
අංක 3.] 

 

2016 මැ� මස 03 වැ� අඟහ�වාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
129/’15 

1. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-.ක කට0� 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1)  

(අ) (i) 7 ලංකාෙ: ගංඟා ආ<තව අනවසර වැ> ෙගොඩ දැBC, මැD ගැEC හා 
ර+ර1 කැFC GHවන බව+; 

 (ii) ෙC Kසා එම ගංගාව1ට Mශාල වශෙය1 හාK GHවන බව+; 

 (iii) එය ජන OMතයට ද සෘQව බලපාන බව+;  

 (iv) වගSව 0� ආයතන �ළ එම අකට0�කC වැළැUමට පමාණව+ පහVකC 
ෙනොමැ  බව+; 

එ�මා ද1ෙනWද? 

(ආ) (i) ගංඟා ආ<තව GHවන උත අකට0�කC මැඬ[මට �යවර ෙගන  ෙ\ද; 

 (ii) එෙසේ නC, එම �යවරය1  කවෙ-ද; 

 (iii) 2013.01.01 `න Gට 2014.06.30 `න දවා (අ)(i)W සඳහ1 වැර` ��බඳ 
ලැ�d පැeD> සංඛ(ාව ෙකොපමණද;  

 (iv) ඒ සCබ1ධව ග+ i  jයාමා-ග, එ එ පැeDkල අlව ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) (i) උත පnසර හාK මැඬ[මට දැනට පව+නා i  ප�ධ ය පමාණව+ 
ව1ෙ1ද;  

 (ii) ෙනොඑෙසේ නC, පව න i  ෙවනස ්SEමට අවශ( �යවර ග1ෙ1ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද?  

355/’15 

2. 

ග	 එC. එp. එC. සkමා1 මහතා,— Kවාස හා ඉ`SEC අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) Vනාe ව(සනෙය1 rඩාවට ප+ ජනතාවෙs Kවාස ඇ�t ෙපොH පහVකC 
සැපuම �Dස ෙසෞ` අරාwය සහ එස+ අරාw එB- රාජ(ෙx සංව-ධන 
අරyද>1 zල(ාධාර ලබා H1ෙ1ද;  

(අටවැK පා->ෙC1�ව — පළyවැK සභාවාරය) 

පා��ෙ���ෙ� 

න ාය "ස්තකය 
2016 මැ� මස 03 වැ� අඟහ�වාදා ඇ�&ව එ(න )ට 

�+, කෙළ. 2016 අෙ/.0 මස 26 වැ� අඟහ�වාදා 



( 2 ) 

 

 (ii) එම ආධාර yදk උපෙයෝ| කරෙගන jයා+මක කරන ලද Kවාස ව(ාපෘ}1 
කවෙ-ද; 

 (iii) එම එ එ Kවාස ව(ාපෘ}1 සඳහා MයදC කළ yදල ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
කවෙ-ද; 

 (iv) එම ව(ාපෘ  jයා+මක SEෙC~, අlගහය දවන ලද රාජ( ආයතන හා 
රාජ( ෙනොවන සංMධාන එ එ ව(ාපෘ ය අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
කවෙ-ද; 

  ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

445/’16 

3. 

ග	 වාVෙ�ව නානායකාර මහතා,— ක-මා1ත හා වාDජ කට0� 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2008 ව-ෂෙx~ Wට� ජනා�ප  මW1ද රාජපෂ මහතා, yදk අමාත(වරයා 
වශෙය1 රාජ( බැං�ව>1 සzපකාර ව(ාපාරයට ලබා~  � Gය�ම ණය 
කපා හැEමට ප පාදන ෙව1 කරl ලැ�ෙ:ද; 

 (ii) ඒ බව සනාථ කරe1 එවකට Mෂයභාර අමාත(වරයා � බ1Hල �ණව-ධන 
ම1�වරයා 2015.11.05 `න පා->ෙC1�ෙ:~ පකාශය කරl ලැ�ෙ:ද; 

 (iii) එ එ සzපකාර සe ව>1 කපා හnන ලද ණය ��බඳ යථා ත++වය 
අමාත(වරයා සමඟ සාකpඡා කර දැlC ෙදන බව ක-මා1ත හා වාDජ 
කට0� රාජ( අමාත(වරයා 2015.11.05  `න පා->ෙC1�වට ද1වl 
ලැ�ෙ:ද; 

 (iv) මහජන බැං�ව MG1 සzපකාර සe වලට ලබා~  � ණය කපාහැEමට 
}රණය කර ඇ  නy+ එම }රණය ෙC දවා SGH `ස�්කයක jයා+මක 
U ෙනොමැ  බවට රාජ( අමාත(වරයා 2015.11.05  `න පා->ෙC1�ෙ:~ 
ෙදන ලද ���ර Kවැර`ද; 

 (v) ඉහත (iv) W }රණය jයා+මක ෙනොSEමට ෙහේ� කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) උත ණය කපාහැEෙම1 සzපකාර සe වලට යCSG ෛධ-යය 
ලබා~මට ග+ }රණය jයා+මක කර1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ නC, ඒ ��බඳව ග1නා ඉ`n �යවර සzපකාර සe වලට ද1වා 
 යව1ෙ1ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

448/’16 

4. 

ග	 (ෛවද() න>1ද ජය සස් මහතා,— �ඩා අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) �nයවැව ජාත(1තර jක� �ඩාංගණය Mවෘත කරන ලද `නය කවෙ-ද; 

 (ii) එ`න Gට ෙC දවා එම �ඩාංගණෙx නඩ+� කට0� සඳහා වැය කරන ලද 
yදල එ එ ව-ෂය අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 

 



( 3 ) 

 

 (iii) ෙමම �ඩාංගණය Mවෘත කළ `න Gට ෙC දවා පැව  ජාත(1තර jක� 
�ඩා තරඟව>1 ඉප� ආදායම ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

453/’16 

5. 

ග	 බ1Hල �ණව-ධන මහතා,— yදk අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෙC වනMට, 7 ලංකාව jයා+මක කරන Kදහස ්ෙවළඳ �MVC ම�1, අWe U 
ඇතැ� සැලෙකන බH ආදායම, ව-ෂ 2005 Gට 2015 දවා එ එ ව-ෂය 
අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (ii) ඉ1H-7 ලංකා Kදහස ් ෙවළඳ �MVම ආරCභ � `න Gට ෙC දවා, ෙ-� 
ෙදපා-තෙC1�වට අWe U ඇතැ� සැලෙකන බH ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉ1H-7 ලංකා Kදහස ්ෙවළඳ �MVම jයා+මකUම ආරCභ � `නෙx Gට ෙC 
දවා,  ආනයන-අපනයන සහ ෙදරට අතර ෙවළඳ ෙශේෂය ��බඳ ෙ-� 
ද+තය1 එ එ ව-ෂය අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

  ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

467/’16 

6. 

ග	 උදය පභා+ ගCම1�ල මහතා,— ඛKජ ෙතk සCප+ සංව-ධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) ව-ෂ 2001 Gට 2016 දවා සෑම වසරකම ජනවාn පළy `නට— 

 (i) ෙලෝක ෙවළඳෙපොෙළේ ෙබොරෙතk බැරලයක eල ෙඩොල- සහ 	�යk ව>1 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ��ය ෙවළඳෙපොෙළේ ෙපටk සහ �සk [ටරයක eල 	�යk ව>1 
ෙකොපමණද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

469/’16 

7. 

ග	 එC. එp. එC. සkමා1 මහතා,— i ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව-ධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ 15,  ම�ට�>ය,  1 වැK ප�මග, ක`රානව+ත, අංක 1/90 �  දරන 
සථ්ානෙx ප`ං�, එC. එ1. එC. හ�C මහතා (ජා. හැ. අංක -  820881966V) 
2009.03.21 `න ෙකොළඹ, ෙමෝදර ෙපො>ස ්බලපෙ�ශෙx~, ඔ�ෙs අංක 200-
5464 දරන �Uල- රථය සමඟ පැහැරෙගන යෑම සCබ1ධෙය1 ඔ�ෙs 
සෙහෝදරයා වන, ෙමොෙහොම� ෆ-සා1 මහතා MG1, ෙමෝදර ෙපො>ස ්
සථ්ානෙx  2009.03.21 `න අංක CIB/83/371 යටෙ+ පැeDkල කරන ලද 
බව+;  

 

 



( 4 ) 

 

 (ii) ෙපො>ස ්zලසථ්ානෙx, GMk අපරාධ ෙකො�ඨාසය ම�1 අංක C8/310/2010 
හා 2010.08.05 `නැ  >�යS1, ෙමම පැහැර ගැiම සCබ1ධෙය1 
පEෂණ කට0� GHSEම සඳහා ෙකොළඹ `සා භාර Kෙයෝජ( ෙපො>සප්  
ෙවත ෙයොy කරන ලද බව+; 

එ�මා ද1ෙනWද?  

(ආ) ඉහත අංකය යටෙ+ ෙමෝදර ෙපො>ස ්සථ්ානෙx කරන ලද පැeDkෙk සහ Kෙයෝජ( 
ෙපො>සප් වරයාෙs අ¥ෂණය යටෙ+ GHකරන පEෂණෙx ව-තමාන පග ය 
කවෙ-ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

494/’16 

8. 

ග	 VKk හ¦1ෙන+  මහතා,— සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත(1තර ෙවළඳ 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව-ෂය �ළ~ ආනයන හා අපනයන ෙදපා-තෙC1�ව MG1 කාල 3මාව 
ඉම� (Overage) වාහන ෙග1Uම සඳහා K�+ කර ඇ  බලපත සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම බලපතWeය1ෙs නC, >�න සහ බලපත K�+ කරන ලද වාහන ව-ගය 
ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

511/’16 

9. 

ග	 මW1ද යාපා අෙ\ව-ධන මහතා,— පවාහන හා GMk �ව1 ෙසේවා 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ)  (i) වැ>ගම, ෙවkලකා, සම� මාවෙ+ ප`ං� ෙ. O. ජය1ත මහතා 2000.07.26 
`න 7 ලංකා ගමනාගමන ම®ඩලෙx ෙසේවය සඳහා ෙකො1ෙදොසත්රවරය� 
ෙලස එ � බව+, 7 ලංකා ගමනාගමන ම®ඩලෙx, අ�¯සස් °ෙපෝවට 
අl0තව ඔ� ෙසේවය කළ බව+, තම අසiප ත++වය ෙහේ�ෙව1 
ෙසෞඛ(මය ෙහේ� මත 2015.01.01 `න වසර 15ක  ෙනොකළැk ෙසේවා 
කාලයS1 පVව ඔ� Mශාම ග+ බව+;  

  (ii) පV�ය ව-ෂය �රාම අදාළ බලධාE1 ෙවත ඉk[C SWපය ඉ`nප+ කළද 
Mශාම ලබන Mට ඔ�ට ෙගMය 0� පාnෙතෝ�ක yදල ෙC දවා ෙගවා 
ෙනොමැ  බව+;  

එ�මා ද1ෙනWද? 

(ආ) (i) පමාදයS1 ෙතොරව, ෙමම පාnෙතෝ�ක yදල සC²-ණෙය1ම ෙගවl 
ලබ1ෙ1ද;  

  (ii) එෙසේ නC, එම yදල ෙගවl ලබන `නය කවෙ-ද;  

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

 
 
 



( 5 ) 
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10. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— උසස් අධ(ාපන හා මහාමා-ග අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 ව-ෂෙx~ මා-ග සංව-ධන ව(ාපෘ  සඳහා ෙව1 කළ yt yදල  
ෙකොපමණද; එම ව(ාපෘ  කවෙ-ද;   

 (ii) එම එ එ ව(ාපෘ යට අදාළව ඇසත්ෙC1�ගත yදල ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (iii) ෙමම yදk සපයා ග+ zලාශ ³ කවෙ-ද; 

 (iv) එම එ එ zලාශ ³ෙය1 ලබා ග+ yදk පමාණය ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
ෙකොපමණද; 

 (v) yදk ලබා ග+ zලාශ ³ය1 ඉ`nප+ කළ ෙකො1ෙ�G ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා සභාගත කර1ෙනWද? 

(ආ) (i) ෙමම මා-ග ඉ`SECවල` ´ෂණ හා වංචා ¯ස GH U ඇ  බව+;  

  (ii) ප ³e ය සCබ1ධ ගැට� ඇ  බව+; 

 (iii) ව(ාපෘ  Kසා ඉඩC හා ෙ�පළ අWe වන ජනතාවට ව1` හා ෙවන+ සහන 
ලබා~ම අවම ම�ටමක පව න බව+;  

 එ�මා ද1ෙනWද? 

(ඇ) (i) උත (අ)(i) W සඳහ1 ව(ාපෘ වල~ ජනතාවට ව1` හා ෙවන+ සහන 
ලබා~ම ෙවlෙව1 ෙව1 කරන ලද yදල එ එ ව(ාපෘ ය අlව ෙව1 
ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (ii) සංව-ධන ව(ාපෘ  Kසා rඩාවට ප+ ජනතාවට ලබා ෙදන සහන වැ° SEමට 
එ�මා �යවර ග1ෙ1ද; 

 (iii) එෙසේ නC, ඒ කවර ආකාරෙය1ද; කවර `නයක Gටද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

449/’16 

11. 

ග	 (ෛවද() න>1ද ජය ස්ස මහතා,— K�ණතා සංව-ධන හා වෘ+}ය ��d 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2014.12.14 `න මාතර ~ පව+වන ලද K�ණතා අ¶ෙෂේක වැඩසටහන සඳහා 
වැය කළ සC²-ණ yදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එW~ GH� zල(මය අකeකතා ��බඳව ෙසUමට ජා ක ආ¸Kක+ව හා  
ක-මා1ත ��d අ�කාnය MG1 z>ක Mම-ශනය GH කර  ෙ\ද; 

 (iii) JP/E/NAITA/AW/2014/20 දරන Mගණන MමVම ම�1 Mගණකා�ප වරයා 
අනාවරණය කළ zල( අකeකතා කවෙ-ද; 

 (iv) ෙමම වැඩසටහන සඳහා 	�යk e>යන 100කට වඩා MයදC SEම 
සCබ1ධෙය1 NAITA සභාප වරයා අපරාධ පEෂණ ෙදපා-තෙC1�වට 
පැeD> කර  ෙ\ද; 

 (v) එෙසේ නC,  ඒ කවර `නයක~ද; එම පEෂණවල පග ය කවෙ-ද; 



( 6 ) 

 

 (vi) රජෙx අlමත පසCපාදන jයාව>ෙය1 බැහැරව, ල�� හÀස ් නමැ  
��ග>ක සමාගම ෙතෝරා ගැiෙC~ NAITA ආයතනෙx අධ(ෂ ජනරාk 
වංචKක jයාව GHකර ඇ  බැM1 ඇයට එෙරWව ගl ලැ� i මය 
jයාමා-ග කවෙ-ද;  

 (vii) i මය jයාමා-ග ෙගන ෙනොමැ  නC, එයට ෙහේ� ක වෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

454/’16 

12. 

ග	 බ1Hල �ණව-ධන මහතා,— yදk අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ව-ෂ 2005 Gට 2015 දවා 7 ලංකාෙ: Kෂප්ා`ත සැර ම+ව�ර සහ ධාන( 
ම+ව�ර පමාණය, ව-ෂය අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 [ට- e>යන 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත සඳහ1 ව-ෂවල~ එ� ම+ව�ර ෙදව-ගෙය1, ලැ� VරාබH ආදායම, 
ව-ෂය අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 	�යk e>යන ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 ව-ෂෙx~ සැර හා ධාන( ම+ව�ර Kෂප්ාදනය ඉහළ යෑමට �ÁH1 
ෙහේÂ1 කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

472/’16 

13. 

ග	 උදය පභා+ ගCම1�ල මහතා,— රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 3මාසWත 7 ල1ක1 එයා- ල�1 සමාගම �ව1 ගම1 ව>1 පාÁ ලබන 
අතෙ- ආහාර සැපuම, ඉංÃෙ1	 ෙසේවා සහ �ව1 ෙතො�පළ ෙසේවා යන 
ෙෂේතය1W ලාභ ලබන බව ��ග1ෙ1ද; 

 (ii) �ව1 ගම1 ෙසේවය තවHරට+ 3/ස 7 ල1ක1 එයා- ල�1 සමාගම �ළ 
රඳවාෙගන ඉහත (i) W සඳහ1 අෙන�+ ෙෂේත M�ණා දැBෙC සැලVම 
 ෙ\ද; 

 (iii) එෙසේ නC, එ�1 GH ව1ෙ1 එම සමාගෙC අලාභය තවHරට+ ඉහළ ෙගොස ්
භා®ඩාගාරය මත ඇ  rඩනය ඉහළ යෑම බව ��ග1ෙ1ද; 

 (iv) 7 ල1ක1 �ව1 ෙසේවය MSFෙC සැලVම  ෙ\ද; 

 (v) එෙසේ නC, එම සැලVෙC පග ය කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද?  
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැlC~ම සහ `නට Kයeත කට0� 

*1. 

��ගලය1 >යාප`ං� SEෙC (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�Cපත — ෙදවැK වර SයUම. 
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*2. 

Åදzල( පන+ ෙක�Cපත — ෙදවැK වර SයUම. 

*3.  

yදk අමාත(�මා,— පn²රක yදල — �-ෂය 240— වැඩසටහන 2,—† 2016 ජනවාn මස 
01 වැK `ෙන1 ආරCභ වන හා 2016 ෙදසැCබ- මස 31 වැK `ෙන1 අවස1 වන yදk ව-ෂය 
සඳහා 7 ලංකා පජාතා1�ක  සමාජවා~ ජනරජෙx ඒකාබ�ධ අරyදෙල1 ෙහෝ 7 ලංකා 
පජාතා1�ක සමාජවා~ ජනරජෙx රජය MG1 ලබාග1නා ලද ණය yදලS1 මා	 කරන ලද 
ෙහෝ yද>1 	�යk e>යන පනස ්පහ ෙනොඉමවන අ ෙ-ක yදල ෙගMය 0� ය. 

ෙමW උපෙkඛනෙx දවා ඇ  ෙසේවාව1 ෙවlෙව1 

(අ) 2015 yදk ව-ෂය සඳහා හ`G අවසථ්ා අරyද>1 ලබාග+ අ+ කාරC අංක 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 හා 11 �යUම. 

  උපෙ0ඛනය 
 

 �-ෂය  240 -  ජා ක අයවැය ෙදපා-තෙC1�ව 

 වැඩ සටහන 2     - සංව-ධන වැඩසටහන 

 ව(ාපෘ ය 3     - �dCකරණ සහාය1 

 yt Mයදම     = �.  55,000,000 

(	�යk e>යන පනස් පහ පමD.) 

(අමාත( ම®ඩලෙx අlම ය ද1වා  ෙ\.)  
  

† 2016 මා-� මස 24 වැK `න ඉ`nප+ කරන ලද 2016 අංක 01 දරන පn²රක 
ඇසත්ෙC1�ව බල1න. 

*4.  
yදk අමාත(�මා,— වරාය හා �ව1 ෙතො�පළ සංව-ධන බH පනත යටෙ+ Kෙයෝග,— 

2011 අංක 18 දරන වරාය හා �ව1 ෙතො�පළ සංව-ධන බH පනෙ+ 3 වැK වග1 ෙx (3) වැK 
උපවග1 ය යටෙ+ වරාය හා �ව1 ෙතො�පළ සංව-ධන බH සCබ1ධෙය1 yදk 
අමාත(වරයා MG1 පනවන ලHව, 2016 ජනවාn 01 `නැ  අංක 1947/47 දරන අ  Mෙශේෂ 
ගැස� පතෙx පළ කරl ලැබ, 2016.04.06 `න ඉ`nප+ කරන ලද Kෙයෝග අlමත කළ 0� ය. 

(අමාත( ම®ඩලෙx අlම ය ද1වා  ෙ\.) 

*5.  
yදk අමාත(�මා,— VරාබH ආඥාපනත යටෙ+ Kෙ:දනය,— ක>1 කලට සංෙශෝධනය 

කරන ලද පn`  (52 වැK අ�කාරය වන) VරාබH ආඥාපනෙ+, 32 වැK වග1 ය සමග Sයවl 
ලබන 22 වැK වග1 ය යටෙ+ ඊත�k මධ(සාර මත VරාබH සංෙශෝධනය SEම සහ ඊත�k 
මධ(සාර ආනයනය SEමට බලපත K�+ SEම සCබ1ධෙය1 yදk අමාත(වරයා MG1 
පනවන ලHව, 2016 මා-� 02 `නැ  අංක 1956/19 දරන අ  Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරl 
ලැබ, 2016.04.06 `න ඉ`nප+ කරන ලද Kෙ:දනය අlමත කළ 0� ය. 

(අංක 988 දරන VරාබH Kෙ:දනය) 

(අමාත( ම®ඩලෙx අlම ය ද1වා  ෙ\.) 

 *6.  
ක-මා1ත හා වාDජ කට0� අමාත(�මා,— පe  හා ෙසේවා පනත යටෙ+ Kෙයෝග,— 

1995 අංක 35 දරන elC ඒකක, පe  හා ෙසේවා පනෙ+ 60 වැK වග1 ය යටෙ+ ආහාර 
Vර�තතාව අමාත(වරයා MG1 සාදන ලHව, 2015 Ë> 2 `නැ  අංක 1921/54 දරන අ  
Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරl ලැබ, 2016.04.05 `න ඉ`nප+ කරන ලද Kෙයෝග අlමත කළ 
0� ය. 

(අමාත( ම®ඩලෙx අlම ය ද1වා  ෙ\.) 
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*7. 

සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත(1තර ෙවළඳ අමාත(�මා,— ආනයන හා අපනයන පාලන 
පනත යටෙ+ Kෙයෝග (අංක 1),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන+ ම�1 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙ+ 4 වැK වග1 ෙx (3) වැK 
උපවග1 ය සහ 14 වැK වග1 ය සමඟ SයMය 0� එ� පනෙ+ 20 වැK වග1 ය යටෙ+ 
සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත(1තර ෙවළඳ අමාත(වරයා MG1 සාදන ලHව, 2016 ෙපබරවාn 
11 `නැ  අංක 1953/27 දරන අ  Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරl  ලැබ, 2016.03.10 `න 
ඉ`nප+ කරන ලද Kෙයෝග අlමත කළ 0� ය. 

(අමාත( ම®ඩලෙx අlම ය ද1වා  ෙ\.) 

*8. 

සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත(1තර ෙවළඳ අමාත(�මා,— ආනයන හා අපනයන පාලන 
පනත යටෙ+ Kෙයෝග (අංක 2),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන+ ම�1 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙ+ 4 වැK වග1 ෙx (3) වැK 
උපවග1 ය සහ 14 වැK වග1 ය සමඟ SයMය 0� එ� පනෙ+ 20 වැK වග1 ය යටෙ+ 
සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත(1තර ෙවළඳ අමාත(වරයා MG1 සාදන ලHව, 2016 ෙපබරවාn 
11 `නැ  අංක 1953/28 දරන අ  Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරl ලැබ, 2016.03.10 `න 
ඉ`nප+ කරන ලද Kෙයෝග අlමත කළ 0� ය. 

(අමාත( ම®ඩලෙx අlම ය ද1වා  ෙ\.) 

*9. 

අ�කරණ අමාත(�මා සහ ��ධ ශාසන අමාත(�මා,— සාපරා¥ කාරණාවල ~ අෙන(ෝන( 
සහෙයෝ|තාව දැUෙC පනත යටෙ+ කරන Kයමය,— 2002 අංක 25 දරන සාපරා¥ 
කාරණාවල~ අෙන(ෝන( සහෙයෝ|තාව දැUෙC පනෙ+ 2 වැK වග1 ෙx (3) වැK 
උපවග1 ය යටෙ+ අ�කරණ අමාත(වරයා MG1 සාදන ලHව, 2015 අෙගෝස�් 6 `නැ  අංක 
1926/46 දරන අ  Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරl ලැබ, 2015.11.21 වැK `න ඉ`nප+ කරන 
ලද Kයමය අlමත කළ 0� ය. 

(අමාත( ම®ඩලෙx අlම ය ද1වා  ෙ\.) 

*10. 
අ�කරණ අමාත(�මා සහ ��ධ ශාසන අමාත(�මා,— අ�කරණ සංMධාන පනත යටෙ+ 

Kෙයෝග,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සංMධාන පනෙ+ 45 වැK වග1 ය සමඟ SයMය 0� 
එම පනෙ+ 61 වැK වග1 ය යටෙ+ අ�කරණ අමාත(වරයා MG1 සාදන ලHව, 2016 
ෙපබරවාn 18 `නැ  අංක 1954/34 දරන අ  Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරl ලැබ, 2016.03.08 
`න ඉ`nප+ කරන ලද Kෙයෝග අlමත කළ 0� ය.  

*11. 
�ඩා අමාත(�මා,— �ඩා පනත යටෙ+ Kෙයෝග,— ජා ක රාජ( සභාෙ: 1973 

අංක 25 දරන �ඩා පනෙ+ 31 වැK වග1 ය සමඟ SයMය 0� එ� පනෙ+ 41 වැK 
වග1 ය යටෙ+ �ඩා අමාත(වරයා MG1 සාදන ලHව, 2013 ජනවාn 15 `නැ  අංක 
1793/3 දරන අ  Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරන ලද, 2013 අංක 01 දරන ජා ක �ඩා 
සංගC Kෙයෝගවල ඇ�ළ+ 13 සහ 17 වැK වග1  සංෙශෝධනය කරe1 2015 
ෙනොවැCබ- 9 `නැ  අංක 1940/7 දරන අ  Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරl ලැබ, 
2016.01.26 `න ඉ`nප+ කරන ලද Kෙයෝග අlමත කළ 0� ය.    

(අමාත( ම®ඩලෙx අlම ය ද1වා  ෙ\.) 

*12. 
පවාහන හා GMk �ව1 ෙසේවා අමාත(�මා,— ෙමෝට- වාහන පනත යටෙ+ Kෙයෝග,— 

(203 වැK අ�කාරය �) ෙමෝට- වාහන පනෙ+ 213ඈ වග1 ය සමඟ SයMය0�, එ� පනෙ+ 
237 වග1 ය යටෙ+ පවාහන හා GMk �ව1 ෙසේවා අමාත(වරයා MG1 සාදන ලHව, 2015 
ෙදසැCබ- 22 `නැ  අංක 1946/10 දරන අ  Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරl ලැබ, 2016.03.09 
`න ඉ`nප+ කරන ලද Kෙයෝග අlමත කළ 0� ය.  
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*13. 

ෙබෞ�ධ Mහාර ෙ�වාලගC (සංෙශෝධන) පන+ ෙක�Cපත — ෙදවැK වර SයUම. 

*14. 

ෙතොර�	 දැනගැiෙC අ� වාGකC ��බඳ පන+ ෙක�Cපත — ෙදවැK වර SයUම. 

*15. 

MH>බල හා �න-ජනiය බලශ  අමාත(�මා,— 7 ලංකා පරමාdක බලශ  පනත 
යටෙ+ E ,— 2014 අංක 40 දරන 7 ලංකා පරමාdක බලශ  පනත පකාරව 7 ලංකා 
පරමාdක බලශ  Kයාමන සභාව MG1 සාදන ලHව, 2015 Ë> 21 `නැ  අංක 1924/27 
දරන අ  Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරl ලැබ, 2016.03.23 `න ඉ`nප+ කරන ලද 2015 අංක 1 
දරන පරමාdක බලශ  (බලපත) E  සහ 2015 අංක 1 දරන පරමාdක බලශ  (jයා 
��ෙවත පැවැ+UෙC අදහස ��බඳ දැlC ~ෙC) E  අlමත කළ 0� ය. 

(අමාත( ම®ඩලෙx අlම ය ද1වා  ෙ\.)  

*16. 

ෙථේරවා~ ¶Å ක කාව+ (>යාප`ං� SEෙC) පන+ ෙක�Cපත — ෙදවැK වර 
SයUම. 

*17. 

සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත(1තර ෙවළඳ අමාත(�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ+ Kෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පන+ ම�1 
සංෙශෝ�ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ+ 4 වැK වග1 ෙx (3) 
වැK උපවග1 ය සහ 14 වැK වග1 ය සමඟ SයMය 0�, එම පනෙ+ 20 වැK වග1 ය 
යටෙ+ yදk අමාත(වරයා MG1 සාදන ලHව, 2015 ෙපබරවාn 26 `නැ  අංක 1903/41 දරන 
අ  Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරl ලැබ, 2015.09.23  `න ඉ`nප+ කරන ලද Kෙයෝග අlමත 
කළ 0� ය.  

(අමාත( ම®ඩලෙx අlම ය ද1වා  ෙ\.) 

*18. 

yදk අමාත(�මා,— y�දර ගාස�් (Mෙශේෂ M�Mධාන) පනත යටෙ+ Kෙයෝගය,— 
ආ®Áකම ව(වසථ්ාෙ: 44(2) වැK ව(වසථ්ාව සමඟ SයMය 0�, 2006 අංක 12 දරන y�දර 
ගාස�් (Mෙශේෂ M�Mධාන) පනෙ+ 3 වැK වග1 ය යටෙ+ y�දර ගාස්� සCබ1ධෙය1 yදk 
හා කම සCපාදන අමාත(වරයා MG1 පනවන ලHව, 2014 සැ�තැCබ- 30 `නැ  අංක 1882/17 
දරන අ  Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ කරl ලැබ, 2015.09.23 `න ඉ`nප+ කරන ලද Kෙයෝගය 
අlමත කළ 0� ය.  

(අමාත( ම®ඩලෙx අlම ය ද1වා  ෙ\.) 

*19. 

yදk අමාත(�මා,— VරාබH ආඥාපනත යටෙ+  Kෙ:දනය,— ක>1 කලට සංෙශෝධනය 
කරන ලද (52 වැK අ�කාරය �) VරාබH ආඥාපනෙ+ 28 (අ) වැK වග1 ය සමඟ SයMය 0�, 
16 (ඇ) වග1 ය යටෙ+ VරාබH බලපත ගාස�් සCබ1ධෙය1 yදk අමාත(වරයා MG1 
පනවන ලHව, 2015 ෙපබරවාn 13 `නැ  අංක 1901/19 දරන අ  Mෙශේෂ ගැස� පතෙx පළ 
කරl ලැබ, 2015.09.23  `න ඉ`nප+ කරන ලද Kෙ:දනය අlමත කළ 0� ය. 

(අංක 973 දරන VරාබH Kෙ:දනය) 

(අමාත( ම®ඩලෙx අlම ය ද1වා  ෙ\.) 

 
 * සල+ෙණ� හ8�ව9 ලබ�ෙ� ආ<=ෙ� කට>� ය. 
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2016 මැ� මස 04 වැ� බදාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
106/’15 

1. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Mෙ�ශ ¯Sයා අමාත(�eයෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2010.01.01 `න Gට 2014.12.31 `න දවා වසර පහක කාලය �ළ ද�d 
ෙකොnයාෙ:~ හා මැෙkGයාෙ:~ eය�ය ශ ³ ීලාංSක �රවැGය1 සංඛ(ාව, 
එ එ රට අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔÀ1ෙs නC, වයස, ශ ³ ී ලංකාෙ: ප`ං� >�නය හා උත රටවkW ~ 
කරන ලද ¯Sයා කවෙ-ද; 

 (iii) ෙමම ��ගල�1ෙs මරණවලට ආස1නතම ෙහේ� කවෙ-ද;  

  (iv) ඔÀ1 ෙවlෙව1 රජය ලබා H1 සහන කවෙ-ද; 

 ය1න එ�eය ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) 2010.01.01 `න Gට 2014.12.31 `න දවා වසර පහක කාලය �ළ ද�d 
ෙකොnයාෙ:~ හා මැෙkGයාෙ:~ ²-ණ සහ අ-ධ ආබා�ත ත++වයට ප+ 
� ශ ³ ී ලාංSක �රවැGය1 සංඛ(ාව, එ එ රට අlව ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 ෙකොපමණද;   

 (ii) ඔÀ1ෙs නC, වයස, ශ ³ ී ලංකාෙ: >�නය හා උත රටවkW ~ ඔÀ1 
කරන ලද ¯Sයා කවෙ-ද;  

 (iii) ෙමම ��ගල�1 ආබා�ත Uමට ෙහේ� කවෙ-ද;  

 (iv) ඔÀ1 ෙවlෙව1 රජය ලබා H1 සහන කවෙ-ද; 

 ය1න+ එ�eය ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
236/’15 

2. 

ග	 VKk හ¦1ෙන+  මහතා,— සමාජ සMබලගැ1UC හා Vභසාධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) 2015 ජනා�ප වරණය පාදක කර ගKe1 `M නැ�ම ෙදපා-තෙC1�ව ම�1 
මW1ද රාජපෂ Wට� ජනා�ප වරයාෙs ඡායාÍපය සWත >+ ලෂ 50 yදණය 
ෙකොට 	�යk 29,400,000ක yදල අවභාMතා කළ බව එ�මා ද1ෙනWද? 

(ආ) (i) 2015 ව-ෂය සඳහා සමෘ��ලාÎ පÀk ලෂ 18 අතර ෙබදා හැEමට >+ 
ලෂ 50 yදණය කළ ෙහේ�ව කවෙ-ද; 

  (ii) අදාළ Mයදම අlමත කළ බලධාnයා කÀ	1ද;  

  (iii) ඔ�ට එම yදල අlමත SEෙC බලය  ෙ\ද; 

  (iv) ෙමම >+ ලෂ 50 yදණය කළ ආයතනය කවෙ-ද; 

  (v) ඒ සඳහා පසCපාදන කමෙ:දය අlගමනය කර  ෙ\ද;  

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද?  

(ඇ) (i) `M නැ�ම අරyදෙk yදk තම පෂෙx මැ වරණ පව-ධනයට ෙයොදා 
ගැiෙම1 GH කර ඇ  zල( අවභාMතය සCබ1ධෙය1 zල( අපරාධ 
Mම-ශන ෙකො�ඨාසය ම�1 GH කරl ලබන Mම-ශනෙx පග ය කවෙ-ද; 
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 (ii) අදාළ ෙදපා-තෙC1�ව ෙහෝ අමාත(ාංශය ම�1 zල( අවභාMතය  
සCබ1ධෙය1 Mම-ශනය GH කර  ෙ\ද; 

 (iii) එෙසේ නC, එW~ ග+ Mනය jයාමා-ගය කවෙ-ද;  

 (iv) ෙC සඳහා Mයදම දරා ඇ+ෙ+ `M නැ�ම අරyද>1 නC, GH � පාÁව �යවා 
ගැiමට ගl ලබන jයාමා-ග කවෙ-ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

364/’15 

3. 

ග	 එස.් එC. මnකා- මහතා,— �ඩා අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 Ë> මස දÏkෙk පැව  ඉ1H-7 ලංකා jක� තරඟාව>ය අතර�ර, Ë> 
18 `න රා�ෙx ඉ1~ය �ඩකෙය� ¯Ð GÑ ක®ඩලම ෙහෝටk කාමරය 
�ළට කා1තාව �ය බව+, ඇය ¯ය පහ1වන �	 එW ¯Ð GÑ බව+; 

 (ii) ෙC සCබ1ධෙය1 එවකට jක� �ඩා ආරෂක උපෙ�ශකවරයා MG1 
එවකට jක� ෙkකCවරයාට �ටප+ සWතව ඉ1~ය කළමණාක	ට >Òතව 
දැlC H1 බව+; 

 (iii) එම >�ෙයW අ1ත-ගතය අlව අkලස ්ලබා~ෙC උ+සාහය  � බව+; 

 එ�මා ද1ෙනWද? 

(ආ) ෙC සCබ1ධෙය1, 

  (i)  තරඟාව>ය සංMධානය කළ රෙටW jක� ෙkකCවරයා MG1 ග+ �යවර 
කවෙ-ද; 

  (ii)  ජාත(1තර jක� කÀ1Gලය MG1 ග+ �යවර කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනWද? 

(ඇ) (i) ෙC සCබ1ධෙය1 කරන ලද පEෂණවල >Òත වා-තා 7 ලංකා jක� 
ආයතනය ස�ව  ෙ\ද; 

 (ii)  එෙසේ නC, ඒවා ඉ`nප+ කර1ෙ1ද;  

 (iii)  ෙනොඑෙසේ නC, එම වා-තා Mනාශ SEම සCබ1ධෙය1 වගSව0� ව1ෙ1 
කÀ	1ද; 

 (iv) වා-තා Mනාශ SEම සCබ1ධෙය1 පEෂණය ආරCභ කර1ෙ1ද; 

 (v) එම පEෂණෙය1 7 ලංකා jක� ආයතනෙx තන�ර දර1ෙන� 
වරදක	ව� Àවෙහො+ ඔ� තන�ෙර1 ඉව+ කර1ෙ1ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

378/’15 

4. 

