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වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

840/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 5රගම. ෙසේවා බසර්ථ 9ෙ:කය සඳහා නතර කර= ලබන සථ්ානවල �>? 
ආපනශාලා ෙබොෙහෝමය ඉතා අ�DE5 ත))වෙF පව!න බව); 

 (ii) එම සථ්ානවල වැEJ� පහKකL MEයාකාරව ෙනොමැ! බව); 
 (iii) එම ආපනශාලාවල ප NO!ෙය. බාල ආහාරපාන අ�ක Oල ගණ.වලට 

9Pණ= ලබන බව); 
 (iv) ඉහත (i) හා  (ii) > සඳහ. ත))වය. බස ්මR.ෙS ෙසෞඛ-ය ෙකෙර> 

බලපාන බව); 

 එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) (i) උත ආපනශාලා Mයාමනයට දැනට ඇ! ක Nමෙ:දය කවෙYද; 

 (ii) එම ක Nමෙ:දය සංෙශෝධනය 9ය \� බවට ��ග.ෙ.ද; 
 (iii) එෙසේ නL, එම සංෙශෝධන E5කර.ෙ. ෙකෙසේද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

2. 
1248/’16 

ග	 ප�ම උදයශා.ත _ණෙසේකර මහතා,— නගර සැලKL හා ජල සLපාදන 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 1983  වYෂය වන9ට ම.නාරම cසd්කය �ළ ජා!ක ජල සLපාදන හා 
ජලාපවහන මeඩලය මg. �DE5 පාhය ජලය සපයා !i Mවාස සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙL වන9ට �DE5 පාhය ජලය සපය= ලබන Mවාස සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 වYෂෙය. පKව \දමය ත))වය Mමවන �	 පාhය ජලය ලබා jම 
ෙව=ෙව. එ එ  වYෂය සඳහා රජය 9E. ෙව. කරන ලද kl kදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) \දමය ත))වය Mම mෙම. පK 2015 වYෂය වනෙත පාhය ජලය 
ලබාjෙL ව-ාපෘ! ෙව=ෙව. රජය ෙව. කරන ලද kl kදල එ එ වYෂය 
අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 

(අටවැM පාYpෙL.�ව - පළkවැM සභාවාරය) 
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( 2 ) 

 

 (v) ඉහත Eයrෙල>ම පග!ය ��බඳ වාYතාව ඉcDප) කර.ෙ.ද;  

 ය.න එ�මා ෙමම සභාව ට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

3. 
1655/’17 

ග	 චO.ද 9 ෙuED මහතා,— ඛMජ ෙතr සLප) සංවYධන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) dPණාමලය වරාය ආvතව ලංකා ඛMජෙතr h!ගත සංසථ්ාව ස� ෙතr 
ටැංJ !ෙwද; 

 (ii) එෙසේ නL, එම ෙතr ටැංJ සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ලංකා ඛMජෙතr h!ගත සංසථ්ාව ස� ෙතr ටැංJ බ5 j !ෙwද; 

 (iv) එෙසේ නL, එම ෙතr ටැංJ බ5 j ඇ! ආයතන හා රටවr කවෙYද; 

 (v) ව)ම. යහපාලන රජය බලයට ප)mෙම. පK එම ෙතr ටැංJ බ5 jෙම. 
සංසථ්ාව ලබාග) ආදායම, එ එ වYෂය අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය.  
ඉcDප) කර.ෙ.ද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

4. 
2000/’17 

ග	 xමr ර)නායක මහතා,— උසස් අධ-ාපන හා මහාමාYග අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) උසස ් අධ-ාපන හා මහාමාYග අමාත-වරයාෙS අමාත- කාYයාලවල 
p�නය. කවෙYද; 

(ii) එම කාYයාල ෙව=ෙව. Py ෙහෝ බ5 ෙගව.ෙ. නL, එම මාEක Py/බ5 
 kදල ෙකොපමණද; 

 (iii) වYෂ 2015 Eට ෙL දවා ෙගවා ඇ! kl Py/බ5 kදල ෙකොපමණද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) (i) අමාත-වරයාෙS ෙපෞ�ගpක කාYයය මeඩලෙF MලධාD. සංඛ-ාව; 

 (ii) එම ෙපෞ�ගpක කාYයය මeඩලය සඳහා ෙව.කර ඇ! වාහන සංඛ-ාව; 

  (iii) අමාත-වරයා සඳහා ෙව.කර ඇ! වාහන සංඛ-ාව; 

ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

5. 
2008/’17 

ග	 වාKෙ�ව නානායකාර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 වYෂෙF ඇ! z ගංව�ර හා නායයාLවp. අග!යට ප) ප{rවලට 
ලබාෙදන බවට පකාශ කරන ලද  රෂණ ව.c kදල එම ප{rවලට ලැ| 
!ෙwද; 

 

 



( 3 ) 

 

 (ii) 2016 වYෂෙF ගංව�ර ඇ!z අවසථ්ාෙ:j හාM z Mවසකට උපDමය ලෂ 25 
දවා රෂණ ව.c kදr ලබාගත හැJ බව අගාමාත-�මා 9E. 
පාYpෙL.�ෙ:j පකාශ කළද, එ~ ගංව�රට ල z ෙකොෙළො.නාව, 
අංෙගොඩ, වැrලL�?ය, ෙසේදව)ත, කැළ�krල, පෑpයෙගොඩ, ක�ෙවල හා 
පහළ ෙබෝODය යන පෙ�ශය.> �>? JE5 Mවසකට ෙL දවා එබ� 
රෂණ ව.c kදල ලැ| ෙනොමැ! බව ��ග.ෙ.ද;  

 (iii) 2016 හා 2017 වYෂවලj 9පතට ප)zව.ෙS හාM z Mවාස තෙසේ	 කර 
රෂණ ව.c kදල ෙහෝ කවර ෙහෝ ව.c kදල ෙගmමට �යවර ග= 
ලබන cනය කවෙYද; 

 (iv) හාMz Mවාස සඳහා ෙL වන9ට යL ව.c kදල ෙගවා ඇ)නL, එෙසේ ව.c 
ලැi ප{r සංඛ-ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එම රෂණ kදr ෙගවා ඇ! පාෙ��ය ෙrකL ෙකො�ඨාස කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

6. 
2011/’17 

ග	 එස්. එL. මDකාY මහතා,— මහානගර හා බස්නා>ර සංවYධන 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2012 වYෂෙF �ෙතොටkrල කසළ ක.ද �lr J�ම ෙහේ�ෙව. Mවාස අ>O 
z ප{r 160  සඳහා සාලkrල, “ලසඳ ෙසවණ” ත�� Mවාස 
සං~Yණෙය. 2014.12.01 cන Mවාස ලබා j ඇ! බව); 

 (ii) එම Mවාස ලබා j මාස  ෙදක ඇ�ළත ඔ{.ට නාගDක සංවYධන අ�කාDය 
මg. E.නකර ඔ�� ලබා jමට ෙපොෙරො.5 m !i බව); 

 (iii) ෙමෙත එම පcං�ක	ව. සඳහා ඔ�� ලැ| ෙනොමැ! බව); 

එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) (i) E.නකර ඔ�� ලබා ෙනොjමට  ෙහේ� කවෙYද; 

 (ii)  යL ගැට�කා� ත))වය. පව� නL, ඒවා 9සඳා ගMO. ෙමම Mවාස සඳහා 
E.නකර ඔ�� ලබා cය හැJ Mශ�්ත cන වකවා= කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

7. 
2110/’17 

ග	 ඩSලස් ෙ�වාන.ද මහතා,— බ.ධනාගාර ප!සංස්කරණ, �න	)ථාපන, නැවත 
පcං� J�ම හා >.5 ආගOක කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) පK�ය \දමය ත))වය ෙහේ�ෙව. අවතැ. z ප{r 150 අ{	5 25 �රා 
ව{Mයාව �.ෙතෝ�ටL Kභසාධන කඳ{ෙY වාසය කරන බව); 

 (ii) ෙමම ප{r 150 ෙන�.ෙM, E.න අඩLප. පෙ�ශෙF නැවත පcං� 
කරන බවට ව{Mයා cසd් ෙrකL කාYයාලය 9E. දැ=L j !xයj, ෙමම 
ප{r සඳහා z Mවාස ෙකොටස ්ෙදකකට ෙබදා ෙන�.ෙM E.න අඩLප. 
පෙ�ශෙF Mවාස 68 සහ �pය.PලL පෙ�ශෙF Mවාස 82 වශෙය. 
“ල�කා ඥානL �ණ-ායතනය” 9E. ඉcකරන ලද බව); 

එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ. Mවාස 150> එ~ ජනතාව නැවත පcං� m E?.ෙ.ද; 



( 4 ) 

 

 (ii) එෙසේ නL, ඒ කවර cනයක Eටද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

8. 
2130/’17 

ග	 (ෛවද-) නp.ද ජය!ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද- 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ජනතාවට පශසත් ෙසෞඛ- ෙසේවාව ලබාjම සඳහා ෙL වන9ට අවශ- කරන 
ෛවද-ව	 සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2017.06.30 cනට රාජ- ෙසේවය �ළ E?න ෛවද-ව	 සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අවශ- ඉලකය සL�Yණ කර ගැhම සඳහා ඉcD වYෂවලj රජෙF ෙසේවයට 
බඳවා ගැhමට MයOත ෛවද-ව	. සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ඉලකය සL�Yණ කර ගැhම සඳහා රජෙF සැලKL කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

9. 
2149/’17 

ග	 අෙශෝක �ය.ත මහතා,— නගර සැලKL හා ජල සLපාදන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) |මට �DE5 ජලය ෙනොමැ!කO. �)තලම cසd්කය �ළ 9ශාල �Dස 
දැ� �ඩාවට ලm E?න බව ද.ෙ.ද; 

 (ii) cසd්කය �ළ ඇ! |මට �DE5 ජලය ෙනොමැ! ගLමාන හා පාෙ��ය 
ෙrකL ෙකො�ඨාස කවෙYද; 

 (iii) ෙL දවා cසd්කය �ළ �යාවට නංවා ඇ! ජල ව-ාපෘ!වල නL හා එ�. 
ප!ලාභ ලබන ප{r සංඛ-ාව ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 (iv) ඉcDෙFj �)තලම cසd්කෙF පාhය ජල ගැට�ව 9ස�මට අමාත-ාංශය  
9E. ග= ලබන �යවර කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

10. 
2177/’17 

ග	 උදය පභා) ගLම.�ල මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ)  2016 වYෂෙF මැ� මාසෙFj ෙකොළඹ cසd්කෙF ඇ! z ගං ව�ෙර. සහ වැE 
ව�ෙර. E5 z ජල ගැyෙම., 

 (i) Oය�ය සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබා�ත z සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 9පතට ප) ��ගලය.ට රජය 9E. ෙගවන ලද kl ව.c kදල ෙකොපමණද; 

 (iv) Oය�ය ��ගලෙයP ෙව=ෙව. රජය 9E. ෙගවන ලද ව.c kදල 
ෙකොපමණද; 

 (v) හාMයට ප) Mවාස ෙව=ෙව. ෙගවන ලද උපDම සහ අවම ව.c kදල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) අවතැ. z Eය�ම ෙදනාට ස�්ර Mවාස ලබා j !ෙwද; 
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 (vii) අවතැ. z ප{ලකට ස�්ර Mවාසය ලබා 5. ආස.නතම cනය කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

11. 
2191/’17 

ග	 ජය.ත සමරmර මහතා,— ඛMජ ෙතr සLප) සංවYධන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) �Oෙතr ෙමරටට ආනයනය J�ෙLj �Oෙතr yටරය ෙව=ෙව. රජය 
9E. අයකර= ලබන ආනයන බ�ද ෙකොපමණද; 

 (ii) �Oෙතr සඳහා රජය 9E. ආනයන බ�ද හැර ෙවන) බ5 අය කර.ෙ.ද;   

 (iii) එෙසේ නL, එම බ5 වYග කවෙYද;  

 (iv)  එ yටරය සඳහා අයකර= ලබන බ5 පමාණය, එ එ බ5  වYගය අ=ව 
ෙකොපමණද;  

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) (i) �Oෙතr yටරය සඳහා රජය 9E. අයකර= ලබන kl බ5 පමාණය, 
�Oෙතr yටරයක Erලර O ෙල> කවර ප!ශතයද;   

 (ii) �Oෙතr සඳහා රජය 9E. අයකර= ලබන Eය� බ5 ඉව) කළෙහො), 
පාDෙභෝ�කයාට �Oෙතr yටරය ලබා cය හැJ Erලර Oල ෙකොපමණද;     

ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

12. 
2200/’17 

ග	 ම>.දාන.ද අ�)ගමෙS මහතා,— ක�රට නව ගLමාන, ය?තල පහKකL හා 
පජා සංවYධන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ව�කරෙF පcං� ද9ඩ කLක	ව. ප{r ලෂ 08 පමණ ෙL දවා        
අ� 10x12 ල�. කාමරවල �ව)වන බව ��ග.ෙ.ද; 

 (ii) ඔ{.ට Mවාස ලබාjම සඳහා පK�ය රජය 9E. ආරLභ කළ වැඩ��ෙවළට 
අ=ව 2014.12.31 cන වන9ට ඉcකර !i Mවාස සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) > සඳහ. Mවාස ඉcකර ඇ! ව� සහ cසd්ක කවෙYද; 

 (iv) 2015, 2016 සහ 2017 වYෂවලj ෙමම ව-ාපෘ!යට ෙව. කර ඇ! ප!පාදන 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) 2015, 2016 සහ 2017 වYෂවලj ඉcකළ Mවාස සංඛ-ාව, එ එ වYෂය සහ 
cසd්කය අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 (vi) ව�කරෙF �ව)වන ජනතාවට පැව! රජය. 9E. ලබා j ඇ! Mවාස 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (vii) ෙමම Mවාස පශන්ය සL�Yණෙය. 9ස�මට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;  

 (viii) එම වැඩ��ෙවළ ��බඳ ෙතොර�	 ඉcDප) කර.ෙ.ද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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13. 
2219/’17 

ග	 එස.් �තර. මහතා,— පවාහන හා E9r _ව. ෙසේවා අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) වYෂ 2012 Eට 2016 දවා � ලංකා 5LDය ෙදපාYතෙL.�ව;  

 (i) ලැi  kl ආදායම; 

 (ii) උ�	 සහ නැෙගන>ර පළා)වp. ලැi ආදායම;  

ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ)  (i)  උ�	 සහ නැෙගන>ර පළා)වල �>? පධාන සහ උප 5LDය සථ්ාන සංඛ-ාව 
ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 (ii) උ�	 පළාෙ) ව{Mයාෙ: Eට ක.කස.�ෛර දවා �>? පධාන හා උප 
5LDය සථ්ාන සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) මැදව � ෙF Eට තෛල ම.නාරම දවා �>? පධාන හා උප 5LDය සථ්ාන 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) උ�	 පළාෙ) 5LDය සථ්ානවල ෙසේවෙF M\� 5LDය සථ්ානා�ප!ව	 හා 
ෙසේවකය. අතD. Eංහල හා ෙදමළ මාධ-ෙය. ෙසේවය කර=  ලබන 
සංඛ-ාව ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) (i) පළkවැM ප.!ෙF Mදන මැcD ස>තව ධාවනය වන 5LDය ගමනා.තය. 
කවෙYද; 

 (ii) යාපනය දවා ගම. කරන 5LDයවල පළkවැM ප.!ෙF Mදන මැcD 
ෙනොමැ! mමට ෙහේ�ව කවෙYද;  

ය.න තව5රට) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

14. 
2460/’17 

ග	 ඉෂා ර¢මා. මහතා,— ඉඩL සහ පාYpෙL.� ප!සංසක්රණ අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ධා�ෙසේන�ර, කලාවැව, මහඅකරය ව)ත සහ කැළ�ව)ත යන පෙ�ශවල 
P£	 ඉඩL අකර 100 ක පමණ පමාණය P	ණෑගල වැ9p සමාගමකට 
බ5 j ඇ! බව); 

 (ii) ෙමම ඉඩෙL අඳ ෙගොm. ෙලස ෙගොm. jYඝ කාලය �රා ෙගො9තැ. 
කට\�වල Mයැෙලන බැ9., වැ9p සමාගෙම. ෙමම ඉඩL Mදහස ්කර අඳ 
ෙගොm.ට E.නකර අ�!ය ලබාjමට කට\� කරන ෙම. ඉපෙලෝගම 
පාෙ��ය ෙrකLවරයා සහ ඉඩL අමාත-ාංශය දැ=ව) කර ඇ! බව);  

එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) (i) ෙමම ඉඩLවල E.නකර අ�!ය ෙමම ෙගොm.ට ලබාjමට කට\� 
කර.ෙ.ද; 

 (ii) එෙසේ නL, එම cනය කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද?   
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15. 
2499/’17 

ග	 ඉ.cක අ=	�ධ ෙහේර) මහතා,— කා.තා හා ළමා කට\� අමාත-�Oයෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) cව�ෙ. E?න ස¥්,  ළමා, ත	ණ, සහ වැ�>? ජනගහණය අ=��වp.  
ෙව. ෙව. වශෙය.  ෙකොපමණද; 

 (ii) කා.තාව. ��බඳ ජා!ක කO�ව පව)වාෙගන යෑම සඳහා 2017 වYෂයට 
අයවැෙය. ෙව. z kදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එ> වYතමාන �යාකාD)වය  කවෙYද; 

 (iv) පචeඩ)වය ෙහේ�ෙව. අසරණ m c9 ෙගවන කා.තාව.ට Mවාස හා 
ෙවන) සහන ලබා jමට 2017 වYෂය සඳහා අයවැෙය. ෙව. z kදල 
ෙකොපමණද;  

 (v) එම සහන ලබා jම �යා)මක වන cනය කවෙYද;  

ය.න එ�Oය ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ=Ljම සහ cනට MයOත කට\� 
*1. 

ජා!ක 9ගණන පන) ෙක�Lපත — ෙදවැMවර Jයmම.  
(අමාත- මeඩලෙF අ=ම!ය ද.වා !ෙw.) 

*2. 

ෙකොළඹ ව-ාපාර වස්� 9Mමය ස්ථානය අසාk>කරණය J�ෙL පන) ෙක�Lපත — 
කාරක සභාව. 

*3.  
අ�කරණ සං9ධාන (සංෙශෝධන) පන) ෙක�Lපත — ෙදවැMවර Jයmම.  

(අමාත- මeඩලෙF අ=ම!ය ද.වා !ෙw.) 

*4. 
අපරාධ න� 9ධාන සංගහය (9ෙශේෂ 9�9ධාන) (සංෙශෝධන) පන) ෙක�Lපත — 

ෙදවැMවර Jයmම.  
(අමාත- මeඩලෙF අ=ම!ය ද.වා !ෙw.) 

*5. 
� ලංකා වා�ජ සමථ මධ-ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන) ෙක�Lපත — ෙදවැMවර 

Jයmම.  
(අමාත- මeඩලෙF අ=ම!ය ද.වා !ෙw.) 

*6.  

K§PLප) 9Mමය පන) ෙක�Lපත — ෙදවැMවර Jයmම.  

(අමාත- මeඩලෙF අ=ම!ය ද.වා !ෙw.) 
*7. 

ජා!ක ආරෂක අරkදr (සංෙශෝධන) පන) ෙක�Lපත — ෙදවැMවර Jයmම.  
(අමාත- මeඩලෙF අ=ම!ය ද.වා !ෙw.) 
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*8. 
E9r _ව. ෙසේවා (සංෙශෝධන) පන) ෙක�Lපත — ෙදවැMවර Jයmම.  

(අමාත- මeඩලෙF අ=ම!ය ද.වා !ෙw.) 
*9. 

කාලාවෙරෝධ (9ෙශේෂ 9�9ධාන) (සංෙශෝධන) පන) ෙක�Lපත — ෙදවැMවර Jයmම.  
(අමාත- මeඩලෙF අ=ම!ය ද.වා !ෙw.) 

*10. 
දeඩ h! සංගහය (සංෙශෝධන) පන) ෙක�Lපත — ෙදවැMවර Jයmම.  

(අමාත- මeඩලෙF අ=ම!ය ද.වා !ෙw.) 
*11. 

අපරාධ න� 9ධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පන) ෙක�Lපත — ෙදවැMවර Jයmම.  
(අමාත- මeඩලෙF අ=ම!ය ද.වා !ෙw.) 

*12. 
පාෙ��ය සභා (සංෙශෝධන) පන) ෙක�Lපත — ෙදවැMවර Jයmම.  

(අමාත- මeඩලෙF අ=ම!ය ද.වා !ෙw.) 
*13. 

kදr හා ජනමාධ- අමාත-�මා,— Kරාබ5 ආඥාපනත යටෙ) M ෙ:දනය,— 
Kරාබ5 ආඥාපනෙ) (52 අ�කාරය z) 32 වග.!ය සමඟ Jය9ය \� 25 
වග.!ය යටෙ) වාY©ක ම)පැ. බලපත ගාස්� සLබ.ධෙය. kදr හා 
ජනමාධ- අමාත-වරයා 9E. පනවන ල5ව, 2017 ෙදසැLබY 11 cනැ! අංක 
2049/4 දරන අ! 9ෙශේෂ ගැස� පතෙF පළ කර= ලැබ, 2018.03.20 cන ඉcDප) 
කරන ලද Mෙ:දනය අ=මත කළ \� ය. 

(අංක 1004 දරන Kරාබ5 Mෙ:දනය)  
(අමාත- මeඩලෙF අ=ම!ය ද.වා !ෙw.) 

*14. 

සංවYධන උපාය මාYග හා ජාත-.තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— කෙමෝපාය සංවYධන 
ව-ාපෘ! පනත යටෙ) Mයමය (අංක 1),— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවYධන ව-ාපෘ! 
පනෙ) 3 (4) වග.!ය යටෙ) සංවYධන උපාය මාYග හා ජාත-.තර ෙවළඳ අමාත-වරයා 
9E. සාදන ල5ව, 2014 ¬M 16 cනැ! අංක 1867/5 දරන අ! 9ෙශේෂ ගැස� පතෙF පළ කරන 
ලද Mයමය සංෙශෝධනය කරO. 2017 ෙදසැLබY 29 cනැ! අංක 2051/38 දරන අ! 9ෙශේෂ 
ගැස� පතෙF පළ කර= ලැබ, 2018.03.20 cන ඉcDප) කරන ලද Mයමය අ=මත කළ \� ය. 

(අමාත- මeඩලෙF අ=ම!ය ද.වා !ෙw.) 
*15. 

සංවYධන උපාය මාYග හා ජාත-.තර ෙවළඳ අමාත-�මා,— කෙමෝපාය සංවYධන 
ව-ාපෘ! පනත යටෙ) Mයමය (අංක 2),— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවYධන ව-ාපෘ! 
පනෙ) 3 (4) වග.!ය යටෙ) සංවYධන උපාය මාYග හා ජාත-.තර ෙවළඳ අමාත-වරයා 
9E. සාදන ල5ව, 2018 මාY� 16 cනැ! අංක 2062/47 දරන අ! 9ෙශේෂ ගැස� පතය මg. 
සංෙශෝ�ත 2017 ෙදසැLබY 15 cනැ! අංක 2049/59 දරන අ! 9ෙශේෂ ගැස� පතෙF පළ කර= 
ලැබ, 2018.03.23 cන ඉcDප) කරන ලද Mයමය අ=මත කළ \� ය. 

(අමාත- මeඩලෙF අ=ම!ය ද.වා !ෙw.) 
*16. 

ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද- අමාත-�මා,—  ජා!ක ඖෂධ Mයාමන 
අ�කාDය පනත යටෙ) Mෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා!ක ඖෂධ Mයාමන 
අ�කාDය පනෙ) 59 සහ 63 වග.! සමඟ Jය9ය \�, 142(2) වග.!ෙF (ද) ෙ®දය 
යටෙ) 2017 අංක 2 දරන ඖෂධ pයාපcං� J�ම (ගාස්�) Mෙයෝග සLබ.ධෙය. 
ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද- අමාත-වරයා 9E. සාදන ල5ව, 2018 ජනවාD 05 
cනැ! අංක 2052/33 දරන අ! 9ෙශේෂ ගැස� පතෙF පළ කර= ලැබ, 2018.04.03 cන 
ඉcDප) කරන ලද Mෙයෝගය අ=මත කළ \� ය.  
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*17. 

පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත-�මා,—  පළා) සභා මැ!වරණ ෙකො�ඨාස 0මා 
MYණය J�ෙL කO� වාYතාව,— 2017 අංක 17 දරන පන!. සංෙශෝ�ත 1988 අංක 2 දරන 
පළා) සභා ඡ.ද 9ම0L පනෙ) 3අ. (11) වග.!ය පකාරව 0මා MYණය කO�ව 9E. 
අමාත-වරයා ෙවත ඉcDප) කරන ල5ව 2018.03.06 cන පාYpෙL.�ෙ:j සභාගත කරන ලද 
එ~ කO�ෙ: වාYතාව අ=මත කළ \� ය. 

*18. 
අගාමාත-�මා සහ ජා!ක ප!ප)! හා ආY�ක කට\� අමාත-�මා,— ආe�කම 

ව-වසථ්ාව යටෙ) �රණය,— � ලංකා ප ජාතා.dක සමාජවාj ජනරජෙF ආe�ක ම 
ව-වසථ්ාෙ: 153 ව-වස්ථාව පකාරව ජනා�ප!වරයා 9E. ආe�කම ව-වසථ්ා සභාෙ: 
අ=ම!යට යට)ව 2015.11.27 වැM cන Eට බලපැවැ)ෙවන පDc එ . එL. ගාO° 
9ෙuEංහ මහතා 9ගණකා�ප!වරයා වශෙය. ප)කර ඇ! ෙහ�.ද; 

 

9ගණකා�ප!වරයාෙS  වැ�ප  �  ලංකා ප ජාතා.dක සමාජවාj ජනරජෙF ආe�ක ම 
ව-වසථ්ාෙ: 153 (2) ව-වසථ්ාව පකාරව පාYpෙL.�ව 9E. Mශ්චය කර= ලැxය \� 
අතර රජෙF ඒකාබ�ධ අරkදලට වැය බර වන ෙහ�.ද;  
 

ජනා�ප!වරයා 9E. 2017.11.14 වැM cන ඉcDප) කරන ලද අමාත- මeඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2017.12.05 cනැ! අමාත- මeඩල �රණය අ=ව 9ගණකා�ප!,   
එ . එL. ගාO° 9ෙuEංහ මහතාට පහත පDc වැ�� හා jමනා ෙගmමට අ=ම!ය ලබා j 
ඇ! ෙහ�.ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැM cන Eට රාජ- පDපාලන චකෙrඛ අංක 6/2006 අ=ව  
SL - 4 වැ�� පDමාණෙF 08 වැM වැ�� �යවෙY �>�වා වැ�� ෙගmම 
හා තන�රට >O අෙනP) jමනා ෙගmමට; 

(ආ) රාජ- පDපාලන චකෙrඛ අංක 3/2016 අ=ව 2016.01.01 වැM cන Eට 
වැ�ප පDවYතනය J�ෙL j SL – 4 වැ�� ක මය යටෙ) එම 
චකෙrඛෙF උපෙදස් පDc වැ�� පDවYතනය කර ෙගmමට; සහ 

 (ඇ) එ~ වැ�� පDමාණයට අදාළ වාY©ක වැ�� වYධක ෙගmමට. 
 

ඊට අ=¶ලව, � ලංකා ප ජාතා.dක සමාජවාj ජනරජෙF ආe�ක ම ව-වස්ථාෙ: 
153 (2) ව-වස්ථාව පකාරව, 9ගණකා�ප!, එ . එL. ගාO° 9ෙuEංහ මහතා ෙවත 
රජෙF ඒකාබ�ධ අරkදලට වැය බර වන පDc ඉහත සඳහ. මාEක වැ�ප හා jමනා 
ෙගmම කළ \� යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව Mශ්චය කර�.  

*19.  
අගාමාත-�මා සහ ජා!ක ප!ප)! හා ආY�ක කට\� අමාත-�මා,— ආe�කම 

ව-වසථ්ාව යටෙ) ෙයෝජනාව,— � ලංකා පජාතා.dක සමාජවාj ජනරජෙF ආe�කම 
ව-වසථ්ාෙ: 104ආ (5) (අ) ව-වසථ්ාව පකාරව මැ!වරණ ෙකොOෂ. සභාව 9E. සාදන ලද, 
2017 ෙදසැLබY 04 cනැ! අංක 2048/1 දරන අ! 9ෙශේෂ ගැස� පතෙF පළ කරන ල5ව, 
2018.01.23 cන ඉcDප) කරන ලද ජනමත9චාරණයකj ෙහෝ ඡ.ද 9ම0මකට අදාළ 
කාල0මාව �ළ 9ද·) හා k¸ත ජනමාධ- 9E. ��පැcය \�, මාධ- උපමාන අ=මත කළ   
\� ය. 

(අමාත- මeඩලෙF අ=ම!ය ද.වා !ෙw.) 

*20. 
9Eවන ආe�කම ව-වස්ථා සංෙශෝධනය පන) ෙක�Lපත — ෙදවැMවර Jයmම. 

(අමාත- මeඩලෙF අ=ම!ය ද.වා !ෙw.) 

*21. 
ෙබෞ�ධ 9හාර ෙ�වාලගL (සංෙශෝධන) පන) ෙක�Lපත — ෙදවැMවර Jයmම. 

(අමාත- මeඩලෙF අ=ම!ය ද.වා !ෙw.) 
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*22. 
ෙථේරවාj ¹º ක!කාව) (pයාපcං� J�ෙL) පන) ෙක�Lපත — ෙදවැMවර 

Jයmම. 
(අමාත- මeඩලෙF අ=ම!ය ද.වා !ෙw.) 

*23. 
ආe�කම ව-වස්ථාව යටෙ) ෙයෝජනාව,— 9වාදය  කr තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ¬M 22),— “� ලංකා පජාතා.dක සමාජවාj ජනරජෙF ආe�කම 
ව-වස්ථාෙ: 104ආ (5)(අ) ව-වස්ථාෙ: 9�9ධාන පකාරව මැ!වරණ ෙකොOෂ. සභාව 
9E. 2016 ෙපබරවාD 25 cනැ! අංක 1955/19 දරන අ! 9ෙශේෂ ගැස� පතෙF පළ 
කර= ලැබ, 2016.05.06 cන ඉcDප) කරන ලද, ජනමත9චාරණයකj ෙහෝ ඡ.ද 
9ම0මකට අදාළ කාල0මාව �ළ 9ද·) හා k¸ත ජනමාධ- 9E. ��පැcය \� 
උපමාන ෙහව) මාYෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ\L ප!ප)! අ=මත කළ \� ය.” ය=ෙව. 
ෙයෝජනා කරන ලc., පශ්නය සභා¹kඛ කරන ලj.  

24. 
� ලංකා ෙසේවා �Dස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන) ෙක�Lපත — 

ෙදවැMවර Jයmම.  

25. 
ළමා �න	)ථාපන ෙ.දය (සංසථ්ාගත J�ෙL) පන) ෙක�Lපත — ෙදවැMවර 

Jයmම.  

26. 
� ලංකා එස) �ස!්යාM සෙහෝදර)වය (සංසථ්ාගත J�ෙL) පන) ෙක�Lපත — 

ෙදවැMවර Jයmම.  

27. 
� ලංකා කා.තා සLෙLලනය (සංසථ්ාගත J�ෙL) පන) ෙක�Lපත — ෙදවැMවර 

Jයmම.  

28. 
ෙමොනරාගල cසd් කා.තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත J�ෙL) පන) ෙක�Lපත — 

ෙදවැMවර Jයmම.  

29. 
ලසාpය. සමාජ»ය අධ-ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත J�ෙL) පන) ෙක�Lපත — 

ෙදවැMවර Jයmම.  

30. 
ජාත-.තර කා.තා සහ ළමා අ��. K§~ෙL සභාව (සංසථ්ාගත J�ෙL) පන) 

ෙක�Lපත — ෙදවැMවර Jයmම.  

31. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත J�ෙL) පන) ෙක�Lපත — ෙදවැMවර 

Jයmම.  

32. 
ද ඉ.ස?්?\� ඔෆ ්සY?ෆ�½ පwp එක{.ට.�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත J�ෙL) 

පන) ෙක�Lපත — ෙදවැMවර Jයmම.  

 
* සල-ෙණ� හ5�ව6 ලබ�ෙ� ආ9:ෙ! කට;  ය. 
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2018 මැ< මස 08 වැ� අඟහ>වාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 

1. 
1246/’16 

ග	 ප�ම උදයශා.ත _ණෙසේකර මහතා,— නගර සැලKL හා ජල සLපාදන 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 වYෂය වන9ට dPණාමලය cසd්කය �ළ ජා!ක ජල සLපාදන හා 
ජලාපවහන මeඩලය මg. �DE5 පාhය ජලය සපය= ලැබ !i Mවාස 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙL වන9ට �DE5 පාhය ජලය සපය= ලබන Mවාස සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 වYෂෙය. පKව \දමය ත))වය Mමවන �	 පාhය ජලය ලබාjම 
ෙව=ෙව. එ එ  වYෂය සඳහා රජය 9E. ෙව. කරන ලද kl kදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) \දමය ත))වය Mම mෙම. පK 2015 වYෂය වනෙත පාhය ජලය 
ලබාjෙL ව-ාපෘ! ෙව=ෙව. රජය ෙව. කරන ලද kl kදල එ එ වYෂය 
අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත Eයrෙල>ම පග! වාYතාව ඉcDප) කර.ෙ.ද;  

 ය.න එ�මා ෙමම සභාව ට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

2. 
1330/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— 95pබල හා �නYජනhය බලශ! අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) 0මාස>ත ලංකා  ටා.සේෆෝමYස ්  (LTL)  සමාගෙම> උප සමාගම ෙලස 
LTL ෙපොෙජ�ස ්සමාගම �>ටz cනය කවෙYද; 

 (ii) LTL සමාගමට එ> 100% ක අ�!ය !ෙwද; 
 (iii)  එ> වYතමාන අ�!ක	ව. ක{	.ද; 
 (iv) ෙL වන9ට LTL සමාගමට LTL ෙපොෙජ�ස ් සමාගෙL ෙකොටස් >Om 

!ෙwද; 
 (v) LTL සමාගම ස� LTL ෙපොෙජ�ස ්සමාගෙම> ෙකොටස ්  අ.ස� J�මට 

ෙහෝ පැව�මට අ�!ය ලබා 5.ෙ. ක{	.ද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) (i) LTL සමාගමට අය) 0/ස LTL ෙපොෙජ�ස ්(��ගpක) නමැ! උප සමාගම 
2006 . පK 9ගණන වාYතාව.ට ඇ�ළ) m ෙනොමැ! බව); ඒ ෙහේ�ෙව. 
ෙමම සමාගෙL ලාභාංශ රජයට ෙනොලැෙබන බව);  

 (ii)  ෙL ��බඳව ප�ෂණය E5 කර 2006 වසෙY Eට ෙL දවා රජයට අ>O z 
ලාභාංශ kදr ලබා ගැhමට කට\� කර.ෙ.ද; 

ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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3. 
1408/’16 

ග	 (ආචාYය) බ.5ල _ණවYධන මහතා,— පාථOක කYමා.ත  අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (4) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය> අංක 182 ෙයෝජනාවට අ=ව, පාථOක කYමා.ත 
ක{.Eලය (Primary Industry Council) �>�ව= ලැ�ෙ:ද; 

 (ii) එෙසේ නL, එම cනය සහ සථ්ානය කවෙYද; 

 (iii) උත අයවැය ෙයෝජනාෙව>, පාථOක කYමා.ත ක{.Eලය �>�mෙL 
අරkÐ හා ඒ සඳහා z වැඩ��ෙවළ සැෙක9. පැහැcp කර.ෙ.ද; 

 (iv) ෙමම ක{.Eලයට සLබ.ධවන 9ෙශේෂඥය.ෙS නාම ෙrඛනය ඉcDප) 
කර.ෙ.ද; 

 (v) උත ෙයෝජනාෙව> සඳහ. වන � ලංකාෙ: දැනට සÑයව පව)නා පාථOක 
කYමා.ත ��බඳ ලැ�ස�්ව ඉcDප) කර.ෙ.ද;  

 (vi) 2009 \ද ගැ�L Mමmෙම. පK, උ�	 නැෙගන>ර ඇ�lව � ලංකාව �ළ 
අl!. ඇරඹ ූපාථOක කYමා.තය. කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද?  

4. 
1742/’17 

ග	 චO.ද 9 ෙuED මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) බ5rල cසd්කය �ළ �>? අ.ෙපො.ස. (උ/ෙපළ) තාෂ�ක 9ෂය ධාරාෙව. 
පං! පැවැ)ෙවන පාසr සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසrවල නL කවෙYද; 

 (iii) දැනට බ5rල cසd්කය �ළ E?න තාෂ�ක 9ෂය උග.වන _	වරය. 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඔ{.ෙS නL හා දැනට ෙසේවෙF Mරතව E?න පාසr කවෙYද; 

 (v) ඉcDෙFj බ5rල cසd්කෙF EK. අතර තාෂ�ක 9ෂය පචpත J�මට 
අමාත-ාංශය ග= ලබන �යවර කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

5. 
2142/’17 

ග	 අෙශෝක �ය.ත මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළා) සභාෙ: අමාත- Óර දරන අමාත-වරය.ෙS නL කවෙYද; 

 (ii) ඔ{. දරන අමාත-ාංශ ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 (iii) එ එ අමාත-වරයා යටෙ) ඇ! ආයතන හා ෙවන) ව-වසථ්ා�ත ආයතන 
කවෙYද; 

 (iv) ව)ම. යහපාලන රජය බලයට ප)mෙම. පKව එ එ අමාත-වරයා 
9E. ලබා j ඇ! ප)mL සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ප)mL ලබා ග) ��ගලය.ෙS නL, p�නය., අධ-ාපන K5KකL හා 
තන�	 කවෙYද; 
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 (vi) එම ප)mL ලබාjෙLj අ=ගමනය කළ කමෙ:දය කවෙYද; 

 (vii) ප)mL ලබාjෙLj යL අකOකතාව E5m ඇ)නL, අමාත-ාංශය ඒ 
සLබ.ධෙය. ග= ලබන �යවර කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

6. 
2206/’17 

ග	 ඩSලස ්ෙ�වාන.ද මහතා,— Ôවර හා ජලජ සLප) සංවYධන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) J�ෙනො � cසd්කෙF, �න�. පාෙ��ය ෙrකL ෙකො�ඨාසෙF,  
වල�පා� ගLමානෙF Ôවර ප{r 300කට අ�ක සංඛ-ාව �ව)වන බව); 

 (ii)  ෙමම ප{r අතD. ප{r 100 පමණ සෘÕවම Ôවර කYමා.තෙFද, 
අෙනP) ප{r ෙවන) §Jයාවලද Mරත {වද, පමාණව) ආදායම 
ෙනොමැ!ව �ව) වන බව); 

 (iii) ඉහත සඳහ. Ôවර කාYOකය. cනපතා JෙලෝගෑL 1000 කට අ�ක 
කPlව. සහ k¢5 ආහාර ෙනළාෙගන ඒවා ෙවන) සථ්ානවලට යවා සකස් 
කර �ට පළා)වලට යවන බව);  

එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) (i) ෙමම ජනතාවෙS �වෙනෝපාය ��බඳව සළකා බලා, එම පෙ�ශෙF k¢5 
ආහාර සකස ්කරන කYමා.ත ශාලාව ඉcJ�මට අවශ- �යවර ග.ෙ.ද; 

 (ii)  එෙසේ නL, එම cනය කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

7. 
2225/’17 

ග	 ඉ. චාrස ් MYමලනාද. මහතා,— තැපැr, තැපැr ෙසේවා හා kසp්L ආගOක 
කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) kල!: cසd්කෙF �යා)මක z cසd් තැපැr අ�කාD කාYයාලය \ද 
සමෙFj වසා දැÖ බව); 

 (ii) නැවත පcං� J�L කට\� ආරLභ mෙම. පK අෙනP) Eය� කාYයාල 
නැවත ආරLභ කළද ෙමම කාYයාලය පමණ ෙL දවා ආරLභ කර 
ෙනොමැ! බව); 

 (iii)  එබැ9., Jෙලෝ �ටY 100 පමණ ඈ!. �>? ව{Mයාව cසd් තැපැr 
කාYයාලයට  ෙගොස ් තම.ෙS තැපෑලට අදාළ ගැට� ඉcDප) J�ෙL ඉතා 
අ0	 ත))වයට kල!: cසd් ජනතාව k¢ණ j E?න බව); 

 (iv) ෙමම කාYයාලය නැවත ආරLභ J�ම සLබ.ධෙය. මා 9E.  2017.07.07 
cනැ!ව p×ත ඉryම ෙයොkකළ බව); 

 එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) එෙසේ නL, kල!: cසd් තැපැr අ�කාD කාYයාලය ඉතා ක�නO. නැවත 9වෘත 
J�මට කට\� කර.ෙ.ද ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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8. 
2236/’17 

ග	 xමr ර)නායක මහතා,— කYමා.ත හා වා�ජ කට\� අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) කYමා.ත හා වා�ජ කට\� අමාත-�මාෙS ෙපෞ�ගpක කාYය මeඩලයට 
අ=\ත Mල වාහන සපයා ඇ! එ එ MලධාDයාෙS නම, තන�ර, ෙව.කර ඇ! 
වාහනෙF වYගය, pයාපcං� අංකය සහ එම ෙව. J�ම සඳහා අ=ම!ය ලබා 5.ෙ. 
ක{	. 9E.ද ය.න ෙව. ෙව. වශෙය. එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

9. 
2297/’17 

ග	 ෙහේෂා. 9තානෙS මහතා,— කෘ©කYම අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ර)න�ර cසd්කය සඳහා අ=මත කෘ©කYම පYෙFෂණ Mෂප්ාදන සහයක  
MලධාD. සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ෙසේවෙF M\� MලධාD. සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔ{. ෙසේවෙF M\� ගාම MලධාD වසL කවෙYද; 

 (iv) දැනට එම තන�ෙර> පව!න �ර�පා� සංඛ-ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එම �ර�පා� �රmමට අමාත-ාංශය ග= ලබන �යවර කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

10. 
2302/’17 

ග	 (ෛවද-) නp.ද ජය!ස්ස මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා!ක ප!ප)! හා 
ආY�ක කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) Øෂණ මYදන කO� ෙrකL කාYයාලය �>�වන ලද cනය කවෙYද; 

 (ii) එය පව)වාෙගන �ය කාල වකවා=ව කවෙYද; 

 (iii) එම කාYයාලයට අ=\තව ෙසේවය කළ කාYය මeඩලය  ෙකොපමණද; 

 (iv) අදාළ කාල0මාව �ළ එම කාYයාලයට ලැ�Ð පැO�p සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) වැ�5ර 9මYශනය සඳහා එ එ ආයතනයට එම පැO�p ෙයොk කළ 
ආකාරය කවෙYද; 

 (vi) අදාළ කාල 0මාව �ළ එම කාYයාලෙF නඩ)� සඳහා දරන ලද 9යදම 
ෙකොපමණද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

11. 
2347/’17 

ග	 ෙරෝ>° PමාD 9ෙuර)න මහ)Oය,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i)  මාතෙr cසd්කෙF, මධ-ම පළා) සභාව යටෙ) පාලනයවන පාසr 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසrවල නL කවෙYද; 
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 (iii) දැනට එම පාසr අතD., වැඩබලන 95හrප!ව	. E?න පාසr සංඛ-ාව 
හා ඒවාෙF නL කවෙYද; 

 (iv) දැනට cසd්කෙF පව!න _	 �ර�පා� සංඛ-ාව, එ එ අධ-ාපන 
ෙකො�ඨාසය අ=ව, ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 (v) මාතෙr cසd්කෙF 95හrප! �ර�පා� හා _	 �ර�පා� �රmමට 
අමාත-ාංශය ග= ලබන �යවර කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

12. 
2415/’17 

ග	 �ෂාර ඉ�Mr අමරෙසේන මහතා,— වාDමාYග හා ජලසLප) කළමනාකරණ 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) P	ණෑගල cසd්කෙF ඇ! වැ: සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වැ:වල නL එ එ මැ!වරණ ෙකො�ඨාසය අ=ව කවෙYද; 

 (iii) ව)ම. යහපාලන රජය බලයට ප)mෙම. පKව ෙL දවා cසd්කෙF 
c\Ð කරන ලද වැ: හා ඒ සඳහා වැය කළ kදල ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙYÙය අමාත-ාංශය මg. වයඹ පළා) වාDමාYග සංවYධනය J�මට ෙමම 
වYෂය සඳහා 	�යr Opයන 400 kදා හැර ඇත), අදාළ සංවYධන කට\� 
ෙL වනෙත ආරLභ කර ෙනො!|ම ෙහේ�ෙව., එම kදr ය� 
භාeඩාගාරයට යෑෙL අවදානම ම� m ඇ! බව ද.ෙ.ද; 

 (v) එෙසේ නL, එම kදr cසd්කෙF වැ: සංවYධනය සඳහා ෙයොදා ගැhමට 
අමාත-ාංශය ග= ලබන �යවර කවෙYද;  

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

13. 
2439/’17 

ග	 Ú. රංÛ) ද ෙසො�සා මහතා,— සමාජ ස9බලගැ.mL, Kභසාධන හා ක.ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ෙL වන9ට රට �ළ සමෘ�� සහනාධාරය ලබන ප!ලාÜ. සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ සඳහා 2017 අයවැෙය. ෙව. කර ඇ! kl kදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප!ලාÜ. සLබ.ධෙය. jප ව-ා�ත ස�ෂණය E5 කර= ලැ�ෙ:ද; 

 (iv) එම ස�ෂණය සඳහා සහභාR z MලධාD.ට යL jමනාව ලබා 5.ෙ. 
නL, ඒ කවර පදනම මතද;  

 (v) එම ස�ෂණෙF අරkණ කවෙYද; 

 (vi) එම ස�ෂණය සඳහා වැය කළ kl kදල ෙකොපමණද;  

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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14. 
2446/’17 

ග	 වාKෙ�ව නානායකාර මහතා,— kදr හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ෙනො. 25/14, මරදාන ව)ත, හැඳල, ව)තල p�නෙය> පcං� ආY. ජයබාr 
මහතා, � ලංකා මහ බැංPෙ: pයාපcං� 0මාස>ත ෙසp.ෙකෝ Dයැr?  
ඇ.½ ෙකො.ෙසොp ෙ½ට½ සමාගෙL 	�යr Opයනය, වසර �නකට 
තැ.ප) කර එ�. ලැෙබන ෙපොy ආදායෙම. �ව) z බව); 

 (ii)  ෙමම kදල සඳහා ෙග9ය \�  ෙපොpය වD. වර අකමව)ව ෙගවා ඇ! බව); 

 (iii) Öpක තැ.ප� kදp. ඉ!Dව ඇ! 	. 525,000/- ක kදල කr ��ම මත 
ආපK ෙගmමට MයOත {වද, ෙකොපමණ ඉryL කළද සමාගම 9E. එම 
kදල ආපK ලබා ෙනොෙදන බව); 

එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) ඉහත ~ සමාගම ඇ�l ෙමබ� තව) සමාගL රාÝය ෙL අ\D. තැ.ප)ක	ව.ට 
වංචා J�ම සLබ.ධෙය. ග= ලබන �යවර කවෙYදැ� එ�මා ෙමම සභාවට 
ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

15. 
2466/’17 

ග	 ඉෂා ර¢මා. මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ඉ පෙලෝගම පාෙ��ය ෙrකL ෙකො�ඨාසෙF, කලාවැව ගLමානෙF ප{r 
2500  පමණ �ව) වන බව); 

 (ii) ෙමම ගLමානය, cසd්කෙF ජනා~Yණ සහ ඉතා 0ගෙය. නාග�කරණය 
ෙවO. පව!න ගLමානය mම ෙහේ�ෙව. ෙම> අ�	 මාYග හා කා= 
ප�ධ! ��ෙවළට සකස ්J�ම අත-වශ- m ඇ! බව); 

 එ�මා ද.ෙන>ද? 

 (ආ) (i) ෙමම අ�පා� සL�Yණ කර ගැhම සඳහා අවශ- ප!පාදන ලබා ෙද.ෙ.ද;  

 (ii) එෙසේ නL, එම cනය කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද?      

 

 

2018 මැ< මස 09 වැ� බදාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1332/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— 95pබල හා �නYජනhය බලශ! අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) ලංකා 95pබල මeඩලය යටෙ) ලංකා ටා.සේෆෝමYස ්නO. ආයතනය 
!�ෙ.ද; 



( 17 ) 

 

 (ii)  එම ආයතනෙF නම ෙවනස ්කර !ෙwද; 

 (iii) එෙසේ නL, එ> වYතමාන නම කවෙYද; 

 (iv) 0/ස එrÚඑr ෙහෝr�.Sස ්(ෙපෞ�.) සමාගමට අය) ෙකොටස ්ෙබj ෙගොස ්
ඇ)ෙ) ෙකෙසේද; 

 (v)  ESOT (භාරය) ෙකොටසක්	ව. ස�ව ඇ! ෙකොටස ්පාලනය කර= ලබ.ෙ. 
ක{	. 9E.ද; 

 (vi) එ> ෙකොටසක්	ව.ෙS නL හා ඔ{. ස�ව ඇ! ෙකොටස ්සංඛ-ාව ��බඳ 
ෙrඛනය ඉcDප) කර.ෙ.ද; 

 (vii) ෙසේවකභාර �9KL අ=ව, එය �>�වා ෙකොපමණ කාලය ඇ�ළත ඔ{.ෙS 
ෙකොටස ්��බඳව හා ඔ{. ෙකොටසක්	ව. බව ද.වා !ෙwද; 

ය.න එ�මා සඳහ. කර.ෙන>ද? 

