
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1266/’16 

ග	 ප�ම උදයශා!ත #ණෙසේකර මහතා,— *+ය හා සාමය සහ ද,ණ සංව.ධන 
අමාත0�මාෙග! ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) එ8.9. 9. ඊ. තසත්වා<! =>! නැෙගන@ර පළාෙB ෙපොDස ්සථ්ාන පහ 
ඉලකකර පහාරය >H කළ Iනය කවෙ.ද;  

 (ii) එ@< Kය Lය ෙපොDස ්MලධාN! සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පහාරෙP< අ�	දහ! Q ෙපොDස ්MලධාN! සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත පහාරෙය! >H Q ෙ�පළ හාMය ��බද තෙසේ	ව කර +ෙT නU, 
එය ෙකොපමණද;  

 (v) එම =නාශයට වගVව W� Q තසත්වා<! අBඅඩං#වට ෙගන +ෙTද; 

 (vi) අදාළ පහාරයට වගVවW� Y�ගලය!ට එෙර@ව *+මය �යවර ෙගන 
+ෙTද; 

 (vii) ෙමම >�Zය සUබ!ධෙය! [.ණ වා.තාව ඉINපB කර!ෙ!ද; 

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන@ද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම!ද? 
2. 

1362/’16 

ග	 ඩලස ් අලහ�ෙප	ම මහතා,— අගාමාත0�මා සහ ජා+ක ප+පB+ හා ආ.cක 
කටW� අමාත0�මාෙග! ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) ෙසේවා MWතය!ෙd භාරකාර අරeද8 ෙගfම සඳහා DයාපIං� f ඇ+ 
මාතර Iසh්කෙP ෙපෞ�ගDක ආයතන සංඛ0ාව කවෙ.ද; 

 (ii) එම ආයතනවල නU කවෙ.ද; 

 (iii) ෙසේවා MWතය!ෙd  භාරකාර අරeදෙ8 සාමාjකBවය ලබා ඇ+ මාතර 
Iසh්කෙP ෙසේවක සංඛ0ාව, එ එ පාෙ�kය ෙ8කU ෙකොlඨාසය අnව 
ෙව! ෙව! වශෙය! කවෙ.ද; 

 (iv) ෙසේවා MWතය!ෙd භාරකාර අරeදල සඳහා DයාපIං� fමට පැව+ය W� 
අවම තBBවය! කවෙ.ද; 

  ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම!ද? 

 

 

(අටවැM පා.DෙU!�ව - පළeවැM සභාවාරය) 
අංක 172.] 
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( 2 ) 

 

 

3. 
1368/’16 

ග	 ඩdලස් ෙ�වාන!ද මහතා,— අධ0ාපන අමාත0�මාෙග! ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) මෑතක< උසස ්කරන ලද තU�r=8 මධ0 මහා =ද0ාලය ඇ�sව ජා+ක පාස8 
අට නැෙගන@ර ප ළාෙB, අUපාර Iසh්කෙP, ක8eෙ! අධ0ාපන 
කලාපෙP +ෙබන බවB; 

 (ii) ෙU වන=ටB එම ජා+ක පාසැ8 සඳහා සt්ර =Hහ8ප+ව	! පBකර 
ෙනොමැ+ බවB; 

 (iii) ඉහත පාස8වල සt්ර =Hහ8ප+ව	! >uන බවට වැරI ෙතොර�	 අධ0ාපන 
අමාත0ාංශයට ලබා < ඇ+ බවB; 

 (iv) අධ0ාපන අමාත0ාංශෙP M> අvෂණය ෙනොමැ+ව ඉහත පාස8 
wයාBමක වනබව x ලංකා අධ0ාපන පNපාලන ෙසේවා MලධාN!ෙd සංගමය  
ෙචෝදනා නගා ඇ+ බවB; 

  එ�මා ද!ෙන@ද? 

(ආ) (i) ජා+ක පාසැ8වල =Hහ8ප+ව	 අMවා.යෙය!ම උපාZධාN! =ය W� බවට 
වන රාජ0 ෙසේවා ෙකොKෂ! සභාෙ{ Mයමය පNI, ඉහත සඳහ! පාස8වලට 
|H| සt්ර =Hහ8ප+ව	! පBV}මට කටW� කර!ෙ!ද; 

  (ii) එෙසේ නU,  එය wයාBමක වන Iනය කවෙ.ද; 

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන@ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම!ද?  

4. 
1389/’16 

ග	 බ!Hල #ණව.ධන මහතා,— ගා�ය ආ.cක කටW� ��බඳ අමාත0�මාෙග! 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙය@ අංක 141 ෙයෝජනාවට අnව, ෙ�kය VN Mෂප්ාදකය! 
සඳහා පැකැl�වකට 	�ය8 30/=ක සහනාධාරය ලබා <මට ෙයෝජනා කළ 
බව ��ග!ෙ!ද; 

 (ii) ඉහත VN Mෂප්ාදන සහනාධාරය ෙවnෙව!, අයවැෙය! ෙව! කළ  	�ය8 
KDයන 1000/=ක �ල0 ප+පාදන උපෙයෝජනය Q අW	 පැහැID කර!ෙ!ද; 

 (iii) VN Mෂප්ාදන සහනාධාරය කවර අමාත0ාංශය හරහා කවර Y�ගලය! ෙහෝ 
ආයතන ෙවත ලබා H!ෙ!ද; 

 (iv) ව.ෂ 2005 >ට ෙU දවා x ලංකාෙ{ VN Mෂප්ාදනය, එ එ ව.ෂය අnව 
ෙව! ෙව! වශෙය! �ට. KDයන ෙකොපමණද; 

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම!ද? 
5. 

1393/’16 

ග	 වා|ෙ�ව නානායකාර මහතා,— කෘ,ක.ම අමාත0�මාෙග! ඇ2මට,— (2) 

(අ) (i) කsතර සහ වල8ලා=ට පාෙ�kය ෙ8කU බලපෙ�ශය!@ ෙගොf!, 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ගැ*මට පැK� අවසථ්ාෙ{ සහනාධාර 
ඉ8rUපත සමඟ ජා+ක හැ�nUපෙB ඡායා �ටපත ඉINපB කළ W� බව 
අදාළ MලධාNයා පවසා ඇ+ බවB; 



( 3 ) 

 

 

 (ii) ෙගොf! වැ� �Nසකට ජා+ක හැ�nUපB ෙනොමැ+ බව පැව� =ට 
හැ�nUපෙB �ටපත අMවා.යෙය! ඉINපB කළ W� බව සඳහ! කරK! 
චකෙ8ඛය එවා ඇ+ බව දැnU < ඇ+ බවB; 

 එ�මා ද!ෙන@ද? 

(ආ) එම පෙ�ශෙP ෙගොf! ස� වැ�@u හැ�nUපB, ගම! බලපB හා NයH	 බලපB  
ජා+ක හැ�nUපB ෙවnවට භාර ග!නා ෙලස Mලධා}!ට උපෙදස ්ලබා<මට �යවර 
ග!ෙ!ද ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම!ද? 

6. 
1507/’17 

ග	 උදය පභාB ගUම!�ල මහතා,— අගාමාත0�මා සහ ජා+ක ප+පB+ හා ආ.cක 
කටW� අමාත0�මාෙග! ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව.ෂෙP< රජය ලබා ගB es ණයවල වuනාකම ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016 ව.ෂෙP< ලබා ගB ණය සඳහා ෙග=ය W� බර තැ� සාමාන0 ෙපො� 
අnපාතය ෙකොපමණද; 

 (iii) ව.ෂ 2014 සහ 2015 ට සාෙ�ෂව, 2016 ව.ෂෙP< බර තැ� සාමාන0 ෙපො� 
අnපාතය ෙකොපමණ අගයV! ෙවනස ්f +ෙTද; 

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම!ද? 
7. 

1560/’17 

ග	 |M8 හ�!ෙනB+ මහතා,— ක.මා!ත හා වා�ජ කටW� අමාත0�මාෙග! 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) ස�පකාර ෙතොග ෙවළඳ සංසථ්ාව =>! ආරUභ කරන ලද “ගමට ස=ය - 
සෙතොස බ�ය” ජංගම අෙල= වැඩසටහන ෙU වන=ට wයාBමක  ව!ෙ!ද; 

 (ii)  ෙමම ව0ාපෘ+ය සඳහා ෙයොදවන ලද වාහන සංඛ0ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙමම වැඩසටහන wයාBමක Q කාලය ෙකොපමණද;  

 (iv)  ෙU සඳහා දරන ලද es =යදම ��බඳ වා.තාව ඉINපB කර!ෙ!ද;  

 (v) ෙමම ව0ාපෘ+ය ආරUභ V}මට ෙපර M> ශක0තා අධ0නය >H කර +ෙTද;  

 (vi)  එෙසේ ෙනොමැ+ නU, ව0ාපෘ+ය ආරUභ V}ෙU අවශ0තාවය කවෙ.ද; 

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම!ද? 

8. 
1569/’17 

ග	 ඉUරා! මහ�ෆ් මහතා,— පළාB සභා හා පළාB පාලන අමාත0�මාෙග! 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) h�ණාමලය Iසh්කෙP, ෙතෝ[. �ඩා�uය සංව.ධනය V}ම සඳහා eද8 
ෙව! කරන ලද �ලාශ කවෙ.ද; 

 (ii) එම එ එ �ලාශ ෙය! ෙව! කරන ලද eදල ෙව! ෙව! වශෙය! 
කවෙ.ද;  

 (iii) ඒ සඳහා වැය Q සමසත් =යදම ෙකොපමණද;  

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන@ද? 



( 4 ) 

 

 

(ආ) (i) ෙමම �ඩා�uය 2017 ජනවාN මාසෙP =වෘත කළ බවB; 

 (ii) එම සම	 ඵලකෙP x ලංකා eසD්U ෙකොංගසෙP පා�කය!ෙd නU 
පමණ සඳහ! කර ඇ+ බවB; 

එ�මා ද!ෙන@ද? 

(ඇ) (i) ෙමම නU සඳහ! කර ඇ+ පදනම කවෙ.ද; 

 (ii) රජය Mෙයෝජනය කරන පා.DෙU!� ම!�වරය! සහ පළාB සභා 
ම!�වරය! h�ණාමලය Iසh්කෙP >uය<, ඔ�!ෙd නU, ෙමම සම	 
ඵලකෙP ඇ�ළB ෙනොV}මට ෙහේ� කවෙ.ද; 

 (iii) ෙමම �ඩා�uයට තබා ඇ+ නම සUබ!ධෙය! අදාළ wයාපuපාu 
අnගමනය කර +ෙTද; 

 (iv) රජෙP eදD! කරn ලබන සංව.ධන කටW�වල< එ පෂයකට පමණ 
පeඛතාවය ලබා< පචාරය ලබා<ම යහපාලනෙP ලෂණය ෙලස 
��ග!ෙ!ද;  

 (v) ෙමම වරද MවැරI V}මට �යවර ග!ෙ!ද;  

ය!නB එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන@ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම!ද? 

9. 
1574/’17 

ග	 �ම8 රBනායක මහතා,— උසස් අධ0ාපන හා මහාමා.ග අමාත0�මාෙග! 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) ප|Lය ආස!නතම අධ0යන ව.ෂ 5 �ළ< රාජ0 =ශව්=ද0ාලවලට බඳවා ගn 
ලැ� es �ෂ0 සංඛ0ාව අතN! මහෙපොළ උසස ්අධ0ාපන �ෂ0Bව ලබා H! 
�ෂ0 සංඛ0ාව;  

 (ii) දැනට මහෙපොළ �ෂ0Bවය ෙවnෙව! මා>කව ෙගවන eදල ෙකොපමණද;  

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන@ද? 

(ආ) (i) මහෙපොළ �ෂ0Bව �Nනැ�ෙU< �සලතාවය මත (on merit basis) �ෂ0Bව 
�Nනැ�ම සඳහා >|! ෙතෝරාගැ*ෙU කමෙ{දය කවෙ.ද; 

 (ii) ප|Lය ආස!නතම අධ0යන ව.ෂ 5 �ළ<, ඉහත (i)@ දවා ඇ+ පNI ©ව 
=ද0ා, ග�ත, වා�ජ සහ කලා =ෂය ධාරාව! ෙවnෙව! �සලතාවය මත 
මහෙපොළ �ෂ0Bව ලබාH! �ෂ0 සංඛ0ාව, අධ0යන ව.ෂය හා =ෂය ධාරාව 
අnව ෙව! ෙව! වශෙය! ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත අධ0යන ව.ෂ 5 �ළ < ඉහත (ii)@ සඳහ! >|! අතN! ඒ ඒ =ෂය 
ධාරාව! අnව, අවම |H|කU ලැ� �ෂ0ය! අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) 
=භාගෙP ප+ඵල අnව අදාළ Iසh් �සලතාව (District Rank) සහ Iව®ෙ! 
�සලතාවය (Island Rank) අධ0යන ව.ෂය සහ =ෂය ධාරාව අnව ෙව! 
ෙව! වශෙය! කවෙ.ද; 

 ය!නB එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන@ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම!ද? 
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10. 
1673/’17 

ග	 ෙසP®² අ� සා³. ම�ලානා මහතා,— අධ0ාපන අමාත0�මාෙග! ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) x ලංකා අධ0ාපන පNපාලන ෙසේවෙP II වන ප!+ෙP MලධාNෙය� වන ඒ. 
එ8. එU. eතා. මහතා, අUපාර කලාප ෙP Mෙයෝජ0 අධ0ාපන 
අධ0´වරයා ෙලස කටW� කරන බවB; 

 (ii) අUපාර කලාප අධ0ාපන අධ0´වරයා x ලංකා අධ0ාපන පNපාලන ෙසේවෙP 
eතා. මහතාට වඩා ක�ෂඨ් MලධාNෙය� බවB; 

එ�මා ද!ෙන@ද? 

(ආ) (i) ඉහළ ෙශේ�ධාN ෙජ0ෂඨ් MලධාNය�හට ක�ෂඨ් MලධාNෙය� යටෙB 
ෙසේවය V}මට ඉඩ ෙද!ෙ!ද; 

 (ii) eතා. මහතා >ය ෙශේ�යට සහ ෙජ0ෂඨ්Bවයට සNලන තන�රකට මා	 
කරK! ෙහෝ අUපාර කලාප අධ0ාපන අධ0´වරයා ෙලස eතා. මහතාට 
වඩා ෙජ0ෂඨ් MලධාNය� පB කරK! ෙමම =ෂමතාව MවැරI V}ම සඳහා 
අවශ0 උපෙදස ්ලබා ෙද!ෙ!ද; 

 (iii) එෙසේ නU, කවර Iනයක<ද;  

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම!ද? 

11. 

1267/’16 
ග	 ප�ම උදයශා!ත #ණෙසේකර මහතා,— සමාජ ස=බලගැ!fU, |භසාධන හා 

ක!ද උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත0�මාෙග! ඇ2මට,— (1) 

(අ)  (i)  ෙමොණරාගල Iසh්කෙP සමෘ�Z ආධාර ලබන ප�8 සංඛ0ාව ෙකොපමණද; 

     (ii)   එම ප�8 සංඛ0ාව ඔ�! ලබන සමෘ�Z e�දරවල වuනාකම අnව ෙව! 
ෙව! වශෙය! කවෙ.ද; 

 (iii)  ප|Lය සමෘ�Z සKෂණෙය! ලද වා.තා අnව  V>යU ව.µකරණය කර 
+ෙTද; 

 (iv)  එම ස�ෂණෙය! අන�	ව ලැ¶ ඇ+ අ·යාචනා සංඛ0ාව, එ එ 
පාෙ�kය ෙ8කU   ෙකොlඨාසය අnව ෙව! ෙව! වශෙය! කවෙ.ද; 

    (v)  එම අ·යාචනා සUබ!ධෙය! ගn ලබන ඉIN �යවර කවෙ.ද;   

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන@ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම!ද? 
12. 

1369/’16 

ග	 ඩdලස් ෙ�වාන!ද මහතා,— බ!ධනාගාර ප+සංස්කරණ, Yන	Bථාපන, නැවත 
පIං� V}ම හා @!H ආගKක කටW� අමාත0�මාෙග! ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) ව�Mයාව Iසh්කෙP, ව�Mයාව ද�ණ පාෙ�kය ෙ8කU ෙකොlඨාසෙP, 
ඕම!ෙත® හ!Iයට නැෙගන@N! Vෙලෝ�ට. 7 HN!, ඉලම	ද!�ලම  
ගUමානයB, එතැ! >ට Vෙලෝ�ට. 3  HN! ෙසේමම¹ ගUමානයB �@ටා 
ඇ+ බවB; 

 



( 6 ) 

 

 

 (ii) Wදමය තBBවයට ෙපර ෙමම ගUමානවල ප�8 500 ©වB Q  අතර Wදමය 
තBBවය අවස!fෙම! ප| ෙU වන=ට ඉලම	ද!�ලම ගUමානෙP ප�8 
19ද,  ෙසේමම¹ ගUමානෙP ප�8 65ද ©වBවන බවB; 

 (iii) ෙමම ගUමානවල Wදමය තBBවයට ෙපර අකර 1100  පමණ Q �U 
පෙ�ශයක වගා කටW� >HQ අතර ව.තමානෙP වන අD ත.ජන ෙහේ�ෙව! 
ෙගො=තැ! V}මට ෙනොහැV තBBවය උදා f ඇ+ බවB; 

 (iv) ෙමම ජනතාව ෙවnෙව! V>H Mවාස ෙයෝජනා කමය wයාBමක ෙනොQ 
බවB; 

 එ�මා ද!ෙන@ද? 

(ආ) (i) ඉලම	ද!�ලU සහ ෙසේමම¹ ගUමානවල ©වBවන ජනතාවෙd |භ>�Zය 
උෙදසා ෙU වන=ට ව0ාපෘ+ wයාBමක කර +ෙTද; 

  (ii) එෙසේ නU, එම ව0ාපෘ+ කවෙ.ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නU, ඉINෙP< wයාBමක V}මට අෙ�,ත ව0ාපෘ+ කවෙ.ද;  

 ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන@ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම!ද?  

13. 
1390/’16 

ග	 බ!Hල #ණව.ධන මහතා,— කෘ,ක.ම අමාත0�මාෙග! ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 136ට අnව, f ෙගොf! සඳහා ව.ෂයකට 	�ය8 
25,000/-ක උපNමයකට යටBව M�B කළ ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ගB 
Y�ගලය! සහ එම එ එ Y�ගලයාට ලබා H! �ල0 පදානය ෙව! ෙව! 
වශෙය! කවෙ.ද; 

 (ii) ව.ෂ 2005 - 2016 දවා එ එ ව.ෂය සඳහා ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
ෙවnෙව! රජය =>! දරන ලද =යදම ෙව! ෙව! වශෙය! ෙකොපමණද; 

 (iii) 2015 වසෙ.< ෙපොෙහොර සහනාධාර සඳහා ෙව! කළ 	. KDයන 35,000/=ක 
eදD! සහ 2016 < ෙව! කළ 	. KDයන 37,500/=ක eදD! ඉ+N කර ගB 
eද8 පමාණය ෙ{ නU, එම පමාණය ෙකොපමණද; 

ය!න එ�මා ෙමම සභාවට ද!ව!ෙන@ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නU, ඒ ම!ද? 
 

 

පධාන කටW� ආරUභෙP < 
ෙය%ජනා '(බඳ දැ+�,ම 

1. 

