
(අටවැ� පා	
ෙ��ව - පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 8(5).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 8 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2018 මා� මස 09 වැ" .#රාදා 

2018 මා� මස 20 වැ" අඟහ0වාදා 

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

* 
අ(කරණ සං+ධාන (සංෙශෝධන) පන0 ෙක1�පත — ෙදවැ�වර 3ය4ම.  

(අමාත6 ම7ඩලෙ: අ�ම;ය දවා ;ෙ<.) 
* 

පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත6�මා,—  පළා0 සභා ඡද +ම>� පනත යටෙ0 >මා 
�	ණය 3?ෙ� ක#1ෙ@ වා	තාව,— 2017 අංක 17 දරන පන; සංෙශෝ(ත 1988 අංක 2 
දරන පළා0 සභා ඡද +ම>� පනෙ0 3අ. (11) වග;ය පකාරව >මා �	ණය ක#1ව +K 
අමාත6වරයා ෙවත ඉ"Mප0 කරන ලNව 2018.03.06 "න පා	
ෙ��ෙ@� සභාගත කරන ලද 
එQ ක#1ෙ@ වා	තාව අ�මත කළ &� ය. 

 

* සල#ෙණ� හ4�ව5 ලබ�ෙ� ආ78ෙ� කට:� ය. 
 

 

2018 අෙ;&< මස 06 වැ" .#රාදා 

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

පා.11/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— "වXන �ළ දැනට Yයකා0මක වන යZ පැන [ය \; 
අණපන0 යාව0කා]න 3?ම,— ^ ලංකාෙ@ ෙ� වන+ට0 අ(රාජ6වා� &ගෙ:� 
හ_වාෙදන ලද \; අණපන0 Yයා0මකවන බැ+ එම \; අණපන0 ය� අධ6නය 
3?ෙ� ක#1 ප0කර, යZ පැන[ය ද`ව�, දඩ �දZ ආ"ය යාව0කා]න 3?ෙ� ජා;ක 
වැඩ��ෙවළb Yයාවට නැං+ය &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.  
 

පා.12/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— Kයc මැ;වරණ එකම "නක පැවැ04ම,— ^ ලංකාව 

�ළ 1988 Kට 2010 දbවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවල� හැර අ සෑම වසරක�ම 3Kය� මැ;වරණයb පව0වා ඇ; අතර, 
එෙසේ මැ;වරණ පැවැ04ම ජනතා මතය සලකා බැ]ම සඳහා වgනා �	ණායකයb hවද, 
ෙ� �� රෙi ආ	jකය, පMපාලනය ආ" සෑම bෙෂේතයකටම දැm බලපෑමb ඇ; කරන 
බැ+ පළා0 පාලන මැ;වරණ, මහා මැ;වරණ සහ ජනා(ප;වරණය එකම "නයක� 
පැවැ04මට හැ3 වන පM" එQ ආයතනවල �ල කාලය සංෙශෝධනය 3?මට0, ගැලෙපන 
මැ;වරණ කම ෙ@දයb �	මාණය 3?මට0 oNo පM" ආ7pකම ව6වසථ්ා 
සංෙශෝධනයb කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.  
  

 



( 2 ) 

 

පා.13/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— පා	
ෙ�� පජාතතවාදය ශb;ම0 3?මට 
කට&� 3?ම,— රට �ළ පජාතතවාදය වඩා0 ශb;ම0 3?ෙ� අර�ණ ඇ;ව 
පා	
ෙ��ව හා පළා0 සභා අතර0, පළා0 සභා හා පළා0 පාලන ආයතන අතර0 මනා 
ස�බsකරණයb පව0වා ෙගන යාම අත6ාවශ6 වන අතර ඒ සඳහා පළා0 පාලන 
ආයතන පධා\, පළා0 සභා �ළ �ෙයෝජනය4ම සහ;කව� �uස ද, පළා0 සභා 
පධා\ පා	
ෙ��ව �ළ �ෙයෝජනය 4ම සහ;කව� �uසද කමෙ@දයb සකස් 
3?මට අවශ6 ආ7pකම ව6වස්ථා සංෙශෝධනයb කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරX.  
 

පා.14/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ජා;ක ඒකාගතාව ඇ; 3?මට �යවර ගැ\ම,— ජා;ක 
ඒකාගතාවය පව	ධනය 3?ෙ� අර�u ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව xව0 වන 
පෙWශවල Kංහල භාෂා yz{ වැඩසටහ ද, Kංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව xව0 වන 
පෙWශවල ෙදමළ භාෂා yz{ වැඩසටහ ද, රාජ6, රාජ6 ෙනොවන හා ෙපෞWග
ක 
ආයතනය~ සහෙය Yයා0මක +ය &� අතර රාජ6 හා ෙපෞWග
ක +ද�0 ෙමම 
��ත මාධ6 ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාග�# ෙමම yz{ වැඩසටහ ආර�භ 3?ම 
සඳහා ජා;ක වැඩ��ෙවළb Yයාවට නැං+ය &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරX. 
 

පා.15/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— කලතයාෙ� ෙනොමනා Yයා �සා අසරණභාවයට 
ප0වන පා	ශව්යට සහන සලසා �ම,— +වාහක අ�සැ# &වලb එකම වහලb යට xව0ව 
Kgන අවස්ථාවල� yUෂයා ෙහෝ �Mඳ oරාව, �Nව සහ ෙවන0 අපචා? කට&�වල 
ෙයෙද# ඉඩ� ෙහෝ ෙ� ෙදොර බp �i1 තම ෙපෞWග
ක අ�මතය පM" +�ණ# ෙහෝ 
අ අයට පවර# හැK?ම �සාෙව අෙනb පා	ශ්වය0 සමඟ දUව දැm 
අසරණභාවයට ප0 වන අවස්ථාවල� එම ත0වය වළbවා ගැ\ම සඳහා අවශ6 \; 
ස�පාදනය කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
 

පා.16/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,—ච	යා ධ	ම ��බඳ කාරක සභා ඇ;3?ම,— ^ 
ලංකාෙ@ පා	
ෙ�� ම�වUෙ� +ශ්වාසවතභාවය හා ඔh �ළ උසස්  ආචාර 
ධ	ම පව0වාෙගන යාෙ� අවශ6තාව �සා ඒ ��බඳ කU{ ෙසොයා බැ]ම සඳහා ච	යා 
ධ	ම ��බඳ කාරක සභාවb ඇ; කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
 

පා.17/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,—නව ඉෙලbෙටො�b හැ_��පතb ��0 3?ම,— 
පMපාලනය පහo 3?ම, අපරාධ මැඩ]ම සඳහා හා ෙවන0 වංච�ක Yයාවලට ෙයො�4ම 
අවම 3?ම  සඳහා අදාළ yWගලයාෙ� U(ර ගණය, බැං� [{�, ෙකmi කා�, අධ6ාපන 
oNoක�, MයNU බලපත හා +ෙWශ ගම බලපත අංක ආ� වැදග0 හා අවශ6 ෙතොර�U 
ඇ�ළ0 නව ඉෙලbෙටො�ක අංකයb ස~ත ජා;ක හැ_��පතb ��0 කළ &� බව0 
පාෙW�ය ෙZක� බලපෙWශය~ xව0වන Kයc ෙදනාෙ� ෙතොර�U ගාම �ලධා? 
ෙකොiඨාස මiට# පMගණකගත 3?ම කmන# කළ &� බව0 එම ෙතොර�U 
වMවර යාව0කා]න කළ&� බව0 ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
 

පා.18/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— �M# ෙපො
ස් �ලධා?ට ද අhUN +ස්සක ෙසේවා 

කාලය3 පo +ශාම යාමට අවස්ථාව ලබා�ම,— ෙපො
ස ් ෙදපා	�ෙ��ෙ@ කාතා 
ෙපො
ස ්�ලධාM�ය  සඳහා වන +K වසරක ෙසේවා කාලය3 පo ස්ව කැමැ0ෙත 
+ශාමයාෙ� හැ3යාව, �M# ෙපො
ස් �ලධාM සඳහා ද අදාළ +ය&� යැX ද  ඒ සඳහා 
කමෙ@දයb සකස් කළ &�යැX ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 



( 3 ) 

 

පා.19/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ෙර�ලාK ඉව0 3?ෙ� කාරක සභා ඇ; 3?ම,—
ෙර�ලාK තැ\ම ෙමම ෙර�ලාK ඉව0 3?මද �තර KNවන Yයාව
යb බැ+ 
කZපැන [ය ෙර�ලාK ඉව0 3?ම ��බඳ ෙසොයා බැ]ම සඳහා ෙර�ලාK ඉව0 3?ෙ� 
කාරක සභා ඇ; කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.21/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— සහ;ක4ම ��බඳ කාරක සභා ඇ; 3?ම,— 
පා	
ෙ��ෙ@ අසන පශ්නවලට ���U වශෙය රජය ෙදන සහ;ක හා රජෙ: බැ�� 
ඇතැ� +ට කඩ වන අවසථ්ා දbනට ලැෙබන බැ+, රජය Kය වගQ� ඉ1 කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වග3යන බවට සහ;ක 4ම සඳහා සහ;ක 4ම �
බඳ කාරක සභා ඇ; 
කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.  
  

පා.22/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— N�Mය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඵලදා�තාව 
වැmකර ගැ\ම,— ^ ලංකා N�Mය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඇ; අනවසර ඉ�3?� 
හා අනවසර ප"ං�කUව කmන# ඉව0කර \ත6ා��ල ඉ�3?� ස�බධ [+o� 
නැවත සමාෙලෝචනය 3?ෙම ෙදපා	තෙ��වට ලැෙබන ආදාය� ව	ධනය කළ &� 
අතර, ෙදපා	තෙ��ෙ@ සංව	ධන කට&� සඳහා සෘ�වම බල ෙනොපානා � ඉඩ� 
"�කා]න බN පදනමb මත ෙපෞWග
ක අංශයට ලබා� එම �දZ N�Mය පWධ;ය 
න4කරණය සදහා ෙයොදා ගත &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.23/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— යාචකXෙ� x+ත ආරbෂා 3?ම සඳහා කමෙ@දයb 
සැක>ම,— ෙ� වන +ට යාචකXෙ� x+තවලට +ශාල ෙලස ත	ජන එZල 4 ;ෙබන 
බැ+ ඔhෙ� x+තවල oරb�තතාව �ක�ම උෙදසා, ඔhට වගා 3?ම සඳහා ඉඩ� 
ලබා � ඉ ලැෙබන ආදායෙම ඔhෙ� x+තවල ආරbෂාව හා ෙපෝෂණය සහ;ක කළ 
&�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.24/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— අයාෙZ යන oනඛXෙග #�ස් x+තවලට KNවන 
හා�ය වළbවා ගැ\ම සඳහා කමෙ@දයb සැක>ම,— අයාෙZ යන oනඛXෙග #�ස් 
x+තවලට KNවන හා�ය වළbවා ගැ\ෙ� අර�u, රජය ම[ �# පමාණයb 
ෙවෙකො ට  එම ස්ථානයට �දැZෙZ යන oනඛX ෙගන ෙගොස් ඔh �ක බලාගැ\ම 
සඳහා oNo වැඩ��ෙවළb සකස් කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.  

  

පා.25/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,—  ළමා අපචාර KWs සඳහා දැm ද`ව� පැන4ම,—  "වXන 
yරා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය "ෙන "න >ඝෙය ව	ධනය 4ෙ� ත00වයb ඇ; 4 
;ෙබන බැ+ ඒ ස�බධව දැනට පව0නා \; ෙර�ලාK පමාණව0 ෙනොවෙ න�, නව 
\;  ෙර�ලාK අc; ස�මත ෙකොට ඉතා කmන# ෙ� ස�බධ නp +ස�මට කට&� කළ 
&�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.   
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පා.26/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— සංචාරක ව6ාපාරය පව	ධනය 3?ම සඳහා ෙවරළ 
�+o� මා	ග ඇ; 3?ම,— "වXෙ ෙවරළබඩ කලාපය �ළ >ඝෙය KNවන ඉ"3?� 
 �සාෙව ෙW�ය, +ෙW�ය සංචාරකයට ෙමම sවරයට ද ෙවරළ ¡රයට �+>ෙ�� 
අව~රතා ඇ;ව ;¢ම සංචාරක ව6ාපාරය පව	ධනයට ෙමම sවර ක	මාතයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැ+ එම ත00වය වළbවා]ම සඳහා ෙමම  ෙමම  bෙෂේත පව	ධනය 
3?ෙ� අර�ණ ඇ;ව ෙවරළ �+o� මා	ග පWධ;යb ඇ; කළ &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.  
  

පා.27/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— අධ6ාපන පMපාලන ෙසේවෙ: �ලධා?ෙ� වැ1£ 
+ෂමතා ඉව0 3?ම,— +NහZප; ෙසේවය, �U අධ6ාපන ෙසේවය, අධ6ාපන පMපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැm වැ1£ +ෂමතාවb පව;න බැ+, එම ත00වය මඟ හරවා 
ඔhෙ� ආ0මා�මානයට සMලන වැ1පb ලැෙබන පM" වැ1£ +ෂමතා ඉව0 3?ම 
සඳහා කමෙ@දයb සකස්  කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.  
  

පා.28/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,—  ෙබෞWධ �b¤ අධ6ාපනය පව	ධනය 3?ම,—  
ෙබෞWධ �b¥වහෙසේලාෙ� ධ	ම ඥානය පව	ධනය 3?ෙ� අර�ණ ඇ;ව 
උවහෙසේලාෙ� කථන හැ3යා, ශවණ හැ3යා, පMගණක, මෙනෝ+ද6ා0මක සහ 
උපෙWශනය ��බඳ දැ�ම වැm "&{ 3?ම උෙදසා දැනට පව0නා �b¤ අධ6ාපන 
ආයතනවලට පMබා~රව ෙමම කට&� සඳහාම ෙව � �b¤ අධ6ාපන ආයතන ඇ; 
3?ම සඳහා කමෙ@දයb සකස් කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.  
  

පා.29/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ^ ලංකාව �ළ දැනට Yයා0මක වන ෙනොතාMස ්
ෙසේවාව යාව0කා]න 3?ම,— "වXන �ළ Yයා0මක වන ෙනොතාMස් ෙසේවය යZපැන 
[ය \;ව
 සකස් 4 ඇ; �සා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව	තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස \; හ_වා "ය &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.  
  

පා.30/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— +ය� කලා§ය ෙහේ ෙගො4ෙ� ආ	jකය ශb;ම0 
3?ම,— +ය� කලා§ය පෙWශවල ෙහේ ෙගො4 +K වගා කර� ලබන 4, �රbක, 
�ං, තල වැ� වගාව~ අසව්ැන වැm කර ගැ\ම සහ �ෂප්ාදන සකස් 3?ම සඳහා නව 
තාbෂණය හ_වා�ම �� උසස් �ණා0මක ත00වෙය &� �ෂ්පාදන සකස් 3?ම 
සඳහා0, ෙW�ය හා  ජාත6තර ෙවළඳෙපොළ �ළ �ෂ්පාදන අෙල+ කර ගැ\ෙ� පදනම 
ශb;ම0 කර ගැ\ම සඳහා0 >#ත ස¨පකාර සමාග� ඇ; කළ &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.  
  

පා.31/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— �U උපෙWශක ෙසේවාවb ඇ; 3?ම,— ^ ලංකාෙ@ 
අධ6ාපනෙ: �ණා0මක සංව	ධනයb ඇ; 3?ෙ� අර�ණ ඇ;ව ©ට වසර +ස්සකට (20) 
පමණ ෙපර Kට ආර�භ 4 Yයා0මක වන �U උපෙWශක තන�U ෙවනම �U උපෙWශක 
ෙසේවා ඵ්කකයb ෙලස ස්ථාපනය කල &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
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පා.32/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ;Mª �g ෙව�වට සහZ �g ජනතාව අතර ජන«ය 
කර4ම සඳහා නව තාbෂණය හ_වා �ම,— ;Mª �g සඳහා +ෙWශ රටවලට ඇ� යන 
+ශාල ධනස්කධය නවතා]ෙ� අර�ණ ඇ;ව ආෙWශකයb ෙලස භා+තා කළ හැ3 
සහZ �gව
 සැක� ආහාර පච
ත 3?ම සඳහා0, ෙක� ස~ත ධාන6 ව	ගයb වන 
සහZ වඩා0 K&� ෙලස ;Mª �g ෙම අඹරා ගැ\ම සඳහා0, ;Mª �g ඇඹ?මට භා+තා 
කරන ආකාරෙ: යත �ත සහ නව තාbෂණය හ_වා "ය &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරX.  

 

පා.33/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— &Wධය �සා ආබා(තය බවට ප0�වට සහන 
සලසා �ම,—  වසර 30කට ආසන කාලයb පැවැ; &Wධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ "ෙනදා 
�] වැඩ ෙකොට xව0 � ජනතාව0 සj්ර �Q රbෂා කළ ජනතාව0 අතM සැල3ය &� 
පමාණයb අංග+කලව ආබා(තව xවන බM මහ0 §ඩාවට ප0 4 අසරණව xව0 වන 
බැ+, ඔh සඳහා ය� මාKක �මනාවb ලබා �මට කට&� කළ &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.   
  

පා.34/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— Kයcම ප� ආරbෂකX සඳහා ගම +යද� 

�මනාවb ලබා �ම,— ජනා(ප; ආරbෂක සහ අගමැ; ආරbෂක ෙසේවෙ: �&bත 
�ලධා?ට ෙමම අෙන�0 ප� ආරbෂක ෙසේවාවල �&bත �ලධා?ට ද සමාන 
ගම +යද� �මනාවb ලබා �මට කට&� කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරX.    
  

පා.35/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— +ශ්ව+ද6ාල ම[ පව0වාෙගන යන පාඨමාලාව 
�3යා��ඛ පාඨමාලාව බවට ප03?ම,— "වXෙ Kයcම රජෙ: +ශ්ව+ද6ාල සහ 
ෙපෞWග
ක +ශ්ව+ද6ාල ම[ පව0වා ෙගන යන ශාස්�ය අධ6ාපනයම සඳහා � උපා( 
පාඨමාලාව �3යා��ඛ වෘ0¡යමය උපා( පාඨමාලාව බවට පMව	තනය කර එම[ 
�~වනා � උපා(ධා? ෙවත නව �3යා සපයා �ෙ� අර�ණ ඇ;ව, Kයcම 
+ශ්ව+ද6ාල සමඟ රාජ6 අංශෙ: සහ ෙපෞWග
ක අංශෙ: ආයතන ස�බsකරණය සඳහා 
කමව0 වැඩ��ෙවළb සකස ්කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.36/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— පාසZ Ko පවාහනය කර� ලබන වෑ රථ සඳහා 

�K ප#¡ �යම 3?ම,— "වXන yරා පව0වාෙගන ය� ලබන පාසZ Ko පවාහන 
ෙසේවාව �ය#ත ප#;ෙය ෙනොපව;න බැ+ සහ ඇතැ� පාසZ වෑ රථ 
ෙසේවකXෙ� පැව�� යහප0 ත00වෙය ෙනොපව;ත බැ+, �K ප#;ෙය &� 
වෑ රථ ෙසේවාවb පව0වාෙගන යෑම සඳහා0, එම ෙසේවාව ලබාගනා පාසZ ෂ6 
ෂ6ාවෙ� ආරbෂාව තහhU 3?ම සඳහා0, වෑ රථ ෙසේවාව සඳහා ප#¡ 
හ_වා"ය &�යැX ද, වෑ රථ ෙසේවකX �ළ යහප0 පැව�� පව0වාෙගන යාම සඳහා 
+නය \; මාලාවb හ_වා "ය &�යැX ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.  
  

පා.37/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ජා;ක සහ ජාත6තර අනාගත ඉZcමට සMලන ෙලස 

�ෂ්පාදනය ව	ධනය 3?ම සඳහා කමෙ@දයb සකස් 3?ම,— ජා;ක සහ ජාත6තර 
පජාවෙ� අනාගත ඉZcමට සMලන කා	#ක සහ කෘ�කා	#ක �ෂප්ාදනය ��බඳව 
yෙරෝකථනයb කර අදාළ �ෂ්පාදනයට අ�බW(ත Kයcම bෙෂේතවල අත	 
ස�බධතාවයb �� ද, න4න තාbෂණය උපMම මiට# පෙයෝජනයට ග�# ද, 
�ෂ්පාදන Yයාව
ය ව	ධනය 3?ම සඳහා කමෙ@දයb සකස් කළ &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරX.  



( 6 ) 

 

පා.38/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ^ ලාං3ක ජනතාව ෙ� පාර�පMක උUමය 

�කගැ\ම සඳහා m®ටZ yසත්කාලයb ඇ; 3?ම,— ^ ලාං3ක ජනතාවෙ� ස�පදාXක 
දැ�ම ආරbෂා කර#, ෙපෝෂණය කර අනාගත පර�පරාව ෙවත �ෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන ස�ප0 හා ෛජව උUමය අපහරණය වැළැb4ම සඳහා y°Z ජා;ක 
වැඩ��ෙවළb අවශ6ව ඇ; බැ+ ද, පMසරය, ෙW�ය ෛවද6 bෙෂේතය, 
කෘ�ක	මාතය හා ස�පදාXක ක	මාත ඇ�° Kයc bෙෂේතය සඳහා m®ටZ 
තාbෂණය උපෙයෝ± කරග0 න4න yසත්කාලයb සකස් 3?මට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
VW(මය ෙWපළ සං+ධානය (WIPO), ^ ලංකා VW(මය ෙWපළ කා	යාංශය, පMසර 
අමාත6ංශෙ: ෛජව ++ධ0ව ඒකකය ඇ�° Kයc අංශ ඒකාබWධ� වැඩ��ෙවළb සකස් 
3?මට ද �යවර ගත &�යැX ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරX. 

  
පා.39/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ^ ලාං3ක ජනතාවෙ� පාර�පMක දැ�ම ආරbෂා කර 
ගැ\ම සඳහා � ජා;ක වැඩ��ෙවළb ආර�භ 3?ම,— ^ ලාං3ක ජනතාවෙ� පාර�පMක 
දැ�ම භා+තා වන ෛවද6 කම, කෘ�ක	මාතය, ආහාර සංරbෂණය, හස්ත ක	මාත 
අංශය ඇ�° ++ධ bෙෂේතය~ පාර�පMක දැ�ම ආරbෂා 3?ම සඳහා අදාළ bෙෂේතය 
�ෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග ෙතොර�U ලබාෙගන, ෛජව ++ධ0ව ඒකකය, 
VW(මය ෙWපළ කා	යාංශය ඇ�° අදාළ අංශ ඒකාබWධව ජා;ක වැඩ��ෙවළb ආර�භ 
කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.40/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ^ ලංකාවට ආෙ@uක හා ඖෂධමය වgනාක�ව
 

&� ශාඛවල ජාන ස�ප0වලට ෙ£ටi බලපත ලබා ගැ\ම,— +ෙW�ය රටවZ ^ 
ලංකාවට ආෙ@uක වgනා ඖෂධමය ශාඛවල සYය රසාය�ක දව6 සහ ජාන ස�ප0 
හ_නා ෙගන, ඒවාට වංච�ක ෙලස ෙ£ටi බලපත ලබා ගැ\ම වැළැb4ම සඳහා අදාළ 
සYය රසාය�ක දව6 සහ ජාන ස�ප0 සඳහා ^ ලංකාවට ෙ£ටi බලපත ලබා 
ගැ\මට0, ඖෂධ �ෂ්පාදනයට සහ වැm "&{ 3?මට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැ\මට0, 
ෛජව ++ධ0ව අංශය, VW(මය ෙWපළ කා	යාංශය සහ ෙW�ය ෛවද6 අමාත6ාංශය 
ඇ�° වග3ව&� Kයc ආයතන එbව +ෙශේෂ වැඩ��ෙවළb සකස් කළ &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.41/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ජනතා �ෙයෝ®තXෙ� ගU නාම අ0හැ?ම,— 

ජනා(ප;�මා, අගමැ;�මා ඇ�° පා	
ෙ��, පළා0 සභා, පාෙW�ය සභා �ෙයෝජනය 
කරන Kයcම ජනතා �ෙයෝ®තය මාKකව තම කරන ෙසේවයට අදාළව වැ1£ හා / 
ෙහෝ �මනා ලබා ගනා අතර ඉහත 3KN ¸රයb �ස්සරණධ6ාසෙය KN කර� ලබන 
ගU ෙසේවය ෙනොවන බැ+ ද, එම ¸ර දරනෙ� නමට ඉ"Mෙය ෙහෝ ¸රයට 
ඉ"Mෙය අ;ගU, ^ම0 ෙහෝ ගU යන නාම සහ නමට පoව උ�මාණ, මැ;�මා යන 
පද ෙය�ම උපහාසයට ලb4මට ෙහේ�වb 4 ඇ; බැ+ ද, ජනතා �ෙයෝ®තයෙ� ගU 
නාම භා+තය නතර 3?මට අවශ6 �යවර ගත &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරX. 
  

