
අංක 4.] 

2016 අෙග�ස්� මස 09 වැ� අඟහ�වාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
385/’15 

1. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ස්වෙ�ශ කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) රාජ* ප2පාලන හා කළමනාකරණ අමාත*ාංශයට අය7 කා89ක :ලධා2+ට 
ව*ාපෘ  ඇසත්ෙ=+� අ>මත ?@ෙ= උප2ම -මාව 	�යB ලC දහය 
වන බව7;    

 (ii) 	�යB ලC 10ට වඩා වැJ ඇසත්ෙ=+� අ>මත ?@ම K ලංකා තාCණ 
ෙසේවෙM, Nෙශේෂ ෙශේPෙM :ලධා2ෙයQ NR+ RS කළ )� බව7; 

 (iii) තාCණ ෙසේවෙM Nෙශේෂ ෙශේPෙM :ලධා2+ ප Tමාණව7 සංඛ*ාව රාජ* 
ෙසේවෙM ෙනොමැ  බව7; 

 (iv) එෙහY+ ව*ාපෘ  ඇසත්ෙ=+� අ>මත ?@ෙ=Z ප Tමාදය+ RSවන බව7; 

 එ�මා ද+ෙන[ද? 
(ආ) දQ^ පළාෙ7 දැනට ෙසේවෙM ෙයZ R_න,   

 (i) කා89ක :ලධා2+ සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) තාCණ ෙසේවෙM Nෙශේෂ ෙශේPෙM :ලධා2+ සංඛ *ාව ෙකොපමණද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) (i) කා89ක :ලධා2+ට ව*ාපෘ  අ>මත ?@මට හැ? -මාව ඉහළ දැbමට 
කට)� කර+ෙ+ද; 

 (ii) තාCණ ෙසේවෙM Nෙශේෂ ෙශේPෙM :ලධා2+ අc + බඳවා ගැeමට 
කට)� කර+ෙ+ද; 

 (iii) ව*ාපෘ  අ>මත fම ප Tමාදfම වැළැfමට ග+නා ෙවන7 ක Tයිාමා8ග 
කවෙ8ද; 

 ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 
488/’16 

2. 

(අ) (i) 2015 ව8ෂෙM mවYෙන+ වා8තා n ළමා අපචාර R�� සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම R�p+වලට ස=බ+ධ සැකක	ව+ ස=බ+ධෙය+ ප@ෂණ පව7වා 
වැරmක	ව+ට eත*ා>qලව දrව= කර  ෙsද; 

(අටවැ: පා8tෙ=+�ව — පළuවැ: සභාවාරය) 

පා��ෙ� �ෙ! 
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( 2 ) 

 

 (iii) ප@ෂණ පව7වා eත*ා>qලව කට)� ?@මට ෙනොහැ? n R�p+ ඉ 2ව 
 ෙsද; 

 (iv) එෙසේ න=, එම ප@ෂණ කJන= ?@මට ය= vයාමා8ගය ග+ෙ+ද; 

 ය+න එ�9ය ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

599/’16 
3. 

ග	 ලx ජයව8ධන මහතා,— අධ*ාපන අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) K ලංකාෙy vයා7මක රජෙM පාසB සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ*ාෙව+, පළා7 සභා යටෙ7 vයා7මක පාසB හා මධ*ම රජෙM 
පාසB සංඛ*ාව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද;  

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) (i) ඉහත අ (i) [ පාසB අත2+ සz්ර ප7fම ෙනොමැ ව වැඩ බලන හා 
තාවකාtක පදනම මත ෙසේවය කරන NSහBප ව	+ R_න පාසB සංඛ*ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  සz්ර ප7f= ෙනොලැ{ NSහBප ව	+ R_න එම පාසBවල ප2පාලන 
කට)� :R ෙලස RS ෙනොවන බව ��ග+ෙ+ද; 

 (iii) සz්ර NSහBප ව	+ ෙනොමැ  පාසBවලට ස|්ර NSහBප ව	 ප7?@මට 
කJන= �යවර ග+ෙ+ද; 

 (iv)  එෙසේ න=, එම mනය කවෙ8ද;  

 ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

609/’16 
4. 

ග	 (ෛවද*) නt+ද ජය ස්ස මහතා,— පවාහන හා RNB ~ව+ ෙසේවා  
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2012, 2013, 2014 ව8ෂවලZ K ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලය NR+ බස ්රථ 
අමතර ෙකොටස ්9ලZ ගැeෙ=Z අ>ගමනය කළ කමෙyදය ව8ෂය අ>ව ෙව+ 
ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද; 

 (ii) එය, ඊට ෙපර පැව  කමෙyදයට වඩා ෙවනස ්ව+ෙ+ කවර ආකාරෙය+ද; 

 ය+න එ�මා සඳහ+ කර+ෙන[ද? 

(ආ) ඉහත ව8ෂවලZ K ලංගමයට අමතර ෙකොටස,් 

 (i) සැප�ම සඳහා ෙට+ඩ8 ඉm2ප7 කළ සමාග= හා ඔ�+ෙ� t�නය+; 

 (ii) සැප� සමාගම හා එ[ t�නය; 

 (iii) සැප� mනය+ හා ඒවාෙM ව_නාක=; 

 (iv) ෙව>ෙව+ රජයට ෙගවන ලද ආනයන බS  uදB; 

 ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙග+වන ලද අමතර ෙකොටසව්ල 9ල, ප9 ය සහ අවශ*තාවය ස=බ+ධෙය+  K 
ලංගමය සෑ�මට ප7 ව+ෙ+ද ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 
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625/’16 
5. 

ග	 එස.් එ=. ම2කා8 මහතා,— නගර සැල�= හා ජල ස=පාදන අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) අඹතෙB ජල පNතාගාරය ස� NStජනක ය+තෙM ධා2තාව කවෙ8ද; 

 (ii) අඹතෙB ජල පNතාගාරෙය[ ෛද:ක ජල NSt ප2ෙභෝජනය ඒකක 
ෙකොපමණද; 

 (iii) Z8ඝ කාලය සඳහා NStය Nස+� කර ඇ  අවසථ්ාවක අඛ�ඩ පාeය ජල 
සැප)ම පව7වා ගැeම සඳහා ෙමම NStජනක ය+තය පමාණව7ද; 

 (iv) එෙසේ න=, 2016 මා8� 13 වැ: ඉ2දා mන u� mවYනටම NStය ෙනොමැ  
n Nට අඹතෙB ජල �2පහSෙy කට)� RS ?@මට ෙනොහැ? nෙM ම+ද;  

 (v) එම NSt ජනක ය+තය පමාණව7 ෙනොෙy න=, ෙ= ��බඳව අඹතෙB ජල 
පNතාගාරෙM පධා:යා අදාළ බලධා2+ට දැ>= S+ෙ+ද; 

 (vi) දැ>= Z  �ෙ+ න=, ඒ සඳහා ග7 �යවර Qමද; 

 (vii) එෙසේ දැ>= Z  �ෙ+ න=, බලධා2+ NR+ එම දැ>= Zම පැහැර හැ@ම 
��බඳව ඔබ�මා ග+නා �යවර Qමද; 

 (viii) එෙසේ ෙනොෙy න=, දැ>= ෙනොZම ස=බ+ධව වග?ව )7ත+ට එෙර[ව 
ග+නා �යවර Qමද; 

 (ix) අනාගතෙM ජනතාවට අත*වශ* පාeය ජලය අඛ�ඩව ලබාZමට කට)� 
කර+ෙ+ද; 

 (x) එෙසේ ලබාZමට කට)� කර+ෙ+ න=, ඒ ��බඳව Nසත්ර කළ හැ?ද;  

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

636/’16 
6. 

ග	 වා�ෙ�ව නානායකාර මහතා,— පා8tෙ=+� ප සංස්කරණ හා ජනමාධ*  
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2003 ව8ෂෙMZ K ලංකා ~ව+ NSt සංසථ්ාෙy ෙසේවකY+ 18 ෙදෙන 
තම+ෙ� මානව [9ක= කඩf ඇ  බවට මානව [9ක= ෙකො9සමට 
පැ9PBල ඉm2ප7 කර ඇ  බව7; 

 (ii) 2007 ව8ෂෙMZ එම ෙසේවකY+ෙ� මානව [9ක= කඩf ඇ  බවට එවකට 
පැව  ජනමාධ* හා පවෘ7  අමාත*ාංශයට ද+වා ඇ  බව7; 

 (iii) ඒ අ>ව, 2014 ව8ෂෙMZ එවකට ජනා�ප  ෙBක= ලt7 fර�ංග මහතා 
NR+ මානව [9ක= ෙකො9සෙ= �රණය vයා7මක කරන ෙම+ Rයc 
ෙBක=ව	+ ෙවත ද+වා යවා  { බව7;  

 එ�මා ද+ෙන[ද? 

(ආ) (i) රාජ* ප2පාලන අමාත*ාංශය NR+ :Q7 කර ඇ  අංක 17/2005 දරන 
චකෙBඛය ජනමාධ* අමාත*ාංශය ��ග+ෙ+ද; 

 (ii)  එෙසේ න=, ඉහත අ (i) [ සඳහ+ K ලංකා ~ව+ NSt සංසථ්ාෙy ෙසේවකY+ 
18 ෙදනා සඳහා එම චකෙBඛය අ>ව [9ක= ලබා ෙද+ෙ+ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

 



( 4 ) 

 

640/’16 
7. 

ග	 උදය පභා7 ග=ම+�ල මහතා,— uදB අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) පා8tෙ=+� ම+�ව	+ට ම7පැ+ බලපත ලබාZම ආර=භ කළ ව8ෂය 
කවෙ8ද; 

 (ii) එවකට K ලංකා��ෙy පධා:යා ක�	+ද;  

 (iii) පා8tෙ=+� ම+�ව	+ට ම7පැ+ බලපත අවස+ වරට ලබා S+ ව8ෂය 
කවෙ8ද; 

 (iv) එවකට K ලංකා��ෙy පධා:යා ක�	+ද;  

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) අවස+ වරට පා8tෙ=+� ම+�ව	+ට ම7පැ+ බලපත ලබා S+ අවස්ථාෙyZ 
බලපත ලබා ෙනොග7 ම+�ව	+ ක�	+ද ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට 
ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

645/’16 
8. 

ග	 �:B හ�+ෙන7  මහතා,— රාජ* ප2පාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) අංක 1904 හා 2015.02.27 mනැ  ගැස� පතය ම�+ අයS=ප7 කැඳවා, Nභාග 
ෙදපා8තෙ=+�ව ම�+ 2015.06.26 mන පව7වන ලද “K ලංකා ෙතොර�	 
හා ස+:ෙyදන තාෂණ ෙසේවෙM, 2 වැ: පං ෙM, II ෙශේPය සඳහා බඳවා 
ගැeෙ= Nවෘත තරඟ Nභාගය - 2015” සඳහා අයS= කළ සංඛ*ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ අ>ව 	�යB 500/- බැ�+ Nභාග ගාස�් ෙලස එක� n u� uදල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) Nභාගයට හා �S�ක= ප@ෂා ?@ෙ= ස=uඛ ප@ෂණයට අ>ව �ර�පා� 
�රfම සඳහා �S�ක= ස=�8ණ කළ සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) �S�ක= ලැ{ව+ෙ� නාම ෙBඛනය හා ලQ^ අ>��ෙවළ සභාගත 
කර+ෙ+ද; 

 (v) �S�ක= ස�රන ලද �2ස ෙ= දවා බඳවා ෙනොගැeමට ෙහේ� කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

657/’16 
9. 

ග	 එ=. එ . එ=. සBමා+ මහතා,— තැපැB, තැපැB ෙසේවා හා uසt්= ආග9ක 
කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) අංක 1951/13 දරන uසt්= Nවාහ හා mකසාද පනෙ7 24 වැ: වග+ ය 
vයා7මක ?@ෙ=Z වාR N:�	ව	 NR+ ¡=ආ පBtවලට අය7 
භාරක	ව+ෙ� දායක7වය සහ ඔ�+ෙ� සහාය ලබාගැeෙ= අවශ*තාවය 
පැන න�න බව ද+ෙ+ද; 

 

 

 



( 5 ) 

 

 (ii) රාජකා2මය අවශ*තා සඳහා වාR N:�	ව+ NR+  mවYෙ+ ¡=ආ 
පBtවල භාරක	ව+ට ෙයොu කරන :ෙyදන, එම පBtවලට අය7 දැ+f= 
�ව	වල පද8ශනය ?@ෙ= අවශ*තාවය සහ ස=පදායා>qලව පව න එම 
වගx= දැ>ව7 කර9+ අවශ* උපෙදස ්:Q7 ?@මට �යවර ග+ෙ+ද;  

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

663/’16 
10. 

ග	 [	Pකා ෙපේමච+ද මහ79ය,— තැපැB, තැපැB ෙසේවා හා uසt්= ආග9ක 
කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ඌන �S�ක= ස[ත ��ගලය+ ෙලස සැලෙකන තැපැB සථ්ානා�ප ව	 
සංඛ*ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ඔ�+ට Nශාම වැ¤ප [9 ව+ෙ+ද; 

 (iii) එෙසේ ෙනොෙy න=, ඔ�+ තැපැB ෙසේවයට RS කළ Z8ඝකා¥න ෙසේවය සලකා 
?Rය= සහනදා� Zමනාව ෙහෝ ලබා Zමට හැ?යාව  ෙsද; 

 (iv) එෙසේ ෙනොමැ  න=, ඔ�+ෙ� අ¦වෘ��ය උෙදසා ග> ලබන �යවර කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

667/’16 
11. 

ග	 §මB ර7නායක මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප ප7  හා ආ8zක 
කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) රජය ම�+ පකාශ කර ඇ  ප2m අගාමාත*වරයාෙ� ©න සංචාරෙM Z එකඟ 
n බවට සඳහ+ කරන ම7තල ~ව+ ෙතො¤පළ ආªත Nෙශේෂ ©න ක8මා+ත 
කලාපය ��බඳව ©න රජය සමඟ එළැ« ඇ  �N�ම ෙහෝ එකඟතා 
tයNBල  ෙsද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම tයNBල සභාගත කර+ෙ+ද; 

 (iii) එම Nෙශේෂ ©න ක8මා+ත කලාපය �[¤fෙ= ¬tක ෙකො+ෙ�R හා 
කළමනාකරණය RS වන ආකාරය පැහැmt කර+ෙ+ද; 

 (iv) එම ක8මා+ත කලාපය සඳහා හ�නාෙගන ඇ  9ෙM R යම ඉm2ප7 
කර+ෙ+ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

386/’15 
12. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප ප7  හා ආ8zක කට)� 
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ශ T ී ලංකා )ධ හuදාෙy ෙසේවය කරන ෙ=ජ8වරෙයQ වන ෙ¯. ආ8. එස.් 
°පRංහ මහතාට එෙර[ව ෙ= වනNට ය= ප@Cණය ක Tයිා7මක ෙව9+ 
පව�ද;    

 (ii) එෙසේ න=, එයට ෙහේ�ව කවෙ8ද; 

 (iii) ෙමම ප@Cණය ෙමෙහයවන :ලධා2+ෙ� න= හා තන�	 කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 



( 6 ) 

 

(ආ) (i) ෙ=ජ8 ෙ¯. ආ8. එස.් °පRංහ මහතාට සාධාරණය ?@මට �යවර ග+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ න=, ඒ කවර ආකාරෙය+ද; 

 ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 
600/’16 

13. 

ග	 ලx ජයව8ධන මහතා,— ��ධශාසන අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) දඹmව ව+දනා චා2කා සංNධානය කරන ආයතන Nශාල පමාණය K ලංකාව 
�ළ vයා7මක වන බව7; 

 (ii) එx සමහර ආයතන ම�+ Nෙදස ් ගතවන ව+දනාක	ව+ෙ� 
�ර±තභාවය ��බඳව :R vයාමා8ගය අ>ගමනය ෙනොකරන බව7; 

 (iii) එම :සා බැ ම�+ මහ7 අ-	තාවයට ප7වන බව7;  

 එ�මා ��ග+ෙන[ද?  

(ආ) (i) දඹmව �ජා 9 ච+දනා ?@ම සඳහා වසරකට සහභා² වන ව+දනාක	ව+ 
සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) Nෙදස ්ගතවන K ලාං?ක ව+දනාක	ව+ෙ� �ර±තභාවය සහ ක ?@ම 
සඳහා ව+දනා චා2කා සංNධානය කරන ආයතන :යාමනය ?@මට N�ම7 
කමෙyදය  සකස+ෙ+ද; 

 (iii) එෙසේ න=, එම mනය කවෙ8ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

611/’16 
14. 

ග	 (ෛවද*) නt+ද ජය ස්ස මහතා,— ක8මා+ත හා වාPජ කට)� 
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 වසෙ8 Rට ෙ= දවා K ලංකාෙව+ ඉ+mයාවට අපනයනය කළ 
ක	ංකා පමාණය; 

 (ii) ඒවාෙM ව_නාකම; 

 (iii) අපනයනක	ව+ හා ඔ�+ෙ� t�නය+; 

 (iv) එ එ අපනයනක	වා අපනයනය කළ පමාණය හා ව_නාකම; 

 (v) එ එ අපනයනක	වා රජයට ෙගn බS uදල; 

 ව8ෂය අ>ව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද ය+න එ�මා සඳහ+ කර+ෙන[ද?  

(ආ) (i) 2010 වසෙ8 Rට ෙ= දවා කාලය �ළ K ලංකාවට ආනයනය කළ ක	ංකා 
පමාණය; 

 (ii) ඒවාෙM ව_නාකම; 

 (iii) ආනයනක	ව+ හා ඔ�+ෙ� t�නය+; 

 (iv) එ එ ආනයනක	ව+ ආනයනය කළ පමාණය හා ව_නාකම; 

 (v) ආනයනය කළ රට; 

 (vi) එ එ ආනයනක	වා රජයට ෙගn බS uදල; 

 ව8ෂය අ>ව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද ය+න7 එ�මා සඳහ+ කර+ෙන[ද?  
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(ඇ) (i) 2010 වසෙ8 Rට ෙ= දවා K ලංකාෙy ක	ංකා :ෂප්ාදනය ව8ෂය අ>ව 
ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (ii) e Nෙරෝp ෙලස ක	ංකා ප  අපනයන vයාවtය K ලංකාව හරහා RSවන 
බව7, එම�+ ෙ�³ය ක	ංකා :ෂප්ාදකය+ සහ අපනයනක	ව+ 
Sෂක්රතාවයට ප7ව ඇ  බව7 ��ග+ෙ+ද; 

 (iii) ෙමම e Nෙරෝp ප  අපනයනය වැළැfමට රජය ග+නා vයාමා8ග 
කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

627/’16 
15. 

ග	 එස්. එ=. ම2කා8 මහතා,— NStබල හා �න8ජනeය බලශ  
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ප��ය ව8ෂය �ළ ෙනොෙරො ෙචෝෙB තාප NSt බලාගාරෙM §ඳ වැ´= RS n 
අවසථ්ා සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙනොෙරො ෙචෝෙB තාප NSt බලාගාරය ආර=භෙM Rට ෙ= දවා RS n §ඳ 
වැ´= සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙනොෙරො ෙචෝෙB තාප NSt බලාගාරය රෙ� සමසත් NSt අවශ*තාවෙය+ 
ෙකොපමණ ප ශතය ලබා ෙද+ෙ+ද; එම ඒකක සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) තාප NSt බලාගාරය මත රෙ� ජා ක NSt :ෂප්ාදනයට යැµමට RSfම 
අවදාන= සහගත කට)7ත ෙනොෙyද;  

 (v) ෙනොඑෙසේ න=, එය පැහැm� කර+ෙ+ද; 

 (vi) එම අවදානෙම+ 9Zමට ග> ලබන �යවර කවෙ8ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ>=Zම සහ mනට :ය9ත කට)� 
*1. 

ක8මා+ත හා වාPජ කට)� අමාත*�මා,— 9>= ඒකක, ප9  හා ෙසේවා පනත යටෙ7 
:ෙයෝග,— 1995 අංක 35 දරන 9>= ඒකක, ප9  හා ෙසේවා පනෙ7 60 වැ: වග+ ය 
යටෙ7 ආහාර �ර±තතාව අමාත*වරයා NR+ සාදන ලSව, 2015 ·t 2 mනැ  අංක 1921/54 
දරන අ  Nෙශේෂ ගැස� පතෙM පළ කර> ලැබ, 2016.04.05 mන ඉm2ප7 කරන ලද :ෙයෝග 
අ>මත කළ )� ය. 

(අමාත* ම�ඩලෙM අ>ම ය ද+වා  ෙs.) 

*2. 

¬ල* කළමනාකරණ (වගxම) (සංෙශෝධන) පන7 ෙක¤=පත — ෙදවැ: වර ?යfම. 

*3.  

එක� කළ අගය මත බS (සංෙශෝධන) පන7 ෙක¤=පත — ෙදවැ: වර ?යfම. 

*4. 

 අපරාධ න� Nධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පන7 ෙක¤=පත — ෙදවැ: වර ?යfම. 
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*5. 

ස7ව ආහාර (සංෙශෝධන) පන7 ෙක¤=පත — ෙදවැ: වර ?යfම. 

*6. 

අ�	දහ+ n තැනැ7ත+ ��බඳ කා8යාලය (�[¤fම, ප2පාලනය ?@ම සහ ක8තව* ඉ¤ 
?@ම) පන7 ෙක¤=පත — ෙදවැ: වර ?යfම. 

*7. 

මරණ tයාපmං� ?@ ෙ= (තාවකාtක N�Nධාන) (සංෙශෝධන) පන7 ෙක¤=පත — ෙදවැ: 
වර ?යfම.  

*8. 
Nශ්වNද*ාල (සංෙශෝධන) පන7 ෙක¤=පත — ෙදවැ: වර ?යfම.  

*9. 

පවාහන හා RNB ~ව+ ෙසේවා අමාත*�මා,— ෙමෝට8 වාහන පනත යටෙ7 :ෙයෝග,— 
2016 ·: 22 mනැ  අංක 1972/33 දරන අ  Nෙශේෂ ගැස� පතය ම�+, Rංහල හා ෙදමළ 
භාෂා �ටප7වල uදණ ෙදෝෂ :වැරm කර> ලැ{, ෙමෝට8 වාහන පනෙ7 (203 වැ: 
අ�කාරය n) 122 වග+ ය සහ VII අ ෙකොටස සමඟ ?යNය )�, එx පනෙ7 237 වැ: 
වග+ ය යටෙ7 පවාහන හා RNB ~ව+ ෙසේවා අමාත*වරයා NR+ සාදන ලSව, 2015 
ෙනොවැ=බ8 02 mනැ  අංක 1939/4 දරන අ  Nෙශේෂ ගැස� පතෙM පළ කර> ලැබ, 
2016.07.21 mන ඉm2ප7 කරන ලද :ෙයෝග අ>මත කළ )� ය. 

(අමාත* ම�ඩලෙM අ>ම ය ද+වා  ෙs.) 

*10. 

අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප ප7  හා ආ8zක කට)� අමාත*�මා,— අBලස ්ෙහෝ ¸ෂණ 
ෙචෝදනා Nම8ශන ෙකො9ෂ+ සභාෙy අධ*ෂ ජනරාBව2 යෙ� වැ¤ප හා Zමනා ප ෙශෝධනය 
?@ම,—  1994 අංක 19 දරන අBලස ්ෙහෝ ¸ෂණ ෙචෝදනා Nම8ශන ෙකො9ෂ+ සභා පනෙ7 16 
(1) වග+ ය අ>ව  ෙකො9ෂ+ සභාවට පැව@ ඇ  කා8යය+ ඉ¤කර¥ම �Pස එම ෙකො9ෂ+ 
සභාවට සහාය fමට අධ*ෂ ජනරාBවරෙයQ ප7?@මට සහ එම තන�ර දරන තැනැ7තාට 
පා8tෙ=+�ව NR+ :ශච්ය කර> ලබන වැ¤ප  ෙගfමට N�Nධාන සලස්වා Z ඇ  
ෙහY+ද;     

අවදානම දැ2ය )� තන�ර වන අBලස ්ෙහෝ ¸ෂණ ෙචෝදනා Nම8ශන ෙකො9ෂ+ 
සභාෙy අධ*ෂ ජනරාB තන�රට 2015.02.12 mන රජෙM අවශ*තාවය මත e ප  
ෙදපා8තෙ=+�ෙy අ ෙ8ක ෙසොtRට8 ජනරාB ¹රෙM රාජකා2 කළ ජනා�ප  e�ඥ ඒ. 
ඒ. µ. mB	± ඩයස ්NකමRංහ මහ79ය ප7?@ම මත, ඇයට ෙපෞ�ගtක වන ෙසේ පහත 
සඳහ+ වැ¤� හා Zමනා 2015.02.12 mන Rට ෙගfමට අමාත* ම�ඩල අ>ම ය ලබා Z ඇ  
ෙහY+ද:— 

(අ) අ ෙ8ක ෙසොtRට8 ජනරාB තන�රට [9 මාRක වැ¤ප සහ Rයc Zමනා (Sරකථන 
Zමනාව, ඉ+ධන Zමනාව සහ :වාස Q¥ Zමනාව හැර); 

 සහ 

(ආ) අBලස ්ෙහෝ ¸ෂණ ෙචෝදනා Nම8ශන ෙකො9ෂ+ සභාෙy අධ*ෂ ජනරාB ¹රයට 
[9 අමාත*ාංශ ෙBක= Zමනාව, Sරකථන Zමනාව, ඉ+ධන Zමනාව හා රජෙM :ල 
:වාසය ලබාZ ෙනොමැ  න= :වාස Q¥ Zමනාව. 

ඊට අ>qලව, 1994 අංක 19 දරන අBලස ්ෙහෝ ¸ෂණ ෙචෝදනා Nම8ශන ෙකො9ෂ+ සභා 
පනෙ7 16 (2) වග+ ය පකාරව, අBලස ්ෙහෝ ¸ෂණ ෙචෝදනා Nම8ශන ෙකො9ෂ+ සභාෙy 
අධ*ෂ ජනරාB, ජනා�ප  e�ඥ ඒ. ඒ. µ. mB	± ඩයස ්NකමRංහ මහ79ය ෙවත රජෙM 
ඒකාබ�ධ අරuදලට වැය බර වන ප2m ඉහත සඳහ+ මාRක වැ¤ප හා Zමනා ෙගfමට ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා ස=මත කරY. 

(අමාත* ම�ඩලෙM අ>ම ය ද+වා  ෙs.) 
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*11. 

අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප ප7  හා ආ8zක කට)� අමාත*�මා,— සව්ාpන ෙකො9ෂ+ 
සභාව+[ සභාප වරය+ හා සාමා½කY+ ෙවත ෙගව> ලබන පා2ශ9කය+ හා ෙවන7 
Zමනා,— දහනව වැ: ආ��කම ව*වසථ්ා සංෙශෝධනෙය+ සංෙශෝ�ත K ලංකා පජාතා+¾ක 
සමාජවාZ ජනරජෙM ආ��කම ව*වසථ්ාෙy 41 (ආ) ව*වසථ්ාෙy උපෙBඛනෙM සඳහ+ 
සව්ාpන ෙකො9ෂ+ සභා නවෙය[ සභාප වරය+ හා සාමා½කY+ ෙවත පහත සඳහ+ 
පා2ශ9කය+ හා ෙවන7 Zමනා, අදාළ ෙකො9ෂ+ සභා සත* වශෙය+ම රාජකා2 ආර=භ 
කරන ලද mනය, අදාළ ෙගf= බලා7මක වන mනය ෙලස සලක9+ ෙගfමට අමාත* ම�ඩල 
අ>ම ය ලබා Z ඇ  ෙහY+ද:—     

(අ) :ල බලෙය+ ප7වන සභාප වරය+ හැර අෙනQ7 සභාප වරය+ සඳහා                 
	. 100,000/-ක මාRක Zමනාව ද, 	. 10,000/-ක මාRක Sරකථන Zමනාව ද, 
ෙපෞ�ගtක භාNතයට ද [9ක= ස[ත :ල වාහනය සහ එx වාහනය සඳහා 
ඉ+ධන ¥ට8 225 ෙහෝ ෙවළඳෙපොෙළේ පව7නා ඉ+ධන 9ල ගණ+වලට අ>°පව 
Zමනාවද; 

(ආ) :ල බලෙය+ ප7වන සව්ාpන ෙකො9ෂ+ සභා සභාප වරය+ සඳහා තම :ත* 
තන�ෙ8 වැ¤� හා Zමනාවලට අ ෙ8කව, සව්ාpන ෙකො9ෂ+ සභාව+[ 
සභාප වරෙයQෙ� මාRක Zමනාෙව+ 50%ක මාRක Zමනාවද; 

(ඇ) අBලස ් ෙහෝ ¸ෂණ  ෙචෝදනා Nම8ෂන ෙකො9ෂ+ සභාෙy හැර අෙනQ7 සව්ාpන 
ෙකො9ෂ+ සභාවල :ල බලෙය+ ප7 ෙනොවන සාමා½කY+ සඳහා 	. 75,000/-ක 
මාRක Zමනාවද, 	. 8,000/-ක මාRක Sරකථන Zමනාව ද, තම පmං� සථ්ානෙM 
Rට ෙකො9ෂ+ සභා කා8යාලයට යාමට ඇ  Sර පමාණය අ>ව ?ෙලෝ bට8 350 
දවා 	. 25,000/-ක පවාහන Zමනාව ෙහෝ ?ෙලෝ bට8 350ට වැJ Sර පමාණය 
ෙව>ෙව+ 	. 50,000/-ක පවාහන Zමනාවද; 

(ඈ) 2015.06.17 mනැ  රාජ* ව*ාපාර චකෙBඛ අංක 3/2015 N�Nධාන ප2m :ල 
බලෙය+ ප7වන සාමා½කY+ සඳහා එ Àසf්= වාරයකට සහභා� fම ෙව>ෙව+              
	. 10,000/-ක Zමනාවද; 

(ඉ) 1994 අංක 19 දරන අBලස ්ෙහෝ ¸ෂණ ෙචෝදනා Nම8ශන ෙකො9ෂ+ සභා පනෙ7 (8) 
වැ: වග+ යට අ>ව එම ෙකො9ෂ+ සභාෙy සභාප ට හා සමානව සාමා½කY+ට ද 
බලතල පැව@ ඇ  බැN+, එම ෙකො9ෂ+ සභාෙy සාමා½කY+ට 	. 95,000/-ක 
මාRක Zමනාව ද, 	. 8,000/-ක මාRක Sරකථන Zමනාව ද, ෙපෞ�ගtක භාNතයට 
ද [9ක= ස[ත :ල වාහනය හා එම වාහනය සඳහා ඉ+ධන ¥ට8 170 ෙහෝ 
ෙවළඳෙපොෙළේ පව7නා ඉ+ධන 9ල ගණ+වලට අ>°පව Zමනාව;  

 සහ 

(ඊ) මැ වරණ ෙකො9ෂ+ සභාෙy සභාප වරයා හා සාමා½කY+ ෙවත, මැ වරණය 
පකාශයට ප7 කළ mන Rට ප ඵල :Q7 කරන mන දවා n කාල-මාව සඳහා 
ඔ�+ෙ� මාRක Zමනාෙව+  ¾ක Nෙශේෂ Zමනාව ද.   

 

ඊට අ>qලව, ආ��කම ව*වසථ්ාෙy 41 (ආ) ව*වසථ්ාෙy උපෙBඛනෙM සඳහ+ 
සව්ාpන ෙකො9ෂ+ සභා නවෙය[ සභාප වරය+ට හා සාමා½කY+ට ඉහත සඳහ+ 
පා2ශ9කය+ හා ෙවන7 Zමනා ෙගfමට ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා ස=මත කරY. 

(අමාත* ම�ඩලෙM අ>ම ය ද+වා  ෙs.) 

*12. 
ක=ක	 හා වෘ7�ය ස9  සබඳතා අමාත*�මා,— කා89ක ආර�B පනත යටෙ7 

:ෙයෝග,— කt+ කලට සංෙශෝධනය කරන ලද, 1950 අංක 43 දරන කා89ක ආර�B 
පනෙ7 (131 වැ: අ�කාරය n) 39 වැ: වග+ ය යටෙ7 ක=ක	 හා වෘ7�ය ස9  
සබඳතා අමාත*වරයා NR+ සාදන ලSව, 2016.07.07 mන ඉm2ප7 කරන ලද :ෙයෝග අ>මත 
කළ )� ය. 

(අමාත* ම�ඩලෙM අ>ම ය ද+වා  ෙs.) 
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*13. 

ආ��කම ව*වසථ්ාව යටෙ7 ෙයෝජනාව,— Nවාදය  කB තබන ලද පශන්ය               
(2016 ·: 22),— “K ලංකා පජාතා+¾ක සමාජවාZ ජනරජෙM ආ��කම ව*වසථ්ාෙy 104ආ 
(5)(අ) ව*වසථ්ාෙy N�Nධාන පකාරව මැ වරණ ෙකො9ෂ+ සභාව NR+ 2016 ෙපබරවා2 25 
mනැ  අංක 1955/19 දරන අ  Nෙශේෂ ගැස� පතෙM පළ කර> ලැබ, 2016.05.06 mන ඉm2ප7 
කරන ලද, ජනමතNචාරණයකZ ෙහෝ ඡ+ද Nම-මකට අදාළ කාල-මාව �ළ NදÄ7 හා uÅත 
ජනමාධ* NR+ ��පැmය )� උපමාන ෙහව7 මා8ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ)= ප ප7  අ>මත 
කළ )� ය.” ය>ෙව+ ෙයෝජනා කරන ලm+, පශන්ය සභා¦uඛ කරන ලZ.  

*14. 

පවාහන හා RNB ~ව+ ෙසේවා අමාත*�මා,— ෙමෝට8 වාහන පනත යටෙ7 :ෙයෝග,— 
(203 වැ: අ�කාරය n) ෙමෝට8 වාහන පනෙ7 213ඈ වග+ ය සමඟ ?යNය)�, එx පනෙ7 
237 වග+ ය යටෙ7 පවාහන හා RNB ~ව+ ෙසේවා අමාත*වරයා NR+ සාදන ලSව, 2015 
ෙදසැ=බ8 22 mනැ  අංක 1946/10 දරන අ  Nෙශේෂ ගැස� පතෙM පළ කර> ලැබ, 2016.03.09 
mන ඉm2ප7 කරන ලද :ෙයෝග අ>මත කළ )� ය.  

*15. 

ෙබෞ�ධ Nහාර ෙ�වාලග= (සංෙශෝධන) පන7 ෙක¤=පත — ෙදවැ: වර ?යfම. 

*16. 

ෙථේරවාZ ¦Æ ක කාව7 (tයාපmං� ?@ෙ=) පන7 ෙක¤=පත — ෙදවැ: වර 
?යfම. 

*17. 

සංව8ධන උපාය මා8ග හා ජාත*+තර ෙවළඳ අමාත*�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ7 :ෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පන7 
ම�+ සංෙශෝ�ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ7 4 වැ: 
වග+ ෙM (3) වැ: උපවග+ ය සහ 14 වැ: වග+ ය සමඟ ?යNය )�, එම 
පනෙ7 20 වැ: වග+ ය යටෙ7 uදB අමාත*වරයා NR+ සාදන ලSව, 2015 
ෙපබරවා2 26 mනැ  අංක 1903/41 දරන අ  Nෙශේෂ ගැස� පතෙM පළ කර> ලැබ, 
2015.09.23  mන ඉm2ප7 කරන ලද :ෙයෝග අ>මත කළ )� ය.  

(අමාත* ම�ඩලෙM අ>ම ය ද+වා  ෙs.) 

 
 * සල-ෙණ  හ6 ව7 ලබ ෙ  ආ:;ෙ! කට<� ය. 

 

 

 

2016 අෙග�ස්� මස 10 වැ� බදාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
9/’15 

1. 

ග	 (ෛවද*) නt+ද ජය ස්ස මහතා,— e ය හා සාමය සහ ද±ණ සංව8ධන 
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (4)  

(අ) 2015.08.18 mන ගාBල වරාය ෙපොtRය කරන ලද  ප@ෂා ?@මක Z  වරාෙM ගාB 
කර  �  “මහ>වර” නමැ  ෙනෞකාව �ළ7, K ලංකා ද±ණ ෙනෞකා කඳ�ෙ8 සහ 
එ[ ෙසේවා ව:තා ඒකකය ස� ෙගොඩනැ�Bලක අN සහ උ�ඩ  Ç හu � බව7 
එ�මා ද+ෙන[ද? 

(ආ)   (i) ෙපොtRය ම�+ අනාවරණය කරග7 අN සහ උ�ඩවල eත*ා>qල අY ය 
කවර ��ගලෙයQ ෙහෝ ආයතනය ස� ව+ෙ+ද; 
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 (ii) එම අN ආ)ධ ��ගලෙයQට ෙහෝ ආයතනයකට කවර පනත යටෙ7  පවරා 
 ෙsද;  

 (iii) එෙසේ න=, ඊට බලය ලබා S+ බලධරයා ක�	+ද; 

 (iv) එම ආ)ධ :ෂප්ාmත රට, ව8ෂය සහ බලපතය කවෙ8ද;  

 (v) ආ)ධ 9ලZ ග7 කමය සහ වැය කර ඇ  uදල ෙකොපමණද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) (i) ෙමම පාෙවන අN ගබඩාව වරාය ප2ශෙM පව7වාෙගන යාමට අවසර  ෙsද;  

 (ii) ඊට අවසර ලබා Z ඇ  බලධරයා ක�	+ද; 

 (iii) ඒ ෙව>ෙව+ ඇව+�ගා8È සමාගම uදB  ෙගව+ෙ+ද;  

 (iv) එෙසේ න=, එම uදල ෙකොපමණද; 

ය+න එ�මා සඳහ+ කර+ෙන[ද? 

