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"#$ කෙළ& 2016 ෙදසැ�බ මස 21 වැ" බදාදා 

2017 ෙපබරවා  මස 07 වැ" අඟහ/වාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
634/’16 

ග� ඉ. චා,ස් �	මලනාද මහතා,— සමාජ ස5බලගැ7� හා 8භසාධන 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (5) 

(අ)  (i) A
ක 8B8ක� සCරා ෙනොමැE CFගලය, 5GමH බඳවා ගැJෙ� 
පKපාKයL ෙතොරව ව� MසN්�කෙO සමෘFG �ලධාQ ෙලස 
බඳවාෙගන ඇE බව දෙද;  

 (ii)  එෙලස 8B8ක� ෙනොමැEව බඳවාෙගන ඇE සමෘFG �ලධාQෙT 
ෙතොර�� කවෙ	ද; 

 (iii)  අ5GමH ෙලස පHකර ඇE CFගලය ෙසේවෙය ඉවH කර 5GමH ෙලස 
අVE �ලධාQ බඳවා ගැJමට කWන� �යවර ගෙද; 

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

864/’16 

ග� (ෛවද:) න
ද ජයEසස් මහතා,— කෘ^ක	ම අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (4) 

(අ) (i) <මාසXත ලංකා ෙපොෙහොර සමාගෙ� `යාකාa අධ:�ෂවරෙයb ෙලස 
චදන පැ,�ට මහතා ෙසේවය කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඔdෙT වැeප, fමනා සහ ලබාf ඇE වාහන සඳහා මාgක b
ය 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ජනාGපE පa�ෂණ ෙකොiෂ සභාව 5g 2015 ෙනොවැ�බ	 06 දාතi 
ෙපHස� අංක PCI/52/2015 යටෙH කෘ^ක	ම අමාත:ාංශෙO ෙ,ක� ෙවත 

�ය� එවා Eෙoද; 

 (iv) එම 
�ෙO සඳහ ආකාරයට චදන පැ,�ට මහතා ලංකා qවර වරාය 
JEගත සංසථ්ාෙs �ෙයෝජ: සාමාන:ාGකාa ෙලස ෙසේවය කළ අවGෙO 
gBකර ඇE බරපතල Aල: වංචා කවෙ	ද; 

 (v) එම Aල: වංචාව සඳහා ජනාGපE පa�ෂණ ෙකොiෂ සභාෙs �	ෙFශ 
කවෙ	ද; 

 (vi) එම �	ෙFශ `යාHමක කළ Mනය කවෙ	ද; 

 (vii) ජනාGපE පa�ෂණ ෙකොiෂ සභාෙs �	ෙFශය `යාHමක ෙනොකෙළේ 
න�, ඒ සඳහා ෙහේ� කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 



( 2 ) 

 

899/’16 

ග� චම, රාජප�ෂ මහතා,— කෘ^ක	ම අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (3) 

(අ) (i) හ�බෙතොට MසN්�කෙO, 7ර5ල සහ ෙයෝධකvWය ෙගො5ජන ෙසේවා 
මධ:සථ්ාන බලපෙFශ මw ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා ඉ,V�කර ඇE 
ෙගො7 සංඛ:ාව ෙව ෙව වශෙය  ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙගො7 අතQ ෙපොෙහොර සහනාධාර �ද, ලබාB ෙගො7 සංඛ:ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙපොෙහොර සහනාධාර �ද, ලබාfමට �යiත ෙගො7 සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙපොෙහොර සහනාධාර �ද, ෙනොලැyz ෙගො7 සඳහා �ද, ලබාfමට 
�යiත Mනය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1039/’16 

ග� කනක ෙහේරH මහතා,— සමාජ ස5බලගැ7� හා 8භසාධන අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙOf {වනාධාර fමනා ලබා f ඇE ආබාධ සXත CFගලය 
සංඛ:ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) 2015 ව	ෂෙOf ආබාධ සXත CFගලය සඳහා {වනාධාර ෙලස ලබා f ඇE 
�| �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) 2016 සැ�තැ�බ	 30 වන5ට අVE ඉ,V� කළ ආබාධ සXත CFගලය 
සඳහා fමනා ලබා f Eෙoද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම CFගලය සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 යනH එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) (i) 2015 ව	ෂෙO gට ෙමම fමනා ෙනො ලැෙබන ආබාධ සXත CFගලය gKන 
බව ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, කෑග,ල MසN්�කෙO gKන එවැ� ආබාධ සXත CFගලය 
සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii)X සඳහ CFගලය සංඛ:ාව, එ� එ� පාෙF~ය ෙ,ක� 
 ෙකො�ඨාසය අzව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම CFගලයට ෙමම ව	ෂය �ළf fමනා ලබාfම ෙවzෙව ගනා 
`යාමා	ග කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1063/’16 

