
අංක 8.] 

2018 ජනවා� මස 23 වැ� අඟහ�වාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1187/’16 

ග	 ප�ම උදයශා"ත $ණෙසේකර මහතා,— කෘ,ක-ම අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) ම"නාරම 5ස6්කය �ළ,  

 (i) 1983 ව-ෂය වන;ට වගා කරන ලද => ෙගො;@A පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 1982 හා 1983 ව-ෂවල වගා කරන ලද වගා@A පමාණය, එ එ ෙබෝගය 
අFව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iii) ව-ෂ 1983" පGව 2009 ව-ෂෙI Jදමය තKKවය Lමවන ෙත වගා කරන 
ලද => @A පමාණය, එ එ ව-ෂය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  Jදමය තKKවය LමMෙම" පG ෙA දවා වගා කරන ලද ෙගො;@A 
පමාණය, එ එ ව-ෂය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත PයQෙලRම සAS-ණ වා-තාව ඉ5TපK කර"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාව ට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

2. 
1330/’16 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ;\]බල හා ^න-ජන`ය බලශ[ අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 0මාසRත ලංකා  ටා"සේෆෝම-ස ්  (LTL)  සමාගෙමR උප සමාගම ෙලස 
LTL ෙපොෙජfස ්සමාගම �Rටg 5නය කවෙ-ද; 

 (ii) LTL සමාගමට එR 100% ක අi[ය [ෙjද; 

 (iii)  එR ව-තමාන අi[ක	ව" කk	"ද; 

 (iv) ෙA වන;ට LTL සමාගමට LTL ෙපොෙජfස ් සමාගෙA ෙකොටස් RlM 
[ෙjද; 

 (v) LTL සමාගම ස� LTL ෙපොෙජfස ්සමාගෙමR ෙකොටස ්  අ"ස� mnමට 
ෙහෝ පැවnමට අi[ය ලබා \"ෙ" කk	"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) (i) LTL සමාගමට අයK 0/ස LTL ෙපොෙජfස ්(^�ග]ක) නමැ[ උප සමාගම 
2006 " පG ;ගණන වා-තාව"ට ඇ�ළK M ෙනොමැ[ බවK; ඒ ෙහේ�ෙව" 
ෙමම සමාගෙA ලාභාංශ රජයට ෙනොලැෙබන බවK;  

(අටවැL පා-]ෙA"�ව - පළ=වැL සභාවාරය) 

පා��ෙ���ෙ  

න!ාය #ස්තකය 
2018 ජනවා� මස 23 වැ� අඟහ�වාදා ඇ�'ව එ)න *ට 

�,- කෙළ/ 2017 ෙදසැ�බ� මස 11 වැ� ස2දා 



( 2 ) 

 

 (ii)  ෙA ��බඳව පnෂණය P\ කර 2006 වසෙ- Pට ෙA දවා රජයට අRl g 
ලාභාංශ =දQ ලබා ගැ`මට කටJ� කර"ෙ"ද; 

ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

3. 
1404/’16 

ග	 බ"\ල $ණව-ධන මහතා,— [රසර සංව-ධන හා වනt; අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (2) 

(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 175ට අFව, අ] - lLස ්ගැvමට ඉලකගත ;සwම 
ලබාxම සඳහා ව-ෂ 3 �ළ පෙයෝජනයට ගැ`මට ෙව" කරන ලද 	�යQ l]යන 
4000ක ප[පාදනෙය" 2016 ව-ෂය �ළ උපෙයෝජනය කරන ලද =දQ පමාණය සහ 
එෙසේ වැය කළ =දෙලR ඵලදාzKවය කවෙ-ද ය"න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) (i) උත අයවැය ෙයෝජනාව {යාKමක mnෙA වග|ම දරන අමාත.ාංශය ෙහෝ 
ආයතන කවෙ-ද; 

 (ii) 1977 Pට ෙA දවා අ] - lLස ් ගැvෙම" වා-තා g මරණ සංඛ.ාව හා 
ෙ�පළ හාLය එ එ ව-ෂය අFව කවෙ-ද; 

 (iii) ඉහත එ එ ව-ෂෙIx අ] - lLස ්ගැvෙම" lය~ය පා-ශව්ය"ට රජය 
ම�" ව"5 =දQ ෙගවF ලැYෙ�ද;  

 (iv) එෙසේ නA, එම ව"5 =දQ පමාණය එ එ ව-ෂය අFව කවෙ-ද; 

 (v)  උත අයවැය ෙයෝජනාෙවR සඳහ" අ]-lLස ් ගැvම සඳහා ලබා xමට 
අෙ�,ත ඉලකගත ;සwම පැහැ5]  කර"ෙ"ද; 

  ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

4. 
1473/’16 

ග	 චl"ද ; ෙ�PT මහතා,— =දQ හා ජනමාධ. අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ෙA වන;ට රට �ළ {යාKමක, සංව-ධන {යාව]යට G;ෙශේ� දායකKවය 
දවන පාෙ��ය මාධ.ෙ�x සං;ධාන සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම එ එ පාෙ��ය මාධ.ෙ�x සං;ධානවල නA හා එR Lලතල දරන 
මාධ.ෙ�x"ෙ� නA කවෙ-ද; 

 (iii) ඔk"ෙ� tවන මfටම උසස ්mnමට ෙම"ම වෘK�ය t;තෙI අ�වෘ�Zය 
උෙදසා ෙගන ඇ[ �යවර කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

5. 
1497/’16 

ග	 (ෛවද.) න]"ද ජය[ස්ස මහතා,— රාජ. පTපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙ� Pනමාශාලා ��ටQ mnෙA අවශ.තාවය ��ග"ෙ"ද; 

 (ii) එෙසේ නA, Pනමාශාලා ��ටQ mnමට රජය මැ5හK ෙනොව"ෙ" ම"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 



( 3 ) 

 

6. 
1499/’16 

ග	 එA. එ�. එA. සQමා" මහතා,— අZකරණ අමාත.�lයෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) =ස]්A ;වාහ හා 5කසාද පනෙK 23 වග"[යට අFව, වයස අk	\ 12 " 
පහළ =ස]්A දැTය" ;වාහ කර xෙAx වාP ;LG	වරය"ෙ� අFම[ය 
ලබා ගත J� බව ද"ෙ"ද; 

 (ii) ඒ අFව, වයස අk	\ 12 " පහළ =ස]්A දැTය" ;වාහ කරxෙAx, වාP 
;LG	වරය" ;P" අවසර ලබා x [ෙබන බවට වා-තා M [ෙjද; 

 (iii) එෙසේ නA, ව-ෂ 2010 Pට ෙA දවා එම පනත අFව, අFම[ය ලබා x ඇ[ 
අවසථ්ා සංඛ.ාව සහ  ඒ ��බඳ ;සත්ර එ එ 5ස6්කය අFව ෙව" ෙව" 
වශෙය" කවෙ-ද;  

ය"න එ�lය ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

7. 
1504/’17 

ග	 වාGෙ�ව නානායකාර මහතා,— කෘ,ක-ම අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 ව-ෂෙI =Q භාගෙIx සහ 2017 ව-ෂෙI ෙA වන;ට ෙවෙළඳෙපොෙළේ 
M වගාව සහ ෙවනK වැ;] සඳහා භා;තා කරF ලබන ;;ධ ෙපොෙහොර 
ව-ගවල lල ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

 (ii)  2016 ව-ෂය =ල පැව[ ෙපොෙහොර lල අFව සැස�ෙAx, ෙA වන;ට 
ෙපොෙහොර lල වැ�M ඇ[ බව ��ග"ෙ"ද; 

 (iii) 2016 ව-ෂය =ල ෙවෙළඳෙපොෙළේ 	. 1300/-  g mෙලෝ 50ක ෙපොෙහොර 
l�යක lල ෙA වන;ට 	. 2900/- දවා වැ�M [ෙjද;  

 (iv) ෙපොෙහොර lල පාලනය ෙනොකළෙහොK ෙහෝ ෙපොෙහොර සහනය 
ෙවෙළඳෙපොළ lල ගණ" අFව වැ� ෙනොකළෙහොK, වැ;] ක-මා"තය 
ඇ�>ව කෘ,ක-මා"තය මත �w� ජන t;තය ;ශාල කඩා වැ�මකට ල 
වන බව ��ග"ෙ"ද; 

 (v) එෙසේ නA, ඒ සඳහා ෙයෝජනා කරන ;සwA කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම  සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

8. 
1508/’17 

ග	 උදය පභාK ගAම"�ල මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා[ක ප[පK[ හා ආ-�ක 
කටJ� අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 2016.12.31 5නට සමසත් ෙකොටස ්lල ද-ශකෙI අගය කවෙ-ද; 

 (ii) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 5නට සාෙ�ෂව, 2016.12.31 5නට සමසත් 
ෙකොටස ්lල ද-ශකෙI අගය ෙකොපමණ ප[ශතයm" ෙවනස ්M [ෙjද; 

 (iii) 2016 ව-ෂය �ළx ��ධ ;ෙ��ය lලx ගැ`Aවල අගය ෙකොපමණද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
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9. 
1625/’17 

ග	 ෙහේෂා" ;තානෙ� මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙ� පාසQ ප�ධ[ය �ළ ජන�ය පාසQ සඳහා �ෂ.ය" ඇ�ළK 
mnමට උKසාහ mnම ම�" ගා�ය පාසQ ;ශාල පමාණය වැ0යාෙA 
ත-ජනයට ලM ඇ[ බව ��ග"ෙ"ද; 

 (ii) �ෂ.ය" 50 ට අ�ෙව" P�න පාසQ සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) R සඳහ" සංඛ.ාව, එ එ 5ස6්කය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" 
ෙකොපමණද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද?  

(ආ) (i) රKන^ර 5ස6්කෙI, ඇ�]��ය අධ.ාපන කලාපෙI, ෙගොඩකෙවල 
ෙකොfඨාසය �ළ �R� ෙකෝA��ය ;ද.ාලය දැනට වසා දමා ඇ[ බව 
ද"ෙ"ද; 

 (ii)  ෙමම පාසල වසා දැ�ම, පළාK අධ.ාපන ෙදපා-තෙA"�ව ෙහෝ අදාළ 
ආයතන දැFවK කර ෙනොමැ[ බව ��ග"ෙ"ද; 

 (iii) එෙසේ නA, තම අ�මතය පT5 පාසල වසා දමා එR [� භා�ඩ ද R�මෙK 
ෙබදාxම සAබ"ධෙය" ;\හQප[වරයා ඇ�> ෙකොfඨාස සහ කලාප 
අධ.ාපන අධ.ෂවරය" වගmව J� බව ��ග"ෙ"ද; 

 (iv)  ෙA සAබ"ධෙය" ගF ලබන ඉ5T �යවර කවෙ-ද; 

 ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

10. 
1631/’17 

ග	 අ�K මා"න�ෙප	ම මහතා,— ;\]බල හා ^න-ජන`ය බලශ[ 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ^න-ජන`ය බලශ[ පව-ධනය mnම සඳහා ආPයාF සංව-ධන 
බැං ෙව" ෙමෙත ලැ¡ ඇ[ සAS-ණ පදානය" සහ ණය පමාණය"  
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ ණය/පදාන ලැYF ව-ෂය සහ පමාණය ෙව" ෙව"               
වශෙය" කවෙ-ද; 

 (iii) එම එ එ ණය/පදාන ම�" ^න-ජන`ය බලශ[ පව-ධනය සඳහා 
ලබාx ඇ[ දායකKවය ��බඳ සෑ£මකට පKව"ෙ"ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද?  
11. 

1728/’17 

ග	 @මQ රKනායක මහතා,— සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත."තර ෙවළඳ 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) මහෙපොළ භාරකාර අර=දෙQ අධ.ෂ ම�ඩල සාමා�කය" කk	"ද; 

 (ii) ඔk" පK කරF ලබ"ෙ" කk	" ;P"ද; 

 (iii) ව-ෂ 2010 Pට 2017 දවා ෙමම අර=දලට ලැY� =දQ පමාණය" සහ =දQ 
ලබා\" ¤ලාශය" ව-ෂය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

 



( 5 ) 

 

 (iv) ව-ෂ 2010 Pට 2017 දවා මහෙපොළ භාරකාර අර=දෙQ ^නරාව-තන ;යදA 
ව-ෂය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

 (v) ව-ෂ 2005 Pට 2017 දවා මහෙපොළ භාරකාර අර=දල ම�" �ෂ.Kව 
පදානය" හා ^නරාව-තන ෙනොවන කා-යය" සඳහා කරන ලද ෙගMA, එ 
එ ව-ෂය සහ කා-යය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

12. 
1744/’17 

ග	 ;�ත ෙහේරK මහතා,— සංව-ධන උපාය මා-ග හා ජාත."තර ෙවළඳ 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 යන ව-ෂවලx ලැ� ;ෙ�ශ ආෙයෝජන පමාණය;  

 (ii) එ| ව-ෂවලx නැවත ඉවK කරෙගන ඇ[, ක]" ලැ¡ [� ;ෙ�ශ ආෙයෝජන  
පමාණය; 

 එ එ ව-ෂය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද  ය"න එ�මා ෙමම සභාවට    
ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

13. 
1752/’17 

ග	 ල| ජයව-ධන මහතා,— පවාහන හා P;Q $ව" ෙසේවා අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා \ATය ෙදපා-තෙA"�ව ස� \ATය මැ5T ෙපෞ�ග]ක ආයතනවලට  
ලබා x [ෙjද; 

 (ii) එෙසේ නA, \ATය මැ5T ලබා x ඇ[ කාලය, පදනම, ලබා x ඇ[ ආයතන, 
සළකා බැ§ L-ණායක, එම මැ5T සAබ"ධ කළ \ATය සහ මැ5T සංඛ.ාව 
ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) (i) ෙකො"ෙ�P පකාරව, \ATය මැ5T පවරා ඇ[ ආයතනව]" \ATය 
ෙදපා-තෙA"�වට අය;ය J� Pය¨ =දQ ෙA වන;ට ලබාෙගන [ෙjද; 

 (ii) Rඟ =දQ අය;ය J� ආයතන කවෙ-ද; 

 (iii) එ එ ආයතනෙය" අය;ය J� Rඟ =දQ ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

 ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) (i) \ATය මැ5T ලබාxෙම" ෙA වන;ට \ATය ෙදපා-තෙA"�වට අලාභය 
P\M [ෙjද; 

 (ii) එෙසේ නA, => අලාභය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම අලාභය \ATය ෙදපා-තෙA"�වට ක�නl" අයකර ගැ`මට කටJ� 
කර"ෙ"ද;  

 ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙනRද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
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14. 
1778/’17 

ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා,— පළාK සභා හා පළාK පාලන අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ^KතලA 5ස6්කය �ළ අ¨[" සථ්ාපනය mnමට ෙයෝජනා කර ඇ[ පළාK 
පාලන ආයතන සථ්ාපනය mnෙAx සලකා බලන ක	� කවෙ-ද;  

 (ii) එම පළාK පාලන ආයතනවලට අයK වන පාෙ��ය ෙQකA ෙකොfඨාස සහ 
ගාම LලධාT වසA කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

15. 
1811/’17 

ග	 කනක ෙහේරK මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ)  (i) � ලංකාෙ� ෙදමළ මාධ.ෙය" ඉෙගFම ලබන පාසQ PG" සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙදමළ මාධ. පාසQවල උග"වF ලබන $	ව	" සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙA වන;ට පාසQවල පව[න ෙදමළ මාධ. $	 ^ර�පා� සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

  ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ)  (i) ෙදමළ මාධ.ෙය" අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) සමK ^�ගලය"ට ^«�ව ලබා 
x ෙදමළ මාධ. $	ව	" ෙලස බඳවා ගැ`මට {යා ෙනොකර"ෙ" ම"ද; 

 (ii) දැනට � ලංකාෙ� පව[න ෙදමළ මාධ. $	 ^ර�පා� සAS-ණ mnම සඳහා 
;ෙදස ්රටවQව]" $	ව	" ෙග"Mමට සැලGAකර [ෙjද; 

 (iii) එෙසේ නA, එම�" ෙදමළ මාධ.ෙය" උසස ්අධ.ාපනය ලැ� ^රවැPය"ට 
අසාධාරණය P\වන බව ��ග"ෙ"ද;  

  ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

 

 
ෙයෝජනා ��බඳ දැFAxම සහ 5නට Lයlත කටJ� 

*1. 

පපාතන ;ෙරෝ සහ ප[ෙතෝලන බ\ පනK ෙකvAපත — ;වාදය කQ තබන ලද පශන්ය 
(2017ෙදසැAබ- 11) [1]. 

 

*2. 

ආරෂණ �යවර පනK ෙකvAපත — ;වාදය කQ තබන ලද පශන්ය (2017ෙදසැAබ- 11) 
[1]. 

 

*3. 
පා-]ෙA"�ෙ� ස්ථාවර Lෙයෝග ප[ෙශෝZත ෙකvAපත,— පා-]ෙA"�ෙ� 

ස්ථාවර Lෙයෝග ප[ෙශෝZත ෙකvAපත සAබ"ධෙය" 2017 ෙනොවැAබ- මස 07 වැL 
අඟහ	වාදා ��ග"වන ලද ස්ථාවර Lෙයෝග ��බඳ කාරක සභාෙ� වා-තාව,—සලකා 
බැ°ම. 
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*4. 
වර (;ෙ��ය වර ෙබෝfv ;ZමK mnෙA) (සංෙශෝධන) පනK ෙකvAපත — 

ෙදවැLවර mයMම.  

(අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ද"වා [ෙj.) 

*5. 
� ලංකා වා±ජ සමථ මධ.ස්ථානය (සංෙශෝධන) පනK ෙකvAපත — ෙදවැLවර 

mයMම.  
(අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ද"වා [ෙj.) 

*6. 

අපරාධ න� ;ධාන සංගහය (;ෙශේෂ ;Z;ධාන) (සංෙශෝධන) පනK ෙකvAපත — 
ෙදවැLවර mයMම.  

(අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ද"වා [ෙj.) 

*7.  

G� AපK ;Lමය පනK ෙකvAපත — ෙදවැLවර mයMම.  

(අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ද"වා [ෙj.) 

*8.  

Gරාබ\ (සංෙශෝධන) පනK ෙකvAපත — ෙදවැLවර mයMම.  

(අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ද"වා [ෙj.) 

*9.  

පවාහන හා P;Q $ව" ෙසේවා අමාත.�මා,— ෙමෝට- වාහන පනත යටෙK 
Lෙයෝග,— (203 වැL අZකාරය g) ෙමෝට- වාහන පනෙK 21, 22, 23, 24 සහ 24අ 
වග"[ සමඟ mය;ය J�, එ| පනෙK 237 වග"[ය යටෙK පවාහන හා P;Q $ව" 
ෙසේවා අමාත.වරයා ;P" සාදන ල\ව, 2017 අෙගෝස්� 18 5නැ[ අංක 2032/36 දරන 
අ[ ;ෙශේෂ ගැසf පතෙI පළ කරF ලැබ, 2017.12.06 5න ඉ5TපK කරන ලද Lෙයෝග 
අFමත කළ J� ය. 

*10. 
අගාමාත.�මා සහ ජා[ක ප[පK[ හා ආ-�ක කටJ� අමාත.�මා,— ජා[ක 

අධ.ාපන ෙකොlෂ" සභාෙ� සභාප[වරයාෙ� සහ උප සභාප[වරයාෙ� පාTශlක හා 
ෙකොlෂ" සභා සාමා�කය"ෙ� xමනා ප[ෙශෝධනය mnම,— 1991 අංක 19 දරන 
ජා[ක අධ.ාපන ෙකොlෂ" සභා පන[" ස්ථා�ත ෙමම ෙකොlෂ" සභාෙ� 
සාමා�කය"ෙ� පාTශlක හා xමනා එ| පනෙK 4(8) වග"[ය පකාරව 
පා-]ෙA"�ව ;P" Lශ්චය කරF ලැ@ය J� ෙහi"ද; 

2017.11.14 5නැ[ අමාත. ම�ඩල �රණය පදනA කර ගLl" ජා[ක අධ.ාපන 
 ෙකොlෂ" සභාෙ� සභාප[වරයාෙ� සහ උප සභාප[වරයාෙ� පාTශlක සහ 
ෙකොlෂ" සභාෙ� සාමා�කය"ෙ� xමනා පහත පT5 ප[ෙශෝධනය mnමට අFම[ය 
ලබා x ඇ[ ෙහi" ද; 

 (i) ෙකොlෂ" සභාෙ� සභාප[වරයාට සහ උප සභාප[වරයාට ��ෙව�"               
	. 75,000/- සහ 	. 60,000/- වශෙය" මාPක පාTශlකය" ෙගMමටK; 

 (ii) ෙකොlෂ" සභාෙ� සාමා�කය"ට එ �සM්A වාරය සඳහා 	. 6,000/-ක 
xමනාව ෙගMමටK; 

 (iii) රාජ. පTපාලන චකෙQඛ අංක 13/2008 (iv)R ;Z;ධාන පT5 සභාප[වරයා 
සඳහා °ට- 225ක lලට සමාන මාPක ඉ"ධන xමනාව සහ උප 
සභාප[වරයා සඳහා    °ට- 170ක lලට සමාන මාPක ඉ"ධන xමනාව 
ලබා xමටK; 



( 8 ) 

 

ඊට අFµලව, 1991 අංක 19 දරන ජා[ක අධ.ාපන ෙකොlෂ" සභා පනෙK 4(8) 
වග"[ය පකාරව ජා[ක අධ.ාපන ෙකොlෂ" සභාෙ� සභාප[වරයාට, උප 
සභාප[වරයාට සහ සාමා�කය" ෙවත රජෙI ඒකාබ�ධ අර=දලට වැය බර වන 
පT5 ඉහත සඳහ" පාTශlක හා xමනා ෙගවF ලැ¡මට  ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා 
සAමත කරi. 

(අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ද"වා [ෙj.) 
*11. 

බලහKකාරෙය" අ�	දහ" mnAව]" Pය¨ තැනැKත" ආරෂා mnA සඳහා g 
ජාත."තර සA=[ පනK ෙකvAපත — ෙදවැLවර mයMම. 

(අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ද"වා [ෙj.) 

*12. 
;Pවන ආ��කම ව.වස්ථා සංෙශෝධනය පනK ෙකvAපත — ෙදවැLවර mයMම. 

(අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ද"වා [ෙj.) 

*13. 
ෙබෞ�ධ ;හාර ෙ�වාලගA (සංෙශෝධන) පනK ෙකvAපත — ෙදවැLවර mයMම. 

(අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ද"වා [ෙj.) 

*14. 
ෙථේරවාx �¶ ක[කාවK (]යාප5ං� mnෙA) පනK ෙකvAපත — ෙදවැLවර 

mයMම. 
(අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ද"වා [ෙj.) 

*15. 
ආ��කම ව.වසථ්ාව යටෙK ෙයෝජනාව,— ;වාදය  කQ තබන ලද පශන්ය                   

(2016 ·L 22),— “� ලංකා පජාතා"6ක සමාජවාx ජනරජෙI ආ��කම ව.වසථ්ාෙ� 104ආ 
(5)(අ) ව.වසථ්ාෙ� ;Z;ධාන පකාරව මැ[වරණ ෙකොlෂ" සභාව ;P" 2016 ෙපබරවාT 25 
5නැ[ අංක 1955/19 දරන අ[ ;ෙශේෂ ගැසf පතෙI පළ කරF ලැබ, 2016.05.06 5න ඉ5TපK 
කරන ලද, ජනමත;චාරණයකx ෙහෝ ඡ"ද ;ම0මකට අදාළ කාල0මාව �ළ ;දºK හා =»ත 
ජනමාධ. ;P" ��පැ5ය J� උපමාන ෙහවK මා-ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහJA ප[පK[ අFමත 
කළ J� ය.” යFෙව" ෙයෝජනා කරන ල5", පශන්ය සභා�=ඛ කරන ලx.  

16. 
� ලංකා ෙසේවා �Tස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනK ෙකvAපත — 

ෙදවැLවර mයMම.  

17. 
ළමා ^න	Kථාපන ෙ"දය (සංසථ්ාගත mnෙA) පනK ෙකvAපත — ෙදවැLවර 

mයMම.  

18. 
� ලංකා එසK {ස[්යාL සෙහෝදරKවය (සංසථ්ාගත mnෙA) පනK ෙකvAපත — 

ෙදවැLවර mයMම.  

19. 
� ලංකා කා"තා සAෙAලනය (සංසථ්ාගත mnෙA) පනK ෙකvAපත — ෙදවැLවර 

mයMම.  

20. 
ෙමොනරාගල 5ස6් කා"තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත mnෙA) පනK ෙකvAපත — 

ෙදවැLවර mයMම.  

21. 

ලසා]ය" සමාජzය අධ.ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත mnෙA) පනK ෙකvAපත — 
ෙදවැLවර mයMම.  
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22. 
ජාත."තර කා"තා සහ ළමා අi�" G�|ෙA සභාව (සංසථ්ාගත mnෙA) පනK 

ෙකvAපත — ෙදවැLවර mයMම.  

23. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත mnෙA) පනK ෙකvAපත — ෙදවැLවර 

mයMම.  

24. 
ද ඉ"ස�්�Jf ඔෆ ්ස-�ෆi¾ පj] එකk"ට"fස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත mnෙA) 

පනK ෙකvAපත — ෙදවැLවර mයMම.  
 

 

* සල,ෙණ� හ2�ව6 ලබ�ෙ� ආ89ෙ  කට:� ය. 
 

[1] 
“පනK ෙකvAපත දැ" ෙදවැL වර mය;ය J�ය” යFෙව" ෙයෝජනා කරන ල5", 

පශන්ය සභා�=ඛ කරන ලx. 
 

 

 

2018 ජනවා� මස 24 වැ� බදාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 

1. 

124/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා[ක ප[පK[ හා ආ-�ක කටJ� 

අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) � ලංකාෙ� නගර �ළ යාචකය" ;ශාල පමාණය P�න බවK; 

 (ii) ඔk"ෙග" සමහර ;;ධ සමාජ ;ෙරෝ කටJ�වලට සAබ"ධ බවK; 

 (iii) ඇතැ=" යාචක ෙවසග්K වංචාකාරය" බවK; 

එ�මා ද"ෙනRද? 

(ආ) (i) ¿ ලංකාව �ළ P�න යාචකය" ��බඳව සංගණනය කර [ෙjද; එෙසේ නA, 
එම 5නය කවෙ-ද; 

 (ii) එම සංගණනයට අFව � ලංකාව �ළ P�න යාචකය" සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සංඛ.ාව ගැහැ�, �Tl හා ළ=" අFව ෙව" ෙව" වශෙය" 
ෙකොපමණද; 

 (iv) යාචකය" ��බඳ සංගණනය කර ෙනොමැ[ නA, සංගණනය mnමට 
කටJ� කර"ෙ"ද; 

 (v) එෙසේ නA, එම 5නය කවෙ-ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) (i) යාචකය" ^න	Kථාපනයට රජය ෙගන ඇ[ {යාමා-ග කවෙ-ද; 

  (ii)  � ලංකාව �ළ ඇ[ යාචක ^න	Kථාපන මධ.සථ්ාන සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

  (iii)  ෙමම ^න	Kථාපන කටJ� සඳහා වසරකට රජය වැය කරන =දල 
ෙකොපමණද; 

ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
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2. 
465/’16 

ග	 උදය පභාK ගAම"�ල මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා[ක ප[පK[ හා ආ-�ක 
කටJ� අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (9) 

(අ) (i) 2015 වසර �ළ ජනාZප[�මා සහභා~ g ;ෙ�ශ සංචාර කවෙ-ද; 

 (ii) එ| එ එ ;ෙ�ශ සංචාරයට සහභාÀ g ^�ගලය"ෙ� නA, තන�	 සහ 
එම ^�ගලය" ෙවFෙව" රාජ. සහ අ-ධ රාජ. ආයතන ;P" දරන ලද 
;යදම ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
3. 

1408/’16 

ග	 බ"\ල $ණව-ධන මහතා,— පාථlක ක-මා"ත  අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයR අංක 182 ෙයෝජනාවට අFව, පාථlක ක-මා"ත 
කk"Pලය (Primary Industry Council) �RvවF ලැYෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ නA, එම 5නය සහ සථ්ානය කවෙ-ද; 

 (iii) උත අයවැය ෙයෝජනාෙවR, පාථlක ක-මා"ත කk"Pලය �RvMෙA 
අර=� හා ඒ සඳහා g වැඩ��ෙවළ සැෙක;" පැහැ5] කර"ෙ"ද; 

 (iv) ෙමම කk"Pලයට සAබ"ධවන ;ෙශේෂඥය"ෙ� නාම ෙQඛනය ඉ5TපK 
කර"ෙ"ද; 

 (v) උත ෙයෝජනාෙවR සඳහ" වන � ලංකාෙ� දැනට සÑයව පවKනා පාථlක 
ක-මා"ත ��බඳ ලැiස�්ව ඉ5TපK කර"ෙ"ද;  

 (vi) 2009 Jද ගැvA LමMෙම" පG, උ�	 නැෙගනRර ඇ�>ව � ලංකාව �ළ 
අ>[" ඇරඹ ූපාථlක ක-මා"තය" කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද?  

4. 
1470/’16 

ග	 චl"ද ; ෙ�PT මහතා,— රාජ. ව.වසාය සංව-ධන අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 0/ස lR" ලංකා (ෙපෞ�ග]ක) සමාගම සථ්ාපනය කරන ලද ව-ෂය කවෙ-ද; 

 (ii) 0/ස lR" ලංකා (ෙපෞ�ග]ක) සමාගම ආරAභක අර=� කවෙ-ද; 

 (iii) 0/ස lR" ලංකා (ෙපෞ�ග]ක) සමාගම සථ්ා�ත කළ 5න Pට අවස" අධ.Ô 
ම�ඩලය දවා එR අධ.ෂ ම�ඩලෙI P� ^�ගලය"ෙ� නA, ]�නය", 
අධ.ාපන G\GකA සහ ලැ� වැv� හා අෙන K ප[ලාභ ෙව" ෙව" 
වශෙය" කවෙ-ද; 

 (iv) 0/ස lR" ලංකා (ෙපෞ�ග]ක) සමාගම ආරAභෙI Pට ලැ� අලාභය 
වා-,කව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

 (v) 0/ස lR" ලංකා (ෙපෞ�ග]ක) සමාගම ණය, ලබාගK ණය ෙගMමට ඇ[ 
රාජ. ආයතන හා  එම ණය පමාණය" කවෙ-ද; 
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 (vi) 0/ස lR" ලංකා (ෙපෞ�ග]ක) සමාගෙA අනාගතය සAබ"ධෙය" රජය 
ගැ`මට බලාෙපොෙරොK�වන �යවර කවෙ-ද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

5. 
1579/’17 

ග	 වාGෙ�ව නානායකාර මහතා,— ;\]බල හා ^න-ජන`ය බලශ[ 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) පG~ය රජය ;P" Õන ආධාර මත m�Qගල, ක>ෙකො«තැ"න පෙ�ශෙI 
ෙබෝ¾ල"¾ ජල;\] බලාගාරය ඉ5mnමට �යවර ග"නා ලද බව ද"ෙ"ද; 

 (ii) ෙමම ව.ාපෘ[ය සඳහා රජයට පවරා ග"නා ලද ඉහත සඳහ" ගාමෙI 
ප5ං�ක	ව"ෙ� ඉඩA සඳහා G\G පT5 ව"5 ලබාෙදන බවට ෙපොෙරො"\ 
g අතර Fවරඑ�ය 5ස6්කයට අයK ප5ං�ක	ව"ට ව"5 ලබා\" න=K, 
කෑගQල 5ස6්කයට අයK ප5ං�ක	ව"ට ෙගවා ඇKෙK ඉතාමK G> 
ව"5ය බව  ��ග"ෙ"ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද?  

(ආ) ෙA සAබ"ධෙය" ෙසොයා බලා කෑගQල 5ස6්කයට අයK  ප5ං�ක	ව"ටද 
පමාණවK ව"5 =දල ෙගMමට �යවර ග"ෙ"ද ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට 
ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

6. 
1617/’17 

ග	 ෙහේෂා" ;තානෙ� මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ)  (i) රKන^ර 5ස6්කෙI {යාKමක ජා[ක පාසQ හා පළාK සභා පාසQ 
සංඛ.ාව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම පාසQ අතT" G\GකAලK ;\හQප[ව	" ෙනොමැ[ පාසQ සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පාසQ කවෙ-ද;  

 (iv) පG~ය සමෙI ෙ�ශපාලLක RතවKකA මත G\GකA ෙනොමැ[ වැඩබලන 
;\හQප[ව	" ;ශාල පමාණය පKකර ඇ[ බව ��ග"ෙ"ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

7. 
1638/’17 

ග	 න]" බ�ඩාර ජයමහ මහතා,— ;\]බල හා ^න-ජන`ය බලශ[ 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ලංකා ;\]බල ම�ඩලෙI වºහය �ළ ^න-ජන`ය බලශ[ සංව-ධනය 
mnම සඳහා ;ෙශේෂෙය" වග|A පැව× අංශය ෙනොමැ[ බව ද"ෙ"ද; 

 (ii) ^න-ජන`ය බලශ[ සංව-ධනය mnම සඳහා ෙව" g ;ෙශේ,ත අංශය 
ෙනොමැ[ව ^න-ජන`ය බලශ[ උපTම ෙලස ජා[ක ;\] ප�ධ[යට එක� 
mnෙAx ම�;ය හැm තාෂ±ක අ�ෙයෝග ජය ගත හැmද; 
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 (iii) ^න-ජන`ය බලශ[ ��බඳව ලංකා ;\]බල ම�ඩලය දවන පGගා� 
ආකQපයට ෙහේ�ව කවෙ-ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

8. 
1983/’17 

ග	 �යQ Lශා"ත ද PQවා මහතා,— පළාK සභා හා පළාK පාලන අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ෙj	වල පාෙ��ය සභාවට අයK අ>Kගම මහජන Ñඩාංගණය එම සභාව 
ම�" නඩK� කරන බවK;  

 (ii) �ට වසරකට ෙපර එම Ñඩාංගණය ප[සංසක්රණය කර සංව-ධනය කළ 
බවK; 

 එ�මා ද"ෙනRද? 

(ආ) (i) එම සංව-ධන කටJ� සඳහා ලබා \" ප[පාදන පමාණය සහ ව-ෂය කවෙ-ද; 

 (ii) Ñඩාංගණය සංව-ධනය mnෙAx Lයlත ෙට"ඩ- ප�පා�ය අFගමනය කර 
[ෙjද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නA, එයට ෙහේ� කවෙ-ද; 

 (iv) එම ව.ාපෘ[ෙI ෙකො"තාKක	ව" කk	"ද; 

 (v) ව.ාපෘ[ය සඳහා අFමත g සAS-ණ =දලම එම ව.ාපෘ[යට ෙයොදවා [ෙjද; 

ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙනRද? 

