
(අටවැ� පා	
ෙ��ව — පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 3(3).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 3 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප� රකය  
 

!"# කෙළ% 2016 *! මස 10 වැ! ."රාදා 

2016 *! මස 21 වැ! අඟහ0වාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 

* 
ෙහෝ#ෙයෝප( පන) ෙක*�පත — ෙදවැ� වර +ය,ම. 

* 
සමථ ම/ඩල (සංෙශෝධන) පන) ෙක*�පත — ෙදවැ� වර +ය,ම. 

* 
7ල8 කළමනාකරණ (වග;ම) (සංෙශෝධන) පන) ෙක*�පත — ෙදවැ� වර +ය,ම. 
 

 * සල"ෙණ� හ4�ව5 ලබ�ෙ� ආ78ෙ� කට:� ය. 
 

 

2016 * මස 05 වැ! අඟහ0වාදා 

වා<ක ���= අෙ>?ෂා කරන පශ්න 
11/’15 

ග= (ෛවද8) න
ද ජය(සස් මහතා,— ආර?ෂක අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (3)  

(අ) M ලංකා නාNක හ�දාව මO ඉ* කරන ලද සාගර ආර?ෂා කට&�, �QR 
ෙකොTලකෑ� වැළැ?,ම සහ ෙVWය හා NෙVWය නැXවලට ආර?ෂාව සැපYම යන 
ෙසේවා 2012 සැ>තැ�බ	 18 "න ^ට ඇව_ගා	` සමාගම ෙවත පවරා ඇ( බව 
එ�මා දෙනbද? 

(ආ) නාNක හ�දාව සහ ඇව_ගා	` සමාගම සහ Kමාසbත ර?නා ආර?ෂණ ලංකා 
සමාගම අතර පව)නා dNeම fම?ද; එb පධාන ෙකොෙV^ කවෙ	ද යන එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) (i) ඇව_ගා	` සමාගම සහ නාNක හ�දාව අතර පව)නා ෙසේවා 
ස�බධතාවය කවෙ	ද; 

 (ii) ඇව_ගා	` සමාගෙ� ආර?ෂක ෙසේවා කට&� සඳහා නාNක හ�දාෙX 
�ලධාi සහ ආ&ධ ෙයොදවෙද;  

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර පදනම+ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනbද? 

(ඈ) ව	ෂ 2012 ^ට 2015 ද?වා,  

 (i) ඇව_ගා	` සමාගම ලැl ආදායම; 

 (ii) ඔn  රජයට ෙගo බR �දල;  

ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන) එ�මා සඳහ කරෙනbද? 



( 2 ) 

 

(ඉ) eNශාල ලාභය? ලබන �QR ආර?ෂක ෙසේවය නාNක හ�දාෙව ඉව) +iමට හා 
රාජ8 ෙVපළ අවභාNතයට bටp ආර?ෂක ෙTක�වරයා ග) qරණය �වැර" +iමට 
කට&� කරෙද යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද?  

(ඊ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

125/’15 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— �දT අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

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

  (ii) එම ආයතනයb න�, 
�න හා Rරකථන අංක කවෙ	ද; 

 (iii) එම එ? එ? ආයතනය �ළ ෙසේවය කරන ෙසේවකය සංඛ8ාව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

 (ආ)     (i)  වා>p 
�කාර ආයතනයb බලපත අw) +iෙ�� ඔn රජයට ෙගNය &� 
ගාස�් කවෙ	ද; 

 (ii) එම එ? එ? ගාස�් කා/ඩෙx වyනාකම ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (අ) (ii) b සඳහ ආයතන 2014 ව	ෂයට බලපත අw) +iෙ�� ෙගo  
ඇපකර වyනාකම එ? එ? ආයතනය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ෙමම ඇපකරය බැංf ඇපකරය?ද; නැතෙහො) �දT ඇපකරය?ද; 

 (v) �දT ඇපකරය? න�, තැප) කළ බැංfව, d|ෙ� b#කාi)වය ඇ( 
ආයතනෙx නම හා එම d|ම ජංගම, ඉ(} +iෙ� ෙහෝ සථ්ාවර තැප� 
d|ම?ද;  

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) (i) නව ඇපකර ගාස�් සංෙශෝධනය �සා වා>p 
�කාර ආයතනයට 
අසාධාරණය? ^R o බව ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ඇපකර  ගාස�් සංෙශෝධනයට �යවර ගෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක ^ටද; 

  යන තවRරට) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 
(ඈ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

424/’16 

ග= උදය පභා) ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත8�මා සහ ජා(ක ප(ප)( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (2) 

(අ) 2014 සහ 2015 ව	ෂයb ෙකොළඹ ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළේ සමස්ත #ල ද	ශකෙx 
ව	ධන ප(ශතය සහ �Vධ NෙVWය #ල�ගැ�� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද 
යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) (i) ෙකොළඹ ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළේ සමසත් #ල ද	ශකය පedය වසර �ළ පහත 
වැ�ෙම M ලංකා ආ	�කය සහ රජෙx ආ	�ක ප(ප)(ය ��බඳ 
ආෙයෝජක�ෙ� Nශව්ාසය �ඳ වැ� ඇ( බව); 

 (ii) ෙකොළඹ ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළේ �Vධ NෙVWය #ල� ගැ�� පedය වසර �ළ 
සෘණ අගය? ගැ�ෙම M ලංකා ආ	�කය සහ රජෙx ආ	�ක ප(ප)(ය 
��බඳ NෙVWය ආෙයෝජක�ෙ� Nශව්ාසය �ඳ වැ� ඇ( බව); 

 එ�මා ��ගෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 



( 3 ) 

 

438/’16 

ග= N�ත ෙහේර) මහතා,— සමාජ සNබලගැ,� හා eභසාධන අමාත8�මාෙග 
ඇKමට,— (2) 

(අ) (i) 2016 වසර සඳහා ෙජ8ෂඨ් pරවැ^ �මනා ෙව�ෙව පමාණව) ප(පාදන 
පාෙVWය ෙTක� කා	යාලවලට �f)කර (ෙ�ද; 

 (ii) 2015 ව	ෂය සඳහා �f) කළ �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) 2016 ව	ෂය සඳහා �f) +iමට �ය#ත �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) (i) ඉTw�කර ඇ( ^යwම ෙජ8ෂඨ් pරවැ^යට එම �මනාව ලබා ෙදෙද; 

 (ii) එෙසේ ෙනොෙX න�, ය� Kමා+iම? ^Rකර (ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ මද; 

 (iv) Kමා+iම? ^Rකර ෙනොමැ( න�, පමාණව) ප(පාදන ෙවකර ඉTw� 
කරන ලද ^යw ෙජ8ෂඨ් pරවැ^ය සඳහා එම �මනාව ලබා�මට කට&� 
කර� ලබෙද; 

  යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

440/’16 

ග= �. ,. චානක මහතා,— �වාස හා ඉ"+i� අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (2) 

(අ) ජා(ක �වාස සංව	ධන අtකා}ය මO �වාස සංව	ධන වැඩසටහන යටෙ) 
=�යT 250,000/=ක වyනාක# &) �වාස වැඩසටහන? �යා)මක කර� 
ලැsෙXද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) (i) එම වැඩසටහන �යා)මක පාෙVWය ෙTක� ෙකො_ඨාස සහ ඉඩ� �by 
සථ්ාන කවෙ	ද;  

 (ii) එම ඉඩ� ලබා�ෙ�� "ස�්? ඉඩ� ප}හරණ ක#*ව මO අදාළ ඉඩ� කැබ
 
හ�නාගැ�ම ^Rකර (ෙ�ද;  

 (iii) එ? එ? පාෙVWය ෙTක� ෙකො_ඨාසය අ�ව ෙතෝරාග) ප(ලා� සංඛ8ාව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;   

 (iv) එම ප(ලා�ෙ� න�, 
�නය සහ ෙතෝරාග) කමෙXදය කවෙ	ද;   

 (v) ප(ලා� ෙතෝරාගැ�මට සහභාd o රාජ8 �ලධාiෙ� න� කවෙ	ද; 

 (vi)  ෙතෝරාග) ප(ලා� ඉඩ� b#කම? ලැ�මට �යම eRසස් බවට සෑ�මට 
ප)Nය හැ+ද; 

 යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

443/’16 

ග= වාeෙVව නානාය?කාර මහතා,— අගාමාත8�මා සහ ජා(ක ප(ප)( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (2) 

(අ) (i) ෙලෝකෙx NNධ රටවල පව)වාෙගන යන ලාං;කය ස� බැංf d|�  
සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ? එ? d|ෙමb ඇ( වyනාකම, එ? එ? රට අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම d|� b#ය M ලංකාෙX �( උTලංඝනය කර# �දT තැප) කර 
(ෙ�ද; 



( 4 ) 

 

 (iv) එ; d|� ස�බධෙය �(මය �යවර ගැ�මට කට&� කරෙද;  

 (v) එෙසේ න�, එය ^R කරන ආකාරය කවෙ	ද; 

 (vi) රාජ8 තා�ක ම_ටෙම ඉහත ; ^යw d|�වල ෙතොර�= ලබා ගැ�ම 
සඳහා රජය N^ අදාළ රාජ8ය හරහා ඉT�� කර (ෙ�ද;  

 (vii) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) (i) සN්_ස	ලතෙx HSBC බැංfෙX ඇ( d|� ��බඳව මා N^ 2015.03.03 
"න පා	
ෙ��ෙX� කරන ලද NමKමට ���= වශෙය,  ඒ සඳහා �යා 
+iමට 7ල8 sVt අංශයට ස�බධ �( සංෙශෝධනය කරගත &� වන 
බව), �දT අමාත8වරයා ඊට ආසනම අමාත8 ම/ඩල �ස,්ෙ�" ඒ සඳහා 
කට&� කරන බව) පවසා ^yෙxද; 

 (ii) එෙසේ න�, එ; �( සංෙශෝධනය කර� ලැබ ඒ අ�ව ෙ� වනNට ෙගන ඇ( 
�යවර සහ පග(ය කවෙ	ද; 

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

446/’16 

ග= මbදානද අw)ගමෙ� මහතා,— අගාමාත8�මා සහ ජා(ක ප(ප)( හා 
ආ	�ක කට&� අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (2) 

(අ) (i) වන සංර?ෂණ ෙදපා	තෙ��ෙX, මහ�වර "ස�්?කෙx, නාවල�yය 
අඩNෙx, සමනලගම පෙVශෙx ප�නස ්ගස ්7000? කපා ඉව) කර# ^yන 
බව); 

 (ii) නාවල�yය, මාපාකද අ?කර 200කට සහ ෙදොෙලොසබ්ාෙ�, මTෙගොTල 
අ?කර 50කට අය) ප�නස ්ගස ්pVග
ක ෙවෙළ� මO කපා ඉව) +iම 
සඳහා කට&� �දාන� කර ඇ( බව); 

 (iii) ෙදොෙලොසබ්ාෙ�, පරගල ෙකොටෙසේ ගස ්2500? පමණ? ඉව) +iමට අවසර 
ලබාෙගන ඇත), ෙ� වනNට අනවසරෙය ගස ්12,000? පමණ කපා ඉව) 
ෙකොට ඇ( බව); 

 එ�මා දෙනbද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ ^ය ම ගස ් ඉව) +iම සඳහා අවසර ලබා�ෙ�� අ�ගමනය 
කරන ලද කමෙXදය සහ ඒවාට ස�බධ �ලධාiෙ� න� කවෙ	ද; 

 (ii) එමO රජයට අයNය &� Nශාල �දල? අb# , ඇ( බව ��ගෙද; 

 (iii) එම වංචා සහගත �යාවලට ස�බධ �ලධාiට එෙරbව ග� ලබන 
�(මය �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

452/’16 

ග= බRල ¡ණව	ධන මහතා,— �දT අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (2) 

(අ) 2014 අෙගෝස�් 15 "න ඇම}කා� එ?ස) ජනපද ෙඩොල	 36,800? ෙලස ත?ෙසේ= 
කර (l TRJ 150W මා"
ෙx ෙමෝට	 රථවල වyනාකම, 2015 මා	� 23 "න වනNට 
ඇම}කා� එ?ස) ජනපද ෙඩොල	 27,944 (ජප ෙය 3,375,000) ද?වා ෙඩොල	 
8836+ අ§ +iම ෙහේ�ෙව M ලංකාවට ආනයනය කර (l වාහන 407+ ^R, 
ඇ( බR අලාභය දළ වශෙය =�යT #
යන 3000 පමණ වන බව එ�මා 
දෙනbද? 



( 5 ) 

 

(ආ) (i) ෙමම බR අලාභය ස�බධෙය වග+ව &)ෙ) කn=ද; 

 (ii) රාජ8 අයභාරයට ෙමවැ� අලාභය? ^Rව ඇ)න�, ඒ හා ස�බධෙය ග� 
ලබන �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (iii) ක
 පැව( ත?ෙසේ=ව අ§ +iම ෙහේ�ෙව, q=බR සහන බලපතය 
යටෙ) ෙ� ද?වා ෙමරටට ආනයනය කරන ලද ෙමෝට	 රථ සංඛ8ාව  
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

457/’16 

ග= එ�. එ¨. එ�. සTමා මහතා,— බධනාගාර ප(සංස්කරණ, pන=)ථාපන, 
නැවත ප"ං< +iම හා bR ආග#ක කට&� අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (2) 

(අ) M ලංකා රජය හා මාල"ව�න රජය අතර ^රක=ව Qවමා= කර ගැ�ම සඳහා 
අ)ස කරන ලද dNeම අ�ව මාල"ව�ෙනb ^රභාරෙx පeවන එ�. එ�. එ�. 
�සත්ා� නමැ( pVගලයා M ලංකාෙX බධනාගාරයකට මා= +iම �©ස ඉTw� 
+iම ස�බධව  (Case File No. 175/2009-Court No. 194 JC-2009) අtකරණ 
අමාත8ාංශ ෙTක�ෙ� අංක MOJ/L2/2/3/12 හා 2014.05.30 "නැ( 
�ය මO 
NෙVශ කට&� අමාත8ාංශෙx ෙTක� ෙව( වා	තාව? කැඳවන ලද බව එ�මා 
දෙනbද? 

(ආ) (i) එ; ^රක= M ලංකාෙX බධනාගාරයකට මා=කරවා ගැ�ෙ� �යාව
ය 
ස�බධෙය ෙගන ඇ( �යවර කවෙ	ද; 

 (ii) එb ව	තමාන පග(ය කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

(අ) 2015 ව	ෂෙx�, 

 (i) ශ ී̧ ලාං+ක� N^ ප}ෙභෝජනය කළ K� ප ̧මාණය ෙමy ̧? ෙටො 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ප}ෙභෝජනය කරන ලද K� ප ̧මාණෙය ආනයනය කළ K� ප ̧මාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ආනයනය කළ K� පමාණෙයb වyනාකම ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙVWය K� ක	මාතශාලාව
 �ෂප්ාදනය කළ K� ප ̧මාණය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) (i) 2014 සහ 2015 ව	ෂවල� ෙVWය K� ක	මාතශාලාව
 �ෂප්ාදනය 
කරන ලද K� ප ̧මාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014 ව	ෂයට සාෙ>?ෂව, 2015 ව	ෂෙx� K� �ෂප්ාදනෙx වැº,ම? 
(ෙ�ද; 

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 



( 6 ) 

 

503/’16 

ග= ච�ර සං�ප ෙසේනාර)න මහතා,— රාජ8 ප}පාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (2) 

(අ) (i) රජෙx භාෂා ප}ව	තක ෙසේවෙx Nෙශේෂ ප(යට උසස ්+iෙ� Nභාගය 1999 
වස} පe ෙමෙත? පව)වා ෙනොමැ( බව);    

 (ii) ඒ ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ; Nෙශේෂ ප(ෙx තන�= ෙ� වනNට � ම�ම 
pර>පා§ , ඇ( බව); 

 (iii) වසර 16කට වැº කාලය? pරා පව(න එකම උසස,්ෙ� අවසථ්ාවද අb# 
+iෙම �ලධාiහට බලව) අසාධාරණය? ^R, ඇ( බව);  

එ�මා දෙනbද? 

(ආ) (i)  අංක 06/2006 දරන රාජ8 ප}පාලන චකෙTඛෙය  2006.01.01 "න ^ට එම 
ෙසේවෙx Nෙශේෂ ප(ය ෙසේවා ත))වෙය පහත ෙහළන ලද බව); 

 (ii) ඒ අ�ව, �පව8ා>ත ෙසේවා ම_ටෙ� (l එම ප(ය 2006 වසෙ	 ^ට 
කළමණාකරන සහකාර අt ප(යටද පහ� සථ්ානගත කරන ලද බව); 

 (iii) එම ත))වය �ලධාi ෙසේවය හැරයාමට), උග �ලධාi bඟය? ඇ( 
+iමට) ෙහේ�, ඇ( බව); 

එ�මා ��ගෙනbද? 

(ඇ) (i) උසස,්ෙ� අවසථ්ාව අb# o එම �ලධාiට ලබාෙදන සහනය කවෙ	ද; 

 (ii) නව ෙසේවා ව8වසථ්ා ෙක*�පෙත Nෙශේෂ ප(ය සඳහා 2006 වසරට  ෙපර 
පැව( ෙසේවා ත))වය නැවත ලබා�මට �යවර ගෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ප(පාදනය වහා �යා)මක +iමට �යවර ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

558/’16 

ග= එස.් එ�. ම}?කා	 මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත8�මාෙග 
ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ මහ නගර සභාව මO වසර ගණනාව? � TෙT ෙකොළඹ 
නගරෙx කැ� කසල ¼ෙතොට�Tල පෙVශයට බැහැර කරන බව); 

 (ii)  අ?කර 02ක පෙVශයකට පමණ? කැ� කසල බැහැර +iම සඳහා අවසර � 
ඇත), අ?කර 12 ක පමණ පෙVශයකට කැ� කසල බැහැර කර ඇ( බව); 

 (iii)  ෙමම ගැටwව ෙහේ�ෙව ෙකොෙළොනාව පෙVශෙx ජනතාව අධ8ාප�ක, 
ෙසෞඛ8 හා පා}ස}ක වශෙය දැº ෙලස ¾ඩාවට ප) , ^yන බව); 

 එ�මා දෙනbද? 

(ආ) (i) "නකට ෙකොළඹ නගරෙය ¼ෙතොට�Tලට ෙගන එන කැ� කසල පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) කැ� කසල බැහැර +iම සඳහා ෙකොළඹ නගර සභාව ¼ෙතොට�Tල ෙව�වට 
ෙවන) NකTප සථ්ානය? ෙතෝරා ගෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iv) කැ� කසල ෙවන) සථ්ානයකට ෙයො� +iමට �යවර ගෙ න�,  ඉ 
පeව දැනට (ෙබන කැ� කසල ඉව) +iම සඳහා වැඩ��ෙවළ? �යා)මක 
කරෙද; 

 



( 7 ) 

 

 (v)  එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

563/’16 

ග= එස.් Mතර මහතා,— අධ8ාපන අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) "ව�න pරා �bටා (ෙබන ෙපර පාසT සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) M ලංකාෙX ෙපර පාසT ළ� සඳහා �^ ප}" සකස ්o අධ8ාපන කමය? 
(ෙ�ද; 

 (iii) ෙපර පාසT ¡=ව=ෙ� වැ*> කමය අය) වන කා/ඩය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනbද?  

(ආ) (i) උ�= ප ළාෙ), Nෙශේෂෙය +�ෙනො¨< හා �ල(X "ස�්?කවල �bටා 
(ෙබන ෙපර පාසT සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ෙපර පාසTව
 ^NT ආර?ෂක ෙදපා	තෙ��ව යටෙ) ඇ( ෙපර 
පාසT සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒවාෙx උගවන ¡=ව=ට වැ*> ෙගවන පදනම කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) (i) පාසT යාමට �ය#ත ෙපර පාසT ළ� සඳහා ආර?ෂක හ�දාවලට 
ස�බධ ¡=ව=ට ඉගැNය හැ+ද; 

 (ii) රෙ_ අෙන? පෙVශවල) ෙමම කමය �යා)මක වෙද; 

 (iii) ෙපර පාසT ළ�ෙ� �ල ඇ�ෙ� හ�දා ලාංඡන පළඳවා ඇ( බව දෙද; 

 යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

575/’16 

ග= ෙසx�` අ� සා�	 මnලානා මහතා,— පවාහන හා ^NT ¡ව ෙසේවා 
අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) එස.් එ�. ෙජK	 මහතා සහ ඔQෙ� පnෙT සාමා�ක� මඩකලpව, 
ෙපොෙළොන=ව R�}ය ර?Àත ඉඩෙ� (Áනා�, }�තැන සථ්ානෙx  �by )
�	ඝ කාලය? (සේසේ ^ට Âව)වන බව); 

 (ii) එම ඉඩ � ෙකොටස, R�}ය ෙදපා	තෙ��ෙව, �	ඝ කා�න බR dNeම? 
යටෙ) ලබා ගැ�ම සඳහා ඔQ අයR�කර (ෙබන බව) (
�ෙගො� අංක R.සා./
R.ර.ක.ඒ./නව බR�ම/2012); 

 එ�මා දෙනbද? 

(ආ) Âව),මට ස�්ර �වස? ෙහෝ ඉඩම? ෙනොමැ(ව අසරණව ^yන ෙජK	 මහතාට 
�ත8ා�Ãල ෙලස බR dNeම+ R�}ය ර?Àත ඉඩෙ� ෙකොටස? ලබා�ම ෙකෙරb 
සලකා බලෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

142/’15 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,— රාජ8 ව8වසාය සංව	ධන අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) 2014 �දT ව	ෂය �ළ අලාභ ලැl රාජ8 ආයතන කවෙ	ද;   

 (ii) එම ආයතනයb අලාභය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 



( 8 ) 

 

 (iii) ඉහත (i) b සඳහ ආයතනයෙග ෙවන) රාජ8 ආයතනයට ෙග,මට 
ඇ( �දT පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) (i) අලාභ �ය,ම සඳහා උ?ත ආයතනයට මහා භා/ඩාගාරය මO �f) 
කළ �දT පමාණය, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (ii) උ?ත අලාභයට ෙහේ� ��බඳ ෙසොයා බැ�ම? කර (ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ෙහේ� එ? එ? ආයතනයට ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iv) උ?ත ආයතන ලාභදාY ආයතන බවට ප)+iමට �යවර ගෙද;  

 (v) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

2016 * මස 07 වැ! =හස්ප>�දා 

වා<ක ���= අෙ>?ෂා කරන පශ්න 
156/’15 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,— (රසර සංව	ධන හා වනÂ, අමාත8�මාෙග 
ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) වනÂ, සංර?ෂණ ෙදපා	තෙ��වට අය) වනාතර ඉඩ� පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම වනාතරයb න� කවෙ	ද; 
 (iii) එ? එ? වනාතරයb Nශාල)වය ෙව ෙව වශෙය අ?කර 

ෙකොපමණද;     

යන එ�මා සභාගත කරෙනbද?  