ග� පFම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— සමාජ ස5බලගැ7� හා 8භසාධන 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (2) 

(අ) 2015.01.08 Mනට සමෘFGලා� සංඛ:ාව එ� එ� MසN්�කය අzව ෙව ෙව 
වශෙය  ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) 2015 ව	ෂෙOf fප ව:ා�තව gBකරන ලද සමෘFG ස��ෂණ වා	තාවට අzව 
සමසත් සමෘFGලා� සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 



( 3 ) 

 

 (ii)  ඉහත වා	තාවට අzව එ� එ� MසN්�කෙO සමෘFGලා� සංඛ:ාව ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iii)  ඉහත වා	තාව අzව සමෘFG ආධාර ලබාfම කපා හැෙරන ප�, gKෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, සමෘFG ආධාර ලබාfම කපා හැෙරන ප�, සංඛ:ාව එ� එ� 
MසN්�කය අzව ෙව ෙව වශෙය  ෙකොපමණද; 

 යනH එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1100/’16 

ග� අෙශෝක �යත මහතා,— ෙසෞඛ:, ෙපෝෂණ හා ෙF~ය ෛවද: අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වන5ට b�ණෑගල හා CHතලම MසN්�කවල gKන තැ,<iයා ෙරෝ� 
සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙරෝ� පMං�ව gKන පාෙF~ය ෙ,ක� ෙකො�ඨාස කවෙ	ද; 

 (iii) තැ
giයා ෙරෝගයට ෙගොB� �වට පEකාර Laම සඳහා ශල:ාගාරය� හා 
ජාන බැංbව� වයඹ පළාත �ළ �Xටා Eෙoද;  

 (iv) එම ෙරෝ�ට පEකාර හා අෙනbH පහ8ක� ලබාfමට අමාත:ාංශය  ගනා 
�යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1218/’16 

ග� ඩලස් අලහ�ෙප�ම මහතා,— පළාH සභා හා පළාH පාලන අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (2) 

(අ) (i) පළාH පාලන ආයතන 58�වා හැර මැEවරණ ෙනොපවHවා ගතව ඇE 
කාලය වසර 1½ ඉ�මවා ඇE බව එ�මා ��ගෙද; 

 (ii) නව පළාH පාලන මැEවරණ පනත පකාරව, ප8�ය රජය 5g <මා �	ණය 
ෙකොiසම පH කරz ලැ� Mනය; ෙකොiසෙ� කාලය අවස � Mනය සහ එම 
ෙකොiසෙ� �	ෙFශ සළකා බැ�ෙම අන��ව නව <මා �	ණය සXත 
ෙකො�ඨාස ගැස� කරz ලැ� Mනය; ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) වHම රජය 5g <මා �	ණය ෙකොiසම පHකරz ලැ� Mනය කවෙ	ද; 

 (ii) ඔ� ෙවත ලැ� E� සංෙශෝධන සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අදාළ සංෙශෝධන ඉMQපH කළ Mනය, CFගලය හා ආයතන කවෙ	ද; 

 (iv) �වැරMව �	ණය කළ බවට ��ගH සංෙශෝධන ෙනොමැE පළාH පාලන 
ආයතන සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iv) X සඳහ පළාH පාලන ආයතනවල න� කවෙ	ද; 

 (vi)  එම පළාH පාලන බලපෙFශ සඳහා මැEවරණ පැවැH7මට කට�� 
කරෙද; 

යනH එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2017 ෙපබරවා  මස 08 වැ" බදාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
384/’15 

ග� yFGක පEරණ මහතා,— 5B
බල හා Cන	ජනJය බලශ�E අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (4) 

(අ) (i) ලංකා 5B
බල මvඩලයට අවශ: ටාසේෆෝම	 ලබා ගැJෙ�f ෙටඩ	 
කැඳ7ම� කරෙද;    

 (ii) එෙසේ න�, ප8�ය වසර පහ �ළ ෙටඩ	 කැඳ7ෙ�f ඉMQපH � ආයතන එ� 
එ� ව	ෂය අzව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ආයතනව
 ඉMQපH කරන ලද ෙටඩ	 වKනාක� ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) එම ආයතන අතQ ෙතෝරාගH ආයතන එ� එ� ව	ෂය අzව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනXද? 

