
(අටවැ� පා	
ෙ��ව — පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 4(1).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 4 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2016 අෙග+ස්� මස 12 වැ" /#රාදා 

2016 අෙග+ස්� මස 23 වැ" අඟහ2වාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 

* 
�ද( අමාත)�මා,— +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 පනත යටෙ2 �යමය (අංක 1),— 

2007 අංක 48 දරන +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 පනෙ2 2 වැ� වග=ෙ> 3 වැ� උප 
වග=ය යටෙ2 +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 ස�බධෙය �ද( අමාත)වරයා +B 
සාදන ල1ව, 2016 ජනවාE 20 "නැ= අංක 1950/30 දරන අ= +ෙශේෂ ගැසI පතෙ> පළ 
කර� ලැබ, 2016.08.09 "න ඉ"Eප2 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත) ම/ඩලෙ> අ�ම=ය දවා =ෙM.) 

* 
�ද( අමාත)�මා,— +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 පනත යටෙ2 �යමය (අංක 2),— 

2007 අංක 48 දරන +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 පනෙ2 2 වැ� වග=ෙ> 3 වැ� උප 
වග=ය යටෙ2 +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 ස�බධෙය �ද( අමාත)වරයා +B 
සාදන ල1ව, 2016 ජනවාE 28 "නැ= අංක 1951/28 දරන අ= +ෙශේෂ ගැසI පතෙ> පළ 
කර� ලැබ, 2016.08.09 "න ඉ"Eප2 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත) ම/ඩලෙ> අ�ම=ය දවා =ෙM.) 

* 
�ද( අමාත)�මා,— +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 පනත යටෙ2 �යමය (අංක 3),—  

2007 අංක 48 දරන +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 පනෙ2 2 වැ� වග=ෙ> 3 වැ� උප 
වග=ය යටෙ2 +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 ස�බධෙය �ද( අමාත)වරයා +B 
සාදන ල1ව, 2016 ෙපබරවාE 29 "නැ= අංක 1956/10 දරන අ= +ෙශේෂ ගැසI පතෙ> 
පළ කර� ලැබ, 2016.08.09 "න ඉ"Eප2 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත) ම/ඩලෙ> අ�ම=ය දවා =ෙM.) 

 * 

�ද( අමාත)�මා,— +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 පනත යටෙ2 �යමය (අංක 4),— 
2007 අංක 48 දරන +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 පනෙ2 2 වැ� වග=ෙ> 3 වැ� උප 
වග=ය යටෙ2 +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 ස�බධෙය �ද( අමාත)වරයා +B 
සාදන ල1ව, 2016 මා	� 08 "නැ= අංක 1957/5 දරන අ= +ෙශේෂ ගැසI පතෙ> පළ 
කර� ලැබ, 2016.08.09 "න ඉ"Eප2 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත) ම/ඩලෙ> අ�ම=ය දවා =ෙM.) 

 

 

 

 

 



( 2 ) 

 

  * 

�ද( අමාත)�මා,— +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 පනත යටෙ2 �යමය (අංක 5),— 
2007 අංක 48 දරන +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 පනෙ2 2 වැ� වග=ෙ> 3 වැ� උප 
වග=ය යටෙ2 +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 ස�බධෙය �ද( අමාත)වරයා +B 
සාදන ල1ව, 2016 අෙපේ( 01 "නැ= අංක 1960/59 දරන අ= +ෙශේෂ ගැසI පතෙ> පළ 
කර� ලැබ, 2016.08.09 "න ඉ"Eප2 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත) ම/ඩලෙ> අ�ම=ය දවා =ෙM.) 

* 

�ද( අමාත)�මා,— +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 පනත යටෙ2 �යමය (අංක 6),— 
2007 අංක 48 දරන +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 පනෙ2 2 වැ� වග=ෙ> 3 වැ� උප 
වග=ය යටෙ2 +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 ස�බධෙය �ද( අමාත)වරයා +B 
සාදන ල1ව, 2016 මැO 12 "නැ= අංක 1966/26 දරන අ= +ෙශේෂ ගැසI පතෙ> පළ 
කර� ලැබ, 2016.08.09 "න ඉ"Eප2 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත) ම/ඩලෙ> අ�ම=ය දවා =ෙM.) 

* 

�ද( අමාත)�මා,— +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 පනත යටෙ2 �යමය (අංක 7),— 
2007 අංක 48 දරන +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 පනෙ2 2 වැ� වග=ෙ> 3 වැ� උප 
වග=ය යටෙ2 +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 ස�බධෙය �ද( අමාත)වරයා +B 
සාදන ල1ව, 2016 මැO 20 "නැ= අංක 1967/57 දරන අ= +ෙශේෂ ගැසI පතෙ> පළ 
කර� ලැබ, 2016.08.09 "න ඉ"Eප2 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත) ම/ඩලෙ> අ�ම=ය දවා =ෙM.) 

* 

�ද( අමාත)�මා,— +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 පනත යටෙ2 �යමය (අංක 8),— 
2007 අංක 48 දරන +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 පනෙ2 2 වැ� වග=ෙ> 3 වැ� උප 
වග=ය යටෙ2 +ෙශේෂ ෙවළඳ භා/ඩ බ1 ස�බධෙය �ද( අමාත)වරයා +B 
සාදන ල1ව, 2016 P� 16 "නැ= අංක 1971/22 දරන අ= +ෙශේෂ ගැසI පතෙ> පළ 
කර� ලැබ, 2016.08.09 "න ඉ"Eප2 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත) ම/ඩලෙ> අ�ම=ය දවා =ෙM.) 

 * 

�ද( අමාත)�මා,— ෙ	Q ආඥා පනත යටෙ2 ෙයෝජනාව,— (235 වැ� අTකාරය 
වන) ෙ	Q ආඥා පනෙ2 10 වැ� වග=ය යටෙ2 UV ගාස්� ස�බධෙය 2016 
P� 16 "නැ= අංක 1971/23 දරන අ= +ෙශේෂ ගැසI පතෙ> පළ කර� ලැබ, 
2016.08.09 "න ඉ"Eප2 කරන ලද ෙයෝජනාව අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත) ම/ඩලෙ> අ�ම=ය දවා =ෙM.) 

* 
�ද( අමාත)�මා,— �ෂ්පාදන බ1 (+ෙශේෂ +T+ධාන) පනත යටෙ2 �යමය 

(අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන �ෂ්පාදන බ1 (+ෙශේෂ +T+ධාන) පනෙ2 3 වැ� 
වග=ය යටෙ2 �ෂ්පාදන බ1 ස�බධෙය �ද( අමාත)වරයා +B පනවන ල1ව, 
2016 අෙපේ( 29 "නැ= අංක 1964/70 දරන අ= +ෙශේෂ ගැසI පතෙ> පළ කර� ලැබ, 
2016.08.09 "න ඉ"Eප2 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත) ම/ඩලෙ> අ�ම=ය දවා =ෙM.) 

 

 

 



( 3 ) 

 

* 
�ද( අමාත)�මා,— �ෂ්පාදන බ1 (+ෙශේෂ +T+ධාන) පනත යටෙ2 �යමය 

(අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන �ෂ්පාදන බ1 (+ෙශේෂ +T+ධාන) පනෙ2 3 ඇ වැ� 
වග=ය යටෙ2 �ෂ්පාදන බ1 ස�බධෙය �ද( අමාත)වරයා +B පනවන ල1ව, 
2016 මැO 2 "නැ= අංක 1965/2 දරන අ= +ෙශේෂ ගැසI පතෙ> පළ කර� ලැබ, 
2016.08.09 "න ඉ"Eප2 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත) ම/ඩලෙ> අ�ම=ය දවා =ෙM.) 

* 
�ද( අමාත)�මා,— �ෂ්පාදන බ1 (+ෙශේෂ +T+ධාන) පනත යටෙ2 �යමය 

(අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන �ෂ්පාදන බ1 (+ෙශේෂ +T+ධාන) පනෙ2 3 ඇ වැ� 
වග=ය යටෙ2 �ෂ්පාදන බ1 ස�බධෙය �ද( අමාත)වරයා +B පනවන ල1ව, 
2016 මැO 16 "නැ= අංක 1967/5 දරන අ= +ෙශේෂ ගැසI පතෙ> පළ කර� ලැබ, 
2016.08.09 "න ඉ"Eප2 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත) ම/ඩලෙ> අ�ම=ය දවා =ෙM.) 

* 
�ද( අමාත)�මා,— �ෂ්පාදන බ1 (+ෙශේෂ +T+ධාන) පනත යටෙ2 �යමය 

(අංක 4),— 1989 අංක 13 දරන �ෂ්පාදන බ1 (+ෙශේෂ +T+ධාන) පනෙ2 3 වැ� 
වග=ය යටෙ2 �ෂ්පාදන බ1 ස�බධෙය �ද( අමාත)වරයා +B පනවන ල1ව, 
2016 මැO 19 "නැ= අංක 1967/52 දරන අ= +ෙශේෂ ගැසI පතෙ> පළ කර� ලැබ, 
2016.08.09 "න ඉ"Eප2 කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත) ම/ඩලෙ> අ�ම=ය දවා =ෙM.) 

* 
+ස	ජන (සංෙශෝධන) පන2 ෙකY�පත — ෙදවැ� වර Zය[ම. 

* 
\= ෙකො#ෂ සභා (සංෙශෝධන) පන2 ෙකY�පත — ෙදවැ� වර Zය[ම. 

* 

පාෙ^_ය සංව	ධන අමාත)�මා,— පE`රක �දල — _	ෂය 147 — වැඩසටහන 1,—       
† 2016 ජනවාE මස 01 වැ� "ෙන ආර�භ වන හා 2016 ෙදසැ�බ	 මස 31 වැ� "ෙන 
අවස වන �ද( ව	ෂෙ> පෙයෝජනය සඳහා b ලංකා පජාතාcක  සමාජවා� ජනරජෙ> 
පා	
ෙ��ව +B දැනටම2 අ�මත කර ඇ= +යද� dමා ෙනොඉeමවන පE" එg ++ධ වැය 
_	ෂ යටෙ2 අෙheiත ඉ=E[� ජා=ක අයවැය ෙදපා	තෙ��ව වැය _	ෂෙ> “අයවැය 
සහාය ෙසේවා සහ හ"B අවශ)තා වගk� ව)ාපෘ=යට” මාVකර ගැ\මට2 2015 අංක 16 දරන 
+ස	ජන පනෙ2 6.1 හා 6.2 වග= මn සලසා ඇ= +T+ධානවලට යට2ව හoනාග2 
+ ෙ^ශ pල)කරණ සgතව rයා2මකවන සංව	ධන ව)ාපෘ= කsන� Ztම සඳහා ප�ඛ2වය 
ෙද# පE`රක ප=පාදන ෙලස අදාළ අමාත)ාංශවලට මාV Ztමට හැZවන පE" b ලංකා 
පජාතාcක සමාජවා� ජනරජෙ> ඒකාබ^ධ අර�ද
 ෙහෝ රජයට අය2 අෙනw2 ඕනෑම 
අර�දලZ ෙහෝ b ලංකා පජාතාcක සමාජවා� ජනරජෙ> අzමතය පE" b ලංකා 
පජාතාcක සමාජවා� ජනරජෙ> ආ/{ව +B pල)කරණය කරන ලද V�ය( පනසන්ව 
ෙකෝ| +Bනව ලeෂ +Bපදහසe (V.592,925,000) ෙනොඉeමවන �දලe උපෙ(ඛනෙ> 
දeවා ඇ= ආකාරයට සලසා ගත &� ය. 

 

 

 

 

 



( 4 ) 

 

  උපෙ4ඛනය 
 

 _	ෂය                147  - පාෙ^_ය සංව	ධන අමාත)ාංශය 

 වැඩ සටහන      1 - ෙමෙහ&� වැඩසටහන 

 ~නරාව	තන +යද�  -    V. 469,425,000 

 pලධන +යද�  -    V. 123,500,000 

     �� +යදම     = 2. 592,925,000 

(V�ය( පනසන්ව ෙකෝ| +Bනව ලeෂ +Bපදහසe පම�.) 

 

රජෙ: "ලධා<�ට අ$>කාර� “@” BCම 
 

 උපEම +යද� dමාව  - V. 2,000,000 

 අවම ලැ�� dමාව - V.    150,000 

 උපEම හර ෙශේෂ dමාව - V. 3,500,000 

   (අමාත) ම/ඩලෙ> අ�ම=ය දවා =ෙM.)  

† 2016 අෙගෝස�් මස 09 වැ� "න ඉ"Eප2 කරන ලද 2016 අංක 2 දරන පE`රක 
ඇසත්ෙ��ව බලන. පE`රක ඇසත්ෙ�� අංක 1 එක�ව V�ය( 55,000,000. 

 

* සල#ෙණ� හF�වG ලබ�ෙ� ආIJෙ� කටK� ය. 

 

2016 සැLතැ�බ මස 06 වැ" අඟහ2වාදා 

වා�ක ���V අෙheෂා කරන පශ්න 

77/’15 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,—  ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ^_ය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (4)   

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

 (ii) එම එe එe රසකාරක ව	ගය, තහන� Ztමට ෙහේ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i)  ඉහත තහන� කළ රසකාරක ෙමම, අ�නෙමොෙටෝ ෙනොෙහො2 
ෙමොෙනෝෙසෝsය� ��ටෙ�I (MSG) රසකාරකය ද #�ස ්BVරට අgතකර 
බව2; 

 (ii) එය ��කා, සන්ා& ආබාධ ඇ�� දV� ෙරෝගාබාධ සඳහා ෙහේ� කාරක වන 
බව2;  

 (iii) වසරකට එම රසකාරක ෙම�e ෙටො 2200කට වැs පමාණයe ෙමරටට 
ආනයනය කරන බව2; 

එ�මා දෙනgද? 



( 5 ) 

 

(ඇ) (i) ෙමොෙනෝෙසෝsය� ��ටෙ�I භා+තය තහන� Ztමට කට&� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

456/’16 

ගV එ�. එ�. එ�. ස(මා මහතා,— පළා2 සභා හා පළා2 පාලන අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) g�රeෙගොඩ පාෙ^_ය සභාව මn, කැ� කසළ බැහැර Ztෙ� සථ්ානය 
ෙලස හoනාෙගන =ෙබන ෙරොටවැව, ෙපො(ව2ත ඉඩම අප+ත [ එg ජල 
pලාශය හා�[ෙ� අවදාන� ත22වයe පව=න බව දෙද;  

 (ii) පා\ය ජල පශන්ය සහ වwග{ ෙරෝ� ත22වය උග ෙලස පව=න එම 
පළාෙ2 ජනතාවට ෙමO B1වන බලපෑම අවම Ztම ��ස ග� ලබන 
�යවර කවෙ	ද;  

 (iii) අවට පEසරයට හා� ෙනොවන අ&E කමව2 ෙලස කැ� කසළ බැහැර 
Ztෙ� ව)ාපෘ=යe ආර�භ කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

464/’16 

ගV උදය පභා2 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා=ක ප=ප2= හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (2) 

(අ)  (i) 2016 ජනවාE 01 "නට ජනාTප=�මා +B Bය කා	ය ම/ඩලයට ප2කර 
ඇ= Bය�ම උපෙ^ශකවV, ෙ(ක�වV, ස�බ�කරණ �ලධාE, 
ෙපෞ^ග
ක සහකාරවV සහ ෙවන2 එවැ� �ලධාE සංඛ)ාව, ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (ii) ඉහත (i) අ�ව �� �ලධාE සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (i)g �ලධාEෙ� න� සහ එe එe �ලධාEයාට ලබා � ඇ= වැYh, 
�මනා, කා	ය ම/ඩල සහ ෙවන2 පහ ක� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ඉහත (i)g �ලධාEෙ� අධ)ාප�ක සහ වෘ2=ය  1 ක� ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද;  

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

 

(අ) 2015 ව	ෂෙ>�, 

 (i) ශ ¡ ී ලාංZකO +B පEෙභෝජනය කළ d� ප ¡මාණය ෙම| ¡e ෙටො 
ෙකොපමණද; 

 (ii) පEෙභෝජනය කරන ලද d� ප ¡මාණෙය ආනයනය කළ d� ප ¡මාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ආනයනය කළ d� පමාණෙයg ව|නාකම ෙකොපමණද; 

 



( 6 ) 

 

 (iv) ෙ^_ය d� ක	මාතශාලාව
 �ෂප්ාදනය කළ d� ප ¡මාණය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) 2014 සහ 2015 ව	ෂවල� ෙ^_ය d� ක	මාතශාලාව
 �ෂප්ාදනය 
කරන ලද d� ප ¡මාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014 ව	ෂයට සාෙheෂව, 2015 ව	ෂෙ>� d� �ෂප්ාදනෙ> වැs[මe 
=ෙMද; 

යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

598/’16 

ගV ලk ජයව	ධන මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (2) 

(අ) පළ�වන ෙශේ�ෙ> Bට ඉහළ ෙශේ�ය දeවා අධ)ාපනය ලබා ෙදන b ලංකාව �ළ 
rයා2මක ෙපෞ^ග
ක පාස( සංඛ)ාව ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද? 

(ආ) එම පාස(වල, 

 (i)  න� කවෙ	ද;  

 (ii) �gටා =ෙබන පෙ^ශ කවෙ	ද;  

 (iii) පව2වාෙගන යෙ  ක£V +Bද; 

 (iv) ඉෙග�ම ලබන ¤ෂ) සංඛ)ාව; 

 ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) (i) රජෙ> පාස(වල ෙමම ෙපෞ^ග
ක පාස(වලද වැs වශෙය අධ)ාපනය 
ලබෙ b ලාංZක දVව බව2, ෙපෞ^ග
ක පාස(වල අTක ගාස�් අය 
කරන බව2; 

 (ii) ෙපෞ^ග
ක පාස(වල අධ)ාපනය ලබන දVවට Qණා2මක අධ)ාපනයe 
ලබා�ම හා සාධාරණ �දලe අය Ztම වැ� කට&� අ�eෂණය සහ 
�යාමනය Ztෙ� කමෙ¥දයe කsන#  සකස ්+ය &� බව2; 

 එ�මා ��ගෙනgද? 

(ඈ) (i) (ඇ) (ii) g සඳහ කමෙ¥දය සකස ්Ztම සඳහා �යවර ගෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

 යන තව1රට2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

634/’16 

ගV ඉ. චා(ස් �	මලනාද මහතා,— සමාජ ස+බලගැ[� හා  භසාධන 
අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ)  (i) p
ක  1 ක� ස~රා ෙනොමැ= ~^ගලO +Tම2 බඳවා ගැ\ෙ� 
ප|පා|යZ ෙතොරව ව� "සc්eකෙ> සමෘ^T �ලධාE ෙලස 
බඳවාෙගන ඇ= බව දෙද;  

 (ii)  එෙලස  1 ක� ෙනොමැ=ව බඳවාෙගන ඇ= සමෘ^T �ලධාEෙ� 
ෙතොර�V කවෙ	ද; 

 (iii)  අ+Tම2 ෙලස ප2කර ඇ= ~^ගලO ෙසේවෙය ඉව2 කර +Tම2 ෙලස 
අ�= �ලධාE බඳවා ගැ\මට කsන� �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  
(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
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665/’16 

ගV §ම( ර2නායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා=ක ප=ප2= හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (2) 

(අ) (i) පලා
 Qව ෙතොYපළ න[කරණය Ztම සඳහා b ලංකා රජය, ඉ�ය රජය 
ෙහෝ ඉ�ය සමාගමe සමඟ ©+ මe අ2ස කර =ෙMද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ©+ ම ෙමම සභාවට ඉ"Eප2 කරෙද; 

 (iii) එම ©+ ම සඳහා කැ§නI ම/ඩලෙ> හා \=ප= ෙදපා	තෙ��ෙ¥ 
අ�ම=ය ෙහෝ �teෂණ සgත 
ය+
 ඉ"Eප2 කරෙද; 

 (iv) ෙමම ෙකොතා2�ව අදාළ සමාගමට ලබා � ඇ2ෙ2 +වෘත ෙටඩ	 ප|පා| 
අ�ගමනය Ztෙමද; 

 (v) ෙකොතා2�වට අ�ව ෙමම න[කරණය සඳහා යන +යදම  ෙකොපමණද; 

 (vi) න[කරණ කට&� අවස Ztම සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

720/’16 

ගV ඉෂාe රªමා මහතා,— කෘiක	ම අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1)  

(අ) (i) අ�රාධ~ර "සc්eකෙ> කෘiක	මාතය «වෙනෝපාය කරග2 ජනතාව වැs 
වශෙය «ව2 වන බව2; 

  (ii) ෙමම පෙ^ශෙ> +ශාල හා wඩා වැ¥ රා¤යe ප=සංසක්රණය ෙනොකර 
අ2හැර දමා =ෙබන බව2; 

 (iii) +ෙශේෂෙය +ශාල වැ¥ 16e හා wඩා වැ¥ 48e කsන# ප=සංසක්රණය 
කළ &� ත22වෙ> පව=න බව2; 

එ�මා දෙනgද? 

(ආ) ඉහත අ (iii) g සඳහ වැ¥ ප=සංසක්රණය Ztම ආර�භ කරන "නය කවෙ	ද යන 
එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

724/’16 

ගV ¬. රං�2 ද ෙසොOසා මහතා,— නගර සැල � හා ජල ස�පාදන අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ)  (i) උඩවලව ජලස�පාදන කමෙ>, පනහ{ව ෙතොග ජල ටැංZයට ආසන 
පනහ{ව ග�මානෙ> අ�V මා	ගවලට ජල සැප&� ලබා ෙනො� ඊට 
ආසනව පධාන නළ මා	ගයe එ®මට රජය වැයකර ඇ= �� �දල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එමn ජල සැප&� ලබා ඇ= පාEෙභෝ©කO සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එe ජල පාEෙභෝ©කෙයw ෙව�ෙව රජය දරා ඇ= �දල දළ වශෙය 
  ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

(ආ) (i) �වාස ෙනොමැ= ඉඩ� කI| 03e සඳහා ¯ට	 850e 1රට ජල නළ එලා ඇ= 
බව දෙද; 

 (ii) එම ජල සැප&� ලබාග2 පාEෙභෝ©කO සමඟ ර2න~ර පාෙ^_ය 
කළමනාකාරවරයාෙ� ෙපෞ^ග
ක ස�බධතාවයe =ෙMද; 
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 (iii) තම �ල බලය භා+තා කර# ෙමම �ලධාEයා +B රාජ) �ද( අවභා+තා 
කර ඇ= බව ��ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම �දල ෙකොපමණද;   

 (v) එම �දල නැවත අයකර ගැ\ම ස�බධෙය ෙගන ඇ= rයාමා	ගය 
කවෙ	ද; 

යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

729/’16 

ගV බ1ල Qණව	ධන මහතා,— �ද( අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 අ�V අයවැය මn ‘ම"ර බ^ද’ ය�ෙව නව බ^දe ෙයෝජනා කර, 
2016 අයවැය ෙයෝජනා මn එය තව1රට2 බල ගැ± බව ��ගෙද; 

 (ii) එk ම"ර බ^ද අය Ztෙ� පදනම කවෙ	ද; 

 (iii) 2015 සහ 2016 ව	ෂවල� ෙමම බ^ෙද රජයට ලැ�� �� බ1 ආදායම 
ෙකොපමණද;  

 (iv) ඉහත ව	ෂයg � ම"ර බ^ද ෙගව� ලැ� තැනැ2තෙ� න� සහ 

�නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා  ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

779/’16 

ගV මgද යාපා අෙMව	ධන මහතා,— රාජ) පEපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) මාතර "සc්eකෙ>, ෙමොරවක අධ)ාපන කලාපෙ>, පාසැ( QV භවෙතw 
ෙලස =ස ්වසරe ~රා ෙසේවය කර ¯ට වසර ෙදකකට ෙපර +ශාමග2 ~ජ) 
ද�ෙපොත උපා
 g#ය ෙවත +ශාම වැYh අධ)eෂ ජනරා(වරයා +B 
+ශාම වැYh අංකය ෙලස, 02/110/6342 යන අංකය ලබා � ඇ= බව2; 

 (ii)  ~ජ) ද�ෙපොත උපා
 g#ය ෙවත g#+ය &� +ශාම වැYප තවම2 ෙගවා 
ෙනොමැ= බව2; 

එ�මා දෙනgද? 

(ආ) ~ජ) ද�ෙපොත උපා
 g#යට g#+ය &� +ශාම වැYප තව1රට2 පමාද[මZ 
ෙතොරව උවහෙසේ ෙවත ෙගවන ෙම +ශාම වැYh අධ)eෂ ජනරා(වරයා ෙවත 
�ෙයෝග කරන බව එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

784/’16 

ගV ඉ"ක අ�V^ධ ෙහේර2 මහතා,— =රසර සංව	ධන හා වන«+ අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) ග�පහ "සc්eකෙ>, ම( හා +B�V පත ආ²ත ක	මාතෙ> �යැෙලන 
5000e පමණ B|න බව2, ස#= 28e මn rයා2මක ෙමම ක	මාතයට ප ©ය 
රජය "Eගැ[� ලබා 1 බව2 එ�මා දෙනgද? 

(ආ) (i) ක	මාතෙ> �යැෙලන ��බඳව පාෙ^_ය ෙ(ක� ෙකොIඨාස 
මIට#  සංගණනයe B1 කර =ෙMද; 
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 (ii) එෙසේ න�, පාෙ^_ය ෙ(ක� ෙකොIඨාසය අ�ව, ඕZ´, ඇµEය� සහ 
+B�V පත වගාකVව, අෙල+කVව,  �, මධ)ම සහ මහා පEමාණ 
වගාකVව සහ ම( අපනයනකVව සංඛ)ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ව	ෂ 2015 � හා 2016 �( කා	�ෙ¥� (අ) g සඳහ ~^ගලO 
"Eගැ[මට2, ව)ාපාරෙ> රඳවා ගැ\මට2, නවකO ව)ාපාරයට බඳවා 
ගැ\මට2 ග2 rයා මා	ග, ලබා 1 සහන, ඊට ෙව කළ �දල සහ ප=ලාභ 
g#±ව සංඛ)ාව ෙකොපමණද?  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ප ©ය රජය +B කැළ�ය +ශව්+ද)ාලය හරහා ග�පහ උ^zද උද)ානෙ>  V�ය( 
#
යන 22ක +යද# ඉ"කළ පටක ෙරෝපණ මධ)සථ්ානෙ> B1කළ ප	ෙ>ෂණ,  
ජනනය කර ඇ= ම( පෙ¶ද සහ පැල ලබා 1 ම( ව)ාපාEකO සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

790/’16 

ගV +1ර +කමනායක මහතා,— සමාජ ස+බලගැ[� හා  භසාධන 
අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) රාජ©Eෙ> �g|, +eෙටෝEයා �වාසය වාIY 14Z සම+ත වන අතර 
 වකළ ෙනොහැZ ආබාTතO 153ෙදෙනw ෙවාBකව B|න බව2; 

 (ii) ෙමම �වාසෙ> ෙවාBකOෙ� Bය� කට&�වලට ෙමම ජල, +1
, 
ෙසේවක වැYh ඇ�� පEපාලන +යද� සඳහා රජය මn වා	iකව V�ය( 
#
යන 08ක පමණ �දලe ලබාෙදන බව2;  

 (iii) එම �දල එම කට&� සඳහා පමාණව2 ෙනොවන බව2; 

 (iv) ෙසේවකOහට ෙගව� ලබන වැYh පමාණව2 ෙනො[ම �සා අ�= 
ෙසේවකO බඳවා ගැ\මට හැZයාවe ෙනොමැ=[ෙම ෙසේවක ම/ඩලයද 
පමාණව2 ෙනොවන බව2; 

 (v) ෙසේවක ම/ඩලය සඳහා පමාණව2 �ල �වාස පහ ක� ෙනොමැ= [ම සහ 
පමාණව2 වැYපe ෙනොලැ�ම ෙහේ�ෙව මානBකව ·ඩාවට ප2 [ B|න 
ෙසේවකOෙග, පශසත් මIටෙ� ෙසේවයe ලබා ගැ\ම ගැට�වeව පව=න 
බව2;  

 එ�මා දෙනgද? 