පා.42/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— වැm~g නඩ0� ම7ඩල වැඩසටහන පළා0, "ස්¹b 

සහ පාෙW�ය ෙZක� ෙකොiඨාස මiට# ව6ා£ත 3?ම,— ++ධ පා	ශ්වය +K 
වැm~g yරවැKය ෙනොසලකා හැ?ම �� KNවන ++ධ අසාධාරණය ස�බධෙය 
පැ#u
 3?ම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත6ාංශෙ: වැm~g ෙZක� කා	යාලය යටෙ0 
Yයා0මක වන වැm~g නඩ0� ම7ඩල වැඩසටහන පළා0, "ස්¹b හා පාෙW�ය ෙZක� 
ෙකොiඨාස මiට# ව6ා£ත කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
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පා.43/’15  
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— වැm~g පජාව ^ ලංකාෙ@ ආ	jක ව	ධනයට දායක 

කර ගැ\මට ණය �ෙ� වැඩ��ෙවළb සකස් 3?ම,— වයස අhUN 60 ඉbමවා ඇ; 
වැm~g පජාවට තම xවෙනෝපාය මා	ග ශb;ම0 කරග�# සමස්ත ^ ලංකා ආ	jකෙ: 
ව	ධනයට දායක4මට බැං� පWධ;ය ම[ ණය �ෙ� කමෙ@දයb Yයා0මක ෙනො4 ම 
ඔhට සමාජය �ළ ෙවන0 අකාරයකට සැලQමb වන ෙහX එම අසාධාරණ ත00වය 
වැළැb4මට කමව0 වැඩ��ෙවළb ඇ; කළ &� යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරX. 
  

පා.44/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— වයස අhUN 60 ඉbමවා ඇ; yWගලX සමාජය �ළ 

සºය yWගලX බවට ප0 3?ෙ� වැඩ��ෙවළb සකස් 3?ම,— සමාජ ආ	jක 
Yයාව
ෙ: පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අhUN 60 ඉbම4ෙම පo 
සමාජය �ළ �K ��ගැ\මb ෙනොමැ;ව අºයව ෙකො4 Kgන වැm~gය, සමාජෙ: 
සºය yWගලX බවට ප0 3Mෙ� වැඩ��ෙවළb සකස් 3?මට පාසZ පජාව ඇ�° �° 
මහ0 සමාජයම දැ�ව0 3?ෙ� කමෙ@දයb ඇ; කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.45/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක bෙෂේතය ��බඳ පාසZ Koෙ� 

දැ�ම y°Z 3?ම,— ^ ලංකාෙ@ අනාගත තUණ තUuයෙ� �3යා පශ්නයට 
+ස_මb ෙලස සහ ෙමෝට	 කා	#ක bෙෂේතෙ: ඇ;වනා� ව	ධනයට සාෙ£bෂව 
yz{ ශ#කXෙ� අවශ6තාව සyරා ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ;ව පාසZ +ෂය �	ෙWශයට 
ෙමෝට	 කා	#ක Zපය +ෂයයb ෙලස ඇ�ළ0 3?ම සඳහා කමව0 වැඩ��ෙවළb ඇ; 
කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.46/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක Zපය ඉගැ4ම සඳහා �UවU 
yz{ 3?මට අධ6ාපන +ද6ා §ඨයb ඇ; 3?ම,— ^ ලංකාෙ@ සහ +ෙWශ රටවල 
ෙමෝට	 කා	#ක bෙෂේතෙ: ඇ;වන ව	ධනයට සMලන ෙලස, එම bෙෂේතෙ: yz{ 
ශ#කXෙ� ඉZcම සyරා]මට හැ3වන පM", පාසZ මiට# ඉගැ4ම සඳහා 
�UවU yz{ 3?මට ෙමෝට	 කා	#ක bෙෂේතය ��බඳ අධ6ාපන +ද6ා §ඨයb ඇ; 
කළ &�යැX  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.47/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක Zපය +ෂය �	ෙWශය 

යාව0කා]න 3?ම,— ෙමෝට	 කා	#ක bෙෂේතය හා ස�බධ රජෙ: කා	#ක +ද6ාල හා 
අ�බWධ ආයතනවල ඉෙග�� කට&� KN කර� ලබෙ වසර 25 - 30b තර� පැරu 
+ෂය �	ෙWශයb යටෙ0 බැ+, එම ත00වය ෙවනස් 3?ම සඳහා එම +ෂය 
�	ෙWශය යාව0කා]න 3?මට කමව0 වැඩ��ෙවළb ඇ; කළ &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.48/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,—  ¹ෙරෝද රථ හා ය�U පැ" ආ»ත �3යාවල �&bත 

�වෙ� �3යාවල oරb�තභාවය තහhU 3?ම,— ^ ලංකාව �ළ xව0වන ¹ෙරෝද රථ 
හා ය�Uපැ" ආ»තව සෘ� හා වක ෙලස �3යාව~ �&bත4මට කැමැ0තb දbවන 
තUණ �Mස හා +ශා#ක ¹+ධ හ�දා �ලධාM සහ ෙජ6ෂඨ් yරවැKය යන ජන 
ක7ඩාය�වල ආ	jක ශb;ය ව	ධනය 3?ෙම සමස්ත ජා;ක �ෂ්පා"තයට ඔhෙ� 
දායක0වය ලබා ගැ\ෙ� අර�ණ ඇ;ව එම bෙෂේතෙ: �&bත�වෙ� සºය 
දායක0වය ජා;ක ආ	jකයට එb කර ගැ\ම සඳහා කමව0 වැඩ��ෙවළb කmන# 
සකස් කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
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පා.49/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ^ ලාංQය/ෙW�ය �පෙ@දය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආකZප y°Z 3?ම,— ^ ලාංQය/ෙW�ය ආහාර කලාව ��බඳ ෙW�ය හා +ෙW�ය 
ජනතාව �ළ වැm නැ�Uවb ඇ; 3?ෙ� අර�ණ ඇ;ව, රට �ළ ජනතා ආකZප ඒ ෙවත 
ෙයො� 3?ම සඳහා පාසZ, +ශ්ව+ද6ාල, තෘ¡Xක අධ6ාපන ආයතනවල +ෂය පාඨමාලාවට 
�පෙ@දය +ෂයයb ෙලස ඇ�ළ0 3?මට0, රාජ6 හා ෙපෞWග
ක අංශවල මැ"හ04ම මත 
ප	ෙ:ෂණ අංශ "Mගැ4ම ම¼ නව ෙසොයාගැ\� KN 3?මට0, ඒ හා බැ_� ආයතන 
පWධ;ය ස�බධ කර ග�# සහ;ක පත, m£ෙලෝමා, උපා(, පශ්චා0 උපා( පාඨමාලා 
ඇ; 3?ම �� ෙමම bෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ y°Z ආකZපමය ෙවනසb ඇ; 
කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

 

පා.50/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ^ ලංකාෙ@ ආහාර සංස්කෘ;ය ඉෙග�� සහ 

ඉගැ4 ෙ� Yයාව
යට බWධ 3?ම,— ^ ලාංQය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
3?ෙ� කලාව, ආහාර �>ෙ� කලාව, ව	ණකාරක කලාව, ආහාර කැ§ෙ� කලාව ඇ�° 
අංශ ගණනාව3 සකස්4 ඇ; අතර ඒ හා බැ_{ ^ ලාංQය ආහාර සංස්කෘ;ය ��බඳ 
ඉෙග�� සහ ඉගැ4� කමෙ@දය හරහා අනාගත පරyරට පවරා�ම ෙමම ෙW�ය හා 
+ෙW�ය ජනතාව අතර අපෙ� ආහාර සංස්කෘ;ය ව6ා£ත 3?ම ම¼ ^ ලාංQය 
අනන6තාව අත	ජා;කව ඔසවා තැ¢ම සඳහා වැඩ��ෙවළb ඇ; කළ &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

  

පා.51/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— +ශ්ව+ද6ාල සහ තෘ¡Xක අධ6ාපන ආයතනවල 
Koෙ� ප	ෙ:ෂණ �බධන අමාත6ාංශවල සංව	ධන කට&� ඉලbක කර සකස් 
3Mම,— +ශ්ව+ද6ාල සහ තෘ¡Xක අධ6ාපන ආයතනවල Ko +K තම පාඨමාලා 
ස�බධෙය ඉ"Mප0 කරන ප	ෙ:ෂණ �බධන රෙi ආ	jක, සමාxය, සංස්කෘ;ක 
හා සංව	ධන කට&�වලට උපෙයෝ± කර ගැ\ම වැදග0 වන බැ+ එම �බධන 
අsbෂණය කර� ලබන ආචා	යවU හා ප	ෙ:ෂණ �බධන අදාළ වන අමාත6ාංශ අතර 
මනා ස�බsකරණයb ඇ; 3?ම සඳහා එQ අමාත6ාංශෙ: �ලධාMෙය� ප03?ෙම 
එම ප	ෙ:ෂණ �බධන ම¼ අමාත6ාංශෙ: ඉ"M සංව	ධන Yයාදාමය සහ කා]න 
ඉලbක සyරා ගැ\මට හැ3වන පM" කමව0 වැඩ��ෙවළb ඇ; කළ &�යැX  ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.  

  

පා.52/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— වයස අhUN 18 ස�½	ණ වන අවසථ්ාෙ@�ම ඡද ~# 
නාමෙZඛනයට නම ඇ�ළ0 3?ම,— මැ;වරණ ෙදපා	තෙ��ව ම¼ වා	�කව 
ඡද ~# නාමෙZඛන සංෙශෝධනය 3?මට �ය#ත "නට පoව ෙහෝ ෙපර "නක� වයස 
අhUN 18 ස�½	ණ වන තැනැ0තට �ය#ත වයස ස�½	ණ � "නටම ඡද ~# 
නාමෙZඛනෙය~ නම ඇ�ළ0 කරවා ගත හැ3 ආකාරෙ: පාෙයෝ[ක වැඩ��ෙවළb ඇ; 
කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.  
 

පා.53/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ^ ලංකාව �ළ ෙසේලX �ෂ්පාදනය 3?ම සඳහා 

කමව0 වැඩ��ෙවළb ඇ; 3?ම,— ^ ලංකාව �ළ වා	�කව ෙසේලX +ශාල 
පමාණයb භා+තා කර� ලබන අතර ෙසේලX ආනයනය 3?ම සඳහා ද +ශාල �දලb 
වා	�කව +ෙW�ය රටවලට ඇ� යන බැ+, එම +ෙWශ +�මය පමාණය රට �ළ ඉ;M 
කර ගැ\ෙ� අර�ණ ඇ;ව ලංකාව �ළ පව0නා ෙW�ය තාbෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේලX 
�ෂ්පාදනය 3?ම සඳහා රාජ6, ෙපෞWග
ක ෙහෝ ස¨පකාර අංශය ස�බධ කර ග�# 
කමව0 වැඩ��ෙවළb රජය මැ"හ0 4ෙම ඇ; කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරX. 
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පා.54/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ෙපොZ ව�ර ආ»තව නව �ෂ්පාදනය ඇ; 3?ම,—  
^ ලංකාව �ළ වා	�කව +ශාල පමාණයක ෙපොZ ව�ර අපෙ0 යන බැ+, නව 
තාbෂණය ෙයොදා ග�# +(ම0 කමෙ@දයb යටෙ0 ෙපොZ ව�ර ආ»තව නව 
�ෂ්පාදනය ෙW�ය හා ජාත6තර ෙවළඳෙපොළ ඉලbක කර ග�# ඇ; 3?ම සඳහා 
කමෙ@දයb Yයා0මක කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.55/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— සාගරෙ: නව ස�ප0 ගෙ@ෂණය,— +ශාල සාගර 
කලාපයb  ~# රටb h ^ ලංකාව ප�ඛ0වය ලබා � ඇ0ෙ0 sවර ක	මාතය සඳහා 
පමණb වන අතර  සාගරය ආ»තව +ශාල පමාණයක සවභා+ක ස�ප0 ඇ; බැ+ 
ෙමරටට +ශාල �3යා අවස්ථා පමාණයb ෙමම ධනයb ද උපයා ගැ\ෙ� අර�ණ ඇ;ව 
සාගර ස�ප0 ��බඳව +(ම0 වැmNර අධ6යනයb කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.56/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ^ ලංකාෙ@ ම0ස6 ස�පත +ෙWකX +K ෙනලා 
ගැ\ම වළකා]ම,— ^ ලාං3ක sවරයට +ශාල ආ	jක අවාKයb ඇ; කර# ^ ලංකා 
�zN කලාපෙ: ම0ස6 ස�ප0 +ෙWකX +K ෙනලා ගනා බැ+ ^ ලංකා �zN 
කලාපය �ළ මා° ඇZ]මට සහ +ෙWශ  යාතාවලට මා° බෑම සඳහා ෙතො1පලb ෙලස 
භා+තා 3?ම වළකා]ම සඳහා රජය +K +(ම0 වැඩ ��ෙවළb සකස ්කර Yයා0මක 
කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.57/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ෙකොස් �ෂ්පාදනය වැm කර ඒ ආ»ත �ෂ්පාදන 
අපනයනය 3?ම,— ඉතා ප\ත ෙමම ඖෂsය �ණෙය අ¾න, රසාය�ක දව6ව
 
ෙතොරව වගා කළ හැ3 ෙබෝගයb වන ෙකොස් වගාව ව6ා£ත 3?ම �� ඒ ආ»ත 
�ෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය 3?ම ම¼ +ශාල +ෙWශ +�මය පමාණයb අප 
රටට උපයා ගත හැ3 බැ+ ඒ සඳහා රජෙ: මැ"හ0+ෙම +(ම0 වැඩ ��ෙවළb 
සකස් කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.58/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ජා;ක ෙගො+ ස�මාන උෙළලb වා	�කව සං+ධානය 
3?ම,— රටb ෙපරට යාමට න� �
ක වශෙය ෙගො+තැ� ස»ක +ය &� බැ+ රට 
සU කරන ෙගො+ ජනතාවට Kය වෘ0;ය ��බඳ අ�මානයb ඇ;වන පM" +(ම0 
සං+ධාන ව�හයb හරහා Yයා0මක වන ෙගො+ ස�මාන උෙළලb රජෙ: මැ"හ04ෙම 
වා	�කව සං+ධානය කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.59/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— සහන #ලකට LED බZබ පාMෙභෝ[ක ජනතාවට 
ලබා�ම,— �වාස ආෙලෝක 3Mමට ෙයොදා ගනා �ණා0මක LED බZබ #ල අ(ක 
බැ+, +N
බල ම7ඩලය මැ"හ04 සහනදා� #ලකට හා ෙග4ෙ� කමයට ෙමම බZබ 
පාMෙභෝ[ක ජනතාවට ලබා� ජා;ක වශෙය +N
ය +ශාල පමාණයb ඉ;M කර 
ගැ\මට0,  LED බZබ ජනතාව අතර ජන«ය 3? ම¼ +N
බල ම7ඩලයටද අමතර 
ආදායමb උපයා ගැ\මට0 හැ3වන පM" කමව0 වැඩ ��ෙවළb සැකKය &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
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පා.60/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— o° පMමාණ ෙසZල� බp ක	මාතශාලා ව6ා£ත 
3?ම,— ^ ලංකාව �ළ ෙසZල� බp සඳහා +ශාල ෙව ළදෙපොළb පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා �ෂප්ාදනය ෙකෙරෙ o° වශෙය වන අතර ඒ සඳහා Âනය ප�ඛ අෙන�0 
රටවලට +ෙWශ +�මය +ශාල පමාණයb ඇ� යන බැ+, o° �Mවැයb දැMය &�  ෙමම 
ක	මාතය ගා©ය පෙWශවල ව6ා£ත 3?ම සඳහා +(ම0 වැඩ ��ෙවළb සකස් කළ 
&�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.61/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ^ ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදන ක	මාත ශාලා 

ආර�භ 3?ම,—  ^ ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම මiටමක පව;න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට +ශාල +ෙWශ +�මය පමාණයb වැයවන බැ+ 
"&{ මානව ස�පතb ~# රටb ෙලස ^ ලංකාවට අත6ාවශ6 ඖෂධ ව	ග රට �ළම 
�පද4මට අවශ6 පහoක� රජය මැ"හ0 4ෙම ලබා � ඖෂධ �ෂප්ාදන ක	මාත ශාලා 
ආර�භ කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.62/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— පාසZ +ෂය �	ෙWශයට මෙනෝ +ද6ාව +ෂයය ඇ�ළ0 

3?ම,— පාසZ ෂ6 පජාව �ෙරෝ± මනස3 &0 VW(ම0 ¡රණ ගැ\මට හැ3 �Mසb 
ෙලස හැඩගැස4්ම උෙදසා හය වැ� ෙශේuෙ: Kට Yයා0මක වන පM" ෙබෞWධ මෙනෝ 
+ද6ාව සහ බට~ර මෙනෝ +ද6ාව යන +ෂයය ඒකාබWධ ෙකොට කමව0ව සැලo� කරන 
ලද “මෙනෝ +ද6ාව සහ භාවනාව” න# +ෂයයb පාසZ +ෂය �	ෙWශයට ඇ�ළ0 කළ 
&�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.63/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— +ශා#ක ආධාරක මධ6සථ්ාන �~14ම,— +ශා#කය 

ෙව�ෙව උපෙWශන ෙසේවා, ෛවද6 පහoක� සහ  "වා o��� ෙසේවා යනා� 
වැm~gයට අවශ6 oබසාධන කට&� �සb එකම ස්ථානය3 ඉ1 කර ගැ\මට හැ3 
වන පM" +ශා#ක ආධාරක මධ6ස්ථාන ෙගොඩනැං4මට0, එම මධ6ස්ථාන ෙbද කර 
ග�# ය� �ෂ්පාදන කට&0තb සඳහා +ශා#කය ෙයො� 3?ම හරහා ඔhෙ� "+යට 
සහනයb ලබාෙදන අතර අමතර ආදායමb ද උපයා ගැ\මට හැ3 වන ෙලස රජය මැ"හ0 
4ෙම රටyරා +ශා#ක ආධාරක මධ6සථ්ාන �~1+ය &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.64/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— +ශා#කයෙ� ආ	jකය ශb;ම0 3?ම සඳහා නව 

ෙලොත�Xයb හ_වා �ම,— +ශා#ක රාජ6 ෙසවකයෙ� වැ1£ +ෂමතා ඉව0 3?මට 
සහ ඔhෙ� oබසාධන කට&� සඳහා අවශ6 �දZ ෙසොයා ගැ\ම සඳහා නව 
ෙලොත�Xයb ෙවළඳෙපොළට හ_වා�මට රජය කට&� කළ &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.65/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— සංචාරක මගෙපවන yz{ 3?ම,— 
සංචාරකXට ඵලදා� හා ආචාර�] ෙසේවාවb සැප�මට හැ3 �Mසb බවට ප0 3?මට 
ෙමම, ඔhෙ�  වෘ0¡ය මiටම ඉහළ නැං4ම සඳහා0 සංචාරක මග ෙපවන 
yz{ 3?මට +(ම0 වැඩ��ෙවළb සකස් කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරX. 
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පා.66/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ඉඩ� ස�බධව පව;න \; සංෙශෝධනය 3?ම,— ^ 

ලංකාව �ළ ෙ� වන +ට ඉඩ�වලට ව6ාජ ඔ£y සකසා +3Åෙ� ජාවාරමb 
Yයා0මකවන අතර ©ට අදාළව \;ය Yයා0මක 4ම ද ඉතා අවම මiටමක පව;න 
බැ+, ඉඩ� අX;ය ස�බධව oරb�තභාවය වැm වන අ&M හා වැර"කUවට දැm 
ද`ව� පැ#ණ+ය හැ3 අ&M පව;න \; පWධ;ය සංෙශෝධනය කළ &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

  

පා.67/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ^ ලංකාව අවට සාගරෙ: ෙකොරZපර ආරbෂා කර 

ගැ\ම,— ^ ලංකාව අවට සාගරෙ: ඇ; ෙකොරZපර #�ස්  Yයාකාරක� ෙහේ�ෙව 
+නාශ4ෙ� ත	ජනයට �zණපා ඇ; බැ+, එම ෙකොරZපර ආරbෂාකර ගැ\ම සඳහා 
#�ස් Yයාකාරක� පාලනය 3?මට හැ3වන පM" yWගල ආකZපමය ෙවනසb ෙමම, 
ෛන;ක රා�ෙ@ ෙවනසb ඇ; 3?ම සඳහා +Wව0 ක#1වb හරහා oNo වැඩ��ෙවළb 
සැලo� කර Yයා0මක කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.68/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— පාසZ වෑ රථ සඳහා කාතාව ෙසේවයට ෙයද4ම,— 

පාසZ වෑ රථ ෙසේවෙය~ �ණා0මක බව වැm 3?මට0, එම වෑ රථවල ගම කරන 
දUවෙ� ආරbෂාව උෙදසා0  Kයcම පාසZ ෙසේවා වෑ රථවල ෙසේවය සඳහා 
කාතාව ෙයොදා ගැ\ම අ�වා	ය 3?මට \; සකස ්කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.69/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ඖෂධ #ල පහත ෙහ]ම,— ^ ලංකාව �ළ ජා;ක 
ඖෂධ ප;ප0;ය පකාශයට ප0 කර ඖෂsය නාමෙය ෙබෙහ0 අෙල+ 3?ම කmන# 
ආර�භ 3?ම ම¼ ඖෂධ #ල පහත ෙහ]මට රජය මැ"හ0 +ය &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.70/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— අත	ජාලය හරහා අෙල+ කරන ඖෂධ ඇ�° 

ජාවාර� මැඩපැවැ04ම,— ෙ� වන +ට අත	ජාලය හරහා ප#;ය3 ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද6 උපකරණ හා Æපලාවන6 �ෂ්පාදන +ශාල ෙලස අෙල+ ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාර� අප රෙi ජනතාව ෙ� ෙසෞඛ6යට සහ යහපැවැ0මට +ශාල ත	ජනයb වන බැ+ 
ඒවා මැඩපැවැ04ම සඳහා �K වැඩ��ෙවළb සකස් කර Yයා0මක 3?ම oNo යැX 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.71/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— කෘ� රසායන දව6 භා+තා ෙනොකර වගා 3?ම,— අ(ක 

+ෂ ස~ත කෘ� රසායන දව6 ^ ලංකාව �ළ තහන� කර පැරu කමයට පMසර ~තකා© 
වගා කමයb රටට හ_වා�මට අවශ6 ප	ෙ:ෂණ KN3?මට කෘ� +ද6ාඥය හා 
පMසරෙ@�ෙග සම+ත ක#1වb ප0 කර ඔhෙග ලබා ගනා �	ෙWශ �� 
ජනතාවට වස +ෙස ෙතොර ෙසෞඛ6ාරb�ත ආහාර ෙ@ලb  ලබා �මට අවශ6 �යවර 
ගැ\මට රජය මැ"හ04ම oNo යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.72/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— පාසZ Ko ම0දව6වලට ඇ<බැ~4ෙම �දවා 

ගැ\ම,— ෙ� වන +ට ^ ලංකාව �ළ පාසZ Ko ම0දව6වලට ඇ<බැ~ 4ෙ� වැm 
පවණතාවයb �	මාණය 4 ඇ; බැ+ පාසZ Ko ම0දව6ව
 �දවාගැ\ම සඳහා 
රජය මැ"හ04 +(ම0 වැඩ��ෙවළb Yයා0මක කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරX. 
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පා.73/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ජා;ක ඵලදා�තා ක#1වb ප0 3?ම,— රජය +K 

Yයා0මක කර� ලබන ඵලදා�තා වැඩසටහ~� තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදා�තා 
මiටමb කරා ෙමෙහය� ආයතන පධා\ හ_නාෙගන ඔhෙ� දැ�ම හා අ0දැQ� 
පෙයෝජනයට ගත හැ3 වන ආකාරෙය, එම ආයතනවල Yයා0මක කරන ලද 
වැඩසටහ සහ කමෙ@ද අෙන�0 ආයතනවලට ගැලෙපන පM" ආෙWශ 3?මට හැ3වන 
පM" එම ආයතන පධා\ෙග සම+ත ජා;ක ඵලදා�තා ක#1වb �~1+ය &�යැX 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

 

පා.74/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— පජා ෛවද6ෙ@දය ��බඳ +ෙශේෂඥ ෙසේවාව "&{ 
3?ම,— ෙසෞඛ6 ෙසේවාෙ@ අත6ාවශ6 අංගයb වන පජා ෛවද6ෙ@දය ��බඳ +ෙශේෂඥ 
අංශය "&{ 3?මට අවශ6 සැලo� සකස් 3?ම හා එම bෙෂේතෙ: දැනට පව;න ගැටc 
�?bෂණය කර කmන# �රාකරණය 3?මට අවශ6 කට&� KN 3?මට රජය මැ"හ0 
+ය &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.76/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— පMෙභෝජනයට �oNo ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැb4මට කට&� 3?ම,— පMෙභෝජනයට �oNo ආහාර �ෂ්පාදනය කරන, අෙල+ 
කරන හා ඊට අ�බල ෙදන yWගලය හා ආයතන වැට]මට පාMෙභෝ[ක කට&� ��බඳ 
අ(කාMෙ: +ෙශේෂ වැට]� ඒකකයට පව;න ගැටc �රාකරණය කර අවශ6 පහoක� 
ෙනොඅpව ලබා �මට0, වැර"කUවට උපMම ද`ව� ලබා "ය හැ3 වන පM" පව;න \; 
පWධ;ය සංෙශෝධනය 3?මට0 කට&� කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරX. 
   

