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අංක 6(5).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 6 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2017 +� මස 07 වැ" /#රාදා 

2017 +� මස 25 වැ" අඟහ1වාදා 

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

ෙ()ය ආදාය� පන+ ෙක,�පත — ෙදවැ�වර .ය/ම.  

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 
ලංකා ජ	මා� කා	#ක අභ2ාස ආයතනය පන+ ෙක,�පත — ෙදවැ�වර .ය/ම.  

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 

 අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා ආ	=ක කට&� අමාත2�මා,— ? ලංකා මානව 
@#ක� ෙකො#ෂ සභාෙC සභාප7වරයාෙD වැ,E හා �මනා ප7ෙශෝධනය .Hම,— ? ලංකා 
පජාතාIක සමාජවා� ජනරජෙ6 ආ3Jකම ව2වසථ්ාෙC 41 (ආ) ව2වස්ථාවට හා 1996 අංක 
21 දරන ? ලංකා මානව @#ක� ෙකො#ෂ සභා පනෙ+ 3 හා 3 (4) වග7 පකාරව, මානව 
@#ක� Uෙෂේතය ��බඳ පෘYල දැ�මU හා පාෙයෝZක අ+දැ[� ස@ත ෙEරාෙද\ය ]ශව් 
]ද2ාලෙ6 ^7 ෙදපා	තෙ��ෙC අංශා_ප7�ය ෙලස ෙසේවය කරන ආචා	ය ෙනa� ��කා 
උඩගම මහ+#ය, ? ලංකා මානව @#ක� ෙකො#ෂ සභාෙC සභාප7 ෙලස වසර �නක (03) 
කාලයU සඳහා 2015.10.30 "න eට fයා+මක වන පg"  ජනා_ප7වරයා ]e ප+කර ඇ7 
ෙහiද; 

2015.10.30 "න eට ? ලංකා මානව @#ක�  ෙකො#ෂ සභාෙC සභාප7 ෙලස 
කට&� කරන ආචා	ය උඩගම මහ+#ය වසර �නක (03) ෙසේවා කාලෙය පk නැවත 
eය �ත2 තන�රට යාමට අදහස් කරන අතර, ෙමම වසර �නක (03) ෙසේවා කාලය 
�ළ eයl �මනා ඇ�ළ+ ]ශ්ව]ද2ාල වැ,ප ඇයට අ@# mවෙහො+ ඇයෙD ෙසේවක 
ප7ලාභ ෙකෙර@ අ@තකර බලපෑමU eoවන බව ඇය ]e දවා ඇ7 ෙහiද; 

ඊට අ�qලව, ? ලංකා මානව @#ක�  ෙකො#ෂ සභාෙC ව+ම සභාප7�ය වන 
ආචා	ය  ෙනa� ��කා උඩගම මහ+#ය ෙවත ඇයට ෙපෞ(ග
ක වන ෙසේ ඇය ෙසේවය 
කරන ෙEරාෙද\ය ]ශ්ව]ද2ාලෙ6 ^7 ෙදපා	තෙ��ෙC අංශා_ප7�ය ෙලස eයl 
�මනා ඇ�ළ+ s	ණකාuන ක=කාචා	ය මාeක වැ,ප 2015.10.30 "න eට 
ෙග/මට+, ෙකො#ෂ සභාෙC සභාප7 තන�රට @# v.10,000/-ක මාeක oරකථන 
�මනාව, ෙපෞ(ග
ක භා]තයට ද @#ක� ස@ත �ල වාහනයU සහ එ[ වාහනය සඳහා 
ඉධන uට	 225U ෙහෝ ෙවළඳෙපොෙz පව+නා ඉධන #ල ගණවලට අ�{පව 
�මනාවU ෙග/මට+ 2017.06.13 "න අමාත2 ම3ඩලය අ�ම7ය ලබා � ඇ7 
ෙහiද; 

ඊට අ�qලව, 1996 අංක 21 දරන ? ලංකා මානව @#ක�  ෙකො#ෂ සභා පනෙ+ 
8 වන වග7ය පකාරව ? ලංකා මානව @#ක�  ෙකො#ෂ සභාෙC සභාප7�ය වන 
ආචා	ය ෙනl� ��කා උඩගම මහ+#ය ෙවත රජෙ6 ඒකාබ(ධ අර�දලට වැය බරU 
වන පg" ඉහත සඳහ මාeක වැ,ප හා �මනා ෙග/මට ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
ස�මත කරi. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 
 

* සල#ෙණ� හ5�ව6 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට;� ය. 

 



( 2 ) 

 

2017 අ ෙග=ස්� මස 11 වැ" /#රාදා 

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

පා.9/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— �රEපාJ වන ගාම �ලධාg තන�v වල වැඩ බැu ෙ� 
ප+/� සඳහා කා	යUෂම වැඩ��ෙවළU සකස ් .Hම,— ගාම �ලධාg තන�රක 
�රEපාJ ඇ7 � ]ට ආසන ගාම �ලධාg වසෙ� ගාම �ලධාHවරයා වැඩ බැuම සඳහා 
ප+ කර� ලබෙ ඉතා ka �මනාවU යටෙ+ බැ] ද, ෙමම වැඩ බැuෙ� ප+/� 
�� ගාම �ලධාg වස� ෙදෙක@ම කා	යUෂමතාව �ඳ වැෙටන බැ]ද, එම ත+වය 
මග හරවා ගැ^ම සඳහා සෑම පාෙ()ය ෙzක� ෙකො�ඨාසයකම ගාම �ලධාg සං�තයU 
පාෙ()ය  ෙzක� කා	යාලය �ළ �@,]ය &� අතර �රEපාJ eoවන වසම සඳහා එ[ 
සං�තය �� ගාම �ලධාg ප+ .Hම සහ එම සං�තය �ළ e�න ගාම �ලධාgට 
පාෙ()ය ෙzක� ]e පවර� ලබන ෙවන+ ඵලදා� Uෙෂේත ෙහෝ රාජකාH සඳහා 
ෙයද/ෙ� වැඩ��ෙවළU සකස් කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi.  

 
පා.  01 /’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ව	තමානෙ6 fයා+මක වන e]z ආරUෂක 
ක#,වලට �ල ��ගැ^මU ලබා �ම,— සෑම ගාම �ලධාH වසමකම �@ටා ඇ7 ආග#ක 
e(ධස්ථානය@ නායක සව්ා�වහෙසේ, sජක�මා, ]oහzප7�මා, ගාම �ලධාH, 
සමෘ(_ සංව	ධන �ලධාH, කෘ�ක	ම ප	ෙ6ෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙzක�වv, 
පෙ(ශෙ6 ෙපො
ස ්සථ්ානය �ෙයෝජනය කරන �ලධාgය� සහ එම ගාම �ලධාH වසෙ� 
�@� සේC�ඡා සං]ධාන, රාජ2 හා ෙපෞ(ග
ක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙ� 
ප"ං�ව e�න �ෙයෝ�තiෙග සම]ත e]z ආරUෂක ක#, ෙගොඩනැ�මට වඩා+ 
පහk/ම සඳහා ව	තමාන e]z ආරUෂක ක#,වලට �ල ��ගැ^මU ලබා "ය හැ. පg" 
පා	
ෙ�� පනතU ස�මත කළ &� යැi ද, ඒ �� ගාම �ලධාH වසම �ළ eoවන 
අපරාධ හා oරාචාර, ^7 ]ෙරෝ� කට&� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා ස�බ�කරණයU 
ෙගොඩනැ�මට හැ. වන පg" අදාළ ^7 ස�පාදනය කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරi.    

 
පා.11/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— "වiන �ළ දැනට fයා+මක වන යz පැන Zය ^7 
අණපන+ යාව+කාuන .Hම,— ? ලංකාෙC ෙ� වන]ට+ අ_රාජ2වා� &ගෙ6� 
හ�වාෙදන ලද ^7 අණපන+ fයා+මකවන බැ] එම ^7 අණපන+ ය� අධ2නය 
.Hෙ� ක#, ප+කර, යz පැනZය ද�ව�, දඩ �දz ආ"ය යාව+කාuන .Hෙ� ජා7ක 
වැඩ��ෙවළU fයාවට නැං]ය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi.  
 

පා.12/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— eයl මැ7වරණ එකම "නක පැවැ+/ම,— ? ලංකාව 

�ළ 1988 eට 2010 දUවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවල� හැර අ සෑම වසරක�ම .eය� මැ7වරණයU පව+වා ඇ7 අතර, 
එෙසේ මැ7වරණ පැවැ+/ම ජනතා මතය සලකා බැuම සඳහා ව�නා �	ණායකයU mවද, 
ෙ� �� රෙ� ආ	=කය, පgපාලනය ආ" සෑම Uෙෂේතයකටම දැ� බලපෑමU ඇ7 කරන 
බැ] පළා+ පාලන මැ7වරණ, මහා මැ7වරණ සහ ජනා_ප7වරණය එකම "නයක� 
පැවැ+/මට හැ. වන පg" එ[ ආයතනවල �ල කාලය සංෙශෝධනය .Hමට+, ගැලෙපන 
මැ7වරණ කම ෙCදයU �	මාණය .Hමට+ kok පg" ආ3Jකම ව2වසථ්ා 
සංෙශෝධනයU කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi.  
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පා.13/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— පා	
ෙ�� පජාතතවාදය ශU7ම+ .Hමට 
කට&� .Hම,— රට �ළ පජාතතවාදය වඩා+ ශU7ම+ .Hෙ� අර�ණ ඇ7ව 
පා	
ෙ��ව හා පළා+ සභා අතර+, පළා+ සභා හා පළා+ පාලන ආයතන අතර+ මනා 
ස�බ�කරණයU පව+වා ෙගන යාම අත2ාවශ2 වන අතර ඒ සඳහා පළා+ පාලන 
ආයතන පධා^, පළා+ සභා �ළ �ෙයෝජනය/ම සහ7කව� �\ස ද, පළා+ සභා 
පධා^ පා	
ෙ��ව �ළ �ෙයෝජනය /ම සහ7කව� �\සද කමෙCදයU සකස් 
.Hමට අවශ2 ආ3Jකම ව2වස්ථා සංෙශෝධනයU කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරi.  
 

පා.14/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ජා7ක ඒකාගතාව ඇ7 .Hමට �යවර ගැ^ම,— ජා7ක 
ඒකාගතාවය පව	ධනය .Hෙ� අර�\ ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව �ව+ වන 
පෙ(ශවල eංහල භාෂා ��� වැඩසටහ ද, eංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව �ව+ වන 
පෙ(ශවල ෙදමළ භාෂා ��� වැඩසටහ ද, රාජ2, රාජ2 ෙනොවන හා ෙපෞ(ග
ක 
ආයතනය@ සහෙය fයා+මක ]ය &� අතර රාජ2 හා ෙපෞ(ග
ක ]ද�+ ෙමම 
��ත මාධ2 ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාග�# ෙමම ��� වැඩසටහ ආර�භ .Hම 
සඳහා ජා7ක වැඩ��ෙවළU fයාවට නැං]ය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරi. 
 

පා.15/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— කලතයාෙD ෙනොමනා fයා �සා අසරණභාවයට 
ප+වන පා	ශවයට සහන සලසා �ම,— ]වාහක අ�සැ# &වලU එකම වහලU යට �ව+ව 
e�න අවස්ථාවල� �vෂයා ෙහෝ �gඳ kරාව, �oව සහ ෙවන+ අපචාH කට&�වල 
ෙයෙද# ඉඩ� ෙහෝ ෙD ෙදොර බJ ��, තම ෙපෞ(ග
ක අ�මතය පg" ]�ණ# ෙහෝ 
අ අයට පවර# හැeHම �සාෙව අෙනU පා	ශවය+ සමඟ දvව දැ� 
අසරණභාවයට ප+ වන අවස්ථාවල� එම ත+වය වළUවා ගැ^ම සඳහා අවශ2 ^7 
ස�පාදනය කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.16/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,—ච	යා ධ	ම ��බඳ කාරක සභා ඇ7.Hම,— ? 
ලංකාෙC පා	
ෙ�� ම�වvෙD ]ශ්වාසවතභාවය හා ඔm �ළ උසස්  ආචාර 
ධ	ම පව+වාෙගන යාෙ� අවශ2තාව �සා ඒ ��බඳ කv� ෙසොයා බැuම සඳහා ච	යා 
ධ	ම ��බඳ කාරක සභාවU ඇ7 කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.17/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,—නව ඉෙලUෙටො�U හැ���පතU ��+ .Hම,— 
පgපාලනය පහk .Hම, අපරාධ මැඩuම සඳහා හා ෙවන+ වංච�ක fයාවලට ෙයො�/ම 
අවම .Hම  සඳහා අදාළ �(ගලයාෙD v_ර ගණය, බැං� Z��, ෙක�� කා¡, අධ2ාපන 
kokක�, gයov බලපත හා ]ෙ(ශ ගම බලපත අංක ආ� වැදග+ හා අවශ2 ෙතොර�v 
ඇ�ළ+ නව ඉෙලUෙටො�ක අංකයU ස@ත ජා7ක හැ���පතU ��+ කළ &� බව+ 
පාෙ()ය ෙzක� බලපෙ(ශය@ �ව+වන eයl ෙදනාෙD ෙතොර�v ගාම �ලධාH 
ෙකො�ඨාස ම�ට# පgගණකගත .Hම ක�න# කළ &� බව+ එම ෙතොර�v 
වgවර යාව+කාuන කළ&� බව+ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.18/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ෙපො
ස ් �ලධාHට ද අmvo ]ස්සක ෙසේවා 

කාලය. පk ]ශාම යාමට අවස්ථාව ලබා�ම,— ෙපො
ස ් ෙදපා	�ෙ��ෙC කාතා 
ෙපො
ස ්�ලධාg�ය  සඳහා වන ]e වසරක ෙසේවා කාලය. පk ස්ව කැමැ+ෙත 
]ශාමයාෙ� හැ.යාව, ෙපො
ස් �ලධාg සඳහා ද අදාළ ]ය&� යැi ද  ඒ සඳහා 
කමෙCදයU සකස් කළ &�යැi ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
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පා.19/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ෙර£ලාe ඉව+ .Hෙ� කාරක සභා ඇ7 .Hම,—
ෙර£ලාe තැ^ම ෙමම ෙර£ලාe ඉව+ .Hමද �තර eoවන fයාව
යU බැ] 
කzපැන Zය ෙර£ලාe ඉව+ .Hම ��බඳ ෙසොයා බැuම සඳහා ෙර£ලාe ඉව+ .Hෙ� 
කාරක සභා ඇ7 කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.21/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— සහ7ක /ම ��බඳ කාරක සභා ඇ7 .Hම,— 
පා	
ෙ��ෙC අසන පශ්නවලට �¤�v වශෙය රජය ෙදන සහ7ක හා රජෙ6 බැ¥� 
ඇතැ� ]ට කඩ වන අවසථ්ා දUනට ලැෙබන බැ], රජය eය වග[� ඉ, කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වග.යන බවට සහ7ක /ම සඳහා සහ7ක /ම �
බඳ කාරක සභා ඇ7 
කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi.  
 

පා.22/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— o�gය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඵලදා�තාව 
වැ�කර ගැ^ම,— ? ලංකා o�gය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඇ7 අනවසර ඉ¦.H� 
හා අනවසර ප"ං�කvව ක�න# ඉව+කර ^ත2ා�qල ඉ¦.H� ස�බධ Z]k� 
නැවත සමාෙලෝචනය .Hෙම ෙදපා	තෙ��වට ලැෙබන ආදාය� ව	ධනය කළ &� 
අතර, ෙදපා	තෙ��ෙC සංව	ධන කට&� සඳහා සෘ§වම බල ෙනොපානා � ඉඩ� 
"£කාuන බo පදනමU මත ෙපෞ(ග
ක අංශයට ලබා� එම �දz o�gය ප(ධ7ය 
න/කරණය සදහා ෙයොදා ගත &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.23/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— යාචකiෙD �]ත ආරUෂා .Hම සඳහා කමෙCදයU 
සැක¨ම,— ෙ� වන ]ට යාචකiෙD �]තවලට ]ශාල ෙලස ත	ජන එzල / 7ෙබන 
බැ] ඔmෙD �]තවල kරU�තතාව ©ක�ම උෙදසා, ඔmට වගා .Hම සඳහා ඉඩ� 
ලබා � ඉ ලැෙබන ආදායෙම ඔmෙD �]තවල ආරUෂාව හා ෙපෝෂණය සහ7ක කළ 
&�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.24/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— අයාෙz යන kනඛiෙග #�ස් �]තවලට eoවන 
හා�ය වළUවා ගැ^ම සඳහා කමෙCදයU සැක¨ම,— අයාෙz යන kනඛiෙග #�ස් 
�]තවලට eoවන හා�ය වළUවා ගැ^ෙ� අර�\, රජය මZ «# පමාණයU 
ෙවෙකො ට  එම ස්ථානයට �දැzෙz යන kනඛi ෙගන ෙගොස් ඔm ©ක බලාගැ^ම 
සඳහා kok වැඩ��ෙවළU සකස් කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi.  

 

පා.25/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,—  ළමා අපචාර e(� සඳහා දැ� ද�ව� පැන/ම,—  "වiන 
�රා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය "ෙන "න ¨ඝෙය ව	ධනය /ෙ� ත++වයU ඇ7 / 
7ෙබන බැ] ඒ ස�බධව දැනට පව+නා ^7 ෙර£ලාe පමාණව+ ෙනොවෙ න�, නව 
^7  ෙර£ලාe අl7 ස�මත ෙකොට ඉතා ක�න# ෙ� ස�බධ නJ ]ස¥මට කට&� කළ 
&�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi.   
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පා.26/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— සංචාරක ව2ාපාරය පව	ධනය .Hම සඳහා ෙවරළ 
�]k� මා	ග ඇ7 .Hම,— "වiෙ ෙවරළබඩ කලාපය �ළ ¨ඝෙය eoවන ඉ".H� 
 �සාෙව ෙ()ය, ]ෙ()ය සංචාරකයට ෙමම �වරයට ද ෙවරළ රයට �]¨ෙ�� 
අව@රතා ඇ7ව 7®ම සංචාරක ව2ාපාරය පව	ධනයට ෙමම �වර ක	මාතයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැ] එම ත++වය වළUවාuම සඳහා ෙමම  ෙමම  Uෙෂේත පව	ධනය 
.Hෙ� අර�ණ ඇ7ව ෙවරළ �]k� මා	ග ප(ධ7යU ඇ7 කළ &�යැi ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi.  
 

පා.27/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— අධ2ාපන පgපාලන ෙසේවෙ6 �ලධාHෙD වැ,E 
]ෂමතා ඉව+ .Hම,— ]oහzප7 ෙසේවය, £v අධ2ාපන ෙසේවය, අධ2ාපන පgපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ� වැ,E ]ෂමතාවU පව7න බැ], එම ත++වය මඟ හරවා 
ඔmෙD ආ+මා�මානයට සgලන වැ,පU ලැෙබන පg" වැ,E ]ෂමතා ඉව+ .Hම 
සඳහා කමෙCදයU සකස්  කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi.  
 

පා.28/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,—  ෙබෞ(ධ �U¯ අධ2ාපනය පව	ධනය .Hම,—  
ෙබෞ(ධ �U°වහෙසේලාෙD ධ	ම ඥානය පව	ධනය .Hෙ� අර�ණ ඇ7ව 
උවහෙසේලාෙD කථන හැ.යා, ශවණ හැ.යා, පgගණක, මෙනෝ]ද2ා+මක සහ 
උපෙ(ශනය ��බඳ දැ�ම වැ� "&� .Hම උෙදසා දැනට පව+නා �U¯ අධ2ාපන 
ආයතනවලට පgබා@රව ෙමම කට&� සඳහාම ෙව � �U¯ අධ2ාපන ආයතන ඇ7 
.Hම සඳහා කමෙCදයU සකස් කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi.  
 

පා.29/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ? ලංකාව �ළ දැනට fයා+මක වන ෙනොතාgස ්
ෙසේවාව යාව+කාuන .Hම,— "වiන �ළ fයා+මක වන ෙනොතාgස් ෙසේවය යzපැන 
Zය ^7ව
 සකස් / ඇ7 �සා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව	තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස ^7 හ�වා "ය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi.  
 

පා.30/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ]ය� කලා²ය ෙහේ ෙගො/ෙD ආ	=කය ශU7ම+ 
.Hම,— ]ය� කලා²ය පෙ(ශවල ෙහේ ෙගො/ ]e වගා කර� ලබන /, �රUක, 
�ං, තල වැ� වගාව@ අසව්ැන වැ� කර ගැ^ම සහ �ෂප්ාදන සකස් .Hම සඳහා නව 
තාUෂණය හ�වා�ම �� උසස් £ණා+මක ත++වෙය &� �ෂ්පාදන සකස් .Hම 
සඳහා+, ෙ()ය හා  ජාත2තර ෙවළඳෙපොළ �ළ �ෂ්පාදන අෙල] කර ගැ^ෙ� පදනම 
ශU7ම+ කර ගැ^ම සඳහා+ ¨#ත ස³පකාර සමාග� ඇ7 කළ &�යැi ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi.  
 

පා.31/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— £v උපෙ(ශක ෙසේවාවU ඇ7 .Hම,— ? ලංකාෙC 
අධ2ාපනෙ6 £ණා+මක සංව	ධනයU ඇ7 .Hෙ� අර�ණ ඇ7ව �ට වසර ]ස්සකට (20) 
පමණ ෙපර eට ආර�භ / fයා+මක වන £v උපෙ(ශක තන�v ෙවනම £v උපෙ(ශක 
ෙසේවා ඵ්කකයU ෙලස ස්ථාපනය කල &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
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පා.32/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— 7g´ �� ෙව�වට සහz �� ජනතාව අතර ජනµය 
කර/ම සඳහා නව තාUෂණය හ�වා �ම,— 7g´ �� සඳහා ]ෙ(ශ රටවලට ඇ� යන 
]ශාල ධනස්කධය නවතාuෙ� අර�ණ ඇ7ව ආෙ(ශකයU ෙලස භා]තා කළ හැ. 
සහz ��ව
 සැක� ආහාර පච
ත .Hම සඳහා+, ෙක¦ ස@ත ධාන2 ව	ගයU වන 
සහz වඩා+ e&� ෙලස 7g´ �� ෙම අඹරා ගැ^ම සඳහා+, 7g´ �� ඇඹHමට භා]තා 
කරන ආකාරෙ6 යත �ත සහ නව තාUෂණය හ�වා "ය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරi.  

 

පා.33/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— &(ධය �සා ආබා_තය බවට ප+�වට සහන 
සලසා �ම,—  වසර 30කට ආසන කාලයU පැවැ7 &(ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ "ෙනදා 
�u වැඩ ෙකොට �ව+ � ජනතාව+ ස=්ර ©[ රUෂා කළ ජනතාව+ අතg සැල.ය &� 
පමාණයU අංග]කලව ආබා_තව �වන බg මහ+ ²ඩාවට ප+ / අසරණව �ව+ වන 
බැ], ඔm සඳහා ය� මාeක �මනාවU ලබා �මට කට&� කළ &�යැi ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi.   
 

පා.34/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— eයlම ප« ආරUෂකi සඳහා ගම ]යද� 

�මනාවU ලබා �ම,— ජනා_ප7 ආරUෂක සහ අගමැ7 ආරUෂක ෙසේවෙ6 �&Uත 
�ලධාHට ෙමම අෙන�+ ප« ආරUෂක ෙසේවාවල �&Uත �ලධාHට ද සමාන 
ගම ]යද� �මනාවU ලබා �මට කට&� කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරi.    
 

පා.35/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ]ශ්ව]ද2ාල මZ පව+වාෙගන යන පාඨමාලාව 
©.යා��ඛ පාඨමාලාව බවට ප+.Hම,— "වiෙ eයlම රජෙ6 ]ශ්ව]ද2ාල සහ 
ෙපෞ(ග
ක ]ශ්ව]ද2ාල මZ පව+වා ෙගන යන ශාස්�ය අධ2ාපනයම සඳහා � උපා_ 
පාඨමාලාව ©.යා��ඛ වෘ+යමය උපා_ පාඨමාලාව බවට පgව	තනය කර එමZ 
�@වනා � උපා_ධාH ෙවත නව ©.යා සපයා �ෙ� අර�ණ ඇ7ව, eයlම 
]ශ්ව]ද2ාල සමඟ රාජ2 අංශෙ6 සහ ෙපෞ(ග
ක අංශෙ6 ආයතන ස�බ�කරණය සඳහා 
කමව+ වැඩ��ෙවළU සකස ්කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.36/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— පාසz ek පවාහනය කර� ලබන වෑ රථ සඳහා 

�e ප# �යම .Hම,— "වiන �රා පව+වාෙගන ය� ලබන පාසz ek පවාහන 
ෙසේවාව �ය#ත ප#7ෙය ෙනොපව7න බැ] සහ ඇතැ� පාසz වෑ රථ 
ෙසේවකiෙD පැව�� යහප+ ත++වෙය ෙනොපව7ත බැ], �e ප#7ෙය &� 
වෑ රථ ෙසේවාවU පව+වාෙගන යෑම සඳහා+, එම ෙසේවාව ලබාගනා පාසz ·ෂ2 
·ෂ2ාවෙD ආරUෂාව තහmv .Hම සඳහා+, වෑ රථ ෙසේවාව සඳහා ප# 
හ�වා"ය &�යැi ද, වෑ රථ ෙසේවකi �ළ යහප+ පැව�� පව+වාෙගන යාම සඳහා 
]නය ^7 මාලාවU හ�වා "ය &�යැi ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi.  
 

පා.37/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ජා7ක සහ ජාත2තර අනාගත ඉzlමට සgලන ෙලස 

�ෂ්පාදනය ව	ධනය .Hම සඳහා කමෙCදයU සකස් .Hම,— ජා7ක සහ ජාත2තර 
පජාවෙD අනාගත ඉzlමට සgලන කා	#ක සහ කෘ�කා	#ක �ෂප්ාදනය ��බඳව 
�ෙරෝකථනයU කර අදාළ �ෂ්පාදනයට අ�බ(_ත eයlම Uෙෂේතවල අත	 
ස�බධතාවයU �� ද, න/න තාUෂණය උපgම ම�ට# පෙයෝජනයට ග�# ද, 
�ෂ්පාදන fයාව
ය ව	ධනය .Hම සඳහා කමෙCදයU සකස් කළ &�යැi ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරi.  
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පා.38/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ? ලාං.ක ජනතාව ෙD පාර�පgක උvමය 

©කගැ^ම සඳහා ��ටz �සත්කාලයU ඇ7 .Hම,— ? ලාං.ක ජනතාවෙD ස�පදාiක 
දැ�ම ආරUෂා කර#, ෙපෝෂණය කර අනාගත පර�පරාව ෙවත ©ෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන ස�ප+ හා ෛජව උvමය අපහරණය වැළැU/ම සඳහා �az ජා7ක 
වැඩ��ෙවළU අවශ2ව ඇ7 බැ] ද, පgසරය, ෙ()ය ෛවද2 Uෙෂේතය, 
කෘ�ක	මාතය හා ස�පදාiක ක	මාත ඇ�a eයl Uෙෂේතය සඳහා ��ටz 
තාUෂණය උපෙයෝ� කරග+ න/න �සත්කාලයU සකස් .Hමට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
�(_මය ෙ(පළ සං]ධානය (WIPO), ? ලංකා �(_මය ෙ(පළ කා	යාංශය, පgසර 
අමාත2ංශෙ6 ෛජව ]]ධ+ව ඒකකය ඇ�a eයl අංශ ඒකාබ(ධ� වැඩ��ෙවළU සකස් 
.Hමට ද �යවර ගත &�යැi ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරi. 

 
පා.39/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ? ලාං.ක ජනතාවෙD පාර�පgක දැ�ම ආරUෂා කර 
ගැ^ම සඳහා � ජා7ක වැඩ��ෙවළU ආර�භ .Hම,— ? ලාං.ක ජනතාවෙD පාර�පgක 
දැ�ම භා]තා වන ෛවද2 කම, කෘ�ක	මාතය, ආහාර සංරUෂණය, හස්ත ක	මාත 
අංශය ඇ�a ]]ධ Uෙෂේතය@ පාර�පgක දැ�ම ආරUෂා .Hම සඳහා අදාළ Uෙෂේතය 
�ෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග ෙතොර�v ලබාෙගන, ෛජව ]]ධ+ව ඒකකය, 
�(_මය ෙ(පළ කා	යාංශය ඇ�a අදාළ අංශ ඒකාබ(ධව ජා7ක වැඩ��ෙවළU ආර�භ 
කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.40/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ? ලංකාවට ආෙC\ක හා ඖෂධමය ව�නාක�ව
 

&� ශාඛවල ජාන ස�ප+වලට ෙEට� බලපත ලබා ගැ^ම,— ]ෙ()ය රටවz ? 
ලංකාවට ආෙC\ක ව�නා ඖෂධමය ශාඛවල සfය රසාය�ක දව2 සහ ජාන ස�ප+ 
හ�නා ෙගන, ඒවාට වංච�ක ෙලස ෙEට� බලපත ලබා ගැ^ම වැළැU/ම සඳහා අදාළ 
සfය රසාය�ක දව2 සහ ජාන ස�ප+ සඳහා ? ලංකාවට ෙEට� බලපත ලබා 
ගැ^මට+, ඖෂධ �ෂ්පාදනයට සහ වැ� "&� .Hමට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැ^මට+, 
ෛජව ]]ධ+ව අංශය, �(_මය ෙ(පළ කා	යාංශය සහ ෙ()ය ෛවද2 අමාත2ාංශය 
ඇ�a වග.ව&� eයl ආයතන එUව ]ෙශේෂ වැඩ��ෙවළU සකස් කළ &�යැi ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.41/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ජනතා �ෙයෝ�තiෙD ගv නාම අ+හැHම,— 

ජනා_ප7�මා, අගමැ7�මා ඇ�a පා	
ෙ��, පළා+ සභා, පාෙ()ය සභා �ෙයෝජනය 
කරන eයlම ජනතා �ෙයෝ�තය මාeකව තම කරන ෙසේවයට අදාළව වැ,E හා / 
ෙහෝ �මනා ලබා ගනා අතර ඉහත .eo ¿රයU �ස්සරණධ2ාසෙය eo කර� ලබන 
ගv ෙසේවය ෙනොවන බැ] ද, එම ¿ර දරනෙD නමට ඉ"gෙය ෙහෝ ¿රයට 
ඉ"gෙය අ7ගv, ?ම+ ෙහෝ ගv යන නාම සහ නමට පkව උ�මාණ, මැ7�මා යන 
පද ෙය�ම උපහාසයට ලU/මට ෙහේ�වU / ඇ7 බැ] ද, ජනතා �ෙයෝ�තයෙD ගv 
නාම භා]තය නතර .Hමට අවශ2 �යවර ගත &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරi. 
 

