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වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

853/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) උ�	 පළාෙ4, යාපනය, 67ෙනො9�ය, :ල!<, ම*නාරම හා ව=>යාව යන 
?සA්කය*B CරාDද)ා ෙදපාFතෙG*�ව ස� Dහාරසථ්ාන කවෙFද; 

 (ii) ෙබෞ�ධ කටL� ෙදපාFතෙG*�ෙ< 7යාප?ං� Dහාරසථ්ාන කවෙFද; 

 (iii) ෙමම Dහාරසථ්ාන >ද* ෙහො	*ෙග* හා/ෙහෝ සංDධානා4මක 
අපරාධක	ව*ෙග* ආරෂා කර ගැQමට �යවර ෙගන !ෙRද; 

 (iv) එෙසේ නG, එම �යවර කවෙFද; 

 (v) වFෂ 2012 - 2014 කාලය �ළ ෙමම Dහාරසථ්ානවලට උත C�ගලය*ෙග* 
හා> YZ[ බවට වාFතා \ !ෙRද; 

 (vi) එෙසේ නG, ඔ=*ට එෙරBව ග4 ^යාමාFග කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) ෙමම Dහාරසථ්ාන සංවFධනය 6aම සඳහා ^යාමාFග ෙගන !ෙRද; 

 (ii)  එෙසේ නG, එම ^යාමාFග කවෙFද;  

ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

2. 
929/’16 

ග	 eමf ර4නායක මහතා,— Dෙ�ශ කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (3) 

(අ) (i) g ලංකා Dෙ�ශ hත මiඩල සඳහා ප4\G ලැk රාජ) තා*Aක >ලධාm*ට 
ෙසේවා සහකාර තන�ර සඳහා g ලංකාෙව* C�ගලය* nෙගන යා හැ6 බව 
ද*ෙ*ද;    

 (ii)  2005.01.01 Yට 2015.01.01 දවා කාලය �ළ තානාප! කාFයාල සඳහා ප4 
කළ >ලධාm* හා ඔ=* කැoව pය ෙසේවා සහකාරවරය*ෙq නG, rව* 
ගම* බලපත අංක සහ 7�නය* ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iii) අදාළ රාජකාm අවස* [ පt >ලධාm* හා ෙසේවා සහකාරවරය* g ලංකාවට 
පැuv ?න සහ එ එ ෙසේවා සහකාරවරයාෙq rව* ගම* බලප4 අවලංr 
වන ?නය ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද;  

 (iv) >ලධාm* g ලංකාවට පැuwෙGx ඔ=* සමඟ ෙනොපැuv ෙසේවා 
සහකාරවරය*ෙq නG කවෙFද; 

(අටවැ> පාF7ෙG*�ව - පළ:වැ> සභාවාරය) 

පා��ෙ���ෙ� 
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( 2 ) 

 

 (v) g ලංකාවට ෙනොපැuv ෙසේවා සහකාරවරය* සGබ*ධෙය* Dෙ�ශ කටL� 
අමාත)ාංශය ග4 �යවර කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

3. 
991/’16 

ග	 උදය පභා4 ගGම*�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප4! හා ආF{ක 
කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) පාෙ�|ය සංවFධන කuo සභාප!වරය* ෙහෝ සම සභාප!වරය* ෙලස 
පාF7ෙG*� ම*}වරය* ෙනොවන C�ගලය* ප4 කර !ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නG, ඔ=*ෙq නG සහ ඔ=* සභාප!4වය දරන පාෙ�|ය සංවFධන 
කuo ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iii) එම සභාප!වරය* ස� බලතල කවෙFද; 
 (iv)  එම C�ගලය* එ~ තන�	වලට ප4 6aෙG පදනම කවෙFද; 
 (v)  එම C�ගලය*ෙq ඉහළම අධ)ාපන ෙහෝ වෘ4�ය tZtකG ෙව* ෙව* 

වශෙය* කවෙFද; 
 (vi) එ~ සභාප!වරය*ට/සම සභාප!වරය*ට ලබා ෙදන වැo�, xමනා සහ 

ෙවන4 පහtකG කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

4. 
1014/’16 

ග	 (ෛවද)) න7*ද ජය!සස් මහතා,— කෘ�කFම අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) කෘ�කFම අමාත)ාංශය සඳහා �� පදනම මත අ�!* ෙගොඩනැpfල ලබා 
ෙගන !ෙRද;  

 (ii) එෙසේ නG, එම ?නය කවෙFද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙට*ඩF කැඳව� ලැ �ෙ<ද; 

 (iv) එෙසේ නG, ෙට*ඩරය සඳහා ඉ?mප4 [ C�ගලය* සහ ඔ=* ඉ?mප4 කළ 
uල ගණ* ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (v) �� පදනම මත ලබාග4 ෙගොඩනැpfල සඳහා රජෙ� තෙසේ	ව; 
අ�!ක	ෙq නම හා 7�නය; මාYක �7ය සහ ෙග[ අ4!කාරG :දල 
කවෙFද; 

 (vi) එම ෙගොඩනැpfල සඳහා අ�!ක	 සමඟ අ4ස* කළ බZ pDtම  සභාගත 
කර*ෙ*ද; 

 (vii) කෘ�කFම අමාත)ාංශය එම ෙගොඩනැpfල ෙවත ෙගන pය ?නය කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

5. 
1110/’16 

ග	 චu*ද D ෙ�Ym මහතා,— කFමා*ත හා වාvජ කටL� අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) බiඩාරෙවල DDධ ෙසේවා ස�පාකාර සu!ෙ� ව4ම* අධ)ෂ මiඩලෙ� 
නG හා 7�නය* කවෙFද; 



( 3 ) 

 

 (ii) ඔ=*ෙq අධ)ාපන tZtකG ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iii) දැනට එම DDධ ෙසේවා ස�පාකාර සu!ෙ� පාෙ��ක සu! අතm* ලාභ 
උපයන හා පා� ලබන පාෙ��ක සu! ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iv) පtpයදා පැව! >ලවරණය සGබ*ධෙය* යG පැuvfල ලැ� !ෙRද; 

 (v) එෙසේ නG, ඒ ��බඳව ග� ලබන �යවර කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

6. 
1146/’16 

ග	 එG. එ9. එG. සfමා* මහතා,— සව්ෙ�ශ කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) මඩකලCව ?සA්කෙ�, ෙකෝරෙfප4� බටBර ඕ�ඩමාව� පාෙ�|ය 
ෙfකG ෙකො�ඨාසය �Boවන ලද ?නය කවෙFද; 

 (ii) ඒ සGබ*ධෙය* >�4 කරන ලද ගැස� පතෙ� �ටපත සභාගත 
කර*ෙ*ද; 

 (iii) එම පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසය ම�* ආවරණය වන සG�Fණ �u 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එB ගාම >ලධාm වසG සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම >ලධාa වසGවල >ල අංක හා නාමය* කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) එම පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසය �Bo\ෙGx >ල වශෙය* ,මා >Fණය 
6aම YZ\ !ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නG, ඒ ��බඳව Dසත්ර කවෙFද; 

ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) (i) එ~ පාෙ�|ය ෙfකG කාFයාලය යටෙ4 ඇ! ගාම >ලධාm වසG අතm* 
6YයG වසමක/වසGවල පmපාලන කටL� ෙහෝ ෙමෙහය\G ෙවන4 
පාෙ�|ය ෙfකG කාFයාල ම�* YZකර� ලබ*ෙ*ද; 

  (ii) එෙසේ නG, එම ගාම >ලධාm වසGවල නාමය, >ල අංක ඇ�� Dසත්ර ඉ?mප4 
කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනBද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද?  

7. 
1276/’16 

ග	 කංචන Dෙ�ෙසේකර මහතා,— �වර හා ජලජ සGප4 සංවFධන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (2) 

(අ) Dෙ�ශ D>මය ඉප�මට සහ ජනතාවෙq ෙපෝෂණ අවශ)තාවය* සCරා�ෙමBලා 
දායක4වය ලබාෙදන �වර කFමා*තෙ� අD9�*න පැවැ4ම ��ග*ෙ*ද ය*න 
එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) මාතර ?සA්කෙ�, 

  (i)  �වර වරාය*, නැංrරG  ෙතොoපල සංඛ)ාව සහ ඒවා �B� සථ්ාන; 

 (ii) එ එ පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසය අ�ව 7යාප?ං� බ  ?න හා එ ?න 
�වර යාතා සංඛ)ාව; 



( 4 ) 

 

 (iii) �වර හා ජලජ සGප4 ෙදපාFතෙG*�ෙ< සංඛ)ා ෙfඛනය*ට අ�ව, එ 
එ පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසෙ� ¡ව4වන �වරය* සංඛ)ාව, ෙව* 
ෙව* වශෙය* කවෙFද;  

ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?   

(ඇ) 2013 Yට 2016 දවා මාතර ?සA්කෙ�,  

 (i) �වර ය�තල පහtකG නැං\ම සඳහා වැය කර� ලැk :දf පමාණය;  

 (ii) සහනාධාර පදනම මත ෙබදා x ඇ! බ  ?න සහ එ ?න යාතා සංඛ)ාව; 

 (iii) සහනාධාර පදනම මත ෙබදා x ඇ! �වර ආGප*න ක�ටල, පv=ඩ  වමා	 
ය*ත සහ ¡Dත ආරෂක කබා පමාණය එ එ වFෂය හා පාෙ�|ය 
ෙලකG ෙකො�ඨාශය අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද;  

 ය*න තවZරට4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

8. 
1373/’16 

ග	 බ*Zල rණවFධන මහතා,— කFමා*ත හා වාvජ කටL� අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයB අංක 126 ෙයෝජනාවට අ�ව, t� හා මධ) පmමාණ 
ව)වසායකය*ෙq අෙලD පවFධනය සඳහා ෙපෞ�ග7ක අංශෙ� t�m 
ෙවළඳසැfවල රාක ඉඩකඩ සාධාරණ uලකට ලබා ෙද� ලැ�ෙ<ද; 

 (ii) ෙපෞ�ග7ක අංශෙ� t�m ෙවළඳ සැfව7* එ~ රාක ඉඩකඩ ෙව* කර 
ෙදන ෙලසට 6YයG අමාත)ාංශය DY* ඉf�ම කර� ලැ�ෙ<ද; 

 (iii) එෙසේ ඉf�ම ෙහෝ >ෙයෝගය කර� ලැ�ෙ< නG, එB �ටපත ඉ?mප4 
කර*ෙ*ද; 

 (iv) g ලංකාව �ළ �B� බZ අය කර� ලබන ෙපෞ�ග7ක අංශෙයB t�m 
ෙවළඳසැf සංඛ)ාව සහ ඒවා �Bටා ඇ! නගර/ගාමය* ��බඳ ලැ�ස�්ව 
ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද?  
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ�Gxම සහ ?නට >යuත කටL� 
*1. 

:දf අමාත)�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනත යටෙ4 >යමය (අංක 1),— 2007 
අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනෙ4 2 වග*!ය යටෙ4 Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2016 ෙනොවැGබF 21 ?නැ!               
අංක 1994/20 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 ?න ඉ?mප4 කරන 
ලද >යමය අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*2. 
:දf අමාත)�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනත යටෙ4 >යමය (අංක 2),— 2007 

අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනෙ4 2 වග*!ය යටෙ4 Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2016 ෙදසැGබF 09 ?නැ! අංක 1996/50 
දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය 
අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 
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*3. 
:දf අමාත)�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනත යටෙ4 >යමය (අංක 3),— 2007 

අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනෙ4 2 වග*!ය යටෙ4 Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2016 ෙදසැGබF 20 ?නැ! අංක 1998/5 
දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය 
අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*4. 
:දf අමාත)�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනත යටෙ4 >යමය (අංක 4),— 2007 

අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනෙ4 2 වග*!ය යටෙ4 Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2017 ජනවාm 06 ?නැ! අංක 2000/85 
දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය 
අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*5. 
:දf අමාත)�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනත යටෙ4 >යමය (අංක 5),— 2007 

අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනෙ4 2 වග*!ය යටෙ4 Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2017 ජනවාm 18 ?නැ! අංක 2002/29 
දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය 
අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*6. 
:දf අමාත)�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනත යටෙ4 >යමය (අංක 6),— 2007 

අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනෙ4 5 වග*!ය යටෙ4 Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2017 ජනවාm 27 ?නැ! අංක 2003/43 
දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය 
අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*7. 
:දf අමාත)�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනත යටෙ4 >යමය (අංක 7),— 2007 

අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනෙ4 2 වග*!ය යටෙ4 Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2017 ෙපබරවාm 16 ?නැ! අංක 2006/41 
දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය 
අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*8. 
:දf අමාත)�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනත යටෙ4 >යමය (අංක 8),— 2007 

අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනෙ4 2 වග*!ය යටෙ4 Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2017 ෙපබරවාm 23 ?නැ! අංක 2007/38 
දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය 
අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*9. 
:දf අමාත)�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනත යටෙ4 >යමය (අංක 9),— 2007 

අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනෙ4 5 වග*!ය යටෙ4 Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2017 ෙපබරවාm 26 ?නැ! අංක 2007/44 
දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර�  ලැබ, 2017.04.04 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය 
අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 
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*10. 
:දf අමාත)�මා,— Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනත යටෙ4 >යමය (අංක 10),— 2007 

අංක 48 දරන Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ පනෙ4 2 වග*!ය යටෙ4 Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2017  මාF� 07 ?නැ! අංක 2009/05 
දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය 
අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.)  

*11. 
:දf අමාත)�මා,— ෙFr ආඥා පනත යටෙ4 ෙයෝජනාව (අංක 1),— (235 අ�කාරය වන) 

ෙFr ආඥා පනෙ4 10 වග*!ය යටෙ4 ආනයන �	 ගාස�් සGබ*ධෙය*, 2017.04.04 ?න 
ඉ?mප4 කරන ලද ෙයෝජනාව අ�මත කළ L� ය. 

(2016 ෙදසැGබF 02 ?නැ! අංක 1995/37දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතය)  

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.)  

*12. 
:දf අමාත)�මා,— ෙFr ආඥා පනත යටෙ4 ෙයෝජනාව (අංක 2),— (235  අ�කාරය 

වන) ෙFr ආඥා පනෙ4 10 වග*!ය යටෙ4 ආනයන �	 ගාස�් සGබ*ධෙය*, 
2017.04.04 ?න ඉ?mප4 කරන ලද ෙයෝජනාව අ�මත කළ L� ය. 

(2017 ජනවාm 06 ?නැ! අංක 2000/86 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතය)  

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.)  

*13. 
:දf අමාත)�මා,— >ෂප්ාදන බZ (Dෙශේෂ D�Dධාන) පනත යට ෙ4 >යමය (අංක 1),— 

1989 අංක 13 දරන >ෂප්ාදන බZ (Dෙශේෂ D�Dධාන) පනෙ4 3 වග*!ය යටෙ4 >ෂප්ාදන බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2016 ෙනොවැGබF 10 ?නැ! අංක 
1992/29 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කරන ලද >යමය සංෙශෝධනය  කරu* 2016  
ෙදසැGබF 27  ?නැ!  අංක 1999/23 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 
2017.04.05 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.)  

*14. 
:දf අමාත)�මා,— >ෂප්ාදන බZ (Dෙශේෂ D�Dධාන) පනත යට ෙ4 >යමය (අංක 2),— 

1989 අංක 13 දරන >ෂප්ාදන බZ (Dෙශේෂ D�Dධාන) පනෙ4 3 වග*!ය යටෙ4 >ෂප්ාදන බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2016 ෙදසැGබF 27 ?නැ! අංක 1999/23 
දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කරන ලද >යමය සංෙශෝධනය කරu* 2017 ජනවාm 03  
?නැ! අංක 2000/8 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.04.05 ?න ඉ?mප4 
කරන ලද >යමය අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.)  

*15. 
:දf අමාත)�මා,— >ෂප්ාදන බZ (Dෙශේෂ D�Dධාන) පනත යට ෙ4 >යමය (අංක 3),— 

1989 අංක 13 දරන >ෂප්ාදන බZ (Dෙශේෂ D�Dධාන) පනෙ4 3 වග*!ය යටෙ4 >ෂප්ාදන බZ 
සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2017 ජනවාm 03 ?නැ! අංක 2000/8 
දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කරන ලද >යමය සංෙශෝධනය කරu* 2017 ජනවාm 25 
?නැ! අංක 2003/22 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.04.05 ?න ඉ?mප4 
කරන ලද >යමය අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.)  

*16. 
:දf අමාත)�මා,— වරාය හා rව* ෙතොoපළ සංවFධන බZ පනත යටෙ4 >ෙයෝගය,— 

2011 අංක 18 දරන වරාය හා rව* ෙතොoපළ සංවFධන බZ පනෙ4 3 වග*!ය යටෙ4 වරාය 
හා rව* ෙතොoපළ සංවFධන බZ සGබ*ධෙය* :දf අමාත)වරයා DY* පනවන ලZව, 2016 
ෙනොවැGබF 11 ?නැ! අංක 1992/51 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 
2017.04.05 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >ෙයෝගය අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.)  
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*17. 
ආF{ක ෙසේවා ගාස්� (සංෙශෝධන) පන4 ෙකoGපත — ෙදවැ>වර 6ය\ම.  

 (අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*18. 
කFමා*ත හා වාvජ කටL� අමාත)�මා,— සමාගG පනත සහ සu! ආඥාපනත 

යටෙ4 >ෙයෝග,— 2007 අංක 7 දරන සමාගG පනෙ4 477 වග*!ය සමඟ 6යDය 
L� එ~ පනෙ4 527 වග*!ය යටෙ4 සහ 2005 අංක 11 දරන සu! ආඥාපනත 
(සංෙශෝධන) සමඟ 6යDය L� (123 අ�කාරය [) 1891  අංක 16 දරන සu! 
ආඥාපනෙ4 19 වග*!ය යටෙ4 සමාගG (ගාස්�) සහ සu! (ගාස්�) සGබ*ධෙය* 
කFමා*ත හා වාvජ කටL� අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව 2016  ඔෙතෝබF 25 
?නැ! අංක 1990/12 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.01.24 ?න 
ඉ?mප4 කරන ලද >ෙයෝග අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

* 19. 

කFමා*ත හා වාvජ කටL� අමාත)�මා,— සමාගG පනත යටෙ4 >ෙයෝග,— 1987 
සැ�තැGබF 14 ?නැ! අංක 471/6 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැk සමාගG 
(ෙfකGවරය* ��බඳ) >ෙයෝගවල 2(i)(ආ) වග*!ය 2007 අංක 7 දරන සමාගG පනෙ4 527 
වග*!ය යටෙ4 සංෙශෝධනය කරu* (ix) ය�ෙව* නව උපවග*!ය ඇ�ළ4 කර 
කFමා*ත හා වාvජ කටL� අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව,  2016 ෙදසැGබF  20  ?නැ! 
අංක  1998/11 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළකර� ලැබ, 2017.03.24 ?න ඉ?mප4 කරන 
ලද >ෙයෝග අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*20.  
Dෙ�ශ කටL� අමාත)�මා,— තානාප! වරපසාද පනත යටෙ4 >යමය,— 1996 අංක 9 

දරන තානාප! වරපසාද පනෙ4 4 වැ> වග*!ය යටෙ4 Dෙ�ශ කටL� අමාත)වරයා DY* 
සාද� ලZව, 2016 ඔෙතෝබF 05 ?නැ! අංක 1987/23 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ 
කර� ලැබ, 2016.11.19 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >යමය අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*21. 
¥ඩා අමාත)�මා,— ¥ඩා පනත යටෙ4 >ෙයෝග,— 1973 අංක 25 දරන ¥ඩා පනෙ4 31  

වග*!ය සමඟ 6යDය L� 41 වග*!ය යටෙ4 ජා!ක ¥ඩා සංගG සGබ*ධෙය* ¥ඩා 
අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2016 ඔෙතෝබF 27 ?නැ! අංක 1990/23 දරන අ! Dෙශේෂ 
ගැස� පතෙ� සහ 2017 ෙපබරවාm 13 ?නැ! අංක 2006/13 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ 
කර� ලැබ, 2017.04.05 ?න ඉ?mප4 කරන ලද >ෙයෝග අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.)  

*22. 
 අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප4! හා ආF{ක කටL� අමාත)�මා,— අfලස ් ෙහෝ 
hෂණ ෙචෝදනා DමFශන ෙකොuෂ* සභාෙ< අධ)¦ ජනරාfවරයාෙq වැo� හා xමනා 
ප!ෙශෝධනය 6aම,— 1994 අංක 19 දරන අfලස ්ෙහෝ hෂණ ෙචෝදනා DමFශන  ෙකොuෂ* 
සභා පනෙ4 16(1) වග*!ය ම�* ෙකොuෂ* සභාවට පැවa ඇ! කාFයය* ඉo කර�ම 
�vස එම ෙකොuෂ* සභාවට සහාය \මට අධ)¦ ජනරාfවරෙය� ප46aමට සහ එම 
තන�ර දරන තැනැ4තාට පාF7ෙG*�ව DY* >ශච්ය කර� ලබන වැoප ෙග\මට 
D�Dධාන සලසව්ා x ඇ! ෙහ�*ද; 

අfලස් ෙහෝ hෂණ ෙචෝදනා DමFශන ෙකොuෂ* සභාෙ< අධ)¦ ජනරාf තන�රට 
2016.11.24 ?න Yට Q!ප!  ෙදපාFතෙG*�ෙ< අ!ෙFක ෙසො7YටF ජනරාf §රෙ� 
රාජකාm කළ ජනා�ප! Q�ඥ සර4 ජයමා*න මහතා ප4 කර ඇ! ෙහ�*ද; 
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අfලස් ෙහෝ hෂණ ෙචෝදනා DමFශන ෙකොuෂ* සභාෙ< අධ)¦ ජනරාf 
ජනා�ප! Q�ඥ සර4 ජයමා*න මහතාට ෙපෞ�ග7ක වන ෙසේ අ!ෙFක ෙසො7YටF 
ජනරාf තන�රට Bu මාYක වැoප හා රජෙ� >ල >වාසය ලබා x ෙනොමැ! නG, 
>වාස �� xමනාව ඇ�� Yය� xමනා (Zරකථන xමනාව සහ ඉ*ධන xමනාව හැර) 
ලබාxමට4, අfලස් ෙහෝ hෂණ ෙචෝදනා DමFශන  ෙකොuෂ* සභාෙ< අධ)¦ ජනරාf 
§රයට Bu අමාත)ාංශ ෙfකG xමනාව, Zරකථන xමනාව සහ ඉ*ධන xමනාව 
2016.11.24 ?න Yට ෙග\මට අමාත) මiඩල අ�ම!ය ලබා x ඇ! ෙහ�*ද; 

ඊට අ�©ලව, 1994 අංක 19 දරන අfලස් ෙහෝ hෂණ ෙචෝදනා DමFශන ෙකොuෂ* 
සභා පනෙ4 16(2) වග*!ය පකාරව, අfලස් ෙහෝ hෂණ ෙචෝදනා DමFශන  ෙකොuෂ* 
සභාෙ< අධ)¦ ජනරාf, ජනා�ප! Q�ඥ සර4 ජයමා*න මහතා ෙවත රජෙ� 
ඒකාබ�ධ අර:දලට වැය බර වන පm? ඉහත සඳහ* මාYක වැoප හා xමනා 
ෙග\මට ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා සGමත කර�. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 
*23. 

Dෙ�ශ D>මය පන4 ෙකoGපත — ෙදවැ>වර 6ය\ම.  

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*24. 
අ�	දහ* [ තැනැ4ත* ��බඳ කාFයාලය (�Bo\ම, පmපාලනය 6aම සහ 

කFතව) ඉo 6aම) (සංෙශෝධන) පන4 ෙකoGපත — ෙදවැ>වර 6ය\ම. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*25. 
g ලංකා !රසාර සංවFධන පන4 ෙකoGපත — Dවාදය කf තබන ලද පශ්නය (2017 

මාF� 08) [1]. 

*26. 

බලහ4කාරෙය* අ�	දහ* 6aGව7* Yය� තැනැ4ත* ආරෂා 6aG සඳහා [ 
ජාත)*තර සG:! පන4 ෙකoGපත — ෙදවැ>වර 6ය\ම. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*27. 

YDf න� Dධාන සංගහය (සං ෙශෝධන) පන4 ෙකoGපත — ෙදවැ>වර 6ය\ම. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*28. 
ෙබෞ�ධ Dහාර ෙ�වාලගG (සංෙශෝධන) පන4 ෙකoGපත — ෙදවැ>වර 6ය\ම. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*29. 
ෙථේරවාx ¬ ක!කාව4 (7යාප?ං� 6aෙG) පන4 ෙකoGපත — ෙදවැ>වර 

6ය\ම. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 

*30. 
වරාය හා නාDක කටL� අමාත)�මා,— ෙව ළඳ නැ< පනත යටෙ4 >ෙයෝග,— 

1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැ< පනෙ4 139 වග*!ය සමඟ 6යDය L� එම පනෙ4 
321 වග*!ය යටෙ4 බහා�G දළ ස්ක*ධ සත)ායන සGබ*ධෙය* වරාය හා නාDක 
කටL� අමාත)වරයා DY* සාදන ලZව, 2016 අෙගෝස්� 11 ?නැ! අංක 1979/30 
දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.02.21 ?න ඉ?mප4 කරන ලද 
>ෙයෝග අ�මත කළ L� ය. 

(අමාත) මiඩලෙ� අ�ම!ය ද*වා !ෙR.) 
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*31. 

ආi�කම ව)වසථ්ාව යටෙ4 ෙයෝජනාව,— Dවාදය  කf තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ¯> 22),— “g ලංකා පජාතා*Aක සමාජවාx ජනරජෙ� ආi�කම ව)වසථ්ාෙ< 104ආ 
(5)(අ) ව)වසථ්ාෙ< D�Dධාන පකාරව මැ!වරණ ෙකොuෂ* සභාව DY* 2016 ෙපබරවාm 25 
?නැ! අංක 1955/19 දරන අ! Dෙශේෂ ගැස� පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2016.05.06 ?න ඉ?mප4 
කරන ලද, ජනමතDචාරණයකx ෙහෝ ඡ*ද Dම,මකට අදාළ කාල,මාව �ළ Dද²4 හා :³ත 
ජනමාධ) DY* ��පැ?ය L� උපමාන ෙහව4 මාFෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහLG ප!ප4! අ�මත 
කළ L� ය.” ය�ෙව* ෙයෝජනා කරන ල?*, පශන්ය සභා¬:ඛ කරන ලx.  

32. 

g ලංකා ෙසේවා �mස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන4 ෙකoGපත — 
ෙදවැ>වර 6ය\ම.  

33. 

ළමා Cන	4ථාපන ෙ*දය (සංසථ්ාගත 6aෙG) පන4 ෙකoGපත — ෙදවැ>වර 
6ය\ම.  

34. 

g ලංකා එස4 ^ස!්යා> සෙහෝදර4වය (සංසථ්ාගත 6aෙG) පන4 ෙකoGපත — 
ෙදවැ>වර 6ය\ම.  

 

35. 

g ලංකා කා*තා සGෙGලනය (සංසථ්ාගත 6aෙG) පන4 ෙකoGපත — ෙදවැ>වර 
6ය\ම.  

36. 

ෙමොනරාගල ?සA් කා*තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත 6aෙG) පන4 ෙකoGපත — 
ෙදවැ>වර 6ය\ම.  

 
* සල*ෙණ� හ5�ව6 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට:� ය. 

 

[1] 
“පන4 ෙකoGපත දැ* ෙදවැ> වර 6යDය L�ය” ය�ෙව* ෙයෝජනා කරන ල?*, 

පශන්ය සභා¬:ඛ කරන ලx. 
 

 

 

2017 මැ� මස 04 වැ� =හස්ප>�දා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

921/’16 

ග	 (ෛවද)) න7*ද ජය!ස්ස මහතා,— >වාස හා ඉ?6aG අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) 2011 ජනවාm Yට 2015 ජනවාm දවා කාලය �ළ >වාස හා ඉ?6aG 
අමාත)ාංශෙ� YZ\ ඇ! වංචා, hෂණ සහ රාජ) ෙ�පළ අවභාDතය 
සGබ*ධෙය* අමාත)ාංශ ම�ටෙම* පaෂණ පව4ව� ලබ*ෙ*ද; 

 (ii) එෙසේ නG, එම එ එ පaෂණෙ� පග!ය කවෙFද;  
 (iii) එම වංචා හා hෂණවලට අමාත)ාංශ >ලධාm* සGබ*ධ බවට හ¶නාෙගන 

!ෙRද; 
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 (iv) එෙසේ නG, ඔ=* සGබ*ධෙය* ග� ලැk Dනය ^යාමාFග කවෙFද; 
 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද?  

2. 
992/’16 

ග	 උදය පභා4 ගGම*�ල මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ)  (i) g ලංකා අධ)ාපන පmපාලන ෙසේවෙ� >ලධාm, සGප4 ෙ<රෙගොඩ මහතා, 
ගාfල m9ම*� DZහෙf DZහfප! ෙලස ප4 කර !ෙRද; 

 (ii)  ඔ  ෙමොරoව, ෙ<fස ්�මර Dද)ාලෙ� DZහfප! ෙලස කටL� කළ සමෙ� 
x :දf වංචාව YZ 6aම සGබ*ධෙය* පව4ව� ලැk DමFශන කටL� 
අවස* [ ?නය කවෙFද; 

 (iii)  එෙසේ නG, එම DමFශනෙ� >ගමන සහ >Fෙ�ශය* කවෙFද; 
 (iv) ඔ ට එෙරBව අfලස ් ෙහෝ hෂණ ෙචෝදනා DමFශන ෙකොuෂ* සභාව YZ 

කරන DමFශනය අවස* \ !ෙRද; 
 (v) එෙසේ නG, එB >ගමන සහ >Fෙ�ශය* කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

3. 
1048/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— මහානගර හා බස්නාBර සංවFධන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) g ජයවFධනCර ෙකෝ�ෙ� �B� ෙස4Ymපාය ෙදවැ> අ?යර නව 
ෙගොඩනැpfෙf හා t 	පාය නව ෙගොඩනැpfෙf වFග අ�යකට බZ :දල 
හා ෙසේවා ගාස�්ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (ii) ෙමම ෙගොඩනැp7වල රථ ගාf 6aමට ඇ! ඉඩ සඳහා ෙග\ම YZ කළ 
L�ද; 

 (iii) එෙසේ නG, ගාස�්ව, එ එ ෙගොඩනැpfල අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* 
කවෙFද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) ෙමම ගාස�් සංෙශෝධනයට අවශ) �යවර ග*ෙ*ද; 

 (ii) එෙසේ නG, එම ?නය කවෙFද; 

 ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

4. 
1075/’16 

ග	 eමf ර4නායක මහතා,— තැපැf, තැපැf ෙසේවා හා :ස්7G ආගuක කටL� 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ?ව�න Cරා තැපැf ෙදපාFතෙG*�වට අය4 උප තැපැf කාFයාල 3410 
පව!න බව4; 

 (ii)  උප තැපැf කාFයාල සඳහා ෙගොඩනැp7 ෙසොයා ගැQම උප තැපැf 
සථ්ානා�ප!ව	* DY* YZකළ L� බව4; 

 (iii) උප තැපැf කාFයාලය පව4වාෙගන යාම සඳහා මාYක �7ය වශෙය* 
උප තැපැf සථ්ානා�ප!ට ෙගව� ලබ*ෙ* 	�යf 250/-ක :දල 
පමණ බව4; 
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 (iv)  ෙමවැ> t� මාYක �7යකට ෙගොඩනැp7 ෙසොයාගත ෙනොහැ6\ම >සා 
ෙබොෙහෝ උප තැපැf සථ්ානා�ප!ව	*ට තම වැoෙප* Dශාල :දල 
ෙග\මට YZ\ ඇ! බව4; 

 (v) ඇතැG ෙගොඩනැp7වල වැY6� (සQපාරෂක) පහtකG පවා ෙනොමැ!ව 
ෙසේවකය* අ!ශය Zෂක්රතා මධ)ෙ� ෙසේවය කරන බව4; 

 (vi) Dශාම වැoප ලබා ගැQමට පැuෙණන වෙයෝවෘ�ධ Dශාuකය*ට අt* 
ගැQමට තබා Bටෙගන Y¸මට පවා පමාණව4 ඉඩ ෙනොමැ! උප තැපැf 
කාFයාල පව!න බව4, 

එ�මා ද*ෙනBද? 

(ආ) (i) ඉහත ත44වය* සැල6fලට ෙගන ෙසේවකය*ට ෙම*ම ජනතාවටද 
පහtකG සැලෙසන පm? උප තැපැf කාFයාල සඳහා ෙගොඩනැp7 ඉ?6aමට 
�යවර ග*ෙ*ද; 

 (ii)  ෙගොඩනැp7 පහtකG ලබා ෙදන ෙත දැනට ෙගව� ලබන 	�යf 250/- 
ක මාYක �7ය ෙව�වට පමාණව4 �7ය ෙග\මට කටL� කර*ෙ*ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට දැ�G ෙද*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

5. 
1143/’16 

ග	 එG. එ9. එG. සfමා* මහතා,— සව්ෙ�ශ කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) මඩකලCව ?සA්කෙ�, ෙකෝරෙfප4�, උ�	 වාකෙF පාෙ�|ය ෙfකG 
ෙකො�ඨාසය �Boවන ලද ?නය කවෙFද; 

 (ii) ඒ සGබ*ධෙය* >�4 කරන ලද ගැස� පතෙ� �ටපත සභාගත 
කර*ෙ*ද; 

 (iii) එම පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසය ම�* ආවරණය වන සG�Fණ �u 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එB ගාම >ලධාm වසG සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම >ලධාm වසGවල >ල අංක හා නාමය* කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) එම පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසය �Bo\ෙGx >ල වශෙය* ,මා >Fණය 
6aම YZ\ !ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නG, ඒ ��බඳ Dසත්ර කවෙFද; 

ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) (i) එ~ පාෙ�|ය ෙfකG කාFයාලය යටෙ4 ඇ! ගාම >ලධාm වසG අතm* 
6YයG වසමක/වසGවල පmපාලන කටL� ෙහෝ ෙමෙහය\G ෙවන4 
පාෙ�|ය ෙfකG කාFයාල ම�* YZකර� ලබ*ෙ*ද; 

  (ii) එෙසේ නG, එම ගාම >ලධාm වසGවල නාමය, >ල අංක ඇ�� Dසත්ර ඉ?mප4 
කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනBද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද?  
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6. 
1242/’16 

ග	 ප�ම උදයශා*ත rණෙසේකර මහතා,— උසස ් අධ)ාපන හා මහාමාFග 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ)   (i)   :ල!< ?සA්කය �ළ 1983 වFෂය වනDට පැවැ!  :� මාFග සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවා�* තාර දමා !k මාFග සංඛ)ාව සහ 6.u. පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) වFෂ 1983 Yට L�ධය >ම වන�	 එම ?සA්කය �ළ මාFග ඉ?6aම සඳහා 
පැව! රජය* DY* DයදG කරන ලද :දල එ එ වFෂය අ�ව ෙව* ෙව* 
වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iv)  L�ධය >ම \ෙම* පt ෙමම ?සA්කය �ළ මාFග ඉ? 6aම ෙව�ෙව* එ 
එ වFෂය �ළ ෙව* කරන ලද :දල ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ ��බඳ සG�Fණ වාFතාව ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?      

 (ආ) ෙනොඑෙසේ නG ඒ ම*ද? 

7. 
1279/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— ඉඩG අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) තමාෙq ප?ං�ය සඳහා ෙහෝ වගාව* සඳහා ෙහෝ ව)ාපාmක කටL� සඳහා 
ෙහෝ පෙ<vගත ඉඩG ෙනොමැ! ජනතාව රජයට අය4 ඉඩG තම පmහරණය 
�vස අනවසරෙය* උපෙයෝ¹ කර ග*නා බව4; 

 (ii) කාලයාෙq ඇවෑෙම* එෙසේ අනවසරෙය* »! D¼� ලබන ඉඩG, රජෙ� 
අ�!ෙය* බැහැර ෙකොට, >යමා�©ලව පවරාxෙG ��ෙවත සෑම රජය 
DY*ම පව4වාෙගන ආ බව4; 

එ�මා ද*ෙනBද?  

(ආ) (i) ඒ අ�ව, වFෂ 2013 Yට ෙG දවා මාතර ?සA්කය �ළ ෙබදා x ඇ! ඔ�C, 
xමනාපත, BuකGපත ෙහෝ බලපත සංඛ)ාව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (ii)  ඉහත (i) B සඳහ* සංඛ)ාව, මාතර ?සA්කෙ� පාෙ�|ය ෙfකG 
ෙකො�ඨාස ම�ටu* ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද;  

 (iii) මාතර ?සA්කෙ� රජෙ� ඉඩG අනවසරෙය* »! D¼න එෙහ4, 6YZ 
Qත)ා�©ල ෙfඛනය අBu C�ගලය* සංඛ)ාව, පාෙ�|ය ෙfකG 
ෙකො�ඨාසය අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iv)  ඉහත (iii) B සඳහ* C�ගලය* ෙවත xමනා පතය ෙහෝ අවම වශෙය* 
බලපතය ෙහෝ ලබාxමට �යවර ග*ෙ*ද;   

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

8. 
1322/’16 

ග	 වාtෙ�ව නානායකාර මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප4! හා ආF{ක 
කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) පtpය රජය කාලෙ� පාෙ�|ය ෙfකG කාFයාල ම�* ^යා4මක කරන ලද 
t� පmමාණ සංවFධන ෙයෝජනා, ඇසත්ෙG*�ගත :දලට අදාළ පාෙ�|ය 
ෙfකG බලපෙ�ශය �ළ ^යා4මක සu! සමාගGවලට ෙකො*තා4 පදානය 
කළ බව ��ග*ෙ*ද; 
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 (ii)  එෙසේ =වද, වFතමානෙ� ඉහත ~ සංවFධන ෙයෝජනා සඳහා ෙට*ඩF කැඳවා 
අ�ම ෙට*ඩරයට එම ෙකො*තා4 �mනම� ලබන බව ද*ෙ*ද;  

 (iii) එෙසේ ෙට*ඩF කැඳවා අ�ම ෙට*ඩරයට එම සංවFධන ෙයෝජනා ෙකො*තා4 
�mනැ½ම >සා පෙ�ශෙ� ^යා4මක [ සu! සමාගGවලට එම ෙකො*තා4 
ලබා ගැQමට ෙනොහැ6 \ෙම* එ~ සu!වලටද පෙ�ශයටද ප!ලාභ අBu\ 
ඇ! බව ��ග*ෙ*ද; 

 (iv)  ඉහත ~ සu!වලට YZ\ ඇ! අසාධාරණෙය* ඔ=* :දවා ගැQම සඳහා 
ෙපර !k පm? Dවෘත ෙට*ඩF කැඳ\ම6* ෙතොරව t� පmමාණ ෙකො*තා4 
ඇසත්ෙG*�ගත :දලට එම සu!වලට ලබාxමට �යවර ග*ෙ*ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

9. 
1519/’17 

ග	 එස.් ,. :��මාරණ මහතා,— සව්ෙ�ශ කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i)  2014 වFෂෙ� 	�යf u7යන 25 ක �ල) ප!පාදන ලබාxෙG (Dෙශේෂ) 
ෙයෝජනා කමය යටෙ4 අ�රාධCර ?සA්කයට ෙකොපමණ :දල 
ලැ�ෙ*ද; 

 (ii)  එම :දf ෙයොදවා YZ කර ඇ! කාFයය* කවෙFද; 

 (iii)  ෙමම ෙයෝජනාකමය යටෙ4 සව්යං n6යාලා¾* සඳහා uලx ෙගන ෙG 
වනDට පාෙ�|ය ෙfකG කාFයාලවල ඉ!m \ ඇ! භාiඩ පමාණය සහ 
ඒවෙ� ව�නාකම, එ එ පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසය අ�ව ෙව* ෙව* 
වශෙය* කවෙFද;  

 (iv) සව්යං n6යාලා¾* >Fෙ�ශ කරන ල�ෙ� �ලාෙ* සංවFධන >ලධාmයා 
DY* බව ��ග*ෙ*ද; 

 (v)  ඉ!m භාiඩ සව්යං n6යාලා¾*ට  ෙබදා අවස* කර� ලබන ?නය කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

10. 
1144/’16 

ග	 එG. එ9. එG. සfමා* මහතා,— සව්ෙ�ශ කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) මඩකලCව ?සA්කෙ�, ෙකෝරෙfප4� පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසය 
�Boවන ලද ?නය කවෙFද; 

 (ii) ඒ සGබ*ධෙය* >�4 කරන ලද ගැස� පතෙ� �ටපත සභාගත 
කර*ෙ*ද; 

 (iii) එම පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසය ම�* ආවරණය වන සG�Fණ �u 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එB ගාම >ලධාm වසG සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම >ලධාa වසGවල >ල අංක හා නාමය* කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) එම පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසය �Bo\ෙGx >ල වශෙය* ,මා >Fණය 
6aම YZ\ !ෙRද; 
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 (ii) එෙසේ නG, ඒ ��බඳව Dසත්ර කවෙFද; 

ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) (i) එ~ පාෙ�|ය ෙfකG කාFයාලය යටෙ4 ඇ! ගාම >ලධාm වසG අතm* 
6YයG වසමක/වසGවල පmපාලන කටL� ෙහෝ ෙමෙහය\G ෙවන4 
පාෙ�|ය ෙfකG කාFයාල ම�* YZකර� ලබ*ෙ*ද; 

 (ii) එෙසේ නG, එම ගාම >ලධාm වසGවල නාමය, >ල අංක ඇ�� Dසත්ර ඉ?mප4 
කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනBද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද?  

11. 
1243/’16 

ග	 ප�ම උදයශා*ත rණෙසේකර මහතා,— උසස ් අධ)ාපන හා මහාමාFග 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ)   (i)   යාපනය  ?සA්කය �ළ 1983 වFෂය වනDට පැවැ!  :� මාFග සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවා�* තාර දමා !k මාFග සංඛ)ාව සහ 6.u. පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) වFෂ 1983 Yට L�ධය >ම වන�	 එම ?සA්කය �ළ මාFග ඉ?6aම සඳහා 
පැව! රජය* DY* DයදG කරන ලද :දල, එ එ වFෂය අ�ව ෙව* ෙව* 
වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iv)  L�ධය >ම \ෙම* පt ෙමම ?සA්කය �ළ මාFග ඉ? 6aම ෙව�ෙව* එ 
එ වFෂය �ළ ෙව* කරන ලද :දල ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ ��බඳ සG�Fණ වාFතාව ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG ඒ ම*ද? 