පා.DෙU!�ෙ{ සභානායක�මා,— පා.DෙU!�ෙ{ ºසf්U,— පා.DෙU!�ෙ{ සථ්ාවර 
Mෙයෝග අංක 7@ =Z=ධානවල සහ 2016.03.08 වැM Iන පා.DෙU!�ව =>! සUමත කරන 
ලද ෙයෝජනාෙ{ �ම සඳහ!ව +»ණද, අද Iන ºසf්U පැවැBෙවන කාල ෙ{ලාව                 
[. භා. 10.30 >ට අ. භා. 12.30 දවා ද, අ. භා. 1.30 >ට අ.භා. 6.30 දවා ද =ය W� ය.              
[. භා. 11.30ට පා.DෙU!�ෙ{ සථ්ාවර Mෙයෝග අංක 7(5) wයාBමක =ය W� ය. අ. භා. 6.30ට 
කථානායක�මා පශන්ය ෙනො=මසා පා.DෙU!�ව ක8 තැ�ය W� ය.      
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ෙයෝජනා ��බඳ දැnU<ම සහ Iනට MයKත කටW� 

1. 
පා.9/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— Yර�පා¹ වන ගාම MලධාN තන�	 වල වැඩ බැ� ෙU 
පBfU සඳහා කා.යෂම වැඩ��ෙවළ සකස ් V}ම,— ගාම MලධාN තන�රක 
Yර�පා¹ ඇ+ Q =ට ආස!න ගාම MලධාN වසෙU ගාම Mලධා}වරයා වැඩ බැ�ම සඳහා 
පB කරn ලබ!ෙ! ඉතා |s <මනාව යටෙB බැ=! ද, ෙමම වැඩ බැ�ෙU පBfU 
��! ගාම MලධාN වසU ෙදෙක@ම කා.යෂමතාව �ඳ වැෙටන බැ=!ද, එම තBවය 
මග හරවා ගැ*ම සඳහා සෑම පාෙ�kය ෙ8කU ෙකොlඨාසයකම ගාම MලධාN සං�තය 
පාෙ�kය  ෙ8කU කා.යාලය �ළ �@�=ය W� අතර Yර�පා¹ >Hවන වසම සඳහා එ¼ 
සං�තය ��! ගාම MලධාN! පB V}ම සහ එම සං�තය �ළ >uන ගාම MලධාN!ට 
පාෙ�kය ෙ8කU =>! පවරn ලබන ෙවනB ඵලදා½ ෙෂේත ෙහෝ රාජකා} සඳහා 
ෙයදfෙU වැඩ��ෙවළ සකස් කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.  

2. 
පා.  01 /’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ව.තමානෙP wයාBමක වන >=8 ආරෂක 
කK�වලට Mල ��ගැ*ම ලබා <ම,— සෑම ගාම Mලධා} වසමකම �@ටා ඇ+ ආගKක 
>�ධස්ථානය!@ නායක ස්වා�!වහ!ෙසේ, [ජක�මා, =Hහ8ප+�මා, ගාම Mලධා}, 
සමෘ�Z සංව.ධන Mලධා}, කෘ,ක.ම ප.ෙPෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙ8කUව	, 
පෙ�ශෙP ෙපොDස ්සථ්ානය Mෙයෝජනය කරන MලධාNය� සහ එම ගාම Mලධා} වසෙU 
�@u සේ{¾ඡා සං=ධාන, රාජ0 හා ෙපෞ�ගDක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙU 
පIං�ව >uන Mෙයෝjත®!ෙග! සම!=ත >=8 ආරෂක කK� ෙගොඩනැµමට වඩාB 
පහ|fම සඳහා ව.තමාන >=8 ආරෂක කK�වලට Mල ��ගැ*ම ලබා Iය හැV 
පNI පා.DෙU!� පනත සUමත කළ W� යැ® ද, ඒ ��! ගාම Mලධා} වසම �ළ 
>Hවන අපරාධ හා Hරාචාර, *+ =ෙරෝv කටW� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා 
සUබ!vකරණය ෙගොඩනැµමට හැV වන පNI අදාළ *+ සUපාදනය කළ W�යැ® 
ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.    

3. 
පා.11/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— Iව®න �ළ දැනට wයාBමක වන ය8 පැන Lය *+ 
අණපනB යාවBකා�න V}ම,— x ලංකාෙ{ ෙU වන=ටB අZරාජ0වා< WගෙP< 
හ�!වාෙදන ලද *+ අණපනB wයාBමකවන බැ=! එම *+ අණපනB ය� අධ0නය 
V}ෙU කK� පBකර, ය8 පැනLය ද¿වU, දඩ eද8 ආIය යාවBකා�න V}ෙU ජා+ක 
වැඩ��ෙවළ wයාවට නැං=ය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.  
4. 

පා.12/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— >යr මැ+වරණ එකම Iනක පැවැBfම,— x ලංකාව 

�ළ 1988 >ට 2010 දවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවල< හැර අ! සෑම වසරක<ම V>යU මැ+වරණය පවBවා ඇ+ අතර, 
එෙසේ මැ+වරණ පැවැBfම ජනතා මතය සලකා බැ�ම සඳහා වuනා M.ණායකය �වද, 
ෙU ��! රෙl ආ.cකය, පNපාලනය ආI සෑම ෙෂේතයකටම දැ� බලපෑම ඇ+ කරන 
බැ=! පළාB පාලන මැ+වරණ, මහා මැ+වරණ සහ ජනාZප+වරණය එකම Iනයක< 
පැවැBfමට හැV වන පNI එ¼ ආයතනවල Mල කාලය සංෙශෝධනය V}මටB, 
ගැලෙපන මැ+වරණ කම ෙ{දය M.මාණය V}මටB |H| පNI ආÀ¹කම ව0වසථ්ා 
සංෙශෝධනය කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.  
5. 

පා.13/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— පා.DෙU!� පජාත!තවාදය ශ+මB V}මට 
කටW� V}ම,— රට �ළ පජාත!තවාදය වඩාB ශ+මB V}ෙU අරeණ ඇ+ව 
පා.DෙU!�ව හා පළාB සභා අතරB, පළාB සභා හා පළාB පාලන ආයතන අතරB 
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මනා සUබ!vකරණය පවBවා ෙගන යාම අත0ාවශ0 වන අතර ඒ සඳහා පළාB පාලන 
ආයතන පධා*!, පළාB සභා �ළ Mෙයෝජනයfම සහ+කවn ��ස ද, පළාB සභා 
පධා*! පා.DෙU!�ව �ළ Mෙයෝජනය fම සහ+කවn ��සද කමෙ{දය සකස ්
V}මට අවශ0 ආÀ¹කම ව0වස්ථා සංෙශෝධනය කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව 
ෙයෝජනා කර®.  
6. 

පා.14/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ජා+ක ඒකාගතාව ඇ+ V}මට �යවර ගැ*ම,— ජා+ක 
ඒකාගතාවය පව.ධනය V}ෙU අරe�! ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව ©වB වන 
පෙ�ශවල >ංහල භාෂා YÁÂ වැඩසටහ! ද, >ංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව ©වB වන 
පෙ�ශවල ෙදමළ භාෂා YÁÂ වැඩසටහ! ද, රාජ0, රාජ0 ෙනොවන හා ෙපෞ�ගDක 
ආයතනය!@ සහෙය! wයාBමක =ය W� අතර රාජ0 හා ෙපෞ�ගDක =දÃB ෙම!ම 
eÄත මාධ0 ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගMK! ෙමම YÁÂ වැඩසටහ! ආරUභ V}ම 
සඳහා ජා+ක වැඩ��ෙවළ wයාවට නැං=ය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා 
කර®. 

7. 
පා.15/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— කලතයාෙd ෙනොමනා wයා Mසා අසරණභාවයට 
පBවන පා.ශවයට සහන සලසා <ම,— =වාහක අÅසැK Wවල එකම වහල යට ©වBව 
>uන අවස්ථාවල< Y	ෂයා ෙහෝ �Nඳ |රාව, �Hව සහ ෙවනB අපචා} කටW�වල 
ෙයෙදK! ඉඩU ෙහෝ ෙd ෙදොර බ¹ el� තම ෙපෞ�ගDක අ·මතය පNI =�ණK! ෙහෝ 
අ! අයට පවරK! හැ>}ම Mසාෙව! අෙන පා.ශවයB සමඟ ද	ව! දැ� 
අසරණභාවයට පB වන අවස්ථාවල< එම තBවය වළවා ගැ*ම සඳහා අවශ0 *+ 
සUපාදනය කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

8. 

පා.16/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,—ච.යා ධ.ම ��බඳ කාරක සභා ඇ+V}ම,— x 
ලංකාෙ{ පා.DෙU!� ම!�ව	!ෙd =ශ්වාසව!තභාවය හා ඔ�! �ළ උසස්  ආචාර 
ධ.ම පවBවාෙගන යාෙU අවශ0තාව Mසා ඒ ��බඳ ක	Â ෙසොයා බැ�ම සඳහා ච.යා 
ධ.ම ��බඳ කාරක සභාව ඇ+ කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
9. 

පා.17/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,—නව ඉෙලෙටොM හැ�nUපත M�B V}ම,— 
පNපාලනය පහ| V}ම, අපරාධ මැඩ�ම සඳහා හා ෙවනB වංචMක wයාවලට ෙයොefම 
අවම V}ම  සඳහා අදාළ Y�ගලයාෙd 	Zර ගණය, බැං� LÂU, ෙක�l කා², අධ0ාපන 
|H|කU, NයH	 බලපත හා =ෙ�ශ ගම! බලපත අංක ආ< වැදගB හා අවශ0 ෙතොර�	 
ඇ�ළB නව ඉෙලෙටොMක අංකය ස@ත ජා+ක හැ�nUපත M�B කළ W� බවB 
පාෙ�kය ෙ8කU බලපෙ�ශය!@ ©වBවන >යr ෙදනාෙd ෙතොර�	 ගාම Mලධා} 
ෙකොlඨාස මlටK! පNගණකගත V}ම ක�නK! කළ W� බවB එම ෙතොර�	 
වN!වර යාවBකා�න කළW� බවB ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

10. 

පා.18/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ෙපොDස ් Mලධා}!ට ද අ�	H =ස්සක ෙසේවා 

කාලයV! ප| =ශාම යාමට අවස්ථාව ලබා<ම,— ෙපොDස ් ෙදපා.�ෙU!�ෙ{ කා!තා 
ෙපොDස් MලධාNMය!  සඳහා වන => වසරක ෙසේවා කාලයV! ප| ස්ව කැමැBෙත! 
=ශාමයාෙU හැVයාව, ෙපොDස් MලධාN! සඳහා ද අදාළ =යW� යැ® ද  ඒ සඳහා 
කමෙ{දය සකස් කළ W�යැ® ද ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
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11. 

පා.19/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ෙර#ලා> ඉවB V}ෙU කාරක සභා ඇ+ V}ම,—
ෙර#ලා> තැ*ම ෙම!ම ෙර#ලා> ඉවB V}මද Mතර >Hවන wයාවDය බැ=! 
ක8පැන Lය ෙර#ලා> ඉවB V}ම ��බඳ ෙසොයා බැ�ම සඳහා ෙර#ලා> ඉවB V}ෙU 
කාරක සභා ඇ+ කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
12. 

පා.21/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— සහ+ක fම ��බඳ කාරක සභා ඇ+ V}ම,— 
පා.DෙU!�ෙ{ අසන පශ්නවලට �Ç�	 වශෙය! රජය ෙදන සහ+ක හා රජෙP බැÈU 
ඇතැU =ට කඩ වන අවස්ථා දනට ලැෙබන බැ=!, රජය >ය වග¼U ඉ� කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වගVයන බවට සහ+ක fම සඳහා සහ+ක fම �Dබඳ කාරක සභා ඇ+ 
කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.  
13. 

පා.22/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— HUNය ෙදපා.�ෙU!�ව ස� ඉඩUවල ඵලදා½තාව 
වැ�කර ගැ*ම,— x ලංකා HUNය ෙදපා.�ෙU!�ව ස� ඉඩUවල ඇ+ අනවසර ඉÉV}U 
හා අනවසර පIං�ක	ව! ක�නK! ඉවBකර *ත0ාnÊල ඉÉV}U සUබ!ධ L=|U 
නැවත සමාෙලෝචනය V}ෙම! ෙදපා.තෙU!�වට ලැෙබන ආදායU ව.ධනය කළ W� 
අතර, ෙදපා.තෙU!�ෙ{ සංව.ධන කටW� සඳහා සෘËවම බල ෙනොපා!නා Q ඉඩU 
I#කා�න බH පදනම මත ෙපෞ�ගDක අංශයට ලබා< එම eද8 HUNය ප�ධ+ය 
නfකරණය සදහා ෙයොදා ගත W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
14. 

පා.23/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— යාචක®!ෙd ©=ත ආරෂා V}ම සඳහා කමෙ{දය 
සැක2ම,— ෙU වන =ට යාචක®!ෙd ©=තවලට =ශාල ෙලස ත.ජන එ8ල f +ෙබන 
බැ=! ඔ�!ෙd ©=තවල |ර,තතාව ºක<ම උෙදසා, ඔ�!ට වගා V}ම සඳහා ඉඩU 
ලබා < ඉ! ලැෙබන ආදායෙම! ඔ�!ෙd ©=තවල ආරෂාව හා ෙපෝෂණය සහ+ක කළ 
W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
15. 

පා.24/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— අයාෙ8 යන |නඛ®!ෙග! KMස් ©=තවලට >Hවන 
හාMය වළවා ගැ*ම සඳහා කමෙ{දය සැක2ම,— අයාෙ8 යන |නඛ®!ෙග! KMස ්
©=තවලට >Hවන හාMය වළවා ගැ*ෙU අරe�!, රජය මL! ÌK පමාණය 
ෙව!ෙකො ට  එම ස්ථානයට Mදැ8ෙ8 යන |නඛ®! ෙගන ෙගොස් ඔ�! ºක බලාගැ*ම 
සඳහා |H| වැඩ��ෙවළ සකස් කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.  

16. 

පා.25/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,—  ළමා අපචාර >�v! සඳහා දැ� ද¿වU පැනfම,—  Iව®න 
Yරා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය! Iෙන! Iන 2ඝෙය! ව.ධනය fෙU තBBවය ඇ+ f 
+ෙබන බැ=! ඒ සUබ!ධව දැනට පවBනා *+ ෙර#ලා> පමාණවB ෙනොව!ෙ! නU, නව 
*+  ෙර#ලා> අr+! සUමත ෙකොට ඉතා ක�නK! ෙU සUබ!ධ න¹ =සÈමට කටW� කළ 
W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.   
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17. 

පා.26/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— සංචාරක ව0ාපාරය පව.ධනය V}ම සඳහා ෙවරළ 
�=|U මා.ග ඇ+ V}ම,— Iව®ෙ! ෙවරළබඩ කලාපය �ළ 2ඝෙය! >Hවන ඉIV}U 
 Mසාෙව! ෙ�kය, =ෙ�kය සංචාරකය!ට ෙම!ම vවරය!ට ද ෙවරළ Îරයට �=2ෙU< 
අව@රතා ඇ+ව +¶ම සංචාරක ව0ාපාරය පව.ධනයට ෙම!ම vවර ක.මා!තයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැ=! එම තBBවය වළවා�ම සඳහා ෙම!ම  ෙමම  ෙෂේත පව.ධනය 
V}ෙU අරeණ ඇ+ව ෙවරළ �=|U මා.ග ප�ධ+ය ඇ+ කළ W�යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.  
18. 

පා.27/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— අධ0ාපන පNපාලන ෙසේවෙP Mලධා}!ෙd වැ�� 
=ෂමතා ඉවB V}ම,— =Hහ8ප+ ෙසේවය, #	 අධ0ාපන ෙසේවය, අධ0ාපන පNපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ� වැ�� =ෂමතාව පව+න බැ=!, එම තBBවය මඟ හරවා 
ඔ�!ෙd ආBමා·මානයට සNලන වැ�ප ලැෙබන පNI වැ�� =ෂමතා ඉවB V}ම 
සඳහා කමෙ{දය සකස්  කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.  
19. 

පා.28/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,—  ෙබෞ�ධ ·Ï අධ0ාපනය පව.ධනය V}ම,—  
ෙබෞ�ධ ·Ð!වහ!ෙසේලාෙd ධ.ම ඥානය පව.ධනය V}ෙU අරeණ ඇ+ව 
උ!වහ!ෙසේලාෙd කථන හැVයා, ශවණ හැVයා, පNගණක, මෙනෝ=ද0ාBමක සහ 
උපෙ�ශනය ��බඳ දැnම වැ� IWÂ V}ම උෙදසා දැනට පවBනා ·Ï අධ0ාපන 
ආයතනවලට පNබා@රව ෙමම කටW� සඳහාම ෙව! Q ·Ï අධ0ාපන ආයතන ඇ+ 
V}ම සඳහා කමෙ{දය සකස් කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.  
20. 

පා.29/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— x ලංකාව �ළ දැනට wයාBමක වන ෙනොතාNස ්
ෙසේවාව යාවBකා�න V}ම,— Iව®න �ළ wයාBමක වන ෙනොතාNස් ෙසේවය ය8පැන 
Lය *+වD! සකස් f ඇ+ Mසා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව.තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස *+ හ�!වා Iය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.  
21. 

පා.30/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— =ය� කලාÒය ෙහේ! ෙගොf!ෙd ආ.cකය ශ+මB 
V}ම,— =ය� කලාÒය පෙ�ශවල ෙහේ! ෙගොf! =>! වගා කරn ලබන f, �රක!, 
eං, තල වැM වගාව!@ අස්වැ!න වැ� කර ගැ*ම සහ Mෂප්ාදන සකස් V}ම සඳහා නව 
තාෂණය හ�!වා<ම ��! උසස් #ණාBමක තBBවෙය! W� Mෂ්පාදන සකස් V}ම 
සඳහාB, ෙ�kය හා  ජාත0!තර ෙවළඳෙපොළ �ළ Mෂ්පාදන අෙල= කර ගැ*ෙU පදනම 
ශ+මB කර ගැ*ම සඳහාB 2Kත ස�පකාර සමාගU ඇ+ කළ W�යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.  
22. 

පා.31/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— #	 උපෙ�ශක ෙසේවාව ඇ+ V}ම,— x ලංකාෙ{ 
අධ0ාපනෙP #ණාBමක සංව.ධනය ඇ+ V}ෙU අරeණ ඇ+ව �ට වසර =ස්සකට 
(20) පමණ ෙපර >ට ආරUභ f wයාBමක වන #	 උපෙ�ශක තන�	 ෙවනම #	 
උපෙ�ශක ෙසේවා ඵ්කකය ෙලස ස්ථාපනය කල W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා 
කර®. 
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23. 

පා.32/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— +NÓ �u ෙවnවට සහ8 �u ජනතාව අතර ජනÔය 
කරfම සඳහා නව තාෂණය හ�!වා <ම,— +NÓ �u සඳහා =ෙ�ශ රටවලට ඇ< යන 
=ශාල ධනස්ක!ධය නවතා�ෙU අරeණ ඇ+ව ආෙ�ශකය ෙලස භා=තා කළ හැV 
සහ8 �uවD! සැක� ආහාර පචDත V}ම සඳහාB, ෙකÉ ස@ත ධාන0 ව.ගය වන 
සහ8 වඩාB >WU ෙලස +NÓ �u ෙම! අඹරා ගැ*ම සඳහාB, +NÓ �u ඇඹ}මට 
භා=තා කරන ආකාරෙP ය!ත �ත සහ නව තාෂණය හ�!වා Iය W�යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.  
24. 

