
(අටවැ� පා	
ෙ��ව — පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 3(5).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 3 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2016 +� මස 08 වැ" 0#රාදා 

2016 +� මස 20 වැ" බදාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 

* 
මරණ 
යාප"ං* +, ෙ� (තාවකා
ක ./.ධාන) (සංෙශෝධන) පන3 ෙක4�පත — ෙදවැ� 

වර +ය5ම.  

* 
ස3ව ආහාර (සංෙශෝධන) පන3 ෙක4�පත — ෙදවැ� වර +ය5ම. 

* 
එක� කළ අගය මත බ: (සංෙශෝධන) පන3 ෙක4�පත — ෙදවැ� වර +ය5ම. 

* 
අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප3= හා ආ	?ක කට&� අමාත<�මා,— අAලස ්ෙහෝ Dෂණ 

ෙචෝදනා .ම	ශන ෙකො#ෂ සභාෙH අධ<Iෂ ජනරාAවJ යෙK වැ4ප හා �මනා ප=ෙශෝධනය 
+,ම,—  1994 අංක 19 දරන අAලස ්ෙහෝ Dෂණ ෙචෝදනා .ම	ශන ෙකො#ෂ සභා පනෙ3 16 
(1) වග=ය අ�ව  ෙකො#ෂ සභාවට පැව, ඇ= කා	යය ඉ4කරRම �Sස එම ෙකො#ෂ 
සභාවට සහාය 5මට අධ<Iෂ ජනරාAවරෙයT ප3+,මට සහ එම තන�ර දරන තැනැ3තාට 
පා	
ෙ��ව .U �ශච්ය කර� ලබන වැ4පI  ෙග5මට ./.ධාන සලස්වා � ඇ= 
ෙහVද;     

අවදානමI දැJය &� තන�රI වන අAලස ් ෙහෝ Dෂණ ෙචෝදනා .ම	ශන ෙකො#ෂ 
සභාෙH අධ<Iෂ ජනරාA තන�රට 2015.02.12 "න රජෙ[ අවශ<තාවය මත \=ප= 
ෙදපා	තෙ��ෙH අ=ෙ	ක ෙසො
Uට	 ජනරාA ]රෙ[ රාජකාJ කළ ජනා/ප= \^ඥ      
ඒ. ඒ. a. "AbIc ඩයස ්.කමUංහ මහ3#ය ප3+,ම මත, ඇයට ෙපෞgග
ක වන ෙසේ පහත 
සඳහ වැ4i හා �මනා 2015.02.12 "න Uට ෙග5මට අමාත< මjඩල අ�ම=ය ලබා � ඇ= 
ෙහVද:— 

(අ) අ=ෙ	ක ෙසො
Uට	 ජනරාA තන�රට l# මාUක වැ4ප සහ Uයm �මනා (:රකථන 
�මනාව, ඉධන �මනාව සහ �වාස TR �මනාව හැර); 

 සහ 

(ආ) අAලස ්ෙහෝ Dෂණ ෙචෝදනා .ම	ශන ෙකො#ෂ සභාෙH අධ<Iෂ ජනරාA ]රයට 
l# අමාත<ාංශ ෙAක� �මනාව, :රකථන �මනාව, ඉධන �මනාව හා රජෙ[ �ල 
�වාසයI ලබා� ෙනොමැ= න� �වාස TR �මනාව. 

ඊට අ�pලව, 1994 අංක 19 දරන අAලස ්ෙහෝ Dෂණ ෙචෝදනා .ම	ශන ෙකො#ෂ සභා 
පනෙ3 16 (2) වග=ය පකාරව, අAලස ්ෙහෝ Dෂණ ෙචෝදනා .ම	ශන ෙකො#ෂ සභාෙH 
අධ<Iෂ ජනරාA, ජනා/ප= \^ඥ ඒ. ඒ. a. "AbIc ඩයස ්.කමUංහ මහ3#ය ෙවත රජෙ[ 
ඒකාබgධ අර�දලට වැය බරI වන පJ" ඉහත සඳහ මාUක වැ4ප හා �මනා ෙග5මට ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා ස�මත කරV. 

(අමාත< මjඩලෙ[ අ�ම=ය දවා =ෙq.)  



( 2 ) 

 

* 
ක�කb හා වෘ3^ය ස#= සබඳතා අමාත<�මා,— කා	#ක ආරsA පනත යටෙ3 

�ෙයෝග,— ක
 කලට සංෙශෝධනය කරන ලද, 1950 අංක 43 දරන කා	#ක ආරsA 
පනෙ3 (131 වැ� අ/කාරය u) 39 වැ� වග=ය යටෙ3 ක�කb හා වෘ3^ය ස#= 
සබඳතා අමාත<වරයා .U සාදන ල:ව, 2016.07.07 "න ඉ"Jප3 කරන ලද �ෙයෝග අ�මත 
කළ &� ය. 

(අමාත< මjඩලෙ[ අ�ම=ය දවා =ෙq.) 

* 
සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත<තර ෙවළඳ අමාත<�මා,— ආනයන හා අපනයන 

(පාලන) පනත යටෙ3 �ෙයෝග,— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන3 මy 
සංෙශෝ/ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ3 4 වැ� වග=ෙ[ 3 වැ� 
උප වග=ය සහ 14 වැ� වග=ය සමඟ +ය.ය &�, එ{ පනෙ3 20 වැ� වග=ය යටෙ3 
සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත<තර ෙවළඳ අමාත<�මා .U සාද� ල:ව, 2016 |� 07 
"නැ= අංක 1970/09 දරන අ=.ෙශේෂ ගැස~ පතෙ[ පලකර� ලැබ, 2016.07.07 "න ඉ"Jප3 
කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත< මjඩලෙ[ අ�ම=ය දවා =ෙq.) 
 
 

 * සල#ෙණ� හ4�ව5 ලබ�ෙ� ආ78ෙ� කට:� ය. 

 

2016 අෙග<ස්� මස 11 වැ" =හස්ප>�දා 

වා*ක ���b අෙiIෂා කරන පශ්න 
387/’15 

 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප3= හා ආ	?ක කට&� 
අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ[� &ධ හ�දාවට ශා,Jක අභ<ාස සඳහා අවශ< කැවස ්සප3� 
#ල� ගැ\මට ෙටඩ	 කැඳu අවසථ්ාෙH ඒ සඳහා ෙටඩ	 ඉ"Jප3 කළ 
ආයතන කවෙ	ද;    

 (ii) එම ආයතන ඉ"Jප3 කළ ෙටඩ	 ව�නාක� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙටඩරය ලබාග3 ආයතනය කවෙ	ද; 

 (iv) එම ආයතනයට ෙටඩරය ලබා�මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනlද? 

(ආ) (i) 2015 ව	ෂෙ[� ෙමම සප3� #ල� ගැ\මට අදාළ ආර�ක අමාත<ාංශ 
ෙටඩ	 මjඩලෙ[ U� �ලධාJෙK න� හා තන�b කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම �ලධාJ ෙටඩ	 මjඩලෙ[ ෙකොපමණ කාලයක Uට කට&� 
කරෙද; 

 (iii) 2015 ව	ෂෙ[� ෙමම සප3� #ල� ගැ\මට අදාළ &ධ හ�දා ෙටඩ	 
මjඩලෙ[ U� �ලධාJෙK න� හා තන�b කවෙ	ද; 

 (iv) ෙමම �ලධා, ෙටඩ	 මjඩලෙ[ ෙකොපමණ කාලයක Uට කට&� 
කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) (i) ආර�ක අමාත<ාංශය හා &ධ හ�දා ෙටඩ	 මjඩලවල අඛjඩව ෙසේවය 
කරන �ලධාJ ඉව3 +,මට රජය කට&� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක�ද; 

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 3 ) 

 

 

(අ) 2015 ව	ෂෙ[�, 

 (i) ශ � ී ලාං+කV .U පJෙභෝජනය කළ �� ප �මාණය ෙම� �I ෙටො 
ෙකොපමණද; 

 (ii) පJෙභෝජනය කරන ලද �� ප �මාණෙය ආනයනය කළ �� ප �මාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ආනයනය කළ �� පමාණෙයl ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙg�ය �� ක	මාතශාලාව
 �ෂප්ාදනය කළ �� ප �මාණය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

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

 (ii) 2014 ව	ෂයට සාෙiIෂව, 2015 ව	ෂෙ[� �� �ෂප්ාදනෙ[ වැ�5මI 
=ෙqද; 

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

554/’16 

ගb ෙස[V� අR සා�	 මsලානා මහතා,— තැපැA, තැපැA ෙසේවා හා �ස්
� ආග#ක 
කට&� අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2011 ව	ෂෙ[� තැපැA ෙදපා	තෙ��ෙH ඒකාබgධ තැපැA ෙසේවෙ[, “ආ” 
කාjඩෙ[ 1 “ආ” ෙශේSෙ[, තැපැA “ෙසේවා �ලධාJ” තන�රට බඳවා 
ගැ\ම සඳහා පැවැ3u තරඟ .භාගයට ෙප\ U� (.භාග අංකය - PS/
C/05264) ෙදlඅ3තකj�ය, රෙහලගම, අංක 159 දරන 
�නෙ[ ප"ං*, 
එ. �. ��A ශාත මහතා එම .භාගෙය සම3 5 ඇ= බව3; 

 (ii) එෙසේ sවද , ඔ� ෙ� වනෙතI ස��ඛ ප,Iෂණයට කැඳවා ෙනොමැ= බව3; 

 එ�මා දෙනlද?  

(ආ) තරඟ .භාගෙය ලබා ෙගන ඇ= ලT� සැල+Aලට ෙගන,  ඔ� එම තන�රට 
ප3+,ම සඳහා සලකා බලෙද යන එ�මා සඳහ කරෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

613/’16 

ගb ඉෂාI ර�මා මහතා,— අධ<ාපන අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2008 Uට 2015 දIවා කාලය �ළ පළා3 පාසAවල වැඩ බැRෙ� පදනම 
මත ප3 කර� ලැ� .:හAප=වb 4000I පමණ පාසAවල �ල< කට&� 
සහ පJපාලන කට&� ��බඳව දැ�ම හා ���5� ලබාෙගන ඇ= බව3; 

 (ii) .:හAප= ෙසේවයට බඳවා ගැ\ෙ� තරඟ .භාගය ව	ෂ 2005 ප�ව 3 වන 
ෙශේSය සඳහා පමණI 2015 � පව3වා ඇ= බව3; 

 (iii) එම .භාගයට ෙප\ U�ම සඳහා අsb: 50 ඉIමuවට අවසථ්ාව ලබා � 
ෙනොමැ= අතර 3 වන ෙශේSෙ[ .:හAප= තන�රට වඩා ඉහළ වැ4i තලයක 
U�  bවb ෙබොෙහෝ ෙදෙනT ඉ"Jප3ව ෙනොමැ= බව3; 

 එ�මා දෙනlද?   

 



( 4 ) 

 

(ආ) (i) .:හAප= ෙසේවා ව<වසථ්ාව අ�ව, අsb: 03කට වඩා කාල�මාවI එම 
පදනම මත ෙසේවය කළ අය ස��ඛ ප,Iෂණ මy ප3කළ &� sව3, ෙ� 
වන�b රජෙ[ පාසAවල වැඩ බලන .:හAප=වbෙK ෙසේවය ස?්ර 
ෙනො+,මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (ii) තරඟ .භාගයට ෙහෝ ෙප\ U�මට අවසථ්ාව ෙනොලද අsb: 50 ඉIමu වැඩ 
බලන .:හAප=වbෙK ෙසේවය ස?්ර +,මට �යවර ගෙද; 

 (iii)  ප�¡ය රජය සමෙ[ ෙgශපාලන ප�ගැ\�වලට ලIuව සඳහා සහන 
සලසෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

626/’16 

ගb එස.් එ�. මJIකා	 මහතා,— �දA අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2012 අයවැය ෙයෝජනා යටෙ3 බ: ෙගවන "J ගැ5ම සඳහා අඛjඩව 
වසර 10I අවම වශෙය වසරකට b.250,000/-ක බ: ෙගවා ඇ= �gගලV 
.U වාහනයI #ල� ගැ\ෙ�� ඒ සඳහා අය කරන බgෙද 25%ක බ: 
සහනයI ලබා � ඇ= බව3; 

 (ii) එම බ: සහනය අෙහෝU කරන ෙම 2015 සැiතැ�බ	 මාසෙ[� �දA 
අමාත<ාංශෙ[ ෙAක� .U ෙg�ය ආදාය� ෙදපා	තෙ��වට 
�ය+ 
දවා ඇ= බව3;  

 එ�මා දෙනlද? 

(ආ) (i) එම වරපසාදය අl# +,මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (ii) එම වරපසාදය අෙහෝU කරන අවසථ්ාව වන.ට3 වාහන ෙග5ම සඳහා 
ණයවර 
� ආර�භ කර අපහ�තාවයට ලI5 U�න �gගලVට ලබා ෙදන 
සහනය කවෙ	ද;  

 (iii) ෙමම බ: සහනය ලබා �ම �Sස පව=න �	ණායක සමාෙලෝචනය කර ඉ"J 
කාලෙ[� එය නැවත ලබා �මට කට&� කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ ��බඳව ස.සත්ර වා	තාවI ෙමම සභාවට ඉ"Jප3 කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

641/’16 

ගb උදය පභා3 ග�ම�ල මහතා,— �දA අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) රජෙ[ �ෙරෝකථනය අ�ව 2016 ව	ෂෙ[ සමසත් .ෙgශ .�මය ලැ£� 
සහ ෙග5� ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016 ව	ෂය සඳහා �ෙරෝකථනය කරන ලද ෙගs� ෙශේෂ lඟය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ෙගs� ෙශේෂ lඟය �යවා ගැ\ම සඳහා රජය .U ගැ\මට අෙiIෂා 
කරන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

700/’16 

ගb බ:ල  ණව	ධන මහතා,— �දA අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ)  (i) ෙකොළඹ 3, ඇAප� හsස ්ගාඩl, අංක 10, ¥ස ්ඇAප� ටව	 යන  
  
�නෙයl, ප"ං* අ	¦න ෙජෝශi ඇෙලොUයස ්මහතා ඩq
H. එ�. ෙම�ස ්
  අරIT �ෂප්ාදන සමාගෙමl අධ<�වරෙයT වශෙය, ධාන< මy 
  ස§්3� ෙප,ෙ� බලපත යI (එතෙනෝA බලපතය ෙදපා	තෙ��ෙව 
  ඉAm�කර =ෙqද; 



( 5 ) 

 

 (ii) එෙසේ ෙනොෙH න�, ඩq
H. එ�. ෙම�ස ් සහ සමාගම .U එවැ� 
බලපතයI ඉAm� කර =ෙqද; 

 (iii) ඩq
H. එ�. ෙම�ස ්සහ සමාගෙමl අධ<�වb කවෙ	ද; 

 (iv) 2015.01.08 "නෙය ප� ෙ� දIවා ධාන< මy ස§්3� ෙප,ෙ� බලපත 
(එතෙනෝA බලපත) ෙකොපමණ පමාණයI �රාබ: ෙදපා	තෙ��ව .U 
�T3 කර =ෙqද, ඒ කවර �gගලය / ආයතන ෙව�ෙවද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

702/’16 

ගb .¨ත ෙහේර3 මහතා,— රාජ< පJපාලන හා කළමනාකරණ අමාත<�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) රජෙ[ ෙසේවකය සඳහා ය�bපැ" ලබා�ෙ� වැඩ��ෙවළට පsA ෙසෞඛ< 
ෙසේවා �ලධාJ ඇ�ළ3 බව3; 

 (ii) ෙ�ේත සහ ෙරෝහA රාජකාJෙ[ ෙය� U�න ෙද�Jසටම ෙමම ය�bපැ" 
�මනාව l# බව3; 

 (iii) ය� පළා3වල ය�bපැ" ලබා�ම �U පJ" U:5 ඇත3, පළා3 +lපයක එය 
�U පJ" ©යා3මක 5 ෙනොමැ= බව3; 

 (iv) .ෙශේෂෙය ග�පහ ෙරෝහෙA ෙසේවෙ[ �&� පsA ෙසෞඛ< ෙසේවා 
�ලධාJ සඳහා ෙ� වන�b3 ය�bපැ" ලබා�ම U:5 ෙනොමැ= බව3; 

 එ�මා දෙනlද? 

(ආ) (i) ග�පහ ඇ�ª "වVන �රා එම ය�bපැ" ෙනොලද සැමට ය�bපැ" ලබා�ම 
සඳහා �යවර ගෙද; 

 (ii) ඒ සඳහා ගත.ය හැ+ කාලය ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

388/’15 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ෙසෞඛ<, ෙපෝෂණ හා ෙg�ය ෛවද< අමාත<�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ආ&	ෙHද උපා/ය ස�¬	ණ කළ දහසකට අ/ක �JසI +යා .රlතව 
U�න බව3;    

 (ii) ඔsට +යා ලබා �මට ක �මව3 වැඩ��ෙවළI ෙමෙතI ක �යිා3මක 5 
ෙනොමැ= බව3; 

එ�මා දෙනlද? 

(ආ) (i) රාජ< අංශෙ[ දැනට ආ&	ෙHද ෛවද< �රiපා¯ =ෙqද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ආ&	ෙHද ෛවද< උපා/ධා,ෙK .+යා ගැටmව .ස°මට එ�මා කට&� 
කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 



( 6 ) 

 

2016 අෙග<ස්� මස 12 වැ" 0#රාදා 

වා*ක ���b අෙiIෂා කරන පශ්න 
389/’15 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— කෘcක	ම අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ශ � ීලංකාෙH ඉ±b වගාවට "Rර ෙරෝගයI වැළ° ඇ= බව3;    

 (ii) එෙහV කªතර "සත් �Iිකය ඇ�ª "සත් �Iික ගණනාවක ඉ±b වගාවට හා� 
5 ඇ= බව3; 

 (iii) ෙ� වන.ට ඉ±b #ල ඉතා පහළ අගයක පව=න බව3;  

එ�මා දෙනlද? 

(ආ) (i) උIත "Rර හා�ය වළIවා ගැ\මට කෘcක	ම ෙදපා	තෙ��ව 
�යවරෙගන =ෙqද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනlද? 

(ඇ) (i) 2015 ව	ෂය �ළ� ශ � ී ලංකාවට ආනයනය කළ ඉ±b ප �මාණය +ෙලෝග �ෑ� 
ෙකොපමණද; 

 (ii) රටට අවශ< ඉ±b ප �මාණය රට �ළම �ෂප්ාදනයට අවශ< �යවර ෙගන 
=ෙqද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (iv) ඉ±b ආනයනය �මා +,මට කට&� කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඈ) (i) ඉ±b #ල ඉහළ නැං5මට කට&� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) ඉ±b වගාව "&� +,මට ගනා ෙවන3 ක �යිාමා	ග කවෙ	ද; 

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද?  

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

480/’16 

ගb කනක ෙහේර3 මහතා,— වැ.
 ක	මාත අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) කෑගAල හා කªතර "ස් ³Iකවල ෙවෙසන ජනතාවෙග බ�තරයකෙK 
�වන වෘ3^ය රබ	 +J කැaම බව3; 

 (ii) දැනට මාස ගණනක Uට රබ	 +J #ල හා .ය� රබ	 ´~ #ල පහත ම~ටමක 
පව=න බව3; 

 (iii) එයට ��යමI වශෙය රජය .U රබ	 +ෙලෝවකට b. 350/- ක පාලන 
#ලI �යම කළ බව3; 

 එ�මා දෙනlද? 

(ආ) �යම කළ පාලන #ල ෙවළඳෙපොළ �ළ දැනට ©යා3මක ෙනොවන බව එ�මා 
��ගෙනlද? 

(ඇ) එෙසේ න�, රබ	 +J කැaම �වන වෘ3^ය කරග3 ජනතාව ෙව�ෙව ග� ලබන 
©යාමා	ගය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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572/’16 

ගb ෙස[V� අR සා�	 මsලානා මහතා,— රාජ< පJපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ස�ම�ෙ	, අ�පාර පාර,  ෙපෝ�යා	 5"ය, අංක 438 දරන සථ්ානෙ[ ප"ං*, 
ෙI. එA. ෆස
් �සා	 මහතාෙK ආබා/ත .ශාම වැ4i (.. වැ. අංක 01-
857916) අය:�පතය හා එයට අදාළ ෙසෞඛ< 307 වා	තාව (ආබා/ත 
ත33වයට ප3u �වැර" "නය වන 2006.04.18 "නය සඳහ කර), අංක 
DSS/FMG/PEN/DI/2013-2 හා 2013.12.19 "නැ= 
�ය මy ස�ම�ෙ	 
පාෙg�ය ෙAක� .U .ශාම වැ4i ෙදපා	තෙ��ෙH අධ<Iෂ ජනරාA 
දැ�ව3 කරන ලද බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඔ�ෙK .ශාම වැ4ප ක�න# ලබා�මට �යවර ගෙද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනlද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

595/’16 

ගb ල{ ජයව	ධන මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප3= හා ආ	?ක කට&� 
අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ශ � ි ලංකාව �ළ 
යාප"ං* කර ඇ= ෙg�ය හා .ෙg�ය ෙපෞgග
ක �ල< 
සමාග� සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමාග� සහ ඒවා �lටා ඇ= සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) සමහර �ල< සමාග�, ග�ෙද�කbව අපහ�තාවයට ප3වන අ&J 
කට&� කරන බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද?   