පා.77/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— වස +ස නැ; ආහාර �ෂ්පාදනය "Mම0 3?ම,—  

ආහාර හා ස�බධ �ෂ්පාදන කට&�වල ෙW�යව �රතව Kgන �ෂ්පාදකX ඉලbක 
කර ග�# �ණා0මක බ+ ඉහළ, ෙසෞඛ6ාරb�ත ආහාර පාMෙභෝ[කයට ලබා �ම 
�� රටට කළ හැ3 ෙසේවාව ��බඳව දැ�ව0 කර, ආකZපමය ෙවනසb ඇ; 3?මට 
හා එෙලස වස +ෙස ෙතොර ආහාර �පදවන ව6වසායකXට ෙගෞරව නාමයb ස~ත 
ස�මාන පදානය ෙකොට ඔh "Mගැ4මට වැඩසටහනb රජය මැ"හ04 ආර�භ කළ 
&�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.78/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ0ප0 කරග0 අභය�#වලට අය0 ඉඩ� 
�දහස් කරගැ\ම,— ^ ලංකාෙ@ පකාශයට ප0 කර ඇ; අභය�#වලට අය0 ඉඩ� ++ධ 
yWගලය හා සං+ධාන +K \; +ෙරෝs ෙලස අ0ප0 කරෙගන ඇ; බැ+, එම ඉඩ� 
නැවත ලබා ගැ\මට රජය කmන# මැ"හ0 +ය &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරX. 
  

පා.79/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ආ"වා> ජනයා නගාK14ම සඳහා සැලoමb Yයා0මක 

3?ම,— ^ ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආ"වා> ජනතාව ��බඳ ෙවනම සංගණනයb 
KNකර, ඔhනට xව0 4ම සඳහා දැනට පව;න අපහoතා කමව0ව හ_නාෙගන, ඔhනට 
 ෙගෞරව\යව xව0 4මට හැ3 පMසරයb �	මාණය කර �මට අවශ6 සාධ\ය සැලoමb 
ආ"වා> නායකX ද ඇ�ළ0ව ප0කරන ලද +Wව0 ම7ඩලයb හරහා Yයා0මක කළ 
&�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
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පා.80/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— &Wධය �සා උ�U හා නැෙගන~ර පෙWශය~ හා� � 

yරාවස�් සංරbෂණය 3?ම,— ;ස් වසරක &Wධය ෙහේ�ෙව උ�U හා නැෙගන~ර 
පළා0 වල පැව; yරාවස්� +ශාල ෙලස +නාශ � අතර පව;න yරාවස්� ��බඳ 
ස©bෂණයb KN කර ෙතොර�U �ස්කර ගැ\ම0, එම yරාවස්� තහhU 3?ම, ආරbෂා 
3?ම හා ප;සංස්කරණය 3?ම0 අර�{ කර ෙගන +Wව0 yරා+ද6ාඥXෙග 
සම+ත ක#1වb ප03?ම oNo යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.81/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— වගා 3?ම සඳහා ෙW�ය ¢ජ පච
ත 3?ම,— කෘ� 
රසායන භා+තෙය ෙතොරව ෙW�ය කාබ�ක ෙපොෙහොර ආශෙය වගා කළ හැ3 ෙW�ය 
¢ජ ව	ග හ_නාෙගන එම ¢ජ කmන# රට yරා ව6ා£ත කර රසාය�ක වස +ෙස 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා �ම සඳහා අවශ6 කරන ප	ෙ:ෂණ, තාbෂණය හා 
�ෂ්පාදනය වැm "&{ 3?මට අවශ6 සැලo� සකස ්කර Yයා0මක කළ &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.82/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— +ෙWශ භාෂා අධ6යනයට පහoක� සැප�ම,— yWගල 
VW(ෙ: පෘÈල බව ¡රණය 4මට ඔz ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකයb වන බැ+ 
ඉංÉK භාෂාව හැU{ෙකොට අෙන�0 පධාන +ෙWශ භාෂා හැදෑ?මට අවශ6 පහoක� 
y°Z කර, සැලo� ස�පාදනය කර Yයා0මක කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.83/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— Kයc මැ;වරණ පචාරක කට&� සඳහා +යද� කරන 
�දZ >මා 3?ම,— ^ ලංකාව �ළ පැවැ0ෙවන Kයc මැ;වරණය~� ඇතැ� 
අෙ£bෂකය අ; +ශාල �දZ පමාණයb +යද� කරන අතර �දZ +යද� කළ ෙනොහැ3, 
එෙහ0 රටට වැඩb කළ හැ3 VW(ම0 �Mසකට ඉ අවාK සහගත ත00වයb ඇ; වන 
බැ+ මැ;වරණ සඳහා +යද� කරන �දZ පමාණය >මා 3?මට හැ3 වන ආකාරෙ: 
\; ස�පාදනය කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.84/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— යට0 +®ත සමෙ: ^ ලංකාෙව �ෙගන [ය yරාවස්� 
නැවත ලබා ගැ\ම,— ^ ලංකාව යට0 +®තයbව පැව; සමෙ: අප රg පෘ�ගාලය, 
ඕලදය හා මහා Ëතාන6යට �ෙගන [ය yරා+ද6ා0මක වgනාකමb ස~ත භා7ඩ 
��බඳ ස©bෂණයb KN කර එම භා7ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැ\ම සඳහා අවශ6 �යවර 
ගැ\මට රජය මැ"හ0 +ය &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

  

පා.85/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— සංඝා(කරණයb ස්ථාපනය 3?ම,— �b¥ 
වහෙසේලාෙ� ආරbෂාව හා ෙගෞරවය �ක ගැ\ම ෙව�ෙව උවහෙසේලාට අදාළ 
අ(කරණමය කා	යය සඳහා ෙවනම සංඝා(කරණයb �~1+ය &� බවට0 එම 
අ(කරණ ¡N සඳහා \;මය බලය ලබාගැ\මට හැ3 වන අ&M ෙමම සංඝා(කරණය 
ස්ථාපනය කළ &� බවට0 ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
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පා.86/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ව6වස්ථා�ත සංඝ සභාවb ප0 3?ම,— 
පා	
ෙ��ව ඇ�° ජනතා �ෙයෝ®ත ආයතන සඳහා උපෙWශක0වය හා මග ෙප4ම 
ලබා �මට හා අණපන0වලට සංෙශෝධන ඉ"Mප0 කළ හැ3 ෛන;ක බලය ස~ත සංඝ 
ස��;ෙය ප0 කර ග0 රාජ6 පMපාලනය, \;ය, +ෙWශ කට&� හා සමාජ 
Yයාකාරක� ��බඳ හසල දැ�මb සහ අ0දැQ� ස~ත +Wව0 සංඝයා වහෙසේලාෙග 
සම+ත ව6වස්ථා�ත සංඝ සභාවb ප0 කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරX. 
  

පා.87/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ;ක අධ6යන ආයතනයb �~14ම,— ^ 
ලංකාෙ@ පැවැ; ජල තාbෂණය හා වැ@ තාbෂණය නැවත පණගවා �කගැ\ම සහ 
වැm "&{ 3?ම සඳහා අවශ6 ප	ෙ:ෂණ KN 3?මට හා අධ6ාපන පාඨමාලා ම[ උbත 
+ෂය ගැන දැ�# සනWධ කරන ලද �Mසb �	මාණය 3?මට හැ3යාව ඇ;වන පM" 
“වා� සංස්කෘ;ක අධ6යන ආයතනය” න# ආයතනයb රජය මැ"හ04ෙම ආර�භ 
කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.88/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— මහාවංශය අධ6යනය සඳහා ආයතනයb �~14ම,— ^ 
ලාංQය ඉ;හාසෙ: ගම මග ෙපවන මහාවංශය අධ6යනය 3?ම සඳහා �b¥ 
වහෙසේලාෙ� මැ"හ0 4ෙම “මහාවංශ අධ6යන ප	ෙ:ෂණ ජා;ක ආයතනය” න# 
ආයතනයb රාජ6 අ�ගහෙය �~1+ය &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.89/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ෙබෞWධ +ෙරෝs Yයා නැවැ04ම,— ධ	ම ගථ හා 
පකාශන අධ6යනය 3?ෙ� මනා දැ�මb ඇ; ෛන;ක බලයb ස~ත +Wව0 සංඝ 
ම7ඩලයb �~14ම ම[ ය� �	මාණයb එ�දැb4මට ෙපර එය එම ම7ඩලයට ඉ"Mප0 
3?ෙම අන�Uව, සමාජගත 3?මට �oNo න�, සංෙශෝධන ඉ"Mප0 3?මට හැ3වන පM" 
යාතණයb සැක>ම ම[ ෙබෞWධ +ෙරෝs Yයා හා පකාශන රචනා 4ම හා VN දහම 
ස�බධ කර# සාවද6 �	වචන ඉසම්�4ම නැවැ04ම සඳහා රජය මැ"හ0 +ය &�යැX 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.90/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ෙWශ ~ෛතÍ කලා �	මාණ ඇග�ම,— ෙWශා�රාගය හා 
ආ0මා�මානය ඇ;වන පM" ෙW�ය හා සංසක්ෘ;ක වgනාක# අ¾න කලාකෘ; වා	�කව 
ඇග�ම සඳහා වැඩ ��ෙවළb සකස ්3?මට රජය මැ"හ0 +ය &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.91/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ^ ලංකාෙ@ පාසZ ෂ6 ෂ6ාවෙ� +නය නැං4මට 
කට&� 3?ම,— ^ ලංකාෙ@ පාසZ ෂ6 ෂ6ාව ෙසෞඛ6 ස�පන, �ෙරෝ± හා කාXකව 
ශb;ම0 yරවැKය ෙලස සමාජගත 3?ෙ� අර�u ඔhට තමා කැම; ºඩාවකට ෙයො� 
4මට සහ පාෙයෝ[ක +නය yz{වකට ෙයො� 3?මට අවශ6 කට&� ස�පාදනය කළ &�යැX 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
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පා.92/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ෙබෞWධ සංසක්ෘ;ක ෙතොර�U මධ6සථ්ානයb ආර�භ 

3?ම,— ^ ලංකාව �ළ �~ටා ඇ; ෙබෞWධාග#ක සථ්ාන, ඒ හා සබැ� අ�ෂං[ක අංශය 
ෙමම, �b¥ වහෙසේලා ��බඳ ෙතොර�U ආ� කU{ එb �ස ්කර +(ම0ව පMගණක 
ගත කර, න4න තාbෂuක උපකරණ සහ පමාණව0 මානව හා ෙභෞ;ක ස�ප0 ව
 �My 
“ ෙබෞWධ සංසක්ෘ;ක ෙතොර�U මධ6සථ්ානය” න# ආයතනයb රාජ6 අ�ගහෙය ආර�භ 
කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.93/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— දහ� පාසZ පාඨ ගථ කාලා�Æ§ව සංෙශෝධනය 

3?ම,— +භාග ඉලbක කරග0, දැ�ම පමණb ෙbදගත කළ පාඨ ගථ ෙව�වට 
පා ෙයෝ[ක yz{ව පදන� කරග0, VW(ය ව	ධනය කරනා�, ෂට් ස�පන සමාජයb 
�	මාණය 3?ම ඉලbක කර ග0 පාඨ ගථ +Wව0 ම7ඩලයb හරහා ස�පාදනය කර දහ� 
පාසZ ෙවත ලබා "ය &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

 

පා.94/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ජාත6තර පාසZ �යාමනයට ම7ඩලයb ප0 3?ම,— ^ 
ලංකාෙ@ සංසක්ෘ;යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ0මට ගැලෙපන පM" ජාත6තර පාසZ~ 
+ෂය පථය අවශ6 පM" �යාමනය කළ හැ3 ½	ණ බලතල ස~ත ම7ඩලයb ප0 කළ 
&�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.95/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ජා;ක අධ6ාපන ෙකො#ෂ සභාව වඩා0 සºය 3?ම,— 

ෙW�ය ඉ;හාස දැ�ම, සාරධ	ම ස�පන බව, �ෂප්ාදන ශක6තාව, VW( ස�පන බව, 
ස�පදාXක දැ�ම, ෙWශා�රාගය, �ෙරෝ±තාව, �සලතා ½	ණ බව සහ ආකZප 
ස�ප0;ෙය &� බව යන අංගයෙග පM½	ණ සා	ථක yරවැKෙය� �~ කල හැ3 වන 
පM" සකසන ලද ජා;ක අධ6ාපන ප;ප0;යb හරහා සමසත් අධ6ාපන කමෙ:ම 
පMව	තනයb ඇ; 3?මට ජා;ක අධ6ාපන ෙකො#ෂ සභාව ව ඩා0 සºය කළ &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

 

පා.96/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— පhZ ෛවද6ෙ@දය ��බඳ +ෙශේෂඥ ෙසේවාව "&{ 3?ම,— 

ෙසෞඛ6 ෙසේවාෙ@ අත6ාවශ6 අංශයb වන පhZ ෛවද6ෙ@දය ��බඳ +ෙශේෂඥ bෙෂේතය �ළ 
දැනට පව;න ගැටc �?bෂණය කර ඒවා කmන# �රාකරණය 3?මට අවශ6 කට&� KN 
3?මට0 එම පhZ ෛවද6ෙ@දය ��බඳ +ෙශේෂඥ ෙසේවාව "&{ 3?මට සැලo� 3?මට0 
රජය මැ"හ0 +ය &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.97/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ආ&	ෙ@ද ෛවද6වUෙ� ෙසේවය +ෙWශයට ලබා 

�ම,— ආ&	ෙ@ද ෛවද6 උපා(ය ස�½	ණ කරන උපා(ධා?හට +ෙWශ රටවල �3යා 
අවසථ්ා ලබා�ම සඳහා +(ම0 වැඩ ��ෙවළb සැලo� කර Yයා0මක 3?ම oNo යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.98/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ආ&	ෙ@ද ෛවද6 පනත සංෙශෝධනය 3?ම,— දැනට 

පව;න යZ පැන [ය ආ&	ෙ@ද ෛවද6 පනත සංෙශෝධනය කර ආ&	ෙ@ද ෛවද6වUෙ� 
වෘ0¡ය ගැටc +සඳ#, එම වෘ0;ය ස� ගU0වය හා අ�මානය �ක ගැ\මට නව ආ&	ෙ@ද 
ෛවද6 පනතb කmන# ඉ"Mප0 3?මට �යවර ගත &�යැX  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරX. 
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පා.99/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— N�Mය ආරbෂක පWධ;යb සකස ්3?ම,— ^ ලංකාෙ@ 

N�Mය ආරbෂක පWධ; �	මාණය කළ නව �පැ&� කUව ද, එම bෙෂේතයට ස�බධ 
+Wව� ද, N�Mය ෙදපා	තෙ��ෙ@ Kයcම bෙෂේතය~ ප4නයෙග ද සම+ත 
ක#1වb ම¼ N�Mය ආරbෂක පWධ;යb සකස ්කර Yයා0මක 3?මට රජය මැ"හ0 +ය 
&�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.100/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ම± පවාහන ෙසේවෙ: �ණා0මක ත00වය වැm 3?ම,— 

බස ් ම± පවාහන ෙසේවෙ: �ණා0මක ත00වය වැm 3?ම ම¼ වා	�කව එම ෙසේවාව 
ප;bෙෂේප කරන 1% - 2% b පමණ � ම± පමාණය රඳවා ගැ\මට කට&� 3?ෙම, එම 
ෙසේවෙ: පැවැ0මට �	ඝ කා]නව ඇ; +ය හැ3 අවදානම අp කර ගැ\ම සඳහා කමව0 වැඩ 
��ෙවළb සැලo� කර Yයා0මක 3?ම oNo යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.101/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— Kංහල භාෂාවට ස�මතයb සකස ්3?ම,— Kංහල භාෂාෙ@ 


Ïත ව6වහාරය හා කථන ව6වහාරය ෙදයාකාරයb ගනා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙÐදය, 
අZපපාණ, මහපාණ අbෂර ෙය�ම සහ පද ෙබ�ම ආ "ය ද +වාද ස~ත බැ+ Kංහල භාෂාව 
සඳහා ස�මතයb සකස ්3?මට +Wව0 ම7ඩලයb ප0 කර කාලා�Æපව KNවන ෙවනසක්� 
ද සැල3Zලට ෙගන භාෂාෙ@ පැවැ0ම තහhU 3?මට හැ3 Yයාදාමයb සකස ්කළ &�යැX 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.102/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— සංසථ්ා�ක කාබ�ක අපදව6 ම¼ පMසරය Ñෂණය 4ම 
පාලනය 3?ම,— ප
ෙබෝධ නාශක සහ ක	මාත Yයාව
ය~ � �ටවන සංසථ්ා�ක 
කාබ�ක අපදව6 (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් ව	ගයක Ñෂණ 
කාරකයෙග සම+ත අතර ඒවා #�සාෙ� ෙසෞඛ6යට ඉතා අ~තකර බැ+ එම 
රසාය�කය පMසරයට �දා හැ?ම පාලනය 3?මට +(ම0 වැඩ ��ෙවළb සැලo� කර 
Yයා0මක කළ &� යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.103/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— රාජ6 පාලනයට ස�VWධ ද	ශනය ස�බධ කර ගැ\ම,— 

ස£ත අපMහා\ය ධ	ම, දසරාජ ධ	ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, �U ධ	ම ජාතකය, ගඩ �Nක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙWවධ	ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චbකව0¡ Kහනාද �තය 
හා ධ	ම ප��කාව යන ස�VWධ ඉගැ4� ස�බධව පා	
ෙ��, පළා0 සභා හා පාෙW�ය 
මiටෙ� Kgන Kයcම පbෂ +පbෂ ම�වU දැ�ව0 3?ම �� ඔhෙ� �#කාව රෙi 
යහපාලනයට දායක කර ගැ\මට හැ3 වන ආකාරෙ: වැඩ ��ෙවළb සැලo� කර Yයා0මක 
3?මට රජය මැ"හ0 +ය &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.104/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ඉෙලbෙටො�ක අපදව6 බැහැර 3?ම,— ෆේලොරසi 

බZබ, Nරකථන, ජංගම Nරකථන, +N
 උපකරණ, බැටM, පMගණක හා එ~ ෙකොටස ්ආ"ය 
අපදව6 ෙලස පMසරයට බැහැර 3?ෙ�� ආස�b, කැ�#ය�, රස"ය, ෙල� වැ� බැර ෙලෝහ 
පMසරයට එක�වන බැ+ ෙමම ඉෙලbෙටො�ක අපදව6 බැහැර 3?මට කමව0 වැඩ 
��ෙවළb සකස ්කර පMසරය o�Qමට කට&� කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරX. 
  

 

 

 



( 17 ) 

 

පා.105/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— රෙi යහපාලනය සථ්ා�ත 3?ම,— අයහප0 පාලනෙ: අංග 

ලbෂණ වන අ0තෙනෝම;ක ප;ප0; ස�පාදනය, �ලබල වාදය, බලා0මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ \;, +ධායක බලතල අ�K පMහරණය, ෙWශපාලනයට yරවැK දායක0වය අp4ම 
සහ  Ñෂණය පැ;?ම යන කU{ අප රට �ළ ෙනොඅpව දbනට ලැෙබන අතර ෙ� �සා රෙi 
අයහප0 පාලනයb පව;න බව ෙප\ යන ෙහX රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැ±ම සඳහා 
සැලo� සකස ්කර Yයා0මක කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.106/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— +ෙWශ රටවල ඇ; ^ ලංකාවට අය0 yසේකොළ ෙපො0 

නැවත ලබා ගැ\ම,— ^ ලංකාවට අය0 වgනා yසේකොළ ෙපො0 රායb &ෙරෝපා රටවZ 
ඇ�c ෙලෝකෙ: රටවZ ගණනාවක ;ෙබන අතර ඒවාෙ: අත	ගතව ඇ; දැ�ම ෙ� වන 
+ට ව0ම ලාංQය සමාජයට අ~#ව ෙගොස ්ඇ; බැ+, එම yසේකොළ ෙපො0 අප රටට ආපo 
ලබා ෙගන ඒවාෙ: අඩං� ෙපෞරාuක දැ�ම නැවත සමාජගත 3?මට +(ම0 වැඩ ��ෙවළb 
සැලo� කර Yයා0මක කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.107/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ෛජව ++ධ0වය �ක ගැ\ම සඳහා කෘ�ක	මය දායක කර 

ගැ\ම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙව�වට බz ෙබෝග වගාව සහ #ශ ෙබෝග වගාව ජන«ය කර4ම, 
ෛජව ++ධ0වයට හා�කර රස ◌ායන දව6 කෘ� ක	මාතෙය ඈ0 3?ම හා ඒකාබWධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භා+තය �� රට �ළ ෛජව ++ධ0වය ආරbෂා 3?මට 
ෙගො4 ෙයො� කරන වැඩ ��ෙවළb  Yයා0මක කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරX. 
  

පා.108/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ජනතාවෙ� ආහාර ලැ¢ෙ� අX;ය oරb�ත 3?ම,— 

එbස0 ජා¡ෙ� සං+ධානෙ: මානව අX;වාKක�◌ ි පWධ¡ට අ��ලව ආහාර ලැ¢ෙ� 
¨
ක අX;වාKකම ^ ලාං3ක ජනතාවට අ~# වන ත00වයb රජෙ: ප;ප0; ස�පාදනය 
හා Yයා0මක 3?� �ළ දbනට ලැෙබන ෙහX උbත පඥ£¡ට අ�ව රෙi ජනතාවෙ� 
ආහාර පශන්ය +ස�ෙ� වගQම �°ම�ම රජයට පැව? ඇ; බැ+ රජය මැ"හ04 ආහාර 
දව6 #ල පාලනය හා ෙසෞඛ6 ආරb�ත ආහාර ෙ@ලb රෙi ජනතාවට ලැ¢ම සහ;ක 
ෙකෙරන +(ම0 වැඩ ��ෙවළb ස�පාදනය කර ජනතාවෙ� ආහාර ලැ¢ෙ� ¨
ක 
අX;වාKකම තහhU 3?මට �යවර ගත &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

  

පා.109/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— අකාබ�ක දව6 කළමනාකරණය 3?ම,— අකාබ�ක දව6 

ප;චºකරණය 3?ම0, අකාබ�ක දව6 භා+තය අවම 3?ම0, භා+තෙය ඉව0වන 
අකාබ�ක දව6 එක� 3?ෙ� යාතණයb සැක>ම හා අකාබ�ක දව6 භා+තා 3?ෙ� පMසර 
\; ?; +(ම0 3?ම0 �� රෙi පMසර පWධ;ෙ: ආරbෂාව හා යහපැවැ0ම සඳහා 
අකාබ�ක දව6 කළමනාකරණය 3?මට �යවර ගත &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරX. 
  