(ආ) (i) ESOT සමාගෙම> ආරLභක ෙකො ටසක්	ව. ක{	.ද, ඔ{. ස�ව !i 
ෙකොටස ්පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ෙකොටසක්	ව. අතර ලංකා 95pබල මeඩලෙF ෙසේවකය. 
E?.ෙ.ද; 

 (iii) එෙසේ නL, ඔ{.ට ළබැàයාව ��බඳව ��ගැ�ම !ෙබන බව එ�මා 
��ග.ෙ.ද;  

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) (i) COPE වාYතාෙ: සඳහ. පDc 0/ස එrÚඑr ෙහෝr�.Sස ් (ෙපෞ�.)   
සමාගෙම. 	�යr දස ලෂ 232 ක ලාභාංශ පමාණය ලංකා  95pබල 
මeඩලයට ෙනොෙගවා !ෙබන බව ද.ෙ.ද; 

 (ii) ෙL සLබ.ධෙය. ෙගන ඇ! �යාමාYග කවෙYද;  

ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

2. 
1619/’17 

ග	 ෙහේෂා. 9තානෙS මහතා,— ඉඩL සහ පාYpෙL.� ප!සංස්කරණ 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ර)න�ර cසd්කෙF 0ගෙය. c\Ð වන ඇáp�?ය නගරය �ළ ව-ාපාDක 
ඉඩL සඳහා >OකL ලබාjෙL ගැට�ව පව!න බව  ��ග.ෙ.ද; 

 (ii)  එෙසේ නL, Mවැරc අ\D. ඉඩL >OකL ලබාjමට ෙගන ඇ! �යවර කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) (i) ෙමම නගරෙF ඉඩL සLබ.ධෙය. 9හාරසථ්ානය අ�!වාEකL පකාශ 
කරන බැ9., ව-ාපාDකය. තම.ෙS ව-ාපාDක සථ්ාන �ළ ෙගොඩනැ�p 
ඉcJ�ම E5 ෙනොකරන බව ද.ෙ.ද; 

 (ii) ෙමම 9හාරසථ්ානයට ෙම~ ඉඩL සLබ.ධෙය. සත- වශෙය.ම ඇ! 
>Oකම කවෙYද; 

 (iii) වසර ගණනාවක Eට ෙමම නගරය �ළ අදාළ ව-ාපාDක සථ්ාන â! 9àO. 
E?න ව-ාපාDකය.ට ඒවාෙF >OකL ලබාjමට),  තම ව-ාපාර කට\� 
කරෙගන යාම සඳහා ව-ාපාDක පජාවට පහKකL සැප»මට)  �යවර 
ග.ෙ.ද;  

 ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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3. 
1651/’17 

ග	 චO.ද 9 ෙuED මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ෙL වන9ට � ලංකා අධ-ාපන පDපාලන ෙසේවෙF M\තව E?න kl 
MලධාD. සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම MලධාD.ෙS නL, තන�	 නාම සහ ෙසේවා සථ්ාන ෙව. ෙව. 
වශෙය. කවෙYද; 

 (iii) දැනට අධ-ාපන පDපාලන ෙසේවෙF පව!න �ර�පා� සංඛ-ාව හා �ර�පා� 
පව!න ෙසේවා සථ්ාන කවෙYද; 

 (iv)  එම �ර�පා� �රmමට අමාත-ාංශය 9E. තරඟ 9භාග පව)වා !ෙwද; 

 (v) එෙසේ නL, එම 9භාගෙය. සම) z අයෙS නL හා p�නය. කවෙYද;  

 (vi) එම �Dසට ප)mL ලබාjමට ග= ලබන �යවර කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

4. 
1729/’17 

ග	 xමr ර)නායක මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා!ක ප!ප)! හා ආY�ක 
කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ෙ��ය හා 9ෙ��ය අධ-ාපන කට\� සඳහා � ලාංJකය.ට ජනා�ප! 
අරkදල මg. �Yණ ෙහෝ අYධ Ýෂ-)ව ලබාjෙL වැඩ��ෙවළ !ෙwද; 

 (ii) එෙසේ නL, එම වැඩ��ෙවළ අ=ව ඒ සඳහා K5සස්. ෙතෝරා ග= ලබන 
පදනම හා කමෙ:දය කවෙYද; 

 (iii) අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) ඉහළම ලPÐ ලබාග.නා Ýෂ-ය.ට Ýෂ-)ව 
ලබාjෙL කමෙ:දය !ෙwද; 

 (iv) පශච්ා) උපා� අධ-ාපනය සඳහා උපා�ධාD.ට Ýෂ-)ව ලබාjෙL 
කමෙ:දය !ෙwද; 

 (v) ඉහත (iii) සහ (iv) හැර ෙවන) ෙ��ය ෙහෝ 9ෙ��ය Ýෂ-)ව ලබාjෙL 
කමෙ:දය !ෙwද; 

 (vi) එෙසේ නL, එම කමෙ:දය කවෙYද; 

 (vii) වYෂ 2005 Eට 2017 දවා ඉහත (iii) සහ (iv) > සඳහ. කමෙ:දවලට 
පDබා>රව, ෙ��ය ෙහෝ 9ෙ��ය Ýෂ-)ව ලබාග) ��ගලය.ෙS නL, kදල, 
ආයතන හා 9ෙ�ශ රට නL, එම රෙට> නම එ එ වYෂය අ=ව ෙව. 
ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

5. 
1735/’17 

ග	 වාKෙ�ව නානායකාර මහතා,— kදr හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 9ෙ��ය 9ශව්9ද-ාලය.> අධ-ාපනය සඳහා යන � ලාංJක Ýෂ-ය. 
ෙව=ෙව. වසරකට වැයෙවන kදල සඳහා � ලංකාෙ: 9ෙ�ශ kදr 
සං�තයට දැ�මට E5වන බර ෙකොපමණද; 
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(ii) ෙපෞ�ගpක 9ෙ�ශ සංචාරය. සඳහා 9ෙ�ශගතවන ��ගලය. ෙව=ෙව. � 
ලංකාෙ: kදr සං�තයට වසරකට දැ�මට E5 වන බර ෙකොපමණද;  

  (iii) � ලංකාෙව. යැෙවන ෙවළඳ භාeඩ ෙහෝ ෙසේවාව. ෙව=ෙව.  ලංකාවට 
  අය9ය \� 9ෙ�ශ kදp. ෙකොපමණ kදල ෙනොලැෙwද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

6. 
1755/’17 

ග	 ල~ ජයවYධන මහතා,— කෘ©කYම අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ෙගොඩ ඉඩL ෙනොමැ! ��ගලය.ට තම P£	 ඉඩෙම. පYචස ් 10ක 
ෙකොටස ෙගොඩකර Mවස ඉcකර ගැhමට අවසර ලබාjම jYඝ කාලයක 
Eට පැව! බව ද.ෙ.ද; 

 (ii) දැනට ෙගොඩ ඉඩL අ>O ��ගලය.ට තම P£	 ඉඩෙම. පYචස ්10 ක පමණ 
ෙකොටස ෙගොඩකර Mවස ඉcJ�ම සඳහා ලබා j !i අවසථ්ා අ>O කර 
ඇ! බව ��ග.ෙ.ද; 

 (iii) එමMසා cව�ෙ. 99ධ පෙ�ශවල ඉඩL ෙනොමැ! 9ශාල �Dස අසරණ 
ත))වයකට ප)ව E?න බව ��ග.ෙ.ද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?  

(ආ) (i) P£	 ඉඩෙම. පYචස ්10ක පමාණය ෙගොඩකර ගැhම සඳහා ෙL වන9ට  
ෙගො9ජන ෙසේවා ෙදපාYතෙL.�වට අය5L කර ඇ! ��ගලය. සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙමම ��ගලය.ට ඉතා ක�නO. එම පYචස ්10ක P£	 ඉඩL ෙගොඩකර 
ගැhමට අවසථ්ා සලසා ෙද.ෙ.ද; 

 (iii) එෙසේ නL, ඒ කවර cනයක Eටද; 

 ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

7. 
1866/’17 

ග	 එස්. එL. මDකාY මහතා,— මහානගර හා බස්නා>ර සංවYධන 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ඉcD වYෂ 03 ඇ�ලත ආරLභ J�මට MයOත ෙකොළඹ  cසත් NිකෙF නාගDක 
Mවාස ව-ාපෘ! සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම Mවාස ව-ාපෘ�.> ඉcJ�මට අෙ�©ත Mවාස ඒකක සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම Mවාස ව-ාපෘ! සඳහා Mශ�්ත ඉඩL හ�නාෙගන !ෙwද; 

 (iv) එෙසේ නL, එම ඉඩL කවෙYද;  

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?  

(ආ) (i) ෙමම ව-ාපෘ! සඳහා වැය J�මට අෙ�©ත kl kදල ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙL සඳහා ෙපෞ�ගpක අංශෙF ආෙයෝජන පව!.ෙ. නL, ඒවා කවෙYද; 

 (iii) රාජ- හා ෙපෞ�ගpක ආෙයෝජනවp. ඉcකර= ලබන Mවාස සංඛ-ාව ෙව. 
ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද;  

 (iv) ෙමම ව-ාපෘ! අවස. JDමට බලාෙපොෙරො)� වන cන වකවා= කවෙYද; 



( 20 ) 

 

 (v)  ෙමම Mවාස ව-ාපෘ!වල Mවසක kl ව?නාකම ෙකොපමණද; 

 (vi) එම Mවාස ජනතාවට ලබාjෙL වැඩ��ෙවළ කවෙYද;  

ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

8. 
2590/’17 

ග	 Mහාr ගල�ප)! මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 වYෂෙFj පහ වසර Ýෂ-)ව 9භාගය සම) z Eය�ම Ýෂ-ය.ට 
Ýෂ-ාධාර kදr ලබාෙද.ෙ.ද; 

 (ii) එ Ýෂ-ෙයPට මසකට ලබාෙදන Ýෂ-ාධාර kදල ෙකොපමණද; 

 (iii) Ýෂ-ාධාර ලබා jම සඳහා මසකට වැයවන kl kදල ෙකොපමණද; 

 (iv) 2016 වYෂයට අදාළ Ýෂ-ාධාර kදr ෙගවා !ෙwද; 

 (v) 2017 වYෂෙF කවර මාසය දවා Ýෂ-ාධාර kදr ෙගවා !ෙwද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) (i) Ýෂ-ාධාර kදr ලබාගැhම සඳහා පහ වසර Ýෂ-)ව 9භාගය සම)mමට 
අමතරව ෙවන) K5KකL අවශ- ව.ෙ.ද; 

 (ii) එෙසේ නL, එම K5KකL කවෙYද; 

 (iii) එම K5KකLවලට අදාළ MYණායක සකස ්කර ඇ! වYෂය කවෙYද; 

 (iv) අ!ෙYක K5KකL ෙනොසලකා පහ වසර Ýෂ-)ව 9භාගය සම) Ýෂ-ය. 
Eය� ෙදනාට Ýෂ-ාධාර kදr ලබාjමට කට\� කර.ෙ.ද; 

 (v) එෙසේ නL, එම cනය කවෙYද; 

ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
 

 

2018 මැ< මස 10 වැ� �හස්ප��දා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

837/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පවාහන හා E9r _ව. ෙසේවා අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ නගරෙF මධ-ම බසන්ැව�ම, _ණEංහ�ර ෙපෞ�ගpක බස ්නැව�ම 
හා බැස?්ය. මාවෙ) �>? ෙපෞ�ගpක බස ් නැව�ම යන සථ්ානය.>  
බසර්ථවp. ක�පL ලබා ග.නා බව); 

 (ii) ම)දව- හා ෙවන) අයථා �යාව.ට සLබ.ධ ��ගලය. තම ව-ාපාර 
කට\� සඳහා ෙමම සථ්ාන ෙයොදා ග.නා බව); 

 (iii) ෙමම සථ්ානය.> ෙ��ය හා 9ෙ��ය මR. සඳහා ප Nමාණව) පහKකL 
ෙනොමැ! බව); 

එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) (i) උත අයථා ක Nයිාව.> ෙයෙදන ��ගලය. මැඬyමට ක NයිාමාYග ෙගන 
!ෙwද; 
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 (ii) එෙසේ නL, 2016 වYෂය �ළ අ)අඩං_වට ග) සහ h! මg. කට\� කළ 
��ගලය. සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම සථ්ානය.> ආරåාවට ෙපොyEය ෙයොදවා !ෙwද; 

  ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) (i) ෙමම බස ්නැව�Lවල වැEJ� ඇ�l ය?තල පහKකL වැ� c\Ð J�මට  
�යවරෙගන !ෙwද; 

 (ii) එෙසේ නL, එම �යවර කවෙYද; 

  ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

2. 
1247/’16 

ග	 ප�ම උදයශා.ත _ණෙසේකර මහතා,— නගර සැලKL හා ජල සLපාදන 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 වYෂය වන9ට �)තලම cසd්කය �ළ ජා!ක ජල සLපාදන හා 
ජලාපවහන මeඩලය මg. �DE5 පාhය ජලය සපය= ලැබ !i Mවාස 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙL වන9ට �DE5 පාhය ජලය සපය= ලබන Mවාස සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 වYෂෙය. පKව \දමය ත))වය Mමවන �	 පාhය ජලය ලබා jම 
ෙව=ෙව. එ එ  වYෂය සඳහා රජය 9E. ෙව. කරන ලද kl kදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) \දමය ත))වය Mම mෙම. පK 2015 වYෂය වනෙත පාhය ජලය 
ලබාjෙL ව-ාපෘ! ෙව=ෙව. රජය ෙව. කරන ලද kl kදල එ එ වYෂය 
අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත Eයrෙල>ම පග! වාYතාව ඉcDප) කර.ෙ.ද;  

 ය.න එ�මා ෙමම සභාව ට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

3. 
1550/’17 

ග	 (ආචාYය) බ.5ල _ණවYධන මහතා,— kදr හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 205ට අ=ව, ය.ත සඳහා ආෙයෝජනය කරO. 
දැනට පව)නා ව-ාපාර �lr J�ම සඳහා නmකරණ cDගැ.mමට බ5 සහන 
ලබා5. ව-ාපාර සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) උත ෙයෝජනාවට අ=ව, ෙ�Ýය ආදායL ෙදපාYතෙL.�ව මg. බ5 
සා=බලය. ලබා5. ව-වසායකය.ෙS නL සහ p�නය. ඉcDප) 
කර.ෙ.ද;  

 (iii) උත බ5 සහනය ලබාග) ව-ාපාර 9E. ආෙයෝජනය කරන ලද ය.ත æත 
කවෙYද; 

 (iv) ෙමම නmකරණ ව-ාපෘ!ය මg. බ5 ගණනය J�ෙLj සැළJrලට ග) ඇ! 
කරන ලද නව §Jයා සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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4. 
1759/’17 

ග	 චO.ද 9 ෙuED මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) කැ�කසළ පශන්ය 9ශාල ගැට�ව m !ෙබන බව ��ග.ෙ.ද; 

 (ii) ෙමම කැ�කසළ ගැට�ව 9ස�මට පළා) පාලන ආයතන ෙවත අමාත-ාංශය 
ලබාෙදන සහන හා ආධාර කවෙYද; 

 (iii) පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත-ාංශෙF Öල- ප!පාදන මත ව-ාපෘ! 
�යා)මක කර= ලබන පළා) පාලන ආයතන කවෙYද; 

 (iv)  කැ�කසළ පශන්ය 9ස�මට අමාත-ාංශය ග= ලබන �යවර කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

5. 
2207/’17 

ග	 ඩSලස ්ෙ�වාන.ද මහතා,— Ôවර හා ජලජ සLප) සංවYධන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) J�ෙනො �ය cසd්කෙF �>ටා !ෙබන වැ: 11 ආvතව ප{r 750 
පමණ ODcය ම)ස- කYමා.තෙF Mයැෙලන බව); 

 (ii)  මෑතක Eට පව!න දැ� Mයඟය ෙහේ�ෙව. ෙමම ප{rවල �වෙනෝපාය 
klමM.ම පාෙහේ අ>O m ඇ! බව);  

එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) (i) ෙමම ජනතාවෙS �වෙනෝපාය ��බඳ අවධානය ෙයොk කර, යL ව.cය 
ලබා jමට හැJයාව !ෙwද; 

 (ii)  එෙසේ නL, ලබා cය හැJ සහනය කවෙYද 

 (iii)   එම සහනය ලබා ෙද= ලබන cනය කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

6. 
2231/’17 

ග	 අෙශෝක �ය.ත මහතා,— කා.තා හා ළමා කට\� අමාත-�Oයෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 වYෂෙF Eට වයඹ පළාෙ), �)තලම හා P	ණෑගල cස්dකවp. 
වාYතා z ළමා අපෙයෝජන E��. සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම E5mL වාYතා z පාෙ��ය ෙrකL ෙකො�ඨාසවල නL කවෙYද; 

 (iii) එම E5mL සLබ.ධව ජා!ක ළමාරෂක අ�කාDය ෙගන ඇ! �යවර 
කවෙYද; 

 (iv) ඉcDෙFj වයඹ පළාත �ළ E5වන ළමා අපෙයෝජන අවම J�ම සඳහා 
අමාත-ාංශය ගැhමට බලාෙපොෙරො)� වන �යවර කවෙYද; 

 ය.න එ�Oය ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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7. 
2237/’17 

ග	 xමr ර)නායක මහතා,— පාෙ��ය සංවYධන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) පාෙ��ය සංවYධන අමාත-�මාෙS ෙපෞ�ගpක කාYය මeඩලයට අ=\ත Mල 
වාහන සපයා ඇ! එ එ MලධාDයාෙS නම, තන�ර, ෙව.කර ඇ! වාහනෙF 
වYගය, pයාපcං� අංකය සහ එම ෙව. J�ම සඳහා අ=ම!ය ලබා 5.ෙ. ක{	. 
9E.ද ය.න ෙව. ෙව. වශෙය. එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

8. 
2298/’17 

ග	 ෙහේෂා. 9තානෙS මහතා,— සමාජ ස9බලගැ.mL, Kභසාධන හා ක.ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ර)න�ර cසd්කෙF �ව)වන ප{r අතD. දDදතා ෙYඛාෙව. පහළ �ව) 
වන ප{r සංඛ-ාව, එ එ පාෙ��ය ෙrකL ෙකො�ඨාසය අ=ව ෙව. 
ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 (ii) එම ප{rවල �වන ම�ටම උසස ් J�මට අමාත-ාංශය ග= ලබන �යවර 
කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

9. 
2303/’17 

ග	 (ෛවද-) නp.ද ජය!සස් මහතා,— අ�කරණ අමාත-�Oයෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2017.08.01 වැM cන වන9ට Öල- අපරාධ 9මYශන ෙකො�ඨාශය (FCID) 
මg. 9මYශන අවස. කර h!ප! ෙදපාYතෙL.�ව ෙවත ෙයොk කරන ලද 
එ එ 9මYශන වාYතා h!ප! ෙදපාYතෙL.�වට ලැ�Ð cන ෙව. 
ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 (ii) ඒ අතD. ෙL වන9ට න� ෙගො= කර ඇ! පැO�p සංඛ-ාව කවෙYද; 

 (iii) ඒ එ එ න�ව ෙගො= කළ cනය හා න�ව 9භාග වන අ�කරණය ෙව. 
ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 ය.න එ�Oය ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

10. 
2404/’17 

ග	 ෙරෝ>° PමාD 9ෙuර)න මහ)Oය,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ)  (i)  මාතෙr cසd්කෙF ඇ! පාසr සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසrවල නL කවෙYද; 

 (iii) මාතෙr cසd්කෙF පාසrවල උග 9ද-ා, ග�ත සහ ඉංéE _	 >ඟය 
පව!න බව ද.ෙ.ද; 

 (iv) එෙසේ නL, එම 9ෂයය. සඳහා _	 �ර�පා� පව!න පාසr සංඛ-ාව සහ එම 
පාසrවල නL කවෙYද; 
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 (v) මාතෙr cසd්කෙF පව!න 9ද-ා, ග�ත සහ ඉංéE _	 �ර�පා� �රmමට 
අමාත-ංශය ග= ලබන �යවර කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

11. 
2416/’17 

ග	 �ෂාර ඉ�Mr අමරෙසේන මහතා,— වාDමාYග හා ජලසLප) කළමනාකරණ 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) Mකවැර?ය, මාගrෙr වැව යටෙ) වගා කරන kl P£	 ඉඩL පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම වැෙ:, වැ: ර©තෙF අනවසර පcං�ක	ව. පcං�ව E?න බව  
ද.ෙ.ද; 

 (iii) එෙසේ නL, එම ප{r සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමෙසේ අනවසර පcං�ක	ව. §� EÚම Mසා වැවට ද	Ð හාM E5වන බව 
ද.ෙ.ද; 

 (v) එෙසේ නL, එම අනවසර පcං�ක	ව. ඉව) කර ෙමම වැව සංවYධනය 
J�මට අමාත-ාංශය ග= ලබන �යවර කවෙYද;  

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

12. 
2440/’17 

ග	 Ú. රංÛ) ද ෙසො�සා මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ර)න�ර cසd්කෙF !ෙබන ෙදමළ මාධ- පාසr සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසr අතD. පාථOක හා �9�ක පාසr සංඛ-ාව ෙව. ෙව. වශෙය. 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පාසrවp. මධ-ම රජයට අය) පාසr සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පාසrවල නL කවෙYද; 

 (v) ෙදමළ මාධ-ෙය. අධ-ාපනය හදාරන kl Ýෂ- සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ර)න�ර cසd්කෙF, 

 (i) 2010 වYෂෙF Eට ෙL දවා 5 වසර Ýෂ-)ව 9භාගය සම) හා අසම) Ýෂ- 
සංඛ-ාව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද;  

 (ii) 2010 වYෂෙF Eට ෙL දවා අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) සහ අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) 
9භාගය සම) හා අසම) Ýෂ- සංඛ-ාව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 (iii) 2010 වYෂෙF Eට ෙL දවා ඉංÛෙ.	 හා ෛවද- 9ද-ාව හැදෑ�ම සඳහා 
9ශව්9ද-ාල K5KකL ලැi Ýෂ- සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) Eංහල මාධ- හා ෙදමළ මාධ- Ýෂ-ය. අතර ඉහත 9භාග සම) සහ අසම) 
Ýෂ- සංඛ-ාව ප!ශතය ෙලස ෙකොපමණද;  

 ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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13. 
2467/’17 

ග	 ඉෂා ර¢මා. මහතා,— !රසර සංවYධන හා වන�9 අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2012 වYෂෙFj පලාගල පාෙ��ය ෙrකL ෙකො�ඨාසෙF, පලාගල - නෑගLපහ 
මාYගෙF ආරLභ කළ “9ජයගම” රණ9	 ගLමානය 2013 වYෂෙF  j 
ජා!ක Mවාස සංවYධන අ�කාDය මg. ජනතා අ�!යට ප) කර ඇ! බව); 

 (ii) ෙමම ගLමමානෙF වන අp. Mතර ගැව0ම ෙහේ�ෙව. ගLමානෙF 
පcං�ක	ව.ෙS එcෙනදා කට\� E5 කර ගැhම පවා ඉතාම) අන�	දායක 
ත))වයක පව!න බව);  

 (iii) ෙමම ගLමානය වටා අpවැට ඉc J�මට ෙයෝජනා කර ඇත), ෙමෙත එය 
E5 කර ෙනොමැ! බව);  

 එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) (i) ගLවා0.ෙS ආරෂාව සඳහා ක�නO. අpවැට ඉcJ�මට �යවර 
ග.ෙ.ද; 

 (ii) එෙසේ නL, එම cනය කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?        

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද?  

14. 
2474/’17 

ග	 වාKෙ�ව නානායකාර මහතා,— kදr හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) 2015 වYෂෙF Eට ෙL දවා ෙපොê අ=පාත වැ� mම, 	�යල අවපමාණ mම සහ 
9ෙ�ශ 9Mමය පාලනය p>r J�ම ෙහේ�ෙව. � ලංකාෙව. බැහැර z  ෙඩොලY 
පමාණෙF ව?නාකම ෙකොපමණද ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

15. 
2501/’17 

ග	 ඉ.cක අ=	�ධ ෙහේර) මහතා,— kදr හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා ආY�කෙF පධාන සංරචක වන කෘ©කYමා.තය, කYමා.ත අංශය 
හා ෙසේවා සැප»ම 2016 වYෂෙF දළ ෙ��ය Mෂප්ාදනයට දායකmෙL 
පමාණය ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පමාණ ප!ශතය ෙලස ෙකොපමණද; 

 (iii) 2016 වYෂෙF දළ ෙ��ය Mෂප්ාදනයට ෙසේවා අංශෙF දායක)වය 	�යr 
 Opයන ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙසේවා ගණයට අය) m ඇ! නව සංරචක කවෙYද; 

 ය.න එ�මා සඳහ. කර.ෙන>ද? 

(ආ) (i) 2013 Eට 2016 වYෂය දවා ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොළ Oල දYශකය  වYෂය අ=ව 
ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 (ii) ඉහත දYශකය තව5රට) පහළ යෑම වළවා ගැhම සඳහා 2017 වYෂෙF j 
කරඇ! ෙයෝජනා කවෙYද;  
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 (iii) 2016 ජනවාD, ¬M සහ සැ�තැLබY යන මාසවල ජා!ක පාDෙභෝ�ක Oල 
දYශකෙය> අගය කවෙYද; 

 (iv) 2015 සහ 2016 වYෂවල පළk භාගය �ළ ශම බලකා සහභාR)ව අ=පාතය 
කවෙYද; 

 (v) කෘ©කාYOක අංශෙF ෙසේවා M\!ය ෙකොපමණද; 

 (vi) 2015 සහ 2016 වYෂවල රාජ- අංශෙF හා සව්යං §Jයාවල M\තzව. 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද;  

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
 

 

2018 මැ< මස 11 වැ� +-රාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

134/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— kදr හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2)   

(අ) (i) 2014.01.01 cන Eට 2015.06.30 cන දවා කාලය �ළ අ)අඩං_වට ග= ලැi 
h!9ෙරෝÔ ෙලස ෙමරටට ෙගෙනන ලද 5Lවැ?වල ව?නාකම ෙකොපමණද; 

 (ii) එම 5Lවැ? සමඟ අ)අඩං_වට ෙගන වැරcක	ව. z අයෙS නL, p�න, 
5රකථන අංක හා 9ෙ�Ýකෙය නL රට කවෙYද; 

 (iii) ඉහත (ii) > සඳහ. ��ගලය.ට 5. ද�වL එ එ ��ගලයාට ෙව. ෙව. 
වශෙය. කවෙYද; 

  ය.න එ�මා සභාගත කර.ෙන>ද?    

(ආ) (i) අ)අඩං_වට ග.නා h!9ෙරෝÔ 5Lවැ? h!මය �යාමාYගය.ෙග. පK  
9නාශ කර.ෙ.ද; 

 (ii) එෙසේ නL, 5Lවැ? 9නාශ J�ෙL �යා��ෙවළ කවෙYද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නL, එම 5Lවැ? රජෙF බ5වලට යට)ව ෙවෙළඳ ෙපොළට MP) 
කර.ෙ.ද;   

  ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?    

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
2. 

1176/’16 

ග	 උදය පභා) ගLම.�ල මහතා,— රාජ- ව-වසාය හා මහ=වර සංවYධන 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ)  (i) වYෂ 2010 Eට 2015 දවා z කාල පD ෙ®දෙFj, 0මාස>ත ලංකා ෙරෝහෙr 
ෙකොටස ්>OෙයP ෙලස ෙගෝඨාභය රාජපෂ මහතා කට\� කර !ෙwද;  

 (ii) එෙසේ නL, එම කාල පD ෙ®දය �ළj 0මාස>ත ලංකා ෙරෝහෙr සභාප! 
ෙලස ඒ මහතා ලබාග) වැ�� සහ jමනා  කවෙYද; 

 (iii) වYෂ 2010 Eට 2015 දවා කාලය �ළ 0මාස>ත ලංකා ෙරෝහල වාYතා කළ 
වාY©ක ලාභය එ එ වYෂය අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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3. 
1192/’16 

ග	 ප�ම උදයශා.ත _ණෙසේකර මහතා,— 95pබල හා �නYජනhය බලශ! 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) 1983 වYෂය වන9ට ම.නාරම cසd්කය �ළ ලංකා 95pබල මeඩලය 
9E. 95pය ලබා j ඇ! kl Mවාස සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙL වන9ට 95pය ලබා j ඇ! kl Mවාස සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) වYෂ 1984 Eට 2009 දවා 95pය ලබා jම ෙව=ෙව. ෙව. කරන ලද kදල 
එ එ වYෂය අ=ව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 වYෂෙFj \දමය ත))වය Mම mෙම. පK 2015 වYෂය දවා 95pය 
ලබා j ඇ! Mවාස සංඛ-ාව එ එ වYෂය අ=ව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) > සඳහ. කාල පD ෙ®දය සඳහා 95pය ලබා jම ෙව=ෙව. ෙව. 
කරන ලද kදල එ එ වYෂය අ=ව ෙකොපමණද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාව ට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
4. 

1378/’16 

ග	 (ආචාYය) බ.5ල _ණවYධන මහතා,— kදr හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 132ට අ=ව, ෙපොෙලො.න	ව, Jpෙනො �ය 
සහ ර)න�ර (ඇáp�?ය) cසd්කය.> K9ශාල ගබඩා �න ඉcJ�මට 
සහ ම.නාරL cසd්කෙF ඉcවන ගබඩාෙ: වැඩ Mම J�මට 	�යr 
Opයන 1000  ෙව. කළ බව ��ග.ෙ.ද; 

 (ii) ම.නාරම cසd්කෙය> ඉcෙකෙරන ගබඩාෙව> kr �Dවැය 
ඇසත්ෙL.�ව සහ ෙL දවා z එ> පග! සමාෙලෝචන වාYතාව ඉcDප) 
කර.ෙ.ද;  

 (iii) J�ෙනො �ය, ඇáp�?ය හා ෙපොෙලො.න	ෙව> නව ගබඩා සං~Yණ �න 
ඉcJ�ෙL කට\�වල පග!ය කවෙYද; 

 (iv) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 132 ෙව=ෙව. ෙව. කළ 	�යr Opයන 
1000 ක kදල වැය කළ ආකාරය  ෙකෙසේද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
5. 

1476/’16 

ග	 චO.ද 9 ෙuED මහතා,— 95pබල හා �නYජනhය බලශ! අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 2010 වYෂෙF Eට ෙL දවා ලංකාව �ළ �යා)මක වන ෙපෞ�ගpක 
95pබල ජනන සමාගL සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමාගLවල නL, p�නය. හා අධ-ෂ මeඩල සාමාÛකය.ෙS නL 
කවෙYද; 

 (iii) 2010 වYෂෙF Eට එම එ එ සමාගම 9E. ලංකා 95pබල මeඩලයට 
ලබා 5. 95p ඒකක සංඛ-ාව සහ එම එ සමාගමකට ලංකා 95pබල 
මeඩලය 9E. ෙගවන ලද kදල, එ එ වYෂය අ=ව ෙව. ෙව. 
වශෙය. ෙකොපමණද; 
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 (iv) ව)ම. යහපාලන රජය යටෙ) ලංකා 95pබල මeඩලය මg. E5 කර= 
ලබන 95p ජනනය වැ� J�මට ග= ලබන �යවර කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

6. 
1578/’17 

ග	 වාKෙ�ව නානායකාර මහතා,— kදr හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) රෙ� සමසත් බ5වp. 57 % අයකර ග= ලබ.ෙ. � ලංකා ෙY_ව 9E. 
බව); 

 (ii) ඉ. වැ� බ5 ප!ශතය වාහන ආනයන බ5 බව); 
 (iii) බ5 ෙනොෙගmමට වාහන ආනයනක	ව. 99ධ උපකම භා9තා කරන බව); 

 (iv) දැනට MP) කර ඇ! අ! 9ෙශේෂ ගැස� Mෙ:දනවලට අමතරව, 2015.02.10 
cනැ! අංක 1901/3 ගැස� Mෙ:දනය මg.ද, ෙමම ත))වය මඟ හැරmමට 
Mෙයෝග පනවා ඇ! බව); 

එ�මා ද.ෙන>ද?  

(ආ) (i) ෙකෙසේ ෙවත), 2015.09.22 cනැ! අංක 1933/6 ගැස� Mෙ:දනෙය. 
ජාවාරLක	ව.ට DE ෙලස කට\� J�මට අවසථ්ාව ලබා j ඇ! බව); 

 (ii) අ (iv)> සඳහ. ගැස� Mෙ:දනෙය. ලබා 5. අ�කාD බලය මත ෙY_ 
MලධාD. අනාවරණය කරග) Oල අ�ෙව. සඳහ. වාහන 1000 
සLබ.ධෙය. ප�ෂණය E5 කළෙහො), 	.Opයන 8000කට අ�ක 
ආදායම අය කර ගත  හැJ බව); 

 (iii) ෙY_ අධ-ෂ ජනරාrවරයාෙS Mෙයෝගය අ=ව 2016.09.21 cන Eය� ෙY_ 
ප�ෂණය. තාවකාpකව අ)>�වා දැනට මාස 04 ගතmෙම.  රටට 
9ශාල ආදායම අ>O m ඇ! බව); 

එ�මා ��ග.ෙන>ද? 

(ඇ) එෙසේ නL, අ (iv)> සඳහ. Mෙයෝගය අවලං_ J�මට �යවර ග.ෙ.ද ය.න එ�මා 
ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

7. 

1602/’17 
ග	 �ෂාර ඉ�Mr අමරෙසේන මහතා,— 95pබල හා �නYජනhය බලශ!  

අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) ඇ.ෙ� ෙලෙකෝ ප�ව� pOට½ (Ante Leco (Pvt.) Ltd.) ආයතනය ��බඳ 
රජයට ඇ! අ�!ය කවෙYද; 

 (ii) එම ආයතනය ආරLභ කරන ලද අරkණ කවෙYද; 

 (iii) එම සමාගම 9E. Mෂප්ාදනය කර ඇ! 95p �ටY සංඛ-ාව, එ එ වYෂය 
අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 (iv) එම සමාගෙL ෙසේවක සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ආරLභෙF Eට එම සමාගම ලබා ඇ! ලාභය ෙහෝ පා�ව, වYෂය අ=ව ෙව. 
ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

  ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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8. 
1605/’17 

ග	 (මහාචාYය) ආî මාරEංහ මහතා,— 95pබල හා �නYජනhය බලශ! 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) ෙකරවල�?ය පෙ�ශෙF ඉcකර ඇ! බර ඉ.ධන (HFO) මg. දැනට 
�යා)මක වන බලාගාරය වසරක කාලය �ළ දmකෘත සව්භා9ක වා\ 
(LNG) මg. �යා)මක කරmම සඳහා එකඟතාවය !�ෙ.ද; 

 (ii) එම එකඟතාවය කඩ m !ෙwද; 
 (iii) එම එකඟතාවය කඩmම ෙහේ�ෙව. ලංකා 95pබල මeඩලයට E5m ඇ! 

අලාභය ෙකොපමණද; 
 (iv) එ~ බලාගාරය මg. ලංකා 95pබල මeඩලයට ලබා ෙදන 95p ඒකකයක 

Oල Mයම J�මට අදාළව ඇ!කර ග.නා ලද එකඟතාවය.ට පටහැMව 
කට\� E5වන බව ද.ෙ.ද; 

 (v) �9KL පකාරව 95p සැප\Lකාර සමාගම �යා J�ම තහ{	  J�ම සඳහා 
ග.නා �යාමාYග කවෙYද; 

 (vi) එම එකඟතාවය පDc කට\� ෙනොJ�ම Mසා ලංකා 95pබල මeඩලයට E5 
m ඇ! පා�ව ෙකොපමණද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

9. 
2131/’17 

ග	 (ෛවද-) නp.ද ජය!ස්ස මහතා,— උසස් අධ-ාපන හා මහාමාYග 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 2009 වYෂෙF Eට ෙL දවා ෛවද- උපා�ය හැදෑ�ම සඳහා 9ෙ�ශගත z � 
ලාංJක EK. සංඛ-ාව;  

 (ii) ඔ{. ඇ�ල) z 9ෙ�ශ ෛවද- �ඨ සහ ඒවාට ඇ�ල) z EK. සංඛ-ාව;  

 (iii) එම 9ෙ�ශ ෛවද- අධ-ාපනය Mසා රටට අ>O z 9ෙ�ශ 9Mමය පමාණය; 

  එ එ වYෂය අ=ව, ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද ය.න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

10. 
2201/’17 

ග	 ම>.දාන.ද අ�)ගමෙS මහතා,— ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද- 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ව�කරෙF �ව)වන ලෂ 08කට ආස.න ජනතාවෙS ෙසෞඛ- ත))වය 
නගා E�mෙL අරk�. ව�කරෙF ෙරෝහr රජයට පවරා ගැhෙL 
වැඩ��ෙවළ පK�ය රජය 9E. �යා)මක කළ බව  ��ග.ෙ.ද; 

 (ii) එම වැඩ��ෙවළ අ=ව, 2014 වYෂය අවස. වන9ට එෙලස රජයට 
පවරාෙගන ඇ! ව� ෙරෝහr සංඛ-ාව, ෙරෝහෙr නම සහ පවරාග) 
කාලවකවා=ව කවෙYද; 

 (iii) ෙL වන9ට එම ව-ාපෘ!ය �යා)මක ෙනොවන බව ��ග.ෙ.ද; 

 (iv) ෙමම ව-ාපෘ!ය සඳහා අමාත-ාංශය වාY©කව වැයකළ kදල ඉcDප) 
කර.ෙ.ද; 
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 (v) ව�ක රෙF ෙසෞඛ- ත))වය නඟාE�mමට ෙමම ව-ාපෘ!ය මg. 9ශාල 
��වහල z බැ9. එ ය ක�නO. නැවත ආරLභ කර.ෙ.ද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද?   

11. 
2214/’17 

ග	 එස.් එL. මDකාY මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ෙකොෙළො.නාව අධ-ාපන ෙකො�ඨාසෙF �>? එකම  බාpකා ජා!ක පාසල 
ෙකොෙළො.නාව බාpකා 9ද-ාලය බව); 

 (ii)  ෙL වන9ට එම 9ද-ාලෙF අ�පා� §ස පව!න බව); 

 (iii) _	 �ර�පා� 18 සහ අනධ-යන කාYය මeඩල �ර�පා�  08 පව!න 
බව); 

  එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) (i) ෙමම �ර�පා� පැව�ම 9ද-ාලෙF ඉcD පග!යට හා ~Y!යට බාධාව සහ 
හාMය බව ��ග.ෙ.ද;  

 (ii) ෙමම �ර�පා� �රmම සඳහා ඇ! සැලKL කවෙYද; 

 (iii)  ඒ සඳහා �යවර ග= ලබන cනය කවෙYද;  

 (iv) 2017 වYෂෙFj ෙමම 9ද-ාලෙF ෙභෞ!ක හා මානව සLප) සංවYධනය 
සඳහා ලබාj ඇ! ප!පාදන ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 (v) එම ප!පාදනවp. දැනට E5 කර ඇ! වැඩසටහ.වල පග!ය කවෙYද; 

 (vi) 2018 වYෂෙF ෙමම 9ද-ාලෙF ෙභෞ!ක හා මානව සLප) සංවYධනය සඳහා  
ප!පාදන ලබා jමට සැලKL කර !ෙwද; 

 (vii) එෙසේ නL, එම ප!පාදන කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

12. 
2227/’17 

ග	 ෙහේෂා. 9තානෙS මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ර)න�ර cසd්කය සඳහා අ=මත, � ලංකා අධ-ාපන පDපාලන ෙසේවෙF, � 
ලංකා 95හrප! ෙසේවෙF හා � ලංකා _	 ෙසේවෙF MලධාD. සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ඉහත ෙසේවාවල ෙසේවෙF M\� සංඛ-ාව ෙව. ෙව. වශෙය. 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ර)න�ර cසd්කෙF ඉහත එ එ ෙසේවාෙ: පව!න �ර�පා� සංඛ-ාව 
ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 (iv) එම �ර�පා� �රmමට අමාත-ාංශය ග= ලබන �යවර කවෙYද;  

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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13. 
2285/’17 

ග	 KMr හ�.ෙන)! මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) පK�යදා E5z නායයෑෙම. හා ගංව�ෙර.  මාතර cසd්කෙF Mවාස හා 
ෙ�පල හාM z ප{r සංඛ-ාව, එ එ පාෙ��ය ෙrකL ෙකො�ඨාසය අ=ව 
ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 (ii) එම ගංව�ර උව5ෙර., Oය�ය හා අ�	දහ. zව.ෙS සංඛ-ාව එ එ 
පාෙ��ය ෙrකL ෙකො�ඨාසය අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත �9ත හා ෙ�පල හාM ෙව=ෙව. ෙග9ය \� ව.c පමාණය ෙව. 
ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද;  

 (iv) දැනට ෙගවා ඇ! ව.c පමාණය හා තව5රට) ෙග9ය \� ව.c පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (v) ෙමෙත ෙනොෙගවා ඇ! ව.c ෙගmමට ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

14. 
2300/’17 

ග	 ò. m. චානක මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා!ක ප!ප)! හා ආY�ක කට\� 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 ජනවාD 08 cන Eට ෙL දවා කාලය �ළ වYතමාන ජනා�ප!වරයා 
සහ අගාමාත-වරයා සඳහා නව වාහන ආනයනය කර !ෙwද;  

 (ii) එෙසේ නL, එම වාහන කවෙYද;  

 (iii) ඒවාෙF ව?නාකම ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

15. 
2677/’17 

ග	 ජනක බeඩාර ෙත.නෙකෝ. මහතා,— වරාය හා නා9ක කට\� 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 2018 අයවැෙය. නා9ක ෙෂේතය, 9ෙ��ය සමාගLවලට 100% 9වෘත 
J�මට කළ ෙයෝජනාවට එකඟ ව.ෙ.ද; 

 (ii) ලංකා නැ: ඒජ.තව	.ෙS සංගමය (CASA) 9E. රජෙF වගJව\� 
MලධාD.ට p�යJ. ද.වා ඇ! පDc, ෙමම 9වෘත J�ම නැවැ)mමට 
කට\� කර.ෙ.ද; 

 (iii) නැ: සමාගL ඒකා�කා� mම වැළැmමට ෙගන ඇ! �යවර කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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ෙයෝජනා ��බඳ දැ=Ljම සහ cනට MයOත කට\� 

1. 
පා.11/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— cව�න �ළ දැනට �යා)මක වන යr පැන �ය h! 
අණපන) යාව)කාyන J�ම,— � ලංකාෙ: ෙL වන9ට) අ�රාජ-වාj \ගෙFj 
හ�.වාෙදන ලද h! අණපන) �යා)මකවන බැ9. එම h! අණපන) ය� අධ-නය 
J�ෙL කO� ප)කර, යr පැන�ය දóවL, දඩ kදr ආcය යාව)කාyන J�ෙL ජා!ක 
වැඩ��ෙවළ �යාවට නැං9ය \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.  

2. 
පා.12/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Eය� මැ!වරණ එකම cනක පැවැ)mම,— � ලංකාව 
�ළ 1988 Eට 2010 දවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවලj හැර අ. සෑම වසරකjම JEයL මැ!වරණය පව)වා ඇ! අතර, 
එෙසේ මැ!වරණ පැවැ)mම ජනතා මතය සලකා බැyම සඳහා ව?නා MYණායකය {වද, 
ෙL ��. රෙ� ආY�කය, පDපාලනය ආc සෑම ෙෂේතයකටම දැ� බලපෑම ඇ! කරන 
බැ9. පළා) පාලන මැ!වරණ, මහා මැ!වරණ සහ ජනා�ප!වරණය එකම cනයකj 
පැවැ)mමට හැJ වන පDc එ~ ආයතනවල Mල කාලය සංෙශෝධනය J�මට), 
ගැලෙපන මැ!වරණ කම ෙ:දය MYමාණය J�මට) K5K පDc ආe�කම ව-වසථ්ා 
සංෙශෝධනය කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.  

3. 
පා.13/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාYpෙL.� පජාත.තවාදය ශ!ම) J�මට 
කට\� J�ම,— රට �ළ පජාත.තවාදය වඩා) ශ!ම) J�ෙL අරkණ ඇ!ව 
පාYpෙL.�ව හා පළා) සභා අතර), පළා) සභා හා පළා) පාලන ආයතන අතර) මනා 
සLබ.Ôකරණය පව)වා ෙගන යාම අත-ාවශ- වන අතර ඒ සඳහා පළා) පාලන 
ආයතන පධාh., පළා) සභා �ළ Mෙයෝජනයmම සහ!කව= ��ස ද, පළා) සභා 
පධාh. පාYpෙL.�ව �ළ Mෙයෝජනය mම සහ!කව= ��සද කමෙ:දය සකස් 
J�මට අවශ- ආe�කම ව-වස්ථා සංෙශෝධනය කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව 
ෙයෝජනා කර�.  

4. 

පා.14/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජා!ක ඒකාගතාව ඇ! J�මට �යවර ගැhම,— 
ජා!ක ඒකාගතාවය පවYධනය J�ෙL අරk�. ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව 
�ව) වන පෙ�ශවල Eංහල භාෂා �¢Ð වැඩසටහ. ද, Eංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව 
�ව) වන පෙ�ශවල ෙදමළ භාෂා �¢Ð වැඩසටහ. ද, රාජ-, රාජ- ෙනොවන හා 
ෙපෞ�ගpක ආයතනය.> සහෙය. �යා)මක 9ය \� අතර රාජ- හා ෙපෞ�ගpක 
9ද·) ෙම.ම k¸ත මාධ- ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගMO. ෙමම �¢Ð වැඩසටහ. 
ආරLභ J�ම සඳහා ජා!ක වැඩ��ෙවළ �යාවට නැං9ය \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

5. 
පා.15/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— කලතයාෙS ෙනොමනා �යා Mසා අසරණභාවයට 
ප)වන පාYශව්යට සහන සලසා jම,— 9වාහක අ£සැO \වල එකම වහල යට 
�ව)ව E?න අවස්ථාවලj �	ෂයා ෙහෝ xDඳ Kරාව, æ5ව සහ ෙවන) අපචා� කට\�වල 
ෙයෙදO. ඉඩL ෙහෝ ෙS ෙදොර බ� k�� තම ෙපෞ�ගpක අ¹මතය පDc 9PණO. ෙහෝ 
අ. අයට පවරO. හැE�ම Mසාෙව. අෙන පාYශ්වය) සමඟ ද	ව. දැ� 
අසරණභාවයට ප) වන අවස්ථාවලj එම ත)වය වළවා ගැhම සඳහා අවශ- h! 
සLපාදනය කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
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6. 

පා.16/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,—චYයා ධYම ��බඳ කාරක සභා ඇ!J�ම,— � 
ලංකාෙ: පාYpෙL.� ම.¥ව	.ෙS 9ශ්වාසව.තභාවය හා ඔ{. �ළ උසස්  ආචාර 
ධYම පව)වාෙගන යාෙL අවශ-තාව Mසා ඒ ��බඳ ක	Ð ෙසොයා බැyම සඳහා චYයා 
ධYම ��බඳ කාරක සභාව ඇ! කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

7. 
පා.17/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,—නව ඉෙලෙටොM හැ�=Lපත MP) J�ම,— 
පDපාලනය පහK J�ම, අපරාධ මැඩyම සඳහා හා ෙවන) වංචMක �යාවලට ෙයොkmම 
අවම J�ම  සඳහා අදාළ ��ගලයාෙS 	�ර ගණය, බැංP �ÐL, ෙක�� කා½, අධ-ාපන 
K5KකL, Dය5	 බලපත හා 9ෙ�ශ ගම. බලපත අංක ආj වැදග) හා අවශ- ෙතොර�	 
ඇ�ළ) නව ඉෙලෙටොMක අංකය ස>ත ජා!ක හැ�=Lපත MP) කළ \� බව) 
පාෙ��ය ෙrකL බලපෙ�ශය.> �ව)වන Eය� ෙදනාෙS ෙතොර�	 ගාම Mලධා� 
ෙකො�ඨාස ම�ටO. පDගණකගත J�ම ක�නO. කළ \� බව) එම ෙතොර�	 
වD.වර යාව)කාyන කළ\� බව) ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

8. 

පා.18/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— �DO ෙපොpස් Mලධා�.ට ද අ{	5 9ස්සක ෙසේවා 

කාලයJ. පK 9ශාම යාමට අවස්ථාව ලබාjම,— ෙපොpස ්ෙදපාY�ෙL.�ෙ: කා.තා 
ෙපොpස් MලධාDMය.  සඳහා වන 9E වසරක ෙසේවා කාලයJ. පK ස්ව කැමැ)ෙත. 
9ශාමයාෙL හැJයාව, �DO ෙපොpස් MලධාD. සඳහා ද අදාළ 9ය\� යැ� ද  ඒ සඳහා 
කමෙ:දය සකස් කළ \�යැ� ද ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

9. 

පා.19/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙර_ලාE ඉව) J�ෙL කාරක සභා ඇ! J�ම,—
ෙර_ලාE තැhම ෙම.ම ෙර_ලාE ඉව) J�මද Mතර E5වන �යාවpය බැ9. 
කrපැන �ය ෙර_ලාE ඉව) J�ම ��බඳ ෙසොයා බැyම සඳහා ෙර_ලාE ඉව) J�ෙL 
කාරක සභා ඇ! කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

10. 

පා.21/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සහ!කmම ��බඳ කාරක සභා ඇ! J�ම,— 
පාYpෙL.�ෙ: අසන පශ්නවලට �ê�	 වශෙය. රජය ෙදන සහ!ක හා රජෙF බැ�L 
ඇතැL 9ට කඩ වන අවස්ථා දනට ලැෙබන බැ9., රජය Eය වග~L ඉ� කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වගJයන බවට සහ!ක mම සඳහා සහ!ක mම �pබඳ කාරක සභා ඇ! 
කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.  

 

 11. 

පා.22/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— 5LDය ෙදපාY�ෙL.�ව ස� ඉඩLවල ඵලදා»තාව 
වැ�කර ගැhම,— � ලංකා 5LDය ෙදපාY�ෙL.�ව ස� ඉඩLවල ඇ! අනවසර ඉàJ�L 
හා අනවසර පcං�ක	ව. ක�නO. ඉව)කර hත-ා=¶ල ඉàJ�L සLබ.ධ �9KL 
නැවත සමාෙලෝචනය J�ෙම. ෙදපාYතෙL.�වට ලැෙබන ආදායL වYධනය කළ \� 
අතර, ෙදපාYතෙL.�ෙ: සංවYධන කට\� සඳහා සෘÕවම බල ෙනොපා.නා z ඉඩL 
c_කාyන බ5 පදනම මත ෙපෞ�ගpක අංශයට ලබාj එම kදr 5LDය ප�ධ!ය 
නmකරණය සදහා ෙයොදා ගත \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.   
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12. 
පා.23/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— යාචක�.ෙS �9ත ආරෂා J�ම සඳහා කමෙ:දය 
සැක0ම,— ෙL වන 9ට යාචක�.ෙS �9තවලට 9ශාල ෙලස තYජන එrල m !ෙබන 
බැ9. ඔ{.ෙS �9තවල Kර©තතාව §කjම උෙදසා, ඔ{.ට වගා J�ම සඳහා ඉඩL 
ලබා j ඉ. ලැෙබන ආදායෙම. ඔ{.ෙS �9තවල ආරෂාව හා ෙපෝෂණය සහ!ක කළ 
\�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

 

 13. 

