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අංක 5(10).]  

පා��ෙ���ෙ� අංක 5 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප!"රකය  
 

#$% කෙළ' 2017 අෙ*'+ මස 07 වැ# /$රාදා 

2017 මැ0 මස 03 වැ# බදාදා 

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

(ෙ)ශ (�මය පන+ ෙක,�පත — ෙදවැ�වර .ය/ම.  

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 
* 

ආ	;ක ෙසේවා ගාස්� (සංෙශෝධන) පන+ ෙක,�පත — ෙදවැ�වර .ය/ම.  
 (අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 
 අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා ආ	;ක කට&� අමාත2�මා,— අDලස ් ෙහෝ 
Eෂණ ෙචෝදනා (ම	ශන ෙකො#ෂ සභාෙJ අධ2K ජනරාDවරයාෙL වැ,M හා �මනා 
ප7ෙශෝධනය .Nම,— 1994 අංක 19 දරන අDලස ්ෙහෝ Eෂණ ෙචෝදනා (ම	ශන  ෙකො#ෂ 
සභා පනෙ+ 16(1) වග7ය මS ෙකො#ෂ සභාවට පැවN ඇ7 කා	යය ඉ, කරVම 
�Wස එම ෙකො#ෂ සභාවට සහාය /මට අධ2K ජනරාDවරෙයY ප+.Nමට සහ එම 
තන�ර දරන තැනැ+තාට පා	
ෙ��ව (Z �ශච්ය කර� ලබන වැ,ප[ ෙග/මට 
(\(ධාන සලසව්ා � ඇ7 ෙහ]ද; 

අDලස් ෙහෝ Eෂණ ෙචෝදනා (ම	ශන ෙකො#ෂ සභාෙJ අධ2K ජනරාD තන�රට 
2016.11.24 "න Zට a7ප7  ෙදපා	තෙ��ෙJ අ7ෙ	ක ෙසො
Zට	 ජනරාD bරෙ6 
රාජකාc කළ ජනා\ප7 adඥ සර+ ජයමාන මහතා ප+ කර ඇ7 ෙහ]ද; 

අDලස් ෙහෝ Eෂණ ෙචෝදනා (ම	ශන ෙකො#ෂ සභාෙJ අධ2K ජනරාD 
ජනා\ප7 adඥ සර+ ජයමාන මහතාට ෙපෞ)ග
ක වන ෙසේ අ7ෙ	ක ෙසො
Zට	 
ජනරාD තන�රට g# මාZක වැ,ප හා රජෙ6 �ල �වාසය[ ලබා � ෙනොමැ7 න�, 
�වාස YV �මනාව ඇ�h Zයi �මනා (jරකථන �මනාව සහ ඉධන �මනාව හැර) 
ලබා�මට+, අDලස් ෙහෝ Eෂණ ෙචෝදනා (ම	ශන  ෙකො#ෂ සභාෙJ අධ2K ජනරාD 
bරයට g# අමාත2ාංශ ෙDක� �මනාව, jරකථන �මනාව සහ ඉධන �මනාව 
2016.11.24 "න Zට ෙග/මට අමාත2 ම3ඩල අ�ම7ය ලබා � ඇ7 ෙහ]ද; 

ඊට අ�mලව, 1994 අංක 19 දරන අDලස් ෙහෝ Eෂණ ෙචෝදනා (ම	ශන ෙකො#ෂ 
සභා පනෙ+ 16(2) වග7ය පකාරව, අDලස් ෙහෝ Eෂණ ෙචෝදනා (ම	ශන  ෙකො#ෂ 
සභාෙJ අධ2K ජනරාD, ජනා\ප7 adඥ සර+ ජයමාන මහතා ෙවත රජෙ6 
ඒකාබ)ධ අර�දලට වැය බර[ වන පc" ඉහත සඳහ මාZක වැ,ප හා �මනා 
ෙග/මට ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා ස�මත කර]. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 
�දD අමාත2�මා,— (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj පනත යටෙ+ �යමය (අංක 1),— 2007 

අංක 48 දරන (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj පනෙ+ 2 වග7ය යටෙ+ (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj 
ස�බධෙය �දD අමාත2වරයා (Z සාදන ලjව, 2016 ෙනොවැ�බ	 21 "නැ7               
අංක 1994/20 දරන අ7 (ෙශේෂ ගැසr පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 "න ඉ"cප+ කරන 
ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 



( 2 ) 

 

* 
�දD අමාත2�මා,— (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj පනත යටෙ+ �යමය (අංක 2),— 2007 

අංක 48 දරන (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj පනෙ+ 2 වග7ය යටෙ+ (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj 
ස�බධෙය �දD අමාත2වරයා (Z සාදන ලjව, 2016 ෙදසැ�බ	 09 "නැ7 අංක 1996/50 
දරන අ7 (ෙශේෂ ගැසr පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 "න ඉ"cප+ කරන ලද �යමය 
අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 
�දD අමාත2�මා,— (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj පනත යටෙ+ �යමය (අංක 3),— 2007 

අංක 48 දරන (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj පනෙ+ 2 වග7ය යටෙ+ (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj 
ස�බධෙය �දD අමාත2වරයා (Z සාදන ලjව, 2016 ෙදසැ�බ	 20 "නැ7 අංක 1998/5 
දරන අ7 (ෙශේෂ ගැසr පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 "න ඉ"cප+ කරන ලද �යමය 
අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 
�දD අමාත2�මා,— (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj පනත යටෙ+ �යමය (අංක 4),— 2007 

අංක 48 දරන (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj පනෙ+ 2 වග7ය යටෙ+ (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj 
ස�බධෙය �දD අමාත2වරයා (Z සාදන ලjව, 2017 ජනවාc 06 "නැ7 අංක 2000/85 
දරන අ7 (ෙශේෂ ගැසr පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 "න ඉ"cප+ කරන ලද �යමය 
අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 
�දD අමාත2�මා,— (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj පනත යටෙ+ �යමය (අංක 5),— 2007 

අංක 48 දරන (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj පනෙ+ 2 වග7ය යටෙ+ (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj 
ස�බධෙය �දD අමාත2වරයා (Z සාදන ලjව, 2017 ජනවාc 18 "නැ7 අංක 2002/29 
දරන අ7 (ෙශේෂ ගැසr පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 "න ඉ"cප+ කරන ලද �යමය 
අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 
�දD අමාත2�මා,— (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj පනත යටෙ+ �යමය (අංක 6),— 2007 

අංක 48 දරන (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj පනෙ+ 5 වග7ය යටෙ+ (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj 
ස�බධෙය �දD අමාත2වරයා (Z සාදන ලjව, 2017 ජනවාc 27 "නැ7 අංක 2003/43 
දරන අ7 (ෙශේෂ ගැසr පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 "න ඉ"cප+ කරන ලද �යමය 
අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 
�දD අමාත2�මා,— (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj පනත යටෙ+ �යමය (අංක 7),— 2007 

අංක 48 දරන (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj පනෙ+ 2 වග7ය යටෙ+ (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj 
ස�බධෙය �දD අමාත2වරයා (Z සාදන ලjව, 2017 ෙපබරවාc 16 "නැ7 අංක 2006/41 
දරන අ7 (ෙශේෂ ගැසr පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 "න ඉ"cප+ කරන ලද �යමය 
අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 
�දD අමාත2�මා,— (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj පනත යටෙ+ �යමය (අංක 8),— 2007 

අංක 48 දරන (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj පනෙ+ 2 වග7ය යටෙ+ (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj 
ස�බධෙය �දD අමාත2වරයා (Z සාදන ලjව, 2017 ෙපබරවාc 23 "නැ7 අංක 2007/38 
දරන අ7 (ෙශේෂ ගැසr පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 "න ඉ"cප+ කරන ලද �යමය 
අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

  



( 3 ) 

 

* 
�දD අමාත2�මා,— (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj පනත යටෙ+ �යමය (අංක 9),— 2007 

අංක 48 දරන (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj පනෙ+ 5 වග7ය යටෙ+ (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj 
ස�බධෙය �දD අමාත2වරයා (Z සාදන ලjව, 2017 ෙපබරවාc 26 "නැ7 අංක 2007/44 
දරන අ7 (ෙශේෂ ගැසr පතෙ6 පළ කර�  ලැබ, 2017.04.04 "න ඉ"cප+ කරන ලද �යමය 
අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.) 

* 
�දD අමාත2�මා,— (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj පනත යටෙ+ �යමය (අංක 10),— 2007 

අංක 48 දරන (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj පනෙ+ 2 වග7ය යටෙ+ (ෙශේෂ ෙවළඳ භා3ඩ බj 
ස�බධෙය �දD අමාත2වරයා (Z සාදන ලjව, 2017  මා	� 07 "නැ7 අංක 2009/05 
දරන අ7 (ෙශේෂ ගැසr පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 2017.04.04 "න ඉ"cප+ කරන ලද �යමය 
අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.)  

* 
�දD අමාත2�මා,— ෙ	v ආඥා පනත යටෙ+ ෙයෝජනාව (අංක 1),— (235 අ\කාරය වන) 

ෙ	v ආඥා පනෙ+ 10 වග7ය යටෙ+ ආනයන dw ගාස�් ස�බධෙය, 2017.04.04 "න 
ඉ"cප+ කරන ලද ෙයෝජනාව අ�මත කළ &� ය. 

(2016 ෙදසැ�බ	 02 "නැ7 අංක 1995/37දරන අ7 (ෙශේෂ ගැසr පතය)  

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.)  

* 
�දD අමාත2�මා,— ෙ	v ආඥා පනත යටෙ+ ෙයෝජනාව (අංක 2),— (235  අ\කාරය 

වන) ෙ	v ආඥා පනෙ+ 10 වග7ය යටෙ+ ආනයන dw ගාස�් ස�බධෙය, 
2017.04.04 "න ඉ"cප+ කරන ලද ෙයෝජනාව අ�මත කළ &� ය. 

(2017 ජනවාc 06 "නැ7 අංක 2000/86 දරන අ7 (ෙශේෂ ගැසr පතය)  

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.)  

* 
�දD අමාත2�මා,— වරාය හා vව ෙතො,පළ සංව	ධන බj පනත යටෙ+ �ෙයෝගය,— 

2011 අංක 18 දරන වරාය හා vව ෙතො,පළ සංව	ධන බj පනෙ+ 3 වග7ය යටෙ+ වරාය 
හා vව ෙතො,පළ සංව	ධන බj ස�බධෙය �දD අමාත2වරයා (Z පනවන ලjව, 2016 
ෙනොවැ�බ	 11 "නැ7 අංක 1992/51 දරන අ7 (ෙශේෂ ගැසr පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 
2017.04.05 "න ඉ"cප+ කරන ලද �ෙයෝගය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.)  

* 
�දD අමාත2�මා,— �ෂප්ාදන බj ((ෙශේෂ (\(ධාන) පනත යට ෙ+ �යමය (අංක 1),— 

1989 අංක 13 දරන �ෂප්ාදන බj ((ෙශේෂ (\(ධාන) පනෙ+ 3 වග7ය යටෙ+ �ෂප්ාදන බj 
ස�බධෙය �දD අමාත2වරයා (Z සාදන ලjව, 2016 ෙනොවැ�බ	 10 "නැ7 අංක 
1992/29 දරන අ7 (ෙශේෂ ගැසr පතෙ6 පළ කරන ලද �යමය සංෙශෝධනය  කර# 2016  
ෙදසැ�බ	 27  "නැ7  අංක 1999/23 දරන අ7 (ෙශේෂ ගැසr පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 
2017.04.05 "න ඉ"cප+ කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.)  

* 
�දD අමාත2�මා,— �ෂප්ාදන බj ((ෙශේෂ (\(ධාන) පනත යට ෙ+ �යමය (අංක 2),— 

1989 අංක 13 දරන �ෂප්ාදන බj ((ෙශේෂ (\(ධාන) පනෙ+ 3 වග7ය යටෙ+ �ෂප්ාදන බj 
ස�බධෙය �දD අමාත2වරයා (Z සාදන ලjව, 2016 ෙදසැ�බ	 27 "නැ7 අංක 1999/23 
දරන අ7 (ෙශේෂ ගැසr පතෙ6 පළ කරන ලද �යමය සංෙශෝධනය කර# 2017 ජනවාc 03  
"නැ7 අංක 2000/8 දරන අ7 (ෙශේෂ ගැසr පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 2017.04.05 "න ඉ"cප+ 
කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.)  



( 4 ) 

 

* 
�දD අමාත2�මා,— �ෂප්ාදන බj ((ෙශේෂ (\(ධාන) පනත යට ෙ+ �යමය (අංක 3),— 

1989 අංක 13 දරන �ෂප්ාදන බj ((ෙශේෂ (\(ධාන) පනෙ+ 3 වග7ය යටෙ+ �ෂප්ාදන බj 
ස�බධෙය �දD අමාත2වරයා (Z සාදන ලjව, 2017 ජනවාc 03 "නැ7 අංක 2000/8 
දරන අ7 (ෙශේෂ ගැසr පතෙ6 පළ කරන ලද �යමය සංෙශෝධනය කර# 2017 ජනවාc 25 
"නැ7 අංක 2003/22 දරන අ7 (ෙශේෂ ගැසr පතෙ6 පළ කර� ලැබ, 2017.04.05 "න ඉ"cප+ 
කරන ලද �යමය අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.)  

* 
xඩා අමාත2�මා,— xඩා පනත යටෙ+ �ෙයෝග,— 1973 අංක 25 දරන xඩා පනෙ+ 31  

වග7ය සමඟ .ය(ය &� 41 වග7ය යටෙ+ ජා7ක xඩා සංග� ස�බධෙය xඩා 
අමාත2වරයා (Z සාදන ලjව, 2016 ඔ[ෙතෝබ	 27 "නැ7 අංක 1990/23 දරන අ7 (ෙශේෂ 
ගැසr පතෙ6 සහ 2017 ෙපබරවාc 13 "නැ7 අංක 2006/13 දරන අ7 (ෙශේෂ ගැසr පතෙ6 පළ 
කර� ලැබ, 2017.04.05 "න ඉ"cප+ කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

(අමාත2 ම3ඩලෙ6 අ�ම7ය දවා 7ෙ8.)  

 
* සල$ෙණ� හ5�ව6 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට;� ය. 

 

2017 මැ0 මස 25 වැ# <හස්ප=�දා 

වා{ක ���w අෙM[ෂා කරන පශ්න 
902/’16 

ගw }�D හ~ෙන+7 මහතා,— �වාස හා ඉ".N� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (3) 

(අ) (i) ෙ)ශපාලන ප�ගැa�වලට ල[� ජා7ක �වාස සංව	ධන අ\කාcෙ6 
ෙසේවකයට සහන සැල�ම සඳහා නව රජය යටෙ+ ක#,ව[ ප+කර ෙහෝ 
වැඩ��ෙවළ[ සකස ්කර 7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ක#,ව ප+කර ෙහෝ වැඩ��ෙවළ සකස ්කර ඇ+ෙ+ කැ�නr 
අ�ම7ය[ යටෙ+ද; එෙසේ න�, එම අ�ම7ය ලද "නය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙ)ශපාලන ප�ගැa� සඳහා සහන ලබා�මට සළකා බලන කාල�මාව 
කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) ප�ගැaමට ල[�වට සහන ලබා�ම සඳහා �යා+මක කරන ලද 
වැඩ��ෙවළ කවෙ	ද; 

 (ii) එෙසේ ප�ගැaමට ල[/, සහන ලබා උසස/්� ලද �)ගලයෙL න�, 
ප�ගැaමට ල[�  ෙහේ�ව සහ ඔ�ට ලබා j සහනය ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (iii) ඔ�ට උසස/්� සමඟ gඟ වැ,M ලබා ෙදෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක Zටද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

928/’16 

ගw �මD ර+නායක මහතා,— (ෙ)ශ කට&� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (4) 

(අ) (i) 2015.01.08 Zට 2016.08.01 ද[වා � ලංකා (ෙ)ශ Eත ම3ඩල සඳහා 
  ප+කළ � ලංකා (ෙ)ශ ෙසේවෙ6 �ලධාc ෙනොවන �)ගලයෙL න�,
  උප "නය, � ලංකාෙJ 
�නය, අධ2ාපන }j}ක�, ෙසේවා පළ�w)ද, 
  ප+කළ රටවD සහ තන�w ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 



( 5 ) 

 

 (ii)  ඔ� අතc )(+ව �රවැZ/(ෙ)ශ �රවැZ ත++වය g# �)ගලය 
ක�wද;  

 (iii)  ෙ)ශපාල�කව ප+කළ ෙමම �)ගලයට පැව� රාජකාc කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

931/’16 

ගw ච"ම ගමෙL මහතා,— (j
බල හා �න	ජනaය බලශ[7 අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (4) 

(අ) (i) ලංකා (j
බල ම3ඩලය (Z ෙපෞ)ග
ක අංශෙය (j
ය #ල� ගැaෙ�� 
ෙටඩ	 කා	ය ප�පා�ය අ�ගමනය කළ&� බව (j
බල පනෙ+ සඳහව 
ඇ7 බව දෙද; 

 (ii) ෙ� වනෙත[ Zj කර ඇ7 (j
ය #ල� ගැa� සඳහා ෙටඩ	 කා	ය 
ප�පා�ය අ�ගමනය කර 7ෙ8ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර අවසථ්ාවල�ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
945/’16 

ගw උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— (ෙ)ශ කට&� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (4) 

(අ) (i) 2015.12.09 "න Zට 2016.09.30 "න ද[වා � කාලය �ළ� ප+ කරන ලද 
තානාප7වරය, මහ ෙකොමසාcසව්රය, �ෙයෝජ2 තානාප7වරය, 
�ෙයෝජ2 මහ ෙකොමසාcසව්රය සහ එම මrටෙ� ෙවන+ තන�w දරන � 
ලංකා (ෙ)ශ ෙසේවයට අය+ �ලධාc සහ (ෙ)ශ ෙසේවයට අය+ ෙනොවන 
�ලධාc සංඛ2ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.09.30 "න වන(ට ඉහත (i)g සඳහ වන තන�w දරන � ලංකා (ෙ)ශ 
ෙසේවය ට අය+ ෙනොවන �ලධාcෙL න�, වෘ+dය }j}ක�, ඉහළම 
අධ2ාපන }j}ක� සහ ව	තමානෙ6 දරන තන�ර ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1004/’16 

ගw වා}ෙ)ව නානාය[කාර මහතා,— බධනාගාර ප7සංස්කරණ, �නw+ථාපන, 
නැවත ප"ං{ .Nම හා gj ආග#ක කට&� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (4) 

(අ) (i) &)ධෙය ප}ව සරණාගත කඳ�wවල �ව+වන ෙදමළ ජනතාවට අය+ 
රත (ශාල පමාණය[ ක�w ෙහෝ භාරෙ6 තබා 7ෙ8ද; 

 (ii) ෙමම රත තැප� ගණනය කර 7ෙ8ද; 

 (iii) එම �)ගලයෙL රත ෙමෙත[ ඔ� ෙවත ය� ලබා � ෙනොමැ7 බවට 
පැ#W
 කර 7ෙ8ද; 

 (iv) ඉහත (i) ස�බධෙය පව7න ෙතොර�w කවෙ	ද;  

 (v) එම g#ක�පෑම �රාකරණය .Nම සඳහා රජය මS ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 



( 6 ) 

 

1134/’16 

ගw (ෛවද2) න
ද ජය7ස්ස මහතා,— ක	මාත හා වාWජ කට&� 
අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) 2014 වසෙ	 අග භාගෙ6� රට �ළ සහD gඟය[ ඇ7 � බවට ලංකා සෙතොස 
ෙවත වා	තාව[ ඉ"cප+ කර 7�ෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ අ�ව ආනයනය කරන ලද සහD පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) සහD ආනයනය කරන ලද කාල වකවා� කවෙ	ද; 

 (iv) ඒ සඳහා කැ�නr අ�ම7ය ලබා ෙගන 7ෙ8ද; 

 (v) ඒ සඳහා පස�පාදන �යාමා	ග අ�ගමනය කර 7ෙ8ද; 

 (vi) එෙසේ න�, #ල ගණ ඉ"cප+ කළ සමාග� කවෙ	ද; 

 (vii) ෙමම සහD ෙතොගෙ6 ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (viii) එම සහD ෙතොගය ගබඩාකර තබන ලද රජෙ6 හා ෙපෞ)ග
ක අංශෙ6 ගබඩා 
කවෙ	ද; 

 (ix) සහD ගබඩා .Nම සඳහා වැය කර ඇ7 �දල ෙකොපමණද; 

 (x) ෙපෞ)ග
ක අංශෙ6 ගබඩා පහ}ක� ලබාගැaෙ�� පස�පාදන �යාව
ය 
අ�ගමනය කර 7ෙ8ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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වා{ක ���w අෙM[ෂා කරන පශ්න 
903/’16 

ගw }�D හ~ෙන+7 මහතා,— �වාස හා ඉ".N� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (3) 

(අ) (i) ජා7ක �වාස සංව	ධන අ\කාcෙ6 ෙසේවක සංඛ2ාවට (cadre) අ�ව 
අ\කාcෙ6 ස;්ර තන�w සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත (i) g සඳහ තන�w කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට වැඩ බලන ත++වෙ6 පව7න තන�w සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම තන�w කවෙ	ද; 

 (v) වැඩබලන තන�w සඳහා ස;්ර �ලධාc බඳවා ගැaමට කට&� ෙනො.Nමට 
ෙහේ� කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

976/’16 

ගw �මD ර+නායක මහතා,— පා	
ෙ�� ප7සංස්කරණ හා ජනමාධ2 
අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) වයඹ පළා ෙ+, හලාවත, ඉරණ(ල පෙ)ශෙ6 “ඇමcක හඬ” (Voice of 
America) ය�ෙව ස�ෙපේෂණාගාරය[ 7ෙ8ද; 

  (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ලබා � ඇ7 ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ඉඩම ලබා � ඇ+ෙ+ Zන[කරද; එෙසේ නැතෙහො+, බj පදනම මතද; 

 



( 7 ) 

 

 (iv) බj පදනම මත න�, � ලංකා රජයට ලබා� ඇ7 බj පමාණය එ[ එ[ ව	ෂය  
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) ෙමම ¡#ය �ළ � ලංකා රජෙ6 Zයiම a7 N7 බලා+මකෙJද;   

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) “ඇමcක හඬ” ආයතනය ආර�භ .Nමට � ලංකා රජය සහ ඇමcකා 
එ[ස+ ජනපද රජය ෙහෝ “Voice of America” ආයතනය සමඟ එළ¢ £(}� 
කවෙ	ද; 

 (ii) එම £(}� ZයDලම සභාගත කරෙද; 

 (iii) එම ආයතනය �ළ ෙසේවය කරන � ලාං.කය හා (ෙ)¤කය සංඛ2ාව, 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ආයතනය (Z කර� ලබන වැඩකට&� සහ (කාශනය කර� ලබන 
වැඩසටහ කවෙ	ද; 

 (v) එම වැඩකට&� හා වැඩසටහ �යාමනය කර� ලබන රාජ2 ආයතනය 
කවෙ	ද;  

 යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1008/’16 

ගw උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— අ\කරණ අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ)  (i) ජා7ක ආර[ෂාවට සහ පජාතතවාදයට අන�ර[ බැ(, ප�ඛතා පදන# 
(ම	ශනය කරන ෙම ඉDල# (ෙ)ශ අමාත2 මංගල සමර/ර මැ7�මා 
(Z 2015.01.08 වැ� "න රා¥ෙ6 ජනා\ප7වරණ ප7ඵල අ+g,/ෙ� 
Yමතණය[ ��බඳව, 2015.01.14 වැ� "න අපරාධ 
පN[ෂණ ෙදපා	තෙ��වට පැ#WDල[ ඉ"cප+ කළ බව+;  

 (ii) ඒ ��බඳව ම(Z ඉ"cප+ කළ පා	
ෙ�� වා{ක පශන්යකට 2016.03.09 
වැ� "න ���w ෙද# a7ය සහ සාමය සහ ද[§ණ සංව	ධන 
අමාත2වරයා (Z a7ප7 උපෙදස ්ෙනොලැ¨ෙම ඉ"c කට&� ඇණgට 
ඇතැ] පැව© බව+; 

එ�මා ��ගෙනgද? 

(ආ) (i) එª (ම	ශනය ��බඳ වා	තාව[ a7ප7වරයාට ලැ�« "නය කවෙ	ද;  

 (ii) එª (ම	ශනය ��බඳ a7ප7 උපෙදස ්ෙපොVZයට යැ� "නය කවෙ	ද; 

 (iii) a7ප7 උපෙදස ්ෙ� වනෙත[ යවා ෙනොමැ7 න�, ඊට බල පෑ ෙහේ� කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1167/’16 

ගw මgදානද අi+ගමෙL මහතා,— මහානගර හා බස්නාgර සංව	ධන 
අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) ප}£ය රජය යටෙ+ ආර�භ කරන ලද මහ�වර නගර සංව	ධන ව2ාපෘ7ය 
සඳහා 2014 ව	ෂය අවස වන(ට නාගcක සංව	ධන අ\කාcය (Z වැය 
කර 7¬  �දල ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම ව2ාපෘ7ය සඳහා ප}£ය රජය සමෙ6 (ෙ)ශ ආධාර හරහා ෙව කළ 
�ද
 ඒ වන(ට ලැ¨ 7¬  පමාණය ෙකොපමණද; 

 



( 8 ) 

 

 (iii) යහපාලන රජය බලයට ප+ / මාස 20ක පමණ කාලය[ ගත / ඇත+, එම 
කාලය �ළ ෙමම ව2ාපෘ7ෙ6 .Zj සංව	ධන කට&+ත[ Zj / නැ7  බව 
��ගෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) � ලංකාෙJ පධාන නගරය[ වන මහ�වර වැ� නගරයක, නගර සංව	ධන 
ව2ාපෘ7ය[ අ+g,/මට අමාත2ාංශය කට&� කර 7ෙ8ද යන+ එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
1308/’16 

ගw ඩලස ් අලහMෙපwම මහතා,— a7ය හා සාමය සහ ද[§ණ සංව	ධන 
අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) මාධ2ෙJ� ලසත (කම�ංග මහතා ඝාතනය කරන ලැ�ෙJ තමා බවට 
පාෙපො¯චාරණය[ සටහ තබ# කෑගDල පෙ)ශෙ6 (ශා#ක �)\ අංශ 
සාමා±කෙයY "(නසාෙගන ඇ7 බවට වා	තා පළ/ ඇ7 බව+; 

 (ii) එය "(නසා ගැaම[ද; නැතෙහො+, ඝාතනය[ද; යන ��බඳ සැක සgත 
බව (j
බල හා �න	ජනaය බලශ[7 �ෙයෝජ2 අමාත2වරයා (ෙශේෂ මාධ2 
ෙහ�දරJව[ කර ඇ7 බව+; 

එ�මා දෙනgද? 