 (ආ)     (i)  උ?ත වනාතරයb Kමා මා�� ලf| කර (ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම Kමා �	ණය +iම ^R කර� ලැl "නය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, Kමා �	ණය +iමට �යවර ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) (i) ඉහත අ(ii)b සඳහ වනාතර �ළ ෙ� වනNට �වාස, සංචාරක ෙහෝටT 
ෙහෝ ෙවන) ඉ"+i� (ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ඉ"+i� ෙහේ�ෙව වනාතරයට ^R වන බලපෑම ��බඳව 
අධ8යනය? ^R කර (ෙ�ද; 

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඈ)    ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

420/’16 

ග= (ෛවද8) න
ද ජය(ස්ස මහතා,— උසස් අධ8ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (2) 

(අ) (i) Nශව්Nද8ාල ප(පාදන ෙකො#ෂ සභාව N^ Nශව්Nද8ාල පෙXශය සඳහා 
�f) කරන ලද අ) ෙපොෙ) සඳහ ආකාරයට, M ලංකාෙX රාජ8 
Nශව්Nද8ාලවල එ? එ? පාඨමාලා සඳහා, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 සහ 
2015 ව	ෂවල� බඳවා ගැ�මට �ය#ත o ^e සංඛ8ාව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 



( 9 ) 

 

 (ii) එම ව	ෂවල� ඉහත පාඨමාලා සඳහා සත8 වශෙයම බඳවාග) ^e 
සංඛ8ාව ෙව ෙව වශෙය කව ෙ	ද; 

 (iii) එ? එ? පාඨමාලා සඳහා �ය#ත පමාණයට වඩා අ§ෙව බඳවාෙගන 
ඇ)න�, ඒ සඳහා ෙහේ� කව ෙ	ද; 

 (iv) එ? එ? පාඨමාලා සඳහා �ය#ත පමාණයට වඩා වැºෙය බඳවාෙගන 
ඇ)න�, ඒ සඳහා ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

441/’16 

ග= �. ,. චානක මහතා,— �වාස හා ඉ"+i� අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (2) 

(අ) (i) ජා(ක �වාස සංව	ධන අtකා}ය මO =�යT 50,000/= සහ                     
=. 100,000/= බැd වන �වාස ණය වැඩසටහන? �යා)මක කරෙද; 

 (ii)  2015 ව	ෂය සඳහා එම �වාස ණය ලබාR ණයලා� සංඛ8ාව, එ? එ? 
පාෙVWය ෙTක� ෙකො_ඨාස ම_ට# ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) අදාළ ණයලා�ෙ� න� සහ 
�නය කවෙ	ද; 

 (iv) ණය ලබා�ෙ�� සලකා බල� ලබන �	ණායක  කවෙ	ද; 

 (v)  ණය ලබා�ම සඳහා ෙVශපාලන ප?ෂ ශාඛා ස#(යක �	ෙVශය ඉTලා ^yන 
බව දෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

460/’16 

ග= බRල ¡ණව	ධන මහතා,— සමාජ සNබලගැ,� හා eභසාධන 
අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (2) 

(අ)  මbද <තන ඉ"} දැ?ම යටෙ) ජා(ක pන	Âවන වැඩසටහන අ�ව, වැºby 
තැනැ)ත සඳහා වන ජා(ක සභාව සහ ජා(ක වැºby මහෙTක� කා	යාලය, 
වයස අn=R 70ට වැº ෙජ8ෂඨ් pරවැ^ය සඳහා ලබාR =�යT 2000/=ක මා^ක 
�මනාව, නව රජය බලයට ප),ෙම පeව) 2015 ව	ෂය pරා අඛ/ඩව �යා)මක 
කර� ලැsෙXද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) 2015 ව	ෂෙx�, 

 (i) එම �මනාව ලබා R ෙජ8ෂඨ් pරවැ^ය සංඛ8ාව; 

 (ii) එම �මනාව ලබා�ම සඳහා වැය o �දල; 

  එ? එ? "ස�්?කය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන) එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) 2016 ව	ෂය ආර�භ,ම) සමඟ උ?ත =�යT 2000/= මා^ක �මනාව,  =�යT   
1900/= ද?වා අ§කර ඇ( බව ��ගෙද යන තවRරට) එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනbද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

474/’16 

ග= උදය පභා) ග�ම�ල මහතා,— �දT අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.01 "නට සහ 2015.12.31 "නට M ලංකා රජෙx NෙVශ ණය පමාණය 
ඇෙම}කා� ෙඩොල	ව
 ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 
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 (ii) 2015.01.01 "නට සහ 2015.12.31 "නට ඇෙම}කා� ෙඩොලරය සහ M ලංකා 
=�යල අතර N�මය අ�පාතය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) 2015 වසර �ළ � ඇෙම}කා� ෙඩොලරයට සාෙ>?ෂව, =�යෙT අගය �}�ම 
ෙහේ�ෙව, 2015.12.31 "නට පැව( M ලංකාෙX NෙVශ ණය පමාණය 
=�යT ෙකොපමණ+ ඉහළ ෙගොස ්(ෙ�ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

480/’16 

ග= කනක ෙහේර) මහතා,— වැN
 ක	මාත අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) කෑගTල හා ක තර "ස් �?කවල ෙවෙසන ජනතාවෙග බQතරයකෙ� 
Âවන වෘ)qය රබ	 +} කැ¾ම බව); 

 (ii) දැනට මාස ගණනක ^ට රබ	 +} #ල හා Nය� රබ	 Ä_ #ල පහත ම_ටමක 
ඇ( බව); 

 (iii) එයට ��යම? වශෙය රජය N^ රබ	 +ෙලෝවකට =. 350/- ක පාලන 
#ල? �යම කළ බව); 

 එ�මා දෙනbද? 

(ආ) �යම කළ පාලන #ල ෙවළඳෙපොළ �ළ දැනට �යා)මක ෙනොවන බව එ�මා 
��ගෙනbද? 

(ඇ) එෙසේ න�, රබ	 +} කැ¾ම Âවන වෘ)qය කරග) ජනතාව ෙව�ෙව ග� ලබන 
�යාමා	ගය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

504/’16 

ග= වාeෙVව නානාය?කාර මහතා,— අtකරණ අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (2) 

(අ)  (i) Lanka Marine Services Ltd. (LMSL) සමාගෙ� ව)ක� අක#ක ෙලස 
N+Éම ස�බධෙය ෙශේෂඨ්ාtකරණෙx අංක SEFR209/2007 යටෙ) 
ෙගො�කර ඇ( ෙප)සමට අදාළව ලබා� ඇ( න§ qRෙව ම�කර� ලැl 
ක=| ගැන Nම	ශනය? ආර�භ කරන ෙලසට 2007.07.21 "න අපරාධ 
පi?ෂණ ෙදපා	තෙ��ව ෙවත �ෙයෝගකර (ෙබන බව); 

  (ii) එම Nම	ශන කට&� ^Rකර එb උVධෘත �( උපෙදස ්සඳහා 2008.12.08 "න 
�(ප( ෙදපා	තෙ��ව ෙවත ෙයො� කර ඇත), ෙමෙත? ඊට අදාළ 
උපෙදස ්ලැ� ෙනොමැ( බව); 

 එ�මා ��ගෙනbද?  

(ආ) (i) එෙසේ න�, එම උපෙදස ්ලබාගැ�මට �යවර ගෙද; 

 (ii) එම ෙතොර�= කවෙ	ද යන ෙමම සභාවට දැ�� ෙදෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

513/’16 

ග= මbද යාපා අෙ�ව	ධන මහතා,— වැN
 ක	මාත අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) පedය අn=R 15 �ළ ද?නට ලැs| අ§ම #ළට ෙ) සහ රබ	 #ළ ගණ 
 පහත වැ� ඇ( බව); 

 (ii) සමසත් ෙ) අපනයනව
 80%? සpරාල� ලබෙ fඩා ෙ) ව� 
b#ය N^ බව සහ පedය මාස 6 �ළ ෙ) අපනයනය �� ^R කරන ලද 
ඉපY� 21%+ පහත වැ� ඇ( බව);  
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 (iii) �ෂප්ාදන �යාව
ය �ළ අ)NÍන ලද අලාභ ෙහේ�ෙව සමහර fඩා ෙ) 
ව�b#ය ෙ) �ෂප්ාදනය අතහැරදමා ඇ( බව);  

යන එ�මා ��ගෙනbද? 

(ආ) (i) පedය මැ(වරණ ව8ාපාරය �ළ� ෙපොෙරොR o ආකාරයට අ� ද  
+ෙලෝගෑ� එක? සඳහා =.90/-? සහ Ä_ රබ	 +ෙලෝගෑ� එක? සඳහා 
=.350/-? ෙග,මට;  

 (ii) ෙමම ක	මාත ආර?ෂාකර ගැ�ම සඳහා fඩා ෙ) ව�  b#යට ඔn  ෙ� 
ඉඩ� ඇපයට තබාෙගන ෙහ?ටයාරයට =�යT #
යනයක සහනදාY 
"¡කා�න ණය �දල? නා#ක ෙපො�ය? මත අn=R 10 ආපe අයකර 
ගනා පදන# ලබා�මට අවශ8 �යවර ගැ�මට රජය කට&� කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

560/’16 

ග= එස.් Mතර මහතා,— කෘÀක	ම අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) ව_ට?ක¨< පෙVශෙx රජෙx කෘÀකා	#ක ෙගොNපළ? සහ කෘÀකා	#ක 
Nද8ාලය? �bටා ඇ( බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ෙගොNපෙළb Nශාල)වය ෙකොපමණද; ෙගොඩ ඉඩ�, මඩ ඉඩ� 
පමාණය ෙව ෙව වශෙය අ?කර ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ� වනNට එම ෙගොNප ළ පාලනය කරෙ කn= N^ද; එය ප}හරණය 
කරෙ කn=ද; 

 (iv) අදාළ ෙදපා	තෙ��ව යටතට එම ෙගොNෙපොළ පවරා ෙදෙද; 

 (v) නැවත) එb ක�ක=වට �+යා අවසථ්ා ලබා� එය �යා)මක +iමට 
�යවර ගෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) (i) ව_ට?ක¨< කෘÀකා	#ක ෙගොNෙපොළ සමඟ ඇ( කෘÀකා	#ක Nද8ාලය 
�යා)මක +iමට කට&� කරෙද; 

 (ii) වn�යාව සහ f/ඩසාෙT ඇ( කෘÀ Nද8ාලවලට සමාන අ&} ෙමය 
�යා)මක o බව එ�මා දෙද; 

 (iii) ය�) ඒ ආකාරෙය �යා)මක +iම සඳහා �යවර ගෙද; 

 (iv) එය අදාළ ෙදපා	තෙ��වට පවරා � �යා)මක +iම සඳහා ගතවන කාලය 
ෙකොපමණද; 

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

576/’16 

ග= ෙසx�` අ� සා�	 මnලානා මහතා,— බධනාගාර ප(සංසක්රණ, pන=)ථාපන, 
නැවත ප"ං< +iම හා bR ආග#ක කට&� අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) p)තලම, කT�yය, ^නfº�=>pව, ආනවාස	 පාර 
�නෙx ප"ං< 
එ�.එ¨.එ�. සා
 මහතාට අය) කT�yය, බසා	 ,"ෙx �by, “මnලානා 
ෙට?සට්�Tස”් ෙවළඳ ආයතනය 2002.02.21 "න දාම}ක� �}ස? N^ 
d�තබා Nනාශයට ප) කරන ලද බව); 
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 (ii)  ව8ාපාරය අb# , අසරණභාවයට ප)ව ^yන සා
 මහතා N^ තැනැ)ත, 
ෙVපල හා ක	මාත p=)ථාපනය +iෙ� අtකා}ය ෙවත ව" 
අෙ>?ෂාෙව අංක REP/PV/APP/2002 යටෙ) අයR�පතය? ෙයො� කර� 
ලැsවද ෙමොQට ෙ� ද?වා) ව" පදානය +iම? ^R, ෙනොමැ( බව); 

එ�මා දෙනbද? 

(ආ) වසර ගණනාවක කාලය �ළ ෙනොෙයf) ෙහේ� කාරණා ඉ"}ප) කර#, එම 
අයR�ප) ස�බධෙය කTමැiෙ� පවණතාවය? (ෙබන ෙහ�, ෙ� 
ස�බධෙය ෙසොයා බලා සා
 මහතාට b# ව" �දල ෙනොපමාව ලබා�මට �යවර 
ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

580/’16 

ග= ච#ද N ෙÓ^} මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත8�මාෙග 
ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 වසෙ	 ඌව පළා) සභාෙX මÕව= රජෙx Nයද# NෙVශ 
සංචාරය? සඳහා සහභාd , (ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ජනාtප(වරයා අ�ම(ය ලබා� (ෙ�ද; 

 (iii) ඒ සඳහා වැයකර ඇ( �  �දල  ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම චා}කාෙX අර�ණ කවෙ	ද; 

 (v) පළා) සභා මÕව=ට අමතරව, ෙවන) pVගල� පළා) සභාෙX 
Nයද# ෙමම NෙVශ සංචාරය සඳහා සහභාd , (ෙ�ද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම pVගල�ෙ� න� හා තන�= කවෙ	ද;  

 (vii) පව(න �( i( අ�ව රජෙx �ද
 එම pVගල�ට සහභාd Nය හැ+ද; 

 (viii) රජෙx ෙසේවෙය �වා§ ලබාෙගන ස�බÖකරණ ෙTක� ෙලස කට&� 
කරන pVගලෙයfට රජෙx Nයද# NෙVශ ගම සඳහා සහභාd Nය හැ+ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

594/’16 

ග= ල; ජයව	ධන මහතා,— ක	මාත හා වා©ජ කට&� අමාත8�මාෙග 
ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) 2014 ව	ෂෙx� සෙතොස මO ශ ි̧ ලංකාවට ආනයනය කරන ලද සහT 
ප ̧මාණය ෙකොපමණද; ඒ සඳහා වැය o �  �දල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සහT ප ̧මාණෙය ෙ� වනNට අෙළN කර ඇ( ප ̧මාණය ෙකොපමණද; 
එමO සෙතොස ලබා ඇ( ලාභය ෙකොපමණද; 

 (iii) අෙළN +iමට ෙනොහැ+ n සහT ප ̧මාණය ෙකොපමණද; එමO සෙතොසට ^R 
o අලාභය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) (i) ෙමවැ� අලාභය ^Rවෙ සහT ආනයනයට ෙපර ෙVØය ෙවළඳෙපොළ 
ත))වය සැල+Tලට ෙගන කට&� ෙනො+iම �සා බව ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, පා§ ලබන + ̧යාව ඵලදාY අද# ^R +iමට �^ ක ̧මෙXදය? 
සකස ්කරෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ක ̧මෙXදය කවෙ	ද; එය �යාවට නංවන "නය කවෙ	ද; 

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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606/’16 

ග= �. රං�) ද ෙසො�සා මහතා,— අගාමාත8�මා සහ ජා(ක ප(ප)( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) 2015  ජනවා} ^ට ෙදසැ�බ	 ද?වා, 

 (i) රජෙx මÕව= සහ  අමාත8ව= සහභාd , ඇ( NෙVශ සංචාර සංඛ8ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) අගාමාත8වරයාද ඇ�ල)ව එම සංචාර සඳහා සහභාd , ඇ( මÕව= සහ 
  අමාත8ව= කn=ද; 

 (iii) සංචාරය කරන ලද රටවT කවෙ	ද; 

 (iv) එම NෙVශ සංචාරව
 රාජකා} හා ෙපෞVග
ක සංචාර ෙව ෙව  
  වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද?  

(ආ) (i) අ (i) b සඳහ සංචාරය සඳහා රජෙx �ලධාi සහභාd , (ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �ලධාi සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) උ?ත කාලKමාව �ළ රජෙx මÕව= සහ  අමාත8ව= සහභාd , ඇ( 
NෙVශ  සංචාරවලට වැය , ඇ( �  �දල ෙකොපමණද; 

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

614/’16 

ග= ඉෂා? රQමා මහතා,— උසස් අධ8ාපන හා මහාමා	ග අමාත8�මාෙග 
ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ - අ�රාධpර පධාන මා	ගෙx, ගෙTෙවල නගරෙය වමට හැi, 
කලාවැව වැX බැ�ම හරහා, ඉහළගම හ"ය පeකර, ෙතෝ�ගල හ"ෙය 
A-9 පධාන පාරට ස�බධ වන මා	ගය අn=R 50+ ප(සංසක්රණයකර 
ෙනොමැ( බව); 

 (ii) ෙමම මා	ගය ඔසේසේ, ගෙTෙවල ^ට A-9 මා	ගයට ස�බධ ,ෙම 
යාපනය සහ වn�යාව යන නගරවලට පහeෙව ලඟා Nය හැ+ බව),  

 (iii) එමO ආ	�ක වා^ ෙමම, පධාන මා	ගෙx වාහන තදබදයද අවම වන 
බව); 

  එ�මා ��ගෙනbද? 

(ආ) (i) මහවැ
 පෙVශෙx ජනතාවට පහeක� සැලෙසන +.¼. 46? වන ෙමම 
මා	ගය ප(සංසක්රණය ෙනො+iමට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (ii) එම මා	ගය කºන# ප(සංසක්රණය +iම සඳහා �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) (i) පedය රජෙය ප(සංසක්රණය ආර�භ කර ෙ� වනNට වැඩ නවතා  ඇ( 
කැ+රාව නගරෙx ^ට ගෙවTෙපොල ද?වා o +.¼. 07ක මා	ගෙයb වැඩ 
කට&� නැවත ආර�භ කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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617/’16 

ග= ඉ. චාTස් �	මලනාද මහතා,— sVධශාසන අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) මනාරම "ස�්?කෙx �by (=?ෙ?�සව්ර ෙකෝNල bR ජනතාවෙ� 
�Vධ o Áජ�ය සථ්ානය? බව); 

 (ii) (=?ෙ?�සව්ර ෙකෝNලට ඉතා ආසනව �by කනප(�Tෛල 
Nජයfමා	 මහතාට අය) ඉඩෙමb �(NෙරෝÖ ෙලස ෙබෞVධ Nහාරය? 
ඉ"කර# පව(න බව); 

 එ�මා දෙනbද? 

(ආ) �(NෙරෝÖව ඉ"කරන ෙමම Nහාරෙx ඉ"+i� කට&� නවතා දැ¼මට කට&� 
කරෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 * මස 08 වැ! ."රාදා 

වා<ක ���= අෙ>?ෂා කරන පශ්න 
158/’15 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,— අගාමාත8�මා සහ ජා(ක ප(ප)( හා ආ	�ක කට&� 
අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) වන සංර?ෂණ ෙදපා	තෙ��වට අය) වනාතර �ළ ප�නස ් හා 
ඉ&කැ
>ටස ් වගා කර ඇ( අ?කර පමාණය ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම වගාව �සා ප}සරයට ඇ( වා^ හා අවා^ කවෙ	ද; 
 (iii) ප�නස ්හා ඉ&කැ
>ටස ්වගාව �සා M ලංකාෙX ආ	�කයට ඇ( ප(ලාභ  

කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද?  

(ආ) (i) ප�නස ් හා ඉ&කැ
>ටස ් ෙව�වට ෙVWය ශාක වගා +iමට කට&� කර 
(ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ශාක ව	ග ෙමොනවාද; 
 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, ඉ"}ෙx� ෙVWය ශාක වගා +iමට �යවර ගෙද; 
 (iv) ඒ සඳහා සැලe� සකස ්කර (ෙ�ද; 

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 
(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

451/’16 

ග= (ෛවද8) න
ද ජය(ස්ස මහතා,— උසස් අධ8ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) Nශව්Nද8ාල ප(පාදන ෙකො#ෂ සභාව N^ Nශව්Nද8ාල පෙXශය සඳහා 
�f) කර ඇ( අ) ෙපොෙ) සඳහ ආකාරයට 2006 - 2009 ද?වා වසර 04 
�ළ� රාජ8 Nශව්Nද8ාලවල එ? එ? පාඨමාලා සඳහා බඳවා ගැ�මට �ය#ත 
o Øෂ8 සංඛ8ාව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) එම එ? එ? පාඨමාලාව සඳහා 2006 - 2009 ද?වා වසර 04 �ළ සත8 
වශෙයම බඳවාග� ලැl Øෂ8 සංඛ8ාව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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481/’16 

ග= කනක ෙහේර) මහතා,— (රසර සංව	ධන හා වනÂN අමාත8�මාෙග 
ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) �නවල එ�මහ ස)ව උද8ානෙx දැනට ^yන ස� ව	ග සංඛ8ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) උද8ානය Nවෘත කළ "නෙx ^ට ෙ� ද?වා ලැ� ඇ( ආදායම ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) (i) ෙමb ප ̧මාණව) තර� ස� ෙනොමැ( බව); 

 (ii) ඒ ෙහේ�ෙව ස� නැරÚමට එන ජනතාව සෑ�මකට ප) ෙනොවන බව); 

 එ�මා ��ගෙනbද? 

(ඇ) නරඹනහට තෘ>(ම) Nෙනෝදය? ලබා�ම සඳහා අ�ගමනය කරන 
ක ි̧යාමා	ගය කවෙ	ද යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

501/’16 

ග= උදය පභා) ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත8�මා සහ ජා(ක ප(ප)( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ)  (i) 2015.01.09 "න ^ට 2016.03.31 ද?වා කාලය �ළ� ජනාtප( ආර?ෂක 
අංශය ස� වාහන හ"^ අන�=වලට ල?o වාර සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අන�=ව
 #යdය සහ �වාල ලැl pVගල� සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ� ආකාරෙය හ"^ අන�= ඉහළ යෑමට ෙහේ� කවෙ	ද;  

 (iv) හ"^ අන�= අවම කර ගැ�මට ජනාtප( ආර?ෂක අංශය ෙගන ඇ( �යවර 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

577/’16 

ග= ෙසx�` අ� සා�	 මnලානා මහතා,— බධනාගාර ප(සංසක්රණ, pන=)ථාපන, 
නැවත ප"ං< +iම හා bR ආග#ක කට&� අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) ග�ෙපොළ, ජයමාලpර, නාවල�yය පාර, අංක 288 දරන ස්ථානෙx ප"ං<, 
එ�.ෙÓ.එ�. අ?බ	 මහතාට අය) �වරඑ�ය, ෙලෝස ,"ය, ව}පන� අංක 
58 දරන සථ්ානෙx �by අ?බ	 ෙÛඩ	ස ්න� o ව8ාපා}ක සථ්ානය, 1983 
ව	ෂෙx ඇ(o Ü
 කලබල අවසථ්ාෙX දාම}ක� �}ස? N^ d�තබා 
Nනාශ කරන ලද බව); 

 (ii)  එම ව8ාපා}ක සථ්ානයට ^Ro අලාභය ෙව�ෙව ව" ඉTලා �වරඑ�ය 
පාෙVWය ෙTක� හරහා අදාළ අංශය ෙවත ඉT�ම? (
�ෙගො� අංක 
�එ/4/3/52 හා 2005/08/17) ෙයො� කරන ලද බව); 

 එ�මා දෙනbද? 

(ආ) (i) අංක ඒ/ඒ/2342 යටෙ) ෙවළඳ සමාගම? ෙලස 
යාප"ං<කර (ෙබන එම 
ව8ාපා}ක සථ්ානයට ^Ro Nනාශය ෙහේ�ෙව ව8ාපා}ක කට&� සහ�
ම 
අb#, අසරණභාවයට ප), ^yන අ?බ	 මහතාට ෙමෙත? ව" �දT 
ලබා�ම පමාද +iමට බලපෑ ෙහේ� කවෙ	ද;  

 (ii) ව" �දT ෙනොපමාව ලබා�මට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද; 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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597/’16 

ග= ල; ජයව	ධන මහතා,— �(ය හා සාමය සහ ද?Àණ සංව	ධන 
අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) M ලංකාව �ළ ෙසේවෙx ෙයොදවා ^yන R�}ය හරස ් මා	ග ෙ�_* අ�ය� 
�යාක=ව සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔnට M ලංකා ෙපො
ස ්ෙදපා	තෙ��ව මO ලබා ෙදන මා^ක �මනාව 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද?  

(ආ) (i) R�}ය හරස ්මා	ග ෙ�_* �යාක=ව සමාජයට Nශාල ෙසේවාව? ඉ*කරන 
�}ස? බව); 

 (ii) M ලංකා ෙපො
ස ්ෙදපා	තෙ��ව මO ඔnට ලබා ෙදන මා^ක �මනාව 
පමාණව) ෙනොවන බව); 

 (iii) එම �සා ඔnට පමාණව) මා^ක �මනාව? ෙගNය &� බව); 

 එ�මා ��ගෙනbද?  

(ඇ) (i) R�}ය හරස ්මා	ග ෙ�_* �යාක=වෙ� �+යාෙX eර?Àතභාවය සඳහා 
eRe වැඩ��ෙවළ? �යා)මක කර පමාණව) �මනාව? ෙග,මට කට&� 
කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

 යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

615/’16 

ග= ඉෂා? රQමා මහතා,— වා}මා	ග හා ජලස�ප) කළමනාකරණ අමාත8�මාෙග 
ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) කලාවැෙX ජලය �f) කරන පැර© ෙයෝද ඇෙළb, බ*ව)ත හ"ෙx ^ට 
(සා වැවට ජලය �f) කරන ඇළ බැ�ම 1977 ව	ෂෙx ^ට ප(සංසක්රණය 
කර ෙනොමැ( බව); 

 (ii) +. ¼. 12.5 ? පමණ "ග ෙමම ඇළ මා	ගය ප(සංසක්රණය ෙනො+iෙම 
ෙමම මා	ගය භාNතා කරන ෙගො, Nශාල �}සකට තම අසව්ැන හා කෘÀ 
උපකරණ �ෙගන යාමට හා ඊමට අK= , ඇ( බව); 

 එ�මා දෙනbද? 

