
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
490/’16 

1. 

(අ) (i) 2015 - 2016 ව"ෂය සඳහා සමෘ)* සහනාධාරය ලබා.ම සඳහා සලකා බල/ 
ලැ1 2"ණායක කවෙ"ද; 

 (ii) එම 2"ණායකවලට අ/8ලව සමෘ)* සහනාධාර ලබා . ඇ: බවට  
සෑ<මකට ප> ව?ෙ?ද; 

 (iii) සහනාධාර ලැ@ය A� නB> දැනට සහනාධාර ෙනොලබන පDE FGන බව  
��ග?ෙ?ද; 

 (iv) ඔD?ට සහනාධාර ලබා .මට �යවර ග?ෙ?ද; 

 (v) එෙසේ නL, ඒ කවර Oනයක Fටද;  

ය?න එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද? 

734/’16 
2. 

ග	 @මE ර>නායක මහතා,— අගාමාතY�මා සහ ජා:ක ප:ප>: හා ආ"[ක 
කටA� අමාතY�මාෙග? ඇ\මට,— (1)  

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව"ෂවල මහ/වර Oස]්කය �ළ, 

 (i) _යාපOං�ව :1 ෙසේවා 2Aතකය?ෙa භාරකාර අරBදE (ETF) efL 
සංඛYාව; 

 (ii) අh:? _යාපOං� i ෙසේවා 2Aතකය?ෙa භාරකාර අරBදE (ETF) efL 
සංඛYාව; 

එ එ ව"ෂය අ/ව ෙව? ෙව? වශෙය? ෙකොපමණද ය?න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද?ව?ෙනQද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව"ෂවල අh:? _යාපOං� i ෙසේවා 2Aතකය?ෙa  
  භාරකාර අරBදE (ETF) efL සංඛYාව,   

  (i) රජයට අය> සමාගL; 

  (ii) අ"ධ රාජY ආයතන ; 

  (iii) ෙපෞ)ග_ක අංශය;   

   (iv) ක"මා?ත අංශය; 

(අටවැ2 පා"_ෙL?�ව — පළBවැ2 සභාවාරය) 
අංක 99.] 
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( 2 ) 

 

 

  (v) කෘkක"මා?ත අංශය; 

  (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ/ව සහ එ එ ව"ෂය අ/ව ෙව? ෙව? වශෙය? ෙකොපමණද ය?න> එ�මා 
ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද? 

785/’16 
3. 

ග	 ඉ?Oක අ/	)ධ ෙහේර> මහතා,— උසස් අධYාපන හා මහාමා"ග 
අමාතY�මාෙග? ඇ\මට,— (1) 

(අ) (i) පoeය රජය pF? ආරLභෙq. මහ/වර දවා ඉOrsමට ෙයෝuතව :1 
  අ*ෙvw මා"ගය, පoව උ�	 හා නැෙගනQර දවා වYා�ත rsෙL අරBx? 
  “උ�	 මධYම අ*ෙvw මා"ගය” න{? වැඩ ආරLභ කළ බව>; 

 (ii) 2015 මා"� මාසෙq . ව"තමාන රජය එQ නම ෙවනස ් කර කඩවත 
ෙකොසQ්?න පෙ)ශෙය? වැඩ ආරLභ කළ බව>; 

 (iii) ගLපහ Oස]්කය හරහා එ ෙ}රBEල Fට ~�ගම අෙ��සස් දවා ඉOrsමට 
ෙයෝuත පළB අOයර ගLපහ Oස]් ජනතාවට සෘ�වම බලපාන බව>; 

එ�මා ද?ෙනQද? 

(ආ)  (i) ෙමම මා"ගෙයQ නව සැලoL හා ගම? මා"ගය ��බඳව අදාළ පෙ)ශවල 
  පOං�ක	ව? දැ/ව>කර :ෙ�ද;    

  (ii) මා"ගය සඳහා අ>ප> කර ගත A� ඉඩL හ�නාෙගන ල�fකර :ෙ�ද; 

 (iii) පOං� ඉඩL, වYාපා�ක සථ්ාන, ක"මා?ත ශාලා, ෙපො� සථ්ාන සහ රජෙq 
ඉඩL ආ. වශෙය? ව"wකරණය කර ෙEඛනගත කර :ෙ�ද; 

 (iv) Q{කL පsෂා rsෙL අ�යාචනා පැ{x_ භාර ගැ�ම හා පsෂා rsL 
ආරLභ කර :ෙ�ද;  

 (v) තෙසේ	 rsL හා ව?O ෙග�L ආරLභ කර :ෙ�ද;  

 ය?න එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ඇ) මා"ගය ඉOrsෙL ව"තමාන ත>>වය කවෙ"ද ය?න> එ�මා ෙමම සභාවට 
ද?ව?ෙනQද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද?   

789/’16 
4. 

ග	 p�ර pකමනායක මහතා,— ක"මා?ත හා වාxජ කටA� අමාතY�මාෙග? 
ඇ\මට,— (1) 

(අ) (i) ෙහොරණ ppධ ෙසේවා ස�පකාර ස{:ය ස?තකව :1 ර? භා�ඩ, ෙව?ෙ)F 
rsමr? ෙතොරව B� ෙතොගය එ ආයතනයකට අෙලpකර ඇ:  බව>;  

 (ii) ගයා? �ෂාර නමැ: {යeය �)ගලෙය�ෙa අ>සන ෙයොදා ෙචප> මා	 
rsම සLබ?ධෙය? ෙපො_ස ් වංචා pම"ශන අංශයට පැ{x_ කර 
පsෂණය rsමට ග?නා ලද �රණය ෙL දවා �යා>මක කර ෙනොමැ: 
බව>; 

 

 



( 3 ) 

 

 

 (iii) සහE, කරවල වැ2 දවYය? {ල. ගැ2ෙL. ෙකො{ස ්ගැ�ම, �ණගම ගා~ය 
බැං� ශාඛාව සඳහා බාල \\�� කැමරා ප)ධ:ය අ*ක {ලකට {ල. 
ගැ�ම සහ ෙපෞ)ග_ක ආයතනයr? ස{:යට ලැෙබන Bද_?, 2%ක 
Bදල ලබා ගැ�ම වැ2 �ෂණ �යා සභාප:�මා ඇ�� rQප ෙදෙන� 
pF? F� කර{? පව:න බව>; 

එ�මා ද?ෙනQද? 

(ආ) ස�පකාර ස{:ෙq සභාප: ඇ�� rQප ෙදෙන� pF? F� කර{? පව:න ෙමවැ2 
�ෂණ හා වංචාකාs �යාකාරකL සLබ?ධෙය? ග?නා �යාමා"ගය කවෙ"ද ය?න 
එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද? 

793/’16 
5. 

ග	 ඩලස ් අලහ�ෙප	ම මහතා,— �:ය හා සාමය සහ දkණ සංව"ධන 
අමාතY�මාෙග? ඇ\මට,— (1) 

(අ) (i) 2015.01.01 Fට 2015.12.01 දවා සහ 2015.12.01 Fට 2016.08.01 දවා 
කාල\මාෙv. රට �ළ සහ බසන්ාQර පළාත �ළ F� � ඇ: ඝාතන සංඛYාව, 
ෙව? ෙව? වශෙය?  ෙකොපමණද; 

 (ii) 2015.01.01 Fට 2016.08.01 දවා F� i B� ඝාතන සංඛYාව, එ එ 
ෙපො_ස ්බලපෙ)ශය අ/ව ෙව? ෙව? වශෙය? කවෙ"ද; 

 (iii) ඉහත (ii)Q සඳහ? ඝාතන අත�? අපරාධක	ව? ෙහ�දරv ෙනොi ඝාතන 
සංඛYාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ව"ෂ 2013, 2014 සහ 2016 ව"ෂෙq BE මාස 08 �ළ F�  � ඇ: ඝාතන 
සංඛYාව ෙව? ෙව? වශෙය? කවෙ"ද; 

 (v) 2015.01.01 Fට 2016.08.01 දවා කාල\මාව �ළ F� � ඇ: {2මැsමට 
තැ> rsෙL අවසථ්ා සංඛYාව ෙකොපමණද; 

 (vi) 2015.01.01 Fට 2016.08.01 දවා කාල\මාව �ළ F� � ඇ: ඝාතන සඳහා 
සහ {2මැsමට තැ> කර/ ලැ1 අපරාධ සඳහා e2 අp භාpතා කර ඇ: 
අවසථ්ා සංඛYාව ෙකොපමණද; 

 ය?න එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද? 

797/’16 
6. 

ග	 (ෛවදY) න_?ද ජය:ස්ස මහතා,— උසස ් අධYාපන හා මහාමා"ග 
අමාතY�මාෙග? ඇ\මට,— (1) 

(අ) (i) ක�තර, නාෙගොඩ - නෑබඩ පධාන මා"ගය සංව"ධනය rsෙL වYාපෘ:ය 
සඳහා ෙව?කර ඇ: Bදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම මා"ගය පළE rsමට අෙ�kත පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම මා"ගෙq, ක��	?ද - නාෙගොඩ ෙකොටස සඳහා ෙ)පළ හා2 iව?ට 
ව?O ෙගවා :ෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ නL, ව?O ලැ1ව?ෙa නL සහ ෙගi ව?O BදE පමාණය ෙව? ෙව? 
වශෙය? කවෙ"ද; 

 



( 4 ) 

 

 

 (v) එම මා"ගෙq, නාෙගොඩ - නෑබඩ ෙකොටෙසේ, ෙබෝL�වල මංකඩ පෙ)ශය 
පළE rsම පමාද�මට ෙහේ� කවෙ"ද; 

 (vi) එQ. හා2වන 2ශච්ල හා චංචල ෙ)පළවලට ව?O ෙග�ම F� කර?ෙ?ද; 

 (vii) එෙසේ නL, එම ව?O පමාණය කවෙ"ද; 

 ය?න එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද? 

801/’16 
7. 

ග	 ශා?: �ස්ක?දරාසා මහ>{ය,— සමාජ සpබලගැ?�L හා oභසාධන 
අමාතY�මාෙග? ඇ\මට,— (1) 

(අ) (i) Bල:v, වD2යාව සහ ම?නාරම Oස]්කය?Q සමෘ)* සහනාධාර 
ලබාග?නා පDE සංඛYාව ෙව? ෙව? වශෙය? කවෙ"ද; 

 (ii)  ඉහත Oස]්කය?Q ද�දතා ෙ"ඛාෙව? පහළ �ව>වන පDE සංඛYාව ෙව? 
ෙව? වශෙය? කවෙ"ද; 

 (iii) ද�දතා ෙ"ඛාෙව? පහළ �ව>වන, සමෘ)* සහනාධාර ලබාගැ�ම සඳහා 
o�oකL :ෙබන එෙහ>, සමෘ)* සහනාධාර ෙනොලැෙබන ජනතාවට එය 
ලබා.ම සඳහා කටA� කර?ෙ?ද; 

ය?න එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද? 

804/’16 
8. 

ග	 එL. එ�. එL. සEමා? මහතා,— අධYාපන අමාතY�මාෙග? ඇ\මට,— (1) 

(අ) (i) පළBවැ2 ෙශේxය සඳහා පාසEවලට Fo? ඇ�ළ> rsෙL. ජනවා"eක 
අ/පාතය ��පැOය A� බවට අධYාපන අමාතYාංශෙය? චකෙEඛය 
2�> කර :ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ නL, එම චකෙEඛෙq �ටපත ඉO�ප> කර?ෙ?ද; 

 ය?න එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද?  

810/’16 
9. 

ග	 ච{?ද p ෙ�F� මහතා,— පළා> සභා හා පළා> පාලන අමාතY�මාෙග? 
ඇ\මට,— (1) 

(අ) ඌව පළා> ව>ම? පධාන අමාතYවරයාෙa න{? �යා>මක වන ෙපෞ)ග_ක 
පදනම සඳහා පළා> සභා BදE ෙයොදවා ඇ: බව එ�මා ද?ෙනQද? 

(ආ) (i) පළාෙ> ජනතාව ස� BදE තම ෙපෞ)ග_ක පදනෙL කටA� සඳහා ෙයොදා 
ගත හැrද; 

 (ii) ෙL සLබ?ධෙය? p*ම> පsෂණය පැවැ>�මට අෙ�ෂා කර?ෙ?ද; 

 (iii) පළා> සභාවට F� � ඇ: �ලY අලාභය, වගrවA>ත?ෙග? අයකර 
ගැ�මට කටA� කර?ෙ?ද;  

 ය?න එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද?   



( 5 ) 

 

 

816/’16 
10. 

ග	 පස?න රණ�ර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාතY�මාෙග? ඇ\මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 මැ¡ මස ෙකොෙළො?නාව, කැලxය, ක¢ෙවල, හංවැEල සහ @යගම 
යන පාෙ)£ය ෙEකL ෙකො¤ඨාසවලට බරපතල ෙලස බලපෑ ගංව�ර 
ත>>වෙය? ¦ඩාවට ප> �)ගලය?ට රජය pF? ලබා.මට ෙපොෙරො?� i 
	.10,000/-ක .මනාව  ෙL වනpට ලබා . ඇ:  �)ගලය? සංඛYාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒ සඳහා ෙL වනpට වැයකර ඇ: Bදල ෙකොපමණද; 

 (iii) ආධාර ලබා.ම සඳහා ෙයොදාග/ ලබන 2"ණායක කවෙ"ද; 

 (iv)  ආධාර ලැ§ම සඳහා o�oකL ලැ1 �)ගලය? සංඛYාව ෙකොපමණද; 

 (v)  �¨, බ� ෙහෝ තාවකා_ක පදනම මත 2වාසවල පOං�ව FG �)ගලය?හට  
ෙමම �ලY ආධාරය ලබා ෙද?ෙ?ද;  

ය?න එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ආ) (i) ගංව�ෙර? ¦ඩාවට ප> ජනතාවට සහන සැල\ම සඳහා ඇම�කා එස> 
ජනපදය, ජපානය වැ2 රටවEව_? ලබා ෙදන බවට පකාශයට ප>i 
�ලYමය හා දවYමය ආධාර ෙL වනpට ෙමරටට ලැ§ :ෙ�ද; 

 (ii)  එෙසේ නL, ලැ§ ඇ: �ලY ආධාර පමාණය හා දවYමය ආධාරවල වGනාකම 
ෙව? ෙව? වශෙය? ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ආධාර ජනතාව ෙවත ලබා . :ෙ�ද; 

 (iv)  එෙසේ නL, එම ආධාර ලැ§ ඇ: �)ගලය? සංඛYාව ෙකොපමණද; 

ය?න> එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද? 
491/’16 

11. 

ග	 කනක ෙහේර> මහතා,— p�_ සංෙ)ශ හා ©uටE යGතල පහoකL 
අමාතY�මාෙග? ඇ\මට,— (2) 

(අ) (i) Oන 100 වැඩසටහන යටෙ> 2දහස ්ව¡-ෆ¡ කලාප ඇ: rsෙL වYාපෘ:ය 
ෙL වනpට ක «යිා>මක ව?ෙ?ද; 

 (ii) ෙL යටෙ> ඇ:කළ 2දහස ්ව¡-ෆ¡ කලාප ප «මාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ ��බඳව සෑ<මකට ප> ව?ෙ?ද; 

 (iv) ඒවා ක «යිා>මක ත>>වෙq පව�ද; 

 ය?න එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ආ) (i) කෑගEල Oසත් «ිකය �ළ 2දහස ්ව¡-ෆ¡ කලාප �Q�වා :ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ නL, එම සථ්ාන කවෙ"ද;  

 (iii) ඉO�ෙq. 2දහස ්ව¡-ෆ¡ කලාප ඇ: කරන ප «ෙ)ශ කවෙ"ද;  

ය?න> එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද? 
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735/’16 
12. 

ග	 @මE ර>නායක මහතා,— කLක	 හා වෘ>�ය ස{: සබඳතා අමාතY�මාෙග? 
ඇ\මට,— (1) 

(අ) 2013, 2014 සහ 2015 ව"ෂවල මහ/වර Oස]්කය �ළ, 

  (i) _යාපOං�ව :1 ෙසේවක අ"ථසාධක අරBදE (EPF) efL සංඛYාව; 

 (ii) අh:? _යාපOං� i ෙසේවක අ"ථසාධක අරBදE (EPF) efL සංඛYාව; 

එ එ ව"ෂය අ/ව ෙව? ෙව? වශෙය? ෙකොපමණද ය?න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද?ව?ෙනQද? 

 (ආ) 2013, 2014 සහ 2015 ව"ෂවල අh:? _යාපOං� i ෙසේවක අ"ථසාධක අරBදE 
  (EPF) efL සංඛYාව,   

  (i) රජයට අය> සමාගL; 

  (ii) අ"ධ රාජY ආයතන;  

  (iii) ෙපෞ)ග_ක අංශය;   

   (iv) ක"මා?ත අංශය; 

  (v) කෘkක"මා?ත අංශය; 

  (vi) ෙසේවා අංශය; 

 අ/ව සහ එ එ ව"ෂය අ/ව ෙව? ෙව? වශෙය? ෙකොපමණද ය?න> එ�මා 
ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද? 

786/’16 
13. 

ග	 ඉ?Oක අ/	)ධ ෙහේර> මහතා,— ක"මා?ත හා වාxජ කටA� 
අමාතY�මාෙග? ඇ\මට,— (1) 

(අ)  (i) පාරLප�ක ෙ)£ය අ>ෙපෙහකL ක"මා?තය ව"තමානෙq. pශාල 
අ"®දයකට ල� ඇ: බව>; 

  (ii) ෙමම 2ෂප්ාදන සඳහා ඉEhම වැ© � ඇ: අතර ¯ණා>මක 2ෂ්පාදන  සඳහා 
  ඉහළ {ල ලබාගත හැr බව>; 

 (iii) ගLපහ Oස]්කෙq pශාල වශෙය? වYා�ත � ඇ: ෙමම ක"මා?තය සඳහා 
පoeය රජය ODල�Gය, මඩLපැEල පෙ)ශෙq පාරLප�ක ක"මා?තක	ව? 
300කට පමණ ය?ෙතෝපකරණ හා  දැ/ම ලබා�? බව>; 

 එ�මා ද?ෙනQද?   

(ආ) ගLපහ Oස]්කය �ළ, 

  (i)  ගෘහ ක"මා?තය වශෙය? ෙමම ක"මා?තෙq 2යැෙලන පDE; 

  (ii)  ෙ�ෂක"ම මධYසථ්ාන; 

  (iii)  පහoකL සැප±මට FGන 2ලධා�?;  

 සංඛYාව ෙකොපමණද ය?න එ�මා ෙමම සභාවට ද?ව?ෙනQද? 

(ඇ)  (i) ඉහත අ (iii) Q සඳහ? �)ගලය?ෙa ත>>වය ��බඳව ෙසොයා බලා :ෙ�ද; 



( 7 ) 

 

 

  (ii) ක"මා?තෙq දැනට 2Aත ��ස ෙකොපමණද; 

  (iii) ඔD?ෙa මාFක 2මDම ෙකොපමණද; 

  (iv) ඒවා අෙලp කර?ෙ? කා හටද; 

 ය?න එ�මා සඳහ? කර?ෙනQද?  

(ඈ)  (i) Qඟව පව:න අBදවY සැප±මට වැඩ��ෙවළ :ෙ�ද; 

  (ii) 2ෂප්ාදන {ල. ගැ�මට ෙහෝ ගැ/Lක	ව? සLබ?ධ rsෙL 
වැඩ��ෙවළ :ෙ�ද; 

  (iii) �³f වැඩB� හා අෙලp පව"ධන වැඩසටහ? පව>ව?ෙ?ද;  

  (iv) එෙසේ නL, අවස? වරට එවැ?න පැවැ>i Oනය කවෙ"ද; 

  (v) ක"මා?තය OAf rsෙL වැඩ��ෙවළ කවෙ"ද;  

 ය?න> එ�මා සඳහ? කර?ෙනQද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නL, ඒ ම?ද?   
 

 

පධාන කටA� ආරLභෙq . 
පන) ෙක*ප) +,ගැ�.ම +,බඳ දැ01ම 

1. 

ෙසෞඛY, ෙපෝෂණ හා ෙ)£ය ෛවදY අමාතY�මා,— ෛවදY (සංෙශෝධන),— (105 වන 
අ*කාරය i) ෛවදY ආඥාපනත සංෙශෝධනය rsම සඳහා i පන> ෙක�Lපතr. 

 

(අමාතY ම�ඩලෙq අ/ම:ය ද?වා :ෙ�.) 
 

ෙය2ජනා +,බඳ දැ01ම 

2.  

පා"_ෙL?�ෙv සභානායක�මා,— පා"_ෙL?�ෙv කටA� (අංක 1),— අද Oන 
ආ�¢ෙv කටA�  BඛYසථ්ානය ගත A� ය. 

3.  

පා"_ෙL?�ෙv සභානායක�මා,— පා"_ෙL?�ෙv කටA� (අංක 2),— නYාය පතෙq 
පධාන කටA�වල අංක 156 දරන pෂයය ��බඳ වැඩ අද Oන µස�්ෙL. අංක 23 දරන 
පා"_ෙL?�ෙv සථ්ාවර 2ෙයෝගෙයQ p*pධානය?ෙග? 2දහස ්pය A� ය. 

