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2016 ෙපබරවා� මස 09 වැ� අඟහ�වාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
69/’15 

1. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 'වර හා ජලජ ස+ප, සංව.ධන අමාත0�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ඉ19ය1 සාගරෙ; ජාත01තර <=> කලාපෙ; ම?1 ඇ@Aමට Bන යාතා 
වලට අවසර ලබා E  ෙFද; 

  (ii)  එෙසේ න+, එම අවසරය ලබා E ඇ  යාතා සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම යාතා හා M ලංකාව අතර ඇ  NO?මට අදාල බැQ+ කවෙ.ද;  

 (iv) ෙමෙලස අවසර ලබා Eම ��1 අෙ�Sත වා.Sක ආදායම ෙකොපමණද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) (i) ජාත01තර <=ෙ� ම?1 අ@ලන M ලාංXක යාතා සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) Bන යාතා ෙහේ�ෙව1 M ලාංXක 'වරY1ට Z>වන අසාධාරණ මැඬAමට 
ෙගන ඇ  �යවර කවෙ.ද; 

 (iii) Bන යාතා සඳහා අවසර ලබාEම ෙව]වට M ලාංXකය1ට Oශාල 'වර යාතා 
ලබා ගැ^ම සඳහා උපකාර ෙනොX`මට ෙහේ� කවෙ.ද; 

 (iv) M ලාංXකය1ට ජාත01තර <=ෙ� 'වර කටa� X`ම සඳහා  Oශාල 'වර 
යාතා හා නbන තාෂcක ෙමවල+ සමග අවශ0 පහ?ක+ ලබා Eමට 
සැල?+ කර  ෙFද;  

 (v) එෙසේ න+, ඒ ෙකෙසේද; කවර 9නක Zටද; 

ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

222/’15 

2. 

ග	 ඩලස ් අලහ�ෙප	ම මහතා,— උසස ් අධ0ාපන හා මහාමා.ග අමාත0�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) මා.ග සංව.ධන අ�කාgෙයV අ'ෂණය යටෙ, අY - ෙරෝj (i -Road) ය]ෙව1 
Oෙශේෂ ව0ාපෘ ය pයා,මක q බව එ�මා ද1ෙනVද? 

(ආ) (i) ෙමම ව0ාපෘ ය සඳහා ණය <ද@ සැපr Oෙ�sය tල0 ආයතන; 

 (ii) එම ආයතන සමඟ ණය NO?+ අ,ස1 කළ 9නය; 

 

(අටවැw පා.xෙ+1�ව — පළ<වැw සභාවාරය) 

පා��ෙ���ෙ  

න"ාය $ස්තකය 
2016 ෙපබරවා� මස 09 වැ� අඟහ�වාදා ඇ�(ව එ*න +ට 

�-. කෙළ0 2016 ජනවා� මස 29 වැ� +-රාදා 



( 2 ) 

 

 (iii) ඊට අදාළ ෙකො1ෙ�Z;  

  කවෙ.ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ)  අY-ෙරෝj ව0ාපෘ ය සඳහා, 

 (i) ෙතෝරාග, මා.ග;  
 (ii) එz මා.ග ෙතෝරාග, 9නය; 
 (iii) එ එ මා.ගය ඉ9X`ෙ+ ෙකො1තා, ආයතනය; 
 (iv) අදාළ ඉ9X`+ ආයතන සමග NO?+ගත q 9නය; 
 (v)  එz NO?+වලට අ]ව ඉ9X`+ අවස1 කළ a� 9නය;  
 (vi) 2015.11.01 9න වනOට ඉ9X`+ කටa� අවස1 කළ මා.ග;  
 කවෙ.ද ය1න එ එ පාෙ�sය සභාව අ]ව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 එ�මා සභාගත 

කර1ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

236/’15 

3. 

ග	 ?w@ හ~1ෙන,  මහතා,— සමාජ සOබලගැ1b+ හා ?භසාධන 
අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) 2015 ජනා�ප වරණය පාදක කර ගw�1 9O නැ�ම ෙදපා.තෙ+1�ව මN1 
මV1ද රාජපෂ Vට� ජනා�ප වරයාෙ� ඡායා�පය සVත x, ලෂ 50 <දණය 
ෙකොට 	�ය@ 29,400,000ක <දල අවභාOතා කළ බව එ�මා ද1ෙනVද? 

(ආ) (i) 2015 ව.ෂය සඳහා සමෘ��ලා� ප�@ ලෂ 18 අතර ෙබදා හැ`මට x, 
ලෂ 50 <දණය කළ ෙහේ�ව කවෙ.ද; 

  (ii) අදාළ Oයදම අ]මත කළ බලධාgයා ක�	1ද;  
  (iii) ඔ=ට එම <දල අ]මත X`ෙ+ බලය  ෙFද; 

  (iv) ෙමම x, ලෂ 50 <දණය කළ ආයතනය කවෙ.ද; 

  (v) ඒ සඳහා පස+පාදන කමෙ�දය අ]ගමනය කර  ෙFද;  

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද?  

(ඇ) (i) 9O නැ�ම අර<දෙ@ <ද@ තම පෂෙ; මැ වරණ පව.ධනයට ෙයොදා 
ගැ^ෙම1 Z> කර ඇ  tල0 අවභාOතය ස+බ1ධෙය1 tල0 අපරාධ 
Oම.ශන ෙකො�ඨාසය මN1 Z> කර] ලබන Oම.ශනෙ; පග ය කවෙ.ද; 

 (ii) අදාළ ෙදපා.තෙ+1�ව ෙහෝ අමාත0ාංශය මN1 tල0 අවභාOතය  
ස+බ1ධෙය1 Oම.ශනය Z> කර  ෙFද; 

 (iii) එෙසේ න+, එVE ග, Oනය pයාමා.ගය කවෙ.ද;  
 (iv) ෙ+ සඳහා Oයදම දරා ඇ,ෙ, 9O නැ�ම අර<දx1 න+, Z> q පා�ව �යවා 

ගැ^මට ග] ලබන pයාමා.ග කවෙ.ද; 

ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

249/’15 

4. 

ග	 එ+. එ�. එ+. ස@මා1 මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) 2015.10.15 9න පසව්	ෙ� අ�ක වැZ සVත කාල�ණය පව �E, මහ]වර 
ක�ගසේතොට පෙ�ශෙ; අනාරSත කා�වකට වැ�ෙම1 මහ / බ9a�E1 මහ<� 
බාxකා O>හෙ@ උසස ්ෙපළ ප1 ෙ; ඉෙග]ම ලැ� පා මා අසර්ා �ෂ0ාව �යNය 
බව එ�මා ද1ෙනVද?  



( 3 ) 

 

(ආ) අනෙ�Sත ෙලස Z>q අන�රX1 �යNය එම �ෂ0ාවෙ� �Oතය අV�bම wසා 
Oෙයෝවට ප,ව Z�න ඇයෙ� ෙදම��ය1ට, ව19 <දල �gනැ�ම සඳහා අවශ0 
�යවර ග1ෙ1ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

276/’15 

5. 

ග	 උදය පභා, ග+ම1�ල මහතා,— අ�කරණ අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ)  2015.01.09 9න Zට 2015.10.31 9න දවා කාලවකවා]ව �ළ ^ ප වරයාෙ� 
උපෙදස ්මත, 

 (i) ඇප ලබා >1 තසත්වා9 සැකක	ව1 සංඛ0ාව; 

 (ii) ඇප ලබා >1 තසත්වා9 O, ක	ව1 සංඛ0ාව;  

 (iii) ජනා�ප  සමාව ලබා >1, තසත්වා9 pයාව1ට වැර9ක	ව1 q සංඛ0ාව; 

ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

284/’15 

6. 

ග	 එස.් එ+. මgකා. මහතා,—  ��ධශාසන අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෙවෙහර Oහාරසථ්ාන සංව.ධනය X`ම සඳහා අමාත0ාංශය ස� 
වැඩ��ෙවළ  ෙFද; 

 (ii) එෙසේ න+, එම වැඩ��ෙවළ කවෙ.ද; 

 (iii) ෙවෙහර Oහාරසථ්ාන සඳහා <ද@ ෙව1 X`ෙ+ කමෙ�දය කවෙ.ද; 

 ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනVද? 

(ආ) (i) M ලංකාෙ� Z�න දහ+ පාස@ �	ව	1 සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දහ+ පාස@ �	වරෙය සඳහා ෙගව] ලබන Eමනාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම <දල පමාණව,ද; 

 (iv) එෙසේ ෙනොෙ� න+, එම <දල වැ� X`ම සඳහා කටa� කර1ෙ1ද; 

 (v) එෙසේ න+, එම 9නය කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

314/’15 

7. 

ග	 ෙහේෂා Oතානෙ� මහතා,— අධ0ාපන අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ඇ�x��ය, ජනා�ප  Oද0ාලෙ; පළ< වසරට ද	ව1 ඇ�ළ,කර ගැ^ෙ+E 
අක�කතා Z> b ඇ  බව,; 

 (ii) O>හ@ප වරයා  ඒ සඳහා සෘ�වම ස+බ1ධ b ඇ  බව,; 

 එ�මා ��ග1ෙනVද? 

(ආ) (i) ෙ+ ස+බ1ධෙය1 ජා ක පාසැ@ අධ0ෂ OZ1 ප`ෂණ පව,වා  ෙFද; 

 (ii) එෙසේ න+, ප`ෂණ පැවැ,q 9නය කවෙ.ද; 

 



( 4 ) 

 

 (iii) එම ප`ෂණවල ප ඵල කවෙ.ද;  

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) (i) අක�කතා සඳහා ස+බ1ධ b ඇ  O>හ@ප වරයා ස+බ1ධෙය1 ග] ලබන 
�යවර කවෙ.ද; 

 (ii) ෙමම O>හෙ@ අනාගතය ෙව]ෙව1 ග1නා ඉ9g pයාමා.ග කවෙ.ද; 

ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

 (ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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8. 

ග	 (ෛවද0) නx1ද ජය ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ0, ෙපෝෂණ හා ෙ�sය ෛවද0 
අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෙමරට �ළ දැනට හ~නාෙගන ඇ  තැල3�යා ෙරෝ¡1 සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම  ෙරෝ¡1 9ස¢්ක අ]ව OZ` ඇ  ආකාරය කවෙ.ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) (i) 2004.07.02 9න එවකට wෙයෝජ0 ෙසෞඛ0 අමාත0වරයාෙ� පධාන,වෙය1 
ෙසෞඛ0 අමාත0ාංශෙ; පැව  සාක�ඡාවකE ඇට�>£ සේට+ ෛසල බ�ධ 
X`ෙ+ මධ0සථ්ානය ¤	ණෑගල �ෂණ ෙරෝහල �ළ ඉ9X`මට එකඟ q 
බව,; 

 (ii) ඒ සඳහා වයඹ පළා, ෙසෞඛ0 අමාත0ාංශෙය1 	�ය@ ලෂ 100ක 
ප පාදන ෙව1කර  � බව,; 

 (iii) ෙමම ඇට�>£ බ�ධය සඳහා �=�ව ලැ� ෛවද0ව	1 රජෙ; ෙරෝහ@වල 
Z�න බව,; 

 එ�මා ද1ෙනVද? 

(ඇ) (i) ෙමරට ෙපෞ�ගxක ෙරෝහල �ළ ඇට�>£ සේට+ ෛසල බ�ධය Z>කර 
තැල3�යා  ෙරෝ¡1 ?වප, කර ඇ  බව ද1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ න+, ෙමෙත ඇට�>£ සේට+ ෛසල බ�ධ X`ෙ+ මධ0සථ්ානය 
¤	ණෑගල �ෂණ ෙරෝහල ෙහෝ g§ෙ� ආ.යා ළමා ෙරෝහල ෙහෝ ෙවන, 
රජෙ; ෙරෝහල �ළ සථ්ා�ත ෙනොX`මට ෙහේ�ව කවෙ.ද; 

 (iii) තැල3�යා ෙරෝ¡1 සඳහා දැනට පව න පශසත් ප කාර කමය වන සේට+ 
ෛසල බ�ධය රජෙ; ෙරෝහ@ �ළ Z> X`ම සඳහා ඉ9gෙ;E ග] ලබන 
pයාමා.ග කවෙ.ද; 

 ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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9. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ගා�ය ආ.©ක කටa� ��බඳ අමාත0�මාෙග1  
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) M ලංකාව �රා ගව ¤ර හා <ඛ ෙරෝගය ඉතා 3ඝෙය1 පැ ෙර�1 පව න 
බව,; 

 (ii) ස,,ව wෂප්ාදන හා ෙසෞඛ0 ෙදපා.තෙ+1�ව ස�ව ෙමම ෙරෝගය 
වැළැbමට 9ය a� එ1න, පමාණව,ව ෙනොමැ  බව,; 

 



( 5 ) 

 

 (iii) එම ෙරෝගය පාලනය X`ම ස+බ1ධෙය1  උත ෙදපා.තෙ+1�ව මN1 
w¤, කළ චකෙ@ඛෙ; ෙබොෙහෝ ක	� අවලං� කර  ෙබන බව,;  

 (iv) එෙසේ X`ම ෙහේ�ෙව1 එම ෙරෝගය පාලනය X`මට ෙනොහැX b ඇ  බව,;  

එ�මා ��ග1ෙනVද? 

(ආ) (i)  ස,,ව wෂප්ාදන හා ෙසෞඛ0  ෙදපා.තෙ+1�ව මN1 w¤, කළ 
චකෙ@ඛෙය1 ඉව, කළ ක	� කවෙ.ද; 

 (ii) එම ක	� ඉව, X`මට ෙහේ� කවෙ.ද; 

 (iii) නැවත එම ක	� ඇ�ළ, X`මට කටa� කර1ෙ1ද; 

 (iv) ගව ¤ර හා <ඛ ෙරෝගය පාලනය X`මට අවශ0 ඖෂධ VඟයX1 ෙතොරව ලබා 
Eමට ග] ලබන �යවර කවෙ.ද;  

 (v) එම ෙරෝගය wසා Oනාශ වන ගව ස+පත ෙබෝ X`මට ග1නා ක�න+ 
pයාමා.ග  කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද?  

(ඇ)   ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ]+Eම සහ 9නට wය�ත කටa� 
*1. 

පළා, පාලන ආයතන ඡ1ද Oම3+ (සංෙශෝධන) පන, ෙක�+පත — ෙදවැw වර 
Xයbම. 

*2. 
'වර හා ජලජ ස+ප, (සංෙශෝධන) පන, ෙක�+පත — ෙදවැw වර Xයbම.  

*3. 

අභ01තර කටa�, වයඹ සංව.ධන හා සංස්කෘ ක කටa� අමාත0�මා,— 
��ගලය1 xයාප9ං� Xgෙ+ පනත යටෙ, wෙයෝග,— 1968 අංක 32 දරන 
��ගලය1 xයාප9ං� Xgෙ+ පනෙ, 52 වැw වග1 ෙ; (1) වැw උපවග1 ය 
යටෙ, අභ01තර කටa�, වයඹ සංව.ධන හා සංස්කෘ ක කටa� අමාත0වරයා OZ1 
සාදන ල>ව, 2015 ෙදසැ+බ. 22 9නැ  අංක 1946/31 දරන අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙ; 
පළ කර] ලැබ, 2016.01.26 9න ඉ9gප, කරන ලද wෙයෝගය අ]මත කළ a� ය. 

(අමාත0 ම®ඩලෙ; අ]ම ය ද1වා  ෙF.) 

*4. 
ක+ක	 හා වෘ,¯ය ස�  සබඳතා අමාත0�මා,—  ප�පාලක සභා ආඥාපනත 

යටෙ, wෙයෝගය,— (136 වැw අ�කාරය q) ප�පාලක සභා ආඥාපනෙ, 63 වැw 
වග1 ය යටෙ,, ක+ක	 හා වෘ,¯ය ස�  සබඳතා අමාත0වරයා OZ1 සාදන ල>ව, 
2016.01.12 9න ඉ9gප, කරන ලද wෙයෝගය අ]මත කළ a� ය. 

(අමාත0 ම®ඩලෙ; අ]ම ය ද1වා  ෙF.) 

*5. 
±දtල0 පන, ෙක�+පත — ෙදවැw වර Xයbම. 

*6. 

ෙථේරවාE ²± ක කාව, (xයාප9ං� X`ෙ+) පන, ෙක�+පත — ෙදවැw වර 
Xයbම. 

 



( 6 ) 

 

*7. 

ෙබෞ�ධ Oහාර ෙ�වාලග+ (සංෙශෝධන) පන, ෙක�+පත — ෙදවැw වර Xයbම. 

*8. 

අ�කරණ අමාත0�මා සහ ��ධශාසන අමාත0�මා,— සාපරා' කාරණාවල E අෙන0ෝන0 
සහෙයෝ¡තාව දැbෙ+ පනත යටෙ, කරන wයමය,— 2002 අංක 25 දරන සාපරා' 
කාරණාවලE අෙන0ෝන0 සහෙයෝ¡තාව දැbෙ+ පනෙ, 2 වැw වග1 ෙ; (3) වැw 
උපවග1 ය යටෙ, අ�කරණ අමාත0වරයා OZ1 සාදන ල>ව, 2015 අෙගෝස�් 6 9නැ  අංක 
1926/46 දරන අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කර] ලැබ, 2015.11.21 වැw 9න ඉ9gප, කරන 
ලද wයමය අ]මත කළ a� ය. 

(අමාත0 ම®ඩලෙ; අ]ම ය ද1වා  ෙF.) 

*9. 

³ඩා අමාත0�මා,— ³ඩා පනත යටෙ, wෙයෝග,— ජා ක රාජ0 සභාෙ� 1973 
අංක 25 දරන ³ඩා පනෙ, 31 වැw වග1 ය සමග XයOය a� එz පනෙ, 41 වැw 
වග1 ය යටෙ, ³ඩා අමාත0වරයා OZ1 සාදන ල>ව, 2013 ජනවාg 15 9නැ  අංක 
1793/3 දරන අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කරන ලද, 2013 අංක 01 දරන ජා ක ³ඩා 
සංග+ wෙයෝගවල ඇ�ළ, 13 සහ 17 වැw වග1  සංෙශෝධනය කර�1 2015 
ෙනොවැ+බ. 9 9නැ  අංක 1940/7 දරන අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කර] ලැබ, 
2016.01.26 9න ඉ9gප, කරන ලද wෙයෝගය අ]මත කළ a� ය.    

(අමාත0 ම®ඩලෙ; අ]ම ය ද1වා  ෙF.) 

*10. 
ආ®�කම ව0වසථ්ා ම®ඩලය ප,X`ම සඳහා ෙයෝජනා ස+මතය,— ක@ තබන ලද 
පශන්ය. (2016 ජනවාg 09),— “M ලංකාවට නව ආ®�කම ව0වසථ්ාව ස+මත කර ගත 
a� යැY M ලාංXක ජනතාව අතර �£@ එකඟතාවය ඇ  ෙහY1 ද;  

2015 ජනවාg මස 08 වැw 9න පැව  ජනා�ප වරණෙ;E ^ ෙ; ආ�පත0යට ග	 
ෙකෙරන සහ පජාත1තවාදය සOම, ෙකෙරන ෙ�ශපාලන සංසක්ෘ ය සථ්ා�ත X`ෙමV 
ලා පැහැ9x ජනවරම ජනතාව OZ1 ලබාE ඇ  ෙහY1 ද; 

ඉහත z ජනා�ප වරණෙ;E ජනතාව පකාශ කරන ලද අ²පාය බලගැ1bමට Oධායක 
ජනා�ප  කමය අෙහෝZ ෙකෙර1නා q නව ආ®�කම ව0වසථ්ාව ස+මතකර ගැ^ම 
සඳහා M ලංකා පජාතා1¢ක සමාජවාE ජනරජෙ;, අ ග	 ෛමµපාල Zgෙසේන 
ජනා�ප �මා OZ1 Zය අ²ලාෂය පැහැ9xව පකාශකර ඇ  ෙහY1 ද; 

Oධායක ජනා�ප  ¶රය අෙහෝZ ෙකෙර1නාq ද, මනාප ඡ1ද කමය ඉව, කර ජනතා 
wෙයෝජනය සාධාරණව ��·¸ කර1නා q මැ වරණ කමය සහ ක ෙකෙර1නා q ද, 
Zය¹ �රවැZය1ෙ� පජාතා1¢ක අY¯1 ශ ම, කර1නාq ද, ජා ක පශ්නයට 
ව0වසථ්ාමය Oස~ම සපය1නාq ද, ජා ක ප ස1ධානය පව.ධනය කර1නා q ද, 
^ ෙ; ආ�පත0යට ග	 ෙකෙරන ෙ�ශපාලන සංසක්ෘ ය සථ්ා�ත කර1නා q ද, 
ජනතාවෙ� txක අY¯1 හා wදහස මN1 මානව අ²මානය තහ�	 කර1නාq ද වගXව 
a�, වගව1නාq ආ®� කමය පව.ධනය කර1නා  q ද, නව ආ®�කම ව0වසථ්ාව 
ස+මතකර ගැ^ෙ+ අවශ0තාවය ම�b ඇ  ෙහY1 ද;  

1. M ලංකාව සඳහා නව ආ®�කම ව0වස්ථාව සකස ් X`ම ��බඳව සලකා බලා 
 ජනතාවෙ� අදහස් හා උපෙදස් ලබාෙගන ආ®�කම ව0වස්ථාෙ� 75 වන ව0වස්ථාව 
 යටෙ, ඒ ෙවත පැව` ඇ  බලතල pයා,මක කර�1 පා.xෙ+1�ව OZ1 සලකා 
 බල] �cස ආ®�කම ව0වස්ථා පන, ෙක�+පත සැක3ෙ+ කා.ය සඳහා 
 පා.xෙ+1� ම1µවරය1ෙග1 සම1Oතවන ෙමV �1 ම� “ආ®�කම ව0වස්ථා 
 ම®ඩලය” ය]ෙව1 හ~1ව] ලබන පා.xෙ+1� කාරක සභාව  ·ය a� යැY, 
 ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා ස+මත කරY. 
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2. පා.xෙ+1�ෙ� ග	 කථානායක�මා ආ®�කම ව0වසථ්ා ම®ඩලෙ; සභාප වරයා Oය 
a� ය. ආ®�කම ව0වසථ්ා ම®ඩලය OZ1  ෙතෝරා ප,කර ගත a� ආ®�කම ව0වසථ්ා 
ම®ඩලෙ; wෙයෝජ0 සභාප වරය1 හ, (7) ෙදෙන¤ Z�ය a� ය.   

ග	 කථානායක�මා ෙනොපැ�c අවසථ්ාව1VE, ම®ඩලෙ; »සb්+වල <ල?න ෙහොබව] 
�cස ආ®�කම ව0වසථ්ා ම®ඩලෙ; wෙයෝජ0 සභාප වරය1 අ�g1 අෙය¤ ෙතෝරා 
 ප, කළ a� ය. 

3. ආ®�කම ව0වසථ්ා ම®ඩලෙ; »සb්+ සඳහා ගණ¼රණය Oසස් (20)  Oය a� ය.  

4. (අ) ආ®�කම ව0වස්ථා ම®ඩලය සඳහා ආ®�කම ව0වස්ථා උපෙ�ශකව	1; 

  (ආ) ආ®�කම ව0වස්ථා ම®ඩලය සඳහා ^  ෙ@ක+වරෙය¤ හා එz ^  
ෙ@ක+වරයා සඳහා සහායකY1;  

 (ඇ) ආ®�කම ව0වස්ථා ම®ඩලෙ; හා 5 වන වග1 ෙ; ෙයො<ගත ක��වල 
කටa� වා.තාකරණය �cස ආ®�කම ව0වස්ථා ම®ඩලය සඳහා කා.ය 
ම®ඩලය; සහ   

(ඈ) ආ®�කම ව0වස්ථා ම®ඩලෙ; (සමාජ මාධ0 ඇ�£ව) මාධ0 කා.ය 
ම®ඩලය;  

Z�ය a�ය. 
 

M ලංකාව සඳහා නව ආ®�කම ව0වසථ්ාව ස+මත කරගැ^ෙ+ pයාවxයට අවශ0 
 පචාරණය ලබාEෙමVලා මාධ0 කා.ය ම®ඩලය OZ1 ෙවF අඩOය �V�වා එය 
 පව,වාෙගන යා a� අතර ෙවන, ?>? මාධ0 ද ෙයොදා ගත a� ය. 
අදාළ ෙස? පbණය1ෙ� ෙහෝ Oෙශේෂඥ මතද ඇ�ළ,ව ආ®�කම ව0වසථ්ා ම®ඩලෙ; 

 හා එV කාරක සභාව1V කටa� ෙම1ම මහජන අදහස ්/ ක	� ඉ9gප, X`+ද, එම ෙවF 
 අඩOෙයV ෙ@ඛනගත ෙකොට පකාශයට ප,කරන බවට මාධ0 කා.ය ම®ඩලය සහ ක 
 Oය a� ය. 

5. ආ®�කම ව0වසථ්ා ම®ඩලය පහත සඳහ1 අ] ක��වx1 සම1Oත Oය a� ය:— 

(අ) ආ®�කම ව0වසථ්ා ම®ඩලය OZ1 ප, කර] ලබන, අගාමාත0වරයා (සභාප ), 
පා.xෙ+1�ෙ� සභානායකවරයා, O	�ධ පා.ශවෙ; නායකවරයා,  අ�කරණ 
අමාත0වරයා හා ආ®�කම ව0වසථ්ා ම®ඩලෙ; ෙස? සාමා¾කY1 දහහ, (17) 
ෙදෙන¤ට ෙනොවැ� සංඛ0ාවX1 a, ෙමෙහa+ ක��ව;  

 ෙමෙහa+ ක��ව ආ®�කම ව0වසථ්ා ම®ඩලෙ; කටa� හා M ලංකාව සඳහා නව 
 ආ®�කම ව0වසථ්ාව ෙක�+ප, X`ෙ+ කා.යය සඳහා වගXව a� ය. 
(ආ) ආ®�කම ව0වසථ්ා ම®ඩලය OZ1 ප,කළ හැX ආ®�කම ව0වසථ්ා ම®ඩලෙ; 

සාමා¾කය1ෙග1 සම1Oත ෙස? අ] ක��; 

 එෙසේ �වද, එ එ අ] ක��වක සාමා¾ක සංඛ0ාව එෙකොළහ (11) කට 
 ෙනොවැ� Oය a� ය. 

 එ එ අ] ක��ෙ� සභාප වරයා ෙමෙහa+ ක��ව OZ1 ප,කර] ලැ·ය      
 a� ය. 
 

6. ආ®�කම ව0වසථ්ා ම®ඩලය OZ1 එV පළ< »සb්ෙ+E— 

(අ) wෙයෝජ0 සභාප වරය1 ෙතෝරා ප,කර ගත a� ය;  

(ආ)  5(ආ) වග1 ෙ; ෙයො<ගත අ] ක�� ¯රණය කළ a� ය; සහ  

(ඇ)  5 වග1 ෙ; ෙයො<ගත අ] ක��වලට සාමා¾කY1 ෙතෝරාප, කර ගත a� ය. 
 

7. අමාත0 ම®ඩලයට හා පා.xෙ+1�වට ඉ9gප, X`මට පථම ආ®�කම ව0වස්ථා 
 ම®ඩලය OZ1 සලකා බල] �cස ආ®�කම ව0වස්ථා ෙක�+පත ෙයෝජනා 
 කර�1 ෙයෝජනාව ඉ9gප, කරන ෙලස ෙමෙහa+ ක��ෙව1 ඉ@ලා Z��1, 
 ආ®�කම ව0වස්ථා ම®ඩලය OZ1 ස+මත කර] �cස අගාමාත0වරයා OZ1 
 ආ®�කම ව0වස්ථා ම®ඩලෙ; පළ<වැw »ස්bෙ+E ෙයෝජනාව ඉ9gප, කළ 
 a� ය. 
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 8. ආ®�කම ව0වස්ථා ම®ඩලය ෙවත ස්වzය »ස්b+ පා.xෙ+1�ෙ� සභා ග.භෙයV 
පැවැ,bමට ෙමY1 බලය පවර] ලැෙF,  

 එෙසේ �වද, ආ®�කම ව0වස්ථා ම®ඩලයට බස්නාVර පළාෙත1 �ටත q ෙවනය+ 
 wශ්�ත ස්ථානයකE Zය »ස්b+ පැවැ,bමට ¯රණය කළ හැXය.  

එෙසේම, තව >රට,, x�ෙ@ඛන ඉ9gප, X`ම, ෙයෝජනා ඉ9gප, X`ම හා ය+ 
ක	ණ ස+බ1ධෙය1 ඡ1දය ලබාEම පා.xෙ+1�ෙ� සභා ග.භය �ළ E පමණ 
Z>Oය a�ය. 

9. ආ®�කම ව0වස්ථා ම®ඩලෙ; ෙහෝ එයට අය, ය+ ක��වක අර<� pයා,මක 
X`ම සඳහා ෙමෙහa+ ක��වට අවශ0 ෙසේවාව1 අවශ0 ව1නා q ඕනෑම 
ආයතනයX1 ලබාගත a� ය. 

10. ආ®�කම ව0වස්ථා ම®ඩලයට හා /ෙහෝ එV OOධ අ]ක��වලට සහයව] �cස 
හා උපෙදස් ලබාෙද] �cස ෙස? පbණය1 ෙමෙහa+ ක��ව OZ1 ප,කර] 
ලැ·ය හැXය. 

11. ආ®�කම ව0වස්ථා ම®ඩලෙ; කටa� මහජනතාවට Oවෘත Oය a� ය. ආ®�කම 
ව0වසථ්ා ම®ඩලෙ; හා අ] ක��වල කටa� ෙ@ඛනගත ෙකොට වහා පකාශයට ප, 
කළ a� ය. ?>? අවසථ්ාව1V, ආ®�කම ව0වසථ්ා ම®ඩලෙ; හා/ෙහෝ එV අ] 
ක��වල කටa� Oකාශනය X`ම සහ ක X`මට ආ®�කම ව0වස්ථා ම®ඩලය 
OZ1 අවශ0 �යවර ග] ලැ·ය a� ය.    
 

සැක ඇ bම වළව] �cස, ෙපර z ක	� පකාශනය සඳහා පා.xෙ+1� 
(බලතල හා වරපසාද) පනෙ, 17 වැw වග1 ය පකාර, පා.xෙ+1�ෙ� Oෙශේෂ 
අවසරය wශ්�තව ලබා ෙද] ලබන බවට ෙමVලා wශ්�ත වශෙය1ම ෙයෝජනා 
ෙකෙ..  
සැක ඇ bම වළව] �cස, ආ®�කම ව0වස්ථා ම®ඩලෙ; හා පස්වන 
වග1 ෙ; ෙයො<ගත අ] ක��වල කටa� පා.xෙ+1�ව ෙවත සමගා�ව වා.තා 
කර ඇ,තා ෙසේ හා ෙමVලා wශ්�ත වශෙය1ම බලය ලබාෙද] ලබන ය+ කටa� 
පකාශයට ප, X`+ මÀ1 පා.xෙ+1� (බලතල හා වරපසාද) පනත පකාර වරද 
Z> ෙනොව] ඇ  බව තව>රට, ෙයොජනා ෙකෙ..  

12. උපෙදස් ලබාගැ^ම සඳහා සහ/ෙහෝ ආ®�ක Áම ව0වසථ්ා ම®ඩලය ඉ9gෙ; ක	� 
ඉ9gප, X`ම සඳහා  ඕනෑම ��ගලෙය¤ කැඳbෙ+ බලය ආ®�ක Áම ව0වස්ථා 
ම®ඩලයට  ·ය a� ය. 

13. මහජන අදහස් ලබාගැ^ෙ+ ක��ෙ� w.ෙ�ශ ��බඳ උපෙදස් ලබාගැ^ම සහ / ෙහෝ 
ක	� ඉ9gප, X`ම සහ / ෙහෝ වා.තා X`ම සඳහා මහජන අදහස් ලබාගැ^ෙ+ 
ක��ෙ� ඕනෑම සාමා¾කෙය¤ කැඳbෙ+ බලය ද, ආ®�කම ව0වස්ථා ම®ඩලයට 
 ·ය a� ය. 

14. ෙමV දවා ඇ  O�Oධානවලට යට,ව, සව්zය කටa� ඉ�X`ෙ+E අ]ගමනය කළ 
a� කා.ය පgපා�ය හා යා1ත Áණය1 ��බඳ ¯රණය X`ෙ+ බලය ද ෙමVලා 
ආ®�ක Áම ව0වස්ථා ම®ඩලයට පවර] ලැෙF: 

එෙසේ �වද, එz ¯රණය ෙමෙහa+ ක��ෙ� එකඟ,වය ඇ ව අගාමාත0වරයා OZ1 
ඉ9gප, කර] ලබන ෙයෝජනා ස+මතයකට ප?ව ගත a� ය. 

පා.xෙ+1�ෙ� ස්ථාවර wෙයෝගවලට පටහැwව ¤ම සඳහ1 �වද, ආ®�ක Áම 
ව0වසථ්ා ම®ඩලෙ; සහ එV අ]ක��වල කා.ය පgපා�ක `  ෙමම ෙයෝජනා 
ස+මතෙ; දවා ඇ  පg9 Oය a�ය. 

15. ෙමෙහa+ ක��ව OZ1 ලබා ෙද] ලබන අ]ම ය වන ආ®�ක Áම ව0වස්ථා 
ම®ඩලෙ; කටa� ��බඳ දැ1bම අගාමාත0වරයා ෙහෝ අගාමාත0වරයා OZ1 ඒ 
සඳහා කx1 කලට න+ කර] ලබන ෙවන, අමාත0 ම®ඩලෙ; අමාත0වරෙය¤ 
OZ1 කර] ලැ·ය a� ය. 



( 9 ) 

 

16. 5(ආ) වග1 ෙ; ෙයො<ගත එ එ අ] ක��ව ප,X`ෙම1 ස  දහය (10) 
ඇ�ළත එම අ] ක�� OZ1 ස්වzය වා.තා ෙමෙහa+ ක��ව ෙවත භාර ෙද] 
ලැ·ය a� ය. 

 17. 5(ආ) වග1 ය යටෙ, ප,කරන ලද අ] ක��වල සහ මහජන අදහස් ලබාගැ^ෙ+ 
ක��ෙ� වා.තා සලකා බැAෙම1 අන�	ව ෙමෙහa+ ක��ව OZ1 ආ®�ක Áම 
ව0වසථ්ා ම®ඩලය ෙවත වා.තාව ඉ9gප, කළ a� ය. එz වා.තාව ආ®�ක Áම 
ව0වසථ්ා ෙක�+පත ද සමඟ ඉ9gප, කළa� ය. 

18. ඉw· ව, ආ®�ක Áම ව0වස්ථා ම®ඩලය OZ1 වා.තාෙ� හා (අදාළ ව1ෙ1 න+) 
ආ®�ක Áම ව0වස්ථා ෙක�+පෙතV ෙපො> ෙයෝග0තාවය1 හා tලධ.ම Oවාදයට ග] 
ලැබ ෙයෝ¾ත සංෙශෝධන ද Oවාදයට ග] ලැ·ය a� ය. එවැw Oවාදය1 අවසානෙ;E 
“අවසාන වා.තාව සහ ආ®�කම ව0වස්ථා ෙක�+පත ��බඳ ෙයෝජනා ස+මතය 
ෙමෙහa+ ක��ව OZ1 ඉ9gප, කළ a� ය.” ය]ෙව1 tලාසනය OZ1 ආ®�කම 
ව0වසථ්ා ම®ඩලය ෙවත ඉ9gප, කළ a� ය. 

19. ඉw· ව, ෙමෙහa+ ක��ව OZ1 Oවාදය අතර�ර ෙයෝ¾ත ය+ සංෙශෝධනය1 
ෙ� න+, ඒවා ද සැලX@ලට ගw�1, ආ®�ක Áම ව0වසථ්ා ම®ඩලය OZ1 සළකා 
බල] �cස අවසාන වා.තාව හා ආ®�ක Áම ව0වස්ථා ෙක�+පත ද ඉ9gප, කළ 
a� ය. එz වා.තාව හා ආ®�ක Áම ව0වස්ථා ෙක�+පත ආ®�ක Áම ව0වසථ්ා 
ම®ඩලය OZ1 අ]මත කළa� බවට ෙයෝජනා ස+මතය අග Áාමාත0වරයා OZ1 
ඉ9gප, කර] ලැ·ය a� ය. 

20. 18 වන  වග1 ෙයV  ෙයො<ගත Oවාද කාල 3මාව �ළ පහත සඳහ1 X Áයාවxය 
අ]ගමනය කළ a�ය:— 

 සභාප වරයා ෙහෝ සභාප වරයා ෙනොපැ�c අවසථ්ාවක E, ය+ w ෙයෝජ0 
සභාප වරෙය¤ OZ1 එ එ වග1 ය අංක ��ෙව�1 XයOය a� ය. 

(i) ය+ වග1 යකට සංෙශෝධනය ෙගන ඒම, ෙහෝ වග1  ඉව, X`ම ෙහෝ 
නව වග1  ඇ�ළ, X`ම ෙහෝ කළ හැXය. 

(ii) Oවාදය ෙමම අ9යර �ළ ආ®�කම ව0වස්ථා ෙක�+පෙතV Oස්තර Oනා එV 
tලධ.මය සාක�ඡාවට ෙනොගත a� ය. 

(iii) ආ®�කම ව0වස්ථා ෙක�+පෙතV ය+ ¼.ව ෙකොටස මත එළැ� ය+ 
¯රණය හා අන]Âල XZ> සංෙශෝධනය ෙයෝජනා කළ ෙනොහැXය. 

(iv) ආ®�කම ව0වස්ථා ෙක�+පත Xයවා අවස1 කරන ල>ව, එz ෙක�+පත 
��බඳ Oවාදය අවස1 X`මට ප Áථම, ය+ සාමා¾කෙය¤ට, සභාප වරයාෙ� 
අවසරය මත, ඒ වනOට ද ස+මතකර ඇ  ය+ වග1 යකට සංෙශෝධනය 
ෙයෝජනා කළ හැXය. 

(v) ය+ වග1 යකට ෙගන එ] ලබන සංෙශෝධනය ��බඳ q ප Áශන්ය 
<£මw1ම tලාසනය OZ1 ඉ9gප,කර ඇ,ෙ, න+ Oනා වග1 ය ක@ 
දැ�ය හැක. 

(vi) ආ®�කම ව0වස්ථා ෙක�+පෙතV ඉ g වග1  සලකා බැAෙම1 අන�	ව 
හා නව වග1  ෙගන ඒමට ප Áථම ක@තැ� වග1  සලකා බැxය a� ය. 

(vii) ආ®�කම ව0වස්ථා ෙක�+පෙතV උපෙ@ඛන සලකා බැAමට ප Áථම නව 
වග1  ඉ9gප, කළ හැX අතර ඒවා පළ< වැw වර Xයqවා ෙසේ සැලXය 
a�ය.  ඉw· ව, එළෙඹන ප Áශ්න “වග1 ය ෙදවනවර XයOය a�ය” හා 
“ආ®�කම ව0වස්ථා ෙක�+පතට වග1 ය (ෙහෝ සංෙශෝ�ත පg9 q 
වග1 ය) එක� කළ a� ය” ෙ�. 

(viii) ආ®�කම ව0වස්ථා ෙක�+පෙතV උපෙ@ඛන ඉව, X`ෙම1 අන�	ව නව 
උපෙ@ඛන ඉ9gප, කළ හැX අතර ඒවා නව වග1  ස්වභාවෙය1ම සැලXය 
a� ය. 
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(ix) සෑම වග1 ය හා උප ෙ@ඛනයම සහ ෙයෝ¾ත නව වග1 ය ෙහෝ උප 
ෙ@ඛනය ස+බ1ධ කටa� කළ ප?ව, ය+ ¼.Oකාව ව1ෙ1 න+ එය 
සලකා බලා “ෙමය ආ®�කම ව0වස්ථා ෙක�+පෙතV ¼.Oකාව Oය a�ය” 
යන ප Áශ්නය ඉ9gප, කළ a� ය. 