(ඇ)  (i) එම Ñඩාංගණය, උKසවය/Ñඩා තරඟය/සාමාtය කටJKත සඳහා 
ෙව" කර ගැ`ෙAx ෙj	වල පාෙ��ය සභාෙව" අවසර ගැ`ම සඳහා එම 
පෙ�ශය Lෙයෝජනය කරන අමාත.වරයාෙ� L-ෙ�ශය අවශ. ව"ෙ"ද; 

 (ii)  එෙසේ නA, එයට ෙහේ� කවෙ-ද; 

 (iii) පෙ�ශෙI Ñඩා සමාජවලට ෙමම ÑඩාංගණෙI Ñඩා mnම තහනA කර 
[ෙjද; 

 (iv) එෙසේ නA, එයට පදනA g ෙහේ� කවෙ-ද; 

ය"නK එ�මා සඳහ" කර"ෙනRද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

9. 
2108/’17 

ග	 ඩ�ලස් ෙ�වාන"ද මහතා,— බ"ධනාගාර ප[සංස්කරණ, ^න	Kථාපන, නැවත 
ප5ං� mnම හා R"\ ආගlක කටJ� අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය, ෙත"නමර�� පෙ��ය ෙQකA ෙකොfඨාසය �ළ පG~ය ව-ෂෙIx  
;;ධ Lවාස ෙයෝජනා කම යටෙK ඉ5කර සAS-ණ කර ඇ[ Lවාස සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම Lවාස PයQලම අදාළ ප[ලාØ"ට ලබාx [ෙjද; 

 (iii) අදාළ ප[ලාØ" එම Lෙවසව්ල ප5ං�ව P�"ෙ"ද; 
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 (iv) ෙමෙත ලබාx ඇ[ Lවාසවල ප5ං� M ෙනොP�න ප[ලාØ"ට ඒවාෙI ප5ං� 
Mම සඳහා Lශ�්ත කාල වකවාFව ලබාx, එම කාලය �ළx ද අදාළ 
^�ගලය" එම Lවාසවල ප5ං� ෙනොkනෙහොK, එම Lවාස, Lවාස අවශ.තා 
ඇ[ ෙවනK ප[ලාØ"ට ලබා xමට කටJ� කළ හැmද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

10. 
2123/’17 

ග	 ජය"ත සමරMර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2017.05.27 5න ඇ[g ගංව�ර හා නායයෑෙA ආපදා තKKවෙය" ක>තර 
5ස6්කෙI S-ණ, අ-ධ හා G> වශෙය" හාL g Lවාස, වැPm] සහ 
පා`ය �ං සංඛ.ාව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ.ාව, එ එ  ගාම LලධාT ෙකොfඨාසය සහ පා ෙ��ය ෙQකA 
ෙකොfඨාසය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

  (iii) එෙසේ S-ණ හාL g Lවස, වැPm]ය හා �ඳ නැවත ඉ5mnමට සහ අ-ධ 
හා G> හාL g Lවාස, වැPm] හා පා`ය �ං ප[සංසක්රණය mnම සඳහා 
රජෙය" ලබාෙදF ලබ"ෙ", ආධාර =දලද නැතෙහොK ණය =දලද 
ය"නK එම ආධාර ෙහෝ ණය =දල ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙA වන;ට ආධාර ෙහෝ ණය ලබා x [ෙබන S-ණ, අ-ධ හා G> වශෙය" 
  හාL g Lවාස වැPm] හා පා`ය �ං සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එෙසේ ආධාර ෙහෝ ණය ලබා x ඇ[ පkQවල නම, ]�නය, ගාම LලධාT
 වසම හා පාෙ��ය ෙQකA ෙකොfඨාසය ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

11. 
2128/’17 

ග	 (ෛවද.) න]"ද ජය[ස්ස මහතා,— මහානගර හා බස්නාRර සංව-ධන 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) අංක 288, � ජයව-ධන^ර පාර, ෙකෝfෙf, රාජ~Tය දරන සථ්ානෙI �R� 
උපා] ජයPංහ මහතාට අයK DPJ නමැ[ ෙගොඩනැ�Qල ඉ5mnම සඳහා 
නාගTක සංව-ධන අZකාTෙI අFම[ය ලබාෙගන [ෙjද; 

 (ii) එෙසේ නA, අFම[ය ලබාෙගන ඇ[ 5නය කවෙ-ද; 
 (iii) එම ඉ5mnම සඳහා නාගTක සංව-ධන අZකාTය ඉ5TපK කළ  ෙකො"ෙ�P 

කවෙ-ද; 

 (iv) ඒවා ඉvකර [ෙjද; 
 (v) එෙසේ ෙනොෙ� නA, අදාළ ආයතනයට එෙරRව නාගTක සංව-ධන අZකාTය 

ගF ලැ� {යාමා-ග කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
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12. 
2146/’17 

ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා,— ගා�ය ආ-�ක කටJ� ��බඳ අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව-ෂෙI Pට ෙA දවා ලංකාෙ� @Kතර පTෙභෝජනය එ එ ව-ෂය 
අFව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

 (ii) එම අවශ.තාවය ස^රා ග"නා ආකාරය කවෙ-ද; 
 (iii) ලංකාෙ� ෙ��ය @Kතර Lෂප්ාදනය එ එ  5ස6්කය අFව ෙව" ෙව" 

වශෙය" කවෙ-ද; 
 (iv) වයඹ පළාෙK  	ණෑගල හා ^Kතලම 5ස6්කවල ජනතාවෙග" සැළmය 

J� �Tස @Kතර Lෂප්ාදනෙI Lරත M P�න  බැ;", ඔk"ෙ� tවන 
මfටම උසස ්mnමට අමාත.ාංශය ගF ලබන �යවර කවෙ-ද; 

 ය"න  එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

13. 
2281/’17 

ග	 �. රං�K ද ෙසොiසා මහතා,— `[ය හා සාමය සහ ද,ණ සංව-ධන 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) පG~ය ව-ෂ mRපය �ළ ෙමරට කP�^ භා;තය වා-,කව වැ� M [ෙjද; 

 (ii) P\ කරF ලබන කP�^ වැට°A සංඛ.ාව ෙA වන;ට අ� කර [ෙjද;  

 (iii) 2015, 2016 ව-ෂවලx සහ 2017 =Q මාස 06 �ළ වටලන ලද කP�^ 
; ණන සථ්ාන සංඛ.ාව සහ අKඅඩං$වට ගK කP�^ °ට- පමාණය ව-ෂය 
අFව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමරට කP�^ Lෂප්ාදනය වැළැMමට අමාත.ාංශය ග"නා ඉ5T �යවර 
කවෙ-ද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

14. 

2455/17 
ග	 තාරක බාලÛTය මහතා,— වැ;] ක-මා"ත අමාත.�මෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙ� එ එ 5ස6්කය �ළ කvෙපොQ වගා කර ඇ[ ඉඩA පමාණය 
ආස"න වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (ii) � ලංකාව �ළ කvෙපොQ වගාව ව.ා�ත mnම සAබ"ධෙය" රජය 
අFගමනය කරන ප[පK[ය කවෙ-ද; 

 (iii) කvෙපොQ වගාවK, ජල ධාරණය සහ පාං� හායනයK අතර 
සහසAබ"ධතාවය ඇ[ බවට අමාත.ංශය ;P" හwනාගF ලැබ [ෙjද;  

 (iv) එෙසේ නA, ෙA වන ;ට ඒ සAබ"ධෙය" ෙගන ඇ[ {යාමා-ග කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට දැFA ෙද"ෙනRද? 
(ආ) ෙනො එෙසේ නA, ඒ ම"ද?  
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15. 
2458/’17 

ග	 ඉෂා ර«මා" මහතා,— ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද. අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) 1972 ව-ෂෙIx ආරAභ කරන ලද පද;ය ගා�ය ෙරෝහල ෙA වන;ට mP\ පහGකම 
ෙනොමැ[ කl" මධ.ම ෙබෙහK ශාලාව බවට පKM ඇ[ බව එ�මා ද"ෙනRද? 

(ආ) ෙමම ෙරෝහල යථා තKKවයට පK mnමට කටJ� කරF ලබන 5නය කවෙ-ද ය"න 
 එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද?  

 
 

2018 ෙපබරවා� මස 06 වැ� අඟහ�වාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1331/’16 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ;\]බල හා ^න-ජන`ය බලශ[ අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) එQ�එQ ෙහෝQ�"�ස ් (^�ග]ක) සමාගමට (LTL Holdings (Pvt.) Ltd)  
අයK උප සමාගA සංඛ.ාව සහ ඒවාෙI නA කවෙ-ද; 

 (ii)  එම උප සමාගA �Rv MෙA කමෙ�දය කවෙ-ද; 

 (iii) එම එ එ සමාගෙම" ෙකෙරන කා-යය" ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙනRද? 

(ආ) (i) උත සමාගAවල ආදායෙම" ලංකා ;\]බල ම�ඩලයට ලැෙබන ලාභ 
ෙකොටෙසේ ප[ශතය, එ එ සමාගම අFව ෙව" ෙව" වශෙය" 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ලාභ  ෙකොටස ්Lවැර5 ෙනොවන බව ��ග"ෙ"ද; 

 (iii) එෙසේ නA, එය Lවැර5 mnමට කටJ� කර"ෙ"ද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

2. 
1407/’16 

ග	 බ"\ල $ණව-ධන මහතා,— පාථlක ක-මා"ත අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (4) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයR අංක 183 ෙයෝජනාවට අFව, අගාමාත.�මාෙ� ප[පK[ 
පකාශනෙI සඳහ" කර ඇ[ පT5, �RvMමට ෙයෝජනා කරන ලද ;ෙශේ,ත 
කෘ,කා-lක හා වර අපනයන කලාපව]", 2016 ව-ෂය �ළ �RටවF ලැ� 
කලාප සංඛ.ාව සහ ඒවා �Rටg සථ්ාන කවෙ-ද; 

 (ii) උත ෙයෝජනාවට අFව �Rටg එ එ කලාපය ෙවFෙව" රජය ;P" 
දරF ලැ� => ;යදම ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම කෘ,කා-lක හා වර අපනයන කලාපය"R වග|ම දර"ෙ" කවර 
රාජ. ආයතනය ;P"ද;  
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 (iv) 2016 ව-ෂය �ළ එවැL කලාප �RටවF ලැ�ෙ� නA, එම එ එ 
කලාපයක අපනයන ඉපJA කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

3. 
1542/’17 

ග	 චl"ද ; ෙ�PT මහතා,— පළාK සභා හා පළාK පාලන අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) බ�ඩාරෙවල ඇ�> කෘ,කා-lක කටJ�වල Lරත වන බ\Qල 5ස්6කෙI 
ජනතාවට උමා ඔය සංව-ධන ව.ාපෘ[ය ම	 පහර M ඇ[ බව ��ග"ෙ"ද; 

 (ii) ෙමම ව.ාපෘ[ය ෙහේ�ෙව" වගා හාL g ජනතාවට ව"5 ෙගMමට 
අමාත.ාංශය �යවර ෙගන [ෙjද; 

 ය"න එ�මා ෙමම  සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

4. 
1618/’17 

ග	 ෙහේෂා" ;තානෙ� මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) සබරග=ව පළාෙK පාසQ �ළ $	 Rඟය පව[න බව ��ග"ෙ"ද; 

 (ii)  එෙසේ නA, $	 ^ර�පා� සංඛ.ාව එ එ ;ෂය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙමම $	 Rඟය �යMම සඳහා ගF ලබන ඉම" ඉ5T {යාමා-ග කවෙ-ද; 

 (iv)  පළාK සභා පාසQ සඳහා $	ව	" මා	 mnෙA කමෙ�දය සබරග=ව පළාත 
�ළ LP පT5 P\ ෙනොවන බව ��ග"ෙ"ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

5. 
1702/’17 

ග	 වාGෙ�ව නානායකාර මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ව-ෂ 2016 � ලංකා අධ.ාපන පTපාලන ෙසේවා ;භාගෙI ප[ඵල L K g බව 
සඳහ" කරl" ^ර�පා� 980 සඳහා බඳවාෙගන ඇ[ බවK; 

 (ii) න=K, ෙA වනෙත ;භාගයට ෙප` P� ෙසG අෙ�ෂකය"ට ප[ඵල 
ෙQඛනය පවා යවා ෙනොමැ[ බවK; අ"ත-ජාලෙය"ද ලබාගැ`මට ඉඩ 
ෙනොමැ[ බවK; 

එ�මා ද"ෙනRද? 

(ආ) ෙA ��බඳව ෙසොයා බලා ඉ[T ප[ඵල L K mnමට �යවර ෙගන, ඒ අFව G\GකA 
ලබ"න" ^ර�පා� අFව බඳවා ගැ`මට කටJ� කර"ෙ"ද ය"න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
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6. 
1704/’17 

ග	 (ෛවද.) න]"ද ජය[ස්ස මහතා,— උසස් අධ.ාපන හා මහාමා-ග 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) ෙA වන;ට � ලංකාව �ළ {යාKමක වන උපාZ පදානය කරF ලබන ආයතන 
සංඛ.ාව ෙකොපමණද ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) එම එ එ ආයතනෙI, 

 (i) ]�නය; 

 (ii) උපාZ පදානය mnම සඳහා ;ශව්;ද.ාල ප[පාදන ෙකොlෂ" සභාෙ� 
අFම[ය ලබාෙගන ඇ[ 5නය; 

 (iii) �TනමF ලබන උපාZ; 

 (iv) ඉෙගFම ලබන PG" සංඛ.ාව; 

 (v) එ එ උපාZ පාඨමාලාව සඳහා අයකරF ලබන =දල;  

 ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
7. 

1713/’17 

ග	 @මQ රKනායක මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා[ක ප[පK[ හා ආ-�ක 
කටJ� අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 2004.12.26 5න ඇ[ g Gනාl ;පතට =«ණ \" හAබ"ෙතොට නගර සභා 
Lවාස පාෙ- අංක 3/19 දරන Lවෙසේ ප5ං�ව P� �. එ". අ�- මහතා ඇ�> 
68 ෙදෙන ෙ� ඉඩA 2010.03.17 5න ෙවරළ උද.ානය ඉ5mnම සඳහා 
පවරාගK බවK; 

 (ii) පවරා ගK ඉඩA සඳහා ඉහත සඳහ" �Tසට ෙමෙත ව"5 ෙගවා ෙනොමැ[ 
බවK;  

 එ�මා ද"ෙනRද? 

(ආ) (i) ෙමම �Tසට ව"5 ෙගMමට කටJ� කර"ෙ"ද; 

 (ii) එෙසේ නA, එම 5නය කවෙ-ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

8. 
1751/’17 

ග	 ල| ජයව-ධන මහතා,— රාජ. පTපාලන හා කළමනාකරණ අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 5වiන ^රා ෙA වන;ට පවKවාෙගන යF ලබන Pනමාශාලා කවෙ-ද; 

 (ii) ඒවා �Rටා ඇ[ සථ්ාන කවෙ-ද; 

 (iii) එම Pනමාශාලාවල Rlක	ව" සහ ඒවා ආරAභ කර ඇ[ 5නය" ෙව" 
ෙව" වශෙය" කවෙ-ද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) (i) 5වiන ^රා �R� Pනමාශාලා ව-Àකරණය කර [ෙjද; 

 (ii) එෙසේ නA, ඒ කවර ආකාරයටද; 
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 (iii) එම Pනමාශාලා Lයාමනය කරF ලබ"ෙ" කk	"ද; 

 (iv) ඉතා අ� පහGකA සRතව හා \-වල {යාකාTKවෙය" J�ව පවKවාෙගන 
යF ලබන Pනමාශාලා [ෙබන බව ද"ෙ"ද; 

 (v) එෙසේ නA, Pනමාශාලා ;ZමKව පවKවාෙගන යාම සඳහා, Pනමාශාලා 
Lයාමනය mnමට ;ZමK ක මෙ�දය ක�නl" සකස ්කර"ෙ"ද; 

 (vi) එෙසේ නA, ඒ ෙකෙසේද; 

ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

9. 
1776/’17 

ග	 ජය"ත සමරMර මහතා,— ;ෙ�ශ �mයා අමාත.�lයෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ)  (i) 2017.03.31 5නට ;ෙ�ශය"R ෙසේවෙI LJ�ව P�න � ලාංmක ^«� හා 
F^«� ශlකය" සංඛ.ාව, ඔk" ෙසේවෙI ෙයx P�න රට අFව, �mයා 
ව-Àකරණය අFව සහ සÞ්/^	ෂ සමාජභාවය අFව; 

 (ii) එම ^«� හා F^«� ශlකය" සංඛ.ාව, එ එ 5ස6්කය අFව සහ 
Pංහල, ෙදමළ, =ස]්A හා ෙවනK ජා�"ට අFව;    

ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද ය"න එ�lය ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

10. 
1780/’17 

ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා,— පළාK සභා හා පළාK පාලන අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) වයඹ පළාK සභාව යටෙK {යාKමක වන, ^Kතලම 5ස6්කෙI �R� 
ෙරෝහQ,  මධ.ම ෙබෙහKශාලා සහ ආJ-ෙ�ද ෙරෝහQ සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ සථ්ානවල නA කවෙ-ද; 

 (iii) ඉහත එ එ ෙසෞඛ. මධ.සථ්ානවල ෙසේවෙI LJ� => ෙසේවක සංඛ.ාව 
ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද ; 

 (iv) එම ෙසෞඛ. මධ.සථ්ානවල ෙසේවක ^ර�පා� පව�ද; 

 (v) එෙසේ නA, ඒ ��බඳ ;සත්ර කවෙ-ද; 

 (vi) එම ෙසෞඛ. මධ.සථ්ාන 5J� mnමට සහ ෙසේවක ^ර�පා� �රMමට ගF 
ලබන �යවර කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

11. 
1798/’17 

ග	 �. රං�K ද ෙසොiසා මහතා,— අZකරණ අමාත.�lයෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) � ලංකාෙ� සාමාන.ෙය" වා-,කව P\වන අපරාධ ගණයට අයK වන  
P�" සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) අපරාධ න�වලx අZකරණ {යාමා-ගව]" වරදක	ව" වන ^�ගලය"ෙ� 
ප[ශතය ෙකොපමණද; 

 



( 19 ) 

 

 (iii) එම අගය ආPයාෙ� අL K රටවQ සමඟ සසඳන ;ට ඉහළ අගය ග"ෙ"ද; 

 (iv) එෙසේ නA, ඒ සAබ"ධෙය" රජය ෙයෝජනා කරන �යවර කවෙ-ද;  

ය"න එ�lය ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

12. 
1865/’17 

ග	 එස.් එA. මTකා- මහතා,— පළාK සභා හා පළාK පාලන අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) �ෙතොට=Qලට අමතරව, පළාK පාලන ආයතන ම�" කසළ බැහැර කර ෙA 
වන;ට L-මාණය M ඇ[ කසළ කw කවෙ-ද; 

 (ii)  ඒවා අයKවන පළාK පාලන ආයතන කවෙ-ද; 

 (iii) ව-තමානෙI ෙමම කසළ කwවල ඇ[ කසළ ප ßමාණය ෙකොපමණද; 
 (iv)  ෙAවා අතර දැනට අවදානA තKKවෙI පව[න කසළ කw [ෙjද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද?  

(ආ) (i) ෙමවැL කසළ කwවලට තව\රටK කසළ බැහැර කරl" ඒවා ව-ධනය Mමට 
කටJ� කර"ෙ"ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ සඳහා පළාK සභා සහ පළාK පාලන අමාත.ාංශය යටෙK 
mPයA වැඩ��ෙවළ  ආරAභ කර [ෙjද; 

 (iii) ෙA සඳහා ෙ��ය හා ;ෙ��ය වශෙය" ආෙයෝජන ලබා ගැ`ෙA 
වැඩසටහන [ෙjද; 

 (iv)  එෙසේ නA,  ඒවා කවෙ-ද; 
 (v) ෙA වන;ට යA වැඩසටහන ආරAභ කර [ෙj නA, එR ප ßග[ය කවෙ-ද; 

ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

13. 
1949/’17 

ග	 මය"ත 5සානායක මහතා,— සමාජ ස;බලගැ"MA, Gභසාධන හා ක"ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) උඩරට පෙ�ශ සංව-ධනය mnම සඳහා ආරAභ කරන ලද උඩරට ගැl ^න	Kථාපන 
ෙදපා-තෙA"�ව පG~ය රජය ;P" අෙහෝP mnම ෙහේ�ෙව" උඩරට පෙ�ශෙI 
ජනතාවට අසාධාරණය P\ g බව එ�මා ��ග"ෙනRද? 

(ආ) (i) උඩරට සංව-ධන අZකාTෙය" උඩරට පෙ�ශයට Rl g සංව-ධන ප[ලාභ 
කවෙ-ද; 

 (ii)  එම අZකාTයට ෙව" කළ =දල ෙකොපමණද;  

 (iii) එම අZකාTෙය" P\ කළ කා-යය" සහ {යාKමක කළ ව.ාපෘ[ කවෙ-ද;  

 (iv) උඩරට සංව-ධන අZකාTෙI සභාප�Kවය සහ ආයතLක වග|A දරන ලද 
^�ගලය" කk	"ද; 

 (v)  උඩරට සංව-ධන අZකාTය ම�" උඩරට පෙ�ශෙI 5�w ගAමානවල 
ජනතාවට ලබා\" �mයා සහ �mයා සංඛ.ාව කවෙ-ද; 

 (vi) උඩරට සංව-ධන අZකාTය ම�" 5�w ගAමානවල ජනතාවෙ� tවන 
තKKවය නඟා PvMම සඳහා ආරAභ කළ ව.ාපෘ[ සංඛ.ාව හා ව.ාපෘ[වල 
නA කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 



( 20 ) 

 

(ඇ) (i) උඩරට ගැl ^න	Kථාපන ෙදපා-තෙA"�ව නැවත ආරAභ mnමට අදහස ්
කර"ෙ"ද;  

 (ii) එෙසේ නA, එම 5නය කවෙ-ද; 

 ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

14. 
2457/’17 

ග	 ඉෂා ර«මා" මහතා,— පළාK සභා හා පළාK පාලන අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ෙහොෙරො�ෙපොතාන පාෙ��ය ෙQකA ෙකොfඨාසයට අයK ඇ�màලාවල, 
[�TඅKතාවල සහ මාවතවැව යන ගAමානවලට පෙ�ශ වන ගා�ය මා-ග 
ඉතාමK අබල" තKKවෙI පව[න බවK; 

 (ii)  එම මා-ග ක�නl" ප[සංසක්රණය කර ෙදන ෙලස එම ගAවා0" 
Lර"තරෙය" ඉQ°A කරන බවK; 

එ�මා ද"ෙනRද?  

(ආ) (i) ෙමම මා-ග ප[සංසක්රණය ෙනොmnමට ෙහේ� කවෙ-ද; 

 (ii) ෙමම මා-ග ප[සංසක්රණය කරF ලබන 5නය කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

15. 
2677/’17 

ග	 ජනක බ�ඩාර ෙත"නෙකෝ" මහතා,— වරාය හා නා;ක කටJ� 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2018 අයවැෙය" නා;ක ෙෂේතය, ;ෙ��ය සමාගAවලට 100% ;වෘත 
mnමට කළ ෙයෝජනාවට එකඟ ව"ෙ"ද; 

 (ii) ලංකා නැ� ඒජ"තව	"ෙ� සංගමය (CASA) ;P" රජෙI වගmවJ� 
LලධාT"ට ]�යm" ද"වා ඇ[ පT5, ෙමම ;වෘත mnම නැවැKMමට 
කටJ� කර"ෙ"ද; 

 (iii) නැ� සමාගA ඒකාZකාn Mම වැළැMමට ෙගන ඇ[ �යවර කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
 

 

2018 ෙපබරවා� මස 07 වැ� බදාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1332/’16 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ;\]බල හා ^න-ජන`ය බලශ[ අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) ලංකා ;\]බල ම�ඩලය යටෙK ලංකා ටා"සේෆෝම-ස ්නl" ආයතනය 
[Yෙ"ද; 

 (ii)  එම ආයතනෙI නම ෙවනස ්කර [ෙjද; 
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 (iii) එෙසේ නA, එR ව-තමාන නම කවෙ-ද; 

 (iv) 0/ස එQ�එQ ෙහෝQ�"�ස ්(ෙපෞ�.) සමාගමට අයK ෙකොටස ්ෙබx ෙගොස ්
ඇKෙK ෙකෙසේද; 

 (v)  ESOT (භාරය) ෙකොටසක්	ව" ස�ව ඇ[ ෙකොටස ්පාලනය කරF ලබ"ෙ" 
කk	" ;P"ද; 

 (vi) එR ෙකොටසක්	ව"ෙ� නA හා ඔk" ස�ව ඇ[ ෙකොටස ්සංඛ.ාව ��බඳ 
ෙQඛනය ඉ5TපK කර"ෙ"ද; 

 (vii) ෙසේවකභාර ~;GA අFව, එය �Rvවා ෙකොපමණ කාලය ඇ�ළත ඔk"ෙ� 
ෙකොටස ්��බඳව හා ඔk" ෙකොටසක්	ව" බව ද"වා [ෙjද; 

ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙනRද? 

(ආ) (i) ESOT සමාගෙමR ආරAභක ෙකො ටසක්	ව" කk	"ද, ඔk" ස�ව [� 
ෙකොටස ්පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ෙකොටසක්	ව" අතර ලංකා ;\]බල ම�ඩලෙI ෙසේවකය" 
P�"ෙ"ද; 

 (iii) එෙසේ නA, ඔk"ට ළබැåයාව ��බඳව ��ගැvම [ෙබන බව එ�මා 
��ග"ෙ"ද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) (i) COPE වා-තාෙ� සඳහ" පT5 0/ස එQ�එQ ෙහෝQ�"�ස ් (ෙපෞ�.)   
සමාගෙම" 	�යQ දස ලෂ 232 ක ලාභාංශ පමාණය ලංකා  ;\]බල 
ම�ඩලයට ෙනොෙගවා [ෙබන බව ද"ෙ"ද; 

 (ii) ෙA සAබ"ධෙය" ෙගන ඇ[ {යාමා-ග කවෙ-ද;  

ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

2. 
1619/’17 

ග	 ෙහේෂා" ;තානෙ� මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා[ක ප[පK[ හා ආ-�ක 
කටJ� අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) රKන^ර 5ස6්කෙI 0ගෙය" 5J� වන ඇ�]��ය නගරය �ළ ව.ාපාTක 
ඉඩA සඳහා RlකA ලබාxෙA ගැට¨ව පව[න බව  ��ග"ෙ"ද; 

 (ii)  එෙසේ නA, Lවැර5 අJT" ඉඩA RlකA ලබාxමට ෙගන ඇ[ �යවර කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) (i) ෙමම නගරෙI ඉඩA සAබ"ධෙය" ;හාරසථ්ානය අi[වාPකA පකාශ 
කරන බැ;", ව.ාපාTකය" තම"ෙ� ව.ාපාTක සථ්ාන �ළ ෙගොඩනැ~] 
ඉ5mnම P\ ෙනොකරන බව ද"ෙ"ද; 

 (ii) ෙමම ;හාරසථ්ානයට ෙම| ඉඩA සAබ"ධෙය" සත. වශෙය"ම ඇ[ 
Rlකම කවෙ-ද; 

 (iii) වසර ගණනාවක Pට ෙමම නගරය �ළ අදාළ ව.ාපාTක සථ්ාන æ[ ;ål" 
P�න ව.ාපාTකය"ට ඒවාෙI RlකA ලබාxමටK,  තම ව.ාපාර කටJ� 
කරෙගන යාම සඳහා ව.ාපාTක පජාවට පහGකA සැපzමටK  �යවර 
ග"ෙ"ද;  

 ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
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3. 
1651/’17 

ග	 චl"ද ; ෙ�PT මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ෙA වන;ට � ලංකා අධ.ාපන පTපාලන ෙසේවෙI LJතව P�න => 
LලධාT" සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම LලධාT"ෙ� නA, තන�	 නාම, ෙසේවා සථ්ාන ෙව" ෙව" වශෙය" 
කවෙ-ද; 

 (iii) දැනට අධ.ාපන පTපාලන ෙසේවෙI පව[න ^ර�පා� සංඛ.ාව හා ^ර�පා� 
පව[න ෙසේවා සථ්ාන කවෙ-ද; 

 (iv)  එම ^ර�පා� �රMමට අමාත.ාංශය ;P" තරඟ ;භාග පවKවා [ෙjද; 

 (v) එෙසේ නA, එම ;භාගෙය" සමK g අයෙ� නA හා ]�නය" කවෙ-ද;  

 (vi) එම �Tසට පKMA ලබාxමට ග"නා �යවර කවෙ-ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

4. 
1729/’17 

ග	 @මQ රKනායක මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා[ක ප[පK[ හා ආ-�ක 
කටJ� අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ෙ��ය හා ;ෙ��ය අධ.ාපන කටJ� සඳහා � ලාංmකය"ට ජනාZප[ 
අර=දල ම�" S-ණ ෙහෝ අ-ධ �ෂ.Kව ලබාxෙA වැඩ��ෙවළ [ෙjද; 

 (ii) එෙසේ නA, එම වැඩ��ෙවළ අFව ඒ සඳහා G\සස්" ෙතෝරා ගF ලබන 
පදනම හා කමෙ�දය කවෙ-ද; 

 (iii) අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) ඉහළම ල � ලබාග"නා �ෂ.ය"ට �ෂ.Kව 
ලබාxෙA කමෙ�දය [ෙjද; 

 (iv) පශච්ාK උපාZ අධ.ාපනය සඳහා උපාZධාT"ට �ෂ.Kව ලබාxෙA 
කමෙ�දය [ෙjද; 

 (v) ඉහත (iii) සහ (iv) හැර ෙවනK ෙ��ය ෙහෝ ;ෙ��ය �ෂ.Kව ලබාxෙA 
කමෙ�දය [ෙjද; 

 (vi) එෙසේ නA, එම කමෙ�දය කවෙ-ද; 

 (vii) ව-ෂ 2005 Pට 2017 දවා ඉහත (iii) සහ (iv) R සඳහ" කමෙ�දවලට 
පTබාRරව, ෙ��ය ෙහෝ ;ෙ��ය �ෂ.Kව ලබාගK ^�ගලය"ෙ� නA, =දල, 
ආයතන හා ;ෙ�ශ රට නA, එම රෙටR නම එ එ ව-ෂය අFව ෙව" 
ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

5. 
1735/’17 

ග	 වාGෙ�ව නානායකාර මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා[ක ප[පK[ හා 
ආ-�ක කටJ� අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ;ෙ��ය ;ශව්;ද.ාලය"R අධ.ාපනය සඳහා යන � ලාංmක �ෂ.ය" 
ෙවFෙව" වසරකට වැයෙවන =දල සඳහා � ලංකාෙ� ;ෙ�ශ =දQ 
සං�තයට දැnමට P\වන බර ෙකොපමණද; 
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(ii) ෙපෞ�ග]ක ;ෙ�ශ සංචාරය" සඳහා ;ෙ�ශගතවන ^�ගලය" ෙවFෙව" � 
ලංකාෙ� =දQ සං�තයට වසරකට දැnමට P\ වන බර ෙකොපමණද;  

  (iii) � ලංකාෙව" යැෙවන ෙවළඳ භා�ඩ ෙහෝ ෙසේවාව" ෙවFෙව"  ලංකාවට 
  අය;ය J� ;ෙ�ශ =ද]" ෙකොපමණ =දල ෙනොලැෙjද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

6. 
1755/’17 

ග	 ල| ජයව-ධන මහතා,— කෘ,ක-ම අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ෙගොඩ ඉඩA ෙනොමැ[ ^�ගලය"ට තම  à	 ඉඩෙම" ප-චස ් 10ක 
ෙකොටස ෙගොඩකර Lවස ඉ5කර ගැ`මට අවසර ලබාxම x-ඝ කාලයක 
Pට පැව[ බව ද"ෙ"ද; 

 (ii) දැනට ෙගොඩ ඉඩA අRl ^�ගලය"ට තම  à	 ඉඩෙම" ප-චස ්10 ක පමණ 
ෙකොටස ෙගොඩකර Lවස ඉ5mnම සඳහා ලබා x [� අවසථ්ා අRl කර 
ඇ[ බව ��ග"ෙ"ද; 

 (iii) එමLසා 5වiෙ" ;;ධ පෙ�ශවල ඉඩA ෙනොමැ[ ;ශාල �Tස අසරණ 
තKKවයකට පKව P�න බව ��ග"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද?  

(ආ) (i)  à	 ඉඩෙම" ප-චස ්10ක පමාණය ෙගොඩකර ගැ`ම සඳහා ෙA වන;ට  
ෙගො;ජන ෙසේවා ෙදපා-තෙA"�වට අය\A කර ඇ[ ^�ගලය" සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ^�ගලය"ට ඉතා ක�නl" එම ප-චස ්10ක  à	 ඉඩA ෙගොඩකර 
ගැ`මට අවසථ්ා සලසා ෙද"ෙ"ද; 

 (iii) එෙසේ නA, ඒ කවර 5නයක Pටද; 

 ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

7. 
1788/’17 

ග	 එA. එ�. එA. සQමා" මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 1990.12.31 5න ෙහෝ ඊට ආස"න කාල වකවාFෙ�x උ�	 පළාෙK, 
ම"නාරම 5ස6්කෙI ෙ-èය අමාත.ාංශය සහ පළාK සභා යටෙK 
{යාKමක ෙවl" [� ෙදමළ මාධ. =ස]්A පාසQ සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසQවල නA හා ඒවා �Rටා [� සථ්ානය" කවෙ-ද; 

 (iii) එම පාසQ ආවරණය වන අධ.ාපන කලාප සහ පාෙ��ය ෙQකA ෙකොfඨාස 
කවෙ-ද; 

 (iv) එම එ එ පාසල, රජෙI පාසල බවට පකාශයට පK කරන ලද ගැසf 
Lෙ�දන අංක හා 5න සභාගත කර"ෙ"ද;  

  ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
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8. 
1866/’17 

ග	 එස්. එA. මTකා- මහතා,— මහානගර හා බස්නාRර සංව-ධන 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ඉ5T ව-ෂ 03 ඇ�ලත ආරAභ mnමට Lයlත ෙකොළඹ  5සත් ßිකෙI නාගTක 
Lවාස ව.ාපෘ[ සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම Lවාස ව.ාපෘ�"R ඉ5mnමට අෙ�,ත Lවාස ඒකක සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම Lවාස ව.ාපෘ[ සඳහා Lශ�්ත ඉඩA හwනාෙගන [ෙjද; 

 (iv) එෙසේ නA, එම ඉඩA කවෙ-ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද?  

(ආ) (i) ෙමම ව.ාපෘ[ සඳහා වැය mnමට අෙ�,ත => =දල ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙA සඳහා ෙපෞ�ග]ක අංශෙI ආෙයෝජන පව["ෙ" නA, ඒවා කවෙ-ද; 

 (iii) රාජ. හා ෙපෞ�ග]ක ආෙයෝජනව]" ඉ5කරF ලබන Lවාස සංඛ.ාව ෙව" 
ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද;  

 (iv) ෙමම ව.ාපෘ[ අවස" mTමට බලාෙපොෙරොK� වන 5න වකවාF කවෙ-ද; 

 (v)  ෙමම Lවාස ව.ාපෘ[ය"R Lවසක => ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (vi) එම Lවාස ජනතාවට ලබාxෙA වැඩ��ෙවළ කවෙ-ද;  

ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
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වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1334/’16 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— පළාK සභා හා පළාK පාලන අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) ව-ග ෙනොකළ කසළ එක� ෙනොmnමට පළාK පාලන ආයතන ගK �රණය 
��බඳව ජනතාව දැFවK mnමට අවශ. කටJ� P\කර [ෙjද; 

 (ii)  එෙසේ නA, ඒ කවර ආකාරෙය"ද; 

 (iii) කසළ ව-Àකරණය කර එක� mnමට අවශ. පහGකA ජනතාවට ලබාx 
[ෙjද;  

 (iv) එෙසේ නA, ඒ කවර ආකාරෙය"ද; 

 (v) ව-Àකරණය කරන ලද කසළ එක� mnමට පළාK පාලන ආයතන සඳහා 
පහGකA සලසා x [ෙjද; 

ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙනRද? 

(ආ) (i) කසළ ව-Àකරණය කර ෙනොෙදන ^�ගලය"ට එෙරRව ගF ලබන 
{යාමා-ග කවෙ-ද; 

 (ii) ව-Àකරණය කරන ලද කසළ ප[චÑකරණය කර"ෙ"ද; 

 (iii) එෙසේ නA, ඒ කවර සථ්ානයකxද; 
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 (iv) ඒ සඳහා ආෙයෝජනය කරන ලද =දල ෙකොපමණද; 

 (v) ප[චÑකරණය කරන ලද කසළ කවර කටJ� සඳහා භා;ත කළ හැmද; 

ය"නK එ�මා සඳහ" කර"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

2. 
1417/’16 

ග	 බ"\ල $ණව-ධන මහතා,— ඉඩA සහ පා-]ෙA"� ප[සංස්කරණ 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 199ට අFව, ;ෙ��කය"ට ඉඩA බ\ xෙAx 
පනවා [� බ\ ඉවK mnෙA ෙයෝජනාවට අFව, එම බ\ සහනය ලබාගK 
;ෙ��කය"ෙ� නාම ෙQඛනය ඉ5TපK කර"ෙ"ද; 

 (ii) ව-ෂ 1977" පG ඉඩA අකරයකට වැ�ෙය" බ\ වශෙය" ලබා ගK 
;ෙ��කය"ෙ� නාම ෙQඛනය සහ එ| එ එ බ\ක	 ;P" වා-,කව  
ෙගවන ලද බ\  ° දැෙවන ෙQඛනය ඉ5TපK කර"ෙ"ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද?   