(ආ) (i) එª (ශා#ක �)\ අංශ සාමා±කයාෙL මරණය ��බඳ පශච්ා+ මරණ 
පN[ෂණය[ Zjකර 7ෙ8ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ෛවද2 �ගමනය කවෙ	ද; 

 (iii) Zj/ ඇ+ෙ+ Zය "( නසා ගැaම[ ෙනොෙJ න�, මරණයට අදාළ � ෙහේ² 
කවෙ	ද;  

 (iv) එයට වග.ව&+තට එෙරgව ග� ලැ¬ a7මය �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) (i) වග.ව&� �රවැZෙය[ වශෙය �ෙයෝජ2 අමාත2වරයා කර ඇ7 පකාශය 
��බඳ ය� පN[ෂණය[ Zj කරෙද; 

 (ii) මාධ2ෙJ� ලසත (කම�ංග මහතාෙL ඝාතනය ��බඳ පN[ෂණෙ6 
ව+ම ත++වය කවෙ	ද;  

 යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1546/’17 

ගw (මල/ර "සානායක මහතා,— ඉඩ� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) අ�පාර, කD�ෙ3 පාර, ඉධන �ර��හල ඉ"c�ට ප"ං{ ඩ8
J. �. ZcD 
ෙපෙ	රා මහතා එම 
�නෙයg වසර 17[ අඛ3ඩව ප"ං{/ Z�න බව+; 

 (ii) එම ඉඩ� ෙකොටස සඳහා aත2ා�mල g#කම ලබා ගැaමට "vකාVනව 
කරන ලද ඉDVමට අ�ව අ�පාර පාෙ)´ය ෙDක� කා	යාලය (Z 
චකෙDඛ අංක 2008/4 අ�ව පව+වන ලද ඉඩ� ක¯ෙ¯cය. ප	චස ්20ක 
ඉඩ� ෙකොටස[ ඔµට ලබා�මට �	ෙ)ශ � බව+; 

 (iii)  එෙහ+, එම ඉඩ� ෙකොටස ((ධ ෙහේ� ද[ව# ලබා ෙනො�ම ස�බධෙය 
ඔµ � ලංකා මානව g#ක� ෙකො#සමට කw« ඉ"cප+ .Nෙම ප}, එම 
ෙකො#සම (Z Zj කරන ලද (ම	ශනය අවසානෙ6� ඒ මහතා ප"ං{ ඉඩම 
aත2ා�mලව ඔµට ලබා�මට �	ෙ)ශ කර� ලැ¬ බව+; 



( 9 ) 

 

 (iv)  න�+, ෙ� ද[වා ඔµට එම ඉඩෙ� අ]7ය ලබා � ෙනොමැ7 බව+;  

එ�මා දෙනgද? 

(ආ) ෙපෙ	රා මහතාට Zj/ ඇ7 ෙමම අග7යට සහ අසාධාරණයට සහනය[ සලසා �ම 
සඳහා ග� ලබන �යවර කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1043/’16 

ගw උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා ආ	;ක 
කට&� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙ6� එ[ස+ ජාdෙL සං(ධානෙ6 මහා ම3ඩල වා	§ක සැZය 
සඳහා ජනා\ප7�මාෙL සංචාරයට සහභා£ � Eත �cස ෙකොපමණද; 

 (ii) උ[ත සංචාරයට සහභා£ � �)ගලයෙL න� සහ ඔ� Eත �cසට ඇ�ළ+ 
� පදනම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම සංචාරය සඳහා රජය, රාජ2 සංසථ්ා, ව2වසථ්ා�ත ම3ඩල සහ රාජ2 
සමාග� (Z දැ� ස�¶	ණ �cවැය  ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

වා{ක ���w අෙM[ෂා ෙනොකරන පශ්න 
(2017 මැ0 මස 26 වැ# /$රාදා) 

925/’16 

ගw (ෛවද2) න
ද ජය7සස් මහතා,— රාජ2 ව2වසාය සංව	ධන අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) �යදාස Yඩා බාලෙL නමැ+තා � ලංකා ඉ·වරස ් හා ඊට අ�බ)ධ 
ආයතනවල දැ� තන�w කවෙ	ද; 

 (ii) එම තන�w දරන ලද කාල �මාව එ[ එ[ තන�ර අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද;  

 (iii) ඔµෙL අධ2ාපන හා වෘ+dය }j}ක� කවෙ	ද; 

 (iv) ඔµ එ[ එ[ තන�ර සඳහා ලබාග+ මාZක වැ,M හා �මනා ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
 

 

 

2017 ?# මස 06 වැ# අඟහAවාදා 

වා{ක ���w අෙM[ෂා කරන පශ්න 
387/’15 

ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා ආ	;ක කට&� 
අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (5) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ6� &ධ හ�දාවට ශාNcක අභ2ාස සඳහා අවශ2 කැවස ්සප+� 
#ල� ගැaමට ෙටඩ	 කැඳ� අවසථ්ාෙJ ඒ සඳහා ෙටඩ	 ඉ"cප+ කළ 
ආයතන කවෙ	ද;    

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



( 10 ) 

 

 (iii) ෙටඩරය ලබාග+ ආයතනය කවෙ	ද; 

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

යන එ�මා සඳහ කරෙනgද? 

(ආ) (i) 2015 ව	ෂෙ6� ෙමම සප+� #ල� ගැaමට අදාළ ආරKක අමාත2ාංශ 
ෙටඩ	 ම3ඩලෙ6 Z� �ලධාcෙL න� හා තන�w කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම �ලධාc ෙටඩ	 ම3ඩලෙ6 ෙකොපමණ කාලයක Zට කට&� 
කරෙද; 

 (iii) 2015 ව	ෂෙ6� ෙමම සප+� #ල� ගැaමට අදාළ &ධ හ�දා ෙටඩ	 
ම3ඩලෙ6 Z� �ලධාcෙL න� හා තන�w කවෙ	ද; 

 (iv) ෙමම �ලධාc ෙටඩ	 ම3ඩලෙ6 ෙකොපමණ කාලයක Zට කට&� 
කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) (i) ආරKක අමාත2ාංශය හා &ධ හ�දා ෙටඩ	 ම3ඩලවල අඛ3ඩව ෙසේවය 
කරන �ලධාc ඉව+ .Nමට රජය කට&� කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක�ද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1101/’16 

ගw ප)ම උදයශාත vණෙසේකර මහතා,— �වාස හා ඉ".N� අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) 2015.01.08 වැ� "ෙන ප}ව ජා7ක �වාස සංව	ධන අ\කාcය (Z ෙ� 
ද[වා ඉ"කර ඇ7 �වාස සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ2ාව, "ස¥්[ක අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත �වාස ඉ".Nෙ�� �වාස ණය ෙලස ලබා � ඇ7 �දල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම �වාස ණය, "ස¥්[ක අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) 2015.01.08 "ෙන ප}ව අ\කාcය (Z ෙ� ද[වා ඉ"කර ඇ7 ආධාරලා¸ 
�වාස සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම සංඛ2ාව, "ස¥්[ක අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙව කරන ලද ස�¶	ණ �දල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම �දල, "ස¥්[ක අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) (i) 2015.01.08 "ෙන ප}ව අ\කාcය (Z ෙ� ද[වා ඉ"කර ඇ7 �වාස  
ග�මාන  සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ2ාව, "ස¥්[ක අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙව කරන ලද ස�¶	ණ �දල ෙකොපමණද; 

 (iv)  එම �දල, "ස¥්[ක අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා තවjරට+ ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1123/’16 

ගw ච#ද ( ෙ¹Zc මහතා,— සමාජ ස(බලගැ/� හා }භසාධන අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) “සමෘ)\ ආද	ශ ග�මාන” න# ව2ාපෘ7ය[ ඔබ අමාත2ාංශය මS 
ආර�භ කර 7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ව2ාපෘ7ෙ6 අර�« කවෙ	ද; 

 (iii) බjDල "ස¥්[කෙය එම ව2ාපෘ7ය සඳහා  ෙතෝරාග+ ග�මාන කවෙ	ද; 

 (iv) එම ග�මාන "&« .Nම සඳහා  ගැaමට අෙM[ෂා කරන �යවර කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1310/’16 

ගw ඩලස ්අලහMෙපwම මහතා,— ºවර හා ජලජ ස�ප+ සංව	ධන අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) “ජයන�”, .රලවැDල, ෙද(�වර 
�නෙ6 ප"ං{ ». එ�. නදෙසේන මහතා 
ºවර (ශාම වැ,M ෙයෝජනා කමෙ6 දායකෙයY බව+;  

 (ii) වයස අ�wj 60 ස�¶	ණ/ම ෙහේ�ෙව තමාට g# (ශාම වැ,ප ලබා ගැaම 
සඳහා අංක MT/3279 යටෙ+ ඔµ (Z (\ම+ අයj�පත[ ඉ"cප+ කර  
ඇ7 බව+; 

 (iii) ºවර හා ජලජ ස�ප+ ෙදපා	තෙ��ෙJ සහකාර අධ2[ෂ (º(වැ) (Z  
අංක මාත/05/2/82 හා 2014.11.05 "නැ7 
�ෙය මාතර, කෘ§ ර[ෂණ 
ම3ඩලෙ6 අධ2[ෂකවරයා ෙවත Zgකැඳ/� කර ඇ7 බව+; 

 (iv) නදෙසේන මහතා, �යමා�mලව වාcක �දD ෙගවා, ඒ බව මාතර සහකාර 
අධ2[ෂ සහ7ක කර 7�ය�+, (ශාම වැ,ප ෙව�වට, ¾)ධ වාcක �දD හා ඒ 
මත ෙපො�ය පමණ[ ආප} ෙග/මට කෘ§ක	ම හා ෙගො(ජන ර[ෂණ 
ම3ඩලය dරණය කර ඇ7 බව+; 

එ�මා දෙනgද? 

(ආ) ෙ� වන(ට 62 හැ(c" (ෙ6 ප}වන නදෙසේන මහතාට g# (ශාම වැ,ප ලබා�මට 
�යවර ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1318/’16 

ගw එ�. එ¯. එ�. සDමා මහතා,— ඉඩ� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකල�ව "ස¥්[කෙ6, ඒරා�	ප+� පාෙ)´ය ෙDක� ෙකොrඨාසය �ළ 
�g� රාජ2 ආයතන ස� ඉඩ� පමාණය කවෙ	ද; 

 (ii) එම පාෙ)´ය ෙDක� ෙකොrඨාසෙ6 ප"ං{කwව (Z රජෙ6 ඉඩ� පදාන/ 
බලපත මත ලබා ගැaම සඳහා අයj� කර 7ෙ8ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම ඉDV� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අයj�කwවට ෙ� ද[වා පදාන/බලපත මත ලබා� ඇ7 ඉඩ� පමාණය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

 



( 12 ) 

 

1360/’16 

ගw වා}ෙ)ව නානාය[කාර මහතා,— උසස් අධ2ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ෛජව ප)ධ7 තා[ෂණ ෙJදය (ෂය ධාරාව හදාරා, 2015 ව	ෂෙ6� පථම වරට 
අ.ෙපො.ස (උ/ෙපළ) (භාගයට ෙපa Zට, ඉ ඉතා උසස ්ප7ඵල ලබා Z�න 
ර+න�ර "ස¥්[කෙ6 ¤ෂ2ය ෙ� ද[වා .Zj (ශව්(ද2ාලයකට ඇ�ළ+ 
කරෙගන ෙනොමැ7 බව+; 

 (ii) ඉහත ¤ෂ2යට ලබාj (ශව්(ද2ාල අ+ෙපොෙතg එම (ෂයට අදාළ උපා\ 
පාඨමාලාව සඳහා සබරග�ව (ශව්(ද2ාලය ඇ�ළ+ කර 7�නද, එම (ශ්ව 
(ද2ාලයටද ෙ� ද[වා .Zj Z}ෙවY ඇ�ළ+ කරෙගන ෙනොමැ7 බව+; 

 (iii) ෙමම Z}ට ලැ¨ ඇ7 ෙතොර�w අ�ව ෙකොළඹ වැ� පහ}ක� සgත 
"ස¥්[කව
 අÀ Z අගය[ යටෙ+ Z} 80 - 90 වැ� සංඛ2ාවකට (ශව් 
(ද2ාල වර� g# / ඇ7 බව+; 

 එ�මා දෙනgද? 

(ආ) (i) ෙමම Z}ට Zj/ ඇ7 අසාධාරණය ��බඳව ජනා\ප7වරයා, 
අගාමාත2වරයා, අමාත2වරයාට සහ (ශව්(ද2ාල ප7පාදන ෙකො#ෂ 
සභාවටද අÂයාචනා ඉ"cප+ කළද ෙ� වනෙත[ .Zj සාධාරණය[ ඉ,  / 
ෙනොමැ7 බව ��ගෙද;  

 (ii) අ (i) g සඳහ ¤ෂ2ය (ශව්(ද2ාලවලට ඇ�ළ+ .Nම සඳහා අවශ2 �යවර 
ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1364/’16 

ගw ශා7 �ස්කදරාසා මහ+#ය,— රාජ2 පcපාලන සහ කළමනාකරණ 
අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 7ස ් අ�wj &දමය ත++වය ෙහේ�ෙව උ�w පළාෙ+ අවතැ/�, 
වාසසථ්ාන අg#/�, භාරකාරවw ෙනොමැ7/�, ෙදමJ�ය අg#/� හා 
ෙ)පළ අg#/� යන ෙහේ² මත Z}ෙL අධ2ාපනය අඩාල � බව 
��ගෙද; 

 (ii) ෙමම ෙහේ² මත Z} තම උපා\ අධ2ාපනය ස�¶	ණ .Nම පමාද � බව 
දෙද; 

 (iii) එම කw« මත, උ�w පළාෙ+ රාජ2 ෙසේවයට බඳවා ගැaෙ� වයස ්�මාව    
අ�wj 45 ද[වා ඉහළ නැං/මට කට&� කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1366/’16 

ගw ඩLලස ් ෙ)වානද මහතා,— ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙ)´ය ෛවද2 
අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසෞඛ2 ෙදපා	තෙ��ව  (Z ග	භa මාතාවට, .cෙදන මJවwට 
හා බර අÀ අ�wj 5 ට අÀ ළ�ට “Ãෙපෝෂ” ෙපෝෂ2දා] ආහාරය ලබා j 
බව+; 

 (ii) එෙසේ ලබා ෙදන ලද Ãෙපෝෂ, ප}£ය මාස 3 කට වැÄ කාලයක Zට ක~රට 
ඇ�h ෙබොෙහෝ පෙ)ශවලට ලබා ෙනොj බව+;   

එ�මා දෙනgද? 
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(ආ) (i) ¥ෙපෝෂ ලබා ෙනො�මට ෙහේ� කව ෙ	ද; 

 (ii) රජය (Z ෙමෙත[ ෙනො#ෙD ලබා ෙදන Ãෙපෝෂ ෙපෞ)ග
ක }�c 
ෙවළඳසැD මS (.Åෙ� කට&� Zj ෙව# පව7න බවට, මෑතක� 
මාධ2ව
 පළ කරන ලද වා	තාවල සත2තාවය[ 7ෙ8ද: 

 (iii)  Ãෙපෝෂ අදාළ ජනතාවට ලබා �මට කට&� කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1371/’16 

ගw බjල vණව	ධන මහතා,— ක	මාත හා වාWජ කට&� අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 125ට අ�ව, [Çද, Yඩා හා මධ2 පcමාණ 
ක	මාතවලට සහාය වන ඉ.&ෙ8ටරය[ ෙලස කට&� කරන “#� 
කා	#ක උද2ාන” ව2ාපෘ7ෙයg පග7ය කවෙ	ද; 

 (ii) ෙමම කා	#ක උද2ාන �g,/මට ෙයෝ±ත ෙමොනරාගල, �+තලම, යාපනය, 
ව� සහ අ�පාර "ස¥්[කවල ඉඩ� ෙතෝරා ෙගන 7ෙ8ද; 

 (iii) ෙමම #� කා	#ක උද2ාන ව2ාපෘ7ය ස�බධෙය ඉහත සඳහ 
"ස¥්[කවල "සා ෙDක�වw දැ�ව+ කර 7ෙ8ද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඉහත රජෙ6 �ළධාNෙග ලද වා	තා ඉ"cප+ කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1481/’16 

ගw (jර (කමනායක මහතා,—  අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ¤ෂ2 ¤ෂ2ාව 50කට අ\ක සංඛ2ාව[ අධ2ාපනය ලබන කhතර 
"ස¥්[කෙ6, පා
ද�වර පාෙ)´ය ෙDක� ෙකොrඨාසෙ6, බප/ම�/නවාන 
පාථ#ක (jහල නාය යාෙ� අවදානම සgත සථ්ානය[ බවට හ~නාෙගන ඇ7 
බව+; 

 (ii) නවාන පෙ)ශයට "න �න[ ෙනොකඩවා ව	ෂාව පැව7යෙහො+, පාසල වසා 
එම "නය සඳහා �වාÀ "නයg� ප7 පව+වන ෙලස ම�ගම කලාප 
අධ2ාපන අධ2Kවරයා (Z දවා ඇ7 බව+; 

 (iii) ගමනාගමන jෂක්රතා සහ ආ	;ක අපහ}ක� �සා ෙදමා�යට තම  දwව 
ෙවන+ පාසDවලට Éෙගන යාමට හැ.යාව[ ෙනොමැ7 බැ( 
අන�wදායක ත++වය යටෙ+ පවා එම (jහෙDම අධ2ාපනය ලබා �මට Zj 
/ ඇ7 බව+; 

 එ�මා දෙනgද? 

(ආ)  (i) "න �නක ව	ෂාපතනය එ[ "නක� ප7ත �වෙහො+, එම පාසෙD ප7 
පැවැ+/ම ස�බධෙය අන�wදායක ත++වය[ ඇ7 ෙනොවෙද; 

 (ii) ෙමම අන�wදායක ත++වෙය පාසD දwව �දාගැaම සඳහා එම 
පෙ)ශෙ6 ෙවන+ }j} සථ්ානයක නවාන පාථ#ක (jහල සථ්ාපනය .Nමට 
�යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1482/’16 

ගw ෙරෝgÅ Yමාc (ෙ¹ර+න මහ+#ය,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) එකම ජා7ක පාසල[ �ළ වසර 10, 15, 20 සහ 30 ද[වා ෙසේවා කාලය[ 
ස�¶	ණකර ඇ7 vwවw සහ අනධ2යන ෙසේවකය සඳහා වා	§ක 
සථ්ානමාw ලබා�ෙ� ජා7ක ප7ප+7ය[ අධ2ාපන අමාත2ාංශයට 7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ අ�ව 2017 ව	ෂෙ6 සථ්ාන මාw/� කමෙJදය �යා+මක 
.Nමට සැල}�කර 7ෙ8ද; 

 (iii) එම සැල}මට අ�ව, vw මාw/� ෙ� වන(ට අවසකර 7ෙ8ද; 

 (iv) එෙසේ ෙනොෙJ න�, එය කÄන� .Nම සඳහා සැලැසම්[ 7 ෙ8ද; 

 (v) ෙමම මාw/� Zjකරන "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1506/’17 

ගw උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— ක�කw හා වෘ+dය ස#7 සබඳතා 
අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2016.12.31 "නට ෙසේවක අ	ථසාධක අර�දෙD සxය £«� සංඛ2ාව අ�ව 
ෙපෞ)ග
ක අංශෙ6 ෙසේවා �&[7ය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 "නයට සාෙM[ෂව, 2016.12.31 "නට ෙසේවා 
�&[7ය ඉහළ යෑම ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

547/’16 

ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ක	මාත හා වාWජ කට&� අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (5) 

(අ) (i) ශ Ê ීලංකාව �ළ ර හා c� ක	මා තෙ6 �&� (ශාල �cස[ Z�න බව+;    

 (ii) ර හා c� #ල ඉහළ යාම හා ෙවන+ ෙහේ² �සා ෙමම ක	මාතය �ඳ 
වැෙට# පව7න බව+; 

 (iii) ෙමම ක	මාතෙ6 �&��වට É.යා අg#/ෙ� අවදානම[ ඇ7 බව+; 

එ�මා ��ගෙනgද? 

(ආ) (i) උ[ත ක	මාතෙ6 �&� �)ගලය සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �)ගලයට නව ක	මාත "&«කර ගැaමට රජෙය සහන ලබා�මට 
කට&� කර 7ෙ8ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම සහන කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) (i) ර හා c� #ල පාලනයට රජෙය ක Êයිාමා	ග ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ක Êයිාමා	ග කවෙ	ද;  

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1215/’16 

ගw ප)ම උදයශාත vණෙසේකර මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා 
ආ	;ක කට&� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) මඩකල�ව "ස¥්[කෙ6 �gටා ඇ7 රාජ2 ආයතන සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එD. Í. Í. ඊ. තසත්වා� (Z 1983 වසc ප}ව (නාශ කරන ලද රාජ2 
ආයතන සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) (නාශ � එම ෙ)පළ ��බඳව රජෙ6 ��ග+ ත[ෙසේwව[ කර 7ෙ8ද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙ)පළවල ස�¶	ණ ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) (නාශ කරන ලද එ[ එ[ ෙ)පළවලට, වග.ව &� තසත්වා�ට (w)ධව 
a7මය �යවර ෙගන 7ෙ8ද;  

 (vi) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) ද[වා (මසා ඇ7 ෙතොර�w ස�බධෙය ¶	ණ වා	තාව[ 
ඉ"cප+ කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1407/’16 

ගw බjල vණව	ධන මහතා,— පාථ#ක ක	මාත අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයg අංක 183 ෙයෝජනාවට අ�ව, අගාමාත2�මාෙL ප7ප+7 
පකාශනෙ6 සඳහ කර ඇ7 පc", �g,/මට ෙයෝජනා කරන ලද (ෙශේ§ත 
කෘ§කා	#ක හා ºවර අපනයන කලාපව
, 2016 ව	ෂය �ළ �gටව� ලැ¬ 
කලාප සංඛ2ාව සහ ඒවා �gට� සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (ii) උ[ත ෙයෝජනාවට අ�ව �gට� එ[ එ[ කලාපය[ ෙව�ෙව රජය (Z 
දර� ලැ¬ �h (යදම ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම කෘ§කා	#ක හා ºවර අපනයන කලාපයg වගªම දරෙ කවර 
රාජ2 ආයතනය[ (Zද;  

 (iv) 2016 ව	ෂය �ළ එවැ� කලාප �gටව� ලැ¬ෙJ න�, එම එ[ එ[ 
කලාපයක අපනයන ඉප&� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ?# මස 07 වැ# බදාදා 

වා{ක ���w අෙM[ෂා කරන පශ්න 
859/’16 

ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙ)´ය ෛවද2 අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ම+ව�ර පානය ඉහළ ෙගොස ්ඇ7 බව+; 

 (ii)  ම+ව�ර පානය .Nම �)ගලයෙL ෙසෞඛ2 �cÎමට පධාන ෙහේ�ව[ 
බව+; 

එ�මා දෙනgද? 

(ආ) (i) ම+ව�ර පානය අÀ .Nමට රජය �යාමා	ග ෙගන 7ෙ8ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �යාමා	ග කවෙ	ද;  



( 16 ) 

 

(iii) ම+ව�ර පානය .Nම ෙහේ�ෙව වැළ ෙඳන ෙරෝගාබාධයට ප7කාර 
.Nමට රජය වසරකට වැය කරන �දල දළ වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙමම �දල ෙසෞඛ2 සඳහා රජය වැය කරන �ද
 ෙකොපමණ ප7ශතය[ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1263/’16 

ගw ප)ම උදයශාත vණෙසේකර මහතා,— පවාහන හා Z(D vව ෙසේවා 
අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය ද[වා "ෙවන උ�w j�cය මා	ගය ඉ"කරන ලද ව	ෂය කවෙ	ද; 

 (ii) 1983 ව	ෂය වන(ට යාDෙ)( j�cය උ�w j�cය මා	ගය �ළ "නකට ගම 
කරන ලද වාර සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 ව	ෂය වන(ට ෙකොළඹ Zට යාපනය ද[වාද සහ යාපනෙ6 Zට ෙකොළඹ 
ද[වා ද වා	§කව ගම ග+ මÏ සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ව	ෂ 1980 Zට 1983 ද[වා ලැ¬ වා	§ක ආදායම, එ[ එ[ ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

  (v)  j�cය මා	ගය තසත්වා� පහාරෙය (නාශ කරන ලද "නය කවෙ	ද; 

 (vi) පහාරය එDල � සථ්ානය කවෙ	ද; 

 (vii) Zj � (නාශය ෙකොපමණදැ] ගණනය කර 7ෙ8ද; 

 (viii)  එෙසේ න�, එය ෙකොපමණද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) 2009 &)ධය �ම /ෙම ප} උ�w j�cය මා	ගය ��සකර .Nමට එ[ එ[ 
ව	ෂෙ6� ෙවකළ �දල ෙකොපමණද; 

  (ii) දැනට ගම ගනා වාර සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 2009 Zට ෙ� ද[වා එ[ එ[ ව	ෂෙ6� ගම කර ඇ7 මÏ සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත (iii) g සඳහ එ[ එ[ ව	ෂය �ළ ලබා ඇ7 ආදායම ෙකොපමණද; 

 යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1339/’16 

ගw එ�. එ¯. එ�. සDමා මහතා,— බධනාගාර ප7සංස්කරණ, �නw+ථාපන, 
නැවත ප"ං{ .Nම හා gj ආග#ක කට&� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 1992 ව	ෂෙ6�, ෙපොෙළොනwව "ස¥්[කෙ6, පD
යෙගොඩැDල සහ 
අ[බ	�ර යන ග�මානවලට ෙකො� තසත්වා� (Z එDල කරන ලද 
පහාරෙය �(ත[ෂයට ප+�, �වාස, ෙ)පළ අg#� ෙහෝ ෙවන+ 
ආකාරෙය »ඩාවට ප+ �)ගලය ��බඳ (සත්ර කවෙ	ද; 

 (ii) එම තසත් පහාරෙය #ය£ය �)ගලය අතර එවකට ප�ෙD ගෘහÐ
කය 
ෙලස හ~නාෙගන Z� �)ගලය සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අවතැ � ප�D සඳහා �වාස ලබා�ෙ�� අ�ගමනය කළ &� බවට සඳහ 
අමාත2ාංශෙ6 ෙපොj �	ණායකෙයg අ� ප�D ෙලස සලකන කමෙJදය 
�සා එම තසත් (පතට �µණj අවසථ්ාෙJ� වයස 18  පහළ තැනැ+තට 
බලව+ අසාධාරණය[ Zj/ 7ෙබන බව ��ගෙද; 

 

 



( 17 ) 

 

 (iv) එෙසේ න�, DPS/ DD-3/ Housing Proj/ 2016 යටෙ+ �යා+මක ත	ජනයට 
ල[� ග�මානයg නැවත ප"ං{ .Nම සඳහා � �වාසලා¸ 
ෙතෝරාගැaෙ�� එවකට බාල වයෙසේ ප}� දැනට ප�ල[ ෙලස �ව+වන 
�)ගලය අ� ප�D ෙලස ��ගැaමට උපෙදස ්ෙදෙද; 

 (v) එම අ� ප�D සඳහා �වාස ලබා�මට �යවර ගෙද; 

  යන එ�මා සඳහ කරෙනgද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1350/’16 

ගw ඩලස ් අලහMෙපwම මහතා,— උසස් අධ2ාපන හා මහාමා	ග අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) � ලාංªය ¤ෂ2යට බාgර උපා\ පාඨමාලා හැදෑNම සඳහා 7¬ අවසථ්ා අÀ 
.Nම සඳහා ප7ප+7මය dරණය[ ෙගන 7ෙ8ද; 