(ආ) (i) එම සමාග�වල ක �යිා කලාපය �සා අපහ�තාවයට ප3s ග�ෙද�කbව, 
එම සමාග�වලට එෙරlව \=මය + �යාමා	ග ෙගන ඇ= බව එ�මා දෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, ග�ෙද�කbවහට U:වන අපහ�තා අවම +,ම සඳහා �ල< 
ආයතන �යාමනය +,මට ./ම3 ක �මෙHදයI සකස ්කරෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

610/’16 

ගb (ෛවද<) න
ද ජය=ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ<, ෙපෝෂණ හා ෙg�ය ෛවද< 
අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ��කා ෙරෝ½ සඳහා ලබාෙදන NIMOTUZUMAB නමැ= ඖෂධය Å 
ලංකාවට ආනයනය කර ඇ= වාර සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඖෂධය ආනයනය කරන ලද "න කවෙ	ද;  

 (iii) එI එI වාරෙ[� ආනයනය කරන ලද ඖෂධ පමාණ, ඒ සඳහා වැය u �දල, 
ආනයනය කළ සමාගම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) (i) එම ඖෂධය ෙග5ම සඳහා ජා=ක අතරායකර ඖෂධ පාලක මjඩලෙ[ 
ෙහෝ ෙවන3 ආයතනයක, අදාළ සමාග� 
යාප"ං* 5 =ෙqද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "න කවෙ	ද; 
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 (iii) එම ඖෂධය තවම3 ප	ෙ[ෂණ අවසථ්ාෙH පව=න බව ��ගෙද;  

 යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

628/’16 

ගb මlදානද අm3ගමෙK මහතා,— රාජ< ව<වසාය සංව	ධන අමාත<�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2001 – 2004 කාලය �ළ පැව= එIස3 ජා=ක පIෂ රජය .U 
.+Çෙ� ෙහෝ �	ඝකාRන බ: පදනම මත ෙපෞgග
ක සමාග� ෙහෝ 
�gගලV ෙවත ලබා� ඇ= රාජ< වැ.
 සංසථ්ාවට අය3 ව� සංඛ<ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව�වල න�, ඒවාෙ[ අIකර පමාණය, .+É ෙහෝ බ: : �දල, .+É 
ෙහෝ බ: පදනම මත ලබා: සමාග� ෙහෝ �gගලVෙK න� ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ව� ලබා � ඇ3ෙ3 කැÊන~ අ�ම=ය, .වෘත ෙටඩ	 ප�පා�යකට 
අ�ව ෙහෝ රජෙ[ තIෙසේbවකට යට3වද; 

 (iv) එවැ� ෙකොෙgU +UවI ෙනොමැ=ව ෙමම ඉඩ� .Tණා ෙහෝ බ: � 
ඇ3න�, එම ඉඩ� නැවත රජයට පවරා ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

635/’16 

ගb වා�ෙgව නානායIකාර මහතා,— රාජ< පJපාලන සහ කළමනාකරණ 
අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) .ශාම වැ4i .ෂමතාවය ඉව3 කරන බවට ප�¡ය මැ=වරණ සමෙ[ : 
ෙපො ෙරො:ව අ�ව එම .ෂමතාවය ඉව3 කර =ෙqද; 

 (ii) .ශාම වැ4i .ෂමතා සකස ්කර ෙග5� කරන ෙතI එකවර මාස 2I සඳහා 
ෙගවන ලද �මනාව ප�ව ආප� අය කර ෙගන =ෙqද; 

 (iii) .ශාම වැ4i ෙග5ෙ�� එම වැ4ෙප වැදËවට ෙගu �දල කපා හැර 
=ෙqද; 

 (iv) ක
 .ශාම වැ4i ෙග5ෙ�� වයස 21ට අ¯ අ.වාහක ගැහැ� දbවට හා 
වයස 18ට අ¯ දbවට =� .ශාම වැ4ෙප l#ක� ෙ� වන.ට අl#කර  
=ෙqද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

642/’16 

ගb උදය පභා3 ග�ම�ල මහතා,— අ/කරණ අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 19 වන ආj¯කම ව<වසථ්ා සංෙශෝධන පනත ෙහෝ පනෙ3 සංකAaය 
ප³කාවI ෙක4�ප3 +,ම සඳහා +Uය� �gගලය �Jසකට ෙග5මI කර 
=ෙqද; 

 (ii)  ෙග5� ලද �gගලVෙK න�, ෙග5මට ෙහේ� සහ එI එI �gගලයාට 
ෙගවන ලද �දල ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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650/’16 

ගb එස.් එ�. මJIකා	 මහතා ,— ඛ�ජ ෙතA ස�ප3 සංව	ධන අමාත<�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.10.01 Uට 2016.03.30 දIවා කාලය �ළ ලංකා ඛ�ජ ෙතA \=ගත 
සංසථ්ාවට බඳවාෙගන ඇ= ෙසේවකV සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔsෙK න� කවෙ	ද; 

 (iii) ඔs බඳවා ග3 ©යාප�පා�ය කවෙ	ද; 

 (iv) ඔs බඳවා ගැ\ම සඳහා අ�මත කා	ය මjඩල �රiපා¯ =�ෙද;  

 (v) එෙසේ න�, පැව= අ�මත කා	ය මjඩල �රiපා¯ සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) එI එI �gගලයා ෙතෝරා ග3 �	ණායකය ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

658/’16 

ගb එ�. එÌ. එ�. සAමා මහතා,— සව්ෙgශ කට&� අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) �ස
්� .වාහ හා "Iකසාද පනත යටෙ3 ප3කර� ලබන IවාU .��bව 
සඳහා ලබාෙදන b.6000/-ක මාUක �මනාව සහ 
�කb �මනා ඇ�ª 
කා	යාල පහ�ක� සඳහා ලබාෙදන b.5000/-ක �මනාව +Uෙසේ3 පමාණව3 
ෙනොවන බව ��ගෙද; 

 (ii) ව	තමාන �වන ත33වය හා .යද� සැල+Aලට ෙගන එම �මනා වැ�+,ම 
සඳහා අවශ< �යවර ගෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

664/’16 

ගb ÊමA ර3නායක මහතා,— වරාය හා නා.ක කට&� අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) කකස�ෙ	 වරාය න5කරණය +,ම සඳහා Å ලංකා රජය, ඉ�ය රජය 
ෙහෝ ඉ"යා� සමාගමI සමඟ ¡.�මI ෙහෝ එකඟතාවයI ඇ= කරෙගන 
=ෙqද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ¡.�ම ෙහෝ එකඟතාවය ෙමම සභාවට ඉ"Jප3 කරෙද; 

 (iii) එම ¡.�ම ෙහෝ එකඟතාවය සඳහා කැÊන~ මjඩලෙ[ හා \=ප= 
ෙදපා	තෙ��ෙH අ�ම=ය සහ �,Iෂණ සlත 
ය.
 ඉ"Jප3  
කරෙද; 

 (iv) ෙමම ෙකොතා3�ව අදාළ සමාගමට ලබා � ඇ3ෙ3, .වෘත ෙටඩ	 
ප�පා� අ�ගමනය +,ෙමද; 

 (v) ෙකොතා3�වට අ�ව වරාය න5කරණය +,ම සඳහා දැ,මට U:වන �දල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) න5කරණ කට&� අවස +,මට ගත වන කාලය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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701/’16 

ගb බ:ල  ණව	ධන මහතා,— �දA අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ)  (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අ�ව, අAලස ් ෙහෝ Dෂණ ෙචෝදනා .ම	ශන       
  ෙකො#ෂ සභාව ශI=ම3 +,ම සඳහා ලබා: �ලධන ප=පාදන පමාණය 
  ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.03.01 "ෙන ප�, එ{ ෙකො#ෂ සභාව .U �ලධන ප=පාදන ෙබදා 
ෙවකළ ආකාරය කවෙ	ද; 

 (iii) b�යA #
යන 123ක �ලධන ප=පාදනවලට අමතරව, 2016 ව	ෂය 
ෙව�ෙව, තව3 අ=ෙ	ක �ලධන ප=පාදන ඉARමI �දA අමාත<ාංශය 
ෙවත ලැ£ =ෙqද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම අමතර ප=පාදන ඉARෙ� අර�� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

709/’16 

ගb එස.් .යාෙA"ර මහතා,— අධ<ාපන අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) 2015 ජනවාJ 8 වැ� දා Uට හÍවා ෙදන ලද "න 100 වැඩසටහන ආර�භෙ[ Uට අද 
දIවා අධ<ාපන අමාත<ාංශෙ[ �ª ෙසේවක ප35� ලබා � =ෙqද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) (i) එම ප35� ලබා�ෙ�� සලකා බැÎ �:�ක� කවෙ	ද; 

 (ii) එෙලස ප35� ෙකොපමණ සංඛ<ාවI ලබා � =ෙqද; 

 (iii) එම ප35� සංඛ<ාව එI එI "ස³්Iකය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (iv) එම ප35� ලබා � ඇ= ෙදමළ ජා=ක �ª ෙසේවකV සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

710/’16 

සමාජ ස.බලගැ5� හා �භසාධන 
අමාත<�මා

(අ) (i) 2015.01.08 වැ� "නට සමෘg/ ආධාර l# u ප=ලාÏ සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමෘg/ ප=ලාÏ ෙව�ෙව ආධාර ලබා�ම සඳහා වැයකළ �දල 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) (i) 2016.04.30 වැ� "නට සමෘg/ ආධාර l# u ප=ලාÏ සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමෘg/ ප=ලාÏ ෙව�ෙව ආධාර ලබා�ම සඳහා රජය වැයකළ �දල 
ෙකොපමණද; 

 යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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711/’16 

ගb ආනද අm3ගමෙK මහතා,— කෘcක	ම අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 ව	ෂෙ[ ගඟ ඉහළ පාෙg�ය ෙAක� බලපෙgශෙ[, ¡රාඋAල වසෙ� 
ෙගො. �යාමක වශෙය කට&� කරන උපා
 Tමාර +3UJ යන අය 
වංච�ක ෙලස රජෙ[ �දA ෙයොදා ග�# තම ෙපෞgග
ක �වසට යන 
මා	ග සකස ්කර ඇ= බව3; 

 (ii) එම මා	ගය ගඟ ඉහළ ෙකෝරෙළේ පාෙg�ය සභාවට අය3 ෙනොවන බව3; 

 (iii) අනවසරෙය හා බලහ3කාරෙය ¡රාඋAල .හාරයට අය3 TËb ඉඩම ද 
�රවා සකස ්කරන ලද බව3; 

 (iv)  ඉහත මා	ගය සකස ්+,ම සඳහා රජෙ[ �දA ෙගවා ඇ= බව3; 

 (v)  �gග
ක මා	ගයකට රජෙ[ �දA ෙග5ම හා අනවසරෙය TËb 
ෙගොඩ+,ම සඳහා ෙgශපාලන බලය උපෙයෝ½ කරග3 බව3; 

එ�මා දෙනlද? 

(ආ) ෙ� ස�බධෙය ග� ලබන ©යාමා	ග කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනlද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 

පා.8/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— රජෙ[ පාසA හා .ශව්.ද<ාල �වා¯ "නවල� එම 

මධ<ස්ථාන අධ<ාපන ඒකක සඳහා ලබා�ම,— රජෙ[ පාසA �වා¯ කාලෙ[� සහ සවස් 
වbවල3 .ශව්.ද<ාල �වා¯ "නවල3 එම මධ<ස්ථාන �A ෙකොට ෙගන ව<ාපාJක පජාව, 
රාජ< ෙනොවන සං.ධාන, වාSජ මjඩල, පජා �ල සං.ධාන ස�බධ කර ගනා u 
�ªA වැඩ��ෙවළI වශෙය වැ�l� හා ෙනො./ම3 අධ<ාපන ඒකක සහනදාÐ ගාස�් 
පදනමI මත ආර�භකළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV.  

පා.9/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— �රiපා¯ වන ගාම �ලධා, තන�b වල වැඩ බැR ෙ� 

ප35� සඳහා කා	යIෂම වැඩ��ෙවළI සකස ් +,ම,— ගාම �ලධා, තන�රක 
�රiපා¯ ඇ= u .ට ආසන ගාම �ලධා, වසෙ� ගාම �ලධා,වරයා වැඩ බැRම සඳහා 
ප3 කර� ලබෙ ඉතා �ª �මනාවI යටෙ3 බැ. ද, ෙමම වැඩ බැRෙ� ප35� 
�� ගාම �ලධා, වස� ෙදෙකlම කා	යIෂමතාව Êඳ වැෙටන බැ.ද, එම ත3වය 
මග හරවා ගැ\ම සඳහා සෑම පාෙg�ය ෙAක� ෙකො~ඨාසයකම ගාම �ලධා, සං*තයI 
පාෙg�ය  ෙAක� කා	යාලය �ළ �l4.ය &� අතර �රiපා¯ U:වන වසම සඳහා එ{ 
සං*තය �� ගාම �ලධා, ප3 +,ම සහ එම සං*තය �ළ U�න ගාම �ලධා,ට 
පාෙg�ය ෙAක� .U පවර� ලබන ෙවන3 ඵලදාÐ Iෙෂේත ෙහෝ රාජකා, සඳහා 
ෙයද5ෙ� වැඩ��ෙවළI සකස් කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV.  

පා.  01 /’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ව	තමානෙ[ ©යා3මක වන U.A ආරIෂක 

ක#4වලට �ල ��ගැ\මI ලබා �ම,— සෑම ගාම �ලධා, වසමකම �lටා ඇ= ආග#ක 
Ugධස්ථානයl නායක සව්ාÓවහෙසේ, ¬ජක�මා, .:හAප=�මා, ගාම �ලධා,, 
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සමෘg/ සංව	ධන �ලධා,, කෘcක	ම ප	ෙ[ෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙAක�වb, 
පෙgශෙ[ ෙපො
ස ්සථ්ානය �ෙයෝජනය කරන �ලධාJයT සහ එම ගාම �ලධා, වසෙ� 
�l� සේHÌඡා සං.ධාන, රාජ< හා ෙපෞgග
ක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙ� 
ප"ං*ව U�න �ෙයෝ¨තVෙග සම.ත U.A ආරIෂක ක#4 ෙගොඩනැ½මට වඩා3 
පහ�5ම සඳහා ව	තමාන U.A ආරIෂක ක#4වලට �ල ��ගැ\මI ලබා "ය හැ+ පJ" 
පා	
ෙ�� පනතI ස�මත කළ &� යැV ද, ඒ �� ගාම �ලධා, වසම �ළ U:වන 
අපරාධ හා :රාචාර, \= .ෙරෝÕ කට&� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා ස�බÕකරණයI 
ෙගොඩනැ½මට හැ+ වන පJ" අදාළ \= ස�පාදනය කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරV.    

පා.11/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— "වVන �ළ දැනට ©යා3මක වන යA පැන ¡ය \= 

අණපන3 යාව3කාRන +,ම,— Å ලංකාෙH ෙ� වන.ට3 අ/රාජ<වා� &ගෙ[� 
හÍවාෙදන ලද \= අණපන3 ©යා3මකවන බැ. එම \= අණපන3 ය� අධ<නය 
+,ෙ� ක#4 ප3කර, යA පැන¡ය දÖව�, දඩ �දA ආ"ය යාව3කාRන +,ෙ� ජා=ක 
වැඩ��ෙවළI ©යාවට නැං.ය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV.  

පා.12/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— Uයm මැ=වරණ එකම "නක පැවැ35ම,— Å ලංකාව 

�ළ1988 Uට 2010 දIවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවල� හැර අ සෑම වසරක�ම +Uය� මැ=වරණයI පව3වා ඇ= අතර, 
එෙසේ මැ=වරණ පැවැ35ම ජනතා මතය සලකා බැRම සඳහා ව�නා �	ණායකයI sවද, 
ෙ� �� රෙ~ ආ	?කය, පJපාලනය ආ" සෑම Iෙෂේතයකටම දැ� බලපෑමI ඇ= කරන 
බැ. පළා3 පාලන මැ=වරණ, මහා මැ=වරණ සහ ජනා/ප=වරණය එකම "නයක� 
පැවැ35මට හැ+ වන පJ" එ{ ආයතනවල �ල කාලය සංෙශෝධනය +,මට3, ගැලෙපන 
මැ=වරණ කම ෙHදයI �	මාණය +,මට3 �:� පJ" ආj¯කම ව<වසථ්ා 
සංෙශෝධනයI කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV.  

පා.13/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— පා	
ෙ�� පජාතතවාදය ශI=ම3 +,මට 

කට&� +,ම,— රට �ළ පජාතතවාදය වඩා3 ශI=ම3 +,ෙ� අර�ණ ඇ=ව 
පා	
ෙ��ව හා පළා3 සභා අතර3, පළා3 සභා හා පළා3 පාලන ආයතන අතර3 මනා 
ස�බÕකරණයI පව3වා ෙගන යාම අත<ාවශ< වන අතර ඒ සඳහා පළා3 පාලන 
ආයතන පධා\, පළා3 සභා �ළ �ෙයෝජනය5ම සහ=කව� �Sස ද, පළා3 සභා 
පධා\ පා	
ෙ��ව �ළ �ෙයෝජනය 5ම සහ=කව� �Sසද කමෙHදයI සකස් 
+,මට අවශ< ආj¯කම ව<වස්ථා සංෙශෝධනයI කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරV.  

පා.14/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ජා=ක ඒකාගතාව ඇ= +,මට �යවර ගැ\ම,— ජා=ක 

ඒකාගතාවය පව	ධනය +,ෙ� අර�S ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව �ව3 වන 
පෙgශවල Uංහල භාෂා ��� වැඩසටහ ද, Uංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව �ව3 වන 
පෙgශවල ෙදමළ භාෂා ��� වැඩසටහ ද, රාජ<, රාජ< ෙනොවන හා ෙපෞgග
ක 
ආයතනයl සහෙය ©යා3මක .ය &� අතර රාජ< හා ෙපෞgග
ක .ද×3 ෙමම 
�Øත මාධ< ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාග�# ෙමම ��� වැඩසටහ ආර�භ +,ම 
සඳහා ජා=ක වැඩ��ෙවළI ©යාවට නැං.ය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරV. 
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පා.15/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— කලතයාෙK ෙනොමනා ©යා �සා අසරණභාවයට 

ප3වන පා	ශවයට සහන සලසා �ම,— .වාහක අËසැ# &වලI එකම වහලI යට �ව3ව 
U�න අවස්ථාවල� �bෂයා ෙහෝ ÊJඳ �රාව, Ù:ව සහ ෙවන3 අපචා, කට&�වල 
ෙයෙද# ඉඩ� ෙහෝ ෙK ෙදොර බ¯ �~4 තම ෙපෞgග
ක අÚමතය පJ" .Tණ# ෙහෝ 
අ අයට පවර# හැU,ම �සාෙව අෙනI පා	ශවය3 සමඟ දbව දැ� 
අසරණභාවයට ප3 වන අවස්ථාවල� එම ත3වය වළIවා ගැ\ම සඳහා අවශ< \= 
ස�පාදනය කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.16/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,—ච	යා ධ	ම ��බඳ කාරක සභා ඇ=+,ම,— Å ලංකෙH 

පා	
ෙ�� මÛවbෙK .ශව්ාසවතභාවය හා ඔs �ළ උසස ්  ආචාර ධ	ම 
පව3වාෙගන යාෙ� අවශ<තාව �සා ඒ ��බඳ කb� ෙසොයා බැRම සඳහා ච	යා ධ	ම 
��බඳ කාරක සභාවI ඇ= කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.17/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,—නව ඉෙලIෙටො�I හැÍ��පතI �T3 +,ම,— 

පJපාලනය පහ� +Jම, අපරාධ මැඩRම සඳහා හා ෙවන3 වංච�ක ©යාවලට ෙයො�5ම 
අවම+,ම  සඳහා අදාළ �gගලයාෙK b/ර ගණය, බැංT ¡��, ෙක�~ කා�, අධ<ාපන 
�:�ක�, Jය:b බලපත හා .ෙgශ ගම බලපත අංක ආ� වැදග3 හා අවශ< ෙතොර�b 
ඇ�ළ3 නව ඉෙලIෙටො�ක අංකයI සlත ජා=ක හැÍ��පතI �T3 කළ &� බව3 
පාෙg�ය ෙAක� බල පෙgශයl �ව3වන Uයm ෙදනාෙK ෙතොර�b ගාම �ලධා, 
ෙකො~ඨාස ම~ට# පJගණකගත +,ම ක�න# කළ &� බව3 එම ෙතොර�b 
වJවර යාව3කාRන කළ&� බව3 ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.18/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ෙපො
ස ් �ලධා,ට ද අsb: .ස්සක ෙසේවා 

කාලය+ ප� .ශාම යාමට අවස්ථාව ලබා�ම,— ෙපො
ස ් ෙදපා	�ෙ��ෙH කාතා 
ෙපො
ස ්�ලධාJ�ය  සඳහා වන .U වසරක ෙසේවා කාලය+ ප� ස්ව කැමැ3ෙත 
.ශාමයාෙ� හැ+යාව, ෙපො
ස් �ලධා, සඳහා ද අදාළ .ය&� යැV ද  ඒ සඳහා 
කමෙHදයI සකස් කළ &�යැV ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.19/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ෙර ලාU ඉව3 +,ෙ� කාරක සභා ඇ= +,ම,—

ෙර ලාU තැ\ම ෙමම ෙර ලාU ඉව3 +,මද �තර U:වන ©යාව
යI බැ. 
කAපැන ¡ය ෙර ලාU ඉව3 +,ම ��බඳ ෙසොයා බැRම සඳහා ෙර ලාU ඉව3 +,ෙ� 
කාරක සභා ඇ= කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.21/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— සහ=ක 5ම ��බඳ කාරක සභා ඇ= +,ම,— 

පා	
ෙ��ෙH අසන පශ්නවලට �Ý�b වශෙය රජය ෙදන සහ=ක හා රජෙ[ බැ°� 
ඇතැ� .ට කඩ වන අවසථ්ා දIනට ලැෙබන බැ., රජය Uය වග{� ඉ4 කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වග+යන බවට සහ=ක 5ම සඳහා සහ=ක 5ම �
බඳ කාරක සභා ඇ= 
කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV.  
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පා.22/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— :�Jය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඵලදාÐතාව 

වැ�කර ගැ\ම,— Å ලංකා :�Jය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඇ= අනවසර ඉÞ+,� 
හා අනවසර ප"ං*කbව ක�න# ඉව3කර \ත<ා�pල ඉÞ+,� ස�බධ ¡.�� 
නැවත සමාෙලෝචනය +,ෙම ෙදපා	තෙ��වට ලැෙබන ආදාය� ව	ධනය කළ &� 
අතර, ෙදපා	තෙ��ෙH සංව	ධන කට&� සඳහා සෘ¦වම බල ෙනොපානා u ඉඩ� 
" කාRන බ: පදනමI මත ෙපෞgග
ක අංශයට ලබා� එම �දA :�Jය පgධ=ය 
න5කරණය සදහා ෙයොදා ගත &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.23/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— යාචකVෙK �.ත ආරIෂා +,ම සඳහා කමෙHදයI 

සැක�ම,— ෙ� වන .ට යාචකVෙK �.තවලට .ශාල ෙලස ත	ජන එAල 5 =ෙබන 
බැ. ඔsෙK �.තවල �රIcතතාව ක�ම උෙදසා, ඔsට වගා +,ම සඳහා ඉඩ� 
ලබා � ඉ ලැෙබන ආදායෙම ඔsෙK �.තවල ආරIෂාව හා ෙපෝෂණය සහ=ක කළ 
&�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.24/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— අයාෙA යන �නඛVෙග #�ස් �.තවලට U:වන 

හා�ය වළIවා ගැ\ම සඳහා කමෙHදයI සැක�ම,— අයාෙA යන �නඛVෙග #�ස් 
�.තවලට U:වන හා�ය වළIවා ගැ\ෙ� අර�S, රජය ම¡ ß# පමාණයI 
ෙවෙකො ට  එම ස්ථානයට �දැAෙA යන �නඛV ෙගන ෙගොස් ඔs ක බලාගැ\ම 
සඳහා �:� වැඩ��ෙවළI සකස් කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV.  

පා.25/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,—  ළමා අපචාර UgÕ සඳහා දැ� දÖව� පැන5ම,—  "වVන 

�රා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය "ෙන "න �ඝෙය ව	ධනය 5ෙ� ත33වයI ඇ= 5 
=ෙබන බැ. ඒ ස�බධව දැනට පව3නා \= ෙර ලාU පමාණව3 ෙනොවෙ න�, නව 
\=  ෙර ලාU අm= ස�මත ෙකොට ඉතා ක�න# ෙ� ස�බධ න¯ .ස°මට කට&� කළ 
&�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV.   

පා.26/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— සංචාරක ව<ාපාරය පව	ධනය +,ම සඳහා ෙවරළ 

�.�� මා	ග ඇ= +,ම,— "වVෙ ෙවරළබඩ කලාපය �ළ �ඝෙය U:වන ඉ"+,� 
 �සාෙව ෙg�ය, .ෙg�ය සංචාරකයට ෙමම Õවරයට ද ෙවරළ ^රයට �.�ෙ�� 
අවlරතා ඇ=ව =£ම සංචාරක ව<ාපාරය පව	ධනයට ෙමම Õවර ක	මාතයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැ. එම ත33වය වළIවාRම සඳහා ෙමම  ෙමම  Iෙෂේත පව	ධනය 
+,ෙ� අර�ණ ඇ=ව ෙවරළ �.�� මා	ග පgධ=යI ඇ= කළ &�යැV ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV.  

පා.27/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— අධ<ාපන පJපාලන ෙසේවෙ[ �ලධා,ෙK වැ4i 

.ෂමතා ඉව3 +,ම,— .:හAප= ෙසේවය,  b අධ<ාපන ෙසේවය, අධ<ාපන පJපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ� වැ4i .ෂමතාවI පව=න බැ., එම ත33වය මඟ හරවා 
ඔsෙK ආ3මාÚමානයට සJලන වැ4පI ලැෙබන පJ" වැ4i .ෂමතා ඉව3 +,ම 
සඳහා කමෙHදයI සකස්  කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV.  
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පා.28/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,—  ෙබෞgධ ÚIá අධ<ාපනය පව	ධනය +,ම,—  

ෙබෞgධ ÚIâවහෙසේලාෙK ධ	ම ඥානය පව	ධනය +,ෙ� අර�ණ ඇ=ව 
උවහෙසේලාෙK කථන හැ+යා, ශවණ හැ+යා, පJගණක, මෙනෝ.ද<ා3මක සහ 
උපෙgශනය ��බඳ දැ�ම වැ� "&� +,ම උෙදසා දැනට පව3නා ÚIá අධ<ාපන 
ආයතනවලට පJබාlරව ෙමම කට&� සඳහාම ෙව u ÚIá අධ<ාපන ආයතන ඇ= 
+,ම සඳහා කමෙHදයI සකස් කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV.  

