
(අටවැ� පා	
ෙ��ව - පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 5(5).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 5 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප� රකය  
 

!"# කෙළ% 2017 ජනවා� මස 27 වැ! ."රාදා 

2017 ෙපබරවා� මස 07 වැ! අඟහ0වාදා 

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

අගාමාත)�මා සහ ජා*ක ප*ප,* හා ආ	.ක කට&� අමාත)�මා,— අ1ලස් 
ෙහෝ 4ෂණ ෙචෝදනා 8ම	ශන ෙකො#ෂ සභාෙ; අ1ලස් වැට<� අ,*කාර� =>ෙ� 
?මාව ප*ෙශෝධනය ABම - 2016 (8ෂය අංක - 01002),— දහනව වැ� ආJKකම 
ව)වස්ථා සංෙශෝධනෙය සංෙශෝNත O ලංකා පජාතාPක සමාජවා� ජනරජෙQ 
ආJKකම ව)වස්ථාෙ; 41(ආ) ව)වස්ථාෙ; උපෙ1ඛනෙQ සඳහ අ1ලස් ෙහෝ 4ෂණ 
ෙචෝදනා 8ම	ශන  ෙකො#ෂ සභාෙ; අ1ලස් වැට<� අ,*කාර� =>ෙ� ?මාව 
ප*ෙශෝධනය ABම සඳහා අමාත) මJඩල අ�ම*ය ලබා � ඇ* ෙහWද; 

ඒ අ�ව, අ1ලස් වැට<�වල අ1ලස් වශෙය පZහරණය ABමට අ,*කාර� 
ෙග\ම සඳහා ඇස්තෙ��ෙ; දැනට අ�මත ?මාව පහත පZ" වන ෙහWද:— 

උපZම 8යද� ?මාව - ^.  150,000,000.00 

අවම ලැa� ?මාව  - ^.  5,000,000.00 

උපZම හර ෙශේෂ ?මාව  -   ^. 275,000,000.00 ; 
 

2016 ව	ෂ සඳහා ෙමම වැට<� =>ෙ� අෙdeත ෙශේෂ පහත පZ" වන ෙහWද:— 
 

2016.01.01 "නට හර ෙශේෂය  - ^.  19,340,031.98 

ව	ෂය සඳහා අෙdeත හර  - ^.  150,000,000.00 

ව	ෂය සඳහා අෙdeත බැර  -  ^. 1,700,000.00 

2016.12.31 "නට අෙdeත හර ෙශේෂය -  ^. 167,640,031.98 ; සහ 
 

i	ව ව	ෂයj� පවරන ලද නK අවස ෙනො\ම ෙහේ�ෙව නK භාJඩ වශෙය 
රඳවා �ද1 බැර කළ ෙනොහැA \ම මත ලැa� j අK \මk lmව ඇ* ෙහWද; 

 

ඊට අ�oලව, අ1ලස් ෙහෝ 4ෂණ ෙචෝදනා 8ම	ශන ෙකො#ෂ සභාෙ; අ1ලස් 
වැට<� අ,*කාර� =>ෙ� අවම ලැa� ?මාව ^.5,000,000.00 lට 
^.1,500,000.00 දkවා අK ABමට ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා ස�මත කරW. 

(අමාත) මJඩලෙQ අ�ම*ය දවා *ෙp.) 

 

 

 

 



( 2 ) 

 

* 
සංචාරක සංව	ධන හා qස්*යා� ආග#ක කට&� අමාත)�මා සහ ඉඩ� 

අමාත)�මා,— ඉඩ� අ,කර ගැsෙ� පනත යටෙ, �ෙයෝග,— ඉඩ� අ,කර ගැsෙ� 
පනෙ, (460 අNකාරය t) 63 වග*ෙQ (2) උපවග*ෙQ (ඊ) ෙuදය යටෙ, 2013 
ඉඩ� අ,කර ගැsෙ� (ව" ෙග\�) �ෙයෝගවල 4(2) �ෙයෝගය සංෙශෝධනය 
කර# ඉඩ� අමාත)වරයා 8l සාදන ලmව, 2016 ෙනොවැ�බ	 18 "නැ* අංක 
1993/26 දරන අ* 8ෙශේෂ ගැසw පතෙQ පළ කර� ලැබ, 2017.01.24 "න ඉ"Zප, 
කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත) මJඩලෙQ අ�ම*ය දවා *ෙp.) 

* 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙz{ය ෛවද) අමාත)�මා,— ජා*ක ඖෂධ �යාමන 

අNකාZය පනත යටෙ, �ෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා*ක ඖෂධ �යාමන 
අNකාZය පනෙ, 118  වග*ය සමඟ Aය8ය &�, එ� පනෙ, 142 වග*ය 
යටෙ, #ල ඉහළ ?මා ස�බධෙය ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙz{ය ෛවද) 
අමාත)වරයා 8l සාදන ලmව, 2016 ඔkෙතෝබ	 මස 21 "න අංක 1989/61 දරන අ* 
8ෙශේෂ ගැසw පතෙQ පළ කර� ලැබ, 2017.01.24 "න ඉ"Zප, කරන ලද �ෙයෝග 
අ�මත කළ &� ය. 

* 
�ද1 අමාත)�මා,— �රාබm ආඥාපනත යටෙ, �ෙ;දනය,— �රාබm ආඥාපනෙ, 

(52 අNකාරය t) 22(2) වග*ය යටෙ,, ප*-අපනයනය ABම සඳහා ෙහෝ �^බm 
රjත සාd�වල 8ෙzශ ව)ාවහාර �දලට 8A�ම සඳහා ආනයනය කර� ලබන 
8ෙz{ය ම,පැ මත �රාබm අය ෙනොABම ස�බධෙය 2016 ඔkෙතෝබ	 මස 04 
"න lට qයා,මක වන පZ" �ද1 අමාත)වරයා 8l පනවන ලmව, 2016 
ඔkෙතෝබ	 මස 03 "නැ* අංක 1987/5 දරන අ* 8ෙශේෂ ගැසw පතෙQ පළ කර� 
ලැබ, 2017.01.24 "න ඉ"Zප, කරන ලද �ෙ;දනය අ�මත කළ &� ය. 

(අංක 990 දරන �රාබm �ෙ;දනය)  

(අමාත) මJඩලෙQ අ�ම*ය දවා *ෙp.) 

* 
�ද1 අමාත)�මා,— 8ෙශේෂ ෙවළඳ භාJඩ බm පනත යටෙ, �යමය,— 2007 

අංක 48 දරන 8ෙශේෂ ෙවළඳ භාJඩ බm පනෙ, 2 වග*ෙQ 3 උප වග*ය යටෙ, 
8ෙශේෂ ෙවළඳ භාJඩ බm ස�බධෙය �ද1 අමාත)වරයා 8l සාදන ලmව, 2016 
ෙනොවැ�බ	 10 "නැ* අංක 1992/27 දරන අ* 8ෙශේෂ ගැසw පතෙQ පළ කර� ලැබ, 
2017.01.24 "න ඉ"Zප, කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත) මJඩලෙQ අ�ම*ය දවා *ෙp.) 

