
(අටවැ� පා	
ෙ��ව — පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 4(5).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 4 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2016 ඔ,ෙත-බ මස 07 වැ" 2#රාදා 

   

2016 ඔ,ෙත-බ මස 20 වැ" 3හස්ප4�දා 

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

එක� කළ අගය මත බ* (සංෙශෝධන) පන0 ෙක1�පත — ෙදවැ� වර 2ය3ම. 

(අමාත5 ම6ඩලෙ9 අ�ම:ය දවා :ෙ;.) 

 
 * සල#ෙණ� හ8�ව9 ලබ�ෙ� ආ;<ෙ� කට>� ය. 

 

 

2016 ෙන?වැ�බ මස 11 වැ" 2#රාදා 

වා<ක ���= අෙ>?ෂා කරන පශ්න 
375/’15 

ග= (ෛවද5) න
ද ජය:ස්ස මහතා,— KෙLශ කට&� අමාත5�මාෙග 

ඇNමට,— (5) 

(අ) ව	ෂ 2005 Qට 2015 ද?වා වසරවල එ?ස0 ජාRෙS මහ ස�Tවට (General      

Assembly) සහභා` a b ලාං2ක �ෙයෝcත ක6ඩාය�වල, 

 (i) පධාන0වය දැ=ෙe කf=ද; 

 (ii) �ෙයෝcතය සංඛ5ාව කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ අතර පා	
ෙ�� මjව= Qkෙ9 න�, ඔfෙS න� කවෙ	ද; 

 (iv) KෙLශ කට&� අමාත5ාංශෙ9 �ලධාn සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (v) වැය කළ �T �දල ෙකොපමණද; 

 (vi) එම Kයදම qව ගම, ෙහෝටr හා නවාතැ Kයද� ෙලස එ? එ? s	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
525/’16 

ග= yLzක ප:රණ මහතා,— කෘ|ක	ම අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2015 වනKට ශ } ිලංකාෙe :n� වගා කරන �# ප }මාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2010 Qට 2015 ද?වා වසර පහ �ළ :n� �ෂප්ාදනය, ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය 2ෙලෝග }ෑ� ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය KQ ෙගො3ෙග සෘ�වම :n� #ල� ගෙද; 



( 2 ) 

 

 (iv) එෙසේ න�, ප��ය වසර පහ �ළ රජය KQ #ල� ග0 :n� ප }මාණය, ව	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) :n� �ෂප්ාදනය ඉහළ දැ�මට රජය �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

730/’16 

ග= �මr ර0නායක මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා:ක ප:ප0: හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (1) 

(අ) (i) අපනයනය සඳහා කැවැ�ස ්ෙකෙසr පෙ�දය වගා 2�මට ෙඩෝr නමැ: 
බ�ජා:ක සමාගෙ� ලංකාෙe හfrකාර සමාගම වන ෙඩෝr ලංකා සමාගමට 
ෙමොණරාගල "ස�්?කෙය වන සංර?ෂණ  ෙදපා	තෙ��වට අය0 
වනාතර ඉඩ� ලබා � ඇ: පදනම කවෙ	ද; 

 (ii) ඉහත සමාගමට ලබා � ඇ: වන සංර?ෂණ ෙදපා	තෙ��වට අය0 ඉඩ� 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2n� ඔෙ9 හා මැ�? ගෙ� සථ්ා�ත කර ඇ: අz බලැ: ජල ෙමෝට	 ම� 
ෙමම සමා ගෙ� වගා ��වලට ජලය ලබා ගැ�මට අවසර ලබා� ඇ: 
ආයතනය සහ අවසර ලබා �ෙ� පදනම කවෙ	ද; 

 (iv) ෙලෝකෙ9 අප�	:ම0ම සමාගමකට ලංකාෙe ඉඩ� ලබා �මට0, අzක 
ෙලස කෘ| රසායන භාKතා කර# කැවැ�ස ් ෙකෙසr වගා �� 
�t13මට0 අ�ම:ය ලබා * ආයතනය සහ අ�ම:ය ලබා �ෙ� පදනම 
කවෙ	ද; 

 (v) ෙමම සමාගමට ඉඩ� ලබා�ම සඳහා කැ�න� අ�ම:ය ලබාෙගන :ෙ;ද; 

 (vi) වන සංර?ෂණ ආඥා පනත සහ ජා:ක පාnසnක පනත උrලංඝනය කර# 
වන සංර?ෂණ ෙදපා	තෙ��වට අය0 වනාතර ඉඩ�වල �:Kෙරෝ�ව 
මහා පnමාණ වගා �� සථ්ා�ත 2�මට එෙරtව �:ය �යා0මක 
ෙනො2�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

811/’16 

ග= ච#ද K ෙ�Qn මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත5�මාෙග 
ඇNමට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා0 ව0ම පධාන අමාත5වරයා එම තන�රට ප03ෙම ප� පළා0 
සභාෙe KKධ ආයතනවලට ෙ� ද?වා ලබා � ඇ:  2යා සංඛ5ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ¡LගලයෙS න� හා  2යා ලබා � ඇ: ආයතන ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (iii)  2යා ලබා �ම සඳහා අ�ගමනය කර ඇ: �යාමා	ගය කවෙ	ද; 

 (iv) එම  2යා අවසථ්ා ෙLශපාලන ප?ෂ ෙ�දය2 ෙතොරව ලබා � :ෙ;ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?   



( 3 ) 

 

827/’16 

ග= ��r හ¢ෙන0: මහතා,— රාජ5 ව5වසාය සංව	ධන අමාත5�මාෙග 
ඇNමට,— (2) 

(අ) (i) ලංකා¡ත සංව	ධන බැං¤ෙe ණය අයකර ගැ�ම සඳහා කමව0 
වැඩසටහන? ව	තමාන සභාප: ප�ඛ කළමණාකාn0වය ස�ව :ෙ;ද; 

 (ii) ණය ෙනොෙගවනෙS ලැ¦ස�්ෙe ඇ: =�යr #
යන 600ට අzක ණය 
අයකර ගැ�ම ස�බධෙය ප��ය වසර හා සැස§ෙ�� පග:ය? ලබා 
:ෙ;ද;  

 (iii) බැං¤වට =�යr #
යන 20ට වඩා ණය ලබා� මට  හැ2යාව? ෙනොමැ: fවද, 
එම Nමාව ඉ?මවා ණය ලබා � :ෙ;ද; 

 (iv) b ලංකා මහ බැං¤ෙe �: �: වලට පටහැ�ව ෙසේවකය බඳවාගැ�ම, 
කමව0 පkපාkෙය බැහැරව උසස3්� ලබා�ම සහ ත¨0ෙ0ගම සහ 
අ¤ සස් යන සථ්ානවල ෙතොර�= මධ5සථ්ාන Kවෘත 2�ම ම� බැං¤ 
ෙරqලාQ පනත උrලංඝණය කර :ෙ;ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

  877/’16 

ග= K*ර Kකමනායක මහතා,— වැK
 ක	මාත අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (1) 

(අ) (i) "ව¦ෙ KKධ පළා0වල පව0වාෙගන ය� ලබන ‘ෙ0 ශ?:’ ෙ0 
ක	මාතශාලා සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ක	මාතශාලා ආර�භ කළ "න Qට ෙ� ද?වා එ? එ? ක	මාත ශාලාෙe 
ෙසේවය කළ ෙසේවක සංඛ5ාව, �ෂප්ාදනය කළ ෙ0 2ෙලෝ පමාණය සහ ලැª 
ලාභය ෙහෝ අලාභය ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙ� වනKට එම ක	මාතශාලා පාලනය 2�ෙ� කමෙeදය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ)  (i) ර¦ග� ෙකෝරළෙ9, ‘ෙ0 ශ?:’ ෙ0 ක	මාත ශාලාෙe ව0ම පාලනය 
භාර ආයතනය කවෙ	ද; 

 (ii) එt ෙසේවය අt# a ෙසේවකයට ලබා* සහන කවෙ	ද; 

 (iii) එම ක	මාත ශාලාව ස� යෙතෝපකරණව
 උපnම �ෂප්ාදනය? ලබා 
ෙනොගැ�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

895/’16 

ග= ඉ�රා මහ¬ෆ් මහතා,— සමාජ සKබලගැ3� හා �බසාධන අමාත5�මාෙග 
ඇNමට,— (1) 

(අ) (i)  �¤ණාමලය "ස�්?කෙ9 "Kනැqම "ස�්? අධ5?ෂ තන�ර ෙකොපමණ 
කාලයක Qට ¡ර>පා®ව පව:ෙද; 

 (ii)  ¡ර>පා® කාල Nමාෙe� එම තන�ෙරt වැඩබැ¯ අයෙS න�, �*�ක� සහ 
ෙවන0 Kසත්ර කවෙ	ද; 

 (iii)  ෙ� ද?වා ස�්ර �ලධාnෙය? ප0 ෙනො2�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

 



( 4 ) 

 

(ආ) (i)  ෙමම ¡ර>පා®ව �ර3ම සඳහා  �¤ණාමල "ස�්? ෙrක� KQ 
�ලධාnෙය¤ �	ෙLශ කරන ලද බව0; 

 (ii)  එම �ලධාnයා b ලංකා සැල�� ෙසේවයට අය0 3ම ෙහේ�ෙව "Kනැqම 
ෙදපා	තෙ��ව එම �	ෙLශය අ�මත ෙනොකළ බව0; 

 (iii)  එබැK එම තන�ර "� "ගටම ¡ර>පා® 3 පව:න බව0;  

එ�මා දෙනtද?  

(ඇ) (i)  �¤ණාමලය "Kනැqම "ස�්? අධ5?ෂ ±රෙ9 ¡ර>පා®ව �ර3ම ෙහෝ 
"ස�්? ෙrක� �	ෙLශ කළ �ලධාnයාට එම ප03ම ලබා�ම ෙහෝ ෙ� 
ද?වා Q* ෙනො2�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (ii)  "ස�්? ෙrක� KQ �	ෙLශ කළ �ලධාnයාට එම ප03ම �nනැ�ෙම 
"Kනැqම වැඩසටහනට බාධාව? Q*Kය හැ2ද; 

 (iii)  �¤ණාමලය "ස�්? ෙrක� �	ෙLශ කළ �ලධාnයා �¤ණාමලය 
"Kනැqම "ස�්? අධ5?ෂ වශෙය ප0 2�මට කට&� කරෙද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

707/’16 

ග= (ෛවද5) න
ද ජය:සස් මහතා,— KෙLශ කට&� අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (3) 

(අ) (i) =Qයාෙe, b ලංකා තානාප:වරයා ෙලස උදයංග 3ර�ංග මහතා කට&� කළ 
කාලවකවා�ව කවෙ	ද; 

 (ii) ඔ�ට එෙරtව ඇ: ෙචෝදනා කවෙ	ද; 

 (iii) එම ෙචෝදනා ස�බධෙය Q*කර ඇ: Kම	ශනවල පග:ය කව ෙ	ද; 

 (iv) ඔ�ට එෙරtව �:මය �යාමා	ග ගැ�ම පමාද 3මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (v) ඔ�ව අ0අඩංqවට ගැ�ම සඳහා ජාත5තර ෙපො
Qෙ9 සහාය ඉrලා 
  :ෙ;ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016 ෙන?වැ�බ මස 12 වැ" ෙසන@රාදා 

වා<ක ���= අෙ>?ෂා කරන පශ්න 
526/’16 

ග= yLzක ප:රණ මහතා,— පාථ#ක ක	මාත අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2015 වනKට ශ } ි ලංකාෙe කරා¨නැk වගා කරන �# ප }මාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2010 Qට 2015 ද?වා වසර පහ �ළ කරා¨නැk �ෂප්ාදනය, ව	ෂය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය 2ෙලෝග }ෑ� ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය KQ ෙගො3ෙග සෘ�වම කරා¨නැk #ල� ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ප��ය වසර පහ �ළ රජය KQ #ල� ග0 කරා¨නැk ප }මාණය, 
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) කරා¨නැk �ෂප්ාදනය ඉහළ දැ�මට රජය �යවර ගෙද; 



( 5 ) 

 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

738/’16 

ග= �මr ර0නායක මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා:ක ප:ප0: හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (2)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල කTතර "ස�්?කය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං<ව :ª ෙසේවා �&?තයෙS භාරකාර අර�දr (ETF) �¶� 
සංඛ5ාව; 

 (ii) අ·: 
යාප"ං< a ෙසේවා �&?තයෙS භාරකාර අර�දr (ETF) �¶� 
සංඛ5ාව; 

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

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ·: 
යාප"ං< a ෙසේවා �&?තයෙS  
  භාරකාර අර�දr (ETF) �¶� සංඛ5ාව,   

 (i) රජයට අය0 සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන ;  

 (iii) ෙපෞLග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ|ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එ? එ? ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන0 එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

794/’16 

ග= (ෛවද5) න
ද ජය:සස් මහතා,— ¹ඩා අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (2) 

(අ) (i) ඉ"යාෙe පැව: 2016 සාS ¹ඩා උෙළල ඉල?ක කරෙගන ¹ඩා 
අමාත5ාංශය KQ ¹ඩා සංග� / ස�ෙ�ලනවලට �දr ලබා *ෙද; 

 (ii) එ? එ? ¹ඩා සංග�/ස�ෙ�ලනවලට ලබා* �දල ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (iii) එම �දr Kයද� කළ ආකාරය ��බඳ එ? එ? ¹ඩා  සංග�/ස�ෙ�ලන KQ 
අමාත5ාංශය ෙවත වා	තාකර :ෙ;ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම වා	තා සභාගත කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

812/’16 

ග= ච#ද K ෙ�Qn මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත5�මාෙග 
ඇNමට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා0 සභාව යටෙ0 පාලනය වන පළා0 පාලන ආයතන කවෙ	ද; 

 (ii) 2010 Qට 2016 ද?වා එම පළා0 පාලන ආයතනවල බලය පැව:ෙ9 කවර 
ෙLශපාලන ප?ෂ යටෙ0ද; 



( 6 ) 

 

 (iii) ඌව පළා0 ව0ම පධාන අමාත5වරයා බලයට ප03ෙම ප� එ? එ? 
පළා0 පාලන ආයතනවලට ලබා* ප:පාදන හා ෙවන0 සංව	ධන ආධාර 
කවෙ	ද; 

 (iv)   ව0ම පධාන අමාත5වරයා KQ බ6ඩාරෙවල මහ නගර සභාවට ෙස� 
පළා0 පාලන ආයතන හා සමානවම අවශ5 සහෙයෝගය ලබා ෙදෙද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දැ�� ෙදෙනtද?  

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

829/’16 

ග= ��r හ¢ෙන0: මහතා,— වැK
 ක	මාත අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (1) 

(අ) (i) ෙ0 ක	මාතෙ9 පැවැ0මට හා�කර අ&n ෙ0 �ෂප්ාදනයට N�, ෙෆරස ්
සrෙෆේ�, ෙසෝඩා වැ� ෙවන0 ෙL කවල� 2�ෙ� ජාවාරම? ඇ: බව  
දෙද; 

 (ii) 2015 සහ 2016 ව	ෂවල Q*කරන ලද වැටº�ව
 අනාවරණය කරග0 
ෙමවැ� ජාවාර� සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ0 �ෂප්ාදනයට හා�කර දව5 කවල� කර ප#:ය බාල කරන බව 
හ¢නාග0  �ෂප්ාදකයට නැවත අවසර ලබා �ම Q*කර :ෙ;ද;  

 (iv) එෙසේ න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (v) ඉහත (i)t සඳහ �යාකාරක� ම� ජා:ක වශෙය ෙ0 ක	මාතයට 
Q*වන හා� වළ?වා ගැ�ෙ� :රසාර වැඩ��ෙවළ? සකස ්කර :ෙ;ද;  

 (vi) එෙසේ න�, එම වැඩ��ෙවළ කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

875/’16 

ග= K*ර Kකමනායක මහතා,— ඉඩ� අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (1) 

(අ) (i) ඉං�nය පාෙLsය ෙrක� ෙකො�ඨාසෙ9, ෙපෝ=වද6ඩ බටtර ගාම �ලධාn 
වසෙ�, ර0න¡ර - පාන*ර පධාන පාරට මා¦�ව, ර?|ත ඉඩ� ෙකොටස? 
සමාජ ෙසේවා පදනම යටෙ0 “සැන�ම �දර” පදනමට �	ඝකාºන බLදට 
ලබා� ඇ: බව0; 

 (ii) ර?|ත ඉඩ� ෙකොටස? බ* �ම �:Kෙරෝz බැK, 2013.11.26 "න පැව: 
ඉඩ� අමාත5ාංශ උපෙLශක කාරක සභා  ස3්ෙ�� “එම ර?|ත ඉඩම නැවත 
පවරාෙදන ෙලස අදාළ ආයතනයට 
Àතව දැ�� �ම? කරන බව0, ඒ අ�ව 
කට&� ෙනොකළෙහො0, ඉඩම පවරා ගැ�මට Q*වන බව0 අමාත5ාංශ 
ෙrක�වරයා පැවNය.” ය�ෙව   ස3්ෙ� කා	ය සටහt සඳහ වන 
බව0; 

 (iii) එම Rරණෙය වසර ෙදකකට0 අzක කාලය? ගත3 ඇත0, ෙ� ද?වා එම 
ඉඩම පවරාෙගන ෙනොමැ: බව0; 

 (iv) 2014.06.24 "න කරන ලද සථ්ා�ය ප�?ෂාෙe�, සමාජ ෙසේවා පදන# 
ලබාග0 ඉඩෙ� වා�ජ කට&0ත? Q* 2�ම, අපKත ජලය  සහ ෙපො
: 
මාව? ඔෙ9 ජලයට #ශ 2�ම සහ ෙපො
: ��සN්ම වැ� සාවද5 කට&� 
Q*කරන බව සනාථ a බව0; 

එ�මා දෙනtද? 
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(ආ) උපෙLශක කාරක සභා Rරණය අ�ව, ෙමම ඉඩම නැවත රජයට පවරා ගනා "නය 
 කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

718/’16 

ග= ඉෂා? ර�මා මහතා,— අධ5ාපන අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (3) 

(අ) අ�රාධ¡ර "ස�්?කෙයt, 

 (i) �tk එකම ෙදමළ මාධ5 ජා:ක පාසල වන අ / සtරා Kද5ාලය ෙනොසලකා 
හැ�ම ෙහේ �ෙව KKධ අ®පා® සtත වන බව0; 

 (ii) “පාසr 1000” වැඩසටහනට කාඩා6®ගම, ජායා �ස
්� මහා Kද5ාලය හා 
කහටගස"්�
ය �ස
්� මහා Kද5ාලය ඇ�ළ0 කර ඇ: න�0 තා?ෂණ 
Kද5ාගාර හැර ෙවන0 2Q* පහ�කම? ෙ� වනKට ලබා � ෙනොමැ: බව0;  

 (iii) Qංහල සහ ෙදමළ මාධ5 පාසrවල ග�තය, Kද5ාව, ඉංÂQ 
සහ තා?ෂණෙeදය වැ� Kෂයය ඉගැ3ම සඳහා q= tඟය? පව:න 
බව0;  

  එ�මා දෙනtද? 