(ආ) (i) උත අයවැය ෙයෝජනාවට අFව, ඉඩA (බැහැර mnA/ 0මා mnA) පනත 
සංෙශෝධනය mnමට අවශ. ෙකvAපK සකස ්කර [ෙjද; 

 (ii) එෙසේ නA, ඉඩA පනතට ඇ�ළK mnමට බලාෙපොෙරොK�වන පධාන 
සංෙශෝධන කවෙ-ද; 

 ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

3. 
1623/’17 

ග	 ෙහේෂා" ;තානෙ� මහතා,— ක-මා"ත හා වා±ජ කටJ� අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ෙසවනගල 0L ක-මා"තශාලාව පG~ය වසර 10 �ළ ලබා ඇ[ ලාභය ෙහෝ 
අලාභය ව-ෂය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (ii)  දැනට ෙමම ක-මා"තශාලාෙ� ෙසේවෙI LJ� ස�්ර හා අLයA කා-ය 
ම�ඩලය ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iii) පG~ය වසර mRපය �ළ ෙමම ක-මා"ත ශාලාෙ� Lෂප්ාදනය ඉහළ නැංMම 
සඳහා ෙගන ඇ[ �යවර කවෙ-ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) (i) ෙමම ක-මා"තශාලාෙව" �ට වඩා Lෂප්ාදනය ලබා ගැ`ම සඳහා 
G\GකAලK LP කළමනාකාTKවයක අවශ.තාවය ��ග"ෙ"ද; 

 (ii) එෙසේ නA, ඒ ෙවFෙව" ඉ5TෙIx ගැ`මට අෙ�,ත {යාමා-ග කවෙ-ද; 

 ය"නK එ�මා ෙA සභාවට ද"ව"ෙනRද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

4. 
1653/’17 

ග	 චl"ද ; ෙ�PT මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළාෙK, බ\Qල 5ස6්කෙI පාසQ අතT" තාෂ±ක ;ද.ාගාර 
පහGකA ඇ[ පාසQ සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 
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 (ii) එම පාසQවල නA කවෙ-ද; 

 (iii) බ\Qල 5ස6්කෙI PG"ෙ� තාෂ±ක දැFම වැ� mnමට අමාත.ාංශය 
ග"නා �යවර කවෙ-ද;   

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

5. 
1789/’17 

ග	 එA. එ�. එA. සQමා" මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 1990.12.31 5න ෙහෝ ඊට ආස"න කාල වකවාFෙ�x උ�	 පළාෙK, =ල[� 
5ස6්කෙI ෙ-èය අමාත.ාංශය සහ පළාK සභා යටෙK {යාKමක ෙවl" 
[� ෙදමළ මාධ. =ස]්A පාසQ සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසQවල නA හා ඒවා �Rටා [� සථ්ානය" කවෙ-ද; 

 (iii) එම පාසQ ආවරණය වන අධ.ාපන කලාප සහ පාෙ��ය ෙQකA ෙකොfඨාස 
කවෙ-ද; 

 (iv) එම එ එ පාසල, රජෙI පාසල බවට පකාශයට පK කරන ලද ගැසf 
Lෙ�දන අංක හා 5න කවෙ-ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

6. 
1816/’17 

ග	 වාGෙ�ව නානායකාර මහතා,— ක-මා"ත හා වා±ජ කටJ� 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 අෙපේQ මස ෙකො«වල නගරෙI ස.ෙතො.ස. ශාඛාව ;වෘත කළ බවK; 
එයට එ�මාද සහභාÀ g බවK  ��ග"ෙ"ද;  

 (ii) එම ස.ෙතො.ස. ශාඛාව ;P" L K කරන ලද Pය¨ම TPfපK ඉංëP 
භාෂාෙව" පමණ =දණය කරන ලද ඒවා බව එ�මා ද"ෙ"ද; 

 (iii) එයට අමතරව ෙමම ශාඛාෙ� පTගණක කටJ� සඳහා උපෙ�ශකවරෙය  
වශෙය" බඳවාෙගන ඇKෙK ඉ"5යාF සAභවය ඇ[ ìතාන. 
ජා[කෙය  බව එ�මා ��ග"ෙ"ද; 

 (iv) ෙA සඳහා ;ෙශේෂඥ දැFම ඇ[ ලාංmකය" අවශ. තරA P�යx, 
;ෙ��කෙය  බඳවාගැ`මට ෙහේ�ව කවෙ-ද;   

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ඉංëP භාෂාෙව" පමණ =දණය කරF ලබන TPfපK භාෂාතෙය" =දණය 
mnමටK, පTගණක කටJ� සඳහා ලාංmකය" බඳවා ගැ`මටK අවශ. �යවර 
ග"ෙ"ද ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

7. 
1864/’17 

ග	 එස්. එA. මTකා- මහතා,— නගර සැලGA හා ජල සAපාදන අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොෙළො"නාව නගර සභා 0මාව �ළ x-ඝ කාලයක Pට 5නකට පැය 02  
ජලය කපා හTන  බවK; 
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 (ii)  එෙසේම, දවෙසේ ෙබොෙහෝ ෙ�ලාව නල ජලෙI íඩනය අ� මfටමක  පව[න 
බවK; 

 එ�මා  ද"ෙනRද?   

(ආ) (i) ෙමෙලස ජලය කපා හැnමට සහ ජල íඩනය අ�Mමට ෙහේ� කවෙ-ද; 

 (ii) ෙA සඳහා දැනට පව[න ;කQප ;සwA කවෙ-ද;  

 (iii) එම ;සwA ක ßයිාවට නැංMම සඳහා mPයA වැඩ��ෙවළ සකසා [ෙjද; 

 (iv) ඉහත (i) R සඳහ" ගැට¨ සඳහා ;සwA ලබාෙදන Lශ�්ත 5න වකවාF 
කවෙ-ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

8. 
1870/’17 

ග	 @මQ රKනායක මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා[ක ප[පK[ හා ආ-�ක 
කටJ� අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 2016.01.01 5න Pට 2017.04.30 5න දවා ජනාZප[වරයා ;P" P\කර ඇ[ 
;ෙ�ශ සංචාර සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සංචාරය කරන ලද රටවල නA කවෙ-ද; 

 (iii) එ එ සංචාරය සඳහා දරන ලද ;යදම ෙව" ෙව" වශෙය"  ෙකොපමණද; 

 (iv) ජනාZප[වරයා සමඟ එ එ සංචාරය සඳහා සහභාÀ g අමාත.වරය", 
ම"Þවරය" සහ Lලධාn" ඇ�> සමසථ් සංඛ.ාව ෙව" ෙව" වශෙය" 
ෙකොපමණද; 

 (v) ජනාZප[වරයා සමඟ සංචාරවලට සහභා~ g ෙසG ^�ගලය"ෙ� තන�	 
කවෙ-ද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

9. 
2068/’17 

ග	 ඩ�ලස් ෙ�වාන"ද මහතා,— බ"ධනාගාර ප[සංස්කරණ, ^න	Kථාපන, නැවත 
ප5ං� mnම හා R"\ ආගlක කටJ� අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) =ල[� 5ස6්කෙI, ^\ �i	�^ පාෙ��ය ෙQකA ෙකොfඨාසෙI  �Rටා 
 [ෙබන ඉරෙනiයාෙලi සහ ආන"ද^රA පෙ�ශවල ජනතාව නැවත 
 ප5ං�කර ඇ[ බවK; 

 (ii) එ| ජනතාව එම පෙ�ශවල ව� ඉඩA ��ධ ප;ත mnෙAx ;ශාල වශෙය" 
^^රන දව. හ= M ඇ[ අතර ඒ සAබ"ධව LP බලධාT"ට ද"වා ඇ[ බවK; 

 (iii) එමLසා අදාළ පෙ�ශෙI ^^රණ දව. ඇ[ බවට දැ"MA ^ව	 ස;කර 
[ෙබන බවK; 

 එ�මා ද"ෙනRද? 

(ආ) (i) ෙමම පෙ�ශෙI ^^රණ දව. ඉවK mnම සඳහා ෙA වන;ට �යවර ෙගන 
[ෙjද; 

 (ii) එෙසේ නA, එම ^^රණ දව. සAS-ණෙය"ම ඉවK mnමට ගතවන කාලය 
ෙකොපමණද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
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10. 
2129/’17 

ග	 (ෛවද.) න]"ද ජය[ස්ස මහතා,— උසස් අධ.ාපන හා මහාමා-ග 
අමාකත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 ·L 30 5නය වන;ට රජෙI ෛවද. íඨවල ෙසේවය කරF ලබන 
ආචා-ය ම�ඩලය එ එ íඨය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (ii) අයවැය ෙයෝජනා අFව ;ශව්;ද.ාලවලට බඳවා ග"නා PG" සංඛ.ාව  
50,000 දවා වැ� mnෙAx, ෛවද. íඨ සඳහා වැ� mnමට අෙ�ෂා කරF 
ලබන PG" සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) වැ�වන PG" සංඛ.ාව සඳහා අවශ. ආචා-යව	 සංඛ.ාව වැ�කර ගැ`මට 
රජයට ඇ[ සැලGA කවෙ-ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

11. 
2147/’17 

ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා,— ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද. 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ^Kතලම 5ස6්කෙI �R� ආJ-ෙ�ද ෙරෝහQ ඇ�>ව => රජෙI ෙරෝහQ 
සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා �R� සථ්ාන කවෙ-ද; 

 (iii) එම ෙරෝහQවල පව[න ෙභෞ[ක හා මානව සAපK Rඟය අවම mnමට 
අමාත.ාංශය ගF ලබන �යවර කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

12. 
2176/’17 

ග	 උදය පභාK ගAම"�ල මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ)  2016 ව-ෂෙIx කෑගQල 5ස6්කෙI අරනායක පෙ�ශෙI ඇ[ g නායයෑෙම", 

 (i) lය~ය සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබාZත g සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ;පතට පK ^�ගලය"ට රජය ;P" ෙගවන ලද => ව"5 =දල ෙකොපමණද; 

 (iv) lය~ය ^�ගලෙය  ෙවFෙව" රජය ;P" ෙගවන ලද  ව"5 =දල 
ෙකොපමණද; 

 (v) හාLයට පK Lවාස ෙවFෙව" ෙගවන ලද  උපTම සහ අවම ව"5 =දල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) අවතැ" g Pය¨ම ෙදනාට ස�්ර Lවාස ලබා x [ෙjද; 

 (vii) අවතැ" g පkලකට ස�්ර Lවාසය ලබා \" ආස"නතම 5නය කවෙ-ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

 



( 29 ) 

 

13. 
2190/’17 

ග	 ජය"ත සමරMර මහතා,— ඛLජ ෙතQ සAපK සංව-ධන අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) îසQ ආනයනය mnෙAx îසQ °ටරය ෙවFෙව" රජය ;P" අයකරF 
ලබන ආනයන බ�ද ෙකොපමණද; 

 (ii) îසQ °ටරය සඳහා රජය ;P" ආනයන බ�ද හැර ෙවනK බ\ 
අයකර"ෙ"ද; 

  (iii) එෙසේ නA, එම බ\ කවෙ-ද;  

 (iv) එ °ටරය සඳහා අයකරF ලබන බ\ පමාණය, එ එ බ\ ව-ගය අFව 
ෙකොපමණද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) (i) îසQ °ටරය සඳහා රජය ;P" අයකරF ලබන => බ\ පමාණය, îසQ 
°ටරයක PQලර l ෙලR කවර ප[ශතයද; 

 (ii) îසQ °ටරය සඳහා රජය අය කරF ලබන Pය¨ බ\ ඉවK කළෙහොK, 
පාT ෙභෝ~කයාට îසQ °ටරය ලබා 5ය හැm PQලර lල ෙකොපමණද;  

ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) (i) îසQ °ටරය සඳහා රජය ;P" ;;ධ ව-ගෙI බ\ අය mnම භා�ඩ හා 
ෙසේවාව"R lල ගණ" වැ�Mමට බලපා ඇ[ බවK; 

 (ii) îසQ °ටරය සඳහා රජය අයකරF ලබන Pය¨ බ\ ඉවK කළෙහොK, 
භා�ඩ හා ෙසේවාවල lල අ�mnමට හැm බවK; 

එ�මා ��ග"ෙනRද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

14. 
2199/’17 

ග	 මR"දාන"ද අ¨Kගමෙ� මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ග ßා�ය පාසQවල අධ.ාපනෙI සංව-ධනය P\M ඇතK, ව�කරෙI 
tවKවන කAක	 ජනතාවෙ� ද	ව"ෙ� අධ.ාපනෙI කඩා වැ�ම P\M 
ඇ[ බව ��ග"ෙ"ද; 

 (ii) ව-ෂ 2010 Pට 2014 දවා ව�කරෙI පාසQ නඟාPvMම සඳහා පG~ය රජය 
;P" ගF ලැ� �යවර කවෙ-ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙකොපමණ =දල වැයකර  [ෙjද; 

 (iv) ඒ සඳහා එම කාලය �ළ බඳවාෙගන ඇ[ $	ව	"  සංඛ.ාව ෙකොපමණද;  

 (v) 2015 ව-ෂෙI ජනවාT Pට ෙA දවා ව�ක රෙI පාසQ සඳහා රජය ;P" 
වැයකළ =දල හා බඳවාගK $	ව	" සංඛ.ාව මහFවර, Fවරඑ�ය, බ\Qල 
සහ රKන^ර 5ස6්ක අFව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද ; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
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15. 
2459/’17 

ග	 ඉෂා ර«මා" මහතා,— මහානගර හා බස්නාRර සංව-ධන අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) අFරාධ^ර 5ස6්කෙI, කැmරාව නගර 0මාෙ� �Rටා ඇ[ නගර සභා 
ෙගොඩනැ~Qලට �vපස ඇ[ පෙ�ශෙI පkQ ;ශාල සංඛ.ාව tවK වන 
බවK; 

 (ii) ඔk" LP පl[යm" ෙතොර පැQපK සහ Lවාස ඉ5කර ඒවාෙI ප5ං� M 
P�න බවK; 

 එ�මා ද"ෙනRද? 

(ආ) (i) නගර සංව-ධනෙයRලා වැදගK වන නගර 0මාෙ� �Rටා ඇ[ ෙමම ෙකොටස 
LP ��ෙවළකට සකස ්mnමට අවශ. �යවර ග"ෙ"ද; 

 (ii) එෙසේ නA, එම 5නය කවෙ-ද;   

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
 

 

 

2018 ෙපබරවා� මස 09 වැ� *,රාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

840/’16 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— පළාK සභා හා පළාK පාලන අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) \රගම" ෙසේවා බසර්ථ ;ෙ�කය සඳහා නතර කරF ලබන සථ්ානවල �R� 
ආපනශාලා ෙබොෙහෝමය ඉතා අ�TP\ තKKවෙI පව[න බවK; 

 (ii) එම සථ්ානවල වැPm� පහGකA LPයාකාරව ෙනොමැ[ බවK; 
 (iii) එම ආපනශාලාවල ප ßl[ෙය" බාල ආහාරපාන අZක lල ගණ"වලට 

; ණF ලබන බවK; 
 (iv) ඉහත (i) හා  (ii) R සඳහ" තKKවය" බස ්මÀ"ෙ� ෙසෞඛ.ය ෙකෙරR 

බලපාන බවK; 

 එ�මා ද"ෙනRද? 

(ආ) (i) උත ආපනශාලා Lයාමනයට දැනට ඇ[ ක ßමෙ�දය කවෙ-ද; 

 (ii) එම ක ßමෙ�දය සංෙශෝධනය ;ය J� බවට ��ග"ෙ"ද; 
 (iii) එෙසේ නA, එම සංෙශෝධන P\කර"ෙ" ෙකෙසේද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
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2. 
1248/’16 

ග	 ප�ම උදයශා"ත $ණෙසේකර මහතා,— නගර සැලGA හා ජල සAපාදන 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 1983  ව-ෂය වන;ට ම"නාරම 5ස6්කය �ළ ජා[ක ජල සAපාදන හා 
ජලාපවහන ම�ඩලය ම�" �TP\ පා`ය ජලය සපයා [� Lවාස සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙA වන;ට �TP\ පා`ය ජලය සපයF ලබන Lවාස සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 ව-ෂෙය" පGව Jදමය තKKවය Lමවන �	 පා`ය ජලය ලබා xම 
ෙවFෙව" එ එ  ව-ෂය සඳහා රජය ;P" ෙව" කරන ලද => =දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) Jදමය තKKවය Lම Mෙම" පG 2015 ව-ෂය වනෙත පා`ය ජලය 
ලබාxෙA ව.ාපෘ[ ෙවFෙව" රජය ෙව" කරන ලද => =දල එ එ 
ව-ෂය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත PයQෙලRම පග[ය ��බඳ වා-තාව ඉ5TපK කර"ෙ"ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාව ට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

3. 
1655/’17 

ග	 චl"ද ; ෙ�PT මහතා,— ඛLජ ෙතQ සAපK සංව-ධන අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 6 ණාමලය වරාය ආ¿තව ලංකා ඛLජෙතQ `[ගත සංසථ්ාව ස� ෙතQ 
ටැංm [ෙjද; 

 (ii) එෙසේ නA, එම ෙතQ ටැංm සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ලංකා ඛLජෙතQ `[ගත සංසථ්ාව ස� ෙතQ ටැංm බ\ x [ෙjද; 

 (iv) එෙසේ නA, එම ෙතQ ටැංm බ\ x ඇ[ ආයතන හා රටවQ කවෙ-ද; 

 (v) වKම" යහපාලන රජය බලයට පKMෙම" පG එම ෙතQ ටැංm බ\ xෙම" 
සංසථ්ාව ලබාගK ආදායම, එ එ ව-ෂය අFව ෙව" ෙව" වශෙය"  
ඉ5TපK කර"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

4. 
1790/’17 

ග	 එA. එ�. එA. සQමා" මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 1990.12.31 5න ෙහෝ ඊට ආස"න කාල වකවාFෙ�x උ�	 පළාෙK, 
වkLයාව 5ස6්කෙI, ෙ-èය අමාත.ාංශය සහ පළාK සභා යටෙK 
{යාKමක ෙවl" [� ෙදමළ මාධ. =ස]්A පාසQ සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසQවල නA හා ඒවා �Rටා [� සථ්ානය" කවෙ-ද; 

 (iii) එම පාසQ ආවරණය වන අධ.ාපන කලාප සහ පාෙ��ය ෙQකA ෙකොfඨාස 
කවෙ-ද; 
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 (iv) එම එ එ පාසල, රජෙI පාසල බවට පකාශයට පK කරන ලද ගැසf  
Lෙ�දන අංක හා 5න සභාගත කර"ෙ"ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

5. 
2000/’17 

ග	 @මQ රKනායක මහතා,— උසස් අධ.ාපන හා මහාමා-ග අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) උසස ් අධ.ාපන හා මහාමා-ග අමාත.වරයාෙ� අමාත. කා-යාලවල 
]�නය" කවෙ-ද; 

(ii) එම කා-යාල ෙවFෙව"  ° ෙහෝ බ\ ෙගව"ෙ" නA, එම මාPක  °/බ\ 
 =දල ෙකොපමණද; 

 (iii) ව-ෂ 2015 ව-ෂෙI Pට 2017 ව-ෂෙI ජනවාT Pට ෙA දවා ෙගවා ඇ[ => 
  °/බ\ =දල ෙකොපමණද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) (i) අමාත.වරයාෙ� ෙපෞ�ග]ක කා-යය ම�ඩලෙI LලධාT" සංඛ.ාව; 

 (ii) එම ෙපෞ�ග]ක කා-යය ම�ඩලය සඳහා ෙව"කර ඇ[ වාහන සංඛ.ාව; 

  (iii) අමාත.වරයා සඳහා ෙව"කර ඇ[ වාහන සංඛ.ාව; 

එ එ අමාත.ාංශය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද ය"නK එ�මා ෙමම 
සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

6. 
2008/’17 

ග	 වාGෙ�ව නානායකාර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 ව-ෂෙI ඇ[ g ගංව�ර හා නායයාAව]" අග[යට පK පkQවලට 
ලබාෙදන බවට පකාශ කරන ලද  රෂණ ව"5 =දල එම පkQවලට ලැ¡ 
[ෙjද; 

 (ii) 2016 ව-ෂෙI ගංව�ර ඇ[g අවසථ්ාෙ�x හාL g Lවසකට උපTමය ලෂ 
25 දවා රෂණ ව"5 =දQ ලබාගත හැm බව අගාමාත.�මා ;P" 
පා-]ෙA"�ෙ�x පකාශ කළද, එ| ගංව�රට ල g ෙකොෙළො"නාව, 
අංෙගොඩ, වැQලA��ය, ෙසේදවKත, කැළ±=Qල, පෑ]යෙගොඩ, ක�ෙවල හා 
පහළ ෙබෝlTය යන පෙ�ශය"R �R� mP\ Lවසකට ෙA දවා එබw 
රෂණ ව"5 =දල ලැ¡ ෙනොමැ[ බව ��ග"ෙ"ද;  

 (iii) 2016 හා 2017 ව-ෂවලx ;පතට පKgව"ෙ� හාL g Lවාස තෙසේ	 කර 
රෂණ ව"5 =දල ෙහෝ කවර ෙහෝ ව"5 =දල ෙහෝ ෙගMමට �යවර ගF 
ලබන 5නය කවෙ-ද; 

 (iv) හාLg Lවාස සඳහා ෙA වන;ට යA ව"5 =දල ෙගවා ඇKනA, එෙසේ ව"5 
ලැ� පkQ සංඛ.ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එම රෂණ =දQ ෙගවා ඇ[ පාෙ��ය ෙQකA ෙකොfඨාස කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
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7. 
2011/’17 

ග	 එස්. එA. මTකා- මහතා,— මහානගර හා බස්නාRර සංව-ධන 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2012 ව-ෂෙI �ෙතොට=Qල කසළ ක"ද ^>Q mnම ෙහේ�ෙව" Lවාස 
අRl g පkQ 160  සඳහා සාල=Qල, “ලසඳ ෙසවණ” තfv Lවාස 
සං|-ණෙය" 2014.12.01 5න Lවාස ලබා x ඇ[ බවK; 

 (ii) එම Lවාස ලබා x මාස  ෙදක ඇ�ලත ඔk"ට නාගTක සංව-ධන අZකාTය 
ම�" P"නකර ඔ�^ ලබා xමට ෙපොෙරො"\ M [� බවK; 

 (iii) ෙමෙත එම ප5ං�ක	ව" සඳහා ඔ�^ ලැ¡ ෙනොමැ[ බවK; 

එ�මා ද"ෙනRද? 

(ආ) (i) P"නකර ඔ�^ ලබා ෙනොxමට  ෙහේ� කවෙ-ද; 

 (ii)  යA ගැට¨කාn තKKවය" පව� නA, ඒවා ;සඳා ගLl" ෙමම Lවාස 
සඳහා P"නකර ඔ�^ ලබා 5ය හැm Lශ�්ත 5න වකවාF කවෙ-ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

8. 
2110/’17 

ග	 ඩ�ලස ්ෙ�වාන"ද මහතා,— බ"ධනාගාර ප[සංස්කරණ, ^න	Kථාපන, නැවත 
ප5ං� mnම හා R"\ ආගlක කටJ� අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) පG~ය Jදමය තKKවය ෙහේ�ෙව" අවතැ" g පkQ 150 අk	\ 25 ^රා 
වkLයාව ^KෙතෝfටA Gභසාධන කඳkෙ- වාසය කරන බවK; 

 (ii) ෙමම පkQ 150 ෙන�"ෙL, P"න අඩAප" පෙ�ශෙI නැවත ප5ං� 
කරන බවට වkLයා 5ස6් ෙQකA කා-යාලය ;P" දැFA x [@යx, ෙමම 
පkQ සඳහා g Lවාස ෙකොටස ්ෙදකකට ෙබදා ෙන�"ෙL P"න අඩAප" 
පෙ�ශෙI Lවාස 68 සහ ^]ය" ලA පෙ�ශෙI Lවාස 82 වශෙය" 
“ලiකා ඥානA ^ණ.ායතනය” ;P" ඉ5කරන ලද බවK; 

එ�මා ද"ෙනRද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ" Lවාස 150R එ| ජනතාව නැවත ප5ං� M P�"ෙ"ද; 

 (ii) එෙසේ නA, ඒ කවර 5නයක Pටද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

9. 
2130/’17 

ග	 (ෛවද.) න]"ද ජය[ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද. 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ජනතාවට පශසත් ෙසෞඛ. ෙසේවාව ලබාxම සඳහා ෙA වන;ට අවශ. කරන 
ෛවද.ව	 සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2017.06.30 5නට රාජ. ෙසේවය �ළ P�න ෛවද.ව	 සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අවශ. ඉලකය සAS-ණ කර ගැ`ම සඳහා ඉ5T ව-ෂවලx රජෙI ෙසේවයට 
බඳවා ගැ`මට Lයlත ෛවද.ව	" සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 
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 (iv) එම ඉලකය සAS-ණ කර ගැ`ම සඳහා රජෙI සැලGA කවෙ-ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

10. 
2149/’17 

ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා,— නගර සැලGA හා ජල සAපාදන අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ¡මට �TP\ ජලය ෙනොමැ[කl" ^Kතලම 5ස6්කය �ළ ;ශාල �Tස 
දැ� íඩාවට ලM P�න බව ද"ෙ"ද; 

 (ii) 5ස6්කය �ළ ඇ[ ¡මට �TP\ ජලය ෙනොමැ[ ගAමාන හා පාෙ��ය 
ෙQකA ෙකොfඨාස කවෙ-ද; 

 (iii) ෙA දවා 5ස6්කය �ළ {යාවට නංවා ඇ[ ජල ව.ාපෘ[වල නA හා එi" 
ප[ලාභ ලබන පkQ සංඛ.ාව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

 (iv) ඉ5TෙIx ^Kතලම 5ස6්කෙI පා`ය ජල ගැට¨ව ;ස�මට අමාත.ාංශය  
;P" ගF ලබන �යවර කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

11. 
2177/’17 

ග	 උදය පභාK ගAම"�ල මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ)  2016 ව-ෂෙI මැi මාසෙIx ෙකොළඹ 5ස6්කෙI ඇ[ g ගං ව�ෙර" සහ වැP 
ව�ෙර" P\ g ජල ගැ°ෙම", 

 (i) lය~ය සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබාZත g සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ;පතට පK ^�ගලය"ට රජය ;P" ෙගවන ලද => ව"5 =දල ෙකොපමණද; 

 (iv) lය~ය ^�ගලෙය  ෙවFෙව" රජය ;P" ෙගවන ලද ව"5 =දල 
ෙකොපමණද; 

 (v) හාLයට පK Lවාස ෙවFෙව" ෙගවන ලද උපTම සහ අවම ව"5 =දල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) අවතැ" g Pය¨ම ෙදනාට ස�්ර Lවාස ලබා x [ෙjද; 

 (vii) අවතැ" g පkලකට ස�්ර Lවාසය ලබා \" ආස"නතම 5නය කවෙ-ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

12. 
2191/’17 

ග	 ජය"ත සමරMර මහතා,— ඛLජ ෙතQ සAපK සංව-ධන අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ïlෙතQ ෙමරටට ආනයනය mnෙAx ïlෙතQ °ටරය ෙවFෙව" රජය 
;P" අයකරF ලබන ආනයන බ�ද ෙකොපමණද; 

 (ii) ïlෙතQ සඳහා රජය ;P" ආනයන බ�ද හැර ෙවනK බ\ අය කර"ෙ"ද;   

 (iii) එෙසේ නA, එම බ\ ව-ග කවෙ-ද;  



( 35 ) 

 

 (iv)  එ °ටරය සඳහා අයකරF ලබන බ\ පමාණය, එ එ බ\  ව-ගය අFව 
ෙකොපමණද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) (i) ïlෙතQ °ටරය සඳහා රජය ;P" අයකරF ලබන => බ\ පමාණය, 
ïlෙතQ °ටරයක PQලර l ෙලR කවර ප[ශතයද;   

 (ii) ïlෙතQ °ටරය සඳහා රජය ;P" අයකරF ලබන Pය¨ බ\ ඉවK 
කළෙහොK, පාTෙභෝ~කයාට ïlෙතQ °ටරය ලබා 5ය හැm PQලර lල 
ෙකොපමණද;     

ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

13. 
2200/’17 

ග	 මR"දාන"ද අ¨Kගමෙ� මහතා,— කwරට නව ගAමාන, ය�තල පහGකA හා 
පජා සංව-ධන අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ව�කරෙI ප5ං� ද;ඩ කAක	ව" පkQ ලෂ 08 පමණ ෙA දවා        
අ� 10x12 ලi" කාමරවල tවKවන බව ��ග"ෙ"ද; 

 (ii) ඔk"ට Lවාස ලබාxම සඳහා පG~ය රජය ;P" ආරAභ කළ වැඩ��ෙවළට 
අFව 2014.12.31 5න වන;ට ඉ5කර [� Lවාස සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) R සඳහ" Lවාස ඉ5කර ඇ[ ව� සහ 5ස6්ක කවෙ-ද; 

 (iv) 2015, 2016 සහ 2017 ව-ෂවලx ෙමම ව.ාපෘ[යට ෙව" කර ඇ[ ප[පාදන 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) 2015, 2016 සහ 2017 ව-ෂවලx ඉ5කළ Lවාස සංඛ.ාව, එ එ ව-ෂය සහ 
5ස6්කය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (vi) ව�කරෙI tවKවන ජනතාවට පැව[ රජය" ;P" ලබා x ඇ[ Lවාස 
සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (vii) ෙමම Lවාස පශන්ය සAS-ණෙය" ;ස�මට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;  

 (viii) එම වැඩ��ෙවළ ��බඳ ෙතොර�	 ඉ5TපK කර"ෙ"ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

14. 
2219/’17 

ග	 එස.් �තර" මහතා,— පවාහන හා P;Q $ව" ෙසේවා අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) ව-ෂ 2012 Pට 2016 දවා � ලංකා \ATය ෙදපා-තෙA"�ව;  

 (i) ලැ�  => ආදායම; 

 (ii) උ�	 සහ නැෙගනRර පළාKව]" ලැ� ආදායම;  

ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ)  (i)  උ�	 සහ නැෙගනRර පළාKවල �R� පධාන සහ උප \ATය සථ්ාන සංඛ.ාව 
ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (ii) උ�	 පළාෙK වkLයාෙ� Pට ක"කස"�ෛර දවා �R� පධාන හා උප 
\ATය සථ්ාන සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) මැදව�� ෙI Pට තෛල ම"නාරම දවා �R� පධාන හා උප \ATය සථ්ාන 
සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 



( 36 ) 

 

 (iv) උ�	 පළාෙK \ATය සථ්ානවල ෙසේවෙI LJ� \ATය සථ්ානාZප[ව	 හා 
ෙසේවකය" අතT" Pංහල හා ෙදමළ මාධ.ෙය" ෙසේවය කරF  ලබන 
සංඛ.ාව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) (i) පළ=වැL ප"[ෙI Lදන මැ5T සRතව ධාවනය වන \ATය ගමනා"තය" 
කවෙ-ද; 

 (ii) යාපනය දවා ගම" කරන \ATයවල පළ=වැL ප"[ෙI Lදන මැ5T 
ෙනොමැ[ Mමට ෙහේ�ව කවෙ-ද;  

ය"න තව\රටK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

15. 
2460/’17 

ග	 ඉෂා ර«මා" මහතා,— ඉඩA සහ පා-]ෙA"� ප[සංසක්රණ 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ධා�ෙසේන^ර, කලාවැව, මහඅකරය වKත සහ කැළ±වKත යන 
පෙ�ශවල  à	 ඉඩA අකර 100 ක පමණ පමාණය  	ණෑගල වැ;] 
සමාගමකට බ\ x ඇ[ බවK; 

 (ii) ෙමම ඉඩෙA අඳ ෙගොM" ෙලස ෙගොM" x-ඝ කාලය ^රා ෙගො;තැ" 
කටJ�වල Lයැෙලන බැ;", වැ;] සමාගෙම" ෙමම ඉඩA Lදහස ්කර අඳ 
ෙගොM"ට P"නකර අi[ය ලබාxමට කටJ� කරන ෙම" ඉපෙලෝගම 
පාෙ��ය ෙQකAවරයා සහ ඉඩA අමාත.ාංශය දැFවK කර ඇ[ බවK;  

එ�මා ද"ෙනRද? 

(ආ) (i) ෙමම ඉඩAවල P"නකර අi[ය ෙමම ෙගොM"ට ලබාxමට කටJ� 
කර"ෙ"ද; 

 (ii) එෙසේ නA, එම 5නය කවෙ-ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද?    
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැFAxම සහ 5නට Lයlත කටJ� 
 

 1.  
පා.11/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— 5වiන �ළ දැනට {යාKමක වන යQ පැන ~ය `[ 
අණපනK යාවKකා°න mnම,— � ලංකාෙ� ෙA වන;ටK අZරාජ.වාx JගෙIx 
හw"වාෙදන ලද `[ අණපනK {යාKමකවන බැ;" එම `[ අණපනK ය� අධ.නය 
mnෙA කlv පKකර, යQ පැන~ය දñවA, දඩ =දQ ආ5ය යාවKකා°න mnෙA ජා[ක 
වැඩ��ෙවළ {යාවට නැං;ය J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.  
2.  

පා.12/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— Pය¨ මැ[වරණ එකම 5නක පැවැKMම,— � ලංකාව 

�ළ 1988 Pට 2010 දවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවලx හැර අ" සෑම වසරකxම mPයA මැ[වරණය පවKවා ඇ[ අතර, 
එෙසේ මැ[වරණ පැවැKMම ජනතා මතය සලකා බැ°ම සඳහා ව�නා L-ණායකය kවද, 
ෙA ��" රෙf ආ-�කය, පTපාලනය ආ5 සෑම ෙෂේතයකටම දැ� බලපෑම ඇ[ කරන 
බැ;" පළාK පාලන මැ[වරණ, මහා මැ[වරණ සහ ජනාZප[වරණය එකම 5නයකx 



( 37 ) 

 

පැවැKMමට හැm වන පT5 එ| ආයතනවල Lල කාලය සංෙශෝධනය mnමටK, 
ගැලෙපන මැ[වරණ කම ෙ�දය L-මාණය mnමටK G\G පT5 ආ��කම ව.වසථ්ා 
සංෙශෝධනය කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.  
3.  

පා.13/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— පා-]ෙA"� පජාත"තවාදය ශ[මK mnමට 
කටJ� mnම,— රට �ළ පජාත"තවාදය වඩාK ශ[මK mnෙA අර=ණ ඇ[ව 
පා-]ෙA"�ව හා පළාK සභා අතරK, පළාK සභා හා පළාK පාලන ආයතන අතරK 
මනා සAබ"කරණය පවKවා ෙගන යාම අත.ාවශ. වන අතර ඒ සඳහා පළාK පාලන 
ආයතන පධා`", පළාK සභා �ළ LෙයෝජනයMම සහ[කවF �±ස ද, පළාK සභා 
පධා`" පා-]ෙA"�ව �ළ Lෙයෝජනය Mම සහ[කවF �±සද කමෙ�දය සකස් 
mnමට අවශ. ආ��කම ව.වස්ථා සංෙශෝධනය කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව 
ෙයෝජනා කරi.  
4.  

පා.14/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ජා[ක ඒකාගතාව ඇ[ mnමට �යවර ගැ`ම,— 

ජා[ක ඒකාගතාවය පව-ධනය mnෙA අර=±" ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව 
tවK වන පෙ�ශවල Pංහල භාෂා ^«� වැඩසටහ" ද, Pංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව 
tවK වන පෙ�ශවල ෙදමළ භාෂා ^«� වැඩසටහ" ද, රාජ., රාජ. ෙනොවන හා 
ෙපෞ�ග]ක ආයතනය"R සහෙය" {යාKමක ;ය J� අතර රාජ. හා ෙපෞ�ග]ක 
;දºK ෙම"ම =»ත මාධ. ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගLl" ෙමම ^«� වැඩසටහ" 
ආරAභ mnම සඳහා ජා[ක වැඩ��ෙවළ {යාවට නැං;ය J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව 
ෙයෝජනා කරi. 
5.  

පා.15/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— කලතයාෙ� ෙනොමනා {යා Lසා අසරණභාවයට 
පKවන පා-ශවයට සහන සලසා xම,— ;වාහක අàසැl Jවල එකම වහල යට 
tවKව P�න අවස්ථාවලx ^	ෂයා ෙහෝ @Tඳ Gරාව, Û\ව සහ ෙවනK අපචාn කටJ�වල 
ෙයෙදl" ඉඩA ෙහෝ ෙ� ෙදොර බ� =fv තම ෙපෞ�ග]ක අ�මතය පT5 ; ණl" ෙහෝ 
අ" අයට පවරl" හැPnම Lසාෙව" අෙන පා-ශවයK සමඟ ද	ව" දැ� 
අසරණභාවයට පK වන අවස්ථාවලx එම තKවය වළවා ගැ`ම සඳහා අවශ. `[ 
සAපාදනය කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
6.  