* 
�ද1 අමාත)�මා,— ෙ	� ආඥාපනත යටෙ, ෙයෝජනාව,— (235 අNකාරය t) 

ෙ	� ආඥාපනෙ, 10 වග*ය යටෙ, �^ගාස්� ස�බධෙය 2017.01.24 "න 
ඉ"Zප, කරන ලද ෙයෝජනාව අ�මත කළ &� ය. 

(2016 ෙනොවැ�බ	 10 "නැ* අංක 1992/26 දරන අ* 8ෙශේෂ ගැසw පතය.) 

(අමාත) මJඩලෙQ අ�ම*ය දවා *ෙp.) 

 

 

 

 

 

 

 



( 3 ) 

 

* 
ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත)�මා,— සමාග� පනත සහ ස#* ආඥාපනත 

යටෙ, �ෙයෝග,— 2007 අංක 7 දරන සමාග� පනෙ, 477 වග*ය සමඟ Aය8ය 
&� එ� පනෙ, 527 වග*ය යටෙ, සහ 2005 අංක 11 දරන ස#* ආඥාපනත 
(සංෙශෝධන) සමඟ Aය8ය &� (123 අNකාරය t) 1891  අංක 16 දරන ස#* 
ආඥාපනෙ, 19 වග*ය යටෙ, සමාග� (ගාස්�) සහ ස#* (ගාස්�) ස�බධෙය 
ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත)වරයා 8l සාදන ලmව 2016  ඔkෙතෝබ	 25 
"නැ* අංක 1990/12 දරන අ* 8ෙශේෂ ගැසw පතෙQ පළ කර� ලැබ, 2017.01.24 "න 
ඉ"Zප, කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත) මJඩලෙQ අ�ම*ය දවා *ෙp.) 

* 
සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත)තර ෙවළඳ අමාත)�මා,— O ලංකා අපනයන 

සංව	ධන පනත යටෙ, �ෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන O ලංකා අපනයන 
සංව	ධන පනෙ, 14 වන වග*ය යටෙ, ෙසස් බm ස�බධෙය සංව	ධන උපාය 
මා	ග හා ජාත)තර ෙවළඳ අමාත)වරයා 8l පනවන ලmව, 2016 ෙනොවැ�බ	 11 
"නැ* අංක 1992/52 දරන අ* 8ෙශේෂ ගැසw පතෙQ පළ කර� ලැබ, 2017.01.26 "න 
ඉ"Zප, කරන ලද �ෙයෝගය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත) මJඩලෙQ අ�ම*ය දවා *ෙp.) 

* 
සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත)තර ෙවළඳ අමාත)�මා,— කෙමෝපාය සංව	ධන 

ව)ාපෘ* පනත යටෙ, �යමය,— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංව	ධන ව)ාපෘ* 
පනෙ,  3(4) වග*ය යටෙ, ෙයෝ�ත ව)ාපෘ*යට අදාළ �දහස් AB� 
ස�බධෙය සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත)තර ෙවළඳ අමාත)වරයා 8l 
සාදන ලmව, 2016 ෙනොවැ�බ	 18 "නැ* අංක 1993/34 දරන අ* 8ෙශේෂ ගැසw පතෙQ 
පළ කර� ලැබ, 2017.01.27 "න ඉ"Zප, කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත) මJඩලෙQ අ�ම*ය දවා *ෙp.) 

* 
සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත)තර ෙවළඳ අමාත)�මා,— ආනයන හා අපනයන 

(පාලන) පනත යටෙ, �ෙයෝග,— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන, ම� 
සංෙශෝNත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ, 4 වග*ෙQ 3  
උප වග*ය සහ 14 වග*ය සමඟ Aය8ය &� එ� පනෙ, 20 වග*ය යටෙ, 
සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත)තර ෙවළඳ අමාත)වරයා 8l සාදන ලmව, 2016 
ෙදසැ�බ	  30 "නැ* අංක 1999/47 දරන අ* 8ෙශේෂ ගැසw පතෙQ පළ කර� ලැබ, 
2017.01.27 "න ඉ"Zප, කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත) මJඩලෙQ අ�ම*ය දවා *ෙp.) 

  
  * සල"ෙණ� හ4�ව5 ලබ�ෙ� ආ78ෙ� කට:� ය. 

 

 

2017 මා�� මස 09 වැ! <හස්ප=�දා 

වා�ක ���^ අෙdkෂා කරන පශ්න 
1060/’16 

ග^ එස්. එ�. මZkකා	 මහතා,— s*ය හා සාමය සහ දk�ණ සංව	ධන 
අමාත)�මාෙග ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) මහජන �ෙයෝ�තය ෙනොවන O ලාංAක �රවැlයට ෙපෞzග
කව 
ෙපො
ස ්ආරkෂාව ලබා�ෙ� වැඩ��ෙවළk ෙපො
ස ්ෙදපා	තෙ��ව ස�ව 
*ෙpද; 



( 4 ) 

 

 (ii) එෙසේ න�, එෙසේ ආරkෂාව ලබා � ඇ* �zගලය ක�^ද; 

 (iii) ඔ�ට ලබා� ඇ* ආරkෂක �ලධාZ සංඛ)ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) (i) ෙzශපාලන පkෂවල ආසන සං8ධායකවරය සඳහා ෙපො
lෙQ ෙහෝ 
හ�දාෙ; ආරkෂාව ලබා ෙදෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එෙසේ ආරkෂාව ලබා � ඇ* �zගලය ක�^ද; 

 (iii) ඔ�ට ලබා � ඇ* ආරkෂක �ලධාZ සංඛ)ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1095/’16 

ග^ අෙශෝක �යත මහතා,— සමාජ ස8බලගැ\� හා �භසාධන අමාත)�මාෙග 
ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) සමෘzN ආද	ශ ග�මාන වැඩසටහෙ අර�> කවෙ	ද; 

 (ii) ඉහත (i) j සඳහ වැඩසටහන සඳහා �,තලම "සP්kකෙය ෙතෝරාග, 
ග�මාන කවෙ	ද; 

 (iii) එම එk එk ග�මානෙQ සංව	ධනය සඳහා වැය ABමට අෙdkෂා කරන �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම වැඩසටහන යටෙ, එk ගමකට ලැෙබන ස�ප, පමාණය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1110/’16 

ග^ ච#ද 8 ෙ�lZ මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත)�මාෙග 
ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) බJඩාරෙවල 88ධ ෙසේවා ස�පාකාර ස#*ෙQ ව,ම අධ)kෂ මJඩලෙQ 
න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඔ�ෙ� අධ)ාපන �m�ක� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට එම 88ධ ෙසේවා ස�පාකාර ස#*ෙQ පාෙz�ක ස#* අතZ ලාභ 
උපයන හා පාK ලබන පාෙz�ක ස#* ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ප�=යදා පැව* �ලවරණය ස�බධෙය ය� පැ#�1ලk ලැa *ෙpද; 

 (v) එෙසේ න�, ඒ ��බඳව ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද?  

