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අංක 6(3).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 6 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2017 +" මස 09 වැ" 0#රාදා 

2017 +" මස 20 වැ" අඟහ2වාදා 

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

අගාමාත)�මා සහ ජා*ක ප*ප,* හා ආ	.ක කට&� අමාත)�මා,— ස�ද 2ෂණය 
වැළැ56ෙ� පනත යටෙ, �ෙයෝග,— 2008 අංක 35 දරන ස�ද 2ෂණය වැළැ56ෙ� පනෙ, 
6 වග*ෙ? (ඉ) ෙCදය සහ 21 වග*ය සමඟ FයGය &�  එI පනෙ, 51 වග*ය යටෙ, 
මහවැ
 සංව	ධන හා පKසර අමාත)වරයා GL සාදන ලNව, 2016 ෙදසැ�බ	 06 "නැ* අංක 
1996/27 දරන අ* Gෙශේෂ ගැසT පතෙ? පළ කර� ලැබ, 2017.06.07 "න ඉ"Kප, කරන ලද 
�ෙයෝගය අ�මත කළ &� ය.  

* 
�දW හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— XරාබN ආඥාපනත යටෙ, �ෙZදනය (අංක 1),—

XරාබN ආඥාපනෙ, (52 අ[කාරය \) 32 වග*ය සමඟ FයGය &� 25 වග*ය යටෙ, 
ම,පැ බලපත ගාස�් ස�බධෙය �දW අමාත)වරයා GL පනවන ලNව, 2016 
ෙදසැ�බ	 15 "නැ* අංක 1997/16 දරන අ* Gෙශේෂ ගැසT පතෙ? පළ කර� ලැබ, 2017.06.06 
"න ඉ"Kප, කරන ලද �ෙZදනය අ�මත කළ &� ය. 

         (අංක 992 දරන XරාබN �ෙZදනය) 

(අමාත) ම^ඩලෙ? අ�ම*ය දවා *ෙ`.)  

* 
�දW හා ජනමාධ) අමාත)�මා,— XරාබN ආඥාපනත යටෙ, �ෙZදනය (අංක 2),—

XරාබN ආඥාපනෙ, (52 අ[කාරය \) 32 වග*ය සමඟ FයGය &� 25 වග*ය  යටෙ, 
අර5a බලපත ගාස�් ස�බධෙය �දW අමාත)වරයා GL පනවන ලNව, 2016 ෙදසැ�බ	 
20 "නැ* අංක 1998/7 දරන අ* Gෙශේෂ ගැසT පතෙ? පළ කර� ලැබ, 2017.06.06 "න 
ඉ"Kප, කරන ලද �ෙZදනය අ�මත කළ &� ය. 

         (අංක 994 දරන XරාබN �ෙZදනය) 

(අමාත) ම^ඩලෙ? අ�ම*ය දවා *ෙ`.)  
* 

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, මd 
සංෙශෝ[ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ, 4 වග*ෙ? (3) උප 
වග*ය සහ 14 වග*ය සමඟ FයGය &� එI පනෙ, 20 වග*ය යටෙ,  සංව	ධන 
උපාය මා	ග හා ජාත)තර ෙවළඳ අමාත)වරයා GL සාදන ලNව, 2017 මැe 19 "නැ* අංක 
2019/24 දරන අ* Gෙශේෂ ගැසT පතෙ? පළ කර� ලැබ, 2017.06.07 "න ඉ"Kප, කරන ලද 
�ෙයෝගය අ�මත කළ &� ය.  

(අමාත) ම^ඩලෙ? අ�ම*ය දවා *ෙ`.)  

 
* සල#ෙණ� හ6�ව7 ලබ�ෙ� ආ9:ෙ� කට<� ය. 

 



( 2 ) 

 

2017 +� මස 07 වැ" 0#රාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 

 
පා.9/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— jරkපාl වන ගාම �ලධාK තන�g වල වැඩ බැm ෙ� 
ප,6� සඳහා කා	ය5ෂම වැඩ��ෙවළ5 සකස ් Fnම,— ගාම �ලධාK තන�රක 
jරkපාl ඇ* \ Gට ආසන ගාම �ලධාK වසෙ� ගාම �ලධාnවරයා වැඩ බැmම සඳහා 
ප, කර� ලබෙ ඉතා Xp �මනාව5 යටෙ, බැG ද, ෙමම වැඩ බැmෙ� ප,6� 
�� ගාම �ලධාK වස� ෙදෙකqම කා	ය5ෂමතාව rඳ වැෙටන බැGද, එම ත,වය 
මග හරවා ගැsම සඳහා සෑම පාෙiuය ෙWක� ෙකොTඨාසයකම ගාම �ලධාK සංxතය5 
පාෙiuය  ෙWක� කා	යාලය �ළ �qyGය &� අතර jරkපාl LNවන වසම සඳහා එI 
සංxතය �� ගාම �ලධාK ප, Fnම සහ එම සංxතය �ළ Lzන ගාම �ලධාKට 
පාෙiuය ෙWක� GL පවර� ලබන ෙවන, ඵලදා| 5ෙෂේත ෙහෝ රාජකාn සඳහා 
ෙයද6ෙ� වැඩ��ෙවළ5 සකස් කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.  

 
පා.  01 /’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ව	තමානෙ? }යා,මක වන LGW ආර5ෂක 
ක#yවලට �ල ��ගැsම5 ලබා �ම,— සෑම ගාම �ලධාn වසමකම �qටා ඇ* ආග#ක 
Liධස්ථානයq නායක සව්ා�වහෙසේ, �ජක�මා, GNහWප*�මා, ගාම �ලධාn, 
සමෘi[ සංව	ධන �ලධාn, කෘ�ක	ම ප	ෙ?ෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙWක�වg, 
පෙiශෙ? ෙපො
ස ්සථ්ානය �ෙයෝජනය කරන �ලධාKයa සහ එම ගාම �ලධාn වසෙ� 
�qz සේZ�ඡා සංGධාන, රාජ) හා ෙපෞiග
ක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙ� 
ප"ංxව Lzන �ෙයෝ�තeෙග සමGත LGW ආර5ෂක ක#y ෙගොඩනැ�මට වඩා, 
පහX6ම සඳහා ව	තමාන LGW ආර5ෂක ක#yවලට �ල ��ගැsම5 ලබා "ය හැF පK" 
පා	
ෙ�� පනත5 ස�මත කළ &� යැe ද, ඒ �� ගාම �ලධාn වසම �ළ LNවන 
අපරාධ හා Nරාචාර, s* Gෙරෝ� කට&� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා ස�බ�කරණය5 
ෙගොඩනැ�මට හැF වන පK" අදාළ s* ස�පාදනය කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරe.    

 
පා.11/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— "වeන �ළ දැනට }යා,මක වන යW පැන �ය s* 
අණපන, යාව,කාmන Fnම,— � ලංකාෙZ ෙ� වනGට, අ[රාජ)වා� &ගෙ?� 
හ�වාෙදන ලද s* අණපන, }යා,මකවන බැG එම s* අණපන, ය� අධ)නය 
Fnෙ� ක#y ප,කර, යW පැන�ය ද�ව�, දඩ �දW ආ"ය යාව,කාmන Fnෙ� ජා*ක 
වැඩ��ෙවළ5 }යාවට නැංGය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.  
 

පා.12/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— Lය� මැ*වරණ එකම "නක පැවැ,6ම,— � ලංකාව 

�ළ 1988 Lට 2010 ද5වා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවල� හැර අ සෑම වසරක�ම FLය� මැ*වරණය5 පව,වා ඇ* අතර, 
එෙසේ මැ*වරණ පැවැ,6ම ජනතා මතය සලකා බැmම සඳහා වzනා �	ණායකය5 �වද, 
ෙ� �� රෙT ආ	.කය, පKපාලනය ආ" සෑම 5ෙෂේතයකටම දැ� බලපෑම5 ඇ* කරන 
බැG පළා, පාලන මැ*වරණ, මහා මැ*වරණ සහ ජනා[ප*වරණය එකම "නයක� 
පැවැ,6මට හැF වන පK" එI ආයතනවල �ල කාලය සංෙශෝධනය Fnමට,, ගැලෙපන 
මැ*වරණ කම ෙZදය5 �	මාණය Fnමට, XNX පK" ආ^lකම ව)වසථ්ා 
සංෙශෝධනය5 කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.  
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පා.13/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— පා	
ෙ�� පජාතතවාදය ශ5*ම, Fnමට 
කට&� Fnම,— රට �ළ පජාතතවාදය වඩා, ශ5*ම, Fnෙ� අර�ණ ඇ*ව 
පා	
ෙ��ව හා පළා, සභා අතර,, පළා, සභා හා පළා, පාලන ආයතන අතර, මනා 
ස�බ�කරණය5 පව,වා ෙගන යාම අත)ාවශ) වන අතර ඒ සඳහා පළා, පාලන 
ආයතන පධාs, පළා, සභා �ළ �ෙයෝජනය6ම සහ*කව� ��ස ද, පළා, සභා 
පධාs පා	
ෙ��ව �ළ �ෙයෝජනය 6ම සහ*කව� ��සද කමෙZදය5 සකස් 
Fnමට අවශ) ආ^lකම ව)වස්ථා සංෙශෝධනය5 කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරe.  
 

පා.14/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ජා*ක ඒකාගතාව ඇ* Fnමට �යවර ගැsම,— ජා*ක 
ඒකාගතාවය පව	ධනය Fnෙ� අර�� ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව �ව, වන 
පෙiශවල Lංහල භාෂා j�� වැඩසටහ ද, Lංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව �ව, වන 
පෙiශවල ෙදමළ භාෂා j�� වැඩසටහ ද, රාජ), රාජ) ෙනොවන හා ෙපෞiග
ක 
ආයතනයq සහෙය }යා,මක Gය &� අතර රාජ) හා ෙපෞiග
ක Gද�, ෙමම 
��ත මාධ) ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාග�# ෙමම j�� වැඩසටහ ආර�භ Fnම 
සඳහා ජා*ක වැඩ��ෙවළ5 }යාවට නැංGය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරe. 

 
පා.15/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— කලතයාෙ� ෙනොමනා }යා �සා අසරණභාවයට 
ප,වන පා	ශවයට සහන සලසා �ම,— Gවාහක අ�සැ# &වල5 එකම වහල5 යට �ව,ව 
Lzන අවස්ථාවල� jgෂයා ෙහෝ rKඳ Xරාව, �Nව සහ ෙවන, අපචාn කට&�වල 
ෙයෙද# ඉඩ� ෙහෝ ෙ� ෙදොර බl �Ty තම ෙපෞiග
ක අ�මතය පK" Gaණ# ෙහෝ 
අ අයට පවර# හැLnම �සාෙව අෙන5 පා	ශවය, සමඟ දgව දැ� 
අසරණභාවයට ප, වන අවස්ථාවල� එම ත,වය වළ5වා ගැsම සඳහා අවශ) s* 
ස�පාදනය කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.16/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,—ච	යා ධ	ම ��බඳ කාරක සභා ඇ*Fnම,— � 
ලංකාෙZ පා	
ෙ�� ම�වgෙ� Gශ්වාසවතභාවය හා ඔ� �ළ උසස්  ආචාර 
ධ	ම පව,වාෙගන යාෙ� අවශ)තාව �සා ඒ ��බඳ කg� ෙසොයා බැmම සඳහා ච	යා 
ධ	ම ��බඳ කාරක සභාව5 ඇ* කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.17/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,—නව ඉෙල5ෙටො�5 හැ���පත5 �a, Fnම,— 
පKපාලනය පහX Fnම, අපරාධ මැඩmම සඳහා හා ෙවන, වංච�ක }යාවලට ෙයො�6ම 
අවම Fnම  සඳහා අදාළ jiගලයාෙ� g[ර ගණය, බැංa ���, ෙක�T කා , අධ)ාපන 
XNXක�, KයNg බලපත හා Gෙiශ ගම බලපත අංක ආ� වැදග, හා අවශ) ෙතොර�g 
ඇ�ළ, නව ඉෙල5ෙටො�ක අංකය5 සqත ජා*ක හැ���පත5 �a, කළ &� බව, 
පාෙiuය ෙWක� බලපෙiශයq �ව,වන Lය� ෙදනාෙ� ෙතොර�g ගාම �ලධාn 
ෙකොTඨාස මTට# පKගණකගත Fnම ක�න# කළ &� බව, එම ෙතොර�g 
වKවර යාව,කාmන කළ&� බව, ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.18/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ෙපො
ස ් �ලධාnට ද අ�gN Gස්සක ෙසේවා 

කාලයF පX Gශාම යාමට අවස්ථාව ලබා�ම,— ෙපො
ස ් ෙදපා	�ෙ��ෙZ කාතා 
ෙපො
ස ්�ලධාK�ය  සඳහා වන GL වසරක ෙසේවා කාලයF පX ස්ව කැමැ,ෙත 
Gශාමයාෙ� හැFයාව, ෙපො
ස් �ලධාK සඳහා ද අදාළ Gය&� යැe ද  ඒ සඳහා 
කමෙZදය5 සකස් කළ &�යැe ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
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පා.19/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ෙර¢ලාL ඉව, Fnෙ� කාරක සභා ඇ* Fnම,—
ෙර¢ලාL තැsම ෙමම ෙර¢ලාL ඉව, Fnමද �තර LNවන }යාව
ය5 බැG 
කWපැන �ය ෙර¢ලාL ඉව, Fnම ��බඳ ෙසොයා බැmම සඳහා ෙර¢ලාL ඉව, Fnෙ� 
කාරක සභා ඇ* කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.21/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— සහ*ක 6ම ��බඳ කාරක සභා ඇ* Fnම,— 
පා	
ෙ��ෙZ අසන පශ්නවලට �£�g වශෙය රජය ෙදන සහ*ක හා රජෙ? බැ¤� 
ඇතැ� Gට කඩ වන අවසථ්ා ද5නට ලැෙබන බැG, රජය Lය වගI� ඉy කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වගFයන බවට සහ*ක 6ම සඳහා සහ*ක 6ම �
බඳ කාරක සභා ඇ* 
කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.  
 

පා.22/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— N�Kය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඵලදා|තාව 
වැ�කර ගැsම,— � ලංකා N�Kය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඇ* අනවසර ඉ¥Fn� 
හා අනවසර ප"ංxකgව ක�න# ඉව,කර sත)ා�¦ල ඉ¥Fn� ස�බධ �GX� 
නැවත සමාෙලෝචනය Fnෙම ෙදපා	තෙ��වට ලැෙබන ආදාය� ව	ධනය කළ &� 
අතර, ෙදපා	තෙ��ෙZ සංව	ධන කට&� සඳහා සෘ§වම බල ෙනොපානා \ ඉඩ� 
"¢කාmන බN පදනම5 මත ෙපෞiග
ක අංශයට ලබා� එම �දW N�Kය පiධ*ය 
න6කරණය සදහා ෙයොදා ගත &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.23/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— යාචකeෙ� �Gත ආර5ෂා Fnම සඳහා කමෙZදය5 
සැක¨ම,— ෙ� වන Gට යාචකeෙ� �Gතවලට Gශාල ෙලස ත	ජන එWල 6 *ෙබන 
බැG ඔ�ෙ� �Gතවල Xර5�තතාව ©ක�ම උෙදසා, ඔ�ට වගා Fnම සඳහා ඉඩ� 
ලබා � ඉ ලැෙබන ආදායෙම ඔ�ෙ� �Gතවල ආර5ෂාව හා ෙපෝෂණය සහ*ක කළ 
&�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.24/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— අයාෙW යන Xනඛeෙග #�ස් �Gතවලට LNවන 
හා�ය වළ5වා ගැsම සඳහා කමෙZදය5 සැක¨ම,— අයාෙW යන Xනඛeෙග #�ස් 
�Gතවලට LNවන හා�ය වළ5වා ගැsෙ� අර��, රජය ම� «# පමාණය5 
ෙවෙකො ට  එම ස්ථානයට �දැWෙW යන Xනඛe ෙගන ෙගොස් ඔ� ©ක බලාගැsම 
සඳහා XNX වැඩ��ෙවළ5 සකස් කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.  

 

පා.25/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,—  ළමා අපචාර Li� සඳහා දැ� ද�ව� පැන6ම,—  "වeන 
jරා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය "ෙන "න ¨ඝෙය ව	ධනය 6ෙ� ත,,වය5 ඇ* 6 
*ෙබන බැG ඒ ස�බධව දැනට පව,නා s* ෙර¢ලාL පමාණව, ෙනොවෙ න�, නව 
s*  ෙර¢ලාL අ�* ස�මත ෙකොට ඉතා ක�න# ෙ� ස�බධ නl Gස¤මට කට&� කළ 
&�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.   
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පා.26/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— සංචාරක ව)ාපාරය පව	ධනය Fnම සඳහා ෙවරළ 
�GX� මා	ග ඇ* Fnම,— "වeෙ ෙවරළබඩ කලාපය �ළ ¨ඝෙය LNවන ඉ"Fn� 
 �සාෙව ෙiuය, Gෙiuය සංචාරකයට ෙමම �වරයට ද ෙවරළ රයට �G¨ෙ�� 
අවqරතා ඇ*ව *®ම සංචාරක ව)ාපාරය පව	ධනයට ෙමම �වර ක	මාතයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැG එම ත,,වය වළ5වාmම සඳහා ෙමම  ෙමම  5ෙෂේත පව	ධනය 
Fnෙ� අර�ණ ඇ*ව ෙවරළ �GX� මා	ග පiධ*ය5 ඇ* කළ &�යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.  
 

පා.27/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— අධ)ාපන පKපාලන ෙසේවෙ? �ලධාnෙ� වැyk 
Gෂමතා ඉව, Fnම,— GNහWප* ෙසේවය, ¢g අධ)ාපන ෙසේවය, අධ)ාපන පKපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ� වැyk Gෂමතාව5 පව*න බැG, එම ත,,වය මඟ හරවා 
ඔ�ෙ� ආ,මා�මානයට සKලන වැyප5 ලැෙබන පK" වැyk Gෂමතා ඉව, Fnම 
සඳහා කමෙZදය5 සකස්  කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.  
 

පා.28/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,—  ෙබෞiධ �5¯ අධ)ාපනය පව	ධනය Fnම,—  
ෙබෞiධ �5°වහෙසේලාෙ� ධ	ම ඥානය පව	ධනය Fnෙ� අර�ණ ඇ*ව 
උවහෙසේලාෙ� කථන හැFයා, ශවණ හැFයා, පKගණක, මෙනෝGද)ා,මක සහ 
උපෙiශනය ��බඳ දැ�ම වැ� "&� Fnම උෙදසා දැනට පව,නා �5¯ අධ)ාපන 
ආයතනවලට පKබාqරව ෙමම කට&� සඳහාම ෙව \ �5¯ අධ)ාපන ආයතන ඇ* 
Fnම සඳහා කමෙZදය5 සකස් කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.  
 

පා.29/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ දැනට }යා,මක වන ෙනොතාKස ්
ෙසේවාව යාව,කාmන Fnම,— "වeන �ළ }යා,මක වන ෙනොතාKස් ෙසේවය යWපැන 
�ය s*ව
 සකස් 6 ඇ* �සා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව	තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස s* හ�වා "ය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.  
 

පා.30/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— Gය� කලා±ය ෙහේ ෙගො6ෙ� ආ	.කය ශ5*ම, 
Fnම,— Gය� කලා±ය පෙiශවල ෙහේ ෙගො6 GL වගා කර� ලබන 6, aර5ක, 
�ං, තල වැ� වගාවq අසව්ැන වැ� කර ගැsම සහ �ෂප්ාදන සකස් Fnම සඳහා නව 
තා5ෂණය හ�වා�ම �� උසස් ¢ණා,මක ත,,වෙය &� �ෂ්පාදන සකස් Fnම 
සඳහා,, ෙiuය හා  ජාත)තර ෙවළඳෙපොළ �ළ �ෂ්පාදන අෙලG කර ගැsෙ� පදනම 
ශ5*ම, කර ගැsම සඳහා, ¨#ත ස²පකාර සමාග� ඇ* කළ &�යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.  
 

පා.31/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ¢g උපෙiශක ෙසේවාව5 ඇ* Fnම,— � ලංකාෙZ 
අධ)ාපනෙ? ¢ණා,මක සංව	ධනය5 ඇ* Fnෙ� අර�ණ ඇ*ව �ට වසර Gස්සකට (20) 
පමණ ෙපර Lට ආර�භ 6 }යා,මක වන ¢g උපෙiශක තන�g ෙවනම ¢g උපෙiශක 
ෙසේවා ඵ්කකය5 ෙලස ස්ථාපනය කල &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

 



( 6 ) 

 

පා.32/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— *K³ �z ෙව�වට සහW �z ජනතාව අතර ජන´ය 
කර6ම සඳහා නව තා5ෂණය හ�වා �ම,— *K³ �z සඳහා Gෙiශ රටවලට ඇ� යන 
Gශාල ධනස්කධය නවතාmෙ� අර�ණ ඇ*ව ආෙiශකය5 ෙලස භාGතා කළ හැF 
සහW �zව
 සැක� ආහාර පච
ත Fnම සඳහා,, ෙක¥ සqත ධාන) ව	ගය5 වන 
සහW වඩා, L&� ෙලස *K³ �z ෙම අඹරා ගැsම සඳහා,, *K³ �z ඇඹnමට භාGතා 
කරන ආකාරෙ? යත �ත සහ නව තා5ෂණය හ�වා "ය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරe.  
 

පා.33/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— &iධය �සා ආබා[තය බවට ප,\වට සහන 
සලසා �ම,—  වසර 30කට ආසන කාලය5 පැවැ* &iධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ "ෙනදා 
am වැඩ ෙකොට �ව, \ ජනතාව, ස.්ර ©I ර5ෂා කළ ජනතාව, අතK සැලFය &� 
පමාණය5 අංගGකලව ආබා[තව �වන බK මහ, ±ඩාවට ප, 6 අසරණව �ව, වන 
බැG, ඔ� සඳහා ය� මාLක �මනාව5 ලබා �මට කට&� කළ &�යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.   
 

පා.34/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— Lය�ම ප« ආර5ෂකe සඳහා ගම Gයද� 

�මනාව5 ලබා �ම,— ජනා[ප* ආර5ෂක සහ අගමැ* ආර5ෂක ෙසේවෙ? �&5ත 
�ලධාnට ෙමම අෙනa, ප« ආර5ෂක ෙසේවාවල �&5ත �ලධාnට ද සමාන 
ගම Gයද� �මනාව5 ලබා �මට කට&� කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරe.    
 

පා.35/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— Gශ්වGද)ාල ම� පව,වාෙගන යන පාඨමාලාව 
©Fයා��ඛ පාඨමාලාව බවට ප,Fnම,— "වeෙ Lය�ම රජෙ? Gශ්වGද)ාල සහ 
ෙපෞiග
ක Gශ්වGද)ාල ම� පව,වා ෙගන යන ශාස්�ය අධ)ාපනයම සඳහා \ උපා[ 
පාඨමාලාව ©Fයා��ඛ වෘ,යමය උපා[ පාඨමාලාව බවට පKව	තනය කර එම� 
rqවනා \ උපා[ධාn ෙවත නව ©Fයා සපයා �ෙ� අර�ණ ඇ*ව, Lය�ම 
Gශ්වGද)ාල සමඟ රාජ) අංශෙ? සහ ෙපෞiග
ක අංශෙ? ආයතන ස�බ�කරණය සඳහා 
කමව, වැඩ��ෙවළ5 සකස ්කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 
පා.36/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— පාසW LX පවාහනය කර� ලබන වෑ රථ සඳහා 
�L ප# �යම Fnම,— "වeන jරා පව,වාෙගන ය� ලබන පාසW LX පවාහන 
ෙසේවාව �ය#ත ප#*ෙය ෙනොපව*න බැG සහ ඇතැ� පාසW වෑ රථ 
ෙසේවකeෙ� පැව�� යහප, ත,,වෙය ෙනොපව*ත බැG, �L ප#*ෙය &� 
වෑ රථ ෙසේවාව5 පව,වාෙගන යෑම සඳහා,, එම ෙසේවාව ලබාගනා පාසW ¶ෂ) 
¶ෂ)ාවෙ� ආර5ෂාව තහ�g Fnම සඳහා,, වෑ රථ ෙසේවාව සඳහා ප# 
හ�වා"ය &�යැe ද, වෑ රථ ෙසේවකe �ළ යහප, පැව�� පව,වාෙගන යාම සඳහා 
Gනය s* මාලාව5 හ�වා "ය &�යැe ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.  
 