(ඈ) (i) ෙ= ��බඳව e ප වරයාෙ� :ගමනය+ Nෂයභාර අමාත*වරයා වශෙය+ 
��ග+ෙ+ද; 

 (ii) ෙ= ස=බ+ධෙය+ පා8tෙ=+� ක9¤ව ප7 කර+ෙ+ද; 

ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

 (ඉ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

114/’15 
2. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආරෂක අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) රණN	 ෙසේවා අ�කා2ෙM ෙසේවය කරන සz්ර සහ ෙකො+තා7 කා8ය 
ම�ඩලය ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (ii)  ව8ෂ 2013 හා 2014 Z එම අ�කා2ෙM සz්ර සහ ෙකො+තා7 කා8ය ම�ඩලය 
සඳහා :ල ඇ�= සැප�මට වැය කළ uදල ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (iii) :ල ඇ�= ලබා S+ සz්ර සහ ෙකො+තා7 කා8ය ම�ඩලය, කා+තා සහ 
�29 ෙලස කා�ඩගත කළ Nට, එ එ කා�ඩෙM එ අෙයQ ෙව>ෙව+ 
:ල ඇ�= සඳහා දර> ලැ{ Nයදම ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද?  

(ආ) (i) :ල ඇ�= සඳහා ෙතෝරාග7 ෙරm ත77වෙය+ බාල බව7;  

 (ii) එම :සා :ලධා2+ එම ඇ�= ප ෙෂේප කර ඇ  බව7; 

 (iii) අ�කා2ෙM සභාප :ය අ7තෙනෝම කව කට)� කර ඇ  බව7;  

එ�මා ��ග+ෙන[ද? 

(ඇ) (i) රණN	 ෙසේවා අ�කා2ෙM :ල ඇ�= ගැටcව NසÉමට කට)� කර+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ න=, ඒ කවර ආකාරෙය+ද; 

 ය+න එ�මා සඳහ+ කර+ෙන[ද? 
(ඈ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

445/’16 
3. 

ග	 වා�ෙ�ව නානායකාර මහතා,— ක8මා+ත හා වාPජ කට)� 
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) 2008 ව8ෂෙMZ [ට� ජනා�ප  ම[+ද රාජපෂ මහතා, uදB අමාත*වරයා 
වශෙය+ රාජ* බැංQවt+ ස¬පකාර ව*ාපාරයට ලබාZ  { Rයcම ණය 
කපා හැ@මට ප පාදන ෙව+ කර> ලැ�ෙyද; 



( 12 ) 

 

 (ii) ඒ බව සනාථ කර9+ එවකට Nෂයභාර අමාත*වරයා n පා8tෙ=+� ම+� 
බ+Sල ~ණව8ධන මහතා 2015.11.05 mන පා8tෙ=+�ෙyZ පකාශය 
කර> ලැ�ෙyද; 

 (iii) එ එ ස¬පකාර ස9 වt+ කපා හ2න ලද ණය ��බඳ යථා ත77වය 
අමාත*වරයා සමඟ සාක ඡා කර දැ>= ෙදන බව ක8මා+ත හා වාPජ 
කට)� රාජ* අමාත*වරයා 2015.11.05  mන පා8tෙ=+�වට ද+ව> 
ලැ�ෙyද; 

 (iv) මහජන බැංQව NR+ ස¬පකාර ස9 වලට ලබාZ  { ණය කපාහැ@මට 
�රණය කර ඇ  නu7 එම �රණය ෙ= දවා ?RS mස¾්කයක vයා7මක 
f ෙනොමැ  බවට රාජ* අමාත*වරයා 2015.11.05  mන පා8tෙ=+�ෙyZ 
ෙදන ලද ���ර :වැරmද; 

 (v) ඉහත (iv) [ �රණය vයා7මක ෙනො?@මට ෙහේ� කවෙ8ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) (i) උත ණය කපාහැ@ෙම+ ස¬පකාර ස9 වලට ය=?R ෛධ8යය 
ලබාZමට ග7 �රණය vයා7මක කර+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ න=, ඒ ��බඳව ග+නා ඉm2 �යවර ස¬පකාර ස9 වලට ද+වා 
 යව+ෙ+ද; 

ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

508/’16 
4. 

ග	 එ=. එ . එ=. සBමා+ මහතා,— තැපැB, තැපැB ෙසේවා හා uසt්= ආග9ක 
කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) uසt්= ආග9ක හා සංසක්ෘ ක කට)� ෙදපා8තෙ=+�ෙy, K ලංකා වQෆ ්
ම�ඩලෙM අංක R/0682/T/036 යටෙ7 tයාපmං� කරන ලද ¾Qණාමලය, 
N.C. fmෙM, අංක 154 දරන සථ්ානෙM �[_ u[Y�Z+ ¡=ආ පBtයට අය7, 
:ශච්ල ෙ�පළ (ඉඩ=, :වාස හා ෙවළඳසැB) සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙ�පළ �[ටා  ෙබන එ එ සථ්ානය+[ t�නය+ කවෙ8ද; 

 (iii) එ එ ෙ�පළවt+ මාRකව ලබන ආදාය= ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද; 

 (iv) එම එ එ වQෆ ් ෙ�පළවලට අය7 ඔ��වල සඳහ+ න= ෙව+ ෙව+ 
වශෙය+ කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

 (ආ) (i) එම වQෆ ්ෙ�පළ ප2හරණෙMZ ෙදපා8තෙ=+�ෙy අ>ම ය ලබා  ෙsද; 

 (ii) එම ෙ�පළ අත2+, සමහර ෙ�පළ R+නකර ඔ�� ම�+ ?Rය= 
��ගලY+ෙ� නමට පවරා  ෙsද; 

 (iii) එෙසේ න=, ෙ= ��බඳව K ලංකා වQෆ ්ම�ඩලය NR+ ග> ලබන �යවර 
කවෙ8ද; 

 ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

562/’16 
5. 

ග	 එස.් Kතර+ මහතා,— :�ණතා සංව8ධන හා වෘ7�ය �Ï^ අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) යාපනය කා89ක NSහෙB RSn uදB අක9කතාව ��බඳව එ�මා ද+ෙ+ද; 
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 (ii) එෙසේ න=, ෙමෙත ඒ ස=බ+ධෙය+ කට)� ෙනො?@මට ෙහේ� කවෙ8ද; 

 (iii) එම කා89ක NSහෙB අධ*ෂවරයා NR+ RSකළ uදB වංචාව තහ�	 
fෙම+ ප� ඔÏට සථ්ාන මා	ව ලබා Z  ෙsද; 

 (iv) එෙසේ න=, එම සථ්ාන මා	ව ෙමෙත vයා7මක ෙනො?@මට ෙහේ� කවෙ8ද; 

 (v)  අදාළ සථ්ාන මා	ව අ7[¤වා  ෙsද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද?  

(ආ) (i) යාපනය කා89ක NSහෙB ෙවන7 ශාඛා එම mස¾්කය �ළ �[ටා  ෙsද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න=, එම mස¾්කෙM Ðව7ෙවන 650,000 ක ජනතාවට ෙමම 
කා89ක NSහල පමාණව7ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ස=බ+ධෙය+ ග> ලබන �යවර කවෙ8ද; 

ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

574/’16 
6. 

ග	 ෙසMYÈ අ¥ සා�8 ම�ලානා මහතා,— අධ*ාපන අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) කැ?රාව අධ*ාපන කලාපයට අය7, අ/බu^ගම uසt්= NSහෙB NSහBප  
¹රය දර9+ R_ ඒ. එ . සu+ මහතා, ය= Nනය :ෙයෝගය මත Nශාම 
වැ¤� ව*වසථ්ා සංගහෙM 2:17 වග+ ය අ>ව (ෙයොu අංක උමැප/
අෙද/07/2/001) Nශාම ගැ+fම සඳහා :8ෙ�ශ කර  ෙsද; 

 (ii) එෙසේ න=, ඒ කවර mනයක Rටද; 

 (iii) ඒ අ>ව, ඔÏෙ� Nශාම පා2ෙතෝ±ක uදල සහ Nශාම වැ¤ප ලබා ෙද+ෙ+ද; 

 ය+න එ�මා සඳහ+ කර+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

590/’16 
7. 

ග	 ලx ජයව8ධන මහතා,— ක8මා+ත හා වාPජ කට)� අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) Ñ T ලංකාව �ළ පව න u� සෙතොස ෙවළඳ ආයතන සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආයතන අත2+ රජෙM ෙගොඩනැ�tවල පව7වාෙගන ය> ලබන සෙතොස 
ෙවළඳ ආයතන සංඛ*ාව සහ Q¥ පදනම මත පව7වාෙගන ය> ලබන 
සෙතොස ෙවළඳ ආයතන සංඛ*ාව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද;  

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) (i) Q¥ පදනම මත ලබාග7 ෙගොඩනැ�t සඳහා Q¥ ෙගfමට සෙතොස ම�+ 
වා8±කව ෙකොපමණ uදල වැය කර+ෙ+ද; 

 (ii) Qtයට ලබාග7 ෙගොඩනැ�t �[ටා  ෙබන සථ්ාන කවෙ8ද; එම සථ්ානවල 
[9ක	ව+ ක�	+ද සහ ඔ�+ට මාRකව ෙගවන Q¥ uදල ෙව+ ෙව+ 
වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සථ්ානවල දැනට පව7වාෙගන යන සහ වසා දමා ඇ  සෙතොස ආයතන 
සංඛ*ාව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) (i) සෙතොස ෙවළඳ ආයතන �[¤fමට Q¥ පදනම මත ෙගොඩනැ�t ලබා 
ගැeෙ=m N�ම7 ක Tමෙyදය අ>ගමනය කර+ෙ+ද; 

 



( 14 ) 

 

 (ii) එෙසේ න=, එම කමෙyදය  කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා සඳහ+ කර+ෙන[ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

632/’16 
8. 

ග	 ජය+ත සමරfර මහතා,— අ�කරණ අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (2) 

(අ)  (i) ව8ෂ 1948 Rට 2015 ජනවා2 08 දවා කාලය �ළ සැක�ට ර±ත 
බ+ධනාගාරගත කළ හා ෙචෝදනා ඔ�� fෙම+ ප� වැරmක	ව+ ෙලස 
Rරගත කළ ෙබෞ�ධ ¦Ò+වහ+ෙසේලා සංඛ*ාව, ව8ෂය අ>ව ෙව+ ෙව+ 
වශෙය+ ෙකොපමණද; 

  (ii) ර±ත බ+ධනාගාරගත කළ ෙහෝ Rරගත කළ ¦Ò+වහ+ෙසේලා ර±ත 
බ+ධනාගාරගත ?@මට ෙහෝ Rරගත ?@මට ෙහේ� n ෙචෝදනාව ෙහෝ වරද, 
එ එ ¦Ò+වහ+ෙසේ අ>ව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද; 

  (iii) ර±ත බ+ධනාගාරගත කළ ෙහෝ Rරගත කළ ¦Æ+වහ+ෙසේලා ර±ත 
බ+ධනාගාරගතව ෙහෝ Rරගත කර R_ කාලය, එ එ ¦Ò+වහ+ෙසේ  
අ>ව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා සභාගත කර+ෙන[ද? 

(ආ) (i) 2015.01.08 Rට 2016.03.31 දවා කාලය �ළ ර±ත බ+ධනාගාරගත කළ 
¦Ò+වහ+ෙසේලා සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

  (ii) ර±ත බ+ධනාගාරගත කළ ¦Ò+වහ+ෙසේලාට එBල �^ ෙචෝදනාව, 
එ එ ¦Ò+වහ+ෙසේ අ>ව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද; 

  (iii) ෙමම ¦Ò+වහ+ෙසේලා ර±ත බ+ධනාගාර ගත කර R_ කාලය, එ එ 
¦Ò+වහ+ෙසේ අ>ව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 
 

 

2016 අෙග�ස්� මස 11 වැ� =හස්ප> දා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
375/’15 

1. 

ග	 (ෛවද*) නt+ද ජය ස්ස මහතා,— Nෙ�ශ කට)� අමාත*�මාෙග+ 

ඇ-මට,— (3) 

(අ) ව8ෂ 2005 Rට 2015 දවා වසරවල එස7 ජා�+ෙ� මහ සu�වට (General      

Assembly) සහභා² n K ලාං?ක :ෙයෝ½ත ක�ඩාය=වල, 

 (i) පධාන7වය දැ	ෙy ක�	+ද; 

 (ii) :ෙයෝ½තY+ සංඛ*ාව කවෙ8ද; 

 (iii) ඒ අතර පා8tෙ=+� ම+�ව	+ R_ෙM න=, ඔ�+ෙ� න= කවෙ8ද; 

 (iv) Nෙ�ශ කට)� අමාත*ාංශෙM :ලධා2+ සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (v) වැය කළ u� uදල ෙකොපමණද; 
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 (vi) එම Nයදම ~ව+ ගම+, ෙහෝටB හා නවාතැ+ Nයද= ෙලස එ එ ³8ෂය 
අ>ව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 
387/’15 

2. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප ප7  හා ආ8zක කට)� 
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව8ෂෙMZ )ධ හuදාවට ශා@2ක අභ*ාස සඳහා අවශ* කැ+වස ්සප7� 
9ලZ ගැeමට ෙට+ඩ8 කැඳn අවසථ්ාෙy ඒ සඳහා ෙට+ඩ8 ඉm2ප7 කළ 
ආයතන කවෙ8ද;    

 (ii) එම ආයතන ඉm2ප7 කළ ෙට+ඩ8 ව_නාක= ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද; 

 (iii) ෙට+ඩරය ලබාග7 ආයතනය කවෙ8ද; 

 (iv) එම ආයතනයට ෙට+ඩරය ලබාZමට ෙහේ� කවෙ8ද; 

ය+න එ�මා සඳහ+ කර+ෙන[ද? 

(ආ) (i) 2015 ව8ෂෙMZ ෙමම සප7� 9ලZ ගැeමට අදාළ ආරCක අමාත*ාංශ 
ෙට+ඩ8 ම�ඩලෙM R_ :ලධා2+ෙ� න= හා තන�	 කවෙ8ද; 

 (ii) ෙමම :ලධා2+ ෙට+ඩ8 ම�ඩලෙM ෙකොපමණ කාලයක Rට කට)� 
කර+ෙ+ද; 

 (iii) 2015 ව8ෂෙMZ ෙමම සප7� 9ලZ ගැeමට අදාළ )ධ හuදා ෙට+ඩ8 
ම�ඩලෙM R_ :ලධා2+ෙ� න= හා තන�	 කවෙ8ද; 

 (iv) ෙමම :ලධා2+ ෙට+ඩ8 ම�ඩලෙM ෙකොපමණ කාලයක Rට කට)� 
කර+ෙ+ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) (i) ආරCක අමාත*ාංශය හා )ධ හuදා ෙට+ඩ8 ම�ඩලවල අඛ�ඩව ෙසේවය 
කරන :ලධා2+ ඉව7 ?@මට රජය කට)� කර+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ න=, ඒ කවර mනයකZද; 

ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

509/’16 
3. 

ග	 එ=. එ . එ=. සBමා+ මහතා,— :වාස හා ඉm?@= අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (2) 

(අ) �නා9 ව*සනය :සා mවYෙ+ NNධ පළා7වල :වාස හා ෙ�පළ අ[9 n ප�B 
ගණනාව ෙ= වනNට7 අසරණභාවෙය+ ප�වන බව එ�මා ද+ෙන[ද? 

(ආ) (i) එෙසේ :වාස අ[9f R_න ��ගලY+ පාෙ�³ය ෙBක= ෙකො�ඨාස ම�ට9+ 
ෙතෝරාෙගන ඔ�+ට සz්ර :වාස ලබාZෙ= වැඩ��ෙවළ vයා7මක 
?@මට �යවර ග+ෙ+ද; 

 (ii) ආපදා කළමනාකරණ අමාත*ාංශය සහ :වාස හා ඉm?@= අමාත*ාංශය 
ඒකාබ�ධව එම වැඩ��ෙවළ vයාවට නැංfම ෙකෙර[ අවධානය ෙයොu 
කර+ෙ+ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 
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554/’16 
4. 

ග	 ෙසMYÈ අ¥ සා�8 ම�ලානා මහතා,— තැපැB, තැපැB ෙසේවා හා uස්t= ආග9ක 
කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2011 ව8ෂෙMZ තැපැB ෙදපා8තෙ=+�ෙy ඒකාබ�ධ තැපැB ෙසේවෙM, “ආ” 
කා�ඩෙM 1 “ආ” ෙශේPෙM, තැපැB “ෙසේවා :ලධා2” තන�රට බඳවා 
ගැeම සඳහා පැවැ7n තරඟ Nභාගයට ෙපe R_ (Nභාග අංකය - PS/
C/05264) ෙද[අ7තක�Jය, ර+ෙහලගම, අංක 159 දරන t�නෙM පmං�, 
එ+. Ð. �:B ශා+ත මහතා එම Nභාගෙය+ සම7 f ඇ  බව7; 

 (ii) එෙසේ �වද , ඔÏ ෙ= වනෙත ස=uඛ ප@ෂණයට කැඳවා ෙනොමැ  බව7; 

 එ�මා ද+ෙන[ද?  

(ආ) තරඟ Nභාගෙය+ ලබා ෙගන ඇ  ලQ^ සැල?Bලට ෙගන,  ඔÏ එම තන�රට 
ප7?@ම සඳහා සලකා බල+ෙ+ද ය+න එ�මා සඳහ+ කර+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

592/’16 
5. 

ග	 ලx ජයව8ධන මහතා,— ඉඩ= අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) ඉඩ= ප T සංසක්රණ ෙකො9ෂ+ සභාවට අය7ව  Ç 1994.12.31 mන Rට ෙ= 
දවා කාලය �ළ NNධ ��ගලය+ට සහ ආයතනවලට ලබා Z ඇ  මහ>වර 
mසත් TිකෙM �[_ ඉඩ= ප Tමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉඩ= ලබා Z ඇ  ��ගලY+ සහ ආයතන, �[_ සථ්ාන, ප Tමාණය+ සහ 
ව_නාකම ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද;  

 (iii) එම ඉඩ= ලබාZෙම+ ඉඩ= ප සංසක්රණ ෙකො9ෂ+ සභාවට ලැÇ ඇ  u� 
ආදායම කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) (i) එම ඉඩ=වt+, ෙ= වනNට සංව8ධනය කර හා ෙනොකර ඇ  ඉඩ= 
ප Tමාණය+ ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (ii) ජා ක ආ8zකයට දායක7වය ලබා mය හැ? එෙහ7 :R සංව8ධනය 
RSකර ෙනොමැ  ඉඩ= නැවත ඉඩ= ප T සංසක්රණ ෙකො9ෂ+ සභාවට පවරා 
ගැeමට කට)� කර+ෙ+ද;  

 (iii) එෙසේ න=, එම mනය කවෙ8ද; 

 ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ)   ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

613/’16 
6. 

ග	 ඉෂා රÏමා+ මහතා,— අධ*ාපන අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ව8ෂ 2008 Rට 2015 දවා කාලය �ළ පළා7 පාසBවල වැඩ බැ¥ෙ= පදනම 
මත ප7 කර> ලැ{ NSහBප ව	+ 4000 පමණ පාසBවල ¬ල* කට)� 
සහ ප2පාලන කට)� ��බඳව දැ>ම හා �Ï^f= ලබාෙගන ඇ  බව7; 

 (ii) NSහBප  ෙසේවයට බඳවා ගැeෙ= තරඟ Nභාගය ව8ෂ 2005+ ප�ව 3 වන 
ෙශේPය සඳහා පමණ 2015 Z පව7වා ඇ  බව7; 

 

 



( 17 ) 

 

 (iii) එම Nභාගයට ෙපe R´ම සඳහා අ�	S 50 ඉමnව+ට අවසථ්ාව ලබා Z 
ෙනොමැ  අතර 3 වන ෙශේPෙM NSහBප  තන�රට වඩා ඉහළ වැ¤� තලයක 
R_ ~	ව	+ ෙබොෙහෝ ෙදෙනQ ඉm2ප7ව ෙනොමැ  බව7; 

 එ�මා ද+ෙන[ද?   

(ආ) (i) NSහBප  ෙසේවා ව*වසථ්ාව අ>ව, අ�	S 03කට වඩා කාල-මාව එම 
පදනම මත ෙසේවය කළ අය ස=¬ඛ ප@ෂණ ම�+ ප7කළ )� �ව7, ෙ= 
වන�	 රජෙM පාසBවල වැඩ බලන NSහBප ව	+ෙ� ෙසේවය සz්ර 
ෙනො?@මට ෙහේ�ව කවෙ8ද; 

 (ii) තරඟ Nභාගයට ෙහෝ ෙපe R´මට අවසථ්ාව ෙනොලද අ�	S 50 ඉමn වැඩ 
බලන NSහBප ව	+ෙ� ෙසේවය සz්ර ?@මට �යවර ග+ෙ+ද; 

 (iii)  ප��ය රජය සමෙM ෙ�ශපාලන ප�ගැe=වලට ලnව+ සඳහා සහන 
සලස+ෙ+ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

620/’16 
7. 

ග	 වා�ෙ�ව නානායකාර මහතා,— :�ණතා සංව8ධන හා වෘ7�ය �Ï^ 
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (2) 

(අ) :�ණතා සංව8ධන හා වෘ7�ය �Ï^ අමාත*ාංශය යටෙ7 ඇ  ආයතනය+[, 

 (i) ෙනො9ෙB පව7වන පාඨමාලා සංඛ*ාව ෙකොපමණද; එම පාඨමාලා කවෙ8ද; 

 (ii) uදB අයකර පව7ව> ලබන පාඨමාලා  සංඛ*ාව ෙකොපමණද; එම පාඨමාලා 
කවෙ8ද;  

 (iii) ඉBc= කරන �S�ක= ඇ  Rයc R�+ පාඨමාලා සඳහා ඇ�ළ7කර 
ග+ෙ+ද; 

 (iv) පහ�ක= පමාණව7 ෙනොවන පාඨමාලා කවෙ8ද;  

 (v) ඒ ස=බ+ධෙය+ ග> ලබන �යවර කවෙ8ද;  

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) (i) පහ�ක= වැJකළෙහො7 බඳවා ග+නා R�+ පමාණය වැJවන බව 
��ග+ෙ+ද; 

 (ii) සංව8ධන අවශ*තා හ�නාෙගන එම අවශ*තා ස�රා¥ම සඳහා පහ�ක= වැJ 
කර> ලබන mනය කවෙ8ද;  

 (iii) “මෘS Qසලතාවය+ෙ� සංව8ධන අවශ*තාවය හ�නාෙගන එම අවශ*තා 
ස�රා¥ම සඳහා කට)� කර9+ පව�” ය+ෙන+ අදහස ් කරන ෙභෞ ක 
පග ය කවෙ8ද;  

ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද?  

621/’16 
8. 

ග	 ච9+ද N ෙ¯R2 මහතා,— පළා7 සභා හා පළා7 පාලන අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (2) 

(අ) වංචා හා ¸ෂණ ෙචෝදනා රාÑය ස=බ+ධෙය+ ඌව පළා7 පධාන අමාත*වරයාට 
එෙර[ව ¬ල* අපරාධ Nම8ශන ෙකො�ඨාසයට පැ9Pt කර ඇ  බව එ�මා 
ද+ෙන[ද? 



( 18 ) 

 

(ආ) (i) පධාන අමාත*වරයා NR+ උපෙ�ශකY+ බඳවාෙගන  ෙsද; 

 (ii) එෙසේ න=, ඒ කවර බලතල යටෙ7ද; 

 (iii) බඳවාෙගන ඇ  උපෙ�ශකවරය+/උපෙ�ශකව2ය+ෙ� න= හා ඔ�+ට 
ෙගවන  Zමනා ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද; 

 (iv) එම ��ගලY+ e Nෙරෝpව බඳවාෙගන  ෙs න=, ඔ�+ ඉව7 ?@මට හා ඒ 
ස=බ+ධෙය+ පධාන අමාත*වරයාට එෙර[ව eත*ා>qල �යවර ග+ෙ+ද;  

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද?  

626/’16 
9. 

ග	 එස.් එ=. ම2කා8 මහතා,— uදB අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2012 අයවැය ෙයෝජනා යටෙ7 බS ෙගව+න+ m2 ගැ+fම සඳහා අඛ�ඩව 
වසර 10 අවම වශෙය+ වසරකට 	.250,000/-ක බS ෙගවා ඇ  ��ගලY+ 
NR+ වාහනය 9ලZ ගැeෙ=Z ඒ සඳහා අය කරන බ�ෙද+ 25%ක බS 
සහනය ලබා Z ඇ  බව7; 

 (ii) එම බS සහනය අෙහෝR කරන ෙම+ 2015 සැ�තැ=බ8 මාසෙMZ uදB 
අමාත*ාංශෙM ෙBක= NR+ ෙ�³ය ආදාය= ෙදපා8තෙ=+�වට t�ය?+ 
ද+වා ඇ  බව7;  

 එ�මා ද+ෙන[ද? 

(ආ) (i) එම වරපසාදය අ[9 ?@මට ෙහේ� කවෙ8ද; 

 (ii) එම වරපසාදය අෙහෝR කරන අවසථ්ාව වනNට7 වාහන ෙග+fම සඳහා 
ණයවර t� ආර=භ කර අපහ�තාවයට ලf R_න ��ගලY+ට ලබා ෙදන 
සහනය කවෙ8ද;  

 (iii) ෙමම බS සහනය ලබා Zම �Pස පව න :8ණායක සමාෙලෝචනය කර ඉm2 
කාලෙMZ එය නැවත ලබා Zමට කට)� කර+ෙ+ද; 

 (iv) එෙසේ න=, ඒ ��බඳව සNසත්ර වා8තාව ෙමම සභාවට ඉm2ප7 කර+ෙ+ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

630/’16 
10. 

ග	 ම[+දාන+ද අc7ගමෙ� මහතා,— රාජ* ව*වසාය සංව8ධන අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) ව8ෂ 2001 –  2004 දවා පැව  එස7 ජා ක පෂ රජය NR+ Z8ඝකා¥න 
බS පදනම මත ෙපෞ�ගtක සමාග= ෙහෝ ��ගලY+ ෙවත ලබාZ ඇ  ජනතා 
ව� සංව8ධන ම�ඩලයට අය7 ෙකොළඹ, ෙවොෙෂෝB fmෙM �[_, ගබඩා 
සංx8ණ සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) බS Z ඇ  ගබඩාෙy නම, ව8ග අJ පමාණය, බS S+ uදල සහ බS S+  සමාගම 
ෙහෝ ��ගලයාෙ� නම, ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) (i) එම ගබඩා බS Z ඇ7ෙ7 අමාත* ම�ඩල අ>ම යකට, Nවෘත ෙට+ඩ8 
ප_පා_යකට ෙහෝ රජෙM තෙසේ	වකට යට7වද;  
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 (ii) එවැ: ෙකො+ෙ�R ?Rව ෙනොමැ ව ෙමම ගබඩා බS Z ඇ7න=, ඒවා 
නැවත රජයට පවරා ග+ෙ+ද; 

 ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

633/’16 
11. 

ග	 ජය+ත සමරfර මහතා,— අ�කරණ අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) ව8ෂ 1948 ෙපබරවා2 04 mන Rට 2016 මා8� 24 දවා කාලය �ළ මරâය 
ද�ඩනය ෙහෝ ÐNතා+තය දවා Rරදrව= :යම n ��ගලY+ සංඛ*ාව, 
ව8ෂය අ>ව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (ii)  මරâය ද�ඩනයට ෙහෝ ÐNතා+තය දවා Rරදrව= :යම n 
Rරක	ව+ෙ� නම, t�නය හා එවැ: දrවම :යම ?@මට එx 
Rරක	ව+ RSකළ වරද Qමද ය+න එ එ Rරක	වා අ>ව ෙව+ ෙව+ 
වශෙය+ කවෙ8ද;  

 ය+න එ�මා සභාගත කර+ෙන[ද? 

(ආ) (i) මරණ දrවම ෙහෝ ÐNතා+තය දවා Rරදrව= ලබා R_ Rරක	ව+ සඳහා 
Nෙශේෂ සමාව ලබා Z  ෙsද; 

 (ii)  එෙසේ න=, Nෙශේෂ සමාව පදානය කර> ලැ�ෙy ක�	+ NR+ කවර 
mනයකZ, කවර දrවමකට ලව R_, කවර Rරක	ව+ටද ය+න ෙව+ ෙව+ 
වශෙය+ ඉm2ප7 කර+ෙ+ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

641/’16 
12. 

ග	 උදය පභා7 ග=ම+�ල මහතා,— uදB අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) රජෙM �ෙරෝකථනය+ අ>ව 2016 ව8ෂෙM සමසත් Nෙ�ශ N:මය ලැÇ= 
සහ ෙගf= ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016 ව8ෂය සඳහා �ෙරෝකථනය කරන ලද ෙග�= ෙශේෂ [ඟය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ෙග�= ෙශේෂ [ඟය �යවා ගැeම සඳහා රජය NR+ ගැeමට අෙ�ෂා 
කරන �යවර කවෙ8ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

700/’16 
13. 

ග	 බ+Sල ~ණව8ධන මහතා,— uදB අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ)  (i) ෙකොළඹ 3, ඇBපÈ හ�ස ්ගාඩ+[, අංක 10, ã+ස ්ඇBපÈ ටව8 යන  
  t�නෙය[, පmං� අ8¡න ෙජෝශ� ඇෙලොRයස ්මහතා ඩsty. එ=. ෙම+Jස ්
  අරQ :ෂප්ාදන සමාගෙම[ අධ*CවරෙයQ වශෙය+, ධාන* ම�+ 
  සä්7� ෙප@ෙ= බලපත ය (එතෙනෝB බලපතය ෙදපා8තෙ=+�ෙව+ 
  ඉBc=කර  ෙsද; 

 (ii) එෙසේ ෙනොෙy න=, ඩsty. එ=. ෙම+Jස ් සහ සමාගම NR+ එවැ: 
බලපතය ඉBc= කර  ෙsද; 

 (iii) ඩsty. එ=. ෙම+Jස ්සහ සමාගෙම[ අධ*Cව	+ කවෙ8ද; 
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 (iv) 2015.01.08 mනෙය+ ප� ෙ= දවා ධාන* ම�+ සä්7� ෙප@ෙ= බලපත 
(එතෙනෝB බලපත) ෙකොපමණ පමාණය �රාබS ෙදපා8තෙ=+�ව NR+ 
:Q7 කර  ෙsද, ඒ කවර ��ගලය+ / ආයතන ෙව>ෙව+ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

702/’16 
14. 

ග	 N½ත ෙහේර7 මහතා,— uදB අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) රජෙM ෙසේවකය+ සඳහා ය�	පැm ලබාZෙ= වැඩ��ෙවළට ප�B ෙසෞඛ* 
ෙසේවා :ලධා2+ ඇ�ළ7 බව7; 

 (ii) ෙCේත සහ ෙරෝහB රාජකා2ෙM ෙයZ R_න ෙද�2සටම ෙමම ය�	පැm 
Zමනාව [9 බව7; 

 (iii) ය= පළා7වල ය�	පැm ලබාZම :R ප2m RSf ඇත7, පළා7 ?[පයක එය 
:R ප2m vයා7මක f ෙනොමැ  බව7; 

 (iv) Nෙශේෂෙය+ ග=පහ ෙරෝහෙB ෙසේවෙM :)� ප�B ෙසෞඛ* ෙසේවා 
:ලධා2+ සඳහා ෙ= වන�	7 ය�	පැm ලබාZම RSf ෙනොමැ  බව7; 

 එ�මා ද+ෙන[ද? 

(ආ) (i) ග=පහ ඇ�� mවYන �රා එම ය�	පැm ෙනොලද සැමට ය�	පැm ලබාZම 
සඳහා �යවර ග+ෙ+ද; 

 (ii) ඒ සඳහා ගතNය හැ? කාලය ෙකොපමණද;  

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

388/’15 
15. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ�³ය ෛවද* අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ආ)8ෙyද උපා�ය ස=�8ණ කළ දහසකට අ�ක �2ස À?යා Nර[තව 
R_න බව7;    

 (ii) ඔ�+ට À?යා ලබා Zමට ක Tමව7 වැඩ��ෙවළ ෙමෙත ක Tයිා7මක f 
ෙනොමැ  බව7; 

එ�මා ද+ෙන[ද? 

(ආ) (i) රාජ* අංශෙM දැනට ආ)8ෙyද ෛවද* �ර�පා�  ෙsද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ආ)8ෙyද ෛවද* උපා�ධා@+ෙ� NÀ?යා ගැටcව NසÉමට එ�මා කට)� 
කර+ෙ+ද; 

 (iv) එෙසේ න=, ඒ ෙකෙසේද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

 

 

 



( 21 ) 

 

2016 අෙග�ස්� මස 12 වැ� +-රාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
389/’15 

1. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාථ9ක ක8මා+ත අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ශ T ීලංකාෙy ඉå	 වගාවට m¥ර ෙරෝගය වැළÉ ඇ  බව7;    

 (ii) එෙහY+ ක�තර mසත් Tිකය ඇ�� mසත් Tික ගණනාවක ඉå	 වගාවට හා: 
f ඇ  බව7; 

 (iii) ෙ= වනNට ඉå	 9ල ඉතා පහළ අගයක පව න බව7;  

එ�මා ද+ෙන[ද? 

(ආ) (i) උත m¥ර හා:ය වළවා ගැeමට කෘ±ක8ම ෙදපා8තෙ=+�ව 
�යවරෙගන  ෙsද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම �යවර කවෙ8ද; 

ය+න එ�මා සඳහ+ කර+ෙන[ද? 

(ඇ) (i) 2015 ව8ෂය �ළZ ශ T ී ලංකාවට ආනයනය කළ ඉå	 ප Tමාණය ?ෙලෝග Tෑ= 
ෙකොපමණද; 

 (ii) රටට අවශ* ඉå	 ප Tමාණය රට �ළම :ෂප්ාදනයට අවශ* �යවර ෙගන 
 ෙsද; 

 (iii) එෙසේ න=, එම �යවර කවෙ8ද; 

 (iv) ඉå	 ආනයනය -මා ?@මට කට)� කර+ෙ+ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඈ) (i) ඉå	 9ල ඉහළ නැංfමට කට)� කර+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ න=, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) ඉå	 වගාව m)^ ?@මට ග+නා ෙවන7 ක Tයිාමා8ග කවෙ8ද; 

ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද?  

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

572/’16 
2. 

ග	 ෙසMYÈ අ¥ සා�8 ම�ලානා මහතා,— රාජ* ප2පාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ස=ම+�ෙ8, අ=පාර පාර,  ෙපෝJයා8 fmය, අංක 438 දරන සථ්ානෙM පmං�, 
ෙ. එB. ෆසt් :සා8 මහතාෙ� ආබා�ත Nශාම වැ¤� (N. වැ. අංක 01-
857916) අයS=පතය හා එයට අදාළ ෙසෞඛ* 307 වා8තාව (ආබා�ත 
ත77වයට ප7n :වැරm mනය වන 2006.04.18 mනය සඳහ+ කර), අංක 
DSS/FMG/PEN/DI/2013-2 හා 2013.12.19 mනැ  t�ය ම�+ ස=ම+�ෙ8 
පාෙ�³ය ෙBක= NR+ Nශාම වැ¤� ෙදපා8තෙ=+�ෙy අධ*ෂ ජනරාB 
දැ>ව7 කරන ලද බව ද+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ න=, ඔÏෙ� Nශාම වැ¤ප කJන9+ ලබාZමට �යවර ග+ෙ+ද; 

ය+න එ�මා සඳහ+ කර+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 
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595/’16 
3. 

ග	 ලx ජයව8ධන මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප ප7  හා ආ8zක කට)� 
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ශ T ි ලංකාව �ළ tයාපmං� කර ඇ  ෙ�³ය හා Nෙ�³ය ෙපෞ�ගtක ¬ල* 
සමාග= සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමාග= සහ ඒවා �[ටා ඇ  සථ්ාන කවෙ8ද; 

 (iii) සමහර ¬ල* සමාග=, ග>ෙද>ක	ව+ අපහ�තාවයට ප7වන අ)2+ 
කට)� කරන බව ��ග+ෙ+ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද?   

(ආ) (i) එම සමාග=වල ක Tයිා කලාපය+ :සා අපහ�තාවයට ප7� ග>ෙද>ක	ව+, 
එම සමාග=වලට එෙර[ව e මය ? Tයාමා8ග ෙගන ඇ  බව එ�මා ද+ෙ+ද;  

 (ii) එෙසේ න=, ග>ෙද>ක	ව+හට RSවන අපහ�තා අවම ?@ම සඳහා ¬ල* 
ආයතන :යාමනය ?@මට N�ම7 ක Tමෙyදය සකස ්කර+ෙ+ද; 

 (iii) එෙසේ න=, එම mනය කවෙ8ද; 

 ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

610/’16 
4. 

ග	 (ෛවද*) නt+ද ජය ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ�³ය ෛවද* 
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ��කා ෙරෝ²+ සඳහා ලබාෙදන NIMOTUZUMAB නමැ  ඖෂධය K 
ලංකාවට ආනයනය කර ඇ  වාර සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඖෂධය ආනයනය කරන ලද mන කවෙ8ද;  

 (iii) එ එ වාරෙMZ ආනයනය කරන ලද ඖෂධ පමාණ, ඒ සඳහා වැය n uදල, 
ආනයනය කළ සමාගම ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) (i) එම ඖෂධය ෙග+fම සඳහා ජා ක අ+තරායකර ඖෂධ පාලක ම�ඩලෙM 
ෙහෝ ෙවන7 ආයතනයක, අදාළ සමාග= tයාපmං� f  ෙsද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම mන කවෙ8ද; 

 (iii) එම ඖෂධය තවම7 ප8ෙMෂණ අවසථ්ාෙy පව න බව ��ග+ෙ+ද;  

 ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

622/’16 
5. 

