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අංක 5(8).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 5 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2017 මා� මස 10 වැ" .#රාදා 

2017 මා� මස 21 වැ" අඟහ0වාදා 

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

* 

බලහ)කාරෙය අ�*දහ +,�ව
 -ය. තැනැ)ත ආර0ෂා +,� සඳහා 2 
ජාත3තර ස��4 පන) ෙක5�පත — ෙදවැ�වර +ය7ම. 

(අමාත3 ම:ඩලෙ< අ�ම4ය දවා 4ෙ=.) 

 

* 

-?@ නA ?ධාන සංගහය (සං ෙශෝධන) පන) ෙක5�පත — ෙදවැ�වර +ය7ම. 

(අමාත3 ම:ඩලෙ< අ�ම4ය දවා 4ෙ=.) 

 

* 
�ද@ අමාත3�මා,— GරාබH ආඥාපනත යටෙ) �ෙJදනය (අංක 1),— GරාබH 

ආඥාපනෙ) (52 අNකාරය 2) 32 වග4ය යටෙ), සක්ාගාර/Sද� පාලනය වන �ෙයෝග 
ස�බධෙය �ද@ අමාත3වරයා ?- පනවන ලHව, 2016 ෙදසැ�බ	 09 "නැ4 අංක 
1996/52 දරන අ4 ?ෙශේෂ ගැසX පතෙ< පළ කර� ලැබ, 2017.03.07 "න ඉ"\ප) කරන ලද 
�ෙJදනය අ�මත කළ &� ය. 

(අංක 991 දරන GරාබH �ෙJදනය) 
 

* 
�ද@ අමාත3�මා,— GරාබH ආඥාපනත යටෙ) �ෙJදනය (අංක 2),— GරාබH 

ආඥාපනෙ) (52 අNකාරය 2) 22(1) වග4ය යටෙ), ෙබෝත@ කරන ලද රා ස�බධෙය 
�ද@ අමාත3වරයා ?- පනවන ලHව, 2016 ෙදසැ�බ	 20  "නැ4 අංක 1998/6 දරන අ4 
?ෙශේෂ ගැසX පතෙ< පළ කර� ලැබ, 2017.03.07 "න ඉ"\ප) කරන ලද �ෙJදනය අ�මත 
කළ &� ය. 

(අංක 993 දරන GරාබH �ෙJදනය) 

 
* සල#ෙණ� හ4�ව5 ලබ�ෙ� ආ78ෙ� කට:� ය. 

 

 

 

 

 



( 2 ) 

 

2017 අෙ;&< මස 07 වැ" .#රාදා 

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

පා.9/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— bරcපාA වන ගාම �ලධා\ තන�* වල වැඩ බැd ෙ� 

ප)7� සඳහා කා	ය0ෂම වැඩ��ෙවළ0 සකස ් +,ම,— ගාම �ලධා\ තන�රක 
bරcපාA ඇ4 2 ?ට ආසන ගාම �ලධා\ වසෙ� ගාම �ලධා,වරයා වැඩ බැdම සඳහා 
ප) කර� ලබෙ ඉතා Gf �මනාව0 යටෙ) බැ? ද, ෙමම වැඩ බැdෙ� ප)7� 
�� ගාම �ලධා\ වස� ෙදෙකgම කා	ය0ෂමතාව hඳ වැෙටන බැ?ද, එම ත)වය 
මග හරවා ගැjම සඳහා සෑම පාෙ`mය ෙ@ක� ෙකොXඨාසයකම ගාම �ලධා\ සංpතය0 
පාෙ`mය  ෙ@ක� කා	යාලය �ළ �g5?ය &� අතර bරcපාA -Hවන වසම සඳහා එq 
සංpතය �� ගාම �ලධා\ ප) +,ම සහ එම සංpතය �ළ -rන ගාම �ලධා\ට 
පාෙ`mය ෙ@ක� ?- පවර� ලබන ෙවන) ඵලදාt 0ෙෂේත ෙහෝ රාජකා, සඳහා 
ෙයද7ෙ� වැඩ��ෙවළ0 සකස් කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu.  

පා.  01 /’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ව	තමානෙ< vයා)මක වන -?@ ආර0ෂක 

ක#5වලට �ල ��ගැjම0 ලබා �ම,— සෑම ගාම �ලධා, වසමකම �gටා ඇ4 ආග#ක 
-`ධස්ථානයg නායක සව්ාxවහෙසේ, yජක�මා, ?Hහ@ප4�මා, ගාම �ලධා,, 
සමෘ`N සංව	ධන �ලධා,, කෘ{ක	ම ප	ෙ<ෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙ@ක�ව*, 
පෙ`ශෙ< ෙපො
ස ්සථ්ානය �ෙයෝජනය කරන �ලධා\ය| සහ එම ගාම �ලධා, වසෙ� 
�gr සේJ}ඡා සං?ධාන, රාජ3 හා ෙපෞ`ග
ක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙ� 
ප"ංpව -rන �ෙයෝ�තuෙග සම?ත -?@ ආර0ෂක ක#5 ෙගොඩනැ�මට වඩා) 
පහG7ම සඳහා ව	තමාන -?@ ආර0ෂක ක#5වලට �ල ��ගැjම0 ලබා "ය හැ+ ප\" 
පා	
ෙ�� පනත0 ස�මත කළ &� යැu ද, ඒ �� ගාම �ලධා, වසම �ළ -Hවන 
අපරාධ හා Hරාචාර, j4 ?ෙරෝ� කට&� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා ස�බ�කරණය0 
ෙගොඩනැ�මට හැ+ වන ප\" අදාළ j4 ස�පාදනය කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරu.    

පා.11/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— "වuන �ළ දැනට vයා)මක වන ය@ පැන �ය j4 

අණපන) යාව)කාdන +,ම,— � ලංකාෙJ ෙ� වන?ට) අNරාජ3වා� &ගෙ<� 
හ�වාෙදන ලද j4 අණපන) vයා)මකවන බැ? එම j4 අණපන) ය� අධ3නය 
+,ෙ� ක#5 ප)කර, ය@ පැන�ය ද�ව�, දඩ �ද@ ආ"ය යාව)කාdන +,ෙ� ජා4ක 
වැඩ��ෙවළ0 vයාවට නැං?ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu.  

පා.12/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— -ය. මැ4වරණ එකම "නක පැවැ)7ම,— � ලංකාව 

�ළ 1988 -ට 2010 ද0වා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවල� හැර අ සෑම වසරක�ම +-ය� මැ4වරණය0 පව)වා ඇ4 අතර, 
එෙසේ මැ4වරණ පැවැ)7ම ජනතා මතය සලකා බැdම සඳහා වrනා �	ණායකය0 �වද, 
ෙ� �� රෙX ආ	�කය, ප\පාලනය ආ" සෑම 0ෙෂේතයකටම දැ� බලපෑම0 ඇ4 කරන 
බැ? පළා) පාලන මැ4වරණ, මහා මැ4වරණ සහ ජනාNප4වරණය එකම "නයක� 
පැවැ)7මට හැ+ වන ප\" එq ආයතනවල �ල කාලය සංෙශෝධනය +,මට), ගැලෙපන 
මැ4වරණ කම ෙJදය0 �	මාණය +,මට) GHG ප\" ආ:Aකම ව3වසථ්ා 
සංෙශෝධනය0 කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu.  

 

 



( 3 ) 

 

පා.13/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— පා	
ෙ�� පජාතතවාදය ශ04ම) +,මට 

කට&� +,ම,— රට �ළ පජාතතවාදය වඩා) ශ04ම) +,ෙ� අර�ණ ඇ4ව 
පා	
ෙ��ව හා පළා) සභා අතර), පළා) සභා හා පළා) පාලන ආයතන අතර) මනා 
ස�බ�කරණය0 පව)වා ෙගන යාම අත3ාවශ3 වන අතර ඒ සඳහා පළා) පාලන 
ආයතන පධාj, පළා) සභා �ළ �ෙයෝජනය7ම සහ4කව� ��ස ද, පළා) සභා 
පධාj පා	
ෙ��ව �ළ �ෙයෝජනය 7ම සහ4කව� ��සද කමෙJදය0 සකස් 
+,මට අවශ3 ආ:Aකම ව3වස්ථා සංෙශෝධනය0 කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරu.  

පා.14/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ජා4ක ඒකාගතාව ඇ4 +,මට �යවර ගැjම,— ජා4ක 

ඒකාගතාවය පව	ධනය +,ෙ� අර�� ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව �ව) වන 
පෙ`ශවල -ංහල භාෂා b�� වැඩසටහ ද, -ංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව �ව) වන 
පෙ`ශවල ෙදමළ භාෂා b�� වැඩසටහ ද, රාජ3, රාජ3 ෙනොවන හා ෙපෞ`ග
ක 
ආයතනයg සහෙය vයා)මක ?ය &� අතර රාජ3 හා ෙපෞ`ග
ක ?ද�) ෙමම 
��ත මාධ3 ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාග�# ෙමම b�� වැඩසටහ ආර�භ +,ම 
සඳහා ජා4ක වැඩ��ෙවළ0 vයාවට නැං?ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරu. 

පා.15/’15 

 

ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— කලතයාෙ� ෙනොමනා vයා �සා අසරණභාවයට 
ප)වන පා	ශවයට සහන සලසා �ම,— ?වාහක අ�සැ# &වල0 එකම වහල0 යට �ව)ව 
-rන අවස්ථාවල� b*ෂයා ෙහෝ h\ඳ Gරාව, �Hව සහ ෙවන) අපචා, කට&�වල 
ෙයෙද# ඉඩ� ෙහෝ ෙ� ෙදොර බA �X5 තම ෙපෞ`ග
ක අ�මතය ප\" ?|ණ# ෙහෝ 
අ අයට පවර# හැ-,ම �සාෙව අෙන0 පා	ශවය) සමඟ ද*ව දැ� 
අසරණභාවයට ප) වන අවස්ථාවල� එම ත)වය වළ0වා ගැjම සඳහා අවශ3 j4 
ස�පාදනය කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.16/’15 

 

ග* _`Nක ප4රණ මහතා,—ච	යා ධ	ම ��බඳ කාරක සභා ඇ4+,ම,— � 
ලංකාෙJ පා	
ෙ�� ම�ව*ෙ� ?ශ්වාසවතභාවය හා ඔ� �ළ උසස්  ආචාර 
ධ	ම පව)වාෙගන යාෙ� අවශ3තාව �සා ඒ ��බඳ ක*� ෙසොයා බැdම සඳහා ච	යා 
ධ	ම ��බඳ කාරක සභාව0 ඇ4 කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.17/’15 

 

ග* _`Nක ප4රණ මහතා,—නව ඉෙල0ෙටො�0 හැ���පත0 �|) +,ම,— 
ප\පාලනය පහG +,ම, අපරාධ මැඩdම සඳහා හා ෙවන) වංච�ක vයාවලට ෙයො�7ම 
අවම +,ම  සඳහා අදාළ b`ගලයාෙ� *Nර ගණය, බැං| ���, ෙක�X කා�, අධ3ාපන 
GHGක�, \යH* බලපත හා ?ෙ`ශ ගම බලපත අංක ආ� වැදග) හා අවශ3 ෙතොර�* 
ඇ�ළ) නව ඉෙල0ෙටො�ක අංකය0 සgත ජා4ක හැ���පත0 �|) කළ &� බව) 
පාෙ`mය ෙ@ක� බලපෙ`ශයg �ව)වන -ය. ෙදනාෙ� ෙතොර�* ගාම �ලධා, 
ෙකොXඨාස මXට# ප\ගණකගත +,ම ක�න# කළ &� බව) එම ෙතොර�* 
ව\වර යාව)කාdන කළ&� බව) ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 
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පා.18/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ෙපො
ස ් �ලධා,ට ද අ�*H ?ස්සක ෙසේවා 

කාලය+ පG ?ශාම යාමට අවස්ථාව ලබා�ම,— ෙපො
ස ් ෙදපා	�ෙ��ෙJ කාතා 
ෙපො
ස ්�ලධා\�ය  සඳහා වන ?- වසරක ෙසේවා කාලය+ පG ස්ව කැමැ)ෙත 
?ශාමයාෙ� හැ+යාව, ෙපො
ස් �ලධා\ සඳහා ද අදාළ ?ය&� යැu ද  ඒ සඳහා 
කමෙJදය0 සකස් කළ &�යැu ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.19/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ෙරSලා- ඉව) +,ෙ� කාරක සභා ඇ4 +,ම,—

ෙරSලා- තැjම ෙමම ෙරSලා- ඉව) +,මද �තර -Hවන vයාව
ය0 බැ? 
ක@පැන �ය ෙරSලා- ඉව) +,ම ��බඳ ෙසොයා බැdම සඳහා ෙරSලා- ඉව) +,ෙ� 
කාරක සභා ඇ4 කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.21/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— සහ4ක 7ම ��බඳ කාරක සභා ඇ4 +,ම,— 

පා	
ෙ��ෙJ අසන පශ්නවලට ���* වශෙය රජය ෙදන සහ4ක හා රජෙ< බැ � 
ඇතැ� ?ට කඩ වන අවසථ්ා ද0නට ලැෙබන බැ?, රජය -ය වගq� ඉ5 කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වග+යන බවට සහ4ක 7ම සඳහා සහ4ක 7ම �
බඳ කාරක සභා ඇ4 
කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu.  

පා.22/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— H�\ය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඵලදාtතාව 

වැ�කර ගැjම,— � ලංකා H�\ය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඇ4 අනවසර ඉ¡+,� 
හා අනවසර ප"ංpක*ව ක�න# ඉව)කර jත3ා�¢ල ඉ¡+,� ස�බධ �?G� 
නැවත සමාෙලෝචනය +,ෙම ෙදපා	තෙ��වට ලැෙබන ආදාය� ව	ධනය කළ &� 
අතර, ෙදපා	තෙ��ෙJ සංව	ධන කට&� සඳහා සෘ£වම බල ෙනොපානා 2 ඉඩ� 
"Sකාdන බH පදනම0 මත ෙපෞ`ග
ක අංශයට ලබා� එම �ද@ H�\ය ප`ධ4ය 
න7කරණය සදහා ෙයොදා ගත &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.23/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— යාචකuෙ� �?ත ආර0ෂා +,ම සඳහා කමෙJදය0 

සැක¤ම,— ෙ� වන ?ට යාචකuෙ� �?තවලට ?ශාල ෙලස ත	ජන එ@ල 7 4ෙබන 
බැ? ඔ�ෙ� �?තවල Gර0{තතාව ¥ක�ම උෙදසා, ඔ�ට වගා +,ම සඳහා ඉඩ� 
ලබා � ඉ ලැෙබන ආදායෙම ඔ�ෙ� �?තවල ආර0ෂාව හා ෙපෝෂණය සහ4ක කළ 
&�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.24/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— අයාෙ@ යන Gනඛuෙග #�ස් �?තවලට -Hවන 

හා�ය වළ0වා ගැjම සඳහා කමෙJදය0 සැක¤ම,— අයාෙ@ යන Gනඛuෙග #�ස් 
�?තවලට -Hවන හා�ය වළ0වා ගැjෙ� අර��, රජය ම� §# පමාණය0 
ෙවෙකො ට  එම ස්ථානයට �දැ@ෙ@ යන Gනඛu ෙගන ෙගොස් ඔ� ¥ක බලාගැjම 
සඳහා GHG වැඩ��ෙවළ0 සකස් කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu.  
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පා.25/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,—  ළමා අපචාර -`� සඳහා දැ� ද�ව� පැන7ම,—  "වuන 

bරා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය "ෙන "න ¤ඝෙය ව	ධනය 7ෙ� ත))වය0 ඇ4 7 
4ෙබන බැ? ඒ ස�බධව දැනට පව)නා j4 ෙරSලා- පමාණව) ෙනොවෙ න�, නව 
j4  ෙරSලා- අ.4 ස�මත ෙකොට ඉතා ක�න# ෙ� ස�බධ නA ?ස මට කට&� කළ 
&�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu.   

පා.26/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— සංචාරක ව3ාපාරය පව	ධනය +,ම සඳහා ෙවරළ 

�?G� මා	ග ඇ4 +,ම,— "වuෙ ෙවරළබඩ කලාපය �ළ ¤ඝෙය -Hවන ඉ"+,� 
 �සාෙව ෙ`mය, ?ෙ`mය සංචාරකයට ෙමම �වරයට ද ෙවරළ ©රයට �?¤ෙ�� 
අවgරතා ඇ4ව 4ªම සංචාරක ව3ාපාරය පව	ධනයට ෙමම �වර ක	මාතයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැ? එම ත))වය වළ0වාdම සඳහා ෙමම  ෙමම  0ෙෂේත පව	ධනය 
+,ෙ� අර�ණ ඇ4ව ෙවරළ �?G� මා	ග ප`ධ4ය0 ඇ4 කළ &�යැu ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu.  

පා.27/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— අධ3ාපන ප\පාලන ෙසේවෙ< �ලධා,ෙ� වැ5c 

?ෂමතා ඉව) +,ම,— ?Hහ@ප4 ෙසේවය, S* අධ3ාපන ෙසේවය, අධ3ාපන ප\පාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ� වැ5c ?ෂමතාව0 පව4න බැ?, එම ත))වය මඟ හරවා 
ඔ�ෙ� ආ)මා�මානයට ස\ලන වැ5ප0 ලැෙබන ප\" වැ5c ?ෂමතා ඉව) +,ම 
සඳහා කමෙJදය0 සකස්  කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu.  

පා.28/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,—  ෙබෞ`ධ �0« අධ3ාපනය පව	ධනය +,ම,—  

ෙබෞ`ධ �0¬වහෙසේලාෙ� ධ	ම ඥානය පව	ධනය +,ෙ� අර�ණ ඇ4ව 
උවහෙසේලාෙ� කථන හැ+යා, ශවණ හැ+යා, ප\ගණක, මෙනෝ?ද3ා)මක සහ 
උපෙ`ශනය ��බඳ දැ�ම වැ� "&� +,ම උෙදසා දැනට පව)නා �0« අධ3ාපන 
ආයතනවලට ප\බාgරව ෙමම කට&� සඳහාම ෙව 2 �0« අධ3ාපන ආයතන ඇ4 
+,ම සඳහා කමෙJදය0 සකස් කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu.  

පා.29/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ දැනට vයා)මක වන ෙනොතා\ස ්

ෙසේවාව යාව)කාdන +,ම,— "වuන �ළ vයා)මක වන ෙනොතා\ස් ෙසේවය ය@පැන 
�ය j4ව
 සකස් 7 ඇ4 �සා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව	තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස j4 හ�වා "ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu.  

පා.30/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ?ය� කලාය ෙහේ ෙගො7ෙ� ආ	�කය ශ04ම) 

+,ම,— ?ය� කලාය පෙ`ශවල ෙහේ ෙගො7 ?- වගා කර� ලබන 7, |ර0ක, 
�ං, තල වැ� වගාවg අසව්ැන වැ� කර ගැjම සහ �ෂප්ාදන සකස් +,ම සඳහා නව 
තා0ෂණය හ�වා�ම �� උසස් Sණා)මක ත))වෙය &� �ෂ්පාදන සකස් +,ම 
සඳහා), ෙ`mය හා  ජාත3තර ෙවළඳෙපොළ �ළ �ෂ්පාදන අෙල? කර ගැjෙ� පදනම 
ශ04ම) කර ගැjම සඳහා) ¤#ත ස®පකාර සමාග� ඇ4 කළ &�යැu ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu.  



( 6 ) 

 

පා.31/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— S* උපෙ`ශක ෙසේවාව0 ඇ4 +,ම,— � ලංකාෙJ 

අධ3ාපනෙ< Sණා)මක සංව	ධනය0 ඇ4 +,ෙ� අර�ණ ඇ4ව xට වසර ?ස්සකට (20) 
පමණ ෙපර -ට ආර�භ 7 vයා)මක වන S* උපෙ`ශක තන�* ෙවනම S* උපෙ`ශක 
ෙසේවා ඵ්කකය0 ෙලස ස්ථාපනය කල &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.32/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— 4\¯ �r ෙව�වට සහ@ �r ජනතාව අතර ජන°ය 

කර7ම සඳහා නව තා0ෂණය හ�වා �ම,— 4\¯ �r සඳහා ?ෙ`ශ රටවලට ඇ� යන 
?ශාල ධනස්කධය නවතාdෙ� අර�ණ ඇ4ව ආෙ`ශකය0 ෙලස භා?තා කළ හැ+ 
සහ@ �rව
 සැක� ආහාර පච
ත +,ම සඳහා), ෙක¡ සgත ධාන3 ව	ගය0 වන 
සහ@ වඩා) -&� ෙලස 4\¯ �r ෙම අඹරා ගැjම සඳහා), 4\¯ �r ඇඹ,මට භා?තා 
කරන ආකාරෙ< යත �ත සහ නව තා0ෂණය හ�වා "ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරu.  

පා.33/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— &`ධය �සා ආබාNතය බවට ප)2වට සහන 

සලසා �ම,—  වසර 30කට ආසන කාලය0 පැවැ4 &`ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ "ෙනදා 
|d වැඩ ෙකොට �ව) 2 ජනතාව) ස�්ර ¥q ර0ෂා කළ ජනතාව) අත\ සැල+ය &� 
පමාණය0 අංග?කලව ආබාNතව �වන බ\ මහ) ඩාවට ප) 7 අසරණව �ව) වන 
බැ?, ඔ� සඳහා ය� මා-ක �මනාව0 ලබා �මට කට&� කළ &�යැu ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu.   