පා.37/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ජා*ක සහ ජාත)තර අනාගත ඉW�මට සKලන ෙලස 

�ෂ්පාදනය ව	ධනය Fnම සඳහා කමෙZදය5 සකස් Fnම,— ජා*ක සහ ජාත)තර 
පජාවෙ� අනාගත ඉW�මට සKලන කා	#ක සහ කෘ�කා	#ක �ෂප්ාදනය ��බඳව 
jෙරෝකථනය5 කර අදාළ �ෂ්පාදනයට අ�බi[ත Lය�ම 5ෙෂේතවල අත	 
ස�බධතාවය5 �� ද, න6න තා5ෂණය උපKම මTට# පෙයෝජනයට ග�# ද, 
�ෂ්පාදන }යාව
ය ව	ධනය Fnම සඳහා කමෙZදය5 සකස් කළ &�යැe ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරe.  
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පා.38/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— � ලාංFක ජනතාව ෙ� පාර�පKක උgමය 
©කගැsම සඳහා ��ටW jසත්කාලය5 ඇ* Fnම,— � ලාංFක ජනතාවෙ� ස�පදාeක 
දැ�ම ආර5ෂා කර#, ෙපෝෂණය කර අනාගත පර�පරාව ෙවත ©ෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන ස�ප, හා ෛජව උgමය අපහරණය වැළැ56ම සඳහා jpW ජා*ක 
වැඩ��ෙවළ5 අවශ)ව ඇ* බැG ද, පKසරය, ෙiuය ෛවද) 5ෙෂේතය, 
කෘ�ක	මාතය හා ස�පදාeක ක	මාත ඇ�p Lය� 5ෙෂේතය සඳහා ��ටW 
තා5ෂණය උපෙයෝ� කරග, න6න jසත්කාලය5 සකස් Fnමට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
hi[මය ෙiපළ සංGධානය (WIPO), � ලංකා hi[මය ෙiපළ කා	යාංශය, පKසර 
අමාත)ංශෙ? ෛජව GGධ,ව ඒකකය ඇ�p Lය� අංශ ඒකාබiධ\ වැඩ��ෙවළ5 සකස් 
Fnමට ද �යවර ගත &�යැe ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරe. 

 
පා.39/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— � ලාංFක ජනතාවෙ� පාර�පKක දැ�ම ආර5ෂා කර 
ගැsම සඳහා \ ජා*ක වැඩ��ෙවළ5 ආර�භ Fnම,— � ලාංFක ජනතාවෙ� පාර�පKක 
දැ�ම භාGතා වන ෛවද) කම, කෘ�ක	මාතය, ආහාර සංර5ෂණය, හස්ත ක	මාත 
අංශය ඇ�p GGධ 5ෙෂේතයq පාර�පKක දැ�ම ආර5ෂා Fnම සඳහා අදාළ 5ෙෂේතය 
�ෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග ෙතොර�g ලබාෙගන, ෛජව GGධ,ව ඒකකය, 
hi[මය ෙiපළ කා	යාංශය ඇ�p අදාළ අංශ ඒකාබiධව ජා*ක වැඩ��ෙවළ5 ආර�භ 
කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.40/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— � ලංකාවට ආෙZ�ක හා ඖෂධමය වzනාක�ව
 

&� ශාඛවල ජාන ස�ප,වලට ෙkටT බලපත ලබා ගැsම,— Gෙiuය රටවW � 
ලංකාවට ආෙZ�ක වzනා ඖෂධමය ශාඛවල ස}ය රසාය�ක දව) සහ ජාන ස�ප, 
හ�නා ෙගන, ඒවාට වංච�ක ෙලස ෙkටT බලපත ලබා ගැsම වැළැ56ම සඳහා අදාළ 
ස}ය රසාය�ක දව) සහ ජාන ස�ප, සඳහා � ලංකාවට ෙkටT බලපත ලබා 
ගැsමට,, ඖෂධ �ෂ්පාදනයට සහ වැ� "&� Fnමට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැsමට,, 
ෛජව GGධ,ව අංශය, hi[මය ෙiපළ කා	යාංශය සහ ෙiuය ෛවද) අමාත)ාංශය 
ඇ�p වගFව&� Lය� ආයතන එ5ව Gෙශේෂ වැඩ��ෙවළ5 සකස් කළ &�යැe ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.41/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ජනතා �ෙයෝ�තeෙ� ගg නාම අ,හැnම,— 

ජනා[ප*�මා, අගමැ*�මා ඇ�p පා	
ෙ��, පළා, සභා, පාෙiuය සභා �ෙයෝජනය 
කරන Lය�ම ජනතා �ෙයෝ�තය මාLකව තම කරන ෙසේවයට අදාළව වැyk හා / 
ෙහෝ �මනා ලබා ගනා අතර ඉහත FLN ½රය5 �ස්සරණධ)ාසෙය LN කර� ලබන 
ගg ෙසේවය ෙනොවන බැG ද, එම ½ර දරනෙ� නමට ඉ"Kෙය ෙහෝ ½රයට 
ඉ"Kෙය අ*ගg, �ම, ෙහෝ ගg යන නාම සහ නමට පXව උ�මාණ, මැ*�මා යන 
පද ෙය�ම උපහාසයට ල56මට ෙහේ�ව5 6 ඇ* බැG ද, ජනතා �ෙයෝ�තයෙ� ගg 
නාම භාGතය නතර Fnමට අවශ) �යවර ගත &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරe. 
 

පා.42/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— වැ�qz නඩ,� ම^ඩල වැඩසටහන පළා,, "ස්¾5 

සහ පාෙiuය ෙWක� ෙකොTඨාස මTට# ව)ාkත Fnම,— GGධ පා	ශ්වය GL 
වැ�qz jරවැLය ෙනොසලකා හැnම �� LNවන GGධ අසාධාරණය ස�බධෙය 
පැ#�
 Fnම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත)ාංශෙ? වැ�qz ෙWක� කා	යාලය යටෙ, 
}යා,මක වන වැ�qz නඩ,� ම^ඩල වැඩසටහන පළා,, "ස්¾5 හා පාෙiuය ෙWක� 
ෙකොTඨාස මTට# ව)ාkත කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
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පා.43/’15  
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— වැ�qz පජාව � ලංකාෙZ ආ	.ක ව	ධනයට දායක 

කර ගැsමට ණය �ෙ� වැඩ��ෙවළ5 සකස් Fnම,— වයස අ�gN 60 ඉ5මවා ඇ* 
වැ�qz පජාවට තම �වෙනෝපාය මා	ග ශ5*ම, කරග�# සමස්ත � ලංකා ආ	.කෙ? 
ව	ධනයට දායක6මට බැංa පiධ*ය ම� ණය �ෙ� කමෙZදය5 }යා,මක ෙනො6 ම 
ඔ�ට සමාජය �ළ ෙවන, අකාරයකට සැලIම5 වන ෙහe එම අසාධාරණ ත,,වය 
වැළැ56මට කමව, වැඩ��ෙවළ5 ඇ* කළ &� යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරe. 

 

පා.44/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— වයස අ�gN 60 ඉ5මවා ඇ* jiගලe සමාජය �ළ 

ස¿ය jiගලe බවට ප, Fnෙ� වැඩ��ෙවළ5 සකස් Fnම,— සමාජ ආ	.ක 
}යාව
ෙ? පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අ�gN 60 ඉ5ම6ෙම පX 
සමාජය �ළ �L ��ගැsම5 ෙනොමැ*ව අ¿යව ෙකො6 Lzන වැ�qzය, සමාජෙ? 
ස¿ය jiගලe බවට ප, FKෙ� වැඩ��ෙවළ5 සකස් Fnමට පාසW පජාව ඇ�p �p 
මහ, සමාජයම දැ�ව, Fnෙ� කමෙZදය5 ඇ* කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.45/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක 5ෙෂේතය ��බඳ පාසW LXෙ� 

දැ�ම jpW Fnම,— � ලංකාෙZ අනාගත තgණ තg�යෙ� ©Fයා පශ්නයට 
Gස�ම5 ෙලස සහ ෙමෝට	 කා	#ක 5ෙෂේතෙ? ඇ*වනා\ ව	ධනයට සාෙk5ෂව 
j�� ශ#කeෙ� අවශ)තාව සjරා ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ*ව පාසW Gෂය �	ෙiශයට 
ෙමෝට	 කා	#ක ¶Wපය Gෂයය5 ෙලස ඇ�ළ, Fnම සඳහා කමව, වැඩ��ෙවළ5 ඇ* 
කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.46/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක ¶Wපය ඉගැ6ම සඳහා ¢gවg 
j�� Fnමට අධ)ාපන Gද)ා ±ඨය5 ඇ* Fnම,— � ලංකාෙZ සහ Gෙiශ රටවල 
ෙමෝට	 කා	#ක 5ෙෂේතෙ? ඇ*වන ව	ධනයට සKලන ෙලස, එම 5ෙෂේතෙ? j�� 
ශ#කeෙ� ඉW�ම සjරාmමට හැFවන පK", පාසW මTට# ඉගැ6ම සඳහා 
¢gවg j�� Fnමට ෙමෝට	 කා	#ක 5ෙෂේතය ��බඳ අධ)ාපන Gද)ා ±ඨය5 ඇ* 
කළ &�යැe  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.47/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක ¶Wපය Gෂය �	ෙiශය 

යාව,කාmන Fnම,— ෙමෝට	 කා	#ක 5ෙෂේතය හා ස�බධ රජෙ? කා	#ක Gද)ාල හා 
අ�බiධ ආයතනවල ඉෙග�� කට&� LN කර� ලබෙ වසර 25 - 305 තර� පැර� 
Gෂය �	ෙiශය5 යටෙ, බැG, එම ත,,වය ෙවනස් Fnම සඳහා එම Gෂය 
�	ෙiශය යාව,කාmන Fnමට කමව, වැඩ��ෙවළ5 ඇ* කළ &�යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.48/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,—  ¾ෙරෝද රථ හා ය�g පැ" ආÀත ©Fයාවල �&5ත 

\වෙ� ©Fයාවල Xර5�තභාවය තහ�g Fnම,— � ලංකාව �ළ �ව,වන ¾ෙරෝද රථ 
හා ය�gපැ" ආÀතව සෘ§ හා වක ෙලස ©Fයාවq �&5ත6මට කැමැ,ත5 ද5වන 
තgණ �Kස හා Gශා#ක ¾Gධ හ�දා �ලධාK සහ ෙජ)ෂඨ් jරවැLය යන ජන 
ක^ඩාය�වල ආ	.ක ශ5*ය ව	ධනය Fnෙම සමස්ත ජා*ක �ෂ්පා"තයට ඔ�ෙ� 
දායක,වය ලබා ගැsෙ� අර�ණ ඇ*ව එම 5ෙෂේතෙ? �&5ත\වෙ� ස¿ය 
දායක,වය ජා*ක ආ	.කයට එ5 කර ගැsම සඳහා කමව, වැඩ��ෙවළ5 ක�න# 
සකස් කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
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පා.49/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— � ලාංIය/ෙiuය �පෙZදය ��බඳ රට �ළ ජනතා 
ආකWප jpW Fnම,— � ලාංIය/ෙiuය ආහාර කලාව ��බඳ ෙiuය හා Gෙiuය 
ජනතාව �ළ වැ� නැ�gව5 ඇ* Fnෙ� අර�ණ ඇ*ව, රට �ළ ජනතා ආකWප ඒ ෙවත 
ෙයො� Fnම සඳහා පාසW, Gශ්වGද)ාල, තෘeක අධ)ාපන ආයතනවල Gෂය පාඨමාලාවට 
�පෙZදය Gෂයය5 ෙලස ඇ�ළ, Fnමට,, රාජ) හා ෙපෞiග
ක අංශවල මැ"හ,6ම මත 
ප	ෙ?ෂණ අංශ "Kගැ6ම මd නව ෙසොයාගැs� LN Fnමට,, ඒ හා බැ�� ආයතන 
පiධ*ය ස�බධ කර ග�# සහ*ක පත, �kෙලෝමා, උපා[, පශ්චා, උපා[ පාඨමාලා 
ඇ* Fnම �� ෙමම 5ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ jpW ආකWපමය ෙවනස5 ඇ* 
කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.50/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— � ලංකාෙZ ආහාර සංස්කෘ*ය ඉෙග�� සහ 

ඉගැ6 ෙ� }යාව
යට බiධ Fnම,— � ලාංIය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
Fnෙ� කලාව, ආහාර �¨ෙ� කලාව, ව	ණකාරක කලාව, ආහාර කැ±ෙ� කලාව ඇ�p 
අංශ ගණනාවF සකස්6 ඇ* අතර ඒ හා බැ�� � ලාංIය ආහාර සංස්කෘ*ය ��බඳ 
ඉෙග�� සහ ඉගැ6� කමෙZදය හරහා අනාගත පරjරට පවරා�ම ෙමම ෙiuය හා 
Gෙiuය ජනතාව අතර අපෙ� ආහාර සංස්කෘ*ය ව)ාkත Fnම මd � ලාංIය 
අනන)තාව අත	ජා*කව ඔසවා තැ®ම සඳහා වැඩ��ෙවළ5 ඇ* කළ &�යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.51/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— Gශ්වGද)ාල සහ තෘeක අධ)ාපන ආයතනවල 
LXෙ� ප	ෙ?ෂණ �බධන අමාත)ාංශවල සංව	ධන කට&� ඉල5ක කර සකස් 
FKම,— Gශ්වGද)ාල සහ තෘeක අධ)ාපන ආයතනවල LX GL තම පාඨමාලා 
ස�බධෙය ඉ"Kප, කරන ප	ෙ?ෂණ �බධන රෙT ආ	.ක, සමා�ය, සංස්කෘ*ක 
හා සංව	ධන කට&�වලට උපෙයෝ� කර ගැsම වැදග, වන බැG එම �බධන 
අ�5ෂණය කර� ලබන ආචා	යවg හා ප	ෙ?ෂණ �බධන අදාළ වන අමාත)ාංශ අතර 
මනා ස�බ�කරණය5 ඇ* Fnම සඳහා එI අමාත)ාංශෙ? �ලධාKෙයa ප,Fnෙම 
එම ප	ෙ?ෂණ �බධන මd අමාත)ාංශෙ? ඉ"K සංව	ධන }යාදාමය සහ කාmන 
ඉල5ක සjරා ගැsමට හැFවන පK" කමව, වැඩ��ෙවළ5 ඇ* කළ &�යැe  ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.  

 

පා.52/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— වයස අ�gN 18 ස��	ණ වන අවසථ්ාෙZ�ම ඡද q# 
නාමෙWඛනයට නම ඇ�ළ, Fnම,— මැ*වරණ ෙදපා	තෙ��ව මd වා	�කව 
ඡද q# නාමෙWඛන සංෙශෝධනය Fnමට �ය#ත "නට පXව ෙහෝ ෙපර "නක� වයස 
අ�gN 18 ස��	ණ වන තැනැ,තට �ය#ත වයස ස��	ණ \ "නටම ඡද q# 
නාමෙWඛනෙයq නම ඇ�ළ, කරවා ගත හැF ආකාරෙ? පාෙයෝ�ක වැඩ��ෙවළ5 ඇ* 
කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.  
 

පා.53/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ෙසේලe �ෂ්පාදනය Fnම සඳහා 

කමව, වැඩ��ෙවළ5 ඇ* Fnම,— � ලංකාව �ළ වා	�කව ෙසේලe Gශාල 
පමාණය5 භාGතා කර� ලබන අතර ෙසේලe ආනයනය Fnම සඳහා ද Gශාල �දල5 
වා	�කව Gෙiuය රටවලට ඇ� යන බැG, එම Gෙiශ G�මය පමාණය රට �ළ ඉ*K 
කර ගැsෙ� අර�ණ ඇ*ව ලංකාව �ළ පව,නා ෙiuය තා5ෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේලe 
�ෂ්පාදනය Fnම සඳහා රාජ), ෙපෞiග
ක ෙහෝ ස²පකාර අංශය ස�බධ කර ග�# 
කමව, වැඩ��ෙවළ5 රජය මැ"හ, 6ෙම ඇ* කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරe. 
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පා.54/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ෙපොW ව�ර ආÀතව නව �ෂ්පාදනය ඇ* Fnම,—  
� ලංකාව �ළ වා	�කව Gශාල පමාණයක ෙපොW ව�ර අපෙ, යන බැG, නව 
තා5ෂණය ෙයොදා ග�# G[ම, කමෙZදය5 යටෙ, ෙපොW ව�ර ආÀතව නව 
�ෂ්පාදනය ෙiuය හා ජාත)තර ෙවළඳෙපොළ ඉල5ක කර ග�# ඇ* Fnම සඳහා 
කමෙZදය5 }යා,මක කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.55/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— සාගරෙ? නව ස�ප, ගෙZෂණය,— Gශාල සාගර 
කලාපය5  q# රට5 � � ලංකාව ප�ඛ,වය ලබා � ඇ,ෙ, �වර ක	මාතය සඳහා 
පමණ5 වන අතර  සාගරය ආÀතව Gශාල පමාණයක සවභාGක ස�ප, ඇ* බැG 
ෙමරටට Gශාල ©Fයා අවස්ථා පමාණය5 ෙමම ධනය5 ද උපයා ගැsෙ� අර�ණ ඇ*ව 
සාගර ස�ප, ��බඳව G[ම, වැ�Nර අධ)යනය5 කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.56/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— � ලංකාෙZ ම,ස) ස�පත Gෙi¶කe GL ෙනලා 
ගැsම වළකාmම,— � ලාංFක �වරයට Gශාල ආ	.ක අවාLය5 ඇ* කර# � ලංකා 
��N කලාපෙ? ම,ස) ස�ප, Gෙi¶කe GL ෙනලා ගනා බැG � ලංකා ��N 
කලාපය �ළ මාp ඇWmමට සහ Gෙiශ  යාතාවලට මාp බෑම සඳහා ෙතොyපල5 ෙලස 
භාGතා Fnම වළකාmම සඳහා රජය GL G[ම, වැඩ ��ෙවළ5 සකස ්කර }යා,මක 
කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.57/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ෙකොස් �ෂ්පාදනය වැ� කර ඒ ආÀත �ෂ්පාදන 
අපනයනය Fnම,— ඉතා පsත ෙමම ඖෂ�ය ¢ණෙය අÁන, රසාය�ක දව)ව
 
ෙතොරව වගා කළ හැF ෙබෝගය5 වන ෙකොස් වගාව ව)ාkත Fnම �� ඒ ආÀත 
�ෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය Fnම මd Gශාල Gෙiශ G�මය පමාණය5 අප 
රටට උපයා ගත හැF බැG ඒ සඳහා රජෙ? මැ"හ,Gෙම G[ම, වැඩ ��ෙවළ5 
සකස් කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.58/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ජා*ක ෙගොG ස�මාන උෙළල5 වා	�කව සංGධානය 
Fnම,— රට5 ෙපරට යාමට න� �
ක වශෙය ෙගොGතැ� සÀක Gය &� බැG රට 
සg කරන ෙගොG ජනතාවට Lය වෘ,*ය ��බඳ අ�මානය5 ඇ*වන පK" G[ම, 
සංGධාන ව�හය5 හරහා }යා,මක වන ෙගොG ස�මාන උෙළල5 රජෙ? මැ"හ,6ෙම 
වා	�කව සංGධානය කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.59/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— සහන #ලකට LED බWබ පාKෙභෝ�ක ජනතාවට 
ලබා�ම,— �වාස ආෙලෝක FKමට ෙයොදා ගනා ¢ණා,මක LED බWබ #ල අ[ක 
බැG, GN
බල ම^ඩලය මැ"හ,6 සහනදා| #ලකට හා ෙග6ෙ� කමයට ෙමම බWබ 
පාKෙභෝ�ක ජනතාවට ලබා� ජා*ක වශෙය GN
ය Gශාල පමාණය5 ඉ*K කර 
ගැsමට,,  LED බWබ ජනතාව අතර ජන´ය Fn මd GN
බල ම^ඩලයටද අමතර 
ආදායම5 උපයා ගැsමට, හැFවන පK" කමව, වැඩ ��ෙවළ5 සැකLය &�යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
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පා.60/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— Xp පKමාණ ෙසWල� බl ක	මාතශාලා ව)ාkත 
Fnම,— � ලංකාව �ළ ෙසWල� බl සඳහා Gශාල ෙව ළදෙපොළ5 පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා �ෂප්ාදනය ෙකෙරෙ Xp වශෙය වන අතර ඒ සඳහා Åනය ප�ඛ අෙනa, 
රටවලට Gෙiශ G�මය Gශාල පමාණය5 ඇ� යන බැG, Xp �Kවැය5 දැKය &�  ෙමම 
ක	මාතය ගා�ය පෙiශවල ව)ාkත Fnම සඳහා G[ම, වැඩ ��ෙවළ5 සකස් කළ 
&�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.61/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදන ක	මාත ශාලා 

ආර�භ Fnම,—  � ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම මTටමක පව*න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට Gශාල Gෙiශ G�මය පමාණය5 වැයවන බැG 
"&� මානව ස�පත5 q# රට5 ෙලස � ලංකාවට අත)ාවශ) ඖෂධ ව	ග රට �ළම 
�පද6මට අවශ) පහXක� රජය මැ"හ, 6ෙම ලබා � ඖෂධ �ෂප්ාදන ක	මාත ශාලා 
ආර�භ කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.62/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— පාසW Gෂය �	ෙiශයට මෙනෝ Gද)ාව Gෂයය ඇ�ළ, 

Fnම,— පාසW ¶ෂ) පජාව �ෙරෝ� මනසF &, hi[ම, රණ ගැsමට හැF �Kස5 
ෙලස හැඩගැස6්ම උෙදසා හය වැ� ෙශේ�ෙ? Lට }යා,මක වන පK" ෙබෞiධ මෙනෝ 
Gද)ාව සහ බටqර මෙනෝ Gද)ාව යන Gෂයය ඒකාබiධ ෙකොට කමව,ව සැලX� කරන 
ලද “මෙනෝ Gද)ාව සහ භාවනාව” න# Gෂයය5 පාසW Gෂය �	ෙiශයට ඇ�ළ, කළ 
&�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.63/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— Gශා#ක ආධාරක මධ)සථ්ාන �qy6ම,— Gශා#කය 

ෙව�ෙව උපෙiශන ෙසේවා, ෛවද) පහXක� සහ  "වා X©a� ෙසේවා යනා� 
වැ�qzයට අවශ) Xබසාධන කට&� ©ස5 එකම ස්ථානයF ඉy කර ගැsමට හැF 
වන පK" Gශා#ක ආධාරක මධ)ස්ථාන ෙගොඩනැං6මට,, එම මධ)ස්ථාන ෙ5ද කර 
ග�# ය� �ෂ්පාදන කට&,ත5 සඳහා Gශා#කය ෙයො� Fnම හරහා ඔ�ෙ� "Gයට 
සහනය5 ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම5 ද උපයා ගැsමට හැF වන ෙලස රජය මැ"හ, 
6ෙම රටjරා Gශා#ක ආධාරක මධ)සථ්ාන �qyGය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.64/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— Gශා#කයෙ� ආ	.කය ශ5*ම, Fnම සඳහා නව 

ෙලොත©eය5 හ�වා �ම,— Gශා#ක රාජ) ෙසවකයෙ� වැyk Gෂමතා ඉව, Fnමට 
සහ ඔ�ෙ� Xබසාධන කට&� සඳහා අවශ) �දW ෙසොයා ගැsම සඳහා නව 
ෙලොත©eය5 ෙවළඳෙපොළට හ�වා�මට රජය කට&� කළ &�යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.65/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— සංචාරක මගෙපවන j�� Fnම,— 
සංචාරකeට ඵලදා| හා ආචාරum ෙසේවාව5 සැප|මට හැF �Kස5 බවට ප, Fnමට 
ෙමම, ඔ�ෙ�  වෘ,ය මTටම ඉහළ නැං6ම සඳහා, සංචාරක මග ෙපවන 
j�� Fnමට G[ම, වැඩ��ෙවළ5 සකස් කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරe. 
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පා.66/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ඉඩ� ස�බධව පව*න s* සංෙශෝධනය Fnම,— � 