ග	 ච9+ද N ෙ¯R2 මහතා,— පළා7 සභා හා පළා7 පාලන අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා7 පධාන අමාත*වරයා NR+ පළා7 සභා �^ම Rය ෙපෞ�ගtක 
ප2හරණයට පවරාෙගන ඇ  බව ද+ෙ+ද; 

 (ii) පව න ¬ල* ෙර~ලාRවලට සහ පළා7 සභා @�+ට එය ෙකෙත Sරට 
එකඟද; 
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  (iii) ය= e Nෙරෝp ෙහෝ අයථා ග^ෙද>ව RS f  ෙsන=, ඒ ස=බ+ධෙය+ 
ග> ලබන vයාමා8ග කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

628/’16 
6. 

ග	 ම[+දාන+ද අc7ගමෙ� මහතා,— රාජ* ව*වසාය සංව8ධන අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ව8ෂ 2001 – 2004 කාලය �ළ පැව  එස7 ජා ක පෂ රජය NR+ 
N?âෙ= ෙහෝ Z8ඝකා¥න බS පදනම මත ෙපෞ�ගtක සමාග= ෙහෝ 
��ගලY+ ෙවත ලබාZ ඇ  රාජ* වැNt සංසථ්ාවට අය7 ව� සංඛ*ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව�වල න=, ඒවාෙM අකර පමාණය, N?ï ෙහෝ බS S+ uදල, N?ï 
ෙහෝ බS පදනම මත ලබාS+ සමාග= ෙහෝ ��ගලY+ෙ� න= ෙව+ ෙව+ 
වශෙය+ කවෙ8ද; 

 (iii) එම ව� ලබා Z ඇ7ෙ7 කැ§න� අ>ම ය, Nවෘත ෙට+ඩ8 ප_පා_යකට 
අ>ව ෙහෝ රජෙM තෙසේ	වකට යට7වද; 

 (iv) එවැ: ෙකො+ෙ�R ?Rව ෙනොමැ ව ෙමම ඉඩ= NQණා ෙහෝ බS Z 
ඇ7න=, එම ඉඩ= නැවත රජයට පවරා ග+ෙ+ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

635/’16 
7. 

ග	 වා�ෙ�ව නානායකාර මහතා,— රාජ* ප2පාලන සහ කළමනාකරණ 
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) Nශාම වැ¤� Nෂමතාවය ඉව7 කරන බවට ප��ය මැ වරණ සමෙM S+ 
ෙපො ෙරො+Sව අ>ව එම Nෂමතාවය ඉව7 කර  ෙsද; 

 (ii) Nශාම වැ¤� Nෂමතා සකස ්කර ෙගf= කරන ෙත එකවර මාස 2 සඳහා 
ෙගවන ලද Zමනාව ප�ව ආප� අය කර ෙගන  ෙsද; 

 (iii) Nශාම වැ¤� ෙගfෙ=Z එම වැ¤ෙප+ වැ+දðව+ට ෙගn uදල කපා හැර 
 ෙsද; 

 (iv) කt+ Nශාම වැ¤� ෙගfෙ=Z වයස 21ට අ� අNවාහක ගැහැ^ ද	ව+ට හා 
වයස 18ට අ� ද	ව+ට  { Nශාම වැ¤ෙප+ [9ක= ෙ= වනNට අ[9කර  
 ෙsද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

642/’16 
8. 

ග	 උදය පභා7 ග=ම+�ල මහතා,— අ�කරණ අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 19 වන ආ��කම ව*වසථ්ා සංෙශෝධන පනත ෙහෝ පනෙ7 සංකBµය 
ප¾කාව ෙක¤=ප7 ?@ම සඳහා ?Rය= ��ගලය+ �2සකට ෙගfම කර 
 ෙsද; 
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 (ii)  ෙගf= ලද ��ගලY+ෙ� න=, ෙගfමට ෙහේ� සහ එ එ ��ගලයාට 
ෙගවන ලද uදල ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

650/’16 
9. 

ග	 එස.් එ=. ම2කා8 මහතා ,— ඛ:ජ ෙතB ස=ප7 සංව8ධන අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.10.01 Rට 2016.03.30 දවා කාලය �ළ ලංකා ඛ:ජ ෙතB e ගත 
සංසථ්ාවට බඳවාෙගන ඇ  ෙසේවකY+ සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔ�+ෙ� න= කවෙ8ද; 

 (iii) ඔ�+ බඳවා ග7 vයාප_පා_ය කවෙ8ද; 

 (iv) ඔ�+ බඳවා ගැeම සඳහා අ>මත කා8ය ම�ඩල �ර�පා�  �ෙ+ද;  

 (v) එෙසේ න=, පැව  අ>මත කා8ය ම�ඩල �ර�පා� සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) එ එ ��ගලයා ෙතෝරා ග7 :8ණායකය+ ෙව+ ෙව+ වශෙය+ 
කවෙ8ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

658/’16 
10. 

ග	 එ=. එ . එ=. සBමා+ මහතා,— සව්ෙ�ශ කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) uසt්= Nවාහ හා mකසාද පනත යටෙ7 ප7කර> ලබන වාR N:�	ව+ 
සඳහා ලබාෙදන 	.6000/-ක මාRක Zමනාව සහ t�ක	 Zමනා ඇ�� 
කා8යාල පහ�ක= සඳහා ලබාෙදන 	.5000/-ක Zමනාව ?Rෙසේ7 පමාණව7 
ෙනොවන බව ��ග+ෙ+ද; 

 (ii) ව8තමාන Ðවන ත77වය හා Nයද= සැල?Bලට ෙගන එම Zමනා වැJ?@ම 
සඳහා අවශ* �යවර ග+ෙ+ද;  

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

664/’16 
11. 

ග	 §මB ර7නායක මහතා,— වරාය හා නාNක කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ක+කස+�ෙ8 වරාය නfකරණය ?@ම සඳහා K ලංකා රජය, ඉ+Zය රජය 
ෙහෝ ඉ+mයා> සමාගම සමඟ �N�ම ෙහෝ එකඟතාවය ඇ  කරෙගන 
 ෙsද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම �N�ම ෙහෝ එකඟතාවය ෙමම සභාවට ඉm2ප7 කර+ෙ+ද; 

 (iii) එම �N�ම ෙහෝ එකඟතාවය සඳහා කැ§න� ම�ඩලෙM හා e ප  
ෙදපා8තෙ=+�ෙy අ>ම ය සහ :@ෂණ ස[ත tයNt ඉm2ප7  
කර+ෙ+ද; 

 (iv) ෙමම ෙකො+තා7�ව අදාළ සමාගමට ලබා Z ඇ7ෙ7, Nවෘත ෙට+ඩ8 
ප_පා_ අ>ගමනය ?@ෙම+ද; 
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 (v) ෙකො+තා7�වට අ>ව වරාය නfකරණය ?@ම සඳහා දැ@මට RSවන uදල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) නfකරණ කට)� අවස+ ?@මට ගත වන කාලය ෙකොපමණද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

701/’16 
12. 

ග	 බ+Sල ~ණව8ධන මහතා,— uදB අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ)  (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අ>ව, අBලස ් ෙහෝ ¸ෂණ ෙචෝදනා Nම8ශන       
  ෙකො9ෂ+ සභාව ශ ම7 ?@ම සඳහා ලබාS+ ¬ලධන ප පාදන පමාණය 
  ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.03.01 mෙන+ ප�, එx ෙකො9ෂ+ සභාව NR+ ¬ලධන ප පාදන ෙබදා 
ෙව+කළ ආකාරය කවෙ8ද; 

 (iii) 	�යB 9tයන 123ක ¬ලධන ප පාදනවලට අමතරව, 2016 ව8ෂය 
ෙව>ෙව+, තව7 අ ෙ8ක ¬ලධන ප පාදන ඉB¥ම uදB අමාත*ාංශය 
ෙවත ලැÇ  ෙsද; 

 (iv) එෙසේ න=, එම අමතර ප පාදන ඉB¥ෙ= අරu^ කවෙ8ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

709/’16 
13. 

ග	 එස.් NයාෙB+mර+ මහතා,— අධ*ාපන අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) 2015 ජනවා2 8 වැ: දා Rට හ�+වා ෙදන ලද mන 100 වැඩසටහන ආර=භෙM Rට අද 
දවා අධ*ාපන අමාත*ාංශෙM �� ෙසේවක ප7f= ලබා Z  ෙsද ය+න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) (i) එම ප7f= ලබාZෙ=Z සලකා බැñ �S�ක= කවෙ8ද; 

 (ii) එෙලස ප7f= ෙකොපමණ සංඛ*ාව ලබා Z  ෙsද; 

 (iii) එම ප7f= සංඛ*ාව එ එ mස¾්කය අ>ව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ 
කවෙ8ද; 

 (iv) එම ප7f= ලබා Z ඇ  ෙදමළ ජා ක �� ෙසේවකY+ සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

710/’16 
14. 

සමාජ සNබලගැ+f= හා �භසාධන 
අමාත*�මා

(අ) (i) 2015.01.08 වැ: mනට සමෘ�� ආධාර [9 n ප ලාò+ සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමෘ�� ප ලාò+ ෙව>ෙව+ ආධාර ලබාZම සඳහා වැයකළ uදල 
ෙකොපමණද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) (i) 2016.04.30 වැ: mනට සමෘ�� ආධාර [9 n ප ලාò+ සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 
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 (ii) එම සමෘ�� ප ලාò+ ෙව>ෙව+ ආධාර ලබාZම සඳහා රජය වැයකළ uදල 
ෙකොපමණද; 

 ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

711/’16 
15. 

ග	 ආන+ද අc7ගමෙ� මහතා,— කෘ±ක8ම අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 ව8ෂෙM ගඟ ඉහළ පාෙ�³ය ෙBක= බලපෙ�ශෙM, �රාඋBල වසෙ= 
ෙගොN :යාමක වශෙය+ කට)� කරන උපාt Qමාර ?7R2 යන අය 
වංච:ක ෙලස රජෙM uදB ෙයොදා ග:9+ තම ෙපෞ�ගtක :වසට යන 
මා8ග සකස ්කර ඇ  බව7; 

 (ii) එම මා8ගය ගඟ ඉහළ ෙකෝරෙළේ පාෙ�³ය සභාවට අය7 ෙනොවන බව7; 

 (iii) අනවසරෙය+ හා බලහ7කාරෙය+ �රාඋBල Nහාරයට අය7 Qð	 ඉඩම ද 
�රවා සකස ්කරන ලද බව7; 

 (iv)  ඉහත මා8ගය සකස ්?@ම සඳහා රජෙM uදB ෙගවා ඇ  බව7; 

 (v)  ��ගtක මා8ගයකට රජෙM uදB ෙගfම හා අනවසරෙය+ Qð	 
ෙගොඩ?@ම සඳහා ෙ�ශපාලන බලය උපෙයෝ² කරග7 බව7; 

එ�මා ද+ෙන[ද? 

(ආ) ෙ= ස=බ+ධෙය+ ග> ලබන vයාමා8ග කවෙ8ද ය+න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද+ව+ෙන[ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ>=Zම සහ mනට :ය9ත කට)� 

පා.8/’15 

1. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රජෙM පාසB හා Nශව්Nද*ාල :වා� mනවලZ එම 

මධ*ස්ථාන අධ*ාපන ඒකක සඳහා ලබාZම,— රජෙM පාසB :වා� කාලෙMZ සහ සවස් 
ව	වල7 Nශව්Nද*ාල :වා� mනවල7 එම මධ*ස්ථාන uB ෙකොට ෙගන ව*ාපා2ක පජාව, 
රාජ* ෙනොවන සංNධාන, වාPජ ම�ඩල, පජා ¬ල සංNධාන ස=බ+ධ කර ග+නා n 
��B වැඩ��ෙවළ වශෙය+ වැJ[_ හා ෙනොN�ම7 අධ*ාපන ඒකක සහනදා� ගාස�් 
පදනම මත ආර=භකළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.9/’15 

2. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— �ර�පා� වන ගාම :ලධා@ තන�	 වල වැඩ බැ¥ ෙ= 

ප7f= සඳහා කා8යෂම වැඩ��ෙවළ සකස ් ?@ම,— ගාම :ලධා@ තන�රක 
�ර�පා� ඇ  n Nට ආස+න ගාම :ලධා@ වසෙ= ගාම :ලධා@වරයා වැඩ බැ¥ම සඳහා 
ප7 කර> ලබ+ෙ+ ඉතා �� Zමනාව යටෙ7 බැN+ ද, ෙමම වැඩ බැ¥ෙ= ප7f= 
��+ ගාම :ලධා@ වස= ෙදෙක[ම කා8යෂමතාව §ඳ වැෙටන බැN+ද, එම ත7වය 
මග හරවා ගැeම සඳහා සෑම පාෙ�³ය ෙBක= ෙකො�ඨාසයකම ගාම :ලධා@ සං�තය 
පාෙ�³ය  ෙBක= කා8යාලය �ළ �[¤Nය )� අතර �ර�පා� RSවන වසම සඳහා එx 
සං�තය ��+ ගාම :ලධා2+ ප7 ?@ම සහ එම සං�තය �ළ R_න ගාම :ලධා@+ට 
පාෙ�³ය ෙBක= NR+ පවර> ලබන ෙවන7 ඵලදා� ෙෂේත ෙහෝ රාජකා@ සඳහා 
ෙයදfෙ= වැඩ��ෙවළ සකස් කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.  
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පා.  01 /’15 

3. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ව8තමානෙM vයා7මක වන RNB ආරෂක 

ක9¤වලට :ල ��ගැeම ලබා Zම,— සෑම ගාම :ලධා@ වසමකම �[ටා ඇ  ආග9ක 
R�ධස්ථානය+[ නායක සව්ාb+වහ+ෙසේ, �ජක�මා, NSහBප �මා, ගාම :ලධා@, 
සමෘ�� සංව8ධන :ලධා@, කෘ±ක8ම ප8ෙMෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙBක=ව	, 
පෙ�ශෙM ෙපොtස ්සථ්ානය :ෙයෝජනය කරන :ලධා2යQ සහ එම ගාම :ලධා@ වසෙ= 
�[_ සේy ඡා සංNධාන, රාජ* හා ෙපෞ�ගtක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙ= 
පmං�ව R_න :ෙයෝ½තY+ෙග+ සම+Nත RNB ආරෂක ක9¤ ෙගොඩනැ²මට වඩා7 
පහ�fම සඳහා ව8තමාන RNB ආරෂක ක9¤වලට :ල ��ගැeම ලබා mය හැ? ප2m 
පා8tෙ=+� පනත ස=මත කළ )� යැY ද, ඒ ��+ ගාම :ලධා@ වසම �ළ RSවන 
අපරාධ හා Sරාචාර, e  Nෙරෝp කට)� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා ස=බ+pකරණය 
ෙගොඩනැ²මට හැ? වන ප2m අදාළ e  ස=පාදනය කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව 
ෙයෝජනා කරY.    

පා.11/’15 

4. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— mවYන �ළ දැනට vයා7මක වන යB පැන �ය e  

අණපන7 යාව7කා¥න ?@ම,— K ලංකාෙy ෙ= වනNට7 අ�රාජ*වාZ )ගෙMZ 
හ�+වාෙදන ලද e  අණපන7 vයා7මකවන බැN+ එම e  අණපන7 ය� අධ*නය 
?@ෙ= ක9¤ ප7කර, යB පැන�ය දrව=, දඩ uදB ආmය යාව7කා¥න ?@ෙ= ජා ක 
වැඩ��ෙවළ vයාවට නැංNය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.12/’15 

5. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Rයc මැ වරණ එකම mනක පැවැ7fම,— K ලංකාව 

�ළ1988 Rට 2010 දවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවලZ හැර අ+ සෑම වසරකZම ?Rය= මැ වරණය පව7වා ඇ  අතර, 
එෙසේ මැ වරණ පැවැ7fම ජනතා මතය සලකා බැ¥ම සඳහා ව_නා :8ණායකය �වද, 
ෙ= ��+ රෙ� ආ8zකය, ප2පාලනය ආm සෑම ෙෂේතයකටම දැJ බලපෑම ඇ  කරන 
බැN+ පළා7 පාලන මැ වරණ, මහා මැ වරණ සහ ජනා�ප වරණය එකම mනයකZ 
පැවැ7fමට හැ? වන ප2m එx ආයතනවල :ල කාලය සංෙශෝධනය ?@මට7, ගැලෙපන 
මැ වරණ කම ෙyදය :8මාණය ?@මට7 �S� ප2m ආ��කම ව*වස්ථා 
සංෙශෝධනය කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.13/’15 

6. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පා8tෙ=+� පජාත+තවාදය ශ ම7 ?@මට 

කට)� ?@ම,— රට �ළ පජාත+තවාදය වඩා7 ශ ම7 ?@ෙ= අරuණ ඇ ව 
පා8tෙ=+�ව හා පළා7 සභා අතර7, පළා7 සභා හා පළා7 පාලන ආයතන අතර7 මනා 
ස=බ+pකරණය පව7වා ෙගන යාම අත*ාවශ* වන අතර ඒ සඳහා පළා7 පාලන 
ආයතන පධාe+, පළා7 සභා �ළ :ෙයෝජනයfම සහ කව> �Pස ද, පළා7 සභා 
පධාe+ පා8tෙ=+�ව �ළ :ෙයෝජනය fම සහ කව> �Pසද කමෙyදය සකස් 
?@මට අවශ* ආ��කම ව*වස්ථා සංෙශෝධනය කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව 
ෙයෝජනා කරY.  

පා.14/’15 

7. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක ඒකාගතාව ඇ  ?@මට �යවර ගැeම,— ජා ක 

ඒකාගතාවය පව8ධනය ?@ෙ= අරuP+ ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව Ðව7 වන 
පෙ�ශවල Rංහල භාෂා �Ï^ වැඩසටහ+ ද, Rංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව Ðව7 වන 
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පෙ�ශවල ෙදමළ භාෂා �Ï^ වැඩසටහ+ ද, රාජ*, රාජ* ෙනොවන හා ෙපෞ�ගtක 
ආයතනය+[ සහෙය+ vයා7මක Nය )� අතර රාජ* හා ෙපෞ�ගtක NදÄ7 ෙම+ම 
uÅත මාධ* ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාග:9+ ෙමම �Ï^ වැඩසටහ+ ආර=භ ?@ම 
සඳහා ජා ක වැඩ��ෙවළ vයාවට නැංNය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා 
කරY. 

පා.15/’15 

8. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— කලතයාෙ� ෙනොමනා vයා :සා අසරණභාවයට 

ප7වන පා8ශවයට සහන සලසා Zම,— Nවාහක අðසැ9 )වල එකම වහල යට 
Ðව7ව R_න අවස්ථාවලZ �	ෂයා ෙහෝ §2ඳ �රාව, óSව සහ ෙවන7 අපචා@ කට)�වල 
ෙයෙද9+ ඉඩ= ෙහෝ ෙ� ෙදොර බ� u�¤ තම ෙපෞ�ගtක අ¦මතය ප2m NQණ9+ ෙහෝ 
අ+ අයට පවර9+ හැR@ම :සාෙව+ අෙන පා8ශවය7 සමඟ ද	ව+ දැJ 
අසරණභාවයට ප7 වන අවස්ථාවලZ එම ත7වය වළවා ගැeම සඳහා අවශ* e  
ස=පාදනය කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.16/’15 

9. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—ච8යා ධ8ම ��බඳ කාරක සභා ඇ ?@ම,— K 

ලංකෙy පා8tෙ=+� ම+�ව	+ෙ� Nශව්ාසව+තභාවය හා ඔ�+ �ළ උසස්  ආචාර 
ධ8ම පව7වාෙගන යාෙ= අවශ*තාව :සා ඒ ��බඳ ක	^ ෙසොයා බැ¥ම සඳහා ච8යා 
ධ8ම ��බඳ කාරක සභාව ඇ  කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.17/’15 

10. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—නව ඉෙලෙටො: හැ�>=පත :Q7 ?@ම,— 

ප2පාලනය පහ� ?2ම, අපරාධ මැඩ¥ම සඳහා හා ෙවන7 වංච:ක vයාවලට ෙයොufම 
අවම?@ම  සඳහා අදාළ ��ගලයාෙ� 	�ර ගණය, බැංQ �^=, ෙකJ� කාÈ, අධ*ාපන 
�S�ක=, 2යS	 බලපත හා Nෙ�ශ ගම+ බලපත අංක ආZ වැදග7 හා අවශ* ෙතොර�	 
ඇ�ළ7 නව ඉෙලෙටො:ක අංකය ස[ත ජා ක හැ�>=පත :Q7 කළ )� බව7 
පාෙ�³ය ෙBක= බල පෙ�ශය+[ Ðව7වන Rයc ෙදනාෙ� ෙතොර�	 ගාම :ලධා@ 
ෙකො�ඨාස ම�ට9+ ප2ගණකගත ?@ම කJන9+ කළ )� බව7 එම ෙතොර�	 
ව2+වර යාව7කා¥න කළ)� බව7 ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.18/’15 

11. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙපොtස ් :ලධා@+ට ද අ�	S Nස්සක ෙසේවා 

කාලය?+ ප� Nශාම යාමට අවස්ථාව ලබාZම,— ෙපොtස ්ෙදපා8�ෙ=+�ෙy කා+තා 
ෙපොtස් :ලධා2:ය+  සඳහා වන NR වසරක ෙසේවා කාලය?+ ප� ස්ව කැමැ7ෙත+ 
Nශාමයාෙ= හැ?යාව, ෙපොtස් :ලධා2+ සඳහා ද අදාළ Nය)� යැY ද  ඒ සඳහා 
කමෙyදය සකස් කළ )�යැY ද ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.19/’15 

12. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙර~ලාR ඉව7 ?@ෙ= කාරක සභා ඇ  ?@ම,—

ෙර~ලාR තැeම ෙම+ම ෙර~ලාR ඉව7 ?@මද :තර RSවන vයාවtය බැN+ 
කBපැන �ය ෙර~ලාR ඉව7 ?@ම ��බඳ ෙසොයා බැ¥ම සඳහා ෙර~ලාR ඉව7 ?@ෙ= 
කාරක සභා ඇ  කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.21/’15 

13. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සහ ක fම ��බඳ කාරක සභා ඇ  ?@ම,— 

පා8tෙ=+�ෙy අසන පශ්නවලට �õ�	 වශෙය+ රජය ෙදන සහ ක හා රජෙM බැÉ= 
ඇතැ= Nට කඩ වන අවස්ථා දනට ලැෙබන බැN+, රජය Rය වගx= ඉ¤ කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වග?යන බවට සහ ක fම සඳහා සහ ක fම �tබඳ කාරක සභා ඇ  
කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.22/’15 

14. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— S=2ය ෙදපා8�ෙ=+�ව ස� ඉඩ=වල ඵලදා�තාව 

වැJකර ගැeම,— K ලංකා S=2ය ෙදපා8�ෙ=+�ව ස� ඉඩ=වල ඇ  අනවසර ඉö?@= 
හා අනවසර පmං�ක	ව+ කJන9+ ඉව7කර eත*ා>qල ඉö?@= ස=බ+ධ �N�= 
නැවත සමාෙලෝචනය ?@ෙම+ ෙදපා8තෙ=+�වට ලැෙබන ආදාය= ව8ධනය කළ )� 
අතර, ෙදපා8තෙ=+�ෙy සංව8ධන කට)� සඳහා සෘ¡වම බල ෙනොපා+නා n ඉඩ= 
m~කා¥න බS පදනම මත ෙපෞ�ගtක අංශයට ලබාZ එම uදB S=2ය ප�ධ ය 
නfකරණය සදහා ෙයොදා ගත )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.23/’15 

15. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— යාචකY+ෙ� ÐNත ආරෂා ?@ම සඳහා කමෙyදය 

සැක-ම,— ෙ= වන Nට යාචකY+ෙ� ÐNතවලට Nශාල ෙලස ත8ජන එBල f  ෙබන 
බැN+ ඔ�+ෙ� ÐNතවල �ර±තතාව ÀකZම උෙදසා, ඔ�+ට වගා ?@ම සඳහා ඉඩ= 
ලබා Z ඉ+ ලැෙබන ආදායෙම+ ඔ�+ෙ� ÐNතවල ආරෂාව හා ෙපෝෂණය සහ ක කළ 
)�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.24/’15 

16. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අයාෙB යන �නඛY+ෙග+ 9:ස් ÐNතවලට RSවන 

හා:ය වළවා ගැeම සඳහා කමෙyදය සැක-ම,— අයාෙB යන �නඛY+ෙග+ 9:ස් 
ÐNතවලට RSවන හා:ය වළවා ගැeෙ= අරuP+, රජය ම�+ 9 පමාණය 
ෙව+ෙකො ට  එම ස්ථානයට :දැBෙB යන �නඛY+ ෙගන ෙගොස් ඔ�+ Àක බලාගැeම 
සඳහා �S� වැඩ��ෙවළ සකස් කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.25/’15 

17. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  ළමා අපචාර R�p+ සඳහා දැJ දrව= පැනfම,—  mවYන 

�රා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය+ mෙන+ mන -ඝෙය+ ව8ධනය fෙ= ත77වය ඇ  f 
 ෙබන බැN+ ඒ ස=බ+ධව දැනට පව7නා e  ෙර~ලාR පමාණව7 ෙනොව+ෙ+ න=, නව 
e   ෙර~ලාR අc + ස=මත ෙකොට ඉතා කJන9+ ෙ= ස=බ+ධ න� NසÉමට කට)� කළ 
)�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.   

පා.26/’15 

18. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංචාරක ව*ාපාරය පව8ධනය ?@ම සඳහා ෙවරළ 

�N�= මා8ග ඇ  ?@ම,— mවYෙ+ ෙවරළබඩ කලාපය �ළ -ඝෙය+ RSවන ඉm?@= 
 :සාෙව+ ෙ�³ය, Nෙ�³ය සංචාරකය+ට ෙම+ම pවරය+ට ද ෙවරළ �රයට �N-ෙ=Z 
අව[රතා ඇ ව  Çම සංචාරක ව*ාපාරය පව8ධනයට ෙම+ම pවර ක8මා+තයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැN+ එම ත77වය වළවා¥ම සඳහා ෙම+ම  ෙමම  ෙෂේත පව8ධනය 
?@ෙ= අරuණ ඇ ව ෙවරළ �N�= මා8ග ප�ධ ය ඇ  කළ )�යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.  
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පා.27/’15 

19. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අධ*ාපන ප2පාලන ෙසේවෙM :ලධා@+ෙ� වැ¤� 

Nෂමතා ඉව7 ?@ම,— NSහBප  ෙසේවය, ~	 අධ*ාපන ෙසේවය, අධ*ාපන ප2පාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැJ වැ¤� Nෂමතාව පව න බැN+, එම ත77වය මඟ හරවා 
ඔ�+ෙ� ආ7මා¦මානයට ස2ලන වැ¤ප ලැෙබන ප2m වැ¤� Nෂමතා ඉව7 ?@ම 
සඳහා කමෙyදය සකස්  කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.28/’15 

20. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  ෙබෞ�ධ ¦Æ අධ*ාපනය පව8ධනය ?@ම,—  

ෙබෞ�ධ ¦Ò+වහ+ෙසේලාෙ� ධ8ම ඥානය පව8ධනය ?@ෙ= අරuණ ඇ ව 
උ+වහ+ෙසේලාෙ� කථන හැ?යා, ශවණ හැ?යා, ප2ගණක, මෙනෝNද*ා7මක සහ 
උපෙ�ශනය ��බඳ දැ>ම වැJ m)^ ?@ම උෙදසා දැනට පව7නා ¦Æ අධ*ාපන 
ආයතනවලට ප2බා[රව ෙමම කට)� සඳහාම ෙව+ n ¦Æ අධ*ාපන ආයතන ඇ  
?@ම සඳහා කමෙyදය සකස් කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.29/’15 

21. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— K ලංකාව �ළ දැනට vයා7මක වන ෙනොතා2ස ්

ෙසේවාව යාව7කා¥න ?@ම,— mවYන �ළ vයා7මක වන ෙනොතා2ස් ෙසේවය යBපැන 
�ය e වt+ සකස් f ඇ  :සා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව8තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස e  හ�+වා mය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.30/’15 

22. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Nය� කලාµය ෙහේ+ ෙගොf+ෙ� ආ8zකය ශ ම7 

?@ම,— Nය� කලාµය පෙ�ශවල ෙහේ+ ෙගොf+ NR+ වගා කර> ලබන f, Qරක+, 
uං, තල වැ: වගාව+[ අස්වැ+න වැJ කර ගැeම සහ :ෂප්ාදන සකස් ?@ම සඳහා නව 
තාෂණය හ�+වාZම ��+ උසස් ~ණා7මක ත77වෙය+ )� :ෂ්පාදන සකස් ?@ම 
සඳහා7, ෙ�³ය හා  ජාත*+තර ෙවළඳෙපොළ �ළ :ෂ්පාදන අෙලN කර ගැeෙ= පදනම 
ශ ම7 කර ගැeම සඳහා7 -9ත ස¬පකාර සමාග= ඇ  කළ )�යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.31/’15 

23. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ~	 උපෙ�ශක ෙසේවාව ඇ  ?@ම,— K ලංකාෙy 

අධ*ාපනෙM ~ණා7මක සංව8ධනය ඇ  ?@ෙ= අරuණ ඇ ව bට වසර Nස්සකට 
(20) පමණ ෙපර Rට ආර=භ f vයා7මක වන ~	 උපෙ�ශක තන�	 ෙවනම ~	 
උපෙ�ශක ෙසේවා ඵ්කකය ෙලස ස්ථාපනය කල )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා 
කරY. 

පා.32/’15 

24. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  2å �_ ෙව>වට සහB �_ ජනතාව අතර ජනãය 

කරfම සඳහා නව තාෂණය හ�+වා Zම,—  2å �_ සඳහා Nෙ�ශ රටවලට ඇZ යන 
Nශාල ධනස්ක+ධය නවතා¥ෙ= අරuණ ඇ ව ආෙ�ශකය ෙලස භාNතා කළ හැ? 
සහB �_වt+ සැකó ආහාර පචtත ?@ම සඳහා7, ෙකö ස[ත ධාන* ව8ගය වන 
සහB වඩා7 R)= ෙලස  2å �_ ෙම+ අඹරා ගැeම සඳහා7,  2å �_ ඇඹ@මට 
භාNතා කරන ආකාරෙM ය+ත óත සහ නව තාෂණය හ�+වා mය )�යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.  
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පා.33/’15 

25. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— )�ධය :සා ආබා�තය+ බවට ප7nව+ට සහන 

සලසා Zම,—  වසර 30කට ආස+න කාලය පැවැ  )�ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ mෙනදා 
Q¥ වැඩ ෙකොට Ðව7 n ජනතාව7 ස්zර Àx රෂා කළ ජනතාව7 අත2+ සැල?ය )� 
පමාණය අංගNකලව ආබා�තව Ðවන බ2+ මහ7 µඩාවට ප7 f අසරණව Ðව7 වන 
බැN+, ඔ�+ සඳහා ය= මාRක Zමනාව ලබා Zමට කට)� කළ )�යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.   

පා.34/’15 

26. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Rයcම ප ආරෂකY+ සඳහා ගම+ Nයද= 

Zමනාව ලබා Zම,— ජනා�ප  ආරෂක සහ අගමැ  ආරෂක ෙසේවෙM :)ත 
:ලධා@+ට ෙම+ම අෙනQ7 ප ආරෂක ෙසේවාවල :)ත :ලධා@+ට ද සමාන 
ගම+ Nයද= Zමනාව ලබා Zමට කට)� කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා 
කරY.    

පා.35/’15 

27. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Nශ්වNද*ාල ම�+ පව7වාෙගන යන පාඨමාලාව+ 

À?යා¦uඛ පාඨමාලාව+ බවට ප7?@ම,— mවYෙ+ Rයcම රජෙM Nශ්වNද*ාල සහ 
ෙපෞ�ගtක Nශ්වNද*ාල ම�+ පව7වා ෙගන යන ශාස්�ය අධ*ාපනයම සඳහා n උපා� 
පාඨමාලාව+ À?යා¦uඛ වෘ7�යමය උපා� පාඨමාලාව+ බවට ප2ව8තනය කර එම�+ 
§[ව+නා n උපා�ධා@+ ෙවත නව À?යා සපයා Zෙ= අරuණ ඇ ව, Rයcම 
Nශ්වNද*ාල සමඟ රාජ* අංශෙM සහ ෙපෞ�ගtක අංශෙM ආයතන ස=බ+pකරණය 
සඳහා කමව7 වැඩ��ෙවළ සකස් කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.36/’15 

28. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසB R�+ පවාහනය කර> ලබන වෑ+ රථ සඳහා 

:R ප9�+ :යම ?@ම,— mවYන �රා පව7වාෙගන ය> ලබන පාසB R� පවාහන 
ෙසේවාව+ :ය9ත ප9 ෙය+ ෙනොපව න බැN+ සහ ඇතැ= පාසB වෑ+ රථ 
ෙසේවකY+ෙ� පැව�= යහප7 ත77වෙය+ ෙනොපව ත බැN+, :R ප9 ෙය+ )� 
වෑ+ රථ ෙසේවාව පව7වාෙගන යෑම සඳහා7, එම ෙසේවාව+ ලබාග+නා පාසB Ñෂ* 
Ñෂ*ාව+ෙ� ආරෂාව තහ�	 ?@ම සඳහා7, වෑ+ රථ ෙසේවාව+ සඳහා ප9�+ 
හ�+වාmය )�යැY ද, වෑ+ රථ ෙසේවකY+ �ළ යහප7 පැව�= පව7වාෙගන යාම සඳහා 
Nනය e  මාලාව හ�+වා mය )�යැY ද ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.37/’15 

29. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක සහ ජාත*+තර අනාගත ඉBcමට ස2ලන 

ෙලස :ෂප්ාදනය ව8ධනය ?@ම සඳහා කමෙyදය සකස් ?@ම,— ජා ක සහ 
ජාත*+තර පජාවෙ� අනාගත ඉBcමට ස2ලන කා89ක සහ කෘ±කා89ක :ෂ්පාදනය+ 
��බඳව �ෙරෝකථනය කර අදාළ :ෂ්පාදනය+ට අ>බ��ත Rයcම ෙෂේතවල අ+ත8 
ස=බ+ධතාවය ��+ ද, නfන තාෂණය උප2ම ම�ට9+ පෙයෝජනයට ග:9+ ද, 
:ෂ්පාදන vයාවtය ව8ධනය ?@ම සඳහා කමෙyදය සකස ් කළ )�යැY ෙමම 
පා8tෙ=+� ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.38/’15 

30. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— K ලාං?ක ජනතාව ෙ� පාර=ප2ක උ	මය+ 

Àකගැeම සඳහා J½ටB �සත්කාලය ඇ  ?@ම,— K ලාං?ක ජනතාවෙ� ස=පදාYක 
දැ>ම ආරෂා කර9+, ෙපෝෂණය කර අනාගත පර=පරාව ෙවත Àෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන ස=ප7 හා ෛජව උ	මය+ අපහරණය වැළැfම සඳහා ��B ජා ක 
වැඩ��ෙවළ අවශ*ව ඇ  බැN+ ද, ප2සරය, ෙ�³ය ෛවද* ෙෂේතය, 



( 32 ) 

 

කෘ±ක8මා+තය හා ස=පදාYක ක8මා+ත ඇ�� Rයc ෙෂේතය+ සඳහා J½ටB 
තාෂණය උපෙයෝ² කරග7 නfන �ස්තකාලය සකස් ?@මට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
���මය ෙ�පළ සංNධානය (WIPO), K ලංකා ���මය ෙ�පළ කා8යාංශය, ප2සර 
අමාත*ංශෙM ෛජව NNධ7ව ඒකකය ඇ�� Rයc අංශ ඒකාබ�ධn වැඩ��ෙවළ 
සකස් ?@මට ද �යවර ගත )�යැY ෙමම පා8tෙ=+� ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.39/’15 

31. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— K ලාං?ක ජනතාවෙ� පාර=ප2ක දැ>ම ආරෂා කර 

ගැeම සඳහා n ජා ක වැඩ��ෙවළ ආර=භ ?@ම,— K ලාං?ක ජනතාවෙ� 
පාර=ප2ක දැ>ම භාNතා වන ෛවද* කම, කෘ±ක8මා+තය, ආහාර සංරෂණය, හසත් 
ක8මා+ත අංශය ඇ�� NNධ ෙෂේතය+[ පාර=ප2ක දැ>ම ආරෂා ?@ම සඳහා අදාළ 
ෙෂේතය+ :ෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග+ ෙතොර�	 ලබාෙගන, ෛජව NNධ7ව 
ඒකකය, ���මය ෙ�පළ කා8යාංශය ඇ�� අදාළ අංශ ඒකාබ�ධව ජා ක වැඩ��ෙවළ 
ආර=භ කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+� ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.40/’15 

32. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— K ලංකාවට ආෙyPක හා ඖෂධමය ව_නාක=වt+ 

)� ශාඛවල ජාන ස=ප7වලට ෙ�ට+� බලපත ලබා ගැeම,— Nෙ�³ය රටවB K 
ලංකාවට ආෙyPක ව_නා ඖෂධමය ශාඛවල සvය රසාය:ක දව* සහ ජාන ස=ප7 
හ�නා ෙගන, ඒවාට වංච:ක ෙලස ෙ�ට+� බලපත ලබා ගැeම වැළැfම සඳහා අදාළ 
සvය රසාය:ක දව* සහ ජාන ස=ප7 සඳහා K ලංකාවට ෙ�ට+� බලපත ලබා 
ගැeමට7, ඖෂධ :ෂ්පාදනයට සහ වැJ m)^ ?@මට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැeමට7, 
ෛජව NNධ7ව අංශය, ���මය ෙ�පළ කා8යාංශය සහ ෙ�³ය ෛවද* අමාත*ාංශය 
ඇ�� වග?ව)� Rයc ආයතන එව Nෙශේෂ වැඩ��ෙවළ සකස ්කළ )�යැY ෙමම 
පා8tෙ=+� ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.41/’15 

33. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජනතා :ෙයෝ½තY+ෙ� ග	 නාම අ7හැ@ම,— 

ජනා�ප �මා, අගමැ �මා ඇ�� පා8tෙ=+�, පළා7 සභා, පාෙ�³ය සභා :ෙයෝජනය 
කරන Rයcම ජනතා :ෙයෝ½තය+ මාRකව තම+ කරන ෙසේවයට අදාළව වැ¤� හා / 
ෙහෝ Zමනා ලබා ග+නා අතර ඉහත ?RS ¹රය :ස්සරණධ*ාසෙය+ RS කර> ලබන 
ග	 ෙසේවය+ ෙනොවන බැN+ ද, එම ¹ර දර+න+ෙ� නමට ඉm2ෙය+ ෙහෝ ¹රයට 
ඉm2ෙය+ අ ග	, Kම7 ෙහෝ ග	 යන නාම සහ නමට ප�ව උ�මාණ+, මැ �මා යන 
පද ෙයZම උපහාසයට ලfමට ෙහේ�ව f ඇ  බැN+ ද, ජනතා :ෙයෝ½තය+ෙ� ග	 
නාම භාNතය නතර ?@මට අවශ* �යවර ගත )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා 
කරY. 