 (ii) 2016 වසෙ	 බාgර උපා\ පාඨමාලා සඳහා බඳවා ගැaමට අ�මත කර� ලැ¬ 
¤ෂ2ය සංඛ2ාව ගැහැ«, �c# ෙලස සහ එ[ එ[ උපා\ පාඨමාලාව අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) 2014, 2015 සහ 2016 ව	ෂයg� උසස ්ෙපළ සම+ව (ශව්(ද2ාල පෙJශය 
සඳහා }j}ක� ලැ¬ ¤ෂ2 සංඛ2ාව සහ (ශව්(ද2ාල සඳහා බඳවා ග� ලැ¬ 
¤ෂ2 සංඛ2ාව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) 2014, 2015 සහ 2016 ව	ෂයg" � ලංකාව �ළ �යා+මක (ෙ)ශ 
(ශව්(ද2ාලවල උපා\ පාඨමාලා හදාරන ¤ෂ2ය සංඛ2ාව ව	ෂය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) ඉහත (iv) සඳහ ¤ෂ2ය (Z හදාර� ලබන උපා\ පාඨමාලාව 
කවෙ	ද; 

 (vi) එම එ[ එ[ පාඨමාලාව හදාර� ලබන ¤ෂ2 සංඛ2ාව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (vii) ඉහත (v) සහ (vi) සඳහා ���w ෙනොෙදෙ න�, ඒ මද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1365’/16 

ගw ශා7 �ස්කදරාසා මහ+#ය,— රාජ2 පcපාලන සහ කළමනාකරණ 
අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) එ[ එ[ "ස¥්[කය සඳහා අ7ෙ	ක "සාප7 (සංව	ධන) තන�ර[ද, එ[ එ[ 
පාෙ)´ය ෙDක� කා	යාලය සඳහා  සහකාර පාෙ)´ය ෙDක� (සැල}� හා 
සංව	ධන) තන�ර[ද වශෙය නව තන�w ඇ7.Nම සඳහා �පව2ාMතව, 
කට&� Zj කර# පව7න බව හා ෙ� සඳහා � ලංකා පcපාලන ෙසේවෙ6 
�ලධාc ප+.Nමට කට&� Zj ෙව# පව7න බව ��ගෙද; 

 (ii) � ලංකාෙJ දැනට පව7න �පව2ාMත ෙසේවාව
 � ලංකා කම ස�පාදන 
ෙසේවයද එ[ ෙසේවාව[ වන අතර, ෙමම ෙසේවෙ6 �ලධාc සඳහා }j} 
තන�w �	මාණය කර ෙනොමැ7 බැ(, පළ� ෙශේWෙ6 �ලධාc 
ෙබොෙහොමය[ II ෙශේWෙ6 හා III ෙශේWෙ6 තන�wවල රාජකාc කරන බව 
දෙද; 

 

 

 



( 18 ) 

 

 (iii) එබැ(, අi7 ඇ7 .Nමට �ය#ත ෙමම තන�w කමස�පාදන ෙසේවෙ6 
�ලධාcට ලබා�ම සඳහා කට&� කරෙද; 

        යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1367/’16 

ගw ඩLලස් ෙ)වානද මහතා,— බධනාගාර ප7සංස්කරණ, �නw+ථාපන, නැවත 
ප"ං{ .Nම හා gj ආග#ක කට&� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) .
ෙනො¯{ "ස¥්[කෙ6, ක3ඩාවල] පාෙ)´ය ෙDක� ෙකොrඨාසෙ6, 
�නාෙන] aරා� ග�මානෙ6 දැනට ප�D 1837 [ �ව+ වන බව+; 

 (ii) ෙමම ප�Dව
, ප�D 780 කට ෙ� ද[වා සÛ්ර �වාස ෙනොලැ¨ ඇ7 අතර,  
ප�D 391[ කාතා Ð
ක ප�D බව+; 

 (iii) ෙමම ග�මානයට Ð
ක පහ}ක� ෙබොෙහොමය[ ලබා "ය &� බව+; 

 (iv) ග�වැZය ෙබොෙහෝ ෙදෙනYට ඉඩ� බලපත ෙනොමැ7 /ම බරපතල 
පශන්ය[ බවට ප+/ ඇ7 බව+; 

 (v) (ෙශේෂෙය කාතා Ð
ක ප�Dවල � වෙනෝපාය ෙබොෙහෝ අඩාල / ඇ7 
බව+; 

එ�මා දෙනgද? 

(ආ) (i) ෙමම ජනතාවෙL ඉහත අවශ2තාවය ස�බධෙය ෙ� ද[වා ෙගන ඇ7 
�යවර කවෙ	ද; 

 (ii) ෙ� වන(ට+ �යවර ෙගන 7ෙ8 න�, ඒවා ආර�භ කළ "නය සහ අවස වන 
"නය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමෙත[ .Z~ �යවර[ ෙගන ෙනොමැ7 න�, ෙමම ගැටiව ��බඳව ග� 
ලබන ඉ"c �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1388/’16 

ගw බjල vණව	ධන මහතා,— ගාÜය ආ	;ක කට&� ��බඳ අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයg අංක 142 ෙයෝජනාවට අ�ව, ෙ)´ය .c �ෂප්ාදනය සඳහා 
අවම ආෙයෝජනය w�යD #
යන 25කට යට+ව ෙපෞ)ග
ක 
ආෙයෝජකයට ඌන උපෙයෝ±ත රජෙ6 ඉඩ� ලබා �මට අදහස ්කළ බව 
��ගෙද; 

 (ii) ඉහත ෙයෝජනාවට අ�ව රජෙ6 ඉඩ� ඉDi� කළ සමාග� ෙහෝ �)ගලය 
සංඛ2ාව සහ ඔ�ෙL න� කවෙ	ද; 

 (iii) භා(තයට ෙනොග+ හා ඌන උපෙයෝ±ත රජෙ6 ඉඩ� ��බඳ ලැ]ස�්ව[ 
සභාගත කරෙද; 

 (iv) බාgර ෙගො/ ලවා ඉහළ ඵලදා]තාවෙය &+ තෘණ වගා .Nම සඳහා ඉහත 
ඉඩ�ව
 ලබා j අ[කර ගණන ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 
 
 



( 19 ) 

 

1483/’16 

ගw ෙරෝgÅ Yමාc (ෙ¹ර+න මහ+#ය,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) රජෙ6 පාසDවල (jහDප7වw, vwවw සහ අනධ2යන ෙසේවකය 
ස�බධෙය ලැ¨  ඇ7 පැ#W
 සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා අතc (ම	ශන Zj කර අවස කර ඇ7 සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) දැනට (ම	ශන කට&� Zj කර# පව7න සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) (ම	ශන කට&� ආර�භ ෙනොකළ සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (v) (ම	ශන කට&� ආර�භ ෙනො.Nමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (vi) දැනට ආර�භ කර ඇ7 (ම	ශන අවස .Nමට බලාෙපොෙරො+� වන "න 
කවෙ	ද; 

 (vii) (ම	ශන කට&� පමාද /මට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (viii) (ම	ශන කට&� අවස කළ �)ගලයෙL න� සහ ඔ�ට එෙරgව ග+ 
�යාමා	ග ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2017 ?# මස 09 වැ# /$රාදා 

වා{ක ���w අෙM[ෂා කරන පශ්න 
863/’16 

ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ක	මාත හා වාWජ කට&� අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂය �ළ � ලංකාවට ආනයනය කළ රටඉÞ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) � ලංකාවට රටඉÞ ආනයනය කරන පධාන රටවD කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) රටඉÞ ආනයනෙ6� එg ප#7ය ��බඳ පN[ෂා කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) 2015 ව	ෂෙ6� රටඉÞ ආනයනය සඳහා වැය කළ �දල  ෙකොපමණද;  

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1266/’16 

ගw ප)ම උදයශාත vණෙසේකර මහතා,— a7ය හා සාමය සහ ද[§ණ සංව	ධන 
අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) එD.Í. Í. ඊ. තසත්වා� (Z නැෙගනgර පළාෙ+ ෙපො
ස ්සථ්ාන පහ[ 
ඉල[කකර පහාරය Zj කළ "නය කවෙ	ද;  

 (ii) එg� #ය£ය ෙපො
ස ්�ලධාc සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පහාරෙ6� අ�wදහ � ෙපො
ස ්�ලධාc සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත පහාරෙය Zj � ෙ)පළ හා�ය ��බද ත[ෙසේwව[කර 7ෙ8 න�, එය             
ෙකොපමණද;  

 (v) එම (නාශයට වග.ව &� � තසත්වා� අ+අඩංvවට ෙගන 7ෙ8ද; 

 



( 20 ) 

 

 (vi) අදාළ පහාරයට වග.ව&� �)ගලයට එෙරgව a7මය �යවර ෙගන 
7ෙ8ද; 

 (vii) ෙමම Z)\ය ස�බධෙය ¶	ණ වා	තාව[ ඉ"cප+ කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1362/’16 

ගw ඩලස ් අලහMෙපwම මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා7ක ප7ප+7 හා ආ	;ක 
කට&� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසේවා �&[තයෙL භාරකාර අර�දD ෙග/ම සදහා 
යාප"ං{ / ඇ7 මාතර 
"ස¥්[කෙ6 ෙපෞ)ග
ක ආයතන සංඛ2ාව කවෙ	ද; 

 (ii) එම ආයතනවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) ෙසේවා �&[තයෙL  භාරකාර අර�දෙD සාමා±ක+වය ලබා ඇ7 මාතර 
"ස¥්[කෙ6 ෙසේවක සංඛ2ාව, එ[ එ[ පාෙ)´ය ෙDක� ෙකොrඨාසය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ෙසේවා �&[තයෙL භාරකාර අර�දල සඳහා 
යාප"ං{ /මට පැව7ය &� 
අවම ත++වය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1368/’16 

ගw ඩLලස් ෙ)වානද මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) නැෙගනgර ප ළාෙ+, අ�පාර "ස¥්[කෙ6, කD�ෙ අධ2ාපන කලාපෙ6 
මෑතක� උසස ් කරන ලද ත��i(D මධ2 මහා (ද2ාලය ඇ�hව ජා7ක 
පාසD අට[ 7ෙබන බව+; 

 (ii) ෙ� වන(ට+ එම ජා7ක පාසැD සඳහා සÛ්ර (jහDප7වw ප+ කර 
ෙනොමැ7 බව+; 

 (iii) ඉහත පාසDවල සÛ්ර (jහDප7වw Z�න බවට වැර" ෙතොර�w අධ2ාපන 
අමාත2ාංශයට ලබා � ඇ7 බව+; 

 (iv) අධ2ාපන අමාත2ාංශෙ6 �Z අº[ෂණය[ ෙනොමැ7ව ඉහත පාසD 
�යා+මක වනබව � ලංකා අධ2ාපන පcපාලන ෙසේවා �ලධාcෙL සංගමය  
ෙචෝදනා නගා ඇ7 බව+; 

  එ�මා දෙනgද? 

(ආ) (i) ජා7ක පාසැDවල (jහDප7වw අ�වා	යෙයම උපා\ධාc (ය &� බවට 
වන රාජ2 ෙසේවා ෙකො#ෂ සභාෙJ �යමය පc", ඉහත සඳහ පාසDවලට 
}j} සÛ්ර (jහDප7වw ප+.Nමට කට&� කරෙද; 

  (ii) එෙසේ න�,  එය �යා+මක වන "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1389/’16 

ගw බjල vණව	ධන මහතා,— ගාÜය ආ	;ක කට&� ��බඳ අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයg අංක 141 ෙයෝජනාවට අ�ව, ෙ)´ය .c �ෂප්ාදකය 
සඳහා පැකැr,වකට w�යD 30/-ක සහනාධාරය[ ලබා �මට ෙයෝජනා කළ 
බව ��ගෙද; 
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 (ii) ඉහත .c �ෂප්ාදන සහනාධාරය ෙව�ෙව, අයවැෙය ෙව කළ  w�යD 
#
යන 1000/-ක Ðල2 ප7පාදන උපෙයෝජනය � අ&w පැහැ"
 කරෙද; 

 (iii) .c �ෂප්ාදන සහනාධාරය කවර අමාත2ාංශය[ හරහා කවර �)ගලය ෙහෝ 
ආයතන ෙවත ලබා jෙද; 

 (iv) ව	ෂ 2005 Zට ෙ� ද[වා � ලංකාෙJ .c �ෂප්ාදනය එ[ එ[ ව	ෂය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය Vට	 #
යන ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1393/’16 

ගw වා}ෙ)ව නානාය[කාර මහතා,— කෘ§ක	ම අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) කhතර සහ වලDලා(ට පාෙ)´ය ෙDක� බලපෙ)ශයg ෙගො/, 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ගැaමට පැ#W අවසථ්ාෙJ සහනාධාර 
ඉDi�පත සමඟ ජා7ක හැ~��පෙ+ ඡායා �ටපත[ ඉ"cප+ කළ &� බව 
අදාළ �ලධාcයා පවසා ඇ7 බව+; 

 (ii) ෙගො/ වැÄ �cසකට ජා7ක හැ~��ප+ ෙනොමැ7 බව පැව© (ට 
හැ~��පෙ+ �ටපත[ අ�වා	යෙය ඉ"cප+ කළ &� බව සඳහ කර# 
චකෙDඛය[ එවා ඇ7 බව දැ�� � ඇ7 බව+; 

 එ�මා දෙනgද? 

(ආ) එම පෙ)ශෙ6 ෙගො/ ස� වැÄg� හැ~��ප+, ගම බලප+ හා cයjw බලප+  
ජා7ක හැ~��ප+ ෙව�වට භාර ගනා ෙලස �ලධාNට උපෙදස ්ලබා�මට �යවර 
ගෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1507/’17 

ගw උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— �දD අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙ6� රජය ලබා ග+ �h ණයවල ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016 ව	ෂෙ6� ලබා ග+ ණය සඳහා ෙග(ය &� බර තැ¬ සාමාන2 ෙපොV 
අ�පාතය ෙකොපමණද; 

 (iii) ව	ෂ 2014 සහ 2015 ට සාෙM[ෂව, 2016 ව	ෂෙ6� බර තැ¬ සාමාන2 ෙපොV 
අ�පාතය ෙකොපමණ අගය. ෙවනස ්/ 7ෙ8ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1569/’17 

ගw ඉ�රා මහ�ෆ ් මහතා,— පළා+ සභා හා පළා+ පාලන අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ¥Yණාමලය "ස¥්[කෙ6, ෙතෝ¶	 xඩා��ය සංව	ධනය .Nම සඳහා �දD 
ෙව කරන ලද Ðලාශ කවෙ	ද; 

 (ii) එම එ[ එ[ Ðලාශ ෙය ෙව කරන ලද �දල ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද;  

 (iii) ඒ සඳහා වැය � සමසත් (යදම ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) ෙමම xඩා��ය 2017 ජනවාc මාසෙ6 (වෘත කළ බව+; 
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 (ii) එම සමw ඵලකෙ6 � ලංකා �ස
්� ෙකොංගසෙ6 පාáකයෙL න� 
පමණ[ සඳහ කර ඇ7 බව+; 

එ�මා දෙනgද? 

(ඇ) (i) ෙමම න� සඳහ කර ඇ7 පදනම කවෙ	ද; 

 (ii) රජය �ෙයෝජනය කරන පා	
ෙ�� මÃවරය සහ පළා+ සභා 
මÃවරය ¥Yණාමලය "ස¥්[කෙ6 Z�ය�, ඔ�ෙL න�, ෙමම සමw 
ඵලකෙ6 ඇ�ළ+ ෙනො.Nමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම xඩා��යට තබා ඇ7 නම ස�බධෙය අදාළ �යාප�පා� 
අ�ගමනය කර 7ෙ8ද; 

 (iv) රජෙ6 �ද
 කර� ලබන සංව	ධන කට&�වල� එ[ ප[ෂයකට පමණ[ 
ප�ඛතාවය ලබා� පචාරය ලබා�ම යහපාලනෙ6 ල[ෂණය[ ෙලස 
��ගෙද;  

 (v) ෙමම වරද �වැර" .Nමට �යවර ගෙද;  

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1560/’17 

ගw }�D හ~ෙන+7 මහතා,— ක	මාත හා වාWජ කට&� අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) සÐපකාර ෙතොග ෙවළඳ සංසථ්ාව (Z ආර�භ කරන ලද “ගමට ස(ය - 
සෙතොස බÄය” ජංගම අෙල( වැඩසටහන ෙ� වන(ට �යා+මක  වෙද; 

 (ii)  ෙමම ව2ාපෘ7ය සඳහා ෙයොදවන ලද වාහන සංඛ2ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙමම වැඩසටහන �යා+මක � කාලය ෙකොපමණද;  

 (iv)  ෙ� සඳහා දරන ලද �h (යදම ��බඳ වා	තාව[ ඉ"cප+ කරෙද;  

 (v) ෙමම ව2ාපෘ7ය ආර�භ .Nමට ෙපර �Z ශක2තා අධ2නය[ Zj කර 7ෙ8ද;  

 (vi)  එෙසේ ෙනොමැ7 න�, ව2ාපෘ7ය ආර�භ .Nෙ� අවශ2තාවය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1574/’17 

ගw �මD ර+නායක මහතා,— උසස් අධ2ාපන හා මහාමා	ග අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ප}£ය ආසනතම අධ2යන ව	ෂ 5 �ළ� රාජ2 (ශව්(ද2ාලවලට බඳවා ග� 
ලැ¬ �h ¤ෂ2 සංඛ2ාව අතc මහෙපොල උසස ්අධ2ාපන ¤ෂ2+ව ලබා j 
¤ෂ2 සංඛ2ාව;  

 (ii) දැනට මහෙපොළ ¤ෂ2+වය[ ෙව�ෙව මාZකව ෙගවන �දල ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) මහෙපොළ ¤ෂ2+ව �cනැÜෙ�� Yසලතාවය මත (on merit basis) ¤ෂ2+ව 
�cනැÜම සඳහා Z} ෙතෝරාගැaෙ� කමෙJදය කවෙ	ද; 

 (ii) ප}£ය ආසනතම අධ2යන ව	ෂ 5 �ළ�, ඉහත (i)g ද[වා ඇ7 පc" �ව 
(ද2ා, ගWත, වාWජ සහ කලා (ෂය ධාරාව ෙව�ෙව Yසලතාවය මත 
මහෙපොළ ¤ෂ2+ව ලබාj ¤ෂ2 සංඛ2ාව, අධ2යන ව	ෂය හා (ෂය ධාරාව 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 
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 (iii) ඉහත අධ2යන ව	ෂ 5 �ළ � ඉහත (ii)g සඳහ Z} අතc ඒ ඒ (ෂය 
ධාරාව අ�ව, අවම }j}ක� ලැ¬ ¤ෂ2ය අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) 
(භාගෙ6 ප7ඵල අ�ව අදාළ "ස¥්[ Yසලතාව (District Rank) සහ "ව]ෙ 
Yසලතාවය (Island Rank) අධ2යන ව	ෂය සහ (ෂය ධාරාව අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1673/’17 

ගw ෙස6]ç අV සාÎ	 ම�ලානා මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා අධ2ාපන පcපාලන ෙසේවෙ6 II වන ප7ෙ6 �ලධාcෙයY වන ඒ. 
එD. එ�. �[තා	 මහතා, අ�පාර කලාප ෙ6 �ෙයෝජ2 අධ2ාපන 
අධ2Kවරයා ෙලස කට&� කරන බව+; 

 (ii) අ�පාර කලාප අධ2ාපන අධ2Kවරයා � ලංකා අධ2ාපන පcපාලන ෙසේවෙ6 
�[තා	 මහතාට වඩා කWෂඨ් �ලධාcෙයY බව+; 

එ�මා දෙනgද? 

(ආ) (i) ඉහළ ෙශේWධාc ෙජ2ෂඨ් �ලධාcයYහට කWෂඨ් �ලධාcෙයY යටෙ+ 
ෙසේවය .Nමට ඉඩ ෙදෙද යන+; 

 (ii) �[තා	 මහතා Zය ෙශේWයට සහ ෙජ2ෂඨ්+වයට සcලන තන�රකට මාw 
කර# ෙහෝ අ�පාර කලාප අධ2ාපන අධ2Kවරයා ෙලස �[තා	 මහතාට 
වඩා ෙජ2ෂඨ් �ලධාcයY ප+ කර# ෙමම (ෂමතාව �වැර" .Nම සඳහා 
අවශ2 උපෙදස ්ලබා ෙදෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, කවර "නයක�ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

891/’16 

ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ක	මාත හා වාWජ කට&� අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ර, c� හා යකඩ ආශ Êති භා3ඩ �ෂප්ාදනය කර� ලබන ක	මාතකwව 
පාර�පcකව, �ව+ වන ප Êෙ)ශ ��බඳ සÜKණය[ Zjකර 7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ග Êාම �ලධාc වස� සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ග Êාම �ලධාc වස�වල, �ව+වන උ[ත ක	මාතෙ6 පාර�පcකව 
ෙයෙදන ප�D සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ක	මාතකwව �µණ ෙදන ප Êධාන ගැටi ��බඳ අධ2යනය[ කර 
7ෙ8ද; 

 (v) එෙසේ න�, එම ගැටi කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) උ[ත ක	මාතකwවට අවශ2 නව තාKණය හා �µ«/� ලබා�මට 
කට&�කර 7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) �ෂප්ාදන අෙල( .Nම සඳහා අවශ2 ෙවළඳෙපොළ සපයා�මට රජය මැ"හ+ / 
7ෙ8ද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 
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(ඇ) (i) ෙමම ක	මාතකwව සඳහා (ෙ)ශ É.යා අවසථ්ා ලබා�මට 
වැඩ��ෙවළ[ 7ෙ8ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, වැඩ��ෙවළ[ සකස ්කරෙද; 

 (iii) උ[ත �ෂප්ාදන අපනයනය කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම රටවD කවෙ	ද; 

 (v) 2015 හා 2016 ව	ෂයg� ෙමම භා3ඩ අපනයනෙය ලැ¬ ආදායම 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1267/’16 
ගw ප)ම උදයශාත vණෙසේකර මහතා,— සමාජ ස(බලගැ/� හා }භසාධන 

අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ)  (i)  ෙමොණරාගල "ස¥්[කෙ6 සමෘ)\ ආධාර ලබන ප�D සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

     (ii)   එම ප�D සංඛ2ාව ඔ� ලබන සමෘ)\ �)දරවල ව�නාකම අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii)  ප}£ය සමෘ)\ ස#[ෂණෙය ලද වා	තා අ�ව  .Zය� ව	Ïකරණය[ කර 
7ෙ8ද; 

 (iv)  එම සÜ[ෂණෙය අන�wව ලැ¨ ඇ7 අÂයාචනා සංඛ2ාව, එ[ එ[ 
පාෙ)´ය ෙDක�   ෙකොrඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

    (v)  එම අÂයාචනා ස�බධෙය ග� ලබන ඉ"c �යවර කවෙ	ද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න� ඒ මද? 
1369/’16 

ගw ඩLලස් ෙ)වානද මහතා,— බධනාගාර ප7සංස්කරණ, �නw+ථාපන, නැවත 
ප"ං{ .Nම හා gj ආග#ක කට&� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ව��යාව "ස¥්[කෙ6, ව��යාව දYණ පාෙ)´ය ෙDක� ෙකොrඨාසෙ6, 
ඕමෙත] හ"යට නැෙගනgc .ෙලෝÜට	 7[ jc, ඉලමwදYලම  
ග�මානය+, එතැ Zට .ෙලෝÜට	 3[  jc ෙසේමමÀ ග�මානය+ �gටා 
ඇ7 බව+; 

 (ii) &දමය ත++වයට ෙපර ෙමම ග�මානවල ප�D 500[ �ව+ �  අතර &දමය 
ත++වය අවස/ෙම ප} ෙ� වන(ට ඉලමwදYලම ග�මානෙ6 ප�D 
19[ද,  ෙසේමමÀ ග�මානෙ6 ප�D 65[ද �ව+වන බව+; 

 (iii) ෙමම ග�මානවල &දමය ත++වයට ෙපර අ[කර 1100 [ පමණ � �� 
පෙ)ශයක වගා කට&� Zj� අතර ව	තමානෙ6 වන අ
 ත	ජන ෙහේ�ෙව 
ෙගො(තැ .Nමට ෙනොහැ. ත++වය[ උදා / ඇ7 බව+; 

 (iv) ෙමම ජනතාව ෙව�ෙව .Zj �වාස ෙයෝජනා කමය[ �යා+මක ෙනො� 
බව+; 

 එ�මා දෙනgද? 

(ආ) (i) ඉලමwදYල� හා ෙසේමමÀ ග�මානවල �ව+වන ජනතාවෙL }භZ)\ය 
උෙදසා ෙ� වන(ට ව2ාපෘ7 �යා+මක කර 7ෙ8ද; 

  (ii) එෙසේ න�, එම ව2ාපෘ7 කවෙ	ද; 
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 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, ඉ"cෙ6� �යා+මක .Nමට අෙM[§ත ව2ාපෘ7 කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

1390/’16 

ගw බjල vණව	ධන මහතා,— කෘ§ක	ම අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 136ට අ�ව, / ෙගො/ සඳහා ව	ෂයකට 
w�යD 25,000/-ක උපcමයකට යට+ව �Y+ කළ ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ලබා ග+ �)ගලය සහ එම එ[ එ[ �)ගලයාට ලබා j Ðල2 පදානය 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) ව	ෂ 2005 - 2016 ද[වා එ[ එ[ ව	ෂය සඳහා ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙව�ෙව රජය (Z දරන ලද (යදම ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 වසෙ	� ෙපොෙහොර සහනාධාර සඳහා ෙව කළ w. #
යන 35,000/-ක 
�ද
 සහ 2016 � ෙව කළ w. #
යන 37,500/-ක �ද
 ඉ7c කර ග+ 
�දD පමාණය[ ෙJ න�, එම පමාණය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

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

පා.9/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— �රMපාÀ වන ගාම �ලධාc තන�w වල වැඩ බැV ෙ� 

ප+/� සඳහා කා	ය[ෂම වැඩ��ෙවළ[ සකස ් .Nම,— ගාම �ලධාc තන�රක 
�රMපාÀ ඇ7 � (ට ආසන ගාම �ලධාc වසෙ� ගාම �ලධාNවරයා වැඩ බැVම සඳහා 
ප+ කර� ලබෙ ඉතා }h �මනාව[ යටෙ+ බැ( ද, ෙමම වැඩ බැVෙ� ප+/� 
�� ගාම �ලධාc වස� ෙදෙකgම කා	ය[ෂමතාව �ඳ වැෙටන බැ(ද, එම ත+වය 
මග හරවා ගැaම සඳහා සෑම පාෙ)´ය ෙDක� ෙකොrඨාසයකම ගාම �ලධාc සං{තය[ 
පාෙ)´ය  ෙDක� කා	යාලය �ළ �g,(ය &� අතර �රMපාÀ Zjවන වසම සඳහා එª 
සං{තය �� ගාම �ලධාc ප+ .Nම සහ එම සං{තය �ළ Z�න ගාම �ලධාcට 
පාෙ)´ය ෙDක� (Z පවර� ලබන ෙවන+ ඵලදාé [ෙෂේත ෙහෝ රාජකාN සඳහා 
ෙයද/ෙ� වැඩ��ෙවළ[ සකස් කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර].  

