSවය ලබා y ඇSෙS Èවර කDමා/තය සඳහා 
පමණ වන අතර  සාගරය ආÞතව `ශාල පමාණයක සවභා`ක සRපS ඇ� බැ`/ 
ෙමරටට `ශාල ¼Oයා අවසථ්ා පමාණය ෙම/ම ධනය ද උපයා ගැUෙR අරlණ 
ඇ�ව සාගර සRපS ��බඳව `�මS වැ´Mර අධ)යනය කළ a�යැg ෙමම 
පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
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46.  

පා.56/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— 6 ලංකාෙr මSස) සRපත `ෙ��කg/ `L/ ෙනලා 
ගැUම වළකාEම,— 6 ලාංOක Èවරය/ට `ශාල ආD�ක අවාLය ඇ� කර;/ 6 
ලංකා l�M කලාපෙf මSස) සRපS `ෙ��කg/ `L/ ෙනලා ග/නා බැ`/ 6 ලංකා 
l�M කලාපය �ළ මාÁ ඇ�Eමට සහ `ෙ�ශ  යාතාවලට මාÁ බෑම සඳහා ෙතො�පල 
ෙලස භා`තා OPම වළකාEම සඳහා රජය `L/ `�මS වැඩ ��ෙවළ සකස් කර 
VයාSමක කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
47.  

පා.57/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙකොස් jෂ්පාදනය වැ´ කර ඒ ආÞත jෂ්පාදන 
අපනයනය OPම,— ඉතා පUත ෙම/ම ඖෂÈය qණෙය/ අ�න, රසායjක දව)ව</ 
ෙතොරව වගා කළ හැO ෙබෝගය වන ෙකොස් වගාව ව)ා�ත OPම ��/ ඒ ආÞත 
jෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය OPම ම�/ `ශාල `ෙ�ශ `jමය පමාණය අප 
රටට උපයා ගත හැO බැ`/ ඒ සඳහා රජෙf මැ=හS`ෙම/ `�මS වැඩ ��ෙවළ 
සකස් කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
48.  

පා.58/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජා�ක ෙගො` සRමාන උෙළල වාD³කව සං`ධානය 
OPම,— රට ෙපරට යාමට නR l<ක වශෙය/ ෙගො`තැj/ සÞක `ය a� බැ`/ රට 
ස	 කරන ෙගො` ජනතාවට Lය වෘS�ය ��බඳ අÊමානය ඇ�වන පd= `�මS 
සං`ධාන වÌහය හරහා VයාSමක වන ෙගො` සRමාන උෙළල රජෙf මැ=හSzෙම/ 
වාD³කව සං`ධානය කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
49.  

පා.59/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සහන ;ලකට LED බ�බ පාdෙභෝXක ජනතාවට 
ලබාyම,— jවාස ආෙලෝක Odමට ෙයොදා ග/නා qණාSමක LED බ�බ ;ල අ�ක 
බැ`/, `M<බල ම°ඩලය මැ=හSz සහනදාÍ ;ලකට හා ෙගzෙR කමයට ෙමම බ�බ 
පාdෙභෝXක ජනතාවට ලබාy ජා�ක වශෙය/ `M<ය `ශාල පමාණය ඉ�d කර 
ගැUමටS,  LED බ�බ ජනතාව අතර ජන�ය OP ම�/ `M<බල ම°ඩලයටද අමතර 
ආදායම උපයා ගැUමටS හැOවන පd= කමවS වැඩ ��ෙවළ සැකLය a�යැg 
ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
50.  

පා.60/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— WÁ පdමාණ ෙස�ලR බY කDමා/තශාලා ව)ා�ත 
OPම,— 6 ලංකාව �ළ ෙස�ලR බY සඳහා `ශාල ෙව ළදෙපොළ පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා jෂ්පාදනය ෙකෙර/ෙ/ WÁ වශෙය/ වන අතර ඒ සඳහා �නය පlඛ අෙනuS 
රටවලට `ෙ�ශ `jමය `ශාල පමාණය ඇy යන බැ`/, WÁ �dවැය දැdය a�  ෙමම 
කDමා/තය ගා¡ය පෙ�ශවල ව)ා�ත OPම සඳහා `�මS වැඩ ��ෙවළ සකස් කළ 
a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
51.  

පා.61/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— 6 ලංකාව �ළ ඖෂධ jෂ්පාදන කDමා/ත ශාලා 

ආරRභ OPම,—  6 ලංකාව �ළ ඖෂධ jෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම ම«ටමක පව�න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට `ශාල `ෙ�ශ `jමය පමාණය වැයවන බැ`/ 
=aw මානව සRපත H; රට ෙලස 6 ලංකාවට අත)ාවශ) ඖෂධ වDග රට �ළම 
jපදzමට අවශ) පහWකR රජය මැ=හS zෙම/ ලබා y ඖෂධ jෂ්පාදන කDමා/ත ශාලා 
ආරRභ කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
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52.  

පා.62/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාස� `ෂය jDෙ�ශයට මෙනෝ `ද)ාව `ෂයය ඇ�ළS 

OPම,— පාස� �ෂ) පජාව jෙරෝÏ මනසO/ aS ���මS §රණ ගැUමට හැO �dස 
ෙලස හැඩගැසz්ම උෙදසා හය වැj ෙශේ�ෙf Lට VයාSමක වන පd= ෙබෞ�ධ මෙනෝ 
`ද)ාව සහ බටHර මෙනෝ `ද)ාව යන `ෂයය/ ඒකාබ�ධ ෙකොට කමවSව සැලWR කරන 
ලද “මෙනෝ `ද)ාව සහ භාවනාව” න;/ `ෂයය පාස� `ෂය jDෙ�ශයට ඇ�ළS කළ 
a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
53.  

පා.63/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— `ශා;ක ආධාරක මධ)ස්ථාන �H�zම,— `ශා;කය/ 

ෙව|ෙව/ උපෙ�ශන ෙසේවා, ෛවද) පහWකR සහ  =වා W¼uR ෙසේවා යනාy 
වැ´H�ය/ට අවශ) Wබසාධන කටa� ¼ස එකම සථ්ානයO/ ඉ� කර ගැUමට හැO 
වන පd= `ශා;ක ආධාරක මධ)ස්ථාන ෙගොඩනැංzමටS, එම මධ)ස්ථාන ෙ/ද කර 
ගj;/ යR jෂ්පාදන කටaSත සඳහා `ශා;කය/ ෙයොl OPම හරහා ඔ�/ෙ: =`යට 
සහනය ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම ද උපයා ගැUමට හැO වන ෙලස රජය මැ=හS 
zෙම/ රට�රා `ශා;ක ආධාරක මධ)සථ්ාන �H�`ය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව 
ෙයෝජනා කරg. 
54.  

පා.64/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— `ශා;කය/ෙ: ආD�කය ශ�මS OPම සඳහා නව 

ෙලොත¼gය හ�/වා yම,— `ශා;ක රාජ) ෙසවකය/ෙ: වැ�� `ෂමතා ඉවS OPමට 
සහ ඔ�/ෙ: Wබසාධන කටa� සඳහා අවශ) lද� ෙසොයා ගැUම සඳහා නව 
ෙලොත¼gය ෙවළඳෙපොළට හ�/වාyමට රජය කටa� කළ a�යැg ෙමම 
පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
55.  

පා.65/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සංචාරක මගෙප/ව/න/ ��w OPම,— 
සංචාරකg/ට ඵලදාÍ හා ආචාර+E ෙසේවාව සැපÍමට හැO �dස බවට පS OPමට 
ෙම/ම, ඔ�/ෙ:  වෘS§ය ම«ටම ඉහළ නැංzම සඳහාS සංචාරක මග ෙප/ව/න/ 
��w OPමට `�මS වැඩ��ෙවළ සකස් කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා 
කරg. 
56.  

පා.66/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඉඩR සRබ/ධව පව�න U� සංෙශෝධනය OPම,— 6 

ලංකාව �ළ ෙR වන `ට ඉඩRවලට ව)ාජ ඔ�� සකසා `OhෙR ජාවාරම 
VයාSමකවන අතර ¡ට අදාළව U�ය VයාSමක zම ද ඉතා අවම ම«ටමක පව�න 
බැ`/, ඉඩR අg�ය සRබ/ධව Wර³තභාවය වැ´ වන අad/ හා වැර=ක	ව/ට දැ´ 
දùවR පැ;ණ`ය හැO අad/ පව�න U� ප�ධ�ය සංෙශෝධනය කළ a�යැg ෙමම 
පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 

57.  

පා.67/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— 6 ලංකාව අවට සාගරෙf ෙකොර�පර ආරෂා කර 

ගැUම,— 6 ලංකාව අවට සාගරෙf ඇ� ෙකොර�පර ;jස්  VයාකාරකR ෙහේ�ෙව/ 
`නාශzෙR තDජනයට l�ණපා ඇ� බැ`/, එම ෙකොර�පර ආරෂාකර ගැUම සඳහා 
;jස් VයාකාරකR පාලනය OPමට හැOවන පd= ��ගල ආක�පමය ෙවනස ෙම/ම, 
ෛන�ක රාlෙr ෙවනස ඇ� OPම සඳහා `�වS ක;�ව හරහා WMW වැඩ��ෙවළ 
සැලWR කර VයාSමක කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
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58.  

පා.68/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාස� වෑ/ රථ සඳහා කා/තාව/ ෙසේවයට ෙයදzම,— 

පාස� වෑ/ රථ ෙසේවෙයH qණාSමක බව වැ´ OPමටS, එම වෑ/ රථවල ගම/ කරන 
ද	ව/ෙ: ආරෂාව උෙදසාS  Lය�ම පාස� ෙසේවා වෑ/ රථවල ෙසේවය සඳහා 
කා/තාව/ ෙයොදා ගැUම අjවාDය OPමට U� සකස් කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව 
ෙයෝජනා කරg. 
59.  

පා.69/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඖෂධ ;ල පහත ෙහEම,— 6 ලංකාව �ළ ජා�ක 
ඖෂධ ප�පS�ය පකාශයට පS කර ඖෂÈය නාමෙය/ ෙබෙහS අෙල` OPම ක´න;/ 
ආරRභ OPම ම�/ ඖෂධ ;ල පහත ෙහEමට රජය මැ=හS `ය a�යැg ෙමම 
පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
60.  

පා.70/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අ/තDජාලය හරහා අෙල` කරන ඖෂධ ඇ�Á 

ජාවාරR මැඩපැවැSzම,— ෙR වන `ට අ/තDජාලය හරහා ප;�යO/ ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද) උපකරණ හා èපලාවන) jෂ්පාදන `ශාල ෙලස අෙල` ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාරR අප රෙ« ජනතාව ෙ: ෙසෞඛ)යට සහ යහපැවැSමට `ශාල තDජනය වන බැ`/ 
ඒවා මැඩපැවැSzම සඳහා jL වැඩ��ෙවළ සකස් කර VයාSමක OPම WMW යැg 
ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
61.  

පා.71/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— කෘ³ රසායන දව) භා`තා ෙනොකර වගා OPම,— අ�ක 

`ෂ සHත කෘ³ රසායන දව) 6 ලංකාව �ළ තහනR කර පැර� කමයට පdසර Hතකා¡ 
වගා කමය රටට හ�/වාyමට අවශ) පDෙfෂණ LMOPමට කෘ³ `ද)ාඥය/ හා 
පdසරෙry/ෙග/ සම/`ත ක;�ව පS කර ඔ�/ෙග/ ලබා ග/නා jDෙ�ශ ��/ 
ජනතාවට වස `ෙස/ ෙතොර ෙසෞඛ)ාර³ත ආහාර ෙrල  ලබා yමට අවශ) �යවර 
ගැUමට රජය මැ=හSzම WMW යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
62.  

පා.72/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාස� LW/ මSදව)වලට ඇiබැHzෙම/ lදවා 

ගැUම,— ෙR වන `ට 6 ලංකාව �ළ පාස� LW/ මSදව)වලට ඇiබැH zෙR වැ´ 
පවණතාවය jDමාණය z ඇ� බැ`/ පාස� LW/ මSදව)ව</ lදවාගැUම සඳහා 
රජය මැ=හSz `�මS වැඩ��ෙවළ VයාSමක කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව 
ෙයෝජනා කරg. 
63.  

පා.73/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජා�ක ඵලදාÍතා ක;�ව පS OPම,— රජය `L/ 

VයාSමක කර| ලබන ඵලදාÍතා වැඩසටහ/Hy තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදාÍතා 
ම«ටම කරා ෙමෙහයc ආයතන පධාU/ හ�නාෙගන ඔ�/ෙ: දැ|ම හා අSදැeR 
පෙයෝජනයට ගත හැO වන ආකාරෙය/, එම ආයතනවල VයාSමක කරන ලද 
වැඩසටහ/ සහ කමෙrද අෙනuS ආයතනවලට ගැලෙපන පd= ආෙ�ශ OPමට හැOවන 
පd= එම ආයතන පධාU/ෙග/ සම/`ත ජා�ක ඵලදාÍතා ක;�ව �H�`ය a�යැg 
ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
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64.  

පා.74/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පජා ෛවද)ෙrදය ��බඳ `ෙශේෂඥ ෙසේවාව =aw 
OPම,— ෙසෞඛ) ෙසේවාෙr අත)ාවශ) අංගය වන පජා ෛවද)ෙrදය ��බඳ `ෙශේෂඥ 
අංශය =aw OPමට අවශ) සැලWR සකස් OPම හා එම ෙෂේතෙf දැනට පව�න ගැට� 
jPෂණය කර ක´න;/ jරාකරණය OPමට අවශ) කටa� LM OPමට රජය මැ=හS 
`ය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
65.  

පා.76/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පdෙභෝජනයට |WMW ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැzමට කටa� OPම,— පdෙභෝජනයට |WMW ආහාර jෂ්පාදනය කරන, අෙල` 
කරන හා ඊට අ|බල ෙදන ��ගලය/ හා ආයතන වැටEමට පාdෙභෝXක කටa� ��බඳ 
අ�කාdෙf `ෙශේෂ වැටER ඒකකයට පව�න ගැට� jරාකරණය කර අවශ) පහWකR 
ෙනොඅYව ලබා yමටS, වැර=ක	ව/ට උපdම දùවR ලබා =ය හැO වන පd= පව�න U� 
ප�ධ�ය සංෙශෝධනය OPමටS කටa� කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා 
කරg. 
 66.  

පා.77/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වස `ස නැ� ආහාර jෂ්පාදනය =dමS OPම,—  

ආහාර හා සRබ/ධ jෂ්පාදන කටa�වල ෙ�+යව jරතව L�න jෂ්පාදකg/ ඉලක 
කර ගj;/ qණාSමක බ`/ ඉහළ, ෙසෞඛ)ාර³ත ආහාර පාdෙභෝXකය/ට ලබා yම 
��/ රටට කළ හැO ෙසේවාව ��බඳව දැ|වS කර, ආක�පමය ෙවනස ඇ� OPමට 
හා එෙලස වස `ෙස/ ෙතොර ආහාර jපදවන ව)වසායකg/ට ෙගෞරව නාමය සHත 
සRමාන පදානය ෙකොට ඔ�/ =dගැ/zමට වැඩසටහන රජය මැ=හSz ආරRභ කළ 
a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
67  

පා.78/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අයථා ෙලස අSපS කරගS අභය ;වලට අයS ඉඩR 
jදහස් කරගැUම,— 6 ලංකාෙr පකාශයට පS කර ඇ� අභය ;වලට අයS ඉඩR ``ධ 
��ගලය/ හා සං`ධාන `L/ U� `ෙරෝÈ ෙලස අSපS කරෙගන ඇ� බැ`/, එම ඉඩR 
නැවත ලබා ගැUමට රජය ක´න;/ මැ=හS `ය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා 
කරg. 
68.  

පා.79/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ආ=වා1 ජනයා නගාL�zම සඳහා සැලWම VයාSමක 

OPම,— 6 ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආ=වා1 ජනතාව ��බඳ ෙවනම සංගණනය 
LMකර, ඔ�නට ÐවS zම සඳහා දැනට පව�න අපහWතා කමවSව හ�නාෙගන, ඔ�නට 
 ෙගෞරවUයව ÐවS zමට හැO පdසරය jDමාණය කර yමට අවශ) සාධUය සැලWම 
ආ=වා1 නායකg/ ද ඇ�ළSව පSකරන ලද `�වS ම°ඩලය හරහා VයාSමක කළ 
a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
69.  

පා.80/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— a�ධය jසා උ�	 හා නැෙගනHර පෙ�ශය/H හාj c 

�රාවස�් සංරෂණය OPම,— �ස් වසරක a�ධය ෙහේ�ෙව/ උ�	 හා නැෙගනHර 
පළාS වල පැව� �රාවස්� `ශාල ෙලස `නාශ c අතර පව�න �රාවස්� ��බඳ 
ස¡ෂණය LM කර ෙතොර�	 ¼ස්කර ගැUමS, එම �රාවස්� තහ�	 OPම, ආරෂා 
OPම හා ප�සංස්කරණය OPමS අරlw කර ෙගන `�වS �රා`ද)ාඥg/ෙග/ 
සම/`ත ක;�ව පSOPම WMW යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
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70.  

පා.81/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වගා OPම සඳහා ෙ�+ය Üජ පච<ත OPම,— කෘ³ 
රසායන භා`තෙය/ ෙතොරව ෙ�+ය කාබjක ෙපොෙහොර ආශෙය/ වගා කළ හැO ෙ�+ය 
Üජ වDග හ�නාෙගන එම Üජ ක´න;/ රට �රා ව)ා�ත කර රසායjක වස `ෙස/ 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා yම සඳහා අවශ) කරන පDෙfෂණ, තාෂණය හා 
jෂ්පාදනය වැ´ =aw OPමට අවශ) සැලWR සකස ්කර VයාSමක කළ a�යැg ෙමම 
පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
71.  

පා.82/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— `ෙ�ශ භාෂා අධ)යනයට පහWකR සැපÍම,— ��ගල 
���ෙf පෘ�ල බව §රණය zමට ඔ� ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය වන බැ`/ 
ඉං�L භාෂාව හැ	wෙකොට අෙනuS පධාන `ෙ�ශ භාෂා හැදෑPමට අවශ) පහWකR 
�Á� කර, සැලWR සRපාදනය කර VයාSමක කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව 
ෙයෝජනා කරg. 
72.  

පා.83/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— Lය� මැ�වරණ පචාරක කටa� සඳහා `යදR කරන 
lද� 1මා OPම,— 6 ලංකාව �ළ පැවැSෙවන Lය� මැ�වරණය/Hy ඇතැR 
අෙ�ෂකය/ අ� `ශාල lද� පමාණය `යදR කරන අතර lද� `යදR කළ ෙනොහැO, 
එෙහS රටට වැඩ කළ හැO ���මS �dසකට ඉ/ අවාL සහගත තSSවය ඇ� වන 
බැ`/ මැ�වරණ සඳහා `යදR කරන lද� පමාණය 1මා OPමට හැO වන ආකාරෙf 
U� සRපාදනය කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
73.  

පා.84/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— යටS `ත සමෙf 6 ලංකාෙව/ ¼ෙගන Xය �රාවස්� 
නැවත ලබා ගැUම,— 6 ලංකාව යටS `තයව පැව� සමෙf අප ර�/ පෘ�ගාලය, 
ඕල/දය හා මහා 	තාන)යට ¼ෙගන Xය �රා`ද)ාSමක ව�නාකම සHත භා°ඩ 
��බඳ ස¡ෂණය LM කර එම භා°ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැUම සඳහා අවශ) 
�යවර ගැUමට රජය මැ=හS `ය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 

74.  

පා.85/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සංඝා�කරණය ස්ථාපනය OPම,— Êý/ 
වහ/ෙසේලාෙ: ආරෂාව හා ෙගෞරවය ¼ක ගැUම ෙව|ෙව/ උ/වහ/ෙසේලාට අදාළ 
අ�කරණමය කාDයය/ සඳහා ෙවනම සංඝා�කරණය �H�`ය a� බවටS එම 
අ�කරණ §/M සඳහා U�මය බලය ලබාගැUමට හැO වන අad/ ෙමම සංඝා�කරණය 
ස්ථාපනය කළ a� බවටS ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 

75.  

පා.86/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ව)වස්ථා�ත සංඝ සභාව පS OPම,— 
පාD<ෙR/�ව ඇ�Á ජනතා jෙයෝත ආයතන සඳහා උපෙ�ශකSවය හා මග ෙප/zම 
ලබා yමට හා අණපනSවලට සංෙශෝධන ඉ=dපS කළ හැO ෛන�ක බලය සHත සංඝ 
සRl�ෙය/ පS කර ගS රාජ) පdපාලනය, U�ය, `ෙ�ශ කටa� හා සමාජ 
VයාකාරකR ��බඳ හසල දැ|ම සහ අSදැeR සHත `�වS සංඝයා වහ/ෙසේලාෙග/ 
සම/`ත ව)වස්ථා�ත සංඝ සභාව පS කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා 
කරg. 
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76.  

පා.87/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ�ක අධ)යන ආයතනය �H�zම,— 6 
ලංකාෙr පැවැ� ජල තාෂණය හා වැr තාෂණය නැවත පණග/වා ¼කගැUම සහ 
වැ´ =aw OPම සඳහා අවශ) පDෙfෂණ LM OPමට හා අධ)ාපන පාඨමාලා මX/ උත 
`ෂය ගැන දැ|;/ ස/න�ධ කරන ලද �dස jDමාණය OPමට හැOයාව ඇ�වන පd= 
“වා� සංස්කෘ�ක අධ)යන ආයතනය” න;/ ආයතනය රජය මැ=හSzෙම/ ආරRභ 
කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
77.  

පා.88/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— මහාවංශය අධ)යනය සඳහා ආයතනය �H�zම,— 6 
ලාංeය ඉ�හාසෙf ගම/ මග ෙප/වන මහාවංශය අධ)යනය OPම සඳහා Êý/ 
වහ/ෙසේලාෙ: මැ=හS zෙම/ “මහාවංශ අධ)යන පDෙfෂණ ජා�ක ආයතනය” න;/ 
ආයතනය රාජ) අ|ගහෙය/ �H�`ය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
78.  

පා.89/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ `ෙරෝÈ Vයා නැවැSzම,— ධDම ග/ථ හා 
පකාශන අධ)යනය OPෙR මනා දැ|ම ඇ� ෛන�ක බලය සHත `�වS සංඝ 
ම°ඩලය �H�zම මX/ යR jDමාණය එ�දැzමට ෙපර එය එම ම°ඩලයට ඉ=dපS 
OPෙම/ අන�	ව, සමාජගත OPමට |WMW නR, සංෙශෝධන ඉ=dපS OPමට හැOවන පd= 
යා/තණය සැක1ම මX/ ෙබෞ�ධ `ෙරෝÈ Vයා හා පකාශන රචනා zම හා �M දහම 
සRබ/ධ කර;/ සාවද) jDවචන ඉසම්�zම නැවැSzම සඳහා රජය මැ=හS `ය a�යැg 
ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
79.  

පා.90/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙ�ශ Hෛත
 කලා jDමාණ ඇගÍම,— ෙ�ශා|රාගය හා 
ආSමාÊමානය ඇ�වන පd= ෙ�+ය හා සංසක්ෘ�ක ව�නාක;/ අ�න කලාකෘ� වාD³කව 
ඇගÍම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ්OPමට රජය මැ=හS `ය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව 
ෙයෝජනා කරg. 
80.  

පා.91/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— 6 ලංකාෙr පාස� �ෂ) �ෂ)ාව/ෙ: `නය නැංzමට 
කටa� OPම,— 6 ලංකාෙr පාස� �ෂ) �ෂ)ාව/ ෙසෞඛ) සRප/න, jෙරෝÏ හා කාgකව 
ශ�මS �රවැLය/ ෙලස සමාජගත OPෙR අරl�/ ඔ�/ට තමා කැම� Âඩාවකට ෙයොl 
zමට සහ පාෙයෝXක `නය ��wවකට ෙයොl OPමට අවශ) කටa� සRපාදනය කළ a�යැg 
ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
81.  

පා.92/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ�ක ෙතොර�	 මධ)සථ්ානය ආරRභ 
OPම,— 6 ලංකාව �ළ �Hටා ඇ� ෙබෞ�ධාග;ක සථ්ාන, ඒ හා සබැÀ අ|ෂංXක අංශය/ 
ෙම/ම, Êý/ වහ/ෙසේලා ��බඳ ෙතොර�	 ආy ක	w එ ¼ස ්කර `�මSව පdගණක 
ගත කර, නzන තාෂ�ක උපකරණ සහ පමාණවS මානව හා ෙභෞ�ක සRපS ව</ �d�/ 
“ ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ�ක ෙතොර�	 මධ)සථ්ානය” න;/ ආයතනය රාජ) අ|ගහෙය/ ආරRභ 
කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
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82.  

පා.93/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— දහR පාස� පාඨ ග/ථ කාලා|è¹ව සංෙශෝධනය 
OPම,— `භාග ඉලක කරගS, දැ|ම පමණ ෙ/දගත කළ පාඨ ග/ථ ෙව|වට 
පා ෙයෝXක ��wව පදනR කරගS, ���ය වDධනය කර/නාc, �ෂට් සRප/න සමාජය 
jDමාණය OPම ඉලක කර ගS පාඨ ග/ථ `�වS ම°ඩලය හරහා සRපාදනය කර දහR 
පාස� ෙවත ලබා =ය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
83.  

පා.94/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජාත)/තර පාස� jයාමනයට ම°ඩලය පS OPම,— 6 
ලංකාෙr සංසක්ෘ�යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැSමට ගැලෙපන පd= ජාත)/තර පාස�H 
`ෂය පථය/ අවශ) පd= jයාමනය කළ හැO CDණ බලතල සHත ම°ඩලය පS කළ 
a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
84.  

පා.95/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජා�ක අධ)ාපන ෙකො;ෂ/ සභාව වඩාS සÂය OPම,— 
ෙ�+ය ඉ�හාස දැ|ම, සාරධDම සRප/න බව, jෂප්ාදන ශක)තාව, ��� සRප/න බව, 
සRපදාgක දැ|ම, ෙ�ශා|රාගය, jෙරෝÏතාව, uසලතා CDණ බව සහ ආක�ප 
සRපS�ෙය/ a� බව යන අංගය/ෙග/ පdCDණ සාDථක �රවැLෙයu xH කල හැO වන 
පd= සකසන ලද ජා�ක අධ)ාපන ප�පS�ය හරහා සමසත් අධ)ාපන කමෙfම 
පdවDතනය ඇ� OPමට ජා�ක අධ)ාපන ෙකො;ෂ/ සභාව ව ඩාS සÂය කළ a�යැg ෙමම 
පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 

85.  

පා.96/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ප�� ෛවද)ෙrදය ��බඳ `ෙශේෂඥ ෙසේවාව =aw OPම,— 
ෙසෞඛ) ෙසේවාෙr අත)ාවශ) අංශය වන ප�� ෛවද)ෙrදය ��බඳ `ෙශේෂඥ ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව�න ගැට� jPෂණය කර ඒවා ක´න;/ jරාකරණය OPමට අවශ) කටa� LM 
OPමටS එම ප�� ෛවද)ෙrදය ��බඳ `ෙශේෂඥ ෙසේවාව =aw OPමට සැලWR OPමටS 
රජය මැ=හS `ය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
86.  

පා.97/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ආaDෙrද ෛවද)ව	/ෙ: ෙසේවය `ෙ�ශය/ට ලබා 

yම,— ආaDෙrද ෛවද) උපා�ය සRCDණ කරන උපා�ධාP/හට `ෙ�ශ රටවල ¼Oයා 
අවසථ්ා ලබාyම සඳහා `�මS වැඩ ��ෙවළ සැලWR කර VයාSමක OPම WMW යැg ෙමම 
පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
87.  

පා.98/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ආaDෙrද ෛවද) පනත සංෙශෝධනය OPම,— දැනට 

පව�න ය� පැන Xය ආaDෙrද ෛවද) පනත සංෙශෝධනය කර ආaDෙrද ෛවද)ව	/ෙ: 
වෘS§ය ගැට� `සඳ;/, එම වෘS�ය ස� ග	Sවය හා අÊමානය ¼ක ගැUමට නව ආaDෙrද 
ෛවද) පනත ක´න;/ ඉ=dපS OPමට �යවර ගත a�යැg  ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා 
කරg. 
88.  

පා.99/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— MRdය ආරෂක ප�ධ�ය සකස ්OPම,— 6 ලංකාෙr 

MRdය ආරෂක ප�ධ� jDමාණය කළ නව jපැaR ක	ව/ ද, එම ෙෂේතයට සRබ/ධ 
`�ව�/ ද, MRdය ෙදපාDතෙR/�ෙr Lය�ම ෙෂේතය/H පzනය/ෙග/ ද සම/`ත 
ක;�ව ම�/ MRdය ආරෂක ප�ධ�ය සකස ්කර VයාSමක OPමට රජය මැ=හS `ය 
a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
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89.  
පා.100/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— මÏ පවාහන ෙසේවෙf qණාSමක තSSවය වැ´ OPම,— 
බස ් මÏ පවාහන ෙසේවෙf qණාSමක තSSවය වැ´ OPම ම�/ වාD³කව එම ෙසේවාව 
ප�ෙෂේප කරන 1% - 2%  පමණ c මÏ/ පමාණය රඳවා ගැUමට කටa� OPෙම/, එම 
ෙසේවෙf පැවැSමට yDඝ කාEනව ඇ� `ය හැO අවදානම අY කර ගැUම සඳහා කමවS වැඩ 
��ෙවළ සැලWR කර VයාSමක OPම WMW යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
90.  

පා.101/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— Lංහල භාෂාවට සRමතය සකස ්OPම,— Lංහල භාෂාෙr 

<�ත ව)වහාරය හා කථන ව)වහාරය ෙදයාකාරය ග/නා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙ�දය, 
අ�පපාණ, මහපාණ අෂර ෙයyම සහ පද ෙබyම ආ =ය ද `වාද සHත බැ`/ Lංහල භාෂාව 
සඳහා සRමතය සකස ්OPමට `�වS ම°ඩලය පS කර කාලා|èපව LMවන ෙවනසක්R 
ද සැලO�ලට ෙගන භාෂාෙr පැවැSම තහ�	 OPමට හැO Vයාදාමය සකස ්කළ a�යැg 
ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
91.  

පා.102/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සංසථ්ාjක කාබjක අපදව) ම�/ පdසරය ñෂණය zම 
පාලනය OPම,— ප<ෙබෝධ නාශක සහ කDමා/ත Vයාව<ය/H y �ටවන සංසථ්ාjක 
කාබjක අපදව) (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් වDගයක ñෂණ 
කාරකය/ෙග/ සම/`ත අතර ඒවා ;jසාෙ: ෙසෞඛ)යට ඉතා අHතකර බැ`/ එම 
රසායjකය/ පdසරයට lදා හැPම පාලනය OPමට `�මS වැඩ ��ෙවළ සැලWR කර 
VයාSමක කළ a� යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
92.  