පා.24/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අයාෙr යන Kනඛ�.ෙග. OMස ්�9තවලට E5වන 
හාMය වළවා ගැhම සඳහා කමෙ:දය සැක0ම,— අයාෙr යන Kනඛ�.ෙග. OMස් 
�9තවලට E5වන හාMය වළවා ගැhෙL අරk�., රජය ම�. �O පමාණය 
ෙව.ෙකො ට  එම ස්ථානයට Mදැrෙr යන Kනඛ�. ෙගන ෙගොස් ඔ{. §ක බලාගැhම 
සඳහා K5K වැඩ��ෙවළ සකස් කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.  

14. 

පා.25/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,—  ළමා අපචාර E�Ô. සඳහා දැ� දóවL පැනmම,—  cව�න 
�රා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය. cෙන. cන 0ඝෙය. වYධනය mෙL ත))වය ඇ! m 
!ෙබන බැ9. ඒ සLබ.ධව දැනට පව)නා h! ෙර_ලාE පමාණව) ෙනොව.ෙ. නL, නව 
h!  ෙර_ලාE අ�!. සLමත ෙකොට ඉතා ක�නO. ෙL සLබ.ධ න� 9ස�මට කට\� කළ 
\�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.   

 

15. 

පා.26/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සංචාරක ව-ාපාරය පවYධනය J�ම සඳහා ෙවරළ 
�9KL මාYග ඇ! J�ම,— cව�ෙ. ෙවරළබඩ කලාපය �ළ 0ඝෙය. E5වන ඉcJ�L 
 Mසාෙව. ෙ��ය, 9ෙ��ය සංචාරකය.ට ෙම.ම Ôවරය.ට ද ෙවරළ �රයට �90ෙLj 
අව>රතා ඇ!ව !|ම සංචාරක ව-ාපාරය පවYධනයට ෙම.ම Ôවර කYමා.තයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැ9. එම ත))වය වළවාyම සඳහා ෙම.ම  ෙමම  ෙෂේත පවYධනය 
J�ෙL අරkණ ඇ!ව ෙවරළ �9KL මාYග ප�ධ!ය ඇ! කළ \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.  

 16. 

පා.27/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අධ-ාපන පDපාලන ෙසේවෙF Mලධා�.ෙS වැ�� 
9ෂමතා ඉව) J�ම,— 95හrප! ෙසේවය, _	 අධ-ාපන ෙසේවය, අධ-ාපන පDපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ� වැ�� 9ෂමතාව පව!න බැ9., එම ත))වය මඟ හරවා 
ඔ{.ෙS ආ)මා¹මානයට සDලන වැ�ප ලැෙබන පDc වැ�� 9ෂමතා ඉව) J�ම 
සඳහා කමෙ:දය සකස්  කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.  

17. 

පා.28/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,—  ෙබෞ�ධ ¹º අධ-ාපනය පවYධනය J�ම,—  
ෙබෞ�ධ ¹ö.වහ.ෙසේලාෙS ධYම ඥානය පවYධනය J�ෙL අරkණ ඇ!ව 
උ.වහ.ෙසේලාෙS කථන හැJයා, ශවණ හැJයා, පDගණක, මෙනෝ9ද-ා)මක සහ 
උපෙ�ශනය ��බඳ දැ=ම වැ� c\Ð J�ම උෙදසා දැනට පව)නා ¹º අධ-ාපන 
ආයතනවලට පDබා>රව ෙමම කට\� සඳහාම ෙව. z ¹º අධ-ාපන ආයතන ඇ! 
J�ම සඳහා කමෙ:දය සකස් කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.  
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18. 

පා.29/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ දැනට �යා)මක වන ෙනොතාDස ්
ෙසේවාව යාව)කාyන J�ම,— cව�න �ළ �යා)මක වන ෙනොතාDස ් ෙසේවය යrපැන 
�ය h!වp. සකස් m ඇ! Mසා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා වYතමානයට ගැලෙපන 
ෙලස h! හ�.වා cය \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.  

19. 

පා.30/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— 9ය� කලා�ය ෙහේ. ෙගොm.ෙS ආY�කය ශ!ම) 
J�ම,— 9ය� කලා�ය පෙ�ශවල ෙහේ. ෙගොm. 9E. වගා කර= ලබන m, Pරක., 
kං, තල වැM වගාව.> අස්වැ.න වැ� කර ගැhම සහ Mෂප්ාදන සකස් J�ම සඳහා නව 
තාෂණය හ�.වාjම ��. උසස ්_ණා)මක ත))වෙය. \� Mෂ්පාදන සකස් J�ම 
සඳහා), ෙ��ය හා  ජාත-.තර ෙවළඳෙපොළ �ළ Mෂ්පාදන අෙල9 කර ගැhෙL පදනම 
ශ!ම) කර ගැhම සඳහා) 0Oත සÖපකාර සමාගL ඇ! කළ \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.  

20. 
 පා.31/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— _	 උපෙ�ශක ෙසේවාව ඇ! J�ම,— � ලංකාෙ: 
අධ-ාපනෙF _ණා)මක සංවYධනය ඇ! J�ෙL අරkණ ඇ!ව �ට වසර 9ස්සකට 
(20) පමණ ෙපර Eට ආරLභ m �යා)මක වන _	 උපෙ�ශක තන�	 ෙවනම _	 
උපෙ�ශක ෙසේවා ඵ්කකය ෙලස ස්ථාපනය කල \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

21. 

පා.32/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— !D÷ �? ෙව=වට සහr �? ජනතාව අතර ජන�ය 
කරmම සඳහා නව තාෂණය හ�.වා jම,— !D÷ �? සඳහා 9ෙ�ශ රටවලට ඇj යන 
9ශාල ධනස්ක.ධය නවතාyෙL අරkණ ඇ!ව ආෙ�ශකය ෙලස භා9තා කළ හැJ 
සහr �?වp. සැකæ ආහාර පචpත J�ම සඳහා), ෙකà ස>ත ධාන- වYගය වන 
සහr වඩා) E\L ෙලස !D÷ �? ෙම. අඹරා ගැhම සඳහා), !D÷ �? ඇඹ�මට 
භා9තා කරන ආකාරෙF ය.ත æත සහ නව තාෂණය හ�.වා cය \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.  

22. 

පා.33/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— \�ධය Mසා ආබා�තය. බවට ප)zව.ට සහන 
සලසා jම,—  වසර 30කට ආස.න කාලය පැවැ! \�ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ cෙනදා 
Py වැඩ ෙකොට �ව) z ජනතාව) ස්�ර §~ රෂා කළ ජනතාව) අතD. සැලJය \� 
පමාණය අංග9කලව ආබා�තව �වන බD. මහ) �ඩාවට ප) m අසරණව �ව) වන 
බැ9., ඔ{. සඳහා යL මාEක jමනාව ලබා jමට කට\� කළ \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.   
 23. 

පා.34/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Eය�ම ප� ආරෂක�. සඳහා ගම. 9යදL 

jමනාව ලබා jම,— ජනා�ප! ආරෂක සහ අගමැ! ආරෂක ෙසේවෙF M\ත 
Mලධා�.ට ෙම.ම අෙනP) ප� ආරෂක ෙසේවාවල M\ත Mලධා�.ට ද සමාන 
ගම. 9යදL jමනාව ලබා jමට කට\� කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා 
කර�.    

 



( 36 ) 

 

24. 

පා.35/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— 9ශ්ව9ද-ාල ම�. පව)වාෙගන යන පාඨමාලාව. 
§Jයා¹kඛ පාඨමාලාව. බවට ප)J�ම,— cව�ෙ. Eය�ම රජෙF 9ශ්ව9ද-ාල සහ 
ෙපෞ�ගpක 9ශ්ව9ද-ාල ම�. පව)වා ෙගන යන ශාස්¥ය අධ-ාපනයම සඳහා z උපා� 
පාඨමාලාව. §Jයා¹kඛ වෘ)�යමය උපා� පාඨමාලාව. බවට පDවYතනය කර 
එම�. x>ව.නා z උපා�ධා�. ෙවත නව §Jයා සපයා jෙL අරkණ ඇ!ව, Eය�ම 
9ශ්ව9ද-ාල සමඟ රාජ- අංශෙF සහ ෙපෞ�ගpක අංශෙF ආයතන සLබ.Ôකරණය 
සඳහා කමව) වැඩ��ෙවළ සකස් කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

25. 
පා.36/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාසr EK. පවාහනය කර= ලබන වෑ. රථ සඳහා 
ME පO�. Mයම J�ම,— cව�න �රා පව)වාෙගන ය= ලබන පාසr EK පවාහන 
ෙසේවාව. MයOත පO!ෙය. ෙනොපව!න බැ9. සහ ඇතැL පාසr වෑ. රථ 
ෙසේවක�.ෙS පැව�L යහප) ත))වෙය. ෙනොපව!ත බැ9., ME පO!ෙය. \� 
වෑ. රථ ෙසේවාව පව)වාෙගන යෑම සඳහා), එම ෙසේවාව. ලබාග.නා පාසr Ýෂ- 
Ýෂ-ාව.ෙS ආරෂාව තහ{	 J�ම සඳහා), වෑ. රථ ෙසේවාව. සඳහා පO�. 
හ�.වාcය \�යැ� ද, වෑ. රථ ෙසේවක�. �ළ යහප) පැව�L පව)වාෙගන යාම සඳහා 
9නය h! මාලාව හ�.වා cය \�යැ� ද ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.  

26. 

පා.37/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජා!ක සහ ජාත-.තර අනාගත ඉr�මට සDලන 

ෙලස Mෂප්ාදනය වYධනය J�ම සඳහා කමෙ:දය සකස් J�ම,— ජා!ක සහ 
ජාත-.තර පජාවෙS අනාගත ඉr�මට සDලන කාYOක සහ කෘ©කාYOක Mෂ්පාදනය. 
��බඳව �ෙරෝකථනය කර අදාළ Mෂප්ාදනය.ට අ=බ��ත Eය�ම ෙෂේතවල 
අ.තY සLබ.ධතාවය ��. ද, නmන තාෂණය උපDම ම�ටO. පෙයෝජනයට 
ගMO. ද, Mෂ්පාදන �යාවpය වYධනය J�ම සඳහා කමෙ:දය සකස් කළ \�යැ� 
ෙමම පාYpෙL.� ව ෙයෝජනා කර�.  
27. 

 පා.38/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලාංJක ජනතාව ෙS පාරLපDක උ	මය. 

§කගැhම සඳහා �Ûටr �සත්කාලය ඇ! J�ම,— � ලාංJක ජනතාවෙS සLපදා�ක 
දැ=ම ආරෂා කරO., ෙපෝෂණය කර අනාගත පරLපරාව ෙවත §ෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන සLප) හා ෛජව උ	මය. අපහරණය වැළැmම සඳහා �lr ජා!ක 
වැඩ��ෙවළ අවශ-ව ඇ! බැ9. ද, පDසරය, ෙ��ය ෛවද- ෙෂේතය, 
කෘ©කYමා.තය හා සLපදා�ක කYමා.ත ඇ�l Eය� ෙෂේතය. සඳහා �Ûටr 
තාෂණය උපෙයෝR කරග) නmන �සත්කාලය සකස් J�මට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
���මය ෙ�පළ සං9ධානය (WIPO), � ලංකා ���මය ෙ�පළ කාYයාංශය, පDසර 
අමාත-ංශෙF ෛජව 99ධ)ව ඒකකය ඇ�l Eය� අංශ ඒකාබ�ධz වැඩ��ෙවළ 
සකස් J�මට ද �යවර ගත \�යැ� ෙමම පාYpෙL.� ව ෙයෝජනා කර�. 

28. 
පා.39/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලාංJක ජනතාවෙS පාරLපDක දැ=ම ආරෂා කර 
ගැhම සඳහා z ජා!ක වැඩ��ෙවළ ආරLභ J�ම,— � ලාංJක ජනතාවෙS 
පාරLපDක දැ=ම භා9තා වන ෛවද- කම, කෘ©කYමා.තය, ආහාර සංරෂණය, හසත් 
කYමා.ත අංශය ඇ�l 99ධ ෙෂේතය.> පාරLපDක දැ=ම ආරෂා J�ම සඳහා අදාළ 
ෙෂේතය. Mෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග. ෙතොර�	 ලබාෙගන, ෛජව 99ධ)ව 
ඒකකය, ���මය ෙ�පළ කාYයාංශය ඇ�l අදාළ අංශ ඒකාබ�ධව ජා!ක වැඩ��ෙවළ 
ආරLභ කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.� ව ෙයෝජනා කර�. 
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29. 
පා.40/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාවට ආෙ:�ක හා ඖෂධමය ව?නාකLවp. 
\� ශාඛවල ජාන සLප)වලට ෙ�ට.� බලපත ලබා ගැhම,— 9ෙ��ය රටවr � 
ලංකාවට ආෙ:�ක ව?නා ඖෂධමය ශාඛවල ස�ය රසායMක දව- සහ ජාන සLප) 
හ�නා ෙගන, ඒවාට වංචMක ෙලස ෙ�ට.� බලපත ලබා ගැhම වැළැmම සඳහා අදාළ 
ස�ය රසායMක දව- සහ ජාන සLප) සඳහා � ලංකාවට ෙ�ට.� බලපත ලබා 
ගැhමට), ඖෂධ Mෂප්ාදනයට සහ වැ� c\Ð J�මට එම ෙකොටස ් ෙයොදා ගැhමට), 
ෛජව 99ධ)ව අංශය, ���මය ෙ�පළ කාYයාංශය සහ ෙ��ය ෛවද- අමාත-ාංශය 
ඇ�l වගJව\� Eය� ආයතන එව 9ෙශේෂ වැඩ��ෙවළ සකස් කළ \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.� ව ෙයෝජනා කර�. 

30. 
පා.41/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජනතා MෙයෝÛත�.ෙS ග	 නාම අ)හැ�ම,— 
ජනා�ප!�මා, අගමැ!�මා ඇ�l පාYpෙL.�, පළා) සභා, පාෙ��ය සභා Mෙයෝජනය 
කරන Eය�ම ජනතා MෙයෝÛතය. මාEකව තම. කරන ෙසේවයට අදාළව වැ�� හා / 
ෙහෝ jමනා ලබා ග.නා අතර ඉහත JE5 Óරය Mස්සරණධ-ාසෙය. E5 කර= ලබන 
ග	 ෙසේවය. ෙනොවන බැ9. ද, එම Óර දර.න.ෙS නමට ඉcDෙය. ෙහෝ Óරයට 
ඉcDෙය. අ!ග	, �ම) ෙහෝ ග	 යන නාම සහ නමට පKව උ�මාණ., මැ!�මා යන 
පද ෙයjම උපහාසයට ලmමට ෙහේ�ව m ඇ! බැ9. ද, ජනතා MෙයෝÛතය.ෙS ග	 
නාම භා9තය නතර J�මට අවශ- �යවර ගත \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

31. 
පා.42/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වැ�>? නඩ)� මeඩල වැඩසටහන පළා), cස්d 
සහ පාෙ��ය ෙrකL ෙකො�ඨාස ම�ටO. ව-ා�ත J�ම,— 99ධ පාYශ්වය. 9E. 
වැ�>? �රවැEය. ෙනොසලකා හැ�ම ��. E5වන 99ධ අසාධාරණය. සLබ.ධෙය. 
පැO�p J�ම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත-ාංශෙF වැ�>? ෙrකL කාYයාලය යටෙ) 
�යා)මක වන වැ�>? නඩ)� මeඩල වැඩසටහන පළා), cසd් හා පාෙ��ය 
ෙrකL ෙකො�ඨාස ම�ටO. ව-ා�ත කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

32. 
පා.43/’15  

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වැ�>? පජාව � ලංකාෙ: ආY�ක වYධනයට දායක 
කර ගැhමට ණය jෙL වැඩ��ෙවළ සකස් J�ම,— වයස අ{	5 60 ඉමවා ඇ! 
වැ�>? පජාවට තම �වෙනෝපාය මාYග ශ!ම) කරගMO. සමස්ත � ලංකා 
ආY�කෙF වYධනයට දායකmමට බැංP ප�ධ!ය ම�. ණය jෙL කමෙ:දය 
�යා)මක ෙනොm ම ඔ{.ට සමාජය �ළ ෙවන) අකාරයකට සැල~ම වන ෙහ�. එම 
අසාධාරණ ත))වය වැළැmමට කමව) වැඩ��ෙවළ ඇ! කළ \� යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
33. 

පා.44/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වයස අ{	5 60 ඉමවා ඇ! ��ගල�. සමාජය �ළ 

සÑය ��ගල�. බවට ප) J�ෙL වැඩ��ෙවළ සකස් J�ම,— සමාජ ආY�ක 
�යාවpෙF පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අ{	5 60 ඉමmෙම. පK 
සමාජය �ළ ME ��ගැhම ෙනොමැ!ව අÑයව ෙකො.m E?න වැ�>?ය., සමාජෙF 
සÑය ��ගල�. බවට ප) JDෙL වැඩ��ෙවළ සකස් J�මට පාසr පජාව ඇ�l kl 
මහ) සමාජයම දැ=ව) J�ෙL කමෙ:දය ඇ! කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
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 34. 

පා.45/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙමෝටY කාYOක ෙෂේතය ��බඳ පාසr EK.ෙS 

දැ=ම �lr J�ම,— � ලංකාෙ: අනාගත ත	ණ ත	�ය.ෙS §Jයා පශ්නයට 
9ස�ම ෙලස සහ ෙමෝටY කාYOක ෙෂේතෙF ඇ!ව.නාz වYධනයට සාෙ�ෂව 
�¢Ð ශOක�.ෙS අවශ-තාව ස�රා ගැMෙL අරkණ ඇ!ව පාසr 9ෂය MYෙ�ශයට 
ෙමෝටY කාYOක Ýrපය 9ෂයය ෙලස ඇ�ළ) J�ම සඳහා කමව) වැඩ��ෙවළ 
ඇ! කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
 35. 

පා.46/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙමෝටY කාYOක Ýrපය ඉගැ.mම සඳහා _	ව	. 
�¢Ð J�මට අධ-ාපන 9ද-ා �ඨය ඇ! J�ම,— � ලංකාෙ: සහ 9ෙ�ශ රටවල 
ෙමෝටY කාYOක ෙෂේතෙF ඇ!වන වYධනයට සDලන ෙලස, එම ෙෂේතෙF �¢Ð 
ශOක�.ෙS ඉr�ම ස�රාyමට හැJවන පDc, පාසr ම�ටO. ඉගැ.mම සඳහා 
_	ව	. �¢Ð J�මට ෙමෝටY කාYOක ෙෂේතය ��බඳ අධ-ාපන 9ද-ා �ඨය ඇ! 
කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
36. 

පා.47/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙමෝටY කාYOක Ýrපය 9ෂය MYෙ�ශය. 

යාව)කාyන J�ම,— ෙමෝටY කාYOක ෙෂේතය හා සLබ.ධ රජෙF කාYOක 9ද-ාල 
හා අ=බ�ධ ආයතනවල ඉෙග=L කට\� E5 කර= ලබ.ෙ. වසර 25 - 30 තරL 
පැර� 9ෂය MYෙ�ශය යටෙ) බැ9., එම ත))වය ෙවනස් J�ම සඳහා එම 9ෂය 
MYෙ�ශය. යාව)කාyන J�මට කමව) වැඩ��ෙවළ ඇ! කළ \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

37 
 පා.48/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,—  dෙරෝද රථ හා ය�	 පැc ආvත §Jයාවල M\ත 
zව.ෙS §Jයාවල Kර©තභාවය තහ{	 J�ම,— � ලංකාව �ළ �ව)වන dෙරෝද රථ 
හා ය�	පැc ආvතව සෘÕ හා වක ෙලස §Jයාව.> M\තmමට කැමැ)ත දවන 
ත	ණ �Dස හා 9ශාOක d9ධ හkදා MලධාD. සහ ෙජ-ෂඨ් �රවැEය. යන ජන 
කeඩායLවල ආY�ක ශ!ය වYධනය J�ෙම. සමස්ත ජා!ක Mෂ්පාcතයට ඔ{.ෙS 
දායක)වය ලබා ගැhෙL අරkණ ඇ!ව එම ෙෂේතෙF M\තzව.ෙS සÑය 
දායක)වය ජා!ක ආY�කයට එ කර ගැhම සඳහා කමව) වැඩ��ෙවළ ක�නO. 
සකස් කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

38. 
පා.49/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලාං~ය/ෙ��ය æපෙ:දය ��බඳ රට �ළ ජනතා 
ආකrප �lr J�ම,— � ලාං~ය/ෙ��ය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ��ය හා 9ෙ��ය 
ජනතාව �ළ වැ� නැ£	ව ඇ! J�ෙL අරkණ ඇ!ව, රට �ළ ජනතා ආකrප ඒ ෙවත 
ෙයොk J�ම සඳහා පාසr, 9ශ්ව9ද-ාල, තෘ��ක අධ-ාපන ආයතනවල 9ෂය 
පාඨමාලාවට æපෙ:දය 9ෂයය ෙලස ඇ�ළ) J�මට), රාජ- හා ෙපෞ�ගpක අංශවල 
මැcහ)mම මත පYෙFෂණ අංශ cDගැ.mම මg. නව ෙසොයාගැhL E5 J�මට), ඒ හා 
බැ�= ආයතන ප�ධ!ය සLබ.ධ කර ගMO. සහ!ක පත, ��ෙලෝමා, උපා�, පශච්ා) 
උපා� පාඨමාලා ඇ! J�ම ��. ෙමම ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ �lr ආකrපමය 
ෙවනස ඇ! කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
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39. 
පා.50/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාෙ: ආහාර සංස්කෘ!ය ඉෙග=L සහ ඉගැ.m ෙL 
�යාවpයට බ�ධ J�ම,— � ලාං~ය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග J�ෙL 
කලාව, ආහාර �0ෙL කලාව, වYණකාරක කලාව, ආහාර කැ�ෙL කලාව ඇ�l අංශ 
ගණනාවJ. සකස්m ඇ! අතර ඒ හා බැ�Ð � ලාං~ය ආහාර සංසක්ෘ!ය ��බඳ 
ඉෙග=L සහ ඉගැ.mL කමෙ:දය. හරහා අනාගත පර�රට පවරාjම ෙම.ම ෙ��ය හා 
9ෙ��ය ජනතාව අතර අපෙS ආහාර සංස්කෘ!ය ව-ා�ත J�ම මg. � ලාං~ය 
අනන-තාව අ.තYජා!කව ඔසවා තැ|ම සඳහා වැඩ��ෙවළ ඇ! කළ \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

40. 
පා.51/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— 9ශ්ව9ද-ාල සහ තෘ��ක අධ-ාපන ආයතනවල 
EK.ෙS පYෙFෂණ Mබ.ධන අමාත-ාංශවල සංවYධන කට\� ඉලක කර සකස් 
JDම,— 9ශ්ව9ද-ාල සහ තෘ��ක අධ-ාපන ආයතනවල EK. 9E. තම පාඨමාලා 
සLබ.ධෙය. ඉcDප) කරන පYෙFෂණ Mබ.ධන රෙ� ආY�ක, සමා�ය, සංස්කෘ!ක 
හා සංවYධන කට\�වලට උපෙයෝR කර ගැhම වැදග) වන බැ9. එම Mබ.ධන 
අÔෂණය කර= ලබන ආචාYයව	 හා පYෙFෂණ Mබ.ධන අදාළ වන අමාත-ාංශ අතර 
මනා සLබ.Ôකරණය ඇ! J�ම සඳහා එ~ අමාත-ාංශෙF MලධාDෙයP ප)J�ෙම. 
එම පYෙFෂණ Mබ.ධන මg. අමාත-ාංශෙF ඉcD සංවYධන �යාදාමය. සහ කාyන 
ඉලක ස�රා ගැhමට හැJවන පDc කමව) වැඩ��ෙවළ ඇ! කළ \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.  

41. 

පා.52/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වයස අ{	5 18 සL�Yණ වන අවසථ්ාෙ:jම ඡ.ද >O 
නාමෙrඛනයට නම ඇ�ළ) J�ම,— මැ!වරණ ෙදපාYතෙL.�ව මg. වාY©කව ඡ.ද 
>O නාමෙrඛන සංෙශෝධනය J�මට MයOත cනට පKව ෙහෝ ෙපර cනකj වයස අ{	5 
18 සL�Yණ වන තැනැ)ත.ට MයOත වයස සL�Yණ z cනටම ඡ.ද >O 
නාමෙrඛනෙය> නම ඇ�ළ) කරවා ගත හැJ ආකාරෙF පාෙයෝ�ක වැඩ��ෙවළ ඇ! 
කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.  

42. 
පා.53/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ෙසේල�. Mෂ්පාදනය J�ම සඳහා 
කමව) වැඩ��ෙවළ ඇ! J�ම,— � ලංකාව �ළ වාY©කව ෙසේල�. 9ශාල පමාණය 
භා9තා කර= ලබන අතර ෙසේල�. ආනයනය J�ම සඳහා ද 9ශාල kදල වාY©කව 
9ෙ��ය රටවලට ඇj යන බැ9., එම 9ෙ�ශ 9Mමය පමාණය රට �ළ ඉ!D කර ගැhෙL 
අරkණ ඇ!ව ලංකාව �ළ පව)නා ෙ��ය තාෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේල�. Mෂ්පාදනය 
J�ම සඳහා රාජ-, ෙපෞ�ගpක ෙහෝ සÖපකාර අංශය. සLබ.ධ කර ගMO. කමව) 
වැඩ��ෙවළ රජය මැcහ) mෙම. ඇ! කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
43. 

පා.54/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙපොr ව�ර ආvතව නව Mෂ්පාදනය. ඇ! J�ම,—  
� ලංකාව �ළ වාY©කව 9ශාල පමාණයක ෙපොr ව�ර අපෙ) යන බැ9., නව 
තාෂණය ෙයොදා ගMO. 9�ම) කමෙ:දය යටෙ) ෙපොr ව�ර ආvතව නව 
Mෂ්පාදනය. ෙ��ය හා ජාත-.තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක කර ගMO. ඇ! J�ම සඳහා 
කමෙ:දය �යා)මක කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
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44. 

පා.55/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සාගරෙF නව සLප) ගෙ:ෂණය,— 9ශාල සාගර 
කලාපය  >O රට { � ලංකාව පkඛ)වය ලබා j ඇ)ෙ) Ôවර කYමා.තය සඳහා 
පමණ වන අතර  සාගරය ආvතව 9ශාල පමාණයක සවභා9ක සLප) ඇ! බැ9. 
ෙමරටට 9ශාල §Jයා අවසථ්ා පමාණය ෙම.ම ධනය ද උපයා ගැhෙL අරkණ 
ඇ!ව සාගර සLප) ��බඳව 9�ම) වැ�5ර අධ-යනය කළ \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
45. 

පා.56/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාෙ: ම)ස- සLපත 9ෙ�Ýක�. 9E. ෙනලා 
ගැhම වළකාyම,— � ලාංJක Ôවරය.ට 9ශාල ආY�ක අවාEය ඇ! කරO. � 
ලංකා k¢5 කලාපෙF ම)ස- සLප) 9ෙ�Ýක�. 9E. ෙනලා ග.නා බැ9. � ලංකා 
k¢5 කලාපය �ළ මාl ඇryමට සහ 9ෙ�ශ  යාතාවලට මාl බෑම සඳහා ෙතො�පල 
ෙලස භා9තා J�ම වළකාyම සඳහා රජය 9E. 9�ම) වැඩ ��ෙවළ සකස් කර 
�යා)මක කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

46. 
පා.57/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙකොස් Mෂ්පාදනය වැ� කර ඒ ආvත Mෂ්පාදන 
අපනයනය J�ම,— ඉතා පhත ෙම.ම ඖෂÔය _ණෙය. අùන, රසායMක දව-වp. 
ෙතොරව වගා කළ හැJ ෙබෝගය වන ෙකොස් වගාව ව-ා�ත J�ම ��. ඒ ආvත 
Mෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය J�ම මg. 9ශාල 9ෙ�ශ 9Mමය පමාණය අප 
රටට උපයා ගත හැJ බැ9. ඒ සඳහා රජෙF මැcහ)9ෙම. 9�ම) වැඩ ��ෙවළ 
සකස් කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

47. 
පා.58/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජා!ක ෙගො9 සLමාන උෙළල වාY©කව සං9ධානය 
J�ම,— රට ෙපරට යාමට නL kpක වශෙය. ෙගො9තැM. සvක 9ය \� බැ9. රට 
ස	 කරන ෙගො9 ජනතාවට Eය වෘ)!ය ��බඳ අ¹මානය ඇ!වන පDc 9�ම) 
සං9ධාන ව·හය හරහා �යා)මක වන ෙගො9 සLමාන උෙළල රජෙF මැcහ)mෙම. 
වාY©කව සං9ධානය කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

48. 

පා.59/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සහන Oලකට LED බrබ පාDෙභෝ�ක ජනතාවට 
ලබාjම,— Mවාස ආෙලෝක JDමට ෙයොදා ග.නා _ණා)මක LED බrබ Oල අ�ක 
බැ9., 95pබල මeඩලය මැcහ)m සහනදා» Oලකට හා ෙගmෙL කමයට ෙමම බrබ 
පාDෙභෝ�ක ජනතාවට ලබාj ජා!ක වශෙය. 95pය 9ශාල පමාණය ඉ!D කර 
ගැhමට),  LED බrබ ජනතාව අතර ජන�ය J� මg. 95pබල මeඩලයටද අමතර 
ආදායම උපයා ගැhමට) හැJවන පDc කමව) වැඩ ��ෙවළ සැකEය \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
 49. 

පා.60/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Kl පDමාණ ෙසrලL බ� කYමා.තශාලා ව-ා�ත 
J�ම,— � ලංකාව �ළ ෙසrලL බ� සඳහා 9ශාල ෙව ළදෙපොළ පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා Mෂ්පාදනය ෙකෙර.ෙ. Kl වශෙය. වන අතර ඒ සඳහා úනය පkඛ අෙනP) 
රටවලට 9ෙ�ශ 9Mමය 9ශාල පමාණය ඇj යන බැ9., Kl �Dවැය දැDය \�  ෙමම 
කYමා.තය ගා�ය පෙ�ශවල ව-ා�ත J�ම සඳහා 9�ම) වැඩ ��ෙවළ සකස් කළ 
\�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
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50. 

පා.61/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ඖෂධ Mෂ්පාදන කYමා.ත ශාලා 

ආරLභ J�ම,—  � ලංකාව �ළ ඖෂධ Mෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම ම�ටමක පව!න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට 9ශාල 9ෙ�ශ 9Mමය පමාණය වැයවන බැ9. 
c\Ð මානව සLපත >O රට ෙලස � ලංකාවට අත-ාවශ- ඖෂධ වYග රට �ළම 
Mපදmමට අවශ- පහKකL රජය මැcහ) mෙම. ලබා j ඖෂධ Mෂ්පාදන කYමා.ත ශාලා 
ආරLභ කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
51. 

පා.62/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාසr 9ෂය MYෙ�ශයට මෙනෝ 9ද-ාව 9ෂයය ඇ�ළ) 

J�ම,— පාසr Ýෂ- පජාව MෙරෝR මනසJ. \) ���ම) �රණ ගැhමට හැJ �Dස 
ෙලස හැඩගැසm්ම උෙදසා හය වැM ෙශේ�ෙF Eට �යා)මක වන පDc ෙබෞ�ධ මෙනෝ 
9ද-ාව සහ බට>ර මෙනෝ 9ද-ාව යන 9ෂයය. ඒකාබ�ධ ෙකොට කමව)ව සැලKL කරන 
ලද “මෙනෝ 9ද-ාව සහ භාවනාව” නO. 9ෂයය පාසr 9ෂය MYෙ�ශයට ඇ�ළ) කළ 
\�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
52. 

පා.63/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— 9ශාOක ආධාරක මධ-ස්ථාන �>�mම,— 9ශාOකය. 

ෙව=ෙව. උපෙ�ශන ෙසේවා, ෛවද- පහKකL සහ  cවා K§PL ෙසේවා යනාj 
වැ�>?ය.ට අවශ- Kබසාධන කට\� §ස එකම ස්ථානයJ. ඉ� කර ගැhමට හැJ 
වන පDc 9ශාOක ආධාරක මධ-ස්ථාන ෙගොඩනැංmමට), එම මධ-ස්ථාන ෙ.ද කර 
ගMO. යL Mෂ්පාදන කට\)ත සඳහා 9ශාOකය. ෙයොk J�ම හරහා ඔ{.ෙS c9යට 
සහනය ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම ද උපයා ගැhමට හැJ වන ෙලස රජය මැcහ) 
mෙම. රට�රා 9ශාOක ආධාරක මධ-සථ්ාන �>�9ය \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
53. 

පා.64/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— 9ශාOකය.ෙS ආY�කය ශ!ම) J�ම සඳහා නව 

ෙලොත§�ය හ�.වා jම,— 9ශාOක රාජ- ෙසවකය.ෙS වැ�� 9ෂමතා ඉව) J�මට 
සහ ඔ{.ෙS Kබසාධන කට\� සඳහා අවශ- kදr ෙසොයා ගැhම සඳහා නව 
ෙලොත§�ය ෙවළඳෙපොළට හ�.වාjමට රජය කට\� කළ \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
54. 

පා.65/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සංචාරක මගෙප.ව.න. �¢Ð J�ම,— 
සංචාරක�.ට ඵලදා» හා ආචාර�y ෙසේවාව සැප»මට හැJ �Dස බවට ප) J�මට 
ෙම.ම, ඔ{.ෙS  වෘ)�ය ම�ටම ඉහළ නැංmම සඳහා) සංචාරක මග ෙප.ව.න. 
�¢Ð J�මට 9�ම) වැඩ��ෙවළ සකස් කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
55. 

පා.66/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඉඩL සLබ.ධව පව!න h! සංෙශෝධනය J�ම,— � 

ලංකාව �ළ ෙL වන 9ට ඉඩLවලට ව-ාජ ඔ�� සකසා 9J°ෙL ජාවාරම 
�යා)මකවන අතර �ට අදාළව h!ය �යා)මක mම ද ඉතා අවම ම�ටමක පව!න 
බැ9., ඉඩL අ�!ය සLබ.ධව Kර©තභාවය වැ� වන අ\D. හා වැරcක	ව.ට දැ� 
දóවL පැOණ9ය හැJ අ\D. පව!න h! ප�ධ!ය සංෙශෝධනය කළ \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
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56. 

පා.67/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාව අවට සාගරෙF ෙකොරrපර ආරෂා කර 

ගැhම,— � ලංකාව අවට සාගරෙF ඇ! ෙකොරrපර OMස්  �යාකාරකL ෙහේ�ෙව. 
9නාශmෙL තYජනයට k¢ණපා ඇ! බැ9., එම ෙකොරrපර ආරෂාකර ගැhම සඳහා 
OMස් �යාකාරකL පාලනය J�මට හැJවන පDc ��ගල ආකrපමය ෙවනස ෙම.ම, 
ෛන!ක රාkෙ: ෙවනස ඇ! J�ම සඳහා 9�ව) කO�ව හරහා K5K වැඩ��ෙවළ 
සැලKL කර �යා)මක කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
57. 

පා.68/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාසr වෑ. රථ සඳහා කා.තාව. ෙසේවයට ෙයදmම,— 

පාසr වෑ. රථ ෙසේවෙය> _ණා)මක බව වැ� J�මට), එම වෑ. රථවල ගම. කරන 
ද	ව.ෙS ආරෂාව උෙදසා)  Eය�ම පාසr ෙසේවා වෑ. රථවල ෙසේවය සඳහා 
කා.තාව. ෙයොදා ගැhම අMවාYය J�මට h! සකස ්කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
58. 

පා.69/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඖෂධ Oල පහත ෙහyම,— � ලංකාව �ළ ජා!ක 
ඖෂධ ප!ප)!ය පකාශයට ප) කර ඖෂÔය නාමෙය. ෙබෙහ) අෙල9 J�ම 
ක�නO. ආරLභ J�ම මg. ඖෂධ Oල පහත ෙහyමට රජය මැcහ) 9ය \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
59. 

පා.70/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අ.තYජාලය හරහා අෙල9 කරන ඖෂධ ඇ�l 

ජාවාරL මැඩපැවැ)mම,— ෙL වන 9ට අ.තYජාලය හරහා පO!යJ. ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද- උපකරණ හා ûපලාවන- Mෂ්පාදන 9ශාල ෙලස අෙල9 ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාරL අප රෙ� ජනතාව ෙS ෙසෞඛ-යට සහ යහපැවැ)මට 9ශාල තYජනය වන 
බැ9. ඒවා මැඩපැවැ)mම සඳහා ME වැඩ��ෙවළ සකස් කර �යා)මක J�ම K5K 
යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
60. 

පා.71/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— කෘ© රසායන දව- භා9තා ෙනොකර වගා J�ම,— අ�ක 

9ෂ ස>ත කෘ© රසායන දව- � ලංකාව �ළ තහනL කර පැර� කමයට පDසර >තකා� 
වගා කමය රටට හ�.වාjමට අවශ- පYෙFෂණ E5J�මට කෘ© 9ද-ාඥය. හා 
පDසරෙ:j.ෙග. සම.9ත කO�ව ප) කර ඔ{.ෙග. ලබා ග.නා MYෙ�ශ ��. 
ජනතාවට වස 9ෙස. ෙතොර ෙසෞඛ-ාර©ත ආහාර ෙ:ල  ලබා jමට අවශ- �යවර 
ගැhමට රජය මැcහ)mම K5K යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
61. 

පා.72/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාසr EK. ම)දව-වලට ඇwබැ>mෙම. kදවා 

ගැhම,— ෙL වන 9ට � ලංකාව �ළ පාසr EK. ම)දව-වලට ඇwබැ> mෙL වැ� 
පවණතාවය MYමාණය m ඇ! බැ9. පාසr EK. ම)දව-වp. kදවාගැhම සඳහා 
රජය මැcහ)m 9�ම) වැඩ��ෙවළ �යා)මක කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

62. 

පා.73/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජා!ක ඵලදා»තා කO�ව ප) J�ම,— රජය 9E. 

�යා)මක කර= ලබන ඵලදා»තා වැඩසටහ.>j තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදා»තා 
ම�ටම කරා ෙමෙහයz ආයතන පධාh. හ�නාෙගන ඔ{.ෙS දැ=ම හා අ)දැ~L 
පෙයෝජනයට ගත හැJ වන ආකාරෙය., එම ආයතනවල �යා)මක කරන ලද 
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වැඩසටහ. සහ කමෙ:ද අෙනP) ආයතනවලට ගැලෙපන පDc ආෙ�ශ J�මට හැJවන 
පDc එම ආයතන පධාh.ෙග. සම.9ත ජා!ක ඵලදා»තා කO�ව �>�9ය \�යැ� 
ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
63. 

පා.74/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පජා ෛවද-ෙ:දය ��බඳ 9ෙශේෂඥ ෙසේවාව c\Ð 
J�ම,— ෙසෞඛ- ෙසේවාෙ: අත-ාවශ- අංගය වන පජා ෛවද-ෙ:දය ��බඳ 9ෙශේෂඥ 
අංශය c\Ð J�මට අවශ- සැලKL සකස ්J�ම හා එම ෙෂේතෙF දැනට පව!න ගැට� 
M�ෂණය කර ක�නO. Mරාකරණය J�මට අවශ- කට\� E5 J�මට රජය මැcහ) 
9ය \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
64. 

පා.76/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පDෙභෝජනයට =K5K ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැmමට කට\� J�ම,— පDෙභෝජනයට =K5K ආහාර Mෂ්පාදනය කරන, අෙල9 
කරන හා ඊට අ=බල ෙදන ��ගලය. හා ආයතන වැටyමට පාDෙභෝ�ක කට\� ��බඳ 
අ�කාDෙF 9ෙශේෂ වැටyL ඒකකයට පව!න ගැට� Mරාකරණය කර අවශ- පහKකL 
ෙනොඅ�ව ලබා jමට), වැරcක	ව.ට උපDම දóවL ලබා cය හැJ වන පDc පව!න h! 
ප�ධ!ය සංෙශෝධනය J�මට) කට\� කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
 65. 

 පා.77/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වස 9ස නැ! ආහාර Mෂප්ාදනය cDම) J�ම,—  

ආහාර හා සLබ.ධ Mෂ්පාදන කට\�වල ෙ��යව Mරතව E?න Mෂප්ාදක�. ඉලක 
කර ගMO. _ණා)මක බ9. ඉහළ, ෙසෞඛ-ාර©ත ආහාර පාDෙභෝ�කය.ට ලබා jම 
��. රටට කළ හැJ ෙසේවාව ��බඳව දැ=ව) කර, ආකrපමය ෙවනස ඇ! J�මට 
හා එෙලස වස 9ෙස. ෙතොර ආහාර Mපදවන ව-වසායක�.ට ෙගෞරව නාමය ස>ත 
සLමාන පදානය ෙකොට ඔ{. cDගැ.mමට වැඩසටහන රජය මැcහ)m ආරLභ කළ 
\�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
66. 

පා.78/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ)ප) කරග) අභය�Oවලට අය) ඉඩL 
Mදහස් කරගැhම,— � ලංකාෙ: පකාශයට ප) කර ඇ! අභය�Oවලට අය) ඉඩL 99ධ 
��ගලය. හා සං9ධාන 9E. h! 9ෙරෝÔ ෙලස අ)ප) කරෙගන ඇ! බැ9., එම ඉඩL 
නැවත ලබා ගැhමට රජය ක�නO. මැcහ) 9ය \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
67. 

පා.79/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ආcවා0 ජනයා නගාE�mම සඳහා සැලKම 

�යා)මක J�ම,— � ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආcවා0 ජනතාව ��බඳ ෙවනම 
සංගණනය E5කර, ඔ{නට �ව) mම සඳහා දැනට පව!න අපහKතා කමව)ව 
හ�නාෙගන, ඔ{නට  ෙගෞරවhයව �ව) mමට හැJ පDසරය MYමාණය කර jමට 
අවශ- සාධhය සැලKම ආcවා0 නායක�. ද ඇ�ළ)ව ප)කරන ලද 9�ව) 
මeඩලය හරහා �යා)මක කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
68. 

පා.80/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— \�ධය Mසා උ�	 හා නැෙගන>ර පෙ�ශය.> හාM 

z �රාවස්� සංරෂණය J�ම,— !ස් වසරක \�ධය ෙහේ�ෙව. උ�	 හා නැෙගන>ර 
පළා) වල පැව! �රාවස්� 9ශාල ෙලස 9නාශ z අතර පව!න �රාවස්� ��බඳ 
ස�ෂණය E5 කර ෙතොර�	 §ස්කර ගැhම), එම �රාවස්� තහ{	 J�ම, ආරෂා 
J�ම හා ප!සංස්කරණය J�ම) අරkÐ කර ෙගන 9�ව) �රා9ද-ාඥ�.ෙග. 
සම.9ත කO�ව ප)J�ම K5K යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
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69. 

පා.81/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වගා J�ම සඳහා ෙ��ය |ජ පචpත J�ම,— කෘ© 

රසායන භා9තෙය. ෙතොරව ෙ��ය කාබMක ෙපොෙහොර ආශෙය. වගා කළ හැJ ෙ��ය 
|ජ වYග හ�නාෙගන එම |ජ ක�නO. රට �රා ව-ා�ත කර රසායMක වස 9ෙස. 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා jම සඳහා අවශ- කරන පYෙFෂණ, තාෂණය හා 
Mෂ්පාදනය වැ� c\Ð J�මට අවශ- සැලKL සකස් කර �යා)මක කළ \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
70. 

පා.82/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— 9ෙ�ශ භාෂා අධ-යනයට පහKකL සැප»ම,— ��ගල 
���ෙF පෘüල බව �රණය mමට ඔ¢ ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය වන බැ9. 
ඉංéE භාෂාව හැ	Ðෙකොට අෙනP) පධාන 9ෙ�ශ භාෂා හැදෑ�මට අවශ- පහKකL 
�lr කර, සැලKL සLපාදනය කර �යා)මක කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
71. 

පා.83/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Eය� මැ!වරණ පචාරක කට\� සඳහා 9යදL කරන 
kදr 0මා J�ම,— � ලංකාව �ළ පැවැ)ෙවන Eය� මැ!වරණය.>j ඇතැL 
අෙ�ෂකය. අ! 9ශාල kදr පමාණය 9යදL කරන අතර kදr 9යදL කළ ෙනොහැJ, 
එෙහ) රටට වැඩ කළ හැJ ���ම) �Dසකට ඉ. අවාE සහගත ත))වය ඇ! වන 
බැ9. මැ!වරණ සඳහා 9යදL කරන kදr පමාණය 0මා J�මට හැJ වන ආකාරෙF 
h! සLපාදනය කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
72. 

පා.84/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— යට) 9Ûත සමෙF � ලංකාෙව. §ෙගන �ය �රාවස්� 
නැවත ලබා ගැhම,— � ලංකාව යට) 9Ûතයව පැව! සමෙF අප ර?. පෘ�ගාලය, 
ඕල.දය හා මහා þතාන-යට §ෙගන �ය �රා9ද-ා)මක ව?නාකම ස>ත භාeඩ 
��බඳ ස�ෂණය E5 කර එම භාeඩ නැවත අප රටට ලබා ගැhම සඳහා අවශ- �යවර 
ගැhමට රජය මැcහ) 9ය \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

73. 

පා.85/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සංඝා�කරණය ස්ථාපනය J�ම,— ¹ö. 
වහ.ෙසේලාෙS ආරෂාව හා ෙගෞරවය §ක ගැhම ෙව=ෙව. උ.වහ.ෙසේලාට අදාළ 
අ�කරණමය කාYයය. සඳහා ෙවනම සංඝා�කරණය �>�9ය \� බවට) එම 
අ�කරණ �.5 සඳහා h!මය බලය ලබාගැhමට හැJ වන අ\D. ෙමම සංඝා�කරණය 
ස්ථාපනය කළ \� බවට) ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
74. 

පා.86/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ව-වස්ථා�ත සංඝ සභාව ප) J�ම,— 
පාYpෙL.�ව ඇ�l ජනතා MෙයෝÛත ආයතන සඳහා උපෙ�ශක)වය හා මග ෙප.mම 
ලබා jමට හා අණපන)වලට සංෙශෝධන ඉcDප) කළ හැJ ෛන!ක බලය ස>ත සංඝ 
සLk!ෙය. ප) කර ග) රාජ- පDපාලනය, h!ය, 9ෙ�ශ කට\� හා සමාජ 
�යාකාරකL ��බඳ හසල දැ=ම සහ අ)දැ~L ස>ත 9�ව) සංඝයා වහ.ෙසේලාෙග. 
සම.9ත ව-වස්ථා�ත සංඝ සභාව ප) කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
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75. 

පා.87/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ!ක අධ-යන ආයතනය �>�mම,— � 
ලංකාෙ: පැවැ! ජල තාෂණය හා වැ: තාෂණය නැවත පණග.වා §කගැhම සහ 
වැ� c\Ð J�ම සඳහා අවශ- පYෙFෂණ E5 J�මට හා අධ-ාපන පාඨමාලා ම�. උත 
9ෂය ගැන දැ=O. ස.න�ධ කරන ලද �Dස MYමාණය J�මට හැJයාව ඇ!වන පDc 
“වා� සංස්කෘ!ක අධ-යන ආයතනය” නO. ආයතනය රජය මැcහ)mෙම. ආරLභ 
කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
76. 

පා.88/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— මහාවංශය අධ-යනය සඳහා ආයතනය �>�mම,— 
� ලාං~ය ඉ!හාසෙF ගම. මග ෙප.වන මහාවංශය අධ-යනය J�ම සඳහා ¹ö. 
වහ.ෙසේලාෙS මැcහ) mෙම. “මහාවංශ අධ-යන පYෙFෂණ ජා!ක ආයතනය” නO. 
ආයතනය රාජ- අ=ගහෙය. �>�9ය \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
77. 

 පා.89/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ 9ෙරෝÔ �යා නැවැ)mම,— ධYම ග.ථ හා 

පකාශන අධ-යනය J�ෙL මනා දැ=ම ඇ! ෛන!ක බලය ස>ත 9�ව) සංඝ 
මeඩලය �>�mම ම�. යL MYමාණය එ�දැmමට ෙපර එය එම මeඩලයට ඉcDප) 
J�ෙම. අන�	ව, සමාජගත J�මට =K5K නL, සංෙශෝධන ඉcDප) J�මට හැJවන පDc 
යා.තණය සැක0ම ම�. ෙබෞ�ධ 9ෙරෝÔ �යා හා පකාශන රචනා mම හා �5 දහම 
සLබ.ධ කරO. සාවද- MYවචන ඉසම්�mම නැවැ)mම සඳහා රජය මැcහ) 9ය \�යැ� 
ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
78. 

පා.90/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙ�ශ >ෛත� කලා MYමාණ ඇග»ම,— ෙ�ශා=රාගය හා 
ආ)මා¹මානය ඇ!වන පDc ෙ��ය හා සංසක්ෘ!ක ව?නාකO. අùන කලාකෘ! වාY©කව 
ඇග»ම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ්J�මට රජය මැcහ) 9ය \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
79. 

පා.91/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාෙ: පාසr Ýෂ- Ýෂ-ාව.ෙS 9නය නැංmමට 
කට\� J�ම,— � ලංකාෙ: පාසr Ýෂ- Ýෂ-ාව. ෙසෞඛ- සLප.න, MෙරෝR හා කා�කව 
ශ!ම) �රවැEය. ෙලස සමාජගත J�ෙL අරk�. ඔ{.ට තමා කැම! Ñඩාවකට ෙයොk 
mමට සහ පාෙයෝ�ක 9නය �¢Ðවකට ෙයොk J�මට අවශ- කට\� සLපාදනය කළ \�යැ� 
ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
80. 

පා.92/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ!ක ෙතොර�	 මධ-සථ්ානය ආරLභ 

J�ම,— � ලංකාව �ළ �>ටා ඇ! ෙබෞ�ධාගOක සථ්ාන, ඒ හා සබැà අ=ෂං�ක අංශය. 
ෙම.ම, ¹ö. වහ.ෙසේලා ��බඳ ෙතොර�	 ආj ක	Ð එ §ස ්කර 9�ම)ව පDගණක 
ගත කර, නmන තාෂ�ක උපකරණ සහ පමාණව) මානව හා ෙභෞ!ක සLප) වp. 
�D�. “ ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ!ක ෙතොර�	 මධ-සථ්ානය” නO. ආයතනය රාජ- අ=ගහෙය. 
ආරLභ කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
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81. 