 

4.  
පා"_ෙL?�ෙv සභානායක�මා,— පා"_ෙL?�ෙv µස�්L,—  2016.03.08 වැ2 Oන 

පා"_ෙL?�ව pF? සLමත කරන ලද ෙයෝජනාෙv �ම සඳහ?ව :®ණද, අද Oන µස�්L  
පැවැ>ෙවන  කාල  ෙvලාව ¶. භා. 10.30 Fට අ. භා. 12.30 දවා ද, අ. භා. 1.30 Fට අ. භා. 4.00 
දවා ද pය A�ය. අ. භා. 4.00ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනොpමසා පා"_ෙL?�ව කE 
තැ@ය A� ය 
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ෙයෝජනා ��බඳ දැ/L.ම සහ Oනට 2ය{ත කටA� 
 

පා.8/’15 

1. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— රජෙq පාසE හා pශ්වpදYාල 2වා¢ Oනවල. එම 

මධYස්ථාන අධYාපන ඒකක සඳහා ලබා.ම,— රජෙq පාසE 2වා¢ කාලෙq. සහ සවස් 
ව	වල> pශව්pදYාල 2වා¢ Oනවල> එම මධYස්ථාන BE ෙකොට ෙගන වYාපා�ක 
පජාව, රාජY ෙනොවන සංpධාන, වාxජ ම�ඩල, පජා �ල සංpධාන සLබ?ධ කර ග?නා 
i ��E වැඩ��ෙවළ වශෙය? වැ©QG හා ෙනොp*ම> අධYාපන ඒකක සහනදා± 
ගාස්� පදනම මත ආරLභකළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.  

පා.9/’15 

2. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— �ර�පා¢ වන ගාම 2ලධාs තන�	 වල වැඩ බැ¨ ෙL 

ප>�L සඳහා කා"යෂමවැඩ��ෙවළ සකස ් rsම,— ගාම 2ලධාs තන�රක 
�ර�පා¢ ඇ: i pට ආස?න ගාම 2ලධාs වසෙL ගාම 2ලධාsවරයා වැඩ බැ¨ම සඳහා 
ප> කර/ ලබ?ෙ? ඉතා o� .මනාව යටෙ> බැp? ද, ෙමම වැඩ බැ¨ෙL ප>�L 
��? ගාම 2ලධාs වසL ෙදෙකQම කා"යෂමතාව @ඳ වැෙටන බැp?ද, එම ත>වය 
මග හරවා ගැ�ම සඳහා සෑම පාෙ)£ය ෙEකL ෙකො¤ඨාසයකම ගාම 2ලධාs සං�තය 
පාෙ)£ය  ෙEකL කා"යාලය �ළ �Q�pය A� අතර �ර�පා¢ F�වන වසම සඳහා එ· 
සං�තය ��? ගාම 2ලධා�? ප> rsම සහ එම සං�තය �ළ FGන ගාම 2ලධාs?ට 
පාෙ)£ය ෙEකL pF? පවර/ ලබන ෙවන> ඵලදා± ෙෂේත ෙහෝ රාජකාs සඳහා 
ෙයද�ෙL වැඩ��ෙවළ සකස් කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.  

පා.  01 /’15 

3. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ව"තමානෙq �යා>මක වන FpE ආරෂක 

ක{�වලට 2ල ��ගැ�ම ලබා .ම,— සෑම ගාම 2ලධාs වසමකම �Qටා ඇ: ආග{ක 
F)ධස්ථානය?Q නායක ස්වා~?වහ?ෙසේ, ¶ජක�මා, p�හEප:�මා, ගාම 2ලධාs, 
සමෘ)* සංව"ධන 2ලධාs, කෘkක"ම ප"ෙqෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙEකLව	, 
පෙ)ශෙq ෙපො_ස ්සථ්ානය 2ෙයෝජනය කරන 2ලධා�ය� සහ එම ගාම 2ලධාs වසෙL 
�QG සේv�ඡා සංpධාන, රාජY හා ෙපෞ)ග_ක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙL 
පOං�ව FGන 2ෙයෝuත¡?ෙග? සම?pත FpE ආරෂක ක{� ෙගොඩනැwමට වඩා> 
පහo�ම සඳහා ව"තමාන FpE ආරෂක ක{�වලට 2ල ��ගැ�ම ලබා Oය හැr ප�O 
පා"_ෙL?� පනත සLමත කළ A� යැ¡ ද, ඒ ��? ගාම 2ලධාs වසම �ළ F�වන 
අපරාධ හා �රාචාර, �: pෙරෝº කටA� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා සLබ?ºකරණය 
ෙගොඩනැwමට හැr වන ප�O අදාළ �: සLපාදනය කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව 
ෙයෝජනා කර¡.    

පා.11/’15 

4. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— Oව¡න �ළ දැනට �යා>මක වන යE පැන eය �: 

අණපන> යාව>කා¨න rsම,— � ලංකාෙv ෙL වනpට> අ*රාජYවා. Aගෙq. 
හ�?වාෙදන ලද �: අණපන> �යා>මකවන බැp? එම �: අණපන> ය� අධYනය 
rsෙL ක{� ප>කර, යE පැනeය ද»වL, දඩ BදE ආOය යාව>කා¨න rsෙL ජා:ක 
වැඩ��ෙවළ �යාවට නැංpය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.  

පා.12/’15 

5. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— Fයh මැ:වරණ එකම Oනක පැවැ>�ම,— � ලංකාව 

�ළ 1988 Fට 2010 දවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවල. හැර අ? සෑම වසරක.ම rFයL මැ:වරණය පව>වා ඇ: අතර, 



( 9 ) 

 

 

එෙසේ මැ:වරණ පැවැ>�ම ජනතා මතය සලකා බැ¨ම සඳහා වGනා 2"ණායකය Dවද, 
ෙL ��? රෙ¤ ආ"[කය, ප�පාලනය ආO සෑම ෙෂේතයකටම දැ© බලපෑම ඇ: කරන 
බැp? පළා> පාලන මැ:වරණ, මහා මැ:වරණ සහ ජනා*ප:වරණය එකම Oනයක. 
පැවැ>�මට හැr වන ප�O එ· ආයතනවල 2ල කාලය සංෙශෝධනය rsමට>, ගැලෙපන 
මැ:වරණ කම ෙvදය 2"මාණය rsමට> o�o ප�O ආ�¢කම වYවසථ්ා 
සංෙශෝධනය කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.  

පා.13/’15 

6. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— පා"_ෙL?� පජාත?තවාදය ශ:ම> rsමට 

කටA� rsම,— රට �ළ පජාත?තවාදය වඩා> ශ:ම> rsෙL අරBණ ඇ:ව 
පා"_ෙL?�ව හා පළා> සභා අතර>, පළා> සභා හා පළා> පාලන ආයතන අතර> මනා 
සLබ?ºකරණය පව>වා ෙගන යාම අතYාවශY වන අතර ඒ සඳහා පළා> පාලන 
ආයතන පධා�?, පළා> සභා �ළ 2ෙයෝජනය�ම සහ:කව/ �xස ද, පළා> සභා 
පධා�? පා"_ෙL?�ව �ළ 2ෙයෝජනය �ම සහ:කව/ �xසද කමෙvදය සකස ්
rsමට අවශY ආ�¢කම වYවස්ථා සංෙශෝධනය කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව 
ෙයෝජනා කර¡.  

පා.14/’15 

7. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ජා:ක ඒකාගතාව ඇ: rsමට �යවර ගැ�ම,— ජා:ක 

ඒකාගතාවය පව"ධනය rsෙL අරBx? ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව �ව> වන 
පෙ)ශවල Fංහල භාෂා �³f වැඩසටහ? ද, Fංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව �ව> වන 
පෙ)ශවල ෙදමළ භාෂා �³f වැඩසටහ? ද, රාජY, රාජY ෙනොවන හා ෙපෞ)ග_ක 
ආයතනය?Q සහෙය? �යා>මක pය A� අතර රාජY හා ෙපෞ)ග_ක pද¼> ෙම?ම 
B½ත මාධY ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාග2{? ෙමම �³f වැඩසටහ? ආරLභ rsම 
සඳහා ජා:ක වැඩ��ෙවළ �යාවට නැංpය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා 
කර¡. 

පා.15/’15 

8. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— කලතයාෙa ෙනොමනා �යා 2සා අසරණභාවයට 

ප>වන පා"ශවයට සහන සලසා .ම,— pවාහක අ�සැ{ Aවල එකම වහල යට �ව>ව 
FGන අවස්ථාවල. �	ෂයා ෙහෝ @�ඳ oරාව, ¾�ව සහ ෙවන> අපචාs කටA�වල 
ෙයෙද{? ඉඩL ෙහෝ ෙa ෙදොර බ¢ B¤� තම ෙපෞ)ග_ක අ�මතය ප�O p�ණ{? ෙහෝ 
අ? අයට පවර{? හැFsම 2සාෙව? අෙන පා"ශවය> සමඟ ද	ව? දැ© 
අසරණභාවයට ප> වන අවස්ථාවල. එම ත>වය වළවා ගැ�ම සඳහා අවශY �: 
සLපාදනය කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.16/’15 

9. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,—ච"යා ධ"ම ��බඳ කාරක සභා ඇ:rsම,— � 

ලංකාෙv පා"_ෙL?� ම?¿ව	?ෙa pශ්වාසව?තභාවය හා ඔD? �ළ උසස්  ආචාර 
ධ"ම පව>වාෙගන යාෙL අවශYතාව 2සා ඒ ��බඳ ක	f ෙසොයා බැ¨ම සඳහා ච"යා 
ධ"ම ��බඳ කාරක සභාව ඇ: කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.17/’15 

10. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,—නව ඉෙලෙටො2 හැ�/Lපත 2�> rsම,— 

ප�පාලනය පහo rsම, අපරාධ මැඩ¨ම සඳහා හා ෙවන> වංච2ක �යාවලට ෙයොB�ම 
අවම rsම  සඳහා අදාළ �)ගලයාෙa 	*ර ගණය, බැං� efL, ෙක©¤ කා}, අධYාපන 
o�oකL, �ය�	 බලපත හා pෙ)ශ ගම? බලපත අංක ආ. වැදග> හා අවශY ෙතොර�	 
ඇ�ළ> නව ඉෙලෙටො2ක අංකය සQත ජා:ක හැ�/Lපත 2�> කළ A� බව> 
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පාෙ)£ය ෙEකL බලපෙ)ශය?Q �ව>වන Fයh ෙදනාෙa ෙතොර�	 ගාම 2ලධාs 
ෙකො¤ඨාස ම¤ට{? ප�ගණකගත rsම ක©න{? කළ A� බව> එම ෙතොර�	 
ව�?වර යාව>කා¨න කළA� බව> ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.18/’15 

11. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ෙපො_ස් 2ලධාs?ට ද අD	� pසස්ක ෙසේවා 

කාලයr? පo pශාම යාමට අවස්ථාව ලබා.ම,— ෙපො_ස ්ෙදපා"�ෙL?�ෙv කා?තා 
ෙපො_ස් 2ලධා�2ය?  සඳහා වන pF වසරක ෙසේවා කාලයr? පo ස්ව කැමැ>ෙත? 
pශාමයාෙL හැrයාව, ෙපො_ස් 2ලධා�? සඳහා ද අදාළ pයA� යැ¡ ද  ඒ සඳහා 
කමෙvදය සකස් කළ A�යැ¡ ද ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.19/’15 

12. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ෙර¯ලාF ඉව> rsෙL කාරක සභා ඇ: rsම,—

ෙර¯ලාF තැ�ම ෙම?ම ෙර¯ලාF ඉව> rsමද 2තර F�වන �යාව_ය බැp? 
කEපැන eය ෙර¯ලාF ඉව> rsම ��බඳ ෙසොයා බැ¨ම සඳහා ෙර¯ලාF ඉව> rsෙL 
කාරක සභා ඇ: කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.21/’15 

13. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— සහ:ක �ම ��බඳ කාරක සභා ඇ: rsම,— 

පා"_ෙL?�ෙv අසන පශ්නවලට �Á�	 වශෙය? රජය ෙදන සහ:ක හා රජෙq බැÂL 
ඇතැL pට කඩ වන අවස්ථා දනට ලැෙබන බැp?, රජය Fය වග·L ඉ� කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වගrයන බවට සහ:ක �ම සඳහා සහ:ක �ම �_බඳ කාරක සභා ඇ: 
කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.  

පා.22/’15 

14. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— �L�ය ෙදපා"�ෙL?�ව ස� ඉඩLවල ඵලදා±තාව 

වැ©කර ගැ�ම,— � ලංකා �L�ය ෙදපා"�ෙL?�ව ස� ඉඩLවල ඇ: අනවසර ඉÃrsL 
හා අනවසර පOං�ක	ව? ක©න{? ඉව>කර �තYා/8ල ඉÃrsL සLබ?ධ epoL 
නැවත සමාෙලෝචනය rsෙම? ෙදපා"තෙL?�වට ලැෙබන ආදායL ව"ධනය කළ A� 
අතර, ෙදපා"තෙL?�ෙv සංව"ධන කටA� සඳහා සෘ�වම බල ෙනොපා?නා i ඉඩL 
O¯කා¨න බ� පදනම මත ෙපෞ)ග_ක අංශයට ලබා. එම BදE �L�ය ප)ධ:ය 
න�කරණය සදහා ෙයොදා ගත A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.23/’15 

15. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— යාචක¡?ෙa �pත ආරෂා rsම සඳහා කමෙvදය 

සැක\ම,— ෙL වන pට යාචක¡?ෙa �pතවලට pශාල ෙලස ත"ජන එEල � :ෙබන 
බැp? ඔD?ෙa �pතවල oරkතතාව µක.ම උෙදසා, ඔD?ට වගා rsම සඳහා ඉඩL 
ලබා . ඉ? ලැෙබන ආදායෙම? ඔD?ෙa �pතවල ආරෂාව හා ෙපෝෂණය සහ:ක කළ 
A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.24/’15 

16. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— අයාෙE යන oනඛ¡?ෙග? {2ස් �pතවලට F�වන 

හා2ය වළවා ගැ�ම සඳහා කමෙvදය සැක\ම,— අයාෙE යන oනඛ¡?ෙග? {2ස ්
�pතවලට F�වන හා2ය වළවා ගැ�ෙL අරBx?, රජය මe? Ä{ පමාණය 
ෙව?ෙකො ට  එම ස්ථානයට 2දැEෙE යන oනඛ¡? ෙගන ෙගොස් ඔD? µක බලාගැ�ම 
සඳහා o�o වැඩ��ෙවළ සකස් කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.  
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පා.25/’15 

17. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,—  ළමා අපචාර F)º? සඳහා දැ© ද»වL පැන�ම,—  Oව¡න 

�රා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය? Oෙන? Oන \ඝෙය? ව"ධනය �ෙL ත>>වය ඇ: � 
:ෙබන බැp? ඒ සLබ?ධව දැනට පව>නා �: ෙර¯ලාF පමාණව> ෙනොව?ෙ? නL, නව 
�:  ෙර¯ලාF අh:? සLමත ෙකොට ඉතා ක©න{? ෙL සLබ?ධ න¢ pසÂමට කටA� කළ 
A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.   

පා.26/’15 

18. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— සංචාරක වYාපාරය පව"ධනය rsම සඳහා ෙවරළ 

�poL මා"ග ඇ: rsම,— Oව¡ෙ? ෙවරළබඩ කලාපය �ළ \ඝෙය? F�වන ඉOrsL 
 2සාෙව? ෙ)£ය, pෙ)£ය සංචාරකය?ට ෙම?ම ºවරය?ට ද ෙවරළ �රයට �p\ෙL. 
අවQරතා ඇ:ව :§ම සංචාරක වYාපාරය පව"ධනයට ෙම?ම ºවර ක"මා?තයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැp? එම ත>>වය වළවා¨ම සඳහා ෙම?ම  ෙමම  ෙෂේත පව"ධනය 
rsෙL අරBණ ඇ:ව ෙවරළ �poL මා"ග ප)ධ:ය ඇ: කළ A�යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.  

පා.27/’15 

19. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— අධYාපන ප�පාලන ෙසේවෙq 2ලධාs?ෙa වැ�� 

pෂමතා ඉව> rsම,— p�හEප: ෙසේවය, ¯	 අධYාපන ෙසේවය, අධYාපන ප�පාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ© වැ�� pෂමතාව පව:න බැp?, එම ත>>වය මඟ හරවා 
ඔD?ෙa ආ>මා�මානයට ස�ලන වැ�ප ලැෙබන ප�O වැ�� pෂමතා ඉව> rsම සඳහා 
කමෙvදය සකස්  කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.  

පා.28/’15 

20. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,—  ෙබෞ)ධ �Æ අධYාපනය පව"ධනය rsම,—  

ෙබෞ)ධ �Ç?වහ?ෙසේලාෙa ධ"ම ඥානය පව"ධනය rsෙL අරBණ ඇ:ව 
උ?වහ?ෙසේලාෙa කථන හැrයා, ශවණ හැrයා, ප�ගණක, මෙනෝpදYා>මක සහ 
උපෙ)ශනය ��බඳ දැ/ම වැ© OAf rsම උෙදසා දැනට පව>නා �Æ අධYාපන 
ආයතනවලට ප�බාQරව ෙමම කටA� සඳහාම ෙව? i �Æ අධYාපන ආයතන ඇ: 
rsම සඳහා කමෙvදය සකස් කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.  

පා.29/’15 

21. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ දැනට �යා>මක වන ෙනොතා�ස ්

ෙසේවාව යාව>කා¨න rsම,— Oව¡න �ළ �යා>මක වන ෙනොතා�ස් ෙසේවය යEපැන 
eය �:ව_? සකස් � ඇ: 2සා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව"තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස �: හ�?වා Oය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.  

පා.30/’15 

22. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— pය� කලා¦ය ෙහේ? ෙගො�?ෙa ආ"[කය ශ:ම> 

rsම,— pය� කලා¦ය පෙ)ශවල ෙහේ? ෙගො�? pF? වගා කර/ ලබන �, �රක?, 
Bං, තල වැ2 වගාව?Q අසව්ැ?න වැ© කර ගැ�ම සහ 2ෂප්ාදන සකස් rsම සඳහා නව 
තාෂණය හ�?වා.ම ��? උසස ්¯ණා>මක ත>>වෙය? A� 2ෂ්පාදන සකස් rsම 
සඳහා>, ෙ)£ය හා  ජාතY?තර ෙවළඳෙපොළ �ළ 2ෂ්පාදන අෙලp කර ගැ�ෙL පදනම 
ශ:ම> කර ගැ�ම සඳහා> \{ත ස�පකාර සමාගL ඇ: කළ A�යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.  
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පා.31/’15 

23. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ¯	 උපෙ)ශක ෙසේවාව ඇ: rsම,— � ලංකාෙv 

අධYාපනෙq ¯ණා>මක සංව"ධනය ඇ: rsෙL අරBණ ඇ:ව ~ට වසර pස්සකට 
(20) පමණ ෙපර Fට ආරLභ � �යා>මක වන ¯	 උපෙ)ශක තන�	 ෙවනම ¯	 
උපෙ)ශක ෙසේවා ඵ්කකය ෙලස ස්ථාපනය කල A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා 
කර¡. 

පා.32/’15 

24. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— :�È �G ෙව/වට සහE �G ජනතාව අතර ජනÉය 

කර�ම සඳහා නව තාෂණය හ�?වා .ම,— :�È �G සඳහා pෙ)ශ රටවලට ඇ. යන 
pශාල ධනස්ක?ධය නවතා¨ෙL අරBණ ඇ:ව ආෙ)ශකය ෙලස භාpතා කළ හැr 
සහE �Gව_? සැක¾ ආහාර පච_ත rsම සඳහා>, ෙකÃ සQත ධානY ව"ගය වන 
සහE වඩා> FAL ෙලස :�È �G ෙම? අඹරා ගැ�ම සඳහා>, :�È �G ඇඹsමට 
භාpතා කරන ආකාරෙq ය?ත ¾ත සහ නව තාෂණය හ�?වා Oය A�යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.  

පා.33/’15 

25. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— A)ධය 2සා ආබා*තය? බවට ප>iව?ට සහන 

සලසා .ම,—  වසර 30කට ආස?න කාලය පැවැ: A)ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ Oෙනදා 
�¨ වැඩ ෙකොට �ව> i ජනතාව> ස්[ර µ· රෂා කළ ජනතාව> අත�? සැලrය A� 
පමාණය අංගpකලව ආබා*තව �වන බ�? මහ> ¦ඩාවට ප> � අසරණව �ව> වන 
බැp?, ඔD? සඳහා යL මාFක .මනාව ලබා .මට කටA� කළ A�යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.   