පා.103/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— රාජ) පාලනයට සR��ධ දDශනය සRබ/ධ කර ගැUම,— 

ස�ත අපdහාUය ධDම, දසරාජ ධDම, රාෙජෝවාද ජාතකය, u	 ධDම ජාතකය, ග/ඩ j/Mක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ�වධDම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චකවS§ Lහනාද �තය 
හා ධDම පy�කාව යන සR��ධ ඉගැ/zR සRබ/ධව පාD<ෙR/�, පළාS සභා හා පාෙ�+ය 
ම«ටෙR L�න Lය�ම පෂ `පෂ ම/àව	/ දැ|වS OPම ��/ ඔ�/ෙ:  ;කාව රෙ« 
යහපාලනයට දායක කර ගැUමට හැO වන ආකාරෙf වැඩ ��ෙවළ සැලWR කර VයාSමක 
OPමට රජය මැ=හS `ය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
93.  

පා.104/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඉෙලෙටොjක අපදව) බැහැර OPම,— ෆේලොරස/« 

බ�බ, Mරකථන, ජංගම Mරකථන, `M< උපකරණ, බැටd, පdගණක හා එH ෙකොටස ්ආ=ය 
අපදව) ෙලස පdසරයට බැහැර OPෙRy ආසj, කැ·;යR, රස=ය, ෙල· වැj බැර ෙලෝහ 
පdසරයට එක�වන බැ`/ ෙමම ඉෙලෙටොjක අපදව) බැහැර OPමට කමවS වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කර පdසරය W¼eමට කටa� කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා 
කරg. 
94.  

පා.105/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— රෙ« යහපාලනය සථ්ා�ත OPම,— අයහපS පාලනෙf අංග 

ලෂණ වන අSතෙනෝම�ක ප�පS� සRපාදනය, jලබල වාදය, බලාSමක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ U�, `ධායක බලතල අjL පdහරණය, ෙ�ශපාලනයට �රවැL දායකSවය අYzම 
සහ  ñෂණය පැ�Pම යන ක	w අප රට �ළ ෙනොඅYව දනට ලැෙබන අතර ෙR jසා රෙ« 
අයහපS පාලනය පව�න බව ෙපU යන ෙහg/ රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැÏම සඳහා 
සැලWR සකස ්කර VයාSමක කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
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95.  
පා.106/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— `ෙ�ශ රටවල ඇ� 6 ලංකාවට අයS �සේකොළ ෙපොS 
නැවත ලබා ගැUම,— 6 ලංකාවට අයS ව�නා �සේකොළ ෙපොS රා�ය aෙරෝපා රටව� 
ඇ�� ෙලෝකෙf රටව� ගණනාවක �ෙබන අතර ඒවාෙf අ/තDගතව ඇ� දැ|ම ෙR වන 
`ට වSම/ ලාංeය සමාජයට අH;ව ෙගොස ්ඇ� බැ`/, එම �සේකොළ ෙපොS අප රටට ආපW 
ලබා ෙගන ඒවාෙf අඩංq ෙපෞරා�ක දැ|ම නැවත සමාජගත OPමට `�මS වැඩ ��ෙවළ 
සැලWR කර VයාSමක කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
96.  

පා.107/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෛජව ``ධSවය ¼ක ගැUම සඳහා කෘ³කDමය දායක කර 

ගැUම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙව|වට බ� ෙබෝග වගාව සහ ;ශ ෙබෝග වගාව ජන�ය කරzම, 
ෛජව ``ධSවයට හාjකර රස ◌ායන දව) කෘ³ කDමා/තෙය/ ඈS OPම හා ඒකාබ�ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භා`තය ��/ රට �ළ ෛජව ``ධSවය ආරෂා OPමට 
ෙගොz/ ෙයොl කරන වැඩ ��ෙවළ  VයාSමක කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා 
කරg. 
97.  

පා.108/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජනතාවෙ: ආහාර ලැÜෙR අg�ය Wර³ත OPම,— 

එසS ජා§/ෙ: සං`ධානෙf මානව අg�වාLකR◌ ි ප�ධ§/ට අ|ßලව ආහාර ලැÜෙR 
¿<ක අg�වාLකම 6 ලාංOක ජනතාවට අH; වන තSSවය රජෙf ප�පS� සRපාදනය 
හා VයාSමක OPR �ළ දනට ලැෙබන ෙහg/ උත පඥ�§/ට අ|ව රෙ« ජනතාවෙ: 
ආහාර පශන්ය `ස»ෙR වගeම lÁමj/ම රජයට පැවP ඇ� බැ`/ රජය මැ=හSz ආහාර 
දව) ;ල පාලනය හා ෙසෞඛ) ආර³ත ආහාර ෙrල රෙ« ජනතාවට ලැÜම සහ�ක 
ෙකෙරන `�මS වැඩ ��ෙවළ සRපාදනය කර ජනතාවෙ: ආහාර ලැÜෙR ¿<ක 
අg�වාLකම තහ�	 OPමට �යවර ගත a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 

98.  

පා.109/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අකාබjක දව) කළමනාකරණය OPම,— අකාබjක දව) 

ප�චÂකරණය OPමS, අකාබjක දව) භා`තය අවම OPමS, භා`තෙය/ ඉවSවන 
අකාබjක දව) එක� OPෙR යා/තණය සැක1ම හා අකාබjක දව) භා`තා OPෙR පdසර 
U� P� `�මS OPමS ��/ රෙ« පdසර ප�ධ�ෙf ආරෂාව හා යහපැවැSම සඳහා 
අකාබjක දව) කළමනාකරණය OPමට �යවර ගත a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා 
කරg. 
99.  

පා.110/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙ�+ය ඖෂධ සහ අS ෙබෙහS ��බඳව පාස� LW/ 

දැ|වS OPම,— jෙරෝÏ ජා�ය ෙගොඩනැÏම සහ ෙ�+ය ආaDෙrදෙf යහපැවැSම ¿<ක 
අරlw වශෙය/ ෙගන ෙ�+ය ඖෂධ වDග හා අS ෙබෙහS ��බඳ `�මS ක	w සHත 
`ෂයය පාස� `ෂය jDෙ�ශයට ඇ�ළS OPම ම�/ ෙ�+ය  ඖෂධ සහ අS ෙබෙහS 
��බඳ පාස� LW/ දැ|වS OPම ට �යවර ගත a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
100.  

පා.111/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා ම/දෙපෝෂණය �ර/ OPම,— 6 ලංකාව 

�ළ අYබර ද	 උපS අ|පා�කය 25% තරR ඉහළ අගය ග/නා අතර එයට පධාන සාධකය 
ව/ෙ/ ෙපෝෂ)දාÍ ආහාර Hඟකම වන බැ`/, මාතෘ හා ළමා ම/දෙපෝෂණය MරEමට අවශ) 
ෙපෝෂ)දාÍ ආහාර M�පS ජනතාවට ලබා yම පlඛතාවය කරගS වැඩ ��ෙවළ VයාSමක 
කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
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101.  

පා.112/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පdසරය W¼eෙම/ jෙරෝÏ රට ෙගොඩනැÏම,— 

වDතමාන 6 ලංකාෙr පdසර ñෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව/ ජලෙf හා ආහාරවල `Oරණ+E 
බව වැ´ z ඇ� අතර අනාගතෙfy ;jසාට වැළ ෙඳන ඇතැR ෙරෝගවල ෙරෝග jධානය පවා 
ෙසොයා ගැUම අපහW  `ය හැO බැ`/, ෙR ��බඳ වැ´Mර `මDශනය OPම සඳහා `�වS 
ක;�ව පS කර වාDතාව කැඳවා, එම jDෙ�ශ VයාSමක OPම ��/ රෙ« ජනතාවෙ: 
UෙරෝÏභාවය සහ�ක කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
102.  

පා.113/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— රෙ« ආරෂාවට කෘ³කDමය Wර³ත OPම,— ධනවාදෙf 

�/වැj කාD�ව වන ෙදවැj ෙලෝක a�ධෙය/ පW කාලෙfy හdත `�ලවයS සමඟ 
කෘ³කාD;ක Ðවන රටාව සRCDණෙය/ම ෙවනස ්zම ෙහේ�ෙව/ වDතමාන ෙලෝක පජාව 
l�ණ y ඇ� පdසර ñෂණය, UෙරෝÏ බව නැ�zම හා �dLM ආහාර ෙනොමැ�zම ආy අවදානR 
තSSවය/ෙග/ 6 ලංකාව ආරෂා කර ගැUම සඳහා ජනතාව �රසාර කෘ³කDම භා`තය/ට 
ෙපළඹzෙම/ හා ෙගොz/ ආරෂා ෙකෙරන රාජ) ප�පS� රට �ළ සථ්ා�ත කරzෙම/ 
රෙ« අනාගතය Wර³ත කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
103.  

පා.114/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සංeDණ ෙගෝEය ෙවළඳෙපොළ jසා ජනතාවට ඇ�වන 

ගැට� අවම OPම,— ෙගෝEයකරණය `L/ හ�/වාM/ ෙලෝක ෙවළඳ රටාව ;jසාෙ: මනස 
ආකමණය OPම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ� පාරRපdකව ෙගන ආ හර ප�ධ§/ හා =aw 
දාDශjක �/තනය/ ;jස ්මනස ��/ උMරා දැ¡ම වDතමානය වන `ට 6 ලාංOකg/ට ද 
ෙපොM බැ`/, ෙවළඳෙපොළ ආD�කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සංeDණ Ðවන රටාව හා ඒ සමඟ 
පැන නXන සංeDණ සමාÐය පශන්S `සඳා ගj;/ සහන+E =` පැවැSමකට යා a� 
ව/ෙ/ ෙකෙසේද ය/න ��බඳව ජනතාව දැ|වS OPමට අවශ) වැඩ ��ෙවළ හා ���මය 
සංවාදය රට �ළ VයාSමක කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
104.  

පා.115/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— 6 ලංකාවට අවශ) 1j රට �ළ jපදzම,— 6 ලංකාවට 

අවශ) කරන 1j jෂප්ාදනය OPමට අවශ) සRපS 6 ලංකාව ස�ව ඇ� බැ`/, මනා 
කළමනාකාPSවයO/, කාDයෂමව හා සැලWR සHතව කටa� කර රටට අවශ) 1j 
පමාණය ෙමරට jෂප්ාදනය OPමට හා 1j �dපහM OPමට අවශ) කDමා/තශාලා රජය ම�/ 
සථ්ාපනය කර 1j කDමා/තය ¼ක ගත a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
105.  

පා.116/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— නක�ස ් ර³තය ආරෂා OPම,— සමසත් 6 ලාංeය 

පdසර ප�ධ�යටම බලපෑR කළ හැO සංෙry පdසර ප�ධ�ය වන නක�ස් ර³ත 
වනා/තරය ෙR වන `ට ;jස ්VයාකාරකR ෙහේ�ෙව/ දැ´ තDජනයකට ලz ඇ� අතර 
වSම/ පර�රට ෙම/ම අනාගත ;jස ් පර�රට ද ෙමම පdසර `නාශය ෙහේ�ෙව/ 
අවදානමක ට l�ණ පෑමට LM වන බැ`/, ;jස ් තDජන ඉවS කර නක�ස ් ර³තෙf 
සව්ාÈන පැවැSම ක´න;/ තහ�	 කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 

106.  

පා.117/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— රාවණා රç ��බඳව `�මS ගෙrෂණය LM OPම,— 

රාවණා රç ��බඳ jශ�්ත ඉ�හාස ෙතොර�	 නැ� �වද, `�මS ගෙrෂණය ��/ ඔ� 
��බඳව අප රෙ« ආක�ප නැංzමටS, රාවණා රç ස�ව �t දැ|ම රෙ« අÊවෘ��ය සඳහා 
ෙයොදා ගැUමට හා 6 ලාංeය ඉ�හාසෙf සැඟz Xය පdÑෙÒදය jරාවරණය කර ගැUමටS 
හැO වන බැ`/, `�වS ක;�ව හරහා රාවණා රç ��බඳව ගෙrෂණය කළ a�යැg ෙමම 
පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
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107.  

පා.118/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ���මය =�� බව �ර/ OPම,— ෙභෞ�ක ෙවළඳ භා°ඩ 

සැdසරන ෙrගයට සාෙ�ෂව දැ|ම, ���ය හා මානව හර ප�ධ§/ ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනොzම ෙහේ�ෙව/ ෙනොදැ|වSකම Hස එසzම ��/ ���මය =��භාවය අද අප රට �ළ 
දනට ලැෙබන පධාන ගැට�ව �වද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇSෙS අY අවධානය බැ`/, 
රෙ« ජනතාවෙ: ���මය =�� බව නැ� OPමට Lය� වයස ්කා°ඩය/ ආවරණය වන පd= 
`   �මSව සැලWR කරන ලද ජා�ක වැඩසටහන VයාSමක කළ a�යැg ෙමම 
පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 

108.  

පා.119/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ක� ඉuS c ඖෂධ භා`තය නැවැSzම,— ෙR වන`ට 6 

ලංකාව �ළ ක� ඉuS c  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙf ෙරෝහ� �ළ භා`තයට පැ;hෙR 
අවදානම ඇ� බැ`/ රජෙf අදාළ Lය� අංශ මැ=හSz VයාකාP සැලWම සකස ්කර ක� 
ඉuS c ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ/ ඉවS OPම හා ආනයනය OPම නැවැSzමට කටa� කළ 
a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 

109.  
පා.120/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඒ·ස ්ෙරෝගය ව)ා�ත zම පාලනය OPම,— 6 ලංකාව �ළ 
දැනට හ�නා ෙනොගS ඒ·ස ්ෙරෝÏ/ 3000 කට ආස/න පමාණය L�න බවට වාDතා පළ z 
ඇ� බැ`/ ඔ�/ හ�නාෙගන ප�කාර සඳහා ෙයොl OPමටS, ඒ·ස ් ෙරෝගය ව)ා�ත zම 
වැළැzමටS ඵලදාÍ WMW ව)ාපෘ�ය ක´න;/ ආරRභ කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව 
ෙයෝජනා කරg. 

110.  
පා.121/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— `ෙ�ශය/Hy <ංXක අතවරයට ලවන කා/තාව/ට 
සහන සැල1ම,— 6 ලංකාෙr කා/තාව/ ගෘහ ෙසේවයට `ෙ�ශ ගතzෙම/ පW LM වන 
අතවරය/ ෙහේ�ෙව/ LMවන ගැi ගැUR jසා 6 ලාංeය සමාජය �ළ jDමාණය z ඇ� 
ගැට� සහගත තSSවය/ සමනය OPම සඳහා `�මS කමෙrදය සකසා VයාSමක OPමට 
`�ව�/ හා එම LMzR හා බැ�w ��ගල ක°ඩායRව</ සැMRලS ක;�ව පS කළ 
a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
111.  

පා.122/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වන ර³ත හා අභය  ;වල ආරෂාව දැ´ OPම සඳහා 

U� සRපාදනය OPම,— මෑතක Lට 6 ලංකාෙr ර³ත වනා/තර සහ අභය  ; `නාශය 
වැ´ ෙව;/ පව�න අතර 6 ලාංeය පාdසdක සම�<තතාවට ඉ/ දැ´ තDජනය එ�ල 
ෙව;/ පව�න බැ`/ ෙමම `නාශය නැවැSzම සඳහා ජනතාවෙ: ආක�පමය ෙවනස 
ඇ� OPමට අවශ) වැඩ ��ෙවළ සැක1මට ෙම/ම පව�න U� ප�පාදන `�මS හා දැ´ 
බවO/ aත වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
112.  

පා.123/’15 

 ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ``ධ ආග;ක ක°ඩායRව</ LM වන සමාජ බලපෑR 
��බඳව අධ)යනය OPම,— පධාන ධාරාෙr ආග;ක මතවාදය/ `ෙrචනය කර;/, එම 
ආගRH අ| ක°ඩායR ෙලස තම jDවචන හා පැහැ=< OPR සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉ=dපS කර;/ එම මතවාද ��ගS ��ගලg/ එ ¼ස් කර ග/නා, ආග;ක හා 
ෙවනS l�wවරO/ සමාජගත z ඇ� ක°ඩායR ��බඳ අධ)යනය කර;/ ඔ�/ෙ: 
මතවාද, VයාකාPSවය/ හා සමාජයට ඔ�/ jසා ඇ� වන බලපෑR කවරාකාරද ය/න 
��බඳ තෙසේ	ව ලබා yමට ��ගS ආග;ක නායකය/ෙග/ හා `�ව�/ෙග/ 
සැMR ලS ක;�ව පS කර, වාDතාව කැඳවා එH jDෙ�ශ VයාSමක කළ a�යැg 
ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
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113.  

පා.124/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඉහළ ප;�ෙය/ aS මැ� භාජන jෂප්ාදනය OPම,— 

ආහාර �1ෙRy ගෑස ්හා `M<ය අපෙS ෙනොයන ෙලස ඉමj/ තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ග/නා මැ� භාජන jෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉ=dපS OPමට, අවශ) පPෂණ LM 
OPමට හා මැ� භාජන භා`තෙය/ ෙසෞඛ)ාර³තව ආහාර �1මට ඇ� හැOයාව ��බඳව 
ජනතාව දැ|වS OPමට ජා�ක ම«ටෙR වැඩ සටහන සැලWR කර VයාSමක OPමට රජය 
මැ=හS `ය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 

114.  

පා.125/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අ�මානLක `ද)ා ෙෂේතයට �M දහ;/ ආභාෂය ලබා 

ගැUම,— �M/ වහ/ෙසේෙ: Lත ��බඳ ඇතැR `ගහය/ �තන `ද)ාවට හW ෙනොවන තරR 
ගැÎ	 බැ`/, ඒ ��බඳ පDෙfෂණ OPමට හා වDතමානෙf අ�මානLක `ද)ා ෙෂේතෙf 
ඇ� ගැට� සඳහා �M දහම ඇWd/ jDවචන හා `ස�R ඉ=dපS OPමට හැO වන පd=, අදාළ 
ෙෂේතය ��බඳ හසල දැ|ම ඇ� ෙ�+ය හා `ෙ�+ය `�ව�/ෙග/ සම/`ත ක;�ව 
�H�වා, ඒ හරහා �M දහම ෙ�+ය හා `ෙ�+ය වශෙය/ පච<ත OPමටS, 6 ලංකාෙr eD� 
නාමය ඉහළ නැංzමටS, අ�මානLක `ද)ා ෙෂේතෙf �න	දය ඇ� OPමටS රජය 
මැ=හS `ය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 

115.  

පා.126/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— `ද)ාDÝ/ අතර �රා`ද)ා `ෂයය ජන�ය කරzම,— 

`ද)ාDÝ/ අතර �රා`ද)ා `ෂයය ජන�ය OPම සඳහා l<ක වශෙය/ පාස� `ෂයය 
jDෙ�ශයට එම `ෂයය ඇ�ළS OPම හා `ශව්`ද)ාලවල �රා`ද)ා `ෂය පථය තවMරටS 
�Á� OPමට හා පහWකR ලබාyම සඳහා කටa� OPමS, එමX/  �රා`ද)ා `ෂයය රට �ළ 
ව)ා�තzම හරහා xHවන උග�/ෙග/ රටට යහපS ෙසේවය ලබා ගැjමS අරlw කරගS 
ජා�ක වැඩසටහන =qකාEනව සැලWR සHතව jDමාණය OPමට �යවර ගත a�යැg 
ෙමම  පාD<ෙR/�ව  ෙයෝජනා කරg. 

116.  

පා.127/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ� වස `ෂ ��බඳ ෙසොයා බැEමට `ෙශේෂ ප;� 

ආයතනය �H�zම,— කෘ³කDමා/තෙfy භා`තා ෙකෙරන රසායන දව) ෙහේ�ෙව/ 
ආහාර දව)ය/ට ද වස `ෂ ;ශz ඇ� අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැEමට අදාළ ප;� 
ආයතනය දැනට 6 ලංකාව �ළ �H�වා ෙනොමැ� බැ`/ එම කාDයය සඳහා `ෙශේෂ ප;� 
ආයතනය �H�`ය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 

117.  

පා.128/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— යාචකg/ Lඟමනට ෙයොදාග/නා ද	ව/ �න	Sථාපනය 

OPම,— 6 ලංකාෙr යාචකg/ ද	ව/ සමඟ Lඟම/ යැyම තහනR කර, Lඟමන සඳහා 
ෙයොදා ග/නා ද	ව/ �න	Sථාපනය කර, ඔ�/ යහපS �රවැLය/ ෙලස සමාජගත OPම 
සඳහා අවශ) ජා�ක ම«ටෙR වැඩ��ෙවළ සැලWR කර VයාSමක කළ a�යැg ෙමම 
පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 

118.  

පා.129/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— 6 ලංකාව �ළ ÊËh ශාසනය අඛ°ඩව පවSවාෙගන 

යාම සඳහා කමවS වැඩ��ෙවළ සකස ් OPම,— මහා පජාප§ ෙගෝත¡ 
ෙතරh/වහ/ෙසේෙග/ ඇරÎw භාර§ය ÊËh ශාසනය සංඝ;Sතා 
ෙතරh/වහ/ෙසේෙ: ලංකාගමනෙය/ 6 ලංකාව �ළ මැන`/ සථ්ා�ත �වද, පWකාEනව 
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අභාවයට Xය බැ`/, මෑත aගෙf y ශ)ාෙමෝපා< මහා jකාෙf රංXd දÎ� පාDශව්ය `L/ 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද ÊËh ශාසනයට jL 
��ගැUම ලබාyම සඳහා රජය ෛතjකාgක මහා නායක සව්ා¡/වහ/ෙසේලා ඇ�� අදාළ 
LයÁ ෙෂේතය/ෙ: ¿<කSවෙය/ jL සංවාදය ඇරáය a� යැg ද, එම සංවාදය 
අවසානෙf `�මS කමෙrදය ඔසේසේ 6 ලංකාව �ළ ÊËh ශාසනය අඛ°ඩව 
පවSවාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළ සැකLය a�යැg ද ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා 
කරg.  

119.  

පා.130/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— 6 ලාංeය ÊË සංසථ්ාව වÌහාSමකව `�මS OPම,— 6 

ලාංeය ÊË සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහ/ෙසේලා පාDශව් ගත zම ෙහේ�ෙව/ වÌහාSමකව 
අසං`�ත z ඇ� අතර එම jසා ජා�ක හා ජාත)/තර අÊචාර උපචාරය/Hy සංඝයා 
වහ/ෙසේලා ඒකම�ක ෙනොzම රටට අHතකර ෙලස බලපාන බැ`/ සමසථ් සංඝ සමාජෙf 
ඒකම�කSවය ඇ� කර ගැUමට හැO වැඩ��ෙවළ සැක1මට රජය මැ=හS `ය a�යැg 
ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg.  

120.  

පා.131/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ලංකා ඛjජ ෙත� U�ගත සංස්ථාව ලාභදාÍ 

ආයතනය OPම,—  ලංකා ඛjජ ෙත� U�ගත සංසථ්ාව ලාභදාÍ ආයතනය ෙලස 
ජනතාවාyව සංවDධනය OPමට අවශ) සැලWR සකස් OPමට `�වS ම°ඩලය පS 
කර ඔ�/ෙ: jDෙ�ශය/ට අ|ව සංසථ්ාෙr පව�න වංචා, ñෂණ හා පdපාලනමය ගැට� 
`සඳා ඵලදාÍ ජා�ක ආයතනය ෙලස VයාSමක zමට අවශ) පdසරය රජය මැ=හSව 
jDමාණය කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 

121.  

පා.132/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ) පමාණයට ගංජා වැzමට ෙ�+ය 

ෛවද)ව	/ට අවසර ලබා yම,— ඉ/=යාෙr Lට රහLගත මාDග ඔසේසේ රට �ළට ෙග/වන 
රසායjක දව) ;Þත ගංජා භා`තා කර jපදවන ෙ�+ය ඖෂධවල qණාSමක බව අYවන 
බැ`/, ආaDෙrද ඖෂධ jපදzෙRy තම ඖෂධවල qණාSමක බව ආරෂා කර ගැUම සඳහා 
ගංජා අත)වශ) ඖෂධය ෙලස ෙයොදා ග/නා රජෙf ��ගS ආaDෙrද ෛවද)ව	/ට 
1මාව/ සHතව ගංජා ශාකය වැzමට අවසර ලබාyම සඳහා අවශ) U� සංෙශෝධනය කළ 
a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
122.  

පා.133/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— එළවÁ ෙගොz/ට සාධාරණ ;ල ලබා yම,— එළවÁ 

ෙතොග ෙවළඳාෙRy VයාSමක වන ක�පR ගැUම හා ;ල §රණය OPR ආy Vයා හරහා 
ෙගොඩනැÏ ඇ� සං`ධානාSමක ෙවළඳ ඒකා�කාරය/ jසා එළවÁ ෙගොz/ට සාධාරණ 
;ල ලබා yමට ෙමෙත VයාSමක කළ සැලWR අසාDථක z ඇ� බැ`/, ෙගො`යාට 
සාධාරණ ;ල ලබා yෙR ¿<ක අරlණ කරගS බලපෑR ව</ ෙතොර ෙවළඳෙපොළ රාජ) 
ෙවළඳ ආයතන මැ=හSz jDමාණය කර VයාSමක කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව 
ෙයෝජනා කරg. 

123.  

පා.134/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාස� ද	ව/ෙ: ව�නාකම සමාජගත OPම,— 

ෙදමා�ය/, q	ව	/, Âඩා ��wක	ව/ හා පාස� වෑ/ රථ dයැMර/ යන �dස ් සඳහා 
ද	ව/ෙ: ව�නාකම ��බඳ සමාජ `ද)ාSමක හා මෙනෝ `ද)ාSමක කමෙrදය/ ��/ 
සරළව පැහැ=< කර, රෙ« හා සමාජෙf ඉ=d යහපැවැSම සඳහා ද	වා සමාජ අÊෙයෝගය/ 
හlෙr ආරෂා කර/ෙ/ ෙකෙසේද ය/න ��බඳව සංවාදය පැවැSzම ට ජා�ක ම« ටෙR 
වැඩසටහන සැලWR කර VයාSමක OPමට රජය මැ=හS `ය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව 
ෙයෝජනා කරg. 
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124.  

පා.135/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— කා/තාව/ට ඇ�වන ¹ඩාව/ අවම OPම,— වSම/ 

ෙගෝEය සමාජය �ළ කා/තාව/ට LMවන ¹ඩාව/ වන ශම හා <ංXක �රාකෑමට ලzම, 
ෙපෞ�ග<ක ෙ�පළ කමය �	ෂ ෙ/�යව `කාශනය zම, අසමාන ෙලස සැලeම හා ප�� 
සංසථ්ාව �ළ Lරගත zම jසා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ�zම යන ක	w 6 ලාංOක 
කා/තාව/ට ද පධාන වශෙය/ ෙපොM වන බැ`/, ඔ�/ෙ: යහපැවැSම ෙව|ෙව/ ෙමම 
¹ඩාකාP වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල1මට අවශ) �යවර ගත a�යැg ෙමම 
පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 

125.  

පා.136/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— �රා`ද)ා ෙදපාDතෙR/�ව නගා L�zම,— 6 ලංකාව �ළ 

�Hටා ඇ� �රාවස�් සංරෂණය OPමට හැOයාව �රා`ද)ා ෙදපාDතෙR/�වට 
ෙනොමැSෙS පවSනා මානව හා  ෙභෞ�ක සRපSH අYව jසා වන ෙහg/, `�වS 
ම°ඩලය ම�/ �රා`ද)ා ෙදපාDතෙR/�ෙr ඇ� අYපාYකR ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
සRCDණ OPමට අවශ) �යවර ගැUමට රජය මැ=හS `ය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව 
ෙයෝජනා කරg. 

126.  

පා.137/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— Mර ගම/ ෙසේවා බස ් රථවල ගම/ ග/නා මÏ/ට 

ෙසෞඛ)ාර³ත ආහාර පාන ලබා ගැUමට පහWකR සැල1ම,— Mර ගම/ ෙසේවා බස ් රථ 
ආහාර පාන ගැUම සඳහා නතර කර| ලබන ආපනශාලාව/H ප;�ය ඉතා පහළ ම«ටමක 
පව�න බැ`/ එය මÏ ජනතාවෙ: ෙසෞඛ)යට අHතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල 
ප;�ය ඉහළ නැංzමට jර/තරව පW `පරR කළ හැO වන පd= සකස ්කරන ලද ජා�ක 
වැඩසටහන රජය `L/ සැලWR කර VයාSමක කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව 
ෙයෝජනා කරg. 

127.  

පා.138/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— රජය ස� වැ`< සමාගR ලාභදාÍ ආයතන බවට පS 

OPම,— රජය ස� වැ`< සමාගR පාY ලබන ආයතන බවට පSz ඇ� බැ`/, `�වS 
ක;�ව පSකර එම ආයතනවල ලාභදාÍSවය වDධනය OPමට අවශ) jDෙ�ශ සකස ්කර, 
එම jDෙ�ශ VයාSමක OPම ��/ එම සමාගRවල ලාභදාÍSවය ඉහළ දැ¡මට රජය 
මැ=හS `ය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 

128.  

පා.139/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වන ර³ත �ළ LMවන U� `ෙරෝÈ Vයා නැවැSzම,—    

6 ලංකාෙr වන ර³ත �ළ LMවන U� `ෙරෝÈ වගාව/, ``ධ ඉ=OPR, වනා/තර එ�OPR 
හා ර³ත 1මා මාgR ෙවනස ් OPම ආy වන `නාශයට ෙහේ�වන ;jස ් VයාකාරකR 
වැටEමට `ෙශේෂෙය/ ස`බල ග/වන ලද ෙපො<ස ්වන ආරෂක ඒකකය �H�zමට රජය 
මැ=හS `ය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
129.  

පා.140/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙකොර�පර සංරෂණය OPම,— සාගර ජලෙf 

උෂ්ණSවය ඉහළ යෑම හා ;jස් VයාකාරකR ෙහේ�ෙව/ ෙකොර�පර `නාශ zෙR 
තDජනයට ලව ඇ� බැ`/, 6 ලංකා l�M කලාපය අවට ඇ� ෙකොර�පර ආරෂා කර 
ගැUමට හා නව ෙකොර�පර jDමාණය zමට උ�ත පdසර ප�ධ� සකස් OPම සඳහා 
අවශ) නව jයාමනය/ සකස් කර VයාSමක OPමට රජය මැ=හS `ය a�යැg ෙමම 
පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
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130.  

පා.156/’15 
ග	 ලe ජයවDධන මහතා,— මහ|වර නගරය �ළ පවSනා මාDග තදබදය අවම OPම,— 

6 ලංකාෙr ෙදවැj අගනගරය වන මහ|වර නගරය ෙ�+ය හා `ෙ��කය/ෙ: සංචාරක 
මධ)සථ්ානය වන ෙහg/ ද, මහ|වර නගරයට එ=ෙනදා `ශාල �dස පැ;ෙණන අතර එම 
ජනතාව මහ|වර නගරෙf හා අවට මාDගවල ඇ� අ�ක රථ වාහන තදබදය jසා මහS 
අ1	තාවයකට පSවන බැ`/ ද, මහ|වර නගරෙf මාDග තදබදය අවම OPම සඳහා ක´නR 
`ස�ම ලබා =ය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
131.  