පා.33/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— W�ධය Mසා ආබාZතය! බවට පBQව!ට සහන 
සලසා <ම,—  වසර 30කට ආස!න කාලය පැවැ+ W�ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ Iෙනදා 
�� වැඩ ෙකොට ©වB Q ජනතාවB ස්cර º¼ රෂා කළ ජනතාවB අතN! සැලVය W� 
පමාණය අංග=කලව ආබාZතව ©වන බN! මහB Òඩාවට පB f අසරණව ©වB වන 
බැ=!, ඔ�! සඳහා යU මා>ක <මනාව ලබා <මට කටW� කළ W�යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.   
25. 

පා.34/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— >යrම පÌ ආරෂක®! සඳහා ගම! =යදU 

<මනාව ලබා <ම,— ජනාZප+ ආරෂක සහ අගමැ+ ආරෂක ෙසේවෙP MWත 
Mලධා}!ට ෙම!ම අෙන�B පÌ ආරෂක ෙසේවාවල MWත Mලධා}!ට ද සමාන 
ගම! =යදU <මනාව ලබා <මට කටW� කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා 
කර®.    
26. 

පා.35/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— =ශ්ව=ද0ාල මL! පවBවාෙගන යන පාඨමාලාව! 
ºVයා·eඛ පාඨමාලාව! බවට පBV}ම,— Iව®ෙ! >යrම රජෙP =ශ්ව=ද0ාල සහ 
ෙපෞ�ගDක =ශ්ව=ද0ාල මL! පවBවා ෙගන යන ශාස්�ය අධ0ාපනයම සඳහා Q උපාZ 
පාඨමාලාව! ºVයා·eඛ වෘBÎයමය උපාZ පාඨමාලාව! බවට පNව.තනය කර එමL! 
�@ව!නා Q උපාZධා}! ෙවත නව ºVයා සපයා <ෙU අරeණ ඇ+ව, >යrම 
=ශ්ව=ද0ාල සමඟ රාජ0 අංශෙP සහ ෙපෞ�ගDක අංශෙP ආයතන සUබ!vකරණය 
සඳහා කමවB වැඩ��ෙවළ සකස් කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
27. 

පා.36/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— පාස8 >|! පවාහනය කරn ලබන වෑ! රථ සඳහා 

M> පKÎ! Mයම V}ම,— Iව®න Yරා පවBවාෙගන යn ලබන පාස8 >| පවාහන 
ෙසේවාව! MයKත පK+ෙය! ෙනොපව+න බැ=! සහ ඇතැU පාස8 වෑ! රථ 
ෙසේවක®!ෙd පැව�U යහපB තBBවෙය! ෙනොපව+ත බැ=!, M> පK+ෙය! W� 
වෑ! රථ ෙසේවාව පවBවාෙගන යෑම සඳහාB, එම ෙසේවාව! ලබාග!නා පාස8 �ෂ0 
�ෂ0ාව!ෙd ආරෂාව තහ�	 V}ම සඳහාB, වෑ! රථ ෙසේවාව! සඳහා පKÎ! 
හ�!වාIය W�යැ® ද, වෑ! රථ ෙසේවක®! �ළ යහපB පැව�U පවBවාෙගන යාම සඳහා 
=නය *+ මාලාව හ�!වා Iය W�යැ® ද ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.  
28. 

පා.37/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ජා+ක සහ ජාත0!තර අනාගත ඉ8rමට සNලන 

ෙලස Mෂප්ාදනය ව.ධනය V}ම සඳහා කමෙ{දය සකස් V}ම,— ජා+ක සහ 
ජාත0!තර පජාවෙd අනාගත ඉ8rමට සNලන කා.Kක සහ කෘ,කා.Kක Mෂ්පාදනය! 
��බඳව Yෙරෝකථනය කර අදාළ Mෂ්පාදනය!ට අnබ�Zත >යrම ෙෂේතවල අ!ත. 
සUබ!ධතාවය ��! ද, නfන තාෂණය උපNම මlටK! පෙයෝජනයට ගMK! ද, 
Mෂ්පාදන wයාවDය ව.ධනය V}ම සඳහා කමෙ{දය සකස ් කළ W�යැ® ෙමම 
පා.DෙU!� ව ෙයෝජනා කර®.  
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29. 
පා.38/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— x ලාංVක ජනතාව ෙd පාරUපNක උ	මය! 
ºකගැ*ම සඳහා �jට8 Yසත්කාලය ඇ+ V}ම,— x ලාංVක ජනතාවෙd සUපදා®ක 
දැnම ආරෂා කරK!, ෙපෝෂණය කර අනාගත පරUපරාව ෙවත ºෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන සUපB හා ෛජව උ	මය! අපහරණය වැළැfම සඳහා Ys8 ජා+ක 
වැඩ��ෙවළ අවශ0ව ඇ+ බැ=! ද, පNසරය, ෙ�kය ෛවද0 ෙෂේතය, 
කෘ,ක.මා!තය හා සUපදා®ක ක.මා!ත ඇ�s >යr ෙෂේතය! සඳහා �jට8 
තාෂණය උපෙයෝµ කරගB නfන Yසත්කාලය සකස් V}මට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
»�Zමය ෙ�පළ සං=ධානය (WIPO), x ලංකා »�Zමය ෙ�පළ කා.යාංශය, පNසර 
අමාත0ංශෙP ෛජව ==ධBව ඒකකය ඇ�s >යr අංශ ඒකාබ�ධQ වැඩ��ෙවළ 
සකස් V}මට ද �යවර ගත W�යැ® ෙමම පා.DෙU!� ව ෙයෝජනා කර®. 

30. 
පා.39/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— x ලාංVක ජනතාවෙd පාරUපNක දැnම ආරෂා කර 
ගැ*ම සඳහා Q ජා+ක වැඩ��ෙවළ ආරUභ V}ම,— x ලාංVක ජනතාවෙd 
පාරUපNක දැnම භා=තා වන ෛවද0 කම, කෘ,ක.මා!තය, ආහාර සංරෂණය, හසත් 
ක.මා!ත අංශය ඇ�s ==ධ ෙෂේතය!@ පාරUපNක දැnම ආරෂා V}ම සඳහා අදාළ 
ෙෂේතය! Mෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග! ෙතොර�	 ලබාෙගන, ෛජව ==ධBව 
ඒකකය, »�Zමය ෙ�පළ කා.යාංශය ඇ�s අදාළ අංශ ඒකාබ�ධව ජා+ක වැඩ��ෙවළ 
ආරUභ කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!� ව ෙයෝජනා කර®. 
31. 

පා.40/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— x ලංකාවට ආෙ{�ක හා ඖෂධමය වuනාකUවD! 

W� ශාඛවල ජාන සUපBවලට ෙ�ට!l බලපත ලබා ගැ*ම,— =ෙ�kය රටව8 x 
ලංකාවට ආෙ{�ක වuනා ඖෂධමය ශාඛවල සwය රසායMක දව0 සහ ජාන සUපB 
හ�නා ෙගන, ඒවාට වංචMක ෙලස ෙ�ට!l බලපත ලබා ගැ*ම වැළැfම සඳහා අදාළ 
සwය රසායMක දව0 සහ ජාන සUපB සඳහා x ලංකාවට ෙ�ට!l බලපත ලබා 
ගැ*මටB, ඖෂධ Mෂ්පාදනයට සහ වැ� IWÂ V}මට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැ*මටB, 
ෛජව ==ධBව අංශය, »�Zමය ෙ�පළ කා.යාංශය සහ ෙ�kය ෛවද0 අමාත0ාංශය 
ඇ�s වගVවW� >යr ආයතන එව =ෙශේෂ වැඩ��ෙවළ සකස් කළ W�යැ® ෙමම 
පා.DෙU!� ව ෙයෝජනා කර®. 
32. 

පා.41/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ජනතා Mෙයෝjත®!ෙd ග	 නාම අBහැ}ම,— 

ජනාZප+�මා, අගමැ+�මා ඇ�s පා.DෙU!�, පළාB සභා, පාෙ�kය සභා Mෙයෝජනය 
කරන >යrම ජනතා Mෙයෝjතය! මා>කව තම! කරන ෙසේවයට අදාළව වැ�� හා / 
ෙහෝ <මනා ලබා ග!නා අතර ඉහත V>H Üරය Mස්සරණධ0ාසෙය! >H කරn ලබන 
ග	 ෙසේවය! ෙනොවන බැ=! ද, එම Üර දර!න!ෙd නමට ඉINෙය! ෙහෝ Üරයට 
ඉINෙය! අ+ග	, xමB ෙහෝ ග	 යන නාම සහ නමට ප|ව උ�මාණ!, මැ+�මා යන 
පද ෙය<ම උපහාසයට ලfමට ෙහේ�ව f ඇ+ බැ=! ද, ජනතා Mෙයෝjතය!ෙd ග	 
නාම භා=තය නතර V}මට අවශ0 �යවර ගත W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා 
කර®. 
33. 

පා.42/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— වැ�@u නඩB� මÀඩල වැඩසටහන පළාB, Iස්h 

සහ පාෙ�kය ෙ8කU ෙකොlඨාස මlටK! ව0ා�ත V}ම,— ==ධ පා.ශ්වය! =>! 
වැ�@u Yරවැ>ය! ෙනොසලකා හැ}ම ��! >Hවන ==ධ අසාධාරණය! සUබ!ධෙය! 
පැK�D V}ම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත0ාංශෙP වැ�@u ෙ8කU කා.යාලය යටෙB 
wයාBමක වන වැ�@u නඩB� මÀඩල වැඩසටහන පළාB, Iස්h හා පාෙ�kය 
ෙ8කU ෙකොlඨාස මlටK! ව0ා�ත කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
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34. 
පා.43/’15  

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— වැ�@u පජාව x ලංකාෙ{ ආ.cක ව.ධනයට දායක 
කර ගැ*මට ණය <ෙU වැඩ��ෙවළ සකස් V}ම,— වයස අ�	H 60 ඉමවා ඇ+ 
වැ�@u පජාවට තම ©වෙනෝපාය මා.ග ශ+මB කරගMK! සමස්ත x ලංකා 
ආ.cකෙP ව.ධනයට දායකfමට බැං� ප�ධ+ය මL! ණය <ෙU කමෙ{දය 
wයාBමක ෙනොf ම ඔ�!ට සමාජය �ළ ෙවනB අකාරයකට සැල¼ම වන ෙහ®! එම 
අසාධාරණ තBBවය වැළැfමට කමවB වැඩ��ෙවළ ඇ+ කළ W� යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
35. 

පා.44/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— වයස අ�	H 60 ඉමවා ඇ+ Y�ගල®! සමාජය �ළ 

ස�ය Y�ගල®! බවට පB V}ෙU වැඩ��ෙවළ සකස් V}ම,— සමාජ ආ.cක 
wයාවDෙP පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අ�	H 60 ඉමfෙම! ප| 
සමාජය �ළ M> ��ගැ*ම ෙනොමැ+ව අ�යව ෙකො!f >uන වැ�@uය!, සමාජෙP 
ස�ය Y�ගල®! බවට පB VNෙU වැඩ��ෙවළ සකස් V}මට පාස8 පජාව ඇ�s es 
මහB සමාජයම දැnවB V}ෙU කමෙ{දය ඇ+ කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව 
ෙයෝජනා කර®. 
36. 

පා.45/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ෙමෝට. කා.Kක ෙෂේතය ��බඳ පාස8 >|!ෙd 

දැnම Ys8 V}ම,— x ලංකාෙ{ අනාගත ත	ණ ත	�ය!ෙd ºVයා පශ්නයට 
=ස�ම ෙලස සහ ෙමෝට. කා.Kක ෙෂේතෙP ඇ+ව!නාQ ව.ධනයට සාෙ�ෂව 
YÁÂ ශKක®!ෙd අවශ0තාව සYරා ගැMෙU අරeණ ඇ+ව පාස8 =ෂය M.ෙ�ශයට 
ෙමෝට. කා.Kක �8පය =ෂයය ෙලස ඇ�ළB V}ම සඳහා කමවB වැඩ��ෙවළ 
ඇ+ කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
37. 

පා.46/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ෙමෝට. කා.Kක �8පය ඉගැ!fම සඳහා #	ව	! 
YÁÂ V}මට අධ0ාපන =ද0ා Òඨය ඇ+ V}ම,— x ලංකාෙ{ සහ =ෙ�ශ රටවල 
ෙමෝට. කා.Kක ෙෂේතෙP ඇ+වන ව.ධනයට සNලන ෙලස, එම ෙෂේතෙP YÁÂ 
ශKක®!ෙd ඉ8rම සYරා�මට හැVවන පNI, පාස8 මlටK! ඉගැ!fම සඳහා 
#	ව	! YÁÂ V}මට ෙමෝට. කා.Kක ෙෂේතය ��බඳ අධ0ාපන =ද0ා Òඨය ඇ+ 
කළ W�යැ®  ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
38. 

පා.47/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ෙමෝට. කා.Kක �8පය =ෂය M.ෙ�ශය! 

යාවBකා�න V}ම,— ෙමෝට. කා.Kක ෙෂේතය හා සUබ!ධ රජෙP කා.Kක =ද0ාල 
හා අnබ�ධ ආයතනවල ඉෙගnU කටW� >H කරn ලබ!ෙ! වසර 25 - 30 තරU 
පැර� =ෂය M.ෙ�ශය යටෙB බැ=!, එම තBBවය ෙවනස් V}ම සඳහා එම =ෂය 
M.ෙ�ශය! යාවBකා�න V}මට කමවB වැඩ��ෙවළ ඇ+ කළ W�යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
39. 

පා.48/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,—  hෙරෝද රථ හා ය�	 පැI ආÝත ºVයාවල MWත 

Qව!ෙd ºVයාවල |ර,තභාවය තහ�	 V}ම,— x ලංකාව �ළ ©වBවන hෙරෝද රථ 
හා ය�	පැI ආÝතව සෘË හා වක ෙලස ºVයාව!@ MWතfමට කැමැBත දවන 
ත	ණ �Nස හා =ශාKක h=ධ හeදා MලධාN! සහ ෙජ0ෂඨ් Yරවැ>ය! යන ජන 
කÀඩායUවල ආ.cක ශ+ය ව.ධනය V}ෙම! සමස්ත ජා+ක Mෂ්පාIතයට ඔ�!ෙd 
දායකBවය ලබා ගැ*ෙU අරeණ ඇ+ව එම ෙෂේතෙP MWතQව!ෙd ස�ය 
දායකBවය ජා+ක ආ.cකයට එ කර ගැ*ම සඳහා කමවB වැඩ��ෙවළ ක�නK! 
සකස් කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
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40. 
පා.49/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— x ලාං¼ය/ෙ�kය �පෙ{දය ��බඳ රට �ළ ජනතා 
ආක8ප Ys8 V}ම,— x ලාං¼ය/ෙ�kය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ�kය හා =ෙ�kය 
ජනතාව �ළ වැ� නැÅ	ව ඇ+ V}ෙU අරeණ ඇ+ව, රට �ළ ජනතා ආක8ප ඒ ෙවත 
ෙයොe V}ම සඳහා පාස8, =ශ්ව=ද0ාල, තෘÎ®ක අධ0ාපන ආයතනවල =ෂය පාඨමාලාවට 
�පෙ{දය =ෂයය ෙලස ඇ�ළB V}මටB, රාජ0 හා ෙපෞ�ගDක අංශවල මැIහBfම මත 
ප.ෙPෂණ අංශ INගැ!fම මÞ! නව ෙසොයාගැ*U >H V}මටB, ඒ හා බැ�n ආයතන 
ප�ධ+ය සUබ!ධ කර ගMK! සහ+ක පත, ��ෙලෝමා, උපාZ, පශ්චාB උපාZ පාඨමාලා 
ඇ+ V}ම ��! ෙමම ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ Ys8 ආක8පමය ෙවනස ඇ+ 
කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
41. 

පා.50/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— x ලංකාෙ{ ආහාර සංස්කෘ+ය ඉෙගnU සහ ඉගැ!f ෙU 

wයාවDයට බ�ධ V}ම,— x ලාං¼ය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග V}ෙU 
කලාව, ආහාර �2ෙU කලාව, ව.ණකාරක කලාව, ආහාර කැÒෙU කලාව ඇ�s අංශ 
ගණනාවV! සකස්f ඇ+ අතර ඒ හා බැ�Â x ලාං¼ය ආහාර සංසක්ෘ+ය ��බඳ 
ඉෙගnU සහ ඉගැ!fU කමෙ{දය! හරහා අනාගත පරYරට පවරා<ම ෙම!ම ෙ�kය හා 
=ෙ�kය ජනතාව අතර අපෙd ආහාර සංස්කෘ+ය ව0ා�ත V}ම මÞ! x ලාං¼ය 
අනන0තාව අ!ත.ජා+කව ඔසවා තැ¶ම සඳහා වැඩ��ෙවළ ඇ+ කළ W�යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

42. 

පා.51/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— =ශව්=ද0ාල සහ තෘÎ®ක අධ0ාපන ආයතනවල 
>|!ෙd ප.ෙPෂණ Mබ!ධන අමාත0ාංශවල සංව.ධන කටW� ඉලක කර සකස් 
VNම,— =ශ්ව=ද0ාල සහ තෘÎ®ක අධ0ාපන ආයතනවල >|! =>! තම පාඨමාලා 
සUබ!ධෙය! ඉINපB කරන ප.ෙPෂණ Mබ!ධන රෙl ආ.cක, සමා©ය, සංස්කෘ+ක 
හා සංව.ධන කටW�වලට උපෙයෝµ කර ගැ*ම වැදගB වන බැ=! එම Mබ!ධන 
අvෂණය කරn ලබන ආචා.යව	 හා ප.ෙPෂණ Mබ!ධන අදාළ වන අමාත0ාංශ අතර 
මනා සUබ!vකරණය ඇ+ V}ම සඳහා එ¼ අමාත0ාංශෙP MලධාNෙය� පBV}ෙම! 
එම ප.ෙPෂණ Mබ!ධන මÞ! අමාත0ාංශෙP ඉIN සංව.ධන wයාදාමය! සහ කා�න 
ඉලක සYරා ගැ*මට හැVවන පNI කමවB වැඩ��ෙවළ ඇ+ කළ W�යැ®  ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.  

43. 

පා.52/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— වයස අ�	H 18 සU[.ණ වන අවස්ථාෙ{<ම ඡ!ද @K 
නාමෙ8ඛනයට නම ඇ�ළB V}ම,— මැ+වරණ ෙදපා.තෙU!�ව මÞ! වා.,කව ඡ!ද 
@K නාමෙ8ඛන සංෙශෝධනය V}මට MයKත Iනට ප|ව ෙහෝ ෙපර Iනක< වයස අ�	H 
18 සU[.ණ වන තැනැBත!ට MයKත වයස සU[.ණ Q Iනටම ඡ!ද @K 
නාමෙ8ඛනෙය@ නම ඇ�ළB කරවා ගත හැV ආකාරෙP පාෙයෝLක වැඩ��ෙවළ ඇ+ 
කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.  
44. 