(x) ආ®�කම ව0වසථ්ා ෙක�+පෙතV නාමයට ය+ සංෙශෝධනය අවශ0 ව1ෙ1 
න+, සOසත්රව දවා ඇ  ඉහත z කා.යාවA1 අවසානෙ;E  එය Z>කළ   
a� ය.    

21. අවශ0 ෙවනස් X`+ සVතව පා.xෙ+1�ෙ� ස්ථාවර wෙයෝග අංක  42, 43 හා 44 V 
O�Oධාන ආ®�ක Áම ව0වස්ථා ම®ඩලෙ; කටa�වලට අදාළ Oය a� ය. 

22. ආ®�ක Áම ව0වසථ්ා ම®ඩලෙ; ස²කය1 අතg1 �ෙන1 ෙදක OZ1 ආ®�ක Áම 
ව0වසථ්ා ෙක�+පත අ]මත ෙනොකර1ෙ1 න+, ආ®�ක Áම ව0වසථ්ා ම®ඩලය සහ 
ෙමz ෙයෝජනාෙ� ෙයො<ගත ක�� O?	වා හැgයා ෙසේ සැලXය a� ය. 

23. ආ®�ක Áම ව0වස්ථා ම®ඩලය OZ1 ආ®�ක Áම ව0වස්ථා ෙක�+පත �ෙන1 
ෙදකක බ=තර ඡ1දෙය1 අ]මත කර1ෙ1 න+, වා.තාව හා ආ®�ක Áම ව0වස්ථා 
ෙක�+පත ෙමෙහa+ ක��ව OZ1 අමාත0 ම®ඩලය ෙවත ඉ9gප, කළa� අතර, 
ඉw· ව, ආ®�ක Áම ව0වස්ථා ම®ඩලය සහ ෙමz ෙයෝජනාෙ� ෙයො<ගත 
අ]ක�� O?	වා හැgයා ෙසේ සැලXය a� ය. 

24. ආ®�කම ව0වස්ථාෙ� 75(ආ) ව0වසථ්ාව හා 120(ආ) ව0වස්ථාව ප Áකාර 
<£මw1ම ආ®�ක Áම ව0වස්ථාව පg�Ä1න ෙකොට ඒ ෙව]වට නව ආ®�කම 
ව0වසථ්ාව ප Á ෙයෝජනය X`ම සඳහා q පන, ෙක�+පත වශෙය1 හා 
ආ®�කම ව0වස්ථාෙ� 83 ව0වස්ථාව මÀ1 O�Oධාන සලසා  ෙබන පg9 Oෙශේෂ 
බ=තරයX1 ස+මත කරග] ලැබ ජනමත Oචාරණය මÀ1 ජනතාව ෙවත 
ඉ9gප, X`මට අෙ�Åා ෙකෙරන පන, ෙක�+පත වශෙය1 එz වා.තාෙ� 
අ1ත.ගත පන, ෙක�+පත අමාත0 ම®ඩලය OZ1 සහ ක කළ a� ය. 

25. ඉw· ව,  ආ®�ක Áම ව0වස්ථාෙ� 78(1) ව0වස්ථාව ප Áකාර එz පන, ෙක�+පත 
ගැස� පතෙ; පළ කළ a� ය. 

26. ඉ1අන�	ව, ආ®�ක Áම ව0වස්ථාෙ� 154උ(2) ව0වස්ථාව පකාරව, සෑම පළා, 
සභාවකම අදහස් පකාශ X`මට ජනා�ප වරයා OZ1 එz පන, ෙක�+පත එz 
සෑම සභාවකටම ෙයො< කර] ලැ·ය a� ය. 

27. ඉw· ව, අග Áාමාත0වරයා OZ1 එම පන, ෙක�+පත පා.xෙ+1�වට ඉ9gප, 
කර] ලැබ, පා.xෙ+1�ෙ� න0ාය පත Áයට ඇ�ළ, කළ a� ය. 

28. ඉහ 1 සඳහ1 කළ පg9, එz පන, ෙක�+පත පා.xෙ+1�වට ඉ9gප, X`ෙම1 
අන�	ව, ආ®�කම ව0වස්ථාෙ� 83 ව0වස්ථාව පකාරව Oෙශේෂ බ=තර ඡ1දෙය1 
ස+මත කරගත a� බවට අග Áාමාත0වරයා එz පන, ෙක�+පත පා.xෙ+1�වට 
ඉ9gප, කළ a� ය. 

එz පන, ෙක�+පතට පÅව ෙදන ලද ඡ1ද සංඛ0ාව පා.xෙ+1�ෙ� සමස්ත 
ම1¯ Á සංඛ0ාෙව1 �ෙන1 ෙදකකට අ�  ෙනොෙ� න+, ෙමz පන, ෙක�+පත 
Oෙශේෂ බ=තර ඡ1දෙය1 පා.xෙ+1�ව OZ1 යථා පg9 ස+මත කරන ලද බව,, 
M ලංකාෙ� පරමා�පත0 �Vටා ඇ  ජනතාව OZ1 ජනමත OචාරණයකE අ]මත 
කරන �	 පන, ෙක�+පත ^ ය බවට ප, ෙනොව1ෙ1 ය, ය]ෙව1  
කථානායකවරයා OZ1 ආ®�ක Áම ව0වස්ථාෙ� 79 ව0වස්ථාව ප Áකාර ෙයෝග0 
සහ කය ලබා 9ය a�ය.   

29. ඉw· ව, ආ®�ක Áම ව0වස්ථාෙ� 85(1) ව0වසථ්ාව ප Áකාරව, ජනා�ප වරයා 
OZ1 පන, ෙක�+පත ජනමත Oචාරණය මÀ1 ජනතාවෙ� අ]ම ය �cස 
ඉ9gප, කළ a�ය. 

 



( 11 ) 

 

 30. පන, ෙක�+පත ජනමත OචාරණයකE ජනතාව OZ1 අ]මත කර] ලැබ  ෙF 
න+, ආ®�ක Áම ව0වස්ථාෙ� 80(2) ව0වස්ථාව ප Áකාරව ජනා�ප වරයා OZ1 
සහ ක X`ම මත පන, ෙක�+පත ^ ය බවට ප,ව1ෙ1ය. 

31. ආ®�ක Áම ව0වස්ථා ම®ඩලෙ;, 5 වග1 ෙ; ෙයො<ගත අ]ක��වල, සහ ෙමz  
ෙයෝජනාව ප Áකාරව ප,කරන ලද කා.ය ම®ඩලෙ; හා උපෙ�ශකව	1ෙ� Oයද+ 
ඒකාබ�ධ අර<දx1 දැgය a� අතර, ආ®�ක Áම ව0වස්ථාෙ� 150 ව0වසථ්ාව 
ප Áකාරව ඒ ස+බ1ධෙය1 පා.xෙ+1�ව OZ1 ෙයෝග0 �යවර ගත a� ය. 
 
 

32.  සැකය ඇ  ෙනොව] �cස, ආ®�ක Áම ව0වසථ්ා ම®ඩලය OZ1 ෙයෝ¾ත 
 ආකාරෙ; ආ®�ක Áම ව0වස්ථා ෙක�+පත ස+මත X`ම ෙහෝ ප Á ෙෂේප X`ම 
 ෙහෝ සංෙශෝධනවලට යට,ව ස+මත X`ම පා.xෙ+1�ෙ� වගzම Oය a� බවට 
 ෙමVලා ප Áකාශ ෙකෙ.. 

33.  සැකය ඇ  ෙනොව] �cස, ආ®�ක Áම ව0වස්ථා පන, ෙක�+පත ෙනොපැ�c 
 ම1¯ Áව	1 ද ඇ�£ව පා.xෙ+1�ෙ� <£ ම1¯ Á සංඛ0ාෙව1 �ෙන1 ෙදකක 
 Oෙශේෂ බ=තර ඡ1දයX1 පා.xෙ+1�ෙ�E ස+මත කර] ලැබ, ඉw· ව, 
 ආ®�ක Áම ව0වස්ථාෙ� 83 ව0වසථ්ාෙ� පකාරව ජනමත OචාරණයකE ජනතාව 
 OZ1 අ]මත කර1ෙ1 න+ පමණ ^ ය වශෙය1 පැනOය a� බවට ෙමVලා 
 තව>රට, ප Áකාශ ෙකෙ.” ය]ෙව1 ෙයෝජනා කරන ල91, පශ්නය සභා²<ඛ කරන 
 ලE. 

 

*11. 

සංව.ධන උපාය මා.ග හා ජාත01තර ෙවළඳ අමාත0�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ, wෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පන, මN1 
සංෙශෝ�ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ, 4 වැw වග1 ෙ; (3) 
වැw උපවග1 ය සහ 14 වැw වග1 ය සමග XයOය a�, එම පනෙ, 20 වැw වග1 ය 
යටෙ, <ද@ අමාත0වරයා OZ1 සාදන ල>ව, 2015 ෙපබරවාg 26 9නැ  අංක 1903/41 දරන 
අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කර] ලැබ, 2015.09.23  9න ඉ9gප, කරන ලද wෙයෝග අ]මත 
කළ a� ය.  

(අමාත0 ම®ඩලෙ; අ]ම ය ද1වා  ෙF.) 

*12. 

<ද@ අමාත0�මා,— <�දර ගාස�් (Oෙශේෂ O�Oධාන) පනත යටෙ, wෙයෝගය,— 
ආ®�කම ව0වසථ්ාෙ� 44(2) වැw ව0වසථ්ාව සමග XයOය a�, 2006 අංක 12 දරන <�දර 
ගාස�් (Oෙශේෂ O�Oධාන) පනෙ, 3 වැw වග1 ය යටෙ, <�දර ගාස්� ස+බ1ධෙය1 <ද@ 
හා කම ස+පාදන අමාත0වරයා OZ1 පනවන ල>ව, 2014 සැ�තැ+බ. 30 9නැ  අංක 1882/17 
දරන අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ කර] ලැබ, 2015.09.23 9න ඉ9gප, කරන ලද wෙයෝගය 
අ]මත කළ a� ය.  

(අමාත0 ම®ඩලෙ; අ]ම ය ද1වා  ෙF.) 

*13. 

<ද@ අමාත0�මා,— ?රාබ> ආඥාපනත යටෙ,  wෙ�දනය,— කx1 කලට සංෙශෝධනය 
කරන ලද (52 වැw අ�කාරය q) ?රාබ> ආඥාපනෙ, 28 (අ) වැw වග1 ය සමඟ XයOය a�, 
16 (ඇ) වග1 ය යටෙ, ?රාබ> බලපත ගාස�් ස+බ1ධෙය1 <ද@ අමාත0වරයා OZ1 
පනවන ල>ව, 2015 ෙපබරවාg 13 9නැ  අංක 1901/19 දරන අ  Oෙශේෂ ගැස� පතෙ; පළ 
කර] ලැබ, 2015.09.23  9න ඉ9gප, කරන ලද wෙ�දනය අ]මත කළ a� ය. 

(අංක 973 දරන ?රාබ> wෙ�දනය) 

(අමාත0 ම®ඩලෙ; අ]ම ය ද1වා  ෙF.) 

 
 * සල-ෙණ� හ5�ව6 ලබ�ෙ� ආ89ෙ  කට:� ය. 
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2016 ෙපබරවා� මස 10 වැ� බදාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
50/’15 

1. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වැOx ක.මා1ත අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) ෙමරට ෙ, සමඟ �ටරට ෙ, �ශ කර Oෙ�ශ ෙවළඳ ෙපොළට යවන බව,; 

 (ii) ෙ, වල  ·ය a� �ණා,මකභාවය පහත වැ� ඇ  බව,; 
 (iii) OOධ දව0 �ශ කරන ලද ෙ,, ෙව1ෙ�Zයට ඉ9gප, කරන බව,; 
 (iv) එමN1 ෙලොව අංක එක 9නා Z�න Ceylon tea නාමයට කැළල වන බව,; 

එ�මා ද1ෙනVද? 

(ආ) (i)  2015.01.01 9නට ෙමරට Z�න ෙ, අපනයනක	ව1 සංඛ0ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ඔ�1ෙ� න+, x�න හා >රකථන අංක කවෙ.ද;  

 (iii) ඔ�1 2014 වසර �ළ අපනයනය කළ ෙ, පමාණය ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
ෙකොපමණද; 

ය1න එ�මා සභාගත කර1ෙනVද? 

(ඇ) (i) ෙ, ම®ඩලය OZ1 ෙ, wෂප්ාදනවල �ණා,මකභාවය ප`ෂා කරන 
කමෙ�දය කවෙ.ද; 

 (ii) ෙ, wෂප්ාදනය1V �ණා,මකභාවය ��බඳව ෙචෝදනා ලැ� 
අපනයනක	ෙව¤ට එෙරVව ග1නා pයාමා.ග කවෙ.ද; 

 (iii) එවැ1ෙන¤ට ලබා 9ය හැX උපgම දÍවම කවෙ.ද; 

 (iv) දÍව+ ලැ� wෂප්ාදකය1 ඉහත (ආ) (ii) ලැYස�්ෙ� Z�ද; 

 (v) ෙ+ ස+බ1ධෙය1 රෙ� පව,නා ^  ප පාදන පමාණව,ෙ�ද; 

 (vi) ෙනොඑෙසේ න+, එම ^  සංෙශෝධනයට �යවර ග1ෙ1ද;  

 (vii) එෙසේ න+, එම සංෙශෝධන Z> කර1ෙ1 කවර ආකාරෙය1ද; කවර 
9නයකEද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
223/’15 

2. 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— <ද@ අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව.ෂය සඳහා අ�	 අයවැය ඉ9gප, කර�1 ෙපෞ�ගxක අංශෙ; 
ෙසේවක ෙසේOකාව1ෙ� අවම වැ�ප 	.2500/- X1 වැ� කරන බවට පකාශ 
කළ බව,;  

 (ii) එෙහ,, 2015 ෙනොවැ+බ. 01 9න දවා XZ> ෙපෞ�ගxක අංශෙ; 
ෙසේවකය¤ට අදාළ 	. 2500/-ක වැ�� වැ� X`ම ෙනොලැ�� බව,;  

 (iii) රාජ0 ෙසේවකY1ෙ� අවම වැ�ප 	. 10,000/-X1 වැ� X`ම wසා, 2016 
ව.ෂය සඳහා Vඟ වැ�ප ද සමග ෙපෞ�ගxක අංශෙ; අවම වැ�ප 	.5000/-
X1 වැ� Oය a� බව,; 

එ�මා ��ග1ෙනVද? 

(ආ) (i) 2015.11.01 9නට M ලංකාෙ� ෙපෞ�ගxක අංශය wෙයෝජනය කර] ලබන 
සමසත් ශ�කY1 සංඛ0ාව, සµ් හා �	ෂ වශෙය1 ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
කවෙ.ද; 
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 (ii) ඔ�1 අතර ෙසේවක අ.ථසාධක අර<දල සඳහා දායක,වය ෙනොලැ� 
ශ�කය1 Z�1ෙ1ද; 

 (iii) එෙසේ න+, ඊට ෙහේ� කවෙ.ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද?  

237/’15 

3. 

ග	 ?w@ හ~1ෙන,  මහතා,— අධ0ාපන අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) 2011 වසෙ.E රාජ0 වාcජ (OOධ) ^ ගත සංසථ්ාව මN1 Bනෙය1 පාසැ@ wල 
ඇ~+ ෙර9 ඇන�+ X`ෙ+E අමාත0 ම®ඩල අ]ම යට පටහැwව කටa� X`ෙම1 
රජයට 	�ය@ �xයන 24ක පා�ව Z>b  ෙබන බව එ�මා ද1ෙනVද? 

(ආ)  (i) 2010.11.02 9නැ  අමාත0 ම®ඩල ¯රණය පg9, අ]මත පාස@ wල ඇ~+ 
ෙර9 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) අ]මත පමාණය ඉමවා ලබා ෙගන ඇ  ෙර9 පමාණය සහ ව�නාකම 
ෙකොපමණද;  

 (iii) wල ඇ~+ ෙර9 ආනයනය X`ෙ+E Z>b ඇ  පමාදය ෙහේ�ෙව1 රජයට Z>q 
අලාභය ෙකොපමණද; 

 (iv) උත අලාභය සඳහා වගXවa,ත1ට එෙරVව ෙගන ඇ  pයාමා.ග 
කවෙ.ද; 

 ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනVද?  

(ඇ)  (i) අදාළ ෙර9 �ලට ගැ^ෙ+E ෙට1ඩ. ම®ඩලයට ඉ9gප, q අවම  ෙට1ඩරය 
ප ෙෂේප X`මට ෙහේ� q ක	� කවෙ.ද;  

 (ii) ෙදවන ෙට1ඩරය ෙතෝරා ගැ^ෙම1 රජයට Z>b ඇ  අලාභය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ+ ස+බ1ධෙය1 ෙට1ඩ. ම®ඩල wලධා`1 Z> කළ Bන සංචාරයට වැය 
q <දල ෙකොපමණද; 

 (iv) 2012.09.30 9න වනOට ගබඩා ෙවත ෙනොලැ�� ෙර9වල ව�නාකම 
ෙකොපමණද; 

 (v) එම ෙර9 ස+බ1ධෙය1 ග, pයාමා.ග කවෙ.ද; 

  ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

240/’15 

4. 

ග	 බ1>ල �ණව.ධන මහතා,— අගාමාත0�මා සහ ජා ක ප ප,  හා ආ.©ක 
කටa� අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) අවදාන+ මත බර තැÎෙ+ කමය අ]ව, M ලංකාෙ� Oෙ�ශ සං�තවල 
පමාණව,භාවය ��බඳව සෑÏමට ප,ව1ෙ1ද; 

 (ii) ජාත01තර <ල0 අර<දෙලV, අවදාන+ මත බර තැÎෙ+ නව කමය ෙයEෙ+E, 
X; STD; OPL සහ M2 යන Oචල0ය1V ද,ත අ]ව, ව.ෂ 2000 Zට 2014 
දවා, පාෙවන Owමය අ]පා ක කමය යටෙ,, Oෙ�ශ සං�තවල 
පමාණා,මකභාවය, එ එ ව.ෂය අ]ව කවෙ.ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 
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(ආ) (i) 2015 ව.ෂෙ; ෙග�න මාස 9 �ළ M ලංකාෙ� Oෙ�ශ සං�තවල 
පමාණා,මකභාවය ෙකෙසේbද;  

 (ii) එම ත,,වය ෙකෙරV බලපෑ පධාන ෙහේØ1 කවෙ.ද; 

ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

250/’15 

5. 

ග	 එ+. එ�. එ+. ස@මා1 මහතා,— අධ0ාපන අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) උ�	 මැද පළාෙ, �O Yක පාසැ@ 1000 ව0ාපෘ යට අය,  කැXරාව 
අධ0ාපන කලාපෙ;, අ/කඩා1�ගම ජායා <සx්+ මහ O>හල, අw¤, ෙදමළ 
මාධ0 පාසැ@ අතg1  අ. ෙපො. ස. (උසස ් ෙපළ) දවා ප1  පැවැ,ෙවන 
එකම ෙදමළ මාධ0 O>හල බව ��ග1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ න+, පෙ�ශෙ; ඇ  අෙන¤, අ� පහ?ක+ සVත පාස@ දහනවෙ; 
(19) ළ<1ටද තාෂණ අධ0ාපනය හැදෑ`ෙ+ පහ?ව සැලX@ලට ෙගන, 
ඉහත පාස@ පgශෙ; තාෂණ Oද0ාගාරය ඉ9X`ම සඳහා උපෙදස ්
ෙද1ෙ1ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

277/’15 

6. 

ග	 උදය පභා, ග+ම1�ල මහතා,— අධ0ාපන අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) පාස@ wල ඇ~+ සඳහා සාමාන0ෙය1 වා.Sකව �ල ගණ1 කැඳව] ලබන 
මාසය කවෙ.ද; 

      (ii) 2015 ව.ෂය සඳහා �ල ගණ1 කැඳවන ලද මාසය කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) (i) සැපa+ක	ව1 ¯රණය X`ෙ+E, පස+පාදන මා.ෙගෝපෙ�ශය1V 7.9.6 
වග1 ය අ]ව ෙ�sය wෂප්ාදකY1ට ලබා ෙදන ප<ඛතාව ෙමවර ලබා 
ෙනොEමට ඇම  ම®ඩලය ¯රණය කර  ෙFද; 

    (ii) එෙසේ න+, එය ෙ�sය wෂප්ාදන 9gගැ1bෙ+ රාජ0 ප ප, යට පටහැw 
ෙනොෙ�ද; 

 (iii) එවැw ¯1>ව ගැ^මට බලපෑ ෙහේ� කවෙ.ද; 

       (iv) එz ¯1>ව ෙහේ�ෙව1, ෙ�sය ෙර9 wෂප්ාදනය ඇන V�ෙම1 »Xයා අV� 
bමට සහ Oෙ�ශ Owමය අනවශ0 ෙලස වැය bමට හැX බව ��ග1ෙ1ද; 

ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) (i)  2016 වසර ෙව]ෙව1, පාස@ wල ඇ~+ සඳහා ෙර9 ෙව]වට <ද@ ව�ච. 
ලබා ෙද1ෙ1ද; 

  (ii) 2001 වසෙ.E ප,q රජය <ද@ ව�ච. ලබා Eම pයා,මක කර එය අසා.ථක 
කමය ෙලස ¯රණය කර අ, හg] ලැ�ෙ�ද; 

ය1න තව>රට, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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7. 

ග	 එස.් එ+. මgකා. මහතා,— තැපැ@, තැපැ@ ෙසේවා හා <ස්x+ ආග�ක කටa� 
අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) <සx්+ ෙ�වසථ්ාන සංව.ධනය X`ම සඳහා අමාත0ාංශය ස� වැඩ��ෙවළ 
 ෙFද; 

 (ii) එෙසේ න+, එම වැඩ��ෙවළ කවෙ.ද; 

 (iii) <සx්+ ෙ�වසථ්ාන සඳහා <ද@ ෙව1 X`ෙ+ කමෙ�දය කවෙ.ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) (i) M ලංකාෙ� Z�න <සx්+ දහ+ පාස@ �	ව	1  සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දහ+ පාස@ �	වරෙය සඳහා ෙගව] ලබන Eමනාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම <දල පමාණව,ද; 

 (iv) එෙසේ ෙනොෙ� න+, එම <දල වැ� X`මට කටa� කර1ෙ1ද; 

 (v) එෙසේ න+, එම 9නය කවෙ.ද; 

ය1න, එ�මා ෙ+ සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

324/’15 

8. 

ග	 (ෛවද0) නx1ද ජය ස්ස මහතා,— උසස් අධ0ාපන හා මහාමා.ග 
අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) මාලෙÙ SAITM ෙපෞ�ගxක ෛවද0 උපා� පදානය කරන ආයතනය ආර+භ 
කර] ලැ� 9නය කවෙ.ද; 

 (ii) ෙ+ වනOට එV ඉෙග]ම ලබන �ෂ0 ක®ඩාය+ සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එ එ �ෂ0 ක®ඩාය+වල Z�න �ෂ0Y1 ගණන ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම �ෂ0Y1 ඉහත z ආයතනයට ?>?ක+ ලැÎම සඳහා අ.ෙපො.ස. (උසස ්
ෙපළ) ෙහෝ ඊට සමා1තර Oභාගය සම, q ව.ෂය, Oෂයධාරාව, එම 
Oභාගෙ; ප ඵල, “Z” අගය සහ Oභාග අංකය එ එ �ෂ0යා අ]ව  ෙව1 
ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද; 

 (v) එම ආයතනෙ; දැනට Z�න ස©්ර ආචා.ය ම®ඩල සාමා¾කY1ෙ� න+, 
ඔ�1ෙ� අධ0ාපන ?>?ක+, ඔ�1 ඉගැ1b+ කටa� කර] ලබන 
ෙදපා.තෙ+1� ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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2016 ෙපබරවා� මස 11 වැ� ;හස්ප<�දා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
73/’15 

1. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  ඛwජ ෙත@ ස+ප, සංව.ධන අමාත0�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1)   

(අ) (i) 2014.05.25 9න ෙකොළඹ වරායට ]>	 <=ෙදV �V� ෙබොර ෙත@ පවාහනය 
කරන නළය අබල1 bම wසා ෙබොර ෙත@ පවාහනය කරන ෙනෞකා සඳහා 
පමාද ගාස�් ෙගbමට Z> q නැ� සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ ෙනෞකාවට ෙගq <දල ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද;  

 (iii) නළය අ¹,වැ�යා X`මට ගත q 9න ගණන ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙ+ ෙහේ�ෙව1 ස�ගසක්1ද ෙත@ �gපහ>ව ස+¼.ණෙය1 වසා තැÎමට Z> 
q 9න ගණන ෙකොපමණද;  

 (v) ඉ1ධන පවාහන නළයට Z> q ෙමම හාwය ෙහේ�ෙව1 ලංකා ඛwජ ෙත@ 
^ ගත සංසථ්ාවට Z> q සමසත් අලාභය ෙකොපමණද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) (i)  ෙබෝයාවට අවශ0 නළ �ලE ගැ^මට අවස1 වරට ෙට1ඩ. කැඳbම Z>  
කළ 9නය කවෙ.ද;  

 (ii) එෙසේ න+, ෙට1ඩ. ඉ9gප, කළ සමාග+ හා එම සමාග+ අය, රටව@ 
කවෙ.ද; 

 (iii) ෙට1ඩරය ලබා>1 සමාගම ¤මද;  

 (iv) එම සමාගමට ෙට1ඩරය ලබා Eමට ෙහේ� කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

89/’15 

2. 
ග	 වා?ෙ�ව නානායකාර මහතා,— w�ණතා සංව.ධන හා වෘ,¯ය �=� 

අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) සම, ත	ණ ත	cය1, රජෙ; ෙහෝ ෙපෞ�ගxක 
අංශෙ; »Xයාවලට බඳවා ගැ^මට පථම ඔ�1ෙ� ¤සලතාවය1 හා 
හැXයාව1 මත ෙනො�ෙ@ �@Ýය ෙහෝ වෘ,¯මය �=�ව ලබාEම සඳහා 
දැනට ඇ  පහ?ක+ පමාණව,ද;  

 (ii) එෙසේ ෙනොමැ  න+, පහ?ක+ වැ�කළ a� පමාණය කවෙ.ද;  

 (iii) වෘ,¯ය හා s@Ýය �=�ව සඳහා ඇ  Oෂය මාලාව1 අදට ෙකොතර+ 
ගැලෙ�ද; එෙසේ ෙනොමැ  න+, පමාණව,ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) (i) උත �=�ලා�1 XZ> ෙ�ශපාලන බලපෑමX1 ෙතොරව, ?>?ක+ හා 
හැXයාව1 මත පමණ රාජ0 ෙහෝ ෙපෞ�ගxක අංශෙ; »Xයාවලට බඳවා 
ගැ^ම සඳහා  අවශ0 ප ප, ය හා ?>? කමෙ�දය සකස1ෙ1ද; 

 (ii) රජෙ; ඇබෑ.� සඳහා ඉ@¹+ පත කැඳbෙ+E, �රbමට wය�ත තන�	 
සංඛ0ාව එම දැ1bම සමග පළ X`ෙම1 ත	ණ ත	cය1 අනවශ0 
අෙ�ෂා භංග,වයකට ප,bම වැළැOය හැX බව ��ග1ෙ1ද;  
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 (iii) එෙසේ න+, ඒ සඳහා අවශ0 �යවර ග1ෙ1ද;  

ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

224/’15 

3. 
ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— අධ0ාපන අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2013.07.15 වැw 9න උසස ්ෙපළ Oෂය ධාරාව සඳහා තාෂණෙ�දය න�1 
නව Oෂය ධාරාව හ~1වා >1 බව,; 

 (ii) ආර+භෙ;E පාසැ@ 252ක �ෂ0ය1 14,000 සඳහා එම Oෂය ධාරාව ඇරඹ ූ
බව,; 

 (iii) 2016 වසෙ. උපා� පාඨමාලා හැදෑ`ම සඳහා තාෂණෙ�දය Oෂය ධාරාව 
ෙතෝරාග, �ෂ0ය1 3000කට ඉඩකඩ ලබාෙදන බවට Oශව්Oද0ාල ප පාදන 
ෙකො�ෂ1 සභාව එකඟ q බව,; 

 (iv) රජෙ; Oශව්Oද0ාලය1V උපා� පාඨමාලාව1ට අමතරව �ෂ0ය1 6000කට 
ජා ක වෘ,¯ය ?>?ක+ රා<ව (NVQ) යටෙ, අධ0ාපනය ලබාEම සඳහා 
Oශව්Oද0ාල Oද0ායතන (University Colleges) ආර+භ කළ බව,; 

එ�මා ද1ෙනVද?  

(ආ) (i) 2014 ව.ෂෙ; තාෂණෙ�දය Oෂය ධාරාව pයා,මක q පාසැ@ සංඛ0ාව;  

 (ii) ෙදවැw ක®ඩායම ෙලස එම Oෂය ධාරාව ෙතෝරාග, �ෂ0ය1 සංඛ0ාව; 

 (iii) උසස ්ෙපළ සඳහා තාෂණෙ�දය හැදෑ� �ෂ0ය1 අතg1 2016 ව.ෂෙ;E 
Oශව්Oද0ාල සඳහා සහ Oශව්Oද0ාල Oද0ායතන සඳහා ඇ�ළ, කරගැ^මට 
සැල?+ කර] ලබන �ෂ0ය1 සංඛ0ාව; 

ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද?  
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4. 

ග	 ?w@ හ~1ෙන,  මහතා,— අධ0ාපන අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) ?නා� Oප 1 හාwයට ප, තම wවස සඳහා සහා�පත0 wවාසවx1 wවස 
ලද, ඩF. පE� මහතාෙ� ද	වා, 2013 වසෙ. මාතර, ?ජාතා Oද0ාලෙ; පළ< 
ප1 යට ඇ�ළ, X`ම සඳහා ඉ9gප, කරන ලද ඉ@¹+ පතය ප ෙෂේප b 
 ෙFද;  

 (ii) එෙසේ න+, ඊට අදාළ ෙහේ� කවෙ.ද; 

 (iii) ඒ ස+බ1ධෙය1 ඉ9gප, කරන ලද අ²යාචනය ප ෙෂේප b  ෙFද; 

 (iv) එෙසේ න+, ඊට අදාළ ෙහේ� කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනVද? 

(ආ) (i) එම ප ෙෂේප X`+ වx1 ප?ව, අදාළ දැgය පාසලට ඇ�ළ, කරෙගන, ඒ 
බව දැ]+ ෙදන ෙලස ද1වා අමාත0ාංශ ෙ@ක+ හා ජා ක පාස@ අධ0ෂ 
OZ1 O>හ@ප වරයා ෙවත xæතව දැ]+ Eම Z> කර  ෙFද; 

 (ii) එෙසේ න+, එම xæත දැ]+ Eම ස+බ1ධෙය1 O>හ@ප වරයාෙ� ප චාර 
කවෙ.ද; 

 (iii) එම ඉ@Aම ප ෙෂේප කර දැgය පාසලට ඇ�ළ, කරෙගන ෙනොමැ  බව  
ද1ෙ1ද;  



( 18 ) 

 

 (iv) එම දැgය පාසලට ඇ�ළ,කර  ෙනොගැ^මට ෙහේ� කවෙ.ද; 

ය1න, එ�මා සඳහ1 කර1ෙනVද? 

(ඇ) (i) එම ප ෙෂේප X`මට අදාළව O�ම, ප`ෂණය Z> කර  ෙFද; 

 (ii) එම දැgයට Z> q අසාධාරණය ස+බ1ධෙය1 ග] ලබන �යවර කවෙ.ද; 

  ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

267/’15 

5. 

ග	 එ+. එ�. එ+. ස@මා1 මහතා,— තැපැ@, තැපැ@ ෙසේවා හා <සx්+ ආග�ක 
කටa� අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) <සx්+ ප@x හා �න0ායතන ෙ�පළ පනත යටෙ,, <සx්+ ප@x, �+මා ප@x, 
තXයා සාOයා යන ආග�ක Z�ධසථ්ානවලට අය, ඉඩ+ සහ ෙගොඩනැNx (වෆ ්
ෙ�පළ) රජෙ; OOධ සංව.ධන කටa� සඳහා අ,ප, කර ගැ^ෙ+E, <සx්+ ආග�ක 
හා සංසක්ෘ ක කටa� ෙදපා.තෙ+1�ව (වෆ ්අංශය) දැ]ව, X`ෙම1 ෙතොරව 
එම අ,ප, X`+ Z>වන බව එ�මා ද1ෙනVද? 

(ආ) (i) <සx්+ ආග�ක හා සංසක්ෘ ක කටa� ෙදපා.තෙ+1�ෙ� xයාප9ං� වෆ ්
ෙ�පළ, අ,ප,කර ගැ^ෙ+E අ]ගමනය කළa� pයාප�පා� (අදාළ පනත 
අ]ව) ස+බ1ධෙය1 ගැස� wෙ�දනය Oෂය භාර අමාත0වරයා OZ1 
පකාශයට ප,කර  ෙFද; 

 (ii) එෙසේ න+, එම ගැස� wෙ�දනෙ; අංකය හා 9නය කවෙ.ද; 

 (iii) එV �ටපත සභාගත කර1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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6. 
ග	 එස්. එ+. මgකා. මහතා,— පවාහන හා ZO@ �ව1 ෙසේවා අමාත0�මාෙග1 

ඇ3මට,— (1) 

(අ) ෙකොෙළො1නාව පෙ�ශය හරහා ගම1 කර1නා q මා.ග අංක 151, 714 සහ 166 
සඳහා M ලංකා ගමනාගමන ම®ඩලය මN1 බස ්රථ ෙයොදවා ෙනොමැ  බව එ�මා 
ද1ෙනVද? 

(ආ) (i) එම මා.ගවල බසර්ථ ෙනොමැ  bම wසා Ýඩාවට ප,වන ප�@ සංඛ0ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම මා.ගවල Mලංගම බසර්ථ ෙයදbම සඳහා ස©්ර වැඩ��ෙවළ 
සකස1ෙ1ද; 

 (iii) එෙසේ න+, එම මා.ගවල ගමනාගමන කටa� ආර+භ X`මට ගතවන කාලය 
 ෙකොපමණද;  

 (iv) එම මා.ගවලට ෙයොදවන බස ්රථවලට ෙපෞ�ගxක ම¡ පවාහකY1ෙග1 හා 
අw¤, ක®ඩාය+වx1 එ@ල වන ත.ජන හා Ýඩා වැළැbමට 
වැඩ��ෙවළ සකස ්කර1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා ෙ+ සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

 



( 19 ) 
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7. 

ග	 උදය පභා, ග+ම1�ල මහතා,— සංව.ධන උපාය මා.ග හා ජාත01තර ෙවළඳ 
අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ඉ1> - M ලංකා ආ.©ක සහ තාෂcක සහෙයෝNතා NO?ම අ,ස1 
තැÎමට ඉ19යාව සමග රජය සාක�ඡා කර�1 Z�1ෙ1ද; 

     (ii) එz NO?ම අ,ස1 තැÎමට බලාෙපොෙරො,� වන කාලවකවා]ව කවෙ.ද; 

 (iii) එz NO?ම “3පා” න�1 හ~1වන Oස්̄ .ණ ආ.©ක සහෙයෝNතා 
NO?ෙම1 ෙවනස ්වන ආකාරය කවෙ.ද; 

 (iv) එz NO?ම අ,ස1 තැÎමට ෙපර එV අ1ත.ගතය ��බඳ පා.xෙ+1� 
ම1µව	1, O�ව�1, වෘ,¯යෙ�91 සහ ව0ාපාgක පජාව සමග සාක�ඡා 
කර] ලබ1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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8. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  අභ01තර කටa�, වයඹ සංව.ධන හා සංස්කෘ ක 

කටa� අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1)  

(අ) (i) ෙ+ වනOට M ලංකාෙ� ජා ක හැ~]+පත ෙනොමැ  ��ගලY1 සංඛ0ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔ�1ට ජා ක හැ~]+පත w¤, X`මට pයා ෙනොකෙළේ ම1ද; 
 (iii) එම �gසට ජා ක හැ~]+ප, w¤, X`මට කටa� කර1ෙ1ද; 
 (iv) එෙසේ න+, ඒ ෙකෙසේද;  
 (v) එම හැ~]+ප, w¤, කර] ලබන 9නය කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) (i)  නව Oදè, ජා ක හැ~]+පත w¤, X`මට රජය කටa� කර�1 
Z�1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ න+, වයස අ�	> 18 ඉමq Zය¹ M ලාංXක �රවැZය1ට 
හැ~]+පත ලබා Eමට එම කමය යටෙ, හැXෙ�ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ඇ  සැල?+ කවෙ.ද; 
 (iv) එම නව ව0ාපෘ ය සඳහා වැය X`මට බලාෙපොෙරො,�වන <දල ෙකොපමණද; 
 (v) නව හැ~]+පත සඳහා ජනතාවෙග1 <දල අයකරග1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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9. 
ග	 එස්. එ+. මgකා. මහතා,— නගර සැල?+ හා ජල ස+පාදන අමාත0�මාෙග1 

ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ජා ක ජලස+පාදන හා ජලාපවහන ම®ඩලෙ; ෙසේවය කරන මෑ1 පව. 
ෙසේවකY1ෙ� ෙසේවය ස©්ර කර1ෙ1ද; 

 (ii) මෑ1 පව. ෙසේවකය1 අ¹ 1 බඳවා ගැ^ම Z> කර1ෙ1ද; 

 (iii) එෙසේ න+, බඳවා ගැ^ෙ+ කමෙ�දය කවෙ.ද; 
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 (iv) බඳවා ගැ^+ Z> කරන 9නය කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
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1. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  ආපදා කළමනාකරණ අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1)  

(අ) කාල�ණ Oද0ා ෙදපා.තෙ+1�ව ස�ව ඇ  ෙනො9a�  තාෂcක උපකරණ 
මN1  wවැර9 කාල�ණ අනාවැX ලබා Eමට අෙපොෙහොස, b ඇ  බව එ�මා 
ද1ෙනVද? 

(ආ) (i)  කාල�ණ Oද0ා ෙදපා.තෙ+1�වට මානව හා 9a� ෙභෞ ක ස+ප, ලබා 
Eමට  කටa� කර1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ න+, ලබා Eමට බලාෙපොෙරො,� වන නbන තාෂcක උපකරණ 
කවෙ.ද; 

 (iii) එම නbන උපකරණ  ¤මන කටa� සඳහා භාOතා කර1ෙ1ද; 
 (iv) එම උපකරණ සඳහා වැය වන <දල ෙකොපමණද;  
 (v) නbන තාෂcක උපකරණ ලබා ෙදන 9නය කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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2. 
ග	 වා?ෙ�ව නානායකාර මහතා,— උසස ් අධ0ාපන හා මහාමා.ග 

අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (3)   

 (අ) (i) රජෙ; Oශව්Oද0ාල ෙනොවන ආයතන මN1 පව,වාෙගන ය] ලබන 
ඉං¾ෙ1	, ගණකා�කා` හා ෙවන, වෘ,¯යෙ�E පාඨමාලා සංඛ0ාව 
ආයතනය අ]ව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද;  

 (ii) එම ආයතන එ එ පාඨමාලාව සඳහා අයකර] ලබන පාඨමාලා ගාස�්ව 
ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද; 

 ය1න එ�මා සභාගත කර1ෙනVද? 

(ආ) (i) උසස ් අධ0ාපන හා මහාමා.ග අමාත0ාංශය යටෙ, ඇ  Oශ්වOද0ාලවල 
ගාස�් අයකර පව,වාෙගන ය] ලබන පාඨමාලා කවෙ.ද; 

 (ii) එම එ එ පාඨමාලාව සඳහා අයකර] ලබන පාඨමාලා ගාස�්ව ෙව1 
ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද;  

 (iii) ව.ෂ 2012 Zට 2015 දවා එම ගාස�්වල ඇ q ෙවනසb්+ කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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3. 