පා.93/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— දහL පාසr පාඨ ග.ථ කාලා=û�ව සංෙශෝධනය 

J�ම,— 9භාග ඉලක කරග), දැ=ම පමණ ෙ.දගත කළ පාඨ ග.ථ ෙව=වට 
පා ෙයෝ�ක �¢Ðව පදනL කරග), ���ය වYධනය කර.නාz, Ýෂට් සLප.න සමාජය 
MYමාණය J�ම ඉලක කර ග) පාඨ ග.ථ 9�ව) මeඩලය හරහා සLපාදනය කර දහL 
පාසr ෙවත ලබා cය \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
82. 

පා.94/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජාත-.තර පාසr Mයාමනයට මeඩලය ප) J�ම,— 
� ලංකාෙ: සංසක්ෘ!යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ)මට ගැලෙපන පDc ජාත-.තර පාසr> 
9ෂය පථය. අවශ- පDc Mයාමනය කළ හැJ �Yණ බලතල ස>ත මeඩලය ප) කළ 
\�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
83. 

 පා.95/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජා!ක අධ-ාපන ෙකොOෂ. සභාව වඩා) සÑය J�ම,— 

ෙ��ය ඉ!හාස දැ=ම, සාරධYම සLප.න බව, Mෂප්ාදන ශක-තාව, ��� සLප.න බව, 
සLපදා�ක දැ=ම, ෙ�ශා=රාගය, MෙරෝRතාව, Pසලතා �Yණ බව සහ ආකrප 
සLප)!ෙය. \� බව යන අංගය.ෙග. පD�Yණ සාYථක �රවැEෙයP x> කල හැJ වන 
පDc සකසන ලද ජා!ක අධ-ාපන ප!ප)!ය හරහා සමසත් අධ-ාපන කමෙFම 
පDවYතනය ඇ! J�මට ජා!ක අධ-ාපන ෙකොOෂ. සභාව ව ඩා) සÑය කළ \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

84. 

පා.96/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ප{r ෛවද-ෙ:දය ��බඳ 9ෙශේෂඥ ෙසේවාව c\Ð J�ම,— 
ෙසෞඛ- ෙසේවාෙ: අත-ාවශ- අංශය වන ප{r ෛවද-ෙ:දය ��බඳ 9ෙශේෂඥ ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව!න ගැට� M�ෂණය කර ඒවා ක�නO. Mරාකරණය J�මට අවශ- කට\� E5 
J�මට) එම ප{r ෛවද-ෙ:දය ��බඳ 9ෙශේෂඥ ෙසේවාව c\Ð J�මට සැලKL J�මට) 
රජය මැcහ) 9ය \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
85. 

පා.97/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ආ\Yෙ:ද ෛවද-ව	.ෙS ෙසේවය 9ෙ�ශය.ට ලබා 

jම,— ආ\Yෙ:ද ෛවද- උපා�ය සL�Yණ කරන උපා�ධා�.හට 9ෙ�ශ රටවල §Jයා 
අවසථ්ා ලබාjම සඳහා 9�ම) වැඩ ��ෙවළ සැලKL කර �යා)මක J�ම K5K යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
86. 

පා.98/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ආ\Yෙ:ද ෛවද- පනත සංෙශෝධනය J�ම,— දැනට 

පව!න යr පැන �ය ආ\Yෙ:ද ෛවද- පනත සංෙශෝධනය කර ආ\Yෙ:ද ෛවද-ව	.ෙS 
වෘ)�ය ගැට� 9සඳO., එම වෘ)!ය ස� ග	)වය හා අ¹මානය §ක ගැhමට නව ආ\Yෙ:ද 
ෛවද- පනත ක�නO. ඉcDප) J�මට �යවර ගත \�යැ�  ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
87. 

පා.99/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— 5LDය ආරෂක ප�ධ!ය සකස ්J�ම,— � ලංකාෙ: 

5LDය ආරෂක ප�ධ! MYමාණය කළ නව Mපැ\L ක	ව. ද, එම ෙෂේතයට සLබ.ධ 
9�ව�. ද, 5LDය ෙදපාYතෙL.�ෙ: Eය�ම ෙෂේතය.> පmනය.ෙග. ද සම.9ත 
කO�ව මg. 5LDය ආරෂක ප�ධ!ය සකස ්කර �යා)මක J�මට රජය මැcහ) 9ය 
\�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
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88. 
පා.100/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— මR පවාහන ෙසේවෙF _ණා)මක ත))වය වැ� J�ම,— 
බස ් මR පවාහන ෙසේවෙF _ණා)මක ත))වය වැ� J�ම මg. වාY©කව එම ෙසේවාව 
ප!ෙෂේප කරන 1% - 2%  පමණ z මR. පමාණය රඳවා ගැhමට කට\� J�ෙම., එම 
ෙසේවෙF පැවැ)මට jYඝ කාyනව ඇ! 9ය හැJ අවදානම අ� කර ගැhම සඳහා කමව) වැඩ 
��ෙවළ සැලKL කර �යා)මක J�ම K5K යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
89. 

පා.101/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Eංහල භාෂාවට සLමතය සකස ්J�ම,— Eංහල භාෂාෙ: 

p×ත ව-වහාරය හා කථන ව-වහාරය ෙදයාකාරය ග.නා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙ�දය, 
අrපපාණ, මහපාණ අෂර ෙයjම සහ පද ෙබjම ආ cය ද 9වාද ස>ත බැ9. Eංහල භාෂාව 
සඳහා සLමතය සකස ්J�මට 9�ව) මeඩලය ප) කර කාලා=ûපව E5වන ෙවනසක්L 
ද සැලJrලට ෙගන භාෂාෙ: පැවැ)ම තහ{	 J�මට හැJ �යාදාමය සකස ්කළ \�යැ� 
ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
90. 

 පා.102/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සංසථ්ාMක කාබMක අපදව- මg. පDසරය Øෂණය mම 

පාලනය J�ම,— පpෙබෝධ නාශක සහ කYමා.ත �යාවpය.> j �ටවන සංසථ්ාMක 
කාබMක අපදව- (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් වYගයක Øෂණ 
කාරකය.ෙග. සම.9ත අතර ඒවා OMසාෙS ෙසෞඛ-යට ඉතා අ>තකර බැ9. එම 
රසායMකය. පDසරයට kදා හැ�ම පාලනය J�මට 9�ම) වැඩ ��ෙවළ සැලKL කර 
�යා)මක කළ \� යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
91. 

පා.103/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— රාජ- පාලනයට සL��ධ දYශනය සLබ.ධ කර ගැhම,— 

ස�ත අපDහාhය ධYම, දසරාජ ධYම, රාෙජෝවාද ජාතකය, P	 ධYම ජාතකය, ග.ඩ M.5ක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ�වධYම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චකව)� Eහනාද æතය 
හා ධYම පj�කාව යන සL��ධ ඉගැ.mL සLබ.ධව පාYpෙL.�, පළා) සභා හා පාෙ��ය 
ම�ටෙL E?න Eය�ම පෂ 9පෂ ම.¥ව	. දැ=ව) J�ම ��. ඔ{.ෙS �Oකාව රෙ� 
යහපාලනයට දායක කර ගැhමට හැJ වන ආකාරෙF වැඩ ��ෙවළ සැලKL කර �යා)මක 
J�මට රජය මැcහ) 9ය \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
92. 

පා.104/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඉෙලෙටොMක අපදව- බැහැර J�ම,— ෆේලොරස.� 

බrබ, 5රකථන, ජංගම 5රකථන, 95p උපකරණ, බැටD, පDගණක හා එ> ෙකොටස ් ආcය 
අපදව- ෙලස පDසරයට බැහැර J�ෙLj ආසM, කැ½OයL, රසcය, ෙල½ වැM බැර ෙලෝහ 
පDසරයට එක�වන බැ9. ෙමම ඉෙලෙටොMක අපදව- බැහැර J�මට කමව) වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කර පDසරය K§~මට කට\� කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
93. 

පා.105/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— රෙ� යහපාලනය සථ්ා�ත J�ම,— අයහප) පාලනෙF අංග 

ලෂණ වන අ)තෙනෝම!ක ප!ප)! සLපාදනය, Mලබල වාදය, බලා)මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ h!, 9ධායක බලතල අME පDහරණය, ෙ�ශපාලනයට �රවැE දායක)වය අ�mම 
සහ  Øෂණය පැ!�ම යන ක	Ð අප රට �ළ ෙනොඅ�ව දනට ලැෙබන අතර ෙL Mසා රෙ� 
අයහප) පාලනය පව!න බව ෙපh යන ෙහ�. රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැRම සඳහා 
සැලKL සකස ්කර �යා)මක කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
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94. 
පා.106/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— 9ෙ�ශ රටවල ඇ! � ලංකාවට අය) �සේකොළ ෙපො) 
නැවත ලබා ගැhම,— � ලංකාවට අය) ව?නා �සේකොළ ෙපො) රාÝය \ෙරෝපා රටවr 
ඇ�� ෙලෝකෙF රටවr ගණනාවක !ෙබන අතර ඒවාෙF අ.තYගතව ඇ! දැ=ම ෙL වන 9ට 
ව)ම. ලාං~ය සමාජයට අ>Oව ෙගොස ්ඇ! බැ9., එම �සේකොළ ෙපො) අප රටට ආපK ලබා 
ෙගන ඒවාෙF අඩං_ ෙපෞරා�ක දැ=ම නැවත සමාජගත J�මට 9�ම) වැඩ ��ෙවළ 
සැලKL කර �යා)මක කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
 95. 

පා.107/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෛජව 99ධ)වය §ක ගැhම සඳහා කෘ©කYමය දායක කර 

ගැhම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙව=වට බ¢ ෙබෝග වගාව සහ Oශ ෙබෝග වගාව ජන�ය කරmම, 
ෛජව 99ධ)වයට හාMකර රස ◌ායන දව- කෘ© කYමා.තෙය. ඈ) J�ම හා ඒකාබ�ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භා9තය ��. රට �ළ ෛජව 99ධ)වය ආරෂා J�මට 
ෙගොm. ෙයොk කරන වැඩ ��ෙවළ  �යා)මක කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
96. 

 පා.108/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජනතාවෙS ආහාර ලැ|ෙL අ�!ය Kර©ත J�ම,— 

එස) ජා�.ෙS සං9ධානෙF මානව අ�!වාEකL◌ ි ප�ධ�.ට අ=¶ලව ආහාර ලැ|ෙL 
Öpක අ�!වාEකම � ලාංJක ජනතාවට අ>O වන ත))වය රජෙF ප!ප)! සLපාදනය හා 
�යා)මක J�L �ළ දනට ලැෙබන ෙහ�. උත පඥ��.ට අ=ව රෙ� ජනතාවෙS 
ආහාර පශන්ය 9ස�ෙL වග~ම klමM.ම රජයට පැව� ඇ! බැ9. රජය මැcහ)m ආහාර 
දව- Oල පාලනය හා ෙසෞඛ- ආර©ත ආහාර ෙ:ල රෙ� ජනතාවට ලැ|ම සහ!ක 
ෙකෙරන 9�ම) වැඩ ��ෙවළ සLපාදනය කර ජනතාවෙS ආහාර ලැ|ෙL Öpක 
අ�!වාEකම තහ{	 J�මට �යවර ගත \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

97. 

පා.109/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අකාබMක දව- කළමනාකරණය J�ම,— අකාබMක දව- 

ප!චÑකරණය J�ම), අකාබMක දව- භා9තය අවම J�ම), භා9තෙය. ඉව)වන 
අකාබMක දව- එක� J�ෙL යා.තණය සැක0ම හා අකාබMක දව- භා9තා J�ෙL පDසර 
h! �! 9�ම) J�ම) ��. රෙ� පDසර ප�ධ!ෙF ආරෂාව හා යහපැවැ)ම සඳහා 
අකාබMක දව- කළමනාකරණය J�මට �යවර ගත \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
98. 

පා.110/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙ��ය ඖෂධ සහ අ) ෙබෙහ) ��බඳව පාසr EK. 

දැ=ව) J�ම,— MෙරෝR ජා!ය ෙගොඩනැRම සහ ෙ��ය ආ\Yෙ:දෙF යහපැවැ)ම Öpක 
අරkÐ වශෙය. ෙගන ෙ��ය ඖෂධ වYග හා අ) ෙබෙහ) ��බඳ 9�ම) ක	Ð ස>ත 
9ෂයය පාසr 9ෂය MYෙ�ශයට ඇ�ළ) J�ම මg. ෙ��ය  ඖෂධ සහ අ) ෙබෙහ) ��බඳ 
පාසr EK. දැ=ව) J�ම ට �යවර ගත \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
99. 

පා.111/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා ම.දෙපෝෂණය �ර. J�ම,— � ලංකාව �ළ 

අ�බර ද	 උප) අ=පා!කය 25% තරL ඉහළ අගය ග.නා අතර එයට පධාන සාධකය 
ව.ෙ. ෙපෝෂ-දා» ආහාර >ඟකම වන බැ9., මාතෘ හා ළමා ම.දෙපෝෂණය 5රyමට අවශ- 
ෙපෝෂ-දා» ආහාර 5�ප) ජනතාවට ලබා jම පkඛතාවය කරග) වැඩ ��ෙවළ �යා)මක 
කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
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100. 

පා.112/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පDසරය K§~ෙම. MෙරෝR රට ෙගොඩනැRම,— 

වYතමාන � ලංකාෙ: පDසර Øෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව. ජලෙF හා ආහාරවල 9Jරණ�y 
බව වැ� m ඇ! අතර අනාගතෙFj OMසාට වැළ ෙඳන ඇතැL ෙරෝගවල ෙරෝග Mධානය පවා 
ෙසොයා ගැhම අපහK  9ය හැJ බැ9., ෙL ��බඳ වැ�5ර 9මYශනය J�ම සඳහා 9�ව) 
කO�ව ප) කර වාYතාව කැඳවා, එම MYෙ�ශ �යා)මක J�ම ��. රෙ� ජනතාවෙS 
hෙරෝRභාවය සහ!ක කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
101. 

පා.113/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— රෙ� ආරෂාවට කෘ©කYමය Kර©ත J�ම,— 

ධනවාදෙF �.වැM කාY�ව වන ෙදවැM ෙලෝක \�ධෙය. පK කාලෙFj හDත 9�ලවය) 
සමඟ කෘ©කාYOක �වන රටාව සL�Yණෙය.ම ෙවනස ්mම ෙහේ�ෙව. වYතමාන ෙලෝක 
පජාව k¢ණ j ඇ! පDසර Øෂණය, hෙරෝR බව නැ!mම හා �DE5 ආහාර ෙනොමැ!mම ආj 
අවදානL ත))වය.ෙග. � ලංකාව ආරෂා කර ගැhම සඳහා ජනතාව !රසාර කෘ©කYම 
භා9තය.ට ෙපළඹmෙම. හා ෙගොm. ආරෂා ෙකෙරන රාජ- ප!ප)! රට �ළ සථ්ා�ත 
කරmෙම. රෙ� අනාගතය Kර©ත කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
102. 

 පා.114/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සං~Yණ ෙගෝyය ෙවළඳෙපොළ Mසා ජනතාවට ඇ!වන 

ගැට� අවම J�ම,— ෙගෝyයකරණය 9E. හ�.වා5. ෙලෝක ෙවළඳ රටාව OMසාෙS මනස 
ආකමණය J�ම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ¢ පාරLපDකව ෙගන ආ හර ප�ධ�. හා c\Ð 
දාYශMක �.තනය. OMස ්මනස ��. උ5රා දැ�ම වYතමානය වන 9ට � ලාංJක�.ට ද 
ෙපො5 බැ9., ෙවළඳෙපොළ ආY�කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සං~Yණ �වන රටාව හා ඒ සමඟ 
පැන න�න සං~Yණ සමා�ය පශන්) 9සඳා ගMO. සහන�y c9 පැවැ)මකට යා \� 
ව.ෙ. ෙකෙසේද ය.න ��බඳව ජනතාව දැ=ව) J�මට අවශ- වැඩ ��ෙවළ හා ���මය 
සංවාදය රට �ළ �යා)මක කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

103. 

 පා.115/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාවට අවශ- 0M රට �ළ Mපදmම,— � ලංකාවට 

අවශ- කරන 0M Mෂප්ාදනය J�මට අවශ- සLප) � ලංකාව ස�ව ඇ! බැ9., මනා 
කළමනාකා�)වයJ., කාYයෂමව හා සැලKL ස>තව කට\� කර රටට අවශ- 0M 
පමාණය ෙමරට Mෂප්ාදනය J�මට හා 0M �Dපහ5 J�මට අවශ- කYමා.තශාලා රජය 
මg. සථ්ාපනය කර 0M කYමා.තය §ක ගත \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

104. 

පා.116/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— නකrස ්ර©තය ආරෂා J�ම,— සමසත් � ලාං~ය 

පDසර ප�ධ!යටම බලපෑL කළ හැJ සංෙ:j පDසර ප�ධ!ය වන නකrස් ර©ත 
වනා.තරය ෙL වන 9ට OMස ්�යාකාරකL ෙහේ�ෙව. දැ� තYජනයකට ලm ඇ! අතර 
ව)ම. පර�රට ෙම.ම අනාගත OMස ් පර�රට ද ෙමම පDසර 9නාශය ෙහේ�ෙව. 
අවදානමක ට k¢ණ පෑමට E5 වන බැ9., OMස ් තYජන ඉව) කර නකrස ් ර©තෙF 
සව්ාÔන පැවැ)ම ක�නO. තහ{	 කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

105. 

පා.117/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— රාවණා රÕ ��බඳව 9�ම) ගෙ:ෂණය E5 J�ම,— 

රාවණා රÕ ��බඳ Mශ�්ත ඉ!හාස ෙතොර�	 නැ! {වද, 9�ම) ගෙ:ෂණය ��. ඔ¢ 
��බඳව අප රෙ� ආකrප නැංmමට), රාවණා රÕ ස�ව !i දැ=ම රෙ� අ¹වෘ��ය සඳහා 
ෙයොදා ගැhමට හා � ලාං~ය ඉ!හාසෙF සැඟm �ය පD ෙ®දය Mරාවරණය කර ගැhමට) 
හැJ වන බැ9., 9�ව) කO�ව හරහා රාවණා රÕ ��බඳව ගෙ:ෂණය කළ \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
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106. 

පා.118/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ���මය c�� බව �ර. J�ම,— ෙභෞ!ක ෙවළඳ භාeඩ 

සැDසරන ෙ:ගයට සාෙ�ෂව දැ=ම, ���ය හා මානව හර ප�ධ�. ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනොmම ෙහේ�ෙව. ෙනොදැ=ව)කම >ස එසmම ��. ���මය c��භාවය අද අප රට �ළ 
දනට ලැෙබන පධාන ගැට�ව {වද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ)ෙ) අ� අවධානය බැ9., 
රෙ� ජනතාවෙS ���මය c�� බව නැ! J�මට Eය� වයස ්කාeඩය. ආවරණය වන පDc 
9   �ම)ව සැලKL කරන ලද ජා!ක වැඩසටහන �යා)මක කළ \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

107. 

පා.119/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— කr ඉP) z ඖෂධ භා9තය නැවැ)mම,— ෙL වන9ට � 

ලංකාව �ළ කr ඉP) z  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙF ෙරෝහr �ළ භා9තයට පැO°ෙL 
අවදානම ඇ! බැ9. රජෙF අදාළ Eය� අංශ මැcහ)m �යාකා� සැලKම සකස ්කර කr 
ඉP) z ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ. ඉව) J�ම හා ආනයනය J�ම නැවැ)mමට කට\� කළ 
\�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

108. 

 පා.120/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඒ½ස ්ෙරෝගය ව-ා�ත mම පාලනය J�ම,— � ලංකාව �ළ 

දැනට හ�නා ෙනොග) ඒ½ස ්ෙරෝR. 3000 කට ආස.න පමාණය E?න බවට වාYතා පළ m 
ඇ! බැ9. ඔ{. හ�නාෙගන ප!කාර සඳහා ෙයොk J�මට), ඒ½ස ් ෙරෝගය ව-ා�ත mම 
වැළැmමට) ඵලදා» K5K ව-ාපෘ!ය ක�නO. ආරLභ කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

109. 
පා.121/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— 9ෙ�ශය.>j pං�ක අතවරයට ලවන කා.තාව.ට 
සහන සැල0ම,— � ලංකාෙ: කා.තාව. ගෘහ ෙසේවයට 9ෙ�ශ ගතmෙම. පK E5 වන 
අතවරය. ෙහේ�ෙව. E5වන ගැw ගැhL Mසා � ලාං~ය සමාජය �ළ MYමාණය m ඇ! 
ගැට� සහගත ත))වය. සමනය J�ම සඳහා 9�ම) කමෙ:දය සකසා �යා)මක J�මට 
9�ව�. හා එම E5mL හා බැ�Ð ��ගල කeඩායLවp. සැ5Lල) කO�ව ප) කළ 
\�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

110. 

පා.122/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වන ර©ත හා අභය �Oවල ආරෂාව දැ� J�ම සඳහා h! 

සLපාදනය J�ම,— මෑතක Eට � ලංකාෙ: ර©ත වනා.තර සහ අභය �O 9නාශය වැ� 
ෙවO. පව!න අතර � ලාං~ය පාDසDක සම�pතතාවට ඉ. දැ� තYජනය එrල ෙවO. 
පව!න බැ9. ෙමම 9නාශය නැවැ)mම සඳහා ජනතාවෙS ආකrපමය ෙවනස ඇ! J�මට 
අවශ- වැඩ ��ෙවළ සැක0මට ෙම.ම පව!න h! ප!පාදන 9�ම) හා දැ� බවJ. \ත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

 111. 

පා.123/’15 

 ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— 99ධ ආගOක කeඩායLවp. E5 වන සමාජ බලපෑL 
��බඳව අධ-යනය J�ම,— පධාන ධාරාෙ: ආගOක මතවාදය. 9ෙ:චනය කරO., එම 
ආගL> අ= කeඩායL ෙලස තම MYවචන හා පැහැcp J�L සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉcDප) කරO. එම මතවාද ��ග) ��ගල�. එ §ස් කර ග.නා, ආගOක හා 
ෙවන) k¢ÐවරJ. සමාජගත m ඇ! කeඩායL ��බඳ අධ-යනය කරO. ඔ{.ෙS 
මතවාද, �යාකා�)වය. හා සමාජයට ඔ{. Mසා ඇ! වන බලපෑL කවරාකාරද ය.න 
��බඳ තෙසේ	ව ලබා jමට ��ග) ආගOක නායකය.ෙග. හා 9�ව�.ෙග. සැ5L 
ල) කO�ව ප) කර, වාYතාව කැඳවා එ> MYෙ�ශ �යා)මක කළ \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
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112. 

පා.124/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඉහළ පO!ෙය. \) මැ? භාජන Mෂප්ාදනය J�ම,— 

ආහාර �0ෙLj ගෑස ් හා 95pය අපෙ) ෙනොයන ෙලස ඉමM. තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ග.නා මැ? භාජන Mෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉcDප) J�මට, අවශ- ප�ෂණ E5 
J�මට හා මැ? භාජන භා9තෙය. ෙසෞඛ-ාර©තව ආහාර �0මට ඇ! හැJයාව ��බඳව 
ජනතාව දැ=ව) J�මට ජා!ක ම�ටෙL වැඩ සටහන සැලKL කර �යා)මක J�මට රජය 
මැcහ) 9ය \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

113. 

පා.125/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අ�මානEක 9ද-ා ෙෂේතයට �5 දහO. ආභාෂය ලබා 

ගැhම,— �5. වහ.ෙසේෙS Eත ��බඳ ඇතැL 9ගහය. ùතන 9ද-ාවට හK ෙනොවන තරL 
ගැ£	 බැ9., ඒ ��බඳ පYෙFෂණ J�මට හා වYතමානෙF අ�මානEක 9ද-ා ෙෂේතෙF ඇ! 
ගැට� සඳහා �5 දහම ඇKD. MYවචන හා 9ස�L ඉcDප) J�මට හැJ වන පDc, අදාළ 
ෙෂේතය ��බඳ හසල දැ=ම ඇ! ෙ��ය හා 9ෙ��ය 9�ව�.ෙග. සම.9ත කO�ව 
�>�වා, ඒ හරහා �5 දහම ෙ��ය හා 9ෙ��ය වශෙය. පචpත J�මට), � ලංකාෙ: ~Y! 
නාමය ඉහළ නැංmමට), අ�මානEක 9ද-ා ෙෂේතෙF �න	දය ඇ! J�මට) රජය මැcහ) 
9ය \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

114. 

පා.126/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— 9ද-ාY�. අතර �රා9ද-ා 9ෂයය ජන�ය කරmම,— 

9ද-ාY�. අතර �රා9ද-ා 9ෂයය ජන�ය J�ම සඳහා kpක වශෙය. පාසr 9ෂයය 
MYෙ�ශයට එම 9ෂයය ඇ�ළ) J�ම හා 9ශව්9ද-ාලවල �රා9ද-ා 9ෂය පථය තව5රට) �lr 
J�මට හා පහKකL ලබාjම සඳහා කට\� J�ම), එම�.  �රා9ද-ා 9ෂයය රට �ළ 
ව-ා�තmම හරහා x>වන උග�.ෙග. රටට යහප) ෙසේවය ලබා ගැMම) අරkÐ කරග) 
ජා!ක වැඩසටහන c_කාyනව සැලKL ස>තව MYමාණය J�මට �යවර ගත \�යැ� ෙමම  
පාYpෙL.�ව  ෙයෝජනා කර�. 

115. 

පා.127/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ! වස 9ෂ ��බඳ ෙසොයා බැyමට 9ෙශේෂ පO! 

ආයතනය �>�mම,— කෘ©කYමා.තෙFj භා9තා ෙකෙරන රසායන දව- ෙහේ�ෙව. ආහාර 
දව-ය.ට ද වස 9ෂ Oශm ඇ! අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැyමට අදාළ පO! ආයතනය දැනට 
� ලංකාව �ළ �>�වා ෙනොමැ! බැ9. එම කාYයය සඳහා 9ෙශේෂ පO! ආයතනය �>�9ය 
\�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

116. 

පා.128/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— යාචක�. Eඟමනට ෙයොදාග.නා ද	ව. �න	)ථාපනය 

J�ම,— � ලංකාෙ: යාචක�. ද	ව. සමඟ Eඟම. යැjම තහනL කර, Eඟමන සඳහා ෙයොදා 
ග.නා ද	ව. �න	)ථාපනය කර, ඔ{. යහප) �රවැEය. ෙලස සමාජගත J�ම සඳහා 
අවශ- ජා!ක ම�ටෙL වැඩ��ෙවළ සැලKL කර �යා)මක කළ \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

117. 

පා.129/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ¹º° ශාසනය අඛeඩව පව)වාෙගන 

යාම සඳහා කමව) වැඩ��ෙවළ සකස ් J�ම,— මහා පජාප� ෙගෝත� 
ෙතර°.වහ.ෙසේෙග. ඇර£Ð භාර�ය ¹º° ශාසනය සංඝO)තා ෙතර°.වහ.ෙසේෙS 
ලංකාගමනෙය. � ලංකාව �ළ මැන9. සථ්ා�ත {වද, පKකාyනව අභාවයට �ය බැ9., මෑත 
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\ගෙF j ශ-ාෙමෝපාp මහා MකාෙF රං�D ද£� පාYශව්ය 9E. ය� සථ්ාපනය කරන ලද 
අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද ¹º° ශාසනයට ME ��ගැhම ලබාjම සඳහා රජය 
ෛතMකා�ක මහා නායක සව්ා�.වහ.ෙසේලා ඇ�� අදාළ Eයl ෙෂේතය.ෙS 
Öpක)වෙය. ME සංවාදය ඇරáය \� යැ� ද, එම සංවාදය අවසානෙF 9�ම) 
කමෙ:දය ඔසේසේ � ලංකාව �ළ ¹º° ශාසනය අඛeඩව පව)වාෙගන යාම සඳහා 
වැඩ��ෙවළ සැකEය \�යැ� ද ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.  

118. 

පා.130/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලාං~ය ¹º සංසථ්ාව ව·හා)මකව 9�ම) J�ම,— � 

ලාං~ය ¹º සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහ.ෙසේලා පාYශව් ගත mම ෙහේ�ෙව. ව·හා)මකව 
අසං9�ත m ඇ! අතර එම Mසා ජා!ක හා ජාත-.තර අ¹චාර උපචාරය.>j සංඝයා 
වහ.ෙසේලා ඒකම!ක ෙනොmම රටට අ>තකර ෙලස බලපාන බැ9. සමසථ් සංඝ සමාජෙF 
ඒකම!ක)වය ඇ! කර ගැhමට හැJ වැඩ��ෙවළ සැක0මට රජය මැcහ) 9ය \�යැ� 
ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.  

119. 

පා.131/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ලංකා ඛMජ ෙතr h!ගත සංස්ථාව ලාභදා» 

ආයතනය J�ම,—  ලංකා ඛMජ ෙතr h!ගත සංසථ්ාව ලාභදා» ආයතනය ෙලස 
ජනතාවාjව සංවYධනය J�මට අවශ- සැලKL සකස් J�මට 9�ව) මeඩලය ප) 
කර ඔ{.ෙS MYෙ�ශය.ට අ=ව සංසථ්ාෙ: පව!න වංචා, Øෂණ හා පDපාලනමය ගැට� 
9සඳා ඵලදා» ජා!ක ආයතනය ෙලස �යා)මක mමට අවශ- පDසරය රජය මැcහ)ව 
MYමාණය කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

120. 

පා.132/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ- පමාණයට ගංජා වැmමට ෙ��ය 

ෛවද-ව	.ට අවසර ලබා jම,— ඉ.cයාෙ: Eට රහEගත මාYග ඔසේසේ රට �ළට ෙග.වන 
රසායMක දව- Ovත ගංජා භා9තා කර Mපදවන ෙ��ය ඖෂධවල _ණා)මක බව අ�වන 
බැ9., ආ\Yෙ:ද ඖෂධ MපදmෙLj තම ඖෂධවල _ණා)මක බව ආරෂා කර ගැhම සඳහා 
ගංජා අත-වශ- ඖෂධය ෙලස ෙයොදා ග.නා රජෙF ��ග) ආ\Yෙ:ද ෛවද-ව	.ට 
0මාව. ස>තව ගංජා ශාකය වැmමට අවසර ලබාjම සඳහා අවශ- h! සංෙශෝධනය කළ 
\�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
121. 

පා.133/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— එළවl ෙගොm.ට සාධාරණ Oල ලබා jම,— එළවl 

ෙතොග ෙවළඳාෙLj �යා)මක වන ක�පL ගැhම හා Oල �රණය J�L ආj �යා හරහා 
ෙගොඩනැR ඇ! සං9ධානා)මක ෙවළඳ ඒකා�කාරය. Mසා එළවl ෙගොm.ට සාධාරණ 
Oල ලබා jමට ෙමෙත �යා)මක කළ සැලKL අසාYථක m ඇ! බැ9., ෙගො9යාට 
සාධාරණ Oල ලබා jෙL Öpක අරkණ කරග) බලපෑL වp. ෙතොර ෙවළඳෙපොළ රාජ- 
ෙවළඳ ආයතන මැcහ)m MYමාණය කර �යා)මක කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

122. 

පා.134/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාසr ද	ව.ෙS ව?නාකම සමාජගත J�ම,— 

ෙදමා�ය., _	ව	., Ñඩා �¢Ðක	ව. හා පාසr වෑ. රථ Dයැ5ර. යන �Dස ්සඳහා 
ද	ව.ෙS ව?නාකම ��බඳ සමාජ 9ද-ා)මක හා මෙනෝ 9ද-ා)මක කමෙ:දය. ��. 
සරළව පැහැcp කර, රෙ� හා සමාජෙF ඉcD යහපැවැ)ම සඳහා ද	වා සමාජ අ¹ෙයෝගය. 
හkෙ: ආරෂා කර.ෙ. ෙකෙසේද ය.න ��බඳව සංවාදය පැවැ)mම ට ජා!ක ම� ටෙL 
වැඩසටහන සැලKL කර �යා)මක J�මට රජය මැcහ) 9ය \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
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123. 

පා.135/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— කා.තාව.ට ඇ!වන �ඩාව. අවම J�ම,— ව)ම. 

ෙගෝyය සමාජය �ළ කා.තාව.ට E5වන �ඩාව. වන ශම හා pං�ක æරාකෑමට ලmම, 
ෙපෞ�ගpක ෙ�පළ කමය �	ෂ ෙ.�යව 9කාශනය mම, අසමාන ෙලස සැල~ම හා ප{r 
සංසථ්ාව �ළ Eරගත mම Mසා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ!mම යන ක	Ð � ලාංJක 
කා.තාව.ට ද පධාන වශෙය. ෙපො5 වන බැ9., ඔ{.ෙS යහපැවැ)ම ෙව=ෙව. ෙමම 
�ඩාකා� වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල0මට අවශ- �යවර ගත \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

124. 

පා.136/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— �රා9ද-ා ෙදපාYතෙL.�ව නගා E�mම,— � ලංකාව �ළ 

�>ටා ඇ! �රාවස�් සංරෂණය J�මට හැJයාව �රා9ද-ා ෙදපාYතෙL.�වට 
ෙනොමැ)ෙ) පව)නා මානව හා  ෙභෞ!ක සLප)> අ�ව Mසා වන ෙහ�., 9�ව) 
මeඩලය මg. �රා9ද-ා ෙදපාYතෙL.�ෙ: ඇ! අ�පා�කL ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
සL�Yණ J�මට අවශ- �යවර ගැhමට රජය මැcහ) 9ය \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

125. 

පා.137/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— 5ර ගම. ෙසේවා බස ් රථවල ගම. ග.නා මR.ට 

ෙසෞඛ-ාර©ත ආහාර පාන ලබා ගැhමට පහKකL සැල0ම,— 5ර ගම. ෙසේවා බස ් රථ 
ආහාර පාන ගැhම සඳහා නතර කර= ලබන ආපනශාලාව.> පO!ය ඉතා පහළ ම�ටමක 
පව!න බැ9. එය මR ජනතාවෙS ෙසෞඛ-යට අ>තකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල පO!ය 
ඉහළ නැංmමට Mර.තරව පK 9පරL කළ හැJ වන පDc සකස ් කරන ලද ජා!ක 
වැඩසටහන රජය 9E. සැලKL කර �යා)මක කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

126. 

 පා.138/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— රජය ස� වැ9p සමාගL ලාභදා» ආයතන බවට ප) 

J�ම,— රජය ස� වැ9p සමාගL පා� ලබන ආයතන බවට ප)m ඇ! බැ9., 9�ව) 
කO�ව ප)කර එම ආයතනවල ලාභදා»)වය වYධනය J�මට අවශ- MYෙ�ශ සකස ්කර, 
එම MYෙ�ශ �යා)මක J�ම ��. එම සමාගLවල ලාභදා»)වය ඉහළ දැ�මට රජය 
මැcහ) 9ය \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

127. 

පා.139/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වන ර©ත �ළ E5වන h! 9ෙරෝÔ �යා නැවැ)mම,—    

� ලංකාෙ: වන ර©ත �ළ E5වන h! 9ෙරෝÔ වගාව., 99ධ ඉcJ�L, වනා.තර එ�J�L 
හා ර©ත 0මා මා�L ෙවනස ් J�ම ආj වන 9නාශයට ෙහේ�වන OMස ් �යාකාරකL 
වැටyමට 9ෙශේෂෙය. ස9බල ග.වන ලද ෙපොpස ්වන ආරෂක ඒකකය �>�mමට රජය 
මැcහ) 9ය \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
128. 

පා.140/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙකොරrපර සංරෂණය J�ම,— සාගර ජලෙF 

උෂ්ණ)වය ඉහළ යෑම හා OMස් �යාකාරකL ෙහේ�ෙව. ෙකොරrපර 9නාශ mෙL 
තYජනයට ලව ඇ! බැ9., � ලංකා k¢5 කලාපය අවට ඇ! ෙකොරrපර ආරෂා කර 
ගැhමට හා නව ෙකොරrපර MYමාණය mමට උ�ත පDසර ප�ධ! සකස් J�ම සඳහා 
අවශ- නව Mයාමනය. සකස් කර �යා)මක J�මට රජය මැcහ) 9ය \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
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129. 

පා.157/’15 
ග	 ල~ ජයවYධන මහතා,— මහ=වර නගරය �ළ kසp්L �DO පාසල ආරLභ 

J�ම,— මහ=වර cසd්කය �ළ kසp්L ජනතාව ඉතා වැ� �Dස �ව) වන අතර, මහ=වර 
නගරය ආvතව kසp්L �DO පාසල �>�9ය \� යැ� jYඝ කාලය !ස්ෙසේ පෙ�ශෙF 
kසp්L ජනතාවෙS ද ඉryමව පව!න බැ9., ඉතා ක�නO. මහ=වර නගරෙF kසp්L 
�DO පාසල �>�mමට අවශ- කට\� සැලEය \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

130. 

පා.158/’15 
ග	 ල~ ජයවYධන මහතා,— මහ=වර නගරය �ළ �>? ජන�ය පාසr සඳහා පළk 

ෙශේ�ෙF ද	ව. ෙව=ෙව. නව ෙගොඩනැ�p ඉcJ�ම,— මහ=වර නගරය ආvතව ජන�ය 
පාසr සඳහා පළkවැM ෙශේ�යට ළk. ඇ�ළ) J�මට 9ශාල �Dස ඉr�L කළ), එම 
පාසrවල ඉඩකඩ 0Oත ෙහ�., ද	ව. ඇ�ළ) J�ම ඉතා අ0	 m ඇ! බැ9. මහ=වර 
නගරය ආvත පධාන පාසrවලට පළkවැM ෙශේ�ෙF ප.! පැවැ)mම සඳහා නව 
ෙගොඩනැ�p ඉතා ක�නO. ඉcකර cය \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

131. 

පා.159/’15 
ග	 ල~ ජයවYධන මහතා,— මහ=වර පrෙrකැෙr Mදහස ්ෙවළඳ උද-ාන කමව)ව 

�lr J�ම,— මහ=වර cසd්කය �ළ 9§Jයාෙව. ෙපෙළන ත	ණ ත	�ය. 9ශාල 
�Dස E?න බැ9., එම අයට §Jයා අවසථ්ා ක�නO. සපයා jම සඳහා මහ=වර 
පrෙrකැෙr පෙ�ශෙF �>ටා ඇ! Mදහස ්ෙවළඳ උද-ාන ෙදක කමව) ෙලස සකසා වැ� 
�Dසකට §Jයා අවසථ්ා ලබා ගැhමට අවසථ්ාව සැල0මට ක�නO. කට\� කළ \�යැ� 
ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

132. 

පා.160/’15 
ග	 ල~ ජයවYධන මහතා,— උඩරට ගැO �න	)ථාපන ෙකොOෂ. සභාව ය� සථ්ාපනය 

J�ම,— අ�රාජ-වාj පාලන කාලෙFj අසරණ z උඩරට පෙ�ශවා0 ජනතාවට සහන සැල0ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර !i උඩරට ගැO �න	)ථාපන ෙකොOෂ. සභාව පK�ය පාලන කාලය 
�ළ අÑය ත))වයට ප) J�ම Mසා උඩරට ජනතාවට E5m ඇ! අසාධාරණය. සාධාරණය 
J�ම සඳහා උඩරට ගැO �න	)ථාපන ෙකොOෂ. සභාව නැවත කමව)ව ස්ථා�ත කරyමට 
අවශ- කට\� ක�නO. සැලEය \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
133. 

පා.184/’16 
  ග	 එස.් එL. මDකාY මහතා,— දහL පාසr අධ-ාපනය අMවාYය J�ම,— Ýෂ්ඨ 
සLප.න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ\D. රට �ළ ව-ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
මYධනය J�ම හා ස්වයං 9නය ඇ! J�ම උෙදසා Eය�ම  ද	ව.ට, 9 ෙශේ�ය දවා 
ඔ{.ෙS ආගමට අ=¶ල  දහL පාසr අධ-ාපනය අMවාYය J�ම K5K යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 
134. 

පා.185/’16 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාYpෙL.� අධ-යන ෙ.දය ආරLභ J�ම,— 

� ලංකාෙ: හා ෙලෝකෙF 99ධ රටවල පාYpෙL.� �යාදාමය., පාYpෙL.� 
ඉ!හාසය හා ෙ�ශපාලන කමෙ:ද ��බඳ පාසr EK.ට, ත	ණ ත	�ය.ට හා 
අෙනP) 9ද-ාYථය.ට අධ-යනය J�ම සඳහා පහKකL සැලEය හැJ අධ-යන 
ෙ.දය පාYpෙL.�ව �ළ ස්ථාපනය කළ \� යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
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135. 

  පා.191/’17 
ග	 �ෂාර ඉ�Mr අමරෙසේන මහතා,— PPl ෙගො9පළ >Oය. භා9තා කරන 

බැටD ෙu කමය නව)වාyම,— � ලංකාව අ�තෙF පට.ම ස)ව ක	ණාව 
ප�	වාලන ෙබෞ�ධ රට {වද,  අද වන9ට සමහර PPl ෙගො9පළ >Oය. භා9තා 
කරන බැටD ෙu කමය Mසා ස�. දැ� >ංසාවකට ලmම), අ�ක x)තර 
Mෂ්පාදනය ��. Kl පDමාණ PPl ෙගො9පළ >Oය.ෙS §Jයා අන�	දායක 
ත))වයකට ප)ව ඇ! බැ9., ෙමම අ! අමා=�ය කමය නව)වාyම සඳහා අවශ- 
�යවර ගත \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.   

136. 

පා.193/’17 
ග	 >	�කා ෙපේමච.ද මහ)Oය,— Eය�ම 9ශ්ව9ද-ාලවල දැනට පව!න නවක 

වදය සL�Yණෙය. නැවැ)mම සඳහා පව!න h! �යා)මක J�ම,— 9ශ්ව9ද-ාල �ළ 
ෙහෝ ඉ. �ටත නවක EK.ට k¢ණ jමට E5වන නවක වදය සL�Yණෙය.ම 
වැළැmම හා 1998 අංක 20 දරන අධ-ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ ෙවන) 
ස්වûපෙF සාහEක �යා තහනL J�ෙL පනත පකාරව, එෙසේ නවක වදය �යා)මක 
කරන Eය�ම පාYශ්වය.ට h!ය �යා)මක කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

137. 

පා.194/’17 
ග	 >	�කා ෙපේමච.ද මහ)Oය,— අ.තYජාලය �ළ අසභ- m�ෙයෝ පට 

සංසරණය mම වැළැmෙම>ලා 9ෙශේෂ ඒකකය �>�mම,— වYතමානෙF බ¢ල 
වශෙය. අ.තYජාලය ඔසේසේ ෙනොෙයP) අසභ- m�ෙයෝ දYශන සංසරණය mම මg. 
��ගලය.ෙS ��ගpක)වය 9නාශවන අතර 9ෙශේෂෙය.ම, කා.තා පාYශ්වය එමg. 
9ශාල අපහKතාවයකට ප)වන බැ9., ෙමව. m�ෙයෝ දYශන ළඟ තබාෙගන E?න, 
ෙබදා හDන හා MYමාණය කරන ��ගලය. ��බඳව 9මYශනය J�මට ප!ඵලදා» 
9ෙශේෂ ඒකකය අපරාධ ප�ෂණ ෙදපාYතෙL.�ව �ළ �>�9ය  \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

138. 

  පා.199/’17 
ග	 �ෂාර ඉ�Mr අමරෙසේන මහතා,— JD කYමා.තෙF M\ත ෙ��ය JD 

ෙගොm.ෙS ගැට� 9ස�මට ක�නL වැඩසටහන cය) J�ම,— වාY©කව අෙ� 
රටට JD �? ආනයනය සඳහා 9ශාල kදල වැයවන අතර එම kදr අප රට �ළම 
ඉ!D කරගත හැJනL, එය රෙ� ආY�කයට 9ශාල ��බලය වන බැ9., JD 
කYමා.තෙF M\ත ෙ��ය JD ෙගොm.ෙS ගැට� 9ස�මට ක�නL වැඩසටහන 
cය) කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.  

139. 

   පා.200/’17 
ග	 �ෂාර ඉ�Mr අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ �>ටා ඇ! �රා9ද-ා 

ව?නාකම ස>ත ස්ථාන සංරෂණය J�ම සඳහා ක�නL වැඩසටහන cය) J�ම,—  
වයඹ පළාෙ) P	ණෑගල cස්dකය ඉතා ෙපෞඪ ඉ!හාසයකට >OකL Jයන 
�රා9ද-ා ව?නාකම ඇ! ස්ථාන §ස ස>ත cස්dකය වන අතර අ�තෙFj 
P	ණෑගල, දඹෙද�ය සහ යාප¢ව වැM රාජධාM �>ටා !�ෙ.ද P	ණෑගල 
cස්dකය �ළ {ව), අද වන9ට එම ෙපෞරා�ක ස්ථානවල ආරෂාව 
සLබ.ධෙය. බලව) ගැට� ම�m ඇ! බැ9., එම �රා9ද-ා ස්ථාන සංරෂණය 
J�ම සඳහා ක�නL වැඩසටහන cය) කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා 
කර�.  
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140. 

පා.201/’17 
ග	 �ෂාර ඉ�Mr අමරෙසේන මහතා,— Eය� ෙෂේත ආවරණය වන පDc �lr 

සමාජ ආරෂණ ජාලය �යා)මක J�ම,— ඕනෑම රටක සාYථක සමාජ ආරෂණ 
ජාලය පැව�ම එම රෙ� �ව) වන �රවැEය.ට වැදග) වන අතර � ලංකාෙ: රාජ- 
අංශෙF හා ෙපෞ�ගpක අංශෙF ෙසේවකය. සඳහා 9ශාම වැ�� කමය ෙහෝ අYථ 
සාධක කමය �යා)මක {වද, රෙ� අ9�ම) අංශෙF ෙසේවකය. සඳහා JE5 සමාජ 
ආරෂණ කමය �යා)මක ෙනොවන බැ9., Eය� ෙෂේත ආවරණය වන පDc 
�lr සමාජ ආරෂණ ජාලය �යා)මක කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව 
ෙයෝජනා කර�.  

141. 

 පා.202/’17 
ග	 අෙශෝක �ය.ත මහතා,— �)තලම cස්dකෙF ෙවරළ �රය ආරෂා කර 

ගැhම සඳහා ක�නL වැඩසටහන cය) J�ම,— �)තලම cස්dකය අ!ශය 
K.දර ෙවරළ �රයකට >OකL ~වද, ෙවරළ ඛාදනය, කෙඩොලාන 9නාශ mම, 
අනවසර ඉcJ�L වැM ෙහේ� Mසා ෙවරළ �රය Øෂණයට ලm ඇ! බැ9., �)තලම 
cස්dකෙF ෙවරළ �රය ආරෂා කර ගැhම සඳහා ක�නL වැඩසටහන cය) කළ 
\�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.   

142. 

පා.203/’17 
ග	 අෙශෝක �ය.ත මහතා,— �)තලම cස්dකය ස�ව !i ෙවොpෙබෝr 

Ñඩාෙ: අ¹මානය නැවත ෙගොඩනැRමට වැඩසටහන cය) J�ම,— �ට දශකයකට 
පමණ ෙපර �)තලම cස්dකෙF පාසr වp. x>z දෂ ෙවොpෙබෝr Ñඩක 
Ñ�කාව. ජා!ක හා ජාත-.තර තරඟ වලj දැz දෂතා Mසා �)තලම 
cස්dකයට ෙවොpෙබෝr Ñඩාෙව. ඉතා අ¹මානව) ස්ථානය >O {වද, අද වන9ට 
එම ත))වෙF යL xඳ වැÚම ඇ! බැ9., නැවත එම අ¹මානය �)තලම 
cස්dකයට  ෙගන ඒමට වැඩසටහන cය) කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව 
ෙයෝජනා කර�.   

143. 

පා.204/’17 
ග	 චO.ද 9 ෙuED මහතා,— පාසr හා Ñඩා සමාජ �ක� තරඟාවpවල ත))වය 

ඉහළ නැංmම සඳහා වැඩසටහන සකස් J�ම,— පK�ය වසර J>පයක Eටම � 
ලංකාෙ: �ක� Ñඩාව දැ� කඩාවැÚමකට ල m ඇ! බැ9., ජා!ක කeඩායමට 
දෂ Ñඩකය. ෙසොයා ගැhම සඳහා පාසr හා Ñඩා සමාජ ම�ටO. �ක� 
තරඟාවpවල ත))වය ඉහළ නැංmම සඳහා වැඩසටහන සකස් කළ  \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.   

144. 

පා.205/’17 
ග	 චO.ද 9 ෙuED මහතා,— ගා�ය පළා)වල ෙබෞ�ධ ප.සrවල වැඩE?න 

වෙයෝවෘ�ධ ¹ö.වහ.ෙසේලා ආරෂා කර ගැhම සඳහා වැඩසටහන සකස් J�ම,— 
� ලංකාෙ: ෙබොෙහෝ ගා�ය පළා)වල ෙබෞ�ධ ප.සr ඉතා අ� ආY�ක ම�ටමක 
පව!න බැ9., එවැM ප.සrවල වැඩE?න වෙයෝවෘ�ධ ¹ö.වහ.ෙසේලා ආරෂා 
කර ගැhම සඳහා වැඩසටහන සකස් කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
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145. 

පා.206/’17 
ග	 අෙශෝක �ය.ත මහතා,— �)තලම cස්dකය �ළ ?. මාl 

කYමා.තශාලාව ස්ථා�ත J�ම,— ජනතාවෙS ෙපෝෂණ අවශ-තා ස�රාyම සඳහා 
අවශ- ෙපෝÚ. ලබාjමට), වාY©කව ?. මාl ආනයනය ෙව=ෙව. 9ෙ�ශ රටවr 
කරා ඇj යන 9ෙ�ශ 9Mමය ආරෂා කර ගැhම සඳහා ෙම.ම, ?. මාl 
කYමා.තශාලාව ස්ථා�ත J�මට අවශ- Eය�ම සLප) �)තලම cස්dකය �ළ 
පව!න බැ9. ද, එම cස්dකය �ළ ?. මාl කYමා.තශාලාව ස්ථා�ත J�මට 
කට\� කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.   

146. 