(ආ) (i) ව2ම ෙසේවකOෙග උපEම ෙසේවයe ලබා ගැ\ම සඳහා ඔ£ෙ� වැYh 
වැs Ztම සහ පහ ක� ලබා�මට �යවර ගෙද; 

 (ii) අ�= ෙසේවකO බඳවා ගැ\ම සඳහා �යවර ගෙද; 

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

791/’16 

ගV ඩලස ් අලහhෙපVම මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා=ක ප=ප2= හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) ෙලෝක ඉසල්ා� රාජ)යe සඳහා තසත්වාදය ව~රන ISIS සං+ධානයට b 
ලාංZකO බැº ඇ= බව සත)යeද; 

 (ii) එෙසේ න�, ෙ� වන+ට ISIS තසත්වාදය ෙව�ෙව සට කරන බවට 
ෙහ�දර¥ [ ඇ= b ලාංZකO සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ සට කර^� #ය©ය බවට ෙතොර�V අනාවරණය [ ඇ= ~^ගලO 
B|ෙද;  



( 10 ) 

 

 (iv) එෙසේ න�, එම ~^ගලO සංඛ)ාව, ඔ£ෙ� න� සහ ඔ£ #ය©ය රටව( 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) ISIS සං+ධානෙ> ව)ාh=ය ��බඳව සකස ්ෙකොට ඇ= සැල �වලට අ�ව 
2020 � b ලංකාවද ඔ£ෙ� සට»#යe ෙලස ෙතෝරෙගන ඇ= බව 
සත)යeද; 

 (ii) රාජ) �^T අංශ +B ෙ� වන+ට ISIS තසත්වාදය b ලංකාව �ළ ව)ාh=ය 
වැළැe[ම සඳහා ලබා � ඇ= උපෙදස ්කවෙ	ද; 

 (iii) එk  උපෙදස ්rයා2මක Ztම සඳහා බාධාව =ෙMද; 

 (iv) b ලංකාෙ¥ ZBය� ෙ^ශපාලන පeෂයe ෙහෝ සං+ධානයe ෙහෝ රාජ) 
ෙනොවන සං +ධානයe ISIS සං+ධානය සමඟ ස�බධක� පව2වෙද; 

යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

799/’16 

ගV ශා= bසක්දරාසා මහ2#ය,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) b ලංකා අධ)ාපන පEපාලන ෙසේවය (SLEAS), b ලංකා පEපාලන ෙසේවය 
(SLAS) වැ� ෙසේවා සඳහා බඳවා ගැ\ෙ� +වෘත හා d#ත තරඟ +භාග 
පව2ව� ලබෙ ෙකොළඹ� පමණe බව2; 

 (ii)  ෙකොළඹ +භාග මධ)සථ්ානවල� පමණe ඉහත k +භාග පැවැ2[ම මn 1ර 
බැහැර පෙ^ශවල අය1�කVවට ගැට�වලට �ªණ �මට B1වන බව2; 

 එ�මා දෙනgද? 

(ආ) අය1�කVවට �ªණ ෙදන ගැට� ��බඳව අවධානය ෙයො� කර, ඉ"E කාලෙ>� 
උ�V හා නැෙගනgර පළා2වල ෙමවැ� +භාගය පැවැ2[ම සඳහා �යවර 
ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 සැLතැ�බ මස 07 වැ" බදාදා 

වා�ක ���V අෙheෂා කරන පශ්න 

384/’15 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— +1
බල හා ~න	ජන\ය බලශe= අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (2) 

(අ) (i) ලංකා +1
බල ම/ඩලයට අවශ) ටාසේෆෝම	 ලබා ගැ\ෙ�� ෙටඩ	 
කැඳ[මe කරෙද;    

 (ii) එෙසේ න�, ප ©ය වසර පහ �ළ ෙටඩ	 කැඳ[ෙ�� ඉ"Eප2 ± ආයතන එe 
එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ආයතනව
 ඉ"Eප2 කරන ලද ෙටඩ	 ව|නාක� ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) එම ආයතන අතE ෙතෝරාග2 ආයතන එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනgද? 

(ආ) (i) දැනට ලංකා +1
බල ම/ඩලයට ටාසේෆෝම	 සපයන ආයතනය wමeද; 

 (ii) එම ආයතනෙ> g#කV/ g#කVව හා/ෙහෝ අධ)Â ම/ඩල ක£Vද; 



( 11 ) 

 

 (iii) ඔ£ ලංකා +1
බල ම/ඩලය �ළ දරන තන�V කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) (i) ටාසේෆෝම	 ලබා ගැ\ම සඳහා නැවත ෙටඩ	 කැඳවන "නය කවෙ	ද;  

 (ii) එg� අෙනw2 ෙටඩ	කVවට B1+ය හැZ අපහ තා අවම Ztමට  
ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
458/’16 

ගV එ�. එ�. එ�. ස(මා මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමා	ග අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) ප ©ය වකවා�ව �ළ මහ�වර "සc්eකෙ> ++ධ සංව	ධන ව)ාපෘU 
rයා2මක කළද, ෙhරාෙද�ය Bට ෙද(ෙතොට දeවා ± පධාන මා	ගය 
සංව	ධනය ෙනොZtම �සා ෙපො1 මහජනතාවෙ� ගමනාගමන කට&�වලට 
බාධාවe [ =ෙබන බව දෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, ෙhරාෙද�ය නගරෙ> Bට ෙද(ෙතොට EZ(ලගසක්ඩ දeවා2, 
ෙhරාෙද�ය, ගලහ පාලම හරහා ෙද(ෙතොට දeවා2 එම පධාන මා	ග 
කාපIකර න[කරණය Ztමට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

465/’16 

ගV උදය පභා2 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා=ක ප=ප2= හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (2) 

(අ) (i) 2015 වසර �ළ ජනාTප=�මා සහභා© ± +ෙ^ශ සංචාර කවෙ	ද; 

 (ii) එk එe එe +ෙ^ශ සංචාරයට සහභා� ± ~^ගලOෙ� න�, තන�ර සහ එම 
~^ගලO ෙව�ෙව රාජ) සහ අ	ධ රාජ) ආයතන +B දරන ලද +යදම 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

480/’16 

ගV කනක ෙහේර2 මහතා,— වැ+
 ක	මාත අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) කෑග(ල හා ක�තර "ස් ceකවල ෙවෙසන ජනතාවෙග බªතරයකෙ� 
«වන වෘ2Uය රබ	 ZE කැ·ම බව2; 

 (ii) දැනට මාස ගණනක Bට රබ	 ZE #ල හා +ය� රබ	 ÃI #ල පහත මIටමක 
පව=න බව2; 

 (iii) එයට ��යමe වශෙය රජය +B රබ	 Zෙලෝවකට V. 350/- ක පාලන 
#ලe �යම කළ බව2; 

 එ�මා දෙනgද? 

(ආ) �යම කළ පාලන #ල ෙවළඳෙපොළ �ළ දැනට rයා2මක ෙනොවන බව එ�මා 
��ගෙනgද? 

(ඇ) එෙසේ න�, රබ	 ZE කැ·ම «වන වෘ2Uය කරග2 ජනතාව ෙව�ෙව ග� ලබන 
rයාමා	ගය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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721/’16 

ගV ඉෂාe රªමා මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ^_ය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වන+ට අ�රාධ~ර "සc්eකෙ>, ගා¯ය ෙරෝහ(වල ෛවද)වVෙ� 
+ශාල gඟයe පව=න බව2; 

 (ii) ඒ ෙහේ�ෙව ෙරෝ� +ශාල 1ෂක්රතාවයට ප2[ B|න බව2; 

 (iii) අ�රාධ~ර "සc්eකෙ>, මැදව��ය පාෙ^_ය ෙ(ක� ෙකොIඨාසෙ>, 
ඉ=Eෙගො(ලාව ගාමෙ>, මධ)ම ෙබෙහ2 ශාලාව ෙබොෙහෝ කලe වසා දමා 
ඇ= බව2; 

 එ�මා දෙනgද? 

(ආ) (i) ෛවද) gඟයe පව=න ඉහත අ (i) g සඳහ ෙරෝහ(වලට ෛවද)වV 
ප2කරන "නය කවෙ	ද;  

 (ii) ඉ=Eෙගො(ලාව මධ)ම ෙබෙහ2 ශාලාව ජනතාව සඳහා +වෘත කරන "නය 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

732/’16 

ගV §ම( ර2නායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා=ක ප=ප2= හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල ෙකොළඹ "සc්eකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං�ව =� ෙසේවා �&e=කOෙ� භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� 
සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවා �&e=කOෙ� භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� 
සංඛ)ාව; 

එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවා �&e=කOෙ�  
  භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය2 සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ^ග
ක අංශය; 

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘiක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන2 එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

780/’16 

ගV මgද යාපා අෙMව	ධන මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) ජා=ක පාස( 150ට අTක සංඛ)ාවe �B ෙලස ප2 කරන ලද +1හ(ප= 
වV ෙනොමැ=ව rයා2මක ෙව# පව=න බව හා එම පාස(වල 
පEපාලනය දV� ෙලස අවgර [ =ෙබන බව2; 
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 (ii) ෙමම ජා=ක පාස(වල +1හ(ප=වV ෙලස ප2Ztම සඳහා අධ)ාපන 
අමාත)ාංශය  1  QVවVෙග අයැ1�ප2 කැඳවා ඇ= බව2; 

 (iii) 2015 ව	ෂය අවසානෙ>� අමාත)ාංශය ෙමම කා	යය සඳහා +භාගයe 
පව2වා ඇ= බව2; 

 (iv) 2016 මා	� මස� අමාත)ාංශය +භාගෙ> ප=ඵල මත පදන�ව ස��ඛ 
පteෂණ පව2වා ඇ= බව2; 

 (v) ෙමම ~රhපා{ �ර[ම සඳහා අමාත)ාංශය +B ෙමෙතe ZB1 
rයාමා	ගයe ෙගන ෙනොමැ= බව2; 

එ�මා දෙනgද? 

(ආ) (i) +1හ(ප=වV ප2 Ztම පමාද [ම සඳහා ෙහේ� කවෙ	ද;  

 (ii) අෙheෂකය +B ලබා ගනා ලද ලw� මත පදන� ෙව# එම 
~රhපා{ �ර[මට අවශ) �යවර ගෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

781/’16 

ගV බ1ල Qණව	ධන මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා=ක ප=ප2= හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) b ලංකා මහ බැංwෙවg, ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( ෙදපා	තෙ��ව 2015 
ෙදසැ�බ	 31 අවස �ද( ව	ෂය සඳහා පB^ධ කරන ලද වැදග2 pල) 
ෙතොර�Vවලට අ�ව, 2014 සහ 2015 ව	ෂයg; 

 (i) ෙශේෂපතගත ෙ^පළ �Eයත හා උපකරණ ව|නාකම සහ ඇ=± ෙවනස; 

 (ii) ෙශේෂපතගත සං�ත ව|නාකම සහ ඇ=± ෙවනස; 

 (iii) pල) ව2ක� හා�කරණය (ව)ාපාර ෙකොටස)්; 

 (iv) සාමා�කයට අ�මත �වාස ණය පහ ක� පමාණය සහ ෙවනස; 

ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ඉහත (අ) i, ii, iii සහ iv g සඳහ ෙවනස ෙකෙරg බලපෑ ෙහේµ කවෙ	ද යන2 
එ�මා ෙමම  සභාවට දවෙනgද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 සැLතැ�බ මස 08 වැ" Oහස්ප>�දා 

වා�ක ���V අෙheෂා කරන පශ්න 

487/’16 

ගV කනක ෙහේර2 මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා=ක ප=ප2= හා ආ	�ක කට&� 
අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (2) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂය අවස වන+ට රට �ළ B| ÇZයා +රgත උපාTධාt සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016 ව	ෂෙ>� එම උපාTධාtෙග ෙකොපමණ සංඛ)ාවකට රජෙ> ÇZයා 
ලබා�මට කට&� කරෙද; 

 (iii) ඉ=E උපාTධාt ස�බධෙය ග� ලබන ක ¡යිාමා	ගය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 
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(ආ) (i) ÇZයා +රgත උපාTධාt ෙපෞ^ග
ක අංශෙයg ÇZයා අවසථ්ාව සඳහා 
ෙයො�Ztමට ය� සැලැසම්e =ෙMද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම සැලැසම් ෙමම සභාවට ඉ"Eප2 කරෙද; 

යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

517/’16 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ^_ය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) (i)  ශ ¡ ීලංකාව �ළ ගMසා Zt� \=ෙය තහන� බව2; 

 (ii) ශ ¡ ීලංකාව �ළ \= +ෙරෝ� ගMසා Zt� B1 වන බව2; 

 (iii) ෙමම ගMසා Zt� B1 කරන සථ්ාන අනාරÉත හා \= +ෙරෝ� ෙලස කට&� 
කරන බව2;  

 එ�මා දෙනgද?  

(ආ)  (i) 2012.01.01 "න Bට 2015.12.31 "න දeවා කාලය �ළ හoනාෙගන, \=මය 
ක ¡යිාමා	ග ග2 \= +ෙරෝ� ගMසා මධ)සථ්ාන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

  (ii) එම මධ)සථ්ානවලට එෙරgව ද/ඩ \= සංග ¡හයට අ�ව ගත හැZ ක ¡යිාමා	ග 
කවෙ	ද; 

  (iii) එම \= ප ¡මාණව2 ෙනොවන බව එ�මා ��ගෙද;  

  (iv) එෙසේ න�, එම \= සංෙශෝධනය Ztමට කට&� කරෙද;  

  (v) ගMසා Zt� \=ගත Ztමට කට&� කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

643/’16 

ගV එ�. එ�. එ�. ස(මා මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (2) 

(අ) (i) ෙමොණරාගල අධ)ාපන කලාපයට අය2, ෙමො/අ�ෙපොත �ස
්� මධ) මහා 
+1හල ^+UOක පාස( 1000e සංව	ධනය Ztෙ� වැඩසටහනට ඇ�ළ2 
Ztෙ��, එg පාථ#ක අංශය ෙවකරන ලද බව2; 

 (ii) ව	ෂ 2013 �, ෙමො/අ�ෙපොත �ස
්� පාථ#ක +1හල ෙලස න� කරන ලද එම 
පාසල සඳහා ස�්ර  ෙගොඩනැ©(ලe ෙහෝ අවශ) ෙභෞ=ක ස�ප2 ඇ��  1  
QV ම/ඩලයe  ෙනොමැ= බව2;  

 එ�මා දෙනgද? 

(ආ) එම පාථ#ක පාසල සඳහා ස�්ර  ෙගොඩනැ©(ලe ඉ"Ztමට, අවශ) ෙභෞ=ක ස�ප2 
ලබා�මට සහ  1  QV ම/ඩලයe ප2Ztම සඳහා කsන� �යවර ගෙද යන 
එ�මා සඳහ කරෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

705/’16 

ගV උදය පභා2 ග�ම�ල මහතා,— පවාහන හා B+( Qව ෙසේවා 
අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) b ලංකා ගමනාගමන ම/ඩලෙ> සමහර sෙපෝවල 2016 මා	� මස වැYප 
2016 අෙපේ( මස 28 "න දeවාම ෙනොෙගවා B| බව දෙද; 



( 15 ) 

 

 (ii) Bය ෙසේවකO Bය�ෙදනාෙ� 2016 මා	� මස වැYප �ය#ත "නට 
ස�`	ණෙය ලබා �මට අසම2 ± sෙපෝ කවෙ	ද; 

 (iii) ඉ"Eෙ>� �ය#ත "නට වැYh ලබා ෙදන බව සහ=ක [ම සඳහා ගනා �යවර 
කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

733/’16 

ගV §ම( ර2නායක මහතා,— ක�කV හා වෘ2Uය ස#= සබඳතා අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල ෙකොළඹ "සc්eකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං�ව =� ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( (EPF) ©�� සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( (EPF) ©�� සංඛ)ාව; 

එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( 
  (EPF) ©�� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය2 සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ^ග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘiක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන2 එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

782/’16 

ගV බ1ල Qණව	ධන මහතා,— �ද( අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2000 Bට 2014 දeවා, b ලංකා රජය ලද +ෙ^ශ පදානයg V�ය( 
ව|නාකම, එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2015 ව	ෂය සඳහා ± වා	iක ඇසත්ෙ��ෙවg උපක(�ත +ෙ^ශ පදාන 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 ව	ෂෙ>� b ලංකා රජය ලද �� +ෙ^ශ පදාන පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) 2015 ව	ෂෙ>� +ෙ^ශ පදානය අ{[ම ෙකෙරg බලපෑ ෙහේµ කවෙ	ද; 

 (v) 2016 ව	ෂෙ>� අෙheiත +ෙ^ශ පදානය ��බඳව Ëභවා� ධනා2මක 
ෙවනසe අෙheෂා කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

783/’16 

ගV (ෛවද)) න
ද ජය=ස්ස මහතා,— අභ)තර කට&�, වයඹ සංව	ධන හා 
සංස්කෘ=ක කට&� අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) VBයාෙ¥, gට~ b ලංකා තානාප= උදයංග [ර�ංග මහතාට හා ඔªෙ� §Eඳට 
�w2 කර =� රාජ)තාcක ගම බලපත අවලංQ කර =ෙMද; 



( 16 ) 

 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iii) ඔªට හා ඔªෙ� §Eඳට සාමාන) ගම බලපත �w2 කර =ෙMද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (v) ඒ සඳහා +ෙ^ශ  අමාත)ාංශය +B ආගමන හා +ගමන පාලක ෙවත ය� 
�	ෙ^ශයe ලබා � =ෙMද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම 
�ය සභාගත කරෙද; 

 (vii) ඔ£ ෙදෙදනාට �w2 කළ සාමාන) ගම බලපත ලබාගැ\මට උදයංග 
[ර�ංග මහතා b ලංකාවට පැ#�ෙ>ද; 

 (viii) ෙනොඑෙසේ න�, එම ගම බලපත භාරගනා ල^ෙ^ ක£V +Bද; 

 (ix) එම ගම බලපත භාරගනා ලද "නය කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

788/’16 

ගV ලeෂම් ආනද +ෙÍමාන මහතා,— සව්ෙ^ශ කට&� අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) cwණාමලය "සc්eකෙ>, පාෙ^_ය ෙ(ක� ෙකොIඨාස 11g, ෙමෙතe 
පEපාලන කට&� B1[ ඇ2ෙ2 පැර� dමා මාO�වලට  අ�Îලව වන අතර, 
1992 අංක 58 දරන බලතල පැවtෙ� පනත හා 1996.08.02 "නැ= අංක 935 
දරන ගැසI පතයට අ�ව නව මාO� සලw� කර# පව=න බව2; 

  (ii) එමn, පද+ b~ර ෙකොIඨාසෙ>, 31J Bංහ~ර, 31F පරණ මැදව��ය සහ 
31M සම~ර යන ගාම �ලධාE වස� ෙකොIඨාස ෙදකකට ෙබෙදන බව2; 

  (iii) ෙගෝමරකඩවල ෙකොIඨාසෙ>, 233C මOලවැව ගාම �ලධාE වසෙ� 
ෙකොටසeද, ෙසේV+ල ෙකොIඨාසෙ>, සමහර ෙකොටසද් ෙවන2 
ෙකොIඨාසවලට ෙබෙදන බව2; 

එ�මා දෙනgද?  

(ආ) (i) පැර� පEපාලන ෙබ�� අ�ව cwණාමලය "සc්eකෙ> ෙකොIඨාස 11ට 
ෙබ� =� ගාම �ලධාE වස� හා ග�මාන කවෙ	ද; 

 (ii) අ(i) සඳහ පනතට අ�ව මාO� ය� සලw� Ztෙ�� ෙවන2 
ෙකොIඨාසයකට අය2 ± ගාම �ලධාE වස�/ග� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට rයා2මක dමා �	ණ ක#Y Uරණ අ�ව, අ�= ෙකොIඨාස මාO� 
සලw� කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම පදනම කවෙ	ද; 

 (v) ඒ සඳහා එe එe ෙකොIඨාසෙ> ප"ං�කVවෙ� එකඟ2වය +මසෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

792/’16 

ගV ඩලස ් අලහhෙපVම මහතා,— සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත)තර ෙවළඳ 
අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.10 "න Bට ෙ� දeවා b ලංකාව �ළ ආෙයෝජනය සඳහා පැ#� 
+ෙ^ශ ව)ාපාEකය සංඛ)ාව සහ ආෙයෝ�ත �� �දල ඇමEකා� ෙඩොල	 
ෙකොපමණද; 

 



( 17 ) 

 

 (ii) ආෙයෝජකයාෙ� රට, +ෙ^ශ ව)ාපාර ආයතන, 
�න සහ ආෙයෝ�ත �ද( 
පමාණය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iii) b ලංකාව �ළ එk ආ ෙයෝජන ව)ාපෘ= �gටා ඇ= පෙ^ශ හා ආෙයෝජන 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ)  (i) දැනට ඒ ඒ ව)ාපෘ=වල ෙසේවය කරන b ලාංZක ෙසේවක සංඛ)ාව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)   ආෙයෝජනයට පථම අදාළ ආෙයෝජකයා ලබා�මට එකඟ ± ÇZයා සංඛ)ාව 
සහ සැපÑ ÇZයා සංඛ)ාව අතර පරසප්රය ඇ= ව)ාපෘ= කවෙ	ද; 

 (iii)  b ලංකාව �ළ ආෙයෝජනය Ztම සඳහා අදාළ පහ ක� ලබාෙගන ෙහෝ 
©+ �වලට එළÒ� න�2, ෙ� දeවා Bය ව)ාපෘ= ආර�භ ෙනොකළ 
ආෙයෝජකO B|ෙද;  

 (iv)  එෙසේ න�, අදාළ ආෙයෝජකයාට ෙහෝ සමාගමට �Eනමා ඇ= පහ ක� 
කවෙ	ද; 

 (v)  2012, 2013, 2014 යන ව	ෂවල� b ලංකාව �ළ �� +ෙ^ශ ආෙයෝජනය  
ෙව ෙව වශෙය ඇමEකා�  ෙඩොල	ව
 ෙකොපමණද; 

යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

800/’16 

ගV ශා= bසක්දරාසා මහ2#ය,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) “ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහනට ඇ�ළ2 �ල=¥ අධ)ාපන කලාපයට 
අය2 පාස( සංඛ)ාව ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) �ල=¥ අධ)ාපන කලාපය �ළ පාෙ^_ය ෙ(ක�  ෙකොIඨාස ෙදකe ඇ= න�2, එම 
ෙකොIඨාසවල �g| ෙබොෙහෝ පාස( “ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහනට 
ඇ�ළ2කර ෙනොෙගන ෙනොසලකා හැර ඇ= බව එ�මා දෙනgද? 

(ඇ) (i) (ආ) g සඳහ කර ඇ= පE" පා ස( ෙනොසලකා හැtමට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (ii) �ල=¥ අධ)ාපන කලාප ෙ> ෙනොසලකා හැර ඇ= පාස(, “ළඟම පාසල 
ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහෙනg �	ණායකයට අ�ව ඇ�ළ2කර ගැ\මට 
�යවර ගෙද; 

යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

809/’16 

ගV ච#ද + ෙÍBE මහතා,— පළා2 සභා හා පළා2 පාලන අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) ඌව පළා2 පධාන අමාත)තවරයාෙ� ෙපෞ^ග
ක කා	ය ම/ඩල සාමා�කOෙ�, 

 (i) න�; 

 (ii)  තන�V; 

 (iii) අධ)ාපන  1 ක�; 

 (iv)   වැYh හා අෙනw2 �මනා; 

 (v) +ෙ^ශ සංචාරවල �රත [ ඇ2න�, එම සංචාර සඳහා  දරන ලද +යදම; 

ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

 



( 18 ) 

 

(ආ) එම සංචාර සඳහා පළා2 සභා අර�ද( ෙයොදාෙගන =ෙMද යන2 එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනgද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?   

814/’16 

ගV ෙÍ. එ�. ආනද wමාරBE මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා=ක ප=ප2= හා 
ආ	�ක කට&� අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) වන සංරeෂණ ෙදපා	තෙ��ව ෙහෝ වන«[ සංරeෂණ ෙදපා	තෙ��ව 
මn පාලනය ෙනොකර� ලබන කැළෑ 2001 ව	ෂයට ෙපර පාෙ^_ය 
ෙ(ක� / සහකාර ආ/{ෙ¥ ඒජත / පාෙ^_ය ආදාය� �ලධාE යටෙ2 
පාලනය ± බව2; 

 (ii) අංක 05/2001 චකෙ(ඛය යටෙ2 ෙමම Bය�ම ඉඩ� වන සංරeෂක ෙවත 
පැවÔ බව2; 

 (iii) රජෙ> කsන� අවශ)තාවය සඳහා අත)ාවශ) ඉඩ� අංක 05/2001 
චකෙ(ඛෙය �දහස ් Ztම සඳහා අංක 02/2006 යටෙ2 චකෙ(ඛයe 
�w2 ± බව2; 

 (iv) රජෙ> සංව	ධන අවශ)තා  සඳහා ඉඩ� �දහස ් Ztම, "සාප=වරයා 
"සc්e ෙ(ක�වරයාෙ� p
ක2වෙය �gYවන ලද ක#Yවe මn B1 
Ztම සඳහා අංක 02/2006 චකෙ(ඛ ෙයg +T+ධාන සලසා ඇ= බව2; 

එ�මා ��ගෙනgද? 

(ආ) අංක 05/2001 සහ අංක 02/2006 චකෙ(ඛ සභාගත කරෙද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

815/’16 

ගV පසන රණ[ර මහතා,— කාතා හා ළමා කට&� අමාත)�#යෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) ත22වෙය ඉහළ Qණා2මක භා/ඩ ලබාගත හැZ �පව)ාhත අෙළ+ 
ජාලයe සgත රාජ) ආයතනයe ෙලස සpපකාරය rයා2මක වන බව2; 

 (ii)  ආපදා අවසථ්ාවල� මහජනතාව ෙවත සහනාධාර ලබා�ම සඳහා සpපකාරය 
පධානතම ආයතනයe ෙලස භා+තා කර� ලබන බව2; 

එ�#ය දෙනgද?  

(ආ) (i) ගැ§� ම¥වV සඳහා rයා2මක “ෙපෝෂණ ම(ල” ව)ාපෘ=ය  සpපකාරය 
ෙමම, ෙවන2 ආයතන හරහා ද rයා2මක වන බව2;   

 (ii) එම ව)ාපෘ=ය සpපකාරය හරහා පමණe rයා2මක කෙළේ න�, ¯ට වඩා 
වැs �Eසකට ප=ලාභ ලබා "ය හැZ බව2; 

 (iii) එමn සpපකාරෙ> ආදායම ඉහළ නැං+ය හැZ බව2; 

එ�#ය ��ගෙනgද? 

(ඇ) (i) සpපකාරය සහ ෙවන2 ආයතන හරහා ඉහත ව)ාපෘ=ය යටෙ2 ෙ� වන+ට 
ෙබදාහැර ඇ= ආධාරවල pල) ව|නාකම ෙකොපමණද; 

 (ii) රාජ) මැ"හ2[මe හා +Tම2 අ�eෂණයe යටෙ2 පව=න සpපකාර 
ව)ාපාරය හරහා +ශාල �Eසකට ප=ලාභ ලැෙබන පE" ෙපෝෂණ ම(ල 
ලබා�ෙ� වැඩසටහන �පව)ාhතව rයා2මක Ztෙ� හැZයාව =§ය�, 
ෙවන2 ෙපෞ^ග
ක ආයතන හරහා එය rයා2මක කරෙ මද; 

යන එ�#ය ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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817/’16 

ගV +මල[ර "සානායක මහතා,— \=ය හා සාමය සහ දeiණ සංව	ධන 
අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) ෙකොළඹ ෙහෝ තදාසන පෙ^ශවල ++ධ ෙසේවාවg ෙයද[ම සඳහා B+( ආරeෂක 
ෙදපා	තෙ��ෙ¥ ෙසබ� �ට පළා2ව
 කැඳවන බව එ�මා දෙනgද? 

(ආ) (i) එෙසේ කැඳවා ++ධ ෙසේවාවg ෙයොදවන B+( ආරeෂක ෙදපා	තෙ�� 
ෙසබ�ෙග ය� �Eසකට වැYපට අ=ෙ	කව යැ·� �මනාවe ෙගවන 
බව2; 

 (ii)  එම ෙසේවාවට හා ත22වයට සමානව ෙසේවෙ> ෙයොදව� ලබන තව2 
ෙසබ� �Eසකට එම �මනාව ෙනොෙගවන බව2; 

 (iii) ඒ අ�ව සමාන ෙසේවාව හා සමාන ත22වය යටෙ2 එk ෙසබ� �Eසට 
ෙවනස ්ආකාරයට සැලkම අසාධාරණ බව2;  

එ�මා ��ගෙනgද? 

(ඇ) එෙසේ න�, එෙසේ අසාධාරණයට ලeවන ෙසබ�ට සාධාරණ යැ·� �මනාවe 
ලබා�මට �යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

518/’16 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ^_ය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) ශ ¡ ී ලංකාව �ළ B|න කාතා 
ං©ක ශ ¡#කය ��බඳ සංගණනයe කර 
=ෙMද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

(ආ) (i) 2015 වසර අවසාන වන+ට HIV හා ෙවන2 සමාජ ෙරෝගවලට ෙගො1V ± 
කාතා 
ං©ක ශ ¡#කය සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) HIV ඇ�� සමාජ ෙරෝග කාතා 
ං©ක ශ ¡#කය අතර ව)ාhත [ම 
වැළැe[ම සඳහා ක ¡යිාමා	ග ෙගන =ෙMද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ක ¡යිාමා	ග කවෙ	ද;  

 යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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වා�ක ���V අෙheෂා කරන පශ්න 

490/’16 

(අ) (i) 2015 - 2016 ව	ෂය සඳහා සමෘ^T සහනාධාරය ලබා�ම සඳහා සලකා බල� 
ලැ� �	ණායක කවෙ	ද; 

 (ii) එම �	ණායකවලට අ�Îලව සමෘ^T සහනාධාර ලබා � ඇ= බවට  
සෑ×මකට ප2 වෙද; 



( 20 ) 

 

 (iii) සහනාධාර ලැ§ය &� න�2 දැනට සහනාධාර ෙනොලබන ප£( B|න බව  
��ගෙද; 

 (iv) ඔ£ට සහනාධාර ලබා �මට �යවර ගෙද; 

 (v) එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක Bටද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

519/’16 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— \=ය හා සාමය සහ දeiණ සංව	ධන 
අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) ඇතැ� අපරාධයට ස�බධ ~^ගලය එම අපරාධ ෙචෝදනාව
 මඟහැර 
යෑම සඳහා 
ං©ක පEව	තනය B1 කර ගනා බව2; 

 (ii) ඉප ද ++ධ අපරාධයට ස�බධ[ෙ� අවදානමe පව=න බව2; 

 එ�මා දෙනgද?  