පා.16/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,—ච-යා ධ-ම ��බඳ කාරක සභා ඇ[mnම,— � 
ලංකාෙ� පා-]ෙA"� ම"Þව	"ෙ� ;ශ්වාසව"තභාවය හා ඔk" �ළ උසස්  ආචාර 
ධ-ම පවKවාෙගන යාෙA අවශ.තාව Lසා ඒ ��බඳ ක	� ෙසොයා බැ°ම සඳහා ච-යා 
ධ-ම ��බඳ කාරක සභාව ඇ[ කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
7.  

පා.17/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,—නව ඉෙලෙටොL හැwFAපත L K mnම,— 
පTපාලනය පහG mnම, අපරාධ මැඩ°ම සඳහා හා ෙවනK වංචLක {යාවලට ෙයො=Mම 
අවම mnම  සඳහා අදාළ ^�ගලයාෙ� 	Zර ගණය, බැං  ~�A, ෙක�f කා¾, අධ.ාපන 
G\GකA, Tය\	 බලපත හා ;ෙ�ශ ගම" බලපත අංක ආx වැදගK හා අවශ. ෙතොර�	 
ඇ�ළK නව ඉෙලෙටොLක අංකය සRත ජා[ක හැwFAපත L K කළ J� බවK 
පාෙ��ය ෙQකA බලපෙ�ශය"R tවKවන Pය¨ ෙදනාෙ� ෙතොර�	 ගාම Lලධාn 
ෙකොfඨාස මfටl" පTගණකගත mnම ක�නl" කළ J� බවK එම ෙතොර�	 
වT"වර යාවKකා°න කළJ� බවK ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
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8.  

පා.18/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ෙපො]ස ් Lලධාn"ට ද අk	\ ;ස්සක ෙසේවා 

කාලයm" පG ;ශාම යාමට අවස්ථාව ලබාxම,— ෙපො]ස ්ෙදපා-�ෙA"�ෙ� කා"තා 
ෙපො]ස් LලධාTLය"  සඳහා වන ;P වසරක ෙසේවා කාලයm" පG ස්ව කැමැKෙත" 
;ශාමයාෙA හැmයාව, ෙපො]ස් LලධාT" සඳහා ද අදාළ ;යJ� යැi ද  ඒ සඳහා 
කමෙ�දය සකස් කළ J�යැi ද ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
9.  

පා.19/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ෙර$ලාP ඉවK mnෙA කාරක සභා ඇ[ mnම,—
ෙර$ලාP තැ`ම ෙම"ම ෙර$ලාP ඉවK mnමද Lතර P\වන {යාව]ය බැ;" 
කQපැන ~ය ෙර$ලාP ඉවK mnම ��බඳ ෙසොයා බැ°ම සඳහා ෙර$ලාP ඉවK mnෙA 
කාරක සභා ඇ[ කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
10.  

පා.21/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— සහ[ක Mම ��බඳ කාරක සභා ඇ[ mnම,— 
පා-]ෙA"�ෙ� අසන පශ්නවලට �ò�	 වශෙය" රජය ෙදන සහ[ක හා රජෙI බැ�A 
ඇතැA ;ට කඩ වන අවස්ථා දනට ලැෙබන බැ;", රජය Pය වග|A ඉv කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වගmයන බවට සහ[ක Mම සඳහා සහ[ක Mම �]බඳ කාරක සභා ඇ[ 
කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.  
11.  

පා.22/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— \ATය ෙදපා-�ෙA"�ව ස� ඉඩAවල ඵලදාzතාව 
වැ�කර ගැ`ම,— � ලංකා \ATය ෙදපා-�ෙA"�ව ස� ඉඩAවල ඇ[ අනවසර ඉåmnA 
හා අනවසර ප5ං�ක	ව" ක�නl" ඉවKකර `ත.ාFµල ඉåmnA සAබ"ධ ~;GA 
නැවත සමාෙලෝචනය mnෙම" ෙදපා-තෙA"�වට ලැෙබන ආදායA ව-ධනය කළ J� 
අතර, ෙදපා-තෙA"�ෙ� සංව-ධන කටJ� සඳහා සෘóවම බල ෙනොපා"නා g ඉඩA 
5$කා°න බ\ පදනම මත ෙපෞ�ග]ක අංශයට ලබාx එම =දQ \ATය ප�ධ[ය 
නMකරණය සදහා ෙයොදා ගත J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
12.  

පා.23/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— යාචකi"ෙ� t;ත ආරෂා mnම සඳහා කමෙ�දය 
සැක0ම,— ෙA වන ;ට යාචකi"ෙ� t;තවලට ;ශාල ෙලස ත-ජන එQල M [ෙබන 
බැ;" ඔk"ෙ� t;තවල Gර,තතාව �කxම උෙදසා, ඔk"ට වගා mnම සඳහා ඉඩA 
ලබා x ඉ" ලැෙබන ආදායෙම" ඔk"ෙ� t;තවල ආරෂාව හා ෙපෝෂණය සහ[ක කළ 
J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
13.  

පා.24/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— අයාෙQ යන Gනඛi"ෙග" lLස ්t;තවලට P\වන 
හාLය වළවා ගැ`ම සඳහා කමෙ�දය සැක0ම,— අයාෙQ යන Gනඛi"ෙග" lLස් 
t;තවලට P\වන හාLය වළවා ගැ`ෙA අර=±", රජය ම~" ïl පමාණය 
ෙව"ෙකො ට  එම ස්ථානයට LදැQෙQ යන Gනඛi" ෙගන ෙගොස ්ඔk" �ක බලාගැ`ම 
සඳහා G\G වැඩ��ෙවළ සකස් කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.  
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14.  

පා.25/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,—  ළමා අපචාර P�" සඳහා දැ� දñවA පැනMම,—  5වiන 
^රා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය" 5ෙන" 5න 0ඝෙය" ව-ධනය MෙA තKKවය ඇ[ M 
[ෙබන බැ;" ඒ සAබ"ධව දැනට පවKනා `[ ෙර$ලාP පමාණවK ෙනොව"ෙ" නA, නව 
`[  ෙර$ලාP අ¨[" සAමත ෙකොට ඉතා ක�නl" ෙA සAබ"ධ න� ;ස�මට කටJ� කළ 
J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.   
15.  

පා.26/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— සංචාරක ව.ාපාරය පව-ධනය mnම සඳහා ෙවරළ 
�;GA මා-ග ඇ[ mnම,— 5වiෙ" ෙවරළබඩ කලාපය �ළ 0ඝෙය" P\වන ඉ5mnA 
 Lසාෙව" ෙ��ය, ;ෙ��ය සංචාරකය"ට ෙම"ම වරය"ට ද ෙවරළ �රයට �;0ෙAx 
අවRරතා ඇ[ව [¡ම සංචාරක ව.ාපාරය පව-ධනයට ෙම"ම වර ක-මා"තයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැ;" එම තKKවය වළවා°ම සඳහා ෙම"ම  ෙමම  ෙෂේත පව-ධනය 
mnෙA අර=ණ ඇ[ව ෙවරළ �;GA මා-ග ප�ධ[ය ඇ[ කළ J�යැi ෙමම 
පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.  
16.  

පා.27/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— අධ.ාපන පTපාලන ෙසේවෙI Lලධාn"ෙ� වැv� 
;ෂමතා ඉවK mnම,— ;\හQප[ ෙසේවය, $	 අධ.ාපන ෙසේවය, අධ.ාපන පTපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ� වැv� ;ෂමතාව පව[න බැ;", එම තKKවය මඟ හරවා 
ඔk"ෙ� ආKමා�මානයට සTලන වැvප ලැෙබන පT5 වැv� ;ෂමතා ඉවK mnම සඳහා 
කමෙ�දය සකස්  කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.  
17.  

පා.28/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,—  ෙබෞ�ධ �¶ අධ.ාපනය පව-ධනය mnම,—  ෙබෞ�ධ 
�õ"වහ"ෙසේලාෙ� ධ-ම ඥානය පව-ධනය mnෙA අර=ණ ඇ[ව උ"වහ"ෙසේලාෙ� 
කථන හැmයා, ශවණ හැmයා, පTගණක, මෙනෝ;ද.ාKමක සහ උපෙ�ශනය ��බඳ දැFම 
වැ� 5J� mnම උෙදසා දැනට පවKනා �¶ අධ.ාපන ආයතනවලට පTබාRරව ෙමම 
කටJ� සඳහාම ෙව" g �¶ අධ.ාපන ආයතන ඇ[ mnම සඳහා කමෙ�දය සකස් කළ 
J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.  
18.  

පා.29/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ දැනට {යාKමක වන ෙනොතාTස් ෙසේවාව 
යාවKකා°න mnම,— 5වiන �ළ {යාKමක වන ෙනොතාTස් ෙසේවය යQපැන ~ය 
`[ව]" සකස් M ඇ[ Lසා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව-තමානයට ගැලෙපන ෙලස 
`[ හw"වා 5ය J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.  
19.  

පා.30/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ;ය� කලාíය ෙහේ" ෙගොM"ෙ� ආ-�කය ශ[මK 
mnම,— ;ය� කලාíය පෙ�ශවල ෙහේ" ෙගොM" ;P" වගා කරF ලබන M,  රක", 
=ං, තල වැL වගාව"R අස්වැ"න වැ� කර ගැ`ම සහ Lෂ්පාදන සකස ්mnම සඳහා නව 
තාෂණය හw"වාxම ��" උසස ්$ණාKමක තKKවෙය" J� Lෂ්පාදන සකස් mnම 
සඳහාK, ෙ��ය හා  ජාත."තර ෙවළඳෙපොළ �ළ Lෂ්පාදන අෙල; කර ගැ`ෙA පදනම 
ශ[මK කර ගැ`ම සඳහාK 0lත ස¤පකාර සමාගA ඇ[ කළ J�යැi ෙමම 
පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.  
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20.  

පා.31/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— $	 උපෙ�ශක ෙසේවාව ඇ[ mnම,— � ලංකාෙ� 
අධ.ාපනෙI $ණාKමක සංව-ධනය ඇ[ mnෙA අර=ණ ඇ[ව �ට වසර ;ස්සකට 
(20) පමණ ෙපර Pට ආරAභ M {යාKමක වන $	 උපෙ�ශක තන�	 ෙවනම $	 
උපෙ�ශක ෙසේවා ඵ්කකය ෙලස ස්ථාපනය කල J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා 
කරi. 
21.  

පා.32/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— [Tö �� ෙවFවට සහQ �� ජනතාව අතර ජන�ය 
කරMම සඳහා නව තාෂණය හw"වා xම,— [Tö �� සඳහා ;ෙ�ශ රටවලට ඇx යන 
;ශාල ධනස්ක"ධය නවතා°ෙA අර=ණ ඇ[ව ආෙ�ශකය ෙලස භා;තා කළ හැm 
සහQ ��ව]" සැකÛ ආහාර පච]ත mnම සඳහාK, ෙකå සRත ධාන. ව-ගය වන 
සහQ වඩාK PJA ෙලස [Tö �� ෙම" අඹරා ගැ`ම සඳහාK, [Tö �� ඇඹnමට 
භා;තා කරන ආකාරෙI ය"ත Ûත සහ නව තාෂණය හw"වා 5ය J�යැi ෙමම 
පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.  

22.  

පා.33/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— J�ධය Lසා ආබාZතය" බවට පKgව"ට සහන 
සලසා xම,—  වසර 30කට ආස"න කාලය පැවැ[ J�ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ 5ෙනදා 
 ° වැඩ ෙකොට tවK g ජනතාවK ස්�ර �| රෂා කළ ජනතාවK අතT" සැලmය J� 
පමාණය අංග;කලව ආබාZතව tවන බT" මහK íඩාවට පK M අසරණව tවK වන 
බැ;", ඔk" සඳහා යA මාPක xමනාව ලබා xමට කටJ� කළ J�යැi ෙමම 
පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.   
23.  

පා.34/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— Pය¨ම පï ආරෂකi" සඳහා ගම" ;යදA 

xමනාව ලබා xම,— ජනාZප[ ආරෂක සහ අගමැ[ ආරෂක ෙසේවෙI LJත 
Lලධාn"ට ෙම"ම අෙන K පï ආරෂක ෙසේවාවල LJත Lලධාn"ට ද සමාන 
ගම" ;යදA xමනාව ලබා xමට කටJ� කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා 
කරi.    
24.  

පා.35/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ;ශ්ව;ද.ාල ම~" පවKවාෙගන යන පාඨමාලාව" 
�mයා�=ඛ පාඨමාලාව" බවට පKmnම,— 5වiෙ" Pය¨ම රජෙI ;ශ්ව;ද.ාල සහ 
ෙපෞ�ග]ක ;ශ්ව;ද.ාල ම~" පවKවා ෙගන යන ශාස්Þය අධ.ාපනයම සඳහා g උපාZ 
පාඨමාලාව" �mයා�=ඛ වෘK�යමය උපාZ පාඨමාලාව" බවට පTව-තනය කර එම~" 
@Rව"නා g උපාZධාn" ෙවත නව �mයා සපයා xෙA අර=ණ ඇ[ව, Pය¨ම 
;ශ්ව;ද.ාල සමඟ රාජ. අංශෙI සහ ෙපෞ�ග]ක අංශෙI ආයතන සAබ"කරණය 
සඳහා කමවK වැඩ��ෙවළ සකස් කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
25.  

පා.36/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— පාසQ PG" පවාහනය කරF ලබන වෑ" රථ සඳහා 

LP පl�" Lයම mnම,— 5වiන ^රා පවKවාෙගන යF ලබන පාසQ PG පවාහන 
ෙසේවාව" Lයlත පl[ෙය" ෙනොපව[න බැ;" සහ ඇතැA පාසQ වෑ" රථ 
ෙසේවකi"ෙ� පැව�A යහපK තKKවෙය" ෙනොපව[ත බැ;", LP පl[ෙය" J� 
වෑ" රථ ෙසේවාව පවKවාෙගන යෑම සඳහාK, එම ෙසේවාව" ලබාග"නා පාසQ �ෂ. 
�ෂ.ාව"ෙ� ආරෂාව තහk	 mnම සඳහාK, වෑ" රථ ෙසේවාව" සඳහා පl�" 
හw"වා5ය J�යැi ද, වෑ" රථ ෙසේවකi" �ළ යහපK පැව�A පවKවාෙගන යාම සඳහා 
;නය `[ මාලාව හw"වා 5ය J�යැi ද ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.  
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26.  

පා.37/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ජා[ක සහ ජාත."තර අනාගත ඉQ¨මට සTලන ෙලස 

Lෂ්පාදනය ව-ධනය mnම සඳහා කමෙ�දය සකස් mnම,— ජා[ක සහ ජාත."තර 
පජාවෙ� අනාගත ඉQ¨මට සTලන කා-lක සහ කෘ,කා-lක Lෂ්පාදනය" ��බඳව 
^ෙරෝකථනය කර අදාළ Lෂ්පාදනය"ට අFබ�Zත Pය¨ම ෙෂේතවල අ"ත- 
සAබ"ධතාවය ��" ද, නMන තාෂණය උපTම මfටl" පෙයෝජනයට ගLl" ද, 
Lෂ්පාදන {යාව]ය ව-ධනය mnම සඳහා කමෙ�දය සකස ් කළ J�යැi ෙමම 
පා-]ෙA"� ව ෙයෝජනා කරi.  
27.  

පා.38/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— � ලාංmක ජනතාව ෙ� පාරAපTක උ	මය" 

�කගැ`ම සඳහා ��ටQ ^සත්කාලය ඇ[ mnම,— � ලාංmක ජනතාවෙ� සAපදාiක 
දැFම ආරෂා කරl", ෙපෝෂණය කර අනාගත පරAපරාව ෙවත �ෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන සAපK හා ෛජව උ	මය" අපහරණය වැළැMම සඳහා ^>Q ජා[ක 
වැඩ��ෙවළ අවශ.ව ඇ[ බැ;" ද, පTසරය, ෙ��ය ෛවද. ෙෂේතය, 
කෘ,ක-මා"තය හා සAපදාiක ක-මා"ත ඇ�> Pය¨ ෙෂේතය" සඳහා ��ටQ 
තාෂණය උපෙයෝÀ කරගK නMන ^ස්තකාලය සකස් mnමට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
Y�Zමය ෙ�පළ සං;ධානය (WIPO), � ලංකා Y�Zමය ෙ�පළ කා-යාංශය, පTසර 
අමාත.ංශෙI ෛජව ;;ධKව ඒකකය ඇ�> Pය¨ අංශ ඒකාබ�ධg වැඩ��ෙවළ සකස් 
mnමට ද �යවර ගත J�යැi ෙමම පා-]ෙA"� ව ෙයෝජනා කරi. 
28.  

පා.39/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— � ලාංmක ජනතාවෙ� පාරAපTක දැFම ආරෂා කර 

ගැ`ම සඳහා g ජා[ක වැඩ��ෙවළ ආරAභ mnම,— � ලාංmක ජනතාවෙ� පාරAපTක 
දැFම භා;තා වන ෛවද. කම, කෘ,ක-මා"තය, ආහාර සංරෂණය, හස්ත ක-මා"ත 
අංශය ඇ�> ;;ධ ෙෂේතය"R පාරAපTක දැFම ආරෂා mnම සඳහා අදාළ ෙෂේතය" 
Lෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග" ෙතොර�	 ලබාෙගන, ෛජව ;;ධKව ඒකකය, 
Y�Zමය ෙ�පළ කා-යාංශය ඇ�> අදාළ අංශ ඒකාබ�ධව ජා[ක වැඩ��ෙවළ ආරAභ 
කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"� ව ෙයෝජනා කරi. 
29.  

පා.40/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— � ලංකාවට ආෙ�±ක හා ඖෂධමය ව�නාකAව]" 

J� ශාඛවල ජාන සAපKවලට ෙ�ට"f බලපත ලබා ගැ`ම,— ;ෙ��ය රටවQ � 
ලංකාවට ආෙ�±ක ව�නා ඖෂධමය ශාඛවල ස{ය රසායLක දව. සහ ජාන සAපK 
හwනා ෙගන, ඒවාට වංචLක ෙලස ෙ�ට"f බලපත ලබා ගැ`ම වැළැMම සඳහා අදාළ 
ස{ය රසායLක දව. සහ ජාන සAපK සඳහා � ලංකාවට ෙ�ට"f බලපත ලබා 
ගැ`මටK, ඖෂධ Lෂ්පාදනයට සහ වැ� 5J� mnමට එම ෙකොටස ් ෙයොදා ගැ`මටK, 
ෛජව ;;ධKව අංශය, Y�Zමය ෙ�පළ කා-යාංශය සහ ෙ��ය ෛවද. අමාත.ාංශය 
ඇ�> වගmවJ� Pය¨ ආයතන එව ;ෙශේෂ වැඩ��ෙවළ සකස් කළ J�යැi ෙමම 
පා-]ෙA"� ව ෙයෝජනා කරi. 
30.  

පා.41/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ජනතා Lෙයෝ�තi"ෙ� ග	 නාම අKහැnම,— 

ජනාZප[�මා, අගමැ[�මා ඇ�> පා-]ෙA"�, පළාK සභා, පාෙ��ය සභා Lෙයෝජනය 
කරන Pය¨ම ජනතා Lෙයෝ�තය" මාPකව තම" කරන ෙසේවයට අදාළව වැv� හා / 
ෙහෝ xමනා ලබා ග"නා අතර ඉහත mP\ ùරය Lසස්රණධ.ාසෙය" P\ කරF ලබන 
ග	 ෙසේවය" ෙනොවන බැ;" ද, එම ùර දර"න"ෙ� නමට ඉ5Tෙය" ෙහෝ ùරයට 
ඉ5Tෙය" අ[ග	, �මK ෙහෝ ග	 යන නාම සහ නමට පGව උ�මාණ", මැ[�මා යන 
පද ෙයxම උපහාසයට ලMමට ෙහේ�ව M ඇ[ බැ;" ද, ජනතා Lෙයෝ�තය"ෙ� ග	 
නාම භා;තය නතර mnමට අවශ. �යවර ගත J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා 
කරi. 
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31.  
පා.42/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— වැ�R� නඩK� ම�ඩල වැඩසටහන පළාK, 5ස්6 
සහ පාෙ��ය ෙQකA ෙකොfඨාස මfටl" ව.ා�ත mnම,— ;;ධ පා-ශ්වය" ;P" 
වැ�R� ^රවැPය" ෙනොසලකා හැnම ��" P\වන ;;ධ අසාධාරණය" සAබ"ධෙය" 
පැl±] mnම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත.ාංශෙI වැ�R� ෙQකA කා-යාලය යටෙK 
{යාKමක වන වැ�R� නඩK� ම�ඩල වැඩසටහන පළාK, 5ස්6 හා පාෙ��ය ෙQකA 
ෙකොfඨාස මfටl" ව.ා�ත කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

32.  

පා.43/’15  
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— වැ�R� පජාව � ලංකාෙ� ආ-�ක ව-ධනයට දායක 

කර ගැ`මට ණය xෙA වැඩ��ෙවළ සකස් mnම,— වයස අk	\ 60 ඉමවා ඇ[ 
වැ�R� පජාවට තම tවෙනෝපාය මා-ග ශ[මK කරගLl" සමස්ත � ලංකා 
ආ-�කෙI ව-ධනයට දායකMමට බැං  ප�ධ[ය ම~" ණය xෙA කමෙ�දය 
{යාKමක ෙනොM ම ඔk"ට සමාජය �ළ ෙවනK අකාරයකට සැල|ම වන ෙහi" එම 
අසාධාරණ තKKවය වැළැMමට කමවK වැඩ��ෙවළ ඇ[ කළ J� යැi ෙමම 
පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
33.  

පා.44/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— වයස අk	\ 60 ඉමවා ඇ[ ^�ගලi" සමාජය �ළ 

සÑය ^�ගලi" බවට පK mnෙA වැඩ��ෙවළ සකස් mnම,— සමාජ ආ-�ක 
{යාව]ෙI පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අk	\ 60 ඉමMෙම" පG 
සමාජය �ළ LP ��ගැ`ම ෙනොමැ[ව අÑයව ෙකො"M P�න වැ�R�ය", සමාජෙI 
සÑය ^�ගලi" බවට පK mTෙA වැඩ��ෙවළ සකස ්mnමට පාසQ පජාව ඇ�> => 
මහK සමාජයම දැFවK mnෙA කමෙ�දය ඇ[ කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව 
ෙයෝජනා කරi. 
34.  

පා.45/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ෙමෝට- කා-lක ෙෂේතය ��බඳ පාසQ PG"ෙ� 

දැFම ^>Q mnම,— � ලංකාෙ� අනාගත ත	ණ ත	±ය"ෙ� �mයා පශ්නයට 
;සwම ෙලස සහ ෙමෝට- කා-lක ෙෂේතෙI ඇ[ව"නාg ව-ධනයට සාෙ�ෂව 
^«� ශlකi"ෙ� අවශ.තාව ස^රා ගැLෙA අර=ණ ඇ[ව පාසQ ;ෂය L-ෙ�ශයට 
ෙමෝට- කා-lක �Qපය ;ෂයය ෙලස ඇ�ළK mnම සඳහා කමවK වැඩ��ෙවළ 
ඇ[ කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
35.  

පා.46/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ෙමෝට- කා-lක �Qපය ඉගැ"Mම සඳහා $	ව	" 
^«� mnමට අධ.ාපන ;ද.ා íඨය ඇ[ mnම,— � ලංකාෙ� සහ ;ෙ�ශ රටවල 
ෙමෝට- කා-lක ෙෂේතෙI ඇ[වන ව-ධනයට සTලන ෙලස, එම ෙෂේතෙI ^«� 
ශlකi"ෙ� ඉQ¨ම ස^රා°මට හැmවන පT5, පාසQ මfටl" ඉගැ"Mම සඳහා 
$	ව	" ^«� mnමට ෙමෝට- කා-lක ෙෂේතය ��බඳ අධ.ාපන ;ද.ා íඨය ඇ[ 
කළ J�යැi  ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
36.  

පා.47/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ෙමෝට- කා-lක �Qපය ;ෂය L-ෙ�ශය" 

යාවKකා°න mnම,— ෙමෝට- කා-lක ෙෂේතය හා සAබ"ධ රජෙI කා-lක ;ද.ාල 
හා අFබ�ධ ආයතනවල ඉෙගFA කටJ� P\ කරF ලබ"ෙ" වසර 25 - 30 තරA 
පැර± ;ෂය L-ෙ�ශය යටෙK බැ;", එම තKKවය ෙවනස් mnම සඳහා එම ;ෂය 
L-ෙ�ශය" යාවKකා°න mnමට කමවK වැඩ��ෙවළ ඇ[ කළ J�යැi ෙමම 
පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
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37.  

පා.48/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,—  6ෙරෝද රථ හා ය�	 පැ5 ආ¿ත �mයාවල LJත 

gව"ෙ� �mයාවල Gර,තභාවය තහk	 mnම,— � ලංකාව �ළ tවKවන 6ෙරෝද රථ 
හා ය�	පැ5 ආ¿තව සෘó හා වක ෙලස �mයාව"R LJතMමට කැමැKත දවන 
ත	ණ �Tස හා ;ශාlක 6;ධ හ=දා LලධාT" සහ ෙජ.ෂඨ් ^රවැPය" යන ජන 
ක�ඩායAවල ආ-�ක ශ[ය ව-ධනය mnෙම" සමස්ත ජා[ක Lෂ්පා5තයට ඔk"ෙ� 
දායකKවය ලබා ගැ`ෙA අර=ණ ඇ[ව එම ෙෂේතෙI LJතgව"ෙ� සÑය 
දායකKවය ජා[ක ආ-�කයට එ කර ගැ`ම සඳහා කමවK වැඩ��ෙවළ ක�නl" 
සකස් කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
38.  

පා.49/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— � ලාං|ය/ෙ��ය Ûපෙ�දය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආකQප ^>Q mnම,— � ලාං|ය/ෙ��ය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ��ය හා ;ෙ��ය 
ජනතාව �ළ වැ� නැà	ව ඇ[ mnෙA අර=ණ ඇ[ව, රට �ළ ජනතා ආකQප ඒ ෙවත 
ෙයො= mnම සඳහා පාසQ, ;ශ්ව;ද.ාල, තෘ�iක අධ.ාපන ආයතනවල ;ෂය 
පාඨමාලාවට Ûපෙ�දය ;ෂයය ෙලස ඇ�ළK mnමටK, රාජ. හා ෙපෞ�ග]ක අංශවල 
මැ5හKMම මත ප-ෙIෂණ අංශ 5Tගැ"Mම ම�" නව ෙසොයාගැ`A P\ mnමටK, ඒ හා 
බැwF ආයතන ප�ධ[ය සAබ"ධ කර ගLl" සහ[ක පත, ��ෙලෝමා, උපාZ, පශච්ාK 
උපාZ පාඨමාලා ඇ[ mnම ��" ෙමම ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ ^>Q ආකQපමය 
ෙවනස ඇ[ කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
39.  

පා.50/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— � ලංකාෙ� ආහාර සංස්කෘ[ය ඉෙගFA සහ 

ඉගැ"M ෙA {යාව]යට බ�ධ mnම,— � ලාං|ය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
mnෙA කලාව, ආහාර �0ෙA කලාව, ව-ණකාරක කලාව, ආහාර කැíෙA කලාව ඇ�> 
අංශ ගණනාවm" සකස්M ඇ[ අතර ඒ හා බැw� � ලාං|ය ආහාර සංස්කෘ[ය ��බඳ 
ඉෙගFA සහ ඉගැ"MA කමෙ�දය" හරහා අනාගත පර^රට පවරාxම ෙම"ම ෙ��ය හා 
;ෙ��ය ජනතාව අතර අපෙ� ආහාර සංස්කෘ[ය ව.ා�ත mnම ම�" � ලාං|ය 
අනන.තාව අ"ත-ජා[කව ඔසවා තැ¡ම සඳහා වැඩ��ෙවළ ඇ[ කළ J�යැi ෙමම 
පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

40.  

පා.51/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ;ශ්ව;ද.ාල සහ තෘ�iක අධ.ාපන ආයතනවල 
PG"ෙ� ප-ෙIෂණ Lබ"ධන අමාත.ාංශවල සංව-ධන කටJ� ඉලක කර සකස ්
mTම,— ;ශ්ව;ද.ාල සහ තෘ�iක අධ.ාපන ආයතනවල PG" ;P" තම පාඨමාලා 
සAබ"ධෙය" ඉ5TපK කරන ප-ෙIෂණ Lබ"ධන රෙf ආ-�ක, සමාtය, සංස්කෘ[ක 
හා සංව-ධන කටJ�වලට උපෙයෝÀ කර ගැ`ම වැදගK වන බැ;" එම Lබ"ධන 
අෂණය කරF ලබන ආචා-යව	 හා ප-ෙIෂණ Lබ"ධන අදාළ වන අමාත.ාංශ 
අතර මනා සAබ"කරණය ඇ[ mnම සඳහා එ| අමාත.ාංශෙI LලධාTෙය  
පKmnෙම" එම ප-ෙIෂණ Lබ"ධන ම�" අමාත.ාංශෙI ඉ5T සංව-ධන {යාදාමය" 
සහ කා°න ඉලක ස^රා ගැ`මට හැmවන පT5 කමවK වැඩ��ෙවළ ඇ[ කළ 
J�යැi  ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.  

41.  

පා.52/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— වයස අk	\ 18 සAS-ණ වන අවස්ථාෙ�xම ඡ"ද Rl 
නාමෙQඛනයට නම ඇ�ළK mnම,— මැ[වරණ ෙදපා-තෙA"�ව ම�" වා-,කව 
ඡ"ද Rl නාමෙQඛන සංෙශෝධනය mnමට Lයlත 5නට පGව ෙහෝ ෙපර 5නකx වයස 
අk	\ 18 සAS-ණ වන තැනැKත"ට Lයlත වයස සAS-ණ g 5නටම ඡ"ද Rl 
නාමෙQඛනෙයR නම ඇ�ළK කරවා ගත හැm ආකාරෙI පාෙයෝ~ක වැඩ��ෙවළ 
ඇ[ කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.  
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42.  
පා.53/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ෙසේලi" Lෂ්පාදනය mnම සඳහා 
කමවK වැඩ��ෙවළ ඇ[ mnම,— � ලංකාව �ළ වා-,කව ෙසේලi" ;ශාල 
පමාණය භා;තා කරF ලබන අතර ෙසේලi" ආනයනය mnම සඳහා ද ;ශාල =දල 
වා-,කව ;ෙ��ය රටවලට ඇx යන බැ;", එම ;ෙ�ශ ;Lමය පමාණය රට �ළ ඉ[T 
කර ගැ`ෙA අර=ණ ඇ[ව ලංකාව �ළ පවKනා ෙ��ය තාෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේලi" 
Lෂ්පාදනය mnම සඳහා රාජ., ෙපෞ�ග]ක ෙහෝ ස¤පකාර අංශය" සAබ"ධ කර ගLl" 
කමවK වැඩ��ෙවළ රජය මැ5හK Mෙම" ඇ[ කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව 
ෙයෝජනා කරi. 
43.  

පා.54/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ෙපොQ ව�ර ආ¿තව නව Lෂ්පාදනය" ඇ[ mnම,—  
� ලංකාව �ළ වා-,කව ;ශාල පමාණයක ෙපොQ ව�ර අපෙK යන බැ;", නව 
තාෂණය ෙයොදා ගLl" ;ZමK කමෙ�දය යටෙK ෙපොQ ව�ර ආ¿තව නව 
Lෂ්පාදනය" ෙ��ය හා ජාත."තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක කර ගLl" ඇ[ mnම සඳහා 
කමෙ�දය {යාKමක කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
44.  

පා.55/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— සාගරෙI නව සAපK ගෙ�ෂණය,— ;ශාල සාගර 
කලාපය  Rl රට k � ලංකාව ප=ඛKවය ලබා x ඇKෙK වර ක-මා"තය සඳහා 
පමණ වන අතර  සාගරය ආ¿තව ;ශාල පමාණයක සවභා;ක සAපK ඇ[ බැ;" 
ෙමරටට ;ශාල �mයා අවස්ථා පමාණය ෙම"ම ධනය ද උපයා ගැ`ෙA අර=ණ ඇ[ව 
සාගර සAපK ��බඳව ;ZමK වැ�\ර අධ.යනය කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව 
ෙයෝජනා කරi. 
45.  

පා.56/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— � ලංකාෙ� මKස. සAපත ;ෙ��කi" ;P" ෙනලා 
ගැ`ම වළකා°ම,— � ලාංmක වරය"ට ;ශාල ආ-�ක අවාPය ඇ[ කරl" � ලංකා 
=«\ කලාපෙI මKස. සAපK ;ෙ��කi" ;P" ෙනලා ග"නා බැ;" � ලංකා =«\ 
කලාපය �ළ මා> ඇQ°මට සහ ;ෙ�ශ  යාතාවලට මා> බෑම සඳහා ෙතොvපල ෙලස 
භා;තා mnම වළකා°ම සඳහා රජය ;P" ;ZමK වැඩ ��ෙවළ සකස ්කර {යාKමක 
කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
46.  

පා.57/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ෙකොස් Lෂ්පාදනය වැ� කර ඒ ආ¿ත Lෂ්පාදන 
අපනයනය mnම,— ඉතා ප`ත ෙම"ම ඖෂය $ණෙය" අúන, රසායLක දව.ව]" 
ෙතොරව වගා කළ හැm ෙබෝගය වන ෙකොස් වගාව ව.ා�ත mnම ��" ඒ ආ¿ත 
Lෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය mnම ම�" ;ශාල ;ෙ�ශ ;Lමය පමාණය අප 
රටට උපයා ගත හැm බැ;" ඒ සඳහා රජෙI මැ5හK;ෙම" ;ZමK වැඩ ��ෙවළ 
සකස් කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
47.  

පා.58/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ජා[ක ෙගො; සAමාන උෙළල වා-,කව සං;ධානය 
mnම,— රට ෙපරට යාමට නA =]ක වශෙය" ෙගො;තැL" ස¿ක ;ය J� බැ;" රට 
ස	 කරන ෙගො; ජනතාවට Pය වෘK[ය ��බඳ අ�මානය ඇ[වන පT5 ;ZමK 
සං;ධාන වºහය හරහා {යාKමක වන ෙගො; සAමාන උෙළල රජෙI මැ5හKMෙම" 
වා-,කව සං;ධානය කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
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48.  

පා.59/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— සහන lලකට LED බQබ පාTෙභෝ~ක ජනතාවට 
ලබාxම,— Lවාස ආෙලෝක mTමට ෙයොදා ග"නා $ණාKමක LED බQබ lල අZක 
බැ;", ;\]බල ම�ඩලය මැ5හKM සහනදාz lලකට හා ෙගMෙA කමයට ෙමම බQබ 
පාTෙභෝ~ක ජනතාවට ලබාx ජා[ක වශෙය" ;\]ය ;ශාල පමාණය ඉ[T කර 
ගැ`මටK,  LED බQබ ජනතාව අතර ජන�ය mn ම�" ;\]බල ම�ඩලයටද අමතර 
ආදායම උපයා ගැ`මටK හැmවන පT5 කමවK වැඩ ��ෙවළ සැකPය J�යැi 
ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
49.  

පා.60/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— G> පTමාණ ෙසQලA බ� ක-මා"තශාලා ව.ා�ත 
mnම,— � ලංකාව �ළ ෙසQලA බ� සඳහා ;ශාල ෙව ළදෙපොළ පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා Lෂ්පාදනය ෙකෙර"ෙ" G> වශෙය" වන අතර ඒ සඳහා Õනය ප=ඛ අෙන K 
රටවලට ;ෙ�ශ ;Lමය ;ශාල පමාණය ඇx යන බැ;", G> �Tවැය දැTය J�  ෙමම 
ක-මා"තය ගා�ය පෙ�ශවල ව.ා�ත mnම සඳහා ;ZමK වැඩ ��ෙවළ සකස් කළ 
J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
50.  

පා.61/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ඖෂධ Lෂ්පාදන ක-මා"ත ශාලා 

ආරAභ mnම,—  � ලංකාව �ළ ඖෂධ Lෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම මfටමක පව[න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට ;ශාල ;ෙ�ශ ;Lමය පමාණය වැයවන බැ;" 
5J� මානව සAපත Rl රට ෙලස � ලංකාවට අත.ාවශ. ඖෂධ ව-ග රට �ළම 
LපදMමට අවශ. පහGකA රජය මැ5හK Mෙම" ලබා x ඖෂධ Lෂ්පාදන ක-මා"ත 
ශාලා ආරAභ කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
51.  