පා.34/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— -ය.ම ප§ ආර0ෂකu සඳහා ගම ?යද� 

�මනාව0 ලබා �ම,— ජනාNප4 ආර0ෂක සහ අගමැ4 ආර0ෂක ෙසේවෙ< �&0ත 
�ලධා,ට ෙමම අෙන|) ප§ ආර0ෂක ෙසේවාවල �&0ත �ලධා,ට ද සමාන 
ගම ?යද� �මනාව0 ලබා �මට කට&� කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරu.    

පා.35/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ?ශ්ව?ද3ාල ම� පව)වාෙගන යන පාඨමාලාව 

¥+යා��ඛ පාඨමාලාව බවට ප)+,ම,— "වuෙ -ය.ම රජෙ< ?ශ්ව?ද3ාල සහ 
ෙපෞ`ග
ක ?ශ්ව?ද3ාල ම� පව)වා ෙගන යන ශාස්�ය අධ3ාපනයම සඳහා 2 උපාN 
පාඨමාලාව ¥+යා��ඛ වෘ)©යමය උපාN පාඨමාලාව බවට ප\ව	තනය කර එම� 
hgවනා 2 උපාNධා, ෙවත නව ¥+යා සපයා �ෙ� අර�ණ ඇ4ව, -ය.ම 
?ශ්ව?ද3ාල සමඟ රාජ3 අංශෙ< සහ ෙපෞ`ග
ක අංශෙ< ආයතන ස�බ�කරණය සඳහා 
කමව) වැඩ��ෙවළ0 සකස ්කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.36/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— පාස@ -G පවාහනය කර� ලබන වෑ රථ සඳහා 

�- ප#© �යම +,ම,— "වuන bරා පව)වාෙගන ය� ලබන පාස@ -G පවාහන 
ෙසේවාව �ය#ත ප#4ෙය ෙනොපව4න බැ? සහ ඇතැ� පාස@ වෑ රථ 
ෙසේවකuෙ� පැව�� යහප) ත))වෙය ෙනොපව4ත බැ?, �- ප#4ෙය &� 
වෑ රථ ෙසේවාව0 පව)වාෙගන යෑම සඳහා), එම ෙසේවාව ලබාගනා පාස@ ²ෂ3 
²ෂ3ාවෙ� ආර0ෂාව තහ�* +,ම සඳහා), වෑ රථ ෙසේවාව සඳහා ප#© 
හ�වා"ය &�යැu ද, වෑ රථ ෙසේවකu �ළ යහප) පැව�� පව)වාෙගන යාම සඳහා 
?නය j4 මාලාව0 හ�වා "ය &�යැu ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu.  



( 7 ) 

 

පා.37/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ජා4ක සහ ජාත3තර අනාගත ඉ@.මට ස\ලන ෙලස 

�ෂ්පාදනය ව	ධනය +,ම සඳහා කමෙJදය0 සකස් +,ම,— ජා4ක සහ ජාත3තර 
පජාවෙ� අනාගත ඉ@.මට ස\ලන කා	#ක සහ කෘ{කා	#ක �ෂප්ාදනය ��බඳව 
bෙරෝකථනය0 කර අදාළ �ෂ්පාදනයට අ�බ`Nත -ය.ම 0ෙෂේතවල අත	 
ස�බධතාවය0 �� ද, න7න තා0ෂණය උප\ම මXට# පෙයෝජනයට ග�# ද, 
�ෂ්පාදන vයාව
ය ව	ධනය +,ම සඳහා කමෙJදය0 සකස් කළ &�යැu ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරu.  

පා.38/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— � ලාං+ක ජනතාව ෙ� පාර�ප\ක උ*මය 

¥කගැjම සඳහා ��ට@ bසත්කාලය0 ඇ4 +,ම,— � ලාං+ක ජනතාවෙ� ස�පදාuක 
දැ�ම ආර0ෂා කර#, ෙපෝෂණය කර අනාගත පර�පරාව ෙවත ¥ෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන ස�ප) හා ෛජව උ*මය අපහරණය වැළැ07ම සඳහා bf@ ජා4ක 
වැඩ��ෙවළ0 අවශ3ව ඇ4 බැ? ද, ප\සරය, ෙ`mය ෛවද3 0ෙෂේතය, 
කෘ{ක	මාතය හා ස�පදාuක ක	මාත ඇ�f -ය. 0ෙෂේතය සඳහා ��ට@ 
තා0ෂණය උපෙයෝ� කරග) න7න bසත්කාලය0 සකස් +,මට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
_`Nමය ෙ`පළ සං?ධානය (WIPO), � ලංකා _`Nමය ෙ`පළ කා	යාංශය, ප\සර 
අමාත3ංශෙ< ෛජව ??ධ)ව ඒකකය ඇ�f -ය. අංශ ඒකාබ`ධ2 වැඩ��ෙවළ0 සකස් 
+,මට ද �යවර ගත &�යැu ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.39/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— � ලාං+ක ජනතාවෙ� පාර�ප\ක දැ�ම ආර0ෂා කර 

ගැjම සඳහා 2 ජා4ක වැඩ��ෙවළ0 ආර�භ +,ම,— � ලාං+ක ජනතාවෙ� පාර�ප\ක 
දැ�ම භා?තා වන ෛවද3 කම, කෘ{ක	මාතය, ආහාර සංර0ෂණය, හස්ත ක	මාත 
අංශය ඇ�f ??ධ 0ෙෂේතයg පාර�ප\ක දැ�ම ආර0ෂා +,ම සඳහා අදාළ 0ෙෂේතය 
�ෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග ෙතොර�* ලබාෙගන, ෛජව ??ධ)ව ඒකකය, 
_`Nමය ෙ`පළ කා	යාංශය ඇ�f අදාළ අංශ ඒකාබ`ධව ජා4ක වැඩ��ෙවළ0 ආර�භ 
කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.40/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— � ලංකාවට ආෙJ�ක හා ඖෂධමය වrනාක�ව
 

&� ශාඛවල ජාන ස�ප)වලට ෙcටX බලපත ලබා ගැjම,— ?ෙ`mය රටව@ � 
ලංකාවට ආෙJ�ක වrනා ඖෂධමය ශාඛවල සvය රසාය�ක දව3 සහ ජාන ස�ප) 
හ�නා ෙගන, ඒවාට වංච�ක ෙලස ෙcටX බලපත ලබා ගැjම වැළැ07ම සඳහා අදාළ 
සvය රසාය�ක දව3 සහ ජාන ස�ප) සඳහා � ලංකාවට ෙcටX බලපත ලබා 
ගැjමට), ඖෂධ �ෂ්පාදනයට සහ වැ� "&� +,මට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැjමට), 
ෛජව ??ධ)ව අංශය, _`Nමය ෙ`පළ කා	යාංශය සහ ෙ`mය ෛවද3 අමාත3ාංශය 
ඇ�f වග+ව&� -ය. ආයතන එ0ව ?ෙශේෂ වැඩ��ෙවළ0 සකස් කළ &�යැu ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.41/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ජනතා �ෙයෝ�තuෙ� ග* නාම අ)හැ,ම,— 

ජනාNප4�මා, අගමැ4�මා ඇ�f පා	
ෙ��, පළා) සභා, පාෙ`mය සභා �ෙයෝජනය 
කරන -ය.ම ජනතා �ෙයෝ�තය මා-කව තම කරන ෙසේවයට අදාළව වැ5c හා / 
ෙහෝ �මනා ලබා ගනා අතර ඉහත +-H ºරය0 �ස්සරණධ3ාසෙය -H කර� ලබන 
ග* ෙසේවය ෙනොවන බැ? ද, එම ºර දරනෙ� නමට ඉ"\ෙය ෙහෝ ºරයට 
ඉ"\ෙය අ4ග*, �ම) ෙහෝ ග* යන නාම සහ නමට පGව උ�මාණ, මැ4�මා යන 
පද ෙය�ම උපහාසයට ල07මට ෙහේ�ව0 7 ඇ4 බැ? ද, ජනතා �ෙයෝ�තයෙ� ග* 
නාම භා?තය නතර +,මට අවශ3 �යවර ගත &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරu. 
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පා.42/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— වැ�gr නඩ)� ම:ඩල වැඩසටහන පළා), "ස්»0 

සහ පාෙ`mය ෙ@ක� ෙකොXඨාස මXට# ව3ාcත +,ම,— ??ධ පා	ශ්වය ?- 
වැ�gr bරවැ-ය ෙනොසලකා හැ,ම �� -Hවන ??ධ අසාධාරණය ස�බධෙය 
පැ#�
 +,ම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත3ාංශෙ< වැ�gr ෙ@ක� කා	යාලය යටෙ) 
vයා)මක වන වැ�gr නඩ)� ම:ඩල වැඩසටහන පළා), "ස්»0 හා පාෙ`mය ෙ@ක� 
ෙකොXඨාස මXට# ව3ාcත කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.43/’15  
 

ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— වැ�gr පජාව � ලංකාෙJ ආ	�ක ව	ධනයට දායක 
කර ගැjමට ණය �ෙ� වැඩ��ෙවළ0 සකස් +,ම,— වයස අ�*H 60 ඉ0මවා ඇ4 
වැ�gr පජාවට තම �වෙනෝපාය මා	ග ශ04ම) කරග�# සමස්ත � ලංකා ආ	�කෙ< 
ව	ධනයට දායක7මට බැං| ප`ධ4ය ම� ණය �ෙ� කමෙJදය0 vයා)මක ෙනො7 ම 
ඔ�ට සමාජය �ළ ෙවන) අකාරයකට සැලqම0 වන ෙහu එම අසාධාරණ ත))වය 
වැළැ07මට කමව) වැඩ��ෙවළ0 ඇ4 කළ &� යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරu. 

පා.44/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— වයස අ�*H 60 ඉ0මවා ඇ4 b`ගලu සමාජය �ළ 

ස¼ය b`ගලu බවට ප) +,ෙ� වැඩ��ෙවළ0 සකස් +,ම,— සමාජ ආ	�ක 
vයාව
ෙ< පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අ�*H 60 ඉ0ම7ෙම පG 
සමාජය �ළ �- ��ගැjම0 ෙනොමැ4ව අ¼යව ෙකො7 -rන වැ�grය, සමාජෙ< 
ස¼ය b`ගලu බවට ප) +\ෙ� වැඩ��ෙවළ0 සකස් +,මට පාස@ පජාව ඇ�f �f 
මහ) සමාජයම දැ�ව) +,ෙ� කමෙJදය0 ඇ4 කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරu. 

පා.45/’15 
 

ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක 0ෙෂේතය ��බඳ පාස@ -Gෙ� 
දැ�ම bf@ +,ම,— � ලංකාෙJ අනාගත ත*ණ ත*�යෙ� ¥+යා පශ්නයට 
?ස�ම0 ෙලස සහ ෙමෝට	 කා	#ක 0ෙෂේතෙ< ඇ4වනා2 ව	ධනයට සාෙc0ෂව 
b�� ශ#කuෙ� අවශ3තාව සbරා ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ4ව පාස@ ?ෂය �	ෙ`ශයට 
ෙමෝට	 කා	#ක ²@පය ?ෂයය0 ෙලස ඇ�ළ) +,ම සඳහා කමව) වැඩ��ෙවළ0 ඇ4 
කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.46/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක ²@පය ඉගැ7ම සඳහා S*ව* 

b�� +,මට අධ3ාපන ?ද3ා ඨය0 ඇ4 +,ම,— � ලංකාෙJ සහ ?ෙ`ශ රටවල 
ෙමෝට	 කා	#ක 0ෙෂේතෙ< ඇ4වන ව	ධනයට ස\ලන ෙලස, එම 0ෙෂේතෙ< b�� 
ශ#කuෙ� ඉ@.ම සbරාdමට හැ+වන ප\", පාස@ මXට# ඉගැ7ම සඳහා 
S*ව* b�� +,මට ෙමෝට	 කා	#ක 0ෙෂේතය ��බඳ අධ3ාපන ?ද3ා ඨය0 ඇ4 
කළ &�යැu  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.47/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක ²@පය ?ෂය �	ෙ`ශය 

යාව)කාdන +,ම,— ෙමෝට	 කා	#ක 0ෙෂේතය හා ස�බධ රජෙ< කා	#ක ?ද3ාල හා 
අ�බ`ධ ආයතනවල ඉෙග�� කට&� -H කර� ලබෙ වසර 25 - 300 තර� පැර� 
?ෂය �	ෙ`ශය0 යටෙ) බැ?, එම ත))වය ෙවනස් +,ම සඳහා එම ?ෂය 
�	ෙ`ශය යාව)කාdන +,මට කමව) වැඩ��ෙවළ0 ඇ4 කළ &�යැu ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 
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පා.48/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,—  »ෙරෝද රථ හා ය�* පැ" ආ½ත ¥+යාවල �&0ත 

2වෙ� ¥+යාවල Gර0{තභාවය තහ�* +,ම,— � ලංකාව �ළ �ව)වන »ෙරෝද රථ 
හා ය�*පැ" ආ½තව සෘ£ හා වක ෙලස ¥+යාවg �&0ත7මට කැමැ)ත0 ද0වන 
ත*ණ �\ස හා ?ශා#ක »?ධ හ�දා �ලධා\ සහ ෙජ3ෂඨ් bරවැ-ය යන ජන 
ක:ඩාය�වල ආ	�ක ශ04ය ව	ධනය +,ෙම සමස්ත ජා4ක �ෂ්පා"තයට ඔ�ෙ� 
දායක)වය ලබා ගැjෙ� අර�ණ ඇ4ව එම 0ෙෂේතෙ< �&0ත2වෙ� ස¼ය 
දායක)වය ජා4ක ආ	�කයට එ0 කර ගැjම සඳහා කමව) වැඩ��ෙවළ0 ක�න# 
සකස් කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.49/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— � ලාංqය/ෙ`mය �පෙJදය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආක@ප bf@ +,ම,— � ලාංqය/ෙ`mය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ`mය හා ?ෙ`mය 
ජනතාව �ළ වැ� නැ�*ව0 ඇ4 +,ෙ� අර�ණ ඇ4ව, රට �ළ ජනතා ආක@ප ඒ ෙවත 
ෙයො� +,ම සඳහා පාස@, ?ශ්ව?ද3ාල, තෘ©uක අධ3ාපන ආයතනවල ?ෂය පාඨමාලාවට 
�පෙJදය ?ෂයය0 ෙලස ඇ�ළ) +,මට), රාජ3 හා ෙපෞ`ග
ක අංශවල මැ"හ)7ම මත 
ප	ෙ<ෂණ අංශ "\ගැ7ම ම¾ නව ෙසොයාගැj� -H +,මට), ඒ හා බැ�� ආයතන 
ප`ධ4ය ස�බධ කර ග�# සහ4ක පත, �cෙලෝමා, උපාN, පශ්චා) උපාN පාඨමාලා 
ඇ4 +,ම �� ෙමම 0ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ bf@ ආක@පමය ෙවනස0 ඇ4 
කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.50/’15 
 

ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— � ලංකාෙJ ආහාර සංස්කෘ4ය ඉෙග�� සහ 
ඉගැ7 ෙ� vයාව
යට බ`ධ +,ම,— � ලාංqය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
+,ෙ� කලාව, ආහාර �¤ෙ� කලාව, ව	ණකාරක කලාව, ආහාර කැෙ� කලාව ඇ�f 
අංශ ගණනාව+ සකස්7 ඇ4 අතර ඒ හා බැ�� � ලාංqය ආහාර සංස්කෘ4ය ��බඳ 
ඉෙග�� සහ ඉගැ7� කමෙJදය හරහා අනාගත පරbරට පවරා�ම ෙමම ෙ`mය හා 
?ෙ`mය ජනතාව අතර අපෙ� ආහාර සංස්කෘ4ය ව3ාcත +,ම ම¾ � ලාංqය 
අනන3තාව අත	ජා4කව ඔසවා තැªම සඳහා වැඩ��ෙවළ0 ඇ4 කළ &�යැu ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.51/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ?ශ්ව?ද3ාල සහ තෘ©uක අධ3ාපන ආයතනවල 

-Gෙ� ප	ෙ<ෂණ �බධන අමාත3ාංශවල සංව	ධන කට&� ඉල0ක කර සකස් 
+\ම,— ?ශ්ව?ද3ාල සහ තෘ©uක අධ3ාපන ආයතනවල -G ?- තම පාඨමාලා 
ස�බධෙය ඉ"\ප) කරන ප	ෙ<ෂණ �බධන රෙX ආ	�ක, සමා�ය, සංස්කෘ4ක 
හා සංව	ධන කට&�වලට උපෙයෝ� කර ගැjම වැදග) වන බැ? එම �බධන 
අ�0ෂණය කර� ලබන ආචා	යව* හා ප	ෙ<ෂණ �බධන අදාළ වන අමාත3ාංශ අතර 
මනා ස�බ�කරණය0 ඇ4 +,ම සඳහා එq අමාත3ාංශෙ< �ලධා\ෙය| ප)+,ෙම 
එම ප	ෙ<ෂණ �බධන ම¾ අමාත3ාංශෙ< ඉ"\ සංව	ධන vයාදාමය සහ කාdන 
ඉල0ක සbරා ගැjමට හැ+වන ප\" කමව) වැඩ��ෙවළ0 ඇ4 කළ &�යැu  ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu.  

පා.52/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— වයස අ�*H 18 ස�y	ණ වන අවසථ්ාෙJ�ම ඡද g# 

නාමෙ@ඛනයට නම ඇ�ළ) +,ම,— මැ4වරණ ෙදපා	තෙ��ව ම¾ වා	{කව 
ඡද g# නාමෙ@ඛන සංෙශෝධනය +,මට �ය#ත "නට පGව ෙහෝ ෙපර "නක� වයස 
අ�*H 18 ස�y	ණ වන තැනැ)තට �ය#ත වයස ස�y	ණ 2 "නටම ඡද g# 
නාමෙ@ඛනෙයg නම ඇ�ළ) කරවා ගත හැ+ ආකාරෙ< පාෙයෝ�ක වැඩ��ෙවළ0 ඇ4 
කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu.  



( 10 ) 

 

පා.53/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ෙසේලu �ෂ්පාදනය +,ම සඳහා 

කමව) වැඩ��ෙවළ0 ඇ4 +,ම,— � ලංකාව �ළ වා	{කව ෙසේලu ?ශාල 
පමාණය0 භා?තා කර� ලබන අතර ෙසේලu ආනයනය +,ම සඳහා ද ?ශාල �දල0 
වා	{කව ?ෙ`mය රටවලට ඇ� යන බැ?, එම ?ෙ`ශ ?�මය පමාණය රට �ළ ඉ4\ 
කර ගැjෙ� අර�ණ ඇ4ව ලංකාව �ළ පව)නා ෙ`mය තා0ෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේලu 
�ෂ්පාදනය +,ම සඳහා රාජ3, ෙපෞ`ග
ක ෙහෝ ස®පකාර අංශය ස�බධ කර ග�# 
කමව) වැඩ��ෙවළ0 රජය මැ"හ) 7ෙම ඇ4 කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරu. 

පා.54/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ෙපො@ ව�ර ආ½තව නව �ෂ්පාදනය ඇ4 +,ම,—  

� ලංකාව �ළ වා	{කව ?ශාල පමාණයක ෙපො@ ව�ර අපෙ) යන බැ?, නව 
තා0ෂණය ෙයොදා ග�# ?Nම) කමෙJදය0 යටෙ) ෙපො@ ව�ර ආ½තව නව 
�ෂ්පාදනය ෙ`mය හා ජාත3තර ෙවළඳෙපොළ ඉල0ක කර ග�# ඇ4 +,ම සඳහා 
කමෙJදය0 vයා)මක කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.55/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— සාගරෙ< නව ස�ප) ගෙJෂණය,— ?ශාල සාගර 

කලාපය0  g# රට0 � � ලංකාව ප�ඛ)වය ලබා � ඇ)ෙ) �වර ක	මාතය සඳහා 
පමණ0 වන අතර  සාගරය ආ½තව ?ශාල පමාණයක සවභා?ක ස�ප) ඇ4 බැ? 
ෙමරටට ?ශාල ¥+යා අවස්ථා පමාණය0 ෙමම ධනය0 ද උපයා ගැjෙ� අර�ණ ඇ4ව 
සාගර ස�ප) ��බඳව ?Nම) වැ�Hර අධ3යනය0 කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරu. 

