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අංක 4(3).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 4 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2016 සැ,තැ�බ මස 09 වැ" 0#රාදා 

2016 සැ,තැ�බ මස 20 වැ" අඟහ2වාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 
* 

ෛවද) (සංෙශෝධන) පන/ ෙක0�පත — ෙදවැ� වර 1ය2ම. 

(අමාත) ම4ඩලෙ7 අ�ම8ය දවා 8ෙ9.) 

* 

ජා8ය ෙගොඩනැ<ෙ� බ= (සංෙශෝධන) පන/ ෙක0�පත — ෙදවැ� වර 1ය2ම. 

(අමාත) ම4ඩලෙ7 අ�ම8ය දවා 8ෙ9.) 

* 
>වර හා ජලජ ස�ප/ සංව	ධන අමාත)�මා,— >වර සහ ජලජ ස�ප/ පනත යටෙ/ 

�ෙයෝග (අංක 1),— 1996 අංක 2 දරන >වර සහ ජලජ ස�ප/ පනෙ/ 61(1) උප වග8ෙ7 
(ඕ) (ක) සහ (ණ) ෙGද යටෙ/, >වර සහ ජලජ ස�ප/ සංව	ධන අමාත)වරයා HI සාදන 
ල=ව, අංක 1878/11 සහ 2014 සැOතැ�බ	 01 "නැ8 අ8 Hෙශේෂ ගැසR පතෙ7 පළ කර� ලැබ, 
2016.09.06 "න ඉ"Uප/ කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය.   

 

* 
>වර හා ජලජ ස�ප/ සංව	ධන අමාත)�මා,— >වර සහ ජලජ ස�ප/ පනත යටෙ/ 

�ෙයෝග (අංක 2),— 1996 අංක 2 දරන >වර සහ ජලජ ස�ප/ පනෙ/ 14අ, 14ආ, 14ඇ, 14ඈ, 
14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග8 සමඟ 1යHය &� 61(1)
(ත) වග8ය යටෙ/, >වර සහ ජලජ ස�ප/ සංව	ධන අමාත)වරයා HI සාදන ල=ව, අංක 
1878/12 සහ 2014 සැOතැ�බ	 01 "නැ8 අ8 Hෙශේෂ ගැසR පතෙ7 පළ කර� ලැබ, 
2016.09.06 "න ඉ"Uප/ කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය.   

 

* 

>වර හා ජලජ ස�ප/ සංව	ධන අමාත)�මා,— >වර සහ ජලජ ස�ප/ පනත යටෙ/ 
�ෙයෝග (අංක 3),— 1996 අංක 2 දරන >වර සහ ජලජ ස�ප/ පනෙ/ 14අ, 14ආ, 14ඇ, 14ඈ, 
14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග8 සමඟ 1යHය &� 61(1)
(ත) වග8ය යටෙ/, >වර සහ ජලජ ස�ප/ සංව	ධන අමාත)වරයා HI සාදන ල=ව, අංක 
1892/41 සහ 2014 ෙදසැ�බ	 12 "නැ8 අ8 Hෙශේෂ ගැසR පතෙ7 පළ කර� ලැබ, 2016.09.06 
"න ඉ"Uප/ කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය.   

 

 * 

>වර හා ජලජ ස�ප/ සංව	ධන අමාත)�මා,— >වර සහ ජලජ ස�ප/ පනත යටෙ/ 
�ෙයෝග (අංක 4),— 1996 අංක 2 දරන >වර සහ ජලජ ස�ප/ පනෙ/ 61(1)(ඌ) වග8ය 
යටෙ/ ස් වෙaශ කට&� සහ >වර  අමාත)වරයා HI සාදන ල=ව, අංක 1904/10 සහ 2015 
මා	� 03 "නැ8 අ8 Hෙශේෂ ගැසR පතෙ7 පළ කර� ලැබ, 2016.09.06 "න ඉ"Uප/ කරන ලද 
�ෙයෝග අ�මත කළ &� ය.   



( 2 ) 

 

* 
>වර හා ජලජ ස�ප/ සංව	ධන අමාත)�මා,— >වර සහ ජලජ ස�ප/ පනත යටෙ/ 

�ෙයෝග (අංක 5),— 1996 අංක 2 දරන >වර සහ ජලජ ස�ප/ පනෙ/ 61(1)(ණඋ), (ණඌ) 
සහ (ත) වග8 යටෙ/ >වර අමාත)වරයා HI සාදන ල=ව, අංක 1907/47 සහ 2015 මා	� 
26 "නැ8 අ8 Hෙශේෂ ගැසR පතෙ7 පළ කර� ලැබ, 2016.09.06 "න ඉ"Uප/ කරන ලද 
�ෙයෝග අ�මත කළ &� ය.     

 

* 
>වර හා ජලජ ස�ප/ සංව	ධන අමාත)�මා,— >වර සහ ජලජ ස�ප/ පනත යටෙ/ 

�ෙයෝග (අංක 6),— 1996 අංක 2 දරන >වර සහ ජලජ ස�ප/ පනෙ/ 61(1)(ඕ) සහ (ත) 
වග8 යටෙ/ >වර අමාත)වරයා HI සාදන ල=ව, අංක 1907/47 සහ 2015 මා	� 26 "නැ8 
අ8 Hෙශේෂ ගැසR පතෙ7 පළ කර� ලැබ,  2016.09.06 "න ඉ"Uප/ කරන ලද �ෙයෝග අ�මත 
කළ &� ය. 

  

* 

>වර හා ජලජ ස�ප/ සංව	ධන අමාත)�මා,— >වර සහ ජලජ ස�ප/ පනත යටෙ/ 
�ෙයෝග (අංක 7),— 1996 අංක 2 දරන >වර සහ ජලජ ස�ප/ පනෙ/ 30 වැ� වග8ය සමඟ 
1යHය &� 61 වග8ය යටෙ/ >වර සහ ජලජ ස�ප/ සංව	ධන අමාත)වරයා HI සාදන 
ල=ව, අංක 1924/6 සහ 2015 c
 20 "නැ8 අ8 Hෙශේෂ ගැසR පතෙ7 පළ කර� ලැබ,  
2016.09.06 "න ඉ"Uප/ කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

   

* 
>වර හා ජලජ ස�ප/ සංව	ධන අමාත)�මා,— >වර සහ ජලජ ස�ප/ පනත යටෙ/ 

�ෙයෝග (අංක 8),— 1996 අංක 2 දරන >වර සහ ජලජ ස�ප/ පනෙ/ 29 වැ� වග8ය සමඟ 
1යHය &� 61 වග8ය යටෙ/ >වර සහ ජලජ ස�ප/ සංව	ධන අමාත)වරයා HI සාදන 
ල=ව, අංක 1938/2 සහ 2015 ඔdෙතෝබ	 26 "නැ8 අ8 Hෙශේෂ ගැසR පතෙ7 පළ කර� ලැබ, 
2016.09.06 "න ඉ"Uප/ කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය.   

 

* 
>වර හා ජලජ ස�ප/ සංව	ධන අමාත)�මා,— >වර සහ ජලජ ස�ප/ පනත යටෙ/ 

�ෙයෝග (අංක 9),— 1996 අංක 2 දරන >වර සහ ජලජ ස�ප/ පනෙ/ 61(1)(ත) වග8ය 
යටෙ/ >වර සහ ජලජ ස�ප/ සංව	ධන අමාත)වරයා HI සාදන ල=ව, අංක 1938/2 සහ 
2015 ඔdෙතෝබ	 26 "නැ8 අ8 Hෙශේෂ ගැසR පතෙ7 පළ කර� ලැබ, 2016.09.06 "න ඉ"Uප/ 
කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය.   

 

* 

>වර හා ජලජ ස�ප/ සංව	ධන අමාත)�මා,— >වර සහ ජලජ ස�ප/ පනත යටෙ/ 
�ෙයෝග (අංක 10),— 1996 අංක 2 දරන >වර සහ ජලජ ස�ප/ පනෙ/ 14අ, 14ආ, 14ඇ, 
14ඈ, 14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග8 සමඟ 1යHය &�, 
61(1)(ත) වග8ය යටෙ/ >වර සහ ජලජ ස�ප/ සංව	ධන අමාත)වරයා HI සාදන ල=ව, 
අංක 1945/6 සහ 2015 ෙදසැ�බ	 14 "නැ8 අ8 Hෙශේෂ ගැසR පතෙ7 පළ කර� ලැබ, 
2016.09.06 "න ඉ"Uප/ කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය.     

 

 

 

 

 



( 3 ) 

 

* 
>වර හා ජලජ ස�ප/ සංව	ධන අමාත)�මා,— >වර සහ ජලජ ස�ප/ පනත යටෙ/ 

�ෙයෝග (අංක 11),—1996 අංක 2 දරන >වර සහ ජලජ ස�ප/ පනෙ/ 61(1)(ත) වග8ය 
යටෙ/ >වර සහ ජලජ ස�ප/ සංව	ධන අමාත)වරයා HI සාදන ල=ව, අංක 1945/7 සහ 
2015 ෙදසැ�බ	 14 "නැ8 අ8 Hෙශේෂ ගැසR පතෙ7 පළ කර� ලැබ, 2016.09.06 "න ඉ"Uප/ 
කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය.       

 
 * සල#ෙණ� හ6�ව7 ලබ�ෙ� ආ9:ෙ� කට<� ය. 

 

2016 ඔ>ෙත?බ මස 05 වැ" බදාදා 

වාeක ���f අෙOdෂා කරන පශ්න 
77/’15 

ගf iajක ප8රණ මහතා,—  ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙamය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (4)   

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

 (ii) එම එd එd රසකාරක ව	ගය, තහන� 1rමට ෙහේ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) (i)  ඉහත තහන� කළ රසකාරක ෙමම, අuනෙමොෙටෝ ෙනොෙහො/ 
ෙමොෙනෝෙසෝvය� wxටෙ�R (MSG) රසකාරකය ද #�ස ්Ifරට අsතකර 
බව/; 

 (ii) එය ��කා, සන්ා& ආබාධ ඇ�| දf} ෙරෝගාබාධ සඳහා ෙහේ� කාරක වන 
බව/;  

 (iii) වසරකට එම රසකාරක ෙම~d ෙටො 2200කට වැv පමාණයd ෙමරටට 
ආනයනය කරන බව/; 

එ�මා දෙනsද? 

(ඇ) (i) ෙමොෙනෝෙසෝvය� wxටෙ�R භාHතය තහන� 1rමට කට&� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනsද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

446/’16 

ගf මsදානද අ�/ගමෙw මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා8ක ප8ප/8 හා 
ආ	�ක කට&� අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (4) 

(අ) (i) වන සංරdෂණ ෙදපා	තෙ��ෙ�, මහ�වර "ස�්dකෙ7, නාවල��ය 
අඩHෙ7, සමනලගම පෙaශෙ7 ප�නස ්ගස ්7000d කපා ඉව/ කර# I�න 
බව/; 

 (ii) නාවල��ය, මාපාකද අdකර 200කට සහ ෙදොෙලොසබ්ාෙw, ම�ෙගො�ල 
අdකර 50කට අය/ ප�නස ්ගස ්�aග
ක ෙවෙළ� ම� කපා ඉව/ 1rම 
සඳහා කට&� �දාන� කර ඇ8 බව/; 

 

 



( 4 ) 

 

 (iii) ෙදොෙලොසබ්ාෙw, පරගල ෙකොටෙසේ ගස ්2500d පමණd ඉව/ 1rමට අවසර 
ලබාෙගන ඇත/, ෙ� වනHට අනවසරෙය ගස ්12,000d පමණ කපා ඉව/ 
ෙකොට ඇ8 බව/; 

 එ�මා දෙනsද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ Iය|ම ගස ් ඉව/ 1rම සඳහා අවසර ලබා�ෙ�� අ�ගමනය 
කරන ලද කමෙ�දය සහ ඒවාට ස�බධ �ලධාUෙw න� කවෙ	ද; 

 (ii) එම� රජයට අයHය &� Hශාල �දලd අs# 2 ඇ8 බව ��ගෙද; 

 (iii) එම වංචා සහගත �යාවලට ස�බධ �ලධාUට එෙරsව ග� ලබන 
�8මය �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

602/’16 

ගf ල� ජයව	ධන මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙamය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) ෙපෞaග
ක ෛවද) ආයතන �යාමනය 1rම සඳහා පා	
ෙ��ව ම� 
පනතd ස�මත කර 8ෙ9ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 (iii) එම පනතට අ�ව ෙපෞaග
ක ෛවද) ආයතන �යාමනය 1rෙ� කමෙ�දය 
�යා/මක කරෙද;  

  (iv) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද?  

(ආ) (i) අ(i) s සඳහ පනතට අ�ව ෙපෞaග
ක ෛවද) ආයතන, ෙපෞaග
ක 
 ෙරෝහ� 
යාප"ංeය, ඖෂධ හා ෛවද) රසායනාගාර �යාමනය සහ 
 ෛවද)වfෙw �=�ක� පද	ශනය 1rම ආ� කට&� ව	තමානෙ7� 
 �I ෙලස I= ෙනොවන බව ��ගෙද; 

 (ii) එම පනෙ/ �යමය �I ෙලස �යා/මක 1rමට කට&� කරෙද; 

 (iii)  එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

 යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

617/’16 

ගf ඉ. චා�ස් �	මලනාද මහතා,— iaධශාසන අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) මනාරම "ස�්dකෙ7 �s� 8fdෙd�සව්ර ෙකෝHල s= ජනතාවෙw 
�aධ � �ජ�ය සථ්ානයd බව/; 

 (ii) 8fdෙd�සව්ර ෙකෝHලට ඉතා ආසනව �s� කනප8��ෛල 
Hජය�මා	 මහතාට අය/ ඉඩෙමs �8Hෙරෝ> ෙලස ෙබෞaධ Hහාරයd 
ඉ"කර# පව8න බව/; 

 එ�මා දෙනsද? 

(ආ) �8Hෙරෝ>ව ඉ"කරන ෙමම Hහාරෙ7 ඉ"1r� කට&� නවතා දැ�මට කට&� 
කරෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 



( 5 ) 

 

639/’16 

ගf උදය පභා/ ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා8ක ප8ප/8 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) �8Hෙරෝ>ව ලබාග/ රාජ) ව/ක� අ/ප/ කර ගැ�ම ��බඳ ජනාjප8 කා	ය 
සාධක බලකාෙ7 සාමාuකය ක�fද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) (i) එම බලකාෙ7 පධා�යා ක�fද; 

 (ii) එය �s02ෙ� අර�ණ කවෙ	ද; 

 (iii) එs සාමාuකය ෙහෝ සහායක �ලධාU සංචාරය කර ඇ8 Hෙamය රටව� 
කවෙ	ද; 

 (iv) සාමාuකය ෙහෝ සහායක �ලධාUෙw Hෙaශ සංචාර සඳහා 2016 මා	� 
31 වැ� "නට වැය � �| �දල ෙකොපමණද; 

 (v) බලකාෙ7 �රණ මත 2016 මා	� 31 වැ� "නට නැවත අ/ප/ කරෙගන ඇ8 
�8Hෙරෝ>ව ලබා ෙගන 8p ව/ක�වල ව�නාකම ෙකොපමණද; 

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

647/’16 

ගf (ෛවද)) න
ද ජය8ස්ස මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා8ක ප8ප/8 හා 
ආ	�ක කට&� අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) ෙයො� �රය 2016 උ/සවය පැවැ/2ෙ� අර�} කවෙ	ද;  

 (ii) එs පචාරණ කට&� සඳහා දරන ලද Hයද� ෙකොපමණද; 

 (iii) එd එd පචාරණ ආයතනයට ෙග� �දල ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ෙයො� �රය 2016 සඳහා Hයද� කළ �| �දල එd එd m	ෂය යටෙ/ ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) ෙමම උ/සවය පැවැ/2ෙම රජය අෙO�ා කළ අර�}  ඉ0 2 යැ� 
සෑ�මකට ප/වෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

660/’16 

ගf sf�කා ෙපේමචද මහ/#ය,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) පළා/ සභා යටෙ/ �යා/මක වන පාස�වල ඇතැ� H=හ�ප8වf හා  fවf 
HI ¡ෂ) ¡ෂ)ාව ෙනොෙය�/ අසාධාරණක�වලට හා ශාrUක සහ මානIක වධ 
sංසනවලට ලd කරන බව එ�මා දෙනsද? 

(ආ) (i) ෙ� වනHට එෙසේ මානIක හා ශාrUක ¢ඩාවට ලd � ¡ෂ) ¡ෂ)ාව 
සංඛ)ාව, එd එd පළාත අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) මානIක හා ශාrUක ¢ඩාව වැළැd2මට සහ ඔ�ෙw Hනයා�£ල 
හැIrම ��බඳව පළා/ පධාන අමාත)වරයා දැ�ව/ කර ඔ¤ සමඟ සාක¥ඡා 
කර 1Iය� �යවරd ගැ�මට කට&� කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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670/’16 

ගf §ම� ර/නායක මහතා,— H=
බල හා �න	ජන�ය බලශd8 අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) ඉ�ය රජය හා ¨ ලංකා රජය අතර සා��	 බලාගාරය ඉ"1rම සඳහා කවර 
ෙහෝ ©H�මd, එකඟතා 
යH�ලd අ/ස කර 8ෙ9ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම 
යH�ල සභාගත කරෙද; 

 (iii) ඒ සඳහා ලබා = කැ§නR අ�ම8ය ෙහෝ �8ප8 ෙදපා	තෙ��ෙ� 
�rdෂණ සsත 
යH
 ඉ"Uප/ කරෙද; 

 (iv) සා��	 බලාගාරය නඩ/�ව සඳහා ඉ= - ලංකා ඒකාබaධ සමාගමd 
සථ්ා�ත කර 8ෙ9ද; 

 (v) එෙසේ න�, එම සමාගෙ� ව/ක� හා කළමනාකාr/වයට අදාළ එකඟතා හා 
ෙකොෙaI කවෙ	ද; 

 (vi) සා��	 බලාගාරය සඳහා ෙව කර ඇ8 ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (vii) එම ඉඩෙ� I8යමd (Plan) සභාගත කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ඔ>ෙත?බ මස 06 වැ" Aහස්පB�දා 

වාeක ���f අෙOdෂා කරන පශ්න 
142/’15 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— රාජ) ව)වසාය සංව	ධන අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) 2014 �ද� ව	ෂය �ළ අලාභ ලැp රාජ) ආයතන කවෙ	ද;   

 (ii) එම ආයතනයs අලාභය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iii) ඉහත (i) s සඳහ ආයතනයෙග ෙවන/ රාජ) ආයතනයට ෙග2මට 
ඇ8 �ද� පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) (i) අලාභ �ය2ම සඳහා උdත ආයතනයට මහා භා4ඩාගාරය ම� ��/ 
කළ �ද� පමාණය, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (ii) උdත අලාභයට ෙහේ� ��බඳ ෙසොයා බැ¯මd කර 8ෙ9ද; 

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

 (iv) උdත ආයතන ලාභදා° ආයතන බවට ප/1rමට �යවර ගෙද;  

 (v) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

604/’16 

ගf ල� ජයව	ධන මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙamය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (2) 

(අ) 1980 අංක 27 දරන Hල�, උපකරණ හා ඖෂධ පනත යටෙ/ ¨ ලංකාවට Hල� 
ආනයනය 1rෙ�� ඒ සඳහා Hල�, උපකරණ හා ඖෂධ �යාමන අjකාUෙ7 
අ�ම8ය ලබා ගත &� බව එ�මා ��ගෙනsද? 



( 7 ) 

 

(ආ) (i) න�/, 2015 � සථ්ා�ත කරන ලද ඖෂධ �යාමන අjකාU පන8 Hල� 
Hෂයය ඉව/ 1rම ම� ශrරයට අsතකර Hල� ව	ග ආනයනය 1rමට 
අවසථ්ාව s# 2 ඇ8 බව/; 

 (ii) ශrරයට අsතකර එම Hල� භාHතා කරන HHධ ආසා/#කතාවයට 
ලd2 මරණයට සහ ෙරෝ< ත//වයට ප/ 2  ඇ8 බව/; 

 එ�මා දෙනsද?  

(ඇ) (i) ෙමවැ� I=2� අවම 1rම සඳහා, Hල� ආනයනය 1rම �යාමනය 1rමට 
Hjම/ කමෙ�දයd කvන# සකස ්කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

618/’16 

ගf ඉ. චා�ස් �	මලනාද මහතා,— iaධශාසන අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (3) 

(අ) (i) �ල8� "ස�්dකෙ7 �s� ෙකෝ1ලා� පෙaශෙ7, 8fඥානස�බධ	 
ම�වනදාස	 මහතාට අය/ ඉඩමක �8Hෙරෝ> ෙලස ෙබෞaධ Hහාරයd 
ඉ"කර# පව8න බව දෙද; 

 (ii) ජනතා Hෙරෝධය Hශාල වශෙය පැන නැ² ඇ8 අවසථ්ාවක �8Hෙරෝ>ව 
ඉ"ෙවන ෙමම Hහාරෙ7 ඉ"1r� කට&� වහාම නවතා දැ�මට කට&� 
කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

655/’16 

ගf උදය පභා/ ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා8ක ප8ප/8 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) 2015 ජනවාU 10 "න Iට 2016 අෙපේ� 30 "න දdවා කාල පU¥ෙGදය �ළ 
Iය රාජකාU ෙහෝ ෙපෞaග
ක ගම සඳහා  ව හ�දාව ස� ෙහ
ෙකොOට	 
ෙහෝ  ව යානා ෙයොදා ග/ ෙaශපාලනඥය, රජෙ7 �ලධාU සහ 
ෙවන/ �aගලය ෙව ෙව වශෙය ක�fද; 

 (ii) එම  ව ගම සඳහා එd එd �aගලයාෙග අය කළ �දල ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම  ව ගම සඳහා අය Hය &� �ද
 ෙමෙතd ෙගවා ෙනොමැ8 �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  එම sඟ �ද� අය කර ගැ�ම සඳහා ගනා �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

672/’16 

ගf §ම� ර/නායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා8ක ප8ප/8 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) ජනාjප8වරයා, අගාමාත)වරයා, අමාත)වරය, ම³වරය සහ sට� 
ජනාjප8වරය සඳහා ෙව කර ඇ8 ෙකොළඹ නගරය �ළ �s� �| �ල 
�වාස සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම �ල �වාස දැනට භාHත කරන �aගලයෙw නාමෙ�ඛනයd ඉ"Uප/ 
කරෙද; 



( 8 ) 

 

 (iii) ෙමම �ල �වාස  ෙව 1rම සඳහා අ�ගමනය කරන ෙර ලාI සඳහ 
චකෙ�ඛයd ෙහෝ ෙ�ඛනයd 8ෙ9ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එය සභාගත කරෙද; 

 (v) ෙර ලාI ෙ�ඛනයd ෙනොමැ8 න�, �වාස ෙව කර� ලබන ප�පා�ය 
කවෙ	ද; 

 (vi) �වාස ෙව කර� ලබන ෙර ලාI ෙහෝ ප�පා�යට අ�ව �=�ක� ස�රා 
ෙනොමැ8ව �වාසවල  µ¶ I�න සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

707/’16 

ගf (ෛවද)) න
ද ජය8සස් මහතා,— Hෙaශ කට&� අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) fIයාෙ�, ¨ ලංකා තානාප8වරයා ෙලස උදයංග 2ර�ංග මහතා කට&� කළ 
කාලවකවා�ව කවෙ	ද; 

 (ii) ඔ¤ට එෙරsව ඇ8 ෙචෝදනා කවෙ	ද; 

 (iii) එම ෙචෝදනා ස�බධෙය I=කර ඇ8 Hම	ශනවල පග8ය කව ෙ	ද; 

 (iv) ඔ¤ට එෙරsව �8මය �යාමා	ග ගැ�ම පමාද 2මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (v) ඔ¤ව අ/අඩං වට ගැ�ම සඳහා ජාත)තර ෙපො
Iෙ7 සහාය ඉ�ලා 
  8ෙ9ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

718/’16 

ගf ඉෂාd ර¤මා මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) අ�රාධ�ර "ස�්dකෙයs, 

 (i) �s� එකම ෙදමළ මාධ) ජා8ක පාසල වන අ / සsරා Hද)ාලය ෙනොසලකා 
හැrම ෙහේ �ෙව HHධ අ·පා· සsත වන බව/; 

 (ii) “පාස� 1000” වැඩසටහනට කාඩා4·ගම, ජායා �ස
්� මහා Hද)ාලය හා 
කහටගස"්©
ය �ස
්� මහා Hද)ාලය ඇ�ළ/ කර ඇ8 න�/ තාdෂණ 
Hද)ාගාර හැර ෙවන/ 1I= පහ�කමd ෙ� වනHට ලබා � ෙනොමැ8 බව/;  

 (iii) Iංහල සහ ෙදමළ මාධ) පාස�වල ග�තය, Hද)ාව, ඉංºI 
සහ තාdෂණෙ�දය වැ� Hෂයය ඉගැ2ම සඳහා  f sඟයd පව8න 
බව/;  

  එ�මා දෙනsද? 