පා.62/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— පාසQ ;ෂය L-ෙ�ශයට මෙනෝ ;ද.ාව ;ෂයය 

ඇ�ළK mnම,— පාසQ �ෂ. පජාව LෙරෝÀ මනසm" JK Y�ZමK �රණ ගැ`මට 
හැm �Tස ෙලස හැඩගැසM්ම උෙදසා හය වැL ෙශේ±ෙI Pට {යාKමක වන පT5 
ෙබෞ�ධ මෙනෝ ;ද.ාව සහ බටRර මෙනෝ ;ද.ාව යන ;ෂයය" ඒකාබ�ධ ෙකොට 
කමවKව සැලGA කරන ලද “මෙනෝ ;ද.ාව සහ භාවනාව” නl" ;ෂයය පාසQ ;ෂය 
L-ෙ�ශයට ඇ�ළK කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
52.  

පා.63/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ;ශාlක ආධාරක මධ.සථ්ාන �RvMම,— ;ශාlකය" 

ෙවFෙව" උපෙ�ශන ෙසේවා, ෛවද. පහGකA සහ  5වා G� A ෙසේවා යනාx 
වැ�R�ය"ට අවශ. Gබසාධන කටJ� �ස එකම ස්ථානයm" ඉv කර ගැ`මට හැm 
වන පT5 ;ශාlක ආධාරක මධ.ස්ථාන ෙගොඩනැංMමටK, එම මධ.සථ්ාන ෙ"ද කර 
ගLl" යA Lෂ්පාදන කටJKත සඳහා ;ශාlකය" ෙයො= mnම හරහා ඔk"ෙ� 
5;යට සහනය ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම ද උපයා ගැ`මට හැm වන ෙලස රජය 
මැ5හK Mෙම" රට^රා ;ශාlක ආධාරක මධ.සථ්ාන �Rv;ය J�යැi ෙමම 
පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
53.  

පා.64/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ;ශාlකය"ෙ� ආ-�කය ශ[මK mnම සඳහා නව 

ෙලොත�iය හw"වා xම,— ;ශාlක රාජ. ෙසවකය"ෙ� වැv� ;ෂමතා ඉවK mnමට 
සහ ඔk"ෙ� Gබසාධන කටJ� සඳහා අවශ. =දQ ෙසොයා ගැ`ම සඳහා නව 
ෙලොත�iය ෙවළඳෙපොළට හw"වාxමට රජය කටJ� කළ J�යැi ෙමම 
පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
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54.  

පා.65/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— සංචාරක මගෙප"ව"න" ^«� mnම,— 
සංචාරකi"ට ඵලදාz හා ආචාර�° ෙසේවාව සැපzමට හැm �Tස බවට පK mnමට 
ෙම"ම, ඔk"ෙ�  වෘK�ය මfටම ඉහළ නැංMම සඳහාK සංචාරක මග ෙප"ව"න" 
^«� mnමට ;ZමK වැඩ��ෙවළ සකස් කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා 
කරi. 
55.  

පා.66/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ඉඩA සAබ"ධව පව[න `[ සංෙශෝධනය mnම,— � 

ලංකාව �ළ ෙA වන ;ට ඉඩAවලට ව.ාජ ඔ�^ සකසා ;mûෙA ජාවාරම 
{යාKමකවන අතර �ට අදාළව `[ය {යාKමක Mම ද ඉතා අවම මfටමක පව[න 
බැ;", ඉඩA අi[ය සAබ"ධව Gර,තභාවය වැ� වන අJT" හා වැර5ක	ව"ට දැ� 
දñවA පැlණ;ය හැm අJT" පව[න `[ ප�ධ[ය සංෙශෝධනය කළ J�යැi ෙමම 
පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

56.  

පා.67/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— � ලංකාව අවට සාගරෙI ෙකොරQපර ආරෂා කර 

ගැ`ම,— � ලංකාව අවට සාගරෙI ඇ[ ෙකොරQපර lLස්  {යාකාරකA ෙහේ�ෙව" 
;නාශMෙA ත-ජනයට =«ණපා ඇ[ බැ;", එම ෙකොරQපර ආරෂාකර ගැ`ම සඳහා 
lLස් {යාකාරකA පාලනය mnමට හැmවන පT5 ^�ගල ආකQපමය ෙවනස ෙම"ම, 
ෛන[ක රා=ෙ� ෙවනස ඇ[ mnම සඳහා ;�වK කlvව හරහා G\G වැඩ��ෙවළ 
සැලGA කර {යාKමක කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
57.  

පා.68/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— පාසQ වෑ" රථ සඳහා කා"තාව" ෙසේවයට ෙයදMම,— 

පාසQ වෑ" රථ ෙසේවෙයR $ණාKමක බව වැ� mnමටK, එම වෑ" රථවල ගම" කරන 
ද	ව"ෙ� ආරෂාව උෙදසාK  Pය¨ම පාසQ ෙසේවා වෑ" රථවල ෙසේවය සඳහා 
කා"තාව" ෙයොදා ගැ`ම අLවා-ය mnමට `[ සකස ්කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව 
ෙයෝජනා කරi. 
58.  

පා.69/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ඖෂධ lල පහත ෙහ°ම,— � ලංකාව �ළ ජා[ක 
ඖෂධ ප[පK[ය පකාශයට පK කර ඖෂය නාමෙය" ෙබෙහK අෙල; mnම 
ක�නl" ආරAභ mnම ම�" ඖෂධ lල පහත ෙහ°මට රජය මැ5හK ;ය J�යැi ෙමම 
පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
59.  

පා.70/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— අ"ත-ජාලය හරහා අෙල; කරන ඖෂධ ඇ�> 

ජාවාරA මැඩපැවැKMම,— ෙA වන ;ට අ"ත-ජාලය හරහා පl[යm" ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද. උපකරණ හා ×පලාවන. Lෂ්පාදන ;ශාල ෙලස අෙල; ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාරA අප රෙf ජනතාව ෙ� ෙසෞඛ.යට සහ යහපැවැKමට ;ශාල ත-ජනය වන 
බැ;" ඒවා මැඩපැවැKMම සඳහා LP වැඩ��ෙවළ සකස් කර {යාKමක mnම G\G 
යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
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60.  

පා.71/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— කෘ, රසායන දව. භා;තා ෙනොකර වගා mnම,— අZක 

;ෂ සRත කෘ, රසායන දව. � ලංකාව �ළ තහනA කර පැර± කමයට පTසර Rතකා� 
වගා කමය රටට හw"වාxමට අවශ. ප-ෙIෂණ P\mnමට කෘ, ;ද.ාඥය" හා 
පTසරෙ�x"ෙග" සම";ත කlvව පK කර ඔk"ෙග" ලබා ග"නා L-ෙ�ශ ��" 
ජනතාවට වස ;ෙස" ෙතොර ෙසෞඛ.ාර,ත ආහාර ෙ�ල  ලබා xමට අවශ. �යවර 
ගැ`මට රජය මැ5හKMම G\G යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
61.  

පා.72/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— පාසQ PG" මKදව.වලට ඇjබැRMෙම" =දවා 

ගැ`ම,— ෙA වන ;ට � ලංකාව �ළ පාසQ PG" මKදව.වලට ඇjබැR MෙA වැ� 
පවණතාවය L-මාණය M ඇ[ බැ;" පාසQ PG" මKදව.ව]" =දවාගැ`ම සඳහා 
රජය මැ5හKM ;ZමK වැඩ��ෙවළ {යාKමක කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව 
ෙයෝජනා කරi. 

62.  

පා.73/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ජා[ක ඵලදාzතා කlvව පK mnම,— රජය ;P" 

{යාKමක කරF ලබන ඵලදාzතා වැඩසටහ"Rx තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදාzතා 
මfටම කරා ෙමෙහයg ආයතන පධා`" හwනාෙගන ඔk"ෙ� දැFම හා අKදැ|A 
පෙයෝජනයට ගත හැm වන ආකාරෙය", එම ආයතනවල {යාKමක කරන ලද 
වැඩසටහ" සහ කමෙ�ද අෙන K ආයතනවලට ගැලෙපන පT5 ආෙ�ශ mnමට හැmවන 
පT5 එම ආයතන පධා`"ෙග" සම";ත ජා[ක ඵලදාzතා කlvව �Rv;ය J�යැi 
ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
63.  

පා.74/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— පජා ෛවද.ෙ�දය ��බඳ ;ෙශේෂඥ ෙසේවාව 5J� 
mnම,— ෙසෞඛ. ෙසේවාෙ� අත.ාවශ. අංගය වන පජා ෛවද.ෙ�දය ��බඳ ;ෙශේෂඥ 
අංශය 5J� mnමට අවශ. සැලGA සකස ්mnම හා එම ෙෂේතෙI දැනට පව[න ගැට¨ 
Lnෂණය කර ක�නl" Lරාකරණය mnමට අවශ. කටJ� P\ mnමට රජය මැ5හK 
;ය J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
64.  

පා.76/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— පTෙභෝජනයට FG\G ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැMමට කටJ� mnම,— පTෙභෝජනයට FG\G ආහාර Lෂ්පාදනය කරන, අෙල; 
කරන හා ඊට අFබල ෙදන ^�ගලය" හා ආයතන වැට°මට පාTෙභෝ~ක කටJ� ��බඳ 
අZකාTෙI ;ෙශේෂ වැට°A ඒකකයට පව[න ගැට¨ Lරාකරණය කර අවශ. පහGකA 
ෙනොඅ�ව ලබා xමටK, වැර5ක	ව"ට උපTම දñවA ලබා 5ය හැm වන පT5 පව[න `[ 
ප�ධ[ය සංෙශෝධනය mnමටK කටJ� කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා 
කරi. 
 65.  

පා.77/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— වස ;ස නැ[ ආහාර Lෂ්පාදනය 5TමK mnම,—  

ආහාර හා සAබ"ධ Lෂ්පාදන කටJ�වල ෙ��යව Lරතව P�න Lෂ්පාදකi" ඉලක 
කර ගLl" $ණාKමක බ;" ඉහළ, ෙසෞඛ.ාර,ත ආහාර පාTෙභෝ~කය"ට ලබා xම 
��" රටට කළ හැm ෙසේවාව ��බඳව දැFවK කර, ආකQපමය ෙවනස ඇ[ mnමට 
හා එෙලස වස ;ෙස" ෙතොර ආහාර Lපදවන ව.වසායකi"ට ෙගෞරව නාමය සRත 
සAමාන පදානය ෙකොට ඔk" 5Tගැ"Mමට වැඩසටහන රජය මැ5හKM ආරAභ කළ 
J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
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66.  

පා.78/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— අයථා ෙලස අKපK කරගK අභයïlවලට අයK ඉඩA 
Lදහස් කරගැ`ම,— � ලංකාෙ� පකාශයට පK කර ඇ[ අභයïlවලට අයK ඉඩA ;;ධ 
^�ගලය" හා සං;ධාන ;P" `[ ;ෙරෝ ෙලස අKපK කරෙගන ඇ[ බැ;", එම ඉඩA 
නැවත ලබා ගැ`මට රජය ක�නl" මැ5හK ;ය J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා 
කරi. 
67.  

පා.79/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ආ5වා0 ජනයා නගාPvMම සඳහා සැලGම {යාKමක 

mnම,— � ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආ5වා0 ජනතාව ��බඳ ෙවනම සංගණනය 
P\කර, ඔkනට tවK Mම සඳහා දැනට පව[න අපහGතා කමවKව හwනාෙගන, ඔkනට 
 ෙගෞරව`යව tවK Mමට හැm පTසරය L-මාණය කර xමට අවශ. සාධ`ය සැලGම 
ආ5වා0 නායකi" ද ඇ�ළKව පKකරන ලද ;�වK ම�ඩලය හරහා {යාKමක කළ 
J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
68.  

පා.80/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— J�ධය Lසා උ�	 හා නැෙගනRර පෙ�ශය"R හාL g 

^රාවස�් සංරෂණය mnම,— [ස් වසරක J�ධය ෙහේ�ෙව" උ�	 හා නැෙගනRර 
පළාK වල පැව[ ^රාවස්� ;ශාල ෙලස ;නාශ g අතර පව[න ^රාවස්� ��බඳ 
ස�ෂණය P\ කර ෙතොර�	 �ස්කර ගැ`මK, එම ^රාවස්� තහk	 mnම, ආරෂා 
mnම හා ප[සංස්කරණය mnමK අර=� කර ෙගන ;�වK ^රා;ද.ාඥi"ෙග" 
සම";ත කlvව පKmnම G\G යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
69.  

පා.81/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— වගා mnම සඳහා ෙ��ය ¡ජ පච]ත mnම,— කෘ, 
රසායන භා;තෙය" ෙතොරව ෙ��ය කාබLක ෙපොෙහොර ආශෙය" වගා කළ හැm ෙ��ය 
¡ජ ව-ග හwනාෙගන එම ¡ජ ක�නl" රට ^රා ව.ා�ත කර රසායLක වස ;ෙස" ෙතොර 
ආහාර ජනතාවට ලබා xම සඳහා අවශ. කරන ප-ෙIෂණ, තාෂණය හා Lෂ්පාදනය වැ� 
5J� mnමට අවශ. සැලGA සකස් කර {යාKමක කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව 
ෙයෝජනා කරi. 
70.  

පා.82/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ;ෙ�ශ භාෂා අධ.යනයට පහGකA සැපzම,— ^�ගල 
Y�ZෙI පෘüල බව �රණය Mමට ඔ« ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය වන බැ;" 
ඉංëP භාෂාව හැ	�ෙකොට අෙන K පධාන ;ෙ�ශ භාෂා හැදෑnමට අවශ. පහGකA 
^>Q කර, සැලGA සAපාදනය කර {යාKමක කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව 
ෙයෝජනා කරi. 
71.  

පා.83/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— Pය¨ මැ[වරණ පචාරක කටJ� සඳහා ;යදA කරන 
=දQ 0මා mnම,— � ලංකාව �ළ පැවැKෙවන Pය¨ මැ[වරණය"Rx ඇතැA 
අෙ�ෂකය" අ[ ;ශාල =දQ පමාණය ;යදA කරන අතර =දQ ;යදA කළ ෙනොහැm, 
එෙහK රටට වැඩ කළ හැm Y�ZමK �Tසකට ඉ" අවාP සහගත තKKවය ඇ[ වන 
බැ;" මැ[වරණ සඳහා ;යදA කරන =දQ පමාණය 0මා mnමට හැm වන ආකාරෙI `[ 
සAපාදනය කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
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72.  

පා.84/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— යටK ;�ත සමෙI � ලංකාෙව" �ෙගන ~ය 
^රාවස�් නැවත ලබා ගැ`ම,— � ලංකාව යටK ;�තයව පැව[ සමෙI අප ර�" 
පෘ�ගාලය, ඕල"දය හා මහා ìතාන.යට �ෙගන ~ය ^රා;ද.ාKමක ව�නාකම සRත 
භා�ඩ ��බඳ ස�ෂණය P\ කර එම භා�ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැ`ම සඳහා 
අවශ. �යවර ගැ`මට රජය මැ5හK ;ය J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

73.  

පා.85/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— සංඝාZකරණය ස්ථාපනය mnම,— �õ" 
වහ"ෙසේලාෙ� ආරෂාව හා ෙගෞරවය �ක ගැ`ම ෙවFෙව" උ"වහ"ෙසේලාට අදාළ 
අZකරණමය කා-යය" සඳහා ෙවනම සංඝාZකරණය �Rv;ය J� බවටK එම 
අZකරණ �"\ සඳහා `[මය බලය ලබාගැ`මට හැm වන අJT" ෙමම සංඝාZකරණය 
ස්ථාපනය කළ J� බවටK ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

74.  

පා.86/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ව.වස්ථා�ත සංඝ සභාව පK mnම,— 
පා-]ෙA"�ව ඇ�> ජනතා Lෙයෝ�ත ආයතන සඳහා උපෙ�ශකKවය හා මග ෙප"Mම 
ලබා xමට හා අණපනKවලට සංෙශෝධන ඉ5TපK කළ හැm ෛන[ක බලය සRත සංඝ 
සA=[ෙය" පK කර ගK රාජ. පTපාලනය, `[ය, ;ෙ�ශ කටJ� හා සමාජ 
{යාකාරකA ��බඳ හසල දැFම සහ අKදැ|A සRත ;�වK සංඝයා වහ"ෙසේලාෙග" 
සම";ත ව.වස්ථා�ත සංඝ සභාව පK කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා 
කරi. 
75.  

පා.87/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ[ක අධ.යන ආයතනය �RvMම,— � 
ලංකාෙ� පැවැ[ ජල තාෂණය හා වැ� තාෂණය නැවත පණග"වා �කගැ`ම සහ 
වැ� 5J� mnම සඳහා අවශ. ප-ෙIෂණ P\ mnමට හා අධ.ාපන පාඨමාලා ම~" උත 
;ෂය ගැන දැFl" ස"න�ධ කරන ලද �Tස L-මාණය mnමට හැmයාව ඇ[වන පT5 
“වා� සංස්කෘ[ක අධ.යන ආයතනය” නl" ආයතනය රජය මැ5හKMෙම" ආරAභ 
කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
76.  

පා.88/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— මහාවංශය අධ.යනය සඳහා ආයතනය �RvMම,— 
� ලාං|ය ඉ[හාසෙI ගම" මග ෙප"වන මහාවංශය අධ.යනය mnම සඳහා �õ" 
වහ"ෙසේලාෙ� මැ5හK Mෙම" “මහාවංශ අධ.යන ප-ෙIෂණ ජා[ක ආයතනය” නl" 
ආයතනය රාජ. අFගහෙය" �Rv;ය J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
77.  

පා.89/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ ;ෙරෝ {යා නැවැKMම,— ධ-ම ග"ථ හා 
පකාශන අධ.යනය mnෙA මනා දැFම ඇ[ ෛන[ක බලය සRත ;�වK සංඝ 
ම�ඩලය �RvMම ම~" යA L-මාණය එ�දැMමට ෙපර එය එම ම�ඩලයට ඉ5TපK 
mnෙම" අන�	ව, සමාජගත mnමට FG\G නA, සංෙශෝධන ඉ5TපK mnමට හැmවන පT5 
යා"තණය සැක0ම ම~" ෙබෞ�ධ ;ෙරෝ {යා හා පකාශන රචනා Mම හා Y\ දහම 
සAබ"ධ කරl" සාවද. L-වචන ඉසම්�Mම නැවැKMම සඳහා රජය මැ5හK ;ය J�යැi 
ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
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78.  

පා.90/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ෙ�ශ Rෛත� කලා L-මාණ ඇගzම,— ෙ�ශාFරාගය හා 
ආKමා�මානය ඇ[වන පT5 ෙ��ය හා සංසක්ෘ[ක ව�නාකl" අúන කලාකෘ[ වා-,කව 
ඇගzම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ්mnමට රජය මැ5හK ;ය J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව 
ෙයෝජනා කරi. 
79.  

පා.91/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— � ලංකාෙ� පාසQ �ෂ. �ෂ.ාව"ෙ� ;නය නැංMමට 
කටJ� mnම,— � ලංකාෙ� පාසQ �ෂ. �ෂ.ාව" ෙසෞඛ. සAප"න, LෙරෝÀ හා කාiකව 
ශ[මK ^රවැPය" ෙලස සමාජගත mnෙA අර=±" ඔk"ට තමා කැම[ Ñඩාවකට ෙයො= 
Mමට සහ පාෙයෝ~ක ;නය ^«�වකට ෙයො= mnමට අවශ. කටJ� සAපාදනය කළ J�යැi 
ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
80.  

පා.92/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ[ක ෙතොර�	 මධ.සථ්ානය ආරAභ 

mnම,— � ලංකාව �ළ �Rටා ඇ[ ෙබෞ�ධාගlක සථ්ාන, ඒ හා සබැå අFෂං~ක අංශය" 
ෙම"ම, �õ" වහ"ෙසේලා ��බඳ ෙතොර�	 ආx ක	� එ �ස ්කර ;ZමKව පTගණක 
ගත කර, නMන තාෂ±ක උපකරණ සහ පමාණවK මානව හා ෙභෞ[ක සAපK ව]" �T^" 
“ ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ[ක ෙතොර�	 මධ.සථ්ානය” නl" ආයතනය රාජ. අFගහෙය" ආරAභ 
කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
81.  

පා.93/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— දහA පාසQ පාඨ ග"ථ කාලාF×íව සංෙශෝධනය 

mnම,— ;භාග ඉලක කරගK, දැFම පමණ ෙ"දගත කළ පාඨ ග"ථ ෙවFවට 
පා ෙයෝ~ක ^«�ව පදනA කරගK, Y�Zය ව-ධනය කර"නාg, �ෂට් සAප"න සමාජය 
L-මාණය mnම ඉලක කර ගK පාඨ ග"ථ ;�වK ම�ඩලය හරහා සAපාදනය කර දහA 
පාසQ ෙවත ලබා 5ය J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
82.  

පා.94/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ජාත."තර පාසQ Lයාමනයට ම�ඩලය පK mnම,— � 
ලංකාෙ� සංසක්ෘ[යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැKමට ගැලෙපන පT5 ජාත."තර පාසQR 
;ෂය පථය" අවශ. පT5 Lයාමනය කළ හැm S-ණ බලතල සRත ම�ඩලය පK කළ 
J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
83.  

පා.95/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ජා[ක අධ.ාපන ෙකොlෂ" සභාව වඩාK සÑය mnම,— 

ෙ��ය ඉ[හාස දැFම, සාරධ-ම සAප"න බව, Lෂප්ාදන ශක.තාව, Y�Z සAප"න බව, 
සAපදාiක දැFම, ෙ�ශාFරාගය, LෙරෝÀතාව,  සලතා S-ණ බව සහ ආකQප සAපK[ෙය" 
J� බව යන අංගය"ෙග" පTS-ණ සා-ථක ^රවැPෙය  @R කල හැm වන පT5 සකසන ලද 
ජා[ක අධ.ාපන ප[පK[ය හරහා සමසත් අධ.ාපන කමෙIම පTව-තනය ඇ[ mnමට 
ජා[ක අධ.ාපන ෙකොlෂ" සභාව ව ඩාK සÑය කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා 
කරi. 
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84.  

පා.96/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— පkQ ෛවද.ෙ�දය ��බඳ ;ෙශේෂඥ ෙසේවාව 5J� mnම,— 

ෙසෞඛ. ෙසේවාෙ� අත.ාවශ. අංශය වන පkQ ෛවද.ෙ�දය ��බඳ ;ෙශේෂඥ ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව[න ගැට¨ Lnෂණය කර ඒවා ක�නl" Lරාකරණය mnමට අවශ. කටJ� P\ 
mnමටK එම පkQ ෛවද.ෙ�දය ��බඳ ;ෙශේෂඥ ෙසේවාව 5J� mnමට සැලGA mnමටK 
රජය මැ5හK ;ය J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
85.  

පා.97/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ආJ-ෙ�ද ෛවද.ව	"ෙ� ෙසේවය ;ෙ�ශය"ට ලබා 

xම,— ආJ-ෙ�ද ෛවද. උපාZය සAS-ණ කරන උපාZධාn"හට ;ෙ�ශ රටවල �mයා 
අවසථ්ා ලබාxම සඳහා ;ZමK වැඩ ��ෙවළ සැලGA කර {යාKමක mnම G\G යැi ෙමම 
පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
86.  

පා.98/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ආJ-ෙ�ද ෛවද. පනත සංෙශෝධනය mnම,— දැනට 

පව[න යQ පැන ~ය ආJ-ෙ�ද ෛවද. පනත සංෙශෝධනය කර ආJ-ෙ�ද ෛවද.ව	"ෙ� 
වෘK�ය ගැට¨ ;සඳl", එම වෘK[ය ස� ග	Kවය හා අ�මානය �ක ගැ`මට නව ආJ-ෙ�ද 
ෛවද. පනත ක�නl" ඉ5TපK mnමට �යවර ගත J�යැi  ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා 
කරi. 
87.  

පා.99/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— \ATය ආරෂක ප�ධ[ය සකස ්mnම,— � ලංකාෙ� 

\ATය ආරෂක ප�ධ[ L-මාණය කළ නව LපැJA ක	ව" ද, එම ෙෂේතයට සAබ"ධ 
;�ව�" ද, \ATය ෙදපා-තෙA"�ෙ� Pය¨ම ෙෂේතය"R පMනය"ෙග" ද සම";ත 
කlvව ම�" \ATය ආරෂක ප�ධ[ය සකස ්කර {යාKමක mnමට රජය මැ5හK ;ය 
J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
88.  

පා.100/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— මÀ පවාහන ෙසේවෙI $ණාKමක තKKවය වැ� mnම,— 

බස ් මÀ පවාහන ෙසේවෙI $ණාKමක තKKවය වැ� mnම ම�" වා-,කව එම ෙසේවාව 
ප[ෙෂේප කරන 1% - 2%  පමණ g මÀ" පමාණය රඳවා ගැ`මට කටJ� mnෙම", එම 
ෙසේවෙI පැවැKමට x-ඝ කා°නව ඇ[ ;ය හැm අවදානම අ� කර ගැ`ම සඳහා කමවK වැඩ 
��ෙවළ සැලGA කර {යාKමක mnම G\G යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
89.  

පා.101/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— Pංහල භාෂාවට සAමතය සකස ්mnම,— Pංහල භාෂාෙ� 

]þත ව.වහාරය හා කථන ව.වහාරය ෙදයාකාරය ග"නා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙ�දය, 
අQපපාණ, මහපාණ අෂර ෙයxම සහ පද ෙබxම ආ 5ය ද ;වාද සRත බැ;" Pංහල භාෂාව 
සඳහා සAමතය සකස ්mnමට ;�වK ම�ඩලය පK කර කාලාF×පව P\වන ෙවනසක්A ද 
සැලmQලට ෙගන භාෂාෙ� පැවැKම තහk	 mnමට හැm {යාදාමය සකස ්කළ J�යැi 
ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
90.  

පා.102/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— සංසථ්ාLක කාබLක අපදව. ම�" පTසරය �ෂණය Mම 
පාලනය mnම,— ප]ෙබෝධ නාශක සහ ක-මා"ත {යාව]ය"R x �ටවන සංසථ්ාLක 
කාබLක අපදව. (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් ව-ගයක �ෂණ 
කාරකය"ෙග" සම";ත අතර ඒවා lLසාෙ� ෙසෞඛ.යට ඉතා අRතකර බැ;" එම 
රසායLකය" පTසරයට =දා හැnම පාලනය mnමට ;ZමK වැඩ ��ෙවළ සැලGA කර 
{යාKමක කළ J� යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
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91.  
පා.103/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— රාජ. පාලනයට සAY�ධ ද-ශනය සAබ"ධ කර ගැ`ම,— 
ස�ත අපTහා`ය ධ-ම, දසරාජ ධ-ම, රාෙජෝවාද ජාතකය,  	 ධ-ම ජාතකය, ග"ඩ L"\ක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ�වධ-ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චකවK� Pහනාද Ûතය 
හා ධ-ම පx�කාව යන සAY�ධ ඉගැ"MA සAබ"ධව පා-]ෙA"�, පළාK සභා හා පාෙ��ය 
මfටෙA P�න Pය¨ම පෂ ;පෂ ම"Þව	" දැFවK mnම ��" ඔk"ෙ� ïlකාව 
රෙf යහපාලනයට දායක කර ගැ`මට හැm වන ආකාරෙI වැඩ ��ෙවළ සැලGA කර 
{යාKමක mnමට රජය මැ5හK ;ය J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
92.  

පා.104/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ඉෙලෙටොLක අපදව. බැහැර mnම,— ෆේලොරස"f 

බQබ, \රකථන, ජංගම \රකථන, ;\] උපකරණ, බැටT, පTගණක හා එR ෙකොටස ්ආ5ය 
අපදව. ෙලස පTසරයට බැහැර mnෙAx ආසL, කැ¾lයA, රස5ය, ෙල¾ වැL බැර ෙලෝහ 
පTසරයට එක�වන බැ;" ෙමම ඉෙලෙටොLක අපදව. බැහැර mnමට කමවK වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කර පTසරය G�|මට කටJ� කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා 
කරi. 
93.  

පා.105/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— රෙf යහපාලනය සථ්ා�ත mnම,— අයහපK පාලනෙI 

අංග ලෂණ වන අKතෙනෝම[ක ප[පK[ සAපාදනය, Lලබල වාදය, බලාKමක ෙනොවන 
සහ අසාධාරණ `[, ;ධායක බලතල අLP පTහරණය, ෙ�ශපාලනයට ^රවැP දායකKවය 
අ�Mම සහ  �ෂණය පැ[nම යන ක	� අප රට �ළ ෙනොඅ�ව දනට ලැෙබන අතර ෙA Lසා 
රෙf අයහපK පාලනය පව[න බව ෙප` යන ෙහi" රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැÀම 
සඳහා සැලGA සකස ්කර {යාKමක කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
94.  

පා.106/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ;ෙ�ශ රටවල ඇ[ � ලංකාවට අයK ^සේකොළ ෙපොK 

නැවත ලබා ගැ`ම,— � ලංකාවට අයK ව�නා ^සේකොළ ෙපොK රා�ය Jෙරෝපා රටවQ 
ඇ�¨ ෙලෝකෙI රටවQ ගණනාවක [ෙබන අතර ඒවාෙI අ"ත-ගතව ඇ[ දැFම ෙA වන 
;ට වKම" ලාං|ය සමාජයට අRlව ෙගොස ්ඇ[ බැ;", එම ^සේකොළ ෙපොK අප රටට ආපG 
ලබා ෙගන ඒවාෙI අඩං$ ෙපෞරා±ක දැFම නැවත සමාජගත mnමට ;ZමK වැඩ ��ෙවළ 
සැලGA කර {යාKමක කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
95.  

පා.107/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ෛජව ;;ධKවය �ක ගැ`ම සඳහා කෘ,ක-මය දායක කර 

ගැ`ම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙවFවට බ« ෙබෝග වගාව සහ lශ ෙබෝග වගාව ජන�ය කරMම, 
ෛජව ;;ධKවයට හාLකර රස ◌ායන දව. කෘ, ක-මා"තෙය" ඈK mnම හා ඒකාබ�ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භා;තය ��" රට �ළ ෛජව ;;ධKවය ආරෂා mnමට 
ෙගොM" ෙයො= කරන වැඩ ��ෙවළ  {යාKමක කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව 
ෙයෝජනා කරi. 
96.  

පා.108/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ජනතාවෙ� ආහාර ලැ¡ෙA අi[ය Gර,ත mnම,— 

එසK ජා�"ෙ� සං;ධානෙI මානව අi[වාPකA◌ ි ප�ධ�"ට අFµලව ආහාර ලැ¡ෙA 
¤]ක අi[වාPකම � ලාංmක ජනතාවට අRl වන තKKවය රජෙI ප[පK[ සAපාදනය 
හා {යාKමක mnA �ළ දනට ලැෙබන ෙහi" උත පඥ��"ට අFව රෙf ජනතාවෙ� 
ආහාර පශන්ය ;ස�ෙA වග|ම =>මL"ම රජයට පැවn ඇ[ බැ;" රජය මැ5හKM ආහාර 
දව. lල පාලනය හා ෙසෞඛ. ආර,ත ආහාර ෙ�ල රෙf ජනතාවට ලැ¡ම සහ[ක 
ෙකෙරන ;ZමK වැඩ ��ෙවළ සAපාදනය කර ජනතාවෙ� ආහාර ලැ¡ෙA ¤]ක 
අi[වාPකම තහk	 mnමට �යවර ගත J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
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97.  

පා.109/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— අකාබLක දව. කළමනාකරණය mnම,— අකාබLක දව. 

ප[චÑකරණය mnමK, අකාබLක දව. භා;තය අවම mnමK, භා;තෙය" ඉවKවන 
අකාබLක දව. එක� mnෙA යා"තණය සැක0ම හා අකාබLක දව. භා;තා mnෙA 
පTසර `[ n[ ;ZමK mnමK ��" රෙf පTසර ප�ධ[ෙI ආරෂාව හා යහපැවැKම සඳහා 
අකාබLක දව. කළමනාකරණය mnමට �යවර ගත J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා 
කරi. 
98.  

පා.110/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ෙ��ය ඖෂධ සහ අK ෙබෙහK ��බඳව පාසQ PG" 

දැFවK mnම,— LෙරෝÀ ජා[ය ෙගොඩනැÀම සහ ෙ��ය ආJ-ෙ�දෙI යහපැවැKම ¤]ක 
අර=� වශෙය" ෙගන ෙ��ය ඖෂධ ව-ග හා අK ෙබෙහK ��බඳ ;ZමK ක	� සRත 
;ෂයය පාසQ ;ෂය L-ෙ�ශයට ඇ�ළK mnම ම�" ෙ��ය  ඖෂධ සහ අK ෙබෙහK 
��බඳ පාසQ PG" දැFවK mnම ට �යවර ගත J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

99.  

පා.111/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා ම"දෙපෝෂණය �ර" mnම,— � ලංකාව 

�ළ අ�බර ද	 උපK අFපා[කය 25% තරA ඉහළ අගය ග"නා අතර එයට පධාන සාධකය 
ව"ෙ" ෙපෝෂ.දාz ආහාර Rඟකම වන බැ;", මාතෘ හා ළමා ම"දෙපෝෂණය \ර°මට අවශ. 
ෙපෝෂ.දාz ආහාර \�පK ජනතාවට ලබා xම ප=ඛතාවය කරගK වැඩ ��ෙවළ {යාKමක 
කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

100.  

පා.112/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— පTසරය G�|ෙම" LෙරෝÀ රට ෙගොඩනැÀම,— 

ව-තමාන � ලංකාෙ� පTසර �ෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව" ජලෙI හා ආහාරවල ;mරණ�° 
බව වැ� M ඇ[ අතර අනාගතෙIx lLසාට වැළ ෙඳන ඇතැA ෙරෝගවල ෙරෝග Lධානය පවා 
ෙසොයා ගැ`ම අපහG  ;ය හැm බැ;", ෙA ��බඳ වැ�\ර ;ම-ශනය mnම සඳහා ;�වK 
කlvව පK කර වා-තාව කැඳවා, එම L-ෙ�ශ {යාKමක mnම ��" රෙf ජනතාවෙ� 
`ෙරෝÀභාවය සහ[ක කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
101.  

පා.113/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— රෙf ආරෂාවට කෘ,ක-මය Gර,ත mnම,— 

ධනවාදෙI �"වැL කා-�ව වන ෙදවැL ෙලෝක J�ධෙය" පG කාලෙIx හTත ;�ලවයK 
සමඟ කෘ,කා-lක tවන රටාව සAS-ණෙය"ම ෙවනස ්Mම ෙහේ�ෙව" ව-තමාන ෙලෝක 
පජාව =«ණ x ඇ[ පTසර �ෂණය, `ෙරෝÀ බව නැ[Mම හා �TP\ ආහාර ෙනොමැ[Mම ආx 
අවදානA තKKවය"ෙග" � ලංකාව ආරෂා කර ගැ`ම සඳහා ජනතාව [රසාර කෘ,ක-ම 
භා;තය"ට ෙපළඹMෙම" හා ෙගොM" ආරෂා ෙකෙරන රාජ. ප[පK[ රට �ළ සථ්ා�ත 
කරMෙම" රෙf අනාගතය Gර,ත කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
102.  

පා.114/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— සං|-ණ ෙගෝ°ය ෙවළඳෙපොළ Lසා ජනතාවට ඇ[වන 

ගැට¨ අවම mnම,— ෙගෝ°යකරණය ;P" හw"වා\" ෙලෝක ෙවළඳ රටාව lLසාෙ� මනස 
ආකමණය mnම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ« පාරAපTකව ෙගන ආ හර ප�ධ�" හා 5J� 
දා-ශLක �"තනය" lLස ්මනස ��" උ\රා දැ�ම ව-තමානය වන ;ට � ලාංmකi"ට ද 
ෙපො\ බැ;", ෙවළඳෙපොළ ආ-�කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සං|-ණ tවන රටාව හා ඒ සමඟ 
පැන න~න සං|-ණ සමාtය පශන්K ;සඳා ගLl" සහන�° 5; පැවැKමකට යා J� 
ව"ෙ" ෙකෙසේද ය"න ��බඳව ජනතාව දැFවK mnමට අවශ. වැඩ ��ෙවළ හා Y�Zමය 
සංවාදය රට �ළ {යාKමක කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

 



( 54 ) 

 

103.  

පා.115/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— � ලංකාවට අවශ. 0L රට �ළ LපදMම,— � ලංකාවට 

අවශ. කරන 0L Lෂප්ාදනය mnමට අවශ. සAපK � ලංකාව ස�ව ඇ[ බැ;", මනා 
කළමනාකාnKවයm", කා-යෂමව හා සැලGA සRතව කටJ� කර රටට අවශ. 0L 
පමාණය ෙමරට Lෂප්ාදනය mnමට හා 0L �Tපහ\ mnමට අවශ. ක-මා"තශාලා රජය ම�" 
සථ්ාපනය කර 0L ක-මා"තය �ක ගත J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
104.  