පා.42/’15 

34. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වැJ[_ නඩ7� ම�ඩල වැඩසටහන පළා7, mස්¾ 

සහ පාෙ�³ය ෙBක= ෙකො�ඨාස ම�ට9+ ව*ා�ත ?@ම,— NNධ පා8ශ්වය+ NR+ 
වැJ[_ �රවැRය+ ෙනොසලකා හැ@ම ��+ RSවන NNධ අසාධාරණය+ ස=බ+ධෙය+ 
පැ9Pt ?@ම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත*ාංශෙM වැJ[_ ෙBක= කා8යාලය යටෙ7 
vයා7මක වන වැJ[_ නඩ7� ම�ඩල වැඩසටහන පළා7, mස්¾ හා පාෙ�³ය 
ෙBක= ෙකො�ඨාස ම�ට9+ ව*ා�ත කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.43/’15  
35. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වැJ[_ පජාව K ලංකාෙy ආ8zක ව8ධනයට දායක 

කර ගැeමට ණය Zෙ= වැඩ��ෙවළ සකස් ?@ම,— වයස අ�	S 60 ඉමවා ඇ  
වැJ[_ පජාවට තම Ðවෙනෝපාය මා8ග ශ ම7 කරග:9+ සමස්ත K ලංකා 
ආ8zකෙM ව8ධනයට දායකfමට බැංQ ප�ධ ය ම�+ ණය Zෙ= කමෙyදය 
vයා7මක ෙනොf ම ඔ�+ට සමාජය �ළ ෙවන7 අකාරයකට සැලxම වන ෙහY+ එම 
අසාධාරණ ත77වය වැළැfමට කමව7 වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ )� යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.44/’15 

36. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වයස අ�	S 60 ඉමවා ඇ  ��ගලY+ සමාජය �ළ 

සùය ��ගලY+ බවට ප7 ?@ෙ= වැඩ��ෙවළ සකස් ?@ම,— සමාජ ආ8zක 
vයාවtෙM පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අ�	S 60 ඉමfෙම+ ප� 
සමාජය �ළ :R ��ගැeම ෙනොමැ ව අùයව ෙකො+f R_න වැJ[_ය+, සමාජෙM 
සùය ��ගලY+ බවට ප7 ?2ෙ= වැඩ��ෙවළ සකස් ?@මට පාසB පජාව ඇ�� u� 
මහ7 සමාජයම දැ>ව7 ?@ෙ= කමෙyදය ඇ  කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.45/’15 
37. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙමෝට8 කා89ක ෙෂේතය ��බඳ පාසB R�+ෙ� 

දැ>ම ��B ?@ම,— K ලංකාෙy අනාගත ත	ණ ත	Pය+ෙ� À?යා පශ්නයට 
Nස�ම ෙලස සහ ෙමෝට8 කා89ක ෙෂේතෙM ඇ ව+නාn ව8ධනයට සාෙ�ෂව 
�Ï^ ශ9කY+ෙ� අවශ*තාව ස�රා ගැ:ෙ= අරuණ ඇ ව පාසB Nෂය :8ෙ�ශයට 
ෙමෝට8 කා89ක ÑBපය Nෂයය ෙලස ඇ�ළ7 ?@ම සඳහා කමව7 වැඩ��ෙවළ 
ඇ  කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.46/’15 

38. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙමෝට8 කා89ක ÑBපය ඉගැ+fම සඳහා ~	ව	+ 

�Ï^ ?@මට අධ*ාපන Nද*ා µඨය ඇ  ?@ම,— K ලංකාෙy සහ Nෙ�ශ රටවල 
ෙමෝට8 කා89ක ෙෂේතෙM ඇ වන ව8ධනයට ස2ලන ෙලස, එම ෙෂේතෙM �Ï^ 
ශ9කY+ෙ� ඉBcම ස�රා¥මට හැ?වන ප2m, පාසB ම�ට9+ ඉගැ+fම සඳහා 
~	ව	+ �Ï^ ?@මට ෙමෝට8 කා89ක ෙෂේතය ��බඳ අධ*ාපන Nද*ා µඨය ඇ  
කළ )�යැY  ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.47/’15 

39. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙමෝට8 කා89ක ÑBපය Nෂය :8ෙ�ශය+ 

යාව7කා¥න ?@ම,— ෙමෝට8 කා89ක ෙෂේතය හා ස=බ+ධ රජෙM කා89ක Nද*ාල 
හා අ>බ�ධ ආයතනවල ඉෙග>= කට)� RS කර> ලබ+ෙ+ වසර 25 - 30 තර= 
පැරP Nෂය :8ෙ�ශය යටෙ7 බැN+, එම ත77වය ෙවනස් ?@ම සඳහා එම Nෂය 
:8ෙ�ශය+ යාව7කා¥න ?@මට කමව7 වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ )�යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.48/’15 

40. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  ¾ෙරෝද රථ හා ය�	 පැm ආªත À?යාවල :)ත 

nව+ෙ� À?යාවල �ර±තභාවය තහ�	 ?@ම,— K ලංකාව �ළ Ðව7වන ¾ෙරෝද රථ 
හා ය�	පැm ආªතව සෘ¡ හා වක ෙලස À?යාව+[ :)තfමට කැමැ7ත දවන 
ත	ණ �2ස හා Nශා9ක ¾Nධ හuදා :ලධා2+ සහ ෙජ*ෂඨ් �රවැRය+ යන ජන 
ක�ඩාය=වල ආ8zක ශ ය ව8ධනය ?@ෙම+ සමස්ත ජා ක :ෂ්පාmතයට ඔ�+ෙ� 
දායක7වය ලබා ගැeෙ= අරuණ ඇ ව එම ෙෂේතෙM :)තnව+ෙ� සùය 
දායක7වය ජා ක ආ8zකයට එ කර ගැeම සඳහා කමව7 වැඩ��ෙවළ කJන9+ 
සකස් කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.49/’15 

41. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— K ලාංxය/ෙ�³ය óපෙyදය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආකBප ��B ?@ම,— K ලාංxය/ෙ�³ය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ�³ය හා Nෙ�³ය 
ජනතාව �ළ වැJ නැð	ව ඇ  ?@ෙ= අරuණ ඇ ව, රට �ළ ජනතා ආකBප ඒ ෙවත 
ෙයොu ?@ම සඳහා පාසB, Nශ්වNද*ාල, තෘ�Yක අධ*ාපන ආයතනවල Nෂය 
පාඨමාලාවට óපෙyදය Nෂයය ෙලස ඇ�ළ7 ?@මට7, රාජ* හා ෙපෞ�ගtක අංශවල 
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මැmහ7fම මත ප8ෙMෂණ අංශ m2ගැ+fම ම�+ නව ෙසොයාගැe= RS ?@මට7, ඒ හා 
බැ�> ආයතන ප�ධ ය ස=බ+ධ කර ග:9+ සහ ක පත, J�ෙලෝමා, උපා�, පශ්චා7 
උපා� පාඨමාලා ඇ  ?@ම ��+ ෙමම ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ ��B ආකBපමය 
ෙවනස ඇ  කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.50/’15 
42. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— K ලංකාෙy ආහාර සංස්කෘ ය ඉෙග>= සහ 

ඉගැ+f ෙ= vයාවtයට බ�ධ ?@ම,— K ලාංxය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
?@ෙ= කලාව, ආහාර �-ෙ= කලාව, ව8ණකාරක කලාව, ආහාර කැµෙ= කලාව ඇ�� 
අංශ ගණනාව?+ සකස්f ඇ  අතර ඒ හා බැ�^ K ලාංxය ආහාර සංස්කෘ ය ��බඳ 
ඉෙග>= සහ ඉගැ+f= කමෙyදය+ හරහා අනාගත පර�රට පවරාZම ෙම+ම ෙ�³ය හා 
Nෙ�³ය ජනතාව අතර අපෙ� ආහාර සංස්කෘ ය ව*ා�ත ?@ම ම�+ K ලාංxය 
අනන*තාව අ+ත8ජා කව ඔසවා තැÇම සඳහා වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ )�යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.51/’15 

43. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Nශ්වNද*ාල සහ තෘ�Yක අධ*ාපන ආයතනවල 

R�+ෙ� ප8ෙMෂණ :බ+ධන අමාත*ාංශවල සංව8ධන කට)� ඉලක කර සකස් 
?2ම,— Nශ්වNද*ාල සහ තෘ�Yක අධ*ාපන ආයතනවල R�+ NR+ තම පාඨමාලා 
ස=බ+ධෙය+ ඉm2ප7 කරන ප8ෙMෂණ :බ+ධන රෙ� ආ8zක, සමාÐය, සංස්කෘ ක 
හා සංව8ධන කට)�වලට උපෙයෝ² කර ගැeම වැදග7 වන බැN+ එම :බ+ධන 
අ�ෂණය කර> ලබන ආචා8යව	 හා ප8ෙMෂණ :බ+ධන අදාළ වන අමාත*ාංශ අතර 
මනා ස=බ+pකරණය ඇ  ?@ම සඳහා එx අමාත*ාංශෙM :ලධා2ෙයQ ප7?@ෙම+ 
එම ප8ෙMෂණ :බ+ධන ම�+ අමාත*ාංශෙM ඉm2 සංව8ධන vයාදාමය+ සහ කා¥න 
ඉලක ස�රා ගැeමට හැ?වන ප2m කමව7 වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ )�යැY  ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.52/’15 

44. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වයස අ�	S 18 ස=�8ණ වන අවස්ථාෙyZම ඡ+ද [9 

නාමෙBඛනයට නම ඇ�ළ7 ?@ම,— මැ වරණ ෙදපා8තෙ=+�ව ම�+ වා8±කව ඡ+ද 
[9 නාමෙBඛන සංෙශෝධනය ?@මට :ය9ත mනට ප�ව ෙහෝ ෙපර mනකZ වයස අ�	S 
18 ස=�8ණ වන තැනැ7ත+ට :ය9ත වයස ස=�8ණ n mනටම ඡ+ද [9 
නාමෙBඛනෙය[ නම ඇ�ළ7 කරවා ගත හැ? ආකාරෙM පාෙයෝ�ක වැඩ��ෙවළ ඇ  
කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.53/’15 

45. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— K ලංකාව �ළ ෙසේලY+ :ෂ්පාදනය ?@ම සඳහා 

කමව7 වැඩ��ෙවළ ඇ  ?@ම,— K ලංකාව �ළ වා8±කව ෙසේලY+ Nශාල 
පමාණය භාNතා කර> ලබන අතර ෙසේලY+ ආනයනය ?@ම සඳහා ද Nශාල uදල 
වා8±කව Nෙ�³ය රටවලට ඇZ යන බැN+, එම Nෙ�ශ N:මය පමාණය රට �ළ ඉ 2 
කර ගැeෙ= අරuණ ඇ ව ලංකාව �ළ පව7නා ෙ�³ය තාෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේලY+ 
:ෂ්පාදනය ?@ම සඳහා රාජ*, ෙපෞ�ගtක ෙහෝ ස¬පකාර අංශය+ ස=බ+ධ කර ග:9+ 
කමව7 වැඩ��ෙවළ රජය මැmහ7 fෙම+ ඇ  කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.54/’15 

46. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙපොB ව�ර ආªතව නව :ෂ්පාදනය+ ඇ  ?@ම,—  

K ලංකාව �ළ වා8±කව Nශාල පමාණයක ෙපොB ව�ර අපෙ7 යන බැN+, නව 
තාෂණය ෙයොදා ග:9+ N�ම7 කමෙyදය යටෙ7 ෙපොB ව�ර ආªතව නව 
:ෂ්පාදනය+ ෙ�³ය හා ජාත*+තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක කර ග:9+ ඇ  ?@ම සඳහා 
කමෙyදය vයා7මක කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.55/’15 

47. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සාගරෙM නව ස=ප7 ගෙyෂණය,— Nශාල සාගර 

කලාපය  [9 රට � K ලංකාව පuඛ7වය ලබා Z ඇ7ෙ7 pවර ක8මා+තය සඳහා 
පමණ වන අතර  සාගරය ආªතව Nශාල පමාණයක සවභාNක ස=ප7 ඇ  බැN+ 
ෙමරටට Nශාල À?යා අවසථ්ා පමාණය ෙම+ම ධනය ද උපයා ගැeෙ= අරuණ ඇ ව 
සාගර ස=ප7 ��බඳව N�ම7 වැJSර අධ*යනය කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.56/’15 

48. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— K ලංකාෙy ම7ස* ස=පත Nෙ�ÑකY+ NR+ ෙනලා 

ගැeම වළකා¥ම,— K ලාං?ක pවරය+ට Nශාල ආ8zක අවාRය ඇ  කර9+ K 
ලංකා uÏS කලාපෙM ම7ස* ස=ප7 Nෙ�ÑකY+ NR+ ෙනලා ග+නා බැN+ K ලංකා 
uÏS කලාපය �ළ මා� ඇB¥මට සහ Nෙ�ශ  යාතාවලට මා� බෑම සඳහා ෙතො¤පල 
ෙලස භාNතා ?@ම වළකා¥ම සඳහා රජය NR+ N�ම7 වැඩ ��ෙවළ සකස් කර 
vයා7මක කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.57/’15 

49. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙකොස ් :ෂ්පාදනය වැJ කර ඒ ආªත :ෂ්පාදන 

අපනයනය ?@ම,— ඉතා පeත ෙම+ම ඖෂpය ~ණෙය+ අúන, රසාය:ක දව*වt+ 
ෙතොරව වගා කළ හැ? ෙබෝගය වන ෙකොස් වගාව ව*ා�ත ?@ම ��+ ඒ ආªත 
:ෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය ?@ම ම�+ Nශාල Nෙ�ශ N:මය පමාණය අප 
රටට උපයා ගත හැ? බැN+ ඒ සඳහා රජෙM මැmහ7Nෙම+ N�ම7 වැඩ ��ෙවළ 
සකස් කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.58/’15 

50. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක ෙගොN ස=මාන උෙළල වා8±කව සංNධානය 

?@ම,— රට ෙපරට යාමට න= utක වශෙය+ ෙගොNතැ:+ සªක Nය )� බැN+ රට 
ස	 කරන ෙගොN ජනතාවට Rය වෘ7 ය ��බඳ අ¦මානය ඇ වන ප2m N�ම7 
සංNධාන වÄහය හරහා vයා7මක වන ෙගොN ස=මාන උෙළල රජෙM මැmහ7fෙම+ 
වා8±කව සංNධානය කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.59/’15 

51. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සහන 9ලකට LED බBබ පා2ෙභෝ�ක ජනතාවට 

ලබාZම,— :වාස ආෙලෝක ?2මට ෙයොදා ග+නා ~ණා7මක LED බBබ 9ල අ�ක 
බැN+, NStබල ම�ඩලය මැmහ7f සහනදාY 9ලකට හා ෙගfෙ= කමයට ෙමම බBබ 
පා2ෙභෝ�ක ජනතාවට ලබාZ ජා ක වශෙය+ NStය Nශාල පමාණය ඉ 2 කර 
ගැeමට7,  LED බBබ ජනතාව අතර ජනãය ?@ම ම�+ NStබල ම�ඩලයටද අමතර 
ආදායම උපයා ගැeමට7 හැ?වන ප2m කමව7 වැඩ ��ෙවළ සැකRය )�යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.60/’15 

52. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— �� ප2මාණ ෙසBල= බ� ක8මා+තශාලා ව*ා�ත 

?@ම,— K ලංකාව �ළ ෙසBල= බ� සඳහා Nශාල ෙව ළදෙපොළ පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා :ෂ්පාදනය ෙකෙර+ෙ+ �� වශෙය+ වන අතර ඒ සඳහා ©නය පuඛ අෙනQ7 
රටවලට Nෙ�ශ N:මය Nශාල පමාණය ඇZ යන බැN+, �� �2වැය දැ2ය )�  ෙමම 
ක8මා+තය ගාbය පෙ�ශවල ව*ා�ත ?@ම සඳහා N�ම7 වැඩ ��ෙවළ සකස් කළ 
)�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.61/’15 

53. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— K ලංකාව �ළ ඖෂධ :ෂ්පාදන ක8මා+ත ශාලා 

ආර=භ ?@ම,—  K ලංකාව �ළ ඖෂධ :ෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම ම�ටමක පව න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට Nශාල Nෙ�ශ N:මය පමාණය වැයවන බැN+ 
m)^ මානව ස=පත [9 රට ෙලස K ලංකාවට අත*ාවශ* ඖෂධ ව8ග රට �ළම 
:පදfමට අවශ* පහ�ක= රජය මැmහ7 fෙම+ ලබා Z ඖෂධ :ෂ්පාදන ක8මා+ත 
ශාලා ආර=භ කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.62/’15 

54. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසB Nෂය :8ෙ�ශයට මෙනෝ Nද*ාව Nෂයය 

ඇ�ළ7 ?@ම,— පාසB Ñෂ* පජාව :ෙරෝ² මනස?+ )7 ���ම7 �රණ ගැeමට 
හැ? �2ස ෙලස හැඩගැසf්ම උෙදසා හය වැ: ෙශේPෙM Rට vයා7මක වන ප2m 
ෙබෞ�ධ මෙනෝ Nද*ාව සහ බට[ර මෙනෝ Nද*ාව යන Nෂයය+ ඒකාබ�ධ ෙකොට 
කමව7ව සැල�= කරන ලද “මෙනෝ Nද*ාව සහ භාවනාව” න9+ Nෂයය පාසB Nෂය 
:8ෙ�ශයට ඇ�ළ7 කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.63/’15 

55. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Nශා9ක ආධාරක මධ*ස්ථාන �[¤fම,— Nශා9කය+ 

ෙව>ෙව+ උපෙ�ශන ෙසේවා, ෛවද* පහ�ක= සහ  mවා �ÀQ= ෙසේවා යනාZ 
වැJ[_ය+ට අවශ* �බසාධන කට)� Àස එකම ස්ථානය?+ ඉ¤ කර ගැeමට හැ? 
වන ප2m Nශා9ක ආධාරක මධ*ස්ථාන ෙගොඩනැංfමට7, එම මධ*ස්ථාන ෙ+ද කර 
ග:9+ ය= :ෂ්පාදන කට)7ත සඳහා Nශා9කය+ ෙයොu ?@ම හරහා ඔ�+ෙ� 
mNයට සහනය ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම ද උපයා ගැeමට හැ? වන ෙලස රජය 
මැmහ7 fෙම+ රට�රා Nශා9ක ආධාරක මධ*ස්ථාන �[¤Nය )�යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.64/’15 

56. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Nශා9කය+ෙ� ආ8zකය ශ ම7 ?@ම සඳහා නව 

ෙලොතÀYය හ�+වා Zම,— Nශා9ක රාජ* ෙසවකය+ෙ� වැ¤� Nෂමතා ඉව7 ?@මට 
සහ ඔ�+ෙ� �බසාධන කට)� සඳහා අවශ* uදB ෙසොයා ගැeම සඳහා නව 
ෙලොතÀYය ෙවළඳෙපොළට හ�+වාZමට රජය කට)� කළ )�යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.65/’15 

57. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංචාරක මගෙප+ව+න+ �Ï^ ?@ම,— 

සංචාරකY+ට ඵලදා� හා ආචාර³¥ ෙසේවාව සැප�මට හැ? �2ස බවට ප7 ?@මට 
ෙම+ම, ඔ�+ෙ�  වෘ7�ය ම�ටම ඉහළ නැංfම සඳහා7 සංචාරක මගෙප+ව+න+ 
�Ï^ ?@මට N�ම7 වැඩ��ෙවළ සකස් කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා 
කරY. 

පා.66/’15 

58. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉඩ= ස=බ+ධව පව න e  සංෙශෝධනය ?@ම,— K 

ලංකාව �ළ ෙ= වන Nට ඉඩ=වලට ව*ාජ ඔ�� සකසා N?âෙ= ජාවාරම 
vයා7මකවන අතර bට අදාළව e ය vයා7මක fම ද ඉතා අවම ම�ටමක පව න 
බැN+, ඉඩ= අY ය ස=බ+ධව �ර±තභාවය වැJ වන අ)2+ හා වැරmක	ව+ට දැJ 
දrව= පැ9ණNය හැ? අ)2+ පව න e  ප�ධ ය සංෙශෝධනය කළ )�යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.67/’15 

59. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— K ලංකාව අවට සාගරෙM ෙකොරBපර ආරෂා කර 

ගැeම,— K ලංකාව අවට සාගරෙM ඇ  ෙකොරBපර 9:ස්  vයාකාරක= ෙහේ�ෙව+ 
Nනාශfෙ= ත8ජනයට uÏණපා ඇ  බැN+, එම ෙකොරBපර ආරෂාකර ගැeම සඳහා 
9:ස් vයාකාරක= පාලනය ?@මට හැ?වන ප2m ��ගල ආකBපමය ෙවනස ෙම+ම, 
ෛන ක රාuෙy ෙවනස ඇ  ?@ම සඳහා N�ව7 ක9¤ව හරහා �S� 
වැඩ��ෙවළ සැල�= කර vයා7මක කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා 
කරY. 

පා.68/’15 

60. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසB වෑ+ රථ සඳහා කා+තාව+ ෙසේවයට ෙයදfම,— 

පාසB වෑ+ රථ ෙසේවෙය[ ~ණා7මක බව වැJ ?@මට7, එම වෑ+ රථවල ගම+ කරන 
ද	ව+ෙ� ආරෂාව උෙදසා7  Rයcම පාසB ෙසේවා වෑ+ රථවල ෙසේවය සඳහා 
කා+තාව+ ෙයොදා ගැeම අ:වා8ය ?@මට e  සකස ්කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.69/’15 

61. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඖෂධ 9ල පහත ෙහ¥ම,— K ලංකාව �ළ ජා ක 

ඖෂධ ප ප7 ය පකාශයට ප7 කර ඖෂpය නාමෙය+ ෙබෙහ7 අෙලN ?@ම 
කJන9+ ආර=භ ?@ම ම�+ ඖෂධ 9ල පහත ෙහ¥මට රජය මැmහ7 Nය )�යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.70/’15 

62. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අ+ත8ජාලය හරහා අෙලN කරන ඖෂධ ඇ�� 

ජාවාර= මැඩපැවැ7fම,— ෙ= වන Nට අ+ත8ජාලය හරහා ප9 ය?+ ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද* උපකරණ හා °පලාවන* :ෂ්පාදන Nශාල ෙලස අෙලN ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාර= අප රෙ� ජනතාව ෙ� ෙසෞඛ*යට සහ යහපැවැ7මට Nශාල ත8ජනය වන 
බැN+ ඒවා මැඩපැවැ7fම සඳහා :R වැඩ��ෙවළ සකස් කර vයා7මක ?@ම �S� 
යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.71/’15 

63. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— කෘ± රසායන දව* භාNතා ෙනොකර වගා ?@ම,— 

අ�ක Nෂ ස[ත කෘ± රසායන දව* K ලංකාව �ළ තහන= කර පැරP කමයට ප2සර 
[තකාb වගා කමය රටට හ�+වාZමට අවශ* ප8ෙMණ RS?@මට කෘ± Nද*ාඥය+ හා 
ප2සරෙyZ+ෙග+ සම+Nත ක9¤ව ප7 කර ඔ�+ෙග+ ලබා ග+නා :8ෙ�ශ ��+ 
ජනතාවට වස Nෙස+ ෙතොර ෙසෞඛ*ාර±ත ආහාර ෙyල  ලබා Zමට අවශ* �යවර 
ගැeමට රජය මැmහ7fම �S� යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.72/’15 

64. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසB R�+ ම7දව*වලට ඇsබැ[fෙම+ uදවා 

ගැeම,— ෙ= වන Nට K ලංකාව �ළ පාසB R�+ ම7දව*වලට ඇsබැ[ fෙ= වැJ 
පවණතාවය :8මාණය f ඇ  බැN+ පාසB R�+ ම7දව*වt+ uදවාගැeම සඳහා 
රජය මැmහ7f N�ම7 වැඩ��ෙවළ vයා7මක කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව 
ෙයෝජනා කරY. 
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පා.73/’15 

65. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක ඵලදා�තා ක9¤ව ප7 ?@ම,— රජය NR+ 

vයා7මක කර> ලබන ඵලදා�තා වැඩසටහ+[Z තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදා�තා 
ම�ටම කරා ෙමෙහයn ආයතන පධාe+ හ�නාෙගන ඔ�+ෙ� දැ>ම හා අ7දැx= 
පෙයෝජනයට ගත හැ? වන ආකාරෙය+, එම ආයතනවල vයා7මක කරන ලද 
වැඩසටහ+ සහ කමෙyද අෙනQ7 ආයතනවලට ගැලෙපන ප2m ආෙ�ශ ?@මට හැ?වන 
ප2m එම ආයතන පධාe+ෙග+ සම+Nත ජා ක ඵලදා�තා ක9¤ව �[ටNය )�යැY 
ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.74/’15 

66. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පජා ෛවද*ෙyදය ��බඳ Nෙශේෂඥ ෙසේවාව m)^ 

?@ම,— ෙසෞඛ* ෙසේවාෙy අත*ාවශ* අංගය වන පජා ෛවද*ෙyදය ��බඳ Nෙශේෂඥ 
අංශය m)^ ?@මට අවශ* සැල�= සකස ්?@ම හා එම ෙෂේතෙM දැනට පව න ගැටc 
:@ෂණය කර කJන9+ :රාකරණය ?@මට අවශ* කට)� RS ?@මට රජය මැmහ7 
Nය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.75/’15 

67. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉංü-+ රාජෙදෝ�+ ෙලස න= කළ K ලාං?කY+ 

ජා ක fරය+ ෙලස න= ?@ම,— ව8ෂ 1815 Rට 1948 :දහස ලැÇම දවා n කාලය 
�ළ ඉංü-+ට එෙර[ව රට ජා ය ෙව>ෙව+ mN ෙනොතකා සට+ කළ K ලාං?කY+ 
රාජ ෙදෝ�+ ෙලස න= කර ඇ  අතර ඔ�+ Rයcෙදනාම Nෙශේෂ ගැස� පතය ම�+ 
ජා ක fරය+ ෙලස න= කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.76/’15 

68. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ප2ෙභෝජනයට >�S� ආහාර ෙවළඳ ෙපොළට ඒම 

වැළැfමට කට)� ?@ම,— ප2ෙභෝජනයට >�S� ආහාර :ෂ්පාදනය කරන, අෙලN 
කරන හා ඊට අ>බල ෙදන ��ගලය+ හා ආයතන වැට¥මට පා2ෙභෝ�ක කට)� ��බඳ 
අ�කා2ෙM Nෙශේෂ වැට¥= ඒකකයට පව න ගැටc :රාකරණය කර අවශ* පහ�ක= 
ෙනොඅ�ව ලබා Zමට7, වැරmක	ව+ට උප2ම දrව= ලබා mය හැ? වන ප2m පව න e  
ප�ධ ය සංෙශෝධනය ?@මට7 කට)� කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා 
කරY. 

පා.77/’15 

69. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වස Nස නැ  ආහාර :ෂප්ාදනය m2ම7 ?@ම,—  

ආහාර හා ස=බ+ධ :ෂ්පාදන කට)�වල ෙ�³යව :රතව R_න :ෂප්ාදකY+ ඉලක 
කර ග:9+ ~ණා7මක බN+ ඉහළ, ෙසෞඛ*ාර±ත ආහාර පා2ෙභෝ�කය+ට ලබා Zම 
��+ රටට කළ හැ? ෙසේවාව ��බඳව දැ>ව7 කර, ආකBපමය ෙවනස ඇ  ?@මට 
හා එෙලස වස Nෙස+ ෙතොර ආහාර :පදවන ව*වසායකY+ට ෙගෞරව නාමය ස[ත 
ස=මාන පදානය ෙකොට ඔ�+ m2ගැ+fමට වැඩසටහන රජය මැmහ7f ආර=භ කළ 
)�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.78/’15 

70. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ7ප7 කරග7 අභය9වලට අය7 ඉඩ= 

:දහස් කරගැeම,— K ලංකාෙy පකාශයට ප7 කර ඇ  අභය9වලට අය7 ඉඩ= NNධ 
��ගලY+ හා සංNධාන NR+ e  Nෙරෝp ෙලස අ7ප7 කරෙගන ඇ  බැN+, එම ඉඩ= 
නැවත ලබා ගැeමට රජය කJන9+ මැmහ7 Nය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා 
කරY. 
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පා.79/’15 

71. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආmවා- ජනයා නගාR¤fම සඳහා සැල�ම vයා7මක 

?@ම,— K ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආmවා- ජනතාව ��බඳ ෙවනම සංගණනය 
RSකර, ඔ�නට Ðව7 fම සඳහා දැනට පව න අපහ�තා කමව7ව හ�නාෙගන, ඔ�නට 
 ෙගෞරවeයව Ðව7 fමට හැ? ප2සරය :8මාණය කර Zමට අවශ* සාධeය සැල�ම 
ආmවා- නායකY+ ද ඇ�ළ7ව ප7කරන ලද N�ව7 ම�ඩලය හරහා vයා7මක කළ 
)�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.80/’15 

72. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— )�ධය :සා උ�	 හා නැෙගන[ර පෙ�ශය+[ හා: n 

�රාවස�් සංරෂණය ?@ම,—  ස් වසරක )�ධය ෙහේ�ෙව+ උ�	 හා නැෙගන[ර 
පළා7 වල පැව  �රාවස්� Nශාල ෙලස Nනාශ n අතර පව න �රාවස්� ��බඳ 
සbෂණය RS කර ෙතොර�	 Àස්කර ගැeම7, එම �රාවස්� තහ�	 ?@ම, ආරෂා 
?@ම හා ප සංස්කරණය ?@ම7 අරu^ කර ෙගන N�ව7 �රාNද*ාඥY+ෙග+ 
සම+Nත ක9¤ව ප7?@ම �S� යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.81/’15 

73. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වගා ?@ම සඳහා ෙ�³ය Çජ පචtත ?@ම,— කෘ± 

රසායන භාNතෙය+ ෙතොරව ෙ�³ය කාබ:ක ෙපොෙහොර ආශෙය+ වගා කළ හැ? ෙ�³ය 
Çජ ව8ග හ�නාෙගන එම Çජ කJන9+ රට �රා ව*ා�ත කර රසාය:ක වස Nෙස+ ෙතොර 
ආහාර ජනතාවට ලබා Zම සඳහා අවශ* කරන ප8ෙMෂණ, තාෂණය හා :ෂ්පාදනය වැJ 
m)^ ?@මට අවශ* සැල�= සකස් කර vයා7මක කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.82/’15 

74. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Nෙ�ශ භාෂා අධ*යනයට පහ�ක= සැප�ම,— ��ගල 

���ෙM පෘýල බව �රණය fමට ඔÏ ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය වන බැN+ 
ඉංüR භාෂාව හැ	^ෙකොට අෙනQ7 පධාන Nෙ�ශ භාෂා හැදෑ@මට අවශ* පහ�ක= 
��B කර, සැල�= ස=පාදනය කර vයා7මක කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.83/’15 

75. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Rයc මැ වරණ පචාරක කට)� සඳහා Nයද= කරන 

uදB -මා ?@ම,— K ලංකාව �ළ පැවැ7ෙවන Rයc මැ වරණය+[Z ඇතැ= 
අෙ�ෂකය+ අ  Nශාල uදB පමාණය Nයද= කරන අතර uදB Nයද= කළ ෙනොහැ?, 
එෙහ7 රටට වැඩ කළ හැ? ���ම7 �2සකට ඉ+ අවාR සහගත ත77වය ඇ  වන 
බැN+ මැ වරණ සඳහා Nයද= කරන uදB පමාණය -මා ?@මට හැ? වන ආකාරෙM e  
ස=පාදනය කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.84/’15 

76. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— යට7 N½ත සමෙM K ලංකාෙව+ Àෙගන �ය �රාවස්� 

නැවත ලබා ගැeම,— K ලංකාව යට7 N½තයව පැව  සමෙM අප ර_+ පෘ�ගාලය, 
ඕල+දය හා මහා �තාන*යට Àෙගන �ය �රාNද*ා7මක ව_නාකම ස[ත භා�ඩ 
��බඳ සbෂණය RS කර එම භා�ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැeම සඳහා අවශ* �යවර 
ගැeමට රජය මැmහ7 Nය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.85/’15 

77. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංඝා�කරණය සථ්ාපනය ?@ම,— ¦Ò+ 

වහ+ෙසේලාෙ� ආරෂාව හා ෙගෞරවය Àක ගැeම ෙව>ෙව+ උ+වහ+ෙසේලාට අදාළ 
අ�කරණමය කා8යය+ සඳහා ෙවනම සංඝා�කරණය �[¤Nය )� බවට7 එම 
අ�කරණ �+S සඳහා e මය බලය ලබාගැeමට හැ? වන අ)2+ ෙමම සංඝා�කරණය 
ස්ථාපනය කළ )� බවට7 ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.86/’15 

78. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ව*වස්ථා�ත සංඝ සභාව ප7 ?@ම,— 

පා8tෙ=+�ව ඇ�� ජනතා :ෙයෝ½ත ආයතන සඳහා උපෙ�ශක7වය හා මග ෙප+fම 
ලබා Zමට හා අණපන7වලට සංෙශෝධන ඉm2ප7 කළ හැ? ෛන ක බලය ස[ත සංඝ 
ස=u ෙය+ ප7 කර ග7 රාජ* ප2පාලනය, e ය, Nෙ�ශ කට)� හා සමාජ 
vයාකාරක= ��බඳ හසල දැ>ම සහ අ7දැx= ස[ත N�ව7 සංඝයා වහ+ෙසේලාෙග+ 
සම+Nත ව*වස්ථා�ත සංඝ සභාව ප7 කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා 
කරY. 