ලංකාව �ළ ෙ� වන Gට ඉඩ�වලට ව)ාජ ඔkj සකසා GFÈෙ� ජාවාරම5 
}යා,මකවන අතර �ට අදාළව s*ය }යා,මක 6ම ද ඉතා අවම මTටමක පව*න 
බැG, ඉඩ� අe*ය ස�බධව Xර5�තභාවය වැ� වන අ&K හා වැර"කgවට දැ� 
ද�ව� පැ#ණGය හැF අ&K පව*න s* පiධ*ය සංෙශෝධනය කළ &�යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 
පා.67/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— � ලංකාව අවට සාගරෙ? ෙකොරWපර ආර5ෂා කර 
ගැsම,— � ලංකාව අවට සාගරෙ? ඇ* ෙකොරWපර #�ස්  }යාකාරක� ෙහේ�ෙව 
Gනාශ6ෙ� ත	ජනයට ��ණපා ඇ* බැG, එම ෙකොරWපර ආර5ෂාකර ගැsම සඳහා 
#�ස් }යාකාරක� පාලනය Fnමට හැFවන පK" jiගල ආකWපමය ෙවනස5 ෙමම, 
ෛන*ක රා�ෙZ ෙවනස5 ඇ* Fnම සඳහා Giව, ක#yව5 හරහා XNX වැඩ��ෙවළ5 
සැලX� කර }යා,මක කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.68/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— පාසW වෑ රථ සඳහා කාතාව ෙසේවයට ෙයද6ම,— 

පාසW වෑ රථ ෙසේවෙයq ¢ණා,මක බව වැ� Fnමට,, එම වෑ රථවල ගම කරන 
දgවෙ� ආර5ෂාව උෙදසා,  Lය�ම පාසW ෙසේවා වෑ රථවල ෙසේවය සඳහා 
කාතාව ෙයොදා ගැsම අ�වා	ය Fnමට s* සකස ්කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.69/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ඖෂධ #ල පහත ෙහmම,— � ලංකාව �ළ ජා*ක 
ඖෂධ ප*ප,*ය පකාශයට ප, කර ඖෂ�ය නාමෙය ෙබෙහ, අෙලG Fnම ක�න# 
ආර�භ Fnම මd ඖෂධ #ල පහත ෙහmමට රජය මැ"හ, Gය &�යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.70/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— අත	ජාලය හරහා අෙලG කරන ඖෂධ ඇ�p 
ජාවාර� මැඩපැවැ,6ම,— ෙ� වන Gට අත	ජාලය හරහා ප#*යF ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද) උපකරණ හා Éපලාවන) �ෂ්පාදන Gශාල ෙලස අෙලG ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාර� අප රෙT ජනතාව ෙ� ෙසෞඛ)යට සහ යහපැවැ,මට Gශාල ත	ජනය5 වන බැG 
ඒවා මැඩපැවැ,6ම සඳහා �L වැඩ��ෙවළ5 සකස් කර }යා,මක Fnම XNX යැe 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.71/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— කෘ� රසායන දව) භාGතා ෙනොකර වගා Fnම,— අ[ක 
Gෂ සqත කෘ� රසායන දව) � ලංකාව �ළ තහන� කර පැර� කමයට පKසර qතකා� 
වගා කමය5 රටට හ�වා�මට අවශ) ප	ෙ?ෂණ LNFnමට කෘ� Gද)ාඥය හා 
පKසරෙZ�ෙග සමGත ක#yව5 ප, කර ඔ�ෙග ලබා ගනා �	ෙiශ �� 
ජනතාවට වස Gෙස ෙතොර ෙසෞඛ)ාර5�ත ආහාර ෙZල5  ලබා �මට අවශ) �යවර 
ගැsමට රජය මැ"හ,6ම XNX යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
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පා.72/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— පාසW LX ම,දව)වලට ඇ`බැq6ෙම �දවා 
ගැsම,— ෙ� වන Gට � ලංකාව �ළ පාසW LX ම,දව)වලට ඇ`බැq 6ෙ� වැ� 
පවණතාවය5 �	මාණය 6 ඇ* බැG පාසW LX ම,දව)ව
 �දවාගැsම සඳහා 
රජය මැ"හ,6 G[ම, වැඩ��ෙවළ5 }යා,මක කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.73/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ජා*ක ඵලදා|තා ක#yව5 ප, Fnම,— රජය GL 
}යා,මක කර� ලබන ඵලදා|තා වැඩසටහq� තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදා|තා 
මTටම5 කරා ෙමෙහය\ ආයතන පධාs හ�නාෙගන ඔ�ෙ� දැ�ම හා අ,දැI� 
පෙයෝජනයට ගත හැF වන ආකාරෙය, එම ආයතනවල }යා,මක කරන ලද 
වැඩසටහ සහ කමෙZද අෙනa, ආයතනවලට ගැලෙපන පK" ආෙiශ Fnමට හැFවන 
පK" එම ආයතන පධාsෙග සමGත ජා*ක ඵලදා|තා ක#yව5 �qyGය &�යැe 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.74/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— පජා ෛවද)ෙZදය ��බඳ Gෙශේෂඥ ෙසේවාව "&� 
Fnම,— ෙසෞඛ) ෙසේවාෙZ අත)ාවශ) අංගය5 වන පජා ෛවද)ෙZදය ��බඳ Gෙශේෂඥ 
අංශය "&� Fnමට අවශ) සැලX� සකස් Fnම හා එම 5ෙෂේතෙ? දැනට පව*න ගැට� 
�n5ෂණය කර ක�න# �රාකරණය Fnමට අවශ) කට&� LN Fnමට රජය මැ"හ, 
Gය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.76/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— පKෙභෝජනයට �XNX ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැ56මට කට&� Fnම,— පKෙභෝජනයට �XNX ආහාර �ෂ්පාදනය කරන, අෙලG 
කරන හා ඊට අ�බල ෙදන jiගලය හා ආයතන වැටmමට පාKෙභෝ�ක කට&� ��බඳ 
අ[කාKෙ? Gෙශේෂ වැටm� ඒකකයට පව*න ගැට� �රාකරණය කර අවශ) පහXක� 
ෙනොඅlව ලබා �මට,, වැර"කgවට උපKම ද�ව� ලබා "ය හැF වන පK" පව*න s* 
පiධ*ය සංෙශෝධනය Fnමට, කට&� කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරe. 
 

පා.77/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— වස Gස නැ* ආහාර �ෂ්පාදනය "Kම, Fnම,—  

ආහාර හා ස�බධ �ෂ්පාදන කට&�වල ෙiuයව �රතව Lzන �ෂ්පාදකe ඉල5ක 
කර ග�# ¢ණා,මක බG ඉහළ, ෙසෞඛ)ාර5�ත ආහාර පාKෙභෝ�කයට ලබා �ම 
�� රටට කළ හැF ෙසේවාව ��බඳව දැ�ව, කර, ආකWපමය ෙවනස5 ඇ* Fnමට 
හා එෙලස වස Gෙස ෙතොර ආහාර �පදවන ව)වසායකeට ෙගෞරව නාමය5 සqත 
ස�මාන පදානය ෙකොට ඔ� "Kගැ6මට වැඩසටහන5 රජය මැ"හ,6 ආර�භ කළ 
&�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.78/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ,ප, කරග, අභය«#වලට අය, ඉඩ� 
�දහස් කරගැsම,— � ලංකාෙZ පකාශයට ප, කර ඇ* අභය«#වලට අය, ඉඩ� GGධ 
jiගලය හා සංGධාන GL s* Gෙරෝ� ෙලස අ,ප, කරෙගන ඇ* බැG, එම ඉඩ� 
නැවත ලබා ගැsමට රජය ක�න# මැ"හ, Gය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරe. 
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පා.79/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ආ"වා¨ ජනයා නගාLy6ම සඳහා සැලXම5 }යා,මක 
Fnම,— � ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආ"වා¨ ජනතාව ��බඳ ෙවනම සංගණනය5 
LNකර, ඔ�නට �ව, 6ම සඳහා දැනට පව*න අපහXතා කමව,ව හ�නාෙගන, ඔ�නට 
 ෙගෞරවsයව �ව, 6මට හැF පKසරය5 �	මාණය කර �මට අවශ) සාධsය සැලXම5 
ආ"වා¨ නායකe ද ඇ�ළ,ව ප,කරන ලද Giව, ම^ඩලය5 හරහා }යා,මක කළ 
&�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.80/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— &iධය �සා උ�g හා නැෙගනqර පෙiශයq හා� \ 
jරාවස�් සංර5ෂණය Fnම,— *ස් වසරක &iධය ෙහේ�ෙව උ�g හා නැෙගනqර 
පළා, වල පැව* jරාවස්� Gශාල ෙලස Gනාශ \ අතර පව*න jරාවස්� ��බඳ 
ස�5ෂණය5 LN කර ෙතොර�g ©ස්කර ගැsම,, එම jරාවස්� තහ�g Fnම, ආර5ෂා 
Fnම හා ප*සංස්කරණය Fnම, අර�� කර ෙගන Giව, jරාGද)ාඥeෙග 
සමGත ක#yව5 ප,Fnම XNX යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.81/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— වගා Fnම සඳහා ෙiuය ®ජ පච
ත Fnම,— කෘ� 
රසායන භාGතෙය ෙතොරව ෙiuය කාබ�ක ෙපොෙහොර ආශෙය වගා කළ හැF ෙiuය 
®ජ ව	ග හ�නාෙගන එම ®ජ ක�න# රට jරා ව)ාkත කර රසාය�ක වස Gෙස 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා �ම සඳහා අවශ) කරන ප	ෙ?ෂණ, තා5ෂණය හා 
�ෂ්පාදනය වැ� "&� Fnමට අවශ) සැලX� සකස ්කර }යා,මක කළ &�යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.82/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— Gෙiශ භාෂා අධ)යනයට පහXක� සැප|ම,— jiගල 
hi[ෙ? පෘËල බව රණය 6මට ඔ� ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය5 වන බැG 
ඉංÌL භාෂාව හැg�ෙකොට අෙනa, පධාන Gෙiශ භාෂා හැදෑnමට අවශ) පහXක� 
jpW කර, සැලX� ස�පාදනය කර }යා,මක කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.83/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— Lය� මැ*වරණ පචාරක කට&� සඳහා Gයද� කරන 
�දW ¨මා Fnම,— � ලංකාව �ළ පැවැ,ෙවන Lය� මැ*වරණයq� ඇතැ� 
අෙk5ෂකය අ* Gශාල �දW පමාණය5 Gයද� කරන අතර �දW Gයද� කළ ෙනොහැF, 
එෙහ, රටට වැඩ5 කළ හැF hi[ම, �Kසකට ඉ අවාL සහගත ත,,වය5 ඇ* වන 
බැG මැ*වරණ සඳහා Gයද� කරන �දW පමාණය ¨මා Fnමට හැF වන ආකාරෙ? 
s* ස�පාදනය කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.84/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— යට, G�ත සමෙ? � ලංකාෙව ©ෙගන �ය jරාවස්� 
නැවත ලබා ගැsම,— � ලංකාව යට, G�තය5ව පැව* සමෙ? අප රz පෘ�ගාලය, 
ඕලදය හා මහා Îතාන)යට ©ෙගන �ය jරාGද)ා,මක වzනාකම5 සqත භා^ඩ 
��බඳ ස�5ෂණය5 LN කර එම භා^ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැsම සඳහා අවශ) �යවර 
ගැsමට රජය මැ"හ, Gය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
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පා.85/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— සංඝා[කරණය5 ස්ථාපනය Fnම,— �5° 
වහෙසේලාෙ� ආර5ෂාව හා ෙගෞරවය ©ක ගැsම ෙව�ෙව උවහෙසේලාට අදාළ 
අ[කරණමය කා	යය සඳහා ෙවනම සංඝා[කරණය5 �qyGය &� බවට, එම 
අ[කරණ N සඳහා s*මය බලය ලබාගැsමට හැF වන අ&K ෙමම සංඝා[කරණය 
ස්ථාපනය කළ &� බවට, ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.86/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ව)වස්ථා�ත සංඝ සභාව5 ප, Fnම,— 
පා	
ෙ��ව ඇ�p ජනතා �ෙයෝ�ත ආයතන සඳහා උපෙiශක,වය හා මග ෙප6ම 
ලබා �මට හා අණපන,වලට සංෙශෝධන ඉ"Kප, කළ හැF ෛන*ක බලය සqත සංඝ 
ස��*ෙය ප, කර ග, රාජ) පKපාලනය, s*ය, Gෙiශ කට&� හා සමාජ 
}යාකාරක� ��බඳ හසල දැ�ම5 සහ අ,දැI� සqත Giව, සංඝයා වහෙසේලාෙග 
සමGත ව)වස්ථා�ත සංඝ සභාව5 ප, කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරe. 
 

පා.87/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ*ක අධ)යන ආයතනය5 �qy6ම,— � 
ලංකාෙZ පැවැ* ජල තා5ෂණය හා වැZ තා5ෂණය නැවත පණගවා ©කගැsම සහ 
වැ� "&� Fnම සඳහා අවශ) ප	ෙ?ෂණ LN Fnමට හා අධ)ාපන පාඨමාලා ම� උ5ත 
Gෂය ගැන දැ�# සනiධ කරන ලද �Kස5 �	මාණය Fnමට හැFයාව ඇ*වන පK" 
“වා� සංස්කෘ*ක අධ)යන ආයතනය” න# ආයතනය5 රජය මැ"හ,6ෙම ආර�භ 
කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.88/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— මහාවංශය අධ)යනය සඳහා ආයතනය5 �qy6ම,— � 
ලාංIය ඉ*හාසෙ? ගම මග ෙපවන මහාවංශය අධ)යනය Fnම සඳහා �5° 
වහෙසේලාෙ� මැ"හ, 6ෙම “මහාවංශ අධ)යන ප	ෙ?ෂණ ජා*ක ආයතනය” න# 
ආයතනය5 රාජ) අ�ගහෙය �qyGය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.89/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ෙබෞiධ Gෙරෝ� }යා නැවැ,6ම,— ධ	ම ගථ හා 
පකාශන අධ)යනය Fnෙ� මනා දැ�ම5 ඇ* ෛන*ක බලය5 සqත Giව, සංඝ 
ම^ඩලය5 �qy6ම ම� ය� �	මාණය5 එ�දැ56මට ෙපර එය එම ම^ඩලයට ඉ"Kප, 
Fnෙම අන�gව, සමාජගත Fnමට �XNX න�, සංෙශෝධන ඉ"Kප, Fnමට හැFවන පK" 
යාතණය5 සැක¨ම ම� ෙබෞiධ Gෙරෝ� }යා හා පකාශන රචනා 6ම හා hN දහම 
ස�බධ කර# සාවද) �	වචන ඉසම්�6ම නැවැ,6ම සඳහා රජය මැ"හ, Gය &�යැe 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.90/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ෙiශ qෛතÐ කලා �	මාණ ඇග|ම,— ෙiශා�රාගය හා 
ආ,මා�මානය ඇ*වන පK" ෙiuය හා සංසක්ෘ*ක වzනාක# අÁන කලාකෘ* වා	�කව 
ඇග|ම සඳහා වැඩ ��ෙවළ5 සකස ්Fnමට රජය මැ"හ, Gය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරe. 
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පා.91/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— � ලංකාෙZ පාසW ¶ෂ) ¶ෂ)ාවෙ� Gනය නැං6මට 
කට&� Fnම,— � ලංකාෙZ පාසW ¶ෂ) ¶ෂ)ාව ෙසෞඛ) ස�පන, �ෙරෝ� හා කාeකව 
ශ5*ම, jරවැLය ෙලස සමාජගත Fnෙ� අර�� ඔ�ට තමා කැම* ¿ඩාවකට ෙයො� 
6මට සහ පාෙයෝ�ක Gනය j��වකට ෙයො� Fnමට අවශ) කට&� ස�පාදනය කළ &�යැe 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.92/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ෙබෞiධ සංසක්ෘ*ක ෙතොර�g මධ)සථ්ානය5 ආර�භ 
Fnම,— � ලංකාව �ළ �qටා ඇ* ෙබෞiධාග#ක සථ්ාන, ඒ හා සබැ¥ අ�ෂං�ක අංශය 
ෙමම, �5° වහෙසේලා ��බඳ ෙතොර�g ආ� කg� එ5 ©ස ්කර G[ම,ව පKගණක 
ගත කර, න6න තා5ෂ�ක උපකරණ සහ පමාණව, මානව හා ෙභෞ*ක ස�ප, ව
 �Kj 
“ ෙබෞiධ සංසක්ෘ*ක ෙතොර�g මධ)සථ්ානය” න# ආයතනය5 රාජ) අ�ගහෙය ආර�භ 
කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.93/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— දහ� පාසW පාඨ ගථ කාලා�É±ව සංෙශෝධනය 
Fnම,— Gභාග ඉල5ක කරග,, දැ�ම පමණ5 ෙ5දගත කළ පාඨ ගථ ෙව�වට 
පා ෙයෝ�ක j��ව පදන� කරග,, hi[ය ව	ධනය කරනා\, ¶ෂට් ස�පන සමාජය5 
�	මාණය Fnම ඉල5ක කර ග, පාඨ ගථ Giව, ම^ඩලය5 හරහා ස�පාදනය කර දහ� 
පාසW ෙවත ලබා "ය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.94/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ජාත)තර පාසW �යාමනයට ම^ඩලය5 ප, Fnම,— � 
ලංකාෙZ සංසක්ෘ*යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ,මට ගැලෙපන පK" ජාත)තර පාසWq 
Gෂය පථය අවශ) පK" �යාමනය කළ හැF �	ණ බලතල සqත ම^ඩලය5 ප, කළ 
&�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.95/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ජා*ක අධ)ාපන ෙකො#ෂ සභාව වඩා, ස¿ය Fnම,— 
ෙiuය ඉ*හාස දැ�ම, සාරධ	ම ස�පන බව, �ෂප්ාදන ශක)තාව, hi[ ස�පන බව, 
ස�පදාeක දැ�ම, ෙiශා�රාගය, �ෙරෝ�තාව, aසලතා �	ණ බව සහ ආකWප 
ස�ප,*ෙය &� බව යන අංගයෙග පK�	ණ සා	ථක jරවැLෙයa rq කල හැF වන 
පK" සකසන ලද ජා*ක අධ)ාපන ප*ප,*ය5 හරහා සමසත් අධ)ාපන කමෙ?ම 
පKව	තනය5 ඇ* Fnමට ජා*ක අධ)ාපන ෙකො#ෂ සභාව ව ඩා, ස¿ය කළ &�යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.96/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ප�W ෛවද)ෙZදය ��බඳ Gෙශේෂඥ ෙසේවාව "&� Fnම,— 
ෙසෞඛ) ෙසේවාෙZ අත)ාවශ) අංශය5 වන ප�W ෛවද)ෙZදය ��බඳ Gෙශේෂඥ 5ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව*න ගැට� �n5ෂණය කර ඒවා ක�න# �රාකරණය Fnමට අවශ) කට&� LN 
Fnමට, එම ප�W ෛවද)ෙZදය ��බඳ Gෙශේෂඥ ෙසේවාව "&� Fnමට සැලX� Fnමට, 
රජය මැ"හ, Gය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
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පා.97/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ආ&	ෙZද ෛවද)වgෙ� ෙසේවය Gෙiශයට ලබා 

�ම,— ආ&	ෙZද ෛවද) උපා[ය ස��	ණ කරන උපා[ධාnහට Gෙiශ රටවල ©Fයා 
අවසථ්ා ලබා�ම සඳහා G[ම, වැඩ ��ෙවළ5 සැලX� කර }යා,මක Fnම XNX යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.98/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ආ&	ෙZද ෛවද) පනත සංෙශෝධනය Fnම,— දැනට 

පව*න යW පැන �ය ආ&	ෙZද ෛවද) පනත සංෙශෝධනය කර ආ&	ෙZද ෛවද)වgෙ� 
වෘ,ය ගැට� Gසඳ#, එම වෘ,*ය ස� ගg,වය හා අ�මානය ©ක ගැsමට නව ආ&	ෙZද 
ෛවද) පනත5 ක�න# ඉ"Kප, Fnමට �යවර ගත &�යැe  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරe. 
 

පා.99/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— N�Kය ආර5ෂක පiධ*ය5 සකස ්Fnම,— � ලංකාෙZ 

N�Kය ආර5ෂක පiධ* �	මාණය කළ නව �පැ&� කgව ද, එම 5ෙෂේතයට ස�බධ 
Giව� ද, N�Kය ෙදපා	තෙ��ෙZ Lය�ම 5ෙෂේතයq ප6නයෙග ද සමGත 
ක#yව5 මd N�Kය ආර5ෂක පiධ*ය5 සකස ්කර }යා,මක Fnමට රජය මැ"හ, Gය 
&�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 
පා.100/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ම� පවාහන ෙසේවෙ? ¢ණා,මක ත,,වය වැ� Fnම,— 
බස ් ම� පවාහන ෙසේවෙ? ¢ණා,මක ත,,වය වැ� Fnම මd වා	�කව එම ෙසේවාව 
ප*5ෙෂේප කරන 1% - 2% 5 පමණ \ ම� පමාණය රඳවා ගැsමට කට&� Fnෙම, එම 
ෙසේවෙ? පැවැ,මට �	ඝ කාmනව ඇ* Gය හැF අවදානම අl කර ගැsම සඳහා කමව, වැඩ 
��ෙවළ5 සැලX� කර }යා,මක Fnම XNX යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.101/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— Lංහල භාෂාවට ස�මතය5 සකස ්Fnම,— Lංහල භාෂාෙZ 


Òත ව)වහාරය හා කථන ව)වහාරය ෙදයාකාරය5 ගනා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙÓදය, 
අWපපාණ, මහපාණ අ5ෂර ෙය�ම සහ පද ෙබ�ම ආ "ය ද Gවාද සqත බැG Lංහල භාෂාව 
සඳහා ස�මතය5 සකස ්Fnමට Giව, ම^ඩලය5 ප, කර කාලා�Éපව LNවන ෙවනසක්� 
ද සැලFWලට ෙගන භාෂාෙZ පැවැ,ම තහ�g Fnමට හැF }යාදාමය5 සකස ්කළ &�යැe 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.102/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— සංසථ්ා�ක කාබ�ක අපදව) මd පKසරය 2ෂණය 6ම 
පාලනය Fnම,— ප
ෙබෝධ නාශක සහ ක	මාත }යාව
යq � �ටවන සංසථ්ා�ක 
කාබ�ක අපදව) (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් ව	ගයක 2ෂණ 
කාරකයෙග සමGත අතර ඒවා #�සාෙ� ෙසෞඛ)යට ඉතා අqතකර බැG එම 
රසාය�කය පKසරයට �දා හැnම පාලනය Fnමට G[ම, වැඩ ��ෙවළ5 සැලX� කර 
}යා,මක කළ &� යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

පා.103/’15 

 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— රාජ) පාලනයට ස�hiධ ද	ශනය ස�බධ කර ගැsම,— 

සkත අපKහාsය ධ	ම, දසරාජ ධ	ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, ag ධ	ම ජාතකය, ගඩ �Nක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙiවධ	ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, ච5කව, Lහනාද �තය 
හා ධ	ම ප��කාව යන ස�hiධ ඉගැ6� ස�බධව පා	
ෙ��, පළා, සභා හා පාෙiuය 
මTටෙ� Lzන Lය�ම ප5ෂ Gප5ෂ ම�වg දැ�ව, Fnම �� ඔ�ෙ� «#කාව රෙT 
යහපාලනයට දායක කර ගැsමට හැF වන ආකාරෙ? වැඩ ��ෙවළ5 සැලX� කර }යා,මක 
Fnමට රජය මැ"හ, Gය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
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පා.104/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ඉෙල5ෙටො�ක අපදව) බැහැර Fnම,— ෆේලොරසT 

බWබ, Nරකථන, ජංගම Nරකථන, GN
 උපකරණ, බැටK, පKගණක හා එq ෙකොටස ්ආ"ය 
අපදව) ෙලස පKසරයට බැහැර Fnෙ�� ආස�5, කැ #ය�, රස"ය, ෙල  වැ� බැර ෙලෝහ 
පKසරයට එක�වන බැG ෙමම ඉෙල5ෙටො�ක අපදව) බැහැර Fnමට කමව, වැඩ 
��ෙවළ5 සකස ්කර පKසරය X©Iමට කට&� කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරe. 
 