(ආ) (i) දැනට ලංකා 5B
බල මvඩලයට ටාසේෆෝම	 සපයන ආයතනය bම�ද; 

 (ii) එම ආයතනෙO Xiක�/ Xiක�ව හා/ෙහෝ අධ:� මvඩල ක��ද; 

 (iii) ඔ� ලංකා 5B
බල මvඩලය �ළ දරන තන�� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) (i) ටාසේෆෝම	 ලබා ගැJම සඳහා නැවත ෙටඩ	 කැඳවන Mනය කවෙ	ද;  

 (ii) එXf අෙනbH ෙටඩ	ක�වට gB5ය හැL අපහ8තා අවම Laමට  
ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 යනH එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
918/’16 

ග� (ෛවද:) න
ද ජයEසස් මහතා,— රාජ: ව:වසාය සංව	ධන අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) කැ5, ෙහෝ,Wස ්ෙපෞFග
ක සමාගම (Canwill Holdings (Pvt.) Ltd.) 
ආර�භ කළ Mනය කවෙ	ද; 

 (ii) එX ෙකොටස ්Xiය ක��ද; 

 (iii) එම ෙකොටස ්Xiය 5g සමාගම ආර�භෙOf ආෙයෝජනය කළ �දල ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) එම සමාගෙ� ආර�භක අධ:�ෂ මvඩල සාමා¡කය ක��ද; 

 (v) ආර�භක අධ:�ෂ මvඩල සාමා¡කයෙT වැe� හා fමනා කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) ඉහත අ(i) X සඳහ සමාගමට අzබFධ සමාග� ආර�භ කර Eෙoද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම අzබFGත සමාග�වල අධ:�ෂ මvඩල සාමා¡කය 
ක��ද; 

 (iii) ඔ�ෙT වැe� හා fමනා කවෙ	ද; 

යනH එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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943/’16 

ග� උදය පභාH ග�ම�ල මහතා,— මහානගර හා බස්නාXර සංව	ධන 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (2) 

(අ) (i) o¢මැඩ, සහ �ෙතොට�,ල යන සථ්ානයX එක� 7 ඇE කසළ B�Qය 
මා	ගෙය පවාහනය කර වනාත5,Vව, අ�ව�කV පෙFශෙO අ�කර 
80ක £� පෙFශයක සJපාර�ෂක �ර�� gB Laමට සැල8� කළ බවH; 

 (ii) එම ව:ාපෘEෙය ෙකොෙලොනාෙs, �ෙතොට�,ල කසළ dවමා� 
මධ:සථ්ානය� ඉM Laමට, B�Qය මා	ග වැW M�¤ Laමට සහ උපකරණ 
iල f ගැJමටH සැල8� කළ බවH; 

 (iii) 2015 ව	ෂය සඳහා � අයවැෙය ෙමම ව:ාපෘEය සඳහා, ��ය, i
යන 
14,000� ෙව කර Ey¤ බවH; 

 (iv) 2014 ව	ෂය අගf ව:ාපෘEෙO පළ� අMයර 02X පස�පාදනය සඳහා අමාත: 
මvඩල අzමැEය ලැyz බවH; 

 එ�මා දෙනXද?  