පා.87/’15 

79. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ ක අධ*යන ආයතනය �[¤fම,— K 

ලංකාෙy පැවැ  ජල තාෂණය හා වැy තාෂණය නැවත පණග+වා Àකගැeම සහ 
වැJ m)^ ?@ම සඳහා අවශ* ප8ෙMෂණ RS ?@මට හා අධ*ාපන පාඨමාලා ම�+ උත 
Nෂය ගැන දැ>9+ ස+න�ධ කරන ලද �2ස :8මාණය ?@මට හැ?යාව ඇ වන ප2m 
“වා� සංස්කෘ ක අධ*යන ආයතනය” න9+ ආයතනය රජය මැmහ7fෙම+ ආර=භ 
කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.88/’15 

80. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— මහාවංශය අධ*යනය සඳහා ආයතනය �[¤fම,— K 

ලාංxය ඉ හාසෙM ගම+ මග ෙප+වන මහාවංශය අධ*යනය ?@ම සඳහා ¦Ò+ 
වහ+ෙසේලාෙ� මැmහ7 fෙම+ “මහාවංශ අධ*යන ප8ෙMෂණ ජා ක ආයතනය” න9+ 
ආයතනය රාජ* අ>ගහෙය+ �[¤Nය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.89/’15 

81. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ Nෙරෝp vයා නැවැ7fම,— ධ8ම ග+ථ හා 

පකාශන අධ*යනය ?@ෙ= මනා දැ>ම ඇ  ෛන ක බලය ස[ත N�ව7 සංඝ 
ම�ඩලය �[¤fම ම�+ ය= :8මාණය එ�දැfමට ෙපර එය එම ම�ඩලයට ඉm2ප7 
?@ෙම+ අන�	ව, සමාජගත ?@මට >�S� න=, සංෙශෝධන ඉm2ප7 ?@මට හැ?වන ප2m 
යා+තණය සැක-ම ම�+ ෙබෞ�ධ Nෙරෝp vයා හා පකාශන රචනා fම හා �S දහම 
ස=බ+ධ කර9+ සාවද* :8වචන ඉසම්�fම නැවැ7fම සඳහා රජය මැmහ7 Nය )�යැY 
ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.90/’15 

82. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙ�ශ [ෛත� කලා :8මාණ ඇග�ම,— ෙ�ශා>රාගය හා 

ආ7මා¦මානය ඇ වන ප2m ෙ�³ය හා සංසක්ෘ ක ව_නාක9+ අúන කලාකෘ  වා8±කව 
ඇග�ම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ්?@මට රජය මැmහ7 Nය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව 
ෙයෝජනා කරY. 
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පා.91/’15 

83. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— K ලංකාෙy පාසB Ñෂ* Ñෂ*ාව+ෙ� Nනය නැංfමට 

කට)� ?@ම,— K ලංකාෙy පාසB Ñෂ* Ñෂ*ාව+ ෙසෞඛ* ස=ප+න, :ෙරෝ² හා කාYකව 
ශ ම7 �රවැRය+ ෙලස සමාජගත ?@ෙ= අරuP+ ඔ�+ට තමා කැම  ùඩාවකට ෙයොu 
fමට සහ පාෙයෝ�ක Nනය �Ï^වකට ෙයොu ?@මට අවශ* කට)� ස=පාදනය කළ )�යැY 
ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.92/’15 

84. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ ක ෙතොර�	 මධ*සථ්ානය ආර=භ 

?@ම,— K ලංකාව �ළ �[ටා ඇ  ෙබෞ�ධාග9ක සථ්ාන, ඒ හා සබැö අ>ෂං�ක අංශය+ 
ෙම+ම, ¦Ò+ වහ+ෙසේලා ��බඳ ෙතොර�	 ආZ ක	^ එ Àස ්කර N�ම7ව ප2ගණක 
ගත කර, නfන තාෂPක උපකරණ සහ පමාණව7 මානව හා ෙභෞ ක ස=ප7 වt+ �2�+ 
“ ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ ක ෙතොර�	 මධ*සථ්ානය” න9+ ආයතනය රාජ* අ>ගහෙය+ ආර=භ 
කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.93/’15 

 85. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— දහ= පාසB පාඨ ග+ථ කාලා>°µව සංෙශෝධනය 

?@ම,— Nභාග ඉලක කරග7, දැ>ම පමණ ෙ+දගත කළ පාඨ ග+ථ ෙව>වට 
පා ෙයෝ�ක �Ï^ව පදන= කරග7, ���ය ව8ධනය කර+නාn, Ñෂට් ස=ප+න සමාජය 
:8මාණය ?@ම ඉලක කර ග7 පාඨ ග+ථ N�ව7 ම�ඩලය හරහා ස=පාදනය කර දහ= 
පාසB ෙවත ලබා mය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.94/’15 

86. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජාත*+තර පාසB :යාමනයට ම�ඩලය ප7 ?@ම,— K 

ලංකාෙy සංසක්ෘ යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ7මට ගැලෙපන ප2m ජාත*+තර පාසB[ 
Nෂය පථය+ අවශ* ප2m :යාමනය කළ හැ? �8ණ බලතල ස[ත ම�ඩලය ප7 කළ 
)�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.95/’15 

87. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක අධ*ාපන ෙකො9ෂ+ සභාව වඩා7 සùය ?@ම,— 

ෙ�³ය ඉ හාස දැ>ම, සාරධ8ම ස=ප+න බව, :ෂප්ාදන ශක*තාව, ��� ස=ප+න බව, 
ස=පදාYක දැ>ම, ෙ�ශා>රාගය, :ෙරෝ²තාව, Qසලතා �8ණ බව සහ ආකBප 
ස=ප7 ෙය+ )� බව යන අංගය+ෙග+ ප2�8ණ සා8ථක �රවැRෙයQ §[ කල හැ? වන 
ප2m සකසන ලද ජා ක අධ*ාපන ප ප7 ය හරහා සමසත් අධ*ාපන කමෙMම 
ප2ව8තනය ඇ  ?@මට ජා ක අධ*ාපන ෙකො9ෂ+ සභාව ව ඩා7 සùය කළ )�යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.96/’15 

88. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ප�B ෛවද*ෙyදය ��බඳ Nෙශේෂඥ ෙසේවාව m)  ̂?@ම,— 

ෙසෞඛ* ෙසේවාෙy අත*ාවශ* අංශය වන ප�B ෛවද*ෙyදය ��බඳ Nෙශේෂඥ ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව න ගැටc :@ෂණය කර ඒවා කJන9+ :රාකරණය ?@මට අවශ* කට)� RS 
?@මට7 එම ප�B ෛවද*ෙyදය ��බඳ Nෙශේෂඥ ෙසේවාව m)^ ?@මට සැල�= ?@මට7 
රජය මැmහ7 Nය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.97/’15 
89. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආ)8ෙyද ෛවද*ව	+ෙ� ෙසේවය Nෙ�ශය+ට ලබා 

Zම,— ආ)8ෙyද ෛවද* උපා�ය ස=�8ණ කරන උපා�ධා@+හට Nෙ�ශ රටවල À?යා 
අවසථ්ා ලබා Zම සඳහා N�ම7 වැඩ ��ෙවළ සැල�= කර vයා7මක ?@ම �S� යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.98/’15 
90. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආ)8ෙyද ෛවද* පනත සංෙශෝධනය ?@ම,— දැනට 

පව න යB පැන �ය ආ)8ෙyද ෛවද* පනත සංෙශෝධනය කර ආ)8ෙyද ෛවද*ව	+ෙ� 
වෘ7�ය ගැටc Nසඳ9+, එම වෘ7 ය ස� ග	7වය හා අ¦මානය Àක ගැeමට නව ආ)8ෙyද 
ෛවද* පනත කJන9+ ඉm2ප7 ?@මට �යවර ගත )�යැY  ෙමම පා8tෙ=+�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.99/’15 
91. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— S=2ය ආරෂක ප�ධ ය සකස ්?@ම,— K ලංකාෙy 

S=2ය ආරෂක ප�ධ  :8මාණය කළ නව :පැ)= ක	ව+ ද, එම ෙෂේතයට ස=බ+ධ 
N�ව�+ ද, S=2ය ෙදපා8තෙ=+�ෙy Rයcම ෙෂේතය+[ පfනය+ෙග+ ද සම+Nත 
ක9¤ව ම�+ S=2ය ආරෂක ප�ධ ය සකස ්කර vයා7මක ?@මට රජය මැmහ7 Nය 
)�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.100/’15 

92. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ම² පවාහන ෙසේවෙM ~ණා7මක ත77වය වැJ ?@ම,— 

බස ් ම² පවාහන ෙසේවෙM ~ණා7මක ත77වය වැJ ?@ම ම�+ වා8±කව එම ෙසේවාව 
ප ෙෂේප කරන 1% - 2%  පමණ n ම²+ පමාණය රඳවා ගැeමට කට)� ?@ෙම+, එම 
ෙසේවෙM පැවැ7මට Z8ඝ කා¥නව ඇ  Nය හැ? අවදානම අ� කර ගැeම සඳහා කමව7 වැඩ 
��ෙවළ සැල�= කර vයා7මක ?@ම �S� යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.101/’15 

93. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Rංහල භාෂාවට ස=මතය සකස ්?@ම,— Rංහල භාෂාෙy 

t�ත ව*වහාරය හා කථන ව*වහාරය ෙදයාකාරය ග+නා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙ�දය, 
අBපපාණ, මහපාණ අෂර ෙයZම සහ පද ෙබZම ආ mය ද Nවාද ස[ත බැN+ Rංහල භාෂාව 
සඳහා ස=මතය සකස ්?@මට N�ව7 ම�ඩලය ප7 කර කාලා>°පව RSවන ෙවනසක්= 
ද සැල?Bලට ෙගන භාෂාෙy පැවැ7ම තහ�	 ?@මට හැ? vයාදාමය සකස ්කළ )�යැY 
ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.102/’15 

94. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංසථ්ා:ක කාබ:ක අපදව* ම�+ ප2සරය ¸ෂණය fම 

පාලනය ?@ම,— පtෙබෝධ නාශක සහ ක8මා+ත vයාවtය+[ Z �ටවන සංසථ්ා:ක 
කාබ:ක අපදව* (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළ ◌ාස ් ව8ගයක ¸ෂණ 
කාරකය+ෙග+ සම+Nත අතර ඒවා 9:සාෙ� ෙසෞඛ*යට ඉතා අ[තකර බැN+ එම 
රසාය:කය+ ප2සරයට uදා හැ@ම පාලනය ?@මට N�ම7 වැඩ ��ෙවළ සැල�= කර 
vයා7මක කළ )� යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.103/’15 

95. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රාජ* පාලනයට ස=��ධ ද8ශනය ස=බ+ධ කර ගැeම,— 

ස�ත අප2හාeය ධ8ම, දසරාජ ධ8ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, Q	 ධ8ම ජාතකය, ග+ඩ :+Sක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ�වධ8ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චකව7� Rහනාද óතය 
හා ධ8ම පZ�කාව යන ස=��ධ ඉගැ+f= ස=බ+ධව පා8tෙ=+�, පළා7 සභා හා පාෙ�³ය 
ම�ටෙ= R_න Rයcම පෂ Nපෂ ම+�ව	+ දැ>ව7 ?@ම ��+ ඔ�+ෙ� 9කාව රෙ� 
යහපාලනයට දායක කර ගැeමට හැ? වන ආකාරෙM වැඩ ��ෙවළ සැල�= කර vයා7මක 
?@මට රජය මැmහ7 Nය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.104/’15 

96. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉෙලෙටො:ක අපදව* බැහැර ?@ම,— ෆේලොරස+� 

බBබ, Sරකථන, ජංගම Sරකථන, NSt උපකරණ, බැට2, ප2ගණක හා එ[ ෙකොටස ් ආmය 
අපදව* ෙලස ප2සරයට බැහැර ?@ෙ=Z ආස:, කැÈ9ය=, රසmය, ෙලÈ වැ: බැර ෙලෝහ 
ප2සරයට එක�වන බැN+ ෙමම ඉෙලෙටො:ක අපදව* බැහැර ?@මට කමව7 වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කර ප2සරය �Àxමට කට)� කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා 
කරY. 

පා.105/’15 

97. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රෙ� යහපාලනය සථ්ා�ත ?@ම,— අයහප7 පාලනෙM අංග 

ලෂණ වන අ+තෙනෝම ක ප ප7  ස=පාදනය, :ලබල වාදය, බලා7මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ e , Nධායක බලතල අ:R ප2හරණය, ෙ�ශපාලනයට �රවැR දායක7වය අ�fම 
සහ  ¸ෂණය පැ @ම යන ක	^ අප රට �ළ ෙනොඅ�ව දනට ලැෙබන අතර ෙ= :සා රෙ� 
අයහප7 පාලනය පව න බව ෙපe යන ෙහY+ රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැ²ම සඳහා 
සැල�= සකස ්කර vයා7මක කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.106/’15 

98. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Nෙ�ශ රටවල ඇ  K ලංකාවට අය7 �සේකොළ ෙපො7 

නැවත ලබා ගැeම,— K ලංකාවට අය7 ව_නා �සේකොළ ෙපො7 රාÑය )ෙරෝපා රටවB 
ඇ�� ෙලෝකෙM රටවB ගණනාවක  ෙබන අතර ඒවාෙM අ+ත8ගතව ඇ  දැ>ම ෙ= වන Nට 
ව7ම+ ලාංxය සමාජයට අ[9ව ෙගොස ්ඇ  බැN+, එම �සේකොළ ෙපො7 අප රටට ආප� ලබා 
ෙගන ඒවාෙM අඩං~ ෙපෞරාPක දැ>ම නැවත සමාජගත ?@මට N�ම7 වැඩ ��ෙවළ 
සැල�= කර vයා7මක කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.107/’15 

99. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෛජව NNධ7වය Àක ගැeම සඳහා කෘ±ක8මය දායක කර 

ගැeම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙව>වට බÏ ෙබෝග වගාව සහ 9ශ ෙබෝග වගාව ජනãය කරfම, 
ෛජව NNධ7වයට හා:කර රස ◌ායන දව* කෘ± ක8මා+තෙය+ ඈ7 ?@ම හා ඒකාබ�ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භාNතය ��+ රට �ළ ෛජව NNධ7වය ආරෂා ?@මට 
ෙගොf+ ෙයොu කරන වැඩ ��ෙවළ  vයා7මක කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා 
කරY. 

පා.108/’15 

100. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජනතාවෙ� ආහාර ලැÇෙ= අY ය �ර±ත ?@ම,— 

එස7 ජා�+ෙ� සංNධානෙM මානව අY වාRක=◌ ි ප�ධ�+ට අ>qලව ආහාර ලැÇෙ= 
¬tක අY වාRකම K ලාං?ක ජනතාවට අ[9 වන ත77වය රජෙM ප ප7  ස=පාදනය හා 
vයා7මක ?@= �ළ දනට ලැෙබන ෙහY+ උත පඥ��+ට අ>ව රෙ� ජනතාවෙ� 
ආහාර පශන්ය NසÉෙ= වගxම u�ම:+ම රජයට පැව@ ඇ  බැN+ රජය මැmහ7f ආහාර 
දව* 9ල පාලනය හා ෙසෞඛ* ආර±ත ආහාර ෙyල රෙ� ජනතාවට ලැÇම සහ ක 
ෙකෙරන N�ම7 වැඩ ��ෙවළ ස=පාදනය කර ජනතාවෙ� ආහාර ලැÇෙ= ¬tක 
අY වාRකම තහ�	 ?@මට �යවර ගත )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.109/’15 

101. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අකාබ:ක දව* කළමනාකරණය ?@ම,— අකාබ:ක දව* 

ප චùකරණය ?@ම7, අකාබ:ක දව* භාNතය අවම ?@ම7, භාNතෙය+ ඉව7වන 
අකාබ:ක දව* එක� ?@ෙ= යා+තණය සැක-ම හා අකාබ:ක දව* භාNතා ?@ෙ= ප2සර 
e  @  N�ම7 ?@ම7 ��+ රෙ� ප2සර ප�ධ ෙM ආරෂාව හා යහපැවැ7ම සඳහා 
අකාබ:ක දව* කළමනාකරණය ?@මට �යවර ගත )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා 
කරY. 
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පා.110/’15 

102. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙ�³ය ඖෂධ සහ අ7 ෙබෙහ7 ��බඳව පාසB R�+ 

දැ>ව7 ?@ම,— :ෙරෝ² ජා ය ෙගොඩනැ²ම සහ ෙ�³ය ආ)8ෙyදෙM යහපැවැ7ම ¬tක 
අරu^ වශෙය+ ෙගන ෙ�³ය ඖෂධ ව8ග හා අ7 ෙබෙහ7 ��බඳ N�ම7 ක	^ ස[ත 
Nෂයය පාසB Nෂය :8ෙ�ශයට ඇ�ළ7 ?@ම ම�+ ෙ�³ය  ඖෂධ සහ අ7 ෙබෙහ7 ��බඳ 
පාසB R�+ දැ>ව7 ?@ම ට �යවර ගත )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.111/’15 

103. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා ම+දෙපෝෂණය �ර+ ?@ම,— K ලංකාව 

�ළ අ�බර ද	 උප7 අ>පා කය 25% තර= ඉහළ අගය ග+නා අතර එයට පධාන සාධකය 
ව+ෙ+ ෙපෝෂ*දා� ආහාර [ඟකම වන බැN+, මාතෘ හා ළමා ම+දෙපෝෂණය Sර¥මට අවශ* 
ෙපෝෂ*දා� ආහාර S�ප7 ජනතාවට ලබා Zම පuඛතාවය කරග7 වැඩ ��ෙවළ vයා7මක 
කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.112/’15 

104. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ප2සරය �Àxෙම+ :ෙරෝ² රට ෙගොඩනැ²ම,— 

ව8තමාන K ලංකාෙy ප2සර ¸ෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව+ ජලෙM හා ආහාරවල N?රණ³¥ 
බව වැJ f ඇ  අතර අනාගතෙMZ 9:සාට වැළ ෙඳන ඇතැ= ෙරෝගවල ෙරෝග :ධානය පවා 
ෙසොයා ගැeම අපහ�  Nය හැ? බැN+, ෙ= ��බඳ වැJSර Nම8ශනය ?@ම සඳහා N�ව7 
ක9¤ව ප7 කර වා8තාව කැඳවා, එම :8ෙ�ශ vයා7මක ?@ම ��+ රෙ� ජනතාවෙ� 
eෙරෝ²භාවය සහ ක කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.113/’15 

105. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රෙ� ආරෂාවට කෘ±ක8මය �ර±ත ?@ම,— 

ධනවාදෙM �+වැ: කා8�ව වන ෙදවැ: ෙලෝක )�ධෙය+ ප� කාලෙMZ හ2ත N�ලවය7 
සමඟ කෘ±කා89ක Ðවන රටාව ස=�8ණෙය+ම ෙවනස ්fම ෙහේ�ෙව+ ව8තමාන ෙලෝක 
පජාව uÏණ Z ඇ  ප2සර ¸ෂණය, eෙරෝ² බව නැ fම හා �2RS ආහාර ෙනොමැ fම ආZ 
අවදාන= ත77වය+ෙග+ K ලංකාව ආරෂා කර ගැeම සඳහා ජනතාව  රසාර කෘ±ක8ම 
භාNතය+ට ෙපළඹfෙම+ හා ෙගොf+ ආරෂා ෙකෙරන රාජ* ප ප7  රට �ළ සථ්ා�ත 
කරfෙම+ රෙ� අනාගතය �ර±ත කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.114/’15 

106. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංx8ණ ෙගෝ¥ය ෙවළඳෙපොළ :සා ජනතාවට ඇ වන 

ගැටc අවම ?@ම,— ෙගෝ¥යකරණය NR+ හ�+වාS+ ෙලෝක ෙවළඳ රටාව 9:සාෙ� මනස 
ආකමණය ?@ම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔÏ පාර=ප2කව ෙගන ආ හර ප�ධ�+ හා m)^ 
දා8ශ:ක �+තනය+ 9:ස ්මනස ��+ උSරා දැbම ව8තමානය වන Nට K ලාං?කY+ට ද 
ෙපොS බැN+, ෙවළඳෙපොළ ආ8zකය �ළ ෙගොඩනැෙගන සංx8ණ Ðවන රටාව හා ඒ සමග 
පැන න�න සංx8ණ සමාÐය පශන්7 Nසඳා ග:9+ සහන³¥ mN පැවැ7මකට යා )� 
ව+ෙ+ ෙකෙසේද ය+න ��බඳව ජනතාව දැ>ව7 ?@මට අවශ* වැඩ ��ෙවළ හා ���මය 
සංවාදය රට �ළ vයා7මක කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.115/’15 

107. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— K ලංකාවට අවශ* -: රට �ළ :පදfම,— K ලංකාවට 

අවශ* කරන -: :ෂප්ාදනය ?@මට අවශ* ස=ප7 K ලංකාව ස�ව ඇ  බැN+, මනා 
කළමනාකා@7වය?+, කා8යෂමව හා සැල�= ස[තව කට)� කර රටට අවශ* -: 
පමාණය ෙමරට :ෂප්ාදනය ?@මට හා -: �2පහS ?@මට අවශ* ක8මා+තශාලා රජය ම�+ 
සථ්ාපනය කර -: ක8මා+තය Àක ගත )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.116/’15 

108. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— නකBස ්ර±තය ආරෂා ?@ම,— සමසත් K ලාංxය 

ප2සර ප�ධ යටම බලපෑ= කළ හැ? සංෙyZ ප2සර ප�ධ ය වන නකBස් ර±ත 
වනා+තරය ෙ= වන Nට 9:ස ්vයාකාරක= ෙහේ�ෙව+ දැJ ත8ජනයකට ලf ඇ  අතර 
ව7ම+ පර�රට ෙම+ම අනාගත 9:ස ් පර�රට ද ෙමම ප2සර Nනාශය ෙහේ�ෙව+ 
අවදානමක ට uÏණ පෑමට RS වන බැN+, 9:ස ් ත8ජන ඉව7 කර නකBස ් ර±තෙM 
සව්ාpන පැවැ7ම කJන9+ තහ�	 කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.117/’15 

109. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රාවණා ර¡ ��බඳව N�ම7 ගෙyෂණය RS ?@ම,— 

රාවණා ර¡ ��බඳ :ශ�්ත ඉ හාස ෙතොර�	 නැ  �වද, N�ම7 ගෙyෂණය ��+ ඔÏ 
��බඳව අප රෙ� ආකBප නැංfමට7, රාවණා ර¡ ස�ව  { දැ>ම රෙ� අ¦වෘ��ය සඳහා 
ෙයොදා ගැeමට හා K ලාංxය ඉ හාසෙM සැඟf �ය ප2 ෙ�දය :රාවරණය කර ගැeමට7 
හැ? වන බැN+, N�ව7 ක9¤ව හරහා රාවණා ර¡ ��බඳව ගෙyෂණය කළ )�යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.118/’15 

110. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ���මය m�� බව �ර+ ?@ම,— ෙභෞ ක ෙවළඳ භා�ඩ 

සැ2සරන ෙyගයට සාෙ�ෂව දැ>ම, ���ය හා මානව හර ප�ධ�+ ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනොfම ෙහේ�ෙව+ ෙනොදැ>ව7කම [ස එසfම ��+ ���මය m��භාවය අද අප රට �ළ 
දනට ලැෙබන පධාන ගැටcව �වද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ7ෙ7 අ� අවධානය බැN+, 
රෙ� ජනතාවෙ� ���මය m�� බව නැ  ?@මට Rයc වයස ්කා�ඩය+ ආවරණය වන ප2m 
N   �ම7ව සැල�= කරන ලද ජා ක වැඩසටහන vයා7මක කළ )�යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.119/’15 

111. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— කB ඉQ7 n ඖෂධ භාNතය නැවැ7fම,— ෙ= වන Nට K 

ලංකාව �ළ කB ඉQ7 n  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙM ෙරෝහB �ළ භාNතයට පැ9âෙ= 
අවදානම ඇ  බැN+ රජෙM අදාළ Rයc අංශ මැmහ7f vයාකා@ සැල�ම සකස ්කර කB 
ඉQ7 n ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ+ ඉව7 ?@ම හා ආනයනය ?@ම නැවැ7fමට කට)� කළ 
)�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.120/’15 

112. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඒÈස ්ෙරෝගය ව*ා�ත fම පාලනය ?@ම,— K ලංකාව �ළ 

දැනට හ�නා ෙනොග7 ඒÈස ්ෙරෝ²+ 3000 කට ආස+න පමාණය R_න බවට වා8තා පළ f 
ඇ  බැN+ ඔ�+ හ�නාෙගන ප කාර සඳහා ෙයොu ?@මට7, ඒÈස ් ෙරෝගය ව*ා�ත fම 
වැළැfමට7 ඵලදා� �S� ව*ාපෘ ය කJන9+ ආර=භ කළ )�යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.121/’15 

113. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Nෙ�ශය+[Z tං�ක අතවරයට ලවන කා+තාව+ට 

සහන සැල-ම,— K ලංකාෙy කා+තාව+ ගෘහ ෙසේවයට Nෙ�ශ ගතfෙම+ ප� RS වන 
අතවරය+ ෙහේ�ෙව+ RSවන ගැs ගැe= :සා K ලාංxය සමාජය �ළ :8මාණය f ඇ  
ගැටc සහගත ත77වය+ සමනය ?@ම සඳහා N�ම7 කමෙyදය සකසා vයා7මක ?@මට 
N�ව�+ හා එම RSf= හා බැ�^ ��ගල ක�ඩාය=වt+ සැS=ල7 ක9¤ව ප7 කළ 
)�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.122/’15 

114. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වන ර±ත හා අභය 9වල ආරෂාව දැJ ?@ම සඳහා e  

ස=පාදනය ?@ම,— මෑතක Rට K ලංකාෙy ර±ත වනා+තර සහ අභය 9 Nනාශය වැJ 
ෙව9+ පව න අතර K ලාංxය පා2ස2ක සම�tතතාවට ඉ+ දැJ ත8ජනය එBල ෙව9+ 
පව න බැN+ ෙමම Nනාශය නැවැ7fම සඳහා ජනතාවෙ� ආකBපමය ෙවනස ඇ  ?@මට 
අවශ* වැඩ ��ෙවළ සැක-මට ෙම+ම පව න e  ප පාදන N�ම7 හා දැJ බව?+ )ත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.123/’15 

115. 

 ග	 ���ක ප රණ මහතා,— NNධ ආග9ක ක�ඩාය=වt+ RS වන සමාජ බලපෑ= 
��බඳව අධ*යනය ?@ම,— පධාන ධාරාෙy ආග9ක මතවාදය+ Nෙyචනය කර9+, එම 
ආග=[ අ> ක�ඩාය= ෙලස තම :8වචන හා පැහැmt ?@= සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉm2ප7 කර9+ එම මතවාද ��ග7 ��ගලY+ එ Àස් කර ග+නා, ආග9ක හා 
ෙවන7 uÏ^වර?+ සමාජගත f ඇ  ක�ඩාය= ��බඳ අධ*යනය කර9+ ඔ�+ෙ� 
මතවාද, vයාකා@7වය+ හා සමාජයට ඔ�+ :සා ඇ  වන බලපෑ= කවරාකාරද ය+න 
��බඳ තෙසේ	ව ලබා Zමට ��ග7 ආග9ක නායකය+ෙග+ හා N�ව�+ෙග+ සැS= 
ල7 ක9¤ව ප7 කර, වා8තාව කැඳවා එ[ :8ෙ�ශ vයා7මක කළ )�යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.124/’15 

116. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉහළ ප9 ෙය+ )7 මැ_ භාජන :ෂප්ාදනය ?@ම,— 

ආහාර �-ෙ=Z ගෑස ් හා NStය අපෙ7 ෙනොයන ෙලස ඉම:+ තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ග+නා මැ_ භාජන :ෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉm2ප7 ?@මට, අවශ* ප@ෂණ RS 
?@මට හා මැ_ භාජන භාNතෙය+ ෙසෞඛ*ාර±තව ආහාර �-මට ඇ  හැ?යාව ��බඳව 
ජනතාව දැ>ව7 ?@මට ජා ක ම�ටෙ= වැඩ සටහන සැල�= කර vයා7මක ?@මට රජය 
මැmහ7 Nය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.125/’15 

117. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අ�මානRක Nද*ා ෙෂේතයට �S දහ9+ ආභාෂය ලබා 

ගැeම,— �S+ වහ+ෙසේෙ� Rත ��බඳ ඇතැ= Nගහය+ úතන Nද*ාවට හ� ෙනොවන තර= 
ගැð	 බැN+, ඒ ��බඳ ප8ෙMෂණ ?@මට හා ව8තමානෙM අ�මානRක Nද*ා ෙෂේතෙM 
ඇ  ගැටc සඳහා �S දහම ඇ�2+ :8වචන හා Nස�= ඉm2ප7 ?@මට හැ? වන ප2m, අදාළ 
ෙෂේතය ��බඳ හසල දැ>ම ඇ  ෙ�³ය හා Nෙ�³ය N�ව�+ෙග+ සම+Nත ක9¤ව 
�[¤වා, ඒ හරහා �S දහම ෙ�³ය හා Nෙ�³ය වශෙය+ පචtත ?@මට7, K ලංකාෙy x8  
නාමය ඉහළ නැංfමට7, අ�මානRක Nද*ා ෙෂේතෙM �න	දය ඇ  ?@මට7 රජය මැmහ7 
Nය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.126/’15 

118. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Nද*ා8|+ අතර �රාNද*ා Nෂයය ජනãය කරfම,— 

Nද*ා8|+ අතර �රාNද*ා Nෂයය ජනãය ?@ම සඳහා utක වශෙය+ පාසB Nෂයය 
:8ෙ�ශයට එම Nෂයය ඇ�ළ7 ?@ම හා Nශව්Nද*ාලවල �රාNද*ා Nෂය පථය තවSරට7 
��B ?@මට හා පහ�ක= ලබාZම සඳහා කට)� ?@ම7, එම�+  �රාNද*ා Nෂයය රට �ළ 
ව*ා�තfම හරහා §[වන උග�+ෙග+ රටට යහප7 ෙසේවය ලබා ගැ:ම7 අරu^ කරග7 
ජා ක වැඩසටහන m~කා¥නව සැල�= ස[තව :8මාණය ?@මට �යවර ගත )�යැY ෙමම  
පා8tෙ=+�ව  ෙයෝජනා කරY. 
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පා.127/’15 

119. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ  වස Nෂ ��බඳ ෙසොයා බැ¥මට Nෙශේෂ ප9  

ආයතනය �[¤fම,— කෘ±ක8මා+තෙMZ භාNතා ෙකෙරන රසායන දව* ෙහේ�ෙව+ ආහාර 
දව*ය+ට ද වස Nෂ 9ශf ඇ  අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ¥මට අදාළ ප9  ආයතනය දැනට 
K ලංකාව �ළ �[¤වා ෙනොමැ  බැN+ එම කා8යය සඳහා Nෙශේෂ ප9  ආයතනය �[¤Nය 
)�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.128/’15 

120. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— යාචකY+ Rඟමනට ෙයොදාග+නා ද	ව+ �න	7ථාපනය 

?@ම,— K ලංකාෙy යාචකY+ ද	ව+ සමග Rඟම+ යැZම තහන= කර, Rඟමන සඳහා 
ෙයොදා ග+නා ද	ව+ �න	7ථාපනය කර, ඔ�+ යහප7 �රවැRය+ ෙලස සමාජගත ?@ම 
සඳහා අවශ* ජා ක ම�ටෙ= වැඩ��ෙවළ සැල�= කර vයා7මක කළ )�යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.129/’15 

121. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— K ලංකාව �ළ ¦Æâ ශාසනය අඛ�ඩව පව7වාෙගන 

යාම සඳහා කමව7 වැඩ��ෙවළ සකස ් ?@ම,— මහා පජාප� ෙගෝතb 
ෙතරâ+වහ+ෙසේෙග+ ඇරð^ භාර�ය ¦Æâ ශාසනය සංඝ97තා 
ෙතරâ+වහ+ෙසේෙ� ලංකාගමනෙය+ K ලංකාව �ළ මැනN+ සථ්ා�ත �වද, ප�කා¥නව 
අභාවයට �ය බැN+, මෑත )ගෙM Z ශ*ාෙමෝපාt මහා :කාෙM රං�2 දðc පා8ශව්ය NR+ 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද ¦Æâ ශාසනයට :R 
��ගැeම ලබාZම සඳහා රජය ෛත:කාYක මහා නායක සව්ාb+වහ+ෙසේලා ඇ�c අදාළ 
Rය� ෙෂේතය+ෙ� ¬tක7වෙය+ :R සංවාදය ඇර�ය )� යැY ද, එම සංවාදය 
අවසානෙM N�ම7 කමෙyදය ඔසේසේ K ලංකාව �ළ ¦Æâ ශාසනය අඛ�ඩව 
පව7වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළ සැකRය )�යැY ද ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා 
කරY.  

පා.130/’15 

122. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— K ලාංxය ¦Æ සංසථ්ාව වÄහා7මකව N�ම7 ?@ම,— K 

ලාංxය ¦Æ සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහ+ෙසේලා පා8ශව් ගත fම ෙහේ�ෙව+ වÄහා7මකව 
අසංN�ත f ඇ  අතර එම :සා ජා ක හා ජාත*+තර අ¦චාර උපචාරය+[Z සංඝයා 
වහ+ෙසේලා ඒකම ක ෙනොfම රටට අ[තකර ෙලස බලපාන බැN+ සමසථ් සංඝ සමාජෙM 
ඒකම ක7වය ඇ  කර ගැeමට හැ? වැඩ��ෙවළ සැක-මට රජය මැmහ7 Nය )�යැY 
ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.131/’15 

123. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ලංකා ඛ:ජ ෙතB e ගත සංසථ්ාව ලාභදා� 

ආයතනය ?@ම,—  ලංකා ඛ:ජ ෙතB e ගත සංස්ථාව ලාභදා� ආයතනය ෙලස 
ජනතාවාZව සංව8ධනය ?@මට අවශ* සැල�= සකස් ?@මට N�ව7 ම�ඩලය ප7 කර 
ඔ�+ෙ� :8ෙ�ශය+ට අ>ව සංස්ථාෙy පව න වංචා, ¸ෂණ හා ප2පාලනමය ගැටc 
Nසඳා ඵලදා� ජා ක ආයතනය ෙලස vයා7මක fමට අවශ* ප2සරය රජය මැmහ7ව 
:8මාණය කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.132/’15 

124. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ* පමාණයට ගංජා වැfමට ෙ�³ය 

ෛවද*ව	+ට අවසර ලබා Zම,— ඉ+mයාෙy Rට රහRගත මා8ග ඔසේසේ රට �ළට ෙග+වන 
රසාය:ක දව* 9ªත ගංජා භාNතා කර :පදවන ෙ�³ය ඖෂධවල ~ණා7මක බව අ�වන 
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බැN+, ආ)8ෙyද ඖෂධ :පදfෙ=Z තම ඖෂධවල ~ණා7මක බව ආරෂා කර ගැeම සඳහා 
ගංජා අත*වශ* ඖෂධය ෙලස ෙයොදා ග+නා රජෙM ��ග7 ආ)8ෙyද ෛවද*ව	+ට 
-මාව+ ස[තව ගංජා ශාකය වැfමට අවසර ලබාZම සඳහා අවශ* e  සංෙශෝධනය කළ 
)�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.133/’15 

125. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— එළව� ෙගොf+ට සාධාරණ 9ල ලබා Zම,— එළව� 

ෙතොග ෙවළඳාෙ=Z vයා7මක වන ක�ප= ගැeම හා 9ල �රණය ?@= ආZ vයා හරහා 
ෙගොඩනැ² ඇ  සංNධානා7මක ෙවළඳ ඒකා�කාරය+ :සා එළව� ෙගොf+ට සාධාරණ 
9ල ලබා Zමට ෙමෙත vයා7මක කළ සැල�= අසා8ථක f ඇ  බැN+, ෙගොNයාට 
සාධාරණ 9ල ලබා Zෙ= ¬tක අරuණ කරග7 බලපෑ= වt+ ෙතොර ෙවළඳෙපොළ රාජ* 
ෙවළඳ ආයතන මැmහ7f :8මාණය කර vයා7මක කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.134/’15 

126. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසB ද	ව+ෙ� ව_නාකම සමාජගත ?@ම,— 

ෙදමා�ය+, ~	ව	+, ùඩා �Ï^ක	ව+ හා පාසB වෑ+ රථ 2යැSර+ යන �2ස ් සඳහා 
ද	ව+ෙ� ව_නාකම ��බඳ සමාජ Nද*ා7මක හා මෙනෝ Nද*ා7මක කමෙyදය+ ��+ 
සරළව පැහැmt කර, රෙ� හා සමාජෙM ඉm2 යහපැවැ7ම සඳහා ද	වා සමාජ අ¦ෙයෝගය+ 
හuෙy ආරෂා කර+ෙ+ ෙකෙසේද ය+න ��බඳව සංවාදය පැවැ7fම ට ජා ක ම� ටෙ= 
වැඩසටහන සැල�= කර vයා7මක ?@මට රජය මැmහ7 Nය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.135/’15 

127. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— කා+තාව+ට ඇ වන µඩාව+ අවම ?@ම,— ව7ම+ 

ෙගෝ¥ය සමාජය �ළ කා+තාව+ට RSවන µඩාව+ වන ශම හා tං�ක óරාකෑමට ලfම, 
ෙපෞ�ගtක ෙ�පළ කමය �	ෂ ෙ+යව Nකාශනය fම, අසමාන ෙලස සැලxම හා ප�B 
සංසථ්ාව �ළ Rරගත fම :සා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ fම යන ක	^ K ලාං?ක 
කා+තාව+ට ද පධාන වශෙය+ ෙපොS වන බැN+, ඔ�+ෙ� යහපැවැ7ම ෙව>ෙව+ ෙමම 
µඩාකා@ වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල-මට අවශ* �යවර ගත )�යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.136/’15 

128. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— �රාNද*ා ෙදපා8තෙ=+�ව නගා R¤fම,— K ලංකාව �ළ 

�[ටා ඇ  �රාවස�් සංරෂණය ?@මට හැ?යාව �රාNද*ා ෙදපා8තෙ=+�වට 
ෙනොමැ7ෙ7 පව7නා මානව හා  ෙභෞ ක ස=ප7[ අ�ව :සා වන ෙහY+, N�ව7 
ම�ඩලය ම�+ �රාNද*ා ෙදපා8තෙ=+�ෙy ඇ  අ�පා�ක= ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
ස=�8ණ ?@මට අවශ* �යවර ගැeමට රජය මැmහ7 Nය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.137/’15 

129. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Sර ගම+ ෙසේවා බස ් රථවල ගම+ ග+නා ම²+ට 

ෙසෞඛ*ාර±ත ආහාර පාන ලබා ගැeමට පහ�ක= සැල-ම,— Sර ගම+ ෙසේවා බස ් රථ 
ආහාර පාන ගැeම සඳහා නතර කර> ලබන ආපනශාලාව+[ ප9 ය ඉතා පහළ ම�ටමක 
පව න බැN+ එය ම² ජනතාවෙ� ෙසෞඛ*යට අ[තකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල ප9 ය 
ඉහළ නැංfමට :ර+තරව ප� Nපර= කළ හැ? වන ප2m සකස ් කරන ලද ජා ක 
වැඩසටහන රජය NR+ සැල�= කර vයා7මක කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා 
කරY. 
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පා.138/’15 

130. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රජය ස� වැNt සමාග= ලාභදා� ආයතන බවට ප7 

?@ම,— රජය ස� වැNt සමාග= පා� ලබන ආයතන බවට ප7f ඇ  බැN+, N�ව7 
ක9¤ව ප7කර එම ආයතනවල ලාභදා�7වය ව8ධනය ?@මට අවශ* :8ෙ�ශ සකස ්කර, 
එම :8ෙ�ශ vයා7මක ?@ම ��+ එම සමාග=වල ලාභදා�7වය ඉහළ දැbමට රජය 
මැmහ7 Nය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.139/’15 

131. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වන ර±ත �ළ RSවන e  Nෙරෝp vයා නැවැ7fම,—    

