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පා�ෙ���ෙ� අංක 8 දරන  
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"#$ කෙළ& 2018 ෙපබරවා  මස 09 වැ" .#රාදා 

2018 මා� මස 06 වැ" අඟහ1වාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
1728/’17 

ග� )ම+ ර,නායක මහතා,— සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත5තර ෙවළඳ 
අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (2) 

(අ) (i) මහෙපොළ භාරකාර අර�දෙ+ අධ5�ෂ ම>ඩල සාමාAකය කB�ද; 

 (ii) ඔB ප, කරE ලබෙ කB� GHද; 

 (iii) ව	ෂ 2010 Hට 2017 ද�වා ෙමම අර�දලට ලැJK �ද+ පමාණය සහ �ද+ 
ලබාM Nලාශය ව	ෂය අEව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ව	ෂ 2010 Hට 2017 ද�වා මහෙපොළ භාරකාර අර�දෙ+ Qනරාව	තන Gයද� 
ව	ෂය අEව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) ව	ෂ 2005 Hට 2017 ද�වා මහෙපොළ භාරකාර අර�දල මS Tෂ5,ව 
පදානය හා Qනරාව	තන ෙනොවන කා	යය සඳහා කරන ලද ෙගU�, එ� 
එ� ව	ෂය සහ කා	යය අEව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 මා� මස 07 වැ" බදාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
1508/’17 

ග� උදය පභා, ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා]ක ප]ප,] හා ආ	^ක 
කට_� අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (3) 

(අ) (i) 2016.12.31 cනට සමසත් ෙකොටස ්dල ද	ශකෙe අගය කවෙ	ද; 

 (ii) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 cනට සාෙ��ෂව, 2016.12.31 cනට සමසත් 
ෙකොටස ්dල ද	ශකෙe අගය ෙකොපමණ ප]ශතයg ෙවනස ්U ]ෙhද; 

 (iii) 2016 ව	ෂය �ළi jkධ Gෙklය dලi ගැm�වල අගය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 

 

 



( 2 ) 

 

2018 මා� මස 08 වැ" 3හස්ප4�දා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
1497/’16 

ග� (ෛවද5) න
ද ජය]ස්ස මහතා,— රාජ5 පpපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (2) 

(අ) (i) q ලංකාෙr Hනමාශාලා sAට+ gtෙ� අවශ5තාවය ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, Hනමාශාලා sAට+ gtමට රජය මැcහ, ෙනොවෙ මද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 මා� මස 09 වැ" .#රාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
1744/’17 

ග� GAත ෙහේර, මහතා,— සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත5තර ෙවළඳ 
අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (2) 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 යන ව	ෂවලi ලැu Gෙkශ ආෙයෝජන පමාණය;  

 (ii) එw ව	ෂවලi නැවත ඉව, කරෙගන ඇ], ක
 ලැy ]u Gෙkශ ආෙයෝජන  
පමාණය; 

 එ� එ� ව	ෂය අEව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද  යන එ�මා ෙමම සභාවට    
දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැE�iම සහ cනට �යdත කට_� 
   

පා.11/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— cව{න �ළ දැනට |යා,මක වන ය+ පැන }ය m] 
අණපන, යාව,කා~න gtම,— q ලංකාෙr ෙ� වනGට, අzරාජ5වාi _ගෙei 
හ�වාෙදන ලද m] අණපන, |යා,මකවන බැG එම m] අණපන, ය� අධ5නය 
gtෙ� කd� ප,කර, ය+ පැන}ය ද�ව�, දඩ �ද+ ආcය යාව,කා~න gtෙ� ජා]ක 
වැඩ��ෙවළ� |යාවට නැංGය _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.  
 

පා.12/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— Hය� මැ]වරණ එකම cනක පැවැ,Uම,— q ලංකාව 

�ළ 1988 Hට 2010 ද�වා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවලi හැර අ සෑම වසරකiම gHය� මැ]වරණය� පව,වා ඇ] අතර, 
එෙසේ මැ]වරණ පැවැ,Uම ජනතා මතය සලකා බැ~ම සඳහා ව�නා �	ණායකය� Bවද, 
ෙ� �� රෙ� ආ	^කය, පpපාලනය ආc සෑම �ෙෂේතයකටම දැs බලපෑම� ඇ] කරන 
බැG පළා, පාලන මැ]වරණ, මහා මැ]වරණ සහ ජනාzප]වරණය එකම cනයකi 
පැවැ,Uමට හැg වන පpc එw ආයතනවල �ල කාලය සංෙශෝධනය gtමට,, ගැලෙපන 
මැ]වරණ කම ෙrදය� �	මාණය gtමට, �M� පpc ආ>�කම ව5වසථ්ා 
සංෙශෝධනය� කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.  
  



( 3 ) 

 

පා.13/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— පා	
ෙ�� පජාතතවාදය ශ�]ම, gtමට 
කට_� gtම,— රට �ළ පජාතතවාදය වඩා, ශ�]ම, gtෙ� අර�ණ ඇ]ව 
පා	
ෙ��ව හා පළා, සභා අතර,, පළා, සභා හා පළා, පාලන ආයතන අතර, මනා 
ස�බ�කරණය� පව,වා ෙගන යාම අත5ාවශ5 වන අතර ඒ සඳහා පළා, පාලන 
ආයතන පධාm, පළා, සභා �ළ �ෙයෝජනයUම සහ]කවE ��ස ද, පළා, සභා 
පධාm පා	
ෙ��ව �ළ �ෙයෝජනය Uම සහ]කවE ��සද කමෙrදය� සකස් 
gtමට අවශ5 ආ>�කම ව5වස්ථා සංෙශෝධනය� කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර{.  
 

පා.14/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ජා]ක ඒකාගතාව ඇ] gtමට �යවර ගැmම,— ජා]ක 
ඒකාගතාවය පව	ධනය gtෙ� අර�� ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව �ව, වන 
පෙkශවල Hංහල භාෂා Q�K වැඩසටහ ද, Hංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව �ව, වන 
පෙkශවල ෙදමළ භාෂා Q�K වැඩසටහ ද, රාජ5, රාජ5 ෙනොවන හා ෙපෞkග
ක 
ආයතනයW සහෙය |යා,මක Gය _� අතර රාජ5 හා ෙපෞkග
ක Gද�, ෙමම 
��ත මාධ5 ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාග�d ෙමම Q�K වැඩසටහ ආර�භ gtම 
සඳහා ජා]ක වැඩ��ෙවළ� |යාවට නැංGය _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර{. 
 

පා.15/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— කලතයාෙ� ෙනොමනා |යා �සා අසරණභාවයට 
ප,වන පා	ශව්යට සහන සලසා iම,— Gවාහක අ�සැd _වල� එකම වහල� යට �ව,ව 
H�න අවස්ථාවලi Q�ෂයා ෙහෝ )pඳ �රාව, �Mව සහ ෙවන, අපචාt කට_�වල 
ෙයෙදd ඉඩ� ෙහෝ ෙ� ෙදොර බ� ��� තම ෙපෞkග
ක අ�මතය පpc G�ණd ෙහෝ 
අ අයට පවරd හැHtම �සාෙව අෙන� පා	ශ්වය, සමඟ ද�ව දැs 
අසරණභාවයට ප, වන අවස්ථාවලi එම ත,වය වළ�වා ගැmම සඳහා අවශ5 m] 
ස�පාදනය කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
 

පා.16/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,—ච	යා ධ	ම ��බඳ කාරක සභා ඇ]gtම,— q 
ලංකාෙr පා	
ෙ�� ම�ව�ෙ� Gශ්වාසවතභාවය හා ඔB �ළ උසස්  ආචාර 
ධ	ම පව,වාෙගන යාෙ� අවශ5තාව �සා ඒ ��බඳ ක�K ෙසොයා බැ~ම සඳහා ච	යා 
ධ	ම ��බඳ කාරක සභාව� ඇ] කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
 

පා.17/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,—නව ඉෙල�ෙටො�� හැ�E�පත� ��, gtම,— 
පpපාලනය පහ� gtම, අපරාධ මැඩ~ම සඳහා හා ෙවන, වංච�ක |යාවලට ෙයො�Uම 
අවම gtම  සඳහා අදාළ Qkගලයාෙ� �zර ගණය, බැං� }K�, ෙකs� කා�, අධ5ාපන 
�M�ක�, pයM� බලපත හා Gෙkශ ගම බලපත අංක ආi වැදග, හා අවශ5 ෙතොර�� 
ඇ�ළ, නව ඉෙල�ෙටො�ක අංකය� සWත ජා]ක හැ�E�පත� ��, කළ _� බව, 
පාෙklය ෙ+ක� බලපෙkශයW �ව,වන Hය� ෙදනාෙ� ෙතොර�� ගාම �ලධාt 
ෙකො�ඨාස ම�ටd පpගණකගත gtම කsනd කළ _� බව, එම ෙතොර�� 
වpවර යාව,කා~න කළ_� බව, ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
 

පා.18/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— �pd ෙපො
ස් �ලධාtට ද අB�M Gස්සක ෙසේවා 

කාලයg ප� Gශාම යාමට අවස්ථාව ලබාiම,— ෙපො
ස ් ෙදපා	�ෙ��ෙr කාතා 
ෙපො
ස ්�ලධාp�ය  සඳහා වන GH වසරක ෙසේවා කාලයg ප� ස්ව කැමැ,ෙත 
Gශාමයාෙ� හැgයාව, �pd ෙපො
ස් �ලධාp සඳහා ද අදාළ Gය_� යැ{ ද  ඒ සඳහා 
කමෙrදය� සකස් කළ _�යැ{ ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
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පා.19/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ෙර�ලාH ඉව, gtෙ� කාරක සභා ඇ] gtම,—
ෙර�ලාH තැmම ෙමම ෙර�ලාH ඉව, gtමද �තර HMවන |යාව
ය� බැG 
ක+පැන }ය ෙර�ලාH ඉව, gtම ��බඳ ෙසොයා බැ~ම සඳහා ෙර�ලාH ඉව, gtෙ� 
කාරක සභා ඇ] කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.21/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— සහ]කUම ��බඳ කාරක සභා ඇ] gtම,— 
පා	
ෙ��ෙr අසන පශ්නවලට ���� වශෙය රජය ෙදන සහ]ක හා රජෙe බැ�� 
ඇතැ� Gට කඩ වන අවසථ්ා ද�නට ලැෙබන බැG, රජය Hය වගw� ඉ� කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වගgයන බවට සහ]ක Uම සඳහා සහ]ක Uම �
බඳ කාරක සභා ඇ] 
කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.  
  

පා.22/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— M�pය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඵලදා¡තාව 
වැsකර ගැmම,— q ලංකා M�pය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඇ] අනවසර ඉ¢gt� 
හා අනවසර පcං�ක�ව කsනd ඉව,කර mත5ාE£ල ඉ¢gt� ස�බධ }G�� 
නැවත සමාෙලෝචනය gtෙම ෙදපා	තෙ��වට ලැෙබන ආදාය� ව	ධනය කළ _� 
අතර, ෙදපා	තෙ��ෙr සංව	ධන කට_� සඳහා සෘ¥වම බල ෙනොපානා ¦ ඉඩ� 
c�කා~න බM පදනම� මත ෙපෞkග
ක අංශයට ලබාi එම �ද+ M�pය පkධ]ය 
නUකරණය සදහා ෙයොදා ගත _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.23/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— යාචක{ෙ� �Gත ආර�ෂා gtම සඳහා කමෙrදය� 
සැක8ම,— ෙ� වන Gට යාචක{ෙ� �Gතවලට Gශාල ෙලස ත	ජන එ+ල U ]ෙබන 
බැG ඔBෙ� �Gතවල �ර�§තතාව ¨කiම උෙදසා, ඔBට වගා gtම සඳහා ඉඩ� 
ලබා i ඉ ලැෙබන ආදායෙම ඔBෙ� �Gතවල ආර�ෂාව හා ෙපෝෂණය සහ]ක කළ 
_�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.24/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— අයාෙ+ යන �නඛ{ෙග d�ස් �Gතවලට HMවන 
හා�ය වළ�වා ගැmම සඳහා කමෙrදය� සැක8ම,— අයාෙ+ යන �නඛ{ෙග d�ස් 
�Gතවලට HMවන හා�ය වළ�වා ගැmෙ� අර��, රජය ම} ªd පමාණය� 
ෙවෙකො ට  එම ස්ථානයට �දැ+ෙ+ යන �නඛ{ ෙගන ෙගොස් ඔB ¨ක බලාගැmම 
සඳහා �M� වැඩ��ෙවළ� සකස් කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.  

  

පා.25/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,—  ළමා අපචාර Hk� සඳහා දැs ද�ව� පැනUම,—  cව{න 
Qරා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය cෙන cන 8ඝෙය ව	ධනය Uෙ� ත,,වය� ඇ] U 
]ෙබන බැG ඒ ස�බධව දැනට පව,නා m] ෙර�ලාH පමාණව, ෙනොවෙ න�, නව 
m]  ෙර�ලාH අ�] ස�මත ෙකොට ඉතා කsනd ෙ� ස�බධ න� Gස�මට කට_� කළ 
_�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.   
  

පා.26/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— සංචාරක ව5ාපාරය පව	ධනය gtම සඳහා ෙවරළ 
�G�� මා	ග ඇ] gtම,— cව{ෙ ෙවරළබඩ කලාපය �ළ 8ඝෙය HMවන ඉcgt� 
 �සාෙව ෙklය, Gෙklය සංචාරකයට ෙමම �වරයට ද ෙවරළ ¬රයට �G8ෙ�i 
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අවWරතා ඇ]ව ]yම සංචාරක ව5ාපාරය පව	ධනයට ෙමම �වර ක	මාතයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැG එම ත,,වය වළ�වා~ම සඳහා ෙමම  ෙමම  �ෙෂේත පව	ධනය 
gtෙ� අර�ණ ඇ]ව ෙවරළ �G�� මා	ග පkධ]ය� ඇ] කළ _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.  
  

පා.27/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— අධ5ාපන පpපාලන ෙසේවෙe �ලධාtෙ� වැ�� 
Gෂමතා ඉව, gtම,— GMහ+ප] ෙසේවය, �� අධ5ාපන ෙසේවය, අධ5ාපන පpපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැs වැ�� Gෂමතාව� පව]න බැG, එම ත,,වය මඟ හරවා 
ඔBෙ� ආ,මා�මානයට සpලන වැ�ප� ලැෙබන පpc වැ�� Gෂමතා ඉව, gtම 
සඳහා කමෙrදය� සකස්  කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.  
  

පා.28/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,—  ෙබෞkධ �� අධ5ාපනය පව	ධනය gtම,—  
ෙබෞkධ ��®වහෙසේලාෙ� ධ	ම ඥානය පව	ධනය gtෙ� අර�ණ ඇ]ව 
උවහෙසේලාෙ� කථන හැgයා, ශවණ හැgයා, පpගණක, මෙනෝGද5ා,මක සහ 
උපෙkශනය ��බඳ දැEම වැs c_K gtම උෙදසා දැනට පව,නා �� අධ5ාපන 
ආයතනවලට පpබාWරව ෙමම කට_� සඳහාම ෙව ¦ �� අධ5ාපන ආයතන ඇ] 
gtම සඳහා කමෙrදය� සකස් කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.  
  

පා.29/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— q ලංකාව �ළ දැනට |යා,මක වන ෙනොතාpස ්
ෙසේවාව යාව,කා~න gtම,— cව{න �ළ |යා,මක වන ෙනොතාpස් ෙසේවය ය+පැන 
}ය m]ව
 සකස් U ඇ] �සා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව	තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස m] හ�වා cය _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.  
  

පා.30/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— Gය� කලා°ය ෙහේ ෙගොUෙ� ආ	^කය ශ�]ම, 
gtම,— Gය� කලා°ය පෙkශවල ෙහේ ෙගොU GH වගා කරE ලබන U, �ර�ක, 
�ං, තල වැ� වගාවW අසව්ැන වැs කර ගැmම සහ �ෂප්ාදන සකස් gtම සඳහා නව 
තා�ෂණය හ�වාiම �� උසස් �ණා,මක ත,,වෙය _� �ෂ්පාදන සකස් gtම 
සඳහා,, ෙklය හා  ජාත5තර ෙවළඳෙපොළ �ළ �ෂ්පාදන අෙලG කර ගැmෙ� පදනම 
ශ�]ම, කර ගැmම සඳහා, 8dත සNපකාර සමාග� ඇ] කළ _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.  
  

පා.31/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— �� උපෙkශක ෙසේවාව� ඇ] gtම,— q ලංකාෙr 
අධ5ාපනෙe �ණා,මක සංව	ධනය� ඇ] gtෙ� අර�ණ ඇ]ව ±ට වසර Gස්සකට (20) 
පමණ ෙපර Hට ආර�භ U |යා,මක වන �� උපෙkශක තන�� ෙවනම �� උපෙkශක 
ෙසේවා ඵ්කකය� ෙලස ස්ථාපනය කල _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 

  
පා.32/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ]p² �� ෙවEවට සහ+ �� ජනතාව අතර ජන³ය 
කරUම සඳහා නව තා�ෂණය හ�වා iම,— ]p² �� සඳහා Gෙkශ රටවලට ඇi යන 
Gශාල ධනස්කධය නවතා~ෙ� අර�ණ ඇ]ව ආෙkශකය� ෙලස භාGතා කළ හැg 
සහ+ ��ව
 සැක� ආහාර පච
ත gtම සඳහා,, ෙක¢ සWත ධාන5 ව	ගය� වන 
සහ+ වඩා, H_� ෙලස ]p² �� ෙම අඹරා ගැmම සඳහා,, ]p² �� ඇඹtමට භාGතා 
කරන ආකාරෙe යත �ත සහ නව තා�ෂණය හ�වා cය _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර{.  
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පා.33/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— _kධය �සා ආබාzතය බවට ප,¦වට සහන 
සලසා iම,—  වසර 30කට ආසන කාලය� පැවැ] _kධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ cෙනදා 
�~ වැඩ ෙකොට �ව, ¦ ජනතාව, ස්̂ ර ¨w ර�ෂා කළ ජනතාව, අතp සැලgය _� 
පමාණය� අංගGකලව ආබාzතව �වන බp මහ, °ඩාවට ප, U අසරණව �ව, වන 
බැG, ඔB සඳහා ය� මාHක iමනාව� ලබා iමට කට_� කළ _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.   
  

පා.34/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— Hය�ම පª ආර�ෂක{ සඳහා ගම Gයද� 

iමනාව� ලබා iම,— ජනාzප] ආර�ෂක සහ අගමැ] ආර�ෂක ෙසේවෙe �_�ත 
�ලධාtට ෙමම අෙන�, පª ආර�ෂක ෙසේවාවල �_�ත �ලධාtට ද සමාන 
ගම Gයද� iමනාව� ලබා iමට කට_� කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර{.    
  

පා.35/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— Gශ්වGද5ාල ම} පව,වාෙගන යන පාඨමාලාව 
¨gයා��ඛ පාඨමාලාව බවට ප,gtම,— cව{ෙ Hය�ම රජෙe Gශ්වGද5ාල සහ 
ෙපෞkග
ක Gශ්වGද5ාල ම} පව,වා ෙගන යන ශාස්�ය අධ5ාපනයම සඳහා ¦ උපාz 
පාඨමාලාව ¨gයා��ඛ වෘ,¬යමය උපාz පාඨමාලාව බවට පpව	තනය කර එම} 
)Wවනා ¦ උපාzධාt ෙවත නව ¨gයා සපයා iෙ� අර�ණ ඇ]ව, Hය�ම 
Gශ්වGද5ාල සමඟ රාජ5 අංශෙe සහ ෙපෞkග
ක අංශෙe ආයතන ස�බ�කරණය සඳහා 
කමව, වැඩ��ෙවළ� සකස ්කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.36/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— පාස+ H� පවාහනය කරE ලබන වෑ රථ සඳහා 

�H පd¬ �යම gtම,— cව{න Qරා පව,වාෙගන යE ලබන පාස+ H� පවාහන 
ෙසේවාව �යdත පd]ෙය ෙනොපව]න බැG සහ ඇතැ� පාස+ වෑ රථ 
ෙසේවක{ෙ� පැව�� යහප, ත,,වෙය ෙනොපව]ත බැG, �H පd]ෙය _� 
වෑ රථ ෙසේවාව� පව,වාෙගන යෑම සඳහා,, එම ෙසේවාව ලබාගනා පාස+ Tෂ5 
Tෂ5ාවෙ� ආර�ෂාව තහB� gtම සඳහා,, වෑ රථ ෙසේවාව සඳහා පd¬ 
හ�වාcය _�යැ{ ද, වෑ රථ ෙසේවක{ �ළ යහප, පැව�� පව,වාෙගන යාම සඳහා 
Gනය m] මාලාව� හ�වා cය _�යැ{ ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.  
  

පා.37/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ජා]ක සහ ජාත5තර අනාගත ඉ+�මට සpලන ෙලස 

�ෂ්පාදනය ව	ධනය gtම සඳහා කමෙrදය� සකස් gtම,— ජා]ක සහ ජාත5තර 
පජාවෙ� අනාගත ඉ+�මට සpලන කා	dක සහ කෘ§කා	dක �ෂප්ාදනය ��බඳව 
Qෙරෝකථනය� කර අදාළ �ෂ්පාදනයට අEබkzත Hය�ම �ෙෂේතවල අත	 
ස�බධතාවය� �� ද, නUන තා�ෂණය උපpම ම�ටd පෙයෝජනයට ග�d ද, 
�ෂ්පාදන |යාව
ය ව	ධනය gtම සඳහා කමෙrදය� සකස් කළ _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර{.  
  