(ආ)  (i) එම ව:ාපෘEෙO වHම පගEය කවෙ	ද; 

 (ii)  එම ව:ාපෘEය නතර කර Eෙo න�, ඊට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

958/’16 

ග� £ම, රHනායක මහතා,— උසස ් අධ:ාපන හා මහාමා	ග අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) �d¤ 5ශව්5ද:ාලෙO දැනට `යාHමක ¦ඨ සංඛ:ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එX `යාHමක ෙදපා	තෙ�� සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එ� එ� ¦ඨවල හා ෙදපා	තෙ��වල gKය �� ස§්ර ආචා	ය මvඩලය 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) ස§්ර ආචා	ය මvඩලෙO Cර�පා¨ Eෙoද; 

 (v) එෙසේ න�, Cර�පා¨ සංඛ:ාව එ� එ� ¦ඨය  සහ ෙදපා	තෙ��ව අzව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1040/’16 

ග� කනක ෙහේරH මහතා,— නගර සැල8� හා ජල ස�පාදන අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (2) 

(අ) (i) ර©�කන පාෙF~ය ෙ,ක� ෙකො�ඨාසය �ළ ජල නල f	ඝ La� සහ නව 
ස�බධතා ලබා ගැJම සඳහා ජාEක ජල ස�පාදන හා ජලාපවහන 
මvඩලය ෙවත ලැ� ඇE ඉ,�� සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ� වන5ට ලබා f ඇE ජල නල f	ඝ La� සහ නව ස�බධතා සංඛ:ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) X සඳහ සංඛ:ාව පමාණවH ෙනොවන බව ��ගෙද; 

 

 

 



( 6 ) 

 

 (iv)  ර©�කන පාෙF~ය ෙ,ක�  ෙකො�ඨාසෙO,  ව,ගම හMෙO gට ෙදොෙ«මඩ 
මා	ගෙO ජල M�ව, කe�Kය මා	ගෙO ජල M�ව, නාර�බැFද මා	ගෙO ජල 
M�ව, පරෙ� මා	ගෙO ජල M�ව සහ �ව�Kය හලා�Qය මා	ගෙO ජල M�ව 
f	ඝ Laම සඳහා ඉMQපH කර ඇE ඉ,�� ස�බධෙය ගනා `යාමා	ග 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1041/’16 

ග� 8�, හ¬ෙනHE මහතා,— බධනාගාර පEසංසක්රණ, Cන�Hථාපන, නැවත 
පMං� Laම හා XB ආගiක කට�� අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (2) 

(අ) (i) සCම,තැන, වැ
ඔය පෙFශෙO නැවත පMං� කරන ලද  රජෙO �ලධාQ 
සඳහා �වාස ණය ලබා Bෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �ලධාQ අතQ හ�දා ෙසේවෙO ��� 13 ෙදෙනbට �වාස 
ණය ලබාfමට කට��  ෙනොකෙළේ මද;  

 (iii) එම 13 ෙදනා සඳහාද �වාස ණය ලබාfමට කට�� කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1107/’16 

ග� වා8ෙFව නානාය�කාර මහතා,— ෙසෞඛ:, ෙපෝෂණ හා ෙF~ය ෛවද: 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) අංක SLFR891/2009 න¨ ±Bව මw 2009.10.20 Mන gට, එන� පැවE 
ෙහෝiෙයෝපE ෛවද: සභාව ඉවH කළ Mන gට අමාත:වරයා 5g නව 
ෛවද: සභාව� පHLaමද, එම ෛවද: සභාව මw ෛවද:ව� 

යාපMං� Laම සහ ලබා B පH7� හා gය| `යාකාරක� බල රXත ෙලස 
සැළLය �� බව පකාශ කරz ලැyෙsද; 

 (ii) ඉහත ² න¨ ±B Mනය � 2016.03.31 Mන gට ෙපHස�ක�ව 
�ෙයෝජනය කරන එ² ෛවද: සභාවට වසර 1½ක කාලය� Jත:ාz³ල 
ෛවද: සභාව  ෙලස කට�� Laමට අ´Eය� ඇE බවද පැහැM
 කරz 
ලැyෙsද; 

 (iii) ඒ අzව, අමාත:වරයා 5g ඉහත ² කාරණයට අදාළ කාලපQµෙ¶දය �ළ 
gB කරන ලද JE 5ෙරෝq පH7� සහ අ�bH `යාකාරක� ආපසස්ට 
බලපාන ෙලස ඉවH Laමට කට�� කරෙද; 

 (iv) නව JEයට අzව අ�� ෛවද: සභාව සඳහා පH7� gB Laෙ�f 
අමාත:වරයාට පH කළ හැL තන�� සඳහා ෙමම න¨ෙs ෙපHස�ක�ව 
පH කර පශන් �රාකරණය කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1109/’16 