K ලංකාෙy වන ර±ත �ළ RSවන e  Nෙරෝp වගාව+, NNධ ඉm?@=, වනා+තර එ�?@= 
හා ර±ත -මා මාY= ෙවනස ් ?@ම ආZ වන Nනාශයට ෙහේ�වන 9:ස ් vයාකාරක= 
වැට¥මට Nෙශේෂෙය+ සNබල ග+වන ලද ෙපොtස ්වන ආරෂක ඒකකය �[¤fමට රජය 
මැmහ7 Nය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.140/’15 

132. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙකොරBපර සංරෂණය ?@ම,— සාගර ජලෙM 

උෂ්ණ7වය ඉහළ යෑම හා 9:ස් vයාකාරක= ෙහේ�ෙව+ ෙකොරBපර Nනාශ fෙ= 
ත8ජනයට ලව ඇ  බැN+, K ලංකා uÏS කලාපය අවට ඇ  ෙකොරBපර ආරෂා කර 
ගැeමට හා නව ෙකොරBපර :8මාණය fමට උ�ත ප2සර ප�ධ  සකස් ?@ම සඳහා 
අවශ* නව :යාමනය+ සකස් කර vයා7මක ?@මට රජය මැmහ7 Nය )�යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.143/’15 

133. 
ග	 අsSBලාහ ්මහ°්ෆ ්මහතා,— ගවY+ සඳහා �S� තෘණ §= ෙව+ ?@ම,— ආස+න 

වශෙය+ ගවY+ 250,000කට පමණ තෘණ 9 අවශ*ව R_න බැN+ සහ ?2 :ෂප්ාදනය 
වැJ ?@ෙ= රජෙM ප ප7 ය ස�රාගැeම සඳහා ෙව+ කරන ලද තෘණ 9 mස¾්කය �ළ 
�[ටා ෙනොමැ කම :සා, ¾Qණාමලය mස¾්කය �ළ �S� තෘණ 9 පකාශකර, ෙව+කර 
ගැස� පතෙM පR�ධ කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.145/’15 

134. 
ග	 එස.් එ=. ම2කා8 මහතා,— රජෙM ආයතනවt+ ජනතාවට RSවන අකට)�ක= 

��බඳ ෙසොයා බැ¥මට ආයතනය �[¤fම,— රජෙM ආයතන ම�+ NNධ ෙසේවාව+ 
ලබාගැeම සඳහා පැ9ෙණන මහජනතාවට RSවන අකට)�ක= සහ අසාධාරණක= ��බඳ 
ෙසොයා බැ¥ම සඳහා7, එම අසාධාරණක= Nභාග ?@ම සඳහා7 ෛන ක බලය ස[ත 
ආයතනය සථ්ා�ත කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

 

පා.150/’15 

135. 
ග	 ෙහේෂා Nතානෙ� මහතා,— උපා�ධා@+ සඳහා À?යා ලබා Zෙ=Z :R කමෙyදය 

සකස ්?@ම,— K ලංකාෙy උපා�ධා@+ට À?යා ලබා Zෙ=Z ෙමෙත කB vයා7මක n 
පෂ පාට ෙ�ද කමය ෙනොසලකා සාධාරණය ඉ¤?@ම සඳහා :R කමෙyදය සැල�= කර 
එය ප ප7 ය ෙලස ස=මත ?@මට �යවර ග+නා ෙලස7, ෙ�ශපාලනඥය+ හuෙy 
උපා�ධා@+ හෑBcවට ප7 ෙනො?@මට වගබලා ගත )�යැY ද ෙමම පා8tෙ=+�ව 
ෙයෝජනා කරY. 
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පා.151/’15 

136. 
ග	 ෙහේෂා Nතානෙ� මහතා,— ව� ආªතව Ðව7වන ද9ළ ජනතාවෙ� Ðවන ත77වය 

ඉහළ නැංfම,— ව� ආªත ද9ළ ජනතාව Ðව7වන ප2සරය �ළ NStය, ජල පහ�ක= සහ 
ය_තල පහ�ක= අවම ම�ටමක පව න අතර එම ත77වය පාසB ද	ව+ෙ� අධ*ාපන 
කට)�වලට7, එම ජනතාවෙ� ෙපෞ�ගtක ÐNතයට7 බාධා ඇ කරන බැN+, ෙමම ලY+ 
:වාස සංසක්ෘ ය :මා කර ඒ සඳහා නව N�ම7 ත: :වාස කමය සකස ්?@මට අවශ* 
කJන= වැඩසටහන ආර=භ කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.154/’15 

137. 
ග	 ලx ජයව8ධන මහතා,— මහ>වර mස¾්කය �ළ මහB :වාස ෙයෝජනා කමය 

ආර=භ ?@ම,— මහ>වර mස¾්කෙM පව න ඉඩ= හා :වාස [ඟයට ��යම වශෙය+ 
මහ>වර පෙ�ශෙM �[ටා ඇ  රාජ* වැNt ආයතනවලට අය7 වගා ෙනොකළ ඉඩ= 
ෙතෝරාෙගන මහB :වාස කමය ඇ ෙකොට :වාස ෙනොමැ  මහ>වර mස¾් මධ*ම 
පා+ ක ජනතාවට කJන9+ :වාස ලබා Zෙ= වැඩසටහන vයා7මක කළ )�යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.155/’15 

138. 
ග	 ලx ජයව8ධන මහතා,— වසර 12 ක vයා+Nත රාජකා2ෙM :රතව R_ ¾Nධ හuදා 

ෙසබ�+ට Nශාම වැ¤� ලබා Zම,— K ලංකා ¾Nධ හuදා ෙසේවෙM වසර 22  ස=�8ණ n ප� 
Nශාම යෑෙ= vයාවtය vයා7මක වන බැN+, උ�	 නැෙගන[ර vයා+Nත රාජකා2ෙM 
:යැ¥ වසර 12  අඛ�ඩව ෙසේවය ෙකොට එම ෙසේවාෙව+ ඉව7 f R_නා අයවc+ දැනට ඉතා 
අසරණ ත77වෙය+ ප�වන බැN+ එම ¾Nධ හuදාෙy හා ෙපො¥RෙM ෙසේවය කළ අයට අ8ධ 
Nශාම වැ¤ප ලබා Zෙ= කමෙyදය කJන9+ සකසා එම අයට සහනය සැල-ම �S� යැY 
ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.156/’15 

139. 
ග	 ලx ජයව8ධන මහතා,— මහ>වර නගරය �ළ පව7නා මා8ග තදබදය අවම ?@ම,— 

K ලංකාෙy ෙදවැ: අගනගරය වන මහ>වර නගරය ෙ�³ය හා Nෙ�Ñකය+ෙ� සංචාරක 
මධ*සථ්ානය වන ෙහY+ ද, මහ>වර නගරයට එmෙනදා Nශාල �2ස පැ9ෙණන අතර එම 
ජනතාව මහ>වර නගරෙM හා අවට මා8ගවල ඇ  අ�ක රථ වාහන තදබදය :සා මහ7 
අ-	තාවයකට ප7වන බැN+ ද, මහ>වර නගරෙM මා8ග තදබදය අවම ?@ම සඳහා කJන= 
Nස�ම ලබා mය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.157/’15 

140. 
ග	 ලx ජයව8ධන මහතා,— මහ>වර නගරය �ළ uසt්= �29 පාසල ආර=භ 

?@ම,— මහ>වර mස¾්කය �ළ uසt්= ජනතාව ඉතා වැJ �2ස Ðව7 වන අතර, මහ>වර 
නගරය ආªතව uසt්= �29 පාසල �[¤Nය )� යැY Z8ඝ කාලය  ස්ෙසේ පෙ�ශෙM 
uසt්= ජනතාවෙ� ද ඉB¥මව පව න බැN+, ඉතා කJන9+ මහ>වර නගරෙM uසt්= 
�29 පාසල �[¤fමට අවශ* කට)� සැලRය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.158/’15 

141. 
ග	 ලx ජයව8ධන මහතා,— මහ>වර නගරය �ළ �[_ ජනãය පාසB සඳහා පළu 

ෙශේPෙM ද	ව+ ෙව>ෙව+ නව ෙගොඩනැ�t ඉm?@ම,— මහ>වර නගරය ආªතව ජනãය 
පාසB සඳහා පළuවැ: ෙශේPයට ළu+ ඇ�ළ7 ?@මට Nශාල �2ස ඉBc= කළ7, එම 
පාසBවල ඉඩකඩ -9ත ෙහY+, ද	ව+ ඇ�ළ7 ?@ම ඉතා අ-	 f ඇ  බැN+ මහ>වර 
නගරය ආªත පධාන පාසBවලට පළuවැ: ෙශේPෙM ප+  පැවැ7fම සඳහා නව 
ෙගොඩනැ�t ඉතා කJන9+ ඉmකර mය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.159/’15 
142. 
ග	 ලx ජයව8ධන මහතා,— මහ>වර පBෙBකැෙB :දහස ්ෙවළඳ උද*ාන කමව7ව 

��B ?@ම,— මහ>වර mස¾්කය �ළ NÀ?යාෙව+ ෙපෙළන ත	ණ ත	Pය+ Nශාල 
�2ස R_න බැN+, එම අයට À?යා අවසථ්ා කJන9+ සපයා Zම සඳහා මහ>වර 
පBෙBකැෙB පෙ�ශෙM �[ටා ඇ  :දහස ්ෙවළඳ උද*ාන ෙදක කමව7 ෙලස සකසා වැJ 
�2සකට À?යා අවසථ්ා ලබා ගැeමට අවසථ්ාව සැල-මට කJන9+ කට)� කළ )�යැY 
ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.160/’15 
143. 
ග	 ලx ජයව8ධන මහතා,— උඩරට ගැ9 �න	7ථාපන ෙකො9ෂ+ සභාව ය� සථ්ාපනය 

?@ම,— අ�රාජ*වාZ පාලන කාලෙMZ අසරණ n උඩරට පෙ�ශවා- ජනතාවට සහන සැල-ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර  { උඩරට ගැ9 �න	7ථාපන ෙකො9ෂ+ සභාව ප��ය පාලන කාලය 
�ළ අùය ත77වයට ප7 ?@ම :සා උඩරට ජනතාවට RSf ඇ  අසාධාරණය+ සාධාරණය 
?@ම සඳහා උඩරට ගැ9 �න	7ථාපන ෙකො9ෂ+ සභාව නැවත කමව7ව ස්ථා�ත කර¥මට 
අවශ* කට)� කJන9+ සැලRය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.162/’15 
144. 
ග	 ඩ�ලස ්ෙ�වාන+ද මහතා,— උ�	 පළා7 අධ*ාපන ෙදපා8තෙ=+�ෙy පව න K 

ලංකා අධ*ාපන ප2පාලන ෙසේවෙM Nෙශේෂ ෙසේවක සංඛ*ා �ර�පා�, ෙජ*ෂඨ්තාවය හා 
Qසලතාවය පදන= කරෙගන �රfම සහ තරඟ Nභාගෙය+ :දහස ් කර III ෙශේPයට 
ප7?@ම,— උ�	 පළා7 අධ*ාපන ෙදපා8තෙ=+�ව යටෙ7 පව න K ලංකා අධ*ාපන 
ප2පාලන ෙසේවෙM Nෙශේෂ ෙසේවක සංඛ*ා �ර�පා� �රfම ස=බ+ධව :R NශේBෂණය කර 
ෙමම තන�	වලට අදාළ රාජකා2වල :රත K ලංකා NSහBප  ෙසේවෙM හා K ලංකා ~	 
ෙසේවෙM :ලධා@+ෙ� ෙජ*ෂඨ්7වය හා Qසලතාවය සැල?Bලට ෙගන ඔ�+ K ලංකා 
අධ*ාපන ප2පාලන ෙසේවෙM තරඟ Nභාගෙය+ :දහස ්කර අධ*ාපන ප2පාලන ෙසේවෙM III 
ෙශේPයට ප7 කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.163/’15 

145. 
ග	 ඩ�ලස ්ෙ�වාන+ද මහතා,— උ�	 පළාෙ7 පළා7 සභාව යටෙ7 ඇ  පාසBවල වැඩ 

බලන NSහBප ව	+ NSහBප  තරඟ Nභාගෙය+ :දහස ්කර, එම :ලධා2+ NSහBප  
ෙසේවෙM III ෙශේPයට ප7 ?@ම,— උ�	 පළා7 සභාව යටෙ7 ඇ  පාසBවල Z8ඝ කාලය 
ෙසේවෙM :)� K  ලංකා ~	 ෙසේවයට අය7 වැඩබලන NSහBප ව	+ෙ� ෙජ*ෂඨ්7වය හා 
Qසලතාවය සැල?Bලට ෙගන K ලංකා NSහBප  ෙසේවෙM තරඟ Nභාගෙය+ :දහස ්කර, එම 
:ලධා2+ K ලංකා NSහBප  ෙසේවෙM III ෙශේPයට ප7 කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.168/’16 

146. 
ග	 එස.් එ=. ම2කා8 මහතා,— ජා�+ අතර ජා ක සං[öයාව ෙගොඩනැංfම,— ජා ක 

සං[öයාව හා ජා�+ අතර අෙන*ෝන* අවෙබෝධය සහ එකu�ව වඩා7  ඵලදා� ෙලස 
ෙගොඩනැ²ම සඳහා Z8ඝ කා¥න ඉලකය+ට uල �@ෙ= අරuP+, K ලංකාව �ළ සෑම 
ෙදමළ මාධ* පාසලකම Rංහල මාධ*ෙය+ උග+වන අංශය ආර=භ කළ)� යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.169/’16 

147. 
ග	 එස.් එ=. ම2කා8 මහතා,— නව ùඩා පනත  හ�+වාZම,— mස්¾  ùඩා 

සංග=වල ඡ+දෙය+ ùඩා පාලක ම�ඩලවලට :ලධා2+ ෙ7@ ප7fෙ= කමය ෙව>වට 
අc7 කමෙyදය හ�+වා Z, එම�+ එම :ලධා@+ෙ� vයා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
පා8tෙ=+� වට ෙහෝ වග?යන අ)2+ K ලංකාෙy ùඩාෙy m)^ව සහ අ¦වෘ��ය  සඳහා 
නව ùඩා පනත හ�+වා mය )� යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.  
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පා.177/’16 

148. 
 ග	 එ=. එ . එ=. සBමා+ මහතා,— හ¯ ව+දනා පනත හ�+වා Zම,— K ලංකාෙy 
Rට වා8±කව හ¯ ව+දනාෙy ෙයෙදන බැ ම�+ NR+ uÏණ ෙදන ගැටc :රාකරණය 
කර ගැeමට7, ඒ ��බඳ ආයත:ක වÄහය ස්ථාපනය ෙකොට e මය ප පාදන සකස් 
?@මට7, රජය ම�+ “හ¯ ව+දනා පනත” හ�+වා mය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.178/’16 

149. 
ග	 ඩ�ලස ් ෙ�වාන+ද මහතා,— )�ධය :සා mN අ[9 n ජනතාව R[ ?@ම සඳහා 

අ>සම්රණ සම්ාරකය තැeම සහ R[ප7 ?@ම සඳහා ෙපොS mනය ෙව+ ?@ම,— දශක 
ගණනාවක Rට උ�	 පළාෙ7 පැව  )දමය වාතාවරණය �ර+ f සාමකාb Ðවන රටාවකට 
ජනතාව දැ+ අව�8ණ f R_න අතර ප��ය කාලෙM පැව  අසාමාන* ත77වය+ :සා ද, 
)දමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව+ ද, ඝාතනයට ලn Rයc ජා , ආග= හා සමාජවලට අය7, 
Rයcම භාෂාව+ කතාකරන ජනතාව, K ලාං?කY+ ෙලස R[ප7 කර9+, එම ජනතාව 
මy§ම ෙව>ෙව+ ද, ඔ�+ කළ ප2ත*ාගය+වලට ෙගෞරව ?@ම සඳහා ද, උ�	 පළාෙ7 
ඕම+ෙ7 පෙ�ශය �ළ �S� සථ්ානයක “අ>සම්රණ සම්ාරකය” තැeමට ද, එම )දමය 
ත77වය :සා mN අ[9 n Rයcම ජා , ආග= හා භාෂාව+ කථා කරන ජනතාව R[ගැ+fම 
සඳහා �S� mනය න= ෙකොට සෑම වසර පාසාම එම mනය සැම@මට ද රජය �යවර ගත 
)�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.179/’16 

150. 
ග	 RRර ජයෙකොJ මහතා,— ම7දව* භාNතයට ඇsබැ[nව+ �න	7ථාපනය ?@ම 

සඳහා අ�කා2ය �[¤fම,— ම7දව* භාNතයට  ඇsබැ[ n  අ  Nශාල ත	ණ �2ස 
ඒවාY+ අ79Zමට අෙ�ෂාෙව+ ප��වද, ඒ සඳහා :ශ�්ත වැඩ��ෙවළ ෙහෝ කමෙyදය 
ෙනොමැ fම ඔ�+ uÏණ ෙදන බරපතල ගැටcවව ඇ  බැN+,  ආග9ක නායකY+ෙ� 
¬tක7වෙය+ ෙබෞ�ධ ආධ*ා79ක භාවනා කම, ෙ�³ය ඖෂධ කමය+ හා අෙනQ7 
ප ක8ම කම ද උපෙයෝ² කරග:9+ ම7Q� හා ම7දව* භාNතයට ඇsබැ[nව+ 
�න	7ථාපනය ?@ම සඳහා අ�කා2ය �[¤fමට කට)� කළ )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.180/’16 

151. 
ග	 ෙ¯. -. අලව�වල මහතා,— K ලංගම හා ෙපෞ�ගtක බස ් රථ සඳහා mවYන �රා 

ඒකාබ�ධ ධාවන සැලැසම් රා� කා ලෙMZ vයා7මක ?@ම,— K ලංකාව �රා සවස 6+ ප�ව 
K ලංගම හා ෙපෞ�ගtක බස ් රථ :Rයාකාරව ධාවනය ෙනොfම ෙහේ�ෙව+ ම² ජනතාව 
බලව7 අපහ�තාවයට ප7 f R_න ෙහY+, ඊට ��ය= වශෙය+ K ලංකා ගමනාගමන 
ම�ඩලය සහ පළා7 සභා යටෙ7 vයා7මක මා8ගසථ් ම² පවාහන අ�කා@ ආයතන සමඟ 
එව K ලංගම සහ ෙපෞ�ගtක බස ්රථ රා¾ කාලෙMZ mවYන �රා ධාවනය ?@මට සැලැසම් 
සකස ්කර vයා7මක කළ )� යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.181/’16 

152. 
ග	 අsSBලාහ ්මහ°්ෆ ්මහතා,— උ�	 පළාෙත+ බලහ7කාරෙය+ ෙනරපා හ2න ලද 

uසt්= ජනතාව නැවත පmං� කරfම,— උ�	 පළාත �ළ Rයවස ්ගණනාව  සේසේ Ðව7 n 
uසt්= ජනතාව 1990 වසෙ8Z පැය 48ක කාල-මාව �ළ එම පළාෙත+ බලහ7කාරෙය+ 
ඉව7 කරන ලද අතර ඔ�+ ඉ+ �ටnෙM තම+ ස� ෙ�පළ සහ වස�්+ හැර දමා තම ÐNත 
��බඳ ?R� සහ කය ෙනොමැ ව ෙමම ��තර ජනතාව එතැ+ Rට ෙ= දවා කාලය �ළ 
රටට ෙදෝ[ ෙනොf ර_+ �ටව ෙනොය9+ Ðව7 n අතර ප��ය ජනා�ප වර ණ සහ 
පා8tෙ=+� මැ වරණවලZ පවා  ඔ�+ෙග+ 95% Rය ඡ+දය පකාශ කළ නuS  ඔ�+ට 
තවම7 Rය uB ග= §= ෙවත යාමට ෙනොහැ? f ඇ  ෙහY+, ඔ�+හට Rයc අY වාRක= 
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ස[තව Rය uB ග= §= ෙවත යාමට අවසථ්ාව සැල-ම සඳහා ඇ  Rයc බාධාව+ හ�නාෙගන 
ඒවා ඉව7 ?@මට අවශ* �යවර ගැeම රජෙM වගxම Nය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව 
ෙයෝජනා කරY.    

පා.182/’16 

153. 
ග	 අsSBලාහ ්මහ°්ෆ ්මහතා,— උපා�ධා@+ උපෙ�ශන :ලධා2+ ෙලස පාසBවලට 

බඳවා ගැeම,— mවYන �රා RSවන කා+තා හා ළමා අපචාර �ර+ ?@ෙ= අරuෙණ+ සහ 
mවYන �රා Rයcම පාසBවල පාථ9ක, �N �ක සහ උසස ් ෙපළ R�+ට, ඔ�+ෙ� 
අධ*ාප:ක vයාකාරක=වලට සමගාbව, උපෙ�ශනය ලබාZම සඳහා, 2016 වසෙ8  Rට 
vයා7මක වන ප2m, උපා�ධා@+ට À?යා උ7පාදනය ?@ම ෙපරදැ2 ෙකොටෙගන, දැනට 
පාෙ�³ය ෙBක= කා8යාලය+ට අ>)ත ෙකොට ඇ  උපෙ�ශන :ලධා@+ෙ� කා8යභාරයට 
සමාන වන ආකාරෙය+, Nෙශේෂ ප7fම ෙලස උපෙ�ශන :ලධා2+ ෙලස උපා�ධා@+ 
ප7?@ම �Pස vයාකා@  සැලැසම් vයාවට නැ�ය )�යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා 
ස=මත කරY.   

පා.183/’16 

154. 
ග	 අsSBලාහ ්මහ°්ෆ ්මහතා,— À?යා ලෂ දහය ලබාZෙ= ව*ාපෘ ෙය[Z උ�	 හා 

නැෙගන[ර පළා7වල ත	ණ ත	Pය+ සඳහා පuඛතාවය ලබා Zම,— À?යා ලෂ දහය 
ලබාZෙ= ව*ාපෘ ය vයා7මක ?@ෙ=Z, උ�	 නැෙගන[ර පළා7වල Ðව7 වන, වයස අ�	S 
 සප්හ Rට හතtස ්පහ දවා ත	ණ ත	Pය+ට පuඛතාවය ලබාmය )� බව7, පාථ9ක, 
�N Yක සහ ෙජ*ෂඨ් �N �ක ම�ට=වලZ පාසB අතහැර �ය අ.ෙපො.ස (සාමාන* ෙපළ) 
�S�ක= ස[තව පාසBවල සේව ඡා ~	ව	+ ෙලස වසර Nසස්කට වඩා වැඩකරන අයට, 
උසස ්අධ*ාපන �S�ක= ෙනොසලකා සz්ර ප7f= ලබාZමට අවශ* �යවර ගත )� බව7 ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.184/’16 

155. 

  ග	 එස්. එ=. ම2කා8 මහතා,— දහ= පාසB අධ*ාපනය අ:වා8ය ?@ම,— Ñෂඨ් 
ස=ප+න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ)2+ රට �ළ ව*ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම8ධනය ?@ම හා ස්වයං Nනය ඇ  ?@ම උෙදසා Rයcම  ද	ව+ට, 9 ෙශේPය දවා 
ඔ�+ෙ� ආගමට අ>qල  දහ= පාසB අධ*ාපනය අ:වා8ය ?@ම �S� යැY ෙමම 
පා8tෙ=+�ව ෙයෝජනා කරY. 

 

 

2016 අෙග�ස්� මස 23 වැ� අඟහ�වාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
493/’16 

1. 

ග	 �:B හ�+ෙන7  මහතා,— පවාහන හා RNB ~ව+ ෙසේවා අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 ව8ෂය �ළZ ෙමෝට8 රථ පවාහන ෙදපා8තෙ=+�ව NR+ tයාපmං� 
කර ඇ , ආනයන සහ අපනයන ෙදපා8තෙ=+�ව ම�+ :Q7 කරන ලද 
බලපත මත ෙග+වන ලද, කාල-මාව ඉමn (overage) වාහන සංඛ*ාව 
ෙකොපමණද; 

 



( 54 ) 

 

 (ii) එම වාහන tයාපmං� කර ඇ  ��ගලY+ෙ� න=, t�නය+ සහ tයාපmං� 
කළ අංකය+ ෙව+ ෙව+ වශෙය+ සඳහ+ කර+ෙ+ද;  

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

514/’16 
2. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ�³ය ෛවද* අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ශ T ීලංකාව �ළ බරවා ෙරෝගය -ඝ Tෙය+ පැ ර යන බව7; 

 (ii) දැනට ෙමම ෙරෝගයට සැල?ය )� �2ස ෙගොS	 f ඇ  බව7; 

 (iii) ෙරෝග ම8දනයට රජෙM දායක7වය ප Tමාණව7 ෙනොවන බව7; 
 එ�මා ��ග+ෙන[ද?  

(ආ) (i) ප��ය වසර පහක කාලය �ළ ශ T ීලංකාව �ළ වා8තා f ඇ  බරවා ෙරෝ²+ 
සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) [ සඳහ+ ෙරෝ²+ සංඛ*ාව, එ එ mසත් Tිකය අ>ව ෙව+ ෙව+ 
වශෙය+ ෙකොපමණද;   

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

596/’16 
3. 

ග	 ලx ජයව8ධන මහතා,— අධ*ාපන අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) K ලංකාෙy පාසB දහස සඳහා තාෂPක Nද*ාගාර ලබාZෙ= 
වැඩ��ෙවළ යටෙ7 ෙ= වනNට Nවෘත කර ඇ  තාෂPක Nද*ාගාර 
සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම Nද*ාගාර සඳහා ප2ගණක හා උපාංග 9ලZ ගැeමට වැයකර ඇ  u� 
uදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම 9ලZ ගැe= RSකර ඇ7ෙ7 ක Tමව7 ප Tස=පාදන ? Tයාවtය යටෙ7ද; 

 (iv) එෙසේ න=, ඒවා අ>මත කර ඇ7ෙ7 ක�	+ NR+ද; 

  ය+න එ�මා සඳහ+ කර+ෙන[ද? 

(ආ) (i) ෙමම 9ලZ ගැe= RS ?2ෙ=Z :ය9ත ප T9 ෙය+ ෙතොර උපකරණ 9ලZ 
ෙගන ඇ  බව7, uල* අක T9කතාව+ RSf ඇ  බව7 ��ග+ෙ+ද;  

 (ii) එෙසේ න=, ඒ සඳහා වග?ව )� ��ගලY+ ක�	+ද;  

 (iii) එම�+ රජයට RSf ඇ  අලාභය ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙ= සඳහා වග?ව)� ��ගලY+ ස=බ+ධෙය+ N�ම7 ප2ෂණය 
කJන9+ RS කර+ෙ+ද; 

 (v) එෙසේ න=, එම mනය කවෙ8ද;  

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

 
 



( 55 ) 

 

612/’16 
4. 

ග	 (ෛවද*) නt+ද ජය ස්ස මහතා,— මහානගර හා බස්නා[ර සංව8ධන 
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) CSN නාtකාව පව7වාෙගන යන ෙගොඩනැ�Bල �[_ අංක 236/01, 
 ෙඩ+RB ෙකොsබෑක�ව මාවත, බ7තරuBල t�නෙM ඇ  ඉඩම,  

 (i) රජයට අය7ව  { ඉඩමද; 

 (ii) එය බS S+ mනය කවෙ8ද; 

  (iii) බS Z ඇ7ෙ7 කවර පා8ශව්යකටද;  

 (iv) බS කාලය සහ බS uදල ෙකොපමණද; 

 (v) බS Zම සඳහා අමාත* ම�ඩල අ>ම ය ලබාෙගන  ෙsද; 

 (vi)  එෙසේ න=, එම mනය කවෙ8ද; 

 (vii) එම බS �N�ම සභාගත කර+ෙ+ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) (i) එම ඉඩෙ= ෙපෞ�ගtක °පවා[: හා ~ව+ NSt නාtකා ස[ත ෙවළඳ 
ව*ාපාරය පව7වාෙගන යාමට බS ෙකො+ෙ�Rවt+ ඉඩ සලසා  ෙsද; 

 (ii) බS ෙකො+ෙ�R කඩකර  ෙsන=, අදාළ පා8ශව්ය+ට එෙර[ව ග>  ලබන 
e මය vයාමා8ග කවෙ8ද; 

 (iii) බS ග7 පා8ශව්ය පදනම ෙහෝ සංNධානය න=, එ[ සාමා½කය+ ෙහෝ 
අධ*ෂ ම�ඩලය ක�	+ද; 

 ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

652/’16 
5. 

ග	 වා�ෙ�ව නානායකාර මහතා,— අ�කරණ අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා මැරY+ ස8Nසස ්සමාගෙ= (LMSL) ව7ක= අක9ක ෙලස N?âම 
��බඳ ෙශේෂඨ්ා�කරණෙM අංක SEFR209/2007 න� �+Sව අ>ව, එම 
වංච:ක ග>ෙද>වට ස=බ+ධ ��ගලY+ට එෙර[ව අපරාධ න� පැව@ම 
කළ)� බව එම න� �+Sෙව+ පකාශයට ප7 කර  { බව7; 

 (ii) එම න� �+Sෙව+ වසර 10 ගතf ඇත7, න� පැව@මට අපරාධ ප@ෂණ 
ෙදපා8තෙ=+�ව ෙමෙත vයාකර ෙනොමැ  බව7; 

 එ�මා ��ග+ෙන[ද? 

(ආ) (i) එම ��ගලY+ට එෙර[ව අපරාධ න� පැව@ම පමාද fමට ෙහේ� කවෙ8ද; 

 (ii) එම ��ගලY+ට එෙර[ව අපරාධ න� පැව@ම කJන= ?@මට �යවර 
ග+ෙ+ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

654/’16 
6. 

ග	 උදය පභා7 ග=ම+�ල මහතා,— uදB අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 ෙදසැ=බ8 31 mනට සහ 2016 මැY 31 mනට K ලංකා��ෙy Nෙ�ශ 
ණය පමාණය ඇම2කා> ෙඩොල8 සහ 	�යB වt+ ෙව+ ෙව+ වශෙය+ 
ෙකොපමණද; 
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 (ii) 2014 ෙදසැ=බ8 31 mන Rට 2016 මැY 31 mනට ඇම2කා> ෙඩොලරයට 
සාෙ�Cව, K ලංකා 	�යල �2� ඇ  පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) 	�යෙB N:මය අ>පාතය �2�ම ෙහේ�ෙව+ K ලංකා��ෙy Nෙ�ශ ණය 
පමාණය ඉහළ ෙගොස ්ඇ  පමාණය 	�යBවt+ ෙකොපමණද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

659/’16 
7. 

ග	 එ=. එ . එ=. සBමා+ මහතා,— අ�කරණ අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) uසt්= Nවාහ හා mකසාද පනත යටෙ7 4 වන වග+ ය පකාර, උපෙ�ශක 
සභාව ප7කර  ෙsද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම සභාව ප7 කළ mනය කවෙ8ද; 

  (iii) එම උපෙ�ශක සභාෙy සාමා½කY+ෙ� න=, ඔ�+ෙ� අධ*ාපන හා 
වෘ7�යමය �S�ක= ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා සඳහ+ කර+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, uසt්= Nවාහ හා mකසාද පනෙ7 ඇතැ= ක	^ vයා7මක ?@මට 
බාධාවව පව න, එx උපෙ�ශක සභාව ෙනොපමාව ප7?@ම සඳහා එ�මා �යවර 
ග+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

666/’16 
8. 

ග	 §මB ර7නායක මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප ප7  හා ආ8zක 
කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) රජය ම�+ පකාශ කර ඇ  ප2m අගාමාත*වරයාෙ� ©න සංචාරෙM Z එකඟ 
n බවට සඳහ+ කරන “ෙපෝ� R_” (Port City) ව*ාපෘ ය ආªත Nෙශේෂ ©න 
ක8මා+ත කලාපය ��බඳ ©න රජය සමඟ එළැ« ඇ  �N�ම ෙහෝ 
එකඟතා tයNBල  ෙsද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම tයNBල සභාගත කර+ෙ+ද; 

 (iii) එම Nෙශේෂ ©න ක8මා+ත කලාපය �[¤fෙ= ¬tක ෙකො+ෙ�R හා 
කළමනාකරණය RS වන ආකාරය ��බඳව පැහැmt කර+ෙ+ද; 

 (iv) එම ක8මා+ත කලාපය සඳහා හ�නාෙගන ඇ  9ෙM R යම ඉm2ප7 
කර+ෙ+ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

678/’16 
9. 

ග	 ´. රං½7 ද ෙසොYසා මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප ප7  හා ආ8zක 
කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ)  (i) රාජ* ආරෂක ෙසේවයට අය7 )ද හuදාව, ~ව+ හuදාව, නාNක හuදාව, 
ෙපො¥Rය සහ RNB ආරෂක බලකාය+[ vයා+Nත රාජකා2ෙM ෙයZ 
R_යZ ෛවද* ෙහේ�+ මත ආබා�ත රණN	ව+ ෙලස Nශාම ගැ+n වයස 
අ�	S 55ට වැJ රණN	 සාමා½ක සාමා½කාව+  සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 
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 (ii) එx :ලධා2+ සඳහා ෙගව> ලබන Zමනා සහ එ එ Zමනාෙy ව_නාකම 
  ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද?  

(ආ) (i) ඉහත අ(i) [ සඳහ+ :ලධා2+ සඳහා ආබා�ත රණN	ව+ සඳහා ෙගව> 
ලබන Sබලතා Nශාම වැ¤ප ෙගව+ෙ+ද; 

 (ii) වයස අ�	S 55 ස=�8ණfෙම+ ප� Sබලතා Nශාම වැ¤ප නවතා සාමාන* 
රජෙM ෙසේවකෙයQ ෙලස සලකා ලබාෙදන Zමනාව ෙකොපමණද; 

 (iii) �8ණ ආබා�ත ත77වෙM ප�වන අෙයQ සඳහා ඉහත (ii) [ එෙලස 
ලබාෙදන Zමනාව සාධාරණද; 

 (iv) වයස අ�	S 55 ස=�8ණ fමට පථම ආබා�ත රණN	වQ 9ය�යෙහො7, 
ඔÏෙ� යැෙප+න+ සඳහා Zමනාව ලබා ෙද+ෙ+ද; 

 (v) එෙසේ න=, එම කමෙyදය කවෙ8ද; 

ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

731/’16 
10. 

ග	 ෙරෝ[ත අෙs~ණව8ධන මහතා,— වරාය හා නාNක කට)� අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) 2015.01.09 mනට, 

 (i) K ලංකා වරාය අ�කා2ෙM u� ෙසේවක සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එ එ වරාය අ>ව සz්ර ෙසේවක සංඛ*ාව, ෙව+ ෙව+ වශෙය+ 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එ එ වරාය අ>ව අ:ය= ෙසේවක සංඛ*ාව, ෙව+ ෙව+ වශෙය+ 
ෙකොපමණද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ)  (i) 2016.05.10 mනට K ලංකා වරාය අ�කා2ෙM u� ෙසේවක සංඛ*ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.05.10 mන වනNට අ�කා2යට අc + බඳවා ෙගන ඇ  ෙසේවකY+ 
සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iii)  එම ෙසේවකY+ බඳවාග7 ආකාරය කවෙ8ද; 

 ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

515/’16 
11. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ�³ය ෛවද* අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ශ T ී ලංකාෙy සංචාරක ව*ාපාරය හා ස=බ+ධ ඇතැ= වෘ7�+[ 
ෙයෙද+න+ අතර HIV ෙහෝ ෙවන7 සමාජ ෙරෝග පැ ර ඇ  බව7; 

 (ii) ෙමය සංචාරක ක8මා+තයට සෘ¡වම බලපාන බව7; 

 එ�මා ��ග+ෙන[ද?  

(ආ) (i) උත �2ස අතර HIV ආසාmතය+ R´ ද ය+න ��බඳ සbCණය RS කර 
 ෙsද; 
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 (ii) එෙසේ න=, එම සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 
 (iii) අ(i) [ සඳහ+  �2ස අතර HIV ව*ා� ය වැළැfම සඳහා රජය �යවර ෙගන 

 ෙsද;  

 (iv) එෙසේ න=, එම �යවර කවෙ8ද;   

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

601/’16 
12. 

ග	 ලx ජයව8ධන මහතා,— ඉඩ= අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ඉඩ= :ර�B ?@ෙ= ෙදපා8තෙ=+�ව ම�+ උ�>වර මැ වරණ 
ෙකො�ඨාසෙM, ඉඩ= [9ක= tයාපmං� ?@ම සඳහා §= සNය වැඩසටහන 
vයා7මක කර  ෙබන බව ද+ෙ+ද; 

 (ii)  §= සNය ම�+ උ�>වර ෙකො�ඨාසෙM tයාපmං� ?@මට ඇසත්ෙ=+� කර 
ඇ  u� ඉඩ= පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ= වනNට tයාපmං� කර ඇ  ඉඩ= පමාණය සහ tයාපmං�ය අවස+ කර 
ෙනොමැ  ඉඩ= පමාණය ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම ෙකො�ඨාසෙM ඉඩ= [9ක= tයාපmං� ?@ෙ= කට)� කJන9+ 
 අවස+ ?@මට �යවර ග+ෙ+ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

646/’16 
13. 

ග	 (ෛවද*) නt+ද ජය ස්ස මහතා,— ක=ක	 හා වෘ7�ය ස9  සබඳතා 
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසේවක අ8ථසාධක අරuදB, ?Rය= ~ව+ සමාගමක ආෙයෝජනය කර 
 ෙsද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම ~ව+ සමාගම, ආෙයෝජනය කරන ලද uදල, සහ ආෙයෝජනය 
කරන ලද mනය කවෙ8ද; 

 (iii) ඒ සඳහා K ලංකා මහ බැංQෙy, uදB ම�ඩලෙM අ>ම ය ලැÇ  ෙsද; 

 (iv) 2015.12.31 mනට එම ආෙයෝජනය ම�+ ෙසේවක අ8ථසාධක 
 අරuදලට ලැ�> ප ලාභ කවෙ8ද; 

 (v) ?Rය= ප ලාභය  ෙනොලැ�: න=, එයට ෙහේ� කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

668/’16 
14. 