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා,— රාජ0 ව0වසාය සංව.ධන අමාත0�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) 2012.01.01 Zට 2015.01.01 දවා, M ලාංXක �රවැZය1 OZ1 රාජ0 බැං¤වx1,   

 (i) ලබාෙගන ඇ   <£ උකස ්ණය පමාණය; 

  (ii) සව්.ණාභරණ උකස ්කර ලබාෙගන ඇ  ණය පමාණය;  

 (iii) සව්.ණාභරණ උකස ්කර ණය ලබාෙගන ඇ  සµ්1 සහ �	ෂY1 සංඛ0ාව;  

 එ එ බැං¤ව අ]ව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද ය1න එ�මා සභාගත 
කර1ෙනVද? 

(ආ) (i) සව්.ණාභරණ උකසක්ර 	�ය@ ලෂ ෙදකකට වඩා අ�ෙව1 ණය 
ලබාෙගන ඇ  සµ්1 හා �	ෂය1 සංඛ0ාව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද;   

 (ii) එම ණය පමාණය, ඉහත සඳහ1 කාල3මාව �ළ w¤, කර ඇ  සමසත් ණය 
පමාණෙයV ප ශතය ෙලස ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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4. 

ග	 ?w@ හ~1ෙන,  මහතා,— නගර සැල?+ හා ජල ස+පාදන අමාත0�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) ජා ක ජල ස+පාදන හා ජලාපවාහන ම®ඩලෙ; ෙෂේත wලධා`1 ය�	පැ9 ෙබදා 
Eෙ+ වැඩසටහන සඳහා අය>+ කර ඇ  බව එ�මා ද1ෙනVද? 

(ආ) (i) ඔ�1 අතg1 XVප ෙදෙන¤ට පමණ ය�	පැ9 ලබා E  ෙබ1ෙ1ද; 

 (ii)  එෙසේ න+, ෙතෝරාග, ෙෂේත wලධා`1 zප ෙදෙන¤ට පමණ ය�	පැ9 
ලබා Eමට ෙහේ�ව කවෙ.ද; 

 (iii) ෙස? ෙෂේත wලධාg1 සඳහා ය�	පැ9 ලබා ෙදන 9නය කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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5. 

ග	 එ+. එ�. එ+. ස@මා1 මහතා,— තැපැ@, තැපැ@ ෙසේවා හා <සx්+ ආග�ක 
කටa� අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) සංව.ධන කටa� සඳහා මා.ග සංව.ධන අ�කාgය OZ1 වෆ ් ෙ�පළ වන 
රවාන <VY�E1 �+මා ප@xයට (x.ප. අංක R/236/R09) අය, ඉඩ+ ෙකොටස 
පවරාෙගන  ෙබන බව එ�මා ද1ෙනVද? 

(ආ) (i) ඉහත ෙ�පළ පවරා ගැ^ම සඳහා මා.ග සංව.ධන අ�කාgය, <සx්+ ආග�ක 
හා සංසක්ෘ ක කටa� ෙදපා.තෙ+1�ෙ� අ]ම ය ලබාෙගන  ෙFද; 

 (ii) එෙසේ න+, එම ඉඩ+ ෙකොටස සඳහා ව19 පදානය කර  ෙFද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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6. 

ග	 උදය පභා, ග+ම1�ල මහතා,— Oෙ�ශ කටa� අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෙගෝAය ෙදමළ සංසදෙ; සභාප  එස.්ෙ§. එමා]ෙව@ �යනමට M ලංකාෙ� 
සංචාරයක ෙයEමට ජනා�ප �මා OZ1 ආරාධනා කර  ෙFද; 

 (ii) එස, ජා¯1ෙ� ආරෂක ම®ඩලෙ; අංක 1373 දරන ෙයෝජනා ස+< ය 
යටෙ, තසත්වා91ට සහාය දවන සංOධානය ෙලස න+ කර, තහන+ කර 
 ෙබන ෙගෝAය ෙදමළ සංසදෙ; එz තහනම ආ®�ව OZ1 ඉව, කර 
 ෙFද; 

 (iii) එෙසේ තහනම ඉව, X`මට බලපෑ ෙහේ� කවෙ.ද;  

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) (i) ෙගෝAය ෙදමළ සංසදය, ෙකො� තසත්වාදයට සහය දැbම ��බඳ කණගා�ව 
පළ X`ම ෙහෝ අනාගතෙ; E තසත්වාදයට සහාය ෙනොදවන බවට 
ප ඥාව ලබා E  ෙFද; 

 (ii) ෙදමළ ඊළම න�1 M ලංකාව �ළ ෙවනම රාජ0ය �V�bෙ+ අර<c1 
එස.්ෙ§. එමා]ෙව@ �යනම පකා�තව ඉව, b  ෙFද;  

 (iii) M ලංකාව �ළ ෙවනම රාජ0ය �V�bමට සෘ�ව ෙහෝ වකව, ආධාර ෙහෝ 
අ]බල සැපéම ආ®�කම ව0වසථ්ාෙ� 157අ. ව0වසථ්ාව උ@ලංඝණය වන 
දÍව+ ලැ·ය a� වරද බව ��ග1ෙ1ද; 

 (iv) එවැw වරද කරන ��ගලෙය¤ට අ]බල Eම, වරද බව ��ග1ෙ1ද; 

ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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7. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  කෘSක.ම අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 ව.ෂෙ; E එ�පාවල ෙපොසේ�� සමාග+ ë�ෙ; �ට. 850 ක මා.ගෙ; 
කාප� ඇ `මට වැය කළ <දල ෙකොපමණද;  

 (ii) එම ව0ාපෘ ය ලබාEම සඳහා ෙට1ඩ. කැඳbම Z> කෙළේද; 
 (iii) ෙට1ඩරය ලබා >1 සමාගම ¤මද;  
 (iv) එම සමාගමට ෙට1ඩරය ලබාEමට ෙහේ� කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) ඉහත ව0ාපෘ ය සඳහා ෙට1ඩ. ඉ9gප, කළ සමාග+වල න+, x�න, >රකථන අංක, 
අධ0ෂ ම®ඩලෙ; න+ හා ෙට1ඩරෙ; ව�නාකම එ එ සමාගම අ]ව, ෙව1 
ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද ය1න එ�මා සභාගත කර1ෙනVද? 

(ඇ) (i) එ�පාවල ෙපොසේ�� සමාගම �ළ Z>q ìෂණ හා වංචා ��බඳව ප`ෂණය 
Z> කර  ෙFද;  

 (ii) එෙසේ න+, එම 9නය කවෙ.ද; 
 (iii) එම ප`ෂණෙ; ප ඵල කවෙ.ද; 
 (iv) ෙනොඑෙසේ න+, ප`ෂණය Z> X`මට කටa� කර1ෙ1ද; 
 (v) එෙසේ න+, එම 9නය කවෙ.ද;  
 (vi) එම ප`ෂණෙ; ප ඵල ෙමම සභාවට ඉ9gප, කර1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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225/’15 

8. 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— wවාස හා ඉ9X`+ අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) ප?Nය රජෙ; ආ.©ක සංව.ධන අමාත0ාංශය OZ1 “පාල+ දහස” න�1 Oෙශේෂ 
ව0ාපෘ ය ආර+භ කළ බව එ�මා ද1ෙනVද? 

(ආ) (i) ෙමම ව0ාපෘ ය ආර+භ කළ 9නය කවෙ.ද;  

 (ii) ෙතෝරාග, පාල+ 1000 පාෙ�sය සභා ම�ට�1 ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
කවෙ.ද;  

 (iii) අදාළ පාල+ දහස ෙතෝරාග, කමෙ�දය සහ අදාළ 9නය හා ව.ෂය ෙව1 
ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද;   

 ය1න එ�මා සභාගත කර1ෙනVද? 

(ඇ) (i) උත ව0ාපෘ ය සඳහා ඇසත්ෙ+1�ගත <£ <දල ෙකොපමණද;  

 (ii)  අදාළ <ද@ ලබාග1නා ෙ�sය හා Oෙ�sය tල0 ආයතන කවෙ.ද; 

 (iii)  ඒ සඳහා q ෙපොí අ]පාතය කවෙ.ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඈ)  (i) ෙමම පාල+ දහස ඉ9X`ම සඳහා වගz+ භාර>1 ඉ9X`+ සමාග+ කවෙ.ද; 

 (ii) අදාළ සමාග+ ෙහෝ ආයතන සමග ඉ9X`ෙ+ NO?+ අ,ස1 කළ 9නය1 සහ 
අදාළ NO?+ පකාරව ඉ9X`+ අවස1 කළ a� 9නය1 ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
කවෙ.ද;  

 ය1න, එ�මා සභාගත කර1ෙනVද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

306/’15 

9. 

ග	 උදය පභා, ග+ම1�ල මහතා,— Oෙ�ශ කටa� අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ)  2015 ෙනොවැ+බ. 10 9න ෙහෝ ඊට ආස1න 9නයකE ඕසේîxයා] Oෙ�ශ ඇම w 
�A ·ෙෂො� හ<q ෙදමළ ජා ක ස1ධානෙ; ම1µවරෙය¤ ඇ�£ wෙයෝ¾ත �gස 
M ලංකාෙ� �V�bමට wය�ත aද අපරාධ අ�කරණෙ; කටa� X`ම සඳහා 
ඕසේîxයා] Ow?	ව	1 එවන ෙම1 ඉ@ලා Z� බව එ�මා ද1ෙනVද? 

(ආ) (i)  එz wෙයෝ¾ත �gස රජෙ; ය+ Oධායක තන�	 දර1ෙ1ද;  

     (ii)  එම �gස ජනා�ප වරයාෙ� Oෙශේෂ තානාප ව	1 ෙහෝ wෙයෝ¾තY1 
ෙලස ප, කර  ෙFද; 

 (iii)  M ලංකාව ෙව]ෙව1 එවැw ඉ@Aම X`මට ඔ�1ට ඇ  බලය කවෙ.ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) (i) M ලංකා රජෙ; ආරාධනයX1 ෙතොරව ඕසේîxයා] Ow?	ව	1  ෙමරට 
න� කටa� සඳහා එbමට ඕසේîxයා] රජයට ය+ බලය  ෙFද; 

 (ii) ෙයෝ¾ත aද අපරාධ අ�කරණෙ; න� කටa� සඳහා Oෙ�sය Ow?	ව	1ට 
ආරාධනා X`මට රජය බලාෙපොෙරො,� ව1ෙ1ද; 

 ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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ෙයෝජනා ��බඳ දැ]+Eම සහ 9නට wය�ත කටa� 

පා.6/’15 

1. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— උ�	 නැෙගනVර අ�	දහ1 q ෙදමළ ජනතාවට 

මරණ සහ ක ලබා Eම,— උ�	 නැෙගනVර පෙ�ශවල a�ධය පැව  ප?Nය දශක 
�නක පමණ කාලය �ළ  OOධ ෙහේØ1 wසා අ�	දහ1 b ඇ  ��ගලය1 ෙ+ වන Oට 
�ව�1 අතර 3� ද නැ�ද ය1න ක�න�1 ප`ෂණ පව,වා ඔ�1 �ව�1 අතර 
ෙනොමැ  න+ ඔ�1 සදහා මරණ සහ ක ලබා 9ය a� යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා 
කරY. 

පා.7/’15 

2. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක ත	ණ ප ප, ය සකස ්X`ම,— Zය¹ම 

ෙ�ශපාලන පෂ wෙයෝජනය කරන පා.xෙ+1� ම1µවරය1ෙග1 සම1Oත Oෙශේෂ 
කාරක සභාව ප,ෙකොට M ලංකාවට ෙයෝග0q  ජා ක ත	ණ ප ප, ය සකස් X`ම 
ආර+භ කළ a�යැY ද, ඒ සඳහා ඒ හා සබැï Zය¹ ෙෂේතය1 wෙයෝජනය වන පg9 
පbණය1, උග�1 හා ���ම�1ෙග1 ෙම1ම රාජ0 හා රාජ0 ෙනොවන ආයතනය1V 
සහාය ලබා ගත a�යැY ද ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.8/’15 

3. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රජෙ; පාස@ හා Oශව්Oද0ාල wවා� 9නවලE එම 

මධ0ස්ථාන අධ0ාපන ඒකක සඳහා ලබාEම,— රජෙ; පාස@ wවා� කාලෙ;E සහ සවස් 
ව	වල, Oශව්Oද0ාල wවා� 9නවල, එම මධ0ස්ථාන <@ ෙකොට ෙගන ව0ාපාgක පජාව, 
රාජ0 ෙනොවන සංOධාන, වාcජ ම®ඩල, පජා tල සංOධාන ස+බ1ධ කර ග1නා q 
�£@ වැඩ��ෙවළ වශෙය1 වැ�V� හා ෙනොO�ම, අධ0ාපන ඒකක සහනදාé ගාස�් 
පදනම මත ආර+භකළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.9/’15 

4. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— �ර�පා� වන ගාම wලධා` තන�	 වල වැඩ බැA ෙ+ 

ප,b+ සඳහා කා.යෂම වැඩ��ෙවළ සකස ් X`ම,— ගාම wලධා` තන�රක 
�ර�පා� ඇ  q Oට ආස1න ගාම wලධා` වසෙ+ ගාම wලධා`වරයා වැඩ බැAම සඳහා 
ප, කර] ලබ1ෙ1 ඉතා ?£ Eමනාව යටෙ, බැO1 ද, ෙමම වැඩ බැAෙ+ ප,b+ 
��1 ගාම wලධා` වස+ ෙදෙකVම කා.යෂමතාව ·ඳ වැෙටන බැO1ද, එම ත,වය 
මග හරවා ගැ^ම සඳහා සෑම පාෙ�sය ෙ@ක+ ෙකො�ඨාසයකම ගාම wලධා` සං�තය 
පාෙ�sය  ෙ@ක+ කා.යාලය �ළ �V�Oය a� අතර �ර�පා� Z>වන වසම සඳහා එz 
සං�තය ��1 ගාම wලධා`1 ප, X`ම සහ එම සං�තය �ළ Z�න ගාම wලධා`1ට 
පාෙ�sය ෙ@ක+ OZ1 පවර] ලබන ෙවන, ඵලදාé ෙෂේත ෙහෝ රාජකා` සඳහා 
ෙයදbෙ+ වැඩ��ෙවළ සකස් කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.  01 /’15 

5. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ව.තමානෙ; pයා,මක වන ZO@ ආරෂක 

ක��වලට wල ��ගැ^ම ලබා Eම,— සෑම ගාම wලධා` වසමකම �Vටා ඇ  ආග�ක 
Z�ධස්ථානය1V නායක ස්වා�1වහ1ෙසේ, ¼ජක�මා, O>හ@ප �මා, ගාම wලධා`, 
සමෘ�� සංව.ධන wලධා`, කෘSක.ම ප.ෙ;ෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙ@ක+ව	, 
පෙ�ශෙ; ෙපොxස් ස්ථානය wෙයෝජනය කරන wලධාgය¤ සහ එම ගාම wලධා` වසෙ+ 
�V� ස්ෙ��ඡා සංOධාන, රාජ0 හා ෙපෞ�ගxක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙ+ 
ප9ං�ව Z�න wෙයෝ¾තY1ෙග1 සම1Oත ZO@ ආරෂක ක�� ෙගොඩනැ¡මට වඩා, 
පහ?bම සඳහා ව.තමාන ZO@ ආරෂක ක��වලට wල ��ගැ^ම ලබා 9ය හැX පg9 
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පා.xෙ+1� පනත ස+මත කළ a� යැY ද, ඒ ��1 ගාම wලධා` වසම �ළ Z>වන 
අපරාධ හා >රාචාර, ^  Oෙරෝ' කටa� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා ස+බ1'කරණය 
ෙගොඩනැ¡මට හැX වන පg9 අදාළ ^  ස+පාදනය කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව 
ෙයෝජනා කරY.    

පා.11/’15 

6. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 9වYන �ළ දැනට pයා,මක වන ය@ පැන Nය ^  

අණපන, යාව,කාAන X`ම,— M ලංකාෙ� ෙ+ වනOට, අ�රාජ0වාE aගෙ;E 
හ~1වාෙදන ලද ^  අණපන, pයා,මකවන බැO1 එම ^  අණපන, ය� අධ0නය 
X`ෙ+ ක�� ප,කර, ය@ පැනNය දÍව+, දඩ <ද@ ආ9ය යාව,කාAන X`ෙ+ ජා ක 
වැඩ��ෙවළ pයාවට නැංOය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.12/’15 

7. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Zය¹ මැ වරණ එකම 9නක පැවැ,bම,— M ලංකාව 

�ළ1988 Zට 2010 දවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවලE හැර අ1 සෑම වසරකEම XZය+ මැ වරණය පව,වා ඇ  අතර, 
එෙසේ මැ වරණ පැවැ,bම ජනතා මතය සලකා බැAම සඳහා ව�නා w.ණායකය �වද, 
ෙ+ ��1 රෙ� ආ.©කය, පgපාලනය ආ9 සෑම ෙෂේතයකටම දැ� බලපෑම ඇ  කරන 
බැO1 පළා, පාලන මැ වරණ, මහා මැ වරණ සහ ජනා�ප වරණය එකම 9නයකE 
පැවැ,bමට හැX වන පg9 එz ආයතනවල wල කාලය සංෙශෝධනය X`මට,, ගැලෙපන 
මැ වරණ කම ෙ�දය w.මාණය X`මට, ?>? පg9 ආ®�කම ව0වසථ්ා 
සංෙශෝධනය කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.13/’15 

8. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පා.xෙ+1� පජාත1තවාදය ශ ම, X`මට 

කටa� X`ම,— රට �ළ පජාත1තවාදය වඩා, ශ ම, X`ෙ+ අර<ණ ඇ ව 
පා.xෙ+1�ව හා පළා, සභා අතර,, පළා, සභා හා පළා, පාලන ආයතන අතර, මනා 
ස+බ1'කරණය පව,වා ෙගන යාම අත0ාවශ0 වන අතර ඒ සඳහා පළා, පාලන 
ආයතන පධා^1, පළා, සභා �ළ wෙයෝජනයbම සහ කව] �cස ද, පළා, සභා 
පධා^1 පා.xෙ+1�ව �ළ wෙයෝජනය bම සහ කව] �cසද කමෙ�දය සකස් 
X`මට අවශ0 ආ®�කම ව0වස්ථා සංෙශෝධනය කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව 
ෙයෝජනා කරY.  

පා.14/’15 

9. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක ඒකාගතාව ඇ  X`මට �යවර ගැ^ම,— ජා ක 

ඒකාගතාවය පව.ධනය X`ෙ+ අර<c1 ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව �ව, වන 
පෙ�ශවල Zංහල භාෂා �=� වැඩසටහ1 ද, Zංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව �ව, වන 
පෙ�ශවල ෙදමළ භාෂා �=� වැඩසටහ1 ද, රාජ0, රාජ0 ෙනොවන හා ෙපෞ�ගxක 
ආයතනය1V සහෙය1 pයා,මක Oය a� අතර රාජ0 හා ෙපෞ�ගxක Oදè, ෙම1ම 
<ðත මාධ0 ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගw�1 ෙමම �=� වැඩසටහ1 ආර+භ X`ම 
සඳහා ජා ක වැඩ��ෙවළ pයාවට නැංOය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා 
කරY. 
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පා.15/’15 

10. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— කලතයාෙ� ෙනොමනා pයා wසා අසරණභාවයට 

ප,වන පා.ශවයට සහන සලසා Eම,— Oවාහක අ¸සැ� aවල එකම වහල යට �ව,ව 
Z�න අවස්ථාවලE �	ෂයා ෙහෝ ·gඳ ?රාව, ñ>ව සහ ෙවන, අපචා` කටa�වල 
ෙයෙද�1 ඉඩ+ ෙහෝ ෙ� ෙදොර බ� <�� තම ෙපෞ�ගxක අ²මතය පg9 O¤ණ�1 ෙහෝ 
අ1 අයට පවර�1 හැZ`ම wසාෙව1 අෙන පා.ශවය, සමඟ ද	ව1 දැ� 
අසරණභාවයට ප, වන අවස්ථාවලE එම ත,වය වළවා ගැ^ම සඳහා අවශ0 ^  
ස+පාදනය කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.16/’15 

11. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—ච.යා ධ.ම ��බඳ කාරක සභා ඇ X`ම,— M ලංකෙ� 

පා.xෙ+1� ම1µව	1ෙ� Oශ්වාසව1තභාවය හා ඔ�1 �ළ උසස ්  ආචාර ධ.ම 
පව,වාෙගන යාෙ+ අවශ0තාව wසා ඒ ��බඳ ක	� ෙසොයා බැAම සඳහා ච.යා ධ.ම 
��බඳ කාරක සභාව ඇ  කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.17/’15 

12. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—නව ඉෙලෙටොw හැ~]+පත w¤, X`ම,— 

පgපාලනය පහ? Xgම, අපරාධ මැඩAම සඳහා හා ෙවන, වංචwක pයාවලට ෙයො<bම 
අවමX`ම  සඳහා අදාළ ��ගලයාෙ� 	�ර ගණය, බැං¤ N�+, ෙක�� කාj, අධ0ාපන 
?>?ක+, gය>	 බලපත හා Oෙ�ශ ගම1 බලපත අංක ආE වැදග, හා අවශ0 ෙතොර�	 
ඇ�ළ, නව ඉෙලෙටොwක අංකය සVත ජා ක හැ~]+පත w¤, කළ a� බව, 
පාෙ�sය ෙ@ක+ බල පෙ�ශය1V �ව,වන Zය¹ ෙදනාෙ� ෙතොර�	 ගාම wලධා` 
ෙකො�ඨාස ම�ට�1 පgගණකගත X`ම ක�න�1 කළ a� බව, එම ෙතොර�	 
වg1වර යාව,කාAන කළa� බව, ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.18/’15 

13. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙපොxස ් wලධා`1ට ද අ�	> Oස්සක ෙසේවා 

කාලයX1 ප? Oශාම යාමට අවස්ථාව ලබාEම,— ෙපොxස ් ෙදපා.�ෙ+1�ෙ� කා1තා 
ෙපොxස් wලධාgwය1  සඳහා වන OZ වසරක ෙසේවා කාලයX1 ප? සව් කැමැ,ෙත1 
Oශාමයාෙ+ හැXයාව, ෙපොxස් wලධා`1 සඳහා ද අදාළ Oයa� යැY ද  ඒ සඳහා 
කමෙ�දය සකස් කළ a�යැY ද ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.19/’15 

14. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙර�ලාZ ඉව, X`ෙ+ කාරක සභා ඇ  X`ම,—

ෙර�ලාZ තැ^ම ෙම1ම ෙර�ලාZ ඉව, X`මද wතර Z>වන pයාවxය බැO1 
ක@පැන Nය ෙර�ලාZ ඉව, X`ම ��බඳ ෙසොයා බැAම සඳහා ෙර�ලාZ ඉව, X`ෙ+ 
කාරක සභා ඇ  කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.21/’15 

15. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සහ ක bම ��බඳ කාරක සභා ඇ  X`ම,— 

පා.xෙ+1�ෙ� අසන පශ්නවලට �í�	 වශෙය1 රජය ෙදන සහ ක හා රජෙ; බැQ+ 
ඇතැ+ Oට කඩ වන අවස්ථා දනට ලැෙබන බැO1, රජය Zය වගz+ ඉ� කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වගXයන බවට සහ ක bම සඳහා සහ ක bම �xබඳ කාරක සභා ඇ  
කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY.  
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පා.22/’15 

16. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— >+gය ෙදපා.�ෙ+1�ව ස� ඉඩ+වල ඵලදාéතාව 

වැ�කර ගැ^ම,— M ලංකා >+gය ෙදපා.�ෙ+1�ව ස� ඉඩ+වල ඇ  අනවසර ඉïX`+ 
හා අනවසර ප9ං�ක	ව1 ක�න�1 ඉව,කර ^ත0ා]Âල ඉïX`+ ස+බ1ධ NO?+ 
නැවත සමාෙලෝචනය X`ෙම1 ෙදපා.තෙ+1�වට ලැෙබන ආදාය+ ව.ධනය කළ a� 
අතර, ෙදපා.තෙ+1�ෙ� සංව.ධන කටa� සඳහා සෘ�වම බල ෙනොපා1නා q ඉඩ+ 
9�කාAන බ> පදනම මත ෙපෞ�ගxක අංශයට ලබාE එම <ද@ >+gය ප�ධ ය 
නbකරණය සදහා ෙයොදා ගත a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.23/’15 

17. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— යාචකY1ෙ� �Oත ආරෂා X`ම සඳහා කමෙ�දය 

සැක3ම,— ෙ+ වන Oට යාචකY1ෙ� �Oතවලට Oශාල ෙලස ත.ජන එ@ල b  ෙබන 
බැO1 ඔ�1ෙ� �Oතවල ?රSතතාව »කEම උෙදසා, ඔ�1ට වගා X`ම සඳහා ඉඩ+ 
ලබා E ඉ1 ලැෙබන ආදායෙම1 ඔ�1ෙ� �Oතවල ආරෂාව හා ෙපෝෂණය සහ ක කළ 
a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.24/’15 

18. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අයාෙ@ යන ?නඛY1ෙග1 �wස් �Oතවලට Z>වන 

හාwය වළවා ගැ^ම සඳහා කමෙ�දය සැක3ම,— අයාෙ@ යන ?නඛY1ෙග1 �wස් 
�Oතවලට Z>වන හාwය වළවා ගැ^ෙ+ අර<c1, රජය මN1 ë� පමාණය 
ෙව1ෙකො ට  එම ස්ථානයට wදැ@ෙ@ යන ?නඛY1 ෙගන ෙගොස් ඔ�1 »ක බලාගැ^ම 
සඳහා ?>? වැඩ��ෙවළ සකස් කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.25/’15 

19. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  ළමා අපචාර Z�'1 සඳහා දැ� දÍව+ පැනbම,—  9වYන 

�රා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය1 9ෙන1 9න 3ඝෙය1 ව.ධනය bෙ+ ත,,වය ඇ  b 
 ෙබන බැO1 ඒ ස+බ1ධව දැනට පව,නා ^  ෙර�ලාZ පමාණව, ෙනොව1ෙ1 න+, නව 
^   ෙර�ලාZ අ¹ 1 ස+මත ෙකොට ඉතා ක�න�1 ෙ+ ස+බ1ධ න� OසQමට කටa� කළ 
a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY.   

පා.26/’15 

20. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංචාරක ව0ාපාරය පව.ධනය X`ම සඳහා ෙවරළ 

�O?+ මා.ග ඇ  X`ම,— 9වYෙ1 ෙවරළබඩ කලාපය �ළ 3ඝෙය1 Z>වන ඉ9X`+ 
 wසාෙව1 ෙ�sය, Oෙ�sය සංචාරකය1ට ෙම1ම 'වරය1ට ද ෙවරළ ¯රයට �O3ෙ+E 
අවVරතා ඇ ව  Îම සංචාරක ව0ාපාරය පව.ධනයට ෙම1ම 'වර ක.මා1තයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැO1 එම ත,,වය වළවාAම සඳහා ෙම1ම  ෙමම  ෙෂේත පව.ධනය 
X`ෙ+ අර<ණ ඇ ව ෙවරළ �O?+ මා.ග ප�ධ ය ඇ  කළ a�යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.27/’15 

21. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අධ0ාපන පgපාලන ෙසේවෙ; wලධා`1ෙ� වැ�� 

Oෂමතා ඉව, X`ම,— O>හ@ප  ෙසේවය, �	 අධ0ාපන ෙසේවය, අධ0ාපන පgපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ� වැ�� Oෂමතාව පව න බැO1, එම ත,,වය මඟ හරවා 
ඔ�1ෙ� ආ,මා²මානයට සgලන වැ�ප ලැෙබන පg9 වැ�� Oෂමතා ඉව, X`ම 
සඳහා කමෙ�දය සකස්  කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY.  
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පා.28/’15 

22. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  ෙබෞ�ධ ²± අධ0ාපනය පව.ධනය X`ම,—  

ෙබෞ�ධ ²ó1වහ1ෙසේලාෙ� ධ.ම ඥානය පව.ධනය X`ෙ+ අර<ණ ඇ ව 
උ1වහ1ෙසේලාෙ� කථන හැXයා, ශවණ හැXයා, පgගණක, මෙනෝOද0ා,මක සහ 
උපෙ�ශනය ��බඳ දැ]ම වැ� 9a� X`ම උෙදසා දැනට පව,නා ²± අධ0ාපන 
ආයතනවලට පgබාVරව ෙමම කටa� සඳහාම ෙව1 q ²± අධ0ාපන ආයතන ඇ  
X`ම සඳහා කමෙ�දය සකස් කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.29/’15 

23. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— M ලංකාව �ළ දැනට pයා,මක වන ෙනොතාgස ්

ෙසේවාව යාව,කාAන X`ම,— 9වYන �ළ pයා,මක වන ෙනොතාgස් ෙසේවය ය@පැන 
Nය ^ වx1 සකස් b ඇ  wසා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව.තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස ^  හ~1වා 9ය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.30/’15 

24. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Oය� කලාÝය ෙහේ1 ෙගොb1ෙ� ආ.©කය ශ ම, 

X`ම,— Oය� කලාÝය පෙ�ශවල ෙහේ1 ෙගොb1 OZ1 වගා කර] ලබන b, ¤රක1, 
<ං, තල වැw වගාව1V අස්වැ1න වැ� කර ගැ^ම සහ wෂප්ාදන සකස් X`ම සඳහා නව 
තාෂණය හ~1වාEම ��1 උසස් �ණා,මක ත,,වෙය1 a� wෂ්පාදන සකස් X`ම 
සඳහා,, ෙ�sය හා  ජාත01තර ෙවළඳෙපොළ �ළ wෂ්පාදන අෙලO කර ගැ^ෙ+ පදනම 
ශ ම, කර ගැ^ම සඳහා, 3�ත සtපකාර සමාග+ ඇ  කළ a�යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.31/’15 

25. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— �	 උපෙ�ශක ෙසේවාව ඇ  X`ම,— M ලංකාෙ� 

අධ0ාපනෙ; �ණා,මක සංව.ධනය ඇ  X`ෙ+ අර<ණ ඇ ව �ට වසර Oස්සකට 
(20) පමණ ෙපර Zට ආර+භ b pයා,මක වන �	 උපෙ�ශක තන�	 ෙවනම �	 
උපෙ�ශක ෙසේවා ඵ්කකය ෙලස ස්ථාපනය කල a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා 
කරY. 

පා.32/’15 

26. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  gô �� ෙව]වට සහ@ �� ජනතාව අතර ජනõය 

කරbම සඳහා නව තාෂණය හ~1වා Eම,—  gô �� සඳහා Oෙ�ශ රටවලට ඇE යන 
Oශාල ධනස්ක1ධය නවතාAෙ+ අර<ණ ඇ ව ආෙ�ශකය ෙලස භාOතා කළ හැX 
සහ@ ��වx1 සැකñ ආහාර පචxත X`ම සඳහා,, ෙකï සVත ධාන0 ව.ගය වන 
සහ@ වඩා, Za+ ෙලස  gô �� ෙම1 අඹරා ගැ^ම සඳහා,,  gô �� ඇඹ`මට 
භාOතා කරන ආකාරෙ; ය1ත ñත සහ නව තාෂණය හ~1වා 9ය a�යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.33/’15 

27. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— a�ධය wසා ආබා�තය1 බවට ප,qව1ට සහන 

සලසා Eම,—  වසර 30කට ආස1න කාලය පැවැ  a�ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ 9ෙනදා 
¤A වැඩ ෙකොට �ව, q ජනතාව, ස්©ර »z රෂා කළ ජනතාව, අතg1 සැලXය a� 
පමාණය අංගOකලව ආබා�තව �වන බg1 මහ, Ýඩාවට ප, b අසරණව �ව, වන 
බැO1, ඔ�1 සඳහා ය+ මාZක Eමනාව ලබා Eමට කටa� කළ a�යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY.   



( 29 ) 

 

පා.34/’15 

28. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Zය¹ම පë ආරෂකY1 සඳහා ගම1 Oයද+ 

Eමනාව ලබා Eම,— ජනා�ප  ආරෂක සහ අගමැ  ආරෂක ෙසේවෙ; waත 
wලධා`1ට ෙම1ම අෙන¤, පë ආරෂක ෙසේවාවල waත wලධා`1ට ද සමාන 
ගම1 Oයද+ Eමනාව ලබා Eමට කටa� කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා 
කරY.    

පා.35/’15 

29. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Oශ්වOද0ාල මN1 පව,වාෙගන යන පාඨමාලාව1 

»Xයා²<ඛ පාඨමාලාව1 බවට ප,X`ම,— 9වYෙ1 Zය¹ම රජෙ; Oශ්වOද0ාල සහ 
ෙපෞ�ගxක Oශ්වOද0ාල මN1 පව,වා ෙගන යන ශාස්µය අධ0ාපනයම සඳහා q උපා� 
පාඨමාලාව1 »Xයා²<ඛ වෘ,¯යමය උපා� පාඨමාලාව1 බවට පgව.තනය කර 
එමN1 ·Vව1නා q උපා�ධා`1 ෙවත නව »Xයා සපයා Eෙ+ අර<ණ ඇ ව, Zය¹ම 
Oශ්වOද0ාල සමඟ රාජ0 අංශෙ; සහ ෙපෞ�ගxක අංශෙ; ආයතන ස+බ1'කරණය 
සඳහා කමව, වැඩ��ෙවළ සකස් කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.36/’15 

30. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාස@ Z?1 පවාහනය කර] ලබන වෑ1 රථ සඳහා 

wZ ප�¯1 wයම X`ම,— 9වYන �රා පව,වාෙගන ය] ලබන පාස@ Z? පවාහන 
ෙසේවාව1 wය�ත ප� ෙය1 ෙනොපව න බැO1 සහ ඇතැ+ පාස@ වෑ1 රථ 
ෙසේවකY1ෙ� පැව�+ යහප, ත,,වෙය1 ෙනොපව ත බැO1, wZ ප� ෙය1 a� 
වෑ1 රථ ෙසේවාව පව,වාෙගන යෑම සඳහා,, එම ෙසේවාව1 ලබාග1නා පාස@ �ෂ0 
�ෂ0ාව1ෙ� ආරෂාව තහ�	 X`ම සඳහා,, වෑ1 රථ ෙසේවාව1 සඳහා ප�¯1 
හ~1වා9ය a�යැY ද, වෑ1 රථ ෙසේවකY1 �ළ යහප, පැව�+ පව,වාෙගන යාම සඳහා 
Oනය ^  මාලාව හ~1වා 9ය a�යැY ද ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.37/’15 

31. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක සහ ජාත01තර අනාගත ඉ@¹මට සgලන 

ෙලස wෂ්පාදනය ව.ධනය X`ම සඳහා කමෙ�දය සකස් X`ම,— ජා ක සහ 
ජාත01තර පජාවෙ� අනාගත ඉ@¹මට සgලන කා.�ක සහ කෘSකා.�ක wෂ්පාදනය1 
��බඳව �ෙරෝකථනය කර අදාළ wෂ්පාදනය1ට අ]බ��ත Zය¹ම ෙෂේතවල අ1ත. 
ස+බ1ධතාවය ��1 ද, නbන තාෂණය උපgම ම�ට�1 පෙයෝජනයට ගw�1 ද, 
wෂ්පාදන pයාවxය ව.ධනය X`ම සඳහා කමෙ�දය සකස් කළ a�යැY ෙමම 
පා.xෙ+1� ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.38/’15 

32. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— M ලාංXක ජනතාව ෙ� පාර+පgක උ	මය1 

»කගැ^ම සඳහා �¾ට@ �සත්කාලය ඇ  X`ම,— M ලාංXක ජනතාවෙ� ස+පදාYක 
දැ]ම ආරෂා කර�1, ෙපෝෂණය කර අනාගත පර+පරාව ෙවත »ෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන ස+ප, හා ෛජව උ	මය1 අපහරණය වැළැbම සඳහා �£@ ජා ක 
වැඩ��ෙවළ අවශ0ව ඇ  බැO1 ද, පgසරය, ෙ�sය ෛවද0 ෙෂේතය, 
කෘSක.මා1තය හා ස+පදාYක ක.මා1ත ඇ�£ Zය¹ ෙෂේතය1 සඳහා �¾ට@ 
තාෂණය උපෙයෝ¡ කරග, නbන �ස්තකාලය සකස් X`මට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
���මය ෙ�පළ සංOධානය (WIPO), M ලංකා ���මය ෙ�පළ කා.යාංශය, පgසර 
අමාත0ංශෙ; ෛජව OOධ,ව ඒකකය ඇ�£ Zය¹ අංශ ඒකාබ�ධq වැඩ��ෙවළ 
සකස් X`මට ද �යවර ගත a�යැY ෙමම පා.xෙ+1� ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.39/’15 

33. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— M ලාංXක ජනතාවෙ� පාර+පgක දැ]ම ආරෂා කර 

ගැ^ම සඳහා q ජා ක වැඩ��ෙවළ ආර+භ X`ම,— M ලාංXක ජනතාවෙ� 
පාර+පgක දැ]ම භාOතා වන ෛවද0 කම, කෘSක.මා1තය, ආහාර සංරෂණය, හසත් 
ක.මා1ත අංශය ඇ�£ OOධ ෙෂේතය1V පාර+පgක දැ]ම ආරෂා X`ම සඳහා අදාළ 
ෙෂේතය1 wෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග1 ෙතොර�	 ලබාෙගන, ෛජව OOධ,ව 
ඒකකය, ���මය ෙ�පළ කා.යාංශය ඇ�£ අදාළ අංශ ඒකාබ�ධව ජා ක වැඩ��ෙවළ 
ආර+භ කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1� ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.40/’15 

34. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— M ලංකාවට ආෙ�cක හා ඖෂධමය ව�නාක+වx1 

a� ශාඛවල ජාන ස+ප,වලට ෙ�ට1� බලපත ලබා ගැ^ම,— Oෙ�sය රටව@ M 
ලංකාවට ආෙ�cක ව�නා ඖෂධමය ශාඛවල සpය රසායwක දව0 සහ ජාන ස+ප, 
හ~නා ෙගන, ඒවාට වංචwක ෙලස ෙ�ට1� බලපත ලබා ගැ^ම වැළැbම සඳහා අදාළ 
සpය රසායwක දව0 සහ ජාන ස+ප, සඳහා M ලංකාවට ෙ�ට1� බලපත ලබා 
ගැ^මට,, ඖෂධ wෂ්පාදනයට සහ වැ� 9a� X`මට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැ^මට,, 
ෛජව OOධ,ව අංශය, ���මය ෙ�පළ කා.යාංශය සහ ෙ�sය ෛවද0 අමාත0ාංශය 
ඇ�£ වගXවa� Zය¹ ආයතන එව Oෙශේෂ වැඩ��ෙවළ සකස ්කළ a�යැY ෙමම 
පා.xෙ+1� ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.41/’15 

35. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජනතා wෙයෝ¾තY1ෙ� ග	 නාම අ,හැ`ම,— 

ජනා�ප �මා, අගමැ �මා ඇ�£ පා.xෙ+1�, පළා, සභා, පාෙ�sය සභා wෙයෝජනය 
කරන Zය¹ම ජනතා wෙයෝ¾තය1 මාZකව තම1 කරන ෙසේවයට අදාළව වැ�� හා / 
ෙහෝ Eමනා ලබා ග1නා අතර ඉහත XZ> ¶රය wස්සරණධ0ාසෙය1 Z> කර] ලබන 
ග	 ෙසේවය1 ෙනොවන බැO1 ද, එම ¶ර දර1න1ෙ� නමට ඉ9gෙය1 ෙහෝ ¶රයට 
ඉ9gෙය1 අ ග	, Mම, ෙහෝ ග	 යන නාම සහ නමට ප?ව උ�මාණ1, මැ �මා යන 
පද ෙයEම උපහාසයට ලbමට ෙහේ�ව b ඇ  බැO1 ද, ජනතා wෙයෝ¾තය1ෙ� ග	 
නාම භාOතය නතර X`මට අවශ0 �යවර ගත a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා 
කරY. 