ග� ·. රං¡H ද ෙසො´සා මහතා,— කෘ^ක	ම අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ෙගො5 සEය �iHෙත 2016 ඔ�ෙතෝබ	 08 වැ� Mන “ෙගො5 Mනය” නi 
උHසවය� පැවැH�ෙOද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම උHසවය පැවැH� සථ්ානය කවෙ	ද; 

 (iii) එම උHසවය පැවැH7ෙ� අර�ණ කවෙ	ද; 



( 7 ) 

 

 (iv)  එමw රෙ� ෙගො5 ජනතාවට ලැyz පEලාභ කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) එම ෙගො5 Mන උHසවය ෙවzෙව LQ අ�මාව� ෙවzෙව දානය� 
පැවැH�ෙOද; 

 (ii)  ඒ සඳහා සහභා� � LQ අ�මාව� සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙගො5 සEය හා LQ අ�මාව�ෙT දානය ෙවzෙව රාජ: අර�ද, වැය 
කරz ලැyෙsද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ සඳහා වැය කළ �| රාජ: අර�ද, පමාණය ෙකොපමණද; 

යනH එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
387/’15 

ග� yFGක පEරණ මහතා,— අගාමාත:�මා සහ ජාEක පEපHE හා ආ	§ක කට�� 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (4) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙOf �ධ හ�දාවට ශාaQක අභ:ාස සඳහා අවශ: කැවස ්සපH� 
iලf ගැJමට ෙටඩ	 කැඳ� අවසථ්ාෙs ඒ සඳහා ෙටඩ	 ඉMQපH කළ 
ආයතන කවෙ	ද;    

 (ii) එම ආයතන ඉMQපH කළ ෙටඩ	 වKනාක� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙටඩරය ලබාගH ආයතනය කවෙ	ද; 

 (iv) එම ආයතනයට ෙටඩරය ලබාfමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනXද? 

(ආ) (i) 2015 ව	ෂෙOf ෙමම සපH� iලf ගැJමට අදාළ ආර�ක අමාත:ාංශ 
ෙටඩ	 මvඩලෙO gK �ලධාQෙT න� හා තන�� කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම �ලධාQ ෙටඩ	 මvඩලෙO ෙකොපමණ කාලයක gට කට�� 
කරෙද; 

 (iii) 2015 ව	ෂෙOf ෙමම සපH� iලf ගැJමට අදාළ �ධ හ�දා ෙටඩ	 
මvඩලෙO gK �ලධාQෙT න� හා තන�� කවෙ	ද; 

 (iv) ෙමම �ලධාQ ෙටඩ	 මvඩලෙO ෙකොපමණ කාලයක gට කට�� 
කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) (i) ආර�ක අමාත:ාංශය හා �ධ හ�දා ෙටඩ	 මvඩලවල අඛvඩව ෙසේවය 
කරන �ලධාQ ඉවH Laමට රජය කට�� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර Mනයකfද; 

යනH එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

919/’16 

ග� (ෛවද:) න
ද ජයEසස් මහතා,— �ද, අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකො,V�Kය, හය� ෙහෝට, (Hyatt Hotel) සං²	ණය ඉMකරන ඉඩෙ� ව	ග 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉඩම ලබාෙගන ඇHෙH බB පදනiද; 



( 8 ) 

 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර ආයතනෙය කවර කාලයකටද;  

 (iv) එම ඉඩෙ� ත�ෙසේ� වKනාකම කවෙ	ද; 

 (v) එම ඉඩෙ� බB වKනාකම කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) ෙහෝටලය ඉMLaම සඳහා ෙටඩ	 කැඳවා Eෙoද; 

 (ii) එෙසේ න� එම Mනය කවෙ	ද; 

 (iii) ඉMQපH � ෙකොතාHක�ව හා ඔ� ඉMQපH කළ iල ගණ ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ඉMLa� ෙකොතාH�ව අHස කළ Mනය කවෙ	ද; 

 (v) ඒ සඳහා උHසවය� පවHවz ලැyෙsද; එෙසේ න�, එX 5යදම කවෙ	ද; 

යනH එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) (i) ඉMLa� සඳහා 5ෙF~ය ඉං¡ෙ� උපෙFශක ෙසේවා ලබාෙගන Eෙoද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ආයතනය කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙග� �දල ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

