
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

100/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ෙ�ශ කට(� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

 (අ) (i) 0�&ෙරෝ2ව ෙබෝ45 ම6* ඕසේ9:යාවට <ය = ලාං@කය* &ශාල �Aස 
එC DඳFG කඳF	 �ළ IJන බවK; 

 (ii) එම ජනතාවට එම කඳF	වල අවම පහNකGවK ෙනොමැ� බවK; 

 (iii) ඔF* නැවත ෙමරටට ෙගන ඒමට රජය ෙමෙත @IS �යවර ෙගන 
ෙනොමැ� බවK; 

 එ�මා ද*ෙනCද?  

(ආ) (i) Wසම්ස ් XපෙK, පැYවාZ[<Zයාෙ[, ඕසේ9:යාෙ[ හා නාF	C �CJ 
කඳF	 �ළ IJන = ලාං@කය* සංඛ)ාව ��බඳ ෙසොයා බැ]ම කර 
�ෙ^ද; 

 (ii) එෙසේ නG, එම කඳF	 �ළ IJන = ලාං@කය* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔF* ෙමරටට ෙග*වා ගැ0මට රජය �යවර ෙගන �ෙ^ද; 

 (iv) එෙසේ නG, එම �යවර කවෙaද; 

 ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනCද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

2. 
1104/’16 

ග	 උදය පභාK ගGම*�ල මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පK� හා ආahක 
කට(� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ)  වKම* රජය යහපK ජාත)*තර සබඳතා ෙගොඩනගා ගැ0ෙG ප�ඵලය ෙලස 
2014 වසරට සාෙ�ෂව, 2015 වසෙak; 

 (i) &ෙ�lය පදාන ඉහළ ෙගොස ්�ෙ^ද; 

 (ii) අපනයන ආදායම ඉහළ ෙගොස ්�ෙ^ද; 

 (iii) නව &ෙ�lය D@යා ලැnG ඉහළ ෙගොස ්�ෙ^ද; 

 (iv) & ෙ�lය ෙපේෂණ ඉහළ ෙගොස ්�ෙ^ද; 

 (v) &ෙ�lය සෘp ආෙයෝජන ඉහළ ෙගොස ්�ෙ^ද; 

 (vi) ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළේ &ෙ�lය ආෙයෝජන ඉහළ ෙගොස ්�ෙ^ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

(අටවැZ පාa:ෙG*�ව - පළrවැZ සභාවාරය) 
අංක 189.] 
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3. 
1122/’16 

ග	 චu*ද & ෙvIA මහතා,— පවාහන හා I&w xව* ෙසේවා අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ අග නගරය ආzතව මාaග අංක 103, ෙබොDwල - නාරාෙහේ*�ට හා 
මාaග අංක 144 රාජ<Aය - ෙකො5ව යන මාaගවල @IS ලංගම බසර්ථයවK 
ධාවනය  ෙනොවන බවK; 

 (ii) ෙG ෙහේ�ෙව* එම බස ්මාaග ෙපෞ�ග:ක බසර්ථ Cuය*ෙ~ ඒකා�කාරයට 
යටK �ෙම* එම මාaගවල ගම* ග*නා ජනතාව ගැට� රා�යකට r�ණ k 
ඇ� බවK; 

 (iii) එෙසේම, මාaග අංක 117 රKමලාන - �ෙ~ෙගොඩ මාaගය හා මාaග අංක 192  
ෙමොර5ව - මහරගම මාaගවල ධාවනය ව*ෙ* එ ලංගම බසර්ථය 
පමණ වන බවK; 

 එ�මා ද*ෙනCද? 

(ආ) ඉහත බස ්ගම* මාaගවල අමතර ලංගම බසර්ථය බැ<* ධාවනය සඳහා එ @�මට 
අවශ) �යවර ග*ෙ*ද ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනCද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
4. 

1197/’16 

ග	 ප�ම උදයශා*ත xණෙසේකර මහතා,— වාAමාaග හා ජලසGපK කළමනාකරණ 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) යාපනය �ස�්කය �ළ 1983 වaෂය වන&ට ��, 

 (i) වාAමාaග සංඛ)ාව; 

 (ii) �ඩා වැ[, අr� සහ ඇළ මාaග සංඛ)ාව; 

 (iii) අසව්�දන ලද ෙගො&�G පමාණය; 

 ෙකොපමණද ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනCද? 

(ආ) (i)  1983 Iට 2009 වaෂෙ� (දමය තKKවය Zමවන ෙත වාAමාaග, වැ[, 
අr� සහ ඇළ මාaග ප�සංසක්රණය සඳහා ෙව* කරන ලද rදල; 

 (ii)  (දමය තKKවය Zම �ෙම* පN 2015 වaෂය දවා, සමසත් වාAමාaග, වැ[, 
අr� සහ ඇළ මාaග ප�සංසක්රණයට රජය &I* ෙව* කරන ලද rදල; 

එ එ වaෂය අ�ව ෙකොපමණද ය*නK එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනCද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

5. 
1309/’16 

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා,— නගර සැලNG හා ජල සGපාදන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ජා�ක ජල සGපාදන හා ජලාපවහන ම�ඩලයට අයK මාතර �ස�්කෙ� 
�CJ පාෙ�lය මධ)සථ්ාන සංඛ)ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම මධ)සථ්ාන �Cටා ඇ� සථ්ාන කවෙaද; 

 (iii) 2014.12.31 �න දවා පාෙ�lය මධ)සථ්ාන ම6* ලබා k ඇ� ගෘහසථ් හා 
ව)ාපාAක ජල සGබ*ධතා පමාණය ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 



( 3 ) 

 

 

 (iv) 2015.01.01 Iට ෙG දවා එ� පාෙ�lය මධ)සථ්ාන ම6* ලබා S* ජල 
සGබ*ධතා සංඛ)ාව ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනCද? 

(ආ) (i) වaෂ 2013 Iට 2016 දවා මාතර �ස�්කෙ� පා0ය ජල අවශ)තාවය සඳහා 
වැය කර� ලැ� rදw පමාණය වaෂය අ�ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙaද; 

 (ii) වaෂ 2013 Iට 2016 දවා ජා�ක ජලසGපාදන හා ජලාපවහන ම�ඩලය 
&I* මාතර �ස�්කෙ� WයාKමක කර� ලැ� පා0ය ජල ව)ාපෘ� 
සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii)  ෙG වන&ට මාතර �ස�්කෙ� පා0ය ජල සGබ*ධතා අයSG කර ඇ� 
පාAෙභෝ<කය* සංඛ)ාව, එ එ පාෙ�lය ෙwකG ෙකො4ඨාසය අ�ව 
ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙaද; 

 (iv) ඔF* සඳහා ජල සGබ*ධතා ලබා kම ISකරන �නය කවෙaද;  

 ය*නK එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනCද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

6. 
1412/’16 

ග	 බ*Sල xණවaධන මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පK� හා ආahක 
කට(�   අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයC අංක 178 ෙයෝජනාෙවC සඳහ* පA�, අෙපේw සහ 
ඔෙතෝබa  මාසවලk ෙයෝ�ත පA� මැ�, සව්aණාභරණ හා �යම*� 
ෙව*ෙ�I ෙදක ෙයෝ�ත පA� පවKව� ලැ�ෙ[ නG, ඒ ��* රටට ලැ�න 
ප�ලාභ පැහැ�: කර*ෙ*ද; 

 (ii) රKනYර නගරෙයC, මැ� ෙවළඳ මධ)සථ්ානය �C5�ම සඳහා රජය 
ම6* ෙපෞ�ග:ක අංශයට ලබාS* අ�ගහය* කවෙaද; 

 (iii) උත අයවැය ෙයෝජනාව අ�ව, xව* ෙතො5පෙලC �C5ව� ලැ� මැ� 
හා සව්aණාභරණ සා�Y සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම නව සා�Yවල Cuක	ව* කF	*ද;  

 (v) ෙG වන&ට = ලංකාෙ[ xව* ෙතො5පලවල WයාKමක වන �	බS රCත 
මැ� හා සව්aණාභරණ ෙවළඳසැw, ඒවා ආරGභ කළ �නය*, ඒවාෙ� 
Cuක	ව* සහ I&w xව* ෙසේවා අ�කාAයට ෙගව� ලබන මාIක �:ය 
ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙaද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනCද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

7. 
1578/’17 

ග	 වාNෙ�ව නානායකාර මහතා,— rදw හා ජනමාධ) අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) රෙ4 සමසත් බSව:* 57 % අයකර ග� ලබ*ෙ* = ලංකා ෙaxව &I* 
බවK; 

 (ii) ඉ* වැ� බS ප�ශතය වාහන ආනයන බS බවK; 

 (iii) බS ෙනොෙග�මට වාහන ආනයනක	ව* &&ධ උපකම භා&තා කරන බවK; 

 



( 4 ) 

 

 

 (iv) දැනට Z�K කර ඇ� අ� &ෙශේෂ ගැස4 Zෙ[දනවලට අමතරව, 2015.02.10 
�නැ� අංක 1901/3 ගැස4 Zෙ[දනය ම6*ද, ෙමම තKKවය මඟ හැර�මට 
Zෙයෝග පනවා ඇ� බවK; 

එ�මා ද*ෙනCද?  

(ආ) (i) ෙකෙසේ ෙවතK, 2015.09.22 �නැ� අංක 1933/6 ගැස4 Zෙ[දනෙය* 
ජාවාරGක	ව*ට AI ෙලස කට(� @�මට අවසථ්ාව ලබා k ඇ� බවK; 

 (ii)  අ (iv)C සඳහ* ගැස4 Zෙ[දනෙය* ලබා S* අ�කාA බලය මත ෙax 
ZලධාA* අනාවරණය කරගK uල අ�ෙව* සඳහ* වාහන 1000 
සGබ*ධෙය* ප�ෂණය IS කළෙහොK, 	.u:යන 8000කට අ�ක 
ආදායම අය කර ගත  හැ@ බවK; 

 (iii) ෙax අධ)ෂ ජනරාwවරයාෙ~ Zෙයෝගය අ�ව 2016.09.21 �න Iය� ෙax 
ප�ෂණය* තාවකා:කව අKC5වා දැනට මාස 04 ගත�ෙම*  රටට 
&ශාල ආදායම අCu � ඇ� බවK; 

එ�මා ��ග*ෙනCද? 

(ඇ) එෙසේ නG, අ (iv)C සඳහ* Zෙයෝගය අවලංx @�මට �යවර ග*ෙ*ද ය*න එ�මා 
ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනCද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

8. 
1584/’17 

ග	 (ෛවද)) න:*ද ජය�ස්ස මහතා,— සංවaධන උපාය මාaග හා ජාත)*තර 
ෙවළඳ අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ෙහොරණ, ෙපෝ	වද�ඩ, වගවKත, පaK නව Zවාස සං�aණෙ� අංක 39 
දරන :�නෙ� ප�ං� �. ,තාෙ�� මහKuය, ෙහොරණ, පaK වKෙK ළමා 
උය* පා:කාව ෙලස ෙසේවයට බැ�� �නය කවෙaද; 

 (ii) ඇය ෙසේවෙය* අස�් �නය කවෙaද; 

 (iii) වසර 26 ක ෙසේවය අවස* @�ෙGk ඇයට ලැ�ය (� ව*� rදල හා 
පාAෙතෝ�ක rදල ෙකොපමණද; 

 (iv) 2016.11.26 �න එම rදල ලබාkමට කGක	 ෙදපාaතෙG*�ව &I* Zයම 
කර �ෙ^ද; 

 (v) එෙසේ නG, එම ව*� හා පාAෙතෝ�ක rදw ෙනොෙගවා IJ*ෙ* ම*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනCද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

9. 
1588/’17 

ග	 NZw හ�*ෙනK� මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පK� හා ආahක 
කට(� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 වaෂෙ�k මාතර �ස�්කෙ�, පAසර Xෂණය සGබ*ධෙය* මධ)ම 
පAසර අ�කාAයට ලැn ඇ� පැu�: සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) පැu�: වa කරණය අ�ව වැ� වශෙය* වාaතා � ඇ� පැu�: කවෙaද;  

 (iii) ලැn ඇ�, පැu�: අතර මධ)ම පAසර අ�කාAෙ� ¡aව අ�ම�ය ලබාෙගන 
ඇ� ආයතන සGබ*ධව ලැn ඇ� පැu�: සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ආයතන මධ)ම පAසර අ�කාAෙ� 0� �� අ�ව කට(� කර �ෙ^ද;  



( 5 ) 

 

 

 (v) මාතර මහනගර බලපෙ�ශෙ� කaමා*තශාලා සහ ගwවැඩපලව:* ISවන 
පAසර Xෂණය ��බඳ ප�ෂා කර �ෙ^ද;  

 (vi) ජලයට බැරෙලෝහ එක��ම, වා( Xෂණය සහ ශ^ද Xෂණය සGබ*ධෙය*  
මධ)ම පAසර අ�කාAය &I* ප�ෂාවට ල කළ ආයතන කවෙaද; 

 (vii) එම ප�ෂාව*C Zගමන කවෙaද; 

 (viii) මධ)ම පAසර අ�කාA පනත පකාරව, k ඇ� උපෙදස ්ෙනොසලකා හැර ඇ� 
ආයතන ෙකොපමණ සංඛ)ාවකට එෙරCව 0�මය �යවර ෙගන �ෙ^ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

10. 
1593/’17 

ග	 අෙශෝක ¢ය*ත මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාK සභාව යටෙK ඇ� පාසw සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසwවල නG හා :�නය* කවෙaද; 

 (iii) 2010 වaෂෙ� Iට ෙG දවා වයඹ පළාK සභාව ම6* අ£�* ආරGභ කළ 
පාසw සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම පාසwවල නG කවෙaද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

11. 
1606/’17 

ග	 (මහාචාaය) ආ¤ මාරIංහ මහතා,— &S:බල හා Yනaජන0ය බලශ� 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) = ලංකාෙ[ &S: ප�ධ�ය N�	 ප�ධ�ය (Smart Grid) බවට පK@�මට 
රජය &I* ප�පK�මය �රණය ෙගන �ෙ^ද; 

 (ii) = ලංකාෙ[ &S: ප�ධ�ය N�	 ප�ධ�ය බවට පK@�ෙම* ලබාගත හැ@ 
ප�ලාභ කවෙaද; 

 (iii) = ලංකාෙ[ &S: ප�ධ�ය &S: Zෂප්ාදනය, සGෙපේෂණය සහ ෙබදාහැ�ම 
N�	 ප�ධ�ය ම6* IS @�ම සඳහා වැය වන ආෙයෝජනය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම කට(� අවස* @�මට අෙ�ෂා කර� ලබන වaෂය කවෙaද; 

 (v) එම කාaයය ඉ5 @�ම සඳහා ¬ල) ආධාර ලබාෙදන රාජ) සහ ජාත)*තර 
ආයතන කවෙaද;  

 (vi) එ� අරrණ ඉ5 කරගැ0ම සඳහා ෙමෙත ලංකා &S:බල ම�ඩලය ෙවත 
ලබාk ඇ� අරrදw පමාණය ෙකොපමණද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

 
 
 
 
 



( 6 ) 

 

 

12. 
1612/’17 

ග	 ෙහේෂා* &තානෙ~ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පK� සහ ආahක 
කට(� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) මහවැ: කලාපවල kaඝ කාලය ප�ං� � IJන ජනතාවෙ~ ඉඩG සඳහා 
CuකGපK ලබාkෙG කමෙ[දය කවෙaද; 

 (ii)  ඒ යටෙK වලව කලාපෙ� ඇතැG ඉඩG සඳහා තෙසේ	 කර ඇ� rදල 
අසාධාරණ බව ��ග*ෙ*ද; 

 (iii) ෙG සGබ*ධෙය* දැනට ෙගන ඇ� �යවර කවෙaද;  

 (iv) වසර ගණනාව ප�ං�ව IJන ජනතාවෙග* ඉඩG සඳහා සාධාරණ බS 
rදල අයකර CuකG ලබාkමට ගත වන කාලය ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ සඳහා Wයාකරන ආයතනවල පග�ය කවෙaද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
13. 

1633/’17 

ග	 න:* බ�ඩාර ජයමහ මහතා,— &S:බල හා Yනaජන0ය බලශ� 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) = ලංකා NZත) බලශ� අ�කාAය ස� බලශ� උKපාදන ¬ලාශ කවෙaද; 

 (ii) එම එ එ බලශ� ¬ලාශය ම6* NZත) බලශ� අ�කාAය ෙවත 
ලැෙබන වාa�ක ආදායම ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙG වන&ට NZත) බලශ� අරrදල ස�ව පව�න අරrදw පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම අරrදw තැ*පK කර ඇ� බැං�/ ¬ල) ආයතන කවෙaද; 

 (v) එ� අරrදෙල* අෙ��ත අරr� සඳහා එය ZI පA� භා&තා වන බවට 
සෑ°මට පKව*ෙ*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනCද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද?  

14. 
1671/’17 

ග	 ±. රං�K ද ෙසො²සා මහතා,— වැ&: කaමා*ත අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) = ලංකාෙ[ r£ �ඩා ෙKව� Cuය* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔF* &I* වගාකර� ලබන r£ ෙK අකර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) Zෂප්ාදනය කර� ලබන වාa�ක ද£ පමාණය @ෙලෝගෑG ෙකොපමණද; 

 (iv) එය ජා�ක Zෂප්ාදනෙ� ප�ශතය ෙලස ෙකොපමණද; 

ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනCද? 