පා.34/’15 

26. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— Fයhම පÄ ආරෂක¡? සඳහා ගම? pයදL 

.මනාව ලබා .ම,— ජනා*ප: ආරෂක සහ අගමැ: ආරෂක ෙසේවෙq 2Aත 
2ලධාs?ට ෙම?ම අෙන�> පÄ ආරෂක ෙසේවාවල 2Aත 2ලධාs?ට ද සමාන 
ගම? pයදL .මනාව ලබා .මට කටA� කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා 
කර¡.    

පා.35/’15 

27. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— pශ්වpදYාල මe? පව>වාෙගන යන පාඨමාලාව? 

µrයා�Bඛ පාඨමාලාව? බවට ප>rsම,— Oව¡ෙ? Fයhම රජෙq pශ්වpදYාල සහ 
ෙපෞ)ග_ක pශ්වpදYාල මe? පව>වා ෙගන යන ශාස්¿ය අධYාපනයම සඳහා i උපා* 
පාඨමාලාව? µrයා�Bඛ වෘ>�යමය උපා* පාඨමාලාව? බවට ප�ව"තනය කර 
එමe? @Qව?නා i උපා*ධාs? ෙවත නව µrයා සපයා .ෙL අරBණ ඇ:ව, Fයhම 
pශ්වpදYාල සමඟ රාජY අංශෙq සහ ෙපෞ)ග_ක අංශෙq ආයතන සLබ?ºකරණය 
සඳහා කමව> වැඩ��ෙවළ සකස් කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.36/’15 

28. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— පාසE Fo? පවාහනය කර/ ලබන වෑ? රථ සඳහා 

2F ප{�? 2යම rsම,— Oව¡න �රා පව>වාෙගන ය/ ලබන පාසE Fo පවාහන 
ෙසේවාව? 2ය{ත ප{:ෙය? ෙනොපව:න බැp? සහ ඇතැL පාසE වෑ? රථ 
ෙසේවක¡?ෙa පැව�L යහප> ත>>වෙය? ෙනොපව:ත බැp?, 2F ප{:ෙය? A� 
වෑ? රථ ෙසේවාව පව>වාෙගන යෑම සඳහා>, එම ෙසේවාව? ලබාග?නා පාසE ËෂY 
ËෂYාව?ෙa ආරෂාව තහD	 rsම සඳහා>, වෑ? රථ ෙසේවාව? සඳහා ප{�? 
හ�?වාOය A�යැ¡ ද, වෑ? රථ ෙසේවක¡? �ළ යහප> පැව�L පව>වාෙගන යාම සඳහා 
pනය �: මාලාව හ�?වා Oය A�යැ¡ ද ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.  
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පා.37/’15 

29. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ජා:ක සහ ජාතY?තර අනාගත ඉEhමට ස�ලන ෙලස 

2ෂ්පාදනය ව"ධනය rsම සඳහා කමෙvදය සකස් rsම,— ජා:ක සහ ජාතY?තර 
පජාවෙa අනාගත ඉEhමට ස�ලන කා"{ක සහ කෘkකා"{ක 2ෂ්පාදනය? ��බඳව 
�ෙරෝකථනය කර අදාළ 2ෂ්පාදනය?ට අ/බ)*ත Fයhම ෙෂේතවල අ?ත" 
සLබ?ධතාවය ��? ද, න�න තාෂණය උප�ම ම¤ට{? පෙයෝජනයට ග2{? ද, 
2ෂ්පාදන �යාව_ය ව"ධනය rsම සඳහා කමෙvදය සකස් කළ A�යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?� ව ෙයෝජනා කර¡.  

පා.38/’15 

30. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— � ලාංrක ජනතාව ෙa පාරLප�ක උ	මය? 

µකගැ�ම සඳහා ©uටE �සත්කාලය ඇ: rsම,— � ලාංrක ජනතාවෙa සLපදා¡ක 
දැ/ම ආරෂා කර{?, ෙපෝෂණය කර අනාගත පරLපරාව ෙවත µෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන සLප> හා ෛජව උ	මය? අපහරණය වැළැ�ම සඳහා ��E ජා:ක 
වැඩ��ෙවළ අවශYව ඇ: බැp? ද, ප�සරය, ෙ)£ය ෛවදY ෙෂේතය, 
කෘkක"මා?තය හා සLපදා¡ක ක"මා?ත ඇ�� Fයh ෙෂේතය? සඳහා ©uටE 
තාෂණය උපෙයෝw කරග> න�න �සත්කාලය සකස් rsමට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
®)*මය ෙ)පළ සංpධානය (WIPO), � ලංකා ®)*මය ෙ)පළ කා"යාංශය, ප�සර 
අමාතYංශෙq ෛජව ppධ>ව ඒකකය ඇ�� Fයh අංශ ඒකාබ)ධi වැඩ��ෙවළ සකස් 
rsමට ද �යවර ගත A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?� ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.39/’15 

31. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— � ලාංrක ජනතාවෙa පාරLප�ක දැ/ම ආරෂා කර 

ගැ�ම සඳහා i ජා:ක වැඩ��ෙවළ ආරLභ rsම,— � ලාංrක ජනතාවෙa පාරLප�ක 
දැ/ම භාpතා වන ෛවදY කම, කෘkක"මා?තය, ආහාර සංරෂණය, හස්ත ක"මා?ත 
අංශය ඇ�� ppධ ෙෂේතය?Q පාරLප�ක දැ/ම ආරෂා rsම සඳහා අදාළ ෙෂේතය? 
2ෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග? ෙතොර�	 ලබාෙගන, ෛජව ppධ>ව ඒකකය, 
®)*මය ෙ)පළ කා"යාංශය ඇ�� අදාළ අංශ ඒකාබ)ධව ජා:ක වැඩ��ෙවළ ආරLභ 
කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?� ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.40/’15 

32. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— � ලංකාවට ආෙvxක හා ඖෂධමය වGනාකLව_? 

A� ශාඛවල ජාන සLප>වලට ෙ�ට?¤ බලපත ලබා ගැ�ම,— pෙ)£ය රටවE � 
ලංකාවට ආෙvxක වGනා ඖෂධමය ශාඛවල ස�ය රසාය2ක දවY සහ ජාන සLප> 
හ�නා ෙගන, ඒවාට වංච2ක ෙලස ෙ�ට?¤ බලපත ලබා ගැ�ම වැළැ�ම සඳහා අදාළ 
ස�ය රසාය2ක දවY සහ ජාන සLප> සඳහා � ලංකාවට ෙ�ට?¤ බලපත ලබා 
ගැ�මට>, ඖෂධ 2ෂප්ාදනයට සහ වැ© OAf rsමට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැ�මට>, 
ෛජව ppධ>ව අංශය, ®)*මය ෙ)පළ කා"යාංශය සහ ෙ)£ය ෛවදY අමාතYාංශය 
ඇ�� වගrවA� Fයh ආයතන එව pෙශේෂ වැඩ��ෙවළ සකස් කළ A�යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?� ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.41/’15 

33. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ජනතා 2ෙයෝuත¡?ෙa ග	 නාම අ>හැsම,— 

ජනා*ප:�මා, අගමැ:�මා ඇ�� පා"_ෙL?�, පළා> සභා, පාෙ)£ය සභා 2ෙයෝජනය 
කරන Fයhම ජනතා 2ෙයෝuතය? මාFකව තම? කරන ෙසේවයට අදාළව වැ�� හා / ෙහෝ 
.මනා ලබා ග?නා අතර ඉහත rF� Ðරය 2ස්සරණධYාසෙය? F� කර/ ලබන ග	 
ෙසේවය? ෙනොවන බැp? ද, එම Ðර දර?න?ෙa නමට ඉO�ෙය? ෙහෝ Ðරයට ඉO�ෙය? 
අ:ග	, �ම> ෙහෝ ග	 යන නාම සහ නමට පoව උ�මාණ?, මැ:�මා යන පද ෙය.ම 
උපහාසයට ල�මට ෙහේ�ව � ඇ: බැp? ද, ජනතා 2ෙයෝuතය?ෙa ග	 නාම 
භාpතය නතර rsමට අවශY �යවර ගත A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 
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පා.42/’15 

34. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— වැ©QG නඩ>� ම�ඩල වැඩසටහන පළා>, Oස්] 

සහ පාෙ)£ය ෙEකL ෙකො¤ඨාස ම¤ට{? වYා�ත rsම,— ppධ පා"ශ්වය? pF? 
වැ©QG �රවැFය? ෙනොසලකා හැsම ��? F�වන ppධ අසාධාරණය? සLබ?ධෙය? 
පැ{x_ rsම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාතYාංශෙq වැ©QG ෙEකL කා"යාලය යටෙ> 
�යා>මක වන වැ©QG නඩ>� ම�ඩල වැඩසටහන පළා>, Oස්] හා පාෙ)£ය ෙEකL 
ෙකො¤ඨාස ම¤ට{? වYා�ත කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.43/’15  
35. 

ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— වැ©QG පජාව � ලංකාෙv ආ"[ක ව"ධනයට දායක 
කර ගැ�මට ණය .ෙL වැඩ��ෙවළ සකස් rsම,— වයස අD	� 60 ඉමවා ඇ: 
වැ©QG පජාවට තම �වෙනෝපාය මා"ග ශ:ම> කරග2{? සමස්ත � ලංකා 
ආ"[කෙq ව"ධනයට දායක�මට බැං� ප)ධ:ය මe? ණය .ෙL කමෙvදය 
�යා>මක ෙනො� ම ඔD?ට සමාජය �ළ ෙවන> අකාරයකට සැල·ම වන ෙහ¡? එම 
අසාධාරණ ත>>වය වැළැ�මට කමව> වැඩ��ෙවළ ඇ: කළ A� යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.44/’15 

36. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— වයස අD	� 60 ඉමවා ඇ: �)ගල¡? සමාජය �ළ 

සÑය �)ගල¡? බවට ප> rsෙL වැඩ��ෙවළ සකස් rsම,— සමාජ ආ"[ක 
�යාව_ෙq පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අD	� 60 ඉම�ෙම? පo 
සමාජය �ළ 2F ��ගැ�ම ෙනොමැ:ව අÑයව ෙකො?� FGන වැ©QGය?, සමාජෙq 
සÑය �)ගල¡? බවට ප> r�ෙL වැඩ��ෙවළ සකස ්rsමට පාසE පජාව ඇ�� B� 
මහ> සමාජයම දැ/ව> rsෙL කමෙvදය ඇ: කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව 
ෙයෝජනා කර¡. 

පා.45/’15 
37. 

ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ෙමෝට" කා"{ක ෙෂේතය ��බඳ පාසE Fo?ෙa 
දැ/ම ��E rsම,— � ලංකාෙv අනාගත ත	ණ ත	xය?ෙa µrයා පශ්නයට 
pස�ම ෙලස සහ ෙමෝට" කා"{ක ෙෂේතෙq ඇ:ව?නාi ව"ධනයට සාෙ�ෂව 
�³f ශ{ක¡?ෙa අවශYතාව ස�රා ගැ2ෙL අරBණ ඇ:ව පාසE pෂය 2"ෙ)ශයට 
ෙමෝට" කා"{ක ËEපය pෂයය ෙලස ඇ�ළ> rsම සඳහා කමව> වැඩ��ෙවළ 
ඇ: කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.46/’15 

38. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ෙමෝට" කා"{ක ËEපය ඉගැ?�ම සඳහා ¯	ව	? 

�³f rsමට අධYාපන pදYා ¦ඨය ඇ: rsම,— � ලංකාෙv සහ pෙ)ශ රටවල 
ෙමෝට" කා"{ක ෙෂේතෙq ඇ:වන ව"ධනයට ස�ලන ෙලස, එම ෙෂේතෙq �³f 
ශ{ක¡?ෙa ඉEhම ස�රා¨මට හැrවන ප�O, පාසE ම¤ට{? ඉගැ?�ම සඳහා 
¯	ව	? �³f rsමට ෙමෝට" කා"{ක ෙෂේතය ��බඳ අධYාපන pදYා ¦ඨය ඇ: 
කළ A�යැ¡  ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.47/’15 

39. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ෙමෝට" කා"{ක ËEපය pෂය 2"ෙ)ශය? 

යාව>කා¨න rsම,— ෙමෝට" කා"{ක ෙෂේතය හා සLබ?ධ රජෙq කා"{ක pදYාල 
හා අ/බ)ධ ආයතනවල ඉෙග/L කටA� F� කර/ ලබ?ෙ? වසර 25 - 30 තරL 
පැරx pෂය 2"ෙ)ශය යටෙ> බැp?, එම ත>>වය ෙවනස් rsම සඳහා එම pෂය 
2"ෙ)ශය? යාව>කා¨න rsමට කමව> වැඩ��ෙවළ ඇ: කළ A�යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 
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පා.48/’15 
40. 

ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,—  ]ෙරෝද රථ හා ය�	 පැO ආÒත µrයාවල 2Aත 
iව?ෙa µrයාවල oරkතභාවය තහD	 rsම,— � ලංකාව �ළ �ව>වන ]ෙරෝද රථ 
හා ය�	පැO ආÒතව සෘ� හා වක ෙලස µrයාව?Q 2Aත�මට කැමැ>ත දවන 
ත	ණ ��ස හා pශා{ක ]pධ හBදා 2ලධා�? සහ ෙජYෂඨ් �රවැFය? යන ජන 
ක�ඩායLවල ආ"[ක ශ:ය ව"ධනය rsෙම? සමස්ත ජා:ක 2ෂ්පාOතයට ඔD?ෙa 
දායක>වය ලබා ගැ�ෙL අරBණ ඇ:ව එම ෙෂේතෙq 2Aතiව?ෙa සÑය 
දායක>වය ජා:ක ආ"[කයට එ කර ගැ�ම සඳහා කමව> වැඩ��ෙවළ ක©න{? 
සකස් කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.49/’15 

41. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— � ලාං·ය/ෙ)£ය ¾පෙvදය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආකEප ��E rsම,— � ලාං·ය/ෙ)£ය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ)£ය හා pෙ)£ය 
ජනතාව �ළ වැ© නැ�	ව ඇ: rsෙL අරBණ ඇ:ව, රට �ළ ජනතා ආකEප ඒ ෙවත 
ෙයොB rsම සඳහා පාසE, pශ්වpදYාල, තෘ�¡ක අධYාපන ආයතනවල pෂය පාඨමාලාවට 
¾පෙvදය pෂයය ෙලස ඇ�ළ> rsමට>, රාජY හා ෙපෞ)ග_ක අංශවල මැOහ>�ම මත 
ප"ෙqෂණ අංශ O�ගැ?�ම මÓ? නව ෙසොයාගැ�L F� rsමට>, ඒ හා බැ�/ ආයතන 
ප)ධ:ය සLබ?ධ කර ග2{? සහ:ක පත, ©�ෙලෝමා, උපා*, පශච්ා> උපා* පාඨමාලා 
ඇ: rsම ��? ෙමම ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ ��E ආකEපමය ෙවනස ඇ: 
කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.50/’15 
42. 

ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— � ලංකාෙv ආහාර සංස්කෘ:ය ඉෙග/L සහ 
ඉගැ?� ෙL �යාව_යට බ)ධ rsම,— � ලාං·ය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
rsෙL කලාව, ආහාර �\ෙL කලාව, ව"ණකාරක කලාව, ආහාර කැ¦ෙL කලාව ඇ�� 
අංශ ගණනාවr? සකස්� ඇ: අතර ඒ හා බැ�f � ලාං·ය ආහාර සංස්කෘ:ය ��බඳ 
ඉෙග/L සහ ඉගැ?�L කමෙvදය? හරහා අනාගත පර�රට පවරා.ම ෙම?ම ෙ)£ය හා 
pෙ)£ය ජනතාව අතර අපෙa ආහාර සංස්කෘ:ය වYා�ත rsම මÓ? � ලාං·ය 
අනනYතාව අ?ත"ජා:කව ඔසවා තැ§ම සඳහා වැඩ��ෙවළ ඇ: කළ A�යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.51/’15 

43. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— pශ්වpදYාල සහ තෘ�¡ක අධYාපන ආයතනවල 

Fo?ෙa ප"ෙqෂණ 2බ?ධන අමාතYාංශවල සංව"ධන කටA� ඉලක කර සකස් 
r�ම,— pශ්වpදYාල සහ තෘ�¡ක අධYාපන ආයතනවල Fo? pF? තම පාඨමාලා 
සLබ?ධෙය? ඉO�ප> කරන ප"ෙqෂණ 2බ?ධන රෙ¤ ආ"[ක, සමා�ය, සංස්කෘ:ක 
හා සංව"ධන කටA�වලට උපෙයෝw කර ගැ�ම වැදග> වන බැp? එම 2බ?ධන 
අºෂණය කර/ ලබන ආචා"යව	 හා ප"ෙqෂණ 2බ?ධන අදාළ වන අමාතYාංශ අතර 
මනා සLබ?ºකරණය ඇ: rsම සඳහා එ· අමාතYාංශෙq 2ලධා�ෙය� ප>rsෙම? 
එම ප"ෙqෂණ 2බ?ධන මÓ? අමාතYාංශෙq ඉO� සංව"ධන �යාදාමය? සහ කා¨න 
ඉලක ස�රා ගැ�මට හැrවන ප�O කමව> වැඩ��ෙවළ ඇ: කළ A�යැ¡  ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.  

පා.52/’15 

44. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— වයස අD	� 18 සL¶"ණ වන අවස්ථාෙv.ම ඡ?ද Q{ 

නාමෙEඛනයට නම ඇ�ළ> rsම,— මැ:වරණ ෙදපා"තෙL?�ව මÓ? වා"kකව 
ඡ?ද Q{ නාමෙEඛන සංෙශෝධනය rsමට 2ය{ත Oනට පoව ෙහෝ ෙපර Oනක. වයස 
අD	� 18 සL¶"ණ වන තැනැ>ත?ට 2ය{ත වයස සL¶"ණ i Oනටම ඡ?ද Q{ 
නාමෙEඛනෙයQ නම ඇ�ළ> කරවා ගත හැr ආකාරෙq පාෙයෝeක වැඩ��ෙවළ 
ඇ: කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.  
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පා.53/’15 

45. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ෙසේල¡? 2ෂ්පාදනය rsම සඳහා 

කමව> වැඩ��ෙවළ ඇ: rsම,— � ලංකාව �ළ වා"kකව ෙසේල¡? pශාල 
පමාණය භාpතා කර/ ලබන අතර ෙසේල¡? ආනයනය rsම සඳහා ද pශාල Bදල 
වා"kකව pෙ)£ය රටවලට ඇ. යන බැp?, එම pෙ)ශ p2මය පමාණය රට �ළ ඉ:� 
කර ගැ�ෙL අරBණ ඇ:ව ලංකාව �ළ පව>නා ෙ)£ය තාෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේල¡? 
2ෂ්පාදනය rsම සඳහා රාජY, ෙපෞ)ග_ක ෙහෝ ස�පකාර අංශය? සLබ?ධ කර ග2{? 
කමව> වැඩ��ෙවළ රජය මැOහ> �ෙම? ඇ: කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව 
ෙයෝජනා කර¡. 