පා.42/’15 

36. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වැ�V� නඩ,� ම®ඩල වැඩසටහන පළා,, 9ස්¢ 

සහ පාෙ�sය ෙ@ක+ ෙකො�ඨාස ම�ට�1 ව0ා�ත X`ම,— OOධ පා.ශ්වය1 OZ1 
වැ�V� �රවැZය1 ෙනොසලකා හැ`ම ��1 Z>වන OOධ අසාධාරණය1 ස+බ1ධෙය1 
පැ�cx X`ම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත0ාංශෙ; වැ�V� ෙ@ක+ කා.යාලය යටෙ, 
pයා,මක වන වැ�V� නඩ,� ම®ඩල වැඩසටහන පළා,, 9ස්¢ හා පාෙ�sය 
ෙ@ක+ ෙකො�ඨාස ම�ට�1 ව0ා�ත කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.43/’15  

37. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වැ�V� පජාව M ලංකාෙ� ආ.©ක ව.ධනයට දායක 

කර ගැ^මට ණය Eෙ+ වැඩ��ෙවළ සකස් X`ම,— වයස අ�	> 60 ඉමවා ඇ  
වැ�V� පජාවට තම �වෙනෝපාය මා.ග ශ ම, කරගw�1 සමස්ත M ලංකා 
ආ.©කෙ; ව.ධනයට දායකbමට බැං¤ ප�ධ ය මN1 ණය Eෙ+ කමෙ�දය 
pයා,මක ෙනොb ම ඔ�1ට සමාජය �ළ ෙවන, අකාරයකට සැලzම වන ෙහY1 එම 
අසාධාරණ ත,,වය වැළැbමට කමව, වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ a� යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.44/’15 

38. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වයස අ�	> 60 ඉමවා ඇ  ��ගලY1 සමාජය �ළ 

ස³ය ��ගලY1 බවට ප, X`ෙ+ වැඩ��ෙවළ සකස් X`ම,— සමාජ ආ.©ක 
pයාවxෙ; පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අ�	> 60 ඉමbෙම1 ප? 
සමාජය �ළ wZ ��ගැ^ම ෙනොමැ ව අ³යව ෙකො1b Z�න වැ�V�ය1, සමාජෙ; 
ස³ය ��ගලY1 බවට ප, Xgෙ+ වැඩ��ෙවළ සකස් X`මට පාස@ පජාව ඇ�£ <£ 
මහ, සමාජයම දැ]ව, X`ෙ+ කමෙ�දය ඇ  කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.45/’15 

39. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙමෝට. කා.�ක ෙෂේතය ��බඳ පාස@ Z?1ෙ� 

දැ]ම �£@ X`ම,— M ලංකාෙ� අනාගත ත	ණ ත	cය1ෙ� »Xයා පශ්නයට 
Oස~ම ෙලස සහ ෙමෝට. කා.�ක ෙෂේතෙ; ඇ ව1නාq ව.ධනයට සාෙ�ෂව 
�=� ශ�කY1ෙ� අවශ0තාව ස�රා ගැwෙ+ අර<ණ ඇ ව පාස@ Oෂය w.ෙ�ශයට 
ෙමෝට. කා.�ක �@පය Oෂයය ෙලස ඇ�ළ, X`ම සඳහා කමව, වැඩ��ෙවළ 
ඇ  කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.46/’15 

40. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙමෝට. කා.�ක �@පය ඉගැ1bම සඳහා �	ව	1 

�=� X`මට අධ0ාපන Oද0ා Ýඨය ඇ  X`ම,— M ලංකාෙ� සහ Oෙ�ශ රටවල 
ෙමෝට. කා.�ක ෙෂේතෙ; ඇ වන ව.ධනයට සgලන ෙලස, එම ෙෂේතෙ; �=� 
ශ�කY1ෙ� ඉ@¹ම ස�රාAමට හැXවන පg9, පාස@ ම�ට�1 ඉගැ1bම සඳහා 
�	ව	1 �=� X`මට ෙමෝට. කා.�ක ෙෂේතය ��බඳ අධ0ාපන Oද0ා Ýඨය ඇ  
කළ a�යැY  ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.47/’15 

41. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙමෝට. කා.�ක �@පය Oෂය w.ෙ�ශය1 

යාව,කාAන X`ම,— ෙමෝට. කා.�ක ෙෂේතය හා ස+බ1ධ රජෙ; කා.�ක Oද0ාල 
හා අ]බ�ධ ආයතනවල ඉෙග]+ කටa� Z> කර] ලබ1ෙ1 වසර 25 - 30 තර+ 
පැරc Oෂය w.ෙ�ශය යටෙ, බැO1, එම ත,,වය ෙවනස් X`ම සඳහා එම Oෂය 
w.ෙ�ශය1 යාව,කාAන X`මට කමව, වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ a�යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.48/’15 

42. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  ¢ෙරෝද රථ හා ය�	 පැ9 ආ÷ත »Xයාවල waත 

qව1ෙ� »Xයාවල ?රSතභාවය තහ�	 X`ම,— M ලංකාව �ළ �ව,වන ¢ෙරෝද රථ 
හා ය�	පැ9 ආ÷තව සෘ� හා වක ෙලස »Xයාව1V waතbමට කැමැ,ත දවන 
ත	ණ �gස හා Oශා�ක ¢Oධ හ<දා wලධා`1 සහ ෙජ0ෂඨ් �රවැZය1 යන ජන 
ක®ඩාය+වල ආ.©ක ශ ය ව.ධනය X`ෙම1 සමස්ත ජා ක wෂ්පා9තයට ඔ�1ෙ� 
දායක,වය ලබා ගැ^ෙ+ අර<ණ ඇ ව එම ෙෂේතෙ; waතqව1ෙ� ස³ය 
දායක,වය ජා ක ආ.©කයට එ කර ගැ^ම සඳහා කමව, වැඩ��ෙවළ ක�න�1 
සකස් කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.49/’15 

43. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— M ලාංzය/ෙ�sය ñපෙ�දය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආක@ප �£@ X`ම,— M ලාංzය/ෙ�sය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ�sය හා Oෙ�sය 
ජනතාව �ළ වැ� නැ¸	ව ඇ  X`ෙ+ අර<ණ ඇ ව, රට �ළ ජනතා ආක@ප ඒ ෙවත 
ෙයො< X`ම සඳහා පාස@, Oශව්Oද0ාල, තෘ¯Yක අධ0ාපන ආයතනවල Oෂය 
පාඨමාලාවට ñපෙ�දය Oෂයය ෙලස ඇ�ළ, X`මට,, රාජ0 හා ෙපෞ�ගxක අංශවල 
මැ9හ,bම මත ප.ෙ;ෂණ අංශ 9gගැ1bම මN1 නව ෙසොයාගැ^+ Z> X`මට,, ඒ හා 
බැ~] ආයතන ප�ධ ය ස+බ1ධ කර ගw�1 සහ ක පත, ��ෙලෝමා, උපා�, පශ්චා, 
උපා� පාඨමාලා ඇ  X`ම ��1 ෙමම ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ �£@ ආක@පමය 
ෙවනස ඇ  කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.50/’15 

44. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— M ලංකාෙ� ආහාර සංස්කෘ ය ඉෙග]+ සහ 

ඉගැ1b ෙ+ pයාවxයට බ�ධ X`ම,— M ලාංzය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
X`ෙ+ කලාව, ආහාර �3ෙ+ කලාව, ව.ණකාරක කලාව, ආහාර කැÝෙ+ කලාව ඇ�£ 
අංශ ගණනාවX1 සකස්b ඇ  අතර ඒ හා බැ~� M ලාංzය ආහාර සංස්කෘ ය ��බඳ 
ඉෙග]+ සහ ඉගැ1b+ කමෙ�දය1 හරහා අනාගත පර�රට පවරාEම ෙම1ම ෙ�sය හා 
Oෙ�sය ජනතාව අතර අපෙ� ආහාර සංස්කෘ ය ව0ා�ත X`ම මN1 M ලාංzය 
අනන0තාව අ1ත.ජා කව ඔසවා තැÎම සඳහා වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ a�යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.51/’15 

45. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Oශව්Oද0ාල සහ තෘ¯Yක අධ0ාපන ආයතනවල 

Z?1ෙ� ප.ෙ;ෂණ wබ1ධන අමාත0ාංශවල සංව.ධන කටa� ඉලක කර සකස් 
Xgම,— Oශ්වOද0ාල සහ තෘ¯Yක අධ0ාපන ආයතනවල Z?1 OZ1 තම පාඨමාලා 
ස+බ1ධෙය1 ඉ9gප, කරන ප.ෙ;ෂණ wබ1ධන රෙ� ආ.©ක, සමා�ය, සංස්කෘ ක 
හා සංව.ධන කටa�වලට උපෙයෝ¡ කර ගැ^ම වැදග, වන බැO1 එම wබ1ධන 
අ�ෂණය කර] ලබන ආචා.යව	 හා ප.ෙ;ෂණ wබ1ධන අදාළ වන අමාත0ාංශ 
අතර මනා ස+බ1'කරණය ඇ  X`ම සඳහා එz අමාත0ාංශෙ; wලධාgෙය¤ 
ප,X`ෙම1 එම ප.ෙ;ෂණ wබ1ධන මN1 අමාත0ාංශෙ; ඉ9g සංව.ධන pයාදාමය1 
සහ කාAන ඉලක ස�රා ගැ^මට හැXවන පg9 කමව, වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ 
a�යැY  ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.52/’15 

46. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වයස අ�	> 18 ස+¼.ණ වන අවස්ථාෙ�Eම ඡ1ද V� 

නාමෙ@ඛනයට නම ඇ�ළ, X`ම,— මැ වරණ ෙදපා.තෙ+1�ව මN1 වා.Sකව 
ඡ1ද V� නාමෙ@ඛන සංෙශෝධනය X`මට wය�ත 9නට ප?ව ෙහෝ ෙපර 9නකE වයස 
අ�	> 18 ස+¼.ණ වන තැනැ,ත1ට wය�ත වයස ස+¼.ණ q 9නටම ඡ1ද V� 
නාමෙ@ඛනෙයV නම ඇ�ළ, කරවා ගත හැX ආකාරෙ; පාෙයෝNක වැඩ��ෙවළ 
ඇ  කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.53/’15 

47. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— M ලංකාව �ළ ෙසේලY1 wෂ්පාදනය X`ම සඳහා 

කමව, වැඩ��ෙවළ ඇ  X`ම,— M ලංකාව �ළ වා.Sකව ෙසේලY1 Oශාල 
පමාණය භාOතා කර] ලබන අතර ෙසේලY1 ආනයනය X`ම සඳහා ද Oශාල <දල 
වා.Sකව Oෙ�sය රටවලට ඇE යන බැO1, එම Oෙ�ශ Owමය පමාණය රට �ළ ඉ g 
කර ගැ^ෙ+ අර<ණ ඇ ව ලංකාව �ළ පව,නා ෙ�sය තාෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේලY1 
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wෂ්පාදනය X`ම සඳහා රාජ0, ෙපෞ�ගxක ෙහෝ සtපකාර අංශය1 ස+බ1ධ කර 
ගw�1 කමව, වැඩ��ෙවළ රජය මැ9හ, bෙම1 ඇ  කළ a�යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.54/’15 

48. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙපො@ ව�ර ආ÷තව නව wෂ්පාදනය1 ඇ  X`ම,—  

M ලංකාව �ළ වා.Sකව Oශාල පමාණයක ෙපො@ ව�ර අපෙ, යන බැO1, නව 
තාෂණය ෙයොදා ගw�1 O�ම, කමෙ�දය යටෙ, ෙපො@ ව�ර ආ÷තව නව 
wෂ්පාදනය1 ෙ�sය හා ජාත01තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක කර ගw�1 ඇ  X`ම සඳහා 
කමෙ�දය pයා,මක කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.55/’15 

49. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සාගරෙ; නව ස+ප, ගෙ�ෂණය,— Oශාල සාගර 

කලාපය  V� රට � M ලංකාව ප<ඛ,වය ලබා E ඇ,ෙ, 'වර ක.මා1තය සඳහා 
පමණ වන අතර  සාගරය ආ÷තව Oශාල පමාණයක සවභාOක ස+ප, ඇ  බැO1 
ෙමරටට Oශාල »Xයා අවසථ්ා පමාණය ෙම1ම ධනය ද උපයා ගැ^ෙ+ අර<ණ 
ඇ ව සාගර ස+ප, ��බඳව O�ම, වැ�>ර අධ0යනය කළ a�යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.56/’15 

50. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— M ලංකාෙ� ම,ස0 ස+පත Oෙ��කY1 OZ1 ෙනලා 

ගැ^ම වළකාAම,— M ලාංXක 'වරය1ට Oශාල ආ.©ක අවාZය ඇ  කර�1 M 
ලංකා <=> කලාපෙ; ම,ස0 ස+ප, Oෙ��කY1 OZ1 ෙනලා ග1නා බැO1 M ලංකා 
<=> කලාපය �ළ මා£ ඇ@Aමට සහ Oෙ�ශ  යාතාවලට මා£ බෑම සඳහා ෙතො�පල 
ෙලස භාOතා X`ම වළකාAම සඳහා රජය OZ1 O�ම, වැඩ ��ෙවළ සකස් කර 
pයා,මක කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.57/’15 

51. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙකොස් wෂ්පාදනය වැ� කර ඒ ආ÷ත wෂ්පාදන 

අපනයනය X`ම,— ඉතා ප^ත ෙම1ම ඖෂ'ය �ණෙය1 අøන, රසායwක දව0වx1 
ෙතොරව වගා කළ හැX ෙබෝගය වන ෙකොස් වගාව ව0ා�ත X`ම ��1 ඒ ආ÷ත 
wෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය X`ම මN1 Oශාල Oෙ�ශ Owමය පමාණය අප 
රටට උපයා ගත හැX බැO1 ඒ සඳහා රජෙ; මැ9හ,Oෙම1 O�ම, වැඩ ��ෙවළ 
සකස් කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.58/’15 

52. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක ෙගොO ස+මාන උෙළල වා.Sකව සංOධානය 

X`ම,— රට ෙපරට යාමට න+ <xක වශෙය1 ෙගොOතැw1 ස÷ක Oය a� බැO1 රට 
ස	 කරන ෙගොO ජනතාවට Zය වෘ, ය ��බඳ අ²මානය ඇ වන පg9 O�ම, 
සංOධාන වèහය හරහා pයා,මක වන ෙගොO ස+මාන උෙළල රජෙ; මැ9හ,bෙම1 
වා.Sකව සංOධානය කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

 

 



( 34 ) 

 

පා.59/’15 

53. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සහන �ලකට LED බ@බ පාgෙභෝNක ජනතාවට 

ලබාEම,— wවාස ආෙලෝක Xgමට ෙයොදා ග1නා �ණා,මක LED බ@බ �ල අ�ක 
බැO1, O>xබල ම®ඩලය මැ9හ,b සහනදාY �ලකට හා ෙගbෙ+ කමයට ෙමම බ@බ 
පාgෙභෝNක ජනතාවට ලබාE ජා ක වශෙය1 O>xය Oශාල පමාණය ඉ g කර 
ගැ^මට,,  LED බ@බ ජනතාව අතර ජනõය X`ම මN1 O>xබල ම®ඩලයටද අමතර 
ආදායම උපයා ගැ^මට, හැXවන පg9 කමව, වැඩ ��ෙවළ සැකZය a�යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.60/’15 

54. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ?£ පgමාණ ෙස@ල+ බ� ක.මා1තශාලා ව0ා�ත 

X`ම,— M ලංකාව �ළ ෙස@ල+ බ� සඳහා Oශාල ෙව ළදෙපොළ පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා wෂ්පාදනය ෙකෙර1ෙ1 ?£ වශෙය1 වන අතර ඒ සඳහා Bනය ප<ඛ අෙන¤, 
රටවලට Oෙ�ශ Owමය Oශාල පමාණය ඇE යන බැO1, ?£ �gවැය දැgය a�  ෙමම 
ක.මා1තය ගා�ය පෙ�ශවල ව0ා�ත X`ම සඳහා O�ම, වැඩ ��ෙවළ සකස් කළ 
a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.61/’15 

55. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— M ලංකාව �ළ ඖෂධ wෂ්පාදන ක.මා1ත ශාලා 

ආර+භ X`ම,—  M ලංකාව �ළ ඖෂධ wෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම ම�ටමක පව න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට Oශාල Oෙ�ශ Owමය පමාණය වැයවන බැO1 
9a� මානව ස+පත V� රට ෙලස M ලංකාවට අත0ාවශ0 ඖෂධ ව.ග රට �ළම 
wපදbමට අවශ0 පහ?ක+ රජය මැ9හ, bෙම1 ලබා E ඖෂධ wෂ්පාදන ක.මා1ත ශාලා 
ආර+භ කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.62/’15 

56. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාස@ Oෂය w.ෙ�ශයට මෙනෝ Oද0ාව Oෂයය ඇ�ළ, 

X`ම,— පාස@ �ෂ0 පජාව wෙරෝ¡ මනසX1 a, ���ම, ¯රණ ගැ^මට හැX �gස 
ෙලස හැඩගැසb්ම උෙදසා හය වැw ෙශේcෙ; Zට pයා,මක වන පg9 ෙබෞ�ධ මෙනෝ 
Oද0ාව සහ බටVර මෙනෝ Oද0ාව යන Oෂයය1 ඒකාබ�ධ ෙකොට කමව,ව සැල?+ කරන 
ලද “මෙනෝ Oද0ාව සහ භාවනාව” න�1 Oෂයය පාස@ Oෂය w.ෙ�ශයට ඇ�ළ, කළ 
a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.63/’15 

57. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Oශා�ක ආධාරක මධ0ස්ථාන �V�bම,— Oශා�කය1 

ෙව]ෙව1 උපෙ�ශන ෙසේවා, ෛවද0 පහ?ක+ සහ  9වා ?»¤+ ෙසේවා යනාE 
වැ�V�ය1ට අවශ0 ?බසාධන කටa� »ස එකම සථ්ානයX1 ඉ� කර ගැ^මට හැX 
වන පg9 Oශා�ක ආධාරක මධ0ස්ථාන ෙගොඩනැංbමට,, එම මධ0ස්ථාන ෙ1ද කර 
ගw�1 ය+ wෂ්පාදන කටa,ත සඳහා Oශා�කය1 ෙයො< X`ම හරහා ඔ�1ෙ� 9Oයට 
සහනය ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම ද උපයා ගැ^මට හැX වන ෙලස රජය මැ9හ, 
bෙම1 රට�රා Oශා�ක ආධාරක මධ0සථ්ාන �V�Oය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව 
ෙයෝජනා කරY. 
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පා.64/’15 

58. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Oශා�කය1ෙ� ආ.©කය ශ ම, X`ම සඳහා නව 

ෙලොත»Yය හ~1වා Eම,— Oශා�ක රාජ0 ෙසවකය1ෙ� වැ�� Oෂමතා ඉව, X`මට 
සහ ඔ�1ෙ� ?බසාධන කටa� සඳහා අවශ0 <ද@ ෙසොයා ගැ^ම සඳහා නව 
ෙලොත»Yය ෙවළඳෙපොළට හ~1වාEමට රජය කටa� කළ a�යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.65/’15 

59. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංචාරක මගෙප1ව1න1 �=� X`ම,— 

සංචාරකY1ට ඵලදාé හා ආචාරsA ෙසේවාව සැපéමට හැX �gස බවට ප, X`මට 
ෙම1ම, ඔ�1ෙ�  වෘ,¯ය ම�ටම ඉහළ නැංbම සඳහා, සංචාරක මගෙප1ව1න1 
�=� X`මට O�ම, වැඩ��ෙවළ සකස් කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා 
කරY. 

පා.66/’15 

60. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉඩ+ ස+බ1ධව පව න ^  සංෙශෝධනය X`ම,— M 

ලංකාව �ළ ෙ+ වන Oට ඉඩ+වලට ව0ාජ ඔ�� සකසා OXúෙ+ ජාවාරම 
pයා,මකවන අතර �ට අදාළව ^ ය pයා,මක bම ද ඉතා අවම ම�ටමක පව න 
බැO1, ඉඩ+ අY ය ස+බ1ධව ?රSතභාවය වැ� වන අag1 හා වැර9ක	ව1ට දැ� 
දÍව+ පැ�ණOය හැX අag1 පව න ^  ප�ධ ය සංෙශෝධනය කළ a�යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.67/’15 

61. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— M ලංකාව අවට සාගරෙ; ෙකොර@පර ආරෂා කර 

ගැ^ම,— M ලංකාව අවට සාගරෙ; ඇ  ෙකොර@පර �wස්  pයාකාරක+ ෙහේ�ෙව1 
Oනාශbෙ+ ත.ජනයට <=ණපා ඇ  බැO1, එම ෙකොර@පර ආරෂාකර ගැ^ම සඳහා 
�wස් pයාකාරක+ පාලනය X`මට හැXවන පg9 ��ගල ආක@පමය ෙවනස ෙම1ම, 
ෛන ක රා<ෙ� ෙවනස ඇ  X`ම සඳහා O�ව, ක��ව හරහා ?>? වැඩ��ෙවළ 
සැල?+ කර pයා,මක කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.68/’15 

62. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාස@ වෑ1 රථ සඳහා කා1තාව1 ෙසේවයට ෙයදbම,— 

පාස@ වෑ1 රථ ෙසේවෙයV �ණා,මක බව වැ� X`මට,, එම වෑ1 රථවල ගම1 කරන 
ද	ව1ෙ� ආරෂාව උෙදසා,  Zය¹ම පාස@ ෙසේවා වෑ1 රථවල ෙසේවය සඳහා 
කා1තාව1 ෙයොදා ගැ^ම අwවා.ය X`මට ^  සකස් කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.69/’15 

63. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඖෂධ �ල පහත ෙහAම,— M ලංකාව �ළ ජා ක 

ඖෂධ ප ප, ය පකාශයට ප, කර ඖෂ'ය නාමෙය1 ෙබෙහ, අෙලO X`ම ක�න�1 
ආර+භ X`ම මN1 ඖෂධ �ල පහත ෙහAමට රජය මැ9හ, Oය a�යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.70/’15 

64. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අ1ත.ජාලය හරහා අෙලO කරන ඖෂධ ඇ�£ 

ජාවාර+ මැඩපැවැ,bම,— ෙ+ වන Oට අ1ත.ජාලය හරහා ප� යX1 ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද0 උපකරණ හා �පලාවන0 wෂ්පාදන Oශාල ෙලස අෙලO ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාර+ අප රෙ� ජනතාව ෙ� ෙසෞඛ0යට සහ යහපැවැ,මට Oශාල ත.ජනය වන 
බැO1 ඒවා මැඩපැවැ,bම සඳහා wZ වැඩ��ෙවළ සකස් කර pයා,මක X`ම ?>? 
යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.71/’15 

65. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— කෘS රසායන දව0 භාOතා ෙනොකර වගා X`ම,— 

අ�ක Oෂ සVත කෘS රසායන දව0 M ලංකාව �ළ තහන+ කර පැරc කමයට පgසර 
Vතකා� වගා කමය රටට හ~1වාEමට අවශ0 ප.ෙ;ණ Z>X`මට කෘS Oද0ාඥය1 හා 
පgසරෙ�E1ෙග1 සම1Oත ක��ව ප, කර ඔ�1ෙග1 ලබා ග1නා w.ෙ�ශ ��1 
ජනතාවට වස Oෙස1 ෙතොර ෙසෞඛ0ාරSත ආහාර ෙ�ල  ලබා Eමට අවශ0 �යවර 
ගැ^මට රජය මැ9හ,bම ?>? යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.72/’15 

66. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාස@ Z?1 ම,දව0වලට ඇFබැVbෙම1 <දවා 

ගැ^ම,— ෙ+ වන Oට M ලංකාව �ළ පාස@ Z?1 ම,දව0වලට ඇFබැV bෙ+ වැ� 
පවණතාවය w.මාණය b ඇ  බැO1 පාස@ Z?1 ම,දව0වx1 <දවාගැ^ම සඳහා 
රජය මැ9හ,b O�ම, වැඩ��ෙවළ pයා,මක කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.73/’15 

67. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක ඵලදාéතා ක��ව ප, X`ම,— රජය OZ1 

pයා,මක කර] ලබන ඵලදාéතා වැඩසටහ1VE තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදාéතා 
ම�ටම කරා ෙමෙහයq ආයතන පධා^1 හ~නාෙගන ඔ�1ෙ� දැ]ම හා අ,දැz+ 
පෙයෝජනයට ගත හැX වන ආකාරෙය1, එම ආයතනවල pයා,මක කරන ලද 
වැඩසටහ1 සහ කමෙ�ද අෙන¤, ආයතනවලට ගැලෙපන පg9 ආෙ�ශ X`මට හැXවන 
පg9 එම ආයතන පධා^1ෙග1 සම1Oත ජා ක ඵලදාéතා ක��ව �VටOය a�යැY 
ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.74/’15 

68. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පජා ෛවද0ෙ�දය ��බඳ Oෙශේෂඥ ෙසේවාව 9a� 

X`ම,— ෙසෞඛ0 ෙසේවාෙ� අත0ාවශ0 අංගය වන පජා ෛවද0ෙ�දය ��බඳ Oෙශේෂඥ 
අංශය 9a� X`මට අවශ0 සැල?+ සකස් X`ම හා එම ෙෂේතෙ; දැනට පව න ගැට¹ 
w`ෂණය කර ක�න�1 wරාකරණය X`මට අවශ0 කටa� Z> X`මට රජය මැ9හ, 
Oය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.75/’15 

69. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉංû31 රාජෙදෝÏ1 ෙලස න+ කළ M ලාංXකY1 

ජා ක bරය1 ෙලස න+ X`ම,— ව.ෂ 1815 Zට 1948 wදහස ලැÎම දවා q කාලය 
�ළ ඉංû31ට එෙරVව රට ජ ◌ා ය ෙව]ෙව1 9O ෙනොතකා සට1 කළ M ලාංXකY1 
රාජ ෙදෝÏ1 ෙලස න+ කර ඇ  අතර ඔ�1 Zය¹ෙදනාම Oෙශේෂ ගැස� පතය මN1 
ජා ක bරය1 ෙලස න+ කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.76/’15 

70. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පgෙභෝජනයට ]?>? ආහාර ෙවළඳ ෙපොළට ඒම 

වැළැbමට කටa� X`ම,— පgෙභෝජනයට ]?>? ආහාර wෂ්පාදනය කරන, අෙලO 
කරන හා ඊට අ]බල ෙදන ��ගලය1 හා ආයතන වැටAමට පාgෙභෝNක කටa� ��බඳ 
අ�කාgෙ; Oෙශේෂ වැටA+ ඒකකයට පව න ගැට¹ wරාකරණය කර අවශ0 පහ?ක+ 
ෙනොඅ�ව ලබා Eමට,, වැර9ක	ව1ට උපgම දÍව+ ලබා 9ය හැX වන පg9 පව න ^  
ප�ධ ය සංෙශෝධනය X`මට, කටa� කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා 
කරY. 

පා.77/’15 

71. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වස Oස නැ  ආහාර wෂප්ාදනය 9gම, X`ම,—  

ආහාර හා ස+බ1ධ wෂ්පාදන කටa�වල ෙ�sයව wරතව Z�න wෂප්ාදකY1 ඉලක 
කර ගw�1 �ණා,මක බO1 ඉහළ, ෙසෞඛ0ාරSත ආහාර පාgෙභෝNකය1ට ලබා Eම 
��1 රටට කළ හැX ෙසේවාව ��බඳව දැ]ව, කර, ආක@පමය ෙවනස ඇ  X`මට 
හා එෙලස වස Oෙස1 ෙතොර ආහාර wපදවන ව0වසායකY1ට ෙගෞරව නාමය සVත 
ස+මාන පදානය ෙකොට ඔ�1 9gගැ1bමට වැඩසටහන රජය මැ9හ,b ආර+භ කළ 
a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.78/’15 

72. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ,ප, කරග, අභයë�වලට අය, ඉඩ+ 

wදහස් කරගැ^ම,— M ලංකාෙ� පකාශයට ප, කර ඇ  අභයë�වලට අය, ඉඩ+ OOධ 
��ගලY1 හා සංOධාන OZ1 ^  Oෙරෝ' ෙලස අ,ප, කරෙගන ඇ  බැO1, එම ඉඩ+ 
නැවත ලබා ගැ^මට රජය ක�න�1 මැ9හ, Oය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා 
කරY. 

පා.79/’15 

73. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආ9වා3 ජනයා නගාZ�bම සඳහා සැල?ම 

pයා,මක X`ම,— M ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආ9වා3 ජනතාව ��බඳ ෙවනම 
සංගණනය Z>කර, ඔ�නට �ව, bම සඳහා දැනට පව න අපහ?තා කමව,ව 
හ~නාෙගන, ඔ�නට  ෙගෞරව^යව �ව, bමට හැX පgසරය w.මාණය කර Eමට 
අවශ0 සාධ^ය සැල?ම ආ9වා3 නායකY1 ද ඇ�ළ,ව ප,කරන ලද O�ව, 
ම®ඩලය හරහා pයා,මක කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.80/’15 

74. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— a�ධය wසා උ�	 හා නැෙගනVර පෙ�ශය1V හාw 

q �රාවස්� සංරෂණය X`ම,—  ස් වසරක a�ධය ෙහේ�ෙව1 උ�	 හා නැෙගනVර 
පළා, වල පැව  �රාවස්� Oශාල ෙලස Oනාශ q අතර පව න �රාවස්� ��බඳ 
ස�ෂණය Z> කර ෙතොර�	 »ස්කර ගැ^ම,, එම �රාවස්� තහ�	 X`ම, ආරෂා 
X`ම හා ප සංස්කරණය X`ම, අර<� කර ෙගන O�ව, �රාOද0ාඥY1ෙග1 
සම1Oත ක��ව ප,X`ම ?>? යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.81/’15 

75. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වගා X`ම සඳහා ෙ�sය Îජ පචxත X`ම,— කෘS 

රසායන භාOතෙය1 ෙතොරව ෙ�sය කාබwක ෙපොෙහොර ආශෙය1 වගා කළ හැX ෙ�sය 
Îජ ව.ග හ~නාෙගන එම Îජ ක�න�1 රට �රා ව0ා�ත කර රසායwක වස Oෙස1 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා Eම සඳහා අවශ0 කරන ප.ෙ;ෂණ, තාෂණය හා 
wෂ්පාදනය වැ� 9a� X`මට අවශ0 සැල?+ සකස් කර pයා,මක කළ a�යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.82/’15 

76. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Oෙ�ශ භාෂා අධ0යනයට පහ?ක+ සැපéම,— ��ගල 

���ෙ; පෘýල බව ¯රණය bමට ඔ= ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය වන බැO1 
ඉංûZ භාෂාව හැ	�ෙකොට අෙන¤, පධාන Oෙ�ශ භාෂා හැදෑ`මට අවශ0 පහ?ක+ 
�£@ කර, සැල?+ ස+පාදනය කර pයා,මක කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.83/’15 

77. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Zය¹ මැ වරණ පචාරක කටa� සඳහා Oයද+ කරන 

<ද@ 3මා X`ම,— M ලංකාව �ළ පැවැ,ෙවන Zය¹ මැ වරණය1VE ඇතැ+ 
අෙ�ෂකය1 අ  Oශාල <ද@ පමාණය Oයද+ කරන අතර <ද@ Oයද+ කළ ෙනොහැX, 
එෙහ, රටට වැඩ කළ හැX ���ම, �gසකට ඉ1 අවාZ සහගත ත,,වය ඇ  වන 
බැO1 මැ වරණ සඳහා Oයද+ කරන <ද@ පමාණය 3මා X`මට හැX වන ආකාරෙ; 
^  ස+පාදනය කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.84/’15 

78. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— යට, O¾ත සමෙ; M ලංකාෙව1 »ෙගන Nය 

�රාවස�් නැවත ලබා ගැ^ම,— M ලංකාව යට, O¾තයව පැව  සමෙ; අප ර�1 
පෘ�ගාලය, ඕල1දය හා මහා þතාන0යට »ෙගන Nය �රාOද0ා,මක ව�නාකම සVත 
භා®ඩ ��බඳ ස�ෂණය Z> කර එම භා®ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැ^ම සඳහා 
අවශ0 �යවර ගැ^මට රජය මැ9හ, Oය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.85/’15 

79. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංඝා�කරණය ස්ථාපනය X`ම,— ²ó1 

වහ1ෙසේලාෙ� ආරෂාව හා ෙගෞරවය »ක ගැ^ම ෙව]ෙව1 උ1වහ1ෙසේලාට අදාළ 
අ�කරණමය කා.යය1 සඳහා ෙවනම සංඝා�කරණය �V�Oය a� බවට, එම 
අ�කරණ ¯1> සඳහා ^ මය බලය ලබාගැ^මට හැX වන අag1 ෙමම සංඝා�කරණය 
ස්ථාපනය කළ a� බවට, ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.86/’15 

80. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ව0වස්ථා�ත සංඝ සභාව ප, X`ම,— 

පා.xෙ+1�ව ඇ�£ ජනතා wෙයෝ¾ත ආයතන සඳහා උපෙ�ශක,වය හා මග ෙප1bම 
ලබා Eමට හා අණපන,වලට සංෙශෝධන ඉ9gප, කළ හැX ෛන ක බලය සVත සංඝ 
ස+< ෙය1 ප, කර ග, රාජ0 පgපාලනය, ^ ය, Oෙ�ශ කටa� හා සමාජ 
pයාකාරක+ ��බඳ හසල දැ]ම සහ අ,දැz+ සVත O�ව, සංඝයා වහ1ෙසේලාෙග1 
සම1Oත ව0වස්ථා�ත සංඝ සභාව ප, කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා 
කරY. 

පා.87/’15 

81. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ ක අධ0යන ආයතනය �V�bම,— M 

ලංකාෙ� පැවැ  ජල තාෂණය හා වැ� තාෂණය නැවත පණග1වා »කගැ^ම සහ 
වැ� 9a� X`ම සඳහා අවශ0 ප.ෙ;ෂණ Z> X`මට හා අධ0ාපන පාඨමාලා මN1 උත 
Oෂය ගැන දැ]�1 ස1න�ධ කරන ලද �gස w.මාණය X`මට හැXයාව ඇ වන පg9 
“වා� සංස්කෘ ක අධ0යන ආයතනය” න�1 ආයතනය රජය මැ9හ,bෙම1 ආර+භ 
කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.88/’15 

82. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— මහාවංශය අධ0යනය සඳහා ආයතනය �V�bම,— M 

ලාංzය ඉ හාසෙ; ගම1 මග ෙප1වන මහාවංශය අධ0යනය X`ම සඳහා ²ó1 
වහ1ෙසේලාෙ� මැ9හ, bෙම1 “මහාවංශ අධ0යන ප.ෙ;ෂණ ජා ක ආයතනය” න�1 
ආයතනය රාජ0 අ]ගහෙය1 �V�Oය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.89/’15 

83. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ Oෙරෝ' pයා නැවැ,bම,— ධ.ම ග1ථ හා 

පකාශන අධ0යනය X`ෙ+ මනා දැ]ම ඇ  ෛන ක බලය සVත O�ව, සංඝ 
ම®ඩලය �V�bම මN1 ය+ w.මාණය එ�දැbමට ෙපර එය එම ම®ඩලයට ඉ9gප, 
X`ෙම1 අන�	ව, සමාජගත X`මට ]?>? න+, සංෙශෝධන ඉ9gප, X`මට හැXවන පg9 
යා1තණය සැක3ම මN1 ෙබෞ�ධ Oෙරෝ' pයා හා පකාශන රචනා bම හා �> දහම 
ස+බ1ධ කර�1 සාවද0 w.වචන ඉසම්�bම නැවැ,bම සඳහා රජය මැ9හ, Oය a�යැY 
ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.90/’15 

84. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙ�ශ Vෛත� කලා w.මාණ ඇගéම,— ෙ�ශා]රාගය හා 

ආ,මා²මානය ඇ වන පg9 ෙ�sය හා සංසක්ෘ ක ව�නාක�1 අøන කලාකෘ  වා.Sකව 
ඇගéම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ්X`මට රජය මැ9හ, Oය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.91/’15 

85. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— M ලංකාෙ� පාස@ �ෂ0 �ෂ0ාව1ෙ� Oනය නැංbමට 

කටa� X`ම,— M ලංකාෙ� පාස@ �ෂ0 �ෂ0ාව1 ෙසෞඛ0 ස+ප1න, wෙරෝ¡ හා කාYකව 
ශ ම, �රවැZය1 ෙලස සමාජගත X`ෙ+ අර<c1 ඔ�1ට තමා කැම  ³ඩාවකට ෙයො< 
bමට සහ පාෙයෝNක Oනය �=�වකට ෙයො< X`මට අවශ0 කටa� ස+පාදනය කළ a�යැY 
ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.92/’15 

86. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ ක ෙතොර�	 මධ0සථ්ානය ආර+භ 

X`ම,— M ලංකාව �ළ �Vටා ඇ  ෙබෞ�ධාග�ක සථ්ාන, ඒ හා සබැï අ]ෂංNක අංශය1 
ෙම1ම, ²ó1 වහ1ෙසේලා ��බඳ ෙතොර�	 ආE ක	� එ »ස ්කර O�ම,ව පgගණක 
ගත කර, නbන තාෂcක උපකරණ සහ පමාණව, මානව හා ෙභෞ ක ස+ප, වx1 �g�1 
“ ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ ක ෙතොර�	 මධ0සථ්ානය” න�1 ආයතනය රාජ0 අ]ගහෙය1 ආර+භ 
කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.93/’15 

87. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— දහ+ පාස@ පාඨ ග1ථ කාලා]�Ýව සංෙශෝධනය X`ම,— 

Oභාග ඉලක කරග,, දැ]ම පමණ ෙ1දගත කළ පාඨ ග1ථ ෙව]වට පා ෙයෝNක 
�=�ව පදන+ කරග,, ���ය ව.ධනය කර1නාq, �ෂට් ස+ප1න සමාජය w.මාණය 
X`ම ඉලක කර ග, පාඨ ග1ථ O�ව, ම®ඩලය හරහා ස+පාදනය කර දහ+ පාස@ ෙවත 
ලබා 9ය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.94/’15 

88. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජාත01තර පාස@ wයාමනයට ම®ඩලය ප, X`ම,— 

M ලංකාෙ� සංසක්ෘ යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ,මට ගැලෙපන පg9 ජාත01තර පාස@V 
Oෂය පථය1 අවශ0 පg9 wයාමනය කළ හැX ¼.ණ බලතල සVත ම®ඩලය ප, කළ 
a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.95/’15 

89. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක අධ0ාපන ෙකො�ෂ1 සභාව වඩා, ස³ය X`ම,— 

ෙ�sය ඉ හාස දැ]ම, සාරධ.ම ස+ප1න බව, wෂප්ාදන ශක0තාව, ��� ස+ප1න බව, 
ස+පදාYක දැ]ම, ෙ�ශා]රාගය, wෙරෝ¡තාව, ¤සලතා ¼.ණ බව සහ ආක@ප 
ස+ප, ෙය1 a� බව යන අංගය1ෙග1 පg¼.ණ සා.ථක �රවැZෙය¤ ·V කල හැX වන 
පg9 සකසන ලද ජා ක අධ0ාපන ප ප, ය හරහා සමසත් අධ0ාපන කමෙ;ම 
පgව.තනය ඇ  X`මට ජා ක අධ0ාපන ෙකො�ෂ1 සභාව ව ඩා, ස³ය කළ a�යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.96/’15 

90. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ප�@ ෛවද0ෙ�දය ��බඳ Oෙශේෂඥ ෙසේවාව 9a� X`ම,— 

ෙසෞඛ0 ෙසේවාෙ� අත0ාවශ0 අංශය වන ප�@ ෛවද0ෙ�දය ��බඳ Oෙශේෂඥ ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව න ගැට¹ w`ෂණය කර ඒවා ක�න�1 wරාකරණය X`මට අවශ0 කටa� Z> 
X`මට, එම ප�@ ෛවද0ෙ�දය ��බඳ Oෙශේෂඥ ෙසේවාව 9a� X`මට සැල?+ X`මට, 
රජය මැ9හ, Oය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.97/’15 

91. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආa.ෙ�ද ෛවද0ව	1ෙ� ෙසේවය Oෙ�ශය1ට ලබා 

Eම,— ආa.ෙ�ද ෛවද0 උපා�ය ස+¼.ණ කරන උපා�ධා`1හට Oෙ�ශ රටවල »Xයා 
අවසථ්ා ලබා Eම සඳහා O�ම, වැඩ ��ෙවළ සැල?+ කර pයා,මක X`ම ?>? යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.98/’15 

92. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආa.ෙ�ද ෛවද0 පනත සංෙශෝධනය X`ම,— දැනට 

පව න ය@ පැන Nය ආa.ෙ�ද ෛවද0 පනත සංෙශෝධනය කර ආa.ෙ�ද ෛවද0ව	1ෙ� 
වෘ,¯ය ගැට¹ Oසඳ�1, එම වෘ, ය ස� ග	,වය හා අ²මානය »ක ගැ^මට නව ආa.ෙ�ද 
ෛවද0 පනත ක�න�1 ඉ9gප, X`මට �යවර ගත a�යැY  ෙමම පා.xෙ+1�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.99/’15 

93. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— >+gය ආරෂක ප�ධ ය සකස ්X`ම,— M ලංකාෙ� 

>+gය ආරෂක ප�ධ  w.මාණය කළ නව wපැa+ ක	ව1 ද, එම ෙෂේතයට ස+බ1ධ 
O�ව�1 ද, >+gය ෙදපා.තෙ+1�ෙ� Zය¹ම ෙෂේතය1V පbනය1ෙග1 ද සම1Oත 
ක��ව මN1 >+gය ආරෂක ප�ධ ය සකස ්කර pයා,මක X`මට රජය මැ9හ, Oය 
a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.100/’15 

94. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ම¡ පවාහන ෙසේවෙ; �ණා,මක ත,,වය වැ� X`ම,— 

බස ් ම¡ පවාහන ෙසේවෙ; �ණා,මක ත,,වය වැ� X`ම මN1 වා.Sකව එම ෙසේවාව 
ප ෙෂේප කරන 1% - 2%  පමණ q ම¡1 පමාණය රඳවා ගැ^මට කටa� X`ෙම1, එම 
ෙසේවෙ; පැවැ,මට E.ඝ කාAනව ඇ  Oය හැX අවදානම අ� කර ගැ^ම සඳහා කමව, වැඩ 
��ෙවළ සැල?+ කර pයා,මක X`ම ?>? යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.101/’15 

95. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Zංහල භාෂාවට ස+මතය සකස ්X`ම,— Zංහල භාෂාෙ� 

xæත ව0වහාරය හා කථන ව0වහාරය ෙදයාකාරය ග1නා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙ�දය, 
අ@පපාණ, මහපාණ අෂර ෙයEම සහ පද ෙබEම ආ 9ය ද Oවාද සVත බැO1 Zංහල භාෂාව 
සඳහා ස+මතය සකස ්X`මට O�ව, ම®ඩලය ප, කර කාලා]�පව Z>වන ෙවනසක්+ 
ද සැලX@ලට ෙගන භාෂාෙ� පැවැ,ම තහ�	 X`මට හැX pයාදාමය සකස ්කළ a�යැY 
ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.102/’15 

96. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංසථ්ාwක කාබwක අපදව0 මN1 පgසරය ìෂණය bම 

පාලනය X`ම,— පxෙබෝධ නාශක සහ ක.මා1ත pයාවxය1V E �ටවන සංසථ්ාwක 
කාබwක අපදව0 (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළ ◌ාස ් ව.ගයක ìෂණ 
කාරකය1ෙග1 සම1Oත අතර ඒවා �wසාෙ� ෙසෞඛ0යට ඉතා අVතකර බැO1 එම 
රසායwකය1 පgසරයට <දා හැ`ම පාලනය X`මට O�ම, වැඩ ��ෙවළ සැල?+ කර 
pයා,මක කළ a� යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.103/’15 

97. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රාජ0 පාලනයට ස+��ධ ද.ශනය ස+බ1ධ කර ගැ^ම,— 

ස�ත අපgහා^ය ධ.ම, දසරාජ ධ.ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, ¤	 ධ.ම ජාතකය, ග1ඩ w1>ක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ�වධ.ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චකව,¯ Zහනාද ñතය 
හා ධ.ම පE�කාව යන ස+��ධ ඉගැ1b+ ස+බ1ධව පා.xෙ+1�, පළා, සභා හා පාෙ�sය 
ම�ටෙ+ Z�න Zය¹ම පෂ Oපෂ ම1µව	1 දැ]ව, X`ම ��1 ඔ�1ෙ� ë�කාව රෙ� 
යහපාලනයට දායක කර ගැ^මට හැX වන ආකාරෙ; වැඩ ��ෙවළ සැල?+ කර pයා,මක 
X`මට රජය මැ9හ, Oය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.104/’15 

98. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉෙලෙටොwක අපදව0 බැහැර X`ම,— ෆේලොරස1� 

බ@බ, >රකථන, ජංගම >රකථන, O>x උපකරණ, බැටg, පgගණක හා එV ෙකොටස ් ආ9ය 
අපදව0 ෙලස පgසරයට බැහැර X`ෙ+E ආසw, කැj�ය+, රස9ය, ෙලj වැw බැර ෙලෝහ 
පgසරයට එක�වන බැO1 ෙමම ඉෙලෙටොwක අපදව0 බැහැර X`මට කමව, වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කර පgසරය ?»zමට කටa� කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා 
කරY. 