ග	 එC. එp. එC. සkමා1 මහතා,— Kවාස හා ඉ`SEC අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) එවකට ජා ක Kවාස ෙදපා-තෙC1�ව ම�1, 1984.01.01 `න මහlවර 
`ස�්කෙx, අ�රණ පාෙ��ය ෙkකC ෙකො�ඨාසෙx, රÏෙඇල, 
ප1සkතැ1නව+ත Kවාස ෙයෝජනා කමය යටෙ+, VHVකC ලැ� 
��ගල�1ට ප`ං�ය සඳහා ඉඩC ක�Ñ ලබාH1 බව+; 

 



( 12 ) 

 

 (ii) Bට වසර MGපහකට ෙපර ~මනා පත K�+ SEෙC පදනe1 ලබා~ ඇ , එම 
ඉඩC ක�Ñවල ප`ං�ක	ව1 සඳහා සÓ්ර ඔ�� පදානය SEම ෙමෙත GHU 
ෙනොමැ  බව+; 

 එ�මා ද1ෙනWද? 

(ආ) එම ප`ං�ක	ව1ෙs ඉඩC සඳහා ක°නe1 ඔ�� ලබා~මට �යවර ග1ෙ1ද ය1න 
එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

417/’16 

5. 

ග	 පස1න රණ�ංග මහතා,— i ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව-ධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.08 `න Gට 2015.12.31 `න දවා රාජ( ෙසේවක�1ට, 
කලාක	ව1ට සහ ව(ාපාnක�1ට එෙරWව ෙපො>ස ්zල( අපරාධ Mම-ශන 
ෙකො�ඨාසයට (FCID) ලැÖ ඇ  පැeD> සංඛ(ාව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) W සඳහ1 පn` ෙචෝදනාවට ල U ඇ  රාජ( ෙසේවක�1ෙs, 
කලාක	ව1ෙs සහ ව(ාපාnක�1ෙs නC, ෙව1 ෙව1 වශෙය1 සභාගත 
කර1ෙ1ද; 

 (iii) ෙපො>ස ්zල( අපරාධ Mම-ශන  ෙකො�ඨාසය MG1 Mම-ශන අරඹා ඇ  රාජ( 
ෙසේවක�1, කලාක	ව1 සහ ව(ාපාnක�1 සංඛ(ාව, ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම Mම-ශනවල පග ය ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

422/’16 

6. 

ග	 MÃත ෙහේර+ මහතා,— yදk අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ජනා�ප වරණෙx~ රජෙx ෙසේවකය1ට ලබා~මට ෙපොෙරො1H 
� 	.10,000/=ක yද>1 රාජ( පnපාලන චකෙkඛ අංක 5/2015 අlව රාජ(, 
සංසථ්ා, ම®ඩල, පළා+ ආයතන හා රජය ස� සමාගCවලට ලබාH1  
	.8000/=ක yදල රාජ( ව(ාපෘ වල කා-ය ම®ඩලවලට ලැÖ ෙනොමැ  
බව+; 

 (ii) ෙපර වැ�� වැ°UCවල~ ව(ාපෘ වල ෙසේවක�1ටද එම වැ�� වැ°UC 
ලබා~මට yදk අමාත(ාංශය කට0� කළ බව+; 

 එ�මා  ද1ෙනWද? 

(ආ) (i) ඉහත අ (i) අlව වැ�� වැ°Uම ලබා ~ මාස 10ක කාලය ගතU ඇත+, 
ව(ාපෘ  කා-ය ම®ඩලවලට එය ලබා ෙනො~මට බලපෑ  ෙහේ� කවෙ-ද; 

 (ii) එම වැ�� වැ°Uම ව(ාපෘ  ෙසේවක�1හට ලබා~ම සඳහා දැනට ෙගන ඇ  
�යවර කවෙ-ද; 

 (iii) අදාළ වැ�� වැ°Uම රාජ( ව(ාපෘ  කා-ය ම®ඩල සඳහා ක°නe1 
ලබා~මට �යවර ග1ෙ1ද; 

 



( 13 ) 

 

 (iv) දැනට වසර 02ක කාලය �රා අ+W�වා ඇ  ව(ාපෘ වලට අදාළව සකස ්
ෙකොට ඇ  ෙයෝÃත කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපා-තෙC1� චකෙkඛය 
jයා+මක කරl ලබන `නය කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

428/’16 

7. 

ග	 උදය පභා+ ගCම1�ල මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-Óක 
කට0� අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2013, 2014 සහ 2015 ව-ෂය1W~ 7 ලංකා මහ බැං�ව MG1 eල~ ග+ 
භා®ඩාගාර wkප+වල වÑනාකම ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (ii)  7 ලංකා මහ බැං�ව MG1 භා®ඩාගාර wkප+ eල~ ගැiෙC~ නව yදk 
ෙනෝ�� zල( සංසරණයට එ Uෙම1 උ�ධමනය ඉහළ යන බව 
��ග1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

436/’16 

8. 

ග	 වාVෙ�ව නානායකාර මහතා,— MH>බල හා �න-ජනiය බලශ  
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා MH>බල ම®ඩලෙx  වසර Mසස්කට වැ° ෙසේවා කාලය ස�රා වයස 
අÀ	H 55 ඉම� ෙසේවක�1ට Mශාම වැ�ප ලැෙබන බව+; 

 (ii)  එෙසේ Mශාම යන ෙසේවකයාට ෙහෝ ෙසේMකාවට Mශාම වැ�ප ලැෙබlෙx ඔÀ1 
Oව+ වන කාලය �ළ පමණ බව+; 

 එ�මා ද1ෙනWද? 

(ආ) (i) යC ෙහයS1 Mශාeකයා ඉතාම+ ෙකÑකාලයS1  eය�යෙහො+, SGH 
��සරණ ෙනොමැ ව අ1ත අසරණ ත++වයකට ප+ වන ඔ�ෙs ෙහෝ 
ඇයෙs කලතයා හා ´ද	ව1ට එම Mශාමෙx ප ලාභය ලබා`ය ෙනොහැSද; 

 (ii) ඒ සඳහා එ� Mශාම වැ�� කමෙx ෙවනස GH SEමට  �යවර 
 ග1ෙ1ද; 

  ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
 

 

2016 මැ� මස 05 වැ� @හස්පA�දා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
9/’15 

1. 

ග	 (ෛවද() න>1ද ජය ස්ස මහතා,— i ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව-ධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2)  

(අ) 2015.08.18 `න ගාkල වරාය ෙපො>Gය කරන ලද  පEෂා SEමක ~  වරාෙx ගාk 
කර  �  “මහlවර” නමැ  ෙනෞකාව �ළ+, 7 ලංකා ද�ණ ෙනෞකා කඳÀෙ- සහ 
එW ෙසේවා වKතා ඒකකය ස� ෙගොඩනැ�kලක අM සහ උ®ඩ  Ö හy À බව+ 
එ�මා ද1ෙනWද? 



( 14 ) 

 

(ආ)   (i) ෙපො>Gය ම�1 අනාවරණය කරග+ අM සහ උ®ඩවල iත(ාlÙල අ� ය 
කවර ��ගලෙය� ෙහෝ ආයතනය ස� ව1ෙ1ද; 

 (ii) එම අM ආ0ධ ��ගලෙය�ට ෙහෝ ආයතනයකට කවර පනත යටෙ+  පවරා 
 ෙ\ද;  

 (iii) එෙසේ නC, ඊට බලය ලබා H1 බලධරයා කÀ	1ද; 

 (iv) එම ආ0ධ Kෂප්ා`ත රට, ව-ෂය සහ බලපතය කවෙ-ද;  

 (v) ආ0ධ eල~ ග+ කමය සහ වැය කර ඇ  yදල ෙකොපමණද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) (i) ෙමම පාෙවන අM ගබඩාව වරාය පnශෙx පව+වාෙගන යාමට අවසර  ෙ\ද;  

 (ii) ඊට අවසර ලබා ~ ඇ  බලධරයා කÀ	1ද; 

 (iii) ඒ ෙවlෙව1 ඇව1�ගා-� සමාගම yදk  ෙගව1ෙ1ද;  

 (iv) එෙසේ නC, එම yදල ෙකොපමණද; 

ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනWද? 

(ඈ) (i) ෙC ��බඳව i ප වරයාෙs Kගමනය1 Mෂයභාර අමාත(වරයා වශෙය1 
��ග1ෙ1ද; 

 (ii) ෙC සCබ1ධෙය1 පා->ෙC1� කe�ව ප+ කර1ෙ1ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

 (ඉ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

95/’15 

2. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  රසර සංව-ධන හා වනOM අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) ෙහේ1 වගාව, ස�1 දඩයC SEම හා MMධ සංව-ධන ව(ාපෘ  ෙහේ�ෙව1 
වනOU සංරෂණ ෙදපා-තෙC1�වට අය+ වනා1තරවලට හාK GH වන 
බව+; 

 (ii) එම හාK වළවා ගැiමට ෙනොහැS U ඇ+ෙ+ ඉහළ KලධාE1ෙs හා 
ෙ�ශපාලනඥය1ෙs මැ`හ+ Uම Kසා බව+; 

 (iii) උත වන හාKය සමසත් 7 ලංකාෙ:ම ෙ�ශ�Dක, ආ-Óක හා සමාOය 
වශෙය1 බලපෑC ඇ  කරන බව+; 

එ�මා ද1ෙනWද?  

(ආ) (i) පV�ය වසර ෙදකක කාලය �ළ ෙමම වනා1තර �ළ දඩයC SEම හා ෙහේ1 
වගා SEම සCබ1ධව i ය ඉ`nෙx වැර`ක	ව1 � ��ගල�1 සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ර�ත �ළ දඩයC SEම හා ෙහේ1 වගාව නැව+Uමට �යවර ෙගන  ෙ\ද; 
 (iii) එෙසේ නC, එම �යවර කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) (i) ර�තය1W ආරෂාව සඳහා දැනට  ෙබන මානව හා ෙභෞ ක සCප+ 
සCබ1ධව සෑÚමකට ප+ව1ෙ1ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නC, ර�තය1W ආරෂාව තර SEමට ග1නා �යවර කවෙ-ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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3. 

ග	 ෙ. එC. ආන1ද �මාරGn මහතා,— ¥වර හා ජලජ සCප+ සංව-ධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (3) 

(අ) (i) 2000.11.29 වැK `න ��ණාමලය පෙ�ශෙx y�H 3මාෙ:~ තසත්වා~ 
පහාරයකට ල Uෙම1 “�ෂාn” නමැ  ¥වර ෙබෝ��ව Mනාශ U එW GÑ 
¥වර�1 අ�	දහ1 � බව+; 

 (ii) ෙමම GHUම සත( බව+, අදාළ ¥වර කා-eක�1ෙs යැෙප1න1ට ව1` 
ලබා ~ම VHV යැ� ¥වර හා ජලජ සCප+ ෙදපා-තෙC1�ෙ: අධ(ෂ 
ජනරාk O. �යෙසේන මහතා MG1 අංක ¥ජෙද/සැ/02/06 �ආ- හා 2003.01.10 
`නැ  >�ය ම�1 ��ෙගන ඇ  බව+; 

 (iii) අ�	ද1 � ¥වර�1 අතn1 �මාරෙs ෙදො1 �යර+න නමැ  අය සඳහා ෙC 
වනෙත  ව1` yදල ෙහෝ මරණ සහ කය K�+ SEමට කට0�කර 
ෙනොමැ  බව+; 

එ�මා ද1ෙනWද? 

(ආ) (i) �යර+න මහතාෙs වැ1දÏ wnඳ වන ෙ.එC. Ûජ� කා1  මහ+eය MG1 
Wට� ජනා�ප �මාට හා Wට� අමාත(�මාට >Òත අ¶යාචනා ඉ`nප+ 
කළ+, ඒ සCබ1ධෙය1 සාධාරණ �යවර ෙනොගැiම බලව+ 
අසාධාරණය බව ��ග1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ නC, ඇයට ව1` yදල ෙගUමට+, eය�ය සව්ාeයාෙs මරණ 
සහ කය ලබා ~මට+ �යවර ග1ෙ1ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

328/’15 

4. 

ග	 VKk හ¦1ෙන+  මහතා,— �ඩා අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) 2018 ෙපොHරාජ( ම®ඩල �ඩා උෙළල 7 ලංකාවට ලබා ගැiම ෙවlෙව1 GH කරන 
ලද ²-ව පචාරක සහ අෙන�+ කා-යය1 සඳහා පV�ය රජෙx මැ`හ+Uෙම1 yදk 
එක� කර ඇ  බව එ�මා ද1ෙනWද?  

(ආ) (i) එෙසේ එක� කරන ලද yදk භාMතා කරe1, බටWර ඉ1~ය  ෙකොෙද: ´ප+, 
St. Kitts සහ Nevis යන සථ්ානවල සංචාරය1 සංMධානය කරl ලැ�ෙ:ද;  

 (ii) එෙසේ නC, ඊට සහභා� �ව1ෙs නC සහ වැය � yt yදල කවෙ-ද; 

  (iii) ෙමම yදk ෙයොදා ගKe1 ෙගUC කරන ලද ��ගල�1ෙs නC සහ ෙග� 
yදල ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (iv)  ෙC සCබ1ධෙය1 zල( අපරාධ Mම-ශන  ෙකො�ඨාසයට ඉ`nප+ කර ඇ  
පැeDkෙk Mම-ශන වා-තාව ඉ`nප+ කර1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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5. 

ග	 එC. එp. එC. සkමා1 මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) හCබ1ෙතොට `ස�්කෙx Vනාeෙය1 අවතැ1 � පÀk නැවත ප`ං� කරන 
ලද Gnෙබෝ�ර ගCමානෙx (Và ගCමානෙx) Oව+වන yස>්C ද	ව1 ට 
z>ක අධ(ාපනය හැදෑEම �Dස ෙදමළ මාධ( පාථeක පාසැල සථ්ා�ත 
SEම VHV යැ� හCබ1ෙතොට අධ(ාපන කලාපෙx වáහ කe�ව 2009.04.29 
`න }රණය ෙගන  ෙබන බව+; 

 (ii) ඒ අlව, හCබ1ෙතොට කලාප අධ(ාපන අධ(ෂෙs අංක හ/හC/කලාප/
සැM01/වáහ/08 හා 2009.04.29 `නැ  K-ෙ�ශය, ද�d පළා+ අධ(ාපන 
අධ(ෂ MG1 තම අංක දප/සැM/01 හා 2009.06.29 `නැ  >�ය ම�1 
පළා+ අධ(ාපන ෙkකCෙs අlම ය සඳහා ෙයොy කරන ලද බව+; 

 එ�මා ද1ෙනWද?  

(ආ) (i) ඉහත (අ) (ii) W සඳහ1 කාරණය සCබ1ධෙය1 ෙC වනMට ෙගන ඇ  
�යවර හා එW පග ය කවෙ-ද; 

 (ii) අlමත ෙයෝජනාව ෙමෙත jයා+මක ෙනොSEමට බලපෑ ෙහේ� කවෙ-ද; 

 (iii) ෙC සCබ1ධෙය1 ෙ-âය අමාත(ාංශය ම�1 ෙසොයා බලා ඒ සඳහා අවශ( 
�යවර ග1ෙ1ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

340/’15 

6. 

ග	 උදය පභා+ ගCම1�ල මහතා,— රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) >�ෙරෝ ගෑස ් සමාගම සහ ලංකා ෙරෝහල (Lanka Hospitals) 
ෙපෞ�ග[කරණය SEමට රජය }රණය කර  ෙ\ද; 

      (ii) ලාභ ලබන රාජ( ආයතනද ෙපෞ�ග[කරණය SEමට රජෙx අවධානය ෙයොy 
U  ෙ\ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

344/’15 

7. 

ග	 එC. එp. එC. සkමා1 මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) උ�	 පළාෙ+, yල1කාMk, නාp��ඩා, S>ෙනොp�, S>/රජෙx yස>්C eශ 
පාසෙලW, 

 (i) බාලාංශෙx Gට අ.ෙපො.ස. (සාමාන( ෙපළ) දවා 500කට ආස1න êෂ(�1 
සංඛ(ාව ඉෙගlම ලබන බව+; 

 (ii) VHV ෙගොඩනැ�> පහVකC ෙනොමැ  Uම ෙහේ�ෙව1 තාවකා>ක ටකර1 
මÁවක ප1  පව+වන බව+; 

 (iii) ඉංëG, ìෙගෝල Mද(ාව, අරාw භාෂාව සහ ඉසල්ාC ධ-මය යන Mෂයය1 සඳහා 
�	ව	1ෙs Wඟය පව න බව+; 

 එ�මා ද1ෙනWද? 
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(ආ) එම පාසලට ප1  කාමර ෙගොඩනැ�kල සහ ඉහත අ (iii) W සඳහ1 Mෂයය1 
සඳහා අදාළ �	ව	1 ෙනොපමාව ලබා~මට �යවර ග1ෙ1ද ය1න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද1ව1ෙනWද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

371/’15 

8. 

ග	 í. රංÃ+ ද ෙසො�සා මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) දැනට `ව�ෙ1 ඒ ඒ පළා+ සභා බලපෙ�ශ �ළ ඇ  yt >යාප`ං� ෙපර 
පාසk සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපරපාසk අතn1 ළy1 50ට වැ° ෙපරපාසk සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද?  

(ආ) (i) 2015 ෙපබරවාn මස අ�	 අයවැෙය1 ෙපරපාසk �	ව	1 සඳහා ලබා~මට 
Kයeත 	.250/=ක ~මනාව ෙගUම සඳහා ෙව1කර ඇ  yt yදල 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  අදාළ ~මනාව ලැÖමට VHVකC ලබා ඇ  ෙපරපාසk �	ව	1 සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙC වනMට එම මාGක ~මනාව �	ව	1 ෙවත ලබා~  ෙ\ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

376/’15 

9. 

ග	 (ෛවද() න>1ද ජය සස් මහතා,— පා->ෙC1� ප සංස්කරණ හා ජනමාධ( 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) CSN නා>කාව >යාප`ං� කළ `නය කවෙ-ද; 

 (ii) එම නා>කාව >යාප`ං� කළ >�නය කවෙ-ද; 

 (iii) එW අධ(ෂ ම®ඩල සාමාÃකය1ෙs නC හා >�න කවෙ-ද; 

 (iv) ව-ෂ 2012-2015 දවා  jක� තරඟ Mකාශන අ� ය ලබා ගැiම ෙවlෙව1 
CSN නා>කාව ෙගවා ඇ  yදල ෙකොපමණද; 

 (v) ව-ෂ 2005-2011 දවා jක� තරඟ Mකාශනෙය1 7 ලංකා ÍපවාWi 
සංසථ්ාව ලැ� ආදායම වා-�කව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (vi) 2011 අෙගෝස�්/සැ�තැCබ- ඕසේï>යා සංචාරෙx jක� තරඟ Mකාශන 
අ� ය සඳහා 7 ලංකා ÍපවාWi සංසථ්ාව ඉk�C ෙනොකළ ෙහේ�ව කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

377/’15 

10. 

ග	 පස1න රණ�ංග මහතා,— පළා+ සභා හා පළා+ පාලන අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) 2011 ව-ෂෙx~ බසන්ාWර පළා+ සභාව ම�1 උපා�ධාE1ට �	 ප+UC 
ලබා~ම සඳහා පැවැ+� තරඟ Mභාගයට ෙපi GÑ උපා�ධාE1 සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 



( 18 ) 

 

 (ii) සම+ � උපා�ධාE1 සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) සම+ � Gය� ෙදනාට ෙC වනMට ප+UC ලබා~  ෙ\ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) 2014.12.27 බසන්ාWර පළා+ සභාව ම�1 උපා�ධාE1 �	 ෙසේවයට බඳවා 
ගැiම සඳහා පැව  තරඟ Mභාගයට ෙපi GÑ උපා�ධාE1 සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) සම+ � උපා�ධාE1 සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙC වනMට ලබා ~ ඇ  ප+UC සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ප+UC ලබා ~ ෙනොමැ  නC, එයට ෙහේ� කවෙ-ද; 

 (v) ඔÀ1ට ප+UC ලබා ෙදන `නය කවෙ-ද; 

 ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) (i) ඉහත අ (i) W සඳහ1 Mභාගෙය1 �	 ප+UC ලැÖමට අවශ( VHVකC 
සC²-ණ ෙනොකළ උපා�ධාE1ට බසන්ාWර පළා+ සභාෙ: සංව-ධන 
Kලධාn ප+UC ලබාH1 බව ද1ෙ1ද; 

 (ii) ඉහත ආ (i) W සඳහ1 Mභාගෙය1 සම+ ෙනො� උපා�ධාE1ද එෙලස 
බසන්ාWර පළාෙ+ රාජ( ආයතනවල සංව-ධන Kලධාn1 ෙලස බඳවා 
ගැiමට �යවර ග1ෙ1ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද; 

  ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

404/’16 

11. 

ග	 මW1දාන1ද අ�+ගමෙs මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) අධ(ාපන අමාත(ාංශය ම�1 jයා+මක කරන “ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල” 
ව(ාපෘ ය යටෙ+ පාසk ෙතෝරා ගැiමට ෙයොදා ග+ K-ණායකය1 
කවෙ-ද; 

 (ii) එම ව(ාපෘ ය යටෙ+ නාවල�Ñය මැ වරණ ෙකො�ඨාසෙx, ගඟ ඉහළ 
ෙකෝ ර ෙළේ හා පසබ්ාෙs ෙකෝරෙළේ අධ(ාපන ෙකො�ඨාසව>1 ෙතෝරාග+ 
පාසk ෙමොනවාද; 

 (iii)  ගCෙපොල අධ(ාපන කලාපය හා අධ(ාපන අමාත(ාංශය ම�1 K-ණායක 
අlව ෙතෝරාග+ පාසk අධ(ාපන අමාත(වරයාෙs මැ`හ+ Uෙම1 ෙවනස් 
කළ බව ��ග1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද?  

(ආ) (i)  අධ(ාපන අමාත(වරයාෙs මැ`හ+ Uෙම1 අ� 1 නC කරන ලද පාසk 
ෙදක ෙතෝරා ග+ෙ+ අ (i)  ට අlව සඳහ1 කළ K-ණායකවලට අlÙලවද; 

 (ii)  ෙනොඑෙසේ නC, එයට ෙහේ� කවෙ-ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

 
 
 
 



( 19 ) 
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12. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Mෙ�ශ ¯Sයා අමාත(�eයෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2010.01.01 `න Gට 2014.12.31 `න දවා වසර පහක කාලය �ළ 
මැදෙපර`ග කලාපයට අය+ රටවල~ eය�ය ශ ³ ීලාංSක �රවැGය1 සංඛ(ාව, 
එ එ රට අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔÀ1ෙs නC, වයස, ශ ³ ීලංකාෙ: ප`ං� >�නය හා උත රටවkW ~ කරන 
ලද ¯Sයා කවෙ-ද; 

 (iii) ෙමම ��ගල�1ෙs මරණවලට ආස1නතම ෙහේ� කවෙ-ද; 

 (iv) ඔÀ1 ෙවlෙව1 රජය ලබා H1 සහන කවෙ-ද; 

 ය1න එ�eය ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) 2010.01.01 `න Gට 2014.12.31 `න දවා වසර පහක කාලය �ළ 
මැදෙපර`ග කලාපයට අය+ රටවල~ ²-ණ සහ අ-ධ ආබා�ත ත++වයට ප+ 
� ශ ³ ී ලාංSක �රවැGය1 සංඛ(ාව, එ එ රටට ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
ෙකොපමණද;  

 (ii) ඔÀ1ෙs නC, වයස, ශ ³ ීලංකාෙ: >�නය හා උත රටවkW ~ ඔÀ1 කරන 
ලද ¯Sයා කවෙ-ද; 

 (iii) ෙමම ��ගල�1 ආබා�ත Uමට ෙහේ� කවෙ-ද; 

 (iv) ඔÀ1 ෙවlෙව1 රජය ලබා H1 සහන කවෙ-ද; 

 ය1න+ එ�eය ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
 

 

2016 මැ� මස 06 වැ� )+රාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
108/’15 

1. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පා->ෙC1� ප සංස්කරණ සහ ජනමාධ( 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 7 ලංකාව �ළ දැනට පව+වාෙගන යl ලබන Gනමාශාලා සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  රට �ළ දැනට jයා+මක වන Gනමා ම®ඩල සංඛ(ාව ෙකොපමණද; ඒවාෙx 
නC කවෙ-ද; 

 (iii) එම එ එ ම®ඩලයට අය+ Gනමාශාලා සංඛ(ාව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
කවෙ-ද; 

  (iv) �තපටය අය+ Mය 0� ම®ඩලය }රණය කරන කමෙ:දය කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනWද?  

 (ආ)     (i)  �තපටය පද-ශනය කළ 0� Gනමාශාලා සංඛ(ාව ෙකොපමණද ය1න 
��බඳ Kශ�්ත අගය  ෙ\ද; 

 (ii) එෙසේ නC, එම �ටප+ සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම Kශ�්ත 3මා ඉමවා යන අවසථ්ා  ෙ\ද; 
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 (iv) එෙසේ නC, එෙලස Kශ�්ත �ටප+ සංඛ(ාව ඉමවා �තපටය පද-ශනය 
කළ හැS කමෙ:දය කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) (i) එ Kෂප්ාදකෙය�ට වැ° අවසථ්ාව ලබා~ම Kසා තව+ Kෂප්ාදකෙය�ට 
අසාධාරණය GH වන බව ��ග1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ නC, Gය� Kෂප්ාදක�1ට සාධාරණ �ටප+ සංඛ(ාව පද-ශනය SEම 
සඳහා අවසර ලබා~මට ග1නා �යවර කවෙ-ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඈ)    ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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2. 

ග	 එC. එp. එC. සkමා1 මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (4)   

(අ) (i) ව� ආ<ත ෙදමළ මාධ( පාසkවලට පාසk පාදකව �	 සහායකව	1 බඳවා 
ගැiම සඳහා අයHCප+ කැඳවන ලHව, අගලව+ත, Mය1ගkල, අංක 25/2 
දරන Kවෙසේ ප`ං�, එෆ.් 	ෂානා මð- eය MG1 ඉk�Cපත ඉ`nප+ කරන 
ලද බව+;   

 (ii) ඒ අlව ඇය සCyඛ පEෂණය සඳහා 2015.03.02 `න කැඳUC අංක 199 (B) 
යටෙ+ ෙපi GÑ බව+;  

 (iii) ඇයෙs ප`ං� පෙ�ශෙx ව� පාසkවල එම තන�ර සඳහා �ර�පාÁ පැව යද, 
	ෂානා මð- eයට ෙමෙත �	 සහායක ප+Uම ලබා ~ ෙනොමැ  බව+; 

එ�මා ද1ෙනWද? 

(ආ) ඇයට �	 සහායක ප+Uම ෙනොපමාව ලබා~ම සඳහා අවශ( �යවර ග1ෙ1ද ය1න 
එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC,  ඒ ම1ද? 
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3. 

ග	 (ෛවද() න>1ද ජය සස් මහතා,— �ඩා අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (3) 

(අ) (i) ෙහෝමාගම, `යගම, මW1ද රාජපෂ �ඩාංගණයට අය+ ìeෙx Mශාල+වය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ìeය අය+ව  � රාජ( ආයතනය කවෙ-ද;  

 (iii) එම ìeය �ඩා අමාත(ාංශයට ෙහෝ ෙවන+ රාජ( ආයතනයකට පවරාෙගන 
 ෙ\ද;  

 (iv) එ ෙසේ නC, එයට අදාළ >යSයM> සභාගත කර1ෙ1ද;  

 (v) දැනට �ඩාංගණෙx පnපාලනය හා නඩ+� කට0� GH කරl ලබ1ෙ1 
කÀ	1 MG1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද?  

(ආ) (i)  ෙමම �ඩාංගණය ඉ`SEම සඳහා වැය කළ yදල ෙකොපමණද; 

 (ii) රජය වැයකළ yදල සහ ෙපෞ�ග>ක පnත(ාග ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද;  

 (iii) ෙC සඳහා yදk ෙව1කළ අමාත(ාංශ කවෙ-ද; 

 (iv) ඉ`SEC සඳහා yදk ලබා H1 ෙපෞ�ග>ක පnත(ාග�[1ෙs නC හා 
>�නය1 කවෙ-ද; 
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 (v) �ඩාංගණය, �ඩා කට0� සඳහා ලබා ~ම ඇරඹ ූ `න Gට ෙC දවා 
අයකරෙගන ඇ  yදල එ එ ව-ෂය අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද;  

 (vi) එම yදk බැර කර ඇ  �dම කවෙ-ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) (i) ෙමම �ඩාංගණය සCබ1ධ “�ඩා සංව-ධන පදනම”  ෙ\ද;  

 (ii) එෙසේ නC, ඒ සඳහා කැwන� අlම ය ලබාෙගන ඇ+ෙ+ කවර අමාත(වරයා 
MG1ද; කවර `නයක~ද; 

ය1න තවHරට+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC , ඒ ම1ද? 

240/’15 

4. 

ග	 බ1Hල �ණව-ධන මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-Óක 
කට0� අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (4) 

(අ) (i) අවදානC මත බර තැÖෙC කමය අlව, 7 ලංකාෙ: Mෙ�ශ සං�තවල 
පමාණව+භාවය ��බඳව සෑÚමට ප+ව1ෙ1ද; 

 (ii) ජාත(1තර yල( අරyදෙලW, අවදානC මත බර තැÖෙC නව කමය ෙය~ෙC~, 
X; STD; OPL සහ M2 යන Mචල(ය1W ද+ත අlව, ව-ෂ 2000 Gට 2014 
දවා, පාෙවන MKමය අlපා ක කමය යටෙ+, Mෙ�ශ සං�තවල 
පමාණා+මකභාවය, එ එ ව-ෂය අlව කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) 2015 ව-ෂෙx ෙගÀන මාස 9 �ළ 7 ලංකාෙ: Mෙ�ශ සං�තවල 
පමාණා+මකභාවය ෙකෙසේUද;  

 (ii) එම ත++වය ෙකෙරW බලපෑ පධාන ෙහේÂ1 කවෙ-ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

333/’15 

5. 

ග	 VKk හ¦1ෙන+  මහතා,— උසස් අධ(ාපන හා මහාමා-ග අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) Mශව්Mද(ාලවල අනධ(යන උප ශාලා�ප ව	1 සඳහා Mශව්Mද(ාල ප පාදන 
ෙකොeෂ1 සභාව MG1 ෙයෝජනා කරl ලබන අlමත KවාÁ පමාණය1 
කවෙ-ද;  

 (ii) Mශව්Mද(ාල ප පාදන ෙකොeෂ1 සභාෙ: චකෙkඛ අංක 912/1ට අlව `න 
90ව පැව  වා-�ක KවාÁ පමාණය `න 45 දවා අÁ කර  ෙ\ද;  

 (iii) එෙසේ නC, එයට ෙහේ�ව කවෙ-ද;  

 (iv) නැවත අංක 04/2003 චකෙkඛය අlව සාමාන( රජෙx KවාÁ, ෙසනVරාදා, 
ඉnදා, සහ ෙපෝය `නද ඇ�ළ+ව `න 90 දවා එම KවාÁ පමාණය 
ෙවනසක්ර   ෙ\ද; 

 (v) එෙසේ නC, ඒ ම1ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 
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(ආ) (i) රජෙx ෙසේවකය1ට We KවාÁද ඔÀ1ට We `න 90 �ළට ඇ�ළ+කර 
සැල�ෙම1 එම ෙසේවකය1ට, ෙවන+ සාමාන( ෙසේවක�1ට ලැෙබන 
වරපසාදය අWe කර ඇ  බව ��ග1ෙ1ද; 

 (ii) සාමාන( රජෙx ෙසේවක�1ට We KවාÁ වරපසාද ක�පාH  ෙනොකර, 
Mශව්Mද(ාල අනධ(යන උප ශාලා�ප ව	1 සඳහා KවාÁ ලබා~ෙC ��ග+ 
කමෙ:දය සකස ්කර1ෙ1ද;  

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

351/’15 

6. 

ග	 එස්. එC. මnකා- මහතා,— රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) ලංකා�ත සංව-ධන බැං�ව ම�1 ට�සට්ා- ඇපරk එසේපෝ-�ස ්(ෙපෞ�.) 
සමාගමට 	�යk e>යන 530ක ණය yදල ලබා ~  ෙ\ද; 

 (ii) එෙසේ නC, ඒ කවර පදනම යටෙ+ද; 

 (iii) එම ණය yදල ලබා~ෙම1 අෙ��ත අරyd ඉ�U  ෙ\ද; 

 (iv)  එෙසේ නC, ඒවා කවෙ-ද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නC, එම yදල එම සමාගෙම1 අයකර ගැiමට ග+ �යවර 
කවෙ-ද; 

 (vi) ෙC වනMට ෙගවා ඇ  yදල ෙකොපමණද; 

 (vii) ෙනොෙග� yදල අය කර ගැiම සඳහා ෙගන ඇ  �යවර කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) පV�ය ජනා�ප වරණ සමෙx ~ ලංකා�ත සංව-ධන බැං�ව MG1 	�යk 
ලෂ 700ක yදල ��ග+ කමෙ:දයS1 ෙතොරව ලබා ~  ෙ\ද; 

 (ii) එෙසේ නC, එම yදල අයකර ගැiම සඳහා jයා ��ෙවළ  ෙ\ද; 

 (iii) එෙසේ නC, එම jයා ��ෙවළ කවෙ-ද; 

 (iv) එW ව-තමාන ත++වය කවෙ-ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

370/’15 

7. 

ග	 í. රංÃ+ ද ෙසො�සා මහතා,— කෘ�ක-ම අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 වසෙ- මහ ක1නය �ළ U වගාකර ඇ  yt ෙහටයා- පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම wC පමාණයට සnලන පමාණව+ ෙපොෙහොර ඒ වනMට රට �ළ  �ෙ®ද; 

 (iii)  එෙසේ නC, ෙපොෙහොර Wඟයට ෙහේ�ව කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද?  

(ආ) (i) U වගාව සඳහා ෙය`ය 0� z>ක ම��ට ෙපොෙහොර N.P.K. ඒ වනMට 
ෙගොU1හට ලබාගැiමට ෙවළඳෙපොෙළේ ෙනො � බව ද1ෙ1ද; 

 (ii)  ෙදවන වරට ෙය`ය 0� �nයා ෙපොෙහොර WඟයS1 ෙතොරව ලබා~මට 
ක°නe1 �යවර ග+ෙ+ද; 
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 (iii) ඒ සඳහා ගත� කාලය ෙකොපමණද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

375/’15 

8. 

ග	 (ෛවද() න>1ද ජය ස්ස මහතා,— Mෙ�ශ කට0� අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) ව-ෂ 2005 Gට 2015 දවා වසරවල එස+ ජා}1ෙs මහ සytවට (General    
Assembly) සහභා| � 7 ලාංSක KෙයෝÃත ක®ඩායCවල, 

 (i) පධාන+වය දැ	ෙ: කÀ	1ද; 

 (ii) KෙයෝÃත�1 සංඛ(ාව කවෙ-ද; 

 (iii) ඒ අතර පා->ෙC1� ම1�ව	1 GÑෙx නC, ඔÀ1ෙs නC කවෙ-ද; 

 (iv) Mෙ�ශ කට0� අමාත(ාංශෙx KලධාE1 සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (v) වැය කළ yt yදල ෙකොපමණද; 

 (vi) එම Mයදම �ව1 ගම1, ෙහෝටk හා නවාතැ1 MයදC ෙලස එ එ �-ෂය 
අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

392/’15 

9. 

ග	 උදය පභා+ ගCම1�ල මහතා,— yදk අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) 2014  වසෙ-~ ලංකාවට ආනයනය කළ ඉ1ධන ෙලස Ú>යC, හ�ඩජ1 සහ 
MH>ය සC²-ණෙය1ම භාMතා කරන වාහන සංඛ(ාව, ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  Ú>යC පමණ භාMතා කරන වාහන වාDජ ම�ටe1 ෙවළඳෙපොළට 
හ¦1වා ~ ඇ  සමාගC සහ එ� වාහන ෙවළඳෙපොළට හ¦1වා H1 ව-ෂය 
ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (iii) හ�ඩජ1 පමණ භාMතා කරන වාහන වාDජ ම�ටe1 ෙවළඳෙපොළට 
හ¦1වා ~ ඇ  සමාගC සහ එ� වාහන ෙවළඳෙපොළට හ¦1වා H1 ව-ෂය 
ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (iv) හ�ඩජ1 සහ Ú>යC පමණ භාMතා කරන වාහනවල අවම eල ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

410/’16 

10. 