(ආ) (i) වKම* රජය ම6* ෙයෝජනා කළ පA� ෙK ෙපොෙහොර සහනාධාරය සමසත් 
ෙගො�* ෙවත Z�K කර �ෙ^ද; 

 (ii) එෙසේ නG, එම ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබාS* ෙගො�* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) සහනාධාර ලබාkමට Zයuත ෙගො�* සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 



( 7 ) 

 

 

 (iv) එම ෙගො�*ට උත ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා ෙදන �නය කවෙaද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනCද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 

15. 
1711/’17 

ග	 ෙශහා* ෙසේමIංහ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පK� හා ආahක 
කට(� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) අ�රාධYර �ස�්කෙ� WයාKමක I&w ආරෂක කලාප සංඛ)ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එ එ කලාපවලට අ�(ත කර ඇ� I&w ආරෂක ZලධාA* සංඛ)ාව 
ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනCද?  

(ආ) (i) ෙමම �ස�්කෙ� ෙතෝරාගK I&w ආරෂක කලාපවල සං ත සංදaශන 
පැවැK� බව ද*ෙ*ද; 

 (ii) එෙසේ නG, ඒ ��බඳ &සත්ර කවෙaද;  

 (iii) එ I&w ආරෂක ෙසේවා ZලධාAෙය� &I* සං ත සංදaශන Jක4පK 
20 අZවාaෙය* අෙල& කළ (� � බව ද*ෙ*ද; 

ය*නK එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනCද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නG, ඒ ම*ද? 
 

 

පධාන කට(� ආරGභෙ� k 
ෙය�ජනා +,බඳ දැ/�0ම 

1.  

පාa:ෙG*�ෙ[ සභානායක�මා,— පාa:ෙG*�ෙ[ කට(�,—  න)ාය පතෙ� පධාන 
කට(�වල අංක 1, 2, 3, 4, 5 සහ 6 දරන &ෂයය* ��බඳ වැඩ අද �න Dස�්ෙGk අංක 20(7) 
දරන පාa:ෙG*�ෙ[ සථ්ාවර Zෙයෝ ගෙයC &�&ධානය*ෙග* Zදහස ් &ය (� ය. 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ�Gkම සහ �නට Zයuත කට(� 
 

1.  

පා.9/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— Yර�පා� වන ගාම ZලධාA තන�	 වල වැඩ බැ] ෙG 

පK�G සඳහා කාaයෂම වැඩ��ෙවළ සකස ් @�ම,— ගාම ZලධාA තන�රක 
Yර�පා� ඇ� � &ට ආස*න ගාම ZලධාA වසෙG ගාම Zලධා�වරයා වැඩ බැ]ම සඳහා 
පK කර� ලබ*ෙ* ඉතා N£ kමනාව යටෙK බැ&* ද, ෙමම වැඩ බැ]ෙG පK�G 
��* ගාම ZලධාA වසG ෙදෙකCම කාaයෂමතාව �ඳ වැෙටන බැ&*ද, එම තKවය 
මග හරවා ගැ0ම සඳහා සෑම පාෙ�lය ෙwකG ෙකො4ඨාසයකම ගාම ZලධාA සං�තය 
පාෙ�lය  ෙwකG කාaයාලය �ළ �C5&ය (� අතර Yර�පා� ISවන වසම සඳහා එ� 
සං�තය ��* ගාම ZලධාA* පK @�ම සහ එම සං�තය �ළ IJන ගාම ZලධාA*ට 
පාෙ�lය ෙwකG &I* පවර� ලබන ෙවනK ඵලදා´ ෙෂේත ෙහෝ රාජකා� සඳහා 
ෙයද�ෙG වැඩ��ෙවළ සකස් කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර².  



( 8 ) 

 

 

2.  

පා.151/’15 
ග	 ෙහේෂා* &තානෙ~ මහතා,— ව� ආzතව µවKවන දuළ ජනතාවෙ~ µවන තKKවය 

ඉහළ නැං�ම,— ව� ආzත දuළ ජනතාව µවKවන පAසරය �ළ &S:ය, ජල පහNකG සහ 
යJතල පහNකG අවම ම4ටමක පව�න අතර එම තKKවය පාසw ද	ව*ෙ~ අධ)ාපන 
කට(�වලටK, එම ජනතාවෙ~ ෙපෞ�ග:ක µ&තයටK බාධා ඇ�කරන බැ&*, ෙමම ල²* 
Zවාස සංසක්ෘ�ය Zමා කර ඒ සඳහා නව &�මK තZ Zවාස කමය සකස ්@�මට අවශ) 
ක�නG වැඩසටහන ආරGභ කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
3.  

පා.168/’16 
ග	 එස.් එG. මAකාa මහතා,— ජා�* අතර ජා�ක සංC¶යාව ෙගොඩනැං�ම,— ජා�ක 

සංC¶යාව හා ජා�* අතර අෙන)ෝන) අවෙබෝධය සහ එකr�ව වඩාK  ඵලදා´ ෙලස 
ෙගොඩනැ ම සඳහා kaඝ කා]න ඉලකය*ට rල ��ෙG අරr�*, = ලංකාව �ළ සෑම 
ෙදමළ මාධ) පාසලකම Iංහල මාධ)ෙය* උග*වන අංශය ආරGභ කළ(� යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර².  
4.  

පා.163/’15 
ග	 ඩ~ලස ්ෙ�වාන*ද මහතා,— උ�	 පළාෙK පළාK සභාව යටෙK ඇ� පාසwවල වැඩ 

බලන &Sහwප�ව	* &Sහwප� තරඟ &භාගෙය* Zදහස ්කර, එම ZලධාA* &Sහwප� 
ෙසේවෙ� III ෙශේ�යට පK @�ම,— උ�	 පළාK සභාව යටෙK ඇ� පාසwවල kaඝ කාලය 
ෙසේවෙ� Z(� =  ලංකා x	 ෙසේවයට අයK වැඩබලන &Sහwප�ව	*ෙ~ ෙජ)ෂඨ්Kවය හා 
�සලතාවය සැල@wලට ෙගන = ලංකා &Sහwප� ෙසේවෙ� තරඟ &භාගෙය* Zදහස ්කර, එම 
ZලධාA* = ලංකා &Sහwප� ෙසේවෙ� III ෙශේ�යට පK කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර². 
5.  

පා.182/’16 
ග	 අ^Swලාහ ්මහ්̧ ෆ ්මහතා,— උපා�ධා�* උපෙ�ශන ZලධාA* ෙලස පාසwවලට 

බඳවා ගැ0ම,— �ව²න Yරා ISවන කා*තා හා ළමා අපචාර �ර* @�ෙG අරrෙණ* සහ 
�ව²න Yරා Iය�ම පාසwවල පාථuක, �&�´ක සහ උසස ් ෙපළ IN*ට, ඔF*ෙ~ 
අධ)ාපZක WයාකාරකGවලට සමගාºව, උපෙ�ශනය ලබාkම සඳහා, 2016 වසෙa  Iට 
WයාKමක වන පA�, උපා�ධා�*ට D@යා උKපාදනය @�ම ෙපරදැA ෙකොටෙගන, දැනට 
පාෙ�lය ෙwකG කාaයාලය*ට අ�(ත ෙකොට ඇ� උපෙ�ශන Zලධා�*ෙ~ 
කාaයභාරයට සමාන වන ආකාරෙය*, &ෙශේෂ පK�ම ෙලස උපෙ�ශන ZලධාA* ෙලස 
උපා�ධා�* පK@�ම ��ස Wයාකා�  සැලැසම් Wයාවට නැ<ය (�යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා සGමත කර².   
6.  

පා.186/’16 

 ග	 එG. එ». එG. සwමා* මහතා,— rස:්G &වාහ හා �කසාද 0�ය සංෙශෝධනය 
@�ම,— = ලංකාෙ[ දැනට WයාKමක වන rස:්G &වාහ හා �කසාද 0�ය, ඉසල්ාG 
ධaමෙ� ��ගK ¬:ක I�ධා*තවලට අ�¼ල වන පA� සංෙශෝධනය කළ (� යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 

7.  

පා.  01 /’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වaතමානෙ� WයාKමක වන I&w ආරෂක 

කu5වලට Zල ��ගැ0ම ලබා kම,— සෑම ගාම Zලධා� වසමකම �Cටා ඇ� ආගuක 
I�ධස්ථානය*C නායක ස්වාº*වහ*ෙසේ, ¡ජක�මා, &Sහwප��මා, ගාම Zලධා�, 
සමෘ�� සංවaධන Zලධා�, කෘ�කaම පaෙ�ෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙwකGව	, 
පෙ�ශෙ� ෙපො:ස ්සථ්ානය Zෙයෝජනය කරන ZලධාAය� සහ එම ගාම Zලධා� වසෙG 
�CJ සේ[»ඡා සං&ධාන, රාජ) හා ෙපෞ�ග:ක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙG 
ප�ං�ව IJන Zෙයෝ�ත²*ෙග* සම*&ත I&w ආරෂක කu5 ෙගොඩනැ මට වඩාK 
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පහN�ම සඳහා වaතමාන I&w ආරෂක කu5වලට Zල ��ගැ0ම ලබා �ය හැ@ පA� 
පාa:ෙG*� පනත සGමත කළ (� යැ² ද, ඒ ��* ගාම Zලධා� වසම �ළ ISවන 
අපරාධ හා Sරාචාර, 0� &ෙරෝ2 කට(� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා සGබ*2කරණය 
ෙගොඩනැ මට හැ@ වන පA� අදාළ 0� සGපාදනය කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර².    

8.  
පා.11/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— �ව²න �ළ දැනට WයාKමක වන යw පැන <ය 0� 
අණපනK යාවKකා]න @�ම,— = ලංකාෙ[ ෙG වන&ටK අ�රාජ)වාk (ගෙ�k 
හ�*වාෙදන ලද 0� අණපනK WයාKමකවන බැ&* එම 0� අණපනK ය� අධ)නය 
@�ෙG කu5 පKකර, යw පැන<ය ද¾වG, දඩ rදw ආ�ය යාවKකා]න @�ෙG ජා�ක 
වැඩ��ෙවළ Wයාවට නැං&ය (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර².  
9.  

පා.12/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— Iය� මැ�වරණ එකම �නක පැවැK�ම,— = ලංකාව 

�ළ 1988 Iට 2010 දවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවලk හැර අ* සෑම වසරකkම @IයG මැ�වරණය පවKවා ඇ� අතර, 
එෙසේ මැ�වරණ පැවැK�ම ජනතා මතය සලකා බැ]ම සඳහා වJනා Zaණායකය Fවද, 
ෙG ��* රෙ4 ආahකය, පAපාලනය ආ� සෑම ෙෂේතයකටම දැ� බලපෑම ඇ� කරන 
බැ&* පළාK පාලන මැ�වරණ, මහා මැ�වරණ සහ ජනා�ප�වරණය එකම �නයකk 
පැවැK�මට හැ@ වන පA� එ� ආයතනවල Zල කාලය සංෙශෝධනය @�මටK, ගැලෙපන 
මැ�වරණ කම ෙ[දය Zaමාණය @�මටK NSN පA� ආ��කම ව)වස්ථා 
සංෙශෝධනය කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර².  
10.  

පා.13/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාa:ෙG*� පජාත*තවාදය ශ�මK @�මට 

කට(� @�ම,— රට �ළ පජාත*තවාදය වඩාK ශ�මK @�ෙG අරrණ ඇ�ව 
පාa:ෙG*�ව හා පළාK සභා අතරK, පළාK සභා හා පළාK පාලන ආයතන අතරK මනා 
සGබ*2කරණය පවKවා ෙගන යාම අත)ාවශ) වන අතර ඒ සඳහා පළාK පාලන 
ආයතන පධා0*, පළාK සභා �ළ Zෙයෝජනය�ම සහ�කව� ��ස ද, පළාK සභා 
පධා0* පාa:ෙG*�ව �ළ Zෙයෝජනය �ම සහ�කව� ��සද කමෙ[දය සකස් 
@�මට අවශ) ආ��කම ව)වස්ථා සංෙශෝධනය කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර².  
11.  

පා.14/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජා�ක ඒකාගතාව ඇ� @�මට �යවර ගැ0ම,— ජා�ක 
ඒකාගතාවය පවaධනය @�ෙG අරr�* ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව µවK වන 
පෙ�ශවල Iංහල භාෂා Y�� වැඩසටහ* ද, Iංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව µවK වන 
පෙ�ශවල ෙදමළ භාෂා Y�� වැඩසටහ* ද, රාජ), රාජ) ෙනොවන හා ෙපෞ�ග:ක 
ආයතනය*C සහෙය* WයාKමක &ය (� අතර රාජ) හා ෙපෞ�ග:ක &ද¿K ෙම*ම 
rÀත මාධ) ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගZu* ෙමම Y�� වැඩසටහ* ආරGභ @�ම 
සඳහා ජා�ක වැඩ��ෙවළ Wයාවට නැං&ය (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර². 

12.  

පා.15/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— කලතයාෙ~ ෙනොමනා Wයා Zසා අසරණභාවයට 
පKවන පාaශවයට සහන සලසා kම,— &වාහක අÁසැu (වල එකම වහල යට µවKව 
IJන අවස්ථාවලk Y	ෂයා ෙහෝ �Aඳ Nරාව, ÂSව සහ ෙවනK අපචා� කට(�වල 
ෙයෙදu* ඉඩG ෙහෝ ෙ~ ෙදොර බ� r45 තම ෙපෞ�ග:ක අÃමතය පA� &�ණu* ෙහෝ 
අ* අයට පවරu* හැI�ම Zසාෙව* අෙන පාaශවයK සමඟ ද	ව* දැ� 
අසරණභාවයට පK වන අවස්ථාවලk එම තKවය වළවා ගැ0ම සඳහා අවශ) 0� 
සGපාදනය කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
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13.  

පා.16/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,—චaයා ධaම ��බඳ කාරක සභා ඇ�@�ම,— = 
ලංකාෙ[ පාa:ෙG*� ම*Äව	*ෙ~ &ශ්වාසව*තභාවය හා ඔF* �ළ උසස්  ආචාර 
ධaම පවKවාෙගන යාෙG අවශ)තාව Zසා ඒ ��බඳ ක	� ෙසොයා බැ]ම සඳහා චaයා 
ධaම ��බඳ කාරක සභාව ඇ� කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
14.  

පා.17/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,—නව ඉෙලෙටොZ හැ��Gපත Z�K @�ම,— 
පAපාලනය පහN @�ම, අපරාධ මැඩ]ම සඳහා හා ෙවනK වංචZක Wයාවලට ෙයොr�ම 
අවම @�ම  සඳහා අදාළ Y�ගලයාෙ~ 	�ර ගණය, බැං� <�G, ෙක�4 කාÆ, අධ)ාපන 
NSNකG, AයS	 බලපත හා &ෙ�ශ ගම* බලපත අංක ආk වැදගK හා අවශ) ෙතොර�	 
ඇ�ළK නව ඉෙලෙටොZක අංකය සCත ජා�ක හැ��Gපත Z�K කළ (� බවK 
පාෙ�lය ෙwකG බලපෙ�ශය*C µවKවන Iය� ෙදනාෙ~ ෙතොර�	 ගාම Zලධා� 
ෙකො4ඨාස ම4ටu* පAගණකගත @�ම ක�නu* කළ (� බවK එම ෙතොර�	 
වA*වර යාවKකා]න කළ(� බවK ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
15.  

පා.18/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙපො:ස ් Zලධා�*ට ද අF	S &ස්සක ෙසේවා 

කාලය@* පN &ශාම යාමට අවස්ථාව ලබාkම,— ෙපො:ස ් ෙදපාa�ෙG*�ෙ[ කා*තා 
ෙපො:ස් ZලධාAZය*  සඳහා වන &I වසරක ෙසේවා කාලය@* පN ස්ව කැමැKෙත* 
&ශාමයාෙG හැ@යාව, ෙපො:ස් ZලධාA* සඳහා ද අදාළ &ය(� යැ² ද  ඒ සඳහා 
කමෙ[දය සකස් කළ (�යැ² ද ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
16.  

පා.19/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙරxලාI ඉවK @�ෙG කාරක සභා ඇ� @�ම,—
ෙරxලාI තැ0ම ෙම*ම ෙරxලාI ඉවK @�මද Zතර ISවන Wයාව:ය බැ&* 
කwපැන <ය ෙරxලාI ඉවK @�ම ��බඳ ෙසොයා බැ]ම සඳහා ෙරxලාI ඉවK @�ෙG 
කාරක සභා ඇ� කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
17.  

පා.21/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සහ�ක �ම ��බඳ කාරක සභා ඇ� @�ම,— 

පාa:ෙG*�ෙ[ අසන පශ්නවලට �Ç�	 වශෙය* රජය ෙදන සහ�ක හා රජෙ� බැÈG 
ඇතැG &ට කඩ වන අවස්ථා දනට ලැෙබන බැ&*, රජය Iය වග�G ඉ5 කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වග@යන බවට සහ�ක �ම සඳහා සහ�ක �ම �:බඳ කාරක සභා ඇ� 
කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර².  
18.  

පා.22/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— SGAය ෙදපාa�ෙG*�ව ස� ඉඩGවල ඵලදා´තාව 

වැ�කර ගැ0ම,— = ලංකා SGAය ෙදපාa�ෙG*�ව ස� ඉඩGවල ඇ� අනවසර ඉ¶@�G 
හා අනවසර ප�ං�ක	ව* ක�නu* ඉවKකර 0ත)ා�¼ල ඉ¶@�G සGබ*ධ <&NG 
නැවත සමාෙලෝචනය @�ෙම* ෙදපාaතෙG*�වට ලැෙබන ආදායG වaධනය කළ (� 
අතර, ෙදපාaතෙG*�ෙ[ සංවaධන කට(� සඳහා සෘpවම බල ෙනොපා*නා � ඉඩG 
�xකා]න බS පදනම මත ෙපෞ�ග:ක අංශයට ලබාk එම rදw SGAය ප�ධ�ය 
න�කරණය සදහා ෙයොදා ගත (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
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19.  