12. 
1296/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර ?සA්කෙ� ෙසේවය කර� ලබන අධ)ාපන පmපාලකය* සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ)ාව, එ එ අධ)ාපන කලාපය අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* 
කවෙFද;  

 (iii) මාතර ?සA්කෙ� කලාප අධ)ාපන කාFයාලය*B පව!න Cර�පා� 
සංඛ)ාව ෙව*  ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iv) අධ)ාපන පmපාලකය*ෙq ඌනතාවය පව!*ෙ* නG, ඒවා සG�Fණ 
6aමට අ�ගමනය කර� ලබන ^යාමාFග කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) මාතර ?සA්කය සඳහා Dශාමල4 අධ)ාපන පmපාලකය* ෙකො*තා4 
පදනම මත බඳවා ගැQම YZ කර !ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නG, ඔ=*ෙq නG හා 7�නය* කවෙFද; 

 (iii) ඔ=* බඳවාග4 ප�පා�ය කවෙFද; 

  ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
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13. 
1444/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප4! හා ආF{ක කටL� 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) හGබ*ෙතොට මB*ද රාජපෂ ජාත)*තර සGම*තණ ශාලාව ඉ?6aමට 
වැය[ :දල ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒ සඳහා :දf සපයා ග4 �ලාශ කවෙFද;  

(iii) 2015.01.01 Yට 2016.12.31 ?න දවා හGබ*ෙතොට මB*ද රාජප¦ 
ජාත)*තර සGම*තණ ශාලාව උපයා ග4 ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙමB පාලන කටL� YZ කර*ෙ* �මන ආයතනය DY*ද;  

ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනBද? 

(ආ) (i) ෙමම සGම*තණ ශාලාෙ< සංවFධන කටL� සඳහා තවZරට4 :දf   
ෙයද\මට රජය කටL� කර*ෙ*ද; 

 (ii)  එෙසේ නG, ඒ කවර ආකාරෙය*ද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

14. 
1244/’16 

ග	 ප�ම උදයශා*ත rණෙසේකර මහතා,— නගර සැලtG හා ජල සGපාදන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 වFෂය වනDට මඩකලCව ?සA්කය �ළ ජා!ක ජල සGපාදන හා 
ජලාපවහන මiඩලය ම�* �mYZ පාQය ජලය සපයා !k >වාස සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙG වනDට �mYZ පාQය ජලය සපයා ඇ! >වාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 වFෂෙය* පtව Lද ත44වය >ම වන�	 පාQය ජලය ලබා xම 
ෙව�ෙව* එ එ  වFෂය සඳහා රජය DY* ෙව* කරන ලද :� :දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) Lද ත44වය >ම \ෙම* පt 2015 වFෂය වනෙත පාQය ජලය ලබාxෙG 
ව)ාපෘ! ෙව�ෙව* රජය ෙව* කරන ලද :� :දල එ එ වFෂය අ�ව 
ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත YයfෙලBම පග! වාFතාව ඉ?mප4 කර*ෙ*ද;  

 ය*න එ�මා ෙමම සභාව ට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

15. 
1448/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— මහානගර හා බස්නාBර සංවFධන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) රාගම නගරය සංවFධනය සඳහා සැලtG සකස ්කර !ෙRද; 

 (ii)  එෙසේ නG, ඒ සඳහා වැය 6aමට අෙ��ත :දල ෙකොපමණද; 

 (iii) සංවFධන කටL� ආරGභ කර� ලබන ?නය කවෙFද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) නගර සංවFධනෙ�x රාගම නගරයට එවන නව අංග කවෙFද; 
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 (ii) එම ඉ?6aG සඳහා ෙට*ඩF කැඳවා !ෙRද; 

 (iii) එෙසේ නG, එම ?නය කවෙFද;  

ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
 

 

2017 මැ� මස 05 වැ� (*රාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

807/’16 

ග	 eමf ර4නායක මහතා,— වරාය හා නාDක කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) හGබ*ෙතොට වරාය ඉ?6aම සඳහා YZ කරන ලද ��aGවලx හGබ*ෙතොට, 
මාගG පාෙF, අංක 24/5 දරන >වෙසේ ප?ං� ඒ. ඩR7<. උG: ස�මා මහ4uය 
හා ඇෙq වෙයෝවෘ�ධ සැuයා ¡ව4 [ >වසට දැ� ෙලස අලාභ හා> YZ [ 
බව4; 

 (ii) ඒ බව g ලංකා වරාය අ�කාmයට හා හGබ*ෙතොට පාෙ�|ය ෙfකGවmයට  
දැ�Gxෙම* පt YZ \ ඇ! අලාභය ��ෙගන, අලාභ [ >වස සහ ඉඩම සඳහා 
ව*? ලබාෙදන බවට [ ෙපොෙරො*Zව මත ඔ=* >වY* ඉව4\ �� >වසක 
ප?ං� [ බව4; 

 (iii) මාYකව ලබාෙදන බවට ෙපොෙරො*Z [ �7ය අවසථ්ා ගණනාවකx  ඉfලා 
Y¸ෙම* පt, අ�කාmය DY* මාස 6ක �7ය එකවර ෙගවා දමා ෙG වනDට 
ෙග\G නවතා දමා ඇ! බව4; 

එ�මා ද*ෙනBද?    

(ආ) (i) ව*? ෙගවන�	 ෙග\මට එකඟ [ මාYක �7ය, Bඟ �7යද සමඟ ෙගවන 
?නය කවෙFද; 

 (ii) අBu[ ඉඩම සහ >වස සඳහා ව*? ෙගව� ලබන ?නය කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

2. 
854/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප4! හා ආF{ක කටL� 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) මාතර ?සාෙ<, ෙද>යාය අඩDයට අය4 පැ�නා වනා*තරයට Dෙ��කය* 
Dහාරෙහේන පාෙර* nෙගන ෙගොස ් ෙදොළ අස7* වනා*තරයට 
අනවසරෙය* ඇ�fවන බව4; 

 (ii) ෙමො=* Yංහරාජ වනා*තර නැරÀම සඳහා වන සංරෂණ ෙදපාFතෙG*�ව 
Dවෘත කර ඇ! �ටෙද>ය පෙ<ශය භාDතා ෙනොකරන බව4; 

 (iii) එෙසේ ඇ�fව*ෙ* Yංහරාජය ආÁත මාතර ?සA්කෙ� �B� ත	 ප*!ෙ� 
ෙහෝටf B නවාතැ* ග*නා සංචාරකය* බව4; 

 (iv) ෙමම මාFගය ඔසේසේ වනා*තරයට ඇ�f\ම ම�* Yංහරාජෙ� ෛජව 
DDධ4වයට හා> YZ\ම හා ජාන මංෙකොfලයට ඉඩ සැලYය හැ6 බව4; 

 (v) ෙG හරහා රජයට Dශාල �ල) පා�ව YZවන බව4; 

එ�මා ද*ෙනBද? 
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(ආ) (i) Yංහරාජයට සංචාරකය* ඇ�f 6aමට D�ම4 වැඩ��ෙවළ සකස ්
කර*ෙ*ද; 

 (ii)  එෙසේ නG, ඒ කවර ?නයක Yටද;  

ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනBද? 

(ඇ) (i) මාතර ?සA්කෙ�, Yංහරාජය ආÁතව  �B� ත	 ප*!ෙ� ෙහෝටf 
වනා*තරය �ළ මාFග සකසා ඇ! බවට ෙහෝ ඉ?6aG YZ කර ඇ! බවට 
ෙසොයා ෙගන !ෙRද; 

 (ii)  එෙසේ නG, එම ආයතනය*ට එෙරBව ග4 ^යාමාFග කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

3. 
1045/’16 

ග	 උදය පභා4 ගGම*�ල මහතා,— පළා4 සභා හා පළා4 පාලන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2012  අංක 21 දරන පළා4 පාලන මැ!වරණ පනත පකාරව, පළා4 පාලන 
ෙකො�ඨාස මා�G ��බඳ අ¬යාචනා සලකා බැ�මට අ¬යාචනා කuoව 
ප4කර !ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නG, එම කuoව DY* 2016 ඔෙතෝබF 31 ?නට අ¬යාචනා සලකා 
බලා අවස* කර ඇ! පළා4 පාලන ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) B සඳහ* පළා4 පාලන ආයතනවල නG කවෙFද; 

 (iv) එම පළා4 පාලන ආයතන සඳහා ෙමෙත මැ!වරණ ෙනොපැවැ4\මට ෙහේ� 
කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

4. 
1253/’16 

ග	 ප�ම උදයශා*ත rණෙසේකර මහතා,— Q!ය හා සාමය සහ ද�ණ සංවFධන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 1983  වFෂය වනDට මඩකලCව ?සA්කය �ළ �Bටා !k ෙපො7ස ්සථ්ාන 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපො7ස ් සථ්ානය*B ෙසේවය කරන ලද ෙපො7ස ් >ලධාm* සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එf. ¸. ¸. ඊ. තසත්වාx* DY* වFෂ 1983* පtව 2009 වFෂෙ� L�ධය 
අවස* වනෙත [ කාලය �ළ Dනාශ කරන ලද ෙපො7ස ්සථ්ාන සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වාx පහාර ෙහේ�ෙව* uයpය ෙපො7ස ්>ලධාm* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) B සඳහ* Dනාශ [ ෙ�පළ ��බඳ තෙසේ	ව කර !ෙRද;  

 (vi) ඉහත YයfෙලBම �Fණ වාFතාව ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාව ට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
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5. 
1297/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර ?සA්කෙ� ජා!ක හා පළා4 පාසfවල ෙසේවය කරන g ලංකා 
DZහfප! ෙසේවයට අය4 ෙශේvධාm DZහfප!ව	 සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ)ාව, එ එ ෙශේvය අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iii) මාතර ?සA්කෙ� ජා!ක ෙහෝ පළා4 පාසfවල g ලංකා DZහfප! 
ෙසේවෙ� ෙශේvධාm* ෙනොවන C�ගලය* DZහfප! §රය* දර*ෙ*ද; 

 (iv) එෙසේ නG, එම පාසf කවෙFද;  

 (v) DZහfප! ෙශේvය ලබා ඇ! :4, DZහfප! §රය ෙනොලබා මාතර 
?සA්කෙ� ජා!ක හා පළා4 පාසfවල ෙසේවය කරන C�ගලය* සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (vi) ඉහත (v) සඳහා හ¶නාග4 ෙහේ� ක වෙFද;  

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

6. 
1312/’16 

ග	 එG. එ9. එG. සfමා* මහතා,— ඉඩG අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලCව ?සA්කෙ�, ෙකෝරෙfප4� උ�ර, වාකෙF පාෙ�|ය ෙfකG 
ෙකො�ඨාසය �ළ �B� රාජ) ආයතන ස� ඉඩG පමාණය කවෙFද; 

 (ii) එම පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසෙ� ප?ං�ක	ව* DY* රජෙ� ඉඩG පදාන/ 
බලපත මත ලබා ගැQම සඳහා අයZG කර !ෙRද; 

 (iii) එෙසේ නG, එම ඉf�G පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අයZGක	ව*ට ෙG දවා පදාන/බලපත මත ලබාx ඇ! ඉඩG පමාණය 
කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද?  

7. 
1344/’16 

ග	 ෙස��� අ� සාÂF ම=ලානා මහතා,— පළා4 සභා සහ පළා4 පාලන 
අමාත)�මා ෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) එරා=F නගර සභාව, කා4ත*�� නගර සභාව සහ ෙකෝරළප4�ව බටBර 
පාෙ�|ය සභාව යන ෙතෝරා ප4 කරන ලද පළා4 පාලන ආයතන Dt	වා 
හළ ?න Yට එනG, 2015 මැ� 15 Yට :දf අමාත)වරයා DY* අ�මත කරන 
ලද >යuත ෙසේවක මiඩල ප!පාදනව7* බැහැරව එම ආයතනවලට  
කරන ලද අ!ෙFක තාවකා7ක ෙසේවක ප46aG සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) නැෙගනBර පළාෙ4 ව4ම* පධාන අමාත)ාවරයාෙq >Fෙ�ශ මත කරන 
ලද එවැ> ප46aG සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප46aG ෙව�ෙව* පාmශuක ෙග\මට පමාණව4 අර:දf ඒ ඒ පළා4 
පාලන ආයතන ස�ව !ෙRද;  
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 (iv) එම තාවකා7ක ෙසේවකය* DY* ඉo ෙකෙරන ෙසේවාව*වල සව්භාවය 
ෙකබ¶ද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) එම ප46aG එ එ පළා4 පාලන ආයතනෙ� අවශ)තා සමඟ අ�©ල 
ව*ෙ*ද; 

 (ii) එම�* කාFය මiඩල අ!mතය හා �ල) අවBරතාවය ඇ! \ !ෙRද;  
එෙසේ නG, ඒ ම*ද; 

 (iii) එවැ> කවර ෙහෝ තාවකා7ක ෙසේවකය*ට අ� වැo� ෙග\ම ෙහෝ වැo� 
ෙනොෙග\ම YZෙ<ද;  එෙසේ නG, ඒ ම*ද;  

 (iv) ෙමම තාවකා7ක ෙසේවකය* අ*තFගහණය කර ගැQම �vස >යuත 
ෙසේවක සංඛ)ා ප!පාදන වැ� 6aමට ^යාමාFග ග*ෙ*ද;  

ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

8. 
1370/’16 

ග	 බ*Zල rණවFධන මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප4! හා ආF{ක 
කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනාව*ට අ�ව, t� හා මධ) පmමාණ ව)වසාය අංශය 
D�ම4 6aමට අවශ) ">යාමන අ�කාmය" �Bටව� ලැ�ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ නG, එම ?නය කවෙFද; 

 (iii) g ලංකාෙ< ද �ල) ආයතන 7යාප?ං� 6aෙGx 	. 25,000/-ක ගාස�්ව 
ෙගDය L�ද; 

 (iv) t� හා මධ) පmමාණ අංශය : ණ ෙදන ගැට� අධ)යන 6aම සඳහා 
උපෙ�ශක කuoව �Bටව� ලැ�ෙ<ද; 

 (v) එෙසේ නG, එම කuoෙවB සාමාÄකය* ක=	*ද; 

 (vi) t� හා මධ) පmමාණ ණය ආරෂණ වැඩ��ෙවළ ^යා4මක 6aම සඳහා 
2016 වFෂෙ�x, 	�යf u7යන 500 ක �7ක අර:දල රජය ම�* ලබා 
Z*ෙ*ද; 

 (vii) t� හා මධ) පmමාණ ෙෂේතයට සහනදා� ෙපො� අ�පා!කය* යටෙ4 
�ල) පහtකG සැප�මට ආධාරය වශෙය* ආYයා� සංවFධන බැං�ෙව* 
	�යf u7යන 100ක ණය පහtකම ලැ�ෙ*ද; 

 (viii) ආYයා� සංවFධන බැං� ණය පහtකම යටෙ4, ණය ලබා Z* t� හා මධ) 
පmමාණ ව)වසායකය*ෙq නG හා 7�නය* ඇ�ළ4 ලැ�ස�්ව ඉ?mප4 
කර*ෙ*ද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

9. 
1541/’17 

ග	 චu*ද D ෙ�Ym මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප4! හා ආF{ක කටL� 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) උමා ඔය සංවFධන ව)ාපෘ!ය ෙහේ�ෙව* Åඩාවට ප4  බZfල ?සA්කෙ� 
ජනතාව ෙව�ෙව* ෙG වනDට 6YයG ව*? ෙග\ම YZකර !ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නG, එම ව*?ලා¾*ෙq නG හා 7�නය* කවෙFද; 
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 (iii) එෙසේ ෙනොමැ! නG, ව*? ෙග\ම ක�නG 6aම සඳහා ග� ලබන �යවර 
කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

10. 
1047/’16 

ග	 උදය පභා4 ගGම*�ල මහතා,— Dෙ�ශ කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.10 Yට 2016.10.31 දවා කාල පm9ෙÆදෙ�x Dෙ�ශ කටL� 
අමාත)වරයා සහභාp [ D ෙ�ශ සංචාර සංඛ)ාව  ෙකොපමණද; 

 (ii) එ එ සංචාරෙ� අර:ණ, සංචාරය කරන ලද රට සහ එ එ සංචාරයට 
වැය [ :දල ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iii) එ~ සංචාරය*B ප!ඵලය ෙලස g ලංකා ෙ< ප!Èපය යහප4 \ !ෙRද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

11. 
1053/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— !රසර සංවFධන හා වන¡D අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ)  (i) වන අ7 ඝාතනය කරන C�ගලය*ට එෙරBව ලබාෙදන දÊවG පමාණව4 
ෙනොවන බව ��ග*ෙ*ද; 

 (ii)  එෙසේ නG, එම Q! සංෙශෝධනයට �යවර ග*ෙ*ද;  

 (iii) වන අ7 YZ කරන ෙ�පළ හා> සඳහා අදාළ C�ගලය*ට ෙගවන ව*? :දf 
පමාණව4 ෙනොවන බව ��ග*ෙ*ද; 

 (iv) එෙසේ නG, එම ව*? :දල ඉහළ නැං\මට කටL� කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) අ7 u>ස ්ගැoම පාලනයට රජය �යවර ෙගන !ෙRද; 

 (ii)  එෙසේ නG, එම �යවර කවෙFද;   

 ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනBද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

12. 
1254/’16 

ග	 ප�ම උදයශා*ත rණෙසේකර මහතා,— Q!ය හා සාමය සහ ද�ණ සංවFධන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 වFෂය වනDට අGපාර ?සA්කය �ළ �Bටා !k ෙපො7ස ් සථ්ාන 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපො7ස ් සථ්ානය*B ෙසේවය කරන ලද ෙපො7ස ් >ලධාm* සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එf. ¸. ¸. ඊ. තසත්වාx* DY* වFෂ 1983* පtව 2009 වFෂෙ� L�ධය 
අවස* වන ෙත [ කාලය �ළ Dනාශ කරන ලද ෙපො7ස ්සථ්ාන සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වාx පහාර ෙහේ�ෙව* uයpය ෙපො7ස ්>ලධාm* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) B සඳහ* Dනාශ [ ෙ�පළ ��බඳ තෙසේ	ව කර !ෙRද;  
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 (vi) ඉහත YයfෙලBම �Fණ වාFතාව ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාව ට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

13. 
1299/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) මාතර ?සA්කෙ� �B� ජා!ක හා පළා4,  

 (i) පාසf සංඛ)ාව ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (ii) පාසfවල ෙසේවය කරන r	ව	* සංඛ)ාව එ එ පාසල අ�ව; 

 (iii) පාසfවල ෙසේවය කරන r	ව	* සංඛ)ාව එ එ Dෂය අ�ව; 

 (iv) පාසfවල ෙසේවය කරන r	ව	* සංඛ)ාව, එ එ අධ)ාපන කලාපය 
අ�ව;  

ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) මාතර ?සA්කෙ� ජා!ක හා පළා4 පාසf �ළ ඉෙග�ම ලබන �ෂ)ය* 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ)ාව, ජා!ක හා පළා4 පාසf අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* 
ෙකොපමණද;  

 (iii) �ෂ)ය* සහ r	ව	* අතර අ�පාතය, එ එ Dෂය අ�ව ෙව* ෙව* 
වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත (iii) B සඳහ* අ�පාතය අධ)ාපන කලාපය අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* 
කවෙFද; 

 ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

14. 
1313/’16 

ග	 එG. එ9. එG. සfමා* මහතා,— ඉඩG අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලCව ?සA්කෙ�, ෙකෝරෙfප4� බටBර, ඕ�ඩමාව� පාෙ�|ය 
ෙfකG ෙකො�ඨාසය �ළ �B� රාජ) ආයතන ස� ඉඩG පමාණය කවෙFද; 

 (ii) එම පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසෙ� ප?ං�ක	ව* DY* රජෙ� ඉඩG පදාන/ 
බලපත මත ලබා ගැQම සඳහා අයZG කර !ෙRද; 

 (iii) එෙසේ නG, එම ඉf�G පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අයZGක	ව*ට ෙG දවා පදාන/බලපත මත ලබාx ඇ! ඉඩG පමාණය 
කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද?  

15. 
1543/’17 

ග	 චu*ද D ෙ�Ym මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප4! හා ආF{ක කටL� 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) උමා ඔය සංවFධන ව)ාපෘ!ය ෙහේ�ෙව* බZfල ?සA්කෙ� ජනතාවෙq 
>වාසවලට දැ� හා> YZ\ ඇ! බව ද*ෙ*ද; 
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 (ii) >වාස හා> [ C�ගලය*ෙq නG හා 7�නය* එ එ පාෙ�|ය ෙfකG 
ෙකො�ඨාසය අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iii) >වාස හා> [ C�ගලය*ෙq >වාස අ�4වැ�යා කර xමට ෙහෝ නැවත 
ඉ?කර xමට �යවර ග*ෙ*ද; 

 (iv) එෙසේ නG, ඒ ��බඳ Dසත්ර ඉ?mප4 කර*ෙ*ද;  

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

 (ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
 

 

2017 මැ� මස 23 වැ� අඟහAවාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

855/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— කෘ�කFම අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) ජාඇල පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාශෙ�, 181F කැටෙගව4ත ගාම >ලධාm 
වසෙමB, ඉහළගම ගාමෙයB �Bටා !ෙබන ෙපොfගහ වැව (ඉහළගම) >Y 
ෙලස නඩ4� ෙනො6aම ෙහේ�ෙව* Dනාශ \ෙG අවදානම ඇ! බව4; 

 (ii)  ඇතැG සංDධානා4මක �mස ්වැව ෙගොඩ 6aමට හා  වැවට අය4 ර�ත ඉඩG 
අ4කර ගැQමට කටL� කරන බව4; 

එ�මා ද*ෙනBද? 

(ආ) (i) ඉහළගම වැව ප!සංසක්රණය 6aමට කටL� කර*ෙ*ද; 

 (ii)  එෙසේ නG, එම ?නය කවෙFද; 

 (iii) වැව ප!සංසක්රණය 6aම සඳහා 2016 අයවැෙය* :දf ෙව*කර !�ෙ*ද; 

 (iv)  එෙසේ නG, එම පමාණය ෙකොපමණද;  

ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනBද? 

(ඇ) (i) Q!Dෙරෝ� ෙලස වැව ෙගොඩ 6aම හා වැවට අය4 ඉඩG අ4කර ගැQG 
සGබ*ධෙය* ^යාමාFග ෙගන !ෙRද; 

 (ii)  එෙසේ නG, එම Q!Dෙරෝ� ^යාව*ට දායක[ �mසෙq නG කවෙFද; 

 (iii) ඔ=*ට එෙරBව ග4 ^යාමාFග කවෙFද;  

(iv) වැෙ< ඇතැG සථ්ාන ෙගොඩකර ෙකොBල වගා කර ඇ! පෙ�ශ නැවත අ4කර 
ගැQමට කටL� කර*ෙ*ද; 

 (v)  එෙලස ෙකොBල වගා කළ අයට D	�ධව ග*නා ^යාමාFග කවෙFද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

2. 
1007/’16 

ග	 උදය පභා4 ගGම*�ල මහතා,— මහානගර හා බස්නාBර සංවFධන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) කතරගම �ජා නගරෙ�, ආරෂක කලාපය �ළ පව!න ‘ඔt උයන’ නu* 
හ¶*වන ඉඩෙG අකර !හක පමණ ෙකොටස, Lද හ:දාව ද ෙයොදා ෙගන 
ඖෂධ පැලෑ� Dනාශ කරu* 2016 ¯7 මාසෙ�x එ� ෙපෙහ� කළ බව4; 
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 (ii) ඊට එෙරBව මහ සංඝර4නය සහ පෙ�ශෙ� ජනතාව Dෙරෝධය පළ කළ බව4; 

 (iii) අංක එසඊ්අ�/289/465 දරන 1990.01.30 ?නැ! 7�ය ම�* ජනා�ප!වරයා 
DY* එ~ ඉඩම ජා!ක ෙභෞ!ක සැලtG ෙදපාFතෙG*�වට පවරා ඇ! 
බව4; 

එ�මා ද*ෙනBද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ) (i) B සඳහ* Dනාශයට වග6වL4ත* ක=	*ද; 

 (ii) ඔ=*ට එෙරBව ෙගන ඇ! �යවර කවෙFද; 

 (iii) එ~ Dනාශය YZ කෙළේ එම සථ්ානෙ� ඉ*?යාෙ< !	ප! ෙ�වාලෙ� 
ශාඛාව ඉ?6aමටද; 

 (iv) ඉහත (iii) B සඳහ* ඉ?6aමට අමාත)ාංශය යටෙ4 පව!න ආයතනයක 
අ�ම!ය Bu \ !ෙRද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
3. 

1102/’16 
ග	 ෙස��� අ� සාÂF ම=ලානා මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) මඩකලCව, නාව� කF> ක*න6 Dද)ාලෙ� r	වmයක වන න7නගා*� 
Dමෙf*ද* මහ4uය, 2008 x මඩකලCව r	 DZහෙල* Yය C Îව 
අවස* කළ බව4, :ල!< ?සA්කෙ� ක�ෙව7 ගෙ*ෂා Dද)ාලයට 
ප4කළ බව4; 

           (ii)  2009 අෙපේf මස පැව! මඩකලCව r	 DZහෙf අවස* පaෂණයට 
ෙපQ Y�න ෙලසට ඇයට දැ�G xම ෙක	Î බව4; 

 (iii) එම කාල,මාෙ< x L�ධය උ9චතම අවසථ්ාවට එළඹ !k බැD* 6YZ 
C�ගලෙය�ට  :ල!<ව7* �ට\මට අවසර ෙනො!k බව4; 

 (iv) ඇය Yය කvෂඨ් කiඩායම සමඟ පaෂණයට ෙපQ Y� බව4,  
2011.01.01 ?න Yට බල පැවැ4ෙවන පm? ඇෙq සහ!කය >�4 කර ඇ! 
බව4, ඇෙq කvෂඨ්ය*ට එම ?නය 2009.08.01 බව4;  

 (v) ඇය ෙG අසාධාරණය ��බඳව ජනා�ප!�මාට අ¬යාචනය ඉ?mප4 කර 
ඇ! බව4,  ෙමම Dෂමතාව >වැර? 6aම සඳහා ජනා�ප!�මාෙq 
සGබ*�කරණ ෙfකGවරයා 2016.08.05 ?නැ! අංක SL/EDU/APP/0043 
දරන 7�ය එවකට, අධ)ාපන අමාත)ංශ ෙfකGවරයා ෙවත ෙයො: කර ඇ! 
බව4;  

එ�මා ද*ෙනBද?  

(ආ) ඇෙq සහ!කෙ� බලා4මක ?නය 2009.08.01 ෙලස ෙවනස ්6aමට උපෙදස ්ලබා 
ෙද*ෙ*ද ය*න එ�මා ෙG සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

4. 
1128/’16 

ග	 එස්. එG. මmකාF මහතා,— පළා4 සභා හා පළා4 පාලන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) බසන්ාBර පළා4 සභාෙ< වFතමාන මහ අමාත)වරයා එම තන�රට 
ප4\ෙම* පt YZ කර ඇ! Dෙ�ශ සංචාර සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සංචාරය කළ රටවf සහ එම සංචාර සඳහා වැය [ :දල ෙව* ෙව* වශෙය* 
ෙකොපමණද; 
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 (iii) එම එ එ රටවල සංචාරය කළ අර:Î ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද;  
 (iv) එ~ Dෙ�ශ සංචාරව7* අෙ��ත අර:Î සGබ*ධෙය* ලබාග4 පග!ය 

කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

5. 
1132/’16 

ග	 (ෛවද)) න7*ද ජය!ස්ස මහතා,— සංවFධන උපාය මාFග හා ජාත)*තර 
ෙවළඳ අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) ෛවද) ෙනDf පනා*Z ආෙයෝජන ෙපෞ�ග7ක සමාගමට උසස ්අධ)ාපන 
ආයතනය ඇරÀම සඳහා g ලංකා ආෙයෝජන මiඩලය අවසරය ලබාx 
!ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නG, ඒ කවර උපා� ලබාxම සඳහාද; 

 (iii) එම ආයතනය සමඟ pDtGගත [ ?නය කවෙFද; 

 (iv) එම pDtම සභාගත කර*ෙ*ද; 

 (v) g ලංකාව �ළ ෙහද උපා�ය සහ ෙසෞඛ) Dද)ා උපා�ය �mනැ½මට අ�ම!ය 
ලබාxෙGx ෙසෞඛ) අමාත)ාංශෙ� �Fව අවසරය  ලබාගත L� බවට වන 
ෙකො*ෙ�Yය, ඉහත ~ සමාගම සCරා !ෙRද; 

 (vi) එෙසේ නG, ෙසෞඛ) අමාත)ාංශය එම අවසරය ලබාZ* 7�ය සභාගත 
කර*ෙ*ද; 

 (vii) ෙනොඑෙසේ නG, g ලංකා ආෙයෝජන මiඩලය සමඟ ඇ! [ එකඟතාවය කඩ 
කරන ලද එම සමාගමට එෙරBව ෙගන ඇ! ^යාමාFග කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

6. 
1147/’16 

ග	 එG. එ9. එG. සfමා* මහතා,— සව්ෙ�ශ කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) මඩකලCව ?සA්කෙ�, කා4තා*�� පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසය 
�Boවන ලද ?නය කවෙFද; 

 (ii) ඒ සGබ*ධෙය* >�4 කරන ලද ගැස� පතෙ� �ටපත සභාගත 
කර*ෙ*ද; 

 (iii) එම පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසය ම�* ආවරණය වන සG�Fණ �u 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එB ගාම >ලධාm වසG සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගාම >ලධාm වසGවල >ල අංක හා නාමය* කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) එම පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසය �Bo\ෙGx >ල වශෙය* ,මා >Fණය 
6aම YZ\ !ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නG, ඒ ��බඳව Dසත්ර කවෙFද; 

ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) (i) එ~ පාෙ�|ය ෙfකG කාFයාලය යටෙ4 ඇ! ගාම >ලධාm වසG අතm* 
6YයG වසමක/වසGවල පmපාලන කටL� ෙහෝ ෙමෙහය\G ෙවන4 
පාෙ�|ය ෙfකG කාFයාල ම�* YZකර� ලබ*ෙ*ද; 
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  (ii) එෙසේ නG, එම ගාම >ලධාm වසGවල නාමය, >ල අංක ඇ�� Dසත්ර ඉ?mප4 
කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනBද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද?  

7. 
1255/’16 

ග	 ප�ම උදයශා*ත rණෙසේකර මහතා,— Q!ය හා සාමය සහ ද�ණ සංවFධන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 වFෂය වනDට A�ණාමලය ?සA්කය �ළ �Bටා !k ෙපො7ස ්සථ්ාන 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපො7ස ් සථ්ානය*B ෙසේවය කරන ලද ෙපො7ස ් >ලධාm* සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එf. ¸. ¸. ඊ. තසත්වාx* DY* වFෂ 1983* පtව, 2009 වFෂෙ� L�ධය 
අවස* වනෙත [ කාලය �ළ Dනාශ කරන ලද ෙපො7ස ්සථ්ාන සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වාx පහාර ෙහේ�ෙව* uයpය ෙපො7ස ්>ලධාm* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) B සඳහ* Dනාශ [ ෙ�පළ ��බඳ තෙසේ	ව කර !ෙRද;  

 (vi) ඉහත YයfෙලBම �Fණ වාFතාව ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාව ට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

8. 
1300/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— :දf අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ඉ�4 රජය DY* රජෙ� ෙෂේත >ලධාm* සඳහා සහනදා� පදනම මත 
ය�	පැ? ලබාxෙG වැඩසටහන ^යා4මක කළ බව  ද*ෙ*ද; 

 (ii) ඒ යටෙ4 මාතර ?සA්කෙ� රාජ) >ලධාm*ට ලබා ෙදන ලද ය�	පැ? 
සංඛ)ාව, ඔ=*ෙq වෘ4!ය සහ පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසය අ�ව ෙව* 
ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iii) එ ය�	පැ?ය සඳහා අදාළ >ලධාmයාෙq �ල) දායක4වය හා රජෙ� 
දායක4වය ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

(ආ) (i) දායක4ව :දල නැවත ෙගව� ලබන බව4, Yය� රාජ) ෙසේවකය*ට 
ෙනොuෙf  ය�	පැ? ලබා ෙදන බවට4 ව4ම* රජය ෙපොෙරො*Z [ බව 
ද*ෙ*ද; 

 (ii) නැවත ෙගව� ලැk :දf Buකර ග4 රාජ) ෙසේවකය* සංඛ)ාව, පාෙ�|ය 
ෙfකG ෙකො�ඨාසය අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iii) 2015 සහ 2016 වFෂය*B රජෙ� �Fණ අ�ගහය මත ය�	පැ? Buකර ග4 
රාජ) ෙසේවකය* සංඛ)ාව, පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසය අ�ව ෙව* ෙව* 
වශෙය* කවෙFද; 

 (iv) ?සA්කෙ� ය�	පැ? ලබා ගැQමට BuකG ඇ!  ඉ!m රාජ) ෙසේවකය* 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 
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 (v) ඔ=*ට ෙනොuෙf ය�	පැ? ලබා ෙදන  ?නය කවෙFද; 

 ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

9. 
1375/’16 

ග	 බ*Zල rණවFධන මහතා,— කෘ�කFම අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 129ට අ�ව, රාජ) හා ෙපෞ�ග7ක අංශෙ� මනා 
සහෙයෝ¹තාවය ?mගැ*\ම සඳහා 	�යf u7යන 1000  ෙව* කළ බව  
��ග*ෙ*ද; 

 (ii) කෘ�කාFuක සංවFධනය සඳහා ෙව* කර� ලැk එ~ 	�යf u7යන 1000 
උපෙයෝජනය කළ ආකාරය කවෙFද; 

 (iii) අයවැය ෙයෝජනා ම�* ෙව* කළ එ~ 	�යf u7යන 1000 ක 
�ල) සGප4වල ප!ලා¾*ෙq ෙfඛනය ඉ?mප4 කර*ෙ*ද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

10. 
1538/’17 

ග	 චu*ද D ෙ�Ym මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා4 සභාව යටෙ4 පාලනය වන පාසf සඳහා ව4ම* පධාන 
අමාත)වරයා එම §රයට ප4\ෙම* අන�	ව, ෙG දවා ලබාx ඇ! r	 
ප4\G සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ ප4\G ලබා Z* අයෙq නG, 7�නය* හා ඔ=* අ�Lත කළ 
පාසfවල නG කවෙFද;  

 (iii) එම r	 ප4\G ලබාxමට අ�ගමනය කළ කමෙ<දය කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

11. 
1558/’17 

ග	 කනක ෙහේර4 මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 වFෂය �ළx සබරග:ව පළාෙ4, ජා!ක පාසf r	ව	*ට ආපදා ණය 
ෙග\ම සඳහා ෙව* කරන ලද :� ප!පාදන ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සG�Fණ :දලම අදාළ වFෂෙ�x පළා4 සභාවට ලබා x !ෙRද; 

 (iii) කෑගfල ?සA්කයට ෙව* කළ :� ප!පාදන කෑගfල, මාවනැfල, සහ 
ෙදBඕDට අධ)ාපන කලාපවලට ලබාZ*ෙ*ද; 

 (iv)  එෙසේ නG, එ එ කලාපයට ලබා Z* :දල ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

  ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

(ආ) කෑගfල, මාවනැfල සහ ෙදBඕDට කලාපය*B,  

 (i) ණය ඉf�G කර ඇ! ජා!ක පාසැf r	ව	* සංඛ)ාව; 

 (ii) ආපදා ණය ෙගවා ඇ! r	ව	* සංඛ)ාව; 

 (iii) ෙගවා ඇ! ණය :දfවල ව�නාකම; 

 එ එ අධ)ාපන කලාපය අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද ය*න4 එ�මා 
ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 
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(ඇ) (i) ඉf�G කර� ලැ�වද ආපදා ණය ෙනොලැ�Î r	ව	*ට එම ණය :දල 
ෙග\මට  කටL� කර*ෙ*ද; 

 (ii)  ඒ සඳහා කාFයාලවලට අ×ම >දහස ්කර*ෙ*ද;  
 (iii) එෙසේ නG , එම ?නය කවෙFද;  
 ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනBද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

12. 
856/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) මාතර ?සA්කෙ�, අ�nසස්, ෙගොඩ��ය ජා!ක පාසලට 2016 වFෂය සඳහා 
6 ෙශේvයට Yt* ඇ�ළ4 6aෙGx අකuකතාවය YZ\ ඇ! බව4; 

 (ii)  ඒ ෙහේ�ෙව* Yt* �mසකට අසාධාරණය YZ \ ඇ! බව4;  

එ�මා ද*ෙනBද? 

(ආ) (i) ෙගොඩ��ය ජා!ක පාසලට 2016 වFෂය සඳහා ෙවන4 පාසfව7* 6 
ෙශේvයට ඇ�ළ4 කරග4 �ෂ)ය* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම �ෂ)ය* ඇ�ළ4 කර ග4 කමෙ<දය, එ එ �ෂ)යා අ�ව ෙව* ෙව* 
වශෙය* කවෙFද; 

 (iii) ෙතෝරාග4 Yt* ��බඳ ෙfඛනය DZහfප!වරයා DY* අධ)ාපන 
අමාත)ාංශය ෙවත ඉ?mප4 කර !ෙRද; 

 (iv)  එෙසේ නG, එම ෙfඛනයට අමාත)ාංශෙ� >Fෙ�ශය ලබාx !ෙRද;  
ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) (i) ෙG ��බඳව පaෂණය YZ 6aමට �යවර ග*ෙ*ද; 

 (ii)  එෙසේ නG, එම ?නය කවෙFද; 

 (iii) අසාධාරණයට ල [ Yt* සඳහා ග� ලබන �යවර කවෙFද;  

ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

13. 
1256/’16 

ග	 ප�ම උදයශා*ත rණෙසේකර මහතා,— Q!ය හා සාමය සහ ද�ණ සංවFධන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 වFෂය වනDට C4තලම ?සA්කය �ළ �Bටා !k ෙපො7ස ් සථ්ාන 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපො7ස ් සථ්ානය*B ෙසේවය කරන ලද ෙපො7ස ් >ලධාm* සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එf. ¸. ¸. ඊ. තසත්වාx* DY* වFෂ 1983* පtව 2009 වFෂෙ� L�ධය 
අවස* වනෙත [ කාලය �ළ Dනාශ කරන ලද ෙපො7ස ්සථ්ාන සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වාx පහාර ෙහේ�ෙව* uයpය ෙපො7ස ්>ලධාm* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) B සඳහ* Dනාශ [ ෙ�පළ ��බඳ තෙසේ	ව කර !ෙRද;  

 (vi) ඉහත YයfෙලBම �Fණ වාFතාව ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාව ට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
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14. 
1301/’16 

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංවFධන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) වFතමාන රජෙ� “?න 100” වැඩසටහනට සමගා½ව අයවැය ෙයෝජනාව 
ෙලස රාජ) බැං� ෙවත උකස ්කර� ලැk ර* භාiඩ >දහස ්කර ගැQෙGx 
අයකර� ලබන ෙපො� :දf කපාහmන බවට [ ෙපොෙරො*Zවට අ�ව 2015 
සහ 2016 වFෂය*B ර* භාiඩ >දහස ්කරෙගන ඇ! මාතර ?සA්කෙ� 
ග�ෙද�ක	ව* සංඛ)ාව, එ එ වFෂය අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* 
කවෙFද; 

 (ii) ඒ සඳහා [ රජෙ� සහනාධාරෙ� �ල) අගය කවෙFද; 

 (iii) ඉහත (ii) B සඳහ* :දල මාතර ?සA්කෙ� ^යා4මක එ එ රාජ) 
බැං�ව අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iv) වFෂ 2013 Yට 2016 දවා ර* ෙපො� අ�පාතය, එ එ වFෂය අ�ව ෙව* 
ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) පtpය ජනා�ප!වර ණෙ�x පචාරණ ෙ4මාව බවට ප4 කරග4 
සව්Fණාභරණ උකස ්6aම,  Z පචාරණ ව)ාපෘ!ය6* ඔRබට යාම YZ\ 
ෙනොමැ! බව ��ග*ෙ*ද;  

 (ii) ෙපොෙරො*Z [ පm? උකස ්කර� ලැk සව්Fණාභරණ >දහස ්කර ගැQෙGx 
ෙපො� සහනය* වහාම ලබා xමට �යවර ග*ෙ*ද; 

 ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

15. 
1399/’16 

ග	 බ*Zල rණවFධන මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප4! හා ආF{ක 
කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයB අංක 171 ෙයෝජනාවට අ�ව, ගා½ය ආF{කය නඟා 
Yo\ෙG වැඩසටහන සඳහා, එ ගමකට 	�යf u7යන 1.5 දවා, ෙව* 
කර Z*, 	�යf u7යන 21,000ක ප!පාදනය 2016 වFෂය �ළx ෙබදා Z* 
ගGමාන සහ එම එ එ ගGමානෙයB >මකළ ව)ාපෘ! ��බඳ 
සDසත්රා4මක ලැ�ස�්ව ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

 (ii) එ~ ගාමෙසේවක වසG 14022B උත අයවැය ෙයෝජනාව ^යා4මක කළ 
බලධාm ආයතන සහ එම බලධාm* ෙමම ව)ාපෘ! ^යා4මක 6aම 
ෙව�ෙව* 2016 වසර �ළx ලබාෙගන ඇ! :දf පමාණය* දැෙවන 
ලැ�ස�්ව ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

 (iii) උත අයවැය ෙයෝජනාවට අ�ව, එ ගමකට 	�යf u7යන 1.5 බැp* 
[ �ල) ප!පාදන ලබා ෙනොග4 ෙහෝ ඉ* ෙකොටස පමණ ලබා ග4 ගාම 
>ලධාm ෙකො�ඨාස ලැ�ස�්ව ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
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2017 මැ� මස 24 වැ� බදාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

860/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප4! හා ආF{ක 
කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) g ලංකා Lධ හ:දාෙ<, 06 වන කාල�ව� ෙරÄෙG*�ෙ<, අංක 65954 
යටෙ4 ෙසේවය කරන, ? ඇfල ෙfකGෙq චu4 අංØල �මාර ෙfකGෙq 
යන >ලධාmයා හ:දා Dනය Q! කඩකර ඇ! බව4; 

 (ii)  ෙමො  ��බඳ ^යා4මක [ පaෂණ >Yයාකාරව YZ ෙනො[ බව4; 

 (iii) ෙG ෙහේ�ෙව* අග!යට ප4 ඔ ෙq emඳ වන gමා7 ලස*!කා නවර4න 
යන අයට අසාධාරණය YZ\ ඇ! බව4;  

එ�මා ද*ෙනBද? 