පා.157/’15 
ග	 ලe ජයවDධන මහතා,— මහ|වර නගරය �ළ lස<්R �d; පාසල ආරRභ 

OPම,— මහ|වර =සs්කය �ළ lස<්R ජනතාව ඉතා වැ´ �dස ÐවS වන අතර, මහ|වර 
නගරය ආÞතව lස<්R �d; පාසල �H�`ය a� යැg yDඝ කාලය �ස්ෙසේ පෙ�ශෙf 
lස<්R ජනතාවෙ: ද ඉ�Eමව පව�න බැ`/, ඉතා ක´න;/ මහ|වර නගරෙf lස<්R 
�d; පාසල �H�zමට අවශ) කටa� සැලLය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා 
කරg. 

132.  

පා.158/’15 
ග	 ලe ජයවDධන මහතා,— මහ|වර නගරය �ළ �H� ජන�ය පාස� සඳහා පළl 

ෙශේ�ෙf ද	ව/ ෙව|ෙව/ නව ෙගොඩනැX< ඉ=OPම,— මහ|වර නගරය ආÞතව ජන�ය 
පාස� සඳහා පළlවැj ෙශේ�යට ළl/ ඇ�ළS OPමට `ශාල �dස ඉ��R කළS, එම 
පාස�වල ඉඩකඩ 1;ත ෙහg/, ද	ව/ ඇ�ළS OPම ඉතා අ1	 z ඇ� බැ`/ මහ|වර 
නගරය ආÞත පධාන පාස�වලට පළlවැj ෙශේ�ෙf ප/� පැවැSzම සඳහා නව 
ෙගොඩනැX< ඉතා ක´න;/ ඉ=කර =ය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 

133.  

පා.159/’15 
ග	 ලe ජයවDධන මහතා,— මහ|වර ප�ෙ�කැෙ� jදහස ්ෙවළඳ උද)ාන කමවSව 

�Á� OPම,— මහ|වර =සs්කය �ළ `¼Oයාෙව/ ෙපෙළන ත	ණ ත	�ය/ `ශාල 
�dස L�න බැ`/, එම අයට ¼Oයා අවසථ්ා ක´න;/ සපයා yම සඳහා මහ|වර 
ප�ෙ�කැෙ� පෙ�ශෙf �Hටා ඇ� jදහස ්ෙවළඳ උද)ාන ෙදක කමවS ෙලස සකසා වැ´ 
�dසකට ¼Oයා අවසථ්ා ලබා ගැUමට අවසථ්ාව සැල1මට ක´න;/ කටa� කළ a�යැg 
ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
134.  

පා.160/’15 
ග	 ලe ජයවDධන මහතා,— උඩරට ගැ; �න	Sථාපන ෙකො;ෂ/ සභාව ය� සථ්ාපනය 

OPම,— අ�රාජ)වාy පාලන කාලෙfy අසරණ c උඩරට පෙ�ශවා1 ජනතාවට සහන සැල1ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර �t උඩරට ගැ; �න	Sථාපන ෙකො;ෂ/ සභාව පWXය පාලන කාලය 
�ළ අÂය තSSවයට පS OPම jසා උඩරට ජනතාවට LMz ඇ� අසාධාරණය/ සාධාරණය 
OPම සඳහා උඩරට ගැ; �න	Sථාපන ෙකො;ෂ/ සභාව නැවත කමවSව ස්ථා�ත කරEමට 
අවශ) කටa� ක´න;/ සැලLය a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
135.  

පා.169/’16 
ග	 එස.් එR. මdකාD මහතා,— නව Âඩා පනත  හ�/වාyම,— =ස්s  Âඩා 

සංගRවල ඡ/දෙය/ Âඩා පාලක ම°ඩලවලට jලධාd/ ෙSP පSzෙR කමය ෙව|වට 
අ�S කමෙrදය හ�/වා y, එමX/ එම jලධාP/ෙ: Vයා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
පාD<ෙR/� වට ෙහෝ වගOයන අad/ 6 ලංකාෙr Âඩාෙr =awව සහ අÊවෘ��ය  සඳහා 
නව Âඩා පනත හ�/වා =ය a� යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg.  
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136.  
පා.183/’16 

ග	 අiM�ලාහ ්මහè්ෆ ්මහතා,— ¼Oයා ලෂ දහය ලබාyෙR ව)ාපෘ�ෙයHy උ�	 හා 
නැෙගනHර පළාSවල ත	ණ ත	�ය/ සඳහා පlඛතාවය ලබා yම,— ¼Oයා ලෂ දහය 
ලබාyෙR ව)ාපෘ�ය VයාSමක OPෙRy, උ�	 නැෙගනHර පළාSවල ÐවS වන, වයස අ�	M 
�සප්හ Lට හත<ස ්පහ දවා ත	ණ ත	�ය/ට පlඛතාවය ලබා=ය a� බවS, පාථ;ක, 
�`�Íක සහ ෙජ)ෂඨ් �`�Íක ම«ටRවලy පාස� අතහැර Xය අ.ෙපො.ස (සාමාන) ෙපළ) 
WMWකR සHතව පාස�වල සේවÑඡා q	ව	/ ෙලස වසර `සස්කට වඩා වැඩකරන අයට, 
උසස ්අධ)ාපන WMWකR ෙනොසලකා ස�්ර පSzR ලබාyමට අවශ) �යවර ගත a� බවS ෙමම 
පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg.  

137.  
පා.184/’16 

  ග	 එස්. එR. මdකාD මහතා,— දහR පාස� අධ)ාපනය අjවාDය OPම,— �ෂඨ් 
සRප/න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අad/ රට �ළ ව)ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
මDධනය OPම හා ස්වයං `නය ඇ� OPම උෙදසා Lය�ම  ද	ව/ට, 9 ෙශේ�ය දවා 
ඔ�/ෙ: ආගමට අ|ßල  දහR පාස� අධ)ාපනය අjවාDය OPම WMW යැg ෙමම 
පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 
138.  

පා.185/’16 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාD<ෙR/� අධ)යන ෙ/දය ආරRභ OPම,— 

6 ලංකාෙr හා ෙලෝකෙf ``ධ රටවල පාD<ෙR/� Vයාදාමය/, පාD<ෙR/� 
ඉ�හාසය හා ෙ�ශපාලන කමෙrද ��බඳ පාස� LW/ට, ත	ණ ත	�ය/ට හා 
අෙනuS `ද)ාDථය/ට අධ)යනය OPම සඳහා පහWකR සැලLය හැO අධ)යන 
ෙ/දය පාD<ෙR/�ව �ළ ස්ථාපනය කළ a� යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා 
කරg. 

139.  

  පා.191/’17 
ග	 �ෂාර ඉ�j� අමරෙසේන මහතා,— uuÁ ෙගො`පළ H;ය/ භා`තා කරන 

බැටd ෙ² කමය නවSවාEම,— 6 ලංකාව අ§තෙf පට/ම සSව ක	ණාව 
ප�	වාලන ෙබෞ�ධ රට �වද,  අද වන`ට සමහර uuÁ ෙගො`පළ H;ය/ භා`තා 
කරන බැටd ෙ² කමය jසා ස�/ දැ´ Hංසාවකට ලzමS, අ�ක xSතර 
jෂ්පාදනය ��/ WÁ පdමාණ uuÁ ෙගො`පළ H;ය/ෙ: ¼Oයා අන�	දායක 
තSSවයකට පSව ඇ� බැ`/, ෙමම අ� අමා|
ය කමය නවSවාEම සඳහා අවශ) 
�යවර ගත a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg.   

140.  

පා.192/’17 
ග	 H	�කා ෙපේමච/ද මහS;ය,— `ශ්ව`ද)ාල හා අෙනuS Lය�ම උසස් 

අධ)ාපන ආයතනවලට `ෙශේෂ ��wවලS මානLක උපෙ�ශකව	 ෙහෝ අ|ශාසකව	 
පSOPම,— වDතමානෙf බ�ල වශෙය/ දනට ලැෙබන ත	ණ ත	�ය/, LW 
LW`ය/ Lය=` හාjකර ගැUෙR පවණතාවය මැඩපැවැSzම සඳහා Lය�ම රජෙf 
අධ)ාපන ආයතන සඳහා ��wවලS මානLක උපෙ�ශකව	, අ|ශාසකව	 ෙහෝ එම 
අධ)ාපන ආයතනවල දැනට L�න q	වර q	වdය/ට මානLක උපෙ�ශනය ��බඳ 
`ෙශේෂ ��wව ලබා=ය  a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg.   
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141.  

පා.193/’17 
ග	 H	�කා ෙපේමච/ද මහS;ය,— Lය�ම `ශ්ව`ද)ාලවල දැනට පව�න නවක 

වදය සRCDණෙය/ නැවැSzම සඳහා පව�න U� VයාSමක OPම,— `ශ්ව`ද)ාල �ළ 
ෙහෝ ඉ/ �ටත නවක LW/ට l�ණ yමට LMවන නවක වදය සRCDණෙය/ම වැළැzම 
හා 1998 අංක 20 දරන අධ)ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ ෙවනS සව්èපෙf සාහLක 
Vයා තහනR OPෙR පනත පකාරව, එෙසේ නවක වදය VයාSමක කරන Lය�ම 
පාDශ්වය/ට U�ය VයාSමක කළ a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 

142.  

පා.194/’17 
ග	 H	�කා ෙපේමච/ද මහS;ය,— අ/තDජාලය �ළ අසභ) z´ෙයෝ පට 

සංසරණය zම වැළැzෙමHලා `ෙශේෂ ඒකකය �H�zම,— වDතමානෙf බ�ල 
වශෙය/ අ/තDජාලය ඔසේසේ ෙනොෙයuS අසභ) z´ෙයෝ දDශන සංසරණය zම ම�/ 
��ගලය/ෙ: ��ග<කSවය `නාශවන අතර `ෙශේෂෙය/ම, කා/තා පාDශ්වය එම�/ 
`ශාල අපහWතාවයකට පSවන බැ`/, ෙමව/ z´ෙයෝ දDශන ළඟ තබාෙගන L�න, 
ෙබදා හdන හා jDමාණය කරන ��ගලය/ ��බඳව `මDශනය OPමට ප�ඵලදාÍ 
`ෙශේෂ ඒකකය අපරාධ පPෂණ ෙදපාDතෙR/�ව �ළ �H�`ය  a�යැg ෙමම 
පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා කරg. 

143.  

පා.195/’17 
ග	 ඩ:ලස් ෙ�වාන/ද මහතා,— a�ධය jසා =` අH; c ජනතාව LH OPම සඳහා 

අ|ස්මරණ සම්ාරකය තැUම සහ LHපS OPම සඳහා ෙපොM =නය ෙව/ OPම,— 
දශක ගණනාවක Lට උ�	 පළාෙS පැව� aදමය වාතාවරණය �ර/ z සාමකා¡ Ðවන 
රටාවකට ජනතාව දැ/ අව§Dණ z L�න අතර පWXය කාලෙf පැව� අසාමාන) 
තSSවය/ jසා ද, aදමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව/ ද, ඝාතනයට ලc Lය� ජා�, ආගR 
හා සමාජවලට අයS, Lය�ම භාෂාව/ කතාකරන ජනතාව, 6 ලාංOකg/ ෙලස LHපS 
කර;/, එම ජනතාව මrxම ෙව|ෙව/ ද, ඔ�/ කළ පdත)ාගය/වලට ෙගෞරව OPම 
සඳහා ද, උ�	 පළාෙS ඕම/ෙS පෙ�ශය �ළ WMW ස්ථානයක “අ|ස්මරණ 
ස්මාරකය” තැUමට ද, එම aදමය තSSවය jසා =` අH; c Lය�ම ජා�, ආගR හා 
භාෂාව/ කථා කරන ජනතාව LHගැ/zම සඳහා WMW =නය නR ෙකොට සෑම වසර 
පාසාම එම =නය සැමPමට ද රජය �යවර ගත a�යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා 
කරg. 

 

 

2017 සැNතැ�බ� මස 19 වැ� අඟහ�වාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

893/’16 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ස්වෙ�ශ කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) නැෙගනHර පළාෙS, පානම ගRමානෙf, ÐවSවන Lංහල හා ෙදමළ ජනතාව 
ඉතා සහÐවනෙය/ ÐවS වන බවS; 

 (ii) එම ජනතාවට තම ¿<ක අවශ)තා ඉ� කර ගැUෙRy ගැට� රා�යකට l�ණ 
yමට LMz ඇ� බවS; 

එ�මා ද/ෙනHද? 
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(ආ) (i) පානම ප ÷ෙ�ශෙf ජනතාවෙ: ජලය හා ඉඩR ආශ ÷තිව පව�න ගැට� `ස»මට 
�යවර ෙගන �ෙiද; 

 (ii) එෙසේ නR, එම �යවර කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) (i) උත ජනතාවෙ: සංසක්ෘ�ක අනන)තාවය හා පාරRපdක උ	මය/ 
¼කෙගන ÐවSzම සඳහා රජය අ|ග ÷හ ලබාy �ෙiද; 

 (ii) එෙසේ නR, ඒ ෙකෙසේද; 

ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

2. 
1270/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත qණෙසේකර මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ)  (i)  2015 ජනවාd 08 වැj =නට ෙපර ෙමොණරාගල =සs්කෙf එ එ කලාප 
අධ)ාපන කාDයාල ම«ට;/ ෙ�ශපාලන ප�ගැURවලට ලc q	ව	/ 
L�ෙfද; 

 (ii) එෙසේ නR, එම සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (i) H සඳහ/ ��ගලය/ට ප�ගැURවලට අදාළ jDෙ�ශය/ juS 
කර �ෙiද;  

 (iv)  එම ෙ�ඛනෙf CDණ වාDතාව ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
3. 

1351/’16 

ග	 ඩලස ් අලහ�ෙප	ම මහතා,— පවාහන හා L`� qව/ ෙසේවා අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) MRdය ෙදපාDතෙR/�ව ස� lÁ ඉඩR පමාණය, එ එ නගරය අ|ව ෙව/ ෙව/ 
වශෙය/ කවෙDද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ආ) ඉහත (අ)H සඳහ/ lÁ ඉඩR පමාණෙය/ බM පදනම යටෙS ෙහෝ අ/ කවර ෙහෝ 
පදනම යටෙS ෙR වන`ට ෙදපාDතෙR/� භා`තෙය/ ඉවSව ඇ� ඉඩR වලට 
අදාළ, 

 (i) වපසdය; 

 (ii)  ෙගෝEය බලපෙ�ශය; 

 (iii) පදනම; 

 (iv) ෙදපාDතෙR/� භා`තෙය/ ඉවS c =නය; 

 අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) (i) MRdය ෙදපාDතෙR/�ව ස� ඉඩR බM yමට, `Ohමට ෙහෝ ෙදපාDතෙR/� 
පාලනෙය/ බැහැර OPම සඳහා ෙR වන`ට OLයR §රණය ෙගන �ෙiද; 

 (ii) එෙසේ නR, එම ඉඩR කවෙDද; 

  (iii) අදාළ ඉඩR බැහැර OPෙR පදනම කවෙDද;  
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 (iv) බM පදනම යටෙS බැහැර ෙකොට ඇ� ඉඩR පDචස ්එක සඳහා දැනට අය 
ෙකෙරන මාLක බM lදල ෙකොපමණද; 

 (v) බM ෙගzම පැහැර හැර ඇ� ඉඩR සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) බM ෙගzම පැහැර හd/න/ සRබ/ධෙය/ ග| ලබන ෛන�ක �යවර 
කවෙDද; 

ය/න තවMරටS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

4. 
1407/’16 

ග	 බ/Mල qණවDධන මහතා,— පාථ;ක කDමා/ත අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයH අංක 183 ෙයෝජනාවට අ|ව, අගාමාත)�මාෙ: ප�පS� 
පකාශනෙf සඳහ/ කර ඇ� පd=, �H�zමට ෙයෝජනා කරන ලද `ෙශේ³ත 
කෘ³කාD;ක හා Èවර අපනයන කලාපව</, 2016 වDෂය �ළ �Hටව| ලැt 
කලාප සංඛ)ාව සහ ඒවා �Hටc සථ්ාන කවෙDද; 

 (ii) උත ෙයෝජනාවට අ|ව �Hටc එ එ කලාපය ෙව|ෙව/ රජය `L/ 
දර| ලැt lÁ `යදම ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම කෘ³කාD;ක හා Èවර අපනයන කලාපය/H වගeම දර/ෙ/ කවර 
රාජ) ආයතනය `L/ද;  

 (iv) 2016 වDෂය �ළ එවැj කලාප �Hටව| ලැtෙr නR, එම එ එ කලාපයක 
අපනයන ඉපaR කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

5. 
1467/’16 

ග	 ච;/ද ` ෙ²Ld මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක කටa� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) උමා ඔය සංවDධන ව)ාපෘ�ය ෙහේ�ෙව/ බM�ල =සs්කෙf ජනතාව `ශාල 
¹ඩාවකට ල c බව ��ග/ෙ/ද; 

 

 (ii) එෙසේ නR, එම ව)ාපෘ�ය jසා ¹ඩාවට පS c ප�� සංඛ)ාව හා අදාළ 
පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාස කවෙDද; 

 (iii) එම ව)ාපෘ�ෙය/ ¹ඩාවට පS c ජනතාවට වහා සහන ලබාෙදන ෙලස 
ෙශේෂඨ්ා�කරණය §/Mව ලබා y ඇ� බව ද/ෙ/ද; 

 (iv) එෙසේ නR, එම අ�කරණ jෙයෝගයට අ|ව, උමා ඔය සංවDධන ව)ාපෘ�ෙය/ 
¹ඩාවට පS c ජනතාවට සහන ලබාyම සඳහා අමාත)ාංශය ග/නා �යවර 
කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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6. 
1514/’17 

ග	 උදය පභාS ගRම/�ල මහතා,— U�ය හා සාමය සහ ද³ණ සංවDධන 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) තසත්වාදය වැළැzෙR පනත යටෙS වDෂ 2013 Lට 2016 දවා  කාලය 
�ළ අSඅඩංqවට ගS සැකක	ව/ සංඛ)ාව, වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ 
වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (ii) එම තසත්වාy සැකක	ව/ට එෙරHව �ෙබන ෙචෝදනා කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

7. 

1571/’17 
ග	 ෙසfg· අ< සාHD ම�ලානා මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

 (අ)   (i) නැෙගනHර පළාෙS ජා�ක පාස� සඳහා අ|මත `Mහ�ප�ව	/ සංඛ)ාව 
කවෙDද; 

 (ii) ජා�ක පාස�වල දැනට ෙසේවය කරන `Mහ�ප�ව	/ෙ: නR සහ ඔ�/ෙ: 
ෙශේ� කවෙDද; 

 (iii) රාජ) ෙසේවා ෙකො;ෂ/ සභාෙr අ|ම�ය ඇ�ව ජා�ක පාස�වල ෙසේවයට 
ෙයොදවා ඇ� `Mහ�ප�ව	/ෙ: නR කවෙDද; 

 (iv) රාජ) ෙසේවා ෙකො;ෂ/ සභාෙr අ|ම�ෙය/ ෙතොරව ජා�ක පාස�වලට 
පSzR ලැt `Mහ�ප�ව	/ෙ: නR සහ එම පSzR අ|මත කළ 
jලධාdයාෙ: නම කවෙDද? 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) රාජ) ෙසේවා ෙකො;ෂ/ සභාෙr ෙ�කRවරයා හැර ෙවනS jලධාdයu `L/ 
ජා�ක පාස�වල `Mහ�ප�ව	/ට පSzR <� juS OPම jL ��ෙවළ 
ව/ෙ/ද; 

 (ii) ෙමය jවැර= OPමට �යවර ග| ලබ/ෙ/ද; 

 (iii) එෙසේනR, ඒ කවදාද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

8. 
1579/’17 

ග	 වාWෙ�ව නානායකාර මහතා,— `M<බල හා �නDජනUය බලශ� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) පWXය රජය `L/ �න ආධාර මත O��ගල, කÁෙකො�තැ/න පෙ�ශෙf 
ෙබෝ·ල/· ජල`M< බලාගාරය ඉ=OPමට �යවර ග/නා ලද බව ද/ෙ/ද; 

 (ii) ෙමම ව)ාපෘ�ය සඳහා රජයට පවරා ග/නා ලද ඉහත සඳහ/ ගාමෙf 
ප=ං�ක	ව/ෙ: ඉඩR සඳහා WMW පd= ව/= ලබාෙදන බවට ෙපොෙරො/M 
c අතර |වරඑ�ය =සs්කයට අයS ප=ං�ක	ව/ට ව/= ලබාM/ නlS, 
කෑග�ල =සs්කයට අයS ප=ං�ක	ව/ට ෙගවා ඇSෙS ඉතාමS WÁ 
ව/=ය බව  ��ග/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  
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(ආ) ෙR සRබ/ධෙය/ ෙසොයා බලා කෑග�ල =සs්කයට අයS  ප=ං�ක	ව/ටද 
පමාණවS ව/= lදල ෙගzමට �යවර ග/ෙ/ද ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට 
ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

9. 
1590/’17 

ග	 xම� රSනායක මහතා,— පවාහන හා L`� qව/ ෙසේවා අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙයෝත u	ණෑගල - හබරණ MRdය මාDගෙf l� සැලැසම් ෙවනස ්OPමට 
ෙමතරR කාලය ගත  cෙf ම/ද; 

 (ii) ෙමම ෙවනස ��/ ගම) ව/ෙ/ පරණ සැලැසම් අසාDථක බවද; 

 (iii) එෙසේ නR, එය වටහා ගැUම සඳහා ෙමතරR කාලය ගත cෙf ම/ද; 

 (iv) එම ෙවනස �ළ නාස�් කළ මහජන lද� සහ ඊට  ෙගොM	 c ජනතාවට එ�ල 
කළ ¹ඩනය සRබ/ධෙය/ ග| ලැt VයාමාDග කවෙDද; 

 (v) එම සැලWR ෙදක ස`සත්ර වාDතා සHතව ෙවන ෙවනම ඉ=dපS කර/ෙ/ද;  

 (vi) ෙමම MRdය මාDගය ඉ=OPෙR ¿<ක අවශ)තාවය කවෙDද; 

 (vii) ෙමම MRdය මාDගෙය/ ෙ�පල හාjව/න/ට ව/= ෙගව/ෙ/ද;  

 (viii) එෙසේ නR, ව/= පමාණය සහ ෙකො/ෙ�L කවෙDද; 

 (ix) l� සැලසම්ට අ|ව ෙ�පල අH;වන ජනතාවට අදාළ xෙR OLM සංවDධන 
කටaSත LM කළ ෙනොහැO zම, ඉඩRවල වා�ජ ව�නාකම අYzම සහ 
ණය z ඉ= කළ නව jවාස නඩS�ව අSහැPම වැj ක	w ෙහේ�ෙව/, වසර 
10කට ආස/න කාලය දැ´ ¹ඩනෙය/ L�න බව ��ග/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

10. 
1617/’17 

ග	 ෙහේෂා/ `තානෙ: මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ)  (i) රSන�ර =සs්කෙf VයාSමක ජා�ක පාස� හා පළාS සභා පාස� 
සංඛ)ාව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම පාස� අතd/ WMWකRලS `Mහ�ප�ව	/ ෙනොමැ� පාස� සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පාස� කවෙDද;  

 (iv) පWXය සමෙf ෙ�ශපාලjක HතවSකR මත WMWකR ෙනොමැ� වැඩබලන 
`Mහ�ප�ව	/ `ශාල පමාණය පSකර ඇ� බව ��ග/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

11. 
1631/’17 

ග	 අS මා/න�ෙප	ම මහතා,— `M<බල හා �නDජනUය බලශ� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) �නDජනUය බලශ� පවDධනය OPම සඳහා ආLයා| සංවDධන 
බැංuෙව/ ෙමෙත ලැÜ ඇ� සRCDණ පදානය/ සහ ණය පමාණය/  
ෙකොපමණද; 
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 (ii) එම එ එ ණය/පදාන ලැ�| වDෂය සහ පමාණය ෙව/ ෙව/               
වශෙය/ කවෙDද; 

 (iii) එම එ එ ණය/පදාන ම�/ �නDජනUය බලශ� පවDධනය සඳහා ලබාy 
ඇ� දායකSවය ��බඳ සෑ¸මකට පSව/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද?  
12. 

1638/’17 

ග	 න</ බ°ඩාර ජයමහ මහතා,— `M<බල හා �නDජනUය බලශ� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා `M<බල ම°ඩලෙf වÌහය �ළ �නDජනUය බලශ� සංවDධනය 
OPම සඳහා `ෙශේෂෙය/ වගeR පැවè අංශය ෙනොමැ� බව ද/ෙ/ද; 

 (ii) �නDජනUය බලශ� සංවDධනය OPම සඳහා ෙව/ c `ෙශේ³ත අංශය 
ෙනොමැ�ව �නDජනUය බලශ� උපdම ෙලස ජා�ක `M< ප�ධ�යට එක� 
OPෙRy ම�`ය හැO තාෂ�ක අÊෙයෝග ජය ගත හැOද; 

 (iii) �නDජනUය බලශ� ��බඳව ලංකා `M<බල ම°ඩලය දවන පWගා¡ 
ආක�පයට ෙහේ�ව කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
13. 

1687/’17 

ග	 ඩ:ලස් ෙ�වාන/ද මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) නැෙගනHර පළාෙS පාස� 331ක `Mහ�ප�ව	/ ෙනොමැ� බවS; 
`Mහ�ප�ව	/ ෙලස 252 ෙදෙනu කටa� කරන බවS; 

 (ii) ෙමම වැඩබලන `Mහ�ප�ව	/, 6 ලංකා `Mහ�ප� ෙශේ�යට 
අ/තDගහණය කරන ෙලස ඉ�ER ඉ=dපSෙකොට ඇ� බවS; 

 (iii) ප«�d�� අධ)ාපන කලාපෙf, ෙපෝරා§��පS�ව ෙකො«ඨාසෙf 1 ඒ සහ Ü 
ෙශේ�ෙf පාස� ෙනොමැ� බවS; 

 (iv) එම ෙකො«ඨාසෙf ග�තය හා `ද)ාව `ෂයය/ ඉගැ/zම සඳහා q	 
Hඟයද පව�න බවS;  

එ�මා ද/ෙනHද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ/ පාස� 331 සඳහා `Mහ�ප�ව	/ පSOPමට ෙගන ඇ� �යවර 
කවෙDද; 

 (ii) වැඩබලන `Mහ�ප�ව	/ 252 ෙදනාෙ: තSSවය කවෙDද; 
 (iii) ෙපෝරා§��පS�ව ෙකො«ඨාසයට 1 ඒ සහ Ü ෙශේ�ෙf පාසල ලබා=ය 

 හැOද; 

 (iv) ග�තය හා `ද)ාව `ෂයය/ සඳහා c q	 Hඟය �යzමට ෙගන ඇ�  �යවර 
කවෙDද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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14. 
1698/’17 

ග	 �ෂාර ඉ�j� අමරෙසේන මහතා,— ඉඩR සහ පාD<ෙR/� ප�සංස්කරණ 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) රජෙf ඉඩRවල වසර 10කට වැ´ කාලය ප=ං�ව L�න තැනැSත/ට 
H;කR ඔ�� ලබාyම සඳහා රජය ප�පS�මය §රණය ෙගන ඇ� බවS; 

 (ii) අගාමාත)වරයා `L/ පකාශයට පS කරන ලද 2016.10.27 =න මධ)කාEන 
ආD�ක දැම ��බඳ රජෙf ප�පS� පකාශනෙය/ එය නැවත තහ�	 කළ 
බවS; 

 එ�මා ��ග/ෙනHද? 

(ආ) (i) උත ප�පS�ය Vයාවට නැංzම සඳහා ෙගන ඇ� �යවර  කවෙDද; 

 (ii) 2015.01.08 =ෙන/ පW H;කR ඔ�� ලබාy ඇ� ඉඩR ක«� සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙR වන`ට H;කR ඔ�� ලබාyම සඳහා හ�නාෙගන ඇ� xR ක«� පමාණය, 
=සs්කය සහ පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය  අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
කවෙDද; 

 (iv) ඉහත (iii) H සඳහ/ xR ක«� අතd/ රජය `L/ �Î	පS සකස ්කර ඇ� 
xR ක«� පමාණය, =සs්කය සහ පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය අ|ව 
ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 (v) ජා�ක ආD�කයට ඉතා වැදගS වන ඉහත ව)ාපෘ�ය VයාSමක OPම අ�ක 
ෙලස පමාද z ඇ� බව ��ග/ෙ/ද; 

 (vi) එෙසේ නR, එම වැඩ��ෙවළ සාDථක කර ගැUම සඳහා ග| ලබන �යවර 
කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

15. 
1703/’17 

ග	 (ෛවද)) න</ද ජය�ස්ස මහතා,— U�ය හා සාමය සහ ද³ණ සංවDධන 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ව1R තාç¨/ෙ: ශPර  ෙකොටස ්OHපය මාළෙ�, ෙන`� පනා/M  ෙරෝහල 
�ළ ෙහෝ SAITM ආයතනය �ළ ෙසොයාෙගන හlz �ෙiද; 

 (ii) එෙසේ නR, එම =නය කවෙDද; 

 (iii) එම ශPර  ෙකොටස ් ෙකොළඹ ජා�ක ෙරෝහෙල/ ¼ෙගන යාමට සහ එම 
සථ්ානෙf තබාගැUම සඳහා අවසර ලබාෙගන �ෙiද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ සඳහා ග| ලැt U�මය VයාමාDග කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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2017 සැNතැ�බ� මස 20 වැ� බදාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

120/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�+ය ෛවද) අමාත)�මාෙග/ 

ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 6 ලාංOකය/ ��කා ෙරෝගයට ෙගොM	 zෙR වැ´ නැÎ	ව දනට 
ලැෙබන බවS; 

 (ii) ෙමම තSSවය පාලනය OPමට ෙමෙත කමවS වැඩ��ෙවළ VයාSමක 
ෙනොවන බවS; 

 (iii) ෙR jසා රෙ« මානව සRපත ෙම/ම lද�ද `නාශ වන බවS; 

 එ�මා ��ග/ෙනHද? 