පා.110/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ෙW�ය ඖෂධ සහ අ0 ෙබෙහ0 ��බඳව පාසZ Ko 

දැ�ව0 3?ම,— �ෙරෝ± ජා;යb ෙගොඩනැ±ම සහ ෙW�ය ආ&	ෙ@දෙ: යහපැවැ0ම ¨
ක 
අර�{ වශෙය ෙගන ෙW�ය ඖෂධ ව	ග හා අ0 ෙබෙහ0 ��බඳ +(ම0 කU{ ස~ත 
+ෂයයb පාසZ +ෂය �	ෙWශයට ඇ�ළ0 3?ම ම¼ ෙW�ය  ඖෂධ සහ අ0 ෙබෙහ0 ��බඳ 
පාසZ Ko දැ�ව0 3?ම ට �යවර ගත &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
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පා.111/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය �ර 3?ම,— ^ ලංකාව 

�ළ අpබර දU උප0 අ�පා;කය 25% තර� ඉහළ අගයb ගනා අතර එයට පධාන සාධකය 
වෙ ෙපෝෂ6දා� ආහාර ~ඟකම වන බැ+, මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය Nර]මට අවශ6 
ෙපෝෂ6දා� ආහාර N£ප0 ජනතාවට ලබා �ම ප�ඛතාවය කරග0 වැඩ ��ෙවළb Yයා0මක 
කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

  

පා.112/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— පMසරය o�Qෙම �ෙරෝ± රටb ෙගොඩනැ±ම,— 

ව	තමාන ^ ලංකාෙ@ පMසර Ñෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව ජලෙ: හා ආහාරවල +3රණ�] 
බව වැm 4 ඇ; අතර අනාගතෙ:� #�සාට වැළ ෙඳන ඇතැ� ෙරෝගවල ෙරෝග �ධානය පවා 
ෙසොයා ගැ\ම අපහo  +ය හැ3 බැ+, ෙ� ��බඳ වැmNර +ම	ශනය 3?ම සඳහා +Wව0 
ක#1වb ප0 කර වා	තාවb කැඳවා, එම �	ෙWශ Yයා0මක 3?ම �� රෙi ජනතාවෙ� 
\ෙරෝ±භාවය සහ;ක කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.113/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— රෙi ආරbෂාවට කෘ�ක	මය oරb�ත 3?ම,— ධනවාදෙ: 

�වැ� කා	�ව වන ෙදවැ� ෙලෝක &Wධෙය පo කාලෙ:� හMත +£ලවය0 සමඟ 
කෘ�කා	#ක xවන රටාව ස�½	ණෙයම ෙවනස ්4ම ෙහේ�ෙව ව	තමාන ෙලෝක පජාව 
�zණ � ඇ; පMසර Ñෂණය, \ෙරෝ± බව නැ;4ම හා �MKN ආහාර ෙනොමැ;4ම ආ� අවදාන� 
ත00වයෙග ^ ලංකාව ආරbෂා කර ගැ\ම සඳහා ජනතාව ;රසාර කෘ�ක	ම භා+තයට 
ෙපළඹ4ෙම හා ෙගො4 ආරbෂා ෙකෙරන රාජ6 ප;ප0; රට �ළ සථ්ා�ත කර4ෙම 
රෙi අනාගතය oරb�ත කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.114/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— සංQ	ණ ෙගෝ]ය ෙවළඳෙපොළ �සා ජනතාවට ඇ;වන 

ගැටc අවම 3?ම,— ෙගෝ]යකරණය +K හ_වාN ෙලෝක ෙවළඳ රටාව #�සාෙ� මනස 
ආකමණය 3?ම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔz පාර�පMකව ෙගන ආ හර පWධ¡ හා "&{ 
දා	ශ�ක �තනය #�ස ්මනස �� උNරා දැ©ම ව	තමානය වන +ට ^ ලාං3කXට ද 
ෙපොN බැ+, ෙවළඳෙපොළ ආ	jකය �ළ ෙගොඩනැෙගන සංQ	ණ xවන රටාව හා ඒ සමඟ 
පැන න[න සංQ	ණ සමාxය පශන්0 +සඳා ග�# සහන�] "+ පැවැ0මකට යා &� 
වෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව ජනතාව දැ�ව0 3?මට අවශ6 වැඩ ��ෙවළb හා VW(මය 
සංවාදයb රට �ළ Yයා0මක කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

  

පා.115/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ^ ලංකාවට අවශ6 >� රට �ළ �පද4ම,— ^ ලංකාවට 

අවශ6 කරන >� �ෂප්ාදනය 3?මට අවශ6 ස�ප0 ^ ලංකාව ස�ව ඇ; බැ+, මනා 
කළමනාකා?0වය3, කා	යbෂමව හා සැලo� ස~තව කට&� කර රටට අවශ6 >� 
පමාණය ෙමරට �ෂප්ාදනය 3?මට හා >� �MපහN 3?මට අවශ6 ක	මාතශාලා රජය ම¼ 
සථ්ාපනය කර >� ක	මාතය �ක ගත &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

  

පා.116/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— නකZස ් රb�තය ආරbෂා 3?ම,— සමසත් ^ ලාංQය 

පMසර පWධ;යටම බලපෑ� කළ හැ3 සංෙ@� පMසර පWධ;යb වන නකZස් රb�ත 
වනාතරය ෙ� වන +ට #�ස ්Yයාකාරක� ෙහේ�ෙව දැm ත	ජනයකට ලb4 ඇ; අතර 
ව0ම පරyරට ෙමම අනාගත #�ස ් පරyරට ද ෙමම පMසර +නාශය ෙහේ�ෙව 
අවදානමක ට �zණ පෑමට KN වන බැ+, #�ස ් ත	ජන ඉව0 කර නකZස ් රb�තෙ: 
සව්ාsන පැවැ0ම කmන# තහhU කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
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පා.117/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— රාවණා ර� ��බඳව +(ම0 ගෙ@ෂණයb KN 3?ම,— 

රාවණා ර� ��බඳ �ශ�්ත ඉ;හාස ෙතොර�U නැ; hවද, +(ම0 ගෙ@ෂණයb �� ඔz 
��බඳව අප රෙi ආකZප නැං4මට0, රාවණා ර� ස�ව ;â දැ�ම රෙi අ�වෘW(ය සඳහා 
ෙයොදා ගැ\මට හා ^ ලාංQය ඉ;හාසෙ: සැඟ4 [ය පMãෙäදයb �රාවරණය කර ගැ\මට0 
හැ3 වන බැ+, +Wව0 ක#1වb හරහා රාවණා ර� ��බඳව ගෙ@ෂණය කළ &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

  

පා.118/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— VW(මය "�_ බව �ර 3?ම,— ෙභෞ;ක ෙවළඳ භා7ඩ 

සැMසරන ෙ@ගයට සාෙ£bෂව දැ�ම, VW(ය හා මානව හර පWධ¡ ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනො4ම ෙහේ�ෙව ෙනොදැ�ව0කම ~ස එස4ම �� VW(මය "�_භාවය අද අප රට �ළ 
දbනට ලැෙබන පධාන ගැටcවb hවද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ0ෙ0 අp අවධානයb බැ+, 
රෙi ජනතාවෙ� VW(මය "�_ බව නැ; 3?මට Kයc වයස ්කා7ඩය ආවරණය වන පM" 
+   (ම0ව සැලo� කරන ලද ජා;ක වැඩසටහනb Yයා0මක කළ &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

 

පා.119/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— කZ ඉ�0 � ඖෂධ භා+තය නැවැ04ම,— ෙ� වන+ට ^ 

ලංකාව �ළ කZ ඉ�0 �  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙ: ෙරෝහZ �ළ භා+තයට පැ#Åෙ� 
අවදානමb ඇ; බැ+ රජෙ: අදාළ Kයc අංශ මැ"හ04 Yයාකා? සැලoමb සකස ්කර කZ 
ඉ�0 � ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ ඉව0 3?ම හා ආනයනය 3?ම නැවැ04මට කට&� කළ 
&�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

  
පා.120/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ඒ�ස ්ෙරෝගය ව6ා£ත 4ම පාලනය 3?ම,— ^ ලංකාව �ළ 
දැනට හ_නා ෙනොග0 ඒ�ස ්ෙරෝ± 3000 කට ආසන පමාණයb Kgන බවට වා	තා පළ 4 
ඇ; බැ+ ඔh හ_නාෙගන ප;කාර සඳහා ෙයො� 3?මට0, ඒ�ස ් ෙරෝගය ව6ා£ත 4ම 
වැළැb4මට0 ඵලදා� oNo ව6ාපෘ;යb කmන# ආර�භ කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරX. 

  
පා.121/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— +ෙWශය~� 
ං[ක අතවරයට ලbවන කාතාවට 
සහන සැල>ම,— ^ ලංකාෙ@ කාතාව ගෘහ ෙසේවයට +ෙWශ ගත4ෙම පo KN වන 
අතවරය ෙහේ�ෙව KNවන ගැ< ගැ\� �සා ^ ලාංQය සමාජය �ළ �	මාණය 4 ඇ; 
ගැටc සහගත ත00වය සමනය 3?ම සඳහා +(ම0 කමෙ@දයb සකසා Yයා0මක 3?මට 
+Wව� හා එම KN4� හා බැ_{ yWගල ක7ඩාය�ව
 සැN�ල0 ක#1වb ප0 කළ 
&�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.122/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— වන රb�ත හා අභය �#වල ආරbෂාව දැm 3?ම සඳහා \; 

ස�පාදනය 3?ම,— මෑතක Kට ^ ලංකාෙ@ රb�ත වනාතර සහ අභය �# +නාශය වැm 
ෙව# පව;න අතර ^ ලාංQය පාMසMක සම�
තතාවට ඉ දැm ත	ජනයb එZල ෙව# 
පව;න බැ+ ෙමම +නාශය නැවැ04ම සඳහා ජනතාවෙ� ආකZපමය ෙවනසb ඇ; 3?මට 
අවශ6 වැඩ ��ෙවළb සැක>මට ෙමම පව;න \; ප;පාදන +(ම0 හා දැm බව3 &bත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
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පා.123/’15 

 ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ++ධ ආග#ක ක7ඩාය�ව
 KN වන සමාජ බලපෑ� 
��බඳව අධ6යනය 3?ම,— පධාන ධාරාෙ@ ආග#ක මතවාදය +ෙ@චනය කර#, එම 
ආග�~ අ� ක7ඩාය� ෙලස තම �	වචන හා පැහැ"
 3?� සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉ"Mප0 කර# එම මතවාද ��ග0 yWගලX එb �ස් කර ගනා, ආග#ක හා 
ෙවන0 �z{වර3 සමාජගත 4 ඇ; ක7ඩාය� ��බඳ අධ6යනය කර# ඔhෙ� 
මතවාද, Yයාකා?0වය හා සමාජයට ඔh �සා ඇ; වන බලපෑ� කවරාකාරද යන 
��බඳ තbෙසේUවb ලබා �මට ��ග0 ආග#ක නායකයෙග හා +Wව�ෙග සැN� 
ල0 ක#1වb ප0 කර, වා	තාවb කැඳවා එ~ �	ෙWශ Yයා0මක කළ &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.124/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ඉහළ ප#;ෙය &0 මැg භාජන �ෂප්ාදනය 3?ම,— 

ආහාර �>ෙ�� ගෑස ් හා +N
ය අපෙ0 ෙනොයන ෙලස ඉbම� තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ගනා මැg භාජන �ෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉ"Mප0 3?මට, අවශ6 ප?bෂණ KN 
3?මට හා මැg භාජන භා+තෙය ෙසෞඛ6ාරb�තව ආහාර �>මට ඇ; හැ3යාව ��බඳව 
ජනතාව දැ�ව0 3?මට ජා;ක මiටෙ� වැඩ සටහනb සැලo� කර Yයා0මක 3?මට රජය 
මැ"හ0 +ය &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

  

පා.125/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— අ(මානKක +ද6ා bෙෂේතයට VN දහ# ආභාෂය ලබා 

ගැ\ම,— VN වහෙසේෙ� Kත ��බඳ ඇතැ� +ගහය ¾තන +ද6ාවට හo ෙනොවන තර� 
ගැ�U බැ+, ඒ ��බඳ ප	ෙ:ෂණ 3?මට හා ව	තමානෙ: අ(මානKක +ද6ා bෙෂේතෙ: 
ඇ; ගැටc සඳහා VN දහම ඇoM �	වචන හා +ස_� ඉ"Mප0 3?මට හැ3 වන පM", අදාළ 
bෙෂේතය ��බඳ හසල දැ�මb ඇ; ෙW�ය හා +ෙW�ය +Wව�ෙග සම+ත ක#1වb 
�~1වා, ඒ හරහා VN දහම ෙW�ය හා +ෙW�ය වශෙය පච
ත 3?මට0, ^ ලංකාෙ@ Q	; 
නාමය ඉහළ නැං4මට0, අ(මානKක +ද6ා bෙෂේතෙ: yනUදයb ඇ; 3?මට0 රජය මැ"හ0 
+ය &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

  

පා.126/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— +ද6ා	å අතර yරා+ද6ා +ෂයය ජන«ය කර4ම,— 

+ද6ා	å අතර yරා+ද6ා +ෂයය ජන«ය 3?ම සඳහා �
ක වශෙය පාසZ +ෂයය 
�	ෙWශයට එම +ෂයය ඇ�ළ0 3?ම හා +ශව්+ද6ාලවල yරා+ද6ා +ෂය පථය තවNරට0 
y°Z 3?මට හා පහoක� ලබා�ම සඳහා කට&� 3?ම0, එම[  yරා+ද6ා +ෂයය රට �ළ 
ව6ා£ත4ම හරහා �~වන උග�ෙග රටට යහප0 ෙසේවයb ලබා ගැ�ම0 අර�{ කරග0 
ජා;ක වැඩසටහනb "�කා]නව සැලo� ස~තව �	මාණය 3?මට �යවර ගත &�යැX ෙමම  
පා	
ෙ��ව  ෙයෝජනා කරX. 

  

පා.127/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ; වස +ෂ ��බඳ ෙසොයා බැ]මට +ෙශේෂ ප#; 

ආයතනයb �~14ම,— කෘ�ක	මාතෙ:� භා+තා ෙකෙරන රසායන දව6 ෙහේ�ෙව ආහාර 
දව6යට ද වස +ෂ #ශ4 ඇ; අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ]මට අදාළ ප#; ආයතනයb දැනට 
^ ලංකාව �ළ �~1වා ෙනොමැ; බැ+ එම කා	යය සඳහා +ෙශේෂ ප#; ආයතනයb �~1+ය 
&�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
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පා.128/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— යාචකX Kඟමනට ෙයොදාගනා දUව yනU0ථාපනය 

3?ම,— ^ ලංකාෙ@ යාචකX දUව සමඟ Kඟම යැ�ම තහන� කර, Kඟමන සඳහා 
ෙයොදා ගනා දUව yනU0ථාපනය කර, ඔh යහප0 yරවැKය ෙලස සමාජගත 3?ම 
සඳහා අවශ6 ජා;ක මiටෙ� වැඩ��ෙවළb සැලo� කර Yයා0මක කළ &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

  

පා.129/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ^ ලංකාව �ළ �b¤Å ශාසනය අඛ7ඩව පව0වාෙගන 

යාම සඳහා කමව0 වැඩ��ෙවළb සකස ් 3?ම,— මහා පජාප¡ ෙගෝත© 
ෙතරÅවහෙසේෙග ඇර�{ භාර¡ය �b¤Å ශාසනය සංඝ#0තා 
ෙතරÅවහෙසේෙ� ලංකාගමනෙය ^ ලංකාව �ළ මැන+ සථ්ා�ත hවද, පoකා]නව 
අභාවයට [ය බැ+, මෑත &ගෙ: � ශ6ාෙමෝපා
 මහා �කාෙ: රං[M ද�c පා	ශව්ය +K 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද �b¤Å ශාසනයට �K 
��ගැ\මb ලබා�ම සඳහා රජය ෛත�කාXක මහා නායක සව්ා©වහෙසේලා ඇ�c අදාළ 
Kය° bෙෂේතයෙ� ¨
ක0වෙය �K සංවාදයb ඇරæය &� යැX ද, එම සංවාදය 
අවසානෙ: +(ම0 කමෙ@දයb ඔසේසේ ^ ලංකාව �ළ �b¤Å ශාසනය අඛ7ඩව 
පව0වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළb සැකKය &�යැX ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරX.  

 

පා.130/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ^ ලාංQය �b¤ සංසථ්ාව ව�හා0මකව +(ම0 3?ම,— ^ 

ලාංQය �b¤ සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහෙසේලා පා	ශව් ගත 4ම ෙහේ�ෙව ව�හා0මකව 
අසං+(ත 4 ඇ; අතර එම �සා ජා;ක හා ජාත6තර අ�චාර උපචාරය~� සංඝයා 
වහෙසේලා ඒකම;ක ෙනො4ම රටට අ~තකර ෙලස බලපාන බැ+ සමසථ් සංඝ සමාජෙ: 
ඒකම;ක0වය ඇ; කර ගැ\මට හැ3 වැඩ��ෙවළb සැක>මට රජය මැ"හ0 +ය &�යැX 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.  
 

පා.131/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ලංකා ඛ�ජ ෙතZ \;ගත සංස්ථාව ලාභදා� 

ආයතනයb 3?ම,—  ලංකා ඛ�ජ ෙතZ \;ගත සංසථ්ාව ලාභදා� ආයතනයb ෙලස 
ජනතාවා�ව සංව	ධනය 3?මට අවශ6 සැලo� සකස් 3?මට +Wව0 ම7ඩලයb ප0 
කර ඔhෙ� �	ෙWශයට අ�ව සංස්ථාෙ@ පව;න වංචා, Ñෂණ හා පMපාලනමය ගැටc 
+සඳා ඵලදා� ජා;ක ආයතනයb ෙලස Yයා0මක 4මට අවශ6 පMසරය රජය මැ"හ0ව 
�	මාණය කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.132/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ6 පමාණයට ගංජා වැ4මට ෙW�ය 

ෛවද6වUට අවසර ලබා �ම,— ඉ"යාෙ@ Kට රහKගත මා	ග ඔසේසේ රට �ළට ෙගවන 
රසාය�ක දව6 #»ත ගංජා භා+තා කර �පදවන ෙW�ය ඖෂධවල �ණා0මක බව අpවන 
බැ+, ආ&	ෙ@ද ඖෂධ �පද4ෙ�� තම ඖෂධවල �ණා0මක බව ආරbෂා කර ගැ\ම සඳහා 
ගංජා අත6වශ6 ඖෂධයb ෙලස ෙයොදා ගනා රජෙ: ��ග0 ආ&	ෙ@ද ෛවද6වUට 
>මාව ස~තව ගංජා ශාකය වැ4මට අවසර ලබා�ම සඳහා අවශ6 \; සංෙශෝධනය කළ 
&�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
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පා.133/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— එළව° ෙගො4ට සාධාරණ #ලb ලබා �ම,— එළව° 

ෙතොග ෙවළඳාෙ�� Yයා0මක වන ක£ප� ගැ\ම හා #ල ¡රණය 3?� ආ� Yයා හරහා 
ෙගොඩනැ± ඇ; සං+ධානා0මක ෙවළඳ ඒකා(කාරය �සා එළව° ෙගො4ට සාධාරණ 
#ලb ලබා �මට ෙමෙතb Yයා0මක කළ සැලo� අසා	ථක 4 ඇ; බැ+, ෙගො+යාට 
සාධාරණ #ලb ලබා �ෙ� ¨
ක අර�ණ කරග0 බලපෑ� ව
 ෙතොර ෙවළඳෙපොළb රාජ6 
ෙවළඳ ආයතන මැ"හ04 �	මාණය කර Yයා0මක කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරX. 

  

පා.134/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— පාසZ දUවෙ� වgනාකම සමාජගත 3?ම,— 

ෙදමා�ය, �UවU, ºඩා yz{කUව හා පාසZ වෑ රථ MයැNර යන �Mස ් සඳහා 
දUවෙ� වgනාකම ��බඳ සමාජ +ද6ා0මක හා මෙනෝ +ද6ා0මක කමෙ@දය �� 
සරළව පැහැ"
 කර, රෙi හා සමාජෙ: ඉ"M යහපැවැ0ම සඳහා දUවා සමාජ අ�ෙයෝගය 
හ�ෙ@ ආරbෂා කරෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව සංවාදයb පැවැ04ම ට ජා;ක මi ටෙ� 
වැඩසටහනb සැලo� කර Yයා0මක 3?මට රජය මැ"හ0 +ය &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරX. 

  

පා.135/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— කාතාවට ඇ;වන §ඩාව අවම 3?ම,— ව0ම 

ෙගෝ]ය සමාජය �ළ කාතාවට KNවන §ඩාව වන ශම හා 
ං[ක �රාකෑමට ලb4ම, 
ෙපෞWග
ක ෙWපළ කමය yUෂ ෙbçයව +කාශනය 4ම, අසමාන ෙලස සැලQම හා පhZ 
සංසථ්ාව �ළ Kරගත 4ම �සා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ;4ම යන කU{ ^ ලාං3ක 
කාතාවට ද පධාන වශෙය ෙපොN වන බැ+, ඔhෙ� යහපැවැ0ම ෙව�ෙව ෙමම 
§ඩාකා? වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල>මට අවශ6 �යවර ගත &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

 

පා.136/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— yරා+ද6ා ෙදපා	තෙ��ව නගා K14ම,— ^ ලංකාව �ළ 

�~ටා ඇ; yරාවස�් සංරbෂණය 3?මට හැ3යාවb yරා+ද6ා ෙදපා	තෙ��වට 
ෙනොමැ0ෙ0 පව0නා මානව හා  ෙභෞ;ක ස�ප0~ අpව �සා වන ෙහX, +Wව0 
ම7ඩලයb ම¼ yරා+ද6ා ෙදපා	තෙ��ෙ@ ඇ; අpපාpක� ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
ස�½	ණ 3?මට අවශ6 �යවර ගැ\මට රජය මැ"හ0 +ය &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.137/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— Nර ගම ෙසේවා බස ් රථවල ගම ගනා ම±ට 

ෙසෞඛ6ාරb�ත ආහාර පාන ලබා ගැ\මට පහoක� සැල>ම,— Nර ගම ෙසේවා බස ්රථ ආහාර 
පාන ගැ\ම සඳහා නතර කර� ලබන ආපනශාලාව~ ප#;ය ඉතා පහළ මiටමක පව;න 
බැ+ එය ම± ජනතාවෙ� ෙසෞඛ6යට අ~තකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල ප#;ය ඉහළ 
නැං4මට �රතරව පo +පර� කළ හැ3 වන පM" සකස ්කරන ලද ජා;ක වැඩසටහනb රජය 
+K සැලo� කර Yයා0මක කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.138/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— රජය ස� වැ+
 සමාග� ලාභදා� ආයතන බවට ප0 

3?ම,— රජය ස� වැ+
 සමාග� පාp ලබන ආයතන බවට ප04 ඇ; බැ+, +Wව0 
ක#1වb ප0කර එම ආයතනවල ලාභදා�0වය ව	ධනය 3?මට අවශ6 �	ෙWශ සකස ්කර, 
එම �	ෙWශ Yයා0මක 3?ම �� එම සමාග�වල ලාභදා�0වය ඉහළ දැ©මට රජය මැ"හ0 
+ය &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
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පා.139/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— වන රb�ත �ළ KNවන \; +ෙරෝs Yයා නැවැ04ම,—    

^ ලංකාෙ@ වන රb�ත �ළ KNවන \; +ෙරෝs වගාව, ++ධ ඉ"3?�, වනාතර එ�3?� 
හා රb�ත >මා මාX� ෙවනස ් 3?ම ආ� වන +නාශයට ෙහේ�වන #�ස ් Yයාකාරක� 
වැට]මට +ෙශේෂෙය ස+බල ගවන ලද ෙපො
ස ්වන ආරbෂක ඒකකයb �~14මට රජය 
මැ"හ0 +ය &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.140/’15 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ෙකොරZපර සංරbෂණය 3?ම,— සාගර ජලෙ: 