පා.29/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— Å ලංකාව �ළ දැනට ©යා3මක වන ෙනොතාJස ්

ෙසේවාව යාව3කාRන +,ම,— "වVන �ළ ©යා3මක වන ෙනොතාJස් ෙසේවය යAපැන 
¡ය \=ව
 සකස් 5 ඇ= �සා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව	තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස \= හÍවා "ය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV.  

පා.30/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— .ය� කලාaය ෙහේ ෙගො5ෙK ආ	?කය ශI=ම3 

+,ම,— .ය� කලාaය පෙgශවල ෙහේ ෙගො5 .U වගා කර� ලබන 5, TරIක, 
�ං, තල වැ� වගාවl අසව්ැන වැ� කර ගැ\ම සහ �ෂප්ාදන සකස් +,ම සඳහා නව 
තාIෂණය හÍවා�ම �� උසස්  ණා3මක ත33වෙය &� �ෂ්පාදන සකස් +,ම 
සඳහා3, ෙg�ය හා  ජාත<තර ෙවළඳෙපොළ �ළ �ෂ්පාදන අෙල. කර ගැ\ෙ� පදනම 
ශI=ම3 කර ගැ\ම සඳහා3 �#ත ස�පකාර සමාග� ඇ= කළ &�යැV ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV.  

පා.31/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,—  b උපෙgශක ෙසේවාවI ඇ= +,ම,— Å ලංකාෙH 

අධ<ාපනෙ[  ණා3මක සංව	ධනයI ඇ= +,ෙ� අර�ණ ඇ=ව Óට වසර .ස්සකට (20) 
පමණ ෙපර Uට ආර�භ 5 ©යා3මක වන  b උපෙgශක තන�b ෙවනම  b උපෙgශක 
ෙසේවා ඵ්කකයI ෙලස ස්ථාපනය කල &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.32/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— =J± �� ෙව�වට සහA �� ජනතාව අතර ජන¥ය 

කර5ම සඳහා නව තාIෂණය හÍවා �ම,— =J± �� සඳහා .ෙgශ රටවලට ඇ� යන 
.ශාල ධනස්කධය නවතාRෙ� අර�ණ ඇ=ව ආෙgශකයI ෙලස භා.තා කළ හැ+ 
සහA ��ව
 සැකÙ ආහාර පච
ත +,ම සඳහා3, ෙකÞ සlත ධාන< ව	ගයI වන 
සහA වඩා3 U&� ෙලස =J± �� ෙම අඹරා ගැ\ම සඳහා3, =J± �� ඇඹ,මට භා.තා 
කරන ආකාරෙ[ යත Ùත සහ නව තාIෂණය හÍවා "ය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරV.  

පා.33/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— &gධය �සා ආබා/තය බවට ප3uවට සහන 

සලසා �ම,—  වසර 30කට ආසන කාලයI පැවැ= &gධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ "ෙනදා 
TR වැඩ ෙකොට �ව3 u ජනතාව3 ස?්ර { රIෂා කළ ජනතාව3 අතJ සැල+ය &� 
පමාණයI අංග.කලව ආබා/තව �වන බJ මහ3 aඩාවට ප3 5 අසරණව �ව3 වන 
බැ., ඔs සඳහා ය� මාUක �මනාවI ලබා �මට කට&� කළ &�යැV ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV.   
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පා.34/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— Uයmම පß ආරIෂකV සඳහා ගම .යද� 

�මනාවI ලබා �ම,— ජනා/ප= ආරIෂක සහ අගමැ= ආරIෂක ෙසේවෙ[ �&Iත 
�ලධා,ට ෙමම අෙනT3 පß ආරIෂක ෙසේවාවල �&Iත �ලධා,ට ද සමාන 
ගම .යද� �මනාවI ලබා �මට කට&� කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරV.    

පා.35/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— .ශ්ව.ද<ාල ම¡ පව3වාෙගන යන පාඨමාලාව 

+යාÚ�ඛ පාඨමාලාව බවට ප3+,ම,— "වVෙ Uයmම රජෙ[ .ශ්ව.ද<ාල සහ 
ෙපෞgග
ක .ශ්ව.ද<ාල ම¡ පව3වා ෙගන යන ශාස්Ûය අධ<ාපනයම සඳහා u උපා/ 
පාඨමාලාව +යාÚ�ඛ වෘ3^යමය උපා/ පාඨමාලාව බවට පJව	තනය කර එම¡ 
Êlවනා u උපා/ධා, ෙවත නව +යා සපයා �ෙ� අර�ණ ඇ=ව, Uයmම 
.ශ්ව.ද<ාල සමඟ රාජ< අංශෙ[ සහ ෙපෞgග
ක අංශෙ[ ආයතන ස�බÕකරණය සඳහා 
කමව3 වැඩ��ෙවළI සකස ්කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.36/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— පාසA U� පවාහනය කර� ලබන වෑ රථ සඳහා 

�U ප#^ �යම +,ම,— "වVන �රා පව3වාෙගන ය� ලබන පාසA U� පවාහන 
ෙසේවාව �ය#ත ප#=ෙය ෙනොපව=න බැ. සහ ඇතැ� පාසA වෑ රථ 
ෙසේවකVෙK පැව�� යහප3 ත33වෙය ෙනොපව=ත බැ., �U ප#=ෙය &� 
වෑ රථ ෙසේවාවI පව3වාෙගන යෑම සඳහා3, එම ෙසේවාව ලබාගනා පාසA ãෂ< 
ãෂ<ාවෙK ආරIෂාව තහsb +,ම සඳහා3, වෑ රථ ෙසේවාව සඳහා ප#^ 
හÍවා"ය &�යැV ද, වෑ රථ ෙසේවකV �ළ යහප3 පැව�� පව3වාෙගන යාම සඳහා 
.නය \= මාලාවI හÍවා "ය &�යැV ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV.  

පා.37/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ජා=ක සහ ජාත<තර අනාගත ඉAmමට සJලන ෙලස 

�ෂ්පාදනය ව	ධනය +,ම සඳහා කමෙHදයI සකස් +,ම,— ජා=ක සහ ජාත<තර 
පජාවෙK අනාගත ඉAmමට සJලන කා	#ක සහ කෘcකා	#ක �ෂප්ාදනය ��බඳව 
�ෙරෝකථනයI කර අදාළ �ෂ්පාදනයට අ�බg/ත Uයmම Iෙෂේතවල අත	 
ස�බධතාවයI �� ද, න5න තාIෂණය උපJම ම~ට# පෙයෝජනයට ග�# ද, 
�ෂ්පාදන ©යාව
ය ව	ධනය +,ම සඳහා කමෙHදයI සකස් කළ &�යැV ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරV.  

පා.38/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— Å ලාං+ක ජනතාව ෙK පාර�පJක උbමය 

කගැ\ම සඳහා �¨ටA �සත්කාලයI ඇ= +,ම,— Å ලාං+ක ජනතාවෙK ස�පදාVක 
දැ�ම ආරIෂා කර#, ෙපෝෂණය කර අනාගත පර�පරාව ෙවත ෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන ස�ප3 හා ෛජව උbමය අපහරණය වැළැI5ම සඳහා �ªA ජා=ක 
වැඩ��ෙවළI අවශ<ව ඇ= බැ. ද, පJසරය, ෙg�ය ෛවද< Iෙෂේතය, 
කෘcක	මාතය හා ස�පදාVක ක	මාත ඇ�ª Uයm Iෙෂේතය සඳහා �¨ටA 
තාIෂණය උපෙයෝ½ කරග3 න5න �සත්කාලයI සකස් +,මට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
�g/මය ෙgපළ සං.ධානය (WIPO), Å ලංකා �g/මය ෙgපළ කා	යාංශය, පJසර 
අමාත<ංශෙ[ ෛජව ..ධ3ව ඒකකය ඇ�ª Uයm අංශ ඒකාබgධu වැඩ��ෙවළI සකස් 
+,මට ද �යවර ගත &�යැV ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරV. 
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පා.39/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— Å ලාං+ක ජනතාවෙK පාර�පJක දැ�ම ආරIෂා කර 

ගැ\ම සඳහා u ජා=ක වැඩ��ෙවළI ආර�භ +,ම,— Å ලාං+ක ජනතාවෙK පාර�පJක 
දැ�ම භා.තා වන ෛවද< කම, කෘcක	මාතය, ආහාර සංරIෂණය, හස්ත ක	මාත 
අංශය ඇ�ª ..ධ Iෙෂේතයl පාර�පJක දැ�ම ආරIෂා +,ම සඳහා අදාළ Iෙෂේතය 
�ෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග ෙතොර�b ලබාෙගන, ෛජව ..ධ3ව ඒකකය, 
�g/මය ෙgපළ කා	යාංශය ඇ�ª අදාළ අංශ ඒකාබgධව ජා=ක වැඩ��ෙවළI ආර�භ 
කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.40/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— Å ලංකාවට ආෙHSක හා ඖෂධමය ව�නාක�ව
 

&� ශාඛවල ජාන ස�ප3වලට ෙiට~ බලපත ලබා ගැ\ම,— .ෙg�ය රටවA Å 
ලංකාවට ආෙHSක ව�නා ඖෂධමය ශාඛවල ස©ය රසාය�ක දව< සහ ජාන ස�ප3 
හÍනා ෙගන, ඒවාට වංච�ක ෙලස ෙiට~ බලපත ලබා ගැ\ම වැළැI5ම සඳහා අදාළ 
ස©ය රසාය�ක දව< සහ ජාන ස�ප3 සඳහා Å ලංකාවට ෙiට~ බලපත ලබා 
ගැ\මට3, ඖෂධ �ෂ්පාදනයට සහ වැ� "&� +,මට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැ\මට3, 
ෛජව ..ධ3ව අංශය, �g/මය ෙgපළ කා	යාංශය සහ ෙg�ය ෛවද< අමාත<ාංශය 
ඇ�ª වග+ව&� Uයm ආයතන එIව .ෙශේෂ වැඩ��ෙවළI සකස් කළ &�යැV ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.41/’15 
 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ජනතා �ෙයෝ¨තVෙK ගb නාම අ3හැ,ම,— 
ජනා/ප=�මා, අගමැ=�මා ඇ�ª පා	
ෙ��, පළා3 සභා, පාෙg�ය සභා �ෙයෝජනය 
කරන Uයmම ජනතා �ෙයෝ¨තය මාUකව තම කරන ෙසේවයට අදාළව වැ4i හා / 
ෙහෝ �මනා ලබා ගනා අතර ඉහත +U: ]රයI �ස්සරණධ<ාසෙය U: කර� ලබන 
ගb ෙසේවය ෙනොවන බැ. ද, එම ]ර දරනෙK නමට ඉ"Jෙය ෙහෝ ]රයට 
ඉ"Jෙය අ=ගb, Åම3 ෙහෝ ගb යන නාම සහ නමට ප�ව උ�මාණ, මැ=�මා යන 
පද ෙය�ම උපහාසයට ලI5මට ෙහේ�වI 5 ඇ= බැ. ද, ජනතා �ෙයෝ¨තයෙK ගb 
නාම භා.තය නතර +,මට අවශ< �යවර ගත &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරV. 

පා.42/’15 
 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— වැ�l� නඩ3� මjඩල වැඩසටහන පළා3, "ස්³I 
සහ පාෙg�ය ෙAක� ෙකො~ඨාස ම~ට# ව<ාiත +,ම,— ..ධ පා	ශ්වය .U 
වැ�l� �රවැUය ෙනොසලකා හැ,ම �� U:වන ..ධ අසාධාරණය ස�බධෙය 
පැ#S
 +,ම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත<ාංශෙ[ වැ�l� ෙAක� කා	යාලය යටෙ3 
©යා3මක වන වැ�l� නඩ3� මjඩල වැඩසටහන පළා3, "ස්³I හා පාෙg�ය ෙAක� 
ෙකො~ඨාස ම~ට# ව<ාiත කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.43/’15  
 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— වැ�l� පජාව Å ලංකාෙH ආ	?ක ව	ධනයට දායක 
කර ගැ\මට ණය �ෙ� වැඩ��ෙවළI සකස් +,ම,— වයස අsb: 60 ඉIමවා ඇ= 
වැ�l� පජාවට තම �වෙනෝපාය මා	ග ශI=ම3 කරග�# සමස්ත Å ලංකා ආ	?කෙ[ 
ව	ධනයට දායක5මට බැංT පgධ=ය ම¡ ණය �ෙ� කමෙHදයI ©යා3මක ෙනො5 ම 
ඔsට සමාජය �ළ ෙවන3 අකාරයකට සැල{මI වන ෙහV එම අසාධාරණ ත33වය 
වැළැI5මට කමව3 වැඩ��ෙවළI ඇ= කළ &� යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරV. 

පා.44/’15 
 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— වයස අsb: 60 ඉIමවා ඇ= �gගලV සමාජය �ළ 
සæය �gගලV බවට ප3 +,ෙ� වැඩ��ෙවළI සකස් +,ම,— සමාජ ආ	?ක 
©යාව
ෙ[ පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අsb: 60 ඉIම5ෙම ප� 
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සමාජය �ළ �U ��ගැ\මI ෙනොමැ=ව අæයව ෙකො5 U�න වැ�l�ය, සමාජෙ[ 
සæය �gගලV බවට ප3 +Jෙ� වැඩ��ෙවළI සකස් +,මට පාසA පජාව ඇ�ª �ª 
මහ3 සමාජයම දැ�ව3 +,ෙ� කමෙHදයI ඇ= කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරV. 

පා.45/’15 
 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක Iෙෂේතය ��බඳ පාසA U�ෙK 
දැ�ම �ªA +,ම,— Å ලංකාෙH අනාගත තbණ තbSයෙK +යා පශ්නයට 
.සÍමI ෙලස සහ ෙමෝට	 කා	#ක Iෙෂේතෙ[ ඇ=වනාu ව	ධනයට සාෙiIෂව 
��� ශ#කVෙK අවශ<තාව ස�රා ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ=ව පාසA .ෂය �	ෙgශයට 
ෙමෝට	 කා	#ක ãAපය .ෂයයI ෙලස ඇ�ළ3 +,ම සඳහා කමව3 වැඩ��ෙවළI ඇ= 
කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.46/’15 
 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක ãAපය ඉගැ5ම සඳහා  bවb 
��� +,මට අධ<ාපන .ද<ා aඨයI ඇ= +,ම,— Å ලංකාෙH සහ .ෙgශ රටවල 
ෙමෝට	 කා	#ක Iෙෂේතෙ[ ඇ=වන ව	ධනයට සJලන ෙලස, එම Iෙෂේතෙ[ ��� 
ශ#කVෙK ඉAmම ස�රාRමට හැ+වන පJ", පාසA ම~ට# ඉගැ5ම සඳහා 
 bවb ��� +,මට ෙමෝට	 කා	#ක Iෙෂේතය ��බඳ අධ<ාපන .ද<ා aඨයI ඇ= 
කළ &�යැV  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.47/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක ãAපය .ෂය �	ෙgශය 

යාව3කාRන +,ම,— ෙමෝට	 කා	#ක Iෙෂේතය හා ස�බධ රජෙ[ කා	#ක .ද<ාල හා 
අ�බgධ ආයතනවල ඉෙග�� කට&� U: කර� ලබෙ වසර 25 - 30I තර� පැරS 
.ෂය �	ෙgශයI යටෙ3 බැ., එම ත33වය ෙවනස් +,ම සඳහා එම .ෂය 
�	ෙgශය යාව3කාRන +,මට කමව3 වැඩ��ෙවළI ඇ= කළ &�යැV ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.48/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,—  ³ෙරෝද රථ හා ය�b පැ" ආçත +යාවල �&Iත 

uවෙK +යාවල �රIcතභාවය තහsb +,ම,— Å ලංකාව �ළ �ව3වන ³ෙරෝද රථ 
හා ය�bපැ" ආçතව සෘ¦ හා වක ෙලස +යාවl �&Iත5මට කැමැ3තI දIවන 
තbණ �Jස හා .ශා#ක ³.ධ හ�දා �ලධා, සහ ෙජ<ෂඨ් �රවැUය යන ජන 
කjඩාය�වල ආ	?ක ශI=ය ව	ධනය +,ෙම සමස්ත ජා=ක �ෂ්පා"තයට ඔsෙK 
දායක3වය ලබා ගැ\ෙ� අර�ණ ඇ=ව එම Iෙෂේතෙ[ �&IතuවෙK සæය 
දායක3වය ජා=ක ආ	?කයට එI කර ගැ\ම සඳහා කමව3 වැඩ��ෙවළI ක�න# 
සකස් කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.49/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— Å ලාං{ය/ෙg�ය ÙපෙHදය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආකAප �ªA +,ම,— Å ලාං{ය/ෙg�ය ආහාර කලාව ��බඳ ෙg�ය හා .ෙg�ය 
ජනතාව �ළ වැ� නැËbවI ඇ= +,ෙ� අර�ණ ඇ=ව, රට �ළ ජනතා ආකAප ඒ ෙවත 
ෙයො� +,ම සඳහා පාසA, .ශ්ව.ද<ාල, තෘ^Vක අධ<ාපන ආයතනවල .ෂය පාඨමාලාවට 
ÙපෙHදය .ෂයයI ෙලස ඇ�ළ3 +,මට3, රාජ< හා ෙපෞgග
ක අංශවල මැ"හ35ම මත 
ප	ෙ[ෂණ අංශ "Jගැ5ම ම¡ නව ෙසොයාගැ\� U: +,මට3, ඒ හා බැÍ� ආයතන 
පgධ=ය ස�බධ කර ග�# සහ=ක පත, �iෙලෝමා, උපා/, පශ්චා3 උපා/ පාඨමාලා 
ඇ= +,ම �� ෙමම Iෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ �ªA ආකAපමය ෙවනසI ඇ= 
කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 
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පා.50/’15 
 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— Å ලංකාෙH ආහාර සංස්කෘ=ය ඉෙග�� සහ 
ඉගැ5 ෙ� ©යාව
යට බgධ +,ම,— Å ලාං{ය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
+,ෙ� කලාව, ආහාර ��ෙ� කලාව, ව	ණකාරක කලාව, ආහාර කැaෙ� කලාව ඇ�ª 
අංශ ගණනාව+ සකස්5 ඇ= අතර ඒ හා බැÍ� Å ලාං{ය ආහාර සංස්කෘ=ය ��බඳ 
ඉෙග�� සහ ඉගැ5� කමෙHදය හරහා අනාගත පර�රට පවරා�ම ෙමම ෙg�ය හා 
.ෙg�ය ජනතාව අතර අපෙK ආහාර සංස්කෘ=ය ව<ාiත +,ම ම¡ Å ලාං{ය 
අනන<තාව අත	ජා=කව ඔසවා තැ£ම සඳහා වැඩ��ෙවළI ඇ= කළ &�යැV ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.51/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— .ශ්ව.ද<ාල සහ තෘ^Vක අධ<ාපන ආයතනවල 

U�ෙK ප	ෙ[ෂණ �බධන අමාත<ාංශවල සංව	ධන කට&� ඉලIක කර සකස් 
+Jම,— .ශ්ව.ද<ාල සහ තෘ^Vක අධ<ාපන ආයතනවල U� .U තම පාඨමාලා 
ස�බධෙය ඉ"Jප3 කරන ප	ෙ[ෂණ �බධන රෙ~ ආ	?ක, සමා�ය, සංස්කෘ=ක 
හා සංව	ධන කට&�වලට උපෙයෝ½ කර ගැ\ම වැදග3 වන බැ. එම �බධන 
අ/Iෂණය කර� ලබන ආචා	යවb හා ප	ෙ[ෂණ �බධන අදාළ වන අමාත<ාංශ අතර 
මනා ස�බÕකරණයI ඇ= +,ම සඳහා එ{ අමාත<ාංශෙ[ �ලධාJෙයT ප3+,ෙම 
එම ප	ෙ[ෂණ �බධන ම¡ අමාත<ාංශෙ[ ඉ"J සංව	ධන ©යාදාමය සහ කාRන 
ඉලIක ස�රා ගැ\මට හැ+වන පJ" කමව3 වැඩ��ෙවළI ඇ= කළ &�යැV  ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV.  

පා.52/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— වයස අsb: 18 ස�¬	ණ වන අවසථ්ාෙH�ම ඡද l# 

නාමෙAඛනයට නම ඇ�ළ3 +,ම,— මැ=වරණ ෙදපා	තෙ��ව ම¡ වා	cකව ඡද 
l# නාමෙAඛන සංෙශෝධනය +,මට �ය#ත "නට ප�ව ෙහෝ ෙපර "නක� වයස අsb: 
18 ස�¬	ණ වන තැනැ3තට �ය#ත වයස ස�¬	ණ u "නටම ඡද l# 
නාමෙAඛනෙයl නම ඇ�ළ3 කරවා ගත හැ+ ආකාරෙ[ පාෙයෝ¡ක වැඩ��ෙවළI ඇ= 
කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV.  

පා.53/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— Å ලංකාව �ළ ෙසේලV �ෂ්පාදනය +,ම සඳහා 

කමව3 වැඩ��ෙවළI ඇ= +,ම,— Å ලංකාව �ළ වා	cකව ෙසේලV .ශාල 
පමාණයI භා.තා කර� ලබන අතර ෙසේලV ආනයනය +,ම සඳහා ද .ශාල �දලI 
වා	cකව .ෙg�ය රටවලට ඇ� යන බැ., එම .ෙgශ .�මය පමාණය රට �ළ ඉ=J 
කර ගැ\ෙ� අර�ණ ඇ=ව ලංකාව �ළ පව3නා ෙg�ය තාIෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේලV 
�ෂ්පාදනය +,ම සඳහා රාජ<, ෙපෞgග
ක ෙහෝ ස�පකාර අංශය ස�බධ කර ග�# 
කමව3 වැඩ��ෙවළI රජය මැ"හ3 5ෙම ඇ= කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරV. 

පා.54/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ෙපොA ව�ර ආçතව නව �ෂ්පාදනය ඇ= +,ම,—  

Å ලංකාව �ළ වා	cකව .ශාල පමාණයක ෙපොA ව�ර අපෙ3 යන බැ., නව 
තාIෂණය ෙයොදා ග�# ./ම3 කමෙHදයI යටෙ3 ෙපොA ව�ර ආçතව නව 
�ෂ්පාදනය ෙg�ය හා ජාත<තර ෙවළඳෙපොළ ඉලIක කර ග�# ඇ= +,ම සඳහා 
කමෙHදයI ©යා3මක කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

 

 



( 20 ) 

 

පා.55/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— සාගරෙ[ නව ස�ප3 ගෙHෂණය,— .ශාල සාගර 

කලාපයI  l# රටI s Å ලංකාව ප�ඛ3වය ලබා � ඇ3ෙ3 Õවර ක	මාතය සඳහා 
පමණI වන අතර  සාගරය ආçතව .ශාල පමාණයක සවභා.ක ස�ප3 ඇ= බැ. 
ෙමරටට .ශාල +යා අවස්ථා පමාණයI ෙමම ධනයI ද උපයා ගැ\ෙ� අර�ණ ඇ=ව 
සාගර ස�ප3 ��බඳව ./ම3 වැ�:ර අධ<යනයI කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරV. 