(ආ) (i)  ෙR වන`ට 6 ලංකාව �ළ බ�ලවම දනට ලැෙබන ��කා ෙරෝග කවෙDද; 

 (ii) එම ෙරෝග වැළÀමට බලපාන පධාන ෙහේ� එ එ ෙරෝගයට ෙව/ ෙව/ 
වශෙය/ කවෙDද; 

 (iii) එම ෙහේ� පාලනයට කටa� කර �ෙiද; 

 (iv) එෙසේ නR, ඒ කවර ආකාරෙය/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) (i) පWXය වසර 05 �ළ ��කා ෙරෝÏ/ෙ: ප�කාර සඳහා රජය වැය කළ lදල  
වාD³කව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (ii) පWXය වසර 05 �ළ ��කා ෙරෝග මDධන වැඩසටහ/ සඳහා රජය වැය කළ 
lදල වාD³කව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

2. 
1112/’16 

ග	 ච;/ද ` ෙ²Ld මහතා,— පවාහන හා L`� qව/ ෙසේවා අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (3) 

(අ) (i) පවාහන හා L`� qව/ ෙසේවා අමාත)ාංශයට අයS ෙදපාDතෙR/�, 
අ�කාd, සංසථ්ා සහ ෙවනS ව)වසථ්ා�ත ආයතන කවෙDද; 

 (ii) එම එ එ ආයතනෙf ෙසේවෙf ja� lÁ ෙසේවක සංඛ)ාව ෙව/ ෙව/ 
වශෙය/ කවෙDද; 

 (iii) 2015 වSම/ යහපාලන රජය බලයට පSzෙම/ පW, ඉහත එ එ 
ආයතනය සඳහා බඳවා ගS lÁ ෙසේවක සංඛ)ාව, ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත (iii) H සඳහ/ ��ගලය/ෙ: නR සහ <�නය/ කවෙDද; 

 (v) දැනට ෙමම ආයතනවල ෙසේවක �ර�පාY පව§ද; 

 (vi) එෙසේ නR, ඉ=dෙfy ෙසේවකය/ බඳවා ග| ලබන කමෙrදය කවෙDද; 

  ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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3. 
1204/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත qණෙසේකර මහතා,— වාdමාDග හා ජලසRපS කළමනාකරණ 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) අRපාර =සs්කය �ළ 1983 වDෂය වන`ට �t, 

 (i) වාdමාDග සංඛ)ාව; 

 (ii) uඩා වැr, අlw, ඇළ මාDග සංඛ)ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගො`xR පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i)  1983 Lට 2009 වDෂෙf aදමය තSSවය jමවන ෙත වාdමාDග, වැr, 
අlw, ඇළ මාDග ප�සංසක්රණය සඳහා ෙව/ කරන ලද lදල; 

 (ii)  aදමය තSSවය jම zෙම/ පW 2015 වDෂය දවා, සමසත් වාdමාDග, වැr, 
අlw, ඇළ මාDග ප�සංසක්රණයට රජය `L/ ෙව/ කරන ලද lදල; 

එ එ වDෂය අ|ව ෙකොපමණද ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

4. 
1374/’16 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 128ට අ|ව, Üජ හා ෙරෝපණ දව) jෂප්ාදනය 
කරන සමාගRවලට, පෙයෝජනයට ෙනොගS හා ඌන උ පෙයෝත රජෙf ඉඩR 
ලබා y �ෙiද; 

 (ii)  එෙසේ නR, එම රජෙf ඉඩR කවෙDද; 
 (iii) ඉහත අයවැය ෙයෝජනාවට අ|ව, ඉඩR ඉ�ලා L� සමාගR කවෙDද; 
 (iv) එම සමාගRවල කෘ³ jෂප්ාදන ෙÇේතය/ කවෙDද; 
 (v) එම ඉඩR පවරා M/ jයමය/ හා ෙකො/ෙ�L කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
5. 

1515/’17 

ග	 උදය පභාS ගRම/�ල මහතා,— අ�කරණ අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) තසත්වාදය වැළැzෙR පනත යටෙS 2013, 2014, 2015 සහ 2016 වDෂවලy 
නY පැවè ��ගලය/ සංඛ)ාව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (ii) එම තසත්වාy �=තය/ට එෙරHව �ෙබන ෙචෝදනා කවෙDද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
6. 

1572/’17 
ග	 ෙසfg· අ< සාHD ම�ලානා මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) නැෙගනHර පළාෙS කලාප අධ)ාපන අධ)ෂව	/ෙ: නR සහ ෙශේ� 
කවෙDද; 
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 (ii) ඉහත (i) H සඳහ/ නR අතd/ ස�්ර පදන;/, වැඩබලන පදන;/ සහ 
රාජකාd ආවරණ පදන;/ ෙසේවෙf jරතවන කලාප අධ)ෂව	/ෙ: නR 
කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) වැඩබලන පSzR ලැÜමට WMWකR ලS, 6 ලංකා අධ)ාපන පdපාලන 
ෙසේවෙf II ෙශේ�ෙf jලධාP/ L�යy එම පSzR  රාජකාd ආවරණ 
පදන;/ ක�ෂඨ් jලධාP/ට ලබාෙදන බවS; 

 (ii) ඉහත සඳහ/ කළ පSzR 2015.08.21 =න දරන 6 ලංකා අධ)ාපන පdපාලන 
ෙසේවා අ� `ෙශේෂ ගැස« අංක 1928/28 H සඳහ/ වන ෙසේවා ව)වසථ්ාවලට 
පටහැj බවS; 

එ�මා ද/ෙනHද? 

(ඇ) (i) ෙමම අක;කතාවය jවැර= OPමට Vයාකර/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නR, ඒ කවදාද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

7. 
1591/’17 

ග	 xම� රSනායක මහතා,— පවාහන හා L`� qව/ ෙසේවා අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙයෝත u	ණෑගල - හබරණ  MRdය මාDගෙf l� සැලැසම් සකසා වසර 
10කට පW එය ෙවනස ්කර නව සැලැසම් සකස ්OPෙම/ ෙ�පළ අH; වන 
ජනතාවට බලවS අසාධාරණය LM c බව ��ග/ෙ/ද; 

 (ii) ෙමම සැලැසම් ෙවනස ්OPමට එෙරHව, මහජන `ෙරෝධය පැන නැÏ ඇ� 
බව ��ග/ෙ/ද; 

 (iii) ඉ=OPR සඳහා සහ ව/= ලබාyම සඳහා ෙයෝත lදල ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙමම lද� ලබාෙදන ආයතන සහ ලබාyෙR පදනම කවෙDද;  

 (v) ෙමම MRdය මාDගය ඉ=කළ පW u	ණෑගල Lට මහව හරහා හබරණ දවා 
ඇ� MRdය මාDගෙf කාDයභාරය කවෙDද; 

 (vi) ෙයෝත MRdය මාDගෙය/ ලැෙබන ප�ලාභ කවෙDද; 

 (vii) හබරණට `ක�ප MRdය මාDගය �xයy, u	ණෑගල හරහා 
අ�ෙrÏ මාDගයද ඉ=වන තSSවය �ළ ෙයෝත MRdය මාDගය සඳහා 
කරන `ශාල ආෙයෝජනය සමඟ සැස» ෙRy, සාෙ�ෂව ලැෙබන ප�ලාභ 
��බඳව සෑ¸මකට පS`ය හැOද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

8. 
1618/’17 

ග	 ෙහේෂා/ `තානෙ: මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) සබරගlව පළාෙS පාස� �ළ q	 Hඟය පව�න බව ��ග/ෙ/ද; 

 (ii)  එෙසේ නR, q	 �ර�පාY සංඛ)ාව එ එ `ෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
ෙකොපමණද;  
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 (iii) ෙමම q	 Hඟය �යzම සඳහා ග| ලබන ඉම/ ඉ=d VයාමාDග කවෙDද; 

 (iv)  පළාS සභා පාස� සඳහා q	ව	/ මා	 OPෙR කමෙrදය සබරගlව පළාත 
�ළ jL පd= LM ෙනොවන බව ��ග/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

9. 
1688/’17 

ග	 ඩ:ලස ් ෙ�වාන/ද මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2004 වසෙDy ඇ�c Wනා; ව)සනය ෙහේ�ෙව/ jවාස `නාශයට පS c  
නැෙගනHර පළාෙS ෙවරළබඩ ජනතාවට jවාස ලබාyම සඳහා ෙසෞ= අරාx 
රජෙf ¿ල)ාධාරව</ ෙනොරÑෙචෝෙ� පෙ�ශෙf ආදDශ ගRමානය 
ඉ=OPම ��ස අවෙබෝධතා X`Wමකට 2006.05.02 =න අSස/ තබන ලද 
බවS; 

 (ii) ඒ අ|ව, අෙනuS LයÁ පහWකR සHතව jවාස 500O/ a� ෙමම ආදDශ 
ගRමානය ඉ=කරන ලද බවS; 

 (iii) ෙමම ආදDශ ගRමානෙf jවාස ආපදාෙව/ `පතට පS ජනතාවට ෙR දවා 
ලබාy ෙනොමැ� බවS, ෙR වන`ට එම පෙ�ශය ඝන කැළෑවO/ වසාෙගන 
ඇ� තSSවය දනට ඇ� බවS; 

එ�මා ද/ෙනHද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ/ jවාස, ඒවා ඉ=කර| ලැt අරlණට අ|ව, අදාළ ජනතාවට 
ලබාyම සඳහා �යවර ග/ෙ/ද; 

 (ii)  වDතමාන තSSවය අ|ව, ෙමම jවාස ය� අÁSවැ´යා OPෙR 
අවශ)තාවය ඇ� බැ`/, ඒ සඳහා ¿ල)ාධාර ලබා ෙද/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

10. 
1699/’17 

ග	 න</ බ°ඩාර ජයමහ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) මහවැ< ඉඩRවල වසර 10කට වැ´ කාලය ප=ං�ව L�න තැනැSත/ට 
H;කR ඔ�� ලබාyම සඳහා රජය ප�පS�මය §රණය ෙගන ඇ� බව 
��ග/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නR, ඉහත e ප�පS�ය Vයාවට නැංzම සඳහා රජය `L/ ෙගන ඇ� 
�යවර කවෙDද; 

 (iii) 2015.01.08 =ෙන/ පW H;කR ඔ�� ලබා y ඇ� ඉඩR ක«� සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙR වන`ට H;කR ඔ�� ලබාyම සඳහා හ�නාෙගන ඇ� xR ක«� සංඛ)ාව, 
එ එ =සs්කය සහ පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය අ|ව ෙව/ ෙව/ 
වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iv) H සඳහ/ xR ක«� අතd/ රජය `L/ �Î	පS සකස ්කර ඇ� 
xR ක«� සංඛ)ාව, එ එ =සs්කය සහ පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය 
අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 
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 (vi) ජා�ක ආD�කයට ඉතා වැදගS වන ඉහත e ව)ාපෘ�ය VයාSමක OPම 
අ�ක ෙලස පමාද z ඇ� බව ��ග/ෙ/ද; 

 (vii) එෙසේ නR, එම වැඩ��ෙවළ සාDථක කර ගැUම සඳහා ග| ලබන �යවර 
කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

11. 
1701/’17 

ග	 වාWෙ�ව නානායකාර මහතා,— සමාජ ස`බලගැ/zR, Wභසාධන හා ක/ද 
උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) “ස`බලගැ/zම” යන සංක�පය ෙකෙසේ jDවචනය කර/ෙ/ද; 

 (ii) ඒ අ|ව වාරයකට පෙ�ශයO/ 10% බැX/ ප�� ස`බලග/වා ඔ�/ 
සමෘ�� ප�ලාභව</ බැහැර කර| ලබ/ෙ/ ෙකෙසේද; 

 (iii) එ අෙයuෙ: ෛදjක ආදායම 	.300/- වන`ට ප�ෙ� ෙදෙදෙනu 
මසකට =න 30 වැඩ කළS මාLක ආදායම 	.18,000/- පමණ බව 
��ග/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) ජන හා සංඛ)ාෙ�ඛන ෙදපාDතෙR/�ෙr සංඛ)ාෙ�ඛනවලට අ|ව ද	ව/ 
ෙදෙදෙනu L�න (ෙදමr�ය ෙදෙදනා සමඟ 04 ෙදෙනuෙග/ aS)  ප�ලක 
මාLක අත)වශ) `යදම 	.41,000/-කට වැ´ වනබව ��ග/ෙ/ද; 

  (ii) ඒ අ|ව සමෘ�� ආධාර නවSවා ස`බලග/වන ප�ලක ස�්ර මාLක ආදායම 
	.41,000/-ක ම«ටමක �xය a� ව/ෙ/ද; 

 (iii) එෙසේ නR, ස`බලගැ/c ප�� ය| 	.41,000/-කට වැ´ ස�්ර මාLක 
ආදායම ඇ� ප�� වශෙය/ jDණය කර/ෙ/ද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

12. 
1704/’17 

ග	 (ෛවද)) න</ද ජය�ස්ස මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමාDග 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) ෙR වන`ට 6 ලංකාව �ළ VයාSමක වන උපා� පදානය කර| ලබන ආයතන 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) එම එ එ ආයතනෙf, 

 (i) <�නය; 

 (ii) උපා� පදානය OPම සඳහා `ශව්`ද)ාල ප�පාදන ෙකො;ෂ/ සභාෙr 
අ|ම�ය ලබාෙගන ඇ� =නය; 

 (iii) �dනම| ලබන උපා�; 

 (iv) ඉෙග|ම ලබන LW/ සංඛ)ාව; 

 (v) එ එ උපා� පාඨමාලාව සඳහා අයකර| ලබන lදල;  

 ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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13. 
1706/’17 

ග	 `Mර `කමනායක මහතා,— සමාජ ස`බලගැ/zR, Wභසාධන හා ක/ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙජ)ෂඨ් �රවැL yමනාව වශෙය/ ඇතැR අY ආදායRලා�/ `L/ මාLකව 
	.1900/- ලබා ගS බවS; 

 (ii) ෙවනS ආදායR මාDගය ෙනොමැ� සහ ද	ව/ෙ: උදr උපකාර ෙනොමැ� 
අY ආදායRලා�/ෙ: එ=ෙනදා අවශ)තා �dමසා ගැUම සඳහා ෙමම lදල 
මහS ෙසේ උපකාP c බවS; 

 (iii) තම/ෙ: වෙයෝවෘ�ධභාවයට රජෙය/ ලබාෙදන කෘතෙry yමනාව 
වශෙය/ ඔ�/ ෙමය අගය කළ බවS; 

එ�මා ද/ෙනHද? 

(ආ) (i) Ðවන `යදම ඉහළ ය;/ පව�න ෙමම වකවා|ෙry ඇතැR ෙජ)ෂඨ් 
�රවැLය/ට එම yමනාව ලබාyම නවතා ඇ� බවS; 

 (ii) එ ද	ෙවu ෙහෝ රජෙf ෙසේවෙf ෙයy L�/ෙ/ නR, ඔ� ෙහෝ ඇය 
`වාහz ෙවනS සථ්ානයක ප=ං�z L�යS, ෙමම yමනාව ඔ�/ෙ: �යාට 
ෙහෝ මවට ෙහෝ H;ව ��නද, මෑතකy එවැj ��ගලය/ටද ෙමම yමනාව 
ෙගzම නවතා ඇ� බවS; 

 (iii) තjවම ÐවSවන ෙජ)ෂඨ් �රවැLය/ට ෙමම yමනාව ලබාyම නතර OPම 
බලවS අසාධාරණය බවS;  

එ�මා ��ග/ෙනHද? 

(ඇ) උත yමනාව ෙගzම නතර කර ඇ� ෙජ)ෂඨ් �රවැLය/ සඳහා එම yමනාව නැවත 
ෙගzම සඳහා �යවර ග/ෙ/ද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
14. 

1724/’17 

ග	 කනක ෙහේරS මහතා,— වැ`< කDමා/ත අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) වDෂ 2014 Lට 2016 දවා, 

 (i) 6 ලංකාෙr ෙපො� වගාකර ඇ� ඉඩR පමාණය; 

 (ii) කැබ< OPම සඳහා අ|ම�ය ලබාy ඇ� ෙපො� ඉඩR පමාණය; 

 (iii) කැබ< කරන ලද ෙපො� ඉඩR පමාණය; 

  එ එ වDෂය සහ =සs්කය අ|ව, ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද ය/න 
 එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) ෙපො� ඉඩR කැබ< OPෙම/ රෙ« ෙපො� වගා xR පමාණය අY z ෙ�+ය 
පdෙභෝජනයට අවශ) ෙපො� Hඟය ඇ� වන බව ��ග/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නR, එයට ��යම ෙලස අ|ගමනය OPමට අෙ�ෂා කර| ලබන  
කමෙrදය කවෙDද;  

  ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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15. 
1736/’17 

ග	 එR. එÑ. එR. ස�මා/ මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) �`§gක පාස� 1000 සංවDධනය OPෙR වැඩසටහන යටෙS u	ණෑගල 
=සs්කෙf, Xdඋ�ල අධ)ාපන කලාපයට අයS, කැuණෙගො�ල lස<්R 
මධ) මහා `ද)ාලෙf පාථ;ක අංශය ඉවS කරන ලද බවS; 

 (ii) 2015 වDෂෙf Lට කැuණෙගො�ල, çRමා ප�<යට අයS ඉඩෙR 
තාවකා<ක ෙගොඩනැX�ලක එම පෙ�ශෙf පළl වසර LW/ සඳහා ප/� 
පවSවා ෙගන යන බවS; 

 (iii) පාථ;ක අංශෙf සමා/තර ප/� OHපයක 200කට ආස/න �ෂ)ය/ 
සංඛ)ාව ඉෙග|ම ලබන එම පාසලට පමාණවS q	ව	/, පං� කාමර 
පහWකR, ගෘහ භා°ඩ, ළමා උද)ානය, ආරෂක වැට සහ වැLO< 
පහWකR ඇ�Á මානව හා ෙභෞ�ක සRපS OLව ෙR දවා ලබාy 
ෙනොමැ� බවS; 

 එ�මා ද/ෙනHද? 

(ආ) එම පාසෙ� ඉෙග|ම ලබන �ෂ)ය/ෙ: යහපත උෙදසා ඉහත සඳහ/ අවශ)තා 
Lය�ල ෙනොපමාව ලබාyමට �යවර ග/ෙ/ද ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
 

 

2017 සැNතැ�බ� මස 21 වැ� Lහස්පM�දා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1087/’16 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) aධ, qව/ සහ නා`ක යන s`ධ හlදාව/H අශව්ාෙරෝහක අංශය �ළ L�න 
අශව්ය/ සංඛ)ාව;  

 (ii)  එම අශව්ය/ නඩS� OPම සඳහා වැය කරන lදල;   

 (iii) උත අශව්ය/ෙග/ ග| ලබන පෙයෝජන; 

එ එ හlදාව අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද ය/න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) උත හlදාව/ෙ: අශව්ාෙරෝහක අංශයට තවS අශව්ය/ ෙග/zමට 
කටa� කර/ෙ/ද; 

 (ii)  එෙසේ නR, ඒ සඳහා වැය OPමට අෙ�³ත lදල එ එ හlදාව අ|ව ෙව/ 
ෙව/ වශෙය/ කවෙDද;  

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

2. 
1205/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත qණෙසේකර මහතා,— වාdමාDග හා ජලසRපS කළමනාකරණ 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) �Sතලම =සs්කය �ළ 1983 වDෂය වන`ට �t, 

 (i) වාdමාDග සංඛ)ාව; 
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 (ii)  uඩා වැr, අlw, ඇළ මාDග සංඛ)ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගො`xR පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i)  1983 Lට 2009 වDෂෙfy aදමය තSSවය jමවන ෙත වාdමාDග, වැr, 
අlw, ඇළ මාDග ප�සංසක්රණය සඳහා ෙව/ කරන ලද lදල; 

 (ii)  aදමය තSSවය jම zෙම/ පW 2015 වDෂය දවා, සමසත් වාdමාDග, වැr, 
අlw, ඇළ මාDග ප�සංසක්රණයට රජය `L/ ෙව/ කරන ලද lදල; 

එ එ වDෂය අ|ව ෙකොපමණද ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

3. 
1376/’16 

ග	 බ/Mල qණවDධන මහතා,— කෘ³කDම අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 130 ට අ|ව, වැ´ අසව්| ලබා ෙදන Üජ 
හ�/වාෙදන සමාගRවලට අDධ බM `රාමය/ ලබා M/ෙ/ද;  

 (ii) එවැj බM සා|බලය ලබා ගS සමාගRවල නR ලැgස�්ව ඉ=dපS 
කර/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ඉහත ෙයෝජනාවට අ|ව, කෘ³කාD;ක ය/ෙතෝපකරණ ආනයන බM ඉවS OPමට 
ෙයෝජනා කළ බැ`/, 

 (i) 2015 ජනවාd 01  =න වන`ට, ආනයන බMව</ jදහස ් කර �t, 
ය/ෙතෝපකරණ ෙ�ඛනය; 

 (ii) 2016 ජනවාd 01 =ෙන/ පW, ආනයන බMව</ jදහස ් කර �t, 
ය/ෙතෝපකරණ ෙ�ඛනය; 

ඉ=dපS කර/ෙ/ද ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

4. 
1469/’16 

ග	 ච;/ද ` ෙ²Ld මහතා,— ස්වෙ�ශ කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) බM�ල =සs්කෙf ඇ� ගාම jලධාd වසR සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ගාම jලධාd වසRවල නR කවෙDද; 

 (iii) දැනට ස�්ර ගාම jලධාdෙයu L�න ගාම ෙසේවා වසR හා එH ෙසේවෙf ja� 
ගාම jලධාd/ෙ: නR කවෙDද; 

 (iv) බM�ල =සs්කෙf පව�න ගාම jලධාd �ර�පාY �රzමට අමාත)ාංශය 
ග/නා �යවර කවෙDද; 

 ය/න  එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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5. 
1516/’17 

ග	 උදය පභාS ගRම/�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) දහනව වැj ආ°Yකම ව)වසථ්ා සංෙශෝධනය ෙක�RපS OPමට සහ සංක�¹ය 
පsකා සැක1මට ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක කටa� අමාත)ාංශය ම�/ ෙගzR 
කළ තැනැSත/ෙ: නR සහ එම එ එ ��ගලයාට ෙගc lද� පමාණය 
ෙකොපමණද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

6. 
1619/’17 

ග	 ෙහේෂා/ `තානෙ: මහතා,— ඉඩR සහ පාD<ෙR/� ප�සංස්කරණ 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) රSන�ර =සs්කෙf 1ගෙය/ =aw වන ඇá<��ය නගරය �ළ 
ව)ාපාdක ඉඩR සඳහා H;කR ලබාyෙR ගැට�ව පව�න බව  
��ග/ෙ/ද; 

 (ii)  එෙසේ නR, jවැර= අad/ ඉඩR H;කR ලබාyමට ෙගන ඇ� �යවර කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) ෙමම නගරෙf ඉඩR සRබ/ධෙය/ `හාරසථ්ානය අg�වාLකR පකාශ 
කරන බැ`/, ව)ාපාdකය/ තම/ෙ: ව)ාපාdක සථ්ාන �ළ ෙගොඩනැX< 
ඉ=OPම LM ෙනොකරන බව ද/ෙ/ද; 

 (ii) ෙමම `හාරසථ්ානයට ෙමe ඉඩR සRබ/ධෙය/ සත) වශෙය/ම ඇ� 
H;කම කවෙDද; 

 (iii) වසර ගණනාවක Lට ෙමම නගරය �ළ අදාළ ව)ාපාdක සථ්ාන ê� `À;/ 
L�න ව)ාපාdකය/ට ඒවාෙf H;කR ලබාyමටS,  තම ව)ාපාර කටa� 
කරෙගන යාම සඳහා ව)ාපාdක පජාවට පහWකR සැපÍමටS  �යවර 
ග/ෙ/ද;  

 ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

7. 

1680/’17 
ග	 ෙසfg· අ< සාHD ම�ලානා මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ සහ ෙ�+ය ෛවද)  

අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකළ� =සs්කෙf ඇ� පාෙ�+ය ෙරෝහ� වන මා/කDj, මHïD, 
මා/ෙචෝෛල, උ/jÑචාg, ක=රෙr<, ම/�D සහ මHලව«ටව/ යන 
ෙරෝහ� ෛවද)ව	/ෙ: Hඟය ෙහේ�ෙව/ තාවකා<කව වසා දමා ඇ� 
බවS; 

 (ii) අෙනuS පහWකR සහ නාම �ව	 ද සHතව ෙගොඩනැX< පව�න බවS; 

 (iii) ෛවද) ප�කාර ලබාගැUම සඳහා පවාහන පහWකR MDවල ම«ටමක 
පව�න, ඉතා Mරබැහැර පෙ�ශ කරා ගම/ OPමට LMzෙම/ ෙමම පෙ�ශවල 
ෙරෝÏ/ දැ´ Mෂක්රතාව/ට l�ණ y L�න බවS; 

 (iv) ගRවා1 MÏ ෙරෝÏ/ට ෙනො;ෙ� ෛවද) ෙසේවා සැපÍෙR සංක�පය 
lM/පSz ෙනොමැ� බවS; 

එ�මා ද/ෙනHද? 
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(ආ) (i) ෙමම ෙරෝහ� ය� `වෘත කර අවම වශෙය/ ෛවද)ව	/ ෙදෙදෙනu ෙහෝ 
ලබාyමට කටa� කර/ෙ/ද; 

 (ii) ෙමම ෙරෝහ� ය� `වෘත කර ෙසේවා සපයන ම«ටමට ෙගන එ| ලබන =නය 
කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

8. 
1692/’17 

ග	 ඩ:ලස ්ෙ�වාන/ද මහතා,— Èවර හා ජලජ සRපS සංවDධන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොdයා| ජා�ක Èවර සහෙයෝXතා සRෙRලනෙf සහය ඇ�ව 6 ලාංOක 
Èවරය/ සඳහා jවාස ෙයෝජනා කමය VයාSමක ව/ෙ/ද; 

 (ii)  ෙමම jවාස ෙයෝජනා කමය yපව)ා�තව VයාSමක කර/ෙ/ද; 

 (iii) ෙමම ෙයෝජනා කමය යටෙS a�ධය ෙම/ම සව්භා`ක `පSව</ `ශාල 
වශෙය/ හාjයට පS උ�	 සහ නැෙගනHර පළාSවල Èවරය/ සඳහා 
jවාස ඉ=කර ෙද/ෙ/ද; 

 (iv)  එෙසේ නR, ඉ=කර| ලබන jවාස සංඛ)ාව, පෙ�ශ සහ =නය කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

9. 
1700/’17 

ග	 න</ බ°ඩාර ජයමහ මහතා,— ඉඩR සහ පාD<ෙR/� ප�සංසක්රණ  
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකල�ව =සs්කෙf ෙච/කල´ පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසෙf, 
එරාcD, �/නuඩා ගාමෙf �H� ඉඩR ප�සංසක්රණ ෙකො;ෂ/ සභාවට 
අයS අකර 370  පමණ වන, ඉඩම ෙබොෙහෝ කලක Lට ප=ං�ක	ෙවu 
ෙහෝ ෙනොමැ�,  OLM සංවDධන කාDයයකට ෙහෝ ඉ=OPම සඳහා ෙයොදා 
ෙනොගS ඉඩම ෙලස පව�/ෙ/ද; 

 (ii) ෙමම ඉඩම පාෙ�+ය ෙ�කRවරයා ෙ: අ|දැ|ම මත කDමා/ත කලාපය 
�H�zම සඳහා හ�නාෙගන �ෙiද; 

 (iii) ඒ අ|ව, එම ඉඩම කDමා/ත කලාපය �H�zම සඳහා 6 ලංකා ආෙයෝජන 
ම°ඩලයට Uත)ා|ßලව පවරා yමට ඉඩR ප�සංසක්රණ ෙකො;ෂ/ සභාව 
ෙවත ඉ�Eම කර � ෙiද; 

 (iv) එම ඉඩෙR ආෙයෝජන කලාපය ඉ=OPමට අවශ) ¿<ක අධ)යනය LM 
OPම සඳහා 	�ය� ;<යන 38ක `යදමO/ 6 ලංකා ආෙයෝජන ම°ඩලය 
ම�/ ලංකා හgෙඩො< ආයතනයට පවරා �ෙiද; 

 (v) ෙR වන`ට එම  ;ෙf �t ත�ගස ්කපා දමා, OLයR �dස අනවසරෙය/ 
වැටව� ඉ=කර, ස�්ර ෙගොඩනැX< ඉ=OPම ආරRභකර � ෙiද; 

 (vi) අදාළ බලධාd/ අනවසර ඉ=OPR ඉවS OPමට කටa� ෙනොOPමට ෙහේ�ව 
කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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10. 
1702/’17 

ග	 වාWෙ�ව නානායකාර මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) වDෂ 2016 6 ලංකා අධ)ාපන පdපාලන ෙසේවා `භාගෙf ප�ඵල juS c බව 
සඳහ/ කර;/ �ර�පාY 980 සඳහා බඳවාෙගන ඇ� බවS; 

 (ii) නlS, ෙR වනෙත `භාගයට ෙපU L� ෙසW අෙ�ෂකය/ට ප�ඵල 
ෙ�ඛනය පවා යවා ෙනොමැ� බවS; අ/තDජාලෙය/ද ලබාගැUමට ඉඩ 
ෙනොමැ� බවS; 

එ�මා ද/ෙනHද? 

(ආ) ෙR ��බඳව ෙසොයා බලා ඉ�d ප�ඵල juS OPමට �යවර ෙගන, ඒ අ|ව WMWකR 
ලබ/න/ �ර�පාY අ|ව බඳවා ගැUමට කටa� කර/ෙ/ද ය/න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

11. 
1705/’17 

ග	 (ෛවද)) න</ද ජය�ස්ස මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමාDග 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසෞ/දDය `ශව්`ද)ාලෙf සංÏත ¹ඨය ආරRභ කළ =නය කවෙDද; 

 (ii) එH ව)වහාdක සංÏත අධ)යනාංශෙf `ෂය jDෙ�ශය සනාතන සභාව `L/ 
අ|මත කර �ෙiද; 

 (iii) එෙසේ නR, එම =නය කවෙDද; 

 (iv) එම අධ)යනාංශෙf L�න ස�්ර, තාවකා<ක සහ ආ�jක ක�කාචාDයව	 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) තාවකා<ක/ආ�jක ක�කාචාDයව	 හා උපෙ�ශකව	 බඳවාගැUෙR 
කමෙrදය කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

12. 
1713/’17 

ග	 xම� රSනායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2004.12.26 =න ඇ� c Wනා; `පතට l�ණ M/ හRබ/ෙතොට නගර සභා 
jවාස පාෙD අංක 3/19 දරන jවෙසේ ප=ං�ව L� �. එ/. අ¡D මහතා ඇ�Á 
68 ෙදෙනuෙ: ඉඩR 2010.03.17 =න ෙවරළ උද)ානය ඉ=OPම සඳහා 
පවරාගS බවS; 

 (ii) පවරා ගS ඉඩR සඳහා ඉහත සඳහ/ �dසට ෙමෙත ව/= ෙගවා ෙනොමැ� 
බවS;  

 එ�මා ද/ෙනHද? 