පා.38/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— q ලාංgක ජනතාව ෙ� පාර�පpක උ�මය 

¨කගැmම සඳහා sAට+ Qසත්කාලය� ඇ] gtම,— q ලාංgක ජනතාවෙ� ස�පදා{ක 
දැEම ආර�ෂා කරd, ෙපෝෂණය කර අනාගත පර�පරාව ෙවත ¨ෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන ස�ප, හා ෛජව උ�මය අපහරණය වැළැ�Uම සඳහා Qµ+ ජා]ක 
වැඩ��ෙවළ� අවශ5ව ඇ] බැG ද, පpසරය, ෙklය ෛවද5 �ෙෂේතය, 
කෘ§ක	මාතය හා ස�පදා{ක ක	මාත ඇ�µ Hය� �ෙෂේතය සඳහා sAට+ 
තා�ෂණය උපෙයෝ¶ කරග, නUන Qසත්කාලය� සකස් gtමට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
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Jkzමය ෙkපළ සංGධානය (WIPO), q ලංකා Jkzමය ෙkපළ කා	යාංශය, පpසර 
අමාත5ංශෙe ෛජව GGධ,ව ඒකකය ඇ�µ Hය� අංශ ඒකාබkධ¦ වැඩ��ෙවළ� සකස් 
gtමට ද �යවර ගත _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.39/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— q ලාංgක ජනතාවෙ� පාර�පpක දැEම ආර�ෂා කර 

ගැmම සඳහා ¦ ජා]ක වැඩ��ෙවළ� ආර�භ gtම,— q ලාංgක ජනතාවෙ� පාර�පpක 
දැEම භාGතා වන ෛවද5 කම, කෘ§ක	මාතය, ආහාර සංර�ෂණය, හස්ත ක	මාත 
අංශය ඇ�µ GGධ �ෙෂේතයW පාර�පpක දැEම ආර�ෂා gtම සඳහා අදාළ �ෙෂේතය 
�ෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග ෙතොර�� ලබාෙගන, ෛජව GGධ,ව ඒකකය, 
Jkzමය ෙkපළ කා	යාංශය ඇ�µ අදාළ අංශ ඒකාබkධව ජා]ක වැඩ��ෙවළ� ආර�භ 
කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.40/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— q ලංකාවට ආෙr�ක හා ඖෂධමය ව�නාක�ව
 

_� ශාඛවල ජාන ස�ප,වලට ෙ�ට� බලපත ලබා ගැmම,— Gෙklය රටව+ q 
ලංකාවට ආෙr�ක ව�නා ඖෂධමය ශාඛවල ස|ය රසාය�ක දව5 සහ ජාන ස�ප, 
හ�නා ෙගන, ඒවාට වංච�ක ෙලස ෙ�ට� බලපත ලබා ගැmම වැළැ�Uම සඳහා අදාළ 
ස|ය රසාය�ක දව5 සහ ජාන ස�ප, සඳහා q ලංකාවට ෙ�ට� බලපත ලබා 
ගැmමට,, ඖෂධ �ෂ්පාදනයට සහ වැs c_K gtමට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැmමට,, 
ෛජව GGධ,ව අංශය, Jkzමය ෙkපළ කා	යාංශය සහ ෙklය ෛවද5 අමාත5ාංශය 
ඇ�µ වගgව_� Hය� ආයතන එ�ව Gෙශේෂ වැඩ��ෙවළ� සකස් කළ _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.41/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ජනතා �ෙයෝAත{ෙ� ග� නාම අ,හැtම,— 

ජනාzප]�මා, අගමැ]�මා ඇ�µ පා	
ෙ��, පළා, සභා, පාෙklය සභා �ෙයෝජනය 
කරන Hය�ම ජනතා �ෙයෝAතය මාHකව තම කරන ෙසේවයට අදාළව වැ�� හා / 
ෙහෝ iමනා ලබා ගනා අතර ඉහත gHM ½රය� �ස්සරණධ5ාසෙය HM කරE ලබන 
ග� ෙසේවය ෙනොවන බැG ද, එම ½ර දරනෙ� නමට ඉcpෙය ෙහෝ ½රයට 
ඉcpෙය අ]ග�, qම, ෙහෝ ග� යන නාම සහ නමට ප�ව උ�මාණ, මැ]�මා යන 
පද ෙයiම උපහාසයට ල�Uමට ෙහේ�ව� U ඇ] බැG ද, ජනතා �ෙයෝAතයෙ� ග� 
නාම භාGතය නතර gtමට අවශ5 �යවර ගත _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර{. 
  

පා.42/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— වැsW� නඩ,� ම>ඩල වැඩසටහන පළා,, cස්¾� 

සහ පාෙklය ෙ+ක� ෙකො�ඨාස ම�ටd ව5ා�ත gtම,— GGධ පා	ශ්වය GH 
වැsW� QරවැHය ෙනොසලකා හැtම �� HMවන GGධ අසාධාරණය ස�බධෙය 
පැd�
 gtම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත5ාංශෙe වැsW� ෙ+ක� කා	යාලය යටෙ, 
|යා,මක වන වැsW� නඩ,� ම>ඩල වැඩසටහන පළා,, cස්¾� හා පාෙklය ෙ+ක� 
ෙකො�ඨාස ම�ටd ව5ා�ත කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 

 

පා.43/’15  
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— වැsW� පජාව q ලංකාෙr ආ	^ක ව	ධනයට දායක 

කර ගැmමට ණය iෙ� වැඩ��ෙවළ� සකස් gtම,— වයස අB�M 60 ඉ�මවා ඇ] 
වැsW� පජාවට තම �වෙනෝපාය මා	ග ශ�]ම, කරග�d සමස්ත q ලංකා ආ	^කෙe 
ව	ධනයට දායකUමට බැං� පkධ]ය ම} ණය iෙ� කමෙrදය� |යා,මක ෙනොU ම 
ඔBට සමාජය �ළ ෙවන, අකාරයකට සැලwම� වන ෙහ{ එම අසාධාරණ ත,,වය 
වැළැ�Uමට කමව, වැඩ��ෙවළ� ඇ] කළ _� යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර{. 
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පා.44/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— වයස අB�M 60 ඉ�මවා ඇ] Qkගල{ සමාජය �ළ 

ස¿ය Qkගල{ බවට ප, gtෙ� වැඩ��ෙවළ� සකස් gtම,— සමාජ ආ	^ක 
|යාව
ෙe පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අB�M 60 ඉ�මUෙම ප� 
සමාජය �ළ �H ��ගැmම� ෙනොමැ]ව අ¿යව ෙකොU H�න වැsW�ය, සමාජෙe 
ස¿ය Qkගල{ බවට ප, gpෙ� වැඩ��ෙවළ� සකස් gtමට පාස+ පජාව ඇ�µ �µ 
මහ, සමාජයම දැEව, gtෙ� කමෙrදය� ඇ] කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.45/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	dක �ෙෂේතය ��බඳ පාස+ H�ෙ� 

දැEම Qµ+ gtම,— q ලංකාෙr අනාගත ත�ණ ත��යෙ� ¨gයා පශ්නයට 
Gස�ම� ෙලස සහ ෙමෝට	 කා	dක �ෙෂේතෙe ඇ]වනා¦ ව	ධනයට සාෙ��ෂව 
Q�K ශdක{ෙ� අවශ5තාව සQරා ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ]ව පාස+ Gෂය �	ෙkශයට 
ෙමෝට	 කා	dක T+පය Gෂයය� ෙලස ඇ�ළ, gtම සඳහා කමව, වැඩ��ෙවළ� ඇ] 
කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.46/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	dක T+පය ඉගැUම සඳහා ��ව� 
Q�K gtමට අධ5ාපන Gද5ා °ඨය� ඇ] gtම,— q ලංකාෙr සහ Gෙkශ රටවල 
ෙමෝට	 කා	dක �ෙෂේතෙe ඇ]වන ව	ධනයට සpලන ෙලස, එම �ෙෂේතෙe Q�K 
ශdක{ෙ� ඉ+�ම සQරා~මට හැgවන පpc, පාස+ ම�ටd ඉගැUම සඳහා 
��ව� Q�K gtමට ෙමෝට	 කා	dක �ෙෂේතය ��බඳ අධ5ාපන Gද5ා °ඨය� ඇ] 
කළ _�යැ{  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.47/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	dක T+පය Gෂය �	ෙkශය 

යාව,කා~න gtම,— ෙමෝට	 කා	dක �ෙෂේතය හා ස�බධ රජෙe කා	dක Gද5ාල හා 
අEබkධ ආයතනවල ඉෙගE� කට_� HM කරE ලබෙ වසර 25 - 30� තර� පැර� 
Gෂය �	ෙkශය� යටෙ, බැG, එම ත,,වය ෙවනස් gtම සඳහා එම Gෂය 
�	ෙkශය යාව,කා~න gtමට කමව, වැඩ��ෙවළ� ඇ] කළ _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.48/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,—  ¾ෙරෝද රථ හා ය�� පැc ආÀත ¨gයාවල �_�ත 

¦වෙ� ¨gයාවල �ර�§තභාවය තහB� gtම,— q ලංකාව �ළ �ව,වන ¾ෙරෝද රථ 
හා ය��පැc ආÀතව සෘ¥ හා වක ෙලස ¨gයාවW �_�තUමට කැමැ,ත� ද�වන 
ත�ණ �pස හා Gශාdක ¾Gධ හ�දා �ලධාp සහ ෙජ5ෂඨ් QරවැHය යන ජන 
ක>ඩාය�වල ආ	^ක ශ�]ය ව	ධනය gtෙම සමස්ත ජා]ක �ෂ්පාcතයට ඔBෙ� 
දායක,වය ලබා ගැmෙ� අර�ණ ඇ]ව එම �ෙෂේතෙe �_�ත¦වෙ� ස¿ය 
දායක,වය ජා]ක ආ	^කයට එ� කර ගැmම සඳහා කමව, වැඩ��ෙවළ� කsනd 
සකස් කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.49/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— q ලාංwය/ෙklය �පෙrදය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආක+ප Qµ+ gtම,— q ලාංwය/ෙklය ආහාර කලාව ��බඳ ෙklය හා Gෙklය 
ජනතාව �ළ වැs නැ��ව� ඇ] gtෙ� අර�ණ ඇ]ව, රට �ළ ජනතා ආක+ප ඒ ෙවත 
ෙයො� gtම සඳහා පාස+, Gශ්වGද5ාල, තෘ¬{ක අධ5ාපන ආයතනවල Gෂය පාඨමාලාවට 
�පෙrදය Gෂයය� ෙලස ඇ�ළ, gtමට,, රාජ5 හා ෙපෞkග
ක අංශවල මැcහ,Uම මත 
ප	ෙeෂණ අංශ cpගැUම මS නව ෙසොයාගැm� HM gtමට,, ඒ හා බැ�E ආයතන 
පkධ]ය ස�බධ කර ග�d සහ]ක පත, s�ෙලෝමා, උපාz, පශ්චා, උපාz පාඨමාලා 
ඇ] gtම �� ෙමම �ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ Qµ+ ආක+පමය ෙවනස� ඇ] 
කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
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පා.50/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— q ලංකාෙr ආහාර සංස්කෘ]ය ඉෙගE� සහ 

ඉගැU ෙ� |යාව
යට බkධ gtම,— q ලාංwය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
gtෙ� කලාව, ආහාර �8ෙ� කලාව, ව	ණකාරක කලාව, ආහාර කැ°ෙ� කලාව ඇ�µ 
අංශ ගණනාවg සකස්U ඇ] අතර ඒ හා බැ�K q ලාංwය ආහාර සංස්කෘ]ය ��බඳ 
ඉෙගE� සහ ඉගැU� කමෙrදය හරහා අනාගත පරQරට පවරාiම ෙමම ෙklය හා 
Gෙklය ජනතාව අතර අපෙ� ආහාර සංස්කෘ]ය ව5ා�ත gtම මS q ලාංwය 
අනන5තාව අත	ජා]කව ඔසවා තැyම සඳහා වැඩ��ෙවළ� ඇ] කළ _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 

  

පා.51/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— Gශ්වGද5ාල සහ තෘ¬{ක අධ5ාපන ආයතනවල 
H�ෙ� ප	ෙeෂණ �බධන අමාත5ාංශවල සංව	ධන කට_� ඉල�ක කර සකස් 
gpම,— Gශ්වGද5ාල සහ තෘ¬{ක අධ5ාපන ආයතනවල H� GH තම පාඨමාලා 
ස�බධෙය ඉcpප, කරන ප	ෙeෂණ �බධන රෙ� ආ	^ක, සමා�ය, සංස්කෘ]ක 
හා සංව	ධන කට_�වලට උපෙයෝ¶ කර ගැmම වැදග, වන බැG එම �බධන 
අ��ෂණය කරE ලබන ආචා	යව� හා ප	ෙeෂණ �බධන අදාළ වන අමාත5ාංශ අතර 
මනා ස�බ�කරණය� ඇ] gtම සඳහා එw අමාත5ාංශෙe �ලධාpෙය� ප,gtෙම 
එම ප	ෙeෂණ �බධන මS අමාත5ාංශෙe ඉcp සංව	ධන |යාදාමය සහ කා~න 
ඉල�ක සQරා ගැmමට හැgවන පpc කමව, වැඩ��ෙවළ� ඇ] කළ _�යැ{  ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.  

  

පා.52/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— වයස අB�M 18 ස�Á	ණ වන අවසථ්ාෙriම ඡද Wd 
නාමෙ+ඛනයට නම ඇ�ළ, gtම,— මැ]වරණ ෙදපා	තෙ��ව මS වා	§කව 
ඡද Wd නාමෙ+ඛන සංෙශෝධනය gtමට �යdත cනට ප�ව ෙහෝ ෙපර cනකi වයස 
අB�M 18 ස�Á	ණ වන තැනැ,තට �යdත වයස ස�Á	ණ ¦ cනටම ඡද Wd 
නාමෙ+ඛනෙයW නම ඇ�ළ, කරවා ගත හැg ආකාරෙe පාෙයෝ}ක වැඩ��ෙවළ� ඇ] 
කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.  
 

පා.53/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— q ලංකාව �ළ ෙසේල{ �ෂ්පාදනය gtම සඳහා 

කමව, වැඩ��ෙවළ� ඇ] gtම,— q ලංකාව �ළ වා	§කව ෙසේල{ Gශාල 
පමාණය� භාGතා කරE ලබන අතර ෙසේල{ ආනයනය gtම සඳහා ද Gශාල �දල� 
වා	§කව Gෙklය රටවලට ඇi යන බැG, එම Gෙkශ G�මය පමාණය රට �ළ ඉ]p 
කර ගැmෙ� අර�ණ ඇ]ව ලංකාව �ළ පව,නා ෙklය තා�ෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේල{ 
�ෂ්පාදනය gtම සඳහා රාජ5, ෙපෞkග
ක ෙහෝ සNපකාර අංශය ස�බධ කර ග�d 
කමව, වැඩ��ෙවළ� රජය මැcහ, Uෙම ඇ] කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.54/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ෙපො+ ව�ර ආÀතව නව �ෂ්පාදනය ඇ] gtම,—  
q ලංකාව �ළ වා	§කව Gශාල පමාණයක ෙපො+ ව�ර අපෙ, යන බැG, නව 
තා�ෂණය ෙයොදා ග�d Gzම, කමෙrදය� යටෙ, ෙපො+ ව�ර ආÀතව නව 
�ෂ්පාදනය ෙklය හා ජාත5තර ෙවළඳෙපොළ ඉල�ක කර ග�d ඇ] gtම සඳහා 
කමෙrදය� |යා,මක කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
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පා.55/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— සාගරෙe නව ස�ප, ගෙrෂණය,— Gශාල සාගර 
කලාපය�  Wd රට� B q ලංකාව ප�ඛ,වය ලබා i ඇ,ෙ, �වර ක	මාතය සඳහා 
පමණ� වන අතර  සාගරය ආÀතව Gශාල පමාණයක සවභාGක ස�ප, ඇ] බැG 
ෙමරටට Gශාල ¨gයා අවස්ථා පමාණය� ෙමම ධනය� ද උපයා ගැmෙ� අර�ණ ඇ]ව 
සාගර ස�ප, ��බඳව Gzම, වැsMර අධ5යනය� කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.56/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— q ලංකාෙr ම,ස5 ස�පත GෙkTක{ GH ෙනලා 
ගැmම වළකා~ම,— q ලාංgක �වරයට Gශාල ආ	^ක අවාHය� ඇ] කරd q ලංකා 
��M කලාපෙe ම,ස5 ස�ප, GෙkTක{ GH ෙනලා ගනා බැG q ලංකා ��M 
කලාපය �ළ මාµ ඇ+~මට සහ Gෙkශ  යාතාවලට මාµ බෑම සඳහා ෙතො�පල� ෙලස 
භාGතා gtම වළකා~ම සඳහා රජය GH Gzම, වැඩ ��ෙවළ� සකස ්කර |යා,මක 
කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.57/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ෙකොස් �ෂ්පාදනය වැs කර ඒ ආÀත �ෂ්පාදන 
අපනයනය gtම,— ඉතා පmත ෙමම ඖෂ�ය �ණෙය අÃන, රසාය�ක දව5ව
 
ෙතොරව වගා කළ හැg ෙබෝගය� වන ෙකොස් වගාව ව5ා�ත gtම �� ඒ ආÀත 
�ෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය gtම මS Gශාල Gෙkශ G�මය පමාණය� අප 
රටට උපයා ගත හැg බැG ඒ සඳහා රජෙe මැcහ,Gෙම Gzම, වැඩ ��ෙවළ� 
සකස් කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.58/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ජා]ක ෙගොG ස�මාන උෙළල� වා	§කව සංGධානය 
gtම,— රට� ෙපරට යාමට න� �
ක වශෙය ෙගොGතැ� සÀක Gය _� බැG රට 
ස� කරන ෙගොG ජනතාවට Hය වෘ,]ය ��බඳ අ�මානය� ඇ]වන පpc Gzම, 
සංGධාන ව�හය� හරහා |යා,මක වන ෙගොG ස�මාන උෙළල� රජෙe මැcහ,Uෙම 
වා	§කව සංGධානය කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.59/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— සහන dලකට LED බ+බ පාpෙභෝ}ක ජනතාවට 
ලබාiම,— �වාස ආෙලෝක gpමට ෙයොදා ගනා �ණා,මක LED බ+බ dල අzක 
බැG, GM
බල ම>ඩලය මැcහ,U සහනදා¡ dලකට හා ෙගUෙ� කමයට ෙමම බ+බ 
පාpෙභෝ}ක ජනතාවට ලබාi ජා]ක වශෙය GM
ය Gශාල පමාණය� ඉ]p කර 
ගැmමට,,  LED බ+බ ජනතාව අතර ජන³ය gt මS GM
බල ම>ඩලයටද අමතර 
ආදායම� උපයා ගැmමට, හැgවන පpc කමව, වැඩ ��ෙවළ� සැකHය _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.60/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— �µ පpමාණ ෙස+ල� බ� ක	මාතශාලා ව5ා�ත 
gtම,— q ලංකාව �ළ ෙස+ල� බ� සඳහා Gශාල ෙව ළදෙපොළ� පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා �ෂප්ාදනය ෙකෙරෙ �µ වශෙය වන අතර ඒ සඳහා Çනය ප�ඛ අෙන�, 
රටවලට Gෙkශ G�මය Gශාල පමාණය� ඇi යන බැG, �µ �pවැය� දැpය _�  ෙමම 
ක	මාතය ගා±ය පෙkශවල ව5ා�ත gtම සඳහා Gzම, වැඩ ��ෙවළ� සකස් කළ 
_�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
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පා.61/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— q ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදන ක	මාත ශාලා 

ආර�භ gtම,—  q ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම ම�ටමක පව]න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට Gශාල Gෙkශ G�මය පමාණය� වැයවන බැG 
c_K මානව ස�පත� Wd රට� ෙලස q ලංකාවට අත5ාවශ5 ඖෂධ ව	ග රට �ළම 
�පදUමට අවශ5 පහ�ක� රජය මැcහ, Uෙම ලබා i ඖෂධ �ෂප්ාදන ක	මාත ශාලා 
ආර�භ කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.62/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— පාස+ Gෂය �	ෙkශයට මෙනෝ Gද5ාව Gෂයය ඇ�ළ, 

gtම,— පාස+ Tෂ5 පජාව �ෙරෝ¶ මනසg _, Jkzම, ¬රණ ගැmමට හැg �pස� 
ෙලස හැඩගැසU්ම උෙදසා හය වැ� ෙශේ�ෙe Hට |යා,මක වන පpc ෙබෞkධ මෙනෝ 
Gද5ාව සහ බටWර මෙනෝ Gද5ාව යන Gෂයය ඒකාබkධ ෙකොට කමව,ව සැල�� කරන 
ලද “මෙනෝ Gද5ාව සහ භාවනාව” නd Gෂයය� පාස+ Gෂය �	ෙkශයට ඇ�ළ, කළ 
_�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.63/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— Gශාdක ආධාරක මධ5සථ්ාන �W�Uම,— Gශාdකය 

ෙවEෙව උපෙkශන ෙසේවා, ෛවද5 පහ�ක� සහ  cවා �¨�� ෙසේවා යනාi 
වැsW�යට අවශ5 �බසාධන කට_� ¨ස� එකම ස්ථානයg ඉ� කර ගැmමට හැg 
වන පpc Gශාdක ආධාරක මධ5ස්ථාන ෙගොඩනැංUමට,, එම මධ5ස්ථාන ෙ�ද කර 
ග�d ය� �ෂ්පාදන කට_,ත� සඳහා Gශාdකය ෙයො� gtම හරහා ඔBෙ� cGයට 
සහනය� ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම� ද උපයා ගැmමට හැg වන ෙලස රජය මැcහ, 
Uෙම රටQරා Gශාdක ආධාරක මධ5සථ්ාන �W�Gය _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.64/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— Gශාdකයෙ� ආ	^කය ශ�]ම, gtම සඳහා නව 

ෙලොත¨{ය� හ�වා iම,— Gශාdක රාජ5 ෙසවකයෙ� වැ�� Gෂමතා ඉව, gtමට 
සහ ඔBෙ� �බසාධන කට_� සඳහා අවශ5 �ද+ ෙසොයා ගැmම සඳහා නව 
ෙලොත¨{ය� ෙවළඳෙපොළට හ�වාiමට රජය කට_� කළ _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.65/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— සංචාරක මගෙපවන Q�K gtම,— 
සංචාරක{ට ඵලදා¡ හා ආචාරl~ ෙසේවාව� සැප¡මට හැg �pස� බවට ප, gtමට 
ෙමම, ඔBෙ�  වෘ,¬ය ම�ටම ඉහළ නැංUම සඳහා, සංචාරක මග ෙපවන 
Q�K gtමට Gzම, වැඩ��ෙවළ� සකස් කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර{. 
  