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1126/’16 

ග^ 8mර 8කමනායක මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත)�මාෙග 
ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) ව)වසායකය ස8බලගැ\ම ��ස �� හා මධ) පZමාණ ක	මාත හා 
�ද ක	මාත සඳහා සහන ෙපො< පදනමk මත, වසර ෙදකක සහන 
කාලයkද සjතව SMILE III ණය ෙයෝජනා කමය qයා,මක කරන ලද 
බව,; 

 



( 5 ) 

 

 (ii) ව)ාපෘ* අධ)  8l 2016 ¡
 මස 10 වැ� "න �ව,ප, දැ\� පළකර, 
ණය ලබා�ම ��බඳව පචාරය කරන ලද බව,; 

 (iii) ෙමම ෙයෝජනා කමය යටෙ, ණය ලබා�මට වා�ජ බැං¢ දහයk ඉ"Zප, t 
අතර, ණය අයm�ක^ව පදහසk පමණ එම ණය අෙdkෂාෙව ඉ"Zප, 
�වද ණය ලබා�ම නවතා ඇ* බව,; 

 (iv) ෙබොෙහෝ ව)වසායකය 8l අවශ) �
ක 8යද� දර# ඇප ඔd� අ,ස 
ABම සහ උගස ්ඔd� සකස ්ABම වැ� කට&� අවසකර ඇත,, ණය ලබා� 
ෙනොමැ* බව,; 

 (v) ෙමම ත,,වය ෙහේ�ෙව නව  ව)ාපාර සහ වැ£"&> AB� ව)ාපාර 
අතරමඟ නැව� ඇ* අතර එය ජා*ක ආ	.කයටද බලව, පහරk වන බව,; 

එ�මා දෙනjද? 

(ආ)  ණය �ද1 ලබා�මට හැAයාවk ෙනොමැ* න�, 2016.07.10 "න �ව,ප, දැ\� 
පචාරය කර ජනතාව අපහ�තාවයට ප, කරන ලzෙz මද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1127/’16 

ග^ වා�ෙzව නානායkකාර මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත)�මාෙග ඇ?මට,— (1) 

(අ) ප�=ය රජය 8l ^. 350/- ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා�ෙ�� ෙපොෙහොර #¤යකට, 
අ*ෙ	ක ^. 150/- ක �දලk අයකර, “ෙකතට අ^ණ වැඩසටහන” යටෙ, �යඟය, 
ගංව�ර හා ව1 අ
 උවm^ ෙව�ෙව ^. 10,000/- ක උපZමයකට යට,ව 
කෘ�කා	#ක හා ෙගො8ජන රkෂණ මJඩලය හරහා ව"යk ෙගt බව එ�මා 
��ගෙනjද? 

(ආ) ව	තමානෙQ �� "වWනටම බලපා ඇ* ද^> �යඟෙය 8පතට ප,t අයට 
රkෂණ ව" �දලk ලබාෙදෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද ?  

   1276/’16 

ග^ කංචන 8ෙ�ෙසේකර මහතා,— §වර හා ජලජ ස�ප, සංව	ධන අමාත)�මාෙග 
ඇ?මට,— (1) 

(අ) 8ෙzශ 8�මය ඉප¨මට සහ ජනතාවෙ� ෙපෝෂණ අවශ)තාවය ස�රා<ෙමjලා 
දායක,වයk ලබාෙදන §වර ක	මාතෙQ අ8©ªන පැවැ,ම ��ගෙනjද 
යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) මාතර "සP්kකෙQ, 

  (i)  §වර වරාය, නැං�ර�  ෙතො«පල සංඛ)ාව සහ ඒවා �j¤ සථ්ාන; 

 (ii) එk එk පාෙz{ය ෙ1ක� ෙකොwඨාසය අ�ව 
යාප"ං� බ "න හා එk "න 
§වර යාතා සංඛ)ාව; 

 (iii) §වර හා ජලජ ස�ප, ෙදපා	තෙ��ෙ; සංඛ)ා ෙ1ඛනයට අ�ව, එk 
එk පාෙz{ය ෙ1ක� ෙකොwඨාසෙQ ®ව,වන §වරය සංඛ)ාව, ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද?   

(ඇ) 2013 lට 2016 දkවා මාතර "සP්kකෙQ,  

 (i) §වර ය¤තල පහ�ක� නැං\ම සඳහා වැය කර� ලැ¯ �ද1 පමාණය;  

 (ii) සහනාධාර පදනම මත ෙබදා � ඇ* බ "න සහ එk "න යාතා සංඛ)ාව; 



( 6 ) 

 

 (iii) පාෙz{ය ෙ1ක� ෙකොwඨාසය අ�ව, සහනාධාර පදනම මත ෙබදා � ඇ* 
§වර ආ�පන කwටල, ප��ඩ වමා^ යත සහ ®8ත ආරkෂක කබා 
පමාණය එk එk ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 යන තවmරට, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1373/’16 

ග^ බmල �ණව	ධන මහතා,— �ද1 අමාත)�මාෙග ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයj අංක 126 ෙයෝජනාවට අ�ව, �� හා මධ) පZමාණ 
ව)වසායකයෙ� අෙළ8 පව	ධනය සඳහා ෙපෞzග
ක අංශෙQ ��Z 
ෙවළඳසැ1වල රාkක ඉඩකඩ සාධාරණ #ලකට ලබා ෙද� ලැ±ෙ;ද; 

 (ii) ෙපෞzග
ක අංශෙQ ��Z ෙවළඳ සැ1ව
 එ� රාkක ඉඩකඩ ෙව කර 
ෙදන ෙලසට Alය� අමාත)ාංශයk 8l ඉ1<මk කර� ලැ±ෙ;ද; 

 (iii) එෙසේ ඉ1<මk ෙහෝ �ෙයෝගයk කර� ලැ±ෙ; න�, එj �ටපතk ඉ"Zප, 
කරෙද; 

 (iv) O ලංකාව �ළ �j¤ බm අය කර� ලබන ෙපෞzග
ක අංශෙයj ��Z 
ෙවළඳසැ1 සංඛ)ාව සහ ඒවා �jටා ඇ* නගර/ගාමය ��බඳ ලැWස�්වk 
ඉ"Zප, කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
 

 

2017 මා�� මස 10 වැ! ."රාදා 

වා�ක ���^ අෙdkෂා කරන පශ්න 
966/’16 

ග^ ²ම1 ර,නායක මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත)�මාෙග ඇ?මට,— (1) 

