
(අටවැ� පා	
ෙ��ව — පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 4(4).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 4 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප� රකය  
 

!"# කෙළ% 2016 සැ+තැ�බ� මස 23 වැ! /"රාදා 

2016 ඔ1ෙත2බ� මස 04 වැ! අඟහ4වාදා 

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

( ලංකා ඉං,ෙ-ව-ෙ. සභාව පන/ ෙක0�පත — ෙදවැ�වර 1ය2ම.  

(අමාත5 ම6ඩලෙ8 අ�ම9ය දවා 9ෙ:.) 

*  

<=
බල හා >න	ජන?ය බලශA9 අමාත5�මා,— ( ලංකා C�ත5 බලශA9 අDකාEය 
පනත යටෙ/ �ෙයෝග,— 2007 අංක 35 දරන ( ලංකා C�ත5 බලශA9 අDකාEය පනෙ/ 36 
වග9ෙ8 (2) උප වග9ෙ8 (ඈ) සහ (ඉ) ෙOද සමඟ 1ය<ය &�, එR පනෙ/ 67 වග9ය 
යටෙ/ <=
බල හා >න	ජන?ය බලශA9 අමාත5වරයා <S සාද� ල=ව, 2016 U� මස 15 
"නැ9 අංක 1971/13 දරන අ9 <ෙශේෂ ගැසZ පතෙ8 පළ කර� ලැබ, 2016.09.20 වැ� "න 
ඉ"Eප/ කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත5 ම6ඩලෙ8 අ�ම9ය දවා 9ෙ:.) 

 
 * සල"ෙණ� හ8�ව9 ලබ�ෙ� ආ;<ෙ� කට>� ය. 

 

 

     

2016 ඔ1ෙත2බ� මස 05 වැ! බදාදා 

වා\ක ���- අෙ]Aෂා කරන පශ්න 
524/’16 

ග- bcDක ප9රණ මහතා,— පාථ#ක ක	මාත අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2015 වසර වන<ට ශ i ි ලංකාෙk ෙකෝ� වගා කරන l# ප iමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2010 Sට 2015 දAවා වසර පහ �ළ ෙකෝ� �ෂප්ාදනය, ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය 1ෙලෝග iෑ� ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය <S ෙගො2ෙග සෘqවම ෙකෝ� #ල� ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, පCrය වසර පහ �ළ රජය <S #ල� ග/ ෙකෝ� ප iමාණය, ව	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙනsද? 

(ආ) (i) ෙකෝ� �ෂප්ාදනය ඉහළ දැvමට �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 



( 2 ) 

 

(ඇ) (i) ෙ� වන<ට ( ලංකාවට ෙකෝ� ආනයනය කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, පCrය වසර පහ �ළ ආනයනය කළ ෙකෝ� පමාණය, ව	ෂය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ( ලංකාව ෙකෝ� අපනයනය කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, පCrය වසර පහ �ළ  අපනයනය කළ ෙකෝ� පමාණය ව	ෂය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

611/’16 

ග- (ෛවද5) න
ද ජය9ස්ස මහතා,— ක	මාත හා වාyජ කට&� 
අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (3) 

(අ) (i) 2010 වසෙ	 Sට ෙ� දAවා ( ලංකාෙව ඉ"යාවට අපනයනය කළ 
ක-ංකා පමාණය; 

 (ii) ඒවාෙ8 වzනාකම; 

 (iii) අපනයනක-ව හා ඔ|ෙ. 
�නය; 

 (iv) එA එA අපනයනක- අපනයනය කළ පමාණය හා වzනාකම; 

 (v) එA එA අපනයනක- රජයට ෙග~ බ= �දල; 

 ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ කරෙනsද?  

(ආ) (i) 2010 වසෙ	 Sට ෙ� දAවා කාලය �ළ ( ලංකාවට ආනයනය කළ ක-ංකා 
පමාණය; 

 (ii) ඒවාෙ8 වzනාකම; 

 (iii) ආනයනක-ව හා ඔ|ෙ. 
�නය; 

 (iv) එA එA ආනයනක-ව ආනයනය කළ පමාණය හා වzනාකම; 

 (v) ආනයනය කළ රට; 

 (vi) එA එA ආනයනක- රජයට ෙග~ බ= �දල; 

 ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන/ එ�මා සඳහ කරෙනsද?  

(ඇ) (i) 2010 වසෙ	 Sට ෙ� දAවා ( ලංකාෙk ක-ංකා �ෂප්ාදනය ව	ෂය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) ?9<ෙරෝ� ෙලස ක-ංකා ප9 අපනයන �යාව
යA ( ලංකාව හරහා S=වන 
බව/, එම� ෙc�ය ක-ංකා �ෂප්ාදකය සහ අපනයනක-ව 
=ෂක්රතාවයට ප/ව ඇ9 බව/ ��ගෙද; 

 (iii) ෙමම ?9<ෙරෝ� ප9 අපනයනය වැළැA2මට රජය ගනා �යාමා	ග 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

736/’16 

ග- �ම� ර/නායක මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා9ක ප9ප/9 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (2)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල 1
ෙනො�\ "ස�්Aකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං\ව 9� ෙසේවා �&Aතයෙ. භාරකාර අර�ද� (ETF) r�� 
සංඛ5ාව; 



( 3 ) 

 

 (ii) අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේවා �&Aතයෙ. භාරකාර අර�ද� (ETF) r�� 
සංඛ5ාව; 

එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ)  2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේවා �&Aතයෙ. භාරකාර 
  අර�ද� (ETF) r�� සංඛ5ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන;  

 (iii) ෙපෞcග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ�ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

820/’16 

ග- C�� හ�ෙන/9 මහතා,— ඉඩ� අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (2) 

(අ) (i) අ�පාර පාෙc�ය ෙ�ක� ෙකොZඨාසෙ8, ෙසේනානායක>ර ගාම �ලධාE 
වසෙ�, �. එස.් ෙසේනානායක 2"ෙ8, 4 වන මාවෙ/ S9ය� අංක 280007 සහ 
කැබ
 අංක 686 සහ බලපත අංක අ�/වා/බ 1369 දරන ඉඩෙමs ෙසෝමදාස 
ෙස�ලෙහේවා යන අය <S ෙවළඳසලA පව/වාෙගන rය බව/; 

 (ii) 1991 ව	ෂෙ8� ෙමම ඉඩම ෙපො= කට&/තA සඳහා රජයට පවරා ග/ බව/; 