ග	 වාVෙ�ව නානායකාර මහතා,— ක¦රට නව ගCමාන, යÑතල පහVකC හා පජා 
සංව-ධන අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) ව�කරෙx දැනට පÀk 400,000 (ලෂ හතර) පමණ  ඉඩC ෙනොමැ ව 
GÑ1ෙ1ද; 

 



( 24 ) 

 

 (ii) ඔÀ1ට ෙදන ලද ෙපොෙරො1Hව අlව ùDකවම ප-චස ්07ක ඉඩC ෙකොටස 
එම පÀkවලට ලබා~ එම ඉඩC MSDය ෙනොහැS ෙකො1ෙ�G වලට යට+ 
කර ඉඩC භාරයක රඳවා තබe1 එ� පÀkවල එ අෙය�ට එ� ඉඩෙC පV 
අ� ය පැවEෙC අවසරය ලබා`ය ෙනොහැSද; 

 (iii) එ� ඉඩෙC ඉ`SEC අ¶මත පn` කර ගැiමට එම ඉඩCලාÎ1ට ඉඩ සලසා 
එ� ඉ`SEC පමණ MSFෙC අ� ය ඉඩCලාÎ1ට ලබා`ය ෙනොහැSද; 

 (iv)  එෙසේ ඉඩC MSFම වළවන i  පනවe1, එෙහ+ ඒ මත GHකරන 
ඉ`SEC පමණ M�ණා ගැiමට ඉඩහැEෙම1, ඉඩCවල eල ඉහළ 
ෙනොයවe1, තම උවමනාව1 සඳහා උකස ්SEC ආ`යට ඉඩ සලසe1, ඉඩC 
MSFම වැළැSය  හැSවන පn�ෙද1 jයාකළ හැS ෙනොෙ:ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද?  

(ආ) ඉ1`යාෙ: අlගමනය කරන ෙමබ¦ � ඉඩC භාර ප ප+ ෙය1 අපට ආද-ශය 
ගත ෙනොහැSද ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

111/’15 

11. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පළා+ සභා හා පළා+ පාලන අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ර+න�ර `ස�්කෙx ෙපොCප කැෙk ර�තෙx ìe පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එW ඇ  ඒකෙ�êක ශාක ෙමොනවාද; 

 (iii) ෙපොCපකැෙk ර�තෙx වාසය කරන ඒකෙ�êක ස�1 ව-ග කවෙ-ද; 

 (iv) ෙමම වනා1තරය ර�තය ෙලස නC කරන ලද `නය කවෙ-ද; 

  ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) 2014.04.14 `නට පV `නක ෙපොCප කැෙk ර�තෙx අකරයකට වැ° 
පමාණය එ�ෙකොට ඇ  බව+; 

 (ii) එම එ�SEම GH කර ඇ+ෙ+ ර�තෙx ෛජUය වැදග+කම ඇ  ඉහළ 
ෙකොටෙසේ  බව+; 

 (iii) එම Kසා Mශාල පnසර හාKය GHU ඇ  බව+; 

  එ�මා ද1ෙනWද? 

(ඇ) (i) ෙපොCපකැෙk ර�තෙx ෙමම Mනාශය GH කර ඇ+ෙ+ කÀ	1 MG1ද; 

 (ii) ඒ �මන පරමා-ථය සඳහාද; 

 (iii) ෙමම වන Mනාශයට අවසර ලබා H1 KලධාE1 ෙ: නC, ඔÀ1ෙs නC, 
>�න, Hරකථන අංක හා තන�	 කවෙ-ද; 

 (iv) ෙපොCප කැෙk ර�තෙx Mනාශය නැවැ+Uමට ග1නා �යවර කවෙ-ද; 

  ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද?  
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

 
 
 
 
 
 



( 25 ) 

 

395/’15 

12. 

ග	 උදය පභා+ ගCම1�ල මහතා,— සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත(1තර ෙවළඳ 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) ෙජෝ- ෙසෝෙරොස,් 

 (i) එස+ රාජධාKෙx භා®ඩාගාරයට පÀC w>යන 3.4 ක පාÁව GHSEම, 
එස+ රාජධාKයට 0ෙරෝrය MKමය යා1තණෙය1 ඉව+ Uමට කට0� 
සැල3ම ෙම1ම, 1992.09.16 `න, GH� පÀෙC දැවැ1ත අවපමාණයට 
වගSව0� ��ගලයා ෙලස හ¦නා ෙගන ඇ  බව+ ; 

 (ii) 1997 ආGයාl zල( අ-�දය ඇ  කළ ��ගලයා ෙලසට ආ®Á පධාi1 සහ 
ආ-Óක Mෙශේෂඥ�1 ෙචෝදනා කළ බව+; 

 (iii) 2006 ~ පංශ ෙශේෂඨ්ා�කරණය MG1 ෙකොටස ් ෙවළඳෙපොෙළේ වංචාව GH 
SEම සCබ1ධෙය1 වරදක	 කළ බව+; 

 (iv) 2016 ජනවාn මස පැව  ආ-Óක සytවක VMෙශේú ආරා�තයා ෙලස සහභා� 
වන ෙම1 ඔ�ට රජය MG1 ඇර0C කරl ලැ� බව+;   

එ�මා ද1ෙනWද? 

(ආ) එවැK වංචKක ��ගලෙය�ට VMෙශේú ආරා�තයා ෙලස  ඇර0C SEම යහපාලන 
සංකkපයට ගැලෙ�ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

408/’16 

13. 

ග	 බ1Hල �ණව-ධන මහතා,— yදk අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) අංක S/C 2008 සහ 2008.10.24 `නැ  ෙශේෂඨ්ා�කරණ නÁ }1Hව අlව, 
 භා®ඩාගාර MMධ MයදC වැය අ�තම (TMV) ම�1 ලබා ෙදl ලබන Mෙශේ�ත 
 ප පාදන, අදාළ අමාත(ාංශය සඳහා වන අ ෙ-ක ප පාදනය1 ෙ:. 2008 Mස-ජන 
 පනෙ+ 6(1) වග1 ය ඒ අlව සංෙශෝධනය කරන ලද බව එ�මා ද1ෙනWද?  

(ආ) (i) උත ක	d අlව 2015 ව-ෂය �ළ~ අ ෙ-ක ප පාදන ලබා H1 
අමාත(ාංශ කවෙ-ද; 

 (ii) අමතර ප පාදන ලබාH1 අරyd එ එ අමාත(ාංශය අlව ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ-ද;  

 (iii) එෙසේ ලබාH1 අ ෙ-ක ප පාදන පමාණය එ එ අමාත(ාංශය අlව ෙව1 
ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද;  

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) (i) Mෙශේෂ MයදC ඒකක වන අ ග	 ජනා�ප �මා, අගාමාත( කා-යාලය සහ 
උපnමා�කරණ MKශච්යකාරව	 යන අ�තමය1 සඳහා 2015 ව-ෂෙx~ 
අ ෙ-ක ප පාදනය1 ලබා H1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ නC, එම පමාණය1 ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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430/’16 

14. 

ග	 එස්. එC. මnකා- මහතා,— වරාය හා නාMක කට0� අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ජනවාn 05 වන `න ස1ධ(ාෙ: 7 ලංකා වරාය අ�කාnෙx 
ස1Kෙ:දන හා මහජන සCබ1ධතා අංශෙx පධාKයාෙs කා-යාලයට වරාය 
අ�කාnය MG1 yදා තැ� බව ද1ෙ1ද; 

 (ii)  එෙසේ නC, එෙලස yදා තැÖමට ෙහේ� කවෙ-ද; 

 (iii) එෙසේ ෙනොෙ: නC, 2010 හCබ1ෙතොට “කර`යවර” මංගල(යට අදාළ 
පEෂණය සඳහා එම කා-යාලෙx >�ෙගොl ¯ෙගන ෙගොස ් ෙ\ද; 

 (iv)  එම කාරණයට අදාළව, Bට ෙපර මහා පnමාණ ´ෂණ හා වංචා Mම-ශනය 
��බඳ ජනා�ප  ෙකොeසම ම�1 පEෂණය කර  wය~ නැවත එම 
>�ෙගොl ¯ෙගන යාෙC අවශ(තාවය කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) ෙමම G��ය සCබ1ධව 7 ලංකා වරාය අ�කාnෙx මාධ(  ඒකකය ම�1 
පවෘ+  Kෙ:දනය K�+ SEෙC අවශ(තාවය කවෙ-ද; 

 (ii)  එෙසේම, එම ඒකකෙx පධාKයා ලවාම එවැK G��ය ෙනො� බවට පවෘ+  
Kෙ:දනය K�+ SEෙC අවශ(තාව කවෙ-ද; 

 ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැlC~ම සහ `නට Kයeත කට0� 
 

පා.7/’15 

1. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක ත	ණ ප ප+ ය සකස ්SEම,— Gය�ම 

ෙ�ශපාලන පෂ Kෙයෝජනය කරන පා->ෙC1� ම1�වරය1ෙග1 සම1Mත Mෙශේෂ 
කාරක සභාව ප+ෙකොට 7 ලංකාවට ෙයෝග(�  ජා ක ත	ණ ප ප+ ය සකස් SEම 
ආරCභ කළ 0�යැ� ද, ඒ සඳහා ඒ හා සබැû Gය� ෙෂේතය1 Kෙයෝජනය වන පn` 
පUණය1, උග�1 හා ���ම�1ෙග1 ෙම1ම රාජ( හා රාජ( ෙනොවන ආයතනය1W 
සහාය ලබා ගත 0�යැ� ද ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.8/’15 

2. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රජෙx පාසk හා Mශව්Mද(ාල KවාÁ `නවල~ එම 

මධ(ස්ථාන අධ(ාපන ඒකක සඳහා ලබා~ම,— රජෙx පාසk KවාÁ කාලෙx~ සහ සවස් 
ව	වල+ Mශව්Mද(ාල KවාÁ `නවල+ එම මධ(ස්ථාන yk ෙකොට ෙගන ව(ාපාnක පජාව, 
රාජ( ෙනොවන සංMධාන, වාDජ ම®ඩල, පජා zල සංMධාන සCබ1ධ කර ග1නා � 
�tk වැඩ��ෙවළ වශෙය1 වැ°WÑ හා ෙනොM�ම+ අධ(ාපන ඒකක සහනදාu ගාස�් 
පදනම මත ආරCභකළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�.  
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පා.9/’15 

3. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— �ර�පාÁ වන ගාම KලධාE තන�	 වල වැඩ බැ[ ෙC 

ප+UC සඳහා කා-යෂම වැඩ��ෙවළ සකස ් SEම,— ගාම KලධාE තන�රක 
�ර�පාÁ ඇ  � Mට ආස1න ගාම KලධාE වසෙC ගාම KලධාEවරයා වැඩ බැ[ම සඳහා 
ප+ කරl ලබ1ෙ1 ඉතා Vt ~මනාව යටෙ+ බැM1 ද, ෙමම වැඩ බැ[ෙC ප+UC 
��1 ගාම KලධාE වසC ෙදෙකWම කා-යෂමතාව wඳ වැෙටන බැM1ද, එම ත+වය 
මග හරවා ගැiම සඳහා සෑම පාෙ��ය ෙkකC ෙකො�ඨාසයකම ගාම KලධාE සං�තය 
පාෙ��ය  ෙkකC කා-යාලය �ළ �W�Mය 0� අතර �ර�පාÁ GHවන වසම සඳහා එ� 
සං�තය ��1 ගාම KලධාE1 ප+ SEම සහ එම සං�තය �ළ GÑන ගාම KලධාE1ට 
පාෙ��ය ෙkකC MG1 පවරl ලබන ෙවන+ ඵලදාu ෙෂේත ෙහෝ රාජකාE සඳහා 
ෙයදUෙC වැඩ��ෙවළ සකස් කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.  01 /’15 

4. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ව-තමානෙx jයා+මක වන GMk ආරෂක 

කe�වලට Kල ��ගැiම ලබා ~ම,— සෑම ගාම KලධාE වසමකම �Wටා ඇ  ආගeක 
G�ධස්ථානය1W නායක සව්ාB1වහ1ෙසේ, ²ජක�මා, MHහkප �මා, ගාම KලධාE, 
සමෘ�� සංව-ධන KලධාE, කෘ�ක-ම ප-ෙxෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙkකCව	, 
පෙ�ශෙx ෙපො>ස ්සථ්ානය Kෙයෝජනය කරන Kලධාnය� සහ එම ගාම KලධාE වසෙC 
�WÑ සේ:pඡා සංMධාන, රාජ( හා ෙපෞ�ග>ක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙC 
ප`ං�ව GÑන KෙයෝÃත�1ෙග1 සම1Mත GMk ආරෂක කe� ෙගොඩනැ|මට වඩා+ 
පහVUම සඳහා ව-තමාන GMk ආරෂක කe�වලට Kල ��ගැiම ලබා `ය හැS පn` 
පා->ෙC1� පනත සCමත කළ 0� යැ� ද, ඒ ��1 ගාම KලධාE වසම �ළ GHවන 
අපරාධ හා Hරාචාර, i  Mෙරෝ¥ කට0� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා සCබ1¥කරණය 
ෙගොඩනැ|මට හැS වන පn` අදාළ i  සCපාදනය කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව 
ෙයෝජනා කර�.    

පා.11/’15 

5. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— `ව�න �ළ දැනට jයා+මක වන යk පැන �ය i  

අණපන+ යාව+කා[න SEම,— 7 ලංකාෙ: ෙC වනMට+ අ�රාජ(වා~ 0ගෙx~ 
හ¦1වාෙදන ලද i  අණපන+ jයා+මකවන බැM1 එම i  අණපන+ ය� අධ(නය 
SEෙC කe� ප+කර, යk පැන�ය දýවC, දඩ yදk ආ`ය යාව+කා[න SEෙC ජා ක 
වැඩ��ෙවළ jයාවට නැංMය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.12/’15 

6. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Gය� මැ වරණ එකම `නක පැවැ+Uම,— 7 ලංකාව 

�ළ1988 Gට 2010 දවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවල~ හැර අ1 සෑම වසරක~ම SGයC මැ වරණය පව+වා ඇ  අතර, 
එෙසේ මැ වරණ පැවැ+Uම ජනතා මතය සලකා බැ[ම සඳහා වÑනා K-ණායකය Àවද, 
ෙC ��1 රෙ� ආ-Óකය, පnපාලනය ආ` සෑම ෙෂේතයකටම දැ° බලපෑම ඇ  කරන 
බැM1 පළා+ පාලන මැ වරණ, මහා මැ වරණ සහ ජනා�ප වරණය එකම `නයක~ 
පැවැ+Uමට හැS වන පn` එ� ආයතනවල Kල කාලය සංෙශෝධනය SEමට+, ගැලෙපන 
මැ වරණ කම ෙ:දය K-මාණය SEමට+ VHV පn` ආ®Áකම ව(වස්ථා 
සංෙශෝධනය කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�.  
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පා.13/’15 

7. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පා->ෙC1� පජාත1තවාදය ශ ම+ SEමට 

කට0� SEම,— රට �ළ පජාත1තවාදය වඩා+ ශ ම+ SEෙC අරyණ ඇ ව 
පා->ෙC1�ව හා පළා+ සභා අතර+, පළා+ සභා හා පළා+ පාලන ආයතන අතර+ 
මනා සCබ1¥කරණය පව+වා ෙගන යාම අත(ාවශ( වන අතර ඒ සඳහා පළා+ පාලන 
ආයතන පධාi1, පළා+ සභා �ළ KෙයෝජනයUම සහ කවl �Dස ද, පළා+ සභා 
පධාi1 පා->ෙC1�ව �ළ Kෙයෝජනය Uම සහ කවl �Dසද කමෙ:දය සකස් 
SEමට අවශ( ආ®Áකම ව(වස්ථා සංෙශෝධනය කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව 
ෙයෝජනා කර�.  

පා.14/’15 

8. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක ඒකාගතාව ඇ  SEමට �යවර ගැiම,— 

ජා ක ඒකාගතාවය පව-ධනය SEෙC අරyD1 ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව 
Oව+ වන පෙ�ශවල Gංහල භාෂා ��d වැඩසටහ1 ද, Gංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව 
Oව+ වන පෙ�ශවල ෙදමළ භාෂා ��d වැඩසටහ1 ද, රාජ(, රාජ( ෙනොවන හා 
ෙපෞ�ග>ක ආයතනය1W සහෙය1 jයා+මක Mය 0� අතර රාජ( හා ෙපෞ�ග>ක 
Mදá+ ෙම1ම yþත මාධ( ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගKe1 ෙමම ��d වැඩසටහ1 
ආරCභ SEම සඳහා ජා ක වැඩ��ෙවළ jයාවට නැංMය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.15/’15 

9. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— කලතයාෙs ෙනොමනා jයා Kසා අසරණභාවයට 

ප+වන පා-ශවයට සහන සලසා ~ම,— Mවාහක අÏසැe 0වල එකම වහල යට 
Oව+ව GÑන අවස්ථාවල~ �	ෂයා ෙහෝ wnඳ Vරාව, �Hව සහ ෙවන+ අපචාE කට0�වල 
ෙයෙදe1 ඉඩC ෙහෝ ෙs ෙදොර බÁ y�� තම ෙපෞ�ග>ක අ¶මතය පn` M�ණe1 ෙහෝ 
අ1 අයට පවරe1 හැGEම Kසාෙව1 අෙන පා-ශවය+ සමඟ ද	ව1 දැ° 
අසරණභාවයට ප+ වන අවස්ථාවල~ එම ත+වය වළවා ගැiම සඳහා අවශ( i  
සCපාදනය කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.16/’15 

10. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—ච-යා ධ-ම ��බඳ කාරක සභා ඇ SEම,— 7 

ලංකෙ: පා->ෙC1� ම1�ව	1ෙs Mශව්ාසව1තභාවය හා ඔÀ1 �ළ උසස්  ආචාර 
ධ-ම පව+වාෙගන යාෙC අවශ(තාව Kසා ඒ ��බඳ ක	d ෙසොයා බැ[ම සඳහා ච-යා 
ධ-ම ��බඳ කාරක සභාව ඇ  කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.17/’15 

11. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—නව ඉෙලෙටොK හැ¦lCපත K�+ SEම,— 

පnපාලනය පහV Snම, අපරාධ මැඩ[ම සඳහා හා ෙවන+ වංචKක jයාවලට ෙයොyUම 
අවමSEම  සඳහා අදාළ ��ගලයාෙs 	�ර ගණය, බැං� �dC, ෙක°� කා�, අධ(ාපන 
VHVකC, nයH	 බලපත හා Mෙ�ශ ගම1 බලපත අංක ආ~ වැදග+ හා අවශ( ෙතොර�	 
ඇ�ළ+ නව ඉෙලෙටොKක අංකය සWත ජා ක හැ¦lCපත K�+ කළ 0� බව+ 
පාෙ��ය ෙkකC බල පෙ�ශය1W Oව+වන Gය� ෙදනාෙs ෙතොර�	 ගාම KලධාE 
ෙකො�ඨාස ම�ටe1 පnගණකගත SEම ක°නe1 කළ 0� බව+ එම ෙතොර�	 
වn1වර යාව+කා[න කළ0� බව+ ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.18/’15 

12. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙපො>ස ් KලධාE1ට ද අÀ	H Mස්සක ෙසේවා 

කාලයS1 පV Mශාම යාමට අවස්ථාව ලබා~ම,— ෙපො>ස ්ෙදපා-�ෙC1�ෙ: කා1තා 
ෙපො>ස ්KලධාnKය1  සඳහා වන MG වසරක ෙසේවා කාලයS1 පV ස්ව කැමැ+ෙත1 
MශාමයාෙC හැSයාව, ෙපො>ස් KලධාE1 සඳහා ද අදාළ Mය0� යැ� ද  ඒ සඳහා 
කමෙ:දය සකස් කළ 0�යැ� ද ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.19/’15 

13. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙර�ලාG ඉව+ SEෙC කාරක සභා ඇ  SEම,—

ෙර�ලාG තැiම ෙම1ම ෙර�ලාG ඉව+ SEමද Kතර GHවන jයාව>ය බැM1 
කkපැන �ය ෙර�ලාG ඉව+ SEම ��බඳ ෙසොයා බැ[ම සඳහා ෙර�ලාG ඉව+ SEෙC 
කාරක සභා ඇ  කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.21/’15 

14. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සහ ක Uම ��බඳ කාරක සභා ඇ  SEම,— 

පා->ෙC1�ෙ: අසන පශ්නවලට ���	 වශෙය1 රජය ෙදන සහ ක හා රජෙx බැÐC 
ඇතැC Mට කඩ වන අවස්ථා දනට ලැෙබන බැM1, රජය Gය වග�C ඉ� කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වගSයන බවට සහ ක Uම සඳහා සහ ක Uම �>බඳ කාරක සභා ඇ  
කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.22/’15 

15. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— HCnය ෙදපා-�ෙC1�ව ස� ඉඩCවල ඵලදාuතාව 

වැ°කර ගැiම,— 7 ලංකා HCnය ෙදපා-�ෙC1�ව ස� ඉඩCවල ඇ  අනවසර ඉûSEC 
හා අනවසර ප`ං�ක	ව1 ක°නe1 ඉව+කර iත(ාlÙල ඉûSEC සCබ1ධ �MVC 
නැවත සමාෙලෝචනය SEෙම1 ෙදපා-තෙC1�වට ලැෙබන ආදායC ව-ධනය කළ 0� 
අතර, ෙදපා-තෙC1�ෙ: සංව-ධන කට0� සඳහා සෘQවම බල ෙනොපා1නා � ඉඩC 
`�කා[න බH පදනම මත ෙපෞ�ග>ක අංශයට ලබා~ එම yදk HCnය ප�ධ ය 
නUකරණය සදහා ෙයොදා ගත 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.23/’15 

16. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— යාචක�1ෙs OMත ආරෂා SEම සඳහා කමෙ:දය 

සැක3ම,— ෙC වන Mට යාචක�1ෙs OMතවලට Mශාල ෙලස ත-ජන එkල U  ෙබන 
බැM1 ඔÀ1ෙs OMතවල Vර�තතාව ¯ක~ම උෙදසා, ඔÀ1ට වගා SEම සඳහා ඉඩC 
ලබා ~ ඉ1 ලැෙබන ආදායෙම1 ඔÀ1ෙs OMතවල ආරෂාව හා ෙපෝෂණය සහ ක කළ 
0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.24/’15 

17. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අයාෙk යන Vනඛ�1ෙග1 eKස් OMතවලට GHවන 

හාKය වළවා ගැiම සඳහා කමෙ:දය සැක3ම,— අයාෙk යන Vනඛ�1ෙග1 eKස් 
OMතවලට GHවන හාKය වළවා ගැiෙC අරyD1, රජය ම�1 ìe පමාණය 
ෙව1ෙකො ට  එම ස්ථානයට Kදැkෙk යන Vනඛ�1 ෙගන ෙගොස් ඔÀ1 ¯ක බලාගැiම 
සඳහා VHV වැඩ��ෙවළ සකස් කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�.  
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පා.25/’15 

18. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  ළමා අපචාර G�¥1 සඳහා දැ° දýවC පැනUම,—  `ව�න 

�රා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය1 `ෙන1 `න 3ඝෙය1 ව-ධනය UෙC ත++වය ඇ  U 
 ෙබන බැM1 ඒ සCබ1ධව දැනට පව+නා i  ෙර�ලාG පමාණව+ ෙනොව1ෙ1 නC, නව 
i   ෙර�ලාG අ� 1 සCමත ෙකොට ඉතා ක°නe1 ෙC සCබ1ධ නÁ MසÐමට කට0� කළ 
0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�.   

පා.26/’15 

19. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංචාරක ව(ාපාරය පව-ධනය SEම සඳහා ෙවරළ 

�MVC මා-ග ඇ  SEම,— `ව�ෙ1 ෙවරළබඩ කලාපය �ළ 3ඝෙය1 GHවන ඉ`SEC 
 Kසාෙව1 ෙ��ය, Mෙ��ය සංචාරකය1ට ෙම1ම ¥වරය1ට ද ෙවරළ }රයට �M3ෙC~ 
අවWරතා ඇ ව  Öම සංචාරක ව(ාපාරය පව-ධනයට ෙම1ම ¥වර ක-මා1තයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැM1 එම ත++වය වළවා[ම සඳහා ෙම1ම  ෙමම  ෙෂේත පව-ධනය 
SEෙC අරyණ ඇ ව ෙවරළ �MVC මා-ග ප�ධ ය ඇ  කළ 0�යැ� ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.27/’15 

20. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අධ(ාපන පnපාලන ෙසේවෙx KලධාE1ෙs වැ�� 

Mෂමතා ඉව+ SEම,— MHහkප  ෙසේවය, �	 අධ(ාපන ෙසේවය, අධ(ාපන පnපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ° වැ�� Mෂමතාව පව න බැM1, එම ත++වය මඟ හරවා 
ඔÀ1ෙs ආ+මා¶මානයට සnලන වැ�ප ලැෙබන පn` වැ�� Mෂමතා ඉව+ SEම 
සඳහා කමෙ:දය සකස්  කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.28/’15 

21. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  ෙබෞ�ධ ¶Å අධ(ාපනය පව-ධනය SEම,—  

ෙබෞ�ධ ¶�1වහ1ෙසේලාෙs ධ-ම ඥානය පව-ධනය SEෙC අරyණ ඇ ව 
උ1වහ1ෙසේලාෙs කථන හැSයා, ශවණ හැSයා, පnගණක, මෙනෝMද(ා+මක සහ 
උපෙ�ශනය ��බඳ දැlම වැ° `0d SEම උෙදසා දැනට පව+නා ¶Å අධ(ාපන 
ආයතනවලට පnබාWරව ෙමම කට0� සඳහාම ෙව1 � ¶Å අධ(ාපන ආයතන ඇ  
SEම සඳහා කමෙ:දය සකස් කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.29/’15 

22. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 7 ලංකාව �ළ දැනට jයා+මක වන ෙනොතාnස ්

ෙසේවාව යාව+කා[න SEම,— `ව�න �ළ jයා+මක වන ෙනොතාnස් ෙසේවය යkපැන 
�ය i ව>1 සකස් U ඇ  Kසා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව-තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස i  හ¦1වා `ය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.30/’15 

23. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Mය� කලාrය ෙහේ1 ෙගොU1ෙs ආ-Óකය ශ ම+ 

SEම,— Mය� කලාrය පෙ�ශවල ෙහේ1 ෙගොU1 MG1 වගා කරl ලබන U, �රක1, 
yං, තල වැK වගාව1W අස්වැ1න වැ° කර ගැiම සහ Kෂප්ාදන සකස් SEම සඳහා නව 
තාෂණය හ¦1වා~ම ��1 උසස් �ණා+මක ත++වෙය1 0� Kෂ්පාදන සකස් SEම 
සඳහා+, ෙ��ය හා  ජාත(1තර ෙවළඳෙපොළ �ළ Kෂ්පාදන අෙලM කර ගැiෙC පදනම 
ශ ම+ කර ගැiම සඳහා+ 3eත සzපකාර සමාගC ඇ  කළ 0�යැ� ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�.  
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පා.31/’15 

24. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— �	 උපෙ�ශක ෙසේවාව ඇ  SEම,— 7 ලංකාෙ: 

අධ(ාපනෙx �ණා+මක සංව-ධනය ඇ  SEෙC අරyණ ඇ ව Bට වසර Mස්සකට 
(20) පමණ ෙපර Gට ආරCභ U jයා+මක වන �	 උපෙ�ශක තන�	 ෙවනම �	 
උපෙ�ශක ෙසේවා ඵ්කකය ෙලස ස්ථාපනය කල 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.32/’15 

25. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  n� �Ñ ෙවlවට සහk �Ñ ජනතාව අතර ජන�ය 

කරUම සඳහා නව තාෂණය හ¦1වා ~ම,—  n� �Ñ සඳහා Mෙ�ශ රටවලට ඇ~ යන 
Mශාල ධනස්ක1ධය නවතා[ෙC අරyණ ඇ ව ආෙ�ශකය ෙලස භාMතා කළ හැS 
සහk �Ñව>1 සැක� ආහාර පච>ත SEම සඳහා+, ෙකû සWත ධාන( ව-ගය වන 
සහk වඩා+ G0C ෙලස  n� �Ñ ෙම1 අඹරා ගැiම සඳහා+,  n� �Ñ ඇඹEමට 
භාMතා කරන ආකාරෙx ය1ත �ත සහ නව තාෂණය හ¦1වා `ය 0�යැ� ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.33/’15 

26. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 0�ධය Kසා ආබා�තය1 බවට ප+�ව1ට සහන 

සලසා ~ම,—  වසර 30කට ආස1න කාලය පැවැ  0�ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ ̀ ෙනදා 
�[ වැඩ ෙකොට Oව+ � ජනතාව+ ස්Óර ¯� රෂා කළ ජනතාව+ අතn1 සැලSය 0� 
පමාණය අංගMකලව ආබා�තව Oවන බn1 මහ+ rඩාවට ප+ U අසරණව Oව+ වන 
බැM1, ඔÀ1 සඳහා යC මාGක ~මනාව ලබා ~මට කට0� කළ 0�යැ� ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�.   

පා.34/’15 

27. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Gය�ම පì ආරෂක�1 සඳහා ගම1 MයදC 

~මනාව ලබා ~ම,— ජනා�ප  ආරෂක සහ අගමැ  ආරෂක ෙසේවෙx K0ත 
KලධාE1ට ෙම1ම අෙන�+ පì ආරෂක ෙසේවාවල K0ත KලධාE1ට ද සමාන 
ගම1 MයදC ~මනාව ලබා ~මට කට0� කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා 
කර�.    

පා.35/’15 

28. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Mශ්වMද(ාල ම�1 පව+වාෙගන යන පාඨමාලාව1 

¯Sයා¶yඛ පාඨමාලාව1 බවට ප+SEම,— `ව�ෙ1 Gය�ම රජෙx Mශ්වMද(ාල සහ 
ෙපෞ�ග>ක Mශ්වMද(ාල ම�1 පව+වා ෙගන යන ශාස්�ය අධ(ාපනයම සඳහා � උපා� 
පාඨමාලාව1 ¯Sයා¶yඛ වෘ+}යමය උපා� පාඨමාලාව1 බවට පnව-තනය කර එම�1 
wWව1නා � උපා�ධාE1 ෙවත නව ¯Sයා සපයා ~ෙC අරyණ ඇ ව, Gය�ම 
Mශ්වMද(ාල සමඟ රාජ( අංශෙx සහ ෙපෞ�ග>ක අංශෙx ආයතන සCබ1¥කරණය 
සඳහා කමව+ වැඩ��ෙවළ සකස් කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.36/’15 

29. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසk GV1 පවාහනය කරl ලබන වෑ1 රථ සඳහා 

KG පe}1 Kයම SEම,— `ව�න �රා පව+වාෙගන යl ලබන පාසk GV පවාහන 
ෙසේවාව1 Kයeත පe ෙය1 ෙනොපව න බැM1 සහ ඇතැC පාසk වෑ1 රථ 
ෙසේවක�1ෙs පැව�C යහප+ ත++වෙය1 ෙනොපව ත බැM1, KG පe ෙය1 0� 
වෑ1 රථ ෙසේවාව පව+වාෙගන යෑම සඳහා+, එම ෙසේවාව1 ලබාග1නා පාසk êෂ( 
êෂ(ාව1ෙs ආරෂාව තහÀ	 SEම සඳහා+, වෑ1 රථ ෙසේවාව1 සඳහා පe}1 
හ¦1වා`ය 0�යැ� ද, වෑ1 රථ ෙසේවක�1 �ළ යහප+ පැව�C පව+වාෙගන යාම සඳහා 
Mනය i  මාලාව හ¦1වා `ය 0�යැ� ද ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�.  
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පා.37/’15 

30. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක සහ ජාත(1තර අනාගත ඉk�මට සnලන 

ෙලස Kෂ්පාදනය ව-ධනය SEම සඳහා කමෙ:දය සකස් SEම,— ජා ක සහ 
ජාත(1තර පජාවෙs අනාගත ඉk�මට සnලන කා-eක සහ කෘ�කා-eක Kෂ්පාදනය1 
��බඳව �ෙරෝකථනය කර අදාළ Kෂ්පාදනය1ට අlබ��ත Gය�ම ෙෂේතවල අ1ත- 
සCබ1ධතාවය ��1 ද, නUන තාෂණය උපnම ම�ටe1 පෙයෝජනයට ගKe1 ද, 
Kෂ්පාදන jයාව>ය ව-ධනය SEම සඳහා කමෙ:දය සකස් කළ 0�යැ� ෙමම 
පා->ෙC1� ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.38/’15 

31. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 7 ලාංSක ජනතාව ෙs පාරCපnක උ	මය1 

¯කගැiම සඳහා °Ãටk �සත්කාලය ඇ  SEම,— 7 ලාංSක ජනතාවෙs සCපදා�ක 
දැlම ආරෂා කරe1, ෙපෝෂණය කර අනාගත පරCපරාව ෙවත ¯ෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන සCප+ හා ෛජව උ	මය1 අපහරණය වැළැUම සඳහා �tk ජා ක 
වැඩ��ෙවළ අවශ(ව ඇ  බැM1 ද, පnසරය, ෙ��ය ෛවද( ෙෂේතය, 
කෘ�ක-මා1තය හා සCපදා�ක ක-මා1ත ඇ�t Gය� ෙෂේතය1 සඳහා °Ãටk 
තාෂණය උපෙයෝ| කරග+ නUන �ස්තකාලය සකස් SEමට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
���මය ෙ�පළ සංMධානය (WIPO), 7 ලංකා ���මය ෙ�පළ කා-යාංශය, පnසර 
අමාත(ංශෙx ෛජව MMධ+ව ඒකකය ඇ�t Gය� අංශ ඒකාබ�ධ� වැඩ��ෙවළ 
සකස් SEමට ද �යවර ගත 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1� ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.39/’15 

32. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 7 ලාංSක ජනතාවෙs පාරCපnක දැlම ආරෂා කර 

ගැiම සඳහා � ජා ක වැඩ��ෙවළ ආරCභ SEම,— 7 ලාංSක ජනතාවෙs 
පාරCපnක දැlම භාMතා වන ෛවද( කම, කෘ�ක-මා1තය, ආහාර සංරෂණය, හසත් 
ක-මා1ත අංශය ඇ�t MMධ ෙෂේතය1W පාරCපnක දැlම ආරෂා SEම සඳහා අදාළ 
ෙෂේතය1 Kෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග1 ෙතොර�	 ලබාෙගන, ෛජව MMධ+ව 
ඒකකය, ���මය ෙ�පළ කා-යාංශය ඇ�t අදාළ අංශ ඒකාබ�ධව ජා ක වැඩ��ෙවළ 
ආරCභ කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1� ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.40/’15 

33. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 7 ලංකාවට ආෙ:Dක හා ඖෂධමය වÑනාකCව>1 

0� ශාඛවල ජාන සCප+වලට ෙ�ට1� බලපත ලබා ගැiම,— Mෙ��ය රටවk 7 
ලංකාවට ආෙ:Dක වÑනා ඖෂධමය ශාඛවල සjය රසායKක දව( සහ ජාන සCප+ 
හ¦නා ෙගන, ඒවාට වංචKක ෙලස ෙ�ට1� බලපත ලබා ගැiම වැළැUම සඳහා අදාළ 
සjය රසායKක දව( සහ ජාන සCප+ සඳහා 7 ලංකාවට ෙ�ට1� බලපත ලබා 
ගැiමට+, ඖෂධ Kෂ්පාදනයට සහ වැ° `0d SEමට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැiමට+, 
ෛජව MMධ+ව අංශය, ���මය ෙ�පළ කා-යාංශය සහ ෙ��ය ෛවද( අමාත(ාංශය 
ඇ�t වගSව0� Gය� ආයතන එව Mෙශේෂ වැඩ��ෙවළ සකස ්කළ 0�යැ� ෙමම 
පා->ෙC1� ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.41/’15 

34. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජනතා KෙයෝÃත�1ෙs ග	 නාම අ+හැEම,— 

ජනා�ප �මා, අගමැ �මා ඇ�t පා->ෙC1�, පළා+ සභා, පාෙ��ය සභා Kෙයෝජනය 
කරන Gය�ම ජනතා KෙයෝÃතය1 මාGකව තම1 කරන ෙසේවයට අදාළව වැ�� හා / 
ෙහෝ ~මනා ලබා ග1නා අතර ඉහත SGH �රය Kස්සරණධ(ාසෙය1 GH කරl ලබන 
ග	 ෙසේවය1 ෙනොවන බැM1 ද, එම �ර දර1න1ෙs නමට ඉ`nෙය1 ෙහෝ �රයට 
ඉ`nෙය1 අ ග	, 7ම+ ෙහෝ ග	 යන නාම සහ නමට පVව උ�මාණ1, මැ �මා යන 
පද ෙය~ම උපහාසයට ලUමට ෙහේ�ව U ඇ  බැM1 ද, ජනතා KෙයෝÃතය1ෙs ග	 
නාම භාMතය නතර SEමට අවශ( �යවර ගත 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා 
කර�. 