(ආ) ඉහත අ (i) s සඳහ පාසෙලs, 

 (i) උසස ්ෙපළ Hද)ා අංශෙ7 පව8න  f sඟය ස�ර� ලබන; 

 (ii) නව ෙගොඩනැ©�ලd ලබා ෙද� ලබන; 

 (iii) H=හ�ප8වරයා සඳහා  කා	යාලයd සහ ශවණාගාරයd ලබා ෙද� ලබන; 

 (iv) පා�ය ජල �Uපහ= යතයd ලබා ෙද� ලබන; 

 "නය කවෙ	ද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) (i) ඉහත අ (ii) සඳහ පාස� සඳහා අවශ) අෙන�/ පහ�ක� ලබාෙද� ලබන; 

 

 



( 9 ) 

 

 (ii) ඉහත අ (iii) s සඳහ �රOපා· �රව� ලබන; 

  "නය කවෙ	ද යන/ ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

722/’16 

ගf ¼. රංu/ ද ෙසො�සා මහතා,— කෘ¾ක	ම අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ)  (i) ප�©ය මැ� මාසෙ7 ඇ8 � හ"I ගංව�ර ෙහේ�ෙව හා�යට ප/� වගාව 
සsත �¿f ෙහdටයා	 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම හා�ෙය දළ වශෙය I=2 ඇ8 පා·ව ෙකොපමණද; 

 (iii) හා�යට ප/ �ඩා වැ� ඇ�| වාUමා	ග සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) අලාභ හා� I=� වාU ව)ාපෘ8 �s� "ස�්dක ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද?  

(ආ) (i) ඉ"U කාලෙ7� රෙR ආහාර �රd¾තතාවය සඳහා ෙමම ගංව�ර හා�ය 
බලපාෙද; 

 (ii) Hපතට ප/ ෙගොH ජනතාව ෙව�ෙව රජය සහන ලබා �මට කට&� 
කරෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

727/’16 

ගf බ=ල  ණව	ධන මහතා,— �ද� අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) රට �ළ� එකලස ්කරන ලද, එෙහ/ 
යාප"ංe කර ෙනොමැ8 වාහන 
යාප"ංe 
1rමට Hෙශේෂ අවසරයd 2016 අයවැය ෙයෝජනා ම� ලබා = බව 
��ගෙද; 

 (ii) 2016 මා	� 31ට ෙපර 
යාප"ංe කරන ලද ෙවළඳ වාහන සංඛ)ාව සහ එම 
වාහන 
යාප"ංe කර ඇ8 �aගලයෙw න� කවෙ	ද; 

 (iii) f�ය� #
යනයd ෙග2ෙම 
යාප"ංe කරන ලද ෙමෝට	 රථ සංඛ)ාව සහ 
එම ෙමෝට	 රථ 
යාප"ංe කර ඇ8 �aගලයෙw න� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

731/’16 

ගf ෙරෝsත අෙ9 ණව	ධන මහතා,— වරාය හා නාHක කට&� අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (2) 

(අ) 2015.01.09 "නට, 

 (i) ¨ ලංකා වරාය අjකාUෙ7 �| ෙසේවක සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එd එd වරාය අ�ව ස�්ර ෙසේවක සංඛ)ාව, ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

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

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ)  (i) 2016.05.10 "නට ¨ ලංකා වරාය අjකාUෙ7 �| ෙසේවක සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 



( 10 ) 

 

 (ii) 2016.05.10 "නට අjකාUයට අ�8 බඳවා ෙගන ඇ8 ෙසේවක� සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii)  එම ෙසේවකය බඳවාග/ ආකාරය කවෙ	ද; 

 යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

850/’16 

ගf එස්. එ�. මUdකා	 මහතා,— සමාජ සHබලගැ2� හා �භසාධන 
අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) වැvs� තැනැ/ත සඳහා වන ජා8ක සභාව සහ ජා8ක වැvs� ෙ�ක� 
කා	යාලය ම� ෙජ)ෂඨ් �රවැIයට ෙගව� ලබන f. 2000/-ක �මනාව 
ලබා ගැ�මට අවශ) �=�ක�  කවෙ	ද; 

 (ii) එම �=�ක� ස�රා ඇ8 Iය�ම ෙජ)ෂඨ් �රවැIයට එම �මනාව ලබා 
ෙදෙද; 

 (iii) ෙ� සඳහා රජය HI 2016 ව	ෂය සඳහා ෙවකර ඇ8 �දල ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම �මනාව ෙග2ෙ� බලාෙපොෙරො/�ෙව 2015 වසෙ	� කාÁප/ ��/ 
කළ ෙජ)ෂඨ් �රවැIයට ෙමම �මනාව s#වන "නය කවෙ	ද; 

 (v) 2017 වසෙ	� ෙහෝ ෙමම �මනාව ෙගවන සංඛ)ාව වැvකළ හැ1ද; 

 (vi) දැනට ෙජ)ෂඨ් �රවැIයට ෙගව� ලබන ෙමම �මනාෙව 2016 ජනවාU 
මස Iට අයකර ගනා ලද f.100/-ක �දල ෙක"නක ෙහෝ ඔ�ට 
ප8�රණය කර� ලබෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

851/’16 

ගf ෙරෝsÂ �මාU HෙÃර/න මහ/#ය,— පළා/ සභා හා පළා/ පාලන 
අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) බසන්ාsර පළා/, රාජ) ෙසේවා ෙකො#ෂ සභාව HI 2014.01.01 "න Iට  
2016.06.30 දdවා කාලය �ළ� පව/වන ලද Iය� Hභාගවලට අදාළව, 

 (i) එd එd Hභාගෙ7 නම; 

 (ii) එd එd Hභාගයට අදාළ පශන් පතවල න�; 

 (iii) එd එd පශන් පතයට ෙප� I� අෙOdෂකය සංඛ)ාව; 

 (iv) එd එd පශන් පතය සකස ්කළ අයෙw න� හා තන�f නාමය; 

 (v)  පශන් පත සකස ්1rම ෙව�ෙව එd එd �aගලයාට ෙගවන ලද �දල; 

 (vi) උ/තර පත පrdෂා කළ අයෙw න� හා තන�f නාමය; 

 (vii) උ/තර පත පrdෂා 1rම ෙව�ෙව එd එd �aගලයාට ෙගවන ලද �දල; 

කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

865/’16 

ගf ච#ද H ෙÃIU මහතා,— පවාහන හා IH�  ව ෙසේවා අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වනHට බ=�ල "ස�්dකය �ළ �යා/මක වන ලංගම vෙපෝ සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 



( 11 ) 

 

 (ii) එd එd vෙපෝව ම� "නකට ධාවනය කර� ලබන බස ්රථ සංඛ)ාව, ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම vෙපෝ අතU දැනට ලාභ හා පා· ලබන vෙපෝ ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (iv) බ=�ල "ස�්dකෙ7 ලංගම vෙපෝවල ෙසේවය කරන �| ෙසේවක සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) බ=�ල "ස�්dකෙ7 ලංගම vෙපෝවල ව	තමානෙ7 පව8න Uය=f,  
ෙකොෙදොසත්ර, කා	#ක ¡�¢ sඟය සහ බසර්ථ අමතර ෙකොටස ්ෙනොමැ8 
2ම යන ගැට� Hසඳා ගැ�ම සඳහා ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

  876/’16 

ගf H=ර Hකමනායක මහතා,— සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත)තර ෙවළඳ 
අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ¨ ලංකා ආෙයෝජන ම4ඩලෙ7, ෙහොරණ සැක�� කලාපය �s� පෙaශෙ7, 
අfණගම ග�මානයට යාමට Äතාන) පාලන සමෙ7 Iට පැව8 මා	ගෙ7 
ෙwR0 ඉ"කර ඉ§ ය�f දමා ආරdෂක �ලධාU රඳවා ඇ8 බව/; 

 (ii) එම පෙaශයට අදාළව ෙපර සැලැසේ� අදාළ මා	ගය සටහ 2 ඇත/, 
ආෙයෝජන ම4ඩලය HI අ�8 සකස ්කළ සැලැසේ� මා	ගය සටහ 
කර ෙනොමැ8 බව/; 

 (iii) එම පෙaශෙ7 ෙගො�ෆ ්Æඩාංගනයd ඉ"1rම සඳහා මා	ගය අය/ ෙකොටසද 
රජය HI H�ණා ඇ8 බව/;  

 (iv) ක	මාත සඳහා ෙවකළ පෙaශයක ෙගො�ෆ ්Æඩාංගනයd ඉ"1rෙම 
පෙaශෙ7 තfණ තf�යට µ1යා අs# 2 ඇ8 බව/; 

එ�මා දෙනsද? 

(ආ) (i) මා	ගයd වැ¼ ඇ8 ඉඩමd H1Âෙ� හැ1යාවd 8ෙ9ද; 

 (ii) එම මා	ගය වසාදැ�ෙම, ජනතාවට පහ�ෙව පධාන මා	ගයට ලඟාHය 
හැ1 මා	ගයd අs# 1rම �=�ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, එ මද? 

884/’16 

ගf අ�ර "සානායක මහතා,— උසස් අධ)ාපන හා මහාමා	ග අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) අ. ෙපො. ස. (උසස ්ෙපළ) වා�ජ Hෂය ධාරාෙව Hශව්Hද)ාලයට ඇ��2ම 
සඳහා �=�ක� ලබන I� ෙව�ෙව ¨ ජයව	ධන�ර Hශව්Hද)ාලෙ7 
දැනට පව/වාෙගන ය� ලබන උපාj පාඨමාලා කවෙ	ද; 

 (ii) 2014 / 2015 සහ 2015 / 2016 අධ)යන ව	ෂවල� එ� පාඨමාලා සඳහා බඳවා 
ගනා ලද �| ¡ෂ) සංඛ)ාව, පාඨමාලාව අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ඉහත (අ)(ii)s බඳවා ග/ I� අතU ෙකොළඹ "ස�්dකෙය බඳවා ගනා ලද; 

 (i) ¡ෂ)ය සංඛ)ාව;  



( 12 ) 

 

 (ii) අවම �=�ක� සsත ¡ෂ)යාෙw “Z” අගය හා "ස�්d �සලතාව (පාඨමාලාව 
හා අධ)යන ව	ෂය අ�ව);  

  කවෙ	ද යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) (i) අධ)ාපන කට&� හැර ෙවන/ ෙ�ේතයs H¡ෂඨ්තාවයd දdවා ඇ8 I�  
“Hෙශේෂ දdෂතා” ගණය යටෙ/, Hශව්Hද)ාල උපාj පාඨමාලා සඳහා බඳවා 
ගැ�ෙ� කමෙ�දය කවෙ	ද;  

  (ii) ඉහත (අ)(i)s සඳහ එd එd පාඨමාලා සඳහා “Hෙශේෂ දdෂතා” යටෙ/ 
  අදාළ අධ)යන ව	ෂවල� බඳවා ගනා ලද ¡ෂ) සංඛ)ාව ෙකොපමණද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනsද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ඔ>ෙත?බ මස 07 වැ" 0#රාදා 

වාeක ���f අෙOdෂා කරන පශ්න 
384/’15 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— H=
බල හා �න	ජන�ය බලශd8 අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) ලංකා H=
බල ම4ඩලයට අවශ) ටාසේෆෝම	 ලබා ගැ�ෙ�� ෙටඩ	 
කැඳ2මd කරෙද;    

 (ii) එෙසේ න�, ප�©ය වසර පහ �ළ ෙටඩ	 කැඳ2ෙ�� ඉ"Uප/ � ආයතන එd 
එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

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

 (iv) එම ආයතන අතU ෙතෝරාග/ ආයතන එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනsද? 

(ආ) (i) දැනට ලංකා H=
බල ම4ඩලයට ටාසේෆෝම	 සපයන ආයතනය �මdද; 

 (ii) එම ආයතනෙ7 s#කf/ s#කfව හා/ෙහෝ අධ)� ම4ඩල ක�fද; 

 (iii) ඔ� ලංකා H=
බල ම4ඩලය �ළ දරන තන�f කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

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

 (ii) එs� අෙන�/ ෙටඩ	කfවට I=Hය හැ1 අපහ�තා අවම 1rමට  
ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
675/’16 

ගf §ම� ර/නායක මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 1
ෙනො¥eය, �ල8�, යාපනය, �/තලම, අ�පාර, මඩකල�ව, ��ණාමලය, 
ව��යාව සහ මනාරම යන "ස�්dක �ළ දැනට හ�නාෙගන ඇ8  
�රාHද)ා/මක ව�නාක# &/ සථ්ාන සංඛ)ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත (i) s සඳහ සථ්ාන පාෙamය ෙ�ක� ෙකොRඨාස අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 



( 13 ) 

 

 (iii) ඉහත සඳහ සථ්ාන අතU ෙ� වනHට �රාHද)ා ෙදපා	තෙ��ව HI 
සංරdෂණය කර ඇ8 සථ්ාන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; එම සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iv) සංරdෂණ කට&� තවම/ අරඹා ෙනොමැ8 දැv ත	ජනයකට �¤ණ � ඇ8 
�රාHද)ා/මක ව�නාක# &/ සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (v) ඉහත (iv) s සඳහ සථ්ාන සංරdෂණය සඳහා රජෙ7 ආයතන HI සකස ්
කර ඇ8 වැඩසටහ කවෙ	ද; 

 (vi) ඒ සඳහා ෙව කර ඇ8 �දල ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

703/’16 

ගf උදය පභා/ ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා8ක ප8ප/8 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) රාජ) ෙසේවකය Hශාම ගනා වයස අ�f= 55dව 8§ය� �යාHතෙ7� 
#ය©ය රණHfවෙw ප�� සඳහා ලබාෙදන මාIක වැ0ප #ය©ය 
රණHfවා ට වයස අ�f= 55 ස��	ණ වන ෙතd ලබා �මට රජය HI 
�රණය කර 8p බව/; 

 (ii) රාජ) ෙසේවකයට වයස අ�f= 58 දdවා සව්යංÆයව ද, අ�f= 58 Iට 60 
දdවා �	ව අ�ම8ය ලබා ගැ�ෙමද, Hශාම ගනා වයස අ�f= 60 දdවා 
ඉහළ නංවා ඇ8 බව/; 

 (iii) "H �É රණHfවෙw ප��වලට තවම/ මාIක වැ0ප ලබා ෙදෙ 
රණHfවාට වයස අ�f= 55 �ෙරන ෙතd පමණd වන බව/;  

එ�මා ��ගෙනsද? 

(ආ) (i) "H �É රණHfවෙw ප��වලට රණHfවාෙw මාIක වැ0ප ඔ¤ට වයස 
අ�f= 60 ස��	ණ වනෙතd ලබා�මට කට&� කරෙද; 

  (ii) එ� සංෙශෝධනය I= 1rමට අෙOdෂා කරෙ කවර "නයක Iටද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

708/’16 

ගf (ෛවද)) න
ද ජය8සස් මහතා,— H=
 සංෙaශ හා vuට� ය�තල පහ�ක� 
අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) 2010 මැ� Iට 2015 ජනවාU දdවා කාලnමාව �ළ ¨ ලංකා ෙට
ෙකො� 
ආයතනය ම� ෙවළඳ දැ2� ලබා=  ජනමාධ) ආයතන කවෙ	ද; 

 (ii) එම එd එd ජනමාධ) ආයතනයට ෙවළඳ දැ2� ලබා= "නය, දැ2ෙ� 
ව�නාකම, එd එd ජනමාධ) ආයතනය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ඉ"Uප/ 
කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

723/’16 

ගf ¼. රංu/ ද ෙසො�සා මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා8ක ප8ප/8 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ)  (i) ෙ� වනHට ¨ ලංකාෙ� ෙamය හා Hෙamය ණයබරතාවය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) �| ණයබරතාවය ජා8ක  ආදායෙ� ප8ශතයd ෙලස ෙකොපමණද; 



( 14 ) 

 

 (iii) එම ප8ශතය 2004 ව	ෂය වනHට 8p ණයබරතාවෙ7 ප8ශතයට වඩා අ·ද 
වැvද; 

 (iv) එම ණය ෙග2මට රජය ෙයෝජනා කරන �යවර කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) මෑතක Iට එම ණයබරතාවය ��බඳව ජා8ක ප8ප/8 හා ආ	�ක කට&� 
අමාත)ාංශය ම� ෙමරට HදÊ/ හා �Ëත මාධ) හරහා දැ2� පචාරය 1rම සඳහා 
ෙකොපමණ �දලd ෙවකර 8ෙ9ද යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) (i) එම දැ2ම පචාරය 1rම ෙව�ෙව රාජ) හා ෙපෞaග
ක Ìපවාs� 
මාධ)යට ෙව කර ඇ8 �දල ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) රාජ) හා ෙපෞaග
ක  ව H=
 මාධ)යට ෙව කර ඇ8 �දල ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) "නපතා හා ස8 අත �ව/ප/ සඳහා ෙව කර ඇ8 �| �දල ෙකොපමණද;   

යන තව=රට/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

728/’16 

ගf බ=ල  ණව	ධන මහතා,— �ද� අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) 1995 Iට ෙ� දdවා  ̈  ලංකා රජය HI අය කර� ලබන සෘÍ බ= ව	ග 
කවෙ	ද; 

 (ii) එ� එd එd බ= ව	ගය අය 1rෙ� පදනම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) 1995 Iට 2015 දdවා සෘÍ බ= ම� රාජ) අයභාරයට දdවන ලද  
දායක/වය (f�ය�), එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

 (iv) ඉහත (iii) s සඳහ දායක/වය රජෙ7 �| ආදායෙමs සහ දළ ෙamය 
�ෂප්ා"තෙයs ප8ශතයd ෙලස එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

 (v) සංව	jත රටව� සමඟ  සැස¶ෙ��, ¨ ලංකාෙ� සෘÍ බ= ආදායම පහළ 
මRටමක පැවැ�මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (vi) 2015 ව	ෂෙ7� සාd කලාපෙ7 රටව�වලට සාෙOdෂව, ¨ ලංකාෙ� සෘÍ බ= 
ආදායෙමs හැIrම ෙකබ�ද; 

 (vii) ¨ ලංකාෙ� සෘÍ බ= ආදායම ඉහළ නැං2ම සඳහා හ�වා�මට අෙOd¾ත 
Hෙශේෂ �යාමා	ග කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

866/’16 

ගf ච#ද H ෙÃIU මහතා,— උසස ් අධ)ාපන හා මහාමා	ග අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) ඌව පළා/ ව/ම පධාන අමාත)වරයා එම Îරයට ප/2ෙම අන�fව;  

 (i) ෙ� දdවා බ=�ල "ස�්dකෙ7 පළා/ සභාවට අය/ මා	ග සංව	ධනය කර 
8ෙ9ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම මා	ග කවෙ	ද; 

 (iii) එd එd මා	ගය සඳහා ෙව කළ �ද� පමාණය කවෙ	ද; 

 



( 15 ) 

 

 (iv) එම මා	ග සංව	ධනය 1rෙ� ෙකොතා/ ලබා = සමාග� ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

  (v) එම මා	ගවල ප#8ය උසස ්මRටමක පව8න බවට ඇ8 සාධක කවෙ	ද; 

 (vi) එම මා	ග සංව	ධනය 1rෙ�� ෙමම ෙතෝරා ගැ�ෙ��ද ඌව පළා/ පධාන 
අමාත)�මා මැ"හ/ 2 ඇ8 බව ��ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

  877/’16 

ගf H=ර Hකමනායක මහතා,— වැH
 ක	මාත අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) "ව�ෙ HHධ පළා/වල පව/වාෙගන ©ය ‘ෙ/ ශd8’ ෙ/ ක	මාතශාලා 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ක	මාතශාලාව ආර�භ කළ "න Iට ෙ� දdවා එd එd ක	මාත 
ශාලාෙ� ෙසේවය කළ ෙසේවක සංඛ)ාව, �ෂප්ාදනය කළ ෙ/ 1ෙලෝ පමාණය 
සහ ලැp ලාභය ෙහෝ අලාභය ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙ� වනHට එම ක	මාතශාලා පාලනය 1rෙ� කමෙ�දය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ)  (i) ර�ග� ෙකෝරළෙ7, ‘ෙ/ ශd8’ ෙ/ ක	මාත ශාලාෙ� ව/ම පාලනය 
භාර ආයතනය කවෙ	ද; 

 (ii) එs ෙසේවය අs# � ෙසේවක�ට ලබා= සහන කවෙ	ද; 

 (iii) එම ක	මාත ශාලාව ස� යෙතෝපකරණව
 උපUම �ෂප්ාදනයd ලබා 
ෙනොගැ�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

879/’16 

ගf ��� හ�ෙන/8 මහතා,— ඛ�ජ ෙත� ස�ප/ සංව	ධන අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා ඛ�ජ ෙත� �8ගත සංසථ්ාෙ�, පධාන කා	යාලෙ7 සහ ෙත� 
�Uපහ=ෙ� ෙසේවය කරන ෛද�ක වැ0O ලබන ෙසේවක සංඛ)ාව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද;   

 (ii) ඔ� සංසථ්ාෙ� ෙකොපමණ කාලයd ෙසේවය කර 8ෙ9ද; 

 (iii) අ�ය�, ෙකොතා/, මෑපව	 යන කා4ඩව
 ඉහත (i) s සඳහ 
ෙසේවකය අය/ වන කා4ඩය කවෙ	ද; 

 (iv) ෛද�ක ෙසේවකය ස�්ර ෙසේවයට බඳවා ගැ�මට කට&� කර� ලබන "නය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
 
 
 
 



( 16 ) 

 

894/’16 

ගf මsද යාපා අෙ9ව	ධන මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙද�යාය, ප�ෙලගම, ක|ගසව්/ත 
�නෙයs ප"ංe ඩ9
�. ෙd. 
8ලකර/න මහතා සහ ප�ෙ� අය ෙOෂක	ම ෙදපා	තෙ��ව  HI �	ඝ 
කාලයකට ෙපර අ/ යත මධ)සථ්ානයd වශෙය භාHතා කරන ලද 
§ඳවැ¼ෙ� ත	ජනයට �¤ණ පා 8ෙබන පැර� ෙගොඩනැ©�ලක Ñව/ වන 
බව/; 

 (ii) 8ලකර/න මහතා ප"ංe ව I� පාර�පUක �වස Ò Hද)ා ස�dෂණ සහ පත� 
කා	යාංශය ම�  නාය යාෙ� දැv ත	ජනයකට �¤ණ � 8ෙබන බවට 
හ�නාගැ�ම �සා ප�ෙ�ගම උ�ර ගාම �ලධාUවරයාෙw �	ෙaශය මත 
ෙකොටෙපොළ පාෙamය ෙ�ක�වරයා HI ෙමම ෙගොඩනැ©�ල ප"ංeය 
සඳහා ඔ¤ට සහ ප�ෙ� අයට ලබා � ඇ8 බව/; 

එ�මා දෙනsද? 

(ආ) (i) ෙමම පැර� ෙගොඩනැ©�ල කඩා දමා නව �වසd ෙගොඩනැ<ම සඳහා 
8ලකර/න මහතා ෙවත ෙමම ඉඩම ලබා �මට ෙහෝ එෙසේ නැ8න�, �වසd 
ෙගොඩනැ<මට ෙවන/ �=� ඉඩමd ෙහෝ ලබා �මට අවශ) �යවර ගෙද;   

 (ii) එෙසේ න� ඒ කවදාද ; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

387/’15 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා8ක ප8ප/8 හා ආ	�ක කට&� 
අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ7� &ධ හ�දාවට ශාrUක අභ)ාස සඳහා අවශ) කැවස ්සප/� 
#ල� ගැ�මට ෙටඩ	 කැඳ� අවසථ්ාෙ� ඒ සඳහා ෙටඩ	 ඉ"Uප/ කළ 
ආයතන කවෙ	ද;    

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

 (iii) ෙටඩරය ලබාග/ ආයතනය කවෙ	ද; 

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

යන එ�මා සඳහ කරෙනsද? 