පා.56/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— � ලංකාෙJ ම)ස3 ස�පත ?ෙ`²කu ?- ෙනලා 

ගැjම වළකාdම,— � ලාං+ක �වරයට ?ශාල ආ	�ක අවා-ය0 ඇ4 කර# � ලංකා 
��H කලාපෙ< ම)ස3 ස�ප) ?ෙ`²කu ?- ෙනලා ගනා බැ? � ලංකා ��H 
කලාපය �ළ මාf ඇ@dමට සහ ?ෙ`ශ  යාතාවලට මාf බෑම සඳහා ෙතො5පල0 ෙලස 
භා?තා +,ම වළකාdම සඳහා රජය ?- ?Nම) වැඩ ��ෙවළ0 සකස ්කර vයා)මක 
කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.57/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ෙකොස් �ෂ්පාදනය වැ� කර ඒ ආ½ත �ෂ්පාදන 

අපනයනය +,ම,— ඉතා පjත ෙමම ඖෂ�ය Sණෙය අ¿න, රසාය�ක දව3ව
 
ෙතොරව වගා කළ හැ+ ෙබෝගය0 වන ෙකොස් වගාව ව3ාcත +,ම �� ඒ ආ½ත 
�ෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය +,ම ම¾ ?ශාල ?ෙ`ශ ?�මය පමාණය0 අප 
රටට උපයා ගත හැ+ බැ? ඒ සඳහා රජෙ< මැ"හ)?ෙම ?Nම) වැඩ ��ෙවළ0 
සකස් කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.58/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ජා4ක ෙගො? ස�මාන උෙළල0 වා	{කව සං?ධානය 

+,ම,— රට0 ෙපරට යාමට න� �
ක වශෙය ෙගො?තැ� ස½ක ?ය &� බැ? රට 
ස* කරන ෙගො? ජනතාවට -ය වෘ)4ය ��බඳ අ�මානය0 ඇ4වන ප\" ?Nම) 
සං?ධාන ව�හය0 හරහා vයා)මක වන ෙගො? ස�මාන උෙළල0 රජෙ< මැ"හ)7ෙම 
වා	{කව සං?ධානය කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 



( 11 ) 

 

පා.59/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— සහන #ලකට LED බ@බ පා\ෙභෝ�ක ජනතාවට 

ලබා�ම,— �වාස ආෙලෝක +\මට ෙයොදා ගනා Sණා)මක LED බ@බ #ල අNක 
බැ?, ?H
බල ම:ඩලය මැ"හ)7 සහනදාt #ලකට හා ෙග7ෙ� කමයට ෙමම බ@බ 
පා\ෙභෝ�ක ජනතාවට ලබා� ජා4ක වශෙය ?H
ය ?ශාල පමාණය0 ඉ4\ කර 
ගැjමට),  LED බ@බ ජනතාව අතර ජන°ය +, ම¾ ?H
බල ම:ඩලයටද අමතර 
ආදායම0 උපයා ගැjමට) හැ+වන ප\" කමව) වැඩ ��ෙවළ0 සැක-ය &�යැu ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.60/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— Gf ප\මාණ ෙස@ල� බA ක	මාතශාලා ව3ාcත 

+,ම,— � ලංකාව �ළ ෙස@ල� බA සඳහා ?ශාල ෙව ළදෙපොළ0 පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා �ෂප්ාදනය ෙකෙරෙ Gf වශෙය වන අතර ඒ සඳහා Ãනය ප�ඛ අෙන|) 
රටවලට ?ෙ`ශ ?�මය ?ශාල පමාණය0 ඇ� යන බැ?, Gf �\වැය0 දැ\ය &�  ෙමම 
ක	මාතය ගාxය පෙ`ශවල ව3ාcත +,ම සඳහා ?Nම) වැඩ ��ෙවළ0 සකස් කළ 
&�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.61/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදන ක	මාත ශාලා 

ආර�භ +,ම,—  � ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම මXටමක පව4න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට ?ශාල ?ෙ`ශ ?�මය පමාණය0 වැයවන බැ? 
"&� මානව ස�පත0 g# රට0 ෙලස � ලංකාවට අත3ාවශ3 ඖෂධ ව	ග රට �ළම 
�පද7මට අවශ3 පහGක� රජය මැ"හ) 7ෙම ලබා � ඖෂධ �ෂප්ාදන ක	මාත ශාලා 
ආර�භ කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.62/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— පාස@ ?ෂය �	ෙ`ශයට මෙනෝ ?ද3ාව ?ෂයය ඇ�ළ) 

+,ම,— පාස@ ²ෂ3 පජාව �ෙරෝ� මනස+ &) _`Nම) ©රණ ගැjමට හැ+ �\ස0 
ෙලස හැඩගැස7්ම උෙදසා හය වැ� ෙශේ�ෙ< -ට vයා)මක වන ප\" ෙබෞ`ධ මෙනෝ 
?ද3ාව සහ බටgර මෙනෝ ?ද3ාව යන ?ෂයය ඒකාබ`ධ ෙකොට කමව)ව සැලG� කරන 
ලද “මෙනෝ ?ද3ාව සහ භාවනාව” න# ?ෂයය0 පාස@ ?ෂය �	ෙ`ශයට ඇ�ළ) කළ 
&�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.63/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ?ශා#ක ආධාරක මධ3සථ්ාන �g57ම,— ?ශා#කය 

ෙව�ෙව උපෙ`ශන ෙසේවා, ෛවද3 පහGක� සහ  "වා G¥|� ෙසේවා යනා� 
වැ�grයට අවශ3 Gබසාධන කට&� ¥ස0 එකම ස්ථානය+ ඉ5 කර ගැjමට හැ+ 
වන ප\" ?ශා#ක ආධාරක මධ3ස්ථාන ෙගොඩනැං7මට), එම මධ3ස්ථාන ෙ0ද කර 
ග�# ය� �ෂ්පාදන කට&)ත0 සඳහා ?ශා#කය ෙයො� +,ම හරහා ඔ�ෙ� "?යට 
සහනය0 ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම0 ද උපයා ගැjමට හැ+ වන ෙලස රජය මැ"හ) 
7ෙම රටbරා ?ශා#ක ආධාරක මධ3සථ්ාන �g5?ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරu. 

පා.64/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ?ශා#කයෙ� ආ	�කය ශ04ම) +,ම සඳහා නව 

ෙලොත¥uය0 හ�වා �ම,— ?ශා#ක රාජ3 ෙසවකයෙ� වැ5c ?ෂමතා ඉව) +,මට 
සහ ඔ�ෙ� Gබසාධන කට&� සඳහා අවශ3 �ද@ ෙසොයා ගැjම සඳහා නව 
ෙලොත¥uය0 ෙවළඳෙපොළට හ�වා�මට රජය කට&� කළ &�යැu ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 
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පා.65/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— සංචාරක මගෙපවන b�� +,ම,— 

සංචාරකuට ඵලදාt හා ආචාරmd ෙසේවාව0 සැපtමට හැ+ �\ස0 බවට ප) +,මට 
ෙමම, ඔ�ෙ�  වෘ)©ය මXටම ඉහළ නැං7ම සඳහා) සංචාරක මග ෙපවන 
b�� +,මට ?Nම) වැඩ��ෙවළ0 සකස් කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරu. 

පා.66/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ඉඩ� ස�බධව පව4න j4 සංෙශෝධනය +,ම,— � 

ලංකාව �ළ ෙ� වන ?ට ඉඩ�වලට ව3ාජ ඔcb සකසා ?+Æෙ� ජාවාරම0 
vයා)මකවන අතර xට අදාළව j4ය vයා)මක 7ම ද ඉතා අවම මXටමක පව4න 
බැ?, ඉඩ� අu4ය ස�බධව Gර0{තභාවය වැ� වන අ&\ හා වැර"ක*වට දැ� 
ද�ව� පැ#ණ?ය හැ+ අ&\ පව4න j4 ප`ධ4ය සංෙශෝධනය කළ &�යැu ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.67/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— � ලංකාව අවට සාගරෙ< ෙකොර@පර ආර0ෂා කර 

ගැjම,— � ලංකාව අවට සාගරෙ< ඇ4 ෙකොර@පර #�ස්  vයාකාරක� ෙහේ�ෙව 
?නාශ7ෙ� ත	ජනයට ��ණපා ඇ4 බැ?, එම ෙකොර@පර ආර0ෂාකර ගැjම සඳහා 
#�ස් vයාකාරක� පාලනය +,මට හැ+වන ප\" b`ගල ආක@පමය ෙවනස0 ෙමම, 
ෛන4ක රා�ෙJ ෙවනස0 ඇ4 +,ම සඳහා ?`ව) ක#5ව0 හරහා GHG වැඩ��ෙවළ0 
සැලG� කර vයා)මක කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.68/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— පාස@ වෑ රථ සඳහා කාතාව ෙසේවයට ෙයද7ම,— 

පාස@ වෑ රථ ෙසේවෙයg Sණා)මක බව වැ� +,මට), එම වෑ රථවල ගම කරන 
ද*වෙ� ආර0ෂාව උෙදසා)  -ය.ම පාස@ ෙසේවා වෑ රථවල ෙසේවය සඳහා 
කාතාව ෙයොදා ගැjම අ�වා	ය +,මට j4 සකස ්කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරu. 

පා.69/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ඖෂධ #ල පහත ෙහdම,— � ලංකාව �ළ ජා4ක 

ඖෂධ ප4ප)4ය පකාශයට ප) කර ඖෂ�ය නාමෙය ෙබෙහ) අෙල? +,ම ක�න# 
ආර�භ +,ම ම¾ ඖෂධ #ල පහත ෙහdමට රජය මැ"හ) ?ය &�යැu ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.70/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— අත	ජාලය හරහා අෙල? කරන ඖෂධ ඇ�f 

ජාවාර� මැඩපැවැ)7ම,— ෙ� වන ?ට අත	ජාලය හරහා ප#4ය+ ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද3 උපකරණ හා Çපලාවන3 �ෂ්පාදන ?ශාල ෙලස අෙල? ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාර� අප රෙX ජනතාව ෙ� ෙසෞඛ3යට සහ යහපැවැ)මට ?ශාල ත	ජනය0 වන බැ? 
ඒවා මැඩපැවැ)7ම සඳහා �- වැඩ��ෙවළ0 සකස් කර vයා)මක +,ම GHG යැu 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 
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පා.71/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— කෘ{ රසායන දව3 භා?තා ෙනොකර වගා +,ම,— අNක 

?ෂ සgත කෘ{ රසායන දව3 � ලංකාව �ළ තහන� කර පැර� කමයට ප\සර gතකාx 
වගා කමය0 රටට හ�වා�මට අවශ3 ප	ෙ<ෂණ -H+,මට කෘ{ ?ද3ාඥය හා 
ප\සරෙJ�ෙග සම?ත ක#5ව0 ප) කර ඔ�ෙග ලබා ගනා �	ෙ`ශ �� 
ජනතාවට වස ?ෙස ෙතොර ෙසෞඛ3ාර0{ත ආහාර ෙJල0  ලබා �මට අවශ3 �යවර 
ගැjමට රජය මැ"හ)7ම GHG යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.72/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— පාස@ -G ම)දව3වලට ඇ=බැg7ෙම �දවා 

ගැjම,— ෙ� වන ?ට � ලංකාව �ළ පාස@ -G ම)දව3වලට ඇ=බැg 7ෙ� වැ� 
පවණතාවය0 �	මාණය 7 ඇ4 බැ? පාස@ -G ම)දව3ව
 �දවාගැjම සඳහා 
රජය මැ"හ)7 ?Nම) වැඩ��ෙවළ0 vයා)මක කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරu. 

පා.73/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ජා4ක ඵලදාtතා ක#5ව0 ප) +,ම,— රජය ?- 

vයා)මක කර� ලබන ඵලදාtතා වැඩසටහg� තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදාtතා 
මXටම0 කරා ෙමෙහය2 ආයතන පධාj හ�නාෙගන ඔ�ෙ� දැ�ම හා අ)දැq� 
පෙයෝජනයට ගත හැ+ වන ආකාරෙය, එම ආයතනවල vයා)මක කරන ලද 
වැඩසටහ සහ කමෙJද අෙන|) ආයතනවලට ගැලෙපන ප\" ආෙ`ශ +,මට හැ+වන 
ප\" එම ආයතන පධාjෙග සම?ත ජා4ක ඵලදාtතා ක#5ව0 �g5?ය &�යැu 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.74/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— පජා ෛවද3ෙJදය ��බඳ ?ෙශේෂඥ ෙසේවාව "&� 

+,ම,— ෙසෞඛ3 ෙසේවාෙJ අත3ාවශ3 අංගය0 වන පජා ෛවද3ෙJදය ��බඳ ?ෙශේෂඥ 
අංශය "&� +,මට අවශ3 සැලG� සකස් +,ම හා එම 0ෙෂේතෙ< දැනට පව4න ගැට. 
�,0ෂණය කර ක�න# �රාකරණය +,මට අවශ3 කට&� -H +,මට රජය මැ"හ) 
?ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.76/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ප\ෙභෝජනයට �GHG ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැ07මට කට&� +,ම,— ප\ෙභෝජනයට �GHG ආහාර �ෂ්පාදනය කරන, අෙල? 
කරන හා ඊට අ�බල ෙදන b`ගලය හා ආයතන වැටdමට පා\ෙභෝ�ක කට&� ��බඳ 
අNකා\ෙ< ?ෙශේෂ වැටd� ඒකකයට පව4න ගැට. �රාකරණය කර අවශ3 පහGක� 
ෙනොඅAව ලබා �මට), වැර"ක*වට උප\ම ද�ව� ලබා "ය හැ+ වන ප\" පව4න j4 
ප`ධ4ය සංෙශෝධනය +,මට) කට&� කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරu. 

පා.77/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— වස ?ස නැ4 ආහාර �ෂ්පාදනය "\ම) +,ම,—  

ආහාර හා ස�බධ �ෂ්පාදන කට&�වල ෙ`mයව �රතව -rන �ෂ්පාදකu ඉල0ක 
කර ග�# Sණා)මක බ? ඉහළ, ෙසෞඛ3ාර0{ත ආහාර පා\ෙභෝ�කයට ලබා �ම 
�� රටට කළ හැ+ ෙසේවාව ��බඳව දැ�ව) කර, ආක@පමය ෙවනස0 ඇ4 +,මට 
හා එෙලස වස ?ෙස ෙතොර ආහාර �පදවන ව3වසායකuට ෙගෞරව නාමය0 සgත 
ස�මාන පදානය ෙකොට ඔ� "\ගැ7මට වැඩසටහන0 රජය මැ"හ)7 ආර�භ කළ 
&�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 
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පා.78/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ)ප) කරග) අභය§#වලට අය) ඉඩ� 

�දහස් කරගැjම,— � ලංකාෙJ පකාශයට ප) කර ඇ4 අභය§#වලට අය) ඉඩ� ??ධ 
b`ගලය හා සං?ධාන ?- j4 ?ෙරෝ� ෙලස අ)ප) කරෙගන ඇ4 බැ?, එම ඉඩ� 
නැවත ලබා ගැjමට රජය ක�න# මැ"හ) ?ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරu. 

පා.79/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ආ"වා¤ ජනයා නගා-57ම සඳහා සැලGම0 vයා)මක 

+,ම,— � ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආ"වා¤ ජනතාව ��බඳ ෙවනම සංගණනය0 
-Hකර, ඔ�නට �ව) 7ම සඳහා දැනට පව4න අපහGතා කමව)ව හ�නාෙගන, ඔ�නට 
 ෙගෞරවjයව �ව) 7මට හැ+ ප\සරය0 �	මාණය කර �මට අවශ3 සාධjය සැලGම0 
ආ"වා¤ නායකu ද ඇ�ළ)ව ප)කරන ලද ?`ව) ම:ඩලය0 හරහා vයා)මක කළ 
&�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.80/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— &`ධය �සා උ�* හා නැෙගනgර පෙ`ශයg හා� 2 

bරාවස�් සංර0ෂණය +,ම,— 4ස් වසරක &`ධය ෙහේ�ෙව උ�* හා නැෙගනgර 
පළා) වල පැව4 bරාවස්� ?ශාල ෙලස ?නාශ 2 අතර පව4න bරාවස්� ��බඳ 
සx0ෂණය0 -H කර ෙතොර�* ¥ස්කර ගැjම), එම bරාවස්� තහ�* +,ම, ආර0ෂා 
+,ම හා ප4සංස්කරණය +,ම) අර�� කර ෙගන ?`ව) bරා?ද3ාඥuෙග 
සම?ත ක#5ව0 ප)+,ම GHG යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.81/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— වගා +,ම සඳහා ෙ`mය ªජ පච
ත +,ම,— කෘ{ 

රසායන භා?තෙය ෙතොරව ෙ`mය කාබ�ක ෙපොෙහොර ආශෙය වගා කළ හැ+ ෙ`mය 
ªජ ව	ග හ�නාෙගන එම ªජ ක�න# රට bරා ව3ාcත කර රසාය�ක වස ?ෙස 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා �ම සඳහා අවශ3 කරන ප	ෙ<ෂණ, තා0ෂණය හා 
�ෂ්පාදනය වැ� "&� +,මට අවශ3 සැලG� සකස ්කර vයා)මක කළ &�යැu ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.82/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ?ෙ`ශ භාෂා අධ3යනයට පහGක� සැපtම,— b`ගල 

_`Nෙ< පෘÉල බව ©රණය 7මට ඔ� ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය0 වන බැ? 
ඉංÊ- භාෂාව හැ*�ෙකොට අෙන|) පධාන ?ෙ`ශ භාෂා හැදෑ,මට අවශ3 පහGක� 
bf@ කර, සැලG� ස�පාදනය කර vයා)මක කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරu. 

පා.83/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— -ය. මැ4වරණ පචාරක කට&� සඳහා ?යද� කරන 

�ද@ ¤මා +,ම,— � ලංකාව �ළ පැවැ)ෙවන -ය. මැ4වරණයg� ඇතැ� 
අෙc0ෂකය අ4 ?ශාල �ද@ පමාණය0 ?යද� කරන අතර �ද@ ?යද� කළ ෙනොහැ+, 
එෙහ) රටට වැඩ0 කළ හැ+ _`Nම) �\සකට ඉ අවා- සහගත ත))වය0 ඇ4 වන 
බැ? මැ4වරණ සඳහා ?යද� කරන �ද@ පමාණය ¤මා +,මට හැ+ වන ආකාරෙ< 
j4 ස�පාදනය කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

 



( 15 ) 

 

පා.84/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— යට) ?�ත සමෙ< � ලංකාෙව ¥ෙගන �ය bරාවස්� 

නැවත ලබා ගැjම,— � ලංකාව යට) ?�තය0ව පැව4 සමෙ< අප රr පෘ�ගාලය, 
ඕලදය හා මහා Ìතාන3යට ¥ෙගන �ය bරා?ද3ා)මක වrනාකම0 සgත භා:ඩ 
��බඳ සx0ෂණය0 -H කර එම භා:ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැjම සඳහා අවශ3 �යවර 
ගැjමට රජය මැ"හ) ?ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.85/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— සංඝාNකරණය0 ස්ථාපනය +,ම,— �0¬ 

වහෙසේලාෙ� ආර0ෂාව හා ෙගෞරවය ¥ක ගැjම ෙව�ෙව උවහෙසේලාට අදාළ 
අNකරණමය කා	යය සඳහා ෙවනම සංඝාNකරණය0 �g5?ය &� බවට) එම 
අNකරණ ©H සඳහා j4මය බලය ලබාගැjමට හැ+ වන අ&\ ෙමම සංඝාNකරණය 
ස්ථාපනය කළ &� බවට) ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.86/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ව3වස්ථා�ත සංඝ සභාව0 ප) +,ම,— 

පා	
ෙ��ව ඇ�f ජනතා �ෙයෝ�ත ආයතන සඳහා උපෙ`ශක)වය හා මග ෙප7ම 
ලබා �මට හා අණපන)වලට සංෙශෝධන ඉ"\ප) කළ හැ+ ෛන4ක බලය සgත සංඝ 
ස��4ෙය ප) කර ග) රාජ3 ප\පාලනය, j4ය, ?ෙ`ශ කට&� හා සමාජ 
vයාකාරක� ��බඳ හසල දැ�ම0 සහ අ)දැq� සgත ?`ව) සංඝයා වහෙසේලාෙග 
සම?ත ව3වස්ථා�ත සංඝ සභාව0 ප) කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරu. 

පා.87/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ4ක අධ3යන ආයතනය0 �g57ම,— � 

ලංකාෙJ පැවැ4 ජල තා0ෂණය හා වැJ තා0ෂණය නැවත පණගවා ¥කගැjම සහ 
වැ� "&� +,ම සඳහා අවශ3 ප	ෙ<ෂණ -H +,මට හා අධ3ාපන පාඨමාලා ම� උ0ත 
?ෂය ගැන දැ�# සන`ධ කරන ලද �\ස0 �	මාණය +,මට හැ+යාව ඇ4වන ප\" 
“වා� සංස්කෘ4ක අධ3යන ආයතනය” න# ආයතනය0 රජය මැ"හ)7ෙම ආර�භ 
කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.88/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— මහාවංශය අධ3යනය සඳහා ආයතනය0 �g57ම,— � 

ලාංqය ඉ4හාසෙ< ගම මග ෙපවන මහාවංශය අධ3යනය +,ම සඳහා �0¬ 
වහෙසේලාෙ� මැ"හ) 7ෙම “මහාවංශ අධ3යන ප	ෙ<ෂණ ජා4ක ආයතනය” න# 
ආයතනය0 රාජ3 අ�ගහෙය �g5?ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.89/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ෙබෞ`ධ ?ෙරෝ� vයා නැවැ)7ම,— ධ	ම ගථ හා 

පකාශන අධ3යනය +,ෙ� මනා දැ�ම0 ඇ4 ෛන4ක බලය0 සgත ?`ව) සංඝ 
ම:ඩලය0 �g57ම ම� ය� �	මාණය0 එ�දැ07මට ෙපර එය එම ම:ඩලයට ඉ"\ප) 
+,ෙම අන�*ව, සමාජගත +,මට �GHG න�, සංෙශෝධන ඉ"\ප) +,මට හැ+වන ප\" 
යාතණය0 සැක¤ම ම� ෙබෞ`ධ ?ෙරෝ� vයා හා පකාශන රචනා 7ම හා _H දහම 
ස�බධ කර# සාවද3 �	වචන ඉසම්�7ම නැවැ)7ම සඳහා රජය මැ"හ) ?ය &�යැu 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 
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පා.90/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ෙ`ශ gෛතÎ කලා �	මාණ ඇගtම,— ෙ`ශා�රාගය හා 

ආ)මා�මානය ඇ4වන ප\" ෙ`mය හා සංසක්ෘ4ක වrනාක# අ¿න කලාකෘ4 වා	{කව 
ඇගtම සඳහා වැඩ ��ෙවළ0 සකස ්+,මට රජය මැ"හ) ?ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරu. 