පා.23/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— යාචක²*ෙ~ µ&ත ආරෂා @�ම සඳහා කමෙ[දය 
සැක,ම,— ෙG වන &ට යාචක²*ෙ~ µ&තවලට &ශාල ෙලස තaජන එwල � �ෙබන 
බැ&* ඔF*ෙ~ µ&තවල Nර�තතාව Dකkම උෙදසා, ඔF*ට වගා @�ම සඳහා ඉඩG 
ලබා k ඉ* ලැෙබන ආදායෙම* ඔF*ෙ~ µ&තවල ආරෂාව හා ෙපෝෂණය සහ�ක කළ 
(�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
20.  

පා.24/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අයාෙw යන Nනඛ²*ෙග* uZස් µ&තවලට ISවන 
හාZය වළවා ගැ0ම සඳහා කමෙ[දය සැක,ම,— අයාෙw යන Nනඛ²*ෙග* uZස ්
µ&තවලට ISවන හාZය වළවා ගැ0ෙG අරr�*, රජය ම<* Éu පමාණය 
ෙව*ෙකො ට  එම ස්ථානයට Zදැwෙw යන Nනඛ²* ෙගන ෙගොස් ඔF* Dක බලාගැ0ම 
සඳහා NSN වැඩ��ෙවළ සකස් කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර².  

21.  

පා.25/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,—  ළමා අපචාර I�2* සඳහා දැ� ද¾වG පැන�ම,—  �ව²න 
Yරා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය* �ෙන* �න ,ඝෙය* වaධනය �ෙG තKKවය ඇ� � 
�ෙබන බැ&* ඒ සGබ*ධව දැනට පවKනා 0� ෙරxලාI පමාණවK ෙනොව*ෙ* නG, නව 
0�  ෙරxලාI අ��* සGමත ෙකොට ඉතා ක�නu* ෙG සGබ*ධ න� &සÈමට කට(� කළ 
(�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර².   
22.  

පා.26/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සංචාරක ව)ාපාරය පවaධනය @�ම සඳහා ෙවරළ 
�&NG මාaග ඇ� @�ම,— �ව²ෙ* ෙවරළබඩ කලාපය �ළ ,ඝෙය* ISවන ඉ�@�G 
 Zසාෙව* ෙ�lය, &ෙ�lය සංචාරකය*ට ෙම*ම 2වරය*ට ද ෙවරළ �රයට �&,ෙGk 
අවCරතා ඇ�ව �nම සංචාරක ව)ාපාරය පවaධනයට ෙම*ම 2වර කaමා*තයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැ&* එම තKKවය වළවා]ම සඳහා ෙම*ම  ෙමම  ෙෂේත පවaධනය 
@�ෙG අරrණ ඇ�ව ෙවරළ �&NG මාaග ප�ධ�ය ඇ� කළ (�යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර².  
23.  

පා.27/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අධ)ාපන පAපාලන ෙසේවෙ� Zලධා�*ෙ~ වැ5� 
&ෂමතා ඉවK @�ම,— &Sහwප� ෙසේවය, x	 අධ)ාපන ෙසේවය, අධ)ාපන පAපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ� වැ5� &ෂමතාව පව�න බැ&*, එම තKKවය මඟ හරවා 
ඔF*ෙ~ ආKමාÃමානයට සAලන වැ5ප ලැෙබන පA� වැ5� &ෂමතා ඉවK @�ම සඳහා 
කමෙ[දය සකස්  කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර².  
24.  

පා.28/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,—  ෙබෞ�ධ ÃË අධ)ාපනය පවaධනය @�ම,—  ෙබෞ�ධ 
ÃÌ*වහ*ෙසේලාෙ~ ධaම ඥානය පවaධනය @�ෙG අරrණ ඇ�ව උ*වහ*ෙසේලාෙ~ 
කථන හැ@යා, ශවණ හැ@යා, පAගණක, මෙනෝ&ද)ාKමක සහ උපෙ�ශනය ��බඳ දැ�ම 
වැ� �(� @�ම උෙදසා දැනට පවKනා ÃË අධ)ාපන ආයතනවලට පAබාCරව ෙමම 
කට(� සඳහාම ෙව* � ÃË අධ)ාපන ආයතන ඇ� @�ම සඳහා කමෙ[දය සකස් කළ 
(�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර².  
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25.  

පා.29/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— = ලංකාව �ළ දැනට WයාKමක වන ෙනොතාAස ්
ෙසේවාව යාවKකා]න @�ම,— �ව²න �ළ WයාKමක වන ෙනොතාAස් ෙසේවය යwපැන 
<ය 0�ව:* සකස් � ඇ� Zසා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා වaතමානයට ගැලෙපන 
ෙලස 0� හ�*වා �ය (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර².  
26.  

පා.30/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ය� කලා�ය ෙහේ* ෙගො�*ෙ~ ආahකය ශ�මK 
@�ම,— &ය� කලා�ය පෙ�ශවල ෙහේ* ෙගො�* &I* වගා කර� ලබන �, �රක*, 
rං, තල වැZ වගාව*C අස්වැ*න වැ� කර ගැ0ම සහ Zෂප්ාදන සකස් @�ම සඳහා නව 
තාෂණය හ�*වාkම ��* උසස් xණාKමක තKKවෙය* (� Zෂ්පාදන සකස් @�ම 
සඳහාK, ෙ�lය හා  ජාත)*තර ෙවළඳෙපොළ �ළ Zෂ්පාදන අෙල& කර ගැ0ෙG පදනම 
ශ�මK කර ගැ0ම සඳහාK ,uත ස¬පකාර සමාගG ඇ� කළ (�යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර².  
27.  

පා.31/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— x	 උපෙ�ශක ෙසේවාව ඇ� @�ම,— = ලංකාෙ[ 
අධ)ාපනෙ� xණාKමක සංවaධනය ඇ� @�ෙG අරrණ ඇ�ව ºට වසර &ස්සකට 
(20) පමණ ෙපර Iට ආරGභ � WයාKමක වන x	 උපෙ�ශක තන�	 ෙවනම x	 
උපෙ�ශක ෙසේවා ඵ්කකය ෙලස ස්ථාපනය කල (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර². 
28.  

පා.32/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— �AÎ �J ෙව�වට සහw �J ජනතාව අතර ජන¢ය 
කර�ම සඳහා නව තාෂණය හ�*වා kම,— �AÎ �J සඳහා &ෙ�ශ රටවලට ඇk යන 
&ශාල ධනස්ක*ධය නවතා]ෙG අරrණ ඇ�ව ආෙ�ශකය ෙලස භා&තා කළ හැ@ 
සහw �Jව:* සැකÂ ආහාර පච:ත @�ම සඳහාK, ෙක¶ සCත ධාන) වaගය වන 
සහw වඩාK I(G ෙලස �AÎ �J ෙම* අඹරා ගැ0ම සඳහාK, �AÎ �J ඇඹ�මට 
භා&තා කරන ආකාරෙ� ය*ත Âත සහ නව තාෂණය හ�*වා �ය (�යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර².  

29.  

පා.33/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— (�ධය Zසා ආබා�තය* බවට පK�ව*ට සහන 
සලසා kම,—  වසර 30කට ආස*න කාලය පැවැ� (�ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ �ෙනදා 
�] වැඩ ෙකොට µවK � ජනතාවK ස්hර D� රෂා කළ ජනතාවK අතA* සැල@ය (� 
පමාණය අංග&කලව ආබා�තව µවන බA* මහK �ඩාවට පK � අසරණව µවK වන 
බැ&*, ඔF* සඳහා යG මාIක kමනාව ලබා kමට කට(� කළ (�යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර².   
30.  

පා.34/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— Iය�ම පÉ ආරෂක²* සඳහා ගම* &යදG 

kමනාව ලබා kම,— ජනා�ප� ආරෂක සහ අගමැ� ආරෂක ෙසේවෙ� Z(ත 
Zලධා�*ට ෙම*ම අෙන�K පÉ ආරෂක ෙසේවාවල Z(ත Zලධා�*ට ද සමාන 
ගම* &යදG kමනාව ලබා kමට කට(� කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර².    
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31.  

පා.35/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ශව්&ද)ාල ම<* පවKවාෙගන යන පාඨමාලාව* 
D@යාÃrඛ පාඨමාලාව* බවට පK@�ම,— �ව²ෙ* Iය�ම රජෙ� &ශ්ව&ද)ාල සහ 
ෙපෞ�ග:ක &ශ්ව&ද)ාල ම<* පවKවා ෙගන යන ශාස්Äය අධ)ාපනයම සඳහා � උපා� 
පාඨමාලාව* D@යාÃrඛ වෘK�යමය උපා� පාඨමාලාව* බවට පAවaතනය කර එම<* 
�Cව*නා � උපා�ධා�* ෙවත නව D@යා සපයා kෙG අරrණ ඇ�ව, Iය�ම 
&ශ්ව&ද)ාල සමඟ රාජ) අංශෙ� සහ ෙපෞ�ග:ක අංශෙ� ආයතන සGබ*2කරණය සඳහා 
කමවK වැඩ��ෙවළ සකස ්කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
32.  

පා.36/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාසw IN* පවාහනය කර� ලබන වෑ* රථ සඳහා 

ZI පu�* Zයම @�ම,— �ව²න Yරා පවKවාෙගන ය� ලබන පාසw IN පවාහන 
ෙසේවාව* Zයuත පu�ෙය* ෙනොපව�න බැ&* සහ ඇතැG පාසw වෑ* රථ 
ෙසේවක²*ෙ~ පැව�G යහපK තKKවෙය* ෙනොපව�ත බැ&*, ZI පu�ෙය* (� 
වෑ* රථ ෙසේවාව පවKවාෙගන යෑම සඳහාK, එම ෙසේවාව* ලබාග*නා පාසw �ෂ) 
�ෂ)ාව*ෙ~ ආරෂාව තහF	 @�ම සඳහාK, වෑ* රථ ෙසේවාව* සඳහා පu�* 
හ�*වා�ය (�යැ² ද, වෑ* රථ ෙසේවක²* �ළ යහපK පැව�G පවKවාෙගන යාම සඳහා 
&නය 0� මාලාව හ�*වා �ය (�යැ² ද ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර².  
33.  

පා.37/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජා�ක සහ ජාත)*තර අනාගත ඉw�මට සAලන ෙලස 

Zෂ්පාදනය වaධනය @�ම සඳහා කමෙ[දය සකස් @�ම,— ජා�ක සහ ජාත)*තර 
පජාවෙ~ අනාගත ඉw�මට සAලන කාauක සහ කෘ�කාauක Zෂ්පාදනය* ��බඳව 
Yෙරෝකථනය කර අදාළ Zෂ්පාදනය*ට අ�බ��ත Iය�ම ෙෂේතවල අ*තa 
සGබ*ධතාවය ��* ද, න�න තාෂණය උපAම ම4ටu* පෙයෝජනයට ගZu* ද, 
Zෂ්පාදන Wයාව:ය වaධනය @�ම සඳහා කමෙ[දය සකස් කළ (�යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*� ව ෙයෝජනා කර².  
34.  

පා.38/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— = ලාං@ක ජනතාව ෙ~ පාරGපAක උ	මය* 

Dකගැ0ම සඳහා ��ටw Yසත්කාලය ඇ� @�ම,— = ලාං@ක ජනතාවෙ~ සGපදා²ක 
දැ�ම ආරෂා කරu*, ෙපෝෂණය කර අනාගත පරGපරාව ෙවත Dෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන සGපK හා ෛජව උ	මය* අපහරණය වැළැ�ම සඳහා Y£w ජා�ක 
වැඩ��ෙවළ අවශ)ව ඇ� බැ&* ද, පAසරය, ෙ�lය ෛවද) ෙෂේතය, 
කෘ�කaමා*තය හා සGපදා²ක කaමා*ත ඇ�£ Iය� ෙෂේතය* සඳහා ��ටw 
තාෂණය උපෙයෝ  කරගK න�න Yසත්කාලය සකස් @�මට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
���මය ෙ�පළ සං&ධානය (WIPO), = ලංකා ���මය ෙ�පළ කාaයාංශය, පAසර 
අමාත)ංශෙ� ෛජව &&ධKව ඒකකය ඇ�£ Iය� අංශ ඒකාබ�ධ� වැඩ��ෙවළ සකස් 
@�මට ද �යවර ගත (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*� ව ෙයෝජනා කර². 
35.  

පා.39/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— = ලාං@ක ජනතාවෙ~ පාරGපAක දැ�ම ආරෂා කර 

ගැ0ම සඳහා � ජා�ක වැඩ��ෙවළ ආරGභ @�ම,— = ලාං@ක ජනතාවෙ~ පාරGපAක 
දැ�ම භා&තා වන ෛවද) කම, කෘ�කaමා*තය, ආහාර සංරෂණය, හස්ත කaමා*ත 
අංශය ඇ�£ &&ධ ෙෂේතය*C පාරGපAක දැ�ම ආරෂා @�ම සඳහා අදාළ ෙෂේතය* 
Zෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග* ෙතොර�	 ලබාෙගන, ෛජව &&ධKව ඒකකය, 
���මය ෙ�පළ කාaයාංශය ඇ�£ අදාළ අංශ ඒකාබ�ධව ජා�ක වැඩ��ෙවළ ආරGභ 
කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*� ව ෙයෝජනා කර². 
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36.  
පා.40/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— = ලංකාවට ආෙ[�ක හා ඖෂධමය වJනාකGව:* 
(� ශාඛවල ජාන සGපKවලට ෙ�ට*4 බලපත ලබා ගැ0ම,— &ෙ�lය රටවw = 
ලංකාවට ආෙ[�ක වJනා ඖෂධමය ශාඛවල සWය රසායZක දව) සහ ජාන සGපK 
හ�නා ෙගන, ඒවාට වංචZක ෙලස ෙ�ට*4 බලපත ලබා ගැ0ම වැළැ�ම සඳහා අදාළ 
සWය රසායZක දව) සහ ජාන සGපK සඳහා = ලංකාවට ෙ�ට*4 බලපත ලබා 
ගැ0මටK, ඖෂධ Zෂ්පාදනයට සහ වැ� �(� @�මට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැ0මටK, 
ෛජව &&ධKව අංශය, ���මය ෙ�පළ කාaයාංශය සහ ෙ�lය ෛවද) අමාත)ාංශය 
ඇ�£ වග@ව(� Iය� ආයතන එව &ෙශේෂ වැඩ��ෙවළ සකස් කළ (�යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*� ව ෙයෝජනා කර². 
37.  

පා.41/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජනතා Zෙයෝ�ත²*ෙ~ ග	 නාම අKහැ�ම,— 

ජනා�ප��මා, අගමැ��මා ඇ�£ පාa:ෙG*�, පළාK සභා, පාෙ�lය සභා Zෙයෝජනය 
කරන Iය�ම ජනතා Zෙයෝ�තය* මාIකව තම* කරන ෙසේවයට අදාළව වැ5� හා / 
ෙහෝ kමනා ලබා ග*නා අතර ඉහත @IS Ôරය Zස්සරණධ)ාසෙය* IS කර� ලබන 
ග	 ෙසේවය* ෙනොවන බැ&* ද, එම Ôර දර*න*ෙ~ නමට ඉ�Aෙය* ෙහෝ Ôරයට 
ඉ�Aෙය* අ�ග	, =මK ෙහෝ ග	 යන නාම සහ නමට පNව උ�මාණ*, මැ��මා යන 
පද ෙයkම උපහාසයට ල�මට ෙහේ�ව � ඇ� බැ&* ද, ජනතා Zෙයෝ�තය*ෙ~ ග	 
නාම භා&තය නතර @�මට අවශ) �යවර ගත (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර². 
38.  

පා.42/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වැ�CJ නඩK� ම�ඩල වැඩසටහන පළාK, �ස්� 

සහ පාෙ�lය ෙwකG ෙකො4ඨාස ම4ටu* ව)ා�ත @�ම,— &&ධ පාaශ්වය* &I* 
වැ�CJ YරවැIය* ෙනොසලකා හැ�ම ��* ISවන &&ධ අසාධාරණය* සGබ*ධෙය* 
පැu�: @�ම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත)ාංශෙ� වැ�CJ ෙwකG කාaයාලය යටෙK 
WයාKමක වන වැ�CJ නඩK� ම�ඩල වැඩසටහන පළාK, �ස්� හා පාෙ�lය ෙwකG 
ෙකො4ඨාස ම4ටu* ව)ා�ත කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 

39.  

පා.43/’15  
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වැ�CJ පජාව = ලංකාෙ[ ආahක වaධනයට දායක 

කර ගැ0මට ණය kෙG වැඩ��ෙවළ සකස් @�ම,— වයස අF	S 60 ඉමවා ඇ� 
වැ�CJ පජාවට තම µවෙනෝපාය මාaග ශ�මK කරගZu* සමස්ත = ලංකා ආahකෙ� 
වaධනයට දායක�මට බැං� ප�ධ�ය ම<* ණය kෙG කමෙ[දය WයාKමක ෙනො� ම 
ඔF*ට සමාජය �ළ ෙවනK අකාරයකට සැල�ම වන ෙහ²* එම අසාධාරණ තKKවය 
වැළැ�මට කමවK වැඩ��ෙවළ ඇ� කළ (� යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර². 
40.  

