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පා�ෙ���ෙ� අංක 4 දරන  
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"#$ කෙළ& 2016 ෙන+වැ�බ මස 09 වැ" බදාදා 

2016 ෙන+වැ�බ මස 17 වැ" 0හස්ප1�දා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
491/’16 

ග� කනක ෙහේර+ මහතා,— 01
 සංෙ3ශ හා 45ට6 ය7තල පහ9ක� 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (4) 

(අ) (i) @න 100 වැඩසටහන යටෙ+ �දහස ්වD-ෆD කලාප ඇF GHෙ� ව:ාපෘFය 
ෙ� වන0ට ක Jයිා+මක වෙද; 

 (ii) ෙ� යටෙ+ ඇFකළ �දහස ්වD-ෆD කලාප ප Jමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ ��බඳව සෑSමකට ප+ වෙද; 

 (iv) ඒවා ක Jයිා+මක ත++වෙU පවVද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) කෑග6ල @සත් J�ිකය �ළ �දහස ්වD-ෆD කලාප �X[වා Fෙ\ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සථ්ාන කවෙ	ද;  

 (iii) ඉ@_ෙU` �දහස ්වD-ෆD කලාප ඇF කරන ප Jෙ3ශ කවෙ	ද;  

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

634/’16 

ග� ඉ. චා6ස් �	මලනාද මහතා,— සමාජ ස0බලගැe� හා 9භසාධන 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (3) 

(අ)  (i) g
ක 919ක� සhරා ෙනොමැF h3ගලය, 0iම+ බඳවා ගැjෙ� 
ප7පා7යG ෙතොරව ව� @සk්�කෙU සමෘ3i �ලධා_ ෙලස 
බඳවාෙගන ඇF බව දෙද;  

 (ii)  එෙලස 919ක� ෙනොමැFව බඳවාෙගන ඇF සමෘ3i �ලධා_ෙl 
ෙතොර�� කවෙ	ද; 

 (iii)  අ0iම+ ෙලස ප+කර ඇF h3ගලය ෙසේවෙය ඉව+ කර 0iම+ ෙලස 
අmF �ලධා_ බඳවා ගැjමට ක4න� �යවර ගෙද; 

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

 
 
 
 
 



( 2 ) 

 

788/’16 

ග� ල�ෂම් ආනද 0ෙqමාන මහතා,— සව්ෙ3ශ කටr� අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (3) 

(අ) (i) ksණාමලය @සk්�කෙU, පාෙ3tය ෙ6ක� ෙකොuඨාස 11X, ෙමෙත� 
ප_පාලන කටr� w1e ඇ+ෙ+ පැරx <මා මාD�වලට  අyzලව වන අතර, 
1992 අංක 58 දරන බලතල පැවHෙ� පනත හා 1996.08.02 @නැF අංක 935 
දරන ගැසu පතයට අyව නව මාD� සලs} කර~ පවFන බව+; 

  (ii) එම�, පද0 �hර ෙකොuඨාසෙU, 31J wංහhර, 31F පරණ මැදව��ය සහ 
31M සමhර යන ගාම �ලධා_ වස� ෙකොuඨාස ෙදකකට ෙබෙදන බව+; 

  (iii) ෙගෝමරකඩවල ෙකොuඨාසෙU, 233C මDලවැව ගාම �ලධා_ වසෙ� 
ෙකොටස�ද, ෙසේ�0ල ෙකොuඨාසෙU, සමහර ෙකොටසද් ෙවන+ 
ෙකොuඨාසවලට ෙබෙදන බව+; 

එ�මා දෙනXද?  

(ආ) (i) පැරx ප_පාලන ෙබ`� අyව ksණාමලය @සk්�කෙU ෙකොuඨාස 11ට 
ෙබ` F� ගාම �ලධා_ වස� හා ග�මාන කවෙ	ද; 

 (ii) අ(i) සඳහ පනතට අyව මාD� ය� සලs} GHෙ�` ෙවන+ 
ෙකොuඨාසයකට අය+ � ගාම �ලධා_ වස�/ග� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට �යා+මක <මා �	ණ ක~[ Vරණ අyව, අmF ෙකොuඨාස මාD� 
සලs} කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම පදනම කවෙ	ද; 

 (v) ඒ සඳහා එ� එ� ෙකොuඨාසෙU ප@ං�ක�වෙl එකඟ+වය 0මසෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ෙන+වැ�බ මස 18 වැ" 3#රාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
800/’16 

ග� ශාF �සක්දරාසා මහ+~ය,— අධ:ාපන අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (3) 

(අ) “ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහනට ඇ�ළ+ �ලF� අධ:ාපන කලාපයට 
අය+ පාස6 සංඛ:ාව ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) �ලF� අධ:ාපන කලාපය �ළ පාෙ3tය ෙ6ක�  ෙකොuඨාස ෙදක� ඇF න�+, එම 
ෙකොuඨාසවල �X7 ෙබොෙහෝ පාස6 “ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහනට 
ඇ�ළ+කර ෙනොෙගන ෙනොසලකා හැර ඇF බව එ�මා දෙනXද? 

(ඇ) (i) (ආ) X සඳහ කර ඇF ප_@ පා ස6 ෙනොසලකා හැHමට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (ii) �ලF� අධ:ාපන කලාප ෙU ෙනොසලකා හැර ඇF පාස6, “ළඟම පාසල 
ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහෙනX �	ණායකයට අyව ඇ�ළ+කර ගැjමට 
�යවර ගෙද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 



( 3 ) 

 

817/’16 

ග� 0මලeර @සානායක මහතා,— අගාමාත:�මා සහ ජාFක පFප+F හා ආ	�ක 
කටr� අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (3) 

(අ) ෙකොළඹ ෙහෝ තදාසන පෙ3ශවල 00ධ ෙසේවාවX ෙයදeම සඳහා w06 ආර�ෂක 
ෙදපා	තෙ��ෙ� ෙසබ� �ට පළා+ව
 කැඳවන බව එ�මා දෙනXද? 

(ආ) (i) එෙසේ කැඳවා 00ධ ෙසේවාවX ෙයොදවන w06 ආර�ෂක ෙදපා	තෙ�� 
ෙසබ�ෙග ය� �_සකට වැ[පට අFෙ	කව යැ�� `මනාව� ෙගවන 
බව+; 

 (ii)  එම ෙසේවාවට හා ත++වයට සමානව ෙසේවෙU ෙයොදවy ලබන තව+ 
ෙසබ� �_සකට එම `මනාව ෙනොෙගවන බව+; 

 (iii) ඒ අyව සමාන ෙසේවාව හා සමාන ත++වය යටෙ+ එ� ෙසබ� �_සට 
ෙවනස ්ආකාරයට සැල�ම අසාධාරණ බව+;  

එ�මා ��ගෙනXද? 

(ඇ) එෙසේ න�, එෙසේ අසාධාරණයට ල�වන ෙසබ�ට සාධාරණ යැ�� `මනාව� 
ලබා`මට �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

930/’16 

ග� ච@ම ගමෙl මහතා,— 01
බල හා hන	ජනjය බලශ�F අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා 01
බල ම�ඩලයට අය+ ��ය6 �
යන 03ක �දල� අයථා ෙලස 
ප_හරණය e ඇF බවට � ෙචෝදනාව ��බඳ පH�ෂණ කටr� අවස e 
Fෙ\ද; 

 (ii) ම�ඩලයට අය+ �ද6 අr� ෙලස ප_හරණය වන බව �H�ෂණය GHමට  
ම�ඩලෙU 0ගණන �ලධා_ අසම+ eමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ලංකා 01
බල ම�ඩලය ස� �ද6 ෙපෞ3ග
ක සමාගම� හරහා ආෙයෝජනය 
GHමට Vරණය කරන අවසථ්ාෙ�, 

 (i) ම�ඩලෙU සභාපF; 

 (ii) අධ:�ෂ ම�ඩලෙU සාමා5කය; 

 (iii) 0ෂය භාර අමාත:වරයා; 

 ක��ද  යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ)  (i)  ඉහත (ආ)X සඳහ ආෙයෝජනය ��බඳව Vරණය කරන ලද @නය කවෙ	ද; 

 (ii) එ� ආෙයෝජනෙU ඵලදාDතාව ��බඳව �	ෙ3ශ කරන ලද �ලධා_ෙl 
න� කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත (ii)X සඳහ �ලධා_ට එෙරXව ම�ඩලය 0w ෙගන ඇF 
0නයාyzල �යවර කවෙ	ද; 

 (iv) ඉහත (ii)X සඳහ �ලධා_ට එෙරXව � ලංකාෙ� අපරාධ jFය පකාරව 
කටr� කර  Fෙ\ද; 

  (v) ඉහත (iii) සහ (iv)ට අyව කටr�කර ෙනොමැF න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

  (vi) ලංකා 01
බල ම�ඩලෙU අභ:තර 0ගණන �යාදාමය ශ�Fම+ GHමට 
ගනා �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 4 ) 

 

935/’16 

ග� (මහාචා	ය) ආ� මාරwංහ මහතා,— 01
බල හා hන	ජනjය බලශ�F 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 2005 ව	ෂෙU wට ෙ� ද�වා එ� එ� ව	ෂෙU` න:ෂ7්ක බලශ�FෙයX 
සාමකා� ෙයද�� ��බඳ ප	ෙUෂණ සඳහා රජය 0w ආෙයෝජනය කර ඇF 
�දල ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) ප_සරය, ක	මාත, ෙසෞඛ: සහ කෘ�ක	මාතය වැ� 0ෂයයට අදාළව, 
� ලංකාව �ළ w1කරන න:ෂ7්ක බලශ�Fය උපෙයෝ� කරගනා 
ප	ෙUෂණ අවම මuටමක පවFන බව දෙද; 