පා.54/’15 

46. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ෙපොE ව�ර ආÒතව නව 2ෂ්පාදනය? ඇ: rsම,—  

� ලංකාව �ළ වා"kකව pශාල පමාණයක ෙපොE ව�ර අපෙ> යන බැp?, නව 
තාෂණය ෙයොදා ග2{? p*ම> කමෙvදය යටෙ> ෙපොE ව�ර ආÒතව නව 
2ෂ්පාදනය? ෙ)£ය හා ජාතY?තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක කර ග2{? ඇ: rsම සඳහා 
කමෙvදය �යා>මක කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.55/’15 

47. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— සාගරෙq නව සLප> ගෙvෂණය,— pශාල සාගර 

කලාපය  Q{ රට D � ලංකාව පBඛ>වය ලබා . ඇ>ෙ> ºවර ක"මා?තය සඳහා 
පමණ වන අතර  සාගරය ආÒතව pශාල පමාණයක සවභාpක සLප> ඇ: බැp? 
ෙමරටට pශාල µrයා අවසථ්ා පමාණය ෙම?ම ධනය ද උපයා ගැ�ෙL අරBණ 
ඇ:ව සාගර සLප> ��බඳව p*ම> වැ©�ර අධYයනය කළ A�යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.56/’15 

48. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— � ලංකාෙv ම>සY සLපත pෙ)Ëක¡? pF? ෙනලා 

ගැ�ම වළකා¨ම,— � ලාංrක ºවරය?ට pශාල ආ"[ක අවාFය ඇ: කර{? � 
ලංකා B³� කලාපෙq ම>සY සLප> pෙ)Ëක¡? pF? ෙනලා ග?නා බැp? � ලංකා 
B³� කලාපය �ළ මා� ඇE¨මට සහ pෙ)ශ  යාතාවලට මා� බෑම සඳහා ෙතො�පල 
ෙලස භාpතා rsම වළකා¨ම සඳහා රජය pF? p*ම> වැඩ ��ෙවළ සකස් කර 
�යා>මක කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.57/’15 

49. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ෙකොස් 2ෂ්පාදනය වැ© කර ඒ ආÒත 2ෂ්පාදන 

අපනයනය rsම,— ඉතා ප�ත ෙම?ම ඖෂºය ¯ණෙය? අÔන, රසාය2ක දවYව_? 
ෙතොරව වගා කළ හැr ෙබෝගය වන ෙකොස් වගාව වYා�ත rsම ��? ඒ ආÒත 
2ෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය rsම මÓ? pශාල pෙ)ශ p2මය පමාණය අප 
රටට උපයා ගත හැr බැp? ඒ සඳහා රජෙq මැOහ>pෙම? p*ම> වැඩ ��ෙවළ 
සකස් කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.58/’15 

50. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ජා:ක ෙගොp සLමාන උෙළල වා"kකව සංpධානය 

rsම,— රට ෙපරට යාමට නL B_ක වශෙය? ෙගොpතැ2? සÒක pය A� බැp? රට 
ස	 කරන ෙගොp ජනතාවට Fය වෘ>:ය ��බඳ අ�මානය ඇ:වන ප�O p*ම> 
සංpධාන ව¼හය හරහා �යා>මක වන ෙගොp සLමාන උෙළල රජෙq මැOහ>�ෙම? 
වා"kකව සංpධානය කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 



( 17 ) 

 

 

පා.59/’15 

51. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— සහන {ලකට LED බEබ පා�ෙභෝeක ජනතාවට 

ලබා.ම,— 2වාස ආෙලෝක r�මට ෙයොදා ග?නා ¯ණා>මක LED බEබ {ල අ*ක 
බැp?, p�_බල ම�ඩලය මැOහ>� සහනදා± {ලකට හා ෙග�ෙL කමයට ෙමම බEබ 
පා�ෙභෝeක ජනතාවට ලබා. ජා:ක වශෙය? p�_ය pශාල පමාණය ඉ:� කර 
ගැ�මට>,  LED බEබ ජනතාව අතර ජනÉය rs මÓ? p�_බල ම�ඩලයටද අමතර 
ආදායම උපයා ගැ�මට> හැrවන ප�O කමව> වැඩ ��ෙවළ සැකFය A�යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.60/’15 

52. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— o� ප�මාණ ෙසEලL බ¢ ක"මා?තශාලා වYා�ත 

rsම,— � ලංකාව �ළ ෙසEලL බ¢ සඳහා pශාල ෙව ළදෙපොළ පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා 2ෂ්පාදනය ෙකෙර?ෙ? o� වශෙය? වන අතර ඒ සඳහා ×නය පBඛ අෙන�> 
රටවලට pෙ)ශ p2මය pශාල පමාණය ඇ. යන බැp?, o� ��වැය දැ�ය A�  ෙමම 
ක"මා?තය ගා~ය පෙ)ශවල වYා�ත rsම සඳහා p*ම> වැඩ ��ෙවළ සකස් කළ 
A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.61/’15 

53. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ඖෂධ 2ෂ්පාදන ක"මා?ත ශාලා 

ආරLභ rsම,—  � ලංකාව �ළ ඖෂධ 2ෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම ම¤ටමක පව:න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට pශාල pෙ)ශ p2මය පමාණය වැයවන බැp? 
OAf මානව සLපත Q{ රට ෙලස � ලංකාවට අතYාවශY ඖෂධ ව"ග රට �ළම 
2පද�මට අවශY පහoකL රජය මැOහ> �ෙම? ලබා . ඖෂධ 2ෂ්පාදන ක"මා?ත ශාලා 
ආරLභ කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.62/’15 

54. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— පාසE pෂය 2"ෙ)ශයට මෙනෝ pදYාව pෂයය ඇ�ළ> 

rsම,— පාසE ËෂY පජාව 2ෙරෝw මනසr? A> ®)*ම> �රණ ගැ�මට හැr ��ස 
ෙලස හැඩගැස�්ම උෙදසා හය වැ2 ෙශේxෙq Fට �යා>මක වන ප�O ෙබෞ)ධ මෙනෝ 
pදYාව සහ බටQර මෙනෝ pදYාව යන pෂයය? ඒකාබ)ධ ෙකොට කමව>ව සැලoL කරන 
ලද “මෙනෝ pදYාව සහ භාවනාව” න{? pෂයය පාසE pෂය 2"ෙ)ශයට ඇ�ළ> කළ 
A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.63/’15 

55. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— pශා{ක ආධාරක මධYසථ්ාන �Q��ම,— pශා{කය? 

ෙව/ෙව? උපෙ)ශන ෙසේවා, ෛවදY පහoකL සහ  Oවා oµ�L ෙසේවා යනා. 
වැ©QGය?ට අවශY oබසාධන කටA� µස එකම ස්ථානයr? ඉ� කර ගැ�මට හැr 
වන ප�O pශා{ක ආධාරක මධYස්ථාන ෙගොඩනැං�මට>, එම මධYසථ්ාන ෙ?ද කර 
ග2{? යL 2ෂ්පාදන කටA>ත සඳහා pශා{කය? ෙයොB rsම හරහා ඔD?ෙa Opයට 
සහනය ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම ද උපයා ගැ�මට හැr වන ෙලස රජය මැOහ> 
�ෙම? රට�රා pශා{ක ආධාරක මධYසථ්ාන �Q�pය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව 
ෙයෝජනා කර¡. 

පා.64/’15 

56. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— pශා{කය?ෙa ආ"[කය ශ:ම> rsම සඳහා නව 

ෙලොතµ¡ය හ�?වා .ම,— pශා{ක රාජY ෙසවකය?ෙa වැ�� pෂමතා ඉව> rsමට 
සහ ඔD?ෙa oබසාධන කටA� සඳහා අවශY BදE ෙසොයා ගැ�ම සඳහා නව 
ෙලොතµ¡ය ෙවළඳෙපොළට හ�?වා.මට රජය කටA� කළ A�යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 



( 18 ) 

 

 

පා.65/’15 

57. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— සංචාරක මගෙප?ව?න? �³f rsම,— 

සංචාරක¡?ට ඵලදා± හා ආචාර£¨ ෙසේවාව සැප±මට හැr ��ස බවට ප> rsමට 
ෙම?ම, ඔD?ෙa  වෘ>�ය ම¤ටම ඉහළ නැං�ම සඳහා> සංචාරක මග ෙප?ව?න? 
�³f rsමට p*ම> වැඩ��ෙවළ සකස් කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා 
කර¡. 

පා.66/’15 

58. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ඉඩL සLබ?ධව පව:න �: සංෙශෝධනය rsම,— � 

ලංකාව �ළ ෙL වන pට ඉඩLවලට වYාජ ඔ�� සකසා prØෙL ජාවාරම 
�යා>මකවන අතර ~ට අදාළව �:ය �යා>මක �ම ද ඉතා අවම ම¤ටමක පව:න 
බැp?, ඉඩL අ¡:ය සLබ?ධව oරkතභාවය වැ© වන අA�? හා වැරOක	ව?ට දැ© 
ද»වL පැ{ණpය හැr අA�? පව:න �: ප)ධ:ය සංෙශෝධනය කළ A�යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.67/’15 

59. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— � ලංකාව අවට සාගරෙq ෙකොරEපර ආරෂා කර 

ගැ�ම,— � ලංකාව අවට සාගරෙq ඇ: ෙකොරEපර {2ස්  �යාකාරකL ෙහේ�ෙව? 
pනාශ�ෙL ත"ජනයට B³ණපා ඇ: බැp?, එම ෙකොරEපර ආරෂාකර ගැ�ම සඳහා 
{2ස් �යාකාරකL පාලනය rsමට හැrවන ප�O �)ගල ආකEපමය ෙවනස ෙම?ම, 
ෛන:ක රාBෙv ෙවනස ඇ: rsම සඳහා p)ව> ක{�ව හරහා o�o වැඩ��ෙවළ 
සැලoL කර �යා>මක කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.68/’15 

60. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— පාසE වෑ? රථ සඳහා කා?තාව? ෙසේවයට ෙයද�ම,— 

පාසE වෑ? රථ ෙසේවෙයQ ¯ණා>මක බව වැ© rsමට>, එම වෑ? රථවල ගම? කරන 
ද	ව?ෙa ආරෂාව උෙදසා>  Fයhම පාසE ෙසේවා වෑ? රථවල ෙසේවය සඳහා 
කා?තාව? ෙයොදා ගැ�ම අ2වා"ය rsමට �: සකස ්කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව 
ෙයෝජනා කර¡. 

පා.69/’15 

61. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ඖෂධ {ල පහත ෙහ¨ම,— � ලංකාව �ළ ජා:ක 

ඖෂධ ප:ප>:ය පකාශයට ප> කර ඖෂºය නාමෙය? ෙබෙහ> අෙලp rsම 
ක©න{? ආරLභ rsම මÓ? ඖෂධ {ල පහත ෙහ¨මට රජය මැOහ> pය A�යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.70/’15 

62. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— අ?ත"ජාලය හරහා අෙලp කරන ඖෂධ ඇ�� 

ජාවාරL මැඩපැවැ>�ම,— ෙL වන pට අ?ත"ජාලය හරහා ප{:යr? ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවදY උපකරණ හා ÙපලාවනY 2ෂ්පාදන pශාල ෙලස අෙලp ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාරL අප රෙ¤ ජනතාව ෙa ෙසෞඛYයට සහ යහපැවැ>මට pශාල ත"ජනය වන 
බැp? ඒවා මැඩපැවැ>�ම සඳහා 2F වැඩ��ෙවළ සකස් කර �යා>මක rsම o�o 
යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 
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පා.71/’15 

63. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— කෘk රසායන දවY භාpතා ෙනොකර වගා rsම,— අ*ක 

pෂ සQත කෘk රසායන දවY � ලංකාව �ළ තහනL කර පැරx කමයට ප�සර Qතකා~ 
වගා කමය රටට හ�?වා.මට අවශY ප"ෙqෂණ F�rsමට කෘk pදYාඥය? හා 
ප�සරෙv.?ෙග? සම?pත ක{�ව ප> කර ඔD?ෙග? ලබා ග?නා 2"ෙ)ශ ��? 
ජනතාවට වස pෙස? ෙතොර ෙසෞඛYාරkත ආහාර ෙvල  ලබා .මට අවශY �යවර 
ගැ�මට රජය මැOහ>�ම o�o යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.72/’15 

64. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— පාසE Fo? ම>දවYවලට ඇ�බැQ�ෙම? Bදවා 

ගැ�ම,— ෙL වන pට � ලංකාව �ළ පාසE Fo? ම>දවYවලට ඇ�බැQ �ෙL වැ© 
පවණතාවය 2"මාණය � ඇ: බැp? පාසE Fo? ම>දවYව_? Bදවාගැ�ම සඳහා 
රජය මැOහ>� p*ම> වැඩ��ෙවළ �යා>මක කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව 
ෙයෝජනා කර¡. 

පා.73/’15 

65. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ජා:ක ඵලදා±තා ක{�ව ප> rsම,— රජය pF? 

�යා>මක කර/ ලබන ඵලදා±තා වැඩසටහ?Q. තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදා±තා 
ම¤ටම කරා ෙමෙහයi ආයතන පධා�? හ�නාෙගන ඔD?ෙa දැ/ම හා අ>දැ·L 
පෙයෝජනයට ගත හැr වන ආකාරෙය?, එම ආයතනවල �යා>මක කරන ලද 
වැඩසටහ? සහ කමෙvද අෙන�> ආයතනවලට ගැලෙපන ප�O ආෙ)ශ rsමට හැrවන 
ප�O එම ආයතන පධා�?ෙග? සම?pත ජා:ක ඵලදා±තා ක{�ව �Q�pය A�යැ¡ 
ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.74/’15 

66. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— පජා ෛවදYෙvදය ��බඳ pෙශේෂඥ ෙසේවාව OAf 

rsම,— ෙසෞඛY ෙසේවාෙv අතYාවශY අංගය වන පජා ෛවදYෙvදය ��බඳ pෙශේෂඥ 
අංශය OAf rsමට අවශY සැලoL සකස ්rsම හා එම ෙෂේතෙq දැනට පව:න ගැටh 
2sෂණය කර ක©න{? 2රාකරණය rsමට අවශY කටA� F� rsමට රජය මැOහ> 
pය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.75/’15 

67. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ඉංÚ\? රාජෙදෝ<? ෙලස නL කළ � ලාංrක¡? 

ජා:ක �රය? ෙලස නL rsම,— ව"ෂ 1815 Fට 1948 2දහස ලැ§ම දවා i කාලය 
�ළ ඉංÚ\?ට එෙරQව රට ජා:ය ෙව/ෙව? Op ෙනොතකා සට? කළ � ලාංrක¡? රාජ 
ෙදෝ<? ෙලස නL කර ඇ: අතර ඔD? Fයhෙදනාම pෙශේෂ ගැස¤ පතය මÓ? ජා:ක 
�රය? ෙලස නL කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.76/’15 

68. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ප�ෙභෝජනයට /o�o ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැ�මට කටA� rsම,— ප�ෙභෝජනයට /o�o ආහාර 2ෂ්පාදනය කරන, අෙලp 
කරන හා ඊට අ/බල ෙදන �)ගලය? හා ආයතන වැට¨මට පා�ෙභෝeක කටA� ��බඳ 
අ*කා�ෙq pෙශේෂ වැට¨L ඒකකයට පව:න ගැටh 2රාකරණය කර අවශY පහoකL 
ෙනොඅ¢ව ලබා .මට>, වැරOක	ව?ට උප�ම ද»වL ලබා Oය හැr වන ප�O පව:න �: 
ප)ධ:ය සංෙශෝධනය rsමට> කටA� කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා 
කර¡. 
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පා.77/’15 

69. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— වස pස නැ: ආහාර 2ෂප්ාදනය O�ම> rsම,—  

ආහාර හා සLබ?ධ 2ෂ්පාදන කටA�වල ෙ)£යව 2රතව FGන 2ෂ්පාදක¡? ඉලක 
කර ග2{? ¯ණා>මක බp? ඉහළ, ෙසෞඛYාරkත ආහාර පා�ෙභෝeකය?ට ලබා .ම 
��? රටට කළ හැr ෙසේවාව ��බඳව දැ/ව> කර, ආකEපමය ෙවනස ඇ: rsමට 
හා එෙලස වස pෙස? ෙතොර ආහාර 2පදවන වYවසායක¡?ට ෙගෞරව නාමය සQත 
සLමාන පදානය ෙකොට ඔD? O�ගැ?�මට වැඩසටහන රජය මැOහ>� ආරLභ කළ 
A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.78/’15 

70. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ>ප> කරග> අභයÄ{වලට අය> ඉඩL 

2දහස් කරගැ�ම,— � ලංකාෙv පකාශයට ප> කර ඇ: අභයÄ{වලට අය> ඉඩL ppධ 
�)ගලය? හා සංpධාන pF? �: pෙරෝº ෙලස අ>ප> කරෙගන ඇ: බැp?, එම ඉඩL 
නැවත ලබා ගැ�මට රජය ක©න{? මැOහ> pය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා 
කර¡. 

පා.79/’15 

71. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ආOවා\ ජනයා නගාF��ම සඳහා සැලoම 

�යා>මක rsම,— � ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආOවා\ ජනතාව ��බඳ ෙවනම 
සංගණනය F�කර, ඔDනට �ව> �ම සඳහා දැනට පව:න අපහoතා කමව>ව 
හ�නාෙගන, ඔDනට  ෙගෞරව�යව �ව> �මට හැr ප�සරය 2"මාණය කර .මට 
අවශY සාධ�ය සැලoම ආOවා\ නායක¡? ද ඇ�ළ>ව ප>කරන ලද p)ව> 
ම�ඩලය හරහා �යා>මක කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.80/’15 

72. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— A)ධය 2සා උ�	 හා නැෙගනQර පෙ)ශය?Q හා2 i 

�රාවස�් සංරෂණය rsම,— :ස් වසරක A)ධය ෙහේ�ෙව? උ�	 හා නැෙගනQර 
පළා> වල පැව: �රාවස�් pශාල ෙලස pනාශ i අතර පව:න �රාවස්� ��බඳ 
ස~ෂණය F� කර ෙතොර�	 µස්කර ගැ�ම>, එම �රාවස්� තහD	 rsම, ආරෂා 
rsම හා ප:සංස්කරණය rsම> අරBf කර ෙගන p)ව> �රාpදYාඥ¡?ෙග? 
සම?pත ක{�ව ප>rsම o�o යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.81/’15 

73. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— වගා rsම සඳහා ෙ)£ය §ජ පච_ත rsම,— කෘk 

රසායන භාpතෙය? ෙතොරව ෙ)£ය කාබ2ක ෙපොෙහොර ආශෙය? වගා කළ හැr ෙ)£ය 
§ජ ව"ග හ�නාෙගන එම §ජ ක©න{? රට �රා වYා�ත කර රසාය2ක වස pෙස? 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා .ම සඳහා අවශY කරන ප"ෙqෂණ, තාෂණය හා 
2ෂ්පාදනය වැ© OAf rsමට අවශY සැලoL සකස් කර �යා>මක කළ A�යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.82/’15 

74. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— pෙ)ශ භාෂා අධYයනයට පහoකL සැප±ම,— �)ගල 

®)*ෙq පෘÜල බව �රණය �මට ඔ³ ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය වන බැp? 
ඉංÚF භාෂාව හැ	fෙකොට අෙන�> පධාන pෙ)ශ භාෂා හැදෑsමට අවශY පහoකL 
��E කර, සැලoL සLපාදනය කර �යා>මක කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව 
ෙයෝජනා කර¡. 

 



( 21 ) 

 

 

පා.83/’15 

75. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— Fයh මැ:වරණ පචාරක කටA� සඳහා pයදL කරන 

BදE \මා rsම,— � ලංකාව �ළ පැවැ>ෙවන Fයh මැ:වරණය?Q. ඇතැL 
අෙ�ෂකය? අ: pශාල BදE පමාණය pයදL කරන අතර BදE pයදL කළ ෙනොහැr, 
එෙහ> රටට වැඩ කළ හැr ®)*ම> ��සකට ඉ? අවාF සහගත ත>>වය ඇ: වන 
බැp? මැ:වරණ සඳහා pයදL කරන BදE පමාණය \මා rsමට හැr වන ආකාරෙq 
�: සLපාදනය කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.84/’15 

76. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— යට> puත සමෙq � ලංකාෙව? µෙගන eය �රාවස්� 

නැවත ලබා ගැ�ම,— � ලංකාව යට> puතයව පැව: සමෙq අප රG? පෘ�ගාලය, 
ඕල?දය හා මහා ÞතානYයට µෙගන eය �රාpදYා>මක වGනාකම සQත භා�ඩ 
��බඳ ස~ෂණය F� කර එම භා�ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැ�ම සඳහා අවශY 
�යවර ගැ�මට රජය මැOහ> pය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.85/’15 

77. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— සංඝා*කරණය සථ්ාපනය rsම,— �Ç? 

වහ?ෙසේලාෙa ආරෂාව හා ෙගෞරවය µක ගැ�ම ෙව/ෙව? උ?වහ?ෙසේලාට අදාළ 
අ*කරණමය කා"යය? සඳහා ෙවනම සංඝා*කරණය �Q�pය A� බවට> එම 
අ*කරණ �?� සඳහා �:මය බලය ලබාගැ�මට හැr වන අA�? ෙමම සංඝා*කරණය 
ස්ථාපනය කළ A� බවට> ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.86/’15 

78. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— වYවස්ථා�ත සංඝ සභාව ප> rsම,— 

පා"_ෙL?�ව ඇ�� ජනතා 2ෙයෝuත ආයතන සඳහා උපෙ)ශක>වය හා මග ෙප?�ම 
ලබා .මට හා අණපන>වලට සංෙශෝධන ඉO�ප> කළ හැr ෛන:ක බලය සQත සංඝ 
සLB:ෙය? ප> කර ග> රාජY ප�පාලනය, �:ය, pෙ)ශ කටA� හා සමාජ 
�යාකාරකL ��බඳ හසල දැ/ම සහ අ>දැ·L සQත p)ව> සංඝයා වහ?ෙසේලාෙග? 
සම?pත වYවස්ථා�ත සංඝ සභාව ප> කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා 
කර¡. 