(ආ) ඉහත අ (i) t සඳහ පාසෙලt, 

 (i) උසස ්ෙපළ Kද5ා අංශෙ9 පව:න q= tඟය ස¡ර� ලබන; 

 (ii) නව ෙගොඩනැ�rල? ලබා ෙද� ලබන; 

 (iii) K*හrප:වරයා සඳහා  කා	යාලය? සහ ශවණාගාරය? ලබා ෙද� ලබන; 

 (iv) පා�ය ජල �nපහ* යතය? ලබා ෙද� ලබන; 

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

(ඇ) (i) ඉහත අ (ii) සඳහ පාසr සඳහා අවශ5 අෙන¤0 පහ�ක� ලබාෙද� ලබන; 

 (ii) ඉහත අ (iii) t සඳහ ¡ර>පා® ¡රව� ලබන; 

 "නය කවෙ	ද යන0 ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

850/’16 

ග= එස්. එ�. මn?කා	 මහතා,— සමාජ සKබලගැ3� හා �භසාධන 
අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (2) 

(අ) (i) වැ�tk තැනැ0ත සඳහා වන ජා:ක සභාව සහ ජා:ක වැ�tk ෙrක� 
කා	යාලය ම� ෙජ5ෂඨ් ¡රවැQයට ෙගව� ලබන =. 2000/-ක �මනාව 
ලබා ගැ�මට අවශ5 �*�ක�  කවෙ	ද; 

 (ii) එම �*�ක� ස¡රා ඇ: Qය·ම ෙජ5ෂඨ් ¡රවැQයට එම �මනාව ලබා 
ෙදෙද; 

 (iii) ෙ� සඳහා රජය KQ 2016 ව	ෂය සඳහා ෙවකර ඇ: �දල ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම �මනාව ෙග3ෙ� බලාෙපොෙරො0�ෙව 2015 ව	ෂෙ9� කාÄප0 
�¤0 කළ ෙජ5ෂඨ් ¡රවැQයට ෙමම �මනාව t#වන "නය කවෙ	ද; 

 (v) 2017 ව	ෂෙ9� ෙහෝ ෙමම �මනාව ෙගවන සංඛ5ාව වැ�කළ හැ2ද; 

 (vi) දැනට ෙජ5ෂඨ් ¡රවැQයට ෙගව� ලබන ෙමම �මනාෙව 2016 ජනවාn 
මස Qට අයකර ගනා ලද =.100/-ක �දල ෙක"නක ෙහෝ ඔfට 
ප:Åරණය කර� ලබෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2016 ෙන?වැ�බ මස 15 වැ" අඟහBවාදා 

වා<ක ���= අෙ>?ෂා කරන පශ්න 
527/’16 

ග= yLzක ප:රණ මහතා,— පාථ#ක ක	මාත අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2015 වනKට ශ } ිලංකාෙe එනසාr වගා කරන �# ප }මාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2010 Qට 2015 ද?වා වසර පහ �ළ එනසාr �ෂප්ාදනය, ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය 2ෙලෝග }ෑ� ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය KQ ෙගො3ෙග සෘ�වම එනසාr #ල� ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ප��ය වසර පහ �ළ රජය KQ #ල� ග0 එනසාr ප }මාණය, 
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) එනසාr �ෂප්ාදනය ඉහළ දැ�මට රජය �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

739/’16 

ග= �මr ර0නායක මහතා,— ක�ක= හා වෘ0Rය ස#: සබඳතා අමාත5�මාෙග 
ඇNමට,— (2) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල කTතර "ස�්?කය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං<ව :ª ෙසේවක අ	ථසාධක අර�දr (EPF) �¶� සංඛ5ාව; 

 (ii) අ·: 
යාප"ං< a ෙසේවක අ	ථසාධක අර�දr (EPF) �¶� සංඛ5ාව; 

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

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ·: 
යාප"ං< a ෙසේවක අ	ථසාධක අර�දr 
  (EPF) �¶� සංඛ5ාව,   

 (i) රජයට අය0 සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන;  

 (iii) ෙපෞLග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ|ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එ? එ? ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන0 එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

813/’16 

ග= ච#ද K ෙ�Qn මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත5�මාෙග 
ඇNමට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා0 ව0ම  පධාන අමාත5වරයා බලයට ප03ෙම ප� ෙ� ද?වා 
සංව	ධනය කර ඇ: පළා0 සභා මා	ග කවෙ	ද; 

 (ii) එ? එ? මා	ගය සඳහා දරන ලද Kයදම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 
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 (iii) අදාළ මා	ග සංව	ධනය 2�ෙ� ෙකොතා0 ලබා * සමාග� කවෙ	ද; 

 (iv) එම ෙකොතා0 K�Kදභාවය2 &�ව ලබා � :ෙ;ද; 

 (v) අදාළ මා	ගවල ත00වය ��බඳව ය� ප� Kපරම? Q* කර :ෙ;ද; 

 (vi) අදාළ මා	ග �Q ප#:යට ෙනොමැ:න�, ඒ සඳහා ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

878/’16 

ග= ��r හ¢ෙන0: මහතා,— ෙසෞඛ5, ෙපෝෂණ හා ෙLsය ෛවද5 
අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ9� ෙපෝ
ෙයෝ ෙරෝගය �ර 2�ම සඳහා නව වැඩ��ෙවළ? 
හ¢වා *ෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම වැඩ��ෙවළ යටෙ0 �ඛ ෙපෝ
ෙයෝ එනත සමඟ ද=වාෙS 
ෙ>Ç �ළට 0.5 ml මාතාව2 එනත ලබා *ෙද; 

 (iii) 2019 � ෙපෝ
ෙයෝ ෙරෝගය �ර 2�මට අෙ>?ෂා කරන ෙසෞඛ5 
අමාත5ාංශය දැනට එන0 tඟය? ඇ: බැK, මාතාව 0.1ml ෙලස 
ද=වාෙS සම �ළට  ලබා�ම සඳහා චකෙrඛය? �¤0 කර :ෙ;ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) එන0 tඟය? පව:ෙ න�, සහ 0.1ml මාතාව පමාණව0ව :�ය�, �ට 
ෙපර 0.5 ml මාතාව ලබා�ම �දr සහ ස�ප0 අපෙ0 යැ3ම? ෙනොවෙද; 

 (ii) වයස මාස 2 හා 4 ද=වට එනත සම �ළට ලබා�ම අපහ� බව 
��ගෙද; 

 (iii) ?ෙෂේත කා	ය ම6ඩලෙ9 P.H.M සහ P.H.I. �¡ණතාව යාව0කාºන 3 
:ෙ;ද;  

 (iv) සම �ළට ෙදන එනත, සම යටට ෙහෝ ෙ>Ç �ළට ඇ�r fවෙහො0 
බලාෙපොෙරො0� වන ප:ශ?:ය ලැෙබෙද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙපෝ
ෙයෝ ප:ශ?:කරණ �යාව
ය අෙ>?|ත ප:ඵල ෙනොලැෙබන 
අ0තෙනෝම:ක වැඩ��ෙවළ? ෙනොවෙ න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද යන එ�මා 
සඳහ කරෙනtද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

883/’16 

ග= K*ර Kකමනායක මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා:ක ප:ප0: හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (1) 

(අ) (i) ප��ය &ද සමෙ9� b ලංකා ගමනාගමන ම6ඩලෙ9 වා0� කා	#කය 
ක6ඩායම? &ද උපකරණ �ෂප්ාදනය සඳහා b ලංකා &ද හ�දාෙe සේවÌඡා 
බලෙසේනාවට බඳවාෙගන ඇ: බව0; 

 (ii) එම අවසථ්ාෙe� පාnෙතෝ|ක �මනාවකට සහ Kශාම වැ1පකට t#කම ඇ: 
බව ඔfට දවා ඇ: බව0; 

 (iii) ෙමම කා	#කය KQ Q*කර ඇ: Kශාල ෙමෙහවර මහජන ෙප0ස� 
��බඳ කාරක සභාෙe� ��ෙගන ඔfට Kශාම වැ1> ලබා�මට කට&� කළ 
&� බවට කාරක සභාෙe ෙrක�වරයා KQ ආර?ෂක අමාත5ාංශෙ9 
ෙrක�වරයා ෙවත 2012.12.03 "නැ: 
�ය2 දවා ඇ: බව0; 

 



( 10 ) 

 

 (iv) ෙමම �nසට Kශාම වැ1> ෙග3මට Kශාම වැ1> ෙදපා	තෙ��වට ප:පාදන 
ෙනොමැ: ත00වය? යටෙ0 ආර?ෂක අමාත5ාංශෙ9 ෙrක�වරයා KQ 
එම 
�ය Kශාම වැ1> ෙදපා	තෙ��වට ෙයො� කර ඇ: බව0; 

 එ�මා දෙනtද? 

(ආ) ෙමම කා	යය සඳහා කැ�න� ප�කාව? ඉ"nප0 2�ම වැ� කමෙeදය? අ�ගමනය 
කළ &� fව0, එෙසේ ෙනො2�මට ෙහේ�ව කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?     

446/’16 

ග= මtදානද අ·0ගමෙS මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා:ක ප:ප0: හා 
ආ	�ක කට&� අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (5) 

(අ) (i) වන සංර?ෂණ ෙදපා	තෙ��ෙe, මහ�වර "ස�්?කෙ9, නාවල�kය 
අඩKෙ9, සමනලගම පෙLශෙ9 ප¦නස ්ගස ්7000? කපා ඉව0 කර# Qkන 
බව0; 

 (ii) නාවල�kය, මාපාකද අ?කර 200කට සහ ෙදොෙලොසබ්ාෙS, මrෙගොrල 
අ?කර 50කට අය0 ප¦නස ්ගස ්¡Lග
ක ෙවෙළ¢ ම� කපා ඉව0 2�ම 
සඳහා කට&� Îදාන� කර ඇ: බව0; 

 (iii) ෙදොෙලොසබ්ාෙS, පරගල ෙකොටෙසේ ගස ්2500? පමණ? ඉව0 2�මට අවසර 
ලබාෙගන ඇත0, ෙ� වනKට අනවසරෙය ගස ්12,000? පමණ කපා ඉව0 
ෙකොට ඇ: බව0; 

 එ�මා දෙනtද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ QයTම ගස ් ඉව0 2�ම සඳහා අවසර ලබා�ෙ�� අ�ගමනය 
කරන ලද කමෙeදය සහ ඒවාට ස�බධ �ලධාnෙS න� කවෙ	ද; 

 (ii) එම� රජයට අයKය &� Kශාල �දල? අt# 3 ඇ: බව ��ගෙද; 

 (iii) එම වංචා සහගත �යාවලට ස�බධ �ලධාnට එෙරtව ග� ලබන 
�:මය �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

639/’16 

ග= උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා:ක ප:ප0: හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (3) 

(අ) �:Kෙරෝ�ව ලබාග0 රාජ5 ව0ක� අ0ප0 කර ගැ�ම ��බඳ ජනාzප: කා	ය 
සාධක බලකාෙ9 සාමාcකය කf=ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) එම බලකාෙ9 පධා�යා කf=ද; 

 (ii) එය �t13ෙ� අර�ණ කවෙ	ද; 

 (iii) එt සාමාcකය ෙහෝ සහායක �ලධාn සංචාරය කර ඇ: KෙLsය රටවr 
කවෙ	ද; 

 (iv) සාමාcකය ෙහෝ සහායක �ලධාnෙS KෙLශ සංචාර සඳහා 2016 මා	� 
31 වැ� "නට වැය a �T �දල ෙකොපමණද; 

 (v) බලකාෙ9 Rරණ මත 2016 මා	� 31 වැ� "නට නැවත අ0ප0 කරෙගන ඇ: 
�:Kෙරෝ�ව ලබා ෙගන :ª ව0ක�වල වkනාකම ෙකොපමණද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 11 ) 

 

851/’16 

ග= ෙරෝtÏ ¤මාn Kෙ�ර0න මහ0#ය,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන 
අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (2) 

(අ) බසන්ාtර පළා0, රාජ5 ෙසේවා ෙකො#ෂ සභාව KQ 2014.01.01 Qට 2016.06.30 
ද?වා කාලය �ළ� පව0වන ලද Qය· Kභාගවලට අදාළව, 

 (i) එ? එ? Kභාගෙ9 නම; 

 (ii) එ? එ? Kභාගයට අදාළ පශන් පතවල න�; 

 (iii) එ? එ? පශන් පතයට ෙප� Qk අෙ>?ෂකය සංඛ5ාව; 

 (iv) එ? එ? පශන් පතය සකස ්කළ අයෙS න� හා තන�= නාමය; 

 (v)  පශන් පත සකස ්2�ම ෙව�ෙව එ? එ? ¡Lගලයාට ෙගවන ලද �දල; 

 (vi) උ0තර පත ප�?ෂා කළ අයෙS න� හා තන�= නාමය; 

 (vii) උ0තර පත ප�?ෂා 2�ම ෙව�ෙව එ? එ? ¡Lගලයාට ෙගවන ලද �දල; 

කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2016  ෙන?වැ�බ මස 16 වැ" බදාදා 

වා<ක ���= අෙ>?ෂා කරන පශ්න 
547/’16 

ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට&� අමාත5�මාෙග 
ඇNමට,— (2) 

(අ) (i) ශ } ීලංකාව �ළ ර හා n� ක	මා තෙ9 �&� Kශාල �nස? Qkන බව0;    

 (ii) ර හා n� #ල ඉහළ යාම හා ෙවන0 ෙහේÑ �සා ෙමම ක	මාතය �ඳ 
වැෙට# පව:න බව0; 

 (iii) ෙමම ක	මාතෙ9 �&�aවට  2යා අt#3ෙ� අවදානම? ඇ: බව0; 

එ�මා ��ගෙනtද? 

(ආ) (i) උ?ත ක	මාතෙ9 �&� ¡Lගලය සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ¡Lගලයට නව ක	මාත "&¶කර ගැ�මට රජෙය සහන ලබා�මට 
කට&� කර :ෙ;ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම සහන කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

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

 (ii) එෙසේ න�, එම ක }යිාමා	ග කවෙ	ද;  

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

740/’16 

ග= �මr ර0නායක මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා:ක ප:ප0: හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (2)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල �ල:e "ස�්?කය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං<ව :ª ෙසේවා �&?තයෙS භාරකාර අර�දr (ETF) �¶� 
සංඛ5ාව; 
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 (ii) අ·: 
යාප"ං< a ෙසේවා �&?තයෙS භාරකාර අර�දr (ETF) �¶� 
සංඛ5ාව; 

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

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ·: 
යාප"ං< a ෙසේවා �&?තයෙS  
  භාරකාර අර�දr (ETF) �¶� සංඛ5ාව,   

 (i) රජයට අය0 සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන;  

 (iii) ෙපෞLග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ|ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එ? එ? ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන0 එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

796/’16 

ග= (ෛවද5) න
ද ජය:ස්ස මහතා,— සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත5තර 
ෙවළඳ අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (2) 

(අ) (i) ෙහොරණ, ෙගෝනපල, ඔලෙබො®ව ව0ත ආÒතව, ඉතා
 සමාගම? හා ලංකා 
වාෙ ¡Lග
ක සමාගම එ?ව ටය	 ක	මාත ශාලාව? ඇරÓමට අමාත5 
ම6ඩලෙ9 අ�ම:ය ලැÔ :ෙ;ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා Q* කර� ලබන ආෙයෝජනය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා පවරා ගැ�මට �ය#ත ¡Lග
ක ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉඩ� පවරා ගැ�ම සඳහා ෙ� වනKට ෙගන ඇ: �යාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

828/’16 

ග= ��r හ¢ෙන0: මහතා,— රාජ5 ව5වසාය සංව	ධන අමාත5�මාෙග 
ඇNමට,— (2) 

(අ) (i) t�රාන N� ක�හලට අය0 ඉඩ�වල උ? වගා ෙනොකරන කාලවල� සහ 
උ? වගා ෙනොකරන ෙකොටසව්ල Kකrප ෙබෝගය? ෙලස 3 වගාව කළ හැ2 
බව ��ගෙද;  

 (ii) N� ක	මාතයට 2Q* හා�ය? Q* ෙනොවන ෙලස �=Ìෙචෝල යාෙ9 සහ 
�ඝවාÕ කලාපෙ9 3 වගාවට �යවර ගත හැ2 බව ��?ෂණය කර :ෙ;ද;  

 (iii) දැනට t�රාන N� සමාගම කළමනාකරණය කර� ලබන ගrඔය වැK
  
සමාගම KQ උ? වගාව හැර 3 වගාව ෙහෝ ෙවන0 වගාව? Q* කරන 
ෙගො3ෙS ඉඩ� ය� අ0ප0 කර ගනා බවට 
� එවා ඇ: බව දෙද; 

  (iv) උ? වගාවට හා� ෙනොවන ෙලස 3 වගා කරන ෙගො3ෙS ඉඩ� ආර?ෂා 
කර �ෙ� වැඩ��ෙවළ? �යාවට නගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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647/’16 

ග= (ෛවද5) න
ද ජය:ස්ස මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා:ක ප:ප0: හා 
ආ	�ක කට&� අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (3) 

(අ) (i) “ෙයොf ¡රය 2016” උ0සවය පැවැ03ෙ� අර�¶ කවෙ	ද;  

 (ii) එt පචාරණ කට&� සඳහා දරන ලද Kයද� ෙකොපමණද; 

 (iii) එ? එ? පචාරණ ආයතනයට ෙගa �දල ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) “ෙයොf ¡රය 2016” සඳහා Kයද� කළ �T �දල එ? එ? s	ෂය යටෙ0 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) ෙමම උ0සවය පැවැ03ෙම රජය අෙ>Öා කළ අර�¶  ඉ1 3 යැ¦ 
සෑ×මකට ප0වෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

660/’16 

ග= t=�කා ෙපේමචද මහ0#ය,— අධ5ාපන අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (3) 

(අ) පළා0 සභා යටෙ0 �යා0මක වන පාසrවල ඇතැ� K*හrප:ව= හා q=ව= 
KQ Çෂ5 Çෂ5ාව ෙනොෙය¤0 අසාධාරණක�වලට හා ශා�nක සහ මානQක වධ 
tංසනවලට ල? කරන බව එ�මා දෙනtද? 

(ආ) (i) ෙ� වනKට එෙසේ මානQක හා ශා�nක Õඩාවට ල? a Çෂ5 Çෂ5ාව 
සංඛ5ාව, එ? එ? පළාත අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) මානQක හා ශා�nක Õඩාව වැළැ?3මට සහ ඔfෙS Kනයා�Øල 
හැQ�ම ��බඳව පළා0 පධාන අමාත5වරයා දැ�ව0 කර ඔ� සමඟ සාකÌඡා 
කර 2Qය� �යවර? ගැ�මට කට&� කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

709/’16 

ග= එස.් Kයාෙr"ර මහතා,— අධ5ාපන අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (2) 

(අ) 2015 ජනවාn 8 වැ� දා Qට හ¢වා ෙදන ලද "න 100 වැඩසටහන ආර�භෙ9 Qට අද 
ද?වා අධ5ාපන අමාත5ාංශෙ9 �T ෙසේවක ප03� ලබා � :ෙ;ද යන එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) එම ප03� ලබා�ෙ�� සලකා බැ¯ �*�ක� කවෙ	ද; 

 (ii) එෙලස ප03� ෙකොපමණ සංඛ5ාව? ලබා � :ෙ;ද; 

 (iii) එම ප03� සංඛ5ාව එ? එ? "ස�්?කය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (iv) එම ප03� ලබා � ඇ: ෙදමළ ජා:ක �T ෙසේවකය සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2016 ෙන?වැ�බ මස 17 වැ" 3හස්ප4�දා 

වා<ක ���= අෙ>?ෂා කරන පශ්න 
742/’16 

ග= �මr ර0නායක මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා:ක ප:ප0: හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (2)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල හ�බෙතොට "ස�්?කය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං<ව :ª ෙසේවා �&?තකයෙS භාරකාර අර�දr (ETF) �¶� 
සංඛ5ාව; 

 (ii) අ·: 
යාප"ං< a ෙසේවා �&?තකයෙS භාරකාර අර�දr (ETF) �¶� 
සංඛ5ාව; 

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

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ·: 
යාප"ං< a ෙසේවා �&?තකයෙS  
  භාරකාර අර�දr (ETF) �¶� සංඛ5ාව,   

 (i) රජයට අය0 සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන;  

 (iii) ෙපෞLග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ|ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එ? එ? ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන0 එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

880/’16 

ග= ��r හ¢ෙන0: මහතා,— රාජ5 පnපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (1) 

(අ) (i) රාජ5 ෙසේවෙ9 ක�ෂඨ් ෙසේවකය, රාජ5 කළමනාකරණ සහකාර III වැ� 
ප:යට උසස ්2�ෙ� N#ත තරඟ Kභාගය පැවැ0a "නය කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම තරඟ Kභාගය සඳහා ෙමෙත? ඉ"nප0 aෙ9 Ù එr (GL) වැ1> තලෙ9 
Qk ක�ෂඨ් ෙසේවකය පමණ? බව දෙද; 

 (iii) 2015 තරඟ Kභාගයට එ� එ (MN) වැ1> තලෙ9 Qk ෙසේවක¦ටද 
සහභා`3මට අවසර ලබා *ෙද; 

 (iv) එම Kභාගය සම0 a Ù එr (GL) වැ1> තලෙ9 සහ එ� එ (MN) වැ1> 
තලවලට අය0 ෙසේවකය සංඛ5ාව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2016 ෙන?වැ�බ මස 18 වැ" 2#රාදා 

වා<ක ���= අෙ>?ෂා කරන පශ්න 
528/’16 

ග= yLzක ප:රණ මහතා,— පාථ#ක ක	මාත අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2015 වනKට ශ } ිලංකාෙe ග�#nස ්වගා කරන �# ප }මාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2010 Qට 2015 ද?වා වසර පහ �ළ ග�#nස ්�ෂප්ාදනය, ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය 2ෙලෝග }ෑ� ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය KQ ෙගො3ෙග සෘ�වම ග�#nස ්#ල� ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ප��ය වසර පහ �ළ රජය KQ #ල� ග0 ග�#nස ්ප }මාණය, 
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) ග�#nස ්�ෂප්ාදනය ඉහළ දැ�මට රජය �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

744/’16 

ග= �මr ර0නායක මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා:ක ප:ප0: හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (2)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල ¤=ණෑගල "ස�්?කය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං<ව :ª ෙසේවා �&?තකයෙS භාරකාර අර�දr (ETF) �¶� 
සංඛ5ාව; 

 (ii) අ·: 
යාප"ං< a ෙසේවා �&?තකයෙS භාරකාර අර�දr (ETF) �¶� 
සංඛ5ාව; 

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

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ·: 
යාප"ං< a ෙසේවා �&?තකයෙS  
  භාරකාර අර�දr (ETF) �¶� සංඛ5ාව,   

 (i) රජයට අය0 සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන;  

 (iii) ෙපෞLග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ|ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එ? එ? ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන0 එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

586/’16 

ග= yLzක ප:රණ මහතා,— වරාය හා නාKක කට&� අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (2) 

(අ) (i) හ�බෙතොට වරාය ඉ"2�ම සඳහා ණය හා ආධාර ලබා ග0 රටවr කවෙ	ද; 

 



( 16 ) 

 

 (ii)  එෙලස ලබා ග0 ණය හා ආධාර පමාණය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ)  හ�බෙතොට වරාය ආර�භ කළ ව	ෂෙ9 Qට 2015 ද?වා, 

 (i) එt ආදායම; 

 (ii) එම ආදාය� s	ෂ; 

 (iii) එt Kයදම; 

 (iv)  එම Kයද� s	ෂ; 

 (v)  ලැª ලාභය ෙහෝ පා®ව; 

එ? එ? ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන0 එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

908/’16 

ග= ��r හ¢ෙන0: මහතා,— අzකරණ අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (1) 

(අ) (i) 1950 අංක 43 දරන කා	#ක ආරfr පනෙ0 46 (1) වග:ය පකාරව  
ක�ක= K�ශච්ය සභාවල පව:න න® ෙව�ෙව �ෙයෝcතෙය¤ ෙප� 
QÜෙ� අවසථ්ාව අෙහෝQ කර :ෙ;ද;  

 (ii) එෙසේ න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iii) එම අවසථ්ාව අෙහෝQකර ෙනොමැ: න�, LT 03 මහ�වර සහ LT 38 
නාවල�kය ක�ක= K�ශච්ය සභාවල �ෙයෝcතව=ට ෙප�QÜෙ� 
අවසථ්ාව අt#කර ඇ0ෙ0 මද; 

 (iv) ක�ක= K�ශච්ය සභාවල න® සඳහා �ෙයෝcතෙය¤ට ෙප�QÜෙ� 
අවසථ්ාව ය� ලබාෙදෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

587/’16 

ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ඉඩ� අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (2) 

(අ) අ�පාර පාෙLsය ෙrක� ෙකො�ඨාසෙ9, අ�පාර නගර සභා බලපෙLශෙ9, 
“ඉදසාර¡ර” ගාම �ලධා� වසෙ�, අ�පාර - උහන පධාන මා	ගයට ��ණලා,  
අ�පාර "සාප: මැ*ර අසල �tk �.�.අ� 827 කඩඉ� Q:ය� අංක 280001 සහ 
කැබ
 අංක 686 දරන ෙහ?ටාර 0.436 ? a ඉඩම 1977 වසෙ	 ප0a එ?ස0 ජා:ක 
ප?ෂ රජය KQ Ý.එස.් ෙසේනානායක qණා�සම්රණ සභාව ෙව�ෙව ෙව කර 
:ª බව එ�මා දෙනtද? 