පා.42/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— වැ�@� නඩ+� ම3ඩල වැඩසටහන පළා+, "ස්IU 

සහ පාෙ()ය ෙzක� ෙකො�ඨාස ම�ට# ව2ාEත .Hම,— ]]ධ පා	ශ්වය ]e 
වැ�@� �රවැeය ෙනොසලකා හැHම �� eoවන ]]ධ අසාධාරණය ස�බධෙය 
පැ#\
 .Hම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත2ාංශෙ6 වැ�@� ෙzක� කා	යාලය යටෙ+ 
fයා+මක වන වැ�@� නඩ+� ම3ඩල වැඩසටහන පළා+, "ස්IU හා පාෙ()ය ෙzක� 
ෙකො�ඨාස ම�ට# ව2ාEත කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
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පා.43/’15  
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— වැ�@� පජාව ? ලංකාෙC ආ	=ක ව	ධනයට දායක 

කර ගැ^මට ණය �ෙ� වැඩ��ෙවළU සකස් .Hම,— වයස අmvo 60 ඉUමවා ඇ7 
වැ�@� පජාවට තම �වෙනෝපාය මා	ග ශU7ම+ කරග�# සමස්ත ? ලංකා ආ	=කෙ6 
ව	ධනයට දායක/මට බැං� ප(ධ7ය මZ ණය �ෙ� කමෙCදයU fයා+මක ෙනො/ ම 
ඔmට සමාජය �ළ ෙවන+ අකාරයකට සැල[මU වන ෙහi එම අසාධාරණ ත++වය 
වැළැU/මට කමව+ වැඩ��ෙවළU ඇ7 කළ &� යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරi. 
 

පා.44/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— වයස අmvo 60 ඉUමවා ඇ7 �(ගලi සමාජය �ළ 

සÀය �(ගලi බවට ප+ .Hෙ� වැඩ��ෙවළU සකස් .Hම,— සමාජ ආ	=ක 
fයාව
ෙ6 පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අmvo 60 ඉUම/ෙම පk 
සමාජය �ළ �e ��ගැ^මU ෙනොමැ7ව අÀයව ෙකො/ e�න වැ�@�ය, සමාජෙ6 
සÀය �(ගලi බවට ප+ .gෙ� වැඩ��ෙවළU සකස් .Hමට පාසz පජාව ඇ�a �a 
මහ+ සමාජයම දැ�ව+ .Hෙ� කමෙCදයU ඇ7 කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.45/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක Uෙෂේතය ��බඳ පාසz ekෙD 

දැ�ම �az .Hම,— ? ලංකාෙC අනාගත තvණ තv\යෙD ©.යා පශ්නයට 
]ස�මU ෙලස සහ ෙමෝට	 කා	#ක Uෙෂේතෙ6 ඇ7වනා� ව	ධනයට සාෙEUෂව 
��� ශ#කiෙD අවශ2තාව ස�රා ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ7ව පාසz ]ෂය �	ෙ(ශයට 
ෙමෝට	 කා	#ක ·zපය ]ෂයයU ෙලස ඇ�ළ+ .Hම සඳහා කමව+ වැඩ��ෙවළU ඇ7 
කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.46/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක ·zපය ඉගැ/ම සඳහා £vවv 
��� .Hමට අධ2ාපන ]ද2ා ²ඨයU ඇ7 .Hම,— ? ලංකාෙC සහ ]ෙ(ශ රටවල 
ෙමෝට	 කා	#ක Uෙෂේතෙ6 ඇ7වන ව	ධනයට සgලන ෙලස, එම Uෙෂේතෙ6 ��� 
ශ#කiෙD ඉzlම ස�රාuමට හැ.වන පg", පාසz ම�ට# ඉගැ/ම සඳහා 
£vවv ��� .Hමට ෙමෝට	 කා	#ක Uෙෂේතය ��බඳ අධ2ාපන ]ද2ා ²ඨයU ඇ7 
කළ &�යැi  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.47/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක ·zපය ]ෂය �	ෙ(ශය 

යාව+කාuන .Hම,— ෙමෝට	 කා	#ක Uෙෂේතය හා ස�බධ රජෙ6 කා	#ක ]ද2ාල හා 
අ�බ(ධ ආයතනවල ඉෙග�� කට&� eo කර� ලබෙ වසර 25 - 30U තර� පැර\ 
]ෂය �	ෙ(ශයU යටෙ+ බැ], එම ත++වය ෙවනස් .Hම සඳහා එම ]ෂය 
�	ෙ(ශය යාව+කාuන .Hමට කමව+ වැඩ��ෙවළU ඇ7 කළ &�යැi ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.48/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,—  Iෙරෝද රථ හා ය�v පැ" ආÁත ©.යාවල �&Uත 

�වෙD ©.යාවල kරU�තභාවය තහmv .Hම,— ? ලංකාව �ළ �ව+වන Iෙරෝද රථ 
හා ය�vපැ" ආÁතව සෘ§ හා වක ෙලස ©.යාව@ �&Uත/මට කැමැ+තU දUවන 
තvණ �gස හා ]ශා#ක I]ධ හ�දා �ලධාg සහ ෙජ2ෂඨ් �රවැeය යන ජන 
ක3ඩාය�වල ආ	=ක ශU7ය ව	ධනය .Hෙම සමස්ත ජා7ක �ෂ්පා"තයට ඔmෙD 
දායක+වය ලබා ගැ^ෙ� අර�ණ ඇ7ව එම Uෙෂේතෙ6 �&Uත�වෙD සÀය 
දායක+වය ජා7ක ආ	=කයට එU කර ගැ^ම සඳහා කමව+ වැඩ��ෙවළU ක�න# 
සකස් කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 



( 9 ) 

 

පා.49/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ? ලාං[ය/ෙ()ය �පෙCදය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආකzප �az .Hම,— ? ලාං[ය/ෙ()ය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ()ය හා ]ෙ()ය 
ජනතාව �ළ වැ� නැ�vවU ඇ7 .Hෙ� අර�ණ ඇ7ව, රට �ළ ජනතා ආකzප ඒ ෙවත 
ෙයො� .Hම සඳහා පාසz, ]ශ්ව]ද2ාල, තෘiක අධ2ාපන ආයතනවල ]ෂය පාඨමාලාවට 
�පෙCදය ]ෂයයU ෙලස ඇ�ළ+ .Hමට+, රාජ2 හා ෙපෞ(ග
ක අංශවල මැ"හ+/ම මත 
ප	ෙ6ෂණ අංශ "gගැ/ම මÂ නව ෙසොයාගැ^� eo .Hමට+, ඒ හා බැ�� ආයතන 
ප(ධ7ය ස�බධ කර ග�# සහ7ක පත, �Eෙලෝමා, උපා_, පශ්චා+ උපා_ පාඨමාලා 
ඇ7 .Hම �� ෙමම Uෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ �az ආකzපමය ෙවනසU ඇ7 
කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.50/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ? ලංකාෙC ආහාර සංස්කෘ7ය ඉෙග�� සහ 

ඉගැ/ ෙ� fයාව
යට බ(ධ .Hම,— ? ලාං[ය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
.Hෙ� කලාව, ආහාර �¨ෙ� කලාව, ව	ණකාරක කලාව, ආහාර කැ²ෙ� කලාව ඇ�a 
අංශ ගණනාව. සකස්/ ඇ7 අතර ඒ හා බැ�� ? ලාං[ය ආහාර සංස්කෘ7ය ��බඳ 
ඉෙග�� සහ ඉගැ/� කමෙCදය හරහා අනාගත පර�රට පවරා�ම ෙමම ෙ()ය හා 
]ෙ()ය ජනතාව අතර අපෙD ආහාර සංස්කෘ7ය ව2ාEත .Hම මÂ ? ලාං[ය 
අනන2තාව අත	ජා7කව ඔසවා තැ®ම සඳහා වැඩ��ෙවළU ඇ7 කළ &�යැi ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.51/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ]ශ්ව]ද2ාල සහ තෘiක අධ2ාපන ආයතනවල 
ekෙD ප	ෙ6ෂණ �බධන අමාත2ාංශවල සංව	ධන කට&� ඉලUක කර සකස් 
.gම,— ]ශ්ව]ද2ාල සහ තෘiක අධ2ාපන ආයතනවල ek ]e තම පාඨමාලා 
ස�බධෙය ඉ"gප+ කරන ප	ෙ6ෂණ �බධන රෙ� ආ	=ක, සමා�ය, සංස්කෘ7ක 
හා සංව	ධන කට&�වලට උපෙයෝ� කර ගැ^ම වැදග+ වන බැ] එම �බධන 
අ�Uෂණය කර� ලබන ආචා	යවv හා ප	ෙ6ෂණ �බධන අදාළ වන අමාත2ාංශ අතර 
මනා ස�බ�කරණයU ඇ7 .Hම සඳහා එ[ අමාත2ාංශෙ6 �ලධාgෙය� ප+.Hෙම 
එම ප	ෙ6ෂණ �බධන මÂ අමාත2ාංශෙ6 ඉ"g සංව	ධන fයාදාමය සහ කාuන 
ඉලUක ස�රා ගැ^මට හැ.වන පg" කමව+ වැඩ��ෙවළU ඇ7 කළ &�යැi  ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi.  

 

පා.52/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— වයස අmvo 18 ස�s	ණ වන අවසථ්ාෙC�ම ඡද @# 
නාමෙzඛනයට නම ඇ�ළ+ .Hම,— මැ7වරණ ෙදපා	තෙ��ව මÂ වා	�කව 
ඡද @# නාමෙzඛන සංෙශෝධනය .Hමට �ය#ත "නට පkව ෙහෝ ෙපර "නක� වයස 
අmvo 18 ස�s	ණ වන තැනැ+තට �ය#ත වයස ස�s	ණ � "නටම ඡද @# 
නාමෙzඛනෙය@ නම ඇ�ළ+ කරවා ගත හැ. ආකාරෙ6 පාෙයෝZක වැඩ��ෙවළU ඇ7 
කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi.  
 

පා.53/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ? ලංකාව �ළ ෙසේලi �ෂ්පාදනය .Hම සඳහා 

කමව+ වැඩ��ෙවළU ඇ7 .Hම,— ? ලංකාව �ළ වා	�කව ෙසේලi ]ශාල 
පමාණයU භා]තා කර� ලබන අතර ෙසේලi ආනයනය .Hම සඳහා ද ]ශාල �දලU 
වා	�කව ]ෙ()ය රටවලට ඇ� යන බැ], එම ]ෙ(ශ ]�මය පමාණය රට �ළ ඉ7g 
කර ගැ^ෙ� අර�ණ ඇ7ව ලංකාව �ළ පව+නා ෙ()ය තාUෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේලi 
�ෂ්පාදනය .Hම සඳහා රාජ2, ෙපෞ(ග
ක ෙහෝ ස³පකාර අංශය ස�බධ කර ග�# 
කමව+ වැඩ��ෙවළU රජය මැ"හ+ /ෙම ඇ7 කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරi. 
 



( 10 ) 

 

පා.54/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ෙපොz ව�ර ආÁතව නව �ෂ්පාදනය ඇ7 .Hම,—  
? ලංකාව �ළ වා	�කව ]ශාල පමාණයක ෙපොz ව�ර අපෙ+ යන බැ], නව 
තාUෂණය ෙයොදා ග�# ]_ම+ කමෙCදයU යටෙ+ ෙපොz ව�ර ආÁතව නව 
�ෂ්පාදනය ෙ()ය හා ජාත2තර ෙවළඳෙපොළ ඉලUක කර ග�# ඇ7 .Hම සඳහා 
කමෙCදයU fයා+මක කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.55/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— සාගරෙ6 නව ස�ප+ ගෙCෂණය,— ]ශාල සාගර 
කලාපයU  @# රටU m ? ලංකාව ප�ඛ+වය ලබා � ඇ+ෙ+ �වර ක	මාතය සඳහා 
පමණU වන අතර  සාගරය ආÁතව ]ශාල පමාණයක සවභා]ක ස�ප+ ඇ7 බැ] 
ෙමරටට ]ශාල ©.යා අවස්ථා පමාණයU ෙමම ධනයU ද උපයා ගැ^ෙ� අර�ණ ඇ7ව 
සාගර ස�ප+ ��බඳව ]_ම+ වැ�oර අධ2යනයU කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.56/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ? ලංකාෙC ම+ස2 ස�පත ]ෙ(·කi ]e ෙනලා 
ගැ^ම වළකාuම,— ? ලාං.ක �වරයට ]ශාල ආ	=ක අවාeයU ඇ7 කර# ? ලංකා 
��o කලාපෙ6 ම+ස2 ස�ප+ ]ෙ(·කi ]e ෙනලා ගනා බැ] ? ලංකා ��o 
කලාපය �ළ මාa ඇzuමට සහ ]ෙ(ශ  යාතාවලට මාa බෑම සඳහා ෙතො,පලU ෙලස 
භා]තා .Hම වළකාuම සඳහා රජය ]e ]_ම+ වැඩ ��ෙවළU සකස ්කර fයා+මක 
කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.57/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ෙකොස් �ෂ්පාදනය වැ� කර ඒ ආÁත �ෂ්පාදන 
අපනයනය .Hම,— ඉතා ප^ත ෙමම ඖෂ�ය £ණෙය අÃන, රසාය�ක දව2ව
 
ෙතොරව වගා කළ හැ. ෙබෝගයU වන ෙකොස් වගාව ව2ාEත .Hම �� ඒ ආÁත 
�ෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය .Hම මÂ ]ශාල ]ෙ(ශ ]�මය පමාණයU අප 
රටට උපයා ගත හැ. බැ] ඒ සඳහා රජෙ6 මැ"හ+]ෙම ]_ම+ වැඩ ��ෙවළU 
සකස් කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.58/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ජා7ක ෙගො] ස�මාන උෙළලU වා	�කව සං]ධානය 
.Hම,— රටU ෙපරට යාමට න� �
ක වශෙය ෙගො]තැ� සÁක ]ය &� බැ] රට 
සv කරන ෙගො] ජනතාවට eය වෘ+7ය ��බඳ අ�මානයU ඇ7වන පg" ]_ම+ 
සං]ධාන ව�හයU හරහා fයා+මක වන ෙගො] ස�මාන උෙළලU රජෙ6 මැ"හ+/ෙම 
වා	�කව සං]ධානය කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.59/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— සහන #ලකට LED බzබ පාgෙභෝZක ජනතාවට 
ලබා�ම,— �වාස ආෙලෝක .gමට ෙයොදා ගනා £ණා+මක LED බzබ #ල අ_ක 
බැ], ]o
බල ම3ඩලය මැ"හ+/ සහනදා� #ලකට හා ෙග/ෙ� කමයට ෙමම බzබ 
පාgෙභෝZක ජනතාවට ලබා� ජා7ක වශෙය ]o
ය ]ශාල පමාණයU ඉ7g කර 
ගැ^මට+,  LED බzබ ජනතාව අතර ජනµය .H මÂ ]o
බල ම3ඩලයටද අමතර 
ආදායමU උපයා ගැ^මට+ හැ.වන පg" කමව+ වැඩ ��ෙවළU සැකeය &�යැi ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
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පා.60/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ka පgමාණ ෙසzල� බJ ක	මාතශාලා ව2ාEත 
.Hම,— ? ලංකාව �ළ ෙසzල� බJ සඳහා ]ශාල ෙව ළදෙපොළU පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා �ෂප්ාදනය ෙකෙරෙ ka වශෙය වන අතර ඒ සඳහා Çනය ප�ඛ අෙන�+ 
රටවලට ]ෙ(ශ ]�මය ]ශාල පමාණයU ඇ� යන බැ], ka �gවැයU දැgය &�  ෙමම 
ක	මාතය ගා�ය පෙ(ශවල ව2ාEත .Hම සඳහා ]_ම+ වැඩ ��ෙවළU සකස් කළ 
&�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.61/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ? ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදන ක	මාත ශාලා 

ආර�භ .Hම,—  ? ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම ම�ටමක පව7න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට ]ශාල ]ෙ(ශ ]�මය පමාණයU වැයවන බැ] 
"&� මානව ස�පතU @# රටU ෙලස ? ලංකාවට අත2ාවශ2 ඖෂධ ව	ග රට �ළම 
�පද/මට අවශ2 පහkක� රජය මැ"හ+ /ෙම ලබා � ඖෂධ �ෂප්ාදන ක	මාත ශාලා 
ආර�භ කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.62/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— පාසz ]ෂය �	ෙ(ශයට මෙනෝ ]ද2ාව ]ෂයය ඇ�ළ+ 

.Hම,— පාසz ·ෂ2 පජාව �ෙරෝ� මනස. &+ �(_ම+ රණ ගැ^මට හැ. �gසU 
ෙලස හැඩගැස/්ම උෙදසා හය වැ� ෙශේ\ෙ6 eට fයා+මක වන පg" ෙබෞ(ධ මෙනෝ 
]ද2ාව සහ බට@ර මෙනෝ ]ද2ාව යන ]ෂයය ඒකාබ(ධ ෙකොට කමව+ව සැලk� කරන 
ලද “මෙනෝ ]ද2ාව සහ භාවනාව” න# ]ෂයයU පාසz ]ෂය �	ෙ(ශයට ඇ�ළ+ කළ 
&�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.63/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ]ශා#ක ආධාරක මධ2සථ්ාන �@,/ම,— ]ශා#කය 

ෙව�ෙව උපෙ(ශන ෙසේවා, ෛවද2 පහkක� සහ  "වා k©�� ෙසේවා යනා� 
වැ�@�යට අවශ2 kබසාධන කට&� ©සU එකම ස්ථානය. ඉ, කර ගැ^මට හැ. 
වන පg" ]ශා#ක ආධාරක මධ2ස්ථාන ෙගොඩනැං/මට+, එම මධ2ස්ථාන ෙUද කර 
ග�# ය� �ෂ්පාදන කට&+තU සඳහා ]ශා#කය ෙයො� .Hම හරහා ඔmෙD "]යට 
සහනයU ලබාෙදන අතර අමතර ආදායමU ද උපයා ගැ^මට හැ. වන ෙලස රජය මැ"හ+ 
/ෙම රට�රා ]ශා#ක ආධාරක මධ2සථ්ාන �@,]ය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.64/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ]ශා#කයෙD ආ	=කය ශU7ම+ .Hම සඳහා නව 

ෙලොත©iයU හ�වා �ම,— ]ශා#ක රාජ2 ෙසවකයෙD වැ,E ]ෂමතා ඉව+ .Hමට 
සහ ඔmෙD kබසාධන කට&� සඳහා අවශ2 �දz ෙසොයා ගැ^ම සඳහා නව 
ෙලොත©iයU ෙවළඳෙපොළට හ�වා�මට රජය කට&� කළ &�යැi ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.65/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— සංචාරක මගෙපවන ��� .Hම,— 
සංචාරකiට ඵලදා� හා ආචාර)u ෙසේවාවU සැප�මට හැ. �gසU බවට ප+ .Hමට 
ෙමම, ඔmෙD  වෘ+ය ම�ටම ඉහළ නැං/ම සඳහා+ සංචාරක මග ෙපවන 
��� .Hමට ]_ම+ වැඩ��ෙවළU සකස් කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරi. 
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පා.66/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ඉඩ� ස�බධව පව7න ^7 සංෙශෝධනය .Hම,— ? 

ලංකාව �ළ ෙ� වන ]ට ඉඩ�වලට ව2ාජ ඔE� සකසා ].Êෙ� ජාවාරමU 
fයා+මකවන අතර �ට අදාළව ^7ය fයා+මක /ම ද ඉතා අවම ම�ටමක පව7න 
බැ], ඉඩ� අi7ය ස�බධව kරU�තභාවය වැ� වන අ&g හා වැර"කvවට දැ� 
ද�ව� පැ#ණ]ය හැ. අ&g පව7න ^7 ප(ධ7ය සංෙශෝධනය කළ &�යැi ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.67/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ? ලංකාව අවට සාගරෙ6 ෙකොරzපර ආරUෂා කර 

ගැ^ම,— ? ලංකාව අවට සාගරෙ6 ඇ7 ෙකොරzපර #�ස්  fයාකාරක� ෙහේ�ෙව 
]නාශ/ෙ� ත	ජනයට ��ණපා ඇ7 බැ], එම ෙකොරzපර ආරUෂාකර ගැ^ම සඳහා 
#�ස් fයාකාරක� පාලනය .Hමට හැ.වන පg" �(ගල ආකzපමය ෙවනසU ෙමම, 
ෛන7ක රා�ෙC ෙවනසU ඇ7 .Hම සඳහා ](ව+ ක#,වU හරහා kok වැඩ��ෙවළU 
සැලk� කර fයා+මක කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.68/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— පාසz වෑ රථ සඳහා කාතාව ෙසේවයට ෙයද/ම,— 

පාසz වෑ රථ ෙසේවෙය@ £ණා+මක බව වැ� .Hමට+, එම වෑ රථවල ගම කරන 
දvවෙD ආරUෂාව උෙදසා+  eයlම පාසz ෙසේවා වෑ රථවල ෙසේවය සඳහා 
කාතාව ෙයොදා ගැ^ම අ�වා	ය .Hමට ^7 සකස ්කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.69/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ඖෂධ #ල පහත ෙහuම,— ? ලංකාව �ළ ජා7ක 
ඖෂධ ප7ප+7ය පකාශයට ප+ කර ඖෂ�ය නාමෙය ෙබෙහ+ අෙල] .Hම ක�න# 
ආර�භ .Hම මÂ ඖෂධ #ල පහත ෙහuමට රජය මැ"හ+ ]ය &�යැi ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.70/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— අත	ජාලය හරහා අෙල] කරන ඖෂධ ඇ�a 
ජාවාර� මැඩපැවැ+/ම,— ෙ� වන ]ට අත	ජාලය හරහා ප#7ය. ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද2 උපකරණ හා {පලාවන2 �ෂ්පාදන ]ශාල ෙලස අෙල] ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාර� අප රෙ� ජනතාව ෙD ෙසෞඛ2යට සහ යහපැවැ+මට ]ශාල ත	ජනයU වන බැ] 
ඒවා මැඩපැවැ+/ම සඳහා �e වැඩ��ෙවළU සකස් කර fයා+මක .Hම kok යැi 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.71/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— කෘ� රසායන දව2 භා]තා ෙනොකර වගා .Hම,— අ_ක 
]ෂ ස@ත කෘ� රසායන දව2 ? ලංකාව �ළ තහන� කර පැර\ කමයට පgසර @තකා� 
වගා කමයU රටට හ�වා�මට අවශ2 ප	ෙ6ෂණ eo.Hමට කෘ� ]ද2ාඥය හා 
පgසරෙC�ෙග සම]ත ක#,වU ප+ කර ඔmෙග ලබා ගනා �	ෙ(ශ �� 
ජනතාවට වස ]ෙස ෙතොර ෙසෞඛ2ාරU�ත ආහාර ෙCලU  ලබා �මට අවශ2 �යවර 
ගැ^මට රජය මැ"හ+/ම kok යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.72/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— පාසz ek ම+දව2වලට ඇ8බැ@/ෙම �දවා 
ගැ^ම,— ෙ� වන ]ට ? ලංකාව �ළ පාසz ek ම+දව2වලට ඇ8බැ@ /ෙ� වැ� 
පවණතාවයU �	මාණය / ඇ7 බැ] පාසz ek ම+දව2ව
 �දවාගැ^ම සඳහා 
රජය මැ"හ+/ ]_ම+ වැඩ��ෙවළU fයා+මක කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරi. 
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පා.73/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ජා7ක ඵලදා�තා ක#,වU ප+ .Hම,— රජය ]e 
fයා+මක කර� ලබන ඵලදා�තා වැඩසටහ@� තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදා�තා 
ම�ටමU කරා ෙමෙහය� ආයතන පධා^ හ�නාෙගන ඔmෙD දැ�ම හා අ+දැ[� 
පෙයෝජනයට ගත හැ. වන ආකාරෙය, එම ආයතනවල fයා+මක කරන ලද 
වැඩසටහ සහ කමෙCද අෙන�+ ආයතනවලට ගැලෙපන පg" ආෙ(ශ .Hමට හැ.වන 
පg" එම ආයතන පධා^ෙග සම]ත ජා7ක ඵලදා�තා ක#,වU �@,]ය &�යැi 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.74/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— පජා ෛවද2ෙCදය ��බඳ ]ෙශේෂඥ ෙසේවාව "&� 
.Hම,— ෙසෞඛ2 ෙසේවාෙC අත2ාවශ2 අංගයU වන පජා ෛවද2ෙCදය ��බඳ ]ෙශේෂඥ 
අංශය "&� .Hමට අවශ2 සැලk� සකස් .Hම හා එම Uෙෂේතෙ6 දැනට පව7න ගැටl 
�HUෂණය කර ක�න# �රාකරණය .Hමට අවශ2 කට&� eo .Hමට රජය මැ"හ+ 
]ය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.76/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— පgෙභෝජනයට �kok ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැU/මට කට&� .Hම,— පgෙභෝජනයට �kok ආහාර �ෂ්පාදනය කරන, අෙල] 
කරන හා ඊට අ�බල ෙදන �(ගලය හා ආයතන වැටuමට පාgෙභෝZක කට&� ��බඳ 
අ_කාgෙ6 ]ෙශේෂ වැටu� ඒකකයට පව7න ගැටl �රාකරණය කර අවශ2 පහkක� 
ෙනොඅJව ලබා �මට+, වැර"කvවට උපgම ද�ව� ලබා "ය හැ. වන පg" පව7න ^7 
ප(ධ7ය සංෙශෝධනය .Hමට+ කට&� කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරi. 
 

පා.77/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— වස ]ස නැ7 ආහාර �ෂ්පාදනය "gම+ .Hම,—  

ආහාර හා ස�බධ �ෂ්පාදන කට&�වල ෙ()යව �රතව e�න �ෂ්පාදකi ඉලUක 
කර ග�# £ණා+මක බ] ඉහළ, ෙසෞඛ2ාරU�ත ආහාර පාgෙභෝZකයට ලබා �ම 
�� රටට කළ හැ. ෙසේවාව ��බඳව දැ�ව+ කර, ආකzපමය ෙවනසU ඇ7 .Hමට 
හා එෙලස වස ]ෙස ෙතොර ආහාර �පදවන ව2වසායකiට ෙගෞරව නාමයU ස@ත 
ස�මාන පදානය ෙකොට ඔm "gගැ/මට වැඩසටහනU රජය මැ"හ+/ ආර�භ කළ 
&�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.78/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ+ප+ කරග+ අභය«#වලට අය+ ඉඩ� 
�දහස් කරගැ^ම,— ? ලංකාෙC පකාශයට ප+ කර ඇ7 අභය«#වලට අය+ ඉඩ� ]]ධ 
�(ගලය හා සං]ධාන ]e ^7 ]ෙරෝ� ෙලස අ+ප+ කරෙගන ඇ7 බැ], එම ඉඩ� 
නැවත ලබා ගැ^මට රජය ක�න# මැ"හ+ ]ය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරi. 

 

පා.79/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ආ"වා¨ ජනයා නගාe,/ම සඳහා සැලkමU fයා+මක 
.Hම,— ? ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආ"වා¨ ජනතාව ��බඳ ෙවනම සංගණනයU 
eoකර, ඔmනට �ව+ /ම සඳහා දැනට පව7න අපහkතා කමව+ව හ�නාෙගන, ඔmනට 
 ෙගෞරව^යව �ව+ /මට හැ. පgසරයU �	මාණය කර �මට අවශ2 සාධ^ය සැලkමU 
ආ"වා¨ නායකi ද ඇ�ළ+ව ප+කරන ලද ](ව+ ම3ඩලයU හරහා fයා+මක කළ 
&�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
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පා.80/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— &(ධය �සා උ�v හා නැෙගන@ර පෙ(ශය@ හා� � 
�රාවස�් සංරUෂණය .Hම,— 7ස් වසරක &(ධය ෙහේ�ෙව උ�v හා නැෙගන@ර 
පළා+ වල පැව7 �රාවස්� ]ශාල ෙලස ]නාශ � අතර පව7න �රාවස්� ��බඳ 
ස�UෂණයU eo කර ෙතොර�v ©ස්කර ගැ^ම+, එම �රාවස්� තහmv .Hම, ආරUෂා 
.Hම හා ප7සංස්කරණය .Hම+ අර�� කර ෙගන ](ව+ �රා]ද2ාඥiෙග 
සම]ත ක#,වU ප+.Hම kok යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.81/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— වගා .Hම සඳහා ෙ()ය ®ජ පච
ත .Hම,— කෘ� 
රසායන භා]තෙය ෙතොරව ෙ()ය කාබ�ක ෙපොෙහොර ආශෙය වගා කළ හැ. ෙ()ය 
®ජ ව	ග හ�නාෙගන එම ®ජ ක�න# රට �රා ව2ාEත කර රසාය�ක වස ]ෙස 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා �ම සඳහා අවශ2 කරන ප	ෙ6ෂණ, තාUෂණය හා 
�ෂ්පාදනය වැ� "&� .Hමට අවශ2 සැලk� සකස ්කර fයා+මක කළ &�යැi ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.82/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ]ෙ(ශ භාෂා අධ2යනයට පහkක� සැප�ම,— �(ගල 
�(_ෙ6 පෘYල බව රණය /මට ඔ� ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකයU වන බැ] 
ඉංËe භාෂාව හැv�ෙකොට අෙන�+ පධාන ]ෙ(ශ භාෂා හැදෑHමට අවශ2 පහkක� 
�az කර, සැලk� ස�පාදනය කර fයා+මක කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.83/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— eයl මැ7වරණ පචාරක කට&� සඳහා ]යද� කරන 
�දz ¨මා .Hම,— ? ලංකාව �ළ පැවැ+ෙවන eයl මැ7වරණය@� ඇතැ� 
අෙEUෂකය අ7 ]ශාල �දz පමාණයU ]යද� කරන අතර �දz ]යද� කළ ෙනොහැ., 
එෙහ+ රටට වැඩU කළ හැ. �(_ම+ �gසකට ඉ අවාe සහගත ත++වයU ඇ7 වන 
බැ] මැ7වරණ සඳහා ]යද� කරන �දz පමාණය ¨මා .Hමට හැ. වන ආකාරෙ6 
^7 ස�පාදනය කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.84/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— යට+ ]�ත සමෙ6 ? ලංකාෙව ©ෙගන Zය �රාවස්� 
නැවත ලබා ගැ^ම,— ? ලංකාව යට+ ]�තයUව පැව7 සමෙ6 අප ර� පෘ�ගාලය, 
ඕලදය හා මහා Íතාන2යට ©ෙගන Zය �රා]ද2ා+මක ව�නාකමU ස@ත භා3ඩ 
��බඳ ස�UෂණයU eo කර එම භා3ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැ^ම සඳහා අවශ2 �යවර 
ගැ^මට රජය මැ"හ+ ]ය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.85/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— සංඝා_කරණයU ස්ථාපනය .Hම,— �U° 
වහෙසේලාෙD ආරUෂාව හා ෙගෞරවය ©ක ගැ^ම ෙව�ෙව උවහෙසේලාට අදාළ 
අ_කරණමය කා	යය සඳහා ෙවනම සංඝා_කරණයU �@,]ය &� බවට+ එම 
අ_කරණ o සඳහා ^7මය බලය ලබාගැ^මට හැ. වන අ&g ෙමම සංඝා_කරණය 
ස්ථාපනය කළ &� බවට+ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
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පා.86/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ව2වස්ථා�ත සංඝ සභාවU ප+ .Hම,— 
පා	
ෙ��ව ඇ�a ජනතා �ෙයෝ�ත ආයතන සඳහා උපෙ(ශක+වය හා මග ෙප/ම 
ලබා �මට හා අණපන+වලට සංෙශෝධන ඉ"gප+ කළ හැ. ෛන7ක බලය ස@ත සංඝ 
ස��7ෙය ප+ කර ග+ රාජ2 පgපාලනය, ^7ය, ]ෙ(ශ කට&� හා සමාජ 
fයාකාරක� ��බඳ හසල දැ�මU සහ අ+දැ[� ස@ත ](ව+ සංඝයා වහෙසේලාෙග 
සම]ත ව2වස්ථා�ත සංඝ සභාවU ප+ කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරi. 
 