පා.87/’15 

79. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ:ක අධYයන ආයතනය �Q��ම,— � 

ලංකාෙv පැවැ: ජල තාෂණය හා වැv තාෂණය නැවත පණග?වා µකගැ�ම සහ 
වැ© OAf rsම සඳහා අවශY ප"ෙqෂණ F� rsමට හා අධYාපන පාඨමාලා මe? උත 
pෂය ගැන දැ/{? ස?න)ධ කරන ලද ��ස 2"මාණය rsමට හැrයාව ඇ:වන ප�O 
“වා� සංස්කෘ:ක අධYයන ආයතනය” න{? ආයතනය රජය මැOහ>�ෙම? ආරLභ 
කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.88/’15 

80. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— මහාවංශය අධYයනය සඳහා ආයතනය �Q��ම,— 

� ලාං·ය ඉ:හාසෙq ගම? මග ෙප?වන මහාවංශය අධYයනය rsම සඳහා �Ç? 
වහ?ෙසේලාෙa මැOහ> �ෙම? “මහාවංශ අධYයන ප"ෙqෂණ ජා:ක ආයතනය” න{? 
ආයතනය රාජY අ/ගහෙය? �Q�pය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

 



( 22 ) 

 

 

පා.89/’15 

81. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ෙබෞ)ධ pෙරෝº �යා නැවැ>�ම,— ධ"ම ග?ථ හා 

පකාශන අධYයනය rsෙL මනා දැ/ම ඇ: ෛන:ක බලය සQත p)ව> සංඝ 
ම�ඩලය �Q��ම මe? යL 2"මාණය එ�දැ�මට ෙපර එය එම ම�ඩලයට ඉO�ප> 
rsෙම? අන�	ව, සමාජගත rsමට /o�o නL, සංෙශෝධන ඉO�ප> rsමට හැrවන ප�O 
යා?තණය සැක\ම මe? ෙබෞ)ධ pෙරෝº �යා හා පකාශන රචනා �ම හා ®� දහම 
සLබ?ධ කර{? සාවදY 2"වචන ඉසම්��ම නැවැ>�ම සඳහා රජය මැOහ> pය A�යැ¡ 
ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.90/’15 

82. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ෙ)ශ Qෛතß කලා 2"මාණ ඇග±ම,— ෙ)ශා/රාගය හා 

ආ>මා�මානය ඇ:වන ප�O ෙ)£ය හා සංසක්ෘ:ක වGනාක{? අÔන කලාකෘ: වා"kකව 
ඇග±ම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ්rsමට රජය මැOහ> pය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව 
ෙයෝජනා කර¡. 

පා.91/’15 

83. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— � ලංකාෙv පාසE ËෂY ËෂYාව?ෙa pනය නැං�මට 

කටA� rsම,— � ලංකාෙv පාසE ËෂY ËෂYාව? ෙසෞඛY සLප?න, 2ෙරෝw හා කා¡කව 
ශ:ම> �රවැFය? ෙලස සමාජගත rsෙL අරBx? ඔD?ට තමා කැම: Ñඩාවකට ෙයොB 
�මට සහ පාෙයෝeක pනය �³fවකට ෙයොB rsමට අවශY කටA� සLපාදනය කළ A�යැ¡ 
ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.92/’15 

84. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ෙබෞ)ධ සංසක්ෘ:ක ෙතොර�	 මධYසථ්ානය ආරLභ 

rsම,— � ලංකාව �ළ �Qටා ඇ: ෙබෞ)ධාග{ක සථ්ාන, ඒ හා සබැÃ අ/ෂංeක අංශය? 
ෙම?ම, �Ç? වහ?ෙසේලා ��බඳ ෙතොර�	 ආ. ක	f එ µස ්කර p*ම>ව ප�ගණක 
ගත කර, න�න තාෂxක උපකරණ සහ පමාණව> මානව හා ෙභෞ:ක සLප> ව_? 
���? “ ෙබෞ)ධ සංසක්ෘ:ක ෙතොර�	 මධYසථ්ානය” න{? ආයතනය රාජY අ/ගහෙය? 
ආරLභ කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.93/’15 

 85. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— දහL පාසE පාඨ ග?ථ කාලා/Ù¦ව සංෙශෝධනය 

rsම,— pභාග ඉලක කරග>, දැ/ම පමණ ෙ?දගත කළ පාඨ ග?ථ ෙව/වට 
පා ෙයෝeක �³fව පදනL කරග>, ®)*ය ව"ධනය කර?නාi, Ëෂට් සLප?න සමාජය 
2"මාණය rsම ඉලක කර ග> පාඨ ග?ථ p)ව> ම�ඩලය හරහා සLපාදනය කර දහL 
පාසE ෙවත ලබා Oය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.94/’15 

86. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ජාතY?තර පාසE 2යාමනයට ම�ඩලය ප> rsම,— 

� ලංකාෙv සංසක්ෘ:යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ>මට ගැලෙපන ප�O ජාතY?තර 
පාසEQ pෂය පථය? අවශY ප�O 2යාමනය කළ හැr ¶"ණ බලතල සQත ම�ඩලය ප> 
කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 
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පා.95/’15 

87. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ජා:ක අධYාපන ෙකො{ෂ? සභාව වඩා> සÑය rsම,— 

ෙ)£ය ඉ:හාස දැ/ම, සාරධ"ම සLප?න බව, 2ෂප්ාදන ශකYතාව, ®)* සLප?න බව, 
සLපදා¡ක දැ/ම, ෙ)ශා/රාගය, 2ෙරෝwතාව, �සලතා ¶"ණ බව සහ ආකEප 
සLප>:ෙය? A� බව යන අංගය?ෙග? ප�¶"ණ සා"ථක �රවැFෙය� @Q කල හැr වන 
ප�O සකසන ලද ජා:ක අධYාපන ප:ප>:ය හරහා සමසත් අධYාපන කමෙqම 
ප�ව"තනය ඇ: rsමට ජා:ක අධYාපන ෙකො{ෂ? සභාව ව ඩා> සÑය කළ A�යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.96/’15 

88. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— පDE ෛවදYෙvදය ��බඳ pෙශේෂඥ ෙසේවාව OAf rsම,— 

ෙසෞඛY ෙසේවාෙv අතYාවශY අංශය වන පDE ෛවදYෙvදය ��බඳ pෙශේෂඥ ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව:න ගැටh 2sෂණය කර ඒවා ක©න{? 2රාකරණය rsමට අවශY කටA� F� 
rsමට> එම පDE ෛවදYෙvදය ��බඳ pෙශේෂඥ ෙසේවාව OAf rsමට සැලoL rsමට> 
රජය මැOහ> pය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.97/’15 

89. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ආA"ෙvද ෛවදYව	?ෙa ෙසේවය pෙ)ශය?ට ලබා 

.ම,— ආA"ෙvද ෛවදY උපා*ය සL¶"ණ කරන උපා*ධාs?හට pෙ)ශ රටවල µrයා 
අවසථ්ා ලබා.ම සඳහා p*ම> වැඩ ��ෙවළ සැලoL කර �යා>මක rsම o�o යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.98/’15 

90. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ආA"ෙvද ෛවදY පනත සංෙශෝධනය rsම,— දැනට 

පව:න යE පැන eය ආA"ෙvද ෛවදY පනත සංෙශෝධනය කර ආA"ෙvද ෛවදYව	?ෙa 
වෘ>�ය ගැටh pසඳ{?, එම වෘ>:ය ස� ග	>වය හා අ�මානය µක ගැ�මට නව ආA"ෙvද 
ෛවදY පනත ක©න{? ඉO�ප> rsමට �යවර ගත A�යැ¡  ෙමම පා"_ෙL?�ව 
ෙයෝජනා කර¡. 

පා.99/’15 

91. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— �L�ය ආරෂක ප)ධ:ය සකස ්rsම,— � ලංකාෙv 

�L�ය ආරෂක ප)ධ: 2"මාණය කළ නව 2පැAL ක	ව? ද, එම ෙෂේතයට සLබ?ධ 
p)ව�? ද, �L�ය ෙදපා"තෙL?�ෙv Fයhම ෙෂේතය?Q ප�නය?ෙග? ද සම?pත 
ක{�ව මÓ? �L�ය ආරෂක ප)ධ:ය සකස ්කර �යා>මක rsමට රජය මැOහ> pය 
A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.100/’15 

92. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— මw පවාහන ෙසේවෙq ¯ණා>මක ත>>වය වැ© rsම,— 

බස ් මw පවාහන ෙසේවෙq ¯ණා>මක ත>>වය වැ© rsම මÓ? වා"kකව එම ෙසේවාව 
ප:ෙෂේප කරන 1% - 2%  පමණ i මw? පමාණය රඳවා ගැ�මට කටA� rsෙම?, එම 
ෙසේවෙq පැවැ>මට ."ඝ කා¨නව ඇ: pය හැr අවදානම අ¢ කර ගැ�ම සඳහා කමව> වැඩ 
��ෙවළ සැලoL කර �යා>මක rsම o�o යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.101/’15 

93. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— Fංහල භාෂාවට සLමතය සකස ්rsම,— Fංහල භාෂාෙv 

_àත වYවහාරය හා කථන වYවහාරය ෙදයාකාරය ග?නා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙáදය, 
අEපපාණ, මහපාණ අෂර ෙය.ම සහ පද ෙබ.ම ආ Oය ද pවාද සQත බැp? Fංහල භාෂාව 
සඳහා සLමතය සකස ්rsමට p)ව> ම�ඩලය ප> කර කාලා/Ùපව F�වන ෙවනසක්L 
ද සැලrEලට ෙගන භාෂාෙv පැවැ>ම තහD	 rsමට හැr �යාදාමය සකස ්කළ A�යැ¡ 
ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 
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පා.102/’15 

94. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— සංසථ්ා2ක කාබ2ක අපදවY මÓ? ප�සරය �ෂණය �ම 

පාලනය rsම,— ප_ෙබෝධ නාශක සහ ක"මා?ත �යාව_ය?Q . �ටවන සංසථ්ා2ක 
කාබ2ක අපදවY (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් ව"ගයක �ෂණ 
කාරකය?ෙග? සම?pත අතර ඒවා {2සාෙa ෙසෞඛYයට ඉතා අQතකර බැp? එම 
රසාය2කය? ප�සරයට Bදා හැsම පාලනය rsමට p*ම> වැඩ ��ෙවළ සැලoL කර 
�යා>මක කළ A� යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.103/’15 

95. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— රාජY පාලනයට සL®)ධ ද"ශනය සLබ?ධ කර ගැ�ම,— 

ස�ත අප�හා�ය ධ"ම, දසරාජ ධ"ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, �	 ධ"ම ජාතකය, ග?ඩ 2?�ක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ)වධ"ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චකව>� Fහනාද ¾තය 
හා ධ"ම ප.�කාව යන සL®)ධ ඉගැ?�L සLබ?ධව පා"_ෙL?�, පළා> සභා හා පාෙ)£ය 
ම¤ටෙL FGන Fයhම පෂ pපෂ ම?¿ව	? දැ/ව> rsම ��? ඔD?ෙa Ä{කාව 
රෙ¤ යහපාලනයට දායක කර ගැ�මට හැr වන ආකාරෙq වැඩ ��ෙවළ සැලoL කර 
�යා>මක rsමට රජය මැOහ> pය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.104/’15 

96. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ඉෙලෙටො2ක අපදවY බැහැර rsම,— ෆේලොරස?¤ 

බEබ, �රකථන, ජංගම �රකථන, p�_ උපකරණ, බැට�, ප�ගණක හා එQ ෙකොටස ්ආOය 
අපදවY ෙලස ප�සරයට බැහැර rsෙL. ආස2, කැ}{යL, රසOය, ෙල} වැ2 බැර ෙලෝහ 
ප�සරයට එක�වන බැp? ෙමම ඉෙලෙටො2ක අපදවY බැහැර rsමට කමව> වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කර ප�සරය oµ·මට කටA� කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා 
කර¡. 

පා.105/’15 

97. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— රෙ¤ යහපාලනය සථ්ා�ත rsම,— අයහප> පාලනෙq 

අංග ලෂණ වන අ>තෙනෝම:ක ප:ප>: සLපාදනය, 2ලබල වාදය, බලා>මක ෙනොවන 
සහ අසාධාරණ �:, pධායක බලතල අ2F ප�හරණය, ෙ)ශපාලනයට �රවැF දායක>වය 
අ¢�ම සහ  �ෂණය පැ:sම යන ක	f අප රට �ළ ෙනොඅ¢ව දනට ලැෙබන අතර ෙL 2සා 
රෙ¤ අයහප> පාලනය පව:න බව ෙප� යන ෙහ¡? රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැwම 
සඳහා සැලoL සකස ්කර �යා>මක කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.106/’15 

98. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— pෙ)ශ රටවල ඇ: � ලංකාවට අය> �සේකොළ ෙපො> 

නැවත ලබා ගැ�ම,— � ලංකාවට අය> වGනා �සේකොළ ෙපො> රාËය Aෙරෝපා රටවE 
ඇ�h ෙලෝකෙq රටවE ගණනාවක :ෙබන අතර ඒවාෙq අ?ත"ගතව ඇ: දැ/ම ෙL වන 
pට ව>ම? ලාං·ය සමාජයට අQ{ව ෙගොස ්ඇ: බැp?, එම �සේකොළ ෙපො> අප රටට ආපo 
ලබා ෙගන ඒවාෙq අඩං¯ ෙපෞරාxක දැ/ම නැවත සමාජගත rsමට p*ම> වැඩ ��ෙවළ 
සැලoL කර �යා>මක කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.107/’15 

99. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ෛජව ppධ>වය µක ගැ�ම සඳහා කෘkක"මය දායක කර 

ගැ�ම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙව/වට බ³ ෙබෝග වගාව සහ {ශ ෙබෝග වගාව ජනÉය කර�ම, 
ෛජව ppධ>වයට හා2කර රස ◌ායන දවY කෘk ක"මා?තෙය? ඈ> rsම හා ඒකාබ)ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භාpතය ��? රට �ළ ෛජව ppධ>වය ආරෂා rsමට 
ෙගො�? ෙයොB කරන වැඩ ��ෙවළ  �යා>මක කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව 
ෙයෝජනා කර¡. 

 

 



( 25 ) 

 

 

පා.108/’15 

100. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ජනතාවෙa ආහාර ලැ§ෙL අ¡:ය oරkත rsම,— 

එස> ජා�?ෙa සංpධානෙq මානව අ¡:වාFකL◌ ි ප)ධ�?ට අ/8ලව ආහාර ලැ§ෙL 
�_ක අ¡:වාFකම � ලාංrක ජනතාවට අQ{ වන ත>>වය රජෙq ප:ප>: සLපාදනය 
හා �යා>මක rsL �ළ දනට ලැෙබන ෙහ¡? උත පඥ��?ට අ/ව රෙ¤ ජනතාවෙa 
ආහාර පශන්ය pසÂෙL වග·ම B�ම2?ම රජයට පැවs ඇ: බැp? රජය මැOහ>� ආහාර 
දවY {ල පාලනය හා ෙසෞඛY ආරkත ආහාර ෙvල රෙ¤ ජනතාවට ලැ§ම සහ:ක 
ෙකෙරන p*ම> වැඩ ��ෙවළ සLපාදනය කර ජනතාවෙa ආහාර ලැ§ෙL �_ක 
අ¡:වාFකම තහD	 rsමට �යවර ගත A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.109/’15 

101. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— අකාබ2ක දවY කළමනාකරණය rsම,— අකාබ2ක දවY 

ප:චÑකරණය rsම>, අකාබ2ක දවY භාpතය අවම rsම>, භාpතෙය? ඉව>වන 
අකාබ2ක දවY එක� rsෙL යා?තණය සැක\ම හා අකාබ2ක දවY භාpතා rsෙL ප�සර 
�: s: p*ම> rsම> ��? රෙ¤ ප�සර ප)ධ:ෙq ආරෂාව හා යහපැවැ>ම සඳහා 
අකාබ2ක දවY කළමනාකරණය rsමට �යවර ගත A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා 
කර¡. 

පා.110/’15 

102. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ෙ)£ය ඖෂධ සහ අ> ෙබෙහ> ��බඳව පාසE Fo? 

දැ/ව> rsම,— 2ෙරෝw ජා:ය ෙගොඩනැwම සහ ෙ)£ය ආA"ෙvදෙq යහපැවැ>ම �_ක 
අරBf වශෙය? ෙගන ෙ)£ය ඖෂධ ව"ග හා අ> ෙබෙහ> ��බඳ p*ම> ක	f සQත 
pෂයය පාසE pෂය 2"ෙ)ශයට ඇ�ළ> rsම මÓ? ෙ)£ය  ඖෂධ සහ අ> ෙබෙහ> 
��බඳ පාසE Fo? දැ/ව> rsම ට �යවර ගත A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.111/’15 

103. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා ම?දෙපෝෂණය �ර? rsම,— � ලංකාව 

�ළ අ¢බර ද	 උප> අ/පා:කය 25% තරL ඉහළ අගය ග?නා අතර එයට පධාන සාධකය 
ව?ෙ? ෙපෝෂYදා± ආහාර Qඟකම වන බැp?, මාතෘ හා ළමා ම?දෙපෝෂණය �ර¨මට අවශY 
ෙපෝෂYදා± ආහාර ��ප> ජනතාවට ලබා .ම පBඛතාවය කරග> වැඩ ��ෙවළ �යා>මක 
කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.112/’15 

104. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ප�සරය oµ·ෙම? 2ෙරෝw රට ෙගොඩනැwම,— 

ව"තමාන � ලංකාෙv ප�සර �ෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව? ජලෙq හා ආහාරවල prරණ£¨ 
බව වැ© � ඇ: අතර අනාගතෙq. {2සාට වැළ ෙඳන ඇතැL ෙරෝගවල ෙරෝග 2ධානය පවා 
ෙසොයා ගැ�ම අපහo  pය හැr බැp?, ෙL ��බඳ වැ©�ර pම"ශනය rsම සඳහා p)ව> 
ක{�ව ප> කර වා"තාව කැඳවා, එම 2"ෙ)ශ �යා>මක rsම ��? රෙ¤ ජනතාවෙa 
�ෙරෝwභාවය සහ:ක කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.113/’15 

105. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— රෙ¤ ආරෂාවට කෘkක"මය oරkත rsම,— 

ධනවාදෙq �?වැ2 කා"�ව වන ෙදවැ2 ෙලෝක A)ධෙය? පo කාලෙq. හ�ත p�ලවය> 
සමඟ කෘkකා"{ක �වන රටාව සL¶"ණෙය?ම ෙවනස ්�ම ෙහේ�ෙව? ව"තමාන ෙලෝක 
පජාව B³ණ . ඇ: ප�සර �ෂණය, �ෙරෝw බව නැ:�ම හා ��F� ආහාර ෙනොමැ:�ම ආ. 
අවදානL ත>>වය?ෙග? � ලංකාව ආරෂා කර ගැ�ම සඳහා ජනතාව :රසාර කෘkක"ම 
භාpතය?ට ෙපළඹ�ෙම? හා ෙගො�? ආරෂා ෙකෙරන රාජY ප:ප>: රට �ළ සථ්ා�ත 
කර�ෙම? රෙ¤ අනාගතය oරkත කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

 

 



( 26 ) 

 

 

පා.114/’15 

106. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— සං·"ණ ෙගෝ¨ය ෙවළඳෙපොළ 2සා ජනතාවට ඇ:වන 

ගැටh අවම rsම,— ෙගෝ¨යකරණය pF? හ�?වා�? ෙලෝක ෙවළඳ රටාව {2සාෙa මනස 
ආකමණය rsම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ³ පාරLප�කව ෙගන ආ හර ප)ධ�? හා OAf 
දා"ශ2ක �?තනය? {2ස ්මනස ��? උ�රා දැ~ම ව"තමානය වන pට � ලාංrක¡?ට ද 
ෙපො� බැp?, ෙවළඳෙපොළ ආ"[කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සං·"ණ �වන රටාව හා ඒ සමඟ 
පැන නeන සං·"ණ සමා�ය පශන්> pසඳා ග2{? සහන£¨ Op පැවැ>මකට යා A� 
ව?ෙ? ෙකෙසේද ය?න ��බඳව ජනතාව දැ/ව> rsමට අවශY වැඩ ��ෙවළ හා ®)*මය 
සංවාදය රට �ළ �යා>මක කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.115/’15 

107. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— � ලංකාවට අවශY \2 රට �ළ 2පද�ම,— � ලංකාවට 

අවශY කරන \2 2ෂප්ාදනය rsමට අවශY සLප> � ලංකාව ස�ව ඇ: බැp?, මනා 
කළමනාකාs>වයr?, කා"යෂමව හා සැලoL සQතව කටA� කර රටට අවශY \2 
පමාණය ෙමරට 2ෂප්ාදනය rsමට හා \2 ��පහ� rsමට අවශY ක"මා?තශාලා රජය 
මÓ? සථ්ාපනය කර \2 ක"මා?තය µක ගත A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.116/’15 

108. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— නකEස ්රkතය ආරෂා rsම,— සමසත් � ලාං·ය 

ප�සර ප)ධ:යටම බලපෑL කළ හැr සංෙv. ප�සර ප)ධ:ය වන නකEස් රkත 
වනා?තරය ෙL වන pට {2ස ්�යාකාරකL ෙහේ�ෙව? දැ© ත"ජනයකට ල� ඇ: අතර 
ව>ම? පර�රට ෙම?ම අනාගත {2ස ් පර�රට ද ෙමම ප�සර pනාශය ෙහේ�ෙව? 
අවදානමක ට B³ණ පෑමට F� වන බැp?, {2ස ් ත"ජන ඉව> කර නකEස ් රkතෙq 
සව්ාºන පැවැ>ම ක©න{? තහD	 කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.117/’15 

109. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— රාවණා ර� ��බඳව p*ම> ගෙvෂණය F� rsම,— 

රාවණා ර� ��බඳ 2ශ�්ත ඉ:හාස ෙතොර�	 නැ: Dවද, p*ම> ගෙvෂණය ��? ඔ³ 
��බඳව අප රෙ¤ ආකEප නැං�මට>, රාවණා ර� ස�ව :1 දැ/ම රෙ¤ අ�වෘ)*ය සඳහා 
ෙයොදා ගැ�මට හා � ලාං·ය ඉ:හාසෙq සැඟ� eය ප��ෙîදය 2රාවරණය කර ගැ�මට> 
හැr වන බැp?, p)ව> ක{�ව හරහා රාවණා ර� ��බඳව ගෙvෂණය කළ A�යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.118/’15 

110. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ®)*මය O�� බව �ර? rsම,— ෙභෞ:ක ෙවළඳ භා�ඩ 

සැ�සරන ෙvගයට සාෙ�ෂව දැ/ම, ®)*ය හා මානව හර ප)ධ�? ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනො�ම ෙහේ�ෙව? ෙනොදැ/ව>කම Qස එස�ම ��? ®)*මය O��භාවය අද අප රට �ළ 
දනට ලැෙබන පධාන ගැටhව Dවද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ>ෙ> අ¢ අවධානය බැp?, 
රෙ¤ ජනතාවෙa ®)*මය O�� බව නැ: rsමට Fයh වයස ්කා�ඩය? ආවරණය වන ප�O 
p   *ම>ව සැලoL කරන ලද ජා:ක වැඩසටහන �යා>මක කළ A�යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.119/’15 

111. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— කE ඉ�> i ඖෂධ භාpතය නැවැ>�ම,— ෙL වනpට � 

ලංකාව �ළ කE ඉ�> i  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙq ෙරෝහE �ළ භාpතයට පැ{ØෙL 
අවදානම ඇ: බැp? රජෙq අදාළ Fයh අංශ මැOහ>� �යාකාs සැලoම සකස ්කර කE 
ඉ�> i ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ? ඉව> rsම හා ආනයනය rsම නැවැ>�මට කටA� කළ 
A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 
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පා.120/’15 

112. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ඒ}ස ්ෙරෝගය වYා�ත �ම පාලනය rsම,— � ලංකාව �ළ 

දැනට හ�නා ෙනොග> ඒ}ස ්ෙරෝw? 3000 කට ආස?න පමාණය FGන බවට වා"තා පළ � 
ඇ: බැp? ඔD? හ�නාෙගන ප:කාර සඳහා ෙයොB rsමට>, ඒ}ස ් ෙරෝගය වYා�ත �ම 
වැළැ�මට> ඵලදා± o�o වYාපෘ:ය ක©න{? ආරLභ කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව 
ෙයෝජනා කර¡. 