(ආ) ෙමම ඇළ බැ�ම ප(සංසක්රණය ෙනොකරෙ මද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

618/’16 

ග= ඉ. චාTස් �	මලනාද මහතා,— sVධශාසන අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) �ල(X "ස�්?කෙx �by ෙකෝ+ලා� පෙVශෙx, (=ඥාණස�බධ	 
ම�වනදාස	 මහතාට අය) ඉඩමක �(NෙරෝÖ ෙලස ෙබෞVධ Nහාරය? 
ඉ" කර# පව(න බව එ�මා දෙද; 

 (ii) ජනතා Nෙරෝධය Nශාල වශෙය පැන නැÞ ඇ( අවසථ්ාවක �(NෙරෝÖව 
ඉ"ෙවන ෙමම Nහාරෙx ඉ"+i� කට&� වහාම නවතා දැ¼මට එ�මා කට&� 
කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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638/’16 

ග= ෙශහා ෙසේම^ංහ මහතා,— නගර සැලe� හා ජල ස�පාදන අමාත8�මාෙග 
ඇKමට,— (1) 

(අ) අ�රාධpර "ස�්?කය �ළ �යා)මක කළ උ�= ජල ස�පාදන ව8ාපෘ(ය දැනට 
�යා)මක වෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) එම ව8ාපෘ(ය �යා)මක වෙ න�, 

 (i) එb ප(ලාභ අෙ>?Àත කාලKමාව �ළ ජනතාවට ලබා ෙදෙද; 

 (ii) එ� ආවරණය වන පාෙVWය ෙTක�  ෙකො_ඨාස ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද;  

 (iii) එ; පාෙVWය ෙTක� ෙකො_ඨාසයට අය) ගාම �ලධාi වස� සංඛ8ාව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) එ; ප(ලා� පnT සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එb වැඩ කට&� කºන� +iම සඳහා �යාමා	ග ෙගන (ෙ�ද;  

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

649/’16 

ග= නාමT රාජප?ෂ මහතා,— නගර සැලe� හා ජල ස�පාදන අමාත8�මාෙග 
ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) හ�බෙතොට ඉ"+iමට සැලe� කරන ලද =Q|pර ජල ෙයෝජනා කමෙx 
II අ"යර ආර�භකර ( ෙ�ද; 

 (ii) ඒ සඳහා වැය +iමට ඇසත්ෙ�� කළ �දල ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙනbද? 

(ආ) (i) II වන අ"යර යටෙ) ආවරණය වන ගාම �ලධාi වස� සංඛ8ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙ� වනNට නළ ජල ස�බධතාව ලබා� ඇ( ගාම �ලධාi වස� කවෙ	ද; 

 (iii) නළ ජල ස�බධතාවය ලබා � ෙනොමැ( ගාම �ලධාi වස� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) (i) දැනට නළ ජල ස�බධතාවය ලබා� ෙනොමැ( ගාම �ලධාi වස� සඳහා නළ 
ජල ස�බධතාවය ලබා�මට කට&� කරෙද;  

 (ii) ඒ සඳහා ගත වන කාලය ෙකොපමණද;  

 යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

651/’16 

ග= වාeෙVව නානාය?කාර මහතා,— NR
 සංෙVශ හා º�ටT යyතල පහeක� 
අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) ගෘහසථ් අත	ජාල, අත	ජාලෙය බැහැර හා ජාත8තර ඇම�� අ�ව 
එ? එ? ෙමෙහ&�ක=ෙ� සථ්ාවර හා ජංගම ගාහක ස�බධෙය එ? එ? 
ගාහක භාNතෙයb මා^ක සහ වා	Àක මධ8න8ය කවෙ	ද; 

 (ii) ගෘහසථ් අත	ජාල, අත	ජාලෙය බැහැර හා ජාත8තර ඇම�� අ�ව 
එ? එ? ෙමෙහ&�ක=ෙ� සථ්ාවර හා ජංගම ගාහක ස�බධෙය එ? එ? 
ගාහක ���= R ඇම��වල මා^ක සහ වා	Àක මධ8න8ය කවෙ	ද; 
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 (iii) ගෘහසථ් අත	ජාල, අත	ජාලෙය බැහැර හා ජාත8තර ඇම�� අ�ව 
එ? එ? සථ්ාවර හා ජංගම ගාහක ස�බධෙය මා^ක සහ වා	Àක �T 
ප)වල මධ8න8ය කවෙ	ද; 

 (iv) එ? එ? අත	ජාල  සැප&�ක=ට අදාළව එ? එ? භාNතා කරනාෙ� 
භාNතෙයb මා^ක සහ වා	Àක මධ8න8ය dගා බ�_ ව
 ෙකොපමණද; 

 (v) එ? එ? අත	ජාල  සැප&�ක=ට අදාළව අත	ජාල භාNතය ෙව�ෙව 
එ? එ? ගාහක �T  පෙතb මා^ක සහ වා	Àක මධ8න8ය කවෙ	ද; 

 (vi) ඉහත ලැ�ස�් ගත කර  ඇ( (i), (iii), (iv) සහ (v) අ�තම ව8ා>(ය වඩා) 
ෙයෝග8 ප}" දශමක ව
 ෙහෝ ෙනොඑෙසේ න�, අවම වශෙය පංචමක 
ව
 ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සභාගත කරෙනbද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න� ඒ මද?      

383/’15 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ෙසෞඛ8, ෙපෝෂණ හා ෙVWය ෛවද8 අමාත8�මාෙග 
ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) දf| පළාත සඳහා ^yන පnT ෙසෞඛ8 ෙසේවා �ලධා}�ය සංඛ8ාව 
ෙකොපමණද;    

 (ii) දැනට ෙසේවය කරන �ලධා}�ය සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අවසාන වරට පnT ෙසෞඛ8 ෙසේවා �ලධා}�ය බඳවා ග) "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනbද? 

(ආ) (i) pQ|ව අවස කර ෙ� වනෙත? බඳවා ෙනොග) පnT ෙසෞඛ8 ෙසේවා 
�ලධා}�ය ^�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �ලධා}�ය සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔn බඳවා ගැ�මට කට&� කරන "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) (i) දf| පළාෙ), රජයට හා පළා) සභාවට අය) මහ ෙරෝහT �ළ පnT 
ෙසෞඛ8 ෙසේවා �ලධා}�යෙ� bඟය? පව(න බව දෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම pර>පා§ �ර,මට ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
459/’16 

ග= (ෛවද8) න
ද ජය(ස්ස මහතා,— �වාස හා ඉ"+i� අමාත8�මාෙග 
ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2014 � ජා(ක �වාස සංව	ධන අtකා}ය N^ ඉ"+i� ආර�භ කරන 
ලද ෙකොළඹ 06, +=ළපන, #b�pර මධ8ම පා(ක �වාස ව8ාපෘ(ෙx 
ව	තමාන ත))වය කවෙ	ද; 

 (ii) එම �වාස ව8ාපෘ(ය අවස කරන ලද "නය කවෙ	ද; 

 (iii) ඉ"+i� �ම කර ඇ( �වාස සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඒ සඳහා ජා(ක �වාස සංව	ධන අtකා}ය වැය කරන ලද �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) (i) �වාස ව8ාපෘ(ෙx ඉ"+i� භාරව කට&� කළ ෙVWය සමාගම, අ?කර 2? 
පමණ o එම රජෙx à# භාගය තම ෙපෞVග
ක බර වාහන ගාT+iමට 
භාNතා කරන බව දෙද; 



( 19 ) 

 

 (ii) ෙමම ඉඩම පාN¨< +iම ෙව�ෙව එම සමාගම රජයට ෙගව� ලබන 
මා^ක බR f
ය ෙකොපමණද; 

 (iii) බR f� ෙනොෙගවා ඉඩම ප}හරණය කරෙ න�, ඒ ස�බධෙය 
ගනා �යවර කවෙ	ද; 

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

482/’16 

ග= කනක ෙහේර) මහතා,— ෙසෞඛ8, ෙපෝෂණ හා ෙVWය ෛවද8 අමාත8�මාෙග 
ඇKමට,— (1) 

(අ) M ලංකාෙX එළව  සහ පල�= වගා +iම හා ඉද,ම සඳහා රසාය�ක දව8 ෙයොදන 
බව එ�මා දෙනbද? 

(ආ) (i)  රසාය�ක දව8ය ෙයâ එළව  සහ පල�= ප}ෙභෝජනය කරන ජනතාවෙ� 
ශiර ෙසෞඛ8ය �}�මට ල?වන බව); 

 (ii) එම රසාය�ක දව8ය ශiරගත,ම ෙහේ�ෙව අtක ෙලස ෙකොෙලස්ටෙරෝT 
තැප) ,ම, ��කා වැ� අවදාන� ෙරෝග වැළÍය හැ+ බව); 

 එ�මා ��ගෙනbද? 

(ඇ) රසාය�ක දව8ය භාNතය අවම +iම සඳහා රජය ගනා �යවර කවෙ	ද යන 
එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

502/’16 

ග= උදය පභා) ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත8�මා සහ ජා(ක ප(ප)( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ)  (i) �(ප(වරයා ප) +iෙ�� ෙදපා	තෙ��ෙX ෙජ8ෂඨ්තම �ලධා}යා o 
eහද ග�ල) මහතා ප) ෙනො+iමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (ii) ෙජ8ෂඨ්තම �ලධා}යා ෙව�වට ෙදපා	තෙ��ෙX ක©ෂඨ් �ලධා}ෙයf 
�(ප( තන�රට ප) +iම ��බඳව මෑත කා�න Á	වාද	ශ (ෙ�ද; 

 (iii) එවැ� Á	වාද	ශ ^Ro වසර, ප),ම ලද ක©ෂඨ් �ලධා}යාෙ� නම, අග(යට 
ප) ෙජ8ෂඨ් �ලධා}යාෙ� නම සහ එවකට ^y රාජ8 පධා�යාෙ� න� 
කවෙ	ද; 

 (iv) ජනාtප(වරයා N^ ෙමෙසේ ෙජ8ෂඨ්තම �ලධා}යා ප) ෙනො+iමට ෙහේ� 
ෙනොද?ව#, ක©ෂඨ් �ලධා}ෙයf ප) +iම 19 වන ආ/§කම ව8වසථ්ා 
සංෙශෝධනය හරහා සව්ාÖන රාජ8 ෙසේවය? ��බඳව ජනතාවට ඇ( 
කළ බලාෙපොෙරො)� කඩ +iම? බව ��ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 
 

පා.8/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— රජෙx පාසT හා Nශව්Nද8ාල �වා§ "නවල� එම 

මධ8ස්ථාන අධ8ාපන ඒකක සඳහා ලබා�ම,— රජෙx පාසT �වා§ කාලෙx� සහ සවස් 
ව=වල) Nශව්Nද8ාල �වා§ "නවල) එම මධ8ස්ථාන �T ෙකොට ෙගන ව8ාපා}ක පජාව, 
රාජ8 ෙනොවන සංNධාන, වා©ජ ම/ඩල, පජා 7ල සංNධාන ස�බධ කර ගනා o 
p T වැඩ��ෙවළ? වශෙය වැºby හා ෙනොNtම) අධ8ාපන ඒකක සහනදාY ගාස�් 
පදනම? මත ආර�භකළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.9/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— pර>පා§ වන ගාම �ලධාi තන�= වල වැඩ බැ� ෙ� 

ප),� සඳහා කා	ය?ෂම වැඩ��ෙවළ? සකස ් +iම,— ගාම �ලධාi තන�රක 
pර>පා§ ඇ( o Nට ආසන ගාම �ලධාi වසෙ� ගාම �ලධාiවරයා වැඩ බැ�ම සඳහා 
ප) කර� ලබෙ ඉතා e  �මනාව? යටෙ) බැN ද, ෙමම වැඩ බැ�ෙ� ප),� 
�� ගාම �ලධාi වස� ෙදෙකbම කා	ය?ෂමතාව �ඳ වැෙටන බැNද, එම ත)වය 
මග හරවා ගැ�ම සඳහා සෑම පාෙVWය ෙTක� ෙකො_ඨාසයකම ගාම �ලධාi සං<තය? 
පාෙVWය  ෙTක� කා	යාලය �ළ �b*Nය &� අතර pර>පා§ ^Rවන වසම සඳහා එ; 
සං<තය �� ගාම �ලධාi ප) +iම සහ එම සං<තය �ළ ^yන ගාම �ලධාiට 
පාෙVWය ෙTක� N^ පවර� ලබන ෙවන) ඵලදාY ?ෙෂේත ෙහෝ රාජකාi සඳහා 
ෙයද,ෙ� වැඩ��ෙවළ? සකස් කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.  01 /’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ව	තමානෙx �යා)මක වන ^NT ආර?ෂක 

ක#*වලට �ල ��ගැ�ම? ලබා �ම,— සෑම ගාම �ලධාi වසමකම �bටා ඇ( ආග#ක 
^Vධස්ථානයb නායක සව්ා¼වහෙසේ, Áජක�මා, NRහTප(�මා, ගාම �ලධාi, 
සමෘVt සංව	ධන �ලධාi, කෘÀක	ම ප	ෙxෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙTක�ව=, 
පෙVශෙx ෙපො
ස ්සථ්ානය �ෙයෝජනය කරන �ලධා}යf සහ එම ගාම �ලධාi වසෙ� 
�by සේX¨ඡා සංNධාන, රාජ8 හා ෙපෞVග
ක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙ� 
ප"ං<ව ^yන �ෙයෝ�ත�ෙග සමNත ^NT ආර?ෂක ක#* ෙගොඩනැãමට වඩා) 
පහe,ම සඳහා ව	තමාන ^NT ආර?ෂක ක#*වලට �ල ��ගැ�ම? ලබා "ය හැ+ ප}" 
පා	
ෙ�� පනත? ස�මත කළ &� යැ� ද, ඒ �� ගාම �ලධාi වසම �ළ ^Rවන 
අපරාධ හා Rරාචාර, �( NෙරෝÖ කට&� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා ස�බÖකරණය? 
ෙගොඩනැãමට හැ+ වන ප}" අදාළ �( ස�පාදනය කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�.    

පා.11/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— "ව�න �ළ දැනට �යා)මක වන යT පැන dය �( 

අණපන) යාව)කා�න +iම,— M ලංකාෙX ෙ� වනNට) අtරාජ8වා� &ගෙx� 
හ�වාෙදන ලද �( අණපන) �යා)මකවන බැN එම �( අණපන) ය� අධ8නය 
+iෙ� ක#* ප)කර, යT පැනdය දäව�, දඩ �දT ආ"ය යාව)කා�න +iෙ� ජා(ක 
වැඩ��ෙවළ? �යාවට නැංNය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

 

 

 



( 21 ) 

 

පා.12/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ^යw මැ(වරණ එකම "නක පැවැ),ම,— M ලංකාව 

�ළ1988 ^ට 2010 ද?වා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවල� හැර අ සෑම වසරක�ම +^ය� මැ(වරණය? පව)වා ඇ( අතර, 
එෙසේ මැ(වරණ පැවැ),ම ජනතා මතය සලකා බැ�ම සඳහා වyනා �	ණායකය? nවද, 
ෙ� �� රෙ_ ආ	�කය, ප}පාලනය ආ" සෑම ?ෙෂේතයකටම දැº බලපෑම? ඇ( කරන 
බැN පළා) පාලන මැ(වරණ, මහා මැ(වරණ සහ ජනාtප(වරණය එකම "නයක� 
පැවැ),මට හැ+ වන ප}" එ; ආයතනවල �ල කාලය සංෙශෝධනය +iමට), ගැලෙපන 
මැ(වරණ කම ෙXදය? �	මාණය +iමට) eRe ප}" ආ/§කම ව8වසථ්ා 
සංෙශෝධනය? කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.13/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— පා	
ෙ�� පජාතතවාදය ශ?(ම) +iමට 

කට&� +iම,— රට �ළ පජාතතවාදය වඩා) ශ?(ම) +iෙ� අර�ණ ඇ(ව 
පා	
ෙ��ව හා පළා) සභා අතර), පළා) සභා හා පළා) පාලන ආයතන අතර) මනා 
ස�බÖකරණය? පව)වා ෙගන යාම අත8ාවශ8 වන අතර ඒ සඳහා පළා) පාලන 
ආයතන පධා�, පළා) සභා �ළ �ෙයෝජනය,ම සහ(කව� �©ස ද, පළා) සභා 
පධා� පා	
ෙ��ව �ළ �ෙයෝජනය ,ම සහ(කව� �©සද කමෙXදය? සකස් 
+iමට අවශ8 ආ/§කම ව8වස්ථා සංෙශෝධනය? කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�.  

පා.14/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ජා(ක ඒකාගතාව ඇ( +iමට �යවර ගැ�ම,— ජා(ක 

ඒකාගතාවය පව	ධනය +iෙ� අර�© ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව Âව) වන 
පෙVශවල ^ංහල භාෂා pQ| වැඩසටහ ද, ^ංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව Âව) වන 
පෙVශවල ෙදමළ භාෂා pQ| වැඩසටහ ද, රාජ8, රාජ8 ෙනොවන හා ෙපෞVග
ක 
ආයතනයb සහෙය �යා)මක Nය &� අතර රාජ8 හා ෙපෞVග
ක Nදå) ෙමම 
�æත මාධ8 ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාග�# ෙමම pQ| වැඩසටහ ආර�භ +iම 
සඳහා ජා(ක වැඩ��ෙවළ? �යාවට නැංNය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.15/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— කලතයාෙ� ෙනොමනා �යා �සා අසරණභාවයට 

ප)වන පා	ශවයට සහන සලසා �ම,— Nවාහක අçසැ# &වල? එකම වහල? යට Âව)ව 
^yන අවස්ථාවල� p=ෂයා ෙහෝ �}ඳ eරාව, �Rව සහ ෙවන) අපචාi කට&�වල 
ෙයෙද# ඉඩ� ෙහෝ ෙ� ෙදොර බ§ �_* තම ෙපෞVග
ක අèමතය ප}" Nfණ# ෙහෝ 
අ අයට පවර# හැ^iම �සාෙව අෙන? පා	ශවය) සමඟ ද=ව දැº 
අසරණභාවයට ප) වන අවස්ථාවල� එම ත)වය වළ?වා ගැ�ම සඳහා අවශ8 �( 
ස�පාදනය කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.16/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,—ච	යා ධ	ම ��බඳ කාරක සභා ඇ(+iම,— M ලංකෙX 

පා	
ෙ�� මÕව=ෙ� Nශව්ාසවතභාවය හා ඔn �ළ උසස ්  ආචාර ධ	ම 
පව)වාෙගන යාෙ� අවශ8තාව �සා ඒ ��බඳ ක=| ෙසොයා බැ�ම සඳහා ච	යා ධ	ම 
��බඳ කාරක සභාව? ඇ( කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.17/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,—නව ඉෙල?ෙටො�? හැ���පත? �f) +iම,— 

ප}පාලනය පහe +}ම, අපරාධ මැඩ�ම සඳහා හා ෙවන) වංච�ක �යාවලට ෙයො�,ම 
අවම+iම  සඳහා අදාළ pVගලයාෙ� =tර ගණය, බැංf d|�, ෙකº_ කා`, අධ8ාපන 
eReක�, }යR= බලපත හා NෙVශ ගම බලපත අංක ආ� වැදග) හා අවශ8 ෙතොර�= 
ඇ�ළ) නව ඉෙල?ෙටො�ක අංකය? සbත ජා(ක හැ���පත? �f) කළ &� බව) 
පාෙVWය ෙTක� බල පෙVශයb Âව)වන ^යw ෙදනාෙ� ෙතොර�= ගාම �ලධාi 
ෙකො_ඨාස ම_ට# ප}ගණකගත +iම කºන# කළ &� බව) එම ෙතොර�= 
ව}වර යාව)කා�න කළ&� බව) ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.18/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ෙපො
ස ් �ලධාiට ද අn=R Nස්සක ෙසේවා 

කාලය+ පe Nශාම යාමට අවස්ථාව ලබා�ම,— ෙපො
ස ් ෙදපා	�ෙ��ෙX කාතා 
ෙපො
ස ්�ලධා}�ය  සඳහා වන N^ වසරක ෙසේවා කාලය+ පe ස්ව කැමැ)ෙත 
Nශාමයාෙ� හැ+යාව, ෙපො
ස් �ලධාi සඳහා ද අදාළ Nය&� යැ� ද  ඒ සඳහා 
කමෙXදය? සකස් කළ &�යැ� ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.19/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ෙර¡ලා^ ඉව) +iෙ� කාරක සභා ඇ( +iම,—

ෙර¡ලා^ තැ�ම ෙමම ෙර¡ලා^ ඉව) +iමද �තර ^Rවන �යාව
ය? බැN 
කTපැන dය ෙර¡ලා^ ඉව) +iම ��බඳ ෙසොයා බැ�ම සඳහා ෙර¡ලා^ ඉව) +iෙ� 
කාරක සභා ඇ( කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.21/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— සහ(ක ,ම ��බඳ කාරක සභා ඇ( +iම,— 

පා	
ෙ��ෙX අසන පශ්නවලට �ê�= වශෙය රජය ෙදන සහ(ක හා රජෙx බැë� 
ඇතැ� Nට කඩ වන අවසථ්ා ද?නට ලැෙබන බැN, රජය ^ය වග;� ඉ* කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වග+යන බවට සහ(ක ,ම සඳහා සහ(ක ,ම �
බඳ කාරක සභා ඇ( 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.22/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— R�}ය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඵලදාYතාව 

වැºකර ගැ�ම,— M ලංකා R�}ය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඇ( අනවසර ඉÍ+i� 
හා අනවසර ප"ං<ක=ව කºන# ඉව)කර �ත8ා�Ãල ඉÍ+i� ස�බධ dNe� 
නැවත සමාෙලෝචනය +iෙම ෙදපා	තෙ��වට ලැෙබන ආදාය� ව	ධනය කළ &� 
අතර, ෙදපා	තෙ��ෙX සංව	ධන කට&� සඳහා සෘìවම බල ෙනොපානා o ඉඩ� 
"¡කා�න බR පදනම? මත ෙපෞVග
ක අංශයට ලබා� එම �දT R�}ය පVධ(ය 
න,කරණය සදහා ෙයොදා ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.23/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— යාචක�ෙ� ÂNත ආර?ෂා +iම සඳහා කමෙXදය? 