පා.  01 /’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ව	තමානෙ6 �යා+මක වන Z(D ආර[ෂක 

ක#,වලට �ල ��ගැaම[ ලබා �ම,— සෑම ගාම �ලධාN වසමකම �gටා ඇ7 ආග#ක 
Z)ධස්ථානයg නායක සව්ාÜවහෙසේ, ¶ජක�මා, (jහDප7�මා, ගාම �ලධාN, 
සමෘ)\ සංව	ධන �ලධාN, කෘ§ක	ම ප	ෙ6ෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙDක�වw, 
පෙ)ශෙ6 ෙපො
ස ්සථ්ානය �ෙයෝජනය කරන �ලධාcයY සහ එම ගාම �ලධාN වසෙ� 
�g� සේJ¯ඡා සං(ධාන, රාජ2 හා ෙපෞ)ග
ක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙ� 
ප"ං{ව Z�න �ෙයෝ±ත]ෙග සම(ත Z(D ආර[ෂක ක#, ෙගොඩනැÏමට වඩා+ 
පහ}/ම සඳහා ව	තමාන Z(D ආර[ෂක ක#,වලට �ල ��ගැaම[ ලබා "ය හැ. පc" 
පා	
ෙ�� පනත[ ස�මත කළ &� යැ] ද, ඒ �� ගාම �ලධාN වසම �ළ Zjවන 
අපරාධ හා jරාචාර, a7 (ෙරෝº කට&� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා ස�බºකරණය[ 
ෙගොඩනැÏමට හැ. වන පc" අදාළ a7 ස�පාදනය කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර].    
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පා.11/’15 

 

ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— "ව]න �ළ දැනට �යා+මක වන යD පැන £ය a7 
අණපන+ යාව+කාVන .Nම,— � ලංකාෙJ ෙ� වන(ට+ අ\රාජ2වා� &ගෙ6� 
හ~වාෙදන ලද a7 අණපන+ �යා+මකවන බැ( එම a7 අණපන+ ය� අධ2නය 
.Nෙ� ක#, ප+කර, යD පැන£ය දêව�, දඩ �දD ආ"ය යාව+කාVන .Nෙ� ජා7ක 
වැඩ��ෙවළ[ �යාවට නැං(ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර].  

පා.12/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— Zයi මැ7වරණ එකම "නක පැවැ+/ම,— � ලංකාව 

�ළ 1988 Zට 2010 ද[වා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවල� හැර අ සෑම වසරක�ම .Zය� මැ7වරණය[ පව+වා ඇ7 අතර, 
එෙසේ මැ7වරණ පැවැ+/ම ජනතා මතය සලකා බැVම සඳහා ව�නා �	ණායකය[ �වද, 
ෙ� �� රෙr ආ	;කය, පcපාලනය ආ" සෑම [ෙෂේතයකටම දැÄ බලපෑම[ ඇ7 කරන 
බැ( පළා+ පාලන මැ7වරණ, මහා මැ7වරණ සහ ජනා\ප7වරණය එකම "නයක� 
පැවැ+/මට හැ. වන පc" එª ආයතනවල �ල කාලය සංෙශෝධනය .Nමට+, ගැලෙපන 
මැ7වරණ කම ෙJදය[ �	මාණය .Nමට+ }j} පc" ආ3Àකම ව2වසථ්ා 
සංෙශෝධනය[ කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර].  

පා.13/’15 

 

ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— පා	
ෙ�� පජාතතවාදය ශ[7ම+ .Nමට 
කට&� .Nම,— රට �ළ පජාතතවාදය වඩා+ ශ[7ම+ .Nෙ� අර�ණ ඇ7ව 
පා	
ෙ��ව හා පළා+ සභා අතර+, පළා+ සභා හා පළා+ පාලන ආයතන අතර+ මනා 
ස�බºකරණය[ පව+වා ෙගන යාම අත2ාවශ2 වන අතර ඒ සඳහා පළා+ පාලන 
ආයතන පධාa, පළා+ සභා �ළ �ෙයෝජනය/ම සහ7කව� �Wස ද, පළා+ සභා 
පධාa පා	
ෙ��ව �ළ �ෙයෝජනය /ම සහ7කව� �Wසද කමෙJදය[ සකස් 
.Nමට අවශ2 ආ3Àකම ව2වස්ථා සංෙශෝධනය[ කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර].  

පා.14/’15 

 

ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ජා7ක ඒකාගතාව ඇ7 .Nමට �යවර ගැaම,— ජා7ක 
ඒකාගතාවය පව	ධනය .Nෙ� අර�W ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව �ව+ වන 
පෙ)ශවල Zංහල භාෂා �µ« වැඩසටහ ද, Zංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව �ව+ වන 
පෙ)ශවල ෙදමළ භාෂා �µ« වැඩසටහ ද, රාජ2, රාජ2 ෙනොවන හා ෙපෞ)ග
ක 
ආයතනයg සහෙය �යා+මක (ය &� අතර රාජ2 හා ෙපෞ)ග
ක (දë+ ෙමම 
�ìත මාධ2 ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාග�# ෙමම �µ« වැඩසටහ ආර�භ .Nම 
සඳහා ජා7ක වැඩ��ෙවළ[ �යාවට නැං(ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර]. 

පා.15/’15 

 

ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— කලතයාෙL ෙනොමනා �යා �සා අසරණභාවයට 
ප+වන පා	ශවයට සහන සලසා �ම,— (වාහක අíසැ# &වල[ එකම වහල[ යට �ව+ව 
Z�න අවස්ථාවල� �wෂයා ෙහෝ �cඳ }රාව, ©jව සහ ෙවන+ අපචාN කට&�වල 
ෙයෙද# ඉඩ� ෙහෝ ෙL ෙදොර බÀ �r, තම ෙපෞ)ග
ක අÂමතය පc" (Yණ# ෙහෝ 
අ අයට පවර# හැZNම �සාෙව අෙන[ පා	ශවය+ සමඟ දwව දැÄ 
අසරණභාවයට ප+ වන අවස්ථාවල� එම ත+වය වළ[වා ගැaම සඳහා අවශ2 a7 
ස�පාදනය කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 
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පා.16/’15 

 

ගw �)\ක ප7රණ මහතා,—ච	යා ධ	ම ��බඳ කාරක සභා ඇ7.Nම,— � 
ලංකාෙJ පා	
ෙ�� මÃවwෙL (ශ්වාසවතභාවය හා ඔ� �ළ උසස්  ආචාර 
ධ	ම පව+වාෙගන යාෙ� අවශ2තාව �සා ඒ ��බඳ කw« ෙසොයා බැVම සඳහා ච	යා 
ධ	ම ��බඳ කාරක සභාව[ ඇ7 කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.17/’15 

 

ගw �)\ක ප7රණ මහතා,—නව ඉෙල[ෙටො�[ හැ~��පත[ �Y+ .Nම,— 
පcපාලනය පහ} .Nම, අපරාධ මැඩVම සඳහා හා ෙවන+ වංච�ක �යාවලට ෙයො�/ම 
අවම .Nම  සඳහා අදාළ �)ගලයාෙL w\ර ගණය, බැංY £«�, ෙකÄr කාç, අධ2ාපන 
}j}ක�, cයjw බලපත හා (ෙ)ශ ගම බලපත අංක ආ� වැදග+ හා අවශ2 ෙතොර�w 
ඇ�ළ+ නව ඉෙල[ෙටො�ක අංකය[ සgත ජා7ක හැ~��පත[ �Y+ කළ &� බව+ 
පාෙ)´ය ෙDක� බලපෙ)ශයg �ව+වන Zයi ෙදනාෙL ෙතොර�w ගාම �ලධාN 
ෙකොrඨාස මrට# පcගණකගත .Nම කÄන# කළ &� බව+ එම ෙතොර�w 
වcවර යාව+කාVන කළ&� බව+ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.18/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ෙපො
ස ් �ලධාNට ද අ�wj (ස්සක ෙසේවා 

කාලය. ප} (ශාම යාමට අවස්ථාව ලබා�ම,— ෙපො
ස ් ෙදපා	�ෙ��ෙJ කාතා 
ෙපො
ස ්�ලධාc�ය  සඳහා වන (Z වසරක ෙසේවා කාලය. ප} ස්ව කැමැ+ෙත 
(ශාමයාෙ� හැ.යාව, ෙපො
ස් �ලධාc සඳහා ද අදාළ (ය&� යැ] ද  ඒ සඳහා 
කමෙJදය[ සකස් කළ &�යැ] ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.19/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ෙරvලාZ ඉව+ .Nෙ� කාරක සභා ඇ7 .Nම,—

ෙරvලාZ තැaම ෙමම ෙරvලාZ ඉව+ .Nමද �තර Zjවන �යාව
ය[ බැ( 
කDපැන £ය ෙරvලාZ ඉව+ .Nම ��බඳ ෙසොයා බැVම සඳහා ෙරvලාZ ඉව+ .Nෙ� 
කාරක සභා ඇ7 කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.21/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— සහ7ක /ම ��බඳ කාරක සභා ඇ7 .Nම,— 

පා	
ෙ��ෙJ අසන පශ්නවලට �ï�w වශෙය රජය ෙදන සහ7ක හා රජෙ6 බැð� 
ඇතැ� (ට කඩ වන අවසථ්ා ද[නට ලැෙබන බැ(, රජය Zය වගª� ඉ, කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වග.යන බවට සහ7ක /ම සඳහා සහ7ක /ම �
බඳ කාරක සභා ඇ7 
කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර].  

පා.22/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— j�cය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඵලදාéතාව 

වැÄකර ගැaම,— � ලංකා j�cය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඇ7 අනවසර ඉÞ.N� 
හා අනවසර ප"ං{කwව කÄන# ඉව+කර aත2ා�mල ඉÞ.N� ස�බධ £(}� 
නැවත සමාෙලෝචනය .Nෙම ෙදපා	තෙ��වට ලැෙබන ආදාය� ව	ධනය කළ &� 
අතර, ෙදපා	තෙ��ෙJ සංව	ධන කට&� සඳහා සෘñවම බල ෙනොපානා � ඉඩ� 
"vකාVන බj පදනම[ මත ෙපෞ)ග
ක අංශයට ලබා� එම �දD j�cය ප)ධ7ය 
න/කරණය සදහා ෙයොදා ගත &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 
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පා.23/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— යාචක]ෙL �(ත ආර[ෂා .Nම සඳහා කමෙJදය[ 

සැක�ම,— ෙ� වන (ට යාචක]ෙL �(තවලට (ශාල ෙලස ත	ජන එDල / 7ෙබන 
බැ( ඔ�ෙL �(තවල }ර[§තතාව Éක�ම උෙදසා, ඔ�ට වගා .Nම සඳහා ඉඩ� 
ලබා � ඉ ලැෙබන ආදායෙම ඔ�ෙL �(තවල ආර[ෂාව හා ෙපෝෂණය සහ7ක කළ 
&�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.24/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— අයාෙD යන }නඛ]ෙග #�ස් �(තවලට Zjවන 

හා�ය වළ[වා ගැaම සඳහා කමෙJදය[ සැක�ම,— අයාෙD යන }නඛ]ෙග #�ස් 
�(තවලට Zjවන හා�ය වළ[වා ගැaෙ� අර�W, රජය ම£ ¡# පමාණය[ 
ෙවෙකො ට  එම ස්ථානයට �දැDෙD යන }නඛ] ෙගන ෙගොස් ඔ� Éක බලාගැaම 
සඳහා }j} වැඩ��ෙවළ[ සකස් කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර].  

පා.25/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,—  ළමා අපචාර Z)º සඳහා දැÄ දêව� පැන/ම,—  "ව]න 

�රා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය "ෙන "න �ඝෙය ව	ධනය /ෙ� ත++වය[ ඇ7 / 
7ෙබන බැ( ඒ ස�බධව දැනට පව+නා a7 ෙරvලාZ පමාණව+ ෙනොවෙ න�, නව 
a7  ෙරvලාZ අi7 ස�මත ෙකොට ඉතා කÄන# ෙ� ස�බධ නÀ (සðමට කට&� කළ 
&�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර].   

පා.26/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— සංචාරක ව2ාපාරය පව	ධනය .Nම සඳහා ෙවරළ 

�(}� මා	ග ඇ7 .Nම,— "ව]ෙ ෙවරළබඩ කලාපය �ළ �ඝෙය Zjවන ඉ".N� 
 �සාෙව ෙ)´ය, (ෙ)´ය සංචාරකයට ෙමම ºවරයට ද ෙවරළ dරයට �(�ෙ�� 
අවgරතා ඇ7ව 7¨ම සංචාරක ව2ාපාරය පව	ධනයට ෙමම ºවර ක	මාතයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැ( එම ත++වය වළ[වාVම සඳහා ෙමම  ෙමම  [ෙෂේත පව	ධනය 
.Nෙ� අර�ණ ඇ7ව ෙවරළ �(}� මා	ග ප)ධ7ය[ ඇ7 කළ &�යැ] ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර].  

පා.27/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— අධ2ාපන පcපාලන ෙසේවෙ6 �ලධාNෙL වැ,M 

(ෂමතා ඉව+ .Nම,— (jහDප7 ෙසේවය, vw අධ2ාපන ෙසේවය, අධ2ාපන පcපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැÄ වැ,M (ෂමතාව[ පව7න බැ(, එම ත++වය මඟ හරවා 
ඔ�ෙL ආ+මාÂමානයට සcලන වැ,ප[ ලැෙබන පc" වැ,M (ෂමතා ඉව+ .Nම 
සඳහා කමෙJදය[ සකස්  කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර].  

පා.28/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,—  ෙබෞ)ධ Â[Ç අධ2ාපනය පව	ධනය .Nම,—  

ෙබෞ)ධ Â[·වහෙසේලාෙL ධ	ම ඥානය පව	ධනය .Nෙ� අර�ණ ඇ7ව 
උවහෙසේලාෙL කථන හැ.යා, ශවණ හැ.යා, පcගණක, මෙනෝ(ද2ා+මක සහ 
උපෙ)ශනය ��බඳ දැ�ම වැÄ "&« .Nම උෙදසා දැනට පව+නා Â[Ç අධ2ාපන 
ආයතනවලට පcබාgරව ෙමම කට&� සඳහාම ෙව � Â[Ç අධ2ාපන ආයතන ඇ7 
.Nම සඳහා කමෙJදය[ සකස් කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර].  
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පා.29/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ දැනට �යා+මක වන ෙනොතාcස ්

ෙසේවාව යාව+කාVන .Nම,— "ව]න �ළ �යා+මක වන ෙනොතාcස් ෙසේවය යDපැන 
£ය a7ව
 සකස් / ඇ7 �සා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව	තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස a7 හ~වා "ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර].  

පා.30/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— (ය� කලා»ය ෙහේ ෙගො/ෙL ආ	;කය ශ[7ම+ 

.Nම,— (ය� කලා»ය පෙ)ශවල ෙහේ ෙගො/ (Z වගා කර� ලබන /, Yර[ක, 
�ං, තල වැ� වගාවg අසව්ැන වැÄ කර ගැaම සහ �ෂප්ාදන සකස් .Nම සඳහා නව 
තා[ෂණය හ~වා�ම �� උසස් vණා+මක ත++වෙය &� �ෂ්පාදන සකස් .Nම 
සඳහා+, ෙ)´ය හා  ජාත2තර ෙවළඳෙපොළ �ළ �ෂ්පාදන අෙල( කර ගැaෙ� පදනම 
ශ[7ම+ කර ගැaම සඳහා+ �#ත සÐපකාර සමාග� ඇ7 කළ &�යැ] ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර].  

පා.31/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— vw උපෙ)ශක ෙසේවාව[ ඇ7 .Nම,— � ලංකාෙJ 

අධ2ාපනෙ6 vණා+මක සංව	ධනය[ ඇ7 .Nෙ� අර�ණ ඇ7ව Üට වසර (ස්සකට (20) 
පමණ ෙපර Zට ආර�භ / �යා+මක වන vw උපෙ)ශක තන�w ෙවනම vw උපෙ)ශක 
ෙසේවා ඵ්කකය[ ෙලස ස්ථාපනය කල &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.32/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— 7có �� ෙව�වට සහD �� ජනතාව අතර ජනôය 

කර/ම සඳහා නව තා[ෂණය හ~වා �ම,— 7có �� සඳහා (ෙ)ශ රටවලට ඇ� යන 
(ශාල ධනස්කධය නවතාVෙ� අර�ණ ඇ7ව ආෙ)ශකය[ ෙලස භා(තා කළ හැ. 
සහD ��ව
 සැක© ආහාර පච
ත .Nම සඳහා+, ෙකÞ සgත ධාන2 ව	ගය[ වන 
සහD වඩා+ Z&� ෙලස 7có �� ෙම අඹරා ගැaම සඳහා+, 7có �� ඇඹNමට භා(තා 
කරන ආකාරෙ6 යත ©ත සහ නව තා[ෂණය හ~වා "ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර].  

පා.33/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— &)ධය �සා ආබා\තය බවට ප+�වට සහන 

සලසා �ම,—  වසර 30කට ආසන කාලය[ පැවැ7 &)ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ "ෙනදා 
YV වැඩ ෙකොට �ව+ � ජනතාව+ ස;්ර Éª ර[ෂා කළ ජනතාව+ අතc සැල.ය &� 
පමාණය[ අංග(කලව ආබා\තව �වන බc මහ+ »ඩාවට ප+ / අසරණව �ව+ වන 
බැ(, ඔ� සඳහා ය� මාZක �මනාව[ ලබා �මට කට&� කළ &�යැ] ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර].   

පා.34/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— Zයiම ප¡ ආර[ෂක] සඳහා ගම (යද� 

�මනාව[ ලබා �ම,— ජනා\ප7 ආර[ෂක සහ අගමැ7 ආර[ෂක ෙසේවෙ6 �&[ත 
�ලධාNට ෙමම අෙනY+ ප¡ ආර[ෂක ෙසේවාවල �&[ත �ලධාNට ද සමාන 
ගම (යද� �මනාව[ ලබා �මට කට&� කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර].    
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පා.35/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— (ශ්ව(ද2ාල ම£ පව+වාෙගන යන පාඨමාලාව 

É.යාÂ�ඛ පාඨමාලාව බවට ප+.Nම,— "ව]ෙ Zයiම රජෙ6 (ශ්ව(ද2ාල සහ 
ෙපෞ)ග
ක (ශ්ව(ද2ාල ම£ පව+වා ෙගන යන ශාස්Ãය අධ2ාපනයම සඳහා � උපා\ 
පාඨමාලාව É.යාÂ�ඛ වෘ+dයමය උපා\ පාඨමාලාව බවට පcව	තනය කර එම£ 
�gවනා � උපා\ධාN ෙවත නව É.යා සපයා �ෙ� අර�ණ ඇ7ව, Zයiම 
(ශ්ව(ද2ාල සමඟ රාජ2 අංශෙ6 සහ ෙපෞ)ග
ක අංශෙ6 ආයතන ස�බºකරණය සඳහා 
කමව+ වැඩ��ෙවළ[ සකස ්කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.36/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— පාසD Z} පවාහනය කර� ලබන වෑ රථ සඳහා 

�Z ප#d �යම .Nම,— "ව]න �රා පව+වාෙගන ය� ලබන පාසD Z} පවාහන 
ෙසේවාව �ය#ත ප#7ෙය ෙනොපව7න බැ( සහ ඇතැ� පාසD වෑ රථ 
ෙසේවක]ෙL පැව�� යහප+ ත++වෙය ෙනොපව7ත බැ(, �Z ප#7ෙය &� 
වෑ රථ ෙසේවාව[ පව+වාෙගන යෑම සඳහා+, එම ෙසේවාව ලබාගනා පාසD ¤ෂ2 
¤ෂ2ාවෙL ආර[ෂාව තහ�w .Nම සඳහා+, වෑ රථ ෙසේවාව සඳහා ප#d 
හ~වා"ය &�යැ] ද, වෑ රථ ෙසේවක] �ළ යහප+ පැව�� පව+වාෙගන යාම සඳහා 
(නය a7 මාලාව[ හ~වා "ය &�යැ] ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර].  

පා.37/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ජා7ක සහ ජාත2තර අනාගත ඉDiමට සcලන ෙලස 

�ෂ්පාදනය ව	ධනය .Nම සඳහා කමෙJදය[ සකස් .Nම,— ජා7ක සහ ජාත2තර 
පජාවෙL අනාගත ඉDiමට සcලන කා	#ක සහ කෘ§කා	#ක �ෂප්ාදනය ��බඳව 
�ෙරෝකථනය[ කර අදාළ �ෂ්පාදනයට අ�බ)\ත Zයiම [ෙෂේතවල අත	 
ස�බධතාවය[ �� ද, න/න තා[ෂණය උපcම මrට# පෙයෝජනයට ග�# ද, 
�ෂ්පාදන �යාව
ය ව	ධනය .Nම සඳහා කමෙJදය[ සකස් කළ &�යැ] ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර].  

පා.38/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— � ලාං.ක ජනතාව ෙL පාර�පcක උwමය 

Éකගැaම සඳහා Ä±ටD �සත්කාලය[ ඇ7 .Nම,— � ලාං.ක ජනතාවෙL ස�පදා]ක 
දැ�ම ආර[ෂා කර#, ෙපෝෂණය කර අනාගත පර�පරාව ෙවත Éෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන ස�ප+ හා ෛජව උwමය අපහරණය වැළැ[/ම සඳහා �hD ජා7ක 
වැඩ��ෙවළ[ අවශ2ව ඇ7 බැ( ද, පcසරය, ෙ)´ය ෛවද2 [ෙෂේතය, 
කෘ§ක	මාතය හා ස�පදා]ක ක	මාත ඇ�h Zයi [ෙෂේතය සඳහා Ä±ටD 
තා[ෂණය උපෙයෝÏ කරග+ න/න �සත්කාලය[ සකස් .Nමට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
�)\මය ෙ)පළ සං(ධානය (WIPO), � ලංකා �)\මය ෙ)පළ කා	යාංශය, පcසර 
අමාත2ංශෙ6 ෛජව ((ධ+ව ඒකකය ඇ�h Zයi අංශ ඒකාබ)ධ� වැඩ��ෙවළ[ සකස් 
.Nමට ද �යවර ගත &�යැ] ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.39/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— � ලාං.ක ජනතාවෙL පාර�පcක දැ�ම ආර[ෂා කර 

ගැaම සඳහා � ජා7ක වැඩ��ෙවළ[ ආර�භ .Nම,— � ලාං.ක ජනතාවෙL පාර�පcක 
දැ�ම භා(තා වන ෛවද2 කම, කෘ§ක	මාතය, ආහාර සංර[ෂණය, හස්ත ක	මාත 
අංශය ඇ�h ((ධ [ෙෂේතයg පාර�පcක දැ�ම ආර[ෂා .Nම සඳහා අදාළ [ෙෂේතය 
�ෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග ෙතොර�w ලබාෙගන, ෛජව ((ධ+ව ඒකකය, 
�)\මය ෙ)පළ කා	යාංශය ඇ�h අදාළ අංශ ඒකාබ)ධව ජා7ක වැඩ��ෙවළ[ ආර�භ 
කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර]. 
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පා.40/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— � ලංකාවට ආෙJWක හා ඖෂධමය ව�නාක�ව
 

&� ශාඛවල ජාන ස�ප+වලට ෙMටr බලපත ලබා ගැaම,— (ෙ)´ය රටවD � 
ලංකාවට ආෙJWක ව�නා ඖෂධමය ශාඛවල ස�ය රසාය�ක දව2 සහ ජාන ස�ප+ 
හ~නා ෙගන, ඒවාට වංච�ක ෙලස ෙMටr බලපත ලබා ගැaම වැළැ[/ම සඳහා අදාළ 
ස�ය රසාය�ක දව2 සහ ජාන ස�ප+ සඳහා � ලංකාවට ෙMටr බලපත ලබා 
ගැaමට+, ඖෂධ �ෂ්පාදනයට සහ වැÄ "&« .Nමට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැaමට+, 
ෛජව ((ධ+ව අංශය, �)\මය ෙ)පළ කා	යාංශය සහ ෙ)´ය ෛවද2 අමාත2ාංශය 
ඇ�h වග.ව&� Zයi ආයතන එ[ව (ෙශේෂ වැඩ��ෙවළ[ සකස් කළ &�යැ] ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.41/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ජනතා �ෙයෝ±ත]ෙL ගw නාම අ+හැNම,— 

ජනා\ප7�මා, අගමැ7�මා ඇ�h පා	
ෙ��, පළා+ සභා, පාෙ)´ය සභා �ෙයෝජනය 
කරන Zයiම ජනතා �ෙයෝ±තය මාZකව තම කරන ෙසේවයට අදාළව වැ,M හා / 
ෙහෝ �මනා ලබා ගනා අතර ඉහත .Zj bරය[ �ස්සරණධ2ාසෙය Zj කර� ලබන 
ගw ෙසේවය ෙනොවන බැ( ද, එම bර දරනෙL නමට ඉ"cෙය ෙහෝ bරයට 
ඉ"cෙය අ7ගw, �ම+ ෙහෝ ගw යන නාම සහ නමට ප}ව උ�මාණ, මැ7�මා යන 
පද ෙය�ම උපහාසයට ල[/මට ෙහේ�ව[ / ඇ7 බැ( ද, ජනතා �ෙයෝ±තයෙL ගw 
නාම භා(තය නතර .Nමට අවශ2 �යවර ගත &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර]. 

පා.42/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— වැÄg� නඩ+� ම3ඩල වැඩසටහන පළා+, "ස්¥[ 

සහ පාෙ)´ය ෙDක� ෙකොrඨාස මrට# ව2ාMත .Nම,— ((ධ පා	ශ්වය (Z 
වැÄg� �රවැZය ෙනොසලකා හැNම �� Zjවන ((ධ අසාධාරණය ස�බධෙය 
පැ#W
 .Nම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත2ාංශෙ6 වැÄg� ෙDක� කා	යාලය යටෙ+ 
�යා+මක වන වැÄg� නඩ+� ම3ඩල වැඩසටහන පළා+, "ස්¥[ හා පාෙ)´ය ෙDක� 
ෙකොrඨාස මrට# ව2ාMත කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.43/’15  
 

ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— වැÄg� පජාව � ලංකාෙJ ආ	;ක ව	ධනයට දායක 
කර ගැaමට ණය �ෙ� වැඩ��ෙවළ[ සකස් .Nම,— වයස අ�wj 60 ඉ[මවා ඇ7 
වැÄg� පජාවට තම �වෙනෝපාය මා	ග ශ[7ම+ කරග�# සමස්ත � ලංකා ආ	;කෙ6 
ව	ධනයට දායක/මට බැංY ප)ධ7ය ම£ ණය �ෙ� කමෙJදය[ �යා+මක ෙනො/ ම 
ඔ�ට සමාජය �ළ ෙවන+ අකාරයකට සැලªම[ වන ෙහ] එම අසාධාරණ ත++වය 
වැළැ[/මට කමව+ වැඩ��ෙවළ[ ඇ7 කළ &� යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර]. 