(ආ) (i) 
ං©ක පEව	තනය B1 කර ග2 ~^ගලය ශ ¡ ී ලංකාව �ළ අපරාධවලට 
ස�බධ බවට වා	තා [ =ෙMද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ~^ගලය සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔ£ට +V^ධව ග2 ක ¡යිාමා	ග කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) (i) අපරාධ B1 Ztෙම ප  
ං©ක පEව	තනය B1 කර ග2 ~^ගලය 
ස�බධව වා	තා [ =ෙMද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ~^ගලය සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔ£ට +V^ධව ෙගන ඇ= ක ¡යිාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

734/’16 

ගV §ම( ර2නායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා=ක ප=ප2= හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල මහ�වර "සc්eකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං�ව =� ෙසේවා �&e=කOෙ� භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� 
සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවා �&e=කOෙ� භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� 
සංඛ)ාව; 

එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවා �&e=කOෙ�  
  භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� සංඛ)ාව,   

  (i) රජයට අය2 සමාග�; 

  (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන ; 

  (iii) ෙපෞ^ග
ක අංශය;   
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   (iv) ක	මාත අංශය; 

  (v) කෘiක	මාත අංශය; 

  (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන2 එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

785/’16 

ගV ඉ"ක අ�V^ධ ෙහේර2 මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) ප ©ය රජය +B ආර�භෙ>� මහ�වර දeවා ඉ"Ztමට ෙයෝ�තව =� 
  අTෙ¥� මා	ගය, ප ව උ�V හා නැෙගනgර දeවා ව)ාhත Ztෙ� අර�� 
  “උ�V මධ)ම අTෙ¥� මා	ගය” න# වැඩ ආර�භ කළ බව2; 

 (ii) 2015 මා	� මාසෙ> � ව	තමාන රජය එg නම ෙවනස ්කර කඩවත  
  ෙකොසg්න පෙ^ශෙය වැඩ ආර�භ කළ බව2; 

 (iii) ග�පහ "සc්eකය හරහා එ ෙ´ර�(ල Bට ¯Eගම අෙØ~සස් දeවා  
  ඉ"Ztමට ෙයෝ�ත පළ� අ"යර ග�පහ "සc්e ජනතාවට සෘÙවම බලපාන 
  බව2; 

එ�මා දෙනgද? 

(ආ)  (i) ෙමම මා	ගෙයg නව සැල � හා ගම මා	ගය ��බඳව අදාළ  
  පෙ^ශවල ප"ං�කVව දැ�ව2කර =ෙMද;    

  (ii) මා	ගය සඳහා අ2ප2 කර ගත &� ඉඩ�, හoනාෙගන ලw�කර =ෙMද; 

 (iii) ප"ං� ඉඩ�, ව)ාපාEක සථ්ාන, ක	මාත ශාලා, ෙපො1 සථ්ාන, රජෙ> ඉඩ� 
ආ� වශෙය ව	�කරණය කර ෙ(ඛනගත කර =ෙMද; 

 (iv) g#ක� පteෂා Ztෙ� අzයාචනා පැ#�
 භාර ගැ\ම හා පteෂා Zt� 
ආර�භ කර =ෙMද;  

 (v) තeෙසේV Zt� හා ව" ෙග[� ආර�භ කර =ෙMද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) මා	ගය ඉ"Ztෙ� ව	තමාන ත22වය කවෙ	ද යන2 එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?   

789/’16 

ගV +1ර +කමනායක මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) ෙහොරණ ++ධ ෙසේවා සpපකාර ස#=ය සතකව =� ර භා/ඩ, ෙවෙ^B 
ZtමZ ෙතොරව �� ෙතොගය එe ආයතනයකට අෙල+කර ඇ=  බව2;  

 (ii) ගයා �ෂාර නමැ= #ය©ය ~^ගලෙයwෙ� අ2සන ෙයොදා ෙචeප2 මාV 
Ztම ස�බධෙය ෙපො
ස ් වංචා +ම	ශන අංශයට පැ#�
 කර 
පteෂණයe Ztමට ගනා ලද Uරණය ෙ� දeවා rයා2මක කර ෙනොමැ= 
බව2; 
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 (iii) සහ(, කරවල වැ� දව)ය #ල� ගැ�ෙ�� ෙකො#ස ්ගැ\ම, pණගම ගා¯ය 
බැංw ශාඛාව සඳහා බාල dd¬[ කැමරා ප^ධ=යe අTක #ලකට #ල� 
ගැ\ම සහ ෙපෞ^ග
ක ආයතනයZ ස#=යට ලැෙබන �ද
, 2%ක 
�දලe ලබා ගැ\ම වැ� Üෂණ rයා සභාප=�මා ඇ�� Zgප ෙදෙනw 
+B B1 කර# පව=න බව2; 

එ�මා දෙනgද? 

(ආ) සpපකාර ස#=ෙ> සභාප= ඇ�� Zgප ෙදෙනw +B B1 කර# පව=න ෙමවැ� 
Üෂණ හා වංචාකාt rයාකාරක� ස�බධෙය ගනා rයාමා	ගය කවෙ	ද යන 
එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

793/’16 

ගV ඩලස ් අලහhෙපVම මහතා,— \=ය හා සාමය සහ දeiණ සංව	ධන 
අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.01 Bට 2015.12.01 දeවා සහ 2015.12.01 Bට 2016.08.01 දeවා 
කාලdමාව �ළ රට �ළ සහ බසන්ාgර පළාත �ළ B1 [ ඇ= ඝාතන සංඛ)ාව, 
ෙව ෙව වශෙය  ෙකොපමණද; 

 (ii) 2015.01.01 Bට 2016.08.01 දeවා B1 ± �� ඝාතන සංඛ)ාව, එe එe 
ෙපො
ස ්බලපෙ^ශය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත (ii)g සඳහ ඝාතන අතE අපරාධකVව ෙහ�දර¥ ෙනො± ඝාතන 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ව	ෂ 2013, 2014 සහ 2016 ව	ෂෙ> �( මාස 08 �ළ B1  [ ඇ= ඝාතන 
සංඛ)ාව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) 2015.01.01 Bට 2016.08.01 දeවා කාලdමාව �ළ B1 [ ඇ= #�මැtමට 
තැ2 Ztෙ� අවසථ්ා සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) 2015.01.01 Bට 2016.08.01 දeවා කාලdමාව �ළ B1 [ ඇ= ඝාතන සඳහා 
සහ #�මැtමට තැ2 කර� ලැ� අපරාධ සඳහා ©� අ+ භා+තා කර ඇ= 
අවසථ්ා සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

797/’16 

ගV (ෛවද)) න
ද ජය=ස්ස මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) ක�තර, නාෙගොඩ - නෑබඩ පධාන මා	ගය සංව	ධනය Ztෙ� ව)ාපෘ=ය 
සඳහා ෙවකර ඇ= �දල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම මා	ගය පළ( Ztමට අෙheiත පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම මා	ගෙ>, කYwVද - නාෙගොඩ ෙකොටස සඳහා ෙ^පළ හා� ±වට 
ව" ෙගවා =ෙMද; 

 (iv) එෙසේ න�, ව" ලැ�වෙ� න� සහ ෙග± ව" �ද( පමාණය ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) එම මා	ගෙ>, නාෙගොඩ - නෑබඩ ෙකොටෙසේ, ෙබෝ�Òවල මංකඩ පෙ^ශය 
පළ( Ztම පමාද[මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (vi) එg� හා�වන �ශච්ල හා චංචල ෙ^පලවලට ව" ෙග[මe B1 කරෙද; 
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 (vii) එෙසේ න�, එම ව" පමාණය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

801/’16 

ගV ශා= bස්කදරාසා මහ2#ය,— සමාජ ස+බලගැ[� හා  භසාධන 
අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) �ල=¥, ව£�යාව සහ මනාරම "සc්eකයg සමෘ^T සහනාධාර 
ලබාගනා ප£( සංඛ)ාව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii)  ඉහත "සc්eකයg දEදතා ෙ	ඛාෙව පහළ «ව2වන ප£( සංඛ)ාව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) දEදතා ෙ	ඛාෙව පහළ «ව2වන, සමෘ^T සහනාධාර ලබාගැ\ම සඳහා 
 1 ක� =ෙබන එෙහ2, සමෘ^T සහනාධාර ෙනොලැෙබන ජනතාවට එය 
ලබා�ම සඳහා කට&� කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

804/’16 

ගV එ�. එ�. එ�. ස(මා මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) පළ�වැ� ෙශේ�ය සඳහා පාස(වලට B  ඇ�ළ2 Ztෙ�� ජනවා	©ක 
අ�පාතය ��පැ"ය &� බවට අධ)ාපන අමාත)ාංශෙය චකෙ(ඛයe 
�w2 කර =ෙMද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම චකෙ(ඛෙ> �ටපතe ඉ"Eප2 කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

810/’16 

ගV ච#ද + ෙÍBE මහතා,— පළා2 සභා හා පළා2 පාලන අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) ඌව පළා2 සභාෙ¥ ව2ම පධාන අමාත)වරයාෙ� න# rයා2මක වන 
ෙපෞ^ග
ක පදනමe සඳහා පළා2 සභා �ද( ෙයොදවා ඇ= බව එ�මා දෙනgද? 

(ආ) (i) පළාෙ2 ජනතාව ස� �ද( තම ෙපෞ^ග
ක පදනෙ� කට&� සඳහා ෙයොදා 
ගත හැZද; 

 (ii) ෙ� ස�බධෙය +Tම2 පteෂණයe පැවැ2[මට අෙheෂා කරෙද; 

 (iii) පළා2 සභාවට B1 [ ඇ= pල) අලාභය, වගZව&2තෙග අයකර 
ගැ\මට කට&� කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?   

816/’16 

ගV පසන රණ[ර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 මැO මස ෙකොෙළොනාව, කැල�ය, ක{ෙවල, හංවැ(ල සහ §යගම 
යන පාෙ^_ය ෙ(ක� ෙකොIඨාසවලට බරපතල ෙලස බලපෑ ගංව�ර 
ත22වෙය ·ඩාවට ප2 ~^ගලයට රජය +B ලබා�මට ෙපොෙරො1 ± 
V.10,000/-ක �මනාව  ෙ� වන+ට ලබා � ඇ=  ~^ගලය සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 
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 (ii)  ඒ සඳහා ෙ� වන+ට වැයකර ඇ= �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) ආධාර ලබා�ම සඳහා ෙයොදාග� ලබන �	ණායක කවෙ	ද; 

 (iv)  ආධාර ලැ�ම සඳහා  1 ක� ලැ� ~^ගලය සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (v)  w®, බ1 ෙහෝ තාවකා
ක පදනම මත �වාසවල ප"ං�ව B| ~^ගලOහට  
ෙමම pල) ආධාරය ලබා ෙදෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) ගංව�ෙර ·ඩාවට ප2 ජනතාවට සහන සැලdම සඳහා ඇමEකා එeස2 
ජනපදය, ජපානය වැ� රටව(ව
 ලබා ෙදන බවට පකාශයට ප2± 
pල)මය හා දව)මය ආධාර ෙ� වන+ට ෙමරටට ලැ� =ෙMද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ලැ� ඇ= pල) ආධාර පමාණය හා දව)මය ආධාරවල ව|නාකම 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ආධාර ජනතාව ෙවත ලබා � =ෙMද; 

 (iv)  එෙසේ න�, එම ආධාර ලැ� ඇ= ~^ගලය සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

491/’16 

ගV කනක ෙහේර2 මහතා,— +1
 සංෙ^ශ හා s�ට( ය|තල පහ ක� 
අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (2) 

(අ) (i) "න 100 වැඩසටහන යටෙ2 �දහස ්වO-ෆO කලාප ඇ= Ztෙ� ව)ාපෘ=ය 
ෙ� වන+ට ක ¡යිා2මක වෙද; 

 (ii) ෙ� යටෙ2 ඇ=කළ �දහස ්වO-ෆO කලාප ප ¡මාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ ��බඳව සෑ×මකට ප2 වෙද; 

 (iv) ඒවා ක ¡යිා2මක ත22වෙ> පවUද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) කෑග(ල "සත් ¡eිකය �ළ �දහස ්වO-ෆO කලාප �gYවා =ෙMද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සථ්ාන කවෙ	ද;  

 (iii) ඉ"Eෙ>� �දහස ්වO-ෆO කලාප ඇ= කරන ප ¡ෙ^ශ කවෙ	ද;  

යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

523/’16 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— මහානගර හා බස්නාgර සංව	ධන අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ 7, ඉsෙපඩI ආෙe´ ෙවළඳ සංk	ණය ෙ� වන+ට නඩ2� 
කරන ආයතනය කවෙ	ද; 

 (ii) එO අෙhÂා කළ ප ¡=ඵල ලැ� =ෙMද; 

 (iii) ෙමම ව)ාපෘ=ය ක ¡යිා2මක Zt ෙ�� Üෂණ, වංචා හා අක ¡#කතා B1 [ =ෙMද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනgද? 

(ආ) (i) ඉsෙපඩI ආෙe´ ෙවළඳ සංk	ණය ඉ"Ztමට වැය කළ �දල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ සඳහා �ද( සපයාග2 pලාශ ¡  කවෙ	ද;  
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 (iii) ෙමම ෙවළඳ සංk	ණය +වෘත Ztෙ� උ2සවය සඳහා වැය කළ �දල 
ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) (i) ෙමම ෙවළඳ සංk	ණෙ> පව=න මා� ටැංZය ඉ"Ztමට වැය කළ �දල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම මා� ටැංZය නඩ2� Ztමට මසකට වැය වන �දල ෙකොපමණද;  

 යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

735/’16 

ගV §ම( ර2නායක මහතා,— ක�කV හා වෘ2Uය ස#= සබඳතා අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල මහ�වර "සc්eකය �ළ, 

  (i) 
යාප"ං�ව =� ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( (EPF) ©�� සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( (EPF) ©�� සංඛ)ාව; 

එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( 
  (EPF) ©�� සංඛ)ාව,   

  (i) රජයට අය2 සමාග�; 

  (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

  (iii) ෙපෞ^ග
ක අංශය;   

   (iv) ක	මාත අංශය; 

  (v) කෘiක	මාත අංශය; 

  (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන2 එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

786/’16 

ගV ඉ"ක අ�V^ධ ෙහේර2 මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� 
අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ)  (i) පාර�පEක ෙ^_ය අ2ෙපෙහක� ක	මාතය ව	තමානෙ>� +ශාල 
අ	�දයකට ලe[ ඇ= බව2; 

  (ii) ෙමම �ෂප්ාදන සඳහා ඉ(�ම වැs [ ඇ= අතර Qණා2මක �ෂ්පාදන  සඳහා 
  ඉහළ #ලe ලබාගත හැZ බව2; 

  (iii) ග�පහ "සc්eකෙ> +ශාල වශෙය ව)ාhත [ ඇ= ෙමම ක	මාතය 
  සඳහා ප ©ය රජය "£ල�|ය, මඩ�පැ(ල පෙ^ශෙ> පාර�පEක  
  ක	මාතකVව 300කට පමණ යෙතෝපකරණ හා  දැ�ම ලබා1 
  බව2; 

 එ�මා දෙනgද?   
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(ආ) ග�පහ "සc්eකය �ළ, 

  (i)  ගෘහ ක	මාතයe වශෙය ෙමම ක	මාතෙ> �යැෙලන ප£(; 

  (ii)  ෙhෂක	ම මධ)සථ්ාන; 

  (iii)  පහ ක� සැපÞමට B|න �ලධාE;  

 සංඛ)ාව ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ)  (i) ඉහත අ (iii) g සඳහ ~^ගලයෙ� ත22වය ��බඳව ෙසොයා බලා =ෙMද; 

  (ii) ක	මාතෙ> දැනට �&eත �Eස ෙකොපමණද; 

  (iii) ඔ£ෙ� මාBක �ම£ම ෙකොපමණද; 

  (iv) ඒවා අෙල+ කරෙ කා හටද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනgද?  

(ඈ)  (i) gඟව පව=න අ�දව) සැපÞමට වැඩ��ෙවළe =ෙMද; 

  (ii) �ෂප්ාදන #ල� ගැ\මට ෙහෝ ගැ��කVව ස�බධ Ztෙ� 
වැඩ��ෙවළe =ෙMද; 

  (iii) ~ª� වැඩ�� හා අෙළ+ පව	ධන වැඩසටහ පව2වෙද;  

  (iv) එෙසේ න�, අවස වරට එවැනe පැවැ2± "නය කවෙ	ද; 

  (v) ක	මාතය "&� Ztෙ� වැඩ��ෙවළ කවෙ	ද;  

 යන2 එ�මා සඳහ කරෙනgද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?   

 
 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 

පා.8/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— රජෙ> පාස( හා +ශව්+ද)ාල �වා{ "නවල� එම 

මධ)ස්ථාන අධ)ාපන ඒකක සඳහා ලබා�ම,— රජෙ> පාස( �වා{ කාලෙ>� සහ සවස් 
වVවල2 +ශව්+ද)ාල �වා{ "නවල2 එම මධ)ස්ථාන �( ෙකොට ෙගන ව)ාපාEක පජාව, 
රාජ) ෙනොවන සං+ධාන, වා�ජ ම/ඩල, පජා pල සං+ධාන ස�බධ කර ගනා ± 
~�( වැඩ��ෙවළe වශෙය වැsg| හා ෙනො+Tම2 අධ)ාපන ඒකක සහනදාÞ ගාස�් 
පදනමe මත ආර�භකළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO.  

පා.9/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ~රhපා{ වන ගාම �ලධාt තන�V වල වැඩ බැ® ෙ� 

ප2[� සඳහා කා	යeෂමවැඩ��ෙවළe සකස ්Ztම,— ගාම �ලධාt තන�රක ~රhපා{ 
ඇ= ± +ට ආසන ගාම �ලධාt වසෙ� ගාම �ලධාtවරයා වැඩ බැ®ම සඳහා ප2 කර� 
ලබෙ ඉතා  � �මනාවe යටෙ2 බැ+ ද, ෙමම වැඩ බැ®ෙ� ප2[� �� ගාම 
�ලධාt වස� ෙදෙකgම කා	යeෂමතාව §ඳ වැෙටන බැ+ද, එම ත2වය මග හරවා 
ගැ\ම සඳහා සෑම පාෙ^_ය ෙ(ක� ෙකොIඨාසයකම ගාම �ලධාt සං�තයe පාෙ^_ය 
 ෙ(ක� කා	යාලය �ළ �gY+ය &� අතර ~රhපා{ B1වන වසම සඳහා එk සං�තය 
�� ගාම �ලධාE ප2 Ztම සහ එම සං�තය �ළ B|න ගාම �ලධාtට පාෙ^_ය 
ෙ(ක� +B පවර� ලබන ෙවන2 ඵලදාÞ eෙෂේත ෙහෝ රාජකාt සඳහා ෙයද[ෙ� 
වැඩ��ෙවළe සකස් කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO.  
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පා.  01 /’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ව	තමානෙ> rයා2මක වන B+( ආරeෂක 

ක#Yවලට �ල ��ගැ\මe ලබා �ම,— සෑම ගාම �ලධාt වසමකම �gටා ඇ= ආග#ක 
B^ධස්ථානයg නායක සව්ා¯වහෙසේ, `ජක�මා, +1හ(ප=�මා, ගාම �ලධාt, 
සමෘ^T සංව	ධන �ලධාt, කෘiක	ම ප	ෙ>ෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙ(ක�වV, 
පෙ^ශෙ> ෙපො
ස ්සථ්ානය �ෙයෝජනය කරන �ලධාEයw සහ එම ගාම �ලධාt වසෙ� 
�g| සේ¥�ඡා සං+ධාන, රාජ) හා ෙපෞ^ග
ක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙ� 
ප"ං�ව B|න �ෙයෝ�තOෙග සම+ත B+( ආරeෂක ක#Y ෙගොඩනැ�මට වඩා2 
පහ [ම සඳහා ව	තමාන B+( ආරeෂක ක#Yවලට �ල ��ගැ\මe ලබා "ය හැZ පE" 
පා	
ෙ�� පනතe ස�මත කළ &� යැO ද, ඒ �� ගාම �ලධාt වසම �ළ B1වන 
අපරාධ හා 1රාචාර, \= +ෙරෝ� කට&� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා ස�බ�කරණයe 
ෙගොඩනැ�මට හැZ වන පE" අදාළ \= ස�පාදනය කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරO.    

පා.11/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— "වOන �ළ දැනට rයා2මක වන ය( පැන ©ය \= 

අණපන2 යාව2කා®න Ztම,— b ලංකාෙ¥ ෙ� වන+ට2 අTරාජ)වා� &ගෙ>� 
හoවාෙදන ලද \= අණපන2 rයා2මකවන බැ+ එම \= අණපන2 ය� අධ)නය 
Ztෙ� ක#Y ප2කර, ය( පැන©ය දàව�, දඩ �ද( ආ"ය යාව2කා®න Ztෙ� ජා=ක 
වැඩ��ෙවළe rයාවට නැං+ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO.  

පා.12/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— Bය� මැ=වරණ එකම "නක පැවැ2[ම,— b ලංකාව 

�ළ 1988 Bට 2010 දeවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවල� හැර අ සෑම වසරක�ම ZBය� මැ=වරණයe පව2වා ඇ= අතර, 
එෙසේ මැ=වරණ පැවැ2[ම ජනතා මතය සලකා බැ®ම සඳහා ව|නා �	ණායකයe £වද, 
ෙ� �� රෙI ආ	�කය, පEපාලනය ආ" සෑම eෙෂේතයකටම දැs බලපෑමe ඇ= කරන 
බැ+ පළා2 පාලන මැ=වරණ, මහා මැ=වරණ සහ ජනාTප=වරණය එකම "නයක� 
පැවැ2[මට හැZ වන පE" එk ආයතනවල �ල කාලය සංෙශෝධනය Ztමට2, ගැලෙපන 
මැ=වරණ කම ෙ¥දයe �	මාණය Ztමට2  1  පE" ආ/{කම ව)වසථ්ා 
සංෙශෝධනයe කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO.  

පා.13/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— පා	
ෙ�� පජාතතවාදය ශe=ම2 Ztමට 

කට&� Ztම,— රට �ළ පජාතතවාදය වඩා2 ශe=ම2 Ztෙ� අර�ණ ඇ=ව 
පා	
ෙ��ව හා පළා2 සභා අතර2, පළා2 සභා හා පළා2 පාලන ආයතන අතර2 මනා 
ස�බ�කරණයe පව2වා ෙගන යාම අත)ාවශ) වන අතර ඒ සඳහා පළා2 පාලන 
ආයතන පධා\, පළා2 සභා �ළ �ෙයෝජනය[ම සහ=කව� ��ස ද, පළා2 සභා 
පධා\ පා	
ෙ��ව �ළ �ෙයෝජනය [ම සහ=කව� ��සද කමෙ¥දයe සකස් 
Ztමට අවශ) ආ/{කම ව)වස්ථා සංෙශෝධනයe කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරO.  

පා.14/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ජා=ක ඒකාගතාව ඇ= Ztමට �යවර ගැ\ම,— ජා=ක 

ඒකාගතාවය පව	ධනය Ztෙ� අර�� ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව «ව2 වන 
පෙ^ශවල Bංහල භාෂා ~ª� වැඩසටහ ද, Bංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව «ව2 වන 
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පෙ^ශවල ෙදමළ භාෂා ~ª� වැඩසටහ ද, රාජ), රාජ) ෙනොවන හා ෙපෞ^ග
ක 
ආයතනයg සහෙය rයා2මක +ය &� අතර රාජ) හා ෙපෞ^ග
ක +දá2 ෙමම 
�âත මාධ) ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාග�# ෙමම ~ª� වැඩසටහ ආර�භ Ztම 
සඳහා ජා=ක වැඩ��ෙවළe rයාවට නැං+ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරO. 

පා.15/’15 

 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— කලතයාෙ� ෙනොමනා rයා �සා අසරණභාවයට 
ප2වන පා	ශවයට සහන සලසා �ම,— +වාහක අÒසැ# &වලe එකම වහලe යට «ව2ව 
B|න අවස්ථාවල� ~Vෂයා ෙහෝ §Eඳ  රාව, ã1ව සහ ෙවන2 අපචාt කට&�වල 
ෙයෙද# ඉඩ� ෙහෝ ෙ� ෙදොර බ{ �IY තම ෙපෞ^ග
ක අzමතය පE" +wණ# ෙහෝ 
අ අයට පවර# හැBtම �සාෙව අෙනe පා	ශවය2 සමඟ දVව දැs 
අසරණභාවයට ප2 වන අවස්ථාවල� එම ත2වය වළeවා ගැ\ම සඳහා අවශ) \= 
ස�පාදනය කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.16/’15 

 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,—ච	යා ධ	ම ��බඳ කාරක සභා ඇ=Ztම,— b 
ලංකාෙ¥ පා	
ෙ�� මäවVෙ� +ශ්වාසවතභාවය හා ඔ£ �ළ උසස්  ආචාර 
ධ	ම පව2වාෙගන යාෙ� අවශ)තාව �සා ඒ ��බඳ කV� ෙසොයා බැ®ම සඳහා ච	යා 
ධ	ම ��බඳ කාරක සභාවe ඇ= කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.17/’15 

 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,—නව ඉෙලeෙටො�e හැo��පතe �w2 Ztම,— 
පEපාලනය පහ  Ztම, අපරාධ මැඩ®ම සඳහා හා ෙවන2 වංච�ක rයාවලට ෙයො�[ම 
අවම Ztම  සඳහා අදාළ ~^ගලයාෙ� VTර ගණය, බැංw ©��, ෙකsI කා´, අධ)ාපන 
 1 ක�, Eය1V බලපත හා +ෙ^ශ ගම බලපත අංක ආ� වැදග2 හා අවශ) ෙතොර�V 
ඇ�ළ2 නව ඉෙලeෙටො�ක අංකයe සgත ජා=ක හැo��පතe �w2 කළ &� බව2 
පාෙ^_ය ෙ(ක� බලපෙ^ශයg «ව2වන Bය� ෙදනාෙ� ෙතොර�V ගාම �ලධාt 
ෙකොIඨාස මIට# පEගණකගත Ztම කsන# කළ &� බව2 එම ෙතොර�V 
වEවර යාව2කා®න කළ&� බව2 ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.18/’15 
 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ෙපො
ස ් �ලධාtට ද අ£V1 +ස්සක ෙසේවා 
කාලයZ ප  +ශාම යාමට අවස්ථාව ලබා�ම,— ෙපො
ස ් ෙදපා	�ෙ��ෙ¥ කාතා 
ෙපො
ස ්�ලධාE�ය  සඳහා වන +B වසරක ෙසේවා කාලයZ ප  ස්ව කැමැ2ෙත 
+ශාමයාෙ� හැZයාව, ෙපො
ස් �ලධාE සඳහා ද අදාළ +ය&� යැO ද  ඒ සඳහා 
කමෙ¥දයe සකස් කළ &�යැO ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.19/’15 

 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ෙරQලාB ඉව2 Ztෙ� කාරක සභා ඇ= Ztම,—
ෙරQලාB තැ\ම ෙමම ෙරQලාB ඉව2 Ztමද �තර B1වන rයාව
යe බැ+ 
ක(පැන ©ය ෙරQලාB ඉව2 Ztම ��බඳ ෙසොයා බැ®ම සඳහා ෙරQලාB ඉව2 Ztෙ� 
කාරක සභා ඇ= කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.21/’15 
 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— සහ=ක [ම ��බඳ කාරක සභා ඇ= Ztම,— 
පා	
ෙ��ෙ¥ අසන පශ්නවලට �å�V වශෙය රජය ෙදන සහ=ක හා රජෙ> බැº� 
ඇතැ� +ට කඩ වන අවසථ්ා දeනට ලැෙබන බැ+, රජය Bය වගk� ඉY කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වගZයන බවට සහ=ක [ම සඳහා සහ=ක [ම �
බඳ කාරක සභා ඇ= 
කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO.  
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පා.22/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— 1�Eය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඵලදාÞතාව 

වැsකර ගැ\ම,— b ලංකා 1�Eය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඇ= අනවසර ඉæZt� 
හා අනවසර ප"ං�කVව කsන# ඉව2කර \ත)ා�Îල ඉæZt� ස�බධ ©+ � 
නැවත සමාෙලෝචනය Ztෙම ෙදපා	තෙ��වට ලැෙබන ආදාය� ව	ධනය කළ &� 
අතර, ෙදපා	තෙ��ෙ¥ සංව	ධන කට&� සඳහා සෘÙවම බල ෙනොපානා ± ඉඩ� 
"Qකා®න බ1 පදනමe මත ෙපෞ^ග
ක අංශයට ලබා� එම �ද( 1�Eය ප^ධ=ය 
න[කරණය සදහා ෙයොදා ගත &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.23/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— යාචකOෙ� «+ත ආරeෂා Ztම සඳහා කමෙ¥දයe 

සැකdම,— ෙ� වන +ට යාචකOෙ� «+තවලට +ශාල ෙලස ත	ජන එ(ල [ =ෙබන 
බැ+ ඔ£ෙ� «+තවල  රeiතතාව Çක�ම උෙදසා, ඔ£ට වගා Ztම සඳහා ඉඩ� 
ලබා � ඉ ලැෙබන ආදායෙම ඔ£ෙ� «+තවල ආරeෂාව හා ෙපෝෂණය සහ=ක කළ 
&�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.24/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— අයාෙ( යන  නඛOෙග #�ස් «+තවලට B1වන 

හා�ය වළeවා ගැ\ම සඳහා කමෙ¥දයe සැකdම,— අයාෙ( යන  නඛOෙග #�ස් 
«+තවලට B1වන හා�ය වළeවා ගැ\ෙ� අර��, රජය ම© »# පමාණයe 
ෙවෙකො ට  එම ස්ථානයට �දැ(ෙ( යන  නඛO ෙගන ෙගොස් ඔ£ Çක බලාගැ\ම 
සඳහා  1  වැඩ��ෙවළe සකස් කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO.  