 (iii) එs ෙපො= කට&/තA S= ෙනො~ බැ<, අ�පාර සහකාර ඉඩ� ෙකොමසාEස ්
<S වසර 30A සඳහා තAෙසේ- කර -.171,050/-A සහ #�ෙදෝ- ගාස�් 
වශෙය -.1,450/-A ලබාෙගන නැවත ෙසෝමදාස ෙස�ලෙහේවා මහතාට 
ඉඩම �A9 <�මට අවසර ලබා � ඇ9 බව/; 

එ�මා දෙනsද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ)(i) s සඳහ ඉඩම ෙසෝමදාස ෙස�ලෙහේවා මහතාට අය/ ඉඩමAද; 

 (ii) එම ඉඩෙ� <ශාල/වය ෙකොපමණද; 

 (iii) එs ෙවළඳසලA පව/වාෙගන යන ලcෙc කවර "නයක Sට කවර "නයA 
දAවාද; 

 (iv) එම ඉඩම රජයට පවරා ගැ?මA S= කර 9ෙ:ද; 

 (v) එම ඉඩම පවරා ගනා ලcෙc �මන ෙපො= කට&/තA සඳහා ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

 

 

 



( 4 ) 

 

2016 ඔ1ෙත2බ� මස 25 වැ! අඟහ4වාදා 

වා\ක ���- අෙ]Aෂා කරන පශ්න 
456/’16 

ග- එ�. එ�. එ�. ස�මා මහතා,— පළා/ සභා හා පළා/ පාලන අමාත5�මාෙග 
ඇgමට,— (2) 

(අ) (i) s�රAෙගොඩ පාෙc�ය සභාව ම�, කැ� කසළ බැහැර 1�ෙ� සථ්ානය 
ෙලස හ�නාෙගන 9ෙබන ෙරොටවැව, ෙපො�ව/ත ඉඩම අප<ත 2 එs ජල 
�ලාශය හා�2ෙ� අවදාන� ත//වයA පව9න බව දෙද;  

 (ii) පා?ය ජල පශන්ය සහ ව�ග� ෙරෝ  ත//වය උග ෙලස පව9න එම 
පළාෙ/ ජනතාවට ෙම¡ S=වන බලපෑම අවම 1�ම �yස ග� ලබන 
�යවර කවෙ	ද;  

 (iii) අවට පEසරයට හා� ෙනොවන අ&E කමව/ ෙලස කැ� කසළ බැහැර 
1�ෙ� ව5ාපෘ9යA ආර�භ කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

464/’16 

ග- උදය පභා/ ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා9ක ප9ප/9 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (3) 

(අ)  (i) 2016 ජනවාE 01 "නට ජනාDප9�මා <S Sය කා	ය ම6ඩලයට ප/කර 
ඇ9 Sය�ම උපෙcශකව-, ෙ�ක�ව-, ස�බ�කරණ �ලධාE, 
ෙපෞcග
ක සහකාරව- සහ ෙවන/ එවැ� �ලධාE සංඛ5ාව, ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (ii) ඉහත (i) අ�ව �£ �ලධාE සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (i)s �ලධාEෙ. න� සහ එA එA �ලධාEයාට ලබා � ඇ9 වැ0], 
�මනා, කා	ය ම6ඩල සහ ෙවන/ පහCක� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ඉහත (i)s �ලධාEෙ. අධ5ාප�ක සහ වෘ/9ය C=Cක� ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද;  

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

 

 

2016 ඔ1ෙත2බ� මස 26 වැ! බදාදා 

වා\ක ���- අෙ]Aෂා කරන පශ්න 
465/’16 

ග- උදය පභා/ ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා9ක ප9ප/9 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (3) 

(අ) (i) 2015 වසර �ළ ජනාDප9�මා සහභාr ~ <ෙcශ සංචාර කවෙ	ද; 

 

 

 



( 5 ) 

 

 (ii) එR එA එA <ෙcශ සංචාරයට සහභා  ~ >cගලයෙ. න�, තන�- සහ 
එම >cගලය ෙව�ෙව රාජ5 සහ අ	ධ රාජ5 ආයතන <S දරන ලද 
<යදම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

(අ) 2015 ව	ෂෙ8�, 

 (i) ශ i ී ලාං1කය <S පEෙභෝජනය කළ g� ප iමාණය ෙමz iA ෙටො 
ෙකොපමණද; 

 (ii) පEෙභෝජනය කරන ලද g� ප iමාණෙය ආනයනය කළ g� ප iමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ආනයනය කළ g� පමාණෙයs වzනාකම ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙc�ය g� ක	මාතශාලාව
 �ෂප්ාදනය කළ g� ප iමාණය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) (i) 2014 සහ 2015 ව	ෂවල� ෙc�ය g� ක	මාතශාලාව
 �ෂප්ාදනය 
කරන ලද g� ප iමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014 ව	ෂයට සාෙ]Aෂව, 2015 ව	ෂෙ8� g� �ෂප්ාදනෙ8 වැ¦2මA 
9ෙ:ද; 

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

598/’16 

ග- ලR ජයව	ධන මහතා,— අධ5ාපන අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (3) 

(අ) පළ�වන ෙශේyෙ8 Sට ඉහළ ෙශේyය දAවා අධ5ාපනය ලබා ෙදන ( ලංකාව �ළ 
�යා/මක ෙපෞcග
ක පාස� සංඛ5ාව ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

(ආ) එම පාස�වල, 

 (i)  න� කවෙ	ද;  

 (ii) �sටා 9ෙබන පෙcශ කවෙ	ද;  

 (iii) පව/වාෙගන යෙ  ක|- <Sද; 

 (iv) ඉෙග�ම ලබන §ෂ5 සංඛ5ාව; 

 ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) (i) රජෙ8 පාස�වල ෙමම ෙපෞcග
ක පාස�වලද වැ¦ වශෙය අධ5ාපනය 
ලබෙ ( ලාං1ක ද-ව බව/, ෙපෞcග
ක පාස�වල අDක ගාස�් අය 
කරන බව/; 

 (ii) ෙපෞcග
ක පාස�වල අධ5ාපනය ලබන ද-වට ¨ණා/මක අධ5ාපනයA 
ලබා�ම හා සාධාරණ �දලA අය 1�ම වැ� කට&� අ�Aෂණය සහ 
�යාමනය 1�ෙ� කමෙkදයA ක¦න#  සකස ්<ය &� බව/; 

 එ�මා ��ගෙනsද? 