පා.44/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වයස අF	S 60 ඉමවා ඇ� Y�ගල²* සමාජය �ළ 

සÕය Y�ගල²* බවට පK @�ෙG වැඩ��ෙවළ සකස් @�ම,— සමාජ ආahක 
Wයාව:ෙ� පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අF	S 60 ඉම�ෙම* පN 
සමාජය �ළ ZI ��ගැ0ම ෙනොමැ�ව අÕයව ෙකො*� IJන වැ�CJය*, සමාජෙ� 
සÕය Y�ගල²* බවට පK @AෙG වැඩ��ෙවළ සකස් @�මට පාසw පජාව ඇ�£ r£ 
මහK සමාජයම දැ�වK @�ෙG කමෙ[දය ඇ� කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර². 
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41.  

පා.45/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙමෝටa කාauක ෙෂේතය ��බඳ පාසw IN*ෙ~ 

දැ�ම Y£w @�ම,— = ලංකාෙ[ අනාගත ත	ණ ත	�ය*ෙ~ D@යා පශ්නයට 
&ස�ම ෙලස සහ ෙමෝටa කාauක ෙෂේතෙ� ඇ�ව*නා� වaධනයට සාෙ�ෂව Y�� 
ශuක²*ෙ~ අවශ)තාව සYරා ගැZෙG අරrණ ඇ�ව පාසw &ෂය Zaෙ�ශයට ෙමෝටa 
කාauක �wපය &ෂයය ෙලස ඇ�ළK @�ම සඳහා කමවK වැඩ��ෙවළ ඇ� කළ 
(�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
42.  

පා.46/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙමෝටa කාauක �wපය ඉගැ*�ම සඳහා x	ව	* 
Y�� @�මට අධ)ාපන &ද)ා �ඨය ඇ� @�ම,— = ලංකාෙ[ සහ &ෙ�ශ රටවල 
ෙමෝටa කාauක ෙෂේතෙ� ඇ�වන වaධනයට සAලන ෙලස, එම ෙෂේතෙ� Y�� 
ශuක²*ෙ~ ඉw�ම සYරා]මට හැ@වන පA�, පාසw ම4ටu* ඉගැ*�ම සඳහා 
x	ව	* Y�� @�මට ෙමෝටa කාauක ෙෂේතය ��බඳ අධ)ාපන &ද)ා �ඨය ඇ� 
කළ (�යැ²  ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
43.  

පා.47/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙමෝටa කාauක �wපය &ෂය Zaෙ�ශය* 

යාවKකා]න @�ම,— ෙමෝටa කාauක ෙෂේතය හා සGබ*ධ රජෙ� කාauක &ද)ාල හා 
අ�බ�ධ ආයතනවල ඉෙග�G කට(� IS කර� ලබ*ෙ* වසර 25 - 30 තරG පැර� 
&ෂය Zaෙ�ශය යටෙK බැ&*, එම තKKවය ෙවනස් @�ම සඳහා එම &ෂය 
Zaෙ�ශය* යාවKකා]න @�මට කමවK වැඩ��ෙවළ ඇ� කළ (�යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
44.  

පා.48/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,—  �ෙරෝද රථ හා ය�	 පැ� ආzත D@යාවල Z(ත 

�ව*ෙ~ D@යාවල Nර�තභාවය තහF	 @�ම,— = ලංකාව �ළ µවKවන �ෙරෝද රථ 
හා ය�	පැ� ආzතව සෘp හා වක ෙලස D@යාව*C Z(ත�මට කැමැKත දවන 
ත	ණ �Aස හා &ශාuක �&ධ හrදා ZලධාA* සහ ෙජ)ෂඨ් YරවැIය* යන ජන 
ක�ඩායGවල ආahක ශ�ය වaධනය @�ෙම* සමස්ත ජා�ක Zෂප්ා�තයට ඔF*ෙ~ 
දායකKවය ලබා ගැ0ෙG අරrණ ඇ�ව එම ෙෂේතෙ� Z(ත�ව*ෙ~ සÕය 
දායකKවය ජා�ක ආahකයට එ කර ගැ0ම සඳහා කමවK වැඩ��ෙවළ ක�නu* 
සකස් කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
45.  

පා.49/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— = ලාං�ය/ෙ�lය Âපෙ[දය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආකwප Y£w @�ම,— = ලාං�ය/ෙ�lය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ�lය හා &ෙ�lය 
ජනතාව �ළ වැ� නැÁ	ව ඇ� @�ෙG අරrණ ඇ�ව, රට �ළ ජනතා ආකwප ඒ ෙවත 
ෙයොr @�ම සඳහා පාසw, &ශ්ව&ද)ාල, තෘ�²ක අධ)ාපන ආයතනවල &ෂය පාඨමාලාවට 
Âපෙ[දය &ෂයය ෙලස ඇ�ළK @�මටK, රාජ) හා ෙපෞ�ග:ක අංශවල මැ�හK�ම මත 
පaෙ�ෂණ අංශ �Aගැ*�ම ම6* නව ෙසොයාගැ0G IS @�මටK, ඒ හා බැ�� ආයතන 
ප�ධ�ය සGබ*ධ කර ගZu* සහ�ක පත, ��ෙලෝමා, උපා�, පශච්ාK උපා� පාඨමාලා 
ඇ� @�ම ��* ෙමම ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ Y£w ආකwපමය ෙවනස ඇ� 
කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
46.  

පා.50/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— = ලංකාෙ[ ආහාර සංස්කෘ�ය ඉෙග�G සහ ඉගැ*� ෙG 

Wයාව:යට බ�ධ @�ම,— = ලාං�ය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග @�ෙG 
කලාව, ආහාර �,ෙG කලාව, වaණකාරක කලාව, ආහාර කැ�ෙG කලාව ඇ�£ අංශ 
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ගණනාව@* සකස්� ඇ� අතර ඒ හා බැ�� = ලාං�ය ආහාර සංසක්ෘ�ය ��බඳ 
ඉෙග�G සහ ඉගැ*�G කමෙ[දය* හරහා අනාගත පරYරට පවරාkම ෙම*ම ෙ�lය හා 
&ෙ�lය ජනතාව අතර අපෙ~ ආහාර සංස්කෘ�ය ව)ා�ත @�ම ම6* = ලාං�ය 
අනන)තාව අ*තaජා�කව ඔසවා තැnම සඳහා වැඩ��ෙවළ ඇ� කළ (�යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 

47.  

පා.51/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ශ්ව&ද)ාල සහ තෘ�²ක අධ)ාපන ආයතනවල 
IN*ෙ~ පaෙ�ෂණ Zබ*ධන අමාත)ාංශවල සංවaධන කට(� ඉලක කර සකස් 
@Aම,— &ශ්ව&ද)ාල සහ තෘ�²ක අධ)ාපන ආයතනවල IN* &I* තම පාඨමාලා 
සGබ*ධෙය* ඉ�AපK කරන පaෙ�ෂණ Zබ*ධන රෙ4 ආahක, සමාµය, සංස්කෘ�ක 
හා සංවaධන කට(�වලට උපෙයෝ  කර ගැ0ම වැදගK වන බැ&* එම Zබ*ධන 
අ2ෂණය කර� ලබන ආචාaයව	 හා පaෙ�ෂණ Zබ*ධන අදාළ වන අමාත)ාංශ අතර 
මනා සGබ*2කරණය ඇ� @�ම සඳහා එ� අමාත)ාංශෙ� ZලධාAෙය� පK@�ෙම* 
එම පaෙ�ෂණ Zබ*ධන ම6* අමාත)ාංශෙ� ඉ�A සංවaධන Wයාදාමය* සහ කා]න 
ඉලක සYරා ගැ0මට හැ@වන පA� කමවK වැඩ��ෙවළ ඇ� කළ (�යැ²  ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර².  

48.  

පා.52/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වයස අF	S 18 සG¡aණ වන අවස්ථාෙ[kම ඡ*ද Cu 
නාමෙwඛනයට නම ඇ�ළK @�ම,— මැ�වරණ ෙදපාaතෙG*�ව ම6* වාa�කව 
ඡ*ද Cu නාමෙwඛන සංෙශෝධනය @�මට Zයuත �නට පNව ෙහෝ ෙපර �නකk වයස 
අF	S 18 සG¡aණ වන තැනැKත*ට Zයuත වයස සG¡aණ � �නටම ඡ*ද Cu 
නාමෙwඛනෙයC නම ඇ�ළK කරවා ගත හැ@ ආකාරෙ� පාෙයෝ<ක වැඩ��ෙවළ ඇ� 
කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර².  
49.  

පා.53/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— = ලංකාව �ළ ෙසේල²* Zෂ්පාදනය @�ම සඳහා 

කමවK වැඩ��ෙවළ ඇ� @�ම,— = ලංකාව �ළ වාa�කව ෙසේල²* &ශාල 
පමාණය භා&තා කර� ලබන අතර ෙසේල²* ආනයනය @�ම සඳහා ද &ශාල rදල 
වාa�කව &ෙ�lය රටවලට ඇk යන බැ&*, එම &ෙ�ශ &Zමය පමාණය රට �ළ ඉ�A 
කර ගැ0ෙG අරrණ ඇ�ව ලංකාව �ළ පවKනා ෙ�lය තාෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේල²* 
Zෂ්පාදනය @�ම සඳහා රාජ), ෙපෞ�ග:ක ෙහෝ ස¬පකාර අංශය* සGබ*ධ කර ගZu* 
කමවK වැඩ��ෙවළ රජය මැ�හK �ෙම* ඇ� කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර². 
50.  

පා.54/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙපොw ව�ර ආzතව නව Zෂ්පාදනය* ඇ� @�ම,—  
= ලංකාව �ළ වාa�කව &ශාල පමාණයක ෙපොw ව�ර අපෙK යන බැ&*, නව 
තාෂණය ෙයොදා ගZu* &�මK කමෙ[දය යටෙK ෙපොw ව�ර ආzතව නව 
Zෂ්පාදනය* ෙ�lය හා ජාත)*තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක කර ගZu* ඇ� @�ම සඳහා 
කමෙ[දය WයාKමක කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
51.  

පා.55/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සාගරෙ� නව සGපK ගෙ[ෂණය,— &ශාල සාගර 
කලාපය  Cu රට F = ලංකාව පrඛKවය ලබා k ඇKෙK 2වර කaමා*තය සඳහා 
පමණ වන අතර  සාගරය ආzතව &ශාල පමාණයක සවභා&ක සGපK ඇ� බැ&* 
ෙමරටට &ශාල D@යා අවස්ථා පමාණය ෙම*ම ධනය ද උපයා ගැ0ෙG අරrණ ඇ�ව 
සාගර සGපK ��බඳව &�මK වැ�Sර අධ)යනය කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර². 
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52.  

පා.56/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— = ලංකාෙ[ මKස) සGපත &ෙ��ක²* &I* ෙනලා 
ගැ0ම වළකා]ම,— = ලාං@ක 2වරය*ට &ශාල ආahක අවාIය ඇ� කරu* = ලංකා 
r�S කලාපෙ� මKස) සGපK &ෙ��ක²* &I* ෙනලා ග*නා බැ&* = ලංකා r�S 
කලාපය �ළ මා£ ඇw]මට සහ &ෙ�ශ  යාතාවලට මා£ බෑම සඳහා ෙතො5පල ෙලස 
භා&තා @�ම වළකා]ම සඳහා රජය &I* &�මK වැඩ ��ෙවළ සකස ්කර WයාKමක 
කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
53.  

පා.57/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙකොස් Zෂ්පාදනය වැ� කර ඒ ආzත Zෂ්පාදන 
අපනයනය @�ම,— ඉතා ප0ත ෙම*ම ඖෂ2ය xණෙය* අÖන, රසායZක දව)ව:* 
ෙතොරව වගා කළ හැ@ ෙබෝගය වන ෙකොස් වගාව ව)ා�ත @�ම ��* ඒ ආzත 
Zෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය @�ම ම6* &ශාල &ෙ�ශ &Zමය පමාණය අප 
රටට උපයා ගත හැ@ බැ&* ඒ සඳහා රජෙ� මැ�හK&ෙම* &�මK වැඩ ��ෙවළ 
සකස් කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
54.  

පා.58/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජා�ක ෙගො& සGමාන උෙළල වාa�කව සං&ධානය 
@�ම,— රට ෙපරට යාමට නG r:ක වශෙය* ෙගො&තැZ* සzක &ය (� බැ&* රට 
ස	 කරන ෙගො& ජනතාවට Iය වෘK�ය ��බඳ අÃමානය ඇ�වන පA� &�මK 
සං&ධාන ව¿හය හරහා WයාKමක වන ෙගො& සGමාන උෙළල රජෙ� මැ�හK�ෙම* 
වාa�කව සං&ධානය කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
55.  

පා.59/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සහන uලකට LED බwබ පාAෙභෝ<ක ජනතාවට 
ලබාkම,— Zවාස ආෙලෝක @Aමට ෙයොදා ග*නා xණාKමක LED බwබ uල අ�ක 
බැ&*, &S:බල ම�ඩලය මැ�හK� සහනදා´ uලකට හා ෙග�ෙG කමයට ෙමම බwබ 
පාAෙභෝ<ක ජනතාවට ලබාk ජා�ක වශෙය* &S:ය &ශාල පමාණය ඉ�A කර 
ගැ0මටK,  LED බwබ ජනතාව අතර ජන¢ය @� ම6* &S:බල ම�ඩලයටද අමතර 
ආදායම උපයා ගැ0මටK හැ@වන පA� කමවK වැඩ ��ෙවළ සැකIය (�යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
56.  

පා.60/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— N£ පAමාණ ෙසwලG බ� කaමා*තශාලා ව)ා�ත 
@�ම,— = ලංකාව �ළ ෙසwලG බ� සඳහා &ශාල ෙව ළදෙපොළ පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා Zෂප්ාදනය ෙකෙර*ෙ* N£ වශෙය* වන අතර ඒ සඳහා Úනය පrඛ අෙන�K 
රටවලට &ෙ�ශ &Zමය &ශාල පමාණය ඇk යන බැ&*, N£ �Aවැය දැAය (�  ෙමම 
කaමා*තය ගාºය පෙ�ශවල ව)ා�ත @�ම සඳහා &�මK වැඩ ��ෙවළ සකස් කළ 
(�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
57.  

පා.61/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— = ලංකාව �ළ ඖෂධ Zෂ්පාදන කaමා*ත ශාලා 

ආරGභ @�ම,—  = ලංකාව �ළ ඖෂධ Zෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම ම4ටමක පව�න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට &ශාල &ෙ�ශ &Zමය පමාණය වැයවන බැ&* 
�(� මානව සGපත Cu රට ෙලස = ලංකාවට අත)ාවශ) ඖෂධ වaග රට �ළම 
Zපද�මට අවශ) පහNකG රජය මැ�හK �ෙම* ලබා k ඖෂධ Zෂප්ාදන කaමා*ත ශාලා 
ආරGභ කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
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58.  

පා.62/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාසw &ෂය Zaෙ�ශයට මෙනෝ &ද)ාව &ෂයය 

ඇ�ළK @�ම,— පාසw �ෂ) පජාව Zෙරෝ  මනස@* (K ���මK �රණ ගැ0මට 
හැ@ �Aස ෙලස හැඩගැස�්ම උෙදසා හය වැZ ෙශේ�ෙ� Iට WයාKමක වන පA� 
ෙබෞ�ධ මෙනෝ &ද)ාව සහ බටCර මෙනෝ &ද)ාව යන &ෂයය* ඒකාබ�ධ ෙකොට 
කමවKව සැලNG කරන ලද “මෙනෝ &ද)ාව සහ භාවනාව” නu* &ෂයය පාසw &ෂය 
Zaෙ�ශයට ඇ�ළK කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
59.  

පා.63/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ශාuක ආධාරක මධ)සථ්ාන �C5�ම,— &ශාuකය* 

ෙව�ෙව* උපෙ�ශන ෙසේවා, ෛවද) පහNකG සහ  �වා ND�G ෙසේවා යනාk 
වැ�CJය*ට අවශ) Nබසාධන කට(� Dස එකම සථ්ානය@* ඉ5 කර ගැ0මට හැ@ 
වන පA� &ශාuක ආධාරක මධ)ස්ථාන ෙගොඩනැං�මටK, එම මධ)ස්ථාන ෙ*ද කර 
ගZu* යG Zෂ්පාදන කට(Kත සඳහා &ශාuකය* ෙයොr @�ම හරහා ඔF*ෙ~ 
�&යට සහනය ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම ද උපයා ගැ0මට හැ@ වන ෙලස රජය 
මැ�හK �ෙම* රටYරා &ශාuක ආධාරක මධ)සථ්ාන �C5&ය (�යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
60.  

පා.64/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ශාuකය*ෙ~ ආahකය ශ�මK @�ම සඳහා නව 

ෙලොතD²ය හ�*වා kම,— &ශාuක රාජ) ෙසවකය*ෙ~ වැ5� &ෂමතා ඉවK @�මට 
සහ ඔF*ෙ~ Nබසාධන කට(� සඳහා අවශ) rදw ෙසොයා ගැ0ම සඳහා නව 
ෙලොතD²ය ෙවළඳෙපොළට හ�*වාkමට රජය කට(� කළ (�යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
61.  

පා.65/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සංචාරක මගෙප*ව*න* Y�� @�ම,— 
සංචාරක²*ට ඵලදා´ හා ආචාරl] ෙසේවාව සැප´මට හැ@ �Aස බවට පK @�මට 
ෙම*ම, ඔF*ෙ~  වෘK�ය ම4ටම ඉහළ නැං�ම සඳහාK සංචාරක මග ෙප*ව*න* 
Y�� @�මට &�මK වැඩ��ෙවළ සකස් කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර². 
62.  