සැකKම,— ෙ� වන Nට යාචක�ෙ� ÂNතවලට Nශාල ෙලස ත	ජන එTල , (ෙබන 
බැN ඔnෙ� ÂNතවල eර?Àතතාව �ක�ම උෙදසා, ඔnට වගා +iම සඳහා ඉඩ� 
ලබා � ඉ ලැෙබන ආදායෙම ඔnෙ� ÂNතවල ආර?ෂාව හා ෙපෝෂණය සහ(ක කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.24/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— අයාෙT යන eනඛ�ෙග #�ස් ÂNතවලට ^Rවන 

හා�ය වළ?වා ගැ�ම සඳහා කමෙXදය? සැකKම,— අයාෙT යන eනඛ�ෙග #�ස් 
ÂNතවලට ^Rවන හා�ය වළ?වා ගැ�ෙ� අර�©, රජය මd à# පමාණය? 
ෙවෙකො ට  එම ස්ථානයට �දැTෙT යන eනඛ� ෙගන ෙගොස් ඔn �ක බලාගැ�ම 
සඳහා eRe වැඩ��ෙවළ? සකස් කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.25/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,—  ළමා අපචාර ^VÖ සඳහා දැº දäව� පැන,ම,—  "ව�න 

pරා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය "ෙන "න Kඝෙය ව	ධනය ,ෙ� ත))වය? ඇ( , 
(ෙබන බැN ඒ ස�බධව දැනට පව)නා �( ෙර¡ලා^ පමාණව) ෙනොවෙ න�, නව 
�(  ෙර¡ලා^ අw( ස�මත ෙකොට ඉතා කºන# ෙ� ස�බධ න§ Nසëමට කට&� කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   

පා.26/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— සංචාරක ව8ාපාරය පව	ධනය +iම සඳහා ෙවරළ 

�Ne� මා	ග ඇ( +iම,— "ව�ෙ ෙවරළබඩ කලාපය �ළ Kඝෙය ^Rවන ඉ"+i� 
 �සාෙව ෙVWය, NෙVWය සංචාරකයට ෙමම Öවරයට ද ෙවරළ qරයට �NKෙ�� 
අවbරතා ඇ(ව (�ම සංචාරක ව8ාපාරය පව	ධනයට ෙමම Öවර ක	මාතයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැN එම ත))වය වළ?වා�ම සඳහා ෙමම  ෙමම  ?ෙෂේත පව	ධනය 
+iෙ� අර�ණ ඇ(ව ෙවරළ �Ne� මා	ග පVධ(ය? ඇ( කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.27/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— අධ8ාපන ප}පාලන ෙසේවෙx �ලධාiෙ� වැ*> 

Nෂමතා ඉව) +iම,— NRහTප( ෙසේවය, ¡= අධ8ාපන ෙසේවය, අධ8ාපන ප}පාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැº වැ*> Nෂමතාව? පව(න බැN, එම ත))වය මඟ හරවා 
ඔnෙ� ආ)මාèමානයට ස}ලන වැ*ප? ලැෙබන ප}" වැ*> Nෂමතා ඉව) +iම 
සඳහා කමෙXදය? සකස්  කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.28/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,—  ෙබෞVධ è?î අධ8ාපනය පව	ධනය +iම,—  

ෙබෞVධ è?ïවහෙසේලාෙ� ධ	ම ඥානය පව	ධනය +iෙ� අර�ණ ඇ(ව 
උවහෙසේලාෙ� කථන හැ+යා, ශවණ හැ+යා, ප}ගණක, මෙනෝNද8ා)මක සහ 
උපෙVශනය ��බඳ දැ�ම වැº "&| +iම උෙදසා දැනට පව)නා è?î අධ8ාපන 
ආයතනවලට ප}බාbරව ෙමම කට&� සඳහාම ෙව o è?î අධ8ාපන ආයතන ඇ( 
+iම සඳහා කමෙXදය? සකස් කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.29/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— M ලංකාව �ළ දැනට �යා)මක වන ෙනොතා}ස ්

ෙසේවාව යාව)කා�න +iම,— "ව�න �ළ �යා)මක වන ෙනොතා}ස් ෙසේවය යTපැන 
dය �(ව
 සකස් , ඇ( �සා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව	තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස �( හ�වා "ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
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පා.30/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— Nය� කලා¾ය ෙහේ ෙගො,ෙ� ආ	�කය ශ?(ම) 

+iම,— Nය� කලා¾ය පෙVශවල ෙහේ ෙගො, N^ වගා කර� ලබන ,, fර?ක, 
�ං, තල වැ� වගාවb අසව්ැන වැº කර ගැ�ම සහ �ෂප්ාදන සකස් +iම සඳහා නව 
තා?ෂණය හ�වා�ම �� උසස් ¡ණා)මක ත))වෙය &� �ෂ්පාදන සකස් +iම 
සඳහා), ෙVWය හා  ජාත8තර ෙවළඳෙපොළ �ළ �ෂ්පාදන අෙලN කර ගැ�ෙ� පදනම 
ශ?(ම) කර ගැ�ම සඳහා) K#ත ස7පකාර සමාග� ඇ( කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.31/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ¡= උපෙVශක ෙසේවාව? ඇ( +iම,— M ලංකාෙX 

අධ8ාපනෙx ¡ණා)මක සංව	ධනය? ඇ( +iෙ� අර�ණ ඇ(ව ¼ට වසර Nස්සකට (20) 
පමණ ෙපර ^ට ආර�භ , �යා)මක වන ¡= උපෙVශක තන�= ෙවනම ¡= උපෙVශක 
ෙසේවා ඵ්කකය? ෙලස ස්ථාපනය කල &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.32/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— (}ð �y ෙව�වට සහT �y ජනතාව අතර ජනñය 

කර,ම සඳහා නව තා?ෂණය හ�වා �ම,— (}ð �y සඳහා NෙVශ රටවලට ඇ� යන 
Nශාල ධනස්කධය නවතා�ෙ� අර�ණ ඇ(ව ආෙVශකය? ෙලස භාNතා කළ හැ+ 
සහT �yව
 සැක� ආහාර පච
ත +iම සඳහා), ෙකÍ සbත ධාන8 ව	ගය? වන 
සහT වඩා) ^&� ෙලස (}ð �y ෙම අඹරා ගැ�ම සඳහා), (}ð �y ඇඹiමට භාNතා 
කරන ආකාරෙx යත �ත සහ නව තා?ෂණය හ�වා "ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�.  

පා.33/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— &Vධය �සා ආබාtතය බවට ප)oවට සහන 

සලසා �ම,—  වසර 30කට ආසන කාලය? පැවැ( &Vධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ "ෙනදා 
f� වැඩ ෙකොට Âව) o ජනතාව) ස�්ර �; ර?ෂා කළ ජනතාව) අත} සැල+ය &� 
පමාණය? අංගNකලව ආබාtතව Âවන බ} මහ) ¾ඩාවට ප) , අසරණව Âව) වන 
බැN, ඔn සඳහා ය� මා^ක �මනාව? ලබා �මට කට&� කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   

පා.34/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ^යwම පà ආර?ෂක� සඳහා ගම Nයද� 

�මනාව? ලබා �ම,— ජනාtප( ආර?ෂක සහ අගමැ( ආර?ෂක ෙසේවෙx �&?ත 
�ලධාiට ෙමම අෙනf) පà ආර?ෂක ෙසේවාවල �&?ත �ලධාiට ද සමාන 
ගම Nයද� �මනාව? ලබා �මට කට&� කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�.    

පා.35/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— Nශ්වNද8ාල මd පව)වාෙගන යන පාඨමාලාව 

�+යාè�ඛ පාඨමාලාව බවට ප)+iම,— "ව�ෙ ^යwම රජෙx Nශ්වNද8ාල සහ 
ෙපෞVග
ක Nශ්වNද8ාල මd පව)වා ෙගන යන ශාස්Õය අධ8ාපනයම සඳහා o උපාt 
පාඨමාලාව �+යාè�ඛ වෘ)qයමය උපාt පාඨමාලාව බවට ප}ව	තනය කර එමd 
�bවනා o උපාtධාi ෙවත නව �+යා සපයා �ෙ� අර�ණ ඇ(ව, ^යwම 
Nශ්වNද8ාල සමඟ රාජ8 අංශෙx සහ ෙපෞVග
ක අංශෙx ආයතන ස�බÖකරණය සඳහා 
කමව) වැඩ��ෙවළ? සකස ්කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.36/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— පාසT ^e පවාහනය කර� ලබන වෑ රථ සඳහා 

�^ ප#q �යම +iම,— "ව�න pරා පව)වාෙගන ය� ලබන පාසT ^e පවාහන 
ෙසේවාව �ය#ත ප#(ෙය ෙනොපව(න බැN සහ ඇතැ� පාසT වෑ රථ 
ෙසේවක�ෙ� පැව�� යහප) ත))වෙය ෙනොපව(ත බැN, �^ ප#(ෙය &� 
වෑ රථ ෙසේවාව? පව)වාෙගන යෑම සඳහා), එම ෙසේවාව ලබාගනා පාසT Øෂ8 
Øෂ8ාවෙ� ආර?ෂාව තහn= +iම සඳහා), වෑ රථ ෙසේවාව සඳහා ප#q 
හ�වා"ය &�යැ� ද, වෑ රථ ෙසේවක� �ළ යහප) පැව�� පව)වාෙගන යාම සඳහා 
Nනය �( මාලාව? හ�වා "ය &�යැ� ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.37/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ජා(ක සහ ජාත8තර අනාගත ඉTwමට ස}ලන ෙලස 

�ෂ්පාදනය ව	ධනය +iම සඳහා කමෙXදය? සකස් +iම,— ජා(ක සහ ජාත8තර 
පජාවෙ� අනාගත ඉTwමට ස}ලන කා	#ක සහ කෘÀකා	#ක �ෂප්ාදනය ��බඳව 
pෙරෝකථනය? කර අදාළ �ෂ්පාදනයට අ�බVtත ^යwම ?ෙෂේතවල අත	 
ස�බධතාවය? �� ද, න,න තා?ෂණය උප}ම ම_ට# පෙයෝජනයට ග�# ද, 
�ෂ්පාදන �යාව
ය ව	ධනය +iම සඳහා කමෙXදය? සකස් කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.38/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— M ලාං+ක ජනතාව ෙ� පාර�ප}ක උ=මය 

�කගැ�ම සඳහා º�ටT pසත්කාලය? ඇ( +iම,— M ලාං+ක ජනතාවෙ� ස�පදා�ක 
දැ�ම ආර?ෂා කර#, ෙපෝෂණය කර අනාගත පර�පරාව ෙවත �ෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන ස�ප) හා ෛජව උ=මය අපහරණය වැළැ?,ම සඳහා p T ජා(ක 
වැඩ��ෙවළ? අවශ8ව ඇ( බැN ද, ප}සරය, ෙVWය ෛවද8 ?ෙෂේතය, 
කෘÀක	මාතය හා ස�පදා�ක ක	මාත ඇ�  ^යw ?ෙෂේතය සඳහා º�ටT 
තා?ෂණය උපෙයෝã කරග) න,න pසත්කාලය? සකස් +iමට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
sVtමය ෙVපළ සංNධානය (WIPO), M ලංකා sVtමය ෙVපළ කා	යාංශය, ප}සර 
අමාත8ංශෙx ෛජව NNධ)ව ඒකකය ඇ�  ^යw අංශ ඒකාබVධo වැඩ��ෙවළ? සකස් 
+iමට ද �යවර ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.39/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— M ලාං+ක ජනතාවෙ� පාර�ප}ක දැ�ම ආර?ෂා කර 

ගැ�ම සඳහා o ජා(ක වැඩ��ෙවළ? ආර�භ +iම,— M ලාං+ක ජනතාවෙ� පාර�ප}ක 
දැ�ම භාNතා වන ෛවද8 කම, කෘÀක	මාතය, ආහාර සංර?ෂණය, හස්ත ක	මාත 
අංශය ඇ�  NNධ ?ෙෂේතයb පාර�ප}ක දැ�ම ආර?ෂා +iම සඳහා අදාළ ?ෙෂේතය 
�ෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග ෙතොර�= ලබාෙගන, ෛජව NNධ)ව ඒකකය, 
sVtමය ෙVපළ කා	යාංශය ඇ�  අදාළ අංශ ඒකාබVධව ජා(ක වැඩ��ෙවළ? ආර�භ 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.40/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— M ලංකාවට ආෙX©ක හා ඖෂධමය වyනාක�ව
 

&� ශාඛවල ජාන ස�ප)වලට ෙ>ට_ බලපත ලබා ගැ�ම,— NෙVWය රටවT M 
ලංකාවට ආෙX©ක වyනා ඖෂධමය ශාඛවල ස�ය රසාය�ක දව8 සහ ජාන ස�ප) 
හ�නා ෙගන, ඒවාට වංච�ක ෙලස ෙ>ට_ බලපත ලබා ගැ�ම වැළැ?,ම සඳහා අදාළ 
ස�ය රසාය�ක දව8 සහ ජාන ස�ප) සඳහා M ලංකාවට ෙ>ට_ බලපත ලබා 
ගැ�මට), ඖෂධ �ෂ්පාදනයට සහ වැº "&| +iමට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැ�මට), 
ෛජව NNධ)ව අංශය, sVtමය ෙVපළ කා	යාංශය සහ ෙVWය ෛවද8 අමාත8ාංශය 
ඇ�  වග+ව&� ^යw ආයතන එ?ව Nෙශේෂ වැඩ��ෙවළ? සකස් කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.41/’15 
 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ජනතා �ෙයෝ�ත�ෙ� ග= නාම අ)හැiම,— 
ජනාtප(�මා, අගමැ(�මා ඇ�  පා	
ෙ��, පළා) සභා, පාෙVWය සභා �ෙයෝජනය 
කරන ^යwම ජනතා �ෙයෝ�තය මා^කව තම කරන ෙසේවයට අදාළව වැ*> හා / 
ෙහෝ �මනා ලබා ගනා අතර ඉහත +^R óරය? �ස්සරණධ8ාසෙය ^R කර� ලබන 
ග= ෙසේවය ෙනොවන බැN ද, එම óර දරනෙ� නමට ඉ"}ෙය ෙහෝ óරයට 
ඉ"}ෙය අ(ග=, Mම) ෙහෝ ග= යන නාම සහ නමට පeව උ�මාණ, මැ(�මා යන 
පද ෙය�ම උපහාසයට ල?,මට ෙහේ�ව? , ඇ( බැN ද, ජනතා �ෙයෝ�තයෙ� ග= 
නාම භාNතය නතර +iමට අවශ8 �යවර ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.42/’15 
 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,— වැºby නඩ)� ම/ඩල වැඩසටහන පළා), "ස්�? 
සහ පාෙVWය ෙTක� ෙකො_ඨාස ම_ට# ව8ා>ත +iම,— NNධ පා	ශ්වය N^ 
වැºby pරවැ^ය ෙනොසලකා හැiම �� ^Rවන NNධ අසාධාරණය ස�බධෙය 
පැ#©
 +iම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත8ාංශෙx වැºby ෙTක� කා	යාලය යටෙ) 
�යා)මක වන වැºby නඩ)� ම/ඩල වැඩසටහන පළා), "ස්�? හා පාෙVWය ෙTක� 
ෙකො_ඨාස ම_ට# ව8ා>ත කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.43/’15  
 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,— වැºby පජාව M ලංකාෙX ආ	�ක ව	ධනයට දායක 
කර ගැ�මට ණය �ෙ� වැඩ��ෙවළ? සකස් +iම,— වයස අn=R 60 ඉ?මවා ඇ( 
වැºby පජාවට තම Âවෙනෝපාය මා	ග ශ?(ම) කරග�# සමස්ත M ලංකා ආ	�කෙx 
ව	ධනයට දායක,මට බැංf පVධ(ය මd ණය �ෙ� කමෙXදය? �යා)මක ෙනො, ම 
ඔnට සමාජය �ළ ෙවන) අකාරයකට සැල;ම? වන ෙහ� එම අසාධාරණ ත))වය 
වැළැ?,මට කමව) වැඩ��ෙවළ? ඇ( කළ &� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.44/’15 
 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,— වයස අn=R 60 ඉ?මවා ඇ( pVගල� සමාජය �ළ 
සôය pVගල� බවට ප) +iෙ� වැඩ��ෙවළ? සකස් +iම,— සමාජ ආ	�ක 
�යාව
ෙx පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අn=R 60 ඉ?ම,ෙම පe 
සමාජය �ළ �^ ��ගැ�ම? ෙනොමැ(ව අôයව ෙකො, ^yන වැºbyය, සමාජෙx 
සôය pVගල� බවට ප) +}ෙ� වැඩ��ෙවළ? සකස් +iමට පාසT පජාව ඇ�  �  
මහ) සමාජයම දැ�ව) +iෙ� කමෙXදය? ඇ( කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.45/’15 
 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක ?ෙෂේතය ��බඳ පාසT ^eෙ� 
දැ�ම p T +iම,— M ලංකාෙX අනාගත ත=ණ ත=©යෙ� �+යා පශ්නයට 
Nස�ම? ෙලස සහ ෙමෝට	 කා	#ක ?ෙෂේතෙx ඇ(වනාo ව	ධනයට සාෙ>?ෂව 
pQ| ශ#ක�ෙ� අවශ8තාව සpරා ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ(ව පාසT Nෂය �	ෙVශයට 
ෙමෝට	 කා	#ක ØTපය Nෂයය? ෙලස ඇ�ළ) +iම සඳහා කමව) වැඩ��ෙවළ? ඇ( 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.46/’15 
 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක ØTපය ඉගැ,ම සඳහා ¡=ව= 
pQ| +iමට අධ8ාපන Nද8ා ¾ඨය? ඇ( +iම,— M ලංකාෙX සහ NෙVශ රටවල 
ෙමෝට	 කා	#ක ?ෙෂේතෙx ඇ(වන ව	ධනයට ස}ලන ෙලස, එම ?ෙෂේතෙx pQ| 
ශ#ක�ෙ� ඉTwම සpරා�මට හැ+වන ප}", පාසT ම_ට# ඉගැ,ම සඳහා 
¡=ව= pQ| +iමට ෙමෝට	 කා	#ක ?ෙෂේතය ��බඳ අධ8ාපන Nද8ා ¾ඨය? ඇ( 
කළ &�යැ�  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 



( 27 ) 

 

පා.47/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක ØTපය Nෂය �	ෙVශය 

යාව)කා�න +iම,— ෙමෝට	 කා	#ක ?ෙෂේතය හා ස�බධ රජෙx කා	#ක Nද8ාල හා 
අ�බVධ ආයතනවල ඉෙග�� කට&� ^R කර� ලබෙ වසර 25 - 30? තර� පැර© 
Nෂය �	ෙVශය? යටෙ) බැN, එම ත))වය ෙවනස් +iම සඳහා එම Nෂය 
�	ෙVශය යාව)කා�න +iමට කමව) වැඩ��ෙවළ? ඇ( කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.48/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,—  �ෙරෝද රථ හා ය�= පැ" ආõත �+යාවල �&?ත 

oවෙ� �+යාවල eර?Àතභාවය තහn= +iම,— M ලංකාව �ළ Âව)වන �ෙරෝද රථ 
හා ය�=පැ" ආõතව සෘì හා වක ෙලස �+යාවb �&?ත,මට කැමැ)ත? ද?වන 
ත=ණ �}ස හා Nශා#ක �Nධ හ�දා �ලධාi සහ ෙජ8ෂඨ් pරවැ^ය යන ජන 
ක/ඩාය�වල ආ	�ක ශ?(ය ව	ධනය +iෙම සමස්ත ජා(ක �ෂ්පා"තයට ඔnෙ� 
දායක)වය ලබා ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ(ව එම ?ෙෂේතෙx �&?තoවෙ� සôය 
දායක)වය ජා(ක ආ	�කයට එ? කර ගැ�ම සඳහා කමව) වැඩ��ෙවළ? කºන# 
සකස් කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.49/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— M ලාං;ය/ෙVWය �පෙXදය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආකTප p T +iම,— M ලාං;ය/ෙVWය ආහාර කලාව ��බඳ ෙVWය හා NෙVWය 
ජනතාව �ළ වැº නැç=ව? ඇ( +iෙ� අර�ණ ඇ(ව, රට �ළ ජනතා ආකTප ඒ ෙවත 
ෙයො� +iම සඳහා පාසT, Nශ්වNද8ාල, තෘq�ක අධ8ාපන ආයතනවල Nෂය පාඨමාලාවට 
�පෙXදය Nෂයය? ෙලස ඇ�ළ) +iමට), රාජ8 හා ෙපෞVග
ක අංශවල මැ"හ),ම මත 
ප	ෙxෂණ අංශ "}ගැ,ම මd නව ෙසොයාගැ�� ^R +iමට), ඒ හා බැ�� ආයතන 
පVධ(ය ස�බධ කර ග�# සහ(ක පත, º>ෙලෝමා, උපාt, පශ්චා) උපාt පාඨමාලා 
ඇ( +iම �� ෙමම ?ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ p T ආකTපමය ෙවනස? ඇ( 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.50/’15 
 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,— M ලංකාෙX ආහාර සංස්කෘ(ය ඉෙග�� සහ 
ඉගැ, ෙ� �යාව
යට බVධ +iම,— M ලාං;ය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
+iෙ� කලාව, ආහාර �Kෙ� කලාව, ව	ණකාරක කලාව, ආහාර කැ¾ෙ� කලාව ඇ�  
අංශ ගණනාව+ සකස්, ඇ( අතර ඒ හා බැ�| M ලාං;ය ආහාර සංස්කෘ(ය ��බඳ 
ඉෙග�� සහ ඉගැ,� කමෙXදය හරහා අනාගත පරpරට පවරා�ම ෙමම ෙVWය හා 
NෙVWය ජනතාව අතර අපෙ� ආහාර සංස්කෘ(ය ව8ා>ත +iම මd M ලාං;ය 
අනන8තාව අත	ජා(කව ඔසවා තැ�ම සඳහා වැඩ��ෙවළ? ඇ( කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.51/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— Nශ්වNද8ාල සහ තෘq�ක අධ8ාපන ආයතනවල 

^eෙ� ප	ෙxෂණ �බධන අමාත8ාංශවල සංව	ධන කට&� ඉල?ක කර සකස් 
+}ම,— Nශ්වNද8ාල සහ තෘq�ක අධ8ාපන ආයතනවල ^e N^ තම පාඨමාලා 
ස�බධෙය ඉ"}ප) කරන ප	ෙxෂණ �බධන රෙ_ ආ	�ක, සමාÂය, සංස්කෘ(ක 
හා සංව	ධන කට&�වලට උපෙයෝã කර ගැ�ම වැදග) වන බැN එම �බධන 
අt?ෂණය කර� ලබන ආචා	යව= හා ප	ෙxෂණ �බධන අදාළ වන අමාත8ාංශ අතර 
මනා ස�බÖකරණය? ඇ( +iම සඳහා එ; අමාත8ාංශෙx �ලධා}ෙයf ප)+iෙම 
එම ප	ෙxෂණ �බධන මd අමාත8ාංශෙx ඉ"} සංව	ධන �යාදාමය සහ කා�න 
ඉල?ක සpරා ගැ�මට හැ+වන ප}" කමව) වැඩ��ෙවළ? ඇ( කළ &�යැ�  ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
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පා.52/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— වයස අn=R 18 ස�Á	ණ වන අවසථ්ාෙX�ම ඡද b# 

නාමෙTඛනයට නම ඇ�ළ) +iම,— මැ(වරණ ෙදපා	තෙ��ව මd වා	Àකව ඡද 
b# නාමෙTඛන සංෙශෝධනය +iමට �ය#ත "නට පeව ෙහෝ ෙපර "නක� වයස අn=R 
18 ස�Á	ණ වන තැනැ)තට �ය#ත වයස ස�Á	ණ o "නටම ඡද b# 
නාමෙTඛනෙයb නම ඇ�ළ) කරවා ගත හැ+ ආකාරෙx පාෙයෝdක වැඩ��ෙවළ? ඇ( 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.53/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— M ලංකාව �ළ ෙසේල� �ෂ්පාදනය +iම සඳහා 

කමව) වැඩ��ෙවළ? ඇ( +iම,— M ලංකාව �ළ වා	Àකව ෙසේල� Nශාල 
පමාණය? භාNතා කර� ලබන අතර ෙසේල� ආනයනය +iම සඳහා ද Nශාල �දල? 
වා	Àකව NෙVWය රටවලට ඇ� යන බැN, එම NෙVශ N�මය පමාණය රට �ළ ඉ(} 
කර ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ(ව ලංකාව �ළ පව)නා ෙVWය තා?ෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේල� 
�ෂ්පාදනය +iම සඳහා රාජ8, ෙපෞVග
ක ෙහෝ ස7පකාර අංශය ස�බධ කර ග�# 
කමව) වැඩ��ෙවළ? රජය මැ"හ) ,ෙම ඇ( කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.54/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ෙපොT ව�ර ආõතව නව �ෂ්පාදනය ඇ( +iම,—  

M ලංකාව �ළ වා	Àකව Nශාල පමාණයක ෙපොT ව�ර අපෙ) යන බැN, නව 
තා?ෂණය ෙයොදා ග�# Ntම) කමෙXදය? යටෙ) ෙපොT ව�ර ආõතව නව 
�ෂ්පාදනය ෙVWය හා ජාත8තර ෙවළඳෙපොළ ඉල?ක කර ග�# ඇ( +iම සඳහා 
කමෙXදය? �යා)මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.55/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— සාගරෙx නව ස�ප) ගෙXෂණය,— Nශාල සාගර 