පා.66/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ඉඩ� ස�බධව පව]න m] සංෙශෝධනය gtම,— q 

ලංකාව �ළ ෙ� වන Gට ඉඩ�වලට ව5ාජ ඔ�Q සකසා GgÊෙ� ජාවාරම� 
|යා,මකවන අතර ±ට අදාළව m]ය |යා,මක Uම ද ඉතා අවම ම�ටමක පව]න 
බැG, ඉඩ� අ{]ය ස�බධව �ර�§තභාවය වැs වන අ_p හා වැරcක�වට දැs 
ද�ව� පැdණGය හැg අ_p පව]න m] පkධ]ය සංෙශෝධනය කළ _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
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පා.67/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— q ලංකාව අවට සාගරෙe ෙකොර+පර ආර�ෂා කර 

ගැmම,— q ලංකාව අවට සාගරෙe ඇ] ෙකොර+පර d�ස්  |යාකාරක� ෙහේ�ෙව 
GනාශUෙ� ත	ජනයට ��ණපා ඇ] බැG, එම ෙකොර+පර ආර�ෂාකර ගැmම සඳහා 
d�ස් |යාකාරක� පාලනය gtමට හැgවන පpc Qkගල ආක+පමය ෙවනස� ෙමම, 
ෛන]ක රා�ෙr ෙවනස� ඇ] gtම සඳහා Gkව, කd�ව� හරහා �M� වැඩ��ෙවළ� 
සැල�� කර |යා,මක කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.68/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— පාස+ වෑ රථ සඳහා කාතාව ෙසේවයට ෙයදUම,— 

පාස+ වෑ රථ ෙසේවෙයW �ණා,මක බව වැs gtමට,, එම වෑ රථවල ගම කරන 
ද�වෙ� ආර�ෂාව උෙදසා,  Hය�ම පාස+ ෙසේවා වෑ රථවල ෙසේවය සඳහා 
කාතාව ෙයොදා ගැmම අ�වා	ය gtමට m] සකස ්කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.69/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ඖෂධ dල පහත ෙහ~ම,— q ලංකාව �ළ ජා]ක 
ඖෂධ ප]ප,]ය පකාශයට ප, කර ඖෂ�ය නාමෙය ෙබෙහ, අෙලG gtම කsනd 
ආර�භ gtම මS ඖෂධ dල පහත ෙහ~මට රජය මැcහ, Gය _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.70/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— අත	ජාලය හරහා අෙලG කරන ඖෂධ ඇ�µ 

ජාවාර� මැඩපැවැ,Uම,— ෙ� වන Gට අත	ජාලය හරහා පd]යg ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද5 උපකරණ හා Ëපලාවන5 �ෂ්පාදන Gශාල ෙලස අෙලG ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාර� අප රෙ� ජනතාව ෙ� ෙසෞඛ5යට සහ යහපැවැ,මට Gශාල ත	ජනය� වන බැG 
ඒවා මැඩපැවැ,Uම සඳහා �H වැඩ��ෙවළ� සකස් කර |යා,මක gtම �M� යැ{ 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.71/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— කෘ§ රසායන දව5 භාGතා ෙනොකර වගා gtම,— අzක 

Gෂ සWත කෘ§ රසායන දව5 q ලංකාව �ළ තහන� කර පැර� කමයට පpසර Wතකා± 
වගා කමය� රටට හ�වාiමට අවශ5 ප	ෙeෂණ HMgtමට කෘ§ Gද5ාඥය හා 
පpසරෙriෙග සමGත කd�ව� ප, කර ඔBෙග ලබා ගනා �	ෙkශ �� 
ජනතාවට වස Gෙස ෙතොර ෙසෞඛ5ාර�§ත ආහාර ෙrල�  ලබා iමට අවශ5 �යවර 
ගැmමට රජය මැcහ,Uම �M� යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.72/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— පාස+ H� ම,දව5වලට ඇhබැWUෙම �දවා 

ගැmම,— ෙ� වන Gට q ලංකාව �ළ පාස+ H� ම,දව5වලට ඇhබැW Uෙ� වැs 
පවණතාවය� �	මාණය U ඇ] බැG පාස+ H� ම,දව5ව
 �දවාගැmම සඳහා 
රජය මැcහ,U Gzම, වැඩ��ෙවළ� |යා,මක කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර{. 

  

පා.73/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ජා]ක ඵලදා¡තා කd�ව� ප, gtම,— රජය GH 

|යා,මක කරE ලබන ඵලදා¡තා වැඩසටහWi තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදා¡තා 
ම�ටම� කරා ෙමෙහය¦ ආයතන පධාm හ�නාෙගන ඔBෙ� දැEම හා අ,දැw� 
පෙයෝජනයට ගත හැg වන ආකාරෙය, එම ආයතනවල |යා,මක කරන ලද 
වැඩසටහ සහ කමෙrද අෙන�, ආයතනවලට ගැලෙපන පpc ආෙkශ gtමට හැgවන 
පpc එම ආයතන පධාmෙග සමGත ජා]ක ඵලදා¡තා කd�ව� �W�Gය _�යැ{ 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
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පා.74/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— පජා ෛවද5ෙrදය ��බඳ Gෙශේෂඥ ෙසේවාව c_K 
gtම,— ෙසෞඛ5 ෙසේවාෙr අත5ාවශ5 අංගය� වන පජා ෛවද5ෙrදය ��බඳ Gෙශේෂඥ 
අංශය c_K gtමට අවශ5 සැල�� සකස් gtම හා එම �ෙෂේතෙe දැනට පව]න ගැට� 
�t�ෂණය කර කsනd �රාකරණය gtමට අවශ5 කට_� HM gtමට රජය මැcහ, 
Gය _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.76/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— පpෙභෝජනයට E�M� ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැ�Uමට කට_� gtම,— පpෙභෝජනයට E�M� ආහාර �ෂ්පාදනය කරන, අෙලG 
කරන හා ඊට අEබල ෙදන Qkගලය හා ආයතන වැට~මට පාpෙභෝ}ක කට_� ��බඳ 
අzකාpෙe Gෙශේෂ වැට~� ඒකකයට පව]න ගැට� �රාකරණය කර අවශ5 පහ�ක� 
ෙනොඅ�ව ලබා iමට,, වැරcක�වට උපpම ද�ව� ලබා cය හැg වන පpc පව]න m] 
පkධ]ය සංෙශෝධනය gtමට, කට_� කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර{. 
   

පා.77/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— වස Gස නැ] ආහාර �ෂ්පාදනය cpම, gtම,—  

ආහාර හා ස�බධ �ෂ්පාදන කට_�වල ෙklයව �රතව H�න �ෂ්පාදක{ ඉල�ක 
කර ග�d �ණා,මක බG ඉහළ, ෙසෞඛ5ාර�§ත ආහාර පාpෙභෝ}කයට ලබා iම 
�� රටට කළ හැg ෙසේවාව ��බඳව දැEව, කර, ආක+පමය ෙවනස� ඇ] gtමට 
හා එෙලස වස Gෙස ෙතොර ආහාර �පදවන ව5වසායක{ට ෙගෞරව නාමය� සWත 
ස�මාන පදානය ෙකොට ඔB cpගැUමට වැඩසටහන� රජය මැcහ,U ආර�භ කළ 
_�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.78/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ,ප, කරග, අභයªdවලට අය, ඉඩ� 
�දහස් කරගැmම,— q ලංකාෙr පකාශයට ප, කර ඇ] අභයªdවලට අය, ඉඩ� GGධ 
Qkගලය හා සංGධාන GH m] Gෙරෝ� ෙලස අ,ප, කරෙගන ඇ] බැG, එම ඉඩ� 
නැවත ලබා ගැmමට රජය කsනd මැcහ, Gය _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර{. 
  

පා.79/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ආcවා8 ජනයා නගාH�Uම සඳහා සැල�ම� |යා,මක 

gtම,— q ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආcවා8 ජනතාව ��බඳ ෙවනම සංගණනය� 
HMකර, ඔBනට �ව, Uම සඳහා දැනට පව]න අපහ�තා කමව,ව හ�නාෙගන, ඔBනට 
 ෙගෞරවmයව �ව, Uමට හැg පpසරය� �	මාණය කර iමට අවශ5 සාධmය සැල�ම� 
ආcවා8 නායක{ ද ඇ�ළ,ව ප,කරන ලද Gkව, ම>ඩලය� හරහා |යා,මක කළ 
_�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.80/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— _kධය �සා උ�� හා නැෙගනWර පෙkශයW හා� ¦ 

Qරාවස�් සංර�ෂණය gtම,— ]ස් වසරක _kධය ෙහේ�ෙව උ�� හා නැෙගනWර 
පළා, වල පැව] Qරාවස්� Gශාල ෙලස Gනාශ ¦ අතර පව]න Qරාවස්� ��බඳ 
ස±�ෂණය� HM කර ෙතොර�� ¨ස්කර ගැmම,, එම Qරාවස්� තහB� gtම, ආර�ෂා 
gtම හා ප]සංස්කරණය gtම, අර�K කර ෙගන Gkව, QරාGද5ාඥ{ෙග 
සමGත කd�ව� ප,gtම �M� යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
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පා.81/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— වගා gtම සඳහා ෙklය yජ පච
ත gtම,— කෘ§ 
රසායන භාGතෙය ෙතොරව ෙklය කාබ�ක ෙපොෙහොර ආශෙය වගා කළ හැg ෙklය 
yජ ව	ග හ�නාෙගන එම yජ කsනd රට Qරා ව5ා�ත කර රසාය�ක වස Gෙස 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා iම සඳහා අවශ5 කරන ප	ෙeෂණ, තා�ෂණය හා 
�ෂ්පාදනය වැs c_K gtමට අවශ5 සැල�� සකස ්කර |යා,මක කළ _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.82/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— Gෙkශ භාෂා අධ5යනයට පහ�ක� සැප¡ම,— Qkගල 
Jkzෙe පෘÍල බව ¬රණය Uමට ඔ� ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය� වන බැG 
ඉංÎH භාෂාව හැ�Kෙකොට අෙන�, පධාන Gෙkශ භාෂා හැදෑtමට අවශ5 පහ�ක� 
Qµ+ කර, සැල�� ස�පාදනය කර |යා,මක කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.83/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— Hය� මැ]වරණ පචාරක කට_� සඳහා Gයද� කරන 
�ද+ 8මා gtම,— q ලංකාව �ළ පැවැ,ෙවන Hය� මැ]වරණයWi ඇතැ� 
අෙ��ෂකය අ] Gශාල �ද+ පමාණය� Gයද� කරන අතර �ද+ Gයද� කළ ෙනොහැg, 
එෙහ, රටට වැඩ� කළ හැg Jkzම, �pසකට ඉ අවාH සහගත ත,,වය� ඇ] වන 
බැG මැ]වරණ සඳහා Gයද� කරන �ද+ පමාණය 8මා gtමට හැg වන ආකාරෙe 
m] ස�පාදනය කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.84/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— යට, GAත සමෙe q ලංකාෙව ¨ෙගන }ය Qරාවස්� 
නැවත ලබා ගැmම,— q ලංකාව යට, GAතය�ව පැව] සමෙe අප ර� පෘ�ගාලය, 
ඕලදය හා මහා Ðතාන5යට ¨ෙගන }ය QරාGද5ා,මක ව�නාකම� සWත භා>ඩ 
��බඳ ස±�ෂණය� HM කර එම භා>ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැmම සඳහා අවශ5 �යවර 
ගැmමට රජය මැcහ, Gය _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 

  

පා.85/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— සංඝාzකරණය� ස්ථාපනය gtම,— ��® 
වහෙසේලාෙ� ආර�ෂාව හා ෙගෞරවය ¨ක ගැmම ෙවEෙව උවහෙසේලාට අදාළ 
අzකරණමය කා	යය සඳහා ෙවනම සංඝාzකරණය� �W�Gය _� බවට, එම 
අzකරණ ¬M සඳහා m]මය බලය ලබාගැmමට හැg වන අ_p ෙමම සංඝාzකරණය 
ස්ථාපනය කළ _� බවට, ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 

  

පා.86/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ව5වස්ථා�ත සංඝ සභාව� ප, gtම,— 
පා	
ෙ��ව ඇ�µ ජනතා �ෙයෝAත ආයතන සඳහා උපෙkශක,වය හා මග ෙපUම 
ලබා iමට හා අණපන,වලට සංෙශෝධන ඉcpප, කළ හැg ෛන]ක බලය සWත සංඝ 
ස��]ෙය ප, කර ග, රාජ5 පpපාලනය, m]ය, Gෙkශ කට_� හා සමාජ 
|යාකාරක� ��බඳ හසල දැEම� සහ අ,දැw� සWත Gkව, සංඝයා වහෙසේලාෙග 
සමGත ව5වස්ථා�ත සංඝ සභාව� ප, කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර{. 
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පා.87/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ]ක අධ5යන ආයතනය� �W�Uම,— q 
ලංකාෙr පැවැ] ජල තා�ෂණය හා වැr තා�ෂණය නැවත පණගවා ¨කගැmම සහ 
වැs c_K gtම සඳහා අවශ5 ප	ෙeෂණ HM gtමට හා අධ5ාපන පාඨමාලා ම} උ�ත 
Gෂය ගැන දැEd සනkධ කරන ලද �pස� �	මාණය gtමට හැgයාව ඇ]වන පpc 
“වා� සංස්කෘ]ක අධ5යන ආයතනය” නd ආයතනය� රජය මැcහ,Uෙම ආර�භ 
කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.88/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— මහාවංශය අධ5යනය සඳහා ආයතනය� �W�Uම,— q 
ලාංwය ඉ]හාසෙe ගම මග ෙපවන මහාවංශය අධ5යනය gtම සඳහා ��® 
වහෙසේලාෙ� මැcහ, Uෙම “මහාවංශ අධ5යන ප	ෙeෂණ ජා]ක ආයතනය” නd 
ආයතනය� රාජ5 අEගහෙය �W�Gය _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.89/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ෙබෞkධ Gෙරෝ� |යා නැවැ,Uම,— ධ	ම ගථ හා 
පකාශන අධ5යනය gtෙ� මනා දැEම� ඇ] ෛන]ක බලය� සWත Gkව, සංඝ 
ම>ඩලය� �W�Uම ම} ය� �	මාණය� එ�දැ�Uමට ෙපර එය එම ම>ඩලයට ඉcpප, 
gtෙම අන��ව, සමාජගත gtමට E�M� න�, සංෙශෝධන ඉcpප, gtමට හැgවන පpc 
යාතණය� සැක8ම ම} ෙබෞkධ Gෙරෝ� |යා හා පකාශන රචනා Uම හා JM දහම 
ස�බධ කරd සාවද5 �	වචන ඉසම්�Uම නැවැ,Uම සඳහා රජය මැcහ, Gය _�යැ{ 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.90/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ෙkශ WෛතÒ කලා �	මාණ ඇග¡ම,— ෙkශාEරාගය හා 
ආ,මා�මානය ඇ]වන පpc ෙklය හා සංසක්ෘ]ක ව�නාකd අÃන කලාකෘ] වා	§කව 
ඇග¡ම සඳහා වැඩ ��ෙවළ� සකස ්gtමට රජය මැcහ, Gය _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.91/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— q ලංකාෙr පාස+ Tෂ5 Tෂ5ාවෙ� Gනය නැංUමට 
කට_� gtම,— q ලංකාෙr පාස+ Tෂ5 Tෂ5ාව ෙසෞඛ5 ස�පන, �ෙරෝ¶ හා කා{කව 
ශ�]ම, QරවැHය ෙලස සමාජගත gtෙ� අර�� ඔBට තමා කැම] ¿ඩාවකට ෙයො� 
Uමට සහ පාෙයෝ}ක Gනය Q�Kවකට ෙයො� gtමට අවශ5 කට_� ස�පාදනය කළ _�යැ{ 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.92/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ෙබෞkධ සංසක්ෘ]ක ෙතොර�� මධ5සථ්ානය� ආර�භ 

gtම,— q ලංකාව �ළ �Wටා ඇ] ෙබෞkධාගdක සථ්ාන, ඒ හා සබැ¢ අEෂං}ක අංශය 
ෙමම, ��® වහෙසේලා ��බඳ ෙතොර�� ආi ක�K එ� ¨ස ්කර Gzම,ව පpගණක 
ගත කර, නUන තා�ෂ�ක උපකරණ සහ පමාණව, මානව හා ෙභෞ]ක ස�ප, ව
 �pQ 
“ ෙබෞkධ සංසක්ෘ]ක ෙතොර�� මධ5සථ්ානය” නd ආයතනය� රාජ5 අEගහෙය ආර�භ 
කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.93/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— දහ� පාස+ පාඨ ගථ කාලාEË°ව සංෙශෝධනය 

gtම,— Gභාග ඉල�ක කරග,, දැEම පමණ� ෙ�දගත කළ පාඨ ගථ ෙවEවට 
පා ෙයෝ}ක Q�Kව පදන� කරග,, Jkzය ව	ධනය කරනා¦, Tෂට් ස�පන සමාජය� 
�	මාණය gtම ඉල�ක කර ග, පාඨ ගථ Gkව, ම>ඩලය� හරහා ස�පාදනය කර දහ� 
පාස+ ෙවත ලබා cය _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
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පා.94/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ජාත5තර පාස+ �යාමනයට ම>ඩලය� ප, gtම,— q 
ලංකාෙr සංසක්ෘ]යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ,මට ගැලෙපන පpc ජාත5තර පාස+W 
Gෂය පථය අවශ5 පpc �යාමනය කළ හැg Á	ණ බලතල සWත ම>ඩලය� ප, කළ 
_�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.95/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ජා]ක අධ5ාපන ෙකොdෂ සභාව වඩා, ස¿ය gtම,— 

ෙklය ඉ]හාස දැEම, සාරධ	ම ස�පන බව, �ෂප්ාදන ශක5තාව, Jkz ස�පන බව, 
ස�පදා{ක දැEම, ෙkශාEරාගය, �ෙරෝ¶තාව, �සලතා Á	ණ බව සහ ආක+ප 
ස�ප,]ෙය _� බව යන අංගයෙග පpÁ	ණ සා	ථක QරවැHෙය� )W කල හැg වන 
පpc සකසන ලද ජා]ක අධ5ාපන ප]ප,]ය� හරහා සමසත් අධ5ාපන කමෙeම 
පpව	තනය� ඇ] gtමට ජා]ක අධ5ාපන ෙකොdෂ සභාව ව ඩා, ස¿ය කළ _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 

 

පා.96/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— පB+ ෛවද5ෙrදය ��බඳ Gෙශේෂඥ ෙසේවාව c_K gtම,— 

ෙසෞඛ5 ෙසේවාෙr අත5ාවශ5 අංශය� වන පB+ ෛවද5ෙrදය ��බඳ Gෙශේෂඥ �ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව]න ගැට� �t�ෂණය කර ඒවා කsනd �රාකරණය gtමට අවශ5 කට_� HM 
gtමට, එම පB+ ෛවද5ෙrදය ��බඳ Gෙශේෂඥ ෙසේවාව c_K gtමට සැල�� gtමට, 
රජය මැcහ, Gය _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.97/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ආ_	ෙrද ෛවද5ව�ෙ� ෙසේවය Gෙkශයට ලබා 

iම,— ආ_	ෙrද ෛවද5 උපාzය ස�Á	ණ කරන උපාzධාtහට Gෙkශ රටවල ¨gයා 
අවසථ්ා ලබාiම සඳහා Gzම, වැඩ ��ෙවළ� සැල�� කර |යා,මක gtම �M� යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.98/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ආ_	ෙrද ෛවද5 පනත සංෙශෝධනය gtම,— දැනට 

පව]න ය+ පැන }ය ආ_	ෙrද ෛවද5 පනත සංෙශෝධනය කර ආ_	ෙrද ෛවද5ව�ෙ� 
වෘ,¬ය ගැට� Gසඳd, එම වෘ,]ය ස� ග�,වය හා අ�මානය ¨ක ගැmමට නව ආ_	ෙrද 
ෛවද5 පනත� කsනd ඉcpප, gtමට �යවර ගත _�යැ{  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර{. 
 

පා.99/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— M�pය ආර�ෂක පkධ]ය� සකස ්gtම,— q ලංකාෙr 

M�pය ආර�ෂක පkධ] �	මාණය කළ නව �පැ_� ක�ව ද, එම �ෙෂේතයට ස�බධ 
Gkව� ද, M�pය ෙදපා	තෙ��ෙr Hය�ම �ෙෂේතයW පUනයෙග ද සමGත 
කd�ව� මS M�pය ආර�ෂක පkධ]ය� සකස ්කර |යා,මක gtමට රජය මැcහ, Gය 
_�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.100/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ම¶ පවාහන ෙසේවෙe �ණා,මක ත,,වය වැs gtම,— 

බස ් ම¶ පවාහන ෙසේවෙe �ණා,මක ත,,වය වැs gtම මS වා	§කව එම ෙසේවාව 
ප]�ෙෂේප කරන 1% - 2% � පමණ ¦ ම¶ පමාණය රඳවා ගැmමට කට_� gtෙම, එම 
ෙසේවෙe පැවැ,මට i	ඝ කා~නව ඇ] Gය හැg අවදානම අ� කර ගැmම සඳහා කමව, වැඩ 
��ෙවළ� සැල�� කර |යා,මක gtම �M� යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
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පා.101/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— Hංහල භාෂාවට ස�මතය� සකස ්gtම,— Hංහල භාෂාෙr 


Ôත ව5වහාරය හා කථන ව5වහාරය ෙදයාකාරය� ගනා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙÕදය, 
අ+පපාණ, මහපාණ අ�ෂර ෙයiම සහ පද ෙබiම ආ cය ද Gවාද සWත බැG Hංහල භාෂාව 
සඳහා ස�මතය� සකස ්gtමට Gkව, ම>ඩලය� ප, කර කාලාEËපව HMවන ෙවනසක්� 
ද සැලg+ලට ෙගන භාෂාෙr පැවැ,ම තහB� gtමට හැg |යාදාමය� සකස ්කළ _�යැ{ 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.102/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— සංසථ්ා�ක කාබ�ක අපදව5 මS පpසරය Öෂණය Uම 
පාලනය gtම,— ප
ෙබෝධ නාශක සහ ක	මාත |යාව
යW i �ටවන සංසථ්ා�ක 
කාබ�ක අපදව5 (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් ව	ගයක Öෂණ 
කාරකයෙග සමGත අතර ඒවා d�සාෙ� ෙසෞඛ5යට ඉතා අWතකර බැG එම 
රසාය�කය පpසරයට �දා හැtම පාලනය gtමට Gzම, වැඩ ��ෙවළ� සැල�� කර 
|යා,මක කළ _� යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.103/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— රාජ5 පාලනයට ස�Jkධ ද	ශනය ස�බධ කර ගැmම,— 

ස�ත අපpහාmය ධ	ම, දසරාජ ධ	ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, �� ධ	ම ජාතකය, ගඩ �Mක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙkවධ	ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, ච�කව,¬ Hහනාද �තය 
හා ධ	ම පi�කාව යන ස�Jkධ ඉගැU� ස�බධව පා	
ෙ��, පළා, සභා හා පාෙklය 
ම�ටෙ� H�න Hය�ම ප�ෂ Gප�ෂ ම�ව� දැEව, gtම �� ඔBෙ� ªdකාව රෙ� 
යහපාලනයට දායක කර ගැmමට හැg වන ආකාරෙe වැඩ ��ෙවළ� සැල�� කර |යා,මක 
gtමට රජය මැcහ, Gය _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.104/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ඉෙල�ෙටො�ක අපදව5 බැහැර gtම,— ෆේලොරස� 

බ+බ, Mරකථන, ජංගම Mරකථන, GM
 උපකරණ, බැටp, පpගණක හා එW ෙකොටස ්ආcය 
අපදව5 ෙලස පpසරයට බැහැර gtෙ�i ආස��, කැ�dය�, රසcය, ෙල� වැ� බැර ෙලෝහ 
පpසරයට එක�වන බැG ෙමම ඉෙල�ෙටො�ක අපදව5 බැහැර gtමට කමව, වැඩ 
��ෙවළ� සකස ්කර පpසරය �¨wමට කට_� කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර{. 
  