( 33 ) 

 

පා.42/’15 

35. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වැ°WÑ නඩ+� ම®ඩල වැඩසටහන පළා+, `ස්� 

සහ පාෙ��ය ෙkකC ෙකො�ඨාස ම�ටe1 ව(ා�ත SEම,— MMධ පා-ශ්වය1 MG1 
වැ°WÑ �රවැGය1 ෙනොසලකා හැEම ��1 GHවන MMධ අසාධාරණය1 සCබ1ධෙය1 
පැeD> SEම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත(ාංශෙx වැ°WÑ ෙkකC කා-යාලය යටෙ+ 
jයා+මක වන වැ°WÑ නඩ+� ම®ඩල වැඩසටහන පළා+, `ස�් හා පාෙ��ය 
ෙkකC ෙකො�ඨාස ම�ටe1 ව(ා�ත කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.43/’15  

36. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වැ°WÑ පජාව 7 ලංකාෙ: ආ-Óක ව-ධනයට දායක 

කර ගැiමට ණය ~ෙC වැඩ��ෙවළ සකස් SEම,— වයස අÀ	H 60 ඉමවා ඇ  
වැ°WÑ පජාවට තම Oවෙනෝපාය මා-ග ශ ම+ කරගKe1 සමස්ත 7 ලංකා 
ආ-Óකෙx ව-ධනයට දායකUමට බැං� ප�ධ ය ම�1 ණය ~ෙC කමෙ:දය 
jයා+මක ෙනොU ම ඔÀ1ට සමාජය �ළ ෙවන+ අකාරයකට සැල�ම වන ෙහ�1 එම 
අසාධාරණ ත++වය වැළැUමට කමව+ වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ 0� යැ� ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.44/’15 

37. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වයස අÀ	H 60 ඉමවා ඇ  ��ගල�1 සමාජය �ළ 

ස�ය ��ගල�1 බවට ප+ SEෙC වැඩ��ෙවළ සකස් SEම,— සමාජ ආ-Óක 
jයාව>ෙx පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අÀ	H 60 ඉමUෙම1 පV 
සමාජය �ළ KG ��ගැiම ෙනොමැ ව අ�යව ෙකො1U GÑන වැ°WÑය1, සමාජෙx 
ස�ය ��ගල�1 බවට ප+ SnෙC වැඩ��ෙවළ සකස් SEමට පාසk පජාව ඇ�t yt 
මහ+ සමාජයම දැlව+ SEෙC කමෙ:දය ඇ  කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.45/’15 
38. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙමෝට- කා-eක ෙෂේතය ��බඳ පාසk GV1ෙs 

දැlම �tk SEම,— 7 ලංකාෙ: අනාගත ත	ණ ත	Dය1ෙs ¯Sයා පශ්නයට 
Mස¦ම ෙලස සහ ෙමෝට- කා-eක ෙෂේතෙx ඇ ව1නා� ව-ධනයට සාෙ�ෂව 
��d ශeක�1ෙs අවශ(තාව ස�රා ගැKෙC අරyණ ඇ ව පාසk Mෂය K-ෙ�ශයට 
ෙමෝට- කා-eක êkපය Mෂයය ෙලස ඇ�ළ+ SEම සඳහා කමව+ වැඩ��ෙවළ 
ඇ  කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.46/’15 

39. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙමෝට- කා-eක êkපය ඉගැ1Uම සඳහා �	ව	1 

��d SEමට අධ(ාපන Mද(ා rඨය ඇ  SEම,— 7 ලංකාෙ: සහ Mෙ�ශ රටවල 
ෙමෝට- කා-eක ෙෂේතෙx ඇ වන ව-ධනයට සnලන ෙලස, එම ෙෂේතෙx ��d 
ශeක�1ෙs ඉk�ම ස�රා[මට හැSවන පn`, පාසk ම�ටe1 ඉගැ1Uම සඳහා 
�	ව	1 ��d SEමට ෙමෝට- කා-eක ෙෂේතය ��බඳ අධ(ාපන Mද(ා rඨය ඇ  
කළ 0�යැ�  ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.47/’15 

40. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙමෝට- කා-eක êkපය Mෂය K-ෙ�ශය1 

යාව+කා[න SEම,— ෙමෝට- කා-eක ෙෂේතය හා සCබ1ධ රජෙx කා-eක Mද(ාල 
හා අlබ�ධ ආයතනවල ඉෙගlC කට0� GH කරl ලබ1ෙ1 වසර 25 - 30 තරC 
පැරD Mෂය K-ෙ�ශය යටෙ+ බැM1, එම ත++වය ෙවනස් SEම සඳහා එම Mෂය 
K-ෙ�ශය1 යාව+කා[න SEමට කමව+ වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ 0�යැ� ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.48/’15 

41. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  �ෙරෝද රථ හා ය�	 පැ` ආ<ත ¯Sයාවල K0ත 

�ව1ෙs ¯Sයාවල Vර�තභාවය තහÀ	 SEම,— 7 ලංකාව �ළ Oව+වන �ෙරෝද රථ 
හා ය�	පැ` ආ<තව සෘQ හා වක ෙලස ¯Sයාව1W K0තUමට කැමැ+ත දවන 
ත	ණ �nස හා Mශාeක �Mධ හyදා KලධාE1 සහ ෙජ(ෂඨ් �රවැGය1 යන ජන 
ක®ඩායCවල ආ-Óක ශ ය ව-ධනය SEෙම1 සමස්ත ජා ක Kෂප්ා`තයට ඔÀ1ෙs 
දායක+වය ලබා ගැiෙC අරyණ ඇ ව එම ෙෂේතෙx K0ත�ව1ෙs ස�ය 
දායක+වය ජා ක ආ-Óකයට එ කර ගැiම සඳහා කමව+ වැඩ��ෙවළ ක°නe1 
සකස් කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.49/’15 

42. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 7 ලාං�ය/ෙ��ය �පෙ:දය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආකkප �tk SEම,— 7 ලාං�ය/ෙ��ය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ��ය හා Mෙ��ය 
ජනතාව �ළ වැ° නැÏ	ව ඇ  SEෙC අරyණ ඇ ව, රට �ළ ජනතා ආකkප ඒ ෙවත 
ෙයොy SEම සඳහා පාසk, Mශ්වMද(ාල, තෘ}�ක අධ(ාපන ආයතනවල Mෂය පාඨමාලාවට 
�පෙ:දය Mෂයය ෙලස ඇ�ළ+ SEමට+, රාජ( හා ෙපෞ�ග>ක අංශවල මැ`හ+Uම මත 
ප-ෙxෂණ අංශ `nගැ1Uම ම�1 නව ෙසොයාගැiC GH SEමට+, ඒ හා බැ¦l ආයතන 
ප�ධ ය සCබ1ධ කර ගKe1 සහ ක පත, °�ෙලෝමා, උපා�, පශ්චා+ උපා� පාඨමාලා 
ඇ  SEම ��1 ෙමම ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ �tk ආකkපමය ෙවනස ඇ  
කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.50/’15 
43. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 7 ලංකාෙ: ආහාර සංස්කෘ ය ඉෙගlC සහ 

ඉගැ1U ෙC jයාව>යට බ�ධ SEම,— 7 ලාං�ය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
SEෙC කලාව, ආහාර �3ෙC කලාව, ව-ණකාරක කලාව, ආහාර කැrෙC කලාව ඇ�t 
අංශ ගණනාවS1 සකස්U ඇ  අතර ඒ හා බැ¦d 7 ලාං�ය ආහාර සංස්කෘ ය ��බඳ 
ඉෙගlC සහ ඉගැ1UC කමෙ:දය1 හරහා අනාගත පර�රට පවරා~ම ෙම1ම ෙ��ය හා 
Mෙ��ය ජනතාව අතර අපෙs ආහාර සංස්කෘ ය ව(ා�ත SEම ම�1 7 ලාං�ය 
අනන(තාව අ1ත-ජා කව ඔසවා තැÖම සඳහා වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ 0�යැ� ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.51/’15 

44. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Mශ්වMද(ාල සහ තෘ}�ක අධ(ාපන ආයතනවල 

GV1ෙs ප-ෙxෂණ Kබ1ධන අමාත(ාංශවල සංව-ධන කට0� ඉලක කර සකස් 
Snම,— Mශ්වMද(ාල සහ තෘ}�ක අධ(ාපන ආයතනවල GV1 MG1 තම පාඨමාලා 
සCබ1ධෙය1 ඉ`nප+ කරන ප-ෙxෂණ Kබ1ධන රෙ� ආ-Óක, සමාOය, සංස්කෘ ක 
හා සංව-ධන කට0�වලට උපෙයෝ| කර ගැiම වැදග+ වන බැM1 එම Kබ1ධන 
අ�ෂණය කරl ලබන ආචා-යව	 හා ප-ෙxෂණ Kබ1ධන අදාළ වන අමාත(ාංශ අතර 
මනා සCබ1¥කරණය ඇ  SEම සඳහා එ� අමාත(ාංශෙx Kලධාnෙය� ප+SEෙම1 
එම ප-ෙxෂණ Kබ1ධන ම�1 අමාත(ාංශෙx ඉ`n සංව-ධන jයාදාමය1 සහ කා[න 
ඉලක ස�රා ගැiමට හැSවන පn` කමව+ වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ 0�යැ�  ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.52/’15 

45. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වයස අÀ	H 18 සC²-ණ වන අවස්ථාෙ:~ම ඡ1ද We 

නාමෙkඛනයට නම ඇ�ළ+ SEම,— මැ වරණ ෙදපා-තෙC1�ව ම�1 වා-�කව ඡ1ද 
We නාමෙkඛන සංෙශෝධනය SEමට Kයeත `නට පVව ෙහෝ ෙපර `නක~ වයස අÀ	H 
18 සC²-ණ වන තැනැ+ත1ට Kයeත වයස සC²-ණ � `නටම ඡ1ද We 
නාමෙkඛනෙයW නම ඇ�ළ+ කරවා ගත හැS ආකාරෙx පාෙයෝ�ක වැඩ��ෙවළ ඇ  
කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�.  
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පා.53/’15 

46. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 7 ලංකාව �ළ ෙසේල�1 Kෂ්පාදනය SEම සඳහා 

කමව+ වැඩ��ෙවළ ඇ  SEම,— 7 ලංකාව �ළ වා-�කව ෙසේල�1 Mශාල 
පමාණය භාMතා කරl ලබන අතර ෙසේල�1 ආනයනය SEම සඳහා ද Mශාල yදල 
වා-�කව Mෙ��ය රටවලට ඇ~ යන බැM1, එම Mෙ�ශ MKමය පමාණය රට �ළ ඉ n 
කර ගැiෙC අරyණ ඇ ව ලංකාව �ළ පව+නා ෙ��ය තාෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේල�1 
Kෂ්පාදනය SEම සඳහා රාජ(, ෙපෞ�ග>ක ෙහෝ සzපකාර අංශය1 සCබ1ධ කර ගKe1 
කමව+ වැඩ��ෙවළ රජය මැ`හ+ Uෙම1 ඇ  කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.54/’15 

47. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙපොk ව�ර ආ<තව නව Kෂ්පාදනය1 ඇ  SEම,—  

7 ලංකාව �ළ වා-�කව Mශාල පමාණයක ෙපොk ව�ර අපෙ+ යන බැM1, නව 
තාෂණය ෙයොදා ගKe1 M�ම+ කමෙ:දය යටෙ+ ෙපොk ව�ර ආ<තව නව 
Kෂ්පාදනය1 ෙ��ය හා ජාත(1තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක කර ගKe1 ඇ  SEම සඳහා 
කමෙ:දය jයා+මක කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.55/’15 

48. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සාගරෙx නව සCප+ ගෙ:ෂණය,— Mශාල සාගර 

කලාපය  We රට À 7 ලංකාව පyඛ+වය ලබා ~ ඇ+ෙ+ ¥වර ක-මා1තය සඳහා 
පමණ වන අතර  සාගරය ආ<තව Mශාල පමාණයක සවභාMක සCප+ ඇ  බැM1 
ෙමරටට Mශාල ¯Sයා අවසථ්ා පමාණය ෙම1ම ධනය ද උපයා ගැiෙC අරyණ ඇ ව 
සාගර සCප+ ��බඳව M�ම+ වැ°Hර අධ(යනය කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.56/’15 

49. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 7 ලංකාෙ: ම+ස( සCපත Mෙ�êක�1 MG1 ෙනලා 

ගැiම වළකා[ම,— 7 ලාංSක ¥වරය1ට Mශාල ආ-Óක අවාGය ඇ  කරe1 7 
ලංකා y�H කලාපෙx ම+ස( සCප+ Mෙ�êක�1 MG1 ෙනලා ග1නා බැM1 7 ලංකා 
y�H කලාපය �ළ මාt ඇk[මට සහ Mෙ�ශ  යාතාවලට මාt බෑම සඳහා ෙතො�පල 
ෙලස භාMතා SEම වළකා[ම සඳහා රජය MG1 M�ම+ වැඩ ��ෙවළ සකස් කර 
jයා+මක කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.57/’15 

50. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙකොස ් Kෂ්පාදනය වැ° කර ඒ ආ<ත Kෂ්පාදන 

අපනයනය SEම,— ඉතා පiත ෙම1ම ඖෂ¥ය �ණෙය1 අ�න, රසායKක දව(ව>1 
ෙතොරව වගා කළ හැS ෙබෝගය වන ෙකොස් වගාව ව(ා�ත SEම ��1 ඒ ආ<ත 
Kෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය SEම ම�1 Mශාල Mෙ�ශ MKමය පමාණය අප 
රටට උපයා ගත හැS බැM1 ඒ සඳහා රජෙx මැ`හ+Mෙම1 M�ම+ වැඩ ��ෙවළ 
සකස් කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.58/’15 

51. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක ෙගොM සCමාන උෙළල වා-�කව සංMධානය 

SEම,— රට ෙපරට යාමට නC y>ක වශෙය1 ෙගොMතැK1 ස<ක Mය 0� බැM1 රට 
ස	 කරන ෙගොM ජනතාවට Gය වෘ+ ය ��බඳ අ¶මානය ඇ වන පn` M�ම+ 
සංMධාන වáහය හරහා jයා+මක වන ෙගොM සCමාන උෙළල රජෙx මැ`හ+Uෙම1 
වා-�කව සංMධානය කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.59/’15 

52. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සහන eලකට LED බkබ පාnෙභෝ�ක ජනතාවට 

ලබා~ම,— Kවාස ආෙලෝක Snමට ෙයොදා ග1නා �ණා+මක LED බkබ eල අ�ක 
බැM1, MH>බල ම®ඩලය මැ`හ+U සහනදා� eලකට හා ෙගUෙC කමයට ෙමම බkබ 
පාnෙභෝ�ක ජනතාවට ලබා~ ජා ක වශෙය1 MH>ය Mශාල පමාණය ඉ n කර 
ගැiමට+,  LED බkබ ජනතාව අතර ජන�ය SEම ම�1 MH>බල ම®ඩලයටද අමතර 
ආදායම උපයා ගැiමට+ හැSවන පn` කමව+ වැඩ ��ෙවළ සැකGය 0�යැ� 
ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.60/’15 

53. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Vt පnමාණ ෙසkලC බÁ ක-මා1තශාලා ව(ා�ත 

SEම,— 7 ලංකාව �ළ ෙසkලC බÁ සඳහා Mශාල ෙව ළදෙපොළ පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා Kෂ්පාදනය ෙකෙර1ෙ1 Vt වශෙය1 වන අතර ඒ සඳහා àනය පyඛ අෙන�+ 
රටවලට Mෙ�ශ MKමය Mශාල පමාණය ඇ~ යන බැM1, Vt �nවැය දැnය 0�  ෙමම 
ක-මා1තය ගාBය පෙ�ශවල ව(ා�ත SEම සඳහා M�ම+ වැඩ ��ෙවළ සකස් කළ 
0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.61/’15 

54. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 7 ලංකාව �ළ ඖෂධ Kෂ්පාදන ක-මා1ත ශාලා 

ආරCභ SEම,—  7 ලංකාව �ළ ඖෂධ Kෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම ම�ටමක පව න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට Mශාල Mෙ�ශ MKමය පමාණය වැයවන බැM1 
`0d මානව සCපත We රට ෙලස 7 ලංකාවට අත(ාවශ( ඖෂධ ව-ග රට �ළම 
KපදUමට අවශ( පහVකC රජය මැ`හ+ Uෙම1 ලබා ~ ඖෂධ Kෂ්පාදන ක-මා1ත 
ශාලා ආරCභ කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.62/’15 

55. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසk Mෂය K-ෙ�ශයට මෙනෝ Mද(ාව Mෂයය 

ඇ�ළ+ SEම,— පාසk êෂ( පජාව Kෙරෝ| මනසS1 0+ ���ම+ }රණ ගැiමට 
හැS �nස ෙලස හැඩගැසU්ම උෙදසා හය වැK ෙශේDෙx Gට jයා+මක වන පn` 
ෙබෞ�ධ මෙනෝ Mද(ාව සහ බටWර මෙනෝ Mද(ාව යන Mෂයය1 ඒකාබ�ධ ෙකොට 
කමව+ව සැලVC කරන ලද “මෙනෝ Mද(ාව සහ භාවනාව” නe1 Mෂයය පාසk Mෂය 
K-ෙ�ශයට ඇ�ළ+ කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.63/’15 

56. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Mශාeක ආධාරක මධ(ස්ථාන �W�Uම,— Mශාeකය1 

ෙවlෙව1 උපෙ�ශන ෙසේවා, ෛවද( පහVකC සහ  `වා V¯�C ෙසේවා යනා~ 
වැ°WÑය1ට අවශ( Vබසාධන කට0� ¯ස එකම ස්ථානයS1 ඉ� කර ගැiමට හැS 
වන පn` Mශාeක ආධාරක මධ(ස්ථාන ෙගොඩනැංUමට+, එම මධ(ස්ථාන ෙ1ද කර 
ගKe1 යC Kෂ්පාදන කට0+ත සඳහා Mශාeකය1 ෙයොy SEම හරහා ඔÀ1ෙs 
`Mයට සහනය ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම ද උපයා ගැiමට හැS වන ෙලස රජය 
මැ`හ+ Uෙම1 රට�රා Mශාeක ආධාරක මධ(ස්ථාන �W�Mය 0�යැ� ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.64/’15 

57. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Mශාeකය1ෙs ආ-Óකය ශ ම+ SEම සඳහා නව 

ෙලොත¯�ය හ¦1වා ~ම,— Mශාeක රාජ( ෙසවකය1ෙs වැ�� Mෂමතා ඉව+ SEමට 
සහ ඔÀ1ෙs Vබසාධන කට0� සඳහා අවශ( yදk ෙසොයා ගැiම සඳහා නව 
ෙලොත¯�ය ෙවළඳෙපොළට හ¦1වා~මට රජය කට0� කළ 0�යැ� ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.65/’15 

58. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංචාරක මගෙප1ව1න1 ��d SEම,— 

සංචාරක�1ට ඵලදාu හා ආචාර�[ ෙසේවාව සැපuමට හැS �nස බවට ප+ SEමට 
ෙම1ම, ඔÀ1ෙs  වෘ+}ය ම�ටම ඉහළ නැංUම සඳහා+ සංචාරක මගෙප1ව1න1 
��d SEමට M�ම+ වැඩ��ෙවළ සකස් කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.66/’15 

59. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉඩC සCබ1ධව පව න i  සංෙශෝධනය SEම,— 7 

ලංකාව �ළ ෙC වන Mට ඉඩCවලට ව(ාජ ඔ�� සකසා MSFෙC ජාවාරම 
jයා+මකවන අතර Bට අදාළව i ය jයා+මක Uම ද ඉතා අවම ම�ටමක පව න 
බැM1, ඉඩC අ� ය සCබ1ධව Vර�තභාවය වැ° වන අ0n1 හා වැර`ක	ව1ට දැ° 
දýවC පැeණMය හැS අ0n1 පව න i  ප�ධ ය සංෙශෝධනය කළ 0�යැ� ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.67/’15 

60. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 7 ලංකාව අවට සාගරෙx ෙකොරkපර ආරෂා කර 

ගැiම,— 7 ලංකාව අවට සාගරෙx ඇ  ෙකොරkපර eKස්  jයාකාරකC ෙහේ�ෙව1 
MනාශUෙC ත-ජනයට y�ණපා ඇ  බැM1, එම ෙකොරkපර ආරෂාකර ගැiම සඳහා 
eKස් jයාකාරකC පාලනය SEමට හැSවන පn` ��ගල ආකkපමය ෙවනස ෙම1ම, 
ෛන ක රාyෙ: ෙවනස ඇ  SEම සඳහා M�ව+ කe�ව හරහා VHV 
වැඩ��ෙවළ සැලVC කර jයා+මක කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.68/’15 

61. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසk වෑ1 රථ සඳහා කා1තාව1 ෙසේවයට ෙයදUම,— 

පාසk වෑ1 රථ ෙසේවෙයW �ණා+මක බව වැ° SEමට+, එම වෑ1 රථවල ගම1 කරන 
ද	ව1ෙs ආරෂාව උෙදසා+  Gය�ම පාසk ෙසේවා වෑ1 රථවල ෙසේවය සඳහා 
කා1තාව1 ෙයොදා ගැiම අKවා-ය SEමට i  සකස ්කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.69/’15 

62. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඖෂධ eල පහත ෙහ[ම,— 7 ලංකාව �ළ ජා ක 

ඖෂධ ප ප+ ය පකාශයට ප+ කර ඖෂ¥ය නාමෙය1 ෙබෙහ+ අෙලM SEම 
ක°නe1 ආරCභ SEම ම�1 ඖෂධ eල පහත ෙහ[මට රජය මැ`හ+ Mය 0�යැ� ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.70/’15 

63. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අ1ත-ජාලය හරහා අෙලM කරන ඖෂධ ඇ�t 

ජාවාරC මැඩපැවැ+Uම,— ෙC වන Mට අ1ත-ජාලය හරහා පe යS1 ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද( උපකරණ හා Íපලාවන( Kෂ්පාදන Mශාල ෙලස අෙලM ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාරC අප රෙ� ජනතාව ෙs ෙසෞඛ(යට සහ යහපැවැ+මට Mශාල ත-ජනය වන 
බැM1 ඒවා මැඩපැවැ+Uම සඳහා KG වැඩ��ෙවළ සකස් කර jයා+මක SEම VHV 
යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.71/’15 

64. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— කෘ� රසායන දව( භාMතා ෙනොකර වගා SEම,— 

අ�ක Mෂ සWත කෘ� රසායන දව( 7 ලංකාව �ළ තහනC කර පැරD කමයට පnසර 
WතකාB වගා කමය රටට හ¦1වා~මට අවශ( ප-ෙxණ GHSEමට කෘ� Mද(ාඥය1 හා 
පnසරෙ:~1ෙග1 සම1Mත කe�ව ප+ කර ඔÀ1ෙග1 ලබා ග1නා K-ෙ�ශ ��1 
ජනතාවට වස Mෙස1 ෙතොර ෙසෞඛ(ාර�ත ආහාර ෙ:ල  ලබා ~මට අවශ( �යවර 
ගැiමට රජය මැ`හ+Uම VHV යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.72/’15 

65. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසk GV1 ම+දව(වලට ඇ\බැWUෙම1 yදවා 

ගැiම,— ෙC වන Mට 7 ලංකාව �ළ පාසk GV1 ම+දව(වලට ඇ\බැW UෙC වැ° 
පවණතාවය K-මාණය U ඇ  බැM1 පාසk GV1 ම+දව(ව>1 yදවාගැiම සඳහා 
රජය මැ`හ+U M�ම+ වැඩ��ෙවළ jයා+මක කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.73/’15 

66. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක ඵලදාuතා කe�ව ප+ SEම,— රජය MG1 

jයා+මක කරl ලබන ඵලදාuතා වැඩසටහ1W~ තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදාuතා 
ම�ටම කරා ෙමෙහය� ආයතන පධාi1 හ¦නාෙගන ඔÀ1ෙs දැlම හා අ+දැ�C 
පෙයෝජනයට ගත හැS වන ආකාරෙය1, එම ආයතනවල jයා+මක කරන ලද 
වැඩසටහ1 සහ කමෙ:ද අෙන�+ ආයතනවලට ගැලෙපන පn` ආෙ�ශ SEමට හැSවන 
පn` එම ආයතන පධාi1ෙග1 සම1Mත ජා ක ඵලදාuතා කe�ව �WටMය 0�යැ� 
ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.74/’15 

67. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පජා ෛවද(ෙ:දය ��බඳ Mෙශේෂඥ ෙසේවාව `0d 

SEම,— ෙසෞඛ( ෙසේවාෙ: අත(ාවශ( අංගය වන පජා ෛවද(ෙ:දය ��බඳ Mෙශේෂඥ 
අංශය `0d SEමට අවශ( සැලVC සකස ්SEම හා එම ෙෂේතෙx දැනට පව න ගැට� 
KEෂණය කර ක°නe1 Kරාකරණය SEමට අවශ( කට0� GH SEමට රජය මැ`හ+ 
Mය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.75/’15 

68. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉංë31 රාජෙදෝÚ1 ෙලස නC කළ 7 ලාංSක�1 

ජා ක Uරය1 ෙලස නC SEම,— ව-ෂ 1815 Gට 1948 Kදහස ලැÖම දවා � කාලය 
�ළ ඉංë31ට එෙරWව රට ජ ◌ා ය ෙවlෙව1 `M ෙනොතකා සට1 කළ 7 ලාංSක�1 
රාජ ෙදෝÚ1 ෙලස නC කර ඇ  අතර ඔÀ1 Gය�ෙදනාම Mෙශේෂ ගැස� පතය ම�1 
ජා ක Uරය1 ෙලස නC කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.76/’15 

69. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පnෙභෝජනයට lVHV ආහාර ෙවළඳ ෙපොළට ඒම 

වැළැUමට කට0� SEම,— පnෙභෝජනයට lVHV ආහාර Kෂප්ාදනය කරන, අෙලM 
කරන හා ඊට අlබල ෙදන ��ගලය1 හා ආයතන වැට[මට පාnෙභෝ�ක කට0� ��බඳ 
අ�කාnෙx Mෙශේෂ වැට[C ඒකකයට පව න ගැට� Kරාකරණය කර අවශ( පහVකC 
ෙනොඅÁව ලබා ~මට+, වැර`ක	ව1ට උපnම දýවC ලබා `ය හැS වන පn` පව න i  
ප�ධ ය සංෙශෝධනය SEමට+ කට0� කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.77/’15 

70. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වස Mස නැ  ආහාර Kෂ්පාදනය `nම+ SEම,—  

ආහාර හා සCබ1ධ Kෂ්පාදන කට0�වල ෙ��යව Kරතව GÑන Kෂ්පාදක�1 ඉලක 
කර ගKe1 �ණා+මක බM1 ඉහළ, ෙසෞඛ(ාර�ත ආහාර පාnෙභෝ�කය1ට ලබා ~ම 
��1 රටට කළ හැS ෙසේවාව ��බඳව දැlව+ කර, ආකkපමය ෙවනස ඇ  SEමට හා 
එෙලස වස Mෙස1 ෙතොර ආහාර Kපදවන ව(වසායක�1ට ෙගෞරව නාමය සWත 
සCමාන පදානය ෙකොට ඔÀ1 `nගැ1Uමට වැඩසටහන රජය මැ`හ+U ආරCභ කළ 
0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.78/’15 

71. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ+ප+ කරග+ අභයìeවලට අය+ ඉඩC 

Kදහස් කරගැiම,— 7 ලංකාෙ: පකාශයට ප+ කර ඇ  අභයìeවලට අය+ ඉඩC MMධ 
��ගල�1 හා සංMධාන MG1 i  Mෙරෝ¥ ෙලස අ+ප+ කරෙගන ඇ  බැM1, එම ඉඩC 
නැවත ලබා ගැiමට රජය ක°නe1 මැ`හ+ Mය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.79/’15 

72. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආ`වා3 ජනයා නගාG�Uම සඳහා සැලVම jයා+මක 

SEම,— 7 ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආ`වා3 ජනතාව ��බඳ ෙවනම සංගණනය 
GHකර, ඔÀනට Oව+ Uම සඳහා දැනට පව න අපහVතා කමව+ව හ¦නාෙගන, ඔÀනට 
 ෙගෞරවiයව Oව+ Uමට හැS පnසරය K-මාණය කර ~මට අවශ( සාධiය සැලVම 
ආ`වා3 නායක�1 ද ඇ�ළ+ව ප+කරන ලද M�ව+ ම®ඩලය හරහා jයා+මක කළ 
0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.80/’15 

73. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 0�ධය Kසා උ�	 හා නැෙගනWර පෙ�ශය1W හාK � 

�රාවස�් සංරෂණය SEම,—  ස් වසරක 0�ධය ෙහේ�ෙව1 උ�	 හා නැෙගනWර 
පළා+ වල පැව  �රාවස්� Mශාල ෙලස Mනාශ � අතර පව න �රාවස්� ��බඳ 
සBෂණය GH කර ෙතොර�	 ¯ස්කර ගැiම+, එම �රාවස්� තහÀ	 SEම, ආරෂා 
SEම හා ප සංස්කරණය SEම+ අරyd කර ෙගන M�ව+ �රාMද(ාඥ�1ෙග1 
සම1Mත කe�ව ප+SEම VHV යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.81/’15 

74. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වගා SEම සඳහා ෙ��ය Öජ පච>ත SEම,— කෘ� 

රසායන භාMතෙය1 ෙතොරව ෙ��ය කාබKක ෙපොෙහොර ආශෙය1 වගා කළ හැS ෙ��ය 
Öජ ව-ග හ¦නාෙගන එම Öජ ක°නe1 රට �රා ව(ා�ත කර රසායKක වස Mෙස1 ෙතොර 
ආහාර ජනතාවට ලබා ~ම සඳහා අවශ( කරන ප-ෙxෂණ, තාෂණය හා Kෂ්පාදනය වැ° 
`0d SEමට අවශ( සැලVC සකස් කර jයා+මක කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
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පා.82/’15 

75. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Mෙ�ශ භාෂා අධ(යනයට පහVකC සැපuම,— ��ගල 

���ෙx පෘ
ල බව }රණය Uමට ඔ� ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය වන බැM1 
ඉංëG භාෂාව හැ	dෙකොට අෙන�+ පධාන Mෙ�ශ භාෂා හැදෑEමට අවශ( පහVකC 
�tk කර, සැලVC සCපාදනය කර jයා+මක කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.83/’15 

76. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Gය� මැ වරණ පචාරක කට0� සඳහා MයදC කරන 

yදk 3මා SEම,— 7 ලංකාව �ළ පැවැ+ෙවන Gය� මැ වරණය1W~ ඇතැC 
අෙ�ෂකය1 අ  Mශාල yදk පමාණය MයදC කරන අතර yදk MයදC කළ ෙනොහැS, 
එෙහ+ රටට වැඩ කළ හැS ���ම+ �nසකට ඉ1 අවාG සහගත ත++වය ඇ  වන 
බැM1 මැ වරණ සඳහා MයදC කරන yදk පමාණය 3මා SEමට හැS වන ආකාරෙx 
i  සCපාදනය කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.84/’15 

77. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— යට+ MÃත සමෙx 7 ලංකාෙව1 ¯ෙගන �ය �රාවස්� 

නැවත ලබා ගැiම,— 7 ලංකාව යට+ MÃතයව පැව  සමෙx අප රÑ1 පෘ�ගාලය, 
ඕල1දය හා මහා Ûතාන(යට ¯ෙගන �ය �රාMද(ා+මක වÑනාකම සWත භා®ඩ 
��බඳ සBෂණය GH කර එම භා®ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැiම සඳහා අවශ( 
�යවර ගැiමට රජය මැ`හ+ Mය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.85/’15 

78. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංඝා�කරණය සථ්ාපනය SEම,— ¶�1 

වහ1ෙසේලාෙs ආරෂාව හා ෙගෞරවය ¯ක ගැiම ෙවlෙව1 උ1වහ1ෙසේලාට අදාළ 
අ�කරණමය කා-යය1 සඳහා ෙවනම සංඝා�කරණය �W�Mය 0� බවට+ එම 
අ�කරණ }1H සඳහා i මය බලය ලබාගැiමට හැS වන අ0n1 ෙමම සංඝා�කරණය 
ස්ථාපනය කළ 0� බවට+ ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.86/’15 

79. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ව(වස්ථා�ත සංඝ සභාව ප+ SEම,— 

පා->ෙC1�ව ඇ�t ජනතා KෙයෝÃත ආයතන සඳහා උපෙ�ශක+වය හා මග ෙප1Uම 
ලබා ~මට හා අණපන+වලට සංෙශෝධන ඉ`nප+ කළ හැS ෛන ක බලය සWත සංඝ 
සCy ෙය1 ප+ කර ග+ රාජ( පnපාලනය, i ය, Mෙ�ශ කට0� හා සමාජ 
jයාකාරකC ��බඳ හසල දැlම සහ අ+දැ�C සWත M�ව+ සංඝයා වහ1ෙසේලාෙග1 
සම1Mත ව(වස්ථා�ත සංඝ සභාව ප+ කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.87/’15 

80. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ ක අධ(යන ආයතනය �W�Uම,— 7 

ලංකාෙ: පැවැ  ජල තාෂණය හා වැ: තාෂණය නැවත පණග1වා ¯කගැiම සහ 
වැ° `0d SEම සඳහා අවශ( ප-ෙxෂණ GH SEමට හා අධ(ාපන පාඨමාලා ම�1 උත 
Mෂය ගැන දැle1 ස1න�ධ කරන ලද �nස K-මාණය SEමට හැSයාව ඇ වන පn` 
“වා� සංස්කෘ ක අධ(යන ආයතනය” නe1 ආයතනය රජය මැ`හ+Uෙම1 ආරCභ 
කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.88/’15 

81. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— මහාවංශය අධ(යනය සඳහා ආයතනය �W�Uම,— 7 

ලාං�ය ඉ හාසෙx ගම1 මග ෙප1වන මහාවංශය අධ(යනය SEම සඳහා ¶�1 
වහ1ෙසේලාෙs මැ`හ+ Uෙම1 “මහාවංශ අධ(යන ප-ෙxෂණ ජා ක ආයතනය” නe1 
ආයතනය රාජ( අlගහෙය1 �W�Mය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.89/’15 

82. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ Mෙරෝ¥ jයා නැවැ+Uම,— ධ-ම ග1ථ හා 

පකාශන අධ(යනය SEෙC මනා දැlම ඇ  ෛන ක බලය සWත M�ව+ සංඝ 
ම®ඩලය �W�Uම ම�1 යC K-මාණය එ�දැUමට ෙපර එය එම ම®ඩලයට ඉ`nප+ 
SEෙම1 අන�	ව, සමාජගත SEමට lVHV නC, සංෙශෝධන ඉ`nප+ SEමට හැSවන පn` 
යා1තණය සැක3ම ම�1 ෙබෞ�ධ Mෙරෝ¥ jයා හා පකාශන රචනා Uම හා �H දහම 
සCබ1ධ කරe1 සාවද( K-වචන ඉසම්�Uම නැවැ+Uම සඳහා රජය මැ`හ+ Mය 0�යැ� 
ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.90/’15 

83. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙ�ශ Wෛතú කලා K-මාණ ඇගuම,— ෙ�ශාlරාගය හා 

ආ+මා¶මානය ඇ වන පn` ෙ��ය හා සංසක්ෘ ක වÑනාකe1 අ�න කලාකෘ  වා-�කව 
ඇගuම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ්SEමට රජය මැ`හ+ Mය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.91/’15 

84. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 7 ලංකාෙ: පාසk êෂ( êෂ(ාව1ෙs Mනය නැංUමට 

කට0� SEම,— 7 ලංකාෙ: පාසk êෂ( êෂ(ාව1 ෙසෞඛ( සCප1න, Kෙරෝ| හා කා�කව 
ශ ම+ �රවැGය1 ෙලස සමාජගත SEෙC අරyD1 ඔÀ1ට තමා කැම  �ඩාවකට ෙයොy 
Uමට සහ පාෙයෝ�ක Mනය ��dවකට ෙයොy SEමට අවශ( කට0� සCපාදනය කළ 0�යැ� 
ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.92/’15 

85. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ ක ෙතොර�	 මධ(සථ්ානය ආරCභ 

SEම,— 7 ලංකාව �ළ �Wටා ඇ  ෙබෞ�ධාගeක සථ්ාන, ඒ හා සබැû අlෂං�ක අංශය1 
ෙම1ම, ¶�1 වහ1ෙසේලා ��බඳ ෙතොර�	 ආ~ ක	d එ ¯ස ්කර M�ම+ව පnගණක 
ගත කර, නUන තාෂDක උපකරණ සහ පමාණව+ මානව හා ෙභෞ ක සCප+ ව>1 �n�1 
“ ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ ක ෙතොර�	 මධ(සථ්ානය” නe1 ආයතනය රාජ( අlගහෙය1 ආරCභ 
කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.93/’15 

86. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— දහC පාසk පාඨ ග1ථ කාලාlÍrව සංෙශෝධනය SEම,

— Mභාග ඉලක කරග+, දැlම පමණ ෙ1දගත කළ පාඨ ග1ථ ෙවlවට පා ෙයෝ�ක 
��dව පදනC කරග+, ���ය ව-ධනය කර1නා�, êෂට් සCප1න සමාජය K-මාණය 
SEම ඉලක කර ග+ පාඨ ග1ථ M�ව+ ම®ඩලය හරහා සCපාදනය කර දහC පාසk ෙවත 
ලබා `ය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.94/’15 

87. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජාත(1තර පාසk Kයාමනයට ම®ඩලය ප+ SEම,— 

7 ලංකාෙ: සංසක්ෘ යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ+මට ගැලෙපන පn` ජාත(1තර පාසkW 
Mෂය පථය1 අවශ( පn` Kයාමනය කළ හැS ²-ණ බලතල සWත ම®ඩලය ප+ කළ 
0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.95/’15 

88. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක අධ(ාපන ෙකොeෂ1 සභාව වඩා+ ස�ය SEම,— 

ෙ��ය ඉ හාස දැlම, සාරධ-ම සCප1න බව, Kෂප්ාදන ශක(තාව, ��� සCප1න බව, 
සCපදා�ක දැlම, ෙ�ශාlරාගය, Kෙරෝ|තාව, �සලතා ²-ණ බව සහ ආකkප 
සCප+ ෙය1 0� බව යන අංගය1ෙග1 පn²-ණ සා-ථක �රවැGෙය� wW කල හැS වන 
පn` සකසන ලද ජා ක අධ(ාපන ප ප+ ය හරහා සමසත් අධ(ාපන කමෙxම 
පnව-තනය ඇ  SEමට ජා ක අධ(ාපන ෙකොeෂ1 සභාව ව ඩා+ ස�ය කළ 0�යැ� ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.96/’15 

89. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පÀk ෛවද(ෙ:දය ��බඳ Mෙශේෂඥ ෙසේවාව `0d SEම,— 

ෙසෞඛ( ෙසේවාෙ: අත(ාවශ( අංශය වන පÀk ෛවද(ෙ:දය ��බඳ Mෙශේෂඥ ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව න ගැට� KEෂණය කර ඒවා ක°නe1 Kරාකරණය SEමට අවශ( කට0� GH 
SEමට+ එම පÀk ෛවද(ෙ:දය ��බඳ Mෙශේෂඥ ෙසේවාව `0d SEමට සැලVC SEමට+ 
රජය මැ`හ+ Mය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.97/’15 

90. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආ0-ෙ:ද ෛවද(ව	1ෙs ෙසේවය Mෙ�ශය1ට ලබා 

~ම,— ආ0-ෙ:ද ෛවද( උපා�ය සC²-ණ කරන උපා�ධාE1හට Mෙ�ශ රටවල ¯Sයා 
අවසථ්ා ලබා ~ම සඳහා M�ම+ වැඩ ��ෙවළ සැලVC කර jයා+මක SEම VHV යැ� ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.98/’15 

91. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආ0-ෙ:ද ෛවද( පනත සංෙශෝධනය SEම,— දැනට 

පව න යk පැන �ය ආ0-ෙ:ද ෛවද( පනත සංෙශෝධනය කර ආ0-ෙ:ද ෛවද(ව	1ෙs 
වෘ+}ය ගැට� Mසඳe1, එම වෘ+ ය ස� ග	+වය හා අ¶මානය ¯ක ගැiමට නව ආ0-ෙ:ද 
ෛවද( පනත ක°නe1 ඉ`nප+ SEමට �යවර ගත 0�යැ�  ෙමම පා->ෙC1�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.99/’15 

92. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— HCnය ආරෂක ප�ධ ය සකස ්SEම,— 7 ලංකාෙ: 

HCnය ආරෂක ප�ධ  K-මාණය කළ නව Kපැ0C ක	ව1 ද, එම ෙෂේතයට සCබ1ධ 
M�ව�1 ද, HCnය ෙදපා-තෙC1�ෙ: Gය�ම ෙෂේතය1W පUනය1ෙග1 ද සම1Mත 
කe�ව ම�1 HCnය ආරෂක ප�ධ ය සකස ්කර jයා+මක SEමට රජය මැ`හ+ Mය 
0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.100/’15 

93. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ම| පවාහන ෙසේවෙx �ණා+මක ත++වය වැ° SEම,— 

බස ් ම| පවාහන ෙසේවෙx �ණා+මක ත++වය වැ° SEම ම�1 වා-�කව එම ෙසේවාව 
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ප ෙෂේප කරන 1% - 2%  පමණ � ම|1 පමාණය රඳවා ගැiමට කට0� SEෙම1, එම 
ෙසේවෙx පැවැ+මට ~-ඝ කා[නව ඇ  Mය හැS අවදානම අÁ කර ගැiම සඳහා කමව+ වැඩ 
��ෙවළ සැලVC කර jයා+මක SEම VHV යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.101/’15 

94. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Gංහල භාෂාවට සCමතය සකස ්SEම,— Gංහල භාෂාෙ: 

>Òත ව(වහාරය හා කථන ව(වහාරය ෙදයාකාරය ග1නා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙදය, 
අkපපාණ, මහපාණ අෂර ෙය~ම සහ පද ෙබ~ම ආ ̀ ය ද Mවාද සWත බැM1 Gංහල භාෂාව 
සඳහා සCමතය සකස ්SEමට M�ව+ ම®ඩලය ප+ කර කාලාlÍපව GHවන ෙවනසක්C ද 
සැලSkලට ෙගන භාෂාෙ: පැවැ+ම තහÀ	 SEමට හැS jයාදාමය සකස ්කළ 0�යැ� 
ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.102/’15 

95. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංසථ්ාKක කාබKක අපදව( ම�1 පnසරය ´ෂණය Uම 

පාලනය SEම,— ප>ෙබෝධ නාශක සහ ක-මා1ත jයාව>ය1W ~ �ටවන සංසථ්ාKක 
කාබKක අපදව( (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළ ◌ාස ් ව-ගයක ´ෂණ 
කාරකය1ෙග1 සම1Mත අතර ඒවා eKසාෙs ෙසෞඛ(යට ඉතා අWතකර බැM1 එම 
රසායKකය1 පnසරයට yදා හැEම පාලනය SEමට M�ම+ වැඩ ��ෙවළ සැලVC කර 
jයා+මක කළ 0� යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.103/’15 

96. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රාජ( පාලනයට සC��ධ ද-ශනය සCබ1ධ කර ගැiම,— 

ස�ත අපnහාiය ධ-ම, දසරාජ ධ-ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, �	 ධ-ම ජාතකය, ග1ඩ K1Hක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ�වධ-ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චකව+} Gහනාද �තය 
හා ධ-ම ප~�කාව යන සC��ධ ඉගැ1UC සCබ1ධව පා->ෙC1�, පළා+ සභා හා පාෙ��ය 
ම�ටෙC GÑන Gය�ම පෂ Mපෂ ම1�ව	1 දැlව+ SEම ��1 ඔÀ1ෙs ìeකාව රෙ� 
යහපාලනයට දායක කර ගැiමට හැS වන ආකාරෙx වැඩ ��ෙවළ සැලVC කර jයා+මක 
SEමට රජය මැ`හ+ Mය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.104/’15 

97. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉෙලෙටොKක අපදව( බැහැර SEම,— ෆේලොරස1� 

බkබ, Hරකථන, ජංගම Hරකථන, MH> උපකරණ, බැටn, පnගණක හා එW ෙකොටස ් ආ`ය 
අපදව( ෙලස පnසරයට බැහැර SEෙC~ ආසK, කැ�eයC, රස`ය, ෙල� වැK බැර ෙලෝහ 
පnසරයට එක�වන බැM1 ෙමම ඉෙලෙටොKක අපදව( බැහැර SEමට කමව+ වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කර පnසරය V¯�මට කට0� කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.105/’15 

98. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රෙ� යහපාලනය සථ්ා�ත SEම,— අයහප+ පාලනෙx අංග 

ලෂණ වන අ1තෙනෝම ක ප ප+  සCපාදනය, Kලබල වාදය, බලා+මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ i , Mධායක බලතල අKG පnහරණය, ෙ�ශපාලනයට �රවැG දායක+වය අÁUම 
සහ  ´ෂණය පැ Eම යන ක	d අප රට �ළ ෙනොඅÁව දනට ලැෙබන අතර ෙC Kසා රෙ� 
අයහප+ පාලනය පව න බව ෙපi යන ෙහ�1 රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැ|ම සඳහා 
සැලVC සකස ්කර jයා+මක කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.106/’15 

99. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Mෙ�ශ රටවල ඇ  7 ලංකාවට අය+ �සේකොළ ෙපො+ 

නැවත ලබා ගැiම,— 7 ලංකාවට අය+ වÑනා �සේකොළ ෙපො+ රාêය 0ෙරෝපා රටවk 
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ඇ�t ෙලෝකෙx රටවk ගණනාවක  ෙබන අතර ඒවාෙx අ1ත-ගතව ඇ  දැlම ෙC වන 
Mට ව+ම1 ලාං�ය සමාජයට අWeව ෙගොස ්ඇ  බැM1, එම �සේකොළ ෙපො+ අප රටට ආපV 
ලබා ෙගන ඒවාෙx අඩං� ෙපෞරාDක දැlම නැවත සමාජගත SEමට M�ම+ වැඩ ��ෙවළ 
සැලVC කර jයා+මක කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.107/’15 

100. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෛජව MMධ+වය ¯ක ගැiම සඳහා කෘ�ක-මය දායක කර 

ගැiම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙවlවට බ� ෙබෝග වගාව සහ eශ ෙබෝග වගාව ජන�ය කරUම, 
ෛජව MMධ+වයට හාKකර රස ◌ායන දව( කෘ� ක-මා1තෙය1 ඈ+ SEම හා ඒකාබ�ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භාMතය ��1 රට �ළ ෛජව MMධ+වය ආරෂා SEමට 
ෙගොU1 ෙයොy කරන වැඩ ��ෙවළ  jයා+මක කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.108/’15 

101. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජනතාවෙs ආහාර ලැÖෙC අ� ය Vර�ත SEම,— 

එස+ ජා}1ෙs සංMධානෙx මානව අ� වාGකC◌ ි ප�ධ}1ට අlÙලව ආහාර ලැÖෙC 
z>ක අ� වාGකම 7 ලාංSක ජනතාවට අWe වන ත++වය රජෙx ප ප+  සCපාදනය 
හා jයා+මක SEC �ළ දනට ලැෙබන ෙහ�1 උත පඥ�}1ට අlව රෙ� ජනතාවෙs 
ආහාර පශන්ය MසÐෙC වග�ම ytමK1ම රජයට පැවE ඇ  බැM1 රජය මැ`හ+U ආහාර 
දව( eල පාලනය හා ෙසෞඛ( ආර�ත ආහාර ෙ:ල රෙ� ජනතාවට ලැÖම සහ ක 
ෙකෙරන M�ම+ වැඩ ��ෙවළ සCපාදනය කර ජනතාවෙs ආහාර ලැÖෙC z>ක 
අ� වාGකම තහÀ	 SEමට �යවර ගත 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.109/’15 

102. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අකාබKක දව( කළමනාකරණය SEම,— අකාබKක දව( 

ප ච�කරණය SEම+, අකාබKක දව( භාMතය අවම SEම+, භාMතෙය1 ඉව+වන 
අකාබKක දව( එක� SEෙC යා1තණය සැක3ම හා අකාබKක දව( භාMතා SEෙC පnසර 
i  E  M�ම+ SEම+ ��1 රෙ� පnසර ප�ධ ෙx ආරෂාව හා යහපැවැ+ම සඳහා 
අකාබKක දව( කළමනාකරණය SEමට �යවර ගත 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.110/’15 

103. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙ��ය ඖෂධ සහ අ+ ෙබෙහ+ ��බඳව පාසk GV1 

දැlව+ SEම,— Kෙරෝ| ජා ය ෙගොඩනැ|ම සහ ෙ��ය ආ0-ෙ:දෙx යහපැවැ+ම z>ක 
අරyd වශෙය1 ෙගන ෙ��ය ඖෂධ ව-ග හා අ+ ෙබෙහ+ ��බඳ M�ම+ ක	d සWත 
Mෂයය පාසk Mෂය K-ෙ�ශයට ඇ�ළ+ SEම ම�1 ෙ��ය  ඖෂධ සහ අ+ ෙබෙහ+ ��බඳ 
පාසk GV1 දැlව+ SEම ට �යවර ගත 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.111/’15 

104. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා ම1දෙපෝෂණය �ර1 SEම,— 7 ලංකාව 

�ළ අÁබර ද	 උප+ අlපා කය 25% තරC ඉහළ අගය ග1නා අතර එයට පධාන සාධකය 
ව1ෙ1 ෙපෝෂ(දාu ආහාර Wඟකම වන බැM1, මාතෘ හා ළමා ම1දෙපෝෂණය Hර[මට අවශ( 
ෙපෝෂ(දාu ආහාර H�ප+ ජනතාවට ලබා ~ම පyඛතාවය කරග+ වැඩ ��ෙවළ jයා+මක 
කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.112/’15 

105. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පnසරය V¯�ෙම1 Kෙරෝ| රට ෙගොඩනැ|ම,— 

ව-තමාන 7 ලංකාෙ: පnසර ´ෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව1 ජලෙx හා ආහාරවල MSරණ�[ 
බව වැ° U ඇ  අතර අනාගතෙx~ eKසාට වැළ ෙඳන ඇතැC ෙරෝගවල ෙරෝග Kධානය පවා 
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ෙසොයා ගැiම අපහV  Mය හැS බැM1, ෙC ��බඳ වැ°Hර Mම-ශනය SEම සඳහා M�ව+ 
කe�ව ප+ කර වා-තාව කැඳවා, එම K-ෙ�ශ jයා+මක SEම ��1 රෙ� ජනතාවෙs 
iෙරෝ|භාවය සහ ක කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.113/’15 

106. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රෙ� ආරෂාවට කෘ�ක-මය Vර�ත SEම,— 

ධනවාදෙx �1වැK කා-�ව වන ෙදවැK ෙලෝක 0�ධෙය1 පV කාලෙx~ හnත M�ලවය+ 
සමඟ කෘ�කා-eක Oවන රටාව සC²-ණෙය1ම ෙවනස ්Uම ෙහේ�ෙව1 ව-තමාන ෙලෝක 
පජාව y�ණ ~ ඇ  පnසර ´ෂණය, iෙරෝ| බව නැ Uම හා �nGH ආහාර ෙනොමැ Uම ආ~ 
අවදානC ත++වය1ෙග1 7 ලංකාව ආරෂා කර ගැiම සඳහා ජනතාව  රසාර කෘ�ක-ම 
භාMතය1ට ෙපළඹUෙම1 හා ෙගොU1 ආරෂා ෙකෙරන රාජ( ප ප+  රට �ළ සථ්ා�ත 
කරUෙම1 රෙ� අනාගතය Vර�ත කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.114/’15 

107. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සං�-ණ ෙගෝ[ය ෙවළඳෙපොළ Kසා ජනතාවට ඇ වන 

ගැට� අවම SEම,— ෙගෝ[යකරණය MG1 හ¦1වාH1 ෙලෝක ෙවළඳ රටාව eKසාෙs 
මනස ආකමණය SEම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ� පාරCපnකව ෙගන ආ හර ප�ධ}1 හා `0d 
දා-ශKක �1තනය1 eKස ්මනස ��1 උHරා දැBම ව-තමානය වන Mට 7 ලාංSක�1ට ද 
ෙපොH බැM1, ෙවළඳෙපොළ ආ-Óකය �ළ ෙගොඩනැෙගන සං�-ණ Oවන රටාව හා ඒ සමග 
පැන න�න සං�-ණ සමාOය පශන්+ Mසඳා ගKe1 සහන�[ `M පැවැ+මකට යා 0� 
ව1ෙ1 ෙකෙසේද ය1න ��බඳව ජනතාව දැlව+ SEමට අවශ( වැඩ ��ෙවළ හා ���මය 
සංවාදය රට �ළ jයා+මක කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.115/’15 

108. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 7 ලංකාවට අවශ( 3K රට �ළ KපදUම,— 7 ලංකාවට 

අවශ( කරන 3K Kෂප්ාදනය SEමට අවශ( සCප+ 7 ලංකාව ස�ව ඇ  බැM1, මනා 
කළමනාකාE+වයS1, කා-යෂමව හා සැලVC සWතව කට0� කර රටට අවශ( 3K 
පමාණය ෙමරට Kෂප්ාදනය SEමට හා 3K �nපහH SEමට අවශ( ක-මා1තශාලා රජය 
ම�1 සථ්ාපනය කර 3K ක-මා1තය ¯ක ගත 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

 පා.116/’15 

109. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— නකkස ්ර�තය ආරෂා SEම,— සමසත් 7 ලාං�ය 

පnසර ප�ධ යටම බලපෑC කළ හැS සංෙ:~ පnසර ප�ධ ය වන නකkස් ර�ත 
වනා1තරය ෙC වන Mට eKස ්jයාකාරකC ෙහේ�ෙව1 දැ° ත-ජනයකට ලU ඇ  අතර 
ව+ම1 පර�රට ෙම1ම අනාගත eKස ් පර�රට ද ෙමම පnසර Mනාශය ෙහේ�ෙව1 
අවදානමක ට y�ණ පෑමට GH වන බැM1, eKස ් ත-ජන ඉව+ කර නකkස ් ර�තෙx 
සව්ා¥න පැවැ+ම ක°නe1 තහÀ	 කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.117/’15 

110. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රාවණා රQ ��බඳව M�ම+ ගෙ:ෂණය GH SEම,— 

රාවණා රQ ��බඳ Kශ�්ත ඉ හාස ෙතොර�	 නැ  Àවද, M�ම+ ගෙ:ෂණය ��1 ඔ� 
��බඳව අප රෙ� ආකkප නැංUමට+, රාවණා රQ ස�ව  � දැlම රෙ� අ¶වෘ��ය සඳහා 
ෙයොදා ගැiමට හා 7 ලාං�ය ඉ හාසෙx සැඟU �ය පnpෙ�දය Kරාවරණය කර ගැiමට+ 
හැS වන බැM1, M�ව+ කe�ව හරහා රාවණා රQ ��බඳව ගෙ:ෂණය කළ 0�යැ� ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.118/’15 

111. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ���මය `�¦ බව �ර1 SEම,— ෙභෞ ක ෙවළඳ භා®ඩ 

සැnසරන ෙ:ගයට සාෙ�ෂව දැlම, ���ය හා මානව හර ප�ධ}1 ජනතාව ෙවත ළඟා 



( 46 ) 

 

ෙනොUම ෙහේ�ෙව1 ෙනොදැlව+කම Wස එසUම ��1 ���මය `�¦භාවය අද අප රට �ළ 
දනට ලැෙබන පධාන ගැට�ව Àවද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ+ෙ+ අÁ අවධානය බැM1, 
රෙ� ජනතාවෙs ���මය `�¦ බව නැ  SEමට Gය� වයස ්කා®ඩය1 ආවරණය වන පn` 
M   �ම+ව සැලVC කරන ලද ජා ක වැඩසටහන jයා+මක කළ 0�යැ� ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.119/’15 

112. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— කk ඉ�+ � ඖෂධ භාMතය නැවැ+Uම,— ෙC වන Mට 7 

ලංකාව �ළ කk ඉ�+ �  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙx ෙරෝහk �ළ භාMතයට පැeFෙC 
අවදානම ඇ  බැM1 රජෙx අදාළ Gය� අංශ මැ`හ+U jයාකාE සැලVම සකස ්කර කk 
ඉ�+ � ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ1 ඉව+ SEම හා ආනයනය SEම නැවැ+Uමට කට0� කළ 
0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.120/’15 

113. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඒ�ස ්ෙරෝගය ව(ා�ත Uම පාලනය SEම,— 7 ලංකාව �ළ 

දැනට හ¦නා ෙනොග+ ඒ�ස ්ෙරෝ|1 3000 කට ආස1න පමාණය GÑන බවට වා-තා පළ U 
ඇ  බැM1 ඔÀ1 හ¦නාෙගන ප කාර සඳහා ෙයොy SEමට+, ඒ�ස ් ෙරෝගය ව(ා�ත Uම 
වැළැUමට+ ඵලදාu VHV ව(ාපෘ ය ක°නe1 ආරCභ කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.121/’15 

114. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Mෙ�ශය1W~ >ං�ක අතවරයට ලවන කා1තාව1ට 

සහන සැල3ම,— 7 ලංකාෙ: කා1තාව1 ගෘහ ෙසේවයට Mෙ�ශ ගතUෙම1 පV GH වන 
අතවරය1 ෙහේ�ෙව1 GHවන ගැ\ ගැiC Kසා 7 ලාං�ය සමාජය �ළ K-මාණය U ඇ  
ගැට� සහගත ත++වය1 සමනය SEම සඳහා M�ම+ කමෙ:දය සකසා jයා+මක SEමට 
M�ව�1 හා එම GHUC හා බැ¦d ��ගල ක®ඩායCව>1 සැHCල+ කe�ව ප+ කළ 
0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.122/’15 

115. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වන ර�ත හා අභය ìeවල ආරෂාව දැ° SEම සඳහා i  

සCපාදනය SEම,— මෑතක Gට 7 ලංකාෙ: ර�ත වනා1තර සහ අභය ìe Mනාශය වැ° 
ෙවe1 පව න අතර 7 ලාං�ය පාnසnක සම�>තතාවට ඉ1 දැ° ත-ජනය එkල ෙවe1 
පව න බැM1 ෙමම Mනාශය නැවැ+Uම සඳහා ජනතාවෙs ආකkපමය ෙවනස ඇ  SEමට 
අවශ( වැඩ ��ෙවළ සැක3මට ෙම1ම පව න i  ප පාදන M�ම+ හා දැ° බවS1 0ත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.123/’15 

116. 

 ග	 ���ක ප රණ මහතා,— MMධ ආගeක ක®ඩායCව>1 GH වන සමාජ බලපෑC 
��බඳව අධ(යනය SEම,— පධාන ධාරාෙ: ආගeක මතවාදය1 Mෙ:චනය කරe1, එම 
ආගCW අl ක®ඩායC ෙලස තම K-වචන හා පැහැ`> SEC සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉ`nප+ කරe1 එම මතවාද ��ග+ ��ගල�1 එ ¯ස් කර ග1නා, ආගeක හා 
ෙවන+ y�dවරS1 සමාජගත U ඇ  ක®ඩායC ��බඳ අධ(යනය කරe1 ඔÀ1ෙs 
මතවාද, jයාකාE+වය1 හා සමාජයට ඔÀ1 Kසා ඇ  වන බලපෑC කවරාකාරද ය1න 
��බඳ තෙසේ	ව ලබා ~මට ��ග+ ආගeක නායකය1ෙග1 හා M�ව�1ෙග1 සැHC 
ල+ කe�ව ප+ කර, වා-තාව කැඳවා එW K-ෙ�ශ jයා+මක කළ 0�යැ� ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

 



( 47 ) 

 

පා.124/’15 

117. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉහළ පe ෙය1 0+ මැÑ භාජන Kෂප්ාදනය SEම,— 

ආහාර �3ෙC~ ගෑස ් හා MH>ය අපෙ+ ෙනොයන ෙලස ඉමK1 තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ග1නා මැÑ භාජන Kෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉ`nප+ SEමට, අවශ( පEෂණ GH 
SEමට හා මැÑ භාජන භාMතෙය1 ෙසෞඛ(ාර�තව ආහාර �3මට ඇ  හැSයාව ��බඳව 
ජනතාව දැlව+ SEමට ජා ක ම�ටෙC වැඩ සටහන සැලVC කර jයා+මක SEමට රජය 
මැ`හ+ Mය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.125/’15 

118. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අ�මානGක Mද(ා ෙෂේතයට �H දහe1 ආභාෂය ලබා 

ගැiම,— �H1 වහ1ෙසේෙs Gත ��බඳ ඇතැC Mගහය1 �තන Mද(ාවට හV ෙනොවන තරC 
ගැÏ	 බැM1, ඒ ��බඳ ප-ෙxෂණ SEමට හා ව-තමානෙx අ�මානGක Mද(ා ෙෂේතෙx ඇ  
ගැට� සඳහා �H දහම ඇVn1 K-වචන හා Mස¦C ඉ`nප+ SEමට හැS වන පn`, අදාළ 
ෙෂේතය ��බඳ හසල දැlම ඇ  ෙ��ය හා Mෙ��ය M�ව�1ෙග1 සම1Mත කe�ව 
�W�වා, ඒ හරහා �H දහම ෙ��ය හා Mෙ��ය වශෙය1 පච>ත SEමට+, 7 ලංකාෙ: �-  
නාමය ඉහළ නැංUමට+, අ�මානGක Mද(ා ෙෂේතෙx �න	දය ඇ  SEමට+ රජය මැ`හ+ 
Mය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.126/’15 

119. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Mද(ා-.1 අතර �රාMද(ා Mෂයය ජන�ය කරUම,— 

Mද(ා-.1 අතර �රාMද(ා Mෂයය ජන�ය SEම සඳහා y>ක වශෙය1 පාසk Mෂයය 
K-ෙ�ශයට එම Mෂයය ඇ�ළ+ SEම හා Mශව්Mද(ාලවල �රාMද(ා Mෂය පථය තවHරට+ 
�tk SEමට හා පහVකC ලබා~ම සඳහා කට0� SEම+, එම�1  �රාMද(ා Mෂයය රට �ළ 
ව(ා�තUම හරහා wWවන උග�1ෙග1 රටට යහප+ ෙසේවය ලබා ගැKම+ අරyd කරග+ 
ජා ක වැඩසටහන `�කා[නව සැලVC සWතව K-මාණය SEමට �යවර ගත 0�යැ� ෙමම  
පා->ෙC1�ව  ෙයෝජනා කර�. 

පා.127/’15 

120. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ  වස Mෂ ��බඳ ෙසොයා බැ[මට Mෙශේෂ පe  

ආයතනය �W�Uම,— කෘ�ක-මා1තෙx~ භාMතා ෙකෙරන රසායන දව( ෙහේ�ෙව1 ආහාර 
දව(ය1ට ද වස Mෂ eශU ඇ  අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ[මට අදාළ පe  ආයතනය දැනට 
7 ලංකාව �ළ �W�වා ෙනොමැ  බැM1 එම කා-යය සඳහා Mෙශේෂ පe  ආයතනය �W�Mය 
0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.128/’15 

121. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— යාචක�1 Gඟමනට ෙයොදාග1නා ද	ව1 �න	+ථාපනය 

SEම,— 7 ලංකාෙ: යාචක�1 ද	ව1 සමග Gඟම1 යැ~ම තහනC කර, Gඟමන සඳහා 
ෙයොදා ග1නා ද	ව1 �න	+ථාපනය කර, ඔÀ1 යහප+ �රවැGය1 ෙලස සමාජගත SEම 
සඳහා අවශ( ජා ක ම�ටෙC වැඩ��ෙවළ සැලVC කර jයා+මක කළ 0�යැ� ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.129/’15 

122. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 7 ලංකාව �ළ ¶ÅF ශාසනය අඛ®ඩව පව+වාෙගන 

යාම සඳහා කමව+ වැඩ��ෙවළ සකස ් SEම,— මහා පජාප} ෙගෝතB 
ෙතරF1වහ1ෙසේෙග1 ඇරÏd භාර}ය ¶ÅF ශාසනය සංඝe+තා 
ෙතරF1වහ1ෙසේෙs ලංකාගමනෙය1 7 ලංකාව �ළ මැනM1 සථ්ා�ත Àවද, පVකා[නව 
අභාවයට �ය බැM1, මෑත 0ගෙx ~ ශ(ාෙමෝපා> මහා Kකාෙx රං�n දÏ� පා-ශව්ය MG1 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද ¶ÅF ශාසනයට KG 
��ගැiම ලබා~ම සඳහා රජය ෛතKකා�ක මහා නායක සව්ාB1වහ1ෙසේලා ඇ�� අදාළ 
Gයt ෙෂේතය1ෙs z>ක+වෙය1 KG සංවාදය ඇර�ය 0� යැ� ද, එම සංවාදය 
අවසානෙx M�ම+ කමෙ:දය ඔසේසේ 7 ලංකාව �ළ ¶ÅF ශාසනය අඛ®ඩව 
පව+වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළ සැකGය 0�යැ� ද ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා 
කර�.  

පා.130/’15 

123. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 7 ලාං�ය ¶Å සංසථ්ාව වáහා+මකව M�ම+ SEම,— 7 

ලාං�ය ¶Å සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහ1ෙසේලා පා-ශව් ගත Uම ෙහේ�ෙව1 වáහා+මකව 
අසංM�ත U ඇ  අතර එම Kසා ජා ක හා ජාත(1තර අ¶චාර උපචාරය1W~ සංඝයා 
වහ1ෙසේලා ඒකම ක ෙනොUම රටට අWතකර ෙලස බලපාන බැM1 සමසථ් සංඝ සමාජෙx 
ඒකම ක+වය ඇ  කර ගැiමට හැS වැඩ��ෙවළ සැක3මට රජය මැ`හ+ Mය 0�යැ� 
ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.131/’15 

124. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ලංකා ඛKජ ෙතk i ගත සංස්ථාව ලාභදාu 

ආයතනය SEම,—  ලංකා ඛKජ ෙතk i ගත සංසථ්ාව ලාභදාu ආයතනය ෙලස 
ජනතාවා~ව සංව-ධනය SEමට අවශ( සැලVC සකස් SEමට M�ව+ ම®ඩලය ප+ 
කර ඔÀ1ෙs K-ෙ�ශය1ට අlව සංසථ්ාෙ: පව න වංචා, ´ෂණ හා පnපාලනමය ගැට� 
Mසඳා ඵලදාu ජා ක ආයතනය ෙලස jයා+මක Uමට අවශ( පnසරය රජය මැ`හ+ව 
K-මාණය කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.132/’15 

125. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ( පමාණයට ගංජා වැUමට ෙ��ය 

ෛවද(ව	1ට අවසර ලබා ~ම,— ඉ1`යාෙ: Gට රහGගත මා-ග ඔසේසේ රට �ළට ෙග1වන 
රසායKක දව( e<ත ගංජා භාMතා කර Kපදවන ෙ��ය ඖෂධවල �ණා+මක බව අÁවන 
බැM1, ආ0-ෙ:ද ඖෂධ KපදUෙC~ තම ඖෂධවල �ණා+මක බව ආරෂා කර ගැiම සඳහා 
ගංජා අත(වශ( ඖෂධය ෙලස ෙයොදා ග1නා රජෙx ��ග+ ආ0-ෙ:ද ෛවද(ව	1ට 
3මාව1 සWතව ගංජා ශාකය වැUමට අවසර ලබා~ම සඳහා අවශ( i  සංෙශෝධනය කළ 
0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.133/’15 

126. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— එළවt ෙගොU1ට සාධාරණ eල ලබා ~ම,— එළවt 

ෙතොග ෙවළඳාෙC~ jයා+මක වන ක�පC ගැiම හා eල }රණය SEC ආ~ jයා හරහා 
ෙගොඩනැ| ඇ  සංMධානා+මක ෙවළඳ ඒකා�කාරය1 Kසා එළවt ෙගොU1ට සාධාරණ 
eල ලබා ~මට ෙමෙත jයා+මක කළ සැලVC අසා-ථක U ඇ  බැM1, ෙගොMයාට 
සාධාරණ eල ලබා ~ෙC z>ක අරyණ කරග+ බලපෑC ව>1 ෙතොර ෙවළඳෙපොළ රාජ( 
ෙවළඳ ආයතන මැ`හ+U K-මාණය කර jයා+මක කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
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පා.134/’15 

127. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසk ද	ව1ෙs වÑනාකම සමාජගත SEම,— 

ෙදමා�ය1, �	ව	1, �ඩා ��dක	ව1 හා පාසk වෑ1 රථ nයැHර1 යන �nස ්සඳහා 
ද	ව1ෙs වÑනාකම ��බඳ සමාජ Mද(ා+මක හා මෙනෝ Mද(ා+මක කමෙ:දය1 ��1 
සරළව පැහැ`> කර, රෙ� හා සමාජෙx ඉ`n යහපැවැ+ම සඳහා ද	වා සමාජ අ¶ෙයෝගය1 
හyෙ: ආරෂා කර1ෙ1 ෙකෙසේද ය1න ��බඳව සංවාදය පැවැ+Uම ට ජා ක ම� ටෙC 
වැඩසටහන සැලVC කර jයා+මක SEමට රජය මැ`හ+ Mය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.135/’15 

128. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— කා1තාව1ට ඇ වන rඩාව1 අවම SEම,— ව+ම1 

ෙගෝ[ය සමාජය �ළ කා1තාව1ට GHවන rඩාව1 වන ශම හා >ං�ක �රාකෑමට ලUම, 
ෙපෞ�ග>ක ෙ�පළ කමය �	ෂ ෙ1�යව Mකාශනය Uම, අසමාන ෙලස සැල�ම හා පÀk 
සංසථ්ාව �ළ Gරගත Uම Kසා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ Uම යන ක	d 7 ලාංSක 
කා1තාව1ට ද පධාන වශෙය1 ෙපොH වන බැM1, ඔÀ1ෙs යහපැවැ+ම ෙවlෙව1 ෙමම 
rඩාකාE වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල3මට අවශ( �යවර ගත 0�යැ� ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.136/’15 

129. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— �රාMද(ා ෙදපා-තෙC1�ව නගා G�Uම,— 7 ලංකාව �ළ 

�Wටා ඇ  �රාවස�් සංරෂණය SEමට හැSයාව �රාMද(ා ෙදපා-තෙC1�වට 
ෙනොමැ+ෙ+ පව+නා මානව හා  ෙභෞ ක සCප+W අÁව Kසා වන ෙහ�1, M�ව+ 
ම®ඩලය ම�1 �රාMද(ා ෙදපා-තෙC1�ෙ: ඇ  අÁපාÁකC ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
සC²-ණ SEමට අවශ( �යවර ගැiමට රජය මැ`හ+ Mය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.137/’15 

130. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Hර ගම1 ෙසේවා බස ් රථවල ගම1 ග1නා ම|1ට 

ෙසෞඛ(ාර�ත ආහාර පාන ලබා ගැiමට පහVකC සැල3ම,— Hර ගම1 ෙසේවා බස ් රථ 
ආහාර පාන ගැiම සඳහා නතර කරl ලබන ආපනශාලාව1W පe ය ඉතා පහළ ම�ටමක 
පව න බැM1 එය ම| ජනතාවෙs ෙසෞඛ(යට අWතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල 
පe ය ඉහළ නැංUමට Kර1තරව පV MපරC කළ හැS වන පn` සකස ්කරන ලද ජා ක 
වැඩසටහන රජය MG1 සැලVC කර jයා+මක කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.138/’15 

131. 