පා.116/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— නකQස ් ර,තය ආරෂා mnම,— සමසත් � ලාං|ය 

පTසර ප�ධ[යටම බලපෑA කළ හැm සංෙ�x පTසර ප�ධ[ය වන නකQස් ර,ත 
වනා"තරය ෙA වන ;ට lLස ්{යාකාරකA ෙහේ�ෙව" දැ� ත-ජනයකට ලM ඇ[ අතර 
වKම" පර^රට ෙම"ම අනාගත lLස ් පර^රට ද ෙමම පTසර ;නාශය ෙහේ�ෙව" 
අවදානමක ට =«ණ පෑමට P\ වන බැ;", lLස ් ත-ජන ඉවK කර නකQස ් ර,තෙI 
සව්ාන පැවැKම ක�නl" තහk	 කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

105.  

පා.117/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— රාවණා රó ��බඳව ;ZමK ගෙ�ෂණය P\ mnම,— 

රාවණා රó ��බඳ Lශ�්ත ඉ[හාස ෙතොර�	 නැ[ kවද, ;ZමK ගෙ�ෂණය ��" ඔ« 
��බඳව අප රෙf ආකQප නැංMමටK, රාවණා රó ස�ව [� දැFම රෙf අ�වෘ�Zය සඳහා 
ෙයොදා ගැ`මට හා � ලාං|ය ඉ[හාසෙI සැඟM ~ය පT�ෙ�දය Lරාවරණය කර ගැ`මටK 
හැm වන බැ;", ;�වK කlvව හරහා රාවණා රó ��බඳව ගෙ�ෂණය කළ J�යැi ෙමම 
පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

106.  

පා.118/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— Y�Zමය 5�w බව �ර" mnම,— ෙභෞ[ක ෙවළඳ භා�ඩ 

සැTසරන ෙ�ගයට සාෙ�ෂව දැFම, Y�Zය හා මානව හර ප�ධ�" ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනොMම ෙහේ�ෙව" ෙනොදැFවKකම Rස එසMම ��" Y�Zමය 5�wභාවය අද අප රට �ළ 
දනට ලැෙබන පධාන ගැට¨ව kවද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇKෙK අ� අවධානය බැ;", 
රෙf ජනතාවෙ� Y�Zමය 5�w බව නැ[ mnමට Pය¨ වයස ්කා�ඩය" ආවරණය වන පT5 
;   ZමKව සැලGA කරන ලද ජා[ක වැඩසටහන {යාKමක කළ J�යැi ෙමම 
පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

107.  

පා.119/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— කQ ඉ K g ඖෂධ භා;තය නැවැKMම,— ෙA වන;ට � 

ලංකාව �ළ කQ ඉ K g  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙI ෙරෝහQ �ළ භා;තයට පැlûෙA 
අවදානම ඇ[ බැ;" රජෙI අදාළ Pය¨ අංශ මැ5හKM {යාකාn සැලGම සකස ්කර කQ 
ඉ K g ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ" ඉවK mnම හා ආනයනය mnම නැවැKMමට කටJ� කළ 
J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

108.  
පා.120/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ඒ¾ස ්ෙරෝගය ව.ා�ත Mම පාලනය mnම,— � ලංකාව �ළ 
දැනට හwනා ෙනොගK ඒ¾ස ්ෙරෝÀ" 3000 කට ආස"න පමාණය P�න බවට වා-තා පළ M 
ඇ[ බැ;" ඔk" හwනාෙගන ප[කාර සඳහා ෙයො= mnමටK, ඒ¾ස ් ෙරෝගය ව.ා�ත Mම 
වැළැMමටK ඵලදාz G\G ව.ාපෘ[ය ක�නl" ආරAභ කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව 
ෙයෝජනා කරi. 
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109.  
පා.121/’15 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ;ෙ�ශය"Rx ]ං~ක අතවරයට ලවන කා"තාව"ට 
සහන සැල0ම,— � ලංකාෙ� කා"තාව" ගෘහ ෙසේවයට ;ෙ�ශ ගතMෙම" පG P\ වන 
අතවරය" ෙහේ�ෙව" P\වන ගැj ගැ`A Lසා � ලාං|ය සමාජය �ළ L-මාණය M ඇ[ 
ගැට¨ සහගත තKKවය" සමනය mnම සඳහා ;ZමK කමෙ�දය සකසා {යාKමක mnමට 
;�ව�" හා එම P\MA හා බැw� ^�ගල ක�ඩායAව]" සැ\AලK කlvව පK කළ 
J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

110.  

පා.122/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— වන ර,ත හා අභය ïlවල ආරෂාව දැ� mnම සඳහා 

`[ සAපාදනය mnම,— මෑතක Pට � ලංකාෙ� ර,ත වනා"තර සහ අභය ïl ;නාශය 
වැ� ෙවl" පව[න අතර � ලාං|ය පාTසTක සම�]තතාවට ඉ" දැ� ත-ජනය එQල 
ෙවl" පව[න බැ;" ෙමම ;නාශය නැවැKMම සඳහා ජනතාවෙ� ආකQපමය ෙවනස 
ඇ[ mnමට අවශ. වැඩ ��ෙවළ සැක0මට ෙම"ම පව[න `[ ප[පාදන ;ZමK හා දැ� 
බවm" Jත වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

111.  

පා.123/’15 

 ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ;;ධ ආගlක ක�ඩායAව]" P\ වන සමාජ බලපෑA 
��බඳව අධ.යනය mnම,— පධාන ධාරාෙ� ආගlක මතවාදය" ;ෙ�චනය කරl", එම 
ආගAR අF ක�ඩායA ෙලස තම L-වචන හා පැහැ5] mnA සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉ5TපK කරl" එම මතවාද ��ගK ^�ගලi" එ �ස් කර ග"නා, ආගlක හා 
ෙවනK =«�වරm" සමාජගත M ඇ[ ක�ඩායA ��බඳ අධ.යනය කරl" ඔk"ෙ� 
මතවාද, {යාකාnKවය" හා සමාජයට ඔk" Lසා ඇ[ වන බලපෑA කවරාකාරද ය"න 
��බඳ තෙසේ	ව ලබා xමට ��ගK ආගlක නායකය"ෙග" හා ;�ව�"ෙග" 
සැ\A ලK කlvව පK කර, වා-තාව කැඳවා එR L-ෙ�ශ {යාKමක කළ J�යැi 
ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
112.  

පා.124/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ඉහළ පl[ෙය" JK මැ� භාජන Lෂප්ාදනය mnම,— 

ආහාර �0ෙAx ගෑස ්හා ;\]ය අපෙK ෙනොයන ෙලස ඉමL" තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ග"නා මැ� භාජන Lෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉ5TපK mnමට, අවශ. පnෂණ P\ 
mnමට හා මැ� භාජන භා;තෙය" ෙසෞඛ.ාර,තව ආහාර �0මට ඇ[ හැmයාව ��බඳව 
ජනතාව දැFවK mnමට ජා[ක මfටෙA වැඩ සටහන සැලGA කර {යාKමක mnමට රජය 
මැ5හK ;ය J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

113.  

පා.125/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— අZමානPක ;ද.ා ෙෂේතයට Y\ දහl" ආභාෂය ලබා 

ගැ`ම,— Y\" වහ"ෙසේෙ� Pත ��බඳ ඇතැA ;ගහය" úතන ;ද.ාවට හG ෙනොවන තරA 
ගැà	 බැ;", ඒ ��බඳ ප-ෙIෂණ mnමට හා ව-තමානෙI අZමානPක ;ද.ා ෙෂේතෙI 
ඇ[ ගැට¨ සඳහා Y\ දහම ඇGT" L-වචන හා ;සwA ඉ5TපK mnමට හැm වන පT5, අදාළ 
ෙෂේතය ��බඳ හසල දැFම ඇ[ ෙ��ය හා ;ෙ��ය ;�ව�"ෙග" සම";ත කlvව 
�Rvවා, ඒ හරහා Y\ දහම ෙ��ය හා ;ෙ��ය වශෙය" පච]ත mnමටK, � ලංකාෙ� |-[ 
නාමය ඉහළ නැංMමටK, අZමානPක ;ද.ා ෙෂේතෙI ^න	දය ඇ[ mnමටK රජය 
මැ5හK ;ය J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
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114.  

පා.126/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ;ද.ා-�" අතර ^රා;ද.ා ;ෂයය ජන�ය කරMම,— 

;ද.ා-�" අතර ^රා;ද.ා ;ෂයය ජන�ය mnම සඳහා =]ක වශෙය" පාසQ ;ෂයය 
L-ෙ�ශයට එම ;ෂයය ඇ�ළK mnම හා ;ශව්;ද.ාලවල ^රා;ද.ා ;ෂය පථය තව\රටK 
^>Q mnමට හා පහGකA ලබාxම සඳහා කටJ� mnමK, එම~"  ^රා;ද.ා ;ෂයය රට �ළ 
ව.ා�තMම හරහා @Rවන උග�"ෙග" රටට යහපK ෙසේවය ලබා ගැLමK අර=� කරගK 
ජා[ක වැඩසටහන 5$කා°නව සැලGA සRතව L-මාණය mnමට �යවර ගත J�යැi ෙමම  
පා-]ෙA"�ව  ෙයෝජනා කරi. 

115.  

පා.127/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ[ වස ;ෂ ��බඳ ෙසොයා බැ°මට ;ෙශේෂ පl[ 

ආයතනය �RvMම,— කෘ,ක-මා"තෙIx භා;තා ෙකෙරන රසායන දව. ෙහේ�ෙව" ආහාර 
දව.ය"ට ද වස ;ෂ lශM ඇ[ අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ°මට අදාළ පl[ ආයතනය දැනට 
� ලංකාව �ළ �Rvවා ෙනොමැ[ බැ;" එම කා-යය සඳහා ;ෙශේෂ පl[ ආයතනය �Rv;ය 
J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

116.  

පා.128/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— යාචකi" Pඟමනට ෙයොදාග"නා ද	ව" ^න	Kථාපනය 

mnම,— � ලංකාෙ� යාචකi" ද	ව" සමඟ Pඟම" යැxම තහනA කර, Pඟමන සඳහා 
ෙයොදා ග"නා ද	ව" ^න	Kථාපනය කර, ඔk" යහපK ^රවැPය" ෙලස සමාජගත mnම 
සඳහා අවශ. ජා[ක මfටෙA වැඩ��ෙවළ සැලGA කර {යාKමක කළ J�යැi ෙමම 
පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

117.  

පා.129/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ �¶û ශාසනය අඛ�ඩව පවKවාෙගන 

යාම සඳහා කමවK වැඩ��ෙවළ සකස ් mnම,— මහා පජාප� ෙගෝත� 
ෙතරû"වහ"ෙසේෙග" ඇරà� භාර�ය �¶û ශාසනය සංඝlKතා 
ෙතරû"වහ"ෙසේෙ� ලංකාගමනෙය" � ලංකාව �ළ මැන;" සථ්ා�ත kවද, පGකා°නව 
අභාවයට ~ය බැ;", මෑත JගෙI x ශ.ාෙමෝපා] මහා LකාෙI රං~T දà¨ පා-ශව්ය ;P" 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද �¶û ශාසනයට LP 
��ගැ`ම ලබාxම සඳහා රජය ෛතLකාiක මහා නායක සව්ා�"වහ"ෙසේලා ඇ�¨ අදාළ 
Pය> ෙෂේතය"ෙ� ¤]කKවෙය" LP සංවාදය ඇර�ය J� යැi ද, එම සංවාදය 
අවසානෙI ;ZමK කමෙ�දය ඔසේසේ � ලංකාව �ළ �¶û ශාසනය අඛ�ඩව 
පවKවාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළ සැකPය J�යැi ද ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා 
කරi.  

118.  

පා.130/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— � ලාං|ය �¶ සංසථ්ාව වºහාKමකව ;ZමK mnම,— � 

ලාං|ය �¶ සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහ"ෙසේලා පා-ශව් ගත Mම ෙහේ�ෙව" වºහාKමකව 
අසං;Zත M ඇ[ අතර එම Lසා ජා[ක හා ජාත."තර අ�චාර උපචාරය"Rx සංඝයා 
වහ"ෙසේලා ඒකම[ක ෙනොMම රටට අRතකර ෙලස බලපාන බැ;" සමසථ් සංඝ සමාජෙI 
ඒකම[කKවය ඇ[ කර ගැ`මට හැm වැඩ��ෙවළ සැක0මට රජය මැ5හK ;ය J�යැi 
ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.  
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119.  

පා.131/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ලංකා ඛLජ ෙතQ `[ගත සංසථ්ාව ලාභදාz 

ආයතනය mnම,—  ලංකා ඛLජ ෙතQ `[ගත සංස්ථාව ලාභදාz ආයතනය ෙලස 
ජනතාවාxව සංව-ධනය mnමට අවශ. සැලGA සකස ්mnමට ;�වK ම�ඩලය පK 
කර ඔk"ෙ� L-ෙ�ශය"ට අFව සංස්ථාෙ� පව[න වංචා, �ෂණ හා පTපාලනමය ගැට¨ 
;සඳා ඵලදාz ජා[ක ආයතනය ෙලස {යාKමක Mමට අවශ. පTසරය රජය මැ5හKව 
L-මාණය කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

120.  

පා.132/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ. පමාණයට ගංජා වැMමට ෙ��ය 

ෛවද.ව	"ට අවසර ලබා xම,— ඉ"5යාෙ� Pට රහPගත මා-ග ඔසේසේ රට �ළට ෙග"වන 
රසායLක දව. l¿ත ගංජා භා;තා කර Lපදවන ෙ��ය ඖෂධවල $ණාKමක බව අ�වන 
බැ;", ආJ-ෙ�ද ඖෂධ LපදMෙAx තම ඖෂධවල $ණාKමක බව ආරෂා කර ගැ`ම සඳහා 
ගංජා අත.වශ. ඖෂධය ෙලස ෙයොදා ග"නා රජෙI ��ගK ආJ-ෙ�ද ෛවද.ව	"ට 
0මාව" සRතව ගංජා ශාකය වැMමට අවසර ලබාxම සඳහා අවශ. `[ සංෙශෝධනය කළ 
J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
121.  

පා.133/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— එළව> ෙගොM"ට සාධාරණ lල ලබා xම,— එළව> 

ෙතොග ෙවළඳාෙAx {යාKමක වන ක�පA ගැ`ම හා lල �රණය mnA ආx {යා හරහා 
ෙගොඩනැÀ ඇ[ සං;ධානාKමක ෙවළඳ ඒකාZකාරය" Lසා එළව> ෙගොM"ට සාධාරණ 
lල ලබා xමට ෙමෙත {යාKමක කළ සැලGA අසා-ථක M ඇ[ බැ;", ෙගො;යාට 
සාධාරණ lල ලබා xෙA ¤]ක අර=ණ කරගK බලපෑA ව]" ෙතොර ෙවළඳෙපොළ රාජ. 
ෙවළඳ ආයතන මැ5හKM L-මාණය කර {යාKමක කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව 
ෙයෝජනා කරi. 

122.  

පා.134/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— පාසQ ද	ව"ෙ� ව�නාකම සමාජගත mnම,— 

ෙදමා�ය", $	ව	", Ñඩා ^«�ක	ව" හා පාසQ වෑ" රථ Tයැ\ර" යන �Tස ් සඳහා 
ද	ව"ෙ� ව�නාකම ��බඳ සමාජ ;ද.ාKමක හා මෙනෝ ;ද.ාKමක කමෙ�දය" ��" 
සරළව පැහැ5] කර, රෙf හා සමාජෙI ඉ5T යහපැවැKම සඳහා ද	වා සමාජ අ�ෙයෝගය" 
හ=ෙ� ආරෂා කර"ෙ" ෙකෙසේද ය"න ��බඳව සංවාදය පැවැKMම ට ජා[ක මf ටෙA 
වැඩසටහන සැලGA කර {යාKමක mnමට රජය මැ5හK ;ය J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව 
ෙයෝජනා කරi. 
123.  

පා.135/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— කා"තාව"ට ඇ[වන íඩාව" අවම mnම,— වKම" 

ෙගෝ°ය සමාජය �ළ කා"තාව"ට P\වන íඩාව" වන ශම හා ]ං~ක Ûරාකෑමට ලMම, 
ෙපෞ�ග]ක ෙ�පළ කමය ^	ෂ ෙ"�යව ;කාශනය Mම, අසමාන ෙලස සැල|ම හා පkQ 
සංසථ්ාව �ළ Pරගත Mම Lසා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ[Mම යන ක	� � ලාංmක 
කා"තාව"ට ද පධාන වශෙය" ෙපො\ වන බැ;", ඔk"ෙ� යහපැවැKම ෙවFෙව" ෙමම 
íඩාකාn වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල0මට අවශ. �යවර ගත J�යැi ෙමම 
පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
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124.  

පා.136/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ^රා;ද.ා ෙදපා-තෙA"�ව නගා PvMම,— � ලංකාව �ළ 

�Rටා ඇ[ ^රාවස�් සංරෂණය mnමට හැmයාව ^රා;ද.ා ෙදපා-තෙA"�වට 
ෙනොමැKෙK පවKනා මානව හා  ෙභෞ[ක සAපKR අ�ව Lසා වන ෙහi", ;�වK 
ම�ඩලය ම�" ^රා;ද.ා ෙදපා-තෙA"�ෙ� ඇ[ අ�පා�කA ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
සAS-ණ mnමට අවශ. �යවර ගැ`මට රජය මැ5හK ;ය J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව 
ෙයෝජනා කරi. 
125.  

පා.137/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— \ර ගම" ෙසේවා බස ් රථවල ගම" ග"නා මÀ"ට 

ෙසෞඛ.ාර,ත ආහාර පාන ලබා ගැ`මට පහGකA සැල0ම,— \ර ගම" ෙසේවා බස ්රථ ආහාර 
පාන ගැ`ම සඳහා නතර කරF ලබන ආපනශාලාව"R පl[ය ඉතා පහළ මfටමක පව[න 
බැ;" එය මÀ ජනතාවෙ� ෙසෞඛ.යට අRතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල පl[ය ඉහළ 
නැංMමට Lර"තරව පG ;පරA කළ හැm වන පT5 සකස ්කරන ලද ජා[ක වැඩසටහන රජය 
;P" සැලGA කර {යාKමක කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
126.  

පා.138/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— රජය ස� වැ;] සමාගA ලාභදාz ආයතන බවට පK 

mnම,— රජය ස� වැ;] සමාගA පා� ලබන ආයතන බවට පKM ඇ[ බැ;", ;�වK 
කlvව පKකර එම ආයතනවල ලාභදාzKවය ව-ධනය mnමට අවශ. L-ෙ�ශ සකස ්කර, 
එම L-ෙ�ශ {යාKමක mnම ��" එම සමාගAවල ලාභදාzKවය ඉහළ දැ�මට රජය මැ5හK 
;ය J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

127.  

පා.139/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— වන ර,ත �ළ P\වන `[ ;ෙරෝ {යා නැවැKMම,—    

� ලංකාෙ� වන ර,ත �ළ P\වන `[ ;ෙරෝ වගාව", ;;ධ ඉ5mnA, වනා"තර එ�mnA 
හා ර,ත 0මා මාiA ෙවනස ් mnම ආx වන ;නාශයට ෙහේ�වන lLස ් {යාකාරකA 
වැට°මට ;ෙශේෂෙය" ස;බල ග"වන ලද ෙපො]ස ්වන ආරෂක ඒකකය �RvMමට රජය 
මැ5හK ;ය J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

128.  

පා.140/’15 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— ෙකොරQපර සංරෂණය mnම,— සාගර ජලෙI 

උෂ්ණKවය ඉහළ යෑම හා lLස් {යාකාරකA ෙහේ�ෙව" ෙකොරQපර ;නාශ MෙA 
ත-ජනයට ලව ඇ[ බැ;", � ලංකා =«\ කලාපය අවට ඇ[ ෙකොරQපර ආරෂා කර 
ගැ`මට හා නව ෙකොරQපර L-මාණය Mමට උ�ත පTසර ප�ධ[ සකස් mnම සඳහා 
අවශ. නව Lයාමනය" සකස් කර {යාKමක mnමට රජය මැ5හK ;ය J�යැi ෙමම 
පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
129.  

පා.157/’15 
ග	 ල| ජයව-ධන මහතා,— මහFවර නගරය �ළ =ස]්A �Tl පාසල ආරAභ 

mnම,— මහFවර 5ස6්කය �ළ =ස]්A ජනතාව ඉතා වැ� �Tස tවK වන අතර, මහFවර 
නගරය ආ¿තව =ස]්A �Tl පාසල �Rv;ය J� යැi x-ඝ කාලය [ස්ෙසේ පෙ�ශෙI 
=ස]්A ජනතාවෙ� ද ඉQ°මව පව[න බැ;", ඉතා ක�නl" මහFවර නගරෙI =ස]්A 
�Tl පාසල �RvMමට අවශ. කටJ� සැලPය J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
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130.  

පා.158/’15 
ග	 ල| ජයව-ධන මහතා,— මහFවර නගරය �ළ �R� ජන�ය පාසQ සඳහා පළ= 

ෙශේ±ෙI ද	ව" ෙවFෙව" නව ෙගොඩනැ~] ඉ5mnම,— මහFවර නගරය ආ¿තව ජන�ය 
පාසQ සඳහා පළ=වැL ෙශේ±යට ළ=" ඇ�ළK mnමට ;ශාල �Tස ඉQ¨A කළK, එම 
පාසQවල ඉඩකඩ 0lත ෙහi", ද	ව" ඇ�ළK mnම ඉතා අ0	 M ඇ[ බැ;" මහFවර 
නගරය ආ¿ත පධාන පාසQවලට පළ=වැL ෙශේ±ෙI ප"[ පැවැKMම සඳහා නව 
ෙගොඩනැ~] ඉතා ක�නl" ඉ5කර 5ය J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

131.  

පා.159/’15 
ග	 ල| ජයව-ධන මහතා,— මහFවර පQෙQකැෙQ Lදහස ්ෙවළඳ උද.ාන කමවKව 

^>Q mnම,— මහFවර 5ස6්කය �ළ ;�mයාෙව" ෙපෙළන ත	ණ ත	±ය" ;ශාල 
�Tස P�න බැ;", එම අයට �mයා අවසථ්ා ක�නl" සපයා xම සඳහා මහFවර 
පQෙQකැෙQ පෙ�ශෙI �Rටා ඇ[ Lදහස ්ෙවළඳ උද.ාන ෙදක කමවK ෙලස සකසා වැ� 
�Tසකට �mයා අවසථ්ා ලබා ගැ`මට අවසථ්ාව සැල0මට ක�නl" කටJ� කළ J�යැi 
ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
132.  

පා.160/’15 
ග	 ල| ජයව-ධන මහතා,— උඩරට ගැl ^න	Kථාපන ෙකොlෂ" සභාව ය� සථ්ාපනය 

mnම,— අZරාජ.වාx පාලන කාලෙIx අසරණ g උඩරට පෙ�ශවා0 ජනතාවට සහන සැල0ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර [� උඩරට ගැl ^න	Kථාපන ෙකොlෂ" සභාව පG~ය පාලන කාලය 
�ළ අÑය තKKවයට පK mnම Lසා උඩරට ජනතාවට P\M ඇ[ අසාධාරණය" සාධාරණය 
mnම සඳහා උඩරට ගැl ^න	Kථාපන ෙකොlෂ" සභාව නැවත කමවKව ස්ථා�ත කර°මට 
අවශ. කටJ� ක�නl" සැලPය J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
133.  

පා.184/’16 
  ග	 එස.් එA. මTකා- මහතා,— දහA පාසQ අධ.ාපනය අLවා-ය mnම,— �ෂ්ඨ 
සAප"න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අJT" රට �ළ ව.ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම-ධනය mnම හා ස්වයං ;නය ඇ[ mnම උෙදසා Pය¨ම  ද	ව"ට, 9 ෙශේ±ය දවා 
ඔk"ෙ� ආගමට අFµල  දහA පාසQ අධ.ාපනය අLවා-ය mnම G\G යැi ෙමම 
පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 
134.  

පා.185/’16 
ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— පා-]ෙA"� අධ.යන ෙ"දය ආරAභ mnම,— 

� ලංකාෙ� හා ෙලෝකෙI ;;ධ රටවල පා-]ෙA"� {යාදාමය", පා-]ෙA"� 
ඉ[හාසය හා ෙ�ශපාලන කමෙ�ද ��බඳ පාසQ PG"ට, ත	ණ ත	±ය"ට හා 
අෙන K ;ද.ා-ථය"ට අධ.යනය mnම සඳහා පහGකA සැලPය හැm අධ.යන 
ෙ"දය පා-]ෙA"�ව �ළ ස්ථාපනය කළ J� යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව 
ෙයෝජනා කරi. 

135. 

  පා.191/’17 
ග	 �ෂාර ඉwLQ අමරෙසේන මහතා,—   > ෙගො;පළ Rlය" භා;තා කරන 

බැටT ෙ� කමය නවKවා°ම,— � ලංකාව අ�තෙI පට"ම සKව ක	ණාව 
ප�	වාලන ෙබෞ�ධ රට kවද,  අද වන;ට සමහර   > ෙගො;පළ Rlය" භා;තා 
කරන බැටT ෙ� කමය Lසා ස�" දැ� Rංසාවකට ලMමK, අZක @Kතර 
Lෂ්පාදනය ��" G> පTමාණ   > ෙගො;පළ Rlය"ෙ� �mයා අන�	දායක 
තKKවයකට පKව ඇ[ බැ;", ෙමම අ[ අමාF�ය කමය නවKවා°ම සඳහා අවශ. 
�යවර ගත J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.   
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136.  

පා.193/’17 
ග	 R	±කා ෙපේමච"ද මහKlය,— Pය¨ම ;ශව්;ද.ාලවල දැනට පව[න නවක 

වදය සAS-ණෙය" නැවැKMම සඳහා පව[න `[ {යාKමක mnම,— ;ශ්ව;ද.ාල �ළ 
ෙහෝ ඉ" �ටත නවක PG"ට =«ණ xමට P\වන නවක වදය සAS-ණෙය"ම වැළැMම 
හා 1998 අංක 20 දරන අධ.ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ ෙවනK සව්×පෙI සාහPක 
{යා තහනA mnෙA පනත පකාරව, එෙසේ නවක වදය {යාKමක කරන Pය¨ම 
පා-ශ්වය"ට `[ය {යාKමක කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

137.  

පා.194/’17 
ග	 R	±කා ෙපේමච"ද මහKlය,— අ"ත-ජාලය �ළ අසභ. M�ෙයෝ පට 

සංසරණය Mම වැළැMෙමRලා ;ෙශේෂ ඒකකය �RvMම,— ව-තමානෙI බ«ල 
වශෙය" අ"ත-ජාලය ඔස්ෙසේ ෙනොෙය K අසභ. M�ෙයෝ ද-ශන සංසරණය Mම ම�" 
^�ගලය"ෙ� ^�ග]කKවය ;නාශවන අතර ;ෙශේෂෙය"ම, කා"තා පා-ශ්වය එම�" 
;ශාල අපහGතාවයකට පKවන බැ;", ෙමව" M�ෙයෝ ද-ශන ළඟ තබාෙගන P�න, 
ෙබදා හTන හා L-මාණය කරන ^�ගලය" ��බඳව ;ම-ශනය mnමට ප[ඵලදාz 
;ෙශේෂ ඒකකය අපරාධ පnෂණ ෙදපා-තෙA"�ව �ළ �Rv;ය  J�යැi ෙමම 
පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi. 

138.  

  පා.199/’17 
ග	 �ෂාර ඉwLQ අමරෙසේන මහතා,— mT ක-මා"තෙI LJත ෙ��ය mT 

ෙගොM"ෙ� ගැට¨ ;ස�මට ක�නA වැඩසටහන 5යK mnම,— වා-,කව අෙ� රටට 
mT �� ආනයනය සඳහා ;ශාල =දල වැයවන අතර එම =දQ අප රට �ළම ඉ[T 
කරගත හැmනA, එය රෙf ආ-�කයට ;ශාල �vබලය වන බැ;", mT 
ක-මා"තෙI LJත ෙ��ය mT ෙගොM"ෙ� ගැට¨ ;ස�මට ක�නA වැඩසටහන 
5යK කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.  

139.  

   පා.200/’17 
ග	 �ෂාර ඉwLQ අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ �Rටා ඇ[ ^රා;ද.ා 

ව�නාකම සRත ස්ථාන සංරෂණය mnම සඳහා ක�නA වැඩසටහන 5යK mnම,—  
වයඹ පළාෙK  	ණෑගල 5ස්6කය ඉතා ෙපෞඪ ඉ[හාසයකට RlකA mයන 
^රා;ද.ා ව�නාකම ඇ[ ස්ථාන �ස සRත 5ස්6කය වන අතර අ�තෙIx 
 	ණෑගල, දඹෙද±ය සහ යාප«ව වැL රාජධාL �Rටා [Yෙ"ද  	ණෑගල 
5ස්6කය �ළ kවK, අද වන;ට එම ෙපෞරා±ක ස්ථානවල ආරෂාව සAබ"ධෙය" 
බලවK ගැට¨ ම�M ඇ[ බැ;", එම ^රා;ද.ා ස්ථාන සංරෂණය mnම සඳහා 
ක�නA වැඩසටහන 5යK කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.  

140.  

පා.201/’17 
ග	 �ෂාර ඉwLQ අමරෙසේන මහතා,— Pය¨ ෙෂේත ආවරණය වන පT5 ^>Q 

සමාජ ආරෂණ ජාලය {යාKමක mnම,— ඕනෑම රටක සා-ථක සමාජ ආරෂණ 
ජාලය පැව�ම එම රෙf tවK වන ^රවැPය"ට වැදගK වන අතර � ලංකාෙ� රාජ. 
අංශෙI හා ෙපෞ�ග]ක අංශෙI ෙසේවකය" සඳහා ;ශාම වැv� කමය ෙහෝ අ-ථ 
සාධක කමය {යාKමක kවද, රෙf අ;ZමK අංශෙI ෙසේවකය" සඳහා mP\ සමාජ 
ආරෂණ කමය {යාKමක ෙනොවන බැ;", Pය¨ ෙෂේත ආවරණය වන පT5 
^>Q සමාජ ආරෂණ ජාලය {යාKමක කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව 
ෙයෝජනා කරi.  
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141.  

පා.202/’17 
ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා,— ^Kතලම 5ස්6කෙI ෙවරළ �රය ආරෂා කර 

ගැ`ම සඳහා ක�නA වැඩසටහන 5යK mnම,— ^Kතලම 5ස්6කය අ[ශය 
G"දර ෙවරළ �රයකට RlකA |වද, ෙවරළ ඛාදනය, කෙඩොලාන ;නාශ Mම, 
අනවසර ඉ5mnA වැL ෙහේ� Lසා ෙවරළ �රය �ෂණයට ලM ඇ[ බැ;", ^Kතලම 
5ස්6කෙI ෙවරළ �රය ආරෂා කර ගැ`ම සඳහා ක�නA වැඩසටහන 5යK කළ 
J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.   

142.  

පා.203/’17 
ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා,— ^Kතලම 5ස්6කය ස�ව [� ෙවො]ෙබෝQ 

Ñඩාෙ� අ�මානය නැවත ෙගොඩනැÀමට වැඩසටහන 5යK mnම,— �ට දශකයකට 
පමණ ෙපර ^Kතලම 5ස්6කෙI පාසQ ව]" @Rg දෂ ෙවො]ෙබෝQ Ñඩක 
Ñ�කාව" ජා[ක හා ජාත."තර තරඟ වලx දැg දෂතා Lසා ^Kතලම 
5ස්6කයට ෙවො]ෙබෝQ Ñඩාෙව" ඉතා අ�මානවK ස්ථානය Rl kවද, අද වන;ට 
එම තKKවෙI යA @ඳ වැ�ම ඇ[ බැ;", නැවත එම අ�මානය ^Kතලම 
5ස්6කයට  ෙගන ඒමට වැඩසටහන 5යK කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව 
ෙයෝජනා කරi.   

143.  

පා.204/’17 
ග	 චl"ද ; ෙ�PT මහතා,— පාසQ හා Ñඩා සමාජ {කf තරඟාව]වල තKKවය 

ඉහළ නැංMම සඳහා වැඩසටහන සකස් mnම,— පG~ය වසර mRපයක Pටම � 
ලංකාෙ� {කf Ñඩාව දැ� කඩාවැ�මකට ල M ඇ[ බැ;", ජා[ක ක�ඩායමට 
දෂ Ñඩකය" ෙසොයා ගැ`ම සඳහා පාසQ හා Ñඩා සමාජ මfටl" {කf 
තරඟාව]වල තKKවය ඉහළ නැංMම සඳහා වැඩසටහන සකස් කළ  J�යැi ෙමම 
පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.   

144.  

පා.205/’17 
ග	 චl"ද ; ෙ�PT මහතා,— ගා�ය පළාKවල ෙබෞ�ධ ප"සQවල වැඩP�න 

වෙයෝවෘ�ධ �õ"වහ"ෙසේලා ආරෂා කර ගැ`ම සඳහා වැඩසටහන සකස් mnම,— 
� ලංකාෙ� ෙබොෙහෝ ගා�ය පළාKවල ෙබෞ�ධ ප"සQ ඉතා අ� ආ-�ක මfටමක 
පව[න බැ;", එවැL ප"සQවල වැඩP�න වෙයෝවෘ�ධ �õ"වහ"ෙසේලා ආරෂා 
කර ගැ`ම සඳහා වැඩසටහන සකස් කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා 
කරi. 

145.  

පා.206/’17 
ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා,— ^Kතලම 5ස්6කය �ළ �" මා> 

ක-මා"තශාලාව ස්ථා�ත mnම,— ජනතාවෙ� ෙපෝෂණ අවශ.තා ස^රා°ම සඳහා 
අවශ. ෙපෝ�" ලබාxමටK, වා-,කව �" මා> ආනයනය ෙවFෙව" ;ෙ�ශ රටවQ 
කරා ඇx යන ;ෙ�ශ ;Lමය ආරෂා කර ගැ`ම සඳහා ෙම"ම, �" මා> 
ක-මා"තශාලාව ස්ථා�ත mnමට අවශ. Pය¨ම සAපK ^Kතලම 5ස්6කය �ළ 
පව[න බැ;" ද, එම 5ස්6කය �ළ �" මා> ක-මා"තශාලාව ස්ථා�ත mnමට 
කටJ� කළ J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.   
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146.  

පා.207/’17 
ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා,— ෙකොළඹ - කvනායක අZෙ�À මා-ගය හලාවත 

දවා x-ඝ mnම,— රටක සංව-ධනය සඳහා අZෙ�À මා-ග ඉතා වැදගK වන බැ;" 
ද, වKම" යහපාලන රජය යටෙK ^Kතලම 5ස්6කය ඉතා ෙ�ගෙය" සංව-ධනය 
වන බැ;" ද, එම සංව-ධන ෙ�ගය තව\රටK ඉහළ නැංMම සඳහා දැනට ෙකොළඹ Pට 
කvනායක දවා g අZෙ�À මා-ගය හලාවත දවා x-ඝ  කළ J�යැi ෙමම 
පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.   

147.  

පා.210/’17 
ග	 R	±කා ෙපේමච"ද මහKlය,— ;ශ්ව;ද.ාල හා අෙන K Pය¨ම උසස ්

අධ.ාපන ආයතනවලට ;ෙශේෂ ^«�වලK මානPක උපෙ�ශකව	 ෙහෝ අFශාසකව	 
පKmnම,— ව-තමානෙI බ«ල වශෙය" දනට ලැෙබන ත	ණ ත	±ය", PG 
PG;ය" Pය5; හාLකර ගැ`ෙA පවණතාවය මැඩපැවැKMම සඳහා Pය¨ම රජෙI 
අධ.ාපන ආයතන සඳහා ^«�වලK මානPක උපෙ�ශකව	, අFශාසකව	 ෙහෝ එම 
අධ.ාපන ආයතනවල දැනට P�න $	වර $	වTය"ට මානPක උපෙ�ශනය ��බඳ 
;ෙශේෂ ^«�ව ලබා5ය  J�යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා කරi.   