පා.53/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— x ලංකාව �ළ ෙසේල®! Mෂ්පාදනය V}ම සඳහා 

කමවB වැඩ��ෙවළ ඇ+ V}ම,— x ලංකාව �ළ වා.,කව ෙසේල®! =ශාල පමාණය 
භා=තා කරn ලබන අතර ෙසේල®! ආනයනය V}ම සඳහා ද =ශාල eදල වා.,කව 
=ෙ�kය රටවලට ඇ< යන බැ=!, එම =ෙ�ශ =Mමය පමාණය රට �ළ ඉ+N කර ගැ*ෙU 
අරeණ ඇ+ව ලංකාව �ළ පවBනා ෙ�kය තාෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේල®! Mෂ්පාදනය 
V}ම සඳහා රාජ0, ෙපෞ�ගDක ෙහෝ ස�පකාර අංශය! සUබ!ධ කර ගMK! කමවB 
වැඩ��ෙවළ රජය මැIහB fෙම! ඇ+ කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා 
කර®. 
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45. 
පා.54/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ෙපො8 ව�ර ආÝතව නව Mෂ්පාදනය! ඇ+ V}ම,—  
x ලංකාව �ළ වා.,කව =ශාල පමාණයක ෙපො8 ව�ර අපෙB යන බැ=!, නව 
තාෂණය ෙයොදා ගMK! =ZමB කමෙ{දය යටෙB ෙපො8 ව�ර ආÝතව නව 
Mෂ්පාදනය! ෙ�kය හා ජාත0!තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක කර ගMK! ඇ+ V}ම සඳහා 
කමෙ{දය wයාBමක කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
46. 

පා.55/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— සාගරෙP නව සUපB ගෙ{ෂණය,— =ශාල සාගර 
කලාපය  @K රට � x ලංකාව පeඛBවය ලබා < ඇBෙB vවර ක.මා!තය සඳහා 
පමණ වන අතර  සාගරය ආÝතව =ශාල පමාණයක සවභා=ක සUපB ඇ+ බැ=! 
ෙමරටට =ශාල ºVයා අවසථ්ා පමාණය ෙම!ම ධනය ද උපයා ගැ*ෙU අරeණ 
ඇ+ව සාගර සUපB ��බඳව =ZමB වැ�Hර අධ0යනය කළ W�යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
47. 

පා.56/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— x ලංකාෙ{ මBස0 සUපත =ෙ��ක®! =>! ෙනලා 
ගැ*ම වළකා�ම,— x ලාංVක vවරය!ට =ශාල ආ.cක අවා>ය ඇ+ කරK! x 
ලංකා eÁH කලාපෙP මBස0 සUපB =ෙ��ක®! =>! ෙනලා ග!නා බැ=! x ලංකා 
eÁH කලාපය �ළ මාs ඇ8�මට සහ =ෙ�ශ  යාතාවලට මාs බෑම සඳහා ෙතො�පල 
ෙලස භා=තා V}ම වළකා�ම සඳහා රජය =>! =ZමB වැඩ ��ෙවළ සකස් කර 
wයාBමක කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
48. 

පා.57/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ෙකොස් Mෂ්පාදනය වැ� කර ඒ ආÝත Mෂ්පාදන 
අපනයනය V}ම,— ඉතා ප*ත ෙම!ම ඖෂvය #ණෙය! අßන, රසායMක දව0වD! 
ෙතොරව වගා කළ හැV ෙබෝගය වන ෙකොස් වගාව ව0ා�ත V}ම ��! ඒ ආÝත 
Mෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය V}ම මÞ! =ශාල =ෙ�ශ =Mමය පමාණය අප 
රටට උපයා ගත හැV බැ=! ඒ සඳහා රජෙP මැIහB=ෙම! =ZමB වැඩ ��ෙවළ 
සකස් කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
49. 

පා.58/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ජා+ක ෙගො= සUමාන උෙළල වා.,කව සං=ධානය 
V}ම,— රට ෙපරට යාමට නU eDක වශෙය! ෙගො=තැM! සÝක =ය W� බැ=! රට 
ස	 කරන ෙගො= ජනතාවට >ය වෘB+ය ��බඳ අ·මානය ඇ+වන පNI =ZමB 
සං=ධාන වÃහය හරහා wයාBමක වන ෙගො= සUමාන උෙළල රජෙP මැIහBfෙම! 
වා.,කව සං=ධානය කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
50. 

පා.59/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— සහන Kලකට LED බ8බ පාNෙභෝLක ජනතාවට 
ලබා<ම,— Mවාස ආෙලෝක VNමට ෙයොදා ග!නා #ණාBමක LED බ8බ Kල අZක 
බැ=!, =HDබල මÀඩලය මැIහBf සහනදා½ Kලකට හා ෙගfෙU කමයට ෙමම බ8බ 
පාNෙභෝLක ජනතාවට ලබා< ජා+ක වශෙය! =HDය =ශාල පමාණය ඉ+N කර 
ගැ*මටB,  LED බ8බ ජනතාව අතර ජනÔය V} මÞ! =HDබල මÀඩලයටද අමතර 
ආදායම උපයා ගැ*මටB හැVවන පNI කමවB වැඩ ��ෙවළ සැක>ය W�යැ® 
ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
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51. 

පා.60/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— |s පNමාණ ෙස8ලU බ¹ ක.මා!තශාලා ව0ා�ත 
V}ම,— x ලංකාව �ළ ෙස8ලU බ¹ සඳහා =ශාල ෙව ළදෙපොළ පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා Mෂප්ාදනය ෙකෙර!ෙ! |s වශෙය! වන අතර ඒ සඳහා âනය පeඛ අෙන�B 
රටවලට =ෙ�ශ =Mමය =ශාල පමාණය ඇ< යන බැ=!, |s �Nවැය දැNය W�  ෙමම 
ක.මා!තය ගා�ය පෙ�ශවල ව0ා�ත V}ම සඳහා =ZමB වැඩ ��ෙවළ සකස් කළ 
W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
52. 

පා.61/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— x ලංකාව �ළ ඖෂධ Mෂ්පාදන ක.මා!ත ශාලා 

ආරUභ V}ම,—  x ලංකාව �ළ ඖෂධ Mෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම මlටමක පව+න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට =ශාල =ෙ�ශ =Mමය පමාණය වැයවන බැ=! 
IWÂ මානව සUපත @K රට ෙලස x ලංකාවට අත0ාවශ0 ඖෂධ ව.ග රට �ළම 
Mපදfමට අවශ0 පහ|කU රජය මැIහB fෙම! ලබා < ඖෂධ Mෂ්පාදන ක.මා!ත ශාලා 
ආරUභ කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
53. 

පා.62/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— පාස8 =ෂය M.ෙ�ශයට මෙනෝ =ද0ාව =ෂයය ඇ�ළB 

V}ම,— පාස8 �ෂ0 පජාව Mෙරෝµ මනසV! WB »�ZමB Îරණ ගැ*මට හැV �Nස 
ෙලස හැඩගැසf්ම උෙදසා හය වැM ෙශේ�ෙP >ට wයාBමක වන පNI ෙබෞ�ධ මෙනෝ 
=ද0ාව සහ බට@ර මෙනෝ =ද0ාව යන =ෂයය! ඒකාබ�ධ ෙකොට කමවBව සැල|U කරන 
ලද “මෙනෝ =ද0ාව සහ භාවනාව” නK! =ෂයය පාස8 =ෂය M.ෙ�ශයට ඇ�ළB කළ 
W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
54. 

පා.63/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— =ශාKක ආධාරක මධ0සථ්ාන �@�fම,— =ශාKකය! 

ෙවnෙව! උපෙ�ශන ෙසේවා, ෛවද0 පහ|කU සහ  Iවා |º�U ෙසේවා යනා< 
වැ�@uය!ට අවශ0 |බසාධන කටW� ºස එකම ස්ථානයV! ඉ� කර ගැ*මට හැV 
වන පNI =ශාKක ආධාරක මධ0ස්ථාන ෙගොඩනැංfමටB, එම මධ0සථ්ාන ෙ!ද කර 
ගMK! යU Mෂ්පාදන කටWBත සඳහා =ශාKකය! ෙයොe V}ම හරහා ඔ�!ෙd I=යට 
සහනය ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම ද උපයා ගැ*මට හැV වන ෙලස රජය මැIහB 
fෙම! රටYරා =ශාKක ආධාරක මධ0සථ්ාන �@�=ය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව 
ෙයෝජනා කර®. 
55. 

පා.64/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— =ශාKකය!ෙd ආ.cකය ශ+මB V}ම සඳහා නව 

ෙලොතº®ය හ�!වා <ම,— =ශාKක රාජ0 ෙසවකය!ෙd වැ�� =ෂමතා ඉවB V}මට 
සහ ඔ�!ෙd |බසාධන කටW� සඳහා අවශ0 eද8 ෙසොයා ගැ*ම සඳහා නව 
ෙලොතº®ය ෙවළඳෙපොළට හ�!වා<මට රජය කටW� කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව 
ෙයෝජනා කර®. 
56. 

පා.65/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— සංචාරක මගෙප!ව!න! YÁÂ V}ම,— 
සංචාරක®!ට ඵලදා½ හා ආචාරk� ෙසේවාව සැප½මට හැV �Nස බවට පB V}මට 
ෙම!ම, ඔ�!ෙd  වෘBÎය මlටම ඉහළ නැංfම සඳහාB සංචාරක මග ෙප!ව!න! 
YÁÂ V}මට =ZමB වැඩ��ෙවළ සකස් කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා 
කර®. 
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57. 
පා.66/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ඉඩU සUබ!ධව පව+න *+ සංෙශෝධනය V}ම,— x 
ලංකාව �ළ ෙU වන =ට ඉඩUවලට ව0ාජ ඔ�Y සකසා =VãෙU ජාවාරම 
wයාBමකවන අතර �ට අදාළව *+ය wයාBමක fම ද ඉතා අවම මlටමක පව+න 
බැ=!, ඉඩU අ®+ය සUබ!ධව |ර,තභාවය වැ� වන අWN! හා වැරIක	ව!ට දැ� 
ද¿වU පැKණ=ය හැV අWN! පව+න *+ ප�ධ+ය සංෙශෝධනය කළ W�යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
58. 

පා.67/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— x ලංකාව අවට සාගරෙP ෙකොර8පර ආරෂා කර 

ගැ*ම,— x ලංකාව අවට සාගරෙP ඇ+ ෙකොර8පර KMස්  wයාකාරකU ෙහේ�ෙව! 
=නාශfෙU ත.ජනයට eÁණපා ඇ+ බැ=!, එම ෙකොර8පර ආරෂාකර ගැ*ම සඳහා 
KMස් wයාකාරකU පාලනය V}මට හැVවන පNI Y�ගල ආක8පමය ෙවනස ෙම!ම, 
ෛන+ක රාeෙ{ ෙවනස ඇ+ V}ම සඳහා =�වB කK�ව හරහා |H| 
වැඩ��ෙවළ සැල|U කර wයාBමක කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා 
කර®. 
59. 

පා.68/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— පාස8 වෑ! රථ සඳහා කා!තාව! ෙසේවයට ෙයදfම,— 

පාස8 වෑ! රථ ෙසේවෙය@ #ණාBමක බව වැ� V}මටB, එම වෑ! රථවල ගම! කරන 
ද	ව!ෙd ආරෂාව උෙදසාB  >යrම පාස8 ෙසේවා වෑ! රථවල ෙසේවය සඳහා 
කා!තාව! ෙයොදා ගැ*ම අMවා.ය V}මට *+ සකස් කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව 
ෙයෝජනා කර®. 
60. 

පා.69/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ඖෂධ Kල පහත ෙහ�ම,— x ලංකාව �ළ ජා+ක 
ඖෂධ ප+පB+ය පකාශයට පB කර ඖෂvය නාමෙය! ෙබෙහB අෙල= V}ම 
ක�නK! ආරUභ V}ම මÞ! ඖෂධ Kල පහත ෙහ�මට රජය මැIහB =ය W�යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
61. 

පා.70/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— අ!ත.ජාලය හරහා අෙල= කරන ඖෂධ ඇ�s 
ජාවාරU මැඩපැවැBfම,— ෙU වන =ට අ!ත.ජාලය හරහා පK+යV! ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද0 උපකරණ හා �පලාවන0 Mෂ්පාදන =ශාල ෙලස අෙල= ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාරU අප රෙl ජනතාව ෙd ෙසෞඛ0යට සහ යහපැවැBමට =ශාල ත.ජනය වන 
බැ=! ඒවා මැඩපැවැBfම සඳහා M> වැඩ��ෙවළ සකස් කර wයාBමක V}ම |H| 
යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
62. 

පා.71/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— කෘ, රසායන දව0 භා=තා ෙනොකර වගා V}ම,— 
අZක =ෂ ස@ත කෘ, රසායන දව0 x ලංකාව �ළ තහනU කර පැර� කමයට පNසර 
@තකා� වගා කමය රටට හ�!වා<මට අවශ0 ප.ෙPෂණ >HV}මට කෘ, =ද0ාඥය! 
හා පNසරෙ{<!ෙග! සම!=ත කK�ව පB කර ඔ�!ෙග! ලබා ග!නා M.ෙ�ශ 
��! ජනතාවට වස =ෙස! ෙතොර ෙසෞඛ0ාර,ත ආහාර ෙ{ල  ලබා <මට අවශ0 
�යවර ගැ*මට රජය මැIහBfම |H| යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
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63. 

පා.72/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— පාස8 >|! මBදව0වලට ඇTබැ@fෙම! eදවා 
ගැ*ම,— ෙU වන =ට x ලංකාව �ළ පාස8 >|! මBදව0වලට ඇTබැ@ fෙU වැ� 
පවණතාවය M.මාණය f ඇ+ බැ=! පාස8 >|! මBදව0වD! eදවාගැ*ම සඳහා 
රජය මැIහBf =ZමB වැඩ��ෙවළ wයාBමක කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව 
ෙයෝජනා කර®. 
64. 

පා.73/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ජා+ක ඵලදා½තා කK�ව පB V}ම,— රජය =>! 
wයාBමක කරn ලබන ඵලදා½තා වැඩසටහ!@< තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදා½තා 
මlටම කරා ෙමෙහයQ ආයතන පධා*! හ�නාෙගන ඔ�!ෙd දැnම හා අBදැ¼U 
පෙයෝජනයට ගත හැV වන ආකාරෙය!, එම ආයතනවල wයාBමක කරන ලද 
වැඩසටහ! සහ කමෙ{ද අෙන�B ආයතනවලට ගැලෙපන පNI ආෙ�ශ V}මට හැVවන 
පNI එම ආයතන පධා*!ෙග! සම!=ත ජා+ක ඵලදා½තා කK�ව �@�=ය W�යැ® 
ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
65. 

පා.74/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— පජා ෛවද0ෙ{දය ��බඳ =ෙශේෂඥ ෙසේවාව IWÂ 
V}ම,— ෙසෞඛ0 ෙසේවාෙ{ අත0ාවශ0 අංගය වන පජා ෛවද0ෙ{දය ��බඳ =ෙශේෂඥ 
අංශය IWÂ V}මට අවශ0 සැල|U සකස් V}ම හා එම ෙෂේතෙP දැනට පව+න ගැටr 
M}ෂණය කර ක�නK! Mරාකරණය V}මට අවශ0 කටW� >H V}මට රජය මැIහB 
=ය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
66. 

පා.76/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— පNෙභෝජනයට n|H| ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැfමට කටW� V}ම,— පNෙභෝජනයට n|H| ආහාර Mෂ්පාදනය කරන, අෙල= 
කරන හා ඊට අnබල ෙදන Y�ගලය! හා ආයතන වැට�මට පාNෙභෝLක කටW� ��බඳ 
අZකාNෙP =ෙශේෂ වැට�U ඒකකයට පව+න ගැටr Mරාකරණය කර අවශ0 පහ|කU 
ෙනොඅ¹ව ලබා <මටB, වැරIක	ව!ට උපNම ද¿වU ලබා Iය හැV වන පNI පව+න *+ 
ප�ධ+ය සංෙශෝධනය V}මටB කටW� කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා 
කර®. 
67. 

පා.77/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— වස =ස නැ+ ආහාර Mෂප්ාදනය INමB V}ම,—  

ආහාර හා සUබ!ධ Mෂප්ාදන කටW�වල ෙ�kයව Mරතව >uන Mෂ්පාදක®! ඉලක 
කර ගMK! #ණාBමක බ=! ඉහළ, ෙසෞඛ0ාර,ත ආහාර පාNෙභෝLකය!ට ලබා <ම 
��! රටට කළ හැV ෙසේවාව ��බඳව දැnවB කර, ආක8පමය ෙවනස ඇ+ V}මට 
හා එෙලස වස =ෙස! ෙතොර ආහාර Mපදවන ව0වසායක®!ට ෙගෞරව නාමය ස@ත 
සUමාන පදානය ෙකොට ඔ�! INගැ!fමට වැඩසටහන රජය මැIහBf ආරUභ කළ 
W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
68. 

පා.78/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— අයථා ෙලස අBපB කරගB අභයÌKවලට අයB ඉඩU 
Mදහස් කරගැ*ම,— x ලංකාෙ{ පකාශයට පB කර ඇ+ අභයÌKවලට අයB ඉඩU ==ධ 
Y�ගලය! හා සං=ධාන =>! *+ =ෙරෝv ෙලස අBපB කරෙගන ඇ+ බැ=!, එම ඉඩU 
නැවත ලබා ගැ*මට රජය ක�නK! මැIහB =ය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා 
කර®. 
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69. 

පා.79/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ආIවා2 ජනයා නගා>�fම සඳහා සැල|ම 
wයාBමක V}ම,— x ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආIවා2 ජනතාව ��බඳ ෙවනම 
සංගණනය >Hකර, ඔ�නට ©වB fම සඳහා දැනට පව+න අපහ|තා කමවBව 
හ�නාෙගන, ඔ�නට  ෙගෞරව*යව ©වB fමට හැV පNසරය M.මාණය කර <මට අවශ0 
සාධ*ය සැල|ම ආIවා2 නායක®! ද ඇ�ළBව පBකරන ලද =�වB මÀඩලය 
හරහා wයාBමක කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
70. 

පා.80/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— W�ධය Mසා උ�	 හා නැෙගන@ර පෙ�ශය!@ හාM Q 
Yරාවස�් සංරෂණය V}ම,— +ස් වසරක W�ධය ෙහේ�ෙව! උ�	 හා නැෙගන@ර 
පළාB වල පැව+ Yරාවස්� =ශාල ෙලස =නාශ Q අතර පව+න Yරාවස්� ��බඳ 
ස�ෂණය >H කර ෙතොර�	 ºස්කර ගැ*මB, එම Yරාවස්� තහ�	 V}ම, ආරෂා 
V}ම හා ප+සංස්කරණය V}මB අරeÂ කර ෙගන =�වB Yරා=ද0ාඥ®!ෙග! 
සම!=ත කK�ව පBV}ම |H| යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
71. 

පා.81/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— වගා V}ම සඳහා ෙ�kය ¶ජ පචDත V}ම,— කෘ, 
රසායන භා=තෙය! ෙතොරව ෙ�kය කාබMක ෙපොෙහොර ආශෙය! වගා කළ හැV ෙ�kය 
¶ජ ව.ග හ�නාෙගන එම ¶ජ ක�නK! රට Yරා ව0ා�ත කර රසායMක වස =ෙස! 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා <ම සඳහා අවශ0 කරන ප.ෙPෂණ, තාෂණය හා 
Mෂ්පාදනය වැ� IWÂ V}මට අවශ0 සැල|U සකස් කර wයාBමක කළ W�යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
72. 

පා.82/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— =ෙ�ශ භාෂා අධ0යනයට පහ|කU සැප½ම,— Y�ගල 
»�ZෙP පෘäල බව Îරණය fමට ඔÁ ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය වන බැ=! 
ඉංå> භාෂාව හැ	Âෙකොට අෙන�B පධාන =ෙ�ශ භාෂා හැදෑ}මට අවශ0 පහ|කU 
Ys8 කර, සැල|U සUපාදනය කර wයාBමක කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව 
ෙයෝජනා කර®. 
73. 