959/’16 

ග� £ම, රHනායක මහතා,— උසස ් අධ:ාපන හා මහාමා	ග අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය 5ශව්5ද:ාලෙO දැනට `යාHමක ¦ඨ සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එX `යාHමක ෙදපා	තෙ�� සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එ� එ� ¦ඨවල හා ෙදපා	තෙ��වල gKය �� ස§්ර ආචා	ය මvඩලය 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) ස§්ර ආචා	ය මvඩලෙO Cර�පා¨ Eෙoද; 

 (v ) එෙසේ න�, Cර�පා¨ සංඛ:ාව එ� එ� ¦ඨය සහ ෙදපා	තෙ��ව අzව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

998/’16 

ග� උදය පභාH ග�ම�ල මහතා,— JEය හා සාමය සහ ද�^ණ සංව	ධන 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (2) 

(අ) ව	ෂ 1972 gට 2009 ද�වා කාලය �ළ ෙදමළ ෙබB�වාf තසත්වාදය ෙහේ�ෙකොට 
ෙගන iය�ය සහ �වාල ලැ� ¾ ලංකා ෙපො�gෙO සාමා¡කය සංඛ:ාව ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1108/’16 

ග� වා8ෙFව නානාය�කාර මහතා,— අධ:ාපන අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ 07, ෙ��ල¿ ෙපෙදෙසේ, අංක 55/2/T/85 දරන සථ්ානෙයX පMං�  
ඒ. ස�ර Cෂප්bමාර යන අයෙT ද�වා සෙහෝදර පදනi ෙකොළඹ රාජ²ය 
5Bහෙ,, 1 වැ� ෙශේÂයට ඇ�ළH කර ගැJම සඳහා ඉ,V� Laෙම ප8, 
ස��ඛ පa�ෂණයට කැඳවා ලb¤ 62� ලබාB බවH; 



( 9 ) 

 

 (ii)  සෙහෝදර පදනi ඇ�ළH කරගැJම සඳහා අවශ: ලb¤ පමාණය 44 � 
�වH, ඉහත ² අයෙT ද�වා ලb¤ 62� ලබා E£යfH පාසලට ඇ�ළH කර 
ෙනොගH බවH; 

 එ�මා ��ගෙනXද? 

(ආ) ෙමම ද�වාට gB7 ඇE අසාධාරණය ��බඳව සළකා බලා ඔd රාජ²ය 5ද:ාලෙO 1 
වැ� ෙශේÂයට ඇ�ළH කර ගැJමට අවශ: �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1111/’16 

ග� චiද 5 ෙÃgQ මහතා,— අගාමාත:�මා සහ ජාEක පEපHE හා ආ	§ක කට�� 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) උමා ඔය සංව	ධන ව:ාපෘEය �සා බB,ල MසN්�කෙO ජනතාව 5ශාල ෙලස 
¦ඩාවකට ල�7 ඇE බව ��ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ¦ඩාවට ල� 7 ඇE ප�, සංඛ:ාව හා ඔ� අයH පාෙF~ය 
ෙ,ක� ෙකො�ඨාස ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම සංව	ධන ව:ාපෘEය gBLaමට ෙපර පQසර ශක:තා අධ:යන 
වා	තාව� ලබාෙගන Eෙoද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ සඳහා වැය කළ �| �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද?  

(ආ) (i) ෙ� ස�බධෙය ෙශේෂඨ්ාGකරණය මw ලබාf ඇE ±Bවට අzව අදාළ 
CFගලයට සහන ලබාfමට අමාත:ාංශය කට�� කරෙද; 

 (ii)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද; 

 යනH එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1140/’16 

ග� එ�. එµ. එ�. ස,මා මහතා,— ස්වෙFශ කට�� අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලCව MසN්�කෙO, එරා�	 පාෙF~ය ෙ,ක� ෙකො�ඨාසය �Xeවන ලද 
Mනය කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ ස�බධෙය �bH කරන ලද ගැස� �ෙsදනෙO �ටපත� සභාගත 
කරෙද; 

 (iii) එරා�	 පාෙF~ය ෙ,ක� ෙකො�ඨාසය මw ආවරණය වන ස�Ä	ණ Åi 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එX ගාම �ලධාQ වස� සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම �ලධාQ වස�වල �ල අංකය හා නාමය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) එරා�	 පාෙF~ය ෙ,ක� ෙකො�ඨාසය �Xe7ෙ�f �ල වශෙය <මා 
�	ණය Laම� gB7 Eෙoද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳව 5සත්ර කවෙ	ද; 