පා.105/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— රෙT යහපාලනය සථ්ා�ත Fnම,— අයහප, පාලනෙ? අංග 

ල5ෂණ වන අ,තෙනෝම*ක ප*ප,* ස�පාදනය, �ලබල වාදය, බලා,මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ s*, Gධායක බලතල අ�L පKහරණය, ෙiශපාලනයට jරවැL දායක,වය අl6ම 
සහ  2ෂණය පැ*nම යන කg� අප රට �ළ ෙනොඅlව ද5නට ලැෙබන අතර ෙ� �සා රෙT 
අයහප, පාලනය5 පව*න බව ෙපs යන ෙහe රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැ�ම සඳහා 
සැලX� සකස ්කර }යා,මක කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.106/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— Gෙiශ රටවල ඇ* � ලංකාවට අය, jසේකොළ ෙපො, 

නැවත ලබා ගැsම,— � ලංකාවට අය, වzනා jසේකොළ ෙපො, රා¶ය5 &ෙරෝපා රටවW 
ඇ�� ෙලෝකෙ? රටවW ගණනාවක *ෙබන අතර ඒවාෙ? අත	ගතව ඇ* දැ�ම ෙ� වන 
Gට ව,ම ලාංIය සමාජයට අq#ව ෙගොස ්ඇ* බැG, එම jසේකොළ ෙපො, අප රටට ආපX 
ලබා ෙගන ඒවාෙ? අඩං¢ ෙපෞරා�ක දැ�ම නැවත සමාජගත Fnමට G[ම, වැඩ ��ෙවළ5 
සැලX� කර }යා,මක කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.107/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ෛජව GGධ,වය ©ක ගැsම සඳහා කෘ�ක	මය දායක කර 

ගැsම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙව�වට බ� ෙබෝග වගාව සහ #ශ ෙබෝග වගාව ජන´ය කර6ම, 
ෛජව GGධ,වයට හා�කර රස ◌ායන දව) කෘ� ක	මාතෙය ඈ, Fnම හා ඒකාබiධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භාGතය �� රට �ළ ෛජව GGධ,වය ආර5ෂා Fnමට 
ෙගො6 ෙයො� කරන වැඩ ��ෙවළ5  }යා,මක කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරe. 
 

පා.108/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ජනතාවෙ� ආහාර ලැ®ෙ� අe*ය Xර5�ත Fnම,— 

එ5ස, ජාෙ� සංGධානෙ? මානව අe*වාLක�◌ ි පiධට අ�¦ලව ආහාර ලැ®ෙ� 
²
ක අe*වාLකම � ලාංFක ජනතාවට අq# වන ත,,වය5 රජෙ? ප*ප,* ස�පාදනය 
හා }යා,මක Fn� �ළ ද5නට ලැෙබන ෙහe උ5ත පඥkට අ�ව රෙT ජනතාවෙ� 
ආහාර පශන්ය Gස¤ෙ� වගIම �pම�ම රජයට පැවn ඇ* බැG රජය මැ"හ,6 ආහාර 
දව) #ල පාලනය හා ෙසෞඛ) ආර5�ත ආහාර ෙZල5 රෙT ජනතාවට ලැ®ම සහ*ක 
ෙකෙරන G[ම, වැඩ ��ෙවළ5 ස�පාදනය කර ජනතාවෙ� ආහාර ලැ®ෙ� ²
ක 
අe*වාLකම තහ�g Fnමට �යවර ගත &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.109/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— අකාබ�ක දව) කළමනාකරණය Fnම,— අකාබ�ක දව) 

ප*ච¿කරණය Fnම,, අකාබ�ක දව) භාGතය අවම Fnම,, භාGතෙය ඉව,වන 
අකාබ�ක දව) එක� Fnෙ� යාතණය5 සැක¨ම හා අකාබ�ක දව) භාGතා Fnෙ� පKසර 
s* n* G[ම, Fnම, �� රෙT පKසර පiධ*ෙ? ආර5ෂාව හා යහපැවැ,ම සඳහා 
අකාබ�ක දව) කළමනාකරණය Fnමට �යවර ගත &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරe. 
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පා.110/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ෙiuය ඖෂධ සහ අ, ෙබෙහ, ��බඳව පාසW LX 

දැ�ව, Fnම,— �ෙරෝ� ජා*ය5 ෙගොඩනැ�ම සහ ෙiuය ආ&	ෙZදෙ? යහපැවැ,ම ²
ක 
අර�� වශෙය ෙගන ෙiuය ඖෂධ ව	ග හා අ, ෙබෙහ, ��බඳ G[ම, කg� සqත 
Gෂයය5 පාසW Gෂය �	ෙiශයට ඇ�ළ, Fnම මd ෙiuය  ඖෂධ සහ අ, ෙබෙහ, ��බඳ 
පාසW LX දැ�ව, Fnම ට �යවර ගත &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.111/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය �ර Fnම,— � ලංකාව 

�ළ අlබර දg උප, අ�පා*කය 25% තර� ඉහළ අගය5 ගනා අතර එයට පධාන සාධකය 
වෙ ෙපෝෂ)දා| ආහාර qඟකම වන බැG, මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය Nරmමට අවශ) 
ෙපෝෂ)දා| ආහාර Nkප, ජනතාවට ලබා �ම ප�ඛතාවය කරග, වැඩ ��ෙවළ5 }යා,මක 
කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.112/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— පKසරය X©Iෙම �ෙරෝ� රට5 ෙගොඩනැ�ම,— 

ව	තමාන � ලංකාෙZ පKසර 2ෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව ජලෙ? හා ආහාරවල GFරණum 
බව වැ� 6 ඇ* අතර අනාගතෙ?� #�සාට වැළ ෙඳන ඇතැ� ෙරෝගවල ෙරෝග �ධානය පවා 
ෙසොයා ගැsම අපහX  Gය හැF බැG, ෙ� ��බඳ වැ�Nර Gම	ශනය Fnම සඳහා Giව, 
ක#yව5 ප, කර වා	තාව5 කැඳවා, එම �	ෙiශ }යා,මක Fnම �� රෙT ජනතාවෙ� 
sෙරෝ�භාවය සහ*ක කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.113/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— රෙT ආර5ෂාවට කෘ�ක	මය Xර5�ත Fnම,— ධනවාදෙ? 

�වැ� කා	�ව වන ෙදවැ� ෙලෝක &iධෙය පX කාලෙ?� හKත Gkලවය, සමඟ 
කෘ�කා	#ක �වන රටාව ස��	ණෙයම ෙවනස ්6ම ෙහේ�ෙව ව	තමාන ෙලෝක පජාව 
��ණ � ඇ* පKසර 2ෂණය, sෙරෝ� බව නැ*6ම හා �KLN ආහාර ෙනොමැ*6ම ආ� අවදාන� 
ත,,වයෙග � ලංකාව ආර5ෂා කර ගැsම සඳහා ජනතාව *රසාර කෘ�ක	ම භාGතයට 
ෙපළඹ6ෙම හා ෙගො6 ආර5ෂා ෙකෙරන රාජ) ප*ප,* රට �ළ සථ්ා�ත කර6ෙම 
රෙT අනාගතය Xර5�ත කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.114/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— සංI	ණ ෙගෝmය ෙවළඳෙපොළ �සා ජනතාවට ඇ*වන 

ගැට� අවම Fnම,— ෙගෝmයකරණය GL හ�වාN ෙලෝක ෙවළඳ රටාව #�සාෙ� මනස 
ආකමණය Fnම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ� පාර�පKකව ෙගන ආ හර පiධ හා "&� 
දා	ශ�ක xතනය #�ස ්මනස �� උNරා දැ�ම ව	තමානය වන Gට � ලාංFකeට ද 
ෙපොN බැG, ෙවළඳෙපොළ ආ	.කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සංI	ණ �වන රටාව හා ඒ සමඟ 
පැන න�න සංI	ණ සමා�ය පශන්, Gසඳා ග�# සහනum "G පැවැ,මකට යා &� 
වෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව ජනතාව දැ�ව, Fnමට අවශ) වැඩ ��ෙවළ5 හා hi[මය 
සංවාදය5 රට �ළ }යා,මක කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.115/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— � ලංකාවට අවශ) ¨� රට �ළ �පද6ම,— � ලංකාවට 

අවශ) කරන ¨� �ෂප්ාදනය Fnමට අවශ) ස�ප, � ලංකාව ස�ව ඇ* බැG, මනා 
කළමනාකාn,වයF, කා	ය5ෂමව හා සැලX� සqතව කට&� කර රටට අවශ) ¨� 
පමාණය ෙමරට �ෂප්ාදනය Fnමට හා ¨� �KපහN Fnමට අවශ) ක	මාතශාලා රජය මd 
සථ්ාපනය කර ¨� ක	මාතය ©ක ගත &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
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පා.116/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— නකWස ් ර5�තය ආර5ෂා Fnම,— සමසත් � ලාංIය 

පKසර පiධ*යටම බලපෑ� කළ හැF සංෙZ� පKසර පiධ*ය5 වන නකWස් ර5�ත 
වනාතරය ෙ� වන Gට #�ස ්}යාකාරක� ෙහේ�ෙව දැ� ත	ජනයකට ල56 ඇ* අතර 
ව,ම පරjරට ෙමම අනාගත #�ස ් පරjරට ද ෙමම පKසර Gනාශය ෙහේ�ෙව 
අවදානමක ට ��ණ පෑමට LN වන බැG, #�ස ් ත	ජන ඉව, කර නකWස ් ර5�තෙ? 
සව්ා�න පැවැ,ම ක�න# තහ�g කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.117/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— රාවණා ර§ ��බඳව G[ම, ගෙZෂණය5 LN Fnම,— 

රාවණා ර§ ��බඳ �ශx්ත ඉ*හාස ෙතොර�g නැ* �වද, G[ම, ගෙZෂණය5 �� ඔ� 
��බඳව අප රෙT ආකWප නැං6මට,, රාවණා ර§ ස�ව *ä දැ�ම රෙT අ�වෘi[ය සඳහා 
ෙයොදා ගැsමට හා � ලාංIය ඉ*හාසෙ? සැඟ6 �ය පK�ෙCදය5 �රාවරණය කර ගැsමට, 
හැF වන බැG, Giව, ක#yව5 හරහා රාවණා ර§ ��බඳව ගෙZෂණය කළ &�යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.118/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— hi[මය "�� බව �ර Fnම,— ෙභෞ*ක ෙවළඳ භා^ඩ 

සැKසරන ෙZගයට සාෙk5ෂව දැ�ම, hi[ය හා මානව හර පiධ ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනො6ම ෙහේ�ෙව ෙනොදැ�ව,කම qස එස6ම �� hi[මය "��භාවය අද අප රට �ළ 
ද5නට ලැෙබන පධාන ගැට�ව5 �වද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ,ෙ, අl අවධානය5 බැG, 
රෙT ජනතාවෙ� hi[මය "�� බව නැ* Fnමට Lය� වයස ්කා^ඩය ආවරණය වන පK" 
G   [ම,ව සැලX� කරන ලද ජා*ක වැඩසටහන5 }යා,මක කළ &�යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.119/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— කW ඉa, \ ඖෂධ භාGතය නැවැ,6ම,— ෙ� වනGට � 

ලංකාව �ළ කW ඉa, \  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙ? ෙරෝහW �ළ භාGතයට පැ#Èෙ� 
අවදානම5 ඇ* බැG රජෙ? අදාළ Lය� අංශ මැ"හ,6 }යාකාn සැලXම5 සකස ්කර කW 
ඉa, \ ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ ඉව, Fnම හා ආනයනය Fnම නැවැ,6මට කට&� කළ 
&�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 
පා.120/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ඒ ස ්ෙරෝගය ව)ාkත 6ම පාලනය Fnම,— � ලංකාව �ළ 
දැනට හ�නා ෙනොග, ඒ ස ්ෙරෝ� 3000 කට ආසන පමාණය5 Lzන බවට වා	තා පළ 6 
ඇ* බැG ඔ� හ�නාෙගන ප*කාර සඳහා ෙයො� Fnමට,, ඒ ස ් ෙරෝගය ව)ාkත 6ම 
වැළැ56මට, ඵලදා| XNX ව)ාපෘ*ය5 ක�න# ආර�භ කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරe. 

 
පා.121/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— Gෙiශයq� 
ං�ක අතවරයට ල5වන කාතාවට 
සහන සැල¨ම,— � ලංකාෙZ කාතාව ගෘහ ෙසේවයට Gෙiශ ගත6ෙම පX LN වන 
අතවරය ෙහේ�ෙව LNවන ගැ` ගැs� �සා � ලාංIය සමාජය �ළ �	මාණය 6 ඇ* 
ගැට� සහගත ත,,වය සමනය Fnම සඳහා G[ම, කමෙZදය5 සකසා }යා,මක Fnමට 
Giව� හා එම LN6� හා බැ�� jiගල ක^ඩාය�ව
 සැN�ල, ක#yව5 ප, කළ 
&�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

 

 



( 21 ) 

 

පා.122/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— වන ර5�ත හා අභය «#වල ආර5ෂාව දැ� Fnම සඳහා s* 

ස�පාදනය Fnම,— මෑතක Lට � ලංකාෙZ ර5�ත වනාතර සහ අභය «# Gනාශය වැ� 
ෙව# පව*න අතර � ලාංIය පාKසKක සම�
තතාවට ඉ දැ� ත	ජනය5 එWල ෙව# 
පව*න බැG ෙමම Gනාශය නැවැ,6ම සඳහා ජනතාවෙ� ආකWපමය ෙවනස5 ඇ* Fnමට 
අවශ) වැඩ ��ෙවළ5 සැක¨මට ෙමම පව*න s* ප*පාදන G[ම, හා දැ� බවF &5ත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.123/’15 

 ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— GGධ ආග#ක ක^ඩාය�ව
 LN වන සමාජ බලපෑ� 
��බඳව අධ)යනය Fnම,— පධාන ධාරාෙZ ආග#ක මතවාදය GෙZචනය කර#, එම 
ආග�q අ� ක^ඩාය� ෙලස තම �	වචන හා පැහැ"
 Fn� සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉ"Kප, කර# එම මතවාද ��ග, jiගලe එ5 ©ස් කර ගනා, ආග#ක හා 
ෙවන, ���වරF සමාජගත 6 ඇ* ක^ඩාය� ��බඳ අධ)යනය කර# ඔ�ෙ� 
මතවාද, }යාකාn,වය හා සමාජයට ඔ� �සා ඇ* වන බලපෑ� කවරාකාරද යන 
��බඳ ත5ෙසේgව5 ලබා �මට ��ග, ආග#ක නායකයෙග හා Giව�ෙග සැN� 
ල, ක#yව5 ප, කර, වා	තාව5 කැඳවා එq �	ෙiශ }යා,මක කළ &�යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.124/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ඉහළ ප#*ෙය &, මැz භාජන �ෂප්ාදනය Fnම,— 

ආහාර �¨ෙ�� ගෑස ් හා GN
ය අපෙ, ෙනොයන ෙලස ඉ5ම� තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ගනා මැz භාජන �ෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉ"Kප, Fnමට, අවශ) පn5ෂණ LN 
Fnමට හා මැz භාජන භාGතෙය ෙසෞඛ)ාර5�තව ආහාර �¨මට ඇ* හැFයාව ��බඳව 
ජනතාව දැ�ව, Fnමට ජා*ක මTටෙ� වැඩ සටහන5 සැලX� කර }යා,මක Fnමට රජය 
මැ"හ, Gය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.125/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— අ[මානLක Gද)ා 5ෙෂේතයට hN දහ# ආභාෂය ලබා 

ගැsම,— hN වහෙසේෙ� Lත ��බඳ ඇතැ� Gගහය Áතන Gද)ාවට හX ෙනොවන තර� 
ගැ�g බැG, ඒ ��බඳ ප	ෙ?ෂණ Fnමට හා ව	තමානෙ? අ[මානLක Gද)ා 5ෙෂේතෙ? 
ඇ* ගැට� සඳහා hN දහම ඇXK �	වචන හා Gස�� ඉ"Kප, Fnමට හැF වන පK", අදාළ 
5ෙෂේතය ��බඳ හසල දැ�ම5 ඇ* ෙiuය හා Gෙiuය Giව�ෙග සමGත ක#yව5 
�qyවා, ඒ හරහා hN දහම ෙiuය හා Gෙiuය වශෙය පච
ත Fnමට,, � ලංකාෙZ I	* 
නාමය ඉහළ නැං6මට,, අ[මානLක Gද)ා 5ෙෂේතෙ? jනgදය5 ඇ* Fnමට, රජය මැ"හ, 
Gය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.126/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— Gද)ා	å අතර jරාGද)ා Gෂයය ජන´ය කර6ම,— 

Gද)ා	å අතර jරාGද)ා Gෂයය ජන´ය Fnම සඳහා �
ක වශෙය පාසW Gෂයය 
�	ෙiශයට එම Gෂයය ඇ�ළ, Fnම හා Gශව්Gද)ාලවල jරාGද)ා Gෂය පථය තවNරට, 
jpW Fnමට හා පහXක� ලබා�ම සඳහා කට&� Fnම,, එම�  jරාGද)ා Gෂයය රට �ළ 
ව)ාkත6ම හරහා rqවන උග�ෙග රටට යහප, ෙසේවය5 ලබා ගැ�ම, අර�� කරග, 
ජා*ක වැඩසටහන5 "¢කාmනව සැලX� සqතව �	මාණය Fnමට �යවර ගත &�යැe ෙමම  
පා	
ෙ��ව  ෙයෝජනා කරe. 

 

 



( 22 ) 

 

පා.127/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ* වස Gෂ ��බඳ ෙසොයා බැmමට Gෙශේෂ ප#* 

ආයතනය5 �qy6ම,— කෘ�ක	මාතෙ?� භාGතා ෙකෙරන රසායන දව) ෙහේ�ෙව ආහාර 
දව)යට ද වස Gෂ #ශ6 ඇ* අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැmමට අදාළ ප#* ආයතනය5 දැනට 
� ලංකාව �ළ �qyවා ෙනොමැ* බැG එම කා	යය සඳහා Gෙශේෂ ප#* ආයතනය5 �qyGය 
&�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.128/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— යාචකe Lඟමනට ෙයොදාගනා දgව jනg,ථාපනය 

Fnම,— � ලංකාෙZ යාචකe දgව සමඟ Lඟම යැ�ම තහන� කර, Lඟමන සඳහා ෙයොදා 
ගනා දgව jනg,ථාපනය කර, ඔ� යහප, jරවැLය ෙලස සමාජගත Fnම සඳහා 
අවශ) ජා*ක මTටෙ� වැඩ��ෙවළ5 සැලX� කර }යා,මක කළ &�යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.129/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ �5¯È ශාසනය අඛ^ඩව පව,වාෙගන 

යාම සඳහා කමව, වැඩ��ෙවළ5 සකස ් Fnම,— මහා පජාප ෙගෝත� 
ෙතරÈවහෙසේෙග ඇර�� භාරය �5¯È ශාසනය සංඝ#,තා ෙතරÈවහෙසේෙ� 
ලංකාගමනෙය � ලංකාව �ළ මැනG සථ්ා�ත �වද, පXකාmනව අභාවයට �ය බැG, මෑත 
&ගෙ? � ශ)ාෙමෝපා
 මහා �කාෙ? රං�K ද�� පා	ශව්ය GL ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, 
එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද �5¯È ශාසනයට �L ��ගැsම5 ලබා�ම සඳහා රජය 
ෛත�කාeක මහා නායක සව්ා�වහෙසේලා ඇ�� අදාළ Lයp 5ෙෂේතයෙ� 
²
ක,වෙය �L සංවාදය5 ඇරæය &� යැe ද, එම සංවාදය අවසානෙ? G[ම, කමෙZදය5 
ඔසේසේ � ලංකාව �ළ �5¯È ශාසනය අඛ^ඩව පව,වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළ5 
සැකLය &�යැe ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.  
 

පා.130/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— � ලාංIය �5¯ සංසථ්ාව ව�හා,මකව G[ම, Fnම,— � 

ලාංIය �5¯ සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහෙසේලා පා	ශව් ගත 6ම ෙහේ�ෙව ව�හා,මකව 
අසංG[ත 6 ඇ* අතර එම �සා ජා*ක හා ජාත)තර අ�චාර උපචාරයq� සංඝයා 
වහෙසේලා ඒකම*ක ෙනො6ම රටට අqතකර ෙලස බලපාන බැG සමසථ් සංඝ සමාජෙ? 
ඒකම*ක,වය ඇ* කර ගැsමට හැF වැඩ��ෙවළ5 සැක¨මට රජය මැ"හ, Gය &�යැe 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.  

 

පා.131/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ලංකා ඛ�ජ ෙතW s*ගත සංසථ්ාව ලාභදා| 

ආයතනය5 Fnම,—  ලංකා ඛ�ජ ෙතW s*ගත සංස්ථාව ලාභදා| ආයතනය5 ෙලස 
ජනතාවා�ව සංව	ධනය Fnමට අවශ) සැලX� සකස් Fnමට Giව, ම^ඩලය5 ප, කර 
ඔ�ෙ� �	ෙiශයට අ�ව සංස්ථාෙZ පව*න වංචා, 2ෂණ හා පKපාලනමය ගැට� 
Gසඳා ඵලදා| ජා*ක ආයතනය5 ෙලස }යා,මක 6මට අවශ) පKසරය රජය මැ"හ,ව 
�	මාණය කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.132/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ) පමාණයට ගංජා වැ6මට ෙiuය 

ෛවද)වgට අවසර ලබා �ම,— ඉ"යාෙZ Lට රහLගත මා	ග ඔසේසේ රට �ළට ෙගවන 
රසාය�ක දව) #Àත ගංජා භාGතා කර �පදවන ෙiuය ඖෂධවල ¢ණා,මක බව අlවන 
බැG, ආ&	ෙZද ඖෂධ �පද6ෙ�� තම ඖෂධවල ¢ණා,මක බව ආර5ෂා කර ගැsම සඳහා 
ගංජා අත)වශ) ඖෂධය5 ෙලස ෙයොදා ගනා රජෙ? ��ග, ආ&	ෙZද ෛවද)වgට 
¨මාව සqතව ගංජා ශාකය වැ6මට අවසර ලබා�ම සඳහා අවශ) s* සංෙශෝධනය කළ 
&�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 



( 23 ) 

 

 

පා.133/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— එළවp ෙගො6ට සාධාරණ #ල5 ලබා �ම,— එළවp 

ෙතොග ෙවළඳාෙ�� }යා,මක වන කkප� ගැsම හා #ල රණය Fn� ආ� }යා හරහා 
ෙගොඩනැ� ඇ* සංGධානා,මක ෙවළඳ ඒකා[කාරය �සා එළවp ෙගො6ට සාධාරණ 
#ල5 ලබා �මට ෙමෙත5 }යා,මක කළ සැලX� අසා	ථක 6 ඇ* බැG, ෙගොGයාට 
සාධාරණ #ල5 ලබා �ෙ� ²
ක අර�ණ කරග, බලපෑ� ව
 ෙතොර ෙවළඳෙපොළ5 රාජ) 
ෙවළඳ ආයතන මැ"හ,6 �	මාණය කර }යා,මක කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.134/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— පාසW දgවෙ� වzනාකම සමාජගත Fnම,— 

ෙදමා�ය, ¢gවg, ¿ඩා j��කgව හා පාසW වෑ රථ KයැNර යන �Kස ් සඳහා 
දgවෙ� වzනාකම ��බඳ සමාජ Gද)ා,මක හා මෙනෝ Gද)ා,මක කමෙZදය �� 
සරළව පැහැ"
 කර, රෙT හා සමාජෙ? ඉ"K යහපැවැ,ම සඳහා දgවා සමාජ අ�ෙයෝගය 
හ�ෙZ ආර5ෂා කරෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව සංවාදය5 පැවැ,6ම ට ජා*ක මT ටෙ� 
වැඩසටහන5 සැලX� කර }යා,මක Fnමට රජය මැ"හ, Gය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරe. 