(අ) ව	ෂ 2010 - 2016 දkවා කාලය �ළ, 

 (i) O ලංකාවට ආනයනය කර ඇ* රසාය�ක ෙපොෙහොර පමාණය;  

 (ii) එk එk කනය සඳහා රජය ම� �¢, කර ඇ* රසාය�ක ෙපොෙහොර 
පමාණය; 

 (iii) \ වගාව සහ එළව� වගාව සඳහා �¢,කර ඇ* රසාය�ක ෙපොෙහොර 
පමාණය;  

 (iv) O ලංකාෙ; �ෂප්ාදනය කරන ලද කාබ�ක ෙපොෙහොර පමාණය; 

 (v) එk එk කනය සඳහා රජය ම� �¢, කරන ලද කාබ�ක ෙපොෙහොර 
පමාණය;  

 (vi) \ වගාවට සහ එළව� වගාවට �¢,කර ඇ* කාබ�ක ෙපොෙහොර පමාණය; 

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

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

996/’16 

ග^ උදය පභා, ග�ම�ල මහතා,— �ද1 අමාත)�මාෙග ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 සහ 2015 වසරවල� O ලංකා රජයට 8ෙz{ය රාජ)යෙග සහ 
ජාත)තර ආයතනයෙග ලැ±> පදාන ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 



( 7 ) 

 

 (ii) 2014 වසරට සාෙdkෂව, 2015 වසෙ	� ලැ±> 8ෙz{ය පදාන පහත වැ³ 
*ෙpද; 

 (iii) එෙසේ න�, ජාත)තර පජාව "නා ග, බැ; පවසන ආJKවk *²ය�, 8ෙzශ 
පදාන පහත වැ³මට ෙහේ� කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1102’/16 
ග^ ෙසQW´ අ< සාµ	 ම�ලානා මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකල�ව, නාවw ක	� කනA 8ද)ාලෙQ �^වZයක වන න
නගාN 
8මෙ1ද මහ,#ය, 2008 � මඩකල�ව �^ 8mහෙල lය �>ව 
අවස කළ බව, �ල*; "සP්kකෙQ කWෙව
 ගෙෂා 8ද)ාලයට ප,කළ 
බව,; 

           (ii)  2009 අෙපේ1 මස පැව* මඩකල�ව �^ 8mහෙ1 අවස පBkෂණයට 
ෙපs l¤න ෙලසට ඇයට දැ�� �මk ෙක^> බව,; 

 (iii) එම කාල?මාෙ; � &zධය උ©චතම අවසථ්ාවට එළඹ *¯ බැ8 Alm 
�zගලෙය¢ට  �ල*;ව
 �ට\මට අවසර ෙනො*¯ බව,; 

 (iv) ඇය lය ක�ෂඨ් කJඩායම සමඟ පBkෂණයට ෙපs l¤ බව,;  
2011.01.01 "න lට බල පැවැ,ෙවන පZ" ඇෙ� සහ*කය �¢, කර ඇ* 
බව, ඇෙ� ක�ෂඨ්Wට එම "නය 2009.08.01 බව,;  

 (v) ඇය ෙ� අසාධාරණය ��බඳව ජනාNප*�මාට අ·යාචනයk ඉ"Zප, කර 
ඇ* බව,;  ෙමම 8ෂමතාව �වැර" ABම සඳහා ජනාNප*�මාෙ� 
ස�බ§කරණ ෙ1ක�වරයා 2016.08.05 "නැ* SL/EDU/APP/0043 අංක 
දරන 
�ය එවකට, අධ)ාපන අමාත)ංශ ෙ1ක�වරයා ෙවත ෙයො� කර ඇ* 
බව,;  

එ�මා දෙනj ද?  

(ආ) ඇෙ� සහ*කෙQ බලා,මක "නය 2009.08.01 ෙලස ෙවනස ්ABමට උපෙදස ්ලබා 
ෙදෙද යන එ�මා ෙ� සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1112/’16 

ග^ ච#ද 8 ෙ�lZ මහතා,— පවාහන හා l81 �ව ෙසේවා අමාත)�මාෙග 
ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) පවාහන හා l81 �ව ෙසේවා අමාත)ාංශයට අය, ෙදපා	තෙ��, අNකාZ, 
සංසථ්ා හා ෙවන, ව)වසථ්ා�ත ආයතන කවෙ	ද; 

 (ii) එම එk එk ආයතනෙQ ෙසේවෙQ �&� �� ෙසේවක සංඛ)ාව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) 2015 ව,ම යහපාලන රජය බලයට ප,\ෙම ප�, ඉහත එk එk 
ආයතනය සඳහා බඳවා ග, �� ෙසේවක සංඛ)ාව, ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත (iii) j සඳහ �zගලයෙ� න� සහ 
�නය කවෙ	ද; 

 (v) දැනට ෙමම ආයතනවල ෙසේවක �රdපාK පව�ද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඉ"ZෙQ� ෙසේවකය බඳවා ග� ලබන කමෙ;දය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද?  

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 8 ) 

 

1128/’16 

ග^ එස්. එ�. මZkකා	 මහතා,— පළා, සභා හා පළා, පාලන අමාත)�මාෙග 
ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) බසන්ාjර පළා, සභාෙ; ව	තමාන මහ ඇම*වරයා එම තන�රට ප,\ෙම 
ප� lm කර ඇ* 8ෙzශ සංචාර සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සංචාරය කළ රටව1 සහ එම සංචාර සඳහා වැය t �දල ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම එk එk රටවල සංචාරය කළ අර�> ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iv) එ� 8ෙzශ සංචාරව
 අෙdk�ත අර�> ස�බධෙය ලබාග, පග*ය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1132/’16 

ග^ (ෛවද)) න
ද ජය*ස්ස මහතා,— සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත)තර 
ෙවළඳ අමාත)�මාෙග ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) ෛවද) ෙන81 පනාm ආෙයෝජන ෙපෞzග
ක සමාගමට උසස ්අධ)ාපන 
ආයතනයk ඇර¼ම සඳහා O ලංකා ආෙයෝජන මJඩලය අවසරය ලබා� 
*ෙpද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර උපාN ලබා�ම සඳහාද; 

 (iii) එම ආයතනය සමඟ =8��ගත t "නය කවෙ	ද; 

 (iv) එම =8�ම සභාගත කරෙද; 

 (v) O ලංකාව �ළ ෙහද උපාNය හා ෙසෞඛ) 8ද)ා උපාNය �Zනැ½මට අ�ම*ය 
ලබා�ෙ�� ෙසෞඛ) අමාත)ාංශෙQ i	ව අවසරය  ලබාගත &� බවට වන 
ෙකොෙzlය, ඉහත � සමාගම ස�රා *ෙpද; 