පා.83/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— >යr මැ+වරණ පචාරක කටW� සඳහා =යදU කරන 
eද8 2මා V}ම,— x ලංකාව �ළ පැවැBෙවන >යr මැ+වරණය!@< ඇතැU 
අෙ�ෂකය! අ+ =ශාල eද8 පමාණය =යදU කරන අතර eද8 =යදU කළ ෙනොහැV, 
එෙහB රටට වැඩ කළ හැV »�ZමB �Nසකට ඉ! අවා> සහගත තBBවය ඇ+ වන 
බැ=! මැ+වරණ සඳහා =යදU කරන eද8 පමාණය 2මා V}මට හැV වන ආකාරෙP 
*+ සUපාදනය කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

74. 

පා.84/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— යටB =jත සමෙP x ලංකාෙව! ºෙගන Lය Yරාවස්� 
නැවත ලබා ගැ*ම,— x ලංකාව යටB =jතයව පැව+ සමෙP අප රu! පෘ�ගාලය, 
ඕල!දය හා මහා æතාන0යට ºෙගන Lය Yරා=ද0ාBමක වuනාකම ස@ත භාÀඩ 
��බඳ ස�ෂණය >H කර එම භාÀඩ නැවත අප රටට ලබා ගැ*ම සඳහා අවශ0 �යවර 
ගැ*මට රජය මැIහB =ය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
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75. 

පා.85/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— සංඝාZකරණය ස්ථාපනය V}ම,— ·Ð! 
වහ!ෙසේලාෙd ආරෂාව හා ෙගෞරවය ºක ගැ*ම ෙවnෙව! උ!වහ!ෙසේලාට අදාළ 
අZකරණමය කා.යය! සඳහා ෙවනම සංඝාZකරණය �@�=ය W� බවටB එම 
අZකරණ Î!H සඳහා *+මය බලය ලබාගැ*මට හැV වන අWN! ෙමම සංඝාZකරණය 
ස්ථාපනය කළ W� බවටB ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

76. 

පා.86/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ව0වස්ථා�ත සංඝ සභාව පB V}ම,— 
පා.DෙU!�ව ඇ�s ජනතා Mෙයෝjත ආයතන සඳහා උපෙ�ශකBවය හා මග ෙප!fම 
ලබා <මට හා අණපනBවලට සංෙශෝධන ඉINපB කළ හැV ෛන+ක බලය ස@ත සංඝ 
සUe+ෙය! පB කර ගB රාජ0 පNපාලනය, *+ය, =ෙ�ශ කටW� හා සමාජ 
wයාකාරකU ��බඳ හසල දැnම සහ අBදැ¼U ස@ත =�වB සංඝයා වහ!ෙසේලාෙග! 
සම!=ත ව0වස්ථා�ත සංඝ සභාව පB කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා 
කර®. 
77. 

පා.87/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ+ක අධ0යන ආයතනය �@�fම,— x 
ලංකාෙ{ පැවැ+ ජල තාෂණය හා වැ{ තාෂණය නැවත පණග!වා ºකගැ*ම සහ 
වැ� IWÂ V}ම සඳහා අවශ0 ප.ෙPෂණ >H V}මට හා අධ0ාපන පාඨමාලා මL! උත 
=ෂය ගැන දැnK! ස!න�ධ කරන ලද �Nස M.මාණය V}මට හැVයාව ඇ+වන පNI 
“වා� සංස්කෘ+ක අධ0යන ආයතනය” නK! ආයතනය රජය මැIහBfෙම! ආරUභ 
කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
78. 

පා.88/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— මහාවංශය අධ0යනය සඳහා ආයතනය �@�fම,— x 
ලාං¼ය ඉ+හාසෙP ගම! මග ෙප!වන මහාවංශය අධ0යනය V}ම සඳහා ·Ð! 
වහ!ෙසේලාෙd මැIහB fෙම! “මහාවංශ අධ0යන ප.ෙPෂණ ජා+ක ආයතනය” නK! 
ආයතනය රාජ0 අnගහෙය! �@�=ය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
79. 

පා.89/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ =ෙරෝv wයා නැවැBfම,— ධ.ම ග!ථ හා 
පකාශන අධ0යනය V}ෙU මනා දැnම ඇ+ ෛන+ක බලය ස@ත =�වB සංඝ 
මÀඩලය �@�fම මL! යU M.මාණය එ�දැfමට ෙපර එය එම මÀඩලයට ඉINපB 
V}ෙම! අන�	ව, සමාජගත V}මට n|H| නU, සංෙශෝධන ඉINපB V}මට හැVවන පNI 
යා!තණය සැක2ම මL! ෙබෞ�ධ =ෙරෝv wයා හා පකාශන රචනා fම හා »H දහම 
සUබ!ධ කරK! සාවද0 M.වචන ඉසම්�fම නැවැBfම සඳහා රජය මැIහB =ය W�යැ® 
ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
80. 

පා.90/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ෙ�ශ @ෛතè කලා M.මාණ ඇග½ම,— ෙ�ශාnරාගය හා 
ආBමා·මානය ඇ+වන පNI ෙ�kය හා සංසක්ෘ+ක වuනාකK! අßන කලාකෘ+ වා.,කව 
ඇග½ම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ්V}මට රජය මැIහB =ය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව 
ෙයෝජනා කර®. 
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81. 

පා.91/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— x ලංකාෙ{ පාස8 �ෂ0 �ෂ0ාව!ෙd =නය නැංfමට 
කටW� V}ම,— x ලංකාෙ{ පාස8 �ෂ0 �ෂ0ාව! ෙසෞඛ0 සUප!න, Mෙරෝµ හා කා®කව 
ශ+මB Yරවැ>ය! ෙලස සමාජගත V}ෙU අරe�! ඔ�!ට තමා කැම+ �ඩාවකට ෙයොe 
fමට සහ පාෙයෝLක =නය YÁÂවකට ෙයොe V}මට අවශ0 කටW� සUපාදනය කළ W�යැ® 
ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
82. 

පා.92/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ+ක ෙතොර�	 මධ0සථ්ානය ආරUභ 

V}ම,— x ලංකාව �ළ �@ටා ඇ+ ෙබෞ�ධාගKක සථ්ාන, ඒ හා සබැÉ අnෂංLක අංශය! 
ෙම!ම, ·Ð! වහ!ෙසේලා ��බඳ ෙතොර�	 ආ< ක	Â එ ºස ්කර =ZමBව පNගණක 
ගත කර, නfන තාෂ�ක උපකරණ සහ පමාණවB මානව හා ෙභෞ+ක සUපB වD! �NY! 
“ ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ+ක ෙතොර�	 මධ0සථ්ානය” නK! ආයතනය රාජ0 අnගහෙය! ආරUභ 
කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
83. 

පා.93/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— දහU පාස8 පාඨ ග!ථ කාලාn�Òව සංෙශෝධනය 
V}ම,— =භාග ඉලක කරගB, දැnම පමණ ෙ!දගත කළ පාඨ ග!ථ ෙවnවට 
පා ෙයෝLක YÁÂව පදනU කරගB, »�Zය ව.ධනය කර!නාQ, �ෂට් සUප!න සමාජය 
M.මාණය V}ම ඉලක කර ගB පාඨ ග!ථ =�වB මÀඩලය හරහා සUපාදනය කර දහU 
පාස8 ෙවත ලබා Iය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
84. 

පා.94/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ජාත0!තර පාස8 Mයාමනයට මÀඩලය පB V}ම,— x 
ලංකාෙ{ සංසක්ෘ+යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැBමට ගැලෙපන පNI ජාත0!තර පාස8@ 
=ෂය පථය! අවශ0 පNI Mයාමනය කළ හැV [.ණ බලතල ස@ත මÀඩලය පB කළ 
W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
85. 

පා.95/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ජා+ක අධ0ාපන ෙකොKෂ! සභාව වඩාB ස�ය V}ම,— 

ෙ�kය ඉ+හාස දැnම, සාරධ.ම සUප!න බව, Mෂප්ාදන ශක0තාව, »�Z සUප!න බව, 
සUපදා®ක දැnම, ෙ�ශාnරාගය, Mෙරෝµතාව, �සලතා [.ණ බව සහ ආක8ප 
සUපB+ෙය! W� බව යන අංගය!ෙග! පN[.ණ සා.ථක Yරවැ>ෙය� �@ කල හැV වන 
පNI සකසන ලද ජා+ක අධ0ාපන ප+පB+ය හරහා සමසත් අධ0ාපන කමෙPම 
පNව.තනය ඇ+ V}මට ජා+ක අධ0ාපන ෙකොKෂ! සභාව ව ඩාB ස�ය කළ W�යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
86. 

පා.96/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ප�8 ෛවද0ෙ{දය ��බඳ =ෙශේෂඥ ෙසේවාව IWÂ V}ම,— 

ෙසෞඛ0 ෙසේවාෙ{ අත0ාවශ0 අංශය වන ප�8 ෛවද0ෙ{දය ��බඳ =ෙශේෂඥ ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව+න ගැටr M}ෂණය කර ඒවා ක�නK! Mරාකරණය V}මට අවශ0 කටW� >H 
V}මටB එම ප�8 ෛවද0ෙ{දය ��බඳ =ෙශේෂඥ ෙසේවාව IWÂ V}මට සැල|U V}මටB 
රජය මැIහB =ය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
87. 

පා.97/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ආW.ෙ{ද ෛවද0ව	!ෙd ෙසේවය =ෙ�ශය!ට ලබා 

<ම,— ආW.ෙ{ද ෛවද0 උපාZය සU[.ණ කරන උපාZධා}!හට =ෙ�ශ රටවල ºVයා 
අවසථ්ා ලබා<ම සඳහා =ZමB වැඩ ��ෙවළ සැල|U කර wයාBමක V}ම |H| යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
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88. 
පා.98/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ආW.ෙ{ද ෛවද0 පනත සංෙශෝධනය V}ම,— දැනට 
පව+න ය8 පැන Lය ආW.ෙ{ද ෛවද0 පනත සංෙශෝධනය කර ආW.ෙ{ද ෛවද0ව	!ෙd 
වෘBÎය ගැටr =සඳK!, එම වෘB+ය ස� ග	Bවය හා අ·මානය ºක ගැ*මට නව 
ආW.ෙ{ද ෛවද0 පනත ක�නK! ඉINපB V}මට �යවර ගත W�යැ®  ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
89. 

පා.99/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— HUNය ආරෂක ප�ධ+ය සකස ්V}ම,— x ලංකාෙ{ 

HUNය ආරෂක ප�ධ+ M.මාණය කළ නව MපැWU ක	ව! ද, එම ෙෂේතයට සUබ!ධ 
=�ව�! ද, HUNය ෙදපා.තෙU!�ෙ{ >යrම ෙෂේතය!@ පfනය!ෙග! ද සම!=ත 
කK�ව මÞ! HUNය ආරෂක ප�ධ+ය සකස ්කර wයාBමක V}මට රජය මැIහB =ය 
W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

90. 
පා.100/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— මµ පවාහන ෙසේවෙP #ණාBමක තBBවය වැ� V}ම,— 
බස ් මµ පවාහන ෙසේවෙP #ණාBමක තBBවය වැ� V}ම මÞ! වා.,කව එම ෙසේවාව 
ප+ෙෂේප කරන 1% - 2%  පමණ Q මµ! පමාණය රඳවා ගැ*මට කටW� V}ෙම!, එම 
ෙසේවෙP පැවැBමට <.ඝ කා�නව ඇ+ =ය හැV අවදානම අ¹ කර ගැ*ම සඳහා කමවB වැඩ 
��ෙවළ සැල|U කර wයාBමක V}ම |H| යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
91. 

පා.101/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— >ංහල භාෂාවට සUමතය සකස ්V}ම,— >ංහල භාෂාෙ{ 

Dêත ව0වහාරය හා කථන ව0වහාරය ෙදයාකාරය ග!නා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙëදය, 
අ8පපාණ, මහපාණ අෂර ෙය<ම සහ පද ෙබ<ම ආ Iය ද =වාද ස@ත බැ=! >ංහල භාෂාව 
සඳහා සUමතය සකස ්V}මට =�වB මÀඩලය පB කර කාලාn�පව >Hවන ෙවනසක්U 
ද සැලV8ලට ෙගන භාෂාෙ{ පැවැBම තහ�	 V}මට හැV wයාදාමය සකස ්කළ W�යැ® 
ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
92. 

පා.102/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— සංසථ්ාMක කාබMක අපදව0 මÞ! පNසරය ìෂණය fම 

පාලනය V}ම,— පDෙබෝධ නාශක සහ ක.මා!ත wයාවDය!@ < �ටවන සංසථ්ාMක 
කාබMක අපදව0 (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් ව.ගයක ìෂණ 
කාරකය!ෙග! සම!=ත අතර ඒවා KMසාෙd ෙසෞඛ0යට ඉතා අ@තකර බැ=! එම 
රසායMකය! පNසරයට eදා හැ}ම පාලනය V}මට =ZමB වැඩ ��ෙවළ සැල|U කර 
wයාBමක කළ W� යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

පා.103/’15 

93. 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— රාජ0 පාලනයට සU»�ධ ද.ශනය සUබ!ධ කර ගැ*ම,— 

ස�ත අපNහා*ය ධ.ම, දසරාජ ධ.ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, �	 ධ.ම ජාතකය, ග!ඩ M!Hක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ�වධ.ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චකවBÎ >හනාද �තය 
හා ධ.ම ප<�කාව යන සU»�ධ ඉගැ!fU සUබ!ධව පා.DෙU!�, පළාB සභා හා පාෙ�kය 
මlටෙU >uන >යrම පෂ =පෂ ම!�ව	! දැnවB V}ම ��! ඔ�!ෙd ÌKකාව 
රෙl යහපාලනයට දායක කර ගැ*මට හැV වන ආකාරෙP වැඩ ��ෙවළ සැල|U කර 
wයාBමක V}මට රජය මැIහB =ය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
94. 

පා.104/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ඉෙලෙටොMක අපදව0 බැහැර V}ම,— ෆේලොරස!l 

බ8බ, Hරකථන, ජංගම Hරකථන, =HD උපකරණ, බැටN, පNගණක හා එ@ ෙකොටස ්ආIය 
අපදව0 ෙලස පNසරයට බැහැර V}ෙU< ආසM, කැ²KයU, රසIය, ෙල² වැM බැර ෙලෝහ 
පNසරයට එක�වන බැ=! ෙමම ඉෙලෙටොMක අපදව0 බැහැර V}මට කමවB වැඩ 
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��ෙවළ සකස ්කර පNසරය |º¼මට කටW� කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා 
කර®. 
95. 

පා.105/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— රෙl යහපාලනය සථ්ා�ත V}ම,— අයහපB පාලනෙP අංග 

ලෂණ වන අBතෙනෝම+ක ප+පB+ සUපාදනය, Mලබල වාදය, බලාBමක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ *+, =ධායක බලතල අM> පNහරණය, ෙ�ශපාලනයට Yරවැ> දායකBවය අ¹fම 
සහ  ìෂණය පැ+}ම යන ක	Â අප රට �ළ ෙනොඅ¹ව දනට ලැෙබන අතර ෙU Mසා රෙl 
අයහපB පාලනය පව+න බව ෙප* යන ෙහ®! රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැµම සඳහා 
සැල|U සකස ්කර wයාBමක කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
96. 

පා.106/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— =ෙ�ශ රටවල ඇ+ x ලංකාවට අයB Yසේකොළ ෙපොB 

නැවත ලබා ගැ*ම,— x ලංකාවට අයB වuනා Yසේකොළ ෙපොB රා�ය Wෙරෝපා රටව8 
ඇ�r ෙලෝකෙP රටව8 ගණනාවක +ෙබන අතර ඒවාෙP අ!ත.ගතව ඇ+ දැnම ෙU වන =ට 
වBම! ලාං¼ය සමාජයට අ@Kව ෙගොස ්ඇ+ බැ=!, එම Yසේකොළ ෙපොB අප රටට ආප| ලබා 
ෙගන ඒවාෙP අඩං# ෙපෞරා�ක දැnම නැවත සමාජගත V}මට =ZමB වැඩ ��ෙවළ 
සැල|U කර wයාBමක කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
97. 

පා.107/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ෛජව ==ධBවය ºක ගැ*ම සඳහා කෘ,ක.මය දායක කර 

ගැ*ම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙවnවට බÁ ෙබෝග වගාව සහ Kශ ෙබෝග වගාව ජනÔය කරfම, 
ෛජව ==ධBවයට හාMකර රස ◌ායන දව0 කෘ, ක.මා!තෙය! ඈB V}ම හා ඒකාබ�ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භා=තය ��! රට �ළ ෛජව ==ධBවය ආරෂා V}මට 
ෙගොf! ෙයොe කරන වැඩ ��ෙවළ  wයාBමක කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා 
කර®. 
98. 

පා.108/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ජනතාවෙd ආහාර ලැ¶ෙU අ®+ය |ර,ත V}ම,— 

එසB ජාÎ!ෙd සං=ධානෙP මානව අ®+වා>කU◌ ි ප�ධÎ!ට අnÊලව ආහාර ලැ¶ෙU 
�Dක අ®+වා>කම x ලාංVක ජනතාවට අ@K වන තBBවය රජෙP ප+පB+ සUපාදනය හා 
wයාBමක V}U �ළ දනට ලැෙබන ෙහ®! උත පඥ�Î!ට අnව රෙl ජනතාවෙd 
ආහාර පශන්ය =සÈෙU වග¼ම esමM!ම රජයට පැව} ඇ+ බැ=! රජය මැIහBf ආහාර 
දව0 Kල පාලනය හා ෙසෞඛ0 ආර,ත ආහාර ෙ{ල රෙl ජනතාවට ලැ¶ම සහ+ක 
ෙකෙරන =ZමB වැඩ ��ෙවළ සUපාදනය කර ජනතාවෙd ආහාර ලැ¶ෙU �Dක 
අ®+වා>කම තහ�	 V}මට �යවර ගත W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

99. 

පා.109/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— අකාබMක දව0 කළමනාකරණය V}ම,— අකාබMක දව0 

ප+ච�කරණය V}මB, අකාබMක දව0 භා=තය අවම V}මB, භා=තෙය! ඉවBවන 
අකාබMක දව0 එක� V}ෙU යා!තණය සැක2ම හා අකාබMක දව0 භා=තා V}ෙU පNසර 
*+ }+ =ZමB V}මB ��! රෙl පNසර ප�ධ+ෙP ආරෂාව හා යහපැවැBම සඳහා 
අකාබMක දව0 කළමනාකරණය V}මට �යවර ගත W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා 
කර®. 
100. 

පා.110/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ෙ�kය ඖෂධ සහ අB ෙබෙහB ��බඳව පාස8 >|! 

දැnවB V}ම,— Mෙරෝµ ජා+ය ෙගොඩනැµම සහ ෙ�kය ආW.ෙ{දෙP යහපැවැBම �Dක 
අරeÂ වශෙය! ෙගන ෙ�kය ඖෂධ ව.ග හා අB ෙබෙහB ��බඳ =ZමB ක	Â ස@ත 
=ෂයය පාස8 =ෂය M.ෙ�ශයට ඇ�ළB V}ම මÞ! ෙ�kය  ඖෂධ සහ අB ෙබෙහB ��බඳ 
පාස8 >|! දැnවB V}ම ට �යවර ගත W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
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101. 

පා.111/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා ම!දෙපෝෂණය �ර! V}ම,— x ලංකාව 

�ළ අ¹බර ද	 උපB අnපා+කය 25% තරU ඉහළ අගය ග!නා අතර එයට පධාන සාධකය 
ව!ෙ! ෙපෝෂ0දා½ ආහාර @ඟකම වන බැ=!, මාතෘ හා ළමා ම!දෙපෝෂණය Hර�මට අවශ0 
ෙපෝෂ0දා½ ආහාර H�පB ජනතාවට ලබා <ම පeඛතාවය කරගB වැඩ ��ෙවළ wයාBමක 
කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

102. 