පා.56/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— Å ලංකාෙH ම3ස< ස�පත .ෙgãකV .U ෙනලා 

ගැ\ම වළකාRම,— Å ලාං+ක Õවරයට .ශාල ආ	?ක අවාUයI ඇ= කර# Å ලංකා 
��: කලාපෙ[ ම3ස< ස�ප3 .ෙgãකV .U ෙනලා ගනා බැ. Å ලංකා ��: 
කලාපය �ළ මාª ඇARමට සහ .ෙgශ  යාතාවලට මාª බෑම සඳහා ෙතො4පලI ෙලස 
භා.තා +,ම වළකාRම සඳහා රජය .U ./ම3 වැඩ ��ෙවළI සකස ්කර ©යා3මක 
කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.57/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ෙකොස් �ෂ්පාදනය වැ� කර ඒ ආçත �ෂ්පාදන 

අපනයනය +,ම,— ඉතා ප\ත ෙමම ඖෂÕය  ණෙය අèන, රසාය�ක දව<ව
 
ෙතොරව වගා කළ හැ+ ෙබෝගයI වන ෙකොස් වගාව ව<ාiත +,ම �� ඒ ආçත 
�ෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය +,ම ම¡ .ශාල .ෙgශ .�මය පමාණයI අප 
රටට උපයා ගත හැ+ බැ. ඒ සඳහා රජෙ[ මැ"හ3.ෙම ./ම3 වැඩ ��ෙවළI 
සකස් කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.58/’15 
 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ජා=ක ෙගො. ස�මාන උෙළලI වා	cකව සං.ධානය 
+,ම,— රටI ෙපරට යාමට න� �
ක වශෙය ෙගො.තැ� සçක .ය &� බැ. රට 
සb කරන ෙගො. ජනතාවට Uය වෘ3=ය ��බඳ අÚමානයI ඇ=වන පJ" ./ම3 
සං.ධාන ව×හයI හරහා ©යා3මක වන ෙගො. ස�මාන උෙළලI රජෙ[ මැ"හ35ෙම 
වා	cකව සං.ධානය කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.59/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— සහන #ලකට LED බAබ පාJෙභෝ¡ක ජනතාවට 

ලබා�ම,— �වාස ආෙලෝක +Jමට ෙයොදා ගනා  ණා3මක LED බAබ #ල අ/ක 
බැ., .:
බල මjඩලය මැ"හ35 සහනදාV #ලකට හා ෙග5ෙ� කමයට ෙමම බAබ 
පාJෙභෝ¡ක ජනතාවට ලබා� ජා=ක වශෙය .:
ය .ශාල පමාණයI ඉ=J කර 
ගැ\මට3,  LED බAබ ජනතාව අතර ජන¥ය +,ම ම¡ .:
බල මjඩලයටද අමතර 
ආදායමI උපයා ගැ\මට3 හැ+වන පJ" කමව3 වැඩ ��ෙවළI සැකUය &�යැV ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.60/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— �ª පJමාණ ෙසAල� බ¯ ක	මාතශාලා ව<ාiත 

+,ම,— Å ලංකාව �ළ ෙසAල� බ¯ සඳහා .ශාල ෙව ළදෙපොළI පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා �ෂප්ාදනය ෙකෙරෙ �ª වශෙය වන අතර ඒ සඳහා êනය ප�ඛ අෙනT3 
රටවලට .ෙgශ .�මය .ශාල පමාණයI ඇ� යන බැ., �ª �JවැයI දැJය &�  ෙමම 
ක	මාතය ගාÓය පෙgශවල ව<ාiත +,ම සඳහා ./ම3 වැඩ ��ෙවළI සකස් කළ 
&�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 
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පා.61/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— Å ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදන ක	මාත ශාලා 

ආර�භ +,ම,—  Å ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම ම~ටමක පව=න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට .ශාල .ෙgශ .�මය පමාණයI වැයවන බැ. 
"&� මානව ස�පතI l# රටI ෙලස Å ලංකාවට අත<ාවශ< ඖෂධ ව	ග රට �ළම 
�පද5මට අවශ< පහ�ක� රජය මැ"හ3 5ෙම ලබා � ඖෂධ �ෂප්ාදන ක	මාත ශාලා 
ආර�භ කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.62/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— පාසA .ෂය �	ෙgශයට මෙනෝ .ද<ාව .ෂයය ඇ�ළ3 

+,ම,— පාසA ãෂ< පජාව �ෙරෝ½ මනස+ &3 �g/ම3 ^රණ ගැ\මට හැ+ �JසI 
ෙලස හැඩගැස5්ම උෙදසා හය වැ� ෙශේSෙ[ Uට ©යා3මක වන පJ" ෙබෞgධ මෙනෝ 
.ද<ාව සහ බටlර මෙනෝ .ද<ාව යන .ෂයය ඒකාබgධ ෙකොට කමව3ව සැල�� කරන 
ලද “මෙනෝ .ද<ාව සහ භාවනාව” න# .ෂයයI පාසA .ෂය �	ෙgශයට ඇ�ළ3 කළ 
&�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.63/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— .ශා#ක ආධාරක මධ<සථ්ාන �l45ම,— .ශා#කය 

ෙව�ෙව උපෙgශන ෙසේවා, ෛවද< පහ�ක� සහ  "වා �T� ෙසේවා යනා� 
වැ�l�යට අවශ< �බසාධන කට&� සI එකම ස්ථානය+ ඉ4 කර ගැ\මට හැ+ 
වන පJ" .ශා#ක ආධාරක මධ<ස්ථාන ෙගොඩනැං5මට3, එම මධ<ස්ථාන ෙIද කර 
ග�# ය� �ෂ්පාදන කට&3තI සඳහා .ශා#කය ෙයො� +,ම හරහා ඔsෙK ".යට 
සහනයI ලබාෙදන අතර අමතර ආදායමI ද උපයා ගැ\මට හැ+ වන ෙලස රජය මැ"හ3 
5ෙම රට�රා .ශා#ක ආධාරක මධ<සථ්ාන �l4.ය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරV. 

පා.64/’15 
 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— .ශා#කයෙK ආ	?කය ශI=ම3 +,ම සඳහා නව 
ෙලොතVයI හÍවා �ම,— .ශා#ක රාජ< ෙසවකයෙK වැ4i .ෂමතා ඉව3 +,මට 
සහ ඔsෙK �බසාධන කට&� සඳහා අවශ< �දA ෙසොයා ගැ\ම සඳහා නව 
ෙලොතVයI ෙවළඳෙපොළට හÍවා�මට රජය කට&� කළ &�යැV ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.65/’15 
 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— සංචාරක මගෙපවන ��� +,ම,— 
සංචාරකVට ඵලදාÐ හා ආචාර�R ෙසේවාවI සැපÐමට හැ+ �JසI බවට ප3 +,මට 
ෙමම, ඔsෙK  වෘ3^ය ම~ටම ඉහළ නැං5ම සඳහා3 සංචාරක මගෙපවන 
��� +,මට ./ම3 වැඩ��ෙවළI සකස් කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරV. 

පා.66/’15 
 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ඉඩ� ස�බධව පව=න \= සංෙශෝධනය +,ම,— Å 
ලංකාව �ළ ෙ� වන .ට ඉඩ�වලට ව<ාජ ඔi� සකසා .+Çෙ� ජාවාරමI 
©යා3මකවන අතර Óට අදාළව \=ය ©යා3මක 5ම ද ඉතා අවම ම~ටමක පව=න 
බැ., ඉඩ� අV=ය ස�බධව �රIcතභාවය වැ� වන අ&J හා වැර"කbවට දැ� 
දÖව� පැ#ණ.ය හැ+ අ&J පව=න \= පgධ=ය සංෙශෝධනය කළ &�යැV ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 
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පා.67/’15 
 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— Å ලංකාව අවට සාගරෙ[ ෙකොරAපර ආරIෂා කර 
ගැ\ම,— Å ලංකාව අවට සාගරෙ[ ඇ= ෙකොරAපර #�ස්  ©යාකාරක� ෙහේ�ෙව 
.නාශ5ෙ� ත	ජනයට ��ණපා ඇ= බැ., එම ෙකොරAපර ආරIෂාකර ගැ\ම සඳහා 
#�ස් ©යාකාරක� පාලනය +,මට හැ+වන පJ" �gගල ආකAපමය ෙවනසI ෙමම, 
ෛන=ක රා�ෙH ෙවනසI ඇ= +,ම සඳහා .gව3 ක#4වI හරහා �:� වැඩ��ෙවළI 
සැල�� කර ©යා3මක කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.68/’15 
 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— පාසA වෑ රථ සඳහා කාතාව ෙසේවයට ෙයද5ම,— 
පාසA වෑ රථ ෙසේවෙයl  ණා3මක බව වැ� +,මට3, එම වෑ රථවල ගම කරන 
දbවෙK ආරIෂාව උෙදසා3  Uයmම පාසA ෙසේවා වෑ රථවල ෙසේවය සඳහා 
කාතාව ෙයොදා ගැ\ම අ�වා	ය +,මට \= සකස ්කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරV. 

පා.69/’15 
 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ඖෂධ #ල පහත ෙහRම,— Å ලංකාව �ළ ජා=ක 
ඖෂධ ප=ප3=ය පකාශයට ප3 කර ඖෂÕය නාමෙය ෙබෙහ3 අෙල. +,ම ක�න# 
ආර�භ +,ම ම¡ ඖෂධ #ල පහත ෙහRමට රජය මැ"හ3 .ය &�යැV ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.70/’15 
 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— අත	ජාලය හරහා අෙල. කරන ඖෂධ ඇ�ª 
ජාවාර� මැඩපැවැ35ම,— ෙ� වන .ට අත	ජාලය හරහා ප#=ය+ ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද< උපකරණ හා ëපලාවන< �ෂ්පාදන .ශාල ෙලස අෙල. ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාර� අප රෙ~ ජනතාව ෙK ෙසෞඛ<යට සහ යහපැවැ3මට .ශාල ත	ජනයI වන බැ. 
ඒවා මැඩපැවැ35ම සඳහා �U වැඩ��ෙවළI සකස් කර ©යා3මක +,ම �:� යැV 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.71/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— කෘc රසායන දව< භා.තා ෙනොකර වගා +,ම,— අ/ක 

.ෂ සlත කෘc රසායන දව< Å ලංකාව �ළ තහන� කර පැරS කමයට පJසර lතකාÓ 
වගා කමයI රටට හÍවා�මට අවශ< ප	ෙ[ණ U:+,මට කෘc .ද<ාඥය හා 
පJසරෙH�ෙග සම.ත ක#4වI ප3 කර ඔsෙග ලබා ගනා �	ෙgශ �� 
ජනතාවට වස .ෙස ෙතොර ෙසෞඛ<ාරIcත ආහාර ෙHලI  ලබා �මට අවශ< �යවර 
ගැ\මට රජය මැ"හ35ම �:� යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.72/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— පාසA U� ම3දව<වලට ඇqබැl5ෙම �දවා 

ගැ\ම,— ෙ� වන .ට Å ලංකාව �ළ පාසA U� ම3දව<වලට ඇqබැl 5ෙ� වැ� 
පවණතාවයI �	මාණය 5 ඇ= බැ. පාසA U� ම3දව<ව
 �දවාගැ\ම සඳහා 
රජය මැ"හ35 ./ම3 වැඩ��ෙවළI ©යා3මක කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරV. 

පා.73/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ජා=ක ඵලදාÐතා ක#4වI ප3 +,ම,— රජය .U 

©යා3මක කර� ලබන ඵලදාÐතා වැඩසටහl� තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදාÐතා 
ම~ටමI කරා ෙමෙහයu ආයතන පධා\ හÍනාෙගන ඔsෙK දැ�ම හා අ3දැ{� 
පෙයෝජනයට ගත හැ+ වන ආකාරෙය, එම ආයතනවල ©යා3මක කරන ලද 
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වැඩසටහ සහ කමෙHද අෙනT3 ආයතනවලට ගැලෙපන පJ" ආෙgශ +,මට හැ+වන 
පJ" එම ආයතන පධා\ෙග සම.ත ජා=ක ඵලදාÐතා ක#4වI �lට.ය &�යැV 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.74/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— පජා ෛවද<ෙHදය ��බඳ .ෙශේෂඥ ෙසේවාව "&� 

+,ම,— ෙසෞඛ< ෙසේවාෙH අත<ාවශ< අංගයI වන පජා ෛවද<ෙHදය ��බඳ .ෙශේෂඥ 
අංශය "&� +,මට අවශ< සැල�� සකස් +,ම හා එම Iෙෂේතෙ[ දැනට පව=න ගැටm 
�,Iෂණය කර ක�න# �රාකරණය +,මට අවශ< කට&� U: +,මට රජය මැ"හ3 
.ය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.75/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ඉංì� රාජෙදෝ� ෙලස න� කළ Å ලාං+කV 

ජා=ක 5රය ෙලස න� +,ම,— ව	ෂ 1815 Uට 1948 �දහස ලැ£ම දIවා u කාලය 
�ළ ඉංì�ට එෙරlව රට ජ ◌ා=ය ෙව�ෙව ". ෙනොතකා සට කළ Å ලාං+කV 
රාජ ෙදෝ� ෙලස න� කර ඇ= අතර ඔs Uයmෙදනාම .ෙශේෂ ගැස~ පතයI ම¡ 
ජා=ක 5රය ෙලස න� කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.76/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— පJෙභෝජනයට ��:� ආහාර ෙවළඳ ෙපොළට ඒම 

වැළැI5මට කට&� +,ම,— පJෙභෝජනයට ��:� ආහාර �ෂ්පාදනය කරන, අෙල. 
කරන හා ඊට අ�බල ෙදන �gගලය හා ආයතන වැටRමට පාJෙභෝ¡ක කට&� ��බඳ 
අ/කාJෙ[ .ෙශේෂ වැටR� ඒකකයට පව=න ගැටm �රාකරණය කර අවශ< පහ�ක� 
ෙනොඅ¯ව ලබා �මට3, වැර"කbවට උපJම දÖව� ලබා "ය හැ+ වන පJ" පව=න \= 
පgධ=ය සංෙශෝධනය +,මට3 කට&� කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරV. 

පා.77/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— වස .ස නැ= ආහාර �ෂ්පාදනය "Jම3 +,ම,—  

ආහාර හා ස�බධ �ෂ්පාදන කට&�වල ෙg�යව �රතව U�න �ෂ්පාදකV ඉලIක 
කර ග�#  ණා3මක බ. ඉහළ, ෙසෞඛ<ාරIcත ආහාර පාJෙභෝ¡කයට ලබා �ම 
�� රටට කළ හැ+ ෙසේවාව ��බඳව දැ�ව3 කර, ආකAපමය ෙවනසI ඇ= +,මට 
හා එෙලස වස .ෙස ෙතොර ආහාර �පදවන ව<වසායකVට ෙගෞරව නාමයI සlත 
ස�මාන පදානය ෙකොට ඔs "Jගැ5මට වැඩසටහනI රජය මැ"හ35 ආර�භ කළ 
&�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.78/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ3ප3 කරග3 අභයß#වලට අය3 ඉඩ� 

�දහස් කරගැ\ම,— Å ලංකාෙH පකාශයට ප3 කර ඇ= අභයß#වලට අය3 ඉඩ� ..ධ 
�gගලV හා සං.ධාන .U \= .ෙරෝÕ ෙලස අ3ප3 කරෙගන ඇ= බැ., එම ඉඩ� 
නැවත ලබා ගැ\මට රජය ක�න# මැ"හ3 .ය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරV. 

පා.79/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ආ"වා� ජනයා නගාU45ම සඳහා සැල�මI ©යා3මක 

+,ම,— Å ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආ"වා� ජනතාව ��බඳ ෙවනම සංගණනයI 
U:කර, ඔsනට �ව3 5ම සඳහා දැනට පව=න අපහ�තා කමව3ව හÍනාෙගන, ඔsනට 
 ෙගෞරව\යව �ව3 5මට හැ+ පJසරයI �	මාණය කර �මට අවශ< සාධ\ය සැල�මI 
ආ"වා� නායකV ද ඇ�ළ3ව ප3කරන ලද .gව3 මjඩලයI හරහා ©යා3මක කළ 
&�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 
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පා.80/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— &gධය �සා උ�b හා නැෙගනlර පෙgශයl හා� u 

�රාවස�් සංරIෂණය +,ම,— =ස් වසරක &gධය ෙහේ�ෙව උ�b හා නැෙගනlර 
පළා3 වල පැව= �රාවස්� .ශාල ෙලස .නාශ u අතර පව=න �රාවස්� ��බඳ 
සÓIෂණයI U: කර ෙතොර�b ස්කර ගැ\ම3, එම �රාවස්� තහsb +,ම, ආරIෂා 
+,ම හා ප=සංස්කරණය +,ම3 අර�� කර ෙගන .gව3 �රා.ද<ාඥVෙග 
සම.ත ක#4වI ප3+,ම �:� යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.81/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— වගා +,ම සඳහා ෙg�ය £ජ පච
ත +,ම,— කෘc 

රසායන භා.තෙය ෙතොරව ෙg�ය කාබ�ක ෙපොෙහොර ආශෙය වගා කළ හැ+ ෙg�ය 
£ජ ව	ග හÍනාෙගන එම £ජ ක�න# රට �රා ව<ාiත කර රසාය�ක වස .ෙස 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා �ම සඳහා අවශ< කරන ප	ෙ[ෂණ, තාIෂණය හා 
�ෂ්පාදනය වැ� "&� +,මට අවශ< සැල�� සකස ්කර ©යා3මක කළ &�යැV ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.82/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— .ෙgශ භාෂා අධ<යනයට පහ�ක� සැපÐම,— �gගල 

�g/ෙ[ පෘîල බව ^රණය 5මට ඔ� ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකයI වන බැ. 
ඉංìU භාෂාව හැb�ෙකොට අෙනT3 පධාන .ෙgශ භාෂා හැදෑ,මට අවශ< පහ�ක� 
�ªA කර, සැල�� ස�පාදනය කර ©යා3මක කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරV. 

පා.83/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— Uයm මැ=වරණ පචාරක කට&� සඳහා .යද� කරන 

�දA �මා +,ම,— Å ලංකාව �ළ පැවැ3ෙවන Uයm මැ=වරණයl� ඇතැ� 
අෙiIෂකය අ= .ශාල �දA පමාණයI .යද� කරන අතර �දA .යද� කළ ෙනොහැ+, 
එෙහ3 රටට වැඩI කළ හැ+ �g/ම3 �Jසකට ඉ අවාU සහගත ත33වයI ඇ= වන 
බැ. මැ=වරණ සඳහා .යද� කරන �දA පමාණය �මා +,මට හැ+ වන ආකාරෙ[ 
\= ස�පාදනය කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.84/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— යට3 .¨ත සමෙ[ Å ලංකාෙව ෙගන ¡ය �රාවස්� 

නැවත ලබා ගැ\ම,— Å ලංකාව යට3 .¨තයIව පැව= සමෙ[ අප ර� පෘ�ගාලය, 
ඕලදය හා මහා ðතාන<යට ෙගන ¡ය �රා.ද<ා3මක ව�නාකමI සlත භාjඩ 
��බඳ සÓIෂණයI U: කර එම භාjඩ නැවත අප රටට ලබා ගැ\ම සඳහා අවශ< �යවර 
ගැ\මට රජය මැ"හ3 .ය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.85/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— සංඝා/කරණයI ස්ථාපනය +,ම,— ÚIâ 

වහෙසේලාෙK ආරIෂාව හා ෙගෞරවය ක ගැ\ම ෙව�ෙව උවහෙසේලාට අදාළ 
අ/කරණමය කා	යය සඳහා ෙවනම සංඝා/කරණයI �l4.ය &� බවට3 එම 
අ/කරණ ^: සඳහා \=මය බලය ලබාගැ\මට හැ+ වන අ&J ෙමම සංඝා/කරණය 
ස්ථාපනය කළ &� බවට3 ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 
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පා.86/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ව<වස්ථා�ත සංඝ සභාවI ප3 +,ම,— 

පා	
ෙ��ව ඇ�ª ජනතා �ෙයෝ¨ත ආයතන සඳහා උපෙgශක3වය හා මග ෙප5ම 
ලබා �මට හා අණපන3වලට සංෙශෝධන ඉ"Jප3 කළ හැ+ ෛන=ක බලය සlත සංඝ 
ස��=ෙය ප3 කර ග3 රාජ< පJපාලනය, \=ය, .ෙgශ කට&� හා සමාජ 
©යාකාරක� ��බඳ හසල දැ�මI සහ අ3දැ{� සlත .gව3 සංඝයා වහෙසේලාෙග 
සම.ත ව<වස්ථා�ත සංඝ සභාවI ප3 කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරV. 

පා.87/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ=ක අධ<යන ආයතනයI �l45ම,— Å 

ලංකාෙH පැවැ= ජල තාIෂණය හා වැH තාIෂණය නැවත පණගවා කගැ\ම සහ 
වැ� "&� +,ම සඳහා අවශ< ප	ෙ[ෂණ U: +,මට හා අධ<ාපන පාඨමාලා ම¡ උIත 
.ෂය ගැන දැ�# සනgධ කරන ලද �JසI �	මාණය +,මට හැ+යාව ඇ=වන පJ" 
“වා� සංස්කෘ=ක අධ<යන ආයතනය” න# ආයතනයI රජය මැ"හ35ෙම ආර�භ 
කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.88/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— මහාවංශය අධ<යනය සඳහා ආයතනයI �l45ම,— Å 

ලාං{ය ඉ=හාසෙ[ ගම මග ෙපවන මහාවංශය අධ<යනය +,ම සඳහා ÚIâ 
වහෙසේලාෙK මැ"හ3 5ෙම “මහාවංශ අධ<යන ප	ෙ[ෂණ ජා=ක ආයතනය” න# 
ආයතනයI රාජ< අ�ගහෙය �l4.ය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.89/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ෙබෞgධ .ෙරෝÕ ©යා නැවැ35ම,— ධ	ම ගථ හා 

පකාශන අධ<යනය +,ෙ� මනා දැ�මI ඇ= ෛන=ක බලයI සlත .gව3 සංඝ 
මjඩලයI �l45ම ම¡ ය� �	මාණයI එ�දැI5මට ෙපර එය එම මjඩලයට ඉ"Jප3 
+,ෙම අන�bව, සමාජගත +,මට ��:� න�, සංෙශෝධන ඉ"Jප3 +,මට හැ+වන පJ" 
යාතණයI සැක�ම ම¡ ෙබෞgධ .ෙරෝÕ ©යා හා පකාශන රචනා 5ම හා �: දහම 
ස�බධ කර# සාවද< �	වචන ඉසම්�5ම නැවැ35ම සඳහා රජය මැ"හ3 .ය &�යැV 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.90/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ෙgශ lෛත´ කලා �	මාණ ඇගÐම,— ෙgශා�රාගය හා 

ආ3මාÚමානය ඇ=වන පJ" ෙg�ය හා සංසක්ෘ=ක ව�නාක# අèන කලාකෘ= වා	cකව 
ඇගÐම සඳහා වැඩ ��ෙවළI සකස ්+,මට රජය මැ"හ3 .ය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරV. 