 (vi) එෙසේ න�, ෙසෞඛ) අමාත)ංශය එම අවසරය ලබාm 
�ය සභාගත 
කරෙද; 

 (vii) ෙනොඑෙසේ න�, O ලංකා ආෙයෝජන මJඩලය සමඟ ඇ* t එකඟතාවය කඩ 
කරන ලද එම සමාගමට එෙරjව ෙගන ඇ* qයාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1345/’16 

ග^ මjදානද අ¾,ගමෙ� මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංව	ධන අමාත)�මාෙග 
ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) ප�=ය රජය 8l O ලංක �ව සමාගමට A350 ව	ගෙQ �ව යානා 3k 
ෙග\ෙ� කමයට 8ෙz{ය සමාගමA ඇණ�� කර *¯ බව,; 

 (ii) නව රජය බලයට ප,\ෙම ප� එම ඇණ�ම අවලං� කළ බව,; 

 (iii) ඇණ�ම භාරග, AerCap  සමාගම =8�ම අවලං� ABම සඳහා ඇමZක 
ෙඩොල	 #
යන 97 ක ව" �දලk ඉ1ලා l¤ බව,; 

 (iv) �ව යානා #ල� ෙනොගෙ න�, ඒවා ෙවන, �ව සමාගමකට 
8A�ෙ� හැAයාව *²ය�, කැ²නw මJඩලය ෙනොමග යවා ව" ෙග\ම   
��බඳ සාක©ඡා ABමට 2016.09.07 "න කැ²නw අ�කාරක සභාව 8l 
�රණයk ෙගන ඇ* බව,; 
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 (v) එම �ව යානා ෙවන, �ව සමාගමකට 8A�ම ෙහෝ AerCap සමාගම 
8l ඉ1ලා ඇ* ව" �දල අK ABම ස�බධෙය සාක©ඡා ෙනොකර සහ 
කැ²නw අ�ම*යA ෙතොරව චZත ර,ව,ෙ, මහතා 8l එවන ලද 
ඊෙ�1 ප�8ඩයකට අ�ව එම �දල ෙග\මට අගාමාත) කා	යාලය 8l 
කට&� කර ඇ* බව,; 

 එ�මා දෙනjද? 

(ආ) එම� O ලංකා රජයට lmt පාKව හා ආ	.ක හා�ය ස�බධෙය ග� ලබන 
�යවර කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1351/’16 

ග^ ඩලස ් අලහdෙප^ම මහතා,— පවාහන හා l81 �ව ෙසේවා අමාත)�මාෙග 
ඇ?මට,— (1) 

(අ) m�Zය ෙදපා	තෙ��ව ස� �� ඉඩ� පමාණය එk එk නගරය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද?  

(ආ) ඉහත (අ)j සඳහ �� ඉඩ� පමාණෙය බm පදනම යටෙ, ෙහෝ අ කවර ෙහෝ 
පදනමk යටෙ, ෙ� වන8ට ෙදපා	තෙ�� භා8තෙය ඉව,ව ඇ* ඉඩ� වලට 
අදාළ, 

 (i) වපසZය; 

 (ii) Åෙගෝ<ය බලපෙzශය; 

 (iii) පදනම; 

 (iv) ෙදපා	තෙ�� භා8තෙය ඉව, t "නය; 

 අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) (i) m�Zය ෙදපා	තෙ��ව ස� ඉඩ� බm �මට, 8A�මට ෙහෝ ෙදපා	තෙ�� 
පාලනෙය බැහැර ABම සඳහා ෙ� වන8ට Alය� �රණයk ෙගන *ෙpද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ඉඩ� කවෙ	ද; 

  (iii) අදාළ ඉඩ� බැහැර ABෙ� පදනම කවෙ	ද;  

 (iv) බm පදනම යටෙ, බැහැර ෙකොට ඇ* ඉඩ� ප	චස ්එකk සඳහා දැනට අය 
ෙකෙරන මාlක බm �දල ෙකොපමණද; 

 (v) බm ෙග\ම පැහැර හැර ඇ* ඉඩ� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) බm ෙග\ම පැහැර හැBම ස�බධෙය ඒ සඳහා ග� ලබන ෛන*ක �යවර 
කවෙ	ද; 

යන තවmරට, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1375/’16 

ග^ බmල �ණව	ධන මහතා,— �ද1 අමාත)�මාෙග ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 129ට අ�ව, රාජ) හා ෙපෞzග
ක අංශෙQ මනා 
සහෙයෝÆතාවය "Zගැ\ම සඳහා ^�ය1 #
යන 1000 k ෙව කළ බව  
��ගෙද; 

 (ii) කෘ�කා	#ක සංව	ධනය සඳහා ෙව කර� ලැ¯ එ� ^�ය1 #
යන 1000 
උපෙයෝජනය කළ ආකාරය කවෙ	ද; 
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 (iii) අයවැය ෙයෝජනා ම� ෙව කළ එ� ^�ය1 #
යන 1000 ක 
�ල) ස�ප,වල ප*ලාÇෙ� ෙ1ඛනයk ඉ"Zප, කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

999/’16 

ග^ උදය පභා, ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා*ක ප*ප,* හා ආ	.ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) 2009 වසෙ	� රජයට භාර t ෙහෝ අ,අඩං�වට ග, ෙබm�වා" 
තසත්වා�ෙග �න^,ථාපනය කර ස½ප ඥා*ට භාර m සංඛ)ාව, 
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමෙතk ස½ප ඥා�ට භාර ෙනොm අය l¤, න�, ඔ� රඳවා ගැsමට 
ෙහේ� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1399/’16 

ග^ බmල �ණව	ධන මහතා,— �ද1 අමාත)�මාෙග ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයj අංක 171 වැ� ෙයෝජනාවට අ�ව, ගා½ය ආ	.කය නඟා 
l«\ෙ� වැඩසටහන සඳහා, එk ගමකට ^�ය1 #
යන 1.5 දkවා, ෙව 
කර m, ^�ය1 #
යන 21,000ක ප*පාදනය 2016 ව	ෂය �ළ� ෙබදා m 
ග�මාන සහ එම එk එk ග�මානෙයj �මකළ ව)ාපෘ* ��බඳ 
ස8සත්රා,මක ලැWස�්වk ඉ"Zප, කරෙද; 

 (ii) එ� ගාමෙසේවක වස� 14022j උkත අයවැය ෙයෝජනාව qයා,මක කළ 
බලධාZ ආයතන සහ එම බලධාZ ෙමම ව)ාපෘ* qයා,මක ABම 
ෙව�ෙව 2016 වසර �ළ� ලබාෙගන ඇ* �ද1 පමාණය දැkෙවන 
ලැWස�්වk ඉ"Zප, කරෙද; 