කලාපය?  b# රට? n M ලංකාව ප�ඛ)වය ලබා � ඇ)ෙ) Öවර ක	මාතය සඳහා 
පමණ? වන අතර  සාගරය ආõතව Nශාල පමාණයක සවභාNක ස�ප) ඇ( බැN 
ෙමරටට Nශාල �+යා අවස්ථා පමාණය? ෙමම ධනය? ද උපයා ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ(ව 
සාගර ස�ප) ��බඳව Ntම) වැºRර අධ8යනය? කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.56/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— M ලංකාෙX ම)ස8 ස�පත NෙVØක� N^ ෙනලා 

ගැ�ම වළකා�ම,— M ලාං+ක Öවරයට Nශාල ආ	�ක අවා^ය? ඇ( කර# M ලංකා 
�QR කලාපෙx ම)ස8 ස�ප) NෙVØක� N^ ෙනලා ගනා බැN M ලංකා �QR 
කලාපය �ළ මා  ඇT�මට සහ NෙVශ  යාතාවලට මා  බෑම සඳහා ෙතො*පල? ෙලස 
භාNතා +iම වළකා�ම සඳහා රජය N^ Ntම) වැඩ ��ෙවළ? සකස ්කර �යා)මක 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.57/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ෙකොස් �ෂ්පාදනය වැº කර ඒ ආõත �ෂ්පාදන 

අපනයනය +iම,— ඉතා ප�ත ෙමම ඖෂÖය ¡ණෙය අöන, රසාය�ක දව8ව
 
ෙතොරව වගා කළ හැ+ ෙබෝගය? වන ෙකොස් වගාව ව8ා>ත +iම �� ඒ ආõත 
�ෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය +iම මd Nශාල NෙVශ N�මය පමාණය? අප 
රටට උපයා ගත හැ+ බැN ඒ සඳහා රජෙx මැ"හ)Nෙම Ntම) වැඩ ��ෙවළ? 
සකස් කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 



( 29 ) 

 

පා.58/’15 
 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ජා(ක ෙගොN ස�මාන උෙළල? වා	Àකව සංNධානය 
+iම,— රට? ෙපරට යාමට න� �
ක වශෙය ෙගොNතැ� සõක Nය &� බැN රට 
ස= කරන ෙගොN ජනතාවට ^ය වෘ)(ය ��බඳ අèමානය? ඇ(වන ප}" Ntම) 
සංNධාන වåහය? හරහා �යා)මක වන ෙගොN ස�මාන උෙළල? රජෙx මැ"හ),ෙම 
වා	Àකව සංNධානය කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.59/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— සහන #ලකට LED බTබ පා}ෙභෝdක ජනතාවට 

ලබා�ම,— �වාස ආෙලෝක +}මට ෙයොදා ගනා ¡ණා)මක LED බTබ #ල අtක 
බැN, NR
බල ම/ඩලය මැ"හ), සහනදා� #ලකට හා ෙග,ෙ� කමයට ෙමම බTබ 
පා}ෙභෝdක ජනතාවට ලබා� ජා(ක වශෙය NR
ය Nශාල පමාණය? ඉ(} කර 
ගැ�මට),  LED බTබ ජනතාව අතර ජනñය +iම මd NR
බල ම/ඩලයටද අමතර 
ආදායම? උපයා ගැ�මට) හැ+වන ප}" කමව) වැඩ ��ෙවළ? සැක^ය &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.60/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— e  ප}මාණ ෙසTල� බ§ ක	මාතශාලා ව8ා>ත 

+iම,— M ලංකාව �ළ ෙසTල� බ§ සඳහා Nශාල ෙව ළදෙපොළ? පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා �ෂප්ාදනය ෙකෙරෙ e  වශෙය වන අතර ඒ සඳහා øනය ප�ඛ අෙනf) 
රටවලට NෙVශ N�මය Nශාල පමාණය? ඇ� යන බැN, e  �}වැය? දැ}ය &�  ෙමම 
ක	මාතය ගා¼ය පෙVශවල ව8ා>ත +iම සඳහා Ntම) වැඩ ��ෙවළ? සකස් කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.61/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— M ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදන ක	මාත ශාලා 

ආර�භ +iම,—  M ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම ම_ටමක පව(න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට Nශාල NෙVශ N�මය පමාණය? වැයවන බැN 
"&| මානව ස�පත? b# රට? ෙලස M ලංකාවට අත8ාවශ8 ඖෂධ ව	ග රට �ළම 
�පද,මට අවශ8 පහeක� රජය මැ"හ) ,ෙම ලබා � ඖෂධ �ෂප්ාදන ක	මාත ශාලා 
ආර�භ කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.62/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— පාසT Nෂය �	ෙVශයට මෙනෝ Nද8ාව Nෂයය ඇ�ළ) 

+iම,— පාසT Øෂ8 පජාව �ෙරෝã මනස+ &) sVtම) qරණ ගැ�මට හැ+ �}ස? 
ෙලස හැඩගැස,්ම උෙදසා හය වැ� ෙශේ©ෙx ^ට �යා)මක වන ප}" ෙබෞVධ මෙනෝ 
Nද8ාව සහ බටbර මෙනෝ Nද8ාව යන Nෂයය ඒකාබVධ ෙකොට කමව)ව සැලe� කරන 
ලද “මෙනෝ Nද8ාව සහ භාවනාව” න# Nෂයය? පාසT Nෂය �	ෙVශයට ඇ�ළ) කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.63/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— Nශා#ක ආධාරක මධ8සථ්ාන �b*,ම,— Nශා#කය 

ෙව�ෙව උපෙVශන ෙසේවා, ෛවද8 පහeක� සහ  "වා e�f� ෙසේවා යනා� 
වැºbyයට අවශ8 eබසාධන කට&� �ස? එකම ස්ථානය+ ඉ* කර ගැ�මට හැ+ 
වන ප}" Nශා#ක ආධාරක මධ8ස්ථාන ෙගොඩනැං,මට), එම මධ8ස්ථාන ෙ?ද කර 
ග�# ය� �ෂ්පාදන කට&)ත? සඳහා Nශා#කය ෙයො� +iම හරහා ඔnෙ� "Nයට 
සහනය? ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම? ද උපයා ගැ�මට හැ+ වන ෙලස රජය මැ"හ) 
,ෙම රටpරා Nශා#ක ආධාරක මධ8සථ්ාන �b*Nය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 



( 30 ) 

 

පා.64/’15 
 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,— Nශා#කයෙ� ආ	�කය ශ?(ම) +iම සඳහා නව 
ෙලොත��ය? හ�වා �ම,— Nශා#ක රාජ8 ෙසවකයෙ� වැ*> Nෂමතා ඉව) +iමට 
සහ ඔnෙ� eබසාධන කට&� සඳහා අවශ8 �දT ෙසොයා ගැ�ම සඳහා නව 
ෙලොත��ය? ෙවළඳෙපොළට හ�වා�මට රජය කට&� කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.65/’15 
 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,— සංචාරක මගෙපවන pQ| +iම,— 
සංචාරක�ට ඵලදාY හා ආචාරW� ෙසේවාව? සැපYමට හැ+ �}ස? බවට ප) +iමට 
ෙමම, ඔnෙ�  වෘ)qය ම_ටම ඉහළ නැං,ම සඳහා) සංචාරක මගෙපවන 
pQ| +iමට Ntම) වැඩ��ෙවළ? සකස් කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.66/’15 
 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ඉඩ� ස�බධව පව(න �( සංෙශෝධනය +iම,— M 
ලංකාව �ළ ෙ� වන Nට ඉඩ�වලට ව8ාජ ඔ>p සකසා N+Éෙ� ජාවාරම? 
�යා)මකවන අතර ¼ට අදාළව �(ය �යා)මක ,ම ද ඉතා අවම ම_ටමක පව(න 
බැN, ඉඩ� අ�(ය ස�බධව eර?Àතභාවය වැº වන අ&} හා වැර"ක=වට දැº 
දäව� පැ#ණNය හැ+ අ&} පව(න �( පVධ(ය සංෙශෝධනය කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.67/’15 
 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,— M ලංකාව අවට සාගරෙx ෙකොරTපර ආර?ෂා කර 
ගැ�ම,— M ලංකාව අවට සාගරෙx ඇ( ෙකොරTපර #�ස්  �යාකාරක� ෙහේ�ෙව 
Nනාශ,ෙ� ත	ජනයට �Qණපා ඇ( බැN, එම ෙකොරTපර ආර?ෂාකර ගැ�ම සඳහා 
#�ස් �යාකාරක� පාලනය +iමට හැ+වන ප}" pVගල ආකTපමය ෙවනස? ෙමම, 
ෛන(ක රා�ෙX ෙවනස? ඇ( +iම සඳහා NVව) ක#*ව? හරහා eRe වැඩ��ෙවළ? 
සැලe� කර �යා)මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.68/’15 
 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,— පාසT වෑ රථ සඳහා කාතාව ෙසේවයට ෙයද,ම,— 
පාසT වෑ රථ ෙසේවෙයb ¡ණා)මක බව වැº +iමට), එම වෑ රථවල ගම කරන 
ද=වෙ� ආර?ෂාව උෙදසා)  ^යwම පාසT ෙසේවා වෑ රථවල ෙසේවය සඳහා 
කාතාව ෙයොදා ගැ�ම අ�වා	ය +iමට �( සකස ්කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.69/’15 
 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ඖෂධ #ල පහත ෙහ�ම,— M ලංකාව �ළ ජා(ක 
ඖෂධ ප(ප)(ය පකාශයට ප) කර ඖෂÖය නාමෙය ෙබෙහ) අෙලN +iම කºන# 
ආර�භ +iම මd ඖෂධ #ල පහත ෙහ�මට රජය මැ"හ) Nය &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.70/’15 
 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,— අත	ජාලය හරහා අෙලN කරන ඖෂධ ඇ�  
ජාවාර� මැඩපැවැ),ම,— ෙ� වන Nට අත	ජාලය හරහා ප#(ය+ ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද8 උපකරණ හා ùපලාවන8 �ෂ්පාදන Nශාල ෙලස අෙලN ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාර� අප රෙ_ ජනතාව ෙ� ෙසෞඛ8යට සහ යහපැවැ)මට Nශාල ත	ජනය? වන බැN 
ඒවා මැඩපැවැ),ම සඳහා �^ වැඩ��ෙවළ? සකස් කර �යා)මක +iම eRe යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.71/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— කෘÀ රසායන දව8 භාNතා ෙනොකර වගා +iම,— අtක 

Nෂ සbත කෘÀ රසායන දව8 M ලංකාව �ළ තහන� කර පැර© කමයට ප}සර bතකා¼ 
වගා කමය? රටට හ�වා�මට අවශ8 ප	ෙxණ ^R+iමට කෘÀ Nද8ාඥය හා 
ප}සරෙX�ෙග සමNත ක#*ව? ප) කර ඔnෙග ලබා ගනා �	ෙVශ �� 
ජනතාවට වස Nෙස ෙතොර ෙසෞඛ8ාර?Àත ආහාර ෙXල?  ලබා �මට අවශ8 �යවර 
ගැ�මට රජය මැ"හ),ම eRe යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.72/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— පාසT ^e ම)දව8වලට ඇ�බැb,ෙම �දවා 

ගැ�ම,— ෙ� වන Nට M ලංකාව �ළ පාසT ^e ම)දව8වලට ඇ�බැb ,ෙ� වැº 
පවණතාවය? �	මාණය , ඇ( බැN පාසT ^e ම)දව8ව
 �දවාගැ�ම සඳහා 
රජය මැ"හ), Ntම) වැඩ��ෙවළ? �යා)මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.73/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ජා(ක ඵලදාYතා ක#*ව? ප) +iම,— රජය N^ 

�යා)මක කර� ලබන ඵලදාYතා වැඩසටහb� තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදාYතා 
ම_ටම? කරා ෙමෙහයo ආයතන පධා� හ�නාෙගන ඔnෙ� දැ�ම හා අ)දැ;� 
පෙයෝජනයට ගත හැ+ වන ආකාරෙය, එම ආයතනවල �යා)මක කරන ලද 
වැඩසටහ සහ කමෙXද අෙනf) ආයතනවලට ගැලෙපන ප}" ආෙVශ +iමට හැ+වන 
ප}" එම ආයතන පධා�ෙග සමNත ජා(ක ඵලදාYතා ක#*ව? �bටNය &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.74/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— පජා ෛවද8ෙXදය ��බඳ Nෙශේෂඥ ෙසේවාව "&| 

+iම,— ෙසෞඛ8 ෙසේවාෙX අත8ාවශ8 අංගය? වන පජා ෛවද8ෙXදය ��බඳ Nෙශේෂඥ 
අංශය "&| +iමට අවශ8 සැලe� සකස් +iම හා එම ?ෙෂේතෙx දැනට පව(න ගැටw 
�i?ෂණය කර කºන# �රාකරණය +iමට අවශ8 කට&� ^R +iමට රජය මැ"හ) 
Nය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.75/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ඉංúK රාජෙදෝ� ෙලස න� කළ M ලාං+ක� 

ජා(ක ,රය ෙලස න� +iම,— ව	ෂ 1815 ^ට 1948 �දහස ලැ�ම ද?වා o කාලය 
�ළ ඉංúKට එෙරbව රට ජ ◌ා(ය ෙව�ෙව "N ෙනොතකා සට කළ M ලාං+ක� 
රාජ ෙදෝ� ෙලස න� කර ඇ( අතර ඔn ^යwෙදනාම Nෙශේෂ ගැස_ පතය? මd 
ජා(ක ,රය ෙලස න� කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.76/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ප}ෙභෝජනයට �eRe ආහාර ෙවළඳ ෙපොළට ඒම 

වැළැ?,මට කට&� +iම,— ප}ෙභෝජනයට �eRe ආහාර �ෂ්පාදනය කරන, අෙලN 
කරන හා ඊට අ�බල ෙදන pVගලය හා ආයතන වැට�මට පා}ෙභෝdක කට&� ��බඳ 
අtකා}ෙx Nෙශේෂ වැට�� ඒකකයට පව(න ගැටw �රාකරණය කර අවශ8 පහeක� 
ෙනොඅ§ව ලබා �මට), වැර"ක=වට උප}ම දäව� ලබා "ය හැ+ වන ප}" පව(න �( 
පVධ(ය සංෙශෝධනය +iමට) කට&� කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
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පා.77/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— වස Nස නැ( ආහාර �ෂ්පාදනය "}ම) +iම,—  

ආහාර හා ස�බධ �ෂ්පාදන කට&�වල ෙVWයව �රතව ^yන �ෂ්පාදක� ඉල?ක 
කර ග�# ¡ණා)මක බN ඉහළ, ෙසෞඛ8ාර?Àත ආහාර පා}ෙභෝdකයට ලබා �ම 
�� රටට කළ හැ+ ෙසේවාව ��බඳව දැ�ව) කර, ආකTපමය ෙවනස? ඇ( +iමට 
හා එෙලස වස Nෙස ෙතොර ආහාර �පදවන ව8වසායක�ට ෙගෞරව නාමය? සbත 
ස�මාන පදානය ෙකොට ඔn "}ගැ,මට වැඩසටහන? රජය මැ"හ), ආර�භ කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.78/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ)ප) කරග) අභයà#වලට අය) ඉඩ� 

�දහස් කරගැ�ම,— M ලංකාෙX පකාශයට ප) කර ඇ( අභයà#වලට අය) ඉඩ� NNධ 
pVගල� හා සංNධාන N^ �( NෙරෝÖ ෙලස අ)ප) කරෙගන ඇ( බැN, එම ඉඩ� 
නැවත ලබා ගැ�මට රජය කºන# මැ"හ) Nය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.79/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ආ"වාK ජනයා නගා^*,ම සඳහා සැලeම? �යා)මක 

+iම,— M ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආ"වාK ජනතාව ��බඳ ෙවනම සංගණනය? 
^Rකර, ඔnනට Âව) ,ම සඳහා දැනට පව(න අපහeතා කමව)ව හ�නාෙගන, ඔnනට 
 ෙගෞරව�යව Âව) ,මට හැ+ ප}සරය? �	මාණය කර �මට අවශ8 සාධ�ය සැලeම? 
ආ"වාK නායක� ද ඇ�ළ)ව ප)කරන ලද NVව) ම/ඩලය? හරහා �යා)මක කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.80/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— &Vධය �සා උ�= හා නැෙගනbර පෙVශයb හා� o 

pරාවස�් සංර?ෂණය +iම,— (ස් වසරක &Vධය ෙහේ�ෙව උ�= හා නැෙගනbර 
පළා) වල පැව( pරාවස්� Nශාල ෙලස Nනාශ o අතර පව(න pරාවස්� ��බඳ 
ස¼?ෂණය? ^R කර ෙතොර�= �ස්කර ගැ�ම), එම pරාවස්� තහn= +iම, ආර?ෂා 
+iම හා ප(සංස්කරණය +iම) අර�| කර ෙගන NVව) pරාNද8ාඥ�ෙග 
සමNත ක#*ව? ප)+iම eRe යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.81/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— වගා +iම සඳහා ෙVWය �ජ පච
ත +iම,— කෘÀ 

රසායන භාNතෙය ෙතොරව ෙVWය කාබ�ක ෙපොෙහොර ආශෙය වගා කළ හැ+ ෙVWය 
�ජ ව	ග හ�නාෙගන එම �ජ කºන# රට pරා ව8ා>ත කර රසාය�ක වස Nෙස 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා �ම සඳහා අවශ8 කරන ප	ෙxෂණ, තා?ෂණය හා 
�ෂ්පාදනය වැº "&| +iමට අවශ8 සැලe� සකස ්කර �යා)මක කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.82/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— NෙVශ භාෂා අධ8යනයට පහeක� සැපYම,— pVගල 

sVtෙx පෘüල බව qරණය ,මට ඔQ ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය? වන බැN 
ඉංú^ භාෂාව හැ=|ෙකොට අෙනf) පධාන NෙVශ භාෂා හැදෑiමට අවශ8 පහeක� 
p T කර, සැලe� ස�පාදනය කර �යා)මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
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පා.83/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ^යw මැ(වරණ පචාරක කට&� සඳහා Nයද� කරන 

�දT Kමා +iම,— M ලංකාව �ළ පැවැ)ෙවන ^යw මැ(වරණයb� ඇතැ� 
අෙ>?ෂකය අ( Nශාල �දT පමාණය? Nයද� කරන අතර �දT Nයද� කළ ෙනොහැ+, 
එෙහ) රටට වැඩ? කළ හැ+ sVtම) �}සකට ඉ අවා^ සහගත ත))වය? ඇ( වන 
බැN මැ(වරණ සඳහා Nයද� කරන �දT පමාණය Kමා +iමට හැ+ වන ආකාරෙx 
�( ස�පාදනය කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.84/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— යට) N�ත සමෙx M ලංකාෙව �ෙගන dය pරාවස්� 

නැවත ලබා ගැ�ම,— M ලංකාව යට) N�තය?ව පැව( සමෙx අප රy පෘ�ගාලය, 
ඕලදය හා මහා þතාන8යට �ෙගන dය pරාNද8ා)මක වyනාකම? සbත භා/ඩ 
��බඳ ස¼?ෂණය? ^R කර එම භා/ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැ�ම සඳහා අවශ8 �යවර 
ගැ�මට රජය මැ"හ) Nය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.85/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— සංඝාtකරණය? ස්ථාපනය +iම,— è?ï 

වහෙසේලාෙ� ආර?ෂාව හා ෙගෞරවය �ක ගැ�ම ෙව�ෙව උවහෙසේලාට අදාළ 
අtකරණමය කා	යය සඳහා ෙවනම සංඝාtකරණය? �b*Nය &� බවට) එම 
අtකරණ qR සඳහා �(මය බලය ලබාගැ�මට හැ+ වන අ&} ෙමම සංඝාtකරණය 
ස්ථාපනය කළ &� බවට) ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.86/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ව8වස්ථා�ත සංඝ සභාව? ප) +iම,— 

පා	
ෙ��ව ඇ�  ජනතා �ෙයෝ�ත ආයතන සඳහා උපෙVශක)වය හා මග ෙප,ම 
ලබා �මට හා අණපන)වලට සංෙශෝධන ඉ"}ප) කළ හැ+ ෛන(ක බලය සbත සංඝ 
ස��(ෙය ප) කර ග) රාජ8 ප}පාලනය, �(ය, NෙVශ කට&� හා සමාජ 
�යාකාරක� ��බඳ හසල දැ�ම? සහ අ)දැ;� සbත NVව) සංඝයා වහෙසේලාෙග 
සමNත ව8වස්ථා�ත සංඝ සභාව? ප) කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.87/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ(ක අධ8යන ආයතනය? �b*,ම,— M 

ලංකාෙX පැවැ( ජල තා?ෂණය හා වැX තා?ෂණය නැවත පණගවා �කගැ�ම සහ 
වැº "&| +iම සඳහා අවශ8 ප	ෙxෂණ ^R +iමට හා අධ8ාපන පාඨමාලා මd උ?ත 
Nෂය ගැන දැ�# සනVධ කරන ලද �}ස? �	මාණය +iමට හැ+යාව ඇ(වන ප}" 
“වා� සංස්කෘ(ක අධ8යන ආයතනය” න# ආයතනය? රජය මැ"හ),ෙම ආර�භ 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.88/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— මහාවංශය අධ8යනය සඳහා ආයතනය? �b*,ම,— M 

ලාං;ය ඉ(හාසෙx ගම මග ෙපවන මහාවංශය අධ8යනය +iම සඳහා è?ï 
වහෙසේලාෙ� මැ"හ) ,ෙම “මහාවංශ අධ8යන ප	ෙxෂණ ජා(ක ආයතනය” න# 
ආයතනය? රාජ8 අ�ගහෙය �b*Nය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.89/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ෙබෞVධ NෙරෝÖ �යා නැවැ),ම,— ධ	ම ගථ හා 

පකාශන අධ8යනය +iෙ� මනා දැ�ම? ඇ( ෛන(ක බලය? සbත NVව) සංඝ 
ම/ඩලය? �b*,ම මd ය� �	මාණය? එ�දැ?,මට ෙපර එය එම ම/ඩලයට ඉ"}ප) 
+iෙම අන�=ව, සමාජගත +iමට �eRe න�, සංෙශෝධන ඉ"}ප) +iමට හැ+වන ප}" 
යාතණය? සැකKම මd ෙබෞVධ NෙරෝÖ �යා හා පකාශන රචනා ,ම හා sR දහම 
ස�බධ කර# සාවද8 �	වචන ඉසම්�,ම නැවැ),ම සඳහා රජය මැ"හ) Nය &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.90/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ෙVශ bෛතÄ කලා �	මාණ ඇගYම,— ෙVශා�රාගය හා 

ආ)මාèමානය ඇ(වන ප}" ෙVWය හා සංසක්ෘ(ක වyනාක# අöන කලාකෘ( වා	Àකව 
ඇගYම සඳහා වැඩ ��ෙවළ? සකස ්+iමට රජය මැ"හ) Nය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.91/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— M ලංකාෙX පාසT Øෂ8 Øෂ8ාවෙ� Nනය නැං,මට 

කට&� +iම,— M ලංකාෙX පාසT Øෂ8 Øෂ8ාව ෙසෞඛ8 ස�පන, �ෙරෝã හා කා�කව 
ශ?(ම) pරවැ^ය ෙලස සමාජගත +iෙ� අර�© ඔnට තමා කැම( ôඩාවකට ෙයො� 
,මට සහ පාෙයෝdක Nනය pQ|වකට ෙයො� +iමට අවශ8 කට&� ස�පාදනය කළ &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.92/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ෙබෞVධ සංසක්ෘ(ක ෙතොර�= මධ8සථ්ානය? ආර�භ 

+iම,— M ලංකාව �ළ �bටා ඇ( ෙබෞVධාග#ක සථ්ාන, ඒ හා සබැÍ අ�ෂංdක අංශය 
ෙමම, è?ï වහෙසේලා ��බඳ ෙතොර�= ආ� ක=| එ? �ස ්කර Ntම)ව ප}ගණක 
ගත කර, න,න තා?ෂ©ක උපකරණ සහ පමාණව) මානව හා ෙභෞ(ක ස�ප) ව
 �}p 
“ ෙබෞVධ සංසක්ෘ(ක ෙතොර�= මධ8සථ්ානය” න# ආයතනය? රාජ8 අ�ගහෙය ආර�භ 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.93/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— දහ� පාසT පාඨ ගථ කාලා�ù¾ව සංෙශෝධනය 