පා.105/’15 

99. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රෙ� යහපාලනය සථ්ා�ත X`ම,— අයහප, පාලනෙ; අංග 

ලෂණ වන අ1තෙනෝම ක ප ප,  ස+පාදනය, wලබල වාදය, බලා,මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ ^ , Oධායක බලතල අwZ පgහරණය, ෙ�ශපාලනයට �රවැZ දායක,වය අ�bම 
සහ  ìෂණය පැ `ම යන ක	� අප රට �ළ ෙනොඅ�ව දනට ලැෙබන අතර ෙ+ wසා රෙ� 
අයහප, පාලනය පව න බව ෙප^ යන ෙහY1 රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැ¡ම සඳහා 
සැල?+ සකස ්කර pයා,මක කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.106/’15 

100. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Oෙ�ශ රටවල ඇ  M ලංකාවට අය, �සේකොළ ෙපො, 

නැවත ලබා ගැ^ම,— M ලංකාවට අය, ව�නා �සේකොළ ෙපො, රා�ය aෙරෝපා රටව@ 
ඇ�£ ෙලෝකෙ; රටව@ ගණනාවක  ෙබන අතර ඒවාෙ; අ1ත.ගතව ඇ  දැ]ම ෙ+ වන 
Oට ව,ම1 ලාංzය සමාජයට අV�ව ෙගොස ්ඇ  බැO1, එම �සේකොළ ෙපො, අප රටට ආප? 
ලබා ෙගන ඒවාෙ; අඩං� ෙපෞරාcක දැ]ම නැවත සමාජගත X`මට O�ම, වැඩ ��ෙවළ 
සැල?+ කර pයා,මක කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.107/’15 

101. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෛජව OOධ,වය »ක ගැ^ම සඳහා කෘSක.මය දායක කර 

ගැ^ම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙව]වට බ= ෙබෝග වගාව සහ �ශ ෙබෝග වගාව ජනõය කරbම, 
ෛජව OOධ,වයට හාwකර රස ◌ායන දව0 කෘS ක.මා1තෙය1 ඈ, X`ම හා ඒකාබ�ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භාOතය ��1 රට �ළ ෛජව OOධ,වය ආරෂා X`මට 
ෙගොb1 ෙයො< කරන වැඩ ��ෙවළ  pයා,මක කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා 
කරY. 

පා.108/’15 

102. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජනතාවෙ� ආහාර ලැÎෙ+ අY ය ?රSත X`ම,— 

එස, ජා¯1ෙ� සංOධානෙ; මානව අY වාZක+◌ ිප�ධ¯1ට අ]Âලව ආහාර ලැÎෙ+ 
txක අY වාZකම M ලාංXක ජනතාවට අV� වන ත,,වය රජෙ; ප ප,  ස+පාදනය 
හා pයා,මක X`+ �ළ දනට ලැෙබන ෙහY1 උත පඥ�¯1ට අ]ව රෙ� ජනතාවෙ� 
ආහාර පශන්ය OසQෙ+ වගzම <£මw1ම රජයට පැව` ඇ  බැO1 රජය මැ9හ,b ආහාර 
දව0 �ල පාලනය හා ෙසෞඛ0 ආරSත ආහාර ෙ�ල රෙ� ජනතාවට ලැÎම සහ ක 
ෙකෙරන O�ම, වැඩ ��ෙවළ ස+පාදනය කර ජනතාවෙ� ආහාර ලැÎෙ+ txක 
අY වාZකම තහ�	 X`මට �යවර ගත a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.109/’15 

103. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අකාබwක දව0 කළමනාකරණය X`ම,— අකාබwක දව0 

ප ච³කරණය X`ම,, අකාබwක දව0 භාOතය අවම X`ම,, භාOතෙය1 ඉව,වන 
අකාබwක දව0 එක� X`ෙ+ යා1තණය සැක3ම හා අකාබwක දව0 භාOතා X`ෙ+ පgසර 
^  `  O�ම, X`ම, ��1 රෙ� පgසර ප�ධ ෙ; ආරෂාව හා යහපැවැ,ම සඳහා 
අකාබwක දව0 කළමනාකරණය X`මට �යවර ගත a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා 
කරY. 

පා.110/’15 

104. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙ�sය ඖෂධ සහ අ, ෙබෙහ, ��බඳව පාස@ Z?1 

දැ]ව, X`ම,— wෙරෝ¡ ජා ය ෙගොඩනැ¡ම සහ ෙ�sය ආa.ෙ�දෙ; යහපැවැ,ම txක 
අර<� වශෙය1 ෙගන ෙ�sය ඖෂධ ව.ග හා අ, ෙබෙහ, ��බඳ O�ම, ක	� සVත 
Oෂයය පාස@ Oෂය w.ෙ�ශයට ඇ�ළ, X`ම මN1 ෙ�sය  ඖෂධ සහ අ, ෙබෙහ, 
��බඳ පාස@ Z?1 දැ]ව, X`ම ට �යවර ගත a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.111/’15 

105. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා ම1දෙපෝෂණය �ර1 X`ම,— M ලංකාව 

�ළ අ�බර ද	 උප, අ]පා කය 25% තර+ ඉහළ අගය ග1නා අතර එයට පධාන සාධකය 
ව1ෙ1 ෙපෝෂ0දාé ආහාර Vඟකම වන බැO1, මාතෘ හා ළමා ම1දෙපෝෂණය >රAමට අවශ0 
ෙපෝෂ0දාé ආහාර >�ප, ජනතාවට ලබා Eම ප<ඛතාවය කරග, වැඩ ��ෙවළ pයා,මක 
කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.112/’15 

106. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පgසරය ?»zෙම1 wෙරෝ¡ රට ෙගොඩනැ¡ම,— 

ව.තමාන M ලංකාෙ� පgසර ìෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව1 ජලෙ; හා ආහාරවල OXරණsA 
බව වැ� b ඇ  අතර අනාගතෙ;E �wසාට වැළ ෙඳන ඇතැ+ ෙරෝගවල ෙරෝග wධානය පවා 
ෙසොයා ගැ^ම අපහ?  Oය හැX බැO1, ෙ+ ��බඳ වැ�>ර Oම.ශනය X`ම සඳහා O�ව, 
ක��ව ප, කර වා.තාව කැඳවා, එම w.ෙ�ශ pයා,මක X`ම ��1 රෙ� ජනතාවෙ� 
^ෙරෝ¡භාවය සහ ක කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.113/’15 

107. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රෙ� ආරෂාවට කෘSක.මය ?රSත X`ම,— ධනවාදෙ; 

�1වැw කා.�ව වන ෙදවැw ෙලෝක a�ධෙය1 ප? කාලෙ;E හgත O�ලවය, සමඟ 
කෘSකා.�ක �වන රටාව ස+¼.ණෙය1ම ෙවනස ් bම ෙහේ�ෙව1 ව.තමාන ෙලෝක පජාව 
<=ණ E ඇ  පgසර ìෂණය, ^ෙරෝ¡ බව නැ bම හා �gZ> ආහාර ෙනොමැ bම ආE අවදාන+ 
ත,,වය1ෙග1 M ලංකාව ආරෂා කර ගැ^ම සඳහා ජනතාව  රසාර කෘSක.ම භාOතය1ට 
ෙපළඹbෙම1 හා ෙගොb1 ආරෂා ෙකෙරන රාජ0 ප ප,  රට �ළ සථ්ා�ත කරbෙම1 රෙ� 
අනාගතය ?රSත කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.114/’15 

108. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංz.ණ ෙගෝAය ෙවළඳෙපොළ wසා ජනතාවට ඇ වන 

ගැට¹ අවම X`ම,— ෙගෝAයකරණය OZ1 හ~1වා>1 ෙලෝක ෙවළඳ රටාව �wසාෙ� මනස 
ආකමණය X`ම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ= පාර+පgකව ෙගන ආ හර ප�ධ¯1 හා 9a� දා.ශwක 
�1තනය1 �wස ් මනස ��1 උ>රා දැ�ම ව.තමානය වන Oට M ලාංXකY1ට ද ෙපො> 
බැO1, ෙවළඳෙපොළ ආ.©කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සංz.ණ �වන රටාව හා ඒ සමග පැන 
නNන සංz.ණ සමා�ය පශන්, Oසඳා ගw�1 සහනsA 9O පැවැ,මකට යා a� ව1ෙ1 
ෙකෙසේද ය1න ��බඳව ජනතාව දැ]ව, X`මට අවශ0 වැඩ ��ෙවළ හා ���මය 
සංවාදය රට �ළ pයා,මක කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.115/’15 

109. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— M ලංකාවට අවශ0 3w රට �ළ wපදbම,— M ලංකාවට 

අවශ0 කරන 3w wෂප්ාදනය X`මට අවශ0 ස+ප, M ලංකාව ස�ව ඇ  බැO1, මනා 
කළමනාකා`,වයX1, කා.යෂමව හා සැල?+ සVතව කටa� කර රටට අවශ0 3w 
පමාණය ෙමරට wෂප්ාදනය X`මට හා 3w �gපහ> X`මට අවශ0 ක.මා1තශාලා රජය මN1 
සථ්ාපනය කර 3w ක.මා1තය »ක ගත a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

 පා.116/’15 

110. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— නක@ස ් රSතය ආරෂා X`ම,— සමසත් M ලාංzය 

පgසර ප�ධ යටම බලපෑ+ කළ හැX සංෙ�E පgසර ප�ධ ය වන නක@ස් රSත 
වනා1තරය ෙ+ වන Oට �wස ්pයාකාරක+ ෙහේ�ෙව1 දැ� ත.ජනයකට ලb ඇ  අතර 
ව,ම1 පර�රට ෙම1ම අනාගත �wස ් පර�රට ද ෙමම පgසර Oනාශය ෙහේ�ෙව1 
අවදානමක ට <=ණ පෑමට Z> වන බැO1, �wස ්ත.ජන ඉව, කර නක@ස ්රSතෙ; සව්ා'න 
පැවැ,ම ක�න�1 තහ�	 කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.117/’15 

111. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රාවණා ර� ��බඳව O�ම, ගෙ�ෂණය Z> X`ම,— 

රාවණා ර� ��බඳ wශ�්ත ඉ හාස ෙතොර�	 නැ  �වද, O�ම, ගෙ�ෂණය ��1 ඔ= 
��බඳව අප රෙ� ආක@ප නැංbමට,, රාවණා ර� ස�ව  � දැ]ම රෙ� අ²වෘ��ය සඳහා 
ෙයොදා ගැ^මට හා M ලාංzය ඉ හාසෙ; සැඟb Nය පg�ෙ�දය wරාවරණය කර ගැ^මට, 
හැX වන බැO1, O�ව, ක��ව හරහා රාවණා ර� ��බඳව ගෙ�ෂණය කළ a�යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.118/’15 

112. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ���මය 9�~ බව �ර1 X`ම,— ෙභෞ ක ෙවළඳ භා®ඩ 

සැgසරන ෙ�ගයට සාෙ�ෂව දැ]ම, ���ය හා මානව හර ප�ධ¯1 ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනොbම ෙහේ�ෙව1 ෙනොදැ]ව,කම Vස එසbම ��1 ���මය 9�~භාවය අද අප රට �ළ 
දනට ලැෙබන පධාන ගැට¹ව �වද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ,ෙ, අ� අවධානය බැO1, 
රෙ� ජනතාවෙ� ���මය 9�~ බව නැ  X`මට Zය¹ වයස ්කා®ඩය1 ආවරණය වන පg9 
O   �ම,ව සැල?+ කරන ලද ජා ක වැඩසටහන pයා,මක කළ a�යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.119/’15 

113. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ක@ ඉ¤, q ඖෂධ භාOතය නැවැ,bම,— ෙ+ වන Oට M 

ලංකාව �ළ ක@ ඉ¤, q  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙ; ෙරෝහ@ �ළ භාOතයට පැ�úෙ+ 
අවදානම ඇ  බැO1 රජෙ; අදාළ Zය¹ අංශ මැ9හ,b pයාකා` සැල?ම සකස ්කර ක@ 
ඉ¤, q ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ1 ඉව, X`ම හා ආනයනය X`ම නැවැ,bමට කටa� කළ 
a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.120/’15 

 114. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඒjස ්ෙරෝගය ව0ා�ත bම පාලනය X`ම,— M ලංකාව �ළ 

දැනට හ~නා ෙනොග, ඒjස ්ෙරෝ¡1 3000 කට ආස1න පමාණය Z�න බවට වා.තා පළ b 
ඇ  බැO1 ඔ�1 හ~නාෙගන ප කාර සඳහා ෙයො< X`මට,, ඒjස ් ෙරෝගය ව0ා�ත bම 
වැළැbමට, ඵලදාé ?>? ව0ාපෘ ය ක�න�1 ආර+භ කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.121/’15 

115. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Oෙ�ශය1VE xංNක අතවරයට ලවන කා1තාව1ට 

සහන සැල3ම,— M ලංකාෙ� කා1තාව1 ගෘහ ෙසේවයට Oෙ�ශ ගතbෙම1 ප? Z> වන 
අතවරය1 ෙහේ�ෙව1 Z>වන ගැF ගැ^+ wසා M ලාංzය සමාජය �ළ w.මාණය b ඇ  
ගැට¹ සහගත ත,,වය1 සමනය X`ම සඳහා O�ම, කමෙ�දය සකසා pයා,මක X`මට 
O�ව�1 හා එම Z>b+ හා බැ~� ��ගල ක®ඩාය+වx1 සැ>+ල, ක��ව ප, කළ 
a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.122/’15 

 116. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වන රSත හා අභය ë�වල ආරෂාව දැ� X`ම සඳහා 

^  ස+පාදනය X`ම,— මෑතක Zට M ලංකාෙ� රSත වනා1තර සහ අභය ë� Oනාශය වැ� 
ෙව�1 පව න අතර M ලාංzය පාgසgක සම�xතතාවට ඉ1 දැ� ත.ජනය එ@ල ෙව�1 
පව න බැO1 ෙමම Oනාශය නැවැ,bම සඳහා ජනතාවෙ� ආක@පමය ෙවනස ඇ  X`මට 
අවශ0 වැඩ ��ෙවළ සැක3මට ෙම1ම පව න ^  ප පාදන O�ම, හා දැ� බවX1 aත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.123/’15 

117. 

 ග	 ���ක ප රණ මහතා,— OOධ ආග�ක ක®ඩාය+වx1 Z> වන සමාජ බලපෑ+ 
��බඳව අධ0යනය X`ම,— පධාන ධාරාෙ� ආග�ක මතවාදය1 Oෙ�චනය කර�1, එම 
ආග+V අ] ක®ඩාය+ ෙලස තම w.වචන හා පැහැ9x X`+ සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉ9gප, කර�1 එම මතවාද ��ග, ��ගලY1 එ »ස ්කර ග1නා, ආග�ක හා 
ෙවන, <=�වරX1 සමාජගත b ඇ  ක®ඩාය+ ��බඳ අධ0යනය කර�1 ඔ�1ෙ� 



( 45 ) 

 

මතවාද, pයාකා`,වය1 හා සමාජයට ඔ�1 wසා ඇ  වන බලපෑ+ කවරාකාරද ය1න 
��බඳ තෙසේ	ව ලබා Eමට ��ග, ආග�ක නායකය1ෙග1 හා O�ව�1ෙග1 
සැ>+ ල, ක��ව ප, කර, වා.තාව කැඳවා එV w.ෙ�ශ pයා,මක කළ a�යැY 
ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.124/’15 

 118. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉහළ ප� ෙය1 a, මැ� භාජන wෂප්ාදනය X`ම,— 

ආහාර �3ෙ+E ගෑස ්හා O>xය අපෙ, ෙනොයන ෙලස ඉමw1 තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ග1නා මැ� භාජන wෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉ9gප, X`මට, අවශ0 ප`ෂණ Z> 
X`මට හා මැ� භාජන භාOතෙය1 ෙසෞඛ0ාරSතව ආහාර �3මට ඇ  හැXයාව ��බඳව 
ජනතාව දැ]ව, X`මට ජා ක ම�ටෙ+ වැඩ සටහන සැල?+ කර pයා,මක X`මට රජය 
මැ9හ, Oය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.125/’15 

 119. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අ�මානZක Oද0ා ෙෂේතයට �> දහ�1 ආභාෂය ලබා 

ගැ^ම,— �>1 වහ1ෙසේෙ� Zත ��බඳ ඇතැ+ Oගහය1 øතන Oද0ාවට හ? ෙනොවන තර+ 
ගැ¸	 බැO1, ඒ ��බඳ ප.ෙ;ෂණ X`මට හා ව.තමානෙ; අ�මානZක Oද0ා ෙෂේතෙ; 
ඇ  ගැට¹ සඳහා �> දහම ඇ?g1 w.වචන හා Oස~+ ඉ9gප, X`මට හැX වන පg9, අදාළ 
ෙෂේතය ��බඳ හසල දැ]ම ඇ  ෙ�sය හා Oෙ�sය O�ව�1ෙග1 සම1Oත ක��ව 
�V�වා, ඒ හරහා �> දහම ෙ�sය හා Oෙ�sය වශෙය1 පචxත X`මට,, M ලංකාෙ� z.  
නාමය ඉහළ නැංbමට,, අ�මානZක Oද0ා ෙෂේතෙ; �න	දය ඇ  X`මට, රජය 
මැ9හ, Oය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.126/’15 

 120. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Oද0ා.�1 අතර �රාOද0ා Oෂයය ජනõය කරbම,— 

Oද0ා.�1 අතර �රාOද0ා Oෂයය ජනõය X`ම සඳහා <xක වශෙය1 පාස@ Oෂයය 
w.ෙ�ශයට එම Oෂයය ඇ�ළ, X`ම හා Oශව්Oද0ාලවල �රාOද0ා Oෂය පථය තව>රට, 
�£@ X`මට හා පහ?ක+ ලබාEම සඳහා කටa� X`ම,, එමN1  �රාOද0ා Oෂයය රට �ළ 
ව0ා�තbම හරහා ·Vවන උග�1ෙග1 රටට යහප, ෙසේවය ලබා ගැwම, අර<� කරග, 
ජා ක වැඩසටහන 9�කාAනව සැල?+ සVතව w.මාණය X`මට �යවර ගත a�යැY 
ෙමම  පා.xෙ+1�ව  ෙයෝජනා කරY. 

පා.127/’15 

121. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ  වස Oෂ ��බඳ ෙසොයා බැAමට Oෙශේෂ ප�  

ආයතනය �V�bම,— කෘSක.මා1තෙ;E භාOතා ෙකෙරන රසායන දව0 ෙහේ�ෙව1 
ආහාර දව0ය1ට ද වස Oෂ �ශb ඇ  අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැAමට අදාළ ප�  
ආයතනය දැනට M ලංකාව �ළ �V�වා ෙනොමැ  බැO1 එම කා.යය සඳහා Oෙශේෂ ප�  
ආයතනය �V�Oය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.128/’15 

122. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— යාචකY1 Zඟමනට ෙයොදාග1නා ද	ව1 �න	,ථාපනය 

X`ම,— M ලංකාෙ� යාචකY1 ද	ව1 සමග Zඟම1 යැEම තහන+ කර, Zඟමන සඳහා 
ෙයොදා ග1නා ද	ව1 �න	,ථාපනය කර, ඔ�1 යහප, �රවැZය1 ෙලස සමාජගත X`ම 
සඳහා අවශ0 ජා ක ම�ටෙ+ වැඩ��ෙවළ සැල?+ කර pයා,මක කළ a�යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.129/’15 

123. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— M ලංකාව �ළ ²±ú ශාසනය අඛ®ඩව පව,වාෙගන 

යාම සඳහා කමව, වැඩ��ෙවළ සකස ් X`ම,— මහා පජාප¯ ෙගෝත� 
ෙතරú1වහ1ෙසේෙග1 ඇර¸� භාර¯ය ²±ú ශාසනය සංඝ�,තා 
ෙතරú1වහ1ෙසේෙ� ලංකාගමනෙය1 M ලංකාව �ළ මැනO1 සථ්ා�ත �වද, ප?කාAනව 
අභාවයට Nය බැO1, මෑත aගෙ; E ශ0ාෙමෝපාx මහා wකාෙ; රංNg ද¸¹ පා.ශව්ය OZ1 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද ²±ú ශාසනයට wZ 
��ගැ^ම ලබාEම සඳහා රජය ෛතwකාYක මහා නායක සව්ා�1වහ1ෙසේලා ඇ�¹ අදාළ 
Zය£ ෙෂේතය1ෙ� txක,වෙය1 wZ සංවාදය ඇර�ය a� යැY ද, එම සංවාදය 
අවසානෙ; O�ම, කමෙ�දය ඔසේසේ M ලංකාව �ළ ²±ú ශාසනය අඛ®ඩව 
පව,වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළ සැකZය a�යැY ද ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා 
කරY.  

පා.130/’15 

124. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— M ලාංzය ²± සංසථ්ාව වèහා,මකව O�ම, X`ම,— M 

ලාංzය ²± සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහ1ෙසේලා පා.ශව් ගත bම ෙහේ�ෙව1 වèහා,මකව 
අසංO�ත b ඇ  අතර එම wසා ජා ක හා ජාත01තර අ²චාර උපචාරය1VE සංඝයා 
වහ1ෙසේලා ඒකම ක ෙනොbම රටට අVතකර ෙලස බලපාන බැO1 සමසථ් සංඝ සමාජෙ; 
ඒකම ක,වය ඇ  කර ගැ^මට හැX වැඩ��ෙවළ සැක3මට රජය මැ9හ, Oය a�යැY 
ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.131/’15 

125. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ලංකා ඛwජ ෙත@ ^ ගත සංස්ථාව ලාභදාé 

ආයතනය X`ම,—  ලංකා ඛwජ ෙත@ ^ ගත සංස්ථාව ලාභදාé ආයතනය ෙලස 
ජනතාවාEව සංව.ධනය X`මට අවශ0 සැල?+ සකස් X`මට O�ව, ම®ඩලය ප, 
කර ඔ�1ෙ� w.ෙ�ශය1ට අ]ව සංස්ථාෙ� පව න වංචා, ìෂණ හා පgපාලනමය ගැට¹ 
Oසඳා ඵලදාé ජා ක ආයතනය ෙලස pයා,මක bමට අවශ0 පgසරය රජය මැ9හ,ව 
w.මාණය කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.132/’15 

126. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ0 පමාණයට ගංජා වැbමට ෙ�sය 

ෛවද0ව	1ට අවසර ලබා Eම,— ඉ19යාෙ� Zට රහZගත මා.ග ඔසේසේ රට �ළට ෙග1වන 
රසායwක දව0 �÷ත ගංජා භාOතා කර wපදවන ෙ�sය ඖෂධවල �ණා,මක බව අ�වන 
බැO1, ආa.ෙ�ද ඖෂධ wපදbෙ+E තම ඖෂධවල �ණා,මක බව ආරෂා කර ගැ^ම සඳහා 
ගංජා අත0වශ0 ඖෂධය ෙලස ෙයොදා ග1නා රජෙ; ��ග, ආa.ෙ�ද ෛවද0ව	1ට 
3මාව1 සVතව ගංජා ශාකය වැbමට අවසර ලබාEම සඳහා අවශ0 ^  සංෙශෝධනය කළ 
a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.133/’15 

127. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— එළව£ ෙගොb1ට සාධාරණ �ල ලබා Eම,— එළව£ 

ෙතොග ෙවළඳාෙ+E pයා,මක වන ක�ප+ ගැ^ම හා �ල ¯රණය X`+ ආE pයා හරහා 
ෙගොඩනැ¡ ඇ  සංOධානා,මක ෙවළඳ ඒකා�කාරය1 wසා එළව£ ෙගොb1ට සාධාරණ 
�ල ලබා Eමට ෙමෙත pයා,මක කළ සැල?+ අසා.ථක b ඇ  බැO1, ෙගොOයාට 
සාධාරණ �ල ලබා Eෙ+ txක අර<ණ කරග, බලපෑ+ වx1 ෙතොර ෙවළඳෙපොළ රාජ0 
ෙවළඳ ආයතන මැ9හ,b w.මාණය කර pයා,මක කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව 
ෙයෝජනා කරY. 
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පා.134/’15 

128. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාස@ ද	ව1ෙ� ව�නාකම සමාජගත X`ම,— 

ෙදමා�ය1, �	ව	1, ³ඩා �=�ක	ව1 හා පාස@ වෑ1 රථ gයැ>ර1 යන �gස ් සඳහා 
ද	ව1ෙ� ව�නාකම ��බඳ සමාජ Oද0ා,මක හා මෙනෝ Oද0ා,මක කමෙ�දය1 ��1 
සරළව පැහැ9x කර, රෙ� හා සමාජෙ; ඉ9g යහපැවැ,ම සඳහා ද	වා සමාජ අ²ෙයෝගය1 
හ<ෙ� ආරෂා කර1ෙ1 ෙකෙසේද ය1න ��බඳව සංවාදය පැවැ,bම ට ජා ක ම� ටෙ+ 
වැඩසටහන සැල?+ කර pයා,මක X`මට රජය මැ9හ, Oය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.135/’15 

129. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— කා1තාව1ට ඇ වන Ýඩාව1 අවම X`ම,— ව,ම1 

ෙගෝAය සමාජය �ළ කා1තාව1ට Z>වන Ýඩාව1 වන ශම හා xංNක ñරාකෑමට ලbම, 
ෙපෞ�ගxක ෙ�පළ කමය �	ෂ ෙ1	යව Oකාශනය bම, අසමාන ෙලස සැලzම හා ප�@ 
සංසථ්ාව �ළ Zරගත bම wසා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ bම යන ක	� M ලාංXක 
කා1තාව1ට ද පධාන වශෙය1 ෙපො> වන බැO1, ඔ�1ෙ� යහපැවැ,ම ෙව]ෙව1 ෙමම 
Ýඩාකා` වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල3මට අවශ0 �යවර ගත a�යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.136/’15 

130. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— �රාOද0ා ෙදපා.තෙ+1�ව නගා Z�bම,— M ලංකාව �ළ 

�Vටා ඇ  �රාවස�් සංරෂණය X`මට හැXයාව �රාOද0ා ෙදපා.තෙ+1�වට 
ෙනොමැ,ෙ, පව,නා මානව හා  ෙභෞ ක ස+ප,V අ�ව wසා වන ෙහY1, O�ව, 
ම®ඩලය මN1 �රාOද0ා ෙදපා.තෙ+1�ෙ� ඇ  අ�පා�ක+ ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
ස+¼.ණ X`මට අවශ0 �යවර ගැ^මට රජය මැ9හ, Oය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.137/’15 

131. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— >ර ගම1 ෙසේවා බස ් රථවල ගම1 ග1නා ම¡1ට 

ෙසෞඛ0ාරSත ආහාර පාන ලබා ගැ^මට පහ?ක+ සැල3ම,— >ර ගම1 ෙසේවා බස ්රථ ආහාර 
පාන ගැ^ම සඳහා නතර කර] ලබන ආපනශාලාව1V ප� ය ඉතා පහළ ම�ටමක පව න 
බැO1 එය ම¡ ජනතාවෙ� ෙසෞඛ0යට අVතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල ප� ය ඉහළ 
නැංbමට wර1තරව ප? Oපර+ කළ හැX වන පg9 සකස ්කරන ලද ජා ක වැඩසටහන රජය 
OZ1 සැල?+ කර pයා,මක කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.138/’15 

132. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රජය ස� වැOx සමාග+ ලාභදාé ආයතන බවට ප, 

X`ම,— රජය ස� වැOx සමාග+ පා� ලබන ආයතන බවට ප,b ඇ  බැO1, O�ව, 
ක��ව ප,කර එම ආයතනවල ලාභදාé,වය ව.ධනය X`මට අවශ0 w.ෙ�ශ සකස ්කර, 
එම w.ෙ�ශ pයා,මක X`ම ��1 එම සමාග+වල ලාභදාé,වය ඉහළ දැ�මට රජය මැ9හ, 
Oය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.139/’15 

133. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වන රSත �ළ Z>වන ^  Oෙරෝ' pයා නැවැ,bම,—    

M ලංකාෙ� වන රSත �ළ Z>වන ^  Oෙරෝ' වගාව1, OOධ ඉ9X`+, වනා1තර එ�X`+ 
හා රSත 3මා මාY+ ෙවනස ් X`ම ආE වන Oනාශයට ෙහේ�වන �wස ් pයාකාරක+ 
වැටAමට Oෙශේෂෙය1 සOබල ග1වන ලද ෙපොxස ්වන ආරෂක ඒකකය �V�bමට රජය 
මැ9හ, Oය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.140/’15 

134. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙකොර@පර සංරෂණය X`ම,— සාගර ජලෙ; 

උෂ්ණ,වය ඉහළ යෑම හා �wස් pයාකාරක+ ෙහේ�ෙව1 ෙකොර@පර Oනාශ bෙ+ 
ත.ජනයට ලව ඇ  බැO1, M ලංකා <=> කලාපය අවට ඇ  ෙකොර@පර ආරෂා කර 
ගැ^මට හා නව ෙකොර@පර w.මාණය bමට උ�ත පgසර ප�ධ  සකස් X`ම සඳහා 
අවශ0 නව wයාමනය1 සකස් කර pයා,මක X`මට රජය මැ9හ, Oය a�යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.141/’15 

135. 
ග	 අF>@ලාහ ්මහ�්ෆ ්මහතා,— ¢¤ණාමල 9ස¢්කෙ; �V� හ<දා කඳ�	 ෙවන, 

සථ්ානවල �V�bම,— ¢¤ණාමල නා�ක කඳ�ර, උ�	 සහ නැෙගනVර ෙවරළබඩ පෙ�ශය 
සඳහා q පධාන හ<දා කඳ�ර �වද, a�ධය අවස1 q ප? �@<ෙj Zට ලංකා ප�න දවා ¤ඩා 
නා�ක හ<දා සහ aද හ<දා කඳ�	 ගණනාව �V�වා ඇ  අතර ෙ+වා ව0වසායක,වයට, 
'වරY1ෙ� සහ සාමාන0 ජනතාවෙ� pයාකාරක+ වලට බාධකය බවට ප,b ඇ  බැO1 
හ<දා කඳ�	 සාමාන0 ජන �Oතයට උපකාර X`ම �cස ෙවන, සථ්ානවල �V�Oය a�යැY 
ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.142/’15 

136. 
ග	 අF>@ලාහ ්මහ�්ෆ ්මහතා,— ඔ¹O@, පාල<ෙ1 වරාය ඉ9X`+ කටa� ස+¼.ණ 

X`ම,— �ට. 400 ක පමණ පෙ�ශය �ළ �V� ජනතාව ප9ං� ඉඩ+ ස<ද ඛාදනයට ලb 
ඇ  බැO1 සහ එම පෙ�ශෙ; E.ඝ කාලය  සේසේ පැව  ජලාපවහන ප�ධ ය අවVර bම 
ෙහේ�ෙව1 පෙ�ශ 10 කට අ�ක ග+මානවල ෙඩං� වැw මාරා1 ක ෙරෝග පැ ෙර�1 
 ෙබන බැO1 සහ පEපාගාරය ද, වරාය ස� wවා� wෙතනය ද, ස<ද ඛාදනය wසා අවදාන+ 
සහගත ත,,වයකට ප, b ඇ  බැO1 ඔ¹O@, පාල<ෙ1 වරාය ආ÷තව ඉ9කර] ලබන 9ය 
කඩනෙ; වැඩ කටa� ස+¼.ණ කළ a� බවට,, එz 'වර වරාය එම පෙ�ශෙ; ජනතාවට 
පෙයෝජනව, Oය a� බවට, ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.143/’15 

137. 
ග	 අF>@ලාහ ්මහ�්ෆ ්මහතා,— ගවY1 සඳහා ?>? තෘණ ·+ ෙව1 X`ම,— ආස1න 

වශෙය1 ගවY1 250,000කට පමණ තෘණ ë� අවශ0ව Z�න බැO1 සහ Xg wෂප්ාදනය වැ� 
X`ෙ+ රජෙ; ප ප, ය ස�රාගැ^ම සඳහා ෙව1 කරන ලද තෘණ ë� 9ස්¢කය �ළ �Vටා 
ෙනොමැ කම wසා, ¢¤ණාමලය 9ස¢්කය �ළ ?>? තෘණ ë� පකාශකර, ෙව1කර ගැස� 
පතෙ; පZ�ධ කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY.  