පා.25/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,—  ළමා අපචාර B^� සඳහා දැs දàව� පැන[ම,—  "වOන 

~රා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය "ෙන "න dඝෙය ව	ධනය [ෙ� ත22වයe ඇ= [ 
=ෙබන බැ+ ඒ ස�බධව දැනට පව2නා \= ෙරQලාB පමාණව2 ෙනොවෙ න�, නව 
\=  ෙරQලාB අ�= ස�මත ෙකොට ඉතා කsන# ෙ� ස�බධ න{ +සºමට කට&� කළ 
&�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO.   

පා.26/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— සංචාරක ව)ාපාරය පව	ධනය Ztම සඳහා ෙවරළ 

�+ � මා	ග ඇ= Ztම,— "වOෙ ෙවරළබඩ කලාපය �ළ dඝෙය B1වන ඉ"Zt� 
 �සාෙව ෙ^_ය, +ෙ^_ය සංචාරකයට ෙමම �වරයට ද ෙවරළ Uරයට �+dෙ�� 
අවgරතා ඇ=ව =�ම සංචාරක ව)ාපාරය පව	ධනයට ෙමම �වර ක	මාතයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැ+ එම ත22වය වළeවා®ම සඳහා ෙමම  ෙමම  eෙෂේත පව	ධනය 
Ztෙ� අර�ණ ඇ=ව ෙවරළ �+ � මා	ග ප^ධ=යe ඇ= කළ &�යැO ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO.  

පා.27/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— අධ)ාපන පEපාලන ෙසේවෙ> �ලධාtෙ� වැYh 

+ෂමතා ඉව2 Ztම,— +1හ(ප= ෙසේවය, QV අධ)ාපන ෙසේවය, අධ)ාපන පEපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැs වැYh +ෂමතාවe පව=න බැ+, එම ත22වය මඟ හරවා 
ඔ£ෙ� ආ2මාzමානයට සEලන වැYපe ලැෙබන පE" වැYh +ෂමතා ඉව2 Ztම 
සඳහා කමෙ¥දයe සකස්  කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO.  
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පා.28/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,—  ෙබෞ^ධ zeè අධ)ාපනය පව	ධනය Ztම,—  

ෙබෞ^ධ zeéවහෙසේලාෙ� ධ	ම ඥානය පව	ධනය Ztෙ� අර�ණ ඇ=ව 
උවහෙසේලාෙ� කථන හැZයා, ශවණ හැZයා, පEගණක, මෙනෝ+ද)ා2මක සහ 
උපෙ^ශනය ��බඳ දැ�ම වැs "&� Ztම උෙදසා දැනට පව2නා zeè අධ)ාපන 
ආයතනවලට පEබාgරව ෙමම කට&� සඳහාම ෙව ± zeè අධ)ාපන ආයතන ඇ= 
Ztම සඳහා කමෙ¥දයe සකස් කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO.  

පා.29/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— b ලංකාව �ළ දැනට rයා2මක වන ෙනොතාEස ්

ෙසේවාව යාව2කා®න Ztම,— "වOන �ළ rයා2මක වන ෙනොතාEස් ෙසේවය ය(පැන 
©ය \=ව
 සකස් [ ඇ= �සා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව	තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස \= හoවා "ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO.  

පා.30/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— +ය� කලා·ය ෙහේ ෙගො[ෙ� ආ	�කය ශe=ම2 

Ztම,— +ය� කලා·ය පෙ^ශවල ෙහේ ෙගො[ +B වගා කර� ලබන [, wරeක, 
�ං, තල වැ� වගාවg අසව්ැන වැs කර ගැ\ම සහ �ෂප්ාදන සකස් Ztම සඳහා නව 
තාeෂණය හoවා�ම �� උසස් Qණා2මක ත22වෙය &� �ෂ්පාදන සකස් Ztම 
සඳහා2, ෙ^_ය හා  ජාත)තර ෙවළඳෙපොළ �ළ �ෂ්පාදන අෙල+ කර ගැ\ෙ� පදනම 
ශe=ම2 කර ගැ\ම සඳහා2 d#ත සpපකාර සමාග� ඇ= කළ &�යැO ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO.  

පා.31/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— QV උපෙ^ශක ෙසේවාවe ඇ= Ztම,— b ලංකාෙ¥ 

අධ)ාපනෙ> Qණා2මක සංව	ධනයe ඇ= Ztෙ� අර�ණ ඇ=ව ¯ට වසර +ස්සකට (20) 
පමණ ෙපර Bට ආර�භ [ rයා2මක වන QV උපෙ^ශක තන�V ෙවනම QV උපෙ^ශක 
ෙසේවා ඵ්කකයe ෙලස ස්ථාපනය කල &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.32/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— =E� �| ෙව�වට සහ( �| ජනතාව අතර ජනêය 

කර[ම සඳහා නව තාeෂණය හoවා �ම,— =E� �| සඳහා +ෙ^ශ රටවලට ඇ� යන 
+ශාල ධනස්කධය නවතා®ෙ� අර�ණ ඇ=ව ආෙ^ශකයe ෙලස භා+තා කළ හැZ 
සහ( �|ව
 සැකã ආහාර පච
ත Ztම සඳහා2, ෙකæ සgත ධාන) ව	ගයe වන 
සහ( වඩා2 B&� ෙලස =E� �| ෙම අඹරා ගැ\ම සඳහා2, =E� �| ඇඹtමට භා+තා 
කරන ආකාරෙ> යත ãත සහ නව තාeෂණය හoවා "ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරO.  

පා.33/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— &^ධය �සා ආබාTතය බවට ප2±වට සහන 

සලසා �ම,—  වසර 30කට ආසන කාලයe පැවැ= &^ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ "ෙනදා 
w® වැඩ ෙකොට «ව2 ± ජනතාව2 ස�්ර Çk රeෂා කළ ජනතාව2 අතE සැලZය &� 
පමාණයe අංග+කලව ආබාTතව «වන බE මහ2 ·ඩාවට ප2 [ අසරණව «ව2 වන 
බැ+, ඔ£ සඳහා ය� මාBක �මනාවe ලබා �මට කට&� කළ &�යැO ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO.   
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පා.34/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— Bය�ම ප» ආරeෂකO සඳහා ගම +යද� 

�මනාවe ලබා �ම,— ජනාTප= ආරeෂක සහ අගමැ= ආරeෂක ෙසේවෙ> �&eත 
�ලධාtට ෙමම අෙනw2 ප» ආරeෂක ෙසේවාවල �&eත �ලධාtට ද සමාන 
ගම +යද� �මනාවe ලබා �මට කට&� කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරO.    

පා.35/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— +ශ්ව+ද)ාල ම© පව2වාෙගන යන පාඨමාලාව 

ÇZයාz�ඛ පාඨමාලාව බවට ප2Ztම,— "වOෙ Bය�ම රජෙ> +ශ්ව+ද)ාල සහ 
ෙපෞ^ග
ක +ශ්ව+ද)ාල ම© පව2වා ෙගන යන ශාස්äය අධ)ාපනයම සඳහා ± උපාT 
පාඨමාලාව ÇZයාz�ඛ වෘ2Uයමය උපාT පාඨමාලාව බවට පEව	තනය කර එම© 
§gවනා ± උපාTධාt ෙවත නව ÇZයා සපයා �ෙ� අර�ණ ඇ=ව, Bය�ම 
+ශ්ව+ද)ාල සමඟ රාජ) අංශෙ> සහ ෙපෞ^ග
ක අංශෙ> ආයතන ස�බ�කරණය සඳහා 
කමව2 වැඩ��ෙවළe සකස ්කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.36/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— පාස( B  පවාහනය කර� ලබන වෑ රථ සඳහා 

�B ප#U �යම Ztම,— "වOන ~රා පව2වාෙගන ය� ලබන පාස( B  පවාහන 
ෙසේවාව �ය#ත ප#=ෙය ෙනොපව=න බැ+ සහ ඇතැ� පාස( වෑ රථ 
ෙසේවකOෙ� පැව�� යහප2 ත22වෙය ෙනොපව=ත බැ+, �B ප#=ෙය &� 
වෑ රථ ෙසේවාවe පව2වාෙගන යෑම සඳහා2, එම ෙසේවාව ලබාගනා පාස( ¤ෂ) 
¤ෂ)ාවෙ� ආරeෂාව තහ£V Ztම සඳහා2, වෑ රථ ෙසේවාව සඳහා ප#U 
හoවා"ය &�යැO ද, වෑ රථ ෙසේවකO �ළ යහප2 පැව�� පව2වාෙගන යාම සඳහා 
+නය \= මාලාවe හoවා "ය &�යැO ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO.  

පා.37/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ජා=ක සහ ජාත)තර අනාගත ඉ(�මට සEලන ෙලස 

�ෂ්පාදනය ව	ධනය Ztම සඳහා කමෙ¥දයe සකස් Ztම,— ජා=ක සහ ජාත)තර 
පජාවෙ� අනාගත ඉ(�මට සEලන කා	#ක සහ කෘiකා	#ක �ෂප්ාදනය ��බඳව 
~ෙරෝකථනයe කර අදාළ �ෂ්පාදනයට අ�බ^Tත Bය�ම eෙෂේතවල අත	 
ස�බධතාවයe �� ද, න[න තාeෂණය උපEම මIට# පෙයෝජනයට ග�# ද, 
�ෂ්පාදන rයාව
ය ව	ධනය Ztම සඳහා කමෙ¥දයe සකස් කළ &�යැO ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරO.  

පා.38/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— b ලාංZක ජනතාව ෙ� පාර�පEක උVමය 

Çකගැ\ම සඳහා s�ට( ~සත්කාලයe ඇ= Ztම,— b ලාංZක ජනතාවෙ� ස�පදාOක 
දැ�ම ආරeෂා කර#, ෙපෝෂණය කර අනාගත පර�පරාව ෙවත Çෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන ස�ප2 හා ෛජව උVමය අපහරණය වැළැe[ම සඳහා ~�( ජා=ක 
වැඩ��ෙවළe අවශ)ව ඇ= බැ+ ද, පEසරය, ෙ^_ය ෛවද) eෙෂේතය, 
කෘiක	මාතය හා ස�පදාOක ක	මාත ඇ�� Bය� eෙෂේතය සඳහා s�ට( 
තාeෂණය උපෙයෝ� කරග2 න[න ~සත්කාලයe සකස් Ztමට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
�^Tමය ෙ^පළ සං+ධානය (WIPO), b ලංකා �^Tමය ෙ^පළ කා	යාංශය, පEසර 
අමාත)ංශෙ> ෛජව ++ධ2ව ඒකකය ඇ�� Bය� අංශ ඒකාබ^ධ± වැඩ��ෙවළe සකස් 
Ztමට ද �යවර ගත &�යැO ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරO. 
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පා.39/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— b ලාංZක ජනතාවෙ� පාර�පEක දැ�ම ආරeෂා කර 

ගැ\ම සඳහා ± ජා=ක වැඩ��ෙවළe ආර�භ Ztම,— b ලාංZක ජනතාවෙ� පාර�පEක 
දැ�ම භා+තා වන ෛවද) කම, කෘiක	මාතය, ආහාර සංරeෂණය, හස්ත ක	මාත 
අංශය ඇ�� ++ධ eෙෂේතයg පාර�පEක දැ�ම ආරeෂා Ztම සඳහා අදාළ eෙෂේතය 
�ෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග ෙතොර�V ලබාෙගන, ෛජව ++ධ2ව ඒකකය, 
�^Tමය ෙ^පළ කා	යාංශය ඇ�� අදාළ අංශ ඒකාබ^ධව ජා=ක වැඩ��ෙවළe ආර�භ 
කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.40/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— b ලංකාවට ආෙ¥�ක හා ඖෂධමය ව|නාක�ව
 

&� ශාඛවල ජාන ස�ප2වලට ෙhටI බලපත ලබා ගැ\ම,— +ෙ^_ය රටව( b 
ලංකාවට ආෙ¥�ක ව|නා ඖෂධමය ශාඛවල සrය රසාය�ක දව) සහ ජාන ස�ප2 
හoනා ෙගන, ඒවාට වංච�ක ෙලස ෙhටI බලපත ලබා ගැ\ම වැළැe[ම සඳහා අදාළ 
සrය රසාය�ක දව) සහ ජාන ස�ප2 සඳහා b ලංකාවට ෙhටI බලපත ලබා 
ගැ\මට2, ඖෂධ �ෂ්පාදනයට සහ වැs "&� Ztමට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැ\මට2, 
ෛජව ++ධ2ව අංශය, �^Tමය ෙ^පළ කා	යාංශය සහ ෙ^_ය ෛවද) අමාත)ාංශය 
ඇ�� වගZව&� Bය� ආයතන එeව +ෙශේෂ වැඩ��ෙවළe සකස් කළ &�යැO ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.41/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ජනතා �ෙයෝ�තOෙ� ගV නාම අ2හැtම,— 

ජනාTප=�මා, අගමැ=�මා ඇ�� පා	
ෙ��, පළා2 සභා, පාෙ^_ය සභා �ෙයෝජනය 
කරන Bය�ම ජනතා �ෙයෝ�තය මාBකව තම කරන ෙසේවයට අදාළව වැYh හා / 
ෙහෝ �මනා ලබා ගනා අතර ඉහත ZB1 îරයe �ස්සරණධ)ාසෙය B1 කර� ලබන 
ගV ෙසේවය ෙනොවන බැ+ ද, එම îර දරනෙ� නමට ඉ"Eෙය ෙහෝ îරයට 
ඉ"Eෙය අ=ගV, bම2 ෙහෝ ගV යන නාම සහ නමට ප ව උ�මාණ, මැ=�මා යන 
පද ෙය�ම උපහාසයට ලe[මට ෙහේ�වe [ ඇ= බැ+ ද, ජනතා �ෙයෝ�තයෙ� ගV 
නාම භා+තය නතර Ztමට අවශ) �යවර ගත &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරO. 

පා.42/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— වැsg| නඩ2� ම/ඩල වැඩසටහන පළා2, "ස්ce 

සහ පාෙ^_ය ෙ(ක� ෙකොIඨාස මIට# ව)ාhත Ztම,— ++ධ පා	ශ්වය +B 
වැsg| ~රවැBය ෙනොසලකා හැtම �� B1වන ++ධ අසාධාරණය ස�බධෙය 
පැ#�
 Ztම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත)ාංශෙ> වැsg| ෙ(ක� කා	යාලය යටෙ2 
rයා2මක වන වැsg| නඩ2� ම/ඩල වැඩසටහන පළා2, "ස්ce හා පාෙ^_ය ෙ(ක� 
ෙකොIඨාස මIට# ව)ාhත කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.43/’15  
 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— වැsg| පජාව b ලංකාෙ¥ ආ	�ක ව	ධනයට දායක 
කර ගැ\මට ණය �ෙ� වැඩ��ෙවළe සකස් Ztම,— වයස අ£V1 60 ඉeමවා ඇ= 
වැsg| පජාවට තම «වෙනෝපාය මා	ග ශe=ම2 කරග�# සමස්ත b ලංකා ආ	�කෙ> 
ව	ධනයට දායක[මට බැංw ප^ධ=ය ම© ණය �ෙ� කමෙ¥දයe rයා2මක ෙනො[ ම 
ඔ£ට සමාජය �ළ ෙවන2 අකාරයකට සැලkමe වන ෙහO එම අසාධාරණ ත22වය 
වැළැe[මට කමව2 වැඩ��ෙවළe ඇ= කළ &� යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරO. 

 

 

 



( 33 ) 

 

පා.44/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— වයස අ£V1 60 ඉeමවා ඇ= ~^ගලO සමාජය �ළ 

සïය ~^ගලO බවට ප2 Ztෙ� වැඩ��ෙවළe සකස් Ztම,— සමාජ ආ	�ක 
rයාව
ෙ> පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අ£V1 60 ඉeම[ෙම ප  
සමාජය �ළ �B ��ගැ\මe ෙනොමැ=ව අïයව ෙකො[ B|න වැsg|ය, සමාජෙ> 
සïය ~^ගලO බවට ප2 ZEෙ� වැඩ��ෙවළe සකස් Ztමට පාස( පජාව ඇ�� �� 
මහ2 සමාජයම දැ�ව2 Ztෙ� කමෙ¥දයe ඇ= කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරO. 

පා.45/’15 
 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක eෙෂේතය ��බඳ පාස( B ෙ� 
දැ�ම ~�( Ztම,— b ලංකාෙ¥ අනාගත තVණ තV�යෙ� ÇZයා පශ්නයට 
+සoමe ෙලස සහ ෙමෝට	 කා	#ක eෙෂේතෙ> ඇ=වනා± ව	ධනයට සාෙheෂව 
~ª� ශ#කOෙ� අවශ)තාව ස~රා ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ=ව පාස( +ෂය �	ෙ^ශයට 
ෙමෝට	 කා	#ක ¤(පය +ෂයයe ෙලස ඇ�ළ2 Ztම සඳහා කමව2 වැඩ��ෙවළe ඇ= 
කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.46/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක ¤(පය ඉගැ[ම සඳහා QVවV 

~ª� Ztමට අධ)ාපන +ද)ා ·ඨයe ඇ= Ztම,— b ලංකාෙ¥ සහ +ෙ^ශ රටවල 
ෙමෝට	 කා	#ක eෙෂේතෙ> ඇ=වන ව	ධනයට සEලන ෙලස, එම eෙෂේතෙ> ~ª� 
ශ#කOෙ� ඉ(�ම ස~රා®මට හැZවන පE", පාස( මIට# ඉගැ[ම සඳහා 
QVවV ~ª� Ztමට ෙමෝට	 කා	#ක eෙෂේතය ��බඳ අධ)ාපන +ද)ා ·ඨයe ඇ= 
කළ &�යැO  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.47/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක ¤(පය +ෂය �	ෙ^ශය 

යාව2කා®න Ztම,— ෙමෝට	 කා	#ක eෙෂේතය හා ස�බධ රජෙ> කා	#ක +ද)ාල හා 
අ�බ^ධ ආයතනවල ඉෙග�� කට&� B1 කර� ලබෙ වසර 25 - 30e තර� පැර� 
+ෂය �	ෙ^ශයe යටෙ2 බැ+, එම ත22වය ෙවනස් Ztම සඳහා එම +ෂය 
�	ෙ^ශය යාව2කා®න Ztමට කමව2 වැඩ��ෙවළe ඇ= කළ &�යැO ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.48/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,—  cෙරෝද රථ හා ය�V පැ" ආ²ත ÇZයාවල �&eත 

±වෙ� ÇZයාවල  රeiතභාවය තහ£V Ztම,— b ලංකාව �ළ «ව2වන cෙරෝද රථ 
හා ය�Vපැ" ආ²තව සෘÙ හා වක ෙලස ÇZයාවg �&eත[මට කැමැ2තe දeවන 
තVණ �Eස හා +ශා#ක c+ධ හ�දා �ලධාE සහ ෙජ)ෂඨ් ~රවැBය යන ජන 
ක/ඩාය�වල ආ	�ක ශe=ය ව	ධනය Ztෙම සමස්ත ජා=ක �ෂ්පා"තයට ඔ£ෙ� 
දායක2වය ලබා ගැ\ෙ� අර�ණ ඇ=ව එම eෙෂේතෙ> �&eත±වෙ� සïය 
දායක2වය ජා=ක ආ	�කයට එe කර ගැ\ම සඳහා කමව2 වැඩ��ෙවළe කsන# 
සකස් කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.49/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— b ලාංkය/ෙ^_ය ãපෙ¥දය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආක(ප ~�( Ztම,— b ලාංkය/ෙ^_ය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ^_ය හා +ෙ^_ය 
ජනතාව �ළ වැs නැÒVවe ඇ= Ztෙ� අර�ණ ඇ=ව, රට �ළ ජනතා ආක(ප ඒ ෙවත 
ෙයො� Ztම සඳහා පාස(, +ශ්ව+ද)ාල, තෘUOක අධ)ාපන ආයතනවල +ෂය පාඨමාලාවට 
ãපෙ¥දය +ෂයයe ෙලස ඇ�ළ2 Ztමට2, රාජ) හා ෙපෞ^ග
ක අංශවල මැ"හ2[ම මත 
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ප	ෙ>ෂණ අංශ "Eගැ[ම මn නව ෙසොයාගැ\� B1 Ztමට2, ඒ හා බැo� ආයතන 
ප^ධ=ය ස�බධ කර ග�# සහ=ක පත, shෙලෝමා, උපාT, පශ්චා2 උපාT පාඨමාලා 
ඇ= Ztම �� ෙමම eෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ ~�( ආක(පමය ෙවනසe ඇ= 
කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.50/’15 
 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— b ලංකාෙ¥ ආහාර සංස්කෘ=ය ඉෙග�� සහ 
ඉගැ[ ෙ� rයාව
යට බ^ධ Ztම,— b ලාංkය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
Ztෙ� කලාව, ආහාර �dෙ� කලාව, ව	ණකාරක කලාව, ආහාර කැ·ෙ� කලාව ඇ�� 
අංශ ගණනාවZ සකස්[ ඇ= අතර ඒ හා බැo� b ලාංkය ආහාර සංස්කෘ=ය ��බඳ 
ඉෙග�� සහ ඉගැ[� කමෙ¥දය හරහා අනාගත පර~රට පවරා�ම ෙමම ෙ^_ය හා 
+ෙ^_ය ජනතාව අතර අපෙ� ආහාර සංස්කෘ=ය ව)ාhත Ztම මn b ලාංkය 
අනන)තාව අත	ජා=කව ඔසවා තැ�ම සඳහා වැඩ��ෙවළe ඇ= කළ &�යැO ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.51/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— +ශ්ව+ද)ාල සහ තෘUOක අධ)ාපන ආයතනවල 

B ෙ� ප	ෙ>ෂණ �බධන අමාත)ාංශවල සංව	ධන කට&� ඉලeක කර සකස් 
ZEම,— +ශ්ව+ද)ාල සහ තෘUOක අධ)ාපන ආයතනවල B  +B තම පාඨමාලා 
ස�බධෙය ඉ"Eප2 කරන ප	ෙ>ෂණ �බධන රෙI ආ	�ක, සමා«ය, සංස්කෘ=ක 
හා සංව	ධන කට&�වලට උපෙයෝ� කර ගැ\ම වැදග2 වන බැ+ එම �බධන 
අ�eෂණය කර� ලබන ආචා	යවV හා ප	ෙ>ෂණ �බධන අදාළ වන අමාත)ාංශ අතර 
මනා ස�බ�කරණයe ඇ= Ztම සඳහා එk අමාත)ාංශෙ> �ලධාEෙයw ප2Ztෙම 
එම ප	ෙ>ෂණ �බධන මn අමාත)ාංශෙ> ඉ"E සංව	ධන rයාදාමය සහ කා®න 
ඉලeක ස~රා ගැ\මට හැZවන පE" කමව2 වැඩ��ෙවළe ඇ= කළ &�යැO  ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO.  

පා.52/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— වයස අ£V1 18 ස�`	ණ වන අවසථ්ාෙ¥�ම ඡද g# 

නාමෙ(ඛනයට නම ඇ�ළ2 Ztම,— මැ=වරණ ෙදපා	තෙ��ව මn වා	iකව 
ඡද g# නාමෙ(ඛන සංෙශෝධනය Ztමට �ය#ත "නට ප ව ෙහෝ ෙපර "නක� වයස 
අ£V1 18 ස�`	ණ වන තැනැ2තට �ය#ත වයස ස�`	ණ ± "නටම ඡද g# 
නාමෙ(ඛනෙයg නම ඇ�ළ2 කරවා ගත හැZ ආකාරෙ> පාෙයෝ©ක වැඩ��ෙවළe ඇ= 
කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO.  

පා.53/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— b ලංකාව �ළ ෙසේලO �ෂ්පාදනය Ztම සඳහා 

කමව2 වැඩ��ෙවළe ඇ= Ztම,— b ලංකාව �ළ වා	iකව ෙසේලO +ශාල 
පමාණයe භා+තා කර� ලබන අතර ෙසේලO ආනයනය Ztම සඳහා ද +ශාල �දලe 
වා	iකව +ෙ^_ය රටවලට ඇ� යන බැ+, එම +ෙ^ශ +�මය පමාණය රට �ළ ඉ=E 
කර ගැ\ෙ� අර�ණ ඇ=ව ලංකාව �ළ පව2නා ෙ^_ය තාeෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේලO 
�ෂ්පාදනය Ztම සඳහා රාජ), ෙපෞ^ග
ක ෙහෝ සpපකාර අංශය ස�බධ කර ග�# 
කමව2 වැඩ��ෙවළe රජය මැ"හ2 [ෙම ඇ= කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරO. 

පා.54/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ෙපො( ව�ර ආ²තව නව �ෂ්පාදනය ඇ= Ztම,—  

b ලංකාව �ළ වා	iකව +ශාල පමාණයක ෙපො( ව�ර අපෙ2 යන බැ+, නව 
තාeෂණය ෙයොදා ග�# +Tම2 කමෙ¥දයe යටෙ2 ෙපො( ව�ර ආ²තව නව 
�ෂ්පාදනය ෙ^_ය හා ජාත)තර ෙවළඳෙපොළ ඉලeක කර ග�# ඇ= Ztම සඳහා 
කමෙ¥දයe rයා2මක කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 
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පා.55/’15 

 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— සාගරෙ> නව ස�ප2 ගෙ¥ෂණය,— +ශාල සාගර 
කලාපයe  g# රටe £ b ලංකාව ප�ඛ2වය ලබා � ඇ2ෙ2 �වර ක	මාතය සඳහා 
පමණe වන අතර  සාගරය ආ²තව +ශාල පමාණයක සවභා+ක ස�ප2 ඇ= බැ+ 
ෙමරටට +ශාල ÇZයා අවස්ථා පමාණයe ෙමම ධනයe ද උපයා ගැ\ෙ� අර�ණ ඇ=ව 
සාගර ස�ප2 ��බඳව +Tම2 වැs1ර අධ)යනයe කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරO. 