පා.66/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඉඩG සGබ*ධව පව�න 0� සංෙශෝධනය @�ම,— = 

ලංකාව �ළ ෙG වන &ට ඉඩGවලට ව)ාජ ඔ�Y සකසා &@ÝෙG ජාවාරම 
WයාKමකවන අතර ºට අදාළව 0�ය WයාKමක �ම ද ඉතා අවම ම4ටමක පව�න 
බැ&*, ඉඩG අ²�ය සGබ*ධව Nර�තභාවය වැ� වන අ(A* හා වැර�ක	ව*ට දැ� 
ද¾වG පැuණ&ය හැ@ අ(A* පව�න 0� ප�ධ�ය සංෙශෝධනය කළ (�යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 

63.  

පා.67/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— = ලංකාව අවට සාගරෙ� ෙකොරwපර ආරෂා කර 

ගැ0ම,— = ලංකාව අවට සාගරෙ� ඇ� ෙකොරwපර uZස්  WයාකාරකG ෙහේ�ෙව* 
&නාශ�ෙG තaජනයට r�ණපා ඇ� බැ&*, එම ෙකොරwපර ආරෂාකර ගැ0ම සඳහා 
uZස් WයාකාරකG පාලනය @�මට හැ@වන පA� Y�ගල ආකwපමය ෙවනස ෙම*ම, 
ෛන�ක රාrෙ[ ෙවනස ඇ� @�ම සඳහා &�වK කu5ව හරහා NSN වැඩ��ෙවළ 
සැලNG කර WයාKමක කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
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64.  

පා.68/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාසw වෑ* රථ සඳහා කා*තාව* ෙසේවයට ෙයද�ම,— 

පාසw වෑ* රථ ෙසේවෙයC xණාKමක බව වැ� @�මටK, එම වෑ* රථවල ගම* කරන 
ද	ව*ෙ~ ආරෂාව උෙදසාK  Iය�ම පාසw ෙසේවා වෑ* රථවල ෙසේවය සඳහා 
කා*තාව* ෙයොදා ගැ0ම අZවාaය @�මට 0� සකස් කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර². 
65.  

පා.69/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඖෂධ uල පහත ෙහ]ම,— = ලංකාව �ළ ජා�ක 
ඖෂධ ප�පK�ය පකාශයට පK කර ඖෂ2ය නාමෙය* ෙබෙහK අෙල& @�ම ක�නu* 
ආරGභ @�ම ම6* ඖෂධ uල පහත ෙහ]මට රජය මැ�හK &ය (�යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
66.  

පා.70/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අ*තaජාලය හරහා අෙල& කරන ඖෂධ ඇ�£ ජාවාරG 

මැඩපැවැK�ම,— ෙG වන &ට අ*තaජාලය හරහා පu�ය@* ෙතොර ඖෂධ, ෛවද) 
උපකරණ හා ¸පලාවන) Zෂ්පාදන &ශාල ෙලස අෙල& ෙකෙරන අතර ෙමම ජාවාරG අප 
රෙ4 ජනතාව ෙ~ ෙසෞඛ)යට සහ යහපැවැKමට &ශාල තaජනය වන බැ&* ඒවා 
මැඩපැවැK�ම සඳහා ZI වැඩ��ෙවළ සකස් කර WයාKමක @�ම NSN යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
67.  

පා.71/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— කෘ� රසායන දව) භා&තා ෙනොකර වගා @�ම,— අ�ක 

&ෂ සCත කෘ� රසායන දව) = ලංකාව �ළ තහනG කර පැර� කමයට පAසර Cතකාº 
වගා කමය රටට හ�*වාkමට අවශ) පaෙ�ෂණ IS@�මට කෘ� &ද)ාඥය* හා 
පAසරෙ[k*ෙග* සම*&ත කu5ව පK කර ඔF*ෙග* ලබා ග*නා Zaෙ�ශ ��* 
ජනතාවට වස &ෙස* ෙතොර ෙසෞඛ)ාර�ත ආහාර ෙ[ල  ලබා kමට අවශ) �යවර 
ගැ0මට රජය මැ�හK�ම NSN යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
68.  

පා.72/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාසw IN* මKදව)වලට ඇ^බැC�ෙම* rදවා 

ගැ0ම,— ෙG වන &ට = ලංකාව �ළ පාසw IN* මKදව)වලට ඇ^බැC �ෙG වැ� 
පවණතාවය Zaමාණය � ඇ� බැ&* පාසw IN* මKදව)ව:* rදවාගැ0ම සඳහා 
රජය මැ�හK� &�මK වැඩ��ෙවළ WයාKමක කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර². 
69.  

පා.73/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජා�ක ඵලදා´තා කu5ව පK @�ම,— රජය &I* 

WයාKමක කර� ලබන ඵලදා´තා වැඩසටහ*Ck තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදා´තා 
ම4ටම කරා ෙමෙහය� ආයතන පධා0* හ�නාෙගන ඔF*ෙ~ දැ�ම හා අKදැ�G 
පෙයෝජනයට ගත හැ@ වන ආකාරෙය*, එම ආයතනවල WයාKමක කරන ලද 
වැඩසටහ* සහ කමෙ[ද අෙන�K ආයතනවලට ගැලෙපන පA� ආෙ�ශ @�මට හැ@වන 
පA� එම ආයතන පධා0*ෙග* සම*&ත ජා�ක ඵලදා´තා කu5ව �C5&ය (�යැ² 
ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
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70.  

පා.74/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පජා ෛවද)ෙ[දය ��බඳ &ෙශේෂඥ ෙසේවාව �(� 
@�ම,— ෙසෞඛ) ෙසේවාෙ[ අත)ාවශ) අංගය වන පජා ෛවද)ෙ[දය ��බඳ &ෙශේෂඥ 
අංශය �(� @�මට අවශ) සැලNG සකස් @�ම හා එම ෙෂේතෙ� දැනට පව�න ගැට� 
Z�ෂණය කර ක�නu* Zරාකරණය @�මට අවශ) කට(� IS @�මට රජය මැ�හK 
&ය (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
71.  

පා.76/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පAෙභෝජනයට �NSN ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැ�මට කට(� @�ම,— පAෙභෝජනයට �NSN ආහාර Zෂ්පාදනය කරන, අෙල& 
කරන හා ඊට අ�බල ෙදන Y�ගලය* හා ආයතන වැට]මට පාAෙභෝ<ක කට(� ��බඳ 
අ�කාAෙ� &ෙශේෂ වැට]G ඒකකයට පව�න ගැට� Zරාකරණය කර අවශ) පහNකG 
ෙනොඅ�ව ලබා kමටK, වැර�ක	ව*ට උපAම ද¾වG ලබා �ය හැ@ වන පA� පව�න 0� 
ප�ධ�ය සංෙශෝධනය @�මටK කට(� කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර². 
 72.  

පා.77/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වස &ස නැ� ආහාර Zෂ්පාදනය �AමK @�ම,—  

ආහාර හා සGබ*ධ Zෂ්පාදන කට(�වල ෙ�lයව Zරතව IJන Zෂ්පාදක²* ඉලක 
කර ගZu* xණාKමක බ&* ඉහළ, ෙසෞඛ)ාර�ත ආහාර පාAෙභෝ<කය*ට ලබා kම 
��* රටට කළ හැ@ ෙසේවාව ��බඳව දැ�වK කර, ආකwපමය ෙවනස ඇ� @�මට 
හා එෙලස වස &ෙස* ෙතොර ආහාර Zපදවන ව)වසායක²*ට ෙගෞරව නාමය සCත 
සGමාන පදානය ෙකොට ඔF* �Aගැ*�මට වැඩසටහන රජය මැ�හK� ආරGභ කළ 
(�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
73  

පා.78/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අයථා ෙලස අKපK කරගK අභයÉuවලට අයK ඉඩG 
Zදහස් කරගැ0ම,— = ලංකාෙ[ පකාශයට පK කර ඇ� අභයÉuවලට අයK ඉඩG &&ධ 
Y�ගලය* හා සං&ධාන &I* 0� &ෙරෝ2 ෙලස අKපK කරෙගන ඇ� බැ&*, එම ඉඩG 
නැවත ලබා ගැ0මට රජය ක�නu* මැ�හK &ය (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර². 
74.  

පා.79/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ආ�වා, ජනයා නගාI5�ම සඳහා සැලNම 

WයාKමක @�ම,— = ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආ�වා, ජනතාව ��බඳ ෙවනම 
සංගණනය ISකර, ඔFනට µවK �ම සඳහා දැනට පව�න අපහNතා කමවKව 
හ�නාෙගන, ඔFනට  ෙගෞරව0යව µවK �මට හැ@ පAසරය Zaමාණය කර kමට අවශ) 
සාධ0ය සැලNම ආ�වා, නායක²* ද ඇ�ළKව පKකරන ලද &�වK ම�ඩලය 
හරහා WයාKමක කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
75.  

පා.80/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— (�ධය Zසා උ�	 හා නැෙගනCර පෙ�ශය*C හාZ � 

Yරාවස�් සංරෂණය @�ම,— �ස් වසරක (�ධය ෙහේ�ෙව* උ�	 හා නැෙගනCර 
පළාK වල පැව� Yරාවස්� &ශාල ෙලස &නාශ � අතර පව�න Yරාවස්� ��බඳ 
සºෂණය IS කර ෙතොර�	 Dස්කර ගැ0මK, එම Yරාවස්� තහF	 @�ම, ආරෂා 
@�ම හා ප�සංස්කරණය @�මK අරr� කර ෙගන &�වK Yරා&ද)ාඥ²*ෙග* 
සම*&ත කu5ව පK@�ම NSN යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
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76.  

පා.81/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වගා @�ම සඳහා ෙ�lය nජ පච:ත @�ම,— කෘ� 
රසායන භා&තෙය* ෙතොරව ෙ�lය කාබZක ෙපොෙහොර ආශෙය* වගා කළ හැ@ ෙ�lය 
nජ වaග හ�නාෙගන එම nජ ක�නu* රට Yරා ව)ා�ත කර රසායZක වස &ෙස* ෙතොර 
ආහාර ජනතාවට ලබා kම සඳහා අවශ) කරන පaෙ�ෂණ, තාෂණය හා Zෂ්පාදනය වැ� 
�(� @�මට අවශ) සැලNG සකස් කර WයාKමක කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර². 
77.  

පා.82/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ෙ�ශ භාෂා අධ)යනයට පහNකG සැප´ම,— Y�ගල 
���ෙ� පෘßල බව �රණය �මට ඔ� ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය වන බැ&* 
ඉංàI භාෂාව හැ	�ෙකොට අෙන�K පධාන &ෙ�ශ භාෂා හැදෑ�මට අවශ) පහNකG Y£w 
කර, සැලNG සGපාදනය කර WයාKමක කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර². 
78.  

පා.83/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— Iය� මැ�වරණ පචාරක කට(� සඳහා &යදG කරන 
rදw ,මා @�ම,— = ලංකාව �ළ පැවැKෙවන Iය� මැ�වරණය*Ck ඇතැG 
අෙ�ෂකය* අ� &ශාල rදw පමාණය &යදG කරන අතර rදw &යදG කළ ෙනොහැ@, 
එෙහK රටට වැඩ කළ හැ@ ���මK �Aසකට ඉ* අවාI සහගත තKKවය ඇ� වන 
බැ&* මැ�වරණ සඳහා &යදG කරන rදw පමාණය ,මා @�මට හැ@ වන ආකාරෙ� 0� 
සGපාදනය කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
79.  

පා.84/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— යටK &�ත සමෙ� = ලංකාෙව* Dෙගන <ය Yරාවස�් 
නැවත ලබා ගැ0ම,— = ලංකාව යටK &�තයව පැව� සමෙ� අප රJ* පෘ�ගාලය, 
ඕල*දය හා මහා áතාන)යට Dෙගන <ය Yරා&ද)ාKමක වJනාකම සCත භා�ඩ 
��බඳ සºෂණය IS කර එම භා�ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැ0ම සඳහා අවශ) �යවර 
ගැ0මට රජය මැ�හK &ය (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 

80.  

පා.85/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සංඝා�කරණය සථ්ාපනය @�ම,— ÃÌ* 
වහ*ෙසේලාෙ~ ආරෂාව හා ෙගෞරවය Dක ගැ0ම ෙව�ෙව* උ*වහ*ෙසේලාට අදාළ 
අ�කරණමය කාaයය* සඳහා ෙවනම සංඝා�කරණය �C5&ය (� බවටK එම 
අ�කරණ �*S සඳහා 0�මය බලය ලබාගැ0මට හැ@ වන අ(A* ෙමම සංඝා�කරණය 
ස්ථාපනය කළ (� බවටK ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 

81.  

පා.86/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ව)වස්ථා�ත සංඝ සභාව පK @�ම,— පාa:ෙG*�ව 
ඇ�£ ජනතා Zෙයෝ�ත ආයතන සඳහා උපෙ�ශකKවය හා මග ෙප*�ම ලබා kමට හා 
අණපනKවලට සංෙශෝධන ඉ�AපK කළ හැ@ ෛන�ක බලය සCත සංඝ සGr�ෙය* 
පK කර ගK රාජ) පAපාලනය, 0�ය, &ෙ�ශ කට(� හා සමාජ WයාකාරකG ��බඳ 
හසල දැ�ම සහ අKදැ�G සCත &�වK සංඝයා වහ*ෙසේලාෙග* සම*&ත 
ව)වසථ්ා�ත සංඝ සභාව පK කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
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82.  

පා.87/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ�ක අධ)යන ආයතනය �C5�ම,— = 
ලංකාෙ[ පැවැ� ජල තාෂණය හා වැ[ තාෂණය නැවත පණග*වා Dකගැ0ම සහ 
වැ� �(� @�ම සඳහා අවශ) පaෙ�ෂණ IS @�මට හා අධ)ාපන පාඨමාලා ම<* උත 
&ෂය ගැන දැ�u* ස*න�ධ කරන ලද �Aස Zaමාණය @�මට හැ@යාව ඇ�වන පA� 
“වා� සංස්කෘ�ක අධ)යන ආයතනය” නu* ආයතනය රජය මැ�හK�ෙම* ආරGභ 
කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
83.  

පා.88/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— මහාවංශය අධ)යනය සඳහා ආයතනය �C5�ම,— = 
ලාං�ය ඉ�හාසෙ� ගම* මග ෙප*වන මහාවංශය අධ)යනය @�ම සඳහා ÃÌ* 
වහ*ෙසේලාෙ~ මැ�හK �ෙම* “මහාවංශ අධ)යන පaෙ�ෂණ ජා�ක ආයතනය” නu* 
ආයතනය රාජ) අ�ගහෙය* �C5&ය (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
84.  

පා.89/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ &ෙරෝ2 Wයා නැවැK�ම,— ධaම ග*ථ හා 
පකාශන අධ)යනය @�ෙG මනා දැ�ම ඇ� ෛන�ක බලය සCත &�වK සංඝ 
ම�ඩලය �C5�ම ම<* යG Zaමාණය එ�දැ�මට ෙපර එය එම ම�ඩලයට ඉ�AපK 
@�ෙම* අන�	ව, සමාජගත @�මට �NSN නG, සංෙශෝධන ඉ�AපK @�මට හැ@වන පA� 
යා*තණය සැක,ම ම<* ෙබෞ�ධ &ෙරෝ2 Wයා හා පකාශන රචනා �ම හා �S දහම 
සGබ*ධ කරu* සාවද) Zaවචන ඉසම්��ම නැවැK�ම සඳහා රජය මැ�හK &ය (�යැ² 
ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
85.  

පා.90/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙ�ශ Cෛතâ කලා Zaමාණ ඇග´ම,— ෙ�ශා�රාගය හා 
ආKමාÃමානය ඇ�වන පA� ෙ�lය හා සංසක්ෘ�ක වJනාකu* අÖන කලාකෘ� වාa�කව 
ඇග´ම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ්@�මට රජය මැ�හK &ය (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර². 
86.  

පා.91/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— = ලංකාෙ[ පාසw �ෂ) �ෂ)ාව*ෙ~ &නය නැං�මට 
කට(� @�ම,— = ලංකාෙ[ පාසw �ෂ) �ෂ)ාව* ෙසෞඛ) සGප*න, Zෙරෝ  හා කා²කව 
ශ�මK YරවැIය* ෙලස සමාජගත @�ෙG අරr�* ඔF*ට තමා කැම� Õඩාවකට ෙයොr 
�මට සහ පාෙයෝ<ක &නය Y��වකට ෙයොr @�මට අවශ) කට(� සGපාදනය කළ (�යැ² 
ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
87.  

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

@�ම,— = ලංකාව �ළ �Cටා ඇ� ෙබෞ�ධාගuක සථ්ාන, ඒ හා සබැ¶ අ�ෂං<ක අංශය* 
ෙම*ම, ÃÌ* වහ*ෙසේලා ��බඳ ෙතොර�	 ආk ක	� එ Dස ්කර &�මKව පAගණක 
ගත කර, න�න තාෂ�ක උපකරණ සහ පමාණවK මානව හා ෙභෞ�ක සGපK ව:* �AY* 
“ ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ�ක ෙතොර�	 මධ)සථ්ානය” නu* ආයතනය රාජ) අ�ගහෙය* ආරGභ 
කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
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88.  

පා.93/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— දහG පාසw පාඨ ග*ථ කාලා�¸�ව සංෙශෝධනය 
@�ම,— &භාග ඉලක කරගK, දැ�ම පමණ ෙ*දගත කළ පාඨ ග*ථ ෙව�වට 
පා ෙයෝ<ක Y��ව පදනG කරගK, ���ය වaධනය කර*නා�, �ෂට් සGප*න සමාජය 
Zaමාණය @�ම ඉලක කර ගK පාඨ ග*ථ &�වK ම�ඩලය හරහා සGපාදනය කර දහG 
පාසw ෙවත ලබා �ය (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
89.  