පා.144/’15 

138. 
ග	 එස.් එ+. මgකා. මහතා,— ආග�ක පාස@ අධ0ාපනය අwවා.ය X`ම,— �ෂඨ් 

ස+ප1න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අag1 රට �ළ ව0ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම.ධනය X`ම හා සව්යං Oනය ඇ  X`ම සඳහා E.ඝ කාAන ��යම ෙලස පාස@ Z?1 
ඉgදා උදෑසන දහ+ පාස@, අහ9යා (ආග�ක) පාස@ යෑම අwවා.ය X`ම ?>? යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.145/’15 

139. 
ග	 එස.් එ+. මgකා. මහතා,— රජෙ; ආයතනවx1 ජනතාවට Z>වන අකටa�ක+ 

��බඳ ෙසොයා බැAමට ආයතනය �V�bම,— රජෙ; ආයතන මN1 OOධ ෙසේවාව1 
ලබාගැ^ම සඳහා පැ�ෙණන මහජනතාවට Z>වන අකටa�ක+ සහ අසාධාරණක+ ��බඳ 
ෙසොයා බැAම සඳහා,, එම අසාධාරණක+ Oභාග X`ම සඳහා, ෛන ක බලය සVත 
ආයතනය සථ්ා�ත කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 



( 49 ) 

 

පා.146/’15 

140. 
ග	 ඩ�ලස ් ෙ�වාන1ද මහතා,— රට �ළ ඇ  aදමය නට�1 ප සංසක්රණය කර 

ජනතා යහපත �cස ෙයොදාගැ^ම,— රෙ� පැව  aදමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව1 ද, aදමය 
pයා1Oතය1 ෙහේ�ෙව1 ද, Oෙශේෂෙය1 උ�	 හා නැෙගනVර පළා, ඇ�£ රෙ� Zය¹ම 
පෙ�ශවල Oනාශව  ෙබ1නා q ෙගොඩනැNx, ජල ටැංX, >+gය, බසර්ථ හා �ව1 යානා ආ9ය 
පද.ශන සථ්ාන ෙලස ද, ආරෂක සථ්ාන ෙලස ද, රජෙ; Oයද�1 ෙනොකඩවා නඩ,� කර 
පව,වාෙගන යෑම ජා¯1 අතර සංVïයාව ෙගොඩනංවා ගැ^මට බාධාව b ඇ  බැO1, රෙ� 
ව,ම1 ත	ණ පර+පරාව සහ අනාගත පර+පරාව අතg1 රෙ� Z>q aදමය Oනාශය1 
ස+බ1ධ මතකය1 �ර1 X`ෙ+ අර<c1 a�ව ෙමෙලස Oනාශයට ප,q සථ්ාන හා 
අෙන¤, ෙ�පළ නැවත ප සංසක්රණය කර මහජන යහපත උෙදසා ඒවා භාOතා X`මට 
රජය w.මාණා,මක �යවර ගත a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.147/’15 

141. 
ග	 ඩ�ලස ් ෙ�වාන1ද මහතා,— a�ධය wසා 9O අV� q ජනතාව ZV X`ම සඳහා 

අ]සම්රණ සම්ාරකය තැ^ම සහ ZVප, X`ම සඳහා ෙපො> 9නය ෙව1 X`ම,— දශක 
ගණනාවක Zට උ�	 පළාෙ, පැව  aදමය වාතාවරණය �ර1 b සාමකා� �වන රටාවකට 
ජනතාව දැ1 අව¯.ණ b Z�න අතර ප?Nය කාලෙ; පැව  අසාමාන0 ත,,වය1 wසා ද, 
aදමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව1 ද, ඝාතනයට ලq Zය¹ ජා , ආග+ හා සමාජවලට අය,, 
Zය¹ම භාෂාව1 කතාකරන ජනතාව, M ලාංXකY1 ෙලස ZVප, කර�1, එම ජනතාව 
ම�·ම ෙව]ෙව1 ද, ඔ�1 කළ පgත0ාගය1වලට ෙගෞරව X`ම සඳහා ද, උ�	 පළාෙ, 
ඕම1ෙ, පෙ�ශය �ළ ?>? සථ්ානයක “අ]සම්රණ සම්ාරකය” තැ^මට ද, එම aදමය 
ත,,වය wසා 9O අV� q Zය¹ම ජා , ආග+ හා භාෂාව1 කථා කරන ජනතාව ZVගැ1bම 
සඳහා ?>? 9නය න+ ෙකොට සෑම වසර පාසාම එම 9නය සැම`මට ද රජය �යවර ගත 
a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.148/’15 

142. 
ග	 පස1න රණbර මහතා,— රජෙ; ෙසේවකY1ෙ� txක වැ�ෙප1 ගණනය කරන 

40% අවකරණ 3මාව Eමනා සVත දළ වැ�පට ගණනය X`ම,— රජෙ; <ද@ ෙර�ලාZ 
සංගහය අ]ව ණය ලබා ගැ^ෙ+ E 40% අවකරණ 3මාව ගණනය කර]ෙ; txක වැ�ප මත 
පදන+ව වන බැO1, රාජ0 ෙසේවකY1ට හ9Z අවශ0තාවකට ෙහෝ wවාස අ¹,වැ�යාවකට 
රාජ0 බැං¤වX1 ෙහෝ රාජ0 අ]බ�ධ ආයතනයX1 ණය <දල ලබා ගැ^මට ෙමම 
ය@පැන Nය ^ ය බාධාව වන අතර, හ, වසරක ෙ�පළ ණය ලබා ගැ^ෙ+ E, පස ්වසරක 
ස©්ර Oශාම වැ�� සVත ෙසේවා කාලය ද සලකා බලන ෙහY1, ෙමම අවකරණ 3මාව අදාළ 
ෙනො�ණ ද, රජෙ; ෙසේවයට අ¹ 1 බැෙඳන රාජ0 ෙසේවකෙය¤ට ඉහත අවකරණ 3මාව 
ෙහේ�ෙව1 ණය <දල ලබා ගැ^ම >ෂක්ර වන බැO1 40% අවකරණ 3මාව Eමනා සVත දළ 
වැ�ප මත ගණනය කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.149/’15 

143. 
ග	 ෙහේෂා Oතානෙ� මහතා,— <@ ළමාOය සංව.ධන මධ0සථ්ාන ��බඳ wZ ප� ය 

ඇ  X`ම,— M ලංකාව �ළ පව,වාෙගන යන <@ ළමාOය සංව.ධන මධ0සථ්ාන බ=තරය 
?>?ක+ ල, පාxකාව1 ෙනොමැ bම, ]?>? සථ්ානයක පව,වාෙගන යාම සහ ද	ව1ට 
ෙනොගැලෙපන Oෂය පථය ඉගැ1bම සහ wZ ප� යX1 ෙතොරbම ෙම1ම, ෙ+වා 
වැ�9a� X`ම �cස පළා, සභා මN1 Z> කර ඇ  මැ9හ, bම ද ස��දායක ත,,වයක 
ෙනොමැ  බැO1 අනාගත ද	 පර�ර ෙව]ෙව1 මහô ෙමෙහය X`ම අර<� ෙකොට <@ 
ළමාOය සංව.ධන මධ0සථ්ාන වල ප� ය ඉහළ නැංbම සඳහා ජා ක වැඩසටහන 
pයා,මක කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 
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පා.150/’15 

144. 
ග	 ෙහේෂා Oතානෙ� මහතා,— උපා�ධා`1 සඳහා »Xයා ලබා Eෙ+E wZ කමෙ�දය 

සකස ්X`ම,— M ලංකාෙ� උපා�ධා`1ට »Xයා ලබා Eෙ+E ෙමෙත ක@ pයා,මක q 
පෂ පාට ෙ�ද කමය ෙනොසලකා සාධාරණය ඉ�X`ම සඳහා wZ කමෙ�දය සැල?+ කර 
එය ප ප, ය ෙලස ස+මත X`මට �යවර ග1නා ෙලස,, ෙ�ශපාලනඥය1 හ<ෙ� 
උපා�ධා`1 හෑ@¹වට ප, ෙනොX`මට වගබලා ගත a�යැY ද ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා 
කරY. 

පා.151/’15 

145. 
ග	 ෙහේෂා Oතානෙ� මහතා,— ව� ආ÷තව �ව,වන ද�ළ ජනතාවෙ� �වන ත,,වය 

ඉහළ නැංbම,— ව� ආ÷ත ද�ළ ජනතාව �ව,වන පgසරය �ළ O>xය, ජල පහ?ක+ සහ 
ය�තල පහ?ක+ අවම ම�ටමක පව න අතර එම ත,,වය පාස@ ද	ව1ෙ� අධ0ාපන 
කටa�වලට,, එම ජනතාවෙ� ෙපෞ�ගxක �Oතයට, බාධා ඇ කරන බැO1, ෙමම ලY1 
wවාස සංසක්ෘ ය wමා කර ඒ සඳහා නව O�ම, තw wවාස කමය සකස ්X`මට අවශ0 
ක�න+ වැඩසටහන ආර+භ කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.153/’15 

146. 
ග	 ලz ජයව.ධන මහතා,— ෙ�ශපාලන ෙහේØ1 මත 9O නැ�ම ප ලාභ අV�කර ඇ  

අයට ක�න�1 සහන සැල3ම,— 9වYන �රා pයා,මක 9O නැ�ම වැඩසටහන යටෙ,       9O 
නැ�ම Eමනා ලැ·ය a� Oශාල 9�~ �gසකට ෙ�ශපාලන ෙහේØ1 මත එම Eමනාව1 ලබා 
ගැwෙ+ අවසථ්ාව1 මග හැg ඇ  බැO1, XZ> ෙ�දයX1 ෙතොරව එම Eමනාව1 ලැ·ය a� 
Zය¹ම 9�~ අයට ක�න�1 ලබා Eමට අවශ0 කටa� සැලZය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.154/’15 

147. 
ග	 ලz ජයව.ධන මහතා,— මහ]වර 9ස¢්කය �ළ මහ@ wවාස ෙයෝජනා කමය 

ආර+භ X`ම,— මහ]වර 9ස¢්කෙ; පව න ඉඩ+ හා wවාස Vඟයට ��යම වශෙය1 
මහ]වර පෙ�ශෙ; �Vටා ඇ  රාජ0 වැOx ආයතනවලට අය, වගා ෙනොකළ ඉඩ+ 
ෙතෝරාෙගන මහ@ wවාස කමය ඇ ෙකොට wවාස ෙනොමැ  මහ]වර 9ස¢් මධ0ම 
පා1 ක ජනතාවට ක�න�1 wවාස ලබා Eෙ+ වැඩසටහන pයා,මක කළ a�යැY ෙමම 
පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.155/’15 

148. 
ග	 ලz ජයව.ධන මහතා,— වසර 12 ක pයා1Oත රාජකාgෙ; wරතව Z� ¢Oධ හ<දා 

ෙසබ£1ට Oශාම වැ�� ලබා Eම,— M ලංකා ¢Oධ හ<දා ෙසේවෙ; වසර 22  ස+¼.ණ q ප? 
Oශාම යෑෙ+ pයාවxය pයා,මක වන බැO1, උ�	 නැෙගනVර pයා1Oත රාජකාgෙ; 
wයැA වසර 12  අඛ®ඩව ෙසේවය ෙකොට එම ෙසේවාෙව1 ඉව, b Z�නා අයව¹1 දැනට ඉතා 
අසරණ ත,,වෙය1 ප?වන බැO1 එම ¢Oධ හ<දාෙ� හා ෙපොAZෙ; ෙසේවය කළ අයට අ.ධ 
Oශාම වැ�ප ලබා Eෙ+ කමෙ�දය ක�න�1 සකසා එම අයට සහනය සැල3ම ?>? යැY 
ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.156/’15 

149. 
ග	 ලz ජයව.ධන මහතා,— මහ]වර නගරය �ළ පව,නා මා.ග තදබදය අවම X`ම,— 

M ලංකාෙ� ෙදවැw අගනගරය වන මහ]වර නගරය ෙ�sය හා Oෙ��කය1ෙ� සංචාරක 
මධ0සථ්ානය වන ෙහY1 ද, මහ]වර නගරයට එ9ෙනදා Oශාල �gස පැ�ෙණන අතර එම 
ජනතාව මහ]වර නගරෙ; හා අවට මා.ගවල ඇ  අ�ක රථ වාහන තදබදය wසා මහ, 
අ3	තාවයකට ප,වන බැO1 ද, මහ]වර නගරෙ; මා.ග තදබදය අවම X`ම සඳහා ක�න+ 
Oස~ම ලබා 9ය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 



( 51 ) 

 

පා.157/’15 

150. 
ග	 ලz ජයව.ධන මහතා,— මහ]වර නගරය �ළ <සx්+ �g� පාසල ආර+භ X`ම,— 

මහ]වර 9ස¢්කය �ළ <සx්+ ජනතාව ඉතා වැ� �gස �ව, වන අතර, මහ]වර නගරය 
ආ÷තව <සx්+ �g� පාසල �V�Oය a� යැY E.ඝ කාලය  සේසේ පෙ�ශෙ; <සx්+ 
ජනතාවෙ� ද ඉ@Aමව පව න බැO1, ඉතා ක�න�1 මහ]වර නගරෙ; <සx්+ �g� 
පාසල �V�bමට අවශ0 කටa� සැලZය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.158/’15 

151. 
ග	 ලz ජයව.ධන මහතා,— මහ]වර නගරය �ළ �V� ජනõය පාස@ සඳහා පළ< 

ෙශේcෙ; ද	ව1 ෙව]ෙව1 නව ෙගොඩනැNx ඉ9X`ම,— මහ]වර නගරය ආ÷තව ජනõය 
පාස@ සඳහා පළ<වැw ෙශේcයට ළ<1 ඇ�ළ, X`මට Oශාල �gස ඉ@¹+ කළ,, එම 
පාස@වල ඉඩකඩ 3�ත ෙහY1, ද	ව1 ඇ�ළ, X`ම ඉතා අ3	 b ඇ  බැO1 මහ]වර 
නගරය ආ÷ත පධාන පාස@වලට පළ<වැw ෙශේcෙ; ප1  පැවැ,bම සඳහා නව 
ෙගොඩනැNx ඉතා ක�න�1 ඉ9කර 9ය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.159/’15 

152. 
ග	 ලz ජයව.ධන මහතා,— මහ]වර ප@ෙ@කැෙ@ wදහස ්ෙවළඳ උද0ාන කමව,ව 

�£@ X`ම,— මහ]වර 9ස¢්කය �ළ O»Xයාෙව1 ෙපෙළන ත	ණ ත	cය1 Oශාල 
�gස Z�න බැO1, එම අයට »Xයා අවසථ්ා ක�න�1 සපයා Eම සඳහා මහ]වර 
ප@ෙ@කැෙ@ පෙ�ශෙ; �Vටා ඇ  wදහස ්ෙවළඳ උද0ාන ෙදක කමව, ෙලස සකසා වැ� 
�gසකට »Xයා අවසථ්ා ලබා ගැ^මට අවසථ්ාව සැල3මට ක�න�1 කටa� කළ a�යැY 
ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.160/’15 

153. 
ග	 ලz ජයව.ධන මහතා,— උඩරට ගැ� �න	,ථාපන ෙකො�ෂ1 සභාව ය� සථ්ාපනය 

X`ම,— අ�රාජ0වාE පාලන කාලෙ;E අසරණ q උඩරට පෙ�ශවා3 ජනතාවට සහන සැල3ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර  � උඩරට ගැ� �න	,ථාපන ෙකො�ෂ1 සභාව ප?Nය පාලන කාලය 
�ළ අ³ය ත,,වයට ප, X`ම wසා උඩරට ජනතාවට Z>b ඇ  අසාධාරණය1 සාධාරණය 
X`ම සඳහා උඩරට ගැ� �න	,ථාපන ෙකො�ෂ1 සභාව නැවත කමව,ව ස්ථා�ත කරAමට 
අවශ0 කටa� ක�න�1 සැලZය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.161/’15 

154. 
ග	 ෙ§. 3. අලව�වල මහතා,— සමසත් ලංකා ම�ටෙ+ ජයගහණ ලැ� ³ඩක 

³�කාව1ට අධ0ාපන ෙෂේතෙ; ප,b+ ලබා Eම,— සමසත් ලංකා පාස@ ³ඩා තරඟාවxය/ 
ෙයෞවන සමාජ ³ඩා උෙළල/ ජා ක මහා ³ඩා උෙළල ආE තරඟ වx1 සමසත් ලංකා 
ම�ට�1 පළ<වැw, ෙදවැw හා ෙතවැw සථ්ාන V� කරග, ³ඩකY1 සහ සtහ තරඟවලE 

රතාව හා අ] 
රතාව 9ø ක®ඩායෙ+ ³ඩකY1ට අධ0ාපන අමාත0ාංශෙ; ³ඩා �	ව	1 
ෙලස, ³ඩා wලධා`1 ෙලස, �=�ව ලබාE තන�	 ලබාEෙ+ වැඩ ��ෙවළ සකස ්
කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.162/’15 

155. 
ග	 ඩ�ලස ්ෙ�වාන1ද මහතා,— උ�	 පළා, අධ0ාපන ෙදපා.තෙ+1�ෙ� පව න M 

ලංකා අධ0ාපන පgපාලන ෙසේවෙ; Oෙශේෂ ෙසේවක සංඛ0ා �ර�පා�, ෙජ0ෂඨ්තාවය හා 
¤සලතාවය පදන+ කරෙගන �රbම සහ තරඟ Oභාගෙය1 wදහස ් කර III ෙශේcයට 
ප,X`ම,— උ�	 පළා, අධ0ාපන ෙදපා.තෙ+1�ව යටෙ, පව න M ලංකා අධ0ාපන 
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පgපාලන ෙසේවෙ; Oෙශේෂ ෙසේවක සංඛ0ා �ර�පා� �රbම ස+බ1ධව wZ Oශේ@ෂණය කර 
ෙමම තන�	වලට අදාළ රාජකාgවල wරත M ලංකා O>හ@ප  ෙසේවෙ; හා M ලංකා �	 
ෙසේවෙ; wලධා`1ෙ� ෙජ0ෂඨ්,වය හා ¤සලතාවය සැලX@ලට ෙගන ඔ�1 M ලංකා 
අධ0ාපන පgපාලන ෙසේවෙ; තරඟ Oභාගෙය1 wදහස ්කර අධ0ාපන පgපාලන ෙසේවෙ; III 
ෙශේcයට ප, කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා කරY. 

පා.163/’15 

156. 
ග	 ඩ�ලස ්ෙ�වාන1ද මහතා,— උ�	 පළාෙ, පළා, සභාව යටෙ, ඇ  පාස@වල වැඩ 

බලන O>හ@ප ව	1 O>හ@ප  තරඟ Oභාගෙය1 wදහස ්කර, එම wලධා`1 O>හ@ප  
ෙසේවෙ; III ෙශේcයට ප, X`ම,— උ�	 පළා, සභාව යටෙ, ඇ  පාස@වල E.ඝ කාලය 
ෙසේවෙ; wa� M  ලංකා �	 ෙසේවයට අය, වැඩබලන O>හ@ප ව	1ෙ� ෙජ0ෂඨ්,වය හා 
¤සලතාවය සැලX@ලට ෙගන M ලංකා O>හ@ප  ෙසේවෙ; තරඟ Oභාගෙය1 wදහස ්කර, එම 
wලධා`1 M ලංකා O>හ@ප  ෙසේවෙ; III ෙශේcයට ප, කළ a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව 
ෙයෝජනා කරY. 

පා.167/’15 

157. 

 ග	 එ+. එ�. එ+. ස@මා1 මහතා,— හ§ ව1දනා පනත හ~1වා Eම,— M ලංකාෙ� 
Zට වා.Sකව හ§ ව1දනාෙ� ෙයෙදන බැ ම�1 OZ1 <=ණ ෙදන ගැට¹ wරාකරණය 
කර ගැ^මට,, ඒ ��බඳ ආයතwක වèහය ස්ථාපනය ෙකොට ^ මය ප පාදන සකස් 
X`මට,, රජය මN1 “හ§ ව1දනා පනත” හ~1වා 9ය a�යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව 
ෙයෝජනා කරY. 
 

 

2016 ෙපබරවා� මස 23 වැ� අඟහ�වාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
55/’15 

1. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ^ ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව.ධන 

අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 
(අ) (i) නාගgක පාස@ ද	ව1 ම,දව0 ජාවාර+ක	ව1ෙ� ෙගො>	 බවට ප,b ඇ  

බව,;  
 (ii) ෙමම ජාවාර+ පාස@ ද	ව1 ෙයොදාෙගන Z>කරන බව,; 

එ�මා ද1ෙනVද? 

 (ආ)     (i)  ෙ+ වනOට ම,දව0ය පාස@ �ළට �O3ම නැවැ,bමට රජය pයාමා.ග 
ෙගන  ෙFද;  

 (ii) එෙසේ න+, එම pයාමා.ග කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද?  

(ඇ) (i) ප?Nය වසර පහ �ළ ම,දව0 ස+බ1ධ වැර9 සඳහා අ,අඩං�වට ප, පාස@ 
�ෂ0ය1 සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔ�1 නැවත සමාජගත X`ම සඳහා රජය අ]ගමනය කරන pයාදාමය 
කවෙ.ද; 

 (iii) එෙසේ සමාජගත කළ ද	ව1 ��බඳ ප? Oපර+ X`ෙ+ pයාවxය 
pයා,මක ව1ෙ1ද;  

 (iv) එෙසේ න+, එම pයාවxයට ස+බ1ධ �යවරය1 කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ඉ9gප, කර1ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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2. 

(අ) (i) 2003 වසෙ.E M ලංකා රෂණ සංසථ්ාව ෙපෞ�ගAකරණය X`ෙ+E එV 
ෙසේවය කළ 3100 q ෙසේවක සංඛ0ාෙව1 1500ක පමණ �gසකට »Xයා 
අV� q බව,; 

 (ii) ය+ ආයතනය ප. ආයතනය හරහා OXúෙ+E ෙසේවකY1හට V�Oය 
a� 10% ප ලාභයද ඔ�1ට අV� q බව,;  

 (iii) ෙශේෂඨ්ා�කරණෙ; න� ¯1>ව අ]ව ප?Nය පාලන සමෙ;E M ලංකා 
රෂණ සංසථ්ාව නැවත රජයට පවරා ගැ^ම Z> �වද, ෙසේවය අV� q 
ෙසේවකය1 සෑම ෙදනාම නැවත ෙසේවෙ; �V�bම Z> ෙනොq බව,; 

එ�මා ද1ෙනVද? 

(ආ) (i) නැවත »Xයාව ෙනොලැÎෙම1 අසාධාරණයට ලq ෙසේවකY1ට Oස~ම 
ලබාEම සඳහා කටa� කර1ෙ1ද;  

 (ii) එෙසේ න+, ඒ කවර ආකාරෙය1ද; 
 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

199/’15 

3. 

ග	 (ෛවද0) නx1ද ජය ස්ස මහතා,— wවාස හා ඉ9X`+ අමාත0�මාෙග1 
ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) 2014 අෙපේ@ 5 9න Zට 11 9න දවා ෙකොෙලො+·යාෙ� පැව  ෙලෝක 
නාගgක ස<£වට (WUF) සහභාN q M ලංකා (රජෙ;) wෙයෝ¾ත 
ක®ඩායෙ+ සාමා¾කය1ෙ� න+ කවෙ.ද; 

 (ii) ඒ වනOට ඔ�1  දැ� රජෙ; තන�	 කවෙ.ද;  
 (iii) එම wෙයෝ¾ත ක®ඩායම ෙතෝරා ගැ^ෙ+ පදනම කවෙ.ද;  
 (iv) එම සංචාරය සඳහා Oයද+ කළ <දල ෙකොපමණද;    
 (v) එ එ අය ෙව]ෙව1 දරන ලද Oයදම ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) (i)  එම සංචාරය සඳහා පාස@ �ෂ0ෙය සහභා¡ qෙ;ද;  
 (ii) එෙසේ න+, ඔ=ෙ� නම, පාසල සහ ඔ=ෙ� එවකට වයස කවෙ.ද;  
 (iii) ඔ=ට පමණ එම අවසථ්ාව ලබාEෙ+ Oෙශේෂ,වය කවෙ.ද; 
 (iv) උත සංචාරය සඳහා එම �ෂ0යා අධ0ාපන අමාත0ාංශෙ; අ]ම ය 

ලබාග,ෙ, න+, එම x�ය සභාගත කර1ෙ1ද;  
 (v) ෙමම සංචාරය සඳහා Oෙ�ශ අමාත0ාංශෙ; අ]ම ය ලබාග,ෙ, න+, එම 

x�ය සභාගත කර1ෙ1ද;   

ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+ , ඒ ම1ද? 
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4. 

ග	 එ+. එ�. එ+. ස@මා1 මහතා,— වරාය හා නාOක කටa� අමාත0�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) නැෙගනVර පළාෙ,, ඔ¹O@ වරාය ඉ9X`ම සඳහා 2008 ව.ෂෙ;E රජයට පවරා 
ග1නා ලද ඉඩ+ ෙව]ෙව1 ෙ+ වනOට ව19 <ද@ පදානය කර ඇ  එ එ 
��ගලයාෙ� නම, x�නය සහ ව19 <ද@ පමාණය ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද 
ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනVද? 

(ආ) ෙ+ සඳහා පවරා ග1නා ලද ��ගලY1 48 ෙදෙන¤ට අය,ව  � අකර 49.5ක 
ඉඩෙමV, ඉඩ+ V�ය1 අතg1 ෙමෙත ව19 <ද@ ලබාE ෙනොමැ  ��ගලY1 
සඳහා ඉඩෙ+ ව.තමාන තෙසේ	 ව�නාකම අ]ව ව19 පදානය X`මට එ�මා 
�යවර ග1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+,  ඒ ම1ද? 
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5. 

ග	 ?w@ හ~1ෙන,  මහතා,— වරාය හා නාOක කටa� අමාත0�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) M ලංකා වරාය අ�කාgයට අය, ෙකොළඹ 02, ෙමෝග1 පා ෙ., X� ෙපොY1� V, අංක 
15 හා 15 A දරන අකර 02Y �j 02Y ප.චස ්35 වන ඉඩම සමඟ ඇ  ව.ග �ට. 
1600 පමණ වන ෙගොඩනැN@ල ^  Oෙරෝ' ආකාරෙය1 ෙ�ශපාලන Vතව,ක+ 
මත 	.25,000/- වැw ?£ <දලකට බ> E  ෙFද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) (i)  උත ඉඩම බ> E ඇ  ආයතනය කවෙ.ද; ඒ සඳහා අ]ම ය ලබා E ඇ,ෙ, 
ක�	1ද; 

  (ii)  ඉහත (අ) V සඳහ1 ෙ�පළ, ¤xයට ලබා Eෙ+E අ]ගමනය කළ කමෙ�දය 
කවෙ.ද;  

  (iii)  මාZක ¤�ය ¯රණය කර] ලැ�ෙ� ක�	1ද; 

 ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ)  (i) 2010 ව.ෂෙ;E ෙමම ඉඩෙම1 ප.චස ් 31ක ෙකොටස 	.125,000/-ක 
මාZක ¤xයකට ලබාE  � බව ද1ෙ1ද;   

 (ii) එෙසේ න+, 2014 ව.ෂෙ;E, 	.25,000/-ක මාZක ¤xයකට ප.චස ් 435 
q ෙමම ඉඩම බ> Eෙම1, වරාය අ�කාgයට Z> q පා�ව අයකර ගැ^ම සඳහා  
ග] ලබන pයාමා.ග කවෙ.ද; 

 (iii) ෙමම tල0 වංචාව ��බඳව Z> කර] ලබන Oම.ශනෙ; ව.තමාන ත,,වය 
කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා තව>රට, ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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6. 

ග	 ·ම@ ර,නායක මහතා,— අ�කරණ අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ව.ෂය1ÏE, 

 (i) ළමා අපචාර ��බඳ පවරා ඇ  න� සංඛ0ාව ව.ෂය අ]ව ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ.ද; 



( 55 ) 

 

 (ii) ළමා අපචාර ��බඳ න�වx1 වරදක	ව1 බවට ඔ�� q සංඛ0ාව ව.ෂය 
අ]ව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද; 

 (iii) ළමා අපචාර ��බඳ න�වx1 වරදක	ව1 බවට ඔ�� q සංඛ0ාව, එ එ 
ව.ෂෙ; පැව� <£ න� පමාණෙ; ප ශතය ෙලස ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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7. 
ග	 ජය1ත සමරbර මහතා,— රාජ0 ව0වසාය සංව.ධන අමාත0�මාෙග1 

ඇ3මට,— (1) 

(අ) 2015 ජනා�ප වරණෙ;E ජනා�ප  ¶ර අෙ�ෂක ව.තමාන ජනා�ප  
ෛමµපාල Zgෙසේන මැ �මා OZ1 ඉ9gප, කල “ෛමµපාලනය Zය 9නX1 
අ¹, රට” න+ වැඩසටහෙ1 අංක 26ට අ]ව, උකස ්කර ඇ  ර1 භා®ඩ සඳහා 
ෙගOය a� අ�ක ෙපොxය හා දඩ <ද@ 	�ය@ ලෂ ෙදකක උපgම ව�නාකමකට 
යට,ව කපා හgන බවට ලබා >1 ෙපොෙරො1>ව අ]ව ෙපොA හා දඩ කපා හැ`ම wසා 
බැං¤ සඳහා ෙනොලැÎ Nය ෙපොA හා දඩ <ද@ ආදායම එ එ බැං¤ව අ]ව ෙව1 
ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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8. 

ග	 උදය පභා, ග+ම1�ල මහතා,— ඛwජ ෙත@ ස+ප, සංව.ධන 
අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) Vට� O>xබල හා බලශ  අමාත0වරයා OZ1 ෙලෝක ෙවළඳෙපොෙළV 
ඛwජ ෙත@  �ල අ]ව ෙ�sය ෙවළඳෙපොෙළේ �ල ෙවනස ්වන �ල ñතය 
හ~1වා ෙදන බව 2015 ජනවාg 16 9න පකාශ කළ බව ද1ෙ1ද; 

 (ii) ෙමෙත එවැw �ල ñතය හ~1වා ෙනොEමට ෙහේ� කවෙ.ද; 

 (iii) එවැw �ල ñතය හ~1වා Eමට ඉ9gෙ;E �යවර ග1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+ ඒ ම1ද? 
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9. 
ග	 එස.් එ+. මgකා. මහතා,— මහානගර හා බස්නාVර සංව.ධන 

අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) �ෙතොට<@ල ¤� ක1ද ඉව, X`ම සඳහා �යවර ග1ෙ1ද; 

 (ii)  නාගgක සංව.ධන අ�කාgය මN1 ෙට1ඩ. කැඳවන ලද, �ෙතොට<@ල 
¤� ක1ද ප ච³රණ වැඩ��ෙවළ සඳහා අය>+කර ඇ  අය>+ක	ව1 
සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා ලබාෙදන රාජ0 මැ9හ,bම කවෙ.ද; 

 (iv)  ෙමම ප ච³කරණ  වැඩ��ෙවළ ආර+භ කරන 9නය කවෙ.ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

 



( 56 ) 

 

(ආ) (i) ප ච³කරණ වැඩ��ෙවෙළV පළ< අ9යර යටෙ, ෙකොළඹ නගරෙ; ¤�  
ප ච³කරණය සඳහා ෙයො< කර1ෙ1ද; 

 (ii)  එෙසේ න+, ෙදවන අ9යර ෙලස �ෙතොට<@ල ¤� ක1ෙ� ඇ  ¤�  
ප ච³කරණය සඳහා ෙයො< කර1ෙ1ද; 

 (iii) ෙමම ¤� ක1ද wසා Ýඩාවට ප,ව Z�න ¤� ක1ද අවට �ව,වන 
සාමාන0 ජනතාවට සාධාරණය ඉ� X`ම සඳහා ෙකොළඹ මහානගර සභාව 
සමග එව වැඩ��ෙවළ සකස ්කර  ෙFද;  

 (iv)  එෙසේ න+, ඒ ��බඳ සOසත්රා,මක වා.තාව ඉ9gප, කර1ෙ1ද; 

 ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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10. 

ග	 ෙහේෂා Oතානෙ� මහතා,— ³ඩා අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ñgයවැව pක� ³ඩාංගණය ඉ9X`ම සඳහා වැයකළ <දල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම <ද@ ලබාග, ආකාරය කවෙ.ද; 

 (iii) එV ඉ9X`+ කටa� අවස1 කර] ලැ� 9නය කවෙ.ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද?  

(ආ)  (i) ෙ+ වනOට ෙමV පව,වා ඇ  අ1ත.ජා ක එ9න, ෙටස�් සහ Oසස්Y 
Oසස්  තරඟ සංඛ0ාව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

 (ii)   ඉ9g ව.ෂෙ;E  එම ³ඩාංගණෙ; තරඟ පැවැ,bමට සැල?+කර  ෙFද; 

 ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) (i)  ෙමම ³ඩාංගණය Oවාහ මංගල උ,සව සඳහා බ> Eම Z> කර1ෙ1ද; 

  (ii)  එෙසේ න+, ඒ සඳහා 9නකට අය කර] ලබන <දල ෙකොපමණද; 

  (iii)  ඉහත (i)V සඳහ1 ක	ණ ස+බ1ධෙය1 ග1නා ඉ9g �යවර කවෙ.ද; 

 ය1න තව>රට, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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11. 

ග	 (මහාචා.ය) ආ මාරZංහ මහතා,— ³ඩා අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෙහෝමාගම 9යගම මV1ද රාජපෂ ³ඩාංගණය ඉ9X`ම සඳහා 2009 
ව.ෂෙ;E ෙව1 කර] ලැ� <දල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම <දල, ³ඩාංගණය ඉ9X`ම සඳහා ෙයොදා ග] ලැ�ෙ�ද; 

 (iii) එෙසේ ෙනොමැ  න+, එම <ද@ වැය කරන ලද කාරණය කවෙ.ද;  

 (iv) ෙමම <දලට අමතරව ³ඩාංගණය තැ^ම සඳහා Oෙ�ශ ආධාර ෙහෝ ෙවන, 
ෙ�sය අර<ද@ ලබාෙගන  ෙFද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) (i) 2011 pක� ෙලෝක ¤සලානය ෙව]ෙව1 ³ඩාංගණ සංව.ධනය X`ම සඳහා 
ජාත01තර pක� ක�1Zලෙය1 ලැ�] <දල ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙඛ,තාරාම, ප@ෙලකැෙ@ සහ ñgයවැව ³ඩාංගණ නbකරණය ෙහෝ තැ^ම 
ෙව]ෙව1 වැය කරන ලද <දල ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද; 
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 (iii)  එම ³ඩාංගණ නbකරණය ෙහෝ තැ^+ කටa� Z>කළ ආයතන ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ.ද;  

 (iv)  නbකරණය ෙහෝ තැ^ම සඳහා ෙගවන ලද <දල එ එ ³ඩාංගණය අ]ව 
ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද; 

 (v)  එම නbකරණ ෙහෝ තැ^+ කටa� Z>කළ ආයතනවලට ෙගbමට ඇ  Vඟ 
<දල කවෙ.ද;  

 ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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12. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පළා, සභා හා පළා, පාලන අමාත0�මාෙග1 

ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2013 හා 2014 යන ව.ෂය1V උ�	 මැද පළා, සභාෙ� ම1µව	1 Oෙ�ශ 
සංචාරය1 සඳහා රජෙ; Oයද�1 සහභා¡ b  ෙFද; 

 (ii) එෙසේ න+, එම Oෙ�ශ සංචාර සඳහා සහභා¡ q ම1µව	1 ගණන හා 
ඔ�1ෙ� න+ කවෙ.ද;  

 (iii) එම ම1µව	1ෙ� Oෙ�ශ සංචාරය1 සඳහා පළා, සභාව Oයද+ කළ <දල 
එ එ ම1µවරයාට ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 

ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනVද? 

(ආ) (i) උත ම1µව	1 Oෙ�ශ සංචාරය1ට සහභා¡ q ෙහේ� කවෙ.ද;  

 (ii) එම සංචාරය1ෙග1 රටට ලැ�� ප ලාභ කවෙ.ද;  

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) (i) ම1µව	1ට අමතරව පළා, සභාෙ� Oයද�1 ෙවන, ��ගලY1 Oෙ�ශ 
සංචාරය1ට සහභා¡ b  ෙFද; 

 (ii) එෙසේ න+, ඔ�1ෙ� න+ හා තන�	 කවෙ.ද; 

 (iii) එම ��ගලY1 Oෙ�ශගත bමට ෙහේ� කවෙ.ද;  

 (iv) එY1 රටට ලැ�� ප ලාභ කවෙ.ද; 

ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
 

 

2016 ෙපබරවා� මස 24 වැ� බදාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
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1. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  ��ධ ශාසන අමාත0�මාෙග1  ඇ3මට,— (2)  

(අ) (i) M ලංකාව �ළ �ව, වන ෙදමළ ජා ක ෙබෞ�ධය1 ��බඳ සංගණනය Z> 
කර  ෙFද; 

 (ii) එෙසේ න+, එම ෙදමළ ජා ක ෙබෞ�ධය1 සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) උ�	 පළාත �ළ �ව, වන ෙදමළ ජා ක ෙබෞ�ධය1 සංඛ0ාව 
ෙකොපමණද;  

           (iv) ඉහත සඳහ1 ආකාරෙ; සංගණනය කර ෙනොමැ  න+, එවැ1න Z> 
කර1ෙ1ද;  
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 (v) එෙසේ න+, එම 9නය කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) (i)  M ලංකාව �ළ ෙදමළ ජා ක ²ó1 වහ1ෙසේලා වැඩ Z�1ෙ1ද;  

 (ii) එෙසේ න+, එම සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනVද? 

(ඇ) (i) යාපනෙ; ෙදමළ ෙබෞ�ධ ජනතාවට තම ආග�ක කටa� කරෙගන යෑමට හා 
දහ+ අධ0ාපනය ලැÎමට අවශ0 පහ?ක+ ලබා Eමට  කටa� කර  ෙFද;  

 (ii) එෙසේ න+, ඒ කවර ආකාරෙය1ද; 

ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඈ)   ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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2. 

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා,— ^ ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව.ධන 
අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 ජනවාg මස 09 වැwදා උදෑසන අරxයගහ ම19ර පgශෙ; E රාජ0 
Oෙරෝ' ¤ම1තණය Z>qවා යැY ව.තමාන රජෙ; වගXව a� 
ෙ�ශපාලනඥY1 පකාශ කළ බව,; 

 (ii) එවැw ¤ම1තණය Z> q බවට Oෙ�ශ අමාත0වරයා සහ රජෙ; මාධ0 
පකාශක අමාත0වරයා OZ1 කැ·න� ¯රණ දැ]+ Eෙ+ මාධ0 සාක�ඡාෙ�E 
සහ පා.xෙ+1� සභා ග.භෙ;E පකාශ කළ බව,; 

 (iii) එම ¤ම1තණය ��බඳව ෙසොයා බැAම සඳහා M ලංකා ෙපොAZය OZ1 
ප`ෂණය පැවැ,q බව,;  

 (iv) අදාළ ප`ෂණවx1 ෙහ�b ඇ  ක	�වලට අ]ව Vට� ජනා�ප වරයා 
ෙහෝ Vට� ආරෂක අමාත0ාංශ ෙ@ක+වරයා ජනවාg 09 වැw 9න XZ> 
රාජ0 Oෙරෝ' ¤ම1තණය Z> ෙකොට  ෙනොමැ  බව තහ�	b ඇ  බව,;  

එ�මා ද1ෙනVද? 

(ආ) (i) ඉහත අ(iii) V සඳහ1 ෙපොxස ්ප`ෂණෙ; ප ඵල කවෙ.ද; 

 (ii) එම ප`ෂණයට අ]ව �9තY1ට එෙරVව න� පැව`ම සඳහා ෙපොAZය 
කටa� කර1ෙ1ද;  

 (iii) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද;  

 (iv) එම ප`ෂණය අ]ව, 2015 ජනවාg 09 වැw 9න උදෑසන අරxයගහ 
ම19රෙ;E XZ> රාජ0 Oෙරෝ' ¤ම1තණය Z>b ෙනොමැ  බවට 
පකාශය කර1ෙ1ද;  

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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3. 

ග	 (ෛවද0) නx1ද ජය සස් මහතා,— අධ0ාපන අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) ෙකොළඹ, ෙකො+පඤඤ් b9ෙ; �V� ආරෂක ෙසේවා පාසල ෙව]ෙව1 2008 
ව.ෂෙ; Zට ෙ+ දවා අධ0ාපන අමාත0ාංශය වැය කළ <දල වා.Sකව ෙව1 
ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද; 
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 (ii) එම Oද0ාලෙ; Z?1ෙග1 <ද@ එක� X`මට අධ0ාපන අමාත0ාංශය අවසර 
ලබාE  ෙFද; 

 (iii) එෙසේ න+, එම අවසරය ලබා>1 x�ය සභාගත කර1ෙ1ද; 

 (iv) Z?1ෙග1 එක� කළ <ද@ බැරකර ඇ  බැං¤ N�ම කවෙ.ද;  

 (v) එV පාස@ සංව.ධන ස�  N�ම පව,වාෙගන ය] ලබ1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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4. 

ග	 එ+. එ�. එ+. ස@මා1 මහතා,— අධ0ාපන අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (2)  

(අ) (i) මඩවල කඩb9ය, බංගලාෙගදර, අංක 21 දරන සථ්ානෙ; ප9ං� ඒ. එ+. 
සහFE1 මහතා, මහ/මEනා ජා ක O>හෙ@ පාථ�ක අංශෙ; ක+ක	ෙව¤ 
ෙලස 2006 ව.ෂෙ; Zට ෙසේවය කරන බව,; 

 (ii) ඔ=ෙ� ෙසේවය සහ ෙසේවා කාලය සැලX@ලට ෙගන අwය+ ෙහෝ තාවකාxක 
පදනම මත ෙසේවෙ; �V�bම සඳහා අදාළ x�ෙ@ඛන O�1 Oට මධ0ම 
පළා, අධ0ාපන ෙදපා.තෙ+1�වට ෙයො< කර] ලැ�ව,, ඒ සඳහා XZ> 
�යවර ෙගන ෙනොමැ  බව,; 

 (iii) අවස1 වරට, 2014.11.18 9නැ  අය>+පත, O>හ@ප /කලාප අධ0ාපන 
අධ0ෂෙ� w.ෙ�ශ සVතව ඉ9gප, කර ඇ  බව,; 

  එ�මා ද1ෙනVද?  