(ආ) (i) ෙමම �dසට ව/= ෙගzමට කටa� කර/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නR, එම =නය කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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13. 
1749/’17 

ග	 ලe ජයවDධන මහතා,— lද� හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙR වන`ට 6 ලංකාව �ළ පවSවාෙගන ය| ලබන qව/ `M< නා<කා 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම qව/ `M< නා<කා පවSවාෙගන ය| ලබන ආයතන කවෙDද; 

 (iii) එම qව/ `M< නා<කාවල H;ක	ව/ සහ එම නා<කා ආරRභ කර ඇ� 
=නය/ ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද;  

 (iv) ෙR වන`ට 6 ලංකාව �ළ ආරRභකර `කාශනය පවSවාෙගන ෙනොයන  
qව/ `M< නා<කා �ෙiද,  

 (v) එෙසේ නR, එම නා<කා කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) qව/ `M< නා<කා jයාමනය කර| ලබන ආයතනය කවෙDද; 

 (ii) දැනට එම qව/ `M< නා<කා jයාමනය `�මSව LM ෙනොවන බව  
��ග/ෙ/ද;  

 (iii) සමාජ හාjය/ LMවන අad/ යR යR qව/ `M< නා<කා ම�/ LM කර| 
ලබන පචාරය/ `කාශනය OPම වැළැzම සඳහා qව/ `M< නා<කා 
jයාමනය OPමට `�මS කමෙrදය ක´න;/ සකස ්කර/ෙ/ද; 

 (iv) එෙසේ නR, ඒ කවර ආකාරෙය/ද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

14. 
1773/’17 

ග	 `ත ෙහේරS මහතා,— රාජ) පdපාලන හා කළමනාකරණ අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2010.09.10 =නැ� අංක 1670/33 දරන අ� `ෙශේෂ ගැස« පතය ම�/ පකා�ත 
6 ලංකා ගණකා�කාd ෙසේවා ව)වසථ්ාව අ|ව jලධාd/ `ෙශේෂ ෙශේ�යට 
උසස ් OPෙRy රාජ) ෙසේවා ෙකො;ෂ/ සභාෙr අ|ම�යට පටහැj ෙලස 
උසසz්R ලබාy �ෙiද; 

 (ii) පශච්ාS උපා� WMWකR ෙනොමැ� jලධාd/ට `ෙශේෂ ෙශේ�යට උසසz්R 
ලබාyම සඳහා lද� අමාත)ාංශ ෙ�කRවරයා `L/ ඉ�Eම කර �ෙiද; 

 (iii) එෙසේ නR, එම කාලවකවා|ව කවෙDද; 

 (iv) රාජ) ෙසේවා ෙකො;ෂ/ සභාව එයට අ|ම�ය ලබාy �ෙiද; 

 (v) එම සRlඛ පPෂණය සඳහා jලධාd/ 82 කැඳcෙfද; 

 (vi) ඔ�/ අතර රාජ) ෙසේවා ෙකො;ෂ/ සභාව අ|මත කළ, කාලවකවා|වට 
ඇ�ළS jලධාd/ෙ: නාමෙ�ඛනය සහ එයට අයS ෙනොවන 
jලධාd/ෙ: නාමෙ�ඛනය ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

 (vii) ෙමම jලධාd/ `ෙශේෂ ෙශේ�යට උසස ්කර �ෙiද; 

 (viii) එෙසේ නR, එම උසසz්R VයාSමක වන =නය කවෙDද; 

 (ix) රාජ) ෙසේවා ෙකො;ෂ/ සභාෙr jයමය/ට පටහැj ෙලස උසසz්R ලබාy 
�ෙi නR, ඊට වගOවa� jලධාd/ ක�	/ද; 

 (x) ෙමම jලධාd/ සRබ/ධව ග| ලබන �යවර කවෙDද; 
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 (xi) උසසz්R  ෙනොලැÜෙම/ අග�යට පS jලධාd/ ෙව|ෙව/ ග| ලබන 
�යවර කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

15. 
1776/’17 

ග	 ජය/ත සමරzර මහතා,— `ෙ�ශ ¼Oයා අමාත)�;යෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ)  (i) 2017.03.31 =නට `ෙ�ශය/H ෙසේවෙf ja�ව L�න 6 ලාංOක ��w හා 
|��w ශ;කය/ සංඛ)ාව, ඔ�/ ෙසේවෙf ෙයy L�න රට අ|ව, ¼Oයා 
වDÏකරණය අ|ව සහ සà්/�	ෂ සමාජභාවය අ|ව; 

 (ii) එම ��w හා |��w ශ;කය/ සංඛ)ාව, එ එ =සs්කය අ|ව සහ 
Lංහල, ෙදමළ, lස<්R හා ෙවනS ජා§/ට අ|ව;    

ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද ය/න එ�;ය ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

121/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සංචාරක සංවDධන හා Vස්�යාj ආග;ක කටa� 

අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 වDෂය වන`ට 6 ලංකාව �ළ ඇ� සංචාරක ම°ඩලෙf අ|මත 
ෙහෝට� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එ එ ෙහෝටලය ස� කාමර පමාණය ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) 2014 හා 2015 වDෂය/Hy 6 ලංකාවට පැ;� සංචාරකය/ සංඛ)ාව එ 
එ වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත වDෂ ෙදක �ළy 6 ලංකාවට වැ´ම සංචාරකය/ සංඛ)ාව පැ;ණ 
ඇ� රටව� දහය කවෙDද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) (i) සංචාරක ව)ාපාරය නගා L�zමට ෙගන ඇ� VයාමාDග කවෙDද; 

 (ii) සංචාරක ව)ාපාරය �Á� OPෙRy ෙමරට පdසරයට හා සංසක්ෘ�යට LMවන 
හාj අවම කර ගැUමට අදාළව සැලWR සහගත වැඩ��ෙවළ �ෙiද; 

 (iii) එෙසේ නR, එම වැඩ��ෙවළ uමද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ නR, පdසරය හා සංසක්ෘ�ය ආරෂා OPමට සැලWR සකස ්කර 
VයාSමක කර/ෙ/ද; 

 ය/න තවMරටS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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2. 
465/’16 

ග	 උදය පභාS ගRම/�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (8) 

(අ) (i) 2015 වසර �ළ ජනා�ප��මා සහභාX c `ෙ�ශ සංචාර කවෙDද; 

 (ii) එe එ එ `ෙ�ශ සංචාරයට සහභාÏ c ��ගලය/ෙ: නR, තන�	 සහ 
එම ��ගලය/ ෙව|ෙව/ රාජ) සහ අDධ රාජ) ආයතන `L/ දරන ලද 
`යදම ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
3. 

1019/’16 

ග	 නාම� රාජපෂ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (5) 

(අ) (i) 2015 ජනවාd මාසෙf Lට ෙR දවා කාලය �ළ ජනා�ප��මා `L/ `වෘත 
කරන ලද රාජ) හා සංසථ්ා�ත ආයතනවලට අයS  ෙගොඩනැX< හා අෙනuS 
ඉ=OPR සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉ=OPRව</,  2015 ජනවාd මාසෙය/ පWව ආරRභ කරන ලද ඉ=OPR 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

4. 
1216/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත qණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ�ශ කටa� අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) අRපාර =සs්කෙf �Hටා ඇ� රාජ) ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එ�. �. �. ඊ. තසත්වාy/ `L/ වDෂ 1983/ පWව `නාශ කරන ලද රාජ) 
ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) `නාශ c එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙf ��ගS තෙසේ	ව කර �ෙiද;  

 (iv) එෙසේ නR, එම ෙ�පළවල සRCDණ ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) `නාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට අදාළ වගOව a� තසත්වාy/ට 
`	�ධව U�මය �යවර ෙගන �ෙiද;  

 (vi) එෙසේ නR, එම �යවර කවෙDද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා `මසා ඇ� ෙතොර�	 සRබ/ධෙය/ CDණ වාDතාව 
ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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5. 
1378/’16 

ග	 බ/Mල qණවDධන මහතා,— කෘ³කDම අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 132ට අ|ව, ෙපොෙලො/න	ව, O<ෙනොÑ�ය, 
රSන�ර (ඇá<��ය) =සs්කය/H W`ශාල ගබඩා �න ඉ=OPමට සහ 
ම/නාරR =සs්කෙf ඉ=වන ගබඩාෙr වැඩ jම OPමට 	�ය� ;<යන 
1000  ෙවන කළ බව ��ග/ෙ/ද; 

 (ii) ම/නාරම =සs්කෙයH ඉ=ෙකෙරන ගබඩාෙවH l� �dවැය 
ඇසත්ෙR/�ව සහ ෙR දවා c එH පග� සමාෙලෝචන වාDතාව ඉ=dපS 
කර/ෙ/ද;  

 (iii)  O�ෙනොÑ�ය, ඇá<��ය හා ෙපොෙලො/න	ෙවH නව ගබඩා සංeDණ �න 
ඉ=OPෙR කටa�වල පග�ය කවෙDද; 

 (iv) 2015 අයවැය ෙයෝජනා අංක 132 ෙව|ෙව/ ෙව/ කළ 	�ය� ;<යන 
1000 ක lදල වැය කළ ආකාරය  ෙකෙසේද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

6. 
1621/’17 

ග	 ෙහේෂා/ `තානෙ: මහතා,— කDමා/ත හා වා�ජ කටa� අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 6 ලංකාෙr වාD³ක 1j පdෙභෝජන අවශ)තාවය ෙකොපමණද; 

 

 (ii) වDෂ 2011 - 2014 දවා 6 ලංකාවට ආනයනය කරන ලද 1j පමාණය 
වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iii) ලංකාව �ළ පධාන වශෙය/ 1j jපදzම සඳහා හ�නාෙගන ඇ� පෙ�ශ 
කවෙDද; 

 (iv) වDෂ 2011 - 2013 දවා එ එ කDමා/තශාලාෙව/ jෂප්ාදනය කරන ලද 
1U පමාණය වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (i) H සඳහ/ 1j පමාණය ෙමරට �ළ jෂප්ාදනය කළ ෙනොහැOද; 

 (vi) පdෙභෝජන අවශ)තාවය සඳහා අවශ) 1j පමාණය ආනයනය ෙනොකර 
ෙ�+යව jෂප්ාදනය OPම සඳහා OLයR VයාමාDගය ෙගන �ෙiද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

7. 
1643/’17 

ග	 ච;/ද ` ෙ²Ld මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) වSම/ යහපාලන රජය බලයට පSzෙම/ පW ෙR දවා, 

 (i) මධ)ම රජය `L/ ඌව පළාS සභාවට ලබා M/ lදල;  

 (ii) ඌව පළාS සභාව `L/ �නරාවDතන `යදR ෙලස ෙව/ කළ lද� පමාණය 
ලබා M/ lÁ lදෙලH ප�ශතය ෙලස; 

 (iii) �නරාවDතන `යදR යටෙS LM කර ඇ�  කටa�; 
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 (iv) පා:ධන `යදR වශෙය/ ෙව/ කළ lද� පමාණය, ලබා M/ lÁ lදෙලH 
ප�ශතය ෙලස; 

 (v) පා:ධන `යදR යටෙS LM කර ඇ� කටa�; 

 එ එ වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

8. 
1708/’17 

ග	 වාWෙ�ව නානායකාර මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 6 ලංකා qව/ හlදාෙr Fly Past උSසවය ෙහේ�ෙව/ රSමලාන qව/ 
ෙතො�පෙ� වැඩකටa�වලට බාධා LMවන බව ��ග/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේම ක�නායක qව/ ෙතො�පෙ� නැෙගනHර භාගෙf qව/  යානා ගම/ 
OPRවලට බාධා LMවන බව ද/ෙ/ද;  

 (iii) ෙමම උSසවය ෙහේ�ෙව/ `ෙදස ් ගතවන සහ ෙමරටට පැ;ෙණන qව/ 
මÏ/ටද ෙබොෙහෝ `ට අපහWතාවය/ට l�ණyමට LMවන බව ��ග/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) ෙමම උSසවය සඳහා රජය `L/ වැය කර ඇ� lද ල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම lද� සපයාෙගන ඇ� ආකාරය කවෙDද;  

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
9. 

1726/’17 

ග	 (ෛවද)) න</ද ජය�ස්ස මහතා,— lද� හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) `ෙ�+ය �තපට සඳහා පැනc බ�ෙද/ 2015 සහ 2016 වDෂවලy උපයාගS 
ආදායම වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (ii) `ෙ�+ය ෙට<නාට) සඳහා පැනc බ�ෙද/ 2015 සහ 2016 
වDෂවලy උපයාගS ආදායම වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iii) ලාංOක අධ)ෂවරෙයu `L/ `ෙ�ශයකy jපදවා ෙමරටට ෙග/ව| 
ලබන �තප� ෙහෝ ෙට<නාට) සඳහාS බM අයකර| ලබ/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
10. 

1727/’17 

ග	 xම� රSනායක මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමාDග අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) මහෙපොළ �ෂ)Sව  ලබන  LW/ ඉෙග|ම ලබන අධ)ාපන ආයතන කවෙDද; 

 (ii) ඇතැR `ශව්`ද)ාලවල පළl වසරට LW/ ඇ�ළS c පW මහෙපොළ �ෂ)Sව 
ෙගzම මාස 3 පමාද ව/ෙ/ද; 

 (iii) එෙසේ නR, එයට ෙහේ� කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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11. 
1750/’17 

ග	 ලe ජයවDධන මහතා,— lද� හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 6 ලංකාව �ළ ෙR වන`ට පවSවාෙගන ය| ලබන èපවාHU නා<කා 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එ එ èපවාHU නා<කාව පවSවාෙගන ය| ලබන ආයතනය ෙව/ 
ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 (iii) එ එ èපවාHU නා<කාවල H;ක	ව/ සහ ඒවා ආරRභ කර ඇ� 
=නය/ ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ආ) (i) 6 ලංකාව �ළ ආරRභ කර ඇ� èපවාHU නා<කාව</ දැනට `කාශනය 
පවSවාෙගන ෙනොයන නා<කා �ෙiද; 

 (ii) එෙසේ නR, එම නා<කා කවෙDද; 

 (iii)  èපවාHj නා<කා jයාමනය LM කර| ලබ/ෙ/ ක�	/ `L/ද; 

 (iv) එම jයාමනය jL අad/ VයාSමක ෙනොවන බව ��ග/ෙ/ද; 

 (v) �ෙrශ සහගතව හා උපහාසාSමකව යR යR නා<කා ම�/ LM කරන 
බරපතල සමාජ හාj වැළැzම සඳහා èපවාHU නා<කා jයාමනය OPමට 
ක´න;/ `�මS කමෙrදය සකස ්කර/ෙ/ද; 

 (vi) එෙසේ නR, ඒ ෙකෙසේද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

12. 
1774/’17 

ග	 `ත ෙහේරS මහතා,— jවාස හා ඉ=OPR අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) jවාස හා ඉ=OPR අමාත)ාංශය යටෙS පව�න “සrLdපාය” 
ෙගොඩනැX�ෙ� අg�ය ��බඳ ෛන�ක තSSවය කවෙDද; 

 (ii) ඉ=OPR කDමා/ත සංවDධන අ�කාdයට, “සrLdපාය” ෙගොඩනැX�ෙල/ 
ඉවSzමට LMz �ෙiද; 

 (iii) එෙසේ නR, ඒ ��බඳව ග/නා VයාමාDගය කවෙDද; 

 (iv) “සrLdපාය” ෙගොඩනැX�ල ෙවනS අමාත)ාංශයකට පැවPමට සැලැසම් 
�ෙiද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

13. 
1777/’17 

ග	 එස.් එR. මdකාD මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමාDග අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) “මැරg/ ඩgr” (Marine Drive) මාDගය ෙදHවල සහ වැ�ලවSත අතර 
1මාෙව/ අවස/ OPමට ෙහේ�ව කවෙDද; 

 (ii) එම මාDගය ෙමොර�ව දවා yDඝ OPෙR සැලWම �ෙiද; 

 (iii) එෙසේ නR, මාDගය yDඝ OPෙRy ග�Oසස්, ශා/ත ෙතෝමස ් `ද)ාලෙf 
Âඩාංගනෙය/ යR ෙකොටස පවරා ගැUම LMෙrද; 



( 95 ) 

 

 (iv) එෙසේ නR, එම පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) එම පවරා ගැUම LM  කරන =නය කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

14. 
1787/’17 

ග	 එR. එÑ. එR. ස�මා/ මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 =න ෙහෝ ඊට ආස/න කාල වකවා|ෙry උ�	 පළාෙS, 
O<ෙනොÑ�ය =සs්කෙf ෙD�ය අමාත)ාංශය සහ පළාS සභා යටෙS 
VයාSමක ෙව;/ �t ෙදමළ මාධ) lස<්R පාස� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස�වල නR හා ඒවා �Hටා �t සථ්ානය/ කවෙDද; 

 (iii) එම පාස� ආවරණය වන අධ)ාපන කලාප සහ පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාස 
කවෙDද; 

 (iv) එම එ එ පාසල, රජෙf පාසල බවට පකාශයට පS කරන ලද ගැස« පත 
අංක හා =න සභාගත කර/ෙ/ද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

15. 
1797/’17 

ග	 �. රංS ද ෙසොgසා මහතා,— U�ය හා සාමය සහ ද³ණ සංවDධන 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 1996 වDෂෙfy ෙපො<ස ් උපෙසේවයට බඳවාගS jලධාd/, 2006 
වDෂෙfy පWXය රජය ම�/ ස�්ර ෙසේවයට අ/තDගහණය කර| ලැ�ෙrද; 

 (ii) එෙසේ නR, ස�්ර ෙසේවයට අ/තDගහණය කළ jලධාd/ සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ ස�්ර ෙසේවයට අ|aත කළ jලධාd/ට 1996 වDෂය Lට jය;ත පd= 
ෙසේවා වරපසාද H;ව/ෙ/ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ නR, එම jලධාd/ ෙසේවයට බඳවාගS =නයS, ස�්ර ෙසේවයට 
අ|aත කළ =නයS අතර වසර 10ක කාලය ෙනොසලකා හැPෙම/ එම 
jලධාd/ට බලවS අසාධාරණය වන බව ��ග/ෙ/ද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

124/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක කටa� 

අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 6 ලංකාෙr නගර �ළ යාචකය/ `ශාල පමාණය L�න බවS; 

 (ii) ඔ�/ෙග/ සමහර ``ධ සමාජ `ෙරෝÈ කටa�වලට සRබ/ධ බවS; 
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 (iii) ඇතැl/ යාචක ෙවසග්S වංචාකාරය/ බවS; 

එ�මා ද/ෙනHද? 

(ආ) (i) Þ ලංකාව �ළ L�න යාචකය/ ��බඳව සංගණනය කර �ෙiද; එෙසේ නR, 
එම =නය කවෙDද; 

 (ii) එම සංගණනයට අ|ව 6 ලංකාව �ළ L�න යාචකය/ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සංඛ)ාව ගැහැw, �d; හා ළl/ අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
ෙකොපමණද; 

 (iv) යාචකය/ ��බඳ සංගණනය කර ෙනොමැ� නR, සංගණනය OPමට 
කටa� කර/ෙ/ද; 

 (v) එෙසේ නR, එම =නය කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) (i) යාචකය/ �න	Sථාපනයට රජය ෙගන ඇ� VයාමාDග කවෙDද; 

  (ii)  6 ලංකාව �ළ ඇ� යාචක �න	Sථාපන මධ)සථ්ාන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

  (iii)  ෙමම �න	Sථාපන කටa� සඳහා වසරකට රජය වැය කරන lදල 
ෙකොපමණද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

2. 
1217/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත qණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ�ශ කටa� අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) �Sතලම =සs්කෙf �Hටා ඇ� රාජ) ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එ�. �. �. ඊ. තසත්වාy/ `L/ වDෂ 1983/ පWව `නාශ කරන ලද රාජ) 
ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) `නාශ c එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙf ��ගS තෙසේ	ව කර �ෙiද;  

 (iv) එෙසේ නR, එම ෙ�පළවල සRCDණ ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) `නාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට අදාළ වගOව a� තසත්වාy/ට 
`	�ධව U�මය �යවර ෙගන �ෙiද;  

 (vi) එෙසේ නR, එම �යවර කවෙDද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා `මසා ඇ� ෙතොර�	 සRබ/ධෙය/ CDණ වාDතාව 
ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

3. 
1294/’16 

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා,— ඉඩR සහ පාD<ෙR/� ප�සංස්කරණ 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) ෛන�ක අg�ය ෙනොමැ�ව මාතර =සs්කෙf රජෙf ඉඩRවල ෙR දවා   
ප=ං�ව L�න ෙහෝ වගා කර;/ L�න ��ගලය/ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ)ාව, එ එ පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය අ|ව ෙව/ ෙව/ 
වශෙය/ කවෙDද;  
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 (iii) ඉහත (i) H සඳහ/ ��ගලය/ සංඛ)ාෙව/ කවර සංඛ)ාවකට ඔ�� ෙහෝ 
බලපත ලබා yමට �යවර ෙගන �ෙiද; 

 (iv) ඉහත (iii) H සඳහ/ සංඛ)ාව, එ එ පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය අ|ව 
ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (v) 2014 හා 2015 වDෂය/H මාතර =සs්කෙf රජෙf ඉඩR සඳහා �dනමා 
ඇ� ඔ�� ෙහෝ බලපත සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) ඉහත (v) H සඳහ/ සංඛ)ාව, එ එ පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය අ|ව 
ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

4. 
1385/’16 

ග	 බ/Mල qණවDධන මහතා,— Èවර හා ජලජ සRපS සංවDධන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයH අංක 145 ෙයෝජනාවට අ|ව, Èවර පජාවෙ: Wර³තභාවය 
අරlw කර ගj;/, l�ෙ�y LMවන අන�	 සඳහා 	�ය� ;<යනයක 
Ð`ත රෂණ ෙයෝජනා කමය ආරRභ කර| ලැ�ෙrද; 

 (ii) එෙසේ නR, එම රෂණ ආවරණය ලබාෙදන ආයතනය සහ ඒ ෙව|ෙව/ 
ෙගව| ලබන රෂණ වාdකය/ කවෙDද; 

 (iii) ෙමම රෂණ ෙයෝජනා කමය ම�/ හාjCරණය කළ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම රෂණ ෙයෝජනා කමය අ|ව, Ð`ත රෂණ ආවරණය ලැt 
Èවරය/ෙ: නR ලැgස�්ව ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

5. 
1470/’16 

ග	 ච;/ද ` ෙ²Ld මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංවDධන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 1/ස ;H/ ලංකා (ෙපෞ�ග<ක) සමාගම සථ්ාපනය කරන ලද වDෂය කවෙDද; 

 (ii) ;H/ ලංකා සමාගම ආරRභක අරlw කවෙDද; 

 (iii) ;H/ ලංකා සමාගම සථ්ා�ත කළ =න Lට අවස/ අධ)Ç ම°ඩලය දවා 
එH අධ)ෂ ම°ඩලෙf L� ��ගලය/ෙ: නR, <�නය/, අධ)ාපන 
WMWකR සහ ලැt වැ�� හා අෙනuS ප�ලාභ ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
කවෙDද; 

 (iv) ;H/ ලංකා ආරRභෙf Lට ලැt අලාභය වාD³කව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
කවෙDද; 

 (v) ;H/ ලංකා සමාගම ණය ලබාගS හා ණය ෙගzමට ඇ� රාජ) ආයතන හා  
එම ණය පමාණය/ කවෙDද; 

 (vi) ;H/ ලංකා සමාගෙR අනාගතය සRබ/ධෙය/ රජය ගැUමට 
බලාෙපොෙරොS�වන �යවර කවෙDද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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6. 
1623/’17 

ග	 ෙහේෂා/ `තානෙ: මහතා,— කDමා/ත හා වා�ජ කටa� අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසවනගල 1j කDමා/තශාලාව පWXය වසර 10 �ළ ලබා ඇ� ලාභය ෙහෝ 
අලාභය වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (ii)  දැනට ෙමම කDමා/තශාලාෙr ෙසේවෙf ja� ස�්ර හා අjයR කාDය 
ම°ඩලය ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iii) පWXය වසර OHපය �ළ ෙමම කDමා/ත ශාලාෙr jෂප්ාදනය ඉහළ නැංzම 
සඳහා ෙගන ඇ� �යවර කවෙDද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) ෙමම කDමා/තශාලාෙව/ ¡ට වඩා jෂප්ාදනය ළඟා කර ගැUම සඳහා 
WMWකRලS jL කළමනාකාdSවයක අවශ)තාවය ��ග/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නR, ඒ ෙව|ෙව/ ඉ=dෙfy ගැUමට අෙ�³ත VයාමාDග කවෙDද; 

 ය/නS එ�මා ෙR සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

7. 
1709/’17 

ග	 වාWෙ�ව නානායකාර මහතා,— වැ`< කDමා/ත අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 6 ලංකාෙr ෙS-ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා y ඇ� පෙ�ශ සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) =වgෙනH LයÁ uඩා ෙS ව� H;ය/ට ෙS-ෙපො ෙහොර සහනාධාරය ලබා yම 
සඳහා අවශ) කරන lදල ඇසත්ෙR/� කර �ෙiද; 

 (iii) වDෂ 2015 සහ 2016 �ළ රජය `L/ ෙS-ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා 
වැයකර ඇ� lදල වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

  ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ)  (i) රSන�ර =සs්කෙf ෙS-ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබාy ඇ� සහ ෙමෙත 
ලබා y ෙනොමැ� uඩා ෙS ව� H;ය/ සංඛ)ාව, ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
ෙකොපමණද; 

 (ii) =වgෙනH L�න ෙS- ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලැÜමට WMWකR ඇ� uඩා ෙS 
ව� H;ය/ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔ�/ අතd/ 2015 සහ 2016 වDෂවලy ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලැt 
සංඛ)ාව, වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

  ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

8. 
1725/’17 

ග	 කනක ෙහේරS මහතා,— කDමා/ත හා වා�ජ කටa� අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ)  වDෂ 2013 Lට 2016 දවා,  

 (i) ෙමරටට ආනයනය කරන ලද �dÕ �� පමාණය; 

 (ii) ඒ සඳහා ෙගවන ලද lද� පමාණය; 
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 (iii) 6 ලංකාෙr ඒක ��ගල �dÕ �� පdෙභෝජනය; 

  එ එ වDෂය අ|ව, ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට    
ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) 2013 සහ 2014 වDෂවලy ෙමරටට �� ආනයනය OPම අY OPම සඳහා 
�යවර ගS බව ද/ෙ/ද; 

 (ii) ෙR වන`ට �dÕ �� ආනයනය 1මා OPමට රජය `L/ �යවර ෙගන �ෙiද; 

   ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

9. 
1751/’17 

ග	 ලe ජයවDධන මහතා,— රාජ) පdපාලන හා කළමනාකරණ අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) =වgන �රා ෙR වන`ට පවSවාෙගන ය| ලබන Lනමාශාලා කවෙDද; 

 (ii) ඒවා �Hටා ඇ� සථ්ාන කවෙDද; 

 (iii) එම Lනමාශාලාවල H;ක	ව/ සහ ඒවා ආරRභ කර ඇ� =නය/ ෙව/ 
ෙව/ වශෙය/ කවෙDද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) =වgන �රා �H� Lනමාශාලා වDÏකරණය කර �ෙiද; 

 (ii) එෙසේ නR, ඒ කවර ආකාරයටද; 

 (iii) එම Lනමාශාලා jයාමනය කර| ලබ/ෙ/ ක�	/ද; 

 (iv) ඉතා අY පහWකR සHතව හා MDවල VයාකාdSවෙය/ a�ව පවSවාෙගන 
ය| ලබන Lනමාශාලා �ෙබන බව ද/ෙ/ද; 

 (v) එෙසේ නR, Lනමාශාලා `�මSව පවSවාෙගන යාම සඳහා, Lනමාශාලා 
jයාමනය OPමට `�මS ක මෙrදය ක´න;/ සකස ්කර/ෙ/ද; 

 (vi) එෙසේ නR, ඒ ෙකෙසේද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

10. 
1788/’17 

ග	 එR. එÑ. එR. ස�මා/ මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 =න ෙහෝ ඊට ආස/න කාල වකවා|ෙry උ�	 පළාෙS, 
ම/නාරම =සs්කෙf ෙD�ය අමාත)ාංශය සහ පළාS සභා යටෙS 
VයාSමක ෙව;/ �t ෙදමළ මාධ) lස<්R පාස� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස�වල නR හා ඒවා �Hටා �t සථ්ානය/ කවෙDද; 

 (iii) එම පාස� ආවරණය වන අධ)ාපන කලාප සහ පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාස 
කවෙDද; 

 (iv) එම එ එ පාසල, රජෙf පාසල බවට පකාශයට පS කරන ලද ගැස« පත 
අංක හා =න සභාගත කර/ෙ/ද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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11. 
1798/’17 

ග	 �. රංS ද ෙසොgසා මහතා,— අ�කරණ අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 6 ලංකාෙr සාමාන)ෙය/ වාD³කව LMවන අපරාධ ගණයට අයS වන  
L�È/ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) අපරාධ නYවලy අ�කරණ VයාමාDගව</ වරදක	ව/ වන ��ගලය/ෙ: 
ප�ශතය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම අගය ආLයාෙr අjuS රටව� සමඟ සසඳන `ට ඉහළ අගය ග/ෙ/ද; 

 (iv) එෙසේ නR, ඒ සRබ/ධෙය/ රජය ෙයෝජනා කරන �යවර කවෙDද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

12. 
1812/’17 

ග	 (ෛවද)) න</ද ජය�ස්ස මහතා,— පවාහන හා L`� qව/ ෙසේවා 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර - ෙබ<අSත MRdය මාDගෙf සංඥා ප�ධ�ය ස`OPම සඳහා වැයවන 
lදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව)ාපෘ�ය LMකරන සමාගම කවෙDද;   

 (iii) එම ව)ාපෘ�ය සඳහා ෙට/ ඩD කැඳව| ලැ�ෙrද;  

 (iv) එෙසේ නR, ඒ සඳහා ඉ=dපS c සමාගR හා ;ල ගණ/ ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
කවෙDද; 

 (v) එම ව)ාපෘ�ය සඳහා අරlද� සපයා ග/නා ආකාරය කවෙDද; 

  (vi) එම සංඥා ස`OPම සඳහා MRdය ෙදපාDතෙR/�ව `L/ ;ල ගණ/ 
ඉ=dපSකර ��ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

 (ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

13. 
1815/’17 

ග	 xම� රSනායක මහතා,— ��ධශාසන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ��ධශාසන අමාත)ාංශය හා ෙබෞ�ධ කටa� ෙදපාDතෙR/�ව ම�/ 
`හාරසථ්ානවලට lද� ලබාyෙR Vයාව<ය පව�න බවS; 

 (ii) එෙසේ lද� ලබාyෙRy ෙතෝරාගS `හාරසථ්ානවලට පමණ lද� ලබාෙදන 
බවS; 

 එ�මා ද/ෙනHද? 