(ඈ) (i) (ඇ) (ii) s සඳහ කමෙkදය සකස ්1�ම සඳහා �යවර ගෙද;  



( 6 ) 

 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

 යන තව=රට/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

634/’16 

ග- ඉ. චා�ස් �	මලනාද මහතා,— සමාජ ස<බලගැ2� හා Cභසාධන 
අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (2) 

(අ)  (i) �
ක C=Cක� ස>රා ෙනොමැ9 >cගලය, <Dම/ බඳවා ගැ?ෙ� 
පzපාzය1 ෙතොරව ව� "ස�්Aකෙ8 සමෘcD �ලධාE ෙලස 
බඳවාෙගන ඇ9 බව දෙද;  

 (ii)  එෙලස C=Cක� ෙනොමැ9ව බඳවාෙගන ඇ9 සමෘcD �ලධාEෙ. 
ෙතොර�- කවෙ	ද; 

 (iii)  අ<Dම/ ෙලස ප/කර ඇ9 >cගලය ෙසේවෙය ඉව/ කර <Dම/ ෙලස 
අ�9 �ලධාE බඳවා ගැ?මට ක¦න� �යවර ගෙද; 

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

720/’16 

ග- ඉෂාA ර©මා මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (2)  

(අ) (i) අ�රාධ>ර "ස�්Aකෙ8 කෘ�ක	මාතය ªවෙනෝපාය කරග/ ජනතාව වැ¦ 
වශෙය ªව/ වන බව/; 

  (ii) ෙමම පෙcශෙ8 <ශාල හා �ඩා වැk රා§යA ප9සංසක්රණය ෙනොකර 
අ/හැර දමා 9ෙබන බව/; 

 (iii) <ෙශේෂෙය <ශාල වැk 16A හා �ඩා වැk 48A ක¦න# ප9සංසක්රණය 
කළ &� ත//වෙ8 පව9න බව/; 

එ�මා දෙනsද? 

(ආ) ඉහත අ (iii) s සඳහ වැk ප9සංසක්රණය 1�ම ආර�භ කරන "නය කවෙ	ද යන 
එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ඔ1ෙත2බ� මස 27 වැ! Aහස්පB�දා 

වා\ක ���- අෙ]Aෂා කරන පශ්න 
490/’16 

(අ) (i) 2015 - 2016 ව	ෂය සඳහා සමෘcD සහනාධාරය ලබා�ම සඳහා සලකා බල� 
ලැ� �	ණායක කවෙ	ද; 

 (ii) එම �	ණායකවලට අ�«ලව සමෘcD සහනාධාර ලබා � ඇ9 බවට  
සෑ¬මකට ප/ වෙද; 

 (iii) සහනාධාර ලැ�ය &� න�/ දැනට සහනාධාර ෙනොලබන ප|� Szන බව  
��ගෙද; 

 (iv) ඔ|ට සහනාධාර ලබා �මට �යවර ගෙද; 

 



( 7 ) 

 

 (v) එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක Sටද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

782/’16 

ග- බ=ල ¨ණව	ධන මහතා,— �ද� අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (2) 

(අ) (i) ව	ෂ 2000 Sට 2014 දAවා, ( ලංකා රජය ලද <ෙcශ පදානයs -�ය� 
වzනාකම, එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2015 ව	ෂය සඳහා ~ වා	�ක ඇසත්ෙ��ෙවs උපක��ත <ෙcශ පදාන 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 ව	ෂෙ8� ( ලංකා රජය ලද �£ <ෙcශ පදාන පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) 2015 ව	ෂෙ8� <ෙcශ පදානය අ�2ම ෙකෙරs බලපෑ ෙහේ කවෙ	ද; 

 (v) 2016 ව	ෂෙ8� අෙ]A�ත <ෙcශ පදානය ��බඳව ®භවා� ධනා/මක 
ෙවනසA අෙ]Aෂා කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

786/’16 

ග- ඉ"ක අ�-cධ ෙහේර/ මහතා,— ක	මාත හා වාyජ කට&� 
අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (2) 

(අ)  (i) පාර�පEක ෙc�ය අ/ෙපෙහක� ක	මාතය ව	තමානෙ8� <ශාල 
අ	bදයකට ලA2 ඇ9 බව/; 

  (ii) ෙමම �ෂප්ාදන සඳහා ඉ��ම වැ¦ 2 ඇ9 අතර ¨ණා/මක �ෂ්පාදන  සඳහා 
  ඉහළ #ලA ලබාගත හැ1 බව/; 

 (iii) ග�පහ "ස�්Aකෙ8 <ශාල වශෙය ව5ා]ත 2 ඇ9 ෙමම ක	මාතය සඳහා 
පCrය රජය "|ල�zය, මඩ�පැ�ල පෙcශෙ8 පාර�පEක ක	මාතක-ව 
300කට පමණ යෙතෝපකරණ හා  දැ�ම ලබා= බව/; 

 එ�මා දෙනsද?   

(ආ) ග�පහ "ස�්Aකය �ළ, 

  (i)  ගෘහ ක	මාතයA වශෙය ෙමම ක	මාතෙ8 �යැෙලන ප|�; 

  (ii)  ෙ]ෂක	ම මධ5සථ්ාන; 

  (iii)  පහCක� සැප¯මට Szන �ලධාE;  

 සංඛ5ාව ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ)  (i) ඉහත අ (iii) s සඳහ >cගලයෙ. ත//වය ��බඳව ෙසොයා බලා 9ෙ:ද; 

  (ii) ක	මාතෙ8 දැනට �&Aත �Eස ෙකොපමණද; 

  (iii) ඔ|ෙ. මාSක �ම|ම ෙකොපමණද; 

  (iv) ඒවා අෙල< කරෙ කා හටද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනsද?  

(ඈ)  (i) sඟව පව9න අ�දව5 සැප¯මට වැඩ��ෙවළA 9ෙ:ද; 

  (ii) �ෂප්ාදන #ල� ගැ?මට ෙහෝ ගැ��ක-ව ස�බධ 1�ෙ� 
වැඩ��ෙවළA 9ෙ:ද; 

  (iii) >©� වැඩ�£ හා අෙල< පව	ධන වැඩසටහ පව/වෙද;  



( 8 ) 

 

  (iv) එෙසේ න�, අවස වරට එවැනA පැවැ/~ "නය කවෙ	ද; 

  (v) ක	මාතය "&� 1�ෙ� වැඩ��ෙවළ කවෙ	ද;  

 යන/ එ�මා සඳහ කරෙනsද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?   