රජය ස� වැM> සමාගC පාÁ ලබන ආයතන බවට ප+U ඇ  බැM1, M�ව+ කe�ව 
ප+කර එම ආයතනවල ලාභදාu+වය ව-ධනය SEමට අවශ( K-ෙ�ශ සකස ් කර, එම 
K-ෙ�ශ jයා+මක SEම ��1 එම සමාගCවල ලාභදාu+වය ඉහළ දැBමට රජය මැ`හ+ 
Mය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.139/’15 

132. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වන ර�ත �ළ GHවන i  Mෙරෝ¥ jයා නැවැ+Uම,—    

7 ලංකාෙ: වන ර�ත �ළ GHවන i  Mෙරෝ¥ වගාව1, MMධ ඉ`SEC, වනා1තර එ�SEC 
හා ර�ත 3මා මා�C ෙවනස ් SEම ආ~ වන Mනාශයට ෙහේ�වන eKස ් jයාකාරකC 
වැට[මට Mෙශේෂෙය1 සMබල ග1වන ලද ෙපො>ස ්වන ආරෂක ඒකකය �W�Uමට රජය 
මැ`හ+ Mය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.140/’15 
133. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙකොරkපර සංරෂණය SEම,— සාගර ජලෙx 

උෂ්ණ+වය ඉහළ යෑම හා eKස් jයාකාරකC ෙහේ�ෙව1 ෙකොරkපර Mනාශ UෙC 
ත-ජනයට ලව ඇ  බැM1, 7 ලංකා y�H කලාපය අවට ඇ  ෙකොරkපර ආරෂා කර 
ගැiමට හා නව ෙකොරkපර K-මාණය Uමට උ�ත පnසර ප�ධ  සකස් SEම සඳහා 
අවශ( නව Kයාමනය1 සකස් කර jයා+මක SEමට රජය මැ`හ+ Mය 0�යැ� ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.142/’15 
134. 
ග	 අ\Hkලාහ ් මහÍ්ෆ ් මහතා,— ඔ�Mk, පාලyෙ1 වරාය ඉ`SEC කට0� සC²-ණ 

SEම,— Bට- 400 ක පමණ පෙ�ශය �ළ �WÑ ජනතාව ප`ං� ඉඩC සyද ඛාදනයට ලU 
ඇ  බැM1 සහ එම පෙ�ශෙx ~-ඝ කාලය  සේසේ පැව  ජලාපවහන ප�ධ ය අවWර Uම 
ෙහේ�ෙව1 පෙ�ශ 10 කට අ�ක ගCමානවල ෙඩං� වැK මාරා1 ක ෙරෝග පැ ෙරe1 
 ෙබන බැM1 සහ ප~පාගාරය ද, වරාය ස� KවාÁ Kෙතනය ද, සyද ඛාදනය Kසා අවදානC 
සහගත ත++වයකට ප+ U ඇ  බැM1 ඔ�Mk, පාලyෙ1 වරාය ආ<තව ඉ`කරl ලබන `ය 
කඩනෙx වැඩ කට0� සC²-ණ කළ 0� බවට+, එ� ¥වර වරාය එම පෙ�ශෙx ජනතාවට 
පෙයෝජනව+ Mය 0� බවට+ ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.143/’15 
135. 
ග	 අ\Hkලාහ ්මහÍ්ෆ ්මහතා,— ගව�1 සඳහා VHV තෘණ wC ෙව1 SEම,— ආස1න 

වශෙය1 ගව�1 250,000කට පමණ තෘණ ìe අවශ(ව GÑන බැM1 සහ Sn Kෂප්ාදනය වැ° 
SEෙC රජෙx ප ප+ ය ස�රාගැiම සඳහා ෙව1 කරන ලද තෘණ ìe `ස්�කය �ළ �Wටා 
ෙනොමැ කම Kසා, ��ණාමලය `ස�්කය �ළ VHV තෘණ ìe පකාශකර, ෙව1කර ගැස� 
පතෙx පG�ධ කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.144/’15 
136. 
ග	 එස.් එC. මnකා- මහතා,— ආගeක පාසk අධ(ාපනය අKවා-ය SEම,— êෂඨ් 

සCප1න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ0n1 රට �ළ ව(ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම-ධනය SEම හා සව්යං Mනය ඇ  SEම සඳහා ~-ඝ කා[න ��යම ෙලස පාසk GV1 
ඉnදා උදෑසන දහC පාසk, අහ`යා (ආගeක) පාසk යෑම අKවා-ය SEම VHV යැ� ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.145/’15 
137. 
ග	 එස.් එC. මnකා- මහතා,— රජෙx ආයතනව>1 ජනතාවට GHවන අකට0�කC 

��බඳ ෙසොයා බැ[මට ආයතනය �W�Uම,— රජෙx ආයතන ම�1 MMධ ෙසේවාව1 
ලබාගැiම සඳහා පැeෙණන මහජනතාවට GHවන අකට0�කC සහ අසාධාරණකC ��බඳ 
ෙසොයා බැ[ම සඳහා+, එම අසාධාරණකC Mභාග SEම සඳහා+ ෛන ක බලය සWත 
ආයතනය සථ්ා�ත කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.147/’15 
138. 
ග	 ඩsලස ් ෙ�වාන1ද මහතා,— 0�ධය Kසා `M අWe � ජනතාව GW SEම සඳහා 

අlසම්රණ සම්ාරකය තැiම සහ GWප+ SEම සඳහා ෙපොH `නය ෙව1 SEම,— දශක 
ගණනාවක Gට උ�	 පළාෙ+ පැව  0දමය වාතාවරණය �ර1 U සාමකාB Oවන රටාවකට 
ජනතාව දැ1 අව}-ණ U GÑන අතර පV�ය කාලෙx පැව  අසාමාන( ත++වය1 Kසා ද, 
0දමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව1 ද, ඝාතනයට ල� Gය� ජා , ආගC හා සමාජවලට අය+, 
Gය�ම භාෂාව1 කතාකරන ජනතාව, 7 ලාංSක�1 ෙලස GWප+ කරe1, එම ජනතාව 
ම:wම ෙවlෙව1 ද, ඔÀ1 කළ පnත(ාගය1වලට ෙගෞරව SEම සඳහා ද, උ�	 පළාෙ+ 
ඕම1ෙ+ පෙ�ශය �ළ VHV සථ්ානයක “අlසම්රණ සම්ාරකය” තැiමට ද, එම 0දමය 
ත++වය Kසා `M අWe � Gය�ම ජා , ආගC හා භාෂාව1 කථා කරන ජනතාව GWගැ1Uම 
සඳහා VHV `නය නC ෙකොට සෑම වසර පාසාම එම `නය සැමEමට ද රජය �යවර ගත 
0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.149/’15 
139. 
ග	 ෙහේෂා Mතානෙs මහතා,— yk ළමාMය සංව-ධන මධ(සථ්ාන ��බඳ KG පe ය 

ඇ  SEම,— 7 ලංකාව �ළ පව+වාෙගන යන yk ළමාMය සංව-ධන මධ(සථ්ාන බ�තරය 
VHVකC ල+ පා>කාව1 ෙනොමැ Uම, lVHV සථ්ානයක පව+වාෙගන යාම සහ ද	ව1ට 
ෙනොගැලෙපන Mෂය පථය ඉගැ1Uම සහ KG පe යS1 ෙතොරUම ෙම1ම, ෙCවා 
වැ°`0d SEම �Dස පළා+ සභා ම�1 GH කර ඇ  මැ`හ+ Uම ද ස��දායක ත++වයක 
ෙනොමැ  බැM1 අනාගත ද	 පර�ර ෙවlෙව1 මහ� ෙමෙහය SEම අරyd ෙකොට yk 
ළමාMය සංව-ධන මධ(සථ්ාන වල පe ය ඉහළ නැංUම සඳහා ජා ක වැඩසටහන 
jයා+මක කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.150/’15 
140. 
ග	 ෙහේෂා Mතානෙs මහතා,— උපා�ධාE1 සඳහා ¯Sයා ලබා ~ෙC~ KG කමෙ:දය 

සකස ්SEම,— 7 ලංකාෙ: උපා�ධාE1ට ¯Sයා ලබා ~ෙC~ ෙමෙත කk jයා+මක � 
පෂ පාට ෙද කමය ෙනොසලකා සාධාරණය ඉ�SEම සඳහා KG කමෙ:දය සැලVC කර 
එය ප ප+ ය ෙලස සCමත SEමට �යවර ග1නා ෙලස+, ෙ�ශපාලනඥය1 හyෙ: 
උපා�ධාE1 හෑk�වට ප+ ෙනොSEමට වගබලා ගත 0�යැ� ද ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.151/’15 

141. 
ග	 ෙහේෂා Mතානෙs මහතා,— ව� ආ<තව Oව+වන දeළ ජනතාවෙs Oවන ත++වය 

ඉහළ නැංUම,— ව� ආ<ත දeළ ජනතාව Oව+වන පnසරය �ළ MH>ය, ජල පහVකC සහ 
යÑතල පහVකC අවම ම�ටමක පව න අතර එම ත++වය පාසk ද	ව1ෙs අධ(ාපන 
කට0�වලට+, එම ජනතාවෙs ෙපෞ�ග>ක OMතයට+ බාධා ඇ කරන බැM1, ෙමම ල�1 
Kවාස සංසක්ෘ ය Kමා කර ඒ සඳහා නව M�ම+ තK Kවාස කමය සකස ්SEමට අවශ( 
ක°නC වැඩසටහන ආරCභ කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.153/’15 

142. 
ග	 ල� ජයව-ධන මහතා,— ෙ�ශපාලන ෙහේÂ1 මත `M නැ�ම ප ලාභ අWeකර ඇ  

අයට ක°නe1 සහන සැල3ම,— `ව�න �රා jයා+මක `M නැ�ම වැඩසටහන යටෙ+       
`M නැ�ම ~මනා ලැwය 0� Mශාල `�¦ �nසකට ෙ�ශපාලන ෙහේÂ1 මත එම ~මනාව1 ලබා 
ගැKෙC අවසථ්ාව1 මග හැn ඇ  බැM1, SGH ෙදයS1 ෙතොරව එම ~මනාව1 ලැwය 0� 
Gය�ම `�¦ අයට ක°නe1 ලබා ~මට අවශ( කට0� සැලGය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.154/’15 

143. 
ග	 ල� ජයව-ධන මහතා,— මහlවර `ස�්කය �ළ මහk Kවාස ෙයෝජනා කමය 

ආරCභ SEම,— මහlවර `ස�්කෙx පව න ඉඩC හා Kවාස Wඟයට ��යම වශෙය1 
මහlවර පෙ�ශෙx �Wටා ඇ  රාජ( වැM> ආයතනවලට අය+ වගා ෙනොකළ ඉඩC 
ෙතෝරාෙගන මහk Kවාස කමය ඇ ෙකොට Kවාස ෙනොමැ  මහlවර `ස�් මධ(ම 
පා1 ක ජනතාවට ක°නe1 Kවාස ලබා ~ෙC වැඩසටහන jයා+මක කළ 0�යැ� ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.155/’15 

144. 
ග	 ල� ජයව-ධන මහතා,— වසර 12 ක jයා1Mත රාජකාnෙx Kරතව GÑ �Mධ හyදා 

ෙසබt1ට Mශාම වැ�� ලබා ~ම,— 7 ලංකා �Mධ හyදා ෙසේවෙx වසර 22  සC²-ණ � පV 
Mශාම යෑෙC jයාව>ය jයා+මක වන බැM1, උ�	 නැෙගනWර jයා1Mත රාජකාnෙx 
Kයැ[ වසර 12  අඛ®ඩව ෙසේවය ෙකොට එම ෙසේවාෙව1 ඉව+ U GÑනා අයව�1 දැනට 
ඉතා අසරණ ත++වෙය1 පVවන බැM1 එම �Mධ හyදාෙ: හා ෙපො[Gෙx ෙසේවය කළ අයට 
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අ-ධ Mශාම වැ�ප ලබා ~ෙC කමෙ:දය ක°නe1 සකසා එම අයට සහනය සැල3ම VHV 
යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.156/’15 

145. 
ග	 ල� ජයව-ධන මහතා,— මහlවර නගරය �ළ පව+නා මා-ග තදබදය අවම SEම,— 

7 ලංකාෙ: ෙදවැK අගනගරය වන මහlවර නගරය ෙ��ය හා Mෙ�êකය1ෙs සංචාරක 
මධ(සථ්ානය වන ෙහ�1 ද, මහlවර නගරයට එ`ෙනදා Mශාල �nස පැeෙණන අතර එම 
ජනතාව මහlවර නගරෙx හා අවට මා-ගවල ඇ  අ�ක රථ වාහන තදබදය Kසා මහ+ 
අ3	තාවයකට ප+වන බැM1 ද, මහlවර නගරෙx මා-ග තදබදය අවම SEම සඳහා ක°නC 
Mස¦ම ලබා `ය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.157/’15 

146. 
ග	 ල� ජයව-ධන මහතා,— මහlවර නගරය �ළ yස>්C �ne පාසල ආරCභ 

SEම,— මහlවර `ස�්කය �ළ yස>්C ජනතාව ඉතා වැ° �nස Oව+ වන අතර, මහlවර 
නගරය ආ<තව yස>්C �ne පාසල �W�Mය 0� යැ� ~-ඝ කාලය  සේසේ පෙ�ශෙx 
yස>්C ජනතාවෙs ද ඉk[මව පව න බැM1, ඉතා ක°නe1 මහlවර නගරෙx yස>්C 
�ne පාසල �W�Uමට අවශ( කට0� සැලGය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.158/’15 

147. 
ග	 ල� ජයව-ධන මහතා,— මහlවර නගරය �ළ �WÑ ජන�ය පාසk සඳහා පළy 

ෙශේDෙx ද	ව1 ෙවlෙව1 නව ෙගොඩනැ�> ඉ`SEම,— මහlවර නගරය ආ<තව ජන�ය 
පාසk සඳහා පළyවැK ෙශේDයට ළy1 ඇ�ළ+ SEමට Mශාල �nස ඉk�C කළ+, එම 
පාසkවල ඉඩකඩ 3eත ෙහ�1, ද	ව1 ඇ�ළ+ SEම ඉතා අ3	 U ඇ  බැM1 මහlවර 
නගරය ආ<ත පධාන පාසkවලට පළyවැK ෙශේDෙx ප1  පැවැ+Uම සඳහා නව 
ෙගොඩනැ�> ඉතා ක°නe1 ඉ`කර `ය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.159/’15 

148. 
ග	 ල� ජයව-ධන මහතා,— මහlවර පkෙkකැෙk Kදහස ්ෙවළඳ උද(ාන කමව+ව 

�tk SEම,— මහlවර `ස�්කය �ළ M¯Sයාෙව1 ෙපෙළන ත	ණ ත	Dය1 Mශාල 
�nස GÑන බැM1, එම අයට ¯Sයා අවසථ්ා ක°නe1 සපයා ~ම සඳහා මහlවර 
පkෙkකැෙk පෙ�ශෙx �Wටා ඇ  Kදහස ්ෙවළඳ උද(ාන ෙදක කමව+ ෙලස සකසා වැ° 
�nසකට ¯Sයා අවසථ්ා ලබා ගැiමට අවසථ්ාව සැල3මට ක°නe1 කට0� කළ 0�යැ� 
ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.160/’15 

149. 
ග	 ල� ජයව-ධන මහතා,— උඩරට ගැe �න	+ථාපන ෙකොeෂ1 සභාව ය� සථ්ාපනය 

SEම,— අ�රාජ(වා~ පාලන කාලෙx~ අසරණ � උඩරට පෙ�ශවා3 ජනතාවට සහන සැල3ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර  � උඩරට ගැe �න	+ථාපන ෙකොeෂ1 සභාව පV�ය පාලන කාලය 
�ළ අ�ය ත++වයට ප+ SEම Kසා උඩරට ජනතාවට GHU ඇ  අසාධාරණය1 සාධාරණය 
SEම සඳහා උඩරට ගැe �න	+ථාපන ෙකොeෂ1 සභාව නැවත කමව+ව ස්ථා�ත කර[මට 
අවශ( කට0� ක°නe1 සැලGය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.161/’15 

150. 
ග	 ෙ. 3. අලව�වල මහතා,— සමසත් ලංකා ම�ටෙC ජයගහණ ලැ� �ඩක 

�°කාව1ට අධ(ාපන ෙෂේතෙx ප+UC ලබා ~ම,— සමසත් ලංකා පාසk �ඩා තරඟාව>ය/ 
ෙයෞවන සමාජ �ඩා උෙළල/ ජා ක මහා �ඩා උෙළල ආ~ තරඟ ව>1 සමසත් ලංකා 
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ම�ටe1 පළyවැK, ෙදවැK හා ෙතවැK සථ්ාන We කරග+ �ඩක�1 සහ සzහ තරඟවල~ 
�රතාව හා අl �රතාව `� ක®ඩායෙC �ඩක�1ට අධ(ාපන අමාත(ාංශෙx �ඩා �	ව	1 
ෙලස+ �ඩා KලධාE1 ෙලස+ ��dව ලබා~ තන�	 ලබා~ෙC වැඩ ��ෙවළ සකස ්කළ 
0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.162/’15 

151. 
ග	 ඩsලස ්ෙ�වාන1ද මහතා,— උ�	 පළා+ අධ(ාපන ෙදපා-තෙC1�ෙ: පව න 7 

ලංකා අධ(ාපන පnපාලන ෙසේවෙx Mෙශේෂ ෙසේවක සංඛ(ා �ර�පාÁ, ෙජ(ෂඨ්තාවය හා 
�සලතාවය පදනC කරෙගන �රUම සහ තරඟ Mභාගෙය1 Kදහස ්කර III ෙශේDයට ප+SEම,
— උ�	 පළා+ අධ(ාපන ෙදපා-තෙC1�ව යටෙ+ පව න 7 ලංකා අධ(ාපන පnපාලන 
ෙසේවෙx Mෙශේෂ ෙසේවක සංඛ(ා �ර�පාÁ �රUම සCබ1ධව KG Mශේkෂණය කර ෙමම 
තන�	වලට අදාළ රාජකාnවල Kරත 7 ලංකා MHහkප  ෙසේවෙx හා 7 ලංකා �	 ෙසේවෙx 
KලධාE1ෙs ෙජ(ෂඨ්+වය හා �සලතාවය සැලSkලට ෙගන ඔÀ1 7 ලංකා අධ(ාපන 
පnපාලන ෙසේවෙx තරඟ Mභාගෙය1 Kදහස ්කර අධ(ාපන පnපාලන ෙසේවෙx III ෙශේDයට 
ප+ කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.163/’15 

152. 
ග	 ඩsලස ්ෙ�වාන1ද මහතා,— උ�	 පළාෙ+ පළා+ සභාව යටෙ+ ඇ  පාසkවල වැඩ 

බලන MHහkප ව	1 MHහkප  තරඟ Mභාගෙය1 Kදහස ් කර, එම KලධාE1 MHහkප  
ෙසේවෙx III ෙශේDයට ප+ SEම,— උ�	 පළා+ සභාව යටෙ+ ඇ  පාසkවල ~-ඝ කාලය 
ෙසේවෙx K0� 7  ලංකා �	 ෙසේවයට අය+ වැඩබලන MHහkප ව	1ෙs ෙජ(ෂඨ්+වය හා 
�සලතාවය සැලSkලට ෙගන 7 ලංකා MHහkප  ෙසේවෙx තරඟ Mභාගෙය1 Kදහස ්කර, එම 
KලධාE1 7 ලංකා MHහkප  ෙසේවෙx III ෙශේDයට ප+ කළ 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.167/’15 

153. 

 ග	 එC. එp. එC. සkමා1 මහතා,— හ ව1දනා පනත හ¦1වා ~ම,— 7 ලංකාෙ: 
Gට වා-�කව හ ව1දනාෙ: ෙයෙදන බැ ම�1 MG1 y�ණ ෙදන ගැට� Kරාකරණය 
කර ගැiමට+, ඒ ��බඳ ආයතKක වáහය ස්ථාපනය ෙකොට i මය ප පාදන සකස් 
SEමට+, රජය ම�1 “හ ව1දනා පනත” හ¦1වා `ය 0�යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.168/’16 

154. 
ග	 එස.් එC. මnකා- මහතා,— ජා}1 අතර ජා ක සංWûයාව ෙගොඩනැංUම,— ජා ක 

සංWûයාව හා ජා}1 අතර අෙන(ෝන( අවෙබෝධය සහ එකy�ව වඩා+  ඵලදාu ෙලස 
ෙගොඩනැ|ම සඳහා ~-ඝ කා[න ඉලකය1ට yල �EෙC අරyD1, 7 ලංකාව �ළ සෑම 
ෙදමළ මාධ( පාසලකම Gංහල මාධ(ෙය1 උග1වන අංශය ආරCභ කළ0� යැ� ෙමම 
පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.169/’16 

155. 
ග	 එස.් එC. මnකා- මහතා,— නව �ඩා පනත  හ¦1වා~ම,— `ස්�  �ඩා 

සංගCවල ඡ1දෙය1 �ඩා පාලක ම®ඩලවලට Kලධාn1 ෙ+E ප+UෙC කමය ෙවlවට 
අ�+ කමෙ:දය හ¦1වා ~, එම�1 එම KලධාE1ෙs jයා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
පා->ෙC1� වට ෙහෝ වගSයන අ0n1 7 ලංකාෙ: �ඩාෙ: `0dව සහ අ¶වෘ��ය  සඳහා 
නව �ඩා පනත හ¦1වා `ය 0� යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා කර�.  
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2016 මැ� මස 17 වැ� අඟහ�වාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
114/’15 

1. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආරෂක අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) රණM	 ෙසේවා අ�කාnෙx ෙසේවය කරන සÓ්ර සහ ෙකො1තා+ කා-ය 
ම®ඩලය ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (ii)  ව-ෂ 2013 හා 2014 ~ එම අ�කාnෙx සÓ්ර සහ ෙකො1තා+ කා-ය 
ම®ඩලය සඳහා Kල ඇ¦C සැපuමට වැය කළ yදල ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
ෙකොපමණද; 

 (iii) Kල ඇ¦C ලබා H1 සÓ්ර සහ ෙකො1තා+ කා-ය ම®ඩලය, කා1තා සහ 
�ne ෙලස කා®ඩගත කල Mට, එ එ කා®ඩෙx එ අෙය� ෙවlෙව1 
Kල ඇ¦C සඳහා දරl ලැ� Mයදම ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද?  

(ආ) (i) Kල ඇ¦C සඳහා ෙතෝරාග+ ෙර` ත++වෙය1 බාල බව+;  

 (ii) එම Kසා KලධාE1 එම ඇ¦C ප ෙෂේප කර ඇ  බව+; 

 (iii) අ�කාnෙx සභාප Kය අ+තෙනෝම කව කට0� කර ඇ  බව+;  

එ�මා ��ග1ෙනWද? 

(ඇ) (i) රණM	 ෙසේවා අ�කාnෙx Kල ඇ¦C ගැට�ව MසÐමට කට0� කර1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ නC, ඒ කවර ආකාරෙය1ද; 

 ය1න+ එ�මා සඳහ1 කර1ෙනWද? 
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

238/’15 

2. 

ග	 VKk හ¦1ෙන+  මහතා,— 
,— (2) 

(අ) ජනතා ව� සංව-ධන ම®ඩලයට අය+ අංක GB-2865 දරන °ෙෆ1ඩ- රථය මාස 
03ක ෙකÑකා[න පnහරණයට ලබාග+ Wට� අමාත(වරෙය� හා තව+ Wට� 
අමාත(වරෙය� MG1 වසර 06 අනවසරෙය1 භාMතා ෙකොට, පVව එW ෙරෝද 
හතර ඇ�t ෙබොෙහෝ ෙකොටස ් ගලවා ඉව+ කර, චැGය පමණ පV�ය 2015 
ජනා�ප වරණෙය1 පVව ෙනොද1වා, ආපදා රථයS1 ¯ෙගන M+ රාජ( ව(වසාය 
සංව-ධන අමාත(ාංශ ìeෙයW අතහැර ෙගොස ් � බව එ�මා ද1ෙනWද? 

(ආ) (i)  වැM> ක-මා1ත අමාත(ාංශය MG1 Kල වශෙය1 අංක GB - 2865 දරන 
°ෙෆ1ඩ- රථය Kදහස ්කර  � අමාත(වරයාෙs නම කවෙ-ද; 

 (ii) එම රථය අනවසරෙය1 ෙකොපමණ කාලය භාMතා කර  ෙ\ද;  
 (iii) ඒ සCබ1ධෙය1 ආයතන ම�ටe1 ෙගන  � �යවර කවෙ-ද;  
 (iv) එම වාහනෙx ෙකොටස ් ගලවා ඉව+ SEම ෙහේ�ෙව1 GH� අලාභය 

ෙකොපමණද; 
 (v) එම අලාභය අය කර ගැiමට ජනතා ව� සංව-ධන ම®ඩලය ෙගන  � 

�යවර �මද; 
 (vi) ෙමම රාජ( ෙ�පළ සාපරා¥ පnහරණය සCබ1ධෙය1 අපරාධ පEෂණ 

ෙදපා-තෙC1�ව ම�1 පව+වl ලබන Mම-ශනෙx ව+ම1 පග ය 
කවෙ-ද; 



( 55 ) 

 

 (vii) ඒ සCබ1ධෙය1 Mෂයභාර අමාත(වරයා ෙලස ගl ලබන jයාමා-ග 
කවෙ-ද;   

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

357/’15 

3. 

ග	 එස.් එC. මnකා- මහතා,— Mෙ�ශ කට0� අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) සරණාගත�1 ෙලස Mෙ�ශ රටවල �රවැGභාවය අයHCකර GÑන 7 
ලාංSක�1, 7 ලාංSක�1 ෙලස ��ග1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ නC, එවැK අය සඳහා තානාප  කා-යාලවල  ෙසේවය ලබා`ය 0� බවට 
චකෙkඛය  ෙ\ද; 

 (iii) එම චකෙkඛය ඉව+ SEමට බලාෙපොෙරො+� ව1ෙ1ද; 

 (iv) එෙසේ නC, චකෙkඛය ඉව+ SEමට බලාෙපොෙරො+�වන `නය කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

423/’16 

4. 

ග	 උදය පභා+ ගCම1�ල මහතා,— i ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව-ධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2013, 2014 සහ 2015 ව-ෂය1W~ වා-තා� eiමැ	C, ස්� ´ෂණ, හ`G 
අන�	 සංඛ(ාව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (ii) උත ව-ෂය1W~ හ`G අන�	ව>1 GH� මරණ සංඛ(ාව ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද?  
438/’16 

5. 

ග	 MÃත ෙහේර+ මහතා,— සමාජ සMබලගැ1UC හා Vභසාධන අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 වසර සඳහා ෙජ(ෂඨ් �රවැG ~මනා ෙවlෙව1 පමාණව+ ප පාදන 
පාෙ��ය ෙkකC කා-යාලවලට K�+කර  ෙ\ද; 

 (ii) 2015 ව-ෂය සඳහා K�+ කළ yදල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2016 ව-ෂය සඳහා K�+ SEමට Kයeත yදල ෙකොපමණද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) ඉk�Cකර ඇ  Gය�ම ෙජ(ෂඨ් �රවැGය1ට එම ~මනාව ලබා ෙද1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ ෙනොෙ: නC, යC 3මාSEම GHකර  ෙ\ද; 

 (iii) එෙසේ නC, ඒ ම1ද; 

 

 

 



( 56 ) 

 

 (iv) 3මාSEම GHකර ෙනොමැ  නC, පමාණව+ ප පාදන ෙව1කර ඉk�C 
කරන ලද Gය� ෙජ(ෂඨ් �රවැGය1 සඳහා එම ~මනාව ලබා~මට කට0� 
කරl ලබ1ෙ1ද; 

  ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, එ ම1ද? 

439/’16 

6. 

ග	 �. U. චානක මහතා,— Kවාස හා ඉ`SEC අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව-ෂය �ළ~ ජා ක Kවාස සංව-ධන අ�කාnය යටෙ+ ලබා ~ ඇ  
ප+UC සංඛ(ාව කවෙ-ද; 

 (ii)  එම ප+UCලාÎ1ෙs නC සහ >�නය1 ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (iii) එ එ පාෙ��ය ෙkකC ෙකො�ඨාසය අlව එම ප+UC ෙබදා ~ ඇ  
ආකාරය ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (iv)  එම ප+UC ලබා~ෙC~ අlගමනය කරන ලද බඳවාගැiෙC පÑපාÑය 
කවෙ-ද; 

 (v)  එ එ තන�	 සඳහා බඳවා ගැiෙC~ සලකා බලන ලද අධ(ාපන VHVකC 
ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

442/’16 

7. 

(අ) (i) 2014 වසෙ-  ලංකා ෙහොස�්�kස ්ආයතනෙx අධ(ෂ ම®ඩල සාමාÃකය1 
ෙලස කට0� කරන ලද ��ගල�1ෙs නC කවෙ-ද; 

 (ii) 2014.01.01 Gට 2014.12.31 දවා පව+වl ලැ� එම ආයතනෙx අධ(ෂ 
ම®ඩල ¯සU්C සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම අධ(ෂ ම®ඩල ¯සU්Cවලට සහභා|Uම ෙවlෙව1 එ එ 
අධ(ෂවරයාට ෙගවා ඇ  ~මනා ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) 2015.01.08 `න Gට ෙC දවා ලංකා ෙහොස�්�kස ් ආයතනෙx අධ(ෂ 
ම®ඩල සාමාÃකය1 ෙලස කට0� කරන ��ගල�1ෙs නC කවෙ-ද; 

 (ii)  2015 ව-ෂෙx එම ආයතනෙx පව+වl ලැ� අධ(ෂ ම®ඩල ¯සU්C 
සංඛ(ාව, ඒ සඳහා සහභා| � අධ(ෂ ම®ඩල සාමාÃක�1ෙs නC සහ ඒ 
ෙවlෙව1 ෙගවා ඇ  ~මනාව1 ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

443/’16 

8. 

ග	 වාVෙ�ව නානායකාර මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-Óක 
කට0� අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෙලෝකෙx MMධ රටවල පව+වාෙගන යන ලාං�කය1 ස� බැං� �dC  
සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 



( 57 ) 

 

 (ii) එම එ එ �dෙමW ඇ  වÑනාකම, එ එ රට අlව ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (iii) එම �dC Weය1 7 ලංකාෙ: i  උkලංඝනය කරe1 yදk තැ1ප+ කර 
 ෙ\ද; 

 (iv) එ� �dC සCබ1ධෙය1 i මය �යවර ගැiමට කට0� කර1ෙ1ද;  
 (v) එෙසේ නC, එය GH කරන ආකාරය කවෙ-ද; 
 (vi) රාජ(තා1�ක ම�ටෙම1 ඉහත � Gය� �dCවල ෙතොර�	 ලබා ගැiම 

සඳහා රජය MG1 අදාළ රාජ(ය1 හරහා ඉk[C කර  ෙ\ද;  
 (vii) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) සM්�ස-ල1තෙx HSBC බැං�ෙ: ඇ  �dC ��බඳව මා MG1 
2015.03.03 `න පා->ෙC1�ෙ:~ කරන ලද Mම3මට ���	 වශෙය1,  ඒ 
සඳහා jයා SEමට zල( ��� අංශයට සCබ1ධ i  සංෙශෝධනය කරගත 
0� වන බව+, yදk අමාත(වරයා ඊට ආස1නම අමාත( ම®ඩල ¯සU්ෙC` 
ඒ සඳහා කට0� කරන බව+ පවසා GÑෙxද; 

 (ii) එෙසේ නC, එ� i  සංෙශෝධනය කරl ලැබ ඒ අlව ෙC වනMට ෙගන ඇ  
�යවර සහ පග ය කවෙ-ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

452/’16 

9. 

ග	 බ1Hල �ණව-ධන මහතා,— yදk අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) 2014 අෙගෝස�් 15 `න ඇමnකාl එස+ ජනපද ෙඩොල- 36,800 ෙලස 
තෙසේ	 කර  � TRJ 150W මා`>ෙx ෙමෝට- රථවල වÑනාකම, 2015 මා-� 23 
`න වනMට ඇමnකාl එස+ ජනපද ෙඩොල- 27944 (ජප1 ෙය1 3,375,000) 
දවා ෙඩොල- 8836S1 අÁ SEම ෙහේ�ෙව1 7 ලංකාවට ආනයනය කර � වාහන 
407S1 GHU ඇ  බH අලාභය දළ වශෙය1 	�යk e>යන 3000 පමණ වන බව 
එ�මා ද1ෙනWද? 

(ආ) (i) ෙමම බH අලාභය සCබ1ධෙය1 වගSව 0+ෙ+ කÀ	1ද; 

 (ii) රාජ( අයභාරයට ෙමවැK අලාභය GHව ඇ+නC, ඒ හා සCබ1ධෙය1 ගl 
ලබන jයාමා-ග කවෙ-ද; 

 (iii) ක>1 පැව  තෙසේ	ව අÁ SEම ෙහේ�ෙව1, }	බH සහන බලපතය 
යටෙ+ ෙC දවා ෙමරටට ආනයනය කරන ලද ෙමෝට- රථ සංඛ(ාව  
ෙකොපමණද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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457/’16 

10. 

ග	 එC. එp. එC. සkමා1 මහතා,— බ1ධනාගාර ප සංස්කරණ, �න	+ථාපන, 
නැවත ප`ං� SEම හා W1H ආගeක කට0� අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) 7 ලංකා රජය හා මාල`ව�න රජය අතර Gරක	ව1 �වමා	 කර ගැiම සඳහා 
අ+ස1 කරන ලද �MVම අlව මාල`ව�ෙනW Gරභාරෙx පVවන එC. එC. එC. 
wසත්ාC නමැ  ��ගලයා 7 ලංකාෙ: බ1ධනාගාරයකට මා	 SEම �Dස ඉk�C 
SEම සCබ1ධව  (Case File No. 175/2009-Court No. 194 JC-2009) අ�කරණ 
අමාත(ාංශ ෙkකCෙs අංක MOJ/L2/2/3/12 හා 2014.05.30 `නැ  >�ය ම�1 
Mෙ�ශ කට0� අමාත(ාංශෙx ෙkකC ෙව 1 වා-තාව කැඳවන ලද බව එ�මා 
ද1ෙනWද? 

(ආ) (i) එ� Gරක	 7 ලංකාෙ: බ1ධනාගාරයකට මා	කරවා ගැiෙC jයාව>ය 
සCබ1ධෙය1 ෙගන ඇ  �යවර කවෙ-ද; 

 (ii) එW ව-තමාන පග ය කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

470/’16 

11. 

ග	 ගාeF ෙලො�ෙs මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) `ව�ෙනW පාසkවල ඉෙගlම ලබන êෂ( êෂ(ාව1 සංඛ(ාව, එ එ `ස�්කය 
අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) 2016 වසෙ-~ පාසk Kල ඇ¦C වÀච-ප+, 

 (i) ලබාග+ êෂ( êෂ(ාව1 සංඛ(ාව, එ එ `ස�්කය අlව ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (ii) ලබාෙනොග+ êෂ( êෂ(ාව1 සංඛ(ාව, එ එ `ස�්කය අlව ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ-ද; 

 ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

125/’15 

12. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— yදk අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 7 ලංකාව �ළ පව න වා�� >�කාර ආයතන පමාණය ෙකොපමණද;  

  (ii) එම ආයතනය1W නC, >�න හා Hරකථන අංක කවෙ-ද; 

 (iii) එම එ එ ආයතනය �ළ ෙසේවය කරන ෙසේවකය1 සංඛ(ාව ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 ෙකොපමණද;  

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

 (ආ)     (i)  වා�� >�කාර ආයතනය1W බලපත අ�+ SEෙC~ ඔÀ1 රජයට ෙගMය 0� 
ගාස�් කවෙ-ද; 

 (ii) එම එ එ ගාස�් කා®ඩෙx වÑනාකම ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (අ) (ii) W සඳහ1 ආයතන 2014 ව-ෂයට බලපත අ�+ SEෙC~ ෙග�  
ඇපකර වÑනාකම එ එ ආයතනය අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 
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 (iv) ෙමම ඇපකරය බැං� ඇපකරයද; නැතෙහො+ yදk ඇපකරයද; 

 (v) yදk ඇපකරය නC, තැ1ප+ කළ බැං�ව, �dෙC WeකාE+වය ඇ  
ආයතනෙx නම හා එම �dම ජංගම, ඉ n SEෙC ෙහෝ සථ්ාවර තැ1ප� 
�dමද;  

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) (i) නව ඇපකර ගාස�් සංෙශෝධනය Kසා වා�� >�කාර ආයතනය1ට 
අසාධාරණය GH � බව ��ග1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ නC, එම ඇපකර  ගාස�් සංෙශෝධනයට �යවර ග1ෙ1ද; 

 (iii) එෙසේ නC, ඒ කවර `නක Gටද; 

  ය1න තවHරට+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 
(ඈ)  ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

424/’16 

13. 

ග	 උදය පභා+ ගCම1�ල මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-Óක 
කට0� අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) 2014 සහ 2015 ව-ෂය1W ෙකොළඹ ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළේ සමස්ත eල ද-ශකෙx 
ව-ධන ප ශතය සහ ��ධ Mෙ��ය eල~ගැiC ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද 
ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) ෙකොළඹ ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළේ සමසත් eල ද-ශකය පV�ය වසර �ළ පහත 
වැíෙම1 7 ලංකා ආ-Óකය සහ ආ®Áෙ: ආ-Óක ප ප+ ය ��බඳ 
ආෙයෝජක�1ෙs Mශව්ාසය wඳ වැí ඇ  බව+; 

 (ii) ෙකොළඹ ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළේ ��ධ Mෙ��ය eල~ ගැiC පV�ය වසර �ළ 
සෘණ අගය ගැiෙම1 7 ලංකා ආ-Óකය සහ රජෙx ආ-Óක ප ප+ ය 
��බඳ Mෙ��ය ආෙයෝජක�1ෙs Mශව්ාසය wඳ වැí ඇ  බව+; 

 එ�මා ��ග1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

468/’16 

14. 