+iම,— Nභාග ඉල?ක කරග), දැ�ම පමණ? ෙ?දගත කළ පාඨ ගථ ෙව�වට 
පා ෙයෝdක pQ|ව පදන� කරග), sVtය ව	ධනය කරනාo, Øෂට් ස�පන සමාජය? 
�	මාණය +iම ඉල?ක කර ග) පාඨ ගථ NVව) ම/ඩලය? හරහා ස�පාදනය කර දහ� 
පාසT ෙවත ලබා "ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.94/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ජාත8තර පාසT �යාමනයට ම/ඩලය? ප) +iම,— M 

ලංකාෙX සංසක්ෘ(යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ)මට ගැලෙපන ප}" ජාත8තර පාසTb 
Nෂය පථය අවශ8 ප}" �යාමනය කළ හැ+ Á	ණ බලතල සbත ම/ඩලය? ප) කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.95/’15 

 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ජා(ක අධ8ාපන ෙකො#ෂ සභාව වඩා) සôය +iම,— 
ෙVWය ඉ(හාස දැ�ම, සාරධ	ම ස�පන බව, �ෂප්ාදන ශක8තාව, sVt ස�පන බව, 
ස�පදා�ක දැ�ම, ෙVශා�රාගය, �ෙරෝãතාව, fසලතා Á	ණ බව සහ ආකTප 
ස�ප)(ෙය &� බව යන අංගයෙග ප}Á	ණ සා	ථක pරවැ^ෙයf �b කල හැ+ වන 
ප}" සකසන ලද ජා(ක අධ8ාපන ප(ප)(ය? හරහා සමසත් අධ8ාපන කමෙxම 
ප}ව	තනය? ඇ( +iමට ජා(ක අධ8ාපන ෙකො#ෂ සභාව ව ඩා) සôය කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.96/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— පnT ෛවද8ෙXදය ��බඳ Nෙශේෂඥ ෙසේවාව "&| +iම,— 

ෙසෞඛ8 ෙසේවාෙX අත8ාවශ8 අංශය? වන පnT ෛවද8ෙXදය ��බඳ Nෙශේෂඥ ?ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව(න ගැටw �i?ෂණය කර ඒවා කºන# �රාකරණය +iමට අවශ8 කට&� ^R 
+iමට) එම පnT ෛවද8ෙXදය ��බඳ Nෙශේෂඥ ෙසේවාව "&| +iමට සැලe� +iමට) 
රජය මැ"හ) Nය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.97/’15 
 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ආ&	ෙXද ෛවද8ව=ෙ� ෙසේවය NෙVශයට ලබා 
�ම,— ආ&	ෙXද ෛවද8 උපාtය ස�Á	ණ කරන උපාtධාiහට NෙVශ රටවල �+යා 
අවසථ්ා ලබා �ම සඳහා Ntම) වැඩ ��ෙවළ? සැලe� කර �යා)මක +iම eRe යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.98/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ආ&	ෙXද ෛවද8 පනත සංෙශෝධනය +iම,— දැනට 

පව(න යT පැන dය ආ&	ෙXද ෛවද8 පනත සංෙශෝධනය කර ආ&	ෙXද ෛවද8ව=ෙ� 
වෘ)qය ගැටw Nසඳ#, එම වෘ)(ය ස� ග=)වය හා අèමානය �ක ගැ�මට නව ආ&	ෙXද 
ෛවද8 පනත? කºන# ඉ"}ප) +iමට �යවර ගත &�යැ�  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.99/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— R�}ය ආර?ෂක පVධ(ය? සකස ්+iම,— M ලංකාෙX 

R�}ය ආර?ෂක පVධ( �	මාණය කළ නව �පැ&� ක=ව ද, එම ?ෙෂේතයට ස�බධ 
NVව� ද, R�}ය ෙදපා	තෙ��ෙX ^යwම ?ෙෂේතයb ප,නයෙග ද සමNත 
ක#*ව? මd R�}ය ආර?ෂක පVධ(ය? සකස ්කර �යා)මක +iමට රජය මැ"හ) Nය 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.100/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— මã පවාහන ෙසේවෙx ¡ණා)මක ත))වය වැº +iම,— 

බස ් මã පවාහන ෙසේවෙx ¡ණා)මක ත))වය වැº +iම මd වා	Àකව එම ෙසේවාව 
ප(?ෙෂේප කරන 1% - 2% ? පමණ o මã පමාණය රඳවා ගැ�මට කට&� +iෙම, එම 
ෙසේවෙx පැවැ)මට �	ඝ කා�නව ඇ( Nය හැ+ අවදානම අ§ කර ගැ�ම සඳහා කමව) වැඩ 
��ෙවළ? සැලe� කර �යා)මක +iම eRe යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.101/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ^ංහල භාෂාවට ස�මතය? සකස ්+iම,— ^ංහල භාෂාෙX 


�ත ව8වහාරය හා කථන ව8වහාරය ෙදයාකාරය? ගනා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙ�දය, 
අTපපාණ, මහපාණ අ?ෂර ෙය�ම සහ පද ෙබ�ම ආ "ය ද Nවාද සbත බැN ^ංහල භාෂාව 
සඳහා ස�මතය? සකස ්+iමට NVව) ම/ඩලය? ප) කර කාලා�ùපව ^Rවන ෙවනසක්� 
ද සැල+Tලට ෙගන භාෂාෙX පැවැ)ම තහn= +iමට හැ+ �යාදාමය? සකස ්කළ &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.102/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— සංසථ්ා�ක කාබ�ක අපදව8 මd ප}සරය âෂණය ,ම 

පාලනය +iම,— ප
ෙබෝධ නාශක සහ ක	මාත �යාව
යb � �ටවන සංසථ්ා�ක 
කාබ�ක අපදව8 (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළ ◌ාස ් ව	ගයක âෂණ 
කාරකයෙග සමNත අතර ඒවා #�සාෙ� ෙසෞඛ8යට ඉතා අbතකර බැN එම 
රසාය�කය ප}සරයට �දා හැiම පාලනය +iමට Ntම) වැඩ ��ෙවළ? සැලe� කර 
�යා)මක කළ &� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.103/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— රාජ8 පාලනයට ස�sVධ ද	ශනය ස�බධ කර ගැ�ම,— 

ස>ත අප}හා�ය ධ	ම, දසරාජ ධ	ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, f= ධ	ම ජාතකය, ගඩ �Rක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙVවධ	ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, ච?කව)q ^හනාද �තය 
හා ධ	ම ප��කාව යන ස�sVධ ඉගැ,� ස�බධව පා	
ෙ��, පළා) සභා හා පාෙVWය 
ම_ටෙ� ^yන ^යwම ප?ෂ Nප?ෂ මÕව= දැ�ව) +iම �� ඔnෙ� à#කාව රෙ_ 
යහපාලනයට දායක කර ගැ�මට හැ+ වන ආකාරෙx වැඩ ��ෙවළ? සැලe� කර �යා)මක 
+iමට රජය මැ"හ) Nය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.104/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ඉෙල?ෙටො�ක අපදව8 බැහැර +iම,— ෆේලොරස_ 

බTබ, Rරකථන, ජංගම Rරකථන, NR
 උපකරණ, බැට}, ප}ගණක හා එb ෙකොටස ්ආ"ය 
අපදව8 ෙලස ප}සරයට බැහැර +iෙ�� ආස�?, කැ`#ය�, රස"ය, ෙල` වැ� බැර ෙලෝහ 
ප}සරයට එක�වන බැN ෙමම ඉෙල?ෙටො�ක අපදව8 බැහැර +iමට කමව) වැඩ 
��ෙවළ? සකස ්කර ප}සරය e�;මට කට&� කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.105/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— රෙ_ යහපාලනය සථ්ා�ත +iම,— අයහප) පාලනෙx අංග 

ල?ෂණ වන අතෙනෝම(ක ප(ප)( ස�පාදනය, �ලබල වාදය, බලා)මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ �(, Nධායක බලතල අ�^ ප}හරණය, ෙVශපාලනයට pරවැ^ දායක)වය අ§,ම 
සහ  âෂණය පැ(iම යන ක=| අප රට �ළ ෙනොඅ§ව ද?නට ලැෙබන අතර ෙ� �සා රෙ_ 
අයහප) පාලනය? පව(න බව ෙප� යන ෙහ� රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැãම සඳහා 
සැලe� සකස ්කර �යා)මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.106/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— NෙVශ රටවල ඇ( M ලංකාවට අය) pසේකොළ ෙපො) 

නැවත ලබා ගැ�ම,— M ලංකාවට අය) වyනා pසේකොළ ෙපො) රාØය? &ෙරෝපා රටවT 
ඇ�  ෙලෝකෙx රටවT ගණනාවක (ෙබන අතර ඒවාෙx අත	ගතව ඇ( දැ�ම ෙ� වන 
Nට ව)ම ලාං;ය සමාජයට අb#ව ෙගොස ්ඇ( බැN, එම pසේකොළ ෙපො) අප රටට ආපe 
ලබා ෙගන ඒවාෙx අඩං¡ ෙපෞරා©ක දැ�ම නැවත සමාජගත +iමට Ntම) වැඩ ��ෙවළ? 
සැලe� කර �යා)මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.107/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ෛජව NNධ)වය �ක ගැ�ම සඳහා කෘÀක	මය දායක කර 

ගැ�ම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙව�වට බQ ෙබෝග වගාව සහ #ශ ෙබෝග වගාව ජනñය කර,ම, 
ෛජව NNධ)වයට හා�කර රස ◌ායන දව8 කෘÀ ක	මාතෙය ඈ) +iම හා ඒකාබVධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භාNතය �� රට �ළ ෛජව NNධ)වය ආර?ෂා +iමට 
ෙගො, ෙයො� කරන වැඩ ��ෙවළ?  �යා)මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
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පා.108/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ජනතාවෙ� ආහාර ලැ�ෙ� අ�(ය eර?Àත +iම,— 

එ?ස) ජාqෙ� සංNධානෙx මානව අ�(වා^ක�◌ ි පVධqට අ�Ãලව ආහාර ලැ�ෙ� 
7
ක අ�(වා^කම M ලාං+ක ජනතාවට අb# වන ත))වය? රජෙx ප(ප)( ස�පාදනය 
හා �යා)මක +i� �ළ ද?නට ලැෙබන ෙහ� උ?ත පඥ>qට අ�ව රෙ_ ජනතාවෙ� 
ආහාර පශන්ය Nසëෙ� වග;ම � ම�ම රජයට පැවi ඇ( බැN රජය මැ"හ), ආහාර 
දව8 #ල පාලනය හා ෙසෞඛ8 ආර?Àත ආහාර ෙXල? රෙ_ ජනතාවට ලැ�ම සහ(ක 
ෙකෙරන Ntම) වැඩ ��ෙවළ? ස�පාදනය කර ජනතාවෙ� ආහාර ලැ�ෙ� 7
ක 
අ�(වා^කම තහn= +iමට �යවර ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.109/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— අකාබ�ක දව8 කළමනාකරණය +iම,— අකාබ�ක දව8 

ප(චôකරණය +iම), අකාබ�ක දව8 භාNතය අවම +iම), භාNතෙය ඉව)වන 
අකාබ�ක දව8 එක� +iෙ� යාතණය? සැකKම හා අකාබ�ක දව8 භාNතා +iෙ� ප}සර 
�( i( Ntම) +iම) �� රෙ_ ප}සර පVධ(ෙx ආර?ෂාව හා යහපැවැ)ම සඳහා 
අකාබ�ක දව8 කළමනාකරණය +iමට �යවර ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.110/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ෙVWය ඖෂධ සහ අ) ෙබෙහ) ��බඳව පාසT ^e 

දැ�ව) +iම,— �ෙරෝã ජා(ය? ෙගොඩනැãම සහ ෙVWය ආ&	ෙXදෙx යහපැවැ)ම 7
ක 
අර�| වශෙය ෙගන ෙVWය ඖෂධ ව	ග හා අ) ෙබෙහ) ��බඳ Ntම) ක=| සbත 
Nෂයය? පාසT Nෂය �	ෙVශයට ඇ�ළ) +iම මd ෙVWය  ඖෂධ සහ අ) ෙබෙහ) ��බඳ 
පාසT ^e දැ�ව) +iම ට �යවර ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.111/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය �ර +iම,— M ලංකාව 

�ළ අ§බර ද= උප) අ�පා(කය 25% තර� ඉහළ අගය? ගනා අතර එයට පධාන සාධකය 
වෙ ෙපෝෂ8දාY ආහාර bඟකම වන බැN, මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය Rර�මට අවශ8 
ෙපෝෂ8දාY ආහාර R>ප) ජනතාවට ලබා �ම ප�ඛතාවය කරග) වැඩ ��ෙවළ? �යා)මක 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.112/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ප}සරය e�;ෙම �ෙරෝã රට? ෙගොඩනැãම,— 

ව	තමාන M ලංකාෙX ප}සර âෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව ජලෙx හා ආහාරවල N+රණW� 
බව වැº , ඇ( අතර අනාගතෙx� #�සාට වැළ ෙඳන ඇතැ� ෙරෝගවල ෙරෝග �ධානය පවා 
ෙසොයා ගැ�ම අපහe  Nය හැ+ බැN, ෙ� ��බඳ වැºRර Nම	ශනය +iම සඳහා NVව) 
ක#*ව? ප) කර වා	තාව? කැඳවා, එම �	ෙVශ �යා)මක +iම �� රෙ_ ජනතාවෙ� 
�ෙරෝãභාවය සහ(ක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.113/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— රෙ_ ආර?ෂාවට කෘÀක	මය eර?Àත +iම,— ධනවාදෙx 

�වැ� කා	�ව වන ෙදවැ� ෙලෝක &Vධෙය පe කාලෙx� හ}ත N>ලවය) සමඟ 
කෘÀකා	#ක Âවන රටාව ස�Á	ණෙයම ෙවනස ්,ම ෙහේ�ෙව ව	තමාන ෙලෝක පජාව 
�Qණ � ඇ( ප}සර âෂණය, �ෙරෝã බව නැ(,ම හා �}^R ආහාර ෙනොමැ(,ම ආ� අවදාන� 
ත))වයෙග M ලංකාව ආර?ෂා කර ගැ�ම සඳහා ජනතාව (රසාර කෘÀක	ම භාNතයට 
ෙපළඹ,ෙම හා ෙගො, ආර?ෂා ෙකෙරන රාජ8 ප(ප)( රට �ළ සථ්ා�ත කර,ෙම 
රෙ_ අනාගතය eර?Àත කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.114/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— සං;	ණ ෙගෝ�ය ෙවළඳෙපොළ �සා ජනතාවට ඇ(වන 

ගැටw අවම +iම,— ෙගෝ�යකරණය N^ හ�වාR ෙලෝක ෙවළඳ රටාව #�සාෙ� මනස 
ආකමණය +iම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔQ පාර�ප}කව ෙගන ආ හර පVධq හා "&| 
දා	ශ�ක <තනය #�ස ්මනස �� උRරා දැ¼ම ව	තමානය වන Nට M ලාං+ක�ට ද 
ෙපොR බැN, ෙවළඳෙපොළ ආ	�කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සං;	ණ Âවන රටාව හා ඒ සමග පැන 
නdන සං;	ණ සමාÂය පශන්) Nසඳා ග�# සහනW� "N පැවැ)මකට යා &� වෙ 
ෙකෙසේද යන ��බඳව ජනතාව දැ�ව) +iමට අවශ8 වැඩ ��ෙවළ? හා sVtමය 
සංවාදය? රට �ළ �යා)මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.115/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— M ලංකාවට අවශ8 K� රට �ළ �පද,ම,— M ලංකාවට 

අවශ8 කරන K� �ෂප්ාදනය +iමට අවශ8 ස�ප) M ලංකාව ස�ව ඇ( බැN, මනා 
කළමනාකාi)වය+, කා	ය?ෂමව හා සැලe� සbතව කට&� කර රටට අවශ8 K� 
පමාණය ෙමරට �ෂප්ාදනය +iමට හා K� �}පහR +iමට අවශ8 ක	මාතශාලා රජය මd 
සථ්ාපනය කර K� ක	මාතය �ක ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.116/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— නකTස ් ර?Àතය ආර?ෂා +iම,— සමසත් M ලාං;ය 

ප}සර පVධ(යටම බලපෑ� කළ හැ+ සංෙX� ප}සර පVධ(ය? වන නකTස් ර?Àත 
වනාතරය ෙ� වන Nට #�ස ්�යාකාරක� ෙහේ�ෙව දැº ත	ජනයකට ල?, ඇ( අතර 
ව)ම පරpරට ෙමම අනාගත #�ස ් පරpරට ද ෙමම ප}සර Nනාශය ෙහේ�ෙව 
අවදානමක ට �Qණ පෑමට ^R වන බැN, #�ස ් ත	ජන ඉව) කර නකTස ් ර?Àතෙx 
සව්ාÖන පැවැ)ම කºන# තහn= කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.117/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— රාවණා රì ��බඳව Ntම) ගෙXෂණය? ^R +iම,— 

රාවණා රì ��බඳ �ශ<්ත ඉ(හාස ෙතොර�= නැ( nවද, Ntම) ගෙXෂණය? �� ඔQ 
��බඳව අප රෙ_ ආකTප නැං,මට), රාවණා රì ස�ව (l දැ�ම රෙ_ අèවෘVtය සඳහා 
ෙයොදා ගැ�මට හා M ලාං;ය ඉ(හාසෙx සැඟ, dය ප}¨ෙ�දය? �රාවරණය කර ගැ�මට) 
හැ+ වන බැN, NVව) ක#*ව? හරහා රාවණා රì ��බඳව ගෙXෂණය කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.118/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— sVtමය "�� බව �ර +iම,— ෙභෞ(ක ෙවළඳ භා/ඩ 

සැ}සරන ෙXගයට සාෙ>?ෂව දැ�ම, sVtය හා මානව හර පVධq ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනො,ම ෙහේ�ෙව ෙනොදැ�ව)කම bස එස,ම �� sVtමය "��භාවය අද අප රට �ළ 
ද?නට ලැෙබන පධාන ගැටwව? nවද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ)ෙ) අ§ අවධානය? බැN, 
රෙ_ ජනතාවෙ� sVtමය "�� බව නැ( +iමට ^යw වයස ්කා/ඩය ආවරණය වන ප}" 
N   tම)ව සැලe� කරන ලද ජා(ක වැඩසටහන? �යා)මක කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.119/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— කT ඉf) o ඖෂධ භාNතය නැවැ),ම,— ෙ� වන Nට M 

ලංකාව �ළ කT ඉf) o  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙx ෙරෝහT �ළ භාNතයට පැ#Éෙ� 
අවදානම? ඇ( බැN රජෙx අදාළ ^යw අංශ මැ"හ), �යාකාi සැලeම? සකස ්කර කT 
ඉf) o ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ ඉව) +iම හා ආනයනය +iම නැවැ),මට කට&� කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.120/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ඒ`ස ්ෙරෝගය ව8ා>ත ,ම පාලනය +iම,— M ලංකාව �ළ 

දැනට හ�නා ෙනොග) ඒ`ස ්ෙරෝã 3000 කට ආසන පමාණය? ^yන බවට වා	තා පළ , 
ඇ( බැN ඔn හ�නාෙගන ප(කාර සඳහා ෙයො� +iමට), ඒ`ස ් ෙරෝගය ව8ා>ත ,ම 
වැළැ?,මට) ඵලදාY eRe ව8ාපෘ(ය? කºන# ආර�භ කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.121/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— NෙVශයb� 
ංdක අතවරයට ල?වන කාතාවට 

සහන සැලKම,— M ලංකාෙX කාතාව ගෘහ ෙසේවයට NෙVශ ගත,ෙම පe ^R වන 
අතවරය ෙහේ�ෙව ^Rවන ගැ� ගැ�� �සා M ලාං;ය සමාජය �ළ �	මාණය , ඇ( 
ගැටw සහගත ත))වය සමනය +iම සඳහා Ntම) කමෙXදය? සකසා �යා)මක +iමට 
NVව� හා එම ^R,� හා බැ�| pVගල ක/ඩාය�ව
 සැR�ල) ක#*ව? ප) කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.122/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— වන ර?Àත හා අභය à#වල ආර?ෂාව දැº +iම සඳහා �( 

ස�පාදනය +iම,— මෑතක ^ට M ලංකාෙX ර?Àත වනාතර සහ අභය à# Nනාශය වැº 
ෙව# පව(න අතර M ලාං;ය පා}ස}ක සම�
තතාවට ඉ දැº ත	ජනය? එTල ෙව# 
පව(න බැN ෙමම Nනාශය නැවැ),ම සඳහා ජනතාවෙ� ආකTපමය ෙවනස? ඇ( +iමට 
අවශ8 වැඩ ��ෙවළ? සැකKමට ෙමම පව(න �( ප(පාදන Ntම) හා දැº බව+ &?ත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.123/’15 

 

 ග= sVtක ප(රණ මහතා,— NNධ ආග#ක ක/ඩාය�ව
 ^R වන සමාජ බලපෑ� 
��බඳව අධ8යනය +iම,— පධාන ධාරාෙX ආග#ක මතවාදය NෙXචනය කර#, එම 
ආග�b අ� ක/ඩාය� ෙලස තම �	වචන හා පැහැ"
 +i� සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉ"}ප) කර# එම මතවාද ��ග) pVගල� එ? �ස් කර ගනා, ආග#ක හා 
ෙවන) �Q|වර+ සමාජගත , ඇ( ක/ඩාය� ��බඳ අධ8යනය කර# ඔnෙ� 
මතවාද, �යාකාi)වය හා සමාජයට ඔn �සා ඇ( වන බලපෑ� කවරාකාරද යන 
��බඳ ත?ෙසේ=ව? ලබා �මට ��ග) ආග#ක නායකයෙග හා NVව�ෙග සැR� 
ල) ක#*ව? ප) කර, වා	තාව? කැඳවා එb �	ෙVශ �යා)මක කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.124/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ඉහළ ප#(ෙය &) මැy භාජන �ෂප්ාදනය +iම,— 

ආහාර �Kෙ�� ගෑස ් හා NR
ය අපෙ) ෙනොයන ෙලස ඉ?ම� තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ගනා මැy භාජන �ෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉ"}ප) +iමට, අවශ8 පi?ෂණ ^R 
+iමට හා මැy භාජන භාNතෙය ෙසෞඛ8ාර?Àතව ආහාර �Kමට ඇ( හැ+යාව ��බඳව 
ජනතාව දැ�ව) +iමට ජා(ක ම_ටෙ� වැඩ සටහන? සැලe� කර �යා)මක +iමට රජය 
මැ"හ) Nය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.125/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— අtමාන^ක Nද8ා ?ෙෂේතයට sR දහ# ආභාෂය ලබා 

ගැ�ම,— sR වහෙසේෙ� ^ත ��බඳ ඇතැ� Nගහය öතන Nද8ාවට හe ෙනොවන තර� 
ගැç= බැN, ඒ ��බඳ ප	ෙxෂණ +iමට හා ව	තමානෙx අtමාන^ක Nද8ා ?ෙෂේතෙx 
ඇ( ගැටw සඳහා sR දහම ඇe} �	වචන හා Nස�� ඉ"}ප) +iමට හැ+ වන ප}", අදාළ 
?ෙෂේතය ��බඳ හසල දැ�ම? ඇ( ෙVWය හා NෙVWය NVව�ෙග සමNත ක#*ව? 
�b*වා, ඒ හරහා sR දහම ෙVWය හා NෙVWය වශෙය පච
ත +iමට), M ලංකාෙX ;	( 
නාමය ඉහළ නැං,මට), අtමාන^ක Nද8ා ?ෙෂේතෙx pන=දය? ඇ( +iමට) රජය මැ"හ) 
Nය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.126/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— Nද8ා	� අතර pරාNද8ා Nෂයය ජනñය කර,ම,— 

Nද8ා	� අතර pරාNද8ා Nෂයය ජනñය +iම සඳහා �
ක වශෙය පාසT Nෂයය 
�	ෙVශයට එම Nෂයය ඇ�ළ) +iම හා Nශව්Nද8ාලවල pරාNද8ා Nෂය පථය තවRරට) 
p T +iමට හා පහeක� ලබා�ම සඳහා කට&� +iම), එමd  pරාNද8ා Nෂයය රට �ළ 
ව8ා>ත,ම හරහා �bවන උග�ෙග රටට යහප) ෙසේවය? ලබා ගැ�ම) අර�| කරග) 
ජා(ක වැඩසටහන? "¡කා�නව සැලe� සbතව �	මාණය +iමට �යවර ගත &�යැ� ෙමම  
පා	
ෙ��ව  ෙයෝජනා කර�. 