 (iii) උkත අයවැය ෙයෝජනාවට අ�ව, එk ගමකට ^�ය1 #
යන 1.5 බැ= 
t �ල) ප*පාදන ලබා ෙනොග, ෙහෝ ඉ ෙකොටසk පමණk ලබා ග, ගාම 
�ලධාZ ෙකොwඨාස ලැWස�්වk ඉ"Zප, කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

වා�ක ���^ අෙdkෂා ෙනොකරන පශ්න 
(2017 මා�� මස 10 වැ! ."රාදා) 

925/’16 

ග^ (ෛවද)) න
ද ජය*සස් මහතා,— �ද1 අමාත)�මාෙග ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) �යදාස ¢ඩා බාලෙ� නමැ,තා O ලංකා ඉÈවරස ් හා ඊට අ�බzධ 
ආයතනවල දැÉ තන�^ කවෙ	ද; 

 (ii) එම තන�^ දරන ලද කාල ?මාව එk එk තන�ර අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද;  

 (iii) ඔෙ� අධ)ාපන හා වෘ,�ය �m�ක� කවෙ	ද; 

 

 



( 11 ) 

 

 (iv) ඔ එk එk තන�ර සඳහා ලබාග, මාlක වැ«d හා �මනා ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
 

 

 

2017 මා�� මස 21 වැ! අඟහ0වාදා 

වා�ක ���^ අෙdkෂා කරන පශ්න 
841/’16 

ග^ ±zNක ප*රණ මහතා,— සංචාරක සංව	ධන හා ක Êසි්*යා�  ආග#ක කට&� 
අමාත)�මාෙග ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ, ෙකො©�කෙÌ, ශාත අෙතෝ� ෙzවසථ්ානය, මාතර අප සව්ා# 
mවෙ� ෙzවසථ්ානය, මK ෙzවසථ්ානය හා රාගම බැl
කා යන ෙzවස්ථාන ශ Ê ී
ලාංAක ක Êසි*්යා� හා කෙතෝ
ක බැ*ම�ෙ� ප Êධාන iජsය සථ්ාන බව,; 

 (ii) ෙමම iජsය සථ්ානයට පැ#ෙණන බැ*ම�ට අවශ) වන ෙපොm පහ�ක� 
අවම මwටමක පව*න බව,; 

 (iii) ඒ ෙහේ�ෙව ෙමම iජsය සථ්ානයj පැවැ,ෙවන වා	�ක උ,සව 
අවසථ්ාවල� බැ*ම� මහ, අපහ�තාවයට ප,වන බව,; 

එ�මා ��ගෙනjද? 

(ආ) (i) ෙමම iජsය සථ්ාන සංව	ධනයට රජය �යවර ෙගන *ෙpද; 

 (ii) වා	�ක උ,සව සඳහා රජය ලබා ෙදන �ල) පහ�ක� ඇ�� ෙවන, ආධාර 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

976/’16 

ග^ ²ම1 ර,නායක මහතා,— පා	
ෙ�� ප*සංස්කරණ හා ජනමාධ) 
අමාත)�මාෙග ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා ෙ,, හලාවත, ඉරණ8ල පෙzශෙQ “ඇමZක හඬ” (Voice of 
America) ය�ෙව ස�ෙපේෂණාගාරයk *ෙpද; 

  (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ලබා � ඇ* ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ඉඩම ලබා � ඇ,ෙ, lනkකරද; එෙසේ නැතෙහො,, බm පදනම මතද; 

 (iv) බm පදනම මත න�, O ලංකා රජයට ලබා� ඇ* බm පමාණය එk එk ව	ෂය  
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) ෙමම Å#ය �ළ O ලංකා රජෙQ lය¾ම s* B* බලා,මකෙ;ද;   

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) (i) “ඇමZක හඬ” ආයතනය ආර�භ ABමට O ලංකා රජය සහ ඇමZකා 
එkස, ජනපද රජය ෙහෝ “Voice of America” ආයතනය සමඟ එළÔ =8�� 
කවෙ	ද; 

 (ii) එම =8�� lය1ලම සභාගත කරෙද; 

 (iii) එම ආයතනය �ළ ෙසේවය කරන O ලාංAකය හා 8ෙz�කය සංඛ)ාව, 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ආයතනය 8l කර� ලබන වැඩකට&� සහ 8කාශනය කර� ලබන 
වැඩසටහ කවෙ	ද; 



( 12 ) 

 

 (v) එම වැඩකට&� හා වැඩසටහ �යාමනය කර� ලබන O ලංකා රාජ) 
ආයතනය කවෙ	ද;  

 යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1008/’16 

ග^ උදය පභා, ග�ම�ල මහතා,— අNකරණ අමාත)�මාෙග ඇ?මට,— (1) 

(අ)  (i) ජා*ක ආරkෂාවට සහ පජාතතවාදයට අන�රk බැ8, ප�ඛතා පදන# 
8ම	ශනය කරන ෙම ඉ1ල# 8ෙzශ අමාත) මංගල සමර\ර මැ*�මා 
8l 2015.01.08 වැ� "න රාPෙQ ජනාNප*වරණ ප*ඵල අ,j«\ෙ� 
¢මතණයk ��බඳව, 2015.01.14 වැ� "න අපරාධ 
පBkෂණ ෙදපා	තෙ��වට පැ#�1ලk ඉ"Zප, කළ බව,;  

 (ii) ඒ ��බඳව ම8l ඉ"Zප, කළ පා	
ෙ�� වා�ක පශන්යකට 2016.03.09 
වැ� "න ���^ ෙද# s*ය සහ සාමය සහ දk�ණ සංව	ධන 
අමාත)වරයා 8l s*ප* උපෙදස ්ෙනොලැaෙම ඉ"Z කට&� ඇණjට 
ඇතැW පැවÖ බව,; 

එ�මා ��ගෙනjද? 

(ආ) (i) එ� 8ම	ශනය ��බඳ වා	තාවk s*ප*වරයාට ලැ±> "නය කවෙ	ද;  

 (ii) එ� 8ම	ශනය ��බඳ s*ප* උපෙදස ්ෙපො<lයට යැt "නය කවෙ	ද; 

 (iii) s*ප* උපෙදස ්ෙ� වනෙතk යවා ෙනොමැ* න�, ඊට බල පෑ ෙහේ� කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1101/’16 

ග^ පzම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— �වාස හා ඉ"AB� අමාත)�මාෙග 
ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.08 ප�ව ජා*ක �වාස සංව	ධන අNකාZය 8l ෙ� දkවා 
ඉ"කර ඇ* �වාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම �වාස සංඛ)ාව, "සP්kක අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත �වාස ඉ"ABෙ�� �වාස ණය ෙලස ලබා � ඇ* �දල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම �වාස ණය, "සP්kක අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) (i) 2015.01.08  ප�ව අNකාZය 8l ෙ� දkවා ඉ"කර ඇ* ආධාරලාÇ �වාස 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ)ාව, "සP්kක අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙව කරන ලද ස�i	ණ �දල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම �දල, "සP්kක අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) (i) 2015.01.08  ප�ව අNකාZය 8l ෙ� දkවා ඉ"කර ඇ* �වාස  ග�මාන  
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ)ාව, "සP්kක අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙව කරන ලද ස�i	ණ �දල ෙකොපමණද; 