පා.56/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— b ලංකාෙ¥ ම2ස) ස�පත +ෙ^¤කO +B ෙනලා 

ගැ\ම වළකා®ම,— b ලාංZක �වරයට +ශාල ආ	�ක අවාBයe ඇ= කර# b ලංකා 
�ª1 කලාපෙ> ම2ස) ස�ප2 +ෙ^¤කO +B ෙනලා ගනා බැ+ b ලංකා �ª1 
කලාපය �ළ මා� ඇ(®මට සහ +ෙ^ශ  යාතාවලට මා� බෑම සඳහා ෙතොYපලe ෙලස 
භා+තා Ztම වළකා®ම සඳහා රජය +B +Tම2 වැඩ ��ෙවළe සකස ්කර rයා2මක 
කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.57/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ෙකොස් �ෂ්පාදනය වැs කර ඒ ආ²ත �ෂ්පාදන 

අපනයනය Ztම,— ඉතා ප\ත ෙමම ඖෂ�ය Qණෙය අðන, රසාය�ක දව)ව
 
ෙතොරව වගා කළ හැZ ෙබෝගයe වන ෙකොස් වගාව ව)ාhත Ztම �� ඒ ආ²ත 
�ෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය Ztම මn +ශාල +ෙ^ශ +�මය පමාණයe අප 
රටට උපයා ගත හැZ බැ+ ඒ සඳහා රජෙ> මැ"හ2+ෙම +Tම2 වැඩ ��ෙවළe 
සකස් කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.58/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ජා=ක ෙගො+ ස�මාන උෙළලe වා	iකව සං+ධානය 

Ztම,— රටe ෙපරට යාමට න� �
ක වශෙය ෙගො+තැ� ස²ක +ය &� බැ+ රට 
සV කරන ෙගො+ ජනතාවට Bය වෘ2=ය ��බඳ අzමානයe ඇ=වන පE" +Tම2 
සං+ධාන වáහයe හරහා rයා2මක වන ෙගො+ ස�මාන උෙළලe රජෙ> මැ"හ2[ෙම 
වා	iකව සං+ධානය කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.59/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— සහන #ලකට LED බ(බ පාEෙභෝ©ක ජනතාවට 

ලබා�ම,— �වාස ආෙලෝක ZEමට ෙයොදා ගනා Qණා2මක LED බ(බ #ල අTක 
බැ+, +1
බල ම/ඩලය මැ"හ2[ සහනදාÞ #ලකට හා ෙග[ෙ� කමයට ෙමම බ(බ 
පාEෙභෝ©ක ජනතාවට ලබා� ජා=ක වශෙය +1
ය +ශාල පමාණයe ඉ=E කර 
ගැ\මට2,  LED බ(බ ජනතාව අතර ජනêය Zt මn +1
බල ම/ඩලයටද අමතර 
ආදායමe උපයා ගැ\මට2 හැZවන පE" කමව2 වැඩ ��ෙවළe සැකBය &�යැO ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.60/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,—  � පEමාණ ෙස(ල� බ{ ක	මාතශාලා ව)ාhත 

Ztම,— b ලංකාව �ළ ෙස(ල� බ{ සඳහා +ශාල ෙව ළදෙපොළe පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා �ෂප්ාදනය ෙකෙරෙ  � වශෙය වන අතර ඒ සඳහා òනය ප�ඛ අෙනw2 
රටවලට +ෙ^ශ +�මය +ශාල පමාණයe ඇ� යන බැ+,  � �Eවැයe දැEය &�  ෙමම 
ක	මාතය ගා¯ය පෙ^ශවල ව)ාhත Ztම සඳහා +Tම2 වැඩ ��ෙවළe සකස් කළ 
&�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 
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පා.61/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— b ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදන ක	මාත ශාලා 

ආර�භ Ztම,—  b ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම මIටමක පව=න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට +ශාල +ෙ^ශ +�මය පමාණයe වැයවන බැ+ 
"&� මානව ස�පතe g# රටe ෙලස b ලංකාවට අත)ාවශ) ඖෂධ ව	ග රට �ළම 
�පද[මට අවශ) පහ ක� රජය මැ"හ2 [ෙම ලබා � ඖෂධ �ෂප්ාදන ක	මාත ශාලා 
ආර�භ කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.62/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— පාස( +ෂය �	ෙ^ශයට මෙනෝ +ද)ාව +ෂයය ඇ�ළ2 

Ztම,— පාස( ¤ෂ) පජාව �ෙරෝ� මනසZ &2 �^Tම2 Uරණ ගැ\මට හැZ �Eසe 
ෙලස හැඩගැස[්ම උෙදසා හය වැ� ෙශේ�ෙ> Bට rයා2මක වන පE" ෙබෞ^ධ මෙනෝ 
+ද)ාව සහ බටgර මෙනෝ +ද)ාව යන +ෂයය ඒකාබ^ධ ෙකොට කමව2ව සැල � කරන 
ලද “මෙනෝ +ද)ාව සහ භාවනාව” න# +ෂයයe පාස( +ෂය �	ෙ^ශයට ඇ�ළ2 කළ 
&�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.63/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— +ශා#ක ආධාරක මධ)සථ්ාන �gY[ම,— +ශා#කය 

ෙව�ෙව උපෙ^ශන ෙසේවා, ෛවද) පහ ක� සහ  "වා  Çw� ෙසේවා යනා� 
වැsg|යට අවශ)  බසාධන කට&� Çසe එකම ස්ථානයZ ඉY කර ගැ\මට හැZ 
වන පE" +ශා#ක ආධාරක මධ)ස්ථාන ෙගොඩනැං[මට2, එම මධ)ස්ථාන ෙeද කර 
ග�# ය� �ෂ්පාදන කට&2තe සඳහා +ශා#කය ෙයො� Ztම හරහා ඔ£ෙ� "+යට 
සහනයe ලබාෙදන අතර අමතර ආදායමe ද උපයා ගැ\මට හැZ වන ෙලස රජය මැ"හ2 
[ෙම රට~රා +ශා#ක ආධාරක මධ)සථ්ාන �gY+ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරO. 

පා.64/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— +ශා#කයෙ� ආ	�කය ශe=ම2 Ztම සඳහා නව 

ෙලොතÇOයe හoවා �ම,— +ශා#ක රාජ) ෙසවකයෙ� වැYh +ෂමතා ඉව2 Ztමට 
සහ ඔ£ෙ�  බසාධන කට&� සඳහා අවශ) �ද( ෙසොයා ගැ\ම සඳහා නව 
ෙලොතÇOයe ෙවළඳෙපොළට හoවා�මට රජය කට&� කළ &�යැO ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.65/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— සංචාරක මගෙපවන ~ª� Ztම,— 

සංචාරකOට ඵලදාÞ හා ආචාර_® ෙසේවාවe සැපÞමට හැZ �Eසe බවට ප2 Ztමට 
ෙමම, ඔ£ෙ�  වෘ2Uය මIටම ඉහළ නැං[ම සඳහා2 සංචාරක මග ෙපවන 
~ª� Ztමට +Tම2 වැඩ��ෙවළe සකස් කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරO. 

පා.66/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ඉඩ� ස�බධව පව=න \= සංෙශෝධනය Ztම,— b 

ලංකාව �ළ ෙ� වන +ට ඉඩ�වලට ව)ාජ ඔh~ සකසා +Zóෙ� ජාවාරමe 
rයා2මකවන අතර ¯ට අදාළව \=ය rයා2මක [ම ද ඉතා අවම මIටමක පව=න 
බැ+, ඉඩ� අO=ය ස�බධව  රeiතභාවය වැs වන අ&E හා වැර"කVවට දැs 
දàව� පැ#ණ+ය හැZ අ&E පව=න \= ප^ධ=ය සංෙශෝධනය කළ &�යැO ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 
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පා.67/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— b ලංකාව අවට සාගරෙ> ෙකොර(පර ආරeෂා කර 

ගැ\ම,— b ලංකාව අවට සාගරෙ> ඇ= ෙකොර(පර #�ස්  rයාකාරක� ෙහේ�ෙව 
+නාශ[ෙ� ත	ජනයට �ªණපා ඇ= බැ+, එම ෙකොර(පර ආරeෂාකර ගැ\ම සඳහා 
#�ස් rයාකාරක� පාලනය Ztමට හැZවන පE" ~^ගල ආක(පමය ෙවනසe ෙමම, 
ෛන=ක රා�ෙ¥ ෙවනසe ඇ= Ztම සඳහා +^ව2 ක#Yවe හරහා  1  වැඩ��ෙවළe 
සැල � කර rයා2මක කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.68/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— පාස( වෑ රථ සඳහා කාතාව ෙසේවයට ෙයද[ම,— 

පාස( වෑ රථ ෙසේවෙයg Qණා2මක බව වැs Ztමට2, එම වෑ රථවල ගම කරන 
දVවෙ� ආරeෂාව උෙදසා2  Bය�ම පාස( ෙසේවා වෑ රථවල ෙසේවය සඳහා 
කාතාව ෙයොදා ගැ\ම අ�වා	ය Ztමට \= සකස ්කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරO. 

පා.69/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ඖෂධ #ල පහත ෙහ®ම,— b ලංකාව �ළ ජා=ක 

ඖෂධ ප=ප2=ය පකාශයට ප2 කර ඖෂ�ය නාමෙය ෙබෙහ2 අෙල+ Ztම කsන# 
ආර�භ Ztම මn ඖෂධ #ල පහත ෙහ®මට රජය මැ"හ2 +ය &�යැO ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.70/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— අත	ජාලය හරහා අෙල+ කරන ඖෂධ ඇ�� 

ජාවාර� මැඩපැවැ2[ම,— ෙ� වන +ට අත	ජාලය හරහා ප#=යZ ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද) උපකරණ හා Ôපලාවන) �ෂ්පාදන +ශාල ෙලස අෙල+ ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාර� අප රෙI ජනතාව ෙ� ෙසෞඛ)යට සහ යහපැවැ2මට +ශාල ත	ජනයe වන බැ+ 
ඒවා මැඩපැවැ2[ම සඳහා �B වැඩ��ෙවළe සකස් කර rයා2මක Ztම  1  යැO 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.71/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— කෘi රසායන දව) භා+තා ෙනොකර වගා Ztම,— අTක 

+ෂ සgත කෘi රසායන දව) b ලංකාව �ළ තහන� කර පැර� කමයට පEසර gතකා¯ 
වගා කමයe රටට හoවා�මට අවශ) ප	ෙ>ෂණ B1Ztමට කෘi +ද)ාඥය හා 
පEසරෙ¥�ෙග සම+ත ක#Yවe ප2 කර ඔ£ෙග ලබා ගනා �	ෙ^ශ �� 
ජනතාවට වස +ෙස ෙතොර ෙසෞඛ)ාරeiත ආහාර ෙ¥ලe  ලබා �මට අවශ) �යවර 
ගැ\මට රජය මැ"හ2[ම  1  යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.72/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— පාස( B  ම2දව)වලට ඇMබැg[ෙම �දවා 

ගැ\ම,— ෙ� වන +ට b ලංකාව �ළ පාස( B  ම2දව)වලට ඇMබැg [ෙ� වැs 
පවණතාවයe �	මාණය [ ඇ= බැ+ පාස( B  ම2දව)ව
 �දවාගැ\ම සඳහා 
රජය මැ"හ2[ +Tම2 වැඩ��ෙවළe rයා2මක කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරO. 
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පා.73/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ජා=ක ඵලදාÞතා ක#Yවe ප2 Ztම,— රජය +B 

rයා2මක කර� ලබන ඵලදාÞතා වැඩසටහg� තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදාÞතා 
මIටමe කරා ෙමෙහය± ආයතන පධා\ හoනාෙගන ඔ£ෙ� දැ�ම හා අ2දැk� 
පෙයෝජනයට ගත හැZ වන ආකාරෙය, එම ආයතනවල rයා2මක කරන ලද 
වැඩසටහ සහ කමෙ¥ද අෙනw2 ආයතනවලට ගැලෙපන පE" ආෙ^ශ Ztමට හැZවන 
පE" එම ආයතන පධා\ෙග සම+ත ජා=ක ඵලදාÞතා ක#Yවe �gY+ය &�යැO 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.74/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— පජා ෛවද)ෙ¥දය ��බඳ +ෙශේෂඥ ෙසේවාව "&� 

Ztම,— ෙසෞඛ) ෙසේවාෙ¥ අත)ාවශ) අංගයe වන පජා ෛවද)ෙ¥දය ��බඳ +ෙශේෂඥ 
අංශය "&� Ztමට අවශ) සැල � සකස් Ztම හා එම eෙෂේතෙ> දැනට පව=න ගැට� 
�teෂණය කර කsන# �රාකරණය Ztමට අවශ) කට&� B1 Ztමට රජය මැ"හ2 
+ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.75/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ඉංôd රාජෙදෝ× ෙලස න� කළ b ලාංZකO 

ජා=ක [රය ෙලස න� Ztම,— ව	ෂ 1815 Bට 1948 �දහස ලැ�ම දeවා ± කාලය 
�ළ ඉංôdට එෙරgව රට ජා=ය ෙව�ෙව "+ ෙනොතකා සට කළ b ලාංZකO රාජ 
ෙදෝ× ෙලස න� කර ඇ= අතර ඔ£ Bය�ෙදනාම +ෙශේෂ ගැසI පතයe මn ජා=ක 
[රය ෙලස න� කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.76/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— පEෙභෝජනයට � 1  ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැe[මට කට&� Ztම,— පEෙභෝජනයට � 1  ආහාර �ෂ්පාදනය කරන, අෙල+ 
කරන හා ඊට අ�බල ෙදන ~^ගලය හා ආයතන වැට®මට පාEෙභෝ©ක කට&� ��බඳ 
අTකාEෙ> +ෙශේෂ වැට®� ඒකකයට පව=න ගැට� �රාකරණය කර අවශ) පහ ක� 
ෙනොඅ{ව ලබා �මට2, වැර"කVවට උපEම දàව� ලබා "ය හැZ වන පE" පව=න \= 
ප^ධ=ය සංෙශෝධනය Ztමට2 කට&� කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරO. 

පා.77/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— වස +ස නැ= ආහාර �ෂ්පාදනය "Eම2 Ztම,—  

ආහාර හා ස�බධ �ෂ්පාදන කට&�වල ෙ^_යව �රතව B|න �ෂ්පාදකO ඉලeක 
කර ග�# Qණා2මක බ+ ඉහළ, ෙසෞඛ)ාරeiත ආහාර පාEෙභෝ©කයට ලබා �ම 
�� රටට කළ හැZ ෙසේවාව ��බඳව දැ�ව2 කර, ආක(පමය ෙවනසe ඇ= Ztමට 
හා එෙලස වස +ෙස ෙතොර ආහාර �පදවන ව)වසායකOට ෙගෞරව නාමයe සgත 
ස�මාන පදානය ෙකොට ඔ£ "Eගැ[මට වැඩසටහනe රජය මැ"හ2[ ආර�භ කළ 
&�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.78/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ2ප2 කරග2 අභය»#වලට අය2 ඉඩ� 

�දහස් කරගැ\ම,— b ලංකාෙ¥ පකාශයට ප2 කර ඇ= අභය»#වලට අය2 ඉඩ� ++ධ 
~^ගලය හා සං+ධාන +B \= +ෙරෝ� ෙලස අ2ප2 කරෙගන ඇ= බැ+, එම ඉඩ� 
නැවත ලබා ගැ\මට රජය කsන# මැ"හ2 +ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරO. 
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පා.79/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ආ"වාd ජනයා නගාBY[ම සඳහා සැල මe rයා2මක 

Ztම,— b ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආ"වාd ජනතාව ��බඳ ෙවනම සංගණනයe 
B1කර, ඔ£නට «ව2 [ම සඳහා දැනට පව=න අපහ තා කමව2ව හoනාෙගන, ඔ£නට 
 ෙගෞරව\යව «ව2 [මට හැZ පEසරයe �	මාණය කර �මට අවශ) සාධ\ය සැල මe 
ආ"වාd නායකO ද ඇ�ළ2ව ප2කරන ලද +^ව2 ම/ඩලයe හරහා rයා2මක කළ 
&�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.80/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— &^ධය �සා උ�V හා නැෙගනgර පෙ^ශයg හා� ± 

~රාවස�් සංරeෂණය Ztම,— =ස් වසරක &^ධය ෙහේ�ෙව උ�V හා නැෙගනgර 
පළා2 වල පැව= ~රාවස්� +ශාල ෙලස +නාශ ± අතර පව=න ~රාවස්� ��බඳ 
ස¯eෂණයe B1 කර ෙතොර�V Çස්කර ගැ\ම2, එම ~රාවස්� තහ£V Ztම, ආරeෂා 
Ztම හා ප=සංස්කරණය Ztම2 අර�� කර ෙගන +^ව2 ~රා+ද)ාඥOෙග 
සම+ත ක#Yවe ප2Ztම  1  යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.81/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— වගා Ztම සඳහා ෙ^_ය �ජ පච
ත Ztම,— කෘi 

රසායන භා+තෙය ෙතොරව ෙ^_ය කාබ�ක ෙපොෙහොර ආශෙය වගා කළ හැZ ෙ^_ය 
�ජ ව	ග හoනාෙගන එම �ජ කsන# රට ~රා ව)ාhත කර රසාය�ක වස +ෙස 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා �ම සඳහා අවශ) කරන ප	ෙ>ෂණ, තාeෂණය හා 
�ෂ්පාදනය වැs "&� Ztමට අවශ) සැල � සකස ්කර rයා2මක කළ &�යැO ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.82/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— +ෙ^ශ භාෂා අධ)යනයට පහ ක� සැපÞම,— ~^ගල 

�^Tෙ> පෘõල බව Uරණය [මට ඔª ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකයe වන බැ+ 
ඉංôB භාෂාව හැV�ෙකොට අෙනw2 පධාන +ෙ^ශ භාෂා හැදෑtමට අවශ) පහ ක� 
~�( කර, සැල � ස�පාදනය කර rයා2මක කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරO. 

පා.83/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— Bය� මැ=වරණ පචාරක කට&� සඳහා +යද� කරන 

�ද( dමා Ztම,— b ලංකාව �ළ පැවැ2ෙවන Bය� මැ=වරණයg� ඇතැ� 
අෙheෂකය අ= +ශාල �ද( පමාණයe +යද� කරන අතර �ද( +යද� කළ ෙනොහැZ, 
එෙහ2 රටට වැඩe කළ හැZ �^Tම2 �Eසකට ඉ අවාB සහගත ත22වයe ඇ= වන 
බැ+ මැ=වරණ සඳහා +යද� කරන �ද( පමාණය dමා Ztමට හැZ වන ආකාරෙ> 
\= ස�පාදනය කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.84/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— යට2 +�ත සමෙ> b ලංකාෙව Çෙගන ©ය ~රාවස්� 

නැවත ලබා ගැ\ම,— b ලංකාව යට2 +�තයeව පැව= සමෙ> අප ර| පෘ�ගාලය, 
ඕලදය හා මහා öතාන)යට Çෙගන ©ය ~රා+ද)ා2මක ව|නාකමe සgත භා/ඩ 
��බඳ ස¯eෂණයe B1 කර එම භා/ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැ\ම සඳහා අවශ) �යවර 
ගැ\මට රජය මැ"හ2 +ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 
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පා.85/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— සංඝාTකරණයe ස්ථාපනය Ztම,— zeé 

වහෙසේලාෙ� ආරeෂාව හා ෙගෞරවය Çක ගැ\ම ෙව�ෙව උවහෙසේලාට අදාළ 
අTකරණමය කා	යය සඳහා ෙවනම සංඝාTකරණයe �gY+ය &� බවට2 එම 
අTකරණ U1 සඳහා \=මය බලය ලබාගැ\මට හැZ වන අ&E ෙමම සංඝාTකරණය 
ස්ථාපනය කළ &� බවට2 ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.86/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ව)වස්ථා�ත සංඝ සභාවe ප2 Ztම,— 

පා	
ෙ��ව ඇ�� ජනතා �ෙයෝ�ත ආයතන සඳහා උපෙ^ශක2වය හා මග ෙප[ම 
ලබා �මට හා අණපන2වලට සංෙශෝධන ඉ"Eප2 කළ හැZ ෛන=ක බලය සgත සංඝ 
ස��=ෙය ප2 කර ග2 රාජ) පEපාලනය, \=ය, +ෙ^ශ කට&� හා සමාජ 
rයාකාරක� ��බඳ හසල දැ�මe සහ අ2දැk� සgත +^ව2 සංඝයා වහෙසේලාෙග 
සම+ත ව)වස්ථා�ත සංඝ සභාවe ප2 කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරO. 

පා.87/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ=ක අධ)යන ආයතනයe �gY[ම,— b 

ලංකාෙ¥ පැවැ= ජල තාeෂණය හා වැ¥ තාeෂණය නැවත පණගවා Çකගැ\ම සහ 
වැs "&� Ztම සඳහා අවශ) ප	ෙ>ෂණ B1 Ztමට හා අධ)ාපන පාඨමාලා ම© උeත 
+ෂය ගැන දැ�# සන^ධ කරන ලද �Eසe �	මාණය Ztමට හැZයාව ඇ=වන පE" 
“වා� සංස්කෘ=ක අධ)යන ආයතනය” න# ආයතනයe රජය මැ"හ2[ෙම ආර�භ 
කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.88/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— මහාවංශය අධ)යනය සඳහා ආයතනයe �gY[ම,— b 

ලාංkය ඉ=හාසෙ> ගම මග ෙපවන මහාවංශය අධ)යනය Ztම සඳහා zeé 
වහෙසේලාෙ� මැ"හ2 [ෙම “මහාවංශ අධ)යන ප	ෙ>ෂණ ජා=ක ආයතනය” න# 
ආයතනයe රාජ) අ�ගහෙය �gY+ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.89/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ෙබෞ^ධ +ෙරෝ� rයා නැවැ2[ම,— ධ	ම ගථ හා 

පකාශන අධ)යනය Ztෙ� මනා දැ�මe ඇ= ෛන=ක බලයe සgත +^ව2 සංඝ 
ම/ඩලයe �gY[ම ම© ය� �	මාණයe එ�දැe[මට ෙපර එය එම ම/ඩලයට ඉ"Eප2 
Ztෙම අන�Vව, සමාජගත Ztමට � 1  න�, සංෙශෝධන ඉ"Eප2 Ztමට හැZවන පE" 
යාතණයe සැකdම ම© ෙබෞ^ධ +ෙරෝ� rයා හා පකාශන රචනා [ම හා �1 දහම 
ස�බධ කර# සාවද) �	වචන ඉසම්�[ම නැවැ2[ම සඳහා රජය මැ"හ2 +ය &�යැO 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.90/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ෙ^ශ gෛතÃ කලා �	මාණ ඇගÞම,— ෙ^ශා�රාගය හා 

ආ2මාzමානය ඇ=වන පE" ෙ^_ය හා සංසක්ෘ=ක ව|නාක# අðන කලාකෘ= වා	iකව 
ඇගÞම සඳහා වැඩ ��ෙවළe සකස ්Ztමට රජය මැ"හ2 +ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරO. 
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පා.91/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— b ලංකාෙ¥ පාස( ¤ෂ) ¤ෂ)ාවෙ� +නය නැං[මට 

කට&� Ztම,— b ලංකාෙ¥ පාස( ¤ෂ) ¤ෂ)ාව ෙසෞඛ) ස�පන, �ෙරෝ� හා කාOකව 
ශe=ම2 ~රවැBය ෙලස සමාජගත Ztෙ� අර�� ඔ£ට තමා කැම= ïඩාවකට ෙයො� 
[මට සහ පාෙයෝ©ක +නය ~ª�වකට ෙයො� Ztමට අවශ) කට&� ස�පාදනය කළ &�යැO 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.92/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ෙබෞ^ධ සංසක්ෘ=ක ෙතොර�V මධ)සථ්ානයe ආර�භ 

Ztම,— b ලංකාව �ළ �gටා ඇ= ෙබෞ^ධාග#ක සථ්ාන, ඒ හා සබැæ අ�ෂං©ක අංශය 
ෙමම, zeé වහෙසේලා ��බඳ ෙතොර�V ආ� කV� එe Çස ්කර +Tම2ව පEගණක 
ගත කර, න[න තාeෂ�ක උපකරණ සහ පමාණව2 මානව හා ෙභෞ=ක ස�ප2 ව
 �E~ 
“ ෙබෞ^ධ සංසක්ෘ=ක ෙතොර�V මධ)සථ්ානය” න# ආයතනයe රාජ) අ�ගහෙය ආර�භ 
කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.93/’15 

  
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— දහ� පාස( පාඨ ගථ කාලා�Ô·ව සංෙශෝධනය 

Ztම,— +භාග ඉලeක කරග2, දැ�ම පමණe ෙeදගත කළ පාඨ ගථ ෙව�වට 
පා ෙයෝ©ක ~ª�ව පදන� කරග2, �^Tය ව	ධනය කරනා±, ¤ෂට් ස�පන සමාජයe 
�	මාණය Ztම ඉලeක කර ග2 පාඨ ගථ +^ව2 ම/ඩලයe හරහා ස�පාදනය කර දහ� 
පාස( ෙවත ලබා "ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.94/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ජාත)තර පාස( �යාමනයට ම/ඩලයe ප2 Ztම,— b 

ලංකාෙ¥ සංසක්ෘ=යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ2මට ගැලෙපන පE" ජාත)තර පාස(g 
+ෂය පථය අවශ) පE" �යාමනය කළ හැZ `	ණ බලතල සgත ම/ඩලයe ප2 කළ 
&�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.95/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ජා=ක අධ)ාපන ෙකො#ෂ සභාව වඩා2 සïය Ztම,— 

ෙ^_ය ඉ=හාස දැ�ම, සාරධ	ම ස�පන බව, �ෂප්ාදන ශක)තාව, �^T ස�පන බව, 
ස�පදාOක දැ�ම, ෙ^ශා�රාගය, �ෙරෝ�තාව, wසලතා `	ණ බව සහ ආක(ප 
ස�ප2=ෙය &� බව යන අංගයෙග පE`	ණ සා	ථක ~රවැBෙයw §g කල හැZ වන 
පE" සකසන ලද ජා=ක අධ)ාපන ප=ප2=යe හරහා සමසත් අධ)ාපන කමෙ>ම 
පEව	තනයe ඇ= Ztමට ජා=ක අධ)ාපන ෙකො#ෂ සභාව ව ඩා2 සïය කළ &�යැO ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.96/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ප£( ෛවද)ෙ¥දය ��බඳ +ෙශේෂඥ ෙසේවාව "&� Ztම,— 

ෙසෞඛ) ෙසේවාෙ¥ අත)ාවශ) අංශයe වන ප£( ෛවද)ෙ¥දය ��බඳ +ෙශේෂඥ eෙෂේතය �ළ 
දැනට පව=න ගැට� �teෂණය කර ඒවා කsන# �රාකරණය Ztමට අවශ) කට&� B1 
Ztමට2 එම ප£( ෛවද)ෙ¥දය ��බඳ +ෙශේෂඥ ෙසේවාව "&� Ztමට සැල � Ztමට2 
රජය මැ"හ2 +ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 
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පා.97/’15 
 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ආ&	ෙ¥ද ෛවද)වVෙ� ෙසේවය +ෙ^ශයට ලබා 
�ම,— ආ&	ෙ¥ද ෛවද) උපාTය ස�`	ණ කරන උපාTධාtහට +ෙ^ශ රටවල ÇZයා 
අවසථ්ා ලබා�ම සඳහා +Tම2 වැඩ ��ෙවළe සැල � කර rයා2මක Ztම  1  යැO ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.98/’15 
 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ආ&	ෙ¥ද ෛවද) පනත සංෙශෝධනය Ztම,— දැනට 
පව=න ය( පැන ©ය ආ&	ෙ¥ද ෛවද) පනත සංෙශෝධනය කර ආ&	ෙ¥ද ෛවද)වVෙ� 
වෘ2Uය ගැට� +සඳ#, එම වෘ2=ය ස� ගV2වය හා අzමානය Çක ගැ\මට නව ආ&	ෙ¥ද 
ෛවද) පනතe කsන# ඉ"Eප2 Ztමට �යවර ගත &�යැO  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරO. 

පා.99/’15 
 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— 1�Eය ආරeෂක ප^ධ=යe සකස ්Ztම,— b ලංකාෙ¥ 
1�Eය ආරeෂක ප^ධ= �	මාණය කළ නව �පැ&� කVව ද, එම eෙෂේතයට ස�බධ 
+^ව� ද, 1�Eය ෙදපා	තෙ��ෙ¥ Bය�ම eෙෂේතයg ප[නයෙග ද සම+ත 
ක#Yවe මn 1�Eය ආරeෂක ප^ධ=යe සකස ්කර rයා2මක Ztමට රජය මැ"හ2 +ය 
&�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.100/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ම� පවාහන ෙසේවෙ> Qණා2මක ත22වය වැs Ztම,— 

බස ් ම� පවාහන ෙසේවෙ> Qණා2මක ත22වය වැs Ztම මn වා	iකව එම ෙසේවාව 
ප=eෙෂේප කරන 1% - 2% e පමණ ± ම� පමාණය රඳවා ගැ\මට කට&� Ztෙම, එම 
ෙසේවෙ> පැවැ2මට �	ඝ කා®නව ඇ= +ය හැZ අවදානම අ{ කර ගැ\ම සඳහා කමව2 වැඩ 
��ෙවළe සැල � කර rයා2මක Ztම  1  යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.101/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— Bංහල භාෂාවට ස�මතයe සකස ්Ztම,— Bංහල භාෂාෙ¥ 


÷ත ව)වහාරය හා කථන ව)වහාරය ෙදයාකාරයe ගනා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙ¶දය, 
අ(පපාණ, මහපාණ අeෂර ෙය�ම සහ පද ෙබ�ම ආ "ය ද +වාද සgත බැ+ Bංහල භාෂාව 
සඳහා ස�මතයe සකස ්Ztමට +^ව2 ම/ඩලයe ප2 කර කාලා�Ôපව B1වන ෙවනසක්� 
ද සැලZ(ලට ෙගන භාෂාෙ¥ පැවැ2ම තහ£V Ztමට හැZ rයාදාමයe සකස ්කළ &�යැO 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.102/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— සංසථ්ා�ක කාබ�ක අපදව) මn පEසරය Üෂණය [ම 

පාලනය Ztම,— ප
ෙබෝධ නාශක සහ ක	මාත rයාව
යg � �ටවන සංසථ්ා�ක 
කාබ�ක අපදව) (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් ව	ගයක Üෂණ 
කාරකයෙග සම+ත අතර ඒවා #�සාෙ� ෙසෞඛ)යට ඉතා අgතකර බැ+ එම 
රසාය�කය පEසරයට �දා හැtම පාලනය Ztමට +Tම2 වැඩ ��ෙවළe සැල � කර 
rයා2මක කළ &� යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.103/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— රාජ) පාලනයට ස��^ධ ද	ශනය ස�බධ කර ගැ\ම,— 

සhත අපEහා\ය ධ	ම, දසරාජ ධ	ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, wV ධ	ම ජාතකය, ගඩ �1ක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ^වධ	ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චeකව2U Bහනාද ãතය 
හා ධ	ම ප��කාව යන ස��^ධ ඉගැ[� ස�බධව පා	
ෙ��, පළා2 සභා හා පාෙ^_ය 
මIටෙ� B|න Bය�ම පeෂ +පeෂ මäවV දැ�ව2 Ztම �� ඔ£ෙ� »#කාව රෙI 
යහපාලනයට දායක කර ගැ\මට හැZ වන ආකාරෙ> වැඩ ��ෙවළe සැල � කර rයා2මක 
Ztමට රජය මැ"හ2 +ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 
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පා.104/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ඉෙලeෙටො�ක අපදව) බැහැර Ztම,— ෆේලොරසI 

බ(බ, 1රකථන, ජංගම 1රකථන, +1
 උපකරණ, බැටE, පEගණක හා එg ෙකොටස ්ආ"ය 
අපදව) ෙලස පEසරයට බැහැර Ztෙ�� ආස�e, කැ´#ය�, රස"ය, ෙල´ වැ� බැර ෙලෝහ 
පEසරයට එක�වන බැ+ ෙමම ඉෙලeෙටො�ක අපදව) බැහැර Ztමට කමව2 වැඩ 
��ෙවළe සකස ්කර පEසරය  Çkමට කට&� කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරO. 