පා.105/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— රෙ� යහපාලනය සථ්ා�ත gtම,— අයහප, පාලනෙe අංග 

ල�ෂණ වන අ,තෙනෝම]ක ප]ප,] ස�පාදනය, �ලබල වාදය, බලා,මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ m], Gධායක බලතල අ�H පpහරණය, ෙkශපාලනයට QරවැH දායක,වය අ�Uම 
සහ  Öෂණය පැ]tම යන ක�K අප රට �ළ ෙනොඅ�ව ද�නට ලැෙබන අතර ෙ� �සා රෙ� 
අයහප, පාලනය� පව]න බව ෙපm යන ෙහ{ රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැ¶ම සඳහා 
සැල�� සකස ්කර |යා,මක කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.106/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— Gෙkශ රටවල ඇ] q ලංකාවට අය, Qසේකොළ ෙපො, 

නැවත ලබා ගැmම,— q ලංකාවට අය, ව�නා Qසේකොළ ෙපො, රාTය� _ෙරෝපා රටව+ 
ඇ�� ෙලෝකෙe රටව+ ගණනාවක ]ෙබන අතර ඒවාෙe අත	ගතව ඇ] දැEම ෙ� වන 
Gට ව,ම ලාංwය සමාජයට අWdව ෙගොස ්ඇ] බැG, එම Qසේකොළ ෙපො, අප රටට ආප� 
ලබා ෙගන ඒවාෙe අඩං� ෙපෞරා�ක දැEම නැවත සමාජගත gtමට Gzම, වැඩ ��ෙවළ� 
සැල�� කර |යා,මක කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

 

 



( 18 ) 

 

පා.107/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ෛජව GGධ,වය ¨ක ගැmම සඳහා කෘ§ක	මය දායක කර 

ගැmම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙවEවට බ� ෙබෝග වගාව සහ dශ ෙබෝග වගාව ජන³ය කරUම, 
ෛජව GGධ,වයට හා�කර රස ◌ායන දව5 කෘ§ ක	මාතෙය ඈ, gtම හා ඒකාබkධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භාGතය �� රට �ළ ෛජව GGධ,වය ආර�ෂා gtමට 
ෙගොU ෙයො� කරන වැඩ ��ෙවළ�  |යා,මක කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර{. 
  

පා.108/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ජනතාවෙ� ආහාර ලැyෙ� අ{]ය �ර�§ත gtම,— 

එ�ස, ජා¬ෙ� සංGධානෙe මානව අ{]වාHක�◌ ි පkධ¬ට අE£ලව ආහාර ලැyෙ� 
N
ක අ{]වාHකම q ලාංgක ජනතාවට අWd වන ත,,වය� රජෙe ප]ප,] ස�පාදනය 
හා |යා,මක gt� �ළ ද�නට ලැෙබන ෙහ{ උ�ත පඥ�¬ට අEව රෙ� ජනතාවෙ� 
ආහාර පශන්ය Gස�ෙ� වගwම �µම�ම රජයට පැවt ඇ] බැG රජය මැcහ,U ආහාර 
දව5 dල පාලනය හා ෙසෞඛ5 ආර�§ත ආහාර ෙrල� රෙ� ජනතාවට ලැyම සහ]ක 
ෙකෙරන Gzම, වැඩ ��ෙවළ� ස�පාදනය කර ජනතාවෙ� ආහාර ලැyෙ� N
ක 
අ{]වාHකම තහB� gtමට �යවර ගත _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 

  

පා.109/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— අකාබ�ක දව5 කළමනාකරණය gtම,— අකාබ�ක දව5 

ප]ච¿කරණය gtම,, අකාබ�ක දව5 භාGතය අවම gtම,, භාGතෙය ඉව,වන 
අකාබ�ක දව5 එක� gtෙ� යාතණය� සැක8ම හා අකාබ�ක දව5 භාGතා gtෙ� පpසර 
m] t] Gzම, gtම, �� රෙ� පpසර පkධ]ෙe ආර�ෂාව හා යහපැවැ,ම සඳහා 
අකාබ�ක දව5 කළමනාකරණය gtමට �යවර ගත _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර{. 
  

පා.110/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ෙklය ඖෂධ සහ අ, ෙබෙහ, ��බඳව පාස+ H� 

දැEව, gtම,— �ෙරෝ¶ ජා]ය� ෙගොඩනැ¶ම සහ ෙklය ආ_	ෙrදෙe යහපැවැ,ම N
ක 
අර�K වශෙය ෙගන ෙklය ඖෂධ ව	ග හා අ, ෙබෙහ, ��බඳ Gzම, ක�K සWත 
Gෂයය� පාස+ Gෂය �	ෙkශයට ඇ�ළ, gtම මS ෙklය  ඖෂධ සහ අ, ෙබෙහ, ��බඳ 
පාස+ H� දැEව, gtම ට �යවර ගත _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 

  

පා.111/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය �ර gtම,— q ලංකාව 

�ළ අ�බර ද� උප, අEපා]කය 25% තර� ඉහළ අගය� ගනා අතර එයට පධාන සාධකය 
වෙ ෙපෝෂ5දා¡ ආහාර Wඟකම වන බැG, මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය Mර~මට අවශ5 
ෙපෝෂ5දා¡ ආහාර M�ප, ජනතාවට ලබා iම ප�ඛතාවය කරග, වැඩ ��ෙවළ� |යා,මක 
කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 

  

පා.112/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— පpසරය �¨wෙම �ෙරෝ¶ රට� ෙගොඩනැ¶ම,— 

ව	තමාන q ලංකාෙr පpසර Öෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව ජලෙe හා ආහාරවල Ggරණl~ 
බව වැs U ඇ] අතර අනාගතෙei d�සාට වැළ ෙඳන ඇතැ� ෙරෝගවල ෙරෝග �ධානය පවා 
ෙසොයා ගැmම අපහ�  Gය හැg බැG, ෙ� ��බඳ වැsMර Gම	ශනය gtම සඳහා Gkව, 
කd�ව� ප, කර වා	තාව� කැඳවා, එම �	ෙkශ |යා,මක gtම �� රෙ� ජනතාවෙ� 
mෙරෝ¶භාවය සහ]ක කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
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පා.113/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— රෙ� ආර�ෂාවට කෘ§ක	මය �ර�§ත gtම,— ධනවාදෙe 

�වැ� කා	�ව වන ෙදවැ� ෙලෝක _kධෙය ප� කාලෙei හpත G�ලවය, සමඟ 
කෘ§කා	dක �වන රටාව ස�Á	ණෙයම ෙවනස ්Uම ෙහේ�ෙව ව	තමාන ෙලෝක පජාව 
��ණ i ඇ] පpසර Öෂණය, mෙරෝ¶ බව නැ]Uම හා �pHM ආහාර ෙනොමැ]Uම ආi අවදාන� 
ත,,වයෙග q ලංකාව ආර�ෂා කර ගැmම සඳහා ජනතාව ]රසාර කෘ§ක	ම භාGතයට 
ෙපළඹUෙම හා ෙගොU ආර�ෂා ෙකෙරන රාජ5 ප]ප,] රට �ළ සථ්ා�ත කරUෙම 
රෙ� අනාගතය �ර�§ත කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.114/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— සංw	ණ ෙගෝ~ය ෙවළඳෙපොළ �සා ජනතාවට ඇ]වන 

ගැට� අවම gtම,— ෙගෝ~යකරණය GH හ�වාM ෙලෝක ෙවළඳ රටාව d�සාෙ� මනස 
ආකමණය gtම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ� පාර�පpකව ෙගන ආ හර පkධ¬ හා c_K 
දා	ශ�ක �තනය d�ස ්මනස �� උMරා දැ±ම ව	තමානය වන Gට q ලාංgක{ට ද 
ෙපොM බැG, ෙවළඳෙපොළ ආ	^කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සංw	ණ �වන රටාව හා ඒ සමඟ 
පැන න}න සංw	ණ සමා�ය පශන්, Gසඳා ග�d සහනl~ cG පැවැ,මකට යා _� 
වෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව ජනතාව දැEව, gtමට අවශ5 වැඩ ��ෙවළ� හා Jkzමය 
සංවාදය� රට �ළ |යා,මක කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 

  

පා.115/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— q ලංකාවට අවශ5 8� රට �ළ �පදUම,— q ලංකාවට 

අවශ5 කරන 8� �ෂප්ාදනය gtමට අවශ5 ස�ප, q ලංකාව ස�ව ඇ] බැG, මනා 
කළමනාකාt,වයg, කා	ය�ෂමව හා සැල�� සWතව කට_� කර රටට අවශ5 8� 
පමාණය ෙමරට �ෂප්ාදනය gtමට හා 8� �pපහM gtමට අවශ5 ක	මාතශාලා රජය මS 
සථ්ාපනය කර 8� ක	මාතය ¨ක ගත _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 

  

පා.116/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— නක+ස ් ර�§තය ආර�ෂා gtම,— සමසත් q ලාංwය 

පpසර පkධ]යටම බලපෑ� කළ හැg සංෙri පpසර පkධ]ය� වන නක+ස් ර�§ත 
වනාතරය ෙ� වන Gට d�ස ්|යාකාරක� ෙහේ�ෙව දැs ත	ජනයකට ල�U ඇ] අතර 
ව,ම පරQරට ෙමම අනාගත d�ස ් පරQරට ද ෙමම පpසර Gනාශය ෙහේ�ෙව 
අවදානමක ට ��ණ පෑමට HM වන බැG, d�ස ් ත	ජන ඉව, කර නක+ස ් ර�§තෙe 
සව්ා�න පැවැ,ම කsනd තහB� කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 

  

පා.117/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— රාවණා ර¥ ��බඳව Gzම, ගෙrෂණය� HM gtම,— 

රාවණා ර¥ ��බඳ �ශ�්ත ඉ]හාස ෙතොර�� නැ] Bවද, Gzම, ගෙrෂණය� �� ඔ� 
��බඳව අප රෙ� ආක+ප නැංUමට,, රාවණා ර¥ ස�ව ]u දැEම රෙ� අ�වෘkzය සඳහා 
ෙයොදා ගැmමට හා q ලාංwය ඉ]හාසෙe සැඟU }ය පpæෙçදය� �රාවරණය කර ගැmමට, 
හැg වන බැG, Gkව, කd�ව� හරහා රාවණා ර¥ ��බඳව ගෙrෂණය කළ _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 

  

පා.118/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— Jkzමය c�� බව �ර gtම,— ෙභෞ]ක ෙවළඳ භා>ඩ 

සැpසරන ෙrගයට සාෙ��ෂව දැEම, Jkzය හා මානව හර පkධ¬ ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනොUම ෙහේ�ෙව ෙනොදැEව,කම Wස එසUම �� Jkzමය c��භාවය අද අප රට �ළ 
ද�නට ලැෙබන පධාන ගැට�ව� Bවද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ,ෙ, අ� අවධානය� බැG, 
රෙ� ජනතාවෙ� Jkzමය c�� බව නැ] gtමට Hය� වයස ්කා>ඩය ආවරණය වන පpc 
G   zම,ව සැල�� කරන ලද ජා]ක වැඩසටහන� |යා,මක කළ _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
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පා.119/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ක+ ඉ�, ¦ ඖෂධ භාGතය නැවැ,Uම,— ෙ� වනGට q 

ලංකාව �ළ ක+ ඉ�, ¦  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙe ෙරෝහ+ �ළ භාGතයට පැdÊෙ� 
අවදානම� ඇ] බැG රජෙe අදාළ Hය� අංශ මැcහ,U |යාකාt සැල�ම� සකස ්කර ක+ 
ඉ�, ¦ ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ ඉව, gtම හා ආනයනය gtම නැවැ,Uමට කට_� කළ 
_�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.120/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ඒ�ස ්ෙරෝගය ව5ා�ත Uම පාලනය gtම,— q ලංකාව �ළ 

දැනට හ�නා ෙනොග, ඒ�ස ්ෙරෝ¶ 3000 කට ආසන පමාණය� H�න බවට වා	තා පළ U 
ඇ] බැG ඔB හ�නාෙගන ප]කාර සඳහා ෙයො� gtමට,, ඒ�ස ් ෙරෝගය ව5ා�ත Uම 
වැළැ�Uමට, ඵලදා¡ �M� ව5ාපෘ]ය� කsනd ආර�භ කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර{. 

  
පා.121/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— GෙkශයWi 
ං}ක අතවරයට ල�වන කාතාවට 
සහන සැල8ම,— q ලංකාෙr කාතාව ගෘහ ෙසේවයට Gෙkශ ගතUෙම ප� HM වන 
අතවරය ෙහේ�ෙව HMවන ගැh ගැm� �සා q ලාංwය සමාජය �ළ �	මාණය U ඇ] 
ගැට� සහගත ත,,වය සමනය gtම සඳහා Gzම, කමෙrදය� සකසා |යා,මක gtමට 
Gkව� හා එම HMU� හා බැ�K Qkගල ක>ඩාය�ව
 සැM�ල, කd�ව� ප, කළ 
_�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.122/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— වන ර�§ත හා අභය ªdවල ආර�ෂාව දැs gtම සඳහා m] 

ස�පාදනය gtම,— මෑතක Hට q ලංකාෙr ර�§ත වනාතර සහ අභය ªd Gනාශය වැs 
ෙවd පව]න අතර q ලාංwය පාpසpක සම�
තතාවට ඉ දැs ත	ජනය� එ+ල ෙවd 
පව]න බැG ෙමම Gනාශය නැවැ,Uම සඳහා ජනතාවෙ� ආක+පමය ෙවනස� ඇ] gtමට 
අවශ5 වැඩ ��ෙවළ� සැක8මට ෙමම පව]න m] ප]පාදන Gzම, හා දැs බවg _�ත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.123/’15 

 ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— GGධ ආගdක ක>ඩාය�ව
 HM වන සමාජ බලපෑ� 
��බඳව අධ5යනය gtම,— පධාන ධාරාෙr ආගdක මතවාදය Gෙrචනය කරd, එම 
ආග�W අE ක>ඩාය� ෙලස තම �	වචන හා පැහැc
 gt� සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉcpප, කරd එම මතවාද ��ග, Qkගල{ එ� ¨ස් කර ගනා, ආගdක හා 
ෙවන, ��Kවරg සමාජගත U ඇ] ක>ඩාය� ��බඳ අධ5යනය කරd ඔBෙ� 
මතවාද, |යාකාt,වය හා සමාජයට ඔB �සා ඇ] වන බලපෑ� කවරාකාරද යන 
��බඳ ත�ෙසේ�ව� ලබා iමට ��ග, ආගdක නායකයෙග හා Gkව�ෙග සැM� 
ල, කd�ව� ප, කර, වා	තාව� කැඳවා එW �	ෙkශ |යා,මක කළ _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.124/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ඉහළ පd]ෙය _, මැ� භාජන �ෂප්ාදනය gtම,— 

ආහාර �8ෙ�i ගෑස ් හා GM
ය අපෙ, ෙනොයන ෙලස ඉ�ම� තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ගනා මැ� භාජන �ෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉcpප, gtමට, අවශ5 පt�ෂණ HM 
gtමට හා මැ� භාජන භාGතෙය ෙසෞඛ5ාර�§තව ආහාර �8මට ඇ] හැgයාව ��බඳව 
ජනතාව දැEව, gtමට ජා]ක ම�ටෙ� වැඩ සටහන� සැල�� කර |යා,මක gtමට රජය 
මැcහ, Gය _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 

  



( 21 ) 

 

පා.125/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— අzමානHක Gද5ා �ෙෂේතයට JM දහd ආභාෂය ලබා 

ගැmම,— JM වහෙසේෙ� Hත ��බඳ ඇතැ� Gගහය Ãතන Gද5ාවට හ� ෙනොවන තර� 
ගැ�� බැG, ඒ ��බඳ ප	ෙeෂණ gtමට හා ව	තමානෙe අzමානHක Gද5ා �ෙෂේතෙe 
ඇ] ගැට� සඳහා JM දහම ඇ�p �	වචන හා Gස�� ඉcpප, gtමට හැg වන පpc, අදාළ 
�ෙෂේතය ��බඳ හසල දැEම� ඇ] ෙklය හා Gෙklය Gkව�ෙග සමGත කd�ව� 
�W�වා, ඒ හරහා JM දහම ෙklය හා Gෙklය වශෙය පච
ත gtමට,, q ලංකාෙr w	] 
නාමය ඉහළ නැංUමට,, අzමානHක Gද5ා �ෙෂේතෙe Qන�දය� ඇ] gtමට, රජය මැcහ, 
Gය _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 

  

පා.126/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— Gද5ා	è අතර QරාGද5ා Gෂයය ජන³ය කරUම,— 

Gද5ා	è අතර QරාGද5ා Gෂයය ජන³ය gtම සඳහා �
ක වශෙය පාස+ Gෂයය 
�	ෙkශයට එම Gෂයය ඇ�ළ, gtම හා Gශව්Gද5ාලවල QරාGද5ා Gෂය පථය තවMරට, 
Qµ+ gtමට හා පහ�ක� ලබාiම සඳහා කට_� gtම,, එම}  QරාGද5ා Gෂයය රට �ළ 
ව5ා�තUම හරහා )Wවන උග�ෙග රටට යහප, ෙසේවය� ලබා ගැ�ම, අර�K කරග, 
ජා]ක වැඩසටහන� c�කා~නව සැල�� සWතව �	මාණය gtමට �යවර ගත _�යැ{ ෙමම  
පා	
ෙ��ව  ෙයෝජනා කර{. 

  

පා.127/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ] වස Gෂ ��බඳ ෙසොයා බැ~මට Gෙශේෂ පd] 

ආයතනය� �W�Uම,— කෘ§ක	මාතෙei භාGතා ෙකෙරන රසායන දව5 ෙහේ�ෙව ආහාර 
දව5යට ද වස Gෂ dශU ඇ] අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ~මට අදාළ පd] ආයතනය� දැනට 
q ලංකාව �ළ �W�වා ෙනොමැ] බැG එම කා	යය සඳහා Gෙශේෂ පd] ආයතනය� �W�Gය 
_�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 

  

පා.128/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— යාචක{ Hඟමනට ෙයොදාගනා ද�ව Qන�,ථාපනය 

gtම,— q ලංකාෙr යාචක{ ද�ව සමඟ Hඟම යැiම තහන� කර, Hඟමන සඳහා 
ෙයොදා ගනා ද�ව Qන�,ථාපනය කර, ඔB යහප, QරවැHය ෙලස සමාජගත gtම 
සඳහා අවශ5 ජා]ක ම�ටෙ� වැඩ��ෙවළ� සැල�� කර |යා,මක කළ _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 

  

පා.129/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— q ලංකාව �ළ ��Ê ශාසනය අඛ>ඩව පව,වාෙගන 

යාම සඳහා කමව, වැඩ��ෙවළ� සකස ් gtම,— මහා පජාප¬ ෙගෝත± 
ෙතරÊවහෙසේෙග ඇර�K භාර¬ය ��Ê ශාසනය සංඝd,තා 
ෙතරÊවහෙසේෙ� ලංකාගමනෙය q ලංකාව �ළ මැනG සථ්ා�ත Bවද, ප�කා~නව 
අභාවයට }ය බැG, මෑත _ගෙe i ශ5ාෙමෝපා
 මහා �කාෙe රං}p ද�� පා	ශව්ය GH 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද ��Ê ශාසනයට �H 
��ගැmම� ලබාiම සඳහා රජය ෛත�කා{ක මහා නායක සව්ා±වහෙසේලා ඇ�� අදාළ 
Hයµ �ෙෂේතයෙ� N
ක,වෙය �H සංවාදය� ඇරéය _� යැ{ ද, එම සංවාදය 
අවසානෙe Gzම, කමෙrදය� ඔසේසේ q ලංකාව �ළ ��Ê ශාසනය අඛ>ඩව 
පව,වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළ� සැකHය _�යැ{ ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර{.  
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පා.130/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— q ලාංwය �� සංසථ්ාව ව�හා,මකව Gzම, gtම,— q 

ලාංwය �� සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහෙසේලා පා	ශව් ගත Uම ෙහේ�ෙව ව�හා,මකව 
අසංGzත U ඇ] අතර එම �සා ජා]ක හා ජාත5තර අ�චාර උපචාරයWi සංඝයා 
වහෙසේලා ඒකම]ක ෙනොUම රටට අWතකර ෙලස බලපාන බැG සමසථ් සංඝ සමාජෙe 
ඒකම]ක,වය ඇ] කර ගැmමට හැg වැඩ��ෙවළ� සැක8මට රජය මැcහ, Gය _�යැ{ 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.  
 