පා.121/’15 

113. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— pෙ)ශය?Q. _ංeක අතවරයට ලවන කා?තාව?ට 

සහන සැල\ම,— � ලංකාෙv කා?තාව? ගෘහ ෙසේවයට pෙ)ශ ගත�ෙම? පo F� වන 
අතවරය? ෙහේ�ෙව? F�වන ගැ� ගැ�L 2සා � ලාං·ය සමාජය �ළ 2"මාණය � ඇ: 
ගැටh සහගත ත>>වය? සමනය rsම සඳහා p*ම> කමෙvදය සකසා �යා>මක rsමට 
p)ව�? හා එම F��L හා බැ�f �)ගල ක�ඩායLව_? සැ�Lල> ක{�ව ප> කළ 
A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.122/’15 

114. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— වන රkත හා අභය Ä{වල ආරෂාව දැ© rsම සඳහා 

�: සLපාදනය rsම,— මෑතක Fට � ලංකාෙv රkත වනා?තර සහ අභය Ä{ pනාශය 
වැ© ෙව{? පව:න අතර � ලාං·ය පා�ස�ක සම�_තතාවට ඉ? දැ© ත"ජනය එEල 
ෙව{? පව:න බැp? ෙමම pනාශය නැවැ>�ම සඳහා ජනතාවෙa ආකEපමය ෙවනස 
ඇ: rsමට අවශY වැඩ ��ෙවළ සැක\මට ෙම?ම පව:න �: ප:පාදන p*ම> හා දැ© 
බවr? Aත වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.123/’15 

115. 

 ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ppධ ආග{ක ක�ඩායLව_? F� වන සමාජ බලපෑL 
��බඳව අධYයනය rsම,— පධාන ධාරාෙv ආග{ක මතවාදය? pෙvචනය කර{?, එම 
ආගLQ අ/ ක�ඩායL ෙලස තම 2"වචන හා පැහැO_ rsL සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉO�ප> කර{? එම මතවාද ��ග> �)ගල¡? එ µස් කර ග?නා, ආග{ක හා 
ෙවන> B³fවරr? සමාජගත � ඇ: ක�ඩායL ��බඳ අධYයනය කර{? ඔD?ෙa 
මතවාද, �යාකාs>වය? හා සමාජයට ඔD? 2සා ඇ: වන බලපෑL කවරාකාරද ය?න 
��බඳ තෙසේ	ව ලබා .මට ��ග> ආග{ක නායකය?ෙග? හා p)ව�?ෙග? 
සැ�L ල> ක{�ව ප> කර, වා"තාව කැඳවා එQ 2"ෙ)ශ �යා>මක කළ A�යැ¡ 
ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.124/’15 

116. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ඉහළ ප{:ෙය? A> මැG භාජන 2ෂප්ාදනය rsම,— 

ආහාර �\ෙL. ගෑස ්හා p�_ය අපෙ> ෙනොයන ෙලස ඉම2? තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ග?නා මැG භාජන 2ෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉO�ප> rsමට, අවශY පsෂණ F� 
rsමට හා මැG භාජන භාpතෙය? ෙසෞඛYාරkතව ආහාර �\මට ඇ: හැrයාව ��බඳව 
ජනතාව දැ/ව> rsමට ජා:ක ම¤ටෙL වැඩ සටහන සැලoL කර �යා>මක rsමට රජය 
මැOහ> pය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.125/’15 

117. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— අ*මානFක pදYා ෙෂේතයට ®� දහ{? ආභාෂය ලබා 

ගැ�ම,— ®�? වහ?ෙසේෙa Fත ��බඳ ඇතැL pගහය? Ôතන pදYාවට හo ෙනොවන තරL 
ගැ�	 බැp?, ඒ ��බඳ ප"ෙqෂණ rsමට හා ව"තමානෙq අ*මානFක pදYා ෙෂේතෙq 
ඇ: ගැටh සඳහා ®� දහම ඇo�? 2"වචන හා pස�L ඉO�ප> rsමට හැr වන ප�O, අදාළ 
ෙෂේතය ��බඳ හසල දැ/ම ඇ: ෙ)£ය හා pෙ)£ය p)ව�?ෙග? සම?pත ක{�ව 



( 28 ) 

 

 

�Q�වා, ඒ හරහා ®� දහම ෙ)£ය හා pෙ)£ය වශෙය? පච_ත rsමට>, � ලංකාෙv ·": 
නාමය ඉහළ නැං�මට>, අ*මානFක pදYා ෙෂේතෙq �න	දය ඇ: rsමට> රජය මැOහ> 
pය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.126/’15 

118. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— pදYා"ï? අතර �රාpදYා pෂයය ජනÉය කර�ම,— 

pදYා"ï? අතර �රාpදYා pෂයය ජනÉය rsම සඳහා B_ක වශෙය? පාසE pෂයය 
2"ෙ)ශයට එම pෂයය ඇ�ළ> rsම හා pශව්pදYාලවල �රාpදYා pෂය පථය තව�රට> ��E 
rsමට හා පහoකL ලබා.ම සඳහා කටA� rsම>, එමe?  �රාpදYා pෂයය රට �ළ 
වYා�ත�ම හරහා @Qවන උග�?ෙග? රටට යහප> ෙසේවය ලබා ගැ2ම> අරBf කරග> 
ජා:ක වැඩසටහන O¯කා¨නව සැලoL සQතව 2"මාණය rsමට �යවර ගත A�යැ¡ ෙමම  
පා"_ෙL?�ව  ෙයෝජනා කර¡. 

පා.127/’15 

119. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ: වස pෂ ��බඳ ෙසොයා බැ¨මට pෙශේෂ ප{: 

ආයතනය �Q��ම,— කෘkක"මා?තෙq. භාpතා ෙකෙරන රසායන දවY ෙහේ�ෙව? ආහාර 
දවYය?ට ද වස pෂ {ශ� ඇ: අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ¨මට අදාළ ප{: ආයතනය දැනට 
� ලංකාව �ළ �Q�වා ෙනොමැ: බැp? එම කා"යය සඳහා pෙශේෂ ප{: ආයතනය �Q�pය 
A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.128/’15 

120. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— යාචක¡? Fඟමනට ෙයොදාග?නා ද	ව? �න	>ථාපනය 

rsම,— � ලංකාෙv යාචක¡? ද	ව? සමඟ Fඟම? යැ.ම තහනL කර, Fඟමන සඳහා ෙයොදා 
ග?නා ද	ව? �න	>ථාපනය කර, ඔD? යහප> �රවැFය? ෙලස සමාජගත rsම සඳහා 
අවශY ජා:ක ම¤ටෙL වැඩ��ෙවළ සැලoL කර �යා>මක කළ A�යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.129/’15 

121. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ �ÆØ ශාසනය අඛ�ඩව පව>වාෙගන යාම 

සඳහා කමව> වැඩ��ෙවළ සකස ්rsම,— මහා පජාප� ෙගෝත~ ෙතරØ?වහ?ෙසේෙග? 
ඇර�f භාර�ය �ÆØ ශාසනය සංඝ{>තා ෙතරØ?වහ?ෙසේෙa ලංකාගමනෙය? � 
ලංකාව �ළ මැනp? සථ්ා�ත Dවද, පoකා¨නව අභාවයට eය බැp?, මෑත Aගෙq . 
ශYාෙමෝපා_ මහා 2කාෙq රංe� ද�h පා"ශව්ය pF? ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස 
සථ්ාපනය කරන ලද �ÆØ ශාසනයට 2F ��ගැ�ම ලබා.ම සඳහා රජය ෛත2කා¡ක 
මහා නායක සව්ා~?වහ?ෙසේලා ඇ�h අදාළ Fය� ෙෂේතය?ෙa �_ක>වෙය? 2F 
සංවාදය ඇරðය A� යැ¡ ද, එම සංවාදය අවසානෙq p*ම> කමෙvදය ඔසේසේ � ලංකාව 
�ළ �ÆØ ශාසනය අඛ�ඩව පව>වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළ සැකFය A�යැ¡ ද 
ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.  

පා.130/’15 

122. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— � ලාං·ය �Æ සංසථ්ාව ව¼හා>මකව p*ම> rsම,— � 

ලාං·ය �Æ සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහ?ෙසේලා පා"ශව් ගත �ම ෙහේ�ෙව? ව¼හා>මකව 
අසංp*ත � ඇ: අතර එම 2සා ජා:ක හා ජාතY?තර අ�චාර උපචාරය?Q. සංඝයා 
වහ?ෙසේලා ඒකම:ක ෙනො�ම රටට අQතකර ෙලස බලපාන බැp? සමසථ් සංඝ සමාජෙq 
ඒකම:ක>වය ඇ: කර ගැ�මට හැr වැඩ��ෙවළ සැක\මට රජය මැOහ> pය A�යැ¡ 
ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.  

 

 

 



( 29 ) 

 

 

පා.131/’15 

123. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ලංකා ඛ2ජ ෙතE �:ගත සංස්ථාව ලාභදා± 

ආයතනය rsම,—  ලංකා ඛ2ජ ෙතE �:ගත සංසථ්ාව ලාභදා± ආයතනය ෙලස 
ජනතාවා.ව සංව"ධනය rsමට අවශY සැලoL සකස් rsමට p)ව> ම�ඩලය ප> 
කර ඔD?ෙa 2"ෙ)ශය?ට අ/ව සංසථ්ාෙv පව:න වංචා, �ෂණ හා ප�පාලනමය ගැටh 
pසඳා ඵලදා± ජා:ක ආයතනය ෙලස �යා>මක �මට අවශY ප�සරය රජය මැOහ>ව 
2"මාණය කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.132/’15 

124. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශY පමාණයට ගංජා වැ�මට ෙ)£ය 

ෛවදYව	?ට අවසර ලබා .ම,— ඉ?Oයාෙv Fට රහFගත මා"ග ඔසේසේ රට �ළට ෙග?වන 
රසාය2ක දවY {Òත ගංජා භාpතා කර 2පදවන ෙ)£ය ඖෂධවල ¯ණා>මක බව අ¢වන 
බැp?, ආA"ෙvද ඖෂධ 2පද�ෙL. තම ඖෂධවල ¯ණා>මක බව ආරෂා කර ගැ�ම සඳහා 
ගංජා අතYවශY ඖෂධය ෙලස ෙයොදා ග?නා රජෙq ��ග> ආA"ෙvද ෛවදYව	?ට 
\මාව? සQතව ගංජා ශාකය වැ�මට අවසර ලබා.ම සඳහා අවශY �: සංෙශෝධනය කළ 
A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.133/’15 

125. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— එළව� ෙගො�?ට සාධාරණ {ල ලබා .ම,— එළව� 

ෙතොග ෙවළඳාෙL. �යා>මක වන ක�පL ගැ�ම හා {ල �රණය rsL ආ. �යා හරහා 
ෙගොඩනැw ඇ: සංpධානා>මක ෙවළඳ ඒකා*කාරය? 2සා එළව� ෙගො�?ට සාධාරණ 
{ල ලබා .මට ෙමෙත �යා>මක කළ සැලoL අසා"ථක � ඇ: බැp?, ෙගොpයාට 
සාධාරණ {ල ලබා .ෙL �_ක අරBණ කරග> බලපෑL ව_? ෙතොර ෙවළඳෙපොළ රාජY 
ෙවළඳ ආයතන මැOහ>� 2"මාණය කර �යා>මක කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව 
ෙයෝජනා කර¡. 

පා.134/’15 

126. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— පාසE ද	ව?ෙa වGනාකම සමාජගත rsම,— 

ෙදමා�ය?, ¯	ව	?, Ñඩා �³fක	ව? හා පාසE වෑ? රථ �යැ�ර? යන ��ස ් සඳහා 
ද	ව?ෙa වGනාකම ��බඳ සමාජ pදYා>මක හා මෙනෝ pදYා>මක කමෙvදය? ��? 
සරළව පැහැO_ කර, රෙ¤ හා සමාජෙq ඉO� යහපැවැ>ම සඳහා ද	වා සමාජ අ�ෙයෝගය? 
හBෙv ආරෂා කර?ෙ? ෙකෙසේද ය?න ��බඳව සංවාදය පැවැ>�ම ට ජා:ක ම¤ ටෙL 
වැඩසටහන සැලoL කර �යා>මක rsමට රජය මැOහ> pය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව 
ෙයෝජනා කර¡. 

පා.135/’15 

127. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— කා?තාව?ට ඇ:වන ¦ඩාව? අවම rsම,— ව>ම? 

ෙගෝ¨ය සමාජය �ළ කා?තාව?ට F�වන ¦ඩාව? වන ශම හා _ංeක ¾රාකෑමට ල�ම, 
ෙපෞ)ග_ක ෙ)පළ කමය �	ෂ ෙ?ñයව pකාශනය �ම, අසමාන ෙලස සැල·ම හා පDE 
සංසථ්ාව �ළ Fරගත �ම 2සා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ:�ම යන ක	f � ලාංrක 
කා?තාව?ට ද පධාන වශෙය? ෙපො� වන බැp?, ඔD?ෙa යහපැවැ>ම ෙව/ෙව? ෙමම 
¦ඩාකාs වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල\මට අවශY �යවර ගත A�යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.136/’15 

128. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— �රාpදYා ෙදපා"තෙL?�ව නගා F��ම,— � ලංකාව �ළ 

�Qටා ඇ: �රාවස�් සංරෂණය rsමට හැrයාව �රාpදYා ෙදපා"තෙL?�වට 
ෙනොමැ>ෙ> පව>නා මානව හා  ෙභෞ:ක සLප>Q අ¢ව 2සා වන ෙහ¡?, p)ව> 
ම�ඩලය මÓ? �රාpදYා ෙදපා"තෙL?�ෙv ඇ: අ¢පා¢කL ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
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සL¶"ණ rsමට අවශY �යවර ගැ�මට රජය මැOහ> pය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව 
ෙයෝජනා කර¡. 

පා.137/’15 

129. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— �ර ගම? ෙසේවා බස ් රථවල ගම? ග?නා මw?ට 

ෙසෞඛYාරkත ආහාර පාන ලබා ගැ�මට පහoකL සැල\ම,— �ර ගම? ෙසේවා බස ් රථ 
ආහාර පාන ගැ�ම සඳහා නතර කර/ ලබන ආපනශාලාව?Q ප{:ය ඉතා පහළ ම¤ටමක 
පව:න බැp? එය මw ජනතාවෙa ෙසෞඛYයට අQතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල ප{:ය 
ඉහළ නැං�මට 2ර?තරව පo pපරL කළ හැr වන ප�O සකස ් කරන ලද ජා:ක 
වැඩසටහන රජය pF? සැලoL කර �යා>මක කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා 
කර¡. 

පා.138/’15 

130. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— රජය ස� වැp_ සමාගL ලාභදා± ආයතන බවට ප> 

rsම,— රජය ස� වැp_ සමාගL පා¢ ලබන ආයතන බවට ප>� ඇ: බැp?, p)ව> 
ක{�ව ප>කර එම ආයතනවල ලාභදා±>වය ව"ධනය rsමට අවශY 2"ෙ)ශ සකස ්කර, 
එම 2"ෙ)ශ �යා>මක rsම ��? එම සමාගLවල ලාභදා±>වය ඉහළ දැ~මට රජය මැOහ> 
pය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.139/’15 

131. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— වන රkත �ළ F�වන �: pෙරෝº �යා නැවැ>�ම,—    

� ලංකාෙv වන රkත �ළ F�වන �: pෙරෝº වගාව?, ppධ ඉOrsL, වනා?තර එ�rsL 
හා රkත \මා මා¡L ෙවනස ් rsම ආ. වන pනාශයට ෙහේ�වන {2ස ් �යාකාරකL 
වැට¨මට pෙශේෂෙය? සpබල ග?වන ලද ෙපො_ස ්වන ආරෂක ඒකකය �Q��මට රජය 
මැOහ> pය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.140/’15 

132. 
ග	 ®)*ක ප:රණ මහතා,— ෙකොරEපර සංරෂණය rsම,— සාගර ජලෙq 

උෂ්ණ>වය ඉහළ යෑම හා {2ස් �යාකාරකL ෙහේ�ෙව? ෙකොරEපර pනාශ �ෙL 
ත"ජනයට ලව ඇ: බැp?, � ලංකා B³� කලාපය අවට ඇ: ෙකොරEපර ආරෂා කර 
ගැ�මට හා නව ෙකොරEපර 2"මාණය �මට උ�ත ප�සර ප)ධ: සකස් rsම සඳහා 
අවශY නව 2යාමනය? සකස් කර �යා>මක rsමට රජය මැOහ> pය A�යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.143/’15 

133. 
ග	 අ��Eලාහ ්මහÙ්ෆ ්මහතා,— ගව¡? සඳහා o�o තෘණ @L ෙව? rsම,— ආස?න 

වශෙය? ගව¡? 250,000කට පමණ තෘණ Ä{ අවශYව FGන බැp? සහ r� 2ෂප්ාදනය වැ© 
rsෙL රජෙq ප:ප>:ය ස�රාගැ�ම සඳහා ෙව? කරන ලද තෘණ Ä{ Oස්]කය �ළ �Qටා 
ෙනොමැ:කම 2සා, ]�ණාමලය Oස]්කය �ළ o�o තෘණ Ä{ පකාශකර, ෙව?කර ගැස¤ 
පතෙq පF)ධ කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.  

පා.145/’15 

134. 
ග	 එස.් එL. ම�කා" මහතා,— රජෙq ආයතනව_? ජනතාවට F�වන අකටA�කL 

��බඳ ෙසොයා බැ¨මට ආයතනය �Q��ම,— රජෙq ආයතන මÓ? ppධ ෙසේවාව? 
ලබාගැ�ම සඳහා පැ{ෙණන මහජනතාවට F�වන අකටA�කL සහ අසාධාරණකL ��බඳ 
ෙසොයා බැ¨ම සඳහා>, එම අසාධාරණකL pභාග rsම සඳහා> ෛන:ක බලය සQත 
ආයතනය සථ්ා�ත කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.150/’15 

135. 
ග	 ෙහේෂා pතානෙa මහතා,— උපා*ධාs? සඳහා µrයා ලබා .ෙL. 2F කමෙvදය 

සකස ්rsම,— � ලංකාෙv උපා*ධාs?ට µrයා ලබා .ෙL. ෙමෙත කE �යා>මක i 
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පෂ පාට ෙáද කමය ෙනොසලකා සාධාරණය ඉ�rsම සඳහා 2F කමෙvදය සැලoL කර 
එය ප:ප>:ය ෙලස සLමත rsමට �යවර ග?නා ෙලස>, ෙ)ශපාලනඥය? හBෙv 
උපා*ධාs? හෑEhවට ප> ෙනොrsමට �යවර ගත A�යැ¡ ද ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා 
කර¡. 