පා.91/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— � ලංකාෙJ පාස@ ²ෂ3 ²ෂ3ාවෙ� ?නය නැං7මට 

කට&� +,ම,— � ලංකාෙJ පාස@ ²ෂ3 ²ෂ3ාව ෙසෞඛ3 ස�පන, �ෙරෝ� හා කාuකව 
ශ04ම) bරවැ-ය ෙලස සමාජගත +,ෙ� අර�� ඔ�ට තමා කැම4 ¼ඩාවකට ෙයො� 
7මට සහ පාෙයෝ�ක ?නය b��වකට ෙයො� +,මට අවශ3 කට&� ස�පාදනය කළ &�යැu 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.92/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ෙබෞ`ධ සංසක්ෘ4ක ෙතොර�* මධ3සථ්ානය0 ආර�භ 

+,ම,— � ලංකාව �ළ �gටා ඇ4 ෙබෞ`ධාග#ක සථ්ාන, ඒ හා සබැ¡ අ�ෂං�ක අංශය 
ෙමම, �0¬ වහෙසේලා ��බඳ ෙතොර�* ආ� ක*� එ0 ¥ස ්කර ?Nම)ව ප\ගණක 
ගත කර, න7න තා0ෂ�ක උපකරණ සහ පමාණව) මානව හා ෙභෞ4ක ස�ප) ව
 �\b 
“ ෙබෞ`ධ සංසක්ෘ4ක ෙතොර�* මධ3සථ්ානය” න# ආයතනය0 රාජ3 අ�ගහෙය ආර�භ 
කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.93/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— දහ� පාස@ පාඨ ගථ කාලා�Çව සංෙශෝධනය 

+,ම,— ?භාග ඉල0ක කරග), දැ�ම පමණ0 ෙ0දගත කළ පාඨ ගථ ෙව�වට 
පා ෙයෝ�ක b��ව පදන� කරග), _`Nය ව	ධනය කරනා2, ²ෂට් ස�පන සමාජය0 
�	මාණය +,ම ඉල0ක කර ග) පාඨ ගථ ?`ව) ම:ඩලය0 හරහා ස�පාදනය කර දහ� 
පාස@ ෙවත ලබා "ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.94/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ජාත3තර පාස@ �යාමනයට ම:ඩලය0 ප) +,ම,— � 

ලංකාෙJ සංසක්ෘ4යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ)මට ගැලෙපන ප\" ජාත3තර පාස@g 
?ෂය පථය අවශ3 ප\" �යාමනය කළ හැ+ y	ණ බලතල සgත ම:ඩලය0 ප) කළ 
&�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.95/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ජා4ක අධ3ාපන ෙකො#ෂ සභාව වඩා) ස¼ය +,ම,— 

ෙ`mය ඉ4හාස දැ�ම, සාරධ	ම ස�පන බව, �ෂප්ාදන ශක3තාව, _`N ස�පන බව, 
ස�පදාuක දැ�ම, ෙ`ශා�රාගය, �ෙරෝ�තාව, |සලතා y	ණ බව සහ ආක@ප 
ස�ප)4ෙය &� බව යන අංගයෙග ප\y	ණ සා	ථක bරවැ-ෙය| hg කල හැ+ වන 
ප\" සකසන ලද ජා4ක අධ3ාපන ප4ප)4ය0 හරහා සමසත් අධ3ාපන කමෙ<ම 
ප\ව	තනය0 ඇ4 +,මට ජා4ක අධ3ාපන ෙකො#ෂ සභාව ව ඩා) ස¼ය කළ &�යැu ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 
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පා.96/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ප�@ ෛවද3ෙJදය ��බඳ ?ෙශේෂඥ ෙසේවාව "&� +,ම,— 

ෙසෞඛ3 ෙසේවාෙJ අත3ාවශ3 අංශය0 වන ප�@ ෛවද3ෙJදය ��බඳ ?ෙශේෂඥ 0ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව4න ගැට. �,0ෂණය කර ඒවා ක�න# �රාකරණය +,මට අවශ3 කට&� -H 
+,මට) එම ප�@ ෛවද3ෙJදය ��බඳ ?ෙශේෂඥ ෙසේවාව "&� +,මට සැලG� +,මට) 
රජය මැ"හ) ?ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.97/’15 

 

ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ආ&	ෙJද ෛවද3ව*ෙ� ෙසේවය ?ෙ`ශයට ලබා 
�ම,— ආ&	ෙJද ෛවද3 උපාNය ස�y	ණ කරන උපාNධා,හට ?ෙ`ශ රටවල ¥+යා 
අවසථ්ා ලබා�ම සඳහා ?Nම) වැඩ ��ෙවළ0 සැලG� කර vයා)මක +,ම GHG යැu ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.98/’15 
 

ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ආ&	ෙJද ෛවද3 පනත සංෙශෝධනය +,ම,— දැනට 
පව4න ය@ පැන �ය ආ&	ෙJද ෛවද3 පනත සංෙශෝධනය කර ආ&	ෙJද ෛවද3ව*ෙ� 
වෘ)©ය ගැට. ?සඳ#, එම වෘ)4ය ස� ග*)වය හා අ�මානය ¥ක ගැjමට නව ආ&	ෙJද 
ෛවද3 පනත0 ක�න# ඉ"\ප) +,මට �යවර ගත &�යැu  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරu. 

පා.99/’15 
 

ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— H�\ය ආර0ෂක ප`ධ4ය0 සකස ්+,ම,— � ලංකාෙJ 
H�\ය ආර0ෂක ප`ධ4 �	මාණය කළ නව �පැ&� ක*ව ද, එම 0ෙෂේතයට ස�බධ 
?`ව� ද, H�\ය ෙදපා	තෙ��ෙJ -ය.ම 0ෙෂේතයg ප7නයෙග ද සම?ත 
ක#5ව0 ම¾ H�\ය ආර0ෂක ප`ධ4ය0 සකස ්කර vයා)මක +,මට රජය මැ"හ) ?ය 
&�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.100/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ම� පවාහන ෙසේවෙ< Sණා)මක ත))වය වැ� +,ම,— 

බස ් ම� පවාහන ෙසේවෙ< Sණා)මක ත))වය වැ� +,ම ම¾ වා	{කව එම ෙසේවාව 
ප40ෙෂේප කරන 1% - 2% 0 පමණ 2 ම� පමාණය රඳවා ගැjමට කට&� +,ෙම, එම 
ෙසේවෙ< පැවැ)මට �	ඝ කාdනව ඇ4 ?ය හැ+ අවදානම අA කර ගැjම සඳහා කමව) වැඩ 
��ෙවළ0 සැලG� කර vයා)මක +,ම GHG යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.101/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— -ංහල භාෂාවට ස�මතය0 සකස ්+,ම,— -ංහල භාෂාෙJ 


Ðත ව3වහාරය හා කථන ව3වහාරය ෙදයාකාරය0 ගනා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙÑදය, 
අ@පපාණ, මහපාණ අ0ෂර ෙය�ම සහ පද ෙබ�ම ආ "ය ද ?වාද සgත බැ? -ංහල භාෂාව 
සඳහා ස�මතය0 සකස ්+,මට ?`ව) ම:ඩලය0 ප) කර කාලා�Çපව -Hවන ෙවනසක්� 
ද සැල+@ලට ෙගන භාෂාෙJ පැවැ)ම තහ�* +,මට හැ+ vයාදාමය0 සකස ්කළ &�යැu 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.102/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— සංසථ්ා�ක කාබ�ක අපදව3 ම¾ ප\සරය Òෂණය 7ම 

පාලනය +,ම,— ප
ෙබෝධ නාශක සහ ක	මාත vයාව
යg � �ටවන සංසථ්ා�ක 
කාබ�ක අපදව3 (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් ව	ගයක Òෂණ 
කාරකයෙග සම?ත අතර ඒවා #�සාෙ� ෙසෞඛ3යට ඉතා අgතකර බැ? එම 
රසාය�කය ප\සරයට �දා හැ,ම පාලනය +,මට ?Nම) වැඩ ��ෙවළ0 සැලG� කර 
vයා)මක කළ &� යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 
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පා.103/’15 

 

ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— රාජ3 පාලනයට ස�_`ධ ද	ශනය ස�බධ කර ගැjම,— 
සcත අප\හාjය ධ	ම, දසරාජ ධ	ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, |* ධ	ම ජාතකය, ගඩ �Hක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ`වධ	ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, ච0කව)© -හනාද �තය 
හා ධ	ම ප��කාව යන ස�_`ධ ඉගැ7� ස�බධව පා	
ෙ��, පළා) සභා හා පාෙ`mය 
මXටෙ� -rන -ය.ම ප0ෂ ?ප0ෂ ම�ව* දැ�ව) +,ම �� ඔ�ෙ� §#කාව රෙX 
යහපාලනයට දායක කර ගැjමට හැ+ වන ආකාරෙ< වැඩ ��ෙවළ0 සැලG� කර vයා)මක 
+,මට රජය මැ"හ) ?ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.104/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ඉෙල0ෙටො�ක අපදව3 බැහැර +,ම,— ෆේලොරසX 

බ@බ, Hරකථන, ජංගම Hරකථන, ?H
 උපකරණ, බැට\, ප\ගණක හා එg ෙකොටස ්ආ"ය 
අපදව3 ෙලස ප\සරයට බැහැර +,ෙ�� ආස�0, කැ�#ය�, රස"ය, ෙල� වැ� බැර ෙලෝහ 
ප\සරයට එක�වන බැ? ෙමම ඉෙල0ෙටො�ක අපදව3 බැහැර +,මට කමව) වැඩ 
��ෙවළ0 සකස ්කර ප\සරය G¥qමට කට&� කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරu. 

පා.105/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— රෙX යහපාලනය සථ්ා�ත +,ම,— අයහප) පාලනෙ< අංග 

ල0ෂණ වන අ)තෙනෝම4ක ප4ප)4 ස�පාදනය, �ලබල වාදය, බලා)මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ j4, ?ධායක බලතල අ�- ප\හරණය, ෙ`ශපාලනයට bරවැ- දායක)වය අA7ම 
සහ  Òෂණය පැ4,ම යන ක*� අප රට �ළ ෙනොඅAව ද0නට ලැෙබන අතර ෙ� �සා රෙX 
අයහප) පාලනය0 පව4න බව ෙපj යන ෙහu රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැ�ම සඳහා 
සැලG� සකස ්කර vයා)මක කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.106/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ?ෙ`ශ රටවල ඇ4 � ලංකාවට අය) bසේකොළ ෙපො) 

නැවත ලබා ගැjම,— � ලංකාවට අය) වrනා bසේකොළ ෙපො) රා²ය0 &ෙරෝපා රටව@ 
ඇ�. ෙලෝකෙ< රටව@ ගණනාවක 4ෙබන අතර ඒවාෙ< අත	ගතව ඇ4 දැ�ම ෙ� වන 
?ට ව)ම ලාංqය සමාජයට අg#ව ෙගොස ්ඇ4 බැ?, එම bසේකොළ ෙපො) අප රටට ආපG 
ලබා ෙගන ඒවාෙ< අඩංS ෙපෞරා�ක දැ�ම නැවත සමාජගත +,මට ?Nම) වැඩ ��ෙවළ0 
සැලG� කර vයා)මක කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.107/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ෛජව ??ධ)වය ¥ක ගැjම සඳහා කෘ{ක	මය දායක කර 

ගැjම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙව�වට බ� ෙබෝග වගාව සහ #ශ ෙබෝග වගාව ජන°ය කර7ම, 
ෛජව ??ධ)වයට හා�කර රස ◌ායන දව3 කෘ{ ක	මාතෙය ඈ) +,ම හා ඒකාබ`ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භා?තය �� රට �ළ ෛජව ??ධ)වය ආර0ෂා +,මට 
ෙගො7 ෙයො� කරන වැඩ ��ෙවළ0  vයා)මක කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරu. 

පා.108/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ජනතාවෙ� ආහාර ලැªෙ� අu4ය Gර0{ත +,ම,— 

එ0ස) ජා©ෙ� සං?ධානෙ< මානව අu4වා-ක�◌ ි ප`ධ©ට අ�¢ලව ආහාර ලැªෙ� 
®
ක අu4වා-කම � ලාං+ක ජනතාවට අg# වන ත))වය0 රජෙ< ප4ප)4 ස�පාදනය 
හා vයා)මක +,� �ළ ද0නට ලැෙබන ෙහu උ0ත පඥc©ට අ�ව රෙX ජනතාවෙ� 
ආහාර පශන්ය ?ස ෙ� වගqම �fම�ම රජයට පැව, ඇ4 බැ? රජය මැ"හ)7 ආහාර 
දව3 #ල පාලනය හා ෙසෞඛ3 ආර0{ත ආහාර ෙJල0 රෙX ජනතාවට ලැªම සහ4ක 
ෙකෙරන ?Nම) වැඩ ��ෙවළ0 ස�පාදනය කර ජනතාවෙ� ආහාර ලැªෙ� ®
ක 
අu4වා-කම තහ�* +,මට �යවර ගත &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 



( 19 ) 

 

පා.109/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— අකාබ�ක දව3 කළමනාකරණය +,ම,— අකාබ�ක දව3 

ප4ච¼කරණය +,ම), අකාබ�ක දව3 භා?තය අවම +,ම), භා?තෙය ඉව)වන 
අකාබ�ක දව3 එක� +,ෙ� යාතණය0 සැක¤ම හා අකාබ�ක දව3 භා?තා +,ෙ� ප\සර 
j4 ,4 ?Nම) +,ම) �� රෙX ප\සර ප`ධ4ෙ< ආර0ෂාව හා යහපැවැ)ම සඳහා 
අකාබ�ක දව3 කළමනාකරණය +,මට �යවර ගත &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරu. 

පා.110/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ෙ`mය ඖෂධ සහ අ) ෙබෙහ) ��බඳව පාස@ -G 

දැ�ව) +,ම,— �ෙරෝ� ජා4ය0 ෙගොඩනැ�ම සහ ෙ`mය ආ&	ෙJදෙ< යහපැවැ)ම ®
ක 
අර�� වශෙය ෙගන ෙ`mය ඖෂධ ව	ග හා අ) ෙබෙහ) ��බඳ ?Nම) ක*� සgත 
?ෂයය0 පාස@ ?ෂය �	ෙ`ශයට ඇ�ළ) +,ම ම¾ ෙ`mය  ඖෂධ සහ අ) ෙබෙහ) ��බඳ 
පාස@ -G දැ�ව) +,ම ට �යවර ගත &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.111/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය �ර +,ම,— � ලංකාව 

�ළ අAබර ද* උප) අ�පා4කය 25% තර� ඉහළ අගය0 ගනා අතර එයට පධාන සාධකය 
වෙ ෙපෝෂ3දාt ආහාර gඟකම වන බැ?, මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය Hරdමට අවශ3 
ෙපෝෂ3දාt ආහාර Hcප) ජනතාවට ලබා �ම ප�ඛතාවය කරග) වැඩ ��ෙවළ0 vයා)මක 
කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.112/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ප\සරය G¥qෙම �ෙරෝ� රට0 ෙගොඩනැ�ම,— 

ව	තමාන � ලංකාෙJ ප\සර Òෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව ජලෙ< හා ආහාරවල ?+රණmd 
බව වැ� 7 ඇ4 අතර අනාගතෙ<� #�සාට වැළ ෙඳන ඇතැ� ෙරෝගවල ෙරෝග �ධානය පවා 
ෙසොයා ගැjම අපහG  ?ය හැ+ බැ?, ෙ� ��බඳ වැ�Hර ?ම	ශනය +,ම සඳහා ?`ව) 
ක#5ව0 ප) කර වා	තාව0 කැඳවා, එම �	ෙ`ශ vයා)මක +,ම �� රෙX ජනතාවෙ� 
jෙරෝ�භාවය සහ4ක කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.113/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— රෙX ආර0ෂාවට කෘ{ක	මය Gර0{ත +,ම,— ධනවාදෙ< 

�වැ� කා	�ව වන ෙදවැ� ෙලෝක &`ධෙය පG කාලෙ<� හ\ත ?cලවය) සමඟ 
කෘ{කා	#ක �වන රටාව ස�y	ණෙයම ෙවනස ්7ම ෙහේ�ෙව ව	තමාන ෙලෝක පජාව 
��ණ � ඇ4 ප\සර Òෂණය, jෙරෝ� බව නැ47ම හා �\-H ආහාර ෙනොමැ47ම ආ� අවදාන� 
ත))වයෙග � ලංකාව ආර0ෂා කර ගැjම සඳහා ජනතාව 4රසාර කෘ{ක	ම භා?තයට 
ෙපළඹ7ෙම හා ෙගො7 ආර0ෂා ෙකෙරන රාජ3 ප4ප)4 රට �ළ සථ්ා�ත කර7ෙම 
රෙX අනාගතය Gර0{ත කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.114/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— සංq	ණ ෙගෝdය ෙවළඳෙපොළ �සා ජනතාවට ඇ4වන 

ගැට. අවම +,ම,— ෙගෝdයකරණය ?- හ�වාH ෙලෝක ෙවළඳ රටාව #�සාෙ� මනස 
ආකමණය +,ම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ� පාර�ප\කව ෙගන ආ හර ප`ධ© හා "&� 
දා	ශ�ක pතනය #�ස ්මනස �� උHරා දැxම ව	තමානය වන ?ට � ලාං+කuට ද 
ෙපොH බැ?, ෙවළඳෙපොළ ආ	�කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සංq	ණ �වන රටාව හා ඒ සමඟ 
පැන න�න සංq	ණ සමා�ය පශන්) ?සඳා ග�# සහනmd "? පැවැ)මකට යා &� 
වෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව ජනතාව දැ�ව) +,මට අවශ3 වැඩ ��ෙවළ0 හා _`Nමය 
සංවාදය0 රට �ළ vයා)මක කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

 



( 20 ) 

 

පා.115/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— � ලංකාවට අවශ3 ¤� රට �ළ �පද7ම,— � ලංකාවට 

අවශ3 කරන ¤� �ෂප්ාදනය +,මට අවශ3 ස�ප) � ලංකාව ස�ව ඇ4 බැ?, මනා 
කළමනාකා,)වය+, කා	ය0ෂමව හා සැලG� සgතව කට&� කර රටට අවශ3 ¤� 
පමාණය ෙමරට �ෂප්ාදනය +,මට හා ¤� �\පහH +,මට අවශ3 ක	මාතශාලා රජය ම¾ 
සථ්ාපනය කර ¤� ක	මාතය ¥ක ගත &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.116/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— නක@ස ් ර0{තය ආර0ෂා +,ම,— සමසත් � ලාංqය 

ප\සර ප`ධ4යටම බලපෑ� කළ හැ+ සංෙJ� ප\සර ප`ධ4ය0 වන නක@ස් ර0{ත 
වනාතරය ෙ� වන ?ට #�ස ්vයාකාරක� ෙහේ�ෙව දැ� ත	ජනයකට ල07 ඇ4 අතර 
ව)ම පරbරට ෙමම අනාගත #�ස ් පරbරට ද ෙමම ප\සර ?නාශය ෙහේ�ෙව 
අවදානමක ට ��ණ පෑමට -H වන බැ?, #�ස ් ත	ජන ඉව) කර නක@ස ් ර0{තෙ< 
සව්ා�න පැවැ)ම ක�න# තහ�* කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.117/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— රාවණා ර£ ��බඳව ?Nම) ගෙJෂණය0 -H +,ම,— 

රාවණා ර£ ��බඳ �ශp්ත ඉ4හාස ෙතොර�* නැ4 �වද, ?Nම) ගෙJෂණය0 �� ඔ� 
��බඳව අප රෙX ආක@ප නැං7මට), රාවණා ර£ ස�ව 4ã දැ�ම රෙX අ�වෘ`Nය සඳහා 
ෙයොදා ගැjමට හා � ලාංqය ඉ4හාසෙ< සැඟ7 �ය ප\}ෙäදය0 �රාවරණය කර ගැjමට) 
හැ+ වන බැ?, ?`ව) ක#5ව0 හරහා රාවණා ර£ ��බඳව ගෙJෂණය කළ &�යැu ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.118/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— _`Nමය "�� බව �ර +,ම,— ෙභෞ4ක ෙවළඳ භා:ඩ 

සැ\සරන ෙJගයට සාෙc0ෂව දැ�ම, _`Nය හා මානව හර ප`ධ© ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනො7ම ෙහේ�ෙව ෙනොදැ�ව)කම gස එස7ම �� _`Nමය "��භාවය අද අප රට �ළ 
ද0නට ලැෙබන පධාන ගැට.ව0 �වද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ)ෙ) අA අවධානය0 බැ?, 
රෙX ජනතාවෙ� _`Nමය "�� බව නැ4 +,මට -ය. වයස ්කා:ඩය ආවරණය වන ප\" 
?   Nම)ව සැලG� කරන ලද ජා4ක වැඩසටහන0 vයා)මක කළ &�යැu ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.119/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ක@ ඉ|) 2 ඖෂධ භා?තය නැවැ)7ම,— ෙ� වන?ට � 

ලංකාව �ළ ක@ ඉ|) 2  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙ< ෙරෝහ@ �ළ භා?තයට පැ#Æෙ� 
අවදානම0 ඇ4 බැ? රජෙ< අදාළ -ය. අංශ මැ"හ)7 vයාකා, සැලGම0 සකස ්කර ක@ 
ඉ|) 2 ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ ඉව) +,ම හා ආනයනය +,ම නැවැ)7මට කට&� කළ 
&�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.120/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ඒ�ස ්ෙරෝගය ව3ාcත 7ම පාලනය +,ම,— � ලංකාව �ළ 