උෂ්ණ0වය ඉහළ යෑම හා #�ස් Yයාකාරක� ෙහේ�ෙව ෙකොරZපර +නාශ 4ෙ� 
ත	ජනයට ලbව ඇ; බැ+, ^ ලංකා �zN කලාපය අවට ඇ; ෙකොරZපර ආරbෂා කර 
ගැ\මට හා නව ෙකොරZපර �	මාණය 4මට උ�ත පMසර පWධ; සකස් 3?ම සඳහා 
අවශ6 නව �යාමනය සකස් කර Yයා0මක 3?මට රජය මැ"හ0 +ය &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
 

පා.157/’15 
ගU ලQ ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �ස
්� �M# පාසලb ආර�භ 

3?ම,— මහ�වර "ස¹්bකය �ළ �ස
්� ජනතාව ඉතා වැm �Mසb xව0 වන අතර, මහ�වර 
නගරය ආ»තව �ස
්� �M# පාසලb �~1+ය &� යැX �	ඝ කාලයb ;ස්ෙසේ පෙWශෙ: 
�ස
්� ජනතාවෙ� ද ඉZ]මbව පව;න බැ+, ඉතා කmන# මහ�වර නගරෙ: �ස
්� 
�M# පාසලb �~14මට අවශ6 කට&� සැලKය &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

  

පා.158/’15 
ගU ලQ ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �~g ජන«ය පාසZ සඳහා පළ� 

ෙශේuෙ: දUව ෙව�ෙව නව ෙගොඩනැ[
 ඉ"3?ම,— මහ�වර නගරය ආ»තව ජන«ය 
පාසZ සඳහා පළ�වැ� ෙශේuයට ළ� ඇ�ළ0 3?මට +ශාල �Mසb ඉZc� කළ0, එම 
පාසZවල ඉඩකඩ >#ත ෙහX, දUව ඇ�ළ0 3?ම ඉතා අ>U 4 ඇ; බැ+ මහ�වර 
නගරය ආ»ත පධාන පාසZවලට පළ�වැ� ෙශේuෙ: ප; පැවැ04ම සඳහා නව 
ෙගොඩනැ[
 ඉතා කmන# ඉ"කර "ය &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

 

පා.159/’15 
ගU ලQ ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර පZෙZකැෙZ �දහස ්ෙවළඳ උද6ාන කමව0ව 

y°Z 3?ම,— මහ�වර "ස¹්bකය �ළ +�3යාෙව ෙපෙළන තUණ තUuය +ශාල 
�Mසb Kgන බැ+, එම අයට �3යා අවසථ්ා කmන# සපයා �ම සඳහා මහ�වර 
පZෙZකැෙZ පෙWශෙ: �~ටා ඇ; �දහස ්ෙවළඳ උද6ාන ෙදක කමව0 ෙලස සකසා වැm 
�Mසකට �3යා අවසථ්ා ලබා ගැ\මට අවසථ්ාව සැල>මට කmන# කට&� කළ &�යැX 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.160/’15 
ගU ලQ ජයව	ධන මහතා,— උඩරට ගැ# yනU0ථාපන ෙකො#ෂ සභාව ය� සථ්ාපනය 

3?ම,— අ(රාජ6වා� පාලන කාලෙ:� අසරණ � උඩරට පෙWශවා> ජනතාවට සහන සැල>ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර ;â උඩරට ගැ# yනU0ථාපන ෙකො#ෂ සභාව පo[ය පාලන කාලය 
�ළ අºය ත00වයට ප0 3?ම �සා උඩරට ජනතාවට KN4 ඇ; අසාධාරණය සාධාරණය 
3?ම සඳහා උඩරට ගැ# yනU0ථාපන ෙකො#ෂ සභාව නැවත කමව0ව ස්ථා�ත කර]මට 
අවශ6 කට&� කmන# සැලKය &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
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පා.184/’16 
  ගU එස.් එ�. මMbකා	 මහතා,— දහ� පාසZ අධ6ාපනය අ�වා	ය 3?ම,— ෂ්ඨ 
ස�පන සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ&M රට �ළ ව6ා£ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම	ධනය 3?ම හා ස්වයං +නයb ඇ; 3?ම උෙදසා Kයcම  දUවට, 9 ෙශේuය දbවා 
ඔhෙ� ආගමට අ��ල  දහ� පාසZ අධ6ාපනය අ�වා	ය 3?ම oNo යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 
  

පා.185/’16 
ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— පා	
ෙ�� අධ6යන ෙbදයb ආර�භ 3?ම,— 

^ ලංකාෙ@ හා ෙලෝකෙ: ++ධ රටවල පා	
ෙ�� Yයාදාමය, පා	
ෙ�� 
ඉ;හාසය හා ෙWශපාලන කමෙ@ද ��බඳ පාසZ Koට, තUණ තUuයට හා 
අෙන�0 +ද6ා	ථයට අධ6යනය 3?ම සඳහා පහoක� සැලKය හැ3 අධ6යන 
ෙbදයb පා	
ෙ��ව �ළ ස්ථාපනය කළ &� යැX ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරX. 

 

  පා.191/’17 
ගU �ෂාර ඉ_�Z අමරෙසේන මහතා,— ��° ෙගො+පළ ~#ය භා+තා කරන 

බැටM ෙbè කමය නව0වා]ම,— ^ ලංකාව අ¡තෙ: පටම ස0ව කUණාව 
ප�Uවාලන ෙබෞWධ රටb hවද,  අද වන+ට සමහර ��° ෙගො+පළ ~#ය භා+තා 
කරන බැටM ෙbè කමය �සා ස� දැm ~ංසාවකට ලb4ම0, අ(ක �0තර 
�ෂ්පාදනය �� o° පMමාණ ��° ෙගො+පළ ~#යෙ� �3යා අන�Uදායක 
ත00වයකට ප0ව ඇ; බැ+, ෙමම අ; අමා�Íය කමය නව0වා]ම සඳහා අවශ6 
�යවර ගත &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.   
  

පා.193/’17 
ගU ~Uuකා ෙපේමචද මහ0#ය,— Kයcම +ශ්ව+ද6ාලවල දැනට පව;න නවක 

වදය ස�½	ණෙය නැවැ04ම සඳහා පව;න \; Yයා0මක 3?ම,— +ශ්ව+ද6ාල �ළ 
ෙහෝ ඉ �ටත නවක Koට �zණ �මට KNවන නවක වදය ස�½	ණෙයම වැළැb4ම 
හා 1998 අංක 20 දරන අධ6ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ ෙවන0 සව්Æපෙ: සාහKක 
Yයා තහන� 3?ෙ� පනත පකාරව, එෙසේ නවක වදය Yයා0මක කරන Kයcම 
පා	ශ්වයට \;ය Yයා0මක කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

  

පා.194/’17 
ගU ~Uuකා ෙපේමචද මහ0#ය,— අත	ජාලය �ළ අසභ6 4mෙයෝ පට 

සංසරණය 4ම වැළැb4ෙම~ලා +ෙශේෂ ඒකකයb �~14ම,— ව	තමානෙ: බzල 
වශෙය අත	ජාලය ඔසේසේ ෙනොෙය�0 අසභ6 4mෙයෝ ද	ශන සංසරණය 4ම ම¼ 
yWගලයෙ� yWග
ක0වය +නාශවන අතර +ෙශේෂෙයම, කාතා පා	ශ්වය එම¼ 
+ශාල අපහoතාවයකට ප0වන බැ+, ෙමව 4mෙයෝ ද	ශන ළඟ තබාෙගන Kgන, 
ෙබදා හMන හා �	මාණය කරන yWගලය ��බඳව +ම	ශනය 3?මට ප;ඵලදා� 
+ෙශේෂ ඒකකයb අපරාධ ප?bෂණ ෙදපා	තෙ��ව �ළ �~1+ය  &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

  

  පා.199/’17 
ගU �ෂාර ඉ_�Z අමරෙසේන මහතා,— 3M ක	මාතෙ: �&bත ෙW�ය 3M 

ෙගො4ෙ� ගැටc +ස�මට කmන� වැඩසටහනb "ය0 3?ම,— වා	�කව අෙ£ රටට 
3M �g ආනයනය සඳහා +ශාල �දලb වැයවන අතර එම �දZ අප රට �ළම ඉ;M 
කරගත හැ3න�, එය රෙi ආ	jකයට +ශාල �1බලයb වන බැ+, 3M 
ක	මාතෙ: �&bත ෙW�ය 3M ෙගො4ෙ� ගැටc +ස�මට කmන� වැඩසටහනb 
"ය0 කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.  
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   පා.200/’17 
ගU �ෂාර ඉ_�Z අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ �~ටා ඇ; yරා+ද6ා 

වgනාකමb ස~ත ස්ථාන සංරbෂණය 3?ම සඳහා කmන� වැඩසටහනb "ය0 3?ම,—  
වයඹ පළාෙ0 �Uණෑගල "ස්¹bකය ඉතා ෙපෞඪ ඉ;හාසයකට ~#ක� 3යන 
yරා+ද6ා වgනාකමb ඇ; ස්ථාන �සb ස~ත "ස්¹bකයb වන අතර අ¡තෙ:� 
�Uණෑගල, දඹෙදuය සහ යාපzව වැ� රාජධා� �~ටා ;Vෙද �Uණෑගල 
"ස්¹bකය �ළ hව0, අද වන+ට එම ෙපෞරාuක ස්ථානවල ආරbෂාව ස�බධෙය 
බලව0 ගැටc ම�4 ඇ; බැ+, එම yරා+ද6ා ස්ථාන සංරbෂණය 3?ම සඳහා 
කmන� වැඩසටහනb "ය0 කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.  

  

පා.201/’17 
ගU �ෂාර ඉ_�Z අමරෙසේන මහතා,— Kයc bෙෂේත ආවරණය වන පM" y°Z 

සමාජ ආරbෂණ ජාලයb Yයා0මක 3?ම,— ඕනෑම රටක සා	ථක සමාජ ආරbෂණ 
ජාලයb පැව¡ම එම රෙi xව0 වන yරවැKයට වැදග0 වන අතර ^ ලංකාෙ@ රාජ6 
අංශෙ: හා ෙපෞWග
ක අංශෙ: ෙසේවකය සඳහා +ශාම වැ1£ කමයb ෙහෝ අ	ථ 
සාධක කමයb Yයා0මක hවද, රෙi අ+(ම0 අංශෙ: ෙසේවකය සඳහා 3KN සමාජ 
ආරbෂණ කමයb Yයා0මක ෙනොවන බැ+, Kයc bෙෂේත ආවරණය වන පM" 
y°Z සමාජ ආරbෂණ ජාලයb Yයා0මක කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරX.  

  

පා.202/’17 
ගU අෙශෝක «යත මහතා,— y0තලම "ස්¹bකෙ: ෙවරළ ¡රය ආරbෂා කර 

ගැ\ම සඳහා කmන� වැඩසටහනb "ය0 3?ම,— y0තලම "ස්¹bකය අ;ශය 
oදර ෙවරළ ¡රයකට ~#ක� Qවද, ෙවරළ ඛාදනය, කෙඩොලාන +නාශ 4ම, 
අනවසර ඉ"3?� වැ� ෙහේ� �සා ෙවරළ ¡රය Ñෂණයට ලb4 ඇ; බැ+, y0තලම 
"ස්¹bකෙ: ෙවරළ ¡රය ආරbෂා කර ගැ\ම සඳහා කmන� වැඩසටහනb "ය0 කළ 
&�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.   

  

පා.203/’17 
ගU අෙශෝක «යත මහතා,— y0තලම "ස්¹bකය ස�ව ;â ෙවො
ෙබෝZ 

ºඩාෙ@ අ�මානය නැවත ෙගොඩනැ±මට වැඩසටහනb "ය0 3?ම,— ©ට දශකයකට 
පමණ ෙපර y0තලම "ස්¹bකෙ: පාසZ ව
 �~� දbෂ ෙවො
ෙබෝZ ºඩක 
ºmකාව ජා;ක හා ජාත6තර තරඟ වල� දැb� දbෂතා �සා y0තලම 
"ස්¹bකයට ෙවො
ෙබෝZ ºඩාෙව ඉතා අ�මානව0 ස්ථානයb ~# hවද, අද වන+ට 
එම ත00වෙ: ය� �ඳ වැêමb ඇ; බැ+, නැවත එම අ�මානය y0තලම 
"ස්¹bකයට  ෙගන ඒමට වැඩසටහනb "ය0 කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කරX.   

  

පා.204/’17 
ගU ච#ද + ෙèKM මහතා,— පාසZ හා ºඩා සමාජ Yකi තරඟාව
වල ත00වය 

ඉහළ නැං4ම සඳහා වැඩසටහනb සකස් 3?ම,— පo[ය වසර 3~පයක Kටම ^ 
ලංකාෙ@ Yකi ºඩාව දැm කඩාවැêමකට ලb 4 ඇ; බැ+, ජා;ක ක7ඩායමට 
දbෂ ºඩකය ෙසොයා ගැ\ම සඳහා පාසZ හා ºඩා සමාජ මiට# Yකi 
තරඟාව
වල ත00වය ඉහළ නැං4ම සඳහා වැඩසටහනb සකස් කළ  &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.   
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පා.205/’17 
ගU ච#ද + ෙèKM මහතා,— ගා©ය පළා0වල ෙබෞWධ පසZවල වැඩKgන 

වෙයෝවෘWධ �b¥වහෙසේලා ආරbෂා කර ගැ\ම සඳහා වැඩසටහනb සකස් 3?ම,— 
^ ලංකාෙ@ ෙබොෙහෝ ගා©ය පළා0වල ෙබෞWධ පසZ ඉතා අp ආ	jක මiටමක 
පව;න බැ+, එවැ� පසZවල වැඩKgන වෙයෝවෘWධ �b¥වහෙසේලා ආරbෂා 
කර ගැ\ම සඳහා වැඩසටහනb සකස් කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරX. 
  

පා.206/’17 
ගU අෙශෝක «යත මහතා,— y0තලම "ස්¹bකය �ළ g මා° 

ක	මාතශාලාවb ස්ථා�ත 3?ම,— ජනතාවෙ� ෙපෝෂණ අවශ6තා සyරා]ම සඳහා 
අවශ6 ෙපෝê ලබා�මට0, වා	�කව g මා° ආනයනය ෙව�ෙව +ෙWශ රටවZ 
කරා ඇ� යන +ෙWශ +�මය ආරbෂා කර ගැ\ම සඳහා ෙමම, g මා° 
ක	මාතශාලාවb ස්ථා�ත 3?මට අවශ6 Kයcම ස�ප0 y0තලම "ස්¹bකය �ළ 
පව;න බැ+ ද, එම "ස්¹bකය �ළ g මා° ක	මාතශාලාවb ස්ථා�ත 3?මට 
කට&� කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.   
  

පා.207/’17 
ගU අෙශෝක «යත මහතා,— ෙකොළඹ - ක1නායක අ(ෙ@± මා	ගය හලාවත 

දbවා �	ඝ 3?ම,— රටක සංව	ධනය සඳහා අ(ෙ@± මා	ග ඉතා වැදග0 වන බැ+ 
ද, ව0ම යහපාලන රජය යටෙ0 y0තලම "ස්¹bකය ඉතා ෙ@ගෙය සංව	ධනය 
වන බැ+ ද, එම සංව	ධන ෙ@ගය තවNරට0 ඉහළ නැං4ම සඳහා දැනට ෙකොළඹ Kට 
ක1නායක දbවා � අ(ෙ@± මා	ගය හලාවත දbවා �	ඝ  කළ &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.   

  
පා.208/’17 

ගU අෙශෝක «යත මහතා, — වයඹ පළාෙ0 වැ@, ගංඟා සහ ඇළ මා	ග ආ»තව ��b 
ශාඛ K14ෙ� ව6ාපෘ;යb ආර�භ 3?ම,— පෙසේ පව;න ජලය ආරbෂා 3?ෙ� හැ3යාව 
ෙමම, පාංë ඛාදනය අවම 3?ෙ� �ණාංග ස~ත � "� ආ& කාලයb ඇ; ��b ශාඛ,  වයඹ 
පළාෙ0 වැ@, ගංඟා සහ ඇළ මා	ග ආ»තව K14ෙ� ව6ාපෘ;යb ආර�භ කළ &�යැX ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX. 

 

 පා.209/’17 
ගU අෙශෝක «යත මහතා, —බ0තලං�7pව Ñප0වා> sවර ජනතාවෙ� ¨
ක 

අවශ6තා සyරා]ම සඳහා කmන� �යවර ගැ\ම,— වයඹ පළාෙ0, y0තලම "ස¹්bකෙ:, 
කZ�gය අ	ධW4පය අසල ඇ; පධාන Ñපතb වන බ0තලං�7pව Ñපෙ0 sවර පජාවෙ� 
¨
ක අවශ6තා ��බඳව ෙමෙතb �K අවධානයට ලb ෙනො4 ඇ; බැ+, ව0ම යහපාලන 
රජය යටෙ0  එම ජනතාවෙ� ¨
ක අවශ6තා සyරා � ඔhෙ� xවන ත00වය උසස ්කර]ම 
සඳහා කmන� �යවර ගත &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.  

 

පා.210/’17 
ගU ~Uuකා ෙපේමචද මහ0#ය,— +ශ්ව+ද6ාල හා අෙන�0 Kයcම උසස ්

අධ6ාපන ආයතනවලට +ෙශේෂ yz{වල0 මානKක උපෙWශකවU ෙහෝ අ�ශාසකවU 
ප03?ම,— ව	තමානෙ: බzල වශෙය දbනට ලැෙබන තUණ තUuය, Ko 
Ko+ය Kය"+ හා�කර ගැ\ෙ� පවණතාවය මැඩපැවැ04ම සඳහා Kයcම රජෙ: 
අධ6ාපන ආයතන සඳහා yz{වල0 මානKක උපෙWශකවU, අ�ශාසකවU ෙහෝ එම 
අධ6ාපන ආයතනවල දැනට Kgන �Uවර �UවMයට මානKක උපෙWශනය ��බඳ 
+ෙශේෂ yz{වb ලබා"ය  &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.   
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පා.211/’17 
ගU ෙරෝ~Å �මාM +ෙèර0න මහ0#ය, — පාසZ ෂ6 +නය ක#1 ප?bෂණ +(ම0 

පM" KN3?ම සඳහා වැඩ ��ෙවළb සකස ් කර Yයා0මක 3?ම,— ඇතැ� පාසZවල 
ෂ6යෙ� +නය ගැටcවල� +(ම0 +නය ප?bෂණ KN ෙනොෙකොට ෂ6ය පාසෙල 
ඉව0 3?මට කට&� කරන අතර එම¼ එම ෂ6යෙ� අධ6ාපන කට&� අඩාල 4 +ශාල 
අසාධාරණයකට ලb4ම0, ෙබොෙහෝ දUව දැm මානKක §ඩනයකට ප0 4, මානKක 
ෙරෝ± 4ම0, ඇතැ� දUව සමසත් �U පජාවට ෙමම, සමාජයටම ෛවර කර# සමාජ 
+ෙරෝs අපරාධකUව � අවසථ්ා ද දbනට ඇ; ෙහX, පාසZ ෂ6යෙ� +නය +ෙරෝs 
Yයාවල� වඩා0 +(ම0 පM" හා අපbෂපා¡ +නය ප?bෂණ පැවැ04මට කට&� 3?ම සඳහා 
උ�ත වැඩ ��ෙවළb සකස ් කර Yයා0මක කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කරX.  

 
පා.213/’17 

ගU (ෛවද6) න
ද ජය;සස් මහතා, — බNZල මහ ෙරෝහල bෂණ ෙරෝහලb ෙලස 
භා+තා කර# ඌව ෙවZලසස් +ශව්+ද6ාලයට අ�බWධව රජෙ: ෛවද6 §ඨයb ආර�භ 
3?ම,— අප රට �ල පශසත් ෙසෞඛ6 ෙසේවාවb පව0වාෙගන යාම සඳහා අවශ6 ෛවද6වU 
පමාණෙය දැනට Kgෙ 50% b පමණ වන අතර අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) xව +ද6ා +ෂය 
ධාරාෙව ඉහළම සාමා	ථ ලබා ගනා ෂ6ය �සකට රජෙ: ෛවද6 §ඨවලට පෙ@ශ4ෙ� 
අවසථ්ාව අ~# 4 ඇ; අතර රජෙ: අධ6ාපන හා ෙසෞඛ6 ෙසේවාව ශb;ම0 3?ම සඳහා 
බNZල මහ ෙරෝහල bෂණ ෙරෝහලb ෙලස භා+තා කර# ඌව ෙවZලසස් +ශව්+ද6ාලයට 
අ�බWධව රජෙ: ෛවද6 §ඨයb ආර�භ කළ &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.   

 
පා.214/’17 

ගU (ෛවද6) න
ද ජය;සස් මහතා,— ෙමොර1ව +ශ්ව+ද6ාලය සඳහා ෙයෝ®ත 
ෛවද6 §ඨය සඳහා bෂණ ෙරෝහල ෙලස පානNර ¨
ක ෙරෝහල සංව	ධනය 3?ම,— 
2018 අයවැය ම¼ ෙමොර1ව +ශව්+ද6ාලයට අ�බWධව ෛවද6 §ඨයb ඉ"3?මට ෙයෝජනා 
කර ඇ; අතර එම ෙයෝ®ත ෛවද6 §ඨය සඳහා bෂණ ෙරෝහල ෙලස පානNර ¨
ක ෙරෝහල 
සංව	ධනය කළ  &�යැX ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කරX.   

 

 

2018 මැ> මස 11 වැ" .#රාදා 

වා�ක ���U අෙ£bෂා කරන පශ්න 
134/’15 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— �දZ හා ජනමාධ6 අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (2)   

(අ) (i) 2014.01.01 "න Kට 2015.06.30 "න දbවා කාලය �ළ අ0අඩං�වට ග� ලැâ 
\;+ෙරෝs ෙලස ෙමරටට ෙගෙනන ලද N�වැgවල වgනාකම ෙකොපමණද; 

 (ii) එම N�වැg සමඟ අ0අඩං�වට ෙගන වැර"කUව � අයෙ� න�, 
�න, 
Nරකථන අංක හා +ෙWකෙයb න� රට කවෙ	ද; 

 (iii) ඉහත (ii) ~ සඳහ yWගලයට N දpව� එb එb yWගලයාට ෙව ෙව 
වශෙය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා සභාගත කරෙන~ද?    

(ආ) (i) අ0අඩං�වට ගනා \;+ෙරෝs N�වැg \;මය Yයාමා	ගයෙග පo  
+නාශ කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, N�වැg +නාශ 3?ෙ� Yයා��ෙවළ කවෙ	ද; 

 



( 28 ) 

 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, එම N�වැg රජෙ: බNවලට යට0ව ෙවෙළඳ ෙපොළට ��0 
කරෙද;   

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද?    