 (iii) න:ෂ7්ක බලශ�Fයට අදාළව සාමකා� ෙයද�� ��බඳ ප 	ෙUෂණ සඳහා 
ඉ@_ෙU` රජය 0w ෙයදeමට අෙ��ෂා කරන �දල  ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙ� වන0ට � ලංකාව �ළ න:ෂ7්ක බලශ�Fය භා0තා කරy ලබන ෙ ේත 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

939/’16 

ග� උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— ¡ඩා අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ඔ
��� ¡ඩා උෙළලට � ලංකාව �ෙයෝජනය කර~ සහභා£ 
� ¡ඩක ¡4කාව සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ¡ඩා උෙළලට � ලංකාව �ෙයෝජනය කර~ සහභා£ � �ලධා_ 
සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම එ� එ� �ලධා_යාෙl නම සහ උෙළලට සහභා£ eමට ෙහේ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) එම �ලධා_ සඳහා වැය � ස�¤	ණ �දල ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ෙන+වැ�බ මස 19 වැ" ෙසන4රාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
945/’16 

ග� උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— 0ෙ3ශ කටr� අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.12.09 @න wට 2016.09.30 @න ද�වා � කාලය �ළ` ප+ කරන ලද 
තානාපFවරය, මහ ෙකොමසා_සව්රය, �ෙයෝජ: තානාපFවරය, 
�ෙයෝජ: මහ ෙකොමසා_සව්රය සහ එම මuටෙ� ෙවන+ තන�� දරන 
� ලංකා 0ෙ3ශ ෙසේවයට අය+ �ලධා_ සහ 0ෙ3ශ ෙසේවයට අය+ 
ෙනොවන �ලධා_ සංඛ:ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.09.30 @න වන0ට ඉහත (i)X සඳහ වන තන�� දරන � ලංකා 
0ෙ3ශ ෙසේවය ට අය+ ෙනොවන �ලධා_ෙl න�, වෘ+Vය 919ක�, 
ඉහළම අධ:ාපන 919ක� සහ ව	තමානෙU දරන තන�ර ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
  

 



( 5 ) 

 

2016 ෙන+වැ�බ මස 21 වැ" ස5දා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
901/’16 

ග� 9�6 හ¥ෙන+F මහතා,— අiකරණ අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) අiකරණ ෙර5සට්ා	 II වන ෙශේxෙU තන�ර, 0ධායක මuටෙ� තන�ර� 
ෙලස සළකෙද; 

 (ii) අiකරණ ෙර5සට්ා	 III වන ෙශේxය සඳහා බඳවා ගැjෙ�` සhරා
ය r� 
919ක� කවෙ	ද; 

 (iii) කළමනාකරණ සහකාර, ල© ෙ6ඛක සහ භාෂා ප_ව	තක වැ� සමාතර 
ෙශේxව
 අiකරණ ෙර5සට්ා	 II වන ෙශේxයට බඳවා ගැjම ෙවyෙව 
ස��ඛ පH�ෂණ සඳහා කැඳවා Fෙ\ද; 

 (iv) අiකරණ ෙර5සට්ා	 III වන ෙශේxෙU �ලධා_ 200 � පමණ II වන 
ෙශේxෙU තන�ර සඳහා ඉ6m�කර F�ය`, ඒ ��බඳව ෙනොසළකා ඉහත  
(iii)X සඳහ �_ස ස��ඛ පH�ෂණයට කැඳeම ම� ඔ�ට 
අසාධාරණය� w1 ෙනොවෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

927/’16 

ග� (ෛවද:) න
ද ජයFස්ස මහතා,— 0ද:ා, තා�ෂණ හා ප	ෙUෂණ 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) “9«� සැu 1” ච¬කාව අභ:වකාශ ගත කරන ලද @නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ සඳහා ඒකාබ3ධව �යාකළ නෙU හා � ලංකාෙ� සමාග� කවෙ	ද;  

 (iii) ඒ සඳහා එ� එ� පා	ශව්වල ආෙයෝජකය ක��ද; 

 (iv) එම ච¬කාෙ� � ලංකා රජයට ඇF අDFය කවෙ	ද;  

 (v) එX තා�ෂxක �යාව
යට දායක � � ලාංGක 0ද:ාඥය ෙහෝ 
0ෙශේෂඥය ක��ද; 

 (vi) ඔ�ෙl අධ:ාපන 919ක� හා වෘ+Vය පළh�3ද එ� එ� h3ගලයා අyව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) මහyවර, ප6ෙලකැෙ6 ච¬කා පාලන මධ:සථ්ානය� ඉ@කරනට 
කටr� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ආෙයෝජනය කරy ලබන ආයතනය කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ආෙයෝජන කරy ලබන �දල ෙකොපමණද; 

 යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

931/’16 

ග� ච@ම ගමෙl මහතා,— 01
බල හා hන	ජනjය බලශ�F අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා 01
බල ම�ඩලය 0w ෙපෞ3ග
ක අංශෙය 01
ය ~ල` ගැjෙ�` 
ෙටඩ	 කා	ය ප7පා7ය අyගමනය කළr� බව 01
බල පනෙ+ සඳහව 
ඇF බව දෙද; 



( 6 ) 

 

 (ii) ෙ� වනෙත� w1 කර ඇF 01
ය ~ල` ගැj� සඳහා ෙටඩ	 කා	ය 
ප7පා7ය අyගමනය කර Fෙ\ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර අවසථ්ාවල`ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ෙන+වැ�බ මස 22 වැ" අඟහ7වාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
905/’16 

ග� 9�6 හ¥ෙන+F මහතා,— රාජ: ප_පාලන හා කළමනාකරණ  
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 2005 ව	ෂෙU` ෙර5සට්ා	 ජනරා6 ෙදපා	තෙ��වට, III වන පංFෙU සහ 
II වන පංFෙU �ලධා_ 350ක ක�ඩායම� සහ ප9ව �ලධා_ 180ක  
ක�ඩායම� බඳවාෙගන Fෙ\ද; 

 (ii) 2005 ව	ෂෙU` බඳවා ගනා ලද �ලධා_ 350, MN 05  වැ[� ප_මාණයට 
අත	ගහණය කරන ෙලස Xටh ෙර5සට්ා	 ජනරා6වරයා �	ෙ3ශ කර 
Fෙ\ද; 

 (iii) එෙසේ න�, අංක 6/2006 රාජ: ප_පාලන චකෙ6ඛයට අyව MN 05 වැ[� 
ප_මාණයට අත	ගහණය ෙනොකරෙ මද; 

 (iv) ෙමම ගැටmව 0ස±ම සඳහා කටr� කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

932/’16 

ග� ච@ම ගමෙl මහතා,— 01
බල හා hන	ජනjය බලශ�F අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 01
 උ+පාදනය සඳහා න:ෂ7්ක බලශ�Fය භා0තා GHමට අදාළ 
ව:ාපෘFෙU පගFය කවෙ	ද; 

 (ii) � ලංකාවට ආසනව ඉ@යාෙ� �Xටා ඇF න:ෂ7්ක බලාගාරවල 
�යාකා_+වය �H�ෂණය GHමට � ලංකාවට හැGයාව Fෙ\ද; 

 (iii) එ� බලාගාරවල �යාකා_+වය �H�ෂණය කළ ෙනොහැG න�, එයට ෙහේ� 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

936/’16 

ග� (මහාචා	ය) ආ� මාරwංහ මහතා,— පවාහන සහ w06 ²ව ෙසේවා  
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ)  (i)  � ලංකාෙ� 01
 බලෙය �යාකරන 1�_ය භා0තය ��බඳව රජය 0w 
ෙදන ලද ෙපොෙරො1ව පකාරව එම කටr� ඉ[කරy ලබෙ කවදාද; 

 (ii) 01
 බලෙය 1�_ය ධාවනය GHම සඳහා � ව:ාපෘFය සැළ9�කර අවස 
e Fෙ\ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ව:ාපෘFෙU පගFය කවෙ	ද; 



( 7 ) 

 

 (iv) එම ව:ාපෘFය සා	ථක කරගැjම සඳහා ආෙයෝජනය GHමට අෙ���ත �දල 
ෙකොපමණද; 

 (v) එම �ද6 පමාණය ෙසොයා ගැjමට අෙ��ෂා කරන කමෙ�දය කවෙ	ද; 

 (vi) එම ව:ාපෘFය අවස GHමට අෙ��ෂා කරන @නය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

940/’16 

ග� උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— 0ෙ3ශ කටr� අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) 2015 ජනවා_ 09 @න wට 2016 අ ෙගෝස�් 31 @න ද�වා කාලය �ළ � ලංකාවට 
පැ~x ඇෙම_කා එ�ස+ ජනපද රජෙU �ලධා_ෙl න�, පැ~x @න සහ 
පැ~³මට ෙහේ� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

947/’16 

ග� ´. රං5+ ද ෙසොDසා මහතා,— ඉඩ� අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ෙගොඩකෙවල පාෙ3tය ෙ6ක� ෙකොuඨාසෙU, බල0න නැෙගනXර ගාම 
�ලධා_ වසෙ�, ඉඩ� පFසංසක්රණ ෙකො~ෂ සභාවට අය+ බ�ඩාර 
ෙහේයාය නමැF ඉඩම� Fෙ\ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම ඉඩෙ� �� µ~ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) දැනට එම ඉඩම �¶ ඉඩම�ද; නැතෙහො+, වගාව සXත ඉඩම�ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද?  