පා.105/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— රෙI යහපාලනය සථ්ා�ත Ztම,— අයහප2 පාලනෙ> අංග 

ලeෂණ වන අ2තෙනෝම=ක ප=ප2= ස�පාදනය, �ලබල වාදය, බලා2මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ \=, +ධායක බලතල අ�B පEහරණය, ෙ^ශපාලනයට ~රවැB දායක2වය අ{[ම 
සහ  Üෂණය පැ=tම යන කV� අප රට �ළ ෙනොඅ{ව දeනට ලැෙබන අතර ෙ� �සා රෙI 
අයහප2 පාලනයe පව=න බව ෙප\ යන ෙහO රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැ�ම සඳහා 
සැල � සකස ්කර rයා2මක කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.106/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— +ෙ^ශ රටවල ඇ= b ලංකාවට අය2 ~සේකොළ ෙපො2 

නැවත ලබා ගැ\ම,— b ලංකාවට අය2 ව|නා ~සේකොළ ෙපො2 රා¤යe &ෙරෝපා රටව( 
ඇ�� ෙලෝකෙ> රටව( ගණනාවක =ෙබන අතර ඒවාෙ> අත	ගතව ඇ= දැ�ම ෙ� වන 
+ට ව2ම ලාංkය සමාජයට අg#ව ෙගොස ්ඇ= බැ+, එම ~සේකොළ ෙපො2 අප රටට ආප  
ලබා ෙගන ඒවාෙ> අඩංQ ෙපෞරා�ක දැ�ම නැවත සමාජගත Ztමට +Tම2 වැඩ ��ෙවළe 
සැල � කර rයා2මක කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.107/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ෛජව ++ධ2වය Çක ගැ\ම සඳහා කෘiක	මය දායක කර 

ගැ\ම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙව�වට බª ෙබෝග වගාව සහ #ශ ෙබෝග වගාව ජනêය කර[ම, 
ෛජව ++ධ2වයට හා�කර රස ◌ායන දව) කෘi ක	මාතෙය ඈ2 Ztම හා ඒකාබ^ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භා+තය �� රට �ළ ෛජව ++ධ2වය ආරeෂා Ztමට 
ෙගො[ ෙයො� කරන වැඩ ��ෙවළe  rයා2මක කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරO. 

පා.108/’15 
 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ජනතාවෙ� ආහාර ලැ�ෙ� අO=ය  රeiත Ztම,— 

එeස2 ජාUෙ� සං+ධානෙ> මානව අO=වාBක�◌ ි ප^ධUට අ�Îලව ආහාර ලැ�ෙ� 
p
ක අO=වාBකම b ලාංZක ජනතාවට අg# වන ත22වයe රජෙ> ප=ප2= ස�පාදනය 
හා rයා2මක Zt� �ළ දeනට ලැෙබන ෙහO උeත පඥhUට අ�ව රෙI ජනතාවෙ� 
ආහාර පශන්ය +සºෙ� වගkම ��ම�ම රජයට පැවt ඇ= බැ+ රජය මැ"හ2[ ආහාර 
දව) #ල පාලනය හා ෙසෞඛ) ආරeiත ආහාර ෙ¥ලe රෙI ජනතාවට ලැ�ම සහ=ක 
ෙකෙරන +Tම2 වැඩ ��ෙවළe ස�පාදනය කර ජනතාවෙ� ආහාර ලැ�ෙ� p
ක 
අO=වාBකම තහ£V Ztමට �යවර ගත &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.109/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— අකාබ�ක දව) කළමනාකරණය Ztම,— අකාබ�ක දව) 

ප=චïකරණය Ztම2, අකාබ�ක දව) භා+තය අවම Ztම2, භා+තෙය ඉව2වන 
අකාබ�ක දව) එක� Ztෙ� යාතණයe සැකdම හා අකාබ�ක දව) භා+තා Ztෙ� පEසර 
\= t= +Tම2 Ztම2 �� රෙI පEසර ප^ධ=ෙ> ආරeෂාව හා යහපැවැ2ම සඳහා 
අකාබ�ක දව) කළමනාකරණය Ztමට �යවර ගත &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරO. 
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පා.110/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ෙ^_ය ඖෂධ සහ අ2 ෙබෙහ2 ��බඳව පාස( B  

දැ�ව2 Ztම,— �ෙරෝ� ජා=යe ෙගොඩනැ�ම සහ ෙ^_ය ආ&	ෙ¥දෙ> යහපැවැ2ම p
ක 
අර�� වශෙය ෙගන ෙ^_ය ඖෂධ ව	ග හා අ2 ෙබෙහ2 ��බඳ +Tම2 කV� සgත 
+ෂයයe පාස( +ෂය �	ෙ^ශයට ඇ�ළ2 Ztම මn ෙ^_ය  ඖෂධ සහ අ2 ෙබෙහ2 ��බඳ 
පාස( B  දැ�ව2 Ztම ට �යවර ගත &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.111/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය �ර Ztම,— b ලංකාව 

�ළ අ{බර දV උප2 අ�පා=කය 25% තර� ඉහළ අගයe ගනා අතර එයට පධාන සාධකය 
වෙ ෙපෝෂ)දාÞ ආහාර gඟකම වන බැ+, මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය 1ර®මට අවශ) 
ෙපෝෂ)දාÞ ආහාර 1hප2 ජනතාවට ලබා �ම ප�ඛතාවය කරග2 වැඩ ��ෙවළe rයා2මක 
කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.112/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— පEසරය  Çkෙම �ෙරෝ� රටe ෙගොඩනැ�ම,— 

ව	තමාන b ලංකාෙ¥ පEසර Üෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව ජලෙ> හා ආහාරවල +Zරණ_® 
බව වැs [ ඇ= අතර අනාගතෙ>� #�සාට වැළ ෙඳන ඇතැ� ෙරෝගවල ෙරෝග �ධානය පවා 
ෙසොයා ගැ\ම අපහ   +ය හැZ බැ+, ෙ� ��බඳ වැs1ර +ම	ශනය Ztම සඳහා +^ව2 
ක#Yවe ප2 කර වා	තාවe කැඳවා, එම �	ෙ^ශ rයා2මක Ztම �� රෙI ජනතාවෙ� 
\ෙරෝ�භාවය සහ=ක කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.113/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— රෙI ආරeෂාවට කෘiක	මය  රeiත Ztම,— ධනවාදෙ> 

�වැ� කා	�ව වන ෙදවැ� ෙලෝක &^ධෙය ප  කාලෙ>� හEත +hලවය2 සමඟ 
කෘiකා	#ක «වන රටාව ස�`	ණෙයම ෙවනස ්[ම ෙහේ�ෙව ව	තමාන ෙලෝක පජාව 
�ªණ � ඇ= පEසර Üෂණය, \ෙරෝ� බව නැ=[ම හා �EB1 ආහාර ෙනොමැ=[ම ආ� අවදාන� 
ත22වයෙග b ලංකාව ආරeෂා කර ගැ\ම සඳහා ජනතාව =රසාර කෘiක	ම භා+තයට 
ෙපළඹ[ෙම හා ෙගො[ ආරeෂා ෙකෙරන රාජ) ප=ප2= රට �ළ සථ්ා�ත කර[ෙම 
රෙI අනාගතය  රeiත කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.114/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— සංk	ණ ෙගෝ®ය ෙවළඳෙපොළ �සා ජනතාවට ඇ=වන 

ගැට� අවම Ztම,— ෙගෝ®යකරණය +B හoවා1 ෙලෝක ෙවළඳ රටාව #�සාෙ� මනස 
ආකමණය Ztම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔª පාර�පEකව ෙගන ආ හර ප^ධU හා "&� 
දා	ශ�ක �තනය #�ස ්මනස �� උ1රා දැ¯ම ව	තමානය වන +ට b ලාංZකOට ද 
ෙපො1 බැ+, ෙවළඳෙපොළ ආ	�කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සංk	ණ «වන රටාව හා ඒ සමඟ 
පැන න©න සංk	ණ සමා«ය පශන්2 +සඳා ග�# සහන_® "+ පැවැ2මකට යා &� 
වෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව ජනතාව දැ�ව2 Ztමට අවශ) වැඩ ��ෙවළe හා �^Tමය 
සංවාදයe රට �ළ rයා2මක කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.115/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— b ලංකාවට අවශ) d� රට �ළ �පද[ම,— b ලංකාවට 

අවශ) කරන d� �ෂප්ාදනය Ztමට අවශ) ස�ප2 b ලංකාව ස�ව ඇ= බැ+, මනා 
කළමනාකාt2වයZ, කා	යeෂමව හා සැල � සgතව කට&� කර රටට අවශ) d� 
පමාණය ෙමරට �ෂප්ාදනය Ztමට හා d� �Eපහ1 Ztමට අවශ) ක	මාතශාලා රජය මn 
සථ්ාපනය කර d� ක	මාතය Çක ගත &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 
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පා.116/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— නක(ස ් රeiතය ආරeෂා Ztම,— සමසත් b ලාංkය 

පEසර ප^ධ=යටම බලපෑ� කළ හැZ සංෙ¥� පEසර ප^ධ=යe වන නක(ස් රeiත 
වනාතරය ෙ� වන +ට #�ස ්rයාකාරක� ෙහේ�ෙව දැs ත	ජනයකට ලe[ ඇ= අතර 
ව2ම පර~රට ෙමම අනාගත #�ස ් පර~රට ද ෙමම පEසර +නාශය ෙහේ�ෙව 
අවදානමක ට �ªණ පෑමට B1 වන බැ+, #�ස ් ත	ජන ඉව2 කර නක(ස ් රeiතෙ> 
සව්ා�න පැවැ2ම කsන# තහ£V කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.117/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— රාවණා රÙ ��බඳව +Tම2 ගෙ¥ෂණයe B1 Ztම,— 

රාවණා රÙ ��බඳ �ශ�්ත ඉ=හාස ෙතොර�V නැ= £වද, +Tම2 ගෙ¥ෂණයe �� ඔª 
��බඳව අප රෙI ආක(ප නැං[මට2, රාවණා රÙ ස�ව =� දැ�ම රෙI අzවෘ^Tය සඳහා 
ෙයොදා ගැ\මට හා b ලාංkය ඉ=හාසෙ> සැඟ[ ©ය පE�ෙ�දයe �රාවරණය කර ගැ\මට2 
හැZ වන බැ+, +^ව2 ක#Yවe හරහා රාවණා රÙ ��බඳව ගෙ¥ෂණය කළ &�යැO ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.118/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— �^Tමය "�o බව �ර Ztම,— ෙභෞ=ක ෙවළඳ භා/ඩ 

සැEසරන ෙ¥ගයට සාෙheෂව දැ�ම, �^Tය හා මානව හර ප^ධU ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනො[ම ෙහේ�ෙව ෙනොදැ�ව2කම gස එස[ම �� �^Tමය "�oභාවය අද අප රට �ළ 
දeනට ලැෙබන පධාන ගැට�වe £වද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ2ෙ2 අ{ අවධානයe බැ+, 
රෙI ජනතාවෙ� �^Tමය "�o බව නැ= Ztමට Bය� වයස ්කා/ඩය ආවරණය වන පE" 
+   Tම2ව සැල � කරන ලද ජා=ක වැඩසටහනe rයා2මක කළ &�යැO ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.119/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ක( ඉw2 ± ඖෂධ භා+තය නැවැ2[ම,— ෙ� වන+ට b 

ලංකාව �ළ ක( ඉw2 ±  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙ> ෙරෝහ( �ළ භා+තයට පැ#óෙ� 
අවදානමe ඇ= බැ+ රජෙ> අදාළ Bය� අංශ මැ"හ2[ rයාකාt සැල මe සකස ්කර ක( 
ඉw2 ± ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ ඉව2 Ztම හා ආනයනය Ztම නැවැ2[මට කට&� කළ 
&�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.120/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ඒ´ස ්ෙරෝගය ව)ාhත [ම පාලනය Ztම,— b ලංකාව �ළ 

දැනට හoනා ෙනොග2 ඒ´ස ්ෙරෝ� 3000 කට ආසන පමාණයe B|න බවට වා	තා පළ [ 
ඇ= බැ+ ඔ£ හoනාෙගන ප=කාර සඳහා ෙයො� Ztමට2, ඒ´ස ් ෙරෝගය ව)ාhත [ම 
වැළැe[මට2 ඵලදාÞ  1  ව)ාපෘ=යe කsන# ආර�භ කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරO. 

පා.121/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— +ෙ^ශයg� 
ං©ක අතවරයට ලeවන කාතාවට 

සහන සැලdම,— b ලංකාෙ¥ කාතාව ගෘහ ෙසේවයට +ෙ^ශ ගත[ෙම ප  B1 වන 
අතවරය ෙහේ�ෙව B1වන ගැM ගැ\� �සා b ලාංkය සමාජය �ළ �	මාණය [ ඇ= 
ගැට� සහගත ත22වය සමනය Ztම සඳහා +Tම2 කමෙ¥දයe සකසා rයා2මක Ztමට 
+^ව� හා එම B1[� හා බැo� ~^ගල ක/ඩාය�ව
 සැ1�ල2 ක#Yවe ප2 කළ 
&�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 
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පා.122/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— වන රeiත හා අභය »#වල ආරeෂාව දැs Ztම සඳහා \= 

ස�පාදනය Ztම,— මෑතක Bට b ලංකාෙ¥ රeiත වනාතර සහ අභය »# +නාශය වැs 
ෙව# පව=න අතර b ලාංkය පාEසEක සම�
තතාවට ඉ දැs ත	ජනයe එ(ල ෙව# 
පව=න බැ+ ෙමම +නාශය නැවැ2[ම සඳහා ජනතාවෙ� ආක(පමය ෙවනසe ඇ= Ztමට 
අවශ) වැඩ ��ෙවළe සැකdමට ෙමම පව=න \= ප=පාදන +Tම2 හා දැs බවZ &eත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.123/’15 

 

 ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ++ධ ආග#ක ක/ඩාය�ව
 B1 වන සමාජ බලපෑ� 
��බඳව අධ)යනය Ztම,— පධාන ධාරාෙ¥ ආග#ක මතවාදය +ෙ¥චනය කර#, එම 
ආග�g අ� ක/ඩාය� ෙලස තම �	වචන හා පැහැ"
 Zt� සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉ"Eප2 කර# එම මතවාද ��ග2 ~^ගලO එe Çස් කර ගනා, ආග#ක හා 
ෙවන2 �ª�වරZ සමාජගත [ ඇ= ක/ඩාය� ��බඳ අධ)යනය කර# ඔ£ෙ� 
මතවාද, rයාකාt2වය හා සමාජයට ඔ£ �සා ඇ= වන බලපෑ� කවරාකාරද යන 
��බඳ තeෙසේVවe ලබා �මට ��ග2 ආග#ක නායකයෙග හා +^ව�ෙග සැ1� 
ල2 ක#Yවe ප2 කර, වා	තාවe කැඳවා එg �	ෙ^ශ rයා2මක කළ &�යැO ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.124/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ඉහළ ප#=ෙය &2 මැ| භාජන �ෂප්ාදනය Ztම,— 

ආහාර �dෙ�� ගෑස ් හා +1
ය අපෙ2 ෙනොයන ෙලස ඉeම� තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ගනා මැ| භාජන �ෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉ"Eප2 Ztමට, අවශ) පteෂණ B1 
Ztමට හා මැ| භාජන භා+තෙය ෙසෞඛ)ාරeiතව ආහාර �dමට ඇ= හැZයාව ��බඳව 
ජනතාව දැ�ව2 Ztමට ජා=ක මIටෙ� වැඩ සටහනe සැල � කර rයා2මක Ztමට රජය 
මැ"හ2 +ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.125/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— අTමානBක +ද)ා eෙෂේතයට �1 දහ# ආභාෂය ලබා 

ගැ\ම,— �1 වහෙසේෙ� Bත ��බඳ ඇතැ� +ගහය ðතන +ද)ාවට හ  ෙනොවන තර� 
ගැÒV බැ+, ඒ ��බඳ ප	ෙ>ෂණ Ztමට හා ව	තමානෙ> අTමානBක +ද)ා eෙෂේතෙ> 
ඇ= ගැට� සඳහා �1 දහම ඇ E �	වචන හා +සo� ඉ"Eප2 Ztමට හැZ වන පE", අදාළ 
eෙෂේතය ��බඳ හසල දැ�මe ඇ= ෙ^_ය හා +ෙ^_ය +^ව�ෙග සම+ත ක#Yවe 
�gYවා, ඒ හරහා �1 දහම ෙ^_ය හා +ෙ^_ය වශෙය පච
ත Ztමට2, b ලංකාෙ¥ k	= 
නාමය ඉහළ නැං[මට2, අTමානBක +ද)ා eෙෂේතෙ> ~නVදයe ඇ= Ztමට2 රජය මැ"හ2 
+ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.126/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— +ද)ා	� අතර ~රා+ද)ා +ෂයය ජනêය කර[ම,— 

+ද)ා	� අතර ~රා+ද)ා +ෂයය ජනêය Ztම සඳහා �
ක වශෙය පාස( +ෂයය 
�	ෙ^ශයට එම +ෂයය ඇ�ළ2 Ztම හා +ශව්+ද)ාලවල ~රා+ද)ා +ෂය පථය තව1රට2 
~�( Ztමට හා පහ ක� ලබා�ම සඳහා කට&� Ztම2, එම©  ~රා+ද)ා +ෂයය රට �ළ 
ව)ාhත[ම හරහා §gවන උග�ෙග රටට යහප2 ෙසේවයe ලබා ගැ�ම2 අර�� කරග2 
ජා=ක වැඩසටහනe "Qකා®නව සැල � සgතව �	මාණය Ztමට �යවර ගත &�යැO ෙමම  
පා	
ෙ��ව  ෙයෝජනා කරO. 
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පා.127/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ= වස +ෂ ��බඳ ෙසොයා බැ®මට +ෙශේෂ ප#= 

ආයතනයe �gY[ම,— කෘiක	මාතෙ>� භා+තා ෙකෙරන රසායන දව) ෙහේ�ෙව ආහාර 
දව)යට ද වස +ෂ #ශ[ ඇ= අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ®මට අදාළ ප#= ආයතනයe දැනට 
b ලංකාව �ළ �gYවා ෙනොමැ= බැ+ එම කා	යය සඳහා +ෙශේෂ ප#= ආයතනයe �gY+ය 
&�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.128/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— යාචකO Bඟමනට ෙයොදාගනා දVව ~නV2ථාපනය 

Ztම,— b ලංකාෙ¥ යාචකO දVව සමඟ Bඟම යැ�ම තහන� කර, Bඟමන සඳහා 
ෙයොදා ගනා දVව ~නV2ථාපනය කර, ඔ£ යහප2 ~රවැBය ෙලස සමාජගත Ztම 
සඳහා අවශ) ජා=ක මIටෙ� වැඩ��ෙවළe සැල � කර rයා2මක කළ &�යැO ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.129/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— b ලංකාව �ළ zeèó ශාසනය අඛ/ඩව පව2වාෙගන 

යාම සඳහා කමව2 වැඩ��ෙවළe සකස ් Ztම,— මහා පජාපU ෙගෝත¯ 
ෙතරóවහෙසේෙග ඇරÒ� භාරUය zeèó ශාසනය සංඝ#2තා 
ෙතරóවහෙසේෙ� ලංකාගමනෙය b ලංකාව �ළ මැන+ සථ්ා�ත £වද, ප කා®නව 
අභාවයට ©ය බැ+, මෑත &ගෙ> � ශ)ාෙමෝපා
 මහා �කාෙ> රං©E දÒ� පා	ශව්ය +B 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද zeèó ශාසනයට �B 
��ගැ\මe ලබා�ම සඳහා රජය ෛත�කාOක මහා නායක සව්ා¯වහෙසේලා ඇ�� අදාළ 
Bය� eෙෂේතයෙ� p
ක2වෙය �B සංවාදයe ඇර�ය &� යැO ද, එම සංවාදය 
අවසානෙ> +Tම2 කමෙ¥දයe ඔසේසේ b ලංකාව �ළ zeèó ශාසනය අඛ/ඩව 
පව2වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළe සැකBය &�යැO ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරO.  

පා.130/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— b ලාංkය zeè සංසථ්ාව වáහා2මකව +Tම2 Ztම,— b 

ලාංkය zeè සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහෙසේලා පා	ශව් ගත [ම ෙහේ�ෙව වáහා2මකව 
අසං+Tත [ ඇ= අතර එම �සා ජා=ක හා ජාත)තර අzචාර උපචාරයg� සංඝයා 
වහෙසේලා ඒකම=ක ෙනො[ම රටට අgතකර ෙලස බලපාන බැ+ සමසථ් සංඝ සමාජෙ> 
ඒකම=ක2වය ඇ= කර ගැ\මට හැZ වැඩ��ෙවළe සැකdමට රජය මැ"හ2 +ය &�යැO 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO.  

පා.131/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ලංකා ඛ�ජ ෙත( \=ගත සංස්ථාව ලාභදාÞ 

ආයතනයe Ztම,—  ලංකා ඛ�ජ ෙත( \=ගත සංසථ්ාව ලාභදාÞ ආයතනයe ෙලස 
ජනතාවා�ව සංව	ධනය Ztමට අවශ) සැල � සකස් Ztමට +^ව2 ම/ඩලයe ප2 
කර ඔ£ෙ� �	ෙ^ශයට අ�ව සංස්ථාෙ¥ පව=න වංචා, Üෂණ හා පEපාලනමය ගැට� 
+සඳා ඵලදාÞ ජා=ක ආයතනයe ෙලස rයා2මක [මට අවශ) පEසරය රජය මැ"හ2ව 
�	මාණය කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.132/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ) පමාණයට ගංජා වැ[මට ෙ^_ය 

ෛවද)වVට අවසර ලබා �ම,— ඉ"යාෙ¥ Bට රහBගත මා	ග ඔසේසේ රට �ළට ෙගවන 
රසාය�ක දව) #²ත ගංජා භා+තා කර �පදවන ෙ^_ය ඖෂධවල Qණා2මක බව අ{වන 
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බැ+, ආ&	ෙ¥ද ඖෂධ �පද[ෙ�� තම ඖෂධවල Qණා2මක බව ආරeෂා කර ගැ\ම සඳහා 
ගංජා අත)වශ) ඖෂධයe ෙලස ෙයොදා ගනා රජෙ> ��ග2 ආ&	ෙ¥ද ෛවද)වVට 
dමාව සgතව ගංජා ශාකය වැ[මට අවසර ලබා�ම සඳහා අවශ) \= සංෙශෝධනය කළ 
&�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.133/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— එළව� ෙගො[ට සාධාරණ #ලe ලබා �ම,— එළව� 

ෙතොග ෙවළඳාෙ�� rයා2මක වන කhප� ගැ\ම හා #ල Uරණය Zt� ආ� rයා හරහා 
ෙගොඩනැ� ඇ= සං+ධානා2මක ෙවළඳ ඒකාTකාරය �සා එළව� ෙගො[ට සාධාරණ 
#ලe ලබා �මට ෙමෙතe rයා2මක කළ සැල � අසා	ථක [ ඇ= බැ+, ෙගො+යාට 
සාධාරණ #ලe ලබා �ෙ� p
ක අර�ණ කරග2 බලපෑ� ව
 ෙතොර ෙවළඳෙපොළe රාජ) 
ෙවළඳ ආයතන මැ"හ2[ �	මාණය කර rයා2මක කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරO. 

පා.134/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— පාස( දVවෙ� ව|නාකම සමාජගත Ztම,— 

ෙදමා�ය, QVවV, ïඩා ~ª�කVව හා පාස( වෑ රථ Eයැ1ර යන �Eස ් සඳහා 
දVවෙ� ව|නාකම ��බඳ සමාජ +ද)ා2මක හා මෙනෝ +ද)ා2මක කමෙ¥දය �� 
සරළව පැහැ"
 කර, රෙI හා සමාජෙ> ඉ"E යහපැවැ2ම සඳහා දVවා සමාජ අzෙයෝගය 
හ�ෙ¥ ආරeෂා කරෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව සංවාදයe පැවැ2[ම ට ජා=ක මI ටෙ� 
වැඩසටහනe සැල � කර rයා2මක Ztමට රජය මැ"හ2 +ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරO. 

පා.135/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— කාතාවට ඇ=වන ·ඩාව අවම Ztම,— ව2ම 

ෙගෝ®ය සමාජය �ළ කාතාවට B1වන ·ඩාව වන ශම හා 
ං©ක ãරාකෑමට ලe[ම, 
ෙපෞ^ග
ක ෙ^පළ කමය ~Vෂ ෙe	යව +කාශනය [ම, අසමාන ෙලස සැලkම හා ප£( 
සංසථ්ාව �ළ Bරගත [ම �සා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ=[ම යන කV� b ලාංZක 
කාතාවට ද පධාන වශෙය ෙපො1 වන බැ+, ඔ£ෙ� යහපැවැ2ම ෙව�ෙව ෙමම 
·ඩාකාt වාතාවරණය සමනය කර සහන සැලdමට අවශ) �යවර ගත &�යැO ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.136/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ~රා+ද)ා ෙදපා	තෙ��ව නගා BY[ම,— b ලංකාව �ළ 

�gටා ඇ= ~රාවස�් සංරeෂණය Ztමට හැZයාවe ~රා+ද)ා ෙදපා	තෙ��වට 
ෙනොමැ2ෙ2 පව2නා මානව හා  ෙභෞ=ක ස�ප2g අ{ව �සා වන ෙහO, +^ව2 
ම/ඩලයe මn ~රා+ද)ා ෙදපා	තෙ��ෙ¥ ඇ= අ{පා{ක� ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
ස�`	ණ Ztමට අවශ) �යවර ගැ\මට රජය මැ"හ2 +ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරO. 

පා.137/’15 

 
ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— 1ර ගම ෙසේවා බස ් රථවල ගම ගනා ම�ට 

ෙසෞඛ)ාරeiත ආහාර පාන ලබා ගැ\මට පහ ක� සැලdම,— 1ර ගම ෙසේවා බස ්රථ ආහාර 
පාන ගැ\ම සඳහා නතර කර� ලබන ආපනශාලාවg ප#=ය ඉතා පහළ මIටමක පව=න 
බැ+ එය ම� ජනතාවෙ� ෙසෞඛ)යට අgතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල ප#=ය ඉහළ 
නැං[මට �රතරව ප  +පර� කළ හැZ වන පE" සකස ්කරන ලද ජා=ක වැඩසටහනe රජය 
+B සැල � කර rයා2මක කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 
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පා.138/’15 
 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— රජය ස� වැ+
 සමාග� ලාභදාÞ ආයතන බවට ප2 
Ztම,— රජය ස� වැ+
 සමාග� පා{ ලබන ආයතන බවට ප2[ ඇ= බැ+, +^ව2 
ක#Yවe ප2කර එම ආයතනවල ලාභදාÞ2වය ව	ධනය Ztමට අවශ) �	ෙ^ශ සකස ්කර, 
එම �	ෙ^ශ rයා2මක Ztම �� එම සමාග�වල ලාභදාÞ2වය ඉහළ දැ¯මට රජය මැ"හ2 
+ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.139/’15 
 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— වන රeiත �ළ B1වන \= +ෙරෝ� rයා නැවැ2[ම,—    
b ලංකාෙ¥ වන රeiත �ළ B1වන \= +ෙරෝ� වගාව, ++ධ ඉ"Zt�, වනාතර එ�Zt� 
හා රeiත dමා මාO� ෙවනස ් Ztම ආ� වන +නාශයට ෙහේ�වන #�ස ් rයාකාරක� 
වැට®මට +ෙශේෂෙය ස+බල ගවන ලද ෙපො
ස ්වන ආරeෂක ඒකකයe �gY[මට රජය 
මැ"හ2 +ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.140/’15 
 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ෙකොර(පර සංරeෂණය Ztම,— සාගර ජලෙ> 
උෂ්ණ2වය ඉහළ යෑම හා #�ස් rයාකාරක� ෙහේ�ෙව ෙකොර(පර +නාශ [ෙ� 
ත	ජනයට ලeව ඇ= බැ+, b ලංකා �ª1 කලාපය අවට ඇ= ෙකොර(පර ආරeෂා කර 
ගැ\මට හා නව ෙකොර(පර �	මාණය [මට උ�ත පEසර ප^ධ= සකස් Ztම සඳහා 
අවශ) නව �යාමනය සකස් කර rයා2මක Ztමට රජය මැ"හ2 +ය &�යැO ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.143/’15 
 

ගV අM1(ලාහ ්මහÔ්ෆ ්මහතා,— ගවO සඳහා  1  තෘණ §� ෙව Ztම,— ආසන 
වශෙය ගවO 250,000කට පමණ තෘණ »# අවශ)ව B|න බැ+ සහ ZE �ෂප්ාදනය වැs 
Ztෙ� රජෙ> ප=ප2=ය ස~රාගැ\ම සඳහා ෙව කරන ලද තෘණ »# "ස්ceකය �ළ �gටා 
ෙනොමැ=කම �සා, cwණාමලය "සc්eකය �ළ  1  තෘණ »# පකාශකර, ෙවකර ගැසI 
පතෙ> පB^ධ කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO.  