(ආ) (i) ෙමෙලස `හාරසථ්ානවලට lද� ලබාyෙR Vයාව<ය පව�/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නR, ඒ සRබ/ධෙය/ පැහැ=< OPම කර/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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14. 
1865/’17 

ග	 එස.් එR. මdකාD මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ¡ෙතොටl�ලට අමතරව, පළාS පාලන අයතන ම�/ බැහැර කර ෙR වන`ට 
jDමාණය z ඇ� කසළ ක� කවෙDද; 

 (ii)  ඒවා අයSවන පළාS පාලන ආයතන කවෙDද; 

 (iii) වDතමානෙf ෙමම කසළ ක�වල ඇ� කසළ ප ÷මාණය ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙRවා අතර දැනට අවදානR තSSවෙf පව�න කසළ ක� �ෙiද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ආ) (i) ෙමවැj කසළ ක�වලට තවMරටS කසළ බැහැර කර;/ ඒවා වDධනය zමට 
කටa� කර/ෙ/ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ සඳහා පළාS පාලන අමාත)ාංශය යටෙS OLයR 
වැඩ��ෙවළ  ආරRභ කර �ෙiද; 

 (iii) ෙR සඳහා ෙ��ය හා `ෙ��ය වශෙය/ ආෙයෝජන ලබා ගැUෙR 
වැඩසටහන �ෙiද; 

 (iv)  එෙසේ නR,  ඒවා කවෙDද; 

 (v) ෙR වන`ට යR වැඩසටහන ආරRභ කර �ෙi නR, එH ප ÷ග�ය කවෙDද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

15. 
1869/’17 

ග	 නාම� රාජපෂ මහතා,— U�ය හා සාමය සහ ද³ණ සංවDධන 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.02.26 වන =න ආරRභ කරන ලද ¿ල) අපරාධ `මDශන ෙකො«ඨාසෙයH 
(F.C.I.D) ෙසේවෙf ja� lÁ කාDය ම°ඩලය ෙකොපමණද; 

 (ii) එH මා°ඩ<ක ෙශේ�යට අදාළ තන�	 කවෙDද;  

 (iii) එම තන�	 සඳහා පSකර ඇ� jලධාd/ෙ: නම, <�නය, yමනා සහ 
අමතරව ෙගවන ලද `ෙශේෂ yමනා ඇ�ළS lÁ වැ�ප  ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
ඇ�ළS ෙ�ඛනය ඉ=dපS කර/ෙ/ද;  

  ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ)  (i) 2015.02.26 =න Lට ෙR දවා පPෂණ කටa� සඳහා `ෙ�ශ සංචාරවලට 
සහභාX කරවන ලද lÁ jලධාd/ සංඛ)ාව, ඔ�/ සංචාරය කරන ලද 
`ෙ�ශ රටව� සංඛ)ාව, `ෙ�ශ රටව� සහ එම සංචාර සඳහා වැය කරන ලද 
lÁ lදල ෙකොපමණද; 

  (ii) ඒ සඳහා සහභාX c jලධාd/ෙ: නම, <�නය, සංචාරය කළ `ෙ�ශ රට සහ 
එම සංචාර සඳහා වැය කරන ලද lදල ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ඇ�ළS 
ෙ�ඛනය ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

  ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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2017 ඔSෙතබ� මස 04 වැ� බදාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

135/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— lද� හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1)  

 (අ) (i) 	�ය� ෙකෝ� 400ක වැ« බM lදල වංචා OPම සRබ/ධෙය/ 
වැර=ක	ව/ c ��ගලය/ෙ: නR කවෙDද;  

 (ii) ඔ�/ට ලබා M/ දYවR එ එ ��ගලයාට ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 (iii) එම ��ගලය/ට jයම කරන ලද දඩ lද� ඔ�/ `L/ ෙගවා �ෙiද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) උත වැ« බM වංචාවට සRබ/ධ ෙබොෙහෝ �dස L�න බවS; 

 (ii) ෙ�+ය ආදායR ෙදපාDතෙR/�ෙr ඉහළ jලධාP/ ෙමම වංචාවට සRබ/ධ 
බවS; 

 (iii) ඇතැR �dස ්ෙR වන`ට ර�/ පැන ෙගොස ්ඇ� බවS;   

එ�මා ද/ෙනHද? 

(ඇ) (i) වැ« බM වංචාවට අදාළ Lය� ��ගලය/ ��බඳව `මDශන කටa� 
LMව/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නR, එම�/ අනාවරණය කරගS ��ගලය/ෙ: නR, <�න, Mරකථන 
අංක හා තරා�රR කවෙDද; 

 (iii) ඔ�/ට එෙරHව ෙගන ඇ� VයාමාDග කවෙDද;  

  ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

2. 
1219/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත qණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ�ශ කටa� අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ම/නාරම =සs්කෙf �Hටා ඇ� රාජ) ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එ�. �. �. ඊ. තසත්වාy/ `L/ වDෂ 1983/ පWව `නාශ කරන ලද රාජ) 
ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) `නාශ c එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙf ��ගS තෙසේ	ව කර �ෙiද;  

 (iv) එෙසේ නR, එම ෙ�පළවල සRCDණ ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) `නාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට අදාළ වගOව a� තසත්වාy/ට 
`	�ධව U�මය �යවර ෙගන �ෙiද;  

 (vi) එෙසේ නR, එම �යවර කවෙDද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා `මසා ඇ� ෙතොර�	 සRබ/ධෙය/ CDණ වාDතාව 
ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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3. 
1386/’16 

ග	 බ/Mල qණවDධන මහතා,— Èවර හා ජලජ සRපS සංවDධන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 144 යටෙS, 6 ලංකාෙr වාD³ක මSස) 
අපනයන ව�නාකම ඇ.එ.ජ.ෙඩොලD ;<යන 150  පමණ වන බව සඳහ/ 
කර ඇ� බැ`/, 1977 Lට ෙR දවා 6 ලංකාෙr වාD³ක මSස) අපනයන 
පමාණය හා අපනයන ව�නාකම දැෙවන ලැgස�්ව ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

 (ii) aෙරෝපා ෙවළඳෙපොළට මSස) අපනයන තහනR OPමට �Y M/ ෙහේ� 
සාධක කවෙDද; 

 (iii) තහනම ඉවS කරවා ගැUම සඳහා, එවකට Èවර අමාත) ග	 රාත 
ෙසේනාරSන මහතා `L/ ග| ලැt VයාමාDග කවෙDද; 

 (iv) aෙරෝපා ෙවළදෙපොළට මSස) අපනයන තහනම ඉවS කර ගැUම සඳහා 6 
ලංකා ව අ|ගමනය කළ VයාමාDග ක වෙDද; 

 (v) ඒ අ|ව මSස) අපනයන ෙÇේතෙයH ඇ� c පධාන ෙවනසක්R කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

4. 
1471/’16 

ග	 ච;/ද ` ෙ²Ld මහතා,— නගර සැලWR හා ජල සRපාදන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 වSම/ යහපාලන රජය බලයට පSzෙම/ අන�	ව ෙR දවා බM�ල 
=සs්කය �ළ Vයාවට නංවා ඇ� ජලසRපාදන ව)ාපෘ� සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ ජලසRපාදන ව)ාපෘ�ෙf නම, ප�ලා�/ සංඛ)ාව හා වැය කළ 
lද� පමාණය ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iii) බM�ල =සs්කෙf ජනතාවෙ: පාUය ජල ගැට�ව `ස»ම සඳහා ගැUමට 
අෙ�³ත �යවර කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

5. 
1624/’17 

ග	 ෙහේෂා/ `තානෙ: මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ජා�ක ආදායමට `ශාල ශ�ය වන මැ� කDමා/තය පධාන වශෙය/ 
LM කරන රSන�ර =සs්කෙf පාරRපdක මැ� පත�ක	ව/ට අද එම 
කDමා/තය අH; z යන බවS, 

 (ii) ෙමම කDමා/තය �ළ මහා පdමාණෙය/ jයැ< ව)ාපාdකය/ OHප 
ෙදෙන අතර සRපදාgක පත� කDමා/තක	වා u<ක	ෙවu z �Üම 
ෙහේ�ෙව/ ෙමම තSSවය ඇ� z ඇ� බවS; 

  එ�මා ��ග/ෙනHද? 

(ආ) (i) ෙR වන`ට බැෙකෝ ය/ත ෙයොදාෙගන කැUR OPමට මහා පdමාණ පත� 
කDමා/තය සඳහා බලපත juS කර �ෙiද; 

 (ii)  එෙසේ නR, බලපතලා�/ෙ: නR හා <�නය/ කවෙDද; 
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 (iii) පාරRපdක පත� කDමා/තය සඳහා බැෙකෝ ය/ත ෙයොදා ගැUෙම/ 
සාRපදාgක පත�ක	වාට අසාධාරණය ෙම/ම, `ශාල පාdසdක 
හාjයද LMවන බව ��ග/ෙ/ද; 

 (iv)  ෙමම තSSවය වැළැzම සඳහා ගත හැO VයාමාDග කවෙDද; 

  ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

6. 
1710/’17 

ග	 වාWෙ�ව නානායකාර මහතා,— වැ`< කDමා/ත අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) රජය `L/ ෙපො� ෙගො`යාට එ ගසකට 	. 52/- බැX/, ගස ්8 Lට අකර 5 
දවා “ක�	 �රවර” න;/ සහනාධාරය ලබා M/ බවS; එම 
සහනාධාරය වDතමානෙfy ෙනොලැෙබන බවS ද/ෙ/ද; 

 (ii)  සහනාධාර ෙනොලැ�w ෙපො� වගාක	ව/, එම සහනාධාරය ඉ�ලා 2016 
වDෂෙf ෙදසැRබD මස ෙපො� වගාOPෙR ම°ඩලෙf රSන�ර  
කාDයාලයට ඉ��RපS භාරM/ නlS, ෙR දවා එයට OLM ප�චාරය 
ලැÜ ෙනොමැ� බව ��ග/ෙ/ද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙR සRබ/ධෙය/ ෙසොයා බලා වහාම ෙපො� ෙගො`යාට ෙපර පd= එම සහනාධාරය 
ලබාyමට කටa� කර/ෙ/ද ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද?  

7. 
1754/’17 

ග	 ලe ජයවDධන මහතා,— සංචාරක සංවDධන හා Vස්�යාj ආග;ක කටa� 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) උY|වර පාෙ�+ය ෙ�කR බලපෙ�ශෙf �Hටා ඇ� ගඩලාෙද�ය, 
ලංකා�ලක සහ ඇRබැක යන L�ධසථ්ාන ඉතා වැදගS ෙපෞරා�ක ෙලෝක 
පකට සථ්ාන බව ��ග/ෙ/ද; 

 (ii) ෙමම සථ්ාන නැරÓම සඳහා =නපතා ෙ�+ය ෙහෝ `ෙ�+ය සංචාරකය/ දහස ්
ගණන පැ;ෙණන බව ද/ෙ/ද; 

 (iii) ෙමම සථ්ානවල ෙපොM පහWකR ෙනොමැ� zම ෙහේ�ෙව/ ෙ�+ය හා `ෙ�+ය 
සංචාරකය/ දැ´ අ1	තාවය/ට ලවන බව ��ග/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ආ) (i) ෙමම සථ්ානවල අYපාYව පව�න ෙපොM පහWකR ක´න;/ ලබාyම සඳහා 
 ඔබ අමාත)ාංශය යටෙS ක´න;/ වැඩ��ෙවළ සකස ්කර/ෙ/ද; 

 (ii)  එෙසේනR, ඒ කවර ආකාරෙය/ද; 

 ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ)   ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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8. 
1799/’17 

ග	 �. රංS ද ෙසොgසා මහතා,— ඉඩR සහ පාD<ෙR/� ප�සංස්කරණ 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ඉඩR ගැට� jර�� OP ෙR අරl�/ “xRස`ය” න;/ වැඩසටහන 
VයාSමක ව/ෙ/ද; 

 (ii) එය ෙR වන`ට 6 ලංකාෙr Lය�ම =සs්කවල VයාSමක ව/ෙ/ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නR, “xRස`ය” වැඩසටහන VයාSමකවන =සs්ක කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) ෙR වන`ට එම “xRස`ය” වැඩසටහන ක´නR OPෙR ෙයෝජනාව ඉ=dපS 
z �ෙiද; 

  (ii) එම වැඩසටහන ක´නR OPම සඳහා `ෙ�+ය ආධාර ලබා ග/ෙ/ද; 

  (iii) එෙසේ නR, එය `ෙ�ශ ආධාරයද; එෙසේ නැතෙහොS, ණය lදලද;  

 (iv) එම ආධාරෙf ¿ල)මය ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) “xRස`ය” වැඩසටහන සඳහා ඇසත්ෙR/� කර ඇ� lÁ lදල ෙකොපමණද;  

 ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
 

2017 ඔSෙතබ� මස 06 වැ� )+රාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1187/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත qණෙසේකර මහතා,— කෘ³කDම අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) ම/නාරම =සs්කය �ළ,  

 (i) 1983 වDෂය වන`ට වගා කරන ලද lÁ ෙගො`xR පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 1982 හා 1983 වDෂවල වගා කරන ලද වගාxR පමාණය, එ එ ෙබෝගය 
අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (iii) වDෂ 1983/ පWව 2009 වDෂෙf aදමය තSSවය jමවන ෙත වගා කරන 
ලද lÁ xR පමාණය, එ එ වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  aදමය තSSවය jමzෙම/ පW ෙR දවා වගා කරන ලද ෙගො`xR පමාණය, 
එ එ වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත Lය�ෙලHම සRCDණ වාDතාව ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාව ට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

2. 
1330/’16 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— `M<බල හා �නDජනUය බලශ� අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 1මාසHත ලංකා  ටා/සේෆෝමDස ්  (LTL)  සමාගෙමH උප සමාගම ෙලස 
LTL ෙපොෙජ«ස ්සමාගම �Hටc =නය කවෙDද; 
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 (ii) LTL සමාගමට එH 100% ක අg�ය �ෙiද; 

 (iii)  එH වDතමාන අg�ක	ව/ ක�	/ද; 

 (iv) ෙR වන`ට LTL සමාගමට LTL ෙපොෙජ«ස ් සමාගෙR ෙකොටස් H;z 
�ෙiද; 

 (v) LTL සමාගම ස� LTL ෙපොෙජ«ස ්සමාගෙමH ෙකොටස ්  අ/ස� OPමට 
ෙහෝ පැවPමට අg�ය ලබා M/ෙ/ ක�	/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) LTL සමාගමට අයS 1/ස LTL ෙපොෙජ«ස ්(��ග<ක) නමැ� උප සමාගම 
2006 / පW `ගණන වාDතාව/ට ඇ�ළS z ෙනොමැ� බවS; ඒ ෙහේ�ෙව/ 
ෙමම සමාගෙR ලාභාංශ රජයට ෙනොලැෙබන බවS;  

 (ii)  ෙR ��බඳව පPෂණය LM කර 2006 වසෙD Lට ෙR දවා රජයට අH; c 
ලාභාංශ lද� ලබා ගැUමට කටa� කර/ෙ/ද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

3. 
1404/’16 

ග	 බ/Mල qණවDධන මහතා,— �රසර සංවDධන හා වනÐ` අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 175ට අ|ව, අ< - ;jස ්ගැ�මට ඉලකගත `ස�ම 
ලබාyම සඳහා වDෂ 3 �ළ පෙයෝජනයට ගැUමට ෙව/ කරන ලද 	�ය� ;<යන 
4000ක ප�පාදනෙය/ 2016 වDෂය �ළ උපෙයෝජනය කරන ලද lද� පමාණය සහ 
එෙසේ වැය කළ lදෙලH ඵලදාÍSවය කවෙDද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) උත අයවැය ෙයෝජනාව VයාSමක OPෙR වගeම දරන අමාත)ාංශය ෙහෝ 
ආයතන කවෙDද; 

 (ii) 1977 Lට ෙR දවා අ< - ;jස ් ගැ�ෙම/ වාDතා c මරණ සංඛ)ාව හා 
ෙ�පළ හාjය එ එ වDෂය අ|ව කවෙDද; 

 (iii) ඉහත එ එ වDෂෙfy අ< - ;jස ්ගැ�ෙම/ ;යXය පාDශව්ය/ට රජය 
ම�/ ව/= lද� ෙගව| ලැ�ෙrද;  

 (iv) එෙසේ නR, එම ව/= lද� පමාණය එ එ වDෂය අ|ව කවෙDද; 

 (v)  උත අයවැය ෙයෝජනාෙවH සඳහ/ අ<-;jස ් ගැ�ම සඳහා ලබා yමට 
අෙ�³ත ඉලකගත `ස�ම පැහැ=<  කර/ෙ/ද; 

  ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

4. 
1473/’16 

ග	 ච;/ද ` ෙ²Ld මහතා,— lද� හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) ෙR වන`ට රට �ළ VයාSමක, රෙ« සංවDධන කාDයයට W`ෙශේ
 
දායකSවය දවන පාෙ�+ය මාධ)ෙry සං`ධාන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම එ එ පාෙ�+ය මාධ)ෙry සං`ධානවල නR හා එH jලතල දරන 
මාධ)ෙry/ෙ: නR කවෙDද; 
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 (iii) ඔ�/ෙ: Ðවන ම«ටම උසස ්OPමට ෙම/ම වෘS§ය Ð`තෙf අÊවෘ��ය 
උෙදසා ෙගන ඇ� �යවර කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

5. 
1497/’16 

ග	 (ෛවද)) න</ද ජය�ස්ස මහතා,— රාජ) පdපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 6 ලංකාෙr Lනමාශාලා ´ට� OPෙR අවශ)තාවය ��ග/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නR, Lනමාශාලා ´ට� OPමට රජය මැ=හS ෙනොව/ෙ/ ම/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

6. 
1499/’16 

ග	 එR. එÑ. එR. ස�මා/ මහතා,— අ�කරණ අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) lස<්R `වාහ හා =කසාද පනෙS 23 වග/�යට අ|ව, වයස අ�	M 12 / 
පහළ lස<්R දැdය/ `වාහ කර yෙRy වාL `jW	වරය/ෙ: අ|ම�ය 
ලබා ගත a� බව ද/ෙ/ද; 

 (ii) ඒ අ|ව, වයස අ�	M 12 / පහළ lස<්R දැdය/ `වාහ කරyෙRy, වාL 
`jW	වරය/ `L/ අවසර ලබා y �ෙබන බවට වාDතා z �ෙiද; 

 (iii) එෙසේ නR, වDෂ 2010 Lට ෙR දවා එම පනත අ|ව, අ|ම�ය ලබා y ඇ� 
අවසථ්ා සංඛ)ාව සහ  ඒ ��බඳ `සත්ර එ එ =සs්කය අ|ව ෙව/ 
ෙව/ වශෙය/ කවෙDද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

7. 
1504/’17 

ග	 වාWෙ�ව නානායකාර මහතා,— කෘ³කDම අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 වDෂෙf l� භාගෙfy සහ 2017 වDෂෙf ෙR වන`ට ෙවළඳෙපොෙළේ z 
වගාව සහ ෙවනS වැ`< සඳහා භා`තා කර| ලබන ``ධ ෙපොෙහොර වDගවල 
;ල ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 (ii)  2016 වDෂය lල පැව� ෙපොෙහොර ;ල අ|ව සැස»ෙRy, ෙR වන`ට 
ෙපොෙහොර ;ල වැ´z ඇ� බව ��ග/ෙ/ද; 

 (iii) 2016 වDෂය lල ෙවළඳෙපොෙළේ 	. 1300/-  c Oෙලෝ 50ක ෙපොෙහොර 
;�යක ;ල ෙR වන`ට 	. 2900/- දවා වැ´z �ෙiද;  

 (iv) ෙපොෙහොර ;ල පාලනය ෙනොකළෙහොS ෙහෝ ෙපොෙහොර සහනය ෙවළඳෙපොළ 
;ල ගණ/ අ|ව වැ´ ෙනොකළෙහොS, වැ`< කDමා/තය ඇ�Áව 
කෘ³කDමා/තය මත ¼�w ජන Ð`තය `ශාල කඩා වැ�මකට ල වන බව 
��ග/ෙ/ද; 

 (v) එෙසේ නR, ඒ සඳහා ෙයෝජනා කරන `ස�R කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම  සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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8. 
1508/’17 

ග	 උදය පභාS ගRම/�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 2016.12.31 =නට සමසත් ෙකොටස ්;ල දDශකෙf අගය කවෙDද; 

 (ii) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 =නට සාෙ�ෂව, 2016.12.31 =නට සමසත් 
ෙකොටස ්;ල දDශකෙf අගය ෙකොපමණ ප�ශතයO/ ෙවනස ්z �ෙiද; 

 (iii) 2016 වDෂය �ළy ¤�ධ `ෙ�+ය ;ලy ගැURවල අගය ෙකොපමණද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

9. 
1625/’17 

ග	 ෙහේෂා/ `තානෙ: මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙමරට පාස� ප�ධ�ය �ළ ජන�ය පාස� සඳහා ළl/ ඇ�ළS OPමට 
උSසාහ OPම ම�/ ගා¡ය පාස� `ශාල පමාණය වැ1යාෙR තDජනයට 
ලz ඇ� බව ��ග/ෙ/ද; 

 (ii) ළl/ 50 ට අYෙව/ L�න පාස� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) H සඳහ/ සංඛ)ාව, එ එ =සs්කය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
ෙකොපමණද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ආ) (i) රSන�ර =සs්කෙf, ඇá<��ය අධ)ාපන කලාපෙf, ෙගොඩකෙවල 
ෙකො«ඨාසය �ළ �H� ෙකෝR��ය `ද)ාලය දැනට වසා දමා ඇ� බව 
ද/ෙ/ද; 

 (ii)  ෙමම පාසල වසා දැ¡ම, පළාS අධ)ාපන ෙදපාDතෙR/�ව ෙහෝ අදාළ 
ආයතන දැ|වS කර ෙනොමැ� බව ��ග/ෙ/ද; 

 (iii) එෙසේ නR, තම අÊමතය පd= පාසල වසා දමා එH �t භා°ඩ ද H�මෙS 
ෙබදාyම සRබ/ධෙය/ `Mහ�ප�වරයා ඇ�Á ෙකො«ඨාස සහ කලාප 
අධ)ාපන අධ)ෂවරය/ වගOව a� බව ��ග/ෙ/ද; 

 (iv)  ෙR සRබ/ධෙය/ ග| ලබන ඉ=d �යවර කවෙDද; 

 ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

10. 
1728/’17 

ග	 xම� රSනායක මහතා,— සංවDධන උපාය මාDග හා ජාත)/තර ෙවළඳ 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) මහෙපොළ භාරකාර අරlදෙ� අධ)ෂ ම°ඩල සාමාකය/ ක�	/ද; 

 (ii) ඔ�/ පS කර| ලබ/ෙ/ ක�	/ `L/ද; 

 (iii) වDෂ 2010 Lට 2017 දවා ෙමම අරlදලට ලැ�w lද� පමාණය/ සහ lද� 
ලබාM/ ¿ලාශය/ වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 (iv) වDෂ 2010 Lට 2017 දවා මහෙපොළ භාරකාර අරlදෙ� �නරාවDතන `යදR 
වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 
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 (v) වDෂ 2005 Lට 2017 දවා මහෙපොළ භාරකාර අරlදල ම�/ �ෂ)Sව 
ෙගzමට හා �නරාවDතන ෙනොවන කාDයය/ සඳහා කරන ලද ෙගzR, එ 
එ වDෂය සහ කාDයය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

11. 
1743/’17 

ග	 �. රංS ද ෙසොgසා මහතා,— බ/ධනාගාර ප�සංස්කරණ, �න	Sථාපන, නැවත 
ප=ං� OPම හා H/M ආග;ක කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) බ/ධනාගාර jයාමක තන�	 සඳහා බඳවා ගැUම සඳහා බ/ධනාගාර 
ෙදපාDතෙR/�ව `L/ 2016 වසෙD සRlඛ පPෂණය පැවැSc බව 
ද/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නR, 2016.10.19 Lට 2016.10.27දවා පැවැSc සRlඛ පPෂණ සහ 
2016.11.03 Lට 2016.11.12 දවා පවSවන ලද වÌහගත සRlඛ 
පPෂණෙf ප�ඵල මත අදාළ තන�	 සඳහා ෙතෝරාග/නා ලද 
අයMRක	ව/ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම තන�	 සඳහා බඳවා ගැUR කර ඇ� බව හා අදාළ X`WR 2016.11.24 
=න අSස/ කරන ෙලස WMWකRලා�/ට බ/ධනාගාර ෙදපාDතෙR/�ව 
ම�/ දැ|R y නැවත එය ක� දැlෙr ම/ද; 

 (iv) එෙසේ ක� දැ¿ පSzR ෙR වන`ටS ලබා ෙනොyමට ෙහේ�ව කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) පSzR ලබා yෙR ගැට� සහගත තSSවය �xයy, පSzRලා�/ 
අපහWතාවයට පSවන අad/ ඔ�/ට X`WR <� ලබා M/ෙ/ ම/ද; 

  (ii) WMWකR ස�රන ලද පSzRලා�/ට පSzR ලබා ෙනොyෙම/ ඔ�/ දැ  ́
අපහWතාවයකට පSව L�න බව ��ග/ෙ/ද; 

  (iii) එෙසේ නR, පSzR නැවත ලබාyමට කටa� කර/ෙ/ද; 

 (iv) එෙසේ නR, එම =නය කවෙDද;  

 ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

12. 
1744/’17 

ග	 `ත ෙහේරS මහතා,— සංවDධන උපාය මාDග හා ජාත)/තර ෙවළඳ 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 යන වDෂවලy ලැt `ෙ�ශ ආෙයෝජන පමාණය;  

 (ii) එe වDෂවලy නැවත ඉවS කරෙගන ඇ�, ක</ ලැÜ �t `ෙ�ශ ආෙයෝජන  
පමාණය; 

 එ එ වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද  ය/න එ�මා ෙමම සභාවට    
ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, එ ම/ද? 
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13. 
1752/’17 

ග	 ලe ජයවDධන මහතා,— පවාහන හා L`� qව/ ෙසේවා අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 6 ලංකා MRdය ෙදපාDතෙR/�ව ස� MRdය මැ=d ෙපෞ�ග<ක ආයතනවලට  
ලබා y �ෙiද; 

 (ii) එෙසේ නR, MRdය මැ=d ලබා y ඇ� කාලය, පදනම, ලබා y ඇ� ආයතන, 
සළකා බැï jDණායක, එම මැ=d සRබ/ධ කළ MRdය සහ මැ=d සංඛ)ාව 
ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) ෙකො/ෙ�L පකාරව, MRdය මැ=d පවරා ඇ� ආයතනව</ MRdය 
ෙදපාDතෙR/�වට අය`ය a� Lය� lද� ෙR වන`ට ලබාෙගන �ෙiද; 

 (ii) Hඟ lද� අය`ය a� ආයතන කවෙDද; 

 (iii) එ එ ආයතනෙය/ අය`ය a� Hඟ lද� ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) (i) MRdය මැ=d ලබාyෙම/ ෙR වන`ට MRdය ෙදපාDතෙR/�වට අලාභය 
LMz �ෙiද; 

 (ii) එෙසේ නR, lÁ අලාභය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම අලාභය MRdය ෙදපාDතෙR/�වට ක´න;/ අයකර ගැUමට කටa� 
කර/ෙ/ද;  

 ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

14. 
1778/’17 

ග	 අෙශෝක �ය/ත මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) �SතලR =සs්කය �ළ අ��/ සථ්ා�ත OPමට ෙයෝජනා කර ඇ� පළාS 
පාලන ආයතන සථ්ා�ත OPෙRy සලකා බලන ක	w කවෙDද;  

 (ii) එම පළාS පාලන ආයතනවලට අයS වන පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාස සහ 
ගාම jලධාd වසR කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

15. 
1811/’17 

ග	 කනක ෙහේරS මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ)  (i) 6 ලංකාෙr ෙදමළ මාධ)ෙය/ ඉෙග|ම ලබන පාස� LW/ සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙදමළ මාධ) පාස�වල උග/ව| ලබන q	ව	/ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙR වන`ට පාස�වල පව�න ෙදමළ මාධ) q	 �ර�පාY සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

  ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 
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(ආ)  (i) ෙදමළ මාධ)ෙය/ අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) සමS ��ගලය/ට ��wව 
ලබා y ෙදමළ මාධ) q	ව	/ ෙලස බඳවා ගැUමට Vයා ෙනොකර/ෙ/ 
ම/ද; 

 (ii) දැනට 6 ලංකාෙr පව�න ෙදමළ මාධ) q	 �ර�පාY සRCDණ OPම සඳහා 
`ෙදස ්රටව</ q	ව	/ ෙග/zමට සැලWRකර �ෙiද; 

 (iii) එෙසේ නR, එම�/ ෙදමළ මාධ)ෙය/ උසස ්අධ)ාපනය ලැt �රවැLය/ට 
අසාධාරණය LMවන බව ��ග/ෙ/ද;  

  ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
 

 

2017 ඔSෙතබ� මස 17 වැ� අඟහ�වාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1220/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත qණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ�ශ කටa� අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) O<ෙනොÑ�ය =සs්කෙf �Hටා ඇ� රාජ) ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එ�. �. �. ඊ. තසත්වාy/ `L/ වDෂ 1983/ පWව `නාශ කරන ලද රාජ) 
ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) `නාශ c එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙf ��ගS තෙසේ	ව කර �ෙiද;  

 (iv) එෙසේ නR, එම ෙ�පළවල සRCDණ ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) `නාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට අදාළ වගOව a� තසත්වාy/ට 
`	�ධව U�මය �යවර ෙගන �ෙiද;  

 (vi) එෙසේ නR, එම �යවර කවෙDද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා `මසා ඇ� ෙතොර�	 සRබ/ධෙය/ CDණ වාDතාව 
ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

2. 
1331/’16 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— `M<බල හා �නDජනUය බලශ� අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) එ��එ� ෙහෝ�´/:ස ් (��ග<ක) සමාගමට (LTL Holdings (Pvt.) Ltd)  
අයS උප සමාගR සංඛ)ාව සහ ඒවාෙf නR කවෙDද; 

 (ii)  එම උප සමාගR �H� zෙR කමෙrදය කවෙDද; 

 (iii) එම එ එ සමාගෙම/ ෙකෙරන කාDයය/ ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
කවෙDද; 

ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනHද? 