(ආ) (i) උත >ලධාmයා ��බඳ පaෂණය YZ කර*ෙ*ද; 

 (ii)  එෙසේ නG, ඒ කවදා Yටද; 

 (iii) gමා7 ලස*!කා නවර4න යන අයට YZ\ ඇ! අසාධාරණය සGබ*ධව 
ඇයට සහනය ලබාxමට Lධ හ:දාව මැ?හ4 ව*ෙ*ද; 

 (iv)  එෙසේ නG, ඒ ෙකෙසේද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

2. 
1163/’16 

ග	 ඩqලස් ෙ�වාන*ද මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප4! හා ආF{ක 
කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) මහවැ7 ග ෙÙ, u>ෙ� ෙ<fෙf උස අ� 12 6* වැ� 6aමට රජය �යවර 
ග>u* Y�න බව4; 

 (ii)  ෙG ෙහේ�ෙව* ජලය ෙනොලැ�ෙම* ෙසේ	Dල, :ÚF සහ ෙව	ගf යන 
පෙ�ශවලට අය4 ඉඩG අකර 22,500 බලපෑමට ලවන බව4; ෙගො\* 
80,000 පමණ Åඩාවට ප4වන බව4; 

 (iii) ½ට ෙපර ෙමම ෙ<fෙf  උස  ½ටF 3 6* වැ� 6aම ෙහේ�ෙව* ෙසේ	Dල, 
:ÚF, DÄතCර සහ ෙව	ගf යන පෙ�ශවල ෙගො\*ට  ක*න ෙදක වගා 
6aමට ෙනොහැ6\ ඇ! බව4; 

 (iv)  ෙ<fෙf උස අ� 12 6* වැ� 6aෙම* එම පෙ�ශෙ� ජනතාවට පාQය ජල 
Bඟය ඇ!වන බව4; 

 (v) ඉහත ක	ණ සGබ*ධෙය* 2016.09.04 ?න A�ණාමලය නගර සභා 
ශාලාෙ<x ෙගොD සංDධාන 42 එ\ මාධ) හ:ව පව4වා ඇ! බව4; 

එ�මා ද*ෙනBද? 

(ආ) ෙG අLm* ෙගො\* Åඩාවට ප4ව*ෙ* නG, සහන සැල,ම සඳහා රජය ගැQමට 
බලාෙපොෙරො4� වන �යවර කවෙFද ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
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3. 
1257/’16 

ග	 ප�ම උදයශා*ත rණෙසේකර මහතා,— Q!ය හා සාමය සහ ද�ණ සංවFධන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 වFෂය වනDට ම*නාරම ?සA්කය �ළ �Bටා !k ෙපො7ස ්සථ්ාන 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපො7ස ් සථ්ානය*B ෙසේවය කරන ලද ෙපො7ස ් >ලධාm* සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එf. ¸. ¸. ඊ. තසත්වාx* DY* වFෂ 1983* පtව 2009 වFෂෙ� L�ධය 
අවස* වනෙත [ කාලය �ළ Dනාශ කරන ලද ෙපො7ස ්සථ්ාන සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වාx පහාර ෙහේ�ෙව* uයpය ෙපො7ස ්>ලධාm* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) B සඳහ* Dනාශ [ ෙ�පළ ��බඳ තෙසේ	ව කර !ෙRද;  

 (vi) ඉහත YයfෙලBම �Fණ වාFතාව ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාව ට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

4. 
1302/’16 

ග	 ඩලස ් අලහ�ෙප	ම මහතා,— පළා4 සභා හා පළා4 පාලන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ද�Î පළා4 මාFග සංවFධන අ�කාmයට අය4 මාFග 6ෙලෝ½ටF පමාණය, 
එ එ ?සA්කය අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (ii) එම පමාණය, පළා4 මාFග සංවFධන අ�කාmෙ� ෙශේvගත 6aGවලට අ�ව 
ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iii) 2013, 2014, 2015 සහ 2016 යන වFෂය*B කාප� අ�රන ලද ද�Î පළා4 
මාFග සංවFධන අ�කාmයට අය4 මාතර ?සA්කෙ� මාFග 6ෙලෝ½ටF 
පමාණය වFෂය අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iv) ද�Î පළා4 සභාවට අය4 මාFග සංවFධනය 6aමට හා නඩ4� 6aමට 
ප!පාදන සපය� ලබන පභවය* කවෙFද; 

 (v) 2013, 2014, 2015 සහ 2016 යන වFෂය*B ඉහත පභවය* යටෙ4 මාතර 
?සA්කෙ� පළා4 මාFග සංවFධනය සඳහා වැය කර� ලැk :දf පමාණය 
එ එ පභවය අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

5. 
1314/’16 

ග	 එG. එ9. එG. සfමා* මහතා,— ඉඩG අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලCව ?සA්කෙ�, ඒරා[F පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසය �ළ �B� 
රාජ) ආයතනය* ස� ඉඩG පමාණය කවෙFද; 

 (ii) එම පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසෙ� ප?ං�ක	ව* DY* රජෙ� ඉඩG පදාන/ 
බලපත මත ලබා ගැQම සඳහා අයZG කර !ෙRද; 

 (iii) එෙසේ නG, එම ඉf�G පමාණය ෙකොපමණද; 
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 (iv) එම අයZGක	ව*ට ෙG දවා පදාන/බලපත මත ලබාx ඇ! ඉඩG පමාණය 
කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද?  

6. 
1338/’16 

ග	 eමf ර4නායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප4! හා ආF{ක 
කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) කහfල ර�තය �ළ ඇ! ආකමvක ශාක ඉව4 කර සව්භාDක වනය 
වැ\මට4, එB ඇ! Cරාණ වැ< ප!සංසක්රණය 6aමට4 කටL� 
කර*ෙ*ද; 

 (ii) එෙසේ නG, එම ?නය කවෙFද; 

 (iii) එම කටL� අවස* 6aමට ගතවන කාලය කවෙFද;  

 (iv) ඒ සඳහා ශම දායක4වය ලබාxමට පෙ�ශෙ� සේව9ඡා සංDධාන එකඟතාවය 
පළ කර !ෙRද;  

 (v) ඒ සඳහා වැඩ��ෙවළ සකස ්කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

7. 
1372/’16 

ග	 බ*Zල rණවFධන මහතා,— :දf අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 124ට අ�ව, �ඩා හා මධ) පmමාණ 
ව)වසායකය* සඳහා ව)ාපාර පාqධනය සැප�ෙG අර:v*, “අර:දfවල 
අර:දල” �Bටව� ලැ�ෙ<ද; 

 (ii) එ~ "අර:දfවල අර:දල" සඳහා දායක වන ෙලස ජාත)*තර �ල) සංසථ්ාව 
(IFC) සහ ආYයා� සංවFධන බැං�ව (ADB) ෙව!* ඉf�ම කර� 
ලැ�ෙ<ද; 

 (iii) එෙසේ නG, එයට ලැ�� ප!චාර කවෙFද; 

 (iv) ව)ාපාර පාqධන සමාගG සඳහා [ සාංගuක ආදායG බZ 50% 6* අ� 
6aමට අදාළව ෙ�|ය ආදායG පනත සංෙශෝධනය කර� ලැ�ෙ<ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

8. 
1559/’17 

ග	 කනක ෙහේර4 මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 වFෂය සඳහා පාසf �ෂ)ය* ෙව�ෙව* >ල ඇ¶G ලබාxමට ෙව* 
කරන ලද :� :දල ෙකොපමණද; 

 (ii)  පාථuක අංශෙ� (1 - 5 ෙශේvය දවා) �ෂ)ෙය�ට >ල ඇ¶G සඳහා 
ලබාෙදන :දල ෙකොපමණද; 

 (iii)  �D��ක අංශෙ� (6 - 13 ෙශේvය දවා) �ෂ)ෙය�ට >ල ඇ¶G සඳහා 
ලබාෙදන :දල ෙකොපමණද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  
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(ආ)  (i) ලබාෙදන :දල >ල ඇ¶G ෙර? ලබා ගැQම සඳහා පමාණව4 ෙනොවන බව4; 

  (ii) >ල ඇ¶G ෙර? පාසf ම�ටu* ලබා ෙනොx ©ප* පත ලබාxම ��* ෙර? 
ලබා ගැQමට අමතර :දල ෙදමා�ය*ට දැaමට YZවන බව4; 

  (iii) එබැD*, පාසf >ල ඇ¶G ෙර? ලබාxම සඳහා ෙවන4 කමෙ<දය 
අ�ගමනය කළ L� බව4; 

 එ�මා ��ග*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

9. 
1570/’17 

ග	 ෙස��� අ� සාÂF ම=ලානා මහතා,— රාජ) පmපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) අGපාර ?සA්කෙ�, 

 (i) පmපාලනමය වශෙය* ෙදමළ හා Yංහල ෙලස ^යා4මකවන පාෙ�|ය 
ෙfකG ෙකො�ඨාසය*B නG ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (ii) සැලtG සහකාර අධ)¦ව	* වශෙය* කටL� කරන g ලංකා සැළtG 
ෙසේවෙ� Y�න >ලධාa*ෙq නG කවෙFද;  

 (iii) 2009.06.28 ?නැ! අංක MF/13/cc/ අ*තFගහණ දරන :දf අමාත)ංශ 
චකෙfඛය සහ 2007.05.23 ?නැ! අංක A4/6/24/2007 දරන රාජ) ෙසේවා 
ෙකොuෂ* සභා චකෙfඛය පm?, අ�ෙසේවක පදනu* කටL� කරන 
>ලධාa*ෙq නG පාෙ�|ය ෙfකG කාFයාල අ�ව කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) අ�ෙසේවක පදනu* කටL� කරන >ලධාa* Y�න කාFයාලවල 
තන�	වල Cර�පා� සඳහා එම >ළධාa* සළකාබැ�මට ල කර� 
ලබ*ෙ*ද;  

 (ii) එෙසේ නG, අGපාර ?සA්කෙ� Yංහල මාධ) පාෙ�|ය ෙfකG 
කාFයාලව7* >ලධාa* මා	6aම ම�* එව* Cර�පා� Cරව� 
ලබ*ෙ*ද; 

 ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

10. 

1608/’17 
ග	 වාtෙ�ව නානායකාර මහතා, — :දf අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,—  (1) 

(අ)    (i) ෙජ)ෂඨ් CරවැYය*ෙq 	�යf u7යන 1.5 දවා වන ස්ථාවර තැ*ප� 
සඳහා 15% ක ෙපො�ය ලබා ෙදන ෙලස දැ�G ෙදu*, Yය�ම බැං� ෙවත 
චකෙfඛය යවා ඇ! බවට 2016.11.21 ෙහෝ එයට ආස*න ?නයකx පැව! 
ÈපවාBQ සG:ඛ සාක9ඡාවකx එ�මා සඳහ* කළ බව4;  

 (ii) එයට ෙවනස ්පකාශය කරu*, අවශ) උපෙදස ්ද සමඟ එ�මා g ලංකා මහ 
බැං�ව ෙවත එම චකෙfඛ යැ[ බව සහ එ~ >ෙයෝගය ^යා4මක 6aමට g 
ලංකා මහ බැං�ව අෙපොෙහොස4 \ ඇතැ� එ�මා සඳහ* කළ බව4; 

එ�මා ��ග*ෙනBද? 

(ආ)   (i) රාජ) බැං� ඇ��ව Yය�ම බැං� 2017.01.31 ?නය වනDට ද එම 
චකෙfඛය ^යා4මක කර ෙනොමැ! බව4;   
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 (ii) ඒ ෙහේ�ෙව* ෙජ)ෂඨ් CරවැYය*ට YZ\ ඇ! පා�ව 	�යf ලෂ ගණන 
බව4; 

එ�මා ද*ෙනBද? 

(ඇ)   (i) අමාත)වරයා DY* යවන ලද චකෙfඛ බැං� DY* ෙනොසළකා හැaමට 
පාදක [ පදනම සහ ෙහේ� කවෙFද;  

 (ii) අමාත)�මා DY* 2015 ෙනොවැGබF මාසෙ�x ඉ?mප4 කරන ලද අයවැය 
ෙයෝජනාවට අ�ව, ෙමම වැඩ��ෙවළ ^යා4මක Dය L� ව !k ?නය 
කවෙFද;  

 (iii) අමාත)�මා DY* එ~ >ෙයෝගය >�4 කරන ලද ?නෙ� Yට ^යා4මක 
වන පm? ෙජ)ෂඨ් CරවැYය*ට ව*?�රණය 6aමට කoය� කර*ෙ*ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඈ)   ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

11. 
1050/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— මහානගර හා බස්නාBර සංවFධන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ මහනගර සභා බලපෙ�ශය �ළ �B� රජෙ� ෙගොඩනැp7වල 
පව4වාෙගන යන අමාත)ාංශ කවෙFද; 

 (ii)  එම අමාත)ාංශ පව4වාෙගන ය� ලබන රජෙ� ෙගොඩනැp7 කවෙFද;  

 (iii) එම අමාත)ාංශ අතm* බZ �� ෙගවන හා ෙනොෙගවන අමාත)ාංශ, එ එ 
ෙගොඩනැpfල අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iv)  බZ ෙගව� ලබන අමාත)ාංශ, වFග අ�ය සඳහා ෙගව� ලබන බZ �� හා 
ෙසේවා ගාස�්ව, එ එ ෙගොඩනැpfල අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* 
ෙකොපමණද; 

 (v)  ෙමම ෙගොඩනැp7වල රථගාf 6aම සඳහා ඇ! ඉඩ පමාණය*ට ෙග\ම 
YZ කර*ෙ*ද; 

 (vi) එෙසේ නG, එම :දල ෙකොපමණද; 

 (vii) රථ සංඛ)ාව අ�ව YZ කරන එම ෙග\ෙG කමෙ<දය කවෙFද;  

ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

12. 
1258/’16 

ග	 ප�ම උදයශා*ත rණෙසේකර මහතා,— Q!ය හා සාමය සහ ද�ණ සංවFධන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 වFෂය වනDට 67ෙනො9�ය ?සA්කය �ළ �Bටා !k ෙපො7ස ්සථ්ාන 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපො7ස ් සථ්ානය*B ෙසේවය කරන ලද ෙපො7ස ් >ලධාm* සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එf. ¸. ¸. ඊ. තසත්වාx* DY* වFෂ 1983* පtව 2009 වFෂෙ� L�ධය 
අවස* වනෙත [ කාලය �ළ Dනාශ කරන ලද ෙපො7ස ්සථ්ාන සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වාx පහාර ෙහේ�ෙව* uයpය ෙපො7ස ්>ලධාm* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 
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 (v) ඉහත (iii) B සඳහ* Dනාශ [ ෙ�පළ ��බඳ තෙසේ	ව කර !ෙRද;  

 (vi) ඉහත YයfෙලBම �Fණ වාFතාව ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාව ට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

13. 
1304/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— අ�කරණ අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) කá	��ය, කරCoගල, “ආmය >වෙසේ” ප?ං� ?f7:v උපා7 මහතා තමාට 
අය4 ඉඩමක අ�!ය >ර=f කර ගැQමට අවශ) Q! උපෙදස ්ලබා ගැQම 
සඳහා Q! ආධාර ෙකොuෂ* සභාෙ<, මාතර කාFයාලෙ� සහාය පතා ඇ! 
බව4; 

 (ii) Q! උපෙදස ් ලබාගැQම සඳහා අවශ) ෙකෙරන පශන්ගත ඉඩෙG ඔ�Cව, 
�áර, ෙතෝG� වාFතා හා තව4 7�වල :f �ටප4 ඉහත ~ කාFයාලය ෙවත 
භාර x ඇ! බව4; 

 (iii) තමාට තවZරට4 Q! ආධාර ෙහෝ උපෙදස ් අනවශ) බව4, අ�කරණ 
^යාමාFගය ෙවත  �D,මට අවශ)තාවය ෙනොමැ! බැD* භාරෙදන ලද 
7�ෙගො�ව, නැවත තමා ෙවත ලබා ෙදන ෙලස ඔ  ඉf�ම කර� ලැk 
බව4; 

 (iv) එෙහ4, ෙමෙත  7�ෙගො� ක�ටලය ලබා xම ෙහෝ ඉ?m ^යාමාFග ��බඳ 
දැ�ව4 6aම Q! ආධාර ෙකොuෂ* සභාෙ<, මාතර පාෙ�|ය කාFයාලය 
DY* ?p* ?ගටම ප!ෙෂේප කරන බව4; 

 එ�මා ද*ෙනBද? 

(ආ) උපා7 මහතා DY* භාර x ඇ! 7�ෙගො�ව නැවත ඔ ට භාර xමට අවශ) �යවර 
ග*ෙ*ද ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

14. 
1315/’16 

ග	 එG. එ9. එG. සfමා* මහතා,— ඉඩG අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලCව ?සA්කෙ�, ෙකෝරෙfප4� වාල9ෙ9න පාෙ�|ය ෙfකG 
ෙකො�ඨාසය �ළ �B� රාජ) ආයතන ස� ඉඩG පමාණය කවෙFද; 

 (ii) එම පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසෙ� ප?ං�ක	ව* DY* රජෙ� ඉඩG පදාන/ 
බලපත මත ලබා ගැQම සඳහා අයZG කර !ෙRද; 

 (iii) එෙසේ නG, එම ඉf�G පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අයැZGක	ව*ට ෙG දවා පදාන/බලපත මත ලබාx ඇ! ඉඩG පමාණය 
කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද?  

15. 
1379/’16 

ග	 බ*Zල rණවFධන මහතා,— සමාජ සDබලගැ*\G හා tභසාධන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයB අංක 134 ෙයෝජනාවට අ�ව, සමෘ��ලා¾*ට ෙබදා හැaම 
සඳහා සහf ෙමâ ෙටො* 44,000  uලx ග4ෙ4ද; 
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 (ii) එෙසේ නG, ඒ කවර uල ගණ* යටෙ4 කවර පාFශවය*ෙග*ද; 

 (iii) උත ෙයෝජනාව ^යා4මක 6aම ෙව�ෙව* දර� ලැk :� Dයදම 
ෙකොපමණද; 

 (iv) සහf ෙමâ ෙටො* 44,000 සමෘ��ලා¾* අතර ෙබදා හm� ලැk අ�පාතය 
කවෙFද; 

 (v) සහf ෙබදා හm� ලැk කාල පm9ෙÆදය කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
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වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

902/’16 

ග	 t>f හ¶*ෙන4! මහතා,— >වාස හා ඉ?6aG අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (3) 

(අ) (i) ෙ�ශපාලන ප�ගැQGවලට ල[ ජා!ක >වාස සංවFධන අ�කාmෙ� 
ෙසේවකය*ට සහන සැල,ම සඳහා නව රජය යටෙ4 කuoව ප4කර ෙහෝ 
වැඩ��ෙවළ සකස ්කර !ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නG, එම කuoව ප4කර ෙහෝ වැඩ��ෙවළ සකස ්කර ඇ4ෙ4 කැeන� 
අ�ම!ය යටෙ4ද; එෙසේ නG, එම අ�ම!ය ලද ?නය කවෙFද; 

 (iii) ෙ�ශපාලන ප�ගැQG සඳහා සහන ලබාxමට සළකා බලන කාල,මාව 
කවෙFද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) ප�ගැQමට ල[ව*ට සහන ලබාxම සඳහා ^යා4මක කරන ලද 
වැඩ��ෙවළ කවෙFද; 

 (ii) එෙසේ ප�ගැQමට ල\, සහන ලබා උසස\්G ලද C�ගලය*ෙq නG, 
ප�ගැQමට ල[  ෙහේ�ව සහ ඔ=*ට ලබා Z* සහනය ෙව* ෙව* වශෙය* 
කවෙFද; 

 (iii) ඔ=*ට උසස\්G සමඟ Bඟ වැo� ලබා ෙද*ෙ*ද; 
 (iv) එෙසේ නG, ඒ කවර ?නයක Yටද; 

ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

2. 
928/’16 

ග	 eමf ර4නායක මහතා,— Dෙ�ශ කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (4) 

(අ) (i) 2015.01.08 Yට 2016.08.01 දවා g ලංකා Dෙ�ශ hත මiඩල සඳහා 
  ප4කළ g ලංකා Dෙ�ශ ෙසේවෙ� >ලධාm* ෙනොවන C�ගලය*ෙq නG,
  උප* ?නය*, g ලංකාෙ< 7�නය*, අධ)ාපන tZtකG, ෙසේවා පළC	�ද, 
  ප4කළ රටවf සහ තන�	 ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (ii)  ඔ=* අතm* �D4ව CරවැY/Dෙ�ශ CරවැY ත44වය* Bu C�ගලය* 
ක=	*ද;  

 (iii)  ෙ�ශපාල>කව ප4කළ ෙමම C�ගලය*ට පැවÈ රාජකාm කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 



( 36 ) 

 

3. 
931/’16 

ග	 ච*?ම ගමෙq මහතා,— DZ7බල හා CනFජනQය බලශ! අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (4) 

(අ) (i) ලංකා DZ7බල මiඩලය DY* ෙපෞ�ග7ක අංශෙය* DZ7ය uලx 
ගැQෙGx ෙට*ඩF කාFය ප�පා�ය අ�ගමනය කළL� බව DZ7බල 
පනෙ4 සඳහ*ව ඇ! බව ද*ෙ*ද; 

 (ii) ෙG වනෙත YZ කර ඇ! DZ7ය uලx ගැQG සඳහා ෙට*ඩF කාFය 
ප�පා�ය අ�ගමනය කර !ෙRද; 

 (iii) එෙසේ නG, ඒ කවර අවසථ්ාවලxද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
4. 

945/’16 

ග	 උදය පභා4 ගGම*�ල මහතා,— Dෙ�ශ කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (4) 

(අ) (i) 2015.12.09 ?න Yට 2016.09.30 ?න දවා [ කාලය �ළx ප4 කරන ලද 
තානාප!වරය*, මහ ෙකොමසාmසව්රය*, >ෙයෝජ) තානාප!වරය*, 
>ෙයෝජ) මහ ෙකොමසාmසව්රය* සහ එම ම�ටෙG ෙවන4 තන�	 දරන g 
ලංකා Dෙ�ශ ෙසේවයට අය4 >ලධාm* සහ Dෙ�ශ ෙසේවයට අය4 ෙනොවන 
>ලධාm* සංඛ)ාව ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.09.30 ?න වනDට ඉහත (i)B සඳහ* වන තන�	 දරන g ලංකා Dෙ�ශ 
ෙසේවය ට අය4 ෙනොවන >ලධාm*ෙq නG, වෘ4�ය tZtකG, ඉහළම 
අධ)ාපන tZtකG සහ වFතමානෙ� දරන තන�ර ෙව* ෙව* වශෙය* 
කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

5. 
1004/’16 

ග	 වාtෙ�ව නානායකාර මහතා,— බ*ධනාගාර ප!සංස්කරණ, Cන	4ථාපන, 
නැවත ප?ං� 6aම හා B*Z ආගuක කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (4) 

(අ) (i) L�ධෙය* පtව සරණාගත කඳ=	වල ¡ව4වන ෙදමළ ජනතාවට අය4 
රත* Dශාල පමාණය ක=	* ෙහෝ භාරෙ� තබා !ෙRද; 

 (ii) ෙමම රත* තැ*ප� ගණනය කර !ෙRද; 

 (iii) එම C�ගලය*ෙq රත* ෙමෙත ඔ=* ෙවත ය� ලබා x ෙනොමැ! බවට 
පැuv7 කර !ෙRද; 

 (iv) ඉහත (i) සGබ*ධෙය* පව!න ෙතොර�	 කවෙFද;  

 (v) එම BuකGපෑම >රාකරණය 6aම සඳහා රජය ම�* ග� ලබන �යවර 
කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
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6. 
1051/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— මහානගර හා බස්නාBර සංවFධන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) g ජයවFධනCර, ෙකෝ�ෙ� මහනගර සභා බලපෙ�ශය �ළ �B� රජෙ� 
ෙගොඩනැp7වල පව4වාෙගන ය� ලබන අමාත)ාංශ කවෙFද; 

 (ii)  එම අමාත)ාංශ පව4වාෙගන ය� ලබන රජෙ� ෙගොඩනැp7 කවෙFද;  

 (iii) බZ �� ෙගවන හා ෙනොෙගවන අමාත)ාංශ, එ එ ෙගොඩනැpfල අ�ව 
ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iv)  බZ ෙගවන අමාත)ාංශ, එ වFග අ�ය සඳහා ෙගව� ලබන බZ �7ය හා 
ෙසේවා ගාස�්ව, එ එ ෙගොඩනැpfල අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* 
ෙකොපමණද; 

 (v) ෙමම ෙගොඩනැ�7වල රථගාf සඳහා ෙග\ම YZ කර*ෙ*ද; 

 (vi) එෙසේ නG, එම :දල ෙකොපමණද; 

 (vii) රථ සංඛ)ාව අ�ව YZ කරන එම ෙග\ෙG කමෙ<දය කවෙFද;  

ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනBද? 

(ආ) (i) g ජයවFධනCර, ෙකෝ�ෙ� මහනගර සභා බලපෙ�ශය �ළ �B� ෙපෞ�ග7ක 
ෙගොඩනැp7වල පව4වාෙගන යන අමාත)ාංශ කවෙFද; 

 (ii)  එම අමාත)ාංශ පව4වාෙගන යන ෙගොඩනැp7 කවෙFද; 

 (iii) එම ෙගොඩනැp7වල වFග අ�ය සඳහා ෙගව� ලබන බZ :දල හා ෙසේවා 
ගාස�්ව, එ එ ෙගොඩනැpfල අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iv)  ෙමම ෙගොඩනැp7වල රථගාf සඳහා ෙග\ම YZ කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

7. 
1134/’16 

ග	 (ෛවද)) න7*ද ජය!ස්ස මහතා,— කFමා*ත හා වාvජ කටL� 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) 2014 වසෙF අග භාගෙ�x රට �ළ සහf Bඟය ඇ! [ බවට ලංකා සෙතොස 
ෙවත වාFතාව ඉ?mප4 කර !�ෙ*ද; 

 (ii) එෙසේ නG, ඒ අ�ව ආනයනය කරන ලද සහf පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) සහf ආනයනය කරන ලද කාල වකවා� කවෙFද; 

 (iv) ඒ සඳහා කැeන� අ�ම!ය ලබා ෙගන !ෙRද; 

 (v) ඒ සඳහා පසGපාදන ^යාමාFග අ�ගමනය කර !ෙRද; 

 (vi) එෙසේ නG, uල ගණ* ඉ?mප4 කළ සමාගG කවෙFද; 

 (vii) ෙමම සහf ෙතොගෙ� ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (viii) එම සහf ෙතොගය ගබඩාකර තබන ලද රජෙ� හා ෙපෞ�ග7ක අංශෙ� ගබඩා 
කවෙFද; 

 (ix) සහf ගබඩා 6aම සඳහා වැය කර ඇ! :දල ෙකොපමණද; 

 (x) ෙපෞ�ග7ක අංශෙ� ගබඩා පහtකG ලබාගැQෙGx පසGපාදන ^යාව7ය 
අ�ගමනය කර !ෙRද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
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8. 
1235/’16 

ග	 ප�ම උදයශා*ත rණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමාFග 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ)   (i)   මඩකලCව ?සA්කය �ළ 1983 වFෂය වනDට පැවැ!  :� මාFග සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවා�* තාර දමා !k මාFග සංඛ)ාව සහ 6ෙලෝ ½ටF පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) වFෂ 1983 Yට L�ධය >ම වන�	 එම ?සA්කය �ළ මාFග ඉ?6aම සඳහා 
පැව! රජය* DY* DයදG කරන ලද :දල, එ එ වFෂය අ�ව ෙව* 
ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iv)  L�ධය >ම \ෙම* පt ෙමම ?සA්කය �ළ මාFග ඉ? 6aම ෙව�ෙව* 
එ එ වFෂය �ළ ෙව* කරන ලද :දල ෙව* ෙව* වශෙය* 
ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ ��බඳ සG�Fණ වාFතාව ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

9. 
1306/’16 

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා,— කGක	 හා වෘ4�ය සu! සබඳතා 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසේවක අFථසාධක අර:දලට දායක\ම සඳහා 7යාප?ං� \ ඇ! මාතර 
?සA්කෙ� ෙපෞ�ග7ක ආයතන සංඛ)ාව කවෙFද;  

 (ii) ඉහත (i) B සඳහ* ආයතන කවෙFද; 

 (iii) ෙසේවක අFථසාධක අර:දෙf සාමාÄක4වය ලබා ඇ! මාතර ?සA්කෙ� 
ෙසේවක සංඛ)ාව, එ එ පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසය අ�ව ෙව* ෙව* 
වශෙය* කවෙFද;  

 (iv) ෙසේවක අFථසාධක අර:දල සඳහා 7යාප?ං� \මට පැව!ය L� අවම 
ත44වය* කවෙFද;  

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

10. 
1316/’16 

ග	 එG. එ9. එG. සfමා* මහතා,— ඉඩG අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලCව ?සA්කෙ�, ෙකෝරෙfප4�, ද�ණ 6රා* පාෙ�|ය ෙfකG 
ෙකො�ඨාසය �ළ �B� රාජ) ආයතන ස� ඉඩG පමාණය කවෙFද; 

 (ii) එම පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසෙ� ප?ං�ක	ව* DY* රජෙ� ඉඩG 
පදාන/ බලපත මත ලබා ගැQම සඳහා අයZG කර !ෙRද; 

 (iii) එෙසේ නG, එම ඉf�G පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අයZGක	ව*ට ෙG දවා පදාන/බලපත මත ලබාx ඇ! ඉඩG පමාණය 
කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද?  
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11. 
1380/’16 

ග	 බ*Zල rණවFධන මහතා,— �වර හා ජලජ සGප4 සංවFධන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයB අංක 150 ෙයෝජනාවට අ�ව, ජා!ක ජල¡\ වගා සංවFධන 
අ�කාmයට (NAQDA) ෙව* කළ 	�යf u7යන 100*, මහා භාiඩාගාරය 
DY* එම වFෂය �ළx ලබා Z* :දf පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) ජා!ක ජල¡\ වගා සංවFධන අ�කාmය DY* එම �ල) ප!පාදන වැය 6aම 
සඳහා >ශ�්ත ව)ාපෘ! සකසා !�ෙ*ද; 

 (iii) 2016 වFෂයට ෙව* කළ ඉහත 	�යf u7යන 100 වැය කළ ආකාරය ��බඳ 
වැඩසටහ* Dසත්රය ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

12. 
1707/’17 

ග	 DZර Dකමනායක මහතා,— කFමා*ත හා වාvජ කටL� අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ව)වසායකය* සDබලගැ*\ම �vස t� හා මධ) පmමාණ කFමා*ත හා 
åද කFමා*ත සඳහා සහන ෙපො� පදනම මත, වසර ෙදකක සහන 
කාලයද සBතව SMILE III ණය ෙයෝජනා කමය ^යා4මක කරන ලද 
බව4; 

 (ii) ව)ාපෘ! අධ)¦ DY* 2016 ¯7 මස 10 වැ> ?න Cව4ප4 දැ*\G පළකර, 
ණය ලබාxම ��බඳව පචාරය කරන ලද බව4; 

 (iii) ෙමම ෙයෝජනා කමය යටෙ4 ණය ලබාxමට වාvජ බැං� දහය ඉ?mප4 [ 
අතර, ණය අයZGක	ව* ප*දහස පමණ එම ණය අෙ�ෂාෙව* ඉ?mප4 
=වද ණය ලබාxම නවතා ඇ! බව4; 

 (iv) ෙබොෙහෝ ව)වසායකය* DY* අවශ) �7ක DයදG දරu* ඇප ඔ�C අ4ස* 
6aම සහ උකස ්ඔ�C සකස ්6aම වැ> කටL� අවස*කර ඇත4, ණය ලබාx 
ෙනොමැ! බව4; 

 (v) ෙමම ත44වය ෙහේ�ෙව* නව ව)ාපාර සහ ව)ාපාර වැ�?LÎ 6aG,  
අතරමඟ නැව� ඇ! අතර එය ජා!ක ආF{කයටද බලව4 පහර වන බව4; 

එ�මා ද*ෙනBද? 

(ආ)  ණය :දf ලබාxමට හැ6යාව ෙනොමැ! නG, 2016.07.10 ?න Cව4ප4 දැ*\G 
පචාරය කර ජනතාව අපහtතාවයට ප4 කරන ල�ෙ� ම*ද ය*න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

13. 
1052/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— කෘ�කFම අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) e4තර \ >ෂප්ාදනය 6aම සඳහා 7යාප?ං� \ Y�න ෙගො\*ෙq >ෂප්ාදන 
 අෙලD 6aෙGx ගැට� ම�\ ඇ! බව4; 

 (ii) එම >ෂප්ාදන සඳහා >Y uල ෙනොලැෙබන බව4; 

 (iii) එෙහ�*, ඔ=* අෛධFයම4ව Y�න බව4;   

එ�මා ��ග*ෙනBද? 
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(ආ) (i) e4තර \ ෙගො\*ෙq >ෂප්ාදන uලට ගැQමට කමව4 වැඩ��ෙවළ සකස ්
කර*ෙ*ද; 

 (ii)  එෙසේ නG, ඒ කවර ආකාරෙය*ද;  

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

14. 
1259/’16 

ග	 ප�ම උදයශා*ත rණෙසේකර මහතා,— Q!ය හා සාමය සහ ද�ණ සංවFධන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 වFෂය වනDට ව<>යාව ?සA්කය �ළ �Bටා !k ෙපො7ස ්සථ්ාන 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපො7ස ් සථ්ානය*B ෙසේවය කරන ලද ෙපො7ස ් >ලධාm* සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එf. ¸. ¸. ඊ. තසත්වාx* DY* වFෂ 1983 * පtව 2009 වFෂෙ� L�ධය 
අවස* වන ෙත [ කාලය �ළ Dනාශ කරන ලද ෙපො7ස ්සථ්ාන සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වාx පහාර ෙහේ�ෙව* uයpය ෙපො7ස ්>ලධාm* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) B සඳහ* Dනාශ [ ෙ�පළ ��බඳ තෙසේ	ව කර !ෙRද;  

 (vi) ඉහත YයfෙලBම �Fණ වාFතාව ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාව ට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

15. 
1381/’16 

ග	 බ*Zල rණවFධන මහතා,— පාථuක කFමා*ත අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයB අංක 149 ෙයෝජනාවට අ�ව, අ�රාධCර, ව<>යා සහ 
6�ෙනො9� ?සA්කය*B කෘ� හා පæ සGප4 ම4ස) සැකtG කලාපය* 
�Bo\මට 	�යf u7යන 100 ෙව* කළ බව ��ග*ෙ*ද; 

 (ii) ෙමම ව)ාපෘ! �න සඳහා ශක)තා වාFතා ��ෙයළ කර� ලැ�ෙ< ක=	* 
DY*ද; 

 (iii) ඒ අ�ව, ෙම~ ව)ාපෘ! �න සඳහා ඇසත්ෙG*� කළ :� �mවැය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙම~ ව)ාපෘ! �න සඳහා, 2016 වFෂාවසානය වනDට මහා භාiඩාගාරය 
DY* ලබා Z* �ල) ප!පාදනය ෙකොපමණද; 

 (v) 2017 වFෂයට ඉහත ව)ාපෘ! ෙව�ෙව* ලබා ?ය හැ6 �ල) ප!පාදනය 
ෙකොපමණද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
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2017 මැ� මස 26 වැ� (*රාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

903/’16 

ග	 t>f හ¶*ෙන4! මහතා,— >වාස හා ඉ?6aG අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (3) 

(අ) (i) ජා!ක >වාස සංවFධන අ�කාmෙ� ෙසේවක සංඛ)ාවට (cadre) අ�ව 
අ�කාmෙ� ස{්ර තන�	 සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) B සඳහ* තන�	 කවෙFද; 

 (iii) දැනට වැඩ බලන ත44වෙ� පව!න තන�	 සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම තන�	 කවෙFද; 

 (v) වැඩබලන තන�	 සඳහා ස{්ර >ලධාm* බඳවා ගැQමට කටL� ෙනො6aමට 
ෙහේ� කවෙFද;  

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

2. 

976/’16 

ග	 eමf ර4නායක මහතා,— පාF7ෙG*� ප!සංස්කරණ හා ජනමාධ) 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) වයඹ පළා ෙ4, හලාවත, ඉරණDල පෙ�ශෙ� “ඇමmක* හඬ” (Voice of 
America) ය�ෙව* සGෙපේෂණාගාරය !ෙRද; 

  (ii) එෙසේ නG, ඒ සඳහා ලබා x ඇ! ඉඩG පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ඉඩම ලබා x ඇ4ෙ4 Y*නකරද; එෙසේ නැතෙහො4, බZ පදනම මතද; 

 (iv) බZ පදනම මත නG, g ලංකා රජයට ලබාx ඇ! බZ පමාණය එ එ වFෂය  
අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (v) ෙමම �uය �ළ g ලංකා රජෙ� Yය�ම Q! a! බලා4මකෙ<ද;   

  ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) “ඇමmක* හඬ” ආයතනය ආරGභ 6aමට g ලංකා රජය සහ ඇමmකා 
එස4 ජනපද රජය ෙහෝ “Voice of America” ආයතනය සමඟ එළð pDtG 
කවෙFද; 

 (ii) එම pDtG Yයfලම සභාගත කර*ෙ*ද; 

 (iii) එම ආයතනය �ළ ෙසේවය කරන g ලාං6කය* හා Dෙ��කය* සංඛ)ාව, 
ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ආයතනය DY* කර� ලබන වැඩකටL� සහ Dකාශනය කර� ලබන 
වැඩසටහ* කවෙFද; 

 (v) එම වැඩකටL� හා වැඩසටහ* >යාමනය කර� ලබන රාජ) ආයතනය 
කවෙFද;  

 ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
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3. 
1008/’16 

ග	 උදය පභා4 ගGම*�ල මහතා,— අ�කරණ අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ)  (i) ජා!ක ආරෂාවට සහ පජාත*තවාදයට අන�ර බැD*, ප:ඛතා පදනu* 
DමFශනය කරන ෙම* ඉfලu* Dෙ�ශ අමාත) මංගල සමර\ර මැ!�මා 
DY* 2015.01.08 වැ> ?න රාAෙ� ජනා�ප!වරණ ප!ඵල අ4Bo\ෙG 
�ම*තණය ��බඳව, 2015.01.14 වැ> ?න අපරාධ 
පaෂණ ෙදපාFතෙG*�වට පැuvfල ඉ?mප4 කළ බව4;  

 (ii) ඒ ��බඳව මDY* ඉ?mප4 කළ පාF7ෙG*� වා�ක පශන්යකට 2016.03.09 
වැ> ?න ���	 ෙදu* Q!ය සහ සාමය සහ ද�ණ සංවFධන 
අමාත)වරයා DY* Q!ප! උපෙදස ්ෙනොලැ�ෙම* ඉ?m කටL� ඇණBට 
ඇතැ� පැවñ බව4; 

එ�මා ��ග*ෙනBද? 

(ආ) (i) එ~ DමFශනය ��බඳ වාFතාව Q!ප!වරයාට ලැ�Î ?නය කවෙFද;  

 (ii) එ~ DමFශනය ��බඳ Q!ප! උපෙදස ්ෙපො�Yයට යැ[ ?නය කවෙFද; 

 (iii) Q!ප! උපෙදස ්ෙG වනෙත යවා ෙනොමැ! නG, ඊට බල පෑ ෙහේ� කවෙFද; 

  ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

4. 
1167/’16 

ග	 මB*දාන*ද අ�4ගමෙq මහතා,— මහානගර හා බස්නාBර සංවFධන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) පtpය රජය යටෙ4 ආරGභ කරන ලද මහ�වර නගර සංවFධන ව)ාපෘ!ය 
සඳහා 2014 වFෂය අවස* වනDට නාගmක සංවFධන අ�කාmය DY* වැය 
කර !k  :දල ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම ව)ාපෘ!ය සඳහා පtpය රජය සමෙ� Dෙ�ශ ආධාර හරහා ෙව* කළ 
:ද7* ඒ වනDට ලැ� !k  පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) යහපාලන රජය බලයට ප4 \ මාස 20ක පමණ කාලය ගත \ ඇත4, එම 
කාලය �ළ ෙමම ව)ාපෘ!ෙ� 6YZ සංවFධන කටL4ත YZ \ නැ!  බව 
��ග*ෙ*ද;  

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) g ලංකාෙ< පධාන නගරය වන මහ�වර වැ> නගරයක, නගර සංවFධන 
ව)ාපෘ!ය අ4Bo\මට අමාත)ාංශය කටL� කර !ෙRද ය*න4 එ�මා ෙමම 
සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද?  
5. 

1260/’16 

ග	 ප�ම උදයශා*ත rණෙසේකර මහතා,— Q!ය හා සාමය සහ ද�ණ සංවFධන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 වFෂය වනDට යාපනය ?සA්කය �ළ �Bටා !k ෙපො7ස ් සථ්ාන 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපො7ස ් සථ්ානය*B ෙසේවය කරන ලද ෙපො7ස ් >ලධාm* සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 
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 (iii) එf. ¸. ¸. ඊ. තසත්වාx* DY* වFෂ 1983 * පtව 2009 වFෂෙ� L�ධය 
අවස* වනෙත [ කාලය �ළ x Dනාශ කරන ලද ෙපො7ස ්සථ්ාන සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වාx පහාර ෙහේ�ෙව* uයpය ෙපො7ස ්>ලධාm* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) B සඳහ* Dනාශ [ ෙ�පළ ��බඳ තෙසේ	ව කර !ෙRද;  

 (vi) ඉහත YයfෙලBම �Fණ වාFතාව ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාව ට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

6. 
1307/’16 

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමාFග අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර ?සA්කය �ළ �B�, මධ)ම රජයට අය4 මාFග 6ෙලෝ½ටF පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එය මාFග සංවFධන අ�කාmෙ� ෙශේvගත 6aGවලට අ�ව ෙව* ෙව* 
වශෙය* කවෙFද;  

 (iii) වFෂ 2013 Yට 2016 දවා මාතර ?සA්කෙ� කාප� අ�රා ඇ! මාFග 
6ෙලෝ½ටF පමාණය, එ එ වFෂය අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* 
ෙකොපමණද; 

 (iv) වFෂ 2013 Yට 2016 දවා මාතර ?සA්කෙ� මාFග සංවFධනයට හා 
නඩ4�වට ෙව* කර� ලැk :දල, එ එ වFෂය අ�ව ෙව* ෙව* 
වශෙය* ෙකොපමණද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

7. 
1317/’16 

ග	 එG. එ9. එG. සfමා* මහතා,— ඉඩG අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලCව ?සA්කෙ�, ෙකෝරෙfප4� මධ)ම පාෙ�|ය ෙfකG 
ෙකො�ඨාසය �ළ �B� රාජ) ආයතන ස� ඉඩG පමාණය කවෙFද; 

 (ii) එම පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසෙ� ප?ං�ක	ව* DY* රජෙ� ඉඩG 
පදාන/ බලපත මත ලබා ගැQම සඳහා අයZG කර !ෙRද; 

 (iii) එෙසේ නG, එම ඉf�G පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අයZGක	ව*ට ෙG දවා පදාන/බලපත මත ලබාx ඇ! ඉඩG පමාණය 
කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද?  
8. 