(ආ) (i) ඉහත සඳහ ඉඩ ෙ� ෙකොටස� ෙකො~ෂ සභාව 0w ඉධන �ර��හල� 
සඳහා ලබා ` Fෙ\ද; 

 (ii) එෙසේ න�,  ඒ සඳහා අමාත:වරයාෙl අyමFය ලබා ` Fෙ\ද; 

 (iii) අyමFය ලබා ` ඇF පදනම කවෙ	ද; 

 (iv) ඉඩම ලබා ෙගන ඇF h3ගලයාෙl නම හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (v) එම ඉඩම සඳහා ලබා ` ඇF �දල ෙකොපමණද; 

 (vi) ලබා ` ඇF ඉඩ� ෙකොටෙසේ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (vii) ෙමෙලස රජය ස� ව7නා ඉඩ� 0G³ම ෙහෝ බ1 `ම රජෙU පFප+Fයද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

2016 ෙන+වැ�බ මස 23 වැ" බදාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
142/’15 

ග� ·3iක පFරණ මහතා,— රාජ: ව:වසාය සංව	ධන අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (4) 

(අ) (i) 2014 �ද6 ව	ෂය �ළ අලාභ ලැ� රාජ: ආයතන කවෙ	ද;   

 (ii) එම ආයතනයX අලාභය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iii) ඉහත (i) X සඳහ ආයතනයෙග ෙවන+ රාජ: ආයතනයට ෙගeමට 
ඇF �ද6 පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 



( 8 ) 

 

(ආ) (i) අලාභ �යeම සඳහා උ�ත ආයතනයට මහා භා�ඩාගාරය ම� �s+ 
කළ �ද6 පමාණය, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (ii) උ�ත අලාභයට ෙහේ� ��බඳ ෙසොයා බැ¸ම� කර Fෙ\ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ෙහේ� එ� එ� ආයතනයට, ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iv) උ�ත ආයතන ලාභදා¹ ආයතන බවට ප+GHමට �යවර ගෙද;  

 (v) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

672/’16 

ග� �ම6 ර+නායක මහතා,— අගාමාත:�මා සහ ජාFක පFප+F හා ආ	�ක 
කටr� අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (3) 

(අ) (i) ජනාiපFවරයා, අගාමාත:වරයා, අමාත:වරය, මºවරය සහ Xටh 
ජනාiපFවරය සඳහා ෙව කර ඇF ෙකොළඹ නගරය �ළ �X7 �� �ල 
�වාස සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම �ල �වාස දැනට භා0ත කරන h3ගලයෙl නාමෙ6ඛනය� ඉ@_ප+ 
කරෙද; 

 (iii) ෙමම �ල �වාස  ෙව GHම සඳහා අyගමනය කරන ෙර²ලාw සඳහ 
චකෙ6ඛය� ෙහෝ ෙ6ඛනය� Fෙ\ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එය සභාගත කරෙද; 

 (v) ෙර²ලාw ෙ6ඛනය� ෙනොමැF න�, �වාස ෙව කරy ලබන ප7පා7ය 
කවෙ	ද; 

 (vi) �වාස ෙව කරy ලබන ෙර²ලාw ෙහෝ ප7පා7යට අyව 919ක� සhරා 
ෙනොමැFව �වාසවල  »± w7න සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

907/’16 

ග� 9�6 හ¥ෙන+F මහතා,— වැ0
 ක	මාත අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකාෙ� පවFන ‘ෙ+ ශ�F’ ෙ+ ක�හ6ව
 ෙ� වන0ට වසා දමා ඇF 
ක�හ6 සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ වසා දමා ඇF ක�හ6 කවෙ	ද; 

 (iii) වසා දැg ක�හ6වල ෙසේවය කළ ෙසේවකයට »Gයා අX~ වෙද;  

 (iv) ඉහත (iii) X සඳහ ෙසේවකයට හා දැනට පවFන ක�හ6වල ෙසේවකයට 
වැ[� ෙගeම �w ප_@ w1වෙද; 

 (v) දැනට �යා+මක ක�හ6 සඳහා ද� සපයනට, ද� සැප¹ම ෙවyෙව 
�w ප_@  �ද6 ෙගවෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 
 



( 9 ) 

 

933/’16 

ග� ච@ම ගමෙl මහතා,— 01
බල හා hන	ජනjය බලශ�F අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2015 - 2025 සඳහා � ලංකාෙ� බලශ�F සංව	ධන සැලැසම්ට අyව, 
2025 වන0ට � ලංකාෙ� බලශ�F ෙ ේතෙU “කාබ පාද සටහන” 5% G 
අ¶ කරන බව සඳහ කර Fෙ\ද; 

 (ii) එම ඉල�කය ඉ[කර ගැjම සඳහා රජය 0w ෙගන ඇF �යාමා	ග 
කවෙ	ද; 

 (iii) 2015 පැ_ස ් ස��ෙ�` ඇFකරගනා ලද එකඟතාවය සමඟ ඉහත � 
ඉල�කෙයX ගැල�ම� Fෙ\ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ න�, � ලංකාෙ� බලශ�F �ෙෂේතෙU “කාබ පාද සටහන” හා 
ස�බධ පFප+F ජාත:තර ප~Vට අyzලව සංෙශෝධනය GHමට 
�යවර ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

937/’16 

ග� (මහාචා	ය) ආ� මාරwංහ මහතා,— 01
බල හා hන	ජනjය බලශ�F 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 1� රXත දර උ¥ භා0තය පච
ත GHම සඳහා 01
බල සහ hන	ජනjය 
බලශ�F අමාත:ාංශය 0w ෙගන ඇF �යවර කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ සඳහා ෙමෙත� w1කර ඇF ආෙයෝජනය ෙකොපමණද; 

 (iii) ජනතාවට වාxජ මuට~ ඉධන දැව ලබා `ම පව	ධනය GHම සඳහා රජය 
ෙගන ඇF �යවර කවෙ	ද;  

 (iv) ඉධන දැව වගා GHෙ� ව:ාපෘF යටෙ+, ශාක වගා කර ඇF �� පමාණය 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

941/’16 

ග� උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත:�මා සහ ජාFක පFප+F හා ආ	�ක 
කටr� අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) 2008 වසෙ	 wට 2016 ද�වා ෙමොරගහකද බ¾කා	ය ව:ාපෘFයට වා	�කව 
රජෙය ෙව කළ �දල, ව	ෂය අyව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන 
එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

948/’16 

ග� එස.් <. ��sමාරණ මහතා,— පළා+ සභා හා පළා+ පාලන අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) මහවැ
 සංව	ධන ව:ාපෘFය �යා+මකeෙම ප9 තලාව, ත¿+ෙ+ගම, 
ග6නෑව හා ඉපෙලෝගම යන පාෙ3tය ෙ6ක� බලපෙ3ශවල 9සාන µ~ 
සඳහා ෙව � µ~ භාගය කමෙය අ¶ � බව+; 

 (ii)  ඊට ��යම� ෙලස එම පෙ3ශ ෙවyෙව ආදාහනාගාරය� ඉ@කර ෙදන 
ෙලස ජනතාව ඔබ අමාත:ාංශෙය `	ඝ කාලය� ඉ6¸� කළ බව+; 

 එ�මා දෙනXද? 



( 10 ) 

 

(ආ)  (i) ඉහත සඳහ ඉ6¸ම ඉ[GHම සඳහා, 2014 ව	ෂය සඳහා කලාවැව ආසනෙU 
සංව	ධනය සඳහා ෙව� පFපාදනව
, එ�පාවල 9සාන µ~ෙU 
ආදාහනාගාරය� ඉ@GHම ආර�භ කළ @නය කවෙ	ද; 

 (ii) ආදාහනාගාරය ඉ@GHම සඳහා  ෙව කරන ලද �දල ෙකොපමණද;  

 (iii) එX ඉ@GH� අතරමග නතර කර ඇ+ෙ+ මද; 

 (iv) එX ඉ@GH� ස�¤	ණ කර ජනතා අDFයට ප+ කරන @නය කවදාද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

2016 ෙන+වැ�බ මස 24 වැ" 0හස්ප1�දා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
384/’15 

ග� ·3iක පFරණ මහතා,— 01
බල හා hන	ජනjය බලශ�F අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (3) 

(අ) (i) ලංකා 01
බල ම�ඩලයට අවශ: ටාසේෆෝම	 ලබා ගැjෙ�` ෙටඩ	 
කැඳeම� කරෙද;    

 (ii) එෙසේ න�, ප9£ය වසර පහ �ළ ෙටඩ	 කැඳeෙ�` ඉ@_ප+ � ආයතන එ� 
එ� ව	ෂය අyව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ආයතනව
 ඉ@_ප+ කරන ලද ෙටඩ	 ව7නාක� ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) එම ආයතන අත_ ෙතෝරාග+ ආයතන එ� එ� ව	ෂය අyව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනXද? 