පා.87/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ7ක අධ2යන ආයතනයU �@,/ම,— ? 
ලංකාෙC පැවැ7 ජල තාUෂණය හා වැC තාUෂණය නැවත පණගවා ©කගැ^ම සහ 
වැ� "&� .Hම සඳහා අවශ2 ප	ෙ6ෂණ eo .Hමට හා අධ2ාපන පාඨමාලා මZ උUත 
]ෂය ගැන දැ�# සන(ධ කරන ලද �gසU �	මාණය .Hමට හැ.යාව ඇ7වන පg" 
“වා� සංස්කෘ7ක අධ2යන ආයතනය” න# ආයතනයU රජය මැ"හ+/ෙම ආර�භ 
කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.88/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— මහාවංශය අධ2යනය සඳහා ආයතනයU �@,/ම,— ? 
ලාං[ය ඉ7හාසෙ6 ගම මග ෙපවන මහාවංශය අධ2යනය .Hම සඳහා �U° 
වහෙසේලාෙD මැ"හ+ /ෙම “මහාවංශ අධ2යන ප	ෙ6ෂණ ජා7ක ආයතනය” න# 
ආයතනයU රාජ2 අ�ගහෙය �@,]ය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.89/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ෙබෞ(ධ ]ෙරෝ� fයා නැවැ+/ම,— ධ	ම ගථ හා 
පකාශන අධ2යනය .Hෙ� මනා දැ�මU ඇ7 ෛන7ක බලයU ස@ත ](ව+ සංඝ 
ම3ඩලයU �@,/ම මZ ය� �	මාණයU එ�දැU/මට ෙපර එය එම ම3ඩලයට ඉ"gප+ 
.Hෙම අන�vව, සමාජගත .Hමට �kok න�, සංෙශෝධන ඉ"gප+ .Hමට හැ.වන පg" 
යාතණයU සැක¨ම මZ ෙබෞ(ධ ]ෙරෝ� fයා හා පකාශන රචනා /ම හා �o දහම 
ස�බධ කර# සාවද2 �	වචන ඉසම්�/ම නැවැ+/ම සඳහා රජය මැ"හ+ ]ය &�යැi 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.90/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ෙ(ශ @ෛතÏ කලා �	මාණ ඇග�ම,— ෙ(ශා�රාගය හා 
ආ+මා�මානය ඇ7වන පg" ෙ()ය හා සංසක්ෘ7ක ව�නාක# අÃන කලාකෘ7 වා	�කව 
ඇග�ම සඳහා වැඩ ��ෙවළU සකස ්.Hමට රජය මැ"හ+ ]ය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.91/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ? ලංකාෙC පාසz ·ෂ2 ·ෂ2ාවෙD ]නය නැං/මට 
කට&� .Hම,— ? ලංකාෙC පාසz ·ෂ2 ·ෂ2ාව ෙසෞඛ2 ස�පන, �ෙරෝ� හා කාiකව 
ශU7ම+ �රවැeය ෙලස සමාජගත .Hෙ� අර�\ ඔmට තමා කැම7 Àඩාවකට ෙයො� 
/මට සහ පාෙයෝZක ]නය ���වකට ෙයො� .Hමට අවශ2 කට&� ස�පාදනය කළ &�යැi 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
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පා.92/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ෙබෞ(ධ සංසක්ෘ7ක ෙතොර�v මධ2සථ්ානයU ආර�භ 
.Hම,— ? ලංකාව �ළ �@ටා ඇ7 ෙබෞ(ධාග#ක සථ්ාන, ඒ හා සබැ¦ අ�ෂංZක අංශය 
ෙමම, �U° වහෙසේලා ��බඳ ෙතොර�v ආ� කv� එU ©ස ්කර ]_ම+ව පgගණක 
ගත කර, න/න තාUෂ\ක උපකරණ සහ පමාණව+ මානව හා ෙභෞ7ක ස�ප+ ව
 �g� 
“ ෙබෞ(ධ සංසක්ෘ7ක ෙතොර�v මධ2සථ්ානය” න# ආයතනයU රාජ2 අ�ගහෙය ආර�භ 
කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.93/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— දහ� පාසz පාඨ ගථ කාලා�{²ව සංෙශෝධනය 
.Hම,— ]භාග ඉලUක කරග+, දැ�ම පමණU ෙUදගත කළ පාඨ ගථ ෙව�වට 
පා ෙයෝZක ���ව පදන� කරග+, �(_ය ව	ධනය කරනා�, ·ෂට් ස�පන සමාජයU 
�	මාණය .Hම ඉලUක කර ග+ පාඨ ගථ ](ව+ ම3ඩලයU හරහා ස�පාදනය කර දහ� 
පාසz ෙවත ලබා "ය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.94/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ජාත2තර පාසz �යාමනයට ම3ඩලයU ප+ .Hම,— ? 
ලංකාෙC සංසක්ෘ7යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ+මට ගැලෙපන පg" ජාත2තර පාසz@ 
]ෂය පථය අවශ2 පg" �යාමනය කළ හැ. s	ණ බලතල ස@ත ම3ඩලයU ප+ කළ 
&�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.95/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ජා7ක අධ2ාපන ෙකො#ෂ සභාව වඩා+ සÀය .Hම,— 
ෙ()ය ඉ7හාස දැ�ම, සාරධ	ම ස�පන බව, �ෂප්ාදන ශක2තාව, �(_ ස�පන බව, 
ස�පදාiක දැ�ම, ෙ(ශා�රාගය, �ෙරෝ�තාව, �සලතා s	ණ බව සහ ආකzප 
ස�ප+7ෙය &� බව යන අංගයෙග පgs	ණ සා	ථක �රවැeෙය� �@ කල හැ. වන 
පg" සකසන ලද ජා7ක අධ2ාපන ප7ප+7යU හරහා සමසත් අධ2ාපන කමෙ6ම 
පgව	තනයU ඇ7 .Hමට ජා7ක අධ2ාපන ෙකො#ෂ සභාව ව ඩා+ සÀය කළ &�යැi ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.96/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— පmz ෛවද2ෙCදය ��බඳ ]ෙශේෂඥ ෙසේවාව "&� .Hම,— 
ෙසෞඛ2 ෙසේවාෙC අත2ාවශ2 අංශයU වන පmz ෛවද2ෙCදය ��බඳ ]ෙශේෂඥ Uෙෂේතය �ළ 
දැනට පව7න ගැටl �HUෂණය කර ඒවා ක�න# �රාකරණය .Hමට අවශ2 කට&� eo 
.Hමට+ එම පmz ෛවද2ෙCදය ��බඳ ]ෙශේෂඥ ෙසේවාව "&� .Hමට සැලk� .Hමට+ 
රජය මැ"හ+ ]ය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.97/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ආ&	ෙCද ෛවද2වvෙD ෙසේවය ]ෙ(ශයට ලබා 

�ම,— ආ&	ෙCද ෛවද2 උපා_ය ස�s	ණ කරන උපා_ධාHහට ]ෙ(ශ රටවල ©.යා 
අවසථ්ා ලබා�ම සඳහා ]_ම+ වැඩ ��ෙවළU සැලk� කර fයා+මක .Hම kok යැi ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.98/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ආ&	ෙCද ෛවද2 පනත සංෙශෝධනය .Hම,— දැනට 

පව7න යz පැන Zය ආ&	ෙCද ෛවද2 පනත සංෙශෝධනය කර ආ&	ෙCද ෛවද2වvෙD 
වෘ+ය ගැටl ]සඳ#, එම වෘ+7ය ස� ගv+වය හා අ�මානය ©ක ගැ^මට නව ආ&	ෙCද 
ෛවද2 පනතU ක�න# ඉ"gප+ .Hමට �යවර ගත &�යැi  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරi. 
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පා.99/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— o�gය ආරUෂක ප(ධ7යU සකස ්.Hම,— ? ලංකාෙC 

o�gය ආරUෂක ප(ධ7 �	මාණය කළ නව �පැ&� කvව ද, එම Uෙෂේතයට ස�බධ 
](ව� ද, o�gය ෙදපා	තෙ��ෙC eයlම Uෙෂේතය@ ප/නයෙග ද සම]ත 
ක#,වU මÂ o�gය ආරUෂක ප(ධ7යU සකස ්කර fයා+මක .Hමට රජය මැ"හ+ ]ය 
&�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 
පා.100/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ම� පවාහන ෙසේවෙ6 £ණා+මක ත++වය වැ� .Hම,— 
බස ් ම� පවාහන ෙසේවෙ6 £ණා+මක ත++වය වැ� .Hම මÂ වා	�කව එම ෙසේවාව 
ප7Uෙෂේප කරන 1% - 2% U පමණ � ම� පමාණය රඳවා ගැ^මට කට&� .Hෙම, එම 
ෙසේවෙ6 පැවැ+මට �	ඝ කාuනව ඇ7 ]ය හැ. අවදානම අJ කර ගැ^ම සඳහා කමව+ වැඩ 
��ෙවළU සැලk� කර fයා+මක .Hම kok යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.101/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— eංහල භාෂාවට ස�මතයU සකස ්.Hම,— eංහල භාෂාෙC 


Ñත ව2වහාරය හා කථන ව2වහාරය ෙදයාකාරයU ගනා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙÒදය, 
අzපපාණ, මහපාණ අUෂර ෙය�ම සහ පද ෙබ�ම ආ "ය ද ]වාද ස@ත බැ] eංහල භාෂාව 
සඳහා ස�මතයU සකස ්.Hමට ](ව+ ම3ඩලයU ප+ කර කාලා�{පව eoවන ෙවනසක්� 
ද සැල.zලට ෙගන භාෂාෙC පැවැ+ම තහmv .Hමට හැ. fයාදාමයU සකස ්කළ &�යැi 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.102/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— සංසථ්ා�ක කාබ�ක අපදව2 මÂ පgසරය Óෂණය /ම 
පාලනය .Hම,— ප
ෙබෝධ නාශක සහ ක	මාත fයාව
ය@ � �ටවන සංසථ්ා�ක 
කාබ�ක අපදව2 (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් ව	ගයක Óෂණ 
කාරකයෙග සම]ත අතර ඒවා #�සාෙD ෙසෞඛ2යට ඉතා අ@තකර බැ] එම 
රසාය�කය පgසරයට �දා හැHම පාලනය .Hමට ]_ම+ වැඩ ��ෙවළU සැලk� කර 
fයා+මක කළ &� යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.103/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— රාජ2 පාලනයට ස��(ධ ද	ශනය ස�බධ කර ගැ^ම,— 

සEත අපgහා^ය ධ	ම, දසරාජ ධ	ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, �v ධ	ම ජාතකය, ගඩ �oක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ(වධ	ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චUකව+ eහනාද �තය 
හා ධ	ම ප��කාව යන ස��(ධ ඉගැ/� ස�බධව පා	
ෙ��, පළා+ සභා හා පාෙ()ය 
ම�ටෙ� e�න eයlම පUෂ ]පUෂ ම�වv දැ�ව+ .Hම �� ඔmෙD «#කාව රෙ� 
යහපාලනයට දායක කර ගැ^මට හැ. වන ආකාරෙ6 වැඩ ��ෙවළU සැලk� කර fයා+මක 
.Hමට රජය මැ"හ+ ]ය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.104/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ඉෙලUෙටො�ක අපදව2 බැහැර .Hම,— ෆේලොරස� 

බzබ, oරකථන, ජංගම oරකථන, ]o
 උපකරණ, බැටg, පgගණක හා එ@ ෙකොටස ්ආ"ය 
අපදව2 ෙලස පgසරයට බැහැර .Hෙ�� ආස�U, කැ¡#ය�, රස"ය, ෙල¡ වැ� බැර ෙලෝහ 
පgසරයට එක�වන බැ] ෙමම ඉෙලUෙටො�ක අපදව2 බැහැර .Hමට කමව+ වැඩ 
��ෙවළU සකස ්කර පgසරය k©[මට කට&� කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරi. 
 

පා.105/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— රෙ� යහපාලනය සථ්ා�ත .Hම,— අයහප+ පාලනෙ6 අංග 

ලUෂණ වන අ+තෙනෝම7ක ප7ප+7 ස�පාදනය, �ලබල වාදය, බලා+මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ ^7, ]ධායක බලතල අ�e පgහරණය, ෙ(ශපාලනයට �රවැe දායක+වය අJ/ම 



( 18 ) 

 

සහ  Óෂණය පැ7Hම යන කv� අප රට �ළ ෙනොඅJව දUනට ලැෙබන අතර ෙ� �සා රෙ� 
අයහප+ පාලනයU පව7න බව ෙප^ යන ෙහi රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැ�ම සඳහා 
සැලk� සකස ්කර fයා+මක කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.106/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ]ෙ(ශ රටවල ඇ7 ? ලංකාවට අය+ �සේකොළ ෙපො+ 

නැවත ලබා ගැ^ම,— ? ලංකාවට අය+ ව�නා �සේකොළ ෙපො+ රා·යU &ෙරෝපා රටවz 
ඇ�l ෙලෝකෙ6 රටවz ගණනාවක 7ෙබන අතර ඒවාෙ6 අත	ගතව ඇ7 දැ�ම ෙ� වන 
]ට ව+ම ලාං[ය සමාජයට අ@#ව ෙගොස ්ඇ7 බැ], එම �සේකොළ ෙපො+ අප රටට ආපk 
ලබා ෙගන ඒවාෙ6 අඩං£ ෙපෞරා\ක දැ�ම නැවත සමාජගත .Hමට ]_ම+ වැඩ ��ෙවළU 
සැලk� කර fයා+මක කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.107/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ෛජව ]]ධ+වය ©ක ගැ^ම සඳහා කෘ�ක	මය දායක කර 

ගැ^ම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙව�වට බ� ෙබෝග වගාව සහ #ශ ෙබෝග වගාව ජනµය කර/ම, 
ෛජව ]]ධ+වයට හා�කර රස ◌ායන දව2 කෘ� ක	මාතෙය ඈ+ .Hම හා ඒකාබ(ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භා]තය �� රට �ළ ෛජව ]]ධ+වය ආරUෂා .Hමට 
ෙගො/ ෙයො� කරන වැඩ ��ෙවළU  fයා+මක කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරi. 
 

පා.108/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ජනතාවෙD ආහාර ලැ®ෙ� අi7ය kරU�ත .Hම,— 

එUස+ ජාෙD සං]ධානෙ6 මානව අi7වාeක�◌ ි ප(ධට අ�qලව ආහාර ලැ®ෙ� 
³
ක අi7වාeකම ? ලාං.ක ජනතාවට අ@# වන ත++වයU රජෙ6 ප7ප+7 ස�පාදනය 
හා fයා+මක .H� �ළ දUනට ලැෙබන ෙහi උUත පඥEට අ�ව රෙ� ජනතාවෙD 
ආහාර පශන්ය ]ස¥ෙ� වග[ම �aම�ම රජයට පැවH ඇ7 බැ] රජය මැ"හ+/ ආහාර 
දව2 #ල පාලනය හා ෙසෞඛ2 ආරU�ත ආහාර ෙCලU රෙ� ජනතාවට ලැ®ම සහ7ක 
ෙකෙරන ]_ම+ වැඩ ��ෙවළU ස�පාදනය කර ජනතාවෙD ආහාර ලැ®ෙ� ³
ක 
අi7වාeකම තහmv .Hමට �යවර ගත &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.109/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— අකාබ�ක දව2 කළමනාකරණය .Hම,— අකාබ�ක දව2 

ප7චÀකරණය .Hම+, අකාබ�ක දව2 භා]තය අවම .Hම+, භා]තෙය ඉව+වන 
අකාබ�ක දව2 එක� .Hෙ� යාතණයU සැක¨ම හා අකාබ�ක දව2 භා]තා .Hෙ� පgසර 
^7 H7 ]_ම+ .Hම+ �� රෙ� පgසර ප(ධ7ෙ6 ආරUෂාව හා යහපැවැ+ම සඳහා 
අකාබ�ක දව2 කළමනාකරණය .Hමට �යවර ගත &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරi. 
 

පා.110/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ෙ()ය ඖෂධ සහ අ+ ෙබෙහ+ ��බඳව පාසz ek 

දැ�ව+ .Hම,— �ෙරෝ� ජා7යU ෙගොඩනැ�ම සහ ෙ()ය ආ&	ෙCදෙ6 යහපැවැ+ම ³
ක 
අර�� වශෙය ෙගන ෙ()ය ඖෂධ ව	ග හා අ+ ෙබෙහ+ ��බඳ ]_ම+ කv� ස@ත 
]ෂයයU පාසz ]ෂය �	ෙ(ශයට ඇ�ළ+ .Hම මÂ ෙ()ය  ඖෂධ සහ අ+ ෙබෙහ+ ��බඳ 
පාසz ek දැ�ව+ .Hම ට �යවර ගත &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.111/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය �ර .Hම,— ? ලංකාව 

�ළ අJබර දv උප+ අ�පා7කය 25% තර� ඉහළ අගයU ගනා අතර එයට පධාන සාධකය 
වෙ ෙපෝෂ2දා� ආහාර @ඟකම වන බැ], මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය oරuමට අවශ2 
ෙපෝෂ2දා� ආහාර oEප+ ජනතාවට ලබා �ම ප�ඛතාවය කරග+ වැඩ ��ෙවළU fයා+මක 
කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
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පා.112/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— පgසරය k©[ෙම �ෙරෝ� රටU ෙගොඩනැ�ම,— 

ව	තමාන ? ලංකාෙC පgසර Óෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව ජලෙ6 හා ආහාරවල ].රණ)u 
බව වැ� / ඇ7 අතර අනාගතෙ6� #�සාට වැළ ෙඳන ඇතැ� ෙරෝගවල ෙරෝග �ධානය පවා 
ෙසොයා ගැ^ම අපහk  ]ය හැ. බැ], ෙ� ��බඳ වැ�oර ]ම	ශනය .Hම සඳහා ](ව+ 
ක#,වU ප+ කර වා	තාවU කැඳවා, එම �	ෙ(ශ fයා+මක .Hම �� රෙ� ජනතාවෙD 
^ෙරෝ�භාවය සහ7ක කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.113/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— රෙ� ආරUෂාවට කෘ�ක	මය kරU�ත .Hම,— ධනවාදෙ6 

�වැ� කා	�ව වන ෙදවැ� ෙලෝක &(ධෙය පk කාලෙ6� හgත ]Eලවය+ සමඟ 
කෘ�කා	#ක �වන රටාව ස�s	ණෙයම ෙවනස ්/ම ෙහේ�ෙව ව	තමාන ෙලෝක පජාව 
��ණ � ඇ7 පgසර Óෂණය, ^ෙරෝ� බව නැ7/ම හා �geo ආහාර ෙනොමැ7/ම ආ� අවදාන� 
ත++වයෙග ? ලංකාව ආරUෂා කර ගැ^ම සඳහා ජනතාව 7රසාර කෘ�ක	ම භා]තයට 
ෙපළඹ/ෙම හා ෙගො/ ආරUෂා ෙකෙරන රාජ2 ප7ප+7 රට �ළ සථ්ා�ත කර/ෙම 
රෙ� අනාගතය kරU�ත කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.114/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— සං[	ණ ෙගෝuය ෙවළඳෙපොළ �සා ජනතාවට ඇ7වන 

ගැටl අවම .Hම,— ෙගෝuයකරණය ]e හ�වාo ෙලෝක ෙවළඳ රටාව #�සාෙD මනස 
ආකමණය .Hම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ� පාර�පgකව ෙගන ආ හර ප(ධ හා "&� 
දා	ශ�ක �තනය #�ස ්මනස �� උoරා දැ�ම ව	තමානය වන ]ට ? ලාං.කiට ද 
ෙපොo බැ], ෙවළඳෙපොළ ආ	=කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සං[	ණ �වන රටාව හා ඒ සමඟ 
පැන නZන සං[	ණ සමා�ය පශන්+ ]සඳා ග�# සහන)u "] පැවැ+මකට යා &� 
වෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව ජනතාව දැ�ව+ .Hමට අවශ2 වැඩ ��ෙවළU හා �(_මය 
සංවාදයU රට �ළ fයා+මක කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.115/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ? ලංකාවට අවශ2 ¨� රට �ළ �පද/ම,— ? ලංකාවට 

අවශ2 කරන ¨� �ෂප්ාදනය .Hමට අවශ2 ස�ප+ ? ලංකාව ස�ව ඇ7 බැ], මනා 
කළමනාකාH+වය., කා	යUෂමව හා සැලk� ස@තව කට&� කර රටට අවශ2 ¨� 
පමාණය ෙමරට �ෂප්ාදනය .Hමට හා ¨� �gපහo .Hමට අවශ2 ක	මාතශාලා රජය මÂ 
සථ්ාපනය කර ¨� ක	මාතය ©ක ගත &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.116/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— නකzස ් රU�තය ආරUෂා .Hම,— සමසත් ? ලාං[ය 

පgසර ප(ධ7යටම බලපෑ� කළ හැ. සංෙC� පgසර ප(ධ7යU වන නකzස් රU�ත 
වනාතරය ෙ� වන ]ට #�ස ්fයාකාරක� ෙහේ�ෙව දැ� ත	ජනයකට ලU/ ඇ7 අතර 
ව+ම පර�රට ෙමම අනාගත #�ස ් පර�රට ද ෙමම පgසර ]නාශය ෙහේ�ෙව 
අවදානමක ට ��ණ පෑමට eo වන බැ], #�ස ් ත	ජන ඉව+ කර නකzස ් රU�තෙ6 
සව්ා�න පැවැ+ම ක�න# තහmv කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.117/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— රාවණා ර§ ��බඳව ]_ම+ ගෙCෂණයU eo .Hම,— 

රාවණා ර§ ��බඳ �ශ�්ත ඉ7හාස ෙතොර�v නැ7 mවද, ]_ම+ ගෙCෂණයU �� ඔ� 
��බඳව අප රෙ� ආකzප නැං/මට+, රාවණා ර§ ස�ව 7ä දැ�ම රෙ� අ�වෘ(_ය සඳහා 
ෙයොදා ගැ^මට හා ? ලාං[ය ඉ7හාසෙ6 සැඟ/ Zය පg�ෙåදයU �රාවරණය කර ගැ^මට+ 
හැ. වන බැ], ](ව+ ක#,වU හරහා රාවණා ර§ ��බඳව ගෙCෂණය කළ &�යැi ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 



( 20 ) 

 

පා.118/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— �(_මය "�� බව �ර .Hම,— ෙභෞ7ක ෙවළඳ භා3ඩ 

සැgසරන ෙCගයට සාෙEUෂව දැ�ම, �(_ය හා මානව හර ප(ධ ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනො/ම ෙහේ�ෙව ෙනොදැ�ව+කම @ස එස/ම �� �(_මය "��භාවය අද අප රට �ළ 
දUනට ලැෙබන පධාන ගැටlවU mවද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ+ෙ+ අJ අවධානයU බැ], 
රෙ� ජනතාවෙD �(_මය "�� බව නැ7 .Hමට eයl වයස ්කා3ඩය ආවරණය වන පg" 
]   _ම+ව සැලk� කරන ලද ජා7ක වැඩසටහනU fයා+මක කළ &�යැi ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.119/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— කz ඉ�+ � ඖෂධ භා]තය නැවැ+/ම,— ෙ� වන]ට ? 

ලංකාව �ළ කz ඉ�+ �  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙ6 ෙරෝහz �ළ භා]තයට පැ#Êෙ� 
අවදානමU ඇ7 බැ] රජෙ6 අදාළ eයl අංශ මැ"හ+/ fයාකාH සැලkමU සකස ්කර කz 
ඉ�+ � ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ ඉව+ .Hම හා ආනයනය .Hම නැවැ+/මට කට&� කළ 
&�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 
පා.120/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ඒ¡ස ්ෙරෝගය ව2ාEත /ම පාලනය .Hම,— ? ලංකාව �ළ 
දැනට හ�නා ෙනොග+ ඒ¡ස ්ෙරෝ� 3000 කට ආසන පමාණයU e�න බවට වා	තා පළ / 
ඇ7 බැ] ඔm හ�නාෙගන ප7කාර සඳහා ෙයො� .Hමට+, ඒ¡ස ් ෙරෝගය ව2ාEත /ම 
වැළැU/මට+ ඵලදා� kok ව2ාපෘ7යU ක�න# ආර�භ කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරi. 