ග	 එC. එp. එC. සkමා1 මහතා,— තැපැk, තැපැk ෙසේවා හා yස්>C ආගeක 
කට0� අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) 2014 සහ 2015 ව-ෂවල~, 

 (i) 7 ලංකා ව�ෆ ්ම®ඩලය ¯ස�් අවසථ්ා සංඛ(ාව; 

 (ii) ව�ෆ ්ම®ඩලය MG1 Mභාගයට ගl ලැ� නÁ/ඉk[C සංඛ(ාව; 

 (iii) ව�ෆ ්ම®ඩලය MG1 Mස¦C ලබාH1 නÁ/ඉk[C සංඛ(ාව; 

  ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) ඉහත අ (ii) සහ (iii) W නÁ/ඉk[Cවලට අදාළ අංක හා `න කවෙ-ද; 

 (ii) ෙC වනMට ව�ෆ ් ම®ඩලෙx ඉ`nෙx Mභාග Uමට Kයeත නÁ/ඉk[C 
සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 ය1න එ�මා සඳහ1 ක ර1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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2016 මැ� මස 18 වැ� බදාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
11/’15 

1. 

ග	 (ෛවද() න>1ද ජය සස් මහතා,— ආරෂක අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2)  

(අ) 7 ලංකා නාMක හyදාව ම�1 ඉ� කරන ලද සාගර ආරෂා කට0�, y�H 
ෙකොkලකෑC වැළැUම සහ ෙ�êය හා Mෙ�êය නැ:වලට ආරෂාව සැපuම යන 
ෙසේවා 2012 සැ�තැCබ- 18 `න Gට ඇව1�ගා-� සමාගම ෙවත පවරා ඇ  බව 
එ�මා ද1ෙනWද?  

(ආ) නාMක හyදාව සහ ඇව1�ගා-� සහ 3මාසWත රනා ආරෂණ ලංකා සමාගම 
අතර පව+නා �MVම �මද; එW පධාන ෙකො1ෙ�G කවෙ-ද ය1න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද1ව1ෙනWද?  

(ඇ) (i) ඇව1�ගා-� සමාගම සහ නාMක හyදාව අතර පව+නා ෙසේවා 
සCබ1ධතාවය කවෙ-ද; 

 (ii) ඇව1�ගා-� සමාගෙC ආරෂක ෙසේවා කට0� සඳහා නාMක හyදාෙ: 
KලධාE1 සහ ආ0ධ ෙයොදව1ෙ1ද;  

 (iii) එෙසේ නC, ඒ කවර පදනමS1ද; 

ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනWද? 

(ඈ) ව-ෂ 2012 Gට 2015 දවා,  

 (i) ඇව1�ගා-� සමාගම ලැ� ආදායම; 

 (ii) ඔÀ1  රජයට ෙග� බH yදල;  

ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද ය1න+ එ�මා සඳහ1 කර1ෙනWද? 

(ඉ) VMශාල ලාභය ලබන y�H ආරෂක ෙසේවය නාMක හyදාෙව1 ඉව+ SEමට හා 
රාජ( ෙ�පළ අවභාMතයට Wට� ආරෂක ෙkකCවරයා ග+ }රණය Kවැර  ̀SEමට 
කට0� කර1ෙ1ද ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද?  

(ඊ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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2. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වාnමා-ග හා ජලසCප+ කළමනාකරණ අමාත(�මා 
ෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) Kkවලා ගෙ� හා �ං ගෙ� ජලය මහ හCබ1ෙතොට සංව-ධන කලාපයට 
ෙගන යෑෙC ව(ාපෘ යට අlව හCබ1ෙතොට `ස�්කයට ෙගන යෑමට 
බලාෙපොෙරො+� වන ජල පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව(ාපෘ ෙx සැලVම ඉ`nප+ කර1ෙ1ද; 

 (iii) ෙමම ව(ාපෘ ය ෙහේ�ෙව1 ගාkල හා මාතර `ස�්වල පnසරයට GHවන 
බලපෑම ��බඳ පාnසnක වා-තාව සකස ්කර  ෙ\ද; 

 (iv) එෙසේ නC, එම වා-තාව ඉ`nප+ කර1ෙ1ද;  
 (v) ෙමම ව(ාපෘ ෙය1 Kkවලා ගඟට කර`ය eශUෙC අවදානම පාලනයට 

ෙගන ඇ  �යවර කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) මහ හCබ1ෙතොට ජල ව(ාපෘ ය සඳහා ඇසත්ෙC1�ගත Mයදම ෙකොපමණද; 

 (ii) එම yදk ලබා ග1නා zලාශ කවෙ-ද; 
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 (iii) ෙමම ව(ාපෘ ෙx ඉ`SEC කට0� සඳහා ෙට1ඩ- කැඳවා  ෙ\ද; 

 (iv) එෙසේනC, ෙට1ඩ- ඉ`nප+ කළ සමාගCවල නC, >�න, Hරකථන අංක හා 
Mෙ�ශ සමාගC නC, ඒවා අය+ රටවk කවෙ-ද; 

 (v) ඉ`nප+ කළ ෙට1ඩ-වල වÑනාකC කවෙ-ද; 

 (vi) ෙට1ඩරය පදානය කරන ලද සමාගම හා එයට ෙහේ� කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා සභාගත කර1ෙනWද? 

(ඇ) (i) මහ හCබ1ෙතොට ජල ව(ාපෘ ය Kසා Kවාස ඇ�t ෙ�පළ අWeව1න1  
සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔÀ1ට ලබා ෙදන සහන කවෙ-ද; 

 ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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3. 

ග	 එස.් එC. මnකා- මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) 2015~ පාසk GV1ට පාවහ1 ලබා~මට ෙට1ඩර කැඳවl ලැ�ෙ:ද; 

 (ii) ඒ සඳහා අයHC කළ සමාගC කවෙ-ද; 
 (iii) එම සමාගC z>ක VHVකC ස�රා  ෙ\ද; 
 (iv) සමාගC ඉ`nප+ කළ eල ගණ1 ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (v)  පV�ය වසරවල~ සමාගC SWපයකට ලබා H1 ෙට1ඩරය ෙමවර DSI 
සමාගම ෙවත පමණ ලබා~  ෙ\ද; 

 (vi)  වැ°ම eල සඳහ1 ෙට1ඩරය ඉ`nප+ කෙළේ DSI සමාගමද; 
 (vii) DSI ෙට1ඩරය සඳහා කැwන� අlම ය ලබා ෙගන ඇ+ෙ+ අවම eල යැ� 

සඳහ1 SEෙම1ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) ෙමම ෙට1ඩරය, පV�ය වසරවල සමාගC SWපයකට ලබා H1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ නC, ඒ ම1ද; 
 (iii) පV�ය වසෙ-~ DSI සමාගෙම1 ලබාග+ පාවහ1 0ගල ලෂ 04, එම 

සමාගෙම1ම සපයා  �ෙ®ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ නC, ෙවන+ සමාගමS1 පාවහ1 0ගල 50,000 සපයා 
 �ෙ®ද; 

 (v)  එවැK ත++වය යටෙ+, එම ෙට1ඩරය  තK සමාගමකට ලබා H1ෙ1 
ම1ද; 

 (vi) DSI ෙවත ෙට1ඩරය ලබා~ම හරහා yදk වංචාව ෙහෝ රජයට පාÁව 
ෙනො� බවට+ සහ ක Mය හැSද; 

 (vii) වංචාව GH �  බවට ෙහ�දර: Àවෙහො+, වැර`ක	ව1ට දýවC ලබා ~මට 
කට0� කර1ෙ1ද;  

 ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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4. 

ග	 එC. එp. එC. සkමා1 මහතා,— Kවාස හා ඉ`SEC අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) අCපාර `ස�්කෙx, Vනාeෙය1 rඩාවට ප+ ජනතාව සඳහා ෙසෞ` 
අරාwයාl සංව-ධන අරyද>1, අකරප+�ව, ෙනොෙරොpෙචොෙk 
ගCමානෙx Kවාස ව(ාපෘ ය jයා+මක කරන ලද බව+;  

 (ii) එම Kවාස ව(ාපෘ ෙx ඉ`SEC කට0� අවස1 අ`යරෙx~ ප ලාÎ1 අතර 
ෙබදා~මට පථමෙය1 ෙශේෂඨ්ා�කරණය MG1 ලබා H1 අංක 178/2008 දරන 
නÁ Kෙයෝගය මත Kවාස ෙබදා~ම අ+W�වන ලද බව+; 

 (iii)  2009.12.02 `න පකාශයට ප+කරන ලද ඉහත නÁෙ: }1Hව ලබා~ වසර 
පහක කාලය ගත U ඇ  නy+, ඒ අlව Kවාස ෙබදා~ම GHකර 
ෙනොමැ Uෙම1 එම ෙ�පළ Gයkල eKස ් පnහරණයට lVHV අ1දe1 
පnහාKයට ප+ U ඇ  බව+;  

එ�මා ද1ෙනWද? 

(ආ) ඉහත අ(iii)W සඳහ1 නÁ }1Hව අlව කට0� SEමට ෙනොපමාව උපෙදස ්
ෙද1ෙ1ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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5. 

ග	 උදය පභා+ ගCම1�ල මහතා,— yදk අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 වසෙ- සත( නැතෙහො+, ඇසත්ෙC1� කළ දළ ජා ක Kෂප්ාදනය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016 වසෙ- �ෙරෝකථනය කළ දළ ජා ක Kෂප්ාදනය ෙකොපමණද; 

 (iii) අයවැය ඇසත්ෙC1� ඉ`nප+ කරන සCපදා�ක කමය යටෙ+, ව-ෂ 2013 
Gට  2016 දවා අයවැෙය1 අධ(ාපනයට සහ ෙසෞඛ(යට ෙව1 කළ yදk, 
දළ ජා ක Kෂප්ාදනෙx ප ශතය ෙලස ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (iv) 2016 අයවැෙය1 හ¦1වා H1 අයවැය ඇසත්ෙC1� ඉ`nප+ කරන නUන 
කමය යටෙ+ ව-ෂ 2013 Gට 2016 දවා අයවැෙය1 අධ(ාපනයට සහ 
ෙසෞඛ(යට ෙව1 කළ yදk දළ ජා ක Kෂප්ාදනෙx ප ශතය ෙලස ෙව1 
ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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6. 

ග	 MÃත ෙහේර+ මහතා,— Kවාස හා ඉ`SEC අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ජා ක ය1ෙතෝපකරණ ආයතනය, රාජ( ඉංÃෙ1	 සංසථ්ාෙව1 ඉව+කර 
ජා ක Kවාස සංව-ධන අ�කාnය යටතට ෙගන  ෙ\ද; 

 (ii) එෙසේ නC, එම�1 ෙසේවකය1ට ෙමෙත ලබා H1 	. 4000/= පැeFෙC 
~මනාව, වසර අවසාන පසාද ~මනාව සහ 	.40,000/= මරණාධාර ~මනාව ආ~ 
~මනා ගණනාව අWe වන බව ද1ෙ1ද; 

 (iii) එම ~මනා නව ආයතනය ම�1 ෙසේවකය1 හට ලබා ~මට ෙහෝ ෙවන+ 
ආකාරයS1 ප ²-ණය SEමට එකඟ ව1ෙ1ද; 
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 (iv) එෙසේ ෙනොෙ: නC, ෙසේවකය1ට බලව+ අසාධාරණය GHවන බව 
��ග1ෙ1ද; 

 (v) එම අසාධාරණය වැළැUමට  ගl ලබන �යවර කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) රාජ( ඉංÃෙ1	 සංසථ්ාෙව1 ෙමම ආයතනය ඉව+කළ පV තK ආයතනය 
ෙලස පව+වා ගැiම ෙවlවට  °ෙපෝ 50 ෙලස ය� ඇර�මට සැලVම 
සකසක්ර  ෙ\ද; 

 (ii) එෙසේ නC, ෙමම °ෙපෝ 50ට අ� 1 MH>ය, ජලය, Hරකථන හා අK�+ 
MයදC දරe1 jයා+මක SEම සඳහා Mශාල �nවැය අවශ(වන බව 
��ග1ෙ1ද; 

 (iii) එවැK �nවැය දැEම ෙවlවට ෙවන+ Mකkපය ෙවත ෙයොyUමට අදහස ්
කර1ෙ1ද; 

 ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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7. 

ග	 �. U. චානක මහතා,— Kවාස හා ඉ`SEC අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) ජා ක Kවාස සංව-ධන අ�කාnය ම�1 Kවාස සංව-ධන වැඩසටහන යටෙ+ 
	�යk 250,000/=ක වÑනාකe1 0+ Kවාස වැඩසටහන jයා+මක කරl 
ලැ�ෙ:ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) එම වැඩසටහන jයා+මක පාෙ��ය ෙkකC ෙකො�ඨාස සහ ඉඩC �WÑ 
සථ්ාන කවෙ-ද;  

 (ii) එම ඉඩC ලබා~ෙC~ `ස�් ඉඩC පnහරණ කe�ව ම�1 අදාළ ඉඩC කැබ> 
හ¦නාගැiම GHකර  ෙ\ද;  

 (iii) එ එ පාෙ��ය ෙkකC ෙකො�ඨාසය අlව ෙතෝරාග+ ප ලාÎ1 සංඛ(ාව 
ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද;   

 (iv) එම ප ලාÎ1ෙs නC, >�නය1 සහ ෙතෝරාග+ කමෙ:දය කවෙ-ද;   

 (v) ප ලාÎ1 ෙතෝරාගැiමට සහභා� � රාජ( KලධාE1ෙs නC කවෙ-ද; 

 (vi)  ෙතෝරාග+ ප ලාÎ1 ඉඩC Weකම ලැÖමට Kයම VHසස්1 බවට සෑÚමට 
ප+Mය හැSද; 

 ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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8. 

ග	 වාVෙ�ව නානායකාර මහතා,— MH>බල හා �න-ජනiය බලශ  
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ජනවාn මස Gට MH> wkප+ ගාස�්ව SGH දැlC~මS1 ෙතොරව 
වැ°කර  ෙ\ද; 

 (ii) ඒ සඳහා අමාත( ම®ඩල අlම ය ලැÖ  ෙ\ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 
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(ආ) (i) අෙලෝ යාව, වැkekල හං`ය යන >�නෙයW ප`ං� 3. ෙහ�Ñආරp� 
මහතාෙs KවෙසW 2015 ජනවාn මස MH> wkපෙ+ (�dC අංක 
3195478318), ඒකක 94 සඳහා ගාස�්ව 	.892.40 � අතර 2015 ෙපබරවාn 
මස MH> wkපෙ+ ඒකක 90 සඳහා ගාස�්ව 	.1,308.55 U ඇත. ෙC 
අlව එ මාසය �ළ එම MH> පාnෙභෝ�කයාෙs MH> wල 	.416.15S1 
වැ° U ඇ  බව+; 

 (ii) එෙසේම, �>යා�Ñය, ෙහොරCබාව යන >�නෙයW ප`ං� එC. Ö. එස.් r. 
පනා1H මහතාෙs KවෙසW 2014 ෙදසැCබ- මස MH> wkපත ඒකක 62 
සඳහා ගාස�්ව 	.283.15 � අතර 2015 ජනවාn මස MH> wkපත ඒකක 61 
සඳහා ගාස�්ව 	.571/- ෙලස වැ° U ඇ  බව+; 

 එ�මා ද1ෙනWද? 

(ඇ) ෙමම MH> wkප+ ගාස�් වැ°Uම GH U ඇ+ෙ+ ෙකෙසේද ය1න+ එ�මා ෙමම 
සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

446/’16 

9. 

ග	 මW1දාන1ද අ�+ගමෙs මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා 
ආ-Óක කට0� අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) වන සංරෂණ ෙදපා-තෙC1�ෙ:, මහlවර `ස�්කෙx, නාවල�Ñය 
අඩMෙx, සමනලගම පෙ�ශෙx ප�නස ්ගස ්7000 කපා ඉව+ කරe1 GÑන 
බව+; 

 (ii) නාවල�Ñය, මාපාක1ද අකර 200කට සහ ෙදොෙලොසබ්ාෙs, මkෙගොkල 
අකර 50කට අය+ ප�නස ්ගස ්��ග>ක ෙවෙළ¦1 ම�1 කපා ඉව+ SEම 
සඳහා කට0� �දානC කර ඇ  බව+; 

 (iii) ෙදොෙලොසබ්ාෙs, පරගල ෙකොටෙසේ ගස ්2500 පමණ ඉව+ SEමට අවසර 
ලබාෙගන ඇත+, ෙC වනMට අනවසරෙය1 ගස ්12,000 පමණ කපා ඉව+ 
ෙකොට ඇ  බව+; 

 එ�මා ද1ෙනWද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ1 Gයtම ගස ්ඉව+ SEම සඳහා අවසර ලබා~ෙC~ අlගමනය 
කරන ලද කමෙ:දය1 සහ ඒවාට සCබ1ධ KලධාE1ෙs නC කවෙ-ද; 

 (ii) එම�1 රජයට අයMය 0� Mශාල yදල අWe U ඇ  බව ��ග1ෙ1ද; 

 (iii) එම වංචා සහගත jයාවලට සCබ1ධ KලධාE1ට එෙරWව ගl ලබන 
i මය �යවර කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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10. 

ග	 GGර ජයෙකො° මහතා,— i ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව-ධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) තම1 අධ(ෂ �රය දරන සමාගමක වංචාව GH� බවට පැeD> කළ 
බය1 ෂැ° නමැ  ��ගලයාෙග1 පකාශ ලබාගැiම සඳහා ෙපො>ස ්
ෙදපා-තෙC1�ෙ: Mෙශේෂ Mම-ශන ඒකකෙx ෙජ(ෂඨ් ෙපො>ස ් අ�කාn 
ෙමව1 Gkවා සහ ෙපො>ස ් පEෂක �ණ ලක යන KලධාE1 2015 
ෙදසැCබ- මස ඔසේï>යාl සංචාරයක Kරත � බව ද1ෙ1ද; 
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 (ii) එම සංචාරයට වැය Àd yදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සංචාරයට වැය කරl ලැ�ෙ: මහජන yදkද; 

 (iv)  Bට ෙපර ෙපෞ�ග>ක ආරÀලක පැeD>ක	ෙව�ෙග1 පකාශය සටහ1 
කර ගැiම සඳහා Mෙශේෂ Mම-ශන ඒකකෙx KලධාE1 Mෙ�ශගත U 
ඇ+නC, එවැK අවසථ්ා කවෙ-ද;  

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) (අ)(i)W පැeDkල ��බඳ Mම-ශන කට0� පැeD>ක	ෙs ඉk[ම මත 
ෙපො>සප් වරයා MG1 අපරාධ පEෂණ ෙකො�ඨාසෙය1 Mෙශේෂ Mම-ශන 
ඒකකයට මා	 කළ බව ද1ෙ1ද; 

 (ii) එම පැeDkල එෙසේ මා	 SEමට බලපෑ ෙහේ�ව කවෙ-ද; 

 (iii) Bට ෙපර පැeDkල ��බඳ Mම-ශන කට0� පැeD>ක	ෙs  ඉk[ම මත 
අපරාධ පEෂණ ෙකො�ඨාසෙය1 Mෙශේෂ Mම-ශන ඒකකයට මා	 කරන ලද 
අවසථ්ා කවෙ-ද;  

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

503/’16 

11. 

ග	 ච�ර සං~ප ෙසේනාර+න මහතා,— රාජ( පnපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) රජෙx භාෂා පnව-තක ෙසේවෙx Mෙශේෂ ප1 යට උසස ්SEෙC Mභාගය 1999 
වසn1 පV ෙමෙත පව+වා ෙනොමැ  බව+;    

 (ii) ඒ ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ� Mෙශේෂ ප1 ෙx තන�	 ෙC වනMට ytමK1ම 
�ර�පාÁ U ඇ  බව+; 

 (iii) වසර 16කට වැ° කාලය �රා පව න එකම උසසU්ෙC අවසථ්ාවද අWe 
SEෙම1 KලධාE1හට බලව+ අසාධාරණය GHU ඇ  බව+;  

එ�මා ��ග1ෙනWද? 

(ආ) (i)  අංක 06/2006 දරන රාජ( පnපාලන චකෙkඛෙය1  2006.01.01 `න Gට එම 
ෙසේවෙx Mෙශේෂ ප1 ය ෙසේවා ත++වෙය1 පහත ෙහළන ලද බව+; 

 (ii) ඒ අlව, ~පව(ා�ත ෙසේවා ම�ටෙC  � එම ප1 ය 2006 වසෙ- Gට 
කළමණාකරන සහකාර අ� ප1 යටද පහ�1 සථ්ානගත කරන ලද බව+; 

 (iii) එම ත++වය KලධාE1 ෙසේවය හැරයාමට+, උග KලධාE Wඟය ඇ  
SEමට+ ෙහේ�U ඇ  බව+; 

එ�මා ද1ෙනWද? 

(ඇ) (i) උසසU්ෙC අවසථ්ාව අWe � එම KලධාE1ට ලබාෙදන සහනය කවෙ-ද; 

 (ii) නව ෙසේවා ව(වසථ්ා ෙක�Cපෙත1 Mෙශේෂ ප1 ය සඳහා 2006 වසරට  ෙපර 
පැව  ෙසේවා ත++වය නැවත ලබා~මට �යවර ග1ෙ1ද; 

 (iii) එෙසේ නC, එම ප පාදනය1 වහා jයා+මක SEමට �යවර ග1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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103/’15 

12. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Mෙ�ශ කට0� අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) 2010.01.01 `න Gට 2014.12.31 `න දවා කාලය �ළ  කැනඩාෙ:~ හා 
ඇමnකාෙ:~ eය�ය ශ ³ ී ලාංSක �රවැGය1 සංඛ(ාව, එ එ රට අlව 
ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔÀ1ෙs නC, වයස, ශ ³ ීලංකාෙ: ප`ං� >�නය හා උත රටවkW ~ කරන ලද 
¯Sයා කවෙ-ද; 

 (iii) ෙමම ��ගල�1ෙs මරණවලට ආස1නතම ෙහේ� කවෙ-ද;  

 (iv) ඔÀ1 ෙවlෙව1 රජය ලබා H1 සහන කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) 2010.01.01 `න Gට 2014.12.31 `න දවා කාලය �ළ කැනඩාෙ:~ හා 
ඇමnකාෙ:~ ²-ණ සහ අ-ධ ආබා�ත ත++වයට ප+ � ශ ³ ී ලාංSක 
�රවැGය1 සංඛ(ාව, එ එ රට අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද;   

 (ii) ඔÀ1ෙs නC, වයස, ශ ³ ී ලංකාෙ: >�නය හා උත රටවkW~ ඔÀ1 කළ 
¯Sයා කවෙ-ද;  

 (iii) ෙමම ��ගල�1 ආබා�ත Uමට ෙහේ� කවෙ-ද;  

 (iv) ඔÀ1 ෙවlෙව1 රජය ලබා H1 සහන කවෙ-ද; 

 ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
373/’15 

13. 

ග	 (ෛවද() න>1ද ජය සස් මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 වසර සඳහා පාසk Kල ඇ¦C ෙර` eල~ ගැiමට කැwන� ප�කාව 
ඉ`nප+ කළ `නය කවෙ-ද; 

 (ii) ඒ කවර ෙර` පමාණය eල~ ගැiමටද;  

 (iii) ඒ සඳහා ෙව1 SEමට අෙ��ත yදල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම කැwන� ප�කාව අlමත � `නය කවෙ-ද; 

 (v) ඒ අlව පG��ෙx eල ගණ1 කැඳUC GH කෙළේද;  

 (vi) එෙසේ නC, eල ගණ1 ඉ`nප+ කළ සැප0Cක	ව1 හා ඔÀ1ෙs eල ගණ1 
ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (vii) 2016 වසර සඳහා අධ(ාපන අමාත(ාංශය Kල ඇ¦C ෙර` eල~ ග+ 
සැප0Cක	ව1 කවෙ-ද; 

 (viii) eල~ ග+ ෙර` පමාණය කවෙ-ද; ඒ සඳහා ෙග� yදල ෙකොපමණද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) ෙර` eල~ ගැiම ෙවlවට පාසk Kල ඇ¦C වÀචරය ලබා~මට }රණය කළ 
`නය කවෙ-ද; 

 (ii) පාසk Kල ඇ¦C ෙර` 25% අවභාMත වන බවට ෙහ��ෙx යැ� අධ(ාපන 
අමාත(වරයා පවසන සBෂණ වා-තාව සභාගත කර1ෙ1ද; 

 ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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14. 

ග	 උදය පභා+ ගCම1�ල මහතා,— ඛKජ ෙතk සCප+ සංව-ධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) 2009 වසෙ-~ ග	 පාඨ[ චC�ක රණවක අමාත(�ම1ෙs සංකkපය 
යටෙ+ ආරCභ කරන ලද දැනට ඔබෙs අමාත(ාංශය යටෙ+ පව න 
3මාසWත ෙපො>�ෙටෝ ලංකා (ෙපෞ�ග>ක) සමාගම MG1 2010 වසෙ- ~ 
සා-ථක ෙලස ෙපො>}1 භාMතා කර ෙපටk Kපද � බව ද1ෙ1ද; 

 (ii) එ�1 වසර හයකට ආස1න කාලය ගත U ඇත+, ෙපො> 1 භාMතා කර 
Kපදවන ෙපටk ෙවළඳෙපොළට K�+ SEමට ෙනොහැS �ෙx ම1ද; 

 (iii) ෙපො> 1 භාMතා කර Kපදවන ෙපටk ෙවළඳෙපොළට K�+ SEමට 
අෙ�ෂා කරන වකවාlව කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
 

 

2016 මැ� මස 19 වැ� @හස්පA�දා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
104/’15 

1. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Mෙ�ශ කට0� අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) 2010.01.01 `න Gට 2014.12.31 `න දවා කාලය �ළ  ඕසේ� ³>යාෙ:~ හා 
ජපානෙx~ eය�ය ශ ³ ීලාංSක �රවැGය1 සංඛ(ාව, එ එ රට අlව ෙව1 
ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔÀ1ෙs නC, වයස, ශ ³ ීලංකාෙ: ප`ං� >�නය හා උත රටවkW ~ කරන 
ලද ¯Sයා කවෙ-ද; 

 (iii) ෙමම ��ගල�1ෙs මරණවලට ආස1නතම ෙහේ� කවෙ-ද;  
 (iv) ඔÀ1 ෙවlෙව1 රජය ලබා H1 සහන කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) 2010.01.01 `න Gට 2014.12.31 `න දවා කාලය �ළ  ඕසේ� ³>යාෙ:~ හා 
ජපානෙx~ ²-ණ සහ අ-ධ ආබා�ත ත++වයට ප+ � ශ ³ ීලාංSක �රවැGය1 
සංඛ(ාව, එ එ රට අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද;   

 (ii) ඔÀ1ෙs නC, වයස, ශ ³ ීලංකාෙ: >�නය හා උත රටවල ඔÀ1 කළ ¯Sයා 
කවෙ-ද;  

 (iii) ෙමම ��ගල�1 ආබා�ත Uමට ෙහේ� කවෙ-ද;  
 (iv) ඔÀ1 ෙවlෙව1 රජය ලබා H1 සහන කවෙ-ද; 

 ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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2. 

ග	 (ෛවද() න>1ද ජය ස්ස මහතා,— උසස් අධ(ාපන හා මහාමා-ග 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) Mශව්Mද(ාල ප පාදන ෙකොeෂ1 සභාව MG1 Mශව්Mද(ාල පෙ:ශය සඳහා 
K�+ කරන ලද අ+ ෙපොෙ+ සඳහ1 ආකාරයට, 7 ලංකාෙ: රාජ( 
Mශව්Mද(ාලවල එ එ පාඨමාලා සඳහා, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 
2015 ව-ෂවල~ බඳවා ගැiමට Kයeත � GV1 සංඛ(ාව ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (ii) එම ව-ෂවල~ ඉහත පාඨමාලා සඳහා සත( වශෙය1ම බඳවාග+ GV1 
සංඛ(ාව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කව ෙ-ද; 

 (iii) එ එ පාඨමාලා සඳහා Kයeත පමාණයට වඩා අÁෙව1 බඳවාෙගන 
ඇ+නC, ඒ සඳහා ෙහේ� කව ෙ-ද; 

 (iv) එ එ පාඨමාලා සඳහා Kයeත පමාණයට වඩා වැ°ෙය1 බඳවාෙගන 
ඇ+නC, ඒ සඳහා ෙහේ� කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

427/’16 

3. 

ග	 උදය පභා+ ගCම1�ල මහතා,— i ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව-ධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

 (අ)  (i) 2015 ෙදසැCබ- 31 `නට zල( අපරාධ Mම-ශන ෙකො�ඨාසෙx ෙසේවය කළ 
ෙපො>ස ් Kලධාn1ෙs නC, තන�	, වෘ+}ය VHVකC සහ අධ(ාපKක 
VHVකC කවෙ-ද; 

 (ii) 2015 ෙදසැCබ- 31 `නට එ� ෙකො�ඨාසෙx ෙසේවය කළ වරල+ 
ගණකා�කාnව	1, කළමනාකරණ ගණකා�කාnව	1 සහ 7 ලංකා 
�dCකරණ êk�1ෙs සංගමෙx (Association of Accounting Techni-
cians) සාමාÃක�1 සංඛ(ාව කවෙ-ද; 

 (iii) zල( අපරාධ Mම-ශනය KG පn` GH SEමට Mගණනය සහ �dCකරණය 
��බඳ වෘ+}ය VHVකC සWත Kලධාn1 අවශ( බව ��ග1ෙ1ද; 

 (iv) ඉහත (iii)W සඳහ1 VHVකC සWත  Kලධාn1 ෙමෙත බඳවා ෙනොගැiමට 
ෙහේ� කවෙ-ද; 

 (v) ඉ`nෙx ~ එවැK VHVකC සWත Kලධාn1 බඳවා ගැiෙC වැඩ��ෙවළ 
 ෙ\ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

476/’16 

4. 

ග	 කනක ෙහේර+ මහතා,— පවාහන හා GMk �ව1 ෙසේවා අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) යහපාලන රජය ආරCභ � `න Gට 7 ලංකා ගමනාගමන ම®ඩලෙx සමහර 
°ෙපෝවල ෙසේවය කරන MMධ තන�	 දරන KලධාE1 හා ෙසේවක�1 
ෙනොෙය�+ අසාධාරණකC, කරදර හා rඩාව1ට ලU ඇ  බව+; 
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 (ii) සමහර ෙසේවක�1 දරන ලද තන�	ව>1 ඉව+කර ඇ  බව+; 

 (iii) එවැK ෙසේවක�1 අදාළ ෙනොවන ෙවන+ ෙසේවාවල ෙයොදවා ඇ  බව+; 

එ�මා ද1ෙනWද? 

(ආ) (i) ෙමම jයාව>ය ව-තමාන යහපාලන රජෙx ප ප+ වලට පටහැK බව  
��ග1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ නC, අසාධාරණයට, කරදර සහ rඩාව1ට ල � එවැK ෙසේවක�1ට 
සාධාරණය ඉ� SEම සඳහා ගl ලබන jයාමා-ග කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට දැlC ෙද1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

493/’16 

5. 

ග	 VKk හ¦1ෙන+  මහතා,— පවාහන හා GMk �ව1 ෙසේවා අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව-ෂය �ළ~ ෙමෝට- රථ පවාහන ෙදපා-තෙC1�ව MG1 >යාප`ං� 
කර ඇ , ආනයන සහ අපනයන ෙදපා-තෙC1�ව ම�1 K�+ කරන ලද 
බලපත මත ෙග1වන ලද, කාල3මාව ඉම� (overage) වාහන සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වාහන >යාප`ං� කර ඇ  ��ගල�1ෙs නC, >�නය1 සහ >යාප`ං� 
කළ අංකය1 ෙව1 ෙව1 වශෙය1 සඳහ1 කර1ෙ1ද;  

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

504/’16 

6. 

ග	 වාVෙ�ව නානායකාර මහතා,— අ�කරණ අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ)  (i) Lanka Marine Services Ltd. (LMSL) සමාගෙC ව+කC අකeක ෙලස 
MSFම සCබ1ධෙය1 ෙශේෂඨ්ා�කරණෙx අංක SEFR209/2007 යටෙ+ 
ෙගොlකර ඇ  ෙප+සමට අදාළව ලබා~ ඇ  නÁ }1Hෙව1 ම�කරl ලැ� 
ක	d ගැන Mම-ශනය ආරCභ කරන ෙලසට 2007.07.21 `න අපරාධ 
පEෂණ ෙදපා-තෙC1�ව ෙවත Kෙයෝගකර  ෙබන බව+; 

  (ii) එම Mම-ශන කට0� GHකර එW උ�ධෘත i  උපෙදස ්සඳහා 2008.12.08 `න 
i ප  ෙදපා-තෙC1�ව ෙවත ෙයොy කර ඇත+, ෙමෙත ඊට අදාළ 
උපෙදස ්ලැÖ ෙනොමැ  බව+; 

 එ�මා ��ග1ෙනWද?  

(ආ) (i) එෙසේ නC, එම උපෙදස ්ලබාගැiමට �යවර ග1ෙ1ද; 

 (ii) එම ෙතොර�	 කවෙ-ද ය1න ෙමම සභාවට දැlC ෙද1ෙ1ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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510/’16 

7. 

ග	 එC. එp. එC. සkමා1 මහතා,— yදk අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ව-ෂ 2005 Gට 2015 දවා 7 ලංකාෙ: Mෙ�ශ සං�ත පමාණය; 

 (ii) ඉහත එ එ ව-ෂෙx~ Mෙ�ශ සං�තෙx සං0 ය සැක3  � ආකාරය 
(Mෙ�ශ ණය ගැiC, Mෙ�ශ භා®ඩාගාර V¯�Cප+ K��ව>1 සහ ෙවන+ 
අ0n1); 

එ එ ව-ෂය අlව, ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද ය1න එ�මා සඳහ1 
කර1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

512/’16 

8. 

ග	 මW1ද යාපා අෙ\ව-ධන මහතා,— ඛKජ ෙතk සCප+ සංව-ධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) ෙC `නවල ෙලෝක ෙවළඳෙපොෙk ෙබොරෙතk eල ගණ1 අÁම ම�ටමට පැeණ ඇ  
බව එ�මා ��ග1ෙනWද? 

(ආ) ව-තමානෙx~ ෙබොරෙතk eල අÁම ම�ටමට පැeFම අlව, සාධාරණ ලාභ 
ආ1 කය සWතව �සk [ටරය 	. 31.00 කට ද, ෙපටk [ටරය 	. 52.00 ට ද 
පාnෙභෝ�කය1 හට ලබා~මට ලංකා ඛKජෙතk i ගත සංසථ්ාවට හැS බව එ�මා 
��ග1ෙනWද? 

(ඇ) (i) පV�ය මැ වරණ කාලය �ළ~ ලබා H1 ෙපො ෙරො1H පකාරව �සk හා 
ෙපටk eල ගණ1 අÁ SEමට රජය MG1 }රණය කරl ලබ1ෙ1 කවදාද; 

 (ii)  ෙමෙලස ෙබොරෙතk eල ගණ1 ඉ හාසය �ළ අÁම ම�ටමට පහත වැíම 
සැලSkලට ෙගන අෙ��ත eල අÁ SEC කවෙ-ද;  

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

142/’15 

9. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රාජ( ව(වසාය සංව-ධන අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 yදk ව-ෂය �ළ අලාභ ලැ� රාජ( ආයතන කවෙ-ද;   

 (ii) එම ආයතනය1W අලාභය ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද;  

 (iii) ඉහත (i) W සඳහ1 ආයතනය1ෙග1 ෙවන+ රාජ( ආයතනය1ට ෙගUමට 
ඇ  yදk පමාණය ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද;  

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) අලාභ �යUම සඳහා උත ආයතනය1ට මහා භා®ඩාගාරය ම�1 K�+ 
කළ yදk පමාණය, එ එ ආයතනය1ට ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
ෙකොපමණද;  

 (ii) උත අලාභය1ට ෙහේ� ��බඳ ෙසොයා බැ[ම කර  ෙ\ද; 

 (iii) එෙසේ නC, එම ෙහේ� එ එ ආයතනයට ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද;  

 (iv) උත ආයතනය1 ලාභදාu ආයතන බවට ප+SEමට �යවර ග1ෙ1ද;  
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 (v) එෙසේ නC, ඒ කවර ආකාරෙය1ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

421/’16 

10. 