පා.91/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— Å ලංකාෙH පාසA ãෂ< ãෂ<ාවෙK .නය නැං5මට 

කට&� +,ම,— Å ලංකාෙH පාසA ãෂ< ãෂ<ාව ෙසෞඛ< ස�පන, �ෙරෝ½ හා කාVකව 
ශI=ම3 �රවැUය ෙලස සමාජගත +,ෙ� අර�S ඔsට තමා කැම= æඩාවකට ෙයො� 
5මට සහ පාෙයෝ¡ක .නය ���වකට ෙයො� +,මට අවශ< කට&� ස�පාදනය කළ &�යැV 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 
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පා.92/’15 

 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ෙබෞgධ සංසක්ෘ=ක ෙතොර�b මධ<සථ්ානයI ආර�භ 
+,ම,— Å ලංකාව �ළ �lටා ඇ= ෙබෞgධාග#ක සථ්ාන, ඒ හා සබැÞ අ�ෂං¡ක අංශය 
ෙමම, ÚIâ වහෙසේලා ��බඳ ෙතොර�b ආ� කb� එI ස ්කර ./ම3ව පJගණක 
ගත කර, න5න තාIෂSක උපකරණ සහ පමාණව3 මානව හා ෙභෞ=ක ස�ප3 ව
 �J� 
“ ෙබෞgධ සංසක්ෘ=ක ෙතොර�b මධ<සථ්ානය” න# ආයතනයI රාජ< අ�ගහෙය ආර�භ 
කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.93/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— දහ� පාසA පාඨ ගථ කාලා�ëaව සංෙශෝධනය 

+,ම,— .භාග ඉලIක කරග3, දැ�ම පමණI ෙIදගත කළ පාඨ ගථ ෙව�වට 
පා ෙයෝ¡ක ���ව පදන� කරග3, �g/ය ව	ධනය කරනාu, ãෂට් ස�පන සමාජයI 
�	මාණය +,ම ඉලIක කර ග3 පාඨ ගථ .gව3 මjඩලයI හරහා ස�පාදනය කර දහ� 
පාසA ෙවත ලබා "ය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.94/’15 

 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ජාත<තර පාසA �යාමනයට මjඩලයI ප3 +,ම,— Å 
ලංකාෙH සංසක්ෘ=යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ3මට ගැලෙපන පJ" ජාත<තර පාසAl 
.ෂය පථය අවශ< පJ" �යාමනය කළ හැ+ ¬	ණ බලතල සlත මjඩලයI ප3 කළ 
&�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.95/’15 

 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ජා=ක අධ<ාපන ෙකො#ෂ සභාව වඩා3 සæය +,ම,— 
ෙg�ය ඉ=හාස දැ�ම, සාරධ	ම ස�පන බව, �ෂප්ාදන ශක<තාව, �g/ ස�පන බව, 
ස�පදාVක දැ�ම, ෙgශා�රාගය, �ෙරෝ½තාව, Tසලතා ¬	ණ බව සහ ආකAප 
ස�ප3=ෙය &� බව යන අංගයෙග පJ¬	ණ සා	ථක �රවැUෙයT Êl කල හැ+ වන 
පJ" සකසන ලද ජා=ක අධ<ාපන ප=ප3=යI හරහා සමසත් අධ<ාපන කමෙ[ම 
පJව	තනයI ඇ= +,මට ජා=ක අධ<ාපන ෙකො#ෂ සභාව ව ඩා3 සæය කළ &�යැV ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.96/’15 
 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— පsA ෛවද<ෙHදය ��බඳ .ෙශේෂඥ ෙසේවාව "&� +,ම,— 
ෙසෞඛ< ෙසේවාෙH අත<ාවශ< අංශයI වන පsA ෛවද<ෙHදය ��බඳ .ෙශේෂඥ Iෙෂේතය �ළ 
දැනට පව=න ගැටm �,Iෂණය කර ඒවා ක�න# �රාකරණය +,මට අවශ< කට&� U: 
+,මට3 එම පsA ෛවද<ෙHදය ��බඳ .ෙශේෂඥ ෙසේවාව "&� +,මට සැල�� +,මට3 
රජය මැ"හ3 .ය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.97/’15 
 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ආ&	ෙHද ෛවද<වbෙK ෙසේවය .ෙgශයට ලබා 
�ම,— ආ&	ෙHද ෛවද< උපා/ය ස�¬	ණ කරන උපා/ධා,හට .ෙgශ රටවල +යා 
අවසථ්ා ලබා �ම සඳහා ./ම3 වැඩ ��ෙවළI සැල�� කර ©යා3මක +,ම �:� යැV ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.98/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ආ&	ෙHද ෛවද< පනත සංෙශෝධනය +,ම,— දැනට 

පව=න යA පැන ¡ය ආ&	ෙHද ෛවද< පනත සංෙශෝධනය කර ආ&	ෙHද ෛවද<වbෙK 
වෘ3^ය ගැටm .සඳ#, එම වෘ3=ය ස� ගb3වය හා අÚමානය ක ගැ\මට නව ආ&	ෙHද 
ෛවද< පනතI ක�න# ඉ"Jප3 +,මට �යවර ගත &�යැV  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරV. 
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පා.99/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— :�Jය ආරIෂක පgධ=යI සකස ්+,ම,— Å ලංකාෙH 

:�Jය ආරIෂක පgධ= �	මාණය කළ නව �පැ&� කbව ද, එම Iෙෂේතයට ස�බධ 
.gව� ද, :�Jය ෙදපා	තෙ��ෙH Uයmම Iෙෂේතයl ප5නයෙග ද සම.ත 
ක#4වI ම¡ :�Jය ආරIෂක පgධ=යI සකස ්කර ©යා3මක +,මට රජය මැ"හ3 .ය 
&�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.100/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ම½ පවාහන ෙසේවෙ[  ණා3මක ත33වය වැ� +,ම,— 

බස ් ම½ පවාහන ෙසේවෙ[  ණා3මක ත33වය වැ� +,ම ම¡ වා	cකව එම ෙසේවාව 
ප=Iෙෂේප කරන 1% - 2% I පමණ u ම½ පමාණය රඳවා ගැ\මට කට&� +,ෙම, එම 
ෙසේවෙ[ පැවැ3මට �	ඝ කාRනව ඇ= .ය හැ+ අවදානම අ¯ කර ගැ\ම සඳහා කමව3 වැඩ 
��ෙවළI සැල�� කර ©යා3මක +,ම �:� යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.101/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— Uංහල භාෂාවට ස�මතයI සකස ්+,ම,— Uංහල භාෂාෙH 


ñත ව<වහාරය හා කථන ව<වහාරය ෙදයාකාරයI ගනා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙòදය, 
අAපපාණ, මහපාණ අIෂර ෙය�ම සහ පද ෙබ�ම ආ "ය ද .වාද සlත බැ. Uංහල භාෂාව 
සඳහා ස�මතයI සකස ්+,මට .gව3 මjඩලයI ප3 කර කාලා�ëපව U:වන ෙවනසක්� 
ද සැල+Aලට ෙගන භාෂාෙH පැවැ3ම තහsb +,මට හැ+ ©යාදාමයI සකස ්කළ &�යැV 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.102/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— සංසථ්ා�ක කාබ�ක අපදව< ම¡ පJසරය Dෂණය 5ම 

පාලනය +,ම,— ප
ෙබෝධ නාශක සහ ක	මාත ©යාව
යl � �ටවන සංසථ්ා�ක 
කාබ�ක අපදව< (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළ ◌ාස ් ව	ගයක Dෂණ 
කාරකයෙග සම.ත අතර ඒවා #�සාෙK ෙසෞඛ<යට ඉතා අlතකර බැ. එම 
රසාය�කය පJසරයට �දා හැ,ම පාලනය +,මට ./ම3 වැඩ ��ෙවළI සැල�� කර 
©යා3මක කළ &� යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.103/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— රාජ< පාලනයට ස��gධ ද	ශනය ස�බධ කර ගැ\ම,— 

සiත අපJහා\ය ධ	ම, දසරාජ ධ	ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, Tb ධ	ම ජාතකය, ගඩ �:ක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙgවධ	ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චIකව3^ Uහනාද Ùතය 
හා ධ	ම ප��කාව යන ස��gධ ඉගැ5� ස�බධව පා	
ෙ��, පළා3 සභා හා පාෙg�ය 
ම~ටෙ� U�න Uයmම පIෂ .පIෂ මÛවb දැ�ව3 +,ම �� ඔsෙK ß#කාව රෙ~ 
යහපාලනයට දායක කර ගැ\මට හැ+ වන ආකාරෙ[ වැඩ ��ෙවළI සැල�� කර ©යා3මක 
+,මට රජය මැ"හ3 .ය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.104/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ඉෙලIෙටො�ක අපදව< බැහැර +,ම,— ෆේලොරස~ 

බAබ, :රකථන, ජංගම :රකථන, .:
 උපකරණ, බැටJ, පJගණක හා එl ෙකොටස ්ආ"ය 
අපදව< ෙලස පJසරයට බැහැර +,ෙ�� ආස�I, කැ�#ය�, රස"ය, ෙල� වැ� බැර ෙලෝහ 
පJසරයට එක�වන බැ. ෙමම ඉෙලIෙටො�ක අපදව< බැහැර +,මට කමව3 වැඩ 
��ෙවළI සකස ්කර පJසරය �{මට කට&� කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරV. 
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පා.105/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— රෙ~ යහපාලනය සථ්ා�ත +,ම,— අයහප3 පාලනෙ[ අංග 

ලIෂණ වන අතෙනෝම=ක ප=ප3= ස�පාදනය, �ලබල වාදය, බලා3මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ \=, .ධායක බලතල අ�U පJහරණය, ෙgශපාලනයට �රවැU දායක3වය අ¯5ම 
සහ  Dෂණය පැ=,ම යන කb� අප රට �ළ ෙනොඅ¯ව දIනට ලැෙබන අතර ෙ� �සා රෙ~ 
අයහප3 පාලනයI පව=න බව ෙප\ යන ෙහV රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැ½ම සඳහා 
සැල�� සකස ්කර ©යා3මක කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.106/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— .ෙgශ රටවල ඇ= Å ලංකාවට අය3 �සේකොළ ෙපො3 

නැවත ලබා ගැ\ම,— Å ලංකාවට අය3 ව�නා �සේකොළ ෙපො3 රාãයI &ෙරෝපා රටවA 
ඇ�ª ෙලෝකෙ[ රටවA ගණනාවක =ෙබන අතර ඒවාෙ[ අත	ගතව ඇ= දැ�ම ෙ� වන 
.ට ව3ම ලාං{ය සමාජයට අl#ව ෙගොස ්ඇ= බැ., එම �සේකොළ ෙපො3 අප රටට ආප� 
ලබා ෙගන ඒවාෙ[ අඩං  ෙපෞරාSක දැ�ම නැවත සමාජගත +,මට ./ම3 වැඩ ��ෙවළI 
සැල�� කර ©යා3මක කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.107/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ෛජව ..ධ3වය ක ගැ\ම සඳහා කෘcක	මය දායක කර 

ගැ\ම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙව�වට බ� ෙබෝග වගාව සහ #ශ ෙබෝග වගාව ජන¥ය කර5ම, 
ෛජව ..ධ3වයට හා�කර රස ◌ායන දව< කෘc ක	මාතෙය ඈ3 +,ම හා ඒකාබgධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භා.තය �� රට �ළ ෛජව ..ධ3වය ආරIෂා +,මට 
ෙගො5 ෙයො� කරන වැඩ ��ෙවළI  ©යා3මක කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරV. 

පා.108/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ජනතාවෙK ආහාර ලැ£ෙ� අV=ය �රIcත +,ම,— 

එIස3 ජා^ෙK සං.ධානෙ[ මානව අV=වාUක�◌ ි පgධ^ට අ�pලව ආහාර ලැ£ෙ� 
�
ක අV=වාUකම Å ලාං+ක ජනතාවට අl# වන ත33වයI රජෙ[ ප=ප3= ස�පාදනය 
හා ©යා3මක +,� �ළ දIනට ලැෙබන ෙහV උIත පඥi^ට අ�ව රෙ~ ජනතාවෙK 
ආහාර පශන්ය .ස°ෙ� වග{ම �ªම�ම රජයට පැව, ඇ= බැ. රජය මැ"හ35 ආහාර 
දව< #ල පාලනය හා ෙසෞඛ< ආරIcත ආහාර ෙHලI රෙ~ ජනතාවට ලැ£ම සහ=ක 
ෙකෙරන ./ම3 වැඩ ��ෙවළI ස�පාදනය කර ජනතාවෙK ආහාර ලැ£ෙ� �
ක 
අV=වාUකම තහsb +,මට �යවර ගත &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.109/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— අකාබ�ක දව< කළමනාකරණය +,ම,— අකාබ�ක දව< 

ප=චæකරණය +,ම3, අකාබ�ක දව< භා.තය අවම +,ම3, භා.තෙය ඉව3වන 
අකාබ�ක දව< එක� +,ෙ� යාතණයI සැක�ම හා අකාබ�ක දව< භා.තා +,ෙ� පJසර 
\= ,= ./ම3 +,ම3 �� රෙ~ පJසර පgධ=ෙ[ ආරIෂාව හා යහපැවැ3ම සඳහා 
අකාබ�ක දව< කළමනාකරණය +,මට �යවර ගත &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරV. 

පා.110/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ෙg�ය ඖෂධ සහ අ3 ෙබෙහ3 ��බඳව පාසA U� 

දැ�ව3 +,ම,— �ෙරෝ½ ජා=යI ෙගොඩනැ½ම සහ ෙg�ය ආ&	ෙHදෙ[ යහපැවැ3ම �
ක 
අර�� වශෙය ෙගන ෙg�ය ඖෂධ ව	ග හා අ3 ෙබෙහ3 ��බඳ ./ම3 කb� සlත 
.ෂයයI පාසA .ෂය �	ෙgශයට ඇ�ළ3 +,ම ම¡ ෙg�ය  ඖෂධ සහ අ3 ෙබෙහ3 ��බඳ 
පාසA U� දැ�ව3 +,ම ට �යවර ගත &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 
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පා.111/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය �ර +,ම,— Å ලංකාව 

�ළ අ¯බර දb උප3 අ�පා=කය 25% තර� ඉහළ අගයI ගනා අතර එයට පධාන සාධකය 
වෙ ෙපෝෂ<දාÐ ආහාර lඟකම වන බැ., මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය :රRමට අවශ< 
ෙපෝෂ<දාÐ ආහාර :iප3 ජනතාවට ලබා �ම ප�ඛතාවය කරග3 වැඩ ��ෙවළI ©යා3මක 
කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.112/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— පJසරය �{ෙම �ෙරෝ½ රටI ෙගොඩනැ½ම,— 

ව	තමාන Å ලංකාෙH පJසර Dෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව ජලෙ[ හා ආහාරවල .+රණ�R 
බව වැ� 5 ඇ= අතර අනාගතෙ[� #�සාට වැළ ෙඳන ඇතැ� ෙරෝගවල ෙරෝග �ධානය පවා 
ෙසොයා ගැ\ම අපහ�  .ය හැ+ බැ., ෙ� ��බඳ වැ�:ර .ම	ශනය +,ම සඳහා .gව3 
ක#4වI ප3 කර වා	තාවI කැඳවා, එම �	ෙgශ ©යා3මක +,ම �� රෙ~ ජනතාවෙK 
\ෙරෝ½භාවය සහ=ක කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.113/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— රෙ~ ආරIෂාවට කෘcක	මය �රIcත +,ම,— ධනවාදෙ[ 

�වැ� කා	�ව වන ෙදවැ� ෙලෝක &gධෙය ප� කාලෙ[� හJත .iලවය3 සමඟ 
කෘcකා	#ක �වන රටාව ස�¬	ණෙයම ෙවනස ්5ම ෙහේ�ෙව ව	තමාන ෙලෝක පජාව 
��ණ � ඇ= පJසර Dෂණය, \ෙරෝ½ බව නැ=5ම හා �JU: ආහාර ෙනොමැ=5ම ආ� අවදාන� 
ත33වයෙග Å ලංකාව ආරIෂා කර ගැ\ම සඳහා ජනතාව =රසාර කෘcක	ම භා.තයට 
ෙපළඹ5ෙම හා ෙගො5 ආරIෂා ෙකෙරන රාජ< ප=ප3= රට �ළ සථ්ා�ත කර5ෙම 
රෙ~ අනාගතය �රIcත කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.114/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— සං{	ණ ෙගෝRය ෙවළඳෙපොළ �සා ජනතාවට ඇ=වන 

ගැටm අවම +,ම,— ෙගෝRයකරණය .U හÍවා: ෙලෝක ෙවළඳ රටාව #�සාෙK මනස 
ආකමණය +,ම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ� පාර�පJකව ෙගන ආ හර පgධ^ හා "&� 
දා	ශ�ක *තනය #�ස ්මනස �� උ:රා දැÓම ව	තමානය වන .ට Å ලාං+කVට ද 
ෙපො: බැ., ෙවළඳෙපොළ ආ	?කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සං{	ණ �වන රටාව හා ඒ සමග පැන 
න¡න සං{	ණ සමා�ය පශන්3 .සඳා ග�# සහන�R ". පැවැ3මකට යා &� වෙ 
ෙකෙසේද යන ��බඳව ජනතාව දැ�ව3 +,මට අවශ< වැඩ ��ෙවළI හා �g/මය 
සංවාදයI රට �ළ ©යා3මක කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.115/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— Å ලංකාවට අවශ< �� රට �ළ �පද5ම,— Å ලංකාවට 

අවශ< කරන �� �ෂප්ාදනය +,මට අවශ< ස�ප3 Å ලංකාව ස�ව ඇ= බැ., මනා 
කළමනාකා,3වය+, කා	යIෂමව හා සැල�� සlතව කට&� කර රටට අවශ< �� 
පමාණය ෙමරට �ෂප්ාදනය +,මට හා �� �Jපහ: +,මට අවශ< ක	මාතශාලා රජය ම¡ 
සථ්ාපනය කර �� ක	මාතය ක ගත &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.116/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— නකAස ් රIcතය ආරIෂා +,ම,— සමසත් Å ලාං{ය 

පJසර පgධ=යටම බලපෑ� කළ හැ+ සංෙH� පJසර පgධ=යI වන නකAස් රIcත 
වනාතරය ෙ� වන .ට #�ස ්©යාකාරක� ෙහේ�ෙව දැ� ත	ජනයකට ලI5 ඇ= අතර 
ව3ම පර�රට ෙමම අනාගත #�ස ් පර�රට ද ෙමම පJසර .නාශය ෙහේ�ෙව 
අවදානමක ට ��ණ පෑමට U: වන බැ., #�ස ් ත	ජන ඉව3 කර නකAස ් රIcතෙ[ 
සව්ාÕන පැවැ3ම ක�න# තහsb කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 
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පා.117/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— රාවණා ර¦ ��බඳව ./ම3 ගෙHෂණයI U: +,ම,— 

රාවණා ර¦ ��බඳ �ශ*්ත ඉ=හාස ෙතොර�b නැ= sවද, ./ම3 ගෙHෂණයI �� ඔ� 
��බඳව අප රෙ~ ආකAප නැං5මට3, රාවණා ර¦ ස�ව =� දැ�ම රෙ~ අÚවෘg/ය සඳහා 
ෙයොදා ගැ\මට හා Å ලාං{ය ඉ=හාසෙ[ සැඟ5 ¡ය පJÌෙþදයI �රාවරණය කර ගැ\මට3 
හැ+ වන බැ., .gව3 ක#4වI හරහා රාවණා ර¦ ��බඳව ගෙHෂණය කළ &�යැV ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.118/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— �g/මය "�Í බව �ර +,ම,— ෙභෞ=ක ෙවළඳ භාjඩ 

සැJසරන ෙHගයට සාෙiIෂව දැ�ම, �g/ය හා මානව හර පgධ^ ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනො5ම ෙහේ�ෙව ෙනොදැ�ව3කම lස එස5ම �� �g/මය "�Íභාවය අද අප රට �ළ 
දIනට ලැෙබන පධාන ගැටmවI sවද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ3ෙ3 අ¯ අවධානයI බැ., 
රෙ~ ජනතාවෙK �g/මය "�Í බව නැ= +,මට Uයm වයස ්කාjඩය ආවරණය වන පJ" 
.   /ම3ව සැල�� කරන ලද ජා=ක වැඩසටහනI ©යා3මක කළ &�යැV ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.119/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— කA ඉT3 u ඖෂධ භා.තය නැවැ35ම,— ෙ� වන .ට Å 

ලංකාව �ළ කA ඉT3 u  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙ[ ෙරෝහA �ළ භා.තයට පැ#Çෙ� 
අවදානමI ඇ= බැ. රජෙ[ අදාළ Uයm අංශ මැ"හ35 ©යාකා, සැල�මI සකස ්කර කA 
ඉT3 u ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ ඉව3 +,ම හා ආනයනය +,ම නැවැ35මට කට&� කළ 
&�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.120/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ඒ�ස ්ෙරෝගය ව<ාiත 5ම පාලනය +,ම,— Å ලංකාව �ළ 

දැනට හÍනා ෙනොග3 ඒ�ස ්ෙරෝ½ 3000 කට ආසන පමාණයI U�න බවට වා	තා පළ 5 
ඇ= බැ. ඔs හÍනාෙගන ප=කාර සඳහා ෙයො� +,මට3, ඒ�ස ් ෙරෝගය ව<ාiත 5ම 
වැළැI5මට3 ඵලදාÐ �:� ව<ාපෘ=යI ක�න# ආර�භ කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරV. 

පා.121/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— .ෙgශයl� 
ං¡ක අතවරයට ලIවන කාතාවට 

සහන සැල�ම,— Å ලංකාෙH කාතාව ගෘහ ෙසේවයට .ෙgශ ගත5ෙම ප� U: වන 
අතවරය ෙහේ�ෙව U:වන ගැq ගැ\� �සා Å ලාං{ය සමාජය �ළ �	මාණය 5 ඇ= 
ගැටm සහගත ත33වය සමනය +,ම සඳහා ./ම3 කමෙHදයI සකසා ©යා3මක +,මට 
.gව� හා එම U:5� හා බැÍ� �gගල කjඩාය�ව
 සැ:�ල3 ක#4වI ප3 කළ 
&�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.122/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— වන රIcත හා අභය ß#වල ආරIෂාව දැ� +,ම සඳහා \= 

ස�පාදනය +,ම,— මෑතක Uට Å ලංකාෙH රIcත වනාතර සහ අභය ß# .නාශය වැ� 
ෙව# පව=න අතර Å ලාං{ය පාJසJක සම�
තතාවට ඉ දැ� ත	ජනයI එAල ෙව# 
පව=න බැ. ෙමම .නාශය නැවැ35ම සඳහා ජනතාවෙK ආකAපමය ෙවනසI ඇ= +,මට 
අවශ< වැඩ ��ෙවළI සැක�මට ෙමම පව=න \= ප=පාදන ./ම3 හා දැ� බව+ &Iත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 
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පා.123/’15 

 

 ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ..ධ ආග#ක කjඩාය�ව
 U: වන සමාජ බලපෑ� 
��බඳව අධ<යනය +,ම,— පධාන ධාරාෙH ආග#ක මතවාදය .ෙHචනය කර#, එම 
ආග�l අ� කjඩාය� ෙලස තම �	වචන හා පැහැ"
 +,� සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉ"Jප3 කර# එම මතවාද ��ග3 �gගලV එI ස් කර ගනා, ආග#ක හා 
ෙවන3 ���වර+ සමාජගත 5 ඇ= කjඩාය� ��බඳ අධ<යනය කර# ඔsෙK 
මතවාද, ©යාකා,3වය හා සමාජයට ඔs �සා ඇ= වන බලපෑ� කවරාකාරද යන 
��බඳ තIෙසේbවI ලබා �මට ��ග3 ආග#ක නායකයෙග හා .gව�ෙග සැ:� 
ල3 ක#4වI ප3 කර, වා	තාවI කැඳවා එl �	ෙgශ ©යා3මක කළ &�යැV ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.124/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ඉහළ ප#=ෙය &3 මැ� භාජන �ෂප්ාදනය +,ම,— 

ආහාර ��ෙ�� ගෑස ් හා .:
ය අපෙ3 ෙනොයන ෙලස ඉIම� තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ගනා මැ� භාජන �ෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉ"Jප3 +,මට, අවශ< ප,Iෂණ U: 
+,මට හා මැ� භාජන භා.තෙය ෙසෞඛ<ාරIcතව ආහාර ��මට ඇ= හැ+යාව ��බඳව 
ජනතාව දැ�ව3 +,මට ජා=ක ම~ටෙ� වැඩ සටහනI සැල�� කර ©යා3මක +,මට රජය 
මැ"හ3 .ය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.125/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— අ/මානUක .ද<ා Iෙෂේතයට �: දහ# ආභාෂය ලබා 

ගැ\ම,— �: වහෙසේෙK Uත ��බඳ ඇතැ� .ගහය èතන .ද<ාවට හ� ෙනොවන තර� 
ගැËb බැ., ඒ ��බඳ ප	ෙ[ෂණ +,මට හා ව	තමානෙ[ අ/මානUක .ද<ා Iෙෂේතෙ[ 
ඇ= ගැටm සඳහා �: දහම ඇ�J �	වචන හා .සÍ� ඉ"Jප3 +,මට හැ+ වන පJ", අදාළ 
Iෙෂේතය ��බඳ හසල දැ�මI ඇ= ෙg�ය හා .ෙg�ය .gව�ෙග සම.ත ක#4වI 
�l4වා, ඒ හරහා �: දහම ෙg�ය හා .ෙg�ය වශෙය පච
ත +,මට3, Å ලංකාෙH {	= 
නාමය ඉහළ නැං5මට3, අ/මානUක .ද<ා Iෙෂේතෙ[ �නbදයI ඇ= +,මට3 රජය මැ"හ3 
.ය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.126/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— .ද<ා	� අතර �රා.ද<ා .ෂයය ජන¥ය කර5ම,— 

.ද<ා	� අතර �රා.ද<ා .ෂයය ජන¥ය +,ම සඳහා �
ක වශෙය පාසA .ෂයය 
�	ෙgශයට එම .ෂයය ඇ�ළ3 +,ම හා .ශව්.ද<ාලවල �රා.ද<ා .ෂය පථය තව:රට3 
�ªA +,මට හා පහ�ක� ලබා�ම සඳහා කට&� +,ම3, එම¡  �රා.ද<ා .ෂයය රට �ළ 
ව<ාiත5ම හරහා Êlවන උග�ෙග රටට යහප3 ෙසේවයI ලබා ගැ�ම3 අර�� කරග3 
ජා=ක වැඩසටහනI " කාRනව සැල�� සlතව �	මාණය +,මට �යවර ගත &�යැV ෙමම  
පා	
ෙ��ව  ෙයෝජනා කරV. 