 

 

2018 ෙපබරවා� මස 20 වැ� අඟහ�වාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

857/’16 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— වාTමා-ග හා ජලසAපK කළමනාකරණ 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) LQවලා ෙයෝජනා කමෙI, පළ= හා ෙදවන අ5යර {යාKමක g පෙ�ශය"R 
ඉඩA එම ව.ාපෘ[යට පවරා ගK බවK; 

 (ii)  එම පවරා ගැ`ෙම" පG ඒ සඳහා Lයlත කමෙ�දය යටෙK පKඉ	 සකසා 
ෙනොමැ[ බවK; 

 (iii) එෙහi" ව.ාපෘ[යට අයK ඉඩA ෙවනK පා-ශව් ;P" අKකර ගLl" 
පව[න බවK;  

එ�මා ද"ෙනRද? 

(ආ) (i) LQවලා ෙයෝජනා කමයට පවරාගK ෙගොඩ හා මඩ ඉඩA පමාණය ෙව" 
ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ඉඩAව]" LයමාFµලව පKඉ	 සකසා අවස" ඉඩA පමාණය 
ෙකොපමණද; 

(iii) LQවලා ෙයෝජනා කමයට අයK ඉඩA ��බඳ නැවත ගණනය mnම P\ 
කර"ෙ"ද; 

 (iv)  එ ෙසේ නA, එම 5නය කවෙ-ද;  

ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙනRද? 

(ඇ) (i) ඉඩA අවභා;තාව ��බඳ පැl±] ලැ¡ [ෙjද; 

 (ii)  එෙසේ නA,  ලැ¡ ඇ[ පැl±] සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 
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 (iii) එම පැl±] සඳහා ගK {යාමා-ග කවෙ-ද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

2. 
1249/’16 

ග	 ප�ම උදයශා"ත $ණෙසේකර මහතා,— නගර සැලGA හා ජල සAපාදන 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව-ෂය වන;ට m]ෙනො��ය 5ස6්කය �ළ ජා[ක ජල සAපාදන හා 
ජලාපවහන ම�ඩලය ම�" �TP\ පා`ය ජලය සපයා [� Lවාස සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙA වන;ට �TP\ පා`ය ජලය සපයF ලබන Lවාස සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 ව-ෂෙය" පGව Jදමය තKKවය Lමවන �	 පා`ය ජලය ලබා xම 
ෙවFෙව" එ එ  ව-ෂය සඳහා රජය ;P" ෙව" කරන ලද => =දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) Jදමය තKKවය Lම Mෙම" පG, 2015 ව-ෂය වන ෙත පා`ය ජලය 
ලබාxෙA ව.ාපෘ[ ෙවFෙව" රජය ෙව" කරන ලද => =දල එ එ ව-ෂය 
අFව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත PයQෙලRම පග[ වා-තාව ඉ5TපK කර"ෙ"ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාව ට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

3. 
1427/’16 

ග	 බ"\ල $ණව-ධන මහතා,— ඛLජ ෙතQ සAපK සංව-ධන අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයR අංක 203 ෙයෝජනාවට අFව, 2016 ව-ෂය �ළx ]RP ෙතQ 
ෙවෙළඳෙපොළ ;වෘත කරF ලැYෙ�ද; 

 (ii) ඒ අFව, ]RP ෙතQ ෙවෙළඳෙපොළට �;P නව සැපJAක	ව" කk	"ද; 

 (iii) ව-ෂ 2009 Pට 2016 දවා � ලංකාෙ� ]RP ෙතQ සැපJA සමාගA ෙ��ය 
ආදායA ෙදපා-තෙA"�වට වා-තා කළ ��ධ ලාභය, එ එ සමාගම සහ 
එ එ ව-ෂය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද;   

 (iv) ලංකා ඛLජ ෙතQ `[ගත සංසථ්ාව ස�ව පැවැ[ ]RP ෙතQ ඒකාZකාරය 
@ඳ ෙහòම සඳහා එදා Pට අද දවා රජය" ;P" අFගමනය කළ 
උපායමා-~ක කම කවෙ-ද; 

 (v) ව-ෂ 2003 Pට ෙA දවා ඉ"5යාF ඔiQ සමාගම අෙල; කළ ]RP ෙතQ 
පමාණය සහ එම අiතමය අෙල;ය ��" පමණ ලැ� වා-,ක ලාභය එ 
එ ව-ෂය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

4. 
1659/’17 

ග	 චl"ද ; ෙ�PT මහතා,— පළාK සභා හා පළාK පාලන අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළාK සභාව යටෙK පාලනය වන ආJ-ෙ�ද ෙරෝහQ හා ආJ-ෙ�ද 
ෛවද. මධ.සථ්ාන සංඛ.ාව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 
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 (ii) එම ෙරෝහQ හා ෛවද. මධ.සථ්ානවල නA කවෙ-ද; 

 (iii) දැනට එම ෙරෝහQ හා ෛවද. මධ.සථ්ානවල ෙසේවෙI LJ� => ෙසේවක 
සංඛ.ාව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iv)  වKම" ඌව පළාK පධාන අමාත.වරයා එම ùරයට පKMෙම" අන�	ව 
පළාෙK ආJ-ෙ�ද ෙරෝහQ හා ෛවද. මධ.සථ්ානවල �mයා ලබාx ඇ[ 
^�ගලය" සංඛ.ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එෙසේ �mයා ලබා\" ^�ගලය"ෙ� නA, ]�නය" සහ තන�	 කවෙ-ද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
5. 

1791/’17 

ග	 එA. එ�. එA. සQමා" මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 1990.12.31 5න ෙහෝ ඊට ආස"න කාල වකවාFෙ�x උ�	 පළාෙK, 
යාපනය 5ස6්කෙI ෙ-èය අමාත.ාංශය සහ පළාK සභා යටෙK 
{යාKමක ෙවl" [� ෙදමළ මාධ. =ස]්A පාසQ සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසQවල නA හා ඒවා �Rටා [� සථ්ානය" කවෙ-ද; 
 (iii) එම පාසQ ආවරණය වන අධ.ාපන කලාප සහ පාෙ��ය ෙQකA ෙකොfඨාස 

කවෙ-ද; 
 (iv) එම එ එ පාසල, රජෙI පාසල බවට පකාශයට පK කරන ලද ගැසf 

Lෙ�දන අංක හා 5න සභාගත කර"ෙ"ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
6. 

2001/’17 

ග	 @මQ රKනායක මහතා,— =දQ හා ජනමාධ. අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) =දQ හා ජනමාධ. අමාත.වරයාෙ� අමාත. කා-යාලවල ]�නය" කවෙ-ද; 

(ii) එම කා-යාල ෙවFෙව"  ° ෙහෝ බ\ ෙගව"ෙ" නA, එම මාPක  °/බ\ 
=දල ෙකොපමණද; 

(iii) 2015 ව-ෂෙI Pට 2017 ව-ෂෙI ෙA දවා ෙගවා ඇ[ =>  °/බ\ =දල 
ෙකොපමණද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) (i) අමාත.වරයාෙ� ෙපෞ�ග]ක කා-ය ම�ඩලෙI LලධාT" සංඛ.ාව; 

  (ii) එම ෙපෞ�ග]ක කා-ය ම�ඩලය සඳහා ෙව"කර ඇ[ වාහන සංඛ.ාව; 
 (iii) අමාත.වරයා සඳහා ෙව"කර ඇ[ වාහන සංඛ.ාව; 

 එ එ අමාත.ාංශය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද ය"නK එ�මා ෙමම 
සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
 
7. 

2009/’17 

ග	 වාGෙ�ව නානායකාර මහතා,— සමාජ ස;බලගැ"MA, Gභසාධන හා ක"ද 
උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) tවKMමට Lවස ෙනොමැ[ව, තැL" තැන යl", අ$�Qවල රාÞ කාලය 
 ගත කරන \À ජනතාවට, වැP හා Gළං 5නවල ඉතා ෙශෝච`ය 
 තKKවය"ට =«ණxමට P\ වන බව ��ග"ෙ"ද; 
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 (ii) ෙකොළඹ නගරෙI සහ අL K පධාන නගරවල ෙමබw අසරණ \À ජනතාවට 
 ආවරණය ලබාxමට පළාK පාලන ආයතන හරහා තාවකා]ක නවාතැ" 
 ෙපොළ ෙහවK “අAබලA” ඉ5කර xමට �යවර ග"ෙ"ද; 

  ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

8. 
2111/’17 

ග	 ඩ�ලස් ෙ�වාන"ද මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙ� [ෙබන => ජා[ක පාසQ සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ස�්ර ;\හQප[ව	" පKකර ඇ[ පාසQ සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) වැඩබලන ;\හQප[ව	" ෙසේවය කරන ජා[ක පාසQ සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ස�්ර ;\හQප[ව	" ෙනොමැ[ ජා[ක පාසQවලට ස�්ර ;\හQප[ව	" 
පKකරF ලබන 5නය කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

9. 
2131/’17 

ග	 (ෛවද.) න]"ද ජය[ස්ස මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා[ක ප[පK[ හා 
ආ-�ක කටJ� අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2009 ව-ෂෙI Pට ෙA දවා ෛවද. උපාZය හැදෑnම සඳහා ;ෙ�ශ ගත g � 
ලාංmක PG" සංඛ.ාව;  

 (ii) ඔk" ඇ�ලK g ;ෙ�ශ ෛවද. íඨ සහ ඒවාට ඇ�ලK g PG" සංඛ.ාව;  

 (iii) එම ;ෙ�ශ ෛවද. අධ.ාපනය Lසා රටට අRl g ;ෙ�ශ ;Lමය පමාණය; 

  එ එ ව-ෂය අFව, ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද ය"න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

10. 
2150/’17 

ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා,— කෘ,ක-ම අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) පG~ය ක"නෙI වයඹ පළාෙK පැවැ[ දැ� Lයඟය ෙහේ� ෙව"  à	 පා> 
g බව ද"ෙ"ද; 

 (ii) එෙසේ නA, එෙසේ ;නාශ g  à	 පමාණය, එ එ පාෙ��ය ෙQකA 
ෙකොfඨාසය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

 (iii) එෙසේ íඩාවට පKg ෙගො; පkQ සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 

 (iv) එම ෙගො; පkQ ෙවFෙව" යA ව"5 ෙගMම කර [ෙj නA, ඒ ��බඳ 
;සත්ර කවෙ-ද; 

  ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
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11. 
2178/’17 

ග	 උදය පභාK ගAම"�ල මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා[ක ප[පK[ හා 
ආ-�ක කටJ� අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ)  2016 ව-ෂෙIx ෙකොසග්ම, සාලාව Jද හ=දා අ; ගබඩාව ��n යෑෙම", 

 (i) lය~ය සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබාZත g සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ;පතට පK ^�ගලය"ට රජය ;P" ෙගවන ලද => ව"5 =දල ෙකොපමණද; 

 (iv) lය~ය ^�ගලෙය  ෙවFෙව" රජය ;P" ෙගවන ලද ව"5 =දල 
ෙකොපමණද; 

 (v) හාLයට පK Lවාස ෙවFෙව" ෙගවන ලද උපTම සහ අවම ව"5 =දල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) අවතැ" g Pය¨ම ෙදනාට ස�්ර Lවාස ලබා x [ෙjද; 

 (vii) අවතැ" g පkලකට ස�්ර Lවාසය ලබා \" ආස"නතම 5නය කවෙ-ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

12. 
2201/’17 

ග	 මR"දාන"ද අ¨Kගමෙ� මහතා,— ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද. 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ව�කරෙI tවKවන ලෂ 08කට ආස"න ජනතාවෙ� ෙසෞඛ. තKKවය 
නගා PvMෙA අර=±" ව�කරෙI ෙරෝහQ රජයට පවරා ගැ`ෙA 
වැඩ��ෙවළ පG~ය රජය ;P" {යාKමක කළ බව  ��ග"ෙ"ද; 

 (ii) එම වැඩ��ෙවළ අFව, 2014 ව-ෂය අවස" වන;ට එෙලස රජයට 
පවරාෙගන ඇ[ ව� ෙරෝහQ සංඛ.ාව, ෙරෝහෙQ නම සහ පවරාගK 
කාලවකවාFව කවෙ-ද; 

 (iii) ෙA වන;ට එම ව.ාපෘ[ය {යාKමක ෙනොවන බව ��ග"ෙ"ද; 

 (iv) ෙමම ව.ාපෘ[ය සඳහා අමාත.ාංශය වා-,කව වැයකළ =දල ඉ5TපK 
කර"ෙ"ද; 

 (v) ව�ක රෙI ෙසෞඛ. තKKවය නඟාPvMමට ෙමම ව.ාපෘ[ය ම�" ;ශාල 
�vවහල g බැ;" එ ය ක�නl" නැවත ආරAභ කර"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද?   

13. 
2224/’17 

ග	 ඉ. චාQස් L-මලනාද" මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා[ක ප[පK[ හා 
ආ-�ක කටJ� අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 1970 Pට 2006 ව-ෂය දවා ම"නාරම 5ස6්කෙI, බටRර මා"දi  
පාෙ��ය ෙQකA ෙකොfඨාසෙI, ;ඩKතQ�k වර ගAමානෙI  වා� 
පහm" සම";ත ෙතොvපළ {යාKමක M [� බවK; 

 (ii)  2006 ව-ෂෙය" පGව අද දවා අදාළ ෙතොvපළ පැව[ පෙ�ශෙI � ලංකා 
Jද හ=දාව ;P" තාවකා]ක කඳkර ඉ5කර ඇ[ බවK; 
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 (iii) ෙතොvපළ පෙ�ශය හ=දා පාලනය යටෙK පව[න බැ;", වරය"ෙ�  
ෛදLක කටJ�වලට LP සථ්ානය ෙනොමැ[ Mෙම" ඔk" මහK 
අපහGතාවයට පK M ඇ[ බවK; 

 (iv) මා> අෙල;ය සඳහා ෙම"ම, අපනයන කටJ� සඳහා වා� ඉ5කර ඊට අදාළ 
කටJ� P\ mnම සඳහා ෙතොvපළ ෙනොමැ[ Mෙම", ෙමම වරය"ෙ�    
tවෙනෝපාය මා-ගය ත-ජනයට ල M ආදායම පහත වැ� ඇ[ බවK; 

 (v) ෙමම ෙතොvපළ වරය"ෙ� පTහරණය සඳහා ලබාxම සAබ"ධෙය" 
ම;P" 2017.07.21 වැL 5න ]þත ඉQ°ම ෙයො= කර ඇ[ බවK; 

 එ�මා ද"ෙනRද?  

(ආ) එෙසේ නA, අදාළ ෙතොvපළ වරය"ෙ� පTහරණය සඳහා හැm ඉමL" ලබාxමට   
කටJ� කර"ෙ"ද ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

14. 
2227/’17 

ග	 ෙහේෂා" ;තානෙ� මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) රKන^ර 5ස6්කය සඳහා අFමත, � ලංකා අධ.ාපන පTපාලන ෙසේවෙI, � 
ලංකා ;\හQප[ ෙසේවෙI හා � ලංකා $	 ෙසේවෙI LලධාT" සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ඉහත ෙසේවාවල ෙසේවෙI LJ� සංඛ.ාව ෙව" ෙව" වශෙය" 
ෙකොපමණද; 

 (iii) රKන^ර 5ස6්කෙI ඉහත එ එ ෙසේවාෙ� පව[න ^ර�පා� සංඛ.ාව 
ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ^ර�පා� �රMමට අමාත.ාංශය ග"නා �යවර කවෙ-ද;   

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

15. 
2282/’17 

ග	 �. රං�K ද ෙසොiසා මහතා,— ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද. 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) \Aෙකොළ හා මධ.සාර ��බඳ ජා[ක අZකාTය, ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ��ය 
ෛවද. අමාත.ාංශය යටෙK පව[න ආයතනයද; 

 (ii) මධ.සාර භා;තා කරන ^�ගලය"ෙග" 61% ක පමාණය කP�^ පා;�� 
කරන බවට 2017 ·L මස 22 වැL 5න =දQ අමාත.වරයා ;P" 
පා-]ෙA"�ෙ�x කළ පකාශය සත.යද; 

 (iii) එෙසේ නA, ඊට බලපා ඇ[ ෙහේ� කවෙ-ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ නA, ෙමම පකාශයට  එෙරRව \Aෙකොළ හා මධ.සාර ��බඳ 
ජා[ක අZකාTය ෙගන ඇ[ �යවර කවෙ-ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
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2018 ෙපබරවා� මස 21 වැ� බදාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

885/’16 

ග	 Y�Zක ප[රණ මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) � ලාං|ය පාසQ ද	ව" ;;ධ ෙපෝෂණ ඌනතාව]" ෙපෙළන බවK; 

 (ii)  එයට ෙහේ�ව LP ෙ�ලාවට ආහාර ෙනොගැ`ම හා ෙපෝෂ.දාz ආහාර 
ෙනොගැ`ම බවK; 

 (iii) ෙA Lසා පාසQ ද	ව" ;;ධ ෙරෝගාබාධවලට ෙගො\	MෙA පවණතාවය 
ඇ[ බවK; 

එ�මා ද"ෙනRද? 

(ආ) (i) පාසQ ද	ව"ෙ� ෙපෝෂණ තKKවය ඉහළ නැංMමට රජය {යාමා-ග ෙගන 
[ෙjද; 

 (ii)  එෙසේ නA, එම {යාමා-ග කවෙ-ද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) (i) පාසQ ද	ව"ට ෙපෝෂ.දාz ආහාර ෙ�ල ලබා xමට කටJ� කර"ෙ"ද; 

 (ii)  එෙසේ නA, ඒ කවර 5නයක Pටද;  

ය"නK එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

2. 
1250/’16 

ග	 ප�ම උදයශා"ත $ණෙසේකර මහතා,— නගර සැලGA හා ජල සAපාදන 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව-ෂය වන;ට ව�Lයාව 5ස6්කය �ළ ජා[ක ජල සAපාදන හා 
ජලාපවහන ම�ඩලය ම�" �TP\ පා`ය ජලය සපයා [� Lවාස සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙA වන;ට �TP\ පා`ය ජලය සපයF ලබන Lවාස සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 ව-ෂෙය" පGව Jදමය තKKවය Lමවන ෙත පා`ය ජලය ලබා xම 
ෙවFෙව" එ එ  ව-ෂය සඳහා රජය ;P" ෙව" කරන ලද => =දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) Jදමය තKKවය Lම Mෙම" පG, 2015 ව-ෂය වන ෙත පා`ය ජලය 
ලබාxෙA ව.ාපෘ[ ෙවFෙව" රජය ෙව" කරන ලද => =දල එ එ 
ව-ෂය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත PයQෙලRම පග[ වා-තාව ඉ5TපK කර"ෙ"ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාව ට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

3. 
1428/’16 

ග	 බ"\ල $ණව-ධන මහතා,— ඛLජ ෙතQ සAපK සංව-ධන අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයR අංක 204 ෙයෝජනාවට අFව, තාර සඳහා g ෙවෙළඳෙපොළ 
]RQ කරF ලැYෙ�ද; 
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 (ii) එෙසේ නA, ඒ සඳහා අFගමනය කළ {යාමා-ග කවෙ-ද; 

 (iii) උත අයවැය ෙයෝජනාවට අFව තාර ෙවළඳෙපොළට �;P පධාන 
සැපJAක	ව" කk	"ද; 

 (iv) ව-ෂ 2003 Pට 2016 දවා ලංකා ඛLජෙතQ L[ගත සංසථ්ාෙවR තාර 
Lෂප්ාදනය හා එ එ ව-ෂය අවසානෙIx පැවැ[ ෙතොග පමාණය කවෙ-ද; 

 (v) ව-ෂ 2009 Pට 2016 දවා ෙලෝක ෙවළඳෙපොෙළR තාර lල සහ ලංකා 
ඛLජෙතQ `[ගත සංසථ්ාෙ� තාර lල ව-ෂය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" 
කවෙ-ද; 

 (vi) ව-ෂ 2015 Pට 2020 දවා  � ලංකාෙ� තාර අවශ.තාවය ��බඳ 
^ෙරෝකථනය කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

4. 
1660/’17 

ග	 චl"ද ; ෙ�PT මහතා,— පළාK සභා හා පළාK පාලන අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළාK මා-ගසථ් මÀ පවාහන අZකාTෙI පාලනය යටෙK ධාවනය වන  
බසර්ථ සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට මා-ගසථ් මÀ පවාහන අZකාTෙI ෙසේවෙI LJ� ෙසේවක සංඛ.ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එR දැනට ෙසේවෙI LJ�  LලධාT"ෙ� නA හා ]�නය" කවෙ-ද; 

 (iv)  වKම" ඌව පළාK පධාන අමාත.වරයා එම ùරයට පKMෙම" අන�	ව, 
ෙA දවා එම අZකාTෙI ලබා5 ඇ[ �mයා සංඛ.ාව හා එම 
�mයාලා�"ෙ� නA හා ]�නය" කවෙ-ද;  

 (v) වKම" පධාන අමාත.වරයා එම ùරයට පKMෙම" අන�	ව ලබාx ඇ[ 
බසර්ථ අවසර පත (Permits)  හා එම අවසර පK ලබා\" මා-ග හා 
^�ගලය"ෙ� නA ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද;  

 (vi) ඒ සඳහා අFගමනය කළ කමෙ�දය කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

5. 
1796/’17 

ග	 එA. එ�. එA. සQමා" මහතා,— සව්ෙ�ශ කටJ� අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 1990.12.31 5න ෙහෝ ඊට ආස"න කාල වකවාFෙ�x උ�	 පළාෙK, 
ම"නාරම 5ස6්කෙI =ස]්A ;වාහ හා 5කසාද පනත යටෙK කටJ� 
කරl" P� =ස]්A ;වාහ ෙර�සට්ා-ව	"ෙ� නA හා ]�නය" කවෙ-ද; 

 (ii) එම ;වාහ ෙර�සට්ා- ෙකොfඨාස ම�" ආවරණය වන ගාම LලධාT වසA සහ 
පාෙ��ය ෙQකA ෙකොfඨාස ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

 (iii) එම ෙර�සට්ා- ෙකොfඨාස පකාශයට පKකරන ලද ගැසf Lෙ�දන අංක හා 
5න  සභාගත කර"ෙ"ද; 

 ය"න එ�මා සඳහ" කර"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
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6. 
2002/’17 

ග	 @මQ රKනායක මහතා,— වර හා ජලජ සAපK සංව-ධන අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) වර හා ජලජ සAපK අමාත.වරයාෙ� අමාත. කා-යාලවල ]�නය" 
කවෙ-ද; 

  (ii) එම කා-යාල ෙවFෙව"  ° ෙහෝ බ\ ෙගව"ෙ" නA, එම මාPක  °/බ\ 
=දල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 Pට 2017 ව-ෂෙI ෙA දවා ෙගවා ඇ[ =>  °/බ\ =දල ෙකොපමණද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) (i) අමාත.වරයාෙ� ෙපෞ�ග]ක කා-ය ම�ඩලෙI LලධාT" සංඛ.ාව; 

  (ii) එම ෙපෞ�ග]ක කා-ය ම�ඩලය සඳහා ෙව"කර ඇ[ වාහන සංඛ.ාව; 

   (iii) අමාත.වරයා සඳහා ෙව"කර ඇ[ වාහන සංඛ.ාව; 

 එ එ අමාත.ාංශය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද ය"නK එ�මා ෙමම 
සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

7. 
2010/’17 

ග	 වාGෙ�ව නානායකාර මහතා,— ක-මා"ත හා වා±ජ කටJ� 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) මහFවර 5ස6්කෙI, “`ලවල ගම” පාරAපTක සව්-ණාභරණ ක-මා"තය 
ඉතාමK 5J� ෙලස පැව[ පැර± ගAමානය බව ද"ෙ"ද; 

 (ii)  ර"Tx ක-මා"තෙය" tවKg ෙමම ගෙA පkQ අතT" අද වන;ට  
ක-මා"තෙI ෙයෙද"ෙ" පkQ 03  පමණ බව ��ග"ෙ"ද; 

 (iii) ෙ��ය ක-මා"තක	ව" නඟා PvMම ෙවFෙව" එකල ලසල මැ5හKMම 
Lසා `ලවල ගෙA ර"Tx භා�ඩවලට ;ශාල ඉQ¨ම [� න=K, අද       
වන;ට ලසල, ව.ාපාTකය" |ප ෙදෙන ෙ� ආයතනය බවට පKMම 
ෙහේ�ෙව" ෙමම ක-මා"තය ද	� කඩා වැ�මකට ලM ඇ[ බව එම ගෙA 
ක-මා"තක	ව"ෙ� අදහස M ඇ[ බව ��ග"ෙ"ද; 

 (iv) එබැ;", `ලවල ගමට G;ෙශේ� g පැර± කැටයA සRත ර" Tx ක-මා"තය 
නඟා PvMමට රජය මැ5හK ; �යවර ග"ෙ"ද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
8. 

2114/’17 

ග	 ඩ�ලස් ෙ�වාන"ද මහතා,— [රසර සංව-ධන හා වනt; අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) =ල[� 5ස6්කෙI, ඔ¾�Gfටා" පාෙ��ය ෙQකA ෙකොfඨාසෙI �R� 
ඕ¨ම�, ම"නාක�ඩQ හා කT�පfට=T�^ යන ගAමානය"R නැවත ප5ං� 
කරන ලද ජනතාව tවKවන බවK; 

 (ii) එම පෙ�ශය"R පව[න වන අ] ත-ජන ෙහේ�ෙව" ය� ප5ං� g ;ශාල 
�Tසකෙ� t;ත ත-ජනයට ලM ඇ[ බැ;" ඔk"ෙ� tවෙනෝපාය 
g ෙගො;තැ" කටJ� ;නාශ ෙවl" හා හාLෙවl" පව[න බවK; 

එ�මා ද"ෙනRද? 
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(ආ) (i) වන අ] ත-ජනව]" එම ජනතාව ආරෂා mnම සඳහා �යවර ග"ෙ"ද; 

 (ii) එෙසේ නA, එම 5නය කවෙ-ද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

9. 
2132/’17 

ග	 (ෛවද.) න]"ද ජය[ස්ස මහතා,— උසස ් අධ.ාපන හා මහාමා-ග 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව-ෂෙI අ. ෙපො. ස. (උසස ් ෙපළ) ;භාගය සඳහා tව ;ද.ා ;ෂය 
ධාරාෙව" ක>තර, ෙකොළඹ සහ ගAපහ 5ස6්කව]" ෙප` P� �ෂ.ය" 
සංඛ.ාව;  

 (ii) එම සංඛ.ාෙව", ;ශව්;ද.ාල පෙ�ශය සඳහා G\GකA ලැ� �ෂ.ය" 
සංඛ.ාව සහ ප[ශතය; 

 (iii) එම සංඛ.ාෙව" ෛවද. íඨ සඳහා G\GකA ලැ� �ෂ.ය" සංඛ.ාව සහ 
ප[ශතය; 

 (iv) ෛවද. íඨය සඳහා G\GකA ලැ� �ෂ.යා ෙහෝ �ෂ.ාවෙ� අවම ප[ඵලය, Z 
අගය, ඉෙග`ම ලැ� පාසල හා ෙතෝරා ගF ලැ� ෛවද. íඨය; 

  එ එ 5ස6්කය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද ය"න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

10. 
2151/’17 

ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා,— කෘ,ක-ම අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව-ෂෙI Pට අද දවා ෙ��ය බඩඉTö Lෂප්ාදනය එ එ ව-ෂය 
අFව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (ii) 2010 ව-ෂෙI Pට ෙA දවා ෙ��ය බඩඉTö අවශ.තාවය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම කාල0මාව �ළ ෙමරටට බඩඉTö ආනයනය mnමට කටJ� කෙළේ නA, 
ඒ ��බඳ ;සත්ර කවෙ-ද; 

 (iv) බඩඉTö lල සථ්ාවර මfටමක පවKවා ගැ`ම සඳහා අමාත.ාංශය ගF ලබන 
�යවර කවෙ-ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

11. 
2179/’17 

ග	 උදය පභාK ගAම"�ල මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත.�මාෙග" 
ඇ0මට,— (1) 

(අ)  2017 ව-ෂෙIx ෙතK කලාපෙI ගං ව�ෙර" සහ වැP ව�ෙර" P\ g ජල 
ගැ°ෙම", 

 (i) lය~ය සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබාZත g සංඛ.ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ;පතට පK ^�ගලය" ෙවFෙව" රජය ;P" ෙගවන ලද => ව"5 =දල 
ෙකොපමණද; 
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 (iv) lය~ය ^�ගලෙය  ෙවFෙව" රජය ;P" ෙගවන ලද ව"5 =දල 
ෙකොපමණද; 

 (v) හාLයට පK Lවාස ෙවFෙව" ෙගවන ලද උපTම සහ අවම ව"5 =දල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) අවතැ" g Pය¨ම ෙදනාට ස�්ර Lවාස ලබා x [ෙjද; 

 (vii) අවතැ" g පkලකට ස�්ර Lවාසය ලබා \" ආස"නතම 5නය කවෙ-ද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

12. 
2202/’17 

ග	 මR"දාන"ද අ¨Kගමෙ� මහතා,— උසස ් අධ.ාපන හා මහාමා-ග 
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) මා-ග සංව-ධන අZකාTයට අයK මහFවර, ගAෙපොල - ෙදොෙළොසබ්ාෙ� 
මා-ගය ^>Q කර කාපf ඇ[nෙA ව.ාපෘ[ය 2013 ව-ෂෙI Pට {යාKමක 
කළ බව ද"ෙ"ද; 

 (ii) එR පළ= අ5යර ෙලස  	wවKත Pට ගAෙපොල දවා වැඩ ආරAභ කරන ලද 
අතර, 2014 වසර අවස" වන;ට mෙලෝ�ට- 8ක වැඩ අවස" g බව ද"ෙ"ද; 

 (iii) ගAෙපොල Pට ඉ[T mෙලෝ�ට- 4ක වැඩ 2015 ව-ෂෙI ජනවාT Pට නැව� 
ඇ[ බව ��ග"ෙ"ද; 

 (iv) ෙමම මා-ගය ;ශාල ජනතාව ;P" භා;තා කරන අත.ාවශ. මා-ගය වන 
බැ;", මා-ගෙI ඉ[T mෙලෝ�ට- 4R වැඩ ආරAභ mnමට �යවර ග"ෙ"ද; 

  ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

13. 
2214/’17 

ග	 එස.් එA. මTකා- මහතා,— අධ.ාපන අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොෙළො"නාව අධ.ාපන ෙකොfඨාසෙI �R� එකම  බා]කා ජා[ක පාසල 
ෙකොෙළො"නාව බා]කා ;ද.ාලය බවK; 

 (ii)  ෙA වන;ට එම ;ද.ාලෙI අ�පා� �ස පව[න බවK; 
 (iii) $	 ^ර�පා� 18 සහ අනධ.යන කා-ය ම�ඩල ^ර�පා�  08 පව[න 

බවK; 

  එ�මා ද"ෙනRද? 

(ආ) (i) ෙමම ^ර�පා� පැව�ම පාසෙQ ඉ5T පග[යට හා |-[යට බාධාව සහ 
හාLය බව ��ග"ෙ"ද;  

 (ii) ෙමම ^ර�පා� �රMම සඳහා ඇ[ සැලGA කවෙ-ද; 

 (iii)  ඒ සඳහා �යවර ගF ලබන 5නය කවෙ-ද;  

 (iv) 2017 ව-ෂෙIx ෙමම ;ද.ාලෙI ෙභෞ[ක හා මානව සAපK සංව-ධනය 
සඳහා ලබාx ඇ[ ප[පාදන ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

 (v) එම ප[පාදනව]" දැනට P\ කර ඇ[ වැඩසටහ"වල පග[ය කවෙ-ද; 

 (vi) 2018 ව-ෂෙI ෙමම ;ද.ාලෙI ෙභෞ[ක හා මානව සAපK සංව-ධනය සඳහා  
ප[පාදන ලබා xමට සැලGA කර [ෙjද; 
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 (vii) එෙසේ නA, එම ප[පාදන කවෙ-ද; 

  ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

14. 
2285/’17 

ග	 GLQ හw"ෙනK[ මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) පG~යදා P\g නායයෑෙම" හා ගංව�ෙර"  මාතර 5ස6්කෙI Lවාස හා 
ෙ�පල හාL g පkQ සංඛ.ාව, එ එ පාෙ��ය ෙQකA ෙකොfඨාසය අFව 
ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

 (ii) එම ගංව�ර උව\ෙර", lය~ය හා අ�	දහ" gව"ෙ� සංඛ.ාව එ එ 
පාෙ��ය ෙQකA ෙකොfඨාසය අFව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත t;ත හා ෙ�පල හාL ෙවFෙව" ෙග;ය J� ව"5 පමාණය ෙව" ෙව" 
වශෙය" ෙකොපමණද;  

 (iv) දැනට ෙගවා ඇ[ ව"5 පමාණය හා තව\රටK ෙග;ය J� ව"5 පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (v) ෙමෙත ෙනොෙගවා ඇ[ ව"5 ෙගMමට ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

  ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 

15. 
2300/’17 

ග	 î. M. චානක මහතා,— අගාමාත.�මා සහ ජා[ක ප[පK[ සහ ආ-�ක කටJ�  
අමාත.�මාෙග" ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ජනවාT 08 5න Pට ෙA දවා කාලය �ළ ව-තමාන ජනාZප[වරයා සහ 
අගාමාත.වරයා සඳහා නව වාහන ආනයනය කර [ෙjද;  

 (ii) එෙසේ නA, එම වාහන කවෙ-ද;  

 (iii) ඒවාෙI ව�නාකම ෙව" ෙව" වශෙය" කවෙ-ද; 

  ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙනRද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නA, ඒ ම"ද? 
 

 

5න Lයමය ෙනොමැ[ ෙයෝජනා ��බඳ දැFAxම 

*1. 
අZකරණ අමාත.�මා සහ Y�ධශාසන අමාත.�මා,— � ලංකාව �ළ �ඝෙය" ව-ධනය 

වන අපරාධ මැඩ පැවැKMම සහ `[ය {යාKමක mnෙAx P\වන පමාදය" වළවා ගැ`ම 
��බඳව ක	� ;ම-ශනය කර වා-තා mnම �±ස g පා-]ෙA"� ;ෙශේෂ කාරක සභාව,— 

� ලංකාව �ළ වැ�ෙවl" පව[න අපරාධ මැඩ පැවැKMම සහ `[ය {යාKමක mnෙAx 
P\වන පමාදය" වළවා ගැ`ම ෙමරට ජනතාවෙ� ප=ඛ අවශ.තාවය බවට පKM ඇ[ 
ෙහi"ද,  

ඒ ��බඳව දැ� අවධානය ෙයො=කර ප[ක-ම ෙයxෙA වග|ම ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙවත 
පැවn ඇ[  ෙහi"ද,  
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පහත සඳහ" කාරණා ��බඳව ක	� ;ම-ශනයකර G\G L-ෙ�ශය" ඉ5TපK mnම 
�±ස පා-]ෙA"� ;ෙශේෂ කාරක සභාව පKකළ J� යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා 
සAමත කරi:—  

(අ) පG~ය වකවාFෙ� P\g අපරාධවල සව්භාවය, එෙසේ අපරාධ P\Mම සඳහා 
බලපා ඇ[ ක	� කාරණා, අපරාධ P\Mම අවම කරගැ`ම සඳහා අFගමනය 
කළJ� {යාමා-ග සහ අවශ. `[මය ප[පාදන සහ/ෙහෝ සංෙශෝධනය"; 

(ආ) P;Q සහ අපරාධ න�වලx P\වන පමාදය" වළවා ගැ`ම �±ස 
අFගමනය කළ  J�  LP {යා  ��ෙවK  සහ  අ¨ෙත" පැනMමට අවශ. 
සහ/ෙහෝ සංෙශෝධනය"ට ල;ය J� `[ n[; සහ 

(ඇ) ඉහත ක	�වලට ආFෂං~ක ව"නා g සහ අවසථ්ාFµලව, G\Gයැi හා 
අවශ.යැi කාරක සභාවට හැ  ෙඟන  සහ කාරක සභාව ;P" සලකා බලF 
ලබන ක	ණට බලපාන ෙවනK කාරණා; 

2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එR සභාප[වරයා කථානායක�මා ;P" නA කළ 
 J� ය; 

(ආ) පා-]ෙA"�ෙ� සථ්ාවර Lෙයෝග අංක 95R ;Z;ධානවල  ම සඳහ"ව 
[Yණද, කාරක සභාව සාමා�කය" ;P එ (21) ෙදෙන ට ෙනොවැ� 
සංඛ.ාවm" සම";ත ;ය J� ය.   