(ආ) (i) දැනට ලංකා 01
බල ම�ඩලයට ටාසේෆෝම	 සපයන ආයතනය sම�ද; 

 (ii) එම ආයතනෙU X~ක�/ X~ක�ව හා/ෙහෝ අධ:  ම�ඩල ක��ද; 

 (iii) ඔ� ලංකා 01
බල ම�ඩලය �ළ දරන තන�� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) (i) ටාසේෆෝම	 ලබා ගැjම සඳහා නැවත ෙටඩ	 කැඳවන @නය කවෙ	ද;  

 (ii) එX` අෙනs+ ෙටඩ	ක�වට w10ය හැG අපහ9තා අවම GHමට  
ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
675/’16 

ග� �ම6 ර+නායක මහතා,— අධ:ාපන අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (2) 

(අ) (i) G
ෙනො��ය, �ලF�, යාපනය, h+තලම, අ�පාර, මඩකලhව, ksණාමලය, 
ව��යාව සහ මනාරම යන @සk්�ක �ළ දැනට හ¥නාෙගන ඇF  
hරා0ද:ා+මක ව7නාක~ r+ සථ්ාන සංඛ:ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත (i) X සඳහ සථ්ාන පාෙ3tය ෙ6ක� ෙකොuඨාස අyව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත සඳහ සථ්ාන අත_ ෙ� වන0ට hරා0ද:ා ෙදපා	තෙ��ව 0w 
සංර�ෂණය කර ඇF සථ්ාන සංඛ:ාව ෙකොපමණද; එම සථ්ාන කවෙ	ද; 



( 11 ) 

 

 (iv) සංර�ෂණ කටr� තවම+ අරඹා ෙනොමැF දැ4 ත	ජනයකට �¾ණ ` ඇF 
hරා0ද:ා+මක ව7නාක~ r+ සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (v) ඉහත (iv) X සඳහ සථ්ාන සංර�ෂණය සඳහා රජෙU ආයතන 0w සකස ්
කර ඇF වැඩසටහ කවෙ	ද; 

 (vi) ඒ සඳහා ෙව කර ඇF �දල ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

909/’16 

ග� 9�6 හ¥ෙන+F මහතා,— අධ:ාපන අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) දs} පළා+ අධ:ාපන අධ:�ෂවරයා 0w මාතර, @�වැ6ල උ�ර මහා 
0ද:ාලය “ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහන සඳහා  න� කරන ලද 
බව දෙද; 

 (ii) එම  ෙයෝ5ත පාසල පF�ෙෂේප කර ෙවන+ පාසල� ව:ෘපෘFය සඳහා ෙතෝරා 
ෙගන Fෙ\ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ මද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

912/’16 

ග� වා9ෙ3ව නානාය�කාර මහතා,— ඉඩ� අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ර+නhර, ෙකොෙලොන, ෙබොරmවාෙl අDන ගාම �ලධා_ වසෙ�, ෙහේDස ්
ව+ෙත ඉඩ� පFසංසක්රණ  ෙකො~සම 0w රාජ: වැ0
 සංසථ්ාවට 
පැවÂ ඉඩ�ව
 ෙහ�ටයාර 405ක පමාණය� පත:ා@ෂඨ්කර ඉඩ� 
පFසංසක්රණ  ෙකො~ස� සභාව ෙවත නැවත පවරාෙගන ඇF බව 
��ගෙද; 

 (ii) ෙගොගල කෙ3 �X7 ස�ෙ�දන s�} 11 ඉඩ� පFසංසක්රණ 
 ෙකො~ස� සභාවට ලැෙබන බ1 ආදායම 1996 ව	ෂෙU wට </ස ම�රට වැ0
 
සමාගම 0w ලබාගනා බව දෙද; 

 (iii) 1972 අංක 01 දරන ඉඩ� පFසංසක්රණ පනත පකාර අ�� බ1`ම සhරා 
තහන�ව F�ය`, </ස ම�රට වැ0
 සමාගම 0w අ�� බ1 £09� ම� 
s�} 11� ඉ@GHමට ස�ෙ�දන සමාග� ෙවත අyමFය ලබා` ඇ+ෙ+ 
ෙකෙසේද; 

 (iv) ෙමම වංච�ක �යාව ��බඳව අදාළ ව� සමාගමට 0�3ධව jත:ාyzලව 
�යවර ෙගන එ� ආදායම ඉඩ� පFසංසක්රණ  ෙකො~ස� සභාව ෙවත ලබා 
ගැjමට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

938/’16 

ග� (මහාචා	ය) ආ� මාරwංහ මහතා,— 01
බල හා hන	ජනjය බලශ�F 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ඉ1 - � ලංකා ස�ද 01
 »හැ මා	ග ව:ාපෘFය ම� ඉ[කර ගැjමට 
අෙ���ත අර�ණ කවෙ	ද; 

 (ii) එම ව:ාපෘFය 2020 වසෙ	` අවස GHමට හැGයාව Fෙ\ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 



( 12 ) 

 

(ආ)  එම ව:ාපෘFය සඳහා, 

  (i) ඇසත්ෙ��ගත ස�¤	ණ �දල ෙකොපමණද;  

 (ii) � ලංකා රජය 0w දරy ලබන 0යදම කවෙ	ද; 

 (iii) ඉ`ය රජය 0w �ද6 ආ ෙයෝජනය� කරෙ න�, එම �දල 
ෙකොපමණද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

942/’16 

ග� උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— මහානගර හා බස්නාXර සංව	ධන 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 2012 ` නාග_ක සංව	ධනය සඳහා  ෙඩොල	 ~
යන 250ක ණය �දල� 
ෙලෝක බැංsෙව අyමත � බව+; 

 (ii) එම ණය �ද6 ෙයොදවා ෙකොළඹ නගරෙU ජල ගැ¸� පාලනය සඳහා උමං ඇල 
මා	ග ෙදක� සැක<මට සැල9� කළ බව+; 

 (iii) එම ණය �ද6 ෙයොදවා  ෙකොළඹ නගරෙU ජල ගැ¸� පාලනය සඳහා 
නාගලග e@ෙU wට කැළx ගඟට ජලය ෙපො�ප GHම සඳහා  ෙපො�පාගාර 
ඉ@GHමට සැල9� කළ බව+; 

 (iv) ඒ සඳහා ෙටඩ	 කැඳeමට wය6ල Äදාන� කර F·} බව+; 

 එ�මා දෙනXද?  

(ආ)  (i) එම ව:ාපෘFෙU ව+ම පගFය කවෙ	ද; 

 (ii) එම ව:ාපෘFය නවතා ඇ+න�, ඊට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iii) අනාගතෙU` ෙකොළඹ නගරය ජල ගැ¸�ව
 ආර�ෂා කර ගැjම සඳහා 
ෙගන ඇF �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

949/’16 

ග� ඉ@ක අy�3ධ ෙහේර+ මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ)  ග�පහ @සk්�කය �ළ w7න ¤	ණ වශෙය කෘ�ක	මය Åවෙනෝපාය කරග+ ප�6 
සංඛ:ාව ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) ග�පහ @සk්�කය �ළ e වගා කරන s¿� ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒ අත_ ෙමම ව	ෂෙU වගා කර ෙනොමැF ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) e වගාකර ෙනොමැF s¿� ඉඩ� වගා ෙනොGHමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) (i) ග�පහ @සk්�කය �ළ e ෙනොවන ෙවන+ ෙභෝග වගා කර ඇF ඉඩ�  
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එෙලස වගා කර ඇF ෙභෝග කවෙ	ද; 

 යන එ�මා තව1රට+ ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඈ) (i) ග�පහ @සk්�කය �ළ කෘ�කා	~ක කටr� ෙවyෙව භා0තා කරන අ�} 
සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙ� වන0ට ඉහත (i) X සඳහ අ�}ව
 අ�යව පවFන  අ�} සංඛ:ාව 
ෙකොපමණද; 
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 (iii) @සk්�කය �ළ ඇF ඇල මා	ග පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv)  ඒ අත_ ෙමම ව	ෂය �ළ ��සකර කර ඇF පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v)  @සk්�කෙU අ�} හා ඇල මා	ග �3ධ ප0ත GHම සඳහා 2016 ව	ෂය 
ෙවyෙව ෙව කර ඇF �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනXද? 

(ඉ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

වා�ක ���� අෙ��ෂා  ෙනොකරන පශ්න 
(2016 ෙන+වැ�බ මස 24 වැ" 0හස්ප1�දා) 

926/’16 

ග� (ෛවද:) න
ද ජයFස්ස මහතා,— උසස් අධ:ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) එස.් Æ. එස.් සකරාජ හා එ�. ඒ. එස.් sමාර යන අය මා	ග සංව	ධන අiකා_ෙU, 
කළමනාකරණ සහකාරව� වශෙය ෙසේවය  කරෙද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) එෙසේ න�, 

 (i) ඔ�ෙl ෙසේවා සථ්ානය;  

 (ii) ඔ�ෙl අධ:ාපන 919ක�; 

 (iii) ඔ� ෙසේවයට බඳවාෙගන ඇF @නය;  

 (iv) අFකාල `මනාද සXතව 2016 ජනවා_ wට ෙ� ද�වා ලබා ග+ ස�¤	ණ 
වැ[ප;  

 එ� එ� h3ගලයා අyව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන+ එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ෙන+වැ�බ මස 25 වැ" 3#රාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
387/’15 

ග� ·3iක පFරණ මහතා,— අගාමාත:�මා සහ ජාFක පFප+F හා ආ	�ක කටr� 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (3) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙU` rධ හ�දාවට ශාH_ක අභ:ාස සඳහා අවශ: කැවස ්සප+� 
~ල` ගැjමට ෙටඩ	 කැඳ� අවසථ්ාෙ� ඒ සඳහා ෙටඩ	 ඉ@_ප+ කළ 
ආයතන කවෙ	ද;    

 (ii) එම ආයතන ඉ@_ප+ කළ ෙටඩ	 ව7නාක� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙටඩරය ලබාග+ ආයතනය කවෙ	ද; 

 (iv) එම ආයතනයට ෙටඩරය ලබා`මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනXද? 