පා.127/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ= වස .ෂ ��බඳ ෙසොයා බැRමට .ෙශේෂ ප#= 

ආයතනයI �l45ම,— කෘcක	මාතෙ[� භා.තා ෙකෙරන රසායන දව< ෙහේ�ෙව ආහාර 
දව<යට ද වස .ෂ #ශ5 ඇ= අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැRමට අදාළ ප#= ආයතනයI දැනට 
Å ලංකාව �ළ �l4වා ෙනොමැ= බැ. එම කා	යය සඳහා .ෙශේෂ ප#= ආයතනයI �l4.ය 
&�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 
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පා.128/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— යාචකV Uඟමනට ෙයොදාගනා දbව �නb3ථාපනය 

+,ම,— Å ලංකාෙH යාචකV දbව සමග Uඟම යැ�ම තහන� කර, Uඟමන සඳහා 
ෙයොදා ගනා දbව �නb3ථාපනය කර, ඔs යහප3 �රවැUය ෙලස සමාජගත +,ම 
සඳහා අවශ< ජා=ක ම~ටෙ� වැඩ��ෙවළI සැල�� කර ©යා3මක කළ &�යැV ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.129/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— Å ලංකාව �ළ ÚIáÇ ශාසනය අඛjඩව පව3වාෙගන 

යාම සඳහා කමව3 වැඩ��ෙවළI සකස ් +,ම,— මහා පජාප^ ෙගෝතÓ 
ෙතරÇවහෙසේෙග ඇරË� භාර^ය ÚIáÇ ශාසනය සංඝ#3තා 
ෙතරÇවහෙසේෙK ලංකාගමනෙය Å ලංකාව �ළ මැන. සථ්ා�ත sවද, ප�කාRනව 
අභාවයට ¡ය බැ., මෑත &ගෙ[ � ශ<ාෙමෝපා
 මහා �කාෙ[ රං¡J දËm පා	ශව්ය .U 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද ÚIáÇ ශාසනයට �U 
��ගැ\මI ලබා�ම සඳහා රජය ෛත�කාVක මහා නායක සව්ාÓවහෙසේලා ඇ�m අදාළ 
Uයª IෙෂේතයෙK �
ක3වෙය �U සංවාදයI ඇර�ය &� යැV ද, එම සංවාදය 
අවසානෙ[ ./ම3 කමෙHදයI ඔසේසේ Å ලංකාව �ළ ÚIáÇ ශාසනය අඛjඩව 
පව3වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළI සැකUය &�යැV ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරV.  

පා.130/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— Å ලාං{ය ÚIá සංසථ්ාව ව×හා3මකව ./ම3 +,ම,— Å 

ලාං{ය ÚIá සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහෙසේලා පා	ශව් ගත 5ම ෙහේ�ෙව ව×හා3මකව 
අසං./ත 5 ඇ= අතර එම �සා ජා=ක හා ජාත<තර අÚචාර උපචාරයl� සංඝයා 
වහෙසේලා ඒකම=ක ෙනො5ම රටට අlතකර ෙලස බලපාන බැ. සමසථ් සංඝ සමාජෙ[ 
ඒකම=ක3වය ඇ= කර ගැ\මට හැ+ වැඩ��ෙවළI සැක�මට රජය මැ"හ3 .ය &�යැV 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV.  

පා.131/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ලංකා ඛ�ජ ෙතA \=ගත සංස්ථාව ලාභදාÐ 

ආයතනයI +,ම,—  ලංකා ඛ�ජ ෙතA \=ගත සංසථ්ාව ලාභදාÐ ආයතනයI ෙලස 
ජනතාවා�ව සංව	ධනය +,මට අවශ< සැල�� සකස් +,මට .gව3 මjඩලයI ප3 
කර ඔsෙK �	ෙgශයට අ�ව සංස්ථාෙH පව=න වංචා, Dෂණ හා පJපාලනමය ගැටm 
.සඳා ඵලදාÐ ජා=ක ආයතනයI ෙලස ©යා3මක 5මට අවශ< පJසරය රජය මැ"හ3ව 
�	මාණය කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.132/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ< පමාණයට ගංජා වැ5මට ෙg�ය 

ෛවද<වbට අවසර ලබා �ම,— ඉ"යාෙH Uට රහUගත මා	ග ඔසේසේ රට �ළට ෙගවන 
රසාය�ක දව< #çත ගංජා භා.තා කර �පදවන ෙg�ය ඖෂධවල  ණා3මක බව අ¯වන 
බැ., ආ&	ෙHද ඖෂධ �පද5ෙ�� තම ඖෂධවල  ණා3මක බව ආරIෂා කර ගැ\ම සඳහා 
ගංජා අත<වශ< ඖෂධයI ෙලස ෙයොදා ගනා රජෙ[ ��ග3 ආ&	ෙHද ෛවද<වbට 
�මාව සlතව ගංජා ශාකය වැ5මට අවසර ලබා�ම සඳහා අවශ< \= සංෙශෝධනය කළ 
&�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 
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පා.133/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— එළවª ෙගො5ට සාධාරණ #ලI ලබා �ම,— එළවª 

ෙතොග ෙවළඳාෙ�� ©යා3මක වන කiප� ගැ\ම හා #ල ^රණය +,� ආ� ©යා හරහා 
ෙගොඩනැ½ ඇ= සං.ධානා3මක ෙවළඳ ඒකා/කාරය �සා එළවª ෙගො5ට සාධාරණ 
#ලI ලබා �මට ෙමෙතI ©යා3මක කළ සැල�� අසා	ථක 5 ඇ= බැ., ෙගො.යාට 
සාධාරණ #ලI ලබා �ෙ� �
ක අර�ණ කරග3 බලපෑ� ව
 ෙතොර ෙවළඳෙපොළI රාජ< 
ෙවළඳ ආයතන මැ"හ35 �	මාණය කර ©යා3මක කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරV. 

පා.134/’15 
 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— පාසA දbවෙK ව�නාකම සමාජගත +,ම,— 
ෙදමා�ය,  bවb, æඩා ���කbව හා පාසA වෑ රථ Jයැ:ර යන �Jස ් සඳහා 
දbවෙK ව�නාකම ��බඳ සමාජ .ද<ා3මක හා මෙනෝ .ද<ා3මක කමෙHදය �� 
සරළව පැහැ"
 කර, රෙ~ හා සමාජෙ[ ඉ"J යහපැවැ3ම සඳහා දbවා සමාජ අÚෙයෝගය 
හ�ෙH ආරIෂා කරෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව සංවාදයI පැවැ35ම ට ජා=ක ම~ ටෙ� 
වැඩසටහනI සැල�� කර ©යා3මක +,මට රජය මැ"හ3 .ය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරV. 

පා.135/’15 

 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— කාතාවට ඇ=වන aඩාව අවම +,ම,— ව3ම 
ෙගෝRය සමාජය �ළ කාතාවට U:වන aඩාව වන ශම හා 
ං¡ක Ùරාකෑමට ලI5ම, 
ෙපෞgග
ක ෙgපළ කමය �bෂ ෙI�යව .කාශනය 5ම, අසමාන ෙලස සැල{ම හා පsA 
සංසථ්ාව �ළ Uරගත 5ම �සා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ=5ම යන කb� Å ලාං+ක 
කාතාවට ද පධාන වශෙය ෙපො: වන බැ., ඔsෙK යහපැවැ3ම ෙව�ෙව ෙමම 
aඩාකා, වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල�මට අවශ< �යවර ගත &�යැV ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.136/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— �රා.ද<ා ෙදපා	තෙ��ව නගා U45ම,— Å ලංකාව �ළ 

�lටා ඇ= �රාවස�් සංරIෂණය +,මට හැ+යාවI �රා.ද<ා ෙදපා	තෙ��වට 
ෙනොමැ3ෙ3 පව3නා මානව හා  ෙභෞ=ක ස�ප3l අ¯ව �සා වන ෙහV, .gව3 
මjඩලයI ම¡ �රා.ද<ා ෙදපා	තෙ��ෙH ඇ= අ¯පා¯ක� ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
ස�¬	ණ +,මට අවශ< �යවර ගැ\මට රජය මැ"හ3 .ය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරV. 

පා.137/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— :ර ගම ෙසේවා බස ් රථවල ගම ගනා ම½ට 

ෙසෞඛ<ාරIcත ආහාර පාන ලබා ගැ\මට පහ�ක� සැල�ම,— :ර ගම ෙසේවා බස ්රථ ආහාර 
පාන ගැ\ම සඳහා නතර කර� ලබන ආපනශාලාවl ප#=ය ඉතා පහළ ම~ටමක පව=න 
බැ. එය ම½ ජනතාවෙK ෙසෞඛ<යට අlතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල ප#=ය ඉහළ 
නැං5මට �රතරව ප� .පර� කළ හැ+ වන පJ" සකස ්කරන ලද ජා=ක වැඩසටහනI රජය 
.U සැල�� කර ©යා3මක කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.138/’15 

 

රජය ස� වැ.
 සමාග� පා¯ ලබන ආයතන බවට ප35 ඇ= බැ., .gව3 ක#4වI 
ප3කර එම ආයතනවල ලාභදාÐ3වය ව	ධනය +,මට අවශ< �	ෙgශ සකස ් කර, එම 
�	ෙgශ ©යා3මක +,ම �� එම සමාග�වල ලාභදාÐ3වය ඉහළ දැÓමට රජය මැ"හ3 .ය 
&�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 
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පා.139/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— වන රIcත �ළ U:වන \= .ෙරෝÕ ©යා නැවැ35ම,—    

Å ලංකාෙH වන රIcත �ළ U:වන \= .ෙරෝÕ වගාව, ..ධ ඉ"+,�, වනාතර එ�+,� 
හා රIcත �මා මාV� ෙවනස ් +,ම ආ� වන .නාශයට ෙහේ�වන #�ස ් ©යාකාරක� 
වැටRමට .ෙශේෂෙය ස.බල ගවන ලද ෙපො
ස ්වන ආරIෂක ඒකකයI �l45මට රජය 
මැ"හ3 .ය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.140/’15 

 
ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ෙකොරAපර සංරIෂණය +,ම,— සාගර ජලෙ[ 

උෂ්ණ3වය ඉහළ යෑම හා #�ස් ©යාකාරක� ෙහේ�ෙව ෙකොරAපර .නාශ 5ෙ� 
ත	ජනයට ලIව ඇ= බැ., Å ලංකා ��: කලාපය අවට ඇ= ෙකොරAපර ආරIෂා කර 
ගැ\මට හා නව ෙකොරAපර �	මාණය 5මට උ*ත පJසර පgධ= සකස් +,ම සඳහා 
අවශ< නව �යාමනය සකස් කර ©යා3මක +,මට රජය මැ"හ3 .ය &�යැV ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.143/’15 

 
ගb අq:Aලාහ ්මහë්ෆ ්මහතා,— ගවV සඳහා �:� තෘණ Ê� ෙව +,ම,— ආසන 

වශෙය ගවV 250,000කට පමණ තෘණ ß# අවශ<ව U�න බැ. සහ +J �ෂප්ාදනය වැ� 
+,ෙ� රජෙ[ ප=ප3=ය ස�රාගැ\ම සඳහා ෙව කරන ලද තෘණ ß# "ස්³Iකය �ළ �lටා 
ෙනොමැ=කම �සා, ³Tණාමලය "ස³්Iකය �ළ �:� තෘණ ß# පකාශකර, ෙවකර ගැස~ 
පතෙ[ පUgධ කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV.  

පා.145/’15 

 
ගb එස.් එ�. මJIකා	 මහතා,— රජෙ[ ආයතනව
 ජනතාවට U:වන අකට&�ක� 

��බඳ ෙසොයා බැRමට ආයතනයI �l45ම,— රජෙ[ ආයතන ම¡ ..ධ ෙසේවාව 
ලබාගැ\ම සඳහා පැ#ෙණන මහජනතාවට U:වන අකට&�ක� සහ අසාධාරණක� ��බඳ 
ෙසොයා බැRම සඳහා3, එම අසාධාරණක� .භාග +,ම සඳහා3 ෛන=ක බලයI සlත 
ආයතනයI සථ්ා�ත කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.150/’15 

 
ගb ෙහේෂා .තානෙK මහතා,— උපා/ධා, සඳහා +යා ලබා �ෙ�� �U කමෙHදයI 

සකස ්+,ම,— Å ලංකාෙH උපා/ධා,ට +යා ලබා �ෙ�� ෙමෙතI කA ©යා3මක u 
පIෂ පාට ෙòද කමය ෙනොසලකා සාධාරණය ඉ4+,ම සඳහා �U කමෙHදයI සැල�� කර 
එය ප=ප3=යI ෙලස ස�මත +,මට �යවර ගනා ෙලස3, ෙgශපාලනඥය හ�ෙH 
උපා/ධා, හෑAmවට ප3 ෙනො+,මට වගබලා ගත &�යැV ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරV. 

පා.151/’15 

 
ගb ෙහේෂා .තානෙK මහතා,— ව� ආçතව �ව3වන ද#ළ ජනතාවෙK �වන ත33වය 

ඉහළ නැං5ම,— ව� ආçත ද#ළ ජනතාව �ව3වන පJසරය �ළ .:
ය, ජල පහ�ක� සහ 
ය�තල පහ�ක� අවම ම~ටමක පව=න අතර එම ත33වය පාසA දbවෙK අධ<ාපන 
කට&�වලට3, එම ජනතාවෙK ෙපෞgග
ක �.තයට3 බාධා ඇ=කරන බැ., ෙමම ලV 
�වාස සංසක්ෘ=ය �මා කර ඒ සඳහා නව ./ම3 ත� �වාස කමයI සකස ්+,මට අවශ< 
ක�න� වැඩසටහනI ආර�භ කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 
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පා.154/’15 

 
ගb ල{ ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර "ස³්Iකය �ළ මහA �වාස ෙයෝජනා කමයI 

ආර�භ +,ම,— මහ�වර "ස³්Iකෙ[ පව=න ඉඩ� හා �වාස lඟයට ��යමI වශෙය 
මහ�වර පෙgශෙ[ �lටා ඇ= රාජ< වැ.
 ආයතනවලට අය3 වගා ෙනොකළ ඉඩ� 
ෙතෝරාෙගන මහA �වාස කමයI ඇ=ෙකොට �වාස ෙනොමැ= මහ�වර "ස³්I මධ<ම 
පා=ක ජනතාවට ක�න# �වාස ලබා �ෙ� වැඩසටහනI ©යා3මක කළ &�යැV ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.155/’15 

 
ගb ල{ ජයව	ධන මහතා,— වසර 12 ක ©යා.ත රාජකාJෙ[ �රතව U� ³.ධ හ�දා 

ෙසබªට .ශාම වැ4i ලබා �ම,— Å ලංකා ³.ධ හ�දා ෙසේවෙ[ වසර 22 I ස�¬	ණ u ප� 
.ශාම යෑෙ� ©යාව
යI ©යා3මක වන බැ., උ�b නැෙගනlර ©යා.ත රාජකාJෙ[ 
�යැR වසර 12 I අඛjඩව ෙසේවය ෙකොට එම ෙසේවාෙව ඉව3 5 U�නා අයවm දැනට 
ඉතා අසරණ ත33වෙය ප�වන බැ. එම ³.ධ හ�දාෙH හා ෙපොRUෙ[ ෙසේවය කළ අයට 
අ	ධ .ශාම වැ4පI ලබා �ෙ� කමෙHදයI ක�න# සකසා එම අයට සහනයI සැල�ම �:� 
යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.156/’15 

 
ගb ල{ ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ පව3නා මා	ග තදබදය අවම +,ම,— 

Å ලංකාෙH ෙදවැ� අගනගරය වන මහ�වර නගරය ෙg�ය හා .ෙgãකයෙK සංචාරක 
මධ<සථ්ානයI වන ෙහV ද, මහ�වර නගරයට එ"ෙනදා .ශාල �JසI පැ#ෙණන අතර එම 
ජනතාව මහ�වර නගරෙ[ හා අවට මා	ගවල ඇ= අ/ක රථ වාහන තදබදය �සා මහ3 
අ�bතාවයකට ප3වන බැ. ද, මහ�වර නගරෙ[ මා	ග තදබදය අවම +,ම සඳහා ක�න� 
.සÍමI ලබා "ය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.157/’15 

 
ගb ල{ ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �ස
්� �J# පාසලI ආර�භ 

+,ම,— මහ�වර "ස³්Iකය �ළ �ස
්� ජනතාව ඉතා වැ� �JසI �ව3 වන අතර, මහ�වර 
නගරය ආçතව �ස
්� �J# පාසලI �l4.ය &� යැV �	ඝ කාලයI =ස්ෙසේ පෙgශෙ[ 
�ස
්� ජනතාවෙK ද ඉARමIව පව=න බැ., ඉතා ක�න# මහ�වර නගරෙ[ �ස
්� 
�J# පාසලI �l45මට අවශ< කට&� සැලUය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.158/’15 

 
ගb ල{ ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �l� ජන¥ය පාසA සඳහා පළ� 

ෙශේSෙ[ දbව ෙව�ෙව නව ෙගොඩනැ¡
 ඉ"+,ම,— මහ�වර නගරය ආçතව ජන¥ය 
පාසA සඳහා පළ�වැ� ෙශේSයට ළ� ඇ�ළ3 +,මට .ශාල �JසI ඉAm� කළ3, එම 
පාසAවල ඉඩකඩ �#ත ෙහV, දbව ඇ�ළ3 +,ම ඉතා අ�b 5 ඇ= බැ. මහ�වර 
නගරය ආçත පධාන පාසAවලට පළ�වැ� ෙශේSෙ[ ප= පැවැ35ම සඳහා නව 
ෙගොඩනැ¡
 ඉතා ක�න# ඉ"කර "ය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.159/’15 

 
ගb ල{ ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර පAෙAකැෙA �දහස ්ෙවළඳ උද<ාන කමව3ව 

�ªA +,ම,— මහ�වර "ස³්Iකය �ළ .+යාෙව ෙපෙළන තbණ තbSය .ශාල 
�JසI U�න බැ., එම අයට +යා අවසථ්ා ක�න# සපයා �ම සඳහා මහ�වර 
පAෙAකැෙA පෙgශෙ[ �lටා ඇ= �දහස ්ෙවළඳ උද<ාන ෙදක කමව3 ෙලස සකසා වැ� 
�Jසකට +යා අවසථ්ා ලබා ගැ\මට අවසථ්ාව සැල�මට ක�න# කට&� කළ &�යැV 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 
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පා.160/’15 

 
ගb ල{ ජයව	ධන මහතා,— උඩරට ගැ# �නb3ථාපන ෙකො#ෂ සභාව ය� සථ්ාපනය 

+,ම,— අ/රාජ<වා� පාලන කාලෙ[� අසරණ u උඩරට පෙgශවා� ජනතාවට සහන සැල�ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර =� උඩරට ගැ# �නb3ථාපන ෙකො#ෂ සභාව ප�¡ය පාලන කාලය 
�ළ අæය ත33වයට ප3 +,ම �සා උඩරට ජනතාවට U:5 ඇ= අසාධාරණය සාධාරණය 
+,ම සඳහා උඩරට ගැ# �නb3ථාපන ෙකො#ෂ සභාව නැවත කමව3ව ස්ථා�ත කරRමට 
අවශ< කට&� ක�න# සැලUය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.162/’15 

 
ගb ඩKලස ්ෙgවානද මහතා,— උ�b පළා3 අධ<ාපන ෙදපා	තෙ��ෙH පව=න Å 

ලංකා අධ<ාපන පJපාලන ෙසේවෙ[ .ෙශේෂ ෙසේවක සංඛ<ා �රiපා¯, ෙජ<ෂඨ්තාවය හා 
Tසලතාවය පදන� කරෙගන �ර5ම සහ තරඟ .භාගෙය �දහස ් කර III ෙශේSයට 
ප3+,ම,— උ�b පළා3 අධ<ාපන ෙදපා	තෙ��ව යටෙ3 පව=න Å ලංකා අධ<ාපන 
පJපාලන ෙසේවෙ[ .ෙශේෂ ෙසේවක සංඛ<ා �රiපා¯ �ර5ම ස�බධව �U .ශේAෂණයI කර 
ෙමම තන�bවලට අදාළ රාජකාJවල �රත Å ලංකා .:හAප= ෙසේවෙ[ හා Å ලංකා  b 
ෙසේවෙ[ �ලධා,ෙK ෙජ<ෂඨ්3වය හා Tසලතාවය සැල+Aලට ෙගන ඔs Å ලංකා 
අධ<ාපන පJපාලන ෙසේවෙ[ තරඟ .භාගෙය �දහස ්කර අධ<ාපන පJපාලන ෙසේවෙ[ III 
ෙශේSයට ප3 කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

පා.163/’15 

 
ගb ඩKලස ්ෙgවානද මහතා,— උ�b පළාෙ3 පළා3 සභාව යටෙ3 ඇ= පාසAවල වැඩ 

බලන .:හAප=වb .:හAප= තරඟ .භාගෙය �දහස ්කර, එම �ලධා, .:හAප= 
ෙසේවෙ[ III ෙශේSයට ප3 +,ම,— උ�b පළා3 සභාව යටෙ3 ඇ= පාසAවල �	ඝ කාලයI 
ෙසේවෙ[ �&� Å  ලංකා  b ෙසේවයට අය3 වැඩබලන .:හAප=වbෙK ෙජ<ෂඨ්3වය හා 
Tසලතාවය සැල+Aලට ෙගන Å ලංකා .:හAප= ෙසේවෙ[ තරඟ .භාගෙය �දහස ්කර, එම 
�ලධා, Å ලංකා .:හAප= ෙසේවෙ[ III ෙශේSයට ප3 කළ &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරV. 

පා.168/’16 
 

ගb එස.් එ�. මJIකා	 මහතා,— ජා^ අතර ජා=ක සංlÞයාව ෙගොඩනැං5ම,— ජා=ක 
සංlÞයාව හා ජා^ අතර අෙන<ෝන< අවෙබෝධය සහ එක��ව වඩා3  ඵලදාÐ ෙලස 
ෙගොඩනැ½ම සඳහා �	ඝ කාRන ඉලIකයට �ල �,ෙ� අර�S, Å ලංකාව �ළ සෑම 
ෙදමළ මාධ< පාසලකම Uංහල මාධ<ෙය උගවන අංශයI ආර�භ කළ&� යැV ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV.  

පා.169/’16 

 
ගb එස.් එ�. මJIකා	 මහතා,— නව æඩා පනතI  හÍවා�ම,— "ස්³I  æඩා 

සංග�වල ඡදෙය æඩා පාලක මjඩලවලට �ලධාJ ෙ3, ප35ෙ� කමය ෙව�වට 
අm3 කමෙHදයI හÍවා �, එම¡ එම �ලධා,ෙK ©යා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
පා	
ෙ�� වට ෙහෝ වග+යන අ&J Å ලංකාෙH æඩාෙH "&�ව සහ අÚවෘg/ය  සඳහා 
නව æඩා පනතI හÍවා "ය &� යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV.  

පා.177/’16 

 
 ගb එ�. එÌ. එ�. සAමා මහතා,— හ� වදනා පනතI හÍවා �ම,— Å ලංකාෙH 
Uට වා	cකව හ� වදනාෙH ෙයෙදන බැ=ම� .U ��ණ ෙදන ගැටm �රාකරණය 
කර ගැ\මට3, ඒ ��බඳ ආයත�ක ව×හයI ස්ථාපනය ෙකොට \=මය ප=පාදන සකස් 
+,මට3, රජය මy “හ� වදනා පනතI” හÍවා "ය &�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරV. 
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පා.178/’16 

 
ගb ඩKලස ් ෙgවානද මහතා,— &gධය �සා ". අl# u ජනතාව Ul +,ම සඳහා 

අ�සම්රණ සම්ාරකයI තැ\ම සහ Ulප3 +,ම සඳහා ෙපො: "නයI ෙව +,ම,— දශක 
ගණනාවක Uට උ�b පළාෙ3 පැව= &දමය වාතාවරණය �ර 5 සාමකාÓ �වන රටාවකට 
ජනතාව දැ අව^	ණ 5 U�න අතර ප�¡ය කාලෙ[ පැව= අසාමාන< ත33වය �සා ද, 
&දමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව ද, ඝාතනයට ලIu Uයm ජා=, ආග� හා සමාජවලට අය3, 
Uයmම භාෂාව කතාකරන ජනතාව, Å ලාං+කV ෙලස Ulප3 කර#, එම ජනතාව 
මHÊම ෙව�ෙව ද, ඔs කළ පJත<ාගයවලට ෙගෞරව +,ම සඳහා ද, උ�b පළාෙ3 
ඕමෙ3 පෙgශය �ළ �:� සථ්ානයක “අ�සම්රණ සම්ාරකයI” තැ\මට ද, එම &දමය 
ත33වය �සා ". අl# u Uයmම ජා=, ආග� හා භාෂාව කථා කරන ජනතාව Ulගැ5ම 
සඳහා �:� "නයI න� ෙකොට සෑම වසරI පාසාම එම "නය සැම,මට ද රජය �යවර ගත 
&�යැV ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරV. 