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1176/’16 

ගU උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— රාජ6 ව6වසාය හා මහ�වර සංව	ධන 
අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (3) 

(අ)  (i) ව	ෂ 2010 Kට 2015 දbවා � කාල පMãෙäදෙ:�, >මාස~ත ලංකා ෙරෝහෙZ 
ෙකොටස ්~#ෙය� ෙලස ෙගෝඨාභය රාජපbෂ මහතා කට&� කර ;ෙ<ද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම කාල පMãෙäදය �ළ� >මාස~ත ලංකා ෙරෝහෙZ සභාප; 
ෙලස ඒ මහතා ලබාග0 වැ1£ සහ �මනා  කවෙ	ද; 

 (iii) ව	ෂ 2010 Kට 2015 දbවා කාලය �ළ >මාස~ත ලංකා ෙරෝහල වා	තා කළ 
වා	�ක ලාභය එb එb ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1192/’16 

ගU පWම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— +N
බල හා yන	ජන\ය බලශb; 
අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (3) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වන+ට මනාරම "ස¹්bකය �ළ ලංකා +N
බල ම7ඩලය 
+K +N
ය ලබා � ඇ; �° �වාස සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙ� වන+ට +N
ය ලබා � ඇ; �° �වාස සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව	ෂ 1984 Kට 2009 දbවා +N
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව කරන ලද �දල 
එb එb ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 ව	ෂෙ:� &දමය ත00වය �ම 4ෙම පo 2015 ව	ෂය දbවා +N
ය 
ලබා � ඇ; �වාස සංඛ6ාව එb එb ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) ~ සඳහ කාල පMãෙäදය සඳහා +N
ය ලබා �ම ෙව�ෙව ෙව 
කරන ලද �දල එb එb ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1378/’16 

ගU බNල �ණව	ධන මහතා,— �දZ හා ජනමාධ6 අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 132ට අ�ව, ෙපොෙලොනUව, 3
ෙනොã�ය 
සහ ර0නyර (ඇæ
�gය) "ස¹්bකය~ o+ශාල ගබඩා �නb ඉ"3?මට 
සහ මනාර� "ස¹්bකෙ: ඉ"වන ගබඩාෙ@ වැඩ �ම 3?මට U�යZ 
#
යන 1000 b ෙව කළ බව ��ගෙද; 

 (ii) මනාරම "ස¹්bකෙය~ ඉ"ෙකෙරන ගබඩාෙව~ �Z �Mවැය 
ඇසත්ෙ��ව සහ ෙ� දbවා � එ~ පග; සමාෙලෝචන වා	තාවb ඉ"Mප0 
කරෙද;  

 (iii) 3�ෙනොã�ය, ඇæ
�gය හා ෙපොෙලොනUෙව~ නව ගබඩා සංQ	ණ �න 
ඉ"3?ෙ� කට&�වල පග;ය කවෙ	ද; 

 (iv) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 132 ෙව�ෙව ෙව කළ U�යZ #
යන 
1000 ක �දල වැය කළ ආකාරය  ෙකෙසේද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 29 ) 

 

1476/’16 

ගU ච#ද + ෙèKM මහතා,— +N
බල හා yන	ජන\ය බලශb; අමාත6�මාෙග 
ඇ>මට,— (2) 

(අ) (i) 2010 ව	ෂෙ: Kට ෙ� දbවා ලංකාව �ළ Yයා0මක වන ෙපෞWග
ක 
+N
බල ජනන සමාග� සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමාග�වල න�, 
�නය හා අධ6bෂ ම7ඩල සාමා®කයෙ� න� 
කවෙ	ද; 

 (iii) 2010 ව	ෂෙ: Kට එම එb එb සමාගම +K ලංකා +N
බල ම7ඩලයට 
ලබා N +N
 ඒකක සංඛ6ාව සහ එම එb සමාගමකට ලංකා +N
බල 
ම7ඩලය +K ෙගවන ලද �දල, එb එb ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) ව0ම යහපාලන රජය යටෙ0 ලංකා +N
බල ම7ඩලය ම¼ KN කර� 
ලබන +N
 ජනනය වැm 3?මට ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1578/’17 

ගU වාoෙWව නානායbකාර මහතා,— �දZ හා ජනමාධ6 අමාත6�මාෙග 
ඇ>මට,— (3) 

(අ) (i) රෙi සමසත් බNව
 57 %b අයකර ග� ලබෙ ^ ලංකා ෙ	�ව +K 
බව0; 

 (ii) ඉ වැm බN ප;ශතයb වාහන ආනයන බN බව0; 
 (iii) බN ෙනොෙග4මට වාහන ආනයනකUව ++ධ උපකම භා+තා කරන බව0; 

 (iv) දැනට ��0 කර ඇ; අ; +ෙශේෂ ගැසi �ෙ@දනවලට අමතරව, 2015.02.10 
"නැ; අංක 1901/3 ගැසi �ෙ@දනය ම¼ද, ෙමම ත00වය මඟ හැර4මට 
�ෙයෝග පනවා ඇ; බව0; 

එ�මා දෙන~ද?  

(ආ) (i) ෙකෙසේ ෙවත0, 2015.09.22 "නැ; අංක 1933/6 ගැසi �ෙ@දනෙය 
ජාවාර�කUවට MK ෙලස කට&� 3?මට අවසථ්ාව ලබා � ඇ; බව0; 

 (ii) අ (iv)~ සඳහ ගැසi �ෙ@දනෙය ලබා N අ(කාM බලය මත ෙ	� 
�ලධාM අනාවරණය කරග0 #ල අpෙව සඳහ වාහන 1000 
ස�බධෙය ප?bෂණයb KN කළෙහො0, U.#
යන 8000කට අ(ක 
ආදායමb අය කර ගත  හැ3 බව0; 

 (iii) ෙ	� අධ6bෂ ජනරාZවරයාෙ� �ෙයෝගය අ�ව 2016.09.21 "න Kයc ෙ	� 
ප?bෂණය තාවකා
කව අ0~1වා දැනට මාස 04b ගත4ෙම  රටට 
+ශාල ආදායමb අ~# 4 ඇ; බව0; 

එ�මා ��ගෙන~ද? 

(ඇ) එෙසේ න�, අ (iv)~ සඳහ �ෙයෝගය අවලං� 3?මට �යවර ගෙද යන එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1602/’17 
ගU �ෂාර ඉ_�Z අමරෙසේන මහතා,— +N
බල හා yන	ජන\ය බලශb;  

අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (3) 

(අ) (i) ඇෙi ෙලෙකෝ පXවi 
#ට� (Ante Leco (Pvt.) Ltd.) ආයතනය ��බඳ 
රජයට ඇ; අX;ය කවෙ	ද; 



( 30 ) 

 

 (ii) එම ආයතනය ආර�භ කරන ලද අර�ණ කවෙ	ද; 

 (iii) එම සමාගම +K �ෂප්ාදනය කර ඇ; +N
 ©ට	 සංඛ6ාව, එb එb ව	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iv) එම සමාගෙ� ෙසේවක සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ආර�භෙ: Kට එම සමාගම ලබා ඇ; ලාභය ෙහෝ පාpව, ව	ෂය අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1605/’17 

ගU (මහාචා	ය) ආë මාරKංහ මහතා,— +N
බල හා yන	ජන\ය බලශb; 
අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (3) 

(අ) (i) ෙකරවල�gය පෙWශෙ: ඉ"කර ඇ; බර ඉධන (HFO) ම¼ දැනට 
Yයා0මක වන බලාගාරය වසරක කාලයb �ළ ද4කෘත සව්භා+ක වා& 
(LNG) ම¼ Yයා0මක කර4ම සඳහා එකඟතාවයb ;Vෙද; 

 (ii) එම එකඟතාවය කඩ 4 ;ෙ<ද; 
 (iii) එම එකඟතාවය කඩ4ම ෙහේ�ෙව ලංකා +N
බල ම7ඩලයට KN4 ඇ; 

අලාභය ෙකොපමණද; 
 (iv) එQ බලාගාරය ම¼ ලංකා +N
බල ම7ඩලයට ලබා ෙදන +N
 ඒකකයක 

#ල �යම 3?මට අදාළව ඇ;කර ගනා ලද එකඟතාවයට පටහැ�ව 
කට&� KNවන බව දෙද; 

 (v) [+o� පකාරව +N
 සැප&�කාර සමාගම Yයා 3?ම තහhU  3?ම සඳහා 
ගනා Yයාමා	ග කවෙ	ද; 

 (vi) එම එකඟතාවය පM" කට&� ෙනො3?ම �සා ලංකා +N
බල ම7ඩලයට KN 
4 ඇ; පාpව ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2131/’17 

ගU (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා 
ආ	jක කට&� අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (2) 

(අ) (i) 2009 ව	ෂෙ: Kට ෙ� දbවා ෛවද6 උපා(ය හැදෑ?ම සඳහා +ෙWශගත � ^ 
ලාං3ක Ko සංඛ6ාව;  

 (ii) ඔh ඇ�ල0 � +ෙWශ ෛවද6 §ඨ සහ ඒවාට ඇ�ල0 � Ko සංඛ6ාව;  

 (iii) එම +ෙWශ ෛවද6 අධ6ාපනය �සා රටට අ~# � +ෙWශ +�මය පමාණය; 

  එb එb ව	ෂය අ�ව, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට 
දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2201/’17 

ගU ම~දානද අc0ගමෙ� මහතා,— ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙW�ය ෛවද6 
අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (2) 

(අ) (i) ව�කරෙ: xව0වන ලbෂ 08කට ආසන ජනතාවෙ� ෙසෞඛ6 ත00වය 
නගා K14ෙ� අර�u ව�කරෙ: ෙරෝහZ රජයට පවරා ගැ\ෙ� 
වැඩ��ෙවළb පo[ය රජය +K Yයා0මක කළ බව  ��ගෙද; 
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 (ii) එම වැඩ��ෙවළ අ�ව, 2014 ව	ෂය අවස වන+ට එෙලස රජයට 
පවරාෙගන ඇ; ව� ෙරෝහZ සංඛ6ාව, ෙරෝහෙZ නම සහ පවරාග0 
කාලවකවා�ව කවෙ	ද; 

 (iii) ෙ� වන+ට එම ව6ාපෘ;ය Yයා0මක ෙනොවන බව ��ගෙද; 

 (iv) ෙමම ව6ාපෘ;ය සඳහා අමාත6ාංශය වා	�කව වැයකළ �දල ඉ"Mප0 
කරෙද; 

 (v) ව�ක රෙ: ෙසෞඛ6 ත00වය නඟාK14මට ෙමම ව6ාපෘ;ය ම¼ +ශාල 
�1වහලb � බැ+ එ ය කmන# නැවත ආර�භ කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?   

2214/’17 

ගU එස.් එ�. මMbකා	 මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (2) 

(අ) (i) ෙකොෙළොනාව අධ6ාපන ෙකොiඨාසෙ: �~g එකම  බා
කා ජා;ක පාසල 
ෙකොෙළොනාව බා
කා +ද6ාලය බව0; 

 (ii)  ෙ� වන+ට එම +ද6ාලෙ: අpපාp �සb පව;න බව0; 

 (iii) �U yර£පාp 18b සහ අනධ6යන කා	ය ම7ඩල yර£පාp  08b පව;න 
බව0; 

  එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i) ෙමම yර£පාp පැව¡ම +ද6ාලෙ: ඉ"M පග;යට හා Q	;යට බාධාවb සහ 
හා�යb බව ��ගෙද;  

 (ii) ෙමම yර£පාp �ර4ම සඳහා ඇ; සැලo� කවෙ	ද; 

 (iii)  ඒ සඳහා �යවර ග� ලබන "නය කවෙ	ද;  

 (iv) 2017 ව	ෂෙ:� ෙමම +ද6ාලෙ: ෙභෞ;ක හා මානව ස�ප0 සංව	ධනය 
සඳහා ලබා� ඇ; ප;පාදන ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) එම ප;පාදනව
 දැනට KN කර ඇ; වැඩසටහවල පග;ය කවෙ	ද; 

 (vi) 2018 ව	ෂෙ: ෙමම +ද6ාලෙ: ෙභෞ;ක හා මානව ස�ප0 සංව	ධනය සඳහා  
ප;පාදන ලබා �මට සැලo� කර ;ෙ<ද; 

 (vii) එෙසේ න�, එම ප;පාදන කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2227/’17 

ගU ෙහේෂා +තානෙ� මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (2) 

(අ) (i) ර0නyර "ස¹්bකය සඳහා අ�මත, ^ ලංකා අධ6ාපන පMපාලන ෙසේවෙ:, ^ 
ලංකා +NහZප; ෙසේවෙ: හා ^ ලංකා �U ෙසේවෙ: �ලධාM සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ඉහත ෙසේවාවල ෙසේවෙ: �&� සංඛ6ාව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ර0නyර "ස¹්bකෙ: ඉහත එb එb ෙසේවාෙ@ පව;න yර£පාp සංඛ6ාව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම yර£පාp �ර4මට අමාත6ාංශය ගනා �යවර කවෙ	ද;   

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2285/’17 

ගU o�Z හ_ෙන0; මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත6�මාෙග 
ඇ>මට,— (2) 

(අ) (i) පo[යදා KN� නායයෑෙම හා ගංව�ෙර  මාතර "ස¹්bකෙ: �වාස හා 
ෙWපල හා� � පhZ සංඛ6ාව, එb එb පාෙW�ය ෙZක� ෙකොiඨාසය අ�ව 
ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) එම ගංව�ර උවNෙර, #ය[ය හා අ�Uදහ �වෙ� සංඛ6ාව එb එb 
පාෙW�ය ෙZක� ෙකොiඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත x+ත හා ෙWපල හා� ෙව�ෙව ෙග+ය &� ව" පමාණය ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iv) දැනට ෙගවා ඇ; ව" පමාණය හා තවNරට0 ෙග+ය &� ව" පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (v) ෙමෙතb ෙනොෙගවා ඇ; ව" ෙග4මට ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2300/’17 

ගU ö. 4. චානක මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා ආ	jක කට&� 
අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 ජනවාM 08 "න Kට ෙ� දbවා කාලය �ළ ව	තමාන ජනා(ප;වරයා 
සහ අගාමාත6වරයා සඳහා නව වාහන ආනයනය කර ;ෙ<ද;  

 (ii) එෙසේ න�, එම වාහන කවෙ	ද;  

 (iii) ඒවාෙ: වgනාකම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2677/’17 

ගU ජනක බ7ඩාර ෙතනෙකෝ මහතා,— වරාය හා නා+ක කට&� 
අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (2) 

(අ) (i) 2018 අයවැෙය නා+ක bෙෂේතය, +ෙW�ය සමාග�වලට 100%b +වෘත 
3?මට කළ ෙයෝජනාවට එකඟ වෙද; 

 (ii) ලංකා නැ@ ඒජතවUෙ� සංගමය (CASA) +K රජෙ: වග3ව&� 
�ලධාMට 
�ය3 දවා ඇ; පM", ෙමම +වෘත 3?ම නැවැ04මට 
කට&� කරෙද; 

 (iii) නැ@ සමාග� ඒකා(කා? 4ම වැළැb4මට ෙගන ඇ; �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 මැ> මස 22 වැ" අඟහ0වාදා 

වා�ක ���U අෙ£bෂා කරන පශ්න 
885/’16 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (2) 

(අ) (i) ^ ලාංQය පාසZ දUව ++ධ ෙපෝෂණ ඌනතාව
 ෙපෙළන බව0; 



( 33 ) 

 

 (ii)  එයට ෙහේ�ව �K ෙ@ලාවට ආහාර ෙනොගැ\ම හා ෙපෝෂ6දා� ආහාර 
ෙනොගැ\ම බව0; 

 (iii) ෙ� �සා පාසZ දUව ++ධ ෙරෝගාබාධවලට ෙගොNU4ෙ� පවණතාවයb 
ඇ; බව0; 

එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i) පාසZ දUවෙ� ෙපෝෂණ ත00වය ඉහළ නැං4මට රජය Yයාමා	ග ෙගන 
;ෙ<ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම Yයාමා	ග කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) (i) පාසZ දUවට ෙපෝෂ6දා� ආහාර ෙ@ලb ලබා �මට කට&� කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක Kටද;  

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1117/’16 

ගU ච#ද + ෙèKM මහතා,— සමාජ ස+බලගැ4�, oභසාධන හා කද උඩරට 
උUමය ��බඳ අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (4) 

(අ) (i) බNZල "ස¹්bකය �ළ Yයා0මක "+නැ�ම පජා ¨ල බැං� (සමෘW( බැං�) 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම බැං� �~ටා ඇ; සථ්ාන කවෙ	ද; 

 (iii) එb එb බැං� ශාඛාෙව ප;ලාභ ලබන ප;ලාù සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) (i)  ඉහත අ (i) ~ සඳහ එb එb බැං�වක ෙසේවෙ: �&� ෙසේවකය සංඛ6ාව, 
ඔhෙ� න� සහ තන�U ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (ii)  දැනට එම බැං�වල ෙසේවක yර£පාp ;ෙ<ද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම yර£පාp සඳහා ෙසේවකය බඳවා ගැ\ෙ� කමෙ@දය කවෙ	ද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1251/’16 

ගU පWම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— නගර සැලo� හා ජල ස�පාදන 
අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වන+ට �ල;@ "ස¹්bකය �ළ ජා;ක ජල ස�පාදන හා 
ජලාපවහන ම7ඩලය ම¼ �MKN පා\ය ජලය සපයන ලද �වාස සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ� වන+ට �MKN පා\ය ජලය සපය� ලබන �වාස සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 ව	ෂෙය පoව &දමය ත00වය �මවන �U පා\ය ජලය ලබා�ම 
ෙව�ෙව එb එb  ව	ෂය සඳහා රජය +K ෙව කරන ලද �° �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) &දමය ත00වය �ම4ෙම පo 2015 ව	ෂය වනෙතb පා\ය ජලය 
ලබා�ෙ� ව6ාපෘ; ෙව�ෙව රජය ෙව කරන ලද �° �දල එb එb ව	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත KයZෙල~ම පග; වා	තාවb ඉ"Mප0 කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1376/’16 

ගU බNල �ණව	ධන මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (4) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 130 ට අ�ව, වැm අසව්� ලබා ෙදන ¢ජ 
හ_වාෙදන සමාග�වලට අ	ධ බN +රාමය ලබා Nෙද;  

 (ii) එවැ� බN සා�බලයb ලබා ග0 සමාග�වල න� ලැXස�්ව ඉ"Mප0 
කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ඉහත ෙයෝජනාවට අ�ව, කෘ�කා	#ක යෙතෝපකරණ ආනයන බN ඉව0 3?මට 
ෙයෝජනා කළ බැ+, 

 (i) 2015 ජනවාM 01  "න වන+ට, ආනයන බNව
 �දහස ් කර ;â, 
යෙතෝපකරණ ෙZඛනයb; 

 (ii) 2016 ජනවාM 01 "ෙන පo, ආනයන බNව
 �දහස ් කර ;â, 
යෙතෝපකරණ ෙZඛනයb; 

ඉ"Mප0 කරෙද යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1466/’16 

ගU වාoෙWව නානායbකාර මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා 
ආ	jක කට&� අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (4) 

(අ) (i) පාෙW�ය ෙZක� බලපෙWශ �ළ ප"ං� අp ආදාය�ලාù පhZ සඳහා 
ම�වරයෙ� +මධ6ගත අර�දZව
 ෙනො#ෙZ ෙස+
 තහp ෙබදා N 
බව   ��ගෙද;  

 (ii) +මධ6ගත අර�දZ ෙයොදාග�# ම�වරය +K KN කර� ලැâ ෙස+
 
තහp ෙබදා�ම තහන� කර ;ෙ<ද;  

 (iii) එෙසේ න�, එයට ෙහේ� කවෙ	ද; 

 (iv) එම තහනම ඉව0කර, ෙපර ;â පM" ම�වරයෙ� මා	ගෙය ෙස+
 
තහp ෙබදා�මට අවශ6 �යවර ගෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ)   ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
2178/’17 

ගU උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා ආ	jක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (2) 

(අ)  2016 ව	ෂෙ:� ෙකොසග්ම, සාලාව &ද හ�දා අ+ ගබඩාව ��? යෑෙම, 

 (i) #ය[ය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබා(ත � සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) +පතට ප0 yWගලයට රජය +K ෙගවන ලද �° ව" �දල ෙකොපමණද; 

 (iv) #ය[ය yWගලෙය� ෙව�ෙව රජය +K ෙගවන ලද ව" �දල 
ෙකොපමණද; 

 (v) හා�යට ප0 �වාස ෙව�ෙව ෙගවන ලද උපMම සහ අවම ව" �දල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) අවතැ � Kයcම ෙදනාට සj්ර �වාස ලබා � ;ෙ<ද; 

 (vii) අවතැ � පhලකට සj්ර �වාසයb ලබා N ආසනතම "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2208/’17 

ගU ඩ�ලස් ෙWවානද මහතා,— කෘ�ක	ම අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය "ස¹්bකෙ:,  ෙගො+ජන සංව	ධන ෙදපා	තෙ��ෙ@, කෘ�ක	ම 
ප	ෙ:ෂණ �ෂප්ාදන සහකාර තන�ෙර~ ෙසේවක සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට උbත තන�ෙර~ ෙසේවෙය~ �රත �ලධාM සංඛ6ාව හා පව;න 
yර£පාp සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) උbත ෙදපා	තෙ��ෙව~ පව;න yර£පාp සංඛ6ාව yරව� ලබන "නය 
කවෙ	ද; 

 (iv) උbත තන�ෙර~ වැඩබලන �ලධාM සඳහා වැඩබැ]ෙ� ප04� හා 
වැඩබැ]ෙ� �මනා ලබා ෙදෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2238/’17 

ගU �මZ ර0නායක මහතා,— +ෙශේෂ කා	යභාර අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) +ෙශේෂ කා	යභාර අමාත6�මාෙ� ෙපෞWග
ක කා	ය ම7ඩලයට අ�&bත �ල 
වාහන සපයා ඇ; එb එb �ලධාMයාෙ� නම, තන�ර, ෙවකර ඇ; වාහනෙ: 
ව	ගය, 
යාප"ං� අංකය සහ එම ෙව 3?ම සඳහා අ�ම;ය ලබා Nෙ කhU 
+Kද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2299/’17 

ගU ෙහේෂා +තානෙ� මහතා,— සමාජ ස+බලගැ4�, oභසාධන හා කද උඩරට 
උUමය ��බඳ අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) ර0නyර "ස¹්bකෙ: සමෘW( සහනාධාර ලබන පhZ සංඛ6ාව, එb එb 
මැ;වරණ ෙකොiඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) සමෘW( ව6ාපාරයට අc; පhZ ඇ�ළ0 කරගැ\ම සඳහා අමාත6ාංශය ග� 
ලබන �යවර කවෙ	ද;   

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

2319/’17 

ගU අෙශෝක «යත මහතා,— ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙW�ය ෛවද6 අමාත6�මාෙග 
ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) ව	ෂ 2020 � වයඹ පළාත �ළ තැල>#යා ෙරෝගය ස�½	ණෙයම �ර 
3?ම ෙව�ෙව +ෙශේෂ අර�දලb 2009 ව	ෂෙ:� �~1ව� ලැâ බව0; 

 (ii)  එම අර�ද
 U�යZ #
යන දහයකට අ(ක �දලb අයථා ෙලස පMහරණය 
3?ම ��බඳව ෙසොයා බැ]මට +ෙශේෂ +ම	ශන ක#1වb ප0 කරන ලද 
න�0 ෙ� දbවා එ~ වා	තාව පකාශයට ප0 4 ෙනොමැ; බව0; 

එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) එෙසේ න�, ෙමම +ම	ශන වා	තාව පකාශයට ප0 කර, අදාළ yWගලයට එෙර~ව 
අමාත6ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2329/’17 

ගU (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— වැ+
 ක	මාත අමාත6�මාෙග 
ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) ^ ලංකා ෙ0 ම7ඩලය ස� පාෙW�ය කා	යාල සංඛ6ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම කා	යාල �~ටා ඇ; සථ්ාන කවෙ	ද;  

 (iii) එම කා	යාලවලට දැනට ප04� ලබා Kgන සහකාර ෙ0 
ෙකොමසාMසව්Uෙ� oNoක� කවෙ	ද;  

 (iv) ඔh එම තන�ර සඳහා අවශ6 oNoක� සyරා ;ෙ<ද; 

 (v) ක°තර "ස¹්bකෙ: පාෙW�ය කා	යාලය සඳහා සj්ර සහකාර ෙ0 
ෙකොමසාMසව්රෙය� ප0 ෙනොකර Kgෙ මද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2403/’17 

ගU ෙරෝ~Å �මාM +ෙèර0න මහ0#ය,— ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� 
ප;සංස්කරණ අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) ක° ගඟ, ෙමොරගහකද ව6ාපෘ;ය ෙහේ�ෙව මාතෙZ "ස¹්bකෙ:, 
ල�ගල මැ;වරණ ෙකොiඨාසෙ: අවතැ � පhZ, ල�ගල මැ;වරණ 
ෙකොiඨාසය �ළම ප"ං� 3?මට �යවර ෙගන ;ෙබන බව දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, අවතැ � පhZ සංඛ6ාව සහ ලබාN ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ ලබාN ඉඩ� පමාණය ව0ම පරyරට පමාණව0 hවද, ඊළඟ පර�පරා 
සඳහා පමාණව0 ෙනොවන බව ��ගෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ෙමොරගහකද ව6ාපෘ;ය ෙහේ�ෙව නැවත ප"ං� කරන ලද පhZ 
�zණ ෙදන ඉඩ� ගැටc හා ඔhෙ� ඊළඟ පර�පරාවට �zණ �මට KNවන 
ඉඩ� ගැටc +ස�මට අමාත6ාංශය ගනා �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2417/’17 

ගU �ෂාර ඉ_�Z අමරෙසේන මහතා,— +N
බල හා yන	ජන\ය බලශb; 
අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) �Uණෑගල, මZලව�gය ලංකා +N
බල ම7ඩල කා	යාල පMශෙ: දැවැත 
+N
 උ0පාදන යත ස¨හයb සථ්ා�ත කර ;ෙබන බව0; 

 (ii) ෙමම යත Yයා0මක 4ෙ�� �ටවන අ(ක ශ<දය ෙහේ�ෙව අවට ජනතාව 
දැm §ඩාවකට ලb4 Kgන බව0; 

 එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i) ෙමම යත ස+3?ම සඳහා පාMසMක ඇග�� වා	තාවb ලබාෙගන ;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, පාMසMක ඇග�ම KNකළ ආයතනය කවෙ	ද; 

 (iii) ෙමම ගැටcව +ස�ම සඳහා අමාත6ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2475/’17 

ගU ê. රං®0 ද ෙසොXසා මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 ව	ෂය �ළ KN � හ"K ආපදා ත00වය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආපදාව
 අවතැ � සංඛ6ාව එb එb "ස¹්bකය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙWපල හා� සංඛ6ාව එb එb "ස¹්bකය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iv) අවතැ�ව සඳහා ව" ලබා�මට ෙව කර ඇ; ප;පාදන පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2479/’17 

ගU ඉෂාb රzමා මහතා,— ඉඩ� හා පා	
ෙ�� ප;සංස්කරණ අමාත6�මාෙග 
ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) පo[ය රජය කාලෙ:� ඉපෙලෝගම පාෙW�ය ෙZක� ෙකොiඨාසෙ: කලා 
වැව ඉසම්0ෙ0 �~1වන ලද "යවර ග�මානෙ: දැනට පhZ 100b පමණ 
සj්ර �වාස ඉ"කරෙගන xව0වන බව0;  

 (ii)  ෙමෙතb එම අයට ඉඩ�වල අX;ය ලැ¢ ෙනොමැ;  බව0; 

එ�මා දෙන~ද?  