1326/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අභ)*තර කටL�, වයඹ සංවFධන හා සංස්කෘ!ක 
කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) g ලංකාෙ< ල*ෙ�Y පාලන සමෙ�x රාජෙදෝÂ* ෙලස නG කළ                  
g ලාං6කය* ක=	*ද; 

 



( 44 ) 

 

 (ii)  ඔ=* රාජෙදෝÂ* ෙලස නG 6aමට ෙහේ� කවෙFද;  

ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනBද? 

(ආ) (i) රාජෙදෝBෙය� ෙලස නG කළ පt ඔ ට අBu වන  වරපසාද කවෙFද; 

 (ii)  එම වරපසාද අBu \ම ඔ ෙq ප=ෙf අයට බලපා*ෙ*ද; 

 (iii) එෙසේ නG, ඒ කවර ආකාරෙය*ද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) (i) ල*ෙ�,* රාජෙදෝÂ* ෙලස නG කළ g ලාං6කය* එම ෙfඛනය*ෙග* 
ඉව4 6aමට කටL� කර !ෙRද; 

 (ii)  ඔ=* ජා!ක \රය* ෙලස නG 6aමට කටL� කර*ෙ*ද;  

ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

9. 
1383/’16 

ග	 බ*Zල rණවFධන මහතා,— :දf අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 147 අ�ව, ම4ස) සහ ම4ස) >ෂප්ාදන 
ආනයනය සඳහා, Dෙශේෂ ෙවළඳ භාiඩ බ�ද 	. 50/= දවා වැ� 6aෙම*, 
රාජ) අය භාරයට [ දායක4වය කවෙFද; 

 (ii) 1977 Yට ෙG දවා g ලංකාවට ආනයනය කර� ලැk ම4ස) සහ ම4ස) 
>ෂප්ාදන පමාණය සහ එB ආනයන ව�නාකම එ එ වFෂය අ�ව 
කවෙFද; 

 (iii) ෙFr ද4ත අ�ව, g ලංකාවට ම4ස) සහ ම4ස) >ෂප්ාදන ආනයනය කර� 
ලබන ආනයනක	ව*ෙq නG ලැ�ස�්ව ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

 (iv) g ලංකාවට මා� ආනයනය  6aම අ� 6aම සඳහා රජයට 6YයG වැඩ 
��ෙවළ !ෙRද; 

 (v) එෙසේ නG, එය කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

10. 
1546/’17 

ග	 Dමල\ර ?සානායක මහතා,— ඉඩG අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) අGපාර, කf:ෙi පාර, ඉ*ධන �ර=Gහල ඉ?m�ට ප?ං� ඩR7<. ¡. Ymf 
ෙපෙFරා මහතා එම 7�නෙයB වසර 17 අඛiඩව ප?ං�\ Y�න බව4; 

 (ii) එම ඉඩG ෙකොටස සඳහා Qත)ා�©ල Buකම ලබා ගැQමට ?rකා�නව 
කරන ලද ඉf�මට අ�ව අGපාර පාෙ�|ය ෙfකG කාFයාලය DY* 
චකෙfඛ අංක 2008/4 අ�ව පව4වන ලද ඉඩG ක9ෙ9mය6* පFචස ්20ක 
ඉඩG ෙකොටස ඔ ට ලබාxමට >Fෙ�ශ [ බව4; 

 (iii)  එෙහ4, එම ඉඩG ෙකොටස DDධ ෙහේ� දවu* ලබා ෙනොxම සGබ*ධෙය* 
ඔ  g ලංකා මානව BuකG ෙකොuසමට ක	Î ඉ?mප4 6aෙම* පt, එම 
ෙකොuසම DY* YZ කරන ලද DමFශනය අවසානෙ�x ඒ මහතා ප?ං� ඉඩම 
Qත)ා�©ලව ඔ ට ලබාxමට >Fෙ�ශ කර� ලැk බව4; 

 (iv)  න:4, ෙG දවා ඔ ට එම ඉඩෙG අ�!ය ලබා x ෙනොමැ! බව4;  

එ�මා ද*ෙනBද? 
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(ආ) ෙපෙFරා මහතාට YZ\ ඇ! ෙමම අග!යට සහ අසාධාරණයට සහනය සලසා xම 
සඳහා ග� ලබන �යවර කවෙFද ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

11. 
1043/’16 

ග	 උදය පභා4 ගGම*�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප4! හා 
ආF{ක කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 වFෂෙ�x එස4 ජා�*ෙq සංDධානෙ� මහා මiඩල වාF�ක සැYය 
සඳහා ජනා�ප!�මාෙq සංචාරයට සහභාp [ hත �mස ෙකොපමණද; 

 (ii) උත සංචාරයට සහභාp [ C�ගලය*ෙq නG සහ ඔ=* hත �mසට ඇ�ළ4 
[ පදනම ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iii) එම සංචාරය සඳහා රජය, රාජ) සංසථ්ා, ව)වසථ්ා�ත මiඩල සහ රාජ) 
සමාගG DY* දැÈ සG�Fණ �mවැය  ෙකොපමණද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

12. 
1261/’16 

ග	 ප�ම උදයශා*ත rණෙසේකර මහතා,— Q!ය හා සාමය සහ ද�ණ සංවFධන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 වFෂය වනDට :ල!< ?සA්කය �ළ �Bටා !k ෙපො7ස ් සථ්ාන 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපො7ස ් සථ්ානය*B ෙසේවය කරන ලද ෙපො7ස ් >ලධාm* සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එf. ¸. ¸. ඊ. තසත්වාx* DY* වFෂ 1983 * පtව 2009 වFෂෙ� L�ධය 
අවස* වන ෙත [ කාලය �ළ x Dනාශ කරන ලද ෙපො7ස ්සථ්ාන සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තසත්වාx පහාර ෙහේ�ෙව* uයpය ෙපො7ස ්>ලධාm* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත (iii) B සඳහ* Dනාශ [ ෙ�පළ ��බඳ තෙසේ	ව කර !ෙRද;  

 (vi) ඉහත YයfෙලBම �Fණ වාFතාව ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාව ට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

13. 
1308/’16 

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා,— Q!ය හා සාමය සහ ද�ණ සංවFධන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) මාධ)ෙ<x ලස*ත Dකම�ංග මහතා ඝාතනය කරන ලැ�ෙ< තමා බවට 
පාෙපො9චාරණය සටහ* තබu* කෑගfල පෙ�ශෙ� Dශාuක ��� අංශ 
සාමාÄකෙය� ?Dනසාෙගන ඇ! බවට වාFතා පළ\ ඇ! බව4; 

 (ii) එය ?Dනසා ගැQමද; නැතෙහො4, ඝාතනයද; ය*න ��බඳ සැක සBත 
බව DZ7බල හා CනFජනQය බලශ! >ෙයෝජ) අමාත)වරයා Dෙශේෂ 
මාධ) ෙහ�දර<ව කර ඇ! බව4; 

එ�මා ද*ෙනBද? 
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(ආ) (i) එ~ Dශාuක ��� අංශ සාමාÄකයාෙq මරණය ��බඳ පශච්ා4 මරණ 
පaෂණය YZකර !ෙRද; 

 (ii)  එෙසේ නG, ෛවද) >ගමනය කවෙFද; 

 (iii) YZ\ ඇ4ෙ4 Yය ?D නසා ගැQම ෙනොෙ< නG, මරණයට අදාළ [ ෙහේÚ* 
කවෙFද;  

 (iv) එයට වග6වL4ත*ට එෙරBව ග� ලැk Q!මය �යවර කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) (i) වග6වL� CරවැYෙය වශෙය* >ෙයෝජ) අමාත)වරයා කර ඇ! පකාශය 
��බඳ යG පaෂණය YZ කර*ෙ*ද; 

 (ii) මාධ)ෙ<x ලස*ත Dකම�ංග මහතාෙq ඝාතනය ��බඳ පaෂණෙ� 
ව4ම* ත44වය කවෙFද;  

 ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

14. 
1328/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— DZ7බල හා CනFජනQය බලශ! අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) g ලංකාව �ළ ඇ! tළං DZ7 බලාගාර සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම බලාගාරය*ෙග* DZ7 ඒකකය ලංකා DZ7බල මiඩලය ලබා ග*නා 
uල, එ එ බලාගාරය අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iii) ෙමම බලාගාර අතm* ,/ස එf¸එf ෙහෝf�*qස ්(ෙපෞ�.) සමාගමට අය4 
බලාගාර කවෙFද;  

ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනBද? 

(ආ) (i) අ7මංකඩ ඉ?කරන නව tළං බලාගාරෙය* ලංකා DZ7බල මiඩලයට DZ7 
ඒකකය ලබාෙදන uල කවෙFද; 

 (ii)  tළං බලාගාරය*ෙග* DZ7ය ඒකකය අ�ම uලකට ලබා ගැQමට රජය 
�යවර ෙගන !ෙRද; 

 (iii) එෙසේ නG, ඒ කවර ආකාරෙය*ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

15. 
1384/’16 

ග	 බ*Zල rණවFධන මහතා,— කFමා*ත හා වාvජ කටL� අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයB අංක 146 ෙයෝජනාවට අ�ව,  ෙ�|යව මා� �* 6aම සඳහා 
ෙපෞ�ග7ක අංශය ?mම4 6aම සඳහා ල සෙතොසට 	�යf u7යන 300ක 
ප!පාදනය ලබා Z*ෙ*ද; 

 (ii) ෙමම ?mගැ*\ෙG ෙයෝජනා කමය යටෙ4 ප!ලාභ ලබා?ය හැ6 �* මා� 
>ෂප්ාදකය* ක=	*ද;  

 (iii) ඉ�4 වසර 6Bපය �ළ ඔ=*ෙq වාF�ක �* මා� >ෂප්ාදනය කවෙFද; 

 (iv) වFෂ 1977 Yට ෙG දවා g ලංකාවට ආනයනය කර� ලැk �* මා� 
පමාණය සහ ඒ ෙව�ෙව* වැය කළ Dෙ�ශ D>මය පමාණය, එ එ 
වFෂය අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 
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 (v) රජය DY* �* මා� සඳහා >යම කර ඇ! 	.125/=ක පාලන uල  
ෙවළඳෙපොළ �ළ එෙලY* ^යා4මක ෙනොවන බව ��ග*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
 

 

 

 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා ෙනොකරන පශ්න 
(2017 මැ� මස 26 වැ� (*රාදා) 

925/’16 

ග	 (ෛවද)) න7*ද ජය!ස්ස මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංවFධන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) �යදාස �ඩා බාලෙq නමැ4තා g ලංකා ඉ*óවර*ස ් හා ඊට අ�බ�ධ 
ආයතනවල දැÈ තන�	 කවෙFද; 

 (ii) එම තන�	 දරන ලද කාල ,මාව එ එ තන�ර අ�ව ෙව* ෙව* 
වශෙය* කවෙFද;  

 (iii) ඔ ෙq අධ)ාපන හා වෘ4�ය tZtකG කවෙFද; 
 (iv) ඔ  එ එ තන�ර සඳහා ලබාග4 මාYක වැo� හා xමනා ෙව* ෙව* 

වශෙය* කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද?  
 

 

2017 D� මස 06 වැ� අඟහAවාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

387/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප4! හා ආF{ක කටL� 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (5) 

(අ) (i) 2015 වFෂෙ�x Lධ හ:දාවට ශාamක අභ)ාස සඳහා අවශ) කැ*වස ්සප4� 
uලx ගැQමට ෙට*ඩF කැඳ[ අවසථ්ාෙ< ඒ සඳහා ෙට*ඩF ඉ?mප4 කළ 
ආයතන කවෙFද;    

 (ii) එම ආයතන ඉ?mප4 කළ ෙට*ඩF ව�නාකG ෙව* ෙව* වශෙය* 
කවෙFද; 

 (iii) ෙට*ඩරය ලබාග4 ආයතනය කවෙFද; 

 (iv) එම ආයතනයට ෙට*ඩරය ලබාxමට ෙහේ� කවෙFද; 

ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනBද? 

(ආ) (i) 2015 වFෂෙ�x ෙමම සප4� uලx ගැQමට අදාළ ආර¦ක අමාත)ාංශ 
ෙට*ඩF මiඩලෙ� Y� >ලධාm*ෙq නG හා තන�	 කවෙFද; 

 (ii) ෙමම >ලධාm* ෙට*ඩF මiඩලෙ� ෙකොපමණ කාලයක Yට කටL� 
කර*ෙ*ද; 

 (iii) 2015 වFෂෙ�x ෙමම සප4� uලx ගැQමට අදාළ Lධ හ:දා ෙට*ඩF 
මiඩලෙ� Y� >ලධාm*ෙq නG හා තන�	 කවෙFද; 

 (iv) ෙමම >ලධාm* ෙට*ඩF මiඩලෙ� ෙකොපමණ කාලයක Yට කටL� 
කර*ෙ*ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 
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(ඇ) (i) ආර¦ක අමාත)ාංශය හා Lධ හ:දා ෙට*ඩF මiඩලවල අඛiඩව ෙසේවය 
කරන >ලධාm* ඉව4 6aමට රජය කටL� කර*ෙ*ද; 

 (ii) එෙසේ නG, ඒ කවර ?නයකxද; 

ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

2. 
1101/’16 

ග	 ප�ම උදයශා*ත rණෙසේකර මහතා,— >වාස හා ඉ?6aG අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) 2015.01.08 වැ> ?ෙන* පtව ජා!ක >වාස සංවFධන අ�කාmය DY* ෙG 
දවා ඉ?කර ඇ! >වාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ)ාව, ?සA්ක අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත >වාස ඉ?6aෙGx >වාස ණය ෙලස ලබා x ඇ! :දල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම >වාස ණය, ?සA්ක අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) 2015.01.08 ?ෙන* පtව අ�කාmය DY* ෙG දවා ඉ?කර ඇ! ආධාරලා¾ 
>වාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ)ාව, ?සA්ක අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙව* කරන ලද සG�Fණ :දල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම :දල, ?සA්ක අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) (i) 2015.01.08 ?ෙන* පtව අ�කාmය DY* ෙG දවා ඉ?කර ඇ! >වාස  
ගGමාන  සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ)ාව, ?සA්ක අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙව* කරන ලද සG�Fණ :දල ෙකොපමණද; 

 (iv)  එම :දල, ?සA්ක අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 ය*න එ�මා තවZරට4 ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

3. 
1123/’16 

ග	 චu*ද D ෙ�Ym මහතා,— සමාජ සDබලගැ*\G හා tභසාධන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) “සමෘ�� ආදFශ ගGමාන” ව)ාපෘ!ය ඔබ අමාත)ාංශය ම�* ආරGභ කර 
!ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නG, එම ව)ාපෘ!ෙ� අර:Î කවෙFද; 

 (iii) බZfල ?සA්කෙය* එම ව)ාපෘ!ය සඳහා  ෙතෝරාග4 ගGමාන කවෙFද; 

 (iv) එම ගGමාන ?LÎ 6aම සඳහා  ගැQමට අෙ�ෂා කරන �යවර කවෙFද; 

  ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
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4. 
1310/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— �වර හා ජලජ සGප4 සංවFධන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) “ජයනx”, 6රලවැfල, ෙදD�වර 7�නෙ� ප?ං� Å. එG. න*දෙසේන මහතා 
�වර Dශාම වැo� ෙයෝජනා කමෙ� දායකෙය� බව4;  

 (ii) වයස අ=	Z 60 සG�Fණ\ම ෙහේ�ෙව* තමාට Bu Dශාම වැoප ලබා ගැQම 
සඳහා අංක MT/3279 යටෙ4 ඔ  DY* D�ම4 අයZGපත ඉ?mප4 කර  
ඇ! බව4; 

 (iii) �වර හා ජලජ සGප4 ෙදපාFතෙG*�ෙ< සහකාර අධ)ෂ (�Dවැ) DY*  
අංක මාත/05/2/82 හා 2014.11.05 ?නැ! 7�ෙය* මාතර, කෘ� රෂණ 
මiඩලෙ� අධ)ෂවරයා ෙවත YBකැඳ\G කර ඇ! බව4; 

 (iv) න*දෙසේන මහතා, >යමා�©ලව වාmක :දf ෙගවා, ඒ බව මාතර සහකාර 
අධ)ෂ සහ!ක කර !eයx4, Dශාම වැoප ෙව�වට, æ�ධ වාmක :දf හා 
ඒ මත ෙපො�ය පමණ ආපt ෙග\මට කෘ�කFම හා ෙගොDජන රෂණ 
මiඩලය �රණය කර ඇ! බව4; 

එ�මා ද*ෙනBද? 

(ආ) ෙG වනDට 62 හැDm? Dෙ� පtවන න*දෙසේන මහතාට Bu Dශාම වැoප ලබාxමට 
�යවර ග*ෙ*ද ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

5. 
1318/’16 

ග	 එG. එ9. එG. සfමා* මහතා,— ඉඩG අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලCව ?සA්කෙ�, ඒරා[Fප4� පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසය �ළ 
�B� රාජ) ආයතන ස� ඉඩG පමාණය කවෙFද; 

 (ii) එම පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසෙ� ප?ං�ක	ව* DY* රජෙ� ඉඩG 
පදාන/ බලපත මත ලබා ගැQම සඳහා අයZG කර !ෙRද; 

 (iii) එෙසේ නG, එම ඉf�G පමාණය ෙකොපමණද; 
 (iv) එම අයZGක	ව*ට ෙG දවා පදාන/බලපත මත ලබාx ඇ! ඉඩG පමාණය 

කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද?  

6. 
1360/’16 

ග	 වාtෙ�ව නානායකාර මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමාFග 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ෛජව ප�ධ! තාෂණ ෙ<දය Dෂය ධාරාව හදාරා, 2015 වFෂෙ�x පථම 
වරට අ.ෙපො.ස (උ/ෙපළ) Dභාගයට ෙපQ Yට, ඉ* ඉතා උසස ්ප!ඵල ලබා 
Y�න ර4නCර ?සA්කෙ� �ෂ)ය* ෙG දවා 6YZ Dශව්Dද)ාලයකට 
ඇ�ළ4 කරෙගන ෙනොමැ! බව4; 

 (ii) ඉහත �ෂ)ය*ට ලබාZ* Dශව්Dද)ාල අ4ෙපොෙතB එම Dෂයට අදාළ උපා� 
පාඨමාලාව සඳහා සබරග:ව Dශව්Dද)ාලය ඇ�ළ4 කර !�නද, එම Dශ්ව 
Dද)ාලයටද ෙG දවා 6YZ �ෂ)ෙය� ඇ�ළ4 කරෙගන ෙනොමැ! බව4; 
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 (iii) ෙමම �ෂ)ය*ට ලැ� ඇ! ෙතොර�	 අ�ව ෙකොළඹ වැ> පහtකG සBත 
?සA්කව7* අ� Z අගය යටෙ4 Yt* 80 - 90 වැ> සංඛ)ාවකට Dශව් 
Dද)ාල වරG Bu \ ඇ! බව4; 

 එ�මා ද*ෙනBද? 

(ආ) (i) ෙමම �ෂ)ය*ට YZ\ ඇ! අසාධාරණය ��බඳව ජනා�ප!වරයා, 
අගාමාත)වරයා, අමාත)වරයාට සහ Dශව්Dද)ාල ප!පාදන ෙකොuෂ* 
සභාවටද අ¬යාචනා ඉ?mප4 කළද ෙG වනෙත 6YZ සාධාරණය ඉo  \ 
ෙනොමැ! බව ��ග*ෙ*ද;  

 (ii) අ (i) B සඳහ* �ෂ)ය* Dශව්Dද)ාලවලට ඇ�ළ4 6aම සඳහා අවශ) �යවර 
ග*ෙ*ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද?  

7. 
1364/’16 

ග	 ශා*! gස්ක*දරාසා මහ4uය,— රාජ) පmපාලන සහ කළමනාකරණ 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) !ස ් අ=	Z Lදමය ත44වය ෙහේ�ෙව* උ�	 පළාෙ4 අවතැ*\G, 
වාසසථ්ාන අBu\G, භාරකාරව	* ෙනොමැ!\G, ෙදම<�ය* අBu\G හා 
ෙ�පළ අBu\G යන ෙහේÚ* මත Yt*ෙq අධ)ාපනය අඩාල [ බව 
��ග*ෙ*ද; 

 (ii) ෙමම ෙහේÚ* මත Yt* තම උපා� අධ)ාපනය සG�Fණ 6aම පමාද [ බව 
ද*ෙ*ද; 

 (iii) එම ක	Î මත, උ�	 පළාෙ4 රාජ) ෙසේවයට බඳවා ගැQෙG වයස ්,මාව    
අ=	Z 45 දවා ඉහළ නැං\මට කටL� කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

8. 
1366/’16 

ග	 ඩqලස ් ෙ�වාන*ද මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�|ය ෛවද) 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසෞඛ) ෙදපාFතෙG*�ව  DY* ගFභQ මාතාව*ට, 6mෙදන ම<ව	*ට හා 
බර අ� අ=	Z 5 ට අ� ළ:*ට “}ෙපෝෂ” ෙපෝෂ)දා� ආහාරය ලබා Z* බව4; 

 (ii) එෙසේ ලබා ෙදන ලද }ෙපෝෂ, පtpය මාස 3 කට වැ� කාලයක Yට ක¶රට 
ඇ�� ෙබොෙහෝ පෙ�ශවලට ලබා ෙනොZ* බව4;   

එ�මා ද*ෙනBද? 

(ආ) (i) Aෙපෝෂ ලබා ෙනොxමට ෙහේ� කව ෙFද; 

 (ii) රජය DY* ෙමෙත ෙනොuෙf ලබා ෙදන }ෙපෝෂ ෙපෞ�ග7ක t�m 
ෙවළඳසැf ම�* D6wෙG කටL� YZ ෙවu* පව!න බවට, මෑතකx 
මාධ)ව7* පළ කරන ලද වාFතාවල සත)තාවය !ෙRද: 

 (iii)  }ෙපෝෂ අදාළ ජනතාවට ලබා xමට කටL� කර*ෙ*ද; 

 (iv) එෙසේ නG, එම ?නය කවෙFද; 

  ය*න එ�මා ෙමම ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද?  
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9. 
1371/’16 

ග	 බ*Zල rණවFධන මහතා,— කFමා*ත හා වාvජ කටL� අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 125ට අ�ව, ද, �ඩා හා මධ) පmමාණ 
කFමා*තවලට සහාය වන ඉ*6LෙRටරය ෙලස කටL� කරන “u> 
කාFuක උද)ාන” ව)ාපෘ!ෙයB පග!ය කවෙFද; 

 (ii) ෙමම කාFuක උද)ාන �Bo\මට ෙයෝÄත ෙමොනරාගල, C4තලම, යාපනය, 
ව*> සහ අGපාර ?සA්කවල ඉඩG ෙතෝරා ෙගන !ෙRද; 

 (iii) ෙමම u> කාFuක උද)ාන ව)ාපෘ!ය සGබ*ධෙය* ඉහත සඳහ* 
?සA්කවල ?සා ෙfකGව	* දැ�ව4 කර !ෙRද; 

 (iv) එෙසේ නG, ඉහත රජෙ� >ළධාa*ෙග* ලද වාFතා ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

10. 
1481/’16 

ග	 DZර Dකමනායක මහතා,—  අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) �ෂ) �ෂ)ාව* 50කට අ�ක සංඛ)ාව අධ)ාපනය ලබන ක�තර 
?සA්කෙ�, පා7*ද�වර පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසෙ�, බප/ම�/නවාන 
පාථuක DZහල නාය යාෙG අවදානම සBත සථ්ානය බවට හ¶නාෙගන ඇ! 
බව4; 

 (ii) නවාන පෙ�ශයට ?න �න ෙනොකඩවා වFෂාව පැව!යෙහො4, පාසල වසා 
එම ?නය* සඳහා >වා� ?නය*Bx ප*! පව4වන ෙලස ම�ගම කලාප 
අධ)ාපන අධ)¦වරයා DY* ද*වා ඇ! බව4; 

 (iii) ගමනාගමන Zෂක්රතා සහ ආF{ක අපහtකG >සා ෙදමා�ය*ට තම  ද	ව* 
ෙවන4 පාසfවලට nෙගන යාමට හැ6යාව ෙනොමැ! බැD* අන�	දායක 
ත44වය යටෙ4 පවා එම DZහෙfම අධ)ාපනය ලබා xමට YZ \ ඇ! බව4; 

 එ�මා ද*ෙනBද? 

(ආ)  (i) ?න �නක වFෂාපතනය එ ?නකx ප!ත =වෙහො4, එම පාසෙf ප*! 
පැවැ4\ම සGබ*ධෙය* අන�	දායක ත44වය ඇ! ෙනොව*ෙ*ද; 

 (ii) ෙමම අන�	දායක ත44වෙය* පාසf ද	ව* :දාගැQම සඳහා එම 
පෙ�ශෙ� ෙවන4 tZt සථ්ානයක නවාන පාථuක DZහල සථ්ාපනය 6aමට 
�යවර ග*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

11. 
1482/’16 

ග	 ෙරෝBw �මාm Dෙ�ර4න මහ4uය,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) එකම ජා!ක පාසල �ළ වසර 10, 15, 20 සහ 30 දවා ෙසේවා කාලය 
සG�Fණකර ඇ! r	ව	* සහ අනධ)යන ෙසේවකය* සඳහා වාF�ක 
සථ්ානමා	 ලබාxෙG ජා!ක ප!ප4!ය අධ)ාපන අමාත)ාංශයට !ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නG, ඒ අ�ව 2017 වFෂෙ� සථ්ාන මා	\G කමෙ<දය ^යා4මක 
6aමට සැලtGකර !ෙRද; 
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 (iii) එම සැලtමට අ�ව, r	 මා	\G ෙG වනDට අවස*කර !ෙRද; 

 (iv) එෙසේ ෙනොෙ< නG, එය ක�නG 6aම සඳහා සැලැසම් ! ෙRද; 

 (v) ෙමම මා	\G YZකරන ?නය කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

12. 
1506/’17 

ග	 උදය පභා4 ගGම*�ල මහතා,— කGක	 හා වෘ4�ය සu! සබඳතා 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016.12.31 ?නට ෙසේවක අFථසාධක අර:දෙf ස¥ය pÎG සංඛ)ාව අ�ව 
ෙපෞ�ග7ක අංශෙ� ෙසේවා >L!ය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 ?නය*ට සාෙ�ෂව, 2016.12.31 ?නට ෙසේවා 
>L!ය ඉහළ යෑම ෙකොපමණද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

13. 
547/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— කFමා*ත හා වාvජ කටL� අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (5) 

(අ) (i) ශ ÷ ීලංකාව �ළ ර* හා mx කFමා* තෙ� >L� Dශාල �mස Y�න බව4;    

 (ii) ර* හා mx uල ඉහළ යාම හා ෙවන4 ෙහේÚ* >සා ෙමම කFමා*තය eඳ 
වැෙටu* පව!න බව4; 

 (iii) ෙමම කFමා*තෙ� >L�[ව*ට n6යා අBu\ෙG අවදානම ඇ! බව4; 

එ�මා ��ග*ෙනBද? 

(ආ) (i) උත කFමා*තෙ� >L� C�ගලය* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම C�ගලය*ට නව කFමා*ත ?LÎකර ගැQමට රජෙය* සහන ලබාxමට 
කටL� කර !ෙRද; 

 (iii) එෙසේ නG, එම සහන කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) (i) ර* හා mx uල පාලනයට රජෙය* ක ÷යිාමාFග ග*ෙ*ද; 

 (ii) එෙසේ නG, එම ක ÷යිාමාFග කවෙFද;  

ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

14. 
1215/’16 

ග	 ප�ම උදයශා*ත rණෙසේකර මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප4! හා 
ආF{ක කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) මඩකලCව ?සA්කෙ� �Bටා ඇ! රාජ) ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එf. ¸. ¸. ඊ. තසත්වාx* DY* වFෂ 1983 * පtව Dනාශ කරන ලද රාජ) 
ආයතන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) Dනාශ [ එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙ� ��ග4 තෙසේ	ව කර !ෙRද;  
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 (iv) එෙසේ නG, එම ෙ�පළවල සG�Fණ ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) Dනාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට, වග6ව L� තසත්වාx*ට D	�ධව 
Q!මය �යවර ෙගන !ෙRද;  

 (vi) එෙසේ නG, එම �යවර කවෙFද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා Dමසා ඇ! ෙතොර�	 සGබ*ධෙය* �Fණ වාFතාව 
ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

15. 
1407/’16 

ග	 බ*Zල rණවFධන මහතා,— පාථuක කFමා*ත අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයB අංක 183 ෙයෝජනාවට අ�ව, අගාමාත)�මාෙq ප!ප4! 
පකාශනෙ� සඳහ* කර ඇ! පm?, �Bo\මට ෙයෝජනා කරන ලද Dෙශේ�ත 
කෘ�කාFuක හා �වර අපනයන කලාපව7*, 2016 වFෂය �ළ �Bටව� 
ලැk කලාප සංඛ)ාව සහ ඒවා �Bට[ සථ්ාන කවෙFද; 

 (ii) උත ෙයෝජනාවට අ�ව �Bට[ එ එ කලාපය ෙව�ෙව* රජය DY* 
දර� ලැk :� Dයදම ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම කෘ�කාFuක හා �වර අපනයන කලාපය*B වග~ම දර*ෙ* කවර 
රාජ) ආයතනය DY*ද;  

 (iv) 2016 වFෂය �ළ එවැ> කලාප �Bටව� ලැkෙ< නG, එම එ එ 
කලාපයක අපනයන ඉපLG කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
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වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

859/’16 

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

(අ) (i) ම4ව�ර පානය ඉහළ ෙගොස ්ඇ! බව4; 

 (ii)  ම4ව�ර පානය 6aම C�ගලය*ෙq ෙසෞඛ) �mÂමට පධාන ෙහේ�ව 
බව4; 

එ�මා ද*ෙනBද? 

(ආ) (i) ම4ව�ර පානය අ� 6aමට රජය ^යාමාFග ෙගන !ෙRද; 

 (ii)  එෙසේ නG, එම ^යාමාFග කවෙFද;  

(iii) ම4ව�ර පානය 6aම ෙහේ�ෙව* වැළ ෙඳන ෙරෝගාබාධය*ට ප!කාර 
6aමට රජය වසරකට වැය කරන :දල දළ වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙමම :දල ෙසෞඛ) සඳහා රජය වැය කරන :ද7* ෙකොපමණ ප!ශතයද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
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2. 
1263/’16 

ග	 ප�ම උදයශා*ත rණෙසේකර මහතා,— පවාහන හා YDf rව* ෙසේවා 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය දවා ?ෙවන උ�	 ZGmය මාFගය ඉ?කරන ලද වFෂය කවෙFද; 

 (ii) 1983 වFෂය වනDට යාfෙ�D ZGmය උ�	 ZGmය මාFගය �ළ ?නකට ගම* 
කරන ලද වාර සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 වFෂය වනDට ෙකොළඹ Yට යාපනය දවාද යාපනෙ� Yට ෙකොළඹ 
දවා ද වාF�කව ගම* ග4 ම¹* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) වFෂ 1980 Yට 1983 දවා ලැk වාF�ක ආදායම, එ එ වFෂය අ�ව ෙව* 
ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

  (v)  ZGmය මාFගය තසත්වාx පහාරෙය* Dනාශ කරන ලද ?නය කවෙFද; 

 (vi) පහාරය එfල [ සථ්ානය කවෙFද; 

 (vii) YZ [ Dනාශය ෙකොපමණදැ� ගණනය කර !ෙRද; 

 (viii)  එෙසේ නG, එය ෙකොපමණද;   

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) 2009 L�ධය >ම \ෙම* පt උ�	 ZGmය මාFගය ��සකර 6aමට එ එ 
වFෂෙ�x ෙව*කළ :දල ෙකොපමණද; 

  (ii) දැනට ගම* ග*නා වාර සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 2009 Yට ෙG දවා එ එ වFෂෙ�x ගම* කර ඇ! ම¹* සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත (iii) B සඳහ* එ එ වFෂය �ළ ලබා ඇ! ආදායම ෙකොපමණද; 

 ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
3. 

1339/’16 

ග	 එG. එ9. එG. සfමා* මහතා,— බ*ධනාගාර ප!සංස්කරණ, Cන	4ථාපන, 
නැවත ප?ං� 6aම හා B*Z ආගuක කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 1992 වFෂෙ�x, ෙපොෙළො*න	ව ?සA්කෙ�, පf7යෙගොඩැfල සහ 
අබFCර යන ගGමානවලට ෙකො� තසත්වාx* DY* එfල කරන ලද 
පහාරෙය* ¡Dතෂයට ප4[, >වාස, ෙ�පළ අBu[ ෙහෝ ෙවන4 
ආකාරෙය* Åඩාවට ප4 C�ගලය* ��බඳ Dසත්ර කවෙFද; 

 (ii) එම තසත් පහාරෙය* uයpය C�ගලය* අතර එවකට ප=ෙf ගෘහ�7කය* 
ෙලස හ¶නාෙගන Y� C�ගලය* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අවතැ* [ ප=f සඳහා >වාස ලබාxෙGx අ�ගමනය කළ L� බවට සඳහ* 
අමාත)ාංශෙ� ෙපොZ >FණායකෙයB අ� ප=f ෙලස සලකන කමෙ<දය 
>සා එම තසත් Dපතට : ණZ* අවසථ්ාෙ<x වයස 18 * පහළ 
තැනැ4ත*ට බලව4 අසාධාරණය YZ\ !ෙබන බව ��ග*ෙ*ද; 

 (iv) එෙසේ නG, DPS/ DD-3/ Housing Proj/ 2016 යටෙ4 ^යා4මක තFජනයට 
ල[ ගGමානය*B නැවත ප?ං� 6aම සඳහා [ >වාසලා¾* 
ෙතෝරාගැQෙGx එවකට බාල වයෙසේ පt[ දැනට ප=ල ෙලස ¡ව4වන 
C�ගලය* අ� ප=f ෙලස ��ගැQමට උපෙදස ්ෙද*ෙ*ද; 
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 (v) එම අ� ප=f සඳහා >වාස ලබාxමට �යවර ග*ෙ*ද; 

  ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනBද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

4. 
1350/’16 

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමාFග අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) g ලාං~ය �ෂ)ය*ට බාBර උපා� පාඨමාලා හැදෑaම සඳහා !k අවසථ්ා අ� 
6aම සඳහා ප!ප4!මය �රණය ෙගන !ෙRද; 

 (ii) 2016 වFෂෙ� බාBර උපා� පාඨමාලා සඳහා බඳවා ගැQමට අ�මත කර� 
ලැk �ෂ)ය* සංඛ)ාව ගැහැÎ, �mu ෙලස සහ එ එ උපා� පාඨමාලාව 
අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iii) 2014, 2015 සහ 2016 වFෂය*Bx උසස ්ෙපළ සම4ව Dශව්Dද)ාල පෙ<ශය 
සඳහා tZtකG ලැk �ෂ) සංඛ)ාව සහ Dශව්Dද)ාල සඳහා බඳවා ග� ලැk 
�ෂ) සංඛ)ාව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iv) 2014, 2015 සහ 2016 වFෂය*B? g ලංකාව �ළ ^යා4මක Dෙ�ශ 
Dශව්Dද)ාලවල උපා� පාඨමාලා හදාරන �ෂ)ය* සංඛ)ාව, වFෂය අ�ව 
ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (v) ඉහත (iv) සඳහ* �ෂ)ය* DY* හදාර� ලබන උපා� පාඨමාලාව* 
කවෙFද; 

 (vi) එම එ එ පාඨමාලාව හදාර� ලබන �ෂ) සංඛ)ාව ෙව* ෙව* වශෙය* 
කවෙFද; 

 (vii) ඉහත (v) සහ (vi) සඳහා ���	 ෙනොෙද*ෙ* නG, ඒ ම*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

5. 
1365’/16 

ග	 ශා*! gස්ක*දරාසා මහ4uය,— රාජ) පmපාලන සහ කළමනාකරණ 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) එ එ ?සA්කය සඳහා අ!ෙFක ?සාප! (සංවFධන) තන�රද, එ එ 
පාෙ�|ය ෙfකG කාFයාලය සඳහා  සහකාර පාෙ�|ය ෙfකG (සැලtG හා 
සංවFධන) තන�රද වශෙය* නව තන�	 ඇ!6aම සඳහා xපව)ා�තව, 
කටL� YZ කරu* පව!න බව හා ෙG සඳහා g ලංකා පmපාලන ෙසේවෙ� 
>ලධාm* ප46aමට කටL� YZ ෙවu* පව!න බව ��ග*ෙ*ද; 

 (ii) g ලංකාෙ< දැනට පව!න xපව)ා�ත ෙසේවාව7* g ලංකා කම සGපාදන 
ෙසේවයද එ ෙසේවාව වන අතර, ෙමම ෙසේවෙ� >ලධාm* සඳහා tZt 
තන�	 >Fමාණය කර ෙනොමැ! බැD*, පළ: ෙශේvෙ� >ලධාm* 
ෙබොෙහොමය II ෙශේvෙ� හා III ෙශේvෙ� තන�	වල රාජකාm කරන බව 
ද*ෙ*ද; 

 (iii) එබැD*, අ�!* ඇ! 6aමට >යuත ෙමම තන�	 කමසGපාදන ෙසේවෙ� 
>ලධාm*ට ලබාxම සඳහා කටL� කර*ෙ*ද; 

        ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
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6. 
1367/’16 

ග	 ඩqලස ්ෙ�වාන*ද මහතා,— බ*ධනාගාර ප!සංස්කරණ, Cන	4ථාපන, නැවත 
ප?ං� 6aම හා B*Z ආගuක කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 67ෙනො9� ?සA්කෙ�, කiඩාවල� පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසෙ�, 
Cනාෙන� QරාG ගGමානෙ� දැනට ප=f 1837  ¡ව4 වන බව4; 

 (ii) ෙමම ප=fව7*, ප=f 780 කට ෙG දවා ස�්ර >වාස ෙනොලැ� ඇ! අතර,  
ප=f 391 කා*තා �7ක ප=f බව4; 

 (iii) ෙමම ගGමානයට �7ක පහtකG ෙබොෙහොමය ලබා ?ය L� බව4; 

 (iv) ගGවැYය* ෙබොෙහෝ ෙදෙන�ට ඉඩG බලපත ෙනොමැ! \ම බරපතල 
පශන්ය බවට ප4\ ඇ! බව4; 

 (v) Dෙශේෂෙය* කා*තා �7ක ප=fවල ¡ වෙනෝපාය* ෙබොෙහෝ අඩාල \ ඇ! 
බව4; 

එ�මා ද*ෙනBද? 

(ආ) (i) ෙමම ජනතාවෙq ඉහත අවශ)තාවය* සGබ*ධෙය* ෙG දවා ෙගන ඇ! 
�යවර කවෙFද; 

 (ii) ෙG වනDට4 �යවර ෙගන !ෙR නG, ඒවා ආරGභ කළ ?නය සහ අවස* වන 
?නය කවෙFද; 

 (iii) ෙමෙත 6Y¶ �යවර ෙගන ෙනොමැ! නG, ෙමම ගැට�ව ��බඳව ග� 
ලබන ඉ?m �යවර කවෙFද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

7. 
1388/’16 

ග	 බ*Zල rණවFධන මහතා,— ගා½ය ආF{ක කටL� ��බඳ අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයB අංක 142 ෙයෝජනාවට අ�ව, ෙ�|ය 6m >ෂප්ාදනය සඳහා 
අවම ආෙයෝජනය 	�යf u7යන 25කට යට4ව ෙපෞ�ග7ක 
ආෙයෝජකය*ට ඌන උපෙයෝÄත රජෙ� ඉඩG ලබා xමට අදහස ්කළ බව 
��ග*ෙ*ද; 

 (ii) ඉහත ෙයෝජනාවට අ�ව රජෙ� ඉඩG ඉf�G කළ සමාගG ෙහෝ C�ගලය* 
සංඛ)ාව සහ ඔ=*ෙq නG කවෙFද; 

 (iii) භාDතයට ෙනොග4 හා ඌන උපෙයෝÄත රජෙ� ඉඩG ��බඳ ලැ�ස�්ව 
සභාගත කර*ෙ*ද; 

 (iv) බාBර ෙගො\* ලවා ඉහළ ඵලදා�තාවෙය* L4 තෘණ වගා 6aම සඳහා ඉහත 
ඉඩGව7* ලබා Z* අකර ගණන ෙකොපමණද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
8. 