(ආ) (i)  අ�/පා/ෙr/99/10 සහ 1999.02.03 "න දරන මැ�� �ෙයෝග අ�ව ඉහත 
ඉඩමට ජා:ක ඉ:n 2�ෙ� බැං¤ව, මහජන බැං¤ව සහ b ලංකා KෙLශ 
ෙසේවා �&?: කා	යාංශය ෙව�ෙව �	ඝ කාºන බ* ඔ>¡ ලබා�ම සඳහා 
මැ�� කට&� කර :ෙ;ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ආයතන සඳහා �¤0 කළ බ* ඔ>¡ ෙහෝ ෙවන0 පදාන පත 
:ෙ; න�, ඒවාෙ9 �ටප0 ෙමම සභාවට ඉ"nප0 කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 



( 17 ) 

 

2016 ෙන?වැ�බ මස 19 වැ" ෙසන@රාදා 

වා<ක ���= අෙ>?ෂා කරන පශ්න 
529/’16 

ග= yLzක ප:රණ මහතා,— පාථ#ක ක	මාත අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2015 වනKට ශ } ි ලංකාෙe සා"?කා වගා කරන �# ප }මාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2010 Qට 2015 ද?වා වසර පහ �ළ සා"?කා �ෂප්ාදනය, ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය 2ෙලෝග }ෑ� ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය KQ ෙගො3ෙග සා"?කා #ල� ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ප��ය වසර පහ �ළ රජය KQ #ල� ග0 සා"?කා ප }මාණය, 
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) සා"?කා �ෂප්ාදනය ඉහළ නැං3මට රජය �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

746/’16 

ග= �මr ර0නායක මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා:ක ප:ප0: හා ආ	�ක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (2)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල මාතර "ස�්?කය �ළ, 

 (i) 
යාප"ං<ව :ª ෙසේවා �&?තයෙS භාරකාර අර�දr (ETF) �¶� 
සංඛ5ාව; 

 (ii) අ·: 
යාප"ං< a ෙසේවා �&?තයෙS භාරකාර අර�දr (ETF) �¶� 
සංඛ5ාව; 

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

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව	ෂවල අ·: 
යාප"ං< a ෙසේවා �&?තයෙS  
  භාරකාර අර�දr (ETF) �¶� සංඛ5ාව,   

 (i) රජයට අය0 සමාග�; 

 (ii) අ	ධ රාජ5 ආයතන;  

 (iii) ෙපෞLග
ක අංශය;   

 (iv) ක	මාත අංශය; 

 (v) කෘ|ක	මාත අංශය; 

 (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ�ව සහ එ? එ? ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන0 එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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534/’16 

ග= yLzක ප:රණ මහතා,— කෘ|ක	ම අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2015 වනKට ශ } ිලංකාෙe කe� වගා කරන �# ප }මාණය ෙකොපමණද;   

 (ii) 2010 Qට 2015 ද?වා වසර පහ �ළ කe� �ෂප්ාදනය, ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය 2ෙලෝග }ෑ� ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය KQ ෙගො3ෙග සෘ�වම කe� #ල� ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ප��ය වසර පහ �ළ රජය KQ #ල� ග0 කe� ප }මාණය 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනtද? 

 (ආ) (i) කe� �ෂප්ාදනය ඉහළ නැං3මට �යවර ගෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) (i) ෙ� වනKට ශ } ීලංකාවට  කe� ආනයනය කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ප��ය වසර පහ �ළ ආනයනය කළ කe� ප }මාණය, ව	ෂය අ�ව  
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ශ } ීලංකාව කe� අපනයනය කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ප��ය වසර පහ �ළ අපනයනය කළ කe� ප }මාණය, ව	ෂය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

910/’16 

ග= ��r හ¢ෙන0: මහතා,— බධනාගාර ප:සංස්කරණ, ¡න=0ථාපන, 
නැවත ප"ං< 2�ම හා t* ආග#ක කට&� අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (1) 

(අ) (i) &Lධෙය අවතැaව  § Qkන වf�යාව, ¡ංෙතො�ට� කඳfර Kවෘත 
කරන ලද "නය කවෙ	ද; 

 (ii)  එම කඳfර තවම0 පව0වාෙගන යෙද;  

 (iii) එෙසේ න�, දැනට එම කඳfෙ	 ප"ං<ක=ව සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එt වැQ2�, ජල සහ K*
ය පහ�ක� ලබා � :ෙ;ද; 

 (v) එම අනාථaව ෙවන0 සථ්ානයක ස�්ර වශෙය ප"ං< 2�ෙ� 
 ෙයෝජනාව?  ඉ"nප0ව :ෙ;ද; 

 (vi)  එෙසේ න�, එය කවෙ	ද; 

 (vii) වසර ගණනාව? වf�යාෙe ජන ÙKතයට �=3 Qkන එම ජනතාව Qංහල - 
ෙදමළ සංt�යාව �ර2# එම පෙLශෙ9 Ùව0වන බැK, ඔfට එම 
සථ්ානෙ9ම �වාස සං�	ණය? ඉ"කර ප"ං< කර3මට ඇ: ෙනොහැ2යාව 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

535/’16 

ග= yLzක ප:රණ මහතා,— කෘ|ක	ම අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2015 වනKට ශ } ි ලංකාෙe ෙසෝයා ෙබෝං< වගා කරන �# ප }මාණය 
ෙකොපමණද;    



( 19 ) 

 

 (ii) 2010 Qට 2015 ද?වා කාලය �ළ ෙසෝයා ෙබෝං< �ෂප්ාදනය, ව	ෂය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය 2ෙලෝග }ෑ� ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය KQ ෙගො3ෙග සෘ�වම ෙසෝයා ෙබෝං< #ල� ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ප��ය වසර පහ �ළ රජය KQ #ල� ග0 ෙසෝයා ෙබෝං< 
ප }මාණය, ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) ෙසෝයා ෙබෝං< �ෂප්ාදනය ඉහළ නැං3මට රජය �යවර ගෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 

2016 ෙන?වැ�බ මස 21 වැ" ස8දා 

වා<ක ���= අෙ>?ෂා කරන පශ්න 
537/’16 

ග= yLzක ප:රණ මහතා,— කෘ|ක	ම අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2015 වනKට ශ } ීලංකාෙe උ¢ වගා කරන �# ප }මාණය ෙකොපමණද;    

 (ii) 2010 Qට 2015 ද?වා වසර පහ �ළ උ¢ �ෂප්ාදනය, ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය 2ෙලෝග }ෑ� ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය KQ ෙගො3ෙග සෘ�වම උ¢ #ල� ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ප��ය වසර පහ �ළ රජය KQ #ල� ග0 උ¢ ප }මාණය, ව	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) උ¢ �ෂප්ාදනය ඉහළ නැං3මට රජය �යවර ගෙද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

538/’16 

ග= yLzක ප:රණ මහතා,— කෘ|ක	ම අමාත5�මාෙග ඇNමට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2015 වනKට ශ } ි ලංකාෙe ෙමෙn වගා කරන �# ප }මාණය 
ෙකොපමණද;    

 (ii) 2010 Qට 2015 ද?වා වසර පහ �ළ ෙමෙn �ෂප්ාදනය ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය 2ෙලෝග }ෑ� ෙකොපමණද; 

 (iii) රජය KQ ෙගො3ෙග සෘ�වම ෙමෙn #ල� ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ප��ය වසර පහ �ළ රජය KQ #ල� ග0 ෙමෙn ප }මාණය 
ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ආ) (i) ෙමෙn �ෂප්ාදනය ඉහළ නැං3මට රජය �යවර ගෙද; 
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  (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනtද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

2017 ජනවා  මස 06 වැ" 2#රාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 
පා.9/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ¡ර>පා® වන ගාම �ලධා� තන�= වල වැඩ බැº ෙ� 

ප03� සඳහා කා	ය?ෂමවැඩ��ෙවළ? සකස ්2�ම,— ගාම �ලධා� තන�රක ¡ර>පා® 
ඇ: a Kට ආසන ගාම �ලධා� වසෙ� ගාම �ලධා�වරයා වැඩ බැºම සඳහා ප0 කර� 
ලබෙ ඉතා �T �මනාව? යටෙ0 බැK ද, ෙමම වැඩ බැºෙ� ප03� �� ගාම 
�ලධා� වස� ෙදෙකtම කා	ය?ෂමතාව �ඳ වැෙටන බැKද, එම ත0වය මග හරවා 
ගැ�ම සඳහා සෑම පාෙLsය ෙrක� ෙකො�ඨාසයකම ගාම �ලධා� සං<තය? පාෙLsය 
 ෙrක� කා	යාලය �ළ �t1Kය &� අතර ¡ර>පා® Q*වන වසම සඳහා එ� සං<තය 
�� ගාම �ලධාn ප0 2�ම සහ එම සං<තය �ළ Qkන ගාම �ලධා�ට පාෙLsය 
ෙrක� KQ පවර� ලබන ෙවන0 ඵලදාÞ ?ෙෂේත ෙහෝ රාජකා� සඳහා ෙයද3ෙ� 
වැඩ��ෙවළ? සකස් කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦.  

පා.  01 /’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ව	තමානෙ9 �යා0මක වන QKr ආර?ෂක 

ක#1වලට �ල ��ගැ�ම? ලබා �ම,— සෑම ගාම �ලධා� වසමකම �tටා ඇ: ආග#ක 
QLධස්ථානයt නායක සව්ා�වහෙසේ, Åජක�මා, K*හrප:�මා, ගාම �ලධා�, 
සමෘLz සංව	ධන �ලධා�, කෘ|ක	ම ප	ෙ9ෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙrක�ව=, 
පෙLශෙ9 ෙපො
ස ්සථ්ානය �ෙයෝජනය කරන �ලධාnය¤ සහ එම ගාම �ලධා� වසෙ� 
�tk සේeÌඡා සංKධාන, රාජ5 හා ෙපෞLග
ක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙ� 
ප"ං<ව Qkන �ෙයෝcත¦ෙග සමKත QKr ආර?ෂක ක#1 ෙගොඩනැ`මට වඩා0 
පහ�3ම සඳහා ව	තමාන QKr ආර?ෂක ක#1වලට �ල ��ගැ�ම? ලබා "ය හැ2 පn" 
පා	
ෙ�� පනත? ස�මත කළ &� යැ¦ ද, ඒ �� ගාම �ලධා� වසම �ළ Q*වන 
අපරාධ හා *රාචාර, �: Kෙරෝ� කට&� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා ස�බ�කරණය? 
ෙගොඩනැ`මට හැ2 වන පn" අදාළ �: ස�පාදනය කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර¦.    

පා.11/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— "ව¦න �ළ දැනට �යා0මක වන යr පැන �ය �: 

අණපන0 යාව0කාºන 2�ම,— b ලංකාෙe ෙ� වනKට0 අzරාජ5වා� &ගෙ9� 
හ¢වාෙදන ලද �: අණපන0 �යා0මකවන බැK එම �: අණපන0 ය� අධ5නය 
2�ෙ� ක#1 ප0කර, යr පැන�ය දßව�, දඩ �දr ආ"ය යාව0කාºන 2�ෙ� ජා:ක 
වැඩ��ෙවළ? �යාවට නැංKය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦.  

පා.12/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— Qය· මැ:වරණ එකම "නක පැවැ03ම,— b ලංකාව 

�ළ 1988 Qට 2010 ද?වා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවල� හැර අ සෑම වසරක�ම 2Qය� මැ:වරණය? පව0වා ඇ: අතර, 
එෙසේ මැ:වරණ පැවැ03ම ජනතා මතය සලකා බැºම සඳහා වkනා �	ණායකය? fවද, 
ෙ� �� රෙ� ආ	�කය, පnපාලනය ආ" සෑම ?ෙෂේතයකටම දැ� බලපෑම? ඇ: කරන 
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බැK පළා0 පාලන මැ:වරණ, මහා මැ:වරණ සහ ජනාzප:වරණය එකම "නයක� 
පැවැ03මට හැ2 වන පn" එ� ආයතනවල �ල කාලය සංෙශෝධනය 2�මට0, ගැලෙපන 
මැ:වරණ කම ෙeදය? �	මාණය 2�මට0 �*� පn" ආ6®කම ව5වසථ්ා 
සංෙශෝධනය? කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦.  

පා.13/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— පා	
ෙ�� පජාතතවාදය ශ?:ම0 2�මට 

කට&� 2�ම,— රට �ළ පජාතතවාදය වඩා0 ශ?:ම0 2�ෙ� අර�ණ ඇ:ව 
පා	
ෙ��ව හා පළා0 සභා අතර0, පළා0 සභා හා පළා0 පාලන ආයතන අතර0 මනා 
ස�බ�කරණය? පව0වා ෙගන යාම අත5ාවශ5 වන අතර ඒ සඳහා පළා0 පාලන 
ආයතන පධා�, පළා0 සභා �ළ �ෙයෝජනය3ම සහ:කව� ��ස ද, පළා0 සභා 
පධා� පා	
ෙ��ව �ළ �ෙයෝජනය 3ම සහ:කව� ��සද කමෙeදය? සකස් 
2�මට අවශ5 ආ6®කම ව5වස්ථා සංෙශෝධනය? කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර¦.  

පා.14/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ජා:ක ඒකාගතාව ඇ: 2�මට �යවර ගැ�ම,— ජා:ක 

ඒකාගතාවය පව	ධනය 2�ෙ� අර�� ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව Ùව0 වන 
පෙLශවල Qංහල භාෂා ¡�¶ වැඩසටහ ද, Qංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව Ùව0 වන 
පෙLශවල ෙදමළ භාෂා ¡�¶ වැඩසටහ ද, රාජ5, රාජ5 ෙනොවන හා ෙපෞLග
ක 
ආයතනයt සහෙය �යා0මක Kය &� අතර රාජ5 හා ෙපෞLග
ක Kදà0 ෙමම 
�áත මාධ5 ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාග�# ෙමම ¡�¶ වැඩසටහ ආර�භ 2�ම 
සඳහා ජා:ක වැඩ��ෙවළ? �යාවට නැංKය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර¦. 

පා.15/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— කලතයාෙS ෙනොමනා �යා �සා අසරණභාවයට 

ප0වන පා	ශවයට සහන සලසා �ම,— Kවාහක අ¨සැ# &වල? එකම වහල? යට Ùව0ව 
Qkන අවස්ථාවල� ¡=ෂයා ෙහෝ �nඳ �රාව, Î*ව සහ ෙවන0 අපචා� කට&�වල 
ෙයෙද# ඉඩ� ෙහෝ ෙS ෙදොර බ® ��1 තම ෙපෞLග
ක අâමතය පn" K¤ණ# ෙහෝ 
අ අයට පවර# හැQ�ම �සාෙව අෙන? පා	ශවය0 සමඟ ද=ව දැ� 
අසරණභාවයට ප0 වන අවස්ථාවල� එම ත0වය වළ?වා ගැ�ම සඳහා අවශ5 �: 
ස�පාදනය කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.16/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,—ච	යා ධ	ම ��බඳ කාරක සභා ඇ:2�ම,— b 

ලංකාෙe පා	
ෙ�� මjව=ෙS Kශ්වාසවතභාවය හා ඔf �ළ උසස්  ආචාර 
ධ	ම පව0වාෙගන යාෙ� අවශ5තාව �සා ඒ ��බඳ ක=¶ ෙසොයා බැºම සඳහා ච	යා 
ධ	ම ��බඳ කාරක සභාව? ඇ: කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.17/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,—නව ඉෙල?ෙටො�? හැ¢��පත? �¤0 2�ම,— 

පnපාලනය පහ� 2�ම, අපරාධ මැඩºම සඳහා හා ෙවන0 වංච�ක �යාවලට ෙයො�3ම 
අවම 2�ම  සඳහා අදාළ ¡LගලයාෙS =zර ගණය, බැං¤ �¶�, ෙක�� කාÄ, අධ5ාපන 
�*�ක�, nය*= බලපත හා KෙLශ ගම බලපත අංක ආ� වැදග0 හා අවශ5 ෙතොර�= 
ඇ�ළ0 නව ඉෙල?ෙටො�ක අංකය? සtත ජා:ක හැ¢��පත? �¤0 කළ &� බව0 
පාෙLsය ෙrක� බලපෙLශයt Ùව0වන Qය· ෙදනාෙS ෙතොර�= ගාම �ලධා� 
ෙකො�ඨාස ම�ට# පnගණකගත 2�ම ක�න# කළ &� බව0 එම ෙතොර�= 
වnවර යාව0කාºන කළ&� බව0 ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 
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පා.18/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ෙපො
ස ් �ලධා�ට ද අf=* Kස්සක ෙසේවා 

කාලය2 ප� Kශාම යාමට අවස්ථාව ලබා�ම,— ෙපො
ස ් ෙදපා	�ෙ��ෙe කාතා 
ෙපො
ස ්�ලධාn�ය  සඳහා වන KQ වසරක ෙසේවා කාලය2 ප� ස්ව කැමැ0ෙත 
Kශාමයාෙ� හැ2යාව, ෙපො
ස් �ලධාn සඳහා ද අදාළ Kය&� යැ¦ ද  ඒ සඳහා 
කමෙeදය? සකස් කළ &�යැ¦ ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.19/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ෙරqලාQ ඉව0 2�ෙ� කාරක සභා ඇ: 2�ම,—

ෙරqලාQ තැ�ම ෙමම ෙරqලාQ ඉව0 2�මද �තර Q*වන �යාව
ය? බැK 
කrපැන �ය ෙරqලාQ ඉව0 2�ම ��බඳ ෙසොයා බැºම සඳහා ෙරqලාQ ඉව0 2�ෙ� 
කාරක සභා ඇ: කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.21/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— සහ:ක 3ම ��බඳ කාරක සභා ඇ: 2�ම,— 

පා	
ෙ��ෙe අසන පශ්නවලට �ä�= වශෙය රජය ෙදන සහ:ක හා රජෙ9 බැ§� 
ඇතැ� Kට කඩ වන අවසථ්ා ද?නට ලැෙබන බැK, රජය Qය වග�� ඉ1 කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වග2යන බවට සහ:ක 3ම සඳහා සහ:ක 3ම �
බඳ කාරක සභා ඇ: 
කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦.  

පා.22/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— *�nය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඵලදාÞතාව 

වැ�කර ගැ�ම,— b ලංකා *�nය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඇ: අනවසර ඉ�2�� 
හා අනවසර ප"ං<ක=ව ක�න# ඉව0කර �ත5ා�Øල ඉ�2�� ස�බධ �K�� 
නැවත සමාෙලෝචනය 2�ෙම ෙදපා	තෙ��වට ලැෙබන ආදාය� ව	ධනය කළ &� 
අතර, ෙදපා	තෙ��ෙe සංව	ධන කට&� සඳහා සෘ�වම බල ෙනොපානා a ඉඩ� 
"qකාºන බ* පදනම? මත ෙපෞLග
ක අංශයට ලබා� එම �දr *�nය පLධ:ය 
න3කරණය සදහා ෙයොදා ගත &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.23/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— යාචක¦ෙS ÙKත ආර?ෂා 2�ම සඳහා කමෙeදය? 