(ආ) (i) 2015 ව	ෂෙU` ෙමම සප+� ~ල` ගැjමට අදාළ ආර ක අමාත:ාංශ 
ෙටඩ	 ම�ඩලෙU w7 �ලධා_ෙl න� හා තන�� කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම �ලධා_ ෙටඩ	 ම�ඩලෙU ෙකොපමණ කාලයක wට කටr� 
කරෙද; 



( 14 ) 

 

 (iii) 2015 ව	ෂෙU` ෙමම සප+� ~ල` ගැjමට අදාළ rධ හ�දා ෙටඩ	 
ම�ඩලෙU w7 �ලධා_ෙl න� හා තන�� කවෙ	ද; 

 (iv) ෙමම �ලධා_ ෙටඩ	 ම�ඩලෙU ෙකොපමණ කාලයක wට කටr� 
කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) (i) ආර ක අමාත:ාංශය හා rධ හ�දා ෙටඩ	 ම�ඩලවල අඛ�ඩව ෙසේවය 
කරන �ලධා_ ඉව+ GHමට රජය කටr� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර @නයක`ද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

464/’16 

ග� උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත:�මා සහ ජාFක පFප+F හා ආ	�ක 
කටr� අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (4) 

(අ)  (i) 2016 ජනවා_ 01 @නට ජනාiපF�මා 0w wය කා	ය ම�ඩලයට ප+කර 
ඇF wයmම උපෙ3ශකව�, ෙ6ක�ව�, ස�බÇකරණ �ලධා_, 
ෙපෞ3ග
ක සහකාරව� සහ ෙවන+ එවැ� �ලධා_ සංඛ:ාව, ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (ii) ඉහත (i) අyව �� �ලධා_ සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (i)X �ලධා_ෙl න� සහ එ� එ� �ලධා_යාට ලබා  ̀ඇF වැ[�, 
`මනා, කා	ය ම�ඩල සහ ෙවන+ පහ9ක� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ඉහත (i)X �ලධා_ෙl අධ:ාප�ක සහ වෘ+Fය 919ක� ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙනXද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

805/’16 

ග� �ම6 ර+නායක මහතා,— වා_මා	ග හා ජලස�ප+ කළමනාකරණ  
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) අ�කර 6000කට ආසන µ~ පමාණය� ෙපෝෂණය කරy ලබන 
ෙපො6�Fගම, හ�ව[නාව ජලාශයට ජලය ෙගන එන, වයඹ ඇළ ජල 
ෙයෝජනා කමය න~ ෙයෝජනා කමය� අyමත e Fෙ\ද; 

 (ii) එම  ෙයෝජනා කමෙය ෙපෝෂණය වන අෙනs+ පෙ3ශ, ඇළෙ�
 සහ වැ� 
ඇ�ළ+ wFයම සමඟ සැලැසම් ඉ@_ප+ කරෙද; 

 (iii) ඒ සඳහා ඇසත්ෙ�� කර ඇF සහ ෙ� වන0ට ෙවකර ඇF �දල  ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iv) ෙමම ව:ාපෘF ෙකොතා+�ව ලබාෙගන ඇF ආයතනය කවෙ	ද; 

 (v) ෙමම ව:ාපෘFය ආර�භ කරන සහ අවස කරන @න කවෙ	ද; 

 යන  එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
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950/’16 

ග� ඉ@ක අy�3ධ ෙහේර+ මහතා,— නගර සැල9� හා ජල ස�පාදන 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) @�ල�7ය ආසනෙU පාjය නල ජලය ලබා@ය r� ප�6 සංඛ:ාව ��බඳව 
ස��ෂණය� කර Fෙ\ද; 

 (ii) ජාFක ජලස�පාදන හා ජලාපවහන ම�ඩලෙU ජල ව:ාපෘFව
 නල ජලය 
සපයy ලබන ප�6 සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එය �� අවශ:තාවෙU පFශතය� ෙලස ෙකොපමණද; 

 (iv)  නව ජල ස�බධතා සඳහා ඉ6m� කළ පා_ෙභෝ£කD සංඛ:ාව 
ෙකොපමණද; 

 (v)  පවFන ජල ව:ාපෘFෙය ජලය ලබා@ය හැ�ෙ� එම සංඛ:ාෙව 
ෙකොපමණ පමාණයකටද; 

 (vi) පවFන ව:ාපෘFෙU ධා_තාවය නව ස�බධතා ලබා`මට පමාණව+ද; 

 (vii) ෙනොඑෙසේ න�, ධා_තාවය වැ4@r} GHමට වැඩ��ෙවළ� Fෙ\ද; 

 (viii)  එෙසේ න�, එය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) ආසනෙU �යා+මක පජා ජල ව:ාපෘF සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම� පාjය ජලය සපයy ලබන ප�6 සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) පජා ජල ව:ාපෘF වැ4@r} GHමට වැඩ��ෙවළ� Fෙ\ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එය කවෙ	ද;  

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) (i) @�ල�7ය ජල ව:ාපෘFෙU ව+ම පගFය කවෙ	ද; 

 (ii)  ව:ාපෘFයට වැය වන �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) ඊට කැ�නu අyමැFය ලැÈ Fෙ\ද; 

 (iv)  ජලය ලබා`මට සැල9� කර ඇF ප�6 සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (v)  ව:ාපෘFය ආර�භ කරන @නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

978/’16 

ග� අyර @සානායක මහතා,— වරාය හා නා0ක කටr� අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) මාග�hර වරාය කළමනාකරණ h3ග
ක සමාගම (MPMC) යටෙ+ 
ෙනෞකාවලට ඉධන සපයy ලබන ෙත6 ටැංG සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ටැංGයක ධා_තාවය සහ ගබඩා කර ඇF ඉධන ව	ගය අyව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) 2014 Ê
 මාසෙU`, ලංකා ඛ�ජ ෙත6 jFගත සංසථ්ාෙ� �_0තරයට 
ෙනොගැලෙපන බැ0 පF�ෙෂේප � MGO ව	ගෙU ඉධන ෙමÍ� ෙටො 
7400� ඉහත සමාගම ~ල`ෙගන Fෙ\ද; 

 (iv) එ� ඉධන ෙමÍ� ෙටො එකක ~ල ෙකොපමණද; 

 (v) සංසථ්ාව 0w පF�ෙෂේ�ත ෙමම ඉධන ~ල` ගැjමට සමාගමට අyමFය 
ලබා 1ෙ ක��ද; 

 (vi) 2014 ෙදසැ�බ	, 2015 ජනවා_ සහ ෙපබරවා_ මාසවල`  ෙමම ඉධන 
ෙමÍ� ෙටො එකක අෙල0 ~ල ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 
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(ආ) (i) 2014 සහ 2015 ව	ෂවල` ජාත:තර ෙව ළඳෙපොෙළේ ~ල උ�චාවචනය  
ෙනොසලකා ඉධන ගබඩා GHෙම සමාගමට w1 � අලාභය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) ඊට වගGවr+තට එෙරXව ග+ �යාමා	ග කවෙ	ද; 

  යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) 2014.12.03 බඳවාග+ �ෙයෝජ: සාමාන:ාiකා_ (Bunkering)ෙl මාwක වැ[ප, 
කා	ය භාරය  සහ ජනාiපFවරණ සමෙU` එම jF 0ෙරෝÇ ප+eම w1කළ ෙහේ�ව 
කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ කරෙනXද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

980/’16 

ග� අ5+ මාන�ෙප�ම මහතා,— 01
බල හා hන	ජනjය බලශ�F 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) ලංකා 01
බල ම�ඩලය 0w සා�¤	X ග6 අÕ� 01
 බලාගාරය� ඉ@GHමට 
අෙ��ෂා කරෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද; 

(ආ) (i) බලාගාරය ඉ@GHෙ� කටr� පමාදeමට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ සඳහා වැයGHමට අෙ��ෂා කරන ස�¤	ණ �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම� උ+පාදනය GHමට අෙ��ෂා කරන 01
ය පමාණය ෙමගාෙවොu 
ෙකොපමණද; 

 (iv) බලාගාරෙU ඉ@GH� කටr� අවස GHමට බලාෙපොෙරො+�වන ව	ෂය 
කවෙ	ද;  

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

985/’16 

ග� න
 බ�ඩාර ජයමහ මහතා,— 01
බල හා hන	ජනjය බලශ�F 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.12.31 @නට � ලංකාෙ� 01
බල උ+පාදන ධා_තාවය ෙකොපමණද; 

 (ii) hන	ජනjය බලශ�F පභවය ම� උ+පාදනය කරy ලබන 01
බලය, 
ස�¤	ණ 01
බල උ+පාදන ධා_තාවෙයX පFශතය� වශෙය කවෙ	ද;  

 (iii) ෙලෝකෙU 01
බල උ+පාදනය සඳහා hන	ජනjය බලශ�F පෙÖදය 
භා0තා කරy ලබන රටව6 අතර � ලංකාෙ� සථ්ානය කවෙ	ද;  

 (iv) Ä	ය බලය, 9ළං බලය සහ ෛජව සක්ධ බලශ�F පභවය ඇ9_ 
01
ය උ+පාදනය GHම සඳහා � ලංකාෙ� රජය ෙහෝ රජයට ස�බධ 
ආයතන 0w ප9£ය වසර 10 �ළ w1කර ඇF ආෙයෝජනය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) 9ළං බලය, Ä	ය බලය සහ ෛජව සක්ධ බලය ඇ9_ 01
ය උ+පාදනය GHම 
��බඳ ෙ ේතවලට අදාළව රජය 0w කරy ලබන ආෙයෝජනය අවම eමට ෙහේ�ව 
කවෙ	ද යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2016 ෙන+වැ�බ මස 26 වැ" ෙසන4රාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
465/’16 

ග� උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත:�මා සහ ජාFක පFප+F හා ආ	�ක 
කටr� අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (4) 

(අ) (i) 2015 වසර �ළ ජනාiපF�මා සහභා£ � 0ෙ3ශ සංචාර කවෙ	ද; 

 (ii) එ� එ� එ� 0ෙ3ශ සංචාරයට සහභා� � h3ගලයෙl න�, තන�� සහ 
එම h3ගලය ෙවyෙව රාජ: සහ අ	ධ රාජ: ආයතන 0w දරන ලද 
0යදම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

583/’16 

ග� ·3iක පFරණ මහතා,— ෙසෞඛ:, ෙපෝෂණ හා ෙ3tය ෛවද: අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (2) 

(අ) (i) 2008.01.09 @න wට 2008.04.09 @න ද�වා පැවF ආහාර හා ඖෂධ 
පH�ෂකව� බඳවා ගැjෙ� ෛතමාwක h¾} පාඨමාලාෙ� පාෙයෝ£ක 
පH�ෂණෙU උ+තර පත පH�ෂාව පැස6 භා0තා ෙකොට w1කර ඇF 
බව+; 

 (ii)  ලs} GXප වර� මකා දමා ෙවනස ්කර ඇF බව+;  

 (iii) ෙ� ස�බධෙය 0iම+ පH�ෂණය� w1කරන ෙලස මහජන 
ෙසෞඛ: පH�ෂකව�ෙl සංගමය ඉ6ලා w7 බව+; 

 (iv) ඒ අyව පH�ෂණය� w1කළ බව+; 

එ�මා දෙනXද? 