1483/’16 

ග	 ෙරෝBw �මාm Dෙ�ර4න මහ4uය,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) රජෙ� පාසfවල DZහfප!ව	*, r	ව	* සහ අනධ)යන ෙසේවකය* 
සGබ*ධෙය* ලැ�  ඇ! පැuv7 සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 
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 (ii) ඒවා අතm* DමFශන YZ කර අවස* කර ඇ! සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) දැනට DමFශන කටL� YZ කරu* පව!න සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) DමFශන කටL� ආරGභ ෙනොකළ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v) DමFශන කටL� ආරGභ ෙනො6aමට ෙහේ� කවෙFද; 

 (vi) දැනට ආරGභ කර ඇ! DමFශන අවස* 6aමට බලාෙපොෙරො4� වන ?න 
කවෙFද; 

 (vii) DමFශන කටL� පමාද \මට ෙහේ� කවෙFද; 

 (viii) DමFශන කටL� අවස* කළ C�ගලය*ෙq නG සහ ඔ=*ට එෙරBව ග4 
^යාමාFග ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
 

 

2017 D� මස 09 වැ� (*රාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

863/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— කFමා*ත හා වාvජ කටL� අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 වFෂය �ළ g ලංකාවට ආනයනය කළ රටඉ¼ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) g ලංකාවට රටඉ¼ ආනයනය කරන පධාන රටවf කවෙFද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) රටඉ¼ ආනයනෙ�x එB පu!ය ��බඳ පaෂා කර*ෙ*ද; 

 (ii) එෙසේ නG, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) 2015 වFෂෙ�x රටඉ¼ ආනයනය සඳහා වැය කළ :දල  ෙකොපමණද;  

ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

2. 
1266/’16 

ග	 ප�ම උදයශා*ත rණෙසේකර මහතා,— Q!ය හා සාමය සහ ද�ණ සංවFධන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) එf.¸. ¸. ඊ. තසත්වාx* DY* නැෙගනBර පළාෙ4 ෙපො7ස ්සථ්ාන පහ 
ඉලකකර පහාරය YZ කළ ?නය කවෙFද;  

 (ii) එBx uයpය ෙපො7ස ්>ලධාm* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පහාරෙ�x අ�	දහ* [ ෙපො7ස ්>ලධාm* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත පහාරෙය* YZ [ ෙ�පළ හා>ය ��බද තෙසේ	ව කර !ෙR නG, 
එය ෙකොපමණද;  

 (v) එම Dනාශයට වග6ව L� [ තසත්වාx* අ4අඩංrවට ෙගන !ෙRද; 

 (vi) අදාළ පහාරයට වග6වL� C�ගලය*ට එෙරBව Q!මය �යවර ෙගන 
!ෙRද; 

 (vii) ෙමම Y��ය සGබ*ධෙය* �Fණ වාFතාව ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
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3. 
1362/’16 

ග	 ඩලස ් අලහ�ෙප	ම මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා!ක ප!ප4! හා ආF{ක 
කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසේවා >Lතය*ෙq භාරකාර අර:දf ෙග\ම සඳහා 7යාප?ං� \ ඇ! 
මාතර ?සA්කෙ� ෙපෞ�ග7ක ආයතන සංඛ)ාව කවෙFද; 

 (ii) එම ආයතනවල නG කවෙFද; 

 (iii) ෙසේවා >Lතය*ෙq  භාරකාර අර:දෙf සාමාÄක4වය ලබා ඇ! මාතර 
?සA්කෙ� ෙසේවක සංඛ)ාව, එ එ පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසය අ�ව 
ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iv) ෙසේවා >Lතය*ෙq භාරකාර අර:දල සඳහා 7යාප?ං� \මට පැව!ය L� 
අවම ත44වය* කවෙFද; 

  ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

4. 
1368/’16 

ග	 ඩqලස් ෙ�වාන*ද මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) නැෙගනBර ප ළාෙ4, අGපාර ?සA්කෙ�, කf:ෙ* අධ)ාපන කලාපෙ� 
මෑතකx උසස ් කරන ලද තG��Df මධ) මහා Dද)ාලය ඇ��ව ජා!ක 
පාසf අට !ෙබන බව4; 

 (ii) ෙG වනDට4 එම ජා!ක පාසැf සඳහා ස�්ර DZහfප!ව	* ප4කර 
ෙනොමැ! බව4; 

 (iii) ඉහත පාසfවල ස�්ර DZහfප!ව	* Y�න බවට වැර? ෙතොර�	 අධ)ාපන 
අමාත)ාංශයට ලබා x ඇ! බව4; 

 (iv) අධ)ාපන අමාත)ාංශෙ� >Y අ�ෂණය ෙනොමැ!ව ඉහත පාසf 
^යා4මක වනබව g ලංකා අධ)ාපන පmපාලන ෙසේවා >ලධාm*ෙq සංගමය  
ෙචෝදනා නගා ඇ! බව4; 

  එ�මා ද*ෙනBද? 

(ආ) (i) ජා!ක පාසැfවල DZහfප!ව	 අ>වාFයෙය*ම උපා�ධාm* Dය L� බවට 
වන රාජ) ෙසේවා ෙකොuෂ* සභාෙ< >යමය පm?, ඉහත සඳහ* පාසfවලට 
tZt ස�්ර DZහfප!ව	* ප46aමට කටL� කර*ෙ*ද; 

  (ii) එෙසේ නG,  එය ^යා4මක වන ?නය කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද?  

5. 
1389/’16 

ග	 බ*Zල rණවFධන මහතා,— ගා½ය ආF{ක කටL� ��බඳ අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයB අංක 141 ෙයෝජනාවට අ�ව, ෙ�|ය 6m >ෂප්ාදකය* 
සඳහා පැකැ�oවකට 	�යf 30/-ක සහනාධාරය ලබා xමට ෙයෝජනා කළ 
බව ��ග*ෙ*ද; 

 (ii) ඉහත 6m >ෂප්ාදන සහනාධාරය ෙව�ෙව*, අයවැෙය* ෙව* කළ  	�යf 
u7යන 1000/-ක �ල) ප!පාදන උපෙයෝජනය [ අL	 පැහැ?7 කර*ෙ*ද; 



( 59 ) 

 

 (iii) 6m >ෂප්ාදන සහනාධාරය කවර අමාත)ාංශය හරහා කවර C�ගලය* ෙහෝ 
ආයතන ෙවත ලබා Z*ෙ*ද; 

 (iv) වFෂ 2005 Yට ෙG දවා g ලංකාෙ< 6m >ෂප්ාදනය, එ එ වFෂය අ�ව 
ෙව* ෙව* වශෙය* �ටF u7යන ෙකොපමණද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
6. 

1393/’16 

ග	 වාtෙ�ව නානායකාර මහතා,— කෘ�කFම අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) ක�තර සහ වලfලාDට පාෙ�|ය ෙfකG බලපෙ�ශය*B ෙගො\*, 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ගැQමට පැuv අවසථ්ාෙ< සහනාධාර 
ඉf�Gපත සමඟ ජා!ක හැ¶�Gපෙ4 ඡායා �ටපත ඉ?mප4 කළ L� බව 
අදාළ >ලධාmයා පවසා ඇ! බව4; 

 (ii) ෙගො\* වැ� �mසකට ජා!ක හැ¶�Gප4 ෙනොමැ! බව පැවñ Dට 
හැ¶�Gපෙ4 �ටපත අ>වාFයෙය* ඉ?mප4 කළ L� බව සඳහ* කරu* 
චකෙfඛය එවා ඇ! බව දැ�G x ඇ! බව4; 

 එ�මා ද*ෙනBද? 

(ආ) එම පෙ�ශෙ� ෙගො\* ස� වැ�B� හැ¶�Gප4, ගම* බලප4 හා mයZ	 බලප4  
ජා!ක හැ¶�Gප4 ෙව�වට භාර ග*නා ෙලස >ලධාa*ට උපෙදස ්ලබාxමට �යවර 
ග*ෙ*ද ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

7. 
1507/’17 

ග	 උදය පභා4 ගGම*�ල මහතා,— :දf අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 වFෂෙ�x රජය ලබා ග4 :� ණයවල ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016 වFෂෙ�x ලබා ග4 ණය සඳහා ෙගDය L� බර තැk සාමාන) ෙපො� 
අ�පාතය ෙකොපමණද; 

 (iii) වFෂ 2014 සහ 2015 ට සාෙ�ෂව, 2016 වFෂෙ�x බර තැk සාමාන) ෙපො� 
අ�පාතය ෙකොපමණ අගය6* ෙවනස ්\ !ෙRද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
8. 

1560/’17 

ග	 t>f හ¶*ෙන4! මහතා,— කFමා*ත හා වාvජ කටL� අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ස�පකාර ෙතොග ෙවළඳ සංසථ්ාව DY* ආරGභ කරන ලද “ගමට සDය - 
සෙතොස බ�ය” ජංගම අෙලD වැඩසටහන ෙG වනDට ^යා4මක  ව*ෙ*ද; 

 (ii)  ෙමම ව)ාපෘ!ය සඳහා ෙයොදවන ලද වාහන සංඛ)ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙමම වැඩසටහන ^යා4මක [ කාලය ෙකොපමණද;  

 (iv)  ෙG සඳහා දරන ලද :� Dයදම ��බඳ වාFතාව ඉ?mප4 කර*ෙ*ද;  

 (v) ෙමම ව)ාපෘ!ය ආරGභ 6aමට ෙපර >Y ශක)තා අධ)නය YZ කර !ෙRද;  
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 (vi)  එෙසේ ෙනොමැ! නG, ව)ාපෘ!ය ආරGභ 6aෙG අවශ)තාවය කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

9. 
1569/’17 

ග	 ඉGරා* මහÈෆ ් මහතා,— පළා4 සභා හා පළා4 පාලන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) A�ණාමලය ?සA්කෙ�, ෙතෝ�F ¥ඩා��ය සංවFධනය 6aම සඳහා :දf 
ෙව* කරන ලද �ලාශ කවෙFද; 

 (ii) එම එ එ �ලාශ ෙය* ෙව* කරන ලද :දල ෙව* ෙව* වශෙය* 
කවෙFද;  

 (iii) ඒ සඳහා වැය [ සමසත් Dයදම ෙකොපමණද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) ෙමම ¥ඩා��ය 2017 ජනවාm මාසෙ� Dවෘත කළ බව4; 

 (ii) එම සම	 ඵලකෙ� g ලංකා :ස7්G ෙකොංගසෙ� පා�කය*ෙq නG 
පමණ සඳහ* කර ඇ! බව4; 

එ�මා ද*ෙනBද? 

(ඇ) (i) ෙමම නG සඳහ* කර ඇ! පදනම කවෙFද; 

 (ii) රජය >ෙයෝජනය කරන පාF7ෙG*� ම*}වරය* සහ පළා4 සභා 
ම*}වරය* A�ණාමලය ?සA්කෙ� Y�යx, ඔ=*ෙq නG, ෙමම සම	 
ඵලකෙ� ඇ�ළ4 ෙනො6aමට ෙහේ� කවෙFද; 

 (iii) ෙමම ¥ඩා��යට තබා ඇ! නම සGබ*ධෙය* අදාළ ^යාප�පා� 
අ�ගමනය කර !ෙRද; 

 (iv) රජෙ� :ද7* කර� ලබන සංවFධන කටL�වලx එ පෂයකට පමණ 
ප:ඛතාවය ලබාx පචාරය ලබාxම යහපාලනෙ� ලෂණය ෙලස 
��ග*ෙ*ද;  

 (v) ෙමම වරද >වැර? 6aමට �යවර ග*ෙ*ද;  

ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

10. 
1574/’17 

ග	 eමf ර4නායක මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමාFග අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) පtpය ආස*නතම අධ)යන වFෂ 5 �ළx රාජ) Dශව්Dද)ාලවලට බඳවා ග� 
ලැk :� �ෂ) සංඛ)ාව අතm* මහෙපොල උසස ්අධ)ාපන �ෂ)4ව ලබා Z* 
�ෂ) සංඛ)ාව;  

 (ii) දැනට මහෙපොළ �ෂ)4වය ෙව�ෙව* මාYකව ෙගවන :දල ෙකොපමණද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) මහෙපොළ �ෂ)4ව �mනැ½ෙGx �සලතාවය මත (on merit basis) �ෂ)4ව 
�mනැ½ම සඳහා Yt* ෙතෝරාගැQෙG කමෙ<දය කවෙFද; 
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 (ii) පtpය ආස*නතම අධ)යන වFෂ 5 �ළx, ඉහත (i)B දවා ඇ! පm? ¡ව 
Dද)ා, ගvත, වාvජ සහ කලා Dෂය ධාරාව* ෙව�ෙව* �සලතාවය මත 
මහෙපොළ �ෂ)4ව ලබාZ* �ෂ) සංඛ)ාව, අධ)යන වFෂය හා Dෂය ධාරාව 
අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත අධ)යන වFෂ 5 �ළ x ඉහත (ii)B සඳහ* Yt* අතm* ඒ ඒ Dෂය 
ධාරාව* අ�ව, අවම tZtකG ලැk �ෂ)ය* අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) 
Dභාගෙ� ප!ඵල අ�ව අදාළ ?සA් �සලතාව (District Rank) සහ ?ව�ෙ* 
�සලතාවය (Island Rank) අධ)යන වFෂය සහ Dෂය ධාරාව අ�ව ෙව* 
ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

11. 
1673/’17 

ග	 ෙස��� අ� සාÂF ම=ලානා මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) g ලංකා අධ)ාපන පmපාලන ෙසේවෙ� II වන ප*!ෙ� >ලධාmෙය� වන ඒ. 
එf. එG. :තාF මහතා, අGපාර කලාප ෙ� >ෙයෝජ) අධ)ාපන 
අධ)¦වරයා ෙලස කටL� කරන බව4; 

 (ii) අGපාර කලාප අධ)ාපන අධ)¦වරයා g ලංකා අධ)ාපන පmපාලන ෙසේවෙ� 
:තාF මහතාට වඩා කvෂඨ් >ලධාmෙය� බව4; 

එ�මා ද*ෙනBද? 

(ආ) (i) ඉහළ ෙශේvධාm ෙජ)ෂඨ් >ලධාmය�හට කvෂඨ් >ලධාmෙය� යටෙ4 
ෙසේවය 6aමට ඉඩ ෙද*ෙ*ද ය*න4; 

 (ii) :තාF මහතා Yය ෙශේvයට සහ ෙජ)ෂඨ්4වයට සmලන තන�රකට මා	 
කරu* ෙහෝ අGපාර කලාප අධ)ාපන අධ)¦වරයා ෙලස :තාF මහතාට 
වඩා ෙජ)ෂඨ් >ලධාmය� ප4 කරu* ෙමම Dෂමතාව >වැර? 6aම සඳහා 
අවශ) උපෙදස ්ලබා ෙද*ෙ*ද; 

 (iii) එෙසේ නG, කවර ?නයකxද;  

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

12. 
891/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— කFමා*ත හා වාvජ කටL� අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ර*, mx හා යකඩ ආශ ÷ති භාiඩ >ෂප්ාදනය කර� ලබන කFමා*තක	ව* 
පාරGපmකව, ¡ව4 වන ප ÷ෙ�ශ ��බඳ ස½¦ණය YZකර !ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නG, එම ග ÷ාම >ලධාm වසG සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ග ÷ාම >ලධාm වසGවල, ¡ව4වන උත කFමා*තෙ� පාරGපmකව 
ෙයෙදන ප=f සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම කFමා*තක	ව* : ණ ෙදන ප ÷ධාන ගැට� ��බඳ අධ)යනය කර 
!ෙRද; 

 (v) එෙසේ නG, එම ගැට� කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 
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(ආ) (i) උත කFමා*තක	ව*ට අවශ) නව තා¦ණය හා C Î\G ලබාxමට 
කටL�කර !ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නG, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) >ෂප්ාදන අෙලD 6aම සඳහා අවශ) ෙවළඳෙපොළ සපයාxමට රජය මැ?හ4 \ 
!ෙRද; 

 (iv) එෙසේ නG, ඒ ෙකෙසේද; 

ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) (i) ෙමම කFමා*තක	ව* සඳහා Dෙ�ශ n6යා අවසථ්ා ලබාxමට 
වැඩ��ෙවළ !ෙRද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නG, වැඩ��ෙවළ සකස ්කර*ෙ*ද; 

 (iii) උත >ෂප්ාදන අපනයනය කර*ෙ*ද; 

 (iv) එෙසේ නG, එම රටවf කවෙFද; 

 (v) 2015 හා 2016 වFෂය*Bx ෙමම භාiඩ අපනයනෙය* ලැk ආදායම 
ෙකොපමණද; 

ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනBද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

13. 

1267/’16 
ග	 ප�ම උදයශා*ත rණෙසේකර මහතා,— සමාජ සDබලගැ*\G හා tභසාධන 

අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ)  (i)  ෙමොණරාගල ?සA්කෙ� සමෘ�� ආධාර ලබන ප=f සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

     (ii)   එම ප=f සංඛ)ාව ඔ=* ලබන සමෘ�� :�දරවල ව�නාකම අ�ව ෙව* 
ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iii)  පtpය සමෘ�� සuෂණෙය* ලද වාFතා අ�ව  6YයG වF¹කරණය කර 
!ෙRද; 

 (iv)  එම ස½ෂණෙය* අන�	ව ලැ� ඇ! අ¬යාචනා සංඛ)ාව, එ එ 
පාෙ�|ය ෙfකG   ෙකො�ඨාසය අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

    (v)  එම අ¬යාචනා සGබ*ධෙය* ග� ලබන ඉ?m �යවර කවෙFද;   

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

 (ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
14. 

1369/’16 

ග	 ඩqලස් ෙ�වාන*ද මහතා,— බ*ධනාගාර ප!සංස්කරණ, Cන	4ථාපන, නැවත 
ප?ං� 6aම හා B*Z ආගuක කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ව=>යාව ?සA්කෙ�, ව=>යාව ද�ණ පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසෙ�, 
ඕම*ෙත� හ*?යට නැෙගනBm* 6ෙලෝ½ටF 7 Zm*, ඉලම	ද*�ලම  
ගGමානය4, එතැ* Yට 6ෙලෝ½ටF 3  Zm* ෙසේමම� ගGමානය4 �Bටා 
ඇ! බව4; 

 (ii) Lදමය ත44වයට ෙපර ෙමම ගGමානවල ප=f 500 ¡ව4 [  අතර Lදමය 
ත44වය අවස*\ෙම* පt ෙG වනDට ඉලම	ද*�ලම ගGමානෙ� ප=f 
19ද,  ෙසේමම� ගGමානෙ� ප=f 65ද ¡ව4වන බව4; 
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 (iii) ෙමම ගGමානවල Lදමය ත44වයට ෙපර අකර 1100  පමණ [ eG 
පෙ�ශයක වගා කටL� YZ[ අතර වFතමානෙ� වන අ7 තFජන ෙහේ�ෙව* 
ෙගොDතැ* 6aමට ෙනොහැ6 ත44වය උදා \ ඇ! බව4; 

 (iv) ෙමම ජනතාව ෙව�ෙව* 6YZ >වාස ෙයෝජනා කමය ^යා4මක ෙනො[ 
බව4; 

 එ�මා ද*ෙනBද? 

(ආ) (i) ඉලම	ද*�ලG හා ෙසේමම� ගGමානවල ¡ව4වන ජනතාවෙq tභY��ය 
උෙදසා ෙG වනDට ව)ාපෘ! ^යා4මක කර !ෙRද; 

  (ii) එෙසේ නG, එම ව)ාපෘ! කවෙFද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නG, ඉ?mෙ�x ^යා4මක 6aමට අෙ��ත ව)ාපෘ! කවෙFද;  

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද?  

15. 
1390/’16 

ග	 බ*Zල rණවFධන මහතා,— කෘ�කFම අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 136ට අ�ව, \ ෙගො\* සඳහා වFෂයකට 
	�යf 25,000/-ක උපmමයකට යට4ව >�4 කළ ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ලබා ග4 C�ගලය* සහ එම එ එ C�ගලයාට ලබා Z* �ල) පදානය 
ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (ii) වFෂ 2005 - 2016 දවා එ එ වFෂය සඳහා ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙව�ෙව* රජය DY* දරන ලද Dයදම ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 වසෙFx ෙපොෙහොර සහනාධාර සඳහා ෙව* කළ 	. u7යන 35,000/-ක 
:ද7* සහ 2016 x ෙව* කළ 	. u7යන 37,500/-ක :ද7* ඉ!m කර ග4 
:දf පමාණය ෙ< නG, එම පමාණය ෙකොපමණද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ�Gxම සහ ?නට >යuත කටL� 

1. 
පා.9/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Cර�පා� වන ගාම >ලධාm තන�	 වල වැඩ බැ� ෙG 
ප4\G සඳහා කාFයෂම වැඩ��ෙවළ සකස ් 6aම,— ගාම >ලධාm තන�රක 
Cර�පා� ඇ! [ Dට ආස*න ගාම >ලධාm වසෙG ගාම >ලධාaවරයා වැඩ බැ�ම සඳහා 
ප4 කර� ලබ*ෙ* ඉතා t� xමනාව යටෙ4 බැD* ද, ෙමම වැඩ බැ�ෙG ප4\G 
��* ගාම >ලධාm වසG ෙදෙකBම කාFයෂමතාව eඳ වැෙටන බැD*ද, එම ත4වය 
මග හරවා ගැQම සඳහා සෑම පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසයකම ගාම >ලධාm සං�තය 
පාෙ�|ය  ෙfකG කාFයාලය �ළ �BoDය L� අතර Cර�පා� YZවන වසම සඳහා එ~ 
සං�තය ��* ගාම >ලධාm* ප4 6aම සහ එම සං�තය �ළ Y�න ගාම >ලධාm*ට 
පාෙ�|ය ෙfකG DY* පවර� ලබන ෙවන4 ඵලදා� ෙෂේත ෙහෝ රාජකාa සඳහා 
ෙයද\ෙG වැඩ��ෙවළ සකස් කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.  
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2. 
පා.  01 /’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වFතමානෙ� ^යා4මක වන YDf ආරෂක 
කuoවලට >ල ��ගැQම ලබා xම,— සෑම ගාම >ලධාa වසමකම �Bටා ඇ! ආගuක 
Y�ධස්ථානය*B නායක ස්වා½*වහ*ෙසේ, �ජක�මා, DZහfප!�මා, ගාම >ලධාa, 
සමෘ�� සංවFධන >ලධාa, කෘ�කFම පFෙ�ෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙfකGව	, 
පෙ�ශෙ� ෙපො7ස ්සථ්ානය >ෙයෝජනය කරන >ලධාmය� සහ එම ගාම >ලධාa වසෙG 
�B� සේ<9ඡා සංDධාන, රාජ) හා ෙපෞ�ග7ක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙG 
ප?ං�ව Y�න >ෙයෝÄත�*ෙග* සම*Dත YDf ආරෂක කuo ෙගොඩනැ¹මට වඩා4 
පහt\ම සඳහා වFතමාන YDf ආරෂක කuoවලට >ල ��ගැQම ලබා ?ය හැ6 පm? 
පාF7ෙG*� පනත සGමත කළ L� යැ� ද, ඒ ��* ගාම >ලධාa වසම �ළ YZවන 
අපරාධ හා Zරාචාර, Q! Dෙරෝ� කටL� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා සGබ*�කරණය 
ෙගොඩනැ¹මට හැ6 වන පm? අදාළ Q! සGපාදනය කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර�.    

3. 
පා.11/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ?ව�න �ළ දැනට ^යා4මක වන යf පැන pය Q! 
අණපන4 යාව4කා�න 6aම,— g ලංකාෙ< ෙG වනDට4 අ�රාජ)වාx Lගෙ�x 
හ¶*වාෙදන ලද Q! අණපන4 ^යා4මකවන බැD* එම Q! අණපන4 ය� අධ)නය 
6aෙG කuo ප4කර, යf පැනpය දÊවG, දඩ :දf ආ?ය යාව4කා�න 6aෙG ජා!ක 
වැඩ��ෙවළ ^යාවට නැංDය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.  
4. 

පා.12/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Yය� මැ!වරණ එකම ?නක පැවැ4\ම,— g ලංකාව 

�ළ 1988 Yට 2010 දවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවලx හැර අ* සෑම වසරකxම 6YයG මැ!වරණය පව4වා ඇ! අතර, 
එෙසේ මැ!වරණ පැවැ4\ම ජනතා මතය සලකා බැ�ම සඳහා ව�නා >Fණායකය =වද, 
ෙG ��* රෙ� ආF{කය, පmපාලනය ආ? සෑම ෙෂේතයකටම දැ� බලපෑම ඇ! කරන 
බැD* පළා4 පාලන මැ!වරණ, මහා මැ!වරණ සහ ජනා�ප!වරණය එකම ?නයකx 
පැවැ4\මට හැ6 වන පm? එ~ ආයතනවල >ල කාලය සංෙශෝධනය 6aමට4, ගැලෙපන 
මැ!වරණ කම ෙ<දය >Fමාණය 6aමට4 tZt පm? ආi�කම ව)වස්ථා 
සංෙශෝධනය කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.  
5. 

පා.13/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාF7ෙG*� පජාත*තවාදය ශ!ම4 6aමට 
කටL� 6aම,— රට �ළ පජාත*තවාදය වඩා4 ශ!ම4 6aෙG අර:ණ ඇ!ව 
පාF7ෙG*�ව හා පළා4 සභා අතර4, පළා4 සභා හා පළා4 පාලන ආයතන අතර4 මනා 
සGබ*�කරණය පව4වා ෙගන යාම අත)ාවශ) වන අතර ඒ සඳහා පළා4 පාලන 
ආයතන පධාQ*, පළා4 සභා �ළ >ෙයෝජනය\ම සහ!කව� �vස ද, පළා4 සභා 
පධාQ* පාF7ෙG*�ව �ළ >ෙයෝජනය \ම සහ!කව� �vසද කමෙ<දය සකස ්
6aමට අවශ) ආi�කම ව)වස්ථා සංෙශෝධනය කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර�.  
6. 

පා.14/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජා!ක ඒකාගතාව ඇ! 6aමට �යවර ගැQම,— ජා!ක 
ඒකාගතාවය පවFධනය 6aෙG අර:v* ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව ¡ව4 වන 
පෙ�ශවල Yංහල භාෂා C Î වැඩසටහ* ද, Yංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව ¡ව4 වන 
පෙ�ශවල ෙදමළ භාෂා C Î වැඩසටහ* ද, රාජ), රාජ) ෙනොවන හා ෙපෞ�ග7ක 
ආයතනය*B සහෙය* ^යා4මක Dය L� අතර රාජ) හා ෙපෞ�ග7ක Dද²4 ෙම*ම 
:³ත මාධ) ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාග>u* ෙමම C Î වැඩසටහ* ආරGභ 6aම 
සඳහා ජා!ක වැඩ��ෙවළ ^යාවට නැංDය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
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7. 
පා.15/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— කලතයාෙq ෙනොමනා ^යා >සා අසරණභාවයට 
ප4වන පාFශවයට සහන සලසා xම,— Dවාහක අáසැu Lවල එකම වහල යට 
¡ව4ව Y�න අවස්ථාවලx C	ෂයා ෙහෝ emඳ tරාව, ñZව සහ ෙවන4 අපචාa කටL�වල 
ෙයෙදu* ඉඩG ෙහෝ ෙq ෙදොර බ� :�o තම ෙපෞ�ග7ක අ¬මතය පm? D�ණu* ෙහෝ 
අ* අයට පවරu* හැYaම >සාෙව* අෙන පාFශවය4 සමඟ ද	ව* දැ� 
අසරණභාවයට ප4 වන අවස්ථාවලx එම ත4වය වළවා ගැQම සඳහා අවශ) Q! 
සGපාදනය කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

8. 

පා.16/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,—චFයා ධFම ��බඳ කාරක සභා ඇ!6aම,— g 
ලංකාෙ< පාF7ෙG*� ම*}ව	*ෙq Dශ්වාසව*තභාවය හා ඔ=* �ළ උසස්  ආචාර 
ධFම පව4වාෙගන යාෙG අවශ)තාව >සා ඒ ��බඳ ක	Î ෙසොයා බැ�ම සඳහා චFයා 
ධFම ��බඳ කාරක සභාව ඇ! කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
9. 

පා.17/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,—නව ඉෙලෙටො> හැ¶�Gපත >�4 6aම,— 
පmපාලනය පහt 6aම, අපරාධ මැඩ�ම සඳහා හා ෙවන4 වංච>ක ^යාවලට ෙයො:\ම 
අවම 6aම  සඳහා අදාළ C�ගලයාෙq 	�ර ගණය, බැං� pÎG, ෙක�� කා�, අධ)ාපන 
tZtකG, mයZ	 බලපත හා Dෙ�ශ ගම* බලපත අංක ආx වැදග4 හා අවශ) ෙතොර�	 
ඇ�ළ4 නව ඉෙලෙටො>ක අංකය සBත ජා!ක හැ¶�Gපත >�4 කළ L� බව4 
පාෙ�|ය ෙfකG බලපෙ�ශය*B ¡ව4වන Yය� ෙදනාෙq ෙතොර�	 ගාම >ලධාa 
ෙකො�ඨාස ම�ටu* පmගණකගත 6aම ක�නu* කළ L� බව4 එම ෙතොර�	 
වm*වර යාව4කා�න කළL� බව4 ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

10. 

පා.18/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙපො7ස ් >ලධාa*ට ද අ=	Z Dස්සක ෙසේවා 

කාලය6* පt Dශාම යාමට අවස්ථාව ලබාxම,— ෙපො7ස ්ෙදපාF�ෙG*�ෙ< කා*තා 
ෙපො7ස් >ලධාm>ය*  සඳහා වන DY වසරක ෙසේවා කාලය6* පt ස්ව කැමැ4ෙත* 
DශාමයාෙG හැ6යාව, ෙපො7ස් >ලධාm* සඳහා ද අදාළ DයL� යැ� ද  ඒ සඳහා 
කමෙ<දය සකස් කළ L�යැ� ද ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
11. 

පා.19/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙරrලාY ඉව4 6aෙG කාරක සභා ඇ! 6aම,—
ෙරrලාY තැQම ෙම*ම ෙරrලාY ඉව4 6aමද >තර YZවන ^යාව7ය බැD* 
කfපැන pය ෙරrලාY ඉව4 6aම ��බඳ ෙසොයා බැ�ම සඳහා ෙරrලාY ඉව4 6aෙG 
කාරක සභා ඇ! කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
12. 

පා.21/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සහ!ක \ම ��බඳ කාරක සභා ඇ! 6aම,— 
පාF7ෙG*�ෙ< අසන පශ්නවලට ���	 වශෙය* රජය ෙදන සහ!ක හා රජෙ� බැ�G 
ඇතැG Dට කඩ වන අවස්ථා දනට ලැෙබන බැD*, රජය Yය වග~G ඉo කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වග6යන බවට සහ!ක \ම සඳහා සහ!ක \ම �7බඳ කාරක සභා ඇ! 
කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.  
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13. 

පා.22/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ZGmය ෙදපාF�ෙG*�ව ස� ඉඩGවල ඵලදා�තාව 
වැ�කර ගැQම,— g ලංකා ZGmය ෙදපාF�ෙG*�ව ස� ඉඩGවල ඇ! අනවසර ඉ¼6aG 
හා අනවසර ප?ං�ක	ව* ක�නu* ඉව4කර Qත)ා�©ල ඉ¼6aG සGබ*ධ pDtG 
නැවත සමාෙලෝචනය 6aෙම* ෙදපාFතෙG*�වට ලැෙබන ආදායG වFධනය කළ L� 
අතර, ෙදපාFතෙG*�ෙ< සංවFධන කටL� සඳහා සෘØවම බල ෙනොපා*නා [ ඉඩG 
?rකා�න බZ පදනම මත ෙපෞ�ග7ක අංශයට ලබාx එම :දf ZGmය ප�ධ!ය 
න\කරණය සදහා ෙයොදා ගත L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
14. 

පා.23/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— යාචක�*ෙq ¡Dත ආරෂා 6aම සඳහා කමෙ<දය 
සැක,ම,— ෙG වන Dට යාචක�*ෙq ¡Dතවලට Dශාල ෙලස තFජන එfල \ !ෙබන 
බැD* ඔ=*ෙq ¡Dතවල tර�තතාව nකxම උෙදසා, ඔ=*ට වගා 6aම සඳහා ඉඩG 
ලබා x ඉ* ලැෙබන ආදායෙම* ඔ=*ෙq ¡Dතවල ආරෂාව හා ෙපෝෂණය සහ!ක කළ 
L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
15. 

පා.24/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අයාෙf යන tනඛ�*ෙග* u>ස ්¡Dතවලට YZවන 
හා>ය වළවා ගැQම සඳහා කමෙ<දය සැක,ම,— අයාෙf යන tනඛ�*ෙග* u>ස් 
¡Dතවලට YZවන හා>ය වළවා ගැQෙG අර:v*, රජය මp* �u පමාණය 
ෙව*ෙකො ට  එම ස්ථානයට >දැfෙf යන tනඛ�* ෙගන ෙගොස ්ඔ=* nක බලාගැQම 
සඳහා tZt වැඩ��ෙවළ සකස් කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.  

16. 

පා.25/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,—  ළමා අපචාර Y��* සඳහා දැ� දÊවG පැන\ම,—  ?ව�න 
Cරා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය* ?ෙන* ?න ,ඝෙය* වFධනය \ෙG ත44වය ඇ! \ 
!ෙබන බැD* ඒ සGබ*ධව දැනට පව4නා Q! ෙරrලාY පමාණව4 ෙනොව*ෙ* නG, නව 
Q!  ෙරrලාY අ�!* සGමත ෙකොට ඉතා ක�නu* ෙG සGබ*ධ න� Dස�මට කටL� කළ 
L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.   

17. 

පා.26/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සංචාරක ව)ාපාරය පවFධනය 6aම සඳහා ෙවරළ 
�DtG මාFග ඇ! 6aම,— ?ව�ෙ* ෙවරළබඩ කලාපය �ළ ,ඝෙය* YZවන ඉ?6aG 
 >සාෙව* ෙ�|ය, Dෙ�|ය සංචාරකය*ට ෙම*ම �වරය*ට ද ෙවරළ �රයට �D,ෙGx 
අවBරතා ඇ!ව !�ම සංචාරක ව)ාපාරය පවFධනයට ෙම*ම �වර කFමා*තයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැD* එම ත44වය වළවා�ම සඳහා ෙම*ම  ෙමම  ෙෂේත පවFධනය 
6aෙG අර:ණ ඇ!ව ෙවරළ �DtG මාFග ප�ධ!ය ඇ! කළ L�යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.  
18. 

පා.27/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අධ)ාපන පmපාලන ෙසේවෙ� >ලධාa*ෙq වැo� 
Dෂමතා ඉව4 6aම,— DZහfප! ෙසේවය, r	 අධ)ාපන ෙසේවය, අධ)ාපන පmපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ� වැo� Dෂමතාව පව!න බැD*, එම ත44වය මඟ හරවා 
ඔ=*ෙq ආ4මා¬මානයට සmලන වැoප ලැෙබන පm? වැo� Dෂමතා ඉව4 6aම 
සඳහා කමෙ<දය සකස්  කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.  
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19. 

පා.28/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,—  ෙබෞ�ධ ¬ අධ)ාපනය පවFධනය 6aම,—  
ෙබෞ�ධ ¬ó*වහ*ෙසේලාෙq ධFම ඥානය පවFධනය 6aෙG අර:ණ ඇ!ව 
උ*වහ*ෙසේලාෙq කථන හැ6යා, ශවණ හැ6යා, පmගණක, මෙනෝDද)ා4මක සහ 
උපෙ�ශනය ��බඳ දැ�ම වැ� ?LÎ 6aම උෙදසා දැනට පව4නා ¬ අධ)ාපන 
ආයතනවලට පmබාBරව ෙමම කටL� සඳහාම ෙව* [ ¬ අධ)ාපන ආයතන ඇ! 
6aම සඳහා කමෙ<දය සකස් කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.  
20. 

පා.29/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— g ලංකාව �ළ දැනට ^යා4මක වන ෙනොතාmස ්
ෙසේවාව යාව4කා�න 6aම,— ?ව�න �ළ ^යා4මක වන ෙනොතාmස් ෙසේවය යfපැන 
pය Q!ව7* සකස් \ ඇ! >සා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා වFතමානයට ගැලෙපන 
ෙලස Q! හ¶*වා ?ය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.  
21. 

පා.30/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Dය� කලාÅය ෙහේ* ෙගො\*ෙq ආF{කය ශ!ම4 
6aම,— Dය� කලාÅය පෙ�ශවල ෙහේ* ෙගො\* DY* වගා කර� ලබන \, �රක*, 
:ං, තල වැ> වගාව*B අස්වැ*න වැ� කර ගැQම සහ >ෂප්ාදන සකස් 6aම සඳහා නව 
තාෂණය හ¶*වාxම ��* උසස් rණා4මක ත44වෙය* L� >ෂ්පාදන සකස් 6aම 
සඳහා4, ෙ�|ය හා  ජාත)*තර ෙවළඳෙපොළ �ළ >ෂ්පාදන අෙලD කර ගැQෙG පදනම 
ශ!ම4 කර ගැQම සඳහා4 ,uත ස�පකාර සමාගG ඇ! කළ L�යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.  
22. 

පා.31/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— r	 උපෙ�ශක ෙසේවාව ඇ! 6aම,— g ලංකාෙ< 
අධ)ාපනෙ� rණා4මක සංවFධනය ඇ! 6aෙG අර:ණ ඇ!ව ½ට වසර Dස්සකට 
(20) පමණ ෙපර Yට ආරGභ \ ^යා4මක වන r	 උපෙ�ශක තන�	 ෙවනම r	 
උපෙ�ශක ෙසේවා ඵ්කකය ෙලස ස්ථාපනය කල L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

23. 

පා.32/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— !m� �� ෙව�වට සහf �� ජනතාව අතර ජන�ය 
කර\ම සඳහා නව තාෂණය හ¶*වා xම,— !m� �� සඳහා Dෙ�ශ රටවලට ඇx යන 
Dශාල ධනස්ක*ධය නවතා�ෙG අර:ණ ඇ!ව ආෙ�ශකය ෙලස භාDතා කළ හැ6 
සහf ��ව7* සැකñ ආහාර පච7ත 6aම සඳහා4, ෙක¼ සBත ධාන) වFගය වන 
සහf වඩා4 YLG ෙලස !m� �� ෙම* අඹරා ගැQම සඳහා4, !m� �� ඇඹaමට 
භාDතා කරන ආකාරෙ� ය*ත ñත සහ නව තාෂණය හ¶*වා ?ය L�යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.  

24. 

පා.33/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— L�ධය >සා ආබා�තය* බවට ප4[ව*ට සහන 
සලසා xම,—  වසර 30කට ආස*න කාලය පැවැ! L�ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ ?ෙනදා 
�� වැඩ ෙකොට ¡ව4 [ ජනතාව4 ස්{ර n~ රෂා කළ ජනතාව4 අතm* සැල6ය L� 
පමාණය අංගDකලව ආබා�තව ¡වන බm* මහ4 Åඩාවට ප4 \ අසරණව ¡ව4 වන 
බැD*, ඔ=* සඳහා යG මාYක xමනාව ලබා xමට කටL� කළ L�යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.   
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25. 

පා.34/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Yය�ම ප� ආරෂක�* සඳහා ගම* DයදG 

xමනාව ලබා xම,— ජනා�ප! ආරෂක සහ අගමැ! ආරෂක ෙසේවෙ� >Lත 
>ලධාa*ට ෙම*ම අෙන�4 ප� ආරෂක ෙසේවාවල >Lත >ලධාa*ට ද සමාන 
ගම* DයදG xමනාව ලබා xමට කටL� කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර�.    
26. 

පා.35/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Dශ්වDද)ාල මp* පව4වාෙගන යන පාඨමාලාව* 
n6යා¬:ඛ පාඨමාලාව* බවට ප46aම,— ?ව�ෙ* Yය�ම රජෙ� Dශ්වDද)ාල සහ 
ෙපෞ�ග7ක Dශ්වDද)ාල මp* පව4වා ෙගන යන ශාස්}ය අධ)ාපනයම සඳහා [ උපා� 
පාඨමාලාව* n6යා¬:ඛ වෘ4�යමය උපා� පාඨමාලාව* බවට පmවFතනය කර 
එමp* eBව*නා [ උපා�ධාa* ෙවත නව n6යා සපයා xෙG අර:ණ ඇ!ව, Yය�ම 
Dශ්වDද)ාල සමඟ රාජ) අංශෙ� සහ ෙපෞ�ග7ක අංශෙ� ආයතන සGබ*�කරණය 
සඳහා කමව4 වැඩ��ෙවළ සකස් කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

27. 
පා.36/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාසf Yt* පවාහනය කර� ලබන වෑ* රථ සඳහා 
>Y පu�* >යම 6aම,— ?ව�න Cරා පව4වාෙගන ය� ලබන පාසf Yt පවාහන 
ෙසේවාව* >යuත පu!ෙය* ෙනොපව!න බැD* සහ ඇතැG පාසf වෑ* රථ 
ෙසේවක�*ෙq පැව�G යහප4 ත44වෙය* ෙනොපව!ත බැD*, >Y පu!ෙය* L� 
වෑ* රථ ෙසේවාව පව4වාෙගන යෑම සඳහා4, එම ෙසේවාව* ලබාග*නා පාසf �ෂ) 
�ෂ)ාව*ෙq ආරෂාව තහ=	 6aම සඳහා4, වෑ* රථ ෙසේවාව* සඳහා පu�* 
හ¶*වා?ය L�යැ� ද, වෑ* රථ ෙසේවක�* �ළ යහප4 පැව�G පව4වාෙගන යාම 
සඳහා Dනය Q! මාලාව හ¶*වා ?ය L�යැ� ද ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.  
28. 

පා.37/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජා!ක සහ ජාත)*තර අනාගත ඉf�මට සmලන 

ෙලස >ෂප්ාදනය වFධනය 6aම සඳහා කමෙ<දය සකස් 6aම,— ජා!ක සහ 
ජාත)*තර පජාවෙq අනාගත ඉf�මට සmලන කාFuක සහ කෘ�කාFuක >ෂ්පාදනය* 
��බඳව Cෙරෝකථනය කර අදාළ >ෂ්පාදනය*ට අ�බ��ත Yය�ම ෙෂේතවල 
අ*තF සGබ*ධතාවය ��* ද, න\න තාෂණය උපmම ම�ටu* පෙයෝජනයට 
ග>u* ද, >ෂ්පාදන ^යාව7ය වFධනය 6aම සඳහා කමෙ<දය සකස් කළ L�යැ� 
ෙමම පාF7ෙG*� ව ෙයෝජනා කර�.  
29. 

පා.38/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— g ලාං6ක ජනතාව ෙq පාරGපmක උ	මය* 

nකගැQම සඳහා �Äටf Cසත්කාලය ඇ! 6aම,— g ලාං6ක ජනතාවෙq සGපදා�ක 
දැ�ම ආරෂා කරu*, ෙපෝෂණය කර අනාගත පරGපරාව ෙවත nෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන සGප4 හා ෛජව උ	මය* අපහරණය වැළැ\ම සඳහා C�f ජා!ක 
වැඩ��ෙවළ අවශ)ව ඇ! බැD* ද, පmසරය, ෙ�|ය ෛවද) ෙෂේතය, 
කෘ�කFමා*තය හා සGපදා�ක කFමා*ත ඇ�� Yය� ෙෂේතය* සඳහා �Äටf 
තාෂණය උපෙයෝ¹ කරග4 න\න Cස්තකාලය සකස් 6aමට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
���මය ෙ�පළ සංDධානය (WIPO), g ලංකා ���මය ෙ�පළ කාFයාංශය, පmසර 
අමාත)ංශෙ� ෛජව DDධ4ව ඒකකය ඇ�� Yය� අංශ ඒකාබ�ධ[ වැඩ��ෙවළ 
සකස් 6aමට ද �යවර ගත L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*� ව ෙයෝජනා කර�. 
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30. 
පා.39/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— g ලාං6ක ජනතාවෙq පාරGපmක දැ�ම ආරෂා කර 
ගැQම සඳහා [ ජා!ක වැඩ��ෙවළ ආරGභ 6aම,— g ලාං6ක ජනතාවෙq 
පාරGපmක දැ�ම භාDතා වන ෛවද) කම, කෘ�කFමා*තය, ආහාර සංරෂණය, හසත් 
කFමා*ත අංශය ඇ�� DDධ ෙෂේතය*B පාරGපmක දැ�ම ආරෂා 6aම සඳහා අදාළ 
ෙෂේතය* >ෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග* ෙතොර�	 ලබාෙගන, ෛජව DDධ4ව 
ඒකකය, ���මය ෙ�පළ කාFයාංශය ඇ�� අදාළ අංශ ඒකාබ�ධව ජා!ක වැඩ��ෙවළ 
ආරGභ කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*� ව ෙයෝජනා කර�. 
31. 