සැකNම,— ෙ� වන Kට යාචක¦ෙS ÙKතවලට Kශාල ෙලස ත	ජන එrල 3 :ෙබන 
බැK ඔfෙS ÙKතවල �ර?|තතාව  ක�ම උෙදසා, ඔfට වගා 2�ම සඳහා ඉඩ� 
ලබා � ඉ ලැෙබන ආදායෙම ඔfෙS ÙKතවල ආර?ෂාව හා ෙපෝෂණය සහ:ක කළ 
&�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.24/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— අයාෙr යන �නඛ¦ෙග #�ස් ÙKතවලට Q*වන 

හා�ය වළ?වා ගැ�ම සඳහා කමෙeදය? සැකNම,— අයාෙr යන �නඛ¦ෙග #�ස් 
ÙKතවලට Q*වන හා�ය වළ?වා ගැ�ෙ� අර��, රජය ම� �# පමාණය? 
ෙවෙකො ට  එම ස්ථානයට �දැrෙr යන �නඛ¦ ෙගන ෙගොස් ඔf  ක බලාගැ�ම 
සඳහා �*� වැඩ��ෙවළ? සකස් කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦.  
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පා.25/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,—  ළමා අපචාර QL� සඳහා දැ� දßව� පැන3ම,—  "ව¦න 

¡රා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය "ෙන "න Nඝෙය ව	ධනය 3ෙ� ත00වය? ඇ: 3 
:ෙබන බැK ඒ ස�බධව දැනට පව0නා �: ෙරqලාQ පමාණව0 ෙනොවෙ න�, නව 
�:  ෙරqලාQ අ·: ස�මත ෙකොට ඉතා ක�න# ෙ� ස�බධ න® Kස§මට කට&� කළ 
&�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦.   

පා.26/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— සංචාරක ව5ාපාරය පව	ධනය 2�ම සඳහා ෙවරළ 

�K�� මා	ග ඇ: 2�ම,— "ව¦ෙ ෙවරළබඩ කලාපය �ළ Nඝෙය Q*වන ඉ"2�� 
 �සාෙව ෙLsය, KෙLsය සංචාරකයට ෙමම �වරයට ද ෙවරළ Rරයට �KNෙ�� 
අවtරතා ඇ:ව :Ôම සංචාරක ව5ාපාරය පව	ධනයට ෙමම �වර ක	මාතයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැK එම ත00වය වළ?වාºම සඳහා ෙමම  ෙමම  ?ෙෂේත පව	ධනය 
2�ෙ� අර�ණ ඇ:ව ෙවරළ �K�� මා	ග පLධ:ය? ඇ: කළ &�යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦.  

පා.27/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— අධ5ාපන පnපාලන ෙසේවෙ9 �ලධා�ෙS වැ1> 

Kෂමතා ඉව0 2�ම,— K*හrප: ෙසේවය, q= අධ5ාපන ෙසේවය, අධ5ාපන පnපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ� වැ1> Kෂමතාව? පව:න බැK, එම ත00වය මඟ හරවා 
ඔfෙS ආ0මාâමානයට සnලන වැ1ප? ලැෙබන පn" වැ1> Kෂමතා ඉව0 2�ම 
සඳහා කමෙeදය? සකස්  කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦.  

පා.28/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,—  ෙබෞLධ â?æ අධ5ාපනය පව	ධනය 2�ම,—  

ෙබෞLධ â?çවහෙසේලාෙS ධ	ම ඥානය පව	ධනය 2�ෙ� අර�ණ ඇ:ව 
උවහෙසේලාෙS කථන හැ2යා, ශවණ හැ2යා, පnගණක, මෙනෝKද5ා0මක සහ 
උපෙLශනය ��බඳ දැ�ම වැ� "&¶ 2�ම උෙදසා දැනට පව0නා â?æ අධ5ාපන 
ආයතනවලට පnබාtරව ෙමම කට&� සඳහාම ෙව a â?æ අධ5ාපන ආයතන ඇ: 
2�ම සඳහා කමෙeදය? සකස් කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦.  

පා.29/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— b ලංකාව �ළ දැනට �යා0මක වන ෙනොතාnස ්

ෙසේවාව යාව0කාºන 2�ම,— "ව¦න �ළ �යා0මක වන ෙනොතාnස් ෙසේවය යrපැන 
�ය �:ව
 සකස් 3 ඇ: �සා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව	තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස �: හ¢වා "ය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦.  

පා.30/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— Kය� කලාÕය ෙහේ ෙගො3ෙS ආ	�කය ශ?:ම0 

2�ම,— Kය� කලාÕය පෙLශවල ෙහේ ෙගො3 KQ වගා කර� ලබන 3, ¤ර?ක, 
�ං, තල වැ� වගාවt අසව්ැන වැ� කර ගැ�ම සහ �ෂප්ාදන සකස් 2�ම සඳහා නව 
තා?ෂණය හ¢වා�ම �� උසස් qණා0මක ත00වෙය &� �ෂ්පාදන සකස් 2�ම 
සඳහා0, ෙLsය හා  ජාත5තර ෙවළඳෙපොළ �ළ �ෂ්පාදන අෙලK කර ගැ�ෙ� පදනම 
ශ?:ම0 කර ගැ�ම සඳහා0 N#ත සèපකාර සමාග� ඇ: කළ &�යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦.  
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පා.31/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— q= උපෙLශක ෙසේවාව? ඇ: 2�ම,— b ලංකාෙe 

අධ5ාපනෙ9 qණා0මක සංව	ධනය? ඇ: 2�ෙ� අර�ණ ඇ:ව �ට වසර Kස්සකට (20) 
පමණ ෙපර Qට ආර�භ 3 �යා0මක වන q= උපෙLශක තන�= ෙවනම q= උපෙLශක 
ෙසේවා ඵ්කකය? ෙලස ස්ථාපනය කල &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.32/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— :n� �k ෙව�වට සහr �k ජනතාව අතර ජනéය 

කර3ම සඳහා නව තා?ෂණය හ¢වා �ම,— :n� �k සඳහා KෙLශ රටවලට ඇ� යන 
Kශාල ධනස්කධය නවතාºෙ� අර�ණ ඇ:ව ආෙLශකය? ෙලස භාKතා කළ හැ2 
සහr �kව
 සැකÎ ආහාර පච
ත 2�ම සඳහා0, ෙක� සtත ධාන5 ව	ගය? වන 
සහr වඩා0 Q&� ෙලස :n� �k ෙම අඹරා ගැ�ම සඳහා0, :n� �k ඇඹ�මට භාKතා 
කරන ආකාරෙ9 යත Îත සහ නව තා?ෂණය හ¢වා "ය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර¦.  

පා.33/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— &Lධය �සා ආබාzතය බවට ප0aවට සහන 

සලසා �ම,—  වසර 30කට ආසන කාලය? පැවැ: &Lධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ "ෙනදා 
¤º වැඩ ෙකොට Ùව0 a ජනතාව0 ස�්ර  � ර?ෂා කළ ජනතාව0 අතn සැල2ය &� 
පමාණය? අංගKකලව ආබාzතව Ùවන බn මහ0 Õඩාවට ප0 3 අසරණව Ùව0 වන 
බැK, ඔf සඳහා ය� මාQක �මනාව? ලබා �මට කට&� කළ &�යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦.   

පා.34/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— Qය·ම ප� ආර?ෂක¦ සඳහා ගම Kයද� 

�මනාව? ලබා �ම,— ජනාzප: ආර?ෂක සහ අගමැ: ආර?ෂක ෙසේවෙ9 �&?ත 
�ලධා�ට ෙමම අෙන¤0 ප� ආර?ෂක ෙසේවාවල �&?ත �ලධා�ට ද සමාන 
ගම Kයද� �මනාව? ලබා �මට කට&� කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර¦.    

පා.35/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— Kශ්වKද5ාල ම� පව0වාෙගන යන පාඨමාලාව 

 2යාâ�ඛ පාඨමාලාව බවට ප02�ම,— "ව¦ෙ Qය·ම රජෙ9 Kශ්වKද5ාල සහ 
ෙපෞLග
ක Kශ්වKද5ාල ම� පව0වා ෙගන යන ශාස්jය අධ5ාපනයම සඳහා a උපාz 
පාඨමාලාව  2යාâ�ඛ වෘ0Rයමය උපාz පාඨමාලාව බවට පnව	තනය කර එම� 
�tවනා a උපාzධා� ෙවත නව  2යා සපයා �ෙ� අර�ණ ඇ:ව, Qය·ම 
Kශ්වKද5ාල සමඟ රාජ5 අංශෙ9 සහ ෙපෞLග
ක අංශෙ9 ආයතන ස�බ�කරණය සඳහා 
කමව0 වැඩ��ෙවළ? සකස ්කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.36/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— පාසr Q� පවාහනය කර� ලබන වෑ රථ සඳහා 

�Q ප#R �යම 2�ම,— "ව¦න ¡රා පව0වාෙගන ය� ලබන පාසr Q� පවාහන 
ෙසේවාව �ය#ත ප#:ෙය ෙනොපව:න බැK සහ ඇතැ� පාසr වෑ රථ 
ෙසේවක¦ෙS පැව�� යහප0 ත00වෙය ෙනොපව:ත බැK, �Q ප#:ෙය &� 
වෑ රථ ෙසේවාව? පව0වාෙගන යෑම සඳහා0, එම ෙසේවාව ලබාගනා පාසr Çෂ5 
Çෂ5ාවෙS ආර?ෂාව තහf= 2�ම සඳහා0, වෑ රථ ෙසේවාව සඳහා ප#R 
හ¢වා"ය &�යැ¦ ද, වෑ රථ ෙසේවක¦ �ළ යහප0 පැව�� පව0වාෙගන යාම සඳහා 
Kනය �: මාලාව? හ¢වා "ය &�යැ¦ ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦.  



( 25 ) 

 

පා.37/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ජා:ක සහ ජාත5තර අනාගත ඉr·මට සnලන ෙලස 

�ෂ්පාදනය ව	ධනය 2�ම සඳහා කමෙeදය? සකස් 2�ම,— ජා:ක සහ ජාත5තර 
පජාවෙS අනාගත ඉr·මට සnලන කා	#ක සහ කෘ|කා	#ක �ෂප්ාදනය ��බඳව 
¡ෙරෝකථනය? කර අදාළ �ෂ්පාදනයට අ�බLzත Qය·ම ?ෙෂේතවල අත	 
ස�බධතාවය? �� ද, න3න තා?ෂණය උපnම ම�ට# පෙයෝජනයට ග�# ද, 
�ෂ්පාදන �යාව
ය ව	ධනය 2�ම සඳහා කමෙeදය? සකස් කළ &�යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර¦.  

පා.38/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— b ලාං2ක ජනතාව ෙS පාර�පnක උ=මය 

 කගැ�ම සඳහා �cටr ¡සත්කාලය? ඇ: 2�ම,— b ලාං2ක ජනතාවෙS ස�පදා¦ක 
දැ�ම ආර?ෂා කර#, ෙපෝෂණය කර අනාගත පර�පරාව ෙවත  ෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන ස�ප0 හා ෛජව උ=මය අපහරණය වැළැ?3ම සඳහා ¡Tr ජා:ක 
වැඩ��ෙවළ? අවශ5ව ඇ: බැK ද, පnසරය, ෙLsය ෛවද5 ?ෙෂේතය, 
කෘ|ක	මාතය හා ස�පදා¦ක ක	මාත ඇ�T Qය· ?ෙෂේතය සඳහා �cටr 
තා?ෂණය උපෙයෝ` කරග0 න3න ¡සත්කාලය? සකස් 2�මට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
yLzමය ෙLපළ සංKධානය (WIPO), b ලංකා yLzමය ෙLපළ කා	යාංශය, පnසර 
අමාත5ංශෙ9 ෛජව KKධ0ව ඒකකය ඇ�T Qය· අංශ ඒකාබLධa වැඩ��ෙවළ? සකස් 
2�මට ද �යවර ගත &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.39/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— b ලාං2ක ජනතාවෙS පාර�පnක දැ�ම ආර?ෂා කර 

ගැ�ම සඳහා a ජා:ක වැඩ��ෙවළ? ආර�භ 2�ම,— b ලාං2ක ජනතාවෙS පාර�පnක 
දැ�ම භාKතා වන ෛවද5 කම, කෘ|ක	මාතය, ආහාර සංර?ෂණය, හස්ත ක	මාත 
අංශය ඇ�T KKධ ?ෙෂේතයt පාර�පnක දැ�ම ආර?ෂා 2�ම සඳහා අදාළ ?ෙෂේතය 
�ෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග ෙතොර�= ලබාෙගන, ෛජව KKධ0ව ඒකකය, 
yLzමය ෙLපළ කා	යාංශය ඇ�T අදාළ අංශ ඒකාබLධව ජා:ක වැඩ��ෙවළ? ආර�භ 
කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.40/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— b ලංකාවට ආෙe�ක හා ඖෂධමය වkනාක�ව
 

&� ශාඛවල ජාන ස�ප0වලට ෙ>ට� බලපත ලබා ගැ�ම,— KෙLsය රටවr b 
ලංකාවට ආෙe�ක වkනා ඖෂධමය ශාඛවල ස�ය රසාය�ක දව5 සහ ජාන ස�ප0 
හ¢නා ෙගන, ඒවාට වංච�ක ෙලස ෙ>ට� බලපත ලබා ගැ�ම වැළැ?3ම සඳහා අදාළ 
ස�ය රසාය�ක දව5 සහ ජාන ස�ප0 සඳහා b ලංකාවට ෙ>ට� බලපත ලබා 
ගැ�මට0, ඖෂධ �ෂ්පාදනයට සහ වැ� "&¶ 2�මට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැ�මට0, 
ෛජව KKධ0ව අංශය, yLzමය ෙLපළ කා	යාංශය සහ ෙLsය ෛවද5 අමාත5ාංශය 
ඇ�T වග2ව&� Qය· ආයතන එ?ව Kෙශේෂ වැඩ��ෙවළ? සකස් කළ &�යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.41/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ජනතා �ෙයෝcත¦ෙS ග= නාම අ0හැ�ම,— 

ජනාzප:�මා, අගමැ:�මා ඇ�T පා	
ෙ��, පළා0 සභා, පාෙLsය සභා �ෙයෝජනය 
කරන Qය·ම ජනතා �ෙයෝcතය මාQකව තම කරන ෙසේවයට අදාළව වැ1> හා / 
ෙහෝ �මනා ලබා ගනා අතර ඉහත 2Q* ±රය? �ස්සරණධ5ාසෙය Q* කර� ලබන 
ග= ෙසේවය ෙනොවන බැK ද, එම ±ර දරනෙS නමට ඉ"nෙය ෙහෝ ±රයට 
ඉ"nෙය අ:ග=, bම0 ෙහෝ ග= යන නාම සහ නමට ප�ව උ�මාණ, මැ:�මා යන 
පද ෙය�ම උපහාසයට ල?3මට ෙහේ�ව? 3 ඇ: බැK ද, ජනතා �ෙයෝcතයෙS ග= 
නාම භාKතය නතර 2�මට අවශ5 �යවර ගත &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර¦. 
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පා.42/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— වැ�tk නඩ0� ම6ඩල වැඩසටහන පළා0, "ස්�? 

සහ පාෙLsය ෙrක� ෙකො�ඨාස ම�ට# ව5ා>ත 2�ම,— KKධ පා	ශ්වය KQ 
වැ�tk ¡රවැQය ෙනොසලකා හැ�ම �� Q*වන KKධ අසාධාරණය ස�බධෙය 
පැ#�
 2�ම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත5ාංශෙ9 වැ�tk ෙrක� කා	යාලය යටෙ0 
�යා0මක වන වැ�tk නඩ0� ම6ඩල වැඩසටහන පළා0, "ස්�? හා පාෙLsය ෙrක� 
ෙකො�ඨාස ම�ට# ව5ා>ත කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.43/’15  
 

ග= yLzක ප:රණ මහතා,— වැ�tk පජාව b ලංකාෙe ආ	�ක ව	ධනයට දායක 
කර ගැ�මට ණය �ෙ� වැඩ��ෙවළ? සකස් 2�ම,— වයස අf=* 60 ඉ?මවා ඇ: 
වැ�tk පජාවට තම Ùවෙනෝපාය මා	ග ශ?:ම0 කරග�# සමස්ත b ලංකා ආ	�කෙ9 
ව	ධනයට දායක3මට බැං¤ පLධ:ය ම� ණය �ෙ� කමෙeදය? �යා0මක ෙනො3 ම 
ඔfට සමාජය �ළ ෙවන0 අකාරයකට සැල�ම? වන ෙහ¦ එම අසාධාරණ ත00වය 
වැළැ?3මට කමව0 වැඩ��ෙවළ? ඇ: කළ &� යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර¦. 

පා.44/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— වයස අf=* 60 ඉ?මවා ඇ: ¡Lගල¦ සමාජය �ළ 

ස¹ය ¡Lගල¦ බවට ප0 2�ෙ� වැඩ��ෙවළ? සකස් 2�ම,— සමාජ ආ	�ක 
�යාව
ෙ9 පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අf=* 60 ඉ?ම3ෙම ප� 
සමාජය �ළ �Q ��ගැ�ම? ෙනොමැ:ව අ¹යව ෙකො3 Qkන වැ�tkය, සමාජෙ9 
ස¹ය ¡Lගල¦ බවට ප0 2nෙ� වැඩ��ෙවළ? සකස් 2�මට පාසr පජාව ඇ�T �T 
මහ0 සමාජයම දැ�ව0 2�ෙ� කමෙeදය? ඇ: කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර¦. 

පා.45/’15 
 

ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක ?ෙෂේතය ��බඳ පාසr Q�ෙS 
දැ�ම ¡Tr 2�ම,— b ලංකාෙe අනාගත ත=ණ ත=�යෙS  2යා පශ්නයට 
Kස¢ම? ෙලස සහ ෙමෝට	 කා	#ක ?ෙෂේතෙ9 ඇ:වනාa ව	ධනයට සාෙ>?ෂව 
¡�¶ ශ#ක¦ෙS අවශ5තාව ස¡රා ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ:ව පාසr Kෂය �	ෙLශයට 
ෙමෝට	 කා	#ක Çrපය Kෂයය? ෙලස ඇ�ළ0 2�ම සඳහා කමව0 වැඩ��ෙවළ? ඇ: 
කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.46/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක Çrපය ඉගැ3ම සඳහා q=ව= 

¡�¶ 2�මට අධ5ාපන Kද5ා Õඨය? ඇ: 2�ම,— b ලංකාෙe සහ KෙLශ රටවල 
ෙමෝට	 කා	#ක ?ෙෂේතෙ9 ඇ:වන ව	ධනයට සnලන ෙලස, එම ?ෙෂේතෙ9 ¡�¶ 
ශ#ක¦ෙS ඉr·ම ස¡රාºමට හැ2වන පn", පාසr ම�ට# ඉගැ3ම සඳහා 
q=ව= ¡�¶ 2�මට ෙමෝට	 කා	#ක ?ෙෂේතය ��බඳ අධ5ාපන Kද5ා Õඨය? ඇ: 
කළ &�යැ¦  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.47/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක Çrපය Kෂය �	ෙLශය 

යාව0කාºන 2�ම,— ෙමෝට	 කා	#ක ?ෙෂේතය හා ස�බධ රජෙ9 කා	#ක Kද5ාල හා 
අ�බLධ ආයතනවල ඉෙග�� කට&� Q* කර� ලබෙ වසර 25 - 30? තර� පැර� 
Kෂය �	ෙLශය? යටෙ0 බැK, එම ත00වය ෙවනස් 2�ම සඳහා එම Kෂය 
�	ෙLශය යාව0කාºන 2�මට කමව0 වැඩ��ෙවළ? ඇ: කළ &�යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 
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පා.48/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,—  �ෙරෝද රථ හා ය�= පැ" ආÒත  2යාවල �&?ත 

aවෙS  2යාවල �ර?|තභාවය තහf= 2�ම,— b ලංකාව �ළ Ùව0වන �ෙරෝද රථ 
හා ය�=පැ" ආÒතව සෘ� හා වක ෙලස  2යාවt �&?ත3මට කැමැ0ත? ද?වන 
ත=ණ �nස හා Kශා#ක �Kධ හ�දා �ලධාn සහ ෙජ5ෂඨ් ¡රවැQය යන ජන 
ක6ඩාය�වල ආ	�ක ශ?:ය ව	ධනය 2�ෙම සමස්ත ජා:ක �ෂ්පා"තයට ඔfෙS 
දායක0වය ලබා ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ:ව එම ?ෙෂේතෙ9 �&?තaවෙS ස¹ය 
දායක0වය ජා:ක ආ	�කයට එ? කර ගැ�ම සඳහා කමව0 වැඩ��ෙවළ? ක�න# 
සකස් කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.49/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— b ලාං�ය/ෙLsය Îපෙeදය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආකrප ¡Tr 2�ම,— b ලාං�ය/ෙLsය ආහාර කලාව ��බඳ ෙLsය හා KෙLsය 
ජනතාව �ළ වැ� නැ¨=ව? ඇ: 2�ෙ� අර�ණ ඇ:ව, රට �ළ ජනතා ආකrප ඒ ෙවත 
ෙයො� 2�ම සඳහා පාසr, Kශ්වKද5ාල, තෘR¦ක අධ5ාපන ආයතනවල Kෂය පාඨමාලාවට 
Îපෙeදය Kෂයය? ෙලස ඇ�ළ0 2�මට0, රාජ5 හා ෙපෞLග
ක අංශවල මැ"හ03ම මත 
ප	ෙ9ෂණ අංශ "nගැ3ම ම� නව ෙසොයාගැ�� Q* 2�මට0, ඒ හා බැ¢� ආයතන 
පLධ:ය ස�බධ කර ග�# සහ:ක පත, �>ෙලෝමා, උපාz, පශ්චා0 උපාz පාඨමාලා 
ඇ: 2�ම �� ෙමම ?ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ ¡Tr ආකrපමය ෙවනස? ඇ: 
කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.50/’15 
 

ග= yLzක ප:රණ මහතා,— b ලංකාෙe ආහාර සංස්කෘ:ය ඉෙග�� සහ 
ඉගැ3 ෙ� �යාව
යට බLධ 2�ම,— b ලාං�ය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
2�ෙ� කලාව, ආහාර �Nෙ� කලාව, ව	ණකාරක කලාව, ආහාර කැÕෙ� කලාව ඇ�T 
අංශ ගණනාව2 සකස්3 ඇ: අතර ඒ හා බැ¢¶ b ලාං�ය ආහාර සංස්කෘ:ය ��බඳ 
ඉෙග�� සහ ඉගැ3� කමෙeදය හරහා අනාගත පර¡රට පවරා�ම ෙමම ෙLsය හා 
KෙLsය ජනතාව අතර අපෙS ආහාර සංස්කෘ:ය ව5ා>ත 2�ම ම� b ලාං�ය 
අනන5තාව අත	ජා:කව ඔසවා තැÔම සඳහා වැඩ��ෙවළ? ඇ: කළ &�යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.51/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— Kශ්වKද5ාල සහ තෘR¦ක අධ5ාපන ආයතනවල 

Q�ෙS ප	ෙ9ෂණ �බධන අමාත5ාංශවල සංව	ධන කට&� ඉල?ක කර සකස් 
2nම,— Kශ්වKද5ාල සහ තෘR¦ක අධ5ාපන ආයතනවල Q� KQ තම පාඨමාලා 
ස�බධෙය ඉ"nප0 කරන ප	ෙ9ෂණ �බධන රෙ� ආ	�ක, සමාÙය, සංස්කෘ:ක 
හා සංව	ධන කට&�වලට උපෙයෝ` කර ගැ�ම වැදග0 වන බැK එම �බධන 
අ�?ෂණය කර� ලබන ආචා	යව= හා ප	ෙ9ෂණ �බධන අදාළ වන අමාත5ාංශ අතර 
මනා ස�බ�කරණය? ඇ: 2�ම සඳහා එ� අමාත5ාංශෙ9 �ලධාnෙය¤ ප02�ෙම 
එම ප	ෙ9ෂණ �බධන ම� අමාත5ාංශෙ9 ඉ"n සංව	ධන �යාදාමය සහ කාºන 
ඉල?ක ස¡රා ගැ�මට හැ2වන පn" කමව0 වැඩ��ෙවළ? ඇ: කළ &�යැ¦  ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦.  