ග	 §මB ර7නායක මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප ප7  හා ආ8zක 
කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) රජය ම�+ පකාශ කර ඇ  ප2m අගාමාත*වරයාෙ� ©න සංචාරෙM Z එකඟ 
n බවට සඳහ+ කරන හ=බ+ෙතොට වරාය ආªත Nෙශේෂ ©න ක8මා+ත 
කලාපය ��බඳ ©න රජය සමඟ එළැ« ඇ  �N�ම ෙහෝ එකඟතා 
tයNBල  ෙsද; 
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 (ii) එෙසේ න=, එම tයNBල සභාගත කර+ෙ+ද; 

 (iii) එම Nෙශේෂ ©න ක8මා+ත කලාපය �[¤fෙ= ¬tක ෙකො+ෙ�R හා 
කළමනාකරණය RS වන ආකාරය පැහැmt කර+ෙ+ද; 

 (iv) එම ක8මා+ත කලාපය සඳහා හ�නාෙගන ඇ  9ෙM R යම ඉm2ප7 
කර+ෙ+ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

712/’16 
15. 

ග	 වා�ෙ�ව නානායකාර මහතා,— රාජ* ප2පාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) අද mනෙM Nශාම යන රජෙM ෙසේවකය+ෙ� Nශාම වැ¤� ගණනය ?@ෙ=Z 
	.10,000/- Zමනාව වැ¤පට එක� කර ගණනය ?@මට අවශ* N�Nධාන 
සලසව්න බවට රජය ප��ය අයවැය අවසථ්ාෙyZ කළ පකාශය ප2m ඊට 
අවශ* N�Nධාන ව8තමානෙM vයා7මක ෙනො?@මට ෙහේ�ව කවෙ8ද; 

 (ii) එx ෙපොෙරො+Sව vයා7මක කර+ෙ+ කවර mනයක Rටද; 

 (iii) එය තව7 එ ෙපොෙරො+S කඩ?@ම බවට ප7කර+ෙ+ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 
 

 

2016 අෙග�ස්� මස 24 වැ� බදාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
440/’16 

1. 

ග	 �. f. චානක මහතා,— :වාස හා ඉm?@= අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (3) 

(අ) ජා ක :වාස සංව8ධන අ�කා2ය ම�+ :වාස සංව8ධන වැඩසටහන යටෙ7 
	�යB 250,000/=ක ව_නාක9+ )7 :වාස වැඩසටහන vයා7මක කර> 
ලැ�ෙyද ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) (i) එම වැඩසටහන vයා7මක පාෙ�³ය ෙBක= ෙකො�ඨාස සහ ඉඩ= �[_ 
සථ්ාන කවෙ8ද;  

 (ii) එම ඉඩ= ලබාZෙ=Z mස¾් ඉඩ= ප2හරණ ක9¤ව ම�+ අදාළ ඉඩ= කැබt 
හ�නාගැeම RSකර  ෙsද;  

 (iii) එ එ පාෙ�³ය ෙBක= ෙකො�ඨාසය අ>ව ෙතෝරාග7 ප ලාò+ සංඛ*ාව 
ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද;   

 (iv) එම ප ලාò+ෙ� න=, t�නය+ සහ ෙතෝරාග7 කමෙyදය කවෙ8ද;   

 (v) ප ලාò+ ෙතෝරාගැeමට සහභා� n රාජ* :ලධා@+ෙ� න= කවෙ8ද; 

 (vi)  ෙතෝරාග7 ප ලාò+ ඉඩ= [9කම ලැÇමට :යම �Sසස්+ බවට සෑ�මට 
ප7Nය හැ?ද; 

 ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 
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446/’16 
2. 

ග	 ම[+දාන+ද අc7ගමෙ� මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප ප7  හා 
ආ8zක කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (3) 

(අ) (i) වන සංරෂණ ෙදපා8තෙ=+�ෙy, මහ>වර mස¾්කෙM, නාවල�_ය 
අඩNෙM, සමනලගම පෙ�ශෙM පYනස ්ගස ්7000 කපා ඉව7 කර9+ R_න 
බව7; 

 (ii) නාවල�_ය, මාපාක+ද අකර 200කට සහ ෙදොෙලොසබ්ාෙ�, මBෙගොBල 
අකර 50කට අය7 පYනස ්ගස ්��ගtක ෙවෙළ�+ ම�+ කපා ඉව7 ?@ම 
සඳහා කට)� óදාන= කර ඇ  බව7; 

 (iii) ෙදොෙලොසබ්ාෙ�, පරගල ෙකොටෙසේ ගස ්2500 පමණ ඉව7 ?@මට අවසර 
ලබාෙගන ඇත7, ෙ= වනNට අනවසරෙය+ ගස ්12,000 පමණ කපා ඉව7 
ෙකොට ඇ  බව7; 

 එ�මා ද+ෙන[ද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ+ Rය�ම ගස ්ඉව7 ?@ම සඳහා අවසර ලබාZෙ=Z අ>ගමනය 
කරන ලද කමෙyදය+ සහ ඒවාට ස=බ+ධ :ලධා@+ෙ� න= කවෙ8ද; 

 (ii) එම�+ රජයට අයNය )� Nශාල uදල අ[9 f ඇ  බව ��ග+ෙ+ද; 

 (iii) එම වංචා සහගත vයාවලට ස=බ+ධ :ලධා@+ට එෙර[ව ග> ලබන 
e මය �යවර කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

504/’16 
3. 

ග	 වා�ෙ�ව නානායකාර මහතා,— අ�කරණ අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (3) 

(අ)  (i) Lanka Marine Services Ltd. (LMSL) සමාගෙ= ව7ක= අක9ක ෙලස 
N?âම ස=බ+ධෙය+ ෙශේෂඨ්ා�කරණෙM අංක SEFR209/2007 යටෙ7 
ෙගො>කර ඇ  ෙප7සමට අදාළව ලබාZ ඇ  න� �+Sෙව+ ම�කර> ලැ{ 
ක	^ ගැන Nම8ශනය ආර=භ කරන ෙලසට 2007.07.21 mන අපරාධ 
ප@ෂණ ෙදපා8තෙ=+�ව ෙවත :ෙයෝගකර  ෙබන බව7; 

  (ii) එම Nම8ශන කට)� RSකර එ[ උ�ධෘත e  උපෙදස ්සඳහා 2008.12.08 mන 
e ප  ෙදපා8තෙ=+�ව ෙවත ෙයොu කර ඇත7, ෙමෙත ඊට අදාළ 
උපෙදස ්ලැÇ ෙනොමැ  බව7; 

 එ�මා ��ග+ෙන[ද?  

(ආ) (i) එෙසේ න=, එම උපෙදස ්ලබාගැeමට �යවර ග+ෙ+ද; 

 (ii) එම ෙතොර�	 කවෙ8ද ය+න ෙමම සභාවට දැ>= ෙද+ෙ+ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

516/’16 
4. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංචාරක සංව8ධන හා vස් යා: ආග9ක කට)� 
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ශ T ීලංකාෙy ෙවරළාශ Tති සංචාරක මගෙප+ව+න+ ෙකොපමණ R´ද ය+න 
��බඳ සංගණනය කර  ෙsද; 
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  (ii) එෙසේ න=, ෙවරළාශ Tති සංචාරක මගෙප+ව+න+ සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද?  

(ආ) (i) උත මගෙප+ව+න+ tයාපmං� ?@මට කට)� කර+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම mනය කවෙ8ද; 

(iii) ෙමම මගෙප+ව+න+ සඳහා �Ï^ වැඩසටහ+ ක Tයිා7මක ?@මට මැmහ7 
ව+ෙ+ද; 

(iv) එෙසේ න=, ඒ සඳහා අවශ* ප T පාදන රජය ලබා ෙද+ෙ+ද;  

(v) ෙවරළාශ Tති සංචාරක මගෙප+ව+න+ෙ� �බසාධනය ෙව>ෙව+ ග+නා 
ෙවන7 ක Tයිාමා8ග කවෙ8ද; 

 ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

560/’16 
5. 

ග	 එස.් Kතර+ මහතා,— කෘ±ක8ම අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) ව�ටක � පෙ�ශෙM රජෙM කෘ±කා89ක ෙගොNපළ සහ කෘ±කා89ක 
Nද*ාලය �[ටා ඇ  බව ද+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම ෙගොNපෙළ[ Nශාල7වය ෙකොපමණද; ෙගොඩ ඉඩ= හා         
මඩ ඉඩ= පමාණය ෙව+ ෙව+ වශෙය+ අකර ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ= වනNට එම ෙගොNප ළ පාලනය කර+ෙ+ ක�	+ NR+ද; එය ප2හරණය 
කර+ෙ+ ක�	+ද; 

 (iv) අදාළ ෙදපා8තෙ=+�ව යටතට එම ෙගොNෙපොළ පවරා ෙද+ෙ+ද; 

 (v) නැවත7 එ[ ක=ක	ව+ට À?යා අවසථ්ා ලබාZ එය vයා7මක ?@මට 
�යවර ග+ෙ+ද;  

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) (i) ව�ටක � කෘ±කා89ක ෙගොNෙපොළ සමඟ ඇ  කෘ±කා89ක Nද*ාලය 
vයා7මක ?@මට කට)� කර+ෙ+ද; 

 (ii) ව�:යාව සහ Q�ඩසාෙB ඇ  කෘ± Nද*ාලවලට සමාන අ)2+ ෙමය 
vයා7මක n බව එ�මා ද+ෙ+ද; 

 (iii) ය�7 ඒ ආකාරෙය+ vයා7මක ?@ම සඳහා �යවර ග+ෙ+ද; 

 (iv) එය අදාළ ෙදපා8තෙ=+�වට පවරා Z vයා7මක ?@ම සඳහා ගතවන කාලය 
ෙකොපමණද; 

ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

602/’16 
6. 

ග	 ලx ජයව8ධන මහතා,— ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ�³ය ෛවද* අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ෙපෞ�ගtක ෛවද* ආයතන :යාමනය ?@ම සඳහා පා8tෙ=+�ව ම�+ 
පනත ස=මත කර  ෙsද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම mනය කවෙ8ද; 
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 (iii) එම පනතට අ>ව ෙපෞ�ගtක ෛවද* ආයතන :යාමනය ?@ෙ= කමෙyදය 
vයා7මක කර+ෙ+ද;  

  (iv) එෙසේ න=, ඒ කවර ආකාරෙය+ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද?  

(ආ) (i) අ(i) [ සඳහ+ පනතට අ>ව ෙපෞ�ගtක ෛවද* ආයතන, ෙපෞ�ගtක 
 ෙරෝහB tයාපmං�ය, ඖෂධ හා ෛවද* රසායනාගාර :යාමනය සහ 
 ෛවද*ව	+ෙ� �S�ක= පද8ශනය ?@ම ආZ කට)� ව8තමානෙMZ 
 :R ෙලස RS ෙනොවන බව ��ග+ෙ+ද; 

 (ii) එම පනෙ7 :යමය+ :R ෙලස vයා7මක ?@මට කට)� කර+ෙ+ද; 

 (iii)  එෙසේ න=, එම mනය කවෙ8ද;  

 ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

606/’16 
7. 

ග	 ´. රං½7 ද ෙසොYසා මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප ප7  හා ආ8zක 
කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (2) 

(අ) 2015  ජනවා2 Rට ෙදසැ=බ8 දවා, 

 (i) රජෙM ම+�ව	+ සහ  අමාත*ව	+ සහභා� f ඇ  Nෙ�ශ සංචාර සංඛ*ාව 
ෙකොපමණද; 

  (ii) අගාමාත*වරයාද ඇ�ළ7ව එම සංචාර සඳහා සහභා� f ඇ  ම+�ව	+ සහ 
  අමාත*ව	+ ක�	+ද; 

 (iii) සංචාරය කරන ලද රටවB කවෙ8ද; 

 (iv) එම Nෙ�ශ සංචාරවt+ රාජකා2 හා ෙපෞ�ගtක සංචාර ෙව+ ෙව+  
  වශෙය+ කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද?  

(ආ) (i) අ (i) [ සඳහ+ සංචාරය+ සඳහා රජෙM :ලධා2+ සහභා� f  ෙsද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම :ලධා2+ සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) උත කාල-මාව �ළ රජෙM ම+�ව	+ සහ  අමාත*ව	+ සහභා� f ඇ  
Nෙ�ශ  සංචාරවලට වැය f ඇ  u� uදල ෙකොපමණද; 

ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

617/’16 
8. 

ග	 ඉ. චාBස් :8මලනාද+ මහතා,— ��ධශාසන අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) ම+නාරම mස¾්කෙM �[_  	ෙZසව්ර ෙකෝNල [+S ජනතාවෙ� 
��ධ n �ජeය සථ්ානය බව7; 

 (ii)  	ෙZසව්ර ෙකෝNලට ඉතා ආස+නව �[_ කනප �Bෛල 
NජයQමා8 මහතාට අය7 ඉඩෙම[ e Nෙරෝp ෙලස ෙබෞ�ධ Nහාරය 
ඉmකර9+ පව න බව7; 

 එ�මා ද+ෙන[ද? 
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(ආ) e Nෙරෝpව ඉmකරන ෙමම NහාරෙM ඉm?@= කට)� නවතා දැbමට කට)� 
කර+ෙ+ද ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

647/’16 
9. 

ග	 (ෛවද*) නt+ද ජය ස්ස මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප ප7  හා 
ආ8zක කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ෙයො�+ �රය 2016 උ7සවය පැවැ7fෙ= අරu^ කවෙ8ද;  

 (ii) එ[ පචාරණ කට)� සඳහා දරන ලද Nයද= ෙකොපමණද; 

 (iii) එ එ පචාරණ ආයතනයට ෙගn uදල ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද; 

 (iv) ෙයො�+ �රය 2016 සඳහා Nයද= කළ u� uදල එ එ ³8ෂය යටෙ7 ෙව+ 
ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද; 

 (v) ෙමම උ7සවය පැවැ7fෙම+ රජය අෙ�Cා කළ අරu^  ඉ¤ f යැY 
සෑ�මකට ප7ව+ෙ+ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

669/’16 
10. 

ග	 §මB ර7නායක මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප ප7  හා ආ8zක 
කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ¾Qණාමල වරාය ආªතව ¾Qණාමල mස¾්කය �ළ Nෙශේෂ ඉ+Zය ආ8zක 
ෙහෝ ක8මා+ත කලාපය සඳහා රජය අවසර Z  ෙsද; 

 (ii) එෙසේ න=, ඒ සඳහා අ>ම ය ලබා S+ කැ§න� ප¾කාව ෙහෝ :@ෂණ 
ස[ත tයNt ඉm2ප7 කර+ෙ+ද; 

 (iii) එම  Nෙශේෂ ඉ+Zය ආ8zක කලාපය �[¤fෙ= ¬tක ෙකො+ෙ�R හා 
කළමනාකරණය RS වන ආකාරය පැහැmt කර+ෙ+ද; 

 (iv) එම  Nෙශේෂ ඉ+Zය ආ8zක කලාපය සඳහා හ�නාෙගන ඇ  9ෙM R යම 
ඉm2ප7 කර+ෙ+ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

717/’16 
11. 

ග	 �:B හ�+ෙන7  මහතා,— වැNt ක8මා+ත අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ mස¾්කෙM, කැසබ්ෑව නගර සභා බලපෙ�ශෙM, ��ය+දල ද=ෙප 
ගෙම[ අකර 79, °È 03, ප8චස ් 21.74ක Nශාල7වෙය+ )7 ‘ද=ෙප 
ව7ත’ නමැ  ෙපොB ඉඩම කැබt ?@ම  සඳහා ෙ7, රබ8 හා ෙපොB ව� 
පාලනය ?@ෙ= හා කැබt ?@ෙ= පාලන ම�ඩලය ෙවත අයS=ප7 ඉm2ප7 
කරඇ  බව7; 

 (ii) එx ඉඩ= කැබt කර+ෙ+ න=, ෙපොB වගාවට මහ7 හා:ය RSවන බව7, 
රෙ� ෙපොB පලදාවට බලපෑම RSවන බව7, එබැN+ අදාළ ඉඩම කැබt 
?@මට :8ෙ�ශ ෙනොකරන බව සඳහ+ ෙකොට පාෙ�³ය කළමනාක	, 
ෙපොB වගා ?@ෙ= ම�ඩලය, ක�තර පාෙ�³ය කා8යාලය NR+ සභාප , 
ෙපොB වගා ?@ෙ= ම�ඩලය ෙවත ද+වා ඇ  බව7; 

 



( 64 ) 

 

 (iii) ආ8zකයට හා ප2සරයට RSවන හා:ය ��බඳව අවධානය ෙයොu කර ඉඩම 
කැබt ?@මට එෙර[ව මහජන Nෙරෝධතාවද ඇ  බව7; 

එ�මා ද+ෙන[ද? 

(ආ) (i) එම වා8තා ෙනොසලකා ඉඩම කැබt ?@ම :8ෙ�ශ ?@මට �යවර ග+ෙ+ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ��බඳව ග+නා vයාමා8ග කවෙ8ද; 

  ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

520/’16 
12. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ�³ය ෛවද* අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ= වනNට K ලංකාව �ළ tං�ක ප2ව8තනය+ RS කර ගැeෙ= 
පවණතාවය  ෙsද; 

 (ii) එම�+ ගැටcකා@ ත77වය+ ම� ව+ෙ+ද; 

 (iii) ෙ= ස=බ+ධෙය+ රජය පමාණව7 අවධානය ෙයොu කර  ෙsද; 

 ය+න එ�මා සඳහ+ කර+ෙන[ද? 

(ආ) (i) ප��ය වසර පහ ඇ�ළත tං�ක ප2ව8තනය+ RS කර ග7 ��ගලය+ 
සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) රජෙM ෙරෝහB �ළ ෙමම vයාවtයට අදාළ සැ7ක= RS කර+ෙ+ද; 

 (iii) එෙසේ න=, ප��ය වසර පහ �ළ රජෙM ෙරෝහB �ළ RS n tං�ක 
ප2ව8තනය+ට අදාළ සැ7ක= සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඒ සඳහා රජය දරා ඇ  Nයදම ෙකොපමණද; 

 ය+න7 එ�මා සඳහ+ කර+ෙන[ද? 

(ඇ) (i) tං�ක ප2ව8තනය RS කර ග7 ��ගලය+ෙ� අනන*තාවයට අදාළ 
ජා ක හැ�>=පත හා උ�පැ+න සහ කය ෙවනස ්?@= RS කර+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම vයාවtය RS කර+ෙ+ ෙකෙසේද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඈ) (i) tං�ක ප2ව8තනය RS කර ග7 ��ගලය+ අතර HIV ආසාmතය+ වා8තා 
f  ෙsද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) HIV ඇ�� සමාජ ෙරෝගය+ ෙමම �2ස ්අතර ව*ා�ත fම පාලනයට ෙගන 
ඇ  �යවර කවෙ8ද; 

 ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

604/’16 
13. 

ග	 ලx ජයව8ධන මහතා,— ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ�³ය ෛවද* අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) 1980 අංක 27 දරන ඖෂධ, උපකරණ හා Nල�+ :යාමනය ?@ෙ= පනත යටෙ7 K 
ලංකාවට Nල�+ ආනයනය ?@ෙ=Z ඒ සඳහා ඖෂධ, උපකරණ හා Nල�+ 
අ�කා2ෙM අ>ම ය ලබා ගත )� බව එ�මා ��ග+ෙන[ද? 



( 65 ) 

 

(ආ) (i) නu7, 2015 Z සථ්ා�ත කරන ලද ඖෂධ :යාමන අ�කා2 පන + Nල�+ 
Nෂයය ඉව7 ?@ම ම�+ ශ@රයට අ[තකර Nල�+ ව8ග ආනයනය ?@මට 
අවසථ්ාව [9 f ඇ  බව7; 

 (ii) ශ@රයට අ[තකර එම Nල�+ භාNතා කර+න+ NNධ ආසා79කතාවය+ට 
ලf මරණයට සහ ෙරෝ² ත77වයට ප7 f  ඇ  බව7; 

 එ�මා ද+ෙන[ද?  

(ඇ) (i) ෙමවැ: RSf= අවම ?@ම සඳහා, Nල�+ ආනයනය ?@ම :යාමනය ?@මට 
N�ම7 කමෙyදය කJන9+ සකස ්කර+ෙ+ද; 

 (ii)  එෙසේ න=, එම mනය කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

670/’16 
14. 

ග	 §මB ර7නායක මහතා,— NStබල හා �න8ජනeය බලශ  අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ඉ+Zය රජය හා K ලංකා රජය අතර සා=�8 බලාගාරය ඉm?@ම සඳහා කවර 
ෙහෝ �N�ම, එකඟතා tයNBල අ7ස+ කර  ෙsද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම tයNBල සභාගත කර+ෙ+ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ලබා S+ කැ§න� අ>ම ය ෙහෝ e ප  ෙදපා8තෙ=+�ෙy 
:@ෂණ ස[ත tයNt ඉm2ප7 කර+ෙ+ද; 

 (iv) සා=�8 බලාගාරය නඩ7�ව සඳහා ඉ+S-ලංකා ඒකාබ�ධ සමාගම  සථ්ා�ත 
කර  ෙsද; 

 (v) එෙසේ න=, එම සමාගෙ= ව7ක= හා කළමනාකා@7වයට අදාළ එකඟතා හා 
ෙකො+ෙ�R කවෙ8ද; 

 (vi) සා=�8 බලාගාරය සඳහා ෙව+ කර ඇ  ඉඩ= පමාණය ෙකොපමණද; 

 (vii) එම ඉඩෙ= R යම (Plan) සභාගත කර+ෙ+ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

706/’16 
15. 

ග	 (ෛවද*) නt+ද ජය සස් මහතා,— අ�කරණ අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) 2015 ජනවා2 08 වැ: mන Rට ෙ= දවා අ�කරණ අමාත*වරයා සහ ��ධශාසන 
අමාත*වරයා වශෙය+ RSකළ Nෙ�ශ සංචාර සංඛ*ාව ෙකොපමණද ය+න එ�මා 
ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) එම එ එ  සංචාරය,  

 (i) RSකළ කාලවකවා>ව; 

 (ii) අරu^; 

 (iii) Nයද= කළ uදල;  

 (iv) රටට ලැ�^ ප ලාභ; 

ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 
 

 



( 66 ) 

 

2016 අෙග�ස්� මස 25 වැ� =හස්ප> දා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
142/’15 

1. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රාජ* ව*වසාය සංව8ධන අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) 2014 uදB ව8ෂය �ළ අලාභ ලැ{ රාජ* ආයතන කවෙ8ද;   

 (ii) එම ආයතනය+[ අලාභය ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද;  

 (iii) ඉහත (i) [ සඳහ+ ආයතනය+ෙග+ ෙවන7 රාජ* ආයතනය+ට ෙගfමට 
ඇ  uදB පමාණය ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද;  

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) (i) අලාභ �යfම සඳහා උත ආයතනය+ට මහා භා�ඩාගාරය ම�+ :Q7 
කළ uදB පමාණය, ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද;  

 (ii) උත අලාභය+ට ෙහේ� ��බඳ ෙසොයා බැ¥ම කර  ෙsද; 

 (iii) එෙසේ න=, එම ෙහේ� එ එ ආයතනයට, ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද;  

 (iv) උත ආයතන ලාභදා� ආයතන බවට ප7?@මට �යවර ග+ෙ+ද;  

 (v) එෙසේ න=, ඒ කවර ආකාරෙය+ද; 

ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

558/’16 
2. 

ග	 එස.් එ=. ම2කා8 මහතා,— මහානගර හා බස්නා[ර සංව8ධන අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) ෙකොළඹ මහ නගර සභාව ම�+ වසර ගණනාව u�BෙB ෙකොළඹ නගරෙM 
කැ� කසළ bෙතොටuBල පෙ�ශයට බැහැර කරන බව7; 

 (ii)  අකර 02ක පෙ�ශයකට පමණ කැ� කසළ බැහැර ?@ම සඳහා අවසර Z 
ඇත7, අකර 12 ක පමණ පෙ�ශයකට කැ� කසළ බැහැර කර ඇ  බව7; 

 (iii)  ෙමම ගැටcව ෙහේ�ෙව+ ෙකොෙළො+නාව පෙ�ශෙM ජනතාව අධ*ාප:ක, 
ෙසෞඛ* හා පා2ස2ක වශෙය+ දැJ ෙලස µඩාවට ප7 f R_න බව7; 

 එ�මා ද+ෙන[ද? 

(ආ) (i) mනකට ෙකොළඹ නගරෙය+ bෙතොටuBලට ෙගන එන කැ� කසළ පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) කැ� කසළ බැහැර ?@ම සඳහා ෙකොළඹ නගර සභාව, bෙතොටuBල ෙව>වට 
ෙවන7 NකBප සථ්ානය ෙතෝරා ග+ෙ+ද; 

 (iii) එෙසේ න=, එම mනය කවෙ8ද; 

 (iv) කැ� කසළ ෙවන7 සථ්ානයකට ෙයොu ?@මට �යවර ග+ෙ+ න=,  ඉ+ 
ප�ව දැනට  ෙබන කැ� කසළ ඉව7 ?@ම සඳහා වැඩ��ෙවළ vයා7මක 
කර+ෙ+ද; 

 (v)  එෙසේ න=, එම mනය කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 
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594/’16 
3. 

ග	 ලx ජයව8ධන මහතා,— ක8මා+ත හා වාPජ කට)� අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) 2014 ව8ෂෙMZ සෙතොස ම�+ ශ T ි ලංකාවට ආනයනය කරන ලද සහB 
ප Tමාණය ෙකොපමණද; ඒ සඳහා වැය n u� uදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සහB ප Tමාණෙය+ ෙ= වනNට අෙළN කර ඇ  ප Tමාණය ෙකොපමණද; 
එම�+ සෙතොස ලබා ඇ  ලාභය ෙකොපමණද; 

 (iii) අෙළN ?@මට ෙනොහැ? n සහB ප Tමාණය ෙකොපමණද; එම�+ සෙතොසට RS 
n අලාභය ෙකොපමණද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) (i) ෙමවැ: අලාභය+ RSව+ෙ+ සහB ආනයනයට ෙපර ෙ�³ය ෙවළඳෙපොළ 
ත77වය සැල?Bලට ෙගන කට)� ෙනො?@ම :සා බව ��ග+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ න=, පා� ලබන ? Tයාව+ ඵලදා� අ+ද9+ RS ?@මට :R ක Tමෙyදය 
සකස ්කර+ෙ+ද; 

 (iii) එෙසේ න=, එම ක Tමෙyදය කවෙ8ද; එය vයාවට නංවන mනය කවෙ8ද; 

ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

608/’16 
4. 

ග	 වා�ෙ�ව නානායකාර මහතා,— අධ*ාපන අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (2) 

(අ) හuදා සාමා½කY+ෙ� ද	ව+ සඳහා n පාසBවලට, :ලධා2+ ෙනොවන )ද  හuදා 
සාමා½කY+ෙ� ද	ව+ ඇ�ළ7 කර ගැeම ස=බ+ධෙය+ ප��ය රජය NR+ 
සකස ්කරන ලද ප ප7  කවෙ8දැY එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

618/’16 
5. 

ග	 ඉ. චාBස් :8මලනාද+ මහතා,— ��ධශාසන අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) uල y mස¾්කෙM �[_ ෙකෝ?ලාY පෙ�ශෙM,  	ඥානස=බ+ධ8 
ම:ව+නදාස8 මහතාට අය7 ඉඩමක e Nෙරෝp ෙලස ෙබෞ�ධ Nහාරය 
ඉmකර9+ පව න බව ද+ෙ+ද; 

 (ii) ජනතා Nෙරෝධය Nශාල වශෙය+ පැන නැ� ඇ  අවසථ්ාවක e Nෙරෝpව 
ඉmෙවන ෙමම NහාරෙM ඉm?@= කට)� වහාම නවතා දැbමට කට)� 
කර+ෙ+ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

639/’16 
6. 

ග	 උදය පභා7 ග=ම+�ල මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප ප7  හා ආ8zක 
කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) e Nෙරෝpව ලබාග7 රාජ* ව7ක= අ7ප7 කර ගැeම ��බඳ ජනා�ප  කා8ය 
සාධක බලකාෙM සාමා½කY+ ක�	+ද ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 
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(ආ) (i) එම බලකාෙM පධා:යා ක�	+ද; 

 (ii) එය �[¤fෙ= අරuණ කවෙ8ද; 

 (iii) එ[ සාමා½කY+ ෙහෝ සහායක :ලධා2+ සංචාරය කර ඇ  Nෙ�³ය රටවB 
කවෙ8ද; 

 (iv) සාමා½කY+ ෙහෝ සහායක :ලධා2+ෙ� Nෙ�ශ සංචාර සඳහා 2016 මා8� 
31 වැ: mනට වැය n u� uදල ෙකොපමණද; 

 (v) බලකාෙM �රණ මත 2016 මා8� 31 වැ: mනට නැවත අ7ප7 කරෙගන ඇ  
e Nෙරෝpව ලබා ෙගන  { ව7ක=වල ව_නාකම ෙකොපමණද; 

ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

671/’16 
7. 

ග	 §මB ර7නායක මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප ප7  හා ආ8zක 
කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව8ෂය+[Z K ලංකාෙy Rය mN නසා ගැe= සංඛ*ාව සහ Rය 
mN නසා ගැeමට තැ7 ?@= සංඛ*ාව, ව8ෂය අ>ව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ 
ෙකොපමණද ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව8ෂය+[Z K ලංකාෙy Rය mN නසා ගැe=  සංඛ*ාව සහ Rය 
mN නසා ගැeමට තැ7 ?@= සංඛ*ාව; 

  (i) ස�්, �	ෂභාවය අ>ව; 

  (ii) වයස ්කා�ඩ අ>ව; 

  (iii) එ එ mස¾්කය අ>ව; 

ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) (i) 2013, 2014 සහ 2015 ව8ෂය+[Z Rය mN නසා ගැe= හා Rය mN නසා 
ගැeමට තැ7 ?@= වැJම සංඛ*ාව වා8තා n පාෙ�³ය ෙBක= ෙකො�ඨාස 
25 කවෙ8ද; 

  (ii) Rය mN නසා ගැe= හා Rය mN නසා ගැeමට තැ7 ?@= ��බඳ :වැÀm ද7ත 
හා ෙතොර�	 වා8තා කරන රාජ* ආයතනය කවෙ8ද; 

 ය+න තවSරට7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

707/’16 
8. 

ග	 (ෛවද*) නt+ද ජය සස් මහතා,— Nෙ�ශ කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 	Rයාෙy, K ලංකා තානාප වරයා ෙලස උදයංග fර�ංග මහතා කට)� කළ 
කාලවකවා>ව කවෙ8ද; 

 (ii) ඔÏට එෙර[ව ඇ  ෙචෝදනා කවෙ8ද; 

 (iii) එම ෙචෝදනා ස=බ+ධෙය+ RSකර ඇ  Nම8ශනවල පග ය කව ෙ8ද; 

 (iv) ඔÏට එෙර[ව e මය vයාමා8ග ගැeම පමාද fමට ෙහේ� කවෙ8ද; 

 (v) ඔÏව අ7අඩං~වට ගැeම සඳහා ජාත*+තර ෙපොtRෙM සහාය ඉBලා 
   ෙsද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 
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725/’16 
9. 

ග	 එ=. එ . එ=. සBමා+ මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) මහ>වර mස¾්කෙM, හ+ෙදසස්, මහ/අBමනා8 ජා ක පාසලට අය7, 
ෙතමහB ෙගොඩනැ�Bල �[ටා  ෙබන සථ්ානය ප��යදා නාය යෑමට ලn 
බව7; 

 (ii) ඒ ස=බ+ධෙය+ අධ*ාපන අමාත*ාංශෙM ෙBක= NR+ අංක 
ED/7/99/9/1/31 හා 2015.12.14 mනැ  t�ය ම�+ ජා ක ෙගොඩනැ�t 
ප8ෙMෂණ සංNධානෙM අධ*ෂවරයා දැ>ව7 කළද, ෙමෙත ?RS 
�යවර ෙගන ෙනොමැ  බව7; 

එ�මා ද+ෙන[ද? 

(ආ) අ�ක ව8ෂා ස[ත කාල~ණ ත77වයකZ, එx පාසැB ෙගොඩනැ�Bල හා එ[ අවට 
අවදාන= ත77වයක පව න ෙහY+, නාය යෑමට ල n පස ්ක+දට ආස+නව 
ආර±ත බැ=ම ඉm?@ම සඳහා �යවර ග+ෙ+ද ය+න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

521/’16 
10. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අභ*+තර කට)�, වයඹ සංව8ධන හා සංස්කෘ ක 
කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 1815 ව8ෂෙM Rට 1948 ව8ෂය දවා කාලය �ළ ෙමරට පාලනය කළ 
§ Tතාන* ජා කය+ NR+ :දහස ් සටනට උරS+ ඇතැ= ශ T ී ලාංෙය 
නායකY+ රාජෙදෝ�+ ෙලස න= කළ බව7; 

 (ii) ෙ= වනෙත එම නායකය+ෙ� න= එම ලැYස�්ෙව+ ඉව7 ෙනොකළ 
බව7; 

 (iii) ඒ ��බඳව රජෙM අවධානය ෙමෙත ෙයොu f ෙනොමැ  බව7; 

 එ�මා ද+ෙන[ද? 

(ආ) (i) § Tතාන*ය+ රාජෙදෝ�+ ෙලස න= කළ ශ T ීලාං?කය+ සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔ�+ෙ� න= කවෙ8ද;  

 (iii) ඔ�+ රාජෙදෝ�+ ෙලස න= ?@මට දවා ඇ  ෙහේ� කවෙ8ද;  

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) (i) එම නායකය+ රාජෙදෝ� ලැYස�්ෙව+ ඉව7 ?@මට අවශ* �යවර 
ග+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම mනය කවෙ8ද;  

 (iii) ෙමම නායකY+ ජා ක fරය+ ෙලස න= ?@මට රජය කට)� කර+ෙ+ද;  

 (iv) එෙසේ න=, එම mනය කවෙ8ද; 

 ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 
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637/’16 
11. 

ග	 වා�ෙ�ව නානායකාර මහතා,— පළා7 සභා හා පළා7 පාලන අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 ව8ෂෙMZ ප��ය රජය NR+  vයා7මක කරන ලද “ෙදො2+ ෙදොරට - 
ග9+ ගමට” වැඩසටහන යටෙ7 ර7න�ර, Q	Nට පාෙ�³ය සභාව සමඟ 
?2ඇBල, හාSක+ද සමෘ�� ස9 ය �N�මකට එළ« ඇ  බව7, එම �N�ම 
අ>ව හාSක+ද, Q	�ෙකො¤ව මා8ගය කපා ෙකො+ù� ?@ම ෙව>ෙව+ 
	�යB ලෂ 3ක uදල ෙගවන බවට �N�= ගතn බව7; 

 (ii) �N�ම අ>ව ඉහත x මා8ගෙM වැඩ අවස+කර ව8ෂය ගතf ඇත7, ෙ= 
වනෙත ඉහත x ස9 යට ෙගවා ඇ7ෙ7 20% uදල (	.58,000/-) 
පමණ බව7;  

 (iii) ඉ 2 uදB ෙ= වනෙත ෙනොෙගfෙම+ ස9 ය මහ7 අපහ�තාවයකට ප7 
f ඇ  බව7; 

එ�මා ද+ෙන[ද? 

(ආ) (i) ෙකො+තා7�ෙy ඉ 2 uදල ඉහත ස9 යට ලබාZමට �යවර ග+ෙ+ද; 

 (ii) bට අමතරව, පහත දවා ඇ  මා8ගය+ ෙකො+ù� ?@ම සඳහා;  

   බSවල මා8ගෙM, ඉහළ ෙකොටස - 	.500,000/- 

   හාSක+ද, ෙපොBගහෙහේන මා8ගය - 	. 300,000/- 

   හාSක+ද, ඉc�_ය මා8ගය - 	. 300,000/- 

   හාSක+ද, තැ?Bලව7ත මා8ගය - 	. 300,000/- 

ස9 ය ෙවත ෙගfමට ඇ   uදB ඉම:+ ලබාZමට �යවර ග+ෙ+ද ය+න එ�මා 
ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

655/’16 
12. 

ග	 උදය පභා7 ග=ම+�ල මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප ප7  හා ආ8zක 
කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ජනවා2 10 mන Rට 2016 අෙපේB 30 mන දවා කාල ප2 ෙ�දය �ළ Rය 
රාජකා2 ෙහෝ ෙපෞ�ගtක ගම+ සඳහා ~ව+ හuදාව ස� ෙහtෙකො�ට8 
ෙහෝ ~ව+ යානා ෙයොදා ග7 ෙ�ශපාලනඥY+, රජෙM :ලධා2+ සහ 
ෙවන7 ��ගලY+ ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ක�	+ද; 

 (ii) එම ~ව+ ගම+ සඳහා එ එ ��ගලයාෙග+ අය කළ uදල ෙව+ ෙව+ 
වශෙය+ කවෙ8ද; 

 (iii) එම ~ව+ ගම+ සඳහා අය Nය )� uදt+ ෙමෙත ෙගවා නැ  uදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  එම [ඟ uදB අය කර ගැeම සඳහා ග+නා �යවර කවෙ8ද;  

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 
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672/’16 
13. 