පා.207/’17 
ග	 අෙශෝක �ය.ත මහතා,— ෙකොළඹ - ක�නායක අ�ෙ:R මාYගය හලාවත 

දවා jYඝ J�ම,— රටක සංවYධනය සඳහා අ�ෙ:R මාYග ඉතා වැදග) වන බැ9. 
ද, ව)ම. යහපාලන රජය යටෙ) �)තලම cස්dකය ඉතා ෙ:ගෙය. සංවYධනය 
වන බැ9. ද, එම සංවYධන ෙ:ගය තව5රට) ඉහළ නැංmම සඳහා දැනට ෙකොළඹ Eට 
ක�නායක දවා z අ�ෙ:R මාYගය හලාවත දවා jYඝ  කළ \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.   

147. 
පා.208/’17 

ග	 අෙශෝක �ය.ත මහතා, — වයඹ පළාෙ) වැ:, ගංඟා සහ ඇළ මාYග ආvතව P£ 
ශාඛ E�mෙL ව-ාපෘ!ය ආරLභ J�ම,— පෙසේ පව!න ජලය ආරෂා J�ෙL හැJයාව 
ෙම.ම, පාංî ඛාදනය අවම J�ෙL _ණාංග ස>ත z c_ ආ\ කාලය ඇ! P£ ශාඛ,  වයඹ 
පළාෙ) වැ:, ගංඟා සහ ඇළ මාYග ආvතව E�mෙL ව-ාපෘ!ය ආරLභ කළ \�යැ� ෙමම 
පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�. 

148. 
පා.209/’17 

ග	 අෙශෝක �ය.ත මහතා, —බ)තලං_e�ව Øප)වා0 Ôවර ජනතාවෙS Öpක 
අවශ-තා ස�රාyම සඳහා ක�නL �යවර ගැhම,— වයඹ පළාෙ), �)තලම cසd්කෙF, 
කr�?ය අYධ�mපය අසල ඇ! පධාන Øපත වන බ)තලං_e�ව Øපෙ) Ôවර පජාවෙS 
Öpක අවශ-තා ��බඳව ෙමෙත ME අවධානයට ල ෙනොm ඇ! බැ9., ව)ම. යහපාලන 
රජය යටෙ)  එම ජනතාවෙS Öpක අවශ-තා ස�රා j ඔ{.ෙS �වන ත))වය උසස ්කරyම 
සඳහා ක�නL �යවර ගත \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.  

149. 

පා.210/’17 
ග	 >	�කා ෙපේමච.ද මහ)Oය,— 9ශ්ව9ද-ාල හා අෙනP) Eය�ම උසස ්

අධ-ාපන ආයතනවලට 9ෙශේෂ �¢Ðවල) මානEක උපෙ�ශකව	 ෙහෝ අ=ශාසකව	 
ප)J�ම,— වYතමානෙF බ¢ල වශෙය. දනට ලැෙබන ත	ණ ත	�ය., EK 
EK9ය. Eයc9 හාMකර ගැhෙL පවණතාවය මැඩපැවැ)mම සඳහා Eය�ම රජෙF 
අධ-ාපන ආයතන සඳහා �¢Ðවල) මානEක උපෙ�ශකව	, අ=ශාසකව	 ෙහෝ එම 
අධ-ාපන ආයතනවල දැනට E?න _	වර _	වDය.ට මානEක උපෙ�ශනය ��බඳ 
9ෙශේෂ �¢Ðව ලබාcය  \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.   

150. 
පා.211/’17 

ග	 ෙරෝ>° PමාD 9ෙuර)න මහ)Oය, — පාසr Ýෂ- 9නය කO� ප�ෂණ 9�ම) 
පDc E5J�ම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ් කර �යා)මක J�ම,— ඇතැL පාසrවල 
Ýෂ-ය.ෙS 9නය ගැට�වලj 9�ම) 9නය ප�ෂණ E5 ෙනොෙකොට Ýෂ-ය. පාසෙල. 
ඉව) J�මට කට\� කරන අතර එමg. එම Ýෂ-ය.ෙS අධ-ාපන කට\� අඩාල m 9ශාල 
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අසාධාරණයකට ලmම), ෙබොෙහෝ ද	ව. දැ� මානEක �ඩනයකට ප) m, මානEක 
ෙරෝR. mම), ඇතැL ද	ව. සමසත් _	 පජාවට ෙම.ම, සමාජයටම ෛවර කරO. සමාජ 
9ෙරෝÔ අපරාධක	ව. z අවසථ්ා ද දනට ඇ! ෙහ�., පාසr Ýෂ-ය.ෙS 9නය 9ෙරෝÔ 
�යාවලj වඩා) 9�ම) පDc හා අපෂපා� 9නය ප�ෂණ පැවැ)mමට කට\� J�ම සඳහා 
උ�ත වැඩ ��ෙවළ සකස ් කර �යා)මක කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා 
කර�.  

151. 
පා.213/’17 

ග	 (ෛවද-) නp.ද ජය!සස් මහතා, — බ5rල මහ ෙරෝහල Ýෂණ ෙරෝහල ෙලස 
භා9තා කරO. ඌව ෙවrලසස් 9ශව්9ද-ාලයට අ=බ�ධව රජෙF ෛවද- �ඨය ආරLභ 
J�ම,— අප රට �ල පශසත් ෙසෞඛ- ෙසේවාව පව)වාෙගන යාම සඳහා අවශ- ෛවද-ව	. 
පමාණෙය. දැනට E?.ෙ. 50%  පමණ වන අතර අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) �ව 9ද-ා 9ෂය 
ධාරාෙව. ඉහළම සාමාYථ ලබා ග.නා Ýෂ-ය. §සකට රජෙF ෛවද- �ඨවලට පෙ:ශmෙL 
අවසථ්ාව අ>O m ඇ! අතර රජෙF අධ-ාපන හා ෙසෞඛ- ෙසේවාව. ශ!ම) J�ම සඳහා 
බ5rල මහ ෙරෝහල Ýෂණ ෙරෝහල ෙලස භා9තා කරO. ඌව ෙවrලසස් 9ශව්9ද-ාලයට 
අ=බ�ධව රජෙF ෛවද- �ඨය ආරLභ කළ \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.   

 

152. 
පා.214/’17 

ග	 (ෛවද-) නp.ද ජය!සස් මහතා,— ෙමොර�ව 9ශ්ව9ද-ාලය සඳහා ෙයෝÛත 
ෛවද- �ඨය සඳහා Ýෂණ ෙරෝහල ෙලස පාන5ර Öpක ෙරෝහල සංවYධනය J�ම,— 
2018 අයවැය මg. ෙමොර�ව 9ශව්9ද-ාලයට අ=බ�ධව ෛවද- �ඨය ඉcJ�මට ෙයෝජනා 
කර ඇ! අතර එම ෙයෝÛත ෛවද- �ඨය සඳහා Ýෂණ ෙරෝහල ෙලස පාන5ර Öpක ෙරෝහල 
සංවYධනය කළ  \�යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා කර�.   

 

 

2018 මැ< මස 22 වැ� අඟහ>වාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

885/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) � ලාං~ය පාසr ද	ව. 99ධ ෙපෝෂණ ඌනතාවp. ෙපෙළන බව); 

 (ii)  එයට ෙහේ�ව ME ෙ:ලාවට ආහාර ෙනොගැhම හා ෙපෝෂ-දා» ආහාර 
ෙනොගැhම බව); 

 (iii) ෙL Mසා පාසr ද	ව. 99ධ ෙරෝගාබාධවලට ෙගො5	mෙL පවණතාවය 
ඇ! බව); 

එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) (i) පාසr ද	ව.ෙS ෙපෝෂණ ත))වය ඉහළ නැංmමට රජය �යාමාYග ෙගන 
!ෙwද; 

 (ii)  එෙසේ නL, එම �යාමාYග කවෙYද;  

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) (i) පාසr ද	ව.ට ෙපෝෂ-දා» ආහාර ෙ:ල ලබා jමට කට\� කර.ෙ.ද; 

 (ii)  එෙසේ නL, ඒ කවර cනයක Eටද;  

ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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2. 
1117/’16 

ග	 චO.ද 9 ෙuED මහතා,— සමාජ ස9බලගැ.mL, Kභසාධන හා ක.ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (4) 

(අ) (i) බ5rල cසd්කය �ළ �යා)මක c9නැ_ම පජා Öල බැංP (සමෘ�� බැංP) 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම බැංP �>ටා ඇ! සථ්ාන කවෙYද; 

 (iii) එ එ බැංP ශාඛාෙව. ප!ලාභ ලබන ප!ලාÜ. සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) (i)  ඉහත අ (i) > සඳහ. එ එ බැංPවක ෙසේවෙF M\� ෙසේවකය. සංඛ-ාව, 
ඔ{.ෙS නL සහ තන�	 ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද;  

 (ii)  දැනට එම බැංPවල ෙසේවක �ර�පා� !ෙwද; 

 (iii) එෙසේ නL, එම �ර�පා� සඳහා ෙසේවකය. බඳවා ගැhෙL කමෙ:දය කවෙYද; 

 ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

3. 
1251/’16 

ග	 ප�ම උදයශා.ත _ණෙසේකර මහතා,— නගර සැලKL හා ජල සLපාදන 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 වYෂය වන9ට kල!: cසd්කය �ළ ජා!ක ජල සLපාදන හා 
ජලාපවහන මeඩලය මg. �DE5 පාhය ජලය සපයන ලද Mවාස සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙL වන9ට �DE5 පාhය ජලය සපය= ලබන Mවාස සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 වYෂෙය. පKව \දමය ත))වය Mමවන �	 පාhය ජලය ලබාjම 
ෙව=ෙව. එ එ  වYෂය සඳහා රජය 9E. ෙව. කරන ලද kl kදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) \දමය ත))වය Mමmෙම. පK 2015 වYෂය වනෙත පාhය ජලය 
ලබාjෙL ව-ාපෘ! ෙව=ෙව. රජය ෙව. කරන ලද kl kදල එ එ වYෂය 
අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත Eයrෙල>ම පග! වාYතාව ඉcDප) කර.ෙ.ද;  

 ය.න එ�මා ෙමම සභාව ට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

4. 
1376/’16 

ග	 (ආචාYය) බ.5ල _ණවYධන මහතා,— කෘ©කYම අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (4) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 130 ට අ=ව, වැ� අසව්= ලබා ෙදන |ජ 
හ�.වාෙදන සමාගLවලට අYධ බ5 9රාමය. ලබා 5.ෙ.ද;  

 (ii) එවැM බ5 සා=බලය ලබා ග) සමාගLවල නL ලැ�ස�්ව ඉcDප) 
කර.ෙ.ද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 
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(ආ) ඉහත ෙයෝජනාවට අ=ව, කෘ©කාYOක ය.ෙතෝපකරණ ආනයන බ5 ඉව) J�මට 
ෙයෝජනා කළ බැ9., 

 (i) 2015 ජනවාD 01  cන වන9ට, ආනයන බ5වp. Mදහස ් කර !i, 
ය.ෙතෝපකරණ ෙrඛනය; 

 (ii) 2016 ජනවාD 01 cෙන. පK, ආනයන බ5වp. Mදහස ් කර !i, 
ය.ෙතෝපකරණ ෙrඛනය; 

ඉcDප) කර.ෙ.ද ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

5. 
1466/’16 

ග	 වාKෙ�ව නානායකාර මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා!ක ප!ප)! හා 
ආY�ක කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (4) 

(අ) (i) පාෙ��ය ෙrකL බලපෙ�ශ �ළ පcං� අ� ආදායLලාÜ ප{r සඳහා 
ම.¥වරය.ෙS 9මධ-ගත අරkදrවp. ෙනොOෙr ෙස9p තහ� ෙබදා 5. 
බව   ��ග.ෙ.ද;  

 (ii) 9මධ-ගත අරkදr ෙයොදාගMO. ම.¥වරය. 9E. E5 කර= ලැi ෙස9p 
තහ� ෙබදාjම තහනL කර !ෙwද;  

 (iii) එෙසේ නL, එයට ෙහේ� කවෙYද; 

 (iv) එම තහනම ඉව)කර, ෙපර !i පDc ම.¥වරය.ෙS මාYගෙය. ෙස9p 
තහ� ෙබදාjමට අවශ- �යවර ග.ෙ.ද;  

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
6. 

2178/’17 

ග	 උදය පභා) ගLම.�ල මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා!ක ප!ප)! හා ආY�ක 
කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ)  2016 වYෂෙFj ෙකොසග්ම, සාලාව \ද හkදා අ9 ගබඩාව ��� යෑෙම., 

 (i) Oය�ය සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 
 (ii) ආබා�ත z සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 
 (iii) 9පතට ප) ��ගලය.ට රජය 9E. ෙගවන ලද kl ව.c kදල ෙකොපමණද; 
 (iv) Oය�ය ��ගලෙයP ෙව=ෙව. රජය 9E. ෙගවන ලද ව.c kදල 

ෙකොපමණද; 
 (v) හාMයට ප) Mවාස ෙව=ෙව. ෙගවන ලද උපDම සහ අවම ව.c kදල 

ෙකොපමණද; 
 (vi) අවතැ. z Eය�ම ෙදනාට ස�්ර Mවාස ලබා j !ෙwද; 
 (vii) අවතැ. z ප{ලකට ස�්ර Mවාසය ලබා 5. ආස.නතම cනය කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

7. 
2208/’17 

ග	 ඩSලස් ෙ�වාන.ද මහතා,— කෘ©කYම අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය cසd්කෙF,  ෙගො9ජන සංවYධන ෙදපාYතෙL.�ෙ:, කෘ©කYම 
පYෙFෂණ Mෂප්ාදන සහකාර තන�ෙර> ෙසේවක සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 
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 (ii) දැනට උත තන�ෙර> ෙසේවෙය> Mරත MලධාD. සංඛ-ාව හා පව!න 
�ර�පා� සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) උත ෙදපාYතෙL.�ෙව> පව!න �ර�පා� සංඛ-ාව �රව= ලබන cනය 
කවෙYද; 

 (iv) උත තන�ෙර> වැඩබලන MලධාD. සඳහා වැඩබැyෙL ප)mL හා 
වැඩබැyෙL jමනා ලබා ෙද.ෙ.ද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

8. 
2238/’17 

ග	 xමr ර)නායක මහතා,— 9ෙශේෂ කාYයභාර අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) 9ෙශේෂ කාYයභාර අමාත-�මාෙS ෙපෞ�ගpක කාYය මeඩලයට අ=\ත Mල 
වාහන සපයා ඇ! එ එ MලධාDයාෙS නම, තන�ර, ෙව.කර ඇ! වාහනෙF 
වYගය, pයාපcං� අංකය සහ එම ෙව. J�ම සඳහා අ=ම!ය ලබා 5.ෙ. ක{	. 
9E.ද ය.න ෙව. ෙව. වශෙය. එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

9. 
2299/’17 

ග	 ෙහේෂා. 9තානෙS මහතා,— සමාජ ස9බලගැ.mL, Kභසාධන හා ක.ද උඩරට 
උ	මය ��බඳ අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ර)න�ර cසd්කෙF සමෘ�� සහනාධාර ලබන ප{r සංඛ-ාව, එ එ 
මැ!වරණ ෙකො�ඨාසය අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 (ii) සමෘ�� ව-ාපාරයට අ�!. ප{r ඇ�ළ) කරගැhම සඳහා අමාත-ාංශය ග= 
ලබන �යවර කවෙYද;   

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද?  

10. 
2319/’17 

ග	 අෙශෝක �ය.ත මහතා,— ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද- අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) වYෂ 2020 j වයඹ පළාත �ළ තැල0Oයා ෙරෝගය සL�Yණෙය.ම �ර. 
J�ම ෙව=ෙව. 9ෙශේෂ අරkදල 2009 වYෂෙFj �>�ව= ලැi බව); 

 (ii)  එම අරkදp. 	�යr Opයන දහයකට අ�ක kදල අයථා ෙලස පDහරණය 
J�ම ��බඳව ෙසොයා බැyමට 9ෙශේෂ 9මYශන කO�ව ප) කරන ලද 
නk) ෙL දවා එ> වාYතාව පකාශයට ප) m ෙනොමැ! බව); 

එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) එෙසේ නL, ෙමම 9මYශන වාYතාව පකාශයට ප) කර, අදාළ ��ගලය.ට එෙර>ව 
අමාත-ාංශය ග= ලබන �යවර කවෙYද ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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11. 
2329/’17 

ග	 (ෛවද-) නp.ද ජය!ස්ස මහතා,— වැ9p කYමා.ත අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා ෙ) මeඩලය ස� පාෙ��ය කාYයාල සංඛ-ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම කාYයාල �>ටා ඇ! සථ්ාන කවෙYද;  

 (iii) එම කාYයාලවලට දැනට ප)mL ලබා E?න සහකාර ෙ) 
ෙකොමසාDසව්	.ෙS K5KකL කවෙYද;  

 (iv) ඔ{. එම තන�ර සඳහා අවශ- K5KකL ස�රා !ෙwද; 

 (v) කlතර cසd්කෙF පාෙ��ය කාYයාලය සඳහා ස�්ර සහකාර ෙ) 
ෙකොමසාDසව්රෙයP ප) ෙනොකර E?.ෙ. ම.ද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

12. 
2403/’17 

ග	 ෙරෝ>° PමාD 9ෙuර)න මහ)Oය,— අගාමාත-�මා සහ ජා!ක ප!ප)! හා 
ආY�ක කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) කl ගඟ, ෙමොරගහක.ද ව-ාපෘ!ය ෙහේ�ෙව. මාතෙr cසd්කෙF, 
ලSගල මැ!වරණ ෙකො�ඨාසෙF අවතැ. z ප{r, ලSගල මැ!වරණ 
ෙකො�ඨාසය �ළම පcං� J�මට �යවර ෙගන !ෙබන බව ද.ෙ.ද; 

 (ii) එෙසේ නL, අවතැ. z ප{r සංඛ-ාව සහ ලබා5. ඉඩL පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ ලබා5. ඉඩL පමාණය ව)ම. පර�රට පමාණව) {වද, ඊළඟ පරLපරා 
සඳහා පමාණව) ෙනොවන බව ��ග.ෙ.ද; 

 (iv) එෙසේ නL, ෙමොරගහක.ද ව-ාපෘ!ය ෙහේ�ෙව. නැවත පcං� කරන ලද ප{r 
k¢ණ ෙදන ඉඩL ගැට� හා ඔ{.ෙS ඊළඟ පරLපරාවට k¢ණ jමට E5වන 
ඉඩL ගැට� 9ස�මට අමාත-ාංශය ග= ලබන �යවර කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

13. 
2417/’17 

ග	 �ෂාර ඉ�Mr අමරෙසේන මහතා,— 95pබල හා �නYජනhය බලශ! 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) P	ණෑගල, මrලව�?ය ලංකා 95pබල මeඩල කාYයාල පDශෙF දැවැ.ත 
95p උ)පාදන ය.ත සÖහය සථ්ා�ත කර !ෙබන බව); 

 (ii) ෙමම ය.ත �යා)මක mෙLj �ටවන අ�ක ශwදය ෙහේ�ෙව. අවට ජනතාව 
දැ� �ඩාවකට ලm E?න බව); 

 එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) (i) ෙමම ය.ත ස9J�ම සඳහා පාDසDක ඇග»L වාYතාව ලබාෙගන !ෙwද; 

 (ii) එෙසේ නL, පාDසDක ඇග»ම E5කළ ආයතනය කවෙYද; 

 (iii) ෙමම ගැට�ව 9ස�ම සඳහා අමාත-ාංශය ග= ලබන �යවර කවෙYද;  

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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14. 
2475/’17 

ග	 Ú. රංÛ) ද ෙසො�සා මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2017 වYෂය �ළ E5 z හcE ආපදා ත))වය. සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආපදාවp. අවතැ. z සංඛ-ාව එ එ cසd්කය අ=ව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ�පල හාM සංඛ-ාව එ එ cසd්කය අ=ව ෙකොපමණද; 

 (iv) අවතැ.zව. සඳහා ව.c ලබාjමට ෙව. කර ඇ! ප!පාදන පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

15. 
2479/’17 

ග	 ඉෂා ර¢මා. මහතා,— ඉඩL හා පාYpෙL.� ප!සංස්කරණ අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) පK�ය රජය කාලෙFj ඉපෙලෝගම පාෙ��ය ෙrකL ෙකො�ඨාසෙF කලා 
වැව ඉසම්)ෙ) �>�වන ලද cයවර ගLමානෙF දැනට ප{r 100 පමණ 
ස�්ර Mවාස ඉcකරෙගන �ව)වන බව);  

 (ii)  ෙමෙත එම අයට ඉඩLවල අ�!ය ලැ| ෙනොමැ!  බව); 

එ�මා ද.ෙන>ද?  

(ආ) එෙසේ නL, ඔ{.ට ෙමම  ඉඩLවල අ�!ය ලබාjමට කට\� කර= ලබන cනය 
කවෙYද ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
  

  

2018 මැ< මස 23 වැ� බදාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

886/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— 95p සංෙ�ශ හා �Ûටr ය?තල පහKකL සහ 9ෙ�ශ 
§Jයා අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 9ෙ�ශ §Jයාව.> Mරත � ලාංJකය.ට ඔ{. ෙසේවය කරන රටවr වලc 
පහරjL, ස¥් Øෂණ, pං�ක අතවරය. E5 J�ම, kදr වංචා J�L, �9ත හාM 
E5 J�ම හා ග�කා වෘ)!ෙF ෙයදmම ආcය E5වන බව); 

 (ii) එම අසාධාරණකLවලj ඔ{. ෙව=ෙව. පමාණව) මැcහ)mම E5 
J�මට කමෙ:දය ෙනොමැ! බව); 

 (iii) එම Mසා එම ශOකය. හා ඔ{.ෙS ප{rවල අය අපහKතාවයට ප)වන 
බව);  

එ�මා ��ග.ෙන>ද? 

(ආ) (i) 2015 හා 2016 වYෂය.> අ(i) > සඳහ. අපහKතාවය.ට ල z � 
ලාංJකය. සංඛ-ාව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 (ii) එම � ලාංJකය.ට ඔ{. අපහKතාවයට ල කළ  පාYශව්ය.ෙග. ව.c 
ලබා ගැhමට කමෙ:දය !ෙwද; 
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 (iii) එෙසේ නL, ඒ ෙකෙසේද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) (i) 9ෙ�ශගත � ලාංJක ශOකය.ෙS ආරෂාව තහ{	 J�මට රජය 
�යාමාYග ෙගන !ෙwද; 

 (ii) එෙසේ නL, එම �යාමාYග කවෙYද; 

 (iii) 9ෙ�ශගත ශOකය.ෙS ආරෂාව ෙව=ෙව. ෙපh E?ය හැJ h!මය 
බලතල ස>ත ඒකකය �>�mම K5K බව ��ග.ෙ.ද; 

ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

2. 
1043/’16 

ග	 උදය පභා) ගLම.�ල මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා!ක ප!ප)! හා ආY�ක 
කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (6) 

(අ) (i) 2016 වYෂෙFj එස) ජා�.ෙS සං9ධානෙF මහා මeඩල වාY©ක සැEය 
සඳහා ජනා�ප!�මාෙS සංචාරයට සහභා� z Øත �Dස ෙකොපමණද; 

 (ii) උත සංචාරයට සහභා� z ��ගලය.ෙS නL සහ ඔ{. Øත �Dසට ඇ�ළ) 
z පදනම ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 (iii) එම සංචාරය සඳහා රජය, රාජ- සංසථ්ා, ව-වසථ්ා�ත මeඩල සහ රාජ- 
සමාගL 9E. දැû සL�Yණ �Dවැය  ෙකොපමණද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

3. 
1252/’16 

ග	 ප�ම උදයශා.ත _ණෙසේකර මහතා,— නගර සැලKL හා ජල සLපාදන 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 වYෂය වන9ට යාපනය cසd්කය �ළ ජා!ක ජල සLපාදන හා 
ජලාපවහන මeඩලය මg. �DE5 පාhය ජලය සපයන ලද Mවාස සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙL වන9ට �DE5 පාhය ජලය සපය= ලබන Mවාස සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 1983 වYෂෙය. පKව \දමය ත))වය Mමවන �	 පාhය ජලය ලබාjම 
ෙව=ෙව. එ එ  වYෂය සඳහා රජය 9E. ෙව. කරන ලද kl kදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) \දමය ත))වය Mම mෙම. පK 2015 වYෂය වනෙත පාhය ජලය 
ලබාjෙL ව-ාපෘ! ෙව=ෙව. රජය ෙව. කරන ලද kl kදල එ එ වYෂය 
අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත Eයrෙල>ම පග! වාYතාව ඉcDප) කර.ෙ.ද;  

 ය.න එ�මා ෙමම සභාව ට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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4. 
1428/’16 

ග	 (ආචාYය) බ.5ල _ණවYධන මහතා,— ඛMජ ෙතr සLප) සංවYධන 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය> අංක 204 ෙයෝජනාවට අ=ව, තාර සඳහා z ෙවෙළඳෙපොළ 
p>r කර= ලැ�ෙ:ද; 

 (ii) එෙසේ නL, ඒ සඳහා අ=ගමනය කළ �යාමාYග කවෙYද; 
 (iii) උත අයවැය ෙයෝජනාවට අ=ව තාර ෙවෙළඳෙපොළට �9E පධාන 

සැප\Lක	ව. ක{	.ද; 
 (iv) වYෂ 2003 Eට 2016 දවා ලංකා ඛMජෙතr h!ගත සංසථ්ාෙව> තාර 

Mෂප්ාදනය හා එ එ වYෂය අවසානෙFj පැවැ! ෙතොග පමාණය කවෙYද; 
 (v) වYෂ 2009 Eට 2016 දවා ෙලෝක ෙවෙළඳෙපොෙළ> තාර Oල සහ ලංකා 

ඛMජෙතr h!ගත සංසථ්ාෙ: තාර Oල වYෂය අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. 
කවෙYද; 

 (vi) වYෂ 2015 Eට 2020 දවා � ලංකාෙ: තාර අවශ-තාවය ��බඳ 
�ෙරෝකථනය කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

5. 
1659/’17 

ග	 චO.ද 9 ෙuED මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා) සභාව යටෙ) පාලනය වන ආ\Yෙ:ද ෙරෝහr හා ආ\Yෙ:ද 
ෛවද- මධ-සථ්ාන සංඛ-ාව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙරෝහr හා ෛවද- මධ-සථ්ානවල නL කවෙYද; 

 (iii) දැනට එම ෙරෝහr හා ෛවද- මධ-සථ්ානවල ෙසේවෙF M\� kl ෙසේවක 
සංඛ-ාව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 (iv)  ව)ම. ඌව පළා) පධාන අමාත-වරයා එම Óරයට ප)mෙම. අන�	ව 
පළාෙ) ආ\Yෙ:ද ෙරෝහr හා ෛවද- මධ-සථ්ානවල §Jයා ලබාj ඇ! 
��ගලය. සංඛ-ාව ෙකොපමණද;  

 (v) එෙසේ §Jයා ලබා5. ��ගලය.ෙS නL, p�නය. සහ තන�	 කවෙYද;  

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
6. 

2009/’17 

ග	 වාKෙ�ව නානායකාර මහතා,— සමාජ ස9බලගැ.mL, Kභසාධන හා ක.ද 
උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) �ව)mමට Mවස ෙනොමැ!ව, තැM. තැන යO., අ_�rවල රා¥ කාලය 
 ගත කරන 5R ජනතාවට, වැE හා Kළං cනවල ඉතා ෙශෝචhය 
 ත))වය.ට k¢ණjමට E5 වන බව ��ග.ෙ.ද; 

 (ii) ෙකොළඹ නගරෙF සහ අMP) පධාන නගරවල ෙමබ� අසරණ 5R ජනතාවට 
 ආවරණය ලබාjමට පළා) පාලන ආයතන හරහා තාවකාpක නවාතැ. 
 ෙපොළ ෙහව) “අLබලL” ඉcකර jමට �යවර ග.ෙ.ද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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7. 
2209/’17 

ග	 ඩSලස ් ෙ�වාන.ද මහතා,— 95pබල හා �නYජනhය බලශ! 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ෙගො9 ජනතාවට සහනදා» පදනම මත 95pබලය ලබාjෙL ව-ාපෘ!ය දැනට 
 �යා)මක වන ආකාරය කවෙYද; 

 (ii) ඉහත ව-ාපෘ!ය  �යා)මක වන cසd්ක කවෙYද; 

 (iii) ෙමම ජා!ක වැඩසටහ ෙ. සමාරLභක උ)සවය පැවැ)z යාපනය ඇ�l 
උ�	 පළාෙ) ෙගො9 ජනතාවට ෙමම ව-ාපෘ!ෙF ප!ලාභ ලැෙබන cනය 
කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

8. 
2239/’17 

ග	 xමr ර)නායක මහතා,— සංවYධන උපාය මාYග හා ජාත-.තර ෙවළඳ 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) සංවYධන උපාය මාYග හා ජාත-.තර ෙවළඳ අමාත-�මාෙS ෙපෞ�ගpක කාYය 
මeඩලයට අ=\ත Mල වාහන සපයා ඇ! එ එ MලධාDයාෙS නම, තන�ර, 
ෙව.කර ඇ! වාහනෙF වYගය, pයාපcං� අංකය සහ එම ෙව. J�ම සඳහා 
අ=ම!ය ලබා 5.ෙ. ක{	. 9E.ද ය.න ෙව. ෙව. වශෙය. එ�මා ෙමම 
සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
9. 

2320/’17 

ග	 අෙශෝක �ය.ත මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) �)තලම cසd්කෙF �>? ෙදමළ මාධ- පාසr සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසrවල නL කවෙYද; 

 (iii) දැනට එ එ පාසෙr ෙසේවෙF M\� _	ව	. සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) �)තලම cසd්කෙF ෙදමළ මාධ- පාසrවල උග _	 >ඟය පව!න බව  
��ග.ෙ.ද; 

 (v) එෙසේ නL, එම _	 >ඟය අවම J�මට අමාත-ාංශය ග= ලබන �යවර 
කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

10. 
2331/’17 

ග	 ෙහේෂා. 9තානෙS මහතා,— කYමා.ත හා වා�ජ කට\� අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ර)න�ර cසd්කෙF, P	9ට කYමා.ත�රය �>ටා !ෙබන බව 
ද.ෙ.ද; 

 (ii) එෙසේ නL, එම කYමා.ත�රය ආරLභ කළ cනය හා එ> ආරLභක අරkÐ 
කවෙYද; 
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 (iii) අද වන9ට ෙමම කYමා.ත�රය �ළ �යා)මක වන කYමා.තශාලා 
සංඛ-ාව හා ඒවාෙF නL කවෙYද; 

 (iv) එම එ එ කYමා.ත ශාලාෙ: §Jයාවල M\ත ෙසේවක සංඛ-ාව ෙව. 
ෙව. වශෙය. සඳහ. කර.ෙ.ද; 

 (v) එම කාල0මාව �ළ වැ0�ය කYමා.තශාලා !ෙw නL, ඒවාෙF නL 
කවෙYද; 

 (vi) ෙමම කYමා.ත�රය තව5රට) සංවYධනය J�මට අමාත-ාංශය ග= ලබන 
�යවර කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

11. 
2333/’17 

ග	 (ෛවද-) නp.ද ජය!ස්ස මහතා,— රාජ- පDපාලන හා කළමනාකරණ 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) අංක 27/88 හා අංක 01/99 දරන රාජ- පDපාලන චකෙrඛ අ=ව රාජ- 
ෙසේවෙF හා  රාජ- සංසථ්ාව.> �ර�පා� �රmෙL j ඉ. 3%ක ප!ශතය 
K5KකL ල) හා ආබා�ත ත))වය ඔ{.ෙS කට\�වලට බාධාව 
ෙනොවන ආබා�ත ��ගලය.ෙග. �ර9ය \� බව); 

 (ii) � ලංකා පDපාලන ෙසේවයට MලධාD. බඳවාගැhෙL 2004 (2005) 9වෘත 
තරඟ 9භාගයට 9භාග අංක 0087548 යටෙ) ෙපh Eට ලPÐ 135  ලබා  
සම)ව E?න 1 1/4 කÐව, අLපාර පාර, Eයඹලාe�ව යන p�නෙF පcං� 
කා�ක ආබාධ ස>ත තැනැ)ෙතP වන ඩwp:. එr. ආY. එ.. pයනෙS 
මහතා තමා � ලංකා පDපාලන ෙසේවයට බඳවා ගැhමට සලකා බලන ෙලසට 
කර ඇ! අ¹යාචනය, රාජ- පDපාලන හා කළමනාකරණ අමාත-ාංශය 9E. 
ආබාධ ස>ත ��ගලය. � ලංකා පDපාලන ෙසේවයට බඳවා ගැhමට 
ෙනොහැJ බව සඳහ. කරO. ප!ෙෂේප කර ඇ! බව); 

එ�මා ��ග.ෙන>ද?  

(ආ) (i) � ලංකා පDපාලන ෙසේවයට ආබාධ ස>ත ��ගලය. බඳවා ෙනොගත \� බවට  
9�9ධාන පව�ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නL, ඩwp:. එr. ආY. එ.. pයනෙS මහතාට \!ය ඉ�J�මට 
�යවර ග.ෙ.ද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

12. 
2452/’17 

ග	 ෙරෝ>° PමාD 9ෙuර)න මහ)Oය,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i)  මාතෙr cසd්කෙF එ එ මැ!වරණ බලප ෙ�ශෙF ඇ! ජා!ක පාසr 
සංඛ-ාව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ජා!ක පාසrවල නL කවෙYද; 

  (iii)  මාතෙr cසd්කෙF ජා!ක පාසr සංඛ-ාව වැ� J�මට සහ දැනට ඇ! 
ජා!ක පාසr තව5රට) c\Ð J�ම සඳහා අමාත-ාංශය ග= ලබන �යවර 
කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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13. 
2476/’17 

ග	 Ú. රංÛ) ද ෙසො�සා මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා!ක ප!ප)! හා ආY�ක 
කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙ: පළා) සංවYධනය සඳහා මධ-ම රජය මg. ලබා j ඇ! නව 
අමාත- Óරය. සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අමාත-ාංශ ෙව. ෙව. වශෙය.  කවෙYද; 

 (iii) එම අමාත-ාංශ සඳහා 2017 වYෂයට ෙව. කර !i ප!පාදනය ෙව. ෙව. 
වශෙය. ෙකොපමණද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) (i) සබරගk සංවYධන අමාත-ාංශය මg. ව-ාපෘ! සංවYධනය සඳහා ප!පාදන 
ෙව.කර !ෙwද; 

 (ii) එෙසේ නL, එම ප!පාදනය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව-ාපෘ! කවෙYද;  

 ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

14. 
2480/’17 

ග	 ඉෂා ර¢මා. මහතා,— ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද- අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) අ=රාධ�ර මධ-ම =වරගL පළාත පාෙ��ය ෙrකL ෙකො�ඨාසෙF, 
ගLxDසව්ැව ගLමානෙF, �>ටා ඇ! ගා�ය ෙරෝහල දැනට 
 ෙගොඩනැgrලකට පමණ 0මා m ඇ! බව); 

 (ii) cවා කාලයට පමණ බා>ර ෙරෝR අංශයට ෛවද-වරෙයP අ=\ත කර 
E?යද රා¥ කාලෙFj හcE අවසථ්ාවක ෙහෝ ප!කාර ගැhම සඳහා 
ෛවද-වරෙයP  ෙනොමැ! බව); 

 එ�මා ද.ෙන>ද?  

(ආ)  (i) ෙL සLබ.ධෙය. අවධානය ෙයොkකර 9ස�ම ලබා jමට කට\� 
කර.ෙ.ද; 

 (ii)  එෙසේ නL, එම cනය කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

15. 
2502/’17 

ග	 ඉ.cක අ=	�ධ ෙහේර) මහතා,— ��ධශාසන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) cව�න �ළ  දහL පාසr අධ-ාපනය ලබන Ýෂ- සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දහL පාසr සංවYධනය සඳහා සථ්ා�ත කළ අරkදෙr ඇ! kදr පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii)  එම අරkදල තර J�ම සඳහා 2017 අයවැෙය. ෙව. කළ kදල ෙකොපමණද; 

 (iv)  දහL පාසr _	ව	. E5 කර= ලබන ග	 ෙසේවය cDගැ.mම, අගය J�ම 
හා _	ව	. එම ප�ධ!ය �ළ රඳවා ගැhම සඳහා රජය E5 කර= ලබන  
පවYධනය. කවෙYද; 
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 (v) ඉDදා cන උෙ� ව	ෙ: උපකාරක පං! පැවැ)mම, ද	ව. දහL පාසr 
අධ-ාපනයට ෙයොk mමට බරපතල බාධකය වන බැ9., එම ත))වය 
පාලනය J�මට හා වැළැmමට ග= ලබන නව �යවර කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
 

 

2018 මැ< මස 24 වැ� �හස්ප��දා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

887/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— කYමා.ත හා වා�ජ කට\� අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාව �ළ බට, ෙ:වැr, ප. හා හණ ආvත Mෂප්ාදන E5 කරන ගLමාන 
��බඳ ස�ෂණය කර !ෙwද; 

 (ii)  එෙසේ නL, එම ගLමාන සංඛ-ාව, ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද;  

 (iii) එම කYමා.තෙF ෙයෙදන ප{r සංඛ-ාව, ගLමානය අ=ව ෙව. ෙව. 
වශෙය. ෙකොපමණද;  

 (iv) ඔ{. k¢ණ ෙදන පධාන ගැට� කවෙYද;  

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) (i) ෙමම කYමා.තක	ව.ට අවශ- නව තාෂණය ලබාjමට කට\� කර 
!ෙwද; 

 (ii)  එෙසේ නL, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) බට, ෙ:වැr, ප. හා හණ Mෂප්ාදන ෙවෙළඳෙපොළ �lr J�මට රජය 
�යවර ෙගන !ෙwද; 

 (iv)  එෙසේ නL, ඒ ෙකෙසේද;  

ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) (i) දැනට බට, ෙ:වැr, ප. හා හණ වp. සාදන 9E�	 භාeඩ අපනයනය 
කර.ෙ.ද; 

 (ii)  එෙසේ නL, එම රටවr කවෙYද; 

 (iii) 2015 හා 2016 වYෂවලj බට, ෙ:වැr, ප. හා හණ භාeඩ අපනයනෙය. 
ලැ�Ð 9ෙ�ශ ආදායම ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද;  

ය.න එ�මා සඳහ. කර.ෙන>ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

2. 

1267/’16 
ග	 ප�ම උදයශා.ත _ණෙසේකර මහතා,— සමාජ ස9බලගැ.mL, Kභසාධන හා 

ක.ද උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ)  (i)  ෙමොණරාගල cසd්කෙF සමෘ�� ආධාර ලබන ප{r සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ප{r සංඛ-ාව ඔ{. ලබන සමෘ�� k�දරවල ව?නාකම අ=ව ෙව. 
ෙව. වශෙය. කවෙYද; 
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 (iii) පK�ය සමෘ�� සOෂණෙය. ලද වාYතා අ=ව  JEයL වYRකරණය කර 
!ෙwද; 

 (iv) එම ස�ෂණෙය. අන�	ව ලැ| ඇ! අ¹යාචනා සංඛ-ාව, එ එ 
පාෙ��ය ෙrකL   ෙකො�ඨාසය අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 (v) එම අ¹යාචනා සLබ.ධෙය. ග= ලබන ඉcD �යවර කවෙYද;   

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
3. 

1430/’16 

ග	 (ආචාYය) බ.5ල _ණවYධන මහතා,— වැ9p කYමා.ත අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 157ට අ=ව, ෙ) කYමා.තය k¢ණ පා ඇ! 
ගැට� 9ස�ම සඳහා රාජ- සහ ෙපෞ�ගpක අංශවp. සම.9ත �යාකාD 
කO�ව �>ටව= ලැ�ෙ:ද; 

 (ii) එෙසේ නL, එ> සාමාÛකය.ෙS නL කවෙYද; 

 (iii) 2016 වYෂය �ළj එම කO�ව 9E. හ�නා ග= ලැi ෙ) කYමා.තය k¢ණ 
පා E? පධාන ගැට� කවෙYද; 

 (iv) 2016 වYෂය �ළj ෙ) කYමා.තෙF ගැට� 9ස�ම සඳහා රජය 9E. 
අ=ගමනය කරන ලද �යාමාYග කවෙYද;  

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

4. 
1660/’17 

ග	 චO.ද 9 ෙuED මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ඌව පළා) මාYගසථ් මR පවාහන අ�කාDෙF පාලනය යටෙ) ධාවනය වන  
බසර්ථ සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට මාYගසථ් මR පවාහන අ�කාDෙF ෙසේවෙF M\� ෙසේවක සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එ> දැනට ෙසේවෙF M\�  MලධාD.ෙS නL හා p�නය. කවෙYද; 

 (iv)  ඌව පළා) ව)ම. පධාන අමාත-වරයා එම Óරයට ප)mෙම. අන�	ව, 
ෙL දවා එම අ�කාDෙF ලබාc ඇ! §Jයා සංඛ-ාව හා එම §Jයාලා¹.ෙS 
නL හා p�නය. කවෙYද;  

 (v) ව)ම. පධාන අමාත-වරයා එම Óරයට ප)mෙම. අන�	ව ලබාj ඇ! 
බසර්ථ අවසර පත (Permits)  හා එම අවසර ප) ලබා5. මාYග හා 
��ගලය.ෙS නL ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද;  

 (vi) ඒ සඳහා අ=ගමනය කළ කමෙ:දය කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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5. 
2010/’17 

ග	 වාKෙ�ව නානායකාර මහතා,— කYමා.ත හා වා�ජ කට\� 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) මහ=වර cසd්කෙF, “hලවල ගම” පාරLපDක සව්Yණාභරණ කYමා.තය 
ඉතාම) c\Ð ෙලස පැව! පැර� ගLමානය බව ද.ෙ.ද; 

 (ii)  ර.Dj කYමා.තෙය. �ව) z ෙමම ගෙL ප{r අතD. අද වන9ට  
කYමා.තෙF ෙයෙද.ෙ. ප{r 03  පමණ බව ��ග.ෙ.ද; 

 (iii) ෙ��ය කYමා.තක	ව. නඟා E�mම ෙව=ෙව. එකල ලසල මැcහ)mම 
Mසා hලවල ගෙL ර.Dj භාeඩවලට 9ශාල ඉr�ම !i නk), අද       
වන9ට ලසල, ව-ාපාDකය. ~ප ෙදෙනPෙS ආයතනය බවට ප)mම 
ෙහේ�ෙව. ෙමම කYමා.තය ද	Ð කඩා වැÚමකට ලm ඇ! බව එම ගෙL 
කYමා.තක	ව. සළකන බව ��ග.ෙ.ද; 

 (iv) එබැ9., hලවල ගමට K9ෙශේ� z පැර� කැටයL ස>ත ර.Dj කYමා.තය 
නඟා E�mමට රජය මැcහ) 9 �යවර ග.ෙ.ද;  

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
6. 

2179/’17 

ග	 උදය පභා) ගLම.�ල මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (2) 

(අ)  2017 වYෂෙFj ෙත) කලාපෙF ගං ව�ෙර. සහ වැE ව�ෙර. E5 z ජල 
ගැyෙම., 

 (i) Oය�ය සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබා�ත z සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 9පතට ප) ��ගලය. ෙව=ෙව. රජය 9E. ෙගවන ලද kl ව.c kදල 
ෙකොපමණද; 

 (iv) Oය�ය ��ගලෙයP ෙව=ෙව. රජය 9E. ෙගවන ලද ව.c kදල 
ෙකොපමණද; 

 (v) හාMයට ප) Mවාස ෙව=ෙව. ෙගවන ලද උපDම සහ අවම ව.c kදල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) අවතැ. z Eය�ම ෙදනාට ස�්ර Mවාස ලබා j !ෙwද; 

 (vii) අවතැ. z ප{ලකට ස�්ර Mවාසය ලබා 5. ආස.නතම cනය කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

7. 
2210/’17 

ග	 ඩSලස ් ෙ�වාන.ද මහතා,— M�ණතා සංවYධන හා වෘ)�ය �¢Ð 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය cසd්කෙF �>? රජෙF කාYOක 95හලට, වෘ)�ය �¢Ðව සඳහා 
වාY©කව ඉr�Lප) 9ශාල සංඛ-ාව ලැෙබන අතර ෙතෝරාග= ලබ.ෙ. 
ඉතා 0Oත අෙ�ෂකය. සංඛ-ාව පමණ බව); 
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 (ii) යාපනය cසd්කෙF §Jයා අවසථ්ාව. ෙනොමැ! ත	ණ ත	�ය. දහස ්
ගණනකට ෙමම කාYOක 95හෙල. �¢Ðව ලැ|මට අවසථ්ාව ෙනොලැෙබන 
බව); 

 (iii) එ~ ත	ණ ත	�ය.ෙS යහපත උෙදසා යාපනය cසd්කය �ළ තව) 
කාYOක 95හල ඉcJ�ම සඳහා ෙත.මර � පෙ�ශෙF, Oසාෙr mරEංගL 
මධ- මහ 95හලට අය) ඉඩL අකර 06 පDත-ාග කර ඇ! බව); 

 (iv) ඉහත ඉඩම M�ෂණය කළ වෘ)�ය �¢Ð ෙදපාYතෙL.�ෙ: බලධාD. 
9E., ජා!ක සැලKL ෙදපාYතෙL.�ව ෙවත ෙයොk කරන ලද ව-ාපෘ! 
ෙයෝජනාව අ=මත m ඇ! බව);  

එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) (i)  Oසාෙr නව කාYOක 95හල ඉcJ�ම සඳහා Öpක වැඩ කට\� හා Öල- 
ප!පාදන ෙව. කර !ෙwද; 

 (ii) එෙසේ නL, ඉහත 95හෙr ඉcJ�L කට\� ආරLභ කර= ලබන cනය 
කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

8. 
2240/’17 

ග	 xමr ර)නායක මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත-�මාෙS ෙපෞ�ගpක කාYය මeඩලයට 
අ=\ත Mල වාහන සපයා ඇ! එ එ MලධාDයාෙS නම, තන�ර, ෙව.කර ඇ! 
වාහනෙF වYගය, pයාපcං� අංකය සහ එම ෙව. J�ම සඳහා අ=ම!ය ලබා 5.ෙ. 
ක{	. 9E.ද ය.න ෙව. ෙව. වශෙය. එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

9. 
2321/’17 

ග	 අෙශෝක �ය.ත මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාෙ), �)තලම cසd්කෙF එ එ පළා) පාලන ආයතනය 
9K	වා හDන ලද cනය ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 (ii) පළා) පාලන ආයතන 9K	වා හැ�ෙම. පK පළා) පාලන ආයතනවල 
කට\� පව)වාෙගන යෑම සඳහා ෙසේවකය. බඳවාෙගන !ෙwද; 

 (iii) එෙසේ නL, බඳවාග) ෙසේවකය.ෙS නL, p�නය. හා බඳවාග) තන�	 
කවෙYද; 

 (iv) එෙසේ බඳවා ගැhෙLj ආයතන සංගහය සහ kදr ෙර_ලාE 9�9ධාන 
අ=ගමනය කර !ෙwද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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10. 
2332/’17 

ග	 ෙහේෂා. 9තානෙS මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ර)න�ර cසd්කෙF, M9!ගල අධ-ාපන ෙකො�ඨාසෙF, දෑල ෙදමළ මහා 
9ද-ාලය නO. පාසල !ෙබන බව ද.ෙ.ද; 

 (ii) එම පාසෙr දැනට ඉෙග=ම ලබන Ýෂ- සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii)  දැනට එම 95හෙr උග _	 >ඟය පව!න බව ද.ෙ.ද; 

 (iv) එම _	 >ඟය �යmම සඳහා අමාත-ාංශය ග= ලබන �යවර කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

11. 
2334/’17 

ග	 (ෛවද-) නp.ද ජය!ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද- 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ෙL වන9ට රජෙF ෙරෝහrවල ෙසේවය කරන ෙපෝෂණෙ:j වෘ)!කය. 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙෂේතෙF පව!න �ර�පා� සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) � ලංකා ෛවද- සභාව හා ලංකා ෛවද- 9ද-ාල සභාව 9E. ��ග) ආහාර 
9ද-ාව හා ෙපෝෂණය ��බඳ E: අ{	5 උපා�ධාD. ෙමම තන�ර සඳහා 
බඳවා ගැhමට කට\� ෙනොකර.ෙ. ම.ද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

12. 
2477/’17 

ග	 Ú. රංÛ) ද ෙසො�සා මහතා,— පවාහන හා E9r _ව. ෙසේවා අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා ගමනාගමන මeඩලය ස� මR පවාහන බස ් රථ අතD. අ�ෙ:R 
මාYගවල ධාවනෙF ෙයොදවා ඇ! බසර්ථ සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2015, 2016 සහ 2017 වYෂවලj රජය මg. � ලංගම ෙවත ලබා5. බස ්රථ 
සංඛ-ාව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 (iii) 2014 වYෂෙF Eට ෙL දවා � ලංකා ගමනාගමන මeඩලය ෙව!. ර ජය 
ලැi ආදායම සහ ඒ ෙව=ෙව. E5 කර ඇ! 9යදම ෙව. ෙව. වශෙය. 
ෙකොපමණද; 

 (iv) 2014 වYෂෙF Eට ෙL දවා අ�ෙ:R මාYගවල ධාවනෙF ෙයොදවා ඇ! 
බසර්ථ මg. රජය ලැi ආදායම සහ ඒ ෙව=ෙව. E5 කර ඇ! 9යදම ෙව. 
ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ)  (i) � ලංකා ගමනාගමන මeඩලෙF ෙසේවෙF ෙයj E?න kl ෙසේවක සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii)  එම සංඛ-ාව එ එ ෙශේ�ය අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය.  ෙකොපමණද; 

 ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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13. 
2481/’17 

ග	 ඉෂා ර¢මා. මහතා,— තැපැr, තැපැr ෙසේවා හා kස්pL ආගOක කට\� 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 1994 වYෂෙF 9වෘත කරන ලද 9Ûත�ර තැපැr කාYයාල ෙගොඩනැ�rල 
ප!සංසක්රණය ෙනොJ�ම ෙහේ�ෙව., දැ�ෙසේ අබල.m, කඩා වැÚෙL 
අවදානමක පව!න බව ද.ෙ.ද; 

 (ii)  එම ෙගොඩනැ�rල ප!සංසක්රණය J�මට කට\� කර= ලබන cනය 
කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

14. 
2503/’17 

ග	 ඉ.cක අ=	�ධ ෙහේර) මහතා,— පවාහන හා E9r _ව. ෙසේවා 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) මාYග අන�	වp. Oයයන ෙහෝ �වාල ලබන මR. හා පcකය. 
ෙව=ෙව. ව.c ලබා jම E5 ව.ෙ.ද; 

 (ii)  එෙසේ නL, එම ව.c ලබා jම ෙව=ෙව. 2017 වYෂයට ෙව. කළ kදල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව.c ලබා jෙLj පාදක කර ග= ලබන ක	Ð කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?  