 
පා.121/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ]ෙ(ශය@� 
ංZක අතවරයට ලUවන කාතාවට 
සහන සැල¨ම,— ? ලංකාෙC කාතාව ගෘහ ෙසේවයට ]ෙ(ශ ගත/ෙම පk eo වන 
අතවරය ෙහේ�ෙව eoවන ගැ8 ගැ^� �සා ? ලාං[ය සමාජය �ළ �	මාණය / ඇ7 
ගැටl සහගත ත++වය සමනය .Hම සඳහා ]_ම+ කමෙCදයU සකසා fයා+මක .Hමට 
](ව� හා එම eo/� හා බැ�� �(ගල ක3ඩාය�ව
 සැo�ල+ ක#,වU ප+ කළ 
&�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.122/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— වන රU�ත හා අභය «#වල ආරUෂාව දැ� .Hම සඳහා ^7 

ස�පාදනය .Hම,— මෑතක eට ? ලංකාෙC රU�ත වනාතර සහ අභය «# ]නාශය වැ� 
ෙව# පව7න අතර ? ලාං[ය පාgසgක සම�
තතාවට ඉ දැ� ත	ජනයU එzල ෙව# 
පව7න බැ] ෙමම ]නාශය නැවැ+/ම සඳහා ජනතාවෙD ආකzපමය ෙවනසU ඇ7 .Hමට 
අවශ2 වැඩ ��ෙවළU සැක¨මට ෙමම පව7න ^7 ප7පාදන ]_ම+ හා දැ� බව. &Uත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.123/’15 

 ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ]]ධ ආග#ක ක3ඩාය�ව
 eo වන සමාජ බලපෑ� 
��බඳව අධ2යනය .Hම,— පධාන ධාරාෙC ආග#ක මතවාදය ]ෙCචනය කර#, එම 
ආග�@ අ� ක3ඩාය� ෙලස තම �	වචන හා පැහැ"
 .H� සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉ"gප+ කර# එම මතවාද ��ග+ �(ගලi එU ©ස් කර ගනා, ආග#ක හා 
ෙවන+ ���වර. සමාජගත / ඇ7 ක3ඩාය� ��බඳ අධ2යනය කර# ඔmෙD 
මතවාද, fයාකාH+වය හා සමාජයට ඔm �සා ඇ7 වන බලපෑ� කවරාකාරද යන 
��බඳ තUෙසේvවU ලබා �මට ��ග+ ආග#ක නායකයෙග හා ](ව�ෙග සැo� 
ල+ ක#,වU ප+ කර, වා	තාවU කැඳවා එ@ �	ෙ(ශ fයා+මක කළ &�යැi ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 



( 21 ) 

 

පා.124/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ඉහළ ප#7ෙය &+ මැ� භාජන �ෂප්ාදනය .Hම,— 

ආහාර �¨ෙ�� ගෑස ් හා ]o
ය අපෙ+ ෙනොයන ෙලස ඉUම� තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ගනා මැ� භාජන �ෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉ"gප+ .Hමට, අවශ2 පHUෂණ eo 
.Hමට හා මැ� භාජන භා]තෙය ෙසෞඛ2ාරU�තව ආහාර �¨මට ඇ7 හැ.යාව ��බඳව 
ජනතාව දැ�ව+ .Hමට ජා7ක ම�ටෙ� වැඩ සටහනU සැලk� කර fයා+මක .Hමට රජය 
මැ"හ+ ]ය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.125/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— අ_මානeක ]ද2ා Uෙෂේතයට �o දහ# ආභාෂය ලබා 

ගැ^ම,— �o වහෙසේෙD eත ��බඳ ඇතැ� ]ගහය Ãතන ]ද2ාවට හk ෙනොවන තර� 
ගැ�v බැ], ඒ ��බඳ ප	ෙ6ෂණ .Hමට හා ව	තමානෙ6 අ_මානeක ]ද2ා Uෙෂේතෙ6 
ඇ7 ගැටl සඳහා �o දහම ඇkg �	වචන හා ]ස�� ඉ"gප+ .Hමට හැ. වන පg", අදාළ 
Uෙෂේතය ��බඳ හසල දැ�මU ඇ7 ෙ()ය හා ]ෙ()ය ](ව�ෙග සම]ත ක#,වU 
�@,වා, ඒ හරහා �o දහම ෙ()ය හා ]ෙ()ය වශෙය පච
ත .Hමට+, ? ලංකාෙC [	7 
නාමය ඉහළ නැං/මට+, අ_මානeක ]ද2ා Uෙෂේතෙ6 �නvදයU ඇ7 .Hමට+ රජය මැ"හ+ 
]ය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.126/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ]ද2ා	æ අතර �රා]ද2ා ]ෂයය ජනµය කර/ම,— 

]ද2ා	æ අතර �රා]ද2ා ]ෂයය ජනµය .Hම සඳහා �
ක වශෙය පාසz ]ෂයය 
�	ෙ(ශයට එම ]ෂයය ඇ�ළ+ .Hම හා ]ශව්]ද2ාලවල �රා]ද2ා ]ෂය පථය තවoරට+ 
�az .Hමට හා පහkක� ලබා�ම සඳහා කට&� .Hම+, එමZ  �රා]ද2ා ]ෂයය රට �ළ 
ව2ාEත/ම හරහා �@වන උග�ෙග රටට යහප+ ෙසේවයU ලබා ගැ�ම+ අර�� කරග+ 
ජා7ක වැඩසටහනU "£කාuනව සැලk� ස@තව �	මාණය .Hමට �යවර ගත &�යැi ෙමම  
පා	
ෙ��ව  ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.127/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ7 වස ]ෂ ��බඳ ෙසොයා බැuමට ]ෙශේෂ ප#7 

ආයතනයU �@,/ම,— කෘ�ක	මාතෙ6� භා]තා ෙකෙරන රසායන දව2 ෙහේ�ෙව ආහාර 
දව2යට ද වස ]ෂ #ශ/ ඇ7 අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැuමට අදාළ ප#7 ආයතනයU දැනට 
? ලංකාව �ළ �@,වා ෙනොමැ7 බැ] එම කා	යය සඳහා ]ෙශේෂ ප#7 ආයතනයU �@,]ය 
&�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.128/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— යාචකi eඟමනට ෙයොදාගනා දvව �නv+ථාපනය 

.Hම,— ? ලංකාෙC යාචකi දvව සමඟ eඟම යැ�ම තහන� කර, eඟමන සඳහා 
ෙයොදා ගනා දvව �නv+ථාපනය කර, ඔm යහප+ �රවැeය ෙලස සමාජගත .Hම 
සඳහා අවශ2 ජා7ක ම�ටෙ� වැඩ��ෙවළU සැලk� කර fයා+මක කළ &�යැi ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.129/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ? ලංකාව �ළ �U¯Ê ශාසනය අඛ3ඩව පව+වාෙගන 

යාම සඳහා කමව+ වැඩ��ෙවළU සකස ් .Hම,— මහා පජාප ෙගෝත� 
ෙතරÊවහෙසේෙග ඇර�� භාරය �U¯Ê ශාසනය සංඝ#+තා 
ෙතරÊවහෙසේෙD ලංකාගමනෙය ? ලංකාව �ළ මැන] සථ්ා�ත mවද, පkකාuනව 
අභාවයට Zය බැ], මෑත &ගෙ6 � ශ2ාෙමෝපා
 මහා �කාෙ6 රංZg ද�l පා	ශව්ය ]e 
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ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද �U¯Ê ශාසනයට �e ��ගැ^මU 
ලබා�ම සඳහා රජය ෛත�කාiක මහා නායක සව්ා�වහෙසේලා ඇ�l අදාළ eයa 
UෙෂේතයෙD ³
ක+වෙය �e සංවාදයU ඇරçය &� යැi ද, එම සංවාදය අවසානෙ6 
]_ම+ කමෙCදයU ඔසේසේ ? ලංකාව �ළ �U¯Ê ශාසනය අඛ3ඩව පව+වාෙගන යාම 
සඳහා වැඩ��ෙවළU සැකeය &�යැi ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi.  

 

පා.130/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ? ලාං[ය �U¯ සංසථ්ාව ව�හා+මකව ]_ම+ .Hම,— ? 

ලාං[ය �U¯ සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහෙසේලා පා	ශව් ගත /ම ෙහේ�ෙව ව�හා+මකව 
අසං]_ත / ඇ7 අතර එම �සා ජා7ක හා ජාත2තර අ�චාර උපචාරය@� සංඝයා 
වහෙසේලා ඒකම7ක ෙනො/ම රටට අ@තකර ෙලස බලපාන බැ] සමසථ් සංඝ සමාජෙ6 
ඒකම7ක+වය ඇ7 කර ගැ^මට හැ. වැඩ��ෙවළU සැක¨මට රජය මැ"හ+ ]ය &�යැi 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi.  

 

පා.131/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ලංකා ඛ�ජ ෙතz ^7ගත සංසථ්ාව ලාභදා� 

ආයතනයU .Hම,—  ලංකා ඛ�ජ ෙතz ^7ගත සංස්ථාව ලාභදා� ආයතනයU ෙලස 
ජනතාවා�ව සංව	ධනය .Hමට අවශ2 සැලk� සකස් .Hමට ](ව+ ම3ඩලයU ප+ කර 
ඔmෙD �	ෙ(ශයට අ�ව සංස්ථාෙC පව7න වංචා, Óෂණ හා පgපාලනමය ගැටl 
]සඳා ඵලදා� ජා7ක ආයතනයU ෙලස fයා+මක /මට අවශ2 පgසරය රජය මැ"හ+ව 
�	මාණය කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.132/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ2 පමාණයට ගංජා වැ/මට ෙ()ය 

ෛවද2වvට අවසර ලබා �ම,— ඉ"යාෙC eට රහeගත මා	ග ඔසේසේ රට �ළට ෙගවන 
රසාය�ක දව2 #Áත ගංජා භා]තා කර �පදවන ෙ()ය ඖෂධවල £ණා+මක බව අJවන 
බැ], ආ&	ෙCද ඖෂධ �පද/ෙ�� තම ඖෂධවල £ණා+මක බව ආරUෂා කර ගැ^ම සඳහා 
ගංජා අත2වශ2 ඖෂධයU ෙලස ෙයොදා ගනා රජෙ6 ��ග+ ආ&	ෙCද ෛවද2වvට 
¨මාව ස@තව ගංජා ශාකය වැ/මට අවසර ලබා�ම සඳහා අවශ2 ^7 සංෙශෝධනය කළ 
&�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
 

පා.133/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— එළවa ෙගො/ට සාධාරණ #ලU ලබා �ම,— එළවa ෙතොග 

ෙවළඳාෙ�� fයා+මක වන කEප� ගැ^ම හා #ල රණය .H� ආ� fයා හරහා ෙගොඩනැ� 
ඇ7 සං]ධානා+මක ෙවළඳ ඒකා_කාරය �සා එළවa ෙගො/ට සාධාරණ #ලU ලබා �මට 
ෙමෙතU fයා+මක කළ සැලk� අසා	ථක / ඇ7 බැ], ෙගො]යාට සාධාරණ #ලU ලබා 
�ෙ� ³
ක අර�ණ කරග+ බලපෑ� ව
 ෙතොර ෙවළඳෙපොළU රාජ2 ෙවළඳ ආයතන 
මැ"හ+/ �	මාණය කර fයා+මක කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.134/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— පාසz දvවෙD ව�නාකම සමාජගත .Hම,— ෙදමා�ය, 

£vවv, Àඩා ���කvව හා පාසz වෑ රථ gයැoර යන �gස ් සඳහා දvවෙD 
ව�නාකම ��බඳ සමාජ ]ද2ා+මක හා මෙනෝ ]ද2ා+මක කමෙCදය �� සරළව පැහැ"
 
කර, රෙ� හා සමාජෙ6 ඉ"g යහපැවැ+ම සඳහා දvවා සමාජ අ�ෙයෝගය හ�ෙC ආරUෂා 
කරෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව සංවාදයU පැවැ+/ම ට ජා7ක ම� ටෙ� වැඩසටහනU 
සැලk� කර fයා+මක .Hමට රජය මැ"හ+ ]ය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරi. 
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පා.135/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— කාතාවට ඇ7වන ²ඩාව අවම .Hම,— ව+ම 

ෙගෝuය සමාජය �ළ කාතාවට eoවන ²ඩාව වන ශම හා 
ංZක �රාකෑමට ලU/ම, 
ෙපෞ(ග
ක ෙ(පළ කමය �vෂ ෙUèයව ]කාශනය /ම, අසමාන ෙලස සැල[ම හා පmz 
සංසථ්ාව �ළ eරගත /ම �සා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ7/ම යන කv� ? ලාං.ක 
කාතාවට ද පධාන වශෙය ෙපොo වන බැ], ඔmෙD යහපැවැ+ම ෙව�ෙව ෙමම 
²ඩාකාH වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල¨මට අවශ2 �යවර ගත &�යැi ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.136/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— �රා]ද2ා ෙදපා	තෙ��ව නගා e,/ම,— ? ලංකාව �ළ 

�@ටා ඇ7 �රාවස�් සංරUෂණය .Hමට හැ.යාවU �රා]ද2ා ෙදපා	තෙ��වට 
ෙනොමැ+ෙ+ පව+නා මානව හා  ෙභෞ7ක ස�ප+@ අJව �සා වන ෙහi, ](ව+ 
ම3ඩලයU මÂ �රා]ද2ා ෙදපා	තෙ��ෙC ඇ7 අJපාJක� ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
ස�s	ණ .Hමට අවශ2 �යවර ගැ^මට රජය මැ"හ+ ]ය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.137/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— oර ගම ෙසේවා බස ් රථවල ගම ගනා ම�ට 

ෙසෞඛ2ාරU�ත ආහාර පාන ලබා ගැ^මට පහkක� සැල¨ම,— oර ගම ෙසේවා බස ්රථ ආහාර 
පාන ගැ^ම සඳහා නතර කර� ලබන ආපනශාලාව@ ප#7ය ඉතා පහළ ම�ටමක පව7න 
බැ] එය ම� ජනතාවෙD ෙසෞඛ2යට අ@තකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල ප#7ය ඉහළ 
නැං/මට �රතරව පk ]පර� කළ හැ. වන පg" සකස ්කරන ලද ජා7ක වැඩසටහනU රජය 
]e සැලk� කර fයා+මක කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.138/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— රජය ස� වැ]
 සමාග� ලාභදා� ආයතන බවට ප+ 

.Hම,— රජය ස� වැ]
 සමාග� පාJ ලබන ආයතන බවට ප+/ ඇ7 බැ], ](ව+ 
ක#,වU ප+කර එම ආයතනවල ලාභදා�+වය ව	ධනය .Hමට අවශ2 �	ෙ(ශ සකස ්කර, 
එම �	ෙ(ශ fයා+මක .Hම �� එම සමාග�වල ලාභදා�+වය ඉහළ දැ�මට රජය මැ"හ+ 
]ය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.139/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— වන රU�ත �ළ eoවන ^7 ]ෙරෝ� fයා නැවැ+/ම,—    

? ලංකාෙC වන රU�ත �ළ eoවන ^7 ]ෙරෝ� වගාව, ]]ධ ඉ".H�, වනාතර එ�.H� 
හා රU�ත ¨මා මාi� ෙවනස ් .Hම ආ� වන ]නාශයට ෙහේ�වන #�ස ් fයාකාරක� 
වැටuමට ]ෙශේෂෙය ස]බල ගවන ලද ෙපො
ස ්වන ආරUෂක ඒකකයU �@,/මට රජය 
මැ"හ+ ]ය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.140/’15 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ෙකොරzපර සංරUෂණය .Hම,— සාගර ජලෙ6 

උෂ්ණ+වය ඉහළ යෑම හා #�ස් fයාකාරක� ෙහේ�ෙව ෙකොරzපර ]නාශ /ෙ� 
ත	ජනයට ලUව ඇ7 බැ], ? ලංකා ��o කලාපය අවට ඇ7 ෙකොරzපර ආරUෂා කර 
ගැ^මට හා නව ෙකොරzපර �	මාණය /මට උ�ත පgසර ප(ධ7 සකස් .Hම සඳහා 
අවශ2 නව �යාමනය සකස් කර fයා+මක .Hමට රජය මැ"හ+ ]ය &�යැi ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
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පා.151/’15 
ගv ෙහේෂා ]තානෙD මහතා,— ව� ආÁතව �ව+වන ද#ළ ජනතාවෙD �වන ත++වය 

ඉහළ නැං/ම,— ව� ආÁත ද#ළ ජනතාව �ව+වන පgසරය �ළ ]o
ය, ජල පහkක� සහ 
ය�තල පහkක� අවම ම�ටමක පව7න අතර එම ත++වය පාසz දvවෙD අධ2ාපන 
කට&�වලට+, එම ජනතාවෙD ෙපෞ(ග
ක �]තයට+ බාධා ඇ7කරන බැ], ෙමම ලi 
�වාස සංසක්ෘ7ය �මා කර ඒ සඳහා නව ]_ම+ ත� �වාස කමයU සකස ්.Hමට අවශ2 
ක�න� වැඩසටහනU ආර�භ කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.156/’15 
ගv ල[ ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ පව+නා මා	ග තදබදය අවම .Hම,— 

? ලංකාෙC ෙදවැ� අගනගරය වන මහ�වර නගරය ෙ()ය හා ]ෙ(·කයෙD සංචාරක 
මධ2සථ්ානයU වන ෙහi ද, මහ�වර නගරයට එ"ෙනදා ]ශාල �gසU පැ#ෙණන අතර එම 
ජනතාව මහ�වර නගරෙ6 හා අවට මා	ගවල ඇ7 අ_ක රථ වාහන තදබදය �සා මහ+ 
අ¨vතාවයකට ප+වන බැ] ද, මහ�වර නගරෙ6 මා	ග තදබදය අවම .Hම සඳහා ක�න� 
]ස�මU ලබා "ය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.157/’15 
ගv ල[ ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �ස
්� �g# පාසලU ආර�භ 

.Hම,— මහ�වර "සI්Uකය �ළ �ස
්� ජනතාව ඉතා වැ� �gසU �ව+ වන අතර, මහ�වර 
නගරය ආÁතව �ස
්� �g# පාසලU �@,]ය &� යැi �	ඝ කාලයU 7ස්ෙසේ පෙ(ශෙ6 
�ස
්� ජනතාවෙD ද ඉzuමUව පව7න බැ], ඉතා ක�න# මහ�වර නගරෙ6 �ස
්� 
�g# පාසලU �@,/මට අවශ2 කට&� සැලeය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.158/’15 
ගv ල[ ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �@� ජනµය පාසz සඳහා පළ� 

ෙශේ\ෙ6 දvව ෙව�ෙව නව ෙගොඩනැZ
 ඉ".Hම,— මහ�වර නගරය ආÁතව ජනµය 
පාසz සඳහා පළ�වැ� ෙශේ\යට ළ� ඇ�ළ+ .Hමට ]ශාල �gසU ඉzl� කළ+, එම 
පාසzවල ඉඩකඩ ¨#ත ෙහi, දvව ඇ�ළ+ .Hම ඉතා අ¨v / ඇ7 බැ] මහ�වර 
නගරය ආÁත පධාන පාසzවලට පළ�වැ� ෙශේ\ෙ6 ප7 පැවැ+/ම සඳහා නව 
ෙගොඩනැZ
 ඉතා ක�න# ඉ"කර "ය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.159/’15 
ගv ල[ ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර පzෙzකැෙz �දහස ්ෙවළඳ උද2ාන කමව+ව 

�az .Hම,— මහ�වර "සI්Uකය �ළ ]©.යාෙව ෙපෙළන තvණ තv\ය ]ශාල 
�gසU e�න බැ], එම අයට ©.යා අවසථ්ා ක�න# සපයා �ම සඳහා මහ�වර 
පzෙzකැෙz පෙ(ශෙ6 �@ටා ඇ7 �දහස ්ෙවළඳ උද2ාන ෙදක කමව+ ෙලස සකසා වැ� 
�gසකට ©.යා අවසථ්ා ලබා ගැ^මට අවසථ්ාව සැල¨මට ක�න# කට&� කළ &�යැi 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.160/’15 
ගv ල[ ජයව	ධන මහතා,— උඩරට ගැ# �නv+ථාපන ෙකො#ෂ සභාව ය� සථ්ාපනය 

.Hම,— අ_රාජ2වා� පාලන කාලෙ6� අසරණ � උඩරට පෙ(ශවා¨ ජනතාවට සහන සැල¨ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර 7ä උඩරට ගැ# �නv+ථාපන ෙකො#ෂ සභාව පkZය පාලන කාලය 
�ළ අÀය ත++වයට ප+ .Hම �සා උඩරට ජනතාවට eo/ ඇ7 අසාධාරණය සාධාරණය 
.Hම සඳහා උඩරට ගැ# �නv+ථාපන ෙකො#ෂ සභාව නැවත කමව+ව ස්ථා�ත කරuමට 
අවශ2 කට&� ක�න# සැලeය &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
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පා.168/’16 
ගv එස.් එ�. මgUකා	 මහතා,— ජා අතර ජා7ක සං@¦යාව ෙගොඩනැං/ම,— ජා7ක 

සං@¦යාව හා ජා අතර අෙන2ෝන2 අවෙබෝධය සහ එක��ව වඩා+  ඵලදා� ෙලස 
ෙගොඩනැ�ම සඳහා �	ඝ කාuන ඉලUකයට �ල �Hෙ� අර�\, ? ලංකාව �ළ සෑම 
ෙදමළ මාධ2 පාසලකම eංහල මාධ2ෙය උගවන අංශයU ආර�භ කළ&� යැi ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi.  

 

පා.169/’16 
ගv එස.් එ�. මgUකා	 මහතා,— නව Àඩා පනතU  හ�වා�ම,— "ස්IU  Àඩා 

සංග�වල ඡදෙය Àඩා පාලක ම3ඩලවලට �ලධාg ෙ+H ප+/ෙ� කමය ෙව�වට 
අl+ කමෙCදයU හ�වා �, එමZ එම �ලධාHෙD fයා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
පා	
ෙ�� වට ෙහෝ වග.යන අ&g ? ලංකාෙC ÀඩාෙC "&�ව සහ අ�වෘ(_ය  සඳහා 
නව Àඩා පනතU හ�වා "ය &� යැi ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi.  

 

පා.163/’15 
ගv ඩDලස ්ෙ(වානද මහතා,— උ�v පළාෙ+ පළා+ සභාව යටෙ+ ඇ7 පාසzවල වැඩ 

බලන ]oහzප7වv ]oහzප7 තරඟ ]භාගෙය �දහස ්කර, එම �ලධාg ]oහzප7 
ෙසේවෙ6 III ෙශේ\යට ප+ .Hම,— උ�v පළා+ සභාව යටෙ+ ඇ7 පාසzවල �	ඝ කාලයU 
ෙසේවෙ6 �&� ?  ලංකා £v ෙසේවයට අය+ වැඩබලන ]oහzප7වvෙD ෙජ2ෂඨ්+වය හා 
�සලතාවය සැල.zලට ෙගන ? ලංකා ]oහzප7 ෙසේවෙ6 තරඟ ]භාගෙය �දහස ්කර, එම 
�ලධාg ? ලංකා ]oහzප7 ෙසේවෙ6 III ෙශේ\යට ප+ කළ &�යැi ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.182/’16 

ගv අ8ozලාහ ්මහ{්ෆ ්මහතා,— උපා_ධාH උපෙ(ශන �ලධාg ෙලස පාසzවලට 
බඳවා ගැ^ම,— "වiන �රා eoවන කාතා හා ළමා අපචාර �ර .Hෙ� අර�ෙණ සහ 
"වiන �රා eයlම පාසzවල පාථ#ක, (]7�ක සහ උසස ් ෙපළ ekට, ඔmෙD 
අධ2ාප�ක fයාකාරක�වලට සමගා�ව, උපෙ(ශනය ලබා�ම සඳහා, 2016 වසෙ	  eට 
fයා+මක වන පg", උපා_ධාHට ©.යා උ+පාදනය .Hම ෙපරදැg ෙකොටෙගන, දැනට 
පාෙ()ය ෙzක� කා	යාලයට අ�&Uත ෙකොට ඇ7 උපෙ(ශන �ලධාHෙD 
කා	යභාරයට සමාන වන ආකාරෙය, ]ෙශේෂ ප+/මU ෙලස උපෙ(ශන �ලධාg ෙලස 
උපා_ධාH ප+.Hම �\ස fයාකාH  සැලැසම්U fයාවට නැZය &�යැi ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා ස�මත කරi.   

 
පා.183/’16 

ගv අ8ozලාහ ්මහ{්ෆ ්මහතා,— ©.යා ලUෂ දහයU ලබා�ෙ� ව2ාපෘ7ෙය@� උ�v හා 
නැෙගන@ර පළා+වල තvණ තv\ය සඳහා ප�ඛතාවය ලබා �ම,— ©.යා ලUෂ දහයU 
ලබා�ෙ� ව2ාපෘ7ය fයා+මක .Hෙ��, උ�v නැෙගන@ර පළා+වල �ව+ වන, වයස අmvo 
7සප්හ eට හත
ස ්පහ දUවා තvණ තv\යට ප�ඛතාවය ලබා"ය &� බව+, පාථ#ක, 
(]7�ක සහ ෙජ2ෂඨ් (]7�ක ම�ට�වල� පාසz අතහැර Zය අ.ෙපො.ස (සාමාන2 ෙපළ) 
kokක� ස@තව පාසzවල සේව�ඡා £vවv ෙලස වසර ]සස්කට වඩා වැඩකරන අයට, 
උසස ්අධ2ාපන kokක� ෙනොසලකා ස=්ර ප+/� ලබා�මට අවශ2 �යවර ගත &� බව+ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi.  

 
පා.184/’16 

  ගv එස.් එ�. මgUකා	 මහතා,— දහ� පාසz අධ2ාපනය අ�වා	ය .Hම,— ·ෂ්ඨ 
ස�පන සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ&g රට �ළ ව2ාEත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම	ධනය .Hම හා ස්වයං ]නයU ඇ7 .Hම උෙදසා eයlම  දvවට, 9 ෙශේ\ය දUවා 
ඔmෙD ආගමට අ�qල  දහ� පාසz අධ2ාපනය අ�වා	ය .Hම kok යැi ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 
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පා.185/’16 
ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— පා	
ෙ�� අධ2යන ෙUදයU ආර�භ .Hම,— 

? ලංකාෙC හා ෙලෝකෙ6 ]]ධ රටවල පා	
ෙ�� fයාදාමය, පා	
ෙ�� 
ඉ7හාසය හා ෙ(ශපාලන කමෙCද ��බඳ පාසz ekට, තvණ තv\යට හා 
අෙන�+ ]ද2ා	ථයට අධ2යනය .Hම සඳහා පහkක� සැලeය හැ. අධ2යන 
ෙUදයU පා	
ෙ��ව �ළ ස්ථාපනය කළ &� යැi ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරi. 

 

පා.186/’16 

 ගv එ�. එ�. එ�. සzමා මහතා,— �ස
්� ]වාහ හා "Uකසාද ^7ය සංෙශෝධනය 
.Hම,— ? ලංකාෙC දැනට fයා+මක වන �ස
්� ]වාහ හා "Uකසාද ^7ය, ඉසල්ා� 
ධ	මෙ6 ��ග+ ³
ක e(ධාතවලට අ�qල වන පg" සංෙශෝධනය කළ &� යැi ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරi. 

 

 

2017 සැ>තැ�බ මස 07 වැ" ?හස්ප@�දා 

වා�ක ���v අෙEUෂා කරන පශ්න 
387/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා ආ	=ක කට&� 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (6) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ6� &ධ හ�දාවට ශාHgක අභ2ාස සඳහා අවශ2 කැවස ්සප+� 
#ල� ගැ^මට ෙටඩ	 කැඳ� අවසථ්ාෙC ඒ සඳහා ෙටඩ	 ඉ"gප+ කළ 
ආයතන කවෙ	ද;    

 (ii) එම ආයතන ඉ"gප+ කළ ෙටඩ	 ව�නාක� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙටඩරය ලබාග+ ආයතනය කවෙ	ද; 

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

යන එ�මා සඳහ කරෙන@ද? 

(ආ) (i) 2015 ව	ෂෙ6� ෙමම සප+� #ල� ගැ^මට අදාළ ආරëක අමාත2ාංශ 
ෙටඩ	 ම3ඩලෙ6 e� �ලධාgෙD න� හා තන�v කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම �ලධාg ෙටඩ	 ම3ඩලෙ6 ෙකොපමණ කාලයක eට කට&� 
කරෙද; 

 (iii) 2015 ව	ෂෙ6� ෙමම සප+� #ල� ගැ^මට අදාළ &ධ හ�දා ෙටඩ	 
ම3ඩලෙ6 e� �ලධාgෙD න� හා තන�v කවෙ	ද; 

 (iv) ෙමම �ලධාg ෙටඩ	 ම3ඩලෙ6 ෙකොපමණ කාලයක eට කට&� 
කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) (i) ආරëක අමාත2ාංශය හා &ධ හ�දා ෙටඩ	 ම3ඩලවල අඛ3ඩව ෙසේවය 
කරන �ලධාg ඉව+ .Hමට රජය කට&� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක�ද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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952/’16 

ගv �මz ර+නායක මහතා,— �දz හා ජනමාධ2 අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (3) 

(අ) (i) රාජ2 ෙසේවකයට සහන #ලට ය�vපැ" ලබා�ෙ� වැඩ��ෙවළ යටෙ+ 
තැපැzකvවද ය�vපැ" ඉzලා ඇ7 බව+; 

 (ii)  ඔmට ෙමෙතU ය�vපැ" ලබා� ෙනොමැ7 බව+;  

එ�මා දෙන@ද? 