(ආ) සහFE1 මහතාට අwය+ ෙහෝ තාවකාxක පදනම මත ක+ක	 ප,bම ලබාEමට 
�යවර ග1ෙ1ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+,  ඒ ම1ද? 
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5. 
ග	 ?w@ හ~1ෙන,  මහතා,— ³ඩා අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) ප?Nය රජය යටෙ, M ලංකා pක� ආයතනෙ; Z> q වංචා ìෂණ Oම.ශනය 
X`ම සඳහා ³ඩා අමාත0වරයා OZ1 රb අ@ගම මහතාෙ� 
සභාප ,වෙය1 ක��ව ප, කර  ෙFද;  

 (ii) එෙසේ න+, එම ක��ෙ� සාමා¾කY1ෙ� න+ කවෙ.ද; 
 (iii) එම ක��ව ප,කරන ලද 9නය කවෙ.ද;  
 (iv) අදාළ ක��ෙ� වා.තාව සකස ්X`ම සඳහා දරන ලද Oයදම ෙකොපමණද; 
 (v) එම වා.තාව සැක3ම අවස1 කර  ෙFද; එෙසේ න+, එම 9නය කවෙ.ද; 
 (vi) එම වා.තාෙව1 හ~නා ග, දැ� අක�කතා, ìෂණ සහ වංචා කවෙ.ද;  
 (vii) එම ක�� වා.තාව සභාගත කර1ෙ1ද; 
 (viii) අදාළ ක�� වා.තාෙව1 ෙචෝදනා ඉ9gප, q අය ඇ,න+, ඔ�1ෙ� න+ 

කවෙ.ද; 
 (ix) ඔ�1ට අදාළව ෙගන ඇ  Oනය හා ^ මය �යවර කවෙ.ද;  

ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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6. 

ග	 උදය පභා, ග+ම1�ල මහතා,— ^ ය හා සාමය සහ දSණ සංව.ධන 
අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) 2014.01.01 9න Zට 2014.10.31 9න දවා සහ 2015.01.01 9න Zට 2015.10.31 9න 
දවා කාලවකවා] �ළ වා.තා q; 

 (i)  �^මැ	+;  

 (ii)  ස¢් ìෂණ; 
 (iii)  පැහැර ගැ^+; 
 (iv)  ක�ප+ ලබා ගැ^+; 
 (v)  මංෙකො@ලකෑ+; 

සංඛ0ාව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද?  
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7. 
ග	 එස්. එ+. මgකා. මහතා,— මහානගර හා බස්නාVර සංව.ධන 

අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) වැZ කාලවල E ෙකොෙළො1නාව පෙ�ශෙ; ෙබොෙහෝ අ�	 මා.ගය1 ජලෙය1 යට 
වන බව,, ඒ ෙහේ�ෙව1 සාමාන0 ජන �Oතය අඩාලවන බව, එ�මා ද1ෙනVද? 

(ආ) (i) ෙකොෙළො1නාව ආසනෙ; එෙලස ජලෙය1 යටවන අ�	 මා.ග හා 
පෙ�ශය1 කවෙ.ද; 

 (ii) ඒ සඳහා Oස~+ ලබා E ජන �Oතය නැංbෙ+ වැඩ��ෙවළ සකසා  ෙFද; 

 (iii) එම පෙ�ශවල ඇළ මා.ග �ධ පOත කර, ජලය wZයාකාරව ගලායාම සඳහා 
ඇළ මා.ග සැක3ෙ+ වැඩසටහන  ෙFද; 

 (iv) එෙසේ න+, එම වැඩසටහන pයා,මක වන 9නය කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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8. 

ග	 ෙ§. එ+. ආන1ද ¤මාරZg මහතා,— ඉඩ+ අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෙමොණරාගල 9ස¢්කෙ;, වැ@ලවාය මැ වරණ ෙකො�ඨාසෙ; ඉඩ+ 
ප සංසක්රණ ෙකො�ෂ1 සභාවට අය, ඉඩ+ පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ+ වනOට එම ඉඩ+ Zය@ෙලVම මැ]+ කටa� ස+¼.ණ කර  ෙFද; 

 (iii)  ෙනොඑෙසේ න+, මැ]+ කටa� අවස1 කරන 9නය කවෙ.ද; 

 (iv) වැ@ලවාය මැ වරණ ෙකො�ඨාසෙ; �V� ඉඩ+ ප සංසක්රණ  ෙකො�ෂ1 
සභාවට අය, ඉඩ+වx1 ජනතාව අතර ෙබදා E ඇ  ඉඩ+ අකර පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (v) ෙ+ වනOට, ^ත0ා]Âල ඉඩ+ අY ය ෙනොමැ  �gස ්ෙවත ^ත0ා]Âල 
ඉඩ+ අY ය ලබාEමට කටa� කර1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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9. 

ග	 ජය1ත සමරbර මහතා,— ඉඩ+ අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.11.15 9න වනOට M ලංකාව �ළ රජය ස� ඉඩ+ පමාණය; 

 (ii) එz ඉඩ+ අතg1 බ> E ඇ  ඉඩ+ පමාණය;  

 ෙකොපමණද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) (i) රජය ස� එ එ ඉඩෙ+ නම හා පමාණය, පාෙ�sය ෙ@ක+ ෙකො�ඨාසය 
හා 9ස¢්කය අ]ව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද; 

 (ii) බ> E ඇ  එ එ ඉඩෙ+ නම, පමාණය, බ> E ඇ  කාලය, වා.Sක බ> ¤�ය 
හා ඉඩම �Vටා  ෙබන පාෙ�sය ෙ@ක+ ෙකො�ඨාසය හා 9ස¢්කය ෙව1 
ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද;  

 ය1න එ�මා සභාගත කර1ෙනVද? 

(ඇ) (i) ෙ+ වනOට රජය ස� ඉඩ+ OXúමට ෙහෝ බ>Eමට සැල?+ ෙකොට  ෙFද; 

 (ii) OXúමට ෙහෝ බ> Eමට සැල?+ ෙකොට  ෙබන ඉඩ+ කවෙ.ද; 

 (iii) එම ඉඩ+ O¤ණ] ලබන ෙහෝ බ> ෙද] ලබන ��ගලY1 ක�	1ද;  

 ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනVද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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10. 
ග	 ·ම@ ර,නායක මහතා,—ක+ක	 සහ වෘ,¯ය ස�  සබඳතා අමාත0�මාෙග1 

ඇ3මට,— (1) 

(අ) 2011, 2012, 2013 සහ 2014 ව.ෂය1ÏE ෙසේවක අ.ථසාධක අර<දල සඳහා 
xයාප9ං� b ඇ  ෙසේවකය1 සංඛ0ාව, එ එ 9ස¢්කය අ]ව ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ.ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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11. 

ග	 ඉ+රා1 මහ�ෆ් මහතා,— අ�කරණ අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ)  (i) 1980 කාල3මාව �ළ X1wයා පෙ�ශෙ; සංචාරක අ�කරණය pයා,මක 
q බව,, ප?ව තසත්වාE pයාකාරක+ ෙහේ�ෙව1 එය වසා දමා ඇ  බව,; 

 (ii) තසත්වාE pයාකාරක+ ෙහේ�ෙව1 වසා දමන ලද ¤�චෙ�x සංචාරක 
අ�කරණය ප?Nය රජය සමෙ;E නැවත ආර+භ කළද, එම අවසථ්ාෙ� 
X1wයා සංචාරක අ�කරණය නැවත ආර+භ X`ම ප ෙෂේප q බව,; 

එ�මා ද1ෙනVද? 

(ආ) යහපාලන රජය යටෙ, X1wයා සංචාරක අ�කරණය නැවත ආර+භ X`මට �යවර 
ග1ෙ1ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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12. 
ග	 ෙහේෂා Oතානෙ� මහතා,— අධ0ාපන අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) 2014 ව.ෂෙ; Oද0ාÝඨ සඳහා ඉංûZ �	 අභ0ාසලා�1 බඳවා ගැ^ෙ+ Oභාගය 
සඳහා,  
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 (i) අය>+ප, කැඳbම පකාශයට ප, කළ 9නය;  

 (ii) අය>+ප, භාරග1නා ලද අවස1 9නය;  

 (iii) Oභාග පෙ�ශප, w¤, කරන ලද 9නය1; 

 (iv) අදාළ Oභාගය පැවැ,q 9නය; 

කවෙ.ද ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනVද? 

(ආ) උත Oභාගය සඳහා ?>?ක+ ස�ර] ලැ� අෙ�ෂකY1ට පෙ�ශප, ෙනොලැ�] 
බව එ�මා ද1ෙනVද? 

(ඇ)  (i) අෙ�ෂකY1 සඳහා Oභාග පෙ�ශප, w¤, Xgෙ+E ?>?ක+ මත ෙතෝරා 
ගැ^ම Z> කෙළේ න+, එම ?>?ක+ කවෙ.ද; 

 (ii) ?>?ක+ ස�රා ඇ  අෙ�ෂකY1ට පෙ�ශප, ෙනොලැ·ය හැXද; 

 (iii) ?>?ක+ ස�රන ලද ර,න�ර 9ස¢්කෙ; <>1මංකඩ, උඩවලව ප9ං� ෙ. 
b. අචලා ෙස�ව19 මහ,�යට Oභාගයට ෙප^ Z�මට පෙ�ශ පතය 
ෙනොලැ�] බව ද1ෙ1ද; 

 (iv) අදාළ පෙ�ශ පතය ෙනොලැÎෙම1 ඇයට අසාධාරණය Z>q බව 
��ග1ෙ1ද; 

 (v) ඒ සඳහා ඇය අ²යාචනය හා txක අY වාZක+ කඩbම ��බඳ 
පැ�c@ල ඉ9gප, කර ඇත,, Oස~ම ෙනොලැÎමට ෙහේ�ව කවෙ.ද; 

 (vi) ඇයට Z>b ඇ  අසාධාරණය සඳහා O�ම, ප`ෂණය Z>කර 
සාධාරණය ඉ� කර1ෙ1ද; 

 (vii) අදාළ ප`ෂණය ආර+භ X`මට හා අවස1 X`මට බලාෙපොෙරො,� වන 9න 
කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

337/’15 

13. 
ග	 නාම@ රාජපෂ මහතා,— පවාහන හා ZO@ �ව1 ෙසේවා අමාත0�මාෙග1 

ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ජනා�ප වර ණෙය1 ප? M ලංකා ගමනාගමන ම®ඩලය �ළ Z> q 
ෙ�ශපාලන ප�ගැ^+ සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ�ශපාලන ප�ගැ^+ wවැර9 X`ම සඳහා, ෙසේවෙය1 ෙනරපා හg] ලැ� 
එම wලධා`1, ඔ�1 Z� තන�	වල නැවත ෙසේවෙයV �V�වා  ෙFද; 

 (iii) <ද@ වංචා, Oනය Oෙරෝ' කටa� ඇ�£ බරපතල ෙචෝදනාවලට ල qව1ට 
එෙරVව ^ මය pයාමා.ග ගැ^මX1 ෙතොරව, 2015 ජනා�ප වර ණෙය1 
ප? ෙ�ශපාලන w.ෙ�ශ මත ය� M ලංකා ගමනාගමන ම®ඩලයට අ]aත 
ෙකොට ෙහෝ ෙසේවෙයV �V�වා  ෙFද; 

 (iv)  එෙසේ න+, ඔ�1ට එෙරVව ^ මය කටa� Z> X`මට �යවර ග1ෙ1ද; 

ය1න ෙමම සභාවට දැ]+ ෙද1ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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341/’15 

14. 

ග	 ෙරෝVú ¤මාg Oෙ§ර,න මහ,�ය,— ක~රට නව ග+මාන, ය�තල පහ?ක+ හා 
පජා සංව.ධන අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i)  මාතෙ@ 9ස¢්කෙ; නාය යා+ Z> q සහ නාය යෑෙ+ අවදානමට ලව ඇ  
ව�යායය1V ප9ං� ප�@, නැවත ප9ං� X`ම සඳහා නව ඉඩ+ හ~නාෙගන 
 ෙFද; 

 (ii)  එෙසේ න+, එම ඉඩ+ �Vටා ඇ  පෙ�ශ කවෙ.ද;   

 (iii) නාය යා+ ෙහේ�ෙව1 අවතැ1 q ප�@ සඳහා ෙ+ වනOට ෙගන ඇ  
pයාමා.ග කවෙ.ද; 

 (iv) නාය යෑෙ+ අවදානමට ලව ඇ  ව�යායය1V ප9ං� ප�@ සඳහා ෙ+ 
වනOට ෙගන ඇ  pයාමා.ග කවෙ.ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

85/’15 

15. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අධ0ාපන අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) ෙකොළඹ, ¹+·c O>හෙ@ ¹+·c රඟහල අබල1 b ඇ  බව,; 

 (ii) එය අ¹,වැ�යා X`මට ෙමෙත �යවර ෙගන ෙනොමැ  බව,;  

 (iii) එම රඟහල අබල1ව පැව¯ම එම පාසලට  ෙම1ම කලා ෙෂේතයට Oශාල 
පා�ව b ඇ  බව,; 

එ�මා ද1ෙනVද? 

(ආ) (i) ¹+·c රඟහල Oවෘත කළ 9නය කවෙ.ද;  

 (ii) එ9න Zට ෙ+ දවා එය  ප සංසක්රණය කර  ෙබන වාර ගණන 
ෙකොපමණද;  

 (iii) අවස1 වරට එය ප සංසක්රණය කළ 9නය කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) (i) ¹+·c රඟහල ප සංසක්රණය X`මට කටa� කර1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ න+, ඊට වැය කරන <දල ෙකොපමණද;  

 (iii) එz ප සංසක්රණ කටa� ආර+භ කරන 9නය කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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2016 ෙපබරවා� මස 25 වැ� ;හස්ප<�දා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
72/’15 

1. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— උසස් අධ0ාපන හා මහාමා.ග අමාත0�මාෙග1  
ඇ3මට,— (1)  

(අ) (i) දSණ, ක�නායක - ෙකොළඹ සහ �ටත වටර�+ යන අ�ෙ�¡ මා.ග 
ෙහේ�ෙව1 ¤¸	 ඉඩ+, ෙත,·+ හා ගංගා �ටාර තැw ආ9යට හාw Z> b 
ඇ  බව,; 

 (ii) ඒ ෙහේ�ෙව1 ගංව�ර ත.ජනයකට අ�ෙ�¡ මා.ග අවට ජනයා <=ණ E 
Z�න බව,;  

 (iii) ෙමම පgසර හාwය සමසත් රෙ�ම පgසර �xතතාවට බලපාන බව,; 

එ�මා ද1ෙනVද? 

(ආ) (i)  අ�ෙ�¡ මා.ග ෙහේ�ෙව1 ගංව�ර ත.ජනයට ල b  ෙබන පෙ�ශ එම 
ත.ජනෙය1 <දා ගැ^මට �යවර ෙගන  ෙFද; 

 (ii) එෙසේ න+, එම �යවර කවෙ.ද; 

 (iii) හාwයට ල q පgසර ප�ධ¯1 සංරෂණයට එ�මා �යවර ෙගන  ෙFද;  

 (iv) එෙසේ න+, එම �යවර කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) (i) ඉහත අ(ii)V සඳහ1 ගංව�ර ත.ජනය හා ස+බ1ධ වන අෙන¤, අමාත0ාංශ 
සමග ඒකාබ�ධ වැඩසටහන  ෙFද;   

 (ii) එෙසේ න+, එම වැඩසටහන ¤මද; 

ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

191/’15 

2. 

ග	 (ෛවද0) නx1ද ජය ස්ස මහතා,— පවාහන හා ZO@ �ව1 ෙසේවා 
අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) ව.ෂ 2010 - 2014 දවා M ලංකා ගමනාගමන ම®ඩලය OZ1 �ලE ග] 
ලැ� නව බසර්ථ සංඛ0ාව වා.Sකව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද; 

 (ii)  බසර්ථ �ලE ගැ^ම සඳහා වැය කළ <දල වා.Sකව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
ෙකොපමණද;  

 (iii)  එම නව බසර්ථ ලබා>1 �ෙපෝ කවෙ.ද;  

 (iv)  ලංකා අෙසෝ ෙ@ල1j සමාගෙම1 WP NB - 6028, WP NC - 6049, WP 
NB - 6051, WP NB - 6057, WP NB - 6067, WP NB - 6671, WP NB - 
7750, WP NB - 7751, WP NB - 7752, WP NB - 7967, WP NC - 0653, 
WP NC - 1307, WP NC - 1746 සහ WP NC - 2016 යන අංක දරන බසර්ථ 
14 �ලE ගැ^ම සඳහා ෙකොපමණ <දල වැයකර  ෙFද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද?  

(ආ) (i) ඉහත අ(iii) V සඳහ1 බසර්ථ 14 දැනට M. ලං. ග. ම. ය ස�ව  ෙFද;  
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 (ii) එෙසේ න+, එම බසර්ථ අය, �ෙපෝ කවෙ.ද; 

ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

219/’15 

3. 
ග	 ඩලස ් අලහ�ෙප	ම මහතා,— ජා ක සහ�වනය, සංවාද හා රාජ0 භාෂා 

අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 ජනවාg මස 01 9න වනOට ෙමරට xයාප9ං� කර  � රාජ0 ෙනොවන 
සංOධාන (NGO) සහ ජාත01තර රාජ0 ෙනොවන සංOධාන (INGO) කවෙ.ද; 

 (ii) එම සංOධානය1V x�නය1 කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ඉ9gප, කර1ෙනVද? 

(ආ) (i) 2015.01.01 9න Zට 2015.11.01 9න දවා ෙමරට xයාප9ං� කර ඇ  රාජ0 
ෙනොවන සංOධාන (NGO) සහ ජාත01තර රාජ0 ෙනොවන සංOධාන (INGO) 
කවෙ.ද; 

 (ii) එම සංOධානය1V සංOධායකY1ෙ� ස+බ1'කරණ ෙතොර�	 කවෙ.ද;    

ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ඉ9gප, කර1ෙනVද? 

(ඇ) ඉහත සඳහ1 සංOධානය1ට, 

 (i) 2000.01.01 9න Zට ෙ+ වනෙත ලැÎ ඇ  වා.Sක tල0ාධාර පමාණය; 

 (ii) එz අර<ද@ සපයා ඇ  Oෙ�ශ රාජ0 ෙහෝ සංOධාන කවෙ.ද; 

 (iii) එz අර<ද@ ස+පාදනය ෙකොට ඇ  Oෙ�ශ රාජ0 හා සංOධාන අදාළ අර<ද@ 
ලබාE ඇ  අර<� කවෙ.ද;  

ය1න එ එ සංOධානය අ]ව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 එ�මා තව>රට, ෙමම 
සභාවට ඉ9gප, කර1ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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4. 
ග	 ?w@ හ~1ෙන,  මහතා,— රාජ0 ව0වසාය සංව.ධන අමාත0�මාෙග1 

ඇ3මට,— (2) 

(අ) ලංකා බැං¤ෙ� අභ01තර wලධා` �=�ව1න1 බඳවා ගැ^ම (2014) සඳහා 
q තරඟ Oභාගෙ; E Z> q අක�කතා හා අසාධාරණය1 ��බඳව එ�මා ද1ෙනVද? 

(ආ) (i) 2014.06.08 9න කැළcය Oශව්Oද0ාලෙ; E පව,වන ලද එම තරඟ Oභාගය 
සඳහා  ෙප^ Z�න ලද අෙ�ෂකY1 සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) Oභාගයට ෙප^ Z�න ලද අෙ�ෂකY1 අතg1 Oභාගය සම, q සහ අසම, 
q සංඛ0ාව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද; 

 (iii) Oභාගය සම, q Zය¹ම ෙදනාට ප,b+ �gනමා  ෙFද; 
 (iv) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද;  

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) (i) >ර/2002 චකෙ@ඛ පකාරව ලංකා බැං¤ෙ� Zය¹ම අභ01තර උසස්b+ සඳහා 
කමෙ�දය ¯රණය කර  ·යE, සෑම Oෂයකටම ල¤� 40 වන ල¤� 
3මාව 50 දවා ඉහළ නැංbමට ෙහේ�ව කවෙ.ද;  

 (ii) ෙ+ ස+බ1ධෙය1 Oභාග අෙ�ෂකY1 කx1 දැ]ව, කර  ෙFද; 
 (iii) ��ග, කමෙ�දය මත ෙමම Oභාගය පව,වා ඇ  බවට එකඟ ව1ෙ1ද; 
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 (iv) Oභාගෙ; ප ඵල w¤, X`මට මාස 5 ගතකර ඇ  අතර ප ඵල නැවත 
ස�ෂණය X`ම සඳහා අවසථ්ාව ලබා ෙනොEමට ෙහේ� කවෙ.ද;  

 (v) අග යට ප, ලංකා බැං¤ wලධා`1 ෙව]ෙව1 ග1නා pයාමා.ගය 
කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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5. 
ග	 එ+. එ�. එ+. ස@මා1 මහතා,— පවාහන හා ZO@ �ව1 ෙසේවා අමාත0�මාෙග1 

ඇ3මට,— (1) 

(අ) M ලංකා >+gය ෙසේවයට අය, නාවල��ය >+gය ගබඩාෙ� ෙකොටසක මප/ග+/
අ@සෆා පාථ�ක O>හල පව,වාෙගන යන බව එ�මා ද1ෙනVද? 

(ආ) භාOතෙය1 ෙතොර >+gය ගබඩා ෙගොඩනැN@ෙ@  ෙනොෙය¤, >ෂක්රතා මධ0ෙ; 
පව,වාෙගන යන එම පාසල, ස©්ර ෙලස පව,වාෙගන යෑමට හැX පg9 එම 
ෙගොඩනැN@ල සකස ් X`ම සඳහා එz ඉඩම මධ0ම පළා, අධ0ාපන 
ෙදපා.තෙ+1�වට පවරාEමට �යවර ග1ෙ1ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද1ව1ෙනVද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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6. 

ග	 උදය පභා, ග+ම1�ල මහතා,— ^ ය හා සාමය සහ දSණ සංව.ධන 
අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2014.12.08 Zට 2015.01.08 දවා q ජනා�ප වරණ සමෙ;E Âට ෙ@ඛණ 
සැක3ම ��බඳව, ෙ�ශපාලනඥY1ට එෙරVව අපරාධ පgෂණ 
ෙදපා.තෙ+1�වට ලැ�] පැ�cx සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පැ�cx ඉ9gප,කර  �ෙ® කවෙර¤ට එෙරVවද;  
 (iii) ෙමම පැ�cx ස+බ1ධෙය1 අ,අඩං�වට ගැ^ම Z> කර  ෙFද; 
 (iv) එෙසේ න+, අ,අඩං�වට ග] ලැ�ෙ� ක�	1ද; 
 (v) එම එ එ පැ�c@ල ��බඳ Oම.ශන කටa�වල ව,ම1 පග ය  ෙව1 

ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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7. 
ග	 එස්. එ+. මgකා. මහතා,— උසස් අධ0ාපන හා මහාමා.ග අමාත0�මාෙග1 

ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 9න 100 ව0ාපෘ ෙය1 සෑම මැ වරණ ෙකො�ඨාසයකම මා.ග සංව.ධනය 
සඳහා ෙව1 කළ 	�ය@ �xයන 30ක <දල ඒ ආකාරෙය1ම ලබා 
ෙද1ෙ1ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න+, ෙ+ වසර �ළ ලබා ෙදන <දල ෙකොපමණද; 
 (iii) 	�ය@ �xයන 30 සඳහා ෙයෝජනා q මා.ග ෙමම වසර �ළ wම කළ 

ෙනොහැX �වෙහො,, ඉ9g වසර �ළ wම X`මට අවසථ්ාව ලබා ෙද1ෙ1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 
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(ආ) (i) 2016 ව.ෂෙ; මහාමා.ග අමාත0ාංශය මN1 අ�	 මා.ග සංව.ධනය X`ම 
සඳහා  <ද@ ෙව1 X`ම Z>කර] ලබ1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ න+, එම <දල ෙකොපමණද; 
 (iii) එම <ද@ ෙව1 X`ෙ+E සැලX@ලට ග] ලබන w.ණායකය1 කවෙ.ද; 

 ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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8. 
ග	 ඉ+රා1 මහ�ෆ් මහතා,— ස්වෙ�ශ කටa� අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) බ=තර <සx්+ ජනතාව �ව, වන ¢¤ණාමල 9ස¢්කෙ;,       

 (i) 9ස¢් ෙ@ක+ කා.යාලෙ; වගXවa� තන�	වල  ෙසේවය සඳහා <සx්+ 
wලධාg1 ෙනොමැ  බව,; 

 (ii) ¤�චෙ�x සහ ත+බලගාම+ පාෙ�sය ෙ@ක+ කා.යාලවල XZ>  තන�රක 
<සx්+ wලධාg1 ෙනොමැ  බව,; 

 (iii) ප?Nය රජය OZ1 ¢¤ණාමල 9ස¢් ෙ@ක+ කා.යාලය හ<දාකරණය කර 
<සx්+ wලධාg1 ස+බ1ධෙය1  දැ� pයාමා.ගය අ]ගමනය X`ම 
ෙහේ�ෙව1 එම wලධාg1 9ස¢් ෙ@ක+ කා.යාලය හැර Nය බව,; 

එ�මා ද1ෙනVද? 

(ආ) යහපාලන රජය යටෙ,, 

 (i) ¢¤ණාමල 9ස¢් ෙ@ක+ කා.යාලෙ; XZය+ වගzම දරන තන�රකට 
අවම වශෙය1 එ <සx්+ wලධාgෙය¤ ෙහෝ ප,X`මට �යවර ග1ෙ1ද; 

 (ii) ¤�චෙ�x සහ ත+බලගාම+ පාෙ�sය ෙ@ක+ කා.යාලය1V ¤මන ෙහෝ 
කා.යභාර තන�රකට <සx්+ wලධාgෙය¤ ප, X`මට �යවර ග1ෙ1ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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9. 

ග	 නාම@ රාජපÅ මහතා,— අධ0ාපන අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) මV1ෙදෝදය පාස@ 1000 වැඩසටහන යටෙ, හ+බ1ෙතොට 9ස¢්කය �ළ, 

 (i) ඉ9X`මට සැල?+ කළ මV1ෙදෝදය Oද0ාගාර සංඛ0ාව; 

 (ii) දැනට ඉ9කර ඇ  මV1ෙදෝදය Oද0ාගාර සංඛ0ාව; 

 (iii) දැනට ඉ9කර ඇ  මV1ෙදෝදය Oද0ාගාරවx1 Z? අY යට ප,කර ඇ  
සංඛ0ාව; 

 ෙකොපමණද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) තාෂණ Oෂයධාරාව සඳහා මV1ෙදෝදය තාෂcක Oද0ාගාර (ෙතමහ@ 
ෙගොඩනැNx) ඉ9X`ම යටෙ, හ+බ1ෙතොට 9ස¢්කය �ළ, 

 (i) ඉ9X`මට සැල?+ කළ මV1ෙදෝදය තාෂcක Oද0ාගාර සංඛ0ාව; 

 (ii) දැනට ඉ9කර ඇ  මV1ෙදෝදය තාෂcක Oද0ාගාර සංඛ0ාව;  

 (iii) දැනට ඉ9කර ඇ  මV1ෙදෝදය තාෂcක Oද0ාගාරවx1 Z? අY යට 
ප,කර ඇ  සංඛ0ාව; 

 ෙකොපමණද ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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10. 

ග	 ජය1ත සමරbර මහතා,— <ද@ අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ)  (i) ව.ෂ 2014 සහ 2015 සඳහා ජා ක ෙලොත»Y ම®ඩලෙ; හා සංව.ධන 
ෙලොත»Y ම®ඩලෙ; ෙලොත»Y අෙලO පව.ධන කා.ය සඳහා අෙලO 
පව.ධන ආයතන ෙව 1 �ල ගණ1 කැඳව] ලැ�ෙ�ද; 

  (ii) එෙසේ න+, ඒ සඳහා �ල ගණ1 ඉ9gප, කරන ලද අෙලO පව.ධන ආයතන 
සංඛ0ාව, එ එ ෙලොත»Y ම®ඩලය සහ ෙලොත»Yය අ]ව ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ.ද; 

  (iii) �ල ගණ1 ඉ9gප, කරන ලද ආයතනවල න+ කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) (i)  ස+<ඛ ප`ෂණ සඳහා කැඳවන ලද අෙලO පව.ධන ආයතන සංඛ0ාව, එ 
එ ෙලොත»Y ම®ඩලය සහ ෙලොත»Yය අ]ව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
කවෙ.ද; 

 (ii) ෙලොත»Y පව.ධන කා.යය සඳහා ෙතෝරාග1නා ලද අෙලO පව.ධන ආයතන 
 සංඛ0ාව, එ එ ෙලොත»Y ම®ඩලය සහ ෙලොත»Yය අ]ව ෙව1 ෙව1 
 වශෙය1 කවෙ.ද; 

 (iii) එම ආයතන ෙතෝරාගැ^ෙ+E සලකා බල] ලැ� ?>?ක+ කවෙ.ද; 

 ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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11. 
ග	 කනක ෙහේර, මහතා,— උසස් අධ0ාපන හා මහාමා.ග අමාත0�මාෙග1 

ඇ3මට,— (1) 

(අ)  (i) කාප� අ�රා සංව.ධනය X`මට ෙයෝජනා කර  � මාවනැ@ල නගරෙ; Zට 
ෙහ+මාතගම හරහා ග+ෙපොල දවා q X.�. 26 9ග මා.ගෙයV සංව.ධන 
කටa� V§රාගම අ@ අසහ්. Oද0ාලය අසලට, එන+ X.�. 15කට 3මා කර 
 ෙFද; 

 (ii)  අ� 40 පළx1 a�ව ඉ9X`මට <x1 සැල?+ කර  � එම මා.ගෙයV 
පළල අ� 34කට 3මා කර  ෙFද; 

  (iii) ෙ+ ආකාරෙය1 උත මා.ගෙ; <@ සැල?+ ෙවනස ්X`ෙම1, ෙකොළඹ- 
]වර පධාන මා.ගෙ;, මාවනැ@ෙල1 ෙහ+මාතගම මා.ගය ආර+භ වන 
සථ්ානෙ; (S.O. ෙහෝටලය අසල හං9ය) 9නපතා පව න මා.ග තදබදයට 
Oස~+ ලැෙබ1ෙ1ද; 

 (iv)  ෙනොඑෙසේ න+, එම සථ්ානෙ; මා.ග තදබදය අවම X`මට Oක@ප 
ෙයෝජනාව ඉ9gප, කර1ෙ1ද;  

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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12. 

ග	 �. රං¾, ද ෙසොYසා මහතා,— අගාමාත0�මා සහ ජා ක ප ප,  හා ආ.©ක 
කටa� අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ව.තමාන රජෙ; <£ රාජ0 අමාත0ව	1ෙ�  සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 
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 (ii) එම අමාත0ව	1 ෙවත පවරා ඇ  Oෂයය1 ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද; 

 (iii) ඔ�1 ෙවත  ෙවන ෙවනම අමාත0ාංශ කා.යාල  ෙFද; 

 (iv) එෙසේ න+, එම කා.යාල �V� සථ්ානවල ස©්ර x�නය1 කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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13. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සමාජ සOබලගැ1b+ හා ?භසාධන අමාත0�මාෙග1 
ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) ශ Á ීලංකාෙ� වැ�V� ජනගහනය ඉහළ යන බව,;  

 (ii) ඉ9gෙ;E ෙමම ත,,වය සමාජයට Oශාල බලපෑම Z> කරන බව,; 

 එ�මා ද1ෙනVද?  

(ආ) (i) ශ Á ීලංකාෙ� වයස අ�	> 70ට වැ� ජනගහනය ෙකොපමණද;   

 (ii) එම ජනගහනය ගැහැ� හා �g� ෙලස ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද;  

 (iii) වැ�V� ජනගහනය සමසත් ජනගහනෙ; ප ශතය ෙලස ෙකොපමණද;  

ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනVද? 

(ඇ) (i)  උත ජනගහනෙය1 Oශ Áාම වැ�ප V� ��ගලY1 සංඛ0ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) Oශ Áාම වැ�ප ෙනොමැ  �gසෙ� ?භසාධනයට රජය ෙගන ඇ  pයාමා.ග 
 කවෙ.ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඈ) (i) වැ�වන වැ�V� ජනගහනෙයV �වන ත,,වය කළමනාකරණය X`මට 
සැල?+ සකස ්කර  ෙFද;  

 (ii) එෙසේ න+, එම සැල?+ කවෙ.ද;  

 ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

192/’15 

14. 

ග	 (ෛවද0) නx1ද ජය සස් මහතා,— ³ඩා අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (2) 

(අ) (i) ෙහෝමාගම, 9යගම, මV1ද රාජපෂ ³ඩාංගණයට අය, ë�ෙ; Oශාල,වය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ë�ය අය,ව  � රාජ0 ආයතනය කවෙ.ද;  

 (iii) එම ë�ය ³ඩා අමාත0ාංශයට ෙහෝ ෙවන, රාජ0 ආයතනයකට පවරාෙගන 
 ෙFද;  

 (iv) එ ෙසේ න+, එයට අදාළ xයXයOx සභාගත කර1ෙ1ද;  

 (v) දැනට ³ඩාංගණෙ; පgපාලනය හා නඩ,� කටa� Z> කර] ලබ1ෙ1 
ක�	1 OZ1ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද?  

(ආ) (i)  ෙමම ³ඩාංගණය ඉ9X`ම සඳහා වැය කළ <දල ෙකොපමණද; 

 (ii) රජය වැයකළ <දල සහ ෙපෞ�ගxක පgත0ාග ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද;  
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 (iii) ෙ+ සඳහා <ද@ ෙව1කළ අමාත0ාංශ කවෙ.ද; 

 (iv) ඉ9X`+ සඳහා <ද@ ලබා >1 ෙපෞ�ගxක පgත0ාගsA1ෙ� න+ හා 
x�නය1 කවෙ.ද; 

 (v) ³ඩාංගණය, ³ඩා කටa� සඳහා ලබා Eම ඇරඹ ූ 9න Zට ෙ+ දවා 
අයකරෙගන ඇ  <දල එ එ ව.ෂය අ]ව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද;  

 (vi) එම <ද@ බැර කර ඇ  N�ම කවෙ.ද; 

ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) (i) ෙමම ³ඩාංගණය ස+බ1ධ “³ඩා සංව.ධන පදනම”  ෙFද;  

 (ii) එෙසේ න+, ඒ සඳහා කැ·න� අ]ම ය ලබාෙගන ඇ,ෙ, කවර අමාත0වරයා 
OZ1ද; කවර 9නයකEද; 

ය1න තව>රට, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+ , ඒ ම1ද? 
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15. 
ග	 උදය පභා, ග+ම1�ල මහතා,— අගාමාත0�මා සහ ජා ක ප ප,  හා ආ.©ක 

කටa� අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) wලධාgයා OZ1 	�ය@ පනස ්දහස  ෙගbෙ+ පදනම මත, 2014 ව.ෂෙ;E  
රජෙ; wලධාg1ට ලබා >1 ය�	 පැ9 සංඛ0ාව; 

 (ii)  2014 ව.ෂෙ;E <ද@ ෙගවා, 2015.10.31 9න වනෙත ය�	 පැ9 
ෙනොලැ�� wලධාg1 සංඛ0ාව; 

 ෙකොපමණද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ)  (i) 2015 ජනා�ප වරණ සමෙ; ෙපොෙරො1> q පg9, ය�	 පැ9 සඳහා රජෙ; 
wලධාg1 OZ1 ෙගවන ලද 	�ය@ පනස ්දහසක <දල ෙහෝ ඉ1 ෙකොටස 
රජය OZ1 නැවත wලධාg1ට ෙගවා  ෙFද; 

   (ii)  එෙසේ න+, <ද@ නැවත ෙගවා ඇ  wලධාg1 ෙසේවය කර] ලබන 
ෙදපා.තෙ+1� කවෙ.ද; 

ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
 

 

2016 ෙපබරවා� මස 26 වැ� +-රාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
77/’15 

1. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  ෙසෞඛ0, ෙපෝෂණ හා ෙ�sය ෛවද0 අමාත0�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1)   

(අ) (i) 2014.07.01 9න Zට ආනයනය තහන+ කර] ලැ� ආහාර සඳහා ෙයොදන 
රසකාරක ව.ග  කවෙ.ද; 

 (ii) එම එ එ රසකාරක ව.ගය, තහන+ X`මට ෙහේ�ව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 
කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 
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(ආ) (i)  ඉහත තහන+ කළ රසකාරක ෙම1ම, අ¾නෙමොෙටෝ ෙනොෙහො, 
ෙමොෙනෝෙසෝ�ය+ ��ටෙ+�(MSG) රසකාරකය ද �wස ්Z	රට අVතකර 
බව,; 

 (ii) එය ��කා, සන්ාa ආබාධ ඇ�£ ද	� ෙරෝගාබාධ සඳහා ෙහේ� කාරක වන 
බව,;  

 (iii) වසරකට එම රසකාරක ෙම� ෙටො1 2200කට වැ� පමාණය ෙමරටට 
ආනයනය කරන බව,; 

එ�මා ද1ෙනVද? 

(ඇ) (i) ෙමොෙනෝෙසෝ�ය+ ��ටෙ+� භාOතය තහන+ X`මට කටa� කර1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ න+, එම 9නය කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

228/’15 

2. 

ග	 ?w@ හ~1ෙන,  මහතා,— ³ඩා අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2018 ෙපො> රාජ0 ම®ඩල ³ඩා උෙළල ෙමරටට ලබා ගැ^ම ෙව]ෙව1 Z> 
කරන ලද ¼.ව පචාරක සහ අෙන¤, කා.යය1 සඳහා ප?Nය රජෙ; 
මැ9හ,bෙම1 එක� කර ඇ  <දල ෙකොපමණද;  

 (ii) එම <ද@ අයථා ෙලස පgහරණය කර  ෙFද; 

 (iii) ෙමම ³ඩා උෙළල M ලංකාවට ලබා ගැ^ෙ+ අර<c1 C W G             
Hambanthota 2018 (Pvt.) Ltd. න+ සමාගම ආර+භ කර  �ෙ®ද; 

 (iv) ෙමම සමාගෙ+ wල බැං¤ N�+ අංකය කවෙ.ද;  

 (v) එම සමාගමට ³ඩා අමාත0ාංශෙය1 ලබා>1 <දල ෙකොපමණද; 

 (vi) ඊට අමතරව, <ද@ ලබා E ඇ  ෙවන, ආයතන සහ ��ගලY1ෙ� න+ 
කවෙ.ද; 

 (vii) ඉහත සඳහ1 අය OZ1 ලබා >1 <ද@ සහ ෙචප,වල gZ� ෙහෝ ෙචප, 
අංක ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) (i) එම <ද@ බැං¤ගත කළ බව තහ�	 X`ම සඳහා ඇ  ෙ@ඛන කවෙ.ද; 

 (ii) බැං¤ගත ෙනොකළ <ද@ ලැÎ+, gZ� අංක සVතව ඉ9gප, කර1ෙ1ද; 

 (iii) <ද@ බැං¤ගත ෙනොX`මට ෙහේ� කවෙ.ද; එම <ද@ පව ]ෙ; කවර 
��ගලෙය¤ භාරෙ;ද; 

 (iv) එක� කළ <£ <දx1 දැනට N�ෙ+ ඉ gව ඇ  <දල ෙකොපමණද; 

 ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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3. 