පා.131/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ලංකා ඛ�ජ ෙත+ m]ගත සංස්ථාව ලාභදා¡ 

ආයතනය� gtම,—  ලංකා ඛ�ජ ෙත+ m]ගත සංසථ්ාව ලාභදා¡ ආයතනය� ෙලස 
ජනතාවාiව සංව	ධනය gtමට අවශ5 සැල�� සකස් gtමට Gkව, ම>ඩලය� ප, 
කර ඔBෙ� �	ෙkශයට අEව සංස්ථාෙr පව]න වංචා, Öෂණ හා පpපාලනමය ගැට� 
Gසඳා ඵලදා¡ ජා]ක ආයතනය� ෙලස |යා,මක Uමට අවශ5 පpසරය රජය මැcහ,ව 
�	මාණය කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.132/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ5 පමාණයට ගංජා වැUමට ෙklය 

ෛවද5ව�ට අවසර ලබා iම,— ඉcයාෙr Hට රහHගත මා	ග ඔසේසේ රට �ළට ෙගවන 
රසාය�ක දව5 dÀත ගංජා භාGතා කර �පදවන ෙklය ඖෂධවල �ණා,මක බව අ�වන 
බැG, ආ_	ෙrද ඖෂධ �පදUෙ�i තම ඖෂධවල �ණා,මක බව ආර�ෂා කර ගැmම සඳහා 
ගංජා අත5වශ5 ඖෂධය� ෙලස ෙයොදා ගනා රජෙe ��ග, ආ_	ෙrද ෛවද5ව�ට 
8මාව සWතව ගංජා ශාකය වැUමට අවසර ලබාiම සඳහා අවශ5 m] සංෙශෝධනය කළ 
_�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
 

පා.133/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— එළවµ ෙගොUට සාධාරණ dල� ලබා iම,— එළවµ 

ෙතොග ෙවළඳාෙ�i |යා,මක වන ක�ප� ගැmම හා dල ¬රණය gt� ආi |යා හරහා 
ෙගොඩනැ¶ ඇ] සංGධානා,මක ෙවළඳ ඒකාzකාරය �සා එළවµ ෙගොUට සාධාරණ 
dල� ලබා iමට ෙමෙත� |යා,මක කළ සැල�� අසා	ථක U ඇ] බැG, ෙගොGයාට 
සාධාරණ dල� ලබා iෙ� N
ක අර�ණ කරග, බලපෑ� ව
 ෙතොර ෙවළඳෙපොළ� රාජ5 
ෙවළඳ ආයතන මැcහ,U �	මාණය කර |යා,මක කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.134/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— පාස+ ද�වෙ� ව�නාකම සමාජගත gtම,— 

ෙදමා�ය, ��ව�, ¿ඩා Q�Kක�ව හා පාස+ වෑ රථ pයැMර යන �pස ් සඳහා 
ද�වෙ� ව�නාකම ��බඳ සමාජ Gද5ා,මක හා මෙනෝ Gද5ා,මක කමෙrදය �� 
සරළව පැහැc
 කර, රෙ� හා සමාජෙe ඉcp යහපැවැ,ම සඳහා ද�වා සමාජ අ�ෙයෝගය 
හ�ෙr ආර�ෂා කරෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව සංවාදය� පැවැ,Uම ට ජා]ක ම� ටෙ� 
වැඩසටහන� සැල�� කර |යා,මක gtමට රජය මැcහ, Gය _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.135/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— කාතාවට ඇ]වන °ඩාව අවම gtම,— ව,ම 

ෙගෝ~ය සමාජය �ළ කාතාවට HMවන °ඩාව වන ශම හා 
ං}ක �රාකෑමට ල�Uම, 
ෙපෞkග
ක ෙkපළ කමය Q�ෂ ෙ�êයව Gකාශනය Uම, අසමාන ෙලස සැලwම හා පB+ 
සංසථ්ාව �ළ Hරගත Uම �සා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ]Uම යන ක�K q ලාංgක 
කාතාවට ද පධාන වශෙය ෙපොM වන බැG, ඔBෙ� යහපැවැ,ම ෙවEෙව ෙමම 
°ඩාකාt වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල8මට අවශ5 �යවර ගත _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
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පා.136/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— QරාGද5ා ෙදපා	තෙ��ව නගා H�Uම,— q ලංකාව �ළ 

�Wටා ඇ] Qරාවස�් සංර�ෂණය gtමට හැgයාව� QරාGද5ා ෙදපා	තෙ��වට 
ෙනොමැ,ෙ, පව,නා මානව හා  ෙභෞ]ක ස�ප,W අ�ව �සා වන ෙහ{, Gkව, 
ම>ඩලය� මS QරාGද5ා ෙදපා	තෙ��ෙr ඇ] අ�පා�ක� ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
ස�Á	ණ gtමට අවශ5 �යවර ගැmමට රජය මැcහ, Gය _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.137/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— Mර ගම ෙසේවා බස ් රථවල ගම ගනා ම¶ට 

ෙසෞඛ5ාර�§ත ආහාර පාන ලබා ගැmමට පහ�ක� සැල8ම,— Mර ගම ෙසේවා බස ්රථ ආහාර 
පාන ගැmම සඳහා නතර කරE ලබන ආපනශාලාවW පd]ය ඉතා පහළ ම�ටමක පව]න 
බැG එය ම¶ ජනතාවෙ� ෙසෞඛ5යට අWතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල පd]ය ඉහළ 
නැංUමට �රතරව ප� Gපර� කළ හැg වන පpc සකස ්කරන ලද ජා]ක වැඩසටහන� රජය 
GH සැල�� කර |යා,මක කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.138/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— රජය ස� වැG
 සමාග� ලාභදා¡ ආයතන බවට ප, 

gtම,— රජය ස� වැG
 සමාග� පා� ලබන ආයතන බවට ප,U ඇ] බැG, Gkව, 
කd�ව� ප,කර එම ආයතනවල ලාභදා¡,වය ව	ධනය gtමට අවශ5 �	ෙkශ සකස ්කර, 
එම �	ෙkශ |යා,මක gtම �� එම සමාග�වල ලාභදා¡,වය ඉහළ දැ±මට රජය මැcහ, 
Gය _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.139/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— වන ර�§ත �ළ HMවන m] Gෙරෝ� |යා නැවැ,Uම,—    

q ලංකාෙr වන ර�§ත �ළ HMවන m] Gෙරෝ� වගාව, GGධ ඉcgt�, වනාතර එ�gt� 
හා ර�§ත 8මා මා{� ෙවනස ් gtම ආi වන Gනාශයට ෙහේ�වන d�ස ් |යාකාරක� 
වැට~මට Gෙශේෂෙය සGබල ගවන ලද ෙපො
ස ්වන ආර�ෂක ඒකකය� �W�Uමට රජය 
මැcහ, Gය _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.140/’15 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— ෙකොර+පර සංර�ෂණය gtම,— සාගර ජලෙe 

උෂ්ණ,වය ඉහළ යෑම හා d�ස් |යාකාරක� ෙහේ�ෙව ෙකොර+පර Gනාශ Uෙ� 
ත	ජනයට ල�ව ඇ] බැG, q ලංකා ��M කලාපය අවට ඇ] ෙකොර+පර ආර�ෂා කර 
ගැmමට හා නව ෙකොර+පර �	මාණය Uමට උ�ත පpසර පkධ] සකස් gtම සඳහා 
අවශ5 නව �යාමනය සකස් කර |යා,මක gtමට රජය මැcහ, Gය _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
 

පා.157/’15 
ග� ලw ජයව	ධන මහතා,— මහEවර නගරය �ළ �ස
්� �pd පාසල� ආර�භ 

gtම,— මහEවර cස¾්�කය �ළ �ස
්� ජනතාව ඉතා වැs �pස� �ව, වන අතර, මහEවර 
නගරය ආÀතව �ස
්� �pd පාසල� �W�Gය _� යැ{ i	ඝ කාලය� ]ස්ෙසේ පෙkශෙe 
�ස
්� ජනතාවෙ� ද ඉ+~ම�ව පව]න බැG, ඉතා කsනd මහEවර නගරෙe �ස
්� 
�pd පාසල� �W�Uමට අවශ5 කට_� සැලHය _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 

  

පා.158/’15 
ග� ලw ජයව	ධන මහතා,— මහEවර නගරය �ළ �W� ජන³ය පාස+ සඳහා පළ� 

ෙශේ�ෙe ද�ව ෙවEෙව නව ෙගොඩනැ}
 ඉcgtම,— මහEවර නගරය ආÀතව ජන³ය 
පාස+ සඳහා පළ�වැ� ෙශේ�යට ළ� ඇ�ළ, gtමට Gශාල �pස� ඉ+�� කළ,, එම 
පාස+වල ඉඩකඩ 8dත ෙහ{, ද�ව ඇ�ළ, gtම ඉතා අ8� U ඇ] බැG මහEවර 
නගරය ආÀත පධාන පාස+වලට පළ�වැ� ෙශේ�ෙe ප] පැවැ,Uම සඳහා නව 
ෙගොඩනැ}
 ඉතා කsනd ඉcකර cය _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
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පා.159/’15 
ග� ලw ජයව	ධන මහතා,— මහEවර ප+ෙ+කැෙ+ �දහස ්ෙවළඳ උද5ාන කමව,ව 

Qµ+ gtම,— මහEවර cස¾්�කය �ළ G¨gයාෙව ෙපෙළන ත�ණ ත��ය Gශාල 
�pස� H�න බැG, එම අයට ¨gයා අවසථ්ා කsනd සපයා iම සඳහා මහEවර 
ප+ෙ+කැෙ+ පෙkශෙe �Wටා ඇ] �දහස ්ෙවළඳ උද5ාන ෙදක කමව, ෙලස සකසා වැs 
�pසකට ¨gයා අවසථ්ා ලබා ගැmමට අවසථ්ාව සැල8මට කsනd කට_� කළ _�යැ{ 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.160/’15 
ග� ලw ජයව	ධන මහතා,— උඩරට ගැd Qන�,ථාපන ෙකොdෂ සභාව ය� සථ්ාපනය 

gtම,— අzරාජ5වාi පාලන කාලෙei අසරණ ¦ උඩරට පෙkශවා8 ජනතාවට සහන සැල8ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර ]u උඩරට ගැd Qන�,ථාපන ෙකොdෂ සභාව ප�}ය පාලන කාලය 
�ළ අ¿ය ත,,වයට ප, gtම �සා උඩරට ජනතාවට HMU ඇ] අසාධාරණය සාධාරණය 
gtම සඳහා උඩරට ගැd Qන�,ථාපන ෙකොdෂ සභාව නැවත කමව,ව ස්ථා�ත කර~මට 
අවශ5 කට_� කsනd සැලHය _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.184/’16 
  ග� එස.් එ�. මp�කා	 මහතා,— දහ� පාස+ අධ5ාපනය අ�වා	ය gtම,— Tෂ්ඨ 
ස�පන සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ_p රට �ළ ව5ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම	ධනය gtම හා ස්වයං Gනය� ඇ] gtම උෙදසා Hය�ම  ද�වට, 9 ෙශේ�ය ද�වා 
ඔBෙ� ආගමට අE£ල  දහ� පාස+ අධ5ාපනය අ�වා	ය gtම �M� යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
  

පා.185/’16 
ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— පා	
ෙ�� අධ5යන ෙ�දය� ආර�භ gtම,— 

q ලංකාෙr හා ෙලෝකෙe GGධ රටවල පා	
ෙ�� |යාදාමය, පා	
ෙ�� 
ඉ]හාසය හා ෙkශපාලන කමෙrද ��බඳ පාස+ H�ට, ත�ණ ත��යට හා 
අෙන�, Gද5ා	ථයට අධ5යනය gtම සඳහා පහ�ක� සැලHය හැg අධ5යන 
ෙ�දය� පා	
ෙ��ව �ළ ස්ථාපනය කළ _� යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර{. 

 

  පා.191/’17 
ග� �ෂාර ඉ��+ අමරෙසේන මහතා,— ��µ ෙගොGපළ Wdය භාGතා කරන 

බැටp ෙ�ë කමය නව,වා~ම,— q ලංකාව අ¬තෙe පටම ස,ව ක�ණාව 
ප��වාලන ෙබෞkධ රට� Bවද,  අද වනGට සමහර ��µ ෙගොGපළ Wdය භාGතා 
කරන බැටp ෙ�ë කමය �සා ස� දැs Wංසාවකට ල�Uම,, අzක ),තර 
�ෂ්පාදනය �� �µ පpමාණ ��µ ෙගොGපළ Wdයෙ� ¨gයා අන��දායක 
ත,,වයකට ප,ව ඇ] බැG, ෙමම අ] අමාEÒය කමය නව,වා~ම සඳහා අවශ5 
�යවර ගත _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.   

  

පා.193/’17 
ග� W��කා ෙපේමචද මහ,dය,— Hය�ම Gශ්වGද5ාලවල දැනට පව]න නවක 

වදය ස�Á	ණෙය නැවැ,Uම සඳහා පව]න m] |යා,මක gtම,— Gශ්වGද5ාල �ළ 
ෙහෝ ඉ �ටත නවක H�ට ��ණ iමට HMවන නවක වදය ස�Á	ණෙයම වැළැ�Uම 
හා 1998 අංක 20 දරන අධ5ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ ෙවන, සව්Ëපෙe සාහHක 
|යා තහන� gtෙ� පනත පකාරව, එෙසේ නවක වදය |යා,මක කරන Hය�ම 
පා	ශ්වයට m]ය |යා,මක කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
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පා.194/’17 
ග� W��කා ෙපේමචද මහ,dය,— අත	ජාලය �ළ අසභ5 Usෙයෝ පට 

සංසරණය Uම වැළැ�UෙමWලා Gෙශේෂ ඒකකය� �W�Uම,— ව	තමානෙe බ�ල 
වශෙය අත	ජාලය ඔසේසේ ෙනොෙය�, අසභ5 Usෙයෝ ද	ශන සංසරණය Uම මS 
Qkගලයෙ� Qkග
ක,වය Gනාශවන අතර Gෙශේෂෙයම, කාතා පා	ශ්වය එමS 
Gශාල අපහ�තාවයකට ප,වන බැG, ෙමව Usෙයෝ ද	ශන ළඟ තබාෙගන H�න, 
ෙබදා හpන හා �	මාණය කරන Qkගලය ��බඳව Gම	ශනය gtමට ප]ඵලදා¡ 
Gෙශේෂ ඒකකය� අපරාධ පt�ෂණ ෙදපා	තෙ��ව �ළ �W�Gය  _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 

  

  පා.199/’17 
ග� �ෂාර ඉ��+ අමරෙසේන මහතා,— gp ක	මාතෙe �_�ත ෙklය gp 

ෙගොUෙ� ගැට� Gස�මට කsන� වැඩසටහන� cය, gtම,— වා	§කව අෙ� රටට 
gp �� ආනයනය සඳහා Gශාල �දල� වැයවන අතර එම �ද+ අප රට �ළම ඉ]p 
කරගත හැgන�, එය රෙ� ආ	^කයට Gශාල ��බලය� වන බැG, gp 
ක	මාතෙe �_�ත ෙklය gp ෙගොUෙ� ගැට� Gස�මට කsන� වැඩසටහන� 
cය, කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.  

  

   පා.200/’17 
ග� �ෂාර ඉ��+ අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ �Wටා ඇ] QරාGද5ා 

ව�නාකම� සWත ස්ථාන සංර�ෂණය gtම සඳහා කsන� වැඩසටහන� cය, gtම,—  
වයඹ පළාෙ, ��ණෑගල cස්¾�කය ඉතා ෙපෞඪ ඉ]හාසයකට Wdක� gයන 
QරාGද5ා ව�නාකම� ඇ] ස්ථාන ¨ස� සWත cස්¾�කය� වන අතර අ¬තෙei 
��ණෑගල, දඹෙද�ය සහ යාප�ව වැ� රාජධා� �Wටා ]Jෙද ��ණෑගල 
cස්¾�කය �ළ Bව,, අද වනGට එම ෙපෞරා�ක ස්ථානවල ආර�ෂාව ස�බධෙය 
බලව, ගැට� ම�U ඇ] බැG, එම QරාGද5ා ස්ථාන සංර�ෂණය gtම සඳහා 
කsන� වැඩසටහන� cය, කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.  

  

පා.201/’17 
ග� �ෂාර ඉ��+ අමරෙසේන මහතා,— Hය� �ෙෂේත ආවරණය වන පpc Qµ+ 

සමාජ ආර�ෂණ ජාලය� |යා,මක gtම,— ඕනෑම රටක සා	ථක සමාජ ආර�ෂණ 
ජාලය� පැව¬ම එම රෙ� �ව, වන QරවැHයට වැදග, වන අතර q ලංකාෙr රාජ5 
අංශෙe හා ෙපෞkග
ක අංශෙe ෙසේවකය සඳහා Gශාම වැ�� කමය� ෙහෝ අ	ථ 
සාධක කමය� |යා,මක Bවද, රෙ� අGzම, අංශෙe ෙසේවකය සඳහා gHM සමාජ 
ආර�ෂණ කමය� |යා,මක ෙනොවන බැG, Hය� �ෙෂේත ආවරණය වන පpc 
Qµ+ සමාජ ආර�ෂණ ජාලය� |යා,මක කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර{.  

  

පා.202/’17 
ග� අෙශෝක ³යත මහතා,— Q,තලම cස්¾�කෙe ෙවරළ ¬රය ආර�ෂා කර 

ගැmම සඳහා කsන� වැඩසටහන� cය, gtම,— Q,තලම cස්¾�කය අ]ශය 
�දර ෙවරළ ¬රයකට Wdක� wවද, ෙවරළ ඛාදනය, කෙඩොලාන Gනාශ Uම, 
අනවසර ඉcgt� වැ� ෙහේ� �සා ෙවරළ ¬රය Öෂණයට ල�U ඇ] බැG, Q,තලම 
cස්¾�කෙe ෙවරළ ¬රය ආර�ෂා කර ගැmම සඳහා කsන� වැඩසටහන� cය, කළ 
_�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.   
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පා.203/’17 
ග� අෙශෝක ³යත මහතා,— Q,තලම cස්¾�කය ස�ව ]u ෙවො
ෙබෝ+ 

¿ඩාෙr අ�මානය නැවත ෙගොඩනැ¶මට වැඩසටහන� cය, gtම,— ±ට දශකයකට 
පමණ ෙපර Q,තලම cස්¾�කෙe පාස+ ව
 )W¦ ද�ෂ ෙවො
ෙබෝ+ ¿ඩක 
¿sකාව ජා]ක හා ජාත5තර තරඟ වලi දැ�¦ ද�ෂතා �සා Q,තලම 
cස්¾�කයට ෙවො
ෙබෝ+ ¿ඩාෙව ඉතා අ�මානව, ස්ථානය� Wd Bවද, අද වනGට 
එම ත,,වෙe ය� )ඳ වැíම� ඇ] බැG, නැවත එම අ�මානය Q,තලම 
cස්¾�කයට  ෙගන ඒමට වැඩසටහන� cය, කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර{.   
  

පා.204/’17 
ග� චdද G ෙëHp මහතා,— පාස+ හා ¿ඩා සමාජ |ක� තරඟාව
වල ත,,වය 

ඉහළ නැංUම සඳහා වැඩසටහන� සකස් gtම,— ප�}ය වසර gWපයක Hටම q 
ලංකාෙr |ක� ¿ඩාව දැs කඩාවැíමකට ල� U ඇ] බැG, ජා]ක ක>ඩායමට 
ද�ෂ ¿ඩකය ෙසොයා ගැmම සඳහා පාස+ හා ¿ඩා සමාජ ම�ටd |ක� 
තරඟාව
වල ත,,වය ඉහළ නැංUම සඳහා වැඩසටහන� සකස් කළ  _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.   
  

පා.205/’17 
ග� චdද G ෙëHp මහතා,— ගා±ය පළා,වල ෙබෞkධ පස+වල වැඩH�න 

වෙයෝවෘkධ ��®වහෙසේලා ආර�ෂා කර ගැmම සඳහා වැඩසටහන� සකස් gtම,— 
q ලංකාෙr ෙබොෙහෝ ගා±ය පළා,වල ෙබෞkධ පස+ ඉතා අ� ආ	^ක ම�ටමක 
පව]න බැG, එවැ� පස+වල වැඩH�න වෙයෝවෘkධ ��®වහෙසේලා ආර�ෂා 
කර ගැmම සඳහා වැඩසටහන� සකස් කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර{. 
  

පා.206/’17 
ග� අෙශෝක ³යත මහතා,— Q,තලම cස්¾�කය �ළ � මාµ 

ක	මාතශාලාව� ස්ථා�ත gtම,— ජනතාවෙ� ෙපෝෂණ අවශ5තා සQරා~ම සඳහා 
අවශ5 ෙපෝí ලබාiමට,, වා	§කව � මාµ ආනයනය ෙවEෙව Gෙkශ රටව+ 
කරා ඇi යන Gෙkශ G�මය ආර�ෂා කර ගැmම සඳහා ෙමම, � මාµ 
ක	මාතශාලාව� ස්ථා�ත gtමට අවශ5 Hය�ම ස�ප, Q,තලම cස්¾�කය �ළ 
පව]න බැG ද, එම cස්¾�කය �ළ � මාµ ක	මාතශාලාව� ස්ථා�ත gtමට 
කට_� කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.   
  

පා.207/’17 
ග� අෙශෝක ³යත මහතා,— ෙකොළඹ - ක�නායක අzෙr¶ මා	ගය හලාවත 

ද�වා i	ඝ gtම,— රටක සංව	ධනය සඳහා අzෙr¶ මා	ග ඉතා වැදග, වන බැG 
ද, ව,ම යහපාලන රජය යටෙ, Q,තලම cස්¾�කය ඉතා ෙrගෙය සංව	ධනය 
වන බැG ද, එම සංව	ධන ෙrගය තවMරට, ඉහළ නැංUම සඳහා දැනට ෙකොළඹ Hට 
ක�නායක ද�වා ¦ අzෙr¶ මා	ගය හලාවත ද�වා i	ඝ  කළ _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.   