(ආ) (i) ¥ෙරෝද රථ අන�රJ. Oයයන ¥ෙරෝද රථ Dය5ර. ෙව=ෙව. ලබා ෙදන 
ව.c සඳහා 2017 වYෂයට ෙව. කළ kදල ෙකොපමණද; 

 (ii)  2017 වYෂෙF මැද භාගය වන9ට ව.c ලැ|මට K5KකL ලැi �Dස 
ෙකොපමණද; 

 (iii) 2017 වYෂෙF මැද භාගය වන9ට ව.c ලබා 5. �Dස ෙකොපමණද; 

ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

15. 
2528/’17 

ග	 �ෂාර ඉ�Mr අමරෙසේන මහතා,— 95pබල හා �නYජනhය බලශ! 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) æYය 95pබල Mෂප්ාදනය. සඳහා රජය 9E. සහන ණය ෙයෝජනා කමය 
�යා)මක කර !ෙwද; 

 (ii) එම වැඩ��ෙවළ යටෙ) පාDෙභෝ�කය.ට ලබා ෙදන ණය සඳහා ෙග9ය \� 
ෙපොê ප!ශතය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම වැඩ��ෙවළ යටෙ) එ එ බැංPව 9E. පාDෙභෝ�කය. ෙවත 
ලබා j ඇ! ණය පමාණය සහ එම ණය kදrවල එක�ව ෙකොපමණද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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2018 මැ< මස 25 වැ� +-රාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

888/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— කYමා.ත හා වා�ජ කට\� අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාව �ළ මැ? ආvත වළං හා ෙවන) Mෂප්ාදන  කර= ලබන ගLමාන 
��බඳ ස�ෂණය කර !ෙwද; 

 (ii) එෙසේ නL, එම ගLමාන සංඛ-ාව ෙකොපමණද;  
 (iii) එම කYමා.තෙF ෙයෙදන ප{r සංඛ-ාව ෙකොපමණද;  
 (iv) ඔ{. k¢ණ ෙදන පධාන ගැට� කවෙYද;  

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) (i) ෙමම කYමා.තක	ව.ට අවශ- නව තාෂණය ලබාjමට කට\� කර 
!ෙwද; 

 (ii) එෙසේ නL, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) මැ? Mෂප්ාදන සඳහා ෙවෙළඳෙපොළ �lr J�මට රජය �යවර ෙගන !ෙwද; 

 (iv)  එෙසේ නL, ඒ ෙකෙසේද;  

ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) (i) දැනට 9E�	 මැ? භාeඩ අපනයනය කර.ෙ.ද; 

 (ii) එෙසේ නL, එම රටවr කවෙYද; 

 (iii) 2015 හා 2016 වYෂවලj මැ? භාeඩ අපනයනෙය. ලැ�Ð 9ෙ�ශ ආදායම 
ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද;  

ය.න එ�මා සඳහ. කර.ෙන>ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

2. 
1269/’16 

ග	 ප�ම උදයශා.ත _ණෙසේකර මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ)  (i) ෙමොණරාගල cසd්කෙF ෙසේවෙF ෙයj E?න 95හrප!වරය.  සංඛ-ාව, 
එ එ කලාප අධ-ාපන කාYයාල අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

  (ii) 2015 ජනවාD 08 cෙන. පKව, එම 95හrප!වරය.ට ෙහෝ 95හrප! 
ෙසේවෙF ෙනොවන අයට ෙහෝ 95හrප! ෙසේවෙF උසසm්L ලබා j !ෙwද; 

  (iii) එෙසේ නL, උසසm්L ලබා j ඇ! ��ගලය. අතර ෙ�ශපාලන ප�ගැhමට 
ලzව. E?.ෙ.ද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

3. 
1431/’16 

ග	 (ආචාYය) බ.5ල _ණවYධන මහතා,— වැ9p කYමා.ත අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 156ට අ=ව, පාෙ��ය වැ9p සමාගL ෙකොළඹ 
ෙකොටස ් ෙවළඳෙපොෙළ> ෙrඛනගත සමාගL බවට ප) J�ෙL අරkණ 
ස�රා ගැhම සඳහා 2016 වYෂය �ළj අ=ගමනය කළ �යාමාYග කවෙYද; 
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 (ii) 1992 වYෂෙFj �>ටz පාෙ��ය වැ9p සමාගL සහ ඒවාෙF >OකාD)වය 
��බඳ සL�Yණ වාYතාව ඉcDප) කර.ෙ.ද; 

 (iii) වYෂ 1992 Eට 2016 දවා, ඉහත එ එ පාෙ��ය වැ9p සමාගLවල 
ලාභාලාභ පමාණය. එ එ වYෂය අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද;  

 (iv) ඉහත එ එ පාෙ��ය වැ9p සමාගL 9E. >Oකරෙගන ඇ! ඉඩL අකර 
පමාණය. සහ ඒවාෙF ඵලදා�තාවය ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

4. 
2211/’17 

ග	 ඩSලස් ෙ�වාන.ද මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ව{Mයාව, මාම�, අෙබෝ9r පෙ�ශෙF �රාණ Kසාන �Oය �>ටා !ෙබන 
බව); 

 (ii) එම Kසාන �Oය �රා9ද-ා ෙදපාYතෙL.�ව 9E. සලPÐ කර ඇ! බව); 
 (iii) මෑතකj එම පෙ�ශෙF ෙ)ක ගස ්කපා දැ�ෙL E��ය ෙහේ�ෙව. එම 

Kසාන �Oයට සහ එ> �>ටා !ෙබන �රාවස�්වලට හාM E5m 9නාශ m ඇ! 
බව); 

එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) (i) ඉහත Kසාන �Oෙය> �රාවස�් 9නාශ J�ම සLබ.ධෙය. ඊට වගJව \� 
��ගලය.ට එෙර>ව h!මය �යවර ෙගන !ෙwද; 

 (ii) අනාගතෙFj එම �රාවස�් ආරෂා J�ම සඳහා  ග= ලබන �යවර කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

5. 
2241/’17 

ග	 xමr ර)නායක මහතා,— පාථOක කYමා.ත අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) පාථOක කYමා.ත අමාත-�මාෙS ෙපෞ�ගpක කාYය මeඩලයට අ=\ත Mල 
වාහන සපයා ඇ! එ එ MලධාDයාෙS නම, තන�ර, ෙව.කර ඇ! වාහනෙF 
වYගය, pයාපcං� අංකය සහ එම ෙව. J�ම සඳහා අ=ම!ය ලබා 5.ෙ. ක{	. 
9E.ද ය.න ෙව. ෙව. වශෙය. එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

6. 
2335/’17 

ග	 (ෛවද-) නp.ද ජය!ස්ස මහතා,— ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද- 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ෙහොරණ Öpක ෙරෝහෙr ෙසේවෙF M\� Kl ෙසේවා පාලක එස.් ෙසො�සා 
_ණ!ලක මහතා, සමසත් ලංකා ඕවEයY සංගමෙF පධාන සභාප! ෙලස 
ප)mම ෙහේ�ෙව. එම සංගමෙF කට\� පහKෙව. ඉ� J�ම ��ස කlතර 
මහ ෙරෝහල ෙවත  ඔ¢ සථ්ාන මා	mම ඉr�L කර ඇ! බව); 

 (ii) 2016.04.01 cන බසන්ා>ර පළා) ෙසෞඛ- හා ෙ��ය ෛවද- අමාත-ාංශ 
ෙrකL 9E. ෙමම සථ්ාන මා	ව අ=පා�!කයP ර>තව E5කරන ෙලස 
පළා) ෙසෞඛ- ෙසේවා අධ-ෂවරයාට (බ.ප.) MYෙ�ශකර ඇ! බව); 

 එ�මා ද.ෙන>ද? 
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(ආ) ෙමෙත එම සථ්ාන මා	ව �යා)මක ෙනොJ�මට ෙහේ� කවෙYද ය.න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

7. 
2408/’17 

ග	 අෙශෝක �ය.ත මහතා,— Ôවර හා ජලජ සLප) සංවYධන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) කr�?ය, බ)තල._e�ව Ôවර ගLමානෙF පcං�ව E?න Ôවර ප{r 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම Ôවර ජනතාව ඉතා දැ� පාhය ජල ගැට�වකට k¢ණ පා E?න බව  
ද.ෙ.ද; 

 (iii) එෙසේ නL, එම Ôවර ජනතාව k¢ණ පා E?න ජල ගැට�ව 9ස�මට ග= ලබන 
�යවර කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

8. 
2478/’17 

ග	 Ú. රංÛ) ද ෙසො�සා මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා!ක ප!ප)! හා ආY�ක 
කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා ජනා�ප!වරයාෙS කාYය මeඩලයට අ=මත කර ඇ! 
සLබ.Ôකරණ ෙrකLව	. සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.01.02 cන Eට ව)ම. ජනා�ප!වරයා යටෙ) ප) කර ඇ! 
සLබ.Ôකරණ ෙrකLව	. සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සLබ.Ôකරණ ෙrකLව	. ප) කර ඇ! ෙෂේත කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ)  (i) එම එ එ සLබ.Ôකරණ ෙrකLවරයාෙS නම, අධ-ාපන K5KකL හා 
ෙවන) K5KකL ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද;  

 (ii) එ සLබ.Ôකරණ ෙrකLවරෙය සඳහා ෙගවන වැ�ප ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ අ=ව පK�ය වYෂ ෙදක �ළ එම සLබ.Ôකරණ ෙrකLව	. සඳහා දරා 
ඇ! සමසත් �Dවැය ෙකොපමණද; 

 (iv)  අදාළ සLබ.Ôකරණ ෙrකLව	. 9E. එම �Dවැයට සාෙ�ෂව 
පමාණව) කාYයභාරය  ඉ�කර !ෙwද; 

 ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

9. 
2482/’17 

ග	 ඉෂා ර¢මා. මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) අ=රාධ�ර cසd්කෙF, ජායා මහා 95හල, “පාසr දහස සංවYධනය J�ෙL 
ව-ාපෘ!යට” අය) පාසල බව);  

 (ii) ව-ාපෘ!යට අදාළ තාෂණ ෙගොඩනැ�rල පමණ දැනට ඉcකර ඇ! බව);  

 (iii) එම ව-ාපෘ!යට අදාළ අෙන ෙගොඩනැ�p ෙමෙත ඉcකර ෙනොමැ! බව);  

 එ�මා ද.ෙන>ද? 
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(ආ) (i) ෙමම ව-ාපෘ!යට අදාළ අෙන ෙගොඩනැ�p ඉc  ෙනොJ�මට ෙහේ�ව 
කවෙYද;  

 (ii) එම ෙගොඩනැ�p ඉcකර jමට අවශ- කට\� කර= ලබන cනය කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

10. 
2504/’17 

ග	 ඉ.cක අ=	�ධ ෙහේර) මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) cව�ෙ. ඇ! kl රජෙF පාසr සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) cව�ෙ. ඇ! kl ජාත-.තර පාසr සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015, 2016 සහ 2017 වYෂවලj cව�ෙ. ජා!ක පාසr සඳහා බඳවාග) 
_	ව	. සංඛ-ාව  වYෂය අ=ව ෙකොපමණද; 

 (iv) 2015, 2016 සහ 2017 වYෂවලj cව�ෙ. ඇ! පළා) පාසr සඳහා බඳවාග) 
_	ව	. සංඛ-ාව  වYෂය අ=ව ෙකොපමණද; 

 (v) 2016 වYෂෙF පළk භාගය �ළ බා>ර හා අභ-.තර ඇග»L ප�ධ! මg. 
ඇග»මට ල කළ _	ව	. සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) 2016 අයවැෙය. ගා�ය හා පාෙ��ය පාසrවල _	 Mල Mවාස/ 9ෙ:කාගාර 
සථ්ා�ත J�ම ෙව=ෙව. ෙව. කළ kදල  ෙකොපමණද; 

 (vii) එම ව-ාපෘ!ෙF වYතමාන පග!ය කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

11. 
2510/’17 

ග	 වාKෙ�ව නානායකාර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) පැrම�rල, JDබ)ගල ක.ද නායයෑම ෙහේ�ෙව. එම ගෙL ප{r 30කට 
ආස.න �Dසකට උ.>?තැ. අ>O z බව); 

 (ii)  ආපදාවට ල z ප{r සඳහා 9කrප ඉඩL ලබාjමට �රණය කර ඇ)ෙ) 
ගෙම. J.�. 20ක පමණ ඈ!. �>? ෙදොඹගLමන නමැ! පෙ�ශෙය. 
බව); 

 එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) (i) එෙලස 5ර බැහැර පෙ�ශවp. ලබාj ඇ! ඉඩL ෙව=වට එම ගමට 
ආස.නෙF �>? JDබ)ගල රාජ- ව�යාෙය. ඉඩL ලබාෙදන ෙලස ඔ{. 
ඉrලා ඇ! බව ��ග.ෙ.ද; 

 (ii) එෙසේ නL, ඔ{.ට JDබ)ගල රාජ- ව�යාෙය. ඉඩL ලබාjමට �යවර 
ග.ෙ.ද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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12. 
2521/’17 

ග	 උදය පභා) ගLම.�ල මහතා,— h!ය හා සාමය ��බඳ අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) වYෂ 2013 Eට 2017 දවා ෙපොpස ්ෙදපාYතෙL.�ෙ: පා9 �ය සඳහා ක�l ගෑස ්
Oලj ගැhමට වැය කරන ලද kදල, එ එ වYෂය අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. 
ෙකොපමණද ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

13. 
2529/’17 

ග	 �ෂාර ඉ�Mr අමරෙසේන මහතා,— 95pබල හා �නYජනhය බලශ! 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා KMත- බලශ! අ�කාDය 9E. ආගOක සථ්ාන සඳහා æYය 
95pබල ක�ටල ලබාjෙL ව-ාපෘ!ය යටෙ) 95p බලය ලබා j ඇ! ආගOක 
සථ්ාන සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එ එ ආගOක සථ්ානයට සපයන ලද 95p ප�ධ!ෙF ධාDතාවය ෙව. 
ෙව. වශෙය. ඉcDප) කර.ෙ.ද; 

 (iii) 2017.06.01 cන වන9ට එම ව-ාපෘ!ය සඳහා වැය කර ඇ! kදල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම 95pබල ක�ටල මg. උ)පාදනය කර= ලබන 95pබල පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (v) ආගOක සථ්ානවලට æYය 95pබල ක�ටල  ෙනොOෙr ලබාjමට ෙහේ�ව 
කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද?  

14. 
2533/’17 

ග	 ෙහටY අ��හාO මහතා,— 95pබල හා �නYජනhය බලශ! 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ෙනොර ෙචෝ ෙr, ල9ජය ගr අ÷	 බලාගාරය මg. E5වන පDසර හාMය 
අවම J�ම සඳහා ෙයෝÛත Kළං ආවරණය ඉcJ�මට ෙගන ඇ! �යවර 
කවෙYද; 

 (ii) Kළං ආවරණය ෙනොමැ! mෙම. බලාගාරය අවට  �ව)වන ෙගොm. බලව) 
5ෂක්රතාවයකට ප)m ඇ! බව ද.ෙ.ද; 

 (iii) Kළං ආවරණය ඉcJ�ම ආරLභ කර= ලබන cනය කවෙYද;  

ය.න එ�මා සඳහ. කර.ෙන>ද? 

(ආ) (i) ෙමම බලාගාර �Oය �ළ අl ෙගොඩ ගැ0ම වැළැmම සඳහා ග.නා �යවර 
කවෙYද; 

 (ii) බලාගාරෙය. �ට වන අl  ෙහේ�ෙව. වගා හාM z ෙගොm.ට ෙගවා ඇ! 
ව.c kදල ෙකොපමණද; 

 ය.න)  එ�මා සඳහ. කර.ෙන>ද? 

(ඇ) (i) ෙමම බලාගාරය සඳහා වලං_ පාDසDක ආරෂණ බලපතය !ෙwද; 

 (ii) එම බලපතය MP) කළ cනය කවෙYද; 
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 (iii) එ~ බලපතෙF කාලය අවස. වන cනය කවෙYද;  

 (iv) එ~ බලපතෙF සඳහ. ෙකො.ෙ�E ඉ� J�මට අසම) mෙL වග~ම ලංකා 
95pබල මeඩලය භාර ග.ෙ.ද;  

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

15. 
2608/’17 

ග	 ෙමොහා. �යදYශන ද Erවා මහතා,— අ�කරණ අමාත-�Oයෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ මහා�කරණෙF 9භාග z අංක - එ . 0./4648/2009 (h!ප!ෙS  
අංක - 0. ආY. - 2/26/2009) න�ෙ: 9)!ක	ව. ක{	.ද; 

 (ii) එම අ� ෙචෝදනා පතෙF නගා !i අ� ෙචෝදනා කවෙYද; 

 (iii) එ~ අ� ෙචෝදනාවp. Eය�ම 9)!ක	ව. Mෙදොස ්J�ම කර !ෙwද; 

 ය.න  එ�Oය ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ)  (i) එෙසේ Mදහස ්කළද, h!ප!වරයාට නැවත) ෙචෝදනා ME ෙලස සංසථ්ාපනය 
J�මට හැJ බව �.5ෙ: ද.වා !ෙwද; 

 (ii) ඒ අ=ව, h!ප!වරයා 9E. ෙචෝදනා ME ෙලස සංසථ්ාපනය කර 
9)!ක	ව.ට එෙර>ව නැවත න� පැව�ම කර= ලබ.ෙ.ද; 

 (iii) එෙසේ නL, නැවත න� පවර= ලබ.ෙ. කවර කාලය �ළද; 

  (iv) එෙසේ න�   ෙනොපවරව.ෙ. නL, එ~ �රණයට අදාළ ෙහේ� ��බඳව දැ=ව) 
කර.ෙ.ද; 

 ය.න එ�Oය සඳහ. කර.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
 

 

2018 B� මස 05 වැ� අඟහ>වාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

135/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— kදr හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3)  

 (අ) (i) 	�යr ෙකෝ? 400ක වැ� බ5 kදල වංචා J�ම සLබ.ධෙය. 
වැරcක	ව. z ��ගලය.ෙS නL කවෙYද;  

 (ii) ඔ{.ට ලබා 5. ද�වL එ එ ��ගලයාට ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 (iii) එම ��ගලය.ට Mයම කරන ලද දඩ kදr ඔ{. 9E. ෙගවා !ෙwද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) (i) උත වැ� බ5 වංචාවට සLබ.ධ ෙබොෙහෝ �Dස E?න බව); 

 (ii) ෙ��ය ආදායL ෙදපාYතෙL.�ෙ: ඉහළ Mලධා�. ෙමම වංචාවට සLබ.ධ 
බව); 

 (iii) ඇතැL �Dස ්ෙL වන9ට ර?. පැන ෙගොස ්ඇ! බව);   

එ�මා ද.ෙන>ද? 
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(ඇ) (i) වැ� බ5 වංචාවට අදාළ Eය� ��ගලය. ��බඳව 9මYශන කට\� 
E5ව.ෙ.ද; 

 (ii) එෙසේ නL, එමg. අනාවරණය කරග) ��ගලය.ෙS නL, p�න, 5රකථන 
අංක හා තරා!රම කවෙYද; 

 (iii) ඔ{.ට එෙර>ව ෙගන ඇ! �යාමාYග කවෙYද;  

  ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

2. 
1197/’16 

ග	 ප�ම උදයශා.ත _ණෙසේකර මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (4) 

(අ) යාපනය cසd්කය �ළ 1983 වYෂය වන9ට !i, 

 (i) වාDමාYග සංඛ-ාව; 

 (ii) Pඩා වැ:, අkÐ සහ ඇළ මාYග සංඛ-ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගො9xL පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) (i)  1983 Eට 2009 වYෂෙF \දමය ත))වය Mමවන ෙත වාDමාYග, වැ:, 
අkÐ සහ ඇළ මාYග ප!සංසක්රණය සඳහා ෙව. කරන ලද kදල; 

 (ii)  \දමය ත))වය Mම mෙම. පK 2015 වYෂය දවා, සමසත් වාDමාYග, 
වැ:, අkÐ සහ ඇළ මාYග ප!සංසක්රණයට රජය 9E. ෙව. කරන ලද 
kදල; 

එ එ වYෂය අ=ව ෙකොපමණද ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

3. 
1402/’16 

ග	 (ආචාYය) බ.5ල _ණවYධන මහතා,— පාථOක කYමා.ත අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය> අංක 169 ෙයෝජනාවට අ=ව, P	� හා ඒ ආvත පYෙFෂණ 
සඳහා ෙව. කරන ලද 	�යr Opයන 5ක ප!පාදනය වැය කළ ආකාරය 
��බඳ වැය 9සත්රය ඉcDප) කර.ෙ.ද; 

 (ii) උත අයවැය ෙයෝජනාවට අ=ව, 2016 වYෂය �ළj රාජ- Öල- ප!පාදන 
භා9තා කර E5 කරන ලද පYෙFෂණ සංඛ-ාව, එම පYෙFෂණ E5කළ 
පYෙFෂකය.ෙS නL සහ ඒවාෙF කාYය සාධන වාYතාව ඉcDප) 
කර.ෙ.ද; 

 (iii) Plබ� (ගLODස,් කරා� නැ? සහ සාcකා) අපනයන සඳහා z ෙසස ්බ5 
ඉව) J�ම ෙහේ�ෙව. 2016 වYෂෙFj ෙසස ්බ5 ආදායL අ>OmෙL පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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4. 
1508/’17 

ග	 උදය පභා) ගLම.�ල මහතා,— kදr හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (4) 

(අ) (i) 2016.12.31 cනට සමසත් ෙකොටස ්Oල දYශකෙF අගය කවෙYද; 

 (ii) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 cනට සාෙ�ෂව, 2016.12.31 cනට සමසත් 
ෙකොටස ්Oල දYශකෙF අගය ෙකොපමණ ප!ශතයJ. ෙවනස ්m !ෙwද; 

 (iii) 2016 වYෂය �ළj î�ධ 9ෙ��ය Oලj ගැhLවල අගය ෙකොපමණද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

5. 
1575/’17 

ග	 (ෛවද-) නp.ද ජය!ස්ස මහතා,— ඛMජ ෙතr සLප) සංවYධන 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ලංකා ඛ�ජ ෙතr h!ගත සංසථ්ාෙ: සභාප!වරයාෙS නම හා p�නය 
කවෙYද;  

 (ii) ඔ¢ට >O වැ�� හා jමනා කවෙYද; 

 (iii) එම සංසථ්ාෙ: කළමනාකාර අධ-ෂවරයා ෙS නම හා p�නය කවෙYද;  

 (iv) ඔ¢ට >O වැ�� හා jමනා කවෙYද; 

 (v) උත තන�	 ෙදකම එ ��ගලයP 9E. දැ�මට ෙහේ� කවෙYද; 

 (vi) තන�	 ෙදක එ ��ගලයP 9E. දැ�ම K5K ෙනොවන බව kදr 
අමාත-ාංශය 9E. දැ=L j !ෙwද; 

 (vii) එෙසේ නL, එම උප ෙදස ්��ෙනොගැhමට ෙහේ� කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
6. 

1639/’17 

ග	 නp. බeඩාර ජයමහ මහතා,— 95pබල හා �නYජනhය බලශ! 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (4) 

(අ) (i) ෙනෝබr Dෙසෝසස ්pOට½ නමැ! සමාගම 9E. ලංකා 95pබල මeඩලය 
ෙවත වD. වර සපයා ඇ! kl ගr අ÷	 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ගr අ÷	 ෙව=ෙව. ඉහත සමාගමට ෙගවා ඇ! සL�Yණ kදල 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම සමාගම 9E. ME ෙවලාවට ගr අ÷	 සැප»මට අසම) mම ෙහේ�ෙව. 
ෙනොෙරො ෙචෝෙr ගr අ÷	 බලාගාරෙF �යාකාD)වය අ)>�mමට E5 z 
කාලය ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙසේ 95p ජනක ය.ත අ)>�mම Mසා ලංකා 95pබල මeඩලයට E5m ඇ! 
පා�ව ෙකොපමණද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) (i) ෙනෝබr Dෙසෝසස ් pOට½ ආයතනය 9E. ලබාෙගන ඇ!                        
අංක LCC/09/T/02, LCC/01 සහ LCC/13/T/01 දරන ෙට.ඩරවලට අදාළව 
� ලංකාෙ: ෙ��ය MෙයෝÛතය. ෙව. ෙව. වශෙය.  ක{	.ද; 
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 (ii) පසLපාදන කාYයය ප?පා?ය ෙනොතකා ඉහත ~ ගr අ÷	 සැප»L එ~ 
සමාගමට ලබාjමට ෙහේ�ව කවෙYද;  

 ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

7. 
1647/’17 

ග	 චO.ද 9 ෙuED මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) ඌව පළා) සභාව 9E. ඉඩL ඔ�� ලබාjෙL වැඩසටහන cය) කර !ෙwද; 

 (ii) එෙසේ නL, ව)ම. ඌව පධාන අමත-ාවරයා එම Óරයට ප)mෙම. අන�	ව 
ෙL දවා ලබා j ඇ! ඔ�� සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔ�� ලබා j ඇ! ��ගලය.ෙS නL, p�නය. සහ ඔ{. පcං� ගාම MලධාD 
වසL කවෙYද; 

 (iv) ෙමම ඉඩL ඔ�� ලබාjමට පළා) සභාව අ=ගමනය කළ කමෙ:දය කවෙYද; 

  ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

8. 
1669/’17 

ග	 අෙශෝක �ය.ත මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) වයඹ පළා) සභාව යටෙ) �)තලම cසd්කය �ළ �යා)මක වන පළා) 
පාලන ආයතන 9E. අපදව- සහ කැ�කසළ බැහැර කරන සථ්ාන කවෙYද; 

 (ii) ඝන අපදව- කළමනාකරණය සඳහා ව-ාපෘ!ය ෙමම පළා) පාලන ආයතන 
සඳහා හ�.වා j !ෙwද; 

 (iii) එෙසේ නL, 2010 වYෂෙF Eට ෙL දවා එම ව-ාපෘ!ය සඳහා එ එ පළා) 
පාලන ආයතනයකට ලබා j ඇ! පහKකL හා kදr පමාණය ෙව. ෙව. 
වශෙය. කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

9. 
1690/’17 

ග	 ඩSලස් ෙ�වාන.ද මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) 2000.05.05 cනැ! අංක 1130/22 දරන ගැස� Mෙ:දනය මg. එස) 
ජා�.ෙS සං9ධානෙF, ෙකො.ෙ�E ස>තව නකrස ්ක� වැ?ය සඳහා ෙලෝක 
උ	ම ත))වය ලැ�Ð බව); 

 (ii) ඉහත ෙකො.ෙ�Eවල පධාන ෙකො.ෙ�Eය පකාරව, නකrස ්ක�වැ?යට ඉතා 
ආස.නව �>? OMෙ�, ප.9ල, පාත5Lබර, ලSගල, 9rගkව, ර)ෙතොට, 
උPෙවල හා මාතෙr යන පාෙ��ය ෙrකL ෙකො�ඨාස 8ට අය) අකර 
2000ක 9ශාල)වෙය. \) �O පමාණය උත ක�වැ?ය සමඟ ඒකාබ�ධ 
කර ෙනොමැ! බව); 

 (iii) එබැ9., නකrස ් ක�වැ?ය ෙලෝක උ	ම ත))වෙය. ඉව)J�ෙL 
අවදානමකට ලව ඇ! බව);  

එ�මා ද.ෙන>ද? 
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(ආ) (i) නකrස ්ක�වැ?ය ෙලෝක උ	ම ත))වෙය. ඉව)J�ම වළවා ගැhම 
සඳහා ඉහත සඳහ. අකර 2000ක �O පමාණය නකrස ්ක� වැ?ය සමඟ 
ඒකාබ�ධ J�ම සඳහා �යවර ග.ෙ.ද; 

 (ii) එෙසේ නL, එ> වYතමාන ත))වය කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

10. 
1695/’17 

ග	 ෙමොෙහොම½ නව9 මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (4) 

(අ) (i) 2013 වYෂෙFj �)තලම cසd්කෙF, කr�?ය පාෙ��ය සභාව, 
ෙනොෙරො ෙචෝෙල� ගLමානය �ළ ළමා උද-ානය �>�mමට අ=ම!ය 
ලබා j !ෙwද;  

 (ii) එෙසේ නL, එබ� ළමා උද-ානය �>�වා !ෙwද;  

ය.න එ�මා සඳහ. කර.ෙන>ද? 

(ආ) (i) එම කාYයය සඳහා ෙකොපමණ kදල ලැ| !ෙwද;  

 (ii) එම kදr ලැ| ඇ)ෙ) කා ෙවතද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

11. 
1697/’17 

ග	 xමr ර)නායක මහතා,— 95p සංෙ�ශ, �Ûටr ය?තල පහKකL හා 9ෙ�ශ 
§Jයා අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) � ලංකාව �ළ �යා)මක J�මට ෙයෝÛතව !i “	ගr 
.” ව-ාපෘ!ය 
සLබ.ධෙය. 	ගr සමාගම හා � ලංකා රජය අතර ඇ!කර ග) �9Kම 
ෙහෝ එකඟතා pය9rල !ෙwද; 

 (ii) ෙL සඳහා 	ගr සමාගම ෙතෝරා ගැhමට රජය �රණය කළ පදනම කවෙYද; 

 (iii) එම ව-ාපෘ!ය සඳහා � ලංකා රජය ලබාjමට එකඟ z හා ලබා5. පහKකL 
කවෙYද; 

 (iv) එම ව-ාපෘ!ය සඳහා � ලංකා රජයට වැය z kදල ෙකොපමණද; 

 (v) 	ගr සමාගම _ව.ගත කළ බැ
නය කඩා වැÚමට බලපෑ ෙහේ�ව කවෙYද; 

 (vi) ඒ ��බඳ ප�ෂණය E5කර වාYතාව MP) කර !ෙwද; 

 (vii) 	ගr සමාගම ෙමම ව-ාපෘ!ය අතහැර ඇ! බවට පකාශ කර !ෙwද; 

 (viii) එෙසේ නL, අදාළ �9Kම හා එකඟතා කඩmම ෙහේ�ෙව. ඇ! z Öල-මය හා 
අMP) හාM කවෙYද; 

 (ix) එම හාMවල වග~ම පැවෙර.ෙ. කාහටද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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12. 
1743/’17 

ග	 Ú. රංÛ) ද ෙසො�සා මහතා,— බ.ධනාගාර ප!සංස්කරණ, �න	)ථාපන, නැවත 
පcං� J�ම හා >.5 ආගOක කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) බ.ධනාගාර Mයාමක තන�	 සඳහා බඳවා ගැhමට බ.ධනාගාර 
ෙදපාYතෙL.�ව 9E. 2016 වYෂෙF සLkඛ ප�ෂණය පැවැ)z බව 
ද.ෙ.ද; 

 (ii) එෙසේ නL, 2016.10.19 Eට 2016.10.27දවා පැවැ)z සLkඛ ප�ෂණ සහ 
2016.11.03 Eට 2016.11.12 දවා පව)වන ලද ව·හගත සLkඛ 
ප�ෂණෙF ප!ඵල මත අදාළ තන�	 සඳහා ෙතෝරාග.නා ලද 
අය5Lක	ව. සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම තන�	 සඳහා බඳවා ගැhL කර ඇ! බව හා අදාළ �9KL 2016.11.24 
cන අ)ස. කරන ෙලස K5KකLලාÜ.ට බ.ධනාගාර ෙදපාYතෙL.�ව 
මg. දැ=L j නැවත එය කr දැkෙ: ම.ද; 

 (iv) එෙසේ කr දැÖ ප)mL ෙL වන9ට) ලබා ෙනොjමට ෙහේ�ව කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) (i) ප)mL ලබා jෙL ගැට� සහගත ත))වය !xයj, ප)mLලාÜ. 
අපහKතාවයට ප)වන අ\D. ඔ{.ට �9KL p� ලබා 5.ෙ. ම.ද; 

  (ii) K5KකL ස�රන ලද ප)mLලාÜ.ට ප)mL ලබා ෙනොjෙම. ඔ{. දැ� 
අපහKතාවයකට ප)ව E?න බව ��ග.ෙ.ද; 

  (iii) එෙසේ නL, ප)mL නැවත ලබාjමට කට\� කර.ෙ.ද; 

 (iv) එෙසේ නL, එම cනය කවෙYද;  

 ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

13. 
1749/’17 

ග	 ල~ ජයවYධන මහතා,— kදr හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (4) 

(අ) (i) ෙL වන9ට � ලංකාව �ළ පව)වාෙගන ය= ලබන _ව. 95p නාpකා 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම _ව. 95p නාpකා පව)වාෙගන ය= ලබන ආයතන කවෙYද; 

 (iii) එම _ව. 95p නාpකාවල >Oක	ව. සහ එම නාpකා ආරLභ කර ඇ! 
cනය. ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද;  

 (iv) ෙL වන9ට � ලංකාව �ළ ආරLභකර 9කාශනය පව)වාෙගන ෙනොයන  
_ව. 95p නාpකා !ෙwද;  

 (v) එෙසේ නL, එම නාpකා කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) (i) _ව. 95p නාpකා Mයාමනය කර= ලබන ආයතනය කවෙYද; 

 (ii) දැනට එම _ව. 95p නාpකා Mයාමනය 9�ම)ව E5 ෙනොවන බව  
��ග.ෙ.ද;  

 (iii) සමාජ හාMය. E5වන අ\D. යL යL _ව. 95p නාpකා මg. E5 කර= 
ලබන පචාරය. 9කාශනය J�ම වැළැmම සඳහා _ව. 95p නාpකා 
Mයාමනය J�මට 9�ම) කමෙ:දය ක�නO. සකස ්කර.ෙ.ද; 
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 (iv) එෙසේ නL, ඒ කවර ආකාරෙය.ද; 

ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
14. 

1842/’17 

ග	 ශා.! �ස්ක.දරාසා මහ)Oය,— රාජ- ව-වසාය හා මහ=වර සංවYධන 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) kල!: cසd්කෙF, ඔ½�K½ඩා. පාෙ��ය ෙrකL ෙකො�ඨාසෙF �>ටා 
ඇ! උl කYමා.තශාලාව �යා)මක ෙනොවන බව ද.ෙ.ද; 

 (ii) ෙමම කYමා.තශාලාව සඳහා 2016 වYෂෙF අයවැෙය. ෙව. කළ kදr 
ප!පාදනය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම kදල 9යදL කර= ලැ�ෙ: ක{	. හරහාද; 

 (iv) එම ෙව. කරන ලද kදp. E5 කරන ලද කාYයය. ��බඳ ෙතොර�	 
කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

15. 
1874/’17 

ග	 ඉLරා. මහûෆ ් මහතා,— උසස් අධ-ාපන හා මහාමාYග අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) 2014 වYෂෙF ෙදසැLබY මාසෙF dPණාමලය cසd්කෙF ඇ! z දැ� 
ගංව�ර ත))වය ෙහේ�ෙව. J.Mයා පෙ�ශෙF PD.ජෙM පාලම 
9නාශ z  බව);  

(ii) ෙL දවා එම පාලම සL�Yණෙය. ප!සංසක්රණය ෙනොකර 
 තාවකාpකව ප!සංසක්රණය කර ඇ! බව); 

 එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) (i) ෛදMකව 9ශාල ජනතාව 9E. භා9තා කර= ලබන ෙමම පාලම 
ප!සංසක්රණය J�ම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ අමාත-ාංශය 9E. ග= 
ලැi �යවර කවෙYද; 

 (ii)  ෙL දවා ෙමම පාලම ප!සංසක්රණය ෙනොJ�මට ෙහේ� කවෙYද;  

(iii) ෙමම පාලම හැJ ඉමM. ප!සංසක්රණය J�ම සඳහා �යවර ග.ෙ.ද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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2018 B� මස 06 වැ� බදාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

838/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පවාහන හා E9r _ව. ෙසේවා අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ ෙකො�ව, මරදාන, මහ=වර, යාපනය, මාතර, ගාrල, >ක�ව, 
ත NPිණාමලය සහ P	ණෑගල වැM ෙබොෙහෝ 5LDය සථ්ානය.> වැEJ�, 
ආපනශාලා ඇ�l Öpක පහKකL ඉතා අවම ම�ටමක පව!න බව); 

 (ii) එම 5LDය සථ්ානවල  ප NO!ෙය. බාල ආහාරපාන අ�ක Oලකට 9Pණ= 
ලබන බව); 

 (iii) 9ෙ��ය සංචාරකය. වැ� වශෙය. ෙමම 5LDය සථ්ාන භා9තා කරන බැ9. 
ෙමම ත))වය රෙ� සංචාරක කYමා.තයටද සෘÕව බලපාන බව); 

එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) (i) ෙමම 5LDය සථ්ානය.> පහKකL වැ� c\Ð J�මට �යවර ග.ෙ.ද; 

(ii)  එෙසේ නL, එම �යවර කවෙYද; 

(iii) එම වැ� c\Ð J�L සඳහා kදr ප N!පාදන !ෙwද; 

  ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

2. 
1517/’17 

ග	 උදය පභා) ගLම.�ල මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා!ක ප!ප)! හා ආY�ක 
කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) ආe�කම ව-වසථ්ා ප!සංසක්රණය ��බඳ මහජන අදහස ්9ම0ෙL  කO�ව 
ෙව=ෙව. රජය 9E. දරන ලද kl 9යදම ෙකොපමණද; 

 (ii) එම කO�ෙ: සාමාÛකය.ෙS නL කවෙYද; 

 (iii) එ~ කO�වට සාමාÛකය. ප) J�ෙL j සලකා බැ
 MYණායක කවෙYද; 

 (iv) ��ධාගම ��බඳ ආe�කම ව-වසථ්ාෙ: ඇ! ෙදවන පD ෙ®දය ඒ අ\D.ම 
පව)වා ෙගන යෑමට MYෙ�ශ කර ඇ! කO� සාමාÛකය. සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

3. 
1738/’17 

ග	 චO.ද 9 ෙuED මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) 2015 සහ 2016 වYෂවලට අදාළව, ඌව පළා) අධ-ාපන ෙදපාYතෙL.�ව 
සඳහා 2016.10.18 cනැ! 9ගණන 9මKම MP) m !ෙබන බව එ�මා 
ද.ෙ.ද; 
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 (ii) එෙසේ නL, එම 9ගණන 9මKෙL පාසr පාදක කළමනාකරණ හා පාසr 
පාදක _	 සංවYධනය ��බඳව තා�ල.තෙF හා �p�නෙF පැව! _	 
�¢Ð වැඩklවලට අදාළව, අංක 2, ආ, ඇ, ඈ, ඉ සහ ඊ යන වග.!වල 
දැෙවන ක	Ð සහ අංක 3 ෙ®දෙF දැෙවන ක	Ð ෙමම සභාවට 
ඉcDප)  කර.ෙ.ද; 

 (iii) එ>j E5 m ඇ! යL අකOකතා, Øෂණ හා h!9ෙරෝÔ �යාව.ට සLබ.ධ 
MලධාD.ට එෙර>ව �යවර ග.ෙ.ද; 

 (iv)  එෙසේ නL, එම �යවර කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
4. 

1750/’17 

ග	 ල~ ජයවYධන මහතා,— kදr හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (4) 

(අ) (i) � ලංකාව �ළ ෙL වන9ට පව)වාෙගන ය= ලබන ûපවා>h නාpකා 
සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එ එ ûපවා>h නාpකාව පව)වාෙගන ය= ලබන ආයතනය ෙව. 
ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 (iii) එ එ ûපවා>h නාpකාවල >Oක	ව. සහ ඒවා ආරLභ කර ඇ! 
cනය. ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?  

(ආ) (i) � ලංකාව �ළ ආරLභ කර ඇ! ûපවා>h නාpකාවp. දැනට 9කාශනය 
පව)වාෙගන ෙනොයන නාpකා !ෙwද; 

 (ii) එෙසේ නL, එම නාpකා කවෙYද; 
 (iii)  ûපවා>M නාpකා Mයාමනය E5 කර= ලබ.ෙ. ක{	. 9E.ද; 
 (iv) එම Mයාමනය ME අ\D. �යා)මක ෙනොවන බව ��ග.ෙ.ද; 
 (v) �ෙ:ශ සහගතව හා උපහාසා)මකව යL යL නාpකා මg. E5 කරන 

බරපතල සමාජ හාM වැළැmම සඳහා ûපවා>h නාpකා Mයාමනය 
J�මට ක�නO. 9�ම) කමෙ:දය සකස ්කර.ෙ.ද; 

 (vi) එෙසේ නL, ඒ ෙකෙසේද; 

ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

5. 
1814/’17 

ග	 (ෛවද-) නp.ද ජය!සස් මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) �ව 9ද-ා හා ග�ත 9ෂය ධාරාව. පැවැ)ෙවන 
පාසr සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම 9ෂය ධාරාවල එ එ 9ෂය සඳහා, අවශ- _	ව	. සංඛ-ාව, දැනට 
E?න _	ව	. සංඛ-ාව සහ _	 �ර�පා� සංඛ-ාව ෙව. ෙව. වශෙය. 
කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) 9ද-ා 9ෂය ධාරාව. සඳහා _	ව	. >ඟmමට බලපා ඇ! 
ෙහේ� කවෙYද ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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6. 
1979/’17 

ග	 අ=ර E½M ජයර)න මහතා,— ඉඩL සහ පාYpෙL.� ප!සංස්කරණ 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) dPණාමලය cසd්කෙF, !Dයාය පෙ�ශෙF �>? �Dහó සෑය �ජා  �Oයට 
අය) ඉඩL මැන අවස. කර !ෙwද; 

 (ii) එෙසේ නL, මැන හ�නාග) �Oය මත සලPÐ ෙයjම E5කර  !ෙwද; 

 (iii) මැhL මg. හ�නාෙගන ඇ! �ජා �Oයට අය)වන ඉඩL පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) අදාළ �£	ප) ��ධශාසන අමාත-ාංශයට ලබා jම පමාද mමට ෙහේ� 
කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

7. 
1981/’17 

ග	 ෙරෝ>° PමාD 9ෙuර)න මහ)Oය,— අගාමාත-�මා සහ ජා!ක ප!ප)! හා 
ආY�ක කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) මහවැp Kර©තතා ආෙයෝජන වැඩසටහන යටෙ) වාDමාYග 
ෙදපාYතෙL.�ව මg. �යා)මක වයඹ ඇල ව-ාපෘ!ෙF පධාන ඇල 
මාYගය ගම. ග.නා ද£rල, ගෙrෙවල පාෙ��ය ෙrකL ෙකො�ඨාසවල 
J.�. 20 ක 5ර පමාණයක ඇලට පහ�. �>? දැනට වැE cෙය. පමණ 
ෙපෝෂණය වන Pඩා වැ: අkÐ පමාණය, එ එ ගාම MලධාD ෙකො�ඨාසය 
අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 (ii) එම Pඩා වැ: අkÐ ප�ධ! Eයrලම ෙපෝෂණය J�ම සඳහා වයඹ ඇල 
මg. වාD ජලය සපය= ලබ.ෙ.ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙL වන9ට සැලKL සකස ්කර !ෙwද; 

 (iv) ඉහත (i) > සඳහ. වැ: අතD. වයඹ ඇල ව-ාපෘ!ෙය. ජලය සපය= ලබන 
හා සපය= ෙනොලබන වැ:වල නL  ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 (v)  පධාන ඇලට පහ�. ඇ! වැ: අkÐ ෙපෝෂණය ෙනොකර, වයඹ පළාතට 
ජලය සැප»ම ද£rල, ගෙrෙවල ෙගො9 ජනතාවට කර= ලබන 
අසාධාරණය ෙනොව.ෙ.ද; 

 (vi) එයට ��යම ෙලස ජලය සපය= ෙනොලබන වැ: සඳහා ජලය සැප»මට 
සැලKL සකස ්කර �යා)මක කර.ෙ.ද; 

 (vii) එෙසේ නL, එම cනය කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

8. 
1991/’17 

ග	 ම�rවාගනL !ලකරාජා මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) ව�යායවr �>? පෙ�ශවල �>ටා !ෙබන පාෙ��ය සභාව.ට තම.ෙS 
ෙසේවාව. ඉ� J�මට ෙනොහැJවනෙසේ පාෙ��ය සභා h! 9�9ධානය. 
අ.තYගත m ඇ! බව); 

 (ii) ඒවා සංෙශෝධනය J�ම සඳහා ෙයෝජනා ඉcDප) කර ඇ! බව);  
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 (iii) ෙL සඳහා අමාත- මeඩල සංෙ�ශය ෙයොk කර ඇ! බව); 

එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) (i) ෙමම h!, 9�9ධාන සංෙශෝධනවල ව)ම. ත))වය කවෙYද; 

 (ii)  එම සංෙශෝධන E5 J�ම සඳහා JEයL බාධාව. !ෙwද; 

 (iii) ෙමම h! සංෙශෝධන පාYpෙL.�වට ඉcDප) කර= ලබන cනය කවෙYද;  

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
 

 

2018 B� මස 07 වැ� �හස්ප��දා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

889/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ස්වෙ�ශ කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙ: ෙවෙසන ගා� ජනතාව ��බඳ ස�ෂණය E5 කර !ෙwද; 

 (ii)  එෙසේ නL, එම ජනතාව �ව) වන ගාම MලධාD වසL සංඛ-ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) ප{r සංඛ-ාව හා ��ගලය. සංඛ-ාව ෙව. ෙව. වශෙය.  ෙකොපමණද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) (i) ෙමම ජනතාවෙS Mවාස හා ඉඩL ගැට� ��බඳ රජය මැcහ)mම E5 කර 
!ෙwද; 

 (ii)  එෙසේ නL, ඒ ෙකෙසේද; 

 (iii) උත ජනතාවෙS සංසක්ෘ!ක අනන-තාවය. හා පාරLපDක උ	මය. 
§කෙගන �ව)mම සඳහා රජය අ=ගහය. ලබාj !ෙwද;  

ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) (i) ගා� ජනතාවෙS ආY�ක ම�ටම ඉහළ නැංmමට සහ ඔ{.ෙS �වෙනෝපාය 
මාYග වැ�c\Ð J�මට රජය �යවර ෙගන !ෙwද; 

 (ii)  එෙසේ නL, ඒ ෙකෙසේද;  

ය.න එ�මා සඳහ. කර.ෙන>ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

2. 
1199/’16 

ග	 ප�ම උදයශා.ත _ණෙසේකර මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (4) 

(අ) Jpෙනො �ය cසd්කය �ළ 1983 වYෂය වන9ට !i, 

 (i) වාDමාYග සංඛ-ාව; 

 (ii)  Pඩා වැ:, අkÐ සහ ඇළ මාYග සංඛ-ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගො9xL පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

 



( 91 ) 

 

(ආ) (i)  1983 Eට 2009 වYෂෙF \දමය ත))වය Mම වනෙත වාDමාYග, වැ:, 
අkÐ සහ ඇළ මාYග ප!සංසක්රණය සඳහා ෙව. කරන ලද kදල; 

 (ii)  \දමය ත))වය Mම mෙම. පK 2015 වYෂය දවා, සමසත් වාDමාYග, වැ:, 
අkÐ සහ ඇළ මාYග ප!සංසක්රණයට රජය 9E. ෙව. කරන ලද kදල; 

එ එ වYෂය අ=ව ෙකොපමණද ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

3. 
1403/’16 

ග	 (ආචාYය) බ.5ල _ණවYධන මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා!ක ප!ප)! හා 
ආY�ක කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය> අංක 174 ෙයෝජනාවට අ=ව, ජා!ක පාDසDක සංරෂණ 
වැඩසටහන යටෙ) අමතර වැඩසටහ. සඳහා ෙව.කළ 	�යr Opයන 
2000ක ප!පාදන 2016 වYෂය �ළj වැයකළ ආකාරය පැහැcp කර.ෙ.ද; 

 (ii) උත ෙයෝජනාව අ=ව Öල- ප!පාදන ලබා 5. “අමතර වැඩසටහ.” 
කවෙYද; 

 (iii) ෙම~ අමතර වැඩසටහ. සඳහා වග~ම දරන ලද ආයතන කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) උත අයවැය ෙයෝජනාවට අ=ව, 2016 වYෂය �ළj, 

 (i) පාDසDක සම�pත බව ආරෂා J�ම, !රසර ඉඩL කළමනාකරණය; 

 (ii) �ව සLප) සංරෂණය; 

 (iii) පDසර Øෂණය පාලනය; 

 (iv) වන සLපත ආරෂා J�ම; 

 සඳහා වැය කර ලද kදr පමාණය. ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද ය.න) 
එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

4. 
1879/’17 

ග	 (ෛවද-) නp.ද ජය!ස්ස මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා!ක ප!ප)! හා 
ආY�ක කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) 2015.01.08 cන Eට ෙL දවා කැxන� අමාත-වරය., රාජ- අමාත-වරය. 
හා Mෙයෝජ- අමාත-වරය. සඳහා වාහන Oලj ග) අවසථ්ා කවෙYද; 

 (ii) එ එ වාහනෙF වYගය හා Oල කවෙYද; 

 (iii) එම වාහන සඳහා වැය කළ kl kදල ෙකොපමණද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

5. 
1997/’17 

ග	 xමr ර)නායක මහතා,— h!ය හා සාමය ��බඳ අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) Öල- අපරාධ 9මYශන ෙකො�ඨාසයට 2015 Eට 2017 වYෂෙF ¬M මස 30 දවා 
ලැ�Ð පැO�p සංඛ-ාව, වYෂය අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද ය.න එ�මා 
ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 
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(ආ) 2015 Eට 2017 ¬M මස 30 දවා, 

 (i) 9භාග කර අවස. කර ඇ!, 9භාග කරO. පව!න සහ 9භාග J�ම ආරLභ 
ෙනොකළ පැO�p සංඛ-ාව;   

 (ii) අ�කරණය.> න� පවරා ඇ! පැO�p සංඛ-ාව;  

 (iii) න� පැව�මට ෙහෝ h!ප! උපෙදස ්සඳහා ෙයොkකර ඇ! පැO�p සංඛ-ාව; 

 (iv) ෙL වනෙත h!ප! උපෙදස ්ෙනොලැ�Ð පැO�p සංඛ-ාව; 

 (v) පවරා ඇ! න�වp. ෙ�ශපාලනඥය. හා සLබ.ධ න� සංඛ-ාව; 

 එ එ වYෂය අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද ය.න එ�මා සඳහ. 
කර.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
6. 