 



( 13 ) 

 

 (iv)  එම �දල, "සP්kක අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා තවmරට, ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1400/’16 

ග^ බmල �ණව	ධන මහතා,— �ද1 අමාත)�මාෙග ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයj අංක 172 ෙයෝජනාවට අ�ව, ව��යාෙවj නව ආ	.ක 
කලාපයk ඇ* ABමට ෙව කරන ලද ^�ය1 #
යන 200ක ප*පාදනය 
2016 ව	ෂය �ළ  වැය කළ ආකාරය ��බඳ ස8සත්රා,මක වැය ලැWස්�වk 
ඉ"Zප, කරෙද; 

 (ii)  ගා½ය ආ	.ක කට&� ��බඳ අමාත)ාංශයට ෙව කර m එම �ද
 
2016.03.31 "නට ෙපර එම අමාත)ාංශය ෙවත �දා හZන ලද �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) උkත ආ	.ක කලාපය සඳහා ^�ය1 #
යන 200k ෙව කර� ලබන 
අවසථ්ාෙ;� ෙහෝ ඉප�ව ෙමම ව)ාපෘ*ය ��බඳ ශක)තා වා	තාවk 
සකස� ලැ± ෙ;ද;  

 (iv) එෙසේ න�, එය ඉ"Zප, කරෙද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද; 

 (vi) 2016 ව	ෂය �ළ� ෙමම වැදග, ව)ාපෘ*ය qයා,මක ABමට, අදාළ පළා, 
සභාෙව i	ණ අ�ගහයk ලබා ගැsමට කට&� කර� ලැ±ෙ;ද; 

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

842/’16 

ග^ ±zNක ප*රණ මහතා,— පා	
ෙ�� ප*සංස්කරණ හා ජනමාධ)  
අමාත)�මාෙග ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) සව්ා§න Éපවාjs ෙසේවෙQ 8කාශය වන ෙකෝ� කෙ´ ෙට
 නාට) මාලාව 
ද¢> ආlයාෙ; �	ඝතම ෙට
නාට) මාලාව බව,; 

 (ii) එය ෙ� වනෙතk �l ඇග¨මකට ලk\ ෙනොමැ* බව,; 

 (iii) එම ත,,වය එj රංගනෙය හා අෙන¢, අංශයෙග දායකවන 
�1Ùට lmවන අසාධාරණයk බව,; 

එ�මා ��ගෙනjද? 

(ආ) (i) ෙකෝ� කෙ´ නාට)මාලෙ;, ආර�භෙQ lට, වසර 20-30, අතර, වසර 10-
20, අතර හා වසර 5කට වැ£ ආ� වශෙය රංගනෙය හා අ�¢, 
තා �ක ෙ ේත Êයෙග දායකවන �1Ù ෙව ෙව වශෙය 
ක�^ද; 

 (ii) රජය ෙහෝ සව්ා§න Éපවාjs ෙසේවය එම �1Ùෙ� �භසාධනය ෙව�ෙව 
ක Êයිාමා	ග ෙගන *ෙpද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ක Êයිාමා	ග කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනjද? 

(ඇ) (i) උkත �1Ù ඇග¨මට රජය කට&� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරයAද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 14 ) 

 

1011/’16 

ග^ ²ම1 ර,නායක මහතා,— පවාහන හා l81 �ව ෙසේවා අමාත)�මාෙග 
ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වන8ට "වWෙ lය�ම පෙzශවල පාස1 l� පවාහනය සඳහා 
�zග
ක වෑ රථ සහ Pෙරෝද රථ 8ශාල වශෙය ෙයොදා ගනා බව,; 

  (ii) පාස1 �වාK කාලෙQද  වෑ රථ සඳහා ගාස�් අය කර� ලබන බව,; 

  එ�මා දෙනjද? 

(ආ) (i) ෙ� වන8ට "වWෙනj පාස1 l� පවාහනය සඳහා ෙයොදවා ඇ* වාහන 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම වෑ රථවල ප#*ය, රථයක *²ය &� ආසන සංඛ)ාව සහ වෑ රථ 
සඳහා පාස1 l�ෙග අයකර� ලබන ගාස�්ව ආ� ක^> ස�බධෙය 
Alය� �යාමනයk *ෙpද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1042/’16 

ග^ උදය පභා, ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා*ක ප*ප,* හා ආ	.ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) jට� ජනාNප*�, චÚකා ¢මාරණ�ංග මැ*�ය ව,ම ආJKෙ; ය� 
�ලයk දරෙද; 

 (ii)  එ�#යට සංjÛයාව ��බඳ Alය� වග�මk පවරා *ෙpද; 

 (iii) ඇයට රජෙQ 8යද# ෙහ
ෙකොdට	 ම� පවාහන පහ�ක� ලබා � *ෙpද; 

 (iv)  එ�#යට ලබා � ඇ* වාහන සංඛ)ාව, ආරkෂකය සංඛ)ාව සහ ෙවන, 
පහ�ක� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1407/’16 

ග^ බmල �ණව	ධන මහතා,— �ද1 අමාත)�මාෙග ඇ?මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයj අංක 183 වැ� ෙයෝජනාවට අ�ව, ග^ අගාමාත)�මාෙ� 
ප*ප,* පකාශනෙQ සඳහ කර ඇ* පZ", �j«\මට ෙයෝජනා කරන ලද 
8ෙශේ�ත කෘ�කා	#ක හා §වර අපනයන කලාපව
, 2016 ව	ෂය �ළ 
�jටව� ලැ¯ කලාප සංඛ)ාව සහ ඒවා �jටt සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (ii) උkත ෙයෝජනාවට අ�ව �jටt එk එk කලාපයk ෙව�ෙව රජය 8l 
දර� ලැ¯ �� 8යදම ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම කෘ�කා	#ක හා §වර අපනයන කලාපයj වග�ම දරෙ කවර 
රාජ) ආයතනයk 8lද;  

 (iv) 2016 ව	ෂය �ළ එවැ� කලාප �jටව� ලැ¯ෙ; න�, එම එk එk 
කලාපයක අපනයන ඉප&� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 



( 15 ) 

 

709/’16 

ග^ එස.් 8යාෙ1"ර මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇ?මට,— (4) 

(අ) 2015 ජනවාZ 8 වැ� දා lට හÜවා ෙදන ලද “"න 100” වැඩසටහන ආර�භෙQ lට 
අද දkවා අධ)ාපන අමාත)ාංශෙQ �� ෙසේවක ප,\� ලබා � *ෙpද යන එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) (i) එම ප,\� ලබා�ෙ�� සලකා බැÝ �m�ක� කවෙ	ද; 