 
පා.135/’15 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— කාතාවට ඇ*වන ±ඩාව අවම Fnම,— ව,ම 
ෙගෝmය සමාජය �ළ කාතාවට LNවන ±ඩාව වන ශම හා 
ං�ක �රාකෑමට ල56ම, 
ෙපෞiග
ක ෙiපළ කමය jgෂ ෙ5çයව Gකාශනය 6ම, අසමාන ෙලස සැලIම හා ප�W 
සංසථ්ාව �ළ Lරගත 6ම �සා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ*6ම යන කg� � ලාංFක 
කාතාවට ද පධාන වශෙය ෙපොN වන බැG, ඔ�ෙ� යහපැවැ,ම ෙව�ෙව ෙමම 
±ඩාකාn වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල¨මට අවශ) �යවර ගත &�යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.136/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— jරාGද)ා ෙදපා	තෙ��ව නගා Ly6ම,— � ලංකාව �ළ 

�qටා ඇ* jරාවස�් සංර5ෂණය Fnමට හැFයාව5 jරාGද)ා ෙදපා	තෙ��වට 
ෙනොමැ,ෙ, පව,නා මානව හා  ෙභෞ*ක ස�ප,q අlව �සා වන ෙහe, Giව, 
ම^ඩලය5 මd jරාGද)ා ෙදපා	තෙ��ෙZ ඇ* අlපාlක� ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
ස��	ණ Fnමට අවශ) �යවර ගැsමට රජය මැ"හ, Gය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.137/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— Nර ගම ෙසේවා බස ් රථවල ගම ගනා ම�ට 

ෙසෞඛ)ාර5�ත ආහාර පාන ලබා ගැsමට පහXක� සැල¨ම,— Nර ගම ෙසේවා බස ්රථ ආහාර 
පාන ගැsම සඳහා නතර කර� ලබන ආපනශාලාවq ප#*ය ඉතා පහළ මTටමක පව*න 
බැG එය ම� ජනතාවෙ� ෙසෞඛ)යට අqතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල ප#*ය ඉහළ 
නැං6මට �රතරව පX Gපර� කළ හැF වන පK" සකස ්කරන ලද ජා*ක වැඩසටහන5 රජය 
GL සැලX� කර }යා,මක කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.138/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— රජය ස� වැG
 සමාග� ලාභදා| ආයතන බවට ප, 

Fnම,— රජය ස� වැG
 සමාග� පාl ලබන ආයතන බවට ප,6 ඇ* බැG, Giව, 
ක#yව5 ප,කර එම ආයතනවල ලාභදා|,වය ව	ධනය Fnමට අවශ) �	ෙiශ සකස ්කර, 
එම �	ෙiශ }යා,මක Fnම �� එම සමාග�වල ලාභදා|,වය ඉහළ දැ�මට රජය මැ"හ, 
Gය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
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පා.139/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— වන ර5�ත �ළ LNවන s* Gෙරෝ� }යා නැවැ,6ම,—    

� ලංකාෙZ වන ර5�ත �ළ LNවන s* Gෙරෝ� වගාව, GGධ ඉ"Fn�, වනාතර එ�Fn� 
හා ර5�ත ¨මා මාe� ෙවනස ් Fnම ආ� වන Gනාශයට ෙහේ�වන #�ස ් }යාකාරක� 
වැටmමට Gෙශේෂෙය සGබල ගවන ලද ෙපො
ස ්වන ආර5ෂක ඒකකය5 �qy6මට රජය 
මැ"හ, Gය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.140/’15 
ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ෙකොරWපර සංර5ෂණය Fnම,— සාගර ජලෙ? 

උෂ්ණ,වය ඉහළ යෑම හා #�ස් }යාකාරක� ෙහේ�ෙව ෙකොරWපර Gනාශ 6ෙ� 
ත	ජනයට ල5ව ඇ* බැG, � ලංකා ��N කලාපය අවට ඇ* ෙකොරWපර ආර5ෂා කර 
ගැsමට හා නව ෙකොරWපර �	මාණය 6මට උxත පKසර පiධ* සකස් Fnම සඳහා 
අවශ) නව �යාමනය සකස් කර }යා,මක Fnමට රජය මැ"හ, Gය &�යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.145/’15 
ගg එස.් එ�. මK5කා	 මහතා,— රජෙ? ආයතනව
 ජනතාවට LNවන අකට&�ක� 

��බඳව ෙසොයා බැmමට ආයතනය5 �qy6ම,— රජෙ? ආයතන මd GGධ ෙසේවාව 
ලබාගැsම සඳහා පැ#ෙණන මහජනතාවට LNවන අකට&�ක� සහ අසාධාරණක� ��බඳ 
ෙසොයා බැmම සඳහා,, එම අසාධාරණක� Gභාග Fnම සඳහා, ෛන*ක බලය5 සqත 
ආයතනය5 සථ්ා�ත කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.150/’15 
ගg ෙහේෂා Gතානෙ� මහතා,— උපා[ධාn සඳහා ©Fයා ලබා �ෙ�� �L කමෙZදය5 

සකස ්Fnම,— � ලංකාෙZ උපා[ධාnට ©Fයා ලබා �ෙ�� ෙමෙත5 කW }යා,මක \ 
ප5ෂ පාට ෙÓද කමය ෙනොසලකා සාධාරණය ඉyFnම සඳහා �L කමෙZදය5 සැලX� කර 
එය ප*ප,*ය5 ෙලස ස�මත Fnමට �යවර ගනා ෙලස,, ෙiශපාලනඥය හ�ෙZ 
උපා[ධාn හෑW�වට ප, ෙනොFnමට �යවර ගත &�යැe ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරe. 

 

පා.151/’15 
ගg ෙහේෂා Gතානෙ� මහතා,— ව� ආÀතව �ව,වන ද#ළ ජනතාවෙ� �වන ත,,වය 

ඉහළ නැං6ම,— ව� ආÀත ද#ළ ජනතාව �ව,වන පKසරය �ළ GN
ය, ජල පහXක� සහ 
යzතල පහXක� අවම මTටමක පව*න අතර එම ත,,වය පාසW දgවෙ� අධ)ාපන 
කට&�වලට,, එම ජනතාවෙ� ෙපෞiග
ක �Gතයට, බාධා ඇ*කරන බැG, ෙමම ලe 
�වාස සංසක්ෘ*ය �මා කර ඒ සඳහා නව G[ම, ත� �වාස කමය5 සකස ්Fnමට අවශ) 
ක�න� වැඩසටහන5 ආර�භ කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.155/’15 
ගg ලI ජයව	ධන මහතා,— වසර 12 ක }යාGත රාජකාKෙ? �රතව Lz ¾Gධ හ�දා 

ෙසබpට Gශාම වැyk ලබා �ම,— � ලංකා ¾Gධ හ�දා ෙසේවෙ? වසර 22 5 ස��	ණ \ පX 
Gශාම යෑෙ� }යාව
ය5 }යා,මක වන බැG, උ�g නැෙගනqර }යාGත රාජකාKෙ? 
�යැm වසර 12 5 අඛ^ඩව ෙසේවය ෙකොට එම ෙසේවාෙව ඉව, 6 Lzනා අයව� දැනට 
ඉතා අසරණ ත,,වෙය පXවන බැG එම ¾Gධ හ�දාෙZ හා ෙපොmLෙ? ෙසේවය කළ අයට 
අ	ධ Gශාම වැyප5 ලබා �ෙ� කමෙZදය5 ක�න# සකසා එම අයට සහනය5 සැල¨ම XNX 
යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

පා.156/’15 
ගg ලI ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ පව,නා මා	ග තදබදය අවම Fnම,— 

� ලංකාෙZ ෙදවැ� අගනගරය වන මහ�වර නගරය ෙiuය හා Gෙi¶කයෙ� සංචාරක 
මධ)සථ්ානය5 වන ෙහe ද, මහ�වර නගරයට එ"ෙනදා Gශාල �Kස5 පැ#ෙණන අතර එම 
ජනතාව මහ�වර නගරෙ? හා අවට මා	ගවල ඇ* අ[ක රථ වාහන තදබදය �සා මහ, 
අ¨gතාවයකට ප,වන බැG ද, මහ�වර නගරෙ? මා	ග තදබදය අවම Fnම සඳහා ක�න� 
Gස�ම5 ලබා "ය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
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පා.157/’15 
ගg ලI ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �ස
්� �K# පාසල5 ආර�භ 

Fnම,— මහ�වර "ස¾්5කය �ළ �ස
්� ජනතාව ඉතා වැ� �Kස5 �ව, වන අතර, මහ�වර 
නගරය ආÀතව �ස
්� �K# පාසල5 �qyGය &� යැe �	ඝ කාලය5 *ස්ෙසේ පෙiශෙ? 
�ස
්� ජනතාවෙ� ද ඉWmම5ව පව*න බැG, ඉතා ක�න# මහ�වර නගරෙ? �ස
්� 
�K# පාසල5 �qy6මට අවශ) කට&� සැලLය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.158/’15 
ගg ලI ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �qz ජන´ය පාසW සඳහා පළ� 

ෙශේ�ෙ? දgව ෙව�ෙව නව ෙගොඩනැ�
 ඉ"Fnම,— මහ�වර නගරය ආÀතව ජන´ය 
පාසW සඳහා පළ�වැ� ෙශේ�යට ළ� ඇ�ළ, Fnමට Gශාල �Kස5 ඉW�� කළ,, එම 
පාසWවල ඉඩකඩ ¨#ත ෙහe, දgව ඇ�ළ, Fnම ඉතා අ¨g 6 ඇ* බැG මහ�වර 
නගරය ආÀත පධාන පාසWවලට පළ�වැ� ෙශේ�ෙ? ප* පැවැ,6ම සඳහා නව 
ෙගොඩනැ�
 ඉතා ක�න# ඉ"කර "ය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.159/’15 
ගg ලI ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර පWෙWකැෙW �දහස ්ෙවළඳ උද)ාන කමව,ව 

jpW Fnම,— මහ�වර "ස¾්5කය �ළ G©Fයාෙව ෙපෙළන තgණ තg�ය Gශාල 
�Kස5 Lzන බැG, එම අයට ©Fයා අවසථ්ා ක�න# සපයා �ම සඳහා මහ�වර 
පWෙWකැෙW පෙiශෙ? �qටා ඇ* �දහස ්ෙවළඳ උද)ාන ෙදක කමව, ෙලස සකසා වැ� 
�Kසකට ©Fයා අවසථ්ා ලබා ගැsමට අවසථ්ාව සැල¨මට ක�න# කට&� කළ &�යැe 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.160/’15 
ගg ලI ජයව	ධන මහතා,— උඩරට ගැ# jනg,ථාපන ෙකො#ෂ සභාව ය� සථ්ාපනය 

Fnම,— අ[රාජ)වා� පාලන කාලෙ?� අසරණ \ උඩරට පෙiශවා¨ ජනතාවට සහන සැල¨ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර *ä උඩරට ගැ# jනg,ථාපන ෙකො#ෂ සභාව පX�ය පාලන කාලය 
�ළ අ¿ය ත,,වයට ප, Fnම �සා උඩරට ජනතාවට LN6 ඇ* අසාධාරණය සාධාරණය 
Fnම සඳහා උඩරට ගැ# jනg,ථාපන ෙකො#ෂ සභාව නැවත කමව,ව ස්ථා�ත කරmමට 
අවශ) කට&� ක�න# සැලLය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 
පා.178/’16 

ගg ඩ�ලස ් ෙiවානද මහතා,— &iධය �සා "G අq# \ ජනතාව Lq Fnම සඳහා 
අ�සම්රණ සම්ාරකය5 තැsම සහ Lqප, Fnම සඳහා ෙපොN "නය5 ෙව Fnම,— දශක 
ගණනාවක Lට උ�g පළාෙ, පැව* &දමය වාතාවරණය �ර 6 සාමකා� �වන රටාවකට 
ජනතාව දැ අව	ණ 6 Lzන අතර පX�ය කාලෙ? පැව* අසාමාන) ත,,වය �සා ද, 
&දමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව ද, ඝාතනයට ල5\ Lය� ජා*, ආග� හා සමාජවලට අය,, 
Lය�ම භාෂාව කතාකරන ජනතාව, � ලාංFකe ෙලස Lqප, කර#, එම ජනතාව 
මZrම ෙව�ෙව ද, ඔ� කළ පKත)ාගයවලට ෙගෞරව Fnම සඳහා ද, උ�g පළාෙ, 
ඕමෙ, පෙiශය �ළ XNX සථ්ානයක “අ�සම්රණ සම්ාරකය5” තැsමට ද, එම &දමය 
ත,,වය �සා "G අq# \ Lය�ම ජා*, ආග� හා භාෂාව කථා කරන ජනතාව Lqගැ6ම 
සඳහා XNX "නය5 න� ෙකොට සෑම වසර5 පාසාම එම "නය සැමnමට ද රජය �යවර ගත 
&�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.168/’16 
ගg එස.් එ�. මK5කා	 මහතා,— ජා අතර ජා*ක සංq¥යාව ෙගොඩනැං6ම,— ජා*ක 

සංq¥යාව හා ජා අතර අෙන)ෝන) අවෙබෝධය සහ එක��ව වඩා,  ඵලදා| ෙලස 
ෙගොඩනැ�ම සඳහා �	ඝ කාmන ඉල5කයට �ල �nෙ� අර��, � ලංකාව �ළ සෑම 
ෙදමළ මාධ) පාසලකම Lංහල මාධ)ෙය උගවන අංශය5 ආර�භ කළ&� යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.  
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පා.169/’16 
ගg එස.් එ�. මK5කා	 මහතා,— නව ¿ඩා පනත5  හ�වා�ම,— "ස්¾5  ¿ඩා 

සංග�වල ඡදෙය ¿ඩා පාලක ම^ඩලවලට �ලධාK ෙ,n ප,6ෙ� කමය ෙව�වට 
අ�, කමෙZදය5 හ�වා �, එම� එම �ලධාnෙ� }යා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
පා	
ෙ�� වට ෙහෝ වගFයන අ&K � ලංකාෙZ ¿ඩාෙZ "&�ව සහ අ�වෘi[ය  සඳහා 
නව ¿ඩා පනත5 හ�වා "ය &� යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.  

 

පා.177/’16 
 ගg එ�. එ�. එ�. සWමා මහතා,— හè වදනා පනත5 හ�වා �ම,— � ලංකාෙZ 
Lට වා	�කව හè වදනාෙZ ෙයෙදන බැ*ම� GL ��ණ ෙදන ගැට� �රාකරණය 
කර ගැsමට,, ඒ ��බඳ ආයත�ක ව�හය5 ස්ථාපනය ෙකොට s*මය ප*පාදන සකස් 
Fnමට,, රජය මd “හè වදනා පනත5” හ�වා "ය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.163/’15 
ගg ඩ�ලස ්ෙiවානද මහතා,— උ�g පළාෙ, පළා, සභාව යටෙ, ඇ* පාසWවල වැඩ 

බලන GNහWප*වg GNහWප* තරඟ Gභාගෙය �දහස ්කර, එම �ලධාK GNහWප* 
ෙසේවෙ? III ෙශේ�යට ප, Fnම,— උ�g පළා, සභාව යටෙ, ඇ* පාසWවල �	ඝ කාලය5 
ෙසේවෙ? �&� �  ලංකා ¢g ෙසේවයට අය, වැඩබලන GNහWප*වgෙ� ෙජ)ෂඨ්,වය හා 
aසලතාවය සැලFWලට ෙගන � ලංකා GNහWප* ෙසේවෙ? තරඟ Gභාගෙය �දහස ්කර, එම 
�ලධාK � ලංකා GNහWප* ෙසේවෙ? III ෙශේ�යට ප, කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.179/’16 
ගg LLර ජයෙකො� මහතා,— ම,දව) භාGතයට ඇ`බැq\ව jනg,ථාපනය Fnම 

සඳහා අ[කාKය5 �qy6ම,— ම,දව) භාGතයට  ඇ`බැq \  අ* Gශාල තgණ �Kස5 
ඒවාe අ,#�මට අෙk5ෂාෙව පX�වද, ඒ සඳහා �ශx්ත වැඩ��ෙවළ5 ෙහෝ කමෙZදය5 
ෙනොමැ*6ම ඔ� ��ණ ෙදන බරපතල ගැට�ව5ව ඇ* බැG,  ආග#ක නායකeෙ� 
²
ක,වෙය ෙබෞiධ ආධ)ා,#ක භාවනා කම, ෙiuය ඖෂධ කමය හා අෙනa, 
ප*ක	ම කම ද උපෙයෝ� කරග�# ම,al හා ම,දව) භාGතයට ඇ`බැq\ව 
jනg,ථාපනය Fnම සඳහා අ[කාKය5 �qy6මට කට&� කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.180/’16 
ගg ෙè. ¨. අලව�වල මහතා,— � ලංගම හා ෙපෞiග
ක බස ් රථ සඳහා "වeන jරා 

ඒකාබiධ ධාවන සැලැසම්5 රා� කා ලෙ?� }යා,මක Fnම,— � ලංකාව jරා සවස 6 පXව 
� ලංගම හා ෙපෞiග
ක බස ් රථ �Lයාකාරව ධාවනය ෙනො6ම ෙහේ�ෙව ම� ජනතාව 
බලව, අපහXතාවයට ප, 6 Lzන ෙහe, ඊට ��ය� වශෙය � ලංකා ගමනාගමන 
ම^ඩලය සහ පළා, සභා යටෙ, }යා,මක මා	ගසථ් ම� පවාහන අ[කාn ආයතන සමඟ 
එ5ව � ලංගම සහ ෙපෞiග
ක බස ්රථ රා¾ කාලෙ?� "වeන jරා ධාවනය Fnමට සැලැසම්5 
සකස ්කර }යා,මක කළ &� යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.  

 

පා.181/’16 
ගg අ`NWලාහ ්මහÉ්ෆ ්මහතා,— උ�g පළාෙත බලහ,කාරෙය ෙනරපා හKන ලද 

�ස
්� ජනතාව නැවත ප"ංx කර6ම,— උ�g පළාත �ළ Lයවස ්ගණනාව5 *සේසේ �ව, \ 
�ස
්� ජනතාව 1990 වසෙ	� පැය 48ක කාල¨මාව5 �ළ එම පළාෙත බලහ,කාරෙය 
ඉව, කරන ලද අතර ඔ� ඉ �ට\ෙ? තම ස� ෙiපළ සහ වසé් හැර දමා තම �Gත 
��බඳ FL� සහ*කය5 ෙනොමැ*ව ෙමම Xpතර ජනතාව එතැ Lට ෙ� ද5වා කාලය �ළ 
රටට ෙදෝq ෙනො6 රz �ටව ෙනොය# �ව, \ අතර පX�ය ජනා[ප*වර ණ සහ 
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පා	
ෙ�� මැ*වරණවල� පවා  ඔ�ෙග 95%5 Lය ඡදය පකාශ කළ න�N  ඔ�ට 
තවම, Lය �W ග� r� ෙවත යාමට ෙනොහැF 6 ඇ* ෙහe, ඔ�හට Lය� අe*වාLක� 
සqතව Lය �W ග� r� ෙවත යාමට අවසථ්ාව සැල¨ම සඳහා ඇ* Lය� බාධාව හ�නාෙගන 
ඒවා ඉව, Fnමට අවශ) �යවර ගැsම රජෙ? වගIම Gය &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරe.    
 

පා.182/’16 

ගg අ`NWලාහ ්මහÉ්ෆ ්මහතා,— උපා[ධාn උපෙiශන �ලධාK ෙලස පාසWවලට 
බඳවා ගැsම,— "වeන jරා LNවන කාතා හා ළමා අපචාර �ර Fnෙ� අර�ෙණ සහ 
"වeන jරා Lය�ම පාසWවල පාථ#ක, iG*|ක සහ උසස ් ෙපළ LXට, ඔ�ෙ� 
අධ)ාප�ක }යාකාරක�වලට සමගා�ව, උපෙiශනය ලබා�ම සඳහා, 2016 වසෙ	  Lට 
}යා,මක වන පK", උපා[ධාnට ©Fයා උ,පාදනය Fnම ෙපරදැK ෙකොටෙගන, දැනට 
පාෙiuය ෙWක� කා	යාලයට අ�&5ත ෙකොට ඇ* උපෙiශන �ලධාnෙ� 
කා	යභාරයට සමාන වන ආකාරෙය, Gෙශේෂ ප,6ම5 ෙලස උපෙiශන �ලධාK ෙලස 
උපා[ධාn ප,Fnම ��ස }යාකාn  සැලැසම්5 }යාවට නැ�ය &�යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා ස�මත කරe.   

 

පා.183/’16 
ගg අ`NWලාහ ්මහÉ්ෆ ්මහතා,— ©Fයා ල5ෂ දහය5 ලබා�ෙ� ව)ාපෘ*ෙයq� උ�g හා 

නැෙගනqර පළා,වල තgණ තg�ය සඳහා ප�ඛතාවය ලබා �ම,— ©Fයා ල5ෂ දහය5 
ලබා�ෙ� ව)ාපෘ*ය }යා,මක Fnෙ��, උ�g නැෙගනqර පළා,වල �ව, වන, වයස අ�gN 
*සප්හ Lට හත
ස ්පහ ද5වා තgණ තg�යට ප�ඛතාවය ලබා"ය &� බව,, පාථ#ක, 
iG*|ක සහ ෙජ)ෂඨ් iG*|ක මTට�වල� පාසW අතහැර �ය අ.ෙපො.ස (සාමාන) ෙපළ) 
XNXක� සqතව පාසWවල සේව�ඡා ¢gවg ෙලස වසර Gසස්කට වඩා වැඩකරන අයට, 
උසස ්අධ)ාපන XNXක� ෙනොසලකා ස.්ර ප,6� ලබා�මට අවශ) �යවර ගත &� බව, ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.  

 
පා.184/’16 

  ගg එස.් එ�. මK5කා	 මහතා,— දහ� පාසW අධ)ාපනය අ�වා	ය Fnම,— ¶ෂ්ඨ 
ස�පන සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ&K රට �ළ ව)ාkත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම	ධනය Fnම හා ස්වයං Gනය5 ඇ* Fnම උෙදසා Lය�ම  දgවට, 9 ෙශේ�ය ද5වා 
ඔ�ෙ� ආගමට අ�¦ල  දහ� පාසW අධ)ාපනය අ�වා	ය Fnම XNX යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
 

පා.185/’16 
 ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— පා	
ෙ�� අධ)යන ෙ5දය5 ආර�භ Fnම,— � 
ලංකාෙZ හා ෙලෝකෙ? GGධ රටවල පා	
ෙ�� }යාදාමය, පා	
ෙ�� ඉ*හාසය 
හා ෙiශපාලන කමෙZද ��බඳ පාසW LXට, තgණ තg�යට හා අෙනa, 
Gද)ා	ථයට අධ)යනය Fnම සඳහා පහXක� සැලLය හැF අධ)යන ෙ5දය5 
පා	
ෙ��ව �ළ ස්ථාපනය කළ &� යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 

 

පා.186/’16 

 ගg එ�. එ�. එ�. සWමා මහතා,— �ස
්� Gවාහ හා "5කසාද s*ය සංෙශෝධනය 
Fnම,— � ලංකාෙZ දැනට }යා,මක වන �ස
්� Gවාහ හා "5කසාද s*ය, ඉසල්ා� 
ධ	මෙ? ��ග, ²
ක Liධාතවලට අ�¦ල වන පK" සංෙශෝධනය කළ &� යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe. 
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පා.189/’17 
ගg අෙශෝක ´යත මහතා, — j,තලම "ස¾්5කය ජා*ක සහ�වනෙ? හා සංq¥යාෙZ 

"ස¾්5කය ෙලස න� Fnම,— j,තලම "ස¾්5කෙ? ෙබෞiධ, කෙතෝ
ක, �ස
්� යන GGධ 
ජන ක^ඩාය� වසර ගණනාවක Lට ඉතා සාමෙය හා සම�ෙය �ව,වන බැG, ව,ම 
යහපාලන රජෙ? ප�ඛ අර�ණ5 වන සහ�වනය තවNරට, පව	ධනය Fnම උෙදසා ෙමම 
"ස¾්5කය ජා*ක සහ�වනෙ? හා සංq¥යාෙZ "ස¾්5කය ෙලස න� කළ &�යැe ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.  