 

 

2016 අෙග<ස්� මස 23 වැ" අඟහ@වාදා 

වා*ක ���b අෙiIෂා කරන පශ්න 
493/’16 

ගb ��A හÍෙන3= මහතා,— පවාහන හා U.A  ව ෙසේවා අමාත<�මාෙග 
ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂය �ළ� ෙමෝට	 රථ පවාහන ෙදපා	තෙ��ව .U 
යාප"ං* 
කර ඇ=, ආනයන සහ අපනයන ෙදපා	තෙ��ව මy �T3 කරන ලද 
බලපත මත ෙගවන ලද, කාල�මාව ඉIමu (overage) වාහන සංඛ<ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වාහන 
යාප"ං* කර ඇ= �gගලVෙK න�, 
�නය සහ 
යාප"ං* 
කළ අංකය ෙව ෙව වශෙය සඳහ කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

514/’16 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ෙසෞඛ<, ෙපෝෂණ හා ෙg�ය ෛවද< අමාත<�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ශ � ීලංකාව �ළ බරවා ෙරෝගය �ඝ �ෙය පැ=ර යන බව3; 

 (ii) දැනට ෙමම ෙරෝගයට සැල+ය &� �JසI ෙගො:b 5 ඇ= බව3; 

 (iii) ෙරෝග ම	දනයට රජෙ[ දායක3වය ප �මාණව3 ෙනොවන බව3; 
 එ�මා ��ගෙනlද?  

(ආ) (i) ප�¡ය වසර පහක කාලය �ළ ශ � ීලංකාව �ළ වා	තා 5 ඇ= බරවා ෙරෝ½ 
සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) l සඳහ ෙරෝ½ සංඛ<ාව, එI එI "සත් �Iිකය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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596/’16 

ගb ල{ ජයව	ධන මහතා,— අධ<ාපන අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) Å ලංකාෙH පාසA දහසI සඳහා තාIෂSක .ද<ාගාර ලබා�ෙ� වැඩ��ෙවළ 
යටෙ3 ෙ� වන.ට .වෘත කර ඇ= තාIෂSක .ද<ාගාර සංඛ<ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම .ද<ාගාර සඳහා පJගණක හා උපාංග #ල� ගැ\මට වැයකර ඇ= �ª 
�දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම #ල� ගැ\� U:කර ඇ3ෙ3 ක �මව3 ප �ස�පාදන + �යාව
යI යටෙ3ද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒවා අ�මත කර ඇ3ෙ3 කsb .Uද; 

  යන එ�මා සඳහ කරෙනlද? 

(ආ) (i) ෙමම #ල� ගැ\� U: +Jෙ�� �ය#ත ප �#=ෙය ෙතොර උපකරණ #ල� 
ෙගන ඇ= බව3, �ල< අක �#කතාව U:5 ඇ= බව3 ��ගෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා වග+ව &� �gගලV කsbද;  

 (iii) එමy රජයට U:5 ඇ= අලාභය ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙ� සඳහා වග+ව&� �gගලV ස�බධෙය ./ම3 පJIෂණයI 
ක�න# U: කරෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

612/’16 

ගb (ෛවද<) න
ද ජය=ස්ස මහතා,— මහානගර හා බස්නාlර සංව	ධන 
අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) CSN නා
කාව පව3වාෙගන යන ෙගොඩනැ¡Aල �l� අංක 236/01, 
 ෙඩUA ෙකොqබෑක¯ව මාවත, බ3තර�Aල 
�නෙ[ ඇ= ඉඩම,  

 (i) රජයට අය3ව =� ඉඩමIද; 

 (ii) එය බ: : "නය කවෙ	ද; 

  (iii) බ: � ඇ3ෙ3 කවර පා	ශව්යකටද;  

 (iv) බ: කාලය සහ බ: �දල ෙකොපමණද; 

 (v) බ: �ම සඳහා අමාත< මjඩල අ�ම=ය ලබාෙගන =ෙqද; 

 (vi)  එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (vii) එම බ: ¡.�ම සභාගත කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) (i) එම ඉඩෙ� ෙපෞgග
ක ëපවාl� හා  ව .:
 නා
කා සlත ෙවළඳ 
ව<ාපාරයI පව3වාෙගන යාමට බ: ෙකොෙgUව
 ඉඩ සලසා =ෙqද; 

 (ii) බ: ෙකොෙgU කඩකර =ෙqන�, අදාළ පා	ශව්යට එෙරlව ග�  ලබන 
\=මය ©යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (iii) බ: ග3 පා	ශව්ය පදනමI ෙහෝ සං.ධානයI න�, එl සාමා¨කය ෙහෝ 
අධ<Iෂ මjඩලය කsbද; 

 යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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652/’16 

ගb වා�ෙgව නානායIකාර මහතා,— අ/කරණ අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා මැරV ස	.සස ්සමාගෙ� (LMSL) ව3ක� අක#ක ෙලස .+Çම 
��බඳ ෙශේෂඨ්ා/කරණෙ[ අංක SEFR209/2007 න¯ ^:ව අ�ව, එම 
වංච�ක ග�ෙද�වට ස�බධ �gගලVට එෙරlව අපරාධ න¯ පැව,ම 
කළ&� බව එම න¯ ^:ෙව පකාශයට ප3 කර =� බව3; 

 (ii) එම න¯ ^:ෙව වසර 10I ගත5 ඇත3, න¯ පැව,මට අපරාධ ප,Iෂණ 
ෙදපා	තෙ��ව ෙමෙතI ©යාකර ෙනොමැ= බව3; 

 එ�මා ��ගෙද? 

(ආ) (i) එම �gගලVට එෙරlව අපරාධ න¯ පැව,ම පමාද 5මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (ii) එම �gගලVට එෙරlව අපරාධ න¯ පැව,ම ක�න� +,මට �යවර 
ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

654/’16 

ගb උදය පභා3 ග�ම�ල මහතා,— �දA අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 ෙදසැ�බ	 31 "නට සහ 2016 මැV 31 "නට Å ලංකාj¯ෙH .ෙgශ 
ණය පමාණය ඇමJකා� ෙඩොල	 සහ b�යA ව
 ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014 ෙදසැ�බ	 31 "න Uට 2016 මැV 31 "නට ඇමJකා� ෙඩොලරයට 
සාෙi�ව, Å ලංකා b�යල �J� ඇ= පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) b�යෙA .�මය අ�පාතය �J�ම ෙහේ�ෙව Å ලංකාj¯ෙH .ෙgශ ණය 
පමාණය ඉහළ ෙගොස ්ඇ= පමාණය b�යAව
 ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

659/’16 

ගb එ�. එÌ. එ�. සAමා මහතා,— අ/කරණ අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) �ස
්� .වාහ හා "Iකසාද පනත යටෙ3 4 වන වග=ය පකාර, උපෙgශක 
සභාවI ප3කර =ෙqද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සභාව ප3 කළ "නය කවෙ	ද; 

  (iii) එම උපෙgශක සභාෙH සාමා¨කVෙK න�, ඔsෙK අධ<ාපන හා 
වෘ3^යමය �:�ක� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනlද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, �ස
්� .වාහ හා "Iකසාද පනෙ3 ඇතැ� කb� ©යා3මක +,මට 
බාධාවIව පව=න, එ{ උපෙgශක සභාව ෙනොපමාව ප3+,ම සඳහා එ�මා �යවර 
ගෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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666/’16 

ගb ÊමA ර3නායක මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප3= හා ආ	?ක 
කට&� අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) රජය මy පකාශ කර ඇ= පJ" අගාමාත<වරයාෙK êන සංචාරෙ[ � එකඟ 
u බවට සඳහ කරන “ෙපෝ~ U�” (Port City) ව<ාපෘ=ය ආçත .ෙශේෂ êන 
ක	මාත කලාපය ��බඳ êන රජය සමඟ එළැ� ඇ= ¡.�මI ෙහෝ 
එකඟතා 
ය.AලI =ෙqද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම 
ය.Aල සභාගත කරෙද; 

 (iii) එම .ෙශේෂ êන ක	මාත කලාපය �l45ෙ� �
ක ෙකොෙgU හා 
කළමනාකරණය U: වන ආකාරය ��බඳව පැහැ"
 කරෙද; 

 (iv) එම ක	මාත කලාපය සඳහා හÍනාෙගන ඇ= ß#ෙ[ U=යමI ඉ"Jප3 
කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

678/’16 

ගb �. රං¨3 ද ෙසොVසා මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප3= හා ආ	?ක 
කට&� අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ)  (i) රාජ< ආරIෂක ෙසේවයට අය3 &ද හ�දාව,  ව හ�දාව, නා.ක හ�දාව, 
ෙපොRUය සහ U.A ආරIෂක බලකායl ©යා.ත රාජකාJෙ[ ෙය� 
U�ය� ෛවද< ෙහේ� මත ආබා/ත රණ.bව ෙලස .ශාම ගැu වයස 
අsb: 55ට වැ� රණ.b සාමා¨ක සාමා¨කාව  සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එ{ �ලධාJ සඳහා ෙගව� ලබන �මනා සහ එI එI �මනාෙH ව�නාකම 
  ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද?  

(ආ) (i) ඉහත අ(i) l සඳහ �ලධාJ සඳහා ආබා/ත රණ.bව සඳහා ෙගව� 
ලබන :බලතා .ශාම වැ4ප ෙගවෙද; 

 (ii) වයස අsb: 55 ස�¬	ණ5ෙම ප� :බලතා .ශාම වැ4ප නවතා සාමාන< 
රජෙ[ ෙසේවකෙයT ෙලස සලකා ලබාෙදන �මනාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ¬	ණ ආබා/ත ත33වෙ[ ප�වන අෙයT සඳහා ඉහත (ii) l එෙලස 
ලබාෙදන �මනාව සාධාරණද; 

 (iv) වයස අsb: 55 ස�¬	ණ 5මට පථම ආබා/ත රණ.bවT #ය¡යෙහො3, 
ඔ�ෙK යැෙපන සඳහා �මනාවI ලබා ෙදෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම කමෙHදය කවෙ	ද; 

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

712/’16 

ගb වා�ෙgව නානායIකාර මහතා,— රාජ< පJපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) අද "නෙ[ .ශාම යන රජෙ[ ෙසේවකයෙK .ශාම වැ4i ගණනය +,ෙ�� 
b.10,000/- �මනාව වැ4පට එක� කර ගණනය +,මට අවශ< ./.ධාන 
සලසව්න බවට රජය ප�¡ය අයවැය අවසථ්ාෙH� කළ පකාශය පJ" ඊට 
අවශ< ./.ධාන ව	තමානෙ[ ©යා3මක ෙනො+,මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (ii) එ{ ෙපොෙරො:ව ©යා3මක කරෙ කවර "නයක Uටද; 
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 (iii) එය තව3 එI ෙපොෙරො: කඩ+,මI බවට ප3කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

515/’16 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ෙසෞඛ<, ෙපෝෂණ හා ෙg�ය ෛවද< අමාත<�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ශ � ීලංකාෙH සංචාරක ව<ාපාරය හා ස�බධ ඇතැ� වෘ3^l ෙයෙදන 
අතර HIV ෙහෝ ෙවන3 සමාජ ෙරෝග පැ=ර ඇ= බව3; 

 (ii) ෙමය සංචාරක ක	මාතයට සෘ¦වම බලපාන බව3; 

 එ�මා ��ගෙනlද?  

(ආ) (i) උIත �Jස අතර HIV ආසා"තය U� ද යන ��බඳ සÓ�ණයI U: කර 
=ෙqද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 
 (iii) අ(i) l සඳහ  �Jස අතර HIV ව<ාi=ය වැළැI5ම සඳහා රජය �යවර ෙගන 

=ෙqද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

601/’16 

ගb ල{ ජයව	ධන මහතා,— ඉඩ� අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ඉඩ� �රsA +,ෙ� ෙදපා	තෙ��ව මy උ¯�වර මැ=වරණ 
ෙකො~ඨාසෙ[, ඉඩ� l#ක� 
යාප"ං* +,ම සඳහා Ê� ස.ය වැඩසටහන 
©යා3මක කර =ෙබන බව දෙද; 

 (ii)  Ê� ස.ය මy උ¯�වර ෙකො~ඨාසෙ[ 
යාප"ං* +,මට ඇසත්ෙ�� කර 
ඇ= �ª ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ� වන.ට 
යාප"ං* කර ඇ= ඉඩ� පමාණය සහ 
යාප"ං*ය අවස කර 
ෙනොමැ= ඉඩ� පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම ෙකො~ඨාසෙ[ ඉඩ� l#ක� 
යාප"ං* +,ෙ� කට&� ක�න# 
 අවස +,මට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

646/’16 

ගb (ෛවද<) න
ද ජය=ස්ස මහතා,— ක�කb හා වෘ3^ය ස#= සබඳතා 
අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසේවක අ	ථසාධක අර�දA, +Uය�  ව සමාගමක ආෙයෝජනය කර 
=ෙqද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම  ව සමාගම, ආෙයෝජනය කරන ලද �දල, සහ ආෙයෝජනය 
කරන ලද "නය කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා Å ලංකා මහ බැංTෙH, �දA මjඩලෙ[ අ�ම=ය ලැ£ =ෙqද; 

 (iv) 2015.12.31 "නට එම ආෙයෝජනය මy ෙසේවක අ	ථසාධක 
 අර�දලට ලැ�� ප=ලාභ කවෙ	ද; 
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 (v) +Uය� ප=ලාභයI  ෙනොලැ�� න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

668/’16 

ගb ÊමA ර3නායක මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප3= හා ආ	?ක 
කට&� අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) රජය මy පකාශ කර ඇ= පJ" අගාමාත<වරයාෙK êන සංචාරෙ[ � එකඟ 
u බවට සඳහ කරන හ�බෙතොට වරාය ආçත .ෙශේෂ êන ක	මාත 
කලාපය ��බඳ êන රජය සමඟ එළැ� ඇ= ¡.�මI ෙහෝ එකඟතා 

ය.AලI =ෙqද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම 
ය.Aල සභාගත කරෙද; 

 (iii) එම .ෙශේෂ êන ක	මාත කලාපය �l45ෙ� �
ක ෙකොෙgU හා 
කළමනාකරණය U: වන ආකාරය පැහැ"
 කරෙද; 

 (iv) එම ක	මාත කලාපය සඳහා හÍනාෙගන ඇ= ß#ෙ[ U=යමI ඉ"Jප3 
කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

731/’16 

ගb ෙරෝlත අෙq ණව	ධන මහතා,— වරාය හා නා.ක කට&� අමාත<�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) 2015.01.09 "නට, 

 (i) Å ලංකා වරාය අ/කාJෙ[ �ª ෙසේවක සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එI එI වරාය අ�ව ස?්ර ෙසේවක සංඛ<ාව, ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එI එI වරාය අ�ව අ�ය� ෙසේවක සංඛ<ාව, ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ)  (i) 2016.05.10 "නට Å ලංකා වරාය අ/කාJෙ[ �ª ෙසේවක සංඛ<ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.05.10 "න වන.ට අ/කාJයට අm= බඳවා ෙගන ඇ= ෙසේවකV 
සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (iii)  එම ෙසේවකV බඳවාග3 ආකාරය කවෙ	ද; 

 යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 අෙග<ස්� මස 24 වැ" බදාදා 

වා*ක ���b අෙiIෂා කරන පශ්න 
440/’16 

ගb �. 5. චානක මහතා,— �වාස හා ඉ"+,� අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (3) 

(අ) ජා=ක �වාස සංව	ධන අ/කාJය මy �වාස සංව	ධන වැඩසටහන යටෙ3 
b�යA 250,000/=ක ව�නාක# &3 �වාස වැඩසටහනI ©යා3මක කර� 
ලැ�ෙHද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 
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(ආ) (i) එම වැඩසටහන ©යා3මක පාෙg�ය ෙAක� ෙකො~ඨාස සහ ඉඩ� �l� 
සථ්ාන කවෙ	ද;  

 (ii) එම ඉඩ� ලබා�ෙ�� "ස³්I ඉඩ� පJහරණ ක#4ව මy අදාළ ඉඩ� කැබ
 
හÍනාගැ\ම U:කර =ෙqද;  

 (iii) එI එI පාෙg�ය ෙAක� ෙකො~ඨාසය අ�ව ෙතෝරාග3 ප=ලාÏ සංඛ<ාව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;   

 (iv) එම ප=ලාÏෙK න�, 
�නය සහ ෙතෝරාග3 කමෙHදය කවෙ	ද;   

 (v) ප=ලාÏ ෙතෝරාගැ\මට සහභා¡ u රාජ< �ලධා,ෙK න� කවෙ	ද; 

 (vi)  ෙතෝරාග3 ප=ලාÏ ඉඩ� l#කමI ලැ£මට �යම �:සස් බවට සෑ�මට 
ප3.ය හැ+ද; 

 යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

446/’16 

ගb මlදානද අm3ගමෙK මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප3= හා 
ආ	?ක කට&� අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (3) 

(අ) (i) වන සංරIෂණ ෙදපා	තෙ��ෙH, මහ�වර "ස³්Iකෙ[, නාවල��ය 
අඩ.ෙ[, සමනලගම පෙgශෙ[ පVනස ්ගස ්7000I කපා ඉව3 කර# U�න 
බව3; 

 (ii) නාවල��ය, මාපාකද අIකර 200කට සහ ෙදොෙලොසබ්ාෙK, මAෙගොAල 
අIකර 50කට අය3 පVනස ්ගස ්�gග
ක ෙවෙළÍ මy කපා ඉව3 +,ම 
සඳහා කට&� Ùදාන� කර ඇ= බව3; 

 (iii) ෙදොෙලොසබ්ාෙK, පරගල ෙකොටෙසේ ගස ්2500I පමණI ඉව3 +,මට අවසර 
ලබාෙගන ඇත3, ෙ� වන.ට අනවසරෙය ගස ්12,000I පමණ කපා ඉව3 
ෙකොට ඇ= බව3; 

 එ�මා දෙනlද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ Uයªම ගස ් ඉව3 +,ම සඳහා අවසර ලබා�ෙ�� අ�ගමනය 
කරන ලද කමෙHදය සහ ඒවාට ස�බධ �ලධා,ෙK න� කවෙ	ද; 

 (ii) එමy රජයට අය.ය &� .ශාල �දලI අl# 5 ඇ= බව ��ගෙද; 

 (iii) එම වංචා සහගත ©යාවලට ස�බධ �ලධා,ට එෙරlව ග� ලබන 
\=මය �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

504/’16 

ගb වා�ෙgව නානායIකාර මහතා,— අ/කරණ අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (3) 

(අ)  (i) Lanka Marine Services Ltd. (LMSL) සමාගෙ� ව3ක� අක#ක ෙලස 
.+Çම ස�බධෙය ෙශේෂඨ්ා/කරණෙ[ අංක SEFR209/2007 යටෙ3 
ෙගො�කර ඇ= ෙප3සමට අදාළව ලබා� ඇ= න¯ ^:ෙව ම�කර� ලැ� 
කb� ගැන .ම	ශනයI ආර�භ කරන ෙලසට 2007.07.21 "න අපරාධ 
ප,Iෂණ ෙදපා	තෙ��ව ෙවත �ෙයෝගකර =ෙබන බව3; 

  (ii) එම .ම	ශන කට&� U:කර එl උgධෘත \= උපෙදස ්සඳහා 2008.12.08 "න 
\=ප= ෙදපා	තෙ��ව ෙවත ෙයො� කර ඇත3, ෙමෙතI ඊට අදාළ 
උපෙදස ්ලැ£ ෙනොමැ= බව3; 

 එ�මා ��ගෙනlද?  
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(ආ) (i) එෙසේ න�, එම උපෙදස ්ලබාගැ\මට �යවර ගෙද; 

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

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

516/’16 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— සංචාරක සංව	ධන හා ©ස්=යා� ආග#ක කට&� 
අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ශ � ී ලංකාෙH ෙවරළාශ �ති සංචාරක මගෙපවන ෙකොපමණ U�ද යන 
��බඳ සංගණනයI කර =ෙqද; 

  (ii) එෙසේ න�, ෙවරළාශ �ති සංචාරක මගෙපවන සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද?  

(ආ) (i) උIත මගෙපවන 
යාප"ං* +,මට කට&� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

(iii) ෙමම මගෙපවන සඳහා ��� වැඩසටහ ක �යිා3මක +,මට මැ"හ3 
වෙද; 

(iv) එෙසේ න�, ඒ සඳහා අවශ< ප �=පාදන රජය ලබා ෙදෙද;  

(v) ෙවරළාශ �ති සංචාරක මගෙපවනෙK �බසාධනය ෙව�ෙව ගනා 
ෙවන3 ක �යිාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

560/’16 

ගb එස.් Åතර මහතා,— කෘcක	ම අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) ව~ටIකÌ* පෙgශෙ[ රජෙ[ කෘcකා	#ක ෙගො.පළI සහ කෘcකා	#ක 
.ද<ාලයI �lටා ඇ= බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ෙගො.පෙළl .ශාල3වය ෙකොපමණද; ෙගොඩ ඉඩ� හා         
මඩ ඉඩ� පමාණය ෙව ෙව වශෙය අIකර ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ� වන.ට එම ෙගො.ප ළ පාලනය කරෙ කsb .Uද; එය පJහරණය 
කරෙ කsbද; 

 (iv) අදාළ ෙදපා	තෙ��ව යටතට එම ෙගො.ෙපොළ පවරා ෙදෙද; 

 (v) නැවත3 එl ක�කbවට +යා අවසථ්ා ලබා� එය ©යා3මක +,මට 
�යවර ගෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) (i) ව~ටIකÌ* කෘcකා	#ක ෙගො.ෙපොළ සමඟ ඇ= කෘcකා	#ක .ද<ාලය 
©යා3මක +,මට කට&� කරෙද; 

 (ii) වs�යාව සහ TjඩසාෙA ඇ= කෘc .ද<ාලවලට සමාන අ&J ෙමය 
©යා3මක u බව එ�මා දෙද; 

 (iii) ය�3 ඒ ආකාරෙය ©යා3මක +,ම සඳහා �යවර ගෙද; 

 (iv) එය අදාළ ෙදපා	තෙ��වට පවරා � ©යා3මක +,ම සඳහා ගතවන කාලය 
ෙකොපමණද; 

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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602/’16 

ගb ල{ ජයව	ධන මහතා,— ෙසෞඛ<, ෙපෝෂණ හා ෙg�ය ෛවද< අමාත<�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ෙපෞgග
ක ෛවද< ආයතන �යාමනය +,ම සඳහා පා	
ෙ��ව මy 
පනතI ස�මත කර =ෙqද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම පනතට අ�ව ෙපෞgග
ක ෛවද< ආයතන �යාමනය +,ෙ� කමෙHදය 
©යා3මක කරෙද;  

  (iv) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද?  