 (ii) එෙලස ප,\� ෙකොපමණ සංඛ)ාවk ලබා � *ෙpද; 

 (iii) එම ප,\� සංඛ)ාව එk එk "සP්kකය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (iv) එම ප,\� ලබා � ඇ* ෙදමළ ජා*ක �� ෙසේවකය සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

723/’16 

ග^ ³. රං�, ද ෙසොWසා මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා*ක ප*ප,* හා ආ	.ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇ?මට,— (5) 

(අ)  (i) ෙ� වන8ට O ලංකාෙ; ෙz{ය හා 8ෙz{ය ණයබරතාවය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)  �� ණයබරතාවය ජා*ක  ආදායෙ� ප*ශතයk ෙලස ෙකොපමණද; 

 (iii)  එම ප*ශතය 2004 ව	ෂය වන8ට *¯ ණයබරතාවෙQ ප*ශතයට වඩා අK 
අගයkද; නැ*න� වැ£ අගයkද; 

 (iv)  එම ණය ෙග\මට රජය ෙයෝජනා කරන �යවර කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) මෑතක lට එම ණයබරතාවය ��බඳව ජා*ක ප*ප,* හා ආ	.ක කට&� 
අමාත)ාංශය ම� ෙමරට 8දÞ, හා �Úත මාධ) හරහා දැ\� පචාරය ABම සඳහා 
ෙකොපමණ �දලk ෙවකර *ෙpද යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) (i) එම දැ\� පචාරය ABම ෙව�ෙව රාජ) හා ෙපෞzග
ක Éපවාjs 
මාධ)යට ෙව කර ඇ* �දල ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) රාජ) හා ෙපෞzග
ක �ව 8m
 මාධ)යට ෙව කර ඇ* �දල ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) "නපතා හා ස* අත �ව,ප, සඳහා ෙව කර ඇ* �� �දල ෙකොපමණද;   

යන තවmරට, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

828/’16 

ග^ ��1 හÜෙන,* මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංව	ධන අමාත)�මාෙග 
ඇ?මට,— (4) 

(අ) (i) jßරාන ?� ක�හලට අය, ඉඩ�වල උk වගා ෙනොකරන කාලවල� සහ 
උk වගා ෙනොකරන ෙකොටසව්ල 8ක1ප ෙබෝගයk ෙලස \ වගාව කළ හැA 
බව ��ගෙද;  

 (ii) ?� ක	මාතයට Alm හා�යk lm ෙනොවන ෙලස �^©ෙචෝල යාෙQ සහ 
�ඝවාÙ කලාපෙQ \ වගා ABමට �යවර ගත හැA බව �Bkෂණය කර 
*ෙpද;  

 (iii) දැනට jßරාන ?� සමාගම කළමනාකරණය කර� ලබන ග1ඔය වැ8
  
සමාගම 8l උk වගාව හැර \ වගාව ෙහෝ ෙවන, වගාවk lm කරන 
ෙගො\ෙ� ඉඩ� ය� අ, කර ගනා බවට 
� එවා ඇ* බව දෙද; 



( 16 ) 

 

  (iv) උk වගාවට හා� ෙනොවන ෙලස \ වගා කරන ෙගො\ෙ� ඉඩ� ආරkෂා 
කර �ෙ� වැඩ��ෙවළk qයාවට නගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

931/’16 

ග^ ච"ම ගමෙ� මහතා,— 8m
බල හා �න	ජනsය බලශk* අමාත)�මාෙග 
ඇ?මට,— (3) 

(අ) (i) ලංකා 8m
බල මJඩලය 8l ෙපෞzග
ක අංශෙය 8m
ය #ල� ගැsෙ�� 
ෙටඩ	 කා	ය ප¤පා¤ය අ�ගමනය කළ&� බව 8m
බල පනෙ, සඳහව 
ඇ* බව දෙද; 

 (ii) ෙ� වනෙතk lm කර ඇ* 8m
ය #ල� ගැs� සඳහා ෙටඩ	 කා	ය 
ප¤පා¤ය අ�ගමනය කර *ෙpද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර අවසථ්ාවල�ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
937/’16 

ග^ (මහාචා	ය) ආà මාරlංහ මහතා,— 8m
බල හා �න	ජනsය බලශk* 
අමාත)�මාෙග ඇ?මට,— (3) 

(අ) (i) m� රjත දර උÜ භා8තය පච
ත ABම සඳහා 8m
බල සහ �න	ජනsය 
බලශk* අමාත)ාංශය 8l ෙගන ඇ* �යවර කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ සඳහා ෙමෙතk lmකර ඇ* ආෙයෝජනය ෙකොපමණද; 

 (iii) ජනතාවට වා�ජ මwට# ඉධන දැව ලබා �ම පව	ධනය ABම සඳහා රජය 
ෙගන ඇ* �යවර කවෙ	ද;  

 (iv) ඉධන දැව වගා ABෙ� ව)ාපෘ* යටෙ,, ශාක වගා කර ඇ* ²� පමාණය 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
948/’16 

ග^ එස.් ?. ��¢මාරණ මහතා,— පළා, සභා හා පළා, පාලන අමාත)�මාෙග 
ඇ?මට,— (3) 

(අ) (i) මහවැ
 සංව	ධන ව)ාපෘ*ය qයා,මක\ෙම ප� තලාව, තá,ෙ,ගම, 
ග1නෑව හා ඉපෙලෝගම යන පාෙz{ය ෙ1ක� බලපෙzශවල �සාන Å# 
සඳහා ෙව t Å# භාගය කමෙය අK t බව,; 

 (ii)  ඊට ��යමk ෙලස එම පෙzශ ෙව�ෙව ආදාහනාගාරයk ඉ"කර ෙදන 
ෙලස ජනතාව ඔබ අමාත)ාංශෙය �	ඝ කාලයk ඉ1<� කළ බව,; 

 එ�මා දෙනjද? 

(ආ)  (i) ඉහත සඳහ ඉ1<ම ඉ«ABම සඳහා, 2014 ව	ෂය සඳහා කලාවැව ආසනෙQ 
සංව	ධනය සඳහා ෙවt ප*පාදනව
, එdපාවල �සාන Å#ෙQ 
ආදාහනාගාරයk ඉ"ABම ආර�භ කළ "නය කවෙ	ද; 

 (ii) ආදාහනාගාරය ඉ"ABම සඳහා  ෙව කරන ලද �දල ෙකොපමණද;  

 (iii) එj ඉ"AB� අතරමග නතර කර ඇ,ෙ, මද; 

 

 



( 17 ) 

 

 (iv) එj ඉ"AB� ස�i	ණ කර ජනතා අW*යට ප, කරන "නය කවදාද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනjද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 