(ආ) (i) එම පH�ෂණ වා	තාව ෙමෙත� ඉ@_ප+ ෙනොGHමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (ii) එම පH�ෂණ වා	තාව සකස ්කළ �ලධා_යා ක��ද; 

 (iii) ඔ¾ ෙ� වන0ට ෙසේවෙය ඉව+ කර Fෙ\ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) (i) අසාධාරණයට ල� � �ලධාHට ලබාෙදන සහන කවෙ	ද; 

  (ii) ෙමම වංචාවට ස�බධ �ලධාHට එෙරXව �යාමා	ග ෙගන Fෙ\ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම �යාමා	ග කවෙ	ද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

806/’16 

ග� �ම6 ර+නායක මහතා,— Fරසර සංව	ධන හා වනÅ0 අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) වනÅe කලාපයට අය+ කහ6ල, ප6ලකැෙ6 ඇF පා_ස_ක ව7නාකම 
කවෙ	ද; 

 (ii) එයට අය+ µ~ පමාණය සහ එX ජනාවාස e ඇF µ~ පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 
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 (iii) ෙමX සව්භා0ක වනාතරයට අමතරව, ෙ+�ක සහ ෙවන+ ශාක ඇF µ~ 
පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) ෙ� වන0ට කහ6ල ප6ලකැෙ6 වන රØතය �ළ w7න අ
 ඇ� සංඛ:ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) වසර 20ක කාලය� �ළ ෙවන+ පෙ3ශව
 ෙමම µ~යට �දා හ_න ලද අ
 
ඇ� සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ� වන0ට අ
 වැෙට ෙම�ට, හ�ව[නාව වැව ආÙතව w7න අ
 ඇ� 
සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) අ
 01
 වැෙට ෙකොටස� ඉව+ කර හ�ව[නා ජලාශය ෙත� අ
 �09� 
මා	ගය� සකස ්කරෙ ද;  

 (v) එෙසේ න�, එX සංrFය සහ wFය� ඉ@_ප+ කරෙද; 

 (vi) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද;  

  (vii) ෙමම ෙයෝ5ත අ
 පෙ�ශ මා	ගය (අ
 ෙකො_ ෙඩෝව) සඳහා දැ4 මහජන 
0ෙරෝධය� පැන නැ� ඇF බව ��ගෙද; 

 (viii) ෙමම මහජන 0ෙරෝධය ෙනොතකා අ
 පෙ�ශ මා	ගය ඉ@GHමට කටr� 
කරෙද; 

 යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

872/’16 

ග� ච~ද 0 ෙqw_ මහතා,— පළා+ සභා හා පළා+ පාලන අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා+ ව+ම පධාන අමාත:වරයා එම Ûරයට ප+eෙම ප9 බ16ල 
@සk්�කෙU අධ:ාපන සංව	ධනය සඳහා ෙව කළ හා 0යද� කළ �දල 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම කාල<මාව �ළ බ16ල @සk්�කෙU අmF පාසල� ආර�භ කර Fෙ\ද; 

 (iii) එම කාල<මාව �ළ බ16ල @සk්�කෙU වැ< £ය පාස6 සංඛ:ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඌව පළා+ සභාෙ� අධ:ාපන 0යද� හා සංව	ධන 0යද� ��බඳ ෙ	Üය 
අමාත:ාංශෙය �w ප9 0පරම� w1 කරෙද;  

 (v) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

951/’16 

ග� ඉ@ක අy�3ධ ෙහේර+ මහතා,— ඉඩ� අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) @�ල�7ය ආසනෙU  පවFන රජය ස� ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) එම එ� එ� ඉඩම අය+ ආයතනය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ආෙයෝජන කටr� ෙවyෙව බ1 ` ඇF ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) ප@ං�ය සඳහා බ1 ` ෙහෝ පවරා ` ඇF ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) අනාගතෙU` බ1 `මට ෙහෝ පවරා `මට සැල9� කර ඇF ඉඩ� පමාණය 
ෙකොපමණද; 
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 (vi) ඌන උපෙයෝ5ත ඉඩ� Fෙ\ න�, ඒවා ¤	ණ උපෙයෝ5ත GHම සඳහා  
අමාත:ාංශය ස�ව වැඩ��ෙවළ� Fෙ\ද; 

 (vii) එෙසේ න�, එම වැඩ��ෙවළ කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

979/’16 

ග� අyර @සානායක මහතා,— බධනාගාර පFසංස්කරණ, hන�+ථාපන, නැවත 
ප@ං� GHම හා X1 ආග~ක කටr� අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 2009 ව	ෂෙU මැD මස උ�� නැෙගනXර rද ත++වය අවසeම+ සමඟ 
රජයට භාර� ෙහෝ අ+අඩං²වට ග+ එ6. ´. ´. ඊ. සාමා5කD සංඛ:ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) අ+අඩං²වට ග+ සහ භාර� එ6. ´. ´. ඊ. සාමා5කD අත_ ෙ� වන0ට 
hන�+ථාපනය කර සමාජගත කර ඇF සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) තව1රට+ බධනාගාරවල රඳවා w7න එ6. ´. ´. ඊ. »ඳ0ය සංඛ:ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඔ� _මාÝ wරක�ව ෙලස රඳවාෙගන w7න කාලය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) වසරකට වඩා වැ4 කාලය� බධනාගාරවල රඳවා w7න �� _මාÝ 
wරක�ව සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත ආ (i) සඳහ wරක�ව සංඛ:ාව, _මාÝ භාරෙU ප9වන කාලය 
අyව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) වසර 07කට වැ4 කාලය� _මාÝ wරක�ව ෙලස රඳවා w7න             
එ6. ´. ´. ඊ. »ඳ0ය ෙනොවන wරක�ව w7ෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම සංඛ:ාව කවෙ	ද;  

 (v) `	ඝ කාලය� _මාÝ බධනාගාරගතව w7න සැකක�ව ස�බධෙය 
අiකරණ කටr� ක4න� GHම සඳහා ෙගන ඇF �යවර කවෙ	ද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

981/’16 

ග� අ5+ මාන�ෙප�ම මහතා,— 01
බල හා hන	ජනjය බලශ�F 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ෙනොෙරො�ෙචෝෙ6 ග6 අÕ� තාප බලාගාරෙU ඇF 01
 ජනක යත 
සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ� එ� 01
 ජනක යතය 01
ය උ+පාදනය GHම ආර�භ කරන ලද 
ව	ෂය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එ� 01
 ජනක යත සඳහා � ලංකා රජය දරා ඇF ස�¤	ණ 0යදම 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම ව:ාපෘFය සඳහා අර�ද6 සපයා ගනා ල3ෙ3 ෙකෙසේද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) ෙනොෙරො�ෙචෝෙ6 01
 බලාගාරය ඉ@GHම සඳහා ලබා ගනා ලද ණය �දල 
ආප9 ෙගවy ලබන ආකාරය කවෙ	ද; 
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  (ii) ණය �දල ෙගවy ලබෙ ලංකා 01
බල ම�ඩලය 0wද; ෙනොඑෙසේ 
න�, � ලංකා පජාතාkක සමාජවා` ජනරජය 0wද; 

   (iii) වසරකට ෙගවy ලබන වා_කවල �� එක�ව ඇම_කාy ෙඩොල	 ~
යන  
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ෙන+වැ�බ මස 28 වැ" ස5දා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
539/’16 

ග� ·3iක පFරණ මහතා,— පාථ~ක ක	මාත අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2015 වන0ට � ලංකාෙ� s�¥ වගා කර ඇF µ~ ප Jමාණය ෙකොපමණද;    

 (ii) 2010 wට 2015 ද�වා වසර පහ �ළ s�¥ �ෂප්ාදනය, ව	ෂය අyව ෙව 
ෙව වශෙය Gෙලෝග Jෑ� ෙකොපමණද;  

 (iii) රජය 0w ෙගොeෙග සෘÞවම s�¥ ~ල` ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ප9£ය වසර පහ �ළ රජය 0w ~ල` ග+ s�¥ ප Jමාණය ව	ෂය 
අyව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) s�¥ �ෂප්ාදනය ඉහළ නැංeමට රජය �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

873/’16 

ග� ච~ද 0 ෙqw_ මහතා,— පළා+ සභා හා පළා+ පාලන අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා+ ව+ම පධාන අමාත:වරයා 0w ඌව පළාෙ+ පාස6 
ßෂ:යට පාස6 බෑl ලබා`ෙ� වැඩසටහන� ආර�භ කර ඇF බව 
දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, බ16ල @සk්�කෙU ෙ� ද�වා එම පFලාභ ලැÈ ඇF ßෂ:ය 
සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා දැනට දරා ඇF �� 0යදම  කවෙ	ද; 

 (iv) එම �ද6 ලබාග+ �ලාශ කවෙ	ද; 

 (v) ෙමX` ය� අක~කතාව� w1 e Fෙ\ද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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874/’16 

ග� �ම6 ර+නායක මහතා,— උසස ් අධ:ාපන හා මහාමා	ග අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) මා	ග අංක 120 මා	ගෙU, කහ�¶ව wට ෙකෝරළඉම ද�වා ෙකොටස h�6 
GHම සඳහා පවරාග+ ඉඩ�වලට ෙග� ව@ය ඉඩ�වල සැබෑ ව7නාකමට 
සාෙ��ෂව පමාණව+ ෙනො� බව+; 

 (ii)  සමහර ඉඩ�වලට ෙගවා ඇ+ෙ+ ෙගeමට එකඟ � ව@ෙය ෙකොටස� 
බව+;  

 එ�මා දෙනXද? 