(ආ) (i) ෙමම �gසට සහන #ලට ය�vපැ" ලබා�මට කට&� කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1101/’16 

ගv ප(ම උදයශාත £ණෙසේකර මහතා,— �වාස හා ඉ".H� අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (3) 

(අ) (i) 2015.01.08 වැ� "ෙන පkව ජා7ක �වාස සංව	ධන අ_කාgය ]e ෙ� 
දUවා ඉ"කර ඇ7 �වාස සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ2ාව, "සI්Uක අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත �වාස ඉ".Hෙ�� �වාස ණය ෙලස ලබා � ඇ7 �දල ෙකොපමණද; 

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

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) (i) 2015.01.08 "ෙන පkව අ_කාgය ]e ෙ� දUවා ඉ"කර ඇ7 ආධාරලාì 
�වාස සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ2ාව, "සI්Uක අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

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

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

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) (i) 2015.01.08 "ෙන පkව අ_කාgය ]e ෙ� දUවා ඉ"කර ඇ7 �වාස  
ග�මාන  සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ2ාව, "සI්Uක අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

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

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

 යන එ�මා තවoරට+ ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1125/’16 

ගv ච#ද ] ෙíeg මහතා,— පළා+ සභා හා පළා+ පාලන අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) පළා+ සභා හා පළා+ පාලන අමාත2ාංශෙ6 ප7පාදන මත, 2010 ව	ෂෙ6 eට 
ෙ� දUවා බozල "සI්Uකය �ළ සංව	ධනය කර� ලැä බස ්නැව��ෙපොළ  
සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සංව	ධනය කර� ලැä බස ්නැව��ෙපොළවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එU එU බස ්නැව��ෙපොළ සඳහා ]යද� කර� ලැä �දz පමාණය ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 



( 28 ) 

 

 (iv) ව2ාපෘ7යට ඇ�ළ+ .Hමට ෙයෝ�ත බozල "සI්Uකෙ6 ෙසk බස ්
නැව��ෙපොළවz කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1153/’16 

ගv (ෛවද2) න
ද ජය7ස්ස මහතා,— මහානගර හා බස්නා@ර සංව	ධන 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) ෙහෝමාගම හා බ3ඩාරගම පාෙ()ය සභා බලපෙ(ශ ෙදකටම අය+ අUකර 
98 ක වපසgය. &+ බo]ල ව+ත ඉඩෙ� සංචාරක �වාස ව2ාපෘ7යU 
fයා+මක .Hමට අ�ම7ය ලබා� 7ෙ8ද;  

 (ii) එ ෙසේ න�, එම ව2ාපෘ7ය fයා+මක කරන සමාගෙ� නම හා 
�නය �මUද; 

 (iii) එම �වාස ව2ාපෘ7ය ෙහේ�ෙව එම පෙ(ශෙ6 බලව+ පාgසgක හා�යU 
eoවන බව දෙද; 

 (iv) එම �වාස ව2ාපෘ7ය සඳහා ? ලංකා ආෙයෝජන ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය ලැ® 
7ෙ8ද; 

 (v) එම ව2ාපෘ7ය සඳහා පgසර අධ2යන වා	තාවU සකස ්කර 7ෙ8ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1146/’16 

ගv එ�. එ�. එ�. සzමා මහතා,— සව්ෙ(ශ කට&� අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (4) 

(අ) (i) මඩකල�ව "සI්Uකෙ6, ෙකෝරෙzප+� බට@ර ඕ¡ඩමාව� පාෙ()ය 
ෙzක� ෙකො�ඨාසය �@,වන ලද "නය කවෙ	ද; 

 (ii) ඒ ස�බධෙය ��+ කරන ලද ගැස� පතෙ6 �ටපතU සභාගත 
කරෙද; 

 (iii) එම පාෙ()ය ෙzක� ෙකො�ඨාසය මÂ ආවරණය වන ස�s	ණ «# 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එ@ ගාම �ලධාg වස� සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

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

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) (i) එම පාෙ()ය ෙzක� ෙකො�ඨාසය �@,/ෙ�� �ල වශෙය ¨මා �	ණය 
.HමU eo/ 7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳව ]සත්ර කවෙ	ද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) (i) එ[ පාෙ()ය ෙzක� කා	යාලය යටෙ+ ඇ7 ගාම �ලධාg වස� අතg 
.eය� වසමක/වස�වල පgපාලන කට&� ෙහෝ ෙමෙහය/� ෙවන+ 
පාෙ()ය ෙzක� කා	යාල මÂ eoකර� ලබෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම ගාම �ලධාg වස�වල නාමය, �ල අංක ඇ�a ]සත්ර ඉ"gප+ 
කරෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන@ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

 



( 29 ) 

 

1278/’16 

ගv න
 බ3ඩාර ජයමහ මහතා,— ක	මාත හා වා\ජ කට&� අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (4) 

(අ) (i) 2015.10.01 "නට අධ2ාපන ෙසේවා �&UතයෙD ස³පකාර සකkvව� හා 
ණය ෙදන ස#7ය ස�ව පව7න ස�s	ණ �දz පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.06.11 වන]ට එම ස#7ය ස�ව 7ä ස=්ර තැප� පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙ� වන]ට ඉහත [ ස#7ෙය ණය අයo�කර ඇ7 �(ගලය සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iv) එම ණය අයo�කvව අතg, ණය අ�මත � න�+, ෙමෙතU ණය �දz 
�දා හැර ෙනොමැ7 සාමා�කය සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ණය අයo�කvවට ෙග]ය &�ව ඇ7 ණය �දzවල එක�ව 
ෙකොපමණද; 

 (vi) එ[ ණය අයo�කvව ෙවත ණය �දz �දා හැHම පමාද /මට ෙහේ�ව 
කවෙ	ද; 

   (vii) ඉහත [ ස#7ය තම සාමා�කය ෙවත �e ෙලස ණය �දz �දා හැHමට 
 ෙනොහැ. ත++වයකට ප+/ ඇ7 බව දෙද; 

 (viii) එෙසේ න�, එම ස#7ෙ6 ³ල2 පාලනය ]_ම+ .Hම සඳහා ඉ"gෙ6 � ග� 
ලබන fයාමා	ග  කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1350/’16 

ගv ඩලස ් අලහEෙපvම මහතා,— උසස් අධ2ාපන හා මහාමා	ග අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) ? ලාං[ය ·ෂ2යට බා@ර උපා_ පාඨමාලා හැදෑHම සඳහා 7ä අවසථ්ා අJ 
.Hම සඳහා ප7ප+7මය රණයU ෙගන 7ෙ8ද; 

 (ii) 2016 ව	ෂෙ6 බා@ර උපා_ පාඨමාලා සඳහා බඳවා ගැ^මට අ�මත කර� 
ලැä ·ෂ2ය සංඛ2ාව ගැහැ�, �g# ෙලස සහ එU එU උපා_ පාඨමාලාව 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) 2014, 2015 සහ 2016 ව	ෂය@� උසස ්ෙපළ සම+ව ]ශව්]ද2ාල පෙCශය 
සඳහා kokක� ලැä ·ෂ2 සංඛ2ාව සහ ]ශව්]ද2ාල සඳහා බඳවා ග� ලැä 
·ෂ2 සංඛ2ාව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) 2014, 2015 සහ 2016 ව	ෂය@" ? ලංකාව �ළ fයා+මක ]ෙ(ශ 
]ශව්]ද2ාලවල උපා_ පාඨමාලා හදාරන ·ෂ2ය සංඛ2ාව, ව	ෂය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) ඉහත (iv) සඳහ ·ෂ2ය ]e හදාර� ලබන උපා_ පාඨමාලාව 
කවෙ	ද; 

 (vi) එම එU එU පාඨමාලාව හදාර� ලබන ·ෂ2 සංඛ2ාව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (vii) ඉහත (v) සහ (vi) සඳහා ���v ෙනොෙදෙ න�, ඒ මද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1360/’16 

ගv වාkෙ(ව නානායUකාර මහතා,— උසස ්අධ2ාපන හා මහාමා	ග අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) ෛජව ප(ධ7 තාUෂණ ෙCදය ]ෂය ධාරාව හදාරා, 2015 ව	ෂෙ6� පථම වරට 
අ.ෙපො.ස (උ/ෙපළ) ]භාගයට ෙප^ eට, ඉ ඉතා උසස ්ප7ඵල ලබා e�න 
ර+න�ර "සI්Uකෙ6 ·ෂ2ය ෙ� දUවා .eo ]ශව්]ද2ාලයකට ඇ�ළ+ 
කරෙගන ෙනොමැ7 බව+; 

 (ii) ඉහත ·ෂ2යට ලබාo ]ශව්]ද2ාල අ+ෙපොෙත@ එම ]ෂයට අදාළ උපා_ 
පාඨමාලාව සඳහා සබරග�ව ]ශව්]ද2ාලය ඇ�ළ+ කර 7�නද, එම ]ශ්ව 
]ද2ාලයටද ෙ� දUවා .eo ·ෂ2ෙය� ඇ�ළ+ කරෙගන ෙනොමැ7 බව+; 

 (iii) ෙමම ·ෂ2යට ලැ® ඇ7 ෙතොර�v අ�ව ෙකොළඹ වැ� පහkක� ස@ත 
"සI්Uකව
 අJ Z අගයU යටෙ+ ek 80 - 90 වැ� සංඛ2ාවකට ]ශව් 
]ද2ාල වර� @# / ඇ7 බව+; 

 එ�මා දෙන@ද? 

(ආ) (i) ෙමම ·ෂ2යට eo/ ඇ7 අසාධාරණය ��බඳව ජනා_ප7වරයා, 
අගාමාත2වරයා, අමාත2වරයාට සහ ]ශව්]ද2ාල ප7පාදන ෙකො#ෂ 
සභාවටද අ�යාචනා ඉ"gප+ කළද ෙ� වනෙතU .eo සාධාරණයU ඉ,  / 
ෙනොමැ7 බව ��ගෙද;  

 (ii) අ (i) @ සඳහ ·ෂ2ය ]ශව්]ද2ාලවලට ඇ�ළ+ කරගැ^ම සඳහා අවශ2 
�යවර ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1388/’16 

ගv බoල £ණව	ධන මහතා,— ගා�ය ආ	=ක කට&� ��බඳ අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය@ අංක 142 ෙයෝජනාවට අ�ව, ෙ()ය .g �ෂප්ාදනය සඳහා 
අවම ආෙයෝජනය v�යz #
යන 25කට යට+ව ෙපෞ(ග
ක 
ආෙයෝජකයට ඌන උපෙයෝ�ත රජෙ6 ඉඩ� ලබා �මට අදහස ්කළ බව 
��ගෙද; 

 (ii) ඉහත ෙයෝජනාවට අ�ව රජෙ6 ඉඩ� ඉzl� කළ සමාග� ෙහෝ �(ගලය 
සංඛ2ාව සහ ඔmෙD න� කවෙ	ද; 

 (iii) භා]තයට ෙනොග+ හා ඌන උපෙයෝ�ත රජෙ6 ඉඩ� ��බඳ ලැiස�්වU 
සභාගත කරෙද; 

 (iv) බා@ර ෙගො/ ලවා ඉහළ ඵලදාiතාවෙය &+ තෘණ වගා .Hම සඳහා ඉහත 
ඉඩ�ව
 ලබා o අUකර ගණන ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1506/’17 

ගv උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— ක�කv, වෘ+ය ස#7 සබඳතා හා සබරග� 
සංව	ධන අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) 2016.12.31 "නට ෙසේවක අ	ථසාධක අර�දෙz සÀය Z�� සංඛ2ාව අ�ව 
ෙපෞ(ග
ක අංශෙ6 ෙසේවා �&U7ය ෙකොපමණද; 
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 (ii) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 "නයට සාෙEUෂව, 2016.12.31 "නට ෙසේවා 
�&U7ය ඉහළ යෑම ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1548/’17 

ගv ඉ�රා මහ{ෆ් මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) 2012, 2013 සහ 2014 ව	ෂවල� �ඩා වාgමා	ග සංව	ධනය සඳහා 
I�ණාමලය "සI්Uකයට ෙව කරන ලද ප7පාදන, එU එU  ෙගො]ජන 
ෙසේවා ෙකො�ඨාසය සහ ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ප7පාදන ෙයොදා ග�# සංව	ධනය කරන ලද වැC සහ ඒ සඳහා වැය 
කළ  �දල ෙව  ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට ඉ"gප+ කරෙන@ද? 

(ආ) (i) ෙමම සංව	ධන කට&� ෙහේ�ෙව / අසව්ැෙන@ ඉහළ යෑමU eo/ 
7ෙ8ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) වැය කරන ලද ප7පාදනවලට අ�ව ෙමම �ෂප්ාදන ඉහළ යෑම පමාණව+ 
වෙද; 

 (iv)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) (i) උUත ව	ෂය@� "ය+ කරන ලද වැඩසටහ �වැර" ආකාරෙය eo 
ෙනො� බවට ෙගො/ ]e ෙචෝදනා නඟන බැ], ෙමම සංව	ධන කට&� 
��බඳව පk ]පර� eo කර 7ෙ8ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම ]සත්ර කවෙ	ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, ෙමම සංව	ධන කට&� ��බඳව පk ]පර� .Hමට �යවර 
ගෙද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1586/’17 

ගv ස"+ සමරeංහ මහතා,— පළා+ සභා හා පළා+ පාලන අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ6 eට ෙ� දUවා සබරග�ව පධාන අමාත2වරයා භා]තා කරන 
වාහන සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එU එU වාහනෙ6 ව	ගය හා අංකය කවෙ	ද; 

 (iii) එම එU එU වාහනෙ6 නඩ+� කට&� සඳහා වැයකළ �දz පමාණය 
වා	�කව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) පධාන අමාත2වරයා ]e වාහන අවභා]තාවයU eoකර ඇ+න�, ඒ 
ස�බධව අමාත2ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1600/’17 
ගv �ෂාර ඉ��z අමරෙසේන මහතා,— ]o
බල හා �න	ජන^ය බලශU7  

අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) ෙනොෙරො�ෙචෝෙz ගz අ´v බලාගාරෙ6 ඇ7 බලාගාර �ෙන@ ආ& කාලය 
අවස වන ව	ෂය කවෙ	ද; 

 (ii) එම බලාගාරය@ ආ& කාලය අවස /ෙම පk එම බලාගාර �ෙන 
ලැ�� බලශU7ය ලබා ගැ^ෙ� ]කzප කමෙCදය කවෙ	ද; 

 (iii) එම බලාගාරය@ �රතරෙය ම�වන තාUෂ\ක අ	�ද ��බඳව සලකා 
බැuෙ�� �ය#ත  කාලයට ෙපර එම බලාගාර භා]තෙය ඉව+ .Hම 
මÂ eo ]ය හැ. ත++වය ��බඳව, "£කාuන ජනන සැලැk� සකස ්
කර� ලබන සැලk� ස�පාදකයෙD අවධානය ෙයො� / 7ෙ8ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1675/’17 
ගv ෙස6i¡ අu සාð	 මmලානා මහතා, — අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,  — (2) 

(අ) 2008 ෙදසැ�බ	 මාසෙ6� මඩකල�ව, ෙකෝපාi සහ ෙකොටගල යන £v ��� 
]ද2ාලව
 තම ���ව �මකර ව� "සI්Uකෙ6 පාසzවලට ප+/� ලබාෙදන 
ලද ���ව අවස කළ වහාම ]භාගය පැවැ+/ෙ� fයාප�පා�යට පටහැ� ෙලස 
2009 අෙපේz මාසෙ6� අවස ]භාගයට ෙප^ e�න ෙලස ඉzලා e�� ලැä 
අභ2ාසලාìෙD න� කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) (i) ඉහත [ "සI්Uකය �ළ &(ධය උ�චතම අවසථ්ාවට එළඹ 7ä ෙහi එම 
අභ2ාසලාìහට "සI්Uකෙය �ටතට පැ#Êමට ෙනොහැ. � බව+; 

 (ii) ඔm තම ක\ෂඨ් ක3ඩායම සමඟ ]භාගයට ��ණo අතර එම ක\ෂඨ් 
ක3ඩායමට ලබාo පශන් පතයටම ���v ලබා o න�+, ක\ෂඨ් 
ක3ඩායම සඳහා තම සහ7කය වලං£ වන "නය ෙලස 2009.08.01 "න 
ලබාo අතර ඔmෙD සහ7කය වලං£ වන "නය 2011.01.01 ෙලස ෙවනස ්
"නයU ලබා � ඇ7 බව+;   

එ�මා දෙන@ද? 

(ඇ) ක\ෂඨ් ක3ඩායෙ� සහ7කය වලං£ වන "නයම ඔmහට ලබා�මට �යවර 
ගෙද යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 සැ>තැ�බ මස 08 වැ" /#රාදා 

වා�ක ���v අෙEUෂා කරන පශ්න 
892/’16 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ස්වෙ(ශ කට&� අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) මැදව��ය ප ñාෙ()ය ෙzක� ෙකො�ඨාසෙ6, �ලාෙවz
ය ග ñාමය ආශ ñතිව "] 
ෙගවන “ව� eංහල” න�, ජන ව	ගය ��බඳව ස�ëණයU කර 7ෙ8ද; 

 (ii) උUත ග ñාමයට අමතරව ෙමම ජන ව	ගය �ව+වන ෙවන+ ග ñාම �ලධාg 
වස� කවෙ	ද; 

 



( 33 ) 

 

 (iii) &ද සමෙ6� ]]ධ ²ඩාවට ලU� ෙමම ජනතාව "]ෙගවන ග�මානය@ 
³
ක අවශ2තා අවම ම�ටමක පව7න බව ��ගෙද; 

 (iv) එම පහkක� ක�න# ලබා �මට �යවර ෙගන 7ෙ8ද; 

 (v) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) (i) උUත ජනතාවෙD ආ	=ක ත++වය ඉහළ නැං/මට �යවර ෙගන 7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම ජනතාවෙD සා�ප ñදාiක උvමය ආරëා .Hමට රජය �යවර ෙගන 
7ෙ8ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1215/’16 

ගv ප(ම උදයශාත £ණෙසේකර මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා 
ආ	=ක කට&� අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (3) 

(අ) (i) මඩකල�ව "සI්Uකෙ6 �@ටා ඇ7 රාජ2 ආයතන සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එz. ò. ò. ඊ. තසත්වා� ]e ව	ෂ 1983  පkව ]නාශ කරන ලද රාජ2 
ආයතන සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ]නාශ � එම ෙ(පළ ��බඳව රජෙ6 ��ග+ තUෙසේvවU කර 7ෙ8ද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙ(පළවල ස�s	ණ ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) ]නාශ කරන ලද එU එU ෙ(පළවලට, වග.ව &� තසත්වා�ට ]v(ධව 
^7මය �යවර ෙගන 7ෙ8ද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දUවා ]මසා ඇ7 ෙතොර�v ස�බධෙය s	ණ වා	තාවU 
ඉ"gප+ කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1391/’16 

ගv බoල £ණව	ධන මහතා,— �වර හා ජලජ ස�ප+ සංව	ධන අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) මඩකල�ව "සI්Uකෙය@ ජල�/ වගා කලාපයU �@,/ෙ� දැවැත 
ව2ාපෘ7ෙය@  ³
ක කට&� ෙව�ෙව 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 151ට 
අ�ව ෙව කරන ලද v�යz #
යන 100ක ප7පාදනෙය, ව	ෂාවසානය 
වන]ට මහා භා3ඩාගාරය ]e ලබා o �දල ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත ව2ාපෘ7ය සඳහා ෙව කර ඇ7 ඉඩ� අUකර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම ව2ාපෘ7ය සඳහා � ව2ාපෘ7 වා	තාව ඉ"gප+ කරෙද; 

 (iv) 2017 ව	ෂෙ6� ෙමවැ� ජල�/ වගා කලාප "වiෙන@ අෙන�+ පෙ(ශවල+ 
ආර�භ කර� ලබෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 



( 34 ) 

 

1468/’16 

ගv ච#ද ] ෙíeg මහතා,— පළා+ සභා හා පළා+ පාලන අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ6 eට ෙ� දUවා ඝන අපදව2 කළමනාකරණය සඳහා 
අමාත2ාංශය ]e ආර�භ කර ඇ7 ව2ාපෘ7 සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ව2ාපෘ7 fයා+මක .Hම සඳහා එU පළා+ පාලන ආයතනයකට ලබා 
o අර�දz පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii)  2010 ව	ෂෙ6 eට ෙ� දUවා එම ව2ාපෘ7 ස�බධෙය ෙගන ඇ7 �යවර 
කවෙ	ද; 

 (iv) ]ද�+ අපදව2 කළමනාකරණය සඳහා අමාත2ාංශය ෙගන ඇ7 �යවර 
කවෙ	ද; 

 (v)  ව+ම යහපාලන රජය යටෙ+ ඝන අපදව2 කළමනාකරණය හා ]ද�+ 
අපදව2 කළමනාකරණය ස�බධෙය ඉ"gෙ6� ගැ^මට අෙEU�ත 
�යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1501/’16 

ගv එ�. එ�. එ�. සzමා මහතා,— �වාස හා ඉ".H� අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) �+තලම "සI්Uකෙ6, �දලම පාෙ()ය ෙzක� ෙකො�ඨාසෙ6, “ස�රගම 
ආද	ශ ග�මානය” �@,වන ලද ව	ෂය කවෙ	ද; 

 (ii)  ඒ සඳහා ජා7ක �වාස සංව	ධන අ_කාgය ෙවත පවරා ග� ලැä �a ඉඩ� 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එ@ ඉඩ�ලාì වශෙය ෙතෝරාග+ පmz සංඛ2ාව සහ එම ඉඩ�ලාì 
අතg දැනට ස=්ර ප"ං�කvව ෙලස හ�නාෙගන e�න පmz සංඛ2ාව හා  
අ� පmz සංඛ2ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) ප"ං�කvව අතg හ�නාග+ අ� පmz සඳහා ස=්ර ප"ං�යට ඉඩ� ක�� 
ලබා �ෙ� වැඩසටහනU fයා+මක කරෙද; 

 (v) ඉඩ�ලාì සඳහා ස=්ර ඔE� පදානය .Hමට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1513/’17 

ගv උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— ^7ය හා සාමය සහ දU�ණ සංව	ධන 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 2014, 2015 සහ 2016 ව	ෂවල� ? ලංකාෙC� #යZය ]ෙ(·කය සංඛ2ාව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ]ෙ(·කය #යයෑමට බලපෑ ෙහේ� කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1545/’17 

ගv වාkෙ(ව නානායUකාර මහතා,— සමාජ ස]බලගැ/�, kභසාධන හා කද 
උඩරට උvමය ��බඳ අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 ව	ෂෙ6� "]නැ£ම සහනාධාර ලබන ප7ලාìෙD �වාස අl+වැ�යා 
කර ගැ^ම සඳහා v.2500/-ක �දලU පදානයU ෙලස ලබා � 7ෙ8ද; 



( 35 ) 

 

 (ii) එම �දල "]නැ£ම පජා³ල බැං�ෙව ලබා ෙද� ලැ�ෙC භා3ඩාගාරය 
මÂ ප7sරණය .Hෙ� පදනම මතද; 

 (iii) එෙසේ න�, ෙ� වන]ට එම �දල ප7sරණය කර 7ෙ8ද; 

  (iv) �වාස අl+වැ�යා .Hම සඳහා �දz ලබා ග+ �(ගලයෙග එම �දල 
නැවත අයකර ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1549/’17 

ගv ඉ�රා මහ{ෆ ් මහතා,— පළා+ සභා හා පළා+ පාලන අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) .�යා, එ�ලරං£ Àඩා��ය පkZය වසර .@පයක eට සංව	ධනය 
කර# පව7න බව+; 

 (ii) එ@ සංව	ධන කට&� සඳහා ෙවකරන ලද �දල ෙකොපමණද;  

 (iii) ඒ හරහා eoකර� ලබන වැඩකට&� කවෙ	ද;  

 (iv) ඉහත කට&� ��බඳ එ@ e�න රාජ2 �ලධාg ෙනොදනා බව+; 

 එ�මා දෙන@ද? 

(ආ) (i) එ�ලරං£ Àඩා��ෙ6 සංව	ධන කට&� සඳහා ව	ෂ 2011 eට 2015 දUවා 
ෙව කරන ලද �දz ප7පාදනය, ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
 ෙකොපමණද; 

 (ii) එමÂ eoකරන ලද සංව	ධන කට&� කවෙ	ද; 

 (iii) උUත සංව	ධන කට&� ��බඳව I�ණාමල "සI්U ෙzක� කා	යාලය 
ෙහෝ නැෙගන@ර පළා+ සභාව ෙහෝ ෙනොදැ�ව+ව අමාත2ාංශය ]e සෘ§ව 
කට&� කර� ලැ®මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (iv) සංව	ධන කට&� eoකර� ලබන ෙකොතා+කv කmvද; 

 (v) එම ෙකොතා+කvට වැඩ පවරා ඇ7 පදනම කවෙ	ද; 

  (vi) �	ඝ කාලයU ගත/ ඇත+, සංව	ධන කට&� තවම+ ස�s	ණ ෙනො.Hමට 
ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) යහපාලන රජය යටෙ+ eoකර� ලබන eයlම සංව	ධන වැඩකට&� ��බඳව 
]�]ද භාවයU පැවම තහmv කරෙද යන+ එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන@ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1575/’17 

ගv (ෛවද2) න
ද ජය7ස්ස මහතා,— ඛ�ජ ෙතz ස�ප+ සංව	ධන 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා ඛ\ජ ෙතz ^7ගත සංසථ්ාෙC සභාප7වරයාෙD නම හා 
�නය 
කවෙ	ද;  

 (ii) ඔ�ට @# වැ,E හා �මනා කවෙ	ද; 

 (iii) එම සංසථ්ාෙC කළමනාකාර අධ2Uෂවරයා ෙD නම හා 
�නය කවෙ	ද;  

 (iv) ඔ�ට @# වැ,E හා �මනා කවෙ	ද; 

 (v) උUත තන�v ෙදකම එU �(ගලය� ]e දැHමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 



( 36 ) 

 

 (vi) තන�v ෙදකU එU �(ගලය� ]e දැHම kok ෙනොවන බව �දz 
අමාත2ාංශය ]e දැ�� � 7ෙ8ද; 

 (vii) එෙසේ න�, එම උප ෙදස ්��ෙනොගැ^මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1581/’17 

ගv ]oර ]කමනායක මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා ආ	=ක 
කට&� අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ? ලංකා &ද හ�දා ෙරෝහෙz e]z කට&� eoකර� ලබන e]z ෙසේවකය 
වශෙය ප+/� ලැäව ආයතන සංගහෙ6 ]_]ධානවලට යට+ බව ඔm 
ෙවත ලබා � ඇ7 ප+/� 
�ෙ6 සඳහ කර ඇ7 බව+; 

 (ii) එෙසේ mවද, ෙසේවා අවශ2තාවය මත ෙමම  ෙසේවකය "නකට ¨මා ර@ත 
කාලයU ෙසේවය කරන බව+;  

 (iii) එෙසේ අ7ෙ	ක කාලයU ෙසේවය කළද ඔmනට අ7කාල �මනා ෙහෝ ෙවන+ 
�මනාවU ෙනොෙගවන බව+; 

 (iv) එෙසේ mවද, හ�දා කඳmvවල ෙසේවය කරන e]z ෙසේවක ක3ඩාය� සඳහා 
මාසයක කාලයU �ළ පැය eයයU ෙනොඉUමවන අ7කාල �මනා ෙග/� 
කර� ලබන බව+; 

 එ�මා දෙන@ද? 

(ආ) ෙ� ආකාරයට එU ක3ඩායමකට අ@# / ඇ7 අ7කාල �මනා ඔm ෙවත ද ෙග/ම 
සඳහා �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1587/’17 

ගv ස"+ සමරeංහ මහතා,— පළා+ සභා හා පළා+ පාලන අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ6 eට ෙ� දUවා සබරග�ව පළා+ මා	ගසථ් ම� පවාහන 
අ_කාgය මÂ ලබා � ඇ7 ම� පවාහන බලපත සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම බලපත ලබාග+ �(ගලයෙD න� සහ 
�නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) (i) ම� පවාහන බලපත ෙනොමැ7ව සබරග�ව පළාෙ+ බස ් රථ ධාවනය වන 
බව+;  

 (ii) එමÂ සබරග�ව ම� පවාහන අ_කාgයට ]ශාල පාJවU eoවන බව+; 

 එ�මා ��ගෙන@ද? 

(ඇ) ෙ� ස�බධෙය අමාත2ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද යන+ එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන@ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1589/’17 

ගv �මz ර+නායක මහතා,— පවාහන හා e]z £ව ෙසේවා අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) �vණෑගල eට හබරණ දUවා නව o�gය මා	ගයU ඉ".Hමට සැලk� කර 
7ෙ8ද; 

 



( 37 ) 

 

 (ii) එෙසේ න�, සැලkම සකස ්කළ ව	ෂය සහ ඒ සඳහා ³
ක � තාUෂණෙC� 
කmvද; 

 (iii) එම සැලkමට අ�ව හා� eoවන ආග#ක මධ2සථ්ාන, රජෙ6 ෙගොඩනැZ
, 
ෙපෞ(ග
ක ආයතන සහ �වාස සංඛ2ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙම@ �z සැලැසම් ඉ8බාග�ව, ද�zල ඇ�a පෙ(ශව
 ෙවනස් කෙළේද;  

 (v) එෙසේ න�, එම ෙවනස eo කළ ව	ෂය කවෙ	ද; 

 (vi) ඒ ස�බධෙය අදාළ ජනතාවට දැ�� oෙද; 

 (vii) එෙසේ න�, ඒ කවර කාලෙ6ද;  

 (viii) එම ජනතාව සමඟ එකඟතාවයකට පැ#\ෙ6ද; 

 (ix) එම ෙවනස  eo කළ ෙහේ�ව කවෙ	ද;  

 (x) ෙමම ෙවනසට භාජනය � oර පමාණය ෙකොපමණද;  

 (xi) �z සැලැසම් හා සංසදනා+මකව ෙදවැ� සැලැසේම ඉ8බාග�ව හා 
ද�zල පෙ(ශ �ළ eoවන ෙ(පළ හා�ය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (xii) ෙදවැ� සැලැසම් සකස ්කළ තාUෂණ ක#, සාමා�කය කmvද;  

 (xiii) ෙමම සැලk� ෙදක සකස ්.Hම සඳහා ෙමෙතU කර ඇ7 ]යදම ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1596/’17 

ගv අෙශෝක µයත මහතා,— ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙ()ය ෛවද2 අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාතට අ�මත ආහාර පHUෂකවරය සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ෙසේවෙ6 �&� ආහාර පHUෂකවරය සංඛ2ාව හා ඔmෙD න� 
කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට එම තන�v �රEපාJව පව න�, ඒ සඳහා බඳවා ගැ^� eo.Hමට 
අමාත2ාංශය �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1616/’17 

ගv ෙහේෂා ]තානෙD මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා ආ	=ක 
කට&� අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ර+න�ර "සI්Uකය �ළ සථ්ානගත කර ඇ7 &ධ හ�දා කඳmv සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම කඳmv සථ්ානගත .Hමට ස=්ර ඉඩ� ලබා� 7ෙ8ද; 

 (iii) ඇç
��ය ච�කා වැව ආÁතව ඇ7 හ�දා කඳmර සඳහා ඉඩ� ලබා� ඇ7 
පදනම කවෙ	ද; 

 (iv) ෙමම ඉඩෙ� අi7කv කmvද; 

 (v) ෙමම ඉඩම �ළ හ�දා කඳmරU ඉ".Hම �� ඒ ආÁත ජනතාවට+, ච�කා 
වැව ෛද�කව පෙයෝජනයට ගනා ජනතාවට+ දැ� @gහැරයU වන බව  
��ගෙද; 

 (vi) වැC රU�තය �ළ ස=්ර ෙගොඩනැZ
 ඉ".Hමට අදාළ අවසර ලබාෙගන 
7ෙ8ද;  



( 38 ) 

 

 (vii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා අවසර ලබා � ඇ7 ආයතන කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1677/’17 
ගv ෙස6i¡ අu සාð	 මmලානා මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) මඩකල�ව "සI්Uකෙ6 ම�ෙ බට@ර සහ කz�ඩා අධ2ාපන කලාපවල 
7ෙබන පාසzවල න�, £v ව	ගය අ�ව එU එU පාසෙz e�ය &� £vවv 
සංඛ2ාව සහ දැනට e�න £vවv සංඛ2ාව කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම "�� ගා�ය ekට �දහස ් අධ2ාපනය සඳහා පව7න සමාන 
අi7වාeක� සහ7ක .Hම �\ස පව+නා �රEපාJ �ර/මට යාබද අධ2ාපන 
කලාපවල අ7gUත £vවv මාv කරන ෙලස නැෙගන@ර පළා+ 
අධ2ාපන අධ2ëවරයාට උපෙදස ්ලබා ෙදෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවදාද;   

යන එ�මා සඳහ කරෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 සැ>තැ�බ මස 19 වැ" අඟහ1වාදා 

වා�ක ���v අෙEUෂා කරන පශ්න 
893/’16 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ස්වෙ(ශ කට&� අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) නැෙගන@ර පළාෙ+, පානම ග�මානෙ6, �ව+වන eංහල හා ෙදමළ ජනතාව 
ඉතා සහ�වනෙය �ව+ වන බව+; 

 (ii) එම ජනතාවට තම ³
ක අවශ2තා ඉ, කර ගැ^ෙ�� ගැටl රා·යකට ��ණ 
�මට eo/ ඇ7 බව+; 

එ�මා දෙන@ද? 