පා.52/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— වයස අf=* 18 ස�Å	ණ වන අවසථ්ාෙe�ම ඡද t# 

නාමෙrඛනයට නම ඇ�ළ0 2�ම,— මැ:වරණ ෙදපා	තෙ��ව ම� වා	|කව 
ඡද t# නාමෙrඛන සංෙශෝධනය 2�මට �ය#ත "නට ප�ව ෙහෝ ෙපර "නක� වයස 
අf=* 18 ස�Å	ණ වන තැනැ0තට �ය#ත වයස ස�Å	ණ a "නටම ඡද t# 
නාමෙrඛනෙයt නම ඇ�ළ0 කරවා ගත හැ2 ආකාරෙ9 පාෙයෝ�ක වැඩ��ෙවළ? ඇ: 
කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦.  
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පා.53/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— b ලංකාව �ළ ෙසේල¦ �ෂ්පාදනය 2�ම සඳහා 

කමව0 වැඩ��ෙවළ? ඇ: 2�ම,— b ලංකාව �ළ වා	|කව ෙසේල¦ Kශාල 
පමාණය? භාKතා කර� ලබන අතර ෙසේල¦ ආනයනය 2�ම සඳහා ද Kශාල �දල? 
වා	|කව KෙLsය රටවලට ඇ� යන බැK, එම KෙLශ K�මය පමාණය රට �ළ ඉ:n 
කර ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ:ව ලංකාව �ළ පව0නා ෙLsය තා?ෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේල¦ 
�ෂ්පාදනය 2�ම සඳහා රාජ5, ෙපෞLග
ක ෙහෝ සèපකාර අංශය ස�බධ කර ග�# 
කමව0 වැඩ��ෙවළ? රජය මැ"හ0 3ෙම ඇ: කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර¦. 

පා.54/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ෙපොr ව�ර ආÒතව නව �ෂ්පාදනය ඇ: 2�ම,—  

b ලංකාව �ළ වා	|කව Kශාල පමාණයක ෙපොr ව�ර අපෙ0 යන බැK, නව 
තා?ෂණය ෙයොදා ග�# Kzම0 කමෙeදය? යටෙ0 ෙපොr ව�ර ආÒතව නව 
�ෂ්පාදනය ෙLsය හා ජාත5තර ෙවළඳෙපොළ ඉල?ක කර ග�# ඇ: 2�ම සඳහා 
කමෙeදය? �යා0මක කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.55/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— සාගරෙ9 නව ස�ප0 ගෙeෂණය,— Kශාල සාගර 

කලාපය?  t# රට? f b ලංකාව ප�ඛ0වය ලබා � ඇ0ෙ0 �වර ක	මාතය සඳහා 
පමණ? වන අතර  සාගරය ආÒතව Kශාල පමාණයක සවභාKක ස�ප0 ඇ: බැK 
ෙමරටට Kශාල  2යා අවස්ථා පමාණය? ෙමම ධනය? ද උපයා ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ:ව 
සාගර ස�ප0 ��බඳව Kzම0 වැ�*ර අධ5යනය? කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර¦. 

පා.56/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— b ලංකාෙe ම0ස5 ස�පත KෙLÇක¦ KQ ෙනලා 

ගැ�ම වළකාºම,— b ලාං2ක �වරයට Kශාල ආ	�ක අවාQය? ඇ: කර# b ලංකා 
��* කලාපෙ9 ම0ස5 ස�ප0 KෙLÇක¦ KQ ෙනලා ගනා බැK b ලංකා ��* 
කලාපය �ළ මාT ඇrºමට සහ KෙLශ  යාතාවලට මාT බෑම සඳහා ෙතො1පල? ෙලස 
භාKතා 2�ම වළකාºම සඳහා රජය KQ Kzම0 වැඩ ��ෙවළ? සකස ්කර �යා0මක 
කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.57/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ෙකොස් �ෂ්පාදනය වැ� කර ඒ ආÒත �ෂ්පාදන 

අපනයනය 2�ම,— ඉතා ප�ත ෙමම ඖෂ�ය qණෙය අîන, රසාය�ක දව5ව
 
ෙතොරව වගා කළ හැ2 ෙබෝගය? වන ෙකොස් වගාව ව5ා>ත 2�ම �� ඒ ආÒත 
�ෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය 2�ම ම� Kශාල KෙLශ K�මය පමාණය? අප 
රටට උපයා ගත හැ2 බැK ඒ සඳහා රජෙ9 මැ"හ0Kෙම Kzම0 වැඩ ��ෙවළ? 
සකස් කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.58/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ජා:ක ෙගොK ස�මාන උෙළල? වා	|කව සංKධානය 

2�ම,— රට? ෙපරට යාමට න� �
ක වශෙය ෙගොKතැ� සÒක Kය &� බැK රට 
ස= කරන ෙගොK ජනතාවට Qය වෘ0:ය ��බඳ අâමානය? ඇ:වන පn" Kzම0 
සංKධාන වàහය? හරහා �යා0මක වන ෙගොK ස�මාන උෙළල? රජෙ9 මැ"හ03ෙම 
වා	|කව සංKධානය කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 
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පා.59/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— සහන #ලකට LED බrබ පාnෙභෝ�ක ජනතාවට 

ලබා�ම,— �වාස ආෙලෝක 2nමට ෙයොදා ගනා qණා0මක LED බrබ #ල අzක 
බැK, K*
බල ම6ඩලය මැ"හ03 සහනදාÞ #ලකට හා ෙග3ෙ� කමයට ෙමම බrබ 
පාnෙභෝ�ක ජනතාවට ලබා� ජා:ක වශෙය K*
ය Kශාල පමාණය? ඉ:n කර 
ගැ�මට0,  LED බrබ ජනතාව අතර ජනéය 2� ම� K*
බල ම6ඩලයටද අමතර 
ආදායම? උපයා ගැ�මට0 හැ2වන පn" කමව0 වැඩ ��ෙවළ? සැකQය &�යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.60/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— �T පnමාණ ෙසrල� බ® ක	මාතශාලා ව5ා>ත 

2�ම,— b ලංකාව �ළ ෙසrල� බ® සඳහා Kශාල ෙව ළදෙපොළ? පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා �ෂප්ාදනය ෙකෙරෙ �T වශෙය වන අතර ඒ සඳහා ðනය ප�ඛ අෙන¤0 
රටවලට KෙLශ K�මය Kශාල පමාණය? ඇ� යන බැK, �T �nවැය? දැnය &�  ෙමම 
ක	මාතය ගා�ය පෙLශවල ව5ා>ත 2�ම සඳහා Kzම0 වැඩ ��ෙවළ? සකස් කළ 
&�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.61/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— b ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදන ක	මාත ශාලා 

ආර�භ 2�ම,—  b ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම ම�ටමක පව:න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට Kශාල KෙLශ K�මය පමාණය? වැයවන බැK 
"&¶ මානව ස�පත? t# රට? ෙලස b ලංකාවට අත5ාවශ5 ඖෂධ ව	ග රට �ළම 
�පද3මට අවශ5 පහ�ක� රජය මැ"හ0 3ෙම ලබා � ඖෂධ �ෂප්ාදන ක	මාත ශාලා 
ආර�භ කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.62/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— පාසr Kෂය �	ෙLශයට මෙනෝ Kද5ාව Kෂයය ඇ�ළ0 

2�ම,— පාසr Çෂ5 පජාව �ෙරෝ` මනස2 &0 yLzම0 Rරණ ගැ�මට හැ2 �nස? 
ෙලස හැඩගැස3්ම උෙදසා හය වැ� ෙශේ�ෙ9 Qට �යා0මක වන පn" ෙබෞLධ මෙනෝ 
Kද5ාව සහ බටtර මෙනෝ Kද5ාව යන Kෂයය ඒකාබLධ ෙකොට කමව0ව සැල�� කරන 
ලද “මෙනෝ Kද5ාව සහ භාවනාව” න# Kෂයය? පාසr Kෂය �	ෙLශයට ඇ�ළ0 කළ 
&�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.63/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— Kශා#ක ආධාරක මධ5සථ්ාන �t13ම,— Kශා#කය 

ෙව�ෙව උපෙLශන ෙසේවා, ෛවද5 පහ�ක� සහ  "වා � ¤� ෙසේවා යනා� 
වැ�tkයට අවශ5 �බසාධන කට&�  ස? එකම ස්ථානය2 ඉ1 කර ගැ�මට හැ2 
වන පn" Kශා#ක ආධාරක මධ5ස්ථාන ෙගොඩනැං3මට0, එම මධ5ස්ථාන ෙ?ද කර 
ග�# ය� �ෂ්පාදන කට&0ත? සඳහා Kශා#කය ෙයො� 2�ම හරහා ඔfෙS "Kයට 
සහනය? ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම? ද උපයා ගැ�මට හැ2 වන ෙලස රජය මැ"හ0 
3ෙම රට¡රා Kශා#ක ආධාරක මධ5සථ්ාන �t1Kය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර¦. 

පා.64/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— Kශා#කයෙS ආ	�කය ශ?:ම0 2�ම සඳහා නව 

ෙලොත ¦ය? හ¢වා �ම,— Kශා#ක රාජ5 ෙසවකයෙS වැ1> Kෂමතා ඉව0 2�මට 
සහ ඔfෙS �බසාධන කට&� සඳහා අවශ5 �දr ෙසොයා ගැ�ම සඳහා නව 
ෙලොත ¦ය? ෙවළඳෙපොළට හ¢වා�මට රජය කට&� කළ &�යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 
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පා.65/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— සංචාරක මගෙපවන ¡�¶ 2�ම,— 

සංචාරක¦ට ඵලදාÞ හා ආචාරsº ෙසේවාව? සැපÞමට හැ2 �nස? බවට ප0 2�මට 
ෙමම, ඔfෙS  වෘ0Rය ම�ටම ඉහළ නැං3ම සඳහා0 සංචාරක මග ෙපවන 
¡�¶ 2�මට Kzම0 වැඩ��ෙවළ? සකස් කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර¦. 

පා.66/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ඉඩ� ස�බධව පව:න �: සංෙශෝධනය 2�ම,— b 

ලංකාව �ළ ෙ� වන Kට ඉඩ�වලට ව5ාජ ඔ>¡ සකසා K2Ïෙ� ජාවාරම? 
�යා0මකවන අතර �ට අදාළව �:ය �යා0මක 3ම ද ඉතා අවම ම�ටමක පව:න 
බැK, ඉඩ� අ¦:ය ස�බධව �ර?|තභාවය වැ� වන අ&n හා වැර"ක=වට දැ� 
දßව� පැ#ණKය හැ2 අ&n පව:න �: පLධ:ය සංෙශෝධනය කළ &�යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.67/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— b ලංකාව අවට සාගරෙ9 ෙකොරrපර ආර?ෂා කර 

ගැ�ම,— b ලංකාව අවට සාගරෙ9 ඇ: ෙකොරrපර #�ස්  �යාකාරක� ෙහේ�ෙව 
Kනාශ3ෙ� ත	ජනයට ��ණපා ඇ: බැK, එම ෙකොරrපර ආර?ෂාකර ගැ�ම සඳහා 
#�ස් �යාකාරක� පාලනය 2�මට හැ2වන පn" ¡Lගල ආකrපමය ෙවනස? ෙමම, 
ෛන:ක රා�ෙe ෙවනස? ඇ: 2�ම සඳහා KLව0 ක#1ව? හරහා �*� වැඩ��ෙවළ? 
සැල�� කර �යා0මක කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.68/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— පාසr වෑ රථ සඳහා කාතාව ෙසේවයට ෙයද3ම,— 

පාසr වෑ රථ ෙසේවෙයt qණා0මක බව වැ� 2�මට0, එම වෑ රථවල ගම කරන 
ද=වෙS ආර?ෂාව උෙදසා0  Qය·ම පාසr ෙසේවා වෑ රථවල ෙසේවය සඳහා 
කාතාව ෙයොදා ගැ�ම අ�වා	ය 2�මට �: සකස ්කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර¦. 

පා.69/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ඖෂධ #ල පහත ෙහºම,— b ලංකාව �ළ ජා:ක 

ඖෂධ ප:ප0:ය පකාශයට ප0 කර ඖෂ�ය නාමෙය ෙබෙහ0 අෙලK 2�ම ක�න# 
ආර�භ 2�ම ම� ඖෂධ #ල පහත ෙහºමට රජය මැ"හ0 Kය &�යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.70/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— අත	ජාලය හරහා අෙලK කරන ඖෂධ ඇ�T 

ජාවාර� මැඩපැවැ03ම,— ෙ� වන Kට අත	ජාලය හරහා ප#:ය2 ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද5 උපකරණ හා ¬පලාවන5 �ෂ්පාදන Kශාල ෙලස අෙලK ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාර� අප රෙ� ජනතාව ෙS ෙසෞඛ5යට සහ යහපැවැ0මට Kශාල ත	ජනය? වන බැK 
ඒවා මැඩපැවැ03ම සඳහා �Q වැඩ��ෙවළ? සකස් කර �යා0මක 2�ම �*� යැ¦ 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 
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පා.71/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— කෘ| රසායන දව5 භාKතා ෙනොකර වගා 2�ම,— අzක 

Kෂ සtත කෘ| රසායන දව5 b ලංකාව �ළ තහන� කර පැර� කමයට පnසර tතකා� 
වගා කමය? රටට හ¢වා�මට අවශ5 ප	ෙ9ෂණ Q*2�මට කෘ| Kද5ාඥය හා 
පnසරෙe�ෙග සමKත ක#1ව? ප0 කර ඔfෙග ලබා ගනා �	ෙLශ �� 
ජනතාවට වස Kෙස ෙතොර ෙසෞඛ5ාර?|ත ආහාර ෙeල?  ලබා �මට අවශ5 �යවර 
ගැ�මට රජය මැ"හ03ම �*� යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.72/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— පාසr Q� ම0දව5වලට ඇ;බැt3ෙම �දවා 

ගැ�ම,— ෙ� වන Kට b ලංකාව �ළ පාසr Q� ම0දව5වලට ඇ;බැt 3ෙ� වැ� 
පවණතාවය? �	මාණය 3 ඇ: බැK පාසr Q� ම0දව5ව
 �දවාගැ�ම සඳහා 
රජය මැ"හ03 Kzම0 වැඩ��ෙවළ? �යා0මක කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර¦. 

පා.73/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ජා:ක ඵලදාÞතා ක#1ව? ප0 2�ම,— රජය KQ 

�යා0මක කර� ලබන ඵලදාÞතා වැඩසටහt� තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදාÞතා 
ම�ටම? කරා ෙමෙහයa ආයතන පධා� හ¢නාෙගන ඔfෙS දැ�ම හා අ0දැ�� 
පෙයෝජනයට ගත හැ2 වන ආකාරෙය, එම ආයතනවල �යා0මක කරන ලද 
වැඩසටහ සහ කමෙeද අෙන¤0 ආයතනවලට ගැලෙපන පn" ආෙLශ 2�මට හැ2වන 
පn" එම ආයතන පධා�ෙග සමKත ජා:ක ඵලදාÞතා ක#1ව? �t1Kය &�යැ¦ 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.74/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— පජා ෛවද5ෙeදය ��බඳ Kෙශේෂඥ ෙසේවාව "&¶ 

2�ම,— ෙසෞඛ5 ෙසේවාෙe අත5ාවශ5 අංගය? වන පජා ෛවද5ෙeදය ��බඳ Kෙශේෂඥ 
අංශය "&¶ 2�මට අවශ5 සැල�� සකස් 2�ම හා එම ?ෙෂේතෙ9 දැනට පව:න ගැට· 
��?ෂණය කර ක�න# �රාකරණය 2�මට අවශ5 කට&� Q* 2�මට රජය මැ"හ0 
Kය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.75/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ඉංÂN රාජෙදෝ× ෙලස න� කළ b ලාං2ක¦ 

ජා:ක 3රය ෙලස න� 2�ම,— ව	ෂ 1815 Qට 1948 �දහස ලැÔම ද?වා a කාලය 
�ළ ඉංÂNට එෙරtව රට ජා:ය ෙව�ෙව "K ෙනොතකා සට කළ b ලාං2ක¦ රාජ 
ෙදෝ× ෙලස න� කර ඇ: අතර ඔf Qය·ෙදනාම Kෙශේෂ ගැස� පතය? ම� ජා:ක 
3රය ෙලස න� කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.76/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— පnෙභෝජනයට ��*� ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැ?3මට කට&� 2�ම,— පnෙභෝජනයට ��*� ආහාර �ෂ්පාදනය කරන, අෙලK 
කරන හා ඊට අ�බල ෙදන ¡Lගලය හා ආයතන වැටºමට පාnෙභෝ�ක කට&� ��බඳ 
අzකාnෙ9 Kෙශේෂ වැටº� ඒකකයට පව:න ගැට· �රාකරණය කර අවශ5 පහ�ක� 
ෙනොඅ®ව ලබා �මට0, වැර"ක=වට උපnම දßව� ලබා "ය හැ2 වන පn" පව:න �: 
පLධ:ය සංෙශෝධනය 2�මට0 කට&� කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර¦. 
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පා.77/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— වස Kස නැ: ආහාර �ෂ්පාදනය "nම0 2�ම,—  

ආහාර හා ස�බධ �ෂ්පාදන කට&�වල ෙLsයව �රතව Qkන �ෂ්පාදක¦ ඉල?ක 
කර ග�# qණා0මක බK ඉහළ, ෙසෞඛ5ාර?|ත ආහාර පාnෙභෝ�කයට ලබා �ම 
�� රටට කළ හැ2 ෙසේවාව ��බඳව දැ�ව0 කර, ආකrපමය ෙවනස? ඇ: 2�මට 
හා එෙලස වස Kෙස ෙතොර ආහාර �පදවන ව5වසායක¦ට ෙගෞරව නාමය? සtත 
ස�මාන පදානය ෙකොට ඔf "nගැ3මට වැඩසටහන? රජය මැ"හ03 ආර�භ කළ 
&�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.78/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ0ප0 කරග0 අභය�#වලට අය0 ඉඩ� 

�දහස් කරගැ�ම,— b ලංකාෙe පකාශයට ප0 කර ඇ: අභය�#වලට අය0 ඉඩ� KKධ 
¡Lගලය හා සංKධාන KQ �: Kෙරෝ� ෙලස අ0ප0 කරෙගන ඇ: බැK, එම ඉඩ� 
නැවත ලබා ගැ�මට රජය ක�න# මැ"හ0 Kය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර¦. 