පා.112/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— පNසරය |º¼ෙම! Mෙරෝµ රට ෙගොඩනැµම,— 

ව.තමාන x ලංකාෙ{ පNසර ìෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව! ජලෙP හා ආහාරවල =Vරණk� 
බව වැ� f ඇ+ අතර අනාගතෙP< KMසාට වැළ ෙඳන ඇතැU ෙරෝගවල ෙරෝග Mධානය පවා 
ෙසොයා ගැ*ම අපහ|  =ය හැV බැ=!, ෙU ��බඳ වැ�Hර =ම.ශනය V}ම සඳහා =�වB 
කK�ව පB කර වා.තාව කැඳවා, එම M.ෙ�ශ wයාBමක V}ම ��! රෙl ජනතාවෙd 
*ෙරෝµභාවය සහ+ක කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
103. 

පා.113/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— රෙl ආරෂාවට කෘ,ක.මය |ර,ත V}ම,— 

ධනවාදෙP �!වැM කා.�ව වන ෙදවැM ෙලෝක W�ධෙය! ප| කාලෙP< හNත =�ලවයB 
සමඟ කෘ,කා.Kක ©වන රටාව සU[.ණෙය!ම ෙවනස ්fම ෙහේ�ෙව! ව.තමාන ෙලෝක 
පජාව eÁණ < ඇ+ පNසර ìෂණය, *ෙරෝµ බව නැ+fම හා �N>H ආහාර ෙනොමැ+fම ආ< 
අවදානU තBBවය!ෙග! x ලංකාව ආරෂා කර ගැ*ම සඳහා ජනතාව +රසාර කෘ,ක.ම 
භා=තය!ට ෙපළඹfෙම! හා ෙගොf! ආරෂා ෙකෙරන රාජ0 ප+පB+ රට �ළ සථ්ා�ත 
කරfෙම! රෙl අනාගතය |ර,ත කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
104. 

පා.114/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— සං¼.ණ ෙගෝ�ය ෙවළඳෙපොළ Mසා ජනතාවට ඇ+වන 

ගැටr අවම V}ම,— ෙගෝ�යකරණය =>! හ�!වාH! ෙලෝක ෙවළඳ රටාව KMසාෙd මනස 
ආකමණය V}ම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔÁ පාරUපNකව ෙගන ආ හර ප�ධÎ! හා IWÂ 
දා.ශMක �!තනය! KMස ්මනස ��! උHරා දැ�ම ව.තමානය වන =ට x ලාංVක®!ට ද 
ෙපොH බැ=!, ෙවළඳෙපොළ ආ.cකය �ළ ෙගොඩනැෙගන සං¼.ණ ©වන රටාව හා ඒ සමඟ 
පැන නLන සං¼.ණ සමා©ය පශන්B =සඳා ගMK! සහනk� I= පැවැBමකට යා W� 
ව!ෙ! ෙකෙසේද ය!න ��බඳව ජනතාව දැnවB V}මට අවශ0 වැඩ ��ෙවළ හා »�Zමය 
සංවාදය රට �ළ wයාBමක කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

105. 

පා.115/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— x ලංකාවට අවශ0 2M රට �ළ Mපදfම,— x ලංකාවට 

අවශ0 කරන 2M Mෂප්ාදනය V}මට අවශ0 සUපB x ලංකාව ස�ව ඇ+ බැ=!, මනා 
කළමනාකා}BවයV!, කා.යෂමව හා සැල|U ස@තව කටW� කර රටට අවශ0 2M 
පමාණය ෙමරට Mෂප්ාදනය V}මට හා 2M �NපහH V}මට අවශ0 ක.මා!තශාලා රජය 
මÞ! සථ්ාපනය කර 2M ක.මා!තය ºක ගත W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

106. 

පා.116/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— නක8ස ්ර,තය ආරෂා V}ම,— සමසත් x ලාං¼ය 

පNසර ප�ධ+යටම බලපෑU කළ හැV සංෙ{< පNසර ප�ධ+ය වන නක8ස් ර,ත 
වනා!තරය ෙU වන =ට KMස ්wයාකාරකU ෙහේ�ෙව! දැ� ත.ජනයකට ලf ඇ+ අතර 
වBම! පරYරට ෙම!ම අනාගත KMස ් පරYරට ද ෙමම පNසර =නාශය ෙහේ�ෙව! 
අවදානමක ට eÁණ පෑමට >H වන බැ=!, KMස ් ත.ජන ඉවB කර නක8ස ් ර,තෙP 
සව්ාvන පැවැBම ක�නK! තහ�	 කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
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107. 

පා.117/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— රාවණා රË ��බඳව =ZමB ගෙ{ෂණය >H V}ම,— 

රාවණා රË ��බඳ Mශ�්ත ඉ+හාස ෙතොර�	 නැ+ �වද, =ZමB ගෙ{ෂණය ��! ඔÁ 
��බඳව අප රෙl ආක8ප නැංfමටB, රාවණා රË ස�ව +� දැnම රෙl අ·වෘ�Zය සඳහා 
ෙයොදා ගැ*මට හා x ලාං¼ය ඉ+හාසෙP සැඟf Lය පN¾ෙñදය Mරාවරණය කර ගැ*මටB 
හැV වන බැ=!, =�වB කK�ව හරහා රාවණා රË ��බඳව ගෙ{ෂණය කළ W�යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

108. 

පා.118/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— »�Zමය I�� බව �ර! V}ම,— ෙභෞ+ක ෙවළඳ භාÀඩ 

සැNසරන ෙ{ගයට සාෙ�ෂව දැnම, »�Zය හා මානව හර ප�ධÎ! ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනොfම ෙහේ�ෙව! ෙනොදැnවBකම @ස එසfම ��! »�Zමය I��භාවය අද අප රට �ළ 
දනට ලැෙබන පධාන ගැටrව �වද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇBෙB අ¹ අවධානය බැ=!, 
රෙl ජනතාවෙd »�Zමය I�� බව නැ+ V}මට >යr වයස ්කාÀඩය! ආවරණය වන පNI 
=   ZමBව සැල|U කරන ලද ජා+ක වැඩසටහන wයාBමක කළ W�යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

109. 

පා.119/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ක8 ඉ�B Q ඖෂධ භා=තය නැවැBfම,— ෙU වන=ට x 

ලංකාව �ළ ක8 ඉ�B Q  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙP ෙරෝහ8 �ළ භා=තයට පැKãෙU 
අවදානම ඇ+ බැ=! රජෙP අදාළ >යr අංශ මැIහBf wයාකා} සැල|ම සකස ්කර ක8 
ඉ�B Q ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ! ඉවB V}ම හා ආනයනය V}ම නැවැBfමට කටW� කළ 
W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

110. 
පා.120/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ඒ²ස ්ෙරෝගය ව0ා�ත fම පාලනය V}ම,— x ලංකාව �ළ 
දැනට හ�නා ෙනොගB ඒ²ස ්ෙරෝµ! 3000 කට ආස!න පමාණය >uන බවට වා.තා පළ f 
ඇ+ බැ=! ඔ�! හ�නාෙගන ප+කාර සඳහා ෙයොe V}මටB, ඒ²ස ් ෙරෝගය ව0ා�ත fම 
වැළැfමටB ඵලදා½ |H| ව0ාපෘ+ය ක�නK! ආරUභ කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව 
ෙයෝජනා කර®. 

111. 
පා.121/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— =ෙ�ශය!@< DංLක අතවරයට ලවන කා!තාව!ට 
සහන සැල2ම,— x ලංකාෙ{ කා!තාව! ගෘහ ෙසේවයට =ෙ�ශ ගතfෙම! ප| >H වන 
අතවරය! ෙහේ�ෙව! >Hවන ගැT ගැ*U Mසා x ලාං¼ය සමාජය �ළ M.මාණය f ඇ+ 
ගැටr සහගත තBBවය! සමනය V}ම සඳහා =ZමB කමෙ{දය සකසා wයාBමක V}මට 
=�ව�! හා එම >HfU හා බැ�Â Y�ගල කÀඩායUවD! සැHUලB කK�ව පB කළ 
W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

112. 

පා.122/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— වන ර,ත හා අභය ÌKවල ආරෂාව දැ� V}ම සඳහා 

*+ සUපාදනය V}ම,— මෑතක >ට x ලංකාෙ{ ර,ත වනා!තර සහ අභය ÌK =නාශය 
වැ� ෙවK! පව+න අතර x ලාං¼ය පාNසNක සම�Dතතාවට ඉ! දැ� ත.ජනය එ8ල 
ෙවK! පව+න බැ=! ෙමම =නාශය නැවැBfම සඳහා ජනතාවෙd ආක8පමය ෙවනස 
ඇ+ V}මට අවශ0 වැඩ ��ෙවළ සැක2මට ෙම!ම පව+න *+ ප+පාදන =ZමB හා දැ� 
බවV! Wත වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
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113. 

පා.123/’15 

 ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ==ධ ආගKක කÀඩායUවD! >H වන සමාජ බලපෑU 
��බඳව අධ0යනය V}ම,— පධාන ධාරාෙ{ ආගKක මතවාදය! =ෙ{චනය කරK!, 
එම ආගU@ අn කÀඩායU ෙලස තම M.වචන හා පැහැID V}U සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉINපB කරK! එම මතවාද ��ගB Y�ගල®! එ ºස් කර ග!නා, ආගKක හා 
ෙවනB eÁÂවරV! සමාජගත f ඇ+ කÀඩායU ��බඳ අධ0යනය කරK! ඔ�!ෙd 
මතවාද, wයාකා}Bවය! හා සමාජයට ඔ�! Mසා ඇ+ වන බලපෑU කවරාකාරද ය!න 
��බඳ තෙසේ	ව ලබා <මට ��ගB ආගKක නායකය!ෙග! හා =�ව�!ෙග! 
සැHU ලB කK�ව පB කර, වා.තාව කැඳවා එ@ M.ෙ�ශ wයාBමක කළ W�යැ® 
ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

114. 

පා.124/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ඉහළ පK+ෙය! WB මැu භාජන Mෂප්ාදනය V}ම,— 

ආහාර �2ෙU< ගෑස ්හා =HDය අපෙB ෙනොයන ෙලස ඉමM! තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ග!නා මැu භාජන Mෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉINපB V}මට, අවශ0 ප}ෂණ >H 
V}මට හා මැu භාජන භා=තෙය! ෙසෞඛ0ාර,තව ආහාර �2මට ඇ+ හැVයාව ��බඳව 
ජනතාව දැnවB V}මට ජා+ක මlටෙU වැඩ සටහන සැල|U කර wයාBමක V}මට රජය 
මැIහB =ය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

115. 

පා.125/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— අZමාන>ක =ද0ා ෙෂේතයට »H දහK! ආභාෂය ලබා 

ගැ*ම,— »H! වහ!ෙසේෙd >ත ��බඳ ඇතැU =ගහය! ßතන =ද0ාවට හ| ෙනොවන තරU 
ගැÅ	 බැ=!, ඒ ��බඳ ප.ෙPෂණ V}මට හා ව.තමානෙP අZමාන>ක =ද0ා ෙෂේතෙP 
ඇ+ ගැටr සඳහා »H දහම ඇ|N! M.වචන හා =ස�U ඉINපB V}මට හැV වන පNI, අදාළ 
ෙෂේතය ��බඳ හසල දැnම ඇ+ ෙ�kය හා =ෙ�kය =�ව�!ෙග! සම!=ත කK�ව 
�@�වා, ඒ හරහා »H දහම ෙ�kය හා =ෙ�kය වශෙය! පචDත V}මටB, x ලංකාෙ{ ¼.+ 
නාමය ඉහළ නැංfමටB, අZමාන>ක =ද0ා ෙෂේතෙP Yන	දය ඇ+ V}මටB රජය 
මැIහB =ය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

116. 

පා.126/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— =ද0ා.t! අතර Yරා=ද0ා =ෂයය ජනÔය කරfම,— 

=ද0ා.t! අතර Yරා=ද0ා =ෂයය ජනÔය V}ම සඳහා eDක වශෙය! පාස8 =ෂයය 
M.ෙ�ශයට එම =ෂයය ඇ�ළB V}ම හා =ශව්=ද0ාලවල Yරා=ද0ා =ෂය පථය තවHරටB 
Ys8 V}මට හා පහ|කU ලබා<ම සඳහා කටW� V}මB, එමL!  Yරා=ද0ා =ෂයය රට �ළ 
ව0ා�තfම හරහා �@වන උග�!ෙග! රටට යහපB ෙසේවය ලබා ගැMමB අරeÂ කරගB 
ජා+ක වැඩසටහන I#කා�නව සැල|U ස@තව M.මාණය V}මට �යවර ගත W�යැ® 
ෙමම  පා.DෙU!�ව  ෙයෝජනා කර®. 

117. 

පා.127/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ+ වස =ෂ ��බඳ ෙසොයා බැ�මට =ෙශේෂ පK+ 

ආයතනය �@�fම,— කෘ,ක.මා!තෙP< භා=තා ෙකෙරන රසායන දව0 ෙහේ�ෙව! 
ආහාර දව0ය!ට ද වස =ෂ Kශf ඇ+ අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ�මට අදාළ පK+ 
ආයතනය දැනට x ලංකාව �ළ �@�වා ෙනොමැ+ බැ=! එම කා.යය සඳහා =ෙශේෂ පK+ 
ආයතනය �@�=ය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
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118. 

පා.128/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— යාචක®! >ඟමනට ෙයොදාග!නා ද	ව! Yන	Bථාපනය 

V}ම,— x ලංකාෙ{ යාචක®! ද	ව! සමඟ >ඟම! යැ<ම තහනU කර, >ඟමන සඳහා ෙයොදා 
ග!නා ද	ව! Yන	Bථාපනය කර, ඔ�! යහපB Yරවැ>ය! ෙලස සමාජගත V}ම සඳහා 
අවශ0 ජා+ක මlටෙU වැඩ��ෙවළ සැල|U කර wයාBමක කළ W�යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

119. 

පා.129/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— x ලංකාව �ළ ·Ïã ශාසනය අඛÀඩව පවBවාෙගන 

යාම සඳහා කමවB වැඩ��ෙවළ සකස ් V}ම,— මහා පජාපÎ ෙගෝත� 
ෙතරã!වහ!ෙසේෙග! ඇරÅÂ භාරÎය ·Ïã ශාසනය සංඝKBතා ෙතරã!වහ!ෙසේෙd 
ලංකාගමනෙය! x ලංකාව �ළ මැන=! සථ්ා�ත �වද, ප|කා�නව අභාවයට Lය බැ=!, මෑත 
WගෙP < ශ0ාෙමෝපාD මහා MකාෙP රංLN දÅr පා.ශව්ය =>! ය� සථ්ාපනය කරන ලද 
අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද ·Ïã ශාසනයට M> ��ගැ*ම ලබා<ම සඳහා රජය 
ෛතMකා®ක මහා නායක සව්ා�!වහ!ෙසේලා ඇ�r අදාළ >යs ෙෂේතය!ෙd 
�DකBවෙය! M> සංවාදය ඇරòය W� යැ® ද, එම සංවාදය අවසානෙP =ZමB 
කමෙ{දය ඔසේසේ x ලංකාව �ළ ·Ïã ශාසනය අඛÀඩව පවBවාෙගන යාම සඳහා 
වැඩ��ෙවළ සැක>ය W�යැ® ද ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.  

120. 

පා.130/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— x ලාං¼ය ·Ï සංසථ්ාව වÃහාBමකව =ZමB V}ම,— x 

ලාං¼ය ·Ï සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහ!ෙසේලා පා.ශව් ගත fම ෙහේ�ෙව! වÃහාBමකව 
අසං=Zත f ඇ+ අතර එම Mසා ජා+ක හා ජාත0!තර අ·චාර උපචාරය!@< සංඝයා 
වහ!ෙසේලා ඒකම+ක ෙනොfම රටට අ@තකර ෙලස බලපාන බැ=! සමසථ් සංඝ සමාජෙP 
ඒකම+කBවය ඇ+ කර ගැ*මට හැV වැඩ��ෙවළ සැක2මට රජය මැIහB =ය W�යැ® 
ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.  

121. 

පා.131/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ලංකා ඛMජ ෙත8 *+ගත සංසථ්ාව ලාභදා½ 

ආයතනය V}ම,—  ලංකා ඛMජ ෙත8 *+ගත සංසථ්ාව ලාභදා½ ආයතනය ෙලස 
ජනතාවා<ව සංව.ධනය V}මට අවශ0 සැල|U සකස් V}මට =�වB මÀඩලය පB කර 
ඔ�!ෙd M.ෙ�ශය!ට අnව සංස්ථාෙ{ පව+න වංචා, ìෂණ හා පNපාලනමය ගැටr 
=සඳා ඵලදා½ ජා+ක ආයතනය ෙලස wයාBමක fමට අවශ0 පNසරය රජය මැIහBව 
M.මාණය කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

122. 

පා.132/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ0 පමාණයට ගංජා වැfමට ෙ�kය 

ෛවද0ව	!ට අවසර ලබා <ම,— ඉ!Iයාෙ{ >ට රහ>ගත මා.ග ඔසේසේ රට �ළට ෙග!වන 
රසායMක දව0 KÝත ගංජා භා=තා කර Mපදවන ෙ�kය ඖෂධවල #ණාBමක බව අ¹වන 
බැ=!, ආW.ෙ{ද ඖෂධ MපදfෙU< තම ඖෂධවල #ණාBමක බව ආරෂා කර ගැ*ම සඳහා 
ගංජා අත0වශ0 ඖෂධය ෙලස ෙයොදා ග!නා රජෙP ��ගB ආW.ෙ{ද ෛවද0ව	!ට 
2මාව! ස@තව ගංජා ශාකය වැfමට අවසර ලබා<ම සඳහා අවශ0 *+ සංෙශෝධනය කළ 
W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
123. 

පා.133/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— එළවs ෙගොf!ට සාධාරණ Kල ලබා <ම,— එළවs ෙතොග 

ෙවළඳාෙU< wයාBමක වන ක�පU ගැ*ම හා Kල Îරණය V}U ආ< wයා හරහා ෙගොඩනැµ 
ඇ+ සං=ධානාBමක ෙවළඳ ඒකාZකාරය! Mසා එළවs ෙගොf!ට සාධාරණ Kල ලබා <මට 
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ෙමෙත wයාBමක කළ සැල|U අසා.ථක f ඇ+ බැ=!, ෙගො=යාට සාධාරණ Kල ලබා 
<ෙU �Dක අරeණ කරගB බලපෑU වD! ෙතොර ෙවළඳෙපොළ රාජ0 ෙවළඳ ආයතන 
මැIහBf M.මාණය කර wයාBමක කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

124. 

පා.134/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— පාස8 ද	ව!ෙd වuනාකම සමාජගත V}ම,— 

ෙදමා�ය!, #	ව	!, �ඩා YÁÂක	ව! හා පාස8 වෑ! රථ NයැHර! යන �Nස ්සඳහා 
ද	ව!ෙd වuනාකම ��බඳ සමාජ =ද0ාBමක හා මෙනෝ =ද0ාBමක කමෙ{දය! ��! 
සරළව පැහැID කර, රෙl හා සමාජෙP ඉIN යහපැවැBම සඳහා ද	වා සමාජ අ·ෙයෝගය! 
හeෙ{ ආරෂා කර!ෙ! ෙකෙසේද ය!න ��බඳව සංවාදය පැවැBfම ට ජා+ක මl ටෙU 
වැඩසටහන සැල|U කර wයාBමක V}මට රජය මැIහB =ය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව 
ෙයෝජනා කර®. 