3. එම කාරක සභාවට, 
 

 (අ)   Pය ගණSරණය Lයම කර ගැ`මට ද; 

(ආ)  ^�ගලය", ]� ෙQඛන හා වා-තා ෙග"වා ගැ`මට, පා-]ෙA"�ව ෙහෝ 
 එබw කාරක සභාව ඉ5TෙI ෙප` P�න ෙලස ඕනෑම ^�ගලෙය ට 
 Lයම mnමට ද, එබw ^�ගලය"ෙ� ස"තකෙI ෙහෝ පාලනය යටෙK 
 පව[න යA ]�ය, ෙපොත, වා-තාව ෙහෝ ෙQඛනය ඉ5TපK කරන 
 ෙලස Lයම mnමට ද; 

 (ඇ) සාෂ.ක	ව" වා�කව ;භාග mnෙම" සත. අසත.තාව ;මසා 
 බැ°මට ෙහෝ අන.ාකාරෙය" තහk	 කර ගැ`මට ද, කාරක සභාෙ� 
 සභාප[ ෙහෝ එම කා-යය සඳහා ;ෙශේෂෙය" බලය පවරF ලැ� 
 තැනැKෙත  ;P" 5k	ම / ප[ඥා කරවF ලැ� සාෂ.ක	ව" ;භාග 
 mnමට ද; 

 (ඈ) කාරක සභාෙ� සහාය �±ස අදාළ ෙÔේතය"R ;ෙශේෂඥ දැFම ඇ[ 
 ^�ගලය"ෙ� සහ පMණය"ෙ� සහය ලබා ගැ`මට; සහ 

 (ඉ) ක]" කල අ"ත-වාර වා-තා ඉ5TපK mnමට ද, පා-]ෙA"�ව 
 කQතබන ල�ෙ� kවද �සM්A පවKවාෙගන යාමට ද 

 බලය [@ය J�ය.  
 

4. Pය පළ=වැL �සM්A 5නෙI Pට මාස (06) හයක කාලය �ළ ෙහෝ පා-]ෙA"�ව 
;P" වැ�\රටK ලබාෙදන අ" කවර කාල 0මාව �ළ ෙහෝ කාරක සභාව Pය 
වා-තාව ඉ5TපK කළ J�ය. 
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2. 

පා. 166/’15 

ග	 5ෙ"ෂ් $ණව-ධන මහතා   

ග	 ගාlû ෙලො ෙ� මහතා   

ග	 බ"\ල $ණව-ධන මහතා  

ග	 මR"දාන"ද අ¨Kගමෙ� මහතා   

ග	 ෙශහා" ෙසේමPංහ මහතා   

ග	 ජානක ව àර මහතා   

ග	 ;�ත ෙj	ෙගොඩ මහතා   

ග	 කංචන ;ෙ�ෙසේකර මහතා   

ග	 නාමQ රාජපÔ මහතා   

ග	 ෙකෙහ]ය රàවැQල මහතා   

ග	 මFෂ නානායකාර මහතා   

ග	 ෙජො"ස්ට" පනා"\ මහතා   

ග	 ජය"ත සමරMර මහතා   

ග	 î. M. චානක මහතා   

ග	 5>A අ=�ගම මහතා   

ග	 (ෛවද.) රෙAෂ් ප[රණ මහතා  

ග	 පස"න රණMර මහතා  

ග	 PPර ජයෙකො� මහතා   

ග	 ඉ"5ක අF	�ධ ෙහේරK මහතා  

ග	 �. රං�K ද ෙසොiසා මහතා   

ග	 එස්.0. =� මාරණ මහතා   

ග	 ;මලMර 5සානායක මහතා  

ග	 �යQ Lශා"ත ද PQවා මහතා    

ග	 ෙලොහා" රKවKෙK මහතා    

ග	 ¿යාL ;ෙ�;කම මහKlය    

ග	 උදය පභාK ගAම"�ල මහතා    

ග	 එස්. ෙපේමරKන මහතා    

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා    

ග	 ච"දPT ගජxර මහතා    

ග	 තාරක බාලÛTය මහතා    

ග	 එස්. එA. ච"දෙසේන මහතා    

ග	 චමQ රාජපෂ මහතා    

ග	 වාGෙ�ව නානායකාර මහතා    

ග	 සනK Lශා"ත ෙපෙ-රා මහතා    

ග	 Mර මාර 5සානායක මහතා    

ග	 Àතා සම"ම°  මාරPංහ මහKlය    
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ග	 කනක ෙහේරK මහතා    

ග	 ෙKFක ;දානගමෙ� මහතා    

ග	  මාර ෙවQගම මහතා  

ග	 ෙරෝRත අෙj$ණව-ධන මහතා     

ග	 මR"ද යාපා අෙjව-ධන මහතා     

ග	 සා]"ද 5සානායක මහතා     

ග	 0. ¡. රKනායක මහතා     
ග	 ප�ම උදයශා"ත $ණෙසේකර මහතා,—  =දQ අමාත., ග	 රM ක	ණානායක 

මහතාට එෙරR ;ශව්ාස භංගKවය,— ආ��කම ව.වසථ්ාෙ� 148 වැL ව.වසථ්ාවට අFව 
රාජ. ¤ල. ��බඳ සAS-ණ පාලනය පා-]ෙA"�ව ස� වන ෙහi"ද;  

රාජ. ¤ල. කළමනාකරණෙයR පධානතම උපකරණය ව"ෙ" වා-,ක අයවැය ෙQඛනය 
වන ෙහi"ද; 

;ස-ජන පනත වශෙය" ෙමම උKතnතර සභාවට ඉ5TපK කරF ලබන අයවැය හා 
සAබ"Zත ¤ල. අගය" ඉතා ස;සත්රාKමකව, ;L;ද ෙපෙනන අJT", උපTම ;ශව්ාසය 
�ෙකන පT5, සත. ෙලස ඉ5TපK mnම =දQ අමාත.වරයාෙ� පධානතම J�කම හා වග|ම 
වන ෙහi"ද; 

=දQ අමාත., ග	 රM ක	ණානායක මහතා පා-]ෙA"�ව හා මහජනතාව ෙනොමඟ යවන 
\-L×පණය සRත අයවැය ෙQඛනය ෙමවර (2016) ෙමම ග	 සභාවට ඉ5TපK කරF ලැබ 
ඇ[ ෙහi"ද; 

2003 අංක 3 දරන ¤ල. කළමනාකරණය (වග|A) පනෙK 13 වැL වග"[ය පකාරව =දQ 
අමාත.වරයා ;P" ෙමම ග	 සභාවට 2015 අෙපේQ 20 වැL 5න ��ග"වන ලද 2014 වා-,ක 
වා-තාෙ� 85 වැL �vෙ� “සාමාන. අධ.ාපනය, උසස ්අධ.ාපනය හා වෘK�ය අධ.ාපනය යන 
ෙෂේතය" සඳහා සමසත් ආ ෙයෝජනය 	�යQ @]යන 164 වන අතර, 2013 ව-ෂෙIx 
P\කළ 	�යQ @]යන 157ට වඩා 	�යQ @]යන 7ක වැ� Mම” වන ෙහi"ද; 

 “සාමාන. අධ.ාපනය සඳහා 2014 ව-ෂෙI P\කළ රාජ. ආෙයෝජනය 	�යQ @]යන 
117 වන අතර, එය 2013 වසෙ- P\කළ @]යන 108ක ආෙයෝජනයට වඩා 8%ක වැ�Mම” 
වන ෙහi"ද; 

2016 අයවැය ඇසත්ෙA"�ෙවR II ෙව>ම 218 සහ 219 �v අFව, 2015 වසෙ-x සාමාන. 
අධ.ාපනය සඳහා g පා�ධන ;යදම @]යන 17.8 Pට 2016 x 	�යQ @]යන 18.3 දවාK 
	�යQ @]යන 0.5m" පමණ ඉතා G> පමාණයm" ව-ධනය M ඇ[ ෙහi"ද;  

� ලංකාෙ� අයවැය ෙQඛන ඉ[හාසෙI අසාමාන. හා ;සl්ත ෙවනස ඇ[ කරl" 2016 
ව-ෂෙI සාමාන. අධ.ාපනය සඳහා වන ^නරාව-තන ;යදම 278%m" (2015ට සාෙ�ෂව 
	�යQ @]යන 44 Pට @]යන 167 දවා 	�යQ @]යන 123m") ෙරොකf ෙ�ගෙය" 
අසාමාන. ෙලස ඉහළ ෙගොස ්ඇ[ ෙහi"ද; 

ෙමෙලස අසාමාන. හා ;සම්යජනක ෙලස ^නරාව-තන ;යදම ඉහළ යෑමට බලපෑ 
පධානතම ෙහේ�ව LදහP" පG � ලංකා ඉ[හාසෙI mPම අයවැය ෙQඛනයක සඳහ" ෙනොg 
“රාජ. ආෙයෝජන පවKවාෙගන යෑෙA �Tවැය - ඉඩA හා ෙගොඩනැ~]” වශෙය" 	�යQ 
l]යන 121,352 ෙහවK 	�යQ @]යන 121ක ~�A සටහන පැව�ම වන ෙහi"ද;  

ෙමය ^නරාව-තන ;යදම ෙලස දැkවද 2016 ව-ෂෙI x සත. වශෙය" ;යදA කරF 
ලබන =දල ෙනොවන ෙහi"ද;  
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 2016 ව-ෂෙIx අධ.ාපනයට ;යදA ෙනොකරන 	�යQ ෙකෝ� 1210කට අZක =දල 
^නරාව-තන ;යදA ෙලස සටහ" mnෙම" අධ.ාපන අමාත.ාංශෙI වැය �-ෂය ව.ාජ ෙලස 
“^Aබා ෙප"වා” ෙමම ග	 සභාවට සාවද. ෙතොර�	 හා සංඛ.ා දKත ඉ5TපK mnෙම" 
සභාෙ� ;ශව්ාසය සAS-ණෙය" අRl කරෙගන ඇ[ ෙහi"ද;  

තව\රටK =දQ අමාත.වරයා ;P" එම ùරෙI කටJ� mnෙA හැmයාව ��බඳව 
;ශව්ාසය ෙනොපව[න බවට ෙමම පා-]ෙA"�ව  ෙයෝජනාව සAමත කරi.   

3. 

පා. 196/’17 

ග	 චl"ද ; ෙ�PT මහතා    

ග	 අ. අර;"�  මා- මහතා    

ග	 රM"ද සමරMර මහතා    

ග	 ස"5K සමරPංහ මහතා  

ග	 ෙ�. එA. ආන"ද  මාරPT මහතා 

ග	 (මහාචා-ය) ආ� මාරPංහ මහතා  

ග	 ව�ෙ�Q Gෙ-ෂ් මහතා   

ග	 හn" පනා"\ මහතා  

ග	 ෙ�. 0. අලව�වල මහතා  

ග	 =�Y- ර«මා" මහතා   

ග	 එ¾ව¾ $ණෙසේකර මහතා   

ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා   

ග	 මiQවාගනA [ලකරාජා මහතා,—  උමා ඔය බ«කා-ය සංව-ධන ෙයෝජනා 
කමය හා සබැå ගැට¨ ��බඳ ෙසොයා බලා වා-තා mnම �±ස g පා-]ෙA"� ;ෙශේෂ 
කාරක සභාව,—  

 කwරට නැෙගනRර බෑkෙමR උමා ඔය මහවැ] ග ෙ� පධාන අ� ගංගාව වන 
 ෙහi"ද;  

 උමා ඔෙI ජල සAපK බ«කා-ය සංව-ධන වැඩසටහන සඳහා උපෙයෝÀ කර 
 ගැ`ම සහ එR ජලය mTå ඔය ෙවත හරවා යැMම සඳහා ද මහවැ] සංව-ධන 
 වැඩසටහෙනR සැලGAකරණ අව5ෙIx සැලGA සකස් ෙකොට [� ෙහi"ද;   

 2007 ව-ෂය �ළ ෙමම ෙයෝජනා අKRvවා [� අතර 2007 ෙනොවැAබ- 27 වැL 
 5න උමා ඔය බ«කා-ය සංව-ධන ව.ාපෘ[ය ඉ5කරF �±ස � ලංකාෙ� එවකට 
 ඛLජ ෙතQ හා ඛLජ ෙතQ සAපK සංව-ධන අමාත.වරයා හා ඉරානෙI 
 බලශ[ අමාත.වරයා අතර අවෙබෝධතා ~;Gම අKස" කරF ලැ� 
 ෙහi"ද; 

 ෙමම අවෙබෝධතා ~;Gම යටෙK, ඉරාන ඉස්ලාlක ජනරජය (GIRI) එම රජය 
 ෙම"ම, � ලංකා රජය ;P"ද ��ගF ලැ� ෙකො"තාKක	 වන ෆරාj සමාගමට 
 (Farab Company) දැනට [ෙබන ශක.තා අධ.යනය යාවKකා°න ෙකොට 
 ව.ාපෘ[ෙI ෙභෞ[ක ඉ5mnA P\ mnමටK, “¤ල. සAපාදක” වශෙය" ඉරාන 
 අපනයන සංව-ධන බැං ව (EDBI) සමඟ උ�ත සං;Z;ධාන ෙයxමටK බලය 
 පවරා [� ෙහi"ද; 
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 ෙමම අවෙබෝධතා ~;Gමට ආFෂං~කව උමා ඔය බ«කා-ය සංව-ධන ව.ාපෘ[ය 
 {යාKමක mnම සඳහා 2008 අෙපේQ 28 වැL 5න � ලංකාෙ� වාTමා-ග හා ජල 
 කළමනාකරණ අමාත.ාංශය සහ ඉරානෙI ෆරාj එන-� ඇ"¾ ෙවෝට- 
 ෙපොෙජfස ් නමැ[ සමාගම අතර ෙකො"තාK ~;Gම ඇ[ කර ගF ලැ� 
 ෙහi"ද;  

 (අ) ෙකො"තාK�ව {යාKමක කරන කාල0මාව �ළx පා-ශව්ය" ;P" 
 එකඟ වන පT5 ;ෙශේ,ත ෙකො"ෙ�P සංෙශෝධනය mnමට, 

(ආ)  ෙකො"තාK�ව {යාKමක කරන කාල0මාව �ළx පා-ශවය" ;P" 
 එකඟ වන පT5 තාෂ±ක �T;තරය"/ෙසේවාෙයෝජක අවශ.තා 
 සංෙශෝධනය mnමට, 

(ඇ) අමාත. ම�ඩලය ;P" පKකරF ලබන සාක�ඡා කlvව (Cabinet     
Appointed Negotiation Committee) ;P" lල ගණ" සහ ෙගMA 
කමෙ�දය සාක�ඡා mnමට සහ සAS-ණ ෙකො"තාK lල සහ ෙගMA 
කමෙ�දය �රණය mnම සඳහා අමාත. ම�ඩලය ෙවත L-ෙ�ශ ඉ5TපK 
mnමට, 

ෙකො"තාK ~;Gම යටෙK ;Z;ධාන සකස ්ෙකොට ඇ[ ෙහi"ද; 

  (i) ෙකො"තාK lල ෙලස ඇ.  ෙඩො. 514,059,198 සහ ෙගMෙA 
   කමෙ�දය ��බඳ සාක�ඡාව]" අන�	ව අමාත. ම�ඩලය 
   ;P" පKකරF ලබන සාක�ඡා කlvව ;P" කරන ලද L-ෙ�ශ 
   භාර ගැ`මට, 

(ii)   ෙකො"තාK�ෙ� => ව�නාකම ඇ. ෙඩො. 529,059,198 වන ෙලස 
සකස ් mnමට ෙයෝජනා ෙකොට ඇ[ ඇ.  ෙඩො. 15,000,000ක 
අ;Lශ�්තතා =දල ඇ�ළK mnමට; 

(iii) ස;සත්රාKමක ශක.තා අධ.නෙය" අන�	ව වැඩ ;ෂය පථය �ළ 
 යA අ�mnම ෙහේ�ෙව" ඉ[Tය ඇ[ kවෙහොK, එම ඉ[Tය 
 අමාත. ම�ඩල ප6කාව ම�" L-ෙ�ශ ෙකොට ඇ[ පහත දැෙවන 
 කා-යය" සඳහා භා;තා mnමට; 

 (අ) ගඟ පහල සංව-ධන (වාTමා-ග) කටJ�,   

 (ආ) ඉහළ ජල ෙපෝෂක පෙ�ශය සංරÔණය mnම, 

 (ඇ) ව.ාපෘ[ය ෙහේ�ෙව" අවතැ"g ^�ගලi" නැවත ප5ං�  
  කරMම, 

 (ඈ) පTසර අධ.යනය, 

 (ඉ) නගර සංව-ධනය.  
 

(iv) අමාත. ම�ඩලය ;P" පKකරන ලද සාක�ඡා කlvව (CANC)
සහ ෆරාj සමාගම ;P" එළැ� ඉහත ~;Gම මත පදනAව 
වාTමා-ග හා ජල කළමනාකරණ අමාත.ංශය සහ ෆරාj සමාගම 
;P" ෙකො"තාK�ව සඳහා පTSරකය අKස" mnමටද; 

 2008.12.08 5නැ[ අමාත. ම�ඩල ප6කාව ම�" 2008 ෙදසැAබ- 18 වැL 5න 
අමාත. ම�ඩලෙI අFම[ය ලබාෙදන ලද ෙහi"ද; 

 ඒ අFව, එවකට වාTමා-ග හා ජල කළමනාකරණ අමාත.ාංශෙI ෙQකAවරයා 
සහ ෆරාj සමාගම ;P" 2009 ෙපබරවාT 22 වැL 5න ෙකො"තාK ~;GෙA 1 
වන පTSරකය අKස" කරන ලද ෙහi"ද; 
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2009 ෙපබරවාT 22 වැL 5න අKස" තබF ලැ� එකඟතා ~;Gම ම�" සාදන 
ලද ෙකො"තාK ~;GෙA පTSරක අංක 1 R, අෙන K ක	� අතර ව.ාපෘ[ 
�Tවැය ඇ.ෙඩො. 529,059,198  ෙලස සංෙශෝධනය කර ඇ[ අතර, ෙභෞ[ක 
අ;Lශ්�ත අවස්ථා සඳහා ඇ.ෙඩො. l]යන 15 ද ඊට අයK වන අතර ඒ අFව  
ෙකො"තාK ව�නාකම ඇ.ෙඩො. l]යන 514  ඇ[ ෙහi"ද;  

 පාTසTක බලපෑA ඇගzA වා-තාව සමාෙලෝචනය mTම �±ස ;;ධ 
Lෙයෝ�තායතනවල කා-ය ම�ඩලවල සහ ;ෂය ෙෂතය"R 
;ෙශේෂඥය"ෙග" සම";ත ක�ඩායම ද  පKකර [� ෙහi"ද;  

  (අ) ෙමොණරාගල 5ස්6කෙI නව ඉඩA ෙහටයාර 4500කට පමණ සහ 
  දැනට වගාකරF ලබන කෘ,කා-lක ඉඩA ෙහටයාර 1500කට පමණ 
  වගා mnම සඳහා ජලය සැපzමට, 

  (ආ) ෙමොණරාගල සහ හAබ"ෙතොට 5ස්6කවල පා`ය සහ ක-මා"ත ජල 
  අවශ.තා සඳහා ජලය ඝන �ටර l]යන 30 සැපzමට, 

  (ඇ) ෙමගාෙවොf 120ක ස්ථා�ත ධාTතාවය සRත ïගත ;\] බලාගාරය 
  හරහා ජා[ක ප�ධ[යට වා-,කව ~ගාෙවොf පැය 231 ක ;\] බල 
  ශ[ය උKපාදනය සහ සැපzමට, 

  (ඈ) ඩයරාබා ජලාශෙය" මහා බ�ඩාරෙවල නගරා¿ත පෙ�ශ සඳහා ජල 
  ෙයෝජනා කමය, ^«Qෙපොල ජලාශෙය" ඇටA��ය ජල ෙයෝජනා කමය 
  සහ  ඩා ඔය ජලාශෙය" හAෙjග=ව ජල ෙයෝජනා කමය සදහා ජල 
  සAපාදන සහ ජලාපවහන ම�ඩලයට පා`ය ජල අවශ.තා සැපzමට, 

 ෙA වන;ට ආස"න වශෙය" Pයයට 40 ක පමණ වැඩ අවස" කර ඇ[ 
ෙහi"ද; 

 ඉ" අන�	ව 2014 ෙදසැAබ- මාසෙI5  බ�ඩාරෙවල පාෙ��ය ෙQකA  
ෙකොfඨාශෙI ම Q ඇQල ෙවෙහරගලතැ"න, උඩ ෙ�	ව, බඹරගම සහ £Q 
ඔය පෙ�ශවල ගෘහස්ථ �ංවල ජල මfටම අ�Mම, ස්වභා;ක ජල උQපK P�යාම 
සහ Lවාසවල @K[  සහ ෙපොෙළොෙවR සහ ïlෙයR ඉTතැ°A ඇ[MA  වා-තා 
g ෙහi"ද; 

 අන�	ව 2017 අෙපේQ මාසෙIx එරන;ල සහ අKතල��ය ගාම Lලධාn 
වසAවල සහ පGව ත"[Tය ගාම Lලධාn වසෙA ද එම තKKවය වා-තා 
g ෙහi"ද;    

 ෙමම තKKවය හ=ෙ� ෙමම ව.ාපෘ[ෙI ආරAභය සහ ගැට¨ ��බඳ පහත 
ක	� සළකා බැ]ය J� ෙහi"ද; 

   (අ)  ව.ාපෘ[ය ආරAභ mnමට S-වෙය" LP සහ ;ස්�රණ ශක.තා   
  අධ.යනය" P\කරF ලැYෙIද, 

    (ආ) ව.ාපෘ[ය සඳහා Ll යථා-තවාx �Tවැය ඇස්තෙA"�ව සකස් කරF 
  ලැ�ෙIද, 

    (ඇ) ව.ාපෘ[ය {යාKමක mnෙAx යථා×í ෙනොg �Tවැය 0මා ඉමවා යාA 
  P\gෙIද,  

  (ඈ) ;ස්�රණ පාTසTක බලපෑA ඇගzම P\ කරF ලැ�ෙIද;  

 යන වග ෙම"ම, 
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  (අ) ඉහ[" සඳහ" කරන ලද වා-තා ��ෙයල mnම සAබ"ධෙය" වගmව 
  J� g ^�ගලය", 

 

(ආ) එ| වා-තා ��ෙයල mnම සAබ"ධෙය" එම ^�ගලයා ෙහෝ ^�ගලය" 
ෙනොසැලm]මK අJT" කටJ� ෙකොට [ෙjද, 

(ඇ) උමා ඔය බ«කා-ය සංව-ධන ව.ාපෘ[ය සඳහා වන ෙකො"තාK�ව 
පදානය mnෙAx කවර ෙහෝ වංචාකාn ෙහෝ අපරාධ {යාකාරකම P\Mම 
සAබ"ධෙය" කවර ෙහෝ ^�ගලය  ෙහෝ ^�ගලය" වරදක	ව" බවට 
පKM [ෙබFෙI ද, ය"න සහ එෙසේ P\ M ඇKනA, එම ^�ගලය" 
කk	"ද යන වග, 

  

  (ඈ)ව.ාපෘ[ෙI අRතකර බලපෑA සAබ"ධෙය" කවර ෙහෝ ^�ගලය  ෙහෝ 
   ^�ගලය" ෙහෝ ආයතන වගmව J� gෙIද ය"න සහ එෙසේ gෙI නA, 
   ඒ කk	"ද යන වග, 

  

  (ඉ) ෙමම ව.ාපෘ[ය ම�" අRතකර බලපෑAවලට ල g ^�ගලය" සඳහා 
  යA ව"5ය පදානය mnමට Lයlතව පව�ද ය"න �රණය mnමටK,  

 

(ඊ) තම" P\කරන ;ම0A කටJ� සඳහා අදාළ ෙවතැi කාරක සභාවට 
හැ ෙඟන ෙවනK කවර ෙහෝ කාරණය සAබ"ධෙය" ;ම0මට සහ 
වා-තා mnම සඳහා ද, 

පා-]ෙA"� ;ෙශේෂ කාරක සභාව පKකළ J� යැi ෙමම පා-]ෙA"�ව 
ෙයෝජනා සAමත කරi. 

2.  (අ) කාරක සභාව සහ එR සභාප[ කථානායක�මා ;P" නA කළ J� 
  ව"ෙ"ය.   

  (ආ) පා-]ෙA"�ෙ� ස්ථාවර Lෙයෝග අංක 95R ;Z;ධානවල  ම සඳහ"ව 
  [Yනද, කාරක සභාව සාමා�කය" ;P එ (21) ෙදෙන ට ෙනොවැ� 
  සංඛ.ාවm" සම";ත ;ය J�ය. 

3. එම කාරක සභාවට,— 

  (අ) Pය ගණSරනය Lයමකර ගැ`මටK; 

  (ආ) යA ^�ගලi" කැඳMමට, ]� ෙQඛනා5ය සහ වා-තා ෙග"වා ගැ`මට, 
  පා-]ෙA"�ව ඉ5TෙI ෙහෝ එව" කාරක සභාව ඉ5TෙI ෙප` P�න 
  ෙලස කව ර ෙහෝ ^�ගලය ට Lයම mnමට සහ එව" ^�ගලය ෙ� 
  ස"තකය ෙහෝ පාලනය යටෙK පව[න කවර ෙහෝ පතය", ග"ථමය 
  වා-තාව ෙහෝ ]�ෙQඛනය ඉ5TපK කරන ෙලස Lයම mnමටK;   

(ඇ) සා,ක	ව"ෙ� වා�ක සා, ලබාගැ`ම ම�" ක	�වල සත. 
අසත.භාවය පnෂාකර බැ°මටK, සහ[ක කරගැ`මටK සහ කාරක 
සභාෙ� සභාප[ ;P" ෙහෝ ෙA සඳහා ;ෙශේෂ අවසරය සලසා ඇ[ 
^�ගලය  ;P" P\කරF ලබන 5k	ම ෙහෝ ප[ඥාව ම�" 
සා,ක	ව" පnෂාවට ලmnමටK; 

(ඈ) කාරක සභාෙ� සහය �±ස අදාළ ෙÔේතය"R ;ෙශේෂඥ දැFම සRත 
^�ගලය"ෙ� සහ පMණය"ෙ� ෙසේවය ලබා ගැ`මටK; සහ 

(ඉ) ක]" කල අ"ත-වාර වා-තා ඉ5TපK mnමටද, පා-]ෙA"�ව කQ 
තබන ල�ෙ� kවද �ස්MA පවKවාෙගන යාමටK; 

බලය [@ය JKෙKය.  
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4.කාරක සභාව Pය පළ= �ස්MA පැවැKMෙA Pට මාස හය ඇ�ළත ෙහෝ 
පා-]ෙA"�ව ;P" ලබාෙදF ලබන ෙවනK ෙහෝ වැ�\ර කාලය ඇ�ළත 
Pය වා-තාව සකස් කළ JKෙKය. 

4. 

පා. 198/’17 
ග	  5ෙ"ෂ ්$ණව-ධන මහතා  

ග	 වාGෙ�ව නානායකාර මහතා 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා 

ග	  මාර ෙවQගම මහතා 

ග	 ගාlû ෙලො ෙ� මහතා 

ග	 ;මQ Mරවංශ මහතා 

ග	 උදය පභාK ගAම"�ල මහතා 

ග	 මR"දාන"ද අ¨Kගමෙ� මහතා 

ග	 බ"\ල $ණව-ධන මහතා 

ග	 �යංකර ජයරKන මහතා 

ග	 0. ¡. රKනායක මහතා 

ග	 පස"න රණ�ංග මහතා 

ග	 ෙමොහා" �යද-ශන ද PQවා මහතා 

ග	 කංචන ;ෙ�ෙසේකර මහතා 

ග	 PPර ජයෙකො� මහතා 

ග	 ප�ම උදයශා"ත $ණෙසේකර මහතා 

ග	 ෙශහා" ෙසේමPංහ මහතා 

ග	 නාමQ රාජපÔ මහතා 

ග	 �යQ Lශා"ත ද PQවා මහතා 

ග	 පස"න රණMර මහතා 

ග	 Àතා සම"ම°  මාරPංහ මහKlය 

ග	 එස.් එA. ච"දෙසේන මහතා 

ග	 කනක ෙහේරK මහතා 

ග	 තාරක බාලÛTය මහතා 

ග	 ඉ"5ක අF	�ධ ෙහේරK මහතා 

ග	  එස.් ෙපේමරKන මහතා 

ග	  ජය"ත සමරMර මහතා 

ග	  ෙජො"සට්" පනා"\ මහතා 

ග	  ;\ර ;කමනායක මහතා 

ග	  ¿යාL ;ෙ�;කම මහKlය   

ග	  සා]"ද 5සානායක මහතා 

ග	  Mර මාර 5සානායක මහතා  

ග	  ;�ත ෙj	ෙගොඩ මහතා  

ග	  චමQ රාජපෂ මහතා 

ග	  ජානක ව àර මහතා 

ග	  �. රං�K ද ෙසොiසා මහතා   

ග	  (ෛවද.) රෙAෂ ්ප[රණ මහතා 

ග	  ෙකෙහ]ය රàවැQල මහතා  
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ග	  ෙරෝRත අෙj$ණව-ධන මහතා,— ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද. අමාත.  
ග	 (ෛවද.) රා�ත ෙසේනාරKන මහතා ෙකෙරR ;ශව්ාස භංගKවය,— පා-]ෙA"� 
ම"6ව	" ඇ�> ;;ධ පා-ශව ;P" ග	 (ෛවද.) රා�ත ෙසේනාරKන මහතාට එෙරRව 
අQලස ්ෙහෝ �ෂණ ෙචෝදනා ;ම-ශන ෙකොlෂ" සභාවට ඉ5TපK කර ඇ[ බරපතල වංචා සහ 
�ෂණ ��බඳ ;ම-ශනය"ට සහභා~ ෙනොMෙම" J[ය ඉv mnෙA අවසථ්ා අkරා දමා ඇ[ 
ෙහi" ද; 

එ�මා ;P" එ| ;ම-ශනය"ට =«ණ x Pය ප[×පය �ක ගF ෙවFවට එ| 
;ම-ශනය" මග හැnම ෙහේ�ෙව" එ| ෙචෝදනාව"ට ඔ« වැර5ක	 බවට පබල සමාජ 
මතය ෙගොඩ නැÀ ඇ[ ෙහi" ද; 

� ලාංmක ෛවද. අධ.ාපනය වා±ජ අර=� ෙපරදැTකරගK ව.ාපාTක පජාවට @] xම 
සඳහා රාජ. බලය අKතෙනෝම[ක ෙලස උපෙයෝ~ කර ගLl" � ලාංmක ෛවද. 
අධ.ාපනය �ළ බරපතල අ-�දය L-මාණය කළ ෙහi" ද; 

ෙන;Q පනා"\ ෙරෝහල රජයට පවරා ගK බවට අමාත. ම�ඩලයK, සමස්ත ජා[යK 
ෙනොමග යවl" එ| ෙපෞ�ග]ක RlකාරKවය ඇ[ ෙරෝහල මහජන =ද]" නඩK� mnමට 
කටJ� කර මහජන =දQ අවභා;තා කර ඇ[ ෙහi" ද;  

අ�යාචනාZකරණෙI x ;භාග k� අංක CA / Writ 187/2016 න�ෙ� x ෙසෞඛ., 
ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද. අමාත.වරයා ෙලස අZකරණයට ඉ5TපK කළ J� ක	� 
ඉ5TපK ෙනොකරl" ද, `[ප[වරයා හරහා සiටA ආයතනයට පෂගාRව ක	� 
දැMෙම" ද  ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද. අමාත. ùරෙI බලය අJ� ෙලස ෙයොදා 
ෙගන ඇ[ ෙහi" ද; 

� ලංකා ෛවද. සභාව ;P" සකස ් කළ ෛවද. අධ.ාපනෙI අවම පl[" ගැසf 
Lෙ�දන ම�" පP�ධ mnම උවමනාෙව"ම පැහැර හැnෙම" � ලංකාෙ� ෛවද. 
අධ.ාපනෙI පl[ය ��බඳ බරපතල අ-�දය @R කළ ෙහi" ද; 

ෙඩං$ වසංගත ෙරෝÀ තKKවය ඇ[ k� ;ට එයට ෂ±ක �]යA ෙයxමට අසමK 
Mෙම" ද, රජෙI ෙරෝහQ වලට ෙඩං$ ෙරෝÀ" ඇ�ළK කර ගැ`ම ප[ෙෂේප mnෙම" ද 
ජනතාවෙ� tවKMෙA පරම අi[ය බරපතල ෙලස අවදානමකට ල කළ ෙහi" ද; 

�යJ	 ��කා ෙරෝගය සඳහා අවශ. කරන ඖෂධ lලx ගැ`මට රාජ. ඖෂධ `[ගත 
සංසථ්ාව ;P" ෙට"ඩ- කැඳ g අවසථ්ාෙ� ��කා ෙරෝගය ��බඳ ;ෙශේෂඥ ෛවද.ව	" 
;P" ප[ෙෂේප කළා g ද, lලx ගැ`මට ෙපර භා;තෙI පැවැ[ය J� අවම වසර ගණන 
සAS-ණ ෙනොකළා g ද, ඖෂධය ඉ5TපK කළ, ;ෂය භාර අමාත. ග	  (ෛවද.) රා�ත 
ෙසේනාරKන මහතා ;P" එ| සංසථ්ාෙ� {යාකාT අධ.ෂ තන�රට පK කළ ×l 
ෙමොෙහොම¾ මහතා යන අයෙ� ඥා[ සෙහෝදරෙය  වන �Qෂා¾ ඉකA ෙමොෙහොම¾ මහතාට 
අයK මෑතකx ]යාප5ං� කළ ෆාෙAස ් ෙපෞ�ග]ක සමාගෙම" lලx ගැ`මට කටJ� 
mnෙම" ද, 	�යQ l]යන 986 ව�නා ඖෂධ එ| සමාගෙම" lලx ගැ`ෙම"ද, � ලංකා 
රජයට ¤ල. අලාභය P\කර ඇ[ ෙහi" ද; 

ෙසෞඛ., ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද. අමාත. ග	 (ෛවද.) රා�ත ෙසේනාරKන මහතා 
��බඳ ;ශ්වාස`යKවය සAS-ණෙය"ම ෙනොමැ[ බැ;", තව\රටK ෙසෞඛ., 
ෙපෝෂණ හා  ෙ��ය ෛවද. අමාත.වරයා ෙලස එම  ùරෙI කටJ� mnෙA හැmයාව 
��බඳ ;ශ්වාසය ෙනොපව[න බවට ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා සAමත කරi. 

5. 

පා. 212/’17 

ග	  5ෙ"ෂ් $ණව-ධන මහතා    

ග	  චමQ රාජපෂ මහතා    

ග	  බ"\ල $ණව-ධන මහතා   

ග	  �. රං�K ද ෙසොiසා මහතා    
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ග	  ෙරොෂා" රණPංහ මහතා   

ග	  ;මලMර 5සානායක මහතා   

ග	  ප�ම උදයශා"ත $ණෙසේකර මහතා   

ග	  උදය පභාK ගAම"�ල මහතා   

ග	  ජානක ව àර මහතා   

ග	  ;�ත ෙj	ෙගොඩ මහතා   

ග	  5>A අ=�ගම මහතා   

ග	  මR"ද යාපා අෙjව-ධන මහතා   

ග	  PPර ජයෙකො� මහතා,— පළාK සභා හා පළාK පාලන අමාත. ග	 ෆiස- 
=ස්තාපා මහතාට එෙරRව ;ශ්වාසභංග ෙයෝජනාව,— පළාK පාලන ;ෂයභාර 
අමාත.වරයා ;P", � ලංකාෙ� පළාK පාලන ආයතනය"R ඡ"දය පැවැKMමට, 
මැ[වරණ ෙකොlෂ" සභාවට බලය පවරා, එ| ෙකොlෂ" සභාව මැ[වරණය 
පැවැKMමට අවශ. කටJ� කරl" [@යxK, ;ෂයභාර අමාත.වරයා පළාK පාලන 
ඡ"දය පැවැKMමට අෙපොෙහොසKMෙම", � ලංකාෙ� පජාත"තවාදයට දැ� බලපෑම 
P\ M ඇ[ බැ;" ද;  

පළාK සභා හා පළාK පාලන අමාත. ග	 ෆiස- =ස්තාපා මහතා ��බඳ 
;ශ්වස`යKවය සAS-ණෙය" ෙනොමැ[ බැ;" තව\රටK එම ùරෙI කටJ� mnෙA 
හැmයාව ��බඳව ;ශ්වාසය ෙනොපව[න බවට ෙමම පා-]ෙA"�ව ෙයෝජනා සAමත 
කරi. 

 
* සල,ෙණ� හ2�ව6 ලබ�ෙ� ආ89ෙ  කට:� ය. 

 

 