පා.151/’15 

136. 
ග	 ෙහේෂා pතානෙa මහතා,— ව� ආÒතව �ව>වන ද{ළ ජනතාවෙa �වන ත>>වය 

ඉහළ නැං�ම,— ව� ආÒත ද{ළ ජනතාව �ව>වන ප�සරය �ළ p�_ය, ජල පහoකL සහ 
යGතල පහoකL අවම ම¤ටමක පව:න අතර එම ත>>වය පාසE ද	ව?ෙa අධYාපන 
කටA�වලට>, එම ජනතාවෙa ෙපෞ)ග_ක �pතයට> බාධා ඇ:කරන බැp?, ෙමම ල¡? 
2වාස සංසක්ෘ:ය 2මා කර ඒ සඳහා නව p*ම> ත2 2වාස කමය සකස ්rsමට අවශY 
ක©නL වැඩසටහන ආරLභ කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.154/’15 

137. 
ග	 ල· ජයව"ධන මහතා,— මහ/වර Oස]්කය �ළ මහE 2වාස ෙයෝජනා කමය 

ආරLභ rsම,— මහ/වර Oස]්කෙq පව:න ඉඩL හා 2වාස Qඟයට ��යම වශෙය? 
මහ/වර පෙ)ශෙq �Qටා ඇ: රාජY වැp_ ආයතනවලට අය> වගා ෙනොකළ ඉඩL 
ෙතෝරාෙගන මහE 2වාස කමය ඇ:ෙකොට 2වාස ෙනොමැ: මහ/වර Oස]් මධYම 
පා?:ක ජනතාවට ක©න{? 2වාස ලබා .ෙL වැඩසටහන �යා>මක කළ A�යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.155/’15 

138. 
ග	 ල· ජයව"ධන මහතා,— වසර 12 ක �යා?pත රාජකා�ෙq 2රතව FG ]pධ හBදා 

ෙසබ�?ට pශාම වැ�� ලබා .ම,— � ලංකා ]pධ හBදා ෙසේවෙq වසර 22  සL¶"ණ i පo 
pශාම යෑෙL �යාව_ය �යා>මක වන බැp?, උ�	 නැෙගනQර �යා?pත රාජකා�ෙq 
2යැ¨ වසර 12  අඛ�ඩව ෙසේවය ෙකොට එම ෙසේවාෙව? ඉව> � FGනා අයවh? දැනට 
ඉතා අසරණ ත>>වෙය? පoවන බැp? එම ]pධ හBදාෙv හා ෙපො¨Fෙq ෙසේවය කළ අයට 
අ"ධ pශාම වැ�ප ලබා .ෙL කමෙvදය ක©න{? සකසා එම අයට සහනය සැල\ම 
o�o යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.156/’15 

139. 
ග	 ල· ජයව"ධන මහතා,— මහ/වර නගරය �ළ පව>නා මා"ග තදබදය අවම rsම,— 

� ලංකාෙv ෙදවැ2 අගනගරය වන මහ/වර නගරය ෙ)£ය හා pෙ)Ëකය?ෙa සංචාරක 
මධYසථ්ානය වන ෙහ¡? ද, මහ/වර නගරයට එOෙනදා pශාල ��ස පැ{ෙණන අතර එම 
ජනතාව මහ/වර නගරෙq හා අවට මා"ගවල ඇ: අ*ක රථ වාහන තදබදය 2සා මහ> 
අ\	තාවයකට ප>වන බැp? ද, මහ/වර නගරෙq මා"ග තදබදය අවම rsම සඳහා ක©නL 
pස�ම ලබා Oය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.157/’15 

140. 
ග	 ල· ජයව"ධන මහතා,— මහ/වර නගරය �ළ Bස_්L ��{ පාසල ආරLභ 

rsම,— මහ/වර Oස]්කය �ළ Bස_්L ජනතාව ඉතා වැ© ��ස �ව> වන අතර, මහ/වර 
නගරය ආÒතව Bස_්L ��{ පාසල �Q�pය A� යැ¡ ."ඝ කාලය :ස්ෙසේ පෙ)ශෙq 
Bස_්L ජනතාවෙa ද ඉE¨මව පව:න බැp?, ඉතා ක©න{? මහ/වර නගරෙq Bස_්L 
��{ පාසල �Q��මට අවශY කටA� සැලFය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා 
කර¡. 

පා.158/’15 

141. 
ග	 ල· ජයව"ධන මහතා,— මහ/වර නගරය �ළ �QG ජනÉය පාසE සඳහා පළB 

ෙශේxෙq ද	ව? ෙව/ෙව? නව ෙගොඩනැe_ ඉOrsම,— මහ/වර නගරය ආÒතව ජනÉය 
පාසE සඳහා පළBවැ2 ෙශේxයට ළB? ඇ�ළ> rsමට pශාල ��ස ඉEhL කළ>, එම 
පාසEවල ඉඩකඩ \{ත ෙහ¡?, ද	ව? ඇ�ළ> rsම ඉතා අ\	 � ඇ: බැp? මහ/වර 
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නගරය ආÒත පධාන පාසEවලට පළBවැ2 ෙශේxෙq ප?: පැවැ>�ම සඳහා නව 
ෙගොඩනැe_ ඉතා ක©න{? ඉOකර Oය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.159/’15 

142. 
ග	 ල· ජයව"ධන මහතා,— මහ/වර පEෙEකැෙE 2දහස ්ෙවළඳ උදYාන කමව>ව 

��E rsම,— මහ/වර Oස]්කය �ළ pµrයාෙව? ෙපෙළන ත	ණ ත	xය? pශාල 
��ස FGන බැp?, එම අයට µrයා අවසථ්ා ක©න{? සපයා .ම සඳහා මහ/වර 
පEෙEකැෙE පෙ)ශෙq �Qටා ඇ: 2දහස ්ෙවළඳ උදYාන ෙදක කමව> ෙලස සකසා වැ© 
��සකට µrයා අවසථ්ා ලබා ගැ�මට අවසථ්ාව සැල\මට ක©න{? කටA� කළ A�යැ¡ 
ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.160/’15 

143. 
ග	 ල· ජයව"ධන මහතා,— උඩරට ගැ{ �න	>ථාපන ෙකො{ෂ? සභාව ය� සථ්ාපනය 

rsම,— අ*රාජYවා. පාලන කාලෙq. අසරණ i උඩරට පෙ)ශවා\ ජනතාවට සහන සැල\ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර :1 උඩරට ගැ{ �න	>ථාපන ෙකො{ෂ? සභාව පoeය පාලන කාලය 
�ළ අÑය ත>>වයට ප> rsම 2සා උඩරට ජනතාවට F�� ඇ: අසාධාරණය? සාධාරණය 
rsම සඳහා උඩරට ගැ{ �න	>ථාපන ෙකො{ෂ? සභාව නැවත කමව>ව ස්ථා�ත කර¨මට 
අවශY කටA� ක©න{? සැලFය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.162/’15 

144. 
ග	 ඩaලස ්ෙ)වාන?ද මහතා,— උ�	 පළා> අධYාපන ෙදපා"තෙL?�ෙv පව:න � 

ලංකා අධYාපන ප�පාලන ෙසේවෙq pෙශේෂ ෙසේවක සංඛYා �ර�පා¢, ෙජYෂඨ්තාවය හා 
�සලතාවය පදනL කරෙගන �ර�ම සහ තරඟ pභාගෙය? 2දහස ් කර III ෙශේxයට 
ප>rsම,— උ�	 පළා> අධYාපන ෙදපා"තෙL?�ව යටෙ> පව:න � ලංකා අධYාපන 
ප�පාලන ෙසේවෙq pෙශේෂ ෙසේවක සංඛYා �ර�පා¢ �ර�ම සLබ?ධව 2F pශේEෂණය 
කර ෙමම තන�	වලට අදාළ රාජකා�වල 2රත � ලංකා p�හEප: ෙසේවෙq හා � ලංකා ¯	 
ෙසේවෙq 2ලධාs?ෙa ෙජYෂඨ්>වය හා �සලතාවය සැලrEලට ෙගන ඔD? � ලංකා 
අධYාපන ප�පාලන ෙසේවෙq තරඟ pභාගෙය? 2දහස ්කර අධYාපන ප�පාලන ෙසේවෙq III 
ෙශේxයට ප> කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.163/’15 

145. 
ග	 ඩaලස ්ෙ)වාන?ද මහතා,— උ�	 පළාෙ> පළා> සභාව යටෙ> ඇ: පාසEවල 

වැඩ බලන p�හEප:ව	? p�හEප: තරඟ pභාගෙය? 2දහස ් කර, එම 2ලධා�? 
p�හEප: ෙසේවෙq III ෙශේxයට ප> rsම,— උ�	 පළා> සභාව යටෙ> ඇ: පාසEවල 
."ඝ කාලය ෙසේවෙq 2A� �  ලංකා ¯	 ෙසේවයට අය> වැඩබලන p�හEප:ව	?ෙa 
ෙජYෂඨ්>වය හා �සලතාවය සැලrEලට ෙගන � ලංකා p�හEප: ෙසේවෙq තරඟ 
pභාගෙය? 2දහස ්කර, එම 2ලධා�? � ලංකා p�හEප: ෙසේවෙq III ෙශේxයට ප> කළ 
A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.168/’16 

146. 
ග	 එස.් එL. ම�කා" මහතා,— ජා�? අතර ජා:ක සංQÃයාව ෙගොඩනැං�ම,— ජා:ක 

සංQÃයාව හා ජා�? අතර අෙනYෝනY අවෙබෝධය සහ එකB�ව වඩා>  ඵලදා± ෙලස 
ෙගොඩනැwම සඳහා ."ඝ කා¨න ඉලකය?ට Bල �sෙL අරBx?, � ලංකාව �ළ සෑම 
ෙදමළ මාධY පාසලකම Fංහල මාධYෙය? උග?වන අංශය ආරLභ කළA� යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.  

පා.169/’16 

147. 
ග	 එස.් එL. ම�කා" මහතා,— නව Ñඩා පනත  හ�?වා.ම,— Oස්]  Ñඩා 

සංගLවල ඡ?දෙය? Ñඩා පාලක ම�ඩලවලට 2ලධා�? ෙ>s ප>�ෙL කමය ෙව/වට 
අh> කමෙvදය හ�?වා ., එමe? එම 2ලධාs?ෙa �යා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
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පා"_ෙL?� වට ෙහෝ වගrයන අA�? � ලංකාෙv Ñඩාෙv OAfව සහ අ�වෘ)*ය  සඳහා 
නව Ñඩා පනත හ�?වා Oය A� යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.  

පා.177/’16 

148. 
 ග	 එL. එ�. එL. සEමා? මහතා,— හ� ව?දනා පනත හ�?වා .ම,— � ලංකාෙv 
Fට වා"kකව හ� ව?දනාෙv ෙයෙදන බැ:ම�? pF? B³ණ ෙදන ගැටh 2රාකරණය 
කර ගැ�මට>, ඒ ��බඳ ආයත2ක ව¼හය ස්ථාපනය ෙකොට �:මය ප:පාදන සකස ්
rsමට>, රජය මÓ? “හ� ව?දනා පනත” හ�?වා Oය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව 
ෙයෝජනා කර¡. 

පා.178/’16 

149. 
ග	 ඩaලස ් ෙ)වාන?ද මහතා,— A)ධය 2සා Op අQ{ i ජනතාව FQ rsම සඳහා 

අ/සම්රණ සම්ාරකය තැ�ම සහ FQප> rsම සඳහා ෙපො� Oනය ෙව? rsම,— දශක 
ගණනාවක Fට උ�	 පළාෙ> පැව: Aදමය වාතාවරණය �ර? � සාමකා~ �වන රටාවකට 
ජනතාව දැ? අව�"ණ � FGන අතර පoeය කාලෙq පැව: අසාමානY ත>>වය? 2සා ද, 
Aදමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව? ද, ඝාතනයට ලi Fයh ජා:, ආගL හා සමාජවලට අය>, 
Fයhම භාෂාව? කතාකරන ජනතාව, � ලාංrක¡? ෙලස FQප> කර{?, එම ජනතාව 
මv@ම ෙව/ෙව? ද, ඔD? කළ ප�තYාගය?වලට ෙගෞරව rsම සඳහා ද, උ�	 පළාෙ> 
ඕම?ෙ> පෙ)ශය �ළ o�o සථ්ානයක “අ/සම්රණ සම්ාරකය” තැ�මට ද, එම Aදමය 
ත>>වය 2සා Op අQ{ i Fයhම ජා:, ආගL හා භාෂාව? කථා කරන ජනතාව FQගැ?�ම 
සඳහා o�o Oනය නL ෙකොට සෑම වසර පාසාම එම Oනය සැමsමට ද රජය �යවර ගත 
A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

පා.179/’16 

150. 
ග	 FFර ජයෙකො© මහතා,— ම>දවY භාpතයට ඇ�බැQiව? �න	>ථාපනය rsම 

සඳහා අ*කා�ය �Q��ම,— ම>දවY භාpතයට  ඇ�බැQ i  අ: pශාල ත	ණ ��ස 
ඒවා¡? අ>{.මට අෙ�ෂාෙව? පoDවද, ඒ සඳහා 2ශ�්ත වැඩ��ෙවළ ෙහෝ කමෙvදය 
ෙනොමැ:�ම ඔD? B³ණ ෙදන බරපතල ගැටhවව ඇ: බැp?,  ආග{ක නායක¡?ෙa 
�_ක>වෙය? ෙබෞ)ධ ආධYා>{ක භාවනා කම, ෙ)£ය ඖෂධ කමය? හා අෙන�> 
ප:ක"ම කම ද උපෙයෝw කරග2{? ම>�¢ හා ම>දවY භාpතයට ඇ�බැQiව? 
�න	>ථාපනය rsම සඳහා අ*කා�ය �Q��මට කටA� කළ A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව 
ෙයෝජනා කර¡. 

පා.180/’16 

151. 
ග	 ෙ�. \. අලව�වල මහතා,— � ලංගම හා ෙපෞ)ග_ක බස ් රථ සඳහා Oව¡න �රා 

ඒකාබ)ධ ධාවන සැලැසම් රා¿ කා ලෙq. �යා>මක rsම,— � ලංකාව �රා සවස 6? 
පoව � ලංගම හා ෙපෞ)ග_ක බස ්රථ 2Fයාකාරව ධාවනය ෙනො�ම ෙහේ�ෙව? මw ජනතාව 
බලව> අපහoතාවයට ප> � FGන ෙහ¡?, ඊට ��යL වශෙය? � ලංකා ගමනාගමන 
ම�ඩලය සහ පළා> සභා යටෙ> �යා>මක මා"ගසථ් මw පවාහන අ*කාs ආයතන සමඟ 
එව � ලංගම සහ ෙපෞ)ග_ක බස ්රථ රා] කාලෙq. Oව¡න �රා ධාවනය rsමට සැලැසම් 
සකස ්කර �යා>මක කළ A� යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.  

පා.181/’16 

152. 
ග	 අ��Eලාහ ්මහÙ්ෆ ්මහතා,— උ�	 පළාෙත? බලහ>කාරෙය? ෙනරපා හ�න ලද 

Bස_්L ජනතාව නැවත පOං� කර�ම,— උ�	 පළාත �ළ Fයවස ්ගණනාව :සේසේ �ව> i 
Bස_්L ජනතාව 1990 වසෙ". පැය 48ක කාල\මාව �ළ එම පළාෙත? බලහ>කාරෙය? 
ඉව> කරන ලද අතර ඔD? ඉ? �ටiෙq තම? ස� ෙ)පළ සහ වසò්? හැර දමා තම �pත 
��බඳ rF� සහ:කය ෙනොමැ:ව ෙමම o�තර ජනතාව එතැ? Fට ෙL දවා කාලය �ළ 
රටට ෙදෝQ ෙනො� රG? �ටව ෙනොය{? �ව> i අතර පoeය ජනා*ප:වර ණ සහ 
පා"_ෙL?� මැ:වරණවල. පවා  ඔD?ෙග? 95% Fය ඡ?දය පකාශ කළ නB�  ඔD?ට 
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තවම> Fය BE ගL @L ෙවත යාමට ෙනොහැr � ඇ: ෙහ¡?, ඔD?හට Fයh අ¡:වාFකL 
සQතව Fය BE ගL @L ෙවත යාමට අවසථ්ාව සැල\ම සඳහා ඇ: Fයh බාධාව? හ�නාෙගන 
ඒවා ඉව> rsමට අවශY �යවර ගැ�ම රජෙq වග·ම pය A�යැ¡ ෙමම පා"_ෙL?�ව 
ෙයෝජනා කර¡.    

පා.182/’16 

153. 
ග	 අ��Eලාහ ්මහÙ්ෆ ්මහතා,— උපා*ධාs? උපෙ)ශන 2ලධා�? ෙලස පාසEවලට 

බඳවා ගැ�ම,— Oව¡න �රා F�වන කා?තා හා ළමා අපචාර �ර? rsෙL අරBෙණ? සහ 
Oව¡න �රා Fයhම පාසEවල පාථ{ක, )p:±ක සහ උසස ් ෙපළ Fo?ට, ඔD?ෙa 
අධYාප2ක �යාකාරකLවලට සමගා~ව, උපෙ)ශනය ලබා.ම සඳහා, 2016 වසෙ"  Fට 
�යා>මක වන ප�O, උපා*ධාs?ට µrයා උ>පාදනය rsම ෙපරදැ� ෙකොටෙගන, දැනට 
පාෙ)£ය ෙEකL කා"යාලය?ට අ/Aත ෙකොට ඇ: උපෙ)ශන 2ලධාs?ෙa 
කා"යභාරයට සමාන වන ආකාරෙය?, pෙශේෂ ප>�ම ෙලස උපෙ)ශන 2ලධා�? ෙලස 
උපා*ධාs? ප>rsම �xස �යාකාs  සැලැසම් �යාවට නැeය A�යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා සLමත කර¡.   

පා.183/’16 

154. 
ග	 අ��Eලාහ ්මහÙ්ෆ ්මහතා,— µrයා ලෂ දහය ලබා.ෙL වYාපෘ:ෙයQ. උ�	 හා 

නැෙගනQර පළා>වල ත	ණ ත	xය? සඳහා පBඛතාවය ලබා .ම,— µrයා ලෂ දහය 
ලබා.ෙL වYාපෘ:ය �යා>මක rsෙL., උ�	 නැෙගනQර පළා>වල �ව> වන, වයස 
අD	� :සප්හ Fට හත_ස ් පහ දවා ත	ණ ත	xය?ට පBඛතාවය ලබාOය A� බව>, 
පාථ{ක, )p:±ක සහ ෙජYෂඨ් )p:±ක ම¤ටLවල. පාසE අතහැර eය අ.ෙපො.ස (සාමානY 
ෙපළ) o�oකL සQතව පාසEවල සේව�ඡා ¯	ව	? ෙලස වසර pසස්කට වඩා වැඩකරන 
අයට, උසස ් අධYාපන o�oකL ෙනොසලකා ස[්ර ප>�L ලබා.මට අවශY �යවර ගත A� 
බව> ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡.  

පා.184/’16 

155. 

  ග	 එස.් එL. ම�කා" මහතා,— දහL පාසE අධYාපනය අ2වා"ය rsම,— Ëෂ්ඨ 
සLප?න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අA�? රට �ළ වYා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම"ධනය rsම හා ස්වයං pනය ඇ: rsම උෙදසා Fයhම  ද	ව?ට, 9 ෙශේxය දවා 
ඔD?ෙa ආගමට අ/8ල  දහL පාසE අධYාපනය අ2වා"ය rsම o�o යැ¡ ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා කර¡. 

*156. 
අගාමාතY�මා සහ ජා:ක ප:ප>: හා ආ"[ක කටA� අමාතY�මා,— පැ�ස ් epoම 

අපරා/මත rsම,— 1992 මැ¡ මස 09 වැ2 Oන 2vෙයෝ"Q . ��ග?නා ලද  ෙ)ශ¯xක 
ෙවනස�්L ��බඳ එස> ජා�?ෙa රාBගත සLB:ය සඳහා i, 2016.09.07 Oන ඉO�ප> 
කරන ලද, පැ�ස ්epoම අපරා/මත rsම අ/මත කළ A�ය.  

(අමාතY ම�ඩලෙq අ/ම:ය ද?වා :ෙ�.) 

*157. 
pස"ජන (සංෙශෝධන) පන> ෙක�Lපත — ෙදවැ2 වර rය�ම. 

(අමාතY ම�ඩලෙq අ/ම:ය ද?වා :ෙ�.) 

*158. 
�: ෙකො{ෂ? සභා (සංෙශෝධන) පන> ෙක�Lපත — ෙදවැ2 වර rය�ම. 

(අමාතY ම�ඩලෙq අ/ම:ය ද?වා :ෙ�.) 

*159. 
අපරාධ න¢ pධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පන> ෙක�Lපත — ෙදවැ2 වර rය�ම. 

(අමාතY ම�ඩලෙq අ/ම:ය ද?වා :ෙ�.) 
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*160. 
pශ්වpදYාල (සංෙශෝධන) පන> ෙක�Lපත — ෙදවැ2 වර rය�ම.  