පා.79/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ආ"වාN ජනයා නගාQ13ම සඳහා සැල�ම? �යා0මක 

2�ම,— b ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආ"වාN ජනතාව ��බඳ ෙවනම සංගණනය? 
Q*කර, ඔfනට Ùව0 3ම සඳහා දැනට පව:න අපහ�තා කමව0ව හ¢නාෙගන, ඔfනට 
 ෙගෞරව�යව Ùව0 3මට හැ2 පnසරය? �	මාණය කර �මට අවශ5 සාධ�ය සැල�ම? 
ආ"වාN නායක¦ ද ඇ�ළ0ව ප0කරන ලද KLව0 ම6ඩලය? හරහා �යා0මක කළ 
&�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.80/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— &Lධය �සා උ�= හා නැෙගනtර පෙLශයt හා� a 

¡රාවස�් සංර?ෂණය 2�ම,— :ස් වසරක &Lධය ෙහේ�ෙව උ�= හා නැෙගනtර 
පළා0 වල පැව: ¡රාවස්� Kශාල ෙලස Kනාශ a අතර පව:න ¡රාවස්� ��බඳ 
ස�?ෂණය? Q* කර ෙතොර�=  ස්කර ගැ�ම0, එම ¡රාවස්� තහf= 2�ම, ආර?ෂා 
2�ම හා ප:සංස්කරණය 2�ම0 අර�¶ කර ෙගන KLව0 ¡රාKද5ාඥ¦ෙග 
සමKත ක#1ව? ප02�ම �*� යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.81/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— වගා 2�ම සඳහා ෙLsය Ôජ පච
ත 2�ම,— කෘ| 

රසායන භාKතෙය ෙතොරව ෙLsය කාබ�ක ෙපොෙහොර ආශෙය වගා කළ හැ2 ෙLsය 
Ôජ ව	ග හ¢නාෙගන එම Ôජ ක�න# රට ¡රා ව5ා>ත කර රසාය�ක වස Kෙස 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා �ම සඳහා අවශ5 කරන ප	ෙ9ෂණ, තා?ෂණය හා 
�ෂ්පාදනය වැ� "&¶ 2�මට අවශ5 සැල�� සකස ්කර �යා0මක කළ &�යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.82/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— KෙLශ භාෂා අධ5යනයට පහ�ක� සැපÞම,— ¡Lගල 

yLzෙ9 පෘòල බව Rරණය 3මට ඔ� ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය? වන බැK 
ඉංÂQ භාෂාව හැ=¶ෙකොට අෙන¤0 පධාන KෙLශ භාෂා හැදෑ�මට අවශ5 පහ�ක� 
¡Tr කර, සැල�� ස�පාදනය කර �යා0මක කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර¦. 
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පා.83/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— Qය· මැ:වරණ පචාරක කට&� සඳහා Kයද� කරන 

�දr Nමා 2�ම,— b ලංකාව �ළ පැවැ0ෙවන Qය· මැ:වරණයt� ඇතැ� 
අෙ>?ෂකය අ: Kශාල �දr පමාණය? Kයද� කරන අතර �දr Kයද� කළ ෙනොහැ2, 
එෙහ0 රටට වැඩ? කළ හැ2 yLzම0 �nසකට ඉ අවාQ සහගත ත00වය? ඇ: වන 
බැK මැ:වරණ සඳහා Kයද� කරන �දr පමාණය Nමා 2�මට හැ2 වන ආකාරෙ9 
�: ස�පාදනය කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.84/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— යට0 Kcත සමෙ9 b ලංකාෙව  ෙගන �ය ¡රාවස්� 

නැවත ලබා ගැ�ම,— b ලංකාව යට0 Kcතය?ව පැව: සමෙ9 අප රk පෘ�ගාලය, 
ඕලදය හා මහා ôතාන5යට  ෙගන �ය ¡රාKද5ා0මක වkනාකම? සtත භා6ඩ 
��බඳ ස�?ෂණය? Q* කර එම භා6ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැ�ම සඳහා අවශ5 �යවර 
ගැ�මට රජය මැ"හ0 Kය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.85/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— සංඝාzකරණය? ස්ථාපනය 2�ම,— â?ç 

වහෙසේලාෙS ආර?ෂාව හා ෙගෞරවය  ක ගැ�ම ෙව�ෙව උවහෙසේලාට අදාළ 
අzකරණමය කා	යය සඳහා ෙවනම සංඝාzකරණය? �t1Kය &� බවට0 එම 
අzකරණ R* සඳහා �:මය බලය ලබාගැ�මට හැ2 වන අ&n ෙමම සංඝාzකරණය 
ස්ථාපනය කළ &� බවට0 ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.86/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ව5වස්ථා�ත සංඝ සභාව? ප0 2�ම,— 

පා	
ෙ��ව ඇ�T ජනතා �ෙයෝcත ආයතන සඳහා උපෙLශක0වය හා මග ෙප3ම 
ලබා �මට හා අණපන0වලට සංෙශෝධන ඉ"nප0 කළ හැ2 ෛන:ක බලය සtත සංඝ 
ස��:ෙය ප0 කර ග0 රාජ5 පnපාලනය, �:ය, KෙLශ කට&� හා සමාජ 
�යාකාරක� ��බඳ හසල දැ�ම? සහ අ0දැ�� සtත KLව0 සංඝයා වහෙසේලාෙග 
සමKත ව5වස්ථා�ත සංඝ සභාව? ප0 කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර¦. 

පා.87/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ:ක අධ5යන ආයතනය? �t13ම,— b 

ලංකාෙe පැවැ: ජල තා?ෂණය හා වැe තා?ෂණය නැවත පණගවා  කගැ�ම සහ 
වැ� "&¶ 2�ම සඳහා අවශ5 ප	ෙ9ෂණ Q* 2�මට හා අධ5ාපන පාඨමාලා ම� උ?ත 
Kෂය ගැන දැ�# සනLධ කරන ලද �nස? �	මාණය 2�මට හැ2යාව ඇ:වන පn" 
“වා� සංස්කෘ:ක අධ5යන ආයතනය” න# ආයතනය? රජය මැ"හ03ෙම ආර�භ 
කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.88/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— මහාවංශය අධ5යනය සඳහා ආයතනය? �t13ම,— b 

ලාං�ය ඉ:හාසෙ9 ගම මග ෙපවන මහාවංශය අධ5යනය 2�ම සඳහා â?ç 
වහෙසේලාෙS මැ"හ0 3ෙම “මහාවංශ අධ5යන ප	ෙ9ෂණ ජා:ක ආයතනය” න# 
ආයතනය? රාජ5 අ�ගහෙය �t1Kය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 
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පා.89/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ෙබෞLධ Kෙරෝ� �යා නැවැ03ම,— ධ	ම ගථ හා 

පකාශන අධ5යනය 2�ෙ� මනා දැ�ම? ඇ: ෛන:ක බලය? සtත KLව0 සංඝ 
ම6ඩලය? �t13ම ම� ය� �	මාණය? එ�දැ?3මට ෙපර එය එම ම6ඩලයට ඉ"nප0 
2�ෙම අන�=ව, සමාජගත 2�මට ��*� න�, සංෙශෝධන ඉ"nප0 2�මට හැ2වන පn" 
යාතණය? සැකNම ම� ෙබෞLධ Kෙරෝ� �යා හා පකාශන රචනා 3ම හා y* දහම 
ස�බධ කර# සාවද5 �	වචන ඉසම්�3ම නැවැ03ම සඳහා රජය මැ"හ0 Kය &�යැ¦ 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.90/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ෙLශ tෛතõ කලා �	මාණ ඇගÞම,— ෙLශා�රාගය හා 

ආ0මාâමානය ඇ:වන පn" ෙLsය හා සංසක්ෘ:ක වkනාක# අîන කලාකෘ: වා	|කව 
ඇගÞම සඳහා වැඩ ��ෙවළ? සකස ්2�මට රජය මැ"හ0 Kය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර¦. 

පා.91/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— b ලංකාෙe පාසr Çෂ5 Çෂ5ාවෙS Kනය නැං3මට 

කට&� 2�ම,— b ලංකාෙe පාසr Çෂ5 Çෂ5ාව ෙසෞඛ5 ස�පන, �ෙරෝ` හා කා¦කව 
ශ?:ම0 ¡රවැQය ෙලස සමාජගත 2�ෙ� අර�� ඔfට තමා කැම: ¹ඩාවකට ෙයො� 
3මට සහ පාෙයෝ�ක Kනය ¡�¶වකට ෙයො� 2�මට අවශ5 කට&� ස�පාදනය කළ &�යැ¦ 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.92/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ෙබෞLධ සංසක්ෘ:ක ෙතොර�= මධ5සථ්ානය? ආර�භ 

2�ම,— b ලංකාව �ළ �tටා ඇ: ෙබෞLධාග#ක සථ්ාන, ඒ හා සබැ� අ�ෂං�ක අංශය 
ෙමම, â?ç වහෙසේලා ��බඳ ෙතොර�= ආ� ක=¶ එ?  ස ්කර Kzම0ව පnගණක 
ගත කර, න3න තා?ෂ�ක උපකරණ සහ පමාණව0 මානව හා ෙභෞ:ක ස�ප0 ව
 �n¡ 
“ ෙබෞLධ සංසක්ෘ:ක ෙතොර�= මධ5සථ්ානය” න# ආයතනය? රාජ5 අ�ගහෙය ආර�භ 
කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.93/’15 

  
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— දහ� පාසr පාඨ ගථ කාලා�¬Õව සංෙශෝධනය 

2�ම,— Kභාග ඉල?ක කරග0, දැ�ම පමණ? ෙ?දගත කළ පාඨ ගථ ෙව�වට 
පා ෙයෝ�ක ¡�¶ව පදන� කරග0, yLzය ව	ධනය කරනාa, Çෂට් ස�පන සමාජය? 
�	මාණය 2�ම ඉල?ක කර ග0 පාඨ ගථ KLව0 ම6ඩලය? හරහා ස�පාදනය කර දහ� 
පාසr ෙවත ලබා "ය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.94/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ජාත5තර පාසr �යාමනයට ම6ඩලය? ප0 2�ම,— b 

ලංකාෙe සංසක්ෘ:යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ0මට ගැලෙපන පn" ජාත5තර පාසrt 
Kෂය පථය අවශ5 පn" �යාමනය කළ හැ2 Å	ණ බලතල සtත ම6ඩලය? ප0 කළ 
&�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

 

 



( 35 ) 

 

පා.95/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ජා:ක අධ5ාපන ෙකො#ෂ සභාව වඩා0 ස¹ය 2�ම,— 

ෙLsය ඉ:හාස දැ�ම, සාරධ	ම ස�පන බව, �ෂප්ාදන ශක5තාව, yLz ස�පන බව, 
ස�පදා¦ක දැ�ම, ෙLශා�රාගය, �ෙරෝ`තාව, ¤සලතා Å	ණ බව සහ ආකrප 
ස�ප0:ෙය &� බව යන අංගයෙග පnÅ	ණ සා	ථක ¡රවැQෙය¤ �t කල හැ2 වන 
පn" සකසන ලද ජා:ක අධ5ාපන ප:ප0:ය? හරහා සමසත් අධ5ාපන කමෙ9ම 
පnව	තනය? ඇ: 2�මට ජා:ක අධ5ාපන ෙකො#ෂ සභාව ව ඩා0 ස¹ය කළ &�යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.96/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— පfr ෛවද5ෙeදය ��බඳ Kෙශේෂඥ ෙසේවාව "&¶ 2�ම,— 

ෙසෞඛ5 ෙසේවාෙe අත5ාවශ5 අංශය? වන පfr ෛවද5ෙeදය ��බඳ Kෙශේෂඥ ?ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව:න ගැට· ��?ෂණය කර ඒවා ක�න# �රාකරණය 2�මට අවශ5 කට&� Q* 
2�මට0 එම පfr ෛවද5ෙeදය ��බඳ Kෙශේෂඥ ෙසේවාව "&¶ 2�මට සැල�� 2�මට0 
රජය මැ"හ0 Kය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.97/’15 
 

ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ආ&	ෙeද ෛවද5ව=ෙS ෙසේවය KෙLශයට ලබා 
�ම,— ආ&	ෙeද ෛවද5 උපාzය ස�Å	ණ කරන උපාzධා�හට KෙLශ රටවල  2යා 
අවසථ්ා ලබා�ම සඳහා Kzම0 වැඩ ��ෙවළ? සැල�� කර �යා0මක 2�ම �*� යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.98/’15 
 

ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ආ&	ෙeද ෛවද5 පනත සංෙශෝධනය 2�ම,— දැනට 
පව:න යr පැන �ය ආ&	ෙeද ෛවද5 පනත සංෙශෝධනය කර ආ&	ෙeද ෛවද5ව=ෙS 
වෘ0Rය ගැට· Kසඳ#, එම වෘ0:ය ස� ග=0වය හා අâමානය  ක ගැ�මට නව ආ&	ෙeද 
ෛවද5 පනත? ක�න# ඉ"nප0 2�මට �යවර ගත &�යැ¦  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර¦. 

පා.99/’15 
 

ග= yLzක ප:රණ මහතා,— *�nය ආර?ෂක පLධ:ය? සකස ්2�ම,— b ලංකාෙe 
*�nය ආර?ෂක පLධ: �	මාණය කළ නව �පැ&� ක=ව ද, එම ?ෙෂේතයට ස�බධ 
KLව� ද, *�nය ෙදපා	තෙ��ෙe Qය·ම ?ෙෂේතයt ප3නයෙග ද සමKත 
ක#1ව? ම� *�nය ආර?ෂක පLධ:ය? සකස ්කර �යා0මක 2�මට රජය මැ"හ0 Kය 
&�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.100/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ම` පවාහන ෙසේවෙ9 qණා0මක ත00වය වැ� 2�ම,— 

බස ් ම` පවාහන ෙසේවෙ9 qණා0මක ත00වය වැ� 2�ම ම� වා	|කව එම ෙසේවාව 
ප:?ෙෂේප කරන 1% - 2% ? පමණ a ම` පමාණය රඳවා ගැ�මට කට&� 2�ෙම, එම 
ෙසේවෙ9 පැවැ0මට �	ඝ කාºනව ඇ: Kය හැ2 අවදානම අ® කර ගැ�ම සඳහා කමව0 වැඩ 
��ෙවළ? සැල�� කර �යා0මක 2�ම �*� යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.101/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— Qංහල භාෂාවට ස�මතය? සකස ්2�ම,— Qංහල භාෂාෙe 


Àත ව5වහාරය හා කථන ව5වහාරය ෙදයාකාරය? ගනා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙ�දය, 
අrපපාණ, මහපාණ අ?ෂර ෙය�ම සහ පද ෙබ�ම ආ "ය ද Kවාද සtත බැK Qංහල භාෂාව 
සඳහා ස�මතය? සකස ්2�මට KLව0 ම6ඩලය? ප0 කර කාලා�¬පව Q*වන ෙවනසක්� 
ද සැල2rලට ෙගන භාෂාෙe පැවැ0ම තහf= 2�මට හැ2 �යාදාමය? සකස ්කළ &�යැ¦ 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 
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පා.102/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— සංසථ්ා�ක කාබ�ක අපදව5 ම� පnසරය ÷ෂණය 3ම 

පාලනය 2�ම,— ප
ෙබෝධ නාශක සහ ක	මාත �යාව
යt � �ටවන සංසථ්ා�ක 
කාබ�ක අපදව5 (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් ව	ගයක ÷ෂණ 
කාරකයෙග සමKත අතර ඒවා #�සාෙS ෙසෞඛ5යට ඉතා අtතකර බැK එම 
රසාය�කය පnසරයට �දා හැ�ම පාලනය 2�මට Kzම0 වැඩ ��ෙවළ? සැල�� කර 
�යා0මක කළ &� යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.103/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— රාජ5 පාලනයට ස�yLධ ද	ශනය ස�බධ කර ගැ�ම,— 

ස>ත අපnහා�ය ධ	ම, දසරාජ ධ	ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, ¤= ධ	ම ජාතකය, ගඩ �*ක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙLවධ	ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, ච?කව0R Qහනාද Îතය 
හා ධ	ම ප��කාව යන ස�yLධ ඉගැ3� ස�බධව පා	
ෙ��, පළා0 සභා හා පාෙLsය 
ම�ටෙ� Qkන Qය·ම ප?ෂ Kප?ෂ මjව= දැ�ව0 2�ම �� ඔfෙS �#කාව රෙ� 
යහපාලනයට දායක කර ගැ�මට හැ2 වන ආකාරෙ9 වැඩ ��ෙවළ? සැල�� කර �යා0මක 
2�මට රජය මැ"හ0 Kය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.104/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ඉෙල?ෙටො�ක අපදව5 බැහැර 2�ම,— ෆේලොරස� 

බrබ, *රකථන, ජංගම *රකථන, K*
 උපකරණ, බැටn, පnගණක හා එt ෙකොටස ්ආ"ය 
අපදව5 ෙලස පnසරයට බැහැර 2�ෙ�� ආස�?, කැÄ#ය�, රස"ය, ෙලÄ වැ� බැර ෙලෝහ 
පnසරයට එක�වන බැK ෙමම ඉෙල?ෙටො�ක අපදව5 බැහැර 2�මට කමව0 වැඩ 
��ෙවළ? සකස ්කර පnසරය � �මට කට&� කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර¦. 

පා.105/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— රෙ� යහපාලනය සථ්ා�ත 2�ම,— අයහප0 පාලනෙ9 අංග 

ල?ෂණ වන අ0තෙනෝම:ක ප:ප0: ස�පාදනය, �ලබල වාදය, බලා0මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ �:, Kධායක බලතල අ�Q පnහරණය, ෙLශපාලනයට ¡රවැQ දායක0වය අ®3ම 
සහ  ÷ෂණය පැ:�ම යන ක=¶ අප රට �ළ ෙනොඅ®ව ද?නට ලැෙබන අතර ෙ� �සා රෙ� 
අයහප0 පාලනය? පව:න බව ෙප� යන ෙහ¦ රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැ`ම සඳහා 
සැල�� සකස ්කර �යා0මක කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.106/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— KෙLශ රටවල ඇ: b ලංකාවට අය0 ¡සේකොළ ෙපො0 

නැවත ලබා ගැ�ම,— b ලංකාවට අය0 වkනා ¡සේකොළ ෙපො0 රාÇය? &ෙරෝපා රටවr 
ඇ�· ෙලෝකෙ9 රටවr ගණනාවක :ෙබන අතර ඒවාෙ9 අත	ගතව ඇ: දැ�ම ෙ� වන 
Kට ව0ම ලාං�ය සමාජයට අt#ව ෙගොස ්ඇ: බැK, එම ¡සේකොළ ෙපො0 අප රටට ආප� 
ලබා ෙගන ඒවාෙ9 අඩංq ෙපෞරා�ක දැ�ම නැවත සමාජගත 2�මට Kzම0 වැඩ ��ෙවළ? 
සැල�� කර �යා0මක කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.107/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ෛජව KKධ0වය  ක ගැ�ම සඳහා කෘ|ක	මය දායක කර 

ගැ�ම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙව�වට බ� ෙබෝග වගාව සහ #ශ ෙබෝග වගාව ජනéය කර3ම, 
ෛජව KKධ0වයට හා�කර රස ◌ායන දව5 කෘ| ක	මාතෙය ඈ0 2�ම හා ඒකාබLධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භාKතය �� රට �ළ ෛජව KKධ0වය ආර?ෂා 2�මට 
ෙගො3 ෙයො� කරන වැඩ ��ෙවළ?  �යා0මක කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර¦. 
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පා.108/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ජනතාවෙS ආහාර ලැÔෙ� අ¦:ය �ර?|ත 2�ම,— 

එ?ස0 ජාRෙS සංKධානෙ9 මානව අ¦:වාQක�◌ ි පLධRට අ�Øලව ආහාර ලැÔෙ� 
è
ක අ¦:වාQකම b ලාං2ක ජනතාවට අt# වන ත00වය? රජෙ9 ප:ප0: ස�පාදනය 
හා �යා0මක 2�� �ළ ද?නට ලැෙබන ෙහ¦ උ?ත පඥ>Rට අ�ව රෙ� ජනතාවෙS 
ආහාර පශන්ය Kස§ෙ� වග�ම �Tම�ම රජයට පැව� ඇ: බැK රජය මැ"හ03 ආහාර 
දව5 #ල පාලනය හා ෙසෞඛ5 ආර?|ත ආහාර ෙeල? රෙ� ජනතාවට ලැÔම සහ:ක 
ෙකෙරන Kzම0 වැඩ ��ෙවළ? ස�පාදනය කර ජනතාවෙS ආහාර ලැÔෙ� è
ක 
අ¦:වාQකම තහf= 2�මට �යවර ගත &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.109/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— අකාබ�ක දව5 කළමනාකරණය 2�ම,— අකාබ�ක දව5 

ප:ච¹කරණය 2�ම0, අකාබ�ක දව5 භාKතය අවම 2�ම0, භාKතෙය ඉව0වන 
අකාබ�ක දව5 එක� 2�ෙ� යාතණය? සැකNම හා අකාබ�ක දව5 භාKතා 2�ෙ� පnසර 
�: �: Kzම0 2�ම0 �� රෙ� පnසර පLධ:ෙ9 ආර?ෂාව හා යහපැවැ0ම සඳහා 
අකාබ�ක දව5 කළමනාකරණය 2�මට �යවර ගත &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර¦. 