යනH එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) (i) එරා�	 පාෙF~ය ෙ,ක� කා	යාලයට අයH ගාම �ලධාQ වස� අතQ 
Lgය� වසමක/වස�වල පQපාලන කට�� ෙහෝ ෙමෙහය7� ෙවනH 
පාෙF~ය ෙ,ක� කා	යාල මw gB කරz ලබෙද; 



( 10 ) 

 

  (ii) එෙසේ න�, එම ගාම �ලධාQ වස�වල න�, �ල අංකය ඇ�| 5සත්ර 
ඉMQපH කරෙද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනXද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1151/’16 

ග� (ෛවද:) ක5ද ෙහේෂා ජයව	ධන මහතා,— අගාමාත:�මා සහ ජාEක 
පEපHE හා ආ	§ක කට�� අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ පෙFශෙය බැහැර කරz ලබන කැ�කසළ ජා ඇල පෙFශයට 
ෙගන ෙගොස ්දැ�මට �යවර ෙගන Eෙoද; 

  (ii) එෙසේ න�, එවැ� �යවර �සා පෙFශෙO ජල Aලාශවලට සහ ජන {5තයට 
5ශාල  හා�ය� gBවන බව ��ගෙද; 

  (iii) ජා ඇල පෙFශෙO ජනතාවට අGක ¦ඩනය� ෙගන ෙදන ෙමම ව:ාපෘEය 
නවතා දැ�මට �යවර ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1168/’16 

ග� මXදානද අVHගමෙT මහතා,— ක	මාත හා වාÂජ කට�� 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) නාවල�Kය මැEවරණ බලපෙFශයට අයH උලපෙ �XK ක	මාතCරය 
ආර�භ Laම සඳහා ප8�ය රජය 5g ෙවකළ �දල ෙකොපමණද; 

 (ii)  එX ක	මාත ශාලා ෙකොපමණ පමාණය� ආර�භ කර `යාHමක �ෙOද; 

 (iii) ෙ� වන5ට වැ< ෙගොස ්ඇE ක	මාතශාලා පමාණය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ඉහත (අ) X සඳහ ක	මාතCරය ය� නගා ge7මට නව වැඩ��ෙවළ� සකස ්කර 
Eෙoද යනH එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1264/’16 

ග� පFම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— �ද, අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) �ද, අමාත:වරයාෙT අමාත: කා	ය මvඩලයට පH කර ඇE,   

 (i) ස�බqකරණ ෙ,ක�වරය; 

 (ii) උපෙFශකවරය; 

 (iii) අෙනbH කා	ය මvඩල; 

සංඛ:ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනXද? 

(ආ)  (i) සමසත් කා	ය මvඩලය ෙකොපමණද; 

  (ii) සමසත් කා	ය මvඩලය සඳහා මාgකව ෙව කර ඇE fමනා, වැe�, වාහන, 
ඉධන හා අෙනbH gයVම වරපසාද ඇ�ළH Ä	ණ  වා	තාව� ඉMQපH 
කරෙද;  

යනH එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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539/’16 

ග� yFGක පEරණ මහතා,— පාථiක ක	මාත අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (2) 

(අ) (i) ව	ෂ 2015 වන5ට ¾ ලංකාෙs b�¬ වගා කරz ලැ� Åi ප Æමාණය 
ෙකොපමණද;    

 (ii) 2010 gට 2015 ද�වා වසර පහ �ළ b�¬ �ෂප්ාදනය, ව	ෂය අzව ෙව 
ෙව වශෙය Lෙලෝග Æෑ� ෙකොපමණද;  

 (iii) රජය 5g ෙගො7ෙග සෘÇවම b�¬ iලf ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ප8�ය වසර පහ �ළ රජය 5g iලf ගH b�¬ ප Æමාණය ව	ෂය 
අzව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) b�¬ �ෂප්ාදනය ඉහළ නැං7මට රජය �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 යනH එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