පා.127/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ( වස Nෂ ��බඳ ෙසොයා බැ�මට Nෙශේෂ ප#( 

ආයතනය? �b*,ම,— කෘÀක	මාතෙx� භාNතා ෙකෙරන රසායන දව8 ෙහේ�ෙව ආහාර 
දව8යට ද වස Nෂ #ශ, ඇ( අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ�මට අදාළ ප#( ආයතනය? දැනට 
M ලංකාව �ළ �b*වා ෙනොමැ( බැN එම කා	යය සඳහා Nෙශේෂ ප#( ආයතනය? �b*Nය 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.128/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— යාචක� ^ඟමනට ෙයොදාගනා ද=ව pන=)ථාපනය 

+iම,— M ලංකාෙX යාචක� ද=ව සමග ^ඟම යැ�ම තහන� කර, ^ඟමන සඳහා 
ෙයොදා ගනා ද=ව pන=)ථාපනය කර, ඔn යහප) pරවැ^ය ෙලස සමාජගත +iම 
සඳහා අවශ8 ජා(ක ම_ටෙ� වැඩ��ෙවළ? සැලe� කර �යා)මක කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.129/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— M ලංකාව �ළ è?îÉ ශාසනය අඛ/ඩව පව)වාෙගන 

යාම සඳහා කමව) වැඩ��ෙවළ? සකස ් +iම,— මහා පජාපq ෙගෝත¼ 
ෙතරÉවහෙසේෙග ඇරç| භාරqය è?îÉ ශාසනය සංඝ#)තා 
ෙතරÉවහෙසේෙ� ලංකාගමනෙය M ලංකාව �ළ මැනN සථ්ා�ත nවද, පeකා�නව 
අභාවයට dය බැN, මෑත &ගෙx � ශ8ාෙමෝපා
 මහා �කාෙx රංd} දçw පා	ශව්ය N^ 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද è?îÉ ශාසනයට �^ 
��ගැ�ම? ලබා�ම සඳහා රජය ෛත�කා�ක මහා නායක සව්ා¼වහෙසේලා ඇ�w අදාළ 
^ය  ?ෙෂේතයෙ� 7
ක)වෙය �^ සංවාදය? ඇර�ය &� යැ� ද, එම සංවාදය 
අවසානෙx Ntම) කමෙXදය? ඔසේසේ M ලංකාව �ළ è?îÉ ශාසනය අඛ/ඩව 
පව)වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළ? සැක^ය &�යැ� ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�.  
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පා.130/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— M ලාං;ය è?î සංසථ්ාව වåහා)මකව Ntම) +iම,— M 

ලාං;ය è?î සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහෙසේලා පා	ශව් ගත ,ම ෙහේ�ෙව වåහා)මකව 
අසංNtත , ඇ( අතර එම �සා ජා(ක හා ජාත8තර අèචාර උපචාරයb� සංඝයා 
වහෙසේලා ඒකම(ක ෙනො,ම රටට අbතකර ෙලස බලපාන බැN සමසථ් සංඝ සමාජෙx 
ඒකම(ක)වය ඇ( කර ගැ�මට හැ+ වැඩ��ෙවළ? සැකKමට රජය මැ"හ) Nය &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.131/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ලංකා ඛ�ජ ෙතT �(ගත සංස්ථාව ලාභදාY 

ආයතනය? +iම,—  ලංකා ඛ�ජ ෙතT �(ගත සංසථ්ාව ලාභදාY ආයතනය? ෙලස 
ජනතාවා�ව සංව	ධනය +iමට අවශ8 සැලe� සකස් +iමට NVව) ම/ඩලය? ප) 
කර ඔnෙ� �	ෙVශයට අ�ව සංස්ථාෙX පව(න වංචා, âෂණ හා ප}පාලනමය ගැටw 
Nසඳා ඵලදාY ජා(ක ආයතනය? ෙලස �යා)මක ,මට අවශ8 ප}සරය රජය මැ"හ)ව 
�	මාණය කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.132/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ8 පමාණයට ගංජා වැ,මට ෙVWය 

ෛවද8ව=ට අවසර ලබා �ම,— ඉ"යාෙX ^ට රහ^ගත මා	ග ඔසේසේ රට �ළට ෙගවන 
රසාය�ක දව8 #õත ගංජා භාNතා කර �පදවන ෙVWය ඖෂධවල ¡ණා)මක බව අ§වන 
බැN, ආ&	ෙXද ඖෂධ �පද,ෙ�� තම ඖෂධවල ¡ණා)මක බව ආර?ෂා කර ගැ�ම සඳහා 
ගංජා අත8වශ8 ඖෂධය? ෙලස ෙයොදා ගනා රජෙx ��ග) ආ&	ෙXද ෛවද8ව=ට 
Kමාව සbතව ගංජා ශාකය වැ,මට අවසර ලබා�ම සඳහා අවශ8 �( සංෙශෝධනය කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.133/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— එළව  ෙගො,ට සාධාරණ #ල? ලබා �ම,— එළව  

ෙතොග ෙවළඳාෙ�� �යා)මක වන ක>ප� ගැ�ම හා #ල qරණය +i� ආ� �යා හරහා 
ෙගොඩනැã ඇ( සංNධානා)මක ෙවළඳ ඒකාtකාරය �සා එළව  ෙගො,ට සාධාරණ 
#ල? ලබා �මට ෙමෙත? �යා)මක කළ සැලe� අසා	ථක , ඇ( බැN, ෙගොNයාට 
සාධාරණ #ල? ලබා �ෙ� 7
ක අර�ණ කරග) බලපෑ� ව
 ෙතොර ෙවළඳෙපොළ? රාජ8 
ෙවළඳ ආයතන මැ"හ), �	මාණය කර �යා)මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.134/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— පාසT ද=වෙ� වyනාකම සමාජගත +iම,— 

ෙදමා�ය, ¡=ව=, ôඩා pQ|ක=ව හා පාසT වෑ රථ }යැRර යන �}ස ් සඳහා 
ද=වෙ� වyනාකම ��බඳ සමාජ Nද8ා)මක හා මෙනෝ Nද8ා)මක කමෙXදය �� 
සරළව පැහැ"
 කර, රෙ_ හා සමාජෙx ඉ"} යහපැවැ)ම සඳහා ද=වා සමාජ අèෙයෝගය 
හ�ෙX ආර?ෂා කරෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව සංවාදය? පැවැ),ම ට ජා(ක ම_ ටෙ� 
වැඩසටහන? සැලe� කර �යා)මක +iමට රජය මැ"හ) Nය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.135/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— කාතාවට ඇ(වන ¾ඩාව අවම +iම,— ව)ම 

ෙගෝ�ය සමාජය �ළ කාතාවට ^Rවන ¾ඩාව වන ශම හා 
ංdක �රාකෑමට ල?,ම, 
ෙපෞVග
ක ෙVපළ කමය p=ෂ ෙ?�යව Nකාශනය ,ම, අසමාන ෙලස සැල;ම හා පnT 
සංසථ්ාව �ළ ^රගත ,ම �සා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ(,ම යන ක=| M ලාං+ක 
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කාතාවට ද පධාන වශෙය ෙපොR වන බැN, ඔnෙ� යහපැවැ)ම ෙව�ෙව ෙමම 
¾ඩාකාi වාතාවරණය සමනය කර සහන සැලKමට අවශ8 �යවර ගත &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.136/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— pරාNද8ා ෙදපා	තෙ��ව නගා ^*,ම,— M ලංකාව �ළ 

�bටා ඇ( pරාවස�් සංර?ෂණය +iමට හැ+යාව? pරාNද8ා ෙදපා	තෙ��වට 
ෙනොමැ)ෙ) පව)නා මානව හා  ෙභෞ(ක ස�ප)b අ§ව �සා වන ෙහ�, NVව) 
ම/ඩලය? මd pරාNද8ා ෙදපා	තෙ��ෙX ඇ( අ§පා§ක� ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
ස�Á	ණ +iමට අවශ8 �යවර ගැ�මට රජය මැ"හ) Nය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.137/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— Rර ගම ෙසේවා බස ් රථවල ගම ගනා මãට 

ෙසෞඛ8ාර?Àත ආහාර පාන ලබා ගැ�මට පහeක� සැලKම,— Rර ගම ෙසේවා බස ්රථ ආහාර 
පාන ගැ�ම සඳහා නතර කර� ලබන ආපනශාලාවb ප#(ය ඉතා පහළ ම_ටමක පව(න 
බැN එය මã ජනතාවෙ� ෙසෞඛ8යට අbතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල ප#(ය ඉහළ 
නැං,මට �රතරව පe Nපර� කළ හැ+ වන ප}" සකස ්කරන ලද ජා(ක වැඩසටහන? රජය 
N^ සැලe� කර �යා)මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.138/’15 

 

රජය ස� වැN
 සමාග� පා§ ලබන ආයතන බවට ප), ඇ( බැN, NVව) ක#*ව? 
ප)කර එම ආයතනවල ලාභදාY)වය ව	ධනය +iමට අවශ8 �	ෙVශ සකස ් කර, එම 
�	ෙVශ �යා)මක +iම �� එම සමාග�වල ලාභදාY)වය ඉහළ දැ¼මට රජය මැ"හ) Nය 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.139/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— වන ර?Àත �ළ ^Rවන �( NෙරෝÖ �යා නැවැ),ම,—    

M ලංකාෙX වන ර?Àත �ළ ^Rවන �( NෙරෝÖ වගාව, NNධ ඉ"+i�, වනාතර එ�+i� 
හා ර?Àත Kමා මා�� ෙවනස ් +iම ආ� වන Nනාශයට ෙහේ�වන #�ස ් �යාකාරක� 
වැට�මට Nෙශේෂෙය සNබල ගවන ලද ෙපො
ස ්වන ආර?ෂක ඒකකය? �b*,මට රජය 
මැ"හ) Nය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.140/’15 

 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,— ෙකොරTපර සංර?ෂණය +iම,— සාගර ජලෙx 

උෂ්ණ)වය ඉහළ යෑම හා #�ස් �යාකාරක� ෙහේ�ෙව ෙකොරTපර Nනාශ ,ෙ� 
ත	ජනයට ල?ව ඇ( බැN, M ලංකා �QR කලාපය අවට ඇ( ෙකොරTපර ආර?ෂා කර 
ගැ�මට හා නව ෙකොරTපර �	මාණය ,මට උ<ත ප}සර පVධ( සකස් +iම සඳහා 
අවශ8 නව �යාමනය සකස් කර �යා)මක +iමට රජය මැ"හ) Nය &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.143/’15 

 
ග= අ�RTලාහ ්මහù්ෆ ්මහතා,— ගව� සඳහා eRe තෘණ �� ෙව +iම,— ආසන 

වශෙය ගව� 250,000කට පමණ තෘණ à# අවශ8ව ^yන බැN සහ +} �ෂප්ාදනය වැº 
+iෙ� රජෙx ප(ප)(ය සpරාගැ�ම සඳහා ෙව කරන ලද තෘණ à# "ස්�?කය �ළ �bටා 
ෙනොමැ(කම �සා, �fණාමලය "ස�්?කය �ළ eRe තෘණ à# පකාශකර, ෙවකර ගැස_ 
පතෙx ප^Vධ කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
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පා.145/’15 

 
ග= එස.් එ�. ම}?කා	 මහතා,— රජෙx ආයතනව
 ජනතාවට ^Rවන අකට&�ක� 

��බඳ ෙසොයා බැ�මට ආයතනය? �b*,ම,— රජෙx ආයතන මd NNධ ෙසේවාව 
ලබාගැ�ම සඳහා පැ#ෙණන මහජනතාවට ^Rවන අකට&�ක� සහ අසාධාරණක� ��බඳ 
ෙසොයා බැ�ම සඳහා), එම අසාධාරණක� Nභාග +iම සඳහා) ෛන(ක බලය? සbත 
ආයතනය? සථ්ා�ත කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.150/’15 

 
ග= ෙහේෂා Nතානෙ� මහතා,— උපාtධාi සඳහා �+යා ලබා �ෙ�� �^ කමෙXදය? 

සකස ්+iම,— M ලංකාෙX උපාtධාiට �+යා ලබා �ෙ�� ෙමෙත? කT �යා)මක o 
ප?ෂ පාට ෙ�ද කමය ෙනොසලකා සාධාරණය ඉ*+iම සඳහා �^ කමෙXදය? සැලe� කර 
එය ප(ප)(ය? ෙලස ස�මත +iමට �යවර ගනා ෙලස), ෙVශපාලනඥය හ�ෙX 
උපාtධාi හෑTwවට ප) ෙනො+iමට වගබලා ගත &�යැ� ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.151/’15 

 
ග= ෙහේෂා Nතානෙ� මහතා,— ව� ආõතව Âව)වන ද#ළ ජනතාවෙ� Âවන ත))වය 

ඉහළ නැං,ම,— ව� ආõත ද#ළ ජනතාව Âව)වන ප}සරය �ළ NR
ය, ජල පහeක� සහ 
යyතල පහeක� අවම ම_ටමක පව(න අතර එම ත))වය පාසT ද=වෙ� අධ8ාපන 
කට&�වලට), එම ජනතාවෙ� ෙපෞVග
ක ÂNතයට) බාධා ඇ(කරන බැN, ෙමම ල� 
�වාස සංසක්ෘ(ය �මා කර ඒ සඳහා නව Ntම) ත� �වාස කමය? සකස ්+iමට අවශ8 
කºන� වැඩසටහන? ආර�භ කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.154/’15 

 
ග= ල; ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර "ස�්?කය �ළ මහT �වාස ෙයෝජනා කමය? 

ආර�භ +iම,— මහ�වර "ස�්?කෙx පව(න ඉඩ� හා �වාස bඟයට ��යම? වශෙය 
මහ�වර පෙVශෙx �bටා ඇ( රාජ8 වැN
 ආයතනවලට අය) වගා ෙනොකළ ඉඩ� 
ෙතෝරාෙගන මහT �වාස කමය? ඇ(ෙකොට �වාස ෙනොමැ( මහ�වර "ස�්? මධ8ම 
පා(ක ජනතාවට කºන# �වාස ලබා �ෙ� වැඩසටහන? �යා)මක කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.155/’15 

 
ග= ල; ජයව	ධන මහතා,— වසර 12 ක �යාNත රාජකා}ෙx �රතව ^y �Nධ හ�දා 

ෙසබ ට Nශාම වැ*> ලබා �ම,— M ලංකා �Nධ හ�දා ෙසේවෙx වසර 22 ? ස�Á	ණ o පe 
Nශාම යෑෙ� �යාව
ය? �යා)මක වන බැN, උ�= නැෙගනbර �යාNත රාජකා}ෙx 
�යැ� වසර 12 ? අඛ/ඩව ෙසේවය ෙකොට එම ෙසේවාෙව ඉව) , ^yනා අයවw දැනට 
ඉතා අසරණ ත))වෙය පeවන බැN එම �Nධ හ�දාෙX හා ෙපො�^ෙx ෙසේවය කළ අයට 
අ	ධ Nශාම වැ*ප? ලබා �ෙ� කමෙXදය? කºන# සකසා එම අයට සහනය? සැලKම eRe 
යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.156/’15 

 
ග= ල; ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ පව)නා මා	ග තදබදය අවම +iම,— 

M ලංකාෙX ෙදවැ� අගනගරය වන මහ�වර නගරය ෙVWය හා NෙVØකයෙ� සංචාරක 
මධ8සථ්ානය? වන ෙහ� ද, මහ�වර නගරයට එ"ෙනදා Nශාල �}ස? පැ#ෙණන අතර එම 
ජනතාව මහ�වර නගරෙx හා අවට මා	ගවල ඇ( අtක රථ වාහන තදබදය �සා මහ) 
අK=තාවයකට ප)වන බැN ද, මහ�වර නගරෙx මා	ග තදබදය අවම +iම සඳහා කºන� 
Nස�ම? ලබා "ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.157/’15 

 
ග= ල; ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �ස
්� �}# පාසල? ආර�භ 

+iම,— මහ�වර "ස�්?කය �ළ �ස
්� ජනතාව ඉතා වැº �}ස? Âව) වන අතර, මහ�වර 
නගරය ආõතව �ස
්� �}# පාසල? �b*Nය &� යැ� �	ඝ කාලය? (ස්ෙසේ පෙVශෙx 
�ස
්� ජනතාවෙ� ද ඉT�ම?ව පව(න බැN, ඉතා කºන# මහ�වර නගරෙx �ස
්� 
�}# පාසල? �b*,මට අවශ8 කට&� සැල^ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.158/’15 

 
ග= ල; ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �by ජනñය පාසT සඳහා පළ� 

ෙශේ©ෙx ද=ව ෙව�ෙව නව ෙගොඩනැd
 ඉ"+iම,— මහ�වර නගරය ආõතව ජනñය 
පාසT සඳහා පළ�වැ� ෙශේ©යට ළ� ඇ�ළ) +iමට Nශාල �}ස? ඉTw� කළ), එම 
පාසTවල ඉඩකඩ K#ත ෙහ�, ද=ව ඇ�ළ) +iම ඉතා අK= , ඇ( බැN මහ�වර 
නගරය ආõත පධාන පාසTවලට පළ�වැ� ෙශේ©ෙx ප( පැවැ),ම සඳහා නව 
ෙගොඩනැd
 ඉතා කºන# ඉ"කර "ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.159/’15 

 
ග= ල; ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර පTෙTකැෙT �දහස ්ෙවළඳ උද8ාන කමව)ව 

p T +iම,— මහ�වර "ස�්?කය �ළ N�+යාෙව ෙපෙළන ත=ණ ත=©ය Nශාල 
�}ස? ^yන බැN, එම අයට �+යා අවසථ්ා කºන# සපයා �ම සඳහා මහ�වර 
පTෙTකැෙT පෙVශෙx �bටා ඇ( �දහස ්ෙවළඳ උද8ාන ෙදක කමව) ෙලස සකසා වැº 
�}සකට �+යා අවසථ්ා ලබා ගැ�මට අවසථ්ාව සැලKමට කºන# කට&� කළ &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.160/’15 

 
ග= ල; ජයව	ධන මහතා,— උඩරට ගැ# pන=)ථාපන ෙකො#ෂ සභාව ය� සථ්ාපනය 

+iම,— අtරාජ8වා� පාලන කාලෙx� අසරණ o උඩරට පෙVශවාK ජනතාවට සහන සැලKම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර (l උඩරට ගැ# pන=)ථාපන ෙකො#ෂ සභාව පedය පාලන කාලය 
�ළ අôය ත))වයට ප) +iම �සා උඩරට ජනතාවට ^R, ඇ( අසාධාරණය සාධාරණය 
+iම සඳහා උඩරට ගැ# pන=)ථාපන ෙකො#ෂ සභාව නැවත කමව)ව ස්ථා�ත කර�මට 
අවශ8 කට&� කºන# සැල^ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.162/’15 

 
ග= ඩ�ලස ්ෙVවානද මහතා,— උ�= පළා) අධ8ාපන ෙදපා	තෙ��ෙX පව(න M 

ලංකා අධ8ාපන ප}පාලන ෙසේවෙx Nෙශේෂ ෙසේවක සංඛ8ා pර>පා§, ෙජ8ෂඨ්තාවය හා 
fසලතාවය පදන� කරෙගන �ර,ම සහ තරඟ Nභාගෙය �දහස ් කර III ෙශේ©යට 
ප)+iම,— උ�= පළා) අධ8ාපන ෙදපා	තෙ��ව යටෙ) පව(න M ලංකා අධ8ාපන 
ප}පාලන ෙසේවෙx Nෙශේෂ ෙසේවක සංඛ8ා pර>පා§ �ර,ම ස�බධව �^ NශේTෂණය? කර 
ෙමම තන�=වලට අදාළ රාජකා}වල �රත M ලංකා NRහTප( ෙසේවෙx හා M ලංකා ¡= 
ෙසේවෙx �ලධාiෙ� ෙජ8ෂඨ්)වය හා fසලතාවය සැල+Tලට ෙගන ඔn M ලංකා 
අධ8ාපන ප}පාලන ෙසේවෙx තරඟ Nභාගෙය �දහස ්කර අධ8ාපන ප}පාලන ෙසේවෙx III 
ෙශේ©යට ප) කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.163/’15 

 
ග= ඩ�ලස ්ෙVවානද මහතා,— උ�= පළාෙ) පළා) සභාව යටෙ) ඇ( පාසTවල වැඩ 

බලන NRහTප(ව= NRහTප( තරඟ Nභාගෙය �දහස ්කර, එම �ලධාi NRහTප( 
ෙසේවෙx III ෙශේ©යට ප) +iම,— උ�= පළා) සභාව යටෙ) ඇ( පාසTවල �	ඝ කාලය? 
ෙසේවෙx �&� M  ලංකා ¡= ෙසේවයට අය) වැඩබලන NRහTප(ව=ෙ� ෙජ8ෂඨ්)වය හා 
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fසලතාවය සැල+Tලට ෙගන M ලංකා NRහTප( ෙසේවෙx තරඟ Nභාගෙය �දහස ්කර, එම 
�ලධාi M ලංකා NRහTප( ෙසේවෙx III ෙශේ©යට ප) කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.168/’16 

 
ග= එස.් එ�. ම}?කා	 මහතා,— ජාq අතර ජා(ක සංbÍයාව ෙගොඩනැං,ම,— ජා(ක 

සංbÍයාව හා ජාq අතර අෙන8ෝන8 අවෙබෝධය සහ එක��ව වඩා)  ඵලදාY ෙලස 
ෙගොඩනැãම සඳහා �	ඝ කා�න ඉල?කයට �ල �iෙ� අර�©, M ලංකාව �ළ සෑම 
ෙදමළ මාධ8 පාසලකම ^ංහල මාධ8ෙය උගවන අංශය? ආර�භ කළ&� යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.169/’16 

 
ග= එස.් එ�. ම}?කා	 මහතා,— නව ôඩා පනත?  හ�වා�ම,— "ස්�?  ôඩා 

සංග�වල ඡදෙය ôඩා පාලක ම/ඩලවලට �ලධා} ෙ)i ප),ෙ� කමය ෙව�වට 
අw) කමෙXදය? හ�වා �, එමd එම �ලධාiෙ� �යා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
පා	
ෙ�� වට ෙහෝ වග+යන අ&} M ලංකාෙX ôඩාෙX "&|ව සහ අèවෘVtය  සඳහා 
නව ôඩා පනත? හ�වා "ය &� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.177/’16 

 
 ග= එ�. එ¨. එ�. සTමා මහතා,— හÓ වදනා පනත? හ�වා �ම,— M ලංකාෙX 
^ට වා	Àකව හÓ වදනාෙX ෙයෙදන බැ(ම� N^ �Qණ ෙදන ගැටw �රාකරණය 
කර ගැ�මට), ඒ ��බඳ ආයත�ක වåහය? ස්ථාපනය ෙකොට �(මය ප(පාදන සකස් 
+iමට), රජය මO “හÓ වදනා පනත?” හ�වා "ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.178/’16 

 
ග= ඩ�ලස ් ෙVවානද මහතා,— &Vධය �සා "N අb# o ජනතාව ^b +iම සඳහා 

අ�සම්රණ සම්ාරකය? තැ�ම සහ ^bප) +iම සඳහා ෙපොR "නය? ෙව +iම,— දශක 
ගණනාවක ^ට උ�= පළාෙ) පැව( &දමය වාතාවරණය �ර , සාමකා¼ Âවන රටාවකට 
ජනතාව දැ අවq	ණ , ^yන අතර පedය කාලෙx පැව( අසාමාන8 ත))වය �සා ද, 
&දමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව ද, ඝාතනයට ල?o ^යw ජා(, ආග� හා සමාජවලට අය), 
^යwම භාෂාව කතාකරන ජනතාව, M ලාං+ක� ෙලස ^bප) කර#, එම ජනතාව 
මX�ම ෙව�ෙව ද, ඔn කළ ප}ත8ාගයවලට ෙගෞරව +iම සඳහා ද, උ�= පළාෙ) 
ඕමෙ) පෙVශය �ළ eRe සථ්ානයක “අ�සම්රණ සම්ාරකය?” තැ�මට ද, එම &දමය 
ත))වය �සා "N අb# o ^යwම ජා(, ආග� හා භාෂාව කථා කරන ජනතාව ^bගැ,ම 
සඳහා eRe "නය? න� ෙකොට සෑම වසර? පාසාම එම "නය සැමiමට ද රජය �යවර ගත 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

 

2016 * මස 20 වැ! බදාදා 

වා<ක ���= අෙ>?ෂා කරන පශ්න 
117/’15 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,— අගාමාත8�මා සහ ජා(ක ප(ප)( හා ආ	�ක කට&� 
අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (2) 

(අ) (i) 2014.05.01 "න pර>පා§ o ෙවරළ සංර?ෂණ ෙදපා	තෙ��ෙX අධ8?ෂ 
ජනරාT තන�ර සඳහා �ලධා}ෙයf ප)කළ කමෙXදය කවෙ	ද; 

 



( 46 ) 

 

 (ii) උ?ත තන�ර දැiමට ස�Á	ණ කළ &�, අධ8ාපන හා රාජ8 ෙසේවෙx 
�ය#ත 7
ක eReක� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) 2014.06.02 "න ඉහත තන�රට තාවකා
ක පදන# අ�&?ත කළ ඉදා© 
මංග
කා Nකමනායක යන �ලධා}�යෙ� අධ8ාපන හා ෙවන) eReක� 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ඇය 2003.03.03 "න ^ට 2013.02.11 "න ද?වා �ත8 රාජ8 ෙසේවෙx 
ෙකතර� කාලය? ෙසේවය කර (ෙ�ද;  

 (v) ෙවරළ සංර?ෂණ අධ8?ෂ ජනරාT තන�ෙරb වැඩ බැ�ම සඳහා 
�ලධා}යf ප) කළ &)ෙ) කn= N^ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද?   