 

පා.190/’17 
ගg ෙරෝqÈ aමාK Gෙèර,න මහ,#ය, — ෙපර පාසW අධ)ාපනය නඟා Ly6ම සඳහා 

කමව, වැඩ ��ෙවළ5 සකස ්Fnම,— රටට වැඩදා| යහප, �Kj jiගලය rq Fnෙ� 
²
ක ෙතෝතැන වන �	ව ළමාGය සංව	ධන මධ)සථ්ාන Gශාල සංඛ)ාව5 රට jරා 
පැව*යද, ඉ බ�තරය5 �L ප#*යF හා කමෙZදයF ෙතොරව පව,වා ෙගන යාම 
ෙහේ�ෙව, දgවෙ� ෙපෞgෂ ව	ධනෙ?,, සාරධ	ම හා ²
ක අධ)ාපන ෙපළගැසේ�,, 
ඍණා,මක බව5 ද5නට ලැෙබන ෙහe, ෙපර පාසW අධ)ාපන මධ)සථ්ානවල ෙභෞ*ක 
පහXක� පව,වා ගැsම, XNXක� සqත පා
කාව ප, Fnම, ඉගැ6ෙ� }යාව
ෙ? 
¢ණා,මකභාවය X©Iම සඳහා ඔ� j�� පාඨමාලා සඳහා ෙයො� Fnම ෙමම, 
මධ)සථ්ාන පා
කාව සඳහා �ශx්ත වැyk/�මනා ලබා�ම මd ඔ�ෙ� අනාගත 
Xර5�තභාවය ඇ* Fnම �� ෙපර පාසW අධ)ාපනය නඟා Ly6ම සඳහා කමව, වැඩ 
��ෙවළ5 සකස ්කළ &�යැe ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරe.  

 

 

2017 +� මස 25 වැ" අඟහ2වාදා 

වාxක ���g අෙk5ෂා කරන පශ්න 
856/’16 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (3) 

(අ) (i) මාතර "ස¾්5කෙ?, අa©සස්, ෙගොඩ�zය ජා*ක පාසලට 2016 ව	ෂය සඳහා 
6 ෙශේ�යට LX ඇ�ළ, Fnෙ�� අක#කතාවය5 LN6 ඇ* බව,; 

 (ii)  ඒ ෙහේ�ෙව LX �Kසකට අසාධාරණය5 LN 6 ඇ* බව,;  

එ�මා දෙනqද? 

(ආ) (i) ෙගොඩ�zය ජා*ක පාසලට 2016 ව	ෂය සඳහා ෙවන, පාසWව
 6 
ෙශේ�යට ඇ�ළ, කරග, ¶ෂ)ය සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ¶ෂ)ය ඇ�ළ, කර ග, කමෙZදය, එ5 එ5 ¶ෂ)යා අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙතෝරාග, LX ��බඳ ෙWඛනය5 GNහWප*වරයා GL අධ)ාපන 
අමාත)ාංශය ෙවත ඉ"Kප, කර *ෙ`ද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම ෙWඛනයට අමාත)ාංශෙ? �	ෙiශය ලබා� *ෙ`ද;  
යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) (i) ෙ� ��බඳව පn5ෂණය5 LN Fnමට �යවර ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iii) අසාධාරණයට ල5 \ LX සඳහා ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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928/’16 

ගg rමW ර,නායක මහතා,— Gෙiශ කට&� අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (5) 

(අ) (i) 2015.01.08 Lට 2016.08.01 ද5වා � ලංකා Gෙiශ 2ත ම^ඩල සඳහා 
  ප,කළ � ලංකා Gෙiශ ෙසේවෙ? �ලධාK ෙනොවන jiගලයෙ� න�,
  උප "නය, � ලංකාෙZ 
�නය, අධ)ාපන XNXක�, ෙසේවා පළjgiද, 
  ප,කළ රටවW සහ තන�g ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii)  ඔ� අතK iG,ව jරවැL/Gෙiශ jරවැL ත,,වය q# jiගලය 
ක�gද;  

 (iii)  ෙiශපාල�කව ප,කළ ෙමම jiගලයට පැවÉ රාජකාK කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

931/’16 

ගg ච"ම ගමෙ� මහතා,— GN
බල හා jන	ජනsය බලශ5* අමාත)�මාෙග 
ඇ¨මට,— (5) 

(අ) (i) ලංකා GN
බල ම^ඩලය GL ෙපෞiග
ක අංශෙය GN
ය #ල� ගැsෙ�� 
පස�පාදන පzපාzය අ�ගමනය කළ&� බව GN
බල පනෙ, සඳහව ඇ* 
බව දෙද; 

 (ii) ෙ� වනෙත5 LN කර ඇ* GN
ය #ල� ගැs� සඳහා පස�පාදන කා	ය 
පzපාzය අ�ගමනය කර *ෙ`ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර අවසථ්ාවල�ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
945/’16 

ගg උදය පභා, ග�ම�ල මහතා,— Gෙiශ කට&� අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (5) 

(අ) (i) 2015.12.09 "න Lට 2016.09.30 "න ද5වා \ කාලය �ළ� ප, කරන ලද 
තානාප*වරය, මහ ෙකොමසාKසව්රය, �ෙයෝජ) තානාප*වරය, 
�ෙයෝජ) මහ ෙකොමසාKසව්රය සහ එම මTටෙ� ෙවන, තන�g දරන � 
ලංකා Gෙiශ ෙසේවයට අය, �ලධාK සහ Gෙiශ ෙසේවයට අය, ෙනොවන 
�ලධාK සංඛ)ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.09.30 "න වනGට ඉහත (i)q සඳහ වන තන�g දරන � ලංකා Gෙiශ 
ෙසේවය ට අය, ෙනොවන �ලධාKෙ� න�, වෘ,ය XNXක�, ඉහළම 
අධ)ාපන XNXක� සහ ව	තමානෙ? දරන තන�ර ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1102/’16 
ගg ෙස?e  අm සාí	 ම�ලානා මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (3) 

(අ) (i) මඩකලjව, නාවT ක	� කනF Gද)ාලෙ? ¢gවKයක වන න
නගා[ 
GමෙWද මහ,#ය, 2008 � මඩකලjව ¢g GNහෙල Lය j��ව 
අවස කළ බව,, �ල*Z "ස¾්5කෙ? කeෙව
 ගෙෂා Gද)ාලයට 
ප,කළ බව,; 

           (ii)  2009 අෙපේW මස පැව* මඩකලjව ¢g GNහෙW අවස පn5ෂණයට 
ෙපs Lzන ෙලසට ඇයට දැ�� �ම5 ෙකg� බව,; 



( 30 ) 

 

 (iii) එම කාල¨මාෙZ � &iධය උ�චතම අවසථ්ාවට එළඹ *ä බැG FLN 
jiගලෙයaට  �ල*Zව
 �ට6මට අවසර ෙනො*ä බව,; 

 (iv) Lය ක�ෂඨ් ක^ඩායම සමඟ පn5ෂණයට ෙපs Lz ඇයෙ� සහ*කෙ? 
බලා,මක "නය 2011.01.01 \ අතර ඇයෙ� ක�ෂඨ්යට එම "නය 
2009.08.01 \ බව,;  

 (v) ෙමම අසාධාරණය ��බඳව ජනා[ප*�මාට අ�යාචනය5 ඉ"Kප, කරඇ* 
බව,, ෙමම Gෂමතාව �වැර" Fnම සඳහා ජනා[ප*�මාෙ� 
ස�බ�කරණ ෙWක�වරයාෙ� 2016.08.05 "නැ* අංක SL/EDU/APP/0043 
දරන 
�ය එවකට, අධ)ාපන අමාත)ංශ ෙWක�වරයා ෙවත ෙයො� කර ඇ* 
බව,;  

එ�මා දෙනqද?  

(ආ) ඇෙ� සහ*කෙ? බලා,මක "නය 2009.08.01 ෙලස ෙවනස ්Fnමට උපෙදස ්ලබා 
ෙදෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1113/’16 

ගg ච#ද G ෙèLK මහතා,— ඛ�ජ ෙතW ස�ප, සංව	ධන අමාත)�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) 2010 Lට 2016 ව	ෂෙ? ෙ� ද5වා බNWල "ස¾්5කය �ළ, 

 (i) ලබා N ඉධන �ර��හW බලපත සංඛ)ාව කවෙ	ද; 

 (ii) එම බලපත ලබාග, jiගලයෙ� න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම බලපත ලබා�ම �� වා	�කව ලංකා ඛ�ජ ෙතW s*ගත සංසථ්ාවට 
ලැh� ආදාය� පමාණය කවෙ	ද; 

 (iv) ඉධන �ර��හW බලපත ලබා�ෙ�� සලකා බලන �	ණායක කවෙ	ද; 

 (v)  ෙමෙසේ ඉධන �ර��හW බලපත ලබා�ෙ�� ය� වංචා, 2ෂණ LN6 ඇ,න�, 
ඒ ස�බධෙය ගනා �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1149/’16 

ගg එ�. එ�. එ�. සWමා මහතා,— �වාස හා ඉ"Fn� අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) ගාWල, කඩව, සතර පාෙiuය ෙWක� ෙකොTඨාසෙ? �qz, ෙමොq�ව,ත �වාස 
ෙයෝජනා කමෙ? ප"ංxකgව සඳහා Lන5කර ඔkj පදානය Fnම ෙ� ද5වා 
පමාද6මට ෙහේ� කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ කරෙනqද?  

(ආ) එq ප"ංxකgව සඳහා ඔkj පදානය Fnමට අෙk5ෂා කරන �ශx්ත "නය කවෙ	ද 
යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1152/’16 

ගg (ෛවද)) න
ද ජය*ස්ස මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා*ක ප*ප,* හා 
ආ	.ක කට&� අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) වලWලාGට පාෙiuය ෙWක� ෙකොTඨාසයට අය, �ගහතැන, a�බ2ව 
පෙiශෙ? ගW ෙකොK 025 }යා,මක වන බව,;  

 (ii) එමd දැ� පKසර හා�ය5 LN6 ඇ* බව,; 

 



( 31 ) 

 

 (iii) එම ගW ෙකොK �සා අවට �වාස Gශාල පමාණයකට හා� 6 ඇ* බව, ; 

 එ�මා දෙනqද? 

(ආ) (i) එම ගW  ෙකොK අe*කgව GL යාබද a�g ෙගොඩකර ඇ* බව වා	තා6 
*ෙ`ද; 

 (ii) පෙiශවා¨ "� "ගටම පැ#�
 කර *rය�,, මධ)ම පKසර අ[කාKය 
GL එම ගW ෙකොK ෙදෙ5 බලපත අෙහෝL ෙනොකරෙ මද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1156/’16 

ගg අෙශෝක ´යත මහතා,— වැG
 ක	මාත අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) පX�ය මාස 3 - 4 කාලය jරා j,තලම "ස¾්5කය දැ� �යඟයකට ��ණ 
N බව දෙද; 

 (ii) එම �යඟය ෙහේ�ෙව j,තලම "ස¾්5කෙ? ෙපොW වගාවට දැ� හා� LN 6 
ඇ* බව ��ගෙද; 

 (iii) �යඟෙය ±ඩාවට ප, j,තලම "ස¾්5කෙ? ෙපොW වගා කරනට ය� 
සහනාධාරය5 ලබා �මට ගනා �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1191/’16 

ගg පiම උදයශාත ¢ණෙසේකර මහතා,— GN
බල හා jන	ජනsය බලශ5* 
අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වනGට j,තලම "ස¾්5කය �ළ ලංකා GN
බල ම^ඩලය 
GL GN
ය ලබා � ඇ* �p �වාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙ� වනGට GN
ය ලබා � ඇ* �p �වාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව	ෂ 1984 Lට 2009 ද5වා GN
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව කරන ලද �දල 
එ5 එ5 ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 ව	ෂෙ?� &ද ත,,වය �ම 6ෙම පX 2015 ව	ෂය ද5වා GN
ය ලබා 
� ඇ* �වාස සංඛ)ාව, එ5 එ5 ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) q සඳහ කාල පK�ෙCදය සඳහා GN
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව 
කරන ලද �දල, එ5 එ5 ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1300/’16 

ගg ඩලස ්අලහkෙපgම මහතා,— �දW හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) ඉa, රජය GL රජෙ? 5ෙෂේත �ලධාK සඳහා සහනදාe පදනම මත 
ය�gපැ" ලබා�ෙ� වැඩසටහන5 }යා,මක කළ බව  දෙද; 

 (ii) ඒ යටෙ, මාතර "ස¾්5කෙ? රාජ) �ලධාKට ලබා ෙදන ලද ය�gපැ" 
සංඛ)ාව, ඔ�ෙ� වෘ,*ය සහ පාෙiuය ෙWක� ෙකොTඨාසය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එ5 ය�gපැ"ය5 සඳහා අදාළ �ලධාKයාෙ� ²ල) දායක,වය හා රජෙ? 
දායක,වය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද?  



( 32 ) 

 

(ආ) (i) දායක,ව �දල නැවත ෙගව� ලබන බව,, Lය� රාජ) ෙසේවකයට 
ෙනො#ෙW  ය�gපැ" ලබා ෙදන බවට, ව,ම රජය ෙපොෙරොN \ බව 
දෙද; 

 (ii) නැවත ෙගව� ලැä �දW q#කර ග, රාජ) ෙසේවකය සංඛ)ාව, පාෙiuය 
ෙWක� ෙකොTඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) 2015 සහ 2016 ව	ෂයq රජෙ? �	ණ අ�ගහය මත ය�gපැ" q#කර ග, 
රාජ) ෙසේවකය සංඛ)ාව, පාෙiuය ෙWක� ෙකොTඨාසය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) "ස¾්5කෙ? ය�gපැ" ලබා ගැsමට q#ක� ඇ*  ඉ*K රාජ) ෙසේවකය 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඔ�ට ෙනො#ෙW ය�gපැ" ලබා ෙදන  "නය කවෙ	ද; 

 යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1372/’16 

ගg බNල ¢ණව	ධන මහතා,— �දW හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 124ට අ�ව, aඩා හා මධ) පKමාණ 
ව)වසායකය සඳහා ව)ාපාර පා�ධනය සැප|ෙ� අර��, “අර�දWවල 
අර�දල”5 �qටව� ලැhෙZද; 

 (ii) එI "අර�දWවල අර�දල" සඳහා දායක වන ෙලස ජාත)තර ²ල) සංසථ්ාව 
(IFC) සහ ආLයා� සංව	ධන බැංaව (ADB) ෙව* ඉWmම5 කර� 
ලැhෙZද; 

 (iii) එෙසේ න�, එයට ලැh� ප*චාර කවෙ	ද; 

 (iv) ව)ාපාර පා�ධන සමාග� සඳහා \ සාංග#ක ආදාය� බN 50% F අl 
Fnමට අදාළව ෙiuය ආදාය� පනත සංෙශෝධනය කර� ලැhෙZද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1481/’16 

ගg GNර Gකමනායක මහතා,—  අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ¶ෂ) ¶ෂ)ාව 50කට අ[ක සංඛ)ාව5 අධ)ාපනය ලබන කpතර 
"ස¾්5කෙ?, පා
ද�වර පාෙiuය ෙWක� ෙකොTඨාසෙ?, බප/ම�/නවාන 
පාථ#ක GNහල නාය යාෙ� අවදානම සqත සථ්ානය5 බවට හ�නාෙගන ඇ* 
බව,; 

 (ii) නවාන පෙiශයට "න �න5 ෙනොකඩවා ව	ෂාව පැව*යෙහො,, පාසල වසා 
එම "නය සඳහා �වාl "නයq� ප* පව,වන ෙලස ම�ගම කලාප 
අධ)ාපන අධ)öවරයා GL දවා ඇ* බව,; 

 (iii) ගමනාගමන Nෂක්රතා සහ ආ	.ක අපහXක� �සා ෙදමා�යට තම  දgව 
ෙවන, පාසWවලට ©ෙගන යාමට හැFයාව5 ෙනොමැ* බැG 
අන�gදායක ත,,වය යටෙ, පවා එම GNහෙWම අධ)ාපනය ලබා �මට LN 
6 ඇ* බව,; 

 එ�මා දෙනqද? 

(ආ)  (i) "න �නක ව	ෂාපතනය එ5 "නක� ප*ත �වෙහො,, එම පාසෙW ප* 
පැවැ,6ම ස�බධෙය අන�gදායක ත,,වය5 ඇ* ෙනොවෙද; 
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 (ii) ෙමම අන�gදායක ත,,වෙය පාසW දgව �දාගැsම සඳහා එම 
පෙiශෙ? ෙවන, XNX සථ්ානයක නවාන පාථ#ක GNහල සථ්ාපනය Fnමට 
�යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1576/’17 

ගg එස්. �තර මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙiuය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) �ල*Z, මාaලම, මWලාG, �ලංකාGW, �නහාK සහ පෙලe යනා" 
පෙiශවල Lට "නපතා ප*කාර ලබාගැsම සඳහා ෙරෝ� F�ෙනො�x 
"ස¾්5 මහ ෙරෝහල ෙවත පැ#ෙණන බව,; 

 (ii)  2009 ව	ෂෙය පX ෙමම ෙරෝහෙලq FLN ඉ"Fn� කට&,ත5 LN කර 
ෙනොමැ* බව,; 

 (iii)  වaගl ෙරෝ� සඳහා g[ර කාNෙපරණ යතය5 සGකර *hණද, එය 
}යා,මක ෙනොවන බව,; 

 (iv)  හ"L අන�g ඒකකය5ද ෙනොමැ* බව,; 

 එ�මා දෙනqද? 

(ආ) (i) එෙසේ න�, g[ර කාNෙපරණ මධ)සථ්ානය සහ හ"L අන�g ඒකකය  
}යා,මක ත,වයට ප,කරන "නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ සඳහා �දW ප*පාදන ෙවකර *ෙ`ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) (i) ෙමම ෙරෝහෙW පළ� අ"යර සඳහා ආLයා� සංව	ධන බැංaව ආධාර ලබා 
N බව දෙද; 

 (ii) ෙදවන අ"යර ෙ� ද5වා ආර�භ ෙනොFnමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iii) එය අ,හැර දමා *ෙ`ද; 

 (iv)  ෙනොඑෙසේ න�, එය ආර�භ කර� ලබන "නය කවෙ	ද; 

 (v) ඒ සඳහා ෙගන ඇ* �යවර කවෙ	ද; 

යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1608/’17 
ගg වාXෙiව නානාය5කාර මහතා, — �දW හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග 

ඇ¨මට,—  (2) 

(අ)    (i) ෙජ)ෂඨ් jරවැLයෙ� g�යW #
යන 1.5 ද5වා වන ස්ථාවර තැප� 
සඳහා 15% ක ෙපො�ය5 ලබා ෙදන ෙලස දැ�� ෙද#, Lය�ම බැංa ෙවත 
චකෙWඛය5 යවා ඇ* බවට 2016.11.21 ෙහෝ එයට ආසන "නයක� පැව* 
Éපවාqs ස��ඛ සාක�ඡාවක� එවකට Lz �දW අමාත)�මා සඳහ කළ 
බව,;  

 (ii) එයට ෙවනස ්පකාශය5 කර#, අවශ) උපෙදස ්ද සමඟ එ�මා � ලංකා මහ 
බැංaව ෙවත එම චකෙWඛ යැ\ බව සහ එI �ෙයෝගය }යා,මක Fnමට � 
ලංකා මහ බැංaව අෙපොෙහොස, 6 ඇතැe එ�මා සඳහ කළ බව,; 

එ�මා ��ගෙනqද? 
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(ආ)   (i) රාජ) බැංa ඇ�pව Lය�ම බැංa 2017.01.31 "නය වනGට ද එම චකෙWඛය 
}යා,මක කර ෙනොමැ* බව,;   

 (ii) ඒ ෙහේ�ෙව ෙජ)ෂඨ් jරවැLයට LN6 ඇ* පාlව g�යW ල5ෂ ගණන5 
බව,; 

එ�මා දෙනqද? 

(ඇ)   (i) අමාත)වරයා GL යවන ලද චකෙWඛ බැංa GL ෙනොසළකා හැnමට 
පාදක \ පදනම සහ ෙහේ� කවෙ	ද;  

 (ii) අමාත)�මා GL 2015 ෙනොවැ�බ	 මාසෙ?� ඉ"Kප, කරන ලද අයවැය 
ෙයෝජනාවට අ�ව, ෙමම වැඩ��ෙවළ }යා,මක Gය &� ව *ä "නය 
කවෙ	ද;  

 (iii) අමාත)�මා GL එI �ෙයෝගය �a, කරන ලද "නෙ? Lට }යා,මක 
වන පK" ෙජ)ෂඨ් jරවැLයට ව"�රණය Fnමට කyය� කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඈ)   ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 +� මස 26 වැ" බදාදා 

වාxක ���g අෙk5ෂා කරන පශ්න 
976/’16 

ගg rමW ර,නායක මහතා,— �දW හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (3) 

(අ) (i) වයඹ පළා ෙ,, හලාවත, ඉරණGල පෙiශෙ? “ඇමKක හඬ” (Voice of 
America) ය�ෙව ස�ෙපේෂණාගාරය5 *ෙ`ද; 

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

 (iii) එම ඉඩම ලබා � ඇ,ෙ, Lන5කරද; එෙසේ නැතෙහො,, බN පදනම මතද; 

 (iv) බN පදනම මත න�, � ලංකා රජයට ලබා� ඇ* බN පමාණය එ5 එ5 ව	ෂය  
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) ෙමම «#ය �ළ � ලංකා රජෙ? Lය�ම s* n* බලා,මකෙZද;   

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) (i) “ඇමKක හඬ” ආයතනය ආර�භ Fnමට � ලංකා රජය සහ ඇමKකා 
එ5ස, ජනපද රජය ෙහෝ “Voice of America” ආයතනය සමඟ එළæ �GX� 
කවෙ	ද; 

 (ii) එම �GX� LයWලම සභාගත කරෙද; 

 (iii) එම ආයතනය �ළ ෙසේවය කරන � ලාංFකය හා Gෙi¶කය සංඛ)ාව, 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ආයතනය GL කර� ලබන වැඩකට&� සහ Gකාශනය කර� ලබන 
වැඩසටහ කවෙ	ද; 

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

 යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1044/’16 

ගg උදය පභා, ග�ම�ල මහතා,— �දW හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) Lංහල හඬ කවා “රාවණා ලංෙ5ශව්ර” න# ඉ"යා� ෙට
 නාට)ය5 
සව්ා�න Éපවාqs නා
කාෙZ Gකාශනය කළ බව,; 

 (ii)  2016 අෙගෝස�් මාසෙ? Lට එI ෙට
 නාට)ය Gකාශනය Fnම හ"Lෙ? 
අතරමැද නවතා දමා ඇ* බව,;  

එ�මා ��ගෙනqද? 