960/’16 

ග� £ම, රHනායක මහතා,— උසස ් අධ:ාපන හා මහාමා	ග අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) සබරග�ව 5ශව්5ද:ාලෙO දැනට `යාHමක ¦ඨ සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එX `යාHමක ෙදපා	තෙ�� සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එ� එ� ¦ඨවල හා ෙදපා	තෙ��වල gKය �� ස§්ර ආචා	ය මvඩලය 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) ස§්ර ආචා	ය මvඩලෙO Cර�පා¨ Eෙoද; 

 (v) එෙසේ න�, Cර�පා¨ සංඛ:ාව එ� එ� ¦ඨය සහ ෙදපා	තෙ��ව අzව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1000/’16 

ග� උදය පභාH ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත:�මා සහ ජාEක පEපHE හා ආ	§ක 
කට�� අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (2) 

(අ) (i) 2009 මැ´ 19 Mනට උ�� පළාෙH පැවැE �ද, නා5ක සහ �ව හ�දා 
කඳ�� සංඛ:ාව සහ ඒවාෙO Åi පමාණය ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  2015 ජනවාQ 08 Mනට උ�� පළාෙH පැවැE �ද, නා5ක සහ �ව හ�දා 
කඳ�� සංඛ:ාව සහ ඒවාෙO Åi පමාණය ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) 2016 සැ�තැ�බ	 30 Mනට උ�� පළාෙH පැවැE �ද, නා5ක සහ �ව 
හ�දා කඳ�� සංඛ:ාව සහ ඒවාෙO Åi පමාණය ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 



( 12 ) 

 

1131/’16 

ග� (ෛවද:) න
ද ජයEස්ස මහතා,— සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත:තර 
ෙවළඳ අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) (ෛවද:) ෙන5, පනාB ආෙයෝජන ෙපෞFග
ක සමාගම ¾ ලංකාව �ළf 
ෛවද: උපාGය �Qනැ�ම සඳහා අවසරය ඉ,ලා Eෙoද; 

 (ii) ¾ ලංකා ආෙයෝජන මvඩලය ඒ සඳහා අවසරය ලබාf Eෙoද;  

 (iii) එෙසේ න�, එම Mනය කවෙ	ද; 

 (iv) අවසර ලබා fෙ� 
�ය සභාගත කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) �gයාෙs, �ෂ�් ෙනොsෙගොෙරොF රාජ: ෛවද: 5ද:ාලය (Nizhny         
Novgorod State University) සමඟ ඒකාබFධව උපාG �Qනැ�ෙ� 
ආයතනය� ¾ ලංකාව �ළ �Xe7මට එම සමාගම අවසරය ඉ,ලා Eෙoද; 

 (ii) ඒ සඳහා අවසර ලබාf Eෙoද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම Mනය කවෙ	ද;  

 (iv) අවසර ලබා fෙ� 
�ය සභාගත කරෙද; 

 යනH එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද?  

(ඇ) (i) South Asian Institute of Technology and Management නමැE සමාගම 
South Asian Institute of Technology and Medicine ෙලස gය ආයතනනෙO 
නම ෙවනස ්කළ බව ¾ ලංකා ආෙයෝජන මvඩලයට දැz� f Eෙoද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම Mනය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

582/’16 

ග� yFGක පEරණ මහතා,— ෙසෞඛ:, ෙපෝෂණ හා ෙF~ය ෛවද: අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (3) 

(අ) (i) 2008.01.09 Mන gට 2008.04.09 Mන ද�වා පැවE ආහාර හා ඖෂධ 
පa�ෂකව� බඳවා ගැJෙ� ෛතමාgක Cd¤ පාඨමාලාවට සහභා� � 
�ලධාQ සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඔ�ෙT න�, 
�න, පළාත හා ෙසේවා සථ්ාන කවෙ	ද;  

 (iii) ෙමම පාඨමාලාව අවසානෙO 
Õත හා පාෙයෝ�ක පa�ෂණ පැවැH� Mන 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) පාෙයෝ�ක පa�ෂණය සමH 7ෙ� කඩඉ� ලb¤ කවෙ	ද; 

(v) එම ලb¤ ලබාගH �ලධාQ සංඛ:ාව සහ ඔ�ෙT න� කවෙ	ද; 

 (vi) පa�ෂණය සමH � �ලධාQට පH7� ලබාB Mනය එ� එ� �ලධාQයා 
අzව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 