788/’16 

ග- ලAෂම් ආනද <ෙ±මාන මහතා,— සව්ෙcශ කට&� අමාත5�මාෙග 
ඇgමට,— (2) 

(අ) (i) ��ණාමලය "ස�්Aකෙ8, පාෙc�ය ෙ�ක� ෙකොZඨාස 11s, ෙමෙතA 
පEපාලන කට&� S=2 ඇ/ෙ/ පැරy gමා මා¡�වලට  අ�«ලව වන අතර, 
1992 අංක 58 දරන බලතල පැව�ෙ� පනත හා 1996.08.02 "නැ9 අංක 935 
දරන ගැසZ පතයට අ�ව නව මා¡� සල�� කර# පව9න බව/; 

  (ii) එම�, පද< (>ර ෙකොZඨාසෙ8, 31J Sංහ>ර, 31F පරණ මැදව�\ය සහ 
31M සම>ර යන ගාම �ලධාE වස� ෙකොZඨාස ෙදකකට ෙබෙදන බව/; 

  (iii) ෙගෝමරකඩවල ෙකොZඨාසෙ8, 233C ම¡ලවැව ගාම �ලධාE වසෙ� 
ෙකොටසAද, ෙසේ-<ල ෙකොZඨාසෙ8, සමහර ෙකොටසද් ෙවන/ 
ෙකොZඨාසවලට ෙබෙදන බව/; 

එ�මා දෙනsද?  

(ආ) (i) පැරy පEපාලන ෙබ�� අ�ව ��ණාමලය "ස�්Aකෙ8 ෙකොZඨාස 11ට 
ෙබ� 9� ගාම �ලධාE වස� හා ග�මාන කවෙ	ද; 

 (ii) අ(i) සඳහ පනතට අ�ව මා¡� ය� සල�� 1�ෙ�� ෙවන/ 
ෙකොZඨාසයකට අය/ ~ ගාම �ලධාE වස�/ග� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට �යා/මක gමා �	ණ ක#0 µරණ අ�ව, අ�9 ෙකොZඨාස මා¡� 
සල�� කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම පදනම කවෙ	ද; 

 (v) ඒ සඳහා එA එA ෙකොZඨාසෙ8 ප"ං\ක-වෙ. එකඟ/වය <මසෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

790/’16 

ග- <=ර <කමනායක මහතා,— සමාජ ස<බලගැ2� හා Cභසාධන 
අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (2) 

(අ) (i) රාජrEෙ8 �sz, <AෙටෝEයා �වාසය වාZ0 141 සම<ත වන අතර 
Cවකළ ෙනොහැ1 ආබාDතය 153ෙදෙන� ෙවාSකව Szන බව/; 

 (ii) ෙමම �වාසෙ8 ෙවාSකයෙ. Sය� කට&�වලට ෙමම ජල, <=
, 
ෙසේවක වැ0] ඇ�£ පEපාලන <යද� සඳහා රජය ම� වා	�කව -�ය� 
#
යන 08ක පමණ �දලA ලබාෙදන බව/;  

 (iii) එම �දල එම කට&� සඳහා පමාණව/ ෙනොවන බව/; 

 (iv) ෙසේවකයහට ෙගව� ලබන වැ0] පමාණව/ ෙනො2ම �සා අ�9 
ෙසේවකය බඳවා ගැ?මට හැ1යාවA ෙනොමැ92ෙම ෙසේවක ම6ඩලයද 
පමාණව/ ෙනොවන බව/; 

 (v) ෙසේවක ම6ඩලය සඳහා පමාණව/ �ල �වාස පහCක� ෙනොමැ9 2ම සහ 
පමාණව/ වැ0පA ෙනොලැ¶ම ෙහේ�ෙව මානSකව ·ඩාවට ප/ 2 Szන 
ෙසේවකයෙග, පශසත් මZටෙ� ෙසේවයA ලබා ගැ?ම ගැට�වAව පව9න 
බව/;  

 එ�මා දෙනsද? 



( 9 ) 

 

(ආ) (i) ව/ම ෙසේවකයෙග උපEම ෙසේවයA ලබා ගැ?ම සඳහා ඔ|ෙ. වැ0] 
වැ¦ 1�ම සහ පහCක� ලබා�මට �යවර ගෙද; 

 (ii) අ�9 ෙසේවකය බඳවා ගැ?ම සඳහා �යවර ගෙද; 

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

800/’16 

ග- ශා9 (සක්දරාසා මහ/#ය,— අධ5ාපන අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (2) 

(අ) “ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහනට ඇ�ළ/ �ල9k අධ5ාපන කලාපයට 
අය/ පාස� සංඛ5ාව ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) �ල9k අධ5ාපන කලාපය �ළ පාෙc�ය ෙ�ක�  ෙකොZඨාස ෙදකA ඇ9 න�/, එම 
ෙකොZඨාසවල �sz ෙබොෙහෝ පාස� “ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහනට 
ඇ�ළ/කර ෙනොෙගන ෙනොසලකා හැර ඇ9 බව එ�මා දෙනsද? 

(ඇ) (i) (ආ) s සඳහ කර ඇ9 පE" පා ස� ෙනොසලකා හැ�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (ii) �ල9k අධ5ාපන කලාප ෙ8 ෙනොසලකා හැර ඇ9 පාස�, “ළඟම පාසල 
ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහෙනs �	ණායකයට අ�ව ඇ�ළ/කර ගැ?මට 
�යවර ගෙද; 

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ඔ1ෙත2බ� මස 28 වැ! /"රාදා 

වා\ක ���- අෙ]Aෂා කරන පශ්න 
491/’16 

ග- කනක ෙහේර/ මහතා,— <=
 සංෙcශ හා ¦,ට� යzතල පහCක� 
අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (3) 

(අ) (i) "න 100 වැඩසටහන යටෙ/ �දහස ්ව¡-ෆ¡ කලාප ඇ9 1�ෙ� ව5ාපෘ9ය 
ෙ� වන<ට ක iයිා/මක වෙද; 

 (ii) ෙ� යටෙ/ ඇ9කළ �දහස ්ව¡-ෆ¡ කලාප ප iමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ ��බඳව සෑ¬මකට ප/ වෙද; 

 (iv) ඒවා ක iයිා/මක ත//වෙ8 පවµද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) (i) කෑග�ල "සත් iAිකය �ළ �දහස ්ව¡-ෆ¡ කලාප �s0වා 9ෙ:ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සථ්ාන කවෙ	ද;  

 (iii) ඉ"Eෙ8� �දහස ්ව¡-ෆ¡ කලාප ඇ9 කරන ප iෙcශ කවෙ	ද;  

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

792/’16 

ග- ඩලස ් අලහ]ෙප-ම මහතා,— සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත5තර ෙවළඳ 
අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (2) 