(ආ) (i) 2015 ව	ෂෙ7� ෙමම සප/� #ල� ගැ�මට අදාළ ආර�ක අමාත)ාංශ 
ෙටඩ	 ම4ඩලෙ7 I� �ලධාUෙw න� හා තන�f කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම �ලධාU ෙටඩ	 ම4ඩලෙ7 ෙකොපමණ කාලයක Iට කට&� 
කරෙද; 

 (iii) 2015 ව	ෂෙ7� ෙමම සප/� #ල� ගැ�මට අදාළ &ධ හ�දා ෙටඩ	 
ම4ඩලෙ7 I� �ලධාUෙw න� හා තන�f කවෙ	ද; 

 (iv) ෙමම �ලධාU ෙටඩ	 ම4ඩලෙ7 ෙකොපමණ කාලයක Iට කට&� 
කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) (i) ආර�ක අමාත)ාංශය හා &ධ හ�දා ෙටඩ	 ම4ඩලවල අඛ4ඩව ෙසේවය 
කරන �ලධාU ඉව/ 1rමට රජය කට&� කරෙද; 

 

 



( 17 ) 

 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක�ද; 

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

704/’16 

ගf උදය පභා/ ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා8ක ප8ප/8 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අෙපේ� මස Iට ජා8ක ප8ප/8 සහ ආ	�ක කට&� අමාත)ාංශය 
HI �Ëත සහ HදÊ/ මාධ)යs පළකරන, ණය අ	pදය ��බඳ පචාරක 
දැ2� සඳහා වැය කළ ස��	ණ �දල ෙකොපමණද; 

 (ii) එ� පචාරක දැ2� පළ කරන ලද �ව/ප/වල න� සහ එd එd �ව/පෙ/ 
දැ2� පළ 1rමට වැය � �දල, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) එ� දැ2� Hකාශනය 1rම සඳහා Ìපවාs� සහ  ව H=
 නා
කාවට 
ෙග� �ද�, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එ� දැ2� සඳහා අර�ද� සපයා ග/ ආකාරය කවෙ	ද; 

 (v) එ� දැ2� සඳහා අර�ද� සපයා ග/ෙ/ රජෙ7 �ද� භාHතෙය න�, ඒ 
සඳහා අර�ද� සපයා ග/ වැය m	ෂය කවෙ	ද; 

 (vi) එ� දැ2� සඳහා අර�ද� සපයා ග/ෙ/ අ	ධ රාජ) සහ ෙපෞaග
ක 
අංශෙ7 ආයතනවල අ�ගහෙය න�, එම ආයතනවල න� සහ එd එd 
ආයතනෙය ලබා = �ද�, ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

726/’16 

ගf §ම� ර/නායක මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙamය ෛවද) 
අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) sට� ෙamය ෛවද) අමාත) 8සස් කර�
යaද මහතා HI එම Îරය දරන 
සමෙ7� මැදව¥eය නගර nමාෙ� �s�, ෙකෝන�¿dෙගො�ලෑව ගම 
ආසනෙ7, අdකර 100ක කැලෑ ඉඩමd එ� කර ඖෂධ උයනd 
ඉ"කර�ෙ7ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා වැය කළ �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ඖෂධ උයන ආර�භ 1rම සඳහා කපා ඉව/ කළ ව�නා දැව ෙතොගයට 
I=�ෙ7 කවරdද; 

 (iv) ෙමම ඖෂධ උයන රාජ) ෙaපළd ෙලස දැනට පව8ෙද; 

 (v) එs ව/ම ත//වය කවෙ	ද; 

 (vi) ෙමම Ò#ය ස�බධෙය ග� ලබන ඉ"U �යවර කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

864/’16 

ගf (ෛවද)) න
ද ජය8සස් මහතා,— කෘ¾ක	ම අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) nමාසsත ලංකා ෙපොෙහොර සමාගෙ� �යාකාr අධ)dෂවරෙය� ෙලස 
චදන පැ��ට මහතා ෙසේවය කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඔ¤ෙw වැ0ප, �මනා සහ ලබා� ඇ8 වාහන සඳහා මාIක �
ය 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 
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 (iii) ජනාjප8 පrdෂණ ෙකො#ෂ සභාව HI 2015 ෙනොවැ�බ	 06 දාත# 
ෙප/ස� අංක PCI/52/2015 යටෙ/ කෘ¾ක	ම අමාත)ාංශෙ7 ෙ�ක� ෙවත 

�යd එවා 8ෙ9ද; 

 (iv) එම 
�ෙ7 සඳහ ආකාරයට චදන පැ��ට මහතා ලංකා >වර වරාය 
�8ගත සංසථ්ාෙ� �ෙයෝජ) සාමාන)ාjකාr ෙලස ෙසේවය කළ අවjෙ7 
I=කර ඇ8 බරපතල Õල) වංචා කවෙ	ද; 

 (v) එම Õල) වංචාව සඳහා ජනාjප8 පrdෂණ ෙකො#ෂ සභාෙ� �	ෙaශ 
කවෙ	ද; 

 (vi) එම �	ෙaශ �යා/මක කළ "නය කවෙ	ද; 

 (vii) ජනාjප8 පrdෂණ ෙකො#ෂ සභාෙ� �	ෙaශය �යා/මක ෙනොකෙළේ 
න�, ඒ සඳහා ෙහේ� කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

867/’16 

ගf ච#ද H ෙÃIU මහතා,— පළා/ සභා හා පළා/ පාලන අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා/ සභාව යටෙ/ බ=�ල "ස�්dකෙ7 �යා/මක � පළා/ පාලන 
ආයතන කවෙ	ද; 

 (ii) බ=�ල "ස�්dකෙ7 පළා/ පාලන ආයතනවල ඝන අපදව) කළමනාකරණය 
සඳහා පළා/ සභාෙ� Õ
ක/වෙය වැඩසටහනd �යා/මක �ෙ7ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා Hයද� � �ද� පමාණය කවෙ	ද; 

 (iv) එවැ� වැඩසටහනd �යා/මක ෙනො�ෙ7 න�, ඝන අපදව) කළමනාකරණ 
කට&� සඳහා පළා/ සභාව මැ"හ/ � ආකාරය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?   

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 

පා.8/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— රජෙ7 පාස� හා Hශව්Hද)ාල �වා· "නවල� එම 

මධ)ස්ථාන අධ)ාපන ඒකක සඳහා ලබා�ම,— රජෙ7 පාස� �වා· කාලෙ7� සහ සවස් 
වfවල/ Hශව්Hද)ාල �වා· "නවල/ එම මධ)ස්ථාන �� ෙකොට ෙගන ව)ාපාUක පජාව, 
රාජ) ෙනොවන සංHධාන, වා�ජ ම4ඩල, පජා Õල සංHධාන ස�බධ කර ගනා � 
�|� වැඩ��ෙවළd වශෙය වැvs� හා ෙනොHjම/ අධ)ාපන ඒකක සහනදා° ගාස�් 
පදනමd මත ආර�භකළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.9/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— �රOපා· වන ගාම �ලධාr තන�f වල වැඩ බැ¯ ෙ� 

ප/2� සඳහා කා	යdෂමවැඩ��ෙවළd සකස ්1rම,— ගාම �ලධාr තන�රක �රOපා· 
ඇ8 � Hට ආසන ගාම �ලධාr වසෙ� ගාම �ලධාrවරයා වැඩ බැ¯ම සඳහා ප/ කර� 
ලබෙ ඉතා �| �මනාවd යටෙ/ බැH ද, ෙමම වැඩ බැ¯ෙ� ප/2� �� ගාම 
�ලධාr වස� ෙදෙකsම කා	යdෂමතාව §ඳ වැෙටන බැHද, එම ත/වය මග හරවා 



( 19 ) 

 

ගැ�ම සඳහා සෑම පාෙamය ෙ�ක� ෙකොRඨාසයකම ගාම �ලධාr සංeතයd පාෙamය 
 ෙ�ක� කා	යාලය �ළ �s0Hය &� අතර �රOපා· I=වන වසම සඳහා එ� සංeතය 
�� ගාම �ලධාU ප/ 1rම සහ එම සංeතය �ළ I�න ගාම �ලධාrට පාෙamය 
ෙ�ක� HI පවර� ලබන ෙවන/ ඵලදා° dෙෂේත ෙහෝ රාජකාr සඳහා ෙයද2ෙ� 
වැඩ��ෙවළd සකස් කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.  01 /’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ව	තමානෙ7 �යා/මක වන IH� ආරdෂක 

ක#0වලට �ල ��ගැ�මd ලබා �ම,— සෑම ගාම �ලධාr වසමකම �sටා ඇ8 ආග#ක 
Iaධස්ථානයs නායක සව්ා�වහෙසේ, �ජක�මා, H=හ�ප8�මා, ගාම �ලධාr, 
සමෘaj සංව	ධන �ලධාr, කෘ¾ක	ම ප	ෙ7ෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙ�ක�වf, 
පෙaශෙ7 ෙපො
ස ්සථ්ානය �ෙයෝජනය කරන �ලධාUය� සහ එම ගාම �ලධාr වසෙ� 
�s� සේ�¥ඡා සංHධාන, රාජ) හා ෙපෞaග
ක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙ� 
ප"ංeව I�න �ෙයෝuත�ෙග සමHත IH� ආරdෂක ක#0 ෙගොඩනැ<මට වඩා/ 
පහ�2ම සඳහා ව	තමාන IH� ආරdෂක ක#0වලට �ල ��ගැ�මd ලබා "ය හැ1 පU" 
පා	
ෙ�� පනතd ස�මත කළ &� යැ� ද, ඒ �� ගාම �ලධාr වසම �ළ I=වන 
අපරාධ හා =රාචාර, �8 Hෙරෝ> කට&� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා ස�බ>කරණයd 
ෙගොඩනැ<මට හැ1 වන පU" අදාළ �8 ස�පාදනය කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�.    

පා.11/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— "ව�න �ළ දැනට �යා/මක වන ය� පැන ©ය �8 

අණපන/ යාව/කා¯න 1rම,— ¨ ලංකාෙ� ෙ� වනHට/ අjරාජ)වා� &ගෙ7� 
හ�වාෙදන ලද �8 අණපන/ �යා/මකවන බැH එම �8 අණපන/ ය� අධ)නය 
1rෙ� ක#0 ප/කර, ය� පැන©ය ද×ව�, දඩ �ද� ආ"ය යාව/කා¯න 1rෙ� ජා8ක 
වැඩ��ෙවළd �යාවට නැංHය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.12/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— Iය� මැ8වරණ එකම "නක පැවැ/2ම,— ¨ ලංකාව 

�ළ 1988 Iට 2010 දdවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවල� හැර අ සෑම වසරක�ම 1Iය� මැ8වරණයd පව/වා ඇ8 අතර, 
එෙසේ මැ8වරණ පැවැ/2ම ජනතා මතය සලකා බැ¯ම සඳහා ව�නා �	ණායකයd �වද, 
ෙ� �� රෙR ආ	�කය, පUපාලනය ආ" සෑම dෙෂේතයකටම දැv බලපෑමd ඇ8 කරන 
බැH පළා/ පාලන මැ8වරණ, මහා මැ8වරණ සහ ජනාjප8වරණය එකම "නයක� 
පැවැ/2මට හැ1 වන පU" එ� ආයතනවල �ල කාලය සංෙශෝධනය 1rමට/, ගැලෙපන 
මැ8වරණ කම ෙ�දයd �	මාණය 1rමට/ �=� පU" ආ4·කම ව)වසථ්ා 
සංෙශෝධනයd කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.13/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— පා	
ෙ�� පජාතතවාදය ශd8ම/ 1rමට 

කට&� 1rම,— රට �ළ පජාතතවාදය වඩා/ ශd8ම/ 1rෙ� අර�ණ ඇ8ව 
පා	
ෙ��ව හා පළා/ සභා අතර/, පළා/ සභා හා පළා/ පාලන ආයතන අතර/ මනා 
ස�බ>කරණයd පව/වා ෙගන යාම අත)ාවශ) වන අතර ඒ සඳහා පළා/ පාලන 
ආයතන පධා�, පළා/ සභා �ළ �ෙයෝජනය2ම සහ8කව� ��ස ද, පළා/ සභා 
පධා� පා	
ෙ��ව �ළ �ෙයෝජනය 2ම සහ8කව� ��සද කමෙ�දයd සකස් 
1rමට අවශ) ආ4·කම ව)වස්ථා සංෙශෝධනයd කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�.  
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පා.14/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ජා8ක ඒකාගතාව ඇ8 1rමට �යවර ගැ�ම,— ජා8ක 

ඒකාගතාවය පව	ධනය 1rෙ� අර�� ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව Ñව/ වන 
පෙaශවල Iංහල භාෂා �¤} වැඩසටහ ද, Iංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව Ñව/ වන 
පෙaශවල ෙදමළ භාෂා �¤} වැඩසටහ ද, රාජ), රාජ) ෙනොවන හා ෙපෞaග
ක 
ආයතනයs සහෙය �යා/මක Hය &� අතර රාජ) හා ෙපෞaග
ක HදÊ/ ෙමම 
�Ëත මාධ) ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාග�# ෙමම �¤} වැඩසටහ ආර�භ 1rම 
සඳහා ජා8ක වැඩ��ෙවළd �යාවට නැංHය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.15/’15 

 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— කලතයාෙw ෙනොමනා �යා �සා අසරණභාවයට 
ප/වන පා	ශවයට සහන සලසා �ම,— Hවාහක අ¿සැ# &වලd එකම වහලd යට Ñව/ව 
I�න අවස්ථාවල� �fෂයා ෙහෝ §Uඳ �රාව, �=ව සහ ෙවන/ අපචාr කට&�වල 
ෙයෙද# ඉඩ� ෙහෝ ෙw ෙදොර බ· �R0 තම ෙපෞaග
ක අØමතය පU" H�ණ# ෙහෝ 
අ අයට පවර# හැIrම �සාෙව අෙනd පා	ශවය/ සමඟ දfව දැv 
අසරණභාවයට ප/ වන අවස්ථාවල� එම ත/වය වළdවා ගැ�ම සඳහා අවශ) �8 
ස�පාදනය කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.16/’15 

 

ගf iajක ප8රණ මහතා,—ච	යා ධ	ම ��බඳ කාරක සභා ඇ81rම,— ¨ 
ලංකාෙ� පා	
ෙ�� ම³වfෙw Hශ්වාසවතභාවය හා ඔ� �ළ උසස්  ආචාර 
ධ	ම පව/වාෙගන යාෙ� අවශ)තාව �සා ඒ ��බඳ කf} ෙසොයා බැ¯ම සඳහා ච	යා 
ධ	ම ��බඳ කාරක සභාවd ඇ8 කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.17/’15 

 

ගf iajක ප8රණ මහතා,—නව ඉෙලdෙටො�d හැ���පතd ��/ 1rම,— 
පUපාලනය පහ� 1rම, අපරාධ මැඩ¯ම සඳහා හා ෙවන/ වංච�ක �යාවලට ෙයො�2ම 
අවම 1rම  සඳහා අදාළ �aගලයාෙw fjර ගණය, බැං� ©}�, ෙකvR කාÁ, අධ)ාපන 
�=�ක�, Uය=f බලපත හා Hෙaශ ගම බලපත අංක ආ� වැදග/ හා අවශ) ෙතොර�f 
ඇ�ළ/ නව ඉෙලdෙටො�ක අංකයd සsත ජා8ක හැ���පතd ��/ කළ &� බව/ 
පාෙamය ෙ�ක� බලපෙaශයs Ñව/වන Iය� ෙදනාෙw ෙතොර�f ගාම �ලධාr 
ෙකොRඨාස මRට# පUගණකගත 1rම කvන# කළ &� බව/ එම ෙතොර�f 
වUවර යාව/කා¯න කළ&� බව/ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.18/’15 
 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— ෙපො
ස ් �ලධාrට ද අ�f= Hස්සක ෙසේවා 
කාලය1 ප� Hශාම යාමට අවස්ථාව ලබා�ම,— ෙපො
ස ් ෙදපා	�ෙ��ෙ� කාතා 
ෙපො
ස ්�ලධාU�ය  සඳහා වන HI වසරක ෙසේවා කාලය1 ප� ස්ව කැමැ/ෙත 
Hශාමයාෙ� හැ1යාව, ෙපො
ස් �ලධාU සඳහා ද අදාළ Hය&� යැ� ද  ඒ සඳහා 
කමෙ�දයd සකස් කළ &�යැ� ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.19/’15 

 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— ෙර ලාI ඉව/ 1rෙ� කාරක සභා ඇ8 1rම,—
ෙර ලාI තැ�ම ෙමම ෙර ලාI ඉව/ 1rමද �තර I=වන �යාව
යd බැH 
ක�පැන ©ය ෙර ලාI ඉව/ 1rම ��බඳ ෙසොයා බැ¯ම සඳහා ෙර ලාI ඉව/ 1rෙ� 
කාරක සභා ඇ8 කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.21/’15 
 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— සහ8ක 2ම ��බඳ කාරක සභා ඇ8 1rම,— 
පා	
ෙ��ෙ� අසන පශ්නවලට �Ù�f වශෙය රජය ෙදන සහ8ක හා රජෙ7 බැ¶� 
ඇතැ� Hට කඩ වන අවසථ්ා දdනට ලැෙබන බැH, රජය Iය වග�� ඉ0 කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වග1යන බවට සහ8ක 2ම සඳහා සහ8ක 2ම �
බඳ කාරක සභා ඇ8 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.22/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— =�Uය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඵලදා°තාව 

වැvකර ගැ�ම,— ¨ ලංකා =�Uය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඇ8 අනවසර ඉÚ1r� 
හා අනවසර ප"ංeකfව කvන# ඉව/කර �ත)ා�£ල ඉÚ1r� ස�බධ ©H�� 
නැවත සමාෙලෝචනය 1rෙම ෙදපා	තෙ��වට ලැෙබන ආදාය� ව	ධනය කළ &� 
අතර, ෙදපා	තෙ��ෙ� සංව	ධන කට&� සඳහා සෘÍවම බල ෙනොපානා � ඉඩ� 
" කා¯න බ= පදනමd මත ෙපෞaග
ක අංශයට ලබා� එම �ද� =�Uය පaධ8ය 
න2කරණය සදහා ෙයොදා ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.23/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— යාචක�ෙw ÑHත ආරdෂා 1rම සඳහා කමෙ�දයd 

සැකnම,— ෙ� වන Hට යාචක�ෙw ÑHතවලට Hශාල ෙලස ත	ජන එ�ල 2 8ෙබන 
බැH ඔ�ෙw ÑHතවල �රd¾තතාව µක�ම උෙදසා, ඔ�ට වගා 1rම සඳහා ඉඩ� 
ලබා � ඉ ලැෙබන ආදායෙම ඔ�ෙw ÑHතවල ආරdෂාව හා ෙපෝෂණය සහ8ක කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.24/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— අයාෙ� යන �නඛ�ෙග #�ස් ÑHතවලට I=වන 

හා�ය වළdවා ගැ�ම සඳහා කමෙ�දයd සැකnම,— අයාෙ� යන �නඛ�ෙග #�ස් 
ÑHතවලට I=වන හා�ය වළdවා ගැ�ෙ� අර��, රජය ම© Ò# පමාණයd 
ෙවෙකො ට  එම ස්ථානයට �දැ�ෙ� යන �නඛ� ෙගන ෙගොස් ඔ� µක බලාගැ�ම 
සඳහා �=� වැඩ��ෙවළd සකස් කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.25/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,—  ළමා අපචාර Ia> සඳහා දැv ද×ව� පැන2ම,—  "ව�න 

�රා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය "ෙන "න nඝෙය ව	ධනය 2ෙ� ත//වයd ඇ8 2 
8ෙබන බැH ඒ ස�බධව දැනට පව/නා �8 ෙර ලාI පමාණව/ ෙනොවෙ න�, නව 
�8  ෙර ලාI අ�8 ස�මත ෙකොට ඉතා කvන# ෙ� ස�බධ න· Hස¶මට කට&� කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   

පා.26/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— සංචාරක ව)ාපාරය පව	ධනය 1rම සඳහා ෙවරළ 

�H�� මා	ග ඇ8 1rම,— "ව�ෙ ෙවරළබඩ කලාපය �ළ nඝෙය I=වන ඉ"1r� 
 �සාෙව ෙamය, Hෙamය සංචාරකයට ෙමම >වරයට ද ෙවරළ �රයට �Hnෙ�� 
අවsරතා ඇ8ව 8Üම සංචාරක ව)ාපාරය පව	ධනයට ෙමම >වර ක	මාතයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැH එම ත//වය වළdවා¯ම සඳහා ෙමම  ෙමම  dෙෂේත පව	ධනය 
1rෙ� අර�ණ ඇ8ව ෙවරළ �H�� මා	ග පaධ8යd ඇ8 කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
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පා.27/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— අධ)ාපන පUපාලන ෙසේවෙ7 �ලධාrෙw වැ0O 

Hෂමතා ඉව/ 1rම,— H=හ�ප8 ෙසේවය,  f අධ)ාපන ෙසේවය, අධ)ාපන පUපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැv වැ0O Hෂමතාවd පව8න බැH, එම ත//වය මඟ හරවා 
ඔ�ෙw ආ/මාØමානයට සUලන වැ0පd ලැෙබන පU" වැ0O Hෂමතා ඉව/ 1rම 
සඳහා කමෙ�දයd සකස්  කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.28/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,—  ෙබෞaධ ØdÝ අධ)ාපනය පව	ධනය 1rම,—  

ෙබෞaධ ØdÞවහෙසේලාෙw ධ	ම ඥානය පව	ධනය 1rෙ� අර�ණ ඇ8ව 
උවහෙසේලාෙw කථන හැ1යා, ශවණ හැ1යා, පUගණක, මෙනෝHද)ා/මක සහ 
උපෙaශනය ��බඳ දැ�ම වැv "&} 1rම උෙදසා දැනට පව/නා ØdÝ අධ)ාපන 
ආයතනවලට පUබාsරව ෙමම කට&� සඳහාම ෙව � ØdÝ අධ)ාපන ආයතන ඇ8 
1rම සඳහා කමෙ�දයd සකස් කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.29/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ¨ ලංකාව �ළ දැනට �යා/මක වන ෙනොතාUස ්

ෙසේවාව යාව/කා¯න 1rම,— "ව�න �ළ �යා/මක වන ෙනොතාUස් ෙසේවය ය�පැන 
©ය �8ව
 සකස් 2 ඇ8 �සා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව	තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස �8 හ�වා "ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.30/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— Hය� කලා¢ය ෙහේ ෙගො2ෙw ආ	�කය ශd8ම/ 

1rම,— Hය� කලා¢ය පෙaශවල ෙහේ ෙගො2 HI වගා කර� ලබන 2, �රdක, 
�ං, තල වැ� වගාවs අසව්ැන වැv කර ගැ�ම සහ �ෂප්ාදන සකස් 1rම සඳහා නව 
තාdෂණය හ�වා�ම �� උසස්  ණා/මක ත//වෙය &� �ෂ්පාදන සකස් 1rම 
සඳහා/, ෙamය හා  ජාත)තර ෙවළඳෙපොළ �ළ �ෂ්පාදන අෙලH කර ගැ�ෙ� පදනම 
ශd8ම/ කර ගැ�ම සඳහා/ n#ත සÕපකාර සමාග� ඇ8 කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.31/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,—  f උපෙaශක ෙසේවාවd ඇ8 1rම,— ¨ ලංකාෙ� 

අධ)ාපනෙ7  ණා/මක සංව	ධනයd ඇ8 1rෙ� අර�ණ ඇ8ව �ට වසර Hස්සකට (20) 
පමණ ෙපර Iට ආර�භ 2 �යා/මක වන  f උපෙaශක තන�f ෙවනම  f උපෙaශක 
ෙසේවා ඵ්කකයd ෙලස ස්ථාපනය කල &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.32/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— 8Uß �� ෙව�වට සහ� �� ජනතාව අතර ජනàය 

කර2ම සඳහා නව තාdෂණය හ�වා �ම,— 8Uß �� සඳහා Hෙaශ රටවලට ඇ� යන 
Hශාල ධනස්කධය නවතා¯ෙ� අර�ණ ඇ8ව ආෙaශකයd ෙලස භාHතා කළ හැ1 
සහ� ��ව
 සැක� ආහාර පච
ත 1rම සඳහා/, ෙකÚ සsත ධාන) ව	ගයd වන 
සහ� වඩා/ I&� ෙලස 8Uß �� ෙම අඹරා ගැ�ම සඳහා/, 8Uß �� ඇඹrමට භාHතා 
කරන ආකාරෙ7 යත �ත සහ නව තාdෂණය හ�වා "ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�.  
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පා.33/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— &aධය �සා ආබාjතය බවට ප/�වට සහන 

සලසා �ම,—  වසර 30කට ආසන කාලයd පැවැ8 &aධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ "ෙනදා 
�¯ වැඩ ෙකොට Ñව/ � ජනතාව/ ස�්ර µ� රdෂා කළ ජනතාව/ අතU සැල1ය &� 
පමාණයd අංගHකලව ආබාjතව Ñවන බU මහ/ ¢ඩාවට ප/ 2 අසරණව Ñව/ වන 
බැH, ඔ� සඳහා ය� මාIක �මනාවd ලබා �මට කට&� කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   

පා.34/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— Iය�ම පÒ ආරdෂක� සඳහා ගම Hයද� 

�මනාවd ලබා �ම,— ජනාjප8 ආරdෂක සහ අගමැ8 ආරdෂක ෙසේවෙ7 �&dත 
�ලධාrට ෙමම අෙන�/ පÒ ආරdෂක ෙසේවාවල �&dත �ලධාrට ද සමාන 
ගම Hයද� �මනාවd ලබා �මට කට&� කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�.    