පා.40/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— g ලංකාවට ආෙ<vක හා ඖෂධමය ව�නාකGව7* 

L� ශාඛවල ජාන සGප4වලට ෙ�ට*� බලපත ලබා ගැQම,— Dෙ�|ය රටවf g 
ලංකාවට ආෙ<vක ව�නා ඖෂධමය ශාඛවල ස^ය රසාය>ක දව) සහ ජාන සGප4 
හ¶නා ෙගන, ඒවාට වංච>ක ෙලස ෙ�ට*� බලපත ලබා ගැQම වැළැ\ම සඳහා අදාළ 
ස^ය රසාය>ක දව) සහ ජාන සGප4 සඳහා g ලංකාවට ෙ�ට*� බලපත ලබා 
ගැQමට4, ඖෂධ >ෂ්පාදනයට සහ වැ� ?LÎ 6aමට එම ෙකොටස ් ෙයොදා ගැQමට4, 
ෛජව DDධ4ව අංශය, ���මය ෙ�පළ කාFයාංශය සහ ෙ�|ය ෛවද) අමාත)ාංශය 
ඇ�� වග6වL� Yය� ආයතන එව Dෙශේෂ වැඩ��ෙවළ සකස ්කළ L�යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*� ව ෙයෝජනා කර�. 
32. 

පා.41/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජනතා >ෙයෝÄත�*ෙq ග	 නාම අ4හැaම,— 

ජනා�ප!�මා, අගමැ!�මා ඇ�� පාF7ෙG*�, පළා4 සභා, පාෙ�|ය සභා >ෙයෝජනය 
කරන Yය�ම ජනතා >ෙයෝÄතය* මාYකව තම* කරන ෙසේවයට අදාළව වැo� හා / 
ෙහෝ xමනා ලබා ග*නා අතර ඉහත 6YZ §රය >ස්සරණධ)ාසෙය* YZ කර� ලබන 
ග	 ෙසේවය* ෙනොවන බැD* ද, එම §ර දර*න*ෙq නමට ඉ?mෙය* ෙහෝ §රයට 
ඉ?mෙය* අ!ග	, gම4 ෙහෝ ග	 යන නාම සහ නමට පtව උ�මාණ*, මැ!�මා යන 
පද ෙයxම උපහාසයට ල\මට ෙහේ�ව \ ඇ! බැD* ද, ජනතා >ෙයෝÄතය*ෙq ග	 
නාම භාDතය නතර 6aමට අවශ) �යවර ගත L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
33. 

පා.42/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වැ�B� නඩ4� මiඩල වැඩසටහන පළා4, ?ස්A 

සහ පාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාස ම�ටu* ව)ා�ත 6aම,— DDධ පාFශ්වය* DY* 
වැ�B� CරවැYය* ෙනොසලකා හැaම ��* YZවන DDධ අසාධාරණය* සGබ*ධෙය* 
පැuv7 6aම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත)ාංශෙ� වැ�B� ෙfකG කාFයාලය යටෙ4 
^යා4මක වන වැ�B� නඩ4� මiඩල වැඩසටහන පළා4, ?ස්A හා පාෙ�|ය ෙfකG 
ෙකො�ඨාස ම�ටu* ව)ා�ත කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

34. 
පා.43/’15  

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වැ�B� පජාව g ලංකාෙ< ආF{ක වFධනයට දායක 
කර ගැQමට ණය xෙG වැඩ��ෙවළ සකස් 6aම,— වයස අ=	Z 60 ඉමවා ඇ! 
වැ�B� පජාවට තම ¡වෙනෝපාය මාFග ශ!ම4 කරග>u* සමස්ත g ලංකා 
ආF{කෙ� වFධනයට දායක\මට බැං� ප�ධ!ය මp* ණය xෙG කමෙ<දය 
^යා4මක ෙනො\ ම ඔ=*ට සමාජය �ළ ෙවන4 අකාරයකට සැල~ම වන ෙහ�* එම 
අසාධාරණ ත44වය වැළැ\මට කමව4 වැඩ��ෙවළ ඇ! කළ L� යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
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35. 

පා.44/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වයස අ=	Z 60 ඉමවා ඇ! C�ගල�* සමාජය �ළ 

ස¥ය C�ගල�* බවට ප4 6aෙG වැඩ��ෙවළ සකස් 6aම,— සමාජ ආF{ක 
^යාව7ෙ� පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අ=	Z 60 ඉම\ෙම* පt 
සමාජය �ළ >Y ��ගැQම ෙනොමැ!ව අ¥යව ෙකො*\ Y�න වැ�B�ය*, සමාජෙ� 
ස¥ය C�ගල�* බවට ප4 6mෙG වැඩ��ෙවළ සකස් 6aමට පාසf පජාව ඇ�� :� 
මහ4 සමාජයම දැ�ව4 6aෙG කමෙ<දය ඇ! කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
36. 

පා.45/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙමෝටF කාFuක ෙෂේතය ��බඳ පාසf Yt*ෙq 

දැ�ම C�f 6aම,— g ලංකාෙ< අනාගත ත	ණ ත	vය*ෙq n6යා පශ්නයට 
Dස¶ම ෙලස සහ ෙමෝටF කාFuක ෙෂේතෙ� ඇ!ව*නා[ වFධනයට සාෙ�ෂව C Î 
ශuක�*ෙq අවශ)තාව සCරා ගැ>ෙG අර:ණ ඇ!ව පාසf Dෂය >Fෙ�ශයට ෙමෝටF 
කාFuක �fපය Dෂයය ෙලස ඇ�ළ4 6aම සඳහා කමව4 වැඩ��ෙවළ ඇ! කළ 
L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
37. 

පා.46/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙමෝටF කාFuක �fපය ඉගැ*\ම සඳහා r	ව	* 
C Î 6aමට අධ)ාපන Dද)ා Åඨය ඇ! 6aම,— g ලංකාෙ< සහ Dෙ�ශ රටවල ෙමෝටF 
කාFuක ෙෂේතෙ� ඇ!වන වFධනයට සmලන ෙලස, එම ෙෂේතෙ� C Î ශuක�*ෙq 
ඉf�ම සCරා�මට හැ6වන පm?, පාසf ම�ටu* ඉගැ*\ම සඳහා r	ව	* C Î 
6aමට ෙමෝටF කාFuක ෙෂේතය ��බඳ අධ)ාපන Dද)ා Åඨය ඇ! කළ L�යැ�  ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
38. 

පා.47/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙමෝටF කාFuක �fපය Dෂය >Fෙ�ශය* 

යාව4කා�න 6aම,— ෙමෝටF කාFuක ෙෂේතය හා සGබ*ධ රජෙ� කාFuක Dද)ාල හා 
අ�බ�ධ ආයතනවල ඉෙග�G කටL� YZ කර� ලබ*ෙ* වසර 25 - 30 තරG පැරv 
Dෂය >Fෙ�ශය යටෙ4 බැD*, එම ත44වය ෙවනස් 6aම සඳහා එම Dෂය 
>Fෙ�ශය* යාව4කා�න 6aමට කමව4 වැඩ��ෙවළ ඇ! කළ L�යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
39. 

පා.48/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,—  Aෙරෝද රථ හා ය�	 පැ? ආÁත n6යාවල >Lත 

[ව*ෙq n6යාවල tර�තභාවය තහ=	 6aම,— g ලංකාව �ළ ¡ව4වන Aෙරෝද රථ 
හා ය�	පැ? ආÁතව සෘØ හා වක ෙලස n6යාව*B >Lත\මට කැමැ4ත දවන 
ත	ණ �mස හා Dශාuක ADධ හ:දා >ලධාm* සහ ෙජ)ෂඨ් CරවැYය* යන ජන 
කiඩායGවල ආF{ක ශ!ය වFධනය 6aෙම* සමස්ත ජා!ක >ෂ්පා?තයට ඔ=*ෙq 
දායක4වය ලබා ගැQෙG අර:ණ ඇ!ව එම ෙෂේතෙ� >Lත[ව*ෙq ස¥ය 
දායක4වය ජා!ක ආF{කයට එ කර ගැQම සඳහා කමව4 වැඩ��ෙවළ ක�නu* 
සකස් කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
40. 

පා.49/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— g ලාං~ය/ෙ�|ය ñපෙ<දය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආකfප C�f 6aම,— g ලාං~ය/ෙ�|ය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ�|ය හා Dෙ�|ය 
ජනතාව �ළ වැ� නැá	ව ඇ! 6aෙG අර:ණ ඇ!ව, රට �ළ ජනතා ආකfප ඒ ෙවත 
ෙයො: 6aම සඳහා පාසf, Dශ්වDද)ාල, තෘ��ක අධ)ාපන ආයතනවල Dෂය පාඨමාලාවට 
ñපෙ<දය Dෂයය ෙලස ඇ�ළ4 6aමට4, රාජ) හා ෙපෞ�ග7ක අංශවල මැ?හ4\ම මත 
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පFෙ�ෂණ අංශ ?mගැ*\ම ම�* නව ෙසොයාගැQG YZ 6aමට4, ඒ හා බැ¶� ආයතන 
ප�ධ!ය සGබ*ධ කර ග>u* සහ!ක පත, ��ෙලෝමා, උපා�, පශච්ා4 උපා� පාඨමාලා 
ඇ! 6aම ��* ෙමම ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ C�f ආකfපමය ෙවනස ඇ! 
කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
41. 

පා.50/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— g ලංකාෙ< ආහාර සංස්කෘ!ය ඉෙග�G සහ 

ඉගැ*\ ෙG ^යාව7යට බ�ධ 6aම,— g ලාං~ය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
6aෙG කලාව, ආහාර �,ෙG කලාව, වFණකාරක කලාව, ආහාර කැÅෙG කලාව ඇ�� 
අංශ ගණනාව6* සකස්\ ඇ! අතර ඒ හා බැ¶Î g ලාං~ය ආහාර සංස්කෘ!ය ��බඳ 
ඉෙග�G සහ ඉගැ*\G කමෙ<දය* හරහා අනාගත පරCරට පවරාxම ෙම*ම ෙ�|ය හා 
Dෙ�|ය ජනතාව අතර අපෙq ආහාර සංස්කෘ!ය ව)ා�ත 6aම ම�* g ලාං~ය 
අනන)තාව අ*තFජා!කව ඔසවා තැ�ම සඳහා වැඩ��ෙවළ ඇ! කළ L�යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

42. 

පා.51/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Dශ්වDද)ාල සහ තෘ��ක අධ)ාපන ආයතනවල 
Yt*ෙq පFෙ�ෂණ >බ*ධන අමාත)ාංශවල සංවFධන කටL� ඉලක කර සකස් 
6mම,— Dශ්වDද)ාල සහ තෘ��ක අධ)ාපන ආයතනවල Yt* DY* තම පාඨමාලා 
සGබ*ධෙය* ඉ?mප4 කරන පFෙ�ෂණ >බ*ධන රෙ� ආF{ක, සමා¡ය, සංස්කෘ!ක 
හා සංවFධන කටL�වලට උපෙයෝ¹ කර ගැQම වැදග4 වන බැD* එම >බ*ධන 
අ�ෂණය කර� ලබන ආචාFයව	 හා පFෙ�ෂණ >බ*ධන අදාළ වන අමාත)ාංශ අතර 
මනා සGබ*�කරණය ඇ! 6aම සඳහා එ~ අමාත)ාංශෙ� >ලධාmෙය� ප46aෙම* 
එම පFෙ�ෂණ >බ*ධන ම�* අමාත)ාංශෙ� ඉ?m සංවFධන ^යාදාමය* සහ කා�න 
ඉලක සCරා ගැQමට හැ6වන පm? කමව4 වැඩ��ෙවළ ඇ! කළ L�යැ�  ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.  

43. 

පා.52/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වයස අ=	Z 18 සG�Fණ වන අවස්ථාෙ<xම ඡ*ද Bu 
නාමෙfඛනයට නම ඇ�ළ4 6aම,— මැ!වරණ ෙදපාFතෙG*�ව ම�* වාF�කව 
ඡ*ද Bu නාමෙfඛන සංෙශෝධනය 6aමට >යuත ?නට පtව ෙහෝ ෙපර ?නකx වයස 
අ=	Z 18 සG�Fණ වන තැනැ4ත*ට >යuත වයස සG�Fණ [ ?නටම ඡ*ද Bu 
නාමෙfඛනෙයB නම ඇ�ළ4 කරවා ගත හැ6 ආකාරෙ� පාෙයෝpක වැඩ��ෙවළ 
ඇ! කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.  
44. 

පා.53/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— g ලංකාව �ළ ෙසේල�* >ෂ්පාදනය 6aම සඳහා 

කමව4 වැඩ��ෙවළ ඇ! 6aම,— g ලංකාව �ළ වාF�කව ෙසේල�* Dශාල 
පමාණය භාDතා කර� ලබන අතර ෙසේල�* ආනයනය 6aම සඳහා ද Dශාල :දල 
වාF�කව Dෙ�|ය රටවලට ඇx යන බැD*, එම Dෙ�ශ D>මය පමාණය රට �ළ ඉ!m 
කර ගැQෙG අර:ණ ඇ!ව ලංකාව �ළ පව4නා ෙ�|ය තාෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේල�* 
>ෂ්පාදනය 6aම සඳහා රාජ), ෙපෞ�ග7ක ෙහෝ ස�පකාර අංශය* සGබ*ධ කර ග>u* 
කමව4 වැඩ��ෙවළ රජය මැ?හ4 \ෙම* ඇ! කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
45. 

පා.54/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙපොf ව�ර ආÁතව නව >ෂ්පාදනය* ඇ! 6aම,—  
g ලංකාව �ළ වාF�කව Dශාල පමාණයක ෙපොf ව�ර අපෙ4 යන බැD*, නව 
තාෂණය ෙයොදා ග>u* D�ම4 කමෙ<දය යටෙ4 ෙපොf ව�ර ආÁතව නව 
>ෂ්පාදනය* ෙ�|ය හා ජාත)*තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක කර ග>u* ඇ! 6aම සඳහා 
කමෙ<දය ^යා4මක කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
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46. 

පා.55/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සාගරෙ� නව සGප4 ගෙ<ෂණය,— Dශාල සාගර 
කලාපය  Bu රට = g ලංකාව ප:ඛ4වය ලබා x ඇ4ෙ4 �වර කFමා*තය සඳහා 
පමණ වන අතර  සාගරය ආÁතව Dශාල පමාණයක සවභාDක සGප4 ඇ! බැD* 
ෙමරටට Dශාල n6යා අවසථ්ා පමාණය ෙම*ම ධනය ද උපයා ගැQෙG අර:ණ ඇ!ව 
සාගර සGප4 ��බඳව D�ම4 වැ�Zර අධ)යනය කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
47. 

පා.56/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— g ලංකාෙ< ම4ස) සGපත Dෙ��ක�* DY* ෙනලා 
ගැQම වළකා�ම,— g ලාං6ක �වරය*ට Dශාල ආF{ක අවාYය ඇ! කරu* g ලංකා 
: Z කලාපෙ� ම4ස) සGප4 Dෙ��ක�* DY* ෙනලා ග*නා බැD* g ලංකා : Z 
කලාපය �ළ මා� ඇf�මට සහ Dෙ�ශ  යාතාවලට මා� බෑම සඳහා ෙතොoපල ෙලස 
භාDතා 6aම වළකා�ම සඳහා රජය DY* D�ම4 වැඩ ��ෙවළ සකස් කර ^යා4මක 
කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
48. 

පා.57/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙකොස් >ෂ්පාදනය වැ� කර ඒ ආÁත >ෂ්පාදන 
අපනයනය 6aම,— ඉතා පQත ෙම*ම ඖෂ�ය rණෙය* අ�න, රසාය>ක දව)ව7* 
ෙතොරව වගා කළ හැ6 ෙබෝගය වන ෙකොස් වගාව ව)ා�ත 6aම ��* ඒ ආÁත 
>ෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය 6aම ම�* Dශාල Dෙ�ශ D>මය පමාණය අප 
රටට උපයා ගත හැ6 බැD* ඒ සඳහා රජෙ� මැ?හ4Dෙම* D�ම4 වැඩ ��ෙවළ සකස ්
කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
49. 

පා.58/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජා!ක ෙගොD සGමාන උෙළල වාF�කව සංDධානය 
6aම,— රට ෙපරට යාමට නG :7ක වශෙය* ෙගොDතැ>* සÁක Dය L� බැD* රට 
ස	 කරන ෙගොD ජනතාවට Yය වෘ4!ය ��බඳ අ¬මානය ඇ!වන පm? D�ම4 
සංDධාන ව²හය හරහා ^යා4මක වන ෙගොD සGමාන උෙළල රජෙ� මැ?හ4\ෙම* 
වාF�කව සංDධානය කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
50. 

පා.59/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සහන uලකට LED බfබ පාmෙභෝpක ජනතාවට 
ලබාxම,— >වාස ආෙලෝක 6mමට ෙයොදා ග*නා rණා4මක LED බfබ uල අ�ක 
බැD*, DZ7බල මiඩලය මැ?හ4\ සහනදා� uලකට හා ෙග\ෙG කමයට ෙමම බfබ 
පාmෙභෝpක ජනතාවට ලබාx ජා!ක වශෙය* DZ7ය Dශාල පමාණය ඉ!m කර 
ගැQමට4,  LED බfබ ජනතාව අතර ජන�ය 6a ම�* DZ7බල මiඩලයටද අමතර 
ආදායම උපයා ගැQමට4 හැ6වන පm? කමව4 වැඩ ��ෙවළ සැකYය L�යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
51. 

පා.60/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— t� පmමාණ ෙසfලG බ� කFමා*තශාලා ව)ා�ත 
6aම,— g ලංකාව �ළ ෙසfලG බ� සඳහා Dශාල ෙව ළදෙපොළ පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා >ෂප්ාදනය ෙකෙර*ෙ* t� වශෙය* වන අතර ඒ සඳහා �නය ප:ඛ අෙන�4 
රටවලට Dෙ�ශ D>මය Dශාල පමාණය ඇx යන බැD*, t� �mවැය දැmය L�  ෙමම 
කFමා*තය ගා½ය පෙ�ශවල ව)ා�ත 6aම සඳහා D�ම4 වැඩ ��ෙවළ සකස් කළ 
L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
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52. 
පා.61/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— g ලංකාව �ළ ඖෂධ >ෂප්ාදන කFමා*ත ශාලා ආරGභ 
6aම,—  g ලංකාව �ළ ඖෂධ >ෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම ම�ටමක පව!න අතර ඖෂධ 
ආනයනය සඳහා වසරකට Dශාල Dෙ�ශ D>මය පමාණය වැයවන බැD* ?LÎ මානව 
සGපත Bu රට ෙලස g ලංකාවට අත)ාවශ) ඖෂධ වFග රට �ළම >පද\මට අවශ) 
පහtකG රජය මැ?හ4 \ෙම* ලබා x ඖෂධ >ෂ්පාදන කFමා*ත ශාලා ආරGභ කළ 
L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
53. 

පා.62/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාසf Dෂය >Fෙ�ශයට මෙනෝ Dද)ාව Dෂයය ඇ�ළ4 

6aම,— පාසf �ෂ) පජාව >ෙරෝ¹ මනස6* L4 ���ම4 �රණ ගැQමට හැ6 �mස 
ෙලස හැඩගැස\්ම උෙදසා හය වැ> ෙශේvෙ� Yට ^යා4මක වන පm? ෙබෞ�ධ මෙනෝ 
Dද)ාව සහ බටBර මෙනෝ Dද)ාව යන Dෂයය* ඒකාබ�ධ ෙකොට කමව4ව සැලtG කරන 
ලද “මෙනෝ Dද)ාව සහ භාවනාව” නu* Dෂයය පාසf Dෂය >Fෙ�ශයට ඇ�ළ4 කළ 
L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
54. 

පා.63/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Dශාuක ආධාරක මධ)ස්ථාන �Bo\ම,— Dශාuකය* 

ෙව�ෙව* උපෙ�ශන ෙසේවා, ෛවද) පහtකG සහ  ?වා tn�G ෙසේවා යනාx 
වැ�B�ය*ට අවශ) tබසාධන කටL� nස එකම ස්ථානය6* ඉo කර ගැQමට හැ6 
වන පm? Dශාuක ආධාරක මධ)ස්ථාන ෙගොඩනැං\මට4, එම මධ)ස්ථාන ෙ*ද කර 
ග>u* යG >ෂ්පාදන කටL4ත සඳහා Dශාuකය* ෙයො: 6aම හරහා ඔ=*ෙq ?Dයට 
සහනය ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම ද උපයා ගැQමට හැ6 වන ෙලස රජය මැ?හ4 
\ෙම* රටCරා Dශාuක ආධාරක මධ)සථ්ාන �BoDය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
55. 

පා.64/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Dශාuකය*ෙq ආF{කය ශ!ම4 6aම සඳහා නව 

ෙලොතn�ය හ¶*වා xම,— Dශාuක රාජ) ෙසවකය*ෙq වැo� Dෂමතා ඉව4 6aමට 
සහ ඔ=*ෙq tබසාධන කටL� සඳහා අවශ) :දf ෙසොයා ගැQම සඳහා නව 
ෙලොතn�ය ෙවළඳෙපොළට හ¶*වාxමට රජය කටL� කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
56. 

පා.65/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සංචාරක මගෙප*ව*න* C Î 6aම,— 
සංචාරක�*ට ඵලදා� හා ආචාර|� ෙසේවාව සැප�මට හැ6 �mස බවට ප4 6aමට 
ෙම*ම, ඔ=*ෙq  වෘ4�ය ම�ටම ඉහළ නැං\ම සඳහා4 සංචාරක මග ෙප*ව*න* 
C Î 6aමට D�ම4 වැඩ��ෙවළ සකස් කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
57. 

පා.66/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඉඩG සGබ*ධව පව!න Q! සංෙශෝධනය 6aම,— g 

ලංකාව �ළ ෙG වන Dට ඉඩGවලට ව)ාජ ඔ�C සකසා D6wෙG ජාවාරම ^යා4මකවන 
අතර ½ට අදාළව Q!ය ^යා4මක \ම ද ඉතා අවම ම�ටමක පව!න බැD*, ඉඩG අ�!ය 
සGබ*ධව tර�තභාවය වැ� වන අLm* හා වැර?ක	ව*ට දැ� දÊවG පැuණDය හැ6 
අLm* පව!න Q! ප�ධ!ය සංෙශෝධනය කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
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58. 
පා.67/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— g ලංකාව අවට සාගරෙ� ෙකොරfපර ආරෂා කර 
ගැQම,— g ලංකාව අවට සාගරෙ� ඇ! ෙකොරfපර u>ස්  ^යාකාරකG ෙහේ�ෙව* 
Dනාශ\ෙG තFජනයට : ණපා ඇ! බැD*, එම ෙකොරfපර ආරෂාකර ගැQම සඳහා 
u>ස් ^යාකාරකG පාලනය 6aමට හැ6වන පm? C�ගල ආකfපමය ෙවනස ෙම*ම, 
ෛන!ක රා:ෙ< ෙවනස ඇ! 6aම සඳහා D�ව4 කuoව හරහා tZt වැඩ��ෙවළ 
සැලtG කර ^යා4මක කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
59. 

පා.68/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාසf වෑ* රථ සඳහා කා*තාව* ෙසේවයට ෙයද\ම,— 

පාසf වෑ* රථ ෙසේවෙයB rණා4මක බව වැ� 6aමට4, එම වෑ* රථවල ගම* කරන 
ද	ව*ෙq ආරෂාව උෙදසා4  Yය�ම පාසf ෙසේවා වෑ* රථවල ෙසේවය සඳහා 
කා*තාව* ෙයොදා ගැQම අ>වාFය 6aමට Q! සකස් කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
60. 

පා.69/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඖෂධ uල පහත ෙහ�ම,— g ලංකාව �ළ ජා!ක 
ඖෂධ ප!ප4!ය පකාශයට ප4 කර ඖෂ�ය නාමෙය* ෙබෙහ4 අෙලD 6aම ක�නu* 
ආරGභ 6aම ම�* ඖෂධ uල පහත ෙහ�මට රජය මැ?හ4 Dය L�යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
61. 

පා.70/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අ*තFජාලය හරහා අෙලD කරන ඖෂධ ඇ�� 
ජාවාරG මැඩපැවැ4\ම,— ෙG වන Dට අ*තFජාලය හරහා පu!ය6* ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද) උපකරණ හා Èපලාවන) >ෂ්පාදන Dශාල ෙලස අෙලD ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාරG අප රෙ� ජනතාව ෙq ෙසෞඛ)යට සහ යහපැවැ4මට Dශාල තFජනය වන බැD* 
ඒවා මැඩපැවැ4\ම සඳහා >Y වැඩ��ෙවළ සකස් කර ^යා4මක 6aම tZt යැ� 
ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
62. 

පා.71/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— කෘ� රසායන දව) භාDතා ෙනොකර වගා 6aම,— අ�ක 
Dෂ සBත කෘ� රසායන දව) g ලංකාව �ළ තහනG කර පැරv කමයට පmසර Bතකා½ 
වගා කමය රටට හ¶*වාxමට අවශ) පFෙ�ෂණ YZ6aමට කෘ� Dද)ාඥය* හා 
පmසරෙ<x*ෙග* සම*Dත කuoව ප4 කර ඔ=*ෙග* ලබා ග*නා >Fෙ�ශ ��* 
ජනතාවට වස Dෙස* ෙතොර ෙසෞඛ)ාර�ත ආහාර ෙ<ල  ලබා xමට අවශ) �යවර 
ගැQමට රජය මැ?හ4\ම tZt යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
63. 

පා.72/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාසf Yt* ම4දව)වලට ඇRබැB\ෙම* :දවා 
ගැQම,— ෙG වන Dට g ලංකාව �ළ පාසf Yt* ම4දව)වලට ඇRබැB \ෙG වැ� 
පවණතාවය >Fමාණය \ ඇ! බැD* පාසf Yt* ම4දව)ව7* :දවාගැQම සඳහා 
රජය මැ?හ4\ D�ම4 වැඩ��ෙවළ ^යා4මක කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
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64. 

පා.73/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජා!ක ඵලදා�තා කuoව ප4 6aම,— රජය DY* 
^යා4මක කර� ලබන ඵලදා�තා වැඩසටහ*Bx තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදා�තා 
ම�ටම කරා ෙමෙහය[ ආයතන පධාQ* හ¶නාෙගන ඔ=*ෙq දැ�ම හා අ4දැ~G 
පෙයෝජනයට ගත හැ6 වන ආකාරෙය*, එම ආයතනවල ^යා4මක කරන ලද 
වැඩසටහ* සහ කමෙ<ද අෙන�4 ආයතනවලට ගැලෙපන පm? ආෙ�ශ 6aමට හැ6වන 
පm? එම ආයතන පධාQ*ෙග* සම*Dත ජා!ක ඵලදා�තා කuoව �BoDය L�යැ� 
ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
65. 

පා.74/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පජා ෛවද)ෙ<දය ��බඳ Dෙශේෂඥ ෙසේවාව ?LÎ 
6aම,— ෙසෞඛ) ෙසේවාෙ< අත)ාවශ) අංගය වන පජා ෛවද)ෙ<දය ��බඳ Dෙශේෂඥ 
අංශය ?LÎ 6aමට අවශ) සැලtG සකස් 6aම හා එම ෙෂේතෙ� දැනට පව!න ගැට� 
>aෂණය කර ක�නu* >රාකරණය 6aමට අවශ) කටL� YZ 6aමට රජය මැ?හ4 
Dය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
66. 

පා.76/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පmෙභෝජනයට �tZt ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැ\මට කටL� 6aම,— පmෙභෝජනයට �tZt ආහාර >ෂ්පාදනය කරන, අෙලD 
කරන හා ඊට අ�බල ෙදන C�ගලය* හා ආයතන වැට�මට පාmෙභෝpක කටL� ��බඳ 
අ�කාmෙ� Dෙශේෂ වැට�G ඒකකයට පව!න ගැට� >රාකරණය කර අවශ) පහtකG 
ෙනොඅ�ව ලබා xමට4, වැර?ක	ව*ට උපmම දÊවG ලබා ?ය හැ6 වන පm? පව!න Q! 
ප�ධ!ය සංෙශෝධනය 6aමට4 කටL� කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
67. 

පා.77/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වස Dස නැ! ආහාර >ෂ්පාදනය ?mම4 6aම,—  

ආහාර හා සGබ*ධ >ෂ්පාදන කටL�වල ෙ�|යව >රතව Y�න >ෂ්පාදක�* ඉලක 
කර ග>u* rණා4මක බD* ඉහළ, ෙසෞඛ)ාර�ත ආහාර පාmෙභෝpකය*ට ලබා xම 
��* රටට කළ හැ6 ෙසේවාව ��බඳව දැ�ව4 කර, ආකfපමය ෙවනස ඇ! 6aමට 
හා එෙලස වස Dෙස* ෙතොර ආහාර >පදවන ව)වසායක�*ට ෙගෞරව නාමය සBත 
සGමාන පදානය ෙකොට ඔ=* ?mගැ*\මට වැඩසටහන රජය මැ?හ4\ ආරGභ කළ 
L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
68. 

පා.78/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ4ප4 කරග4 අභය�uවලට අය4 ඉඩG 
>දහස් කරගැQම,— g ලංකාෙ< පකාශයට ප4 කර ඇ! අභය�uවලට අය4 ඉඩG DDධ 
C�ගලය* හා සංDධාන DY* Q! Dෙරෝ� ෙලස අ4ප4 කරෙගන ඇ! බැD*, එම ඉඩG 
නැවත ලබා ගැQමට රජය ක�නu* මැ?හ4 Dය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

69. 

පා.79/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ආ?වා, ජනයා නගාYo\ම සඳහා සැලtම 
^යා4මක 6aම,— g ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආ?වා, ජනතාව ��බඳ ෙවනම 
සංගණනය YZකර, ඔ=නට ¡ව4 \ම සඳහා දැනට පව!න අපහtතා කමව4ව 
හ¶නාෙගන, ඔ=නට  ෙගෞරවQයව ¡ව4 \මට හැ6 පmසරය >Fමාණය කර xමට අවශ) 
සාධQය සැලtම ආ?වා, නායක�* ද ඇ�ළ4ව ප4කරන ලද D�ව4 මiඩලය 
හරහා ^යා4මක කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 



( 76 ) 

 

70. 

පා.80/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— L�ධය >සා උ�	 හා නැෙගනBර පෙ�ශය*B හා> [ 
Cරාවස�් සංරෂණය 6aම,— !ස් වසරක L�ධය ෙහේ�ෙව* උ�	 හා නැෙගනBර 
පළා4 වල පැව! Cරාවස්� Dශාල ෙලස Dනාශ [ අතර පව!න Cරාවස්� ��බඳ 
ස½ෂණය YZ කර ෙතොර�	 nස්කර ගැQම4, එම Cරාවස්� තහ=	 6aම, ආරෂා 
6aම හා ප!සංස්කරණය 6aම4 අර:Î කර ෙගන D�ව4 CරාDද)ාඥ�*ෙග* 
සම*Dත කuoව ප46aම tZt යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
71. 

පා.81/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වගා 6aම සඳහා ෙ�|ය �ජ පච7ත 6aම,— කෘ� 
රසායන භාDතෙය* ෙතොරව ෙ�|ය කාබ>ක ෙපොෙහොර ආශෙය* වගා කළ හැ6 ෙ�|ය 
�ජ වFග හ¶නාෙගන එම �ජ ක�නu* රට Cරා ව)ා�ත කර රසාය>ක වස Dෙස* ෙතොර 
ආහාර ජනතාවට ලබා xම සඳහා අවශ) කරන පFෙ�ෂණ, තාෂණය හා >ෂ්පාදනය වැ� 
?LÎ 6aමට අවශ) සැලtG සකස් කර ^යා4මක කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
72. 

පා.82/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Dෙ�ශ භාෂා අධ)යනයට පහtකG සැප�ම,— C�ගල 
���ෙ� පෘ�ල බව �රණය \මට ඔ  ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය වන බැD* 
ඉං�Y භාෂාව හැ	Îෙකොට අෙන�4 පධාන Dෙ�ශ භාෂා හැදෑaමට අවශ) පහtකG 
C�f කර, සැලtG සGපාදනය කර ^යා4මක කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
73. 

පා.83/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Yය� මැ!වරණ පචාරක කටL� සඳහා DයදG කරන 
:දf ,මා 6aම,— g ලංකාව �ළ පැවැ4ෙවන Yය� මැ!වරණය*Bx ඇතැG 
අෙ�ෂකය* අ! Dශාල :දf පමාණය DයදG කරන අතර :දf DයදG කළ ෙනොහැ6, 
එෙහ4 රටට වැඩ කළ හැ6 ���ම4 �mසකට ඉ* අවාY සහගත ත44වය ඇ! වන 
බැD* මැ!වරණ සඳහා DයදG කරන :දf පමාණය ,මා 6aමට හැ6 වන ආකාරෙ� Q! 
සGපාදනය කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

74. 

පා.84/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— යට4 DÄත සමෙ� g ලංකාෙව* nෙගන pය Cරාවස්� 
නැවත ලබා ගැQම,— g ලංකාව යට4 DÄතයව පැව! සමෙ� අප ර�* පෘ�ගාලය, 
ඕල*දය හා මහා �තාන)යට nෙගන pය CරාDද)ා4මක ව�නාකම සBත භාiඩ 
��බඳ ස½ෂණය YZ කර එම භාiඩ නැවත අප රටට ලබා ගැQම සඳහා අවශ) �යවර 
ගැQමට රජය මැ?හ4 Dය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

75. 

පා.85/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සංඝා�කරණය ස්ථාපනය 6aම,— ¬ó* 
වහ*ෙසේලාෙq ආරෂාව හා ෙගෞරවය nක ගැQම ෙව�ෙව* උ*වහ*ෙසේලාට අදාළ 
අ�කරණමය කාFයය* සඳහා ෙවනම සංඝා�කරණය �BoDය L� බවට4 එම 
අ�කරණ �*Z සඳහා Q!මය බලය ලබාගැQමට හැ6 වන අLm* ෙමම සංඝා�කරණය 
ස්ථාපනය කළ L� බවට4 ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
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76. 

පා.86/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ව)වස්ථා�ත සංඝ සභාව ප4 6aම,— පාF7ෙG*�ව 
ඇ�� ජනතා >ෙයෝÄත ආයතන සඳහා උපෙ�ශක4වය හා මග ෙප*\ම ලබා xමට හා 
අණපන4වලට සංෙශෝධන ඉ?mප4 කළ හැ6 ෛන!ක බලය සBත සංඝ සG:!ෙය* ප4 
කර ග4 රාජ) පmපාලනය, Q!ය, Dෙ�ශ කටL� හා සමාජ ^යාකාරකG ��බඳ හසල 
දැ�ම සහ අ4දැ~G සBත D�ව4 සංඝයා වහ*ෙසේලාෙග* සම*Dත ව)වස්ථා�ත සංඝ 
සභාව ප4 කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
77. 

පා.87/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ!ක අධ)යන ආයතනය �Bo\ම,— g 
ලංකාෙ< පැවැ! ජල තාෂණය හා වැ< තාෂණය නැවත පණග*වා nකගැQම සහ වැ� 
?LÎ 6aම සඳහා අවශ) පFෙ�ෂණ YZ 6aමට හා අධ)ාපන පාඨමාලා මp* උත Dෂය 
ගැන දැ�u* ස*න�ධ කරන ලද �mස >Fමාණය 6aමට හැ6යාව ඇ!වන පm? “වා� 
සංස්කෘ!ක අධ)යන ආයතනය” නu* ආයතනය රජය මැ?හ4\ෙම* ආරGභ කළ 
L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
78. 

පා.88/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— මහාවංශය අධ)යනය සඳහා ආයතනය �Bo\ම,— g 
ලාං~ය ඉ!හාසෙ� ගම* මග ෙප*වන මහාවංශය අධ)යනය 6aම සඳහා ¬ó* 
වහ*ෙසේලාෙq මැ?හ4 \ෙම* “මහාවංශ අධ)යන පFෙ�ෂණ ජා!ක ආයතනය” නu* 
ආයතනය රාජ) අ�ගහෙය* �BoDය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
79. 

පා.89/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ Dෙරෝ� ^යා නැවැ4\ම,— ධFම ග*ථ හා පකාශන 
අධ)යනය 6aෙG මනා දැ�ම ඇ! ෛන!ක බලය සBත D�ව4 සංඝ මiඩලය 
�Bo\ම මp* යG >Fමාණය එ�දැ\මට ෙපර එය එම මiඩලයට ඉ?mප4 6aෙම* 
අන�	ව, සමාජගත 6aමට �tZt නG, සංෙශෝධන ඉ?mප4 6aමට හැ6වන පm? 
යා*තණය සැක,ම මp* ෙබෞ�ධ Dෙරෝ� ^යා හා පකාශන රචනා \ම හා �Z දහම 
සGබ*ධ කරu* සාවද) >Fවචන ඉසම්�\ම නැවැ4\ම සඳහා රජය මැ?හ4 Dය L�යැ� 
ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
80. 

පා.90/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙ�ශ Bෛත� කලා >Fමාණ ඇග�ම,— ෙ�ශා�රාගය හා 
ආ4මා¬මානය ඇ!වන පm? ෙ�|ය හා සංසක්ෘ!ක ව�නාකu* අ�න කලාකෘ! වාF�කව 
ඇග�ම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ්6aමට රජය මැ?හ4 Dය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
81. 

පා.91/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— g ලංකාෙ< පාසf �ෂ) �ෂ)ාව*ෙq Dනය නැං\මට 
කටL� 6aම,— g ලංකාෙ< පාසf �ෂ) �ෂ)ාව* ෙසෞඛ) සGප*න, >ෙරෝ¹ හා කා�කව 
ශ!ම4 CරවැYය* ෙලස සමාජගත 6aෙG අර:v* ඔ=*ට තමා කැම! ¥ඩාවකට ෙයො: 
\මට සහ පාෙයෝpක Dනය C Îවකට ෙයො: 6aමට අවශ) කටL� සGපාදනය කළ L�යැ� 
ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
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82. 

පා.92/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ!ක ෙතොර�	 මධ)සථ්ානය ආරGභ 
6aම,— g ලංකාව �ළ �Bටා ඇ! ෙබෞ�ධාගuක සථ්ාන, ඒ හා සබැ¼ අ�ෂංpක අංශය* 
ෙම*ම, ¬ó* වහ*ෙසේලා ��බඳ ෙතොර�	 ආx ක	Î එ nස ්කර D�ම4ව පmගණක 
ගත කර, න\න තාෂvක උපකරණ සහ පමාණව4 මානව හා ෙභෞ!ක සGප4 ව7* �mC* 
“ ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ!ක ෙතොර�	 මධ)සථ්ානය” නu* ආයතනය රාජ) අ�ගහෙය* ආරGභ 
කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

83. 

පා.93/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— දහG පාසf පාඨ ග*ථ කාලා�ÈÅව සංෙශෝධනය 
6aම,— Dභාග ඉලක කරග4, දැ�ම පමණ ෙ*දගත කළ පාඨ ග*ථ ෙව�වට 
පා ෙයෝpක C Îව පදනG කරග4, ���ය වFධනය කර*නා[, �ෂට් සGප*න සමාජය 
>Fමාණය 6aම ඉලක කර ග4 පාඨ ග*ථ D�ව4 මiඩලය හරහා සGපාදනය කර දහG 
පාසf ෙවත ලබා ?ය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
84. 

පා.94/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජාත)*තර පාසf >යාමනයට මiඩලය ප4 6aම,— 
g ලංකාෙ< සංසක්ෘ!යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ4මට ගැලෙපන පm? ජාත)*තර පාසfB 
Dෂය පථය* අවශ) පm? >යාමනය කළ හැ6 �Fණ බලතල සBත මiඩලය ප4 කළ 
L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
85. 

පා.95/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජා!ක අධ)ාපන ෙකොuෂ* සභාව වඩා4 ස¥ය 6aම,— 
ෙ�|ය ඉ!හාස දැ�ම, සාරධFම සGප*න බව, >ෂප්ාදන ශක)තාව, ��� සGප*න බව, 
සGපදා�ක දැ�ම, ෙ�ශා�රාගය, >ෙරෝ¹තාව, �සලතා �Fණ බව සහ ආකfප 
සGප4!ෙය* L� බව යන අංගය*ෙග* පm�Fණ සාFථක CරවැYෙය� eB කල හැ6 වන 
පm? සකසන ලද ජා!ක අධ)ාපන ප!ප4!ය හරහා සමසත් අධ)ාපන කමෙ�ම 
පmවFතනය ඇ! 6aමට ජා!ක අධ)ාපන ෙකොuෂ* සභාව ව ඩා4 ස¥ය කළ L�යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
86. 

පා.96/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ප=f ෛවද)ෙ<දය ��බඳ Dෙශේෂඥ ෙසේවාව ?LÎ 6aම,— 
ෙසෞඛ) ෙසේවාෙ< අත)ාවශ) අංශය වන ප=f ෛවද)ෙ<දය ��බඳ Dෙශේෂඥ ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව!න ගැට� >aෂණය කර ඒවා ක�නu* >රාකරණය 6aමට අවශ) කටL� YZ 
6aමට4 එම ප=f ෛවද)ෙ<දය ��බඳ Dෙශේෂඥ ෙසේවාව ?LÎ 6aමට සැලtG 6aමට4 
රජය මැ?හ4 Dය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
87. 

පා.97/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ආLFෙ<ද ෛවද)ව	*ෙq ෙසේවය Dෙ�ශය*ට ලබා 

xම,— ආLFෙ<ද ෛවද) උපා�ය සG�Fණ කරන උපා�ධාa*හට Dෙ�ශ රටවල n6යා 
අවසථ්ා ලබාxම සඳහා D�ම4 වැඩ ��ෙවළ සැලtG කර ^යා4මක 6aම tZt යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
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88. 
පා.98/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ආLFෙ<ද ෛවද) පනත සංෙශෝධනය 6aම,— දැනට 
පව!න යf පැන pය ආLFෙ<ද ෛවද) පනත සංෙශෝධනය කර ආLFෙ<ද ෛවද)ව	*ෙq 
වෘ4�ය ගැට� Dසඳu*, එම වෘ4!ය ස� ග	4වය හා අ¬මානය nක ගැQමට නව ආLFෙ<ද 
ෛවද) පනත ක�නu* ඉ?mප4 6aමට �යවර ගත L�යැ�  ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
89. 

පා.99/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ZGmය ආරෂක ප�ධ!ය සකස ්6aම,— g ලංකාෙ< 

ZGmය ආරෂක ප�ධ! >Fමාණය කළ නව >පැLG ක	ව* ද, එම ෙෂේතයට සGබ*ධ 
D�ව�* ද, ZGmය ෙදපාFතෙG*�ෙ< Yය�ම ෙෂේතය*B ප\නය*ෙග* ද සම*Dත 
කuoව ම�* ZGmය ආරෂක ප�ධ!ය සකස ්කර ^යා4මක 6aමට රජය මැ?හ4 Dය 
L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

90. 
පා.100/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ම¹ පවාහන ෙසේවෙ� rණා4මක ත44වය වැ� 6aම,— 
බස ් ම¹ පවාහන ෙසේවෙ� rණා4මක ත44වය වැ� 6aම ම�* වාF�කව එම ෙසේවාව 
ප!ෙෂේප කරන 1% - 2%  පමණ [ ම¹* පමාණය රඳවා ගැQමට කටL� 6aෙම*, එම 
ෙසේවෙ� පැවැ4මට xFඝ කා�නව ඇ! Dය හැ6 අවදානම අ� කර ගැQම සඳහා කමව4 වැඩ 
��ෙවළ සැලtG කර ^යා4මක 6aම tZt යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
91. 