(ආ) එෙසේ න�, ඔhට ෙමම  ඉඩ�වල අX;ය ලබා�මට කට&� කර� ලබන "නය 
කවෙ	ද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
  

  

2018 මැ> මස 23 වැ" බදාදා 

වා�ක ���U අෙ£bෂා කරන පශ්න 
886/’16 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— +N
 සංෙWශ හා m®ටZ යgතල පහoක� සහ +ෙWශ 
�3යා අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) +ෙWශ �3යාව~ �රත ^ ලාං3කයට ඔh ෙසේවය කරන රටවZ වල" 
පහර��, ස�් Ñෂණ, 
ං[ක අතවරය KN 3?ම, �දZ වංචා 3?�, x+ත හා� 
KN 3?ම හා ගuකා වෘ0;ෙ: ෙයද4ම ආ"ය KNවන බව0; 

 (ii) එම අසාධාරණක�වල� ඔh ෙව�ෙව පමාණව0 මැ"හ04මb KN 
3?මට කමෙ@දයb ෙනොමැ; බව0; 

 (iii) එම �සා එම ශ#කය හා ඔhෙ� පhZවල අය අපහoතාවයට ප0වන 
බව0;  

එ�මා ��ගෙන~ද? 

(ආ) (i) 2015 හා 2016 ව	ෂය~ අ(i) ~ සඳහ අපහoතාවයට ලb � ^ 
ලාං3කය සංඛ6ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ^ ලාං3කයට ඔh අපහoතාවයට ලb කළ  පා	ශව්යෙග ව" 
ලබා ගැ\මට කමෙ@දයb ;ෙ<ද; 

 (iii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

 



( 38 ) 

 

(ඇ) (i) +ෙWශගත ^ ලාං3ක ශ#කයෙ� ආරbෂාව තහhU 3?මට රජය 
Yයාමා	ග ෙගන ;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම Yයාමා	ග කවෙ	ද; 

 (iii) +ෙWශගත ශ#කයෙ� ආරbෂාව ෙව�ෙව ෙප\ Kgය හැ3 \;මය 
බලතල ස~ත ඒකකයb �~14ම oNo බව ��ගෙද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1043/’16 

ගU උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා ආ	jක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (6) 

(අ) (i) 2016 ව	ෂෙ:� එbස0 ජා¡ෙ� සං+ධානෙ: මහා ම7ඩල වා	�ක සැKය 
සඳහා ජනා(ප;�මාෙ� සංචාරයට සහභා[ � Ñත �Mස ෙකොපමණද; 

 (ii) උbත සංචාරයට සහභා[ � yWගලයෙ� න� සහ ඔh Ñත �Mසට ඇ�ළ0 
� පදනම ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) එම සංචාරය සඳහා රජය, රාජ6 සංසථ්ා, ව6වසථ්ා�ත ම7ඩල සහ රාජ6 
සමාග� +K දැÆ ස�½	ණ �Mවැය  ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1252/’16 

ගU පWම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— නගර සැලo� හා ජල ස�පාදන 
අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව	ෂය වන+ට යාපනය "ස¹්bකය �ළ ජා;ක ජල ස�පාදන හා 
ජලාපවහන ම7ඩලය ම¼ �MKN පා\ය ජලය සපයන ලද �වාස සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ� වන+ට �MKN පා\ය ජලය සපය� ලබන �වාස සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 ව	ෂෙය පoව &දමය ත00වය �මවන �U පා\ය ජලය ලබා�ම 
ෙව�ෙව එb එb  ව	ෂය සඳහා රජය +K ෙව කරන ලද �° �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) &දමය ත00වය �ම 4ෙම පo 2015 ව	ෂය වනෙතb පා\ය ජලය 
ලබා�ෙ� ව6ාපෘ; ෙව�ෙව රජය ෙව කරන ලද �° �දල එb එb ව	ෂය 
අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත KයZෙල~ම පග; වා	තාවb ඉ"Mප0 කරෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාව ට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1428/’16 

ගU බNල �ණව	ධන මහතා,— ඛ�ජ ෙතZ ස�ප0 සංව	ධන අමාත6�මාෙග 
ඇ>මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය~ අංක 204 ෙයෝජනාවට අ�ව, තාර සඳහා � ෙවෙළඳෙපොළ 

~Z කර� ලැVෙ@ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ සඳහා අ�ගමනය කළ Yයාමා	ග කවෙ	ද; 

 (iii) උbත අයවැය ෙයෝජනාවට අ�ව තාර ෙවෙළඳෙපොළට �+K පධාන 
සැප&�කUව කhUද; 

 



( 39 ) 

 

 (iv) ව	ෂ 2003 Kට 2016 දbවා ලංකා ඛ�ජෙතZ \;ගත සංසථ්ාෙව~ තාර 
�ෂප්ාදනය හා එb එb ව	ෂය අවසානෙ:� පැවැ; ෙතොග පමාණය කවෙ	ද; 

 (v) ව	ෂ 2009 Kට 2016 දbවා ෙලෝක ෙවෙළඳෙපොෙළ~ තාර #ල සහ ලංකා 
ඛ�ජෙතZ \;ගත සංසථ්ාෙ@ තාර #ල ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
කවෙ	ද; 

 (vi) ව	ෂ 2015 Kට 2020 දbවා ^ ලංකාෙ@ තාර අවශ6තාවය ��බඳ 
yෙරෝකථනය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1659/’17 

ගU ච#ද + ෙèKM මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇ>මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා0 සභාව යටෙ0 පාලනය වන ආ&	ෙ@ද ෙරෝහZ හා ආ&	ෙ@ද 
ෛවද6 මධ6සථ්ාන සංඛ6ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙරෝහZ හා ෛවද6 මධ6සථ්ානවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට එම ෙරෝහZ හා ෛවද6 මධ6සථ්ානවල ෙසේවෙ: �&� �° ෙසේවක 
සංඛ6ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (iv)  ව0ම ඌව පළා0 පධාන අමාත6වරයා එම ¸රයට ප04ෙම අන�Uව 
පළාෙ0 ආ&	ෙ@ද ෙරෝහZ හා ෛවද6 මධ6සථ්ානවල �3යා ලබා� ඇ; 
yWගලය සංඛ6ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එෙසේ �3යා ලබාN yWගලයෙ� න�, 
�නය සහ තන�U කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
2009/’17 

ගU වාoෙWව නානායbකාර මහතා,— සමාජ ස+බලගැ4�, oභසාධන හා කද 
උඩරට උUමය ��බඳ අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (2) 

(අ) (i) xව04මට �වසb ෙනොමැ;ව, තැ� තැන ය#, අ��Zවල රා� කාලය 
 ගත කරන N± ජනතාවට, වැK හා oළං "නවල ඉතා ෙශෝච\ය 
 ත00වයට �zණ�මට KN වන බව ��ගෙද; 

 (ii) ෙකොළඹ නගරෙ: සහ අ��0 පධාන නගරවල ෙමබ_ අසරණ N± ජනතාවට 
 ආවරණයb ලබා�මට පළා0 පාලන ආයතන හරහා තාවකා
ක නවාතැ 
 ෙපොළ ෙහව0 “අ�බල�” ඉ"කර �මට �යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2209/’17 

ගU ඩ�ලස ් ෙWවානද මහතා,— +N
බල හා yන	ජන\ය බලශb; 
අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) ෙගො+ ජනතාවට සහනදා� පදනම මත +N
බලය ලබා�ෙ� ව6ාපෘ;ය දැනට 
 Yයා0මක වන ආකාරය කවෙ	ද; 

 (ii) ඉහත ව6ාපෘ;ය  Yයා0මක වන "ස¹්bක කවෙ	ද; 

 

 

 

 



( 40 ) 

 

 (iii) ෙමම ජා;ක වැඩසටහ ෙ සමාර�භක උ0සවය පැවැ0� යාපනය ඇ�° 
උ�U පළාෙ0 ෙගො+ ජනතාවට ෙමම ව6ාපෘ;ෙ: ප;ලාභ ලැෙබන "නය 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2239/’17 

ගU �මZ ර0නායක මහතා,— සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත6තර ෙවළඳ 
අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත6තර ෙවළඳ අමාත6�මාෙ� ෙපෞWග
ක කා	ය 
ම7ඩලයට අ�&bත �ල වාහන සපයා ඇ; එb එb �ලධාMයාෙ� නම, තන�ර, 
ෙවකර ඇ; වාහනෙ: ව	ගය, 
යාප"ං� අංකය සහ එම ෙව 3?ම සඳහා 
අ�ම;ය ලබා Nෙ කhU +Kද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම 
සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
2320/’17 

ගU අෙශෝක «යත මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) y0තලම "ස¹්bකෙ: �~g ෙදමළ මාධ6 පාසZ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසZවල න� කවෙ	ද; 

 (iii) දැනට එb එb පාසෙZ ෙසේවෙ: �&� �UවU සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) y0තලම "ස¹්bකෙ: ෙදමළ මාධ6 පාසZවල උග �U ~ඟයb පව;න බව  
��ගෙද; 

 (v) එෙසේ න�, එම �U ~ඟය අවම 3?මට අමාත6ාංශය ගනා �යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2331/’17 

ගU ෙහේෂා +තානෙ� මහතා,— ක	මාත හා වාuජ කට&� අමාත6�මාෙග 
ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) ර0නyර "ස¹්bකෙ:, �U+ට ක	මාතyරයb �~ටා ;ෙබන බව 
දෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ක	මාතyරය ආර�භ කළ "නය හා එ~ ආර�භක අර�{ 
කවෙ	ද; 

 (iii) අද වන+ට ෙමම ක	මාතyරය �ළ Yයා0මක වන ක	මාතශාලා 
සංඛ6ාව හා ඒවාෙ: න� කවෙ	ද; 

 (iv) එම එb එb ක	මාත ශාලාෙ@ �3යාවල �&bත ෙසේවක සංඛ6ාව ෙව 
ෙව වශෙය සඳහ කරෙද; 

 (v) එම කාල>මාව �ළ වැ>[ය ක	මාතශාලා ;ෙ< න�, ඒවාෙ: න� කවෙ	ද; 

 (vi) ෙමම ක	මාතyරය තවNරට0 සංව	ධනය 3?මට අමාත6ාංශය ග� ලබන 
�යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2333/’17 

ගU (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— රාජ6 පMපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) අංක 27/88 හා අංක 01/99 දරන රාජ6 පMපාලන චකෙZඛ අ�ව රාජ6 
ෙසේවෙ: හා  රාජ6 සංසථ්ාව~ yර£පාp �ර4ෙ� � ඉ 3%ක ප;ශතයb 
oNoක� ල0 හා ආබා(ත ත00වය ඔhෙ� කට&�වලට බාධාවb 
ෙනොවන ආබා(ත yWගලයෙග �ර+ය &� බව0; 

 (ii) ^ ලංකා පMපාලන ෙසේවයට �ලධාM බඳවාගැ\ෙ� 2004 (2005) +වෘත 
තරඟ +භාගයට +භාග අංක 0087548 යටෙ0 ෙප\ Kට ල�{ 135 b ලබා  
සම0ව Kgන 1 1/4 ක{ව, අ�පාර පාර, Kයඹලා7pව යන 
�නෙ: ප"ං� 
කාXක ආබාධ ස~ත තැනැ0ෙත� වන ඩ<
@. එZ. ආ	. එ. 
යනෙ� 
මහතා තමා ^ ලංකා පMපාලන ෙසේවයට බඳවා ගැ\මට සලකා බලන ෙලසට 
කර ඇ; අ�යාචනය, රාජ6 පMපාලන හා කළමනාකරණ අමාත6ාංශය +K 
ආබාධ ස~ත yWගලය ^ ලංකා පMපාලන ෙසේවයට බඳවා ගැ\මට ෙනොහැ3 
බව සඳහ කර# ප;bෙෂේප කර ඇ; බව0; 

එ�මා ��ගෙන~ද?  

(ආ) (i) ^ ලංකා පMපාලන ෙසේවයට ආබාධ ස~ත yWගලය බඳවා ෙනොගත &� බවට  
+(+ධාන පව¡ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න�, ඩ<
@. එZ. ආ	. එ. 
යනෙ� මහතාට &b;ය ඉ13?මට 
�යවර ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2452/’17 

ගU ෙරෝ~Å �මාM +ෙèර0න මහ0#ය,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i)  මාතෙZ "ස¹්bකෙ: එb එb මැ;වරණ බලප ෙWශෙ: ඇ; ජා;ක පාසZ 
සංඛ6ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ජා;ක පාසZවල න� කවෙ	ද; 

  (iii)  මාතෙZ "ස¹්bකෙ: ජා;ක පාසZ සංඛ6ාව වැm 3?මට සහ දැනට ඇ; 
ජා;ක පාසZ තවNරට0 "&{ 3?ම සඳහා අමාත6ාංශය ග� ලබන �යවර 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2476/’17 

ගU ê. රං®0 ද ෙසොXසා මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා ආ	jක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) ^ ලංකාෙ@ පළා0 සංව	ධනය සඳහා මධ6ම රජය ම¼ ලබා � ඇ; නව 
අමාත6 ¸රය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අමාත6ාංශ ෙව ෙව වශෙය  කවෙ	ද; 

 (iii) එම අමාත6ාංශ සඳහා 2017 ව	ෂයට ෙව කර ;â ප;පාදනය ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) (i) සබරග� සංව	ධන අමාත6ාංශය ම¼ ව6ාපෘ; සංව	ධනය සඳහා ප;පාදන 
ෙවකර ;ෙ<ද; 
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 (ii) එෙසේ න�, එම ප;පාදනය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව6ාපෘ; කවෙ	ද;  

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2480/’17 

ගU ඉෂාb රzමා මහතා,— ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙW�ය ෛවද6 අමාත6�මාෙග 
ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) අ�රාධyර මධ6ම �වරග� පළාත පාෙW�ය ෙZක� ෙකොiඨාසෙ:, 
ග��Mසව්ැව ග�මානෙ:, �~ටා ඇ; ගා©ය ෙරෝහල දැනට 
 ෙගොඩනැ¼Zලකට පමණb >මා 4 ඇ; බව0; 

 (ii) "වා කාලයට පමණb බා~ර ෙරෝ± අංශයට ෛවද6වරෙය� අ�&bත කර 
Kgයද රා� කාලෙ:� හ"K අවසථ්ාවක ෙහෝ ප;කාර ගැ\ම සඳහා 
ෛවද6වරෙය�  ෙනොමැ; බව0; 

 එ�මා දෙන~ද?  

(ආ)  (i) ෙ� ස�බධෙය අවධානය ෙයො�කර +ස_මb ලබා �මට කට&� 
කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2502/’17 

ගU ඉ"ක අ�UWධ ෙහේර0 මහතා,— VWධශාසන අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) "වXන �ළ  දහ� පාසZ අධ6ාපනය ලබන ෂ6 සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දහ� පාසZ සංව	ධනය සඳහා සථ්ා�ත කළ අර�දෙZ ඇ; �දZ පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii)  එම අර�දල තර 3?ම සඳහා 2017 අයවැෙය ෙව කළ �දල ෙකොපමණද; 

 (iv)  දහ� පාසZ �UවU KN කර� ලබන ගU ෙසේවය "Mගැ4ම, අගය 3?ම 
හා �UවU එම පWධ;ය �ළ රඳවා ගැ\ම සඳහා රජය KN කර� ලබන  
පව	ධනය කවෙ	ද; 

 (v) ඉMදා "න උෙW වUෙ@ උපකාරක පං; පැවැ04ම, දUව දහ� පාසZ 
අධ6ාපනයට ෙයො� 4මට බරපතල බාධකයb වන බැ+, එම ත00වය 
පාලනය 3?මට හා වැළැb4මට ග� ලබන නව �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

2018 මැ> මස 24 වැ" Aහස්පB�දා 

වා�ක ���U අෙ£bෂා කරන පශ්න 
887/’16 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ක	මාත හා වාuජ කට&� අමාත6�මාෙග 
ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) ^ ලංකාව �ළ බට, ෙ@වැZ, ප හා හණ ආ»ත �ෂප්ාදන KN කරන ග�මාන 
��බඳ ස©bෂණයb කර ;ෙ<ද; 
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 (ii)  එෙසේ න�, එම ග�මාන සංඛ6ාව, ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iii) එම ක	මාතෙ: ෙයෙදන පhZ සංඛ6ාව, ග�මානය අ�ව ෙව ෙව 
වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iv) ඔh �zණ ෙදන පධාන ගැටc කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) (i) ෙමම ක	මාතකUවට අවශ6 නව තාbෂණය ලබා�මට කට&� කර 
;ෙ<ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) බට, ෙ@වැZ, ප හා හණ �ෂප්ාදන ෙවෙළඳෙපොළ y°Z 3?මට රජය �යවර 
ෙගන ;ෙ<ද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද;  

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) (i) දැනට බට, ෙ@වැZ, ප හා හණ ව
 සාදන +K�U භා7ඩ අපනයනය 
කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම රටවZ කවෙ	ද; 

 (iii) 2015 හා 2016 ව	ෂවල� බට, ෙ@වැZ, ප හා හණ භා7ඩ අපනයනෙය 
ලැV{ +ෙWශ ආදායම ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙන~ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1267/’16 
ගU පWම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— සමාජ ස+බලගැ4�, oභසාධන හා 

කද උඩරට උUමය ��බඳ අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ)  (i)  ෙමොණරාගල "ස¹්bකෙ: සමෘW( ආධාර ලබන පhZ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පhZ සංඛ6ාව ඔh ලබන සමෘW( �Wදරවල වgනාකම අ�ව ෙව 
ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (iii) පo[ය සමෘW( ස#bෂණෙය ලද වා	තා අ�ව  3Kය� ව	±කරණයb කර 
;ෙ<ද; 

 (iv) එම ස©bෂණෙය අන�Uව ලැ¢ ඇ; අ�යාචනා සංඛ6ාව, එb එb 
පාෙW�ය ෙZක�   ෙකොiඨාසය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (v) එම අ�යාචනා ස�බධෙය ග� ලබන ඉ"M �යවර කවෙ	ද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
1430/’16 

ගU බNල �ණව	ධන මහතා,— වැ+
 ක	මාත අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 157ට අ�ව, ෙ0 ක	මාතය �zණ පා ඇ; 
ගැටc +ස�ම සඳහා රාජ6 සහ ෙපෞWග
ක අංශව
 සම+ත YයාකාM 
ක#1වb �~ටව� ලැVෙ@ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එ~ සාමා®කයෙ� න� කවෙ	ද; 

 (iii) 2016 ව	ෂය �ළ� එම ක#1ව +K හ_නා ග� ලැâ ෙ0 ක	මාතය �zණ 
පා Kg පධාන ගැටc කවෙ	ද; 

 

 



( 44 ) 

 

 (iv) 2016 ව	ෂය �ළ� ෙ0 ක	මාතෙ: ගැටc +ස�ම සඳහා රජය +K 
අ�ගමනය කරන ලද Yයාමා	ග කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1660/’17 

ගU ච#ද + ෙèKM මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇ>මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා0 මා	ගසථ් ම± පවාහන අ(කාMෙ: පාලනය යටෙ0 ධාවනය වන  
බසර්ථ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට මා	ගසථ් ම± පවාහන අ(කාMෙ: ෙසේවෙ: �&� ෙසේවක සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එ~ දැනට ෙසේවෙ: �&�  �ලධාMෙ� න� හා 
�නය කවෙ	ද; 

 (iv)  ඌව පළා0 ව0ම පධාන අමාත6වරයා එම ¸රයට ප04ෙම අන�Uව, 
ෙ� දbවා එම අ(කාMෙ: ලබා" ඇ; �3යා සංඛ6ාව හා එම 
�3යාලා�ෙ� න� හා 
�නය කවෙ	ද;  

 (v) ව0ම පධාන අමාත6වරයා එම ¸රයට ප04ෙම අන�Uව ලබා� ඇ; 
බසර්ථ අවසර පත (Permits)  හා එම අවසර ප0 ලබාN මා	ග හා 
yWගලයෙ� න� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (vi) ඒ සඳහා අ�ගමනය කළ කමෙ@දය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2010/’17 

ගU වාoෙWව නානායbකාර මහතා,— ක	මාත හා වාuජ කට&� 
අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (2) 

(අ) (i) මහ�වර "ස¹්bකෙ:, “\ලවල ගම” පාර�පMක සව්	ණාභරණ ක	මාතය 
ඉතාම0 "&{ ෙලස පැව; පැරu ග�මානයb බව දෙද; 

 (ii)  රM� ක	මාතෙය xව0 � ෙමම ගෙ� පhZ අතM අද වන+ට  
ක	මාතෙ: ෙයෙදෙ පhZ 03 b පමණb බව ��ගෙද; 

 (iii) ෙW�ය ක	මාතකUව නඟා K14ම ෙව�ෙව එකල ලbසල මැ"හ04ම 
�සා \ලවල ගෙ� රM� භා7ඩවලට +ශාල ඉZcමb ;â න�0, අද       
වන+ට ලbසල, ව6ාපාMකය Qප ෙදෙන�ෙ� ආයතනයb බවට ප04ම 
ෙහේ�ෙව ෙමම ක	මාතය දU{ කඩා වැêමකට ලb4 ඇ; බව එම ගෙ� 
ක	මාතකUව සළකන බව ��ගෙද; 

 (iv) එබැ+, \ලවල ගමට o+ෙශේÍ � පැරu කැටය� ස~ත රM� ක	මාතය 
නඟා K14මට රජය මැ"හ0 + �යවර ගෙද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
2179/’17 

ගU උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත6�මාෙග 
ඇ>මට,— (2) 

(අ)  2017 ව	ෂෙ:� ෙත0 කලාපෙ: ගං ව�ෙර සහ වැK ව�ෙර KN � ජල ගැ]ෙම, 

 (i) #ය[ය සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබා(ත � සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 



( 45 ) 

 

 (iii) +පතට ප0 yWගලය ෙව�ෙව රජය +K ෙගවන ලද �° ව" �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) #ය[ය yWගලෙය� ෙව�ෙව රජය +K ෙගවන ලද ව" �දල 
ෙකොපමණද; 

 (v) හා�යට ප0 �වාස ෙව�ෙව ෙගවන ලද උපMම සහ අවම ව" �දල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) අවතැ � Kයcම ෙදනාට සj්ර �වාස ලබා � ;ෙ<ද; 

 (vii) අවතැ � පhලකට සj්ර �වාසයb ලබා N ආසනතම "නය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2210/’17 