පා.35/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— Hශ්වHද)ාල ම© පව/වාෙගන යන පාඨමාලාව 

µ1යාØ�ඛ පාඨමාලාව බවට ප/1rම,— "ව�ෙ Iය�ම රජෙ7 Hශ්වHද)ාල සහ 
ෙපෞaග
ක Hශ්වHද)ාල ම© පව/වා ෙගන යන ශාස්³ය අධ)ාපනයම සඳහා � උපාj 
පාඨමාලාව µ1යාØ�ඛ වෘ/�යමය උපාj පාඨමාලාව බවට පUව	තනය කර එම© 
§sවනා � උපාjධාr ෙවත නව µ1යා සපයා �ෙ� අර�ණ ඇ8ව, Iය�ම 
Hශ්වHද)ාල සමඟ රාජ) අංශෙ7 සහ ෙපෞaග
ක අංශෙ7 ආයතන ස�බ>කරණය සඳහා 
කමව/ වැඩ��ෙවළd සකස ්කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.36/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— පාස� I� පවාහනය කර� ලබන වෑ රථ සඳහා 

�I ප#� �යම 1rම,— "ව�න �රා පව/වාෙගන ය� ලබන පාස� I� පවාහන 
ෙසේවාව �ය#ත ප#8ෙය ෙනොපව8න බැH සහ ඇතැ� පාස� වෑ රථ 
ෙසේවක�ෙw පැව�� යහප/ ත//වෙය ෙනොපව8ත බැH, �I ප#8ෙය &� 
වෑ රථ ෙසේවාවd පව/වාෙගන යෑම සඳහා/, එම ෙසේවාව ලබාගනා පාස� ¡ෂ) 
¡ෂ)ාවෙw ආරdෂාව තහ�f 1rම සඳහා/, වෑ රථ ෙසේවාව සඳහා ප#� 
හ�වා"ය &�යැ� ද, වෑ රථ ෙසේවක� �ළ යහප/ පැව�� පව/වාෙගන යාම සඳහා 
Hනය �8 මාලාවd හ�වා "ය &�යැ� ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.37/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ජා8ක සහ ජාත)තර අනාගත ඉ��මට සUලන ෙලස 

�ෂ්පාදනය ව	ධනය 1rම සඳහා කමෙ�දයd සකස් 1rම,— ජා8ක සහ ජාත)තර 
පජාවෙw අනාගත ඉ��මට සUලන කා	#ක සහ කෘ¾කා	#ක �ෂප්ාදනය ��බඳව 
�ෙරෝකථනයd කර අදාළ �ෂ්පාදනයට අ�බajත Iය�ම dෙෂේතවල අත	 
ස�බධතාවයd �� ද, න2න තාdෂණය උපUම මRට# පෙයෝජනයට ග�# ද, 
�ෂ්පාදන �යාව
ය ව	ධනය 1rම සඳහා කමෙ�දයd සකස් කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.38/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ¨ ලාං1ක ජනතාව ෙw පාර�පUක උfමය 

µකගැ�ම සඳහා vuට� �සත්කාලයd ඇ8 1rම,— ¨ ලාං1ක ජනතාවෙw ස�පදා�ක 
දැ�ම ආරdෂා කර#, ෙපෝෂණය කර අනාගත පර�පරාව ෙවත µෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන ස�ප/ හා ෛජව උfමය අපහරණය වැළැd2ම සඳහා �|� ජා8ක 
වැඩ��ෙවළd අවශ)ව ඇ8 බැH ද, පUසරය, ෙamය ෛවද) dෙෂේතය, 
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කෘ¾ක	මාතය හා ස�පදා�ක ක	මාත ඇ�| Iය� dෙෂේතය සඳහා vuට� 
තාdෂණය උපෙයෝ< කරග/ න2න �සත්කාලයd සකස් 1rමට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
iajමය ෙaපළ සංHධානය (WIPO), ¨ ලංකා iajමය ෙaපළ කා	යාංශය, පUසර 
අමාත)ංශෙ7 ෛජව HHධ/ව ඒකකය ඇ�| Iය� අංශ ඒකාබaධ� වැඩ��ෙවළd සකස් 
1rමට ද �යවර ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.39/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ¨ ලාං1ක ජනතාවෙw පාර�පUක දැ�ම ආරdෂා කර 

ගැ�ම සඳහා � ජා8ක වැඩ��ෙවළd ආර�භ 1rම,— ¨ ලාං1ක ජනතාවෙw පාර�පUක 
දැ�ම භාHතා වන ෛවද) කම, කෘ¾ක	මාතය, ආහාර සංරdෂණය, හස්ත ක	මාත 
අංශය ඇ�| HHධ dෙෂේතයs පාර�පUක දැ�ම ආරdෂා 1rම සඳහා අදාළ dෙෂේතය 
�ෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග ෙතොර�f ලබාෙගන, ෛජව HHධ/ව ඒකකය, 
iajමය ෙaපළ කා	යාංශය ඇ�| අදාළ අංශ ඒකාබaධව ජා8ක වැඩ��ෙවළd ආර�භ 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.40/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ¨ ලංකාවට ආෙ��ක හා ඖෂධමය ව�නාක�ව
 

&� ශාඛවල ජාන ස�ප/වලට ෙOටR බලපත ලබා ගැ�ම,— Hෙamය රටව� ¨ 
ලංකාවට ආෙ��ක ව�නා ඖෂධමය ශාඛවල ස�ය රසාය�ක දව) සහ ජාන ස�ප/ 
හ�නා ෙගන, ඒවාට වංච�ක ෙලස ෙOටR බලපත ලබා ගැ�ම වැළැd2ම සඳහා අදාළ 
ස�ය රසාය�ක දව) සහ ජාන ස�ප/ සඳහා ¨ ලංකාවට ෙOටR බලපත ලබා 
ගැ�මට/, ඖෂධ �ෂ්පාදනයට සහ වැv "&} 1rමට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැ�මට/, 
ෛජව HHධ/ව අංශය, iajමය ෙaපළ කා	යාංශය සහ ෙamය ෛවද) අමාත)ාංශය 
ඇ�| වග1ව&� Iය� ආයතන එdව Hෙශේෂ වැඩ��ෙවළd සකස් කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.41/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ජනතා �ෙයෝuත�ෙw ගf නාම අ/හැrම,— 

ජනාjප8�මා, අගමැ8�මා ඇ�| පා	
ෙ��, පළා/ සභා, පාෙamය සභා �ෙයෝජනය 
කරන Iය�ම ජනතා �ෙයෝuතය මාIකව තම කරන ෙසේවයට අදාළව වැ0O හා / 
ෙහෝ �මනා ලබා ගනා අතර ඉහත 1I= Îරයd �ස්සරණධ)ාසෙය I= කර� ලබන 
ගf ෙසේවය ෙනොවන බැH ද, එම Îර දරනෙw නමට ඉ"Uෙය ෙහෝ Îරයට 
ඉ"Uෙය අ8ගf, ¨ම/ ෙහෝ ගf යන නාම සහ නමට ප�ව උ�මාණ, මැ8�මා යන 
පද ෙය�ම උපහාසයට ලd2මට ෙහේ�වd 2 ඇ8 බැH ද, ජනතා �ෙයෝuතයෙw ගf 
නාම භාHතය නතර 1rමට අවශ) �යවර ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.42/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— වැvs� නඩ/� ම4ඩල වැඩසටහන පළා/, "ස්�d 

සහ පාෙamය ෙ�ක� ෙකොRඨාස මRට# ව)ාOත 1rම,— HHධ පා	ශ්වය HI 
වැvs� �රවැIය ෙනොසලකා හැrම �� I=වන HHධ අසාධාරණය ස�බධෙය 
පැ#�
 1rම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත)ාංශෙ7 වැvs� ෙ�ක� කා	යාලය යටෙ/ 
�යා/මක වන වැvs� නඩ/� ම4ඩල වැඩසටහන පළා/, "ස්�d හා පාෙamය ෙ�ක� 
ෙකොRඨාස මRට# ව)ාOත කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.43/’15  
 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— වැvs� පජාව ¨ ලංකාෙ� ආ	�ක ව	ධනයට දායක 
කර ගැ�මට ණය �ෙ� වැඩ��ෙවළd සකස් 1rම,— වයස අ�f= 60 ඉdමවා ඇ8 
වැvs� පජාවට තම Ñවෙනෝපාය මා	ග ශd8ම/ කරග�# සමස්ත ¨ ලංකා ආ	�කෙ7 
ව	ධනයට දායක2මට බැං� පaධ8ය ම© ණය �ෙ� කමෙ�දයd �යා/මක ෙනො2 ම 
ඔ�ට සමාජය �ළ ෙවන/ අකාරයකට සැල�මd වන ෙහ� එම අසාධාරණ ත//වය 
වැළැd2මට කමව/ වැඩ��ෙවළd ඇ8 කළ &� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
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පා.44/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— වයස අ�f= 60 ඉdමවා ඇ8 �aගල� සමාජය �ළ 

සÆය �aගල� බවට ප/ 1rෙ� වැඩ��ෙවළd සකස් 1rම,— සමාජ ආ	�ක 
�යාව
ෙ7 පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අ�f= 60 ඉdම2ෙම ප� 
සමාජය �ළ �I ��ගැ�මd ෙනොමැ8ව අÆයව ෙකො2 I�න වැvs�ය, සමාජෙ7 
සÆය �aගල� බවට ප/ 1Uෙ� වැඩ��ෙවළd සකස් 1rමට පාස� පජාව ඇ�| �| 
මහ/ සමාජයම දැ�ව/ 1rෙ� කමෙ�දයd ඇ8 කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.45/’15 
 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක dෙෂේතය ��බඳ පාස� I�ෙw 
දැ�ම �|� 1rම,— ¨ ලංකාෙ� අනාගත තfණ තf�යෙw µ1යා පශ්නයට 
Hස�මd ෙලස සහ ෙමෝට	 කා	#ක dෙෂේතෙ7 ඇ8වනා� ව	ධනයට සාෙOdෂව 
�¤} ශ#ක�ෙw අවශ)තාව ස�රා ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ8ව පාස� Hෂය �	ෙaශයට 
ෙමෝට	 කා	#ක ¡�පය Hෂයයd ෙලස ඇ�ළ/ 1rම සඳහා කමව/ වැඩ��ෙවළd ඇ8 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.46/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක ¡�පය ඉගැ2ම සඳහා  fවf 

�¤} 1rමට අධ)ාපන Hද)ා ¢ඨයd ඇ8 1rම,— ¨ ලංකාෙ� සහ Hෙaශ රටවල 
ෙමෝට	 කා	#ක dෙෂේතෙ7 ඇ8වන ව	ධනයට සUලන ෙලස, එම dෙෂේතෙ7 �¤} 
ශ#ක�ෙw ඉ��ම ස�රා¯මට හැ1වන පU", පාස� මRට# ඉගැ2ම සඳහා 
 fවf �¤} 1rමට ෙමෝට	 කා	#ක dෙෂේතය ��බඳ අධ)ාපන Hද)ා ¢ඨයd ඇ8 
කළ &�යැ�  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.47/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක ¡�පය Hෂය �	ෙaශය 

යාව/කා¯න 1rම,— ෙමෝට	 කා	#ක dෙෂේතය හා ස�බධ රජෙ7 කා	#ක Hද)ාල හා 
අ�බaධ ආයතනවල ඉෙග�� කට&� I= කර� ලබෙ වසර 25 - 30d තර� පැර� 
Hෂය �	ෙaශයd යටෙ/ බැH, එම ත//වය ෙවනස් 1rම සඳහා එම Hෂය 
�	ෙaශය යාව/කා¯න 1rමට කමව/ වැඩ��ෙවළd ඇ8 කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.48/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,—  �ෙරෝද රථ හා ය�f පැ" ආãත µ1යාවල �&dත 

�වෙw µ1යාවල �රd¾තභාවය තහ�f 1rම,— ¨ ලංකාව �ළ Ñව/වන �ෙරෝද රථ 
හා ය�fපැ" ආãතව සෘÍ හා වක ෙලස µ1යාවs �&dත2මට කැමැ/තd දdවන 
තfණ �Uස හා Hශා#ක �Hධ හ�දා �ලධාU සහ ෙජ)ෂඨ් �රවැIය යන ජන 
ක4ඩාය�වල ආ	�ක ශd8ය ව	ධනය 1rෙම සමස්ත ජා8ක �ෂ්පා"තයට ඔ�ෙw 
දායක/වය ලබා ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ8ව එම dෙෂේතෙ7 �&dත�වෙw සÆය 
දායක/වය ජා8ක ආ	�කයට එd කර ගැ�ම සඳහා කමව/ වැඩ��ෙවළd කvන# 
සකස් කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.49/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ¨ ලාං�ය/ෙamය �පෙ�දය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආක�ප �|� 1rම,— ¨ ලාං�ය/ෙamය ආහාර කලාව ��බඳ ෙamය හා Hෙamය 
ජනතාව �ළ වැv නැ¿fවd ඇ8 1rෙ� අර�ණ ඇ8ව, රට �ළ ජනතා ආක�ප ඒ ෙවත 
ෙයො� 1rම සඳහා පාස�, Hශ්වHද)ාල, තෘ��ක අධ)ාපන ආයතනවල Hෂය පාඨමාලාවට 
�පෙ�දය Hෂයයd ෙලස ඇ�ළ/ 1rමට/, රාජ) හා ෙපෞaග
ක අංශවල මැ"හ/2ම මත 
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ප	ෙ7ෂණ අංශ "Uගැ2ම ම� නව ෙසොයාගැ�� I= 1rමට/, ඒ හා බැ�� ආයතන 
පaධ8ය ස�බධ කර ග�# සහ8ක පත, vOෙලෝමා, උපාj, පශ්චා/ උපාj පාඨමාලා 
ඇ8 1rම �� ෙමම dෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ �|� ආක�පමය ෙවනසd ඇ8 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.50/’15 
 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— ¨ ලංකාෙ� ආහාර සංස්කෘ8ය ඉෙග�� සහ 
ඉගැ2 ෙ� �යාව
යට බaධ 1rම,— ¨ ලාං�ය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
1rෙ� කලාව, ආහාර �nෙ� කලාව, ව	ණකාරක කලාව, ආහාර කැ¢ෙ� කලාව ඇ�| 
අංශ ගණනාව1 සකස්2 ඇ8 අතර ඒ හා බැ�} ¨ ලාං�ය ආහාර සංස්කෘ8ය ��බඳ 
ඉෙග�� සහ ඉගැ2� කමෙ�දය හරහා අනාගත පර�රට පවරා�ම ෙමම ෙamය හා 
Hෙamය ජනතාව අතර අපෙw ආහාර සංස්කෘ8ය ව)ාOත 1rම ම� ¨ ලාං�ය 
අනන)තාව අත	ජා8කව ඔසවා තැÜම සඳහා වැඩ��ෙවළd ඇ8 කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.51/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— Hශ්වHද)ාල සහ තෘ��ක අධ)ාපන ආයතනවල 

I�ෙw ප	ෙ7ෂණ �බධන අමාත)ාංශවල සංව	ධන කට&� ඉලdක කර සකස් 
1Uම,— Hශ්වHද)ාල සහ තෘ��ක අධ)ාපන ආයතනවල I� HI තම පාඨමාලා 
ස�බධෙය ඉ"Uප/ කරන ප	ෙ7ෂණ �බධන රෙR ආ	�ක, සමාÑය, සංස්කෘ8ක 
හා සංව	ධන කට&�වලට උපෙයෝ< කර ගැ�ම වැදග/ වන බැH එම �බධන 
අ>dෂණය කර� ලබන ආචා	යවf හා ප	ෙ7ෂණ �බධන අදාළ වන අමාත)ාංශ අතර 
මනා ස�බ>කරණයd ඇ8 1rම සඳහා එ� අමාත)ාංශෙ7 �ලධාUෙය� ප/1rෙම 
එම ප	ෙ7ෂණ �බධන ම� අමාත)ාංශෙ7 ඉ"U සංව	ධන �යාදාමය සහ කා¯න 
ඉලdක ස�රා ගැ�මට හැ1වන පU" කමව/ වැඩ��ෙවළd ඇ8 කළ &�යැ�  ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.52/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— වයස අ�f= 18 ස��	ණ වන අවසථ්ාෙ��ම ඡද s# 

නාමෙ�ඛනයට නම ඇ�ළ/ 1rම,— මැ8වරණ ෙදපා	තෙ��ව ම� වා	¾කව 
ඡද s# නාමෙ�ඛන සංෙශෝධනය 1rමට �ය#ත "නට ප�ව ෙහෝ ෙපර "නක� වයස 
අ�f= 18 ස��	ණ වන තැනැ/තට �ය#ත වයස ස��	ණ � "නටම ඡද s# 
නාමෙ�ඛනෙයs නම ඇ�ළ/ කරවා ගත හැ1 ආකාරෙ7 පාෙයෝ©ක වැඩ��ෙවළd ඇ8 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.53/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ¨ ලංකාව �ළ ෙසේල� �ෂ්පාදනය 1rම සඳහා 

කමව/ වැඩ��ෙවළd ඇ8 1rම,— ¨ ලංකාව �ළ වා	¾කව ෙසේල� Hශාල 
පමාණයd භාHතා කර� ලබන අතර ෙසේල� ආනයනය 1rම සඳහා ද Hශාල �දලd 
වා	¾කව Hෙamය රටවලට ඇ� යන බැH, එම Hෙaශ H�මය පමාණය රට �ළ ඉ8U 
කර ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ8ව ලංකාව �ළ පව/නා ෙamය තාdෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේල� 
�ෂ්පාදනය 1rම සඳහා රාජ), ෙපෞaග
ක ෙහෝ සÕපකාර අංශය ස�බධ කර ග�# 
කමව/ වැඩ��ෙවළd රජය මැ"හ/ 2ෙම ඇ8 කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.54/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ෙපො� ව�ර ආãතව නව �ෂ්පාදනය ඇ8 1rම,—  

¨ ලංකාව �ළ වා	¾කව Hශාල පමාණයක ෙපො� ව�ර අපෙ/ යන බැH, නව 
තාdෂණය ෙයොදා ග�# Hjම/ කමෙ�දයd යටෙ/ ෙපො� ව�ර ආãතව නව 
�ෂ්පාදනය ෙamය හා ජාත)තර ෙවළඳෙපොළ ඉලdක කර ග�# ඇ8 1rම සඳහා 
කමෙ�දයd �යා/මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 



( 27 ) 

 

පා.55/’15 

 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— සාගරෙ7 නව ස�ප/ ගෙ�ෂණය,— Hශාල සාගර 
කලාපයd  s# රටd � ¨ ලංකාව ප�ඛ/වය ලබා � ඇ/ෙ/ >වර ක	මාතය සඳහා 
පමණd වන අතර  සාගරය ආãතව Hශාල පමාණයක සවභාHක ස�ප/ ඇ8 බැH 
ෙමරටට Hශාල µ1යා අවස්ථා පමාණයd ෙමම ධනයd ද උපයා ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ8ව 
සාගර ස�ප/ ��බඳව Hjම/ වැv=ර අධ)යනයd කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.56/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ¨ ලංකාෙ� ම/ස) ස�පත Hෙa¡ක� HI ෙනලා 

ගැ�ම වළකා¯ම,— ¨ ලාං1ක >වරයට Hශාල ආ	�ක අවාIයd ඇ8 කර# ¨ ලංකා 
�¤= කලාපෙ7 ම/ස) ස�ප/ Hෙa¡ක� HI ෙනලා ගනා බැH ¨ ලංකා �¤= 
කලාපය �ළ මා| ඇ�¯මට සහ Hෙaශ  යාතාවලට මා| බෑම සඳහා ෙතො0පලd ෙලස 
භාHතා 1rම වළකා¯ම සඳහා රජය HI Hjම/ වැඩ ��ෙවළd සකස ්කර �යා/මක 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.57/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ෙකොස් �ෂ්පාදනය වැv කර ඒ ආãත �ෂ්පාදන 

අපනයනය 1rම,— ඉතා ප�ත ෙමම ඖෂ>ය  ණෙය අäන, රසාය�ක දව)ව
 
ෙතොරව වගා කළ හැ1 ෙබෝගයd වන ෙකොස් වගාව ව)ාOත 1rම �� ඒ ආãත 
�ෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය 1rම ම� Hශාල Hෙaශ H�මය පමාණයd අප 
රටට උපයා ගත හැ1 බැH ඒ සඳහා රජෙ7 මැ"හ/Hෙම Hjම/ වැඩ ��ෙවළd 
සකස් කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.58/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ජා8ක ෙගොH ස�මාන උෙළලd වා	¾කව සංHධානය 

1rම,— රටd ෙපරට යාමට න� �
ක වශෙය ෙගොHතැ� සãක Hය &� බැH රට 
සf කරන ෙගොH ජනතාවට Iය වෘ/8ය ��බඳ අØමානයd ඇ8වන පU" Hjම/ 
සංHධාන වÊහයd හරහා �යා/මක වන ෙගොH ස�මාන උෙළලd රජෙ7 මැ"හ/2ෙම 
වා	¾කව සංHධානය කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.59/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— සහන #ලකට LED බ�බ පාUෙභෝ©ක ජනතාවට 

ලබා�ම,— �වාස ආෙලෝක 1Uමට ෙයොදා ගනා  ණා/මක LED බ�බ #ල අjක 
බැH, H=
බල ම4ඩලය මැ"හ/2 සහනදා° #ලකට හා ෙග2ෙ� කමයට ෙමම බ�බ 
පාUෙභෝ©ක ජනතාවට ලබා� ජා8ක වශෙය H=
ය Hශාල පමාණයd ඉ8U කර 
ගැ�මට/,  LED බ�බ ජනතාව අතර ජනàය 1r ම� H=
බල ම4ඩලයටද අමතර 
ආදායමd උපයා ගැ�මට/ හැ1වන පU" කමව/ වැඩ ��ෙවළd සැකIය &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.60/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— �| පUමාණ ෙස�ල� බ· ක	මාතශාලා ව)ාOත 

1rම,— ¨ ලංකාව �ළ ෙස�ල� බ· සඳහා Hශාල ෙව ළදෙපොළd පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා �ෂප්ාදනය ෙකෙරෙ �| වශෙය වන අතර ඒ සඳහා èනය ප�ඛ අෙන�/ 
රටවලට Hෙaශ H�මය Hශාල පමාණයd ඇ� යන බැH, �| �Uවැයd දැUය &�  ෙමම 
ක	මාතය ගා�ය පෙaශවල ව)ාOත 1rම සඳහා Hjම/ වැඩ ��ෙවළd සකස් කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.61/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ¨ ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදන ක	මාත ශාලා 

ආර�භ 1rම,—  ¨ ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම මRටමක පව8න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට Hශාල Hෙaශ H�මය පමාණයd වැයවන බැH 
"&} මානව ස�පතd s# රටd ෙලස ¨ ලංකාවට අත)ාවශ) ඖෂධ ව	ග රට �ළම 
�පද2මට අවශ) පහ�ක� රජය මැ"හ/ 2ෙම ලබා � ඖෂධ �ෂප්ාදන ක	මාත ශාලා 
ආර�භ කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.62/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— පාස� Hෂය �	ෙaශයට මෙනෝ Hද)ාව Hෂයය ඇ�ළ/ 

1rම,— පාස� ¡ෂ) පජාව �ෙරෝ< මනස1 &/ iajම/ �රණ ගැ�මට හැ1 �Uසd 
ෙලස හැඩගැස2්ම උෙදසා හය වැ� ෙශේ�ෙ7 Iට �යා/මක වන පU" ෙබෞaධ මෙනෝ 
Hද)ාව සහ බටsර මෙනෝ Hද)ාව යන Hෂයය ඒකාබaධ ෙකොට කමව/ව සැල�� කරන 
ලද “මෙනෝ Hද)ාව සහ භාවනාව” න# Hෂයයd පාස� Hෂය �	ෙaශයට ඇ�ළ/ කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.63/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— Hශා#ක ආධාරක මධ)සථ්ාන �s02ම,— Hශා#කය 

ෙව�ෙව උපෙaශන ෙසේවා, ෛවද) පහ�ක� සහ  "වා �µ�� ෙසේවා යනා� 
වැvs�යට අවශ) �බසාධන කට&� µසd එකම ස්ථානය1 ඉ0 කර ගැ�මට හැ1 
වන පU" Hශා#ක ආධාරක මධ)ස්ථාන ෙගොඩනැං2මට/, එම මධ)ස්ථාන ෙdද කර 
ග�# ය� �ෂ්පාදන කට&/තd සඳහා Hශා#කය ෙයො� 1rම හරහා ඔ�ෙw "Hයට 
සහනයd ලබාෙදන අතර අමතර ආදායමd ද උපයා ගැ�මට හැ1 වන ෙලස රජය මැ"හ/ 
2ෙම රට�රා Hශා#ක ආධාරක මධ)සථ්ාන �s0Hය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.64/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— Hශා#කයෙw ආ	�කය ශd8ම/ 1rම සඳහා නව 

ෙලොතµ�යd හ�වා �ම,— Hශා#ක රාජ) ෙසවකයෙw වැ0O Hෂමතා ඉව/ 1rමට 
සහ ඔ�ෙw �බසාධන කට&� සඳහා අවශ) �ද� ෙසොයා ගැ�ම සඳහා නව 
ෙලොතµ�යd ෙවළඳෙපොළට හ�වා�මට රජය කට&� කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.65/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— සංචාරක මගෙපවන �¤} 1rම,— 

සංචාරක�ට ඵලදා° හා ආචාරm¯ ෙසේවාවd සැප°මට හැ1 �Uසd බවට ප/ 1rමට 
ෙමම, ඔ�ෙw  වෘ/�ය මRටම ඉහළ නැං2ම සඳහා/ සංචාරක මග ෙපවන 
�¤} 1rමට Hjම/ වැඩ��ෙවළd සකස් කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.66/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ඉඩ� ස�බධව පව8න �8 සංෙශෝධනය 1rම,— ¨ 

ලංකාව �ළ ෙ� වන Hට ඉඩ�වලට ව)ාජ ඔO� සකසා H1Âෙ� ජාවාරමd 
�යා/මකවන අතර �ට අදාළව �8ය �යා/මක 2ම ද ඉතා අවම මRටමක පව8න 
බැH, ඉඩ� අ�8ය ස�බධව �රd¾තභාවය වැv වන අ&U හා වැර"කfවට දැv 
ද×ව� පැ#ණHය හැ1 අ&U පව8න �8 පaධ8ය සංෙශෝධනය කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.67/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ¨ ලංකාව අවට සාගරෙ7 ෙකොර�පර ආරdෂා කර 