(අමාතY ම�ඩලෙq අ/ම:ය ද?වා :ෙ�.) 

*161. 

 වරාය සහ ¯ව? ෙතො�පල සංව"ධන බ� (සංෙශෝධන) පන> ෙක�Lපත — ෙදවැ2 වර 
rය�ම.  

(අමාතY ම�ඩලෙq අ/ම:ය ද?වා :ෙ�.) 

*162. 
සංචාරක සංව"ධන හා �ස:්යා2 ආග{ක කටA� අමාතY�මා සහ ඉඩL අමාතY�මා,— 

ඉඩL අ>ප> කර ගැ�ෙL පනත යටෙ> 2ෙයෝග,— (460 වැ2 අ*කාරය i) ඉඩL අ>ප> කර 
ගැ�ෙL පනෙ> 63 වැ2 වග?:ෙq (2) වැ2 උප වග?:ෙq (ඊ) ෙîදය යටෙ> 2013 ඉඩL 
අ>ප> කර ගැ�ෙL (ව?O ෙග�ෙL) 2ෙයෝග සංෙශෝධනය සLබ?ධෙය? ඉඩL 
අමාතYවරයා pF? සාදන ල�ව, 2016 ô_ 26 Oනැ: අංක 1977/8 දරන අ: pෙශේෂ ගැස¤ 
පතෙq පළ කර/ ලැබ, 2016.08.26 Oන ඉO�ප> කරන ලද 2ෙයෝග අ/මත කළ A� ය. 

(අමාතY ම�ඩලෙq අ/ම:ය ද?වා :ෙ�.) 

*163. 
BදE අමාතY�මා,— 2ෂප්ාදන බ� (pෙශේෂ p*pධාන) පනත යටෙ> 2යමය,— 1989 අංක 

13 දරන 2ෂප්ාදන බ� (pෙශේෂ p*pධාන) පනෙ> 3 වැ2 වග?:ය යටෙ> 2ෂප්ාදන බ� 
සLබ?ධෙය? BදE අමාතYවරයා pF? පනවන ල�ව, 2016 මැ¡ 26 Oනැ: අංක 1968/19 
දරන අ: pෙශේෂ ගැස¤ පතෙq පළ කර/ ලැබ, 2016.08.24 Oන ඉO�ප> කරන ලද 2යමය 
අ/මත කළ A� ය. 

(අමාතY ම�ඩලෙq අ/ම:ය ද?වා :ෙ�.) 

*164. 
සංව"ධන උපාය මා"ග හා ජාතY?තර ෙවළඳ අමාතY�මා,— � ලංකා අපනයන සංව"ධන 

පනත යටෙ> 2ෙයෝගය (අංක 1),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන සංව"ධන පනෙ> 
14 වැ2 වග?:ය පකාරව ෙසස ්බ� සLබ?ධෙය? සංව"ධන උපාය මා"ග හා ජාතY?තර 
ෙවළඳ අමාතYවරයා pF? සාදන ල�ව, 2016 ô2 13 Oනැ: අංක 1971/5 දරන අ: pෙශේෂ 
ගැස¤ පතෙq පළ කර/ ලැබ, 2016.08.26 Oන ඉO�ප> කරන ලද 2ෙයෝගය අ/මත කළ A� 
ය. 

(අමාතY ම�ඩලෙq අ/ම:ය ද?වා :ෙ�.) 

*165. 
සංව"ධන උපාය මා"ග හා ජාතY?තර ෙවළඳ අමාතY�මා,— � ලංකා අපනයන සංව"ධන 

පනත යටෙ> 2ෙයෝගය (අංක 2),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන සංව"ධන පනෙ> 
14 වැ2 වග?:ය පකාරව ෙසස ්බ� සLබ?ධෙය? සංව"ධන උපාය මා"ග හා ජාතY?තර 
ෙවළඳ අමාතYවරයා pF? සාදන ල�ව, 2016 ô2 13 Oනැ: අංක 1971/6 දරන අ: pෙශේෂ 
ගැස¤ පතෙq පළ කර/ ලැබ, 2016.08.26 Oන ඉO�ප> කරන ලද 2ෙයෝගය අ/මත කළ A� 
ය. 

(අමාතY ම�ඩලෙq අ/ම:ය ද?වා :ෙ�.) 

*166. 
සංව"ධන උපාය මා"ග හා ජාතY?තර ෙවළඳ අමාතY�මා,— � ලංකා අපනයන සංව"ධන 

පනත යටෙ> 2ෙයෝගය (අංක 3),— 1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන සංව"ධන පනෙ> 
14 වැ2 වග?:ය පකාරව ෙසස ්බ� සLබ?ධෙය? සංව"ධන උපාය මා"ග හා ජාතY?තර 
ෙවළඳ අමාතYවරයා pF? සාදන ල�ව, 2016 ô2 28 Oනැ: අංක 1973/21 දරන අ: pෙශේෂ 
ගැස¤ පතෙq පළ කර/ ලැබ, 2016.08.26 Oන ඉO�ප> කරන ලද 2ෙයෝගය අ/මත කළ A� 
ය. 

(අමාතY ම�ඩලෙq අ/ම:ය ද?වා :ෙ�.) 
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*167. 
සංව"ධන උපාය මා"ග හා ජාතY?තර ෙවළඳ අමාතY�මා,— � ලංකා අපනයන සංව"ධන 

පනත යටෙ> 2ෙයෝගය (අංක 4),—1979 අංක 40 දරන � ලංකා අපනයන සංව"ධන පනෙ> 
14 වැ2 වග?:ය පකාරව ෙසස ්බ� සLබ?ධෙය? සංව"ධන උපාය මා"ග හා ජාතY?තර 
ෙවළඳ අමාතYවරයා pF? සාදන ල�ව, 2016 ô_ 12 Oනැ: අංක 1975/40 දරන අ: pෙශේෂ 
ගැස¤ පතෙq පළ කර/ ලැබ, 2016.08.26 Oන ඉO�ප> කරන ලද 2ෙයෝගය අ/මත කළ A� 
ය. 

(අමාතY ම�ඩලෙq අ/ම:ය ද?වා :ෙ�.) 

*168. 
පාෙ)£ය සංව"ධන අමාතY�මා,— ප�¶රක Bදල — £"ෂය 147 — වැඩසටහන 1,—        

† 2016 ජනවා� මස 01 වැ2 Oෙන? ආරLභ වන හා 2016 ෙදසැLබ" මස 31 වැ2 Oෙන? 
අවස? වන BදE ව"ෂෙq පෙයෝජනය සඳහා � ලංකා පජාතා?]ක  සමාජවා. ජනරජෙq 
පා"_ෙL?�ව pF? දැනටම> අ/මත කර ඇ: pයදL \මා ෙනොඉමවන ප�O එQ ppධ වැය 
£"ෂ යටෙ> අෙ�kත ඉ:��L ජා:ක අයවැය ෙදපා"තෙL?�ව වැය £"ෂෙq “අයවැය 
සහාය ෙසේවා සහ හOF අවශYතා වග·L වYාපෘ:යට” මා	කර ගැ�මට> 2015 අංක 16 දරන 
pස"ජන පනෙ> 6.1 හා 6.2 වග?: මÓ? සලසා ඇ: p*pධානවලට යට>ව හ�නාග> 
p ෙ)ශ �ලYකරණ සQතව �යා>මකවන සංව"ධන වYාපෘ: ක©නL rsම සඳහා පBඛ>වය 
ෙද{? ප�¶රක ප:පාදන ෙලස අදාළ අමාතYාංශවලට මා	 rsමට හැrවන ප�O � ලංකා 
පජාතා?]ක සමාජවා. ජනරජෙq ඒකාබ)ධ අරBද_? ෙහෝ රජයට අය> අෙන�> ඕනෑම 
අරBදලr? ෙහෝ � ලංකා පජාතා?]ක සමාජවා. ජනරජෙq අ�මතය ප�O � ලංකා 
පජාතා?]ක සමාජවා. ජනරජෙq ආ�¢ව pF? �ලYකරණය කරන ලද 	�යE පනසන්ව 
ෙකෝG pFනව ලෂ pFප?දහස (	.592,925,000) ෙනොඉමවන Bදල උපෙEඛනෙq 
දවා ඇ: ආකාරයට සලසා ගත A� ය. 

  උපෙ5ඛනය 
 

 £"ෂය                147  - පාෙ)£ය සංව"ධන අමාතYාංශය 

 වැඩ සටහන      1 - ෙමෙහAL වැඩසටහන 

 �නරාව"තන pයදL  -    	. 469,425,000 

 �ලධන pයදL  -    	. 123,500,000 

     B� pයදම     = 7. 592,925,000 

(	�යE පනසන්ව ෙකෝG pFනව ලෂ pFප?දහස පමx.) 

රජෙ:  ලධා=�ට අ)>කාර “@” BCම 

 උප�ම pයදL \මාව  - 	. 2,000,000 

 අවම ලැ§L \මාව - 	.    150,000 

 උප�ම හර ෙශේෂ \මාව - 	. 3,500,000 

   (අමාතY ම�ඩලෙq අ/ම:ය ද?වා :ෙ�.)  

† 2016 අෙගෝස�් මස 09 වැ2 Oන ඉO�ප> කරන ලද 2016 අංක 2 දරන ප�¶රක 
ඇසත්ෙL?�ව බල?න. ප�¶රක ඇසත්ෙL?� අංක 1 එක�ව 	�යE 55,000,000. 

*169. 
අගාමාතY�මා සහ ජා:ක ප:ප>: හා ආ"[ක කටA� අමාතY�මා,— අEලස ්ෙහෝ �ෂණ 

ෙචෝදනා pම"ශන ෙකො{ෂ? සභාෙv අධYෂ ජනරාEව� යෙa වැ�ප හා .මනා ප:ෙශෝධනය 
rsම,—  1994 අංක 19 දරන අEලස ්ෙහෝ �ෂණ ෙචෝදනා pම"ශන ෙකො{ෂ? සභා පනෙ> 16 
(1) වග?:ය අ/ව  ෙකො{ෂ? සභාවට පැවs ඇ: කා"යය? ඉ�කර¨ම �xස එම ෙකො{ෂ? 
සභාවට සහාය �මට අධYෂ ජනරාEවරෙය� ප>rsමට සහ එම තන�ර දරන තැනැ>තාට 
පා"_ෙL?�ව pF? 2ශච්ය කර/ ලබන වැ�ප  ෙග�මට p*pධාන සලස්වා . ඇ: 
ෙහ¡?ද;     
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අවදානම දැ�ය A� තන�ර වන අEලස ් ෙහෝ �ෂණ ෙචෝදනා pම"ශන ෙකො{ෂ? 
සභාෙv අධYෂ ජනරාE තන�රට 2015.02.12 Oන රජෙq අවශYතාවය මත �:ප: 
ෙදපා"තෙL?�ෙv අ:ෙ"ක ෙසො_Fට" ජනරාE Ðරෙq රාජකා� කළ ජනා*ප: ��ඥ ඒ. 
ඒ. ¦. OE	k ඩයස ්pකමFංහ මහ>{ය ප>rsම මත, ඇයට ෙපෞ)ග_ක වන ෙසේ පහත 
සඳහ? වැ�� හා .මනා 2015.02.12 Oන Fට ෙග�මට අමාතY ම�ඩල අ/ම:ය ලබා . ඇ: 
ෙහ¡?ද:— 

(අ) අ:ෙ"ක ෙසො_Fට" ජනරාE තන�රට Q{ මාFක වැ�ප සහ Fයh .මනා (�රකථන 
.මනාව, ඉ?ධන .මනාව සහ 2වාස �¨ .මනාව හැර); 

 සහ 

(ආ) අEලස ්ෙහෝ �ෂණ ෙචෝදනා pම"ශන ෙකො{ෂ? සභාෙv අධYෂ ජනරාE Ðරයට 
Q{ අමාතYාංශ ෙEකL .මනාව, �රකථන .මනාව, ඉ?ධන .මනාව හා රජෙq 2ල 
2වාසය ලබා. ෙනොමැ: නL 2වාස �¨ .මනාව. 

ඊට අ/8ලව, 1994 අංක 19 දරන අEලස ්ෙහෝ �ෂණ ෙචෝදනා pම"ශන ෙකො{ෂ? සභා 
පනෙ> 16 (2) වග?:ය පකාරව, අEලස ්ෙහෝ �ෂණ ෙචෝදනා pම"ශන ෙකො{ෂ? සභාෙv 
අධYෂ ජනරාE, ජනා*ප: ��ඥ ඒ. ඒ. ¦. OE	k ඩයස ්pකමFංහ මහ>{ය ෙවත රජෙq 
ඒකාබ)ධ අරBදලට වැය බර වන ප�O ඉහත සඳහ? මාFක වැ�ප හා .මනා ෙග�මට ෙමම 
පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා සLමත කර¡. 

(අමාතY ම�ඩලෙq අ/ම:ය ද?වා :ෙ�.) 
*170. 

අගාමාතY�මා සහ ජා:ක ප:ප>: හා ආ"[ක කටA� අමාතY�මා,— සව්ාºන ෙකො{ෂ? 
සභාව?Q සභාප:වරය? හා සාමාuකය? ෙවත ෙගව/ ලබන පා�ශ{කය? හා ෙවන> 
.මනා,— දහනව වැ2 ආ�¢කම වYවසථ්ා සංෙශෝධනෙය? සංෙශෝ*ත � ලංකා පජාතා?]ක 
සමාජවා. ජනරජෙq ආ�¢කම වYවසථ්ාෙv 41 (ආ) වYවසථ්ාෙv උපෙEඛනෙq සඳහ? 
සව්ාºන ෙකො{ෂ? සභා නවෙයQ සභාප:වරය? හා සාමාuක¡? ෙවත පහත සඳහ? 
පා�ශ{කය? හා ෙවන> .මනා, අදාළ ෙකො{ෂ? සභා සතY වශෙය?ම රාජකා� ආරLභ කරන 
ලද Oනය, අදාළ ෙග�L බලා>මක වන Oනය ෙලස සලක{? ෙග�මට අමාතY ම�ඩල 
අ/ම:ය ලබා . ඇ: ෙහ¡?ද:—     

(අ) 2ල බලෙය? ප>වන සභාප:වරය? හැර අෙන�> සභාප:වරය? සඳහා                 
	. 100,000/-ක මාFක .මනාව ද, 	. 10,000/-ක මාFක �රකථන .මනාව ද, 
ෙපෞ)ග_ක භාpතයට ද Q{කL සQත 2ල වාහනය සහ එ· වාහනය සඳහා 
ඉ?ධන ¨ට" 225 ෙහෝ ෙවළඳෙපොෙළේ පව>නා ඉ?ධන {ල ගණ?වලට අ/Ùපව 
.මනාවද; 

(ආ) 2ල බලෙය? ප>වන සව්ාºන ෙකො{ෂ? සභා සභාප:වරය? සඳහා තම 2තY 
තන�ෙ" වැ�� හා .මනාවලට අ:ෙ"කව, සව්ාºන ෙකො{ෂ? සභාව?Q 
සභාප:වරෙය�ෙa මාFක .මනාෙව? 50%ක මාFක .මනාවද; 

(ඇ) අEලස ් ෙහෝ �ෂණ  ෙචෝදනා pම"ෂන ෙකො{ෂ? සභාෙv හැර අෙන�> සව්ාºන 
ෙකො{ෂ? සභාවල 2ල බලෙය? ප> ෙනොවන සාමාuක¡? සඳහා 	. 75,000/-ක 
මාFක .මනාවද, 	. 8,000/-ක මාFක �රකථන .මනාව ද, තම පOං� සථ්ානෙq 
Fට ෙකො{ෂ? සභා කා"යාලයට යාමට ඇ: �ර පමාණය අ/ව rෙලෝ ~ට" 350 
දවා 	. 25,000/-ක පවාහන .මනාව ෙහෝ rෙලෝ ~ට" 350ට වැ© �ර පමාණය 
ෙව/ෙව? 	. 50,000/-ක පවාහන .මනාවද; 

(ඈ) 2015.06.17 Oනැ: රාජY වYාපාර චකෙEඛ අංක 3/2015 p*pධාන ප�O 2ල 
බලෙය? ප>වන සාමාuක¡? සඳහා එ µස�්L වාරයකට සහභාe �ම ෙව/ෙව?              
	. 10,000/-ක .මනාවද; 

(ඉ) 1994 අංක 19 දරන අEලස ්ෙහෝ �ෂණ ෙචෝදනා pම"ශන ෙකො{ෂ? සභා පනෙ> (8) 
වැ2 වග?:යට අ/ව එම ෙකො{ෂ? සභාෙv සභාප:ට හා සමානව සාමාuක¡?ට ද 
බලතල පැවs ඇ: බැp?, එම ෙකො{ෂ? සභාෙv සාමාuක¡?ට 	. 95,000/-ක 
මාFක .මනාව ද, 	. 8,000/-ක මාFක �රකථන .මනාව ද, ෙපෞ)ග_ක භාpතයට 
ද Q{කL සQත 2ල වාහනය හා එම වාහනය සඳහා ඉ?ධන ¨ට" 170 ෙහෝ 
ෙවළඳෙපොෙළේ පව>නා ඉ?ධන {ල ගණ?වලට අ/Ùපව .මනාව;  



( 38 ) 

 

 

 සහ 

(ඊ) මැ:වරණ ෙකො{ෂ? සභාෙv සභාප:වරයා හා සාමාuක¡? ෙවත, මැ:වරණය 
පකාශයට ප> කළ Oන Fට ප:ඵල 2�> කරන Oන දවා i කාල\මාව සඳහා 
ඔD?ෙa මාFක .මනාෙව?  ¾ක pෙශේෂ .මනාව ද.   

 

ඊට අ/8ලව, ආ�¢කම වYවසථ්ාෙv 41 (ආ) වYවසථ්ාෙv උපෙEඛනෙq සඳහ? 
සව්ාºන ෙකො{ෂ? සභා නවෙයQ සභාප:වරය?ට හා සාමාuක¡?ට ඉහත සඳහ? 
පා�ශ{කය? හා ෙවන> .මනා ෙග�මට ෙමම පා"_ෙL?�ව ෙයෝජනා සLමත කර¡. 

(අමාතY ම�ඩලෙq අ/ම:ය ද?වා :ෙ�.) 
*171. 

ආ�¢කම වYවසථ්ාව යටෙ> ෙයෝජනාව,— pවාදය  කE තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ô2 22),— “� ලංකා පජාතා?]ක සමාජවා. ජනරජෙq ආ�¢කම වYවසථ්ාෙv 
104ආ (5)(අ) වYවසථ්ාෙv p*pධාන පකාරව මැ:වරණ ෙකො{ෂ? සභාව pF? 2016 
ෙපබරවා� 25 Oනැ: අංක 1955/19 දරන අ: pෙශේෂ ගැස¤ පතෙq පළ කර/ ලැබ, 
2016.05.06 Oන ඉO�ප> කරන ලද, ජනමතpචාරණයක. ෙහෝ ඡ?ද pම\මකට අදාළ 
කාල\මාව �ළ pද¼> හා B½ත ජනමාධY pF? ��පැOය A� උපමාන ෙහව> 
මා"ෙගෝපෙ)ශ/ ෙමෙහAL ප:ප>: අ/මත කළ A� ය.” ය/ෙව? ෙයෝජනා කරන ලO?, 
පශන්ය සභා�Bඛ කරන ල..  

*172. 

ෙබෞ)ධ pහාර ෙ)වාලගL (සංෙශෝධන) පන> ෙක�Lපත — ෙදවැ2 වර rය�ම. 

(අමාතY ම�ඩලෙq අ/ම:ය ද?වා :ෙ�.) 

*173. 

ෙථේරවා. �Æ ක:කාව> (_යාපOං� rsෙL) පන> ෙක�Lපත — ෙදවැ2 වර 
rය�ම. 

(අමාතY ම�ඩලෙq අ/ම:ය ද?වා :ෙ�.) 

*174. 
සංව"ධන උපාය මා"ග හා ජාතY?තර ෙවළඳ අමාතY�මා,— ආනයන හා 

අපනයන (පාලන) පනත යටෙ> 2ෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන 
පන> මÓ? සංෙශෝ*ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ> 4 
වැ2 වග?:ෙq (3) වැ2 උපවග?:ය සහ 14 වැ2 වග?:ය සමඟ rයpය A�, එම 
පනෙ> 20 වැ2 වග?:ය යටෙ> BදE අමාතYවරයා pF? සාදන ල�ව, 2015 
ෙපබරවා� 26 Oනැ: අංක 1903/41 දරන අ: pෙශේෂ ගැස¤ පතෙq පළ කර/ ලැබ, 
2015.09.23  Oන ඉO�ප> කරන ලද 2ෙයෝග අ/මත කළ A� ය.  

(අමාතY ම�ඩලෙq අ/ම:ය ද?වා :ෙ�.) 

175. 
� ලංකා ෙසේවා ��ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන> ෙක�Lපත — 

ෙදවැ2වර rය�ම.  

 
 

 * සල"ෙණ� හG�ව0 ලබ�ෙ� ආIJෙ� කටK� ය. 
 