2073/’17 

ග	 ඩSලස ්ෙ�වාන.ද මහතා,— බ.ධනාගාර ප!සංසක්රණ, �න	)ථාපන, නැවත 
පcං� J�ම හා >.5 ආගOක කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) 2010 වYෂෙFj ව{Mයාව, ෙන�.කY� පා ෙ��ය ෙrකL ෙකො�ඨාසෙF, 
මා.PලL ගාම MලධාD වසෙL �>?, �59ලා.PලL, ��PලL, PංÕPලL, 
ම.නPලL, ෙකොrලY �pය.PලL යන ගLමාන 05ක ප{r 270 පමණ 
නැවත පcං� කරන ලද බව); 

 (ii) ෙමම ගLමාන kල!: සහ ව{Mයාව යන cසd්කවලට මා�Lව පව!න 
බව); 

 (iii) නැවත පcං� කරන ලද කාලෙF Eට ෙL දවා ෙමම ජනතාවට JE5 Öpක 
පහKකL ෙහෝ ෙනොමැ!ව දැ� �ඩාව.ට k¢ණ පා E?න බව); 

 (iv) A - 9 මාYගයට පැO°ම සඳහා පෙ:ශ මාYග ෙනොමැ! mම සහ ගLමාන 
හරහා !ෙබන 5LDය මාYගයට හරසව් වැÚ ඇ! පාරවr සඳහා ආරෂාකාD 
5LDය ෙS��  ෙනොමැ! mෙම. ෙමම ජනතාව 99ධ 5ෂක්රතාවය.ට k¢ණ 
පා E?න බව); 

එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) (i) ඉහත ගLමානවලට අවශ- Öpක පහKකL ලබා jමට �යවර ග.ෙ.ද;  

 (ii) එෙසේ නL, එම පහKකL ලබා ෙදන cනය කවෙYද;  

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

7. 
2120/’17 

ග	 ජය.ත සමරmර මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා!ක ප!ප)! හා ආY�ක 
කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) 2015.01.09 cනට සහ 2017.06.30 cනට, 

 (i) යාපනය cසd්කෙF සථ්ා�ත කර !i � ලංකා නා9ක හkදා කඳ{	 
සංඛ-ාව; 

 (ii)  එම කඳ{	වලට අ=\තව ෙසේවය කළ kl MලධාD. සංඛ-ාව හා 
ෙසබl. සංඛ-ාව; 

 (iii) එ එ කඳ{ෙර> නම, �>ටා !i පාෙ��ය ෙrකL ෙකො�ඨාසය සහ 
අ=\තව E? MලධාD. සහ ෙසබl. සංඛ-ාව ෙව. ෙව. වශෙය.; 

 ෙකොපමණද ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 
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(ආ) 2015.01.09 cන Eට 2017.06.30 දවා යාපනය cසd්ක ෙය., 

 (i) ඉව) කර ඇ! නා9ක හkදා කඳ{	 සංඛ-ාව;  

 (ii) නා9ක හkදා කඳ{	වp. ඉව) කර ඇ! MලධාD. හා ෙසබl. සංඛ-ාව;  

 ෙකොපමණද ය.න එ�මා සඳහ. කර.ෙන>ද? 

(ඇ) යාපනය cසd්කෙය. නා9ක හkදා කඳ{	 හා ඒවාෙF ෙසේවෙF M\� MලධාD. 
හා ෙසබl. ඉව) කර හkදාව 5Yවල J�ම ජා!ක ආරෂාවට බලව) තYජනය 
බව ��ග.ෙ.ද ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

8. 
2126/’17 

ග	 ආන.ද අ�)ගමෙS මහතා,— කෘ©කYම අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) මහ=වර cසd්කෙF, ගඟ ඉහළ ෙගො9ජන බලපෙ�ශෙF, �Dඋrල 
9හාරසථ්ානයට අය) ජL�ගහkලෙදMය නැම! P£ර ME අවසරයJ. 
ෙතොරව �රවා ෙපෞ�ගpක මාYගය ඉcකර ඇ! බව); 

 (ii) ෙL සඳහා ¶ඨ ෙrඛන සකස ්J�මට රජ ෙF kදr 9යදL කර ඇ! බව); 

 (iii) ඉහත මාYගය ඉcකර ඇ)ෙ) කෘ©කYම පYෙFෂණ Mෂප්ාදන 
සහයකවරෙයPෙS Mවස සඳහා පෙ:ශ මාYගය වශෙය. බව); 

 (iv) ඉහත මාYගෙF ආරLභක ෙකොටසද අනවසර ෙලස ඉcකර ඇ! බව); 

 (v) ෙමම සථ්ානෙF අ�පාර ෙහෝ ෙනො!�= බව); පාෙ��ය සභාවට අය) 
ෙනොවන බව); 

එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) මහජන kදr අවභා9තා කරන ෙමවැM MලධාD. සLබ.ධෙය. ග= ලබන �යවර 
කවෙYද ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

9. 
2175/’17 

ග	 උදය පභා) ගLම.�ල මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (2) 

(අ)  2014 වYෂෙFj බ5rල cසd්කෙF, �Dයබැ�ද නායයෑෙම., 

 (i) Oය�ය සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබා�ත z සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) 9පතට ප) ��ගලය.ට රජය 9E. ෙගවන ලද kl ව.c kදල ෙකොපමණද; 

 (iv) Oය�ය ��ගලෙයP ෙව=ෙව. රජය 9E. ෙගවන ලද ව.c kදල 
ෙකොපමණද; 

 (v) හාMයට ප) Mවාස ෙව=ෙව. ෙගවන ලද උපDම සහ අවම ව.c kදල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) අවතැ. z Eය�ම ෙදනාට ස�්ර Mවාස ලබා j !ෙwද; 

 (vii) අවතැ. z ප{ලකට ස�්ර Mවාසය ලබා 5. ආස.නතම cනය කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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10. 
2187/’17 

ග	 පස.න රණ�ංග මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) _	ව	. නව දැ=ෙම. ෙපෝෂණය J�මට _	 �¢Ð වැඩසටහ. ඉවහr 
වන බව ��ග.ෙ.ද; 

 (ii)  2015, 2016 සහ 2017 වYෂවලj අධ-ාපන අමාත-ාංශය 9E. කලාප හා 
9ෂය ම�ටO. _	 �¢Ð වැඩසටහ. සං9ධානය කර= ලැ�ෙ:ද; 

 (iii) එෙසේ සං9ධානය කළ _	 �¢Ð වැඩසටහ. සංඛ-ාව, 9ෂයය. හා ඊට වැය 
z kදල, එ එ වYෂය අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 ය.න එ�මා සඳහ. කර.ෙන>ද?  

(ආ) (i) 2016.06.06 cනට බසන්ා>ර පළාෙ), O=ව.ෙගොඩ අධ-ාපන කලාපෙF 
_	ව	. සංඛ-ාව එ එ පාසල අ=ව ෙකොපමණද; 

 (ii)  2015, 2016 සහ 2017 වYෂවලj ඔ{. �¢Ð J�මට පව)වා ඇ! 
වැඩසටහ. සංඛ-ාව සහ ඊට වැය z kදල, එ එ 9ෂය අ=ව ෙව. ෙව. 
වශෙය. ෙකොපමණද;   

 (iii)  ෙL සඳහා ෙව.කළ kදල හා �යා)මක කළ _	 �¢Ð වැඩසටහ. 
සංඛ-ාව පමාණව) ව.ෙ.ද; 

 (iv)  _	 �¢Ð වැඩසටහ.වලට පාYpෙL.� ම.¥වරය.ෙS 9මධ-ගත 
අරkදp. ප!පාදන ෙව. J�මට ෙනොහැJ බව ද.ෙ.ද; 

 (v) ජා!ක අවශ-තාවය ෙසේ සලකා පාYpෙL.� ම.¥වරය.ෙS 9මධ-ගත 
අරkදp. _	 �¢Ð වැඩසටහ.වලට ප!පාදන ෙව. J�මට හැJවන පDc 
ප!ප)!මය �.5ව ග.ෙ.ද; 

 ය.න) එ�මා සඳහ. කර.ෙන>ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
11. 

2189/’17 

ග	 Ú. රංÛ) ද ෙසො�සා මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා!ක ප!ප)! හා ආY�ක 
කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) පK�ය අමාත- මeඩල සංෙශෝධනයට අ=ව වYතමාන රජෙF සL�Yණ 
කැxන� අමාත-ව	. සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) රාජ- අමාත-ව	. හා Mෙයෝජ- අමාත-ව	. සංඛ-ාව ෙව. ෙව. 
වශෙය. ෙකොපමණද; 

 (iii) අමාත-ාංශ අÔෂණ කට\� පැවû ම.¥ව	. සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) කැxන� අමාත-වරෙයP සඳහා වාY©කව වැය වන kl kදල ෙකොපමණද; 
 (v) අමාත- මeඩල සංෙශෝධනෙFj අ�!. වැ� කරන ලද අමාත-ාංශ සඳහා 

2017 අයවැය මg. ප!පාදන ෙව. කර !ෙwද; 

 (vi) එෙසේ නL, ෙව. කරන ලද kදල ෙකොපමණද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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12. 
2192/’17 

ග	 ම>.ද යාපා අෙwවYධන මහතා,— රාජ- ව-වසාය හා මහ=වර සංවYධන 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) 0/ස O>. ලංකා (ෙපෞ�ගpක) සමාගම පව)වාෙගන ය= ලැi _ව. ගම. 
වැඩසටහ., 2016.10.30 cන Eට 0/ස �ලංක. එයාY ල�.ස ්ෙවත පවරා 
ග) බව ද.ෙ.ද; 

 (ii) ඊට සමගා�ව 0/ස �ලංක. එයාY ල�.ස ් ෙවත බඳවා ග) O>. ලංකා 
ෙසේවකය. සංඛ-ාව ෙකොපමණද, ඔ{.ෙS නL හා තන�	 කවෙYද; 

 (iii) එෙසේ බඳවා ෙනොෙගන ෙසේවය අවස. කළ O>. ලංකා ෙසේවකය. සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද, ඔ{.ෙS නL හා තන�	 කවෙYද;  

 (iv) ෙසේවය අවස. කළ එ එ ෙසේවකයාට ෙගවන ලද ව.c kදr පමාණය 
ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 (v) 2016.12.31 cෙන. පKව ෙසේවෙF ෙයොදවා E?න අයෙS නL හා තන�	 
කවෙYද; 

 (vi) 2016.12.31 cන ෙත උපෙ�ශක තන�	 දරO. ෙසේවය කළ �Dස 
ෙකොපමණද; 

 (vii) ඉහත (vi) > සඳහ. �Dස අතD. ඉcD මාස සඳහා වැ�� ෙගවා ඇ! සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද, ඔ{.ට ෙගවන ලද ව.c kදr සහ වැ�� ෙහෝ jමනා 
ෙකොපමණද;  

 (viii) පමාණව) ව.c ෙනොලැ|ම Mසා අ¹යාචනා ඉcD ප) කර ඇ! සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ix) ඔ{.ට >ඟ ව.c kදr ලබා ෙද.ෙ.ද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

13. 
2194/’17 

ග	 9මලmර cසානායක මහතා,— kදr හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) 2006 අංක 27 දරන 5Lෙකොළ හා මධ-සාර ��බඳ ජා!ක අ�කාDය පනතට අ=ව 
ම)පැ. හා 5Lපානය J�ෙL දYශන ඇ�ළ) ෙටpනාට-, �තපට ෙහෝ දැ.mL 
පචාරය තහනL බව එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) (i)  එෙසේ නL, ජනමාධ- අමාත-ාංශය 9E. පාලනය ෙකෙරන සව්ාÔන 
ûපවා>h නාpකාව 2017.02.11 වැM cන ප.ව. 7.30) 8.00 ) අතර 9කාශය 
කළ “සේ:ත ගං!ර” ෙටp නාට-ෙF ජවMකාවක, M�යක 5Lපානය කරන 
අ\	 ඉතා පැහැcp ෙලස පදYශනය කළ බව); 

 (ii) 9ෙශේෂෙය. කා.තාව 5Lපානය කරන දYශන 9කාශය J�ම ෙහේ�ෙව. 
5Lපානය සඳහා උ)ෙ)ජනය ඇ! 9යහැJ බව); 

 (iii)  පාYpෙL.�ව 9E. සLමත කරන ලද පනතක 9�9ධාන රජෙF ජනමාධ- 
ආයතනය 9E.ම කඩ කර ඇ! බව); 

 එ�මා ��ග.ෙන>ද? 

(ඇ) එම 9කාශය ��බඳව 9�ම) ප�ෂණය E5කර O. ඉcDයට එවැM E5mL 
වැළැmම සඳහා �යවර ග.ෙ.ද ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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14. 
2196/’17 

ග	 ම>.දාන.ද අ�)ගමෙS මහතා,— රාජ- ව-වසාය හා මහ=වර සංවYධන 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) රජයට අය) ජනතා ව� සංවYධන මeඩලයට සහ රාජ- වැ9p සංසථ්ාවට 
අය) ව�වල ෙසේවය කරන කLක	ව.ෙS වැ�ෙප. අ�කර= ලබන 
ෙසේවක අYථසාධක අරkදr, ෙසේවා M\තය.ෙS භාර අරkදr හා 
පාDෙතෝ©ක jමනා 2016 වYෂය අවසාන වන9ට), වසර ගණනාවක Eට එම 
කLක	ව.ට ෙගවා නැ! බව ��ග.ෙ.ද; 

 (ii) ෙමම ව�වල ෙසේවෙF ෙයj E?න කLක	ව. සංඛ-ාව හා ෙL වන9ට 
ඔ{.ට ෙග9ය \� >ඟ kදr පමාණය ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද;  

 (iii) අරkදr ලැxය \� සමහර කLක	ව. ෙL වන9ට Oයෙගොස ් ඇ! අතර 
ෙමම kදr ඔ{. ෙවත ෙනොෙගmෙම. ඔ{.ෙS ප{rවල සාමාÛකය. හට  
බරපතල අසාධාරණය  E5 m ඇ! බව ��ග.ෙ.ද; 

 (iv) ෙමම kදr වහාම කLක	ව.ට ෙගmමට �යවර ග.ෙ.ද; 

 (v) එෙසේ නL, එම cනය කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද?  

15. 
2204/’17 

ග	 වාKෙ�ව නානායකාර මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා!ක ප!ප)! හා 
ආY�ක කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) d9ධ හkදාව සඳහා ��ගලය. බඳවාගැhෙLj, ආ�Mක අෙ�ෂකයාෙS 
කr�යාව, චDතය හා අධ-ාපන K5KකL ඉතා උසස ්ත))වෙය. !�නද, �යාට 
අනවසර ම)පැ. ෙචෝදනා !|ම ෙහෝ දඩ ගැ0L E5 කර !|ම ෙහේ�ෙව., ආ�Mක 
අෙ�ෂකයාෙS බඳවාගැhම අෙහෝEm යන බව එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) ෙL h!ය ඉව) කරyමට �යවර ග.ෙ.ද ය.න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
 

 

2018 B� මස 08 වැ� +-රාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

890/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඉඩL සහ පාYpෙL.� ප!සංස්කරණ 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 1997 මැ� 02 වැM cන එවකට ජනා�ප!�OයෙS අ)සM. \�ව ර�ගල 
ආcවා0 ජනතාව ෙවත අකර ෙදක බැ�. ජය�O ඔ�� ලබා5. බව); 

 (ii) ෙමෙත ඔ{.ට එම ඉඩLවල අ�!ය ලබා j ෙනොමැ! බව); 

 (iii) එම ඔ�� මg. ෙව. කළ 0මා ෙනොතකා MලධාD. 9E. වනා.තරෙF 
මැ=L කට\� E5කර 0මා ලPÐ කර ඇ! බව); 

එ�මා ද.ෙන>ද? 
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(ආ) (i) ෙමම ජනතාවට ජය�O ඔ�� මg. ලබා5. ඉඩLවල අ�!ය ලබා jමට �යවර 
ග.ෙ.ද; 

 (ii) එෙසේ නL, එම cනය කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) (i) උත ආcවා0 ජනතාවට වනා.තරය ආශ Nතිව දඩයL J�ම හා ෙවන) ආහාර 
ෙසොයා ගැhමට අවසර ලබා j !ෙwද; 

 (ii) ඒ සඳහා 0මාව පනවා !ෙwද; 

 (iii) එෙසේ නL, ඒ 0මාව. කවෙYද; 

 (iv) එම 0මා p>r J�මට කට\� කර.ෙ.ද; 

ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඈ) (i) ෙමම ආcවා0 ජනතාවෙS, �වන ත))වය ඉහළ නැංmමට ක NයිාමාYග ෙගන 
!ෙwද; 

 (ii) එෙසේ නL, එම ක NයිාමාYග කවෙYද; 

ය.න එ�මා සඳහ. කර.ෙන>ද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

2. 
1271/’16 

ග	 ප�ම උදයශා.ත _ණෙසේකර මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ)  (i)  2015 වසෙY අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) 9භාගය සඳහා ෙමොණරාගල cසd්කෙය. 
ඉcDප) z kl Ýෂ- සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම Ýෂ- සංඛ-ාෙව. අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) 9භාගය සම) z Ýෂ- සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 වසෙY ඉහත cසd්කෙය. අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) 9භාගය සඳහා ඉcDප) 
z kl Ýෂ- සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම Ýෂ- සංඛ-ාෙව. 9ශව්9ද-ාල පෙ:ශය ලැi Ýෂ- සංඛ-ාව, එ එ 
පාඨමාලාව අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) 5 ෙශේ�ය Ýෂ-)ව 9භාගය, අ.ෙපො.ස. (සා.ෙපළ) සහ අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) යන 9භාග 
�ෙන> ෙමොණරාගල cසd්කෙF ප!ඵලය, සමසත් ජා!ක ප!ඵලය සමඟ 
සංස.දනා)මක වාYතාව ඉcDප) කර.ෙ.ද ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට 
ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

3. 
1432/’16 

ග	 (ආචාYය) බ.5ල _ණවYධන මහතා,— ගා�ය ආY�ක කට\� ��බඳ 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙrඛනෙය>, PPr පාලනය ෙව=ෙව. z එකම ෙයෝජනාව, 
අංක 155 වශෙය. ඉcDප) කරන ලද බව ��ග.ෙ.ද; 

 (ii) එම ෙයෝජනාෙව> 2016 වYෂය සඳහා z පග!ය කවෙYද; 
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 (iii) 1977 Eට 2016 දවා � ලංකාෙව. අපනයනය කරන ලද සහ � ලංකාවට 
ආනයනය කරන ලද PPr මස ් පමාණය හා ඒවාෙF ව?නාකම එ එ 
වYෂය අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

4. 
1760/’17 

ග	 චO.ද 9 ෙuED මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත-ාංශය යටෙ) දැනට �යා)මක වන 
ව-ාපෘ! සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ ව-ාපෘ!ෙF නම, අෙ��ත අරkÐ සහ ආවරණය වන පෙ�ශය, 
පාෙ��ය ෙrකL ෙකො�ඨාසය අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 (iii) එම එ එ ව-ෘපෘ!ය සඳහා බඳවාග) ෙසේවකය. සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙසේවකය. බඳවාග) කමෙ:දය කවෙYද;  

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

5. 
2109/’17 

ග	 ඩSලස් ෙ�වාන.ද මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) ක�තර cසd්කෙF, ම�ගම අධ-ාපන කලාපෙF �>? කෛලමගr ෙදමළ 
9ද-ාලෙF Ýෂ-ය. හාරEයයකට අ�ක �Dස අධ-ාපන ෙපො5 සහ!ක පත 
(සාමාන- ෙපළ) දවා අධ-ාපනය ලබO. E?න බව); 

 (ii) ෙමම පාසල “ළඟම පාසල-ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහන යටෙ) සංවYධනය 
J�ම සඳහා මාස ෙදකකට ෙපර krගr තැi බව); 

එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) (i) ඉහත අ(ii)> සඳහ. සංවYධන කට\� ආරLභ කර= ලබන cනය කවෙYද; 

 (ii) ඉහත පාසෙල> අධ-යන ෙපො5 සහ!ක පත (උසස ් ෙපළ) ප.! ආරLභ 
J�මට සැලKL කර !ෙwද; 

 (iii) එෙසේ නL, එම ප.! ආරLභ කර= ලබන cනය කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

6. 
2203/’17 

ග	 ම>.දාන.ද අ�)ගමෙS මහතා,— ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද- 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) මහ=වර cසd්කෙF, පසබ්ාෙS ෙකෝරෙළේ පාෙ��ය ෙrකL ෙකො�ඨාසෙF, 
ෙවස�්ෙහෝr ව)ෙ) �>? ෛවද- මධ-සථ්ානය රජයට පවරාෙගන ගා�ය 
ෙරෝහල බවට ප) කරන ලද බව); 

 (ii) ෙමම ගා�ය ෙරෝහල මg. එම පෙ�ශෙF ප{r 3500 - 4000  අතර 
පමාණයකට ෙසේවය සැලæ බව); 
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 (iii) දැනට වසරකට ෙපර ෛවද-ව	. හා උපකරණ >ඟය ෙහේ�ෙව. ෙමම 
ෙරෝහල වසාදමා ඇ! බව); 

 එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) එෙසේ නL, ෙමම ෙරෝහල නැවත 9වෘත කර ව�කරෙF ජනතාවෙS ෙසෞඛ- 
 අවශ-තාවය. 9ස�මට �යවර ග.ෙ.ද ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

7. 
22 15/’17 

ග	 එස.් එL. මDකාY මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) ෙකොෙළො.නාව අධ-ාපන ෙකො�ඨාසෙF �>? එකම Oශ ජා!ක පාසල Pඩා 
�)ගkව රාජEංහ 9ද-ාලය බව); 

 (ii) ෙL වන9ට එම 9ද-ාලය ෙභෞ!ක හා මානව සLප) >ඟ mෙම. cෙන. cන 
අභාවයට යO. පව!න බව); 

 (iii) ෙමම ජා!ක පාසෙr අධ-යන කාYය මeඩලෙF �ර�පා� 26 සහ 
අනධ-යන කාYය මeඩලෙF �ර�පා� 10 පව!න බව); 

 (iv) ෙL ෙහේ�ෙව. ෙමම 9ද-ාලෙF EK EK9ය. අ.ෙපො.ස. (සාමාන- ෙපළ) 
9භාගෙය. පKව අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ)  හැදෑ�මට ෙවන) පාසr කරා 
ෙයොk වන බව); 

එ�මා ද.ෙන>ද?   

(ආ) (i) ඉහත සඳහ. �ර�පා� �රmම සඳහා ඇ! සැලKL කවෙYද; 

 (ii) ඒ සඳහා �යවර ග= ලබන cනය කවෙYද; 

 (iii) 2017 වYෂෙFj ෙමම 9ද-ාලෙF ෙභෞ!ක හා මානව සLප) සංවYධනය 
සඳහා ලබා j ඇ! ප!පාදන ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 (iv) එම ප!පාදනවp. දැනට E5කර ඇ! වැඩසටහ.වල පග!ය කවෙYද; 

 (v) 2018 වYෂෙFj ෙමම 9ද-ාලෙF ෙභෞ!ක හා මානව සLප) සංවYධනය 
සඳහා ප!පාදන ලබාjමට සැලKLකර !ෙwද; 

 (vi) එෙසේ නL, එම ප!පාදන කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

8. 
2221/’17 

ග	 ඉ. චාrස ් MYමලනාද. මහතා,— බ.ධනාගාර ප!සංස්කරණ, �න	)ථාපන, 
නැවත පcං� J�ම හා >.5 ආගOක කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (2) 

(අ) (i) අංක WPGD 4998 දරන වාහනය >.5 ආගOක කට\� අමාත-ාංශයට අය) 
බව); 

 (ii) 2000 වYෂෙFj Oලjෙගන pයාපcං� කර ඇ! එම වාහනය ෙL වන9ට කවර 
��ගලයPෙS භාරෙF පව!.ෙ.ද ය.න); 

 (iii) උත වාහනය කලකට ෙපර චාවක ෙ Dය පෙ�ශෙF ෙ�ශපාලන 
බලවෙතPෙS භා9තෙF පැව! බව); 

එ�මා ද.ෙන>ද?  
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(ආ) එෙසේ නL, උත වාහනය ය� ඔබ අමාත-ාංශෙF පෙයෝජනය සඳහා ලබා ගැhමට 
�යවර ග.ෙ.ද ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

9. 
2233/’17 

ග	 ò. m. චානක මහතා,— වරාය හා නා9ක කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) හLබ.ෙතොට වරාය ෙපෞ�ගyකරණය සඳහා සමාගL ෙද කJ. ෙයෝජනා 
ඉcDප) කර !�ෙ.ද; 

 (ii) එෙසේ නL, එම සමාගLවp. එ සමාගම ෙතෝරාග.නා ලද පදනම 
කවෙYද; 

 (iii) එම සමාගම ෙතෝරා ගැhම සඳහා තාෂ�ක ඇග»L කO�ව සහ අමාත- 
මeඩල පසLපාදන කO�ව මg. ලබා5. MYෙ�ශ කවෙYද; 

 (iv) ෙතෝරාග) සමාගම සමඟ අ)ස. කරන �9KL ෙදක කවෙYද; 

 (v) එම �9KL මg. සථ්ාපනය කරන සමාගL ෙදෙක> ෙකොටස ් ෙබjයන 
ආකාරය කවෙYද; 

 (vi) එම සමාගL ෙදකට පැවෙරන කාYයය. ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 (vii) එම සමාගLවලට ලැෙබන ආදායL මාYග කවෙYද; 

 (viii) දැනට ෙසේවය කරන ෙසේවකය.ෙS §Jයා Kර©තතාවය සLබ.ධෙය. 
ග= ලබන �යවර කවෙYද; 

 (ix) වරාෙF නඩ)� කට\� පැවෙරන සමාගම කවෙYද; 

 (x) ෙමම ෙපෞ�ගyකරණය හරහා රජයට හා � ලංකා වරාය අ�කාDයට ලැෙබන 
ආදායL පභවය. කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

10. 
2242/’17 

ග	 xමr ර)නායක මහතා,— 95p සංෙ�ශ, �Ûටr ය?තල පහKකL හා 9ෙ�ශ 
§Jයා අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) 95p සංෙ�ශ, �Ûටr ය?තල පහKකL හා 9ෙ�ශ §Jයා අමාත-�මාෙS ෙපෞ�ගpක 
කාYය මeඩලයට අ=\ත Mල වාහන සපයා ඇ! එ එ MලධාDයාෙS නම, 
තන�ර, ෙව.කර ඇ! වාහනෙF වYගය, pයාපcං� අංකය සහ එම ෙව. J�ම 
සඳහා අ=ම!ය ලබා 5.ෙ. ක{	. 9E.ද ය.න ෙව. ෙව. වශෙය. එ�මා 
ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

11. 
2284/’17 

ග	 KMr හ�.ෙන)! මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) � ලංකා _	 ෙසේවෙF 3(1) ෙශේ�යට උපා�ධාD. බඳවා ගැhම සඳහා   2017 
වYෂෙF 9භාගය පැව! cනය කවෙYද; 

 (ii) ජා!ක පාසrවල පව!න _	 �ර�පා� �රmම සඳහා cසd් ම�ටO. පැව! 
ෙමම 9භාගය Eංහල, ෙදමළ සහ ඉංéE මාධ-ෙය. පැව! බව ��ග.ෙ.ද; 

 



( 101 ) 

 

 (iii) එම Mසා, 9භාග අෙ�ෂකය.ට ඉහත  ඕනෑම භාෂාවJ. ���	 සැප�ය 
හැJ z බව ��ග.ෙ.ද; 

 (iv) ඉංéE මාධ- _	 �ර�පා� සඳහා Eංහල භාෂාෙව. ���	 සැප 
අෙ�ෂකය.ට ෙ)� ප)mමට අවසථ්ාව ලබා ෙනොj !ෙwද; 

 (v) එෙසේ නL, Eංහල මාධ- පශන් පතයටද ඉංéE මාධ-ෙය. ���	 සැප�ය 
\�යැ� අදාළ 9භාගය සඳහා අය5Lප) කැඳz ගැස� පතෙF ෙහෝ ෙවන) 
ආකාරයJ. �Yව දැ=Ljම කර !�ෙ.ද; 

 (vi) ඉංéE _	 �ර�පා� සඳහා Eංහල මාධ-ෙය. ���	 සැප»ම =K5Kකම 
ව.ෙ. යැ� �Yව දැ=Ljම කර ෙනො!xයj, Eංහල මාධ-ෙය. ���	 
සැප අෙ�ෂකය. ෙතෝරා ෙනොගැhෙම. අසාධාරණය E5m ඇ! බව 
��ග.ෙ.ද; 

 (vii) එෙසේ නL, ඒ සඳහා ග= ලබන �යවර කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

12. 
2336/’17 

ග	 (ෛවද-) නp.ද ජය!සස් මහතා,— බ.ධනාගාර ප!සංසක්රණ, �න	)ථාපන, 
නැවත පcං� J�ම හා >.5 ආගOක කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) වYෂ 2006 - 2015 කාල0මාව �ළ 9ෙශේෂ ජනා�ප! සමාව යටෙ) Mදහස ්
කළ Eරක	ව. සංඛ-ාව, එ එ වYෂය අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. 
කවෙYද; 

 (ii) ඔ{.ෙS නාම ෙrඛනය හා Eරගතmමට අදාළ z ෙචෝදනා සඳහ. 
කර.ෙ.ද; 

 (iii) එෙසේ Mදහස ලැiව. අතර Ohමැ	L ෙචෝදනාවලට, ස¥් Øෂණ  

  ෙචෝදනාවලට හා ළමා අපචාර ෙචෝදනාවලට ලzව. සංඛ-ාව ෙව. ෙව. 
වශෙය. ෙකොපමණද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

13. 
2401/’17 

ග	 �ෂාර ඉ�Mr අමරෙසේන මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) පK�ය cනවල පැව! දැ� Mයඟය ෙහේ�ෙව. P	ණෑගල cසd්කෙF  
�ඩාවට ප) z ප{r සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) �ඩාවට ප)z එම ප{r ��බඳ වාYතා z පාෙ��ය ෙrකL ෙකො�ඨාස අ=ව 
ෙව. ෙව. වශෙය. කවෙYද; 

 (iii) Mයඟය Mසා �ඩාවට ප) z ජනතාවෙS පාhය ජල ගැට�ව 9ස�මට 
අමාත-ාංශය ග) �යවර කවෙYද; 

  ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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14. 
2409/’17 

ග	 අෙශෝක �ය.ත මහතා,— කෘ©කYම අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) මාදLෙ�, ඓ!හාEක තMවැrල ෙ�වාලය අසළ JM�?ය වැව නO. වැව 
!ෙබන බව ද.ෙ.ද; 

 (ii) එෙසේ නL, එම වැෙ: ජලෙය. වගා කරන P£	 පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එමg. ප!ලාභ ලබන ෙගොm. සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) අද වන9ට එම වැෙ: 99ධ ජලජ ශාක වැò වැව ඉතා අබල. ත))වයට ප)ව 
!ෙබන බව ද.ෙ.ද; 

 (v) එෙසේ නL, එම වැව ක�නO. ප!සංසක්රණය J�මට අමාත-ාංශය ග= 
ලබන �යවර කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

15. 
2456/’17 

ග	 ඉෂා ර¢මා. මහතා,— උසස් අධ-ාපන හා මහාමාYග අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) කැJරාව නගරෙF Eට තලාව හරහා අ=රාධ�රය දවා cෙවන (තලාව පාර) 
මාYගය ප!සංසක්රණය J�ෙL කට\� දැනට ඉපෙලෝගම නගරය දවා 
E5කර වYෂ ගණනාව ගත m ඇත), එතැ. Eට තලාව නගරය දවා 
z මාYගය ෙමෙත සංවYධනය කර ෙනොමැ! බව ද.ෙ.ද; 

 (ii) වාහන 9ශාල සංඛ-ාව ධාවනය වන ෙමම මාYගෙF සංවYධන කට\� 
ෙමෙලස ඇණ >Úමට ෙහේ� කවෙYද; 

 (iii) ෙමම මාYගෙF ඉ!D සංවYධන කට\� ආරLභ කර= ලබන cනය කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?        

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද?  
 

 

2018 B� මස 19 වැ� අඟහ>වාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1054/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— kදr හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ��ය ආදායL ෙදපාYතෙL.�ෙ: �¢Ð වැඩසටහ. සඳහා ෙකොළඹට 
පැOෙණන එම ෙදපාYතෙL.�ෙ: MලධාD.ට ME නවාතැ. පහKකL ලබා 
ෙනොෙදන බව); 

 (ii) එම අවසථ්ාව.>j ඔ{.ට ෙගව= ලබන අෙනP) ෙගmLද ප Nමාණව) 
ෙනොවන බව); 

 (iii) ෙL ෙහේ�ෙව. එම Mලධා�. 5ෂක්රතාවයට ප)m ඇ! බව); 

එ�මා ද.ෙන>ද? 
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(ආ) (i) �¢Ð වැඩසටහ. සඳහා සහභාRmෙLj උත MලධාD.ට ෙකොළඹj 
නවාතැ. පහKකL ලබාෙදන සථ්ාන කවෙYද; 

 (ii) ෙමම සථ්ාන ��බඳ MලධාD.ෙS පැO�p ලැ| !ෙwද; 

 (iii) එෙසේ නL, එම පැO�p සඳහා ග) ක NයිාමාYග කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) (i) ෙමම MලධාD.ට K5K නවාතැ. සපයා jමට අවශ- කට\� කර. ෙ.ද; 

 (ii) එෙසේ නL, ඒ කවර ආකාරෙය.ද; 

 (iii) ෙමම MලධාD.ට ෙගව= ලබන �¢Ð jමනා, ප Nවාහන jමනාව හා ෙවන) 
jමනා ඉහළ දැ�මට කට\� කර.ෙ.ද; 

 (iv) එෙසේ නL, ඒ කවර cනයක Eටද; 

ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

2. 
1272/’16 

ග	 ප�ම උදයශා.ත _ණෙසේකර මහතා,— h!ය හා සාමය ��බඳ අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ)  (i)  පළk එr. Ú. Ú. ඊ. තසත්වාj පහාරය E5 කරන ලද cනය කවෙYද;  

 (ii) එම පහාරය E5 z සථ්ානය කවෙYද; 

 (iii) එම පහාරය එrල කරන ල�ෙ� කා හටද; 

 (iv) එ�. අ>O z OMස ්�9ත සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) (i) එr. Ú. Ú. ඊ. තසත්වාj. 9E. පළkෙව.ම E9r වැEය. ඉලකකර  
එrල කරන ලද පහාරය කවෙYද; 

 (ii) එම පහාරය එrල කරන ලද cනය කවෙYද; 

 (iii) පහාරය E5 z සථ්ානය කවෙYද;  

 (iv) එ�. අ>O z OMස ්�9ත සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) (i)  එr. Ú. Ú. ඊ. තසත්වාj. 9E. පළkව ආගOක සථ්ානයකට එrල කළ 
පහාරය කවෙYද; 

 (ii) එම පහාරය එrල කරන ලද cනය කවෙYද; 

 (iii) පහාරය E5 z සථ්ානය කවෙYද;  

 (iv)  එ�. 9නාශ z �9ත සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

ය.න එ�මා සඳහ. කර.ෙන>ද? 

(ඈ) ඉහත Eයrෙල>ම සL�Yණ වාYතාව ඉcDප) කර.ෙ.ද ය.න) එ�මා සඳහ. 
කර.ෙන>ද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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3. 
1433/’16 

ග	 (ආචාYය) බ.5ල _ණවYධන මහතා,— Ôවර හා ජලජ සLප) සංවYධන 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 154ට අ=ව, ගැ£	 k¢ෙ� මK. ඇryෙL 
බලපත ලබාjෙL ක මෙ:දය හ�.වා ෙද= ලැ�ෙ:ද; 

 (ii) එම ෙයෝජනාවට අ=ව, 2016 වYෂය �ළj බලපත ලබා ග) තැනැ)ත.ෙS 
නL හා p�නය. කවෙYද; 

 (iii) එ~ බලපතලා¹යP 9E. අවම වශෙය. Ôවරය. 100 ෙදෙනP එම 
කාYයය. සඳහා ෙයොදවා ගැhෙL ෙකො.ෙ�Eය ඉ� කර= ලැ�ෙ:දැ� 
M�ෂණය කර !ෙwද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

4. 
1761/’17 

ග	 චO.ද 9 ෙuED මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ෙL වන9ට පාෙ��ය සභා ඇ�l පළා) පාලන ආයතන 9K	වා හැර ඇ! 
බැ9. ඒවාෙF පාලන කට\� කරන ��ගලය. ක{	.ද; 

 (ii) ඔ{.ෙS නL හා තන�	 කවෙYද; 

 (iii) පළා) පාලන ආයතන ස� වාහන සං�ත පමාණය කවෙYද; 

 (iv) අද වන9ට පළා) පාලන ආයතන MෙයෝÛතය. ෙනොමැ!ව �යා)මක වන 
බැ9., ෙමම පළා) පාලන ආයතන ස� වාහන ෙවන) ආයතන සඳහා ලබා 
j !ෙwද; 

 (v) එෙසේ නL, වාහන ලබා j ඇ! ආයතන සහ ��ගලය. ක{	.ද; 

 (vi) h! 9ෙරෝÔ ෙලස වාහන ලබා j ඇ)නL, ඒ සLබ.ධෙය. අමාත-ාංශය 
ග= ලබන �යවර කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

5. 
2212/’17 

ග	 ඩSලස් ෙ�වාන.ද මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය, ෙකෝපා� _	 �¢Ð 9ද-ාලෙF 600ක පමණ Ýෂ-ය. �Dසකට 
ෙ.වාEකව තම අධ-යන කට\� පව)වාෙගන යාමට පහKකL !ෙබන 
බව); 

 (ii) නk), Ýෂ- Mවාසය වසර 25J. පමණ ප!සංසක්රණය ෙනොJ�ම 
ෙහේ�ෙව. අබල. ත))වෙF පව!න බව); 

 (iii) ඒ ෙහේ�ෙව.  _	 සහායක ප)mL ලබා 	�යr දස දහසක cD jමනාව 
ස>තව �¢Ðව ලබන Ýෂ-ය. හට, බා>ර නවාතැ. සඳහා 9ශාල kදල 
දැ�මට E5mෙම. 5ෂක්රතාව.ට k¢ණපා ඇ! බව); 

 එ�මා ද.ෙන>ද? 

(ආ) (i) ඉහත Ýෂ-ය.ෙS පහKව සඳහා ෙකෝපා� _	 �¢Ð 9ද-ාලෙF 
ෙ.වාEකාගාරය ප!සංසක්රණය J�මට කට\� කර.ෙ.ද; 
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 (ii) එෙසේ නL, එම ප!සංසක්රණ කට\� ආරLභ කර= ලබන cනය කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

6. 
2243/’17 

ග	 xමr ර)නායක මහතා,— Ñඩා අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) Ñඩා අමාත-�මාෙS ෙපෞ�ගpක කාYය මeඩලයට අ=\ත Mල වාහන සපයා 
ඇ! එ එ MලධාDයාෙS නම, තන�ර, ෙව.කර ඇ! වාහනෙF වYගය, 
pයාපcං� අංකය සහ එම ෙව. J�ම සඳහා අ=ම!ය ලබා 5.ෙ. ක{	. 9E.ද 
ය.න ෙව. ෙව. වශෙය. එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

7. 
2337/’17 

ග	 (ෛවද-) නp.ද ජය!ස්ස මහතා,— අගාමාත-�මා සහ ජා!ක ප!ප)! හා 
ආY�ක කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) නා9ක හkදා �!න. ව�. ෙ. රාජපෂ මහතාට (NRX 2431) එෙර>ව 
නා9ක හkදාව 9E. අභ-.තර ප�ෂණය E5 කර= ලැ�ෙ:ද;  

 (ii) එෙසේ නL, ඒ කවර කාලවකවා=වකjද; 

 (iii) ඔ¢ට එrල m ඇ! ෙචෝදනා කවෙYද; 

 (iv) එම ෙචෝදනා ෙහේ�ෙව. ඔ¢ නා9ක හkදා ෙසේවෙය. ෙනරප= ලැ�ෙ:ද; 
නැතෙහො), ෙසේවය අ)>�ව= ලැ�ෙ:ද; 

 (v) ෙසේවෙය. ෙනරප= ලැi ෙහෝ ෙසේවය අ)>ටව= ලැi cනය කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද?  

8. 
2410/’17 

ග	 අෙශෝක �ය.ත මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) �)තලම cසd්කෙF ඇ! kසp්L 9ද-ාල සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසrවල නL කවෙYද; 

 (iii) එම cසd්කෙF දැනට E?න ෙමෞල9 _	ව	 සංඛ-ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමෞල9 _	 >ඟය �යmමට අමාත-ාංශය ග= ලබන �යවර කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

9. 
2433/’17 

ග	 ò. m. චානක මහතා,— වරාය හා නා9ක කට\� අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (3) 

(අ) (i) හLබ.ෙතොට වරාය ෙපෞ�ගpකරණය J�ෙL �9Kම මg. ලබාෙදන ඉඩL 
පමාණය සහ ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙYද; 

 (ii) ෙමම �9Kම මg. ෙමෙහ\L පYය.ත සඳහා ලබාෙදන ඉඩL සඳහා බ5 
Ppය අය කර.ෙ.ද; 
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 (iii) ෙමම වරාෙF ෙතවැM සහ E:වැM අcයර ඉcJ�ෙL අ�!ය �9KLගත 
සමාගL ෙදෙක. එකකට ලබා ෙද.ෙ.ද;  

 (iv) එෙසේ නL, ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙYද;  

 (v) හLබ.ෙතොට වරාෙF ෙදවැM අcයෙYj, ඉcකරන ලද අකර 110ක 9ශාල 
Øපත ෙමම සමාගL ෙදෙක. එකකට ලබා ෙද.ෙ.ද; 

 (vi) එෙසේ නL, ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙYද;  

 (vii) ෙL සඳහා ෙ��ය ෙහෝ ජාත-.තර සමාගම මg. තෙසේ	ව ලබාෙගන 
!ෙwද; 

 (viii) ෙනොඑෙසේ නL, එම ව?නාකම MYණය කරන ලද පදනම කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

10. 
2470/’17 

ග	 ෙහේෂා. 9තානෙS මහතා,— අධ-ාපන අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) කෑගrල cසd්කෙF එ එ මැ!වරණ බලපෙ�ශෙF ඇ! ජා!ක පාසr 
සංඛ-ාව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙF නL කවෙYද; 

 (iii) කෑගrල cසd්කෙF ජා!ක පාසr සංඛ-ාව වැ� J�මට සහ දැනට ඇ! 
ජා!ක පාසr තව5රට) c\Ð J�මට අමාත-ාංශය ග= ලබන �යවර 
කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

11. 
2483/’17 

ග	 ඉෂා ර¢මා. මහතා,— කෘ©කYම අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) අ=රාධ�ර cසd්කෙF �ව)වන,  

 (i) ෙබොෙහෝ ෙදෙන වYෂෙF වැ� කාලය ෙගො9තැ. කට\�වල Mරත වන 
අය බව); 

 (ii) ෙගො9තැ. සඳහා ජලය සපයා ගැhමට වගා �ං පෙයෝජනයට ග.නා බව); 

 (iii) එම වගා �ං jYඝ කාලය ප!සංසක්රණය ෙනොJ�ම ෙහේ�ෙව. කඩා 
වැÚමට ෙහෝ ජලය >ඟ mමට k¢ණපා ඇ! බව); 

 එ�මා ද.ෙන>ද?  

(ආ) (i) ෙමම වගා �ං ප!සංසක්රණය J�මට යLJE වැඩ��ෙවළ සකස ් කර 
!ෙwද; 

  (ii) එෙසේ නL, එම වැඩ��ෙවළ �යා)මක කර= ලබන cනය කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද?        

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද?  

 
 
 
 
 



( 107 ) 

 

12. 
2494/’17 

ග	 ඉ.cක අ=	�ධ ෙහේර) මහතා,— kදr හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 වYෂෙF Kරාබ5 ආදායම, දළ ෙ��ය Mෂප්ාcතෙF ප!ශතය ෙලස 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  2016 වYෂෙF 5Lෙකොල හා Eගර� Mෂප්ාදනය මත පනවන ලද බ5 මg. 
උපයාග) ආදායම දළ ෙ��ය Mෂප්ාcතෙF ප!ශතය ෙලස ෙකොපමණද; 

 (iii) පK�ය වYෂයට සාෙ�ෂව, ඉහත (i) සහ (ii) > ආදායම ��ෙවp. 	�යr 
Opයන ෙකොපමණද; 

 ය.න එ�මා සඳහ. කර.ෙන>ද? 

(ආ) (i)  2016 වYෂෙF ෙමෝr� මධ-සාර Mෂප්ාදනය yටY ෙකොපමණද;  

 (ii) 2016 වYෂය සඳහා ම)පැ. Mෂප්ාදනය අ�!. ආරLභ J�මට සමාගLවලට 
නව බලපත MP) කර !ෙwද; 

 (iii)  එෙසේ නL, එම බලපත සංඛ-ාව සහ එම සමාගLවල නL කවෙYද; 

 ය.න) එ�මා සඳහ. කර.ෙන>ද? 

(ඇ) (i) Kරාබ5 h!ය යටෙ) වැටyL E5 J�මට බලය ඇ! ආයතනය හා එ> 
අ�කාD බලය ඇ)ෙ) කා හටද; 

 (ii)  අ)අඩං_වට ප) hත-ා=¶ල ෙනොවන Kරා සLබ.ධෙය. h! කට\� 
J�ම සඳහා අ�කා� බලය ඇ)ෙ) කා හටද; 

 (iii)  ඔ{.ෙS කාYයභාරය කවෙYද; 

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

13. 
2520/’17 

ග	 Ú. රංÛ) ද ෙසො�සා මහතා,— පාථOක කYමා.ත අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකාෙ: P	� වගා කර ඇ! kl xL පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) � ලංකාෙ: වාY©ක P	� Mෂප්ාදනය ෙම� ෙටො. ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙලෝක P	� අවශ-තාවෙය.  ෙකොපමණ ප!ශතය � ලංකාෙ: 
Mෂප්ාදනය කර.ෙ.ද; 

 (iv) P	� අපනයනෙය. ලැෙබන වාY©ක ආදායම  ෙකොපමණද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) (i) 2010 වYෂෙF Eට ෙL දවා අ�!. වගාකර ඇ! P	� වගා අකර 
පමාණය එ එ වYෂය අ=ව ෙව. ෙව. වශෙය. ෙකොපමණද; 

 (ii) P	� වගා xL පමාණය කමා=¶ලව අ�m !ෙwද; 

 (iii) එෙසේ වගාxL පමාණය අ�m ඇ)නL, එයට බලපා ඇ! ෙහේ� කවෙYද; 

ය.න) එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 
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14. 
2522/’17 

ග	 උදය පභා) ගLම.�ල මහතා,— kදr හා ජනමාධ- අමාත-�මාෙග. 
ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.09 cන Eට 2017.11.30 cන දවා එස) ජනපද ෙඩොලරයට 
සාෙ�ෂව � ලංකා 	�යල �D� ඇ! අගය ෙකොපමණද; 

 (ii) එ~ කාල වකවා=ව �ළ 	�යෙr �D�ම ෙහේ�ෙව. ආe�ෙ: 9ෙ�ශ ණය 
බර ඉහළ ෙගොස ්ඇ! පමාණය 	�යr ෙකොපමණද;  

ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

15. 
2534/’17 

ග	 ෙහටY අ��හාO මහතා,— 95pබල හා �නYජනhය බලශ! 
අමාත-�මාෙග. ඇ0මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා 95pබල මeඩලය 9E. 95pය සපයා ඇ! Øප) සංඛ-ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ එ Øපෙත> E?න 95p පාDෙභෝ�කය. සංඛ-ාව  ෙකොපමණද; 

 (iii) එම Øප)වල xrප) අය කර ගැhෙL කාYයෂමතාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එ~ Øප) සඳහා òසr 95pබලාගාර ෙව=වට æYය 95p බලය සහ Kළං 95p 
බලය භා9තා J�ෙL හැJයාව !ෙwද; 

 (v) එෙසේ නL, එම බලශ!ය භා9තා කර= ලබන Øප) කවෙYද; 

 ය.න එ�මා ෙමම සභාවට ද.ව.ෙන>ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම.ද? 

 

 

cන Mයමය ෙනොමැ! ෙයෝජනා ��බඳ දැ=Ljම 

*1. 
අ�කරණ අමාත-�මා සහ ��ධශාසන අමාත-�මා,— � ලංකාව �ළ �ඝෙය. වYධනය 

වන අපරාධ මැඩ පැවැ)mම සහ h!ය �යා)මක J�ෙLj E5වන පමාදය. වළවා ගැhම 
��බඳව ක	Ð 9මYශනය කර වාYතා J�ම ��ස z පාYpෙL.� 9ෙශේෂ කාරක සභාව,— 

� ලංකාව �ළ වැ�ෙවO. පව!න අපරාධ මැඩ පැවැ)mම සහ h!ය �යා)මක J�ෙLj 
E5වන පමාදය. වළවා ගැhම ෙමරට ජනතාවෙS පkඛ අවශ-තාවය බවට ප)m ඇ! 
ෙහ�.ද,  

ඒ ��බඳව දැ� අවධානය ෙයොkකර ප!කYම ෙයjෙL වග~ම ෙමම පාYpෙL.�ව 
ෙවත පැව� ඇ!  ෙහ�.ද,  

පහත සඳහ. කාරණා ��බඳව ක	Ð 9මYශනයකර K5K MYෙ�ශය. ඉcDප) J�ම 
��ස පාYpෙL.� 9ෙශේෂ කාරක සභාව ප)කළ \� යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා 
සLමත කර�:—  

(අ) පK�ය වකවා=ෙ: E5z අපරාධවල සව්භාවය, එෙසේ අපරාධ E5mම සඳහා 
බලපා ඇ! ක	Ð කාරණා, අපරාධ E5mම අවම කරගැhම සඳහා අ=ගමනය 
කළ\� �යාමාYග සහ අවශ- h!මය ප!පාදන සහ/ෙහෝ සංෙශෝධනය.; 
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(ආ) E9r සහ අපරාධ න�වලj E5වන පමාදය. වළවා ගැhම ��ස 
අ=ගමනය කළ  \�  ME �යා  ��ෙව)  සහ  අ�ෙත. පැනmමට අවශ- 
සහ/ෙහෝ සංෙශෝධනය.ට ල9ය \� h! �!; සහ 

(ඇ) ඉහත ක	Ðවලට ආ=ෂං�ක ව.නා z සහ අවසථ්ා=¶ලව, K5Kයැ� හා 
අවශ-යැ� කාරක සභාවට හැ  ෙඟන  සහ කාරක සභාව 9E. සලකා බල= 
ලබන ක	ණට බලපාන ෙවන) කාරණා; 

2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එ> සභාප!වරයා කථානායක�මා 9E. නL කළ 
 \� ය; 

(ආ) පාYpෙL.�ෙ: සථ්ාවර Mෙයෝග අංක 95> 9�9ධානවල Pම සඳහ.ව 
!�ණද, කාරක සභාව සාමාÛකය. 9E එ (21) ෙදෙනPට ෙනොවැ� 
සංඛ-ාවJ. සම.9ත 9ය \� ය.   