125. 
පා.135/’15 

ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— කා!තාව!ට ඇ+වන Òඩාව! අවම V}ම,— වBම! 
ෙගෝ�ය සමාජය �ළ කා!තාව!ට >Hවන Òඩාව! වන ශම හා DංLක �රාකෑමට ලfම, 
ෙපෞ�ගDක ෙ�පළ කමය Y	ෂ ෙ!óයව =කාශනය fම, අසමාන ෙලස සැල¼ම හා ප�8 
සංසථ්ාව �ළ >රගත fම Mසා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ+fම යන ක	Â x ලාංVක 
කා!තාව!ට ද පධාන වශෙය! ෙපොH වන බැ=!, ඔ�!ෙd යහපැවැBම ෙවnෙව! ෙමම 
Òඩාකා} වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල2මට අවශ0 �යවර ගත W�යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

126. 

පා.136/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— Yරා=ද0ා ෙදපා.තෙU!�ව නගා >�fම,— x ලංකාව �ළ 

�@ටා ඇ+ Yරාවස�් සංරෂණය V}මට හැVයාව Yරා=ද0ා ෙදපා.තෙU!�වට 
ෙනොමැBෙB පවBනා මානව හා  ෙභෞ+ක සUපB@ අ¹ව Mසා වන ෙහ®!, =�වB 
මÀඩලය මÞ! Yරා=ද0ා ෙදපා.තෙU!�ෙ{ ඇ+ අ¹පා¹කU ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
සU[.ණ V}මට අවශ0 �යවර ගැ*මට රජය මැIහB =ය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව 
ෙයෝජනා කර®. 

127. 

පා.137/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— Hර ගම! ෙසේවා බස ් රථවල ගම! ග!නා මµ!ට 

ෙසෞඛ0ාර,ත ආහාර පාන ලබා ගැ*මට පහ|කU සැල2ම,— Hර ගම! ෙසේවා බස ් රථ 
ආහාර පාන ගැ*ම සඳහා නතර කරn ලබන ආපනශාලාව!@ පK+ය ඉතා පහළ මlටමක 
පව+න බැ=! එය මµ ජනතාවෙd ෙසෞඛ0යට අ@තකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල පK+ය 
ඉහළ නැංfමට Mර!තරව ප| =පරU කළ හැV වන පNI සකස ් කරන ලද ජා+ක 
වැඩසටහන රජය =>! සැල|U කර wයාBමක කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව 
ෙයෝජනා කර®. 

128. 

පා.138/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— රජය ස� වැ=D සමාගU ලාභදා½ ආයතන බවට පB 

V}ම,— රජය ස� වැ=D සමාගU පා¹ ලබන ආයතන බවට පBf ඇ+ බැ=!, =�වB 
කK�ව පBකර එම ආයතනවල ලාභදා½Bවය ව.ධනය V}මට අවශ0 M.ෙ�ශ සකස ්කර, 
එම M.ෙ�ශ wයාBමක V}ම ��! එම සමාගUවල ලාභදා½Bවය ඉහළ දැ�මට රජය 
මැIහB =ය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

129. 

පා.139/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— වන ර,ත �ළ >Hවන *+ =ෙරෝv wයා නැවැBfම,—    

x ලංකාෙ{ වන ර,ත �ළ >Hවන *+ =ෙරෝv වගාව!, ==ධ ඉIV}U, වනා!තර එ�V}U 
හා ර,ත 2මා මා®U ෙවනස ් V}ම ආ< වන =නාශයට ෙහේ�වන KMස ් wයාකාරකU 
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වැට�මට =ෙශේෂෙය! ස=බල ග!වන ලද ෙපොDස ්වන ආරෂක ඒකකය �@�fමට රජය 
මැIහB =ය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

130. 

පා.140/’15 
ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— ෙකොර8පර සංරෂණය V}ම,— සාගර ජලෙP 

උෂ්ණBවය ඉහළ යෑම හා KMස් wයාකාරකU ෙහේ�ෙව! ෙකොර8පර =නාශ fෙU 
ත.ජනයට ලව ඇ+ බැ=!, x ලංකා eÁH කලාපය අවට ඇ+ ෙකොර8පර ආරෂා කර 
ගැ*මට හා නව ෙකොර8පර M.මාණය fමට උ�ත පNසර ප�ධ+ සකස් V}ම සඳහා 
අවශ0 නව Mයාමනය! සකස් කර wයාBමක V}මට රජය මැIහB =ය W�යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

131. 
පා.145/’15 

ග	 එස.් එU. මNකා. මහතා,— රජෙP ආයතනවD! ජනතාවට >Hවන අකටW�කU 
��බඳව ෙසොයා බැ�මට ආයතනය �@�fම,— රජෙP ආයතන මÞ! ==ධ ෙසේවාව! 
ලබාගැ*ම සඳහා පැKෙණන මහජනතාවට >Hවන අකටW�කU සහ අසාධාරණකU ��බඳ 
ෙසොයා බැ�ම සඳහාB, එම අසාධාරණකU =භාග V}ම සඳහාB ෛන+ක බලය ස@ත 
ආයතනය සථ්ා�ත කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

132. 

පා.150/’15 
ග	 ෙහේෂා! =තානෙd මහතා,— උපාZධා}! සඳහා ºVයා ලබා <ෙU< M> කමෙ{දය 

සකස ්V}ම,— x ලංකාෙ{ උපාZධා}!ට ºVයා ලබා <ෙU< ෙමෙත ක8 wයාBමක Q 
පෂ පාට ෙëද කමය ෙනොසලකා සාධාරණය ඉ�V}ම සඳහා M> කමෙ{දය සැල|U කර 
එය ප+පB+ය ෙලස සUමත V}මට �යවර ග!නා ෙලසB, ෙ�ශපාලනඥය! හeෙ{ 
උපාZධා}! හෑ8rවට පB ෙනොV}මට �යවර ගත W�යැ® ද ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා 
කර®. 

133. 

පා.151/’15 
ග	 ෙහේෂා! =තානෙd මහතා,— ව� ආÝතව ©වBවන දKළ ජනතාවෙd ©වන තBBවය 

ඉහළ නැංfම,— ව� ආÝත දKළ ජනතාව ©වBවන පNසරය �ළ =HDය, ජල පහ|කU සහ 
යuතල පහ|කU අවම මlටමක පව+න අතර එම තBBවය පාස8 ද	ව!ෙd අධ0ාපන 
කටW�වලටB, එම ජනතාවෙd ෙපෞ�ගDක ©=තයටB බාධා ඇ+කරන බැ=!, ෙමම ල®! 
Mවාස සංසක්ෘ+ය Mමා කර ඒ සඳහා නව =ZමB තM Mවාස කමය සකස ්V}මට අවශ0 
ක�නU වැඩසටහන ආරUභ කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

134. 

පා.155/’15 
ග	 ල¼ ජයව.ධන මහතා,— වසර 12 ක wයා!=ත රාජකාNෙP Mරතව >u h=ධ හeදා 

ෙසබs!ට =ශාම වැ�� ලබා <ම,— x ලංකා h=ධ හeදා ෙසේවෙP වසර 22  සU[.ණ Q ප| 
=ශාම යෑෙU wයාවDය wයාBමක වන බැ=!, උ�	 නැෙගන@ර wයා!=ත රාජකාNෙP 
Mයැ� වසර 12  අඛÀඩව ෙසේවය ෙකොට එම ෙසේවාෙව! ඉවB f >uනා අයවr! දැනට 
ඉතා අසරණ තBBවෙය! ප|වන බැ=! එම h=ධ හeදාෙ{ හා ෙපො�>ෙP ෙසේවය කළ අයට 
අ.ධ =ශාම වැ�ප ලබා <ෙU කමෙ{දය ක�නK! සකසා එම අයට සහනය සැල2ම |H| 
යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

135. 

පා.156/’15 
ග	 ල¼ ජයව.ධන මහතා,— මහnවර නගරය �ළ පවBනා මා.ග තදබදය අවම V}ම,— 

x ලංකාෙ{ ෙදවැM අගනගරය වන මහnවර නගරය ෙ�kය හා =ෙ��කය!ෙd සංචාරක 
මධ0සථ්ානය වන ෙහ®! ද, මහnවර නගරයට එIෙනදා =ශාල �Nස පැKෙණන අතර එම 
ජනතාව මහnවර නගරෙP හා අවට මා.ගවල ඇ+ අZක රථ වාහන තදබදය Mසා මහB 
අ2	තාවයකට පBවන බැ=! ද, මහnවර නගරෙP මා.ග තදබදය අවම V}ම සඳහා ක�නU 
=ස�ම ලබා Iය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
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136. 

පා.157/’15 
ග	 ල¼ ජයව.ධන මහතා,— මහnවර නගරය �ළ eසD්U �NK පාසල ආරUභ 

V}ම,— මහnවර Iසh්කය �ළ eසD්U ජනතාව ඉතා වැ� �Nස ©වB වන අතර, මහnවර 
නගරය ආÝතව eසD්U �NK පාසල �@�=ය W� යැ® <.ඝ කාලය +ස්ෙසේ පෙ�ශෙP 
eසD්U ජනතාවෙd ද ඉ8�මව පව+න බැ=!, ඉතා ක�නK! මහnවර නගරෙP eසD්U 
�NK පාසල �@�fමට අවශ0 කටW� සැල>ය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා 
කර®. 

137. 

පා.158/’15 
ග	 ල¼ ජයව.ධන මහතා,— මහnවර නගරය �ළ �@u ජනÔය පාස8 සඳහා පළe 

ෙශේ�ෙP ද	ව! ෙවnෙව! නව ෙගොඩනැLD ඉIV}ම,— මහnවර නගරය ආÝතව ජනÔය 
පාස8 සඳහා පළeවැM ෙශේ�යට ළe! ඇ�ළB V}මට =ශාල �Nස ඉ8rU කළB, එම 
පාස8වල ඉඩකඩ 2Kත ෙහ®!, ද	ව! ඇ�ළB V}ම ඉතා අ2	 f ඇ+ බැ=! මහnවර 
නගරය ආÝත පධාන පාස8වලට පළeවැM ෙශේ�ෙP ප!+ පැවැBfම සඳහා නව 
ෙගොඩනැLD ඉතා ක�නK! ඉIකර Iය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

138. 

පා.159/’15 
ග	 ල¼ ජයව.ධන මහතා,— මහnවර ප8ෙ8කැෙ8 Mදහස ්ෙවළඳ උද0ාන කමවBව 

Ys8 V}ම,— මහnවර Iසh්කය �ළ =ºVයාෙව! ෙපෙළන ත	ණ ත	�ය! =ශාල 
�Nස >uන බැ=!, එම අයට ºVයා අවසථ්ා ක�නK! සපයා <ම සඳහා මහnවර 
ප8ෙ8කැෙ8 පෙ�ශෙP �@ටා ඇ+ Mදහස ්ෙවළඳ උද0ාන ෙදක කමවB ෙලස සකසා වැ� 
�Nසකට ºVයා අවසථ්ා ලබා ගැ*මට අවසථ්ාව සැල2මට ක�නK! කටW� කළ W�යැ® 
ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

139. 

පා.160/’15 
ග	 ල¼ ජයව.ධන මහතා,— උඩරට ගැK Yන	Bථාපන ෙකොKෂ! සභාව ය� සථ්ාපනය 

V}ම,— අZරාජ0වා< පාලන කාලෙP< අසරණ Q උඩරට පෙ�ශවා2 ජනතාවට සහන සැල2ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර +� උඩරට ගැK Yන	Bථාපන ෙකොKෂ! සභාව ප|Lය පාලන කාලය 
�ළ අ�ය තBBවයට පB V}ම Mසා උඩරට ජනතාවට >Hf ඇ+ අසාධාරණය! සාධාරණය 
V}ම සඳහා උඩරට ගැK Yන	Bථාපන ෙකොKෂ! සභාව නැවත කමවBව ස්ථා�ත කර�මට 
අවශ0 කටW� ක�නK! සැල>ය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 

140. 
පා.178/’16 

ග	 ඩdලස ් ෙ�වාන!ද මහතා,— W�ධය Mසා I= අ@K Q ජනතාව >@ V}ම සඳහා 
අnසම්රණ සම්ාරකය තැ*ම සහ >@පB V}ම සඳහා ෙපොH Iනය ෙව! V}ම,— දශක 
ගණනාවක >ට උ�	 පළාෙB පැව+ Wදමය වාතාවරණය �ර! f සාමකා� ©වන රටාවකට 
ජනතාව දැ! අවÎ.ණ f >uන අතර ප|Lය කාලෙP පැව+ අසාමාන0 තBBවය! Mසා ද, 
Wදමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව! ද, ඝාතනයට ලQ >යr ජා+, ආගU හා සමාජවලට අයB, 
>යrම භාෂාව! කතාකරන ජනතාව, x ලාංVක®! ෙලස >@පB කරK!, එම ජනතාව 
ම{�ම ෙවnෙව! ද, ඔ�! කළ පNත0ාගය!වලට ෙගෞරව V}ම සඳහා ද, උ�	 පළාෙB 
ඕම!ෙB පෙ�ශය �ළ |H| සථ්ානයක “අnසම්රණ සම්ාරකය” තැ*මට ද, එම Wදමය 
තBBවය Mසා I= අ@K Q >යrම ජා+, ආගU හා භාෂාව! කථා කරන ජනතාව >@ගැ!fම 
සඳහා |H| Iනය නU ෙකොට සෑම වසර පාසාම එම Iනය සැම}මට ද රජය �යවර ගත 
W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
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141. 

පා.168/’16 
ග	 එස.් එU. මNකා. මහතා,— ජාÎ! අතර ජා+ක සං@Éයාව ෙගොඩනැංfම,— ජා+ක 

සං@Éයාව හා ජාÎ! අතර අෙන0ෝන0 අවෙබෝධය සහ එකe�ව වඩාB  ඵලදා½ ෙලස 
ෙගොඩනැµම සඳහා <.ඝ කා�න ඉලකය!ට eල �}ෙU අරe�!, x ලංකාව �ළ සෑම 
ෙදමළ මාධ0 පාසලකම >ංහල මාධ0ෙය! උග!වන අංශය ආරUභ කළW� යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.  

142. 

පා.169/’16 
ග	 එස.් එU. මNකා. මහතා,— නව �ඩා පනත  හ�!වා<ම,— Iස්h  �ඩා 

සංගUවල ඡ!දෙය! �ඩා පාලක මÀඩලවලට MලධාN! ෙB} පBfෙU කමය ෙවnවට 
අrB කමෙ{දය හ�!වා <, එමL! එම Mලධා}!ෙd wයා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
පා.DෙU!� වට ෙහෝ වගVයන අWN! x ලංකාෙ{ �ඩාෙ{ IWÂව සහ අ·වෘ�Zය  සඳහා 
නව �ඩා පනත හ�!වා Iය W� යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.  

143. 

පා.177/’16 
 ග	 එU. එ¾. එU. ස8මා! මහතා,— හô ව!දනා පනත හ�!වා <ම,— x ලංකාෙ{ 
>ට වා.,කව හô ව!දනාෙ{ ෙයෙදන බැ+ම�! =>! eÁණ ෙදන ගැටr Mරාකරණය 
කර ගැ*මටB, ඒ ��බඳ ආයතMක වÃහය ස්ථාපනය ෙකොට *+මය ප+පාදන සකස් 
V}මටB, රජය මÞ! “හô ව!දනා පනත” හ�!වා Iය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව 
ෙයෝජනා කර®. 

144. 

පා.163/’15 
ග	 ඩdලස ්ෙ�වාන!ද මහතා,— උ�	 පළාෙB පළාB සභාව යටෙB ඇ+ පාස8වල වැඩ 

බලන =Hහ8ප+ව	! =Hහ8ප+ තරඟ =භාගෙය! Mදහස ් කර, එම MලධාN! =Hහ8ප+ 
ෙසේවෙP III ෙශේ�යට පB V}ම,— උ�	 පළාB සභාව යටෙB ඇ+ පාස8වල <.ඝ කාලය 
ෙසේවෙP MW� x  ලංකා #	 ෙසේවයට අයB වැඩබලන =Hහ8ප+ව	!ෙd ෙජ0ෂඨ්Bවය හා 
�සලතාවය සැලV8ලට ෙගන x ලංකා =Hහ8ප+ ෙසේවෙP තරඟ =භාගෙය! Mදහස ්කර, එම 
MලධාN! x ලංකා =Hහ8ප+ ෙසේවෙP III ෙශේ�යට පB කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව 
ෙයෝජනා කර®. 

145. 

පා.179/’16 
ග	 >>ර ජයෙකො� මහතා,— මBදව0 භා=තයට ඇTබැ@Qව! Yන	Bථාපනය V}ම 

සඳහා අZකාNය �@�fම,— මBදව0 භා=තයට  ඇTබැ@ Q  අ+ =ශාල ත	ණ �Nස 
ඒවා®! අBK<මට අෙ�ෂාෙව! ප|�වද, ඒ සඳහා Mශ�්ත වැඩ��ෙවළ ෙහෝ කමෙ{දය 
ෙනොමැ+fම ඔ�! eÁණ ෙදන බරපතල ගැටrවව ඇ+ බැ=!,  ආගKක නායක®!ෙd 
�DකBවෙය! ෙබෞ�ධ ආධ0ාBKක භාවනා කම, ෙ�kය ඖෂධ කමය! හා අෙන�B 
ප+ක.ම කම ද උපෙයෝµ කරගMK! මB�¹ හා මBදව0 භා=තයට ඇTබැ@Qව! 
Yන	Bථාපනය V}ම සඳහා අZකාNය �@�fමට කටW� කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව 
ෙයෝජනා කර®. 

146. 

පා.180/’16 
ග	 ෙô. 2. අලව�වල මහතා,— x ලංගම හා ෙපෞ�ගDක බස ් රථ සඳහා Iව®න Yරා 

ඒකාබ�ධ ධාවන සැලැසම් රා� කා ලෙP< wයාBමක V}ම,— x ලංකාව Yරා සවස 6! ප|ව 
x ලංගම හා ෙපෞ�ගDක බස ් රථ M>යාකාරව ධාවනය ෙනොfම ෙහේ�ෙව! මµ ජනතාව 
බලවB අපහ|තාවයට පB f >uන ෙහ®!, ඊට ��යU වශෙය! x ලංකා ගමනාගමන 
මÀඩලය සහ පළාB සභා යටෙB wයාBමක මා.ගසථ් මµ පවාහන අZකා} ආයතන සමඟ 
එව x ලංගම සහ ෙපෞ�ගDක බස ්රථ රාh කාලෙP< Iව®න Yරා ධාවනය V}මට සැලැසම් 
සකස ්කර wයාBමක කළ W� යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.  
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147. 