දැනට හ�නා ෙනොග) ඒ�ස ්ෙරෝ� 3000 කට ආසන පමාණය0 -rන බවට වා	තා පළ 7 
ඇ4 බැ? ඔ� හ�නාෙගන ප4කාර සඳහා ෙයො� +,මට), ඒ�ස ් ෙරෝගය ව3ාcත 7ම 
වැළැ07මට) ඵලදාt GHG ව3ාපෘ4ය0 ක�න# ආර�භ කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරu. 
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පා.121/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ?ෙ`ශයg� 
ං�ක අතවරයට ල0වන කාතාවට 

සහන සැල¤ම,— � ලංකාෙJ කාතාව ගෘහ ෙසේවයට ?ෙ`ශ ගත7ෙම පG -H වන 
අතවරය ෙහේ�ෙව -Hවන ගැ= ගැj� �සා � ලාංqය සමාජය �ළ �	මාණය 7 ඇ4 
ගැට. සහගත ත))වය සමනය +,ම සඳහා ?Nම) කමෙJදය0 සකසා vයා)මක +,මට 
?`ව� හා එම -H7� හා බැ�� b`ගල ක:ඩාය�ව
 සැH�ල) ක#5ව0 ප) කළ 
&�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.122/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— වන ර0{ත හා අභය §#වල ආර0ෂාව දැ� +,ම සඳහා j4 

ස�පාදනය +,ම,— මෑතක -ට � ලංකාෙJ ර0{ත වනාතර සහ අභය §# ?නාශය වැ� 
ෙව# පව4න අතර � ලාංqය පා\ස\ක සම�
තතාවට ඉ දැ� ත	ජනය0 එ@ල ෙව# 
පව4න බැ? ෙමම ?නාශය නැවැ)7ම සඳහා ජනතාවෙ� ආක@පමය ෙවනස0 ඇ4 +,මට 
අවශ3 වැඩ ��ෙවළ0 සැක¤මට ෙමම පව4න j4 ප4පාදන ?Nම) හා දැ� බව+ &0ත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.123/’15 

 

 ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ??ධ ආග#ක ක:ඩාය�ව
 -H වන සමාජ බලපෑ� 
��බඳව අධ3යනය +,ම,— පධාන ධාරාෙJ ආග#ක මතවාදය ?ෙJචනය කර#, එම 
ආග�g අ� ක:ඩාය� ෙලස තම �	වචන හා පැහැ"
 +,� සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉ"\ප) කර# එම මතවාද ��ග) b`ගලu එ0 ¥ස් කර ගනා, ආග#ක හා 
ෙවන) ���වර+ සමාජගත 7 ඇ4 ක:ඩාය� ��බඳ අධ3යනය කර# ඔ�ෙ� 
මතවාද, vයාකා,)වය හා සමාජයට ඔ� �සා ඇ4 වන බලපෑ� කවරාකාරද යන 
��බඳ ත0ෙසේ*ව0 ලබා �මට ��ග) ආග#ක නායකයෙග හා ?`ව�ෙග සැH� 
ල) ක#5ව0 ප) කර, වා	තාව0 කැඳවා එg �	ෙ`ශ vයා)මක කළ &�යැu ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.124/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ඉහළ ප#4ෙය &) මැr භාජන �ෂප්ාදනය +,ම,— 

ආහාර �¤ෙ�� ගෑස ් හා ?H
ය අපෙ) ෙනොයන ෙලස ඉ0ම� තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ගනා මැr භාජන �ෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉ"\ප) +,මට, අවශ3 ප,0ෂණ -H 
+,මට හා මැr භාජන භා?තෙය ෙසෞඛ3ාර0{තව ආහාර �¤මට ඇ4 හැ+යාව ��බඳව 
ජනතාව දැ�ව) +,මට ජා4ක මXටෙ� වැඩ සටහන0 සැලG� කර vයා)මක +,මට රජය 
මැ"හ) ?ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.125/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— අNමාන-ක ?ද3ා 0ෙෂේතයට _H දහ# ආභාෂය ලබා 

ගැjම,— _H වහෙසේෙ� -ත ��බඳ ඇතැ� ?ගහය ¿තන ?ද3ාවට හG ෙනොවන තර� 
ගැ�* බැ?, ඒ ��බඳ ප	ෙ<ෂණ +,මට හා ව	තමානෙ< අNමාන-ක ?ද3ා 0ෙෂේතෙ< 
ඇ4 ගැට. සඳහා _H දහම ඇG\ �	වචන හා ?ස�� ඉ"\ප) +,මට හැ+ වන ප\", අදාළ 
0ෙෂේතය ��බඳ හසල දැ�ම0 ඇ4 ෙ`mය හා ?ෙ`mය ?`ව�ෙග සම?ත ක#5ව0 
�g5වා, ඒ හරහා _H දහම ෙ`mය හා ?ෙ`mය වශෙය පච
ත +,මට), � ලංකාෙJ q	4 
නාමය ඉහළ නැං7මට), අNමාන-ක ?ද3ා 0ෙෂේතෙ< bන*දය0 ඇ4 +,මට) රජය මැ"හ) 
?ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 
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පා.126/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ?ද3ා	å අතර bරා?ද3ා ?ෂයය ජන°ය කර7ම,— 

?ද3ා	å අතර bරා?ද3ා ?ෂයය ජන°ය +,ම සඳහා �
ක වශෙය පාස@ ?ෂයය 
�	ෙ`ශයට එම ?ෂයය ඇ�ළ) +,ම හා ?ශව්?ද3ාලවල bරා?ද3ා ?ෂය පථය තවHරට) 
bf@ +,මට හා පහGක� ලබා�ම සඳහා කට&� +,ම), එම�  bරා?ද3ා ?ෂයය රට �ළ 
ව3ාcත7ම හරහා hgවන උග�ෙග රටට යහප) ෙසේවය0 ලබා ගැ�ම) අර�� කරග) 
ජා4ක වැඩසටහන0 "Sකාdනව සැලG� සgතව �	මාණය +,මට �යවර ගත &�යැu ෙමම  
පා	
ෙ��ව  ෙයෝජනා කරu. 

පා.127/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ4 වස ?ෂ ��බඳ ෙසොයා බැdමට ?ෙශේෂ ප#4 

ආයතනය0 �g57ම,— කෘ{ක	මාතෙ<� භා?තා ෙකෙරන රසායන දව3 ෙහේ�ෙව ආහාර 
දව3යට ද වස ?ෂ #ශ7 ඇ4 අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැdමට අදාළ ප#4 ආයතනය0 දැනට 
� ලංකාව �ළ �g5වා ෙනොමැ4 බැ? එම කා	යය සඳහා ?ෙශේෂ ප#4 ආයතනය0 �g5?ය 
&�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.128/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— යාචකu -ඟමනට ෙයොදාගනා ද*ව bන*)ථාපනය 

+,ම,— � ලංකාෙJ යාචකu ද*ව සමඟ -ඟම යැ�ම තහන� කර, -ඟමන සඳහා 
ෙයොදා ගනා ද*ව bන*)ථාපනය කර, ඔ� යහප) bරවැ-ය ෙලස සමාජගත +,ම 
සඳහා අවශ3 ජා4ක මXටෙ� වැඩ��ෙවළ0 සැලG� කර vයා)මක කළ &�යැu ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.129/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ �0«Æ ශාසනය අඛ:ඩව පව)වාෙගන 

යාම සඳහා කමව) වැඩ��ෙවළ0 සකස ් +,ම,— මහා පජාප© ෙගෝතx 
ෙතරÆවහෙසේෙග ඇර�� භාර©ය �0«Æ ශාසනය සංඝ#)තා 
ෙතරÆවහෙසේෙ� ලංකාගමනෙය � ලංකාව �ළ මැන? සථ්ා�ත �වද, පGකාdනව 
අභාවයට �ය බැ?, මෑත &ගෙ< � ශ3ාෙමෝපා
 මහා �කාෙ< රං�\ ද�. පා	ශව්ය ?- 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද �0«Æ ශාසනයට �- 
��ගැjම0 ලබා�ම සඳහා රජය ෛත�කාuක මහා නායක සව්ාxවහෙසේලා ඇ�. අදාළ 
-යf 0ෙෂේතයෙ� ®
ක)වෙය �- සංවාදය0 ඇරæය &� යැu ද, එම සංවාදය 
අවසානෙ< ?Nම) කමෙJදය0 ඔසේසේ � ලංකාව �ළ �0«Æ ශාසනය අඛ:ඩව 
පව)වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළ0 සැක-ය &�යැu ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරu.  

පා.130/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— � ලාංqය �0« සංසථ්ාව ව�හා)මකව ?Nම) +,ම,— � 

ලාංqය �0« සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහෙසේලා පා	ශව් ගත 7ම ෙහේ�ෙව ව�හා)මකව 
අසං?Nත 7 ඇ4 අතර එම �සා ජා4ක හා ජාත3තර අ�චාර උපචාරයg� සංඝයා 
වහෙසේලා ඒකම4ක ෙනො7ම රටට අgතකර ෙලස බලපාන බැ? සමසථ් සංඝ සමාජෙ< 
ඒකම4ක)වය ඇ4 කර ගැjමට හැ+ වැඩ��ෙවළ0 සැක¤මට රජය මැ"හ) ?ය &�යැu 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu.  
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පා.131/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ලංකා ඛ�ජ ෙත@ j4ගත සංස්ථාව ලාභදාt 

ආයතනය0 +,ම,—  ලංකා ඛ�ජ ෙත@ j4ගත සංසථ්ාව ලාභදාt ආයතනය0 ෙලස 
ජනතාවා�ව සංව	ධනය +,මට අවශ3 සැලG� සකස් +,මට ?`ව) ම:ඩලය0 ප) 
කර ඔ�ෙ� �	ෙ`ශයට අ�ව සංස්ථාෙJ පව4න වංචා, Òෂණ හා ප\පාලනමය ගැට. 
?සඳා ඵලදාt ජා4ක ආයතනය0 ෙලස vයා)මක 7මට අවශ3 ප\සරය රජය මැ"හ)ව 
�	මාණය කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.132/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ3 පමාණයට ගංජා වැ7මට ෙ`mය 

ෛවද3ව*ට අවසර ලබා �ම,— ඉ"යාෙJ -ට රහ-ගත මා	ග ඔසේසේ රට �ළට ෙගවන 
රසාය�ක දව3 #½ත ගංජා භා?තා කර �පදවන ෙ`mය ඖෂධවල Sණා)මක බව අAවන 
බැ?, ආ&	ෙJද ඖෂධ �පද7ෙ�� තම ඖෂධවල Sණා)මක බව ආර0ෂා කර ගැjම සඳහා 
ගංජා අත3වශ3 ඖෂධය0 ෙලස ෙයොදා ගනා රජෙ< ��ග) ආ&	ෙJද ෛවද3ව*ට 
¤මාව සgතව ගංජා ශාකය වැ7මට අවසර ලබා�ම සඳහා අවශ3 j4 සංෙශෝධනය කළ 
&�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.133/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— එළවf ෙගො7ට සාධාරණ #ල0 ලබා �ම,— එළවf 

ෙතොග ෙවළඳාෙ�� vයා)මක වන කcප� ගැjම හා #ල ©රණය +,� ආ� vයා හරහා 
ෙගොඩනැ� ඇ4 සං?ධානා)මක ෙවළඳ ඒකාNකාරය �සා එළවf ෙගො7ට සාධාරණ 
#ල0 ලබා �මට ෙමෙත0 vයා)මක කළ සැලG� අසා	ථක 7 ඇ4 බැ?, ෙගො?යාට 
සාධාරණ #ල0 ලබා �ෙ� ®
ක අර�ණ කරග) බලපෑ� ව
 ෙතොර ෙවළඳෙපොළ0 රාජ3 
ෙවළඳ ආයතන මැ"හ)7 �	මාණය කර vයා)මක කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරu. 

පා.134/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— පාස@ ද*වෙ� වrනාකම සමාජගත +,ම,— 

ෙදමා�ය, S*ව*, ¼ඩා b��ක*ව හා පාස@ වෑ රථ \යැHර යන �\ස ් සඳහා 
ද*වෙ� වrනාකම ��බඳ සමාජ ?ද3ා)මක හා මෙනෝ ?ද3ා)මක කමෙJදය �� 
සරළව පැහැ"
 කර, රෙX හා සමාජෙ< ඉ"\ යහපැවැ)ම සඳහා ද*වා සමාජ අ�ෙයෝගය 
හ�ෙJ ආර0ෂා කරෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව සංවාදය0 පැවැ)7ම ට ජා4ක මX ටෙ� 
වැඩසටහන0 සැලG� කර vයා)මක +,මට රජය මැ"හ) ?ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරu. 

පා.135/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— කාතාවට ඇ4වන ඩාව අවම +,ම,— ව)ම 

ෙගෝdය සමාජය �ළ කාතාවට -Hවන ඩාව වන ශම හා 
ං�ක �රාකෑමට ල07ම, 
ෙපෞ`ග
ක ෙ`පළ කමය b*ෂ ෙ0çයව ?කාශනය 7ම, අසමාන ෙලස සැලqම හා ප�@ 
සංසථ්ාව �ළ -රගත 7ම �සා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ47ම යන ක*� � ලාං+ක 
කාතාවට ද පධාන වශෙය ෙපොH වන බැ?, ඔ�ෙ� යහපැවැ)ම ෙව�ෙව ෙමම 
ඩාකා, වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල¤මට අවශ3 �යවර ගත &�යැu ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 
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පා.136/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— bරා?ද3ා ෙදපා	තෙ��ව නගා -57ම,— � ලංකාව �ළ 

�gටා ඇ4 bරාවස�් සංර0ෂණය +,මට හැ+යාව0 bරා?ද3ා ෙදපා	තෙ��වට 
ෙනොමැ)ෙ) පව)නා මානව හා  ෙභෞ4ක ස�ප)g අAව �සා වන ෙහu, ?`ව) 
ම:ඩලය0 ම¾ bරා?ද3ා ෙදපා	තෙ��ෙJ ඇ4 අAපාAක� ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
ස�y	ණ +,මට අවශ3 �යවර ගැjමට රජය මැ"හ) ?ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරu. 

පා.137/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— Hර ගම ෙසේවා බස ් රථවල ගම ගනා ම�ට 

ෙසෞඛ3ාර0{ත ආහාර පාන ලබා ගැjමට පහGක� සැල¤ම,— Hර ගම ෙසේවා බස ්රථ ආහාර 
පාන ගැjම සඳහා නතර කර� ලබන ආපනශාලාවg ප#4ය ඉතා පහළ මXටමක පව4න 
බැ? එය ම� ජනතාවෙ� ෙසෞඛ3යට අgතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල ප#4ය ඉහළ 
නැං7මට �රතරව පG ?පර� කළ හැ+ වන ප\" සකස ්කරන ලද ජා4ක වැඩසටහන0 රජය 
?- සැලG� කර vයා)මක කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.138/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— රජය ස� වැ?
 සමාග� ලාභදාt ආයතන බවට ප) 

+,ම,— රජය ස� වැ?
 සමාග� පාA ලබන ආයතන බවට ප)7 ඇ4 බැ?, ?`ව) 
ක#5ව0 ප)කර එම ආයතනවල ලාභදාt)වය ව	ධනය +,මට අවශ3 �	ෙ`ශ සකස ්කර, 
එම �	ෙ`ශ vයා)මක +,ම �� එම සමාග�වල ලාභදාt)වය ඉහළ දැxමට රජය මැ"හ) 
?ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.139/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— වන ර0{ත �ළ -Hවන j4 ?ෙරෝ� vයා නැවැ)7ම,—    

� ලංකාෙJ වන ර0{ත �ළ -Hවන j4 ?ෙරෝ� වගාව, ??ධ ඉ"+,�, වනාතර එ�+,� 
හා ර0{ත ¤මා මාu� ෙවනස ් +,ම ආ� වන ?නාශයට ෙහේ�වන #�ස ් vයාකාරක� 
වැටdමට ?ෙශේෂෙය ස?බල ගවන ලද ෙපො
ස ්වන ආර0ෂක ඒකකය0 �g57මට රජය 
මැ"හ) ?ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.140/’15 

 
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— ෙකොර@පර සංර0ෂණය +,ම,— සාගර ජලෙ< 

උෂ්ණ)වය ඉහළ යෑම හා #�ස් vයාකාරක� ෙහේ�ෙව ෙකොර@පර ?නාශ 7ෙ� 
ත	ජනයට ල0ව ඇ4 බැ?, � ලංකා ��H කලාපය අවට ඇ4 ෙකොර@පර ආර0ෂා කර 
ගැjමට හා නව ෙකොර@පර �	මාණය 7මට උpත ප\සර ප`ධ4 සකස් +,ම සඳහා 
අවශ3 නව �යාමනය සකස් කර vයා)මක +,මට රජය මැ"හ) ?ය &�යැu ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.145/’15 
 

ග* එස.් එ�. ම\0කා	 මහතා,— රජෙ< ආයතනව
 ජනතාවට -Hවන අකට&�ක� 
��බඳව ෙසොයා බැdමට ආයතනය0 �g57ම,— රජෙ< ආයතන ම¾ ??ධ ෙසේවාව 
ලබාගැjම සඳහා පැ#ෙණන මහජනතාවට -Hවන අකට&�ක� සහ අසාධාරණක� ��බඳ 
ෙසොයා බැdම සඳහා), එම අසාධාරණක� ?භාග +,ම සඳහා) ෛන4ක බලය0 සgත 
ආයතනය0 සථ්ා�ත කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 
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පා.150/’15 

 
ග* ෙහේෂා ?තානෙ� මහතා,— උපාNධා, සඳහා ¥+යා ලබා �ෙ�� �- කමෙJදය0 

සකස ්+,ම,— � ලංකාෙJ උපාNධා,ට ¥+යා ලබා �ෙ�� ෙමෙත0 ක@ vයා)මක 2 
ප0ෂ පාට ෙÑද කමය ෙනොසලකා සාධාරණය ඉ5+,ම සඳහා �- කමෙJදය0 සැලG� කර 
එය ප4ප)4ය0 ෙලස ස�මත +,මට �යවර ගනා ෙලස), ෙ`ශපාලනඥය හ�ෙJ 
උපාNධා, හෑ@.වට ප) ෙනො+,මට �යවර ගත &�යැu ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරu. 

පා.151/’15 

 
ග* ෙහේෂා ?තානෙ� මහතා,— ව� ආ½තව �ව)වන ද#ළ ජනතාවෙ� �වන ත))වය 

ඉහළ නැං7ම,— ව� ආ½ත ද#ළ ජනතාව �ව)වන ප\සරය �ළ ?H
ය, ජල පහGක� සහ 
යrතල පහGක� අවම මXටමක පව4න අතර එම ත))වය පාස@ ද*වෙ� අධ3ාපන 
කට&�වලට), එම ජනතාවෙ� ෙපෞ`ග
ක �?තයට) බාධා ඇ4කරන බැ?, ෙමම ලu 
�වාස සංසක්ෘ4ය �මා කර ඒ සඳහා නව ?Nම) ත� �වාස කමය0 සකස ්+,මට අවශ3 
ක�න� වැඩසටහන0 ආර�භ කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.155/’15 

 
ග* ලq ජයව	ධන මහතා,— වසර 12 ක vයා?ත රාජකා\ෙ< �රතව -r »?ධ හ�දා 

ෙසබfට ?ශාම වැ5c ලබා �ම,— � ලංකා »?ධ හ�දා ෙසේවෙ< වසර 22 0 ස�y	ණ 2 පG 
?ශාම යෑෙ� vයාව
ය0 vයා)මක වන බැ?, උ�* නැෙගනgර vයා?ත රාජකා\ෙ< 
�යැd වසර 12 0 අඛ:ඩව ෙසේවය ෙකොට එම ෙසේවාෙව ඉව) 7 -rනා අයව. දැනට 
ඉතා අසරණ ත))වෙය පGවන බැ? එම »?ධ හ�දාෙJ හා ෙපොd-ෙ< ෙසේවය කළ අයට 
අ	ධ ?ශාම වැ5ප0 ලබා �ෙ� කමෙJදය0 ක�න# සකසා එම අයට සහනය0 සැල¤ම GHG 
යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.156/’15 

 
ග* ලq ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ පව)නා මා	ග තදබදය අවම +,ම,— 

� ලංකාෙJ ෙදවැ� අගනගරය වන මහ�වර නගරය ෙ`mය හා ?ෙ`²කයෙ� සංචාරක 
මධ3සථ්ානය0 වන ෙහu ද, මහ�වර නගරයට එ"ෙනදා ?ශාල �\ස0 පැ#ෙණන අතර එම 
ජනතාව මහ�වර නගරෙ< හා අවට මා	ගවල ඇ4 අNක රථ වාහන තදබදය �සා මහ) 
අ¤*තාවයකට ප)වන බැ? ද, මහ�වර නගරෙ< මා	ග තදබදය අවම +,ම සඳහා ක�න� 
?ස�ම0 ලබා "ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.157/’15 

 
ග* ලq ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �ස
්� �\# පාසල0 ආර�භ 

+,ම,— මහ�වර "ස»්0කය �ළ �ස
්� ජනතාව ඉතා වැ� �\ස0 �ව) වන අතර, මහ�වර 
නගරය ආ½තව �ස
්� �\# පාසල0 �g5?ය &� යැu �	ඝ කාලය0 4ස්ෙසේ පෙ`ශෙ< 
�ස
්� ජනතාවෙ� ද ඉ@dම0ව පව4න බැ?, ඉතා ක�න# මහ�වර නගරෙ< �ස
්� 
�\# පාසල0 �g57මට අවශ3 කට&� සැල-ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.158/’15 

 
ග* ලq ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �gr ජන°ය පාස@ සඳහා පළ� 