පා.94/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජාත)*තර පාසw Zයාමනයට ම�ඩලය පK @�ම,— = 
ලංකාෙ[ සංසක්ෘ�යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැKමට ගැලෙපන පA� ජාත)*තර පාසwC 
&ෂය පථය* අවශ) පA� Zයාමනය කළ හැ@ ¡aණ බලතල සCත ම�ඩලය පK කළ 
(�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
90.  

පා.95/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජා�ක අධ)ාපන ෙකොuෂ* සභාව වඩාK සÕය @�ම,— 

ෙ�lය ඉ�හාස දැ�ම, සාරධaම සGප*න බව, Zෂප්ාදන ශක)තාව, ��� සGප*න බව, 
සGපදා²ක දැ�ම, ෙ�ශා�රාගය, Zෙරෝ තාව, �සලතා ¡aණ බව සහ ආකwප 
සGපK�ෙය* (� බව යන අංගය*ෙග* පA¡aණ සාaථක YරවැIෙය� �C කල හැ@ වන 
පA� සකසන ලද ජා�ක අධ)ාපන ප�පK�ය හරහා සමසත් අධ)ාපන කමෙ�ම 
පAවaතනය ඇ� @�මට ජා�ක අධ)ාපන ෙකොuෂ* සභාව ව ඩාK සÕය කළ (�යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
91.  

පා.96/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පFw ෛවද)ෙ[දය ��බඳ &ෙශේෂඥ ෙසේවාව �(� @�ම,— 

ෙසෞඛ) ෙසේවාෙ[ අත)ාවශ) අංශය වන පFw ෛවද)ෙ[දය ��බඳ &ෙශේෂඥ ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව�න ගැට� Z�ෂණය කර ඒවා ක�නu* Zරාකරණය @�මට අවශ) කට(� IS 
@�මටK එම පFw ෛවද)ෙ[දය ��බඳ &ෙශේෂඥ ෙසේවාව �(� @�මට සැලNG @�මටK 
රජය මැ�හK &ය (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
92.  

පා.97/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ආ(aෙ[ද ෛවද)ව	*ෙ~ ෙසේවය &ෙ�ශය*ට ලබා 

kම,— ආ(aෙ[ද ෛවද) උපා�ය සG¡aණ කරන උපා�ධා�*හට &ෙ�ශ රටවල D@යා 
අවසථ්ා ලබාkම සඳහා &�මK වැඩ ��ෙවළ සැලNG කර WයාKමක @�ම NSN යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
93.  

පා.98/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ආ(aෙ[ද ෛවද) පනත සංෙශෝධනය @�ම,— දැනට 

පව�න යw පැන <ය ආ(aෙ[ද ෛවද) පනත සංෙශෝධනය කර ආ(aෙ[ද ෛවද)ව	*ෙ~ 
වෘK�ය ගැට� &සඳu*, එම වෘK�ය ස� ග	Kවය හා අÃමානය Dක ගැ0මට නව ආ(aෙ[ද 
ෛවද) පනත ක�නu* ඉ�AපK @�මට �යවර ගත (�යැ²  ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර². 
94.  

පා.99/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— SGAය ආරෂක ප�ධ�ය සකස ්@�ම,— = ලංකාෙ[ 

SGAය ආරෂක ප�ධ� Zaමාණය කළ නව Zපැ(G ක	ව* ද, එම ෙෂේතයට සGබ*ධ 
&�ව�* ද, SGAය ෙදපාaතෙG*�ෙ[ Iය�ම ෙෂේතය*C ප�නය*ෙග* ද සම*&ත 
කu5ව ම6* SGAය ආරෂක ප�ධ�ය සකස ්කර WයාKමක @�මට රජය මැ�හK &ය 
(�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
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95.  
පා.100/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ම  පවාහන ෙසේවෙ� xණාKමක තKKවය වැ� @�ම,— 
බස ් ම  පවාහන ෙසේවෙ� xණාKමක තKKවය වැ� @�ම ම6* වාa�කව එම ෙසේවාව 
ප�ෙෂේප කරන 1% - 2%  පමණ � ම * පමාණය රඳවා ගැ0මට කට(� @�ෙම*, එම 
ෙසේවෙ� පැවැKමට kaඝ කා]නව ඇ� &ය හැ@ අවදානම අ� කර ගැ0ම සඳහා කමවK වැඩ 
��ෙවළ සැලNG කර WයාKමක @�ම NSN යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
96.  

පා.101/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— Iංහල භාෂාවට සGමතය සකස ්@�ම,— Iංහල භාෂාෙ[ 

:ãත ව)වහාරය හා කථන ව)වහාරය ෙදයාකාරය ග*නා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙäදය, 
අwපපාණ, මහපාණ අෂර ෙයkම සහ පද ෙබkම ආ �ය ද &වාද සCත බැ&* Iංහල භාෂාව 
සඳහා සGමතය සකස ්@�මට &�වK ම�ඩලය පK කර කාලා�¸පව ISවන ෙවනසක්G 
ද සැල@wලට ෙගන භාෂාෙ[ පැවැKම තහF	 @�මට හැ@ Wයාදාමය සකස ්කළ (�යැ² 
ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
97.  

පා.102/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සංසථ්ාZක කාබZක අපදව) ම6* පAසරය Xෂණය �ම 

පාලනය @�ම,— ප:ෙබෝධ නාශක සහ කaමා*ත Wයාව:ය*C k �ටවන සංසථ්ාZක 
කාබZක අපදව) (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් වaගයක Xෂණ 
කාරකය*ෙග* සම*&ත අතර ඒවා uZසාෙ~ ෙසෞඛ)යට ඉතා අCතකර බැ&* එම 
රසායZකය* පAසරයට rදා හැ�ම පාලනය @�මට &�මK වැඩ ��ෙවළ සැලNG කර 
WයාKමක කළ (� යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
98.  

පා.103/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— රාජ) පාලනයට සG��ධ දaශනය සGබ*ධ කර ගැ0ම,— 

ස�ත අපAහා0ය ධaම, දසරාජ ධaම, රාෙජෝවාද ජාතකය, �	 ධaම ජාතකය, ග*ඩ Z*Sක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ�වධaම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චකවK� Iහනාද Âතය 
හා ධaම පk�කාව යන සG��ධ ඉගැ*�G සGබ*ධව පාa:ෙG*�, පළාK සභා හා පාෙ�lය 
ම4ටෙG IJන Iය�ම පෂ &පෂ ම*Äව	* දැ�වK @�ම ��* ඔF*ෙ~ Éuකාව රෙ4 
යහපාලනයට දායක කර ගැ0මට හැ@ වන ආකාරෙ� වැඩ ��ෙවළ සැලNG කර WයාKමක 
@�මට රජය මැ�හK &ය (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
99.  

පා.104/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඉෙලෙටොZක අපදව) බැහැර @�ම,— ෆේලොරස*4 

බwබ, Sරකථන, ජංගම Sරකථන, &S: උපකරණ, බැටA, පAගණක හා එC ෙකොටස ්ආ�ය 
අපදව) ෙලස පAසරයට බැහැර @�ෙGk ආසZ, කැÆuයG, රස�ය, ෙලÆ වැZ බැර ෙලෝහ 
පAසරයට එක�වන බැ&* ෙමම ඉෙලෙටොZක අපදව) බැහැර @�මට කමවK වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කර පAසරය ND�මට කට(� කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර². 
100.  

පා.105/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— රෙ4 යහපාලනය සථ්ා�ත @�ම,— අයහපK පාලනෙ� අංග 

ලෂණ වන අKතෙනෝම�ක ප�පK� සGපාදනය, Zලබල වාදය, බලාKමක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ 0�, &ධායක බලතල අZI පAහරණය, ෙ�ශපාලනයට YරවැI දායකKවය අ��ම 
සහ  Xෂණය පැ��ම යන ක	� අප රට �ළ ෙනොඅ�ව දනට ලැෙබන අතර ෙG Zසා රෙ4 
අයහපK පාලනය පව�න බව ෙප0 යන ෙහ²* රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැ ම සඳහා 
සැලNG සකස ්කර WයාKමක කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
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101.  

පා.106/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ෙ�ශ රටවල ඇ� = ලංකාවට අයK Yසේකොළ ෙපොK 

නැවත ලබා ගැ0ම,— = ලංකාවට අයK වJනා Yසේකොළ ෙපොK රා�ය (ෙරෝපා රටවw 
ඇ�� ෙලෝකෙ� රටවw ගණනාවක �ෙබන අතර ඒවාෙ� අ*තaගතව ඇ� දැ�ම ෙG වන 
&ට වKම* ලාං�ය සමාජයට අCuව ෙගොස ්ඇ� බැ&*, එම Yසේකොළ ෙපොK අප රටට ආපN 
ලබා ෙගන ඒවාෙ� අඩංx ෙපෞරා�ක දැ�ම නැවත සමාජගත @�මට &�මK වැඩ ��ෙවළ 
සැලNG කර WයාKමක කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
102.  

පා.107/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෛජව &&ධKවය Dක ගැ0ම සඳහා කෘ�කaමය දායක කර 

ගැ0ම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙව�වට බ� ෙබෝග වගාව සහ uශ ෙබෝග වගාව ජන¢ය කර�ම, 
ෛජව &&ධKවයට හාZකර රස ◌ායන දව) කෘ� කaමා*තෙය* ඈK @�ම හා ඒකාබ�ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භා&තය ��* රට �ළ ෛජව &&ධKවය ආරෂා @�මට 
ෙගො�* ෙයොr කරන වැඩ ��ෙවළ  WයාKමක කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර². 
103.  

පා.108/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජනතාවෙ~ ආහාර ලැnෙG අ²�ය Nර�ත @�ම,— 

එසK ජා�*ෙ~ සං&ධානෙ� මානව අ²�වාIකG◌ ි ප�ධ�*ට අ�¼ලව ආහාර ලැnෙG 
¬:ක අ²�වාIකම = ලාං@ක ජනතාවට අCu වන තKKවය රජෙ� ප�පK� සGපාදනය 
හා WයාKමක @�G �ළ දනට ලැෙබන ෙහ²* උත පඥ��*ට අ�ව රෙ4 ජනතාවෙ~ 
ආහාර පශන්ය &සÈෙG වග�ම r£මZ*ම රජයට පැව� ඇ� බැ&* රජය මැ�හK� ආහාර 
දව) uල පාලනය හා ෙසෞඛ) ආර�ත ආහාර ෙ[ල රෙ4 ජනතාවට ලැnම සහ�ක 
ෙකෙරන &�මK වැඩ ��ෙවළ සGපාදනය කර ජනතාවෙ~ ආහාර ලැnෙG ¬:ක 
අ²�වාIකම තහF	 @�මට �යවර ගත (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 

104.  

පා.109/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අකාබZක දව) කළමනාකරණය @�ම,— අකාබZක දව) 

ප�චÕකරණය @�මK, අකාබZක දව) භා&තය අවම @�මK, භා&තෙය* ඉවKවන 
අකාබZක දව) එක� @�ෙG යා*තණය සැක,ම හා අකාබZක දව) භා&තා @�ෙG පAසර 
0� �� &�මK @�මK ��* රෙ4 පAසර ප�ධ�ෙ� ආරෂාව හා යහපැවැKම සඳහා 
අකාබZක දව) කළමනාකරණය @�මට �යවර ගත (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර². 
105.  

පා.110/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙ�lය ඖෂධ සහ අK ෙබෙහK ��බඳව පාසw IN* 

දැ�වK @�ම,— Zෙරෝ  ජා�ය ෙගොඩනැ ම සහ ෙ�lය ආ(aෙ[දෙ� යහපැවැKම ¬:ක 
අරr� වශෙය* ෙගන ෙ�lය ඖෂධ වaග හා අK ෙබෙහK ��බඳ &�මK ක	� සCත 
&ෂයය පාසw &ෂය Zaෙ�ශයට ඇ�ළK @�ම ම6* ෙ�lය  ඖෂධ සහ අK ෙබෙහK 
��බඳ පාසw IN* දැ�වK @�ම ට �යවර ගත (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
106.  

පා.111/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා ම*දෙපෝෂණය �ර* @�ම,— = ලංකාව 

�ළ අ�බර ද	 උපK අ�පා�කය 25% තරG ඉහළ අගය ග*නා අතර එයට පධාන සාධකය 
ව*ෙ* ෙපෝෂ)දා´ ආහාර Cඟකම වන බැ&*, මාතෘ හා ළමා ම*දෙපෝෂණය Sර]මට අවශ) 
ෙපෝෂ)දා´ ආහාර S�පK ජනතාවට ලබා kම පrඛතාවය කරගK වැඩ ��ෙවළ WයාKමක 
කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
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107.  

පා.112/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පAසරය ND�ෙම* Zෙරෝ  රට ෙගොඩනැ ම,— 

වaතමාන = ලංකාෙ[ පAසර Xෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව* ජලෙ� හා ආහාරවල &@රණl] 
බව වැ� � ඇ� අතර අනාගතෙ�k uZසාට වැළ ෙඳන ඇතැG ෙරෝගවල ෙරෝග Zධානය පවා 
ෙසොයා ගැ0ම අපහN  &ය හැ@ බැ&*, ෙG ��බඳ වැ�Sර &මaශනය @�ම සඳහා &�වK 
කu5ව පK කර වාaතාව කැඳවා, එම Zaෙ�ශ WයාKමක @�ම ��* රෙ4 ජනතාවෙ~ 
0ෙරෝ භාවය සහ�ක කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
108.  

පා.113/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— රෙ4 ආරෂාවට කෘ�කaමය Nර�ත @�ම,— 

ධනවාදෙ� �*වැZ කාa�ව වන ෙදවැZ ෙලෝක (�ධෙය* පN කාලෙ�k හAත &�ලවයK 
සමඟ කෘ�කාauක µවන රටාව සG¡aණෙය*ම ෙවනස ්�ම ෙහේ�ෙව* වaතමාන ෙලෝක 
පජාව r�ණ k ඇ� පAසර Xෂණය, 0ෙරෝ  බව නැ��ම හා �AIS ආහාර ෙනොමැ��ම ආk 
අවදානG තKKවය*ෙග* = ලංකාව ආරෂා කර ගැ0ම සඳහා ජනතාව �රසාර කෘ�කaම 
භා&තය*ට ෙපළඹ�ෙම* හා ෙගො�* ආරෂා ෙකෙරන රාජ) ප�පK� රට �ළ සථ්ා�ත 
කර�ෙම* රෙ4 අනාගතය Nර�ත කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
109.  

පා.114/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සං�aණ ෙගෝ]ය ෙවළඳෙපොළ Zසා ජනතාවට ඇ�වන 

ගැට� අවම @�ම,— ෙගෝ]යකරණය &I* හ�*වාS* ෙලෝක ෙවළඳ රටාව uZසාෙ~ මනස 
ආකමණය @�ම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ� පාරGපAකව ෙගන ආ හර ප�ධ�* හා �(� 
දාaශZක �*තනය* uZස ්මනස ��* උSරා දැºම වaතමානය වන &ට = ලාං@ක²*ට ද 
ෙපොS බැ&*, ෙවළඳෙපොළ ආahකය �ළ ෙගොඩනැෙගන සං�aණ µවන රටාව හා ඒ සමඟ 
පැන න<න සං�aණ සමාµය පශන්K &සඳා ගZu* සහනl] �& පැවැKමකට යා (� 
ව*ෙ* ෙකෙසේද ය*න ��බඳව ජනතාව දැ�වK @�මට අවශ) වැඩ ��ෙවළ හා ���මය 
සංවාදය රට �ළ WයාKමක කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
110.  

පා.115/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— = ලංකාවට අවශ) ,Z රට �ළ Zපද�ම,— = ලංකාවට 

අවශ) කරන ,Z Zෂප්ාදනය @�මට අවශ) සGපK = ලංකාව ස�ව ඇ� බැ&*, මනා 
කළමනාකා�Kවය@*, කාaයෂමව හා සැලNG සCතව කට(� කර රටට අවශ) ,Z 
පමාණය ෙමරට Zෂප්ාදනය @�මට හා ,Z �AපහS @�මට අවශ) කaමා*තශාලා රජය ම6* 
සථ්ාපනය කර ,Z කaමා*තය Dක ගත (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 

111.  

පා.116/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— නකwස ් ර�තය ආරෂා @�ම,— සමසත් = ලාං�ය 

පAසර ප�ධ�යටම බලපෑG කළ හැ@ සංෙ[k පAසර ප�ධ�ය වන නකwස් ර�ත 
වනා*තරය ෙG වන &ට uZස ්WයාකාරකG ෙහේ�ෙව* දැ� තaජනයකට ල� ඇ� අතර 
වKම* පරYරට ෙම*ම අනාගත uZස ් පරYරට ද ෙමම පAසර &නාශය ෙහේ�ෙව* 
අවදානමක ට r�ණ පෑමට IS වන බැ&*, uZස ් තaජන ඉවK කර නකwස ් ර�තෙ� 
සව්ා2න පැවැKම ක�නu* තහF	 කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 

112.  

පා.117/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— රාවණා රp ��බඳව &�මK ගෙ[ෂණය IS @�ම,— 

රාවණා රp ��බඳ Zශ�්ත ඉ�හාස ෙතොර�	 නැ� Fවද, &�මK ගෙ[ෂණය ��* ඔ� 
��බඳව අප රෙ4 ආකwප නැං�මටK, රාවණා රp ස�ව �� දැ�ම රෙ4 අÃවෘ��ය සඳහා 
ෙයොදා ගැ0මට හා = ලාං�ය ඉ�හාසෙ� සැඟ� <ය පA»ෙïදය Zරාවරණය කර ගැ0මටK 
හැ@ වන බැ&*, &�වK කu5ව හරහා රාවණා රp ��බඳව ගෙ[ෂණය කළ (�යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
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113.  