පා.101/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Yංහල භාෂාවට සGමතය සකස ්6aම,— Yංහල භාෂාෙ< 

7�ත ව)වහාරය හා කථන ව)වහාරය ෙදයාකාරය ග*නා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙ�දය, 
අfපපාණ, මහපාණ අෂර ෙයxම සහ පද ෙබxම ආ ?ය ද Dවාද සBත බැD* Yංහල භාෂාව 
සඳහා සGමතය සකස ්6aමට D�ව4 මiඩලය ප4 කර කාලා�Èපව YZවන ෙවනසක්G ද 
සැල6fලට ෙගන භාෂාෙ< පැවැ4ම තහ=	 6aමට හැ6 ^යාදාමය සකස ්කළ L�යැ� 
ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
92. 

පා.102/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සංසථ්ා>ක කාබ>ක අපදව) ම�* පmසරය hෂණය \ම 
පාලනය 6aම,— ප7ෙබෝධ නාශක සහ කFමා*ත ^යාව7ය*B x �ටවන සංසථ්ා>ක 
කාබ>ක අපදව) (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් වFගයක hෂණ 
කාරකය*ෙග* සම*Dත අතර ඒවා u>සාෙq ෙසෞඛ)යට ඉතා අBතකර බැD* එම 
රසාය>කය* පmසරයට :දා හැaම පාලනය 6aමට D�ම4 වැඩ ��ෙවළ සැලtG කර 
^යා4මක කළ L� යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.103/’15 

93. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— රාජ) පාලනයට සG��ධ දFශනය සGබ*ධ කර ගැQම,— 

ස�ත අපmහාQය ධFම, දසරාජ ධFම, රාෙජෝවාද ජාතකය, �	 ධFම ජාතකය, ග*ඩ >*Zක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ�වධFම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චකව4� Yහනාද ñතය 
හා ධFම පx�කාව යන සG��ධ ඉගැ*\G සGබ*ධව පාF7ෙG*�, පළා4 සභා හා පාෙ�|ය 
ම�ටෙG Y�න Yය�ම පෂ Dපෂ ම*}ව	* දැ�ව4 6aම ��* ඔ=*ෙq �uකාව රෙ� 
යහපාලනයට දායක කර ගැQමට හැ6 වන ආකාරෙ� වැඩ ��ෙවළ සැලtG කර ^යා4මක 
6aමට රජය මැ?හ4 Dය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
94. 

පා.104/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඉෙලෙටො>ක අපදව) බැහැර 6aම,— ෆේලොරස*� 

බfබ, Zරකථන, ජංගම Zරකථන, DZ7 උපකරණ, බැටm, පmගණක හා එB ෙකොටස ් ආ?ය 
අපදව) ෙලස පmසරයට බැහැර 6aෙGx ආස>, කැ�uයG, රස?ය, ෙල� වැ> බැර ෙලෝහ 
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පmසරයට එක�වන බැD* ෙමම ඉෙලෙටො>ක අපදව) බැහැර 6aමට කමව4 වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කර පmසරය tn~මට කටL� කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
95. 

පා.105/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— රෙ� යහපාලනය සථ්ා�ත 6aම,— අයහප4 පාලනෙ� අංග 

ලෂණ වන අ4තෙනෝම!ක ප!ප4! සGපාදනය, >ලබල වාදය, බලා4මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ Q!, Dධායක බලතල අ>Y පmහරණය, ෙ�ශපාලනයට CරවැY දායක4වය අ�\ම 
සහ  hෂණය පැ!aම යන ක	Î අප රට �ළ ෙනොඅ�ව දනට ලැෙබන අතර ෙG >සා රෙ� 
අයහප4 පාලනය පව!න බව ෙපQ යන ෙහ�* රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැ¹ම සඳහා 
සැලtG සකස ්කර ^යා4මක කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
96. 

පා.106/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Dෙ�ශ රටවල ඇ! g ලංකාවට අය4 Cසේකොළ ෙපො4 

නැවත ලබා ගැQම,— g ලංකාවට අය4 ව�නා Cසේකොළ ෙපො4 රා�ය Lෙරෝපා රටවf 
ඇ�� ෙලෝකෙ� රටවf ගණනාවක !ෙබන අතර ඒවාෙ� අ*තFගතව ඇ! දැ�ම ෙG වන 
Dට ව4ම* ලාං~ය සමාජයට අBuව ෙගොස ්ඇ! බැD*, එම Cසේකොළ ෙපො4 අප රටට ආපt 
ලබා ෙගන ඒවාෙ� අඩංr ෙපෞරාvක දැ�ම නැවත සමාජගත 6aමට D�ම4 වැඩ ��ෙවළ 
සැලtG කර ^යා4මක කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
97. 

පා.107/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෛජව DDධ4වය nක ගැQම සඳහා කෘ�කFමය දායක කර 

ගැQම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙව�වට බ  ෙබෝග වගාව සහ uශ ෙබෝග වගාව ජන�ය කර\ම, 
ෛජව DDධ4වයට හා>කර රස ◌ායන දව) කෘ� කFමා*තෙය* ඈ4 6aම හා ඒකාබ�ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භාDතය ��* රට �ළ ෛජව DDධ4වය ආරෂා 6aමට 
ෙගො\* ෙයො: කරන වැඩ ��ෙවළ  ^යා4මක කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
98. 

පා.108/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජනතාවෙq ආහාර ලැ�ෙG අ�!ය tර�ත 6aම,— 

එස4 ජා�*ෙq සංDධානෙ� මානව අ�!වාYකG◌ ි ප�ධ�*ට අ�©ලව ආහාර ලැ�ෙG 
�7ක අ�!වාYකම g ලාං6ක ජනතාවට අBu වන ත44වය රජෙ� ප!ප4! සGපාදනය 
හා ^යා4මක 6aG �ළ දනට ලැෙබන ෙහ�* උත පඥ��*ට අ�ව රෙ� ජනතාවෙq 
ආහාර පශන්ය Dස�ෙG වග~ම :�ම>*ම රජයට පැවa ඇ! බැD* රජය මැ?හ4\ ආහාර 
දව) uල පාලනය හා ෙසෞඛ) ආර�ත ආහාර ෙ<ල රෙ� ජනතාවට ලැ�ම සහ!ක 
ෙකෙරන D�ම4 වැඩ ��ෙවළ සGපාදනය කර ජනතාවෙq ආහාර ලැ�ෙG �7ක 
අ�!වාYකම තහ=	 6aමට �යවර ගත L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

99. 
පා.109/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අකාබ>ක දව) කළමනාකරණය 6aම,— අකාබ>ක දව) 
ප!ච¥කරණය 6aම4, අකාබ>ක දව) භාDතය අවම 6aම4, භාDතෙය* ඉව4වන 
අකාබ>ක දව) එක� 6aෙG යා*තණය සැක,ම හා අකාබ>ක දව) භාDතා 6aෙG පmසර 
Q! a! D�ම4 6aම4 ��* රෙ� පmසර ප�ධ!ෙ� ආරෂාව හා යහපැවැ4ම සඳහා 
අකාබ>ක දව) කළමනාකරණය 6aමට �යවර ගත L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
100. 

පා.110/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙ�|ය ඖෂධ සහ අ4 ෙබෙහ4 ��බඳව පාසf Yt* 

දැ�ව4 6aම,— >ෙරෝ¹ ජා!ය ෙගොඩනැ¹ම සහ ෙ�|ය ආLFෙ<දෙ� යහපැවැ4ම �7ක 
අර:Î වශෙය* ෙගන ෙ�|ය ඖෂධ වFග හා අ4 ෙබෙහ4 ��බඳ D�ම4 ක	Î සBත 
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Dෂයය පාසf Dෂය >Fෙ�ශයට ඇ�ළ4 6aම ම�* ෙ�|ය  ඖෂධ සහ අ4 ෙබෙහ4 
��බඳ පාසf Yt* දැ�ව4 6aම ට �යවර ගත L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
101. 

පා.111/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා ම*දෙපෝෂණය �ර* 6aම,— g ලංකාව 

�ළ අ�බර ද	 උප4 අ�පා!කය 25% තරG ඉහළ අගය ග*නා අතර එයට පධාන සාධකය 
ව*ෙ* ෙපෝෂ)දා� ආහාර Bඟකම වන බැD*, මාතෘ හා ළමා ම*දෙපෝෂණය Zර�මට අවශ) 
ෙපෝෂ)දා� ආහාර Z�ප4 ජනතාවට ලබා xම ප:ඛතාවය කරග4 වැඩ ��ෙවළ ^යා4මක 
කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

102. 

පා.112/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පmසරය tn~ෙම* >ෙරෝ¹ රට ෙගොඩනැ¹ම,— 

වFතමාන g ලංකාෙ< පmසර hෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව* ජලෙ� හා ආහාරවල D6රණ|� 
බව වැ� \ ඇ! අතර අනාගතෙ�x u>සාට වැළ ෙඳන ඇතැG ෙරෝගවල ෙරෝග >ධානය පවා 
ෙසොයා ගැQම අපහt  Dය හැ6 බැD*, ෙG ��බඳ වැ�Zර DමFශනය 6aම සඳහා D�ව4 
කuoව ප4 කර වාFතාව කැඳවා, එම >Fෙ�ශ ^යා4මක 6aම ��* රෙ� ජනතාවෙq 
Qෙරෝ¹භාවය සහ!ක කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
103. 

පා.113/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— රෙ� ආරෂාවට කෘ�කFමය tර�ත 6aම,— 

ධනවාදෙ� �*වැ> කාF�ව වන ෙදවැ> ෙලෝක L�ධෙය* පt කාලෙ�x හmත D�ලවය4 
සමඟ කෘ�කාFuක ¡වන රටාව සG�Fණෙය*ම ෙවනස ්\ම ෙහේ�ෙව* වFතමාන ෙලෝක 
පජාව : ණ x ඇ! පmසර hෂණය, Qෙරෝ¹ බව නැ!\ම හා �mYZ ආහාර ෙනොමැ!\ම ආx 
අවදානG ත44වය*ෙග* g ලංකාව ආරෂා කර ගැQම සඳහා ජනතාව !රසාර කෘ�කFම 
භාDතය*ට ෙපළඹ\ෙම* හා ෙගො\* ආරෂා ෙකෙරන රාජ) ප!ප4! රට �ළ සථ්ා�ත 
කර\ෙම* රෙ� අනාගතය tර�ත කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
104. 

පා.114/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සං~Fණ ෙගෝ�ය ෙවළඳෙපොළ >සා ජනතාවට ඇ!වන 

ගැට� අවම 6aම,— ෙගෝ�යකරණය DY* හ¶*වාZ* ෙලෝක ෙවළඳ රටාව u>සාෙq මනස 
ආකමණය 6aම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ  පාරGපmකව ෙගන ආ හර ප�ධ�* හා ?LÎ 
දාFශ>ක �*තනය* u>ස ්මනස ��* උZරා දැ½ම වFතමානය වන Dට g ලාං6ක�*ට ද 
ෙපොZ බැD*, ෙවළඳෙපොළ ආF{කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සං~Fණ ¡වන රටාව හා ඒ සමඟ 
පැන නpන සං~Fණ සමා¡ය පශන්4 Dසඳා ග>u* සහන|� ?D පැවැ4මකට යා L� 
ව*ෙ* ෙකෙසේද ය*න ��බඳව ජනතාව දැ�ව4 6aමට අවශ) වැඩ ��ෙවළ හා ���මය 
සංවාදය රට �ළ ^යා4මක කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

105. 

පා.115/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— g ලංකාවට අවශ) ,> රට �ළ >පද\ම,— g ලංකාවට 

අවශ) කරන ,> >ෂප්ාදනය 6aමට අවශ) සGප4 g ලංකාව ස�ව ඇ! බැD*, මනා 
කළමනාකාa4වය6*, කාFයෂමව හා සැලtG සBතව කටL� කර රටට අවශ) ,> 
පමාණය ෙමරට >ෂප්ාදනය 6aමට හා ,> �mපහZ 6aමට අවශ) කFමා*තශාලා රජය ම�* 
සථ්ාපනය කර ,> කFමා*තය nක ගත L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

106. 

පා.116/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— නකfස ් ර�තය ආරෂා 6aම,— සමසත් g ලාං~ය 

පmසර ප�ධ!යටම බලපෑG කළ හැ6 සංෙ<x පmසර ප�ධ!ය වන නකfස් ර�ත 
වනා*තරය ෙG වන Dට u>ස ්^යාකාරකG ෙහේ�ෙව* දැ� තFජනයකට ල\ ඇ! අතර 
ව4ම* පරCරට ෙම*ම අනාගත u>ස ් පරCරට ද ෙමම පmසර Dනාශය ෙහේ�ෙව* 
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අවදානමක ට : ණ පෑමට YZ වන බැD*, u>ස ්තFජන ඉව4 කර නකfස ්ර�තෙ� සව්ා�න 
පැවැ4ම ක�නu* තහ=	 කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

107. 

පා.117/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— රාවණා රØ ��බඳව D�ම4 ගෙ<ෂණය YZ 6aම,— 

රාවණා රØ ��බඳ >ශ�්ත ඉ!හාස ෙතොර�	 නැ! =වද, D�ම4 ගෙ<ෂණය ��* ඔ  
��බඳව අප රෙ� ආකfප නැං\මට4, රාවණා රØ ස�ව !k දැ�ම රෙ� අ¬වෘ��ය සඳහා 
ෙයොදා ගැQමට හා g ලාං~ය ඉ!හාසෙ� සැඟ\ pය පm9ෙÆදය >රාවරණය කර ගැQමට4 
හැ6 වන බැD*, D�ව4 කuoව හරහා රාවණා රØ ��බඳව ගෙ<ෂණය කළ L�යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

108. 

පා.118/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ���මය ?�¶ බව �ර* 6aම,— ෙභෞ!ක ෙවළඳ භාiඩ 

සැmසරන ෙ<ගයට සාෙ�ෂව දැ�ම, ���ය හා මානව හර ප�ධ�* ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනො\ම ෙහේ�ෙව* ෙනොදැ�ව4කම Bස එස\ම ��* ���මය ?�¶භාවය අද අප රට �ළ 
දනට ලැෙබන පධාන ගැට�ව =වද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ4ෙ4 අ� අවධානය බැD*, 
රෙ� ජනතාවෙq ���මය ?�¶ බව නැ! 6aමට Yය� වයස ්කාiඩය* ආවරණය වන පm? 
D   �ම4ව සැලtG කරන ලද ජා!ක වැඩසටහන ^යා4මක කළ L�යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

109. 

පා.119/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— කf ඉ�4 [ ඖෂධ භාDතය නැවැ4\ම,— ෙG වනDට g 

ලංකාව �ළ කf ඉ�4 [  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙ� ෙරෝහf �ළ භාDතයට පැuwෙG 
අවදානම ඇ! බැD* රජෙ� අදාළ Yය� අංශ මැ?හ4\ ^යාකාa සැලtම සකස ්කර කf 
ඉ�4 [ ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ* ඉව4 6aම හා ආනයනය 6aම නැවැ4\මට කටL� කළ 
L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

110. 
පා.120/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඒ�ස ්ෙරෝගය ව)ා�ත \ම පාලනය 6aම,— g ලංකාව �ළ 
දැනට හ¶නා ෙනොග4 ඒ�ස ්ෙරෝ¹* 3000 කට ආස*න පමාණය Y�න බවට වාFතා පළ \ 
ඇ! බැD* ඔ=* හ¶නාෙගන ප!කාර සඳහා ෙයො: 6aමට4, ඒ�ස ් ෙරෝගය ව)ා�ත \ම 
වැළැ\මට4 ඵලදා� tZt ව)ාපෘ!ය ක�නu* ආරGභ කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

111. 
පා.121/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Dෙ�ශය*Bx 7ංpක අතවරයට ලවන කා*තාව*ට 
සහන සැල,ම,— g ලංකාෙ< කා*තාව* ගෘහ ෙසේවයට Dෙ�ශ ගත\ෙම* පt YZ වන 
අතවරය* ෙහේ�ෙව* YZවන ගැR ගැQG >සා g ලාං~ය සමාජය �ළ >Fමාණය \ ඇ! 
ගැට� සහගත ත44වය* සමනය 6aම සඳහා D�ම4 කමෙ<දය සකසා ^යා4මක 6aමට 
D�ව�* හා එම YZ\G හා බැ¶Î C�ගල කiඩායGව7* සැZGල4 කuoව ප4 කළ 
L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

112. 

පා.122/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වන ර�ත හා අභය �uවල ආරෂාව දැ� 6aම සඳහා Q! 

සGපාදනය 6aම,— මෑතක Yට g ලංකාෙ< ර�ත වනා*තර සහ අභය �u Dනාශය වැ� 
ෙවu* පව!න අතර g ලාං~ය පාmසmක සම�7තතාවට ඉ* දැ� තFජනය එfල ෙවu* 
පව!න බැD* ෙමම Dනාශය නැවැ4\ම සඳහා ජනතාවෙq ආකfපමය ෙවනස ඇ! 6aමට 
අවශ) වැඩ ��ෙවළ සැක,මට ෙම*ම පව!න Q! ප!පාදන D�ම4 හා දැ� බව6* Lත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
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113. 

පා.123/’15 

 ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— DDධ ආගuක කiඩායGව7* YZ වන සමාජ බලපෑG 
��බඳව අධ)යනය 6aම,— පධාන ධාරාෙ< ආගuක මතවාදය* Dෙ<චනය කරu*, එම 
ආගGB අ� කiඩායG ෙලස තම >Fවචන හා පැහැ?7 6aG සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉ?mප4 කරu* එම මතවාද ��ග4 C�ගල�* එ nස් කර ග*නා, ආගuක හා 
ෙවන4 : Îවර6* සමාජගත \ ඇ! කiඩායG ��බඳ අධ)යනය කරu* ඔ=*ෙq 
මතවාද, ^යාකාa4වය* හා සමාජයට ඔ=* >සා ඇ! වන බලපෑG කවරාකාරද ය*න 
��බඳ තෙසේ	ව ලබා xමට ��ග4 ආගuක නායකය*ෙග* හා D�ව�*ෙග* 
සැZG ල4 කuoව ප4 කර, වාFතාව කැඳවා එB >Fෙ�ශ ^යා4මක කළ L�යැ� 
ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

114. 

පා.124/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඉහළ පu!ෙය* L4 මැ� භාජන >ෂප්ාදනය 6aම,— 

ආහාර �,ෙGx ගෑස ්හා DZ7ය අපෙ4 ෙනොයන ෙලස ඉම>* තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ග*නා මැ� භාජන >ෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉ?mප4 6aමට, අවශ) පaෂණ YZ 
6aමට හා මැ� භාජන භාDතෙය* ෙසෞඛ)ාර�තව ආහාර �,මට ඇ! හැ6යාව ��බඳව 
ජනතාව දැ�ව4 6aමට ජා!ක ම�ටෙG වැඩ සටහන සැලtG කර ^යා4මක 6aමට රජය 
මැ?හ4 Dය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

115. 

පා.125/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අ�මානYක Dද)ා ෙෂේතයට �Z දහu* ආභාෂය ලබා 

ගැQම,— �Z* වහ*ෙසේෙq Yත ��බඳ ඇතැG Dගහය* �තන Dද)ාවට හt ෙනොවන තරG 
ගැá	 බැD*, ඒ ��බඳ පFෙ�ෂණ 6aමට හා වFතමානෙ� අ�මානYක Dද)ා ෙෂේතෙ� 
ඇ! ගැට� සඳහා �Z දහම ඇtm* >Fවචන හා Dස¶G ඉ?mප4 6aමට හැ6 වන පm?, අදාළ 
ෙෂේතය ��බඳ හසල දැ�ම ඇ! ෙ�|ය හා Dෙ�|ය D�ව�*ෙග* සම*Dත කuoව 
�Boවා, ඒ හරහා �Z දහම ෙ�|ය හා Dෙ�|ය වශෙය* පච7ත 6aමට4, g ලංකාෙ< ~F! 
නාමය ඉහළ නැං\මට4, අ�මානYක Dද)ා ෙෂේතෙ� Cන	දය ඇ! 6aමට4 රජය 
මැ?හ4 Dය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

116. 

පා.126/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Dද)ාF�* අතර CරාDද)ා Dෂයය ජන�ය කර\ම,— 

Dද)ාF�* අතර CරාDද)ා Dෂයය ජන�ය 6aම සඳහා :7ක වශෙය* පාසf Dෂයය 
>Fෙ�ශයට එම Dෂයය ඇ�ළ4 6aම හා Dශව්Dද)ාලවල CරාDද)ා Dෂය පථය තවZරට4 
C�f 6aමට හා පහtකG ලබාxම සඳහා කටL� 6aම4, එමp*  CරාDද)ා Dෂයය රට �ළ 
ව)ා�ත\ම හරහා eBවන උග�*ෙග* රටට යහප4 ෙසේවය ලබා ගැ>ම4 අර:Î කරග4 
ජා!ක වැඩසටහන ?rකා�නව සැලtG සBතව >Fමාණය 6aමට �යවර ගත L�යැ� ෙමම  
පාF7ෙG*�ව  ෙයෝජනා කර�. 

117. 

පා.127/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ! වස Dෂ ��බඳ ෙසොයා බැ�මට Dෙශේෂ පu! 

ආයතනය �Bo\ම,— කෘ�කFමා*තෙ�x භාDතා ෙකෙරන රසායන දව) ෙහේ�ෙව* 
ආහාර දව)ය*ට ද වස Dෂ uශ\ ඇ! අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ�මට අදාළ පu! 
ආයතනය දැනට g ලංකාව �ළ �Boවා ෙනොමැ! බැD* එම කාFයය සඳහා Dෙශේෂ පu! 
ආයතනය �BoDය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
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118. 

පා.128/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— යාචක�* Yඟමනට ෙයොදාග*නා ද	ව* Cන	4ථාපනය 

6aම,— g ලංකාෙ< යාචක�* ද	ව* සමඟ Yඟම* යැxම තහනG කර, Yඟමන සඳහා 
ෙයොදා ග*නා ද	ව* Cන	4ථාපනය කර, ඔ=* යහප4 CරවැYය* ෙලස සමාජගත 6aම 
සඳහා අවශ) ජා!ක ම�ටෙG වැඩ��ෙවළ සැලtG කර ^යා4මක කළ L�යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

119. 

පා.129/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— g ලංකාව �ළ ¬w ශාසනය අඛiඩව පව4වාෙගන 

යාම සඳහා කමව4 වැඩ��ෙවළ සකස ් 6aම,— මහා පජාප� ෙගෝත½ 
ෙතරw*වහ*ෙසේෙග* ඇරáÎ භාර�ය ¬w ශාසනය සංඝu4තා 
ෙතරw*වහ*ෙසේෙq ලංකාගමනෙය* g ලංකාව �ළ මැනD* සථ්ා�ත =වද, පtකා�නව 
අභාවයට pය බැD*, මෑත Lගෙ� x ශ)ාෙමෝපා7 මහා >කාෙ� රංpm දá� පාFශව්ය DY* 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද ¬w ශාසනයට >Y 
��ගැQම ලබාxම සඳහා රජය ෛත>කා�ක මහා නායක සව්ා½*වහ*ෙසේලා ඇ�� අදාළ 
Yය� ෙෂේතය*ෙq �7ක4වෙය* >Y සංවාදය ඇරðය L� යැ� ද, එම සංවාදය 
අවසානෙ� D�ම4 කමෙ<දය ඔසේසේ g ලංකාව �ළ ¬w ශාසනය අඛiඩව 
පව4වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළ සැකYය L�යැ� ද ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර�.  

120. 

පා.130/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— g ලාං~ය ¬ සංසථ්ාව ව²හා4මකව D�ම4 6aම,— g 

ලාං~ය ¬ සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහ*ෙසේලා පාFශව් ගත \ම ෙහේ�ෙව* ව²හා4මකව 
අසංD�ත \ ඇ! අතර එම >සා ජා!ක හා ජාත)*තර අ¬චාර උපචාරය*Bx සංඝයා 
වහ*ෙසේලා ඒකම!ක ෙනො\ම රටට අBතකර ෙලස බලපාන බැD* සමසථ් සංඝ සමාජෙ� 
ඒකම!ක4වය ඇ! කර ගැQමට හැ6 වැඩ��ෙවළ සැක,මට රජය මැ?හ4 Dය L�යැ� 
ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.  

121. 

පා.131/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ලංකා ඛ>ජ ෙතf Q!ගත සංස්ථාව ලාභදා� 

ආයතනය 6aම,—  ලංකා ඛ>ජ ෙතf Q!ගත සංසථ්ාව ලාභදා� ආයතනය ෙලස 
ජනතාවාxව සංවFධනය 6aමට අවශ) සැලtG සකස් 6aමට D�ව4 මiඩලය ප4 
කර ඔ=*ෙq >Fෙ�ශය*ට අ�ව සංසථ්ාෙ< පව!න වංචා, hෂණ හා පmපාලනමය ගැට� 
Dසඳා ඵලදා� ජා!ක ආයතනය ෙලස ^යා4මක \මට අවශ) පmසරය රජය මැ?හ4ව 
>Fමාණය කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

122. 

පා.132/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ) පමාණයට ගංජා වැ\මට ෙ�|ය 

ෛවද)ව	*ට අවසර ලබා xම,— ඉ*?යාෙ< Yට රහYගත මාFග ඔසේසේ රට �ළට ෙග*වන 
රසාය>ක දව) uÁත ගංජා භාDතා කර >පදවන ෙ�|ය ඖෂධවල rණා4මක බව අ�වන 
බැD*, ආLFෙ<ද ඖෂධ >පද\ෙGx තම ඖෂධවල rණා4මක බව ආරෂා කර ගැQම සඳහා 
ගංජා අත)වශ) ඖෂධය ෙලස ෙයොදා ග*නා රජෙ� ��ග4 ආLFෙ<ද ෛවද)ව	*ට 
,මාව* සBතව ගංජා ශාකය වැ\මට අවසර ලබාxම සඳහා අවශ) Q! සංෙශෝධනය කළ 
L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
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123. 

පා.133/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— එළව� ෙගො\*ට සාධාරණ uල ලබා xම,— එළව� 

ෙතොග ෙවළඳාෙGx ^යා4මක වන ක�පG ගැQම හා uල �රණය 6aG ආx ^යා හරහා 
ෙගොඩනැ¹ ඇ! සංDධානා4මක ෙවළඳ ඒකා�කාරය* >සා එළව� ෙගො\*ට සාධාරණ 
uල ලබා xමට ෙමෙත ^යා4මක කළ සැලtG අසාFථක \ ඇ! බැD*, ෙගොDයාට 
සාධාරණ uල ලබා xෙG �7ක අර:ණ කරග4 බලපෑG ව7* ෙතොර ෙවළඳෙපොළ රාජ) 
ෙවළඳ ආයතන මැ?හ4\ >Fමාණය කර ^යා4මක කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

124. 

පා.134/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාසf ද	ව*ෙq ව�නාකම සමාජගත 6aම,— 

ෙදමා�ය*, r	ව	*, ¥ඩා C Îක	ව* හා පාසf වෑ* රථ mයැZර* යන �mස ් සඳහා 
ද	ව*ෙq ව�නාකම ��බඳ සමාජ Dද)ා4මක හා මෙනෝ Dද)ා4මක කමෙ<දය* ��* 
සරළව පැහැ?7 කර, රෙ� හා සමාජෙ� ඉ?m යහපැවැ4ම සඳහා ද	වා සමාජ අ¬ෙයෝගය* 
හ:ෙ< ආරෂා කර*ෙ* ෙකෙසේද ය*න ��බඳව සංවාදය පැවැ4\ම ට ජා!ක ම� ටෙG 
වැඩසටහන සැලtG කර ^යා4මක 6aමට රජය මැ?හ4 Dය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

125. 
පා.135/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— කා*තාව*ට ඇ!වන Åඩාව* අවම 6aම,— ව4ම* 
ෙගෝ�ය සමාජය �ළ කා*තාව*ට YZවන Åඩාව* වන ශම හා 7ංpක ñරාකෑමට ල\ම, 
ෙපෞ�ග7ක ෙ�පළ කමය C	ෂ ෙ*�යව Dකාශනය \ම, අසමාන ෙලස සැල~ම හා ප=f 
සංසථ්ාව �ළ Yරගත \ම >සා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ!\ම යන ක	Î g ලාං6ක 
කා*තාව*ට ද පධාන වශෙය* ෙපොZ වන බැD*, ඔ=*ෙq යහපැවැ4ම ෙව�ෙව* ෙමම 
Åඩාකාa වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල,මට අවශ) �යවර ගත L�යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

126. 

පා.136/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— CරාDද)ා ෙදපාFතෙG*�ව නගා Yo\ම,— g ලංකාව �ළ 

�Bටා ඇ! Cරාවස�් සංරෂණය 6aමට හැ6යාව CරාDද)ා ෙදපාFතෙG*�වට 
ෙනොමැ4ෙ4 පව4නා මානව හා  ෙභෞ!ක සGප4B අ�ව >සා වන ෙහ�*, D�ව4 
මiඩලය ම�* CරාDද)ා ෙදපාFතෙG*�ෙ< ඇ! අ�පා�කG ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
සG�Fණ 6aමට අවශ) �යවර ගැQමට රජය මැ?හ4 Dය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

127. 

පා.137/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Zර ගම* ෙසේවා බස ් රථවල ගම* ග*නා ම¹*ට 

ෙසෞඛ)ාර�ත ආහාර පාන ලබා ගැQමට පහtකG සැල,ම,— Zර ගම* ෙසේවා බස ්රථ ආහාර 
පාන ගැQම සඳහා නතර කර� ලබන ආපනශාලාව*B පu!ය ඉතා පහළ ම�ටමක පව!න 
බැD* එය ම¹ ජනතාවෙq ෙසෞඛ)යට අBතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල පu!ය ඉහළ 
නැං\මට >ර*තරව පt DපරG කළ හැ6 වන පm? සකස ්කරන ලද ජා!ක වැඩසටහන රජය 
DY* සැලtG කර ^යා4මක කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

128. 

පා.138/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— රජය ස� වැD7 සමාගG ලාභදා� ආයතන බවට ප4 6aම,

— රජය ස� වැD7 සමාගG පා� ලබන ආයතන බවට ප4\ ඇ! බැD*, D�ව4 කuoව 
ප4කර එම ආයතනවල ලාභදා�4වය වFධනය 6aමට අවශ) >Fෙ�ශ සකස ් කර, එම 
>Fෙ�ශ ^යා4මක 6aම ��* එම සමාගGවල ලාභදා�4වය ඉහළ දැ½මට රජය මැ?හ4 Dය 
L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
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129. 

පා.139/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වන ර�ත �ළ YZවන Q! Dෙරෝ� ^යා නැවැ4\ම,—    

g ලංකාෙ< වන ර�ත �ළ YZවන Q! Dෙරෝ� වගාව*, DDධ ඉ?6aG, වනා*තර එ�6aG 
හා ර�ත ,මා මා�G ෙවනස ් 6aම ආx වන Dනාශයට ෙහේ�වන u>ස ් ^යාකාරකG 
වැට�මට Dෙශේෂෙය* සDබල ග*වන ලද ෙපො7ස ්වන ආරෂක ඒකකය �Bo\මට රජය 
මැ?හ4 Dය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

130. 

පා.140/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙකොරfපර සංරෂණය 6aම,— සාගර ජලෙ� 

උෂ්ණ4වය ඉහළ යෑම හා u>ස් ^යාකාරකG ෙහේ�ෙව* ෙකොරfපර Dනාශ \ෙG 
තFජනයට ලව ඇ! බැD*, g ලංකා : Z කලාපය අවට ඇ! ෙකොරfපර ආරෂා කර 
ගැQමට හා නව ෙකොරfපර >Fමාණය \මට උ�ත පmසර ප�ධ! සකස් 6aම සඳහා 
අවශ) නව >යාමනය* සකස් කර ^යා4මක 6aමට රජය මැ?හ4 Dය L�යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

131. 
පා.145/’15 

ග	 එස.් එG. මmකාF මහතා,— රජෙ� ආයතනව7* ජනතාවට YZවන අකටL�කG 
��බඳව ෙසොයා බැ�මට ආයතනය �Bo\ම,— රජෙ� ආයතන ම�* DDධ ෙසේවාව* 
ලබාගැQම සඳහා පැuෙණන මහජනතාවට YZවන අකටL�කG සහ අසාධාරණකG ��බඳ 
ෙසොයා බැ�ම සඳහා4, එම අසාධාරණකG Dභාග 6aම සඳහා4 ෛන!ක බලය සBත 
ආයතනය සථ්ා�ත කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

132. 

පා.150/’15 
ග	 ෙහේෂා* Dතානෙq මහතා,— උපා�ධාa* සඳහා n6යා ලබා xෙGx >Y කමෙ<දය 

සකස ්6aම,— g ලංකාෙ< උපා�ධාa*ට n6යා ලබා xෙGx ෙමෙත කf ^යා4මක [ 
පෂ පාට ෙ�ද කමය ෙනොසලකා සාධාරණය ඉo6aම සඳහා >Y කමෙ<දය සැලtG කර 
එය ප!ප4!ය ෙලස සGමත 6aමට �යවර ග*නා ෙලස4, ෙ�ශපාලනඥය* හ:ෙ< 
උපා�ධාa* හෑf�වට ප4 ෙනො6aමට �යවර ගත L�යැ� ද ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

133. 

පා.151/’15 
ග	 ෙහේෂා* Dතානෙq මහතා,— ව� ආÁතව ¡ව4වන දuළ ජනතාවෙq ¡වන ත44වය 

ඉහළ නැං\ම,— ව� ආÁත දuළ ජනතාව ¡ව4වන පmසරය �ළ DZ7ය, ජල පහtකG සහ 
ය�තල පහtකG අවම ම�ටමක පව!න අතර එම ත44වය පාසf ද	ව*ෙq අධ)ාපන 
කටL�වලට4, එම ජනතාවෙq ෙපෞ�ග7ක ¡Dතයට4 බාධා ඇ!කරන බැD*, ෙමම ල�* 
>වාස සංසක්ෘ!ය >මා කර ඒ සඳහා නව D�ම4 ත> >වාස කමය සකස ්6aමට අවශ) 
ක�නG වැඩසටහන ආරGභ කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

134. 

පා.155/’15 
ග	 ල~ ජයවFධන මහතා,— වසර 12 ක ^යා*Dත රාජකාmෙ� >රතව Y� ADධ හ:දා 

ෙසබ�*ට Dශාම වැo� ලබා xම,— g ලංකා ADධ හ:දා ෙසේවෙ� වසර 22  සG�Fණ [ පt 
Dශාම යෑෙG ^යාව7ය ^යා4මක වන බැD*, උ�	 නැෙගනBර ^යා*Dත රාජකාmෙ� 
>යැ� වසර 12  අඛiඩව ෙසේවය ෙකොට එම ෙසේවාෙව* ඉව4 \ Y�නා අයව�* දැනට 
ඉතා අසරණ ත44වෙය* පtවන බැD* එම ADධ හ:දාෙ< හා ෙපො�Yෙ� ෙසේවය කළ අයට 
අFධ Dශාම වැoප ලබා xෙG කමෙ<දය ක�නu* සකසා එම අයට සහනය සැල,ම 
tZt යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
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135. 

පා.156/’15 
ග	 ල~ ජයවFධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ පව4නා මාFග තදබදය අවම 6aම,— 

g ලංකාෙ< ෙදවැ> අගනගරය වන මහ�වර නගරය ෙ�|ය හා Dෙ��කය*ෙq සංචාරක 
මධ)සථ්ානය වන ෙහ�* ද, මහ�වර නගරයට එ?ෙනදා Dශාල �mස පැuෙණන අතර එම 
ජනතාව මහ�වර නගරෙ� හා අවට මාFගවල ඇ! අ�ක රථ වාහන තදබදය >සා මහ4 
අ,	තාවයකට ප4වන බැD* ද, මහ�වර නගරෙ� මාFග තදබදය අවම 6aම සඳහා ක�නG 
Dස¶ම ලබා ?ය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

136. 

පා.157/’15 
ග	 ල~ ජයවFධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ :ස7්G �mu පාසල ආරGභ 

6aම,— මහ�වර ?සA්කය �ළ :ස7්G ජනතාව ඉතා වැ� �mස ¡ව4 වන අතර, මහ�වර 
නගරය ආÁතව :ස7්G �mu පාසල �BoDය L� යැ� xFඝ කාලය !ස්ෙසේ පෙ�ශෙ� 
:ස7්G ජනතාවෙq ද ඉf�මව පව!න බැD*, ඉතා ක�නu* මහ�වර නගරෙ� :ස7්G 
�mu පාසල �Bo\මට අවශ) කටL� සැලYය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

137. 

පා.158/’15 
ග	 ල~ ජයවFධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �B� ජන�ය පාසf සඳහා පළ: 

ෙශේvෙ� ද	ව* ෙව�ෙව* නව ෙගොඩනැp7 ඉ?6aම,— මහ�වර නගරය ආÁතව ජන�ය 
පාසf සඳහා පළ:වැ> ෙශේvයට ළ:* ඇ�ළ4 6aමට Dශාල �mස ඉf�G කළ4, එම 
පාසfවල ඉඩකඩ ,uත ෙහ�*, ද	ව* ඇ�ළ4 6aම ඉතා අ,	 \ ඇ! බැD* මහ�වර 
නගරය ආÁත පධාන පාසfවලට පළ:වැ> ෙශේvෙ� ප*! පැවැ4\ම සඳහා නව 
ෙගොඩනැp7 ඉතා ක�නu* ඉ?කර ?ය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

138. 

පා.159/’15 
ග	 ල~ ජයවFධන මහතා,— මහ�වර පfෙfකැෙf >දහස ්ෙවළඳ උද)ාන කමව4ව 

C�f 6aම,— මහ�වර ?සA්කය �ළ Dn6යාෙව* ෙපෙළන ත	ණ ත	vය* Dශාල 
�mස Y�න බැD*, එම අයට n6යා අවසථ්ා ක�නu* සපයා xම සඳහා මහ�වර 
පfෙfකැෙf පෙ�ශෙ� �Bටා ඇ! >දහස ්ෙවළඳ උද)ාන ෙදක කමව4 ෙලස සකසා වැ� 
�mසකට n6යා අවසථ්ා ලබා ගැQමට අවසථ්ාව සැල,මට ක�නu* කටL� කළ L�යැ� 
ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

139. 

පා.160/’15 
ග	 ල~ ජයවFධන මහතා,— උඩරට ගැu Cන	4ථාපන ෙකොuෂ* සභාව ය� සථ්ාපනය 

6aම,— අ�රාජ)වාx පාලන කාලෙ�x අසරණ [ උඩරට පෙ�ශවා, ජනතාවට සහන සැල,ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර !k උඩරට ගැu Cන	4ථාපන ෙකොuෂ* සභාව පtpය පාලන කාලය 
�ළ අ¥ය ත44වයට ප4 6aම >සා උඩරට ජනතාවට YZ\ ඇ! අසාධාරණය* සාධාරණය 
6aම සඳහා උඩරට ගැu Cන	4ථාපන ෙකොuෂ* සභාව නැවත කමව4ව ස්ථා�ත කර�මට 
අවශ) කටL� ක�නu* සැලYය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

140. 
පා.178/’16 

ග	 ඩqලස ් ෙ�වාන*ද මහතා,— L�ධය >සා ?D අBu [ ජනතාව YB 6aම සඳහා 
අ�සම්රණ සම්ාරකය තැQම සහ YBප4 6aම සඳහා ෙපොZ ?නය ෙව* 6aම,— දශක 
ගණනාවක Yට උ�	 පළාෙ4 පැව! Lදමය වාතාවරණය �ර* \ සාමකා½ ¡වන රටාවකට 
ජනතාව දැ* අව�Fණ \ Y�න අතර පtpය කාලෙ� පැව! අසාමාන) ත44වය* >සා ද, 
Lදමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව* ද, ඝාතනයට ල[ Yය� ජා!, ආගG හා සමාජවලට අය4, 
Yය�ම භාෂාව* කතාකරන ජනතාව, g ලාං6ක�* ෙලස YBප4 කරu*, එම ජනතාව 
ම<eම ෙව�ෙව* ද, ඔ=* කළ පmත)ාගය*වලට ෙගෞරව 6aම සඳහා ද, උ�	 පළාෙ4 
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ඕම*ෙ4 පෙ�ශය �ළ tZt සථ්ානයක “අ�සම්රණ සම්ාරකය” තැQමට ද, එම Lදමය 
ත44වය >සා ?D අBu [ Yය�ම ජා!, ආගG හා භාෂාව* කථා කරන ජනතාව YBගැ*\ම 
සඳහා tZt ?නය නG ෙකොට සෑම වසර පාසාම එම ?නය සැමaමට ද රජය �යවර ගත 
L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

141. 

පා.168/’16 
ග	 එස.් එG. මmකාF මහතා,— ජා�* අතර ජා!ක සංB¼යාව ෙගොඩනැං\ම,— ජා!ක 

සංB¼යාව හා ජා�* අතර අෙන)ෝන) අවෙබෝධය සහ එක:�ව වඩා4  ඵලදා� ෙලස 
ෙගොඩනැ¹ම සඳහා xFඝ කා�න ඉලකය*ට :ල �aෙG අර:v*, g ලංකාව �ළ සෑම 
ෙදමළ මාධ) පාසලකම Yංහල මාධ)ෙය* උග*වන අංශය ආරGභ කළL� යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.  

142. 

පා.169/’16 
ග	 එස.් එG. මmකාF මහතා,— නව ¥ඩා පනත  හ¶*වාxම,— ?ස්A  ¥ඩා 

සංගGවල ඡ*දෙය* ¥ඩා පාලක මiඩලවලට >ලධාm* ෙ4a ප4\ෙG කමය ෙව�වට 
අ�4 කමෙ<දය හ¶*වා x, එමp* එම >ලධාa*ෙq ^යා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
පාF7ෙG*� වට ෙහෝ වග6යන අLm* g ලංකාෙ< ¥ඩාෙ< ?LÎව සහ අ¬වෘ��ය  සඳහා 
නව ¥ඩා පනත හ¶*වා ?ය L� යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.  

143. 