  
පා.208/’17 

ග� අෙශෝක ³යත මහතා, — වයඹ පළාෙ, වැr, ගංඟා සහ ඇළ මා	ග ආÀතව ��� 
ශාඛ H�Uෙ� ව5ාපෘ]ය� ආර�භ gtම,— පෙසේ පව]න ජලය ආර�ෂා gtෙ� හැgයාව 
ෙමම, පාංj ඛාදනය අවම gtෙ� �ණාංග සWත ¦ c� ආ_ කාලය� ඇ] ��� ශාඛ,  වයඹ 
පළාෙ, වැr, ගංඟා සහ ඇළ මා	ග ආÀතව H�Uෙ� ව5ාපෘ]ය� ආර�භ කළ _�යැ{ ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{. 
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 පා.209/’17 
ග� අෙශෝක ³යත මහතා, —බ,තලං�>�ව Öප,වා8 �වර ජනතාවෙ� N
ක 

අවශ5තා සQරා~ම සඳහා කsන� �යවර ගැmම,— වයඹ පළාෙ,, Q,තලම cස¾්�කෙe, 
ක+��ය අ	ධkUපය අසල ඇ] පධාන Öපත� වන බ,තලං�>�ව Öපෙ, �වර පජාවෙ� 
N
ක අවශ5තා ��බඳව ෙමෙත� �H අවධානයට ල� ෙනොU ඇ] බැG, ව,ම යහපාලන 
රජය යටෙ,  එම ජනතාවෙ� N
ක අවශ5තා සQරා i ඔBෙ� �වන ත,,වය උසස ්කර~ම 
සඳහා කsන� �යවර ගත _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.  

 

පා.210/’17 
ග� W��කා ෙපේමචද මහ,dය,— Gශ්වGද5ාල හා අෙන�, Hය�ම උසස ්

අධ5ාපන ආයතනවලට Gෙශේෂ Q�Kවල, මානHක උපෙkශකව� ෙහෝ අEශාසකව� 
ප,gtම,— ව	තමානෙe බ�ල වශෙය ද�නට ලැෙබන ත�ණ ත��ය, H� 
H�Gය HයcG හා�කර ගැmෙ� පවණතාවය මැඩපැවැ,Uම සඳහා Hය�ම රජෙe 
අධ5ාපන ආයතන සඳහා Q�Kවල, මානHක උපෙkශකව�, අEශාසකව� ෙහෝ එම 
අධ5ාපන ආයතනවල දැනට H�න ��වර ��වpයට මානHක උපෙkශනය ��බඳ 
Gෙශේෂ Q�Kව� ලබාcය  _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.   

 

පා.211/’17 
ග� ෙරෝWÊ �මාp Gෙëර,න මහ,dය, — පාස+ Tෂ5 Gනය කd� පt�ෂණ Gzම, 

පpc HMgtම සඳහා වැඩ ��ෙවළ� සකස ් කර |යා,මක gtම,— ඇතැ� පාස+වල 
Tෂ5යෙ� Gනය ගැට�වලi Gzම, Gනය පt�ෂණ HM ෙනොෙකොට Tෂ5ය පාසෙල 
ඉව, gtමට කට_� කරන අතර එමS එම Tෂ5යෙ� අධ5ාපන කට_� අඩාල U Gශාල 
අසාධාරණයකට ල�Uම,, ෙබොෙහෝ ද�ව දැs මානHක °ඩනයකට ප, U, මානHක 
ෙරෝ¶ Uම,, ඇතැ� ද�ව සමසත් �� පජාවට ෙමම, සමාජයටම ෛවර කරd සමාජ 
Gෙරෝ� අපරාධක�ව ¦ අවසථ්ා ද ද�නට ඇ] ෙහ{, පාස+ Tෂ5යෙ� Gනය Gෙරෝ� 
|යාවලi වඩා, Gzම, පpc හා අප�ෂපා¬ Gනය පt�ෂණ පැවැ,Uමට කට_� gtම සඳහා 
උ�ත වැඩ ��ෙවළ� සකස ් කර |යා,මක කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර{.  

 
පා.213/’17 

ග� (ෛවද5) න
ද ජය]සස් මහතා, — බM+ල මහ ෙරෝහල T�ෂණ ෙරෝහල� ෙලස 
භාGතා කරd ඌව ෙව+ලසස් Gශව්Gද5ාලයට අEබkධව රජෙe ෛවද5 °ඨය� ආර�භ 
gtම,— අප රට �ල පශසත් ෙසෞඛ5 ෙසේවාව� පව,වාෙගන යාම සඳහා අවශ5 ෛවද5ව� 
පමාණෙය දැනට H�ෙ 50% � පමණ වන අතර අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) �ව Gද5ා Gෂය 
ධාරාෙව ඉහළම සාමා	ථ ලබා ගනා Tෂ5ය ¨සකට රජෙe ෛවද5 °ඨවලට පෙrශUෙ� 
අවසථ්ාව අWd U ඇ] අතර රජෙe අධ5ාපන හා ෙසෞඛ5 ෙසේවාව ශ�]ම, gtම සඳහා 
බM+ල මහ ෙරෝහල T�ෂණ ෙරෝහල� ෙලස භාGතා කරd ඌව ෙව+ලසස් Gශව්Gද5ාලයට 
අEබkධව රජෙe ෛවද5 °ඨය� ආර�භ කළ _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.   

 
පා.214/’17 

ග� (ෛවද5) න
ද ජය]සස් මහතා,— ෙමොර�ව Gශ්වGද5ාලය සඳහා ෙයෝAත 
ෛවද5 °ඨය සඳහා T�ෂණ ෙරෝහල ෙලස පානMර N
ක ෙරෝහල සංව	ධනය gtම,— 
2018 අයවැය මS ෙමොර�ව Gශව්Gද5ාලයට අEබkධව ෛවද5 °ඨය� ඉcgtමට ෙයෝජනා 
කර ඇ] අතර එම ෙයෝAත ෛවද5 °ඨය සඳහා T�ෂණ ෙරෝහල ෙලස පානMර N
ක ෙරෝහල 
සංව	ධනය කළ  _�යැ{ ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර{.   

 

 



( 28 ) 

 

2018 මා� මස 20 වැ" අඟහ1වාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
1752/’17 

ග� ලw ජයව	ධන මහතා,— පවාහන හා HG+ �ව ෙසේවා අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (2) 

(අ) (i) q ලංකා M�pය ෙදපා	තෙ��ව ස� M�pය මැcp ෙපෞkග
ක ආයතනවලට  
ලබා i ]ෙhද; 

 (ii) එෙසේ න�, M�pය මැcp ලබා i ඇ] කාලය, පදනම, ලබා i ඇ] ආයතන, 
සළකා බැï �	ණායක, එම මැcp ස�බධ කළ M�pය සහ මැcp සංඛ5ාව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) (i) ෙකොෙkH පකාරව, M�pය මැcp පවරා ඇ] ආයතනව
 M�pය 
ෙදපා	තෙ��වට අයGය _� Hය� �ද+ ෙ� වනGට ලබාෙගන ]ෙhද; 

 (ii) Wඟ �ද+ අයGය _� ආයතන කවෙ	ද; 

 (iii) එ� එ� ආයතනෙය අයGය _� Wඟ �ද+ ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ) (i) M�pය මැcp ලබාiෙම ෙ� වනGට M�pය ෙදපා	තෙ��වට අලාභය� 
HMU ]ෙhද; 

 (ii) එෙසේ න�, �µ අලාභය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම අලාභය M�pය ෙදපා	තෙ��වට කsනd අයකර ගැmමට කට_� 
කරෙද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 මා� මස 21 වැ" බදාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
2398/’17 

ග� �ෂාර ඉ��+ අමරෙසේන මහතා,— �ද+ හා ජනමාධ5 අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) “mෙරෝගා ෙලොත¨{ය” ආර�භ කළ cනය කවෙ	ද; 

 (ii) එම ෙලොත¨{ෙe ආර�භක අර�K කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) එම ෙලොත¨{ය ආර�භෙe Hට ෙ� ද�වා, 

  (i) ලැu ආදායම; 

 (ii) ත5ාග වශෙය ලබාM �දල; 

  (iii) ව�ග� ෙරෝ¶ ස�බධෙය ලබාM �දල;  

  එ� එ� ව	ෂය අEව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන, එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙනWද?  

(ඇ) (i) වයඹ පළාෙ,, ��ණෑගල cස¾්�ක ය �ළ ව�ග� ෙරෝගය ව5ා�ත වන 
බැG එම cස¾්�කයට ලබාෙදන ප]පාදන වැs gtෙ� හැgයාව�  ]ෙhද; 

 



( 29 ) 

 

  (ii) එෙසේ න�, ඒ ��බඳ Gසත්ර කවෙ	ද;  

 යන තවMරට, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 මා� මස 22 වැ" 3හස්ප4�දා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
2413/’17 

ග� �ෂාර ඉ��+ අමරෙසේන මහතා,— පළා, සභා හා පළා, පාලන 
අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා, මා	ගසථ් ම¶ පවාහන අzකාpෙe දැනට ෙසේවෙe �_� 
ෙසේවකයෙ� න� කවෙ	ද; 

 (ii)  එW අධ5�ෂ ම>ඩලෙe න�, 
�නය හා අධ5ාපන �M�ක� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට එම අzකාpෙය ��, කර ඇ] ම¶ පවාහන බලපත සංඛ5ාව, එ� 
එ� මා	ග අංකය අEව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) (i)  එම අzකාpෙe ම¶ පවාහන ධාවන බලපත  ෙපො, 4� අසථ්ානගත U ඇ] බව 
දෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ ස�බධෙය ෙගන ඇ] m]මය �යවර කවෙ	ද; 

යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ) ව	තමානෙei වයඹ පළා, මා	ගසථ් ම¶ පවාහන අzකාpය Ö§ත ආයතනය� බවට 
ෙචෝදනා නැ¶ ඇ] බැG, එය ව,ම යහපාලන රජෙe ප]ප,]වලට අEව 
පාලනය gtමට අමාත5ාංශය ගනා �යවර කවෙ	ද; 

යන තවMරට, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 මා� මස 23 වැ" .#රාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
2463/’17 

ග� ඉෂා� ර�මා මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා]ක ප]ප,] හා ආ	^ක කට_� 
අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) කලාවැව Hට ]සාවැව ද�වා ජලය ෙගන යන ෙයෝද ඇල බැ�ම හා සමඟ ඇ] 
මා	ගය මහවැ
 සංව	ධන හා පpසර අමාත5ාංශයට අය, බව,; 

 (ii) ෙමම මා	ගෙe ග�මාන 6ක පcං�ක�ව ගම ගනා අතර, ෙමය     
අB�M 30ක පමණ කාලය� ප]සංසක්රණය ෙනොgtම ෙහේ�ෙව ඉතාම, 
අබල ත,,වෙe පව]න බව,; 

 එ�මා දෙනWද?  

(ආ) (i) ෙමම මා	ගය ෙ� වනෙත� ප]සංසක්රණය ෙනොgtමට ෙහේ�ව කවෙ	ද;  

 (ii) ෙමම මා	ගය ප]සංසක්රණය කරන cනය කවෙ	ද;      

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 



( 30 ) 

 

2018 අෙ5&6 මස 03 වැ" අඟහ1වාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
2464/’17 

ග� ඉෂා� ර�මා මහතා,— අධ5ාපන අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) අEරාධQර කලාප අධ5ාපන කා	යාලයට අය, අංක 309, ග�)pසව්ැව ගාම 
�ලධාp ෙකො�ඨාසෙe, අ/මනා�+ උ�� මහා Gද5ාලය “පාස+ 1000” 
ව5ාපෘ]යට යටෙ, ඇ�ළ, කර ඇ] බව,;  

 (ii) ෙමම GMහෙ+ ළ� 700 � පමණ ඉෙගEම ලබන බව,;  

 (iii) ෙමම ව5ාපෘ]ය යටෙ, ෙමම Gද5ාලයට එ� ෙගොඩනැ}+ල� පමණ� ලබා 
i ඇ] අතර ෙ� වනෙත� ෙවන, gHM පහ�කම� ලබා i ෙනොමැ] බව,; 

 එ�මා දෙනWද? 

(ආ)  (i) “ළඟම පාසල ෙහොඳම පාසල” යන ව5ාපෘ]ය යටෙ, ෙහෝ ෙමම පාසලට 
අවශ5 පහ�ක� ලබා ෙදෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම cනය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 අෙ5&6 මස 04 වැ" බදාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
465/’16 

ග� උදය පභා, ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා]ක ප]ප,] හා ආ	^ක 
කට_� අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (10) 

(අ) (i) 2015 වසර �ළ ජනාzප]�මා සහභා} ¦ Gෙkශ සංචාර කවෙ	ද; 

 (ii) එw එ� එ� Gෙkශ සංචාරයට සහභා¶ ¦ Qkගලයෙ� න�, තන�� සහ 
එම Qkගලය ෙවEෙව රාජ5 සහ අ	ධ රාජ5 ආයතන GH දරන ලද 
Gයදම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 අෙ5&6 මස 05 වැ" 3හස්ප4�දා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
2186/’17 

ග� උදය පභා, ග�ම�ල මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට_� අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ)  2015.09.18 Hට 2017.07.31 ද�වා කාලය �ළ ලංකා ඛ�ජ වැ
 සමාගමට බඳවා 
ග, උපෙkශකයෙ�, ස�බ�කාරකවරයෙ� සහ ව5ාපෘ] අධ5�ෂවරයෙ�,  

 (i) න�;  

 (ii) අධ5ාපන �M�ක�; 

 (iii) වෘ,¬ය �M�ක�; 



( 31 ) 

 

 (iv) වැ�� සහ iමනා; 

 (v) කා	ය ම>ඩල පහ�ක�;  

 (vi) වාහන ඇ�µ ෙවන, පහ�ක�; 

කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 අෙ5&6 මස 06 වැ" .#රාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
2496/’17 

ග� ඉcක අE�kධ ෙහේර, මහතා,— කෘ§ක	ම අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ෙමම ව	ෂෙe �+ කනෙei බසන්ාWර පළාෙ, වගා කරන ලද �µ ��� 
ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) බසන්ාWර පළාෙ, වගා ෙනොකළ Qර ¦ ��� )� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) වගා  ෙනොකර Qර ¦ ���ව
 රටට අWd ¦ U ෙමð� ෙටො පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  වගාකළ එෙහ,, හා� B ��� ෙහ�ටයා	 පමාණය ෙකොපමණද;  

 (v) HM ¦ හා�ය නැවත වර� HMෙනොUමට/අවම gtමට ග, කා~න |යාමා	ග 
කවෙ	ද; 

 (vi) වගා හා� HMUෙම අසරණ ¦ ෙගොUට හා� Á	ණය ලබා ෙදෙ 
කවදාද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) (i) වගා ෙනොකරන ��� ෙවන, ආ	^ක කට_,තකට ෙයදUමට අවසර ලබා 
ෙදෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ ��බඳව ශක5තා අධ5යනය� HM කෙ+ද; 

 (iii) එම ශක5තා අධ5යනෙයW �ගමනය කවෙ	ද;   

යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 අෙ5&6 මස 17 වැ" අඟහ1වාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
2497/’17 

ග� ඉcක අE�kධ ෙහේර, මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට_� 
අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 ව	ෂෙe පළ� මාස 06 �ළ 8මාසWත ලංකා සෙතොස මS ආනයනය 
කරE ලැu 8� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 8� ආනයනය සඳහා HM කර ඇ] �µ Gයදම ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙටඩ	 කැඳවE ලැJෙrද; 

 (iv) එෙසේ න�, එ� එ� ආයතන ඉcpප, කළ ෙටඩ	 dල ගණ ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) 8� gෙලෝවක ආනයන dල හා ෙklය ෙවළඳෙපොෙළW dල ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 



( 32 ) 

 

 (vi) ඒ අEව, 8මාසWත ලංකා සෙතොසට HM ¦ ලාභය/අලාභය කවෙ	ද; 

 (vii) 8� ආනයනය gtෙ�i වරාෙe �ද�වල 8� රඳවා තබා ගනා කාල 8මාව 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 අෙ5&6 මස 18 වැ" බදාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
1334/’16 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— පළා, සභා හා පළා, පාලන අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (3) 

(අ) (i) ව	ග ෙනොකළ කසළ එක� ෙනොgtමට පළා, පාලන ආයතන ග, ¬රණය 
��බඳව ජනතාව දැEව, gtමට අවශ5 කට_� HMකර ]ෙhද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

 (iii) කසළ ව	¶කරණය කර එක� gtමට අවශ5 පහ�ක� ජනතාවට ලබාi 
]ෙhද;  

 (iv) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

 (v) ව	¶කරණය කරන ලද කසළ එක� gtමට පළා, පාලන ආයතන සඳහා 
පහ�ක� සලසා i ]ෙhද; 

යන එ�මා සඳහ කරෙනWද? 

(ආ) (i) කසළ ව	¶කරණය කර ෙනොෙදන Qkගලයට එෙරWව ගE ලබන 
|යාමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii) ව	¶කරණය කරන ලද කසළ ප]ච¿කරණය කරෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ කවර සථ්ානයකiද; 

 (iv) ඒ සඳහා ආෙයෝජනය කරන ලද �දල ෙකොපමණද; 

 (v) ප]ච¿කරණය කරන ලද කසළ කවර කට_� සඳහා භාGත කළ හැgද; 

යන, එ�මා සඳහ කරෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

1417/’16 

ග� බMල �ණව	ධන මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප]සංස්කරණ 
අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 199ට අEව, GෙkTකයට ඉඩ� බM iෙ�i 
පනවා ]u බM ඉව, gtෙ� ෙයෝජනාවට අEව, එම බM සහනය ලබාග, 
GෙkTකයෙ� නාම ෙ+ඛනය� ඉcpප, කරෙද; 

 (ii) ව	ෂ 1977 ප� ඉඩ� අ�කරයකට වැsෙය බM වශෙය ලබා ග, 
GෙkTකයෙ� නාම ෙ+ඛනය� සහ එw එ� එ� බMක� GH වා	§කව  
ෙගවන ලද බM �~ දැ�ෙවන ෙ+ඛනය� ඉcpප, කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද?   

(ආ) (i) උ�ත අයවැය ෙයෝජනාවට අEව, ඉඩ� (බැහැර gt�/ 8මා gt�) පනත 
සංෙශෝධනය gtමට අවශ5 ෙක��ප, සකස ්කර ]ෙhද; 



( 33 ) 

 

 (ii) එෙසේ න�, ඉඩ� පනතට ඇ�ළ, gtමට බලාෙපොෙරො,�වන පධාන 
සංෙශෝධන කවෙ	ද; 

 යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

1623/’17 

ග� ෙහේෂා Gතානෙ� මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට_� අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (2) 

(අ) (i) ෙසවනගල 8� ක	මාතශාලාව ප�}ය වසර 10 �ළ ලබා ඇ] ලාභය ෙහෝ 
අලාභය ව	ෂය අEව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)  දැනට ෙමම ක	මාතශාලාෙr ෙසේවෙe �_� ස්̂ ර හා අ�ය� කා	ය 
ම>ඩලය ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ප�}ය වසර gWපය �ළ ෙමම ක	මාත ශාලාෙr �ෂප්ාදනය ඉහළ නැංUම 
සඳහා ෙගන ඇ] �යවර කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) (i) ෙමම ක	මාතශාලාෙව ±ට වඩා �ෂප්ාදනය� ලබා ගැmම සඳහා 
�M�ක�ල, �H කළමනාකාp,වයක අවශ5තාවය ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙවEෙව ඉcpෙei ගැmමට අෙ��§ත |යාමා	ග කවෙ	ද; 

 යන, එ�මා ෙ� සභාවට දවෙනWද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
1653/’17 

ග� චdද G ෙëHp මහතා,— අධ5ාපන අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළාෙ,, බM+ල cස¾්�කෙe පාස+ අතp තා�ෂ�ක Gද5ාගාර 
පහ�ක� ඇ] පාස+ සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාස+වල න� කවෙ	ද; 

 (iii) බM+ල cස¾්�කෙe H�ෙ� තා�ෂ�ක දැEම වැs gtමට අමාත5ාංශය 
ගනා �යවර කවෙ	ද;   

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
1816/’17 

ග� වා�ෙkව නානාය�කාර මහතා,— ක	මාත හා වා�ජ කට_� 
අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 අෙපේ+ මස ෙකො�වල නගරෙe ස.ෙතො.ස. ශාඛාව� Gවෘත කළ බව,; 
එයට ඔබ�මාද සහභා¶ ¦ බව,  ��ගෙද;  

 (ii) එම ස.ෙතො.ස. ශාඛාව GH ��, කරන ලද Hය�ම pH�ප, ඉංÎH 
භාෂාෙව පමණ� �දණය කරන ලද ඒවා බව එ�මා දෙද; 

 (iii) එයට අමතරව ෙමම ශාඛාෙr පpගණක කට_� සඳහා උපෙkශකවරෙය� 
වශෙය බඳවාෙගන ඇ,ෙ, ඉcයාE ස�භවය� ඇ] Ðතාන5 
ජා]කෙය� බව එ�මා ��ගෙද; 

 (iv) ෙ� සඳහා Gෙශේෂඥ දැEම ඇ] ලාංgකය අවශ5 තර� H�යi, 
GෙkTකෙය� බඳවාගැmමට ෙහේ�ව කවෙ	ද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 



( 34 ) 

 

(ආ) ඉංÎH භාෂාෙව පමණ� �දණය කරE ලබන pH�ප, භාෂාතෙය �දණය 
gtමට,, පpගණක කට_� සඳහා ලාංgකය බඳවා ගැmමට, අවශ5 �යවර 
ගෙද යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
1864/’17 

ග� එස්. එ�. මp�කා	 මහතා,— නගර සැල�� හා ජල ස�පාදන අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොෙළොනාව නගර සභා 8මාව �ළ i	ඝ කාලයක Hට cනකට පැය 02 � 
ජලය කපා හpන  බව,; 

 (ii)  එෙසේම, දවෙසේ ෙබොෙහෝ ෙrලාව� නල ජලෙe °ඩනය අ� ම�ටමක  පව]න 
බව,; 

 එ�මා  දෙනWද?   