ගU ඩ�ලස ් ෙWවානද මහතා,— �yණතා සංව	ධන හා වෘ0¡ය yz{ 
අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය "ස¹්bකෙ: �~g රජෙ: කා	#ක +Nහලට, වෘ0¡ය yz{ව සඳහා 
වා	�කව ඉZc�ප0 +ශාල සංඛ6ාවb ලැෙබන අතර ෙතෝරාග� ලබෙ 
ඉතා >#ත අෙ£bෂකය සංඛ6ාවb පමණb බව0; 

 (ii) යාපනය "ස¹්bකෙ: �3යා අවසථ්ාව ෙනොමැ; තUණ තUuය දහස ්
ගණනකට ෙමම කා	#ක +Nහෙල yz{ව ලැ¢මට අවසථ්ාව ෙනොලැෙබන 
බව0; 

 (iii) එQ තUණ තUuයෙ� යහපත උෙදසා යාපනය "ස¹්bකය �ළ තව0 
කා	#ක +Nහලb ඉ"3?ම සඳහා ෙතමරã� පෙWශෙ:, #සාෙZ 4රKංග� 
මධ6 මහ +Nහලට අය0 ඉඩ� අbකර 06b පMත6ාග කර ඇ; බව0; 

 (iv) ඉහත ඉඩම �?bෂණය කළ වෘ0¡ය yz{ ෙදපා	තෙ��ෙ@ බලධාM 
+K, ජා;ක සැලo� ෙදපා	තෙ��ව ෙවත ෙයො� කරන ලද ව6ාපෘ; 
ෙයෝජනාව අ�මත 4 ඇ; බව0;  

එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i)  #සාෙZ නව කා	#ක +Nහල ඉ"3?ම සඳහා ¨
ක වැඩ කට&� හා ¨ල6 
ප;පාදන ෙව කර ;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඉහත +NහෙZ ඉ"3?� කට&� ආර�භ කර� ලබන "නය 
කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2240/’17 

ගU �මZ ර0නායක මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇ>මට,— (1) 

(අ) පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත6�මාෙ� ෙපෞWග
ක කා	ය ම7ඩලයට 
අ�&bත �ල වාහන සපයා ඇ; එb එb �ලධාMයාෙ� නම, තන�ර, ෙවකර ඇ; 
වාහනෙ: ව	ගය, 
යාප"ං� අංකය සහ එම ෙව 3?ම සඳහා අ�ම;ය ලබා Nෙ 
කhU +Kද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2321/’17 

ගU අෙශෝක «යත මහතා,— පළා0 සභා හා පළා0 පාලන අමාත6�මාෙග 
ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාෙ0, y0තලම "ස¹්bකෙ: එb එb පළා0 පාලන ආයතනය 
+oUවා හMන ලද "නය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 (ii) පළා0 පාලන ආයතන +oUවා හැ?ෙම පo පළා0 පාලන ආයතනවල 
කට&� පව0වාෙගන යෑම සඳහා ෙසේවකය බඳවාෙගන ;ෙ<ද; 

 (iii) එෙසේ න�, බඳවාග0 ෙසේවකයෙ� න�, 
�නය හා බඳවාග0 තන�U 
කවෙ	ද; 

 (iv) එෙසේ බඳවා ගැ\ෙ�� ආයතන සංගහය සහ �දZ ෙර�ලාK +(+ධාන 
අ�ගමනය කර ;ෙ<ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2332/’17 

ගU ෙහේෂා +තානෙ� මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) ර0නyර "ස¹්bකෙ:, �+;ගල අධ6ාපන ෙකොiඨාසෙ:, දෑල ෙදමළ මහා 
+ද6ාලය න# පාසලb ;ෙබන බව දෙද; 

 (ii) එම පාසෙZ දැනට ඉෙග�ම ලබන ෂ6 සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii)  දැනට එම +NහෙZ උග �U ~ඟයb පව;න බව දෙද; 

 (iv) එම �U ~ඟය �ය4ම සඳහා අමාත6ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2334/’17 

ගU (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙW�ය ෛවද6 
අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ� වන+ට රජෙ: ෙරෝහZවල ෙසේවය කරන ෙපෝෂණෙ@� වෘ0;කය 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම bෙෂේතෙ: පව;න yර£පාp සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ^ ලංකා ෛවද6 සභාව හා ලංකා ෛවද6 +ද6ාල සභාව +K ��ග0 ආහාර 
+ද6ාව හා ෙපෝෂණය ��බඳ K@ අhUN උපා(ධාM ෙමම තන�ර සඳහා 
බඳවා ගැ\මට කට&� ෙනොකරෙ මද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2477/’17 

ගU ê. රං®0 ද ෙසොXසා මහතා,— පවාහන හා K+Z �ව ෙසේවා අමාත6�මාෙග 
ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) ^ ලංකා ගමනාගමන ම7ඩලය ස� ම± පවාහන බස ්රථ අතM අ(ෙ@± 
මා	ගවල ධාවනෙ: ෙයොදවා ඇ; බසර්ථ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� රජය ම¼ ^ ලංගම ෙවත ලබාN බස ්රථ 
සංඛ6ාව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 
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 (iii) 2014 ව	ෂෙ: Kට ෙ� දbවා ^ ලංකා ගමනාගමන ම7ඩලය ෙව; ර ජය 
ලැâ ආදායම සහ ඒ ෙව�ෙව KN කර ඇ; +යදම ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) 2014 ව	ෂෙ: Kට ෙ� දbවා අ(ෙ@± මා	ගවල ධාවනෙ: ෙයොදවා ඇ; 
බසර්ථ ම¼ රජය ලැâ ආදායම සහ ඒ ෙව�ෙව KN කර ඇ; +යදම ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ)  (i) ^ ලංකා ගමනාගමන ම7ඩලෙ: ෙසේවෙ: ෙය� Kgන �° ෙසේවක සංඛ6ාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii)  එම සංඛ6ාව එb එb ෙශේuය අ�ව ෙව ෙව වශෙය  ෙකොපමණද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2481/’17 

ගU ඉෂාb රzමා මහතා,— තැපැZ, තැපැZ ෙසේවා හා �ස්
� ආග#ක කට&� 
අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) 1994 ව	ෂෙ: +වෘත කරන ලද +®තyර තැපැZ කා	යාල ෙගොඩනැ[Zල 
ප;සංසක්රණය ෙනො3?ම ෙහේ�ෙව, දැmෙසේ අබල4, කඩා වැêෙ� 
අවදානමක පව;න බව දෙද; 

 (ii)  එම ෙගොඩනැ[Zල ප;සංසක්රණය 3?මට කට&� කර� ලබන "නය 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2503/’17 

ගU ඉ"ක අ�UWධ ෙහේර0 මහතා,— පවාහන හා K+Z �ව ෙසේවා 
අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) මා	ග අන�Uව
 #යයන ෙහෝ �වාල ලබන ම± හා ප"කය 
ෙව�ෙව ව" ලබා �මb KN වෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම ව" ලබා �ම ෙව�ෙව 2017 ව	ෂයට ෙව කළ �දල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව" ලබා �ෙ�� පාදක කර ග� ලබන කU{ කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද?  

(ආ) (i) �ෙරෝද රථ අන�ර3 #යයන �ෙරෝද රථ MයNර ෙව�ෙව ලබා ෙදන 
ව" සඳහා 2017 ව	ෂයට ෙව කළ �දල ෙකොපමණද; 

 (ii)  2017 ව	ෂෙ: මැද භාගය වන+ට ව" ලැ¢මට oNoක� ලැâ �Mස 
ෙකොපමණද; 

 (iii) 2017 ව	ෂෙ: මැද භාගය වන+ට ව" ලබා N �Mස ෙකොපමණද; 

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2528/’17 

ගU �ෂාර ඉ_�Z අමරෙසේන මහතා,— +N
බල හා yන	ජන\ය බලශb; 
අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) �	ය +N
බල �ෂප්ාදනය සඳහා රජය +K සහන ණය ෙයෝජනා කමයb 
Yයා0මක කර ;ෙ<ද; 



( 48 ) 

 

 (ii) එම වැඩ��ෙවළ යටෙ0 පාMෙභෝ[කයට ලබා ෙදන ණය සඳහා ෙග+ය &� 
ෙපො� ප;ශතය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම වැඩ��ෙවළ යටෙ0 එb එb බැං�ව +K පාMෙභෝ[කය ෙවත 
ලබා � ඇ; ණය පමාණය සහ එම ණය �දZවල එක�ව ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

2018 මැ> මස 25 වැ" .#රාදා 

වා�ක ���U අෙ£bෂා කරන පශ්න 
888/’16 

ගU VW(ක ප;රණ මහතා,— ක	මාත හා වාuජ කට&� අමාත6�මාෙග 
ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) ^ ලංකාව �ළ මැg ආ»ත වළං හා ෙවන0 �ෂප්ාදන  කර� ලබන ග�මාන 
��බඳ ස©bෂණයb කර ;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම ග�මාන සංඛ6ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) එම ක	මාතෙ: ෙයෙදන පhZ සංඛ6ාව ෙකොපමණද;  

 (iv) ඔh �zණ ෙදන පධාන ගැටc කවෙ	ද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) (i) ෙමම ක	මාතකUවට අවශ6 නව තාbෂණය ලබා�මට කට&� කර 
;ෙ<ද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) මැg �ෂප්ාදන සඳහා ෙවෙළඳෙපොළ y°Z 3?මට රජය �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ ෙකෙසේද;  

යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) (i) දැනට +K�U මැg භා7ඩ අපනයනය කරෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, එම රටවZ කවෙ	ද; 

 (iii) 2015 හා 2016 ව	ෂවල� මැg භා7ඩ අපනයනෙය ලැV{ +ෙWශ ආදායම 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙන~ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

1269/’16 

ගU පWම උදයශාත �ණෙසේකර මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ)  (i) ෙමොණරාගල "ස¹්bකෙ: ෙසේවෙ: ෙය� Kgන +NහZප;වරය  සංඛ6ාව, 
එb එb කලාප අධ6ාපන කා	යාල අ�ව ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

  (ii) 2015 ජනවාM 08 "ෙන පoව, එම +NහZප;වරයට ෙහෝ +NහZප; 
ෙසේවෙ: ෙනොවන අයට ෙහෝ +NහZප; ෙසේවෙ: උසස4්� ලබා � ;ෙ<ද; 

  (iii) එෙසේ න�, උසස4්� ලබා � ඇ; yWගලය අතර ෙWශපාලන ප�ගැ\මට 
ලb�ව Kgෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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1431/’16 

ගU බNල �ණව	ධන මහතා,— වැ+
 ක	මාත අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 156ට අ�ව, පාෙW�ය වැ+
 සමාග� ෙකොළඹ 
ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළ~ ෙZඛනගත සමාග� බවට ප0 3?ෙ� අර�ණ සyරා 
ගැ\ම සඳහා 2016 ව	ෂය �ළ� අ�ගමනය කළ Yයාමා	ග කවෙ	ද; 

 (ii) 1992 ව	ෂෙ:� �~ට� පාෙW�ය වැ+
 සමාග� සහ ඒවාෙ: ~#කාM0වය 
��බඳ ස�½	ණ වා	තාවb ඉ"Mප0 කරෙද; 

 (iii) ව	ෂ 1992 Kට 2016 දbවා, ඉහත එb එb පාෙW�ය වැ+
 සමාග�වල 
ලාභාලාභ පමාණය එb එb ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iv) ඉහත එb එb පාෙW�ය වැ+
 සමාග� +K ~#කරෙගන ඇ; ඉඩ� අbකර 
පමාණය සහ ඒවාෙ: ඵලදාXතාවය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2211/’17 

ගU ඩ�ලස් ෙWවානද මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) වh�යාව, මාමp, අbෙබෝ+Z පෙWශෙ: yරාණ oසාන �#යb �~ටා 
;ෙබන බව0; 

 (ii) එම oසාන �#ය yරා+ද6ා ෙදපා	තෙ��ව +K සල�{ කර ඇ; බව0; 

 (iii) මෑතක� එම පෙWශෙ: ෙ0bක ගස ්කපා දැ©ෙ� KW(යb ෙහේ�ෙව එම 
oසාන �#යට සහ එ~ �~ටා ;ෙබන yරාවස�්වලට හා� KN4 +නාශ 4 ඇ; 
බව0; 

එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i) ඉහත oසාන �#ෙය~ yරාවස�් +නාශ 3?ම ස�බධෙය ඊට වග3ව &� 
yWගලයට එෙර~ව \;මය �යවර ෙගන ;ෙ<ද; 

 (ii) අනාගතෙ:� එම yරාවස�් ආරbෂා 3?ම සඳහා  ග� ලබන �යවර කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2241/’17 

ගU �මZ ර0නායක මහතා,— පාථ#ක ක	මාත අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) පාථ#ක ක	මාත අමාත6�මාෙ� ෙපෞWග
ක කා	ය ම7ඩලයට අ�&bත �ල 
වාහන සපයා ඇ; එb එb �ලධාMයාෙ� නම, තන�ර, ෙවකර ඇ; වාහනෙ: 
ව	ගය, 
යාප"ං� අංකය සහ එම ෙව 3?ම සඳහා අ�ම;ය ලබා Nෙ කhU 
+Kද යන ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2335/’17 

ගU (ෛවද6) න
ද ජය;ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ6, ෙපෝෂණ හා ෙW�ය ෛවද6 
අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) ෙහොරණ ¨
ක ෙරෝහෙZ ෙසේවෙ: �&� o° ෙසේවා පාලක එස.් ෙසොXසා 
�ණ;ලක මහතා, සමසත් ලංකා ඕවKය	 සංගමෙ: පධාන සභාප; ෙලස 
ප04ම ෙහේ�ෙව එම සංගමෙ: කට&� පහoෙව ඉ1 3?ම �uස ක°තර 
මහ ෙරෝහල ෙවත  ඔz සථ්ාන මාU4මb ඉZc� කර ඇ; බව0; 

 



( 50 ) 

 

 (ii) 2016.04.01 "න බසන්ා~ර පළා0 ෙසෞඛ6 හා ෙW�ය ෛවද6 අමාත6ාංශ 
ෙZක� +K ෙමම සථ්ාන මාUව අ�පා£;කය� ර~තව KNකරන ෙලස 
පළා0 ෙසෞඛ6 ෙසේවා අධ6bෂවරයාට (බ.ප.) �	ෙWශකර ඇ; බව0; 

 එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) ෙමෙතb එම සථ්ාන මාUව Yයා0මක ෙනො3?මට ෙහේ� කවෙ	ද යන එ�මා 
ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2408/’17 

ගU අෙශෝක «යත මහතා,— sවර හා ජලජ ස�ප0 සංව	ධන අමාත6�මාෙග 
ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) කZ�gය, බ0තල�7pව sවර ග�මානෙ: ප"ං�ව Kgන sවර පhZ 
සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම sවර ජනතාව ඉතා දැm පා\ය ජල ගැටcවකට �zණ පා Kgන බව  
දෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, එම sවර ජනතාව �zණ පා Kgන ජල ගැටcව +ස�මට ගනා 
�යවර කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2478/’17 

ගU ê. රං®0 ද ෙසොXසා මහතා,— අගාමාත6�මා සහ ජා;ක ප;ප0; හා ආ	jක 
කට&� අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) ^ ලංකා ජනා(ප;වරයාෙ� කා	ය ම7ඩලයට අ�මත කර ඇ; 
ස�බsකරණ ෙZක�වU සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.01.02 "න Kට ව0ම ජනා(ප;වරයා යටෙ0 ප0 කර ඇ; 
ස�බsකරණ ෙZක�වU සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ස�බsකරණ ෙZක�වU ප0 කර ඇ; bෙෂේත කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ)  (i) එම එb එb ස�බsකරණ ෙZක�වරයාෙ� නම, අධ6ාපන oNoක� හා 
ෙවන0 oNoක� ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (ii) එb ස�බsකරණ ෙZක�වරෙයb සඳහා ෙගවන වැ1ප ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ අ�ව පo[ය ව	ෂ ෙදක �ළ එම ස�බsකරණ ෙZක�වU සඳහා දරා 
ඇ; සමසත් �Mවැය ෙකොපමණද; 

 (iv)  අදාළ ස�බsකරණ ෙZක�වU +K එම �Mවැයට සාෙ£bෂව 
පමාණව0 කා	යභාරයb  ඉ1කර ;ෙ<ද; 

 යන0 එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2482/’17 

ගU ඉෂාb රzමා මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) අ�රාධyර "ස¹්bකෙ:, ජායා මහා +Nහල, “පාසZ දහසb සංව	ධනය 
3?ෙ� ව6ාපෘ;යට” අය0 පාසලb බව0;  

 (ii) ව6ාපෘ;යට අදාළ තාbෂණ ෙගොඩනැ[Zල පමණb දැනට ඉ"කර ඇ; බව0;  
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 (iii) එම ව6ාපෘ;යට අදාළ අෙනb ෙගොඩනැ[
 ෙමෙතb ඉ"කර ෙනොමැ; බව0;  

 එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i) ෙමම ව6ාපෘ;යට අදාළ අෙනb ෙගොඩනැ[
 ඉ"  ෙනො3?මට ෙහේ�ව 
කවෙ	ද;  

 (ii) එම ෙගොඩනැ[
 ඉ"කර �මට අවශ6 කට&� කර� ලබන "නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2504/’17 

ගU ඉ"ක අ�UWධ ෙහේර0 මහතා,— අධ6ාපන අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) "වXෙ ඇ; �° රජෙ: පාසZ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) "වXෙ ඇ; �° ජාත6තර පාසZ සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� "වXෙ ජා;ක පාසZ සඳහා බඳවාග0 
�UවU සංඛ6ාව  ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (iv) 2015, 2016 සහ 2017 ව	ෂවල� "වXෙ ඇ; පළා0 පාසZ සඳහා බඳවාග0 
�UවU සංඛ6ාව  ව	ෂය අ�ව ෙකොපමණද; 

 (v) 2016 ව	ෂෙ: පළ� භාගය �ළ බා~ර හා අභ6තර ඇග�� පWධ; ම¼ 
ඇග�මට ලb කළ �UවU සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) 2016 අයවැෙය ගා©ය හා පාෙW�ය පාසZවල �U �ල �වාස/ +ෙ@කාගාර 
සථ්ා�ත 3?ම ෙව�ෙව ෙව කළ �දල  ෙකොපමණද; 

 (vii) එම ව6ාපෘ;ෙ: ව	තමාන පග;ය කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2510/’17 

ගU වාoෙWව නානායbකාර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත6�මාෙග 
ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) පැZමpZල, 3Mබ0ගල කද නායයෑම ෙහේ�ෙව එම ගෙ� පhZ 30කට 
ආසන �Mසකට උ~gතැ අ~# � බව0; 

 (ii)  ආපදාවට ලb � පhZ සඳහා +කZප ඉඩ� ලබා�මට ¡රණය කර ඇ0ෙ0 
ගෙම 3.©. 20ක පමණ ඈ; �~g ෙදොඹග�මන නමැ; පෙWශෙය 
බව0; 

 එ�මා දෙන~ද? 

(ආ) (i) එෙලස Nර බැහැර පෙWශව
 ලබා� ඇ; ඉඩ� ෙව�වට එම ගමට 
ආසනෙ: �~g 3Mබ0ගල රාජ6 ව�යාෙය ඉඩ� ලබාෙදන ෙලස ඔh 
ඉZලා ඇ; බව ��ගෙද; 

 (ii) එෙසේ න�, ඔhට 3Mබ0ගල රාජ6 ව�යාෙය ඉඩ� ලබා�මට �යවර 
ගෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2521/’17 

ගU උදය පභා0 ග�ම�ල මහතා,— \;ය හා සාමය ��බඳ අමාත6�මාෙග 
ඇ>මට,— (1) 

(අ) ව	ෂ 2013 Kට 2017 දbවා ෙපො
ස ්ෙදපා	තෙ��ෙ@ පා+ã�ය සඳහා ක_° ගෑස ්
#ල� ගැ\මට වැය කරන ලද �දල, එb එb ව	ෂය අ�ව ෙව ෙව වශෙය 
ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2529/’17 

ගU �ෂාර ඉ_�Z අමරෙසේන මහතා,— +N
බල හා yන	ජන\ය බලශb; 
අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) ^ ලංකා o�ත6 බලශb; අ(කාMය +K ආග#ක සථ්ාන සඳහා �	ය 
+N
බල කiටල ලබා�ෙ� ව6ාපෘ;ය යටෙ0 +N
 බලය ලබා � ඇ; ආග#ක 
සථ්ාන සංඛ6ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එb එb ආග#ක සථ්ානයට සපයන ලද +N
 පWධ;ෙ: ධාMතාවය ෙව 
ෙව වශෙය ඉ"Mප0 කරෙද; 

 (iii) 2017.06.01 "න වන+ට එම ව6ාපෘ;ය සඳහා වැය කර ඇ; �දල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම +N
බල කiටල ම¼ උ0පාදනය කර� ලබන +N
බල පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (v) ආග#ක සථ්ානවලට �	ය +N
බල කiටල  ෙනො#ෙZ ලබා�මට ෙහේ�ව 
කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

2533/’17 

ගU ෙහbට	 අ£yහා# මහතා,— +N
බල හා yන	ජන\ය බලශb; 
අමාත6�මාෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) ෙනොරãෙචෝ ෙZ, ලb+ජය ගZ අªU බලාගාරය ම¼ KNවන පMසර හා�ය 
අවම 3?ම සඳහා ෙයෝ®ත oළං ආවරණය ඉ"3?මට ෙගන ඇ; �යවර 
කවෙ	ද; 

 (ii) oළං ආවරණය ෙනොමැ; 4ෙම බලාගාරය අවට  xව0වන ෙගො4 බලව0 
Nෂක්රතාවයකට ප04 ඇ; බව දෙද; 

 (iii) oළං ආවරණය ඉ"3?ම ආර�භ කර� ලබන "නය කවෙ	ද;  

යන එ�මා සඳහ කරෙන~ද? 

(ආ) (i) ෙමම බලාගාර �#ය �ළ අ° ෙගොඩ ගැ>ම වැළැb4ම සඳහා ගනා �යවර 
කවෙ	ද; 

 (ii) බලාගාරෙය �ට වන අ°  ෙහේ�ෙව වගා හා� � ෙගො4ට ෙගවා ඇ; 
ව" �දල ෙකොපමණද; 

 යන0  එ�මා සඳහ කරෙන~ද? 

(ඇ) (i) ෙමම බලාගාරය සඳහා වලං� පාMසMක ආරbෂණ බලපතයb ;ෙ<ද; 

 (ii) එම බලපතය ��0 කළ "නය කවෙ	ද; 

 (iii) එQ බලපතෙ: කාලය අවස වන "නය කවෙ	ද;  
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 (iv) එQ බලපතෙ: සඳහ ෙකොෙWK ඉ1 3?මට අසම0 4ෙ� වගQම ලංකා 
+N
බල ම7ඩලය භාර ගෙද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

2608/’17 

ගU ෙමොහා «යද	ශන ද KZවා මහතා,— අ(කරණ අමාත6�#යෙග ඇ>මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ මහා(කරණෙ: +භාග � අංක - එã. >./4648/2009 (\;ප;ෙ�  
අංක - >. ආ	. - 2/26/2009) නpෙ@ +0;කUව කhUද; 

 (ii) එම අ( ෙචෝදනා පතෙ: නගා ;â අ( ෙචෝදනා කවෙ	ද; 

 (iii) එQ අ( ෙචෝදනාව
 Kයcම +0;කUව �ෙදොස ්3?මb කර ;ෙ<ද; 

 යන  එ�#ය ෙමම සභාවට දවෙන~ද? 

(ආ)  (i) එෙසේ �දහස ්කළද, \;ප;වරයාට නැවත0 ෙචෝදනා �K ෙලස සංසථ්ාපනය 
3?මට හැ3 බව ¡Nෙ@ දවා ;ෙ<ද; 

 (ii) ඒ අ�ව, \;ප;වරයා +K ෙචෝදනා �K ෙලස සංසථ්ාපනය කර 
+0;කUවට එෙර~ව නැවත නp පැව?මb කර� ලබෙද; 

 (iii) එෙසේ න�, නැවත නp පවර� ලබෙ කවර කාලයb �ළද; 

  (iv) එෙසේ නp   ෙනොපවරවෙ න�, එQ ¡රණයට අදාළ ෙහේ� ��බඳව දැ�ව0 
කරෙද; 

 යන එ�#ය සඳහ කරෙන~ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

 

 