පා.118/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ���මය ��� බව �ර* @�ම,— ෙභෞ�ක ෙවළඳ භා�ඩ 

සැAසරන ෙ[ගයට සාෙ�ෂව දැ�ම, ���ය හා මානව හර ප�ධ�* ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනො�ම ෙහේ�ෙව* ෙනොදැ�වKකම Cස එස�ම ��* ���මය ���භාවය අද අප රට �ළ 
දනට ලැෙබන පධාන ගැට�ව Fවද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇKෙK අ� අවධානය බැ&*, 
රෙ4 ජනතාවෙ~ ���මය ��� බව නැ� @�මට Iය� වයස ්කා�ඩය* ආවරණය වන පA� 
&   �මKව සැලNG කරන ලද ජා�ක වැඩසටහන WයාKමක කළ (�යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
114.  

පා.119/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— කw ඉ�K � ඖෂධ භා&තය නැවැK�ම,— ෙG වන&ට = 

ලංකාව �ළ කw ඉ�K �  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙ� ෙරෝහw �ළ භා&තයට පැuÝෙG 
අවදානම ඇ� බැ&* රජෙ� අදාළ Iය� අංශ මැ�හK� Wයාකා� සැලNම සකස ්කර කw 
ඉ�K � ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ* ඉවK @�ම හා ආනයනය @�ම නැවැK�මට කට(� කළ 
(�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
115.  

පා.120/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඒÆස ්ෙරෝගය ව)ා�ත �ම පාලනය @�ම,— = ලංකාව �ළ 

දැනට හ�නා ෙනොගK ඒÆස ්ෙරෝ * 3000 කට ආස*න පමාණය IJන බවට වාaතා පළ � 
ඇ� බැ&* ඔF* හ�නාෙගන ප�කාර සඳහා ෙයොr @�මටK, ඒÆස ් ෙරෝගය ව)ා�ත �ම 
වැළැ�මටK ඵලදා´ NSN ව)ාපෘ�ය ක�නu* ආරGභ කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර². 
116.  

පා.121/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ෙ�ශය*Ck :ං<ක අතවරයට ලවන කා*තාව*ට 

සහන සැල,ම,— = ලංකාෙ[ කා*තාව* ගෘහ ෙසේවයට &ෙ�ශ ගත�ෙම* පN IS වන 
අතවරය* ෙහේ�ෙව* ISවන ගැ^ ගැ0G Zසා = ලාං�ය සමාජය �ළ Zaමාණය � ඇ� 
ගැට� සහගත තKKවය* සමනය @�ම සඳහා &�මK කමෙ[දය සකසා WයාKමක @�මට 
&�ව�* හා එම IS�G හා බැ�� Y�ගල ක�ඩායGව:* සැSGලK කu5ව පK කළ 
(�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
117.  

පා.122/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වන ර�ත හා අභය Éuවල ආරෂාව දැ� @�ම සඳහා 

0� සGපාදනය @�ම,— මෑතක Iට = ලංකාෙ[ ර�ත වනා*තර සහ අභය Éu &නාශය 
වැ� ෙවu* පව�න අතර = ලාං�ය පාAසAක සම�:තතාවට ඉ* දැ� තaජනය එwල 
ෙවu* පව�න බැ&* ෙමම &නාශය නැවැK�ම සඳහා ජනතාවෙ~ ආකwපමය ෙවනස 
ඇ� @�මට අවශ) වැඩ ��ෙවළ සැක,මට ෙම*ම පව�න 0� ප�පාදන &�මK හා දැ� 
බව@* (ත වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
118.  

පා.123/’15 

 ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &&ධ ආගuක ක�ඩායGව:* IS වන සමාජ බලපෑG 
��බඳව අධ)යනය @�ම,— පධාන ධාරාෙ[ ආගuක මතවාදය* &ෙ[චනය කරu*, එම 
ආගGC අ� ක�ඩායG ෙලස තම Zaවචන හා පැහැ�: @�G සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉ�AපK කරu* එම මතවාද ��ගK Y�ගල²* එ Dස් කර ග*නා, ආගuක හා 
ෙවනK r��වර@* සමාජගත � ඇ� ක�ඩායG ��බඳ අධ)යනය කරu* ඔF*ෙ~ 
මතවාද, Wයාකා�Kවය* හා සමාජයට ඔF* Zසා ඇ� වන බලපෑG කවරාකාරද ය*න 
��බඳ තෙසේ	ව ලබා kමට ��ගK ආගuක නායකය*ෙග* හා &�ව�*ෙග* 
සැSG ලK කu5ව පK කර, වාaතාව කැඳවා එC Zaෙ�ශ WයාKමක කළ (�යැ² 
ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
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119.  

පා.124/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඉහළ පu�ෙය* (K මැJ භාජන Zෂප්ාදනය @�ම,— 

ආහාර �,ෙGk ගෑස ් හා &S:ය අපෙK ෙනොයන ෙලස ඉමZ* තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ග*නා මැJ භාජන Zෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉ�AපK @�මට, අවශ) ප�ෂණ IS 
@�මට හා මැJ භාජන භා&තෙය* ෙසෞඛ)ාර�තව ආහාර �,මට ඇ� හැ@යාව ��බඳව 
ජනතාව දැ�වK @�මට ජා�ක ම4ටෙG වැඩ සටහන සැලNG කර WයාKමක @�මට රජය 
මැ�හK &ය (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
120.  

පා.125/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අ�මානIක &ද)ා ෙෂේතයට �S දහu* ආභාෂය ලබා 

ගැ0ම,— �S* වහ*ෙසේෙ~ Iත ��බඳ ඇතැG &ගහය* Öතන &ද)ාවට හN ෙනොවන තරG 
ගැÁ	 බැ&*, ඒ ��බඳ පaෙ�ෂණ @�මට හා වaතමානෙ� අ�මානIක &ද)ා ෙෂේතෙ� 
ඇ� ගැට� සඳහා �S දහම ඇNA* Zaවචන හා &ස�G ඉ�AපK @�මට හැ@ වන පA�, අදාළ 
ෙෂේතය ��බඳ හසල දැ�ම ඇ� ෙ�lය හා &ෙ�lය &�ව�*ෙග* සම*&ත කu5ව 
�C5වා, ඒ හරහා �S දහම ෙ�lය හා &ෙ�lය වශෙය* පච:ත @�මටK, = ලංකාෙ[ �a� 
නාමය ඉහළ නැං�මටK, අ�මානIක &ද)ා ෙෂේතෙ� Yන	දය ඇ� @�මටK රජය මැ�හK 
&ය (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
121.  

පා.126/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ද)ාað* අතර Yරා&ද)ා &ෂයය ජන¢ය කර�ම,— 

&ද)ාað* අතර Yරා&ද)ා &ෂයය ජන¢ය @�ම සඳහා r:ක වශෙය* පාසw &ෂයය 
Zaෙ�ශයට එම &ෂයය ඇ�ළK @�ම හා &ශව්&ද)ාලවල Yරා&ද)ා &ෂය පථය තවSරටK 
Y£w @�මට හා පහNකG ලබාkම සඳහා කට(� @�මK, එම<*  Yරා&ද)ා &ෂයය රට �ළ 
ව)ා�ත�ම හරහා �Cවන උග�*ෙග* රටට යහපK ෙසේවය ලබා ගැZමK අරr� කරගK 
ජා�ක වැඩසටහන �xකා]නව සැලNG සCතව Zaමාණය @�මට �යවර ගත (�යැ² ෙමම  
පාa:ෙG*�ව  ෙයෝජනා කර². 
122.  

පා.127/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ� වස &ෂ ��බඳ ෙසොයා බැ]මට &ෙශේෂ පu� 

ආයතනය �C5�ම,— කෘ�කaමා*තෙ�k භා&තා ෙකෙරන රසායන දව) ෙහේ�ෙව* ආහාර 
දව)ය*ට ද වස &ෂ uශ� ඇ� අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ]මට අදාළ පu� ආයතනය දැනට 
= ලංකාව �ළ �C5වා ෙනොමැ� බැ&* එම කාaයය සඳහා &ෙශේෂ පu� ආයතනය �C5&ය 
(�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
123.  

පා.128/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— යාචක²* Iඟමනට ෙයොදාග*නා ද	ව* Yන	Kථාපනය 

@�ම,— = ලංකාෙ[ යාචක²* ද	ව* සමඟ Iඟම* යැkම තහනG කර, Iඟමන සඳහා 
ෙයොදා ග*නා ද	ව* Yන	Kථාපනය කර, ඔF* යහපK YරවැIය* ෙලස සමාජගත @�ම 
සඳහා අවශ) ජා�ක ම4ටෙG වැඩ��ෙවළ සැලNG කර WයාKමක කළ (�යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 

124.  

පා.129/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— = ලංකාව �ළ ÃËÝ ශාසනය අඛ�ඩව පවKවාෙගන 

යාම සඳහා කමවK වැඩ��ෙවළ සකස ් @�ම,— මහා පජාප� ෙගෝතº 
ෙතරÝ*වහ*ෙසේෙග* ඇරÁ� භාර�ය ÃËÝ ශාසනය සංඝuKතා 
ෙතරÝ*වහ*ෙසේෙ~ ලංකාගමනෙය* = ලංකාව �ළ මැන&* සථ්ා�ත Fවද, පNකා]නව 
අභාවයට <ය බැ&*, මෑත (ගෙ� k ශ)ාෙමෝපා: මහා Zකාෙ� රං<A දÁ� පාaශව්ය &I* 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද ÃËÝ ශාසනයට ZI 



( 29 ) 

 

 

��ගැ0ම ලබාkම සඳහා රජය ෛතZකා²ක මහා නායක සව්ාº*වහ*ෙසේලා ඇ�� අදාළ 
Iය£ ෙෂේතය*ෙ~ ¬:කKවෙය* ZI සංවාදය ඇරñය (� යැ² ද, එම සංවාදය 
අවසානෙ� &�මK කමෙ[දය ඔසේසේ = ලංකාව �ළ ÃËÝ ශාසනය අඛ�ඩව 
පවKවාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළ සැකIය (�යැ² ද ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර².  
125.  

පා.130/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— = ලාං�ය ÃË සංසථ්ාව ව¿හාKමකව &�මK @�ම,— = 

ලාං�ය ÃË සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහ*ෙසේලා පාaශව් ගත �ම ෙහේ�ෙව* ව¿හාKමකව 
අසං&�ත � ඇ� අතර එම Zසා ජා�ක හා ජාත)*තර අÃචාර උපචාරය*Ck සංඝයා 
වහ*ෙසේලා ඒකම�ක ෙනො�ම රටට අCතකර ෙලස බලපාන බැ&* සමසථ් සංඝ සමාජෙ� 
ඒකම�කKවය ඇ� කර ගැ0මට හැ@ වැඩ��ෙවළ සැක,මට රජය මැ�හK &ය (�යැ² 
ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර².  
126.  

පා.131/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ලංකා ඛZජ ෙතw 0�ගත සංසථ්ාව ලාභදා´ 

ආයතනය @�ම,—  ලංකා ඛZජ ෙතw 0�ගත සංස්ථාව ලාභදා´ ආයතනය ෙලස 
ජනතාවාkව සංවaධනය @�මට අවශ) සැලNG සකස ්@�මට &�වK ම�ඩලය පK 
කර ඔF*ෙ~ Zaෙ�ශය*ට අ�ව සංස්ථාෙ[ පව�න වංචා, Xෂණ හා පAපාලනමය ගැට� 
&සඳා ඵලදා´ ජා�ක ආයතනය ෙලස WයාKමක �මට අවශ) පAසරය රජය මැ�හKව 
Zaමාණය කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 

127.  

පා.132/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ) පමාණයට ගංජා වැ�මට ෙ�lය 

ෛවද)ව	*ට අවසර ලබා kම,— ඉ*�යාෙ[ Iට රහIගත මාaග ඔසේසේ රට �ළට ෙග*වන 
රසායZක දව) uzත ගංජා භා&තා කර Zපදවන ෙ�lය ඖෂධවල xණාKමක බව අ�වන 
බැ&*, ආ(aෙ[ද ඖෂධ Zපද�ෙGk තම ඖෂධවල xණාKමක බව ආරෂා කර ගැ0ම සඳහා 
ගංජා අත)වශ) ඖෂධය ෙලස ෙයොදා ග*නා රජෙ� ��ගK ආ(aෙ[ද ෛවද)ව	*ට 
,මාව* සCතව ගංජා ශාකය වැ�මට අවසර ලබාkම සඳහා අවශ) 0� සංෙශෝධනය කළ 
(�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
128.  

පා.133/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— එළව£ ෙගො�*ට සාධාරණ uල ලබා kම,— එළව£ 

ෙතොග ෙවළඳාෙGk WයාKමක වන ක�පG ගැ0ම හා uල �රණය @�G ආk Wයා හරහා 
ෙගොඩනැ  ඇ� සං&ධානාKමක ෙවළඳ ඒකා�කාරය* Zසා එළව£ ෙගො�*ට සාධාරණ 
uල ලබා kමට ෙමෙත WයාKමක කළ සැලNG අසාaථක � ඇ� බැ&*, ෙගො&යාට 
සාධාරණ uල ලබා kෙG ¬:ක අරrණ කරගK බලපෑG ව:* ෙතොර ෙවළඳෙපොළ රාජ) 
ෙවළඳ ආයතන මැ�හK� Zaමාණය කර WයාKමක කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර². 
129.  

පා.134/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාසw ද	ව*ෙ~ වJනාකම සමාජගත @�ම,— 

ෙදමා�ය*, x	ව	*, Õඩා Y��ක	ව* හා පාසw වෑ* රථ AයැSර* යන �Aස ් සඳහා 
ද	ව*ෙ~ වJනාකම ��බඳ සමාජ &ද)ාKමක හා මෙනෝ &ද)ාKමක කමෙ[දය* ��* 
සරළව පැහැ�: කර, රෙ4 හා සමාජෙ� ඉ�A යහපැවැKම සඳහා ද	වා සමාජ අÃෙයෝගය* 
හrෙ[ ආරෂා කර*ෙ* ෙකෙසේද ය*න ��බඳව සංවාදය පැවැK�ම ට ජා�ක ම4 ටෙG 
වැඩසටහන සැලNG කර WයාKමක @�මට රජය මැ�හK &ය (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර². 
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130.  
පා.135/’15 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— කා*තාව*ට ඇ�වන �ඩාව* අවම @�ම,— වKම* 
ෙගෝ]ය සමාජය �ළ කා*තාව*ට ISවන �ඩාව* වන ශම හා :ං<ක Âරාකෑමට ල�ම, 
ෙපෞ�ග:ක ෙ�පළ කමය Y	ෂ ෙ*òයව &කාශනය �ම, අසමාන ෙලස සැල�ම හා පFw 
සංසථ්ාව �ළ Iරගත �ම Zසා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ��ම යන ක	� = ලාං@ක 
කා*තාව*ට ද පධාන වශෙය* ෙපොS වන බැ&*, ඔF*ෙ~ යහපැවැKම ෙව�ෙව* ෙමම 
�ඩාකා� වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල,මට අවශ) �යවර ගත (�යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
131.  

පා.136/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— Yරා&ද)ා ෙදපාaතෙG*�ව නගා I5�ම,— = ලංකාව �ළ 

�Cටා ඇ� Yරාවස�් සංරෂණය @�මට හැ@යාව Yරා&ද)ා ෙදපාaතෙG*�වට 
ෙනොමැKෙK පවKනා මානව හා  ෙභෞ�ක සGපKC අ�ව Zසා වන ෙහ²*, &�වK 
ම�ඩලය ම6* Yරා&ද)ා ෙදපාaතෙG*�ෙ[ ඇ� අ�පා�කG ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
සG¡aණ @�මට අවශ) �යවර ගැ0මට රජය මැ�හK &ය (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර². 
132.  

පා.137/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— Sර ගම* ෙසේවා බස ් රථවල ගම* ග*නා ම *ට 

ෙසෞඛ)ාර�ත ආහාර පාන ලබා ගැ0මට පහNකG සැල,ම,— Sර ගම* ෙසේවා බස ් රථ 
ආහාර පාන ගැ0ම සඳහා නතර කර� ලබන ආපනශාලාව*C පu�ය ඉතා පහළ ම4ටමක 
පව�න බැ&* එය ම  ජනතාවෙ~ ෙසෞඛ)යට අCතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල පu�ය 
ඉහළ නැං�මට Zර*තරව පN &පරG කළ හැ@ වන පA� සකස ් කරන ලද ජා�ක 
වැඩසටහන රජය &I* සැලNG කර WයාKමක කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර². 
133.  

පා.138/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— රජය ස� වැ&: සමාගG ලාභදා´ ආයතන බවට පK 

@�ම,— රජය ස� වැ&: සමාගG පා� ලබන ආයතන බවට පK� ඇ� බැ&*, &�වK 
කu5ව පKකර එම ආයතනවල ලාභදා´Kවය වaධනය @�මට අවශ) Zaෙ�ශ සකස ්කර, 
එම Zaෙ�ශ WයාKමක @�ම ��* එම සමාගGවල ලාභදා´Kවය ඉහළ දැºමට රජය 
මැ�හK &ය (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
134.  

පා.139/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වන ර�ත �ළ ISවන 0� &ෙරෝ2 Wයා නැවැK�ම,—    

= ලංකාෙ[ වන ර�ත �ළ ISවන 0� &ෙරෝ2 වගාව*, &&ධ ඉ�@�G, වනා*තර එ�@�G 
හා ර�ත ,මා මා²G ෙවනස ් @�ම ආk වන &නාශයට ෙහේ�වන uZස ් WයාකාරකG 
වැට]මට &ෙශේෂෙය* ස&බල ග*වන ලද ෙපො:ස ්වන ආරෂක ඒකකය �C5�මට රජය 
මැ�හK &ය (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
135.  