(ආ) (i) ඉඩ� පවරා ගැjෙම �ඩාවට ප+ ඉඩ� X~ය ෙවත සාධාරණ ව@ 
�දල� ෙගeමට+; 

 (ii)  දැනට ව@ �ද
 ෙකොටස� පමණ� ෙගවන ලද ඉඩ� X~යට ඉF_ 
ව@ �දල ෙගeමට+; 

 �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

946/’16 

ග� උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— Fරසර සංව	ධන හා වනÅ0 අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂය �ළ සහ 2016.01.01 @න wට 2016.09.30 @න ද�වා, අ
 - ~�ස ්
ගැ[ෙම ~ය£ය වනඅ
 සංඛ:ාව, ~ය£ය ~�9 සංඛ:ාව සහ �වාල 
ලැ� ~�9 සංඛ:ාව, එ� එ� ව	ෂය අyව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ආණම¶ව, කලාවැව, බළmවැව, මැදව��ය, කැබFෙගො6ලෑව, wලාව�ර සහ 
¤sල� යන පෙ3ශවල 2015 අෙගෝස�් 18 @න wට 2016 සැ�තැ�බ	 30 @න 
ද�වා ඉ@ කරන ලද අ
 වැටව6වල @ග Gෙලෝ�ට	 ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත සඳහ එ� එ� පෙ3ශෙU අ
 වැට ස�¤	ණ eම සඳහා තව1රට+ ඉ@ 
කළ r� @ග පමාණය ෙව ෙව වශෙය Gෙලෝ�ට	 ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනXද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

982/’16 

ග� අ5+ මාන�ෙප�ම මහතා,— 01
බල හා hන	ජනjය බලශ�F 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙ� Ä	ය බලය උපෙයෝ� කරෙගන උ+පාදනය කරy ලබන 01
බල 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) hරවැwය 0w තම �ෙවසව්ල ෙහෝ ව:ාපා_ක ෙගොඩනැ£
වල ස0කරy 
ලැ� Ä	ය ෙකෝෂ ම� �ෂප්ාදනය කර ජාFක ප3ධFයට @නකට එක� 
කරy ලබන 01
බල පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) Ä	ය බලය ම� 01
ය �ෂප්ාදනය ෙකෙරX ද�වා ඇF සැළG6ල අ¶ 
eමට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (iv) Ä	ය බලෙය 01
ය උ+පාදනය කර එම 01
ය ජාFක ප3ධFයට එක� 
කරy ලබන තම පා_ෙභෝ£කයට ලංකා 01
බල ම�ඩල ය 0w ලබා 
` ඇF සහන කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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582/’16 

ග� ·3iක පFරණ මහතා,— ෙසෞඛ:, ෙපෝෂණ හා ෙ3tය ෛවද: අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (2) 

(අ) (i) 2008.01.09 @න wට 2008.04.09 @න ද�වා පැවF ආහාර හා ඖෂධ 
පH�ෂකව� බඳවා ගැjෙ� ෛතමාwක h¾} පාඨමාලාවට සහභා£ � 
�ලධා_ සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

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

 (iii) ෙමම පාඨමාලාව අවසානෙU 
àත හා පාෙයෝ£ක පH�ෂණ පැවැ+� @න 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) පාෙයෝ£ක පH�ෂණය සම+ eෙ� කඩඉ� ලs} කවෙ	ද; 

(v) එම ලs} ලබාග+ �ලධා_ සංඛ:ාව සහ ඔ�ෙl න� කවෙ	ද; 

 (vi) පH�ෂණය සම+ � �ලධා_ට ප+e� ලබා1 @නය එ� එ� �ලධා_යා 
අyව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

928/’16 

ග� �ම6 ර+නායක මහතා,— 0ෙ3ශ කටr� අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.08 wට 2016.08.01 ද�වා � ලංකා 0ෙ3ශ áත ම�ඩල සඳහා 
  ප+කළ � ලංකා 0ෙ3ශ ෙසේවෙU �ලධා_ ෙනොවන h3ගලයෙl න�,
  උප @නය, � ලංකාෙ� 
�නය, අධ:ාපන 919ක�, ෙසේවා පළh�3ද, 
  ප+කළ රටව6 සහ තන�� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii)  ඔ� අත_ 30+ව hරවැw/0ෙ3ශ hරවැw ත++වය X~ h3ගලD 
ක��ද;  

 (iii)  ෙ3ශපාල�කව ප+කළ ෙමම h3ගලයට පැවÂ රාජකාH කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ෙන+වැ�බ මස 29 වැ" අඟහ7වාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
540/’16 

ග� ·3iක පFරණ මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i)  ව	ෂ 2015 වන0ට ශ J ි ලංකාෙ� තල වගා කරy ලැ� µ~ ප Jමාණය 
ෙකොපමණද;    

 (ii) 2010 wට 2015 ද�වා වසර පහ �ළ තල �ෂප්ාදනය, ව	ෂය අyව ෙව 
ෙව වශෙය Gෙලෝග Jෑ� ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය 0w ෙගොeෙග සෘÞවම තල ~ල` ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ප9£ය වසර පහ �ළ රජය 0w ~ල` ග+ තල ප Jමාණය ව	ෂය 
අyව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) තල �ෂප්ාදනය ඉහළ දැ�මට රජය �යවර ගෙද; 
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 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

929/’16 

ග� �ම6 ර+නායක මහතා,— 0ෙ3ශ කටr� අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා 0ෙ3ශ áත ම�ඩල සඳහා ප+e� ලැ� රාජ: තාkක �ලධාHට 
� ලංකාෙව ෙසේවා සහකාර තන�ර සඳහා h3ගලය »ෙගන යා හැG බව 
දෙද;    

 (ii)  2005.01.01 wට 2015.01.01 ද�වා කාලය �ළ තානාපF කා	යාල සඳහා ප+ 
කළ �ලධාH හා ඔ� කැ[ව £ය ෙසේවා සහකාරවරයෙl න�, ²ව 
ගම බලපත අංක සහ 
�නය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) අදාළ රාජකා_ අවස � ප9 �ලධාH හා ෙසේවා සහකාරවරය � ලංකාවට 
පැ~x @න සහ එ� එ� ෙසේවා සහකාරවරයාෙl ²ව ගම බලප+ අවලං² 
වන @නය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iv) �ලධාH � ලංකාවට පැ~³ෙ�` ඔ� සමඟ ෙනොපැ~x ෙසේවා 
සහකාරවරයෙl න� කවෙ	ද; 

 (v) � ලංකාවට ෙනොපැ~x ෙසේවා සහකාරවරය ස�බධෙය 0ෙ3ශ කටr� 
අමාත:ාංශය ග+ �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

984/’16 

ග� අ5+ මාන�ෙප�ම මහතා,— 01
බල හා hන	ජනjය බලශ�F 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වන0ට � ලංකාෙ� w7න 01
 පා_ෙභෝ£කය සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) � ලංකාෙ� 01
 පා_ෙභෝ£කය අත_, ලංකා 01
බල ම�ඩලය ම� 
01
 සබඳතා ලබා ` ඇF පා_ෙභෝ£කය සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ලංකා 01
 ෙපෞ3ග
ක සමාගම 0w 01
 සබඳතා ලබා ` ඇF 
පා_ෙභෝ£කය සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i)  01
බල හා hන	ජනjය බලශ�F අමාත:වරයා 0w � ලංකාවට හ¥වා 
ෙදන බවට මෑතක` පකාශ කරන ලද 9¾� මාපක (Smart Meters)  ම� ඉ[ 
කරගැjමට අෙ���ත අර�} කවෙ	ද; 

 (ii) ෙ� වන0ට ස0ෙකොට ඇF 9¾� මාපක (Smart Meters) සංඛ:ාව 
ෙකොපමණද; 

  (iii) ඉහත (i)X සඳහ  ෙයෝජනාව අyව � ලංකාෙ� wයm 01
 පා_ෙභෝ£කයට 
ඉහත 9¾� මාපක සපයා අවස GHමට අෙ��ෂා කරන @නය කවෙ	ද;  

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

987/’16 

ග� න
 බ�ඩාර ජයමහ මහතා,— 01
බල හා hන	ජනjය බලශ�F 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙ� 01
බලය ෙනොමැF �වාස ඒකක සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 
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 (ii) 01
බලය ෙනොමැF �වාස ඒකක සංඛ:ාව, රෙu ස�¤	ණ �වාස 
සංඛ:ාෙවX කවර පFශතය�ද; 

 (iii) 01
බලය ෙනොමැF �වාස සංඛ:ාව, එ� එ� ප_පාලන @සk්�කය අyව  හා 
පාෙ3tය ෙ6ක� ෙකොuඨාස අyව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ෙමම �වාස සඳහා 01
බලය ලබා `මට 01
බල හා hන	ජනjය බලශ�F 
අමාත:ාංශය 0w ෙගන ඇF �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1002/’16 

ග� වා9ෙ3ව නානාය�කාර මහතා,— 01
 සංෙ3ශ හා 45ට6 ය7තල පහ9ක� 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ෙන�� s�ණ ස�බධෙය ශාF ලා6 නානාය�කාර නමැ+ෙත� 
2016.08.16 වැ� @න “@ අDලÝ” hව+පතට 
යන ලද 
�යG 
අනාවරණය කර F� 1	වලතා ��බඳව දෙද; 

 (ii) එම 1	වලතා පවFන බව ��ගෙද; 

 (iii) එම 1	වලතා මඟහරවා ගැjමට �යවර ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1009/’16 

ග� එ�. එ�. එ�. ස6මා මහතා,— ඉඩ� අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) මහyවර @සk්�කෙU, උඩ පළාත පාෙ3tය ෙ6ක� ෙකොuඨාසයට අය+, 
එෙගොඩ ක�ග�ව ජනපදෙU ප@ං�ක�ව අත_, ෙ� වන0ට රජය ම� 
ස�්ර  ඔ�h ලබා` ඇF ප�6 සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ප@ං�ක�ව අතර, ෙමෙත� ඔ�h ලබා` ෙනොමැF ප�6 සංඛ:ාව 
 ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනXද? 