පා.110/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ෙLsය ඖෂධ සහ අ0 ෙබෙහ0 ��බඳව පාසr Q� 

දැ�ව0 2�ම,— �ෙරෝ` ජා:ය? ෙගොඩනැ`ම සහ ෙLsය ආ&	ෙeදෙ9 යහපැවැ0ම è
ක 
අර�¶ වශෙය ෙගන ෙLsය ඖෂධ ව	ග හා අ0 ෙබෙහ0 ��බඳ Kzම0 ක=¶ සtත 
Kෂයය? පාසr Kෂය �	ෙLශයට ඇ�ළ0 2�ම ම� ෙLsය  ඖෂධ සහ අ0 ෙබෙහ0 ��බඳ 
පාසr Q� දැ�ව0 2�ම ට �යවර ගත &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.111/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය �ර 2�ම,— b ලංකාව 

�ළ අ®බර ද= උප0 අ�පා:කය 25% තර� ඉහළ අගය? ගනා අතර එයට පධාන සාධකය 
වෙ ෙපෝෂ5දාÞ ආහාර tඟකම වන බැK, මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය *රºමට අවශ5 
ෙපෝෂ5දාÞ ආහාර *>ප0 ජනතාවට ලබා �ම ප�ඛතාවය කරග0 වැඩ ��ෙවළ? �යා0මක 
කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.112/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— පnසරය � �ෙම �ෙරෝ` රට? ෙගොඩනැ`ම,— 

ව	තමාන b ලංකාෙe පnසර ÷ෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව ජලෙ9 හා ආහාරවල K2රණsº 
බව වැ� 3 ඇ: අතර අනාගතෙ9� #�සාට වැළ ෙඳන ඇතැ� ෙරෝගවල ෙරෝග �ධානය පවා 
ෙසොයා ගැ�ම අපහ�  Kය හැ2 බැK, ෙ� ��බඳ වැ�*ර Kම	ශනය 2�ම සඳහා KLව0 
ක#1ව? ප0 කර වා	තාව? කැඳවා, එම �	ෙLශ �යා0මක 2�ම �� රෙ� ජනතාවෙS 
�ෙරෝ`භාවය සහ:ක කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.113/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— රෙ� ආර?ෂාවට කෘ|ක	මය �ර?|ත 2�ම,— ධනවාදෙ9 

�වැ� කා	�ව වන ෙදවැ� ෙලෝක &Lධෙය ප� කාලෙ9� හnත K>ලවය0 සමඟ 
කෘ|කා	#ක Ùවන රටාව ස�Å	ණෙයම ෙවනස ්3ම ෙහේ�ෙව ව	තමාන ෙලෝක පජාව 
��ණ � ඇ: පnසර ÷ෂණය, �ෙරෝ` බව නැ:3ම හා �nQ* ආහාර ෙනොමැ:3ම ආ� අවදාන� 
ත00වයෙග b ලංකාව ආර?ෂා කර ගැ�ම සඳහා ජනතාව :රසාර කෘ|ක	ම භාKතයට 
ෙපළඹ3ෙම හා ෙගො3 ආර?ෂා ෙකෙරන රාජ5 ප:ප0: රට �ළ සථ්ා�ත කර3ෙම 
රෙ� අනාගතය �ර?|ත කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 
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පා.114/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— සං�	ණ ෙගෝºය ෙවළඳෙපොළ �සා ජනතාවට ඇ:වන 

ගැට· අවම 2�ම,— ෙගෝºයකරණය KQ හ¢වා* ෙලෝක ෙවළඳ රටාව #�සාෙS මනස 
ආකමණය 2�ම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ� පාර�පnකව ෙගන ආ හර පLධR හා "&¶ 
දා	ශ�ක <තනය #�ස ්මනස �� උ*රා දැ�ම ව	තමානය වන Kට b ලාං2ක¦ට ද 
ෙපො* බැK, ෙවළඳෙපොළ ආ	�කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සං�	ණ Ùවන රටාව හා ඒ සමඟ 
පැන න�න සං�	ණ සමාÙය පශන්0 Kසඳා ග�# සහනsº "K පැවැ0මකට යා &� 
වෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව ජනතාව දැ�ව0 2�මට අවශ5 වැඩ ��ෙවළ? හා yLzමය 
සංවාදය? රට �ළ �යා0මක කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.115/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— b ලංකාවට අවශ5 N� රට �ළ �පද3ම,— b ලංකාවට 

අවශ5 කරන N� �ෂප්ාදනය 2�මට අවශ5 ස�ප0 b ලංකාව ස�ව ඇ: බැK, මනා 
කළමනාකා�0වය2, කා	ය?ෂමව හා සැල�� සtතව කට&� කර රටට අවශ5 N� 
පමාණය ෙමරට �ෂප්ාදනය 2�මට හා N� �nපහ* 2�මට අවශ5 ක	මාතශාලා රජය ම� 
සථ්ාපනය කර N� ක	මාතය  ක ගත &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.116/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— නකrස ් ර?|තය ආර?ෂා 2�ම,— සමසත් b ලාං�ය 

පnසර පLධ:යටම බලපෑ� කළ හැ2 සංෙe� පnසර පLධ:ය? වන නකrස් ර?|ත 
වනාතරය ෙ� වන Kට #�ස ්�යාකාරක� ෙහේ�ෙව දැ� ත	ජනයකට ල?3 ඇ: අතර 
ව0ම පර¡රට ෙමම අනාගත #�ස ් පර¡රට ද ෙමම පnසර Kනාශය ෙහේ�ෙව 
අවදානමක ට ��ණ පෑමට Q* වන බැK, #�ස ් ත	ජන ඉව0 කර නකrස ් ර?|තෙ9 
සව්ා�න පැවැ0ම ක�න# තහf= කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.117/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— රාවණා ර� ��බඳව Kzම0 ගෙeෂණය? Q* 2�ම,— 

රාවණා ර� ��බඳ �ශ<්ත ඉ:හාස ෙතොර�= නැ: fවද, Kzම0 ගෙeෂණය? �� ඔ� 
��බඳව අප රෙ� ආකrප නැං3මට0, රාවණා ර� ස�ව :ª දැ�ම රෙ� අâවෘLzය සඳහා 
ෙයොදා ගැ�මට හා b ලාං�ය ඉ:හාසෙ9 සැඟ3 �ය පnÌෙþදය? �රාවරණය කර ගැ�මට0 
හැ2 වන බැK, KLව0 ක#1ව? හරහා රාවණා ර� ��බඳව ගෙeෂණය කළ &�යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.118/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— yLzමය "�¢ බව �ර 2�ම,— ෙභෞ:ක ෙවළඳ භා6ඩ 

සැnසරන ෙeගයට සාෙ>?ෂව දැ�ම, yLzය හා මානව හර පLධR ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනො3ම ෙහේ�ෙව ෙනොදැ�ව0කම tස එස3ම �� yLzමය "�¢භාවය අද අප රට �ළ 
ද?නට ලැෙබන පධාන ගැට·ව? fවද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ0ෙ0 අ® අවධානය? බැK, 
රෙ� ජනතාවෙS yLzමය "�¢ බව නැ: 2�මට Qය· වයස ්කා6ඩය ආවරණය වන පn" 
K   zම0ව සැල�� කරන ලද ජා:ක වැඩසටහන? �යා0මක කළ &�යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.119/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— කr ඉ¤0 a ඖෂධ භාKතය නැවැ03ම,— ෙ� වනKට b 

ලංකාව �ළ කr ඉ¤0 a  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙ9 ෙරෝහr �ළ භාKතයට පැ#Ïෙ� 
අවදානම? ඇ: බැK රජෙ9 අදාළ Qය· අංශ මැ"හ03 �යාකා� සැල�ම? සකස ්කර කr 
ඉ¤0 a ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ ඉව0 2�ම හා ආනයනය 2�ම නැවැ03මට කට&� කළ 
&�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 
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පා.120/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ඒÄස ්ෙරෝගය ව5ා>ත 3ම පාලනය 2�ම,— b ලංකාව �ළ 

දැනට හ¢නා ෙනොග0 ඒÄස ්ෙරෝ` 3000 කට ආසන පමාණය? Qkන බවට වා	තා පළ 3 
ඇ: බැK ඔf හ¢නාෙගන ප:කාර සඳහා ෙයො� 2�මට0, ඒÄස ් ෙරෝගය ව5ා>ත 3ම 
වැළැ?3මට0 ඵලදාÞ �*� ව5ාපෘ:ය? ක�න# ආර�භ කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර¦. 

පා.121/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— KෙLශයt� 
ං�ක අතවරයට ල?වන කාතාවට 

සහන සැලNම,— b ලංකාෙe කාතාව ගෘහ ෙසේවයට KෙLශ ගත3ෙම ප� Q* වන 
අතවරය ෙහේ�ෙව Q*වන ගැ; ගැ�� �සා b ලාං�ය සමාජය �ළ �	මාණය 3 ඇ: 
ගැට· සහගත ත00වය සමනය 2�ම සඳහා Kzම0 කමෙeදය? සකසා �යා0මක 2�මට 
KLව� හා එම Q*3� හා බැ¢¶ ¡Lගල ක6ඩාය�ව
 සැ*�ල0 ක#1ව? ප0 කළ 
&�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.122/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— වන ර?|ත හා අභය �#වල ආර?ෂාව දැ� 2�ම සඳහා �: 

ස�පාදනය 2�ම,— මෑතක Qට b ලංකාෙe ර?|ත වනාතර සහ අභය �# Kනාශය වැ� 
ෙව# පව:න අතර b ලාං�ය පාnසnක සම�
තතාවට ඉ දැ� ත	ජනය? එrල ෙව# 
පව:න බැK ෙමම Kනාශය නැවැ03ම සඳහා ජනතාවෙS ආකrපමය ෙවනස? ඇ: 2�මට 
අවශ5 වැඩ ��ෙවළ? සැකNමට ෙමම පව:න �: ප:පාදන Kzම0 හා දැ� බව2 &?ත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.123/’15 

 

 ග= yLzක ප:රණ මහතා,— KKධ ආග#ක ක6ඩාය�ව
 Q* වන සමාජ බලපෑ� 
��බඳව අධ5යනය 2�ම,— පධාන ධාරාෙe ආග#ක මතවාදය Kෙeචනය කර#, එම 
ආග�t අ� ක6ඩාය� ෙලස තම �	වචන හා පැහැ"
 2�� සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉ"nප0 කර# එම මතවාද ��ග0 ¡Lගල¦ එ?  ස් කර ගනා, ආග#ක හා 
ෙවන0 ��¶වර2 සමාජගත 3 ඇ: ක6ඩාය� ��බඳ අධ5යනය කර# ඔfෙS 
මතවාද, �යාකා�0වය හා සමාජයට ඔf �සා ඇ: වන බලපෑ� කවරාකාරද යන 
��බඳ ත?ෙසේ=ව? ලබා �මට ��ග0 ආග#ක නායකයෙග හා KLව�ෙග සැ*� 
ල0 ක#1ව? ප0 කර, වා	තාව? කැඳවා එt �	ෙLශ �යා0මක කළ &�යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.124/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ඉහළ ප#:ෙය &0 මැk භාජන �ෂප්ාදනය 2�ම,— 

ආහාර �Nෙ�� ගෑස ් හා K*
ය අපෙ0 ෙනොයන ෙලස ඉ?ම� තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ගනා මැk භාජන �ෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉ"nප0 2�මට, අවශ5 ප�?ෂණ Q* 
2�මට හා මැk භාජන භාKතෙය ෙසෞඛ5ාර?|තව ආහාර �Nමට ඇ: හැ2යාව ��බඳව 
ජනතාව දැ�ව0 2�මට ජා:ක ම�ටෙ� වැඩ සටහන? සැල�� කර �යා0මක 2�මට රජය 
මැ"හ0 Kය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.125/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— අzමානQක Kද5ා ?ෙෂේතයට y* දහ# ආභාෂය ලබා 

ගැ�ම,— y* වහෙසේෙS Qත ��බඳ ඇතැ� Kගහය îතන Kද5ාවට හ� ෙනොවන තර� 
ගැ¨= බැK, ඒ ��බඳ ප	ෙ9ෂණ 2�මට හා ව	තමානෙ9 අzමානQක Kද5ා ?ෙෂේතෙ9 
ඇ: ගැට· සඳහා y* දහම ඇ�n �	වචන හා Kස¢� ඉ"nප0 2�මට හැ2 වන පn", අදාළ 
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?ෙෂේතය ��බඳ හසල දැ�ම? ඇ: ෙLsය හා KෙLsය KLව�ෙග සමKත ක#1ව? 
�t1වා, ඒ හරහා y* දහම ෙLsය හා KෙLsය වශෙය පච
ත 2�මට0, b ලංකාෙe �	: 
නාමය ඉහළ නැං3මට0, අzමානQක Kද5ා ?ෙෂේතෙ9 ¡න=දය? ඇ: 2�මට0 රජය මැ"හ0 
Kය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.126/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— Kද5ා	� අතර ¡රාKද5ා Kෂයය ජනéය කර3ම,— 

Kද5ා	� අතර ¡රාKද5ා Kෂයය ජනéය 2�ම සඳහා �
ක වශෙය පාසr Kෂයය 
�	ෙLශයට එම Kෂයය ඇ�ළ0 2�ම හා Kශව්Kද5ාලවල ¡රාKද5ා Kෂය පථය තව*රට0 
¡Tr 2�මට හා පහ�ක� ලබා�ම සඳහා කට&� 2�ම0, එම�  ¡රාKද5ා Kෂයය රට �ළ 
ව5ා>ත3ම හරහා �tවන උග�ෙග රටට යහප0 ෙසේවය? ලබා ගැ�ම0 අර�¶ කරග0 
ජා:ක වැඩසටහන? "qකාºනව සැල�� සtතව �	මාණය 2�මට �යවර ගත &�යැ¦ ෙමම  
පා	
ෙ��ව  ෙයෝජනා කර¦. 

පා.127/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ: වස Kෂ ��බඳ ෙසොයා බැºමට Kෙශේෂ ප#: 

ආයතනය? �t13ම,— කෘ|ක	මාතෙ9� භාKතා ෙකෙරන රසායන දව5 ෙහේ�ෙව ආහාර 
දව5යට ද වස Kෂ #ශ3 ඇ: අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැºමට අදාළ ප#: ආයතනය? දැනට 
b ලංකාව �ළ �t1වා ෙනොමැ: බැK එම කා	යය සඳහා Kෙශේෂ ප#: ආයතනය? �t1Kය 
&�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.128/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— යාචක¦ Qඟමනට ෙයොදාගනා ද=ව ¡න=0ථාපනය 

2�ම,— b ලංකාෙe යාචක¦ ද=ව සමඟ Qඟම යැ�ම තහන� කර, Qඟමන සඳහා 
ෙයොදා ගනා ද=ව ¡න=0ථාපනය කර, ඔf යහප0 ¡රවැQය ෙලස සමාජගත 2�ම 
සඳහා අවශ5 ජා:ක ම�ටෙ� වැඩ��ෙවළ? සැල�� කර �යා0මක කළ &�යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.129/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— b ලංකාව �ළ â?æÏ ශාසනය අඛ6ඩව පව0වාෙගන 

යාම සඳහා කමව0 වැඩ��ෙවළ? සකස ් 2�ම,— මහා පජාපR ෙගෝත� 
ෙතරÏවහෙසේෙග ඇර¨¶ භාරRය â?æÏ ශාසනය සංඝ#0තා 
ෙතරÏවහෙසේෙS ලංකාගමනෙය b ලංකාව �ළ මැනK සථ්ා�ත fවද, ප�කාºනව 
අභාවයට �ය බැK, මෑත &ගෙ9 � ශ5ාෙමෝපා
 මහා �කාෙ9 රං�n ද¨· පා	ශව්ය KQ 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද â?æÏ ශාසනයට �Q 
��ගැ�ම? ලබා�ම සඳහා රජය ෛත�කා¦ක මහා නායක සව්ා�වහෙසේලා ඇ�· අදාළ 
QයT ?ෙෂේතයෙS è
ක0වෙය �Q සංවාදය? ඇර�ය &� යැ¦ ද, එම සංවාදය 
අවසානෙ9 Kzම0 කමෙeදය? ඔසේසේ b ලංකාව �ළ â?æÏ ශාසනය අඛ6ඩව 
පව0වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළ? සැකQය &�යැ¦ ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර¦.  

පා.130/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— b ලාං�ය â?æ සංසථ්ාව වàහා0මකව Kzම0 2�ම,— b 

ලාං�ය â?æ සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහෙසේලා පා	ශව් ගත 3ම ෙහේ�ෙව වàහා0මකව 
අසංKzත 3 ඇ: අතර එම �සා ජා:ක හා ජාත5තර අâචාර උපචාරයt� සංඝයා 
වහෙසේලා ඒකම:ක ෙනො3ම රටට අtතකර ෙලස බලපාන බැK සමසථ් සංඝ සමාජෙ9 
ඒකම:ක0වය ඇ: කර ගැ�මට හැ2 වැඩ��ෙවළ? සැකNමට රජය මැ"හ0 Kය &�යැ¦ 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦.  
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පා.131/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ලංකා ඛ�ජ ෙතr �:ගත සංස්ථාව ලාභදාÞ 

ආයතනය? 2�ම,—  ලංකා ඛ�ජ ෙතr �:ගත සංසථ්ාව ලාභදාÞ ආයතනය? ෙලස 
ජනතාවා�ව සංව	ධනය 2�මට අවශ5 සැල�� සකස් 2�මට KLව0 ම6ඩලය? ප0 
කර ඔfෙS �	ෙLශයට අ�ව සංස්ථාෙe පව:න වංචා, ÷ෂණ හා පnපාලනමය ගැට· 
Kසඳා ඵලදාÞ ජා:ක ආයතනය? ෙලස �යා0මක 3මට අවශ5 පnසරය රජය මැ"හ0ව 
�	මාණය කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.132/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ5 පමාණයට ගංජා වැ3මට ෙLsය 

ෛවද5ව=ට අවසර ලබා �ම,— ඉ"යාෙe Qට රහQගත මා	ග ඔසේසේ රට �ළට ෙගවන 
රසාය�ක දව5 #Òත ගංජා භාKතා කර �පදවන ෙLsය ඖෂධවල qණා0මක බව අ®වන 
බැK, ආ&	ෙeද ඖෂධ �පද3ෙ�� තම ඖෂධවල qණා0මක බව ආර?ෂා කර ගැ�ම සඳහා 
ගංජා අත5වශ5 ඖෂධය? ෙලස ෙයොදා ගනා රජෙ9 ��ග0 ආ&	ෙeද ෛවද5ව=ට 
Nමාව සtතව ගංජා ශාකය වැ3මට අවසර ලබා�ම සඳහා අවශ5 �: සංෙශෝධනය කළ 
&�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.133/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— එළවT ෙගො3ට සාධාරණ #ල? ලබා �ම,— එළවT 

ෙතොග ෙවළඳාෙ�� �යා0මක වන ක>ප� ගැ�ම හා #ල Rරණය 2�� ආ� �යා හරහා 
ෙගොඩනැ` ඇ: සංKධානා0මක ෙවළඳ ඒකාzකාරය �සා එළවT ෙගො3ට සාධාරණ 
#ල? ලබා �මට ෙමෙත? �යා0මක කළ සැල�� අසා	ථක 3 ඇ: බැK, ෙගොKයාට 
සාධාරණ #ල? ලබා �ෙ� è
ක අර�ණ කරග0 බලපෑ� ව
 ෙතොර ෙවළඳෙපොළ? රාජ5 
ෙවළඳ ආයතන මැ"හ03 �	මාණය කර �යා0මක කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර¦. 

පා.134/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— පාසr ද=වෙS වkනාකම සමාජගත 2�ම,— 

ෙදමා�ය, q=ව=, ¹ඩා ¡�¶ක=ව හා පාසr වෑ රථ nයැ*ර යන �nස ් සඳහා 
ද=වෙS වkනාකම ��බඳ සමාජ Kද5ා0මක හා මෙනෝ Kද5ා0මක කමෙeදය �� 
සරළව පැහැ"
 කර, රෙ� හා සමාජෙ9 ඉ"n යහපැවැ0ම සඳහා ද=වා සමාජ අâෙයෝගය 
හ�ෙe ආර?ෂා කරෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව සංවාදය? පැවැ03ම ට ජා:ක ම� ටෙ� 
වැඩසටහන? සැල�� කර �යා0මක 2�මට රජය මැ"හ0 Kය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර¦. 

පා.135/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— කාතාවට ඇ:වන Õඩාව අවම 2�ම,— ව0ම 

ෙගෝºය සමාජය �ළ කාතාවට Q*වන Õඩාව වන ශම හා 
ං�ක Îරාකෑමට ල?3ම, 
ෙපෞLග
ක ෙLපළ කමය ¡=ෂ ෙ?�යව Kකාශනය 3ම, අසමාන ෙලස සැල�ම හා පfr 
සංසථ්ාව �ළ Qරගත 3ම �සා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ:3ම යන ක=¶ b ලාං2ක 
කාතාවට ද පධාන වශෙය ෙපො* වන බැK, ඔfෙS යහපැවැ0ම ෙව�ෙව ෙමම 
Õඩාකා� වාතාවරණය සමනය කර සහන සැලNමට අවශ5 �යවර ගත &�යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.136/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ¡රාKද5ා ෙදපා	තෙ��ව නගා Q13ම,— b ලංකාව �ළ 

�tටා ඇ: ¡රාවස�් සංර?ෂණය 2�මට හැ2යාව? ¡රාKද5ා ෙදපා	තෙ��වට 
ෙනොමැ0ෙ0 පව0නා මානව හා  ෙභෞ:ක ස�ප0t අ®ව �සා වන ෙහ¦, KLව0 
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ම6ඩලය? ම� ¡රාKද5ා ෙදපා	තෙ��ෙe ඇ: අ®පා®ක� ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
ස�Å	ණ 2�මට අවශ5 �යවර ගැ�මට රජය මැ"හ0 Kය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර¦. 