(ආ) (i) එම ෙට
නාට)ය Gකාශනය Fnම හ"Lෙ? නවතා දැ�මට බලපෑ ෙහේ� 
කවෙ	ද; 

 (ii) එය ය� Gකාශනය Fnම ආර�භ Fnමට බලාෙපොෙරො,� වන "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1050/’16 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා*ක ප*ප,* හා ආ	.ක කට&� 
අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) ෙකොළඹ මහනගර සභා බලපෙiශය �ළ �qz රජෙ? ෙගොඩනැ�
වල 
පව,වාෙගන යන අමාත)ාංශ කවෙ	ද; 

 (ii)  එම අමාත)ාංශ පව,වාෙගන ය� ලබන රජෙ? ෙගොඩනැ�
 කවෙ	ද;  

 (iii) එම අමාත)ාංශ අතK බN am ෙගවන හා ෙනොෙගවන අමාත)ාංශ, එ5 එ5 
ෙගොඩනැ�Wල අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv)  බN ෙගව� ලබන අමාත)ාංශ, ව	ග අ�ය5 සඳහා ෙගව� ලබන බN am හා 
ෙසේවා ගාස�්ව, එ5 එ5 ෙගොඩනැ�Wල අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (v)  ෙමම ෙගොඩනැ�
වල රථගාW Fnම සඳහා ඇ* ඉඩ පමාණයට ෙග6ම5 
LN කරෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම �දල ෙකොපමණද; 

 (vii) රථ සංඛ)ාව අ�ව LN කරන එම ෙග6ෙ� කමෙZදය කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1114/’16 

ගg ච#ද G ෙèLK මහතා,— ඛ�ජ ෙතW ස�ප, සංව	ධන අමාත)�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2010 Lට 2016 ෙ� ද5වා බNWල "ස¾්5කය �ළ ඉධන පවාහනය 
සඳහා �a, කරන ලද, ඉධන බ�ස	 බලපත සංඛ)ාව, එ5 එ5 ව	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) වා	�කව ඉධන බ�ස	 බලපත ලබාග, jiගලයෙ� න� හා 
�නය 
එ5 එ5 ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙ� හරහා සංසථ්ාව උපයාග, �p �දW පමාණය, එ5 එ5 ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 
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 (iv) මා	ග අන�g, මා	ග තදබදය හා පKසර 2ෂණය යන කg� අවම Fnම 
සඳහා ඉධන පවාහනය N�Kය මd LNFnමට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද?  

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1154/’16 

ගg (ෛවද)) න
ද ජය*සස් මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ම�ගම අධ)ාපන කලාපයට අය, බප/ම�/වලෙගදර මහා Gද)ාලය 2012 
වසෙ	 iGeක පාසW ව)ාපෘ*යට ඇ�ළ, කළද එම පාසල සඳහා ලැ® 
ඇ,ෙ, තා5ෂණ Gද)ාගාරය5 පමණ5 බව,;  

 (ii) 2016 වසෙ	� එම පාසල “ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල” ව)ාපෘ*ෙ? ¨ 
කා^ඩයට ඇ�ළ, කළද, ඒ යටෙ, අ�* FL� පං* කාමර 
 ෙගොඩනැ�Wල5 ලබා ෙනොN බව,; 

 (iii) පX�ය වසර 15 �ළම ෙමම පාසල සඳහා පමාණව, ෙභෞ*ක ස�ප, ලැ® 
ෙනොමැ* බව,; 

 (iv) පාසෙW සං�තය, Gද)ාව, ¿ඩා හා ශාnKක අභ)ාස, උපෙiශනය යන 
Gෂයය සහ 6 - 9 වැ� ෙශේ�වලට ෙදමළ Gෂය ඉගැ6මට ¢gවg 
ෙනොමැ* බව,;  

 එ�මා ��ගෙනqද? 

(ආ) (i) LX 1200 පමණ ඉෙග�ම ලබන ෙමම පාසලට පමාණව, ෙගොඩනැ�
 
ලබා�මට කට&� ෙනොකරෙ මද; 

 (ii) එම පාසෙW පව*න ¢g jරkපාl �ර6මට ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1158/’16 

ගg අෙශෝක ´යත මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත)�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) j,තලම "ස¾්5කය �ළ �qz ක	මාතjර සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ක	මාතjරවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙ? Lට ෙ� ද5වා එම ක	මාතjරවල }යා,මක වන ක	මාත 
ශාලා සංඛ)ාව සහ එ5 එ5 ක	මාත ශාලාෙZ ෙසේවෙ? �&� ෙසේවක �Kස 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉ"Kෙ?� j,තලම "ස¾්5කය �ළ �qz ක	මාතjර �ළ නව ක	මාත 
ශාලා ඇ* Fnමට ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1192/’16 

ගg පiම උදයශාත ¢ණෙසේකර මහතා,— GN
බල හා jන	ජනsය බලශ5* 
අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වනGට මනාරම "ස¾්5කය �ළ ලංකා GN
බල ම^ඩලය 
GL GN
ය ලබා � ඇ* �p �වාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙ� වනGට GN
ය ලබා � ඇ* �p �වාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 



( 37 ) 

 

 (iii) ව	ෂ 1984 Lට 2009 ද5වා GN
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව කරන ලද �දල 
එ5 එ5 ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 ව	ෂෙ?� &ද ත,,වය �ම 6ෙම පX 2015 ව	ෂය ද5වා GN
ය ලබා 
� ඇ* �වාස සංඛ)ාව එ5 එ5 ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) q සඳහ කාල පK�ෙCදය සඳහා GN
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව 
කරන ලද �දල එ5 එ5 ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1301/’16 

ගg ඩලස් අලහkෙපgම මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංව	ධන අමාත)�මාෙග 
ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) ව	තමාන රජෙ? “"න 100” වැඩසටහනට සමගා�ව අයවැය ෙයෝජනාව5 
ෙලස රාජ) බැංa ෙවත උකස ්කර� ලැä ර භා^ඩ �දහස ්කර ගැsෙ�� 
අයකර� ලබන ෙපොm �දW කපාහKන බවට \ ෙපොෙරොNවට අ�ව 2015 
සහ 2016 ව	ෂයq ර භා^ඩ �දහස ්කරෙගන ඇ* මාතර "ස¾්5කෙ? 
ග�ෙද�කgව සංඛ)ාව, එ5 එ5 ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ සඳහා \ රජෙ? සහනාධාරෙ? ²ල) අගය කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත (ii) q සඳහ �දල මාතර "ස¾්5කෙ? }යා,මක එ5 එ5 රාජ) 
බැංaව අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ව	ෂ 2013 Lට 2016 ද5වා ර ෙපොm අ�පාතය, එ5 එ5 ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) (i) පX�ය ජනා[ප*වර ණෙ?� පචාරක ෙ,මාව5 බවට ප, කරග, 
සව්	ණාභරණ උකස ්Fnම, �N පචාරක ව)ාපෘ*යF ඔ`බට යාම5 LN6 
ෙනොමැ* බව ��ගෙද;  

 (ii) ෙපොෙරොN \ පK" උකස ්කර� ලැä සව්	ණාභරණ �දහස ්කර ගැsෙ�� 
ෙපොm සහනය වහාම ලබා �මට �යවර ගෙද; 

 යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1320/’16 

ගg වාXෙiව නානාය5කාර මහතා,— s*ය හා සාමය සහ ද5�ණ සංව	ධන 
අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ)  (i)  සeට� නමැ* (SAITM) ෙපෞiග
ක ෛවද) ආයතනයට ය� මෘත ශnර සහ 
මෘත ශnර ෙකොටස ්ෙපො
Lය GL භාර� ඇතැe යන ෙ� වනGට ෙහ�දරZ 
6 ඇ* බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ }යා Fnමට ෙපො
Lයට ෛන*ක බලය5 *ෙ`ද;  

 (iii) එෙසේ ෛන*ක බලය5 ෙපො
Lයට ෙනොමැ* න�, ඒ ස�බධෙය ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1375/’16 

ගg බNල ¢ණව	ධන මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 129ට අ�ව, රාජ) හා ෙපෞiග
ක අංශෙ? මනා 
සහෙයෝ�තාවය "Kගැ6ම සඳහා g�යW #
යන 1000 5 ෙව කළ බව  
��ගෙද; 

 (ii) කෘ�කා	#ක සංව	ධනය සඳහා ෙව කර� ලැä එI g�යW #
යන 1000 
උපෙයෝජනය කළ ආකාරය කවෙ	ද; 

 (iii) අයවැය ෙයෝජනා මd ෙව කළ එI g�යW #
යන 1000 ක 
²ල) ස�ප,වල ප*ලාýෙ� ෙWඛනය5 ඉ"Kප, කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1500/’16 

ගg එ�. එ�. එ�. සWමා මහතා,— සව්ෙiශ කට&� අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ)  �ස
්� Gවාහ හා "5කසාද පනත යටෙ, වයස අ�gN 12-18 අතර පXවන �ස
්� 
දැKය සඳහා LNකරන ලද Gවාහ 
යාප"ංx Fn� සංඛ)ාව එ5 එ5 "ස¾්5කය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1518/’17 

ගg ෙරෝqÈ aමාK Gෙèර,න මහ,#ය,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප*සංස්කරණ 
අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 1972 අංක (1) දරන ඉඩ� ප*සංසක්රණ පනෙ, G[Gධාන පකාරව, ඉඩ� 
ප*සංසක්රණ ෙකො#ෂ සභාව ස� මාතෙW "ස¾්5කෙ? �qz වගාව සqත 
ඉඩ�ව
, � ලංකා රාජ) වැG
 සංසථ්ාවට හා ජනතා ව� සංව	ධන 
ම^ඩලයට ගැසT �ෙZදන මd පාලනය හා කළමනාකරණය සඳහා ලබා � 
ඇ* ඉඩ�ව
  ෙකොපමණ පමාණය5 පාලනයF ෙතොරව �l r� සහ 
a�g ඉඩ� වශෙය පවද; 

 (ii) එම ඉඩ� මැන හ�නාෙගන *ෙ`ද; 

 (iii) එම ඉඩ� ඵලදා| ෙලස ෙයොදා ගැsම සඳහා ෙ� වනGට වැඩ��ෙවළ5 සකස ්
කර *ෙ`ද; 

 (iv) එම ඉඩ�, ඉඩ� ප*සංසක්රණ ෙකො#ෂ සභාවට ඉඩ� පකාශ කළ 
තැනැ,තෙ� s*මය බැ¤� සඳහා ලබා�මට සහ කෘ�කා	#ක ෙනොවන 
කට&� ෙව�ෙව ෙයොදා ගැsමට හැFයාව5 පවද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1546/’17 

ගg Gමල6ර "සානායක මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප*සංස්කරණ 
අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) අ�පාර, කW�ෙ^ පාර, ඉධන �ර��හල ඉ"K�ට ප"ංx ඩ`
Z. �. LKW 
ෙපෙ	රා මහතා එම 
�නෙයq වසර 175 අඛ^ඩව ප"ංx6 Lzන බව,; 

 (ii) එම ඉඩ� ෙකොටස සඳහා sත)ා�¦ල q#කම ලබා ගැsමට "¢කාmනව 
කරන ලද ඉWmමට අ�ව අ�පාර පාෙiuය ෙWක� කා	යාලය GL 
චකෙWඛ අංක 2008/4 අ�ව පව,වන ලද ඉඩ� ක�ෙ�KයF ප	චස ්20ක 
ඉඩ� ෙකොටස5 ඔ�ට ලබා�මට �	ෙiශ \ බව,; 



( 39 ) 

 

 (iii)  එෙහ,, එම ඉඩ� ෙකොටස GGධ ෙහේ� ද5ව# ලබා ෙනො�ම ස�බධෙය 
ඔ� � ලංකා මානව q#ක� ෙකො#සමට කg� ඉ"Kප, Fnෙම පX, එම 
ෙකො#සම GL LN කරන ලද Gම	ශනය අවසානෙ?� ඒ මහතා ප"ංx ඉඩම 
sත)ා�¦ලව ඔ�ට ලබා�මට �	ෙiශ කර� ලැä බව,; 

 (iv) න�,, ෙ� ද5වා ඔ�ට එම ඉඩෙ� අe*ය ලබා � ෙනොමැ* බව,;  

එ�මා දෙනqද? 

(ආ) ෙපෙ	රා මහතාට LN6 ඇ* ෙමම අග*යට සහ අසාධාරණයට සහනය5 සලසා �ම 
සඳහා ග� ලබන �යවර කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1577/’17 

ගg එස්. �තර මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමා	ග අමාත)�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 වසෙ	� යාපනය - මනාරම A-32 මා	ගය, ප*සංස්කරණය කළ 
බව,; 

 (ii) එෙසේ �වද, එම මා	ගෙ? jනK පාෙiuය ෙWක� ෙකොTඨාසෙ? �qටා ඇ* 
මඩe5කWලාg පාලම ප*සංසක්රණය ෙනොකළ බව,; 

 (iii) ෙමම පාලම ඔසේසේ මනාරම, යාපනය, �ල*Z සහ F
 ෙනො�x යන 
පෙiශවලට ගම කළ &� බව,; 

 (iv) ඉ�kප,කඩවe, �ලංගාGW ²
ක ෙරෝහෙW හ"L ප*කාර අවශ) ෙරෝ� 
ෙමම මා	ගය ඔසේසේ යාපනය හා F
ෙනො�x ෙරෝහWවලට ©ෙගන 
යාෙ�� Gශාල ගැට� ම�6 ඇ* බව,; 

 (v) පාලම අබල 6 ඇ* බැG පX�ය ව	ෂා කාලවල� ෙමම මා	ගය ගම 
Fnමට ෙනොහැF පK" ස* Fqපය5 අවqර 6 *ä බව,; 

 එ�මා දෙනqද? 

(ආ) (i) පාලම ඉ"කරන බවට දැ6� jවgව5 සGකර අවශ) දව) එq ෙගනG, 
ඇත,, ෙමෙත5 ප*සංසක්රණ කට&� ආර�භ ෙනොFnමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (ii) මඩe5කWලාg පාලම ප*සංසක්රණය Fnම සඳහා ෙවකරන ලද 
�දලට LN \ෙ? aම5ද; 

 (iii) එම �දල ආපX හරවා යවා *ෙ`ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එයට වගFව&,ෙ, ක�gද; 

 (v) ෙමම පාලම ප*සංසක්රණය කර� ලබන "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1582/’17 

ගg කනක ෙහේර, මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 මැe මාසෙ? "වeනට බලපෑ අයහප, කාළ¢�ක ත,,වය 
ෙහේ�ෙව නාය�ය හා නායයෑ� අවදානමට ල5 \ කෑගWල "ස¾්5කෙ? 
ව� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව�වල න� කවෙ	ද; 

 (iii) අ[ක ව	ෂාව ෙහේ�ෙව නායයෑෙම හා නායයෑ ෙ� ත	ජනයට ල5 6ෙම 
අවතැ \ ප�W සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) අවතැ \ ප�W සඳහා ප"ංxයට රජෙය ස.්රව �වාස ලබා� *ෙ`ද; 

 (v) එෙසේ ෙනොමැ* න�,  ඔ� ෙ� වනGට ප"ංxව Lzන සථ්ාන කවෙ	ද; 



( 40 ) 

 

  (vi) ෙමම අවතැ ප�W සඳහා රජෙය �වාස ලබා�ම අවස කර� ලබන "නය 
කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 +� මස 27 වැ" >හස්ප?�දා 

වාxක ���g අෙk5ෂා කරන පශ්න 
1046/’16 

ගg උදය පභා, ග�ම�ල මහතා,— පළා, සභා හා පළා, පාලන අමාත)�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) පළා, පාලන මැ*වරණ ෙකොTඨාස ¨මා �	ණය ��බඳ අ�යාචනා Gභාගය 
අවස කර� ලැhවද පළා, පාලන මැ*වරණ s*ෙ? පව*න අlපාl 
ෙහේ�ෙව පළා, පාලන මැ*වරණ පැවැ,6මට ෙනොහැF බවට මැ*වරණ 
ෙකො#සම ෙහෝ එq �	වගා� මැ*වරණ ෙදපා	තෙ��ව GL අමාත)ාංශ 
ෙWක�වරයාට දැ�� � *ෙ`ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම අlපාl කවෙ	ද; 

 (iii) එI අlපාl අතK මැ*වරණය පැවැ,Gය ෙනොහැF මTටෙ� අlපාl *ෙ` 
න�, ඒවා කවෙ	ද; 

 (iv)  එI අlපාl මැ*වරණ ෙකො#සම ෙහෝ එq �	වගා� මැ*වරණ 
ෙදපා	තෙ��ව GL 
Òතව දැ�� N "නය කවෙ	ද; 

 (v) එI අlපාl සැක¨මට ෙමෙත5 ෙගන ඇ* �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1051/’16 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා*ක ප*ප,* හා ආ	.ක කට&� 
අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) � ජයව	ධනjර, ෙකෝTෙT මහනගර සභා බලපෙiශය �ළ �qz රජෙ? 
ෙගොඩනැ�
වල පව,වාෙගන ය� ලබන අමාත)ාංශ කවෙ	ද; 

 (ii)  එම අමාත)ාංශ පව,වාෙගන ය� ලබන රජෙ? ෙගොඩනැ�
 කවෙ	ද;  

 (iii) බN am ෙගවන හා ෙනොෙගවන අමාත)ාංශ, එ5 එ5 ෙගොඩනැ�Wල අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv)  බN ෙගවන අමාත)ාංශ, එ5 ව	ග අ�ය5 සඳහා ෙගව� ලබන බN a
ය හා 
ෙසේවා ගාස�්ව, එ5 එ5 ෙගොඩනැ�Wල අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (v) ෙමම ෙගොඩනැd
වල රථගාW සඳහා ෙග6ම5 LN කරෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම �දල ෙකොපමණද; 

 (vii) රථ සංඛ)ාව අ�ව LN කරන එම ෙග6ෙ� කමෙZදය කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනqද? 

(ආ) (i) � ජයව	ධනjර, ෙකෝTෙT මහනගර සභා බලපෙiශය �ළ �qz ෙපෞiග
ක 
ෙගොඩනැ�
වල පව,වාෙගන යන අමාත)ාංශ කවෙ	ද; 

 (ii)  එම අමාත)ාංශ පව,වාෙගන යන ෙගොඩනැ�
 කවෙ	ද; 



( 41 ) 

 

 (iii) එම ෙගොඩනැ�
වල ව	ග අ�ය5 සඳහා ෙගව� ලබන බN �දල හා ෙසේවා 
ගාස�්ව, එ5 එ5 ෙගොඩනැ�Wල අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv)  ෙමම ෙගොඩනැ�
වල රථගාW සඳහා ෙග6ම5 LN කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1076/’16 

ගg rමW ර,නායක මහතා,— පවාහන හා LGW ¢ව ෙසේවා අමාත)�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) හjතෙW, N�Kය ෙදපා	තෙ��වට අය, ඉඩ�වල වසර 75කට අ[ක 
කාලයක Lට ෙ� ද5වා ප"ංxව Lzන ජනතාවෙග වා	�කව බN අයකරන 
බව,; 

 (ii) ෙමම වා	�ක බiද 1970 �, g. 75/- , 80/- , අතර ගණන5 \ අතර ෙ� 
වනGට එය  g. 10,000/-, g. 25,000/- අතර ගණන5 ද5වා වැ�කර ඇ* 
බව,; 

 (iii) එකම ඉඩෙ� ෙකොටසක ප"ංx jiගලය සඳහා ඔkj මd q#කම පවරා � 
*rය�, එම ඉඩෙ�ම ෙවන, ෙකොටසක ප"ංx jiගලයට බN ෙගවන ෙම 
දවා ඇ* බව,; 

 (iv) බN �දW ෙනොෙගවෙ න�, ඉඩ�ව
 ඉව,වන ෙලස දවා ඇ* බව,; 

එ�මා දෙනqද? 

(ආ) (i) 1930 ව	ෂෙ? Lට ෙ� ද5වා ෙමම ඉඩ�වල ප"ංxව Lzන ෙමම �Kසෙග 
ව	තමානෙ? අයකරන අ[ක බN �දල අl Fnමට �යවර ගෙද; 

 (ii) ෙමම ඉඩ� ඒවාෙ? ප"ංxකgවට පවරා �මට අවශ) �යවර ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1116/’16 

ගg ච#ද G ෙèLK මහතා,— පළා, සභා හා පළා, පාලන අමාත)�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) 2010 ව	ෂෙ? Lට 2016 ව	ෂය ද5වා බ^ඩාරෙවල නගර සභාවට, 

 (i) පළා, පාලන අමාත)ාංශෙය ලබා N �දW පමාණය; 

 (ii) පළා, සභාව මd ලබා N �දW පමාණය; 

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

(ආ)  2010 ව	ෂෙ? Lට 2016 ව	ෂය ද5වා පළා, පාලන අමාත)ාංශය හා ඌව පළා, 
සභාව මd බNWල "ස¾්5කෙ? ෙවන, පළා, පාලන ආයතන සඳහා ලබා N 
�දW පමාණය, ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන, එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1171/’16 

ගg (ෛවද)) න
ද ජය*ස්ස මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා*ක ප*ප,* හා 
ආ	.ක කට&� අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 2013 ව	ෂෙ? අ�පාර "ස¾්5කෙ?, සම�ෙ	q පැව* “දැයට Fgළ” 
පද	ශනය සඳහා පැ#� ආරා[තයට ආර5ෂාව සැල¨ම සහ වාහන නවතා 
තැ®ම ��ස වලතා�zය පෙiශවා¨ෙ� a�g ඉඩ� ආර5ෂක හ�දා GL 
තාවකා
කව පවරාග, බව,; 
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 (ii)  ෙමම ඉඩ� පාG�x Fnම ෙව�ෙව FLN ෙග6ම5 LNකර ෙනොමැ* බව,; 

 (iii) දැනට qසව් පව*න ෙමම ඉඩ�වල වගා Fnමට ඉඩ� අe*කgව උ,සාහ 
කළද, ඒ සඳහා හ�දා �ලධාK ඉඩ ලබා ෙනොෙදන බව,; 

 (iv)  එම ඉඩ�, අe*කgවට ලබා�මට ෙමෙත5 FLN �යවර5 ෙගන ෙනොමැ*  
බව,; 

එ�මා දෙනqද? 

(ආ) (i) ෙමම ඉඩ� ය� අe*කgවට ලබාෙදෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1193/’16 

ගg පiම උදයශාත ¢ණෙසේකර මහතා,— GN
බල හා jන	ජනsය බලශ5* 
අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වනGට F
ෙනො�xය "ස¾්5කය �ළ ලංකා GN
බල ම^ඩලය 
GL GN
ය ලබා � ඇ* �p �වාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙ� වනGට GN
ය ලබා � ඇ* �p �වාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව	ෂ 1984 Lට 2009 ද5වා GN
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව කරන ලද �දල 
එ5 එ5 ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 ව	ෂෙ?� &ද ත,,වය �ම 6ෙම පX 2015 ව	ෂය ද5වා GN
ය ලබා 
� ඇ* �වාස සංඛ)ාව එ5 එ5 ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) q සඳහ කාල පK�ෙCදය සඳහා GN
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව 
කරන ලද �දල එ5 එ5 ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1308/’16 

ගg ඩලස ් අලහkෙපgම මහතා,— s*ය හා සාමය සහ ද5�ණ සංව	ධන 
අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) මාධ)ෙZ� ලසත Gකම�ංග මහතා ඝාතනය කර� ලැhෙZ තමා බවට 
පාෙපො�චාරණය5 සටහ තබ# කෑගWල පෙiශෙ? Gශා#ක hi[ අංශ 
සාමා�කෙයa "Gනසාෙගන ඇ* බවට වා	තා පළ6 ඇ* බව,; 

 (ii) එය "Gනසා ගැsම5ද; නැතෙහො,, ඝාතනය5ද; යන ��බඳ සැක සqත 
බව GN
බල හා jන	ජනsය බලශ5* �ෙයෝජ) අමාත)වරයා Gෙශේෂ මාධ) 
ෙහ�දරZව5 කර ඇ* බව,; 

එ�මා දෙනqද? 