(ආ) (i) ෙමෙලස ජලය කපා හැtමට සහ ජල °ඩනය අ�Uමට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (ii) ෙ� සඳහා දැනට පව]න Gක+ප Gස�� කවෙ	ද;  

 (iii) එම Gස�� ක ñයිාවට නැංUම සඳහා gHය� වැඩ��ෙවළ� සකසා ]ෙhද; 

 (iv) ඉහත (i) W සඳහ ගැට� සඳහා Gස�� ලබාෙදන �ශ�්ත cන වකවාE 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
1870/’17 

ග� )ම+ ර,නායක මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා]ක ප]ප,] හා ආ	^ක 
කට_� අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (2) 

(අ) (i) 2016.01.01 cන Hට 2017.04.30 cන ද�වා ජනාzප]වරයා GH HMකර ඇ] 
Gෙkශ සංචාර සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) සංචාරය කරන ලද රටවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) එ� එ� සංචාරය සඳහා දරන ලද Gයදම ෙව ෙව වශෙය  ෙකොපමණද; 

 (iv) ජනාzප]වරයා සමඟ එ� එ� සංචාරය සඳහා සහභා¶ ¦ අමාත5වරය, 
ම�වරය සහ �ලධාt ඇ�µ සමසථ් සංඛ5ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (v) ජනාzප]වරයා සමඟ සංචාරවලට සහභා} ¦ ෙස� Qkගලයෙ� තන�� 
කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
2068/’17 

ග� ඩ�ලස් ෙkවානද මහතා,— බධනාගාර ප]සංස්කරණ, Qන�,ථාපන, නැවත 
පcං� gtම හා WM ආගdක කට_� අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) �ල]r cස¾්�කෙe, QM�s{��Q පාෙklය ෙ+ක� ෙකො�ඨාසෙe  �Wටා 
 ]ෙබන ඉරෙන{යාෙල{ සහ ආනදQර� පෙkශවල ජනතාව නැවත 
 පcං�කර ඇ] බව,; 

 



( 35 ) 

 

 (ii) එw ජනතාව එම පෙkශවල ව� ඉඩ� jkධ පGත gtෙ�i Gශාල වශෙය 
QQරන දව5 හ� U ඇ] අතර ඒ ස�බධව �H බලධාpට දවා ඇ] බව,; 

 (iii) එම�සා අදාළ පෙkශෙe QQරණ දව5 ඇ] බවට දැU� Qව� සGකර 
]ෙබන බව,; 

 එ�මා දෙනWද? 

(ආ) (i) ෙමම පෙkශෙe QQරණ දව5 ඉව, gtම සඳහා ෙ� වනGට �යවර ෙගන 
]ෙhද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම QQරණ දව5 ස�Á	ණෙයම ඉව, gtමට ගතවන කාලය 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
2129/’17 

ග� (ෛවද5) න
ද ජය]ස්ස මහතා,— උසස් අධ5ාපන හා මහාමා	ග 
අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 ò� 30 cනය වනGට රජෙe ෛවද5 °ඨවල ෙසේවය කරE ලබන 
ආචා	ය ම>ඩලය එ� එ� °ඨය අEව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) අයවැය ෙයෝජනා අEව Gශව්Gද5ාලවලට බඳවා ගනා H� සංඛ5ාව  
50,000 ද�වා වැs gtෙ�i, ෛවද5 °ඨ සඳහා වැs gtමට අෙ��ෂා කරE 
ලබන H� සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) වැsවන H� සංඛ5ාව සඳහා අවශ5 ආචා	යව� සංඛ5ාව වැsකර ගැmමට 
රජයට ඇ] සැල�� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
2147/’17 

ග� අෙශෝක ³යත මහතා,— ෙසෞඛ5, ෙපෝෂණ හා ෙklය ෛවද5 අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) Q,තලම cස¾්�කෙe �W� ආ_	ෙrද ෙරෝහ+ ඇ�µව �µ රජෙe ෙරෝහ+ 
සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා �W� සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) එම ෙරෝහ+වල පව]න ෙභෞ]ක හා මානව ස�ප, Wඟය අවම gtමට 
අමාත5ාංශය ගE ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
2176/’17 

ග� උදය පභා, ග�ම�ල මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ)  2016 ව	ෂෙei කෑග+ල cස¾්�කෙe අරනායක පෙkශෙe ඇ] ¦ නායයෑෙම, 

 (i) dය}ය සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබාzත ¦ සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 



( 36 ) 

 

 (iii) Gපතට ප, Qkගලයට රජය GH ෙගවන ලද �µ වc �දල ෙකොපමණද; 

 (iv) dය}ය Qkගලෙය� ෙවEෙව රජය GH ෙගවන ලද  වc �දල 
ෙකොපමණද; 

 (v) හා�යට ප, �වාස ෙවEෙව ෙගවන ලද  උපpම සහ අවම වc �දල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) අවතැ ¦ Hය�ම ෙදනාට ස්̂ ර �වාස ලබා i ]ෙhද; 

 (vii) අවතැ ¦ පBලකට ස්̂ ර �වාසය� ලබා M ආසනතම cනය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
2190/’17 

ග� ජයත සමරUර මහතා,— ඛ�ජ ෙත+ ස�ප, සංව	ධන අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) óස+ ආනයනය gtෙ�i óස+ ~ටරය� ෙවEෙව රජය GH අයකරE 
ලබන ආනයන බkද ෙකොපමණද; 

 (ii) óස+ ~ටරය� සඳහා රජය GH ආනයන බkද හැර ෙවන, බM 
අයකරෙද; 

  (iii) එෙසේ න�, එම බM කවෙ	ද;  

 (iv) එ� ~ටරය� සඳහා අයකරE ලබන බM පමාණය, එ� එ� බM ව	ගය අEව 
ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) (i) óස+ ~ටරය� සඳහා රජය GH අයකරE ලබන �µ බM පමාණය, óස+ 
~ටරයක H+ලර d ෙලW කවර ප]ශතය�ද; 

 (ii) óස+ සඳහා රජය අය කරE ලබන Hය� බM ඉව, කළෙහො,, 
පාp ෙභෝ}කයාට óස+ ~ටරය� ලබා cය හැg H+ලර dල ෙකොපමණද;  

යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ) (i) óස+ සඳහා රජය GH GGධ ව	ගෙe බM අය gtම භා>ඩ හා ෙසේවාවW 
dල ගණ වැsUමට බලපා ඇ] බව,; 

 (ii) óස+ සඳහා රජය අයකරE ලබන Hය� බM ඉව, කළෙහො,, භා>ඩ හා 
ෙසේවාවල dල අ�gtමට හැg බව,; 

එ�මා ��ගෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
2199/’17 

ග� මWදානද අ�,ගමෙ� මහතා,— අධ5ාපන අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ග ñා±ය පාස+වල අධ5ාපනෙe සංව	ධනය� HMU ඇත,, ව�කරෙe 
�ව,වන ක�ක� ජනතාවෙ� ද�වෙ� අධ5ාපනෙe කඩා වැíම� HMU 
ඇ] බව ��ගෙද; 

 (ii) ව	ෂ 2010 Hට 2014 ද�වා ව�කරෙe පාස+ නඟාH�Uම සඳහා ප�}ය රජය 
GH ගE ලැu �යවර කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙකොපමණ �දල� වැයකර  ]ෙhද; 



( 37 ) 

 

 (iv) ඒ සඳහා එම කාලය �ළ බඳවාෙගන ඇ] ��ව�  සංඛ5ාව ෙකොපමණද;  

 (v) 2015 ව	ෂෙe ජනවාp Hට ෙ� ද�වා ව�ක රෙe පාස+ සඳහා රජය GH 
වැයකළ �දල හා බඳවාග, ��ව� සංඛ5ාව මහEවර, Eවරඑ�ය, බM+ල 
සහ ර,නQර cස¾්�ක අEව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද ; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
2459/’17 

ග� ඉෂා� ර�මා මහතා,— මහානගර හා බස්නාWර සංව	ධන අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) අEරාධQර cස¾්�කෙe, කැgරාව නගර 8මාෙr �Wටා ඇ] නගර සභා 
ෙගොඩනැ}+ලට ��පස ඇ] පෙkශෙe පB+ Gශාල සංඛ5ාව� �ව, වන 
බව,; 

 (ii) ඔB �H පd]යg ෙතොර පැ+ප, සහ �වාස ඉcකර ඒවාෙe පcං� U 
H�න බව,; 

 එ�මා දෙනWද? 

(ආ) (i) නගර සංව	ධනෙයWලා වැදග, වන නගර 8මාෙr �Wටා ඇ] ෙමම ෙකොටස 
�H ��ෙවළකට සකස ්gtමට අවශ5 �යවර ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම cනය කවෙ	ද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

2498/’17 

ග� ඉcක අE�kධ ෙහේර, මහතා,— කෘ§ක	ම අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙe Hට 2016 ව	ෂය ද�වා q ලංකාෙr සමසථ් ජනගහනෙය 
�වෙනෝපාය ෙලස කෘ§ක	මාතෙe �රත වන සංඛ5ාව, එ� එ� ව	ෂය 
අEව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ5ාව, සමසථ් ජනගහනෙe ප]ශතය� ෙලස කවෙ	ද; 

 (iii) කෘ§ සංව	ධන කලාප ආර�භ කර පව,වාෙගන යාමට 2017 ව	ෂෙe ෙව 
කළ  �දල ෙකොපමණද; 

 (iv)  ෙලෝක ආහාර අ	Jදයට ෙපර �දානම� ෙලස ආර�භ කරE ලබන කෘ§ 
සංව	ධන කලාපවලට අය, වන නව ඉඩ� ෙහ�ටයාර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) 2016 ව	ෂය අවස වනGට ආර�භ කර ඇ] කෘ§ සංව	ධන කලාප කවෙ	ද; 

 (vi)  ෙමෙත�  ආර�භ ෙනොකළ කෘ§ සංව	ධන කලාප ආර�භ කරE ලබන cනය 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙනWද? 

(ආ) (i) 2016 ව	ෂෙe රජය සැල�� කළ ෙපො�� ග�මාන වැඩසටහන |යා,මක 
gtම සඳහා 2017 ව	ෂෙe ෙව කළ �දල ෙකොපමණද; 

 (ii) 2017 �+ භාගය වනGට ආර�භ කළ කෘ§ සායන සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉ]p කෘ§ සායන ආර�භ කරE ලබන cනය කවෙ	ද; 

 

 



( 38 ) 

 

 (iv)  ජා]ක කෘ§කා	dක අෙලGකරණ අzකාpය ආර�භ කරE ලබන cනය 
කවෙ	ද;   

යන, එ�මා සඳහ කරෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 අෙ5&6 මස 19 වැ" 3හස්ප4�දා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
 

840/’16 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— පළා, සභා හා පළා, පාලන අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) Mරගම ෙසේවා බසර්ථ Gෙrකය සඳහා නතර කරE ලබන සථ්ානවල �W� 
ආපනශාලා ෙබොෙහෝමය� ඉතා අ�pHM ත,,වෙe පව]න බව,; 

 (ii) එම සථ්ානවල වැHg� පහ�ක� �Hයාකාරව ෙනොමැ] බව,; 
 (iii) එම ආපනශාලාවල ප ñd]ෙය බාල ආහාරපාන අzක dල ගණවලට 

G�ණE ලබන බව,; 
 (iv) ඉහත (i) හා  (ii) W සඳහ ත,,වය බස ්ම¶ෙ� ෙසෞඛ5ය ෙකෙරW 

බලපාන බව,; 

 එ�මා දෙනWද? 

(ආ) (i) උ�ත ආපනශාලා �යාමනයට දැනට ඇ] ක ñමෙrදය කවෙ	ද; 

 (ii) එම ක ñමෙrදය සංෙශෝධනය Gය _� බවට ��ගෙද; 
 (iii) එෙසේ න�, එම සංෙශෝධන HMකරෙ ෙකෙසේද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

1248/’16 

ග� පkම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— නගර සැල�� හා ජල ස�පාදන 
අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) 1983  ව	ෂය වනGට මනාරම cස¾්�කය �ළ ජා]ක ජල ස�පාදන හා 
ජලාපවහන ම>ඩලය මS �pHM පාmය ජලය සපයා ]u �වාස සංඛ5ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ� වනGට �pHM පාmය ජලය සපයE ලබන �වාස සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 ව	ෂෙය ප�ව _දමය ත,,වය �මවන �� පාmය ජලය ලබා iම 
ෙවEෙව එ� එ�  ව	ෂය සඳහා රජය GH ෙව කරන ලද �µ �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) _දමය ත,,වය �ම Uෙම ප� 2015 ව	ෂය වනෙත� පාmය ජලය 
ලබාiෙ� ව5ාපෘ] ෙවEෙව රජය ෙව කරන ලද �µ �දල එ� එ� ව	ෂය 
අEව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත Hය+ෙලWම පග]ය ��බඳ වා	තාව� ඉcpප, කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1655/’17 

ග� චdද G ෙëHp මහතා,— ඛ�ජ ෙත+ ස�ප, සංව	ධන අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ¾�ණාමලය වරාය ආÀතව ලංකා ඛ�ජෙත+ m]ගත සංසථ්ාව ස� ෙත+ 
ටැංg ]ෙhද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ෙත+ ටැංg සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ලංකා ඛ�ජෙත+ m]ගත සංසථ්ාව ස� ෙත+ ටැංg බM i ]ෙhද; 

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙත+ ටැංg බM i ඇ] ආයතන හා රටව+ කවෙ	ද; 

 (v) ව,ම යහපාලන රජය බලයට ප,Uෙම ප� එම ෙත+ ටැංg බM iෙම 
සංසථ්ාව ලබාග, ආදායම, එ� එ� ව	ෂය අEව ෙව ෙව වශෙය  
ඉcpප, කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
2000/’17 

ග� )ම+ ර,නායක මහතා,— උසස් අධ5ාපන හා මහාමා	ග අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) උසස ් අධ5ාපන හා මහාමා	ග අමාත5වරයාෙ� අමාත5 කා	යාලවල 

�නය කවෙ	ද; 

(ii) එම කා	යාල ෙවEෙව �~ ෙහෝ බM ෙගවෙ න�, එම මාHක �~/බM 
 �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) ව	ෂ 2015 Hට ෙ� ද�වා ෙගවා ඇ] �µ �~/බM �දල ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) (i) අමාත5වරයාෙ� ෙපෞkග
ක කා	යය ම>ඩලෙe �ලධාp සංඛ5ාව; 

 (ii) එම ෙපෞkග
ක කා	යය ම>ඩලය සඳහා ෙවකර ඇ] වාහන සංඛ5ාව; 

  (iii) අමාත5වරයා සඳහා ෙවකර ඇ] වාහන සංඛ5ාව; 

ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
2008/’17 

ග� වා�ෙkව නානාය�කාර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 ව	ෂෙe ඇ] ¦ ගංව�ර හා නායයා�ව
 අග]යට ප, පB+වලට 
ලබාෙදන බවට පකාශ කරන ලද  ර�ෂණ වc �දල එම පB+වලට ලැy 
]ෙhද; 

 (ii) 2016 ව	ෂෙe ගංව�ර ඇ]¦ අවසථ්ාෙri හා� ¦ �වසකට උපpමය ල�ෂ 25 
ද�වා ර�ෂණ වc �ද+ ලබාගත හැg බව අගාමාත5�මා GH 
පා	
ෙ��ෙri පකාශ කළද, එw ගංව�රට ල� ¦ ෙකොෙළොනාව, 
අංෙගොඩ, වැ+ල���ය, ෙසේදව,ත, කැළ��+ල, පෑ
යෙගොඩ, ක�ෙවල හා 
පහළ ෙබෝdpය යන පෙkශයW �W� gHM �වසකට ෙ� ද�වා එබ� 
ර�ෂණ වc �දල� ලැy ෙනොමැ] බව ��ගෙද;  
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 (iii) 2016 හා 2017 ව	ෂවලi Gපතට ප,¦වෙ� හා� ¦ �වාස ත�ෙසේ� කර 
ර�ෂණ වc �දල� ෙහෝ කවර ෙහෝ වc �දල� ෙගUමට �යවර ගE 
ලබන cනය කවෙ	ද; 

 (iv) හා�¦ �වාස සඳහා ෙ� වනGට ය� වc �දල� ෙගවා ඇ,න�, එෙසේ වc 
ලැu පB+ සංඛ5ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එම ර�ෂණ �ද+ ෙගවා ඇ] පාෙklය ෙ+ක� ෙකො�ඨාස කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
2011/’17 

ග� එස්. එ�. මp�කා	 මහතා,— මහානගර හා බස්නාWර සංව	ධන 
අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) 2012 ව	ෂෙe ±ෙතොට�+ල කසළ කද Qµ+ gtම ෙහේ�ෙව �වාස අWd 
¦ පB+ 160 � සඳහා සාල�+ල, “ල�සඳ ෙසවණ” ත�� �වාස 
සංw	ණෙය 2014.12.01 cන �වාස ලබා i ඇ] බව,; 

 (ii) එම �වාස ලබා i මාස  ෙදක� ඇ�ළත ඔBට නාගpක සංව	ධන අzකාpය 
මS Hන�කර ඔ�Q ලබා iමට ෙපොෙරොM U ]u බව,; 

 (iii) ෙමෙත� එම පcං�ක�ව සඳහා ඔ�Q ලැy ෙනොමැ] බව,; 

එ�මා දෙනWද? 

(ආ) (i) Hන�කර ඔ�Q ලබා ෙනොiමට  ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (ii)  ය� ගැට�කාt ත,,වය පව¬ න�, ඒවා Gසඳා ග�d ෙමම �වාස සඳහා 
Hන�කර ඔ�Q ලබා cය හැg �ශ�්ත cන වකවාE කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
2110/’17 

ග� ඩ�ලස් ෙkවානද මහතා,— බධනාගාර ප]සංස්කරණ, Qන�,ථාපන, නැවත 
පcං� gtම හා WM ආගdක කට_� අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ප�}ය _දමය ත,,වය ෙහේ�ෙව අවතැ ¦ පB+ 150� අB�M 25� Qරා 
වB�යාව Áෙතෝ�ට� �භසාධන කඳBෙ	 වාසය කරන බව,; 

 (ii) ෙමම පB+ 150 ෙන�ෙ��, Hන අඩ�ප පෙkශෙe නැවත පcං� 
කරන බවට වB�යා cස¾්� ෙ+ක� කා	යාලය GH දැE� i ])යi, ෙමම 
පB+ සඳහා ¦ �වාස ෙකොටස ්ෙදකකට ෙබදා ෙන�ෙ�� Hන අඩ�ප 
පෙkශෙe �වාස 68� සහ Q
ය�ල� පෙkශෙe �වාස 82� වශෙය 
“ල{කා ඥාන� Qණ5ායතනය” GH ඉcකරන ලද බව,; 

එ�මා දෙනWද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ �වාස 150W එw ජනතාව නැවත පcං� U H�ෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ කවර cනයක Hටද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2130/’17 

ග� (ෛවද5) න
ද ජය]ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ5, ෙපෝෂණ හා ෙklය ෛවද5 
අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ජනතාවට පශසත් ෙසෞඛ5 ෙසේවාව� ලබාiම සඳහා ෙ� වනGට අවශ5 කරන 
ෛවද5ව� සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2017.06.30 cනට රාජ5 ෙසේවය �ළ H�න ෛවද5ව� සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අවශ5 ඉල�කය ස�Á	ණ කර ගැmම සඳහා ඉcp ව	ෂවලi රජෙe ෙසේවයට 
බඳවා ගැmමට �යdත ෛවද5ව� සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ඉල�කය ස�Á	ණ කර ගැmම සඳහා රජෙe සැල�� කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
2149/’17 

ග� අෙශෝක ³යත මහතා,— නගර සැල�� හා ජල ස�පාදන අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) yමට �pHM ජලය ෙනොමැ]කd Q,තලම cස¾්�කය �ළ Gශාල �pස� 
දැs °ඩාවට ල�U H�න බව දෙද; 

 (ii) cස¾්�කය �ළ ඇ] yමට �pHM ජලය ෙනොමැ] ග�මාන හා පාෙklය 
ෙ+ක� ෙකො�ඨාස කවෙ	ද; 

 (iii) ෙ� ද�වා cස¾්�කය �ළ |යාවට නංවා ඇ] ජල ව5ාපෘ]වල න� හා එ{ 
ප]ලාභ ලබන පB+ සංඛ5ාව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) ඉcpෙei Q,තලම cස¾්�කෙe පාmය ජල ගැට�ව Gස�මට අමාත5ාංශය  
GH ගE ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
2177/’17 

ග� උදය පභා, ග�ම�ල මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ)  2016 ව	ෂෙe මැ{ මාසෙei ෙකොළඹ cස¾්�කෙe ඇ] ¦ ගං ව�ෙර සහ වැH 
ව�ෙර HM ¦ ජල ගැ~ෙම, 

 (i) dය}ය සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබාzත ¦ සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) Gපතට ප, Qkගලයට රජය GH ෙගවන ලද �µ වc �දල ෙකොපමණද; 

 (iv) dය}ය Qkගලෙය� ෙවEෙව රජය GH ෙගවන ලද වc �දල 
ෙකොපමණද; 

 (v) හා�යට ප, �වාස ෙවEෙව ෙගවන ලද උපpම සහ අවම වc �දල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) අවතැ ¦ Hය�ම ෙදනාට ස්̂ ර �වාස ලබා i ]ෙhද; 

 (vii) අවතැ ¦ පBලකට ස්̂ ර �වාසය� ලබා M ආසනතම cනය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 42 ) 

 

2191/’17 

ග� ජයත සමරUර මහතා,— ඛ�ජ ෙත+ ස�ප, සංව	ධන අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ªdෙත+ ෙමරටට ආනයනය gtෙ�i ªdෙත+ ~ටරය� ෙවEෙව රජය 
GH අයකරE ලබන ආනයන බkද ෙකොපමණද; 

 (ii) ªdෙත+ සඳහා රජය GH ආනයන බkද හැර ෙවන, බM අය කරෙද;   

 (iii) එෙසේ න�, එම බM ව	ග කවෙ	ද;  

 (iv)  එ� ~ටරය� සඳහා අයකරE ලබන බM පමාණය, එ� එ� බM  ව	ගය අEව 
ෙකොපමණද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) (i) ªdෙත+ ~ටරය� සඳහා රජය GH අයකරE ලබන �µ බM පමාණය, 
ªdෙත+ ~ටරයක H+ලර d ෙලW කවර ප]ශතය�ද;   

 (ii) ªdෙත+ සඳහා රජය GH අයකරE ලබන Hය� බM ඉව, කළෙහො,, 
පාpෙභෝ}කයාට ªdෙත+ ~ටරය� ලබා cය හැg H+ලර dල ෙකොපමණද;     

යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
2200/’17 

ග� මWදානද අ�,ගමෙ� මහතා,— ක�රට නව ග�මාන, ය�තල පහ�ක� හා 
පජා සංව	ධන අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ව�කරෙe පcං� දGඩ ක�ක�ව පB+ ල�ෂ 08� පමණ ෙ� ද�වා        
අs 10x12 ල{ කාමරවල �ව,වන බව ��ගෙද; 

 (ii) ඔBට �වාස ලබාiම සඳහා ප�}ය රජය GH ආර�භ කළ වැඩ��ෙවළට 
අEව 2014.12.31 cන වනGට ඉcකර ]u �වාස සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) W සඳහ �වාස ඉcකර ඇ] ව� සහ cස¾්�ක කවෙ	ද; 

 (iv) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවලi ෙමම ව5ාපෘ]යට ෙව කර ඇ] ප]පාදන 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවලi ඉcකළ �වාස සංඛ5ාව, එ� එ� ව	ෂය සහ 
cස¾්�කය අEව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (vi) ව�කරෙe �ව,වන ජනතාවට පැව] රජය GH ලබා i ඇ] �වාස 
සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (vii) ෙමම �වාස පශන්ය ස�Á	ණෙය Gස�මට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;  

 (viii) එම වැඩ��ෙවළ ��බඳ ෙතොර�� ඉcpප, කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
2219/’17 

ග� එස.් qතර මහතා,— පවාහන හා HG+ �ව ෙසේවා අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) ව	ෂ 2012 Hට 2016 ද�වා q ලංකා M�pය ෙදපා	තෙ��ව;  

 (i) ලැu  �µ ආදායම; 

 (ii) උ�� සහ නැෙගනWර පළා,ව
 ලැu ආදායම;  

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



( 43 ) 

 

(ආ)  (i)  උ�� සහ නැෙගනWර පළා,වල �W� පධාන සහ උප M�pය සථ්ාන සංඛ5ාව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) උ�� පළාෙ, වB�යාෙr Hට කකස�ෛර ද�වා �W� පධාන හා උප 
M�pය සථ්ාන සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) මැදවæ� ෙe Hට තෛල මනාරම ද�වා �W� පධාන හා උප M�pය සථ්ාන 
සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) උ�� පළාෙ, M�pය සථ්ානවල ෙසේවෙe �_� M�pය සථ්ානාzප]ව� හා 
ෙසේවකය අතp Hංහල හා ෙදමළ මාධ5ෙය ෙසේවය කරE  ලබන 
සංඛ5ාව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ) (i) පළ�වැ� ප]ෙe �දන මැcp සWතව ධාවනය වන M�pය ගමනාතය 
කවෙ	ද; 

 (ii) යාපනය ද�වා ගම කරන M�pයවල පළ�වැ� ප]ෙe �දන මැcp 
ෙනොමැ] Uමට ෙහේ�ව කවෙ	ද;  

යන තවMරට, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
2460/’17 

ග� ඉෂා� ර�මා මහතා,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප]සංසක්රණ අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ධා�ෙසේනQර, කලාවැව, මහඅ�කරය ව,ත සහ කැළ�ව,ත යන පෙkශවල 
��� ඉඩ� අ�කර 100 ක පමණ පමාණය� ��ණෑගල වැG
 සමාගමකට 
බM i ඇ] බව,; 

 (ii) ෙමම ඉඩෙ� අඳ ෙගොU ෙලස ෙගොU i	ඝ කාලය� Qරා ෙගොGතැ 
කට_�වල �යැෙලන බැG, වැG
 සමාගෙම ෙමම ඉඩ� �දහස ්කර අඳ 
ෙගොUට Hන�කර අ{]ය ලබාiමට කට_� කරන ෙම ඉපෙලෝගම 
පාෙklය ෙ+ක�වරයා සහ ඉඩ� අමාත5ාංශය දැEව, කර ඇ] බව,;  

එ�මා දෙනWද? 

(ආ) (i) ෙමම ඉඩ�වල Hන�කර අ{]ය ෙමම ෙගොUට ලබාiමට කට_� 
කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම cනය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?   

 
2499/’17 

ග� ඉcක අE�kධ ෙහේර, මහතා,— කාතා හා ළමා කට_� අමාත5�dයෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) cව{ෙ H�න ස�්,  ළමා, ත�ණ, සහ වැsW� ජනගහණය අE��ව
  
ෙව ෙව වශෙය  ෙකොපමණද; 

 (ii) කාතාව ��බඳ ජා]ක කd�ව පව,වාෙගන යෑම සඳහා 2017 ව	ෂයට 
අයවැෙය ෙව ¦ �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එW ව	තමාන |යාකාp,වය  කවෙ	ද; 
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 (iv) පච>ඩ,වය ෙහේ�ෙව අසරණ U cG ෙගවන කාතාවට �වාස හා 
ෙවන, සහන ලබා iමට 2017 ව	ෂය සඳහා අයවැෙය ෙව ¦ �දල 
ෙකොපමණද;  

 (v) එම සහන ලබා iම |යා,මක වන cනය කවෙ	ද;  

යන එ�dය ෙමම සභාවට දවෙනWද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 2018 අෙ5&6 මස 20 වැ" .#රාදා 

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
124/’15 

ග� Jkzක ප]රණ මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා]ක ප]ප,] හා ආ	^ක කට_� 
අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (3) 

(අ) (i) q ලංකාෙr නගර �ළ යාචකය Gශාල පමාණය� H�න බව,; 

 (ii) ඔBෙග සමහර� GGධ සමාජ Gෙරෝ� කට_�වලට ස�බධ බව,; 

 (iii) ඇතැ� යාචක ෙවසග්, වංචාකාරය බව,; 

එ�මා දෙනWද? 

(ආ) (i) À ලංකාව �ළ H�න යාචකය ��බඳව සංගණනය� කර ]ෙhද; එෙසේ න�, 
එම cනය කවෙ	ද; 

 (ii) එම සංගණනයට අEව q ලංකාව �ළ H�න යාචකය සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සංඛ5ාව ගැහැK, �pd හා ළ� අEව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) යාචකය ��බඳ සංගණනය� කර ෙනොමැ] න�, සංගණනය� gtමට 
කට_� කරෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම cනය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ) (i) යාචකය Qන�,ථාපනයට රජය ෙගන ඇ] |යාමා	ග කවෙ	ද; 

  (ii)  q ලංකාව �ළ ඇ] යාචක Qන�,ථාපන මධ5සථ්ාන සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

  (iii)  ෙමම Qන�,ථාපන කට_� සඳහා වසරකට රජය වැය කරන �දල 
ෙකොපමණද; 

යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
1187/’16 

ග� පkම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— කෘ§ක	ම අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (3) 

(අ) මනාරම cස¾්�කය �ළ,  

 (i) 1983 ව	ෂය වනGට වගා කරන ලද �µ ෙගොG)� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 1982 හා 1983 ව	ෂවල වගා කරන ලද වගා)� පමාණය, එ� එ� ෙබෝගය 
අEව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 

 



( 45 ) 

 

 (iii) ව	ෂ 1983 ප�ව 2009 ව	ෂෙe _දමය ත,,වය �මවන ෙත� වගා කරන 
ලද �µ )� පමාණය, එ� එ� ව	ෂය අEව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  _දමය ත,,වය �මUෙම ප� ෙ� ද�වා වගා කරන ලද ෙගොG)� 
පමාණය, එ� එ� ව	ෂය අEව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත Hය+ෙලWම ස�Á	ණ වා	තාව� ඉcpප, කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
1404/’16 

ග� බMල �ණව	ධන මහතා,— ]රසර සංව	ධන හා වන�G අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (3) 

(අ) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 175ට අEව, අ
 - d�ස ්ගැ�මට ඉල�කගත Gස�ම� 
ලබාiම සඳහා ව	ෂ 3� �ළ පෙයෝජනයට ගැmමට ෙව කරන ලද ��ය+ d
යන 
4000ක ප]පාදනෙය 2016 ව	ෂය �ළ උපෙයෝජනය කරන ලද �ද+ පමාණය සහ 
එෙසේ වැය කළ �දෙලW ඵලදා¡,වය කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙනWද? 

(ආ) (i) උ�ත අයවැය ෙයෝජනාව |යා,මක gtෙ� වගwම දරන අමාත5ාංශය ෙහෝ 
ආයතන කවෙ	ද; 

 (ii) 1977 Hට ෙ� ද�වා අ
 - d�ස ් ගැ�ෙම වා	තා ¦ මරණ සංඛ5ාව හා 
ෙkපළ හා�ය එ� එ� ව	ෂය අEව කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත එ� එ� ව	ෂෙei අ
 - d�ස ්ගැ�ෙම dය}ය පා	ශව්යට රජය 
මS වc �ද+ ෙගවE ලැJෙrද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම වc �ද+ පමාණය එ� එ� ව	ෂය අEව කවෙ	ද; 

 (v)  උ�ත අයවැය ෙයෝජනාෙවW සඳහ අ
-d�ස ් ගැ�ම සඳහා ලබා iමට 
අෙ��§ත ඉල�කගත Gස�ම පැහැc
  කරෙද; 

 යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
1470/’16 

ග� චdද G ෙëHp මහතා,— රාජ5 ව5වසාය සංව	ධන අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (3) 

(අ) (i) 8/ස dW ලංකා (ෙපෞkග
ක) සමාගම සථ්ාපනය කරන ලද ව	ෂය කවෙ	ද; 

 (ii) 8/ස dW ලංකා (ෙපෞkග
ක) සමාගම ආර�භක අර�K කවෙ	ද; 

 (iii) 8/ස dW ලංකා (ෙපෞkග
ක) සමාගම සථ්ා�ත කළ cන Hට අවස අධ5õ 
ම>ඩලය ද�වා එW අධ5�ෂ ම>ඩලවල H� Qkගලයෙ� න�, 
�නය, 
අධ5ාපන �M�ක� සහ ලැu වැ�� හා අෙන�, ප]ලාභ ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) 8/ස dW ලංකා (ෙපෞkග
ක) සමාගම ආර�භෙe Hට ලැu අලාභය 
වා	§කව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) 8/ස dW ලංකා (ෙපෞkග
ක) සමාගම ණය, ලබාග, ණය ෙගUමට ඇ] 
රාජ5 ආයතන හා  එම ණය පමාණය කවෙ	ද; 

 



( 46 ) 

 

 (vi) 8/ස dW ලංකා (ෙපෞkග
ක) සමාගෙ� අනාගතය ස�බධෙය රජය 
ගැmමට බලාෙපොෙරො,�වන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

1504/’17 

ග� වා�ෙkව නානාය�කාර මහතා,— කෘ§ක	ම අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙe �+ භාගෙei සහ 2017 ව	ෂෙe ෙ� වනGට ෙවෙළඳෙපොෙළේ 
U වගාව සහ ෙවන, වැG
 සඳහා භාGතා කරE ලබන GGධ ෙපොෙහොර 
ව	ගවල dල ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii)  2016 ව	ෂය �ල පැව] ෙපොෙහොර dල අEව සැස�ෙ�i, ෙ� වනGට 
ෙපොෙහොර dල වැsU ඇ] බව ��ගෙද; 

 (iii) 2016 ව	ෂය �ල ෙවෙළඳෙපොෙළේ �. 1300/- � ¦ gෙලෝ 50ක ෙපොෙහොර 
d�යක dල ෙ� වනGට �. 2900/- ද�වා වැsU ]ෙhද;  

 (iv) ෙපොෙහොර dල පාලනය ෙනොකළෙහො, ෙහෝ ෙපොෙහොර සහනය 
ෙවෙළඳෙපොළ dල ගණ අEව වැs ෙනොකළෙහො,, වැG
 ක	මාතය 
ඇ�µව කෘ§ක	මාතය මත ¨�K ජන �Gතය Gශාල කඩා වැíමකට ල� 
වන බව ��ගෙද; 

 (v) එෙසේ න�, ඒ සඳහා ෙයෝජනා කරන Gස�� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම  සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

1778/’17 

ග� අෙශෝක ³යත මහතා,— පළා, සභා හා පළා, පාලන අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (2) 

(අ) (i) Q,තල� cස¾්�කය �ළ අ�] සථ්ාපනය gtමට ෙයෝජනා කර ඇ] 
පළා, පාලන ආයතන සථ්ාපනය gtෙ�i සලකා බලන ක�K කවෙ	ද;  

 (ii) එම පළා, පාලන ආයතනවලට අය, වන පාෙklය ෙ+ක� ෙකො�ඨාස සහ 
ගාම �ලධාp වස� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

2113/’17 

ග� ඩ�ලස් ෙkවානද මහතා,— සමාජ සGබලගැU�, �භසාධන හා කද උඩරට 
උ�මය ��බඳ අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) �ල]r cස¾්�කය q ලංකාෙr ඉතාම, c�� cස¾්�කය� බව,; 

 (ii) ෙමම cස¾්�කෙe සමෘkz සහනාධාර ලබාගැmම සඳහා ආසන වශෙය 
ප]ලාö 23,057� �M�ක� ලබන බව හ�නාෙගන ]Jණද, ෙ� ද�වා 
සහනාධාර ලබාi ඇ,ෙ, ප]ලාö 11,111කට පමණ� බව,; 

 (iii) 2013 වසෙ	 සමෘkz ප]ලාö ෙතෝරාගැmෙ�i කෙර{�ෙර{ප�� 
පාෙklය ෙ+ක� ෙකො�ඨාසෙe, ගාම �ලධාp වස� 10ක හා QM�s{��Q 
පාෙklය ෙ+ක� ෙකො�ඨාසෙe ගාම �ලධාp වස� 13ක නැවත පcං� gt� 
සඳහා අවසර ෙනොලද බැG, ඉහත ගාම �ලධාp වස� 23 gHම 
ප]ලා�ෙය� ෙතෝරා ෙනොගනා ලද බව,; 

එ�මා දෙනWද? 
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(ආ) (i)  ෙ� ත,,වය �ළ සමෘkz සහනාධාර ලබාගැmම සඳහා දැනට හ�නාෙගන 
ඇ] ප]ලාöෙග ඉ]p ප]ලාö 11,946කට සමෘkz සහනාධාර ලබාiම 
සඳහා කට_� කරෙද; 

 (ii) ඉහත සඳහ කෙර{�ෙර{ප�� හා QM�s{��Q පාෙklය ෙ+ක� 
ෙකො�ඨාසයW ගාම �ලධාp වස�වල H�න සමෘkz ප]ලාöෙ� 
ත,,වය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
2235/’17 

ග� )ම+ ර,නායක මහතා,— මහානගර හා බස්නාWර සංව	ධන අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) මහානගර හා බසන්ාWර සංව	ධන අමාත5�මාෙ� ෙපෞkග
ක කා	ය ම>ඩලයට 
අE_�ත �ල වාහන සපයා ඇ] එ� එ� �ලධාpයාෙ� නම, තන�ර, ෙවකර ඇ] 
වාහනෙe ව	ගය, 
යාපcං� අංකය සහ එම ෙව gtම සඳහා අEම]ය ලබා Mෙ 
කB� GHද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
2296/’17 

ග� ෙහේෂා Gතානෙ� මහතා,— සමාජ සGබලගැU�, �භසාධන හා කද උඩරට 
උ�මය ��බඳ අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ර,නQර cස¾්�කය සඳහා අEමත සමෘkz සංව	ධන �ලධාp සංඛ5ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ෙසේවෙe �_� සමෘkz සංව	ධන �ලධාp සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) සමෘkz සංව	ධන �ලධාp Qර�පා� පව]න ගාම �ලධාp වස� කවෙ	ද; 

 (iv) එම Qර�පා� �රUමට අමාත5ාංශය ගE ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

2301/’17 

ග� (ෛවද5) න
ද ජය]ස්ස මහතා,— m]ය හා සාමය සහ ද�§ණ සංව	ධන 
අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) Nල5 අපරාධ Gම	ශන ෙකො�ඨාසය (FCID) �W�වE ලැu cනය කවෙ	ද; 

 (ii) 2017.08.01 වනGට එම ෙකො�ඨාසය (FCID) ෙවත ලැy ]JK පැd�
 
සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ අතp Gම	ශන අවස කර m]ප]  ෙදපා	තෙ��වට  ෙයො�කළ 
පැd�
 සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම එ� එ� පැd�+ල m]ප] ෙදපා	තෙ��වට ෙයො� කළ cනය ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2346/’17 

ග� ෙරෝWÊ �මාp Gෙëර,න මහ,dය,— අධ5ාපන අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i)  මාතෙ+ cස¾්�කය සඳහා වන q ලංකා අධ5ාපන පpපාලන ෙසේවෙe 
තන�� සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට එම තන��වල ෙසේවය කරන �ලධාp සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) පව]න Qර�පා� �රUමට අමාත5ාංශය ගE ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 (iv) q ලංකා අධ5ාපන පpපාලන ෙසේවයට බඳවා ගැmම සඳහා පැව]            
(8dත/Gවෘත) තරඟ Gභාගව
 සම, ¦ අයෙ� න�, 
�නය කවෙ	ද; 

 (v) එම �pසට අදාළ ප,U� ලබාiමට අමාත5ාංශය ගE ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

2414/’17 

ග� �ෂාර ඉ��+ අමරෙසේන මහතා,— �වාස හා ඉcgt� අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ව�ග� ෙරෝගය ව5ා�ත ෙවd පව]න ��ණෑගල cස¾්�කෙe, ව�ග� 
ෙරෝ¶ට තම ඖෂධ සඳහා වැs �දල� වැය gtමට HM U ඇ] බැG, 
ඔBට �වාස ඉcකරiමට හා ඔB GH ඉcgt� ආර�භ කර ඇ]  
�වාසවල වැඩ කට_� �ම gtමට අමාත5ාංශය GH ය� වැඩසටහන� 
cය,කර  ]ෙhද; 

 (ii) එෙසේ න�, එෙලස ආධාර ලැu Qkගලයෙ� න� හා 
�නය එ� එ� 
පාෙklය ෙ+ක� ෙකො�ඨාසය අEව කවෙ	ද; 

 (iii) ඉcpෙei ෙමම වැඩසටහන cස¾්�කය Qරා ව5ා�ත gtමට අමාත5ාංශය ගE 
ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 
2438/’17 

ග� í. රංA, ද ෙසො{සා මහතා,— �වර හා ජලජ ස�ප, සංව	ධන අමාත5�මාෙග 
ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2013, 2014 ෙහෝ ඊට ආසන ව	ෂයකi ලංකා �වර වරාය m]ගත 
සංසථ්ාවට ඉධන ෙපො�ප (මE කඩන) ෙතොගය� dලi ග,ෙ,ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ඉධන ෙපො�පවල �ෂප්ාcත රට, �ෂප්ාcත ව	ෂය හා ව	ගය කවෙ	ද; 

 (iv) එ� ඉධන ෙපො�පයක dල ෙකොපමණද; 

 (v) ඒ සඳහා වැය කළ �µ �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ආ) (i) එම ඉධන ෙපො�ප ව	ගය ලංකා ඛ�ජ ෙත+ m]ගත සංසථ්ාෙr පd] 
පt�ෂණෙය අEමත ¦ ඒවාද; 

 (ii) එම ෙපො�ප ෙ� වනGට භාGතෙe පව¬ද, භාGතෙය ඉව, කර ]ෙhද; 

 (iii) භාGතෙය ඉව,කර ]ෙh න�, එයට ෙහේ�ව කවෙ	ද;  
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 (iv) භාGතෙය ඉව, කර ]ෙh න�, එම ෙපො�ප dලi ග, �ලධාpට එෙරWව 
ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 (v) ෙමම dලi ගැmම ෙහේ�ෙව රජයට HM¦ Nල5 පා�ව ෙකොපමණද; 

 යන, එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2465/’17 

ග� ඉෂා� ර�මා මහතා,— කෘ§ක	ම අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ඉ පෙලෝගම පාෙklය ෙ+ක� ෙකො�ඨාසෙe, 492 - අ�Kවැ�ය ගාම �ලධාp 
වසෙ�, කලාවැව ���යාය මැc අලහ�ෙප�මාගම ද�වා cෙවන කෘ§ 
මා	ගය ඉතාම, අබල ත,,වෙe පව]න බව,; 

 (ii) ෙගොU 1000 � පමණ තමෙ� එcෙනදා කට_� HM gtමට ෙමම මා	ගය 
ෙයොදා ගනා අතර අසව්E ෙනලන සමෙe i ඔB තම අසව්ැන ෙමම 
කෘ§ මා	ගය ඔසේසේ පවාහනය gtෙ�i ෙබොෙහෝ Mෂක්රතාවට ල�වන 
බව,;  

 (iii) ෙමම මා	ගය අB�M 30 g පමණ ප]සංසක්රණය කර ෙනොමැ] බව,;  

 එ�මා දෙනWද? 

(ආ) (i) ෙමම මා	ගය ෙ� වනෙත� ප]සංසක්රණය ෙනොgtමට ෙහේ�ව කවෙ	ද;  

 (ii) ෙ� සඳහා ඉcpෙei ගE ලබන |යාමා	ග කවෙ	ද;  

 (iii) එම මා	ගය ප]සංසක්රණය සඳහා අවශ5 ප]පාදන ලබා ෙදෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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ග� ඉcක අE�kධ ෙහේර, මහතා,— කෘ§ක	ම අමාත5�මාෙග ඇ8මට,— (1) 

(අ) (i) ප�}ය ව	ෂය �ළ ෙමරටට ආනයනය කරන ලද �ල{ෙපොෙසේ� ~ට	 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආනයන HM කළ ආයතන කවෙ	ද; 

 (iii) ආනයන අපනයන පනතට අEව �ල{ෙපොෙසේ� ආනයනය gtෙ� 8මා 
කවෙ	ද; 

 (iv) ඉහත 8මාව පාෙයෝ}කව පව,වාෙගන යාමට ග, �යවර කවෙ	ද; 

 (v) දැනට රඳවාෙගන ඇ] �ල{ෙපොෙසේ� පමාණය ෙකොපමණද;  

 (vi) එම �ල{ෙපොෙසේ� Gනාශ කර දැ±ෙ� කමෙrදය කවෙ	ද; 

 (vii) ඒ සඳහා ෙටඩ	 කැඳUම� කර ]ෙhද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙනWද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 