(ආ) (i) ෙමම �ලධා}�යට එෙරbව 7ල8 අක#කතා ස�බධව අTලස ්ෙහෝ âෂණ 
ෙචෝදනා Nම	ශනය +iෙ� ෙකො#ෂ සභාව මO පi?ෂණය? ^R කරන 
බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එවැ� �ලධා}�යකට අධ8?ෂ ජනරාT තන�ර? ලබා�ෙ� 
�ත8ා�Ãල පදනම කවෙ	ද; 

 (iii) අදාළ ප),ම බල රbත +iමට �යවර ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ කවදාද; 

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 
(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

464/’16 

ග= උදය පභා) ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත8�මා සහ ජා(ක ප(ප)( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ)  (i) 2016 ජනවා} 01 "නට ජනාtප(�මා N^ ^ය කා	ය ම/ඩලයට ප)කර 
ඇ( ^යwම උපෙVශකව=, ෙTක�ව=, ස�බÖකරණ �ලධා}, 
ෙපෞVග
ක සහකාරව= සහ ෙවන) එවැ� �ලධා} සංඛ8ාව, ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (ii) ඉහත (i) අ�ව �  �ලධා} සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (i)b �ලධා}ෙ� න� සහ එ? එ? �ලධා}යාට ලබා � ඇ( වැ*>, 
�මනා, කා	ය ම/ඩල සහ ෙවන) පහeක� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ඉහත (i)b �ලධා}ෙ� අධ8ාප�ක සහ වෘ)(ය eReක� ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙනbද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

490/’16 

(අ) (i) 2015-2016 ව	ෂය සඳහා සමෘVt සහනාධාරය ලබා�ම සඳහා සළකා බල� 
ලැl �	ණායක කවෙ	ද; 

 (ii) එම �	ණායකවලට අ�Ãලව සමෘVt සහනාධාර ලබා � ඇ( බවට  
සෑ�මකට ප) වෙද; 

 (iii) සහනාධාර ලැ�ය &� න�) දැනට සහනාධාර ෙනොලබන පnT ^yන බව  
��ගෙද; 

 (iv) ඔnට සහනාධාර ලබා �මට �යවර ගෙද; 



( 47 ) 

 

 (v) එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක ^ටද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

555/’16 

ග= ෙසx�` අ� සා�	 මnලානා මහතා,— උසස් අධ8ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) f=ණෑගල, මහ ,"ය p T +iෙ� ව8ාපෘ(ය �යා)මක +iෙ�� 
ගTbන, �වර පාර, අංක 262/2 දරන සථ්ානෙx ප"ං< ඒ.එ¨.එ�. හ�ෆා 
සහ 	.එ�.ඒ.එT. සලාQ� යන මහ)ව=ට අය), �.�.ක. 2285 b කැබ
 
අංක 101 දරන ෙපෞVග
ක ඉඩම, අංක 1306/37 හා 2003.09.19 "නැ( රජෙx 
ගැස_ �ෙXදනය මO අ)ප) කර ගනා ලද බව); 

 (ii) වසර 10කට ෙපර පවරාග� ලැl එම ඉඩම සහ කඩා ඉව)කරන ලද 
ව8ාපා}ක ෙගොඩනැdTල ෙව�ෙව ව" �දT ෙ� ද?වා පදානයකර 
ෙනොමැ( බව); 

 එ�මා දෙනbද? 

(ආ) එම ඉඩම සහ කඩා ඉව) කරන ලද ව8ාපා}ක ෙගොඩනැdTල ෙව�ෙව අදාළ ව" 
�දල ෙනොපමාව ලබා�මට එ�මා �යවර ගෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

556/’16 

ග= එස.් එ�. ම}?කා	 මහතා,— රාජ8 ප}පාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) දැනට රාජ8 ෙසේවය �ළ පව(න pර>පා§ සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම pර>පා§ පව(න ?ෙෂේත ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම pර>පා§ සඳහා �+යා Nරbත උපාtධාi බඳවා ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ කවර ?ෙෂේත සඳහාද; 

 (v) pර>පා§ සඳහා බඳවාගත හැ+ උපාtධාi සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) pර>පා§ සඳහා �+යා Nරbත උපාtධාi බඳවාග� ලබන කාලවකවා� 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

566/’16 

ග= NRර Nකමනායක මහතා,— ඉඩ� අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) මාතර "ස�්? ෙTක�වරයා N^ 2014 සහ 2015 ව	ෂවල� Nජයගහණ 
සැම=� උ)සවය සඳහා මාතර පාෙVWය ෙTක� ෙකො_ඨාසෙx �by 
ෙකො*ෙXෙගොඩ ගාම �ලධාi වසෙ�, මාතර, ෙවරළ පාර, අංක 47 දරන ඉඩම, 
බ)තර�Tල, පැලව)ත, සpමT ෙපෙදෙසේ, අංක 793b ප"ං< ^රාÓ කාද	 
මහතාෙග තාවකා
කව ලබාෙගන ආපe භාර � ඇ( බව); 

 (ii) 2014 පැව( සැම=� උ)සවෙය පeව කාද	 මහතා ෙවත ආපe භාරR එම 
ඉඩම, ඉඩ� අ)ප)කර ගැ�ෙ� පනෙ) 2 වග(ය යටෙ) අ)ප)කර 
ගැ�ම සඳහා 2014.12.04 "න මාතර පාෙVWය ෙTක� N^ �ෙXදනය? 
�f)කර ඇ( බව); 

 



( 48 ) 

 

 (iii) ඉහත අ(i)b සඳහ ඉඩම අ)ප)කර ගැ�ෙ� �ෙXදනය අවලං¡ කරන 
ෙම කාද	 මහතා N^ 2014.12.19 "නැ( 
�ය මO ඉT�ම? කර ඇ( 
බව); 

 (iv) ෙ� ද?වා අදාළ �ෙXදනය අවලං¡ ෙනො+iම ෙහේ�ෙව එම ඉඩම ඵලදාY 
ආකාරයට  සංව	ධනය +iමට හැ+යාව? b#ක=ට ලැ� ෙනොමැ( බව); 

 එ�මා දෙනbද? 

(ආ) ඉහත සඳහ ඉඩම අ)ප)කර ගැ�ෙ� �ෙXදනය අවලං¡ +iම සඳහා කºන� 
�යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

568/’16 

ග= e�T හ�ෙන)( මහතා,— පවාහන හා ^NT ¡ව ෙසේවා අමාත8�මාෙග 
ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) ජා(ක පවාහන ෙකො#සම මO ආර�භ කරන ලද GPS තා?ෂණය 
ෙයද,ෙ� ව8ාපෘ(ෙයb අර�| කවෙ	ද; 

 (ii) එමO බස ්මãට ලබා �මට අෙ>?ෂා කළ ෙසේවා වැº+i� කවෙ	ද; 

 (iii) සNකරන ලද GPS යත සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) GPS යත සN+iම සඳහා ෙයදo මහජන �දT පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ඒ සඳහා බස ්b#යෙග �දල? අයකර ග)ෙ) න�, එම �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) (i) 2014 ව	ෂය ආර�භෙx ^ට ෙමම යත නඩ)�ව සඳහා �දT ෙග,ම නතර 
කර (ෙ�ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ නඩ)� ෙසේවා dNeෙ� කවර ප}¨ෙ�දයකට අ�වද; 

 (iii)  ෙසේවා ගාස�් ෙග,ම නතර +iම සඳහා බස ් b#යෙ� එකඟතාවය 
ලැsෙ/ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනbද? 

(ඇ) (i) සN කරන ලද GPS යත �යා)මකව පැව(ෙxද; 

 (ii) 2014 ව	ෂෙx අග භාගෙx ^ට ^යwම GPS යත අ�ය, (ෙ�ද; 

 (iii)  ඒ ෙහේ�ෙව බස ්b#යට තමෙ� බස ්රථ ධාවනය ස�බධෙය GPS 
යත හරහා �i?ෂණය +iමට ෙනොහැ+, (ෙ�ද; 

 (iv) ඉහත අ(i)  b අර�| සා?ෂා) කරෙගන (ෙ�ද; 

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

570/’16 

ග= ෙශහා ෙසේම^ංහ මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත8�මාෙග 
ඇKමට,— (1) 

(අ) පළ� අ"යර සඳහා =�යT #
යන 15? අ�මත , ඇ( අ�රාධpර මහ නගර 
සභාෙX, මා  ෙවළඳසැළ ෙපෙදස ඇ� ව ස(ෙපොළ à #ය නව ඉ"+i� සbතව 
න,කරණය +iෙ� හා අ�}^R ජලය ඉව) +iෙ� ව8ාපෘ(ෙයb; 

 (i) පළ� අ"යර අවස කර, සැලe� කළ ප}" ෙදසැ�බ	 31ට ෙපර ජනතා 
අ�(යට ප) කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙදවන අ"යර සඳහා �දT ෙවකර (ෙ�ද; 



( 49 ) 

 

 (iv) එෙසේ න�, එම අ"යර ආර�භ කරන "නය කවෙ	ද; 

 (v) ෙදවන අ"යර අවසකර ජනතා අ�(යට ප)+iමට සැලe� කර ඇ( "නය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

128/’15 
ග= sVtක ප(රණ මහතා,—  කෘÀක	ම අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (2)  

(අ) (i) අqතෙx ^ට පැවත එන ෙVWය , ව	ග වගා +iම සඳහා කෘÀ රසායන දව8 
අවශ8 ෙනොවන බව);  

 (ii) ෙVWය පැර© , පෙ�ද වගා +iෙ�� අවම ජල පමාණය? අවශ8 වන අතර 
පාර�ප}ක කම භාNතෙය ප}සරයට හා #�සාට ^Rවන හා�ය අවම බව); 

එ�මා දෙනbද? 

(ආ) (i)  ෙ� වනNට හ�නාෙගන ඇ(, M ලංකාෙX භාNතා කළ පැර© , ව	ග සංඛ8ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම , ව	ගයෙ� න� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට වගා කරන පැර© , ව	ග කවෙ	ද;  

 (iv) අෙනf) පැර© , ව	ග වගා ෙනො+iමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) (i) ව	ෂ 2014 වනNට ෙVWය පැර© , ව	ග, �ජ , ෙලස ෙයොදා ෙගන  වගා 
කර� ලබන fç= අ?කර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) M ලංකාව pරා එම �ජ  , ව8ා>ත +iමට �යවර ෙගන (ෙ�ද;  

 (iii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
465/’16 

ග= උදය පභා) ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත8�මා සහ ජා(ක ප(ප)( හා ආ	�ක 
කට&� අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 වසර �ළ ජනාtප(�මා සහභාd o NෙVශ සංචාර කවෙ	ද; 

 (ii) එ; එ? එ? NෙVශ සංචාරයට සහභාã o pVගල�ෙ� න�, තන�ර සහ එම 
pVගල� ෙව�ෙව රාජ8 සහ අ	ධ රාජ8 ආයතන N^ දරන ලද Nයදම 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

491/’16 

ග= කනක ෙහේර) මහතා,— NR
 සංෙVශ හා º�ටT යyතල පහeක� 
අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) "න 100 වැඩසටහන යටෙ) �දහස ්ව�-ෆ� කලාප ඇ( +iෙ� ව8ාපෘ(ය 
ෙ� වනNට ක ි̧යා)මක වෙද; 

 (ii) ෙ� යටෙ) ඇ(කළ �දහස ්ව�-ෆ� කලාප ප ̧මාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ ��බඳව සෑ�මකට ප) වෙද; 

 



( 50 ) 

 

 (iv) ඒවා ක ි̧යා)මක ත))වෙx පවqද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) (i) කෑගTල "සත් ි̧?කය �ළ �දහස ්ව�-ෆ� කලාප �b*වා (ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සථ්ාන කවෙ	ද;  

 (iii) ඉ"}ෙx� �දහස ්ව�-ෆ� කලාප ඇ( කරන ප ̧ෙVශ කවෙ	ද;  

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

578/’16 

ග= e�T හ�ෙන)( මහතා,— �(ය හා සාමය සහ ද?Àණ සංව	ධන 
අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) 2015.03.03 "න වැ
ගම, උ§�ල ප"ං< අ=ණ ෙVශñය මහගමෙ�  මහතා 
N^ අංක CIB/2-138/37 යටෙ) වැ
ගම ෙපො�^ෙx පැ#©Tල? කර 
(ෙ�ද;   

 (ii) එම පැ#©Tල Nභාගකර (ෙ�ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) (i) 2016.01.29 "න උ?ත පැ#©Tලට අදාළව, එ�. ඒ. ෙVශñය මහතා N^ 
අංක IGP/PAC/O/53/16 යටෙ) ෙපො
ස ් 7ලසථ්ානෙx පැ#©Tල?, කර 
(ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ෙපො
ස ්7ලසථ්ානය N^ එම පැ#©Tලට අදාළව පi?ෂණය? 
^Rකර (ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එය Nසඳා ඇ( ආකාරය කවෙ	ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද; 

 යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

2016 * මස 21 වැ! =හස්ප>�දා 

වා<ක ���= අෙ>?ෂා කරන පශ්න 
77/’15 

ග= sVtක ප(රණ මහතා,—  ෙසෞඛ8, ෙපෝෂණ හා ෙVWය ෛවද8 අමාත8�මාෙග 
ඇKමට,— (3)   

(අ) (i) 2014.07.01 "න ^ට ආනයනය තහන� කර� ලැl ආහාර සඳහා ෙයොදන 
රසකාරක ව	ග  කවෙ	ද; 

 (ii) එම එ? එ? රසකාරක ව	ගය, තහන� +iමට ෙහේ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) (i)  ඉහත තහන� කළ රසකාරක ෙමම, අ�නෙමොෙටෝ ෙනොෙහො) 
ෙමොෙනෝෙසෝºය� ��ටෙ�_ (MSG) රසකාරකය ද #�ස ්^=රට අbතකර 
බව); 

 (ii) එය ��කා, සන්ා& ආබාධ ඇ�  ද=| ෙරෝගාබාධ සඳහා ෙහේ� කාරක වන 
බව);  



( 51 ) 

 

 (iii) වසරකට එම රසකාරක ෙම�? ෙටො 2200කට වැº පමාණය? ෙමරටට 
ආනයනය කරන බව); 

එ�මා දෙනbද? 

(ඇ) (i) ෙමොෙනෝෙසෝºය� ��ටෙ�_ භාNතය තහන� +iමට කට&� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනbද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

409/’16 

ග= එස්. එ�. ම}?කා	 මහතා,— රාජ8 ව8වසාය සංව	ධන අමාත8�මාෙග 
ඇKමට,— (2) 

(අ) (i) �fණාමලය පෙVශෙx Öවර ස#(ය? ෙව�ෙව ලංකාpත සංව	ධන 
බැංfව N^ =�යT ල?ෂ 750ක �දල? ෙVශපාලනඥව}යකට ලබා� 
(ෙ�ද; 

 (ii) ඇයෙ� නම කවෙ	ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ණය �දල ලබා�ම සඳහා ඇපයට තබාෙගන ඇ( දෑ කවෙ	ද; 

 (iv)  එම ණය �දෙල ෙ� වනNට ෙකොපමණ ආපe අය කරෙගන (ෙ�ද; 

 (v)  එෙසේ ෙනොමැ( න�, "d "ගටම ෙග,� පැහැර හැiම ස�බධෙය ෙගන 
ඇ( �යවර කවෙ	ද; 

 (vi) ඒ ��බඳව ස�Á	ණ Nසත්රය? සභාගත කරෙද ; 

 (vii) ලංකාpත සංව	ධන බැංfෙව ලබාෙදන ණය සඳහා පසTවල ඔ>p, 
කTබR කමයට රජෙය ලබාග) ඉඩ� ෙහෝ (=වානා ගT ඇපයට තබාගත 
හැ+ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

435/’16 

ග= උදය පභා) ග�ම�ල මහතා,— උසස ්අධ8ාපන හා මහාමා	ග අමාත8�මාෙග 
ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ජනවා} 16 "න ෙහෝ ඒ ආසන "නයක� ෙ�සල්� පාෙ	, 
ෙදමටෙගොඩ, ඥාණ^ංහාරාමය Nහාරය ඉ"}පස ඇ( පාර මා=,ෙ� කහ ඉ} 
q=ව මත මව? සහ "ය©ය? වාහනයක ගැ� #යdය බව); 

 (ii) එම කහ ඉ} q=ව මත ¼ට ෙපරද අන�= ගණනාව? ^R , ඇ( බව); 

 එ�මා දෙනbද? 

(ආ) (i) එම කහ ඉ} q=ව ෙදපස මා	ගය බෑn� සbත ,මද ෙමෙසේ අන�= 
බQල,මට ෙහේ� , ඇ( බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙමතර� අන�= ^R , (�ය� එම කහ ඉ} q=ව NකTප සථ්ානයකට ෙගන 
යාමට ෙහෝ එම q=ව ෙදපස මා	ග සංඥා සN+iම ^R ෙනොකෙT මද; 

 (iii) එම කහ ඉ} q=ව NකTප සථ්ානයකට ෙගන යාම ෙහෝ එම q=ව ෙදපස 
මා	ග සංඥා සN +iම ^R කරන "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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471/’16 

ග= වාeෙVව නානාය?කාර මහතා,— NR
 සංෙVශ හා º�ටT යyතල පහeක� 
අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ)  (i) M ලංකා ෙට
ෙකො� ආයතනයට අය) ^යw Rරකථනව
 අයකර� ලබන 
බR ව	ග හා බR පමාණය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

  (ii) එ; බR ^යTල එක� o පe �  අය+iෙ� ප(ශතය? ෙලස M ලංකා 
ෙට
ෙකො� ආයතනයට ෙකොපමණ අය +iම? කළ හැ+ද; 

 (iii) එම අය+i� කර� ලබෙ fමන �ශ<්ත වග(ය? යටෙ)ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

483/’16 

ග= කනක ෙහේර) මහතා,— උසස ්අධ8ාපන හා මහාමා	ග අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) පedය රජය ඇරඹූ අtෙXã මා	ගව
 2015.12.31 ද?වා ලැl ආදායම 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආදායම, අෙ>?Àත ඉල?කය ඉ?මවා (ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ න�, රෙටb ආ	�කයට ෙමම අtෙXã මා	ග මO ප ̧(ලාභ අ)වන බව 
��ගෙද; 

(iv)  ෙයෝ�ත ෙකොළඹ - �වර අtෙXã මා	ගෙx ඉ"+i� කට&� ^R කරෙද;  

(v)  එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක ^ටද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) (i) 2015 ව	ෂය අවසාන �	ඝ �වා§ සමෙx� අtෙXã මා	ගවල දැº වාහන 
තදබදය? (l බව ��ගෙද; 

 (ii) එවැ� තදබදය? ඉ"}ෙx� ඇ( ,ම වළ?වා ගැ�ම සඳහා ගනා ක ි̧යාමා	ග 
කවෙ	ද; 

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

500/’16 

ග= ඉ�රා මහùෆ ් මහතා,— බධනාගාර ප(සංස්කරණ, pන=)ථාපන, නැවත 
ප"ං< +iම හා bR ආග#ක කට&� අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) ඈත අqතෙx ^ට �fණාමල "ස�්?කෙx, +�යා ග�මානෙx �ස
්� 
ජනතාව Âව) o බව); 

 (ii) එම පෙVශෙx පැව( තසත්වා� ගැ*� ෙහේ�ෙව අවතැ o �ස
්� ජනතාව 
ෙමෙත? එම ග�මානෙx නැවත ප"ං< කර ෙනොමැ( බව); 

 එ�මා දෙනbද? 

(ආ) (i) තසත්වා� ගැ*� ෙහේ�ෙව +�යා ග�මානෙx අවතැ o �ස
්� පnT 
සංඛ8ාව සහ එම පnTවල සාමා�කය සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම ජනතාව එb නැවත ප"ං< +iමට හැ+ ඉ?ම� කට&� කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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553/’16 

ග= ෙසx�` අ� සා�	 මnලානා මහතා,— අගාමාත8�මා සහ ජා(ක ප(ප)( හා 
ආ	�ක කට&� අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) මඩකලpව "ස�්?කෙx, ක දාවල ග�මානෙx Âව)වන පnT 1500 කට ආසන 
�}ස? ඔnෙ� පධාන Âවෙනෝපාය මා	ගය ෙලස sල) වගා +iෙ� කට&�වල 
�යැෙලන බව එ�මා දෙනbද? 

(ආ) (i)  sල) වගාව සා	ථක ෙලස ^R +iම සඳහා අත8ාවශ8 වන, “sල) ෙකොnT” 
ෙපො�NT, ෙරො_ටfල� පෙVශෙx ^ට කපා පවාහනය +iමට තහනම? 
පනවා (ෙ�ද;  

 (ii) එෙසේ න�, වන සංර?ෂණ ෙදපා	තෙ��ෙX අංක: sල) ෙකොnT 2011 හා 
2014.05.13 "නැ( චකෙTඛය අ�ව, ඔnට ඒ සඳහා අවසර ලබා�මට �යවර 
ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

498/’16 

ග= (ෛවද8) න
ද ජය(ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ8, ෙපෝෂණ හා ෙVWය ෛවද8 
අමාත8�මාෙග ඇKමට,— (1) 

(අ) (i) M ලංකාෙX 
යාප"ං< ඖෂධ ෙවළඳසැT සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) M ලංකාෙX ^yන සහ(කල)  ඖෂධෙX� සංඛ8ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව	ෂ 2011-2015 ද?වා ඖෂධෙX� බාbර Nභාගය සඳහා ඉ"}ප) o 
අෙ>?ෂක� සංඛ8ාව, ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ව	ෂ 2011-2015 ද?වා එම Nභාගය සම) o සංඛ8ාව, ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) "ව�ෙනb ඖෂධෙX�ෙ� bඟය? ඇ( බව ��ගෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම bඟය මඟහැiම සඳහා ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනbද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 