පා.145/’15 
 

ගV එස.් එ�. මEeකා	 මහතා,— රජෙ> ආයතනව
 ජනතාවට B1වන අකට&�ක� 
��බඳ ෙසොයා බැ®මට ආයතනයe �gY[ම,— රජෙ> ආයතන මn ++ධ ෙසේවාව 
ලබාගැ\ම සඳහා පැ#ෙණන මහජනතාවට B1වන අකට&�ක� සහ අසාධාරණක� ��බඳ 
ෙසොයා බැ®ම සඳහා2, එම අසාධාරණක� +භාග Ztම සඳහා2 ෛන=ක බලයe සgත 
ආයතනයe සථ්ා�ත කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.150/’15 
 

ගV ෙහේෂා +තානෙ� මහතා,— උපාTධාt සඳහා ÇZයා ලබා �ෙ�� �B කමෙ¥දයe 
සකස ්Ztම,— b ලංකාෙ¥ උපාTධාtට ÇZයා ලබා �ෙ�� ෙමෙතe ක( rයා2මක ± 
පeෂ පාට ෙ¶ද කමය ෙනොසලකා සාධාරණය ඉYZtම සඳහා �B කමෙ¥දයe සැල � කර 
එය ප=ප2=යe ෙලස ස�මත Ztමට �යවර ගනා ෙලස2, ෙ^ශපාලනඥය හ�ෙ¥ 
උපාTධාt හෑ(�වට ප2 ෙනොZtමට �යවර ගත &�යැO ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරO. 

පා.151/’15 

 
ගV ෙහේෂා +තානෙ� මහතා,— ව� ආ²තව «ව2වන ද#ළ ජනතාවෙ� «වන ත22වය 

ඉහළ නැං[ම,— ව� ආ²ත ද#ළ ජනතාව «ව2වන පEසරය �ළ +1
ය, ජල පහ ක� සහ 
ය|තල පහ ක� අවම මIටමක පව=න අතර එම ත22වය පාස( දVවෙ� අධ)ාපන 
කට&�වලට2, එම ජනතාවෙ� ෙපෞ^ග
ක «+තයට2 බාධා ඇ=කරන බැ+, ෙමම ලO 
�වාස සංසක්ෘ=ය �මා කර ඒ සඳහා නව +Tම2 ත� �වාස කමයe සකස ්Ztමට අවශ) 
කsන� වැඩසටහනe ආර�භ කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 
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පා.154/’15 

 
ගV ලk ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර "සc්eකය �ළ මහ( �වාස ෙයෝජනා කමයe 

ආර�භ Ztම,— මහ�වර "සc්eකෙ> පව=න ඉඩ� හා �වාස gඟයට ��යමe වශෙය 
මහ�වර පෙ^ශෙ> �gටා ඇ= රාජ) වැ+
 ආයතනවලට අය2 වගා ෙනොකළ ඉඩ� 
ෙතෝරාෙගන මහ( �වාස කමයe ඇ=ෙකොට �වාස ෙනොමැ= මහ�වර "සc්e මධ)ම 
පා=ක ජනතාවට කsන# �වාස ලබා �ෙ� වැඩසටහනe rයා2මක කළ &�යැO ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.155/’15 

 
ගV ලk ජයව	ධන මහතා,— වසර 12 ක rයා+ත රාජකාEෙ> �රතව B| c+ධ හ�දා 

ෙසබ�ට +ශාම වැYh ලබා �ම,— b ලංකා c+ධ හ�දා ෙසේවෙ> වසර 22 e ස�`	ණ ± ප  
+ශාම යෑෙ� rයාව
යe rයා2මක වන බැ+, උ�V නැෙගනgර rයා+ත රාජකාEෙ> 
�යැ® වසර 12 e අඛ/ඩව ෙසේවය ෙකොට එම ෙසේවාෙව ඉව2 [ B|නා අයව� දැනට 
ඉතා අසරණ ත22වෙය ප වන බැ+ එම c+ධ හ�දාෙ¥ හා ෙපො®Bෙ> ෙසේවය කළ අයට 
අ	ධ +ශාම වැYපe ලබා �ෙ� කමෙ¥දයe කsන# සකසා එම අයට සහනයe සැලdම  1  
යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.156/’15 

 
ගV ලk ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ පව2නා මා	ග තදබදය අවම Ztම,— 

b ලංකාෙ¥ ෙදවැ� අගනගරය වන මහ�වර නගරය ෙ^_ය හා +ෙ^¤කයෙ� සංචාරක 
මධ)සථ්ානයe වන ෙහO ද, මහ�වර නගරයට එ"ෙනදා +ශාල �Eසe පැ#ෙණන අතර එම 
ජනතාව මහ�වර නගරෙ> හා අවට මා	ගවල ඇ= අTක රථ වාහන තදබදය �සා මහ2 
අdVතාවයකට ප2වන බැ+ ද, මහ�වර නගරෙ> මා	ග තදබදය අවම Ztම සඳහා කsන� 
+සoමe ලබා "ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.157/’15 

 
ගV ලk ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �ස
්� �E# පාසලe ආර�භ 

Ztම,— මහ�වර "සc්eකය �ළ �ස
්� ජනතාව ඉතා වැs �Eසe «ව2 වන අතර, මහ�වර 
නගරය ආ²තව �ස
්� �E# පාසලe �gY+ය &� යැO �	ඝ කාලයe =ස්ෙසේ පෙ^ශෙ> 
�ස
්� ජනතාවෙ� ද ඉ(®මeව පව=න බැ+, ඉතා කsන# මහ�වර නගරෙ> �ස
්� 
�E# පාසලe �gY[මට අවශ) කට&� සැලBය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.158/’15 

 
ගV ලk ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �g| ජනêය පාස( සඳහා පළ� 

ෙශේ�ෙ> දVව ෙව�ෙව නව ෙගොඩනැ©
 ඉ"Ztම,— මහ�වර නගරය ආ²තව ජනêය 
පාස( සඳහා පළ�වැ� ෙශේ�යට ළ� ඇ�ළ2 Ztමට +ශාල �Eසe ඉ(�� කළ2, එම 
පාස(වල ඉඩකඩ d#ත ෙහO, දVව ඇ�ළ2 Ztම ඉතා අdV [ ඇ= බැ+ මහ�වර 
නගරය ආ²ත පධාන පාස(වලට පළ�වැ� ෙශේ�ෙ> ප= පැවැ2[ම සඳහා නව 
ෙගොඩනැ©
 ඉතා කsන# ඉ"කර "ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.159/’15 
 

ගV ලk ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර ප(ෙ(කැෙ( �දහස ්ෙවළඳ උද)ාන කමව2ව 
~�( Ztම,— මහ�වර "සc්eකය �ළ +ÇZයාෙව ෙපෙළන තVණ තV�ය +ශාල 
�Eසe B|න බැ+, එම අයට ÇZයා අවසථ්ා කsන# සපයා �ම සඳහා මහ�වර 
ප(ෙ(කැෙ( පෙ^ශෙ> �gටා ඇ= �දහස ්ෙවළඳ උද)ාන ෙදක කමව2 ෙලස සකසා වැs 
�Eසකට ÇZයා අවසථ්ා ලබා ගැ\මට අවසථ්ාව සැලdමට කsන# කට&� කළ &�යැO 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 
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පා.160/’15 
 

ගV ලk ජයව	ධන මහතා,— උඩරට ගැ# ~නV2ථාපන ෙකො#ෂ සභාව ය� සථ්ාපනය 
Ztම,— අTරාජ)වා� පාලන කාලෙ>� අසරණ ± උඩරට පෙ^ශවාd ජනතාවට සහන සැලdම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර =� උඩරට ගැ# ~නV2ථාපන ෙකො#ෂ සභාව ප ©ය පාලන කාලය 
�ළ අïය ත22වයට ප2 Ztම �සා උඩරට ජනතාවට B1[ ඇ= අසාධාරණය සාධාරණය 
Ztම සඳහා උඩරට ගැ# ~නV2ථාපන ෙකො#ෂ සභාව නැවත කමව2ව ස්ථා�ත කර®මට 
අවශ) කට&� කsන# සැලBය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.162/’15 
 

ගV ඩ�ලස ්ෙ^වානද මහතා,— උ�V පළා2 අධ)ාපන ෙදපා	තෙ��ෙ¥ පව=න b 
ලංකා අධ)ාපන පEපාලන ෙසේවෙ> +ෙශේෂ ෙසේවක සංඛ)ා ~රhපා{, ෙජ)ෂඨ්තාවය හා 
wසලතාවය පදන� කරෙගන �ර[ම සහ තරඟ +භාගෙය �දහස ් කර III ෙශේ�යට 
ප2Ztම,— උ�V පළා2 අධ)ාපන ෙදපා	තෙ��ව යටෙ2 පව=න b ලංකා අධ)ාපන 
පEපාලන ෙසේවෙ> +ෙශේෂ ෙසේවක සංඛ)ා ~රhපා{ �ර[ම ස�බධව �B +ශේ(ෂණයe කර 
ෙමම තන�Vවලට අදාළ රාජකාEවල �රත b ලංකා +1හ(ප= ෙසේවෙ> හා b ලංකා QV 
ෙසේවෙ> �ලධාtෙ� ෙජ)ෂඨ්2වය හා wසලතාවය සැලZ(ලට ෙගන ඔ£ b ලංකා 
අධ)ාපන පEපාලන ෙසේවෙ> තරඟ +භාගෙය �දහස ්කර අධ)ාපන පEපාලන ෙසේවෙ> III 
ෙශේ�යට ප2 කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.163/’15 

 
ගV ඩ�ලස ්ෙ^වානද මහතා,— උ�V පළාෙ2 පළා2 සභාව යටෙ2 ඇ= පාස(වල වැඩ 

බලන +1හ(ප=වV +1හ(ප= තරඟ +භාගෙය �දහස ්කර, එම �ලධාE +1හ(ප= 
ෙසේවෙ> III ෙශේ�යට ප2 Ztම,— උ�V පළා2 සභාව යටෙ2 ඇ= පාස(වල �	ඝ කාලයe 
ෙසේවෙ> �&� b  ලංකා QV ෙසේවයට අය2 වැඩබලන +1හ(ප=වVෙ� ෙජ)ෂඨ්2වය හා 
wසලතාවය සැලZ(ලට ෙගන b ලංකා +1හ(ප= ෙසේවෙ> තරඟ +භාගෙය �දහස ්කර, එම 
�ලධාE b ලංකා +1හ(ප= ෙසේවෙ> III ෙශේ�යට ප2 කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරO. 

පා.168/’16 

 
ගV එස.් එ�. මEeකා	 මහතා,— ජාU අතර ජා=ක සංgæයාව ෙගොඩනැං[ම,— ජා=ක 

සංgæයාව හා ජාU අතර අෙන)ෝන) අවෙබෝධය සහ එක��ව වඩා2  ඵලදාÞ ෙලස 
ෙගොඩනැ�ම සඳහා �	ඝ කා®න ඉලeකයට �ල �tෙ� අර��, b ලංකාව �ළ සෑම 
ෙදමළ මාධ) පාසලකම Bංහල මාධ)ෙය උගවන අංශයe ආර�භ කළ&� යැO ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO.  

පා.169/’16 

 
ගV එස.් එ�. මEeකා	 මහතා,— නව ïඩා පනතe  හoවා�ම,— "ස්ce  ïඩා 

සංග�වල ඡදෙය ïඩා පාලක ම/ඩලවලට �ලධාE ෙ2t ප2[ෙ� කමය ෙව�වට 
අ�2 කමෙ¥දයe හoවා �, එම© එම �ලධාtෙ� rයා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
පා	
ෙ�� වට ෙහෝ වගZයන අ&E b ලංකාෙ¥ ïඩාෙ¥ "&�ව සහ අzවෘ^Tය  සඳහා 
නව ïඩා පනතe හoවා "ය &� යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO.  

පා.177/’16 

 
 ගV එ�. එ�. එ�. ස(මා මහතා,— හÍ වදනා පනතe හoවා �ම,— b ලංකාෙ¥ 
Bට වා	iකව හÍ වදනාෙ¥ ෙයෙදන බැ=ම� +B �ªණ ෙදන ගැට� �රාකරණය 
කර ගැ\මට2, ඒ ��බඳ ආයත�ක වáහයe ස්ථාපනය ෙකොට \=මය ප=පාදන සකස් 
Ztමට2, රජය මn “හÍ වදනා පනතe” හoවා "ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරO. 
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පා.178/’16 

 
ගV ඩ�ලස ් ෙ^වානද මහතා,— &^ධය �සා "+ අg# ± ජනතාව Bg Ztම සඳහා 

අ�සම්රණ සම්ාරකයe තැ\ම සහ Bgප2 Ztම සඳහා ෙපො1 "නයe ෙව Ztම,— දශක 
ගණනාවක Bට උ�V පළාෙ2 පැව= &දමය වාතාවරණය �ර [ සාමකා¯ «වන රටාවකට 
ජනතාව දැ අවU	ණ [ B|න අතර ප ©ය කාලෙ> පැව= අසාමාන) ත22වය �සා ද, 
&දමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව ද, ඝාතනයට ලe± Bය� ජා=, ආග� හා සමාජවලට අය2, 
Bය�ම භාෂාව කතාකරන ජනතාව, b ලාංZකO ෙලස Bgප2 කර#, එම ජනතාව 
ම¥§ම ෙව�ෙව ද, ඔ£ කළ පEත)ාගයවලට ෙගෞරව Ztම සඳහා ද, උ�V පළාෙ2 
ඕමෙ2 පෙ^ශය �ළ  1  සථ්ානයක “අ�සම්රණ සම්ාරකයe” තැ\මට ද, එම &දමය 
ත22වය �සා "+ අg# ± Bය�ම ජා=, ආග� හා භාෂාව කථා කරන ජනතාව Bgගැ[ම 
සඳහා  1  "නයe න� ෙකොට සෑම වසරe පාසාම එම "නය සැමtමට ද රජය �යවර ගත 
&�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 

පා.179/’16 

 
ගV BBර ජයෙකොs මහතා,— ම2දව) භා+තයට ඇMබැg±ව ~නV2ථාපනය Ztම 

සඳහා අTකාEයe �gY[ම,— ම2දව) භා+තයට  ඇMබැg ±  අ= +ශාල තVණ �Eසe 
ඒවාO අ2#�මට අෙheෂාෙව ප £වද, ඒ සඳහා �ශ�්ත වැඩ��ෙවළe ෙහෝ කමෙ¥දයe 
ෙනොමැ=[ම ඔ£ �ªණ ෙදන බරපතල ගැට�වeව ඇ= බැ+,  ආග#ක නායකOෙ� 
p
ක2වෙය ෙබෞ^ධ ආධ)ා2#ක භාවනා කම, ෙ^_ය ඖෂධ කමය හා අෙනw2 
ප=ක	ම කම ද උපෙයෝ� කරග�# ම2w{ හා ම2දව) භා+තයට ඇMබැg±ව 
~නV2ථාපනය Ztම සඳහා අTකාEයe �gY[මට කට&� කළ &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරO. 

පා.180/’16 

 
ගV ෙÍ. d. අලව�වල මහතා,— b ලංගම හා ෙපෞ^ග
ක බස ් රථ සඳහා "වOන ~රා 

ඒකාබ^ධ ධාවන සැලැසම්e රාä කා ලෙ>� rයා2මක Ztම,— b ලංකාව ~රා සවස 6 ප ව 
b ලංගම හා ෙපෞ^ග
ක බස ් රථ �Bයාකාරව ධාවනය ෙනො[ම ෙහේ�ෙව ම� ජනතාව 
බලව2 අපහ තාවයට ප2 [ B|න ෙහO, ඊට ��ය� වශෙය b ලංකා ගමනාගමන 
ම/ඩලය සහ පළා2 සභා යටෙ2 rයා2මක මා	ගසථ් ම� පවාහන අTකාt ආයතන සමඟ 
එeව b ලංගම සහ ෙපෞ^ග
ක බස ්රථ රාc කාලෙ>� "වOන ~රා ධාවනය Ztමට සැලැසම්e 
සකස ්කර rයා2මක කළ &� යැO ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO.  

පා.181/’16 

 
ගV අM1(ලාහ ්මහÔ්ෆ ්මහතා,— උ�V පළාෙත බලහ2කාරෙය ෙනරපා හEන ලද 

�ස
්� ජනතාව නැවත ප"ං� කර[ම,— උ�V පළාත �ළ Bයවස ්ගණනාවe =සේසේ «ව2 ± 
�ස
්� ජනතාව 1990 වසෙ	� පැය 48ක කාලdමාවe �ළ එම පළාෙත බලහ2කාරෙය 
ඉව2 කරන ලද අතර ඔ£ ඉ �ට±ෙ> තම ස� ෙ^පළ සහ වසµ් හැර දමා තම «+ත 
��බඳ ZBo සහ=කයe ෙනොමැ=ව ෙමම  �තර ජනතාව එතැ Bට ෙ� දeවා කාලය �ළ 
රටට ෙදෝg ෙනො[ ර| �ටව ෙනොය# «ව2 ± අතර ප ©ය ජනාTප=වර ණ සහ 
පා	
ෙ�� මැ=වරණවල� පවා  ඔ£ෙග 95%e Bය ඡදය පකාශ කළ න�1  ඔ£ට 
තවම2 Bය �( ග� §� ෙවත යාමට ෙනොහැZ [ ඇ= ෙහO, ඔ£හට Bය� අO=වාBක� 
සgතව Bය �( ග� §� ෙවත යාමට අවසථ්ාව සැලdම සඳහා ඇ= Bය� බාධාව හoනාෙගන 
ඒවා ඉව2 Ztමට අවශ) �යවර ගැ\ම රජෙ> වගkම +ය &�යැO ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරO.    
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පා.182/’16 

 
ගV අM1(ලාහ ්මහÔ්ෆ ්මහතා,— උපාTධාt උපෙ^ශන �ලධාE ෙලස පාස(වලට 

බඳවා ගැ\ම,— "වOන ~රා B1වන කාතා හා ළමා අපචාර �ර Ztෙ� අර�ෙණ සහ 
"වOන ~රා Bය�ම පාස(වල පාථ#ක, ^+=Þක සහ උසස ් ෙපළ B ට, ඔ£ෙ� 
අධ)ාප�ක rයාකාරක�වලට සමගා¯ව, උපෙ^ශනය ලබා�ම සඳහා, 2016 වසෙ	  Bට 
rයා2මක වන පE", උපාTධාtට ÇZයා උ2පාදනය Ztම ෙපරදැE ෙකොටෙගන, දැනට 
පාෙ^_ය ෙ(ක� කා	යාලයට අ�&eත ෙකොට ඇ= උපෙ^ශන �ලධාtෙ� 
කා	යභාරයට සමාන වන ආකාරෙය, +ෙශේෂ ප2[මe ෙලස උපෙ^ශන �ලධාE ෙලස 
උපාTධාt ප2Ztම ��ස rයාකාt  සැලැසම්e rයාවට නැ©ය &�යැO ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා ස�මත කරO.   

පා.183/’16 

 
ගV අM1(ලාහ ්මහÔ්ෆ ්මහතා,— ÇZයා ලeෂ දහයe ලබා�ෙ� ව)ාපෘ=ෙයg� උ�V හා 

නැෙගනgර පළා2වල තVණ තV�ය සඳහා ප�ඛතාවය ලබා �ම,— ÇZයා ලeෂ දහයe 
ලබා�ෙ� ව)ාපෘ=ය rයා2මක Ztෙ��, උ�V නැෙගනgර පළා2වල «ව2 වන, වයස අ£V1 
=සප්හ Bට හත
ස ්පහ දeවා තVණ තV�යට ප�ඛතාවය ලබා"ය &� බව2, පාථ#ක, 
^+=Þක සහ ෙජ)ෂඨ් ^+=Þක මIට�වල� පාස( අතහැර ©ය අ.ෙපො.ස (සාමාන) ෙපළ) 
 1 ක� සgතව පාස(වල සේව�ඡා QVවV ෙලස වසර +සස්කට වඩා වැඩකරන අයට, 
උසස ්අධ)ාපන  1 ක� ෙනොසලකා ස�්ර ප2[� ලබා�මට අවශ) �යවර ගත &� බව2 ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO.  

පා.184/’16 

 

  ගV එස.් එ�. මEeකා	 මහතා,— දහ� පාස( අධ)ාපනය අ�වා	ය Ztම,— ¤ෂ්ඨ 
ස�පන සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ&E රට �ළ ව)ාhත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම	ධනය Ztම හා ස්වයං +නයe ඇ= Ztම උෙදසා Bය�ම  දVවට, 9 ෙශේ�ය දeවා 
ඔ£ෙ� ආගමට අ�Îල  දහ� පාස( අධ)ාපනය අ�වා	ය Ztම  1  යැO ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරO. 
 

 

 

2016 සැLතැ�බ මස 20 වැ" අඟහ2වාදා 

වා�ක ���V අෙheෂා කරන පශ්න 
530/’16 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ගා¯ය ආ	�ක කට&� ��බඳ අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂය අවස වන+ට ශ ¡ ීලංකාව �ළ එළZE �ෂප්ාදනය තම «+කාව 
කරග2 �Eස ෙකොපමණද;   

 (ii) 2015 ව	ෂය �ළ ශ ¡ ීලංකාෙ¥ එළZE �ෂප්ාදනය ®ට	 ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 වසර අවසානෙ>� ශ ¡ ී ලංකාව �ළ B| එළ ගවෙද� සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනgද? 

(ආ) (i) එළZE ක	මාතෙ> �රතවනට එම ක	මාතය "&� Ztමට අවශ) 
පහ ක� රජය +B ලබා � =ෙMද; 
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 (ii) එෙසේ න�, එම පහ ක� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) (i) එළගව ෙද�ෙ� ගහනය වැs Ztමට රජය �යවර ෙගන =ෙMද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

736/’16 

ගV §ම( ර2නායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා=ක ප=ප2= හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල Z
ෙනො�� "සc්eකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං�ව =� ෙසේවා �&e=කOෙ� භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� 
සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවා �&e=කOෙ� භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� 
සංඛ)ාව; 

එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද? 

 (ආ)  2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවා �&e=කOෙ� 
  භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය2 සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ^ග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘiක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන2 එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

787/’16 

ගV ඉ"ක අ�V^ධ ෙහේර2 මහතා,— ගා¯ය ආ	�ක කට&� ��බඳ 
අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) ප ©ය රජෙ> "+නැQම ව)ාපෘ=ය මn V�ය( #
යන 100ක +යද# 
මරදගහ�ල අeකර 5ක »#යක V�ය( ෙකෝ| 100ක පමණ ව|නා [ ෙතොග ගබඩා 
කළ හැZ සහ( ගබඩා සංk	ණයe ඉ"කළ බව එ�මා දෙනgද? 

(ආ) (i) ෙ� වන+ට එg ගබඩා කර ඇ= [ ෙතොග පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ගබඩාවට ස�බධ[ කට&� කරන ව)ාපාEකO සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii)  ගබඩාෙ¥ සහ( අෙල+ Ztෙ� කට&� ��බඳව ෙවළඳ සංගමය සමඟ 
සාක�ඡා කර =ෙMද; 

 (iv)  ෙමg අවස වරට ගබඩා කර =� [ ෙතොග පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) එම [ ෙතොග අෙල+ කරන ල^ෙ^ ක£V හට wමන වකවා�ෙ¥ද; 
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 (vi)  ෙමම ගබඩාෙව `	ණ උපෙයෝජනයe ලබා ගැ\ම සඳහා වැඩ��ෙවළe 
=ෙMද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

798/’16 

ගV (ෛවද)) න
ද ජය=ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ^_ය ෛවද) 
අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය මn ��කා ෙරෝහ( සංව	ධනය සඳහා ෙවකර ඇ= �දල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ��කා ඒකක සංව	ධනය සඳහා �ද( ෙවකර ඇ= ෙරෝහ( කවෙ	ද; 

 (iii) දw� පළාත සඳහා �gYවන ��කා ෙරෝහල සඳහා ෙවකරන ලද �ද( 
ප=පාදන, දැනටම2 ��කා ඒකකයe සgත කරා�|ය ¤eෂණ ෙරෝහෙ( 
��කා ඒකකය සංව	ධනය Ztමට ෙයොදවන ෙලස Sri Lanka College of 
Oncologists +B ඉ(ලා =ෙMද; 

 (iv) එම ඉ(®ම සාධාරණ බව ��ගෙද; 

 (v) එෙසේ න�, කරා�|ය ¤eෂණ ෙරෝහෙ( ��කා ඒකකය සංව	ධනයට 
ෙයොදවන �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

802/’16 

ගV ශා= bස්කදරාසා මහ2#ය,— සමාජ ස+බලගැ[� හා  භසාධන   
අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) ප ©ය කාලවකවා�ෙ¥ උ�V පළාෙතg ඇ=± &^ධය හා  අෙනw2 ආපදා 
ෙහේ�ෙව ආබාTත ත22වයට ප2 ± ~^ගලය සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) උ�V පළාෙ2 ආබාTතO සඳහා වන මාBක �මනාව ලබන ~^ගලය 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) ආබාTත ත22වයට ප2ව B|ය�2, ZB1 �මනාවe ෙනොලබන ~^ගලය 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ආබාTත ~^ගලO සඳහා ලබාෙදන �මනාව, Bය�ම ආබාTත ~^ගලයට 
ලබා�මට �යවර ගෙද යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

531/’16 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ගා¯ය ආ	�ක කට&� ��බඳ අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂය අවස වන+ට ශ ¡ ීලංකාව �ළ එ�ZE �ෂප්ාදනය තම «+කාව 
කරග2 �Eස ෙකොපමණද;   

 (ii) 2015 ව	ෂය �ළ ශ ¡ ීලංකාෙ¥ එ�ZE �ෂප්ාදනය ®ට	 ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 වසර අවසානෙ>� ශ ¡ ීලංකාව �ළ B| එ�ව සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනgද? 

(ආ) (i) එ�ZE ක	මාතෙ> �රතවනට එම ක	මාතය "&� Ztමට අවශ) 
පහ ක� රජය +B ලබා � =ෙMද; 
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 (ii) එෙසේ න�, එම පහ ක� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) (i) එ� ගහනය වැs Ztමට රජය �යවර ෙගන =ෙMද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

737/’16 

ගV §ම( ර2නායක මහතා,— ක�කV හා වෘ2Uය ස#= සබඳතා අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල Z
ෙනො�� "සc්eකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං�ව =� ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( (EPF) ©�� සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( (EPF) ©�� සංඛ)ාව; 

එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( 
  (EPF) ©�� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය2 සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ^ග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘiක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන2 එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

803/’16 

ගV ශා= bස්කදරාසා මහ2#ය,— සමාජ ස+බලගැ[� හා  භසාධන   
අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) 1996 අංක 28 දරන ආබාධ සgත තැනැ2තෙ� අO=වාBක� ආරeෂා 
Ztෙ� පනත පකාරව, ආබාTත ~^ගලයට පෙ¥ශ [ ෙසේවාව ලබාගත 
හැZ පE" ෙසේවා සැපÞ � කර� ලබන Bය� රාජ) හා ෙපෞ^ග
ක 
ආයතනයට අය2  ෙගොඩනැ©
වල ආබාTත ~^ගලO සඳහා +ෙශේෂ 
පෙ¥ශ පහ ක� ඇ=කළ &� බව2; 

 (ii) උeත පනත ස�මත කර වසර අටක කාලdමාවe ඇ�ළත, රාජ) හා  
ෙපෞ^ග
ක ෙසේවා සැපÞ� B1කර� ලබන ෙගොඩනැ©
 Bය(ෙලgම 
ආබාTත ~^ගලයට ප ෙ¥ශ [ ෙසේවාව ලබාගත හැZ පE" එම පහ ක� 
සලසා =§ය &� බව2; 

 (iii) රාජ) හා ෙපෞ^ග
ක ෙසේවා සැපÞෙ� ආයතනයg ෙ� වන+ටද ඉහත 
සඳහ පහ ක� සලසා ෙනොමැ= ත22වයe දeනට ඇ= බව2; 

එ�මා දෙනgද? 
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(ආ) ආබාTත ~^ගලයට පහ ෙව පෙ¥ශ [ Bය අවශ)තාවය ස~රාගැ\ම සඳහා 
උeත පහ ක� ඇ= Ztමට �යවර ගෙද යන2 එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

536/’16 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ^_ය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) ෙහෙරොO ඇ�� ෙවන2 ම2දව) සඳහා ඇMබැg±ව ��බඳ සංගණනයe 
B1කර =ෙMද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම ~^ගලය අතE HIV ආසා"තය සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) ම2දව) භා+ත කරන අතර HIV ඇ�� සමාජ ෙරෝගය ව)ාhත[ම 
පාලනය Ztමට රජය �යවර ෙගන =ෙMද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

738/’16 

ගV §ම( ර2නායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා=ක ප=ප2= හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල ක�තර "සc්eකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං�ව =� ෙසේවා �&e=කOෙ� භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� 
සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවා �&e=කOෙ� භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� 
සංඛ)ාව; 

එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවා �&e=කOෙ�  
  භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය2 සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන ;  

 (iii) ෙපෞ^ග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘiක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන2 එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2016 සැLතැ�බ මස 21 වැ" බදාදා 

වා�ක ���V අෙheෂා කරන පශ්න 
543/’16 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ^_ය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) දැනට ශ ¡ ීලංකාෙ¥ B|න HIV ආසා"ත ~^ගලය සංඛ)ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙමම �Eෙස ඒ´ස ් ෙරෝ� ෙලස හoනාග2 ~^ගලය සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ඒ´ස ්ෙරෝගය ෙහේ�ෙව ප ©ය වසර පහ �ළ #ය©ය ~^ගලය සංඛ)ාව, 
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) HIV ෙහේ�ෙව ෙමෙතe #ය©ය �� ~^ගලය සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) HIV ආසා"ත ~^ගලයෙ� ආ& කාලය �	ඝ Ztමට රජය ක ¡යිාමා	ග ෙගන 
=ෙMද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ක ¡යිාමා	ග කවෙ	ද; 

 (iii) HIV පැ=tම පාලනයට රජය ෙගන ඇ= ක ¡යිාමා	ග කවෙ	ද; 

යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

739/’16 

ගV §ම( ර2නායක මහතා,— ක�කV හා වෘ2Uය ස#= සබඳතා අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල ක�තර "සc්eකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං�ව =� ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( (EPF) ©�� සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( (EPF) ©�� සංඛ)ාව; 

එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( 
  (EPF) ©�� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය2 සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ^ග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘiක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන2 එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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545/’16 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— වැ+
 ක	මාත අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) ෙපො( පැ� ආශ ¡තිව �ෂප්ාදන රා¤යe B1කළ හැZ බව2;  

 (ii) එය d� ෙව�වට භා+ත කළ හැZ ෙසෞඛ)ාරÉත +ක(පයe බව2; 

 (iii) ෙමම ක	මාත හරහා ÇZයා අවසථ්ා +ශාල ප ¡මාණයe ජ�ත කළ හැZ 
බව2; 

එ�මා ��ගෙනgද? 