පා.137/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— *ර ගම ෙසේවා බස ් රථවල ගම ගනා ම`ට 

ෙසෞඛ5ාර?|ත ආහාර පාන ලබා ගැ�මට පහ�ක� සැලNම,— *ර ගම ෙසේවා බස ්රථ ආහාර 
පාන ගැ�ම සඳහා නතර කර� ලබන ආපනශාලාවt ප#:ය ඉතා පහළ ම�ටමක පව:න 
බැK එය ම` ජනතාවෙS ෙසෞඛ5යට අtතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල ප#:ය ඉහළ 
නැං3මට �රතරව ප� Kපර� කළ හැ2 වන පn" සකස ්කරන ලද ජා:ක වැඩසටහන? රජය 
KQ සැල�� කර �යා0මක කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.138/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— රජය ස� වැK
 සමාග� ලාභදාÞ ආයතන බවට ප0 

2�ම,— රජය ස� වැK
 සමාග� පා® ලබන ආයතන බවට ප03 ඇ: බැK, KLව0 
ක#1ව? ප0කර එම ආයතනවල ලාභදාÞ0වය ව	ධනය 2�මට අවශ5 �	ෙLශ සකස ්කර, 
එම �	ෙLශ �යා0මක 2�ම �� එම සමාග�වල ලාභදාÞ0වය ඉහළ දැ�මට රජය මැ"හ0 
Kය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.139/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— වන ර?|ත �ළ Q*වන �: Kෙරෝ� �යා නැවැ03ම,—    

b ලංකාෙe වන ර?|ත �ළ Q*වන �: Kෙරෝ� වගාව, KKධ ඉ"2��, වනාතර එ�2�� 
හා ර?|ත Nමා මා¦� ෙවනස ් 2�ම ආ� වන Kනාශයට ෙහේ�වන #�ස ් �යාකාරක� 
වැටºමට Kෙශේෂෙය සKබල ගවන ලද ෙපො
ස ්වන ආර?ෂක ඒකකය? �t13මට රජය 
මැ"හ0 Kය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.140/’15 

 
ග= yLzක ප:රණ මහතා,— ෙකොරrපර සංර?ෂණය 2�ම,— සාගර ජලෙ9 

උෂ්ණ0වය ඉහළ යෑම හා #�ස් �යාකාරක� ෙහේ�ෙව ෙකොරrපර Kනාශ 3ෙ� 
ත	ජනයට ල?ව ඇ: බැK, b ලංකා ��* කලාපය අවට ඇ: ෙකොරrපර ආර?ෂා කර 
ගැ�මට හා නව ෙකොරrපර �	මාණය 3මට උ<ත පnසර පLධ: සකස් 2�ම සඳහා 
අවශ5 නව �යාමනය සකස් කර �යා0මක 2�මට රජය මැ"හ0 Kය &�යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.145/’15 

 
ග= එස.් එ�. මn?කා	 මහතා,— රජෙ9 ආයතනව
 ජනතාවට Q*වන අකට&�ක� 

��බඳව ෙසොයා බැºමට ආයතනය? �t13ම,— රජෙ9 ආයතන ම� KKධ ෙසේවාව 
ලබාගැ�ම සඳහා පැ#ෙණන මහජනතාවට Q*වන අකට&�ක� සහ අසාධාරණක� ��බඳ 
ෙසොයා බැºම සඳහා0, එම අසාධාරණක� Kභාග 2�ම සඳහා0 ෛන:ක බලය? සtත 
ආයතනය? සථ්ා�ත කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.150/’15 

 
ග= ෙහේෂා KතානෙS මහතා,— උපාzධා� සඳහා  2යා ලබා �ෙ�� �Q කමෙeදය? 

සකස ්2�ම,— b ලංකාෙe උපාzධා�ට  2යා ලබා �ෙ�� ෙමෙත? කr �යා0මක a 
ප?ෂ පාට ෙ�ද කමය ෙනොසලකා සාධාරණය ඉ12�ම සඳහා �Q කමෙeදය? සැල�� කර 
එය ප:ප0:ය? ෙලස ස�මත 2�මට �යවර ගනා ෙලස0, ෙLශපාලනඥය හ�ෙe 
උපාzධා� හෑr·වට ප0 ෙනො2�මට �යවර ගත &�යැ¦ ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර¦. 
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පා.151/’15 

 
ග= ෙහේෂා KතානෙS මහතා,— ව� ආÒතව Ùව0වන ද#ළ ජනතාවෙS Ùවන ත00වය 

ඉහළ නැං3ම,— ව� ආÒත ද#ළ ජනතාව Ùව0වන පnසරය �ළ K*
ය, ජල පහ�ක� සහ 
යkතල පහ�ක� අවම ම�ටමක පව:න අතර එම ත00වය පාසr ද=වෙS අධ5ාපන 
කට&�වලට0, එම ජනතාවෙS ෙපෞLග
ක ÙKතයට0 බාධා ඇ:කරන බැK, ෙමම ල¦ 
�වාස සංසක්ෘ:ය �මා කර ඒ සඳහා නව Kzම0 ත� �වාස කමය? සකස ්2�මට අවශ5 
ක�න� වැඩසටහන? ආර�භ කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.154/’15 

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

ආර�භ 2�ම,— මහ�වර "ස�්?කෙ9 පව:න ඉඩ� හා �වාස tඟයට ��යම? වශෙය 
මහ�වර පෙLශෙ9 �tටා ඇ: රාජ5 වැK
 ආයතනවලට අය0 වගා ෙනොකළ ඉඩ� 
ෙතෝරාෙගන මහr �වාස කමය? ඇ:ෙකොට �වාස ෙනොමැ: මහ�වර "ස�්? මධ5ම 
පා:ක ජනතාවට ක�න# �වාස ලබා �ෙ� වැඩසටහන? �යා0මක කළ &�යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.155/’15 

 
ග= ල� ජයව	ධන මහතා,— වසර 12 ක �යාKත රාජකාnෙ9 �රතව Qk �Kධ හ�දා 

ෙසබTට Kශාම වැ1> ලබා �ම,— b ලංකා �Kධ හ�දා ෙසේවෙ9 වසර 22 ? ස�Å	ණ a ප� 
Kශාම යෑෙ� �යාව
ය? �යා0මක වන බැK, උ�= නැෙගනtර �යාKත රාජකාnෙ9 
�යැº වසර 12 ? අඛ6ඩව ෙසේවය ෙකොට එම ෙසේවාෙව ඉව0 3 Qkනා අයව· දැනට 
ඉතා අසරණ ත00වෙය ප�වන බැK එම �Kධ හ�දාෙe හා ෙපොºQෙ9 ෙසේවය කළ අයට 
අ	ධ Kශාම වැ1ප? ලබා �ෙ� කමෙeදය? ක�න# සකසා එම අයට සහනය? සැලNම �*� 
යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.156/’15 

 
ග= ල� ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ පව0නා මා	ග තදබදය අවම 2�ම,— 

b ලංකාෙe ෙදවැ� අගනගරය වන මහ�වර නගරය ෙLsය හා KෙLÇකයෙS සංචාරක 
මධ5සථ්ානය? වන ෙහ¦ ද, මහ�වර නගරයට එ"ෙනදා Kශාල �nස? පැ#ෙණන අතර එම 
ජනතාව මහ�වර නගරෙ9 හා අවට මා	ගවල ඇ: අzක රථ වාහන තදබදය �සා මහ0 
අN=තාවයකට ප0වන බැK ද, මහ�වර නගරෙ9 මා	ග තදබදය අවම 2�ම සඳහා ක�න� 
Kස¢ම? ලබා "ය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.157/’15 

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

2�ම,— මහ�වර "ස�්?කය �ළ �ස
්� ජනතාව ඉතා වැ� �nස? Ùව0 වන අතර, මහ�වර 
නගරය ආÒතව �ස
්� �n# පාසල? �t1Kය &� යැ¦ �	ඝ කාලය? :ස්ෙසේ පෙLශෙ9 
�ස
්� ජනතාවෙS ද ඉrºම?ව පව:න බැK, ඉතා ක�න# මහ�වර නගරෙ9 �ස
්� 
�n# පාසල? �t13මට අවශ5 කට&� සැලQය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.158/’15 

 
ග= ල� ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �tk ජනéය පාසr සඳහා පළ� 

ෙශේ�ෙ9 ද=ව ෙව�ෙව නව ෙගොඩනැ�
 ඉ"2�ම,— මහ�වර නගරය ආÒතව ජනéය 
පාසr සඳහා පළ�වැ� ෙශේ�යට ළ� ඇ�ළ0 2�මට Kශාල �nස? ඉr·� කළ0, එම 
පාසrවල ඉඩකඩ N#ත ෙහ¦, ද=ව ඇ�ළ0 2�ම ඉතා අN= 3 ඇ: බැK මහ�වර 
නගරය ආÒත පධාන පාසrවලට පළ�වැ� ෙශේ�ෙ9 ප: පැවැ03ම සඳහා නව 
ෙගොඩනැ�
 ඉතා ක�න# ඉ"කර "ය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 
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පා.159/’15 

 
ග= ල� ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර පrෙrකැෙr �දහස ්ෙවළඳ උද5ාන කමව0ව 

¡Tr 2�ම,— මහ�වර "ස�්?කය �ළ K 2යාෙව ෙපෙළන ත=ණ ත=�ය Kශාල 
�nස? Qkන බැK, එම අයට  2යා අවසථ්ා ක�න# සපයා �ම සඳහා මහ�වර 
පrෙrකැෙr පෙLශෙ9 �tටා ඇ: �දහස ්ෙවළඳ උද5ාන ෙදක කමව0 ෙලස සකසා වැ� 
�nසකට  2යා අවසථ්ා ලබා ගැ�මට අවසථ්ාව සැලNමට ක�න# කට&� කළ &�යැ¦ 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.160/’15 

 
ග= ල� ජයව	ධන මහතා,— උඩරට ගැ# ¡න=0ථාපන ෙකො#ෂ සභාව ය� සථ්ාපනය 

2�ම,— අzරාජ5වා� පාලන කාලෙ9� අසරණ a උඩරට පෙLශවාN ජනතාවට සහන සැලNම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර :ª උඩරට ගැ# ¡න=0ථාපන ෙකො#ෂ සභාව ප��ය පාලන කාලය 
�ළ අ¹ය ත00වයට ප0 2�ම �සා උඩරට ජනතාවට Q*3 ඇ: අසාධාරණය සාධාරණය 
2�ම සඳහා උඩරට ගැ# ¡න=0ථාපන ෙකො#ෂ සභාව නැවත කමව0ව ස්ථා�ත කරºමට 
අවශ5 කට&� ක�න# සැලQය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.163/’15 

 
ග= ඩSලස ්ෙLවානද මහතා,— උ�= පළාෙ0 පළා0 සභාව යටෙ0 ඇ: පාසrවල වැඩ 

බලන K*හrප:ව= K*හrප: තරඟ Kභාගෙය �දහස ්කර, එම �ලධාn K*හrප: 
ෙසේවෙ9 III ෙශේ�යට ප0 2�ම,— උ�= පළා0 සභාව යටෙ0 ඇ: පාසrවල �	ඝ කාලය? 
ෙසේවෙ9 �&� b  ලංකා q= ෙසේවයට අය0 වැඩබලන K*හrප:ව=ෙS ෙජ5ෂඨ්0වය හා 
¤සලතාවය සැල2rලට ෙගන b ලංකා K*හrප: ෙසේවෙ9 තරඟ Kභාගෙය �දහස ්කර, එම 
�ලධාn b ලංකා K*හrප: ෙසේවෙ9 III ෙශේ�යට ප0 කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර¦. 

පා.168/’16 

 
ග= එස.් එ�. මn?කා	 මහතා,— ජාR අතර ජා:ක සංt�යාව ෙගොඩනැං3ම,— ජා:ක 

සංt�යාව හා ජාR අතර අෙන5ෝන5 අවෙබෝධය සහ එක��ව වඩා0  ඵලදාÞ ෙලස 
ෙගොඩනැ`ම සඳහා �	ඝ කාºන ඉල?කයට �ල ��ෙ� අර��, b ලංකාව �ළ සෑම 
ෙදමළ මාධ5 පාසලකම Qංහල මාධ5ෙය උගවන අංශය? ආර�භ කළ&� යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦.  

පා.169/’16 

 
ග= එස.් එ�. මn?කා	 මහතා,— නව ¹ඩා පනත?  හ¢වා�ම,— "ස්�?  ¹ඩා 

සංග�වල ඡදෙය ¹ඩා පාලක ම6ඩලවලට �ලධාn ෙ0� ප03ෙ� කමය ෙව�වට 
අ·0 කමෙeදය? හ¢වා �, එම� එම �ලධා�ෙS �යා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
පා	
ෙ�� වට ෙහෝ වග2යන අ&n b ලංකාෙe ¹ඩාෙe "&¶ව සහ අâවෘLzය  සඳහා 
නව ¹ඩා පනත? හ¢වා "ය &� යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦.  

පා.177/’16 

 
 ග= එ�. එÌ. එ�. සrමා මහතා,— හ� වදනා පනත? හ¢වා �ම,— b ලංකාෙe 
Qට වා	|කව හ� වදනාෙe ෙයෙදන බැ:ම� KQ ��ණ ෙදන ගැට· �රාකරණය 
කර ගැ�මට0, ඒ ��බඳ ආයත�ක වàහය? ස්ථාපනය ෙකොට �:මය ප:පාදන සකස් 
2�මට0, රජය ම� “හ� වදනා පනත?” හ¢වා "ය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර¦. 
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පා.178/’16 

 
ග= ඩSලස ් ෙLවානද මහතා,— &Lධය �සා "K අt# a ජනතාව Qt 2�ම සඳහා 

අ�සම්රණ සම්ාරකය? තැ�ම සහ Qtප0 2�ම සඳහා ෙපො* "නය? ෙව 2�ම,— දශක 
ගණනාවක Qට උ�= පළාෙ0 පැව: &දමය වාතාවරණය �ර 3 සාමකා� Ùවන රටාවකට 
ජනතාව දැ අවR	ණ 3 Qkන අතර ප��ය කාලෙ9 පැව: අසාමාන5 ත00වය �සා ද, 
&දමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව ද, ඝාතනයට ල?a Qය· ජා:, ආග� හා සමාජවලට අය0, 
Qය·ම භාෂාව කතාකරන ජනතාව, b ලාං2ක¦ ෙලස Qtප0 කර#, එම ජනතාව 
මe�ම ෙව�ෙව ද, ඔf කළ පnත5ාගයවලට ෙගෞරව 2�ම සඳහා ද, උ�= පළාෙ0 
ඕමෙ0 පෙLශය �ළ �*� සථ්ානයක “අ�සම්රණ සම්ාරකය?” තැ�මට ද, එම &දමය 
ත00වය �සා "K අt# a Qය·ම ජා:, ආග� හා භාෂාව කථා කරන ජනතාව Qtගැ3ම 
සඳහා �*� "නය? න� ෙකොට සෑම වසර? පාසාම එම "නය සැම�මට ද රජය �යවර ගත 
&�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 

පා.179/’16 

 
ග= QQර ජයෙකො� මහතා,— ම0දව5 භාKතයට ඇ;බැtaව ¡න=0ථාපනය 2�ම 

සඳහා අzකාnය? �t13ම,— ම0දව5 භාKතයට  ඇ;බැt a  අ: Kශාල ත=ණ �nස? 
ඒවා¦ අ0#�මට අෙ>?ෂාෙව ප�fවද, ඒ සඳහා �ශ<්ත වැඩ��ෙවළ? ෙහෝ කමෙeදය? 
ෙනොමැ:3ම ඔf ��ණ ෙදන බරපතල ගැට·ව?ව ඇ: බැK,  ආග#ක නායක¦ෙS 
è
ක0වෙය ෙබෞLධ ආධ5ා0#ක භාවනා කම, ෙLsය ඖෂධ කමය හා අෙන¤0 
ප:ක	ම කම ද උපෙයෝ` කරග�# ම0¤® හා ම0දව5 භාKතයට ඇ;බැtaව 
¡න=0ථාපනය 2�ම සඳහා අzකාnය? �t13මට කට&� කළ &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර¦. 

පා.180/’16 

 
ග= ෙ�. N. අලව�වල මහතා,— b ලංගම හා ෙපෞLග
ක බස ් රථ සඳහා "ව¦න ¡රා 

ඒකාබLධ ධාවන සැලැසම්? රාj කා ලෙ9� �යා0මක 2�ම,— b ලංකාව ¡රා සවස 6 ප�ව 
b ලංගම හා ෙපෞLග
ක බස ් රථ �Qයාකාරව ධාවනය ෙනො3ම ෙහේ�ෙව ම` ජනතාව 
බලව0 අපහ�තාවයට ප0 3 Qkන ෙහ¦, ඊට ��ය� වශෙය b ලංකා ගමනාගමන 
ම6ඩලය සහ පළා0 සභා යටෙ0 �යා0මක මා	ගසථ් ම` පවාහන අzකා� ආයතන සමඟ 
එ?ව b ලංගම සහ ෙපෞLග
ක බස ්රථ රා� කාලෙ9� "ව¦න ¡රා ධාවනය 2�මට සැලැසම්? 
සකස ්කර �යා0මක කළ &� යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦.  

පා.181/’16 

 
ග= අ;*rලාහ ්මහ¬්ෆ ්මහතා,— උ�= පළාෙත බලහ0කාරෙය ෙනරපා හnන ලද 

�ස
්� ජනතාව නැවත ප"ං< කර3ම,— උ�= පළාත �ළ Qයවස ්ගණනාව? :සේසේ Ùව0 a 
�ස
්� ජනතාව 1990 වසෙ	� පැය 48ක කාලNමාව? �ළ එම පළාෙත බලහ0කාරෙය 
ඉව0 කරන ලද අතර ඔf ඉ �ටaෙ9 තම ස� ෙLපළ සහ වසÑ් හැර දමා තම ÙKත 
��බඳ 2Q¢ සහ:කය? ෙනොමැ:ව ෙමම �Tතර ජනතාව එතැ Qට ෙ� ද?වා කාලය �ළ 
රටට ෙදෝt ෙනො3 රk �ටව ෙනොය# Ùව0 a අතර ප��ය ජනාzප:වර ණ සහ 
පා	
ෙ�� මැ:වරණවල� පවා  ඔfෙග 95%? Qය ඡදය පකාශ කළ න�*  ඔfට 
තවම0 Qය �r ග� �� ෙවත යාමට ෙනොහැ2 3 ඇ: ෙහ¦, ඔfහට Qය· අ¦:වාQක� 
සtතව Qය �r ග� �� ෙවත යාමට අවසථ්ාව සැලNම සඳහා ඇ: Qය· බාධාව හ¢නාෙගන 
ඒවා ඉව0 2�මට අවශ5 �යවර ගැ�ම රජෙ9 වග�ම Kය &�යැ¦ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර¦.    
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පා.182/’16 

 
ග= අ;*rලාහ ්මහ¬්ෆ ්මහතා,— උපාzධා� උපෙLශන �ලධාn ෙලස පාසrවලට 

බඳවා ගැ�ම,— "ව¦න ¡රා Q*වන කාතා හා ළමා අපචාර �ර 2�ෙ� අර�ෙණ සහ 
"ව¦න ¡රා Qය·ම පාසrවල පාථ#ක, LK:Þක සහ උසස ් ෙපළ Q�ට, ඔfෙS 
අධ5ාප�ක �යාකාරක�වලට සමගා�ව, උපෙLශනය ලබා�ම සඳහා, 2016 වසෙ	  Qට 
�යා0මක වන පn", උපාzධා�ට  2යා උ0පාදනය 2�ම ෙපරදැn ෙකොටෙගන, දැනට 
පාෙLsය ෙrක� කා	යාලයට අ�&?ත ෙකොට ඇ: උපෙLශන �ලධා�ෙS 
කා	යභාරයට සමාන වන ආකාරෙය, Kෙශේෂ ප03ම? ෙලස උපෙLශන �ලධාn ෙලස 
උපාzධා� ප02�ම ��ස �යාකා�  සැලැසම්? �යාවට නැ�ය &�යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා ස�මත කර¦.   

පා.183/’16 

 
ග= අ;*rලාහ ්මහ¬්ෆ ්මහතා,—  2යා ල?ෂ දහය? ලබා�ෙ� ව5ාපෘ:ෙයt� උ�= හා 

නැෙගනtර පළා0වල ත=ණ ත=�ය සඳහා ප�ඛතාවය ලබා �ම,—  2යා ල?ෂ දහය? 
ලබා�ෙ� ව5ාපෘ:ය �යා0මක 2�ෙ��, උ�= නැෙගනtර පළා0වල Ùව0 වන, වයස අf=* 
:සප්හ Qට හත
ස ්පහ ද?වා ත=ණ ත=�යට ප�ඛතාවය ලබා"ය &� බව0, පාථ#ක, 
LK:Þක සහ ෙජ5ෂඨ් LK:Þක ම�ට�වල� පාසr අතහැර �ය අ.ෙපො.ස (සාමාන5 ෙපළ) 
�*�ක� සtතව පාසrවල සේවÌඡා q=ව= ෙලස වසර Kසස්කට වඩා වැඩකරන අයට, 
උසස ්අධ5ාපන �*�ක� ෙනොසලකා ස�්ර ප03� ලබා�මට අවශ5 �යවර ගත &� බව0 ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦.  

පා.184/’16 

 

  ග= එස.් එ�. මn?කා	 මහතා,— දහ� පාසr අධ5ාපනය අ�වා	ය 2�ම,— Çෂ්ඨ 
ස�පන සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ&n රට �ළ ව5ා>ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම	ධනය 2�ම හා ස්වයං Kනය? ඇ: 2�ම උෙදසා Qය·ම  ද=වට, 9 ෙශේ�ය ද?වා 
ඔfෙS ආගමට අ�Øල  දහ� පාසr අධ5ාපනය අ�වා	ය 2�ම �*� යැ¦ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර¦. 
 

 
 