(ආ) (i) පානම ප ñෙ(ශෙ6 ජනතාවෙD ජලය හා ඉඩ� ආශ ñතිව පව7න ගැටl ]ස¥මට 
�යවර ෙගන 7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) (i) උUත ජනතාවෙD සංසක්ෘ7ක අනන2තාවය හා පාර�පgක උvමය 
©කෙගන �ව+/ම සඳහා රජය අ�ග ñහ ලබා� 7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙන@ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1270/’16 

ගv ප(ම උදයශාත £ණෙසේකර මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (2) 

(අ)  (i)  2015 ජනවාg 08 වැ� "නට ෙපර ෙමොණරාගල "සI්Uකෙ6 එU එU කලාප 
අධ2ාපන කා	යාල ම�ට# ෙ(ශපාලන ප�ගැ^�වලට ලU� £vවv 
e�ෙ6ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 



( 39 ) 

 

 (iii) ඉහත (i) @ සඳහ �(ගලයට ප�ගැ^�වලට අදාළ �	ෙ(ශය ��+ 
කර 7ෙ8ද;  

 (iv)  එම ෙzඛනෙ6 s	ණ වා	තාවU ඉ"gප+ කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1351/’16 

ගv ඩලස ් අලහEෙපvම මහතා,— පවාහන හා e]z £ව ෙසේවා අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (2) 

(අ) o�gය ෙදපා	තෙ��ව ස� �a ඉඩ� පමාණය, එU එU නගරය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද?  

(ආ) ඉහත (අ)@ සඳහ �a ඉඩ� පමාණෙය බo පදනම යටෙ+ ෙහෝ අ කවර ෙහෝ 
පදනමU යටෙ+ ෙ� වන]ට ෙදපා	තෙ�� භා]තෙය ඉව+ව ඇ7 ඉඩ� වලට 
අදාළ, 

 (i) වපසgය; 

 (ii) «ෙගෝuය බලපෙ(ශය; 

 (iii) පදනම; 

 (iv) ෙදපා	තෙ�� භා]තෙය ඉව+ � "නය; 

 අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) (i) o�gය ෙදපා	තෙ��ව ස� ඉඩ� බo �මට, ].Êමට ෙහෝ ෙදපා	තෙ�� 
පාලනෙය බැහැර .Hම සඳහා ෙ� වන]ට .eය� රණයU ෙගන 7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ඉඩ� කවෙ	ද; 

  (iii) අදාළ ඉඩ� බැහැර .Hෙ� පදනම කවෙ	ද;  

 (iv) බo පදනම යටෙ+ බැහැර ෙකොට ඇ7 ඉඩ� ප	චස ්එකU සඳහා දැනට අය 
ෙකෙරන මාeක බo �දල ෙකොපමණද; 

 (v) බo ෙග/ම පැහැර හැර ඇ7 ඉඩ� සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) බo ෙග/ම පැහැර හgන ස�බධෙය ග� ලබන ෛන7ක �යවර 
කවෙ	ද; 

යන තවoරට+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1407/’16 

ගv බoල £ණව	ධන මහතා,— පාථ#ක ක	මාත අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය@ අංක 183 ෙයෝජනාවට අ�ව, අගාමාත2�මාෙD ප7ප+7 
පකාශනෙ6 සඳහ කර ඇ7 පg", �@,/මට ෙයෝජනා කරන ලද ]ෙශේ�ත 
කෘ�කා	#ක හා �වර අපනයන කලාපව
, 2016 ව	ෂය �ළ �@ටව� ලැä 
කලාප සංඛ2ාව සහ ඒවා �@ට� සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (ii) උUත ෙයෝජනාවට අ�ව �@ට� එU එU කලාපයU ෙව�ෙව රජය ]e 
දර� ලැä �a ]යදම ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම කෘ�කා	#ක හා �වර අපනයන කලාපය@ වග[ම දරෙ කවර 
රාජ2 ආයතනයU ]eද;  

 

 



( 40 ) 

 

 (iv) 2016 ව	ෂය �ළ එවැ� කලාප �@ටව� ලැäෙC න�, එම එU එU 
කලාපයක අපනයන ඉප&� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1467/’16 

ගv ච#ද ] ෙíeg මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා ආ	=ක කට&� 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) උමා ඔය සංව	ධන ව2ාපෘ7ය ෙහේ�ෙව බozල "සI්Uකෙ6 ජනතාව 
]ශාල ²ඩාවකට ලU � බව ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ව2ාපෘ7ය �සා ²ඩාවට ප+ � පmz සංඛ2ාව හා අදාළ 
පාෙ()ය ෙzක� ෙකො�ඨාස කවෙ	ද; 

 (iii) එම ව2ාපෘ7ෙය ²ඩාවට ප+ � ජනතාවට වහා සහන ලබාෙදන ෙලස 
ෙශේෂඨ්ා_කරණය oවU ලබා � ඇ7 බව දෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම අ_කරණ �ෙයෝගයට අ�ව, උමා ඔය සංව	ධන 
ව2ාපෘ7ෙය ²ඩාවට ප+ � ජනතාවට සහන ලබා�ම සඳහා අමාත2ාංශය 
ගනා �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1514/’17 

ගv උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— ^7ය හා සාමය සහ දU�ණ සංව	ධන 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) තසත්වාදය වැළැU/ෙ� පනත යටෙ+ ව	ෂ 2013 eට 2016 දUවා  කාලය 
�ළ අ+අඩං£වට ග+ සැකකvව සංඛ2ාව, ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම තසත්වා� සැකකvවට එෙර@ව 7ෙබන ෙචෝදනා කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1571/’17 
ගv ෙස6i¡ අ
 සා@	 මmලානා මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

 (අ)   (i) නැෙගන@ර පළාෙ+ ජා7ක පාසz සඳහා අ�මත ]oහzප7වv සංඛ2ාව 
කවෙ	ද; 

 (ii) ජා7ක පාසzවල දැනට ෙසේවය කරන ]oහzප7වvෙD න� සහ ඔmෙD 
ෙශේ\ කවෙ	ද; 

 (iii) රාජ2 ෙසේවා ෙකො#ෂ සභාෙC අ�ම7ය ඇ7ව ජා7ක පාසzවල ෙසේවයට 
ෙයොදවා ඇ7 ]oහzප7වvෙD න� කවෙ	ද; 

 (iv) රාජ2 ෙසේවා ෙකො#ෂ සභාෙC අ�ම7ෙය ෙතොරව ජා7ක පාසzවලට 
ප+/� ලැä ]oහzප7වvෙD න� සහ එම ප+/� අ�මත කළ 
�ලධාgයාෙD නම කවෙ	ද? 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) (i) රාජ2 ෙසේවා ෙකො#ෂ සභාෙC ෙzක�වරයා හැර ෙවන+ �ලධාgය� ]e 
ජා7ක පාසzවල ]oහzප7වvට ප+/� 
� ��+ .Hම �e ��ෙවළ 
වෙද; 
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 (ii) ෙමය �වැර" .Hමට �යවර ග� ලබෙද; 

 (iii) එෙසේන�, ඒ කවදාද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1579/’17 

ගv වාkෙ(ව නානායUකාර මහතා,— ]o
බල හා �න	ජන^ය බලශU7 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) පkZය රජය ]e Çන ආධාර මත .�zගල, කaෙකො�තැන පෙ(ශෙ6 
ෙබෝ¡ල¡ ජල]o
 බලාගාරය ඉ".Hමට �යවර ගනා ලද බව දෙද; 

 (ii) ෙමම ව2ාපෘ7ය සඳහා රජයට පවරා ගනා ලද ඉහත සඳහ ගාමෙ6 
ප"ං�කvවෙD ඉඩ� සඳහා kok පg" ව" ලබාෙදන බවට ෙපොෙරොo 
� අතර �වරඑ�ය "සI්Uකයට අය+ ප"ං�කvවට ව" ලබාo න�+, 
කෑගzල "සI්Uකයට අය+ ප"ං�කvවට ෙගවා ඇ+ෙ+ ඉතාම+ ka 
ව"යU බව  ��ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද?  

(ආ) ෙ� ස�බධෙය ෙසොයා බලා කෑගzල "සI්Uකයට අය+  ප"ං�කvවටද 
පමාණව+ ව" �දලU ෙග/මට �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1590/’17 

ගv �මz ර+නායක මහතා,— පවාහන හා e]z £ව ෙසේවා අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ෙයෝ�ත �vණෑගල - හබරණ o�gය මා	ගෙ6 �z සැලැසම් ෙවනස ්.Hමට 
ෙමතර� කාලයU ගත  �ෙ6 මද; 

 (ii) ෙමම ෙවනස �� ගම2 වෙ පරණ සැලැසම් අසා	ථක බවද; 

 (iii) එෙසේ න�, එය වටහා ගැ^ම සඳහා ෙමතර� කාලයU ගත �ෙ6 මද; 

 (iv) එම ෙවනස �ළ නාස7් කළ මහජන �දz සහ ඊට  ෙගොov � ජනතාවට එzල 
කළ ²ඩනය ස�බධෙය ග� ලැä fයාමා	ග කවෙ	ද; 

 (v) එම සැලk� ෙදක ස]සත්ර වා	තා ස@තව ෙවන ෙවනම ඉ"gප+ කරෙද;  

 (vi) ෙමම o�gය මා	ගය ඉ".Hෙ� ³
ක අවශ2තාවය කවෙ	ද; 

 (vii) ෙමම o�gය මා	ගෙය ෙ(පල හා�වනට ව" ෙගවෙද;  

 (viii) එෙසේ න�, ව" පමාණය සහ ෙකොෙ(e කවෙ	ද; 

 (ix) �z සැලසම්ට අ�ව ෙ(පල අ@#වන ජනතාවට අදාළ �ෙ� .eo සංව	ධන 
කට&+තU eo කළ ෙනොහැ. /ම, ඉඩ�වල වා\ජ ව�නාකම අJ/ම සහ 
ණය / ඉ" කළ නව �වාස නඩ+�ව අ+හැHම වැ� කv� ෙහේ�ෙව, වසර 
10කට ආසන කාලයU දැ� ²ඩනෙය e�න බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1617/’17 

ගv ෙහේෂා ]තානෙD මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ)  (i) ර+න�ර "සI්Uකෙ6 fයා+මක ජා7ක පාසz හා පළා+ සභා පාසz 
සංඛ2ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 
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 (ii) ෙමම පාසz අතg kokක�ල+ ]oහzප7වv ෙනොමැ7 පාසz සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පාසz කවෙ	ද;  

 (iv) පkZය සමෙ6 ෙ(ශපාල�ක @තව+ක� මත kokක� ෙනොමැ7 වැඩබලන 
]oහzප7වv ]ශාල පමාණයU ප+කර ඇ7 බව ��ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1631/’17 

ගv අ�+ මානEෙපvම මහතා,— ]o
බල හා �න	ජන^ය බලශU7 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) �න	ජන^ය බලශU7 පව	ධනය .Hම සඳහා ආeයා� සංව	ධන 
බැං�ෙව ෙමෙතU ලැ® ඇ7 ස�s	ණ පදානය සහ ණය පමාණය  
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එU එU ණය/පදාන ලැ�� ව	ෂය සහ පමාණය ෙව ෙව               
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම එU එU ණය/පදාන මÂ �න	ජන^ය බලශU7 පව	ධනය සඳහා 
ලබා� ඇ7 දායක+වය ��බඳ සෑðමකට ප+වෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1638/’17 

ගv න
 බ3ඩාර ජයමහ මහතා,— ]o
බල හා �න	ජන^ය බලශU7 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා ]o
බල ම3ඩලෙ6 ව�හය �ළ �න	ජන^ය බලශU7 සංව	ධනය 
.Hම සඳහා ]ෙශේෂෙය වග[� පැව{ අංශයU ෙනොමැ7 බව දෙද; 

 (ii) �න	ජන^ය බලශU7 සංව	ධනය .Hම සඳහා ෙව � ]ෙශේ�ත අංශයU 
ෙනොමැ7ව �න	ජන^ය බලශU7 උපgම ෙලස ජා7ක ]o
 ප(ධ7යට එක� 
.Hෙ�� ම�]ය හැ. තාUෂ\ක අ�ෙයෝග ජය ගත හැ.ද; 

 (iii) �න	ජන^ය බලශU7 ��බඳව ලංකා ]o
බල ම3ඩලය දUවන පkගා� 
ආකzපයට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1687/’17 

ගv ඩDලස් ෙ(වානද මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) නැෙගන@ර පළාෙ+ පාසz 331ක ]oහzප7වv ෙනොමැ7 බව+; 
]oහzප7වv ෙලස 252 ෙදෙන� කට&� කරන බව+; 

 (ii) ෙමම වැඩබලන ]oහzප7වv, ? ලංකා ]oහzප7 ෙශේ\යට 
අත	ගහණය කරන ෙලස ඉzu� ඉ"gප+ෙකොට ඇ7 බව+; 

 (iii) ප��gE� අධ2ාපන කලාපෙ6, ෙපෝරාmEප+�ව ෙකො�ඨාසෙ6 1 ඒ සහ ® 
ෙශේ\ෙ6 පාසz ෙනොමැ7 බව+; 

 (iv) එම ෙකො�ඨාසෙ6 ග\තය හා ]ද2ාව ]ෂයය ඉගැ/ම සඳහා £v 
@ඟයUද පව7න බව+;  

එ�මා දෙන@ද? 
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(ආ) (i) ඉහත සඳහ පාසz 331 සඳහා ]oහzප7වv ප+.Hමට ෙගන ඇ7 �යවර 
කවෙ	ද; 

 (ii) වැඩබලන ]oහzප7වv 252 ෙදනාෙD ත++වය කවෙ	ද; 
 (iii) ෙපෝරාmEප+�ව ෙකො�ඨාසයට 1 ඒ සහ ® ෙශේ\ෙ6 පාසලU ලබා"ය 

 හැ.ද; 

 (iv) ග\තය හා ]ද2ාව ]ෂයය සඳහා � £v @ඟය �ය/මට ෙගන ඇ7  �යවර 
කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1698/’17 

ගv �ෂාර ඉ��z අමරෙසේන මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප7සංස්කරණ 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) රජෙ6 ඉඩ�වල වසර 10කට වැ� කාලයU ප"ං�ව e�න තැනැ+තට 
@#ක� ඔE� ලබා�ම සඳහා රජය ප7ප+7මය රණයU ෙගන ඇ7 බව+; 

 (ii) අගාමාත2වරයා ]e පකාශයට ප+ කරන ලද 2016.10.27 "න මධ2කාuන 
ආ	=ක දැUම ��බඳ රජෙ6 ප7ප+7 පකාශනෙය එය නැවත තහmv කළ 
බව+; 

 එ�මා ��ගෙන@ද? 

(ආ) (i) උUත ප7ප+7ය fයාවට නැං/ම සඳහා ෙගන ඇ7 �යවර  කවෙ	ද; 

 (ii) 2015.01.08 "ෙන පk @#ක� ඔE� ලබා� ඇ7 ඉඩ� ක�� සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ� වන]ට @#ක� ඔE� ලබා�ම සඳහා හ�නාෙගන ඇ7 �� ක�� පමාණය, 
"සI්Uකය සහ පාෙ()ය ෙzක� ෙකො�ඨාසය  අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (iv) ඉහත (iii) @ සඳහ �� ක�� අතg රජය ]e ��vප+ සකස ්කර ඇ7 
�� ක�� පමාණය, "සI්Uකය සහ පාෙ()ය ෙzක� ෙකො�ඨාසය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) ජා7ක ආ	=කයට ඉතා වැදග+ වන ඉහත ව2ාපෘ7ය fයා+මක .Hම අ_ක 
ෙලස පමාද / ඇ7 බව ��ගෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම වැඩ��ෙවළ සා	ථක කර ගැ^ම සඳහා ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1703/’17 

ගv (ෛවද2) න
ද ජය7ස්ස මහතා,— ^7ය හා සාමය සහ දU�ණ සංව	ධන 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ව¨� තා§õෙD ශHර  ෙකොටස ්.@පයU මාළෙö, ෙන]z පනාo  ෙරෝහල 
�ළ ෙහෝ SAITM ආයතනය �ළ ෙසොයාෙගන හ�/ 7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ශHර  ෙකොටස ් ෙකොළඹ ජා7ක ෙරෝහෙල ©ෙගන යාමට සහ එම 
සථ්ානෙ6 තබාගැ^ම සඳහා අවසර ලබාෙගන 7ෙ8ද; 
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 (iv) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ සඳහා ග� ලැä ^7මය fයාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 සැ>තැ�බ මස 20 වැ" බදාදා 

වා�ක ���v අෙEUෂා කරන පශ්න 
120/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙ()ය ෛවද2 අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ? ලාං.කය ��කා ෙරෝගයට ෙගොov /ෙ� වැ� නැ�vවU දUනට 
ලැෙබන බව+; 

 (ii) ෙමම ත++වය පාලනය .Hමට ෙමෙතU කමව+ වැඩ��ෙවළU fයා+මක 
ෙනොවන බව+; 

 (iii) ෙ� �සා රෙ� මානව ස�පත ෙමම �දzද ]නාශ වන බව+; 

 එ�මා ��ගෙන@ද? 

(ආ) (i)  ෙ� වන]ට ? ලංකාව �ළ බ�ලවම දUනට ලැෙබන ��කා ෙරෝග කවෙ	ද; 

 (ii) එම ෙරෝග වැළ¦මට බලපාන පධාන ෙහේ� එU එU ෙරෝගයට ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ෙහේ� පාලනයට කට&� කර 7ෙ8ද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) (i) පkZය වසර 05 �ළ ��කා ෙරෝ�ෙD ප7කාර සඳහා රජය වැය කළ �දල  
වා	�කව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) පkZය වසර 05 �ළ ��කා ෙරෝග ම	ධන වැඩසටහ සඳහා රජය වැය කළ 
�දල වා	�කව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1112/’16 

ගv ච#ද ] ෙíeg මහතා,— පවාහන හා e]z £ව ෙසේවා අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (3) 

(අ) (i) පවාහන හා e]z £ව ෙසේවා අමාත2ාංශයට අය+ ෙදපා	තෙ��, අ_කාg, 
සංසථ්ා සහ ෙවන+ ව2වසථ්ා�ත ආයතන කවෙ	ද; 

 (ii) එම එU එU ආයතනෙ6 ෙසේවෙ6 �&� �a ෙසේවක සංඛ2ාව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) 2015 ව+ම යහපාලන රජය බලයට ප+/ෙම පk, ඉහත එU එU 
ආයතනය සඳහා බඳවා ග+ �a ෙසේවක සංඛ2ාව, ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත (iii) @ සඳහ �(ගලයෙD න� සහ 
�නය කවෙ	ද; 

 (v) දැනට ෙමම ආයතනවල ෙසේවක �රEපාJ පවද; 
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 (vi) එෙසේ න�, ඉ"gෙ6� ෙසේවකය බඳවා ග� ලබන කමෙCදය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1204/’16 

ගv ප(ම උදයශාත £ණෙසේකර මහතා,— වාgමා	ග හා ජලස�ප+ කළමනාකරණ 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) අ�පාර "සI්Uකය �ළ 1983 ව	ෂය වන]ට 7ä, 

 (i) වාgමා	ග සංඛ2ාව; 

 (ii) �ඩා වැC, අ��, ඇළ මා	ග සංඛ2ාව; 

 (iii) අසව්(දන ලද ෙගො]�� පමාණය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) (i)  1983 eට 2009 ව	ෂෙ6 &දමය ත++වය �මවන ෙතU වාgමා	ග, වැC, 
අ��, ඇළ මා	ග ප7සංසක්රණය සඳහා ෙව කරන ලද �දල; 

 (ii)  &දමය ත++වය �ම /ෙම පk 2015 ව	ෂය දUවා, සමසත් වාgමා	ග, වැC, 
අ��, ඇළ මා	ග ප7සංසක්රණයට රජය ]e ෙව කරන ලද �දල; 

එU එU ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1374/’16 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 128ට අ�ව, ®ජ හා ෙරෝපණ දව2 �ෂප්ාදනය 
කරන සමාග�වලට, පෙයෝජනයට ෙනොග+ හා ඌන උ පෙයෝ�ත රජෙ6 ඉඩ� 
ලබා � 7ෙ8ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම රජෙ6 ඉඩ� කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත අයවැය ෙයෝජනාවට අ�ව, ඉඩ� ඉzලා e� සමාග� කවෙ	ද; 

 (iv) එම සමාග�වල කෘ� �ෂප්ාදන ෙëේතය කවෙ	ද; 

 (v) එම ඉඩ� පවරා o �යමය හා ෙකොෙ(e කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1515/’17 

ගv උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— අ_කරණ අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) තසත්වාදය වැළැU/ෙ� පනත යටෙ+ 2013, 2014, 2015 සහ 2016 ව	ෂවල� 
නJ පැව{ �(ගලය සංඛ2ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම තසත්වා� û"තයට එෙර@ව 7ෙබන ෙචෝදනා කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1572/’17 
ගv ෙස6i¡ අ
 සා@	 මmලානා මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) නැෙගන@ර පළාෙ+ කලාප අධ2ාපන අධ2UෂවvෙD න� සහ ෙශේ\ 
කවෙ	ද; 



( 46 ) 

 

 (ii) ඉහත (i) @ සඳහ න� අතg ස=්ර පදන#, වැඩබලන පදන# සහ 
රාජකාg ආවරණ පදන# ෙසේවෙ6 �රතවන කලාප අධ2UෂවvෙD න� 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) (i) වැඩබලන ප+/� ලැ®මට kokක� ල+, ? ලංකා අධ2ාපන පgපාලන 
ෙසේවෙ6 II ෙශේ\ෙ6 �ලධාH e�ය� එම ප+/�  රාජකාg ආවරණ 
පදන# ක\ෂඨ් �ලධාHට ලබාෙදන බව+; 

 (ii) ඉහත සඳහ කළ ප+/� 2015.08.21 "න දරන ? ලංකා අධ2ාපන පgපාලන 
ෙසේවා අ7 ]ෙශේෂ ගැස� අංක 1928/28 @ සඳහ වන ෙසේවා ව2වසථ්ාවලට 
පටහැ� බව+; 

එ�මා දෙන@ද? 

(ඇ) (i) ෙමම අක#කතාවය �වැර" .Hමට fයාකරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවදාද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1591/’17 

ගv �මz ර+නායක මහතා,— පවාහන හා e]z £ව ෙසේවා අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ෙයෝ�ත �vණෑගල - හබරණ  o�gය මා	ගෙ6 �z සැලැසම් සකසා වසර 
10කට පk එය ෙවනස ්කර නව සැලැසම්U සකස ්.Hෙම ෙ(පළ අ@# වන 
ජනතාවට බලව+ අසාධාරණයU eo � බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙමම සැලැසම් ෙවනස ්.Hමට එෙර@ව, මහජන ]ෙරෝධයU පැන නැ� ඇ7 
බව ��ගෙද; 

 (iii) ඉ".H� සඳහා සහ ව" ලබා�ම සඳහා ෙයෝ�ත �දල ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙමම �දz ලබාෙදන ආයතන සහ ලබා�ෙ� පදනම කවෙ	ද;  

 (v) ෙමම o�gය මා	ගය ඉ"කළ පk �vණෑගල eට මහව හරහා හබරණ දUවා 
ඇ7 o�gය මා	ගෙ6 කා	යභාරය කවෙ	ද; 

 (vi) ෙයෝ�ත o�gය මා	ගෙය ලැෙබන ප7ලාභ කවෙ	ද; 

 (vii) හබරණට ]කzප o�gය මා	ගයU 7�ය�, �vණෑගල හරහා 
අ_ෙC� මා	ගයUද ඉ"වන ත++වයU �ළ ෙයෝ�ත o�gය මා	ගය සඳහා 
කරන ]ශාල ආෙයෝජනය සමඟ සැස¥ ෙ��, සාෙEUෂව ලැෙබන ප7ලාභ 
��බඳව සෑðමකට ප+]ය හැ.ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1618/’17 

ගv ෙහේෂා ]තානෙD මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) සබරග�ව පළාෙ+ පාසz �ළ £v @ඟයU පව7න බව ��ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, £v �රEපාJ සංඛ2ාව එU එU ]ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙමම £v @ඟය �ය/ම සඳහා ග� ලබන ඉUම ඉ"g fයාමා	ග කවෙ	ද; 

 



( 47 ) 

 

 (iv)  පළා+ සභා පාසz සඳහා £vවv මාv .Hෙ� කමෙCදය සබරග�ව පළාත 
�ළ �e පg" eo ෙනොවන බව ��ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද?  

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1688/’17 

ගv ඩDලස ්ෙ(වානද මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 2004 වසෙ	� ඇ7� kනා# ව2සනය ෙහේ�ෙව �වාස ]නාශයට ප+ �  
නැෙගන@ර පළාෙ+ ෙවරළබඩ ජනතාවට �වාස ලබා�ම සඳහා ෙසෞ" අරා� 
රජෙ6 ³ල2ාධාරව
 ෙනොර�ෙචෝෙz පෙ(ශෙ6 ආද	ශ ග�මානයU 
ඉ".Hම �\ස අවෙබෝධතා Z]kමකට 2006.05.02 "න අ+ස තබන ලද 
බව+; 

 (ii) ඒ අ�ව, අෙන�+ eයa පහkක� ස@තව �වාස 500. &� ෙමම ආද	ශ 
ග�මානය ඉ"කරන ලද බව+; 

 (iii) ෙමම ආද	ශ ග�මානෙ6 �වාස ආපදාෙව ]පතට ප+ ජනතාවට ෙ� දUවා 
ලබා� ෙනොමැ7 බව+, ෙ� වන]ට එම පෙ(ශය ඝන කැළෑව. වසාෙගන 
ඇ7 ත++වයU දUනට ඇ7 බව+; 

 එ�මා දෙන@ද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ �වාස, ඒවා ඉ"කර� ලැä අර�ණට අ�ව, අදාළ ජනතාවට 
ලබා�ම සඳහා �යවර ගෙද; 

 (ii)  ව	තමාන ත++වය අ�ව, ෙමම �වාස ය� අa+වැ�යා .Hෙ� 
අවශ2තාවයU ඇ7 බැ], ඒ සඳහා ³ල2ාධාර ලබා ෙදෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1699/’17 

ගv න
 බ3ඩාර ජයමහ මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා ආ	=ක 
කට&� අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) මහවැ
 ඉඩ�වල වසර 10කට වැ� කාලයU ප"ං�ව e�න තැනැ+තට 
@#ක� ඔE� ලබා�ම සඳහා රජය ප7ප+7මය රණයU ෙගන ඇ7 බව 
��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඉහත [ ප7ප+7ය fයාවට නැං/ම සඳහා රජය ]e ෙගන ඇ7 
�යවර කවෙ	ද; 

 (iii) 2015.01.08 "ෙන පk @#ක� ඔE� ලබා � ඇ7 ඉඩ� ක�� සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙ� වන]ට @#ක� ඔE� ලබා�ම සඳහා හ�නාෙගන ඇ7 �� ක�� සංඛ2ාව, 
එU එU "සI්Uකය සහ පාෙ()ය ෙzක� ෙකො�ඨාසය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iv) @ සඳහ �� ක�� අතg රජය ]e ��vප+ සකස ්කර ඇ7 
�� ක�� සංඛ2ාව, එU එU "සI්Uකය සහ පාෙ()ය ෙzක� ෙකො�ඨාසය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (vi) ජා7ක ආ	=කයට ඉතා වැදග+ වන ඉහත [ ව2ාපෘ7ය fයා+මක .Hම 
අ_ක ෙලස පමාද / ඇ7 බව ��ගෙද; 

 

 



( 48 ) 

 

 (vii) එෙසේ න�, එම වැඩ��ෙවළ සා	ථක කර ගැ^ම සඳහා ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1701/’17 

ගv වාkෙ(ව නානායUකාර මහතා,— සමාජ ස]බලගැ/�, kභසාධන හා කද 
උඩරට උvමය ��බඳ අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) “ස]බලගැ/ම” යන සංකzපය ෙකෙසේ �	වචනය කරෙද; 

 (ii) ඒ අ�ව වාරයකට පෙ(ශය. 10%U බැZ පmz ස]බලගවා ඔm 
සමෘ(_ ප7ලාභව
 බැහැර කර� ලබෙ ෙකෙසේද; 

 (iii) එU අෙය�ෙD ෛද�ක ආදායම v.300/-U වන]ට පmෙz ෙදෙදෙන� 
මසකට "න 30U වැඩ කළ+ මාeක ආදායම v.18,000/-U පමණU බව 
��ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) (i) ජන හා සංඛ2ාෙzඛන ෙදපා	තෙ��ෙC සංඛ2ාෙzඛනවලට අ�ව දvව 
ෙදෙදෙන� e�න (ෙදමC�ය ෙදෙදනා සමඟ 04 ෙදෙන�ෙග &+)  පmලක 
මාeක අත2වශ2 ]යදම v.41,000/-කට වැ� වනබව ��ගෙද; 

  (ii) ඒ අ�ව සමෘ(_ ආධාර නව+වා ස]බලගවන පmලක ස=්ර මාeක ආදායම 
v.41,000/-ක ම�ටමක 7�ය &� වෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ස]බලගැ� පmz ය� v.41,000/-කට වැ� ස=්ර මාeක 
ආදායමU ඇ7 පmz වශෙය �	ණය කරෙද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1704/’17 

ගv (ෛවද2) න
ද ජය7ස්ස මහතා,— උසස් අධ2ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) ෙ� වන]ට ? ලංකාව �ළ fයා+මක වන උපා_ පදානය කර� ලබන ආයතන 
සංඛ2ාව ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) එම එU එU ආයතනෙ6, 

 (i) 
�නය; 

 (ii) උපා_ පදානය .Hම සඳහා ]ශව්]ද2ාල ප7පාදන ෙකො#ෂ සභාෙC 
අ�ම7ය ලබාෙගන ඇ7 "නය; 

 (iii) �gනම� ලබන උපා_; 

 (iv) ඉෙග�ම ලබන ek සංඛ2ාව; 

 (v) එU එU උපා_ පාඨමාලාව සඳහා අයකර� ලබන �දල;  

 ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1706/’17 

ගv ]oර ]කමනායක මහතා,— සමාජ ස]බලගැ/�, kභසාධන හා කද උඩරට 
උvමය ��බඳ අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ෙජ2ෂඨ් �රවැe �මනාව වශෙය ඇතැ� අJ ආදාය�ලාì ]e මාeකව 
v.1900/-U ලබා ග+ බව+; 



( 49 ) 

 

 (ii) ෙවන+ ආදාය� මා	ගයU ෙනොමැ7 සහ දvවෙD උදC උපකාර ෙනොමැ7 
අJ ආදාය�ලාìෙD එ"ෙනදා අවශ2තා �gමසා ගැ^ම සඳහා ෙමම �දල 
මහ+ ෙසේ උපකාH � බව+; 

 (iii) තමෙD වෙයෝවෘ(ධභාවයට රජෙය ලබාෙදන කෘතෙC� �මනාවU 
වශෙය ඔm ෙමය අගය කළ බව+; 

එ�මා දෙන@ද? 