ෙශේ�ෙ< ද*ව ෙව�ෙව නව ෙගොඩනැ�
 ඉ"+,ම,— මහ�වර නගරය ආ½තව ජන°ය 
පාස@ සඳහා පළ�වැ� ෙශේ�යට ළ� ඇ�ළ) +,මට ?ශාල �\ස0 ඉ@.� කළ), එම 
පාස@වල ඉඩකඩ ¤#ත ෙහu, ද*ව ඇ�ළ) +,ම ඉතා අ¤* 7 ඇ4 බැ? මහ�වර 
නගරය ආ½ත පධාන පාස@වලට පළ�වැ� ෙශේ�ෙ< ප4 පැවැ)7ම සඳහා නව 
ෙගොඩනැ�
 ඉතා ක�න# ඉ"කර "ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

 



( 26 ) 

 

පා.159/’15 

 
ග* ලq ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර ප@ෙ@කැෙ@ �දහස ්ෙවළඳ උද3ාන කමව)ව 

bf@ +,ම,— මහ�වර "ස»්0කය �ළ ?¥+යාෙව ෙපෙළන ත*ණ ත*�ය ?ශාල 
�\ස0 -rන බැ?, එම අයට ¥+යා අවසථ්ා ක�න# සපයා �ම සඳහා මහ�වර 
ප@ෙ@කැෙ@ පෙ`ශෙ< �gටා ඇ4 �දහස ්ෙවළඳ උද3ාන ෙදක කමව) ෙලස සකසා වැ� 
�\සකට ¥+යා අවසථ්ා ලබා ගැjමට අවසථ්ාව සැල¤මට ක�න# කට&� කළ &�යැu 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.160/’15 
 

ග* ලq ජයව	ධන මහතා,— උඩරට ගැ# bන*)ථාපන ෙකො#ෂ සභාව ය� සථ්ාපනය 
+,ම,— අNරාජ3වා� පාලන කාලෙ<� අසරණ 2 උඩරට පෙ`ශවා¤ ජනතාවට සහන සැල¤ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර 4ã උඩරට ගැ# bන*)ථාපන ෙකො#ෂ සභාව පG�ය පාලන කාලය 
�ළ අ¼ය ත))වයට ප) +,ම �සා උඩරට ජනතාවට -H7 ඇ4 අසාධාරණය සාධාරණය 
+,ම සඳහා උඩරට ගැ# bන*)ථාපන ෙකො#ෂ සභාව නැවත කමව)ව ස්ථා�ත කරdමට 
අවශ3 කට&� ක�න# සැල-ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.163/’15 
 

ග* ඩ�ලස ්ෙ`වානද මහතා,— උ�* පළාෙ) පළා) සභාව යටෙ) ඇ4 පාස@වල වැඩ 
බලන ?Hහ@ප4ව* ?Hහ@ප4 තරඟ ?භාගෙය �දහස ්කර, එම �ලධා\ ?Hහ@ප4 
ෙසේවෙ< III ෙශේ�යට ප) +,ම,— උ�* පළා) සභාව යටෙ) ඇ4 පාස@වල �	ඝ කාලය0 
ෙසේවෙ< �&� �  ලංකා S* ෙසේවයට අය) වැඩබලන ?Hහ@ප4ව*ෙ� ෙජ3ෂඨ්)වය හා 
|සලතාවය සැල+@ලට ෙගන � ලංකා ?Hහ@ප4 ෙසේවෙ< තරඟ ?භාගෙය �දහස ්කර, එම 
�ලධා\ � ලංකා ?Hහ@ප4 ෙසේවෙ< III ෙශේ�යට ප) කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරu. 

පා.168/’16 
 

ග* එස.් එ�. ම\0කා	 මහතා,— ජා© අතර ජා4ක සංg¡යාව ෙගොඩනැං7ම,— ජා4ක 
සංg¡යාව හා ජා© අතර අෙන3ෝන3 අවෙබෝධය සහ එක��ව වඩා)  ඵලදාt ෙලස 
ෙගොඩනැ�ම සඳහා �	ඝ කාdන ඉල0කයට �ල �,ෙ� අර��, � ලංකාව �ළ සෑම 
ෙදමළ මාධ3 පාසලකම -ංහල මාධ3ෙය උගවන අංශය0 ආර�භ කළ&� යැu ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu.  

පා.169/’16 

 

ග* එස.් එ�. ම\0කා	 මහතා,— නව ¼ඩා පනත0  හ�වා�ම,— "ස්»0  ¼ඩා 
සංග�වල ඡදෙය ¼ඩා පාලක ම:ඩලවලට �ලධා\ ෙ), ප)7ෙ� කමය ෙව�වට 
අ.) කමෙJදය0 හ�වා �, එම� එම �ලධා,ෙ� vයා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
පා	
ෙ�� වට ෙහෝ වග+යන අ&\ � ලංකාෙJ ¼ඩාෙJ "&�ව සහ අ�වෘ`Nය  සඳහා 
නව ¼ඩා පනත0 හ�වා "ය &� යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu.  

පා.177/’16 

 
 ග* එ�. එ}. එ�. ස@මා මහතා,— හè වදනා පනත0 හ�වා �ම,— � ලංකාෙJ 
-ට වා	{කව හè වදනාෙJ ෙයෙදන බැ4ම� ?- ��ණ ෙදන ගැට. �රාකරණය 
කර ගැjමට), ඒ ��බඳ ආයත�ක ව�හය0 ස්ථාපනය ෙකොට j4මය ප4පාදන සකස් 
+,මට), රජය ම¾ “හè වදනා පනත0” හ�වා "ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරu. 
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පා.178/’16 

 
ග* ඩ�ලස ් ෙ`වානද මහතා,— &`ධය �සා "? අg# 2 ජනතාව -g +,ම සඳහා 

අ�සම්රණ සම්ාරකය0 තැjම සහ -gප) +,ම සඳහා ෙපොH "නය0 ෙව +,ම,— දශක 
ගණනාවක -ට උ�* පළාෙ) පැව4 &දමය වාතාවරණය �ර 7 සාමකාx �වන රටාවකට 
ජනතාව දැ අව©	ණ 7 -rන අතර පG�ය කාලෙ< පැව4 අසාමාන3 ත))වය �සා ද, 
&දමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව ද, ඝාතනයට ල02 -ය. ජා4, ආග� හා සමාජවලට අය), 
-ය.ම භාෂාව කතාකරන ජනතාව, � ලාං+කu ෙලස -gප) කර#, එම ජනතාව 
මJhම ෙව�ෙව ද, ඔ� කළ ප\ත3ාගයවලට ෙගෞරව +,ම සඳහා ද, උ�* පළාෙ) 
ඕමෙ) පෙ`ශය �ළ GHG සථ්ානයක “අ�සම්රණ සම්ාරකය0” තැjමට ද, එම &දමය 
ත))වය �සා "? අg# 2 -ය.ම ජා4, ආග� හා භාෂාව කථා කරන ජනතාව -gගැ7ම 
සඳහා GHG "නය0 න� ෙකොට සෑම වසර0 පාසාම එම "නය සැම,මට ද රජය �යවර ගත 
&�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.179/’16 

 
ග* --ර ජයෙකො� මහතා,— ම)දව3 භා?තයට ඇ=බැg2ව bන*)ථාපනය +,ම 

සඳහා අNකා\ය0 �g57ම,— ම)දව3 භා?තයට  ඇ=බැg 2  අ4 ?ශාල ත*ණ �\ස0 
ඒවාu අ)#�මට අෙc0ෂාෙව පG�වද, ඒ සඳහා �ශp්ත වැඩ��ෙවළ0 ෙහෝ කමෙJදය0 
ෙනොමැ47ම ඔ� ��ණ ෙදන බරපතල ගැට.ව0ව ඇ4 බැ?,  ආග#ක නායකuෙ� 
®
ක)වෙය ෙබෞ`ධ ආධ3ා)#ක භාවනා කම, ෙ`mය ඖෂධ කමය හා අෙන|) 
ප4ක	ම කම ද උපෙයෝ� කරග�# ම)|A හා ම)දව3 භා?තයට ඇ=බැg2ව 
bන*)ථාපනය +,ම සඳහා අNකා\ය0 �g57මට කට&� කළ &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරu. 

පා.180/’16 

 
ග* ෙè. ¤. අලව�වල මහතා,— � ලංගම හා ෙපෞ`ග
ක බස ් රථ සඳහා "වuන bරා 

ඒකාබ`ධ ධාවන සැලැසම්0 රා� කා ලෙ<� vයා)මක +,ම,— � ලංකාව bරා සවස 6 පGව 
� ලංගම හා ෙපෞ`ග
ක බස ් රථ �-යාකාරව ධාවනය ෙනො7ම ෙහේ�ෙව ම� ජනතාව 
බලව) අපහGතාවයට ප) 7 -rන ෙහu, ඊට ��ය� වශෙය � ලංකා ගමනාගමන 
ම:ඩලය සහ පළා) සභා යටෙ) vයා)මක මා	ගසථ් ම� පවාහන අNකා, ආයතන සමඟ 
එ0ව � ලංගම සහ ෙපෞ`ග
ක බස ්රථ රා» කාලෙ<� "වuන bරා ධාවනය +,මට සැලැසම්0 
සකස ්කර vයා)මක කළ &� යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu.  

පා.181/’16 

 
ග* අ=H@ලාහ ්මහÇ්ෆ ්මහතා,— උ�* පළාෙත බලහ)කාරෙය ෙනරපා හ\න ලද 

�ස
්� ජනතාව නැවත ප"ංp කර7ම,— උ�* පළාත �ළ -යවස ්ගණනාව0 4සේසේ �ව) 2 
�ස
්� ජනතාව 1990 වසෙ	� පැය 48ක කාල¤මාව0 �ළ එම පළාෙත බලහ)කාරෙය 
ඉව) කරන ලද අතර ඔ� ඉ �ට2ෙ< තම ස� ෙ`පළ සහ වසé් හැර දමා තම �?ත 
��බඳ +-� සහ4කය0 ෙනොමැ4ව ෙමම Gfතර ජනතාව එතැ -ට ෙ� ද0වා කාලය �ළ 
රටට ෙදෝg ෙනො7 රr �ටව ෙනොය# �ව) 2 අතර පG�ය ජනාNප4වර ණ සහ 
පා	
ෙ�� මැ4වරණවල� පවා  ඔ�ෙග 95%0 -ය ඡදය පකාශ කළ න�H  ඔ�ට 
තවම) -ය �@ ග� h� ෙවත යාමට ෙනොහැ+ 7 ඇ4 ෙහu, ඔ�හට -ය. අu4වා-ක� 
සgතව -ය �@ ග� h� ෙවත යාමට අවසථ්ාව සැල¤ම සඳහා ඇ4 -ය. බාධාව හ�නාෙගන 
ඒවා ඉව) +,මට අවශ3 �යවර ගැjම රජෙ< වගqම ?ය &�යැu ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරu.    
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පා.182/’16 

 
ග* අ=H@ලාහ ්මහÇ්ෆ ්මහතා,— උපාNධා, උපෙ`ශන �ලධා\ ෙලස පාස@වලට 

බඳවා ගැjම,— "වuන bරා -Hවන කාතා හා ළමා අපචාර �ර +,ෙ� අර�ෙණ සහ 
"වuන bරා -ය.ම පාස@වල පාථ#ක, `?4tක සහ උසස ් ෙපළ -Gට, ඔ�ෙ� 
අධ3ාප�ක vයාකාරක�වලට සමගාxව, උපෙ`ශනය ලබා�ම සඳහා, 2016 වසෙ	  -ට 
vයා)මක වන ප\", උපාNධා,ට ¥+යා උ)පාදනය +,ම ෙපරදැ\ ෙකොටෙගන, දැනට 
පාෙ`mය ෙ@ක� කා	යාලයට අ�&0ත ෙකොට ඇ4 උපෙ`ශන �ලධා,ෙ� 
කා	යභාරයට සමාන වන ආකාරෙය, ?ෙශේෂ ප)7ම0 ෙලස උපෙ`ශන �ලධා\ ෙලස 
උපාNධා, ප)+,ම ��ස vයාකා,  සැලැසම්0 vයාවට නැ�ය &�යැu ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා ස�මත කරu.   

පා.183/’16 

 
ග* අ=H@ලාහ ්මහÇ්ෆ ්මහතා,— ¥+යා ල0ෂ දහය0 ලබා�ෙ� ව3ාපෘ4ෙයg� උ�* හා 

නැෙගනgර පළා)වල ත*ණ ත*�ය සඳහා ප�ඛතාවය ලබා �ම,— ¥+යා ල0ෂ දහය0 
ලබා�ෙ� ව3ාපෘ4ය vයා)මක +,ෙ��, උ�* නැෙගනgර පළා)වල �ව) වන, වයස අ�*H 
4සප්හ -ට හත
ස ්පහ ද0වා ත*ණ ත*�යට ප�ඛතාවය ලබා"ය &� බව), පාථ#ක, 
`?4tක සහ ෙජ3ෂඨ් `?4tක මXට�වල� පාස@ අතහැර �ය අ.ෙපො.ස (සාමාන3 ෙපළ) 
GHGක� සgතව පාස@වල සේව}ඡා S*ව* ෙලස වසර ?සස්කට වඩා වැඩකරන අයට, 
උසස ්අධ3ාපන GHGක� ෙනොසලකා ස�්ර ප)7� ලබා�මට අවශ3 �යවර ගත &� බව) ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu.  

පා.184/’16 

 

  ග* එස.් එ�. ම\0කා	 මහතා,— දහ� පාස@ අධ3ාපනය අ�වා	ය +,ම,— ²ෂ්ඨ 
ස�පන සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ&\ රට �ළ ව3ාcත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම	ධනය +,ම හා ස්වයං ?නය0 ඇ4 +,ම උෙදසා -ය.ම  ද*වට, 9 ෙශේ�ය ද0වා 
ඔ�ෙ� ආගමට අ�¢ල  දහ� පාස@ අධ3ාපනය අ�වා	ය +,ම GHG යැu ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

පා.185/’16 

  
ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— පා	
ෙ�� අධ3යන ෙ0දය0 ආර�භ +,ම,— � 

ලංකාෙJ හා ෙලෝකෙ< ??ධ රටවල පා	
ෙ�� vයාදාමය, පා	
ෙ�� ඉ4හාසය හා 
ෙ`ශපාලන කමෙJද ��බඳ පාස@ -Gට, ත*ණ ත*�යට හා අෙන|) ?ද3ා	ථයට 
අධ3යනය +,ම සඳහා පහGක� සැල-ය හැ+ අධ3යන ෙ0දය0 පා	
ෙ��ව �ළ 
සථ්ාපනය කළ &� යැu ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 

 පා.186/’16 

  

ග* එ�. එ}. එ�. ස@මා මහතා,— �ස
්� ?වාහ හා "0කසාද j4ය සංෙශෝධනය 
+,ම,— � ලංකාෙJ දැනට vයා)මක වන �ස
්� ?වාහ හා "0කසාද j4ය, ඉසල්ා� 
ධ	මෙ< ��ග) ®
ක -`ධාතවලට අ�¢ල වන ප\" සංෙශෝධනය කළ &� යැu ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරu. 
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2017 මැ= මස 03 වැ" බදාදා 

වාpක ���* අෙc0ෂා කරන පශ්න 
853/’16 

ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— අධ3ාපන අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (2) 

(අ) (i) උ�* පළාෙ), යාපනය, +
ෙනො}pය, �ල4J, මනාරම හා ව��යාව යන 
"ස»්0කයg bරා?ද3ා ෙදපා	තෙ��ව ස� ?හාරසථ්ාන කවෙ	ද; 

 (ii) ෙබෞ`ධ කට&� ෙදපා	තෙ��ෙJ 
යාප"ංp ?හාරසථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම ?හාරසථ්ාන �ද ෙහො*ෙග හා/ෙහෝ සං?ධානා)මක 
අපරාධක*වෙග ආර0ෂා කර ගැjමට �යවර ෙගන 4ෙ=ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (v) ව	ෂ 2012 - 2014 කාලය �ළ ෙමම ?හාරසථ්ානවලට උ0ත b`ගලයෙග 
හා� -H2 බවට වා	තා 7 4ෙ=ද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඔ�ට එෙරgව ග) vයාමා	ග කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) ෙමම ?හාරසථ්ාන සංව	ධනය +,ම සඳහා vයාමා	ග ෙගන 4ෙ=ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම vයාමා	ග කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

929/’16 

ග* hම@ ර)නායක මහතා,— ?ෙ`ශ කට&� අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (3) 

(අ) (i) � ලංකා ?ෙ`ශ Òත ම:ඩල සඳහා ප)7� ලැã රාජ3 තා»ක �ලධා\ට 
ෙසේවා සහකාර තන�ර සඳහා � ලංකාෙව b`ගලය ¥ෙගන යා හැ+ බව 
දෙද;    

 (ii)  2005.01.01 -ට 2015.01.01 ද0වා කාලය �ළ තානාප4 කා	යාල සඳහා ප) 
කළ �ලධා\ හා ඔ� කැ5ව �ය ෙසේවා සහකාරවරයෙ� න�, Sව 
ගම බලපත අංක සහ 
�නය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) අදාළ රාජකා\ අවස 2 පG �ලධා\ හා ෙසේවා සහකාරවරය � ලංකාවට 
පැ#� "න සහ එ0 එ0 ෙසේවා සහකාරවරයාෙ� Sව ගම බලප) අවලංS 
වන "නය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iv) �ලධා\ � ලංකාවට පැ#Æෙ�� ඔ� සමඟ ෙනොපැ#� ෙසේවා 
සහකාරවරයෙ� න� කවෙ	ද; 

 (v) � ලංකාවට ෙනොපැ#� ෙසේවා සහකාරවරය ස�බධෙය ?ෙ`ශ කට&� 
අමාත3ාංශය ග) �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

991/’16 

ග* උදය පභා) ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත3�මා සහ ජා4ක ප4ප)4 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (2) 

(අ) (i) පාෙ`mය සංව	ධන ක#5 සභාප4වරය ෙහෝ සම සභාප4වරය ෙලස 
පා	
ෙ�� ම�වරය ෙනොවන b`ගලය ප) කර 4ෙ=ද; 

 



( 30 ) 

 

 (ii) එෙසේ න�, ඔ�ෙ� න� සහ ඔ� සභාප4)වය දරන පාෙ`mය සංව	ධන 
ක#5 ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම සභාප4වරය ස� බලතල කවෙ	ද; 

 (iv)  එම b`ගලය එq තන�*වලට ප) +,ෙ� පදනම කවෙ	ද; 

 (v)  එම b`ගලයෙ� ඉහළම අධ3ාපන ෙහෝ වෘ)©ය GHGක� ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (vi) එq සභාප4වරයට/සම සභාප4වරයට ලබා ෙදන වැ5c, �මනා සහ 
ෙවන) පහGක� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1014/’16 

ග* (ෛවද3) න
ද ජය4සස් මහතා,— කෘ{ක	ම අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (2) 

(අ) (i) කෘ{ක	ම අමාත3ාංශය සඳහා |d පදනම මත අ.4 ෙගොඩනැ�@ල0 ලබා 
ෙගන 4ෙ=ද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙටඩ	 කැඳව� ලැ _ෙJද; 

 (iv) එෙසේ න�, ෙටඩරය සඳහා ඉ"\ප) 2 b`ගලය සහ ඔ� ඉ"\ප) කළ 
#ල ගණ ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) |d පදනම මත ලබාග) ෙගොඩනැ�@ල සඳහා රජෙ< ත0ෙසේ*ව; 
අu4ක*ෙ� නම හා 
�නය; මා-ක |
ය සහ ෙග2 අ)4කාර� �දල 
කවෙ	ද; 

 (vi) එම ෙගොඩනැ�@ල සඳහා අu4ක* සමඟ අ)ස කළ බH �?Gම  සභාගත 
කරෙද; 

 (vii) කෘ{ක	ම අමාත3ාංශය එම ෙගොඩනැ�@ල ෙවත ෙගන �ය "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1110/’16 

ග* ච#ද ? ෙè-\ මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත3�මාෙග 
ඇ¤මට,— (2) 

(අ) (i) බ:ඩාරෙවල ??ධ ෙසේවා ස®පාකාර ස#4ෙ< ව)ම අධ30ෂ ම:ඩලෙ< 
න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඔ�ෙ� අධ3ාපන GHGක� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට එම ??ධ ෙසේවා ස®පාකාර ස#4ෙ< පාෙ`²ක ස#4 අත\ ලාභ 
උපයන හා පාA ලබන පාෙ`²ක ස#4 ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) පG�යදා පැව4 �ලවරණය ස�බධෙය ය� පැ#�@ල0 ලැª 4ෙ=ද; 

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

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1146/’16 

ග* එ�. එ}. එ�. ස@මා මහතා,— සව්ෙ`ශ කට&� අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (2) 

(අ) (i) මඩකලbව "ස»්0කෙ<, ෙකෝරෙ@ප)� බටgර ඕ�ඩමාව� පාෙ`mය 
ෙ@ක� ෙකොXඨාසය �g5වන ලද "නය කවෙ	ද; 



( 31 ) 

 

 (ii) ඒ ස�බධෙය �|) කරන ලද ගැසX පතෙ< �ටපත0 සභාගත 
කරෙද; 

 (iii) එම පාෙ`mය ෙ@ක� ෙකොXඨාසය ම¾ ආවරණය වන ස�y	ණ §# 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එg ගාම �ලධා\ වස� සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම �ලධා, වස�වල �ල අංක හා නාමය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) එම පාෙ`mය ෙ@ක� ෙකොXඨාසය �g57ෙ�� �ල වශෙය ¤මා �	ණය 
+,ම0 -H7 4ෙ=ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳව ?සත්ර කවෙ	ද; 

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) (i) එq පාෙ`mය ෙ@ක� කා	යාලය යටෙ) ඇ4 ගාම �ලධා\ වස� අත\ 
+-ය� වසමක/වස�වල ප\පාලන කට&� ෙහෝ ෙමෙහය7� ෙවන) 
පාෙ`mය ෙ@ක� කා	යාල ම¾ -Hකර� ලබෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම ගාම �ලධා\ වස�වල නාමය, �ල අංක ඇ�f ?සත්ර ඉ"\ප) 
කරෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනgද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1276/’16 

ග* කංචන ?ෙèෙසේකර මහතා,— �වර හා ජලජ ස�ප) සංව	ධන අමාත3�මාෙග 
ඇ¤මට,— (2) 

(අ) ?ෙ`ශ ?�මය ඉපtමට සහ ජනතාවෙ� ෙපෝෂණ අවශ3තාවය සbරාdෙමgලා 
දායක)වය0 ලබාෙදන �වර ක	මාතෙ< අ?}íන පැවැ)ම ��ගෙද යන 
එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) මාතර "ස»්0කෙ<, 

  (i)  �වර වරාය, නැංSර�  ෙතො5පල සංඛ3ාව සහ ඒවා �gr සථ්ාන; 

 (ii) එ0 එ0 පාෙ`mය ෙ@ක� ෙකොXඨාසය අ�ව 
යාප"ංp බ� "න හා එ0 "න 
�වර යාතා සංඛ3ාව; 

 (iii) �වර හා ජලජ ස�ප) ෙදපා	තෙ��ෙJ සංඛ3ා ෙ@ඛනයට අ�ව, එ0 
එ0 පාෙ`mය ෙ@ක� ෙකොXඨාසෙ< �ව)වන �වරය සංඛ3ාව, ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?   