ගැ�ම,— ¨ ලංකාව අවට සාගරෙ7 ඇ8 ෙකොර�පර #�ස්  �යාකාරක� ෙහේ�ෙව 
Hනාශ2ෙ� ත	ජනයට �¤ණපා ඇ8 බැH, එම ෙකොර�පර ආරdෂාකර ගැ�ම සඳහා 
#�ස් �යාකාරක� පාලනය 1rමට හැ1වන පU" �aගල ආක�පමය ෙවනසd ෙමම, 
ෛන8ක රා�ෙ� ෙවනසd ඇ8 1rම සඳහා Haව/ ක#0වd හරහා �=� වැඩ��ෙවළd 
සැල�� කර �යා/මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.68/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— පාස� වෑ රථ සඳහා කාතාව ෙසේවයට ෙයද2ම,— 

පාස� වෑ රථ ෙසේවෙයs  ණා/මක බව වැv 1rමට/, එම වෑ රථවල ගම කරන 
දfවෙw ආරdෂාව උෙදසා/  Iය�ම පාස� ෙසේවා වෑ රථවල ෙසේවය සඳහා 
කාතාව ෙයොදා ගැ�ම අ�වා	ය 1rමට �8 සකස ්කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.69/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ඖෂධ #ල පහත ෙහ¯ම,— ¨ ලංකාව �ළ ජා8ක 

ඖෂධ ප8ප/8ය පකාශයට ප/ කර ඖෂ>ය නාමෙය ෙබෙහ/ අෙලH 1rම කvන# 
ආර�භ 1rම ම� ඖෂධ #ල පහත ෙහ¯මට රජය මැ"හ/ Hය &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.70/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— අත	ජාලය හරහා අෙලH කරන ඖෂධ ඇ�| 

ජාවාර� මැඩපැවැ/2ම,— ෙ� වන Hට අත	ජාලය හරහා ප#8ය1 ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද) උපකරණ හා Ìපලාවන) �ෂ්පාදන Hශාල ෙලස අෙලH ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාර� අප රෙR ජනතාව ෙw ෙසෞඛ)යට සහ යහපැවැ/මට Hශාල ත	ජනයd වන බැH 
ඒවා මැඩපැවැ/2ම සඳහා �I වැඩ��ෙවළd සකස් කර �යා/මක 1rම �=� යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.71/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— කෘ¾ රසායන දව) භාHතා ෙනොකර වගා 1rම,— අjක 

Hෂ සsත කෘ¾ රසායන දව) ¨ ලංකාව �ළ තහන� කර පැර� කමයට පUසර sතකා� 
වගා කමයd රටට හ�වා�මට අවශ) ප	ෙ7ෂණ I=1rමට කෘ¾ Hද)ාඥය හා 
පUසරෙ��ෙග සමHත ක#0වd ප/ කර ඔ�ෙග ලබා ගනා �	ෙaශ �� 
ජනතාවට වස Hෙස ෙතොර ෙසෞඛ)ාරd¾ත ආහාර ෙ�ලd  ලබා �මට අවශ) �යවර 
ගැ�මට රජය මැ"හ/2ම �=� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.72/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— පාස� I� ම/දව)වලට ඇ9බැs2ෙම �දවා 

ගැ�ම,— ෙ� වන Hට ¨ ලංකාව �ළ පාස� I� ම/දව)වලට ඇ9බැs 2ෙ� වැv 
පවණතාවයd �	මාණය 2 ඇ8 බැH පාස� I� ම/දව)ව
 �දවාගැ�ම සඳහා 
රජය මැ"හ/2 Hjම/ වැඩ��ෙවළd �යා/මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
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පා.73/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ජා8ක ඵලදා°තා ක#0වd ප/ 1rම,— රජය HI 

�යා/මක කර� ලබන ඵලදා°තා වැඩසටහs� තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදා°තා 
මRටමd කරා ෙමෙහය� ආයතන පධා� හ�නාෙගන ඔ�ෙw දැ�ම හා අ/දැ�� 
පෙයෝජනයට ගත හැ1 වන ආකාරෙය, එම ආයතනවල �යා/මක කරන ලද 
වැඩසටහ සහ කමෙ�ද අෙන�/ ආයතනවලට ගැලෙපන පU" ආෙaශ 1rමට හැ1වන 
පU" එම ආයතන පධා�ෙග සමHත ජා8ක ඵලදා°තා ක#0වd �s0Hය &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.74/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— පජා ෛවද)ෙ�දය ��බඳ Hෙශේෂඥ ෙසේවාව "&} 

1rම,— ෙසෞඛ) ෙසේවාෙ� අත)ාවශ) අංගයd වන පජා ෛවද)ෙ�දය ��බඳ Hෙශේෂඥ 
අංශය "&} 1rමට අවශ) සැල�� සකස් 1rම හා එම dෙෂේතෙ7 දැනට පව8න ගැට� 
�rdෂණය කර කvන# �රාකරණය 1rමට අවශ) කට&� I= 1rමට රජය මැ"හ/ 
Hය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.75/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ඉංºn රාජෙදෝ� ෙලස න� කළ ¨ ලාං1ක� 

ජා8ක 2රය ෙලස න� 1rම,— ව	ෂ 1815 Iට 1948 �දහස ලැÜම දdවා � කාලය 
�ළ ඉංºnට එෙරsව රට ජා8ය ෙව�ෙව "H ෙනොතකා සට කළ ¨ ලාං1ක� රාජ 
ෙදෝ� ෙලස න� කර ඇ8 අතර ඔ� Iය�ෙදනාම Hෙශේෂ ගැසR පතයd ම� ජා8ක 
2රය ෙලස න� කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.76/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— පUෙභෝජනයට ��=� ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැd2මට කට&� 1rම,— පUෙභෝජනයට ��=� ආහාර �ෂ්පාදනය කරන, අෙලH 
කරන හා ඊට අ�බල ෙදන �aගලය හා ආයතන වැට¯මට පාUෙභෝ©ක කට&� ��බඳ 
අjකාUෙ7 Hෙශේෂ වැට¯� ඒකකයට පව8න ගැට� �රාකරණය කර අවශ) පහ�ක� 
ෙනොඅ·ව ලබා �මට/, වැර"කfවට උපUම ද×ව� ලබා "ය හැ1 වන පU" පව8න �8 
පaධ8ය සංෙශෝධනය 1rමට/ කට&� කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.77/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— වස Hස නැ8 ආහාර �ෂ්පාදනය "Uම/ 1rම,—  

ආහාර හා ස�බධ �ෂ්පාදන කට&�වල ෙamයව �රතව I�න �ෂ්පාදක� ඉලdක 
කර ග�#  ණා/මක බH ඉහළ, ෙසෞඛ)ාරd¾ත ආහාර පාUෙභෝ©කයට ලබා �ම 
�� රටට කළ හැ1 ෙසේවාව ��බඳව දැ�ව/ කර, ආක�පමය ෙවනසd ඇ8 1rමට 
හා එෙලස වස Hෙස ෙතොර ආහාර �පදවන ව)වසායක�ට ෙගෞරව නාමයd සsත 
ස�මාන පදානය ෙකොට ඔ� "Uගැ2මට වැඩසටහනd රජය මැ"හ/2 ආර�භ කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.78/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ/ප/ කරග/ අභයÒ#වලට අය/ ඉඩ� 

�දහස් කරගැ�ම,— ¨ ලංකාෙ� පකාශයට ප/ කර ඇ8 අභයÒ#වලට අය/ ඉඩ� HHධ 
�aගලය හා සංHධාන HI �8 Hෙරෝ> ෙලස අ/ප/ කරෙගන ඇ8 බැH, එම ඉඩ� 
නැවත ලබා ගැ�මට රජය කvන# මැ"හ/ Hය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
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පා.79/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ආ"වාn ජනයා නගාI02ම සඳහා සැල�මd �යා/මක 

1rම,— ¨ ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආ"වාn ජනතාව ��බඳ ෙවනම සංගණනයd 
I=කර, ඔ�නට Ñව/ 2ම සඳහා දැනට පව8න අපහ�තා කමව/ව හ�නාෙගන, ඔ�නට 
 ෙගෞරව�යව Ñව/ 2මට හැ1 පUසරයd �	මාණය කර �මට අවශ) සාධ�ය සැල�මd 
ආ"වාn නායක� ද ඇ�ළ/ව ප/කරන ලද Haව/ ම4ඩලයd හරහා �යා/මක කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.80/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— &aධය �සා උ�f හා නැෙගනsර පෙaශයs හා� � 

�රාවස�් සංරdෂණය 1rම,— 8ස් වසරක &aධය ෙහේ�ෙව උ�f හා නැෙගනsර 
පළා/ වල පැව8 �රාවස්� Hශාල ෙලස Hනාශ � අතර පව8න �රාවස්� ��බඳ 
ස�dෂණයd I= කර ෙතොර�f µස්කර ගැ�ම/, එම �රාවස්� තහ�f 1rම, ආරdෂා 
1rම හා ප8සංස්කරණය 1rම/ අර�} කර ෙගන Haව/ �රාHද)ාඥ�ෙග 
සමHත ක#0වd ප/1rම �=� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.81/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— වගා 1rම සඳහා ෙamය Üජ පච
ත 1rම,— කෘ¾ 

රසායන භාHතෙය ෙතොරව ෙamය කාබ�ක ෙපොෙහොර ආශෙය වගා කළ හැ1 ෙamය 
Üජ ව	ග හ�නාෙගන එම Üජ කvන# රට �රා ව)ාOත කර රසාය�ක වස Hෙස 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා �ම සඳහා අවශ) කරන ප	ෙ7ෂණ, තාdෂණය හා 
�ෂ්පාදනය වැv "&} 1rමට අවශ) සැල�� සකස ්කර �යා/මක කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.82/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— Hෙaශ භාෂා අධ)යනයට පහ�ක� සැප°ම,— �aගල 

iajෙ7 පෘéල බව �රණය 2මට ඔ¤ ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකයd වන බැH 
ඉංºI භාෂාව හැf}ෙකොට අෙන�/ පධාන Hෙaශ භාෂා හැදෑrමට අවශ) පහ�ක� 
�|� කර, සැල�� ස�පාදනය කර �යා/මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.83/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— Iය� මැ8වරණ පචාරක කට&� සඳහා Hයද� කරන 

�ද� nමා 1rම,— ¨ ලංකාව �ළ පැවැ/ෙවන Iය� මැ8වරණයs� ඇතැ� 
අෙOdෂකය අ8 Hශාල �ද� පමාණයd Hයද� කරන අතර �ද� Hයද� කළ ෙනොහැ1, 
එෙහ/ රටට වැඩd කළ හැ1 iajම/ �Uසකට ඉ අවාI සහගත ත//වයd ඇ8 වන 
බැH මැ8වරණ සඳහා Hයද� කරන �ද� පමාණය nමා 1rමට හැ1 වන ආකාරෙ7 
�8 ස�පාදනය කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.84/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— යට/ Huත සමෙ7 ¨ ලංකාෙව µෙගන ©ය �රාවස්� 

නැවත ලබා ගැ�ම,— ¨ ලංකාව යට/ Huතයdව පැව8 සමෙ7 අප ර� පෘ�ගාලය, 
ඕලදය හා මහා Äතාන)යට µෙගන ©ය �රාHද)ා/මක ව�නාකමd සsත භා4ඩ 
��බඳ ස�dෂණයd I= කර එම භා4ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැ�ම සඳහා අවශ) �යවර 
ගැ�මට රජය මැ"හ/ Hය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.85/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— සංඝාjකරණයd ස්ථාපනය 1rම,— ØdÞ 

වහෙසේලාෙw ආරdෂාව හා ෙගෞරවය µක ගැ�ම ෙව�ෙව උවහෙසේලාට අදාළ 
අjකරණමය කා	යය සඳහා ෙවනම සංඝාjකරණයd �s0Hය &� බවට/ එම 
අjකරණ �= සඳහා �8මය බලය ලබාගැ�මට හැ1 වන අ&U ෙමම සංඝාjකරණය 
ස්ථාපනය කළ &� බවට/ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.86/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ව)වස්ථා�ත සංඝ සභාවd ප/ 1rම,— 

පා	
ෙ��ව ඇ�| ජනතා �ෙයෝuත ආයතන සඳහා උපෙaශක/වය හා මග ෙප2ම 
ලබා �මට හා අණපන/වලට සංෙශෝධන ඉ"Uප/ කළ හැ1 ෛන8ක බලය සsත සංඝ 
ස��8ෙය ප/ කර ග/ රාජ) පUපාලනය, �8ය, Hෙaශ කට&� හා සමාජ 
�යාකාරක� ��බඳ හසල දැ�මd සහ අ/දැ�� සsත Haව/ සංඝයා වහෙසේලාෙග 
සමHත ව)වස්ථා�ත සංඝ සභාවd ප/ කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.87/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ8ක අධ)යන ආයතනයd �s02ම,— ¨ 

ලංකාෙ� පැවැ8 ජල තාdෂණය හා වැ� තාdෂණය නැවත පණගවා µකගැ�ම සහ 
වැv "&} 1rම සඳහා අවශ) ප	ෙ7ෂණ I= 1rමට හා අධ)ාපන පාඨමාලා ම© උdත 
Hෂය ගැන දැ�# සනaධ කරන ලද �Uසd �	මාණය 1rමට හැ1යාව ඇ8වන පU" 
“වා� සංස්කෘ8ක අධ)යන ආයතනය” න# ආයතනයd රජය මැ"හ/2ෙම ආර�භ 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.88/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— මහාවංශය අධ)යනය සඳහා ආයතනයd �s02ම,— ¨ 

ලාං�ය ඉ8හාසෙ7 ගම මග ෙපවන මහාවංශය අධ)යනය 1rම සඳහා ØdÞ 
වහෙසේලාෙw මැ"හ/ 2ෙම “මහාවංශ අධ)යන ප	ෙ7ෂණ ජා8ක ආයතනය” න# 
ආයතනයd රාජ) අ�ගහෙය �s0Hය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.89/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ෙබෞaධ Hෙරෝ> �යා නැවැ/2ම,— ධ	ම ගථ හා 

පකාශන අධ)යනය 1rෙ� මනා දැ�මd ඇ8 ෛන8ක බලයd සsත Haව/ සංඝ 
ම4ඩලයd �s02ම ම© ය� �	මාණයd එ�දැd2මට ෙපර එය එම ම4ඩලයට ඉ"Uප/ 
1rෙම අන�fව, සමාජගත 1rමට ��=� න�, සංෙශෝධන ඉ"Uප/ 1rමට හැ1වන පU" 
යාතණයd සැකnම ම© ෙබෞaධ Hෙරෝ> �යා හා පකාශන රචනා 2ම හා i= දහම 
ස�බධ කර# සාවද) �	වචන ඉසම්�2ම නැවැ/2ම සඳහා රජය මැ"හ/ Hය &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.90/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ෙaශ sෛතê කලා �	මාණ ඇග°ම,— ෙaශා�රාගය හා 

ආ/මාØමානය ඇ8වන පU" ෙamය හා සංසක්ෘ8ක ව�නාක# අäන කලාකෘ8 වා	¾කව 
ඇග°ම සඳහා වැඩ ��ෙවළd සකස ්1rමට රජය මැ"හ/ Hය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
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පා.91/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ¨ ලංකාෙ� පාස� ¡ෂ) ¡ෂ)ාවෙw Hනය නැං2මට 

කට&� 1rම,— ¨ ලංකාෙ� පාස� ¡ෂ) ¡ෂ)ාව ෙසෞඛ) ස�පන, �ෙරෝ< හා කා�කව 
ශd8ම/ �රවැIය ෙලස සමාජගත 1rෙ� අර�� ඔ�ට තමා කැම8 Æඩාවකට ෙයො� 
2මට සහ පාෙයෝ©ක Hනය �¤}වකට ෙයො� 1rමට අවශ) කට&� ස�පාදනය කළ &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.92/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ෙබෞaධ සංසක්ෘ8ක ෙතොර�f මධ)සථ්ානයd ආර�භ 

1rම,— ¨ ලංකාව �ළ �sටා ඇ8 ෙබෞaධාග#ක සථ්ාන, ඒ හා සබැÚ අ�ෂං©ක අංශය 
ෙමම, ØdÞ වහෙසේලා ��බඳ ෙතොර�f ආ� කf} එd µස ්කර Hjම/ව පUගණක 
ගත කර, න2න තාdෂ�ක උපකරණ සහ පමාණව/ මානව හා ෙභෞ8ක ස�ප/ ව
 �U� 
“ ෙබෞaධ සංසක්ෘ8ක ෙතොර�f මධ)සථ්ානය” න# ආයතනයd රාජ) අ�ගහෙය ආර�භ 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.93/’15 

  
ගf iajක ප8රණ මහතා,— දහ� පාස� පාඨ ගථ කාලා�Ì¢ව සංෙශෝධනය 

1rම,— Hභාග ඉලdක කරග/, දැ�ම පමණd ෙdදගත කළ පාඨ ගථ ෙව�වට 
පා ෙයෝ©ක �¤}ව පදන� කරග/, iajය ව	ධනය කරනා�, ¡ෂට් ස�පන සමාජයd 
�	මාණය 1rම ඉලdක කර ග/ පාඨ ගථ Haව/ ම4ඩලයd හරහා ස�පාදනය කර දහ� 
පාස� ෙවත ලබා "ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.94/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ජාත)තර පාස� �යාමනයට ම4ඩලයd ප/ 1rම,— ¨ 

ලංකාෙ� සංසක්ෘ8යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ/මට ගැලෙපන පU" ජාත)තර පාස�s 
Hෂය පථය අවශ) පU" �යාමනය කළ හැ1 �	ණ බලතල සsත ම4ඩලයd ප/ කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.95/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ජා8ක අධ)ාපන ෙකො#ෂ සභාව වඩා/ සÆය 1rම,— 

ෙamය ඉ8හාස දැ�ම, සාරධ	ම ස�පන බව, �ෂප්ාදන ශක)තාව, iaj ස�පන බව, 
ස�පදා�ක දැ�ම, ෙaශා�රාගය, �ෙරෝ<තාව, �සලතා �	ණ බව සහ ආක�ප 
ස�ප/8ෙය &� බව යන අංගයෙග පU�	ණ සා	ථක �රවැIෙය� §s කල හැ1 වන 
පU" සකසන ලද ජා8ක අධ)ාපන ප8ප/8යd හරහා සමසත් අධ)ාපන කමෙ7ම 
පUව	තනයd ඇ8 1rමට ජා8ක අධ)ාපන ෙකො#ෂ සභාව ව ඩා/ සÆය කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.96/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ප�� ෛවද)ෙ�දය ��බඳ Hෙශේෂඥ ෙසේවාව "&} 1rම,— 

ෙසෞඛ) ෙසේවාෙ� අත)ාවශ) අංශයd වන ප�� ෛවද)ෙ�දය ��බඳ Hෙශේෂඥ dෙෂේතය �ළ 
දැනට පව8න ගැට� �rdෂණය කර ඒවා කvන# �රාකරණය 1rමට අවශ) කට&� I= 
1rමට/ එම ප�� ෛවද)ෙ�දය ��බඳ Hෙශේෂඥ ෙසේවාව "&} 1rමට සැල�� 1rමට/ 
රජය මැ"හ/ Hය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.97/’15 
 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— ආ&	ෙ�ද ෛවද)වfෙw ෙසේවය Hෙaශයට ලබා 
�ම,— ආ&	ෙ�ද ෛවද) උපාjය ස��	ණ කරන උපාjධාrහට Hෙaශ රටවල µ1යා 
අවසථ්ා ලබා�ම සඳහා Hjම/ වැඩ ��ෙවළd සැල�� කර �යා/මක 1rම �=� යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.98/’15 
 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— ආ&	ෙ�ද ෛවද) පනත සංෙශෝධනය 1rම,— දැනට 
පව8න ය� පැන ©ය ආ&	ෙ�ද ෛවද) පනත සංෙශෝධනය කර ආ&	ෙ�ද ෛවද)වfෙw 
වෘ/�ය ගැට� Hසඳ#, එම වෘ/8ය ස� ගf/වය හා අØමානය µක ගැ�මට නව ආ&	ෙ�ද 
ෛවද) පනතd කvන# ඉ"Uප/ 1rමට �යවර ගත &�යැ�  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.99/’15 
 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— =�Uය ආරdෂක පaධ8යd සකස ්1rම,— ¨ ලංකාෙ� 
=�Uය ආරdෂක පaධ8 �	මාණය කළ නව �පැ&� කfව ද, එම dෙෂේතයට ස�බධ 
Haව� ද, =�Uය ෙදපා	තෙ��ෙ� Iය�ම dෙෂේතයs ප2නයෙග ද සමHත 
ක#0වd ම� =�Uය ආරdෂක පaධ8යd සකස ්කර �යා/මක 1rමට රජය මැ"හ/ Hය 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.100/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ම< පවාහන ෙසේවෙ7  ණා/මක ත//වය වැv 1rම,— 

බස ් ම< පවාහන ෙසේවෙ7  ණා/මක ත//වය වැv 1rම ම� වා	¾කව එම ෙසේවාව 
ප8dෙෂේප කරන 1% - 2% d පමණ � ම< පමාණය රඳවා ගැ�මට කට&� 1rෙම, එම 
ෙසේවෙ7 පැවැ/මට �	ඝ කා¯නව ඇ8 Hය හැ1 අවදානම අ· කර ගැ�ම සඳහා කමව/ වැඩ 
��ෙවළd සැල�� කර �යා/මක 1rම �=� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.101/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— Iංහල භාෂාවට ස�මතයd සකස ්1rම,— Iංහල භාෂාෙ� 


ìත ව)වහාරය හා කථන ව)වහාරය ෙදයාකාරයd ගනා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙíදය, 
අ�පපාණ, මහපාණ අdෂර ෙය�ම සහ පද ෙබ�ම ආ "ය ද Hවාද සsත බැH Iංහල භාෂාව 
සඳහා ස�මතයd සකස ්1rමට Haව/ ම4ඩලයd ප/ කර කාලා�Ìපව I=වන ෙවනසක්� 
ද සැල1�ලට ෙගන භාෂාෙ� පැවැ/ම තහ�f 1rමට හැ1 �යාදාමයd සකස ්කළ &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.102/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— සංසථ්ා�ක කාබ�ක අපදව) ම� පUසරය Éෂණය 2ම 

පාලනය 1rම,— ප
ෙබෝධ නාශක සහ ක	මාත �යාව
යs � �ටවන සංසථ්ා�ක 
කාබ�ක අපදව) (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් ව	ගයක Éෂණ 
කාරකයෙග සමHත අතර ඒවා #�සාෙw ෙසෞඛ)යට ඉතා අsතකර බැH එම 
රසාය�කය පUසරයට �දා හැrම පාලනය 1rමට Hjම/ වැඩ ��ෙවළd සැල�� කර 
�යා/මක කළ &� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.103/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— රාජ) පාලනයට ස�iaධ ද	ශනය ස�බධ කර ගැ�ම,— 

සOත අපUහා�ය ධ	ම, දසරාජ ධ	ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, �f ධ	ම ජාතකය, ගඩ �=ක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙaවධ	ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චdකව/� Iහනාද �තය 
හා ධ	ම ප��කාව යන ස�iaධ ඉගැ2� ස�බධව පා	
ෙ��, පළා/ සභා හා පාෙamය 
මRටෙ� I�න Iය�ම පdෂ Hපdෂ ම³වf දැ�ව/ 1rම �� ඔ�ෙw Ò#කාව රෙR 
යහපාලනයට දායක කර ගැ�මට හැ1 වන ආකාරෙ7 වැඩ ��ෙවළd සැල�� කර �යා/මක 
1rමට රජය මැ"හ/ Hය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.104/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ඉෙලdෙටො�ක අපදව) බැහැර 1rම,— ෆේලොරසR 

බ�බ, =රකථන, ජංගම =රකථන, H=
 උපකරණ, බැටU, පUගණක හා එs ෙකොටස ්ආ"ය 
අපදව) ෙලස පUසරයට බැහැර 1rෙ�� ආස�d, කැÁ#ය�, රස"ය, ෙලÁ වැ� බැර ෙලෝහ 
පUසරයට එක�වන බැH ෙමම ඉෙලdෙටො�ක අපදව) බැහැර 1rමට කමව/ වැඩ 
��ෙවළd සකස ්කර පUසරය �µ�මට කට&� කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.105/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— රෙR යහපාලනය සථ්ා�ත 1rම,— අයහප/ පාලනෙ7 අංග 

ලdෂණ වන අ/තෙනෝම8ක ප8ප/8 ස�පාදනය, �ලබල වාදය, බලා/මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ �8, Hධායක බලතල අ�I පUහරණය, ෙaශපාලනයට �රවැI දායක/වය අ·2ම 
සහ  Éෂණය පැ8rම යන කf} අප රට �ළ ෙනොඅ·ව දdනට ලැෙබන අතර ෙ� �සා රෙR 
අයහප/ පාලනයd පව8න බව ෙප� යන ෙහ� රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැ<ම සඳහා 
සැල�� සකස ්කර �යා/මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.106/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— Hෙaශ රටවල ඇ8 ¨ ලංකාවට අය/ �සේකොළ ෙපො/ 