(අ) (i) 2015.01.10 "න Sට ෙ� දAවා ( ලංකාව �ළ ආෙයෝජනය සඳහා පැ#y 
<ෙcශ ව5ාපාEකය සංඛ5ාව සහ ආෙයෝ,ත �£ �දල ඇමEකා� ෙඩොල	 
ෙකොපමණද; 
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 (ii) ආෙයෝජකයාෙ. රට, <ෙcශ ව5ාපාර ආයතනෙ8 නම, 
�නය සහ ආෙයෝ,ත 
�ද� පමාණය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iii) ( ලංකාව �ළ එR ආ ෙයෝජන ව5ාපෘ9 �sටා ඇ9 පෙcශ හා ආෙයෝජන 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ)  (i) දැනට ඒ ඒ ව5ාපෘ9වල ෙසේවය කරන ( ලාං1ක ෙසේවක සංඛ5ාව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)   ආෙයෝජනයට පථම අදාළ ආෙයෝජකයා ලබා�මට එකඟ ~ »1යා සංඛ5ාව 
සහ සැප¼ »1යා සංඛ5ාව අතර පරසප්රය ඇ9 ව5ාපෘ9 කවෙ	ද; 

 (iii)  ( ලංකාව �ළ ආෙයෝජනය 1�ම සඳහා අදාළ පහCක� ලබාෙගන ෙහෝ 
r<C�වලට එළ½� න�/, ෙ� දAවා Sය ව5ාපෘ9 ආර�භ ෙනොකළ 
ආෙයෝජකය Szෙද;  

 (iv)  එෙසේ න�, අදාළ ආෙයෝජකයාට ෙහෝ සමාගමට �Eනමා ඇ9 පහCක� 
කවෙ	ද; 

 (v)  2012, 2013 සහ 2014 යන ව	ෂවල� ( ලංකාව �ළ �£ <ෙcශ ආෙයෝජනය  
ෙව ෙව වශෙය ඇමEකා�  ෙඩොල	ව
 ෙකොපමණද; 

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

801/’16 

ග- ශා9 (ස්කදරාසා මහ/#ය,— සමාජ ස<බලගැ2� හා Cභසාධන 
අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (2) 

(අ) (i) �ල9k, ව|�යාව සහ මනාරම "ස�්Aකයs සමෘcD සහනාධාර 
ලබාගනා ප|� සංඛ5ාව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii)  ඉහත "ස�්Aකයs දEදතා ෙ	ඛාෙව පහළ ªව/වන ප|� සංඛ5ාව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) දEදතා ෙ	ඛාෙව පහළ ªව/වන, සමෘcD සහනාධාර ලබාගැ?ම සඳහා 
C=Cක� 9ෙබන එෙහ/, සමෘcD සහනාධාර ෙනොලැෙබන ජනතාවට එය 
ලබා�ම සඳහා කට&� කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

816/’16 

ග- පසන රණ2ර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (2) 

(අ) (i) 2016 මැ¡ මස ෙකොෙළොනාව, කැලyය, ක�ෙවල, හංවැ�ල සහ �යගම 
යන පාෙc�ය ෙ�ක� ෙකොZඨාසවලට බරපතල ෙලස බලපෑ ගංව�ර 
ත//වෙය ·ඩාවට ප/ >cගලයට රජය <S ලබා�මට ෙපොෙරො= ~ 
-.10,000/-ක �මනාව  ෙ� වන<ට ලබා � ඇ9  >cගලය සංඛ5ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒ සඳහා ෙ� වන<ට වැයකර ඇ9 �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) ආධාර ලබා�ම සඳහා ෙයොදාග� ලබන �	ණායක කවෙ	ද; 

 (iv)  ආධාර ලැ¶ම සඳහා C=Cක� ලැ� >cගලය සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (v)  �¾, බ= ෙහෝ තාවකා
ක පදනම මත �වාසවල ප"ං\ව Sz >cගලයහට  
ෙමම �ල5 ආධාරය ලබා ෙදෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 
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(ආ) (i) ගංව�ෙර ·ඩාවට ප/ ජනතාවට සහන සැලgම සඳහා ඇමEකා එAස/ 
ජනපදය, ජපානය වැ� රටව�ව
 ලබා ෙදන බවට පකාශයට ප/~ 
�ල5මය හා දව5මය ආධාර ෙ� වන<ට ෙමරටට ලැ¶ 9ෙ:ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ලැ¶ ඇ9 �ල5 ආධාර පමාණය හා දව5මය ආධාරවල වzනාකම 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ආධාර ජනතාව ෙවත ලබා � 9ෙ:ද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම ආධාර ලැ¶ ඇ9 >cගලය සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

817/’16 

ග- <මල2ර "සානායක මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා9ක ප9ප/9 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (2) 

(අ) ෙකොළඹ ෙහෝ තදාසන පෙcශවල <<ධ ෙසේවාවs ෙයද2ම සඳහා S<� ආරAෂක 
ෙදපා	තෙ��ෙk ෙසබ£ �ට පළා/ව
 කැඳවන බව එ�මා දෙනsද? 

(ආ) (i) එෙසේ කැඳවා <<ධ ෙසේවාවs ෙයොදවන S<� ආරAෂක ෙදපා	තෙ�� 
ෙසබ£ෙග ය� �Eසකට වැ0පට අ9ෙ	කව යැ·� �මනාවA ෙගවන 
බව/; 

 (ii)  එම ෙසේවාවට හා ත//වයට සමානව ෙසේවෙ8 ෙයොදව� ලබන තව/ 
ෙසබ£ �Eසකට එම �මනාව ෙනොෙගවන බව/; 

 (iii) ඒ අ�ව සමාන ෙසේවාව හා සමාන ත//වය යටෙ/ එR ෙසබ£ �Eසට 
ෙවනස ්ආකාරයට සැලRම අසාධාරණ බව/;  

එ�මා ��ගෙනsද? 

(ඇ) එෙසේ න�, එෙසේ අසාධාරණයට ලAවන ෙසබ£ට සාධාරණ යැ·� �මනාවA 
ලබා�මට �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

822/’16 

ග- C�� හ�ෙන/9 මහතා,— නගර සැලC� හා ජල ස�පාදන අමාත5�මාෙග 
ඇgමට,— (1) 

(අ) (i) ජා9ක ජලස�පාදන හා ජලාපවහන ම6ඩලෙ8 �ලධාEෙය� <ශාම 
ගැ2ෙ�� ම6ඩලෙය ලැෙබන ප9ලාභ කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ සඳහා ඉ"Eප/ කළ &� 
�ෙ�ඛන කවෙ	ද; 

 (iii) අදාළ 
�ෙ�ඛන <Dම/ව 9�ය�/, ප9ලාභ ෙග2ම පමාද 2මට ෙහේ� 
කවෙ	ද; 

 (iv) ම6ඩලෙය ෙගව� ලබන ප9ලාභ කවෙ	ද යන ෙව ෙව වශෙය 
අදාළ �ලධාEයා ෙවත දවා ෙනොයවෙ මද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනsද?  