(ආ) (i) උත සමාගRවල ආදායෙම/ ලංකා `M<බල ම°ඩලයට ලැෙබන ලාභ 
ෙකොටෙසේ ප�ශතය, එ එ සමාගම අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ලාභ  ෙකොටස ්jවැර= ෙනොවන බව ��ග/ෙ/ද; 
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 (iii) එෙසේ නR, එය jවැර= OPමට කටa� කර/ෙ/ද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

3. 
1406/’16 

ග	 බ/Mල qණවDධන මහතා,— උසස ් අධ)ාපන හා මහාමාDග අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 185ට අ|ව, jදහස ්Wi-Fi පහWකR සැප� 
රාජ) `ශව්`ද)ාල සහ එම `ශව්`ද)ාල �ෂ)ය/ ෙමම පහWකR ê� `»ම 
ආරRභ කළ =නය/ ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 (ii) රාජ) `ශව්`ද)ාල ප�ධ�ය �ළ ඉහත ´ට�කරණ පහWකR සැපÍම 
ෙව|ෙව/ රජය `L/ දර| ලැt lÁ �dවැය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම �dවැය, වැය බර c අමාත)ාංශය ෙහෝ ආයතනය කවෙDද;  

 (iv) රාජ) `ශව්`ද)ාල ප�ධ�ය �ළ ඉෙග|ම ලබන Lය�ම LW/ට ලැ�ෙටො� 
පdගණක ලබා yම සRබ/ධෙය/ රජයට jශ�්ත  වැඩ��ෙවළ �ෙiද; 

  (v) එෙසේ නR, එම වැඩ��ෙවළ කවෙDද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

4. 
1477/’16 

ග	 ච;/ද ` ෙ²Ld මහතා,— නගර සැලWR හා ජල සRපාදන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) නගර සැලැWR හා ජල සRපාදන අමාත)ාංශයට අයS ෙදපාDතෙR/�,  
සංසථ්ා, ම°ඩල සහ ව)වසථ්ා�ත ආයතන කවෙDද; 

 (ii)  2015 වSම/ යහපාලන රජය බලයට පSzෙම/ අන�	ව, ෙමම එ එ 
ආයතනය සඳහා බඳවා ෙගන ඇ� ෙසේවක සංඛ)ාව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ බඳවා ග| ලැt ��ගලය/ෙ: නR, <�නය/, අධ)ාපන WMWකR සහ  
බඳවා ග| ලැt තන�	 කවෙDද; 

 (iv) එම ෙසේවකය/ බඳවා ගැUම සඳහා අ|ගමනය කළ කමෙrදය කවෙDද;  

  ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

5. 
1729/’17 

ග	 xම� රSනායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ�+ය හා `ෙ�+ය අධ)ාපන කටa� සඳහා 6 ලාංOකය/ට ජනා�ප� 
අරlදල ම�/ CDණ ෙහෝ අDධ �ෂ)Sව ලබාyෙR වැඩ��ෙවළ �ෙiද; 

 (ii) එෙසේ නR, එම වැඩ��ෙවළ අ|ව ඒ සඳහා WMසස්/ ෙතෝරා ග| ලබන 
පදනම හා කමෙrදය කවෙDද; 

 (iii) අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) ඉහළම ලuw ලබාග/නා �ෂ)ය/ට �ෂ)Sව 
ලබාyෙR කමෙrදය �ෙiද; 
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 (iv) පශච්ාS උපා� අධ)ාපනය සඳහා උපා�ධාd/ට �ෂ)Sව ලබාyෙR 
කමෙrදය �ෙiද; 

 (v) ඉහත (iii) සහ (iv) හැර ෙවනS ෙ�+ය ෙහෝ `ෙ�+ය �ෂ)Sව ලබාyෙR 
කමෙrදය �ෙiද; 

 (vi) එෙසේ නR, එම කමෙrදය කවෙDද; 

 (vii) වDෂ 2005 Lට 2017 දවා ඉහත (iii) සහ (iv) H සඳහ/ කමෙrදවලට 
පdබාHරව, ෙ�+ය ෙහෝ `ෙ�+ය �ෂ)Sව ලබාගS ��ගලය/ෙ: නR, lදල, 
ආයතන හා `ෙ�ශ රට නR, එම රෙටH නම එ එ වDෂය අ|ව ෙව/ 
ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

6. 
1730/’17 

ග	 (ෛවද)) න</ද ජය�ස්ස මහතා,— අභ)/තර කටa�, වයඹ සංවDධන හා 
සංස්කෘ�ක කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ම�/ ෙයෝජනා කළ පd= තම Ð`තෙf සැඳෑ සමය ෙගවන 
කලාක	ව/ ෙව|ෙව/ දායක `ශාම වැ�� කමය ෙR වන`ට VයාSමක 
ව/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නR, ඒ සඳහා දායක z ඇ� කලාක	ව/ සංඛ)ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) 2016 හා 2017 වDෂවලy  රජය ම�/ ෙR සඳහා ෙව/ කළ lදල, එ එ 
වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

7. 
1735/’17 

ග	 වාWෙ�ව නානායකාර මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා 
ආD�ක කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) `ෙ�+ය `ශව්`ද)ාලය/H අධ)ාපනය සඳහා යන 6 ලාංOක �ෂ)ය/ 
ෙව|ෙව/ වසරකට වැයෙවන lදල සඳහා ලංකාෙr `ෙ�ශ lද� සං�තයට 
දැPමට LMවන බර ෙකොපමණද; 

(ii) ෙපෞ�ග<ක `ෙ�ශ සංචාරය/ සඳහා `ෙ�ශගතවන ��ගලය/ ෙව|ෙව/ 
ලංකාෙr lද� සං�තයට වසරකට දැPමට LM වන බර ෙකොපමණද;  

  (iii) ලංකාෙව/ යැෙවන ෙවළඳ භා°ඩ ෙහෝ ෙසේවාව/ ෙව|ෙව/  ලංකාවට 
  අය`ය a� `ෙ�ශ lද</ ෙකොපමණ lදල ෙනොලැෙiද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

8. 
1753/’17 

ග	 ලe ජයවDධන මහතා,— ඛjජ ෙත� සRපS සංවDධන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙR වන`ට =වgන �රා VයාSමක වන ඉ/ධන �ර�Rහ� සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද;   
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 (ii)  ඒවාg/ ලංකා ඛ�ජ ෙත� U�ගත සංසථ්ාව ස� �ර�Rහ� සංඛ)ාව සහ 
ෙපෞ�ග<ක ආයතනය/ ස� �ර�Rහ� සංඛ)ාව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ලංකා ඛ�ජ ෙත� U�ගත සංසථ්ාව  ස� ඉ/ධන �ර�Rහ� �Hටා ඇ� 
සථ්ාන කවෙDද; 

 (iv)  ඉහත (iii) H සඳහ/ �ර�Rහ� දැනට පවSවාෙගන ය| ලබන ��ගලය/ 
ක�	/ද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) ෙපෞ�ග<ක ආයතන ස� ඉ/ධන �ර�Rහ� �Hටා ඇ� සථ්ාන කවෙDද; 

 (ii) ඒවා අයS ��ගලය/ ක�	/ද; 

 (iii)  ඉ/ධන �ර�Rහ� jයාමනය OPම jයමා|ßලව LM ෙනොවන බව 
��ග/ෙ/ද; 

 (iv) එෙසේ නR, එම ඉ/ධන �ර�Rහ� jයාමනය OPම සඳහා `�මS 
කමෙrදය සකස ්කර/ෙ/ද; 

 (v) එෙසේ නR, ඒ ෙකෙසේද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

9. 
1779/’17 

ග	 අෙශෝක �ය/ත මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාS සභාව යටෙS �Sතලම =සs්කෙf VයාSමක වන ෙපර 
පාස� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපර පාස�වල නR කවෙDද;  

 (iii) 2010 වDෂය Lට ෙමම එ එ ෙපර පාසල සඳහා ලබාM/ ආධාර පමාණය 
ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

 (iv) =සs්කෙf ෙපර පාස� =aw OPමට සහ jයාමනය OPමට පළාS සභාව 
ෙගන ඇ� හා ඉ=dයට ගැUමට අෙ�³ත �යවර කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

10. 
1789/’17 

ග	 එR. එÑ. එR. ස�මා/ මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 =න ෙහෝ ඊට ආස/න කාල වකවා|ෙry උ�	 පළාෙS, lල�r 
=සs්කෙf ෙD�ය අමාත)ාංශය සහ පළාS සභා යටෙS VයාSමක ෙව;/ 
�t ෙදමළ මාධ) lස<්R පාස� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස�වල නR හා ඒවා �Hටා �t සථ්ානය/ කවෙDද; 

 (iii) එම පාස� ආවරණය වන අධ)ාපන කලාප සහ පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාස 
කවෙDද; 

 (iv) එම එ එ පාසල, රජෙf පාසල බවට පකාශයට පS කරන ලද ගැස« පත 
අංක හා =න කවෙDද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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11. 
1852/’17 

ග	 �. රංS ද ෙසොgසා මහතා,— සව්ෙ�ශ කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ගාම jලධාd/ බඳවා ගැUම සඳහා රාජ) ෙසේවා ෙකො;ෂ/ සභාව ම�/ 
`�මS බඳවා ගැUෙR ප�පා�ය VයාSමක වන බව ��ග/ෙ/ද; 

 (ii) නවක ගාම jලධාd/ බඳවා ගැUමට `භාග ෙදපාDතෙR/�ව ම�/ තරග 
`භාගය පවSවා ප�ඵල juS OPමට ආස/නව �xයy, `ශාම ෙගොස ්
L�න ගාම jලධාd/ ෙකො/තාS පදන;/ බඳවා ගැUමට කටa� කර;/ 
L�/ෙ/ද; 

 (iii) එෙසේ නR, එම�/ තරග `භාගයට ෙපU L� අයMRක	ව/ට බලවS 
අසාධාරණය LMවන බව ��ග/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) නව බඳවා ගැUR ෙකො/තාS පදන;/ LMකර/ෙ/ නR, ඒ සඳහා ෙගන ඇ� 
VයාමාDග කවෙDද ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

12. 
1854/’17 

ග	 එස්. එR. මdකාD මහතා,— මහානගර හා බස්නාHර සංවDධන 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ාHර සංවDධන අමාත)ාංශය `L/ ක ÷යිාSමක කර| 
ලබන  මහානගර සැලWම (Megapolis Plan) යටෙS 2017 වසෙD Lට ඉ=d 
වසර 03  දවා ෙකොළඹ ප ÷ාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය සඳහා සැලWR කර 
ඇ� සංවDධන වැඩසටහ/ කවෙDද; 

 (ii)  දැනටමS යR වැඩසටහ/ ආරRභ කර ඇSනR, ඒවා කවෙDද; 

 (iii) ආරRභ OPමට බලාෙපොෙරොS� වන වැඩසටහ/ jශ�්ත වශෙය/ පට/ 
ග/නා =න වකවා| කවෙDද; 

 (iv) ෙR සඳහා රාජ) හා ෙපෞ�ග<ක ආෙයෝජන LM කර/ෙ/ද; 

 (v) එෙසේ නR, ඒවා ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) දැනටමS ආරRභ කර ඇ� ෙහෝ ආරRභ OPමට බලාෙපොෙරොS� වන                 
වැඩසටහ/ සඳහා ෙව/ කර ඇ� lදල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ� lදල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙR සඳහා ණය lද� ලබා ග/ෙ/ද; 

 (iv) එෙසේ නR, ණය ලබා ග/නා ආයතන සහ ණය පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නR, රජය `L/ ෙව/ කර ඇ� lදල ෙකොපමණද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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13. 
1873/’17 

ග	 ඉRරා/ මහèෆ ් මහතා,— රාජ) පdපාලන හා කළමනාකරණ අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) 6 ලංකා කමසRපාදන ෙසේවෙf `ෙශේෂ, I, II සහ III වැj ෙශේ� සඳහා අ|මත ෙසේවක 
සංඛ)ාව (Cadre) සහ ෙR වන`ට ෙසේවෙf ja� jලධාd/ සංඛ)ාව ෙව/ ෙව/ 
වශෙය/ කවෙDද ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) 6 ලංකා කමසRපාදන ෙසේවෙf, 

 (i) `ෙශේෂ ෙශේ�යට අයS තන�	 කවෙDද; 

 (ii) ෙR වන`ට එම තන�	වල ෙසේවෙf ja� jලධාd/ෙ: නR සහ ඔ�/ෙ: 
ෙසේවාව/ කවෙDද; 

 (iii) I වැj ෙශේ�යට අයS තන�	 කවෙDද; 

 (iv) ෙR වන`ට එම තන�	වල ෙසේවෙf ja� jලධාd/ෙ: නR සහ ඔ�/ෙ: 
ෙසේවාව/ කවෙDද;  

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

14. 
1949/’17 

ග	 මය/ත =සානායක මහතා,— පාෙ�+ය සංවDධන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) උඩරට පෙ�ශ සංවDධනය OPම සඳහා ආරRභ කරන ලද උඩරට ගැ; �න	Sථාපන 
ෙදපාDතෙR/�ව පWXය රජය `L/ අෙහෝL OPම ෙහේ�ෙව/ උඩරට පෙ�ශෙf 
ජනතාවට අසාධාරණය LM c බව එ�මා ��ග/ෙනHද? 

(ආ) (i) උඩරට සංවDධන අ�කාdෙය/ උඩරට පෙ�ශයට H; c සංවDධන ප�ලාභ 
කවෙDද; 

 (ii)  එම අ�කාdයට ෙව/ කළ lදල ෙකොපමණද;  

 (iii) එම අ�කාdෙය/ LM කළ කාDයය/ සහ VයාSමක කළ ව)ාපෘ� කවෙDද;  

 (iv) උඩරට සංවDධන අ�කාdෙf සභාප§Sවය සහ ආයතjක වගeR දරන ලද 
��ගලය/ ක�	/ද; 

 (v)  උඩරට සංවDධන අ�කාdය ම�/ උඩරට පෙ�ශෙf =�� ගRමානවල 
ජනතාවට ලබාM/ ¼Oයා සහ ¼Oයා සංඛ)ාව කවෙDද; 

 (vi) උඩරට සංවDධන අ�කාdය ම�/ =�� ගRමානවල ජනතාවෙ: Ðවන 
තSSවය නඟා L�zම සඳහා ආරRභ කළ ව)ාපෘ� සංඛ)ාව හා ව)ාපෘ�වල 
නR කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) (i) උඩරට ගැ; �න	Sථාපන ෙදපාDතෙR/�ව නැවත ආරRභ OPමට අදහස ්
කර/ෙ/ද;  

 (ii) එෙසේ නR, එම =නය කවෙDද; 

 ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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15. 
1951/’17 

ග	 කනක ෙහේරS මහතා,— වැ`< කDමා/ත අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2014, 2015 සහ 2016 වDෂවල 6 ලංකාෙr uඩා රබD කDමා/තෙය/ 
යැ�w ප�� සංඛ)ාව, වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016 වDෂෙfy එම ප�� සංඛ)ාව, 2014 වDෂයට වඩා 
ෙකොපමණ පමාණයO/ අY z �ෙiද; 

 (iii) රබD වගා ෙනොOPෙම/ ¼Oයාව අH; c ��ගලය/ෙ: Ðවන තSSවය 
නංවාEමට රජය ග/නා VයාමාDග කවෙDද; 

 (iv) අතහැර දැ¿ රබD වගාව නැවත නඟා L�zමට �යවර ග/ෙ/ද; 

 (v) එෙසේ නR, එම =නය කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
 

 

2017 ඔSෙතබ� මස 19 වැ� Lහස්පM�දා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1221/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත qණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ�ශ කටa� අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ව�jයාව =සs්කෙf �Hටා ඇ� රාජ) ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එ�. �. �. ඊ. තසත්වාy/ `L/ වDෂ 1983/ පWව `නාශ කරන ලද රාජ) 
ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) `නාශ c එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙf ��ගS තෙසේ	ව කර �ෙiද;  

 (iv) එෙසේ නR, එම ෙ�පළවල සRCDණ ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) `නාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට අදාළ වගOව a� තසත්වාy/ට 
`	�ධව U�මය �යවර ෙගන �ෙiද;  

 (vi) එෙසේ නR, එම �යවර කවෙDද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා `මසා ඇ� ෙතොර�	 සRබ/ධෙය/ CDණ වාDතාව 
ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

2. 
1332/’16 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— `M<බල හා �නDජනUය බලශ� අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) ලංකා `M<බල ම°ඩලය යටෙS ලංකා ටා/සේෆෝමDස ්න;/ ආයතනය 
��ෙ/ද; 

 (ii)  එම ආයතනෙf නම ෙවනස ්කර �ෙiද; 

 (iii) එෙසේ නR, එH වDතමාන නම කවෙDද; 
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 (iv) 1/ස එ��එ� ෙහෝ�´/:ස ්(ෙපෞ�.) සමාගමට අයS ෙකොටස ්ෙබy ෙගොස ්
ඇSෙS ෙකෙසේද; 

 (v)  ESOT (භාරය) ෙකොටසක්	ව/ ස�ව ඇ� ෙකොටස ් පාලනය කර| 
ලබ/ෙ/ ක�	/ `L/ද; 

 (vi) එH ෙකොටසක්	ව/ෙ: නR හා ඔ�/ ස�ව ඇ� ෙකොටස ්සංඛ)ාව ��බඳ 
ෙ�ඛනය ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

 (vii) ෙසේවකභාර X`WR අ|ව, එය �H�වා ෙකොපමණ කාලය ඇ�ළත ඔ�/ෙ: 
ෙකොටස ්��බඳව හා ඔ�/ ෙකොටසක්	ව/ බව ද/වා �ෙiද; 

ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනHද? 

(ආ) (i) ESOT සමාගෙමH ආරRභක ෙකො ටසක්	ව/ ක�	/ද, ඔ�/ ස�ව �t 
ෙකොටස ්පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ෙකොටසක්	ව/ අතර ලංකා `M<බල ම°ඩලෙf ෙසේවකය/ 
L�/ෙ/ද; 

 (iii) එෙසේ නR, ඔ�/ට ලබැÀයාව ��බඳව ��ගැ�ම �ෙබන බව එ�මා 
��ග/ෙ/ද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) (i) COPE වාDතාෙr සඳහ/ පd= 1/ස එ��එ� ෙහෝ�´/:ස ් (ෙපෞ�.)   
සමාගෙම/ 	�ය� දස ලෂ 232 ක ලාභාංශ පමාණය ලංකා  `M<බල 
ම°ඩලයට ෙනොෙගවා �ෙබන බව ද/ෙ/ද; 

 (ii) ෙR සRබ/ධෙය/ ෙගන ඇ� VයාමාDග කවෙDද;  

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

3. 
1408/’16 

ග	 බ/Mල qණවDධන මහතා,— පාථ;ක කDමා/ත  අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයH අංක 182 ෙයෝජනාවට අ|ව, පාථ;ක කDමා/ත 
ක�/Lලය (Primary Industry Council) �H�ව| ලැ�ෙrද; 

 (ii) එෙසේ නR, එම =නය සහ සථ්ානය කවෙDද; 

 (iii) උත අයවැය ෙයෝජනාෙවH, පාථ;ක කDමා/ත ක�/Lලය �H�zෙR 
අරlw හා ඒ සඳහා c වැඩ��ෙවළ සැෙක`/ පැහැ=< කර/ෙ/ද; 

 (iv) ෙමම ක�/Lලයට සRබ/ධවන `ෙශේෂඥය/ෙ: නාම ෙ�ඛනය ඉ=dපS 
කර/ෙ/ද; 

 (v) උත ෙයෝජනාෙවH සඳහ/ වන 6 ලංකාෙr දැනට සÂයව පවSනා පාථ;ක 
කDමා/ත ��බඳ ලැgස�්ව ඉ=dපS කර/ෙ/ද;  

 (vi) 2009 aද ගැ�R jමzෙම/ පW, උ�	 නැෙගනHර ඇ�Áව 6 ලංකාව �ළ 
අÁ�/ ඇරඹ ූපාථ;ක කDමා/තය/ කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

4. 
1542/’17 

ග	 ච;/ද ` ෙ²Ld මහතා,— කෘ³කDම අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) බ°ඩාරෙවල ඇ�Á කෘ³කාD;ක කටa�වල jරත වන බM�ල =ස්sකෙf 
ජනතාවට උමා ඔය සංවDධන ව)ාපෘ�ය ම	 පහර z ඇ� බව ��ග/ෙ/ද; 
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 (ii) ෙමම ව)ාපෘ�ය ෙහේ�ෙව/ වගා හාj c ජනතාවට ව/= ෙගzමට 
අමාත)ාංශය �යවර ෙගන �ෙiද; 

 ය/න එ�මා ෙමම  සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

5. 
1583/’17 

ග	 (ෛවද)) න</ද ජය�ස්ස මහතා,— ස්වෙ�ශ කටa� අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) හRබ/ෙතොට, 	ව/�ර Wනා; jවාස සංeDණෙf, මaර�ර, 	ව/�ර,   
අංක 35 දරන jවස එස.් එR. Lජා�y/ මහතාට ලබාM/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නR , එම =නය කවෙDද; 

 (iii) ඔ�, එම jවෙසේ ෙකොපමණ කාලය ප=ං�ව L�ෙfද; 

 (iv) ෙR වන`ට එම jවෙසේ ප=ං�ව L�/ෙ/ ක�	/ද; 

 (v) ඉහත ��ගලයාෙග/ එම jවස බලහSකාරෙය/ පැහැරෙගන ඇ� බව 
ද/ෙ/ද; 

 (vi) 2010 ෙදසැRබD මාසෙfy, ෙR සRබ/ධෙය/ හRබ/ෙතොට පාෙ�+ය 
ෙ�කRවරයාට ඉ=dපS කළ පැ;��ල සRබ/ධෙය/ ග| ලැt �යවර 
කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

6. 
1745/’17 

ග	 වාWෙ�ව නානායකාර මහතා,— වැ`< කDමා/ත අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) පරකYව, uඩා ෙS ව� සංවDධන ස;�ෙf, ෙS ශ� සාමාක අංක 
109131 දරන ෙ. ¹. Ldෙසේන යන අය  2016 වDෂෙfy හ=Lෙf ;ය ෙගොස ්
ඇ� බවS; 

 (ii) ඔ�ට H;`ය a� ෙS ශ� රෂණ ප�ලාභ ලබා ගැUම සඳහා 
අවශ) Lය�ම <යOය`< මරණක	ෙ: xdඳ c ¹. එR. �Lඩා මහS;ය (පW 
H;ක	) `L/ 2016.09.30 =න රSන�ර uඩා ෙS ව� සංවDධන ස;� 
පාෙ�+ය සං`ධානය ෙවත භාරy ඇ� බවS; 

එ�මා ද/ෙනHද? 

(ආ) (i) <යOය`< භාරy දැනට මාස 06කට ආස/න කාලය ගතz ඇතS, ෙR 
දවා එම  ප�ලාභ lදල ලැÜ ෙනොමැ� බව ��ග/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නR, එe ප�ලාභ lදල හැO ඉමj/ ඇයට ලබාyමට �යවර 
 ග/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

7. 
1755/’17 

ග	 ලe ජයවDධන මහතා,— කෘ³කDම අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙගොඩ ඉඩR ෙනොමැ� ��ගලය/ට තම uÎ	 ඉඩෙම/ පDචස ් 10ක 
ෙකොටස ෙගොඩකර jවස ඉ=කර ගැUමට අවසර ලබාyම yDඝ කාලයක 
Lට පැව� බව ද/ෙ/ද; 
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 (ii) දැනට ෙගොඩ ඉඩR අH; ��ගලය/ට තම uÎ	 ඉඩෙම/ පDචස ් 10 ක 
පමණ ෙකොටස ෙගොඩකර jවස ඉ=OPම සඳහා ලබා y �t අවසථ්ා අH; 
කර ඇ� බව ��ග/ෙ/ද; 

 (iii) එමjසා =වgෙ/ ``ධ පෙ�ශවල ඉඩR ෙනොමැ� `ශාල �dස අසරණ 
තSSවයකට පSව L�න බව ��ග/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?  

(ආ) (i) uÎ	 ඉඩෙම/ පDචස ්10ක පමාණය ෙගොඩකර ගැUම සඳහා ෙR වන`ට  
ෙගො`ජන ෙසේවා ෙදපාDතෙR/�වට අයMR කර ඇ� ��ගලය/ සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ��ගලය/ට ඉතා ක´න;/ එම පDචස ්10ක uÎ	 ඉඩR ෙගොඩකර 
ගැUමට අවසථ්ා සලසා ෙද/ෙ/ද; 

 (iii) එෙසේ නR, ඒ කවර =නයක Lටද; 

 ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

8. 
1780/’17 

ග	 අෙශෝක �ය/ත මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාS සභාව යටෙS VයාSමක වන, �Sතලම =සs්කෙf �H� 
ෙරෝහ�,  මධ)ම ෙබෙහSශාලා සහ ආaDෙrද ෙරෝහ� සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ සථ්ානවල නR කවෙDද; 

 (iii) ඉහත එ එ ෙසෞඛ) මධ)සථ්ානවල ෙසේවෙf ja� lÁ ෙසේවක සංඛ)ාව 
ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද ; 

 (iv) එම ෙසෞඛ) මධ)සථ්ානවල ෙසේවක �ර�පාY පව§ද; 

 (v) එෙසේ නR, ඒ ��බඳ `සත්ර කවෙDද; 

 (vi) එම ෙසෞඛ) මධ)සථ්ාන =aw OPමට සහ ෙසේවක �ර�පාY �රzමට ග| 
ලබන �යවර කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

9. 
1790/’17 

ග	 එR. එÑ. එR. ස�මා/ මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 =න ෙහෝ ඊට ආස/න කාල වකවා|ෙry උ�	 පළාෙS, 
ව�jයාව =සs්කෙf ෙD�ය අමාත)ාංශය සහ පළාS සභා යටෙS 
VයාSමක ෙව;/ �t ෙදමළ මාධ) lස<්R පාස� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස�වල නR හා ඒවා �Hටා �t සථ්ානය/ කවෙDද; 

 (iii) එම පාස� ආවරණය වන අධ)ාපන කලාප සහ පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාස 
කවෙDද; 

 (iv) එම එ එ පාසල, රජෙf පාසල බවට පකාශයට පS කරන ලද ගැස« පත 
අංක හා =න සභාගත කර/ෙ/ද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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10. 
1853/’17 

ග	 එස.් එR. මdකාD මහතා,— මහානගර හා බස්නාHර සංවDධන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ාHර සංවDධන අමාත)ාංශය `L/ ක ÷යිාSමක කර| ලබන  
ෙමගාෙපො<ස ් සැලWම  යටෙS 2017 වසෙD Lට ඉ=d වසර 03  දවා 
�ádගසය්ාය ප ÷ාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසෙf සැලWR කර ඇ� සංවDධන 
වැඩසටහ/ කවෙDද; 

 (ii) දැනටමS යR වැඩසටහ/ ආරRභ කර ඇSනR, ඒවා කවෙDද; 

 (iii) ආරRභ OPමට බලාෙපොෙරොS� වන වැඩසටහ/ jශ�්ත වශෙය/ පට/ 
ග/නා =න වකවා| කවෙDද; 

 (iv) ෙR සඳහා රාජ) හා ෙපෞ�ග<ක ආෙයෝජන LM කර/ෙ/ද; 

 (v) එෙසේ නR, ඒවා ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) දැනටමS ආරRභ කර ඇ� ෙහෝ ආරRභ OPමට බලාෙපොෙරොS�වන                 
වැඩසටහ/ සඳහා ෙව/ කර ඇ� lදල ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට වැය කර ඇ� lදල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙR සඳහා ණය lද� ලබා ග/ෙ/ද; 

 (iv) එෙසේ නR, ණය ලබා ග/නා ආයතන සහ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නR, රජය `L/ ෙව/ කර ඇ� lදල ෙකොපමණද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

11. 
1870/’17 

ග	 xම� රSනායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016.01.01 =න Lට 2017.04.30 =න දවා ජනා�ප�වරයා `L/ LMකර ඇ� 
`ෙ�ශ සංචාර සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සංචාරය කරන ලද රටවල නR කවෙDද; 

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

 (iv) ජනා�ප�වරයා සමඟ එ එ සංචාරය සඳහා සහභාÏ c අමාත)වරය/, 
ම/àවරය/ සහ jලධාP/ ඇ�Á සමසථ් සංඛ)ාව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
ෙකොපමණද; 

 (v) ජනා�ප�වරයා සමඟ සංචාරවලට සහභාX c ෙසW ��ගලය/ෙ: තන�	 
කවෙDද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

12. 
1952/’17 

ග	 කනක ෙහේරS මහතා,— ඉඩR සහ පාD<ෙR/� ප�සංස්කරණ අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) කෑග�ල =සs්කෙf, 

 (i)  රජය ස� ඉඩR පමාණය;   
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 (ii)  ප=ං�ය සඳහා ෙබදා yමට හ�නාෙගන ඇ� රජය ස� ඉඩR පමාණය;  

 (iii)  ප=ං�ය සඳහා ඉඩR ඉ��R කර ඇ� ප�� සංඛ)ාව; 

 එ එ පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද 
ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ)  (i) ඉ��R කර ඇ� ප�� සඳහා හ�නාෙගන ඇ� රජය ස� ඉඩR ලබාyමට 
  �යවර ග/ෙ/ද; 

 (ii) එෙසේ නR, එම =නය කවෙDද;   

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

13. 
1958/’17 

ග	 ප`තාෙ�z ව/jආරÑ� මහS;ය,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) 2017 මැg මස 26 =න Lට Äj මස 05 =න දවා ඇ�c ගංව�ර හා නායයාR 
ෙහේ�ෙව/ රSන�ර =සs්කෙf; 

 (i) මරණයට පSc ��ගලය/ සංඛ)ාව; 

 (ii) හාj c jවාස සංඛ)ාව; 

 (iii) නායයාම ෙහේ�ෙව/ පමණ හාj c jවාස සංඛ)ාව; 

 (iv) ගංව�ර ෙහේ�ෙව/ සRCDණෙය/ හා අDධ වශෙය/ හාjයට පSc jවාස 
සංඛ)ාව; 

 එ එ පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද 
ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

14. 
1961/’17 

ග	 ෙපේමලා� ජයෙසේකර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 මැg මස රSන�ර =සs්කෙf ඇ� c ගංව�ර හා නායයෑR 
ෙහේ�ෙව/ CDණ හාj c jවාස 630 හා අDධ හාj c jවාස 4608 
වාDතා z ඇ� බව ද/ෙ/ද; 

 (ii) හාjයට පS jවාස නැවත ඉ=OPම සඳහා WMW ඉඩR හ�නාෙගන �ෙiද; 

 (iii) ෙR සඳහා ව� සමාගR ස� ඉඩR පවරාග/ෙ/ද; 

 (iv) ෙමම ඉඩR ක´න;/ පවරා ගැUමට දැනට පව�න U�P� සංෙශෝධනය 
කර/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනHද? 