නැවත ලබා ගැ�ම,— ¨ ලංකාවට අය/ ව�නා �සේකොළ ෙපො/ රා¡යd &ෙරෝපා රටව� 
ඇ�� ෙලෝකෙ7 රටව� ගණනාවක 8ෙබන අතර ඒවාෙ7 අත	ගතව ඇ8 දැ�ම ෙ� වන 
Hට ව/ම ලාං�ය සමාජයට අs#ව ෙගොස ්ඇ8 බැH, එම �සේකොළ ෙපො/ අප රටට ආප� 
ලබා ෙගන ඒවාෙ7 අඩං  ෙපෞරා�ක දැ�ම නැවත සමාජගත 1rමට Hjම/ වැඩ ��ෙවළd 
සැල�� කර �යා/මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.107/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ෛජව HHධ/වය µක ගැ�ම සඳහා කෘ¾ක	මය දායක කර 

ගැ�ම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙව�වට බ¤ ෙබෝග වගාව සහ #ශ ෙබෝග වගාව ජනàය කර2ම, 
ෛජව HHධ/වයට හා�කර රස ◌ායන දව) කෘ¾ ක	මාතෙය ඈ/ 1rම හා ඒකාබaධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භාHතය �� රට �ළ ෛජව HHධ/වය ආරdෂා 1rමට 
ෙගො2 ෙයො� කරන වැඩ ��ෙවළd  �යා/මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.108/’15 
 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ජනතාවෙw ආහාර ලැÜෙ� අ�8ය �රd¾ත 1rම,— 

එdස/ ජා�ෙw සංHධානෙ7 මානව අ�8වාIක�◌ ි පaධ�ට අ�£ලව ආහාර ලැÜෙ� 
Õ
ක අ�8වාIකම ¨ ලාං1ක ජනතාවට අs# වන ත//වයd රජෙ7 ප8ප/8 ස�පාදනය 
හා �යා/මක 1r� �ළ දdනට ලැෙබන ෙහ� උdත පඥO�ට අ�ව රෙR ජනතාවෙw 
ආහාර පශන්ය Hස¶ෙ� වග�ම �|ම�ම රජයට පැවr ඇ8 බැH රජය මැ"හ/2 ආහාර 
දව) #ල පාලනය හා ෙසෞඛ) ආරd¾ත ආහාර ෙ�ලd රෙR ජනතාවට ලැÜම සහ8ක 
ෙකෙරන Hjම/ වැඩ ��ෙවළd ස�පාදනය කර ජනතාවෙw ආහාර ලැÜෙ� Õ
ක 
අ�8වාIකම තහ�f 1rමට �යවර ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.109/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— අකාබ�ක දව) කළමනාකරණය 1rම,— අකාබ�ක දව) 

ප8චÆකරණය 1rම/, අකාබ�ක දව) භාHතය අවම 1rම/, භාHතෙය ඉව/වන 
අකාබ�ක දව) එක� 1rෙ� යාතණයd සැකnම හා අකාබ�ක දව) භාHතා 1rෙ� පUසර 
�8 r8 Hjම/ 1rම/ �� රෙR පUසර පaධ8ෙ7 ආරdෂාව හා යහපැවැ/ම සඳහා 
අකාබ�ක දව) කළමනාකරණය 1rමට �යවර ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
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පා.110/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ෙamය ඖෂධ සහ අ/ ෙබෙහ/ ��බඳව පාස� I� 

දැ�ව/ 1rම,— �ෙරෝ< ජා8යd ෙගොඩනැ<ම සහ ෙamය ආ&	ෙ�දෙ7 යහපැවැ/ම Õ
ක 
අර�} වශෙය ෙගන ෙamය ඖෂධ ව	ග හා අ/ ෙබෙහ/ ��බඳ Hjම/ කf} සsත 
Hෂයයd පාස� Hෂය �	ෙaශයට ඇ�ළ/ 1rම ම� ෙamය  ඖෂධ සහ අ/ ෙබෙහ/ ��බඳ 
පාස� I� දැ�ව/ 1rම ට �යවර ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.111/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය �ර 1rම,— ¨ ලංකාව 

�ළ අ·බර දf උප/ අ�පා8කය 25% තර� ඉහළ අගයd ගනා අතර එයට පධාන සාධකය 
වෙ ෙපෝෂ)දා° ආහාර sඟකම වන බැH, මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය =ර¯මට අවශ) 
ෙපෝෂ)දා° ආහාර =Oප/ ජනතාවට ලබා �ම ප�ඛතාවය කරග/ වැඩ ��ෙවළd �යා/මක 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.112/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— පUසරය �µ�ෙම �ෙරෝ< රටd ෙගොඩනැ<ම,— 

ව	තමාන ¨ ලංකාෙ� පUසර Éෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව ජලෙ7 හා ආහාරවල H1රණm¯ 
බව වැv 2 ඇ8 අතර අනාගතෙ7� #�සාට වැළ ෙඳන ඇතැ� ෙරෝගවල ෙරෝග �ධානය පවා 
ෙසොයා ගැ�ම අපහ�  Hය හැ1 බැH, ෙ� ��බඳ වැv=ර Hම	ශනය 1rම සඳහා Haව/ 
ක#0වd ප/ කර වා	තාවd කැඳවා, එම �	ෙaශ �යා/මක 1rම �� රෙR ජනතාවෙw 
�ෙරෝ<භාවය සහ8ක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.113/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— රෙR ආරdෂාවට කෘ¾ක	මය �රd¾ත 1rම,— ධනවාදෙ7 

�වැ� කා	�ව වන ෙදවැ� ෙලෝක &aධෙය ප� කාලෙ7� හUත HOලවය/ සමඟ 
කෘ¾කා	#ක Ñවන රටාව ස��	ණෙයම ෙවනස ්2ම ෙහේ�ෙව ව	තමාන ෙලෝක පජාව 
�¤ණ � ඇ8 පUසර Éෂණය, �ෙරෝ< බව නැ82ම හා �UI= ආහාර ෙනොමැ82ම ආ� අවදාන� 
ත//වයෙග ¨ ලංකාව ආරdෂා කර ගැ�ම සඳහා ජනතාව 8රසාර කෘ¾ක	ම භාHතයට 
ෙපළඹ2ෙම හා ෙගො2 ආරdෂා ෙකෙරන රාජ) ප8ප/8 රට �ළ සථ්ා�ත කර2ෙම 
රෙR අනාගතය �රd¾ත කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.114/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— සං�	ණ ෙගෝ¯ය ෙවළඳෙපොළ �සා ජනතාවට ඇ8වන 

ගැට� අවම 1rම,— ෙගෝ¯යකරණය HI හ�වා= ෙලෝක ෙවළඳ රටාව #�සාෙw මනස 
ආකමණය 1rම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ¤ පාර�පUකව ෙගන ආ හර පaධ� හා "&} 
දා	ශ�ක eතනය #�ස ්මනස �� උ=රා දැ�ම ව	තමානය වන Hට ¨ ලාං1ක�ට ද 
ෙපො= බැH, ෙවළඳෙපොළ ආ	�කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සං�	ණ Ñවන රටාව හා ඒ සමඟ 
පැන න©න සං�	ණ සමාÑය පශන්/ Hසඳා ග�# සහනm¯ "H පැවැ/මකට යා &� 
වෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව ජනතාව දැ�ව/ 1rමට අවශ) වැඩ ��ෙවළd හා iajමය 
සංවාදයd රට �ළ �යා/මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.115/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ¨ ලංකාවට අවශ) n� රට �ළ �පද2ම,— ¨ ලංකාවට 

අවශ) කරන n� �ෂප්ාදනය 1rමට අවශ) ස�ප/ ¨ ලංකාව ස�ව ඇ8 බැH, මනා 
කළමනාකාr/වය1, කා	යdෂමව හා සැල�� සsතව කට&� කර රටට අවශ) n� 
පමාණය ෙමරට �ෂප්ාදනය 1rමට හා n� �Uපහ= 1rමට අවශ) ක	මාතශාලා රජය ම� 
සථ්ාපනය කර n� ක	මාතය µක ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.116/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— නක�ස ් රd¾තය ආරdෂා 1rම,— සමසත් ¨ ලාං�ය 

පUසර පaධ8යටම බලපෑ� කළ හැ1 සංෙ�� පUසර පaධ8යd වන නක�ස් රd¾ත 
වනාතරය ෙ� වන Hට #�ස ්�යාකාරක� ෙහේ�ෙව දැv ත	ජනයකට ලd2 ඇ8 අතර 
ව/ම පර�රට ෙමම අනාගත #�ස ් පර�රට ද ෙමම පUසර Hනාශය ෙහේ�ෙව 
අවදානමක ට �¤ණ පෑමට I= වන බැH, #�ස ් ත	ජන ඉව/ කර නක�ස ් රd¾තෙ7 
සව්ා>න පැවැ/ම කvන# තහ�f කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.117/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— රාවණා රÍ ��බඳව Hjම/ ගෙ�ෂණයd I= 1rම,— 

රාවණා රÍ ��බඳ �ශe්ත ඉ8හාස ෙතොර�f නැ8 �වද, Hjම/ ගෙ�ෂණයd �� ඔ¤ 
��බඳව අප රෙR ආක�ප නැං2මට/, රාවණා රÍ ස�ව 8p දැ�ම රෙR අØවෘajය සඳහා 
ෙයොදා ගැ�මට හා ¨ ලාං�ය ඉ8හාසෙ7 සැඟ2 ©ය පU¥ෙGදයd �රාවරණය කර ගැ�මට/ 
හැ1 වන බැH, Haව/ ක#0වd හරහා රාවණා රÍ ��බඳව ගෙ�ෂණය කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.118/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— iajමය "�� බව �ර 1rම,— ෙභෞ8ක ෙවළඳ භා4ඩ 

සැUසරන ෙ�ගයට සාෙOdෂව දැ�ම, iajය හා මානව හර පaධ� ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනො2ම ෙහේ�ෙව ෙනොදැ�ව/කම sස එස2ම �� iajමය "��භාවය අද අප රට �ළ 
දdනට ලැෙබන පධාන ගැට�වd �වද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ/ෙ/ අ· අවධානයd බැH, 
රෙR ජනතාවෙw iajමය "�� බව නැ8 1rමට Iය� වයස ්කා4ඩය ආවරණය වන පU" 
H   jම/ව සැල�� කරන ලද ජා8ක වැඩසටහනd �යා/මක කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.119/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ක� ඉ�/ � ඖෂධ භාHතය නැවැ/2ම,— ෙ� වනHට ¨ 

ලංකාව �ළ ක� ඉ�/ �  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙ7 ෙරෝහ� �ළ භාHතයට පැ#Âෙ� 
අවදානමd ඇ8 බැH රජෙ7 අදාළ Iය� අංශ මැ"හ/2 �යාකාr සැල�මd සකස ්කර ක� 
ඉ�/ � ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ ඉව/ 1rම හා ආනයනය 1rම නැවැ/2මට කට&� කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.120/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ඒÁස ්ෙරෝගය ව)ාOත 2ම පාලනය 1rම,— ¨ ලංකාව �ළ 

දැනට හ�නා ෙනොග/ ඒÁස ්ෙරෝ< 3000 කට ආසන පමාණයd I�න බවට වා	තා පළ 2 
ඇ8 බැH ඔ� හ�නාෙගන ප8කාර සඳහා ෙයො� 1rමට/, ඒÁස ් ෙරෝගය ව)ාOත 2ම 
වැළැd2මට/ ඵලදා° �=� ව)ාපෘ8යd කvන# ආර�භ කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.121/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— Hෙaශයs� 
ං©ක අතවරයට ලdවන කාතාවට 

සහන සැලnම,— ¨ ලංකාෙ� කාතාව ගෘහ ෙසේවයට Hෙaශ ගත2ෙම ප� I= වන 
අතවරය ෙහේ�ෙව I=වන ගැ9 ගැ�� �සා ¨ ලාං�ය සමාජය �ළ �	මාණය 2 ඇ8 
ගැට� සහගත ත//වය සමනය 1rම සඳහා Hjම/ කමෙ�දයd සකසා �යා/මක 1rමට 
Haව� හා එම I=2� හා බැ�} �aගල ක4ඩාය�ව
 සැ=�ල/ ක#0වd ප/ කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.122/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— වන රd¾ත හා අභය Ò#වල ආරdෂාව දැv 1rම සඳහා �8 

ස�පාදනය 1rම,— මෑතක Iට ¨ ලංකාෙ� රd¾ත වනාතර සහ අභය Ò# Hනාශය වැv 
ෙව# පව8න අතර ¨ ලාං�ය පාUසUක සම�
තතාවට ඉ දැv ත	ජනයd එ�ල ෙව# 
පව8න බැH ෙමම Hනාශය නැවැ/2ම සඳහා ජනතාවෙw ආක�පමය ෙවනසd ඇ8 1rමට 
අවශ) වැඩ ��ෙවළd සැකnමට ෙමම පව8න �8 ප8පාදන Hjම/ හා දැv බව1 &dත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.123/’15 

 

 ගf iajක ප8රණ මහතා,— HHධ ආග#ක ක4ඩාය�ව
 I= වන සමාජ බලපෑ� 
��බඳව අධ)යනය 1rම,— පධාන ධාරාෙ� ආග#ක මතවාදය Hෙ�චනය කර#, එම 
ආග�s අ� ක4ඩාය� ෙලස තම �	වචන හා පැහැ"
 1r� සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉ"Uප/ කර# එම මතවාද ��ග/ �aගල� එd µස් කර ගනා, ආග#ක හා 
ෙවන/ �¤}වර1 සමාජගත 2 ඇ8 ක4ඩාය� ��බඳ අධ)යනය කර# ඔ�ෙw 
මතවාද, �යාකාr/වය හා සමාජයට ඔ� �සා ඇ8 වන බලපෑ� කවරාකාරද යන 
��බඳ තdෙසේfවd ලබා �මට ��ග/ ආග#ක නායකයෙග හා Haව�ෙග සැ=� 
ල/ ක#0වd ප/ කර, වා	තාවd කැඳවා එs �	ෙaශ �යා/මක කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.124/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ඉහළ ප#8ෙය &/ මැ� භාජන �ෂප්ාදනය 1rම,— 

ආහාර �nෙ�� ගෑස ් හා H=
ය අපෙ/ ෙනොයන ෙලස ඉdම� තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ගනා මැ� භාජන �ෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉ"Uප/ 1rමට, අවශ) පrdෂණ I= 
1rමට හා මැ� භාජන භාHතෙය ෙසෞඛ)ාරd¾තව ආහාර �nමට ඇ8 හැ1යාව ��බඳව 
ජනතාව දැ�ව/ 1rමට ජා8ක මRටෙ� වැඩ සටහනd සැල�� කර �යා/මක 1rමට රජය 
මැ"හ/ Hය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.125/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— අjමානIක Hද)ා dෙෂේතයට i= දහ# ආභාෂය ලබා 

ගැ�ම,— i= වහෙසේෙw Iත ��බඳ ඇතැ� Hගහය äතන Hද)ාවට හ� ෙනොවන තර� 
ගැ¿f බැH, ඒ ��බඳ ප	ෙ7ෂණ 1rමට හා ව	තමානෙ7 අjමානIක Hද)ා dෙෂේතෙ7 
ඇ8 ගැට� සඳහා i= දහම ඇ�U �	වචන හා Hස�� ඉ"Uප/ 1rමට හැ1 වන පU", අදාළ 
dෙෂේතය ��බඳ හසල දැ�මd ඇ8 ෙamය හා Hෙamය Haව�ෙග සමHත ක#0වd 
�s0වා, ඒ හරහා i= දහම ෙamය හා Hෙamය වශෙය පච
ත 1rමට/, ¨ ලංකාෙ� �	8 
නාමය ඉහළ නැං2මට/, අjමානIක Hද)ා dෙෂේතෙ7 �නfදයd ඇ8 1rමට/ රජය මැ"හ/ 
Hය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.126/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— Hද)ා	ø අතර �රාHද)ා Hෂයය ජනàය කර2ම,— 

Hද)ා	ø අතර �රාHද)ා Hෂයය ජනàය 1rම සඳහා �
ක වශෙය පාස� Hෂයය 
�	ෙaශයට එම Hෂයය ඇ�ළ/ 1rම හා Hශව්Hද)ාලවල �රාHද)ා Hෂය පථය තව=රට/ 
�|� 1rමට හා පහ�ක� ලබා�ම සඳහා කට&� 1rම/, එම©  �රාHද)ා Hෂයය රට �ළ 
ව)ාOත2ම හරහා §sවන උග�ෙග රටට යහප/ ෙසේවයd ලබා ගැ�ම/ අර�} කරග/ 
ජා8ක වැඩසටහනd " කා¯නව සැල�� සsතව �	මාණය 1rමට �යවර ගත &�යැ� ෙමම  
පා	
ෙ��ව  ෙයෝජනා කර�. 
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පා.127/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ8 වස Hෂ ��බඳ ෙසොයා බැ¯මට Hෙශේෂ ප#8 

ආයතනයd �s02ම,— කෘ¾ක	මාතෙ7� භාHතා ෙකෙරන රසායන දව) ෙහේ�ෙව ආහාර 
දව)යට ද වස Hෂ #ශ2 ඇ8 අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ¯මට අදාළ ප#8 ආයතනයd දැනට 
¨ ලංකාව �ළ �s0වා ෙනොමැ8 බැH එම කා	යය සඳහා Hෙශේෂ ප#8 ආයතනයd �s0Hය 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.128/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— යාචක� Iඟමනට ෙයොදාගනා දfව �නf/ථාපනය 

1rම,— ¨ ලංකාෙ� යාචක� දfව සමඟ Iඟම යැ�ම තහන� කර, Iඟමන සඳහා 
ෙයොදා ගනා දfව �නf/ථාපනය කර, ඔ� යහප/ �රවැIය ෙලස සමාජගත 1rම 
සඳහා අවශ) ජා8ක මRටෙ� වැඩ��ෙවළd සැල�� කර �යා/මක කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.129/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ¨ ලංකාව �ළ ØdÝÂ ශාසනය අඛ4ඩව පව/වාෙගන 

යාම සඳහා කමව/ වැඩ��ෙවළd සකස ් 1rම,— මහා පජාප� ෙගෝත� 
ෙතරÂවහෙසේෙග ඇර¿} භාර�ය ØdÝÂ ශාසනය සංඝ#/තා 
ෙතරÂවහෙසේෙw ලංකාගමනෙය ¨ ලංකාව �ළ මැනH සථ්ා�ත �වද, ප�කා¯නව 
අභාවයට ©ය බැH, මෑත &ගෙ7 � ශ)ාෙමෝපා
 මහා �කාෙ7 රං©U ද¿� පා	ශව්ය HI 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද ØdÝÂ ශාසනයට �I 
��ගැ�මd ලබා�ම සඳහා රජය ෛත�කා�ක මහා නායක සව්ා�වහෙසේලා ඇ�� අදාළ 
Iය| dෙෂේතයෙw Õ
ක/වෙය �I සංවාදයd ඇරùය &� යැ� ද, එම සංවාදය 
අවසානෙ7 Hjම/ කමෙ�දයd ඔසේසේ ¨ ලංකාව �ළ ØdÝÂ ශාසනය අඛ4ඩව 
පව/වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළd සැකIය &�යැ� ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�.  

පා.130/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ¨ ලාං�ය ØdÝ සංසථ්ාව වÊහා/මකව Hjම/ 1rම,— ¨ 

ලාං�ය ØdÝ සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහෙසේලා පා	ශව් ගත 2ම ෙහේ�ෙව වÊහා/මකව 
අසංHjත 2 ඇ8 අතර එම �සා ජා8ක හා ජාත)තර අØචාර උපචාරයs� සංඝයා 
වහෙසේලා ඒකම8ක ෙනො2ම රටට අsතකර ෙලස බලපාන බැH සමසථ් සංඝ සමාජෙ7 
ඒකම8ක/වය ඇ8 කර ගැ�මට හැ1 වැඩ��ෙවළd සැකnමට රජය මැ"හ/ Hය &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.131/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ලංකා ඛ�ජ ෙත� �8ගත සංස්ථාව ලාභදා° 

ආයතනයd 1rම,—  ලංකා ඛ�ජ ෙත� �8ගත සංසථ්ාව ලාභදා° ආයතනයd ෙලස 
ජනතාවා�ව සංව	ධනය 1rමට අවශ) සැල�� සකස් 1rමට Haව/ ම4ඩලයd ප/ 
කර ඔ�ෙw �	ෙaශයට අ�ව සංස්ථාෙ� පව8න වංචා, Éෂණ හා පUපාලනමය ගැට� 
Hසඳා ඵලදා° ජා8ක ආයතනයd ෙලස �යා/මක 2මට අවශ) පUසරය රජය මැ"හ/ව 
�	මාණය කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.132/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ) පමාණයට ගංජා වැ2මට ෙamය 

ෛවද)වfට අවසර ලබා �ම,— ඉ"යාෙ� Iට රහIගත මා	ග ඔසේසේ රට �ළට ෙගවන 
රසාය�ක දව) #ãත ගංජා භාHතා කර �පදවන ෙamය ඖෂධවල  ණා/මක බව අ·වන 
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බැH, ආ&	ෙ�ද ඖෂධ �පද2ෙ�� තම ඖෂධවල  ණා/මක බව ආරdෂා කර ගැ�ම සඳහා 
ගංජා අත)වශ) ඖෂධයd ෙලස ෙයොදා ගනා රජෙ7 ��ග/ ආ&	ෙ�ද ෛවද)වfට 
nමාව සsතව ගංජා ශාකය වැ2මට අවසර ලබා�ම සඳහා අවශ) �8 සංෙශෝධනය කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.133/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— එළව| ෙගො2ට සාධාරණ #ලd ලබා �ම,— එළව| 

ෙතොග ෙවළඳාෙ�� �යා/මක වන කOප� ගැ�ම හා #ල �රණය 1r� ආ� �යා හරහා 
ෙගොඩනැ< ඇ8 සංHධානා/මක ෙවළඳ ඒකාjකාරය �සා එළව| ෙගො2ට සාධාරණ 
#ලd ලබා �මට ෙමෙතd �යා/මක කළ සැල�� අසා	ථක 2 ඇ8 බැH, ෙගොHයාට 
සාධාරණ #ලd ලබා �ෙ� Õ
ක අර�ණ කරග/ බලපෑ� ව
 ෙතොර ෙවළඳෙපොළd රාජ) 
ෙවළඳ ආයතන මැ"හ/2 �	මාණය කර �යා/මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.134/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— පාස� දfවෙw ව�නාකම සමාජගත 1rම,— 

ෙදමා�ය,  fවf, Æඩා �¤}කfව හා පාස� වෑ රථ Uයැ=ර යන �Uස ් සඳහා 
දfවෙw ව�නාකම ��බඳ සමාජ Hද)ා/මක හා මෙනෝ Hද)ා/මක කමෙ�දය �� 
සරළව පැහැ"
 කර, රෙR හා සමාජෙ7 ඉ"U යහපැවැ/ම සඳහා දfවා සමාජ අØෙයෝගය 
හ�ෙ� ආරdෂා කරෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව සංවාදයd පැවැ/2ම ට ජා8ක මR ටෙ� 
වැඩසටහනd සැල�� කර �යා/මක 1rමට රජය මැ"හ/ Hය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.135/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— කාතාවට ඇ8වන ¢ඩාව අවම 1rම,— ව/ම 

ෙගෝ¯ය සමාජය �ළ කාතාවට I=වන ¢ඩාව වන ශම හා 
ං©ක �රාකෑමට ලd2ම, 
ෙපෞaග
ක ෙaපළ කමය �fෂ ෙdúයව Hකාශනය 2ම, අසමාන ෙලස සැල�ම හා ප�� 
සංසථ්ාව �ළ Iරගත 2ම �සා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ82ම යන කf} ¨ ලාං1ක 
කාතාවට ද පධාන වශෙය ෙපො= වන බැH, ඔ�ෙw යහපැවැ/ම ෙව�ෙව ෙමම 
¢ඩාකාr වාතාවරණය සමනය කර සහන සැලnමට අවශ) �යවර ගත &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.136/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— �රාHද)ා ෙදපා	තෙ��ව නගා I02ම,— ¨ ලංකාව �ළ 

�sටා ඇ8 �රාවස�් සංරdෂණය 1rමට හැ1යාවd �රාHද)ා ෙදපා	තෙ��වට 
ෙනොමැ/ෙ/ පව/නා මානව හා  ෙභෞ8ක ස�ප/s අ·ව �සා වන ෙහ�, Haව/ 
ම4ඩලයd ම� �රාHද)ා ෙදපා	තෙ��ෙ� ඇ8 අ·පා·ක� ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
ස��	ණ 1rමට අවශ) �යවර ගැ�මට රජය මැ"හ/ Hය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.137/’15 

 
ගf iajක ප8රණ මහතා,— =ර ගම ෙසේවා බස ් රථවල ගම ගනා ම<ට 

ෙසෞඛ)ාරd¾ත ආහාර පාන ලබා ගැ�මට පහ�ක� සැලnම,— =ර ගම ෙසේවා බස ්රථ ආහාර 
පාන ගැ�ම සඳහා නතර කර� ලබන ආපනශාලාවs ප#8ය ඉතා පහළ මRටමක පව8න 
බැH එය ම< ජනතාවෙw ෙසෞඛ)යට අsතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල ප#8ය ඉහළ 
නැං2මට �රතරව ප� Hපර� කළ හැ1 වන පU" සකස ්කරන ලද ජා8ක වැඩසටහනd රජය 
HI සැල�� කර �යා/මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