(ආ) (i) ෙසේවෙ8 Szය� සෑම ෙග2මAම �ලධාEයාට දැ2ම හා ෙග2� ලබා ග/ 
බවට �ලධාEයාෙග අ/ස ලබා ගැ?ම S= කරෙ න�, <ශාම 
ගැ2ෙ�� එම ��ෙවත අ�ගමනය ෙනොකරෙ මද; 

 (ii) එෙසේ න�, එය වරදA බව ��ගෙද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද; 

 

 



( 12 ) 

 

 (iv) ව	ෂ 2012 Sට ෙ� දAවා <ශාම ගවන ලද Sය�ම �ලධාEට අදාළ 
ෙග2� කර  අවස කර 9ෙ:ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ෙනDවැ�බ� මස 11 වැ! /"රාදා 

වා\ක ���- අෙ]Aෂා කරන පශ්න 
681/’16 

ග- bcDක ප9රණ මහතා,— සමාජ ස<බලගැ2� හා Cභසාධන අමාත5�මාෙග 
ඇgමට,— (1) 

(අ) (i) රජෙ8 �ලධාEට සමෘcD සහනාධාරය ලබාගත හැ1ද; 

 (ii) රජෙ8 �ලධාEට ලබාගත හැ1, රජෙය ලබාෙදන ආධාර හා �මනා 
කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) (i) �-ණෑගල "ස�්Aකෙ8, පනල පාෙc�ය ෙ�ක� බලපෙcශෙ8 රජෙ8 
ෙසේවකය සමෘcD සහනාධාරය ලබාගනා බව දෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �ලධාEෙ. න�, තන�- හා ෙසේවා සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) එම >cගලයට එෙරsව ග/ �යාමා	ග කවෙ	ද; 

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

732/’16 

ග- �ම� ර/නායක මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා9ක ප9ප/9 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (2)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල ෙකොළඹ "ස�්Aකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං\ව 9� ෙසේවා �&Aතයෙ. භාරකාර අර�ද� (ETF) r�� 
සංඛ5ාව; 

 (ii) අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේවා �&Aතයෙ. භාරකාර අර�ද� (ETF) r�� 
සංඛ5ාව; 

එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේවා �&Aතයෙ.  
  භාරකාර අර�ද� (ETF) r�� සංඛ5ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන;  

 (iii) ෙපෞcග
ක අංශය; 

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ�ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 13 ) 

 

682/’16 

ග- bcDක ප9රණ මහතා,— රාජ5 ව5වසාය සංව	ධන අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (1) 

(අ) (i) රාජ5 හා ෙපෞcග
ක බැං�වල ආරAෂක ෙසේ]> ෙසේවාව සඳහා අයකර� 
ලබන ගාස�් ඉහළ දමා ඇ9 බව/; 

 (ii) එ¡ පාEෙභෝrකය අපහCතාවයට ප/2 ඇ9 බව/;  

එ�මා දෙනsද? 

(ආ) (i) ආරAෂක ෙසේ]> සඳහා අයකරන ගාස�් ඉහළ දැvමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (ii) පාEෙභෝrකයට අමතර  වරපසාද ලබා ෙදෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම වරපසාද කවෙ	ද; 

 (iv) ෙමම ෙසේවාෙk ගාස�් පහත දැvමට කට&� කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

734/’16 

ග- �ම� ර/නායක මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා9ක ප9ප/9 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (2)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල මහ�වර "ස�්Aකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං\ව 9� ෙසේවා �&Aතකයෙ. භාරකාර අර�ද� (ETF) r�� 
සංඛ5ාව; 

 (ii) අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේවා �&Aතකයෙ. භාරකාර අර�ද� (ETF) r�� 
සංඛ5ාව; 

එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේවා �&Aතකයෙ.  
  භාරකාර අර�ද� (ETF) r�� සංඛ5ාව,   

  (i) රජයට අය/ සමාග�; 

  (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන ; 

  (iii) ෙපෞcග
ක අංශය;   

   (iv) ක	මාත අංශය; 

  (v) කෘ�ක	මාත අංශය; 

  (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2016 ෙනDවැ�බ� මස 12 වැ! ෙසනEරාදා 

වා\ක ���- අෙ]Aෂා කරන පශ්න 
683/’16 

ග- bcDක ප9රණ මහතා,— ෙසෞඛ5, ෙපෝෂණ හා ෙc�ය ෛවද5 අමාත5�මාෙග 
ඇgමට,— (1) 

(අ) (i) ( ලංකාව �ළ ෙ� වන<ට වැ¦ෙව# පව9න කාම අපරාධ සඳහා ම/දව5 
පමණA ෙනොව ඖෂධ ව	ගද ෙහේ�වන බව/; 

 (ii) Slidenafil හා ෙවන/ වා,කරණ ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙ� පහCෙව �දහෙසේ 
#ල�ගත හැ1 බව/;  

 (iii) පාස�, උපකාරක ප9, ලැ��හ� හා >ව/ප/ දැ2� හරහා ෙමම 
ඖෂධ ෙබදාහැ�ෙ� කට&� S=වන බව/;  

එ�මා දෙනsද? 

(ආ) (i) වාªකරණ ඖෂධ �දහෙසේ #ල� ගැ?ෙ� හැ1යාව පාලනය 1�ම සඳහා රජය 
�යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) වාªකරණ ඖෂධ ප#9ය හා අෙල<ය �යාමනයට රජය කට&� කරෙද; 

 (iv) එ ෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

760/’16 

ග- �ම� ර/නායක මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා9ක ප9ප/9 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල ග�පහ "ස�්Aකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං\ව 9� ෙසේවා �&Aතයෙ. භාරකාර අර�ද� (ETF) r�� 
සංඛ5ාව; 

 (ii) අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.භා.අ. (ETF) r�� සංඛ5ාව; 

එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ)  2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.භා.අ. (ETF) r��  
  සංඛ5ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන;  

 (iii) ෙපෞcග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ�ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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693/’16 

ග- bcDක ප9රණ මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (1) 

(අ) (i) ( ලංකාවට වා	�කව අවශ5 බඹර පැy පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම පමාණෙය රට �ළ �පදවන ප9ශතය ෙකොපමණද; 

 (iii) ආනයනය කරන පමාණය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) (i) රටට අවශ5 බඹර පැy පමාණය �ෂප්ාදනය 1�මට කට&� කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ සඳහා ඇ9 වැඩ��ෙවළ කවෙ	ද; 