ග	 එ+. එ�. එ+. ස@මා1 මහතා,— තැපැ@, තැපැ@ ෙසේවා හා <ස්x+ ආග�ක 
කටa� අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) <සx්+ ආග�ක හා සංසක්ෘ ක කටa� ෙදපා.තෙ+1�ෙ� (වෆ ්අංශෙ;) 
xයාප9ං�, <සx්+ ප@x, �+මා ප@x, තXයා, සාOයා, ද.ගා වැw 
�න0ායතනවලට අය, wශච්ල ෙ�පළ ස+බ1ධෙය1 ෙතොර�	 ඇ�ල, 
ෙ@ඛනාගාරය  ෙFද;  

 (ii) එෙසේ න+, එම ෙ@ඛනාගාරය ආර+භ කරන ලද ව.ෂය කවෙ.ද;  

 (iii) එම ෙ@ඛනාගාරෙ; ද,ත ගබඩාෙ� ෙ@ඛනගත ෙකොට  ෙබන වෆ ්ෙ�පළ 
��බඳ Oසත්ර එ එ 9ස¢්කය අ]ව කවෙ.ද; 

 ය1න එ�මා සඳහ1 කර1ෙනVද? 

(ආ) වෆ ්ෙ�පළ ��බඳ ද,ත ගබඩාව ෙනොමැ න+, ද,ත ගබඩාව ආර+භ X`මට 
�යවර ග1ෙ1ද ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

300/’15 

4. 

ග	 උදය පභා, ග+ම1�ල මහතා,— අගාමාත0�මා සහ ජා ක ප ප,  හා 
ආ.©ක කටa� අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ජනවාg 09 9න වනOට M ලංකාව ස�ව පැවැ  Oෙ�ශ Owමය සං�ත 
පමාණය ෙඩොල. ෙකොපමණද; 

  (ii) 2015 ෙනොවැ+බ. 26 9න වනOට M ලංකාව ස�ව පැවැ  Oෙ�ශ Owමය 
සං�ත පමාණය ෙඩොල. ෙකොපමණද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) (i) M ලංකාෙ� Oෙ�ශ Owමය සං�ත ෙමතර+ ෙ�ගෙය1 පහත වැ�මට ෙහේ�ව 
කවෙ.ද; 

 (ii) Oෙ�ශ Owමය සං�ත »ක ගැ^මට සහ ඉහළ නැංbම සඳහා රජය ෙගන ඇ  
�යවර කවෙ.ද; 

ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

320/’15 

5. 

ග	 එස්. එ+. මgකා. මහතා,— නගර සැල?+ හා ජල ස+පාදන අමාත0�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) අඹතෙ@ ජල පOතාගාරය සඳහා ජලය ලබාග1නා කැළc ගඟට <=> ජලය 
එක� bම වැළැbම සඳහා ෙකො1³� බැ+ම ඉ9කර ඇ  බව,; 

 (ii) එම ෙකො1³� බැ+මට �ට. 500 පහ�1 වැx ෙකො�ට බැ+ම ඉ9කර ඇ  
බව,; 

එ�මා ද1ෙනVද? 

(ආ) (i) වැx ෙකො�ට  බැ+ම ඉ9X`ම ෙව]ෙව1 වා.Sකව ෙට1ඩ. කැඳbම 
Z>කර  ෙFද; 
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 (ii) එෙසේ න+, ඒ සඳහා ව.ෂයකට ෙව1කරන <දල ෙකොපමණද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ස©්ර ෙකො1³� බැ+ම  ·යE, වැx ෙකො�ට බැ+ම ඉ9X`ම සඳහා වා.Sකව 
Oශාල <දල වැය X`මට ෙහේ� කවෙ.ද ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට 
ද1ව1ෙනVද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 

321/’15 

6. 

ග	 (ෛවද0) නx1ද ජය සස් මහතා,— පා.xෙ+1� ප සංස්කරණ හා ජනමාධ0 
අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) රජෙ; පවෘ,  ෙදපා.තෙ+1�ව �ළ Oෙශේෂ ප.ෙ;ෂණ ඒකකය  ෙFද; 

 (ii) එෙසේ න+, එV ෙසේවය කර] ලබන wලධා`1 සංඛ0ාව සහ ඔ�1ෙ� 
අධ0ාපන ?>?ක+ කවෙ.ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) (i) 2014 ව.ෂෙ;E උ�	 පෙ�ශය ආ÷තව ෙෂේත ස�ෂණ 02 Z> කර] 
ලැ�ෙ�ද; 

 (ii) එම ස�ෂණ, ෙදපා.තෙ+1�ෙ� Oෙශේෂ ප.ෙ;ෂණ ඒකකය මN1 Z>කර 
ගත ෙනොහැXqෙ; ම1ද; 

 (iii) එම ෙෂේත ස�ෂණ 02 Z>කළ ෙපෞ�ගxක ආයතනය කවෙ.ද; 
 (iv) ඉහත ස�ෂණ ෙදක සඳහා එම ආයතනයට ෙගq <දල ෙව1 ෙව1 

වශෙය1 කවෙ.ද; 
 (v) එම ආයතනය ෙතෝරා ග] ලැ�ෙ� ෙට1ඩ. කැඳbම මN1ද; 
 (vi) එෙසේ න+, ඉ@¹+ කළ අෙන¤, ආයතන හා ඉ9gප, කළ �ල ගණ1 

කවෙ.ද; 
 (vii) �ල ගණ1 කැඳbෙ+E හා ඇගéෙ+E එම ආයතනවල ප.ෙ;ෂකය1ෙ� 

?>?ක+ හා ආයතනවල ¼.ව ?>?ක+ ඇගéමට ල කර] ලැ�ෙ�ද; 
 (viii) එම ස�ෂණ වා.තා ෙදක මත පදන+ව රජෙ; පවෘ,  ෙදපා.තෙ+1�ව 

මN1 ග] ලැ� ඉ9g pයාමා.ග කවෙ.ද; 

ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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7. 

ග	 ෙරෝVú ¤මාg Oෙ§ර,න මහ,�ය,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත0�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) මාතෙ@ 9ස¢්කෙ; නාය යා+ Z> b ඇ  සහ නාය යෑෙ+ අවදානමට ලව 
ඇ  ව�යායය1 හ~නාෙගන  ෙFද; 

 (ii) එෙසේ න+, එම ව�යායය1 ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) එම ව�යායය1V, 

  (i) නාය යෑෙ+ අවදානමට <=ණ E Z�න ප�@ සංඛ0ාව; 
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  (ii) නාය යෑ+ ෙහේ�ෙව1 අවතැ1ව Z�න ප�@ සංඛ0ාව; 

එ එ ව�යාය අ]ව  ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට 
ද1ව1ෙනVද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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8. 

ග	 O¾ත ෙහේර, මහතා,— අධ0ාපන අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ග+ෙපොළ අධ0ාපන කලාපයට අය,, මාව�ර ගාමෙ; �V�, වැxගඟ කw� 
O>හල වැ3යාෙ+ ත.ජනයකට ලb ඇ  බව,; 

 (ii) ෙමම O>හල ක~ <>නක �V�ම  ෙහේ�ෙව1 පාස@ ද	ව1ට X.�. 3කට 
ආස1න >ර 9නකට ෙදවතාව පY1 ගම1 X`මට Z>b ඇ  බව,; 

 (iii) ළ~ කැලෑ සVත පා£ මාවෙ, ෙසොෙහො1 ·ම පවා ප?කර යාමට Z>bම වැw 
>ෂක්රතා පැව¯ම ෙහේ�ෙව1 �	ව	1 පවා ෙමම O>හෙ@ ෙසේවයට 
පැ�úමට මැxකම දවන බව,; 

 (iv) ෙමම >ෂක්ර ත,,වය1 මගහැර පාසල ෙවන, සථ්ානයක �V�bම සඳහා 
වැOx ක.මා1ත අමාත0ාංශයට අය,ව  � ෙගොඩනැN@ල සVත ඉඩම 
අධ0ාපන අමාත0ාංශය මN1 �ලEෙගන  ඇ  බව,; 

 (v) ඉහත (iv)V සඳහ1 ඉඩම හා ෙගොඩනැN@ල අය, ව,ෙ,, කළමනාක	ෙ� 
බලපෑම මත ෙමම පාසල, නව ෙගොඩනැN@ෙ@ ආර+භ X`ම වැළz ඇ  
බව,; 

 එ�මා ද1ෙනVද? 

(ආ) (i) පාස@ ද	ව1ෙ� සහ ෙද�	1ෙ� යහපත තකා ෙමම පාසල වැ3යාමට ඉඩ 
ෙනොE, ඉහත (අ)(v) V සඳහ1 බලපෑ+ද වළකා එය සංව.ධනය X`ම සඳහා 
�යවර ග1ෙ1ද; 

 (ii) එෙසේ න+, ඒ සඳහා ග1නා pයාමා.ග කවෙ.ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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9. 

ග	 �. රං¾, ද ෙසොYසා මහතා,— උසස ් අධ0ාපන හා මහාමා.ග අමාත0�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව.ෂය �ළ මා.ග සංව.ධන අ�කාgය මN1 pයා,මක කර]  ලැ� 
පධානතම මා.ග සංව.ධන ව0ාපෘ  කවෙ.ද; 

 (ii)  එම ව0ාපෘ  අතg1, Oෙ�sය අර<ද@ සහ ෙ�sය අර<ද@වx1 pයා,මක q 
ව0ාපෘ  ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද;  

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද?  

(ආ) (i) අදාල ව0ාපෘ  අ'ෂණය සඳහා ව0ාපෘ  පැව	+ පදනම මත 
උපෙ�ශකව	1 බඳවාෙගන  ෙFද; 

 (ii)  එෙසේ න+, එම උපෙ�ශකව	1 සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම උපෙ�ශකව	1 සඳහා  ·ය a� වෘ,¯ය හා අධ0ාපන ?>?ක+ කවෙ.ද; 

 (iv)  ඔ�1 සඳහා ෙගව] ලැ� මාZක වැ�ප සහ ෙවන, Eමනා ෙව1 ෙව1 
වශෙය1 කවෙ.ද; 
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 (v) එම වැ�� හා Eමනා ෙගbම සඳහා රජය මN1 වා.Sකව වැය කරන ලද <£ 
<දල ෙකොපමණද; 

ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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10. 

(අ) ජනතා ව� සංව.ධන ම®ඩලයට හා M ලංකා රාජ0 වැOx සංසථ්ාවට අය, ව� හා 
ක.මා1තශාලා සංඛ0ාව, ෙව1 ෙව1 වශෙය1 ෙකොපමණද ය1න එ�මා සඳහ1 
කර1ෙනVද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ) V සඳහ1  ව� හා ක.මා1තශාලාව1ෙ� න+, �V� පෙ�ශ හා 
වගා කර ඇ  ෙබෝග ව.ග ෙමොනවාද; 

 (ii) එම එ එ ව,ත සහ ක.මා1තශාලාව ආ÷තව ෙසේවය කරන ෙසේවකය1 
සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (iii)  ප?Nය වසර පහ �ළ ඉහත ව� හා ක.මා1තශාලා අතg1 ලාභ ලැ� හා පා� 
ලැ� ව� හා ක.මා1තශාලා ෙමොනවාද; 

 (iv) එz කාල 3මාව �ළ E එම එ එ ව,ත ෙහෝ ක.මා1තශාලාව ලැ� ලාභය 
ෙහෝ පා�ව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා සභාගත කර1ෙනVද? 

(ඇ) (i) පා� ලැ� රාජ0 ව� සඳහා මහා භා®ඩාගාරෙය1 <ද@ ලබා E  ෙFද; 

 (ii) එෙසේ න+, ලබා E ඇ  <දල ෙකොපමණද;  

 (iii) එම <ද@ ලබා >1 ව� හා ක.මා1තශාලා කවෙ.ද; 

 (iv) පා� ලබන රාජ0 ව� නගා Z�bමට pයාමා.ග ෙගන  ෙFද; 

 (v) එෙසේ න+, එම pයාමා.ග කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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11. 

ග	 ?w@ හ~1ෙන,  මහතා,— 
,— (1) 

(අ) ජනතා ව� සංව.ධන ම®ඩලයට අය, අංක GB-2865 දරන �ෙෆ1ඩ. රථය මාස 
03ක ෙක�කාAන පgහරණයට ලබාග, Vට� අමාත0වරෙය¤ හා තව, Vට� 
අමාත0වරෙය¤ OZ1 වසර 06 අනවසරෙය1 භාOතා ෙකොට, ප?ව එV ෙරෝද 
හතර ඇ�£ ෙබොෙහෝ ෙකොටස ් ගලවා ඉව, කර, චැZය පමණ ප?Nය 2015 
ජනා�ප වරණෙය1 ප?ව ෙනොද1වා, ආපදා රථයX1 »ෙගන O, රාජ0 ව0වසාය 
සංව.ධන අමාත0ාංශ ë�ෙයV අතහැර ෙගොස ් � බව එ�මා ද1ෙනVද? 

(ආ) (i)  වැOx ක.මා1ත අමාත0ාංශය OZ1 wල වශෙය1 අංක GB - 2865 දරන 
�ෙෆ1ඩ. රථය wදහස ්කර  � අමාත0වරයාෙ� නම කවෙ.ද; 

 (ii) එම රථය අනවසරෙය1 ෙකොපමණ කාලය භාOතා කර  ෙFද;  

 (iii) ඒ ස+බ1ධෙය1 ආයතන ම�ට�1 ෙගන  � �යවර කවෙ.ද;  

 (iv) එම වාහනෙ; ෙකොටස ් ගලවා ඉව, X`ම ෙහේ�ෙව1 Z>q අලාභය 
ෙකොපමණද; 
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 (v) එම අලාභය අය කර ගැ^මට ජනතා ව� සංව.ධන ම®ඩලය ෙගන  � 
�යවර ¤මද; 

 (vi) ෙමම රාජ0 ෙ�පළ සාපරා' පgහරණය ස+බ1ධෙය1 අපරාධ ප`ෂණ 
ෙදපා.තෙ+1�ව මÀ1 පව,ව] ලබන Oම.ශනෙ; ව,ම1 පග ය 
කවෙ.ද; 

 (vii) ඒ ස+බ1ධෙය1 Oෂයභාර අමාත0වරයා ෙලස ග] ලබන pයාමා.ග 
කවෙ.ද;   

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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12. 

ග	 එ+. එ�. එ+. ස@මා1 මහතා,— පළා, සභා හා පළා, පාලන අමාත0�මාෙග1 
ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) මහ]වර 9ස¢්කෙ;, මැද>+බර පාෙ�sය සභාව මN1 �රනැ�ම ව0ාපෘ ය 
යටෙ, ව0ාපාgකය1 සඳහා ෙවළඳ සංz.ණය ඉ9X`මට සැල?+කර 
 ෙFද; 

 (ii) එෙසේ න+, එම ෙවළඳ සංz.ණෙ; කඩ කාමර ලබාEම �cස අ]ගමනය 
කර] ලබන ��ෙවත කවෙ.ද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) එවකට M ලංකා මහවැx අ�කාgයට,, දැනට පාෙ�sය සභාවට,, බ> <ද@ ෙගව�1 
ප9ක ව0ාපාgකY1 ෙලස ෙර9 ෙවළඳාෙ+ ෙයෙදන ��ගලY1ට බලව, 
අසාධාරණය Z>b  ෙබන ෙහY1, එම කඩ කාමර ලබාEෙ+E, පළා, පාලන  
ෙකොමසාgසව්රායාෙ� අංක 1980/46 දරන චකෙ@ඛෙ; අංක 3 සහ 5 යන වග1 වල 
සඳහ1 උපෙදස ් සැලX@ලට ගැ^මට උපෙදස ් ෙද1ෙ1ද ය1න, එ�මා ෙමම 
සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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13. 

ග	 උදය පභා, ග+ම1�ල මහතා,— ඛwජ ෙත@ ස+ප, සංව.ධන 
අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) ෙලෝක ෙවළඳෙපොෙළ1 ෙබොරෙත@ �ලE ග, 9න Zට ෙ�sය 
ෙවළඳෙපොෙ@E පාgෙභෝNකයාට OXúම දවා ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

     (ii) ලංකා ඛwජ ෙත@ ^ ගත සංසථ්ාව OZ1 2014 ෙනොවැ+බ. මාසය සහ 2015 
අෙගෝස�් මාසය �ළE ෙබොරෙත@ �ලE ග, මාZක සාමාන0 �ල කවෙ.ද; 

       (iii) ෙලෝක ෙවළඳෙපොෙළ1 ෙපට@ �ලE ග, 9න Zට ෙ�sය ෙවළඳෙපොෙළේE 
පාgෙභෝNකයාට OXúම දවා ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

       (iv) ලංකා ඛwජ ෙත@ ^ ගත සංසථ්ාව OZ1 2014 ෙදසැ+බ. මාසය සහ 2015 
සැ�තැ+බ. මාසය �ළE ෙපට@ �ලE ග, මාZක සාමාන0 �ල කවෙ.ද; 

 (v) 2015 ජනවාg 09 වැw 9න සහ 2015 ඔෙතෝ+බ. 09 වැw 9න M ලංකාෙ� 
ෙපට@ Aටරයක Z@ලර �ල ෙකොපමණද; 

ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) ෙලෝක ෙවළඳෙපොෙළේ ඛwජෙත@ �ල පහත වැ�ෙ+ වාZය පාgෙභෝNකයාට ලබා 
ෙනොෙද1ෙ1 ම1ද ය1න, එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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14. 

ග	 (ෛවද0) නx1ද ජය ස්ස මහතා,— පවාහන හා ZO@ �ව1 ෙසේවා 
අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) M ලංකාව �ළ වාහන සඳහා >+ සහ ක w¤, කරන මධ0සථ්ාන සංඛ0ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) >+ සහ ක w¤, X`ෙ+ බලයල, ආයතන කවෙ.ද; 

 (iii) එම ආයතන >+ සහ ක w¤, කර] ලබ1ෙ1 කවර ව.ෂයක Zටද; 

 (iv) >+ සහ ක w¤, X`ම ඇරඹ ූව.ෂෙ; Zට එ එ ආයතනය ඉපැr ආදායම 
වා.Sකව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද; 

 (v) එ එ වාහන කා®ඩය අ]ව >+ සහ ක w¤, X`ෙ+E අයකර] ලබන 
ගාස�්ව කවෙ.ද;   

 (vi) එම ආයතන >+ සහ ක ගාස�් සඳහා රජයට ෙගව] ලබන <දල එ එ 
වාහන කා®ඩය අ]ව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද;  

 (vii) එම ආයතන OZ1 >+ සහ ක w¤, X`ම ඇරඹ ූවසෙ. Zට රජයට ෙගq 
<දල ආයතනය අ]ව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද; 

 (viii) එම ආයතන OZ1 රජයට ෙගbමට Vඟ <ද@  ෙFද;  
 (ix) එෙසේ න+, එම Vඟ <දල ආයතනය අ]ව ෙව1 ෙව1 වශෙය1 කවෙ.ද; 
 (x) එම ආයතනවල අධ0ෂ ම®ඩල සාමා¾කY1 හා ඔ�1ෙ� x�නය1 

කවෙ.ද; 

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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15. 

ග	 එස.් එ+. මgකා. මහතා,— ³ඩා අමාත0�මාෙග1 ඇ3මට,— (1) 

(අ) (i) 2013 ව.ෂෙ; පැව  ෙපො>රාජ0 ම®ඩAය නායක ස<£වට (CHOGM) 
සමගා�ව ñgයවැව ප ෙ�ශෙ; ෙටwස ් ��ය ඉ9X`මට සැල?+ කර 
  �ෙ®ද; 

 (ii) එෙසේ න+, ඒ සඳහා ෙතෝරාෙගන  ෙබන ඉඩෙ+ අY ක	 ක�	1ද; 

 (iii) එම ඉඩම සඳහා ෙමෙත ෙගවා ඇ  <දල ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙසේ ෙපෞ�ගxක V�ක	ෙව¤ට අය, ඉඩමකට <ද@ ෙගb+ කර ඇ  
පදනම කවෙ.ද; 

 (v) එම ඉඩම සඳහා තෙසේ	 වා.තාව ලබාෙගන  ෙFද; 

 (vi) එම ෙටwස ්��ය ඉ9X`ෙ+ ව.තමාන ත,,වය කවෙ.ද; 

 (vii) එV ඉ9X`+ කටa� අවස1 X`මට �යවර ග1ෙ1ද; 

 (viii) ෙනොඑෙසේ න+, ෙගq <ද@ ආප? ලබා ගැ^මට �යවර ග1ෙ1ද;  

 ය1න එ�මා ෙමම සභාවට ද1ව1ෙනVද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න+, ඒ ම1ද? 
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9න wයමය ෙනොමැ  ෙයෝජනා ��බඳ දැ]+Eම 

*1. 
අ�කරණ අමාත0�මා සහ ��ධශාසන අමාත0�මා,— M ලංකාව �ළ sඝෙය1 ව.ධනය 

වන අපරාධ මැඩ පැවැ,bම සහ ^ ය pයා,මක X`ෙ+E Z>වන පමාදය1 වළවා ගැ^ම 
��බඳව ක	� Oම.ශනය කර වා.තා X`ම �cස q පා.xෙ+1� Oෙශේෂ කාරක සභාව,— 

M ලංකාව �ළ වැ�ෙව�1 පව න අපරාධ මැඩ පැවැ,bම සහ ^ ය pයා,මක X`ෙ+E 
Z>වන පමාදය1 වළවා ගැ^ම ෙමරට ජනතාවෙ� ප<ඛ අවශ0තාවය බවට ප,b ඇ  
ෙහY1ද,  

ඒ ��බඳව දැ� අවධානය ෙයො<කර ප ක.ම ෙයEෙ+ වගzම ෙමම පා.xෙ+1�ව 
ෙවත පැව` ඇ   ෙහY1ද,  

පහත සඳහ1 කාරණා ��බඳව ක	� Oම.ශනයකර ?>? w.ෙ�ශය1 ඉ9gප, X`ම 
�cස පා.xෙ+1� Oෙශේෂ කාරක සභාව ප,කළ a� යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා 
ස+මත කරY:—  

(අ) ප?Nය වකවා]ෙ� Z>q අපරාධවල සව්භාවය, එෙසේ අපරාධ Z>bම සඳහා 
බලපා ඇ  ක	� කාරණා, අපරාධ Z>bම අවම කරගැ^ම සඳහා අ]ගමනය 
කළa� pයාමා.ග සහ අවශ0 ^ මය ප පාදන සහ/ෙහෝ සංෙශෝධනය1; 

(ආ) ZO@ සහ අපරාධ න�වලE Z>වන පමාදය1 වළවා ගැ^ම �cස 
අ]ගමනය කළ  a�  wZ pයා  ��ෙව,  සහ  අ¹ෙත1 පැනbමට අවශ0 
සහ/ෙහෝ සංෙශෝධනය1ට ලOය a� ^  ` ; සහ 

(ඇ) ඉහත ක	�වලට ආ]ෂංNක ව1නා q සහ අවසථ්ා]Âලව, ?>?යැY හා 
අවශ0යැY කාරක සභාවට හැ  ෙඟන  සහ කාරක සභාව OZ1 සලකා බල] 
ලබන ක	ණට බලපාන ෙවන, කාරණා. 

2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එV සභාප වරයා කථානායක�මා OZ1 න+ කළ 
 a� ය; 

(ආ) පා.xෙ+1�ෙ� සථ්ාවර wෙයෝග අංක 95V O�Oධානවල ¤ම සඳහ1ව 
 �ණද, කාරක සභාව සාමා¾කය1 OZ එ (21) ෙදෙන¤ට ෙනොවැ� 
සංඛ0ාවX1 සම1Oත Oය a� ය.   

3. එම කාරක සභාවට, 
 

 (අ)   Zය ගණ¼රණය wයම කර ගැ^මට ද; 

 (ආ)  ��ගලය1, x� ෙ@ඛන හා වා.තා ෙග1වා ගැ^මට, පා.xෙ+1�ව 
 ෙහෝ එබ> කාරක සභාව ඉ9gෙ; ෙප^ Z�න ෙලස ඕනෑම ��ගලෙය¤ට 
 wයම X`මට ද, එබ~ ��ගලය1ෙ� ස1තකෙ; ෙහෝ පාලනය යටෙ, 
 පව න ය+ x�ය, ෙපොත, වා.තාව ෙහෝ ෙ@ඛනය 
 ඉ9gප, කරන ෙලස wයම X`මට ද; 

 (ඇ) සාෂ0ක	ව1 වා�කව Oභාග X`ෙම1 සත0 අසත0තාව Oමසා බැAමට 
 ෙහෝ අන0ාකාරෙය1 තහ�	 කර ගැ^මට ද, කාරක සභාෙ� සභාප  
 ෙහෝ ඒ එම කා.යය සඳහා Oෙශේෂෙය1 බලය පවර] ලැ� තැනැ,ෙත¤ 
 OZ1 9�රව] ලැ� සාෂ0ක	ව1 Oභාග X`මට ද; 

 (ඈ) කාරක සභාෙ� සහාය �cස අදාළ ෙÅේතය1V Oෙශේෂඥ දැ]ම ඇ  
 ��ගලY1ෙ� සහ පbණය1ෙ� සහය ලබා ගැ^මට; සහ 
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 (ඉ) කx1 කල අ1ත.වාර වා.තා ඉ9gප, X`මට ද, පා.xෙ+1�ව 
 ක@තබන ල�ෙ� �වද »සb්+ පව,වාෙගන යාමට ද; 

 බලය  ·ය a�ය.  
 

4. Zය පළ<වැw »සb්+ 9නෙ; Zට මාස (06) හයක කාලය �ළ ෙහෝ 
පා.xෙ+1�ව OZ1 වැ�>රට, ලබාෙදන අ1 කවර කාල 3මාව �ළ ෙහෝ 
කාරක සභාව Zය වා.තාව ඉ9gප, කළ a�ය. 

පා. 152/’15 

2. 

ග	 ?w@ හ~1ෙන,  මහතා  

ග	 wහා@ ගල�ප,  මහතා  

ග	 අ]ර 9සානායක මහතා  

ග	 අ¾, Ý. ෙපෙ.රා මහතා  

ග	 ඉරා1 Oකමර,න මහතා  

ග	 එjවj �ණෙසේකර මහතා  

ග	 9x� ෙවදආර�� මහතා  

ග	 අ¾, මා1න�ෙප	ම මහතා  

ග	 කංචන Oෙ§ෙසේකර මහතා  

ග	 �. b. චානක මහතා  

ග	 <¾�. ර=මා1 මහතා  

ග	 (ෛවද0) නx1ද ජය ස්ස මහතා  

ග	 Oමලbර 9සානායක මහතා  

ග	 ඉ+රා1 මහ�ෆ් මහතා  

ග	 හ.ෂණ රාජක	ණා මහතා  

ග	 ච�1ද O ෙ§Zg මහතා  

ග	 (ෛවද0) කO1ද ෙහේෂා1 ජයව.ධන මහතා  

ග	 (මහාචා.ය) ආ මාරZංහ මහතා  

ග	 ක	ණාර,න පරණOතාන මහතා  

ග	 එස්. Mතර1 මහතා  

ග	 (ආචා.ය) ජය+ප  Oකමර,න මහතා  

ග	 O¾ත ෙහේර, මහතා  

ග	 ර1ජ1 රාමනායක මහතා,— Oෙ�ශගත M ලාංXකය1 හට ඉ9g 
මැ වරණවලE ඡ1දය පාO�� X`මට ඇ  ඉඩකඩ සලසා Eෙ+ සහ ඊට අ]ෂංNක 
ක	� Oම.ශනය කර වා.තා X`ම �cස q පා.xෙ+1� Oෙශේෂ කාරක සභාව,— 

 

සෑම M ලාංXක �රවැZෙය¤ටම ඡ1ද අY ය  Îම txක �wස ් අY වාZකම 
ෙහY1 ද; 

 

Oෙ�ශගතව »Xයාව1V ෙයෙදන M ලාංzය �රවැZය1 හට ෙමරට පව,වන 
මැ වරණ සඳහා ඡ1දය භාOතා X`ෙ+ අවසථ්ාව ෙමෙත ෙනොලැÎ ඇ  ෙහY1 ද; 
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Oෙ�ශගතව »Xයා කරන M ලාංXකය1, M ලංකාෙ� ව,ම1 ආ.©කය පව,වාෙගන 
යාමට Oෙ�ශ Owමය ඉපéෙම1 මහô දායක,වය සපයන ෙහY1 ද; 

 

Oෙ�ශ »Xයා wa කය1ට ෙගෞරවා1Oතව »Xයා කටa� කර ගැ^මට අවශ0 ප?·ම 
සකස ්X`ම රජෙ; වගzම වන ෙහY1;   

 

මැ වරණයකE ඡ1දය භාOතා X`ම Oෙ�ශගතව »Xයා කරන M ලාංXක �රවැZය1ෙ� 
txක අY වාZකම වන ෙහY1 ද; සහ 

 

Oෙ�ශගතව »Xයාව1V ෙයෙදන M ලාංXකY1ට <=ණ පෑමට Z>ව ඇ  >ෂ්කරතාවය1 
සහ ඔ�1ට මැ වරණයකE ඡ1දය භාOතා X`මට අවසථ්ාව ලබාEම ��බඳව ක	� ෙසොයා 
බලා ඒ ��බඳව w`ෂණ හා w.ෙ�ශය1 සVතව පා.xෙ+1�වට වා.තා X`මට හැXවන 
පg9 පා.xෙ+1� Oෙශේෂ කාරක සභාව ප, කළ a� යැY ෙමම පා.xෙ+1�ව ෙයෝජනා 
ස+මත කරY.  

 

2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එV සභාප වරයා කථානායකවරයා OZ1 න+ කළ              
  a� ය. 

(ආ) පා.xෙ+1�ෙ� සථ්ාවර wෙයෝග අංක 95V O�Oධානවල ¤ම සඳහ1ව 
  �ණද,  කාරක සභාව සාමා¾කය1 OZ එ (21) ෙදෙන¤ට ෙනොවැ� 
 සංඛ0ාවX1 සම1Oත Oය a� ය.   

 

3. එම කාරක සභාවට, 
(අ)  Zය ගණ¼රණය wයම කර ගැ^මට ද; 

(ආ)  ��ගලය1, x� ෙ@ඛන හා වා.තා ෙග1වා ගැ^මට, පා.xෙ+1�ව ෙහෝ එබ> 
 කාරක සභාව ඉ9gෙ; ෙප^ Z�න  ෙලස ඕනෑම ��ගලෙය¤ට wයම X`මට ද, 
 එබ~ ��ගලය1ෙ� ස1තකෙ; ෙහෝ පාලනය යටෙ, පව න ය+ x�ය, 
 ෙපොත,  වා.තාව ෙහෝ ෙ@ඛනය ඉ9gප, කරන ෙලස wයම X`මට ද; 

(ඇ) සාෂ0ක	ව1 වා�කව Oභාග X`ෙම1 සත0 අසත0තාව Oමසා බැAමට ෙහෝ 
 අන0ාකාරෙය1 තහ�	 කර ගැ^මට ද, කාරක සභාෙ� සභාප  ෙහෝ එම  කා.යය 
 සඳහා Oෙශේෂෙය1 බලය පවර] ලැ� තැනැ,ෙත¤ OZ1 ප ඥා ෙහෝ 
 9�රව] ලැ� සාෂ0ක	ව1 Oභාග X`මට ද; 

(ඈ) කාරක සභාෙ� සහාය �cස අදාළ ෙÅේතය1V Oෙශේෂඥ දැ]ම ඇ  
 ��ගලY1ෙ� සහ පbණය1ෙ� සහාය ලබා ගැ^මට; සහ 

(ඉ) කx1 කල අ1ත.වාර වා.තා ඉ9gප, X`මට ද, පා.xෙ+1�ව ක@තබන  ල�ෙ� 
�වද »සb්+ පව,වාෙගන යාමට ද; 

බලය  ·ය a�ය.  
 

4. Zය පළ<වැw »සb්+ 9නෙ; Zට මාස හයක (06) කාලය �ළ ෙහෝ පා.xෙ+1�ව 
OZ1 වැ�>රට, ලබාෙදන අ1 කවර කාල 3මාව �ළ ෙහෝ කාරක සභාව Zය වා.තාව 
ඉ9gප, කළ a�ය. 

පා. 166/’15 

3. 

ග	 9ෙ1ෂ් �ණව.ධන මහතා   

ග	 ගා�ú ෙලො¤ෙ� මහතා   

ග	 බ1>ල �ණව.ධන මහතා  

ග	 මV1දාන1ද අ¹,ගමෙ� මහතා   
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ග	 ෙශහා1 ෙසේමZංහ මහතා   

ග	 ජානක ව¤¸ර මහතා   

ග	 O¾ත ෙF	ෙගොඩ මහතා   

ග	 කංචන Oෙ§ෙසේකර මහතා   

ග	 නාම@ රාජපÅ මහතා   

ග	 ෙකෙහxය ර¸වැ@ල මහතා   

ග	 ම]ෂ නානායකාර මහතා   

ග	 ෙජො1ස්ට1 පනා1> මහතා   

ග	 ජය1ත සමරbර මහතා   

ග	 �. b. චානක මහතා   

ග	 9£+ අ<�ගම මහතා   

ග	 (ෛවද0) රෙ+ෂ් ප රණ මහතා  

ග	 පස1න රණbර මහතා  

ග	 ZZර ජයෙකො� මහතා   

ග	 ඉ19ක අ]	�ධ ෙහේර, මහතා  

ග	 �. රං¾, ද ෙසොYසා මහතා   

ග	 එස්.3. <�¤මාරණ මහතා   

ග	 Oමලbර 9සානායක මහතා  

ග	 �ය@ wශා1ත ද Z@වා මහතා    

ග	 ෙලොහා1 ර,ව,ෙ, මහතා    

ග	 ÷යාw Oෙ§Oකම මහ,�ය    

ග	 උදය පභා, ග+ම1�ල මහතා    

ග	 එස්. ෙපේමර,න මහතා    

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා    

ග	 ච1දZg ගජEර මහතා    

ග	 තාරක බාලñgය මහතා    

ග	 එස්. එ+. ච1දෙසේන මහතා    

ග	 චම@ රාජපෂ මහතා    

ග	 වා?ෙ�ව නානායකාර මහතා    

ග	 සන, wශා1ත ෙපෙ.රා මහතා    

ග	 bර¤මාර 9සානායක මහතා    

ග	 ¡තා සම1මA ¤මාරZංහ මහ,�ය    

ග	 කනක ෙහේර, මහතා    

ග	 ෙ,]ක Oදානගමෙ� මහතා    

ග	 ¤මාර ෙව@ගම මහතා  

ග	 ෙරෝVත අෙF�ණව.ධන මහතා     

ග	 මV1ද යාපා අෙFව.ධන මහතා     

ග	 සාx1ද 9සානායක මහතා     
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ග	 3. Î. ර,නායක මහතා     
ග	 ප�ම උදයශා1ත �ණෙසේකර මහතා,—  <ද@ අමාත0, ග	 රb ක	ණානායක 

මහතාට එෙරV Oශව්ාස භංග,වය,— ආ®�කම ව0වසථ්ාෙ� 148 වැw ව0වසථ්ාවට අ]ව 
රාජ0 tල0 ��බඳ ස+¼.ණ පාලනය පා.xෙ+1�ව ස� වන ෙහY1ද;  

රාජ0 tල0 කළමනාකරණෙයV පධානතම උපකරණය ව1ෙ1 වා.Sක අයවැය ෙ@ඛනය 
වන ෙහY1ද; 

Oස.ජන පනත වශෙය1 ෙමම උ,ත`තර සභාවට ඉ9gප, කර] ලබන අයවැය හා 
ස+බ1�ත tල0 අගය1 ඉතා සOසත්රා,මකව, OwOද ෙපෙනන අag1, උපgම Oශව්ාසය 
»ෙකන පg9, සත0 ෙලස ඉ9gප, X`ම <ද@ අමාත0වරයාෙ� පධානතම a�කම හා වගzම 
වන ෙහY1ද; 

<ද@ අමාත0, ග	 රb ක	ණානායක මහතා පා.xෙ+1�ව හා මහජනතාව ෙනොමඟ යවන 
>.w�පණය සVත අයවැය ෙ@ඛනය ෙමවර (2016) ෙමම ග	 සභාවට ඉ9gප, කර] ලැබ 
ඇ  ෙහY1ද; 

2003 අංක 3 දරන tල0 කළමනාකරණය (වගz+) පනෙ, 13 වැw වග1 ය පකාරව 
<ද@ අමාත0වරයා OZ1 ෙමම ග	 සභාවට 2015 අෙපේ@ 20 වැw 9න ��ග1වන ලද 2014 
වා.Sක වා.තාෙ� 85 වැw ��ෙ� “සාමාන0 අධ0ාපනය, උසස ් අධ0ාපනය හා වෘ,¯ය 
අධ0ාපනය යන ෙෂේතය1 සඳහා සමසත් ආ ෙයෝජනය 	�ය@ ·xයන 164 වන අතර, 2013 
ව.ෂෙ;E Z>කළ 	�ය@ ·xයන 157ට වඩා 	�ය@ ·xයන 7ක වැ� bම” වන ෙහY1ද; 

 “සාමාන0 අධ0ාපනය සඳහා 2014 ව.ෂෙ; Z>කළ රාජ0 ආෙයෝජනය 	�ය@ ·xයන 
117 වන අතර, එය 2013 වසෙ. Z>කළ ·xයන 108ක ආෙයෝජනයට වඩා 8%ක වැ�bම” 
වන ෙහY1ද; 

2016 අයවැය ඇසත්ෙ+1�ෙවV II ෙව£ම 218 සහ 219 �� අ]ව, 2015 වසෙ.E සාමාන0 
අධ0ාපනය සඳහා q පා�ධන Oයදම ·xයන 17.8 Zට 2016 E 	�ය@ ·xයන 18.3 දවා, 
	�ය@ ·xයන 0.5X1 පමණ ඉතා ?£ පමාණයX1 ව.ධනය b ඇ  ෙහY1ද;  

M ලංකාෙ� අයවැය ෙ@ඛන ඉ හාසෙ; අසාමාන0 හා Oස�්ත ෙවනස ඇ  කර�1 2016 
ව.ෂෙ; සාමාන0 අධ0ාපනය සඳහා වන �නරාව.තන Oයදම 278%X1 (2015ට සාෙ�ෂව 
	�ය@ ·xයන 44 Zට ·xයන 167 දවා 	�ය@ ·xයන 123X1) ෙරොක� ෙ�ගෙය1 
අසාමාන0 ෙලස ඉහළ ෙගොස ්ඇ  ෙහY1ද; 

ෙමෙලස අසාමාන0 හා Oසම්යජනක ෙලස �නරාව.තන Oයදම ඉහළ යෑමට බලපෑ 
පධානතම ෙහේ�ව wදහZ1 ප? M ලංකා ඉ හාසෙ; XZම අයවැය ෙ@ඛනයක සඳහ1 ෙනොq 
“රාජ0 ආෙයෝජන පව,වාෙගන යෑෙ+ �gවැය - ඉඩ+ හා ෙගොඩනැNx” වශෙය1 	�ය@ 
�xයන 121,352 ෙහව, 	�ය@ ·xයන 121ක N�+ සටහන පැව¯ම වන ෙහY1ද;  

ෙමය �නරාව.තන Oයදම ෙලස දැ�වද 2016 ව.ෂෙ; E සත0 වශෙය1 Oයද+ කර] 
ලබන <දල ෙනොවන ෙහY1ද;  

 2016 ව.ෂෙ;E අධ0ාපනයට Oයද+ ෙනොකරන 	�ය@ ෙකෝ� 1210කට අ�ක <දල 
�නරාව.තන Oයද+ ෙලස සටහ1 X`ෙම1 අධ0ාපන අමාත0ාංශෙ; වැය s.ෂය ව0ාජ ෙලස 
“�+බා ෙප1වා” ෙමම ග	 සභාවට සාවද0 ෙතොර�	 හා සංඛ0ා ද,ත ඉ9gප, X`ෙම1 
සභාෙ� Oශව්ාසය ස+¼.ණෙය1 අV� කරෙගන ඇ  ෙහY1ද;  

තව>රට, <ද@ අමාත0වරයා OZ1 එම ¶රෙ; කටa� X`ෙ+ හැXයාව ��බඳව 
Oශව්ාසය ෙනොපව න බවට ෙමම පා.xෙ+1�ව  ෙයෝජනාව ස+මත කරY.   

 

 

* සල-ෙණ� හ5�ව6 ලබ�ෙ� ආ89ෙ  කට:� ය. 

 