පා.181/’16 
ග	 අTH8ලාහ ්මහ�්ෆ ්මහතා,— උ�	 පළාෙත! බලහBකාරෙය! ෙනරපා හNන ලද 

eසD්U ජනතාව නැවත පIං� කරfම,— උ�	 පළාත �ළ >යවස ්ගණනාව +සේසේ ©වB Q 
eසD්U ජනතාව 1990 වසෙ.< පැය 48ක කාල2මාව �ළ එම පළාෙත! බලහBකාරෙය! 
ඉවB කරන ලද අතර ඔ�! ඉ! �ටQෙP තම! ස� ෙ�පළ සහ වසõ්! හැර දමා තම ©=ත 
��බඳ V>� සහ+කය ෙනොමැ+ව ෙමම |sතර ජනතාව එතැ! >ට ෙU දවා කාලය �ළ 
රටට ෙදෝ@ ෙනොf රu! �ටව ෙනොයK! ©වB Q අතර ප|Lය ජනාZප+වර ණ සහ 
පා.DෙU!� මැ+වරණවල< පවා  ඔ�!ෙග! 95% >ය ඡ!දය පකාශ කළ නeH  ඔ�!ට 
තවමB >ය e8 ගU �U ෙවත යාමට ෙනොහැV f ඇ+ ෙහ®!, ඔ�!හට >යr අ®+වා>කU 
ස@තව >ය e8 ගU �U ෙවත යාමට අවසථ්ාව සැල2ම සඳහා ඇ+ >යr බාධාව! හ�නාෙගන 
ඒවා ඉවB V}මට අවශ0 �යවර ගැ*ම රජෙP වග¼ම =ය W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව 
ෙයෝජනා කර®.    
148. 

පා.182/’16 
ග	 අTH8ලාහ ්මහ�්ෆ ්මහතා,— උපාZධා}! උපෙ�ශන MලධාN! ෙලස පාස8වලට 

බඳවා ගැ*ම,— Iව®න Yරා >Hවන කා!තා හා ළමා අපචාර �ර! V}ෙU අරeෙණ! සහ 
Iව®න Yරා >යrම පාස8වල පාථKක, �=+½ක සහ උසස ් ෙපළ >|!ට, ඔ�!ෙd 
අධ0ාපMක wයාකාරකUවලට සමගා�ව, උපෙ�ශනය ලබා<ම සඳහා, 2016 වසෙ.  >ට 
wයාBමක වන පNI, උපාZධා}!ට ºVයා උBපාදනය V}ම ෙපරදැN ෙකොටෙගන, දැනට 
පාෙ�kය ෙ8කU කා.යාලය!ට අnWත ෙකොට ඇ+ උපෙ�ශන Mලධා}!ෙd 
කා.යභාරයට සමාන වන ආකාරෙය!, =ෙශේෂ පBfම ෙලස උපෙ�ශන MලධාN! ෙලස 
උපාZධා}! පBV}ම ��ස wයාකා}  සැලැසම් wයාවට නැLය W�යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා සUමත කර®.   

149. 
පා.183/’16 

ග	 අTH8ලාහ ්මහ�්ෆ ්මහතා,— ºVයා ලෂ දහය ලබා<ෙU ව0ාපෘ+ෙය@< උ�	 හා 
නැෙගන@ර පළාBවල ත	ණ ත	�ය! සඳහා පeඛතාවය ලබා <ම,— ºVයා ලෂ දහය 
ලබා<ෙU ව0ාපෘ+ය wයාBමක V}ෙU<, උ�	 නැෙගන@ර පළාBවල ©වB වන, වයස 
අ�	H +සප්හ >ට හතDස ් පහ දවා ත	ණ ත	�ය!ට පeඛතාවය ලබාIය W� බවB, 
පාථKක, �=+½ක සහ ෙජ0ෂඨ් �=+½ක මlටUවල< පාස8 අතහැර Lය අ.ෙපො.ස (සාමාන0 
ෙපළ) |H|කU ස@තව පාස8වල සේව¾ඡා #	ව	! ෙලස වසර =සස්කට වඩා වැඩකරන 
අයට, උසස ් අධ0ාපන |H|කU ෙනොසලකා සc්ර පBfU ලබා<මට අවශ0 �යවර ගත W� 
බවB ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.  

150. 
පා.184/’16 

  ග	 එස.් එU. මNකා. මහතා,— දහU පාස8 අධ0ාපනය අMවා.ය V}ම,— �ෂ්ඨ 
සUප!න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අWN! රට �ළ ව0ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම.ධනය V}ම හා සව්යං =නය ඇ+ V}ම උෙදසා >යrම  ද	ව!ට, 9 ෙශේ�ය දවා 
ඔ�!ෙd ආගමට අnÊල  දහU පාස8 අධ0ාපනය අMවා.ය V}ම |H| යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
151. 

පා.185/’16 
 ග	 »�Zක ප+රණ මහතා,— පා.DෙU!� අධ0යන ෙ!දය ආරUභ V}ම,— x 
ලංකාෙ{ හා ෙලෝකෙP ==ධ රටවල පා.DෙU!� wයාදාමය!, පා.DෙU!� ඉ+හාසය 
හා ෙ�ශපාලන කමෙ{ද ��බඳ පාස8 >|!ට, ත	ණ ත	�ය!ට හා අෙන�B 
=ද0ා.ථය!ට අධ0යනය V}ම සඳහා පහ|කU සැල>ය හැV අධ0යන ෙ!දය 
පා.DෙU!�ව �ළ ස්ථාපනය කළ W� යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
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152. 

පා.186/’16 

 ග	 එU. එ¾. එU. ස8මා! මහතා,— eසD්U =වාහ හා Iකසාද *+ය සංෙශෝධනය 
V}ම,— x ලංකාෙ{ දැනට wයාBමක වන eසD්U =වාහ හා Iකසාද *+ය, ඉසල්ාU 
ධ.මෙP ��ගB �Dක >�ධා!තවලට අnÊල වන පNI සංෙශෝධනය කළ W� යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®. 
153. 

පා.189/’17 
ග	 අෙශෝක Ôය!ත මහතා, — YBතලම Iසh්කය ජා+ක සහ©වනෙP හා සං@Éයාෙ{ 

Iසh්කය ෙලස නU V}ම,— YBතලම Iසh්කෙP ෙබෞ�ධ, කෙතෝDක, eසD්U යන ==ධ 
ජන කÀඩායU වසර ගණනාවක >ට ඉතා සාමෙය! හා සමLෙය! ©වBවන බැ=!, වBම! 
යහපාලන රජෙP පeඛ අරeණ වන සහ©වනය තවHරටB පව.ධනය V}ම උෙදසා ෙමම 
Iසh්කය ජා+ක සහ©වනෙP හා සං@Éයාෙ{ Iසh්කය ෙලස නU කළ W�යැ® ෙමම 
පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.  
154. 

පා.190/’17 
ග	 ෙරෝ@ã �මාN =ෙôරBන මහBKය, — ෙපර පාස8 අධ0ාපනය නඟා >�fම සඳහා 

කමවB වැඩ ��ෙවළ සකස ්V}ම,— රටට වැඩදා½ යහපB �NY! Y�ගලය! �@ V}ෙU 
�Dක ෙතෝතැ!න වන [.ව ළමා=ය සංව.ධන මධ0සථ්ාන =ශාල සංඛ0ාව රට Yරා 
පැව+යද, ඉ! බÁතරය M> පK+යV! හා කමෙ{දයV! ෙතොරව පවBවා ෙගන යාම 
ෙහේ�ෙව!, ද	ව!ෙd ෙපෞ	ෂ ව.ධනෙPB, සාරධ.ම හා �Dක අධ0ාපන ෙපළගැසේUB, 
ඍණාBමක බව දනට ලැෙබන ෙහ®!, ෙපර පාස8 අධ0ාපන මධ0සථ්ානවල ෙභෞ+ක 
පහ|කU පවBවා ගැ*ම, |H|කU ස@ත පාDකාව! පB V}ම, ඉගැ!fෙU wයාවDෙP 
#ණාBමකභාවය |º¼ම සඳහා ඔ�! YÁÂ පාඨමාලා සඳහා ෙයොe V}ම ෙම!ම, 
මධ0සථ්ාන පාDකාව! සඳහා Mශ�්ත වැ��/<මනා ලබා<ම මÞ! ඔ�!ෙd අනාගත 
|ර,තභාවය ඇ+ V}ම ��! ෙපර පාස8 අධ0ාපනය නඟා >�fම සඳහා කමවB වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කළ W�යැ® ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා කර®.  

*155. 
සංව.ධන උපාය මා.ග හා ජාත0!තර ෙවළඳ අමාත0�මා,— x ලංකා අපනයන 

සංව.ධන පනත යටෙB Mෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන x ලංකා අපනයන 
සංව.ධන පනෙB 14 වග!+ය යටෙB ෙසස් බH සUබ!ධෙය! සංව.ධන උපාය 
මා.ග හා ජාත0!තර ෙවළඳ අමාත0වරයා =>! සාදන ලHව, 2017 මා.� 21 Iනැ+ 
අංක 2011/9 දරන අ+ =ෙශේෂ ගැසl පතෙP පළ කරn ලැබ, 2017.05.23 Iන ඉINපB 
කරන ලද Mෙයෝගය අnමත කළ W� ය.  

(අමාත0 මÀඩලෙP අnම+ය ද!වා +ෙT.) 

*156. 

අ�	දහ! Q තැනැBත! ��බඳ කා.යාලය (�@�fම, පNපාලනය V}ම සහ 
ක.තව0 ඉ� V}ම) (සංෙශෝධන) පනB ෙක�Uපත — ෙදවැMවර Vයfම. 

(අමාත0 මÀඩලෙP අnම+ය ද!වා +ෙT.) 

*157. 
 අගාමාත0�මා සහ ජා+ක ප+පB+ හා ආ.cක කටW� අමාත0�මා,— අ8ලස ් ෙහෝ 
ìෂණ ෙචෝදනා =ම.ශන ෙකොKෂ! සභාෙ{ අධ0´ ජනරා8වරයාෙd වැ�� හා <මනා 
ප+ෙශෝධනය V}ම,— 1994 අංක 19 දරන අ8ලස ්ෙහෝ ìෂණ ෙචෝදනා =ම.ශන  ෙකොKෂ! 
සභා පනෙB 16(1) වග!+ය මÞ! ෙකොKෂ! සභාවට පැව} ඇ+ කා.යය! ඉ� කර�ම 
��ස එම ෙකොKෂ! සභාවට සහාය fමට අධ0´ ජනරා8වරෙය� පBV}මට සහ එම 
තන�ර දරන තැනැBතාට පා.DෙU!�ව =>! Mශච්ය කරn ලබන වැ�ප ෙගfමට 
=Z=ධාන සලසව්ා < ඇ+ ෙහ®!ද; 
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අ8ලස් ෙහෝ ìෂණ ෙචෝදනා =ම.ශන ෙකොKෂ! සභාෙ{ අධ0´ ජනරා8 තන�රට 
2016.11.24 Iන >ට *+ප+  ෙදපා.තෙU!�ෙ{ අ+ෙ.ක ෙසොD>ට. ජනරා8 ÜරෙP 
රාජකාN කළ ජනාZප+ *Îඥ සරB ජයමා!න මහතා පB කර ඇ+ ෙහ®!ද; 

අ8ලස් ෙහෝ ìෂණ ෙචෝදනා =ම.ශන ෙකොKෂ! සභාෙ{ අධ0´ ජනරා8 
ජනාZප+ *Îඥ සරB ජයමා!න මහතාට ෙපෞ�ගDක වන ෙසේ අ+ෙ.ක ෙසොD>ට. 
ජනරා8 තන�රට @K මා>ක වැ�ප හා රජෙP Mල Mවාසය ලබා < ෙනොමැ+ නU, 
Mවාස �� <මනාව ඇ�s >යr <මනා (Hරකථන <මනාව සහ ඉ!ධන <මනාව හැර) 
ලබා<මටB, අ8ලස් ෙහෝ ìෂණ ෙචෝදනා =ම.ශන  ෙකොKෂ! සභාෙ{ අධ0´ ජනරා8 
Üරයට @K අමාත0ාංශ ෙ8කU <මනාව, Hරකථන <මනාව සහ ඉ!ධන <මනාව 
2016.11.24 Iන >ට ෙගfමට අමාත0 මÀඩල අnම+ය ලබා < ඇ+ ෙහ®!ද; 

ඊට අnÊලව, 1994 අංක 19 දරන අ8ලස් ෙහෝ ìෂණ ෙචෝදනා =ම.ශන ෙකොKෂ! 
සභා පනෙB 16(2) වග!+ය පකාරව, අ8ලස් ෙහෝ ìෂණ ෙචෝදනා =ම.ශන  ෙකොKෂ! 
සභාෙ{ අධ0´ ජනරා8, ජනාZප+ *Îඥ සරB ජයමා!න මහතා ෙවත රජෙP 
ඒකාබ�ධ අරeදලට වැය බර වන පNI ඉහත සඳහ! මා>ක වැ�ප හා <මනා 
ෙගfමට ෙමම පා.DෙU!�ව ෙයෝජනා සUමත කර®. 

(අමාත0 මÀඩලෙP අnම+ය ද!වා +ෙT.) 

*158. 

x ලංකා +රසාර සංව.ධන පනB ෙක�Uපත — =වාදය ක8 තබන ලද පශ්නය (2017 
මා.� 08) [1]. 

*159. 

බලහBකාරෙය! අ�	දහ! V}UවD! >යr තැනැBත! ආරෂා V}U සඳහා Q 
ජාත0!තර සUe+ පනB ෙක�Uපත — ෙදවැMවර Vයfම. 

(අමාත0 මÀඩලෙP අnම+ය ද!වා +ෙT.) 

*1 60. 
=ෙ�ශ =Mමය පනB ෙක�Uපත — ෙදවැMවර Vයfම.  

(අමාත0 මÀඩලෙP අnම+ය ද!වා +ෙT.) 

*161. 
ඡ!ද @Kය! DයාපIං� V}ෙU (=ෙශේෂ =Z=ධාන) පනB ෙක�Uපත — ෙදවැMවර 

Vයfම.  

(අමාත0 මÀඩලෙP අnම+ය ද!වා +ෙT.) 

*162. 

vවර සහ ජලජ සUපB (සංෙශෝධන) පනB ෙක�Uපත — ෙදවැMවර Vයfම.  
(අමාත0 මÀඩලෙP අnම+ය ද!වා +ෙT.) 

*163. 
අපරාධ න¹ =ධාන සංගහය (=ෙශේෂ =Z=ධාන) (සංෙශෝධන) පනB ෙක�Uපත — 

ෙදවැMවර Vයfම.  
(අමාත0 මÀඩලෙP අnම+ය ද!වා +ෙT.) 

*164. 
ෙසෞඛ0, ෙපෝෂණ හා ෙ�kය ෛවද0  අමාත0�මා,— ජා+ක ඖෂධ Mයාමන අZකාNය 

පනත යටෙB Mෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා+ක ඖෂධ Mයාමන අZකාNය පනෙB 118  
වග!+ය සමඟ Vය=ය W� 142  වග!+ය යටෙB ෛවද0 උපකරණ Kල Mයම V}ම 
සUබ!ධෙය! ෙසෞඛ0, ෙපෝෂණ හා ෙ�kය ෛවද0 අමාත0වරයා =>! සාදන ලHව, 2017 
ෙපබරවාN 17 Iනැ+ අංක 2006/45 දරන අ+ =ෙශේෂ ගැසl පතෙP පළ කරn ලැබ, 
2017.05.23 Iන ඉINපB කරන ලද Mෙයෝග අnමත කළ W� ය. 
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*165. 
අZකරණ අමාත0�මා සහ »�ධශාසන අමාත0�මා,— අZකරණ සං=ධාන පනත 

යටෙB Mෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අZකරණ සං=ධාන පනෙB 60 වග!+ය සමඟ 
Vය=ය W� එම පනෙB 61  වග!+ය යටෙB අZකරණ අමාත0වරයා =>! සාදන ලHව, 2017 
මා.� 27 Iනැ+ අංක 2012/5 දරන අ+ =ෙශේෂ ගැසl පතෙP පළ කරn ලැබ, 2017.05.23 Iන 
ඉINපB කරන ලද Mෙයෝගය අnමත කළ W� ය. 

*166. 
ෙබෞ�ධ =හාර ෙ�වාලගU (සංෙශෝධන) පනB ෙක�Uපත — ෙදවැMවර Vයfම. 

(අමාත0 මÀඩලෙP අnම+ය ද!වා +ෙT.) 

*167. 
ෙථේරවා< ·Ï ක+කාවB (DයාපIං� V}ෙU) පනB ෙක�Uපත — ෙදවැMවර 

Vයfම. 
(අමාත0 මÀඩලෙP අnම+ය ද!වා +ෙT.) 

*168. 
වරාය හා නා=ක කටW� අමාත0�මා,— ෙව ළඳ නැ{ පනත යටෙB Mෙයෝග,— 

1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැ{ පනෙB 139 වග!+ය සමඟ Vය=ය W� එම පනෙB 
321 වග!+ය යටෙB බහාrU දළ ස්ක!ධ සත0ායන සUබ!ධෙය! වරාය හා නා=ක 
කටW� අමාත0වරයා =>! සාදන ලHව, 2016 අෙගෝස්� 11 Iනැ+ අංක 1979/30 
දරන අ+ =ෙශේෂ ගැසl පතෙP පළ කරn ලැබ, 2017.02.21 Iන ඉINපB කරන ලද 
Mෙයෝග අnමත කළ W� ය. 

(අමාත0 මÀඩලෙP අnම+ය ද!වා +ෙT.) 
*169. 

ආÀ¹කම ව0වසථ්ාව යටෙB ෙයෝජනාව,— =වාදය  ක8 තබන ලද පශන්ය                   
(2016 úM 22),— “x ලංකා පජාතා!hක සමාජවා< ජනරජෙP ආÀ¹කම ව0වසථ්ාෙ{ 
104ආ (5)(අ) ව0වසථ්ාෙ{ =Z=ධාන පකාරව මැ+වරණ ෙකොKෂ! සභාව =>! 2016 
ෙපබරවාN 25 Iනැ+ අංක 1955/19 දරන අ+ =ෙශේෂ ගැසl පතෙP පළ කරn ලැබ, 
2016.05.06 Iන ඉINපB කරන ලද, ජනමත=චාරණයක< ෙහෝ ඡ!ද =ම2මකට අදාළ 
කාල2මාව �ළ =දÃB හා eÄත ජනමාධ0 =>! ��පැIය W� උපමාන ෙහවB 
මා.ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහWU ප+පB+ අnමත කළ W� ය.” යnෙව! ෙයෝජනා කරන ලI!, 
පශන්ය සභා·eඛ කරන ල<.  

170. 

x ලංකා ෙසේවා �Nස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනB ෙක�Uපත — 
ෙදවැMවර Vයfම.  

171. 

ළමා Yන	Bථාපන ෙ!දය (සංසථ්ාගත V}ෙU) පනB ෙක�Uපත — ෙදවැMවර 
Vයfම.  

172. 
x ලංකා එසB wස+්යාM සෙහෝදරBවය (සංසථ්ාගත V}ෙU) පනB ෙක�Uපත — 

ෙදවැMවර Vයfම.  

173. 

x ලංකා කා!තා සUෙUලනය (සංසථ්ාගත V}ෙU) පනB ෙක�Uපත — ෙදවැMවර 
Vයfම.  

174. 
ෙමොනරාගල Iසh් කා!තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත V}ෙU) පනB ෙක�Uපත — 

ෙදවැMවර Vයfම.  

175. 
ලසාDය! සමාජ½ය අධ0ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත V}ෙU) පනB ෙක�Uපත — 

ෙදවැMවර Vයfම.  
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176. 
ජාත0!තර කා!තා සහ ළමා අ®Î! |º¼ෙU සභාව (සංසථ්ාගත V}ෙU) පනB 

ෙක�Uපත — ෙදවැMවර Vයfම.  

 
* සල�ෙණ� හ3�ව+ ලබ�ෙ� ආ56ෙ� කට7� ය. 

 

[1] 
“පනB ෙක�Uපත දැ! ෙදවැM වර Vය=ය W�ය” යnෙව! ෙයෝජනා කරන ලI!, පශන්ය 

සභා·eඛ කරන ල<. 
 

 