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

761/’16 

ග- �ම� ර/නායක මහතා,— ක�ක- හා වෘ/µය ස#9 සබඳතා අමාත5�මාෙග 
ඇgමට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල ග�පහ "ස�්Aකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං\ව 9� ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද� (EPF) r�� සංඛ5ාව; 

 (ii) අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.අ.අ. (EPF) r�� සංඛ5ාව; 

එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.අ.අ. (EPF) r��  
  සංඛ5ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන;  

 (iii) ෙපෞcග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ�ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ෙනDවැ�බ� මස 15 වැ! අඟහ4වාදා 

වා\ක ���- අෙ]Aෂා කරන පශ්න 
694/’16 

ග- bcDක ප9රණ මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (1) 

(අ) (i) ( ලංකාවට වා	�කව අවශ5 v පැy පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම පමාණෙය රට �ළ �පදවන ප9ශතය ෙකොපමණද; 

 (iii) ආනයනය කරන පමාණය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) (i) රටට අවශ5 v පැy පමාණය �පද2මට කට&� කරෙද; 



( 16 ) 

 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ සඳහා ඇ9 වැඩ��ෙවළ කවෙ	ද; 

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

762/’16 

ග- �ම� ර/නායක මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා9ක ප9ප/9 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල ෙපොෙළොන-ව "ස�්Aකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං\ව 9� ෙසේවා �&Aතයෙ. භාරකාර අර�ද� (ETF) r�� 
සංඛ5ාව; 

 (ii) අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.භා.අ. (ETF) r�� සංඛ5ාව; 

එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.භා.අ. (ETF) r��  
  සංඛ5ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන;  

 (iii) ෙපෞcග
ක අංශය;   

  (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ�ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

695/’16 

ග- bcDක ප9රණ මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (1) 

(අ) (i) ( ලංකාවට වා	�කව අවශ5 ෙව�වැ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පමාණෙය රට �ළ �පදවන ප9ශතය ෙකොපමණද; 

 (iii) ආනයනය කරන පමාණය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) (i) රටට අවශ5 ෙව�වැ� පමාණය වගා 1�මට කට&� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ඇ9 වැඩ��ෙවළ කවෙ	ද; 

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

763/’16 

ග- �ම� ර/නායක මහතා,— ක�ක- හා වෘ/µය ස#9 සබඳතා අමාත5�මාෙග 
ඇgමට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල ෙපොෙළොන-ව "ස�්Aකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං\ව 9� ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද� (EPF) r�� සංඛ5ාව; 

 (ii) අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.අ.අ. (EPF) r�� සංඛ5ාව; 

එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 
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 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.අ.අ. (EPF) r��  
  සංඛ5ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන;  

 (iii) ෙපෞcග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ�ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ෙනDවැ�බ� මස 16 වැ! බදාදා 

වා\ක ���- අෙ]Aෂා කරන පශ්න 
696/’16 

ග- bcDක ප9රණ මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (1) 

(අ) (i) ( ලංකාවට ආනයනය කරන පල�- සඳහා වා	�කව <ශාල �දලA වැය 
කරන බව/; 

 (ii)  එම පල�- ක� තබා ගැ?මට ෙයොදන රසායන දව5 රෙZ ජනතාවෙ. 
ෙසෞඛ5යට අsතකර බව/; 

 (iii) ෙමෙලස ආනය�ක පල�- ෙබොෙහෝමයA ෙමරට වගා කළ හැ1 බව/; 

එ�මා ��ගෙනsද? 

(ආ) (i) ෙමරට වගා කළ හැ1 එෙහ/ ආනයනය කරන පල�- ව	ග කවෙ	ද; 

 (ii)  එම පල�- වගා 1�මට අවශ5 පහCක� ෙගො2ට ලබා�මට රජය �යවර 
ගෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

764/’16 

ග- �ම� ර/නායක මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා9ක ප9ප/9 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල මාතෙ� "ස�්Aකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං\ව 9� ෙසේවා �&Aතයෙ. භාරකාර අර�ද� (ETF) r�� 
සංඛ5ාව; 

 (ii) අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.භා.අ. (ETF) r�� සංඛ5ාව; 

එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.භා.අ. (ETF) r��  
  සංඛ5ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන;  



( 18 ) 

 

 (iii) ෙපෞcග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ�ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

697/’16 

ග- bcDක ප9රණ මහතා,— ක	මාත හා වාyජ කට&� අමාත5�මාෙග 
ඇgමට,— (1) 

(අ) (i) ලාAෂා ආÉත �ෂප්ාදන ක	මාතය ª<කාව කරග/ �Eස ෙ� වන<ට එම 
ක	මාතෙය ඉව/ ෙව# Szන බව/; 

 (ii)  අ�දව5 හා ෙවළඳෙපොළ ��බඳව ගැට� පව9න බව/; 

 (iii) ෙමම ක	මාතයට රටට <ශාල <ෙcශ <�මයA ෙගන ආ හැ1 බව/; 

එ�මා දෙනsද? 

(ආ) (i) ලාAෂා �ෂප්ාදන අපනයනය කරෙද; 

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

 (iii) අපනයනය ෙනොකරෙ න�, අපනයනය 1�මට කට&� කරෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක Sටද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) (i) රට �ළ ලාAෂා ක	මාතයට අවශ5 ෙවළඳෙපොළ >£� 1�මට රජය �යවර 
ෙගන 9ෙ:ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

765/’16 

ග- �ම� ර/නායක මහතා,— ක�ක- හා වෘ/µය ස#9 සබඳතා අමාත5�මාෙග 
ඇgමට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල මාතෙ� "ස�්Aකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං\ව 9� ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද� (EPF) r�� සංඛ5ාව; 

 (ii) අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.අ.අ. (EPF) r�� සංඛ5ාව; 

එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.අ.අ. (EPF) r��  
  සංඛ5ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන;  

 (iii) ෙපෞcග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ�ක	මාත අංශය; 



( 19 ) 

 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ෙනDවැ�බ� මස 17 වැ! Aහස්පB�දා 

වා\ක ���- අෙ]Aෂා කරන පශ්න 
698/’16 

ග- bcDක ප9රණ මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂය �ළ ( ලංකාවට ආනයනය කළ ෙකො/තම�
 පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ( ලංකාව ෙකො/තම�
 ආනයනය කරන පධාන රටව� කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) (i) ( ලංකාව �ළ ෙකො/තම�
 වගා කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එය ( ලංකාෙk අවශ5තාවෙය ෙකොපමණ ප9ශතයAද; 

 (iii) ෙකො/තම�
 වගා ෙනොකරෙ න�, ඒ මද; 