 



( 41 ) 

 

පා.138/’15 
 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— රජය ස� වැH
 සමාග� ලාභදා° ආයතන බවට ප/ 
1rම,— රජය ස� වැH
 සමාග� පා· ලබන ආයතන බවට ප/2 ඇ8 බැH, Haව/ 
ක#0වd ප/කර එම ආයතනවල ලාභදා°/වය ව	ධනය 1rමට අවශ) �	ෙaශ සකස ්කර, 
එම �	ෙaශ �යා/මක 1rම �� එම සමාග�වල ලාභදා°/වය ඉහළ දැ�මට රජය මැ"හ/ 
Hය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.139/’15 
 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— වන රd¾ත �ළ I=වන �8 Hෙරෝ> �යා නැවැ/2ම,—    
¨ ලංකාෙ� වන රd¾ත �ළ I=වන �8 Hෙරෝ> වගාව, HHධ ඉ"1r�, වනාතර එ�1r� 
හා රd¾ත nමා මා�� ෙවනස ් 1rම ආ� වන Hනාශයට ෙහේ�වන #�ස ් �යාකාරක� 
වැට¯මට Hෙශේෂෙය සHබල ගවන ලද ෙපො
ස ්වන ආරdෂක ඒකකයd �s02මට රජය 
මැ"හ/ Hය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.140/’15 
 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— ෙකොර�පර සංරdෂණය 1rම,— සාගර ජලෙ7 
උෂ්ණ/වය ඉහළ යෑම හා #�ස් �යාකාරක� ෙහේ�ෙව ෙකොර�පර Hනාශ 2ෙ� 
ත	ජනයට ලdව ඇ8 බැH, ¨ ලංකා �¤= කලාපය අවට ඇ8 ෙකොර�පර ආරdෂා කර 
ගැ�මට හා නව ෙකොර�පර �	මාණය 2මට උeත පUසර පaධ8 සකස් 1rම සඳහා 
අවශ) නව �යාමනය සකස් කර �යා/මක 1rමට රජය මැ"හ/ Hය &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.143/’15 
 

ගf අ9=�ලාහ ්මහÌ්ෆ ්මහතා,— ගව� සඳහා �=� තෘණ §� ෙව 1rම,— ආසන 
වශෙය ගව� 250,000කට පමණ තෘණ Ò# අවශ)ව I�න බැH සහ 1U �ෂප්ාදනය වැv 
1rෙ� රජෙ7 ප8ප/8ය ස�රාගැ�ම සඳහා ෙව කරන ලද තෘණ Ò# "ස්�dකය �ළ �sටා 
ෙනොමැ8කම �සා, ��ණාමලය "ස�්dකය �ළ �=� තෘණ Ò# පකාශකර, ෙවකර ගැසR 
පතෙ7 පIaධ කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.145/’15 
 

ගf එස.් එ�. මUdකා	 මහතා,— රජෙ7 ආයතනව
 ජනතාවට I=වන අකට&�ක� 
��බඳ ෙසොයා බැ¯මට ආයතනයd �s02ම,— රජෙ7 ආයතන ම� HHධ ෙසේවාව 
ලබාගැ�ම සඳහා පැ#ෙණන මහජනතාවට I=වන අකට&�ක� සහ අසාධාරණක� ��බඳ 
ෙසොයා බැ¯ම සඳහා/, එම අසාධාරණක� Hභාග 1rම සඳහා/ ෛන8ක බලයd සsත 
ආයතනයd සථ්ා�ත කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.150/’15 
 

ගf ෙහේෂා Hතානෙw මහතා,— උපාjධාr සඳහා µ1යා ලබා �ෙ�� �I කමෙ�දයd 
සකස ්1rම,— ¨ ලංකාෙ� උපාjධාrට µ1යා ලබා �ෙ�� ෙමෙතd ක� �යා/මක � 
පdෂ පාට ෙíද කමය ෙනොසලකා සාධාරණය ඉ01rම සඳහා �I කමෙ�දයd සැල�� කර 
එය ප8ප/8යd ෙලස ස�මත 1rමට �යවර ගනා ෙලස/, ෙaශපාලනඥය හ�ෙ� 
උපාjධාr හෑ��වට ප/ ෙනො1rමට �යවර ගත &�යැ� ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.151/’15 

 
ගf ෙහේෂා Hතානෙw මහතා,— ව� ආãතව Ñව/වන ද#ළ ජනතාවෙw Ñවන ත//වය 

ඉහළ නැං2ම,— ව� ආãත ද#ළ ජනතාව Ñව/වන පUසරය �ළ H=
ය, ජල පහ�ක� සහ 
ය�තල පහ�ක� අවම මRටමක පව8න අතර එම ත//වය පාස� දfවෙw අධ)ාපන 
කට&�වලට/, එම ජනතාවෙw ෙපෞaග
ක ÑHතයට/ බාධා ඇ8කරන බැH, ෙමම ල� 
�වාස සංසක්ෘ8ය �මා කර ඒ සඳහා නව Hjම/ ත� �වාස කමයd සකස ්1rමට අවශ) 
කvන� වැඩසටහනd ආර�භ කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.154/’15 

 
ගf ල� ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර "ස�්dකය �ළ මහ� �වාස ෙයෝජනා කමයd 

ආර�භ 1rම,— මහ�වර "ස�්dකෙ7 පව8න ඉඩ� හා �වාස sඟයට ��යමd වශෙය 
මහ�වර පෙaශෙ7 �sටා ඇ8 රාජ) වැH
 ආයතනවලට අය/ වගා ෙනොකළ ඉඩ� 
ෙතෝරාෙගන මහ� �වාස කමයd ඇ8ෙකොට �වාස ෙනොමැ8 මහ�වර "ස�්d මධ)ම 
පා8ක ජනතාවට කvන# �වාස ලබා �ෙ� වැඩසටහනd �යා/මක කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.155/’15 

 
ගf ල� ජයව	ධන මහතා,— වසර 12 ක �යාHත රාජකාUෙ7 �රතව I� �Hධ හ�දා 

ෙසබ|ට Hශාම වැ0O ලබා �ම,— ¨ ලංකා �Hධ හ�දා ෙසේවෙ7 වසර 22 d ස��	ණ � ප� 
Hශාම යෑෙ� �යාව
යd �යා/මක වන බැH, උ�f නැෙගනsර �යාHත රාජකාUෙ7 
�යැ¯ වසර 12 d අඛ4ඩව ෙසේවය ෙකොට එම ෙසේවාෙව ඉව/ 2 I�නා අයව� දැනට 
ඉතා අසරණ ත//වෙය ප�වන බැH එම �Hධ හ�දාෙ� හා ෙපො¯Iෙ7 ෙසේවය කළ අයට 
අ	ධ Hශාම වැ0පd ලබා �ෙ� කමෙ�දයd කvන# සකසා එම අයට සහනයd සැලnම �=� 
යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.156/’15 

 
ගf ල� ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ පව/නා මා	ග තදබදය අවම 1rම,— 

¨ ලංකාෙ� ෙදවැ� අගනගරය වන මහ�වර නගරය ෙamය හා Hෙa¡කයෙw සංචාරක 
මධ)සථ්ානයd වන ෙහ� ද, මහ�වර නගරයට එ"ෙනදා Hශාල �Uසd පැ#ෙණන අතර එම 
ජනතාව මහ�වර නගරෙ7 හා අවට මා	ගවල ඇ8 අjක රථ වාහන තදබදය �සා මහ/ 
අnfතාවයකට ප/වන බැH ද, මහ�වර නගරෙ7 මා	ග තදබදය අවම 1rම සඳහා කvන� 
Hස�මd ලබා "ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.157/’15 

 
ගf ල� ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �ස
්� �U# පාසලd ආර�භ 

1rම,— මහ�වර "ස�්dකය �ළ �ස
්� ජනතාව ඉතා වැv �Uසd Ñව/ වන අතර, මහ�වර 
නගරය ආãතව �ස
්� �U# පාසලd �s0Hය &� යැ� �	ඝ කාලයd 8ස්ෙසේ පෙaශෙ7 
�ස
්� ජනතාවෙw ද ඉ�¯මdව පව8න බැH, ඉතා කvන# මහ�වර නගරෙ7 �ස
්� 
�U# පාසලd �s02මට අවශ) කට&� සැලIය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.158/’15 

 
ගf ල� ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �s� ජනàය පාස� සඳහා පළ� 

ෙශේ�ෙ7 දfව ෙව�ෙව නව ෙගොඩනැ©
 ඉ"1rම,— මහ�වර නගරය ආãතව ජනàය 
පාස� සඳහා පළ�වැ� ෙශේ�යට ළ� ඇ�ළ/ 1rමට Hශාල �Uසd ඉ��� කළ/, එම 
පාස�වල ඉඩකඩ n#ත ෙහ�, දfව ඇ�ළ/ 1rම ඉතා අnf 2 ඇ8 බැH මහ�වර 
නගරය ආãත පධාන පාස�වලට පළ�වැ� ෙශේ�ෙ7 ප8 පැවැ/2ම සඳහා නව 
ෙගොඩනැ©
 ඉතා කvන# ඉ"කර "ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.159/’15 
 

ගf ල� ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර ප�ෙ�කැෙ� �දහස ්ෙවළඳ උද)ාන කමව/ව 
�|� 1rම,— මහ�වර "ස�්dකය �ළ Hµ1යාෙව ෙපෙළන තfණ තf�ය Hශාල 
�Uසd I�න බැH, එම අයට µ1යා අවසථ්ා කvන# සපයා �ම සඳහා මහ�වර 
ප�ෙ�කැෙ� පෙaශෙ7 �sටා ඇ8 �දහස ්ෙවළඳ උද)ාන ෙදක කමව/ ෙලස සකසා වැv 
�Uසකට µ1යා අවසථ්ා ලබා ගැ�මට අවසථ්ාව සැලnමට කvන# කට&� කළ &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.160/’15 
 

ගf ල� ජයව	ධන මහතා,— උඩරට ගැ# �නf/ථාපන ෙකො#ෂ සභාව ය� සථ්ාපනය 
1rම,— අjරාජ)වා� පාලන කාලෙ7� අසරණ � උඩරට පෙaශවාn ජනතාවට සහන සැලnම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර 8p උඩරට ගැ# �නf/ථාපන ෙකො#ෂ සභාව ප�©ය පාලන කාලය 
�ළ අÆය ත//වයට ප/ 1rම �සා උඩරට ජනතාවට I=2 ඇ8 අසාධාරණය සාධාරණය 
1rම සඳහා උඩරට ගැ# �නf/ථාපන ෙකො#ෂ සභාව නැවත කමව/ව ස්ථා�ත කර¯මට 
අවශ) කට&� කvන# සැලIය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.162/’15 
 

ගf ඩwලස ්ෙaවානද මහතා,— උ�f පළා/ අධ)ාපන ෙදපා	තෙ��ෙ� පව8න ¨ 
ලංකා අධ)ාපන පUපාලන ෙසේවෙ7 Hෙශේෂ ෙසේවක සංඛ)ා �රOපා·, ෙජ)ෂඨ්තාවය හා 
�සලතාවය පදන� කරෙගන �ර2ම සහ තරඟ Hභාගෙය �දහස ් කර III ෙශේ�යට 
ප/1rම,— උ�f පළා/ අධ)ාපන ෙදපා	තෙ��ව යටෙ/ පව8න ¨ ලංකා අධ)ාපන 
පUපාලන ෙසේවෙ7 Hෙශේෂ ෙසේවක සංඛ)ා �රOපා· �ර2ම ස�බධව �I Hශේ�ෂණයd කර 
ෙමම තන�fවලට අදාළ රාජකාUවල �රත ¨ ලංකා H=හ�ප8 ෙසේවෙ7 හා ¨ ලංකා  f 
ෙසේවෙ7 �ලධාrෙw ෙජ)ෂඨ්/වය හා �සලතාවය සැල1�ලට ෙගන ඔ� ¨ ලංකා 
අධ)ාපන පUපාලන ෙසේවෙ7 තරඟ Hභාගෙය �දහස ්කර අධ)ාපන පUපාලන ෙසේවෙ7 III 
ෙශේ�යට ප/ කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.163/’15 

 
ගf ඩwලස ්ෙaවානද මහතා,— උ�f පළාෙ/ පළා/ සභාව යටෙ/ ඇ8 පාස�වල වැඩ 

බලන H=හ�ප8වf H=හ�ප8 තරඟ Hභාගෙය �දහස ්කර, එම �ලධාU H=හ�ප8 
ෙසේවෙ7 III ෙශේ�යට ප/ 1rම,— උ�f පළා/ සභාව යටෙ/ ඇ8 පාස�වල �	ඝ කාලයd 
ෙසේවෙ7 �&� ¨  ලංකා  f ෙසේවයට අය/ වැඩබලන H=හ�ප8වfෙw ෙජ)ෂඨ්/වය හා 
�සලතාවය සැල1�ලට ෙගන ¨ ලංකා H=හ�ප8 ෙසේවෙ7 තරඟ Hභාගෙය �දහස ්කර, එම 
�ලධාU ¨ ලංකා H=හ�ප8 ෙසේවෙ7 III ෙශේ�යට ප/ කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.168/’16 

 
ගf එස.් එ�. මUdකා	 මහතා,— ජා� අතර ජා8ක සංsÚයාව ෙගොඩනැං2ම,— ජා8ක 

සංsÚයාව හා ජා� අතර අෙන)ෝන) අවෙබෝධය සහ එක��ව වඩා/  ඵලදා° ෙලස 
ෙගොඩනැ<ම සඳහා �	ඝ කා¯න ඉලdකයට �ල �rෙ� අර��, ¨ ලංකාව �ළ සෑම 
ෙදමළ මාධ) පාසලකම Iංහල මාධ)ෙය උගවන අංශයd ආර�භ කළ&� යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.169/’16 

 
ගf එස.් එ�. මUdකා	 මහතා,— නව Æඩා පනතd  හ�වා�ම,— "ස්�d  Æඩා 

සංග�වල ඡදෙය Æඩා පාලක ම4ඩලවලට �ලධාU ෙ/r ප/2ෙ� කමය ෙව�වට 
අ�/ කමෙ�දයd හ�වා �, එම© එම �ලධාrෙw �යා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
පා	
ෙ�� වට ෙහෝ වග1යන අ&U ¨ ලංකාෙ� Æඩාෙ� "&}ව සහ අØවෘajය  සඳහා 
නව Æඩා පනතd හ�වා "ය &� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.177/’16 

 
 ගf එ�. එ¥. එ�. ස�මා මහතා,— හÃ වදනා පනතd හ�වා �ම,— ¨ ලංකාෙ� 
Iට වා	¾කව හÃ වදනාෙ� ෙයෙදන බැ8ම� HI �¤ණ ෙදන ගැට� �රාකරණය 
කර ගැ�මට/, ඒ ��බඳ ආයත�ක වÊහයd ස්ථාපනය ෙකොට �8මය ප8පාදන සකස් 
1rමට/, රජය ම� “හÃ වදනා පනතd” හ�වා "ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
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පා.178/’16 

 
ගf ඩwලස ් ෙaවානද මහතා,— &aධය �සා "H අs# � ජනතාව Is 1rම සඳහා 

අ�සම්රණ සම්ාරකයd තැ�ම සහ Isප/ 1rම සඳහා ෙපො= "නයd ෙව 1rම,— දශක 
ගණනාවක Iට උ�f පළාෙ/ පැව8 &දමය වාතාවරණය �ර 2 සාමකා� Ñවන රටාවකට 
ජනතාව දැ අව�	ණ 2 I�න අතර ප�©ය කාලෙ7 පැව8 අසාමාන) ත//වය �සා ද, 
&දමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව ද, ඝාතනයට ලd� Iය� ජා8, ආග� හා සමාජවලට අය/, 
Iය�ම භාෂාව කතාකරන ජනතාව, ¨ ලාං1ක� ෙලස Isප/ කර#, එම ජනතාව 
ම�§ම ෙව�ෙව ද, ඔ� කළ පUත)ාගයවලට ෙගෞරව 1rම සඳහා ද, උ�f පළාෙ/ 
ඕමෙ/ පෙaශය �ළ �=� සථ්ානයක “අ�සම්රණ සම්ාරකයd” තැ�මට ද, එම &දමය 
ත//වය �සා "H අs# � Iය�ම ජා8, ආග� හා භාෂාව කථා කරන ජනතාව Isගැ2ම 
සඳහා �=� "නයd න� ෙකොට සෑම වසරd පාසාම එම "නය සැමrමට ද රජය �යවර ගත 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.179/’16 

 
ගf IIර ජයෙකොv මහතා,— ම/දව) භාHතයට ඇ9බැs�ව �නf/ථාපනය 1rම 

සඳහා අjකාUයd �s02ම,— ම/දව) භාHතයට  ඇ9බැs �  අ8 Hශාල තfණ �Uසd 
ඒවා� අ/#�මට අෙOdෂාෙව ප��වද, ඒ සඳහා �ශe්ත වැඩ��ෙවළd ෙහෝ කමෙ�දයd 
ෙනොමැ82ම ඔ� �¤ණ ෙදන බරපතල ගැට�වdව ඇ8 බැH,  ආග#ක නායක�ෙw 
Õ
ක/වෙය ෙබෞaධ ආධ)ා/#ක භාවනා කම, ෙamය ඖෂධ කමය හා අෙන�/ 
ප8ක	ම කම ද උපෙයෝ< කරග�# ම/�· හා ම/දව) භාHතයට ඇ9බැs�ව 
�නf/ථාපනය 1rම සඳහා අjකාUයd �s02මට කට&� කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.180/’16 

 
ගf ෙÃ. n. අලව�වල මහතා,— ¨ ලංගම හා ෙපෞaග
ක බස ් රථ සඳහා "ව�න �රා 

ඒකාබaධ ධාවන සැලැසම්d රා³ කා ලෙ7� �යා/මක 1rම,— ¨ ලංකාව �රා සවස 6 ප�ව 
¨ ලංගම හා ෙපෞaග
ක බස ් රථ �Iයාකාරව ධාවනය ෙනො2ම ෙහේ�ෙව ම< ජනතාව 
බලව/ අපහ�තාවයට ප/ 2 I�න ෙහ�, ඊට ��ය� වශෙය ¨ ලංකා ගමනාගමන 
ම4ඩලය සහ පළා/ සභා යටෙ/ �යා/මක මා	ගසථ් ම< පවාහන අjකාr ආයතන සමඟ 
එdව ¨ ලංගම සහ ෙපෞaග
ක බස ්රථ රා� කාලෙ7� "ව�න �රා ධාවනය 1rමට සැලැසම්d 
සකස ්කර �යා/මක කළ &� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.181/’16 

 
ගf අ9=�ලාහ ්මහÌ්ෆ ්මහතා,— උ�f පළාෙත බලහ/කාරෙය ෙනරපා හUන ලද 

�ස
්� ජනතාව නැවත ප"ංe කර2ම,— උ�f පළාත �ළ Iයවස ්ගණනාවd 8සේසේ Ñව/ � 
�ස
්� ජනතාව 1990 වසෙ	� පැය 48ක කාලnමාවd �ළ එම පළාෙත බලහ/කාරෙය 
ඉව/ කරන ලද අතර ඔ� ඉ �ට�ෙ7 තම ස� ෙaපළ සහ වසû් හැර දමා තම ÑHත 
��බඳ 1I� සහ8කයd ෙනොමැ8ව ෙමම �|තර ජනතාව එතැ Iට ෙ� දdවා කාලය �ළ 
රටට ෙදෝs ෙනො2 ර� �ටව ෙනොය# Ñව/ � අතර ප�©ය ජනාjප8වර ණ සහ 
පා	
ෙ�� මැ8වරණවල� පවා  ඔ�ෙග 95%d Iය ඡදය පකාශ කළ න�=  ඔ�ට 
තවම/ Iය �� ග� §� ෙවත යාමට ෙනොහැ1 2 ඇ8 ෙහ�, ඔ�හට Iය� අ�8වාIක� 
සsතව Iය �� ග� §� ෙවත යාමට අවසථ්ාව සැලnම සඳහා ඇ8 Iය� බාධාව හ�නාෙගන 
ඒවා ඉව/ 1rමට අවශ) �යවර ගැ�ම රජෙ7 වග�ම Hය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�.    
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පා.182/’16 

 
ගf අ9=�ලාහ ්මහÌ්ෆ ්මහතා,— උපාjධාr උපෙaශන �ලධාU ෙලස පාස�වලට 

බඳවා ගැ�ම,— "ව�න �රා I=වන කාතා හා ළමා අපචාර �ර 1rෙ� අර�ෙණ සහ 
"ව�න �රා Iය�ම පාස�වල පාථ#ක, aH8°ක සහ උසස ් ෙපළ I�ට, ඔ�ෙw 
අධ)ාප�ක �යාකාරක�වලට සමගා�ව, උපෙaශනය ලබා�ම සඳහා, 2016 වසෙ	  Iට 
�යා/මක වන පU", උපාjධාrට µ1යා උ/පාදනය 1rම ෙපරදැU ෙකොටෙගන, දැනට 
පාෙamය ෙ�ක� කා	යාලයට අ�&dත ෙකොට ඇ8 උපෙaශන �ලධාrෙw 
කා	යභාරයට සමාන වන ආකාරෙය, Hෙශේෂ ප/2මd ෙලස උපෙaශන �ලධාU ෙලස 
උපාjධාr ප/1rම ��ස �යාකාr  සැලැසම්d �යාවට නැ©ය &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා ස�මත කර�.   

පා.183/’16 

 
ගf අ9=�ලාහ ්මහÌ්ෆ ්මහතා,— µ1යා ලdෂ දහයd ලබා�ෙ� ව)ාපෘ8ෙයs� උ�f හා 

නැෙගනsර පළා/වල තfණ තf�ය සඳහා ප�ඛතාවය ලබා �ම,— µ1යා ලdෂ දහයd 
ලබා�ෙ� ව)ාපෘ8ය �යා/මක 1rෙ��, උ�f නැෙගනsර පළා/වල Ñව/ වන, වයස අ�f= 
8සප්හ Iට හත
ස ්පහ දdවා තfණ තf�යට ප�ඛතාවය ලබා"ය &� බව/, පාථ#ක, 
aH8°ක සහ ෙජ)ෂඨ් aH8°ක මRට�වල� පාස� අතහැර ©ය අ.ෙපො.ස (සාමාන) ෙපළ) 
�=�ක� සsතව පාස�වල සේව¥ඡා  fවf ෙලස වසර Hසස්කට වඩා වැඩකරන අයට, 
උසස ්අධ)ාපන �=�ක� ෙනොසලකා ස�්ර ප/2� ලබා�මට අවශ) �යවර ගත &� බව/ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.184/’16 

 

  ගf එස.් එ�. මUdකා	 මහතා,— දහ� පාස� අධ)ාපනය අ�වා	ය 1rම,— ¡ෂ්ඨ 
ස�පන සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ&U රට �ළ ව)ාOත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම	ධනය 1rම හා ස්වයං Hනයd ඇ8 1rම උෙදසා Iය�ම  දfවට, 9 ෙශේ�ය දdවා 
ඔ�ෙw ආගමට අ�£ල  දහ� පාස� අධ)ාපනය අ�වා	ය 1rම �=� යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

 

2016 ඔ>ෙත?බ මස 25 වැ" අඟහ2වාදා 

වාeක ���f අෙOdෂා කරන පශ්න 
517/’16 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— �8ය හා සාමය සහ දd¾ණ සංව	ධන 
අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i)  ශ ü ීලංකාව �ළ ග9සා 1r� �8ෙය තහන� බව/; 

 (ii) ශ ü ීලංකාව �ළ �8 Hෙරෝ> ග9සා 1r� I= වන බව/; 

 (iii) ෙමම ග9සා 1r� I= කරන සථ්ාන අනාරþත හා �8 Hෙරෝ> ෙලස කට&� 
කරන බව/;  

 එ�මා දෙනsද?  

(ආ)  (i) 2012.01.01 "න Iට 2015.12.31 "න දdවා කාලය �ළ හ�නාෙගන, �8මය 
ක üයිාමා	ග ග/ �8 Hෙරෝ> ග9සා මධ)සථ්ාන සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 



( 46 ) 

 

  (ii) එම මධ)සථ්ානවලට එෙරsව ද4ඩ �8 සංග üහයට අ�ව ගත හැ1 ක üයිාමා	ග 
කවෙ	ද; 

  (iii) එම �8 ප üමාණව/ ෙනොවන බව එ�මා ��ගෙද;  

  (iv) එෙසේ න�, එම �8 සංෙශෝධනය 1rමට කට&� කරෙද;  

  (v) ග9සා 1r� �8ගත 1rමට කට&� කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

609/’16 

ගf (ෛවද)) න
ද ජය8ස්ස මහතා,— පවාහන හා IH�  ව ෙසේවා  
අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) 2012, 2013, 2014 ව	ෂවල� ¨ ලංකා ගමනාගමන ම4ඩලය HI බස ්රථ 
අමතර ෙකොටස ්#ල� ගැ�ෙ�� අ�ගමනය කළ කමෙ�දය ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) එය, ඊට ෙපර පැව8 කමෙ�දයට වඩා ෙවනස ්වෙ කවර ආකාරෙයද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනsද? 