(ඇ) 2013 -ට 2016 ද0වා මාතර "ස»්0කෙ<,  

 (i) �වර යrතල පහGක� නැං7ම සඳහා වැය කර� ලැã �ද@ පමාණය;  

 (ii) සහනාධාර පදනම මත ෙබදා � ඇ4 බ� "න සහ එ0 "න යාතා සංඛ3ාව; 

 (iii) පාෙ`mය ෙ@ක� ෙකොXඨාසය අ�ව, සහනාධාර පදනම මත ෙබදා � ඇ4 
�වර ආ�පන කXටල, ප��ඩ �වමා* යත සහ �?ත ආර0ෂක කබා 
පමාණය එ0 එ0 ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 යන තවHරට) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1373/’16 

ග* බHල Sණව	ධන මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත3�මාෙග 
ඇ¤මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයg අංක 126 ෙයෝජනාවට අ�ව, Gf හා මධ3 ප\මාණ 
ව3වසායකයෙ� අෙල? පව	ධනය සඳහා ෙපෞ`ග
ක අංශෙ< G�\ 
ෙවළඳසැ@වල රා0ක ඉඩකඩ සාධාරණ #ලකට ලබා ෙද� ලැ_ෙJද; 

 (ii) ෙපෞ`ග
ක අංශෙ< G�\ ෙවළඳ සැ@ව
 එq රා0ක ඉඩකඩ ෙව කර 
ෙදන ෙලසට +-ය� අමාත3ාංශය0 ?- ඉ@dම0 කර� ලැ_ෙJද; 

 (iii) එෙසේ ඉ@dම0 ෙහෝ �ෙයෝගය0 කර� ලැ_ෙJ න�, එg �ටපත0 ඉ"\ප) 
කරෙද; 

 (iv) � ලංකාව �ළ �gr බH අය කර� ලබන ෙපෞ`ග
ක අංශෙයg G�\ 
ෙවළඳසැ@ සංඛ3ාව සහ ඒවා �gටා ඇ4 නගර/ගාමය ��බඳ ලැuස�්ව0 
ඉ"\ප) කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

 

 

2017 මැ= මස 04 වැ" @හස්පA�දා 

වාpක ���* අෙc0ෂා කරන පශ්න 
921/’16 

ග* (ෛවද3) න
ද ජය4ස්ස මහතා,— �වාස හා ඉ"+,� අමාත3�මාෙග 
ඇ¤මට,— (2) 

(අ) (i) 2011 ජනවා\ -ට 2015 ජනවා\ ද0වා කාලය �ළ �වාස හා ඉ"+,� 
අමාත3ාංශෙ< -H7 ඇ4 වංචා, Òෂණ සහ රාජ3 ෙ`පළ අවභා?තය 
ස�බධෙය අමාත3ාංශ මXටෙම ප,0ෂණ පව)ව� ලබෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම එ0 එ0 ප,0ෂණෙ< පග4ය කවෙ	ද;  
 (iii) එම වංචා හා Òෂණවලට අමාත3ාංශ �ලධා\ ස�බධ බවට හ�නාෙගන 

4ෙ=ද; 
 (iv) එෙසේ න�, ඔ� ස�බධෙය ග� ලැã ?නය vයාමා	ග කවෙ	ද; 
 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

992/’16 

ග* උදය පභා) ග�ම�ල මහතා,— අධ3ාපන අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (2) 

(අ)  (i) � ලංකා අධ3ාපන ප\පාලන ෙසේවෙ< �ලධා\, ස�ප) ෙJරෙගොඩ මහතා, 
ගා@ල \}ම� ?Hහෙ@ ?Hහ@ප4 ෙලස ප) කර 4ෙ=ද; 

 (ii)  ඔ� ෙමොර5ව, ෙJ@ස ්|මර ?ද3ාලෙ< ?Hහ@ප4 ෙලස කට&� කළ සමෙ< 
� �ද@ වංචාව0 -H +,ම ස�බධෙය පව)ව� ලැã ?ම	ශන කට&� 
අවස 2 "නය කවෙ	ද; 

 (iii)  එෙසේ න�, එම ?ම	ශනෙ< �ගමන සහ �	ෙ`ශය කවෙ	ද; 
 (iv) ඔ�ට එෙරgව අ@ලස ් ෙහෝ Òෂණ ෙචෝදනා ?ම	ශන ෙකො#ෂ සභාව -H 

කරන ?ම	ශනය අවස 7 4ෙ=ද; 
 (v) එෙසේ න�, එg �ගමන සහ �	ෙ`ශය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 33 ) 

 

1048/’16 

ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— මහානගර හා බස්නාgර සංව	ධන අමාත3�මාෙග 
ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) � ජයව	ධනbර ෙකෝXෙX �gr ෙස)-\පාය ෙදවැ� අ"යර නව 
ෙගොඩනැ�@ෙ@ හා G�*පාය නව ෙගොඩනැ�@ෙ@ ව	ග අ�යකට බH �දල 
හා ෙසේවා ගාස�්ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම ෙගොඩනැ�
වල රථ ගා@ +,මට ඇ4 ඉඩ සඳහා ෙග7ම0 -H කළ 
&�ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ගාස�්ව එ0 එ0 ෙගොඩනැ�@ල අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) ෙමම ගාස�් සංෙශෝධනයට අවශ3 �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1075/’16 

ග* hම@ ර)නායක මහතා,— තැපැ@, තැපැ@ ෙසේවා හා �ස්
� ආග#ක කට&� 
අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) "වuන bරා තැපැ@ ෙදපා	තෙ��වට අය) උප තැපැ@ කා	යාල 34100 
පව4න බව); 

 (ii)  උප තැපැ@ කා	යාල සඳහා ෙගොඩනැ�
 ෙසොයා ගැjම උප තැපැ@ 
සථ්ානාNප4ව* ?- -Hකළ &� බව); 

 (iii) උප තැපැ@ කා	යාලය0 පව)වාෙගන යාම සඳහා මා-ක |
ය වශෙය 
උප තැපැ@ සථ්ානාNප4ට ෙගව� ලබෙ *�ය@ 250/-ක �දල0 
පමණ0 බව); 

 (iv)  ෙමවැ� Gf මා-ක |
යකට ෙගොඩනැ�
 ෙසොයාගත ෙනොහැ+7ම �සා 
ෙබොෙහෝ උප තැපැ@ සථ්ානාNප4ව*ට තම වැ5ෙප ?ශාල �දල0 
ෙග7මට -H7 ඇ4 බව); 

 (v) ඇතැ� ෙගොඩනැ�
වල වැ-+� (සjපාර0ෂක) පහGක� පවා ෙනොමැ4ව 
ෙසේවකය අ4ශය Hෂක්රතා මධ3ෙ< ෙසේවය කරන බව); 

 (vi) ?ශාම වැ5ප ලබා ගැjමට පැ#ෙණන වෙයෝවෘ`ධ ?ශා#කයට අG 
ගැjමට තබා gටෙගන -îමට පවා පමාණව) ඉඩ0 ෙනොමැ4 උප තැපැ@ 
කා	යාල පව4න බව), 

එ�මා දෙනgද? 

(ආ) (i) ඉහත ත))වය සැල+@ලට ෙගන ෙසේවකයට ෙමම ජනතාවටද 
පහGක� සැලෙසන ප\" උප තැපැ@ කා	යාල සඳහා ෙගොඩනැ�
 ඉ"+,මට 
�යවර ගෙද; 

 (ii)  ෙගොඩනැ�
 පහGක� ලබා ෙදන ෙත0 දැනට ෙගව� ලබන *�ය@ 250/- 
ක මා-ක |
ය ෙව�වට පමාණව) |
ය0 ෙග7මට කට&� කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දැ�� ෙදෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1143/’16 

ග* එ�. එ}. එ�. ස@මා මහතා,— සව්ෙ`ශ කට&� අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (2) 

(අ) (i) මඩකලbව "ස»්0කෙ<, ෙකෝරෙ@ප)�, උ�* වාකෙ	 පාෙ`mය ෙ@ක� 
ෙකොXඨාසය �g5වන ලද "නය කවෙ	ද; 



( 34 ) 

 

 (ii) ඒ ස�බධෙය �|) කරන ලද ගැසX පතෙ< �ටපත0 සභාගත 
කරෙද; 

 (iii) එම පාෙ`mය ෙ@ක� ෙකොXඨාසය ම¾ ආවරණය වන ස�y	ණ §# 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එg ගාම �ලධා\ වස� සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම �ලධා\ වස�වල �ල අංක හා නාමය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) එම පාෙ`mය ෙ@ක� ෙකොXඨාසය �g57ෙ�� �ල වශෙය ¤මා �	ණය 
+,ම0 -H7 4ෙ=ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳ ?සත්ර කවෙ	ද; 

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) (i) එq පාෙ`mය ෙ@ක� කා	යාලය යටෙ) ඇ4 ගාම �ලධා\ වස� අත\ 
+-ය� වසමක/වස�වල ප\පාලන කට&� ෙහෝ ෙමෙහය7� ෙවන) 
පාෙ`mය ෙ@ක� කා	යාල ම¾ -Hකර� ලබෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම ගාම �ලධා\ වස�වල නාමය, �ල අංක ඇ�f ?සත්ර ඉ"\ප) 
කරෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනgද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1242/’16 

ග* ප`ම උදයශාත Sණෙසේකර මහතා,— උසස ් අධ3ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ)   (i)   �ල4J "ස»්0කය �ළ 1983 ව	ෂය වන?ට පැවැ4  �f මා	ග සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවාu තාර දමා 4ã මා	ග සංඛ3ාව සහ +.#. පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) ව	ෂ 1983 -ට &`ධය �ම වන�* එම "ස»්0කය �ළ මා	ග ඉ"+,ම සඳහා 
පැව4 රජය ?- ?යද� කරන ලද �දල එ0 එ0 ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv)  &`ධය �ම 7ෙම පG ෙමම "ස»්0කය �ළ මා	ග ඉ" +,ම ෙව�ෙව එ0 
එ0 ව	ෂය �ළ ෙව කරන ලද �දල ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ ��බඳ ස�y	ණ වා	තාව0 ඉ"\ප) කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?      

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න� ඒ මද? 

1279/’16 

ග* ඩලස ්අලහcෙප*ම මහතා,— ඉඩ� අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (2) 

(අ) (i) තමාෙ� ප"ංpය සඳහා ෙහෝ වගාව සඳහා ෙහෝ ව3ාපා\ක කට&� සඳහා 
ෙහෝ පෙJ�ගත ඉඩ� ෙනොමැ4 ජනතාව රජයට අය) ඉඩ� තම ප\හරණය 
��ස අනවසරෙය උපෙයෝ� කර ගනා බව); 

 (ii) කාලයාෙ� ඇවෑෙම එෙසේ අනවසරෙය ï04 ?¡� ලබන ඉඩ�, රජෙ< 
අu4ෙය බැහැර ෙකොට, �යමා�¢ලව පවරා�ෙ� ��ෙවත0 සෑම රජය0 
?-ම පව)වාෙගන ආ බව); 

එ�මා දෙනgද?  



( 35 ) 

 

(ආ) (i) ඒ අ�ව, ව	ෂ 2013 -ට ෙ� ද0වා මාතර "ස»්0කය �ළ ෙබදා � ඇ4 ඔcb, 
�මනාපත, g#ක�පත ෙහෝ බලපත සංඛ3ාව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii)  ඉහත (i) g සඳහ සංඛ3ාව, මාතර "ස»්0කෙ< පාෙ`mය ෙ@ක� 
ෙකොXඨාස මXට# ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iii) මාතර "ස»්0කෙ< රජෙ< ඉඩ� අනවසරෙය ï04 ?¡න එෙහ), +-H 
jත3ා�¢ල ෙ@ඛනය0 අg# b`ගලය සංඛ3ාව, පාෙ`mය ෙ@ක� 
ෙකොXඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv)  ඉහත (iii) g සඳහ b`ගලය ෙවත �මනා පතය0 ෙහෝ අවම වශෙය 
බලපතය0 ෙහෝ ලබා�මට �යවර ගෙද;   

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1322/’16 

ග* වාGෙ`ව නානාය0කාර මහතා,— අගාමාත3�මා සහ ජා4ක ප4ප)4 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) පG�ය රජය කාලෙ< පාෙ`mය ෙ@ක� කා	යාල ම¾ vයා)මක කරන ලද 
Gf ප\මාණ සංව	ධන ෙයෝජනා, ඇසත්ෙ��ගත �දලට අදාළ පාෙ`mය 
ෙ@ක� බලපෙ`ශය �ළ vයා)මක ස#4 සමාග�වලට ෙකොතා) පදානය 
කළ බව ��ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ �වද, ව	තමානෙ< ඉහත q සංව	ධන ෙයෝජනා සඳහා ෙටඩ	 කැඳවා 
අAම ෙටඩරයට එම ෙකොතා) �\නම� ලබන බව දෙද;  

 (iii) එෙසේ ෙටඩ	 කැඳවා අAම ෙටඩරයට එම සංව	ධන ෙයෝජනා ෙකොතා) 
�\නැxම �සා පෙ`ශෙ< vයා)මක 2 ස#4 සමාග�වලට එම ෙකොතා) 
ලබා ගැjමට ෙනොහැ+ 7ෙම එq ස#4වලටද පෙ`ශයටද ප4ලාභ අg#7 
ඇ4 බව ��ගෙද; 

 (iv)  ඉහත q ස#4වලට -H7 ඇ4 අසාධාරණෙය ඔ� �දවා ගැjම සඳහා 
ෙපර 4ã ප\" ?වෘත ෙටඩ	 කැඳ7ම+ ෙතොරව Gf ප\මාණ ෙකොතා) 
ඇසත්ෙ��ගත �දලට එම ස#4වලට ලබා�මට �යවර ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1519/’17 

ග* එස්. ¤. ��|මාරණ මහතා,— අගාමාත3�මා සහ ජා4ක ප4ප)4 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i)  2014 ව	ෂෙ< *�ය@ #
යන 25 ක ®ල3 ප4පාදන ලබා�ෙ� (?ෙශේෂ) 
ෙයෝජනා කමය යටෙ) අ�රාධbර "ස»්0කයට ෙකොපමණ �දල0 
ලැ_ෙද; 

 (ii)  එම �ද@ ෙයොදවා -H කර ඇ4 කා	යය කවෙ	ද; 

 (iii)  ෙමම ෙයෝජනාකමය යටෙ) සව්යං ¥+යාලාð සඳහා #ල� ෙගන ෙ� 
වන?ට පාෙ`mය ෙ@ක� කා	යාලවල ඉ4\ 7 ඇ4 භා:ඩ පමාණය සහ 
ඒවෙ< වrනාකම, එ0 එ0 පාෙ`mය ෙ@ක� ෙකොXඨාසය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද;  

 (iv) සව්යං ¥+යාලාð �	ෙ`ශ කරන ල`ෙ` �ලාෙ සංව	ධන �ලධා\යා 
?- බව ��ගෙද; 
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 (v)  ඉ4\ භා:ඩ සව්යං ¥+යාලාðට  ෙබදා අවස කර� ලබන "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1144/’16 

ග* එ�. එ}. එ�. ස@මා මහතා,— සව්ෙ`ශ කට&� අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (2) 

(අ) (i) මඩකලbව "ස»්0කෙ<, ෙකෝරෙ@ප)� පාෙ`mය ෙ@ක� ෙකොXඨාසය 
�g5වන ලද "නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ ස�බධෙය �|) කරන ලද ගැසX පතෙ< �ටපත0 සභාගත 
කරෙද; 

 (iii) එම පාෙ`mය ෙ@ක� ෙකොXඨාසය ම¾ ආවරණය වන ස�y	ණ §# 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එg ගාම �ලධා\ වස� සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම �ලධා, වස�වල �ල අංක හා නාමය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) එම පාෙ`mය ෙ@ක� ෙකොXඨාසය �g57ෙ�� �ල වශෙය ¤මා �	ණය 
+,ම0 -H7 4ෙ=ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳව ?සත්ර කවෙ	ද; 

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) (i) එq පාෙ`mය ෙ@ක� කා	යාලය යටෙ) ඇ4 ගාම �ලධා\ වස� අත\ 
+-ය� වසමක/වස�වල ප\පාලන කට&� ෙහෝ ෙමෙහය7� ෙවන) 
පාෙ`mය ෙ@ක� කා	යාල ම¾ -Hකර� ලබෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ගාම �ලධා\ වස�වල නාමය, �ල අංක ඇ�f ?සත්ර ඉ"\ප) 
කරෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනgද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1243/’16 

ග* ප`ම උදයශාත Sණෙසේකර මහතා,— උසස ් අධ3ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ)   (i)   යාපනය  "ස»්0කය �ළ 1983 ව	ෂය වන?ට පැවැ4  �f මා	ග සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවාu තාර දමා 4ã මා	ග සංඛ3ාව සහ +.#. පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) ව	ෂ 1983 -ට &`ධය �ම වන�* එම "ස»්0කය �ළ මා	ග ඉ"+,ම සඳහා 
පැව4 රජය ?- ?යද� කරන ලද �දල එ0 එ0 ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv)  &`ධය �ම 7ෙම පG ෙමම "ස»්0කය �ළ මා	ග ඉ" +,ම ෙව�ෙව එ0 
එ0 ව	ෂය �ළ ෙව කරන ලද �දල ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ ��බඳ ස�y	ණ වා	තාව0 ඉ"\ප) කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න� ඒ මද? 
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1296/’16 

ග* ඩලස ්අලහcෙප*ම මහතා,— අධ3ාපන අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර "ස»්0කෙ< ෙසේවය කර� ලබන අධ3ාපන ප\පාලකය සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ3ාව එ0 එ0 අධ3ාපන කලාපය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද;  

 (iii) මාතර "ස»්0කෙ< කලාප අධ3ාපන කා	යාලයg පව4න bරcපාA 
සංඛ3ාව ෙව  ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) අධ3ාපන ප\පාලකයෙ� ඌනතාවය0 පව4ෙ න�, ඒවා ස�y	ණ 
+,මට අ�ගමනය කර� ලබන vයාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) මාතර "ස»්0කය සඳහා ?ශාමල) අධ3ාපන ප\පාලකය ෙකොතා) 
පදනම මත බඳවා ගැjම0 -H කර 4ෙ=ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඔ�ෙ� න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) ඔ� බඳවාග) පrපාrය කවෙ	ද; 

  යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1444/’16 

ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— අගාමාත3�මා සහ ජා4ක ප4ප)4 හා ආ	�ක කට&� 
අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) හ�බෙතොට මgද රාජප0ෂ ජාත3තර ස�මතණ ශාලාව ඉ"+,මට 
වැය2 �දල ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒ සඳහා �ද@ සපයා ග) ®ලාශ කවෙ	ද;  

(iii) 2015.01.01 -ට 2016.12.31 "න ද0වා හ�බෙතොට මgද රාජපò 
ජාත3තර ස�මතණ ශාලාව උපයා ග) ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙමg පාලන කට&� -H කරෙ |මන ආයතනය0 ?-ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනgද? 