පා.44/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— වයස අ�wj 60 ඉ[මවා ඇ7 �)ගල] සමාජය �ළ 

සxය �)ගල] බවට ප+ .Nෙ� වැඩ��ෙවළ[ සකස් .Nම,— සමාජ ආ	;ක 
�යාව
ෙ6 පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අ�wj 60 ඉ[ම/ෙම ප} 
සමාජය �ළ �Z ��ගැaම[ ෙනොමැ7ව අxයව ෙකො/ Z�න වැÄg�ය, සමාජෙ6 
සxය �)ගල] බවට ප+ .cෙ� වැඩ��ෙවළ[ සකස් .Nමට පාසD පජාව ඇ�h �h 
මහ+ සමාජයම දැ�ව+ .Nෙ� කමෙJදය[ ඇ7 කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර]. 
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පා.45/’15 
 

ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක [ෙෂේතය ��බඳ පාසD Z}ෙL 
දැ�ම �hD .Nම,— � ලංකාෙJ අනාගත තwණ තwWයෙL É.යා පශ්නයට 
(ස~ම[ ෙලස සහ ෙමෝට	 කා	#ක [ෙෂේතෙ6 ඇ7වනා� ව	ධනයට සාෙM[ෂව 
�µ« ශ#ක]ෙL අවශ2තාව ස�රා ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ7ව පාසD (ෂය �	ෙ)ශයට 
ෙමෝට	 කා	#ක ¤Dපය (ෂයය[ ෙලස ඇ�ළ+ .Nම සඳහා කමව+ වැඩ��ෙවළ[ ඇ7 
කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.46/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක ¤Dපය ඉගැ/ම සඳහා vwවw 

�µ« .Nමට අධ2ාපන (ද2ා »ඨය[ ඇ7 .Nම,— � ලංකාෙJ සහ (ෙ)ශ රටවල 
ෙමෝට	 කා	#ක [ෙෂේතෙ6 ඇ7වන ව	ධනයට සcලන ෙලස, එම [ෙෂේතෙ6 �µ« 
ශ#ක]ෙL ඉDiම ස�රාVමට හැ.වන පc", පාසD මrට# ඉගැ/ම සඳහා 
vwවw �µ« .Nමට ෙමෝට	 කා	#ක [ෙෂේතය ��බඳ අධ2ාපන (ද2ා »ඨය[ ඇ7 
කළ &�යැ]  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.47/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක ¤Dපය (ෂය �	ෙ)ශය 

යාව+කාVන .Nම,— ෙමෝට	 කා	#ක [ෙෂේතය හා ස�බධ රජෙ6 කා	#ක (ද2ාල හා 
අ�බ)ධ ආයතනවල ඉෙග�� කට&� Zj කර� ලබෙ වසර 25 - 30[ තර� පැරW 
(ෂය �	ෙ)ශය[ යටෙ+ බැ(, එම ත++වය ෙවනස් .Nම සඳහා එම (ෂය 
�	ෙ)ශය යාව+කාVන .Nමට කමව+ වැඩ��ෙවළ[ ඇ7 කළ &�යැ] ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.48/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,—  ¥ෙරෝද රථ හා ය�w පැ" ආøත É.යාවල �&[ත 

�වෙL É.යාවල }ර[§තභාවය තහ�w .Nම,— � ලංකාව �ළ �ව+වන ¥ෙරෝද රථ 
හා ය�wපැ" ආøතව සෘñ හා වක ෙලස É.යාවg �&[ත/මට කැමැ+ත[ ද[වන 
තwණ �cස හා (ශා#ක ¥(ධ හ�දා �ලධාc සහ ෙජ2ෂඨ් �රවැZය යන ජන 
ක3ඩාය�වල ආ	;ක ශ[7ය ව	ධනය .Nෙම සමස්ත ජා7ක �ෂ්පා"තයට ඔ�ෙL 
දායක+වය ලබා ගැaෙ� අර�ණ ඇ7ව එම [ෙෂේතෙ6 �&[ත�වෙL සxය 
දායක+වය ජා7ක ආ	;කයට එ[ කර ගැaම සඳහා කමව+ වැඩ��ෙවළ[ කÄන# 
සකස් කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.49/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— � ලාංªය/ෙ)´ය ©පෙJදය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආකDප �hD .Nම,— � ලාංªය/ෙ)´ය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ)´ය හා (ෙ)´ය 
ජනතාව �ළ වැÄ නැíwව[ ඇ7 .Nෙ� අර�ණ ඇ7ව, රට �ළ ජනතා ආකDප ඒ ෙවත 
ෙයො� .Nම සඳහා පාසD, (ශ්ව(ද2ාල, තෘd]ක අධ2ාපන ආයතනවල (ෂය පාඨමාලාවට 
©පෙJදය (ෂයය[ ෙලස ඇ�ළ+ .Nමට+, රාජ2 හා ෙපෞ)ග
ක අංශවල මැ"හ+/ම මත 
ප	ෙ6ෂණ අංශ "cගැ/ම මS නව ෙසොයාගැa� Zj .Nමට+, ඒ හා බැ~� ආයතන 
ප)ධ7ය ස�බධ කර ග�# සහ7ක පත, ÄMෙලෝමා, උපා\, පශ්චා+ උපා\ පාඨමාලා 
ඇ7 .Nම �� ෙමම [ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ �hD ආකDපමය ෙවනස[ ඇ7 
කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.50/’15 
 

ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— � ලංකාෙJ ආහාර සංස්කෘ7ය ඉෙග�� සහ 
ඉගැ/ ෙ� �යාව
යට බ)ධ .Nම,— � ලාංªය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
.Nෙ� කලාව, ආහාර ��ෙ� කලාව, ව	ණකාරක කලාව, ආහාර කැ»ෙ� කලාව ඇ�h 
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අංශ ගණනාව. සකස්/ ඇ7 අතර ඒ හා බැ~« � ලාංªය ආහාර සංස්කෘ7ය ��බඳ 
ඉෙග�� සහ ඉගැ/� කමෙJදය හරහා අනාගත පර�රට පවරා�ම ෙමම ෙ)´ය හා 
(ෙ)´ය ජනතාව අතර අපෙL ආහාර සංස්කෘ7ය ව2ාMත .Nම මS � ලාංªය 
අනන2තාව අත	ජා7කව ඔසවා තැ¨ම සඳහා වැඩ��ෙවළ[ ඇ7 කළ &�යැ] ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.51/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— (ශ්ව(ද2ාල සහ තෘd]ක අධ2ාපන ආයතනවල 

Z}ෙL ප	ෙ6ෂණ �බධන අමාත2ාංශවල සංව	ධන කට&� ඉල[ක කර සකස් 
.cම,— (ශ්ව(ද2ාල සහ තෘd]ක අධ2ාපන ආයතනවල Z} (Z තම පාඨමාලා 
ස�බධෙය ඉ"cප+ කරන ප	ෙ6ෂණ �බධන රෙr ආ	;ක, සමා�ය, සංස්කෘ7ක 
හා සංව	ධන කට&�වලට උපෙයෝÏ කර ගැaම වැදග+ වන බැ( එම �බධන 
අº[ෂණය කර� ලබන ආචා	යවw හා ප	ෙ6ෂණ �බධන අදාළ වන අමාත2ාංශ අතර 
මනා ස�බºකරණය[ ඇ7 .Nම සඳහා එª අමාත2ාංශෙ6 �ලධාcෙයY ප+.Nෙම 
එම ප	ෙ6ෂණ �බධන මS අමාත2ාංශෙ6 ඉ"c සංව	ධන �යාදාමය සහ කාVන 
ඉල[ක ස�රා ගැaමට හැ.වන පc" කමව+ වැඩ��ෙවළ[ ඇ7 කළ &�යැ]  ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර].  

පා.52/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— වයස අ�wj 18 ස�¶	ණ වන අවසථ්ාෙJ�ම ඡද g# 

නාමෙDඛනයට නම ඇ�ළ+ .Nම,— මැ7වරණ ෙදපා	තෙ��ව මS වා	§කව 
ඡද g# නාමෙDඛන සංෙශෝධනය .Nමට �ය#ත "නට ප}ව ෙහෝ ෙපර "නක� වයස 
අ�wj 18 ස�¶	ණ වන තැනැ+තට �ය#ත වයස ස�¶	ණ � "නටම ඡද g# 
නාමෙDඛනෙයg නම ඇ�ළ+ කරවා ගත හැ. ආකාරෙ6 පාෙයෝ£ක වැඩ��ෙවළ[ ඇ7 
කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර].  

පා.53/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ෙසේල] �ෂ්පාදනය .Nම සඳහා 

කමව+ වැඩ��ෙවළ[ ඇ7 .Nම,— � ලංකාව �ළ වා	§කව ෙසේල] (ශාල 
පමාණය[ භා(තා කර� ලබන අතර ෙසේල] ආනයනය .Nම සඳහා ද (ශාල �දල[ 
වා	§කව (ෙ)´ය රටවලට ඇ� යන බැ(, එම (ෙ)ශ (�මය පමාණය රට �ළ ඉ7c 
කර ගැaෙ� අර�ණ ඇ7ව ලංකාව �ළ පව+නා ෙ)´ය තා[ෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේල] 
�ෂ්පාදනය .Nම සඳහා රාජ2, ෙපෞ)ග
ක ෙහෝ සÐපකාර අංශය ස�බධ කර ග�# 
කමව+ වැඩ��ෙවළ[ රජය මැ"හ+ /ෙම ඇ7 කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර]. 

පා.54/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ෙපොD ව�ර ආøතව නව �ෂ්පාදනය ඇ7 .Nම,—  

� ලංකාව �ළ වා	§කව (ශාල පමාණයක ෙපොD ව�ර අපෙ+ යන බැ(, නව 
තා[ෂණය ෙයොදා ග�# (\ම+ කමෙJදය[ යටෙ+ ෙපොD ව�ර ආøතව නව 
�ෂ්පාදනය ෙ)´ය හා ජාත2තර ෙවළඳෙපොළ ඉල[ක කර ග�# ඇ7 .Nම සඳහා 
කමෙJදය[ �යා+මක කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.55/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— සාගරෙ6 නව ස�ප+ ගෙJෂණය,— (ශාල සාගර 

කලාපය[  g# රට[ � � ලංකාව ප�ඛ+වය ලබා � ඇ+ෙ+ ºවර ක	මාතය සඳහා 
පමණ[ වන අතර  සාගරය ආøතව (ශාල පමාණයක සවභා(ක ස�ප+ ඇ7 බැ( 
ෙමරටට (ශාල É.යා අවස්ථා පමාණය[ ෙමම ධනය[ ද උපයා ගැaෙ� අර�ණ ඇ7ව 
සාගර ස�ප+ ��බඳව (\ම+ වැÄjර අධ2යනය[ කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර]. 
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පා.56/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— � ලංකාෙJ ම+ස2 ස�පත (ෙ)¤ක] (Z ෙනලා 

ගැaම වළකාVම,— � ලාං.ක ºවරයට (ශාල ආ	;ක අවාZය[ ඇ7 කර# � ලංකා 
�µj කලාපෙ6 ම+ස2 ස�ප+ (ෙ)¤ක] (Z ෙනලා ගනා බැ( � ලංකා �µj 
කලාපය �ළ මාh ඇDVමට සහ (ෙ)ශ  යාතාවලට මාh බෑම සඳහා ෙතො,පල[ ෙලස 
භා(තා .Nම වළකාVම සඳහා රජය (Z (\ම+ වැඩ ��ෙවළ[ සකස ්කර �යා+මක 
කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.57/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ෙකොස් �ෂ්පාදනය වැÄ කර ඒ ආøත �ෂ්පාදන 

අපනයනය .Nම,— ඉතා පaත ෙමම ඖෂºය vණෙය අùන, රසාය�ක දව2ව
 
ෙතොරව වගා කළ හැ. ෙබෝගය[ වන ෙකොස් වගාව ව2ාMත .Nම �� ඒ ආøත 
�ෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය .Nම මS (ශාල (ෙ)ශ (�මය පමාණය[ අප 
රටට උපයා ගත හැ. බැ( ඒ සඳහා රජෙ6 මැ"හ+(ෙම (\ම+ වැඩ ��ෙවළ[ 
සකස් කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.58/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ජා7ක ෙගො( ස�මාන උෙළල[ වා	§කව සං(ධානය 

.Nම,— රට[ ෙපරට යාමට න� �
ක වශෙය ෙගො(තැ� සøක (ය &� බැ( රට 
සw කරන ෙගො( ජනතාවට Zය වෘ+7ය ��බඳ අÂමානය[ ඇ7වන පc" (\ම+ 
සං(ධාන වëහය[ හරහා �යා+මක වන ෙගො( ස�මාන උෙළල[ රජෙ6 මැ"හ+/ෙම 
වා	§කව සං(ධානය කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.59/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— සහන #ලකට LED බDබ පාcෙභෝ£ක ජනතාවට 

ලබා�ම,— �වාස ආෙලෝක .cමට ෙයොදා ගනා vණා+මක LED බDබ #ල අ\ක 
බැ(, (j
බල ම3ඩලය මැ"හ+/ සහනදාé #ලකට හා ෙග/ෙ� කමයට ෙමම බDබ 
පාcෙභෝ£ක ජනතාවට ලබා� ජා7ක වශෙය (j
ය (ශාල පමාණය[ ඉ7c කර 
ගැaමට+,  LED බDබ ජනතාව අතර ජනôය .N මS (j
බල ම3ඩලයටද අමතර 
ආදායම[ උපයා ගැaමට+ හැ.වන පc" කමව+ වැඩ ��ෙවළ[ සැකZය &�යැ] ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.60/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— }h පcමාණ ෙසDල� බÀ ක	මාතශාලා ව2ාMත 

.Nම,— � ලංකාව �ළ ෙසDල� බÀ සඳහා (ශාල ෙව ළදෙපොළ[ පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා �ෂප්ාදනය ෙකෙරෙ }h වශෙය වන අතර ඒ සඳහා üනය ප�ඛ අෙනY+ 
රටවලට (ෙ)ශ (�මය (ශාල පමාණය[ ඇ� යන බැ(, }h �cවැය[ දැcය &�  ෙමම 
ක	මාතය ගාÜය පෙ)ශවල ව2ාMත .Nම සඳහා (\ම+ වැඩ ��ෙවළ[ සකස් කළ 
&�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.61/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදන ක	මාත ශාලා 

ආර�භ .Nම,—  � ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම මrටමක පව7න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට (ශාල (ෙ)ශ (�මය පමාණය[ වැයවන බැ( 
"&« මානව ස�පත[ g# රට[ ෙලස � ලංකාවට අත2ාවශ2 ඖෂධ ව	ග රට �ළම 
�පද/මට අවශ2 පහ}ක� රජය මැ"හ+ /ෙම ලබා � ඖෂධ �ෂප්ාදන ක	මාත ශාලා 
ආර�භ කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 
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පා.62/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— පාසD (ෂය �	ෙ)ශයට මෙනෝ (ද2ාව (ෂයය ඇ�ළ+ 

.Nම,— පාසD ¤ෂ2 පජාව �ෙරෝÏ මනස. &+ �)\ම+ dරණ ගැaමට හැ. �cස[ 
ෙලස හැඩගැස/්ම උෙදසා හය වැ� ෙශේWෙ6 Zට �යා+මක වන පc" ෙබෞ)ධ මෙනෝ 
(ද2ාව සහ බටgර මෙනෝ (ද2ාව යන (ෂයය ඒකාබ)ධ ෙකොට කමව+ව සැල}� කරන 
ලද “මෙනෝ (ද2ාව සහ භාවනාව” න# (ෂයය[ පාසD (ෂය �	ෙ)ශයට ඇ�ළ+ කළ 
&�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.63/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— (ශා#ක ආධාරක මධ2සථ්ාන �g,/ම,— (ශා#කය 

ෙව�ෙව උපෙ)ශන ෙසේවා, ෛවද2 පහ}ක� සහ  "වා }ÉY� ෙසේවා යනා� 
වැÄg�යට අවශ2 }බසාධන කට&� Éස[ එකම ස්ථානය. ඉ, කර ගැaමට හැ. 
වන පc" (ශා#ක ආධාරක මධ2ස්ථාන ෙගොඩනැං/මට+, එම මධ2ස්ථාන ෙ[ද කර 
ග�# ය� �ෂ්පාදන කට&+ත[ සඳහා (ශා#කය ෙයො� .Nම හරහා ඔ�ෙL "(යට 
සහනය[ ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම[ ද උපයා ගැaමට හැ. වන ෙලස රජය මැ"හ+ 
/ෙම රට�රා (ශා#ක ආධාරක මධ2සථ්ාන �g,(ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර]. 

පා.64/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— (ශා#කයෙL ආ	;කය ශ[7ම+ .Nම සඳහා නව 

ෙලොතÉ]ය[ හ~වා �ම,— (ශා#ක රාජ2 ෙසවකයෙL වැ,M (ෂමතා ඉව+ .Nමට 
සහ ඔ�ෙL }බසාධන කට&� සඳහා අවශ2 �දD ෙසොයා ගැaම සඳහා නව 
ෙලොතÉ]ය[ ෙවළඳෙපොළට හ~වා�මට රජය කට&� කළ &�යැ] ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.65/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— සංචාරක මගෙපවන �µ« .Nම,— 

සංචාරක]ට ඵලදාé හා ආචාර´V ෙසේවාව[ සැපéමට හැ. �cස[ බවට ප+ .Nමට 
ෙමම, ඔ�ෙL  වෘ+dය මrටම ඉහළ නැං/ම සඳහා+ සංචාරක මග ෙපවන 
�µ« .Nමට (\ම+ වැඩ��ෙවළ[ සකස් කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර]. 

පා.66/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ඉඩ� ස�බධව පව7න a7 සංෙශෝධනය .Nම,— � 

ලංකාව �ළ ෙ� වන (ට ඉඩ�වලට ව2ාජ ඔM� සකසා (.Åෙ� ජාවාරම[ 
�යා+මකවන අතර Üට අදාළව a7ය �යා+මක /ම ද ඉතා අවම මrටමක පව7න 
බැ(, ඉඩ� අ]7ය ස�බධව }ර[§තභාවය වැÄ වන අ&c හා වැර"කwවට දැÄ 
දêව� පැ#ණ(ය හැ. අ&c පව7න a7 ප)ධ7ය සංෙශෝධනය කළ &�යැ] ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.67/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— � ලංකාව අවට සාගරෙ6 ෙකොරDපර ආර[ෂා කර 

ගැaම,— � ලංකාව අවට සාගරෙ6 ඇ7 ෙකොරDපර #�ස්  �යාකාරක� ෙහේ�ෙව 
(නාශ/ෙ� ත	ජනයට �µණපා ඇ7 බැ(, එම ෙකොරDපර ආර[ෂාකර ගැaම සඳහා 
#�ස් �යාකාරක� පාලනය .Nමට හැ.වන පc" �)ගල ආකDපමය ෙවනස[ ෙමම, 
ෛන7ක රා�ෙJ ෙවනස[ ඇ7 .Nම සඳහා ()ව+ ක#,ව[ හරහා }j} වැඩ��ෙවළ[ 
සැල}� කර �යා+මක කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 
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පා.68/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— පාසD වෑ රථ සඳහා කාතාව ෙසේවයට ෙයද/ම,— 

පාසD වෑ රථ ෙසේවෙයg vණා+මක බව වැÄ .Nමට+, එම වෑ රථවල ගම කරන 
දwවෙL ආර[ෂාව උෙදසා+  Zයiම පාසD ෙසේවා වෑ රථවල ෙසේවය සඳහා 
කාතාව ෙයොදා ගැaම අ�වා	ය .Nමට a7 සකස ්කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර]. 

පා.69/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ඖෂධ #ල පහත ෙහVම,— � ලංකාව �ළ ජා7ක 

ඖෂධ ප7ප+7ය පකාශයට ප+ කර ඖෂºය නාමෙය ෙබෙහ+ අෙල( .Nම කÄන# 
ආර�භ .Nම මS ඖෂධ #ල පහත ෙහVමට රජය මැ"හ+ (ය &�යැ] ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.70/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— අත	ජාලය හරහා අෙල( කරන ඖෂධ ඇ�h 

ජාවාර� මැඩපැවැ+/ම,— ෙ� වන (ට අත	ජාලය හරහා ප#7ය. ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද2 උපකරණ හා �පලාවන2 �ෂ්පාදන (ශාල ෙලස අෙල( ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාර� අප රෙr ජනතාව ෙL ෙසෞඛ2යට සහ යහපැවැ+මට (ශාල ත	ජනය[ වන බැ( 
ඒවා මැඩපැවැ+/ම සඳහා �Z වැඩ��ෙවළ[ සකස් කර �යා+මක .Nම }j} යැ] 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.71/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— කෘ§ රසායන දව2 භා(තා ෙනොකර වගා .Nම,— අ\ක 

(ෂ සgත කෘ§ රසායන දව2 � ලංකාව �ළ තහන� කර පැරW කමයට පcසර gතකාÜ 
වගා කමය[ රටට හ~වා�මට අවශ2 ප	ෙ6ෂණ Zj.Nමට කෘ§ (ද2ාඥය හා 
පcසරෙJ�ෙග සම(ත ක#,ව[ ප+ කර ඔ�ෙග ලබා ගනා �	ෙ)ශ �� 
ජනතාවට වස (ෙස ෙතොර ෙසෞඛ2ාර[§ත ආහාර ෙJල[  ලබා �මට අවශ2 �යවර 
ගැaමට රජය මැ"හ+/ම }j} යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.72/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— පාසD Z} ම+දව2වලට ඇ8බැg/ෙම �දවා 

ගැaම,— ෙ� වන (ට � ලංකාව �ළ පාසD Z} ම+දව2වලට ඇ8බැg /ෙ� වැÄ 
පවණතාවය[ �	මාණය / ඇ7 බැ( පාසD Z} ම+දව2ව
 �දවාගැaම සඳහා 
රජය මැ"හ+/ (\ම+ වැඩ��ෙවළ[ �යා+මක කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර]. 

පා.73/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ජා7ක ඵලදාéතා ක#,ව[ ප+ .Nම,— රජය (Z 

�යා+මක කර� ලබන ඵලදාéතා වැඩසටහg� තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදාéතා 
මrටම[ කරා ෙමෙහය� ආයතන පධාa හ~නාෙගන ඔ�ෙL දැ�ම හා අ+දැª� 
පෙයෝජනයට ගත හැ. වන ආකාරෙය, එම ආයතනවල �යා+මක කරන ලද 
වැඩසටහ සහ කමෙJද අෙනY+ ආයතනවලට ගැලෙපන පc" ආෙ)ශ .Nමට හැ.වන 
පc" එම ආයතන පධාaෙග සම(ත ජා7ක ඵලදාéතා ක#,ව[ �g,(ය &�යැ] 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 
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පා.74/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— පජා ෛවද2ෙJදය ��බඳ (ෙශේෂඥ ෙසේවාව "&« 

.Nම,— ෙසෞඛ2 ෙසේවාෙJ අත2ාවශ2 අංගය[ වන පජා ෛවද2ෙJදය ��බඳ (ෙශේෂඥ 
අංශය "&« .Nමට අවශ2 සැල}� සකස් .Nම හා එම [ෙෂේතෙ6 දැනට පව7න ගැටi 
�N[ෂණය කර කÄන# �රාකරණය .Nමට අවශ2 කට&� Zj .Nමට රජය මැ"හ+ 
(ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.76/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— පcෙභෝජනයට �}j} ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැ[/මට කට&� .Nම,— පcෙභෝජනයට �}j} ආහාර �ෂ්පාදනය කරන, අෙල( 
කරන හා ඊට අ�බල ෙදන �)ගලය හා ආයතන වැටVමට පාcෙභෝ£ක කට&� ��බඳ 
අ\කාcෙ6 (ෙශේෂ වැටV� ඒකකයට පව7න ගැටi �රාකරණය කර අවශ2 පහ}ක� 
ෙනොඅÀව ලබා �මට+, වැර"කwවට උපcම දêව� ලබා "ය හැ. වන පc" පව7න a7 
ප)ධ7ය සංෙශෝධනය .Nමට+ කට&� කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර]. 

පා.77/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— වස (ස නැ7 ආහාර �ෂ්පාදනය "cම+ .Nම,—  

ආහාර හා ස�බධ �ෂ්පාදන කට&�වල ෙ)´යව �රතව Z�න �ෂ්පාදක] ඉල[ක 
කර ග�# vණා+මක බ( ඉහළ, ෙසෞඛ2ාර[§ත ආහාර පාcෙභෝ£කයට ලබා �ම 
�� රටට කළ හැ. ෙසේවාව ��බඳව දැ�ව+ කර, ආකDපමය ෙවනස[ ඇ7 .Nමට 
හා එෙලස වස (ෙස ෙතොර ආහාර �පදවන ව2වසායක]ට ෙගෞරව නාමය[ සgත 
ස�මාන පදානය ෙකොට ඔ� "cගැ/මට වැඩසටහන[ රජය මැ"හ+/ ආර�භ කළ 
&�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.78/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ+ප+ කරග+ අභය¡#වලට අය+ ඉඩ� 

�දහස් කරගැaම,— � ලංකාෙJ පකාශයට ප+ කර ඇ7 අභය¡#වලට අය+ ඉඩ� ((ධ 
�)ගලය හා සං(ධාන (Z a7 (ෙරෝº ෙලස අ+ප+ කරෙගන ඇ7 බැ(, එම ඉඩ� 
නැවත ලබා ගැaමට රජය කÄන# මැ"හ+ (ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර]. 

පා.79/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ආ"වා� ජනයා නගාZ,/ම සඳහා සැල}ම[ �යා+මක 

.Nම,— � ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආ"වා� ජනතාව ��බඳ ෙවනම සංගණනය[ 
Zjකර, ඔ�නට �ව+ /ම සඳහා දැනට පව7න අපහ}තා කමව+ව හ~නාෙගන, ඔ�නට 
 ෙගෞරවaයව �ව+ /මට හැ. පcසරය[ �	මාණය කර �මට අවශ2 සාධaය සැල}ම[ 
ආ"වා� නායක] ද ඇ�ළ+ව ප+කරන ලද ()ව+ ම3ඩලය[ හරහා �යා+මක කළ 
&�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.80/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— &)ධය �සා උ�w හා නැෙගනgර පෙ)ශයg හා� � 

�රාවස�් සංර[ෂණය .Nම,— 7ස් වසරක &)ධය ෙහේ�ෙව උ�w හා නැෙගනgර 
පළා+ වල පැව7 �රාවස්� (ශාල ෙලස (නාශ � අතර පව7න �රාවස්� ��බඳ 
සÜ[ෂණය[ Zj කර ෙතොර�w Éස්කර ගැaම+, එම �රාවස්� තහ�w .Nම, ආර[ෂා 
.Nම හා ප7සංස්කරණය .Nම+ අර�« කර ෙගන ()ව+ �රා(ද2ාඥ]ෙග 
සම(ත ක#,ව[ ප+.Nම }j} යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 
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පා.81/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— වගා .Nම සඳහා ෙ)´ය ¨ජ පච
ත .Nම,— කෘ§ 

රසායන භා(තෙය ෙතොරව ෙ)´ය කාබ�ක ෙපොෙහොර ආශෙය වගා කළ හැ. ෙ)´ය 
¨ජ ව	ග හ~නාෙගන එම ¨ජ කÄන# රට �රා ව2ාMත කර රසාය�ක වස (ෙස 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා �ම සඳහා අවශ2 කරන ප	ෙ6ෂණ, තා[ෂණය හා 
�ෂ්පාදනය වැÄ "&« .Nමට අවශ2 සැල}� සකස ්කර �යා+මක කළ &�යැ] ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.82/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— (ෙ)ශ භාෂා අධ2යනයට පහ}ක� සැපéම,— �)ගල 

�)\ෙ6 පෘýල බව dරණය /මට ඔµ ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය[ වන බැ( 
ඉංþZ භාෂාව හැw«ෙකොට අෙනY+ පධාන (ෙ)ශ භාෂා හැදෑNමට අවශ2 පහ}ක� 
�hD කර, සැල}� ස�පාදනය කර �යා+මක කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර]. 