ග	 §මB ර7නායක මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප ප7  හා ආ8zක 
කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ජනා�ප වරයා, අගාමාත*වරයා, අමාත*ව	+, ම+�ව	+ සහ [ට� 
ජනා�ප ව	+ සඳහා ෙව+ කර ඇ  ෙකොළඹ නගරය �ළ �[_ u� :ල 
:වාස සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම :ල :වාස දැනට භාNත කරන ��ගලY+ෙ� නාමෙBඛනය 
ඉm2ප7 කර+ෙ+ද; 

 (iii) ෙමම :ල :වාස  ෙව+ ?@ම සඳහා අ>ගමනය කරන ෙර~ලාR සඳහ+ 
චකෙBඛය ෙහෝ ෙBඛනය  ෙsද; 

 (iv) එෙසේ න=, එය සභාගත කර+ෙ+ද; 

 (v) ෙර~ලාR ෙBඛනය ෙනොමැ  න=, :වාස ෙව+ කර> ලබන ප_පා_ය 
කවෙ8ද; 

 (vi) :වාස ෙව+ කර> ලබන ෙර~ලාR ෙහෝ ප_පා_යට අ>ව �S�ක= ස�රා 
ෙනොමැ ව :වාසවල  ÀÉ R_+න+ සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

708/’16 
14. 

ග	 (ෛවද*) නt+ද ජය ස්ස මහතා,— NSt සංෙ�ශ හා J½ටB ය_තල පහ�ක= 
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 මැY Rට 2015 ජනවා2 දවා කාල-මාව �ළ K ලංකා ෙටtෙකො= 
ආයතනය ම�+ ෙවළඳ දැ+f= ලබාS+  ජනමාධ* ආයතන කවෙ8ද; 

 (ii) එම එ එ ජනමාධ* ආයතනයට ෙවළඳ දැ+f= ලබාS+ mනය, දැ+fෙ= 
ව_නාකම, එ එ ජනමාධ* ආයතනය අ>ව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ 
ඉm2ප7 කර+ෙ+ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

522/’16 
15. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— මහානගර හා බස්නා[ර සංව8ධන අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ බැස_්ය+ මාවෙ7 ඉmකරන ලද පාෙවන ෙවළඳ සංx8ණය ෙ= 
වනNට ආසා8ථක ව*ාපෘ ය f ඇ  බව7; 

 (ii) ෙ= ෙහේ�ෙව+ එ[ ව*ාපා2කය+ අපහ�තාවයට ප7f ඇ  බව7; 

 (iii) ෙමම ව*ාපෘ ය හරහා Nශාල uදB නාස ්ය RS f ඇ  බව7; 

 එ�මා ද+ෙන[ද? 

(ආ) (i) බැස_්ය+ මාවෙ7 පාෙවන ෙවළඳ සංx8ණය ඉm?@මට වැය කළ uදල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ සඳහා uදB සපයාග7 ¬ලාශ T  කවෙ8ද;  
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 (iii) ෙමම ෙවළඳ සංx8ණය Nවෘත ?@ෙ= උ7සවය සඳහා වැය කළ uදල 
ෙකොපමණද;  

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 
 

 

2016 අෙග�ස්� මස 26 වැ� +-රාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
158/’15 

1. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප ප7  හා ආ8zක 
කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) වන සංරෂණ ෙදපා8තෙ=+�වට අය7 වනා+තර �ළ පYනස ් හා 
ඉ)කැt�ටස ් වගා කර ඇ  අකර පමාණය ෙව+ ෙව+ වශෙය+ 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම වගාව :සා ප2සරයට ඇ  වාR හා අවාR කවෙ8ද; 

 (iii) පYනස ්හා ඉ)කැt�ටස ්වගාව :සා K ලංකාෙy ආ8zකයට ඇ  ප ලාභ  
කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද?  

(ආ) (i) පYනස ් හා ඉ)කැt�ටස ් ෙව>වට ෙ�³ය ශාක වගා ?@මට කට)� කර 
 ෙsද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම ශාක ව8ග ෙමොනවාද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න=, ඉm2ෙMZ ෙ�³ය ශාක වගා ?@මට �යවර ග+ෙ+ද; 

 (iv) ඒ සඳහා සැල�= සකස ්කර  ෙsද; 

ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 
(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

459/’16 
2. 

ග	 (ෛවද*) නt+ද ජය සස් මහතා,— :වාස හා ඉm?@= අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) ව8ෂ 2014 Z ජා ක :වාස සංව8ධන අ�කා2ය NR+ ඉm?@= ආර=භ කරන 
ලද ෙකොළඹ 06, ?	ළපන, 9[��ර මධ*ම පා+ ක :වාස ව*ාපෘ ෙM 
ව8තමාන ත77වය කවෙ8ද; 

 (ii) එම :වාස ව*ාපෘ ය අවස+ කරන ලද mනය කවෙ8ද; 

 (iii) ඉm?@= :ම කර ඇ  :වාස සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඒ සඳහා ජා ක :වාස සංව8ධන අ�කා2ය වැය කරන ලද uදල ෙකොපමණද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) (i) :වාස ව*ාපෘ ෙM ඉm?@= භාරව කට)� කළ ෙ�³ය සමාගම, අකර 2 
පමණ n එම රජෙM 9 භාගය තම ෙපෞ�ගtක බර වාහන ගාB?@මට 
භාNතා කරන බව ද+ෙ+ද; 

 (ii) ෙමම ඉඩම පාN � ?@ම ෙව>ෙව+ එම සමාගම රජයට ෙගව> ලබන 
මාRක බS Qtය ෙකොපමණද; 
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 (iii) බS Q¥ ෙනොෙගවා ඉඩම ප2හරණය කර+ෙ+ න=, ඒ ස=බ+ධෙය+ 
ග+නා �යවර කවෙ8ද; 

ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

660/’16 
3. 

ග	 [	Pකා ෙපේමච+ද මහ79ය,— අධ*ාපන අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) පළා7 සභා යටෙ7 vයා7මක වන පාසBවල ඇතැ= NSහBප ව	 හා ~	ව	 
NR+ Ñෂ* Ñෂ*ාව+ ෙනොෙයQ7 අසාධාරණක=වලට හා ශා@2ක සහ මානRක වධ 
[ංසනවලට ල කරන බව එ�මා ද+ෙන[ද? 

(ආ) (i) ෙ= වනNට එෙසේ මානRක හා ශා@2ක µඩාව+ට ල n Ñෂ* Ñෂ*ාව+ 
සංඛ*ාව, එ එ පළාත අ>ව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (ii) මානRක හා ශා@2ක µඩාව+ වැළැfමට සහ ඔ�+ෙ� Nනයා>qල 
හැR@ම ��බඳව පළා7 පධාන අමාත*වරයා දැ>ව7 කර ඔÏ සමඟ සාක ඡා 
කර ?Rය= �යවර ගැeමට කට)� කර+ෙ+ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

673/’16 
4. 

ග	 §මB ර7නායක මහතා,— බ+ධනාගාර ප සංස්කරණ, �න	7ථාපන, නැවත 
පmං� ?@ම හා [+S ආග9ක කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) උ�	 හා නැ  ෙගන[ර පළා7වල රජය ම�+ සරණාගත කඳ�	 
පව7වාෙගන ය+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම කඳ�	 �[_ සථ්ාන, ඒවාෙM R_න ��ගලය+ හා ප�B 
සංඛ*ාව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද; 

 (iii) එම කඳ�	වල R_න ජනතාව සඳහා ෙව+කර ඇ  uදB පමාණය එ එ 
කඳ�ර අ>ව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද; 

 (iv) එ ��ගලයQට හා එ ප�ලකට මසකට ලබාෙදන ආධාර ෙව+ ෙව+ 
වශෙය+ කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) (i) එම සරණාගත ��ගලY+ ස� ඉඩ= ෙහෝ :වාස, රජය ෙහෝ ෙපෞ�ගtක 
ආයතන ෙහෝ ෙවන7 ��ගලය+ NR+ �  Nö+ෙ+ න=, එම ෙතොර�	 
සහ එම ඉඩ=/:වාස ස� සරණාගත ��ගලY+ සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම සරණාගතY+ අත2+ පmං�ය සඳහා ඉඩම ෙහෝ :වස ෙනොමැ  
��ගලY+ සංඛ*ාව, එ එ කඳ�ර අ>ව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද; 

  ය+න7 එ�මා ෙමම  සභාවට ද+ව+ෙන[ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 
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703/’16 
5. 

ග	 උදය පභා7 ග=ම+�ල මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප ප7  හා ආ8zක 
කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) රාජ* ෙසේවකY+ Nශාම ග+නා වයස අ�	S 55ව  §යZ vයා+NතෙMZ 
9ය�ය රණN	ව+ෙ� ප�B සඳහා ලබාෙදන මාRක වැ¤ප 9ය�ය 
රණN	වා ට වයස අ�	S 55 ස=�8ණ වන ෙත ලබා Zමට ආ��ව NR+ 
�රණය කර  { බව7; 

 (ii) රාජ* ෙසේවකY+ට වයස අ�	S 58 දවා සව්යංùයව ද, අ�	S 58 Rට 60 
දවා �8ව අ>ම ය ලබා ගැeෙම+ද, Nශාම ග+නා වයස අ�	S 60 දවා 
ඉහළ නංවා ඇ  බව7; 

 (iii) mN �¸ රණN	ව+ෙ� ප�Bවලට තවම7 මාRක වැ¤ප ලබා ෙද+ෙ+ 
රණN	වාට වයස අ�	S 55 �ෙරන ෙත පමණ වන බව7;  

එ�මා ��ග+ෙන[ද? 

(ආ) (i) mN �¸ රණN	ව+ෙ� ප�Bවලට රණN	වාෙ� මාRක වැ¤ප ඔÏට වයස 
අ�	S 60 ස=�8ණ වනෙත ලබාZමට කට)� කර+ෙ+ද; 

  (ii) එx සංෙශෝධනය RS ?@මට අෙ�ෂා කර+ෙ+ කවර mනයක Rටද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

718/’16 
6. 

ග	 ඉෂා රÏමා+ මහතා,— අධ*ාපන අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) අ>රාධ�ර mස¾්කෙය[, 

 (i) �[_ එකම ෙදමළ මාධ* ජා ක පාසල වන අ/ සා[රා Nද*ාලය ෙනොසලකා 
හැ@ම ෙහේ �ෙව+ NNධ අ�පා� ස[ත වන බව7; 

 (ii) “පාසB 1000” වැඩසටහනට කාඩා��ගම, ජායා uසt්= මහා Nද*ාලය හා 
කහටගසm්�tය uසt්= මහා Nද*ාලය ඇ�ළ7 කර ඇ  නu7 තාෂණ 
Nද*ාගාර හැර ෙවන7 ?RS පහ�කම ෙ= වනNට ලබා Z ෙනොමැ  බව7;  

 (iii) Rංහල සහ ෙදමළ මාධ* පාසBවල ගPතය, Nද*ාව, ඉංüR 
සහ තාෂණෙyදය වැ: Nෂයය+ ඉගැ+fම සඳහා ~	 [ඟය පව න 
බව7;  

  එ�මා ද+ෙන[ද? 

(ආ) ඉහත අ (i) [ සඳහ+ පාසෙල[, 

 (i) උසස ්ෙපළ Nද*ා අංශෙM පව න ~	 [ඟය ස�ර> ලබන; 
 (ii) නව ෙගොඩනැ�Bල ලබා ෙද> ලබන; 
 (iii) NSහBප වරයා සඳහා  කා8යාලය සහ ශවණාගාරය ලබාෙද> ලබන; 
 (iv) පාeය ජල �2පහS ය+තය ලබා ෙද> ලබන; 

 mනය කවෙ8ද ය+න ෙව+ ෙව+ වශෙය+ එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) (i) ඉහත අ (ii) සඳහ+ පාසB සඳහා අවශ* අෙනQ7 පහ�ක= ලබාෙද> ලබන; 

 (ii) ඉහත අ (iii) [ සඳහ+ �ර�පා� �රව> ලබන; 

  mනය කවෙ8ද ය+න7 ෙව+ ෙව+ වශෙය+ එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 
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722/’16 
7. 

ග	 ´. රං½7 ද ෙසොYසා මහතා,— කෘ±ක8ම අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ)  (i) ප��ය මැY මාසෙM ඇ  n හmR ගංව�ර ෙහේ�ෙව+ හා:යට ප7n වගාව 
ස[ත Qð	 ෙහටයා8 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම හා:ෙය+ දළ වශෙය+ RSf ඇ  පා�ව ෙකොපමණද; 

 (iii) හා:යට ප7 Qඩා වැy ඇ�� වා2මා8ග සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) අලාභ හා: RSn වා2 ව*ාපෘ  �[_ mස¾්ක ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද;  

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද?  

(ආ) (i) ඉm2 කාලෙMZ රෙ� ආහාර �ර±තතාවය සඳහා ෙමම ගංව�ර හා:ය 
බලපා+ෙ+ද; 

 (ii) Nපතට ප7 ෙගොN ජනතාව ෙව>ෙව+ රජය සහන ලබා Zමට කට)� 
කර+ෙ+ද; 

 (iii) එෙසේ න=, ඒ කවර ආකාරෙය+ද; 

ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

727/’16 
8. 

ග	 බ+Sල ~ණව8ධන මහතා,— uදB අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) රට �ළZ එකලස ් කරන ලද, එෙහ7 tයාපmං� කර ෙනොමැ  වාහන 
tයාපmං� ?@මට Nෙශේෂ අවසරය 2016 අයවැය ෙයෝජනා ම�+ ලබා S+ 
බව ��ග+ෙ+ද; 

 (ii) 2016 මා8� 31ට ෙපර tයාපmං� කරන ලද ෙවළඳ වාහන සංඛ*ාව සහ එම 
වාහන tයාපmං� කර ඇ  ��ගලY+ෙ� න= කවෙ8ද; 

 (iii) 	�යB 9tයනය ෙගfෙම+ tයාපmං� කරන ලද ෙමෝට8 රථ සංඛ*ාව 
සහ එම ෙමෝට8 රථ tයාපmං� කර ඇ  ��ගලY+ෙ� න= කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

383/’15 
9. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ�³ය ෛවද* අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (2) 

(අ) (i) දQ^ පළාත සඳහා අ>)ත ප�B ෙසෞඛ* ෙසේවා :ලධා2:ය+ සංඛ*ාව 
ෙකොපමණද;    

 (ii) දැනට ෙසේවය කරන :ලධා2:ය+ සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අවසාන වරට ප�B ෙසෞඛ* ෙසේවා :ලධා2:ය+ බඳවා ග7 mනය කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා සඳහ+ කර+ෙන[ද? 

(ආ) (i) �Ï^ව අවස+ කර ෙ= වනෙත බඳවා ෙනොග7 ප�B ෙසෞඛ* ෙසේවා 
:ලධා2:ය+ R´ද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම :ලධා2:ය+ සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 
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 (iii) ඔ�+ බඳවා ගැeමට කට)� කරන mනය කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) (i) දQ^ පළාෙ7, රජයට හා පළා7 සභාවට අය7 මහ ෙරෝහB �ළ ප�B 
ෙසෞඛ* ෙසේවා :ලධා2:ය+ෙ� [ඟය පව න බව ද+ෙ+ද;  

 (ii) එෙසේ න=, එම �ර�පා� �රfමට ග+නා �යවර කවෙ8ද; 

 ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 
674/’16 

10. 

ග	 §මB ර7නායක මහතා,— රාජ* ප2පාලන හා කළමනාකරණ අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) අමාත*ාංශ ෙBක=ව	+, ෙදපා8තෙ=+� පධාe+ හා රාජ* සංසථ්ා සහ 
සමාග=වල සභාප වරය+ සඳහා ෙකොළඹ mස¾්කය �ළ �[ටා ඇ  :ල 
:වාස සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එ එ ආයතනයට අය7 :ල :වාස ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද; 

 (iii) ෙමම :ල :වාස දැනට භාNතා කරන ��ගලY+ෙ� නාමෙBඛනය 
ඉm2ප7 කර+ෙ+ද; 

 (iv) ෙමම :ල :වාස  ෙව+ ?@ම සඳහා අ>ගමනය කරන ෙර~ලාR සඳහ+ 
චකෙBඛය ෙහෝ ෙBඛනය  ෙsද; 

 (v) එෙසේ න=, එය සභාගත කර+ෙ+ද; 

 (vi) ෙර~ලාR ෙBඛනය ෙනොමැ  න=, :වාස ෙව+ කර> ලබන ප_පා_ය 
කවෙ8ද; 

 (vii) :වාස ෙව+ කර> ලබන ෙර~ලාR ෙහෝ ප_පා_යට අ>ව �S�ක= ස�රා 
ෙනොමැ ව :වාසවල  ÀÉ R_+න+ සංඛ*ාව ෙකොපමණද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

704/’16 
11. 

ග	 උදය පභා7 ග=ම+�ල මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප ප7  හා ආ8zක 
කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අෙපේB මස Rට ජා ක ප ප7  සහ ආ8zක කට)� අමාත*ාංශය 
NR+ uÅත සහ NදÄ7 මාධ*ය+[ පළකරන, ණය අ8{දය ��බඳ පචාරක 
දැ+f= සඳහා වැය කළ ස=�8ණ uදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එx පචාරක දැ+f= පළ කරන ලද �ව7ප7වල න= සහ එ එ �ව7පෙ7 
දැ+f= පළ ?@මට වැය n uදල, ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (iii) එx දැ+f= Nකාශනය ?@ම සඳහා °පවා[: සහ ~ව+ NSt නාtකාව+ට 
ෙගn uදB, ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (iv) එx දැ+f= සඳහා අරuදB සපයා ග7 ආකාරය කවෙ8ද; 

 (v) එx දැ+f= සඳහා අරuදB සපයා ග7ෙ7 රජෙM uදB භාNතෙය+ න=, ඒ 
සඳහා අරuදB සපයා ග7 වැය ³8ෂය කවෙ8ද; 
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 (vi) එx දැ+f= සඳහා අරuදB සපයා ග7ෙ7 අ8ධ රාජ* සහ ෙපෞ�ගtක 
අංශෙM ආයතනවල අ>ගහෙය+ න=, එම ආයතනවල න= සහ එ එ 
ආයතනෙය+ ලබා S+ uදB, ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද; 

ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

719/’16 
12. 

ග	 ඉෂා රÏමා+ මහතා,— නගර සැල�= හා ජල ස=පාදන අමාත*�මාෙග+ 
ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) අ>රාධ�ර mස¾්කෙM Nශාල ගැටcවව පව න පාeය ජල පශන්ය NසÉම 
සඳහා රජය මහා ප2මාණ පාeය ජල ව*ාපෘ  vයා7මක කළද ඒවාY+ 
පමාණව7 පෙයෝජනය  ෙනොලැ�> බව7; 

 (ii) ෙමම mස¾්කෙM 25,000කට අ�ක �2ස වQග� ෙරෝගෙය+ ෙපෙලන 
අතර ඒ අත2+ 11,000ක �2ස මාරා+ ක ත77වෙය+ තම+ෙ� ÐNතය 
ෙගවන බව7; 

 (iii) පාeය ජලයට කැÈ9ය= වැ: රසාය:ක දව* 9ශ fම ෙහේ�ෙව+ ෙමවැ: 
 ෙරෝග ත77වය+ ඇ වන බව7; 

 (iv) වQග� ෙරෝගය වැළැfෙ= අරuP+ ෙ= වනNට සNකර ඇ   ජලය �2RS 
කරන ය+ත පමාණව7 ෙනොවන බව7; 

 එ�මා ද+ෙන[ද? 

(ආ) (i) පාeය ජල පශන්ය  පව න පෙ�ශවලට පාeය ජලය ලබාZමට නව 
වැඩසටහ+ ආර=භ කර+ෙ+ද; 

 (ii) එෙසේ න=, එම mනය කවෙ8ද;  

 (iii)  ෙරෝ²+ බÏල වශෙය+ Ðව7වන පෙ�ශවලට ජලය �2RS කරන ය+ත 
ලබාෙදන mනය කවෙ8ද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද?  

723/’16 
13. 

ග	 ´. රං½7 ද ෙසොYසා මහතා,— අගාමාත*�මා සහ ජා ක ප ප7  හා ආ8zක 
කට)� අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ)  (i) ෙ= වනNට K ලංකාෙy ෙ�³ය හා Nෙ�³ය ණයබරතාවය ෙව+ ෙව+ 
වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (ii) u� ණය බරතාවය ජා ක  ආදායෙ= ප ශතය ෙලස ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප ශතය 2004 ව8ෂය වනNට  { ණය බරතාවෙM ප ශතයට වඩා අ�ද 
වැJද; 

 (iv) එම ණය ෙගfමට රජය ෙයෝජනා කරන �යවර කවෙ8ද;  

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ආ) මෑතක Rට එම ණයබරතාවය ��බඳව ජා ක ප ප7  හා ආ8zක කට)� 
අමාත*ාංශය ම�+ ෙමරට NදÄ7 හා uÅත මාධ* හරහා දැ+f= පචාරය ?@ම සඳහා 
ෙකොපමණ uදල ෙව+කර  ෙsද ය+න7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) (i) එම දැ+fම පචාරය ?@ම ෙව>ෙව+ රාජ* හා ෙපෞ�ගtක °පවා[e 
මාධ*ය+ට ෙව+ කර ඇ  uදල ෙව+ ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 
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 (ii) රාජ* හා ෙපෞ�ගtක ~ව+ NSt මාධ*ය+ට ෙව+ කර ඇ  uදල ෙව+ 
ෙව+ වශෙය+ ෙකොපමණද; 

 (iii) mනපතා හා ස  අ+ත �ව7ප7 සඳහා ෙව+ කර ඇ  u� uදල ෙකොපමණද;   

ය+න තවSරට7 එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 

728/’16 
14. 

ග	 බ+Sල ~ණව8ධන මහතා,— uදB අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) 1995 Rට ෙ= දවා  K ලංකා රජය NR+ අය කර> ලබන සෘ¡ බS ව8ග 
කවෙ8ද; 

(ii) එx එ එ බS ව8ගය අය ?@ෙ= පදනම ෙව+ ෙව+ වශෙය+ කවෙ8ද; 

(iii) 1995 Rට 2015 දවා සෘ¡ බS ම�+ රාජ* අයභාරයට දවන ලද  
දායක7වය (	�යB), එ එ ව8ෂය අ>ව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ 
ෙකොපමණද;  

(iv) ඉහත (iii) [ සඳහ+ දායක7වය රජෙM u� ආදායෙම[ සහ දළ ෙ�³ය 
:ෂප්ාmතෙය[ ප ශතය ෙලස එ එ ව8ෂය අ>ව ෙව+ ෙව+ වශෙය+ 
ෙකොපමණද;  

(v) සංව8�ත රටවB සමඟ  සැසÉෙ=Z, K ලංකාෙy සෘ¡ බS ආදායම පහළ 
ම�ටමක පැවැ�මට ෙහේ� කවෙ8ද; 

(vi) 2015 ව8ෂෙMZ සා කලාපෙM රටවBවලට සාෙ�ෂව, K ලංකාෙy සෘ¡ බS 
ආදායෙම[ හැR@ම ෙකබ�ද; 

(vii) K ලංකාෙy සෘ¡ බS ආදායම ඉහළ නැංfම සඳහා හ�+වාZමට අෙ�±ත 
Nෙශේෂ vයාමා8ග කවෙ8ද;  

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද?  

775/’16 
15. 

ග	 (ෛවද*) නt+ද ජය ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ*, ෙපෝෂණ හා ෙ�³ය ෛවද* 
අමාත*�මාෙග+ ඇ-මට,— (1) 

(අ) (i) ¾Nධ හuදාවට අය7 ප�B 1235  පමණ සz්රව පmං�ව R_න අ>රාධ�ර 
mස¾්කෙM, ඉපෙලෝගම, රණජය�ර ග=මානෙM, පාථ9ක ෙසෞඛ* 
සංරෂණ ඒකකයට රජෙM ෛවද* :ලධා2ෙයQ  අ>)ත කර ෙනොමැ  
බව7; 

 (ii) රජෙM ෛවද*වරෙයQ සz්ර ෙලස අ>)ත කර ෙනොමැ fම ෙහේ�ෙව+, 
)ධ හuදාව, නාNක හuදාව හා ~ව+ හuදාවට අය7 ෛවද* :ලධා2+ ව2+ 
වර ෙමම ඒකකෙM ෙසේවය කරන බව7; 

 එ�මා ද+ෙන[ද? 

(ආ) (i) ෙමම ග=මානෙM පාථ9ක ෙසෞඛ* සංරෂණ ඒකකයට  ස|්ර රජෙM  
ෛවද*වරෙයQ ලබාZමට කට)� කර+ෙ+ද; 

 (ii) ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

 ය+න එ�මා ෙමම සභාවට ද+ව+ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න=, ඒ ම+ද? 
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mන :යමය ෙනොමැ  ෙයෝජනා ��බඳ දැ>=Zම 

*1. 
අ�කරණ අමාත*�මා සහ ��ධශාසන අමාත*�මා,— K ලංකාව �ළ ³ඝෙය+ 

ව8ධනය වන අපරාධ මැඩ පැවැ7fම සහ e ය vයා7මක ?@ෙ=Z RSවන පමාදය+ 
වළවා ගැeම ��බඳව ක	^ Nම8ශනය කර වා8තා ?@ම �Pස n පා8tෙ=+� Nෙශේෂ 
කාරක සභාව,— 

K ලංකාව �ළ වැJෙව9+ පව න අපරාධ මැඩ පැවැ7fම සහ e ය vයා7මක 
?@ෙ=Z RSවන පමාදය+ වළවා ගැeම ෙමරට ජනතාවෙ� පuඛ අවශ*තාවය බවට 
ප7f ඇ  ෙහY+ද,  

ඒ ��බඳව දැJ අවධානය ෙයොuකර ප ක8ම ෙයZෙ= වගxම ෙමම පා8tෙ=+�ව 
ෙවත පැව@ ඇ   ෙහY+ද,  

පහත සඳහ+ කාරණා ��බඳව ක	^ Nම8ශනයකර �S� :8ෙ�ශය+ ඉm2ප7 ?@ම 
�Pස පා8tෙ=+� Nෙශේෂ කාරක සභාව ප7කළ )� යැY ෙමම පා8tෙ=+�ව 
ෙයෝජනා ස=මත කරY:—  

(අ) ප��ය වකවා>ෙy RSn අපරාධවල සව්භාවය, එෙසේ අපරාධ RSfම සඳහා 
බලපා ඇ  ක	^ කාරණා, අපරාධ RSfම අවම කරගැeම සඳහා 
අ>ගමනය කළ)� vයාමා8ග සහ අවශ* e මය ප පාදන සහ/ෙහෝ 
සංෙශෝධනය+; 

(ආ) RNB සහ අපරාධ න�වලZ RSවන පමාදය+ වළවා ගැeම �Pස 
අ>ගමනය කළ  )�  :R vයා  ��ෙව7  සහ  අcෙත+ පැනfමට අවශ* 
සහ/ෙහෝ සංෙශෝධනය+ට ලNය )� e  @ ; සහ 

(ඇ) ඉහත ක	^වලට ආ>ෂං�ක ව+නා n සහ අවසථ්ා>qලව, �S�යැY හා 
අවශ*යැY කාරක සභාවට හැ  ෙඟන  සහ කාරක සභාව NR+ සලකා බල> 
ලබන ක	ණට බලපාන ෙවන7 කාරණා. 

2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එ[ සභාප වරයා කථානායක�මා NR+ න= කළ 
 )� ය; 

(ආ) පා8tෙ=+�ෙy සථ්ාවර :ෙයෝග අංක 95[ N�Nධානවල Qම සඳහ+ව 
 �ණද, කාරක සභාව සාමා½කය+ NR එ (21) ෙදෙනQට ෙනොවැJ 
සංඛ*ාව?+ සම+Nත Nය )� ය.   

3. එම කාරක සභාවට, 
 

 (අ)   Rය ගණ�රණය :යම කර ගැeමට ද; 

(ආ)  ��ගලය+, t� ෙBඛන හා වා8තා ෙග+වා ගැeමට, පා8tෙ=+�ව ෙහෝ 
 එබ� කාරක සභාව ඉm2ෙM ෙපe R_න ෙලස ඕනෑම ��ගලෙයQට 
 :යම ?@මට ද, එබ� ��ගලය+ෙ� ස+තකෙM ෙහෝ පාලනය යටෙ7 
 පව න ය= t�ය, ෙපොත, වා8තාව ෙහෝ ෙBඛනය ඉm2ප7 කරන 
 ෙලස :යම ?@මට ද; 

 (ඇ) සාෂ*ක	ව+ වා�කව Nභාග ?@ෙම+ සත* අසත*තාව Nමසා 
 බැ¥මට ෙහෝ අන*ාකාරෙය+ තහ�	 කර ගැeමට ද, කාරක 
 සභාෙy සභාප  ෙහෝ ඒ එම කා8යය සඳහා Nෙශේෂෙය+ බලය 
 පවර> ලැ{ තැනැ7ෙතQ NR+ m�රව> ලැ{ සාෂ*ක	ව+ 
 Nභාග ?@මට ද; 
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 (ඈ) කාරක සභාෙy සහාය �Pස අදාළ ෙCේතය+[ Nෙශේෂඥ දැ>ම ඇ  
 ��ගලY+ෙ� සහ පfණය+ෙ� සහය ලබා ගැeමට; සහ 

 (ඉ) කt+ කල අ+ත8වාර වා8තා ඉm2ප7 ?@මට ද, පා8tෙ=+�ව 
 කBතබන ල�ෙ� �වද Àසf්= පව7වාෙගන යාමට ද; 

 බලය  §ය )�ය.  
 

4. Rය පළuවැ: Àසf්= mනෙM Rට මාස (06) හයක කාලය �ළ ෙහෝ 
පා8tෙ=+�ව NR+ වැJSරට7 ලබාෙදන අ+ කවර කාල -මාව �ළ ෙහෝ 
කාරක සභාව Rය වා8තාව ඉm2ප7 කළ )�ය. 

පා. 166/’15 

2. 

ග	 mෙ+ෂ් ~ණව8ධන මහතා   

ග	 ගා9â ෙලොQෙ� මහතා   

ග	 බ+Sල ~ණව8ධන මහතා  

ග	 ම[+දාන+ද අc7ගමෙ� මහතා   

ග	 ෙශහා+ ෙසේමRංහ මහතා   

ග	 ජානක වQðර මහතා   

ග	 N½ත ෙs	ෙගොඩ මහතා   

ග	 කංචන Nෙ¯ෙසේකර මහතා   

ග	 නාමB රාජපC මහතා   

ග	 ෙකෙහtය රðවැBල මහතා   

ග	 ම>ෂ නානායකාර මහතා   

ග	 ෙජො+ස්ට+ පනා+S මහතා   

ග	 ජය+ත සමරfර මහතා   

ග	 �. f. චානක මහතා   

ග	 m�= අu^ගම මහතා   

ග	 (ෛවද*) රෙ=ෂ් ප රණ මහතා  

ග	 පස+න රණfර මහතා  

ග	 RRර ජයෙකොJ මහතා   

ග	 ඉ+mක අ>	�ධ ෙහේර7 මහතා  

ග	 ´. රං½7 ද ෙසොYසා මහතා   

ග	 එස්.-. u�Qමාරණ මහතා   

ග	 Nමලfර mසානායක මහතා  

ග	 �යB :ශා+ත ද RBවා මහතා    

ග	 ෙලොහා+ ර7ව7ෙ7 මහතා    

ග	 ªයා: Nෙ¯Nකම මහ79ය    

ග	 උදය පභා7 ග=ම+�ල මහතා    

ග	 එස්. ෙපේමර7න මහතා    

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා    
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ග	 ච+දR2 ගජZර මහතා    

ග	 තාරක බාලó2ය මහතා    

ග	 එස්. එ=. ච+දෙසේන මහතා    

ග	 චමB රාජපෂ මහතා    

ග	 වා�ෙ�ව නානායකාර මහතා    

ග	 සන7 :ශා+ත ෙපෙ8රා මහතා    

ග	 fරQමාර mසානායක මහතා    

ග	 ²තා සම+ම¥ QමාරRංහ මහ79ය    

ග	 කනක ෙහේර7 මහතා    

ග	 ෙ7>ක Nදානගමෙ� මහතා    

ග	 Qමාර ෙවBගම මහතා  

ග	 ෙරෝ[ත අෙs~ණව8ධන මහතා     

ග	 ම[+ද යාපා අෙsව8ධන මහතා     

ග	 සාt+ද mසානායක මහතා     

ග	 -. Ç. ර7නායක මහතා     
ග	 ප�ම උදයශා+ත ~ණෙසේකර මහතා,—  uදB අමාත*, ග	 රf ක	ණානායක 

මහතාට එෙර[ Nශව්ාස භංග7වය,— ආ��කම ව*වසථ්ාෙy 148 වැ: ව*වසථ්ාවට අ>ව 
රාජ* ¬ල* ��බඳ ස=�8ණ පාලනය පා8tෙ=+�ව ස� වන ෙහY+ද;  

රාජ* ¬ල* කළමනාකරණෙය[ පධානතම උපකරණය ව+ෙ+ වා8±ක අයවැය ෙBඛනය 
වන ෙහY+ද; 

Nස8ජන පනත වශෙය+ ෙමම උ7ත@තර සභාවට ඉm2ප7 කර> ලබන අයවැය හා 
ස=බ+�ත ¬ල* අගය+ ඉතා සNසත්රා7මකව, N:Nද ෙපෙනන අ)2+, උප2ම Nශව්ාසය 
Àෙකන ප2m, සත* ෙලස ඉm2ප7 ?@ම uදB අමාත*වරයාෙ� පධානතම )�කම හා වගxම 
වන ෙහY+ද; 

uදB අමාත*, ග	 රf ක	ණානායක මහතා පා8tෙ=+�ව හා මහජනතාව ෙනොමඟ යවන 
S8:°පණය ස[ත අයවැය ෙBඛනය ෙමවර (2016) ෙමම ග	 සභාවට ඉm2ප7 කර> ලැබ 
ඇ  ෙහY+ද; 

2003 අංක 3 දරන ¬ල* කළමනාකරණය (වගx=) පනෙ7 13 වැ: වග+ ය පකාරව 
uදB අමාත*වරයා NR+ ෙමම ග	 සභාවට 2015 අෙපේB 20 වැ: mන ��ග+වන ලද 2014 
වා8±ක වා8තාෙy 85 වැ: �¤ෙy “සාමාන* අධ*ාපනය, උසස ් අධ*ාපනය හා වෘ7�ය 
අධ*ාපනය යන ෙෂේතය+ සඳහා සමසත් ආ ෙයෝජනය 	�යB §tයන 164 වන අතර, 2013 
ව8ෂෙMZ RSකළ 	�යB §tයන 157ට වඩා 	�යB §tයන 7ක වැJ fම” වන ෙහY+ද; 

 “සාමාන* අධ*ාපනය සඳහා 2014 ව8ෂෙM RSකළ රාජ* ආෙයෝජනය 	�යB §tයන 
117 වන අතර, එය 2013 වසෙ8 RSකළ §tයන 108ක ආෙයෝජනයට වඩා 8%ක වැJfම” 
වන ෙහY+ද; 

2016 අයවැය ඇසත්ෙ=+�ෙව[ II ෙව�ම 218 සහ 219 �¤ අ>ව, 2015 වසෙ8Z සාමාන* 
අධ*ාපනය සඳහා n පා�ධන Nයදම §tයන 17.8 Rට 2016 Z 	�යB §tයන 18.3 දවා7 
	�යB §tයන 0.5?+ පමණ ඉතා �� පමාණය?+ ව8ධනය f ඇ  ෙහY+ද;  

K ලංකාෙy අයවැය ෙBඛන ඉ හාසෙM අසාමාන* හා Nස9්ත ෙවනස ඇ  කර9+ 2016 
ව8ෂෙM සාමාන* අධ*ාපනය සඳහා වන �නරාව8තන Nයදම 278%?+ (2015ට සාෙ�ෂව 
	�යB §tයන 44 Rට §tයන 167 දවා 	�යB §tයන 123?+) ෙරොක� ෙyගෙය+ 
අසාමාන* ෙලස ඉහළ ෙගොස ්ඇ  ෙහY+ද; 
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ෙමෙලස අසාමාන* හා Nසම්යජනක ෙලස �නරාව8තන Nයදම ඉහළ යෑමට බලපෑ 
පධානතම ෙහේ�ව :දහR+ ප� K ලංකා ඉ හාසෙM ?Rම අයවැය ෙBඛනයක සඳහ+ ෙනොn 
“රාජ* ආෙයෝජන පව7වාෙගන යෑෙ= �2වැය - ඉඩ= හා ෙගොඩනැ�t” වශෙය+ 	�යB 
9tයන 121,352 ෙහව7 	�යB §tයන 121ක �^= සටහන පැව�ම වන ෙහY+ද;  

ෙමය �නරාව8තන Nයදම ෙලස දැ�වද 2016 ව8ෂෙM Z සත* වශෙය+ Nයද= කර> 
ලබන uදල ෙනොවන ෙහY+ද;  

 2016 ව8ෂෙMZ අධ*ාපනයට Nයද= ෙනොකරන 	�යB ෙකෝ_ 1210කට අ�ක uදල 
�නරාව8තන Nයද= ෙලස සටහ+ ?@ෙම+ අධ*ාපන අමාත*ාංශෙM වැය ³8ෂය ව*ාජ ෙලස 
“�=බා ෙප+වා” ෙමම ග	 සභාවට සාවද* ෙතොර�	 හා සංඛ*ා ද7ත ඉm2ප7 ?@ෙම+ 
සභාෙy Nශව්ාසය ස=�8ණෙය+ අ[9 කරෙගන ඇ  ෙහY+ද;  

තවSරට7 uදB අමාත*වරයා NR+ එම ¹රෙM කට)� ?@ෙ= හැ?යාව ��බඳව 
Nශව්ාසය ෙනොපව න බවට ෙමම පා8tෙ=+�ව  ෙයෝජනාව ස=මත කරY.   

 

 

 

* සල-ෙණ  හ6 ව7 ලබ ෙ  ආ:;ෙ! කට<� ය. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