(ආ) (i) ෙමම ස�මතන ශාලාෙJ සංව	ධන කට&� සඳහා තවHරට) �ද@   
ෙයද7මට රජය කට&� කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1244/’16 

ග* ප`ම උදයශාත Sණෙසේකර මහතා,— නගර සැලG� හා ජල ස�පාදන 
අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වන?ට මඩකලbව "ස»්0කය �ළ ජා4ක ජල ස�පාදන හා 
ජලාපවහන ම:ඩලය ම¾ �\-H පාjය ජලය සපයා 4ã �වාස සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ� වන?ට �\-H පාjය ජලය සපයා ඇ4 �වාස සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 ව	ෂෙය පGව &ද ත))වය �ම වන�* පාjය ජලය ලබා �ම 
ෙව�ෙව එ0 එ0  ව	ෂය සඳහා රජය ?- ෙව කරන ලද �f �දල 
ෙකොපමණද; 
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 (iv) &ද ත))වය �ම 7ෙම පG 2015 ව	ෂය වනෙත0 පාjය ජලය ලබා�ෙ� 
ව3ාපෘ4 ෙව�ෙව රජය ෙව කරන ලද �f �දල එ0 එ0 ව	ෂය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත -ය@ෙලgම පග4 වා	තාව0 ඉ"\ප) කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1448/’16 

ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— මහානගර හා බස්නාgර සංව	ධන අමාත3�මාෙග 
ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) රාගම නගරය සංව	ධනය සඳහා සැලG� සකස ්කර 4ෙ=ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ සඳහා වැය +,මට අෙc0{ත �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) සංව	ධන කට&� ආර�භ කර� ලබන "නය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) නගර සංව	ධනෙ<� රාගම නගරයට එ0වන නව අංග කවෙ	ද; 

 (ii) එම ඉ"+,� සඳහා ෙටඩ	 කැඳවා 4ෙ=ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 මැ= මස 05 වැ" .#රාදා 

වාpක ���* අෙc0ෂා කරන පශ්න 
1045/’16 

ග* උදය පභා) ග�ම�ල මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත3�මාෙග 
ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) 2012  අංක 21 දරන පළා) පාලන මැ4වරණ පනත පකාරව, පළා) පාලන 
ෙකොXඨාස මාu� ��බඳ අ�යාචනා සලකා බැdමට අ�යාචනා ක#5ව0 
ප)කර 4ෙ=ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ක#5ව ?- 2016 ඔ0ෙතෝබ	 31 "නට අ�යාචනා සලකා 
බලා අවස කර ඇ4 පළා) පාලන ආයතන සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) g සඳහ පළා) පාලන ආයතනවල න� කවෙ	ද; 

 (iv) එම පළා) පාලන ආයතන සඳහා ෙමෙත0 මැ4වරණ ෙනොපැවැ)7මට ෙහේ� 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1053/’16 

ග* _`Nක ප4රණ මහතා,— 4රසර සංව	ධන හා වන�? අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ)  (i) වන අ
 ඝාතනය කරන b`ගලයට එෙරgව ලබාෙදන ද�ව� පමාණව) 
ෙනොවන බව ��ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම j4 සංෙශෝධනයට �යවර ගෙද;  

 (iii) වන අ
 -H කරන ෙ`පළ හා� සඳහා අදාළ b`ගලයට ෙගවන ව" �ද@ 
පමාණව) ෙනොවන බව ��ගෙද; 
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 (iv) එෙසේ න�, එම ව" �දල ඉහළ නැං7මට කට&� කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) අ
 #�ස ්ගැ5ම පාලනයට රජය �යවර ෙගන 4ෙ=ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;   

 යන එ�මා සඳහ කරෙනgද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1253/’16 

ග* ප`ම උදයශාත Sණෙසේකර මහතා,— j4ය හා සාමය සහ ද0{ණ සංව	ධන 
අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) 1983  ව	ෂය වන?ට මඩකලbව "ස»්0කය �ළ �gටා 4ã ෙපො
ස ්සථ්ාන 
සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපො
ස ් සථ්ානයg ෙසේවය කරන ලද ෙපො
ස ් �ලධා\ සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) L. T. T. E. තසත්වා� ?- ව	ෂ 1983 පGව 2009 ව	ෂෙ< &`ධය 
අවස වනෙත0 2 කාලය �ළ ?නාශ කරන ලද ෙපො
ස ්සථ්ාන සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වා� පහාර ෙහේ�ෙව #ය�ය ෙපො
ස ්�ලධා\ සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) g සඳහ ?නාශ 2 ෙ`පළ ��බඳ ත0ෙසේ*ව0 කර 4ෙ=ද;  

 (vi) ඉහත -ය@ෙලgම y	ණ වා	තාව0 ඉ"\ප) කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1297/’16 

ග* ඩලස ්අලහcෙප*ම මහතා,— අධ3ාපන අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර "ස»්0කෙ< ජා4ක හා පළා) පාස@වල ෙසේවය කරන ෙශේ�ධා\ 
?Hහ@ප4ව* සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ3ාව, එ0 එ0 ෙශේ�ය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) මාතර "ස»්0කෙ< ජා4ක ෙහෝ පළා) පාස@වල ෙශේ�ධා\ ෙනොවන 
b`ගලය ?Hහ@ප4 ºරය දරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම පාස@ කවෙ	ද;  

 (v) ?Hහ@ප4 ෙශේ�ය0 ලබා ඇ4 �), ?Hහ@ප4 ºරය0 ෙනොලබා මාතර 
"ස»්0කෙ< ජා4ක හා පළා) පාස@වල ෙසේවය කරන b`ගලය සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

 (vi) ඉහත (v) සඳහා හ�නාග) ෙහේ� ක වෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1312/’16 

ග* එ�. එ}. එ�. ස@මා මහතා,— ඉඩ� අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලbව "ස»්0කෙ<, ෙකෝරෙ@ප)� උ�ර, වාකෙ	 පාෙ`mය ෙ@ක� 
ෙකොXඨාසය �ළ �gr රාජ3 ආයතන ස� ඉඩ� පමාණය කවෙ	ද; 

 (ii) එම පාෙ`mය ෙ@ක� ෙකොXඨාසෙ< ප"ංpක*ව ?- රජෙ< ඉඩ� පදාන/ 
බලපත මත ලබා ගැjම සඳහා අයH� කර 4ෙ=ද; 
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 (iii) එෙසේ න�, එම ඉ@d� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ඉ@d�ක*වට ෙ� ද0වා පදාන/බලපත මත ලබා� ඇ4 ඉඩ� පමාණය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1541/’17 

ග* ච#ද ? ෙè-\ මහතා,— අගාමාත3�මා සහ ජා4ක ප4ප)4 හා ආ	�ක කට&� 
අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) උමා ඔය සංව	ධන ව3ාපෘ4ය ෙහේ�ෙව ඩාවට ප)  බH@ල "ස»්0කෙ< 
ජනතාව ෙව�ෙව ෙ� වන?ට +-ය� ව" ෙග7ම0 -Hකර 4ෙ=ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ව"ලාðෙ� න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එෙසේ ෙනොමැ4 න�, ව" ෙග7ම ක�න� +,ම සඳහා ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1047/’16 

ග* උදය පභා) ග�ම�ල මහතා,— ?ෙ`ශ කට&� අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.10 "න -ට 2016.10.31 ද0වා කාල ප\}ෙäදෙ<� ?ෙ`ශ කට&� 
අමාත3වරයා සහභා� 2 ? ෙ`ශ සංචාර සංඛ3ාව  ෙකොපමණද; 

 (ii) එ0 එ0 සංචාරෙ< අර�ණ, සංචාරය කරන ලද රට සහ එ0 එ0 සංචාරයට 
වැය 2 �දල ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එq සංචාරයg ප4ඵලය0 ෙලස � ලංකා ෙJ ප4Çපය යහප) 7 4ෙ=ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1254/’16 

ග* ප`ම උදයශාත Sණෙසේකර මහතා,— j4ය හා සාමය සහ ද0{ණ සංව	ධන 
අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වන?ට අ�පාර "ස»්0කය �ළ �gටා 4ã ෙපො
ස ් සථ්ාන 
සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපො
ස ් සථ්ානයg ෙසේවය කරන ලද ෙපො
ස ් �ලධා\ සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) L. T. T. E. තසත්වා� ?- ව	ෂ 1983 පGව 2009 ව	ෂෙ< &`ධය 
අවස වන ෙත0 2 කාලය �ළ ?නාශ කරන ලද ෙපො
ස ්සථ්ාන සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වා� පහාර ෙහේ�ෙව #ය�ය ෙපො
ස ්�ලධා\ සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) g සඳහ ?නාශ 2 ෙ`පළ ��බඳ ත0ෙසේ*ව0 කර 4ෙ=ද;  

 (vi) ඉහත -ය@ෙලgම y	ණ වා	තාව0 ඉ"\ප) කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1299/’16 

ග* ඩලස ්අලහcෙප*ම මහතා,— අධ3ාපන අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ) මාතර "ස»්0කෙ< �gr ජා4ක හා පළා),  

 (i) පාස@ සංඛ3ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) පාස@වල ෙසේවය කරන S*ව* සංඛ3ාව එ0 එ0 පාසල අ�ව; 

 (iii) පාස@වල ෙසේවය කරන S*ව* සංඛ3ාව එ0 එ0 ?ෂය අ�ව; 

 (iv) පාස@වල ෙසේවය කරන S*ව* සංඛ3ාව, එ0 එ0 අධ3ාපන කලාපය;  

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

(ආ) (i) මාතර "ස»්0කෙ< ජා4ක හා පළා) පාස@ �ළ ඉෙග�ම ලබන ²ෂ3ය 
සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ3ාව, ජා4ක හා පළා) පාස@ අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ²ෂ3ය සහ S*ව* අතර අ�පාතය, එ0 එ0 ?ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත (iii) g සඳහ අ�පාතය අධ3ාපන කලාපය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1313/’16 

ග* එ�. එ}. එ�. ස@මා මහතා,— ඉඩ� අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලbව "ස»්0කෙ<, ෙකෝරෙ@ ප)� බටgර, ඕ�ඩමාව� පාෙ`mය 
ෙ@ක� ෙකොXඨාසය �ළ �gr රාජ3 ආයතන ස� ඉඩ� පමාණය කවෙ	ද; 

 (ii) එම පාෙ`mය ෙ@ක� ෙකොXඨාසෙ< ප"ංpක*ව ?- රජෙ< ඉඩ� පදාන/ 
බලපත මත ලබා ගැjම සඳහා අයH� කර 4ෙ=ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ඉ@d� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ඉ@d�ක*වට ෙ� ද0වා පදාන/බලපත මත ලබා� ඇ4 ඉඩ� පමාණය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1543/’17 

ග* ච#ද ? ෙè-\ මහතා,— �වාස හා ඉ"+,� අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) උමා ඔය සංව	ධන ව3ාපෘ4ය ෙහේ�ෙව බH@ල "ස»්0කෙ< ජනතාවෙ� 
�වාසවලට දැ� හා� -H7 ඇ4 බව දෙද; 

 (ii) �වාස හා� 2 b`ගලයෙ� න� හා 
�නය එ0 එ0 පාෙ`mය ෙ@ක� 
ෙකොXඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) �වාස හා� 2 b`ගලයෙ� �වාස අ.)වැ�යා කර �මට ෙහෝ නැවත 
ඉ"කර �මට �යවර ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ ��බඳ ?සත්ර ඉ"\ප) කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2017 මැ= මස 23 වැ" අඟහ0වාදා 

වාpක ���* අෙc0ෂා කරන පශ්න 
1255/’16 

ග* ප`ම උදයශාත Sණෙසේකර මහතා,— j4ය හා සාමය සහ ද0{ණ සංව	ධන 
අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වන?ට »|ණාමලය "ස»්0කය �ළ �gටා 4ã ෙපො
ස ්සථ්ාන 
සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපො
ස ් සථ්ානයg ෙසේවය කරන ලද ෙපො
ස ් �ලධා\ සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) L. T. T. E. තසත්වා� ?- ව	ෂ 1983 පGව, 2009 ව	ෂෙ< &`ධය 
අවස වනෙත0 2 කාලය �ළ ?නාශ කරන ලද ෙපො
ස ්සථ්ාන සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වා� පහාර ෙහේ�ෙව #ය�ය ෙපො
ස ්�ලධා\ සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) g සඳහ ?නාශ 2 ෙ`පළ ��බඳ ත0ෙසේ*ව0 කර 4ෙ=ද;  

 (vi) ඉහත -ය@ෙලgම y	ණ වා	තාව0 ඉ"\ප) කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1300/’16 

ග* ඩලස ්අලහcෙප*ම මහතා,— �ද@ අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) ඉ|) රජය ?- රජෙ< 0ෙෂේත �ලධා\ සඳහා සහනදාu පදනම මත 
ය�*පැ" ලබා�ෙ� වැඩසටහන0 vයා)මක කළ බව  දෙද; 

 (ii) ඒ යටෙ) මාතර "ස»්0කෙ< රාජ3 �ලධා\ට ලබා ෙදන ලද ය�*පැ" 
සංඛ3ාව, ඔ�ෙ� වෘ)4ය සහ පාෙ`mය ෙ@ක� ෙකොXඨාසය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එ0 ය�*පැ"ය0 සඳහා අදාළ �ලධා\යාෙ� ®ල3 දායක)වය හා රජෙ< 
දායක)වය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

(ආ) (i) දායක)ව �දල නැවත ෙගව� ලබන බව), -ය. රාජ3 ෙසේවකයට 
ෙනො#ෙ@  ය�*පැ" ලබා ෙදන බවට) ව)ම රජය ෙපොෙරොH 2 බව 
දෙද; 

 (ii) නැවත ෙගව� ලැã �ද@ g#කර ග) රාජ3 ෙසේවකය සංඛ3ාව, පාෙ`mය 
ෙ@ක� ෙකොXඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) 2015 සහ 2016 ව	ෂයg රජෙ< y	ණ අ�ගහය මත ය�*පැ" g#කර ග) 
රාජ3 ෙසේවකය සංඛ3ාව පාෙ`mය ෙ@ක� ෙකොXඨාසය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද ; 

 (iv) "ස»්0කෙ< ය�*පැ" ලබා ගැjමට g#ක� ඇ4  ඉ4\ රාජ3 ෙසේවකය 
සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඔ�ට ෙනො#ෙ@ ය�*පැ" ලබා ෙදන  "නය කවෙ	ද; 

 යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1256/’16 

ග* ප`ම උදයශාත Sණෙසේකර මහතා,— j4ය හා සාමය සහ ද0{ණ සංව	ධන 
අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වන?ට b)තලම "ස»්0කය �ළ �gටා 4ã ෙපො
ස ් සථ්ාන 
සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපො
ස ් සථ්ානයg ෙසේවය කරන ලද ෙපො
ස ් �ලධා\ සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) L. T. T. E. තසත්වා� ?- ව	ෂ 1983 පGව 2009 ව	ෂෙ< &`ධය 
අවස වනෙත0 2 කාලය �ළ ?නාශ කරන ලද ෙපො
ස ්සථ්ාන සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වා� පහාර ෙහේ�ෙව #ය�ය ෙපො
ස ්�ලධා\ සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) g සඳහ ?නාශ 2 ෙ`පළ ��බඳ ත0ෙසේ*ව0 කර 4ෙ=ද;  

 (vi) ඉහත -ය@ෙලgම y	ණ වා	තාව0 ඉ"\ප) කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1301/’16 

ග* ඩලස් අලහcෙප*ම මහතා,— රාජ3 ව3වසාය සංව	ධන අමාත3�මාෙග 
ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) ව	තමාන රජෙ< “"න 100” වැඩසටහනට සමගාxව අයවැය ෙයෝජනාව0 
ෙලස රාජ3 බැං| ෙවත උකස ්කර� ලැã ර භා:ඩ �දහස ්කර ගැjෙ�� 
අයකර� ලබන ෙපොd �ද@ කපාහ\න බවට 2 ෙපොෙරොHවට අ�ව 2015 
සහ 2016 ව	ෂයg ර භා:ඩ �දහස ්කරෙගන ඇ4 මාතර "ස»්0කෙ< 
ග�ෙද�ක*ව සංඛ3ාව එ0 එ0 ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ සඳහා 2 රජෙ< සහනාධාරෙ< ®ල3 අගය කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත (ii) g සඳහ �දල මාතර "ස»්0කෙ< vයා)මක එ0 එ0 රාජ3 
බැං|ව අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ව	ෂ 2013 -ට 2016 ද0වා ර ෙපොd අ�පාතය එ0 එ0 ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) පG�ය ජනාNප4වර ණෙ<� පචාරණ ෙ)මාව0 බවට ප) කරග) 
සව්	ණාභරණ උකස ්+,ම �H පචාරණ ව3ාපෘ4ය+ ඔ=බට යාම0 -Hව 
ෙනොමැ4 බව ��ගෙද;  

 (ii) ෙපොෙරොH 2 ප\" උකස ්කර� ලැã සව්	ණාභරණ �දහස ්කර ගැjෙ�� 
ෙපොd සහනය වහාම ලබා �මට �යවර ගෙද; 

 යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2017 මැ= මස 24 වැ" බදාදා 

වාpක ���* අෙc0ෂා කරන පශ්න 
1257/’16 

ග* ප`ම උදයශාත Sණෙසේකර මහතා,— j4ය හා සාමය සහ ද0{ණ සංව	ධන 
අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වන?ට මනාරම "ස»්0කය �ළ �gටා 4ã ෙපො
ස ්සථ්ාන 
සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපො
ස ් සථ්ානයg ෙසේවය කරන ලද ෙපො
ස ් �ලධා\ සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) L. T. T. E. තසත්වා� ?- ව	ෂ 1983 පGව 2009 ව	ෂෙ< &`ධය 
අවස වනෙත0 2 කාලය �ළ ?නාශ කරන ලද ෙපො
ස ්සථ්ාන සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වා� පහාර ෙහේ�ෙව #ය�ය ෙපො
ස ්�ලධා\ සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) g සඳහ ?නාශ 2 ෙ`පළ ��බඳ ත0ෙසේ*ව0 කර 4ෙ=ද;  

 (vi) ඉහත -ය@ෙලgම y	ණ වා	තාව0 ඉ"\ප) කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1302/’16 

ග* ඩලස ් අලහcෙප*ම මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත3�මාෙග 
ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) ද|� පළා) මා	ග සංව	ධන අNකා\යට අය) මා	ග +ෙලෝxට	 පමාණය, 
එ0 එ0 "ස»්0කය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) එම පමාණය, පළා) මා	ග සංව	ධන අNකා\ෙ< ෙශේ�ගත +,�වලට අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) 2013, 2014, 2015 හා 2016 යන ව	ෂයg කාපX අ�රන ලද ද|� පළා) 
මා	ග සංව	ධන අNකා\යට අය) මාතර "ස»්0කෙ< මා	ග +ෙලෝxට	 
පමාණය ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ද|� පළා) සභාවට අය) මා	ග සංව	ධනය +,මට හා නඩ)� +,මට 
ප4පාදන සපය� ලබන පභවය කවෙ	ද; 

 (v) 2013, 2014, 2015 හා 2016 යන ව	ෂයg ඉහත පභවය යටෙ) මාතර 
"ස»්0කෙ< පළා) මා	ග සංව	ධනය සඳහා වැය කර� ලැã �ද@ පමාණය 
එ0 එ0 පභවය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1258/’16 

ග* ප`ම උදයශාත Sණෙසේකර මහතා,— j4ය හා සාමය සහ ද0{ණ සංව	ධන 
අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වන?ට +
ෙනො}pය "ස»්0කය �ළ �gටා 4ã ෙපො
ස ්සථ්ාන 
සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපො
ස ් සථ්ානයg ෙසේවය කරන ලද ෙපො
ස ් �ලධා\ සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 
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 (iii) L. T. T. E. තසත්වා� ?- ව	ෂ 1983 පGව 2009 ව	ෂෙ< &`ධය 
අවස වනෙත0 2 කාලය �ළ ?නාශ කරන ලද ෙපො
ස ්සථ්ාන සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වා� පහාර ෙහේ�ෙව #ය�ය ෙපො
ස ්�ලධා\ සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) g සඳහ ?නාශ 2 ෙ`පළ ��බඳ ත0ෙසේ*ව0 කර 4ෙ=ද;  

 (vi) ඉහත -ය@ෙලgම y	ණ වා	තාව0 ඉ"\ප) කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1304/’16 

ග* ඩලස ්අලහcෙප*ම මහතා,— අNකරණ අමාත3�මාෙග ඇ¤මට,— (1) 

(අ) (i) ක�*�rය, කරb5ගල, “ආ\ය �වෙසේ” ප"ංp "@
�� උපා
 මහතා තමාට 
අය) ඉඩමක අu4ය �ර�@ කර ගැjමට අවශ3 j4 උපෙදස ්ලබා ගැjම 
සඳහා j4 ආධාර ෙකො#ෂ සභාෙJ, මාතර කා	යාලෙ< සහාය පතා ඇ4 
බව); 

 (ii) j4 උපෙදස ් ලබාගැjම සඳහා අවශ3 ෙකෙරන පශන්ගත ඉඩෙ� ඔcbව, 
��ර, ෙතෝ�_ වා	තා හා තව) 
�වල �@ �ටප) ඉහත q කා	යාලය ෙවත 
භාර � ඇ4 බව); 

 (iii) තමාට තවHරට) j4 ආධාර ෙහෝ උපෙදස ් අනවශ3 බව), අNකරණ 
vයාමා	ගය0 ෙවත  �?¤මට අවශ3තාවය0 ෙනොමැ4 බැ? භාරෙදන ලද 

�ෙගො�ව, නැවත තමා ෙවත ලබා ෙදන ෙලස ඔ� ඉ@dම0 කර� ලැã 
බව); 

 (iv) එෙහ), ෙමෙත0  
�ෙගො� කXටලය ලබා �ම ෙහෝ ඉ"\ vයාමා	ග ��බඳ 
දැ�ව) +,ම j4 ආධාර ෙකො#ෂ සභාෙJ, මාතර පාෙ`mය කා	යාලය 
?- "� "ගටම ප40ෙෂේප කරන බව); 

 එ�මා දෙනgද? 

(ආ) උපා
 මහතා ?- භාර � ඇ4 
�ෙගො�ව නැවත ඔ�ට භාර �මට අවශ3 �යවර 
ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 
 