(ආ) (i) ෙපො( පැ� හා හwV ක	මාත «වෙනෝපාය කරග2 �Eස ��බඳව 
සංගණනයe B1කර =ෙMද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) (i) ෙපො( පැ� හා හwV ක	මාතය නගා BY[මට රජය �යවර ෙගන =ෙMද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

740/’16 

ගV §ම( ර2නායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා=ක ප=ප2= හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල �ල=¥ "සc්eකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං�ව =� ෙසේවා �&e=කOෙ� භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� 
සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවා �&e=කOෙ� භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� 
සංඛ)ාව; 

එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවා �&e=කOෙ�  
  භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය2 සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ^ග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘiක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන2 එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

546/’16 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ගා¯ය ආ	�කය ��බඳ අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) Z�( පැ� ආශ ¡තිව �ෂප්ාදන රා¤යe B1කළ හැZ බව2;  

 (ii) ඒවා d� ෙව�වට භා+ත කළ හැZ ෙසෞඛ)ාරÉත +ක(පය බව2; 
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 (iii) ෙමම ක	මාත හරහා ÇZයා අවසථ්ා +ශාල ප ¡මාණයe ජ�ත කළ හැZ 
බව2; 

එ�මා ��ගෙනgද? 

(ආ) (i) Z�( පැ� හා හwV ක	මාත «වෙනෝපාය කරග2 �Eස ��බඳව 
සංගණනයe B1කර =ෙMද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) (i) Z�( පැ� හා හwV ක	මාත නගා BY[මට රජය �යවර ෙගන =ෙMද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

741/’16 

ගV §ම( ර2නායක මහතා,— ක�කV හා වෘ2Uය ස#= සබඳතා අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල �ල=¥ "සc්eකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං�ව =� ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( (EPF) ©�� සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( (EPF) ©�� සංඛ)ාව; 

එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( 
  (EPF) ©�� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය2 සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ^ග
ක අංශය;   

  (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘiක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන2 එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

2016 සැLතැ�බ මස 22 වැ" Oහස්ප>�දා 

වා�ක ���V අෙheෂා කරන පශ්න 
547/’16 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) ශ ¡ ීලංකාව �ළ ර හා E� ක	මා තෙ> �&� +ශාල �Eසe B|න බව2;    

 (ii) ර හා E� #ල ඉහළ යාම හා ෙවන2 ෙහේµ �සා ෙමම ක	මාතය §ඳ 
වැෙට# පව=න බව2; 
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 (iii) ෙමම ක	මාතෙ> �&�±වට ÇZයා අg#[ෙ� අවදානමe ඇ= බව2; 

එ�මා ��ගෙනgද? 

(ආ) (i) උeත ක	මාතෙ> �&� ~^ගලය සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ~^ගලයට නව ක	මාත "&�කර ගැ\මට රජෙය සහන ලබා�මට 
කට&� කර =ෙMද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම සහන කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) (i) ර හා E� #ල පාලනයට රජෙය ක ¡යිාමා	ග ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ක ¡යිාමා	ග කවෙ	ද;  

යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

742/’16 

ගV §ම( ර2නායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා=ක ප=ප2= හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල හ�බෙතොට "සc්eකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං�ව =� ෙසේවා �&e=කOෙ� භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� 
සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවා �&e=කOෙ� භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� 
සංඛ)ාව; 

එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවා �&e=කOෙ�  
  භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය2 සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ^ග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘiක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන2 එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

581/’16 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ^_ය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) 2005 ව	ෂෙ>� +ෙශේෂ ෙශේ�යට උසස[්� ලැ� දw� පළා2 සභාෙ¥ පළ� 
ප=ෙ> මහජන ෙසෞඛ) පteෂකවV සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දw� පළා2 සභාෙ¥ බඳවා ගැ\ෙ� ප|පා|යට අ�ව, 2005 ව	ෂෙය ප  
පළ� ෙශේ�ෙ> මහජන ෙසෞඛ) පteෂකවVෙග වා	iකව අය1�ප2 
කැඳවා =ෙMද; 

  යන එ�මා සඳහ කරෙනgද? 
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(ආ) (i) 2013 ව	ෂෙ>� +ෙශේෂ ෙශේ� උසස[්� සඳහා අය1�ප2 කැඳවන ෙතe 2005 
ව	ෂෙය ප  +ශාම ©ය  1 ක� ස�`	ණ කළ පළ� ප=ෙ> මහජන 
ෙසෞඛ) පteෂකවV සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) අසාධාරණයට ලe ± එම �ලධාE ෙව�ෙව රජය ග2 rයාමා	ග 
ෙමොනවාද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) (i) 2013 ව	ෂෙ>�  අය1�ප2 කැඳ[ෙම ප  +ශාම ©ය +ෙශේෂ ෙශේ�ය g# 
මහජන ෙසෞඛ) පteෂකවV සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම +ෙශේෂ ෙශේ�ෙ> තන�V ලබා�ම සඳහා ෙජ)ෂඨ්තා ෙ(ඛනයe සකස ්
කර =ෙMද; 

 (iii) 2013 ව	ෂෙ>� අය1�ප2 කැඳ[ෙම ප  ෙජ)ෂඨ්තා ෙ(ඛනයට අ�ව 
+ශාම ©ය +ෙශේෂ ෙශේ�ය g# මහජන ෙසෞඛ) පteෂකවV සඳහා 
උසස[්� ලබා ෙදන "නය කවෙ	ද; 

යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

743/’16 

ගV §ම( ර2නායක මහතා,— ක�කV හා වෘ2Uය ස#= සබඳතා අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල හ�බෙතොට "සc්eකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං�ව =� ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( (EPF) ©�� සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( (EPF) ©�� සංඛ)ාව; 

එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( 
  (EPF) ©�� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය2 සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ^ග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘiක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන2 එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

584/’16 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ^_ය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) ෛවද)වV ස� ෛවද) මධ)සථ්ාන �ළ ඊට අ�බ^ධ ඔ සැ(වල ඇ= 
ඖෂධ ��බඳව හා එම සථ්ානයg ප#=ය ��බඳව පteෂා Ztමට 
යාතණයe =ෙMද; 

 (ii) එෙසේ න�, අවස වරට එෙලස සථ්ා\ය පteෂාවe B1කර ඇ= "නය 
කවෙ	ද;  



( 63 ) 

 

 (iii) එg� ප#=ෙය ෙතොර සථ්ාන සඳහා \=ය rයා2මක කර =ෙMද; 

 (iv) එෙසේ න�, \=ය ඉ"Eෙ> වරදකVව ± ෛවද)වV සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනgද? 

(ආ) (i) ෛවද) මධ)සථ්ාන ස�ව හා ඊට අ�බ^ධව පව2වාෙගන යන ඔ සැ(වල 
Qණා2මකභාවය ව	ධනය Ztම සඳහා rයාමා	ග ෙගන =ෙMද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම rයාමා	ග කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

744/’16 

ගV §ම( ර2නායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා=ක ප=ප2= හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල wVණෑගල "සc්eකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං�ව =� ෙසේවා �&e=කOෙ� භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� 
සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවා �&e=කOෙ� භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� 
සංඛ)ාව; 

එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවා �&e=කOෙ�  
  භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය2 සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ^ග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘiක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන2 එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 සැLතැ�බ මස 23 වැ" /#රාදා 

වා�ක ���V අෙheෂා කරන පශ්න 
585/’16 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ^_ය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) ෙසෞඛ) අමාත)ාංශයට අ�&eත ෙකොළඹ 10, ෛජව ෛවද) ඉං�ෙV 
ෙසේවා කා	යාලෙ> ෙසේවෙ> �&�, ෛජව ෛවද) ඉං�ෙVවරෙයw වන 
 බBංහ ආර��ෙ� කVණා=ලක යන අයට රාජ) ෙසේවා ෙකො#ෂ සභාව 
මn ෙහෝ ෙසෞඛ) අමාත)ාංශය මn +නය පteෂණයe B1 කර =ෙMද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම +නය පteෂණය ආර�භ ± හා අවසාන ± "නය කවෙ	ද;  



( 64 ) 

 

 (iii) එම +නය පteෂණෙ> ප=ඵලය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) ෙමම �ලධාEයා ව	ෂ 2008 Bට 2014 දeවා +ෙ^ශගත ± වාර සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) +ෙ^ශගත[ ඇ2ෙ2 රාජකාt කට&� සඳහාද; ෙපෞ^ග
ක කට&� සඳහාද, 
යන එe එe ගම වාරය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම +ෙ^ශගත[� සඳහා අමාත)ාංශ මn දැÔ +යදම එe එe ගම වාරය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) උeත +ෙ^ශගත[� සඳහා ගත ± "න ගණන සහ �වා{ අ�මත කළ 
�ලධාEයාෙ� නම එe එe ගම වාරය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

745/’16 

ගV §ම( ර2නායක මහතා,— ක�කV හා වෘ2Uය ස#= සබඳතා අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල wVණෑගල "සc්eකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං�ව =� ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( (EPF) ©�� සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( (EPF) ©�� සංඛ)ාව; 

එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( 
  (EPF) ©�� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය2 සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ^ග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘiක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන2 එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

586/’16 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— වරාය හා නා+ක කට&� අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) හ�බෙතොට වරාය ඉ"Ztම සඳහා ණය හා ආධාර ලබා ග2 රටව( කවෙ	ද; 

 (ii)  එෙලස ලබා ග2 ණය හා ආධාර පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ)  හ�බෙතොට වරාය ආර�භ කළ ව	ෂෙ> Bට 2015 දeවා, 

 (i) එg ආදායම; 

 (ii) එම ආදාය� _	ෂ; 

 (iii) එg +යදම; 



( 65 ) 

 

 (iv)  එම +යද� _	ෂ; 

 (v)  ලැ� ලාභය ෙහෝ පා{ව; 

එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන2 එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

746/’16 

ගV §ම( ර2නායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා=ක ප=ප2= හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල මාතර "සc්eකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං�ව =� ෙසේවා �&e=කOෙ� භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� 
සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවා �&e=කOෙ� භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� 
සංඛ)ාව; 

එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවා �&e=කOෙ�  
  භාරකාර අර�ද( (ETF) ©�� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය2 සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ^ග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘiක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන2 එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

587/’16 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— ඉඩ� අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) අ�පාර පාෙ^_ය ෙ(ක� ෙකොIඨාසෙ>, අ�පාර නගර සභා බලපෙ^ශෙ>, 
“ඉදසාර~ර” ගාම �ලධාt වසෙ�, අ�පාර - උහන පධාන මා	ගයට �ªණලා,  
අ�පාර "සාප= මැ1ර අසල �g| �.�.අ� 827 කඩඉ� B=ය� අංක 280001 සහ 
කැබ
 අංක 686 දරන ෙහeටාර 0.436 e ± ඉඩම 1977 වසෙ	 ප2± එeස2 ජා=ක 
පeෂ රජය +B �.එස.් ෙසේනානායක Qණා�සම්රණ සභාව ෙව�ෙව ෙව කර 
=� බව එ�මා දෙනgද? 

(ආ) (i)  අ�/පා:ෙ(/99/10 සහ 1999.02.03 "න දරන මැ�� �ෙයෝග අ�ව ඉහත 
ඉඩමට ජා=ක ඉ=E Ztෙ� බැංwව, මහජන බැංwව සහ b ලංකා +ෙ^ශ 
ෙසේවා �&e= කා	යාංශය ෙව�ෙව �	ඝ කා®න බ1 ඔh~ ලබා�ම සඳහා 
මැ�� කට&� කර =ෙMද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ආයතන සඳහා �w2 කළ බ1 ඔh~ ෙහෝ ෙවන2 පදාන පත 
=ෙM න�, ඒවාෙ> �ටප2 ෙමම සභාවට ඉ"Eප2 කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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747/’16 

ගV §ම( ර2නායක මහතා,— ක�කV හා වෘ2Uය ස#= සබඳතා අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල මාතර "සc්eකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං�ව =� ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( (EPF) ©�� සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( (EPF) ©�� සංඛ)ාව; 

එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද? 

 (ආ)  2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�= 
යාප"ං� ± ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද( 
  (EPF) ©�� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය2 සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞ^ග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘiක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එe එe ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන2 එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ඔQෙත+බ මස 04 වැ" අඟහ2වාදා 

වා�ක ���V අෙheෂා කරන පශ්න 
389/’15 

ගV �^Tක ප=රණ මහතා,— පාථ#ක ක	මාත අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) ශ ¡ ීලංකාෙ¥ ඉ�V වගාවට "®ර ෙරෝගයe වැළº ඇ= බව2;    

 (ii) එෙහO ක�තර "සත් ¡eිකය ඇ�� "සත් ¡eික ගණනාවක ඉ�V වගාවට හා� 
[ ඇ= බව2; 

 (iii) ෙ� වන+ට ඉ�V #ල ඉතා පහළ අගයක පව=න බව2;  

එ�මා දෙනgද? 

(ආ) (i) උeත "®ර හා�ය වළeවා ගැ\මට කෘiක	ම ෙදපා	තෙ��ව 
�යවරෙගන =ෙMද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනgද? 

(ඇ) (i) 2015 ව	ෂය �ළ� ශ ¡ ී ලංකාවට ආනයනය කළ ඉ�V ප ¡මාණය Zෙලෝග ¡ෑ� 
ෙකොපමණද; 

 (ii) රටට අවශ) ඉ�V ප ¡මාණය රට �ළම �ෂප්ාදනයට අවශ) �යවර ෙගන 
=ෙMද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (iv) ඉ�V ආනයනය dමා Ztමට කට&� කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 
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(ඈ) (i) ඉ�V #ල ඉහළ නැං[මට කට&� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) ඉ�V වගාව "&� Ztමට ගනා ෙවන2 ක ¡යිාමා	ග කවෙ	ද; 

යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

572/’16 

ගV ෙස>O´ අ® සා×	 ම£ලානා මහතා,— රාජ) පEපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) ස�ම�ෙ	, අ�පාර පාර,  ෙපෝsයා	 ["ය, අංක 438 දරන සථ්ානෙ> ප"ං�, 
ෙe. එ(. ෆස
් �සා	 මහතාෙ� ආබාTත +ශාම වැYh (+. වැ. අංක 01-
857916) අය1�පතය හා එයට අදාළ ෙසෞඛ) 307 වා	තාව (ආබාTත 
ත22වයට ප2± �වැර" "නය වන 2006.04.18 "නය සඳහ කර), අංක 
DSS/FMG/PEN/DI/2013-2 හා 2013.12.19 "නැ= 
�ය මn ස�ම�ෙ	 
පාෙ^_ය ෙ(ක� +B +ශාම වැYh ෙදපා	තෙ��ෙ¥ අධ)eෂ ජනරා( 
දැ�ව2 කරන ලද බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඔªෙ� +ශාම වැYප කsන# ලබා�මට �යවර ගෙද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

595/’16 

ගV ලk ජයව	ධන මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා=ක ප=ප2= හා ආ	�ක කට&� 
අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) ශ ¡ ි ලංකාව �ළ 
යාප"ං� කර ඇ= ෙ^_ය හා +ෙ^_ය ෙපෞ^ග
ක pල) 
සමාග� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

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

 (iii) සමහර pල) සමාග�, ග�ෙද�කVව අපහ තාවයට ප2වන අ&E 
කට&� කරන බව ��ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?   

(ආ) (i) එම සමාග�වල ක ¡යිා කලාපය �සා අපහ තාවයට ප2£ ග�ෙද�කVව, 
එම සමාග�වලට එෙරgව \=මය Z ¡යාමා	ග ෙගන ඇ= බව එ�මා දෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, ග�ෙද�කVවහට B1වන අපහ තා අවම Ztම සඳහා pල) 
ආයතන �යාමනය Ztමට +Tම2 ක ¡මෙ¥දයe සකස ්කරෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

610/’16 

ගV (ෛවද)) න
ද ජය=ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ^_ය ෛවද) 
අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

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

 (ii) එම ඖෂධය ආනයනය කරන ලද "න කවෙ	ද;  
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 (iii) එe එe වාරෙ>� ආනයනය කරන ලද ඖෂධ පමාණ, ඒ සඳහා වැය ± �දල, 
ආනයනය කළ සමාගම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) එම ඖෂධය ෙග[ම සඳහා ජා=ක අතරායකර ඖෂධ පාලක ම/ඩලෙ> 
ෙහෝ ෙවන2 ආයතනයක, අදාළ සමාග� 
යාප"ං� [ =ෙMද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "න කවෙ	ද; 

 (iii) එම ඖෂධය තවම2 ප	ෙ>ෂණ අවසථ්ාෙ¥ පව=න බව ��ගෙද;  

 යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

622/’16 

ගV ච#ද + ෙÍBE මහතා,— පළා2 සභා හා පළා2 පාලන අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා2 පධාන අමාත)වරයා +B පළා2 සභා ©�මe Bය ෙපෞ^ග
ක 
පEහරණයට පවරාෙගන ඇ= බව දෙද; 

 (ii) පව=න pල) ෙරQලාBවලට සහ පළා2 සභා tUට එය ෙකෙතe 1රට 
එකඟද; 

  (iii) ය� \=+ෙරෝ� ෙහෝ අයථා ග�ෙද�වe B1 [ =ෙMන�, ඒ ස�බධෙය 
ග� ලබන rයාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

628/’16 

ගV මgදානද අ�2ගමෙ� මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංව	ධන අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2001 – 2004 කාලය �ළ පැව= එeස2 ජා=ක පeෂ රජය +B 
+Zóෙ� ෙහෝ �	ඝකා®න බ1 පදනම මත ෙපෞ^ග
ක සමාග� ෙහෝ 
~^ගලO ෙවත ලබා� ඇ= රාජ) වැ+
 සංසථ්ාවට අය2 ව� සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව�වල න�, ඒවාෙ> අeකර පමාණය, +Z� ෙහෝ බ1 1 �දල, +Z� 
ෙහෝ බ1 පදනම මත ලබා1 සමාග� ෙහෝ ~^ගලOෙ� න� ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම ව� ලබා � ඇ2ෙ2 කැ§නI අ�ම=ය, +වෘත ෙටඩ	 ප|පා|යකට 
අ�ව ෙහෝ රජෙ> තeෙසේVවකට යට2වද; 

 (iv) එවැ� ෙකොෙ^B ZBවe ෙනොමැ=ව ෙමම ඉඩ� +wණා ෙහෝ බ1 � 
ඇ2න�, එම ඉඩ� නැවත රජයට පවරා ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

635/’16 

ගV වා ෙ^ව නානායeකාර මහතා,— රාජ) පEපාලන සහ කළමනාකරණ 
අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) +ශාම වැYh +ෂමතාවය ඉව2 කරන බවට ප ©ය මැ=වරණ සමෙ> 1 
ෙපො ෙරො1ව අ�ව එම +ෂමතාවය ඉව2 කර =ෙMද; 

 (ii) +ශාම වැYh +ෂමතා සකස ්කර ෙග[� කරන ෙතe එකවර මාස 2e සඳහා 
ෙගවන ලද �මනාව ප ව ආප  අය කර ෙගන =ෙMද; 
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 (iii) +ශාම වැYh ෙග[ෙ�� එම වැYෙප වැදÒවට ෙග± �දල කපා හැර 
=ෙMද; 

 (iv) ක
 +ශාම වැYh ෙග[ෙ�� වයස 21ට අ{ අ+වාහක ගැහැ� දVවට හා 
වයස 18ට අ{ දVවට =� +ශාම වැYෙප g#ක� ෙ� වන+ට අg#කර  
=ෙMද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

642/’16 

ගV උදය පභා2 ග�ම�ල මහතා,— අTකරණ අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) 19 වන ආ/{කම ව)වසථ්ා සංෙශෝධන පනත ෙහෝ පනෙ2 සංක(·ය 
පcකාවe ෙකY�ප2 Ztම සඳහා ZBය� ~^ගලය �Eසකට ෙග[මe කර 
=ෙMද; 

 (ii)  ෙග[� ලද ~^ගලOෙ� න�, ෙග[මට ෙහේ� සහ එe එe ~^ගලයාට 
ෙගවන ලද �දල ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

650/’16 

ගV එස.් එ�. මEeකා	 මහතා ,— ඛ�ජ ෙත( ස�ප2 සංව	ධන අමාත)�මාෙග 
ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) 2015.10.01 Bට 2016.03.30 දeවා කාලය �ළ ලංකා ඛ�ජ ෙත( \=ගත 
සංසථ්ාවට බඳවාෙගන ඇ= ෙසේවකO සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔ£ෙ� න� කවෙ	ද; 

 (iii) ඔ£ බඳවා ග2 rයාප|පා|ය කවෙ	ද; 

 (iv) ඔ£ බඳවා ගැ\ම සඳහා අ�මත කා	ය ම/ඩල ~රhපා{ =�ෙද;  

 (v) එෙසේ න�, පැව= අ�මත කා	ය ම/ඩල ~රhපා{ සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) එe එe ~^ගලයා ෙතෝරා ග2 �	ණායකය ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

658/’16 

ගV එ�. එ�. එ�. ස(මා මහතා,— අTකරණ අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) �ස
්� +වාහ හා "eකසාද පනත යටෙ2 ප2කර� ලබන eවාB +� Vව 
සඳහා ලබාෙදන V.6000/-ක මාBක �මනාව සහ 
�කV �මනා ඇ�� 
කා	යාල පහ ක� සඳහා ලබාෙදන V.5000/-ක �මනාව ZBෙසේ2 පමාණව2 
ෙනොවන බව ��ගෙද; 

 (ii) ව	තමාන «වන ත22වය හා +යද� සැලZ(ලට ෙගන එම �මනා වැsZtම 
සඳහා අවශ) �යවර ගෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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664/’16 

ගV §ම( ර2නායක මහතා,— වරාය හා නා+ක කට&� අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) කකස�ෙ	 වරාය න[කරණය Ztම සඳහා b ලංකා රජය, ඉ�ය රජය 
ෙහෝ ඉ"යා� සමාගමe සමඟ ©+ මe ෙහෝ එකඟතාවයe ඇ= කරෙගන 
=ෙMද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ©+ ම ෙහෝ එකඟතාවය ෙමම සභාවට ඉ"Eප2 කරෙද; 

 (iii) එම ©+ ම ෙහෝ එකඟතාවය සඳහා කැ§නI ම/ඩලෙ> හා \=ප= 
ෙදපා	තෙ��ෙ¥ අ�ම=ය සහ �teෂණ සgත 
ය+
 ඉ"Eප2  
කරෙද; 

 (iv) ෙමම ෙකොතා2�ව අදාළ සමාගමට ලබා � ඇ2ෙ2, +වෘත ෙටඩ	 
ප|පා| අ�ගමනය Ztෙමද; 

 (v) ෙකොතා2�වට අ�ව වරාය න[කරණය Ztම සඳහා දැtමට B1වන �දල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) න[කරණ කට&� අවස Ztමට ගත වන කාලය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

701/’16 

ගV බ1ල Qණව	ධන මහතා,— �ද( අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ)  (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අ�ව, අ(ලස ් ෙහෝ Üෂණ ෙචෝදනා +ම	ශන       
  ෙකො#ෂ සභාව ශe=ම2 Ztම සඳහා ලබා1 pලධන ප=පාදන පමාණය 
  ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.03.01 "ෙන ප , එk ෙකො#ෂ සභාව +B pලධන ප=පාදන ෙබදා 
ෙවකළ ආකාරය කවෙ	ද; 

 (iii) V�ය( #
යන 123ක pලධන ප=පාදනවලට අමතරව, 2016 ව	ෂය 
ෙව�ෙව, තව2 අ=ෙ	ක pලධන ප=පාදන ඉ(®මe �ද( අමාත)ාංශය 
ෙවත ලැ� =ෙMද; 

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

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

709/’16 

ගV එස.් +යාෙ("ර මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) 2015 ජනවාE 8 වැ� දා Bට හoවා ෙදන ලද "න 100 වැඩසටහන ආර�භෙ> Bට අද 
දeවා අධ)ාපන අමාත)ාංශෙ>  � ෙසේවක ප2[� ලබා � =ෙMද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) එම ප2[� ලබා�ෙ�� සලකා බැ�  1 ක� කවෙ	ද; 

 (ii) එෙලස ප2[� ෙකොපමණ සංඛ)ාවe ලබා � =ෙMද; 

 (iii) එම ප2[� සංඛ)ාව එe එe "සc්eකය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (iv) එම ප2[� ලබා � ඇ= ෙදමළ ජා=ක  � ෙසේවකO සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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710/’16 

සමාජ ස+බලගැ[� හා  භසාධන 
අමාත)�මා

(අ) (i) 2015.01.08 වැ� "නට සමෘ^T ආධාර g# ± ප=ලා� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමෘ^T ප=ලා� ෙව�ෙව ආධාර ලබා�ම සඳහා වැයකළ �දල 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) 2016.04.30 වැ� "නට සමෘ^T ආධාර g# ± ප=ලා� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමෘ^T ප=ලා� ෙව�ෙව ආධාර ලබා�ම සඳහා රජය වැයකළ �දල 
ෙකොපමණද; 

 යන2 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

711/’16 

ගV ආනද අ�2ගමෙ� මහතා,— කෘiක	ම අමාත)�මාෙග ඇdමට,— (1) 

(අ) (i) 2014 ව	ෂෙ> ගඟ ඉහළ පාෙ^_ය ෙ(ක� බලපෙ^ශෙ>, ©රාඋ(ල වසෙ� 
ෙගො+ �යාමක වශෙය කට&� කරන උපා
 wමාර Z2BE යන අය 
වංච�ක ෙලස රජෙ> �ද( ෙයොදා ග�# තම ෙපෞ^ග
ක �වසට යන 
මා	ග සකස ්කර ඇ= බව2; 

 (ii) එම මා	ගය ගඟ ඉහළ ෙකෝරෙළේ පාෙ^_ය සභාවට අය2 ෙනොවන බව2; 

 (iii) අනවසරෙය හා බලහ2කාරෙය ©රාඋ(ල +හාරයට අය2 wÒV ඉඩම ද 
~රවා සකස ්කරන ලද බව2; 

 (iv)  ඉහත මා	ගය සකස ්Ztම සඳහා රජෙ> �ද( ෙගවා ඇ= බව2; 

 (v)  ~^ග
ක මා	ගයකට රජෙ> �ද( ෙග[ම හා අනවසරෙය wÒV 
ෙගොඩZtම සඳහා ෙ^ශපාලන බලය උපෙයෝ� කරග2 බව2; 

එ�මා දෙනgද? 

(ආ) ෙ� ස�බධෙය ග� ලබන rයාමා	ග කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 