(ආ) (i) �වන ]යදම ඉහළ ය# පව7න ෙමම වකවා�ෙC� ඇතැ� ෙජ2ෂඨ් 
�රවැeයට එම �මනාව ලබා�ම නවතා ඇ7 බව+; 

 (ii) එU දvෙව� ෙහෝ රජෙ6 ෙසේවෙ6 ෙය� e�ෙ න�, ඔ� ෙහෝ ඇය 
]වාහ/ ෙවන+ සථ්ානයක ප"ං�/ e�ය+, ෙමම �මනාව ඔmෙD �යාට 
ෙහෝ මවට ෙහෝ @#ව 7�නද, මෑතක� එවැ� �(ගලයටද ෙමම �මනාව 
ෙග/ම නවතා ඇ7 බව+; 

 (iii) ත�වම �ව+වන ෙජ2ෂඨ් �රවැeයට ෙමම �මනාව ලබා�ම නතර .Hම 
බලව+ අසාධාරණයU බව+;  

එ�මා ��ගෙන@ද? 

(ඇ) උUත �මනාව ෙග/ම නතර කර ඇ7 ෙජ2ෂඨ් �රවැeය සඳහා එම �මනාව නැවත 
ෙග/ම සඳහා �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1724/’17 

ගv කනක ෙහේර+ මහතා,— වැ]
 ක	මාත අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) ව	ෂ 2014 eට 2016 දUවා, 

 (i) ? ලංකාෙC ෙපොz වගාකර ඇ7 ඉඩ� පමාණය; 

 (ii) කැබ
 .Hම සඳහා අ�ම7ය ලබා� ඇ7 ෙපොz ඉඩ� පමාණය; 

 (iii) කැබ
 කරන ලද ෙපොz ඉඩ� පමාණය; 

  එU එU ව	ෂය සහ "සI්Uකය අ�ව, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන 
 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) (i) ෙපොz ඉඩ� කැබ
 .Hෙම රෙ� ෙපොz වගා �� පමාණය අJ / ෙ()ය 
පgෙභෝජනයට අවශ2 ෙපොz @ඟයU ඇ7 වන බව ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එයට ��යමU ෙලස අ�ගමනය .Hමට අෙEUෂා කර� ලබන  
කමෙCදය කවෙ	ද;  

  යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1736/’17 

ගv එ�. එ�. එ�. සzමා මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) (]iක පාසz 1000U සංව	ධනය .Hෙ� වැඩසටහන යටෙ+ �vණෑගල 
"සI්Uකෙ6, Zgඋzල අධ2ාපන කලාපයට අය+, කැ�ණෙගොzල �ස
්� 
මධ2 මහා ]ද2ාලෙ6 පාථ#ක අංශය ඉව+ කරන ලද බව+; 

 (ii) 2015 ව	ෂෙ6 eට කැ�ණෙගොzල, §�මා පz
යට අය+ ඉඩෙ� තාවකා
ක 
ෙගොඩනැZzලක එම පෙ(ශෙ6 පළ� වසර ek සඳහා ප7 පව+වා ෙගන 
යන බව+; 

 

 



( 50 ) 

 

 (iii) පාථ#ක අංශෙ6 සමාතර ප7 .@පයක 200කට ආසන ·ෂ2ය 
සංඛ2ාවU ඉෙග�ම ලබන එම පාසලට පමාණව+ £vවv, පං7 කාමර 
පහkක�, ගෘහ භා3ඩ, ළමා උද2ානයU, ආරUෂක වැටU සහ වැe.
 
පහkක� ඇ�a මානව හා ෙභෞ7ක ස�ප+ .eවU ෙ� දUවා ලබා� 
ෙනොමැ7 බව+; 

 එ�මා දෙන@ද? 

(ආ) එම පාසෙz ඉෙග�ම ලබන ·ෂ2යෙD යහපත උෙදසා ඉහත සඳහ අවශ2තා 
eයzල ෙනොපමාව ලබා�මට �යවර ගෙද යන එ�මා සඳහ කරෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 සැ>තැ�බ මස 21 වැ" ?හස්ප@�දා 

වා�ක ���v අෙEUෂා කරන පශ්න 
1087/’16 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා ආ	=ක කට&� 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) &ධ, £ව සහ නා]ක යන I]ධ හ�දාව@ අශව්ාෙරෝහක අංශය �ළ e�න 
අශව්ය සංඛ2ාව;  

 (ii)  එම අශව්ය නඩ+� .Hම සඳහා වැය කරන �දල;   

 (iii) උUත අශව්යෙග ග� ලබන පෙයෝජන; 

එU එU හ�දාව අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන@ද? 

(ආ) (i) උUත හ�දාවෙD අශව්ාෙරෝහක අංශයට තව+ අශව්ය ෙග/මට කට&� 
කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ සඳහා වැය .Hමට අෙEU�ත �දල එU එU හ�දාව අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1205/’16 

ගv ප(ම උදයශාත £ණෙසේකර මහතා,— වාgමා	ග හා ජලස�ප+ කළමනාකරණ 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) �+තලම "සI්Uකය �ළ 1983 ව	ෂය වන]ට 7ä, 

 (i) වාgමා	ග සංඛ2ාව; 

 (ii)  �ඩා වැC, අ��, ඇළ මා	ග සංඛ2ාව; 

 (iii) අසව්(දන ලද ෙගො]�� පමාණය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) (i)  1983 eට 2009 ව	ෂෙ6� &දමය ත++වය �මවන ෙතU වාgමා	ග, වැC, 
අ��, ඇළ මා	ග ප7සංසක්රණය සඳහා ෙව කරන ලද �දල; 

 (ii)  &දමය ත++වය �ම /ෙම පk 2015 ව	ෂය දUවා, සමසත් වාgමා	ග, වැC, 
අ��, ඇළ මා	ග ප7සංසක්රණයට රජය ]e ෙව කරන ලද �දල; 

එU එU ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1376/’16 

ගv බoල £ණව	ධන මහතා,— �දz හා ජනමාධ2 අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 130 ට අ�ව, වැ� අසව්� ලබා ෙදන ®ජ 
හ�වාෙදන සමාග�වලට අ	ධ බo ]රාමය ලබා oෙද;  

 (ii) එවැ� බo සා�බලයU ලබා ග+ සමාග�වල න� ලැiස�්ව ඉ"gප+ 
කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ඉහත ෙයෝජනාවට අ�ව, කෘ�කා	#ක යෙතෝපකරණ ආනයන බo ඉව+ .Hමට 
ෙයෝජනා කළ බැ], 

 (i) 2015 ජනවාg 01  "න වන]ට, ආනයන බoව
 �දහස ් කර 7ä, 
යෙතෝපකරණ ෙzඛනයU; 

 (ii) 2016 ජනවාg 01 "ෙන පk, ආනයන බoව
 �දහස ් කර 7ä, 
යෙතෝපකරණ ෙzඛනයU; 

ඉ"gප+ කරෙද යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1469/’16 

ගv ච#ද ] ෙíeg මහතා,— ස්වෙ(ශ කට&� අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) බozල "සI්Uකෙ6 ඇ7 ගාම �ලධාg වස� සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ගාම �ලධාg වස�වල න� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට ස=්ර ගාම �ලධාgෙය� e�න ගාම ෙසේවා වස� හා එ@ ෙසේවෙ6 �&� 
ගාම �ලධාgෙD න� කවෙ	ද; 

 (iv) බozල "සI්Uකෙ6 පව7න ගාම �ලධාg �රEපාJ �ර/මට අමාත2ාංශය 
ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 යන  එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1516/’17 

ගv උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා ආ	=ක 
කට&� අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) දහනව වැ� ආ3Jකම ව2වසථ්ා සංෙශෝධනය ෙක,�ප+ .Hමට සහ සංකz²ය 
පIකා සැක¨මට ජා7ක ප7ප+7 හා ආ	=ක කට&� අමාත2ාංශය මÂ ෙග/� 
කළ තැනැ+තෙD න� සහ එම එU එU �(ගලයාට ෙග� �දz පමාණය 
ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1619/’17 

ගv ෙහේෂා ]තානෙD මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප7සංස්කරණ 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ර+න�ර "සI්Uකෙ6 ¨ගෙය "&� වන ඇç
��ය නගරය �ළ ව2ාපාgක 
ඉඩ� සඳහා @#ක� ලබා�ෙ� ගැටlවU පව7න බව  ��ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, �වැර" අ&g ඉඩ� @#ක� ලබා�මට ෙගන ඇ7 �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) (i) ෙමම නගරෙ6 ඉඩ� ස�බධෙය ]හාරසථ්ානයU අi7වාeක� පකාශ 
කරන බැ], ව2ාපාgකය තමෙD ව2ාපාgක සථ්ාන �ළ ෙගොඩනැZ
 
ඉ".Hම eo ෙනොකරන බව දෙද; 
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 (ii) ෙමම ]හාරසථ්ානයට ෙම[ ඉඩ� ස�බධෙය සත2 වශෙයම ඇ7 
@#කම කවෙ	ද; 

 (iii) වසර ගණනාවක eට ෙමම නගරය �ළ අදාළ ව2ාපාgක සථ්ාන üU7 ]¦# 
e�න ව2ාපාgකයට ඒවාෙ6 @#ක� ලබා�මට+,  තම ව2ාපාර කට&� 
කරෙගන යාම සඳහා ව2ාපාgක පජාවට පහkක� සැප�මට+  �යවර 
ගෙද;  

 යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1680/’17 
ගv ෙස6i¡ අ
 සා@	 මmලානා මහතා,— ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ සහ ෙ()ය ෛවද2  

අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකළ� "සI්Uකෙ6 ඇ7 පාෙ()ය ෙරෝහz වන මාක	�, ම@ý	, 
මාෙචෝෛල, උ��චාi, ක"රෙC
, මþ	 සහ ම@ලව�ටව යන 
ෙරෝහz ෛවද2වvෙD @ඟය ෙහේ�ෙව තාවකා
කව වසා දමා ඇ7 
බව+; 

 (ii) අෙන�+ පහkක� සහ නාම �වv ද ස@තව ෙගොඩනැZ
 පව7න බව+; 

 (iii) ෛවද2 ප7කාර ලබාගැ^ම සඳහා පවාහන පහkක� o	වල ම�ටමක පව7න, 
ඉතා oරබැහැර පෙ(ශ කරා ගම .Hමට eo/ෙම ෙමම පෙ(ශවල ෙරෝ� 
දැ� oෂක්රතාවට ��ණ � e�න බව+; 

 (iv) ග�වා¨ o� ෙරෝ�ට ෙනො#ෙz ෛවද2 ෙසේවා සැප�ෙ� සංකzපය 
�oප+/ ෙනොමැ7 බව+; 

එ�මා දෙන@ද? 

(ආ) (i) ෙමම ෙරෝහz ය� ]වෘත කර අවම වශෙය ෛවද2වv ෙදෙදෙන� ෙහෝ 
ලබා�මට කට&� කරෙද; 

 (ii) ෙමම ෙරෝහz ය� ]වෘත කර ෙසේවා සපයන ම�ටමට ෙගන එ� ලබන "නය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1692/’17 

ගv ඩDලස ්ෙ(වානද මහතා,— �වර හා ජලජ ස�ප+ සංව	ධන අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොgයා� ජා7ක �වර සහෙයෝZතා ස�ෙ�ලනෙ6 සහය ඇ7ව ? ලාං.ක 
�වරය සඳහා �වාස ෙයෝජනා කමයU fයා+මක වෙද; 

 (ii)  ෙමම �වාස ෙයෝජනා කමය �පව2ාEතව fයා+මක කරෙද; 

 (iii) ෙමම ෙයෝජනා කමය යටෙ+ &(ධය ෙමම සව්භා]ක ]ප+ව
 ]ශාල 
වශෙය හා�යට ප+ උ�v සහ නැෙගන@ර පළා+වල �වරය සඳහා 
�වාස ඉ"කර ෙදෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඉ"කර� ලබන �වාස සංඛ2ාව, පෙ(ශ සහ "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1700/’17 

ගv න
 බ3ඩාර ජයමහ මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප7සංසක්රණ  
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකල�ව "සI්Uකෙ6 ෙචකල� පාෙ()ය ෙzක� ෙකො�ඨාසෙ6, 
එරා�	, �න�ඩා ගාමෙ6 �@� ඉඩ� ප7සංසක්රණ ෙකො#ෂ සභාවට 
අය+ අUකර 370 U පමණ වන, ඉඩම ෙබොෙහෝ කලක eට ප"ං�කvෙව� 
ෙහෝ ෙනොමැ7,  .eo සංව	ධන කා	යයකට ෙහෝ ඉ".HමU සඳහා ෙයොදා 
ෙනොග+ ඉඩමU ෙලස පව7ෙද; 

 (ii) ෙමම ඉඩම පාෙ()ය ෙzක�වරයා ෙD අ�දැ�ම මත ක	මාත කලාපයU 
�@,/ම සඳහා හ�නාෙගන 7ෙ8ද; 

 (iii) ඒ අ�ව, එම ඉඩම ක	මාත කලාපයU �@,/ම සඳහා ? ලංකා ආෙයෝජන 
ම3ඩලයට ^ත2ා�qලව පවරා �මට ඉඩ� ප7සංසක්රණ ෙකො#ෂ සභාව 
ෙවත ඉzuමU කර 7 ෙ8ද; 

 (iv) එම ඉඩෙ� ආෙයෝජන කලාපයU ඉ".Hමට අවශ2 ³
ක අධ2යනය eo 
.Hම සඳහා v�යz #
යන 38ක ]යදම. ? ලංකා ආෙයෝජන ම3ඩලය 
මÂ ලංකා හiෙඩො
U ආයතනයට පවරා 7ෙ8ද; 

 (v) ෙ� වන]ට එම «#ෙ6 7ä තzගස ්කපා දමා, .eය� �gසU අනවසරෙය 
වැටවz ඉ"කර, ස=්ර ෙගොඩනැZ
 ඉ".Hම ආර�භකර 7 ෙ8ද; 

 (vi) අදාළ බලධාg අනවසර ඉ".H� ඉව+ .Hමට කට&� ෙනො.Hමට ෙහේ�ව 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1702/’17 

ගv වාkෙ(ව නානායUකාර මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2016 ? ලංකා අධ2ාපන පgපාලන ෙසේවා ]භාගෙ6 ප7ඵල ��+ � බව 
සඳහ කර# �රEපාJ 980U සඳහා බඳවාෙගන ඇ7 බව+; 

 (ii) න�+, ෙ� වනෙතU ]භාගයට ෙප^ e� ෙසk අෙEUෂකයට ප7ඵල 
ෙzඛනය පවා යවා ෙනොමැ7 බව+; අත	ජාලෙයද ලබාගැ^මට ඉඩU 
ෙනොමැ7 බව+; 

එ�මා දෙන@ද? 

(ආ) ෙ� ��බඳව ෙසොයා බලා ඉ7g ප7ඵල ��+ .Hමට �යවර ෙගන, ඒ අ�ව kokක� 
ලබන �රEපාJ අ�ව බඳවා ගැ^මට කට&� කරෙද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1705/’17 

ගv (ෛවද2) න
ද ජය7ස්ස මහතා,— උසස් අධ2ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසෞද	ය ]ශව්]ද2ාලෙ6 සං�ත ²ඨය ආර�භ කළ "නය කවෙ	ද; 

 (ii) එ@ ව2වහාgක සං�ත අධ2යනාංශෙ6 ]ෂය �	ෙ(ශය සනාතන සභාව ]e 
අ�මත කර 7ෙ8ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iv) එම අධ2යනාංශෙ6 e�න ස=්ර, තාවකා
ක සහ ආ��ක ක=කාචා	යවv 
සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 



( 54 ) 

 

 (v) තාවකා
ක/ආ��ක ක=කාචා	යවv හා උපෙ(ශකවv බඳවාගැ^ෙ� 
කමෙCදය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1713/’17 

ගv �මz ර+නායක මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 2004.12.26 "න ඇ7 � kනා# ]පතට ��ණ o හ�බෙතොට නගර සභා 
�වාස පාෙ	 අංක 3/19 දරන �වෙසේ ප"ං�ව e� ò. එ. අ�	 මහතා ඇ�a 
68 ෙදෙන�ෙD ඉඩ� 2010.03.17 "න ෙවරළ උද2ානයU ඉ".Hම සඳහා 
පවරාග+ බව+; 

 (ii) පවරා ග+ ඉඩ� සඳහා ඉහත සඳහ �gසට ෙමෙතU ව" ෙගවා ෙනොමැ7 
බව+;  

 එ�මා දෙන@ද? 

(ආ) (i) ෙමම �gසට ව" ෙග/මට කට&� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1749/’17 

ගv ල[ ජයව	ධන මහතා,— �දz හා ජනමාධ2 අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වන]ට ? ලංකාව �ළ පව+වාෙගන ය� ලබන £ව ]o
 නා
කා 
සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම £ව ]o
 නා
කා පව+වාෙගන ය� ලබන ආයතන කවෙ	ද; 

 (iii) එම £ව ]o
 නා
කාවල @#කvව සහ එම නා
කා ආර�භ කර ඇ7 
"නය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iv) ෙ� වන]ට ? ලංකාව �ළ ආර�භකර ]කාශනය පව+වාෙගන ෙනොයන  
£ව ]o
 නා
කා 7ෙ8ද,  

 (v) එෙසේ න�, එම නා
කා කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) (i) £ව ]o
 නා
කා �යාමනය කර� ලබන ආයතනය කවෙ	ද; 

 (ii) දැනට එම £ව ]o
 නා
කා �යාමනය ]_ම+ව eo ෙනොවන බව  
��ගෙද;  

 (iii) සමාජ හා�ය eoවන අ&g ය� ය� £ව ]o
 නා
කා මÂ eo කර� 
ලබන පචාරය ]කාශනය .Hම වැළැU/ම සඳහා £ව ]o
 නා
කා 
�යාමනය .Hමට ]_ම+ කමෙCදයU ක�න# සකස ්කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 
 



( 55 ) 

 

1773/’17 

ගv ]�ත ෙහේර+ මහතා,— රාජ2 පgපාලන හා කළමනාකරණ අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 2010.09.10 "නැ7 අංක 1670/33 දරන අ7 ]ෙශේෂ ගැස� පතය මÂ 
පකා·ත ? ලංකා ගණකා_කාg ෙසේවා ව2වසථ්ාව අ�ව �ලධාg 
]ෙශේෂ ෙශේ\යට උසස ්.Hෙ�� රාජ2 ෙසේවා ෙකො#ෂ සභාෙC අ�ම7යට 
පටහැ� ෙලස උසස/්� ලබා� 7ෙ8ද; 

 (ii) පශච්ා+ උපා_ kokක� ෙනොමැ7 �ලධාgට ]ෙශේෂ ෙශේ\යට උසස/්� 
ලබා�ම සඳහා �දz අමාත2ාංශ ෙzක�වරයා ]e ඉzuමU කර 7ෙ8ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම කාලවකවා�ව කවෙ	ද; 

 (iv) රාජ2 ෙසේවා ෙකො#ෂ සභාව එයට අ�ම7ය ලබා� 7ෙ8ද; 

 (v) එම ස��ඛ පHUෂණය සඳහා �ලධාg 82U කැඳ�ෙ6ද; 

 (vi) ඔm අතර රාජ2 ෙසේවා ෙකො#ෂ සභාව අ�මත කළ, කාලවකවා�වට 
ඇ�ළ+ �ලධාgෙD නාමෙzඛනයU සහ එයට අය+ ෙනොවන 
�ලධාgෙD නාමෙzඛනයU ඉ"gප+ කරෙද; 

 (vii) ෙමම �ලධාg ]ෙශේෂ ෙශේ\යට උසස ්කර 7ෙ8ද; 

 (viii) එෙසේ න�, එම උසස/්� fයා+මක වන "නය කවෙ	ද; 

 (ix) රාජ2 ෙසේවා ෙකො#ෂ සභාෙC �යමයට පටහැ� ෙලස උසස/්� ලබා� 
7ෙ8 න�, ඊට වග.ව&� �ලධාg කmvද; 

 (x) ෙමම �ලධාg ස�බධව ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 (xi) උසස/්�  ෙනොලැ®ෙම අග7යට ප+ �ලධාg ෙව�ෙව ග� ලබන 
�යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1776/’17 

ගv ජයත සමර/ර මහතා,— ]ෙ(ශ ©.යා අමාත2�#යෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ)  (i) 2017.03.31 "නට ]ෙ(ශය@ ෙසේවෙ6 �&�ව e�න ? ලාං.ක ��� හා 
���� ශ#කය සංඛ2ාව, ඔm ෙසේවෙ6 ෙය� e�න රට අ�ව, ©.යා 
ව	�කරණය අ�ව සහ ස�්/�vෂ සමාජභාවය අ�ව; 

 (ii) එම ��� හා ���� ශ#කය සංඛ2ාව, එU එU "සI්Uකය අ�ව සහ 
eංහල, ෙදමළ, �ස
්� හා ෙවන+ ජාට අ�ව;    

ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�#ය ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 සැ>තැ�බ මස 22 වැ" /#රාදා 

වා�ක ���v අෙEUෂා කරන පශ්න 
121/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— සංචාරක සංව	ධන හා fස්7යා� ආග#ක කට&� 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂය වන]ට ? ලංකාව �ළ ඇ7 සංචාරක ම3ඩලෙ6 අ�මත 
ෙහෝටz සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 



( 56 ) 

 

 (ii) එU එU ෙහෝටලය ස� කාමර පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) (i) 2014 හා 2015 ව	ෂය@� ? ලංකාවට පැ#\ සංචාරකය සංඛ2ාව එU එU 
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත ව	ෂ ෙදක �ළ� ? ලංකාවට වැ�ම සංචාරකය සංඛ2ාවU පැ#ණ ඇ7 
රටවz දහය කවෙ	ද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) (i) සංචාරක ව2ාපාරය නගා e,/මට ෙගන ඇ7 fයාමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii) සංචාරක ව2ාපාරය �az .Hෙ�� ෙමරට පgසරයට හා සංසක්ෘ7යට eoවන 
හා� අවම කර ගැ^මට අදාළව සැලk� සහගත වැඩ��ෙවළU 7ෙ8ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම වැඩ��ෙවළ �මUද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ න�, පgසරය හා සංසක්ෘ7ය ආරUෂා .Hමට සැලk� සකස ්කර 
fයා+මක කරෙද; 

 යන තවoරට+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 
(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

465/’16 

ගv උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා ආ	=ක 
කට&� අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (8) 

(අ) (i) 2015 වසර �ළ ජනා_ප7�මා සහභාZ � ]ෙ(ශ සංචාර කවෙ	ද; 

 (ii) එ[ එU එU ]ෙ(ශ සංචාරයට සහභා� � �(ගලයෙD න�, තන�v සහ 
එම �(ගලය ෙව�ෙව රාජ2 සහ අ	ධ රාජ2 ආයතන ]e දරන ලද 
]යදම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1019/’16 

ගv නාමz රාජපUෂ මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා ආ	=ක 
කට&� අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (5) 

(අ) (i) 2015 ජනවාg මාසෙ6 eට ෙ� දUවා කාලය �ළ ජනා_ප7�මා ]e ]වෘත 
කරන ලද රාජ2 හා සංසථ්ා�ත ආයතනවලට අය+  ෙගොඩනැZ
 හා අෙන�+ 
ඉ".H� සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉ".H�ව
,  2015 ජනවාg මාසෙය පkව ආර�භ කරන ලද ඉ".H� 
සංඛ2ාව ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1216/’16 

ගv ප(ම උදයශාත £ණෙසේකර මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා 
ආ	=ක කට&� අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) අ�පාර "සI්Uකෙ6 �@ටා ඇ7 රාජ2 ආයතන සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එz. ò. ò. ඊ. තසත්වා� ]e ව	ෂ 1983 පkව ]නාශ කරන ලද රාජ2 
ආයතන සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ]නාශ � එම ෙ(පළ ��බඳව රජෙ6 ��ග+ තUෙසේvවU කර 7ෙ8ද;  
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 (iv) එෙසේ න�, එම ෙ(පළවල ස�s	ණ ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) ]නාශ කරන ලද එU එU ෙ(පළවලට අදාළ වග.ව &� තසත්වා�ට 
]v(ධව ^7මය �යවර ෙගන 7ෙ8ද;  

 (vi) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දUවා ]මසා ඇ7 ෙතොර�v ස�බධෙය s	ණ වා	තාවU 
ඉ"gප+ කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1378/’16 

ගv බoල £ණව	ධන මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 132ට අ�ව, ෙපොෙලොනvව, .
ෙනො��ය, 
ර+න�ර (ඇç
��ය) "සI්Uකය@ k]ශාල ගබඩා �නU ඉ".Hමට සහ 
මනාර� "සI්Uකෙ6 ඉ"වන ගබඩාෙC වැඩ �ම .Hමට v�යz #
යන 
1000 U ෙවන කළ බව ��ගෙද; 

 (ii) මනාරම "සI්Uකෙය@ ඉ"ෙකෙරන ගබඩාෙව@ �z �gවැය 
ඇසත්ෙ��ව සහ ෙ� දUවා � එ@ පග7 සමාෙලෝචන වා	තාවU ඉ"gප+ 
කරෙද;  

 (iii)  .�ෙනො��ය, ඇç
��ය හා ෙපොෙලොනvෙව@ නව ගබඩා සං[	ණ �න 
ඉ".Hෙ� කට&�වල පග7ය කවෙ	ද; 

 (iv) 2015 අයවැය ෙයෝජනා අංක 132 ෙව�ෙව ෙව කළ v�යz #
යන 
1000 ක �දල වැය කළ ආකාරය  ෙකෙසේද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1621/’17 

ගv ෙහේෂා ]තානෙD මහතා,— ක	මාත හා වා\ජ කට&� අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ? ලංකාෙC වා	�ක ¨� පgෙභෝජන අවශ2තාවය ෙකොපමණද; 

 (ii) ව	ෂ 2011 - 2014 දUවා ? ලංකාවට ආනයනය කරන ලද ¨� පමාණය 
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ලංකාව �ළ පධාන වශෙය ¨� �පද/ම සඳහා හ�නාෙගන ඇ7 පෙ(ශ 
කවෙ	ද; 

 (iv) ව	ෂ 2011 - 2013 දUවා එU එU ක	මාතශාලාෙව �ෂප්ාදනය කරන ලද 
¨^ පමාණය ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (i) @ සඳහ ¨� පමාණය ෙමරට �ළ �ෂප්ාදනය කළ ෙනොහැ.ද; 

 (vi) පgෙභෝජන අවශ2තාවය සඳහා අවශ2 ¨� පමාණය ආනයනය ෙනොකර 
ෙ()යව �ෂප්ාදනය .Hම සඳහා .eය� fයාමා	ගයU ෙගන 7ෙ8ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1643/’17 

ගv ච#ද ] ෙíeg මහතා,— පළා+ සභා හා පළා+ පාලන අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) ව+ම යහපාලන රජය බලයට ප+/ෙම පk ෙ� දUවා, 

 (i) මධ2ම රජය ]e ඌව පළා+ සභාවට ලබා o �දල;  

 (ii) ඌව පළා+ සභාව ]e �නරාව	තන ]යද� ෙලස ෙව කළ �දz පමාණය 
ලබා o �a �දෙල@ ප7ශතයU ෙලස; 

 (iii) �නරාව	තන ]යද� යටෙ+ eo කර ඇ7  කට&�; 

 (iv) පාDධන ]යද� වශෙය ෙව කළ �දz පමාණය, ලබා o �a �දෙල@ 
ප7ශතයU ෙලස; 

 (v) පාDධන ]යද� යටෙ+ eo කර ඇ7 කට&�; 

 එU එU ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1708/’17 

ගv වාkෙ(ව නානායUකාර මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා ආ	=ක 
කට&� අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ? ලංකා £ව හ�දාෙC Fly Past උ+සවය ෙහේ�ෙව ර+මලාන £ව 
ෙතො,පෙz වැඩකට&�වලට බාධා eoවන බව ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේම ක,නායක £ව ෙතො,පෙz නැෙගන@ර භාගෙ6 £ව  යානා ගම 
.H�වලට බාධා eoවන බව දෙද;  

 (iii) ෙමම උ+සවය ෙහේ�ෙව ]ෙදස ් ගතවන සහ ෙමරටට පැ#ෙණන £ව 
ම�ටද ෙබොෙහෝ ]ට අපහkතාවයට ��ණ�මට eoවන බව ��ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) (i) ෙමම උ+සවය සඳහා රජය ]e වැය කර ඇ7 �ද ල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �දz සපයාෙගන ඇ7 ආකාරය කවෙ	ද;  

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1726/’17 

ගv (ෛවද2) න
ද ජය7ස්ස මහතා,— �දz හා ජනමාධ2 අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ]ෙ()ය �තපට සඳහා පැන� බ(ෙද 2015 සහ 2016 ව	ෂවල� උපයාග+ 
ආදායම ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) ]ෙ()ය ෙට
නාට2 සඳහා පැන� බ(ෙද 2015 සහ 2016 
ව	ෂවල� උපයාග+ ආදායම ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ලාං.ක අධ2Uෂවරෙය� ]e ]ෙ(ශයක� �පදවා ෙමරටට ෙගව� 
ලබන �තප� ෙහෝ ෙට
නාට2 සඳහා+ බo අයකර� ලබෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1727/’17 

ගv �මz ර+නායක මහතා,— උසස් අධ2ාපන හා මහාමා	ග අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) මහෙපොළ ·ෂ2+ව  ලබන  ek ඉෙග�ම ලබන අධ2ාපන ආයතන කවෙ	ද; 

 (ii) ඇතැ� ]ශව්]ද2ාලවල පළ� වසරට ek ඇ�ළ+ � පk මහෙපොළ ·ෂ2+ව 
ෙග/ම මාස 3U පමාද වෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1750/’17 

ගv ල[ ජයව	ධන මහතා,— �දz හා ජනමාධ2 අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ? ලංකාව �ළ ෙ� වන]ට පව+වාෙගන ය� ලබන {පවා@^ නා
කා 
සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එU එU {පවා@^ නා
කාව පව+වාෙගන ය� ලබන ආයතනය ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එU එU {පවා@^ නා
කාවල @#කvව සහ ඒවා ආර�භ කර ඇ7 
"නය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද?  