(ආ) (i) හාjයට පS jවාස සඳහා ව/= lදල ලබාyමට රජය jය;ත කාල1මාව 
§රණය කර �ෙiද; 

 (ii) ආපදාවට ලc Lය� jවාස සඳහා ව/= lද� ලබාෙද/ෙ/ද; 

 (iii) jවාස හාj සඳහා ව/= lද� ලබාyෙRy සලකා බල| ලබන jDණායකය/ 
කවෙDද;  

ය/නS එ�මා සඳහ/ කර/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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15. 
1962/’17 

ග	 ෙමොෙහොම· නව` මහතා,— ස්වෙ�ශ කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2013 වDෂෙf Lට ෙR වනෙත `මධ)ගත ප�පාදන යටෙS �Sතලම 
=සs්කෙf, දංෙකො�ව පාෙ�+ය ෙ�කR කාDයාලය ෙවත ලැ�w lÁ 
ප�පාදන පමාණය එ එ වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ප�පාදන ලැ�| ආකාරය කවෙDද; 

 (iii) එම ප�පාදන ෙයොදා ගj;/ ෙR වන`ට jම කර ඇ� හා LM ෙකෙර;/ 
පව�න වැඩසටහ//ව)ාපෘ� �ෙiද; 

 (iv) ෙමම කාල1මාව �ළ OLයR ආයතන ෙහෝ සං`ධාන සඳහා ප�පාදන ෙව/ 
OPR LM කර ඇSනR, එe lදල හා ප�ලා� ආයතනෙf ෙහෝ සං`ධානෙf 
නR හා <�නය/ එ එ වDෂය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 (v) උත කාල1මාව �ළ අ`ÑෙÒද c lදල ඇSනR, එම lද� පමාණයS, එෙසේ 
c ආකාරයS ඉ=dපS කර/ෙ/ද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
 

 

2017 ඔSෙතබ� මස 20 වැ� )+රාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1222/’16 

ග	 ප�ම උදයශා/ත qණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ�ශ කටa� අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) lල�r =සs්කෙf �Hටා ඇ� රාජ) ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එ�. �. �. ඊ. තසත්වාy/ `L/ වDෂ 1983/ පWව `නාශ කරන ලද රාජ) 
ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) `නාශ c එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙf ��ගS තෙසේ	ව කර �ෙiද;  

 (iv) එෙසේ නR, එම ෙ�පළවල සRCDණ ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) `නාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට අදාළ වගOව a� තසත්වාy/ට 
`	�ධව U�මය �යවර ෙගන �ෙiද;  

 (vi) එෙසේ නR, එම �යවර කවෙDද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා `මසා ඇ� ෙතොර�	 සRබ/ධෙය/ CDණ වාDතාව 
ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

2. 
1334/’16 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) වDග ෙනොකළ කසළ එක� ෙනොOPමට පළාS පාලන ආයතන ගS §රණය 
��බඳව ජනතාව දැ|වS OPමට අවශ) කටa� LMකර �ෙiද; 

 (ii)  එෙසේ නR, ඒ කවර ආකාරෙය/ද; 
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 (iii) කසළ වDÏකරණය කර එක� OPමට අවශ) පහWකR ජනතාවට ලබාy 
�ෙiද;  

 (iv) එෙසේ නR, ඒ කවර ආකාරෙය/ද; 

 (v) වDÏකරණය කරන ලද කසළ එක� OPමට පළාS පාලන ආයතන සඳහා 
පහWකR සලසා y �ෙiද; 

ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනHද? 

(ආ) (i) කසළ වDÏකරණය කර ෙනොෙදන ��ගලය/ට එෙරHව ග| ලබන 
VයාමාDග කවෙDද; 

 (ii) වDÏකරණය කරන ලද කසළ ප�චÂකරණය කර/ෙ/ද; 

 (iii) එෙසේ නR, ඒ කවර සථ්ානයකyද; 

 (iv) ඒ සඳහා ආෙයෝජනය කරන ලද lදල ෙකොපමණද; 

 (v) ප�චÂකරණය කරන ලද කසළ කවර කටa� සඳහා භා`ත කළ හැOද; 

ය/නS එ�මා සඳහ/ කර/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

3. 
1409/’16 

ග	 බ/Mල qණවDධන මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 181ට අ|ව, රත/ ආනයනය සඳහා බලපත 
50 juS කර| ලැ�ෙrද; 

 (ii) එෙසේ නR, එe බලපතලා�/ෙ: නR, <�නය/ සහ ඔ�/ `L/ ෙගc 
බලපත ගාස�් ��බඳ `සත්ර වාDතාව ඉ=dපS කර/ෙ/ද; 

 (iii) වDෂ 1977 Lට ෙR දවා ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළH රත/ ;ල හැLPම ��බඳ 
වාDතාව ඉ=dපS කර/ෙ/ද;  

 (iv) බM රHතව 6 ලංකාවට රත/ ආනයනය කර| ලබන තැනැSත/ෙ: නR 
කවෙDද;  

 (v) 6 ලංකාවට රත/ ආනයනය කර| ලබන පධාන සැපaRක	ව/ සහ රටව� 
කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

4. 
1474/’16 

ග	 ච;/ද ` ෙ²Ld මහතා,— මහානගර හා බස්නාHර සංවDධන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 වDෂෙf Lට ෙR දවා නාගdක සංවDධන අ�කාdය ම�/ බM�ල 
=සs්කය �ළ VයාSමක කරන ලද සංවDධන ව)ාපෘ� සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ සංවDධන ව)ාපෘ�ෙf නම, වැය කරන ලද lදල,  ෙකො/තාS 
ලබාM/ සමාගෙR නම, එම සමාගමට ලබාM/ lදල, `වෘත කළ =නය සහ 
එම `වෘත OPම සඳහා වැය කළ lදල ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 
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 (iii) අමාත)ාංශය `L/ බM�ල =සs්කය �ළ ඉ=dෙfy VයාSමක OPමට 
අෙ�³ත සංවDධන ව)ාපෘ� කවෙDද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

5. 
1746/’17 

ග	 වාWෙ�ව නානායකාර මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ)  (i) පාD<ෙR/�ෙr අයවැය කාDයාලය පවSවාෙගන යාමට ග| ලැt §රණය 
VයාSමක ව/ෙ/ද, ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද;   

 (ii) LM`ය හැO අයවැය ක�පාM OPR ��බඳව `මසා බැ<ය හැO ආයතනය 
කවෙDද; 

 (iii) අයවැෙය/ ෙද| ලැt ෙපොෙරො/Mවල VයාකාdSවෙf පග�ය 
පාD<ෙR/�ව දැනග/ෙ/ ෙකෙසේද; 

 (iv) 2017 අයවැෙf Wභසාධන  ෙයෝජනා ඉ�OPෙR =න සටහන 
(කැලැ/ඩරය) ලබා ෙද/ෙ/ද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ)  (i) 2015 අයවැය ෙයෝජනාව</ ඉ� ෙනොකරන ලද ෙයෝජනා කවෙDද;  

 (ii)  එම ෙයෝජනා ඉ� ෙනොOPමට ෙහේ� කවෙDද;  

 ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

6. 
1756/’17 

ග	 ලe ජයවDධන මහතා,— �රසර සංවDධන හා වනÐ  ̀අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) වDතමානෙfy ව� ඌර/ෙග/ ;jස ් Ð`තවලට හාj LMෙව;/ පව�න 
බවS; 

 (ii) ෙR වන`ට වනඅ<යා, OÎලා, වලහා, =`යා හා uÁ හරකා යන ස�/ෙග/ 
LMවන Ð`ත හාjයකy සà්, �	ෂ සමාජභාවය සහ වයස ්ෙ�දයO/ ෙතොරව 
	.200,000/-ක ව/= lදල ලබාyමට කටa� සලසා ඇ� බවS; 

 (iii) නlS, ව� ඌරාෙග/ LMවන Ð`ත හාjයකy එව/ ව/= ලබාyෙR 
කමෙrදය ෙනොමැ� බවS; 

 එ�මා ��ග/ෙනHද?  

(ආ) (i) එව/ හාjවලට ල c ඉතා අසරණ තSSවෙය/ පWවන අය ෙව|ෙව/ 
ව/= ෙගzෙR කමෙrදය ක´න;/ VයාSමක කළ a� බව ��ග/ෙ/ද; 

 (ii)  එෙසේ නR,  ඒ සඳහා ක´න;/ ව/= කම ය VයාSමක කර/ෙ/ද; 

 (iii) එෙසේ නR, එම =නය කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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7. 
1791/’17 

ග	 එR. එÑ. එR. ස�මා/ මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 =න ෙහෝ ඊට ආස/න කාල වකවා|ෙry උ�	 පළාෙS, යාපනය 
=සs්කෙf ෙD�ය අමාත)ාංශය සහ පළාS සභා යටෙS VයාSමක ෙව;/ 
�t ෙදමළ මාධ) lස<්R පාස� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස�වල නR හා ඒවා �Hටා �t සථ්ානය/ කවෙDද; 

 (iii) එම පාස� ආවරණය වන අධ)ාපන කලාප සහ පාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාස 
කවෙDද; 

 (iv) එම එ එ පාසල, රජෙf පාසල බවට පකාශයට පS කරන ලද ගැස« පත 
අංක හා =න සභාගත කර/ෙ/ද;  

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

8. 
1813/’17 

ග	 (ෛවද)) න</ද ජය�ස්ස මහතා,— ඉඩR සහ පාD<ෙR/� ප�සංස්කරණ 
අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ)  (i)  කÁතර =සs්කෙf �H� රජයට අයS ඉඩR පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉඩRව</ බM y ඇ� පමාණය ෙකොපමණද;   

 (iii) එම ඉඩR, බMගS ආයතනය, බMගS =නය, බM කාලය සහ බM lදල ෙව/ 
ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

(iv) එම ඉඩR සඳහා Hඟ බM ෙගzමට ඇ� ආයතන කවෙDද;  

 (v)  එ එ ආයතනෙය/ ෙගzමට ඇ� Hඟ බM lදල ෙව/ ෙව/ වශෙය/ 
ෙකොපමණද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

9. 
1855/’17 

ග	 එස්. එR. මdකාD මහතා,— මහානගර හා බස්නාHර සංවDධන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) මහානගර හා බසන්ාHර සංවDධන අමාත)ාංශය `L/ ක ÷යිාSමක කර| ලබන  
මහානගර සැලWම (Megapolis Plan) යටෙS 2017 වසෙD Lට ඉ=d වසර 03 
 දවා කYෙවල ප ÷ාෙ�+ය ෙ�කR ෙකො«ඨාසය සඳහා සැලWR කර ඇ� 
සංවDධන වැඩසටහ/ කවෙDද; 

 (ii) දැනටමS යR වැඩසටහ/ ආරRභ කර ඇSනR, ඒවා කවෙDද; 

 (iii) ආරRභ OPමට බලාෙපොෙරොS� වන වැඩසටහ/ jශ�්ත වශෙය/ පට/ 
ග/නා =න වකවා| කවෙDද; 

 (iv) ෙR සඳහා රාජ) හා ෙපෞ�ග<ක ආෙයෝජන LM කර/ෙ/ද; 

 (v) එෙසේ නR, ඒවා ෙව/ ෙව/ වශෙය/ කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) (i) දැනටමS ආරRභ කර ඇ� ෙහෝ ආරRභ OPමට බලාෙපොෙරොS� වන                 
වැඩසටහ/ සඳහා ෙව/ කර ඇ� lදල ෙකොපමණද; 
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 (ii) දැනට වැය කර ඇ� lදල ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙR සඳහා ණය lද� ලබා ග/ෙ/ද; 

 (iv) එෙසේ නR, ණය ලබා ග/නා ආයතන සහ ණය පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නR, රජය `L/ ෙව/ කර ඇ� lදල ෙකොපමණද; 

ය/නS එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

10. 
1871/’17 

ග	 xම� රSනායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පS� හා ආD�ක 
කටa� අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.08 =න Lට 2017.04.30 =න දවා ග	 අගාමාත)වරයා `L/ LM 
කර ඇ� `ෙ�ශ සංචාර සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  සංචාරය කරන ලද රටව� කවෙDද; 

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

 (iv) අගාමාත)වරයා සමඟ එ එ සංචාරය සඳහා සහභාX c අමාත)වරය/, 
ම/àවරය/ සහ jලධාd/ ඇ�Áව සමසත් සංඛ)ාව ෙව/ ෙව/ වශෙය/  
ෙකොපමණද; 

 (v)  අගාමාත)වරයා සමඟ `ෙ�ශ සංචාරවලට සහභාÏ c ෙසW ��ගලය/ෙ: 
තන�	 කවෙDද; 

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

11. 
1875/’17 

ග	 අෙශෝක �ය/ත මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— 
(1) 

(අ) (i) වයඹ පළාෙS, දැ´ පාUය ජල Hඟය පව�න ගR සංඛ)ාව  ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ගRවල නR කවෙDද; 

 (iii) ජල Hඟෙය/ ¹ඩා `Àන ගR සඳහා ජල බ�සD ලබාyෙR වැඩසටහන ඔබ 
අමාත)ාංශය ම�/ ආරRභ කර �ෙiද; 

 (iv) එෙසේ නR, ෙR දවා ලබාy ඇ� ජල බ�සD සංඛ)ාව හා ඒවා ලබාM/ ගR 
කවෙDද; 

 (v) ජල Hඟෙය/ ¹ඩා `Àන අෙනuS ගR සඳහා ජල බ�සD ලබාyමට 
අමාත)ාංශය ග/නා �යවර කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
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12. 
1959/’17 

ග	 ප`තාෙ�z ව/jආරÑ� මහS;ය,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 මැg මස 26 =න Lට Äj මස 05 =න දවා ඇ�c ගංව�ර හා නායයාR 
අවදානම ෙහේ�ෙව/ රSන�ර =සs්කෙf ප=ං�ව L�න, තම jවාසව</ 
ඉවSzමට උපෙදස ් y ඇ� ප�� සංඛ)ාව, එ එ පාෙ�+ය ෙ�කR 
ෙකො«ඨාසය අ|ව ෙව/ ෙව/ වශෙය/ ෙකොපමණද; 

  (ii) අදාළ jවාස H;ය/ට ඒ ෙව|ෙව/ ඉඩR ලබාyමට සහ jවාස ඉ=කර 
ගැUමට වැඩ��ෙවළ සකසක්ර �ෙiද; 

  (iii) එෙසේ නR, එ ��ගලෙයuට ලබාෙදන ඉඩR පමාණය සහ jවස ඉ=OPමට 
ලබාෙදන ව/= lදල ෙකොපමණද;  

ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

13. 
1963/’17 

ග	 �ෂාර ඉ�j� අමරෙසේන මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2007 වDෂෙf Lට, L`� ආරෂක ෙදපාDතෙR/�වට අ|aතව වැ<ඔය 
අධ)ාපන කලාපෙf q	 සහායකය/  ෙලස 29 ෙදෙනu ෙසේවය කරන බවS; 

 (ii) aද ගැ�R පැව� කාලෙf පට/ ඔ�/ දැ´ Mෂක්රතා මධ)ෙf රාජකාd 
කටa�වල jරත �වද, ෙR වනෙත q	 ෙසේවයට අ/තDගහණය කර 
ෙනොමැ� බවS; 

 (iii) එම පළාෙS ෙසේවය කළ සේrÑඡා q	ව	/ කැxන« අ|ම�යO/ ස�්ර 
OPමට �යවර ෙගන ඇ� බවS; 

 (iv) එම අ|ම�ය මත උ�	 පළාS සභාව `L/ ෙකො/තාS පදනම යටෙS 
ෙසේවය කළ q	ව	/ද ස�්ර OPමට �යවර ෙගන �ෙබන බවS; 

එ�මා ද/ෙනHද? 

(ආ) ෙමම q	 සහයකය/ෙ: ¼Oයා Wර�ත OPම සඳහා ග| ලබන �යවර කවෙDද 
ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

14. 
1977/’17 

ග	 අ|ර L·j ජයරSන මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග/ ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) suණාමලය =සs්කෙf, �dයායH �H� ඓ�හාLක වශෙය/ ඉතා වැදගS 
Xdහùසෑය ෙබෞ�ධ `හාරසථ්ානය සංවDධනය OPම සඳහා අමාත)ාංශය `L/ 
ඉ=dෙfy ග| ලබන VයාමාDග කවෙDද; 

 (ii) Xdහù සෑය `හාර  ;ෙf ඇ� තපසW් භ��ක ෙදබෑය/ ��බඳ සඳහ/ වන 
ඓ�හාLක ෙස�<�ය OLM ආවරණය ෙනොමැ�ව වැසස්ට සහ අrවට 
jරාවරණය ෙව;/ පව�න බව ද/ෙ/ද; 

 (iii) එම ෙස�<�ය තවMරටS `නාශzම වළවා ගැUම සඳහා �රා`ද)ා 
ෙදපාDතෙR/�ව `L/ ඉ=dෙfy ග| ලබන �යවර කවෙDද; 
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 (iv) Xdහù සෑය Cජා  ;ය `�මS Cජා නගරය ෙලස සංවDධනය OPම සඳහා 
ඉ=dෙfy ග| ලබන �යවර කවෙDද; 

 ය/න එ�මා ෙමම සභාවට ද/ව/ෙනHද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 

15. 
1983/’17 

ග	 �ය� jශා/ත ද L�වා මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත)�මාෙග/ 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙi	වල පාෙ�+ය සභාවට අයS අÁSගම මහජන Âඩාංගණය එම සභාව 
ම�/ නඩS� කරන බවS;  

 (ii) ¡ට වසරකට ෙපර එම Âඩාංගණය ප�සංසක්රණය කර සංවDධනය කළ 
බවS; 

 එ�මා ද/ෙනHද? 

(ආ) (i) එම සංවDධන කටa� සඳහා ලබා M/ ප�පාදන පමාණය සහ වDෂය කවෙDද; 

 (ii) Âඩාංගණය සංවDධනය OPෙRy jය;ත ෙට/ඩD ප�පා�ය අ|ගමනය කර 
�ෙiද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නR, එයට ෙහේ� කවෙDද; 

 (iv) එම ව)ාපෘ�ෙf ෙකො/තාSක	ව/ ක�	/ද; 

 (v) ව)ාපෘ�ය සඳහා අ|මත c සRCDණ lදලම එම ව)ාපෘ�යට ෙයොදවා �ෙiද; 

ය/න එ�මා සඳහ/ කර/ෙනHද? 

(ඇ)  (i) එම Âඩාංගණය, උSසවය/Âඩා තරඟය/සාමාÐය කටaSත සඳහා ෙව/ 
කර ගැUෙRy ෙi	වල පාෙ�+ය සභාෙව/ අවසර ගැUම සඳහා එම පෙ�ශය 
jෙයෝජනය කරන අමාත)වරයාෙ: jDෙ�ශය අවශ) ව/ෙ/ද; 

 (ii)  එෙසේ නR, එයට ෙහේ� කවෙDද; 

 (iii) පෙ�ශෙf Âඩා සමාජවලට ෙමම Âඩාංගණෙf Âඩා OPම තහනR කර 
�ෙiද; 

 (iv) එෙසේ නR, එයට පදනR c ෙහේ� කවෙDද; 

ය/නS එ�මා සඳහ/ කර/ෙනHද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නR, ඒ ම/ද? 
 

 

=න jයමය ෙනොමැ� ෙයෝජනා ��බඳ දැ|Ryම 

*1. 
අ�කරණ අමාත)�මා සහ ��ධශාසන අමාත)�මා,— 6 ලංකාව �ළ +ඝෙය/ වDධනය 

වන අපරාධ මැඩ පැවැSzම සහ U�ය VයාSමක OPෙRy LMවන පමාදය/ වළවා ගැUම 
��බඳව ක	w `මDශනය කර වාDතා OPම ��ස c පාD<ෙR/� `ෙශේෂ කාරක සභාව,— 

6 ලංකාව �ළ වැ´ෙව;/ පව�න අපරාධ මැඩ පැවැSzම සහ U�ය VයාSමක OPෙRy 
LMවන පමාදය/ වළවා ගැUම ෙමරට ජනතාවෙ: පlඛ අවශ)තාවය බවට පSz ඇ� 
ෙහg/ද,  

ඒ ��බඳව දැ´ අවධානය ෙයොlකර ප�කDම ෙයyෙR වගeම ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙවත 
පැවP ඇ�  ෙහg/ද,  
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පහත සඳහ/ කාරණා ��බඳව ක	w `මDශනයකර WMW jDෙ�ශය/ ඉ=dපS OPම 
��ස පාD<ෙR/� `ෙශේෂ කාරක සභාව පSකළ a� යැg ෙමම පාD<ෙR/�ව ෙයෝජනා 
සRමත කරg:—  

(අ) පWXය වකවා|ෙr LMc අපරාධවල සව්භාවය, එෙසේ අපරාධ LMzම සඳහා 
බලපා ඇ� ක	w කාරණා, අපරාධ LMzම අවම කරගැUම සඳහා අ|ගමනය 
කළa� VයාමාDග සහ අවශ) U�මය ප�පාදන සහ/ෙහෝ සංෙශෝධනය/; 

(ආ) L`� සහ අපරාධ නYවලy LMවන පමාදය/ වළවා ගැUම ��ස අ|ගමනය 
කළ  a�  jL Vයා  ��ෙවS  සහ  අ�ෙත/ පැනzමට අවශ) සහ/ෙහෝ 
සංෙශෝධනය/ට ල`ය a� U� P�; සහ 

(ඇ) ඉහත ක	wවලට ආ|ෂංXක ව/නා c සහ අවසථ්ා|ßලව, WMWයැg හා 
අවශ)යැg කාරක සභාවට හැ  ෙඟන  සහ කාරක සභාව `L/ සලකා බල| 
ලබන ක	ණට බලපාන ෙවනS කාරණා; 

2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එH සභාප�වරයා කථානායක�මා `L/ නR කළ 
 a� ය; 

(ආ) පාD<ෙR/�ෙr සථ්ාවර jෙයෝග අංක 95H `�`ධානවල uම සඳහ/ව 
��ණද, කාරක සභාව සාමාකය/ `L එ (21) ෙදෙනuට ෙනොවැ  ́
සංඛ)ාවO/ සම/`ත `ය a� ය.   

3. එම කාරක සභාවට, 
 

 (අ)   Lය ගණCරණය jයම කර ගැUමට ද; 

(ආ)  ��ගලය/, <� ෙ�ඛන හා වාDතා ෙග/වා ගැUමට, පාD<ෙR/�ව ෙහෝ 
 එබ� කාරක සභාව ඉ=dෙf ෙපU L�න ෙලස ඕනෑම ��ගලෙයuට 
 jයම OPමට ද, එබ� ��ගලය/ෙ: ස/තකෙf ෙහෝ පාලනය යටෙS 
 පව�න යR <�ය, ෙපොත, වාDතාව ෙහෝ ෙ�ඛනය ඉ=dපS කරන 
 ෙලස jයම OPමට ද; 

 (ඇ) සාෂ)ක	ව/ වා�කව `භාග OPෙම/ සත) අසත)තාව `මසා  බැEමට 
ෙහෝ අන)ාකාරෙය/ තහ�	 කර ගැUමට ද, කාරක සභාෙr  සභාප� ෙහෝ එම 
කාDයය සඳහා `ෙශේෂෙය/ බලය පවර| ලැt  තැනැSෙතu `L/ 
=�	ම / ප�ඥා කරව| ලැt සාෂ)ක	ව/ `භාග  OPමට ද; 

 (ඈ) කාරක සභාෙr සහාය ��ස අදාළ ෙÇේතය/H `ෙශේෂඥ දැ|ම ඇ� 
 ��ගලය/ෙ: සහ පzණය/ෙ: සහය ලබා ගැUමට; සහ 

 (ඉ) ක</ කල අ/තDවාර වාDතා ඉ=dපS OPමට ද, පාD<ෙR/�ව 
 ක�තබන ල�ෙ� �වද ¼සz්R පවSවාෙගන යාමට ද 

 බලය �xය a�ය.  
 

4. Lය පළlවැj ¼සz්R =නෙf Lට මාස (06) හයක කාලය �ළ ෙහෝ පාD<ෙR/�ව 
`L/ වැ´MරටS ලබාෙදන අ/ කවර කාල 1මාව �ළ ෙහෝ කාරක සභාව Lය 
වාDතාව ඉ=dපS කළ a�ය. 

පා. 166/’15 

2. 

ග	 =ෙ/ෂ් qණවDධන මහතා   

ග	 ගා;h ෙලොuෙ: මහතා   

ග	 බ/Mල qණවDධන මහතා  
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ග	 මH/දාන/ද අ�Sගමෙ: මහතා   

ග	 ෙශහා/ ෙසේමLංහ මහතා   

ග	 ජානක වuÎර මහතා   

ග	 `ත ෙi	ෙගොඩ මහතා   

ග	 කංචන `ෙ²ෙසේකර මහතා   

ග	 නාම� රාජපÇ මහතා   

ග	 ෙකෙහ<ය රÎවැ�ල මහතා   

ග	 ම|ෂ නානායකාර මහතා   

ග	 ෙජො/ස්ට/ පනා/M මහතා   

ග	 ජය/ත සමරzර මහතා   

ග	 ¨. z. චානක මහතා   

ග	 =ÁR අlwගම මහතා   

ග	 (ෛවද)) රෙRෂ් ප�රණ මහතා  

ග	 පස/න රණzර මහතා  

ග	 LLර ජයෙකො´ මහතා   

ග	 ඉ/=ක අ|	�ධ ෙහේරS මහතා  

ග	 �. රංS ද ෙසොgසා මහතා   

ග	 එස්.1. l�uමාරණ මහතා   

ග	 `මලzර =සානායක මහතා  

ග	 �ය� jශා/ත ද L�වා මහතා    

ග	 ෙලොහා/ රSවSෙS මහතා    

ග	 Þයාj `ෙ²`කම මහS;ය    

ග	 උදය පභාS ගRම/�ල මහතා    

ග	 එස්. ෙපේමරSන මහතා    

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා    

ග	 ච/දLd ගජyර මහතා    

ග	 තාරක බාල�dය මහතා    

ග	 එස්. එR. ච/දෙසේන මහතා    

ග	 චම� රාජපෂ මහතා    

ග	 වාWෙ�ව නානායකාර මහතා    

ග	 සනS jශා/ත ෙපෙDරා මහතා    

ග	 zරuමාර =සානායක මහතා    

ග	 Ïතා සම/මE uමාරLංහ මහS;ය    

ග	 කනක ෙහේරS මහතා    

ග	 ෙS|ක `දානගමෙ: මහතා    

ග	 uමාර ෙව�ගම මහතා  

ග	 ෙරෝHත අෙiqණවDධන මහතා     

ග	 මH/ද යාපා අෙiවDධන මහතා     
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ග	 සා</ද =සානායක මහතා     

ග	 1. Ü. රSනායක මහතා     
ග	 ප�ම උදයශා/ත qණෙසේකර මහතා,—  lද� අමාත), ග	 රz ක	ණානායක 
මහතාට එෙරH `ශව්ාස භංගSවය,— ආ°Yකම ව)වසථ්ාෙr 148 වැj ව)වසථ්ාවට අ|ව 
රාජ) ¿ල) ��බඳ සRCDණ පාලනය පාD<ෙR/�ව ස� වන ෙහg/ද;  

රාජ) ¿ල) කළමනාකරණෙයH පධානතම උපකරණය ව/ෙ/ වාD³ක අයවැය ෙ�ඛනය 
වන ෙහg/ද; 

`සDජන පනත වශෙය/ ෙමම උSතPතර සභාවට ඉ=dපS කර| ලබන අයවැය හා 
සRබ/�ත ¿ල) අගය/ ඉතා ස`සත්රාSමකව, `j`ද ෙපෙනන අad/, උපdම `ශව්ාසය 
¼ෙකන පd=, සත) ෙලස ඉ=dපS OPම lද� අමාත)වරයාෙ: පධානතම a�කම හා වගeම 
වන ෙහg/ද; 

lද� අමාත), ග	 රz ක	ණානායක මහතා පාD<ෙR/�ව හා මහජනතාව ෙනොමඟ යවන 
MDjèපණය සHත අයවැය ෙ�ඛනය ෙමවර (2016) ෙමම ග	 සභාවට ඉ=dපS කර| ලැබ 
ඇ� ෙහg/ද; 

2003 අංක 3 දරන ¿ල) කළමනාකරණය (වගeR) පනෙS 13 වැj වග/�ය පකාරව 
lද� අමාත)වරයා `L/ ෙමම ග	 සභාවට 2015 අෙපේ� 20 වැj =න ��ග/වන ලද 2014 
වාD³ක වාDතාෙr 85 වැj ��ෙr “සාමාන) අධ)ාපනය, උසස ් අධ)ාපනය හා වෘS§ය 
අධ)ාපනය යන ෙෂේතය/ සඳහා සමසත් ආ ෙයෝජනය 	�ය� x<යන 164 වන අතර, 2013 
වDෂෙfy LMකළ 	�ය� x<යන 157ට වඩා 	�ය� x<යන 7ක වැ´ zම” වන ෙහg/ද; 

 “සාමාන) අධ)ාපනය සඳහා 2014 වDෂෙf LMකළ රාජ) ආෙයෝජනය 	�ය� x<යන 
117 වන අතර, එය 2013 වසෙD LMකළ x<යන 108ක ආෙයෝජනයට වඩා 8%ක වැ´zම” 
වන ෙහg/ද; 

2016 අයවැය ඇසත්ෙR/�ෙවH II ෙවÁම 218 සහ 219 �� අ|ව, 2015 වසෙDy සාමාන) 
අධ)ාපනය සඳහා c පා:ධන `යදම x<යන 17.8 Lට 2016 y 	�ය� x<යන 18.3 දවාS 
	�ය� x<යන 0.5O/ පමණ ඉතා WÁ පමාණයO/ වDධනය z ඇ� ෙහg/ද;  

6 ලංකාෙr අයවැය ෙ�ඛන ඉ�හාසෙf අසාමාන) හා `ස;්ත ෙවනස ඇ� කර;/ 2016 
වDෂෙf සාමාන) අධ)ාපනය සඳහා වන �නරාවDතන `යදම 278%O/ (2015ට සාෙ�ෂව 
	�ය� x<යන 44 Lට x<යන 167 දවා 	�ය� x<යන 123O/) ෙරොක« ෙrගෙය/ 
අසාමාන) ෙලස ඉහළ ෙගොස ්ඇ� ෙහg/ද; 

ෙමෙලස අසාමාන) හා `සම්යජනක ෙලස �නරාවDතන `යදම ඉහළ යෑමට බලපෑ 
පධානතම ෙහේ�ව jදහL/ පW 6 ලංකා ඉ�හාසෙf OLම අයවැය ෙ�ඛනයක සඳහ/ ෙනොc 
“රාජ) ආෙයෝජන පවSවාෙගන යෑෙR �dවැය - ඉඩR හා ෙගොඩනැX<” වශෙය/ 	�ය� 
;<යන 121,352 ෙහවS 	�ය� x<යන 121ක XwR සටහන පැව§ම වන ෙහg/ද;  

ෙමය �නරාවDතන `යදම ෙලස දැ�වද 2016 වDෂෙf y සත) වශෙය/ `යදR කර| 
ලබන lදල ෙනොවන ෙහg/ද;  

 2016 වDෂෙfy අධ)ාපනයට `යදR ෙනොකරන 	�ය� ෙකෝ� 1210කට අ�ක lදල 
�නරාවDතන `යදR ෙලස සටහ/ OPෙම/ අධ)ාපන අමාත)ාංශෙf වැය +Dෂය ව)ාජ ෙලස 
“�Rබා ෙප/වා” ෙමම ග	 සභාවට සාවද) ෙතොර�	 හා සංඛ)ා දSත ඉ=dපS OPෙම/ 
සභාෙr `ශව්ාසය සRCDණෙය/ අH; කරෙගන ඇ� ෙහg/ද;  

තවMරටS lද� අමාත)වරයා `L/ එම �රෙf කටa� OPෙR හැOයාව ��බඳව 
`ශව්ාසය ෙනොපව�න බවට ෙමම පාD<ෙR/�ව  ෙයෝජනාව සRමත කරg.   

 

* සල+ෙණ� හC�වD ලබ�ෙ� ආGHෙ� කටI� ය. 

 