පා.83/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— Zයi මැ7වරණ පචාරක කට&� සඳහා (යද� කරන 

�දD �මා .Nම,— � ලංකාව �ළ පැවැ+ෙවන Zයi මැ7වරණයg� ඇතැ� 
අෙM[ෂකය අ7 (ශාල �දD පමාණය[ (යද� කරන අතර �දD (යද� කළ ෙනොහැ., 
එෙහ+ රටට වැඩ[ කළ හැ. �)\ම+ �cසකට ඉ අවාZ සහගත ත++වය[ ඇ7 වන 
බැ( මැ7වරණ සඳහා (යද� කරන �දD පමාණය �මා .Nමට හැ. වන ආකාරෙ6 
a7 ස�පාදනය කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.84/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— යට+ (±ත සමෙ6 � ලංකාෙව Éෙගන £ය �රාවස්� 

නැවත ලබා ගැaම,— � ලංකාව යට+ (±තය[ව පැව7 සමෙ6 අප ර� පෘ�ගාලය, 
ඕලදය හා මහා �තාන2යට Éෙගන £ය �රා(ද2ා+මක ව�නාකම[ සgත භා3ඩ 
��බඳ සÜ[ෂණය[ Zj කර එම භා3ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැaම සඳහා අවශ2 �යවර 
ගැaමට රජය මැ"හ+ (ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.85/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— සංඝා\කරණය[ ස්ථාපනය .Nම,— Â[· 

වහෙසේලාෙL ආර[ෂාව හා ෙගෞරවය Éක ගැaම ෙව�ෙව උවහෙසේලාට අදාළ 
අ\කරණමය කා	යය සඳහා ෙවනම සංඝා\කරණය[ �g,(ය &� බවට+ එම 
අ\කරණ dj සඳහා a7මය බලය ලබාගැaමට හැ. වන අ&c ෙමම සංඝා\කරණය 
ස්ථාපනය කළ &� බවට+ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.86/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ව2වස්ථා�ත සංඝ සභාව[ ප+ .Nම,— 

පා	
ෙ��ව ඇ�h ජනතා �ෙයෝ±ත ආයතන සඳහා උපෙ)ශක+වය හා මග ෙප/ම 
ලබා �මට හා අණපන+වලට සංෙශෝධන ඉ"cප+ කළ හැ. ෛන7ක බලය සgත සංඝ 
ස��7ෙය ප+ කර ග+ රාජ2 පcපාලනය, a7ය, (ෙ)ශ කට&� හා සමාජ 
�යාකාරක� ��බඳ හසල දැ�ම[ සහ අ+දැª� සgත ()ව+ සංඝයා වහෙසේලාෙග 
සම(ත ව2වස්ථා�ත සංඝ සභාව[ ප+ කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර]. 
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පා.87/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ7ක අධ2යන ආයතනය[ �g,/ම,— � 

ලංකාෙJ පැවැ7 ජල තා[ෂණය හා වැJ තා[ෂණය නැවත පණගවා Éකගැaම සහ 
වැÄ "&« .Nම සඳහා අවශ2 ප	ෙ6ෂණ Zj .Nමට හා අධ2ාපන පාඨමාලා ම£ උ[ත 
(ෂය ගැන දැ�# සන)ධ කරන ලද �cස[ �	මාණය .Nමට හැ.යාව ඇ7වන පc" 
“වා� සංස්කෘ7ක අධ2යන ආයතනය” න# ආයතනය[ රජය මැ"හ+/ෙම ආර�භ 
කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.88/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— මහාවංශය අධ2යනය සඳහා ආයතනය[ �g,/ම,— � 

ලාංªය ඉ7හාසෙ6 ගම මග ෙපවන මහාවංශය අධ2යනය .Nම සඳහා Â[· 
වහෙසේලාෙL මැ"හ+ /ෙම “මහාවංශ අධ2යන ප	ෙ6ෂණ ජා7ක ආයතනය” න# 
ආයතනය[ රාජ2 අ�ගහෙය �g,(ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.89/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ෙබෞ)ධ (ෙරෝº �යා නැවැ+/ම,— ධ	ම ගථ හා 

පකාශන අධ2යනය .Nෙ� මනා දැ�ම[ ඇ7 ෛන7ක බලය[ සgත ()ව+ සංඝ 
ම3ඩලය[ �g,/ම ම£ ය� �	මාණය[ එ�දැ[/මට ෙපර එය එම ම3ඩලයට ඉ"cප+ 
.Nෙම අන�wව, සමාජගත .Nමට �}j} න�, සංෙශෝධන ඉ"cප+ .Nමට හැ.වන පc" 
යාතණය[ සැක�ම ම£ ෙබෞ)ධ (ෙරෝº �යා හා පකාශන රචනා /ම හා �j දහම 
ස�බධ කර# සාවද2 �	වචන ඉසම්�/ම නැවැ+/ම සඳහා රජය මැ"හ+ (ය &�යැ] 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.90/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ෙ)ශ gෛත� කලා �	මාණ ඇගéම,— ෙ)ශා�රාගය හා 

ආ+මාÂමානය ඇ7වන පc" ෙ)´ය හා සංසක්ෘ7ක ව�නාක# අùන කලාකෘ7 වා	§කව 
ඇගéම සඳහා වැඩ ��ෙවළ[ සකස ්.Nමට රජය මැ"හ+ (ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර]. 

පා.91/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— � ලංකාෙJ පාසD ¤ෂ2 ¤ෂ2ාවෙL (නය නැං/මට 

කට&� .Nම,— � ලංකාෙJ පාසD ¤ෂ2 ¤ෂ2ාව ෙසෞඛ2 ස�පන, �ෙරෝÏ හා කා]කව 
ශ[7ම+ �රවැZය ෙලස සමාජගත .Nෙ� අර�W ඔ�ට තමා කැම7 xඩාවකට ෙයො� 
/මට සහ පාෙයෝ£ක (නය �µ«වකට ෙයො� .Nමට අවශ2 කට&� ස�පාදනය කළ &�යැ] 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.92/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ෙබෞ)ධ සංසක්ෘ7ක ෙතොර�w මධ2සථ්ානය[ ආර�භ 

.Nම,— � ලංකාව �ළ �gටා ඇ7 ෙබෞ)ධාග#ක සථ්ාන, ඒ හා සබැÞ අ�ෂං£ක අංශය 
ෙමම, Â[· වහෙසේලා ��බඳ ෙතොර�w ආ� කw« එ[ Éස ්කර (\ම+ව පcගණක 
ගත කර, න/න තා[ෂWක උපකරණ සහ පමාණව+ මානව හා ෙභෞ7ක ස�ප+ ව
 �c� 
“ ෙබෞ)ධ සංසක්ෘ7ක ෙතොර�w මධ2සථ්ානය” න# ආයතනය[ රාජ2 අ�ගහෙය ආර�භ 
කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 
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පා.93/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— දහ� පාසD පාඨ ගථ කාලා��»ව සංෙශෝධනය 

.Nම,— (භාග ඉල[ක කරග+, දැ�ම පමණ[ ෙ[දගත කළ පාඨ ගථ ෙව�වට 
පා ෙයෝ£ක �µ«ව පදන� කරග+, �)\ය ව	ධනය කරනා�, ¤ෂට් ස�පන සමාජය[ 
�	මාණය .Nම ඉල[ක කර ග+ පාඨ ගථ ()ව+ ම3ඩලය[ හරහා ස�පාදනය කර දහ� 
පාසD ෙවත ලබා "ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.94/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ජාත2තර පාසD �යාමනයට ම3ඩලය[ ප+ .Nම,— � 

ලංකාෙJ සංසක්ෘ7යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ+මට ගැලෙපන පc" ජාත2තර පාසDg 
(ෂය පථය අවශ2 පc" �යාමනය කළ හැ. ¶	ණ බලතල සgත ම3ඩලය[ ප+ කළ 
&�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.95/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ජා7ක අධ2ාපන ෙකො#ෂ සභාව වඩා+ සxය .Nම,— 

ෙ)´ය ඉ7හාස දැ�ම, සාරධ	ම ස�පන බව, �ෂප්ාදන ශක2තාව, �)\ ස�පන බව, 
ස�පදා]ක දැ�ම, ෙ)ශා�රාගය, �ෙරෝÏතාව, Yසලතා ¶	ණ බව සහ ආකDප 
ස�ප+7ෙය &� බව යන අංගයෙග පc¶	ණ සා	ථක �රවැZෙයY �g කල හැ. වන 
පc" සකසන ලද ජා7ක අධ2ාපන ප7ප+7ය[ හරහා සමසත් අධ2ාපන කමෙ6ම 
පcව	තනය[ ඇ7 .Nමට ජා7ක අධ2ාපන ෙකො#ෂ සභාව ව ඩා+ සxය කළ &�යැ] ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.96/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ප�D ෛවද2ෙJදය ��බඳ (ෙශේෂඥ ෙසේවාව "&« .Nම,— 

ෙසෞඛ2 ෙසේවාෙJ අත2ාවශ2 අංශය[ වන ප�D ෛවද2ෙJදය ��බඳ (ෙශේෂඥ [ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව7න ගැටi �N[ෂණය කර ඒවා කÄන# �රාකරණය .Nමට අවශ2 කට&� Zj 
.Nමට+ එම ප�D ෛවද2ෙJදය ��බඳ (ෙශේෂඥ ෙසේවාව "&« .Nමට සැල}� .Nමට+ 
රජය මැ"හ+ (ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.97/’15 

 

ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ආ&	ෙJද ෛවද2වwෙL ෙසේවය (ෙ)ශයට ලබා 
�ම,— ආ&	ෙJද ෛවද2 උපා\ය ස�¶	ණ කරන උපා\ධාNහට (ෙ)ශ රටවල É.යා 
අවසථ්ා ලබා�ම සඳහා (\ම+ වැඩ ��ෙවළ[ සැල}� කර �යා+මක .Nම }j} යැ] ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.98/’15 
 

ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ආ&	ෙJද ෛවද2 පනත සංෙශෝධනය .Nම,— දැනට 
පව7න යD පැන £ය ආ&	ෙJද ෛවද2 පනත සංෙශෝධනය කර ආ&	ෙJද ෛවද2වwෙL 
වෘ+dය ගැටi (සඳ#, එම වෘ+7ය ස� ගw+වය හා අÂමානය Éක ගැaමට නව ආ&	ෙJද 
ෛවද2 පනත[ කÄන# ඉ"cප+ .Nමට �යවර ගත &�යැ]  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර]. 

පා.99/’15 
 

ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— j�cය ආර[ෂක ප)ධ7ය[ සකස ්.Nම,— � ලංකාෙJ 
j�cය ආර[ෂක ප)ධ7 �	මාණය කළ නව �පැ&� කwව ද, එම [ෙෂේතයට ස�බධ 
()ව� ද, j�cය ෙදපා	තෙ��ෙJ Zයiම [ෙෂේතයg ප/නයෙග ද සම(ත 
ක#,ව[ මS j�cය ආර[ෂක ප)ධ7ය[ සකස ්කර �යා+මක .Nමට රජය මැ"හ+ (ය 
&�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 
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පා.100/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— මÏ පවාහන ෙසේවෙ6 vණා+මක ත++වය වැÄ .Nම,— 

බස ් මÏ පවාහන ෙසේවෙ6 vණා+මක ත++වය වැÄ .Nම මS වා	§කව එම ෙසේවාව 
ප7[ෙෂේප කරන 1% - 2% [ පමණ � මÏ පමාණය රඳවා ගැaමට කට&� .Nෙම, එම 
ෙසේවෙ6 පැවැ+මට �	ඝ කාVනව ඇ7 (ය හැ. අවදානම අÀ කර ගැaම සඳහා කමව+ වැඩ 
��ෙවළ[ සැල}� කර �යා+මක .Nම }j} යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.101/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— Zංහල භාෂාවට ස�මතය[ සකස ්.Nම,— Zංහල භාෂාෙJ 


�ත ව2වහාරය හා කථන ව2වහාරය ෙදයාකාරය[ ගනා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙ�දය, 
අDපපාණ, මහපාණ අ[ෂර ෙය�ම සහ පද ෙබ�ම ආ "ය ද (වාද සgත බැ( Zංහල භාෂාව 
සඳහා ස�මතය[ සකස ්.Nමට ()ව+ ම3ඩලය[ ප+ කර කාලා��පව Zjවන ෙවනසක්� 
ද සැල.Dලට ෙගන භාෂාෙJ පැවැ+ම තහ�w .Nමට හැ. �යාදාමය[ සකස ්කළ &�යැ] 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.102/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— සංසථ්ා�ක කාබ�ක අපදව2 මS පcසරය Eෂණය /ම 

පාලනය .Nම,— ප
ෙබෝධ නාශක සහ ක	මාත �යාව
යg � �ටවන සංසථ්ා�ක 
කාබ�ක අපදව2 (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් ව	ගයක Eෂණ 
කාරකයෙග සම(ත අතර ඒවා #�සාෙL ෙසෞඛ2යට ඉතා අgතකර බැ( එම 
රසාය�කය පcසරයට �දා හැNම පාලනය .Nමට (\ම+ වැඩ ��ෙවළ[ සැල}� කර 
�යා+මක කළ &� යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.103/’15 

 

ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— රාජ2 පාලනයට ස��)ධ ද	ශනය ස�බධ කර ගැaම,— 
සMත අපcහාaය ධ	ම, දසරාජ ධ	ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, Yw ධ	ම ජාතකය, ගඩ �jක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ)වධ	ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, ච[කව+d Zහනාද ©තය 
හා ධ	ම ප��කාව යන ස��)ධ ඉගැ/� ස�බධව පා	
ෙ��, පළා+ සභා හා පාෙ)´ය 
මrටෙ� Z�න Zයiම ප[ෂ (ප[ෂ මÃවw දැ�ව+ .Nම �� ඔ�ෙL ¡#කාව රෙr 
යහපාලනයට දායක කර ගැaමට හැ. වන ආකාරෙ6 වැඩ ��ෙවළ[ සැල}� කර �යා+මක 
.Nමට රජය මැ"හ+ (ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.104/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ඉෙල[ෙටො�ක අපදව2 බැහැර .Nම,— ෆේලොරසr 

බDබ, jරකථන, ජංගම jරකථන, (j
 උපකරණ, බැටc, පcගණක හා එg ෙකොටස ්ආ"ය 
අපදව2 ෙලස පcසරයට බැහැර .Nෙ�� ආස�[, කැç#ය�, රස"ය, ෙලç වැ� බැර ෙලෝහ 
පcසරයට එක�වන බැ( ෙමම ඉෙල[ෙටො�ක අපදව2 බැහැර .Nමට කමව+ වැඩ 
��ෙවළ[ සකස ්කර පcසරය }Éªමට කට&� කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර]. 

පා.105/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— රෙr යහපාලනය සථ්ා�ත .Nම,— අයහප+ පාලනෙ6 අංග 

ල[ෂණ වන අ+තෙනෝම7ක ප7ප+7 ස�පාදනය, �ලබල වාදය, බලා+මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ a7, (ධායක බලතල අ�Z පcහරණය, ෙ)ශපාලනයට �රවැZ දායක+වය අÀ/ම 
සහ  Eෂණය පැ7Nම යන කw« අප රට �ළ ෙනොඅÀව ද[නට ලැෙබන අතර ෙ� �සා රෙr 
අයහප+ පාලනය[ පව7න බව ෙපa යන ෙහ] රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැÏම සඳහා 
සැල}� සකස ්කර �යා+මක කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 
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පා.106/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— (ෙ)ශ රටවල ඇ7 � ලංකාවට අය+ �සේකොළ ෙපො+ 

නැවත ලබා ගැaම,— � ලංකාවට අය+ ව�නා �සේකොළ ෙපො+ රා¤ය[ &ෙරෝපා රටවD 
ඇ�i ෙලෝකෙ6 රටවD ගණනාවක 7ෙබන අතර ඒවාෙ6 අත	ගතව ඇ7 දැ�ම ෙ� වන 
(ට ව+ම ලාංªය සමාජයට අg#ව ෙගොස ්ඇ7 බැ(, එම �සේකොළ ෙපො+ අප රටට ආප} 
ලබා ෙගන ඒවාෙ6 අඩංv ෙපෞරාWක දැ�ම නැවත සමාජගත .Nමට (\ම+ වැඩ ��ෙවළ[ 
සැල}� කර �යා+මක කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.107/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ෛජව ((ධ+වය Éක ගැaම සඳහා කෘ§ක	මය දායක කර 

ගැaම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙව�වට බµ ෙබෝග වගාව සහ #ශ ෙබෝග වගාව ජනôය කර/ම, 
ෛජව ((ධ+වයට හා�කර රස ◌ායන දව2 කෘ§ ක	මාතෙය ඈ+ .Nම හා ඒකාබ)ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භා(තය �� රට �ළ ෛජව ((ධ+වය ආර[ෂා .Nමට 
ෙගො/ ෙයො� කරන වැඩ ��ෙවළ[  �යා+මක කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර]. 

පා.108/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ජනතාවෙL ආහාර ලැ¨ෙ� අ]7ය }ර[§ත .Nම,— 

එ[ස+ ජාdෙL සං(ධානෙ6 මානව අ]7වාZක�◌ ි ප)ධdට අ�mලව ආහාර ලැ¨ෙ� 
Ð
ක අ]7වාZකම � ලාං.ක ජනතාවට අg# වන ත++වය[ රජෙ6 ප7ප+7 ස�පාදනය 
හා �යා+මක .N� �ළ ද[නට ලැෙබන ෙහ] උ[ත පඥMdට අ�ව රෙr ජනතාවෙL 
ආහාර පශන්ය (සðෙ� වගªම �hම�ම රජයට පැවN ඇ7 බැ( රජය මැ"හ+/ ආහාර 
දව2 #ල පාලනය හා ෙසෞඛ2 ආර[§ත ආහාර ෙJල[ රෙr ජනතාවට ලැ¨ම සහ7ක 
ෙකෙරන (\ම+ වැඩ ��ෙවළ[ ස�පාදනය කර ජනතාවෙL ආහාර ලැ¨ෙ� Ð
ක 
අ]7වාZකම තහ�w .Nමට �යවර ගත &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.109/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— අකාබ�ක දව2 කළමනාකරණය .Nම,— අකාබ�ක දව2 

ප7චxකරණය .Nම+, අකාබ�ක දව2 භා(තය අවම .Nම+, භා(තෙය ඉව+වන 
අකාබ�ක දව2 එක� .Nෙ� යාතණය[ සැක�ම හා අකාබ�ක දව2 භා(තා .Nෙ� පcසර 
a7 N7 (\ම+ .Nම+ �� රෙr පcසර ප)ධ7ෙ6 ආර[ෂාව හා යහපැවැ+ම සඳහා 
අකාබ�ක දව2 කළමනාකරණය .Nමට �යවර ගත &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර]. 

පා.110/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ෙ)´ය ඖෂධ සහ අ+ ෙබෙහ+ ��බඳව පාසD Z} 

දැ�ව+ .Nම,— �ෙරෝÏ ජා7ය[ ෙගොඩනැÏම සහ ෙ)´ය ආ&	ෙJදෙ6 යහපැවැ+ම Ð
ක 
අර�« වශෙය ෙගන ෙ)´ය ඖෂධ ව	ග හා අ+ ෙබෙහ+ ��බඳ (\ම+ කw« සgත 
(ෂයය[ පාසD (ෂය �	ෙ)ශයට ඇ�ළ+ .Nම මS ෙ)´ය  ඖෂධ සහ අ+ ෙබෙහ+ ��බඳ 
පාසD Z} දැ�ව+ .Nම ට �යවර ගත &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.111/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය �ර .Nම,— � ලංකාව 

�ළ අÀබර දw උප+ අ�පා7කය 25% තර� ඉහළ අගය[ ගනා අතර එයට පධාන සාධකය 
වෙ ෙපෝෂ2දාé ආහාර gඟකම වන බැ(, මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය jරVමට අවශ2 
ෙපෝෂ2දාé ආහාර jMප+ ජනතාවට ලබා �ම ප�ඛතාවය කරග+ වැඩ ��ෙවළ[ �යා+මක 
කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 
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පා.112/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— පcසරය }Éªෙම �ෙරෝÏ රට[ ෙගොඩනැÏම,— 

ව	තමාන � ලංකාෙJ පcසර Eෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව ජලෙ6 හා ආහාරවල (.රණ´V 
බව වැÄ / ඇ7 අතර අනාගතෙ6� #�සාට වැළ ෙඳන ඇතැ� ෙරෝගවල ෙරෝග �ධානය පවා 
ෙසොයා ගැaම අපහ}  (ය හැ. බැ(, ෙ� ��බඳ වැÄjර (ම	ශනය .Nම සඳහා ()ව+ 
ක#,ව[ ප+ කර වා	තාව[ කැඳවා, එම �	ෙ)ශ �යා+මක .Nම �� රෙr ජනතාවෙL 
aෙරෝÏභාවය සහ7ක කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.113/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— රෙr ආර[ෂාවට කෘ§ක	මය }ර[§ත .Nම,— ධනවාදෙ6 

�වැ� කා	�ව වන ෙදවැ� ෙලෝක &)ධෙය ප} කාලෙ6� හcත (Mලවය+ සමඟ 
කෘ§කා	#ක �වන රටාව ස�¶	ණෙයම ෙවනස ්/ම ෙහේ�ෙව ව	තමාන ෙලෝක පජාව 
�µණ � ඇ7 පcසර Eෂණය, aෙරෝÏ බව නැ7/ම හා �cZj ආහාර ෙනොමැ7/ම ආ� අවදාන� 
ත++වයෙග � ලංකාව ආර[ෂා කර ගැaම සඳහා ජනතාව 7රසාර කෘ§ක	ම භා(තයට 
ෙපළඹ/ෙම හා ෙගො/ ආර[ෂා ෙකෙරන රාජ2 ප7ප+7 රට �ළ සථ්ා�ත කර/ෙම 
රෙr අනාගතය }ර[§ත කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.114/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— සංª	ණ ෙගෝVය ෙවළඳෙපොළ �සා ජනතාවට ඇ7වන 

ගැටi අවම .Nම,— ෙගෝVයකරණය (Z හ~වාj ෙලෝක ෙවළඳ රටාව #�සාෙL මනස 
ආකමණය .Nම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔµ පාර�පcකව ෙගන ආ හර ප)ධd හා "&« 
දා	ශ�ක {තනය #�ස ්මනස �� උjරා දැÜම ව	තමානය වන (ට � ලාං.ක]ට ද 
ෙපොj බැ(, ෙවළඳෙපොළ ආ	;කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සංª	ණ �වන රටාව හා ඒ සමඟ 
පැන න£න සංª	ණ සමා�ය පශන්+ (සඳා ග�# සහන´V "( පැවැ+මකට යා &� 
වෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව ජනතාව දැ�ව+ .Nමට අවශ2 වැඩ ��ෙවළ[ හා �)\මය 
සංවාදය[ රට �ළ �යා+මක කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.115/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— � ලංකාවට අවශ2 �� රට �ළ �පද/ම,— � ලංකාවට 

අවශ2 කරන �� �ෂප්ාදනය .Nමට අවශ2 ස�ප+ � ලංකාව ස�ව ඇ7 බැ(, මනා 
කළමනාකාN+වය., කා	ය[ෂමව හා සැල}� සgතව කට&� කර රටට අවශ2 �� 
පමාණය ෙමරට �ෂප්ාදනය .Nමට හා �� �cපහj .Nමට අවශ2 ක	මාතශාලා රජය මS 
සථ්ාපනය කර �� ක	මාතය Éක ගත &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.116/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— නකDස ් ර[§තය ආර[ෂා .Nම,— සමසත් � ලාංªය 

පcසර ප)ධ7යටම බලපෑ� කළ හැ. සංෙJ� පcසර ප)ධ7ය[ වන නකDස් ර[§ත 
වනාතරය ෙ� වන (ට #�ස ්�යාකාරක� ෙහේ�ෙව දැÄ ත	ජනයකට ල[/ ඇ7 අතර 
ව+ම පර�රට ෙමම අනාගත #�ස ් පර�රට ද ෙමම පcසර (නාශය ෙහේ�ෙව 
අවදානමක ට �µණ පෑමට Zj වන බැ(, #�ස ් ත	ජන ඉව+ කර නකDස ් ර[§තෙ6 
සව්ාºන පැවැ+ම කÄන# තහ�w කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.117/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— රාවණා රñ ��බඳව (\ම+ ගෙJෂණය[ Zj .Nම,— 

රාවණා රñ ��බඳ �ශ{්ත ඉ7හාස ෙතොර�w නැ7 �වද, (\ම+ ගෙJෂණය[ �� ඔµ 
��බඳව අප රෙr ආකDප නැං/මට+, රාවණා රñ ස�ව 7¬ දැ�ම රෙr අÂවෘ)\ය සඳහා 
ෙයොදා ගැaමට හා � ලාංªය ඉ7හාසෙ6 සැඟ/ £ය පc¯ෙ�දය[ �රාවරණය කර ගැaමට+ 
හැ. වන බැ(, ()ව+ ක#,ව[ හරහා රාවණා රñ ��බඳව ගෙJෂණය කළ &�යැ] ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 
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පා.118/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— �)\මය "�~ බව �ර .Nම,— ෙභෞ7ක ෙවළඳ භා3ඩ 

සැcසරන ෙJගයට සාෙM[ෂව දැ�ම, �)\ය හා මානව හර ප)ධd ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනො/ම ෙහේ�ෙව ෙනොදැ�ව+කම gස එස/ම �� �)\මය "�~භාවය අද අප රට �ළ 
ද[නට ලැෙබන පධාන ගැටiව[ �වද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ+ෙ+ අÀ අවධානය[ බැ(, 
රෙr ජනතාවෙL �)\මය "�~ බව නැ7 .Nමට Zයi වයස ්කා3ඩය ආවරණය වන පc" 
(   \ම+ව සැල}� කරන ලද ජා7ක වැඩසටහන[ �යා+මක කළ &�යැ] ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.119/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— කD ඉY+ � ඖෂධ භා(තය නැවැ+/ම,— ෙ� වන(ට � 

ලංකාව �ළ කD ඉY+ �  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙ6 ෙරෝහD �ළ භා(තයට පැ#Åෙ� 
අවදානම[ ඇ7 බැ( රජෙ6 අදාළ Zයi අංශ මැ"හ+/ �යාකාN සැල}ම[ සකස ්කර කD 
ඉY+ � ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ ඉව+ .Nම හා ආනයනය .Nම නැවැ+/මට කට&� කළ 
&�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.120/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ඒçස ්ෙරෝගය ව2ාMත /ම පාලනය .Nම,— � ලංකාව �ළ 

දැනට හ~නා ෙනොග+ ඒçස ්ෙරෝÏ 3000 කට ආසන පමාණය[ Z�න බවට වා	තා පළ / 
ඇ7 බැ( ඔ� හ~නාෙගන ප7කාර සඳහා ෙයො� .Nමට+, ඒçස ් ෙරෝගය ව2ාMත /ම 
වැළැ[/මට+ ඵලදාé }j} ව2ාපෘ7ය[ කÄන# ආර�භ කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර]. 