(ආ) (i) අ(i) l සඳහ පනතට අ�ව ෙපෞgග
ක ෛවද< ආයතන, ෙපෞgග
ක 
 ෙරෝහA 
යාප"ං*ය, ඖෂධ හා ෛවද< රසායනාගාර �යාමනය සහ 
 ෛවද<වbෙK �:�ක� පද	ශනය +,ම ආ� කට&� ව	තමානෙ[� 
 �U ෙලස U: ෙනොවන බව ��ගෙද; 

 (ii) එම පනෙ3 �යමය �U ෙලස ©යා3මක +,මට කට&� කරෙද; 

 (iii)  එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

 යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

606/’16 

ගb �. රං¨3 ද ෙසොVසා මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප3= හා ආ	?ක 
කට&� අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) 2015  ජනවාJ Uට ෙදසැ�බ	 දIවා, 

 (i) රජෙ[ මÛවb සහ  අමාත<වb සහභා¡ 5 ඇ= .ෙgශ සංචාර සංඛ<ාව 
ෙකොපමණද; 

  (ii) අගාමාත<වරයාද ඇ�ළ3ව එම සංචාර සඳහා සහභා¡ 5 ඇ= මÛවb සහ 
  අමාත<වb කsbද; 

 (iii) සංචාරය කරන ලද රටවA කවෙ	ද; 

 (iv) එම .ෙgශ සංචාරව
 රාජකාJ හා ෙපෞgග
ක සංචාර ෙව ෙව  
  වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද?  

(ආ) (i) අ (i) l සඳහ සංචාරය සඳහා රජෙ[ �ලධා, සහභා¡ 5 =ෙqද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �ලධා, සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) උIත කාල�මාව �ළ රජෙ[ මÛවb සහ  අමාත<වb සහභා¡ 5 ඇ= 
.ෙgශ  සංචාරවලට වැය 5 ඇ= �ª �දල ෙකොපමණද; 

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

617/’16 

ගb ඉ. චාAස් �	මලනාද මහතා,— �gධශාසන අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) මනාරම "ස³්Iකෙ[ �l� =bIෙI�සව්ර ෙකෝ.ල l: ජනතාවෙK 
�gධ u ¬ජ\ය සථ්ානයI බව3; 
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 (ii) =bIෙI�සව්ර ෙකෝ.ලට ඉතා ආසනව �l� කනප=�Aෛල 
.ජයTමා	 මහතාට අය3 ඉඩෙමl \=.ෙරෝÕ ෙලස ෙබෞgධ .හාරයI 
ඉ"කර# පව=න බව3; 

 එ�මා දෙනlද? 

(ආ) \=.ෙරෝÕව ඉ"කරන ෙමම .හාරෙ[ ඉ"+,� කට&� නවතා දැÓමට කට&� 
කරෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

647/’16 

ගb (ෛවද<) න
ද ජය=ස්ස මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප3= හා 
ආ	?ක කට&� අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ෙයොs �රය 2016 උ3සවය පැවැ35ෙ� අර�� කවෙ	ද;  

 (ii) එl පචාරණ කට&� සඳහා දරන ලද .යද� ෙකොපමණද; 

 (iii) එI එI පචාරණ ආයතනයට ෙගu �දල ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ෙයොs �රය 2016 සඳහා .යද� කළ �ª �දල එI එI �	ෂය යටෙ3 ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) ෙමම උ3සවය පැවැ35ෙම රජය අෙi�ා කළ අර��  ඉ4 5 යැV 
සෑ�මකට ප3වෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

669/’16 

ගb ÊමA ර3නායක මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප3= හා ආ	?ක 
කට&� අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ³Tණාමල වරාය ආçතව ³Tණාමල "ස³්Iකය �ළ .ෙශේෂ ඉ�ය ආ	?ක 
ෙහෝ ක	මාත කලාපයI සඳහා රජය අවසර � =ෙqද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා අ�ම=ය ලබා : කැÊන~ ප³කාව ෙහෝ �,Iෂණ 
සlත 
ය.
 ඉ"Jප3 කරෙද; 

 (iii) එම  .ෙශේෂ ඉ�ය ආ	?ක කලාපය �l45ෙ� �
ක ෙකොෙgU හා 
කළමනාකරණය U: වන ආකාරය පැහැ"
 කරෙද; 

 (iv) එම  .ෙශේෂ ඉ�ය ආ	?ක කලාපය සඳහා හÍනාෙගන ඇ= ß#ෙ[ U=යමI 
ඉ"Jප3 කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

717/’16 

ගb ��A හÍෙන3= මහතා,— වැ.
 ක	මාත අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ "ස³්Iකෙ[, කැසබ්ෑව නගර සභා බලපෙgශෙ[, ��යදල ද�ෙප 
ගෙමl අIකර 79, ë� 03, ප	චස ් 21.74ක .ශාල3වෙය &3 ‘ද�ෙප 
ව3ත’ නමැ= ෙපොA ඉඩම කැබ
 +,ම  සඳහා ෙ3, රබ	 හා ෙපොA ව� 
පාලනය +,ෙ� හා කැබ
 +,ෙ� පාලන මjඩලය ෙවත අය:�ප3 ඉ"Jප3 
කරඇ= බව3; 

 (ii) එ{ ඉඩ� කැබ
 කරෙ න�, ෙපොA වගාවට මහ3 හා�යI U:වන බව3, 
රෙ~ ෙපොA පලදාවට බලපෑමI U:වන බව3, එබැ. අදාළ ඉඩම කැබ
 
+,මට �	ෙgශ ෙනොකරන බව සඳහ ෙකොට පාෙg�ය කළමනාකb, 
ෙපොA වගා +,ෙ� මjඩලය, කªතර පාෙg�ය කා	යාලය .U සභාප=, 
ෙපොA වගා +,ෙ� මjඩලය ෙවත දවා ඇ= බව3; 
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 (iii) ආ	?කයට හා පJසරයට U:වන හා�ය ��බඳව අවධානය ෙයො� කර ඉඩම 
කැබ
 +,මට එෙරlව මහජන .ෙරෝධතාවIද ඇ= බව3; 

එ�මා දෙනlද? 

(ආ) (i) එම වා	තා ෙනොසලකා ඉඩම කැබ
 +,ම �	ෙgශ +,මට �යවර ගෙද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ ��බඳව ගනා ©යාමා	ග කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

520/’16 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ෙසෞඛ<, ෙපෝෂණ හා ෙg�ය ෛවද< අමාත<�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වන.ට Å ලංකාව �ළ 
ං¡ක පJව	තනය U: කර ගැ\ෙ� 
පවණතාවයI =ෙqද; 

 (ii) එමy ගැටmකා, ත33වය ම� වෙද; 

 (iii) ෙ� ස�බධෙය රජය පමාණව3 අවධානයI ෙයො� කර =ෙqද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනlද? 

(ආ) (i) ප�¡ය වසර පහ ඇ�ළත 
ං¡ක පJව	තනය U: කර ග3 �gගලය 
සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) රජෙ[ ෙරෝහA �ළ ෙමම ©යාව
යට අදාළ සැ3ක� U: කරෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ප�¡ය වසර පහ �ළ රජෙ[ ෙරෝහA �ළ U: u 
ං¡ක 
පJව	තනයට අදාළ සැ3ක� සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඒ සඳහා රජය දරා ඇ= .යදම ෙකොපමණද; 

 යන3 එ�මා සඳහ කරෙනlද? 

(ඇ) (i) 
ං¡ක පJව	තනයI U: කර ග3 �gගලයෙK අනන<තාවයට අදාළ ජා=ක 
හැÍ��පත හා උiපැන සහ=කය ෙවනස ්+,� U: කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ©යාව
ය U: කරෙ ෙකෙසේද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඈ) (i) 
ං¡ක පJව	තනයI U: කර ග3 �gගලය අතර HIV ආසා"තය වා	තා 
5 =ෙqද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) HIV ඇ�ª සමාජ ෙරෝගය ෙමම �Jස ්අතර ව<ාiත 5ම පාලනයට ෙගන 
ඇ= �යවර කවෙ	ද; 

 යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

604/’16 

ගb ල{ ජයව	ධන මහතා,— ෙසෞඛ<, ෙපෝෂණ හා ෙg�ය ෛවද< අමාත<�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) 1980 අංක 27 දරන ඖෂධ, උපකරණ හා .ලs �යාමනය +,ෙ� පනත යටෙ3 Å 
ලංකාවට .ලs ආනයනය +,ෙ�� ඒ සඳහා ඖෂධ, උපකරණ හා .ලs 
අ/කාJෙ[ අ�ම=ය ලබා ගත &� බව එ�මා ��ගෙනlද? 
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(ආ) (i) න�3, 2015 � සථ්ා�ත කරන ලද ඖෂධ �යාමන අ/කාJ පන= .ලs 
.ෂයය ඉව3 +,ම මy ශ,රයට අlතකර .ලs ව	ග ආනයනය +,මට 
අවසථ්ාව l# 5 ඇ= බව3; 

 (ii) ශ,රයට අlතකර එම .ලs භා.තා කරන ..ධ ආසා3#කතාවයට 
ලI5 මරණයට සහ ෙරෝ½ ත33වයට ප3 5  ඇ= බව3; 

 එ�මා දෙනlද?  

(ඇ) (i) ෙමවැ� U:5� අවම +,ම සඳහා, .ලs ආනයනය +,ම �යාමනය +,මට 
./ම3 කමෙHදයI ක�න# සකස ්කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

670/’16 

ගb ÊමA ර3නායක මහතා,— .:
බල හා �න	ජන\ය බලශI= අමාත<�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ඉ�ය රජය හා Å ලංකා රජය අතර සා�¬	 බලාගාරය ඉ"+,ම සඳහා කවර 
ෙහෝ ¡.�මI, එකඟතා 
ය.AලI අ3ස කර =ෙqද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම 
ය.Aල සභාගත කරෙද; 

 (iii) ඒ සඳහා ලබා : කැÊන~ අ�ම=ය ෙහෝ \=ප= ෙදපා	තෙ��ෙH 
�,Iෂණ සlත 
ය.
 ඉ"Jප3 කරෙද; 

 (iv) සා�¬	 බලාගාරය නඩ3�ව සඳහා ඉ:-ලංකා ඒකාබgධ සමාගමI  සථ්ා�ත 
කර =ෙqද; 

 (v) එෙසේ න�, එම සමාගෙ� ව3ක� හා කළමනාකා,3වයට අදාළ එකඟතා හා 
ෙකොෙgU කවෙ	ද; 

 (vi) සා�¬	 බලාගාරය සඳහා ෙව කර ඇ= ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (vii) එම ඉඩෙ� U=යමI (Plan) සභාගත කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

706/’16 

ගb (ෛවද<) න
ද ජය=සස් මහතා,— අ/කරණ අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) 2015 ජනවාJ 08 වැ� "න Uට ෙ� දIවා අ/කරණ අමාත<වරයා සහ �gධශාසන 
අමාත<වරයා වශෙය U:කළ .ෙgශ සංචාර සංඛ<ාව ෙකොපමණද යන එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) එම එI එI  සංචාරය,  

 (i) U:කළ කාලවකවා�ව; 

 (ii) අර��; 

 (iii) .යද� කළ �දල;  

 (iv) රටට ලැ�� ප=ලාභ; 

ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2016 අෙග<ස්� මස 25 වැ" =හස්ප>�දා 

වා*ක ���b අෙiIෂා කරන පශ්න 
521/’16 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— අභ<තර කට&�, වයඹ සංව	ධන හා සංස්කෘ=ක 
කට&� අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 1815 ව	ෂෙ[ Uට 1948 ව	ෂය දIවා කාලය �ළ ෙමරට පාලනය කළ 
Ê �තාන< ජා=කය .U �දහස ් සටනට උර: ඇතැ� ශ � ී ලාංෙIය 
නායකV රාජෙදෝ� ෙලස න� කළ බව3; 

 (ii) ෙ� වනෙතI එම නායකයෙK න� එම ලැVස�්ෙව ඉව3 ෙනොකළ 
බව3; 

 (iii) ඒ ��බඳව රජෙ[ අවධානය ෙමෙතI ෙයො� 5 ෙනොමැ= බව3; 

 එ�මා දෙනlද? 

(ආ) (i) Ê �තාන<ය රාජෙදෝ� ෙලස න� කළ ශ � ීලාං+කය සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔsෙK න� කවෙ	ද;  

 (iii) ඔs රාජෙදෝ� ෙලස න� +,මට දIවා ඇ= ෙහේ� කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) (i) එම නායකය රාජෙදෝ� ලැVස�්ෙව ඉව3 +,මට අවශ< �යවර 
ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

 (iii) ෙමම නායකV ජා=ක 5රය ෙලස න� +,මට රජය කට&� කරෙද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

558/’16 

ගb එස.් එ�. මJIකා	 මහතා,— මහානගර හා බස්නාlර සංව	ධන අමාත<�මාෙග 
ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) ෙකොළඹ මහ නගර සභාව මy වසර ගණනාවI �ªAෙA ෙකොළඹ 
නගරෙ[ කැ� කසල Óෙතොට�Aල පෙgශයට බැහැර කරන බව3; 

 (ii)  අIකර 02ක පෙgශයකට පමණI කැ� කසල බැහැර +,ම සඳහා අවසර � 
ඇත3, අIකර 12 ක පමණ පෙgශයකට කැ� කසල බැහැර කර ඇ= බව3; 

 (iii)  ෙමම ගැටmව ෙහේ�ෙව ෙකොෙළොනාව පෙgශෙ[ ජනතාව අධ<ාප�ක, 
ෙසෞඛ< හා පාJසJක වශෙය දැ� ෙලස aඩාවට ප3 5 U�න බව3; 

 එ�මා දෙනlද? 

(ආ) (i) "නකට ෙකොළඹ නගරෙය Óෙතොට�Aලට ෙගන එන කැ� කසල පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) කැ� කසල බැහැර +,ම සඳහා ෙකොළඹ නගර සභාව, Óෙතොට�Aල ෙව�වට 
ෙවන3 .කAප සථ්ානයI ෙතෝරා ගෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iv) කැ� කසල ෙවන3 සථ්ානයකට ෙයො� +,මට �යවර ගෙ න�,  ඉ 
ප�ව දැනට =ෙබන කැ� කසල ඉව3 +,ම සඳහා වැඩ��ෙවළI ©යා3මක 
කරෙද; 
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 (v)  එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

594/’16 

ගb ල{ ජයව	ධන මහතා,— ක	මාත හා වාSජ කට&� අමාත<�මාෙග 
ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) 2014 ව	ෂෙ[� සෙතොස මy ශ � ි ලංකාවට ආනයනය කරන ලද සහA 
ප �මාණය ෙකොපමණද; ඒ සඳහා වැය u �ª �දල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සහA ප �මාණෙය ෙ� වන.ට අෙළ. කර ඇ= ප �මාණය ෙකොපමණද; 
එමy සෙතොස ලබා ඇ= ලාභය ෙකොපමණද; 

 (iii) අෙළ. +,මට ෙනොහැ+ u සහA ප �මාණය ෙකොපමණද; එමy සෙතොසට U: 
u අලාභය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) (i) ෙමවැ� අලාභය U:වෙ සහA ආනයනයට ෙපර ෙgãය ෙවළඳෙපොළ 
ත33වය සැල+Aලට ෙගන කට&� ෙනො+,ම �සා බව ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, පා¯ ලබන + �යාව ඵලදාÐ අද# U: +,මට �U ක �මෙHදයI 
සකස ්කරෙද; 

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

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

671/’16 

ගb ÊමA ර3නායක මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප3= හා ආ	?ක 
කට&� අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂයl� Å ලංකාෙH Uය ". නසා ගැ\� සංඛ<ාව සහ Uය 
". නසා ගැ\මට තැ3 +,� සංඛ<ාව, ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂයl� Å ලංකාෙH Uය ". නසා ගැ\�  සංඛ<ාව සහ Uය 
". නසා ගැ\මට තැ3 +,� සංඛ<ාව; 

  (i) සÛ්, �bෂභාවය අ�ව; 

  (ii) වයස ්කාjඩ අ�ව; 

  (iii) එI එI "ස³්Iකය අ�ව; 

ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) (i) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂයl� Uය ". නසා ගැ\� හා Uය". නසා 
ගැ\මට තැ3 +,� වැ�ම සංඛ<ාවI වා	තා u පාෙg�ය ෙAක� ෙකො~ඨාස 
25 කවෙ	ද; 

  (ii) Uය ". නසා ගැ\� හා Uය ". නසා ගැ\මට තැ3 +,� ��බඳ �වැ" ද3ත 
හා ෙතොර�b වා	තා කරන රාජ< ආයතනය කවෙ	ද; 

 යන තව:රට3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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707/’16 

ගb (ෛවද<) න
ද ජය=සස් මහතා,— .ෙgශ කට&� අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) bUයාෙH, Å ලංකා තානාප=වරයා ෙලස උදයංග 5ර�ංග මහතා කට&� කළ 
කාලවකවා�ව කවෙ	ද; 

 (ii) ඔ�ට එෙරlව ඇ= ෙචෝදනා කවෙ	ද; 

 (iii) එම ෙචෝදනා ස�බධෙය U:කර ඇ= .ම	ශනවල පග=ය කව ෙ	ද; 

 (iv) ඔ�ට එෙරlව \=මය ©යාමා	ග ගැ\ම පමාද 5මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (v) ඔ�ව අ3අඩං වට ගැ\ම සඳහා ජාත<තර ෙපො
Uෙ[ සහාය ඉAලා 
  =ෙqද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

522/’16 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— මහානගර හා බස්නාlර සංව	ධන අමාත<�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ බැස�්ය මාවෙ3 ඉ"කරන ලද පාෙවන ෙවළඳ සං{	ණය ෙ� 
වන.ට ආසා	ථක ව<ාපෘ=යI 5 ඇ= බව3; 

 (ii) ෙ� ෙහේ�ෙව එl ව<ාපාJකය අපහ�තාවයට ප35 ඇ= බව3; 

 (iii) ෙමම ව<ාපෘ=ය හරහා .ශාල �දA නාස=්යI U: 5 ඇ= බව3; 

 එ�මා දෙනlද? 

(ආ) (i) බැස�්ය මාවෙ3 පාෙවන ෙවළඳ සං{	ණය ඉ"+,මට වැය කළ �දල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ සඳහා �දA සපයාග3 �ලාශ �  කවෙ	ද;  

 (iii) ෙමම ෙවළඳ සං{	ණය .වෘත +,ෙ� උ3සවය සඳහා වැය කළ �දල 
ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

672/’16 

ගb ÊමA ර3නායක මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප3= හා ආ	?ක 
කට&� අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ජනා/ප=වරයා, අගාමාත<වරයා, අමාත<වb, මÛවb සහ lට� 
ජනා/ප=වb සඳහා ෙව කර ඇ= ෙකොළඹ නගරය �ළ �l� �ª �ල 
�වාස සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම �ල �වාස දැනට භා.ත කරන �gගලVෙK නාමෙAඛනයI  ඉ"Jප3 
කරෙද; 

 (iii) ෙමම �ල �වාස  ෙව +,ම සඳහා අ�ගමනය කරන ෙර ලාU සඳහ 
චකෙAඛයI ෙහෝ ෙAඛනයI =ෙqද; 

 (iv) එෙසේ න�, එය සභාගත කරෙද; 

 (v) ෙර ලාU ෙAඛනයI ෙනොමැ= න�, �වාස ෙව කර� ලබන ප�පා�ය 
කවෙ	ද; 
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 (vi) �වාස ෙව කර� ලබන ෙර ලාU ෙහෝ ප�පා�යට අ�ව �:�ක� ස�රා 
ෙනොමැ=ව �වාසවල  ° U�න සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

708/’16 

ගb (ෛවද<) න
ද ජය=සස් මහතා,— .:
 සංෙgශ හා �¨ටA ය�තල පහ�ක� 
අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 මැV Uට 2015 ජනවාJ දIවා කාල�මාව �ළ Å ලංකා ෙට
ෙකො� 
ආයතනය මy ෙවළඳ දැ5� ලබා:  ජනමාධ< ආයතන කවෙ	ද; 

 (ii) එම එI එI ජනමාධ< ආයතනයට ෙවළඳ දැ5� ලබා: "නය, දැ5ෙ� 
ව�නාකම, එI එI ජනමාධ< ආයතනය අ�ව ෙව ෙව වශෙය  ඉ"Jප3 
කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

618/’16 

ගb ඉ. චාAස් �	මලනාද මහතා,— �gධශාසන අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) �ල=H "ස³්Iකෙ[ �l� ෙකෝ+ලාV පෙgශෙ[, =bඥානස�බධ	 
ම�වනදාස	 මහතාට අය3 ඉඩමක \=.ෙරෝÕ ෙලස ෙබෞgධ .හාරයI 
ඉ"කර# පව=න බව දෙද; 

 (ii) ජනතා .ෙරෝධය .ශාල වශෙය පැන නැ� ඇ= අවසථ්ාවක \=.ෙරෝÕව 
ඉ"ෙවන ෙමම .හාරෙ[ ඉ"+,� කට&� වහාම නවතා දැÓමට කට&� 
කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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වා*ක ���b අෙiIෂා කරන පශ්න 
158/’15 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— අගාමාත<�මා සහ ජා=ක ප=ප3= හා ආ	?ක කට&� 
අමාත<�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) වන සංරIෂණ ෙදපා	තෙ��වට අය3 වනාතර �ළ පVනස ් හා 
ඉ&කැ
iටස ් වගා කර ඇ= අIකර පමාණය ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම වගාව �සා පJසරයට ඇ= වාU හා අවාU කවෙ	ද; 

 (iii) පVනස ්හා ඉ&කැ
iටස ්වගාව �සා Å ලංකාෙH ආ	?කයට ඇ= ප=ලාභ  
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද?  

(ආ) (i) පVනස ් හා ඉ&කැ
iටස ් ෙව�වට ෙg�ය ශාක වගා +,මට කට&� කර 
=ෙqද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ශාක ව	ග ෙමොනවාද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, ඉ"Jෙ[� ෙg�ය ශාක වගා +,මට �යවර ගෙද; 
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 (iv) ඒ සඳහා සැල�� සකස ්කර =ෙqද; 

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 
(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

383/’15 

ගb �g/ක ප=රණ මහතා,— ෙසෞඛ<, ෙපෝෂණ හා ෙg�ය ෛවද< අමාත<�මාෙග 
ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) දT� පළාත සඳහා අ�&Iත පsA ෙසෞඛ< ෙසේවා �ලධාJ�ය සංඛ<ාව 
ෙකොපමණද;    

 (ii) දැනට ෙසේවය කරන �ලධාJ�ය සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අවසාන වරට පsA ෙසෞඛ< ෙසේවා �ලධාJ�ය බඳවා ග3 "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනlද? 

(ආ) (i) ���ව අවස කර ෙ� වනෙතI බඳවා ෙනොග3 පsA ෙසෞඛ< ෙසේවා 
�ලධාJ�ය U�ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �ලධාJ�ය සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

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

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඇ) (i) දT� පළාෙ3, රජයට හා පළා3 සභාවට අය3 මහ ෙරෝහA �ළ පsA 
ෙසෞඛ< ෙසේවා �ලධාJ�යෙK lඟයI පව=න බව දෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම �රiපා¯ �ර5මට ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
459/’16 

ගb (ෛවද<) න
ද ජය=ස්ස මහතා,— �වාස හා ඉ"+,� අමාත<�මාෙග 
ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) ව	ෂ 2014 � ජා=ක �වාස සංව	ධන අ/කාJය .U ඉ"+,� ආර�භ කරන 
ලද ෙකොළඹ 06, +bළපන, #lÍ�ර මධ<ම පා=ක �වාස ව<ාපෘ=ෙ[ 
ව	තමාන ත33වය කවෙ	ද; 

 (ii) එම �වාස ව<ාපෘ=ය අවස කරන ලද "නය කවෙ	ද; 

 (iii) ඉ"+,� �ම කර ඇ= �වාස සංඛ<ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඒ සඳහා ජා=ක �වාස සංව	ධන අ/කාJය වැය කරන ලද �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද? 

(ආ) (i) �වාස ව<ාපෘ=ෙ[ ඉ"+,� භාරව කට&� කළ ෙg�ය සමාගම, අIකර 2I 
පමණ u එම රජෙ[ ß# භාගය තම ෙපෞgග
ක බර වාහන ගාA+,මට 
භා.තා කරන බව දෙද; 

 (ii) ෙමම ඉඩම පා.Ì* +,ම ෙව�ෙව එම සමාගම රජයට ෙගව� ලබන 
මාUක බ: T
ය ෙකොපමණද; 

 (iii) බ: TR ෙනොෙගවා ඉඩම පJහරණය කරෙ න�, ඒ ස�බධෙය 
ගනා �යවර කවෙ	ද; 

යන3 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනlද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 