(ආ) (i) එI Gශා#ක hi[ අංශ සාමා�කයාෙ� මරණය ��බඳ පශච්ා, මරණ 
පn5ෂණය5 LNකර *ෙ`ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ෛවද) �ගමනය කවෙ	ද; 

 (iii) LN6 ඇ,ෙ, Lය "Gනසා ගැsම5 ෙනොෙZ න�, මරණයට අදාළ \ ෙහේé 
කවෙ	ද;  

 (iv) එයට වගFව&,තට එෙරqව ග� ලැä s*මය �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 
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(ඇ) (i) වගFව&� jරවැLෙය5 වශෙය �ෙයෝජ) අමාත)වරයා කර ඇ* පකාශය 
��බඳ ය� පn5ෂණය5 LN කරෙද; 

 (ii) මාධ)ෙZ� ලසත Gකම�ංග මහතාෙ� ඝාතනය ��බඳ පn5ෂණෙ? 
ව,ම ත,,වය කවෙ	ද;  

 යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1381/’16 

ගg බNල ¢ණව	ධන මහතා,— පාථ#ක ක	මාත අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයq අංක 149 ෙයෝජනාවට අ�ව, අ�රාධjර, වZ�යා සහ 
F�ෙනො�x "ස¾්5කයq කෘ� හා ප� ස�ප, ම,ස) සැකX� කලාපය 
�qy6මට g�යW #
යන 1005 ෙව කළ බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙමම ව)ාපෘ* �න සඳහා ශක)තා වා	තා ��ෙයළ කර� ලැhෙZ ක�g 
GLද; 

 (iii) ඒ අ�ව, ෙමI ව)ාපෘ* �න සඳහා ඇසත්ෙ�� කළ �p �Kවැය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමI ව)ාපෘ* �න සඳහා, 2016 ව	ෂාවසානය වනGට මහා භා^ඩාගාරය 
GL ලබා N ²ල) ප*පාදනය ෙකොපමණද; 

 (v) 2017 ව	ෂයට ඉහත ව)ාපෘ* ෙව�ෙව ලබා "ය හැF ²ල) ප*පාදනය 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1466/’16 

ගg වාXෙiව නානාය5කාර මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා*ක ප*ප,* හා 
ආ	.ක කට&� අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) පාෙiuය ෙWක� බලපෙiශ �ළ ප"ංx අl ආදාය�ලාý ප�W සඳහා 
ම�වරයෙ� Gමධ)ගත අර�දWව
 ෙනො#ෙW ෙසG
 තහl ෙබදා N 
බව   ��ගෙද;  

 (ii) Gමධ)ගත අර�දW ෙයොදාග�# ම�වරය GL LN කර� ලැä ෙසG
 
තහl ෙබදා�ම තහන� කර *ෙ`ද;  

 (iii) එෙසේ න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iv) එම තහනම ඉව,කර, ෙපර *ä පK" ම�වරයෙ� මා	ගෙය ෙසG
 
තහl ෙබදා�මට අවශ) �යවර ගෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1478/’16 

ගg අෙශෝක ´යත මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාෙ,, මධ)ම රජය සහ පළා, සභාව යටෙ, පාලනය වන පාසW 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසW අතK ස.්ර GNහWප*වරය Lzන පාසW සංඛ)ාව සහ එම 
පාසWවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට වැඩබලන GNහWප*වරය Lzන පාසW සංඛ)ාව සහ එම පාසWවල 
න� කවෙ	ද; 
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 (iv) පX�ය වසෙ	 පව,ව� ලැä GNහWප*වරය බඳවා ගැsෙ� තරඟ 
Gභාගෙය වයඹ පළාෙත සම, \ සංඛ)ාව සහ ඔ�ෙ� න� කවෙ	ද; 

 (v) එම Gභාගය සම, \ �Kස දැනට �වැර"ව ෙසේවා සථ්ානගත කර *ෙ`ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1598/’17 
ගg �ෂාර ඉ��W අමරෙසේන මහතා,— GN
බල හා jන	ජනsය බලශ5*  

අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) “රටම එ�යe-අ�ර Nරලe” ජා*ක GN
 ස,කාරය වැඩසටහන ආර�භ කරන 
ලද "නය කවෙ	ද; 

 (ii) එම වැඩසටහන යටෙ, ලංකා GN
බල ම^ඩලය සහ ලංකා GN
 ෙපෞiග
ක 
සමාගම (ෙලෙකෝ) GL GN
ය ලබා � ඇ* �වාස ඒකක සංඛ)ාව ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම වැඩසටහන සඳහා ලංකා GN
බල ම^ඩලය සහ ලංකා GN
 ෙපෞiග
ක 
සමාගම GL වැය කර ඇ* �දල ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙ� වනGට � ලංකාෙZ �වාස ඒකක අතK ෙකොපමණ ප*ශතයකට GN
ය සපයා 
 *ෙ`ද යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1603/’17 

ගg (මහාචා	ය) ආ� මාරLංහ මහතා,— GN
බල හා jන	ජනsය බලශ5* 
අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ නගරයට GN
ය සපයන පධාන «ගත GN
 සැප&� මා	ගය5 වසර 
03ක පමණ Lට අ¿යව පව*න බව දෙද; 

 (ii) එම මා	ගෙ? GN
 සැප&� ධාKතාවය ෙකොපමණද; 

 (iii) එI සැප&� මා	ගය යථා ත,,වයට ප, Fnම සඳහා �යවර ගැsම පමාද 
6මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (iv) එI සැප&� මා	ගය අ�,වැ�යා Fnම පමාද 6ම ��බඳව වගFව&� 
�ලධාK ක�gද; 

 (v) එම එ5 එ5 �ලධාKයාට එෙරqව අමාත)ාංශය ෙහෝ ලංකා GN
බල 
ම^ඩලය GL ෙමෙත5 ෙගන ඇ* Gනයා�¦ල �යවර ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (vi) ෙකොළඹ නගරෙ? අඛ^ඩ GN
 සැප&ම5 සහ*ක Fnම සඳහා ස�ෙපේෂණ 
පiධ*ය යාව,කාmන Fnමට කට&� කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1609/’17 

ගg ෙහේෂා Gතානෙ� මහතා,— පවාහන හා LGW ¢ව ෙසේවා අමාත)�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ර,නjර "ස¾්5කෙ?, ලංකා ගමනාගමන ම^ඩලෙ? ෙසේවෙ? �&� 
ෙසේවක සංඛ)ාව, එ5 එ5 �ෙපෝව අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 
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 (ii)  ෙමම ෙසේවකය අතK ව" ලබාෙගන ෙසේවෙය  ඉව, 6මට ඉW�� කර 
ඇ* ෙසේවක සංඛ)ාව, එ5 එ5 �ෙපෝව අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) පX�ය කාල¨මාව �ළ ෙමම ෙසේවකය සඳහා ෙසේවක අ	ථසාධක අර�දW 
ෙග6ම කමා�¦ලව LN6 *ෙ`ද; 

 (iv)  ඔ� ෙවත ව" ලබා ෙදන ආකාරය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1707/’17 

ගg GNර Gකමනායක මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත)�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ව)වසායකය සGබලගැ6ම ��ස Xp හා මධ) පKමාණ ක	මාත හා 
�ද ක	මාත සඳහා සහන ෙපොm පදනම5 මත, වසර ෙදකක සහන 
කාලය5ද සqතව SMILE III ණය ෙයෝජනා කමය }යා,මක කරන ලද 
බව,; 

 (ii) ව)ාපෘ* අධ)ö GL 2016 �
 මස 10 වැ� "න jව,ප, දැ6� පළකර, 
ණය ලබා�ම ��බඳව පචාරය කරන ලද බව,; 

 (iii) ෙමම ෙයෝජනා කමය යටෙ, ණය ලබා�මට වා�ජ බැංa දහය5 ඉ"Kප, \ 
අතර, ණය අයN�කgව පදහස5 පමණ එම ණය අෙk5ෂාෙව ඉ"Kප, 
�වද ණය ලබා�ම නවතා ඇ* බව,; 

 (iv) ෙබොෙහෝ ව)වසායකය GL අවශ) ²
ක Gයද� දර# ඇප ඔkj අ,ස 
Fnම සහ උකස ් ඔkj සකස ් Fnම වැ� කට&� අවසකර ඇත,, ණය 
ලබා� ෙනොමැ* බව,; 

 (v) ෙමම ත,,වය ෙහේ�ෙව නව ව)ාපාර සහ ව)ාපාර වැ�"&� Fn�,  
අතරමඟ නැව ඇ* අතර එය ජා*ක ආ	.කයටද බලව, පහර5 වන බව,; 

එ�මා දෙනqද? 

(ආ)  ණය �දW ලබා�මට හැFයාව5 ෙනොමැ* න�, 2016.07.10 "න jව,ප, දැ6� 
පචාරය කර ජනතාව අපහXතාවයට ප, කරන ලiෙi මද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1328/’16 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— GN
බල හා jන	ජනsය බලශ5* අමාත)�මාෙග 
ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) � ලංකාව �ළ ඇ* Xළං GN
 බලාගාර සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම බලාගාරයෙග GN
 ඒකකය5 ලංකා GN
බල ම^ඩලය ලබා ගනා 
#ල, එ5 එ5 බලාගාරය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම බලාගාර අතK ¨/ස එW�එW ෙහෝW��ස ්(ෙපෞi.) සමාගමට අය, 
බලාගාර කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනqද? 

(ආ) (i) අ
මංකඩ ඉ"කරන නව Xළං බලාගාරෙය ලංකා GN
බල ම^ඩලයට GN
 
ඒකකය5 ලබාෙදන #ල කවෙ	ද; 

 (ii)  Xළං බලාගාරයෙග GN
ය ඒකකය5 අlම #ලකට ලබා ගැsමට රජය 
�යවර ෙගන *ෙ`ද; 
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 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 +� මස 28 වැ" 0#රාදා 

වාxක ���g අෙk5ෂා කරන පශ්න 
863/’16 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත)�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂය �ළ � ලංකාවට ආනයනය කළ රටඉ¥ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) � ලංකාව රටඉ¥ ආනයනය කරන පධාන රටවW කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) (i) රටඉ¥ ආනයනෙ?� එq ප#*ය ��බඳ පn5ෂා කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) 2015 ව	ෂෙ?� රටඉ¥ ආනයනය සඳහා වැය කළ �දල  ෙකොපමණද;  

යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1071/’16 

ගg උදය පභා, ග�ම�ල මහතා,— s*ය හා සාමය සහ ද5�ණ සංව	ධන 
අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) 1983 �
 සහ අෙගෝස�් මාසයq LN \ ජා*වා" ෙකෝලහල ෙහේ�ෙව, 

  (i) #ය �ය, �වාල LN \ සහ අවතැ \ ද#ළ jiගලය සංඛ)ාව, ඔ� ප"ංxව 
Lz "ස¾්5කය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

  (ii) #ය �ය, �වාල LN \ සහ  අවතැ \ �p ද#ළ jiගලය සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1117/’16 

ගg ච#ද G ෙèLK මහතා,— සමාජ සGබලගැ6�, Xභසාධන හා කද උඩරට 
උgමය ��බඳ අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) බNWල "ස¾්5කය �ළ }යා,මක "Gනැ¢ම පජා ²ල බැංa (සමෘi[ බැංa) 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම බැංa �qටා ඇ* සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) එ5 එ5 බැංa ශාඛාෙව ප*ලාභ ලබන ප*ලාý සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) (i)  ඉහත අ (i) q සඳහ එ5 එ5 බැංaවක ෙසේවෙ? �&� ෙසේවකය සංඛ)ාව, 
ඔ�ෙ� න� සහ තන�g ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (ii)  දැනට එම බැංaවල ෙසේවක jරkපාl *ෙ`ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම jරkපාl සඳහා ෙසේවකය බඳවා ගැsෙ� කමෙZදය කවෙ	ද; 

 යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1161/’16 

ගg rමW ර,නායක මහතා,— *රසර සංව	ධන හා වන�G අමාත)�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) කහWල, පWෙලකැෙW සහ හ5වyනා ජලාශය පදන� කරෙගන සංචාරක 
කලාපය5 �	මාණය Fnෙ� සැලැසම්5 *ෙ`ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සැලැසම් ඉ"Kප, කරෙද; 

 (iii) කහWල වන ර5�තය සහ අභය «# පෙiශය �ළ මා	ග සහ ෙගොඩනැ�
 
ඉ"Fnෙ� සැලැසම්5 *ෙ`ද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ aම5 සඳහාද; ෙකොපමණ පමාණය5ද; කවර  සථ්ානවලද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) (i) කහWල වන ර5�තය �ළ ෙ� වනGට අ5කර 06 ක පමණ «# පෙiශය5 
කැලෑව ඉව, කර# යතා�සාරෙය සකස ්Fnමට ෙහේ�ව කවෙ	ද;  

 (ii) ඒ සඳහා �දW ෙව කළ ආයතනය aම5ද; එම �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එq ෙකොතා,කgව ක�gද; 

 (iv) ෙ� �� 2009 අංක 65 දරන පනතF අවසවරට සංෙශෝ[ත 1907     
අංක 6 දරන වන සංර5ෂණ ආඥා පනෙ, 7 වන වග*ය උWලංඝනය වන 
බව රජය ��ගෙද; 

 (v) එම වග*ය උWලංඝනය කළෙහො, ලබා"ය හැF ද�ව� කවෙ	ද; 

 යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1194/’16 

ගg පiම උදයශාත ¢ණෙසේකර මහතා,— GN
බල හා jන	ජනsය බලශ5* 
අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වනGට වZ�යාව "ස¾්5කය �ළ ලංකා GN
බල ම^ඩලය 
GL GN
ය ලබා � ඇ* �p �වාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙ� වනGට GN
ය ලබා � ඇ* �p �වාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව	ෂ 1984 Lට 2009 ද5වා GN
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව කරන ලද �දල 
එ5 එ5 ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 ව	ෂෙ?� &ද ත,,වය �ම 6ෙම පX 2015 ව	ෂ ද5වා GN
ය ලබා � 
ඇ* �වාස සංඛ)ාව, එ5 එ5 ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) q සඳහ කාල පK�ෙCදය සඳහා GN
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව 
කරන ලද �දල එ5 එ5 ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1298/’16 

ගg ඩලස ්අලහkෙපgම මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර "ස¾්5කෙ?, ජා*ක සහ පළා, පාසWවල ෙසේවය කරන අනධ)න 
ෙසේවකය සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ)ාව එ5 එ5 තන�ර අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) මාතර "ස¾්5කෙ? ජා*ක සහ පළා, පාසWවල පව*න අ�මත අනධ)න 
ෙසේවක සංඛ)ාෙZ  jරkපාl සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 



( 48 ) 

 

 (iv) එම jරkපාl සංඛ)ාව, ජා*ක සහ පළා, පාසW අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iv) q සඳහ  jරkපාl සඳහා බඳවා ගැsමට �යවර ගෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඒ සඳහා අදාළ වන බඳවා ගැsෙ� පzපාzය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1383/’16 

ගg බNල ¢ණව	ධන මහතා,— �වර හා ජලජ ස�ප, සංව	ධන අමාත)�මාෙග 
ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 147 අ�ව, ම,ස) සහ ම,ස) �ෂප්ාදන 
ආනයනය සඳහා, Gෙශේෂ ෙවළඳ භා^ඩ බiද g. 50/= ද5වා වැ� Fnෙම, 
රාජ) අය භාරයට \ දායක,වය කවෙ	ද; 

 (ii) 1977 Lට ෙ� ද5වා � ලංකාවට ආනයනය කර� ලැä ම,ස) සහ ම,ස) 
�ෂප්ාදන පමාණය සහ එq ආනයන වzනාකම එ5 එ5 ව	ෂය අ�ව 
කවෙ	ද; 

 (iii) ෙ	¢ ද,ත අ�ව, � ලංකාවට ම,ස) සහ ම,ස) �ෂප්ාදන ආනයනය කර� 
ලබන ආනයනකgවෙ� න� ලැeස�්ව5 ඉ"Kප, කරෙද; 

 (iv) � ලංකාවට මාp ආනයනය  Fnම අl Fnම සඳහා රජයට FLය� වැඩ 
��ෙවළ5 *ෙ`ද; 

 (v) එෙසේ න�, එය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1480/’16 

ගg අෙශෝක ´යත මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාෙ,, j,තලම "ස¾්5කය �ළ ¿ඩා පාසW �qyවා *ෙ`ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම පාසWවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එම පාසW සංව	ධනය Fnම සඳහා  ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 (iv) දැනට j,තලම "ස¾්5කය �ළ ෙසේවෙ? �&� ¿ඩා ¢gවg සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඔ�ෙ� න� සහ ෙසේවෙ? �&� පාසW කවෙ	ද; 

 (vi) "ස¾්5කය �ළ ¿ඩා ¢g jරkපාl පව න�, ඉ"Kෙ?� එම jරkපාl සඳහා 
අවශ) බඳවා ගැs� LN Fnමට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1495/’16 

ගg වාXෙiව නානාය5කාර මහතා,— වාKමා	ග හා ජලස�ප, කළමනාකරණ 
අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) යාඔය ව)ාපෘ*ය සඳහා අවට ප"ංx පෙiශවා¨ෙ� ඉඩ� අ,කර ගැsම 
ෙහේ�ෙව පාර�පKක වැZ 07 5, ෙ�ෙදොර සහ a�g ෙමම ජලාශයට 
යට6ම �සා එම �Kස ඉ�� qy� ෙනොමැ*ව අසරණ ත,,වයට ප,6 ඇ* 
බව,; 
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 (ii) පෙiශවා¨ෙ� Gෙරෝධය ෙනොතකා ජන �Gතයට �XNX ක§ව,ත  
පෙiශෙ? Gශාල ඝන වනාතරය5 ඔ�හට ෙබදා �මට �ලධාK GL 
කට&� කරන බව,; 

එ�මා දෙනqද? 

(ආ) (i) පෙiශවා¨ GL මWෙපෝgව ග�මානය අසල, දa� ඇළට යාබදව, 
ජලාශයට යටෙනො\ ඉඩ� අ5කර 600ක පමාණෙය අ5කර 2005 ලබා 
ෙදන ෙලස ඉWලා Lz බව,; 

 (ii) ඒ අ�ව, Gෂය භාර අමාත)වරයා අදාළ �ලධාK සමඟ පැ#ණ ඉහත I 
ඉඩෙම අ5කර 200ක ෙගොඩ ඉඩ� හැF ඉ5ම� එම ජනතාවට ලබාෙදන 
ෙලස ඔ�ට උපෙදස ්N බව,; 

 එ�මා ��ගෙනqද? 

(ඇ) එෙසේ �වද, ෙ� ද5වා ඔ�ට ප"ංxය සඳහා ඉඩ� ෙනොලැ® ඇ* බැG, ඉහත ආ (ii) 
q රණය අ�ව වහාම ඉඩ� ලබා �මට කට&� කරෙද යන එ�මා ෙමම  
සභාවට දවෙනqද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1498/’16 

ගg (ෛවද)) න
ද ජය*ස්ස මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා*ක ප*ප,* හා 
ආ	.ක කට&� අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) 2017 අයවැය සඳහා ජනතාවෙග අදහස ් හා ෙයෝජනා ලබාගැsම ෙව�ෙව 
 Éපවාqs, ¢වGN
  සහ jව,ප, දැ6� සඳහා Gයද� කළ �දල ෙව ෙව 
 වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 1597/’17 

ගg GNර Gකමනායක මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) "වeෙ ජන´ය පාසWවලට, Gෙශේෂෙය, ජා*ක පාසWවලට දgව 
ඇ�ළ, Fnම සඳහා දැ� තරඟකාn,වය5 පව*න බව,; 

 (ii) ෙ� ෙහේ�ෙව අපහXතාවයට  ප,වන ෙදමා�ය තම දgවා එම පාසWවලට 
ඇ�ළ, කරගැsම සඳහා අධ)ාපන අමාත)ාංශයටද ඉWm� ඉ"Kප, කරන 
බව,;  

 (iii) ෙදමZ�ය �Kසකෙ� එවැ� ඉWmම5 සලකා බලා අධ)ාපන අමාත)ාංශය 
GL ෙහොරණ ත5�ලා මධ) Gද)ාලෙ? GGධ ෙශේ� සඳහා ඇ�ළ, කර 
ගැsම ��ස LXෙ� නාම ෙWඛනය5 GNහWප*�#යට එවා ඇ* බව,; 

 (iv) එම නාම ෙWඛනෙ? ඇ�ළ, න� අතK, ප�ඛතාවය ලබා�ම සඳහා  
GNහෙW සංව	ධන කට&� සඳහා g�යW ල5ෂ පහක �දල5 අෙk5ෂා 
කරන බව සමහර ෙදමා�ය ෙවත ආ" ¶ෂ) �ෙයෝ�තය වශෙය Lzන 
ඇතැ� jiගලය GL දවා ඇ* බව,; 

එ�මා දෙනqද? 

(ආ) Gෙශේෂෙයම Nkප, දgවෙ� අනාගත අ�වෘi[ය උෙදසා �දහස ් අධ)ාපනෙ? 
�යා GL ආර�භ කරන ලද මධ) Gද)ාල ෙමෙලස �දW පXපස හඹායාම බරපතල 
වරද5 ෙමම, බරපතල අසාධාරණය5 වන බව, එ�මා ��ගෙනqද? 

(ඇ)  ෙ� ස�බධෙය වගFව &� jiගලයට එෙරqව කට&� Fnමට �යවර 
ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1601/’17 
ගg �ෂාර ඉ��W අමරෙසේන මහතා,— GN
බල හා jන	ජනsය බලශ5*  

අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙZ ජා*ක බලශ5* ප*ප,*ය යW පැන ෙගොස ්ඇ* බව දෙද; 

 (ii) � ලංකාෙZ කාmන සහ අනාගත අෙk5ෂාව සඳහා ගැලෙපන ජා*ක 
බලශ5* ප*ප,*ය5 අවශ) බව ��ගෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම නව ජා*ක බලශ5* ප*ප,*ය පා	
ෙ��වට ඉ"Kප, 
කර� ලබන "නය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1604/’17 

ගg (මහාචා	ය) ආ� මාරLංහ මහතා,—GN
බල හා jන	ජනsය බලශ5* 
අමාත)�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) බසන්ාqර පළාත �ළ �qටා ඇ* ලංකා GN
බල ම^ඩලයට සැප|ම සඳහා 
GN
ය උ,පාදනය කර� ලබන GN
 බලාගාර කවෙ	ද; 

 (ii) එම එ5 එ5  බලාගාරෙ? GN
 උ,පාදන ධාKතාව, ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම එ5 එ5 බලාගාරෙය Gෙමෝචනය වන පKසරයට හා�කර වා&  ��බඳ 
ත5ෙසේgව5 කර *ෙ`ද; 

 (iv) පKසර qතකා� කමෙZද භාGතා Fnම මd ෙකොළඹ නගරය ඇ�p 
බසන්ාqර පළාතට GN
ය ලබා �මට �යවර ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1610/’17 

ගg ෙහේෂා Gතානෙ� මහතා,— උසස ් අධ)ාපන හා මහාමා	ග අමාත)�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ර5වාන මැ*වරණ ෙකොTඨාසෙ?, පWෙලබැiද - බලංෙගොඩ පධාන මා	ගය 
Gශාල �Kස5 ෛද�කව භාGතා කරන බව,; 

 (ii)  වසර ගණනාවF ෙමම මා	ගෙයq FLN ප*සංසක්රණය5 LN කර 
ෙනොමැ* බව,;  

 එ�මා දෙනqද? 

(ආ) ෙමම මා	ගය සංව	ධනය Fnමට අවශ) ඉ"K �යවර ගැsම සඳහා  ගතවන කාලය 
ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

891/’16 

ගg hi[ක ප*රණ මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත)�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ර, K� හා යකඩ ආශ �ති භා^ඩ �ෂප්ාදනය කර� ලබන ක	මාතකgව 
පාර�පKකව, �ව, වන ප �ෙiශ ��බඳ ස�öණය5 LNකර *ෙ`ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ග �ාම �ලධාK වස� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ග �ාම �ලධාK වස�වල, �ව,වන උ5ත ක	මාතෙ? පාර�පKකව 
ෙයෙදන ප�W සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 
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 (iv) එම ක	මාතකgව ��ණ ෙදන ප �ධාන ගැට� ��බඳ අධ)යනය5 කර 
*ෙ`ද; 

 (v) එෙසේ න�, එම ගැට� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ආ) (i) උ5ත ක	මාතකgවට අවශ) නව තාöණය හා j��6� ලබා�මට 
කට&�කර *ෙ`ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) �ෂප්ාදන අෙලG Fnම සඳහා අවශ) ෙවළඳෙපොළ සපයා�මට රජය මැ"හ, 6 
*ෙ`ද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනqද? 

(ඇ) (i) ෙමම ක	මාතකgව සඳහා Gෙiශ ©Fයා අවසථ්ා ලබා�මට 
වැඩ��ෙවළ5 *ෙ`ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, වැඩ��ෙවළ5 සකස ්කරෙද; 

 (iii) උ5ත �ෂප්ාදන අපනයනය කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම රටවW කවෙ	ද; 

 (v) 2015 හා 2016 ව	ෂයq� ෙමම භා^ඩ අපනයනෙය ලැä ආදායම 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනqද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 
 