(ආ) ඉහත ව	ෂවල� ¨ ලංගමයට අමතර ෙකොටස,් 

 (i) සැප°ම සඳහා ෙටඩ	 ඉ"Uප/ කළ සමාග� හා ඔ�ෙw 
�නය; 

 (ii) සැප� සමාගම හා එs 
�නය; 

 (iii) සැප� "නය හා ඒවාෙ7 ව�නාක�; 

 (iv) ආනයනය ෙව�ෙව රජයට ෙගවන ලද බ=  �ද�; 

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

(ඇ) ෙගවන ලද අමතර ෙකොටසව්ල #ල, ප#8ය සහ අවශ)තාවය ස�බධෙය         
¨ ලංගමය සෑ�මට ප/ වෙද යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 748/’16 

ගf §ම� ර/නායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා8ක ප8ප/8 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල ගා�ල "ස�්dකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ංeව 8p ෙසේවා �&dතයෙw භාරකාර අර�ද� (ETF) ©}� 
සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවා �&dතයෙw භාරකාර අර�ද� (ETF) ©}� 
සංඛ)ාව; 

එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවා �&dතයෙw භාරකාර 
  අර�ද� (ETF) ©}� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞaග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 



( 47 ) 

 

 (v) කෘ¾ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

868/’16 

ගf ච#ද H ෙÃIU මහතා,— පවාහන හා IH�  ව ෙසේවා අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2010 Iට ෙ� දdවා බ=�ල "ස�්dකය �ළ ¨ ලංකා ගමනාගමන 
ම4ඩලෙ7 ෙසේවෙ7 �රත 2 Iට Hශාම ලැp �| ෙසේවක සංඛ)ාව 
 ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙසේවකය අතU බ¤තරයකට තවම/ ඔ� ට s# ෙසේවක අ	ථසාධක 
අර�ද� හා පාUෙතෝ¾ක �මනා ලබා � ෙනොමැ8 බව දෙද; 

 (iii) ෙ� ෙහේ�ෙව එම ප�� Hශාල ¢ඩනයකට ලd 2 ඇ8 බැH, එම 
ෙසේවකයට අදාළ �මනා කvන# ලබා�මට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

881/’16 

ගf ��� හ�ෙන/8 මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා8ක ප8ප/8 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) &ද හ�දා ෙසේවෙ7 �&� ෙසබ|ෙw ෙදමා�ය සඳහා f.750/-ක 
�මනාවd ලබා =ෙද;   

 (ii) එෙසේ න�, එම �මනාව ෙ� වනHට නතර කර 8ෙ9ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක Iටද;  

 (iv) ඉ"Uෙ7� එම �මනාව ඔ�ට ලබා�මට කට&� කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

518/’16 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙamය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ශ ü ී ලංකාව �ළ I�න කාතා 
ං©ක ශ ü#කය ��බඳ සංගණනයd කර 
8ෙ9ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද?  

(ආ) (i) 2015 වසර අවසාන වනHට HIV හා ෙවන/ සමාජ ෙරෝගවලට ෙගො=f � 
කාතා 
ං©ක ශ ü#කය සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) HIV ඇ�| සමාජ ෙරෝග කාතා 
ං©ක ශ ü#කය අතර ව)ාOත 2ම 
වැළැd2ම සඳහා ක üයිාමා	ග ෙගන 8ෙ9ද; 

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

 යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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749/’16 

ගf §ම� ර/නායක මහතා,— ක�කf හා වෘ/�ය ස#8 සබඳතා අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල ගා�ල "ස�්dකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ංeව 8p ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද� (EPF) ©}� සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද� (EPF) ©}� සංඛ)ාව; 

එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද�  
  (EPF) ©}� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞaග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ¾ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

869/’16 

ගf ච#ද H ෙÃIU මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙamය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා/ ව/ම පධාන අමාත)වරයා එම Îරයට ප/2ෙම අන�fව 
පළා/ ෙසෞඛ) ෙසේවාෙ� "&}ව ය� මදගා� ත//වයකට ලd2 8ෙබන 
බව ��ගෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඌව පළාෙ/, Hෙශේෂෙයම බ=�ල "ස�්dකෙ7, ඌව පළාත 
යටෙ/ පාලනය වන ගා�ය ෙබෙහ/ ශාලා සහ ෙරෝහ� සංව	ධනය 1rමට 
Hjම/ වැඩසටහනd "ය/ 1rමට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

882/’16 

ගf ��� හ�ෙන/8 මහතා,— නගර සැල�� හා ජල ස�පාදන අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙසේවක අ	ථසාධක අර�දලට දායක 2ෙ��, ජා8ක ජලස�පාදන හා 
ජලාපවහන ම4ඩලෙ7 සමහර ෙසේවකය ට සාමාuක අංක 02d ��/ 
කර� ලබෙ �මන අවසථ්ා වල�ද; 

 (ii) ඉහත (i) s පU" ��/ � සාමාuක අංක, �ලධාUයා Hශාම ගවන අවසථ්ාව 
වන ෙතd ඒකාබaධ 1rමට කට&� ෙනොකරෙ මද; 
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 (iii) ම4ඩලය ම� I=කරන ලද වරදd �වැර" කරන ෙලස �ලධාUය� HI 
ඉ�¯� කර 8§ය�/, ඔ¤ Hශාම ගවන අවසථ්ාව දdවා එය �වැර" 
ෙනො1rෙම ඔ¤ෙw අ	ථසාධක අර�ද� ෙග2ම පමා වන බව/ එය 
ම4ඩලෙ7 ෙනොසැල1�ල බව/ ��ගෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

519/’16 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— �8ය හා සාමය සහ දd¾ණ සංව	ධන 
අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ඇතැ� අපරාධයට ස�බධ �aගලය එම අපරාධ ෙචෝදනාව
 මඟහැර 
යෑම සඳහා 
ං©ක පUව	තනය I= කර ගනා බව/; 

 (ii) ඉප�ද HHධ අපරාධයට ස�බධ2ෙ� අවදානමd පව8න බව/; 

 එ�මා දෙනsද?  

(ආ) (i) 
ං©ක පUව	තනය I= කර ග/ �aගලය ශ ü ී ලංකාව �ළ අපරාධවලට 
ස�බධ බවට වා	තා 2 8ෙ9ද; 

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

 (iii) ඔ�ට Hfaධව ග/ ක üයිාමා	ග කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) (i) අපරාධ I= 1rෙම ප� 
ං©ක පUව	තනය I= කර ග/ �aගලය 
ස�බධව වා	තා 2 8ෙ9ද; 

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

 (iii) ඔ�ට Hfaධව ෙගන ඇ8 ක üයිාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

750/’16 

ගf §ම� ර/නායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා8ක ප8ප/8 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල යාපනය "ස�්dකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ංeව 8p ෙසේවා �&dතයෙw භාරකාර අර�ද� (ETF) ©}� 
සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවා �&dතයෙw භාරකාර අර�ද� (ETF) ©}� 
සංඛ)ාව; 

එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවා �&dතයෙw භාරකාර 
  අර�ද� (ETF) ©}� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞaග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 
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 (v) කෘ¾ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

අ�ව සහ එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

870/’16 

ගf ච#ද H ෙÃIU මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙamය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) අද වනHට ෙamය ෛවද) Hද)ාව ��බඳව ජාත)තර වශෙය Hෙශේෂ 
උන=වd ඇ8 2 8ෙබන බව දෙද; 

 (ii) බ=�ල "ස�්dකෙ7  I�න ෙamය ෛවද) උපාjධාU සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම උපාjධාU පළා/ සභාෙ� හා මධ)ම රජෙ7 ෙසේවය සඳහා බඳවා 
ගැ�මට Hjම/ වැඩසටහනd සකස ්කර 8ෙ9ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම වැඩසටහන ��බඳ ෙතොර�f කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ඔ>ෙත?බ මස 26 වැ" බදාදා 

වාeක ���f අෙOdෂා කරන පශ්න 
520/’16 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙamය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) ෙ� වනHට ¨ ලංකාව �ළ 
ං©ක පUව	තනය I= කර ගැ�ෙ� 
පවණතාවයd 8ෙ9ද; 

 (ii) එම� ගැට�කාr ත//වය ම� වෙද; 

 (iii) ෙ� ස�බධෙය රජය පමාණව/ අවධානයd ෙයො� කර 8ෙ9ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනsද? 

(ආ) (i) ප�©ය වසර පහ ඇ�ළත 
ං©ක පUව	තනය I= කර ග/ �aගලය 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) රජෙ7 ෙරෝහ� �ළ ෙමම �යාව
යට අදාළ සැ/ක� I= කරෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ප�©ය වසර පහ �ළ රජෙ7 ෙරෝහ� �ළ I= � 
ං©ක 
පUව	තනයට අදාළ සැ/ක� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඒ සඳහා රජය දරා ඇ8 Hයදම ෙකොපමණද; 

 යන/ එ�මා සඳහ කරෙනsද? 

(ඇ) (i) 
ං©ක පUව	තනයd I= කර ග/ �aගලයෙw අනන)තාවයට අදාළ ජා8ක 
හැ���පත හා උOපැන සහ8කය ෙවනස ්1r� I= කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යාව
ය I= කරෙ ෙකෙසේද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 
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(ඈ) (i) 
ං©ක පUව	තනයd I= කර ග/ �aගලය අතර HIV ආසා"තය වා	තා 
2 8ෙ9ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) HIV ඇ�| සමාජ ෙරෝගය ෙමම �Uස ්අතර ව)ාOත 2ම පාලනයට ෙගන 
ඇ8 �යවර කවෙ	ද; 

 යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

751/’16 

ගf §ම� ර/නායක මහතා,— ක�කf හා වෘ/�ය ස#8 සබඳතා අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල යාපනය "ස�්dකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ංeව 8p ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද� (EPF) ©}� සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද� (EPF) ©}� සංඛ)ාව; 

එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද�  
  (EPF) ©}� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞaග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ¾ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

අ�ව සහ එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

871/’16 

ගf ච#ද H ෙÃIU මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) බ=�ල "ස�්dකෙ7 ඇ8 රජෙ7 පාස� සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස�වල න� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම පාස� අතU දැනට වැඩ බලන H=හ�ප8වf I�න පාස� සහ එම වැඩ 
බලන H=හ�ප8වfෙw න� කවෙ	ද; 

 (iv) ප�©යදා පැව8 ¨ ලංකා H=හ�ප8 ෙසේවෙ7 III වැ� ප8යට බඳවා ගැ�ෙ� 
Hභාගෙය බ=�ල "ස�්dකෙය සම/ 2 I�න �aගලය සංඛ)ාව 
කවෙ	ද;  

 (v) ඉහත (iv) s සඳහ �aගලයෙw න� කවෙ	ද; 

 (vi) ඔ�ෙw H=හ�ප8 �¤}ව අවස 2 8ෙබන බැH, ඔ�ට පාසලd 
ලබා�මට අ�ගමනය කරන කමෙ�දය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට ද වෙනsද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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521/’16 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— අභ)තර කට&�, වයඹ සංව	ධන හා සංස්කෘ8ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (2) 

(අ) (i) 1815 ව	ෂෙ7 Iට 1948 ව	ෂය දdවා කාලය �ළ ෙමරට පාලනය කළ 
§ üතාන) ජා8කය HI �දහස ් සටනට උර= ඇතැ� ශ ü ී ලාංෙdය 
නායකය රාජෙදෝ� ෙලස න� කළ බව/; 

 (ii) ෙ� වනෙතd එම නායකයෙw න� එම ලැ�ස�්ෙව ඉව/ ෙනොකළ 
බව/; 

 (iii) ඒ ��බඳව රජෙ7 අවධානය ෙමෙතd ෙයො� 2 ෙනොමැ8 බව/; 

 එ�මා දෙනsද? 

(ආ) (i) § üතාන)ය රාජෙදෝ� ෙලස න� කළ ශ ü ීලාං1කය සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔ�ෙw න� කවෙ	ද;  

 (iii) ඔ� රාජෙදෝ� ෙලස න� 1rමට දdවා ඇ8 ෙහේ� කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) (i) එම නායකය රාජෙදෝ� ලැ�ස�්ෙව ඉව/ 1rමට අවශ) �යවර 
ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;  

 (iii) ෙමම නායකය ජා8ක 2රය ෙලස න� 1rමට රජය කට&� කරෙද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

752/’16 

ගf §ම� ර/නායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා8ක ප8ප/8 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල මනාරම "ස�්dකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ංeව 8p ෙසේවා �&dතයෙw භාරකාර අර�ද� (ETF) ©}� 
සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවා �&dතයෙw භාරකාර අර�ද� (ETF) ©}� 
සංඛ)ාව; 

එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවා �&dතයෙw  
  භාරකාර අර�ද� (ETF) ©}� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞaග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ¾ක	මාත අංශය; 
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 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

872/’16 

ගf ච#ද H ෙÃIU මහතා,— පළා/ සභා හා පළා/ පාලන අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා/ ව/ම පධාන අමාත)වරයා එම Îරයට ප/2ෙම ප� බ=�ල 
"ස�්dකෙ7 අධ)ාපන සංව	ධනය සඳහා ෙව කළ හා Hයද� කළ �දල 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම කාලnමාව �ළ බ=�ල "ස�්dකෙ7 අ�8 පාසලd ආර�භ කර 8ෙ9ද; 

 (iii) එම කාලnමාව �ළ බ=�ල "ස�්dකෙ7 වැn ©ය පාස� සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඌව පළා/ සභාෙ� අධ)ාපන Hයද� හා සංව	ධන Hයද� ��බඳ ෙ	�ය 
අමාත)ාංශෙය �I ප� Hපරමd I= කරෙද;  

 (v) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

523/’16 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— මහානගර හා බස්නාsර සංව	ධන අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ 7, ඉvෙපඩR ආෙdÁ ෙවළඳ සං�	ණය ෙ� වනHට නඩ/� 
කරන ආයතනය කවෙ	ද; 

 (ii) එ� අෙO�ා කළ ප ü8ඵල ලැÜ 8ෙ9ද; 

 (iii) ෙමම ව)ාපෘ8ය ක üයිා/මක 1r ෙ�� Éෂණ, වංචා හා අක ü#කතා I= 2 8ෙ9ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනsද? 

(ආ) (i) ඉvෙපඩR ආෙdÁ ෙවළඳ සං�	ණය ඉ"1rමට වැය කළ �දල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ සඳහා �ද� සපයාග/ Õලාශ ü  කවෙ	ද;  

 (iii) ෙමම ෙවළඳ සං�	ණය Hවෘත 1rෙ� උ/සවය සඳහා වැය කළ �දල 
ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) (i) ෙමම ෙවළඳ සං�	ණෙ7 පව8න මා| ටැං1ය ඉ"1rමට වැය කළ �දල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම මා| ටැං1ය නඩ/� 1rමට මසකට වැය වන �දල ෙකොපමණද;  

 යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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753/’16 

ගf §ම� ර/නායක මහතා,— ක�කf හා වෘ/�ය ස#8 සබඳතා අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල මනාරම "ස�්dකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ංeව 8p ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද� (EPF) ©}� සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද� (EPF) ©}� සංඛ)ාව; 

එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද�  
  (EPF) ©}� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞaග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ¾ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

873/’16 

ගf ච#ද H ෙÃIU මහතා,— පළා/ සභා හා පළා/ පාලන අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා/ ව/ම පධාන අමාත)වරයා HI ඌව පළාෙ/ පාස� 
¡ෂ)යට පාස� බෑw ලබා�ෙ� වැඩසටහනd ආර�භ කර ඇ8 බව 
දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, බ=�ල "ස�්dකෙ7 ෙ� දdවා එම ප8ලාභ ලැÜ ඇ8 ¡ෂ)ය 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා දැනට දරා ඇ8 �| Hයදම  කවෙ	ද; 

 (iv) එම �ද� ලබාග/ �ලාශ කවෙ	ද; 

 (v) ෙමs� ය� අක#කතාවd I= 2 8ෙ9ද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ඔ>ෙත?බ මස 27 වැ" Aහස්පB�දා 

වාeක ���f අෙOdෂා කරන පශ්න 
532/’16 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— බධනාගාර ප8සංස්කරණ, �නf/ථාපන, නැවත 
ප"ංe 1rම හා s= ආග#ක කට&� අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ත� පැ� ආශ üතිව �ෂප්ාදන රා¡යd I=කළ හැ1 බව/;  

 (ii) n� ෙව�වට භාHත කළ හැ1 ෙසෞඛ)ාරþත Hක�පයd බව/; 
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 (iii) ෙමම ක	මාත හරහා µ1යා අවසථ්ා Hශාල ප üමාණයd ජ�ත කළ හැ1 
බව/; 

එ�මා ��ගෙනsද? 

(ආ) (i) ත� පැ� හා හ�f ක	මාතය Ñවෙනෝපාය කරග/ �Uස ��බඳ 
සංගණනයd I=කර 8ෙ9ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) (i) ත� පැ� හා හ�f ක	මාතය නගා I02මට රජය �යවර ෙගන 8ෙ9ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

754/’16 

ගf §ම� ර/නායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා8ක ප8ප/8 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල මඩකල�ව "ස�්dකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ංeව 8p ෙසේවා �&dතයෙw භාරකාර අර�ද� (ETF) ©}� 
සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවා �&dතයෙw භාරකාර අර�ද� (ETF) ©}� 
සංඛ)ාව; 

එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවා �&dතයෙw  
  භාරකාර අර�ද� (ETF) ©}� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞaග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ¾ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

533/’16 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— වැH
 ක	මාත අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) ශ ü ීලංකාව �ළ උd වගා කර ඇ8 Ò# ප üමාණය අdකර ෙකොපමණද;   

 (ii) 2010 Iට 2015 දdවා කාලය �ළ උd �ෂප්ාදනය එd එd ව	ෂය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) (i) n� �ෂප්ාදනයට අමතරව උd ම� ෙකෙරන ෙවන/ �ෂප්ාදන කවෙ	ද; 

 (ii) එම �ෂප්ාදන අපනයනය කරෙද; 
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 (iii) එෙසේ න�, 2015 වසෙ	� ශ ü ී ලංකාවට ලැi} Hෙaශ H�මය පමාණය 
ෙකොපමණද; 

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) (i) උd වගාව ව)ාOත 1rමට රජය කට&� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

යන තව=රට/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

755/’16 

ගf §ම� ර/නායක මහතා,— ක�කf හා වෘ/�ය ස#8 සබඳතා අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල මඩකල�ව "ස�්dකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ංeව 8p ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද� (EPF) ©}� සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද� (EPF) ©}� සංඛ)ාව; 

එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද� 
  (EPF) ©}� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞaග
ක අංශය;   

  (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ¾ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

582/’16 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙamය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2008.01.09 "න Iට 2008.04.09 "න දdවා පැව8 ආහාර හා ඖෂධ 
පrdෂකවf බඳවා ගැ�ෙ� ෛතමාIක �¤} පාඨමාලාවට සහභා© � 
�ලධාU සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඔ�ෙw න�, 
�න, පළාත හා ෙසේවා සථ්ාන කවෙ	ද;  

 (iii) ෙමම පාඨමාලාව අවසානෙ7 
ìත හා පාෙයෝ©ක පrdෂණ පැවැ/� "න 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) පාෙයෝ©ක පrdෂණය සම/ 2ෙ� කඩඉ� ල�} ප8ශතය කවෙ	ද; 

(v) එම ප8ශතය ලබාග/ �ලධාU සංඛ)ාව සහ ඔ�ෙw න� කවෙ	ද; 

 (vi) පrdෂණය සම/ � �ලධාUට ප/2� ලබා= "නය එd එd �ලධාUයා 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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756/’16 

ගf §ම� ර/නායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා8ක ප8ප/8 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල ව��යාව "ස�්dකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ංeව 8p ෙසේවා �&dතයෙw භාරකාර අර�ද� (ETF) ©}� 
සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවා �&dතයෙw භාරකාර අර�ද� (ETF) ©}� 
සංඛ)ාව; 

එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවා �&d8කයෙw  
  භාරකාර අර�ද� (ETF) ©}� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞaග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ¾ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ඔ>ෙත?බ මස 28 වැ" 0#රාදා 

වාeක ���f අෙOdෂා කරන පශ්න 
583/’16 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙamය ෛවද) අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2008.01.09 "න Iට 2008.04.09 "න දdවා පැව8 ආහාර හා ඖෂධ 
පrdෂකවf බඳවා ගැ�ෙ� ෛතමාIක �¤} පාඨමාලාෙ� පාෙයෝ©ක 
පrdෂණෙ7 උ/තර පත පrdෂාව පැස� භාHතා ෙකොට I=කර ඇ8 
බව/; 

 (ii)  ල�} 1sප වරd මකා දමා ෙවනස ්කර ඇ8 බව/;  

 (iii) ෙ� ස�බධෙය Hjම/ පrdෂණයd I=කරන ෙලස මහජන 
ෙසෞඛ) පrdෂකවfෙw සංගමය ඉ�ලා I� බව/; 

 (iv) ඒ අ�ව පrdෂණයd I=කළ බව/; 

එ�මා දෙනsද? 

(ආ) (i) එම පrdෂණ වා	තාව ෙමෙතd ඉ"Uප/ ෙනො1rමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (ii) එම පrdෂණ වා	තාව සකස ්කළ �ලධාUයා ක�fද; 

 (iii) ඔ¤ ෙ� වනHට ෙසේවෙය ඉව/ කර 8ෙ9ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) (i) අසාධාරණයට ලd � �ලධාrට ලබාෙදන සහන කවෙ	ද; 
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  (ii) ෙමම වංචාවට ස�බධ �ලධාrට එෙරsව �යාමා	ග ෙගන 8ෙ9ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම �යාමා	ග කවෙ	ද; 

යන/ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

757/’16 

ගf §ම� ර/නායක මහතා,— ක�කf හා වෘ/�ය ස#8 සබඳතා අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල ව��යාව "ස�්dකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ංeව 8p ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද� (EPF) ©}� සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද� (EPF) ©}� සංඛ)ාව; 

එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද� 
  (EPF) ©}� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞaග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ¾ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

588/’16 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— ඉඩ� අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) අ�පාර පාෙamය ෙ�ක� ෙකොRඨාසෙ7, අ�පාර නගර සභා බලපෙaශෙ7, 
“ඉදසාර�ර” ගාම �ලධාr වසෙ�, අ�පාර - උහන පධාන මා	ගයට 
�¤ණලා  අ�පාර "සාප8 මැ=ර අසල �s� �.�.අ� 827 ඉඩම ව	ෂ           
2001 - 2013 අතර කාලය �ළ �	ඝ කා¯න බ=කරයd, ඔO�වd ෙහෝ ෙවන/ 
ආකාරෙ7 1Iය� �මනා පතයd ම� ය� �aගලෙය�ට ලබා � 8ෙ9ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �aගලයාෙw නම, 
�නය හා තන�ර කවෙ	ද; 

 (iii) අද වනHට ඔ¤ HI ෙමම ඉඩම අස� කර 8ෙ9ද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ කවෙර�ටද; 

 (v) ය�/ ෙමම ඉඩම �. එස.් ෙසේනානායක  ණා�සම්රණ සභාවට ලබා�මට 
කට&� කරෙද; 

 (vi) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද;   

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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758/’16 

ගf §ම� ර/නායක මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා8ක ප8ප/8 හා ආ	�ක 
කට&� අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල �/තලම "ස�්dකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ංeව 8p ෙසේවා �&dතයෙw භාරකාර අර�ද� (ETF) ©}� 
සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවා �&dතයෙw භාරකාර අර�ද� (ETF) ©}� 
සංඛ)ාව; 

එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවා �&dත යෙw  
  භාරකාර අර�ද� (ETF) ©}� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞaග
ක අංශය;   

  (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ¾ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

680/’16 

ගf iajක ප8රණ මහතා,— කෘ¾ක	ම අමාත)�මාෙග ඇnමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂය �ළ ¨ ලංකාවට ආනයනය කළ �=f හා මා=f පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ¨ ලංකාවට �=f හා මා=f ආනයනය කරන පධාන රටව� කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙනsද? 

(ආ) (i) ¨ ලංකාව �ළ �=f හා මා=f වගා කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එය ¨ ලංකාෙ� අවශ)තාවෙය ෙකොපමණ ප8ශතයdද; 

 (iii) �=f හා මා=f වගා ෙනොකරෙ න�, ඒ මද; 

 (iv) ¨ ලංකාව �ළ �=f හා මා=f වගාව ව)ාOත 1rමට රජය ගනා �යවර 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

759/’16 

ගf §ම� ර/නායක මහතා,— ක�කf හා වෘ/�ය ස#8 සබඳතා අමාත)�මාෙග 
ඇnමට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල �/තලම "ස�්dකය �ළ, 

 (i) 
යාප"ංeව 8p ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද� (EPF) ©}� සංඛ)ාව; 

 (ii) අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද� (EPF) ©}� සංඛ)ාව; 

එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනsද? 
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 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ�8 
යාප"ංe � ෙසේවක අ	ථසාධක අර�ද�  
  (EPF) ©}� සංඛ)ාව,   

 (i) රජයට අය/ සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ) ආයතන;  

 (iii) ෙපෞaග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ¾ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එd එd ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන/ එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනsද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

 