3. එම කාරක සභාවට, 
 

 (අ)   Eය ගණ�රණය Mයම කර ගැhමට ද; 

(ආ)  ��ගලය., p� ෙrඛන හා වාYතා ෙග.වා ගැhමට, පාYpෙL.�ව ෙහෝ 
 එබ� කාරක සභාව ඉcDෙF ෙපh E?න ෙලස ඕනෑම ��ගලෙයPට 
 Mයම J�මට ද, එබ� ��ගලය.ෙS ස.තකෙF ෙහෝ පාලනය යටෙ) 
 පව!න යL p�ය, ෙපොත, වාYතාව ෙහෝ ෙrඛනය ඉcDප) කරන 
 ෙලස Mයම J�මට ද; 

 (ඇ) සාෂ-ක	ව. වා�කව 9භාග J�ෙම. සත- අසත-තාව 9මසා 
 බැyමට ෙහෝ අන-ාකාරෙය. තහ{	 කර ගැhමට ද, කාරක සභාෙ: 
 සභාප! ෙහෝ එම කාYයය සඳහා 9ෙශේෂෙය. බලය පවර= ලැi 
 තැනැ)ෙතP 9E. c{	ම / ප!ඥා කරව= ලැi සාෂ-ක	ව. 9භාග 
 J�මට ද; 

 (ඈ) කාරක සභාෙ: සහාය ��ස අදාළ ෙåේතය.> 9ෙශේෂඥ දැ=ම ඇ! 
 ��ගලය.ෙS සහ පmණය.ෙS සහය ලබා ගැhමට; සහ 

 (ඉ) කp. කල අ.තYවාර වාYතා ඉcDප) J�මට ද, පාYpෙL.�ව 
 කrතබන ල�ෙ� {වද §සm්L පව)වාෙගන යාමට ද 

 බලය !xය \�ය.  
 

4. Eය පළkවැM §සm්L cනෙF Eට මාස (06) හයක කාලය �ළ ෙහෝ පාYpෙL.�ව 
9E. වැ�5රට) ලබාෙදන අ. කවර කාල 0මාව �ළ ෙහෝ කාරක සභාව Eය 
වාYතාව ඉcDප) කළ \�ය. 

2. 

පා. 166/’15 

ග	 cෙ.ෂ් _ණවYධන මහතා   

ග	 ගාO° ෙලොPෙS මහතා   

ග	 බ.5ල _ණවYධන මහතා  

ග	 ම>.දාන.ද අ�)ගමෙS මහතා   

ග	 ෙශහා. ෙසේමEංහ මහතා   

ග	 ජානක වP£ර මහතා   

ග	 9Ûත ෙw	ෙගොඩ මහතා   

ග	 කංචන 9ෙuෙසේකර මහතා   
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ග	 නාමr රාජපå මහතා   

ග	 ෙකෙහpය ර£වැrල මහතා   

ග	 ම=ෂ නානායකාර මහතා   

ග	 ෙජො.ස්ට. පනා.5 මහතා   

ග	 ජය.ත සමරmර මහතා   

ග	 ò. m. චානක මහතා   

ග	 clL අkÐගම මහතා   

ග	 (ෛවද-) රෙLෂ් ප!රණ මහතා  

ග	 පස.න රණmර මහතා  

ග	 EEර ජයෙකො� මහතා   

ග	 ඉ.cක අ=	�ධ ෙහේර) මහතා  

ග	 Ú. රංÛ) ද ෙසො�සා මහතා   

ග	 එස්.0. k�Pමාරණ මහතා   

ග	 9මලmර cසානායක මහතා  

ග	 �යr Mශා.ත ද Erවා මහතා    

ග	 ෙලොහා. ර)ව)ෙ) මහතා    

ග	 vයාM 9ෙu9කම මහ)Oය    

ග	 උදය පභා) ගLම.�ල මහතා    

ග	 එස්. ෙපේමර)න මහතා    

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා    

ග	 ච.දED ගජjර මහතා    

ග	 තාරක බාලæDය මහතා    

ග	 එස්. එL. ච.දෙසේන මහතා    

ග	 චමr රාජපෂ මහතා    

ග	 වාKෙ�ව නානායකාර මහතා    

ග	 සන) Mශා.ත ෙපෙYරා මහතා    

ග	 mරPමාර cසානායක මහතා    

ග	 Rතා සම.මy PමාරEංහ මහ)Oය    

ග	 කනක ෙහේර) මහතා    

ග	 ෙ)=ක 9දානගමෙS මහතා    

ග	 Pමාර ෙවrගම මහතා  

ග	 ෙරෝ>ත අෙw_ණවYධන මහතා     

ග	 ම>.ද යාපා අෙwවYධන මහතා     

ග	 සාp.ද cසානායක මහතා     

ග	 0. |. ර)නායක මහතා     
ග	 ප�ම උදයශා.ත _ණෙසේකර මහතා,—  kදr අමාත-, ග	 රm ක	ණානායක 

මහතාට එෙර> 9ශව්ාස භංග)වය,—  
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ආe�කම ව-වසථ්ාෙ: 148 වැM ව-වසථ්ාවට අ=ව රාජ- Öල- ��බඳ සL�Yණ පාලනය 
පාYpෙL.�ව ස� වන ෙහ�.ද;  

රාජ- Öල- කළමනාකරණෙය> පධානතම උපකරණය ව.ෙ. වාY©ක අයවැය ෙrඛනය 
වන ෙහ�.ද; 

9සYජන පනත වශෙය. ෙමම උ)ත�තර සභාවට ඉcDප) කර= ලබන අයවැය හා 
සLබ.�ත Öල- අගය. ඉතා ස9සත්රා)මකව, 9M9ද ෙපෙනන අ\D., උපDම 9ශව්ාසය 
§ෙකන පDc, සත- ෙලස ඉcDප) J�ම kදr අමාත-වරයාෙS පධානතම \�කම හා වග~ම 
වන ෙහ�.ද; 

kදr අමාත-, ග	 රm ක	ණානායක මහතා පාYpෙL.�ව හා මහජනතාව ෙනොමඟ යවන 
5YMûපණය ස>ත අයවැය ෙrඛනය ෙමවර (2016) ෙමම ග	 සභාවට ඉcDප) කර= ලැබ 
ඇ! ෙහ�.ද; 

2003 අංක 3 දරන Öල- කළමනාකරණය (වග~L) පනෙ) 13 වැM වග.!ය පකාරව 
kදr අමාත-වරයා 9E. ෙමම ග	 සභාවට 2015 අෙපේr 20 වැM cන ��ග.වන ලද 2014 
වාY©ක වාYතාෙ: 85 වැM ��ෙ: “සාමාන- අධ-ාපනය, උසස ් අධ-ාපනය හා වෘ)�ය 
අධ-ාපනය යන ෙෂේතය. සඳහා සමසත් ආ ෙයෝජනය 	�යr xpයන 164 වන අතර, 2013 
වYෂෙFj E5කළ 	�යr xpයන 157ට වඩා 	�යr xpයන 7ක වැ� mම” වන ෙහ�.ද; 

 “සාමාන- අධ-ාපනය සඳහා 2014 වYෂෙF E5කළ රාජ- ආෙයෝජනය 	�යr xpයන 
117 වන අතර, එය 2013 වසෙY E5කළ xpයන 108ක ආෙයෝජනයට වඩා 8%ක වැ�mම” 
වන ෙහ�.ද; 

2016 අයවැය ඇසත්ෙL.�ෙව> II ෙවlම 218 සහ 219 �� අ=ව, 2015 වසෙYj සාමාන- 
අධ-ාපනය සඳහා z පාSධන 9යදම xpයන 17.8 Eට 2016 j 	�යr xpයන 18.3 දවා) 
	�යr xpයන 0.5J. පමණ ඉතා Kl පමාණයJ. වYධනය m ඇ! ෙහ�.ද;  

� ලංකාෙ: අයවැය ෙrඛන ඉ!හාසෙF අසාමාන- හා 9සO්ත ෙවනස ඇ! කරO. 2016 
වYෂෙF සාමාන- අධ-ාපනය සඳහා වන �නරාවYතන 9යදම 278%J. (2015ට සාෙ�ෂව 
	�යr xpයන 44 Eට xpයන 167 දවා 	�යr xpයන 123J.) ෙරොක� ෙ:ගෙය. 
අසාමාන- ෙලස ඉහළ ෙගොස ්ඇ! ෙහ�.ද; 

ෙමෙලස අසාමාන- හා 9සම්යජනක ෙලස �නරාවYතන 9යදම ඉහළ යෑමට බලපෑ 
පධානතම ෙහේ�ව MදහE. පK � ලංකා ඉ!හාසෙF JEම අයවැය ෙrඛනයක සඳහ. ෙනොz 
“රාජ- ආෙයෝජන පව)වාෙගන යෑෙL �Dවැය - ඉඩL හා ෙගොඩනැ�p” වශෙය. 	�යr 
Opයන 121,352 ෙහව) 	�යr xpයන 121ක �ÐL සටහන පැව�ම වන ෙහ�.ද;  

ෙමය �නරාවYතන 9යදම ෙලස දැ{වද 2016 වYෂෙF j සත- වශෙය. 9යදL කර= 
ලබන kදල ෙනොවන ෙහ�.ද;  

 2016 වYෂෙFj අධ-ාපනයට 9යදL ෙනොකරන 	�යr ෙකෝ? 1210කට අ�ක kදල 
�නරාවYතන 9යදL ෙලස සටහ. J�ෙම. අධ-ාපන අමාත-ාංශෙF වැය �Yෂය ව-ාජ ෙලස 
“�Lබා ෙප.වා” ෙමම ග	 සභාවට සාවද- ෙතොර�	 හා සංඛ-ා ද)ත ඉcDප) J�ෙම. 
සභාෙ: 9ශව්ාසය සL�Yණෙය. අ>O කරෙගන ඇ! ෙහ�.ද;  

තව5රට) kදr අමාත-වරයා 9E. එම ÓරෙF කට\� J�ෙL හැJයාව ��බඳව 
9ශව්ාසය ෙනොපව!න බවට ෙමම පාYpෙL.�ව  ෙයෝජනාව සLමත කර�.   

3. 

පා. 196/’17 

ග	 චO.ද 9 ෙuED මහතා    

ග	 අ. අර9.� PමාY මහතා    
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ග	 රm.ද සමරmර මහතා    

ග	 ස.c) සමරEංහ මහතා  

ග	 ෙu. එL. ආන.ද PමාරED මහතා 

ග	 (මහාචාYය) ආî මාරEංහ මහතා  

ග	 ව�ෙ:r KෙYෂ් මහතා   

ග	 හ�. පනා.5 මහතා  

ග	 ෙu. 0. අලව�වල මහතා  

ග	 kÛ�Y ර¢මා. මහතා   

ග	 එ½ව½ _ණෙසේකර මහතා   

ග	 අෙශෝක �ය.ත මහතා   

ග	 ම�rවාගනL !ලකරාජා මහතා,—  උමා ඔය බ¢කාYය සංවYධන ෙයෝජනා 
කමය හා සබැà ගැට� ��බඳ ෙසොයා බලා වාYතා J�ම ��ස z පාYpෙL.� 9ෙශේෂ 
කාරක සභාව,—  

 ක�රට නැෙගන>ර බෑ{ෙම> උමා ඔය මහවැp ග ෙ� පධාන අ� ගංගාව වන 
 ෙහ�.ද;  

 උමා ඔෙF ජල සLප) බ¢කාYය සංවYධන වැඩසටහන සඳහා උපෙයෝR කර 
 ගැhම සහ එ> ජලය JDà ඔය ෙවත හරවා යැmම සඳහා ද මහවැp සංවYධන 
 වැඩසටහෙන> සැලKLකරණ අවcෙFj සැලKL සකස් ෙකොට !i ෙහ�.ද;   

 2007 වYෂය �ළ ෙමම ෙයෝජනා අ)>�වා !i අතර 2007 ෙනොවැLබY 27 වැM 
 cන උමා ඔය බ¢කාYය සංවYධන ව-ාපෘ!ය ඉcකර= ��ස � ලංකාෙ: එවකට 
 ඛMජ ෙතr හා ඛMජ ෙතr සLප) සංවYධන අමාත-වරයා හා ඉරානෙF 
 බලශ! අමාත-වරයා අතර අවෙබෝධතා �9Kම අ)ස. කර= ලැi 
 ෙහ�.ද; 

 ෙමම අවෙබෝධතා �9Kම යටෙ), ඉරාන ඉස්ලාOක ජනරජය (GIRI) එම රජය 
 ෙම.ම, � ලංකා රජය 9E.ද ��ග= ලැi ෙකො.තා)ක	 වන ෆරාw 
 සමාගමට (Farab Company) දැනට !ෙබන ශක-තා අධ-යනය යාව)කාyන 
 ෙකොට ව-ාපෘ!ෙF ෙභෞ!ක ඉcJ�L E5 J�මට), “Öල- සLපාදක” වශෙය. 
 ඉරාන අපනයන සංවYධන බැංPව (EDBI) සමඟ උ�ත සං9�9ධාන ෙයjමට) 
 බලය පවරා !i ෙහ�.ද; 

 ෙමම අවෙබෝධතා �9Kමට ආ=ෂං�කව උමා ඔය බ¢කාYය සංවYධන ව-ාපෘ!ය 
 �යා)මක J�ම සඳහා 2008 අෙපේr 28 වැM cන � ලංකාෙ: වාDමාYග හා ජල 
 කළමනාකරණ අමාත-ාංශය සහ ඉරානෙF ෆරාw එනYÛ ඇ.½ ෙවෝටY 
 ෙපොෙජ�ස් නමැ! සමාගම අතර ෙකො.තා) �9Kම ඇ! කර ග= ලැi 
 ෙහ�.ද;  

 (අ) ෙකො.තා)�ව �යා)මක කරන කාල0මාව �ළj පාYශව්ය. 9E. 
 එකඟ වන පDc 9ෙශේ©ත ෙකො.ෙ�E සංෙශෝධනය J�මට, 

(ආ)  ෙකො.තා)�ව �යා)මක කරන කාල0මාව �ළj පාYශවය. 9E. 
 එකඟ වන පDc තාෂ�ක �D9තරය./ෙසේවාෙයෝජක අවශ-තා 
 සංෙශෝධනය J�මට, 
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(ඇ) අමාත- මeඩලය 9E. ප)කර= ලබන සාක ඡා කO�ව (Cabinet     
Appointed Negotiation Committee) 9E. Oල ගණ. සහ ෙගmL 
කමෙ:දය සාක ඡා J�මට සහ සL�Yණ ෙකො.තා) Oල සහ ෙගmL 
කමෙ:දය �රණය J�ම සඳහා අමාත- මeඩලය ෙවත MYෙ�ශ ඉcDප) 
J�මට, 

ෙකො.තා) �9Kම යටෙ) 9�9ධාන සකස ්ෙකොට ඇ! ෙහ�.ද; 

  (i) ෙකො.තා) Oල ෙලස ඇ.  ෙඩො. 514,059,198 සහ ෙගmෙL 
   කමෙ:දය ��බඳ සාක ඡාවp. අන�	ව අමාත- මeඩලය 
   9E. ප)කර= ලබන සාක ඡා කO�ව 9E. කරන ලද MYෙ�ශ 
   භාර ගැhමට, 

(ii)   ෙකො.තා)�ෙ: kl ව?නාකම ඇ. ෙඩො. 529,059,198 වන ෙලස 
සකස ් J�මට ෙයෝජනා ෙකොට ඇ! ඇ.  ෙඩො. 15,000,000ක 
අ9Mශ�්තතා kදල ඇ�ළ) J�මට; 

(iii) ස9සත්රා)මක ශක-තා අධ-නෙය. අන�	ව වැඩ 9ෂය පථය �ළ 
 යL අ�J�ම ෙහේ�ෙව. ඉ!Dය ඇ! {වෙහො), එම ඉ!Dය 
 අමාත- මeඩල පdකාව මg. MYෙ�ශ ෙකොට ඇ! පහත දැෙවන 
 කාYයය. සඳහා භා9තා J�මට; 

 (අ) ගඟ පහල සංවYධන (වාDමාYග) කට\�,   

 (ආ) ඉහළ ජල ෙපෝෂක පෙ�ශය සංරåණය J�ම, 

 (ඇ) ව-ාපෘ!ය ෙහේ�ෙව. අවතැ.z ��ගල�. නැවත පcං�  
  කරmම, 

 (ඈ) පDසර අධ-යනය, 

 (ඉ) නගර සංවYධනය.  

(iv) අමාත- මeඩලය 9E. ප)කරන ලද සාක ඡා කO�ව (CANC)
සහ ෆරාw සමාගම 9E. එළැá ඉහත �9Kම මත පදනLව 
වාDමාYග හා ජල කළමනාකරණ අමාත-ංශය සහ ෆරාw සමාගම 
9E. ෙකො.තා)�ව සඳහා පD�රකය අ)ස. J�මටද; 

 2008.12.08 cනැ! අමාත- මeඩල පdකාව මg. 2008 ෙදසැLබY 18 වැM cන 
අමාත- මeඩලෙF අ=ම!ය ලබාෙදන ලද ෙහ�.ද; 

 ඒ අ=ව, එවකට වාDමාYග හා ජල කළමනාකරණ අමාත-ාංශෙF ෙrකLවරයා 
සහ ෆරාw සමාගම 9E. 2009 ෙපබරවාD 22 වැM cන ෙකො.තා) �9KෙL 1 
වන පD�රකය අ)ස. කරන ලද ෙහ�.ද; 

2009 ෙපබරවාD 22 වැM cන අ)ස. තබ= ලැi එකඟතා �9Kම මg. සාදන 
ලද ෙකො.තා) �9KෙL පD�රක අංක 1 >, අෙනP) ක	Ð අතර ව-ාපෘ! 
�Dවැය ඇ.ෙඩො. 529,059,198  ෙලස සංෙශෝධනය කර ඇ! අතර, ෙභෞ!ක 
අ9Mශ්�ත අවස්ථා සඳහා ඇ.ෙඩො. Opයන 15 ද ඊට අය) වන අතර ඒ අ=ව  
ෙකො.තා) ව?නාකම ඇ.ෙඩො. Opයන 514  ඇ! ෙහ�.ද;  

 පාDසDක බලපෑL ඇග»L වාYතාව සමාෙලෝචනය JDම ��ස 99ධ 
MෙයෝÛතායතනවල කාYය මeඩලවල සහ 9ෂය ෙෂතය.> 
9ෙශේෂඥය.ෙග. සම.9ත කeඩායම ද  ප)කර !i ෙහ�.ද;  

  (අ) ෙමොණරාගල cස්dකෙF නව ඉඩL ෙහටයාර 4500කට පමණ සහ 
  දැනට වගාකර= ලබන කෘ©කාYOක ඉඩL ෙහටයාර 1500කට පමණ 
  වගා J�ම සඳහා ජලය සැප»මට, 
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  (ආ) ෙමොණරාගල සහ හLබ.ෙතොට cස්dකවල පාhය සහ කYමා.ත ජල 
  අවශ-තා සඳහා ජලය ඝන �ටර Opයන 30 සැප»මට, 

  (ඇ) ෙමගාෙවො� 120ක ස්ථා�ත ධාDතාවය ස>ත �ගත 95p බලාගාරය 
  හරහා ජා!ක ප�ධ!යට වාY©කව �ගාෙවො� පැය 231 ක 95p බල 
  ශ!ය උ)පාදනය සහ සැප»මට, 

  (ඈ) ඩයරාබා ජලාශෙය. මහා බeඩාරෙවල නගරාvත පෙ�ශ සඳහා ජල 
  ෙයෝජනා කමය, �¢rෙපොල ජලාශෙය. ඇටL�?ය ජල ෙයෝජනා කමය 
  සහ Pඩා ඔය ජලාශෙය. හLෙwගkව ජල ෙයෝජනා කමය සදහා ජල 
  සLපාදන සහ ජලාපවහන මeඩලයට පාhය ජල අවශ-තා සැප»මට, 

 ෙL වන9ට ආස.න වශෙය. Eයයට 40 ක පමණ වැඩ අවස. කර ඇ! 
ෙහ�.ද; 

 ඉ. අන�	ව 2014 ෙදසැLබY මාසෙFc  බeඩාරෙවල පාෙ��ය ෙrකL  
ෙකො�ඨාශෙF මPr ඇrල ෙවෙහරගලතැ.න, උඩ ෙ�	ව, බඹරගම සහ �r 
ඔය පෙ�ශවල ගෘහස්ථ �ංවල ජල ම�ටම අ�mම, ස්වභා9ක ජල උrප) E�යාම 
සහ Mවාසවල x)!  සහ ෙපොෙළොෙව> සහ �Oෙය> ඉDතැyL ඇ!mL  වාYතා 
z ෙහ�.ද; 

 අන�	ව 2017 අෙපේr මාසෙFj එරන9ල සහ අ)තල�?ය ගාම Mලධා� 
වසLවල සහ පKව ත.!Dය ගාම Mලධා� වසෙL ද එම ත))වය වාYතා 
z ෙහ�.ද;    

 ෙමම ත))වය හkෙ: ෙමම ව-ාපෘ!ෙF ආරLභය සහ ගැට� ��බඳ පහත 
ක	Ð සළකා බැpය \� ෙහ�.ද; 

   (අ)  ව-ාපෘ!ය ආරLභ J�මට �Yවෙය. ME සහ 9ස්�රණ ශක-තා   
  අධ-යනය. E5කර= ලැ�ෙFද, 

    (ආ) ව-ාපෘ!ය සඳහා MO යථාYතවාj �Dවැය ඇස්තෙL.�ව සකස් කර= 
  ලැiෙFද, 

    (ඇ) ව-ාපෘ!ය �යා)මක J�ෙLj යථාû� ෙනොz �Dවැය 0මා ඉමවා යාL 
  E5zෙFද,  

  (ඈ) 9ස්�රණ පාDසDක බලපෑL ඇග»ම E5 කර= ලැiෙFද;  

 යන වග ෙම.ම, 
  

  (අ) ඉහ!. සඳහ. කරන ලද වාYතා ��ෙයල J�ම සLබ.ධෙය. වගJව 
  \� z ��ගලය., 

 

(ආ) එ~ වාYතා ��ෙයල J�ම සLබ.ධෙය. එම ��ගලයා ෙහෝ ��ගලය. 
ෙනොසැලJpම) අ\D. කට\� ෙකොට !ෙwද, 

(ඇ) උමා ඔය බ¢කාYය සංවYධන ව-ාපෘ!ය සඳහා වන ෙකො.තා)�ව 
පදානය J�ෙLj කවර ෙහෝ වංචාකා� ෙහෝ අපරාධ �යාකාරකම E5mම 
සLබ.ධෙය. කවර ෙහෝ ��ගලයP ෙහෝ ��ගලය. වරදක	ව. බවට 
ප)m !ෙබ=ෙF ද, ය.න සහ එෙසේ E5 m ඇ)නL, එම ��ගලය. 
ක{	.ද යන වග, 
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  (ඈ)ව-ාපෘ!ෙF අ>තකර බලපෑL සLබ.ධෙය. කවර ෙහෝ ��ගලයP ෙහෝ 
   ��ගලය. ෙහෝ ආයතන වගJව \� zෙFද ය.න සහ එෙසේ zෙF නL, 
   ඒ ක{	.ද යන වග, 

  

  (ඉ) ෙමම ව-ාපෘ!ය මg. අ>තකර බලපෑLවලට ල z ��ගලය. සඳහා 
  යL ව.cය පදානය J�මට MයOතව පව�ද ය.න �රණය J�මට),  

 

(ඊ) තම. E5කරන 9ම0L කට\� සඳහා අදාළ ෙවතැ� කාරක සභාවට 
හැ ෙඟන ෙවන) කවර ෙහෝ කාරණය සLබ.ධෙය. 9ම0මට සහ 
වාYතා J�ම සඳහා ද, 

පාYpෙL.� 9ෙශේෂ කාරක සභාව ප)කළ \� යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව 
ෙයෝජනා සLමත කර�. 

2.  (අ) කාරක සභාව සහ එ> සභාප! කථානායක�මා 9E. නL කළ \� 
  ව.ෙ.ය.   

  (ආ) පාYpෙL.�ෙ: ස්ථාවර Mෙයෝග අංක 95> 9�9ධානවල Pම සඳහ.ව 
  !�නද, කාරක සභාව සාමාÛකය. 9E එ (21) ෙදෙනPට ෙනොවැ� 
  සංඛ-ාවJ. සම.9ත 9ය \�ය. 

3. එම කාරක සභාවට,— 

  (අ) Eය ගණ�රනය Mයමකර ගැhමට); 

  (ආ) යL ��ගල�. කැඳmමට, p� ෙrඛනාcය සහ වාYතා ෙග.වා ගැhමට, 
  පාYpෙL.�ව ඉcDෙF ෙහෝ එව. කාරක සභාව ඉcDෙF ෙපh E?න 
  ෙලස කව ර ෙහෝ ��ගලයPට Mයම J�මට සහ එව. ��ගලයPෙS 
  ස.තකය ෙහෝ පාලනය යටෙ) පව!න කවර ෙහෝ පතය., ග.ථමය 
  වාYතාව ෙහෝ p�ෙrඛනය ඉcDප) කරන ෙලස Mයම J�මට);   

(ඇ) සා©ක	ව.ෙS වා�ක සා© ලබාගැhම මg. ක	Ðවල සත- 
අසත-භාවය ප�ෂාකර බැyමට), සහ!ක කරගැhමට) සහ කාරක 
සභාෙ: සභාප! 9E. ෙහෝ ෙL සඳහා 9ෙශේෂ අවසරය සලසා ඇ! 
��ගලයP 9E. E5කර= ලබන c{	ම ෙහෝ ප!ඥාව මg. 
සා©ක	ව. ප�ෂාවට ලJ�මට); 

(ඈ) කාරක සභාෙ: සහය ��ස අදාළ ෙåේතය.> 9ෙශේෂඥ දැ=ම ස>ත 
��ගලය.ෙS සහ පmණය.ෙS ෙසේවය ලබා ගැhමට); සහ 

(ඉ) කp. කල අ.තYවාර වාYතා ඉcDප) J�මටද, පාYpෙL.�ව කr 
තබන ල�ෙ� {වද §ස්mL පව)වාෙගන යාමට); 

බලය !xය \)ෙ)ය.  

4.කාරක සභාව Eය පළk §ස්mL පැවැ)mෙL Eට මාස හය ඇ�ළත ෙහෝ 
පාYpෙL.�ව 9E. ලබාෙද= ලබන ෙවන) ෙහෝ වැ�5ර කාලය ඇ�ළත Eය 
වාYතාව සකස් කළ \)ෙ)ය. 

4. 

පා. 198/’17 
ග	  cෙ.ෂ ්_ණවYධන මහතා  

ග	 වාKෙ�ව නානායකාර මහතා 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා 

ග	 Pමාර ෙවrගම මහතා 

ග	 ගාO° ෙලොPෙS මහතා 

ග	 9මr mරවංශ මහතා 
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ග	 උදය පභා) ගLම.�ල මහතා 

ග	 ම>.දාන.ද අ�)ගමෙS මහතා 

ග	 බ.5ල _ණවYධන මහතා 

ග	 �යංකර ජයර)න මහතා 

ග	 0. |. ර)නායක මහතා 

ග	 පස.න රණ�ංග මහතා 

ග	 ෙමොහා. �යදYශන ද Erවා මහතා 

ග	 කංචන 9ෙuෙසේකර මහතා 

ග	 EEර ජයෙකො� මහතා 

ග	 ප�ම උදයශා.ත _ණෙසේකර මහතා 

ග	 ෙශහා. ෙසේමEංහ මහතා 

ග	 නාමr රාජපå මහතා 

ග	 �යr Mශා.ත ද Erවා මහතා 

ග	 පස.න රණmර මහතා 

ග	 Rතා සම.මy PමාරEංහ මහ)Oය 

ග	 එස.් එL. ච.දෙසේන මහතා 

ග	 කනක ෙහේර) මහතා 

ග	 තාරක බාලæDය මහතා 

ග	 ඉ.cක අ=	�ධ ෙහේර) මහතා 

ග	  එස.් ෙපේමර)න මහතා 

ග	  ජය.ත සමරmර මහතා 

ග	  ෙජො.සට්. පනා.5 මහතා 

ග	  95ර 9කමනායක මහතා 

ග	  vයාM 9ෙu9කම මහ)Oය   

ග	  සාp.ද cසානායක මහතා 

ග	  mරPමාර cසානායක මහතා  

ග	  9Ûත ෙw	ෙගොඩ මහතා  

ග	  චමr රාජපෂ මහතා 

ග	  ජානක වP£ර මහතා 

ග	  Ú. රංÛ) ද ෙසො�සා මහතා   

ග	  (ෛවද-) රෙLෂ ්ප!රණ මහතා 

ග	  ෙකෙහpය ර£වැrල මහතා  

ග	  ෙරෝ>ත අෙw_ණවYධන මහතා,— ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද- අමාත-  
ග	 (ෛවද-) රාÛත ෙසේනාර)න මහතා ෙකෙර> 9ශව්ාස භංග)වය,—  

පාYpෙL.� ම.dව	. ඇ�l 99ධ පාYශව 9E. ග	 (ෛවද-) රාÛත ෙසේනාර)න 
මහතාට එෙර>ව අrලස ්ෙහෝ Øෂණ ෙචෝදනා 9මYශන ෙකොOෂ. සභාවට ඉcDප) කර ඇ! 
බරපතල වංචා සහ Øෂණ ��බඳ 9මYශනය.ට සහභා� ෙනොmෙම. \!ය ඉ� J�ෙL 
අවසථ්ා අ{රා දමා ඇ! ෙහ�. ද; 

එ�මා 9E. එ~ 9මYශනය.ට k¢ණ j Eය ප!ûපය §ක ග= ෙව=වට එ~ 9මYශනය. 
මග හැ�ම ෙහේ�ෙව. එ~ ෙචෝදනාව.ට ඔ¢ වැරcක	 බවට පබල සමාජ මතය ෙගොඩ නැR 
ඇ! ෙහ�. ද; 

� ලාංJක ෛවද- අධ-ාපනය වා�ජ අරkÐ ෙපරදැDකරග) ව-ාපාDක පජාවට xp jම 
සඳහා රාජ- බලය අ)තෙනෝම!ක ෙලස උපෙයෝ� කර ගMO. � ලාංJක ෛවද- 
අධ-ාපනය �ළ බරපතල අYiදය MYමාණය කළ ෙහ�. ද; 
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ෙන9r පනා.5 ෙරෝහල රජයට පවරා ග) බවට අමාත- මeඩලය), සමස්ත ජා!ය) 
ෙනොමග යවO. එ~ ෙපෞ�ගpක >Oකාර)වය ඇ! ෙරෝහල මහජන kදp. නඩ)� J�මට 
කට\� කර මහජන kදr අවභා9තා කර ඇ! ෙහ�. ද;  

අ¹යාචනා�කරණෙF j 9භාග {Ð අංක CA / Writ 187/2016 න�ෙ: j ෙසෞඛ-, 
ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද- අමාත-වරයා ෙලස අ�කරණයට ඉcDප) කළ \� ක	Ð 
ඉcDප) ෙනොකරO. ද, h!ප!වරයා හරහා ස�ටL ආයතනයට පෂගා>ව ක	Ð 
දැmෙම. ද  ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද- අමාත- ÓරෙF බලය අ\� ෙලස ෙයොදා 
ෙගන ඇ! ෙහ�. ද; 

� ලංකා ෛවද- සභාව 9E. සකස ් කළ ෛවද- අධ-ාපනෙF අවම පO!. ගැස� 
Mෙ:දන මg. පE�ධ J�ම උවමනාෙව.ම පැහැර හැ�ෙම. � ලංකාෙ: ෛවද- 
අධ-ාපනෙF පO!ය ��බඳ බරපතල අYiදය x> කළ ෙහ�. ද; 

ෙඩං_ වසංගත ෙරෝR ත))වය ඇ! {Ð 9ට එයට ෂ�ක �pයL ෙයjමට අසම) 
mෙම. ද, රජෙF ෙරෝහr වලට ෙඩං_ ෙරෝR. ඇ�ළ) කර ගැhම ප!ෙෂේප J�ෙම. ද 
ජනතාවෙS �ව)mෙL පරම අ�!ය බරපතල ෙලස අවදානමකට ල කළ ෙහ�. ද; 

�ය\	 ��කා ෙරෝගය සඳහා අවශ- කරන ඖෂධ Oලj ගැhමට රාජ- ඖෂධ h!ගත 
සංසථ්ාව 9E. ෙට.ඩY කැඳ z අවසථ්ාෙ: ��කා ෙරෝගය ��බඳ 9ෙශේෂඥ ෛවද-ව	. 
9E. ප!ෙෂේප කළා z ද, Oලj ගැhමට ෙපර භා9තෙF පැවැ!ය \� අවම වසර ගණන 
සL�Yණ ෙනොකළා z ද, ඖෂධය ඉcDප) කළ, 9ෂය භාර අමාත- ග	  (ෛවද-) රාÛත 
ෙසේනාර)න මහතා 9E. එ~ සංසථ්ාෙ: �යාකාD අධ-ෂ තන�රට ප) කළ ûO 
ෙමොෙහොම½ මහතා යන අයෙS ඥා! සෙහෝදරෙයP වන �rෂා½ ඉකL ෙමොෙහොම½ මහතාට 
අය) මෑතකj pයාපcං� කළ ෆාෙLස ් ෙපෞ�ගpක සමාගෙම. Oලj ගැhමට කට\� 
J�ෙම. ද, 	�යr Opයන 986 ව?නා ඖෂධ එ~ සමාගෙම. Oලj ගැhෙම.ද, � ලංකා 
රජයට Öල- අලාභය E5කර ඇ! ෙහ�. ද; 

ෙසෞඛ-, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද- අමාත- ග	 (ෛවද-) රාÛත ෙසේනාර)න මහතා 
��බඳ 9ශ්වාසhය)වය සL�Yණෙය.ම ෙනොමැ! බැ9., තව5රට) ෙසෞඛ-, 
ෙපෝෂණ හා  ෙ��ය ෛවද- අමාත-වරයා ෙලස එම  ÓරෙF කට\� J�ෙL හැJයාව 
��බඳ 9ශ්වාසය ෙනොපව!න බවට ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා සLමත කර�. 

5. 

පා. 212/’17 

ග	  cෙ.ෂ් _ණවYධන මහතා    

ග	  චමr රාජපෂ මහතා    

ග	  බ.5ල _ණවYධන මහතා   

ග	  Ú. රංÛ) ද ෙසො�සා මහතා    

ග	  ෙරොෂා. රණEංහ මහතා   

ග	  9මලmර cසානායක මහතා   

ග	  ප�ම උදයශා.ත _ණෙසේකර මහතා   

ග	  උදය පභා) ගLම.�ල මහතා   

ග	  ජානක වP£ර මහතා   

ග	  9Ûත ෙw	ෙගොඩ මහතා   

ග	  clL අkÐගම මහතා   

ග	  ම>.ද යාපා අෙwවYධන මහතා   

ග	  EEර ජයෙකො� මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත- ග	 ෆ�සY 
kස්තාපා මහතාට එෙර>ව 9ශ්වාසභංග ෙයෝජනාව,— පළා) පාලන 9ෂයභාර 
අමාත-වරයා 9E., � ලංකාෙ: පළා) පාලන ආයතනය.> ඡ.දය පැවැ)mමට, 
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මැ!වරණ ෙකොOෂ. සභාවට බලය පවරා, එ~ ෙකොOෂ. සභාව මැ!වරණය 
පැවැ)mමට අවශ- කට\� කරO. !xයj), 9ෂයභාර අමාත-වරයා පළා) පාලන 
ඡ.දය පැවැ)mමට අෙපොෙහොස)mෙම., � ලංකාෙ: පජාත.තවාදයට දැ� බලපෑම 
E5 m ඇ! බැ9. ද;  

පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත- ග	 ෆ�සY kස්තාපා මහතා ��බඳ 
9ශ්වසhය)වය සL�Yණෙය. ෙනොමැ! බැ9. තව5රට) එම ÓරෙF කට\� J�ෙL 
හැJයාව ��බඳව 9ශව්ාසය ෙනොපව!න බවට ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා සLමත 
කර�. 

6. 

පා. 215/’18 

ග	 (මහාචාYය) ආî මාරEංහ මහතා    

ග	 ඉLරා. මහûෆ් මහතා    

ග	 kÛ�Y ර¢මා. මහතා 

ග	 චO.ද 9 ෙuED මහතා   

ග	 ෙහේෂා. 9තානෙS මහතා  

ග	 ස.c) සමරEංහ මහතා 

ග	 ඉෂා ර¢මා. මහතා 

ග	 ච.cම ගමෙS මහතා  

ග	 අෙශෝක �ය.ත මහතා   

ග	 ෙ:� PමාY මහතා   

ග	 (ආචාYය) ජයLප! 9කමර)න මහතා,— �ල.ක. සහ O>. ලංකා යන _ව. 
සමාගLවලට අ! 9ශාල අලාභ ලැ|මට ෙහේ�පාදක z, රජය අ=මත පසLපාදන 
�යාප?පාÚ. >තාමතාම උrලංඝනය J�මට අදාළ ගැට� ��බඳව සහ එම 
අප�යාව.ට වගJව \� ��ගලය. ��බඳව ෙසොයා බලා වාYතා J�ම සඳහා වන 
පාYpෙL.� 9ෙශේෂ කාරක සභාව,— 

අමාත- මeඩලය 9E. 2011 ¬p මස 27 වැM cන අ=මත කරන ලද �රණය 
සහ අෙනP) ක	Ð ඇ�lව —  

(අ)  2012 වසෙY Eට ආරLභ වන පස ්වසරක කාල 0මාව සඳහා �ල.ක. සහ O>. 
ලංකා යන _ව. ෙසේවා සමාගLවලට >OකL පාSධනය වශෙය. ඇමDකා= ෙඩොලY 
Opයන 520.0 ආෙයෝජනය J�ම; 

(ආ) ඉහත ~ අරkදr 2012 වසෙY Eට ඉcDයට වාY©ක ජා!ක අයවැය 
ඇසත්ෙL.�වp. ෙව.J�ම; සහ 

(ඇ)  ෙ��ය/ 9ෙ��ය බැංP ෙහෝ Öල- ආයතනවp. ෙක?කාyන හcE ණය පහKකL 
ලබාගැhම ��ස ඇමDකා= ෙඩොලY Opයන 270ක සෛ්ව� ඇපකර ෙනොපමාව 
MP) J�මට භාeඩාගාරයට බලය ලබාjම  

යනාj ක	Ð සඳහා ද අ=ම!ය ලබා5. ෙහ�. ද; 

ඉහත සඳහ. අ=ම!ය ලබාjෙම. අන�	ව, ඔ{. 9E. සකසන ලද 
ව-ාපාර සැලKම පකාරව තම _ව.යානා සං�තය අ�) J�ෙL �යාවpය සඳහා 
kල ��මට �ල.ක. _ව. සමාගම  9E. 2012 වසෙYj කට\� කරන ලද 
ෙහ�. ද; 
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එයාY බස්, ෙබෝ�ං, ෙරෝrස් ෙරො�ස් සහ ෙජනරr ඉෙල� යන සමාගL 
සමg. සාක ඡා සLk! පැවැ)z �ල.ක. _ව. සමාගම එ~ Mෂ්පාදකය. 
සමg. පැව! සාක ඡා, සLk! MමාJ�ෙම. අන�	ව ෙට.�700 එ.Ûම ස>ත 
ඒ330-300 _ව. යානා හය (06) ද, ෙට.�XWB එ.Ûම ස>ත ඒ350-900 
_ව. යානා හතර (04) ද සෘÕවම එයාYබස් සමාගෙම. Oලj ගැhමට �රණය 
ග= ලැi ෙහ�. ද;  

තවද, 2017j භාරjමට MයOත අමතර ඒ350-900 _ව.යානා �න (03) ද, 
කrබ5 පදනO. ලබාගැhමට ද �රණය ෙගන !i ෙහ�. ද; 

පැර� _ව.යානා ෙව=වට නව _ව.යානා ෙයදmෙL කට\)ත සඳහා 
අමාත- මeඩලෙF අ=ම!ය ලබාගැhෙL පදනම මත �රණයකට එළඹ !i 
ෙහ�. ද; 

පKව, 2020j, ඒ350-900 _ව.යානාව භාරjම සඳහා ඉඩ ෙව.කරන බව 
සහ!ක කරගැhම සඳහා 2013 මාY� 31 වැM cනට ෙපරා�ව එයාYබස් සහ ෙරෝrස ්
ෙරො�ස ් සමාගL සමg. අවෙබෝධතා �9Kමකට එළ�මට �ල.ක. _ව. සමාගම 
9E. කට\� කර !i ෙහ�. ද;  

2013 අෙපේr මාසෙFj භාeඩාගාර ෙrකL, E9r _ව.ෙසේවා අමාත-ාංශෙF 
ෙrකL, �ල.ක. _ව. සමාගෙL සභාප! හා පධාන 9ධායක Mලධා� සහ 
භාeඩාගාරෙF Mලධා�. අතර පැව! §ස්mමකj රජෙF 0Oත වග~L ස>ත සමාගම 
වශෙය. �ල.ක. _ව. සමාගම, එ> අධ-ෂ මeඩලය 9E. අ=මත කළ ව-ාපාර 
සැලKL පකාරව තම ව-ාපාර කට\� කරෙගන යාම අවශ- වන බව ඉහත ~ §ස්mෙL 
kලKන ෙහබz  භාeඩාගාර ෙrකLවරයා 9E. පකාශ කර !i ෙහ�. ද; 

පKව, 2013 ¬M මාසෙFj ඒ350-900 _ව. යානයට අදාළ Oලj ගැhෙL �9Kම 
අ)ස. J�ෙම. අන�	ව ඒ350 _ව. යානය Oලj ගැhම සඳහා එයාY බස ්
සමාගම සමg. අවෙබෝධතා �9Kම අ)ස. J�මට �ල.ක. _ව. සමාගම 9E. 
කට\� කර !i ෙහ�. ද; 

2015. පKව එළෙඹන සමෙF _ව.යානා අවශ-තාවය සලකා බැ
 �ල.ක. 
_ව. සමාගම නව _ව. ගම. මාYග සැලKL කර තව) ඒ350-900 _ව.යානාව 
2014 සැ�තැLබY මාසෙFj ලබාගැhම සඳහා �ල.ක. _ව. සමාගම 9E. ග) 
�රණය ද සමg. �ල.ක. _ව. සමාගෙL _ව.යානා සං�තෙF ඒ350-900 
_ව.යානා සංඛ-ාව අට (08) දවා ඉහළ ෙගොස් !i ෙහ�. ද; 

ෙමම _ව. යානය කrබ5 පදනම මත ලබාගැhමට ෙයෝජනා ඉcDප) J�ම 
සඳහා _ව. යානා කrබ5 පදනO. ලබාෙදන සමාගL ෙවත ආරාධනා කර ඒ 
සLබ.ධෙය. ෙ)�L �යාවpය cය) කළ   �ල.ක. _ව. සමාගම ෙමම _ව. 
යානය කrබ5 පදනම මත ලබාගැhම සඳහා අවසානෙFj AetCap නමැ! සමාගම 
ෙතෝරා ෙගන !i ෙහ�. ද; 

ඒ350-900 වYගෙF _ව. යානාවලට පැය 17 දවා කාලය එකcගට �යාසර 
J�ෙL හැJයාව ඇ! ෙහ�. එම _ව. යානා වYගය ෙලෝකෙF jYඝතම �යාසර කාල 
පරාසය ස>ත _ව.යානා වYගය වන ෙහ�. ද; 

� ලංකාව ෙමම _ව. යානය Oලj ග) k දල හා ෙගmමට එකඟව ඇ! කrබ5 
වාDකය ෙවෙළඳ ෙපොළ ව?නාකමට වඩා සැලJය \� ම�ටමJ. ඉහළ අගය. වන 
ෙහ�. ද; 

ෙමම _ව. යානා අතD. JEව � ලංකාවට ලාභදා» අ.දO.  ෙමෙහ\ෙම> 
ෙයදmමට ෙනොහැJ බව ෙපh ෙගොස් ඇ! ෙහ�. ද; 

�ල.ක. _ව. සමාගෙL එවකට E? කළමනාකා�)වය 9E. ග= ලැi �රණ 
එම _ව. සමාගමට ෙම.ම ෙමම රටට ද දැවැ.ත අලාභය ෙගන jමට ෙහේ� z 
ෙහ�.ද; 
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පහත සඳහ. ක	Ð ��බඳව 9මYශනය කර වාYතා J�ම ��ස පාYpෙL.� 
9ෙශේෂ කාරක සභාව ප) කළ \� යැ� ෙමම පාYpෙL.�ව ෙයෝජනා සLමත කර�:—   

(අ) එවකට E? කළමනාකා�)වය රජය 9E. අ=මත කර ඇ! පසLපාදන 
�යාප?පාÚ. සL�Yණෙය.ම ෙනොසලකා හැර කට\� කර !ෙwද ය.න); 

(ආ) පව!න ෙවෙළඳ ෙපොළ ත))වය. සලකා බැyෙLj, ඉහත සඳහ. කර ඇ! පDc 
_ව. යානා Oලj ගැhම වැරc 9Mශච්ය. පදනL කරෙගන ග= ලැi �රණයද 
ය.න); 

(ඇ) එවකට E? කළමනාකා�)වය 9E. ග= ලැi �යාමාYග Mසා �ල.ක. _ව. 
සමාගමට අලාභය E5zෙF ද ය.න සහ, එෙසේ නL, ඒ කවර kදලද ය.න; 

(ඈ) එම අලාභ සඳහා JEයL ��ගලෙය ෙහෝ ��ගලය. වගJව\)ත. ව.ෙ.ද 
ය.න); 

(ඉ) JEයL ��ගලෙය ෙහෝ ��ගලය. ෙහෝ ආයතන ෙමම ග=ෙද= මg. JEයL 
අ\� kදල උපයාෙගන !ෙwද ය.න සහ එෙසේ නL, ඒ ක{	.ද ය.න); 

(ඊ) රජය 9E. අ=මත කර ඇ! පසLපාදන �යාප?පා?. >තාමතාම උrලංඝනය 
J�මට සහ අ\� kදr ලාභ ලැ|මට වරදක	ව. වන JEයL ��ගලෙයPට ෙහෝ 
��ගලය.ට 9	�ධව ගත \� �යාමාYග කවෙYද ය.න; සහ  

(උ) කාරක සභාව 9E. Eය 9මYශනය.ට අදාළ යැ� සලක= ලබන ෙවන) ඕනෑම 
කාරණය ��බඳව.  

2. (අ)  එම  කාරක  සභාව සහ එ> සභාප!වරයා කථානායකවරයා 9E. නL කර= 
ලැxය \)ෙ) ය.  

(ආ)   පාYpෙL.�ෙ: සථ්ාවර Mෙයෝග අංක 95> 9�9ධානවල Pම සඳහ.ව !�ණද, 
ෙමම කාරක සභාව සාමාÛකය. 9E එ ෙදෙනPට (21) ෙනොවැ� සංඛ-ාවJ. 
සම.9ත 9ය \)ෙ) ය. 

3. එ~ කාරක සභාවට— 
 (අ) Eය ගණ�රණය Mයම කර ගැhමටද; 

(ආ)  ��ගලය., p�ෙrඛන හා වාYතා කැඳmමට ද, පාYpෙL.�ව ඉcDෙF ෙහෝ එ~ 
කාරක සභාව ඉcDෙF ෙපh E?න ෙලස සහ තම. ස.තකෙF ෙහෝ තම පාලනය 
යටෙ) !ෙබන JEයL ෙrඛනය, ෙපොත, වාYතාව ෙහෝ pය9rල ඉcDප) 
කරන ෙලස JEයL ��ගලෙයPට Mයම J�මට ද; 

(ඇ) කාරක සභාෙ: සභාප!වරයා ෙහෝ අදාළ කාYයය සඳහා Mශ�්ත වශෙය. බලය 
පවරන ලද ��ගලයP 9E. සා©ක	ව.  වා�කව ප�ෂා  ෙකොට  
සෙත-ෂණය  J�මට  ෙහෝ  අ. අ\රJ.  9මසා බැyමට හා c{	ම ෙහෝ 
ප!ඥාව මත සාෂක	ව.ෙග. පශන් J�මට ද; 

(ඈ)  කාරක සභාව ෙවත සහාය ලබා ගැhම ��ස අදාළ ෙෂේතය.> 9ෙශේෂඥය.ෙS 
සහ පmණය.ෙS ෙසේවාව. ලබා ගැhමට; සහ 

(ඉ)   කp. කලට අ.තYවාර වාYතා ඉcDප) J�මට සහ පාYpෙL.�ව කr තබන 
ල�ෙ� {ව ද, §සm්L පව)වා ෙගන යෑමට ද;  

බලය !xය \)ෙ) ය. 
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4.   කාරක සභාව Eය පළk §සm්L පැවැ)mෙL Eට මාස හය (06) ඇ�ළත ෙහෝ 
පාYpෙL.�ව 9E. ලබාෙද= ලබන ෙවන) ෙහෝ වැ�5ර කාලය ඇ�ළත Eය වාYතාව 
සකස ්කළ \)ෙ)ය. 

 
* සල-ෙණ� හ5�ව6 ලබ�ෙ� ආ9:ෙ! කට;  ය. 

 

 