(ආ) (i) ? ලංකාව �ළ ආර�භ කර ඇ7 {පවා@^ නා
කාව
 දැනට ]කාශනය 
පව+වාෙගන ෙනොයන නා
කා 7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම නා
කා කවෙ	ද; 

 (iii)  {පවා@� නා
කා �යාමනය eo කර� ලබෙ කmv ]eද; 

 (iv) එම �යාමනය �e අ&g fයා+මක ෙනොවන බව ��ගෙද; 

 (v) (ෙCශ සහගතව හා උපහාසා+මකව ය� ය� නා
කා මÂ eo කරන 
බරපතල සමාජ හා� වැළැU/ම සඳහා {පවා@^ නා
කා �යාමනය .Hමට 
ක�න# ]_ම+ කමෙCදයU සකස ්කරෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1774/’17 

ගv ]�ත ෙහේර+ මහතා,— �වාස හා ඉ".H� අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) �වාස හා ඉ".H� අමාත2ාංශය යටෙ+ පව7න “සCegපාය” 
ෙගොඩනැZzෙz අi7ය ��බඳ ෛන7ක ත++වය කවෙ	ද; 

 (ii) ඉ".H� ක	මාත සංව	ධන අ_කාgයට, “සCegපාය” ෙගොඩනැZzෙල 
ඉව+/මට eo/ 7ෙ8ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳව ගනා fයාමා	ගය කවෙ	ද; 

 (iv) “සCegපාය” ෙගොඩනැZzල ෙවන+ අමාත2ාංශයකට පැවHමට සැලැසම්U 
7ෙ8ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1777/’17 

ගv එස්. එ�. මgUකා	 මහතා,— උසස් අධ2ාපන හා මහාමා	ග අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) “මැරi ඩiC” (Marine Drive) මා	ගය ෙද@වල සහ වැzලව+ත අතර 
¨මාෙව අවස .Hමට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (ii) එම මා	ගය ෙමොර,ව දUවා �	ඝ .Hෙ� සැලkමU 7ෙ8ද; 

 (iii) එෙසේ න�, මා	ගය �	ඝ .Hෙ�� ගz.සස්, ශාත ෙතෝමස ් ]ද2ාලෙ6 
Àඩාංගනෙය ය� ෙකොටසU පවරා ගැ^මU eoෙCද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) එම පවරා ගැ^ම eo  කරන "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1787/’17 

ගv එ�. එ�. එ�. සzමා මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 "න ෙහෝ ඊට ආසන කාල වකවා�ෙC� උ�v පළාෙ+, 
.
ෙනො��ය "සI්Uකෙ6 ෙ	�ය අමාත2ාංශය සහ පළා+ සභා යටෙ+ 
fයා+මක ෙව# 7ä ෙදමළ මාධ2 �ස
්� පාසz සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසzවල න� හා ඒවා �@ටා 7ä සථ්ානය කවෙ	ද; 

 (iii) එම පාසz ආවරණය වන අධ2ාපන කලාප සහ පාෙ()ය ෙzක� ෙකො�ඨාස 
කවෙ	ද; 

 (iv) එම එU එU පාසල, රජෙ6 පාසලU බවට පකාශයට ප+ කරන ලද ගැස� පත 
අංක හා "න සභාගත කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1797/’17 

ගv ò. රං�+ ද ෙසොiසා මහතා,— ^7ය හා සාමය සහ දU�ණ සංව	ධන 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 1996 ව	ෂෙ6� ෙපො
ස ් උපෙසේවයට බඳවාග+ �ලධාg, 2006 
ව	ෂෙ6� පkZය රජය මÂ ස=්ර ෙසේවයට අත	ගහණය කර� ලැ�ෙCද; 

 (ii) එෙසේ න�, ස=්ර ෙසේවයට අත	ගහණය කළ �ලධාg සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ ස=්ර ෙසේවයට අ�&Uත කළ �ලධාgට 1996 ව	ෂය eට �ය#ත පg" 
ෙසේවා වරපසාද @#වෙද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ න�, එම �ලධාg ෙසේවයට බඳවාග+ "නය+, ස=්ර ෙසේවයට 
අ�&Uත කළ "නය+ අතර වසර 10ක කාලය ෙනොසලකා හැHෙම එම 
�ලධාgට බලව+ අසාධාරණයU වන බව ��ගෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2017 ඔDෙත=බ මස 03 වැ" අඟහ1වාදා 

වා�ක ���v අෙEUෂා කරන පශ්න 
124/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— සමාජ ස]බලගැ/�, kභසාධන හා කද උඩරට 
උvමය ��බඳ අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ? ලංකාෙC නගර �ළ යාචකය ]ශාල පමාණයU e�න බව+; 

 (ii) ඔmෙග සමහරU ]]ධ සමාජ ]ෙරෝ� කට&�වලට ස�බධ බව+; 

 (iii) ඇතැ� යාචක ෙවසග්+ වංචාකාරය බව+; 

එ�මා දෙන@ද? 

(ආ) (i) Á ලංකාව �ළ e�න යාචකය ��බඳව සංගණනයU කර 7ෙ8ද; එෙසේ න�, 
එම "නය කවෙ	ද; 

 (ii) එම සංගණනයට අ�ව ? ලංකාව �ළ e�න යාචකය සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සංඛ2ාව ගැහැ�, �g# හා ළ� අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) යාචකය ��බඳ සංගණනයU කර ෙනොමැ7 න�, සංගණනයU .Hමට 
කට&� කරෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) (i) යාචකය �නv+ථාපනයට රජය ෙගන ඇ7 fයාමා	ග කවෙ	ද; 

  (ii)  ? ලංකාව �ළ ඇ7 යාචක �නv+ථාපන මධ2සථ්ාන සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

  (iii)  ෙමම �නv+ථාපන කට&� සඳහා වසරකට රජය වැය කරන �දල 
ෙකොපමණද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1217/’16 

ගv ප(ම උදයශාත £ණෙසේකර මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා 
ආ	=ක කට&� අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) �+තලම "සI්Uකෙ6 �@ටා ඇ7 රාජ2 ආයතන සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එz. ò. ò. ඊ. තසත්වා� ]e ව	ෂ 1983 පkව ]නාශ කරන ලද රාජ2 
ආයතන සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ]නාශ � එම ෙ(පළ ��බඳව රජෙ6 ��ග+ තUෙසේvවU කර 7ෙ8ද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙ(පළවල ස�s	ණ ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) ]නාශ කරන ලද එU එU ෙ(පළවලට අදාළ වග.ව &� තසත්වා�ට 
]v(ධව ^7මය �යවර ෙගන 7ෙ8ද;  

 (vi) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දUවා ]මසා ඇ7 ෙතොර�v ස�බධෙය s	ණ වා	තාවU 
ඉ"gප+ කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1385/’16 

ගv බoල £ණව	ධන මහතා,— �වර හා ජලජ ස�ප+ සංව	ධන අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය@ අංක 145 ෙයෝජනාවට අ�ව, �වර පජාවෙD kරU�තභාවය 
අර�� කර ග�#, ��ෙ(� eoවන අන�v සඳහා v�යz #
යනයක 
�]ත රUෂණ ෙයෝජනා කමයU ආර�භ කර� ලැ�ෙCද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම රUෂණ ආවරණය ලබාෙදන ආයතනය සහ ඒ ෙව�ෙව 
ෙගව� ලබන රUෂණ වාgකය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම රUෂණ ෙයෝජනා කමය මÂ හා�sරණය කළ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම රUෂණ ෙයෝජනා කමය අ�ව, �]ත රUෂණ ආවරණය ලැä 
�වරයෙD න� ලැiස�්වU ඉ"gප+ කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1470/’16 

ගv ච#ද ] ෙíeg මහතා,— රාජ2 ව2වසාය සංව	ධන අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ¨/ස #@ ලංකා (ෙපෞ(ග
ක) සමාගම සථ්ාපනය කරන ලද ව	ෂය කවෙ	ද; 

 (ii) #@ ලංකා සමාගම ආර�භක අර�� කවෙ	ද; 

 (iii) #@ ලංකා සමාගම සථ්ා�ත කළ "න eට අවස අධ2ë ම3ඩලය දUවා 
එ@ අධ2Uෂ ම3ඩලෙ6 e� �(ගලයෙD න�, 
�නය, අධ2ාපන 
kokක� සහ ලැä වැ,E හා අෙන�+ ප7ලාභ ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (iv) #@ ලංකා ආර�භෙ6 eට ලැä අලාභය වා	�කව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (v) #@ ලංකා සමාගම ණය ලබාග+ හා ණය ෙග/මට ඇ7 රාජ2 ආයතන හා  
එම ණය පමාණය කවෙ	ද; 

 (vi) #@ ලංකා සමාගෙ� අනාගතය ස�බධෙය රජය ගැ^මට 
බලාෙපොෙරො+�වන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1623/’17 

ගv ෙහේෂා ]තානෙD මහතා,— රාජ2 ව2වසාය සංව	ධන අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසවනගල ¨� ක	මාතශාලාව පkZය වසර 10 �ළ ලබා ඇ7 ලාභය ෙහෝ 
අලාභය ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)  දැනට ෙමම ක	මාතශාලාෙC ෙසේවෙ6 �&� ස=්ර හා අ�ය� කා	ය 
ම3ඩලය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) පkZය වසර .@පය �ළ ෙමම ක	මාත ශාලාෙC �ෂප්ාදනය ඉහළ නැං/ම 
සඳහා ෙගන ඇ7 �යවර කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) (i) ෙමම ක	මාතශාලාෙව �ට වඩා �ෂප්ාදනයU ළඟා කර ගැ^ම සඳහා 
kokක�ල+ �e කළමනාකාg+වයක අවශ2තාවය ��ගෙද; 
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 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙව�ෙව ඉ"gෙ6� ගැ^මට අෙEU�ත fයාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන+ එ�මා ෙ� සභාවට දවෙන@ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1709/’17 

ගv වාkෙ(ව නානායUකාර මහතා,— වැ]
 ක	මාත අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ? ලංකාෙC ෙ+-ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා � ඇ7 පෙ(ශ සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) "වiෙන@ eයa �ඩා ෙ+ ව� @#යට ෙ+-ෙපො ෙහොර සහනාධාරය ලබා �ම 
සඳහා අවශ2 කරන �දල ඇසත්ෙ�� කර 7ෙ8ද; 

 (iii) ව	ෂ 2015 සහ 2016 �ළ රජය ]e ෙ+-ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා 
වැයකර ඇ7 �දල ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ)  (i) ර+න�ර "සI්Uකෙ6 ෙ+-ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා� ඇ7 සහ ෙමෙතU 
ලබා � ෙනොමැ7 �ඩා ෙ+ ව� @#ය සංඛ2ාව, ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) "වiෙන@ e�න ෙ+- ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලැ®මට kokක� ඇ7 �ඩා ෙ+ 
ව� @#ය සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔm අතg 2015 සහ 2016 ව	ෂවල� ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලැä 
සංඛ2ාව, ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1725/’17 

ගv කනක ෙහේර+ මහතා,— ක	මාත හා වා\ජ කට&� අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) ව	ෂ 2013 eට 2016 දUවා,  

 (i) ෙමරටට ආනයනය කරන ලද 7g´ �� පමාණය; 

 (ii) ඒ සඳහා ෙගවන ලද �දz පමාණය; 

 (iii) ? ලංකාෙC ඒක �(ගල 7g´ �� පgෙභෝජනය; 

  එU එU ව	ෂය අ�ව, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන@ද? 

(ආ) (i) 2013 සහ 2014 ව	ෂවල� ෙමරටට �� ආනයනය .Hම අJ .Hම සඳහා 
�යවර ග+ බව දෙද; 

 (ii) ෙ� වන]ට 7g´ �� ආනයනය ¨මා .Hමට රජය ]e �යවර ෙගන 7ෙ8ද; 

  යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1751/’17 

ගv ල[ ජයව	ධන මහතා,— රාජ2 පgපාලන හා කළමනාකරණ අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) "වiන �රා ෙ� වන]ට පව+වාෙගන ය� ලබන eනමාශාලා කවෙ	ද; 

 (ii) ඒවා �@ටා ඇ7 සථ්ාන කවෙ	ද; 
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 (iii) එම eනමාශාලාවල @#කvව සහ ඒවා ආර�භ කර ඇ7 "නය ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) (i) "වiන �රා �@� eනමාශාලා ව	�කරණයU කර 7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරයටද; 

 (iii) එම eනමාශාලා �යාමනය කර� ලබෙ කmvද; 

 (iv) ඉතා අJ පහkක� ස@තව හා o	වල fයාකාg+වෙය &�ව පව+වාෙගන 
ය� ලබන eනමාශාලා 7ෙබන බව දෙද; 

 (v) එෙසේ න�, eනමාශාලා ]_ම+ව පව+වාෙගන යාම සඳහා, eනමාශාලා 
�යාමනය .Hමට ]_ම+ ක මෙCදයU ක�න# සකස ්කරෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1788/’17 

ගv එ�. එ�. එ�. සzමා මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 "න ෙහෝ ඊට ආසන කාල වකවා�ෙC� උ�v පළාෙ+, 
මනාරම "සI්Uකෙ6 ෙ	�ය අමාත2ාංශය සහ පළා+ සභා යටෙ+ 
fයා+මක ෙව# 7ä ෙදමළ මාධ2 �ස
්� පාසz සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසzවල න� හා ඒවා �@ටා 7ä සථ්ානය කවෙ	ද; 

 (iii) එම පාසz ආවරණය වන අධ2ාපන කලාප සහ පාෙ()ය ෙzක� ෙකො�ඨාස 
කවෙ	ද; 

 (iv) එම එU එU පාසල, රජෙ6 පාසලU බවට පකාශයට ප+ කරන ලද ගැස� පත 
අංක හා "න සභාගත කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1798/’17 

ගv ò. රං�+ ද ෙසොiසා මහතා,— අ_කරණ අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ? ලංකාෙC සාමාන2ෙය වා	�කව eoවන අපරාධ ගණයට අය+ වන  
e(� සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) අපරාධ නJවල� අ_කරණ fයාමා	ගව
 වරදකvව වන �(ගලයෙD 
ප7ශතය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම අගය ආeයාෙC අ��+ රටවz සමඟ සසඳන ]ට ඉහළ අගයU ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ ස�බධෙය රජය ෙයෝජනා කරන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1812/’17 

ගv (ෛවද2) න
ද ජය7ස්ස මහතා,— පවාහන හා e]z £ව ෙසේවා 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර - ෙබ
අ+ත o�gය මා	ගෙ6 සංඥා ප(ධ7ය ස].Hම සඳහා වැයවන 
�දල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව2ාපෘ7ය eoකරන සමාගම කවෙ	ද;   



( 65 ) 

 

 (iii) එම ව2ාපෘ7ය සඳහා ෙට ඩ	 කැඳව� ලැ�ෙCද;  

 (iv) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ඉ"gප+ � සමාග� හා #ල ගණ ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (v) එම ව2ාපෘ7ය සඳහා අර�දz සපයා ගනා ආකාරය කවෙ	ද; 

  (vi) එම සංඥා ස].Hම සඳහා o�gය ෙදපා	තෙ��ව ]e #ල ගණ 
ඉ"gප+කර 7�ෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1815/’17 

ගv �මz ර+නායක මහතා,— �(ධශාසන අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) �(ධශාසන අමාත2ාංශය හා ෙබෞ(ධ කට&� ෙදපා	තෙ��ව මÂ 
]හාරසථ්ානවලට �දz ලබා�ෙ� fයාව
යU පව7න බව+; 

 (ii) එෙසේ �දz ලබා�ෙ�� ෙතෝරාග+ ]හාරසථ්ානවලට පමණU �දz ලබාෙදන 
බව+; 

 එ�මා දෙන@ද? 

(ආ) (i) ෙමෙලස ]හාරසථ්ානවලට �දz ලබා�ෙ� fයාව
යU පව7ෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ස�බධෙය පැහැ"
 .HමU කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1865/’17 

ගv එස.් එ�. මgUකා	 මහතා,— පළා+ සභා හා පළා+ පාලන අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) �ෙතොට�zලට අමතරව, පළා+ පාලන අයතන මÂ බැහැර කර ෙ� වන]ට 
�	මාණය / ඇ7 කසළ ක� කවෙ	ද; 

 (ii)  ඒවා අය+වන පළා+ පාලන ආයතන කවෙ	ද; 

 (iii) ව	තමානෙ6 ෙමම කසළ ක�වල ඇ7 කසළ ප ñමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙ�වා අතර දැනට අවදාන� ත++වෙ6 පව7න කසළ ක� 7ෙ8ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද?  

(ආ) (i) ෙමවැ� කසළ ක�වලට තවoරට+ කසළ බැහැර කර# ඒවා ව	ධනය /මට 
කට&� කරෙද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ සඳහා පළා+ පාලන අමාත2ාංශය යටෙ+ .eය� 
වැඩ��ෙවළU  ආර�භ කර 7ෙ8ද; 

 (iii) ෙ� සඳහා ෙ(·ය හා ]ෙ(·ය වශෙය ආෙයෝජන ලබා ගැ^ෙ� 
වැඩසටහනU 7ෙ8ද; 

 (iv)  එෙසේ න�,  ඒවා කවෙ	ද; 

 (v) ෙ� වන]ට ය� වැඩසටහනU ආර�භ කර 7ෙ8 න�, එ@ ප ñග7ය කවෙ	ද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 



( 66 ) 

 

1869/’17 

ගv නාමz රාජපUෂ මහතා,— ^7ය හා සාමය සහ දU�ණ සංව	ධන 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.02.26 වන "න ආර�භ කරන ලද ³ල2 අපරාධ ]ම	ශන 
ෙකො�ඨාසෙය@ (F.C.I.D) ෙසේවෙ6 �&� �a කා	ය ම3ඩලය ෙකොපමණද; 

 (ii) එ@ මා3ඩ
ක ෙශේ\යට අදාළ තන�v කවෙ	ද;  

 (iii) එම තන�v සඳහා ප+කර ඇ7 �ලධාgෙD නම, 
�නය, �මනා සහ 
අමතරව ෙගවන ලද ]ෙශේෂ �මනා ඇ�ළ+ �a වැ,ප  ෙව ෙව වශෙය 
ඇ�ළ+ ෙzඛනයU ඉ"gප+ කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ)  (i) 2015.02.26 "න eට ෙ� දUවා පHUෂණ කට&� සඳහා ]ෙ(ශ සංචාරවලට 
සහභාZ කරවන ලද �a �ලධාg සංඛ2ාව, ඔm සංචාරය කරන ලද 
]ෙ(ශ රටවz සංඛ2ාව, ]ෙ(ශ රටවz සහ එම සංචාර සඳහා වැය කරන ලද 
�a �දල ෙකොපමණද; 

  (ii) ඒ සඳහා සහභාZ � �ලධාgෙD නම, 
�නය, සංචාරය කළ ]ෙ(ශ රට සහ 
එම සංචාර සඳහා වැය කරන ලද �දල ෙව ෙව වශෙය ඇ�ළ+ 
ෙzඛනයU ඉ"gප+ කරෙද; 

 යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1294/’16 

ගv ඩලස ් අලහEෙපvම මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප7සංස්කරණ 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (2) 

(අ) (i) ෛන7ක අi7ය ෙනොමැ7ව මාතර "සI්Uකෙ6 රජෙ6 ඉඩ�වල ෙ� දUවා   
ප"ං�ව e�න ෙහෝ වගා කර# e�න �(ගලය සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ2ාව, එU එU පාෙ()ය ෙzක� ෙකො�ඨාසය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද;  

 (iii) ඉහත (i) @ සඳහ �(ගලය සංඛ2ාෙව කවර සංඛ2ාවකට ඔE� ෙහෝ 
බලපත ලබා �මට �යවර ෙගන 7ෙ8ද; 

 (iv) ඉහත (iii) @ සඳහ සංඛ2ාව, එU එU පාෙ()ය ෙzක� ෙකො�ඨාසය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) 2014 හා 2015 ව	ෂය@ මාතර "සI්Uකෙ6 රජෙ6 ඉඩ� සඳහා �gනමා 
ඇ7 ඔE� ෙහෝ බලපත සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) ඉහත (v) @ සඳහ සංඛ2ාව, එU එU පාෙ()ය ෙzක� ෙකො�ඨාසය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

2017 ඔDෙත=බ මස 04 වැ" බදාදා 

වා�ක ���v අෙEUෂා කරන පශ්න 
135/’15 

ගv �(_ක ප7රණ මහතා,— �දz හා ජනමාධ2 අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1)  

 (අ) (i) v�යz ෙකෝ� 400ක වැ� බo �දලU වංචා .Hම ස�බධෙය 
වැර"කvව � �(ගලයෙD න� කවෙ	ද;  
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 (ii) ඔmට ලබා o දJව� එU එU �(ගලයාට ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම �(ගලයට �යම කරන ලද දඩ �දz ඔm ]e ෙගවා 7ෙ8ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) (i) උUත වැ� බo වංචාවට ස�බධ ෙබොෙහෝ �gසU e�න බව+; 

 (ii) ෙ()ය ආදාය� ෙදපා	තෙ��ෙC ඉහළ �ලධාH ෙමම වංචාවට ස�බධ 
බව+; 

 (iii) ඇතැ� �gස ්ෙ� වන]ට ර� පැන ෙගොස ්ඇ7 බව+;   

එ�මා දෙන@ද? 

(ඇ) (i) වැ� බo වංචාවට අදාළ eයl �(ගලය ��බඳව ]ම	ශන කට&� 
eoවෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එමÂ අනාවරණය කරග+ �(ගලයෙD න�, 
�න, oරකථන 
අංක හා තරා7ර� කවෙ	ද; 

 (iii) ඔmට එෙර@ව ෙගන ඇ7 fයාමා	ග කවෙ	ද;  

  යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද?  
(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1219/’16 

ගv ප(ම උදයශාත £ණෙසේකර මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා 
ආ	=ක කට&� අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) මනාරම "සI්Uකෙ6 �@ටා ඇ7 රාජ2 ආයතන සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එz. ò. ò. ඊ. තසත්වා� ]e ව	ෂ 1983 පkව ]නාශ කරන ලද රාජ2 
ආයතන සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ]නාශ � එම ෙ(පළ ��බඳව රජෙ6 ��ග+ තUෙසේvවU කර 7ෙ8ද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙ(පළවල ස�s	ණ ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) ]නාශ කරන ලද එU එU ෙ(පළවලට අදාළ වග.ව &� තසත්වා�ට 
]v(ධව ^7මය �යවර ෙගන 7ෙ8ද;  

 (vi) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දUවා ]මසා ඇ7 ෙතොර�v ස�බධෙය s	ණ වා	තාවU 
ඉ"gප+ කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1386/’16 

ගv බoල £ණව	ධන මහතා,— �වර හා ජලජ ස�ප+ සංව	ධන අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 144 යටෙ+, ? ලංකාෙC වා	�ක ම+ස2 
අපනයන ව�නාකම ඇ.එ.ජ.ෙඩොල	 #
යන 150 U පමණ වන බව සඳහ 
කර ඇ7 බැ], 1977 eට ෙ� දUවා ? ලංකාෙC වා	�ක ම+ස2 අපනයන 
පමාණය හා අපනයන ව�නාකම දැUෙවන ලැiස�්වU ඉ"gප+ කරෙද; 

 (ii) &ෙරෝපා ෙවළඳෙපොළට ම+ස2 අපනයන තහන� .Hමට �J o ෙහේ� 
සාධක කවෙ	ද; 

 (iii) තහනම ඉව+ කරවා ගැ^ම සඳහා, එවකට �වර අමාත2 ගv රා�ත 
ෙසේනාර+න මහතා ]e ග� ලැä fයාමා	ග කවෙ	ද; 
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 (iv) &ෙරෝපා ෙවළදෙපොළට ම+ස2 අපනයන තහනම ඉව+ කර ගැ^ම සඳහා ? 
ලංකා ව අ�ගමනය කළ fයාමා	ග ක වෙ	ද; 

 (v) ඒ අ�ව ම+ස2 අපනයන ෙëේතෙය@ ඇ7 � පධාන ෙවනසක්� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1471/’16 

ගv ච#ද ] ෙíeg මහතා,— නගර සැලk� හා ජල ස�පාදන අමාත2�මාෙග 
ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව+ම යහපාලන රජය බලයට ප+/ෙම අන�vව ෙ� දUවා බozල 
"සI්Uකය �ළ fයාවට නංවා ඇ7 ජලස�පාදන ව2ාපෘ7 සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එU එU ජලස�පාදන ව2ාපෘ7ෙ6 නම, ප7ලාì සංඛ2ාව හා වැය කළ 
�දz පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) බozල "සI්Uකෙ6 ජනතාවෙD පා^ය ජල ගැටlව ]ස¥ම සඳහා ගැ^මට 
අෙEU�ත �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1624/’17 

ගv ෙහේෂා ]තානෙD මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා ආ	=ක 
කට&� අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ජා7ක ආදායමට ]ශාල ශU7යU වන මැ\U ක	මාතය පධාන වශෙය 
eo කරන ර+න�ර "සI්Uකෙ6 පාර�පgක මැ\U පතzකvවට අද එම 
ක	මාතය අ@# / යන බව+, 

 (ii) ෙමම ක	මාතය �ළ මහා පgමාණෙය �යැ
 ව2ාපාgකය .@ප 
ෙදෙනU අතර ස�පදාiක පතz ක	මාතකvවා �
කvෙව� / 7®ම 
ෙහේ�ෙව ෙමම ත++වය ඇ7 / ඇ7 බව+; 

  එ�මා ��ගෙද? 

(ආ) (i) ෙ� වන]ට බැෙකෝ යත ෙයොදාෙගන කැ^� .Hමට මහා පgමාණ පතz 
ක	මාතය සඳහා බලපත ��+ කර 7ෙ8ද; 

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

 (iii) පාර�පgක පතz ක	මාතය සඳහා බැෙකෝ යත ෙයොදා ගැ^ෙම 
සා�පදාiක පතzකvවාට අසාධාරණයU ෙමම, ]ශාල පාgසgක 
හා�යUද eoවන බව ��ගෙද; 

 (iv)  ෙමම ත++වය වැළැU/ම සඳහා ගත හැ. fයාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1710/’17 

ගv වාkෙ(ව නානායUකාර මහතා,— වැ]
 ක	මාත අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) රජය ]e ෙපොz ෙගො]යාට එU ගසකට v. 52/- බැZ, ගස ්8 eට අUකර 5 
දUවා “කEvU �රවර” න# සහනාධාරයU ලබා o බව+; එම 
සහනාධාරය ව	තමානෙ6� ෙනොලැෙබන බව+ දෙද; 
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 (ii)  සහනාධාර ෙනොලැ�� ෙපොz වගාකvව, එම සහනාධාරය ඉzලා 2016 
ව	ෂෙ6 ෙදසැ�බ	 මස ෙපොz වගා.Hෙ� ම3ඩලෙ6 ර+න�ර  
කා	යාලයට ඉzl�ප+ භාරo න�+, ෙ� දUවා එයට .eo ප7චාරයU 
ලැ® ෙනොමැ7 බව ��ගෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) ෙ� ස�බධෙය ෙසොයා බලා වහාම ෙපොz ෙගො]යාට ෙපර පg" එම සහනාධාරය 
ලබා�මට කට&� කරෙද යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1754/’17 

ගv ල[ ජයව	ධන මහතා,— සංචාරක සංව	ධන හා fස්7යා� ආග#ක කට&� 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) උJ�වර පාෙ()ය ෙzක� බලපෙ(ශෙ6 �@ටා ඇ7 ගඩලාෙද\ය, 
ලංකා7ලක සහ ඇ�බැUක යන e(ධසථ්ාන ඉතා වැදග+ ෙපෞරා\ක ෙලෝක 
පකට සථ්ාන බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙමම සථ්ාන නැර�ම සඳහා "නපතා ෙ()ය ෙහෝ ]ෙ()ය සංචාරකය දහස ්
ගණනU පැ#ෙණන බව දෙද; 

 (iii) ෙමම සථ්ානවල ෙපොo පහkක� ෙනොමැ7 /ම ෙහේ�ෙව ෙ()ය හා ]ෙ()ය 
සංචාරකය දැ� අ¨vතාවයට ලUවන බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද?  

(ආ) (i) ෙමම සථ්ානවල අJපාJව පව7න ෙපොo පහkක� ක�න# ලබා�ම සඳහා 
 ඔබ අමාත2ාංශය යටෙ+ ක�න# වැඩ��ෙවළU සකස ්කරෙද; 

 (ii)  එෙසේන�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

 යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ)   ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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ගv ò. රං�+ ද ෙසොiසා මහතා,—  ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප7සංස්කරණ 
අමාත2�මාෙග ඇ¨මට,— (1) 

(අ) (i) ඉඩ� ගැටl �රmz .H ෙ� අර�\ “��ස]ය” න# වැඩසටහනU 
fයා+මක වෙද; 

 (ii) එය ෙ� වන]ට ? ලංකාෙC eයlම "සI්Uකවල fයා+මක වෙද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, “��ස]ය” වැඩසටහන fයා+මකවන "සI්Uක කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ආ) (i) ෙ� වන]ට එම “��ස]ය” වැඩසටහන ක�න� .Hෙ� ෙයෝජනාවU ඉ"gප+ 
/ 7ෙ8ද; 

  (ii) එම වැඩසටහන ක�න� .Hම සඳහා ]ෙ()ය ආධාර ලබා ගෙද; 

  (iii) එෙසේ න�, එය ]ෙ(ශ ආධාරයUද; එෙසේ නැතෙහො+, ණය �දලUද;  

 (iv) එම ආධාරෙ6 ³ල2මය ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) “��ස]ය” වැඩසටහන සඳහා ඇසත්ෙ�� කර ඇ7 �a �දල ෙකොපමණද;  

 යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 