පා.121/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— (ෙ)ශයg� 
ං£ක අතවරයට ල[වන කාතාවට 

සහන සැල�ම,— � ලංකාෙJ කාතාව ගෘහ ෙසේවයට (ෙ)ශ ගත/ෙම ප} Zj වන 
අතවරය ෙහේ�ෙව Zjවන ගැ8 ගැa� �සා � ලාංªය සමාජය �ළ �	මාණය / ඇ7 
ගැටi සහගත ත++වය සමනය .Nම සඳහා (\ම+ කමෙJදය[ සකසා �යා+මක .Nමට 
()ව� හා එම Zj/� හා බැ~« �)ගල ක3ඩාය�ව
 සැj�ල+ ක#,ව[ ප+ කළ 
&�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.122/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— වන ර[§ත හා අභය ¡#වල ආර[ෂාව දැÄ .Nම සඳහා a7 

ස�පාදනය .Nම,— මෑතක Zට � ලංකාෙJ ර[§ත වනාතර සහ අභය ¡# (නාශය වැÄ 
ෙව# පව7න අතර � ලාංªය පාcසcක සම�
තතාවට ඉ දැÄ ත	ජනය[ එDල ෙව# 
පව7න බැ( ෙමම (නාශය නැවැ+/ම සඳහා ජනතාවෙL ආකDපමය ෙවනස[ ඇ7 .Nමට 
අවශ2 වැඩ ��ෙවළ[ සැක�මට ෙමම පව7න a7 ප7පාදන (\ම+ හා දැÄ බව. &[ත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.123/’15 

 

 ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ((ධ ආග#ක ක3ඩාය�ව
 Zj වන සමාජ බලපෑ� 
��බඳව අධ2යනය .Nම,— පධාන ධාරාෙJ ආග#ක මතවාදය (ෙJචනය කර#, එම 
ආග�g අ� ක3ඩාය� ෙලස තම �	වචන හා පැහැ"
 .N� සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉ"cප+ කර# එම මතවාද ��ග+ �)ගල] එ[ Éස් කර ගනා, ආග#ක හා 
ෙවන+ �µ«වර. සමාජගත / ඇ7 ක3ඩාය� ��බඳ අධ2යනය කර# ඔ�ෙL 
මතවාද, �යාකාN+වය හා සමාජයට ඔ� �සා ඇ7 වන බලපෑ� කවරාකාරද යන 
��බඳ ත[ෙසේwව[ ලබා �මට ��ග+ ආග#ක නායකයෙග හා ()ව�ෙග සැj� 
ල+ ක#,ව[ ප+ කර, වා	තාව[ කැඳවා එg �	ෙ)ශ �යා+මක කළ &�යැ] ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 
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පා.124/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ඉහළ ප#7ෙය &+ මැ� භාජන �ෂප්ාදනය .Nම,— 

ආහාර ��ෙ�� ගෑස ් හා (j
ය අපෙ+ ෙනොයන ෙලස ඉ[ම� තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ගනා මැ� භාජන �ෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉ"cප+ .Nමට, අවශ2 පN[ෂණ Zj 
.Nමට හා මැ� භාජන භා(තෙය ෙසෞඛ2ාර[§තව ආහාර ��මට ඇ7 හැ.යාව ��බඳව 
ජනතාව දැ�ව+ .Nමට ජා7ක මrටෙ� වැඩ සටහන[ සැල}� කර �යා+මක .Nමට රජය 
මැ"හ+ (ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.125/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— අ\මානZක (ද2ා [ෙෂේතයට �j දහ# ආභාෂය ලබා 

ගැaම,— �j වහෙසේෙL Zත ��බඳ ඇතැ� (ගහය ùතන (ද2ාවට හ} ෙනොවන තර� 
ගැíw බැ(, ඒ ��බඳ ප	ෙ6ෂණ .Nමට හා ව	තමානෙ6 අ\මානZක (ද2ා [ෙෂේතෙ6 
ඇ7 ගැටi සඳහා �j දහම ඇ}c �	වචන හා (ස~� ඉ"cප+ .Nමට හැ. වන පc", අදාළ 
[ෙෂේතය ��බඳ හසල දැ�ම[ ඇ7 ෙ)´ය හා (ෙ)´ය ()ව�ෙග සම(ත ක#,ව[ 
�g,වා, ඒ හරහා �j දහම ෙ)´ය හා (ෙ)´ය වශෙය පච
ත .Nමට+, � ලංකාෙJ ª	7 
නාමය ඉහළ නැං/මට+, අ\මානZක (ද2ා [ෙෂේතෙ6 �නwදය[ ඇ7 .Nමට+ රජය මැ"හ+ 
(ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.126/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— (ද2ා	Û අතර �රා(ද2ා (ෂයය ජනôය කර/ම,— 

(ද2ා	Û අතර �රා(ද2ා (ෂයය ජනôය .Nම සඳහා �
ක වශෙය පාසD (ෂයය 
�	ෙ)ශයට එම (ෂයය ඇ�ළ+ .Nම හා (ශව්(ද2ාලවල �රා(ද2ා (ෂය පථය තවjරට+ 
�hD .Nමට හා පහ}ක� ලබා�ම සඳහා කට&� .Nම+, එම£  �රා(ද2ා (ෂයය රට �ළ 
ව2ාMත/ම හරහා �gවන උග�ෙග රටට යහප+ ෙසේවය[ ලබා ගැ�ම+ අර�« කරග+ 
ජා7ක වැඩසටහන[ "vකාVනව සැල}� සgතව �	මාණය .Nමට �යවර ගත &�යැ] ෙමම  
පා	
ෙ��ව  ෙයෝජනා කර]. 

පා.127/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ7 වස (ෂ ��බඳ ෙසොයා බැVමට (ෙශේෂ ප#7 

ආයතනය[ �g,/ම,— කෘ§ක	මාතෙ6� භා(තා ෙකෙරන රසායන දව2 ෙහේ�ෙව ආහාර 
දව2යට ද වස (ෂ #ශ/ ඇ7 අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැVමට අදාළ ප#7 ආයතනය[ දැනට 
� ලංකාව �ළ �g,වා ෙනොමැ7 බැ( එම කා	යය සඳහා (ෙශේෂ ප#7 ආයතනය[ �g,(ය 
&�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.128/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— යාචක] Zඟමනට ෙයොදාගනා දwව �නw+ථාපනය 

.Nම,— � ලංකාෙJ යාචක] දwව සමඟ Zඟම යැ�ම තහන� කර, Zඟමන සඳහා 
ෙයොදා ගනා දwව �නw+ථාපනය කර, ඔ� යහප+ �රවැZය ෙලස සමාජගත .Nම 
සඳහා අවශ2 ජා7ක මrටෙ� වැඩ��ෙවළ[ සැල}� කර �යා+මක කළ &�යැ] ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.129/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ Â[ÇÅ ශාසනය අඛ3ඩව පව+වාෙගන 

යාම සඳහා කමව+ වැඩ��ෙවළ[ සකස ් .Nම,— මහා පජාපd ෙගෝතÜ 
ෙතරÅවහෙසේෙග ඇරí« භාරdය Â[ÇÅ ශාසනය සංඝ#+තා 
ෙතරÅවහෙසේෙL ලංකාගමනෙය � ලංකාව �ළ මැන( සථ්ා�ත �වද, ප}කාVනව 
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අභාවයට £ය බැ(, මෑත &ගෙ6 � ශ2ාෙමෝපා
 මහා �කාෙ6 රං£c දíi පා	ශව්ය (Z 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද Â[ÇÅ ශාසනයට �Z 
��ගැaම[ ලබා�ම සඳහා රජය ෛත�කා]ක මහා නායක සව්ාÜවහෙසේලා ඇ�i අදාළ 
Zයh [ෙෂේතයෙL Ð
ක+වෙය �Z සංවාදය[ ඇර¢ය &� යැ] ද, එම සංවාදය 
අවසානෙ6 (\ම+ කමෙJදය[ ඔසේසේ � ලංකාව �ළ Â[ÇÅ ශාසනය අඛ3ඩව 
පව+වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළ[ සැකZය &�යැ] ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර].  

පා.130/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— � ලාංªය Â[Ç සංසථ්ාව වëහා+මකව (\ම+ .Nම,— � 

ලාංªය Â[Ç සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහෙසේලා පා	ශව් ගත /ම ෙහේ�ෙව වëහා+මකව 
අසං(\ත / ඇ7 අතර එම �සා ජා7ක හා ජාත2තර අÂචාර උපචාරයg� සංඝයා 
වහෙසේලා ඒකම7ක ෙනො/ම රටට අgතකර ෙලස බලපාන බැ( සමසථ් සංඝ සමාජෙ6 
ඒකම7ක+වය ඇ7 කර ගැaමට හැ. වැඩ��ෙවළ[ සැක�මට රජය මැ"හ+ (ය &�යැ] 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර].  

පා.131/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ලංකා ඛ�ජ ෙතD a7ගත සංස්ථාව ලාභදාé 

ආයතනය[ .Nම,—  ලංකා ඛ�ජ ෙතD a7ගත සංසථ්ාව ලාභදාé ආයතනය[ ෙලස 
ජනතාවා�ව සංව	ධනය .Nමට අවශ2 සැල}� සකස් .Nමට ()ව+ ම3ඩලය[ ප+ 
කර ඔ�ෙL �	ෙ)ශයට අ�ව සංස්ථාෙJ පව7න වංචා, Eෂණ හා පcපාලනමය ගැටi 
(සඳා ඵලදාé ජා7ක ආයතනය[ ෙලස �යා+මක /මට අවශ2 පcසරය රජය මැ"හ+ව 
�	මාණය කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.132/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ2 පමාණයට ගංජා වැ/මට ෙ)´ය 

ෛවද2වwට අවසර ලබා �ම,— ඉ"යාෙJ Zට රහZගත මා	ග ඔසේසේ රට �ළට ෙගවන 
රසාය�ක දව2 #øත ගංජා භා(තා කර �පදවන ෙ)´ය ඖෂධවල vණා+මක බව අÀවන 
බැ(, ආ&	ෙJද ඖෂධ �පද/ෙ�� තම ඖෂධවල vණා+මක බව ආර[ෂා කර ගැaම සඳහා 
ගංජා අත2වශ2 ඖෂධය[ ෙලස ෙයොදා ගනා රජෙ6 ��ග+ ආ&	ෙJද ෛවද2වwට 
�මාව සgතව ගංජා ශාකය වැ/මට අවසර ලබා�ම සඳහා අවශ2 a7 සංෙශෝධනය කළ 
&�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.133/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— එළවh ෙගො/ට සාධාරණ #ල[ ලබා �ම,— එළවh 

ෙතොග ෙවළඳාෙ�� �යා+මක වන කMප� ගැaම හා #ල dරණය .N� ආ� �යා හරහා 
ෙගොඩනැÏ ඇ7 සං(ධානා+මක ෙවළඳ ඒකා\කාරය �සා එළවh ෙගො/ට සාධාරණ 
#ල[ ලබා �මට ෙමෙත[ �යා+මක කළ සැල}� අසා	ථක / ඇ7 බැ(, ෙගො(යාට 
සාධාරණ #ල[ ලබා �ෙ� Ð
ක අර�ණ කරග+ බලපෑ� ව
 ෙතොර ෙවළඳෙපොළ[ රාජ2 
ෙවළඳ ආයතන මැ"හ+/ �	මාණය කර �යා+මක කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර]. 

පා.134/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— පාසD දwවෙL ව�නාකම සමාජගත .Nම,— 

ෙදමා�ය, vwවw, xඩා �µ«කwව හා පාසD වෑ රථ cයැjර යන �cස ් සඳහා 
දwවෙL ව�නාකම ��බඳ සමාජ (ද2ා+මක හා මෙනෝ (ද2ා+මක කමෙJදය �� 
සරළව පැහැ"
 කර, රෙr හා සමාජෙ6 ඉ"c යහපැවැ+ම සඳහා දwවා සමාජ අÂෙයෝගය 
හ�ෙJ ආර[ෂා කරෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව සංවාදය[ පැවැ+/ම ට ජා7ක මr ටෙ� 
වැඩසටහන[ සැල}� කර �යා+මක .Nමට රජය මැ"හ+ (ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර]. 
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පා.135/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— කාතාවට ඇ7වන »ඩාව අවම .Nම,— ව+ම 

ෙගෝVය සමාජය �ළ කාතාවට Zjවන »ඩාව වන ශම හා 
ං£ක ©රාකෑමට ල[/ම, 
ෙපෞ)ග
ක ෙ)පළ කමය �wෂ ෙ[�යව (කාශනය /ම, අසමාන ෙලස සැලªම හා ප�D 
සංසථ්ාව �ළ Zරගත /ම �සා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ7/ම යන කw« � ලාං.ක 
කාතාවට ද පධාන වශෙය ෙපොj වන බැ(, ඔ�ෙL යහපැවැ+ම ෙව�ෙව ෙමම 
»ඩාකාN වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල�මට අවශ2 �යවර ගත &�යැ] ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.136/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— �රා(ද2ා ෙදපා	තෙ��ව නගා Z,/ම,— � ලංකාව �ළ 

�gටා ඇ7 �රාවස�් සංර[ෂණය .Nමට හැ.යාව[ �රා(ද2ා ෙදපා	තෙ��වට 
ෙනොමැ+ෙ+ පව+නා මානව හා  ෙභෞ7ක ස�ප+g අÀව �සා වන ෙහ], ()ව+ 
ම3ඩලය[ මS �රා(ද2ා ෙදපා	තෙ��ෙJ ඇ7 අÀපාÀක� ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
ස�¶	ණ .Nමට අවශ2 �යවර ගැaමට රජය මැ"හ+ (ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර]. 

පා.137/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— jර ගම ෙසේවා බස ් රථවල ගම ගනා මÏට 

ෙසෞඛ2ාර[§ත ආහාර පාන ලබා ගැaමට පහ}ක� සැල�ම,— jර ගම ෙසේවා බස ්රථ ආහාර 
පාන ගැaම සඳහා නතර කර� ලබන ආපනශාලාවg ප#7ය ඉතා පහළ මrටමක පව7න 
බැ( එය මÏ ජනතාවෙL ෙසෞඛ2යට අgතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල ප#7ය ඉහළ 
නැං/මට �රතරව ප} (පර� කළ හැ. වන පc" සකස ්කරන ලද ජා7ක වැඩසටහන[ රජය 
(Z සැල}� කර �යා+මක කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.138/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— රජය ස� වැ(
 සමාග� ලාභදාé ආයතන බවට ප+ 

.Nම,— රජය ස� වැ(
 සමාග� පාÀ ලබන ආයතන බවට ප+/ ඇ7 බැ(, ()ව+ 
ක#,ව[ ප+කර එම ආයතනවල ලාභදාé+වය ව	ධනය .Nමට අවශ2 �	ෙ)ශ සකස ්කර, 
එම �	ෙ)ශ �යා+මක .Nම �� එම සමාග�වල ලාභදාé+වය ඉහළ දැÜමට රජය මැ"හ+ 
(ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.139/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— වන ර[§ත �ළ Zjවන a7 (ෙරෝº �යා නැවැ+/ම,—    

� ලංකාෙJ වන ර[§ත �ළ Zjවන a7 (ෙරෝº වගාව, ((ධ ඉ".N�, වනාතර එ�.N� 
හා ර[§ත �මා මා]� ෙවනස ් .Nම ආ� වන (නාශයට ෙහේ�වන #�ස ් �යාකාරක� 
වැටVමට (ෙශේෂෙය ස(බල ගවන ලද ෙපො
ස ්වන ආර[ෂක ඒකකය[ �g,/මට රජය 
මැ"හ+ (ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.140/’15 

 
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ෙකොරDපර සංර[ෂණය .Nම,— සාගර ජලෙ6 

උෂ්ණ+වය ඉහළ යෑම හා #�ස් �යාකාරක� ෙහේ�ෙව ෙකොරDපර (නාශ /ෙ� 
ත	ජනයට ල[ව ඇ7 බැ(, � ලංකා �µj කලාපය අවට ඇ7 ෙකොරDපර ආර[ෂා කර 
ගැaමට හා නව ෙකොරDපර �	මාණය /මට උ{ත පcසර ප)ධ7 සකස් .Nම සඳහා 
අවශ2 නව �යාමනය සකස් කර �යා+මක .Nමට රජය මැ"හ+ (ය &�යැ] ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 
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පා.145/’15 
 

ගw එස.් එ�. මc[කා	 මහතා,— රජෙ6 ආයතනව
 ජනතාවට Zjවන අකට&�ක� 
��බඳව ෙසොයා බැVමට ආයතනය[ �g,/ම,— රජෙ6 ආයතන මS ((ධ ෙසේවාව 
ලබාගැaම සඳහා පැ#ෙණන මහජනතාවට Zjවන අකට&�ක� සහ අසාධාරණක� ��බඳ 
ෙසොයා බැVම සඳහා+, එම අසාධාරණක� (භාග .Nම සඳහා+ ෛන7ක බලය[ සgත 
ආයතනය[ සථ්ා�ත කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.150/’15 

 
ගw ෙහේෂා (තානෙL මහතා,— උපා\ධාN සඳහා É.යා ලබා �ෙ�� �Z කමෙJදය[ 

සකස ්.Nම,— � ලංකාෙJ උපා\ධාNට É.යා ලබා �ෙ�� ෙමෙත[ කD �යා+මක � 
ප[ෂ පාට ෙ�ද කමය ෙනොසලකා සාධාරණය ඉ,.Nම සඳහා �Z කමෙJදය[ සැල}� කර 
එය ප7ප+7ය[ ෙලස ස�මත .Nමට �යවර ගනා ෙලස+, ෙ)ශපාලනඥය හ�ෙJ 
උපා\ධාN හෑDiවට ප+ ෙනො.Nමට �යවර ගත &�යැ] ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර]. 

පා.151/’15 

 
ගw ෙහේෂා (තානෙL මහතා,— ව� ආøතව �ව+වන ද#ළ ජනතාවෙL �වන ත++වය 

ඉහළ නැං/ම,— ව� ආøත ද#ළ ජනතාව �ව+වන පcසරය �ළ (j
ය, ජල පහ}ක� සහ 
ය�තල පහ}ක� අවම මrටමක පව7න අතර එම ත++වය පාසD දwවෙL අධ2ාපන 
කට&�වලට+, එම ජනතාවෙL ෙපෞ)ග
ක �(තයට+ බාධා ඇ7කරන බැ(, ෙමම ල] 
�වාස සංසක්ෘ7ය �මා කර ඒ සඳහා නව (\ම+ ත� �වාස කමය[ සකස ්.Nමට අවශ2 
කÄන� වැඩසටහන[ ආර�භ කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.155/’15 

 
ගw ලª ජයව	ධන මහතා,— වසර 12 ක �යා(ත රාජකාcෙ6 �රතව Z� ¥(ධ හ�දා 

ෙසබhට (ශාම වැ,M ලබා �ම,— � ලංකා ¥(ධ හ�දා ෙසේවෙ6 වසර 22 [ ස�¶	ණ � ප} 
(ශාම යෑෙ� �යාව
ය[ �යා+මක වන බැ(, උ�w නැෙගනgර �යා(ත රාජකාcෙ6 
�යැV වසර 12 [ අඛ3ඩව ෙසේවය ෙකොට එම ෙසේවාෙව ඉව+ / Z�නා අයවi දැනට 
ඉතා අසරණ ත++වෙය ප}වන බැ( එම ¥(ධ හ�දාෙJ හා ෙපොVZෙ6 ෙසේවය කළ අයට 
අ	ධ (ශාම වැ,ප[ ලබා �ෙ� කමෙJදය[ කÄන# සකසා එම අයට සහනය[ සැල�ම }j} 
යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.156/’15 

 
ගw ලª ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ පව+නා මා	ග තදබදය අවම .Nම,— 

� ලංකාෙJ ෙදවැ� අගනගරය වන මහ�වර නගරය ෙ)´ය හා (ෙ)¤කයෙL සංචාරක 
මධ2සථ්ානය[ වන ෙහ] ද, මහ�වර නගරයට එ"ෙනදා (ශාල �cස[ පැ#ෙණන අතර එම 
ජනතාව මහ�වර නගරෙ6 හා අවට මා	ගවල ඇ7 අ\ක රථ වාහන තදබදය �සා මහ+ 
අ�wතාවයකට ප+වන බැ( ද, මහ�වර නගරෙ6 මා	ග තදබදය අවම .Nම සඳහා කÄන� 
(ස~ම[ ලබා "ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.157/’15 

 
ගw ලª ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �ස
්� �c# පාසල[ ආර�භ 

.Nම,— මහ�වර "ස¥්[කය �ළ �ස
්� ජනතාව ඉතා වැÄ �cස[ �ව+ වන අතර, මහ�වර 
නගරය ආøතව �ස
්� �c# පාසල[ �g,(ය &� යැ] �	ඝ කාලය[ 7ස්ෙසේ පෙ)ශෙ6 
�ස
්� ජනතාවෙL ද ඉDVම[ව පව7න බැ(, ඉතා කÄන# මහ�වර නගරෙ6 �ස
්� 
�c# පාසල[ �g,/මට අවශ2 කට&� සැලZය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 
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පා.158/’15 
 

ගw ලª ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �g� ජනôය පාසD සඳහා පළ� 
ෙශේWෙ6 දwව ෙව�ෙව නව ෙගොඩනැ£
 ඉ".Nම,— මහ�වර නගරය ආøතව ජනôය 
පාසD සඳහා පළ�වැ� ෙශේWයට ළ� ඇ�ළ+ .Nමට (ශාල �cස[ ඉDi� කළ+, එම 
පාසDවල ඉඩකඩ �#ත ෙහ], දwව ඇ�ළ+ .Nම ඉතා අ�w / ඇ7 බැ( මහ�වර 
නගරය ආøත පධාන පාසDවලට පළ�වැ� ෙශේWෙ6 ප7 පැවැ+/ම සඳහා නව 
ෙගොඩනැ£
 ඉතා කÄන# ඉ"කර "ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.159/’15 
 

ගw ලª ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර පDෙDකැෙD �දහස ්ෙවළඳ උද2ාන කමව+ව 
�hD .Nම,— මහ�වර "ස¥්[කය �ළ (É.යාෙව ෙපෙළන තwණ තwWය (ශාල 
�cස[ Z�න බැ(, එම අයට É.යා අවසථ්ා කÄන# සපයා �ම සඳහා මහ�වර 
පDෙDකැෙD පෙ)ශෙ6 �gටා ඇ7 �දහස ්ෙවළඳ උද2ාන ෙදක කමව+ ෙලස සකසා වැÄ 
�cසකට É.යා අවසථ්ා ලබා ගැaමට අවසථ්ාව සැල�මට කÄන# කට&� කළ &�යැ] 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.160/’15 
 

ගw ලª ජයව	ධන මහතා,— උඩරට ගැ# �නw+ථාපන ෙකො#ෂ සභාව ය� සථ්ාපනය 
.Nම,— අ\රාජ2වා� පාලන කාලෙ6� අසරණ � උඩරට පෙ)ශවා� ජනතාවට සහන සැල�ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර 7¬ උඩරට ගැ# �නw+ථාපන ෙකො#ෂ සභාව ප}£ය පාලන කාලය 
�ළ අxය ත++වයට ප+ .Nම �සා උඩරට ජනතාවට Zj/ ඇ7 අසාධාරණය සාධාරණය 
.Nම සඳහා උඩරට ගැ# �නw+ථාපන ෙකො#ෂ සභාව නැවත කමව+ව ස්ථා�ත කරVමට 
අවශ2 කට&� කÄන# සැලZය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.178/’16 
 

ගw ඩLලස ් ෙ)වානද මහතා,— &)ධය �සා "( අg# � ජනතාව Zg .Nම සඳහා 
අ�සම්රණ සම්ාරකය[ තැaම සහ Zgප+ .Nම සඳහා ෙපොj "නය[ ෙව .Nම,— දශක 
ගණනාවක Zට උ�w පළාෙ+ පැව7 &දමය වාතාවරණය �ර / සාමකාÜ �වන රටාවකට 
ජනතාව දැ අවd	ණ / Z�න අතර ප}£ය කාලෙ6 පැව7 අසාමාන2 ත++වය �සා ද, 
&දමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව ද, ඝාතනයට ල[� Zයi ජා7, ආග� හා සමාජවලට අය+, 
Zයiම භාෂාව කතාකරන ජනතාව, � ලාං.ක] ෙලස Zgප+ කර#, එම ජනතාව 
මJ�ම ෙව�ෙව ද, ඔ� කළ පcත2ාගයවලට ෙගෞරව .Nම සඳහා ද, උ�w පළාෙ+ 
ඕමෙ+ පෙ)ශය �ළ }j} සථ්ානයක “අ�සම්රණ සම්ාරකය[” තැaමට ද, එම &දමය 
ත++වය �සා "( අg# � Zයiම ජා7, ආග� හා භාෂාව කථා කරන ජනතාව Zgගැ/ම 
සඳහා }j} "නය[ න� ෙකොට සෑම වසර[ පාසාම එම "නය සැමNමට ද රජය �යවර ගත 
&�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.168/’16 
 

ගw එස.් එ�. මc[කා	 මහතා,— ජාd අතර ජා7ක සංgÞයාව ෙගොඩනැං/ම,— ජා7ක 
සංgÞයාව හා ජාd අතර අෙන2ෝන2 අවෙබෝධය සහ එක��ව වඩා+  ඵලදාé ෙලස 
ෙගොඩනැÏම සඳහා �	ඝ කාVන ඉල[කයට �ල �Nෙ� අර�W, � ලංකාව �ළ සෑම 
ෙදමළ මාධ2 පාසලකම Zංහල මාධ2ෙය උගවන අංශය[ ආර�භ කළ&� යැ] ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර].  

පා.169/’16 
 

ගw එස.් එ�. මc[කා	 මහතා,— නව xඩා පනත[  හ~වා�ම,— "ස්¥[  xඩා 
සංග�වල ඡදෙය xඩා පාලක ම3ඩලවලට �ලධාc ෙ+N ප+/ෙ� කමය ෙව�වට 
අi+ කමෙJදය[ හ~වා �, එම£ එම �ලධාNෙL �යා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
පා	
ෙ�� වට ෙහෝ වග.යන අ&c � ලංකාෙJ xඩාෙJ "&«ව සහ අÂවෘ)\ය  සඳහා 
නව xඩා පනත[ හ~වා "ය &� යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර].  
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පා.177/’16 

 
 ගw එ�. එ¯. එ�. සDමා මහතා,— හ¹ වදනා පනත[ හ~වා �ම,— � ලංකාෙJ 
Zට වා	§කව හ¹ වදනාෙJ ෙයෙදන බැ7ම� (Z �µණ ෙදන ගැටi �රාකරණය 
කර ගැaමට+, ඒ ��බඳ ආයත�ක වëහය[ ස්ථාපනය ෙකොට a7මය ප7පාදන සකස් 
.Nමට+, රජය මS “හ¹ වදනා පනත[” හ~වා "ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර]. 