(ආ) එ� ජනපදෙU වසර පනහකට අiක කාලය� ප@ං�e w7න ඉඩ�ලාç සඳහා ඔ�h 
ලබා`මට �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1016/’16 

ග� ´. රං5+ ද ෙසොDසා මහතා,— අගාමාත:�මා සහ ජාFක පFප+F හා ආ	�ක 
කටr� අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 වසෙ	 ආ	�ක සංව	ධන අමාත:ාංශය ම� “ග~ ගමට ෙදො_ 
ෙදොරට” න~ වැඩසටහන� �යා+මක � බව එ�මා දෙද; 

 (ii)  එම වැඩසටහන යටෙ+ වැ
ෙගෙපොල සහ ෙගොඩකෙවල පාෙ3tය සභා 
බලපෙ3ශ ෙදෙකX ව:ාපෘF ෙවyෙව ෙව කර F� �� �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) යටෙ+ වැඩ අවස කර ඇF ව:ාපෘF කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 
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(ආ) (i)  වැඩ අවස� ව:ාපෘF වන ඉ��s¿ර ග6ඉන පාර සංව	ධනය, 
රාමෙකෝරලය මා	ගය එස.්එ�.ආ_යවංශ මහතාෙl �වස අසළ wට ව�ර 
ටැංGය ද�වා මා	ගය තාර දමා සංව	ධනය, s¶ග6ෙද�ය ´.එ�. නදා 
මහ+~යෙl �වසට යන මා	ගය අසළ wට මසඉ්¿ල මා	ගෙU ඉ@_යට තාර 
දමා සංව	ධනය සහ රා මෙකෝරලය ෙබෝ�sව අසළ wට මා	ගය තාර දමා 
අබල සථ්ාන සංව	ධනය යන ව:ාපෘF ෙවyෙව ෙ� වන0ට+ �ද6 
�දහස ්කර ෙනොමැF බව ��ගෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, Xඟ �ද6 අදාළ සං0ධාන ෙවත �දහස ්GHමට කටr� කරෙද; 

 (iii) ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ෙන+වැ�බ මස 30 වැ" බදාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
541/’16 

ග� ·3iක පFරණ මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2015 වන0ට ශ J ි ලංකාෙ� sර�ක වගා කර F·y µ~ ප Jමාණය 
ෙකොපමණද;    

 (ii) 2010 wට 2015 ද�වා වසර පහ �ළ sර�ක �ෂප්ාදනය, ව	ෂය අyව 
ෙව ෙව වශෙය Gෙලෝග Jෑ� ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය 0w ෙගොeෙග සෘÞවම sර�ක ~ල` ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ප9£ය වසර පහ �ළ රජය 0w ~ල` ග+ sර�ක ප Jමාණය 
ව	ෂය අyව  ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) sර�ක �ෂප්ාදනය ඉහළ නැංeමට රජය �යවර ගෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

956/’16 

ග� �ම6 ර+නායක මහතා,— උසස ් අධ:ාපන හා මහාමා	ග අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) කැළxය 0ශව්0ද:ාලෙU දැනට �යා+මක �ඨ සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එX �යා+මක ෙදපා	තෙ�� සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එ� එ� �ඨවල හා ෙදපා	තෙ��වල w7ය r� ස�්ර ආචා	ය ම�ඩලය 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) ස�්ර ආචා	ය ම�ඩලෙU hර�පා¶ Fෙ\ද; 

 (v) එෙසේ න�, hර�පා¶ සංඛ:ාව එ� එ� �ඨය අyව සහ ෙදපා	තෙ��ව 
අyව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1003/’16 

ග� වා9ෙ3ව නානාය�කාර මහතා,— 01
බල හා hන	ජනjය බලශ�F 
අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ර+නhර @සk්�කය �ළ ෙපෞ3ග
ක 01
 බලාගාර ඉ@GHම සඳහා අyමFය 
ලබාගැjමට � ලංකා 9�ත: බලශ�F අiකා_ය ෙවත ෙ� වන0ට ලැÈ ඇF 
අය1�ප+ සංඛ:ාව, පභවය අyව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට �යා+මක බලාගාර සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) බලපත ලබාෙගන �යා+මක ෙනොවන ෙයෝජනාකම කවෙ	ද; 

 (iv) ඉහත (iii) සඳහා ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) � ලංකා 9�ත: බලශ�F අiකා_ය 0w �Fපතා පා_ස_ක ප9 0පර� w1 
කරෙද;  

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, පා_ස_ක ප9 0පර� w1 කරන වාරය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙයෝ5ත “ඉහළ ක1�ග6 ෙදොළ” sඩා ප_මාණ ජල 01
 ව:ාපෘFය සඳහා 
ලබා ` ඇF g
ක ප_සර අධ:යන ඇග¹� වා	තාෙ� �ටපත�  ෙමම සභාවට 
ඉ@_ප+ කරෙද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1019/’16 

ග� නාම6 රාජප�ෂ මහතා,— අගාමාත:�මා සහ ජාFක පFප+F හා ආ	�ක 
කටr� අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ජනවා_ මාසෙU wට ෙ� ද�වා කාලය �ළ ජනාiපF�මා 0w 0වෘත 
කරන ලද රජෙU හා සංසථ්ා�ත ආයතනවලට අය+  ෙගොඩනැ£
 හා 
අෙනs+ ඉ@GH� සංඛ:ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉ@GH�ව
,  2015 ජනවා_ මාසෙය ප9ව ආර�භ කරන ලද ඉ@GH� 
සංඛ:ාව ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1020/’16 

ග� ෙලොහා ර+ව+ෙ+ මහතා,— නගර සැල9� හා ජල ස�පාදන අමාත:�මාෙග 
ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 අෙගෝස�් මාසෙU wට ෙ� ද�වා 00ධ තන�� සඳහා ජාFක ජල 
ස�පාදන හා ජලාපවහන ම�ඩලයට  බඳවාෙගන ඇF ෙසේවක සංඛ:ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම බඳවා ගැj� සඳහා 0iම+ �යාමා	ගය� අyගමනය කර Fෙ\ද; 

 (iii) එම බඳවා ගැj� සඳහා ම�ඩලෙU hර�පා¶ F·ෙද; 

 (iv) බඳවාගැj� w1 කර ඇF @සk්�ක කවෙ	ද;  

 (v) එ� එ� @සk්�කෙය බඳවාෙගන ඇF h3ගලය සංඛ:ාව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1021/’16 

ග� Æ. e. චානක මහතා,— Fරසර සංව	ධන හා වනÅ0 අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) හ�බෙතොට 0ය� කලා�ය උ3èද උද:ානය ඉ@GHම සඳහා වැයකරන ලද 
�� �දල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම උද:ානය ඉ@කර ඇ+ෙ+  ෙ�රාෙදxය, හlගල සහ ෙසනර+ෙගොඩ 
උද:ාන ඉ@GHෙම ෙකොපමණ කාලයකට ප9වද; 

 (iii) එම උද:ානය 0වෘත GHෙම ප9 ෙ3tය සහ 0ෙ3tය සංචාරකD අතර 
මහ+ ආක	ෂණය� � බව ��ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) ඉහත � උද:ානයට අය+ µ~ භාගය න රජයට පවරා`ම සඳහා g
ක 
�¿�ප+ සකස ්ෙව~ පවFන බව දෙද; 

  (ii) එෙසේ පවරා`ම� w1 �වෙහො+, එම උද:ානය ඉ@GHම සඳහා වැයකරන ලද 
�ද6 සඳහා වගGයy ලබෙ ක��ද; 

  (iii) ෙමම පවරා`ම වැළැ�eමට �යවර ගෙද; 

 යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

542/’16 

ග� ·3iක පFරණ මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත:�මාෙග ඇ<මට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2015 වන0ට � ලංකාෙ� බඩ ඉ_Õ වගා කරy ලැ� µ~ ප Jමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2010 wට 2015 ද�වා වසර පහ �ළ බඩ ඉ_Õ �ෂප්ාදනය, ව	ෂය අyව ෙව 
ෙව වශෙය Gෙලෝග Jෑ� ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය 0w ෙගොeෙග සෘÞවම බඩ ඉ_Õ ~ල` ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ප9£ය වසර පහ �ළ රජය 0w ~ල` ග+ බඩ ඉ_Õ ප Jමාණය 
ව	ෂය අyව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ආ) (i) බඩ ඉ_Õ �ෂප්ාදනය ඉහළ නැංeමට රජය �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනXද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 

 

 

 

 

 