 (iv) ( ලංකාව �ළ ෙකො/තම�
 වගාව ව5ා]ත 1�මට රජය ගනා �යවර 
කවෙ	ද;  

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

766/’16 

ග- �ම� ර/නායක මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා9ක ප9ප/9 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල ෙමොණරාගල "ස�්Aකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං\ව 9� ෙසේවා �&Aතයෙ. භාරකාර අර�ද� (ETF) r�� 
සංඛ5ාව; 

 (ii) අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.භා.අ. (ETF) r�� සංඛ5ාව; 

එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.භා.අ. (ETF) r��  
  සංඛ5ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන;  

 (iii) ෙපෞcග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ�ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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699/’16 

ග- bcDක ප9රණ මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂය �ළ ( ලංකාව ආනයනය කළ C= හ� හා ර/ හ� පමාණය 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)  ( ලංකාව C= හ� හා ර/ හ� ආනයනය කරන පධාන රටව� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) (i) ( ලංකාව �ළ C= හ� හා ර/ හ� වගා කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එය ( ලංකාෙk අවශ5තාවෙය ෙකොපමණ ප9ශතයAද; 

 (iii) C= හ� හා ර/ හ� වගා ෙනොකරෙ න�, ඒ මද; 

 (iv) ( ලංකාව �ළ C= හ� හා ර/ හ� වගාව ව5ා]ත 1�මට රජය ගනා 
�යවර කවෙ	ද;  

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

767/’16 

ග- �ම� ර/නායක මහතා,— ක�ක- හා වෘ/µය ස#9 සබඳතා අමාත5�මාෙග 
ඇgමට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල ෙමොණරාගල "ස�්Aකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං\ව 9� ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද� (EPF) r�� සංඛ5ාව; 

 (ii) අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.අ.අ. (EPF) r�� සංඛ5ාව; 

එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.අ.අ. (EPF) r��  
  සංඛ5ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන;  

 (iii) ෙපෞcග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ�ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

849/’16 

ග- bcDක ප9රණ මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා9ක ප9ප/9 හා ආ	�ක කට&� 
අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (1) 

(අ) (i) >/තලම "ස�්Aකෙ8, Sර��අ¦ පෙcශෙ8, අÊකා� ස�භවයA සsත 
>cගලය ªව/වන ගාම �ලධා� වස� කවෙ	ද; 

 (ii) දැනට එම පෙcශවල ªව/වන >cගලය සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම >cගලය ලංකාෙk ෙවන/ පෙcශවල ªව/වන බවට වා	තා 2 
9ෙ:ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 
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(ආ) (i) එම ජනතාවට අධ5ාපන, උසස ්අධ5ාපන හා ෙසෞඛ5 යන �
ක අවශ5තා ඉ0 
කර ගැ?ෙ� අ¡9ය රජය <S තහ|- කර 9ෙ:ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ සඳහා ෙගන ඇ9 �යවර කවෙ	ද;  

(iii) එම ජනතාවෙ. සංසක්ෘ9ක අනන5තාවය හා පාර�පEක උ-මය 
»කෙගන ªව/2ම සඳහා රජය අ�ගහය ලබා � 9ෙ:ද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම අ�ගහය කවෙ	ද;  

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ෙනDවැ�බ� මස 18 වැ! /"රාදා 

වා\ක ���- අෙ]Aෂා කරන පශ්න 
768/’16 

ග- �ම� ර/නායක මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා9ක ප9ප/9 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල බ=�ල "ස�්Aකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං\ව 9� ෙසේවා �&Aතයෙ. භාරකාර අර�ද� (ETF) r�� 
සංඛ5ාව; 

 (ii) අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.භා.අ. (ETF) r�� සංඛ5ාව; 

එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.භා.අ. (ETF) r��  
  සංඛ5ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන;  

 (iii) ෙපෞcග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ�ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

769/’16 

ග- �ම� ර/නායක මහතා,— ක�ක- හා වෘ/µය ස#9 සබඳතා අමාත5�මාෙග 
ඇgමට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල බ=�ල "ස�්Aකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං\ව 9� ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද� (EPF) r�� සංඛ5ාව; 

 (ii) අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.අ.අ. (EPF) r�� සංඛ5ාව; 

එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 
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 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.අ.අ. (EPF) r��  
  සංඛ5ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන;  

 (iii) ෙපෞcග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ�ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ෙනDවැ�බ� මස 19 වැ! ෙසනEරාදා 

වා\ක ���- අෙ]Aෂා කරන පශ්න 
770/’16 

ග- �ම� ර/නායක මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා9ක ප9ප/9 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල ��ණාමලය "ස�්Aකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං\ව 9� ෙසේවා �&Aතයෙ. භාරකාර අර�ද� (ETF) r�� 
සංඛ5ාව; 

 (ii) අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.භා.අ. (ETF) r�� සංඛ5ාව; 

එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.භා.අ. (ETF) r��  
  සංඛ5ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන;  

 (iii) ෙපෞcග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ�ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

771/’16 

ග- �ම� ර/නායක මහතා,— ක�ක- හා වෘ/µය ස#9 සබඳතා අමාත5�මාෙග 
ඇgමට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල ��ණාමලය "ස�්Aකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං\ව 9� ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද� (EPF) r�� සංඛ5ාව; 

 



( 23 ) 

 

 (ii) අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.අ.අ. (EPF) r�� සංඛ5ාව; 

එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.අ.අ. (EPF) r��  
  සංඛ5ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන;  

 (iii) ෙපෞcග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ�ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ෙනDවැ�බ� මස 21 වැ! ස8දා 

වා\ක ���- අෙ]Aෂා කරන පශ්න 
772/’16 

ග- �ම� ර/නායක මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා9ක ප9ප/9 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇgමට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�පාර "ස�්Aකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං\ව 9� ෙසේවා �&Aතයෙ. භාරකාර අර�ද� (ETF) r�� 
සංඛ5ාව; 

 (ii) අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.භා.අ. (ETF) r�� සංඛ5ාව; 

එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.භා.අ. (ETF) r��  
  සංඛ5ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන;  

 (iii) ෙපෞcග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ�ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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773/’16 

ග- �ම� ර/නායක මහතා,— ක�ක- හා වෘ/µය ස#9 සබඳතා අමාත5�මාෙග 
ඇgමට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�පාර "ස�්Aකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං\ව 9� ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද� (EPF) r�� සංඛ5ාව; 

 (ii) අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.අ.අ. (EPF) r�� සංඛ5ාව; 

එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�9 
යාප"ං\ ~ ෙසේ.අ.අ. (EPF) r��  
  සංඛ5ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන;  

 (iii) ෙපෞcග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ�ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එA එA ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 