පා.163/’15 
 

ගw ඩLලස ්ෙ)වානද මහතා,— උ�w පළාෙ+ පළා+ සභාව යටෙ+ ඇ7 පාසDවල වැඩ 
බලන (jහDප7වw (jහDප7 තරඟ (භාගෙය �දහස ්කර, එම �ලධාc (jහDප7 
ෙසේවෙ6 III ෙශේWයට ප+ .Nම,— උ�w පළා+ සභාව යටෙ+ ඇ7 පාසDවල �	ඝ කාලය[ 
ෙසේවෙ6 �&� �  ලංකා vw ෙසේවයට අය+ වැඩබලන (jහDප7වwෙL ෙජ2ෂඨ්+වය හා 
Yසලතාවය සැල.Dලට ෙගන � ලංකා (jහDප7 ෙසේවෙ6 තරඟ (භාගෙය �දහස ්කර, එම 
�ලධාc � ලංකා (jහDප7 ෙසේවෙ6 III ෙශේWයට ප+ කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර]. 

පා.179/’16 

 
ගw ZZර ජයෙකොÄ මහතා,— ම+දව2 භා(තයට ඇ8බැg�ව �නw+ථාපනය .Nම 

සඳහා අ\කාcය[ �g,/ම,— ම+දව2 භා(තයට  ඇ8බැg �  අ7 (ශාල තwණ �cස[ 
ඒවා] අ+#�මට අෙM[ෂාෙව ප}�වද, ඒ සඳහා �ශ{්ත වැඩ��ෙවළ[ ෙහෝ කමෙJදය[ 
ෙනොමැ7/ම ඔ� �µණ ෙදන බරපතල ගැටiව[ව ඇ7 බැ(,  ආග#ක නායක]ෙL 
Ð
ක+වෙය ෙබෞ)ධ ආධ2ා+#ක භාවනා කම, ෙ)´ය ඖෂධ කමය හා අෙනY+ 
ප7ක	ම කම ද උපෙයෝÏ කරග�# ම+YÀ හා ම+දව2 භා(තයට ඇ8බැg�ව 
�නw+ථාපනය .Nම සඳහා අ\කාcය[ �g,/මට කට&� කළ &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර]. 

පා.180/’16 

 
ගw ෙ¹. �. අලව�වල මහතා,— � ලංගම හා ෙපෞ)ග
ක බස ් රථ සඳහා "ව]න �රා 

ඒකාබ)ධ ධාවන සැලැසම්[ රාÃ කා ලෙ6� �යා+මක .Nම,— � ලංකාව �රා සවස 6 ප}ව 
� ලංගම හා ෙපෞ)ග
ක බස ් රථ �Zයාකාරව ධාවනය ෙනො/ම ෙහේ�ෙව මÏ ජනතාව 
බලව+ අපහ}තාවයට ප+ / Z�න ෙහ], ඊට ��ය� වශෙය � ලංකා ගමනාගමන 
ම3ඩලය සහ පළා+ සභා යටෙ+ �යා+මක මා	ගසථ් මÏ පවාහන අ\කාN ආයතන සමඟ 
එ[ව � ලංගම සහ ෙපෞ)ග
ක බස ්රථ රා¥ කාලෙ6� "ව]න �රා ධාවනය .Nමට සැලැසම්[ 
සකස ්කර �යා+මක කළ &� යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර].  

පා.181/’16 

 
ගw අ8jDලාහ ්මහ�්ෆ ්මහතා,— උ�w පළාෙත බලහ+කාරෙය ෙනරපා හcන ලද 

�ස
්� ජනතාව නැවත ප"ං{ කර/ම,— උ�w පළාත �ළ Zයවස ්ගණනාව[ 7සේසේ �ව+ � 
�ස
්� ජනතාව 1990 වසෙ	� පැය 48ක කාල�මාව[ �ළ එම පළාෙත බලහ+කාරෙය 
ඉව+ කරන ලද අතර ඔ� ඉ �ට�ෙ6 තම ස� ෙ)පළ සහ වස²් හැර දමා තම �(ත 
��බඳ .Z~ සහ7කය[ ෙනොමැ7ව ෙමම }hතර ජනතාව එතැ Zට ෙ� ද[වා කාලය �ළ 
රටට ෙදෝg ෙනො/ ර� �ටව ෙනොය# �ව+ � අතර ප}£ය ජනා\ප7වර ණ සහ 
පා	
ෙ�� මැ7වරණවල� පවා  ඔ�ෙග 95%[ Zය ඡදය පකාශ කළ න�j  ඔ�ට 
තවම+ Zය �D ග� �� ෙවත යාමට ෙනොහැ. / ඇ7 ෙහ], ඔ�හට Zයi අ]7වාZක� 
සgතව Zය �D ග� �� ෙවත යාමට අවසථ්ාව සැල�ම සඳහා ඇ7 Zයi බාධාව හ~නාෙගන 
ඒවා ඉව+ .Nමට අවශ2 �යවර ගැaම රජෙ6 වගªම (ය &�යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර].    
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පා.182/’16 

 
ගw අ8jDලාහ ්මහ�්ෆ ්මහතා,— උපා\ධාN උපෙ)ශන �ලධාc ෙලස පාසDවලට 

බඳවා ගැaම,— "ව]න �රා Zjවන කාතා හා ළමා අපචාර �ර .Nෙ� අර�ෙණ සහ 
"ව]න �රා Zයiම පාසDවල පාථ#ක, )(7éක සහ උසස ් ෙපළ Z}ට, ඔ�ෙL 
අධ2ාප�ක �යාකාරක�වලට සමගාÜව, උපෙ)ශනය ලබා�ම සඳහා, 2016 වසෙ	  Zට 
�යා+මක වන පc", උපා\ධාNට É.යා උ+පාදනය .Nම ෙපරදැc ෙකොටෙගන, දැනට 
පාෙ)´ය ෙDක� කා	යාලයට අ�&[ත ෙකොට ඇ7 උපෙ)ශන �ලධාNෙL 
කා	යභාරයට සමාන වන ආකාරෙය, (ෙශේෂ ප+/ම[ ෙලස උපෙ)ශන �ලධාc ෙලස 
උපා\ධාN ප+.Nම �Wස �යාකාN  සැලැසම්[ �යාවට නැ£ය &�යැ] ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා ස�මත කර].   

පා.183/’16 

 
ගw අ8jDලාහ ්මහ�්ෆ ්මහතා,— É.යා ල[ෂ දහය[ ලබා�ෙ� ව2ාපෘ7ෙයg� උ�w හා 

නැෙගනgර පළා+වල තwණ තwWය සඳහා ප�ඛතාවය ලබා �ම,— É.යා ල[ෂ දහය[ 
ලබා�ෙ� ව2ාපෘ7ය �යා+මක .Nෙ��, උ�w නැෙගනgර පළා+වල �ව+ වන, වයස අ�wj 
7සප්හ Zට හත
ස ්පහ ද[වා තwණ තwWයට ප�ඛතාවය ලබා"ය &� බව+, පාථ#ක, 
)(7éක සහ ෙජ2ෂඨ් )(7éක මrට�වල� පාසD අතහැර £ය අ.ෙපො.ස (සාමාන2 ෙපළ) 
}j}ක� සgතව පාසDවල සේව¯ඡා vwවw ෙලස වසර (සස්කට වඩා වැඩකරන අයට, 
උසස ්අධ2ාපන }j}ක� ෙනොසලකා ස;්ර ප+/� ලබා�මට අවශ2 �යවර ගත &� බව+ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර].  

පා.184/’16 

 

  ගw එස.් එ�. මc[කා	 මහතා,— දහ� පාසD අධ2ාපනය අ�වා	ය .Nම,— ¤ෂ්ඨ 
ස�පන සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ&c රට �ළ ව2ාMත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම	ධනය .Nම හා ස්වයං (නය[ ඇ7 .Nම උෙදසා Zයiම  දwවට, 9 ෙශේWය ද[වා 
ඔ�ෙL ආගමට අ�mල  දහ� පාසD අධ2ාපනය අ�වා	ය .Nම }j} යැ] ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

පා.185/’16 

  
ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— පා	
ෙ�� අධ2යන ෙ[දය[ ආර�භ .Nම,— � 

ලංකාෙJ හා ෙලෝකෙ6 ((ධ රටවල පා	
ෙ�� �යාදාමය, පා	
ෙ�� ඉ7හාසය හා 
ෙ)ශපාලන කමෙJද ��බඳ පාසD Z}ට, තwණ තwWයට හා අෙනY+ (ද2ා	ථයට 
අධ2යනය .Nම සඳහා පහ}ක� සැලZය හැ. අධ2යන ෙ[දය[ පා	
ෙ��ව �ළ 
සථ්ාපනය කළ &� යැ] ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 

 පා.186/’16 

  

ගw එ�. එ¯. එ�. සDමා මහතා,— �ස
්� (වාහ හා "[කසාද a7ය සංෙශෝධනය 
.Nම,— � ලංකාෙJ දැනට �යා+මක වන �ස
්� (වාහ හා "[කසාද a7ය, ඉසල්ා� 
ධ	මෙ6 ��ග+ Ð
ක Z)ධාතවලට අ�mල වන පc" සංෙශෝධනය කළ &� යැ] ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර]. 
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2017 ?# මස 20 වැ# අඟහAවාදා 

වා{ක ���w අෙM[ෂා කරන පශ්න 
892/’16 

ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ස්වෙ)ශ කට&� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) මැදව¯{ය ප Êාෙ)´ය ෙDක� ෙකොrඨාසෙ6, �ලාෙවD
ය ග Êාමය ආශ Êතිව "( 
ෙගවන “ව� Zංහල” න�, ජන ව	ගය ��බඳව සÜKණය[ කර 7ෙ8ද; 

 (ii) උ[ත ග Êාමයට අමතරව ෙමම ජන ව	ගය �ව+වන ෙවන+ ග Êාම �ලධාc 
වස� කවෙ	ද; 

 (iii) &ද සමෙ6� ((ධ »ඩාවට ල[� ෙමම ජනතාව "(ෙගවන ග�මානයg 
Ð
ක අවශ2තා අවම මrටමක පව7න බව ��ගෙද; 

 (iv) එම පහ}ක� කÄන# ලබා �මට �යවර ෙගන 7ෙ8ද; 

 (v) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) උ[ත ජනතාවෙL ආ	;ක ත++වය ඉහළ නැං/මට �යවර ෙගන 7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම ජනතාවෙL ස�ප Êදා]ක උwමය ආරKා .Nමට රජය �යවර ෙගන 
7ෙ8ද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1112/’16 

ගw ච#ද ( ෙ¹Zc මහතා,— පවාහන හා Z(D vව ෙසේවා අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (2) 

(අ) (i) පවාහන හා Z(D vව ෙසේවා අමාත2ාංශයට අය+ ෙදපා	තෙ��, අ\කාc, 
සංසථ්ා හා ෙවන+ ව2වසථ්ා�ත ආයතන කවෙ	ද; 

 (ii) එම එ[ එ[ ආයතනෙ6 ෙසේවෙ6 �&� �h ෙසේවක සංඛ2ාව ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) 2015 ව+ම යහපාලන රජය බලයට ප+/ෙම ප}, ඉහත එ[ එ[ 
ආයතනය සඳහා බඳවා ග+ �h ෙසේවක සංඛ2ාව, ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත (iii) g සඳහ �)ගලයෙL න� සහ 
�නය කවෙ	ද; 

 (v) දැනට ෙමම ආයතනවල ෙසේවක �රMපාÀ පවdද; 

 (vi) එෙසේ න�, ඉ"cෙ6� ෙසේවකය බඳවා ග� ලබන කමෙJදය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1268/’16 
ගw ප)ම උදයශාත vණෙසේකර මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) ෙමොණරාගල "ස¥්[කෙ6;  

 (i) ජා7ක පාසDවල ෙසේවය කරන සමසත් vwවw සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

     (ii)   පළා+ සභාවට අය+ පාසDවල ෙසේවය කරන සමසත් vwවw සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 
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 (iii)  පාසDවල දැනට ඉෙග�ම ලබන සමසත් ¤ෂ2 සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (iv)  එ[ එ[ (ෂයය සඳහා Z�න vwවw සංඛ2ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

    (v)  ඉහත (iv) අ�ව එ[ එ[ (ෂයය සඳහා එ[ එ[ පාසෙලg පව7න vw 
gඟය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න� ඒ මද? 
1391/’16 

ගw බjල vණව	ධන මහතා,— ºවර හා ජලජ ස�ප+ සංව	ධන අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකල�ව "ස¥්[කෙයg ජල�/ වගා කලාපය[ �g,/ෙ� දැවැත 
ව2ාපෘ7ෙයg  Ð
ක කට&� ෙව�ෙව 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 151ට 
අ�ව ෙව කරන ලද w�යD #
යන 100ක ප7පාදනෙය, ව	ෂාවසානය 
වන(ට මහා භා3ඩාගාරය (Z ලබා j �දල ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත ව2ාපෘ7ය සඳහා ෙව කර ඇ7 ඉඩ� අ[කර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම ව2ාපෘ7ය සඳහා � ව2ාපෘ7 වා	තාව ඉ"cප+ කරෙද; 

 (iv) 2017 ව	ෂෙ6� ෙමවැ� ජල�/ වගා කලාප "ව]ෙනg අෙනY+ පෙ)ශවල+ 
ආර�භ කර� ලබෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1509/’17 

ගw උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— (ෙ)ශ É.යා අමාත2�#යෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2016.12.31 "නට (ෙ)ශයg ෙසේවා �&[ත � ලාං.කය සංඛ2ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 "නට සාෙM[ෂව, 2016.12.31 "නට 
(ෙ)ශයg � ලාං.ක ෙසේවා �&[7ෙයg ඉහළ යෑම ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද;  

යන එ�#ය ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1548/’17 

ගw ඉ�රා මහ�ෆ් මහතා,— කෘ§ක	ම අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2012, 2013 සහ 2014 ව	ෂවල� Yඩා වාcමා	ග සංව	ධනය සඳහා 
¥Yණාමලය "ස¥්[කයට ෙව කරන ලද ප7පාදන, එ[ එ[  ෙගො(ජන 
ෙසේවා ෙකොrඨාසය සහ ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ප7පාදන ෙයොදා ග�# සංව	ධනය කරන ලද වැJ සහ ඒ සඳහා වැය 
කළ  �දල ෙව  ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට ඉ"cප+ කරෙනgද? 

(ආ) (i) ෙමම සංව	ධන කට&� ෙහේ�ෙව / අසව්ැෙනg ඉහළ යෑම[ Zj/ 
7ෙ8ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) වැය කරන ලද ප7පාදනවලට අ�ව ෙමම �ෂප්ාදන ඉහළ යෑම පමාණව+ 
වෙද; 
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 (iv)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද;  

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) (i) උ[ත ව	ෂයg� "ය+ කරන ලද වැඩසටහ �වැර" ආකාරෙය Zj 
ෙනො� බවට ෙගො/ (Z ෙචෝදනා නඟන බැ(, ෙමම සංව	ධන කට&� 
��බඳව ප} (පර� Zj කර 7ෙ8ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම (සත්ර කවෙ	ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, ෙමම සංව	ධන කට&� ��බඳව ප} (පර� .Nමට �යවර 
ගෙද; 

යන තවjරට+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1681/’17 

ගw ෙස6]ç අV සාÎ	 ම�ලානා මහතා,— උසස ් අධ2ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) මඩකල�ව - වාල¯ෙ¯න මා	ගයට සමාතරව �µj ෙවරළ "ෙL මඩකල�ව 
බා	 ප�පාගාර මංස\ෙ6 Zට කDYඩා ද[වා, එරා�	 �ට/ම ෙත[ අ	ධ 
වශෙය ඉ" කරන ලද මා	ගය[ පව7න බව+; 

 (ii) ෙමම මා	ගය මඩකල�ව - වාල¯ෙ¯න මා	ගෙ6 රථවාහන තදබදය අÀ කරන 
අතර මඩකල�ව "ස¥්[ ෙDක� කා	යාලය සහ තව+ ආයතන .gපය[ 
ෙමම මා	ගයට ආසනෙ6 ඉ" ෙව# පව7න බැ( ජනතාවට පහ}ව[ 
වන බව+; 

 (iii) �µj ෙවරළ ඔසේසේ ෙමම මා	ගෙය පාZYඩා ෙබො[ක ද[වා ගම .Nම 
ෙ)´ය සහ (ෙ)´ය සංචාරකයට පහ}ව[ බව+; 

 (iv) ගැíw �µෙ) ºවර කට&�වල ෙයෙදන ºවරයට ෙමය පහ}ව[ වන 
බව+; 

 (v) ය� ප"ං{ කළ ග�මානය[ වන 7ෙර]මÀg ප"ං{කwවට ඉ ප7ලාභ 
අ+වන බව+; 

 (vi) ෙමම මා	ගය ෙදපස සංචාරක ෙහෝටD සහ ෙවන+ ආයතන ඉ".Nමට  
ආෙයෝජකයව "c ගව� ඇ7 බව+; 

 එ�මා දෙනgද? 
(ආ) ඉහත සඳහ කරන ලද කw« සහ අවශ2තා සැල.Dලට ග�# ෙමම මා	ගෙ6 

ඉ".N� කÄන� කරන ෙලස උපෙදස ් ෙදෙද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

893/’16 

ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— ස්වෙ)ශ කට&� අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) නැෙගනgර පළාෙ+, පානම ග�මානෙ6, �ව+වන Zංහල හා ෙදමළ ජනතාව 
ඉතා සහ�වනෙය �ව+ වන බව+; 

 (ii) එම ජනතාවට තම Ð
ක අවශ2තා ඉ, කර ගැaෙ�� ගැටi රා¤යකට �µණ 
�මට Zj/ ඇ7 බව+; 

එ�මා දෙනgද? 

(ආ) (i) පානම ප Êෙ)ශෙ6 ජනතාවෙL ජලය හා ඉඩ� ආශ Êතිව පව7න ගැටi (සðමට 
�යවර ෙගන 7ෙ8ද; 
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 (ii) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) (i) උ[ත ජනතාවෙL සංසක්ෘ7ක අනන2තාවය හා පාර�පcක උwමය 
Éකෙගන �ව+/ම සඳහා රජය අ�ග Êහ ලබා� 7ෙ8ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1125/’16 

ගw ච#ද ( ෙ¹Zc මහතා,— පළා+ සභා හා පළා+ පාලන අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) පළා+ සභා හා පළා+ පාලන අමාත2ාංශෙ6 ප7පාදන මත, 2010 ව	ෂෙ6 Zට 
ෙ� ද[වා බjDල "ස¥්[කය �ළ සංව	ධනය කර� ලැ¬ බස ්නැව��ෙපොළ  
සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සංව	ධනය කර� ලැ¬ බස ්නැව��ෙපොළවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එ[ එ[ බස ්නැව��ෙපොළ සඳහා (යද� කර� ලැ¬ �දD පමාණය ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ව2ාපෘ7යට ඇ�ල+ .Nමට ෙයෝ±ත බjDල "ස¥්[කෙ6 ෙස} බස ්
නැව��ෙපොළවD කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1270/’16 

ගw ප)ම උදයශාත vණෙසේකර මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ)  (i)  2015 ජනවාc 08 වැ� "නට ෙපර ෙමොණරාගල "ස¥්[කෙ6 එ[ එ[ කලාප 
අධ2ාපන කා	යාල මrට# ෙ)ශපාලන ප�ගැa�වලට ල[� vwවw 
Z�ෙ6ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 
 (iii) ඉහත (i) g සඳහ �)ගලයට ප�ගැa�වලට අදාළ �	ෙ)ශය �Y+ 

කර 7ෙ8ද;  
 (iv)  එම ෙDඛනෙ6 ¶	ණ වා	තාව[ ඉ"cප+ කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1394/’16 

ගw බjල vණව	ධන මහතා,— වැ(
 ක	මාත අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයg අංක 167 ෙයෝජනාවට අ�ව, w�යD #
යන 50ක 
ප7පාදන  ෙයොදා ග�# Yw~ සංව	ධන අ\කාcය[ �gටව� ලැ�ෙJද;  

 (ii) එෙසේ න�, එය �gට� "නය සහ සථ්ානය කවෙ	ද; 

 (iii) Yw~ සංව	ධන අ\කාcය[ �g,/ෙ� කාVන අවශ2තාවය කවෙ	ද; 

 (iv) Yw~ සංව	ධන අ\කාcය[ �g,/ම හා ස�බ\ත සැල}� සැක�ෙ� 
වගªම දරන අමාත2ාංශය කවෙ	ද; 

 (v) එම අමාත2ාංශය (Z අයවැය ෙයෝජනාව පාෙයෝ£ක යථා	ථය[ බවට 
ප+.Nම සඳහා 2016 ව	ෂෙ6� අ�ගමනය කරන ලද �යාමා	ග කවෙ	ද; 
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 (vi) 2017 අයවැය ෙDඛනය මS, ෙයෝ±ත Yw~ සංව	ධන අ\කාcය ඉ"cයට 
ෙගන යෑම ෙව�ෙව ලබා j Ðල2 ප7පාදන පමාණය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1510/’17 

ගw උදය පභා+ ග�ම�ල මහතා,— a7ය හා සාමය සහ ද[§ණ සංව	ධන 
අමාත2�මාෙග ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂය �ළ වා	තා � ෙවÄ තැ¨� සහ #a මැw� සංඛ2ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ව	ෂ 2014 සහ 2015 ට සාෙM[ෂව, 2016 ව	ෂය �ළ� ෙවÄ තැ¨� සහ #a 
මැw� සංඛ2ාව ෙකොපමණ සංඛ2ාව. ඉහළ ෙගොස ්7ෙ8ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1549/’17 

ගw ඉ�රා මහ�ෆ ් මහතා,— පළා+ සභා හා පළා+ පාලන අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) .�යා, එ�ලරංv xඩා��ය ප}£ය වසර .gපයක Zට සංව	ධනය 
කර# පව7න බව+; 

 (ii) එg සංව	ධන කට&� සඳහා ෙවකරන ලද �දල ෙකොපමණද;  

 (iii) ඒ හරහා Zjකර� ලබන වැඩකට&� කවෙ	ද;  

 (iv) ඉහත කට&� ��බඳ එg Z�න රාජ2 �ලධාc ෙනොදනා බව+; 

 එ�මා දෙනgද? 

(ආ) (i) එ�ලරංv xඩා ��ෙ6 සංව	ධන කට&� සඳහා ව	ෂ 2011 Zට 2015 ද[වා 
ෙව කරන ලද �දD ප7පාදනය ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
 ෙකොපමණද; 

 (ii) එමS Zjකරන ලද සංව	ධන කට&� කවෙ	ද; 

 (iii) උ[ත සංව	ධන කට&� ��බඳව ¥Yණාමල "ස¥්[ ෙDක� කා	යාලය 
ෙහෝ නැෙගනgර පළා+ සභාව ෙහෝ ෙනොදැ�ව+ව අමාත2ාංශය (Z සෘñව 
කට&� කර� ලැ¨මට ෙහේ�ව කවෙ	ද; 

 (iv) සංව	ධන කට&� Zjකර� ලබන ෙකොතා+කw ක�wද; 

 (v) එම ෙකොතා+කwට වැඩ පවරා ඇ7 පදනම කවෙ	ද; 

  (vi) �	ඝ කාලය[ ගත/ ඇත+, සංව	ධන කට&� තවම+ ස�¶	ණ ෙනො.Nමට 
ෙහේ� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ඇ) යහපාලන රජය යටෙ+ Zjකර� ලබන Zයiම සංව	ධන වැඩකට&� ��බඳව 
(�(ද භාවය[ පැවdම තහ�w කරෙද යන+ එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනgද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1686/’17 
ගw ෙස]ç අ
 සාg	 ම�ලානා මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග ඇ�මට, — (1) 

(අ) (i) මඩකල�ව "ස¥්[කෙ6 �g� Zයhම ජා7ක පාසD න� කවෙ	ද; 
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 (ii) එම එ[ එ[ ජා7ක පාසෙලg Z�න ¤ෂ2 සංඛ2ාව, ෙශේWය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) vw ව	ගය අ�ව එම එ[ එ[ ජා7ක පාසෙලg Z�න vwවw සංඛ2ාව 
කවෙ	ද; 

 (iv) (ෂයය අ�ව එම එ[ එ[ ජා7ක පාසලට අ�මත කර ඇ7 vwවw 
සංඛ2ාව කවෙ	ද; 

 (v) vw ව	ගය අ�ව එම එ[ එ[ ජා7ක පාසෙලg 7ෙබන vw �රMපාÀ 
සංඛ2ාව කවෙ	ද; 

 (vi) එම එ[ එ[ ජා7ක පාසෙලg vw �රMපාÀ 7ෙබන (ෂයය කවෙ	ද;  

 (vii) තා[ෂණ (ද2ාගාර සහ භාෂා (ද2ාගාර වැ� පහ}ක� සපයා � ඇ7 ජා7ක 
පාසD කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) ඉහත ª �රMපාÀ �ර/ම සඳහා අධ2ාපන අමාත2ාංශය ෙගන ඇ7 �යවර 
කවෙ	ද; 

 (ii) ඉහත ª �රMපාÀ �රව� ලබන "නය කවෙ	ද; 

යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

 (ඇ) ෙනො එෙසේ න�, ඒ මද? 
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ගw �)\ක ප7රණ මහතා,— මහානගර හා බස්නාgර සංව	ධන අමාත2�මාෙග 
ඇ�මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ මහනගර සභා බලපෙ)ශය �ළ �g� ෙපෞ)ග
ක ෙගොඩනැ£
වල 
පව+වාෙගන යන අමාත2ාංශ කවෙ	ද; 

 (ii)  එම අමාත2ාංශ පව+වාෙගන ය� ලබන ෙගොඩනැ£
 කවෙ	ද; 

 (iii)  එම ෙගොඩනැ£
වල ව	ග අÄය[ සඳහා ෙගව� ලබන බj �දල හා ෙසේවා 
ගාස�්ව, එ[ එ[ ෙගොඩනැ£Dල අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv)  ෙමම ෙගොඩනැ£
වල රථගාD .Nම සඳහා ඇ7 ඉඩ පමාණයට ෙග/ම[ Zj 
කරෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

(ආ) (i) ෙකොළඹ මහනගර සභා �මාව �ළ �g� අමාත2ාංශ, � ජයව	ධන�ර 
ෙකෝrෙr ෙවත ෙගන යෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ සඳහා අවශ2 ෙගොඩනැ£
 ඉ"කරෙද; 

 (iii) ෙකොළඹ මහනගර සභා �මාෙව � ජයව	ධන�ර ෙවත ෙගන යන හා ෙගන 
ෙනොයන අමාත2ාංශ ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන+ එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනgද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 