පා.177/’16 
 ග	 එG. එ9. එG. සfමා* මහතා,— හ� ව*දනා පනත හ¶*වා xම,— g 
ලංකාෙ< Yට වාF�කව හ� ව*දනාෙ< ෙයෙදන බැ!ම�* DY* : ණ ෙදන ගැට� 
>රාකරණය කර ගැQමට4, ඒ ��බඳ ආයත>ක ව²හය ස්ථාපනය ෙකොට Q!මය 
ප!පාදන සකස් 6aමට4, රජය ම�* “හ� ව*දනා පනත” හ¶*වා ?ය L�යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

144. 

පා.163/’15 
ග	 ඩqලස ්ෙ�වාන*ද මහතා,— උ�	 පළාෙ4 පළා4 සභාව යටෙ4 ඇ! පාසfවල 

වැඩ බලන DZහfප!ව	* DZහfප! තරඟ Dභාගෙය* >දහස ් කර, එම >ලධාm* 
DZහfප! ෙසේවෙ� III ෙශේvයට ප4 6aම,— උ�	 පළා4 සභාව යටෙ4 ඇ! පාසfවල 
xFඝ කාලය ෙසේවෙ� >L� g  ලංකා r	 ෙසේවයට අය4 වැඩබලන DZහfප!ව	*ෙq 
ෙජ)ෂඨ්4වය හා �සලතාවය සැල6fලට ෙගන g ලංකා DZහfප! ෙසේවෙ� තරඟ 
Dභාගෙය* >දහස ්කර, එම >ලධාm* g ලංකා DZහfප! ෙසේවෙ� III ෙශේvයට ප4 කළ 
L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

145. 

පා.179/’16 
ග	 YYර ජයෙකො� මහතා,— ම4දව) භාDතයට ඇRබැB[ව* Cන	4ථාපනය 6aම 

සඳහා අ�කාmය �Bo\ම,— ම4දව) භාDතයට  ඇRබැB [  අ! Dශාල ත	ණ �mස 
ඒවා�* අ4uxමට අෙ�ෂාෙව* පt=වද, ඒ සඳහා >ශ�්ත වැඩ��ෙවළ ෙහෝ කමෙ<දය 
ෙනොමැ!\ම ඔ=* : ණ ෙදන බරපතල ගැට�වව ඇ! බැD*,  ආගuක නායක�*ෙq 
�7ක4වෙය* ෙබෞ�ධ ආධ)ා4uක භාවනා කම, ෙ�|ය ඖෂධ කමය* හා අෙන�4 
ප!කFම කම ද උපෙයෝ¹ කරග>u* ම4�� හා ම4දව) භාDතයට ඇRබැB[ව* 
Cන	4ථාපනය 6aම සඳහා අ�කාmය �Bo\මට කටL� කළ L�යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
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146. 

පා.180/’16 
ග	 ෙ�. ,. අලව�වල මහතා,— g ලංගම හා ෙපෞ�ග7ක බස ් රථ සඳහා ?ව�න Cරා 

ඒකාබ�ධ ධාවන සැලැසම් රා} කා ලෙ�x ^යා4මක 6aම,— g ලංකාව Cරා සවස 6* පtව 
g ලංගම හා ෙපෞ�ග7ක බස ් රථ >Yයාකාරව ධාවනය ෙනො\ම ෙහේ�ෙව* ම¹ ජනතාව 
බලව4 අපහtතාවයට ප4 \ Y�න ෙහ�*, ඊට ��යG වශෙය* g ලංකා ගමනාගමන 
මiඩලය සහ පළා4 සභා යටෙ4 ^යා4මක මාFගසථ් ම¹ පවාහන අ�කාa ආයතන සමඟ 
එව g ලංගම සහ ෙපෞ�ග7ක බස ්රථ රාA කාලෙ�x ?ව�න Cරා ධාවනය 6aමට සැලැසම් 
සකස ්කර ^යා4මක කළ L� යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.  

147. 

පා.181/’16 
ග	 අRZfලාහ ්මහÈ්ෆ ්මහතා,— උ�	 පළාෙත* බලහ4කාරෙය* ෙනරපා හmන ලද 

:ස7්G ජනතාව නැවත ප?ං� කර\ම,— උ�	 පළාත �ළ Yයවස ්ගණනාව !සේසේ ¡ව4 [ 
:ස7්G ජනතාව 1990 වසෙFx පැය 48ක කාල,මාව �ළ එම පළාෙත* බලහ4කාරෙය* 
ඉව4 කරන ලද අතර ඔ=* ඉ* �ට[ෙ� තම* ස� ෙ�පළ සහ වසÚ්* හැර දමා තම ¡Dත 
��බඳ 6Y¶ සහ!කය ෙනොමැ!ව ෙමම t�තර ජනතාව එතැ* Yට ෙG දවා කාලය �ළ 
රටට ෙදෝB ෙනො\ ර�* �ටව ෙනොයu* ¡ව4 [ අතර පtpය ජනා�ප!වර ණ සහ 
පාF7ෙG*� මැ!වරණවලx පවා  ඔ=*ෙග* 95% Yය ඡ*දය පකාශ කළ න:Z  ඔ=*ට 
තවම4 Yය :f ගG eG ෙවත යාමට ෙනොහැ6 \ ඇ! ෙහ�*, ඔ=*හට Yය� අ�!වාYකG 
සBතව Yය :f ගG eG ෙවත යාමට අවසථ්ාව සැල,ම සඳහා ඇ! Yය� බාධාව* හ¶නාෙගන 
ඒවා ඉව4 6aමට අවශ) �යවර ගැQම රජෙ� වග~ම Dය L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර�.    

148. 

පා.182/’16 

ග	 අRZfලාහ ්මහÈ්ෆ ්මහතා,— උපා�ධාa* උපෙ�ශන >ලධාm* ෙලස පාසfවලට 
බඳවා ගැQම,— ?ව�න Cරා YZවන කා*තා හා ළමා අපචාර �ර* 6aෙG අර:ෙණ* සහ 
?ව�න Cරා Yය�ම පාසfවල පාථuක, �D!�ක සහ උසස ් ෙපළ Yt*ට, ඔ=*ෙq 
අධ)ාප>ක ^යාකාරකGවලට සමගා½ව, උපෙ�ශනය ලබාxම සඳහා, 2016 වසෙF  Yට 
^යා4මක වන පm?, උපා�ධාa*ට n6යා උ4පාදනය 6aම ෙපරදැm ෙකොටෙගන, දැනට 
පාෙ�|ය ෙfකG කාFයාලය*ට අ�Lත ෙකොට ඇ! උපෙ�ශන >ලධාa*ෙq 
කාFයභාරයට සමාන වන ආකාරෙය*, Dෙශේෂ ප4\ම ෙලස උපෙ�ශන >ලධාm* ෙලස 
උපා�ධාa* ප46aම �vස ^යාකාa  සැලැසම් ^යාවට නැpය L�යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා සGමත කර�.   

149. 
පා.183/’16 

ග	 අRZfලාහ ්මහÈ්ෆ ්මහතා,— n6යා ලෂ දහය ලබාxෙG ව)ාපෘ!ෙයBx උ�	 හා 
නැෙගනBර පළා4වල ත	ණ ත	vය* සඳහා ප:ඛතාවය ලබා xම,— n6යා ලෂ දහය 
ලබාxෙG ව)ාපෘ!ය ^යා4මක 6aෙGx, උ�	 නැෙගනBර පළා4වල ¡ව4 වන, වයස අ=	Z 
!සප්හ Yට හත7ස ්පහ දවා ත	ණ ත	vය*ට ප:ඛතාවය ලබා?ය L� බව4, පාථuක, 
�D!�ක සහ ෙජ)ෂඨ් �D!�ක ම�ටGවලx පාසf අතහැර pය අ.ෙපො.ස (සාමාන) ෙපළ) 
tZtකG සBතව පාසfවල සේව9ඡා r	ව	* ෙලස වසර Dසස්කට වඩා වැඩකරන අයට, 
උසස ්අධ)ාපන tZtකG ෙනොසලකා ස{්ර ප4\G ලබාxමට අවශ) �යවර ගත L� බව4 ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.  

150. 
පා.184/’16 

  ග	 එස.් එG. මmකාF මහතා,— දහG පාසf අධ)ාපනය අ>වාFය 6aම,— �ෂ්ඨ 
සGප*න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අLm* රට �ළ ව)ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
මFධනය 6aම හා ස්වයං Dනය ඇ! 6aම උෙදසා Yය�ම  ද	ව*ට, 9 ෙශේvය දවා 
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ඔ=*ෙq ආගමට අ�©ල  දහG පාසf අධ)ාපනය අ>වාFය 6aම tZt යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 
151. 

පා.185/’16 
 ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාF7ෙG*� අධ)යන ෙ*දය ආරGභ 6aම,— g 
ලංකාෙ< හා ෙලෝකෙ� DDධ රටවල පාF7ෙG*� ^යාදාමය*, පාF7ෙG*� ඉ!හාසය 
හා ෙ�ශපාලන කමෙ<ද ��බඳ පාසf Yt*ට, ත	ණ ත	vය*ට හා අෙන�4 
Dද)ාFථය*ට අධ)යනය 6aම සඳහා පහtකG සැලYය හැ6 අධ)යන ෙ*දය 
පාF7ෙG*�ව �ළ ස්ථාපනය කළ L� යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

152. 

පා.186/’16 

 ග	 එG. එ9. එG. සfමා* මහතා,— :ස7්G Dවාහ හා ?කසාද Q!ය සංෙශෝධනය 

6aම,— g ලංකාෙ< දැනට ^යා4මක වන :ස7්G Dවාහ හා ?කසාද Q!ය, ඉසල්ාG 
ධFමෙ� ��ග4 �7ක Y�ධා*තවලට අ�©ල වන පm? සංෙශෝධනය කළ L� යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�. 

153. 

පා.189/’17 
ග	 අෙශෝක �ය*ත මහතා, — C4තලම ?සA්කය ජා!ක සහ¡වනෙ� හා සංB¼යාෙ< 

?සA්කය ෙලස නG 6aම,— C4තලම ?සA්කෙ� ෙබෞ�ධ, කෙතෝ7ක, :ස7්G යන DDධ 
ජන කiඩායG වසර ගණනාවක Yට ඉතා සාමෙය* හා සමpෙය* ¡ව4වන බැD*, ව4ම* 
යහපාලන රජෙ� ප:ඛ අර:ණ වන සහ¡වනය තවZරට4 පවFධනය 6aම උෙදසා ෙමම 
?සA්කය ජා!ක සහ¡වනෙ� හා සංB¼යාෙ< ?සA්කය ෙලස නG කළ L�යැ� ෙමම 
පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.  

154. 

පා.190/’17 
ග	 ෙරෝBw �මාm Dෙ�ර4න මහ4uය, — ෙපර පාසf අධ)ාපනය නඟා Yo\ම සඳහා 

කමව4 වැඩ ��ෙවළ සකස ්6aම,— රටට වැඩදා� යහප4 �mC* C�ගලය* eB 6aෙG 
�7ක ෙතෝතැ*න වන �Fව ළමාDය සංවFධන මධ)සථ්ාන Dශාල සංඛ)ාව රට Cරා 
පැව!යද, ඉ* බ තරය >Y පu!ය6* හා කමෙ<දය6* ෙතොරව පව4වා ෙගන යාම 
ෙහේ�ෙව*, ද	ව*ෙq ෙපෞ	ෂ වFධනෙ�4, සාරධFම හා �7ක අධ)ාපන ෙපළගැසේG4, 
ඍණා4මක බව දනට ලැෙබන ෙහ�*, ෙපර පාසf අධ)ාපන මධ)සථ්ානවල ෙභෞ!ක 
පහtකG පව4වා ගැQම, tZtකG සBත පා7කාව* ප4 6aම, ඉගැ*\ෙG ^යාව7ෙ� 
rණා4මකභාවය tn~ම සඳහා ඔ=* C Î පාඨමාලා සඳහා ෙයො: 6aම ෙම*ම, 
මධ)සථ්ාන පා7කාව* සඳහා >ශ�්ත වැo�/xමනා ලබාxම ම�* ඔ=*ෙq අනාගත 
tර�තභාවය ඇ! 6aම ��* ෙපර පාසf අධ)ාපනය නඟා Yo\ම සඳහා කමව4 වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කළ L�යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා කර�.  
 

 

2017 D� මස 20 වැ� අඟහAවාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

892/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ස්වෙ�ශ කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) මැදව9�ය ප ÷ාෙ�|ය ෙfකG ෙකො�ඨාසෙ�, �ලාෙවf7ය ග ÷ාමය ආශ ÷තිව ?D 
ෙගවන “ව*> Yංහල” නG, ජන වFගය ��බඳව ස½¦ණය කර !ෙRද; 
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 (ii) උත ග ÷ාමයට අමතරව ෙමම ජන වFගය ¡ව4වන ෙවන4 ග ÷ාම >ලධාm 
වසG කවෙFද; 

 (iii) Lද සමෙ�x DDධ Åඩාව*ට ල[ ෙමම ජනතාව ?Dෙගවන ගGමානය*B 
�7ක අවශ)තා අවම ම�ටමක පව!න බව ��ග*ෙ*ද; 

 (iv) එම පහtකG ක�නu* ලබා xමට �යවර ෙගන !ෙRද; 

 (v) එෙසේ නG, එම �යවර කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) උත ජනතාවෙq ආF{ක ත44වය ඉහළ නැං\මට �යවර ෙගන !ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නG, එම �යවර කවෙFද; 

 (iii) ෙමම ජනතාවෙq සGප ÷දා�ක උ	මය* ආර¦ා 6aමට රජය �යවර ෙගන 
!ෙRද; 

 (iv) එෙසේ නG, එම �යවර කවෙFද; 

ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

2. 
1112/’16 

ග	 චu*ද D ෙ�Ym මහතා,— පවාහන හා YDf rව* ෙසේවා අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) පවාහන හා YDf rව* ෙසේවා අමාත)ාංශයට අය4 ෙදපාFතෙG*�, 
අ�කාm, සංසථ්ා හා ෙවන4 ව)වසථ්ා�ත ආයතන කවෙFද; 

 (ii) එම එ එ ආයතනෙ� ෙසේවෙ� >L� :� ෙසේවක සංඛ)ාව ෙව* ෙව* 
වශෙය* කවෙFද; 

 (iii) 2015 ව4ම* යහපාලන රජය බලයට ප4\ෙම* පt, ඉහත එ එ 
ආයතනය සඳහා බඳවා ග4 :� ෙසේවක සංඛ)ාව, ෙව* ෙව* වශෙය* 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත (iii) B සඳහ* C�ගලය*ෙq නG සහ 7�නය* කවෙFද; 

 (v) දැනට ෙමම ආයතනවල ෙසේවක Cර�පා� පව�ද; 

 (vi) එෙසේ නG, ඉ?mෙ�x ෙසේවකය* බඳවා ග� ලබන කමෙ<දය කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

3. 

1268/’16 
ග	 ප�ම උදයශා*ත rණෙසේකර මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) ෙමොණරාගල ?සA්කෙ�;  

 (i) ජා!ක පාසfවල ෙසේවය කරන සමසත් r	ව	 සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

     (ii)   පළා4 සභාවට අය4 පාසfවල ෙසේවය කරන සමසත් r	ව	 සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii)  පාසfවල දැනට ඉෙග�ම ලබන සමසත් �ෂ) සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv)  එ එ Dෂයය* සඳහා Y�න r	ව	 සංඛ)ාව ෙව* ෙව* වශෙය* 
ෙකොපමණද; 
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    (v)  ඉහත (iv) අ�ව එ එ Dෂයය* සඳහා එ එ පාසෙලB පව!න r	 
Bඟය ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද;   

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG ඒ ම*ද? 

4. 
1391/’16 

ග	 බ*Zල rණවFධන මහතා,— �වර හා ජලජ සGප4 සංවFධන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලCව ?සA්කෙයB ජල¡\ වගා කලාපය �Bo\ෙG දැවැ*ත 
ව)ාපෘ!ෙයB  �7ක කටL� ෙව�ෙව* 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 151ට 
අ�ව ෙව* කරන ලද 	�යf u7යන 100ක ප!පාදනෙය*, වFෂාවසානය 
වනDට මහා භාiඩාගාරය DY* ලබා Z* :දල ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත ව)ාපෘ!ය සඳහා ෙව* කර ඇ! ඉඩG අකර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම ව)ාපෘ!ය සඳහා [ ව)ාපෘ! වාFතාව ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

 (iv) 2017 වFෂෙ�x ෙමවැ> ජල¡\ වගා කලාප ?ව�ෙනB අෙන�4 පෙ�ශවල4 
ආරGභ කර� ලබ*ෙ*ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

5. 
1509/’17 

ග	 උදය පභා4 ගGම*�ල මහතා,— Dෙ�ශ n6යා අමාත)�uයෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016.12.31 ?නට Dෙ�ශය*B ෙසේවා >Lත g ලාං6කය* සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 ?නට සාෙ�ෂව, 2016.12.31 ?නට Dෙ�ශය*B 
g ලාං6ක ෙසේවා >L!ෙයB ඉහළ යෑම ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

ය*න එ�uය ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

6. 
1548/’17 

ග	 ඉGරා* මහÈෆ ් මහතා,— කෘ�කFම අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2012, 2013 සහ 2014 වFෂවලx �ඩා වාmමාFග සංවFධනය සඳහා 
A�ණාමලය ?සA්කයට ෙව* කරන ලද ප!පාදන, එ එ  ෙගොDජන 
ෙසේවා ෙකො�ඨාසය සහ වFෂය අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ප!පාදන ෙයොදා ග>u* සංවFධනය කරන ලද වැ< සහ ඒ සඳහා වැය 
කළ  :දල ෙව*  ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ඉ?mප4 කර*ෙනBද? 

(ආ) (i) ෙමම සංවFධන කටL� ෙහේ�ෙව* \ අසව්ැ*ෙනB ඉහළ යෑම YZ\ !ෙRද; 

 (ii)  එෙසේ නG, එම පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) වැය කරන ලද ප!පාදනවලට අ�ව ෙමම >ෂප්ාදන ඉහළ යෑම පමාණව4 
ව*ෙ*ද; 
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 (iv)  ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) (i) උත වFෂය*Bx ?ය4 කරන ලද වැඩසටහ* >වැර? ආකාරෙය* YZ 
ෙනො[ බවට ෙගො\* DY* ෙචෝදනා නඟන බැD*, ෙමම සංවFධන කටL� 
��බඳව පt DපරG YZ කර !ෙRද; 

 (ii)  එෙසේ නG, එම Dසත්ර කවෙFද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නG, ෙමම සංවFධන කටL� ��බඳව පt DපරG 6aමට �යවර 
ග*ෙ*ද; 

ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

7. 
1681/’17 

ග	 ෙස��� අ� සාÂF ම=ලානා මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමාFග 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකලCව - වාල9ෙ9න මාFගයට සමා*තරව : Z ෙවරළ ?ෙq මඩකලCව 
බාF පxපාගාර මංස*�ෙ� Yට කf�ඩා දවා, එරා=F �ට\ම ෙත අFධ 
වශෙය* ඉ? කරන ලද මාFගය පව!න බව4; 

 (ii) ෙමම මාFගය මඩකලCව - වාල9ෙ9න මාFගෙ� රථවාහන තදබදය අ� කරන 
අතර මඩකලCව ?සA් ෙfකG කාFයාලය සහ තව4 ආයතන 6Bපය 
ෙමම මාFගයට ආස*නෙ� ඉ? ෙවu* පව!න බැD* ජනතාවට පහtව 
වන බව4; 

 (iii) : Z ෙවරළ ඔසේසේ ෙමම මාFගෙය* පාY�ඩා ෙබොක දවා ගම* 6aම 
ෙ�|ය සහ Dෙ�|ය සංචාරකය*ට පහtව බව4; 

 (iv) ගැá	 : ෙ� �වර කටL�වල ෙයෙදන �වරය*ට ෙමය පහtව වන බව4; 

 (v) ය� ප?ං� කළ ගGමානය වන !ෙර�ම�B ප?ං�ක	ව*ට ඉ* ප!ලාභ 
අ4වන බව4; 

 (vi) ෙමම මාFගය ෙදපස සංචාරක ෙහෝටf සහ ෙවන4 ආයතන ඉ?6aමට  
ආෙයෝජකය*ව ?m ග*ව� ඇ! බව4; 

 එ�මා ද*ෙනBද? 
(ආ) ඉහත සඳහ* කරන ලද ක	Î සහ අවශ)තා සැල6fලට ග>u* ෙමම මාFගෙ� 

ඉ?6aG ක�නG කරන ෙලස උපෙදස ් ෙද*ෙ*ද ය*න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

8. 
893/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ස්වෙ�ශ කටL� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) නැෙගනBර පළාෙ4, පානම ගGමානෙ�, ¡ව4වන Yංහල හා ෙදමළ ජනතාව 
ඉතා සහ¡වනෙය* ¡ව4 වන බව4; 

 (ii) එම ජනතාවට තම �7ක අවශ)තා ඉo කර ගැQෙGx ගැට� රා�යකට : ණ 
xමට YZ\ ඇ! බව4; 

එ�මා ද*ෙනBද? 
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(ආ) (i) පානම ප ÷ෙ�ශෙ� ජනතාවෙq ජලය හා ඉඩG ආශ ÷තිව පව!න ගැට� Dස�මට 
�යවර ෙගන !ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නG, එම �යවර කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) (i) උත ජනතාවෙq සංසක්ෘ!ක අනන)තාවය හා පාරGපmක උ	මය* 
nකෙගන ¡ව4\ම සඳහා රජය අ�ග ÷හ ලබාx !ෙRද; 

 (ii) එෙසේ නG, ඒ ෙකෙසේද; 

ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනBද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

9. 
1125/’16 

ග	 චu*ද D ෙ�Ym මහතා,— පළා4 සභා හා පළා4 පාලන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) පළා4 සභා හා පළා4 පාලන අමාත)ාංශෙ� ප!පාදන මත, 2010 වFෂෙ� 
Yට ෙG දවා බZfල ?සA්කය �ළ සංවFධනය කර� ලැk බස ්
නැව�Gෙපොළ  සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සංවFධනය කර� ලැk බස ්නැව�Gෙපොළවල නG කවෙFද; 

 (iii) එ එ බස ්නැව�Gෙපොළ සඳහා DයදG කර� ලැk :දf පමාණය ෙව* 
ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iv) ව)ාපෘ!යට ඇ�ල4 6aමට ෙයෝÄත බZfල ?සA්කෙ� ෙසt බස ්
නැව�Gෙපොළවf කවෙFද; 

  ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

10. 
1270/’16 

ග	 ප�ම උදයශා*ත rණෙසේකර මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ)  (i)  2015 ජනවාm 08 වැ> ?නට ෙපර ෙමොණරාගල ?සA්කෙ� එ එ කලාප 
අධ)ාපන කාFයාල ම�ටu* ෙ�ශපාලන ප�ගැQGවලට ල[ r	ව	* 
Y�ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ නG, එම සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 
 (iii) ඉහත (i) B සඳහ* C�ගලය*ට ප�ගැQGවලට අදාළ >Fෙ�ශය* >�4 

කර !ෙRද;  
 (iv)  එම ෙfඛනෙ� �Fණ වාFතාව ඉ?mප4 කර*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

11. 
1394/’16 

ග	 බ*Zල rණවFධන මහතා,— පාථuක කFමා*ත අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයB අංක 167 ෙයෝජනාවට අ�ව, 	�යf u7යන 50ක 
ප!පාදන  ෙයොදා ග>u* �	¶ සංවFධන අ�කාmය �Bටව� ලැ�ෙ<ද;  

 (ii) එෙසේ නG, එය �Bට[ ?නය සහ සථ්ානය කවෙFද; 

 (iii) �	¶ සංවFධන අ�කාmය �Bo\ෙG කා�න අවශ)තාවය කවෙFද; 



( 95 ) 

 

 (iv) �	¶ සංවFධන අ�කාmය �Bo\ම හා සGබ*�ත සැලtG සැක,ෙG 
වග~ම දරන අමාත)ාංශය කවෙFද; 

 (v) එම අමාත)ාංශය DY* අයවැය ෙයෝජනාව පාෙයෝpක යථාFථය බවට 
ප46aම සඳහා 2016 වFෂෙ�x අ�ගමනය කරන ලද ^යාමාFග කවෙFද; 

 (vi) 2017 අයවැය ෙfඛනය ම�*, ෙයෝÄත �	¶ සංවFධන අ�කාmය ඉ?mයට 
ෙගන යෑම ෙව�ෙව* ලබා Z* �ල) ප!පාදන පමාණය ෙකොපමණද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

12. 
1510/’17 

ග	 උදය පභා4 ගGම*�ල මහතා,— Q!ය හා සාමය සහ ද�ණ සංවFධන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 වFෂය �ළ වාFතා [ ෙව� තැ�G සහ uQ මැ	G සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) වFෂ 2014 සහ 2015 ට සාෙ�ෂව, 2016 වFෂය �ළx ෙව� තැ�G සහ uQ 
මැ	G සංඛ)ාව ෙකොපමණ සංඛ)ාව6* ඉහළ ෙගොස ්!ෙRද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

13. 
1549/’17 

ග	 ඉGරා* මහÈෆ ් මහතා,— පළා4 සභා හා පළා4 පාලන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 6*>යා, එ�ලරංr ¥ඩා��ය පtpය වසර 6Bපයක Yට සංවFධනය කරu* 
පව!න බව4; 

 (ii) එB සංවFධන කටL� සඳහා ෙව*කරන ලද :දල ෙකොපමණද;  

 (iii) ඒ හරහා YZකර� ලබන වැඩකටL� කවෙFද;  

 (iv) ඉහත කටL� ��බඳ එB Y�න රාජ) >ලධාm* ෙනොද*නා බව4; 

 එ�මා ද*ෙනBද? 

(ආ) (i) එ�ලරංr ¥ඩා ��ෙ� සංවFධන කටL� සඳහා වFෂ 2011 Yට 2015 දවා 
ෙව* කරන ලද :දf ප!පාදනය වFෂය අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* 
 ෙකොපමණද; 

 (ii) එම�* YZකරන ලද සංවFධන කටL� කවෙFද; 

 (iii) උත සංවFධන කටL� ��බඳව A�ණාමල ?සA් ෙfකG කාFයාලය ෙහෝ 
නැෙගනBර පළා4 සභාව ෙහෝ ෙනොදැ�ව4ව අමාත)ාංශය DY* සෘØව 
කටL� කර� ලැ�මට ෙහේ�ව කවෙFද; 

 (iv) සංවFධන කටL� YZකර� ලබන ෙකො*තා4ක	 ක=	*ද; 

 (v) එම ෙකො*තා4ක	ට වැඩ පවරා ඇ! පදනම කවෙFද; 

  (vi) xFඝ කාලය ගත\ ඇත4, සංවFධන කටL� තවම4 සG�Fණ ෙනො6aමට 
ෙහේ� කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඇ) යහපාලන රජය යටෙ4 YZකර� ලබන Yය�ම සංවFධන වැඩකටL� ��බඳව D>Dද 
භාවය පැව�ම තහ=	 කර*ෙ*ද ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
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14. 

1686/’17 
ග	 ෙස��� අ� සාÂF ම=ලානා මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට, — (1) 

(අ) (i) මඩකලCව ?සA්කෙ� �B� Yය�ම ජා!ක පාසfවල නG කවෙFද; 

 (ii) එම එ එ ජා!ක පාසෙලB Y�න �ෂ) සංඛ)ාව, ෙශේvය අ�ව ෙව* 
ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iii) r	 වFගය අ�ව එම එ එ ජා!ක පාසෙලB Y�න r	ව	 සංඛ)ාව 
කවෙFද; 

 (iv) Dෂයය* අ�ව එම එ එ ජා!ක පාසලට අ�මත කර ඇ! r	ව	 
සංඛ)ාව කවෙFද; 

 (v) r	 වFගය අ�ව එම එ එ ජා!ක පාසෙලB !ෙබන r	 Cර�පා� 
සංඛ)ාව කවෙFද; 

 (vi) එම එ එ ජා!ක පාසෙලB r	 Cර�පා� !ෙබන Dෂයය* කවෙFද;  

 (vii) තාෂණ Dද)ාගාර සහ භාෂා Dද)ාගාර වැ> පහtකG සපයා x ඇ! ජා!ක 
පාසf කවෙFද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) ඉහත ~ Cර�පා� �ර\ම සඳහා අධ)ාපන අමාත)ාංශය ෙගන ඇ! �යවර 
කවෙFද; 

 (ii) ඉහත ~ Cර�පා� Cරව� ලබන ?නය කවෙFද; 

ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

15. 
1049/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— මහානගර හා බස්නාBර සංවFධන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ මහනගර සභා බලපෙ�ශය �ළ �B� ෙපෞ�ග7ක ෙගොඩනැp7වල 
පව4වාෙගන යන අමාත)ාංශ කවෙFද; 

 (ii)  එම අමාත)ාංශ පව4වාෙගන ය� ලබන ෙගොඩනැp7 කවෙFද; 

 (iii)  එම ෙගොඩනැp7වල වFග අ�ය සඳහා ෙගව� ලබන බZ :දල හා ෙසේවා 
ගාස�්ව, එ එ ෙගොඩනැpfල අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 (iv)  ෙමම ෙගොඩනැp7වල රථගාf සඳහා  ෙග\ම YZ කර*ෙ*ද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

(ආ) (i) ෙකොළඹ මහනගර සභා ,මාව �ළ �B� අමාත)ාංශ, g ජයවFධනCර 
ෙකෝ�ෙ� ෙවත ෙගන ය*ෙ*ද; 

 (ii)  එෙසේ නG, ඒ සඳහා අවශ) ෙගොඩනැp7 ඉ?කර*ෙ*ද; 

 (iii) ෙකොළඹ මහනගර සභා ,මාෙව* g ජයවFධනCර ෙවත ෙගන යන හා ෙගන 
ෙනොයන අමාත)ාංශ ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙFද; 

 ය*න4 එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනBද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
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?න >යමය ෙනොමැ! ෙයෝජනා ��බඳ දැ�Gxම 

*1. 
අ�කරණ අමාත)�මා සහ ��ධශාසන අමාත)�මා,— g ලංකාව �ළ |ඝෙය* වFධනය 

වන අපරාධ මැඩ පැවැ4\ම සහ Q!ය ^යා4මක 6aෙGx YZවන පමාදය* වළවා ගැQම 
��බඳව ක	Î DමFශනය කර වාFතා 6aම �vස [ පාF7ෙG*� Dෙශේෂ කාරක සභාව,— 

g ලංකාව �ළ වැ�ෙවu* පව!න අපරාධ මැඩ පැවැ4\ම සහ Q!ය ^යා4මක 6aෙGx 
YZවන පමාදය* වළවා ගැQම ෙමරට ජනතාවෙq ප:ඛ අවශ)තාවය බවට ප4\ ඇ! 
ෙහ�*ද,  

ඒ ��බඳව දැ� අවධානය ෙයො:කර ප!කFම ෙයxෙG වග~ම ෙමම පාF7ෙG*�ව 
ෙවත පැවa ඇ!  ෙහ�*ද,  

පහත සඳහ* කාරණා ��බඳව ක	Î DමFශනයකර tZt >Fෙ�ශය* ඉ?mප4 6aම 
�vස පාF7ෙG*� Dෙශේෂ කාරක සභාව ප4කළ L� යැ� ෙමම පාF7ෙG*�ව ෙයෝජනා 
සGමත කර�:—  

(අ) පtpය වකවා�ෙ< YZ[ අපරාධවල සව්භාවය, එෙසේ අපරාධ YZ\ම සඳහා 
බලපා ඇ! ක	Î කාරණා, අපරාධ YZ\ම අවම කරගැQම සඳහා අ�ගමනය 
කළL� ^යාමාFග සහ අවශ) Q!මය ප!පාදන සහ/ෙහෝ සංෙශෝධනය*; 

(ආ) YDf සහ අපරාධ න�වලx YZවන පමාදය* වළවා ගැQම �vස 
අ�ගමනය කළ  L�  >Y ^යා  ��ෙව4  සහ  අ�ෙත* පැන\මට අවශ) 
සහ/ෙහෝ සංෙශෝධනය*ට ලDය L� Q! a!; සහ 

(ඇ) ඉහත ක	Îවලට ආ�ෂංpක ව*නා [ සහ අවසථ්ා�©ලව, tZtයැ� හා 
අවශ)යැ� කාරක සභාවට හැ  ෙඟන  සහ කාරක සභාව DY* සලකා බල� 
ලබන ක	ණට බලපාන ෙවන4 කාරණා; 

2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එB සභාප!වරයා කථානායක�මා DY* නG කළ 
 L� ය; 

(ආ) පාF7ෙG*�ෙ< සථ්ාවර >ෙයෝග අංක 95B D�Dධානවල �ම සඳහ*ව 
!�ණද, කාරක සභාව සාමාÄකය* DY එ (21) ෙදෙන�ට ෙනොවැ� 
සංඛ)ාව6* සම*Dත Dය L� ය.   

3. එම කාරක සභාවට, 
 

 (අ)   Yය ගණ�රණය >යම කර ගැQමට ද; 

(ආ)  C�ගලය*, 7� ෙfඛන හා වාFතා ෙග*වා ගැQමට, පාF7ෙG*�ව ෙහෝ 
 එබ¶ කාරක සභාව ඉ?mෙ� ෙපQ Y�න ෙලස ඕනෑම C�ගලෙය�ට 
 >යම 6aමට ද, එබ¶ C�ගලය*ෙq ස*තකෙ� ෙහෝ පාලනය යටෙ4 
 පව!න යG 7�ය, ෙපොත, වාFතාව ෙහෝ ෙfඛනය ඉ?mප4 කරන 
 ෙලස >යම 6aමට ද; 

 (ඇ) සාෂ)ක	ව* වා�කව Dභාග 6aෙම* සත) අසත)තාව Dමසා 
 බැ�මට ෙහෝ අන)ාකාරෙය* තහ=	 කර ගැQමට ද, කාරක සභාෙ< 
 සභාප! ෙහෝ එම කාFයය සඳහා Dෙශේෂෙය* බලය පවර� ලැk 
 තැනැ4ෙත� DY* ?=	ම / ප!ඥා කරව� ලැk සාෂ)ක	ව* Dභාග 
 6aමට ද; 

 (ඈ) කාරක සභාෙ< සහාය �vස අදාළ ෙ¦ේතය*B Dෙශේෂඥ දැ�ම ඇ! 
 C�ගලය*ෙq සහ ප\ණය*ෙq සහය ලබා ගැQමට; සහ 
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 (ඉ) ක7* කල අ*තFවාර වාFතා ඉ?mප4 6aමට ද, පාF7ෙG*�ව 
 කfතබන ල�ෙ� =වද nස\්G පව4වාෙගන යාමට ද 

 බලය !eය L�ය.  
 

4. Yය පළ:වැ> nස\්G ?නෙ� Yට මාස (06) හයක කාලය �ළ ෙහෝ පාF7ෙG*�ව 
DY* වැ�Zරට4 ලබාෙදන අ* කවර කාල ,මාව �ළ ෙහෝ කාරක සභාව Yය 
වාFතාව ඉ?mප4 කළ L�ය. 

පා. 166/’15 

2. 

ග	 ?ෙ*ෂ් rණවFධන මහතා   

ග	 ගාuw ෙලො�ෙq මහතා   

ග	 බ*Zල rණවFධන මහතා  

ග	 මB*දාන*ද අ�4ගමෙq මහතා   

ග	 ෙශහා* ෙසේමYංහ මහතා   

ග	 ජානක ව�áර මහතා   

ග	 DÄත ෙR	ෙගොඩ මහතා   

ග	 කංචන Dෙ�ෙසේකර මහතා   

ග	 නාමf රාජප¦ මහතා   

ග	 ෙකෙහ7ය රáවැfල මහතා   

ග	 ම�ෂ නානායකාර මහතා   

ග	 ෙජො*ස්ට* පනා*Z මහතා   

ග	 ජය*ත සමර\ර මහතා   

ග	 �. \. චානක මහතා   

ග	 ?�G අ:Îගම මහතා   

ග	 (ෛවද)) රෙGෂ් ප!රණ මහතා  

ග	 පස*න රණ\ර මහතා  

ග	 YYර ජයෙකො� මහතා   

ග	 ඉ*?ක අ�	�ධ ෙහේර4 මහතා  

ග	 ¸. රංÄ4 ද ෙසො�සා මහතා   

ග	 එස්.,. :��මාරණ මහතා   

ග	 Dමල\ර ?සානායක මහතා  

ග	 �යf >ශා*ත ද Yfවා මහතා    

ග	 ෙලොහා* ර4ව4ෙ4 මහතා    

ග	 Áයා> Dෙ�Dකම මහ4uය    

ග	 උදය පභා4 ගGම*�ල මහතා    

ග	 එස්. ෙපේමර4න මහතා    

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා    

ග	 ච*දYm ගජxර මහතා    

ග	 තාරක බාලñmය මහතා    
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ග	 එස්. එG. ච*දෙසේන මහතා    

ග	 චමf රාජපෂ මහතා    

ග	 වාtෙ�ව නානායකාර මහතා    

ග	 සන4 >ශා*ත ෙපෙFරා මහතා    

ග	 \ර�මාර ?සානායක මහතා    

ග	 ¹තා සම*ම� �මාරYංහ මහ4uය    

ග	 කනක ෙහේර4 මහතා    

ග	 ෙ4�ක Dදානගමෙq මහතා    

ග	 �මාර ෙවfගම මහතා  

ග	 ෙරෝBත අෙRrණවFධන මහතා     

ග	 මB*ද යාපා අෙRවFධන මහතා     

ග	 සා7*ද ?සානායක මහතා     

ග	 ,. �. ර4නායක මහතා     
ග	 ප�ම උදයශා*ත rණෙසේකර මහතා,—  :දf අමාත), ග	 ර\ ක	ණානායක 

මහතාට එෙරB Dශව්ාස භංග4වය,— ආi�කම ව)වසථ්ාෙ< 148 වැ> ව)වසථ්ාවට අ�ව 
රාජ) �ල) ��බඳ සG�Fණ පාලනය පාF7ෙG*�ව ස� වන ෙහ�*ද;  

රාජ) �ල) කළමනාකරණෙයB පධානතම උපකරණය ව*ෙ* වාF�ක අයවැය ෙfඛනය 
වන ෙහ�*ද; 

DසFජන පනත වශෙය* ෙමම උ4තaතර සභාවට ඉ?mප4 කර� ලබන අයවැය හා 
සGබ*�ත �ල) අගය* ඉතා සDසත්රා4මකව, D>Dද ෙපෙනන අLm*, උපmම Dශව්ාසය 
nෙකන පm?, සත) ෙලස ඉ?mප4 6aම :දf අමාත)වරයාෙq පධානතම L�කම හා වග~ම 
වන ෙහ�*ද; 

:දf අමාත), ග	 ර\ ක	ණානායක මහතා පාF7ෙG*�ව හා මහජනතාව ෙනොමඟ යවන 
ZF>Èපණය සBත අයවැය ෙfඛනය ෙමවර (2016) ෙමම ග	 සභාවට ඉ?mප4 කර� ලැබ 
ඇ! ෙහ�*ද; 

2003 අංක 3 දරන �ල) කළමනාකරණය (වග~G) පනෙ4 13 වැ> වග*!ය පකාරව 
:දf අමාත)වරයා DY* ෙමම ග	 සභාවට 2015 අෙපේf 20 වැ> ?න ��ග*වන ලද 2014 
වාF�ක වාFතාෙ< 85 වැ> �oෙ< “සාමාන) අධ)ාපනය, උසස ් අධ)ාපනය හා වෘ4�ය 
අධ)ාපනය යන ෙෂේතය* සඳහා සමසත් ආ ෙයෝජනය 	�යf e7යන 164 වන අතර, 2013 
වFෂෙ�x YZකළ 	�යf e7යන 157ට වඩා 	�යf e7යන 7ක වැ� \ම” වන ෙහ�*ද; 

 “සාමාන) අධ)ාපනය සඳහා 2014 වFෂෙ� YZකළ රාජ) ආෙයෝජනය 	�යf e7යන 
117 වන අතර, එය 2013 වසෙF YZකළ e7යන 108ක ආෙයෝජනයට වඩා 8%ක වැ�\ම” 
වන ෙහ�*ද; 

2016 අයවැය ඇසත්ෙG*�ෙවB II ෙව�ම 218 සහ 219 �o අ�ව, 2015 වසෙFx සාමාන) 
අධ)ාපනය සඳහා [ පාqධන Dයදම e7යන 17.8 Yට 2016 x 	�යf e7යන 18.3 දවා4 
	�යf e7යන 0.56* පමණ ඉතා t� පමාණය6* වFධනය \ ඇ! ෙහ�*ද;  

g ලංකාෙ< අයවැය ෙfඛන ඉ!හාසෙ� අසාමාන) හා Dසu්ත ෙවනස ඇ! කරu* 2016 
වFෂෙ� සාමාන) අධ)ාපනය සඳහා වන CනරාවFතන Dයදම 278%6* (2015ට සාෙ�ෂව 
	�යf e7යන 44 Yට e7යන 167 දවා 	�යf e7යන 1236*) ෙරොක� ෙ<ගෙය* 
අසාමාන) ෙලස ඉහළ ෙගොස ්ඇ! ෙහ�*ද; 
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ෙමෙලස අසාමාන) හා Dසම්යජනක ෙලස CනරාවFතන Dයදම ඉහළ යෑමට බලපෑ 
පධානතම ෙහේ�ව >දහY* පt g ලංකා ඉ!හාසෙ� 6Yම අයවැය ෙfඛනයක සඳහ* ෙනො[ 
“රාජ) ආෙයෝජන පව4වාෙගන යෑෙG �mවැය - ඉඩG හා ෙගොඩනැp7” වශෙය* 	�යf 
u7යන 121,352 ෙහව4 	�යf e7යන 121ක pÎG සටහන පැව�ම වන ෙහ�*ද;  

ෙමය CනරාවFතන Dයදම ෙලස දැ=වද 2016 වFෂෙ� x සත) වශෙය* DයදG කර� 
ලබන :දල ෙනොවන ෙහ�*ද;  

 2016 වFෂෙ�x අධ)ාපනයට DයදG ෙනොකරන 	�යf ෙකෝ� 1210කට අ�ක :දල 
CනරාවFතන DයදG ෙලස සටහ* 6aෙම* අධ)ාපන අමාත)ාංශෙ� වැය |Fෂය ව)ාජ ෙලස 
“CGබා ෙප*වා” ෙමම ග	 සභාවට සාවද) ෙතොර�	 හා සංඛ)ා ද4ත ඉ?mප4 6aෙම* 
සභාෙ< Dශව්ාසය සG�Fණෙය* අBu කරෙගන ඇ! ෙහ�*ද;  

තවZරට4 :දf අමාත)වරයා DY* එම §රෙ� කටL� 6aෙG හැ6යාව ��බඳව 
Dශව්ාසය ෙනොපව!න බවට ෙමම පාF7ෙG*�ව  ෙයෝජනාව සGමත කර�.   

 
 

* සල*ෙණ� හ5�ව6 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට:� ය. 

 

 