ග	 (ෛවද() න>1ද ජය සස් මහතා,— �ඩා අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2013, 2014 සහ 2015 ව-ෂ �න �ළ~ 7 ලංකා jක� ආයතනය හා සCබ1ධ 
අ�කරණ jයාමා-ග සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එ එ නÁ කට0+ත භාරH1 i}ඥ සමාගම ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
කවෙ-ද; 

 (iii) එ එ නÁ කට0+ත සඳහා එම i}ඥ සමාගCවලට ෙගවා ඇ  yදල 
ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

431/’16 

11. 

ග	 උදය පභා+ ගCම1�ල මහතා,— ඛKජ ෙතk සCප+ සංව-ධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ෙදසැCබ- 01 `න ෙහෝ ඒ ආස1න `නයක~ eල~ ග+ ෙබොරෙතk 
බැරලයක සාමාන( eල ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙබොරෙතk බැරලයS1 Kපදවන MMධ Kෂප්ාදන සහ ඒවාෙx Kෂ්පාදන 
�nවැය ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (iii) ෙබොරෙතk බැරලයS1 Kපදවන MMධ Kෂප්ාදනය1W M�dC eල 
සැල�ෙC~, 2015 ෙදසැCබ- 01 වන `න ෙහෝ ආස1න `නයක~ eල ~ ග+ 
ෙබොරෙතk බැරලයක M�dC eල ෙකොපමණද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) 7 ලංකාව ෙපටk eල~ ග1නා ෙවළඳෙපොෙළ1 2015 ජනවාn 01 `න ෙහෝ 
ඒ ආස1න `නයක~ eල~ ග+ ෙපටk [ටරයක සාමාන( eල ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉ1ධන �රÀCහk සඳහා ෙපටk K�+ කරන �	 [ටරය සඳහා දැEමට 
GHවන �nවැය ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (iii) 2015 ෙදසැCබ- 01 `න eල~ ග+ ෙපටk [ටරය ෙවළඳෙපොළට K�+ 
වන ykම `නය කවෙ-ද;  

 (iv) ඉහත (ii) W සඳහ1 ෙපටk [ටරයක Gkලර eල ෙකොපමණද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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477/’16 

12. 

ග	 කනක ෙහේර+ මහතා,— නගර සැලVC හා ජල සCපාදන අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) කෑගkල `සත් ³ිකෙx, මාවනැkල ජලසCපාදන හා ජලාප වහන ම®ඩලෙx 
කා-යාලය ම�1 දැනට පාnෙභෝ�ක ජල ෙසේවා සCබ1ධතා සහ ජල නළ 
ෙසේවා ~-ඝ ෙනොකරන බව ද1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ නC, ඒ සඳහා ෙහේ� කවෙ-ද; 

 (iii) ෙC ෙහේ�ෙව1 මාවනැkල ප ³ෙ�ශෙx ජලය ලබා ගැiමට අෙ��ත 
ජනතාව Hෂක්රතාවයට ප+වන බව ��ග1ෙ1ද; 

 (iv) එෙසේ නC, Hෂක්රතාවයට ප+ ජනතාවට ජල සCබ1ධතා ලබා~මට හැS  
කාලවකවාlව සඳහ1 කර1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

 
 

2016 මැ� මස 20 වැ� )+රාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
156/’15 

1. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  රසර සංව-ධන හා වනOU අමාත(�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) වනOU ෙදපා-තෙC1�වට අය+ වනා1තර ඉඩC පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම වනා1තරය1W නC කවෙ-ද; 

 (iii) එ එ වනා1තරය1W Mශාල+වය ෙව1 ෙව1 වශෙය1 අකර 
ෙකොපමණද;     

ය1න එ�මා සභාගත කර1ෙනWද?  

 (ආ)     (i)  උත වනා1තරය1W 3මා මා�C ල�d කර  ෙ\ද; 

 (ii) එෙසේ නC, එම 3මා K-ණය SEම GH කරl ලැ� `නය කවෙ-ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නC, 3මා K-ණය SEමට �යවර ග1ෙ1ද; 

 (iv) එෙසේ නC, එම `නය කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) (i) ඉහත අ(ii)W සඳහ1 වනා1තර �ළ ෙC වනMට Kවාස, සංචාරක 
ක-මා1තයට අදාළ ෙහෝටk ෙහෝ ෙවන+ ඉ`SEC  ෙ\ද; 

 (ii) එෙසේ නC, එම ඉ`SEC ෙහේ�ෙව1 වනා1තරයට GH වන බලපෑම ��බඳව 
අධ(යනය GH කර  ෙ\ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඈ)    ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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429/’16 

2. 

ග	 එස.් එC. මnකා- මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෙවන+ `ස�්කවලට සාෙ�ෂව වැ°ම ජනගහණය ෙවෙසන `ස�්කය 
ෙකොළඹ `ස�්කය බව+; 

 (ii) 2015 ෙදසැCබ- මස එ�දැ� “ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහන 
යටෙ+ කÁෙවල පාෙ��ය ෙkකC ෙකො�ඨාසෙය1 පාසk 04ද, කැසබ්ෑව 
පාෙ��ය ෙkකC ෙකො�ඨාසෙය1 පාසk 03  ද ෙතෝරාෙගන ඇ  බව+; 

 (iii)  එම වැඩසටහන යටෙ+ ෙකොළඹ පාෙ��ය ෙkකC ෙකො�ඨාසෙය1 
ෙතෝරාෙගන ඇ+ෙ+ උ�	 ෙකොළඹ �මාර මහා MHහල සහ මැද ෙකොළඹ 
ෙහේමමා[ Mද(ාලය පමණ බව+; 

 එ�මා  ද1ෙනWද?   

(ආ) (i) මැද ෙකොළඹ හා උ�	 ෙකොළඹ මැ වරණ ෙකො�ඨාස ෙදක ආවරණය වන 
පn` පාසk ෙදක පමණ ෙතෝරා ගැiම පමාණව+ ෙනොවන බව+; 

  (ii) ෙකොළඹ පාෙ��ය ෙkකC ෙකො�ඨාසෙx ජනගහණෙය1 70% පමණ 
ෙදමළ භාෂාව කථාකරන අතර, එකම ෙදමළ මාධ( පාසලව+ ෙතෝරා 
ෙනොගැiම අසාධාරණ බව+ එ�මා ��ග1ෙ1ද; 

 (iii) එෙසේ ෙනොෙ: නC, ඒ සඳහා ෙහේ� කවෙ-ද; 

 (iv) උත (i) සහ (ii) W සඳහ1 ක	d Kවැර` SEම සඳහා �යවර ග1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

432/’16 

3. 

ග	 උදය පභා+ ගCම1�ල මහතා,— i ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව-ධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව-ෂෙx~ zල( අපරාධ Mම-ශන ෙකො�ඨාසෙx එ එ Kලධාnයා 
සහභා� � ��dUC සහ සCම1තණ ඇ�tව රාජකාn සහ ෙපෞ�ග>ක 
Mෙ�ශ සංචාර ගණන ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (ii)  ඉහත (i)W සඳහ1 රාජකාn Mෙ�ශ සංචාරය1W~ එ එ Kලධාnයා 
Mෙ�ශගත � රටවk සහ එම රටවkW ගත කළ `න ගණන ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (iii) 2015 ව-ෂෙx~ zල( අපරාධ Mම-ශන ෙකො�ඨාසෙx KලධාE1ට ��dUC, 
තාෂDක දැlම සහ දැlව+ SEC ලබා H1 තානාප /මහ ෙකොමසාnස ්
කා-යාල සහ රාජ( ෙනොවන සංMධාන කවෙ-ද; 

 (iv)  2016 ව-ෂෙx~ එ� KලධාE1 සඳහා ලබා~මට සැලVC කර ඇ  ෙ��ය සහ 
Mෙ��ය ��dUC සහ සCම1තණ සඳහා අlගහය දවන ආයතන කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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441/’16 

4. 

ග	 �. U. චානක මහතා,— Kවාස හා ඉ`SEC අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ජා ක Kවාස සංව-ධන අ�කාnය ම�1 	�යk 50,000/= සහ                     
	. 100,000/= බැ�1 වන Kවාස ණය වැඩසටහන jයා+මක කර1ෙ1ද; 

 (ii)  2015 ව-ෂය සඳහා එම Kවාස ණය ලබාH1 ණයලාÎ1 සංඛ(ාව, එ එ 
පාෙ��ය ෙkකC ෙකො�ඨාස ම�ටe1 ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (iii) අදාළ ණයලාÎ1ෙs නC සහ >�නය1 කවෙ-ද; 

 (iv) ණය ලබා~ෙC~ සලකා බලl ලබන K-ණායක  කවෙ-ද; 

 (v)  ණය ලබා~ම සඳහා ෙ�ශපාලන පෂ ශාඛා සe යක K-ෙ�ශය ඉkලා GÑන 
බව ද1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

447/’16 

5. 

ග	 (ෛවද() න>1ද ජය සස් මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) `ව�ෙනW êෂ(�1 3000ට වඩා ඉෙගlම ලබන පාසk කවෙ-ද; 

 (ii) ව-ෂ 2011- 2015 දවා එම පාසkව>1 පහ ෙශේDය êෂ(+ව Mභාගය සම+U 
ඇ  êෂ(�1 සංඛ(ාව, එ එ ව-ෂය අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (iii) එම වසර පහ �ළ ඉහත � පාසkවල පහ වසර êෂ(+ව කඩඉC ල�d ව-ෂය 
අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (iv) එම කඩඉC ල�d අlව බඳවා ග+ êෂ(�1 සංඛ(ාව ව-ෂය අlව ෙව1 
ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

460/’16 

6. 

ග	 බ1Hල �ණව-ධන මහතා,— සමාජ සMබලගැ1UC හා Vභසාධන 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ)  මW1ද �1තන ඉ`n දැම යටෙ+ ජා ක �න-Oවන වැඩසටහන අlව, වැ°WÑ 
තැනැ+ත1 සඳහා වන ජා ක සභාව සහ ජා ක වැ°WÑ මහෙkකC කා-යාලය, වයස 
අÀ	H 70ට වැ° ෙජ(ෂඨ් �රවැGය1 සඳහා ලබාH1 	�යk 2000/=ක මාGක 
~මනාව, නව රජය බලයට ප+Uෙම1 පVව+ 2015 ව-ෂය �රා අඛ®ඩව jයා+මක 
කරl ලැ�ෙ:ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) 2015 ව-ෂෙx~, 

 (i) එම ~මනාව ලබා H1 ෙජ(ෂඨ් �රවැGය1 සංඛ(ාව; 

 (ii) එම ~මනාව ලබා~ම සඳහා වැය � yදල; 

  එ එ `ස�්කය අlව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද ය1න+ එ�මා ෙමම 
සභාවට ද1ව1ෙනWද? 
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(ඇ) 2016 ව-ෂය ආරCභUම+ සමඟ උත 	�යk 2000/= මාGක ~මනාව,  	�යk   
1900/= දවා අÁකර ඇ  බව ��ග1ෙ1ද ය1න තවHරට+ එ�මා ෙමම සභාවට 
ද1ව1ෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

7. 

(අ) (i) 2015 ව-ෂෙx~, ශ ³ ී ලාංSක�1 MG1 පnෙභෝජනය කළ 3K ප ³මාණය 
ෙමÑ ³ ෙටො1 ෙකොපමණද; 

 (ii) පnෙභෝජනය කරන ලද 3K ප ³මාණෙය1 ආනයනය කළ 3K ප ³මාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ආනයනය කළ 3K පමාණෙයW වÑනාකම ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙ��ය 3K ක-මා1තශාලාව>1 Kෂප්ාදනය කළ 3K ප ³මාණය 
ෙකොපමණද;  

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) (i) 2014 සහ 2015 ව-ෂවල~ ෙ��ය 3K ක-මා1තශාලාව>1 Kෂප්ාදනය 
කරන ලද 3K ප ³මාණය ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014 ව-ෂයට සාෙ�ෂව, 2015 ව-ෂෙx~ 3K Kෂප්ාදනෙx වැ°Uම 
 ෙ\ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

505/’16 

8. 

ග	 වාVෙ�ව නානායකාර මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා 
ආ-Óක කට0� අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ)  (i) 2015 වසෙ- 7 ලංකා මහ බැං�ව ම�1 GH කරl ලැ� භා®ඩාගාර 
බැ¦Cකර  K�+ SEම සCබ1ධෙය1 ක	d ෙසොයාබැ[ම සඳහා ���ගල 
කe�ව ප+කළ බව+; 

  (ii) එම ���ගල කe� වා-තාෙ: සඳහ1 ක	d ම�1 අපරාධ ෙචෝදනාව 
අනාවරණය ව1ෙ1ද ය1න සCබ1ධෙය1 උපෙදස ් ලබාගැiම සඳහා 
2015.03.30 `න එම Mම-ශන ෙගොl i ප �මා ෙවත ෙයොyකර ඇ  අතර, 
ඊට අදාළ උපෙදස ්ෙC දවා ලැÖ ෙනොමැ  බව+; 

  (iii) එම උපෙදස ් ෙමෙත ෙනොලැÖම Kසා, ඊට අlÙලව ඉ`n ෛන ක 
jයාමා-ග ගැiමට ෙනොහැS U ඇ  බව+; 

 එ�මා  ද1ෙනWද?    

(ආ) එම උපෙදස ් වහාම ලබාෙගන ෛන ක jයාමා-ග ගැiමට අවශ( කට0� 
කර1ෙ1ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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158/’15 

9. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-Óක කට0� 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) වන සංරෂණ ෙදපා-තෙC1�වට අය+ වනා1තර �ළ ප�නස ් හා 
ඉ0කැ>�ටස ් වගා කර ඇ  පමාණය ෙව1 ෙව1 වශෙය1 අකර 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම වගාව Kසා පnසරයට ඇ  වාG හා අවාG කවෙ-ද; 
 (iii) ප�නස ්හා ඉ0කැ>�ටස ්වගාව Kසා 7 ලංකාෙ: ආ-Óකයට ඇ  ප ලාභ  

කවෙ-ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද?  

(ආ) (i) ප�නස ්හා ඉ0කැ>�ටස ්ෙවlවට ෙ��ය ශාකය වගා SEමට කට0� කර 
 ෙ\ද; 

 (ii) එෙසේ නC, එම ශාක ව-ග ෙමොනවාද; 
 (iii) ෙනොඑෙසේ නC, ඉ`nෙx~ ෙ��ය ශාක වගා SEමට �යවර ග1ෙ1ද; 
 (iv) ඒ සඳහා සැලVC සකස ්කර  ෙ\ද; 

ය1න+ එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

433/’16 

10. 

ග	 උදය පභා+ ගCම1�ල මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ජා ක ප ප+  හා ආ-Óක 
කට0� අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ)  2006 ජනවාn 01 `නට සහ 2016 ජනවාn 01 `නට 7 ලංකා ආ®Áෙ: අමාත( 
ම®ඩල සාමාÃක�1 වන අමාත(ව	1, අමාත( ම®ඩල සාමාÃක�1 ෙනොවන 
අමාත(ව	1 සහ Kෙයෝජ( අමාත(ව	1 ගණන ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද 
ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 

450/’16 

11. 

ග	 (ෛවද() න>1ද ජය ස්ස මහතා,— K�ණතා සංව-ධන හා වෘ+}ය ��d 
අමාත(�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ජා ක ව(ාපාර කළමනාකරණ පාසල (NSBM) ආරCභ කරන ලද `නය 
කවෙ-ද; 

 (ii) එW පළy අධ(ෂ ම®ඩල සාමාÃකය1 ෙලස කට0� කළ ��ගල�1ෙs 
නC කවෙ-ද; 

 (iii) ඕෂ¥ ජග+ �මාර අලහ�ෙප	ම හා එk. �. ජය සස් යන ��ගල�1 එW 
අධ(ෂ ම®ඩල සාමාÃකය1 ෙලස කට0� කළ කාලය කවෙ-ද; 

 (iv) එම කාලය �ළ ඔÀ1 ලැ� වැ�� හා ~මනා ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ-ද; 

 (v) ෙමම ආයතනෙx ව-තමාන අධ(ෂ ම®ඩල සාමාÃකය1ෙs නC කවෙ-ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
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12. 

(අ) (i) මාවනැkල Gට රÏකන දවා මා-ගය ‘Ö’ ෙශේDයට අය+ ඉතා පැරD 
මා-ගය බව+; 

 (ii) එම මා-ගෙx ෙකොටස කාප� දමා සංව-ධනය කර ඇ  බව+;  

 (iii) එම මා-ගෙx ඉ n ෙකොටස අබල1ව පව න බව+; 

 එ�මා ද1ෙනWද? 

(ආ) (i) එම මා-ගෙx කාප� දමා සංව-ධනය කර ඇ  Hර ෙකොපමණද; 

 (ii)  මා-ගෙx ඉ n ෙකොටස කාප� දමා සංව-ධනය SEමට �යවර ග1ෙ1ද; 

 (iii)  එෙසේ නC, එම `නය කවෙ-ද;  

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම1ද? 
 

 

`න Kයමය ෙනොමැ  ෙයෝජනා ��බඳ දැlC~ම 

*1. 
අ�කරණ අමාත(�මා සහ ��ධශාසන අමාත(�මා,— 7 ලංකාව �ළ �ඝෙය1 ව-ධනය 

වන අපරාධ මැඩ පැවැ+Uම සහ i ය jයා+මක SEෙC~ GHවන පමාදය1 වළවා ගැiම 
��බඳව ක	d Mම-ශනය කර වා-තා SEම �Dස � පා->ෙC1� Mෙශේෂ කාරක සභාව,— 

7 ලංකාව �ළ වැ°ෙවe1 පව න අපරාධ මැඩ පැවැ+Uම සහ i ය jයා+මක SEෙC~ 
GHවන පමාදය1 වළවා ගැiම ෙමරට ජනතාවෙs පyඛ අවශ(තාවය බවට ප+U ඇ  
ෙහ�1ද,  

ඒ ��බඳව දැ° අවධානය ෙයොyකර ප ක-ම ෙය~ෙC වග�ම ෙමම පා->ෙC1�ව 
ෙවත පැවE ඇ   ෙහ�1ද,  

පහත සඳහ1 කාරණා ��බඳව ක	d Mම-ශනයකර VHV K-ෙ�ශය1 ඉ`nප+ SEම 
�Dස පා->ෙC1� Mෙශේෂ කාරක සභාව ප+කළ 0� යැ� ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා 
සCමත කර�:—  

(අ) පV�ය වකවාlෙ: GH� අපරාධවල සව්භාවය, එෙසේ අපරාධ GHUම සඳහා 
බලපා ඇ  ක	d කාරණා, අපරාධ GHUම අවම කරගැiම සඳහා අlගමනය 
කළ0� jයාමා-ග සහ අවශ( i මය ප පාදන සහ/ෙහෝ සංෙශෝධනය1; 

(ආ) GMk සහ අපරාධ නÁවල~ GHවන පමාදය1 වළවා ගැiම �Dස 
අlගමනය කළ  0�  KG jයා  ��ෙව+  සහ  අ�ෙත1 පැනUමට අවශ( 
සහ/ෙහෝ සංෙශෝධනය1ට ලMය 0� i  E ; සහ 

(ඇ) ඉහත ක	dවලට ආlෂං�ක ව1නා � සහ අවසථ්ාlÙලව, VHVයැ� හා 
අවශ(යැ� කාරක සභාවට හැ  ෙඟන  සහ කාරක සභාව MG1 සලකා බලl 
ලබන ක	ණට බලපාන ෙවන+ කාරණා. 

2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එW සභාප වරයා කථානායක�මා MG1 නC කළ 
 0� ය; 



( 78 ) 

 

(ආ) පා->ෙC1�ෙ: සථ්ාවර Kෙයෝග අංක 95W M�Mධානවල �ම සඳහ1ව 
 �ණද, කාරක සභාව සාමාÃකය1 MG එ (21) ෙදෙන�ට ෙනොවැ° 
සංඛ(ාවS1 සම1Mත Mය 0� ය.   

3. එම කාරක සභාවට, 
 

 (අ)   Gය ගණ²රණය Kයම කර ගැiමට ද; 

 (ආ)  ��ගලය1, >� ෙkඛන හා වා-තා ෙග1වා ගැiමට, පා->ෙC1�ව 
 ෙහෝ එබ¦ කාරක සභාව ඉ`nෙx ෙපi GÑන ෙලස ඕනෑම 
��ගලෙය�ට  Kයම SEමට ද, එබ¦ ��ගලය1ෙs ස1තකෙx ෙහෝ පාලනය 
යටෙ+  පව න යC >�ය, ෙපොත, වා-තාව ෙහෝ ෙkඛනය ඉ`nප+ 
කරන  ෙලස Kයම SEමට ද; 

 (ඇ) සාෂ(ක	ව1 වා�කව Mභාග SEෙම1 සත( අසත(තාව Mමසා බැ[මට 
 ෙහෝ අන(ාකාරෙය1 තහÀ	 කර ගැiමට ද, කාරක සභාෙ: සභාප  
 ෙහෝ ඒ එම කා-යය සඳහා Mෙශේෂෙය1 බලය පවරl ලැ� තැනැ+ෙත� 
 MG1 `Àරවl ලැ� සාෂ(ක	ව1 Mභාග SEමට ද; 

 (ඈ) කාරක සභාෙ: සහාය �Dස අදාළ ෙùේතය1W Mෙශේෂඥ දැlම ඇ  
 ��ගල�1ෙs සහ පUණය1ෙs සහය ලබා ගැiමට; සහ 

 (ඉ) ක>1 කල අ1ත-වාර වා-තා ඉ`nප+ SEමට ද, පා->ෙC1�ව 
 කkතබන ල�ෙ� Àවද ¯සU්C පව+වාෙගන යාමට ද; 

 බලය  wය 0�ය.  
 

4. Gය පළyවැK ¯සU්C `නෙx Gට මාස (06) හයක කාලය �ළ ෙහෝ පා->ෙC1�ව 
MG1 වැ°Hරට+ ලබාෙදන අ1 කවර කාල 3මාව �ළ ෙහෝ කාරක සභාව Gය 
වා-තාව ඉ`nප+ කළ 0�ය. 

පා. 166/’15 

2. 

ග	 `ෙ1ෂ් �ණව-ධන මහතා   

ග	 ගාeF ෙලො�ෙs මහතා   

ග	 බ1Hල �ණව-ධන මහතා  

ග	 මW1දාන1ද අ�+ගමෙs මහතා   

ග	 ෙශහා1 ෙසේමGංහ මහතා   

ග	 ජානක ව�Ïර මහතා   

ග	 MÃත ෙ\	ෙගොඩ මහතා   

ග	 කංචන Mෙෙසේකර මහතා   

ග	 නාමk රාජපù මහතා   

ග	 ෙකෙහ>ය රÏවැkල මහතා   

ග	 මlෂ නානායකාර මහතා   

ග	 ෙජො1ස්ට1 පනා1H මහතා   

ග	 ජය1ත සමරUර මහතා   

ග	 �. U. චානක මහතා   

ග	 `tC අydගම මහතා   

ග	 (ෛවද() රෙCෂ් ප රණ මහතා  
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ග	 පස1න රණUර මහතා  

ග	 GGර ජයෙකො° මහතා   

ග	 ඉ1`ක අl	�ධ ෙහේර+ මහතා  

ග	 í. රංÃ+ ද ෙසො�සා මහතා   

ග	 එස්.3. y��මාරණ මහතා   

ග	 MමලUර `සානායක මහතා  

ග	 �යk Kශා1ත ද Gkවා මහතා    

ග	 ෙලොහා1 ර+ව+ෙ+ මහතා    

ග	 <යාK MෙMකම මහ+eය    

ග	 උදය පභා+ ගCම1�ල මහතා    

ග	 එස්. ෙපේමර+න මහතා    

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා    

ග	 ච1දGn ගජ~ර මහතා    

ග	 තාරක බාල�nය මහතා    

ග	 එස්. එC. ච1දෙසේන මහතා    

ග	 චමk රාජපෂ මහතා    

ග	 වාVෙ�ව නානායකාර මහතා    

ග	 සන+ Kශා1ත ෙපෙ-රා මහතා    

ග	 Uර�මාර `සානායක මහතා    

ග	 |තා සම1ම[ �මාරGංහ මහ+eය    

ග	 කනක ෙහේර+ මහතා    

ග	 ෙ+lක Mදානගමෙs මහතා    

ග	 �මාර ෙවkගම මහතා  

ග	 ෙරෝWත අෙ\�ණව-ධන මහතා     

ග	 මW1ද යාපා අෙ\ව-ධන මහතා     

ග	 සා>1ද `සානායක මහතා     

ග	 3. Ö. ර+නායක මහතා     
ග	 ප�ම උදයශා1ත �ණෙසේකර මහතා,—  yදk අමාත(, ග	 රU ක	ණානායක 

මහතාට එෙරW Mශව්ාස භංග+වය,— ආ®Áකම ව(වසථ්ාෙ: 148 වැK ව(වසථ්ාවට අlව 
රාජ( zල( ��බඳ සC²-ණ පාලනය පා->ෙC1�ව ස� වන ෙහ�1ද;  

රාජ( zල( කළමනාකරණෙයW පධානතම උපකරණය ව1ෙ1 වා-�ක අයවැය 
ෙkඛනය වන ෙහ�1ද; 

Mස-ජන පනත වශෙය1 ෙමම උ+තEතර සභාවට ඉ`nප+ කරl ලබන අයවැය හා 
සCබ1�ත zල( අගය1 ඉතා සMසත්රා+මකව, MKMද ෙපෙනන අ0n1, උපnම Mශව්ාසය 
¯ෙකන පn`, සත( ෙලස ඉ`nප+ SEම yදk අමාත(වරයාෙs පධානතම 0�කම හා 
වග�ම වන ෙහ�1ද; 

yදk අමාත(, ග	 රU ක	ණානායක මහතා පා->ෙC1�ව හා මහජනතාව ෙනොමඟ 
යවන H-KÍපණය සWත අයවැය ෙkඛනය ෙමවර (2016) ෙමම ග	 සභාවට ඉ`nප+ 
කරl ලැබ ඇ  ෙහ�1ද; 



( 80 ) 

 

2003 අංක 3 දරන zල( කළමනාකරණය (වග�C) පනෙ+ 13 වැK වග1 ය පකාරව 
yදk අමාත(වරයා MG1 ෙමම ග	 සභාවට 2015 අෙපේk 20 වැK `න ��ග1වන ලද 2014 
වා-�ක වා-තාෙ: 85 වැK ��ෙ: “සාමාන( අධ(ාපනය, උසස ් අධ(ාපනය හා වෘ+}ය 
අධ(ාපනය යන ෙෂේතය1 සඳහා සමසත් ආ ෙයෝජනය 	�යk w>යන 164 වන අතර, 
2013 ව-ෂෙx~ GHකළ 	�යk w>යන 157ට වඩා 	�යk w>යන 7ක වැ° Uම” වන 
ෙහ�1ද; 

 “සාමාන( අධ(ාපනය සඳහා 2014 ව-ෂෙx GHකළ රාජ( ආෙයෝජනය 	�යk w>යන 
117 වන අතර, එය 2013 වසෙ- GHකළ w>යන 108ක ආෙයෝජනයට වඩා 8%ක වැ°Uම” 
වන ෙහ�1ද; 

2016 අයවැය ඇසත්ෙC1�ෙවW II ෙවtම 218 සහ 219 �� අlව, 2015 වසෙ-~ සාමාන( 
අධ(ාපනය සඳහා � පාsධන Mයදම w>යන 17.8 Gට 2016 ~ 	�යk w>යන 18.3 දවා+ 
	�යk w>යන 0.5S1 පමණ ඉතා Vt පමාණයS1 ව-ධනය U ඇ  ෙහ�1ද;  

7 ලංකාෙ: අයවැය ෙkඛන ඉ හාසෙx අසාමාන( හා Mසe්ත ෙවනස ඇ  කරe1 
2016 ව-ෂෙx සාමාන( අධ(ාපනය සඳහා වන �නරාව-තන Mයදම 278%S1 (2015ට 
සාෙ�ෂව 	�යk w>යන 44 Gට w>යන 167 දවා 	�යk w>යන 123S1) ෙරොක� 
ෙ:ගෙය1 අසාමාන( ෙලස ඉහළ ෙගොස ්ඇ  ෙහ�1ද; 

 

ෙමෙලස අසාමාන( හා Mසම්යජනක ෙලස �නරාව-තන Mයදම ඉහළ යෑමට බලපෑ 
පධානතම ෙහේ�ව KදහG1 පV 7 ලංකා ඉ හාසෙx SGම අයවැය ෙkඛනයක සඳහ1 ෙනො� 
“රාජ( ආෙයෝජන පව+වාෙගන යෑෙC �nවැය - ඉඩC හා ෙගොඩනැ�>” වශෙය1 	�යk 
e>යන 121,352 ෙහව+ 	�යk w>යන 121ක �dC සටහන පැව}ම වන ෙහ�1ද;  

ෙමය �නරාව-තන Mයදම ෙලස දැÀවද 2016 ව-ෂෙx ~ සත( වශෙය1 MයදC කරl 
ලබන yදල ෙනොවන ෙහ�1ද;  

 2016 ව-ෂෙx~ අධ(ාපනයට MයදC ෙනොකරන 	�යk ෙකෝÑ 1210කට අ�ක yදල 
�නරාව-තන MයදC ෙලස සටහ1 SEෙම1 අධ(ාපන අමාත(ාංශෙx වැය �-ෂය ව(ාජ ෙලස 
“�Cබා ෙප1වා” ෙමම ග	 සභාවට සාවද( ෙතොර�	 හා සංඛ(ා ද+ත ඉ`nප+ SEෙම1 
සභාෙ: Mශව්ාසය සC²-ණෙය1 අWe කරෙගන ඇ  ෙහ�1ද;  

තවHරට+ yදk අමාත(වරයා MG1 එම �රෙx කට0� SEෙC හැSයාව ��බඳව 
Mශව්ාසය ෙනොපව න බවට ෙමම පා->ෙC1�ව  ෙයෝජනාව සCමත කර�.   

 

පා. 175/’16 

3. 

ග	 `ෙ1ෂ් �ණව-ධන මහතා   

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා   

ග	 වාVෙ�ව නානායකාර මහතා   

ග	 චමk රාජපෂ මහතා   

ග	 මW1දාන1ද අ�+ගමෙs මහතා   

ග	 ගාeF ෙලො�ෙs මහතා   

ග	 මW1ද යාපා අෙ\ව-ධන මහතා   

ග	 උදය පභා+ ගCම1�ල මහතා 

ග	 MÃත ෙ\	ෙගොඩ මහතා  
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ග	 MමලUර `සානායක මහතා    

ග	 ජානක ව�Ïර මහතා   

ග	 එස්. 3. y��මාරණ මහතා   

ග	 තාරක බාල�nය මහතා   

ග	 ෙශහා1 ෙසේමGංහ මහතා   

ග	 ෙකෙහ>ය රÏවැkල මහතා   

ග	 කනක ෙහේර+ මහතා   

ග	 GGර ජයෙකො° මහතා   

ග	 �යk Kශා1ත ද Gkවා මහතා  

ග	 කංචන Mෙෙසේකර මහතා   

ග	 ඉ1`ක අl	�ධ ෙහේර+ මහතා   

ග	 <යාK MෙMකම මහ+eය   

ග	 3. Ö. ර+නායක මහතා   

ග	 එස්. ෙපේමර+න මහතා  

ග	 ජය1ත සමරUර මහතා  

ග	 ෙලොහා1 ර+ව+ෙ+ මහතා 

ග	 í. රංÃ+ ද ෙසො�සා මහතා  

ග	 ප�ම උදයශා1ත �ණෙසේකර මහතා  

ග	 සා>1ද `සානායක මහතා 

ග	 (ෛවද() රෙCෂ් ප රණ මහතා 

ග	 ෙජො1ස්ට1 පනා1H මහතා  

ග	 Uර�මාර `සානායක මහතා  

ග	 ෙමොහා1 �යද-ශන ද Gkවා මහතා  

ග	 �මාර ෙවkගම මහතා 

ග	 ච1දGn ගජ~ර මහතා 
ග	 බ1Hල �ණව-ධන මහතා,— yදk අමාත( ග	 රU ක	ණානායක මහතාට එෙරW 

Mශව්ාස භංග+වය,— ආ®Áකම ව(වසථ්ාෙවW 148 වැK ව(වසථ්ාවට අlව, රජෙx yදk 
කට0� ��බඳව ²-ණ බලය පා->ෙC1�ව ස�වන බැM1 ද, රාජ( zල( 
කළමනාකරණෙයW ලා පධානතම උපකරණය වන වා-�ක අයවැය ෙkඛනය ෙමම උ+තEතර 
සභාවට ඉ`nප+ වනMට, ඉතා Mසත්රා+මකව, MKMද භාවයS1, උපnම Mශව්ාසය ¯  ෙකන 
පn`, සත( ෙලස ඉ`nප+ SEම yදk අමාත(වරයාෙs පධානතම 0�කම හා වග�ම ව1ෙ1 
නyH, 2016 අයවැය ෙkඛනය සCමත SEෙC~ yදk අමාත(වරයා, H-KÍපණය ��1 
පා->ෙC1�ව හා මහජනතාව ෙනොමඟ යවා එ� අයවැය ෙkඛනය �H පලාපය බවට 
ප+කළ බැM1 ද;  

 

රෙටW සමසත් KමÀම, ආදායC, ෙසේවා K0 ය, eල ම�ටC, ෙගÀC ෙශේෂය, ඉ�	C හා 
ආෙයෝජන වැK සා-ව ආ-Óක Mචල(ය1 ෙකෙරW බරපතල හාKකර බලපෑC ඇ ෙකොට, 
සමසත් ආ-Óකයම ytමK1ම Mනාශය කරා ෙගන යe1, W�වකාE, අනම( හා 
අ+තෙනෝම ක රාජ( zල( කළමනාකරණ ප ප+ ය අlගමනය කරන Kසාෙව1ද; 
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7 ලංකා 	�යල `�1 `ගටම අවපමාණය ෙවe1 ආනයන උ�ධමනකාE rඩනය 
ව-ධනය වන අතර, රට ස� Kල Mෙ�ශ සං�ත ඉතා ද	d ෙලස පහත වැíෙම1, ආ-Óකය 
පමණට වඩා ර+U, අවදානC සහගත ත++වය K-මාණය U ඇ  බැM1ද; 

 

සෛ්වE ණය ෙශේDගත SEෙC~ (�p ෙ-Ñං) 7 ලංකාව B+ Kෙයෝධා+මක (සෘණ) 
ත++වයකට ෙශේDගත Uෙම1, 7 ලංකාවට ණය ෙගUමට ඇ  හැSයාව ��බඳව අවදානC 
ත++වයකට රට ඇද දමා ඇ  ෙහ�1ද; 

 

2016 � ජනවාn 30 `න, `නeණ ජා ක �ව+පෙතW yk ��ෙවW yk �ව 1, 
“ආ®Áෙ: zල( ප ප+ ය ��බඳ පැහැ~ම - Mෙ��ය ආෙයෝජක�1 ෙමරට බැං�වල 
ෙඩොල- w>යන 1.2 තැ1ප+ කරලා” යlෙව1 yදk අමාත(වරයාෙs පකාශය ෙලොව�රා 
පචාරය ෙකොට ඇ  නyH දැවැ1ත MKමය පවාහය බැං� �ළට ගලා ෙනොආ බව zල( හා 
බැං� ෙවළඳෙපොළ සඳහ1 කරන බැM1 ද;   

 

“මW1දෙs ආ®Áව ග+ තව ෙකෝÑ ලෂයකට වැ° ගණන �dCගත U නැ ” බව 
yදk අමාත(වරයා Mෙශේෂ පවෘ+  සාකpඡාව පව+වා කරන ලද බරපතල පකාශය ම�1 
රාජ( zල( කළමනාකරණ (වග�C) පනෙ+ M�Mධාන, දැlව+ව ෙහෝ ෙනොදැlව+ව කඩ 
ෙකොට ඇ  බැM1 ද;  

 

 

 

yදk අමාත( ග	 රU ක	ණානායක මහතා ��බඳ ෙමම ග	 සභාෙ: Mශව්ාසiයභාවය 
සC²-ණෙය1ම ෙනොමැ  බැM1, තවHරට+ yදk අමාත(වරයා MG1 එම �රෙx කට0� 
SEෙC හැSයාව ��බඳව Mශව්ාසය භංග U ඇ  බවට ෙමම පා->ෙC1�ව ෙයෝජනා සCමත 
කර�.  

 
 

* සල+ෙණ� හ8�ව9 ලබ�ෙ� ආ<=ෙ� කට>� ය. 

 