පා.140/’15 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙකොරwපර සංරෂණය @�ම,— සාගර ජලෙ� 

උෂ්ණKවය ඉහළ යෑම හා uZස් WයාකාරකG ෙහේ�ෙව* ෙකොරwපර &නාශ �ෙG 
තaජනයට ලව ඇ� බැ&*, = ලංකා r�S කලාපය අවට ඇ� ෙකොරwපර ආරෂා කර 
ගැ0මට හා නව ෙකොරwපර Zaමාණය �මට උ�ත පAසර ප�ධ� සකස් @�ම සඳහා 
අවශ) නව Zයාමනය* සකස් කර WයාKමක @�මට රජය මැ�හK &ය (�යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
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136.  

පා.156/’15 
ග	 ල� ජයවaධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ පවKනා මාaග තදබදය අවම @�ම,— 

= ලංකාෙ[ ෙදවැZ අගනගරය වන මහ�වර නගරය ෙ�lය හා &ෙ��කය*ෙ~ සංචාරක 
මධ)සථ්ානය වන ෙහ²* ද, මහ�වර නගරයට එ�ෙනදා &ශාල �Aස පැuෙණන අතර එම 
ජනතාව මහ�වර නගරෙ� හා අවට මාaගවල ඇ� අ�ක රථ වාහන තදබදය Zසා මහK 
අ,	තාවයකට පKවන බැ&* ද, මහ�වර නගරෙ� මාaග තදබදය අවම @�ම සඳහා ක�නG 
&ස�ම ලබා �ය (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
137.  

පා.157/’15 
ග	 ල� ජයවaධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ rස:්G �Au පාසල ආරGභ 

@�ම,— මහ�වර �ස�්කය �ළ rස:්G ජනතාව ඉතා වැ� �Aස µවK වන අතර, මහ�වර 
නගරය ආzතව rස:්G �Au පාසල �C5&ය (� යැ² kaඝ කාලය �ස්ෙසේ පෙ�ශෙ� 
rස:්G ජනතාවෙ~ ද ඉw]මව පව�න බැ&*, ඉතා ක�නu* මහ�වර නගරෙ� rස:්G 
�Au පාසල �C5�මට අවශ) කට(� සැලIය (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 

138.  

පා.158/’15 
ග	 ල� ජයවaධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �CJ ජන¢ය පාසw සඳහා පළr 

ෙශේ�ෙ� ද	ව* ෙව�ෙව* නව ෙගොඩනැ<: ඉ�@�ම,— මහ�වර නගරය ආzතව ජන¢ය 
පාසw සඳහා පළrවැZ ෙශේ�යට ළr* ඇ�ළK @�මට &ශාල �Aස ඉw�G කළK, එම 
පාසwවල ඉඩකඩ ,uත ෙහ²*, ද	ව* ඇ�ළK @�ම ඉතා අ,	 � ඇ� බැ&* මහ�වර 
නගරය ආzත පධාන පාසwවලට පළrවැZ ෙශේ�ෙ� ප*� පැවැK�ම සඳහා නව 
ෙගොඩනැ<: ඉතා ක�නu* ඉ�කර �ය (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
139.  

පා.159/’15 
ග	 ල� ජයවaධන මහතා,— මහ�වර පwෙwකැෙw Zදහස ්ෙවළඳ උද)ාන කමවKව 

Y£w @�ම,— මහ�වර �ස�්කය �ළ &D@යාෙව* ෙපෙළන ත	ණ ත	�ය* &ශාල 
�Aස IJන බැ&*, එම අයට D@යා අවසථ්ා ක�නu* සපයා kම සඳහා මහ�වර 
පwෙwකැෙw පෙ�ශෙ� �Cටා ඇ� Zදහස ්ෙවළඳ උද)ාන ෙදක කමවK ෙලස සකසා වැ� 
�Aසකට D@යා අවසථ්ා ලබා ගැ0මට අවසථ්ාව සැල,මට ක�නu* කට(� කළ (�යැ² 
ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
140.  

පා.160/’15 
ග	 ල� ජයවaධන මහතා,— උඩරට ගැu Yන	Kථාපන ෙකොuෂ* සභාව ය� සථ්ාපනය 

@�ම,— අ�රාජ)වාk පාලන කාලෙ�k අසරණ � උඩරට පෙ�ශවා, ජනතාවට සහන සැල,ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර �� උඩරට ගැu Yන	Kථාපන ෙකොuෂ* සභාව පN<ය පාලන කාලය 
�ළ අÕය තKKවයට පK @�ම Zසා උඩරට ජනතාවට IS� ඇ� අසාධාරණය* සාධාරණය 
@�ම සඳහා උඩරට ගැu Yන	Kථාපන ෙකොuෂ* සභාව නැවත කමවKව ස්ථා�ත කර]මට 
අවශ) කට(� ක�නu* සැලIය (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
141.  

පා.169/’16 
ග	 එස.් එG. මAකාa මහතා,— නව Õඩා පනත  හ�*වාkම,— �ස්�  Õඩා 

සංගGවල ඡ*දෙය* Õඩා පාලක ම�ඩලවලට ZලධාA* ෙK� පK�ෙG කමය ෙව�වට 
අ�K කමෙ[දය හ�*වා k, එම<* එම Zලධා�*ෙ~ Wයා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
පාa:ෙG*� වට ෙහෝ වග@යන අ(A* = ලංකාෙ[ Õඩාෙ[ �(�ව සහ අÃවෘ��ය  සඳහා 
නව Õඩා පනත හ�*වා �ය (� යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර².  
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142.  
පා.183/’16 

ග	 අ^Swලාහ ්මහ්̧ ෆ ්මහතා,— D@යා ලෂ දහය ලබාkෙG ව)ාපෘ�ෙයCk උ�	 හා 
නැෙගනCර පළාKවල ත	ණ ත	�ය* සඳහා පrඛතාවය ලබා kම,— D@යා ලෂ දහය 
ලබාkෙG ව)ාපෘ�ය WයාKමක @�ෙGk, උ�	 නැෙගනCර පළාKවල µවK වන, වයස අF	S 
�සප්හ Iට හත:ස ්පහ දවා ත	ණ ත	�ය*ට පrඛතාවය ලබා�ය (� බවK, පාථuක, 
�&�´ක සහ ෙජ)ෂඨ් �&�´ක ම4ටGවලk පාසw අතහැර <ය අ.ෙපො.ස (සාමාන) ෙපළ) 
NSNකG සCතව පාසwවල සේව»ඡා x	ව	* ෙලස වසර &සස්කට වඩා වැඩකරන අයට, 
උසස ්අධ)ාපන NSNකG ෙනොසලකා සh්ර පK�G ලබාkමට අවශ) �යවර ගත (� බවK ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර².  
143.  

පා.184/’16 
  ග	 එස.් එG. මAකාa මහතා,— දහG පාසw අධ)ාපනය අZවාaය @�ම,— �ෂ්ඨ 
සGප*න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ(A* රට �ළ ව)ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
මaධනය @�ම හා ස්වයං &නය ඇ� @�ම උෙදසා Iය�ම  ද	ව*ට, 9 ෙශේ�ය දවා 
ඔF*ෙ~ ආගමට අ�¼ල  දහG පාසw අධ)ාපනය අZවාaය @�ම NSN යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 
144.  

පා.185/’16 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාa:ෙG*� අධ)යන ෙ*දය ආරGභ @�ම,— 

= ලංකාෙ[ හා ෙලෝකෙ� &&ධ රටවල පාa:ෙG*� Wයාදාමය*, පාa:ෙG*� 
ඉ�හාසය හා ෙ�ශපාලන කමෙ[ද ��බඳ පාසw IN*ට, ත	ණ ත	�ය*ට හා 
අෙන�K &ද)ාaථය*ට අධ)යනය @�ම සඳහා පහNකG සැලIය හැ@ අධ)යන 
ෙ*දය පාa:ෙG*�ව �ළ ස්ථාපනය කළ (� යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව 
ෙයෝජනා කර². 

145.  

  පා.191/’17 
ග	 �ෂාර ඉ�Zw අමරෙසේන මහතා,— ��£ ෙගො&පළ Cuය* භා&තා කරන 

බැටA ෙv කමය නවKවා]ම,— = ලංකාව අ�තෙ� පට*ම සKව ක	ණාව 
ප�	වාලන ෙබෞ�ධ රට Fවද,  අද වන&ට සමහර ��£ ෙගො&පළ Cuය* භා&තා 
කරන බැටA ෙv කමය Zසා ස�* දැ� Cංසාවකට ල�මK, අ�ක �Kතර 
Zෂ්පාදනය ��* N£ පAමාණ ��£ ෙගො&පළ Cuය*ෙ~ D@යා අන�	දායක 
තKKවයකට පKව ඇ� බැ&*, ෙමම අ� අමා�âය කමය නවKවා]ම සඳහා අවශ) 
�යවර ගත (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර².   

146.  

පා.192/’17 
ග	 C	�කා ෙපේමච*ද මහKuය,— &ශ්ව&ද)ාල හා අෙන�K Iය�ම උසස ්

අධ)ාපන ආයතනවලට &ෙශේෂ Y��වලK මානIක උපෙ�ශකව	 ෙහෝ අ�ශාසකව	 
පK@�ම,— වaතමානෙ� බ�ල වශෙය* දනට ලැෙබන ත	ණ ත	�ය*, IN 
IN&ය* Iය�& හාZකර ගැ0ෙG පවණතාවය මැඩපැවැK�ම සඳහා Iය�ම රජෙ� 
අධ)ාපන ආයතන සඳහා Y��වලK මානIක උපෙ�ශකව	, අ�ශාසකව	 ෙහෝ එම 
අධ)ාපන ආයතනවල දැනට IJන x	වර x	වAය*ට මානIක උපෙ�ශනය ��බඳ 
&ෙශේෂ Y��ව ලබා�ය  (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර².   

147.  

පා.193/’17 
ග	 C	�කා ෙපේමච*ද මහKuය,— Iය�ම &ශ්ව&ද)ාලවල දැනට පව�න නවක 

වදය සG¡aණෙය* නැවැK�ම සඳහා පව�න 0� WයාKමක @�ම,— &ශ්ව&ද)ාල �ළ 
ෙහෝ ඉ* �ටත නවක IN*ට r�ණ kමට ISවන නවක වදය සG¡aණෙය*ම වැළැ�ම 
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හා 1998 අංක 20 දරන අධ)ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ ෙවනK ස්ව¸පෙ� 
සාහIක Wයා තහනG @�ෙG පනත පකාරව, එෙසේ නවක වදය WයාKමක කරන Iය�ම 
පාaශ්වය*ට 0�ය WයාKමක කළ (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 

148.  

පා.194/’17 
ග	 C	�කා ෙපේමච*ද මහKuය,— අ*තaජාලය �ළ අසභ) ��ෙයෝ පට 

සංසරණය �ම වැළැ�ෙමCලා &ෙශේෂ ඒකකය �C5�ම,— වaතමානෙ� බ�ල 
වශෙය* අ*තaජාලය ඔස්ෙසේ ෙනොෙය�K අසභ) ��ෙයෝ දaශන සංසරණය �ම ම6* 
Y�ගලය*ෙ~ Y�ග:කKවය &නාශවන අතර &ෙශේෂෙය*ම, කා*තා පාaශ්වය එම6* 
&ශාල අපහNතාවයකට පKවන බැ&*, ෙමව* ��ෙයෝ දaශන ළඟ තබාෙගන IJන, 
ෙබදා හAන හා Zaමාණය කරන Y�ගලය* ��බඳව &මaශනය @�මට ප�ඵලදා´ 
&ෙශේෂ ඒකකය අපරාධ ප�ෂණ ෙදපාaතෙG*�ව �ළ �C5&ය  (�යැ² ෙමම 
පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා කර². 

149.  

පා.195/’17 
ග	 ඩ~ලස් ෙ�වාන*ද මහතා,— (�ධය Zසා �& අCu � ජනතාව IC @�ම සඳහා 

අ�ස්මරණ සම්ාරකය තැ0ම සහ ICපK @�ම සඳහා ෙපොS �නය ෙව* @�ම,— 
දශක ගණනාවක Iට උ�	 පළාෙK පැව� (දමය වාතාවරණය �ර* � සාමකාº µවන 
රටාවකට ජනතාව දැ* අව�aණ � IJන අතර පN<ය කාලෙ� පැව� අසාමාන) 
තKKවය* Zසා ද, (දමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව* ද, ඝාතනයට ල� Iය� ජා�, 
ආගG හා සමාජවලට අයK, Iය�ම භාෂාව* කතාකරන ජනතාව, = ලාං@ක²* ෙලස 
ICපK කරu*, එම ජනතාව ම[�ම ෙව�ෙව* ද, ඔF* කළ පAත)ාගය*වලට ෙගෞරව 
@�ම සඳහා ද, උ�	 පළාෙK ඕම*ෙK පෙ�ශය �ළ NSN ස්ථානයක “අ�ස්මරණ 
ස්මාරකය” තැ0මට ද, එම (දමය තKKවය Zසා �& අCu � Iය�ම ජා�, ආගG හා 
භාෂාව* කථා කරන ජනතාව ICගැ*�ම සඳහා NSN �නය නG ෙකොට සෑම වසර 
පාසාම එම �නය සැම�මට ද රජය �යවර ගත (�යැ² ෙමම පාa:ෙG*�ව ෙයෝජනා 
කර². 

*150. 

= ලංකා �රසාර සංවaධන පනK ෙක5Gපත — &වාදය කw තබන ලද පශ්නය (2017 
මාa� 08) [1]. 

*151. 
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පK� හා ආahක කට(� අමාත)�මා,— උදaපන 

පනත යටෙK Zයමය (අංක 1),— ජා�ක රාජ) සභාෙ[ 1977 අංක 8 දරන උදaපන 
පනෙK 3 වග*�ය යටෙK = ලංකා පජාතා*�ක සමාජවාk ජනරජය සහ 	Iයා� 
ස¬හා��ව අතර උදaපන <&Nම සGබ*ධෙය* ජනා�ප�වරයා &I* සාදන ලSව, 
2017 öZ 07 �නැ� අංක 2022/27 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස4 පතෙ� පළ කර� ලැබ, 
2017.07.25 �න ඉ�AපK කරන ලද Zයමය අ�මත කළ (� ය.  

(අමාත) ම�ඩලෙ� අ�ම�ය ද*වා �ෙ^.) 
*152. 
අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�පK� හා ආahක කට(� අමාත)�මා,— උදaපන 

පනත යටෙK Zයමය (අංක 2),— ජා�ක රාජ) සභාෙ[ 1977 අංක 8 දරන උදaපන 
පනෙK 3 වග*�ය යටෙK = ලංකා පජාතා*�ක සමාජවාk ජනරජය සහ (ෙaනය 
අතර උදaපන <&Nම සGබ*ධෙය* ජනා�ප�වරයා &I* සාදන ලSව, 2017 öZ 
02 �නැ� අංක 2021/47 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස4 පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.07.26 
�න ඉ�AපK කරන ලද Zයමය අ�මත කළ (� ය.  

(අමාත) ම�ඩලෙ� අ�ම�ය ද*වා �ෙ^.) 
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*153. 
අභ)*තර කට(�, වයඹ සංවaධන හා සංස්කෘ�ක කට(� අමාත)�මා,— 

Y�ගලය* :යාප�ං� @�ෙG පනත යටෙK Zෙයෝග,— 1968 අංක 32 දරන Y�ගලය* 
:යාප�ං� @�ෙG පනෙK 52 වග*�ෙ� (1) උපවග*�ය යටෙK  අභ)*තර කට(�, 
වයඹ සංවaධන හා සංස්කෘ�ක කට(� අමාත)වරයා &I* සාදන ලSව, 2017 මැ² 31 
�නැ� අංක 2021/28 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස4 පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.07.25 �න 
ඉ�AපK කරන ලද Zෙයෝග අ�මත කළ (� ය.  

(අමාත) ම�ඩලෙ� අ�ම�ය ද*වා �ෙ^.) 
*154. 
Õඩා අමාත)�මා,— Õඩා පනත යටෙK Zෙයෝගය,— ජා�ක රාජ) සභාෙ[ 1973 

අංක 25 දරන Õඩා පනෙK 31 වග*�ය සමඟ @ය&ය (� 41 වග*�ය යටෙK Õඩා 
අමාත)වරයා &I* ජා�ක Õඩා සංගG Zෙයෝග සGබ*ධෙය* සාදන ලSව, 2017 මැ² 
05 �නැ� 2017/41 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස4 පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.07.26 �න 
ඉ�AපK කරන ලද Zෙයෝගය අ�මත කළ (� ය.  

(අමාත) ම�ඩලෙ� අ�ම�ය ද*වා �ෙ^.) 
*155. 
අපරාධයක &*�තය* සහ සා�ක	ව* හට සහාය kෙG සහ ආරෂා @�ෙG 

(සංෙශෝධන) පනK ෙක5Gපත — ෙදවැZවර @ය�ම.  
(අමාත) ම�ඩලෙ� අ�ම�ය ද*වා �ෙ^.) 

*156. 
පළාK සභා ඡ*ද &ම,G (සංෙශෝධන) පනK ෙක5Gපත — ෙදවැZවර @ය�ම.  

(අමාත) ම�ඩලෙ� අ�ම�ය ද*වා �ෙ^.) 

*157. 

බලහKකාරෙය* අ�	දහ* @�Gව:* Iය� තැනැKත* ආරෂා @�G සඳහා � 
ජාත)*තර සGr� පනK ෙක5Gපත — ෙදවැZවර @ය�ම. 

(අමාත) ම�ඩලෙ� අ�ම�ය ද*වා �ෙ^.) 

*158. 
පළාK පාලන ආයතන ඡ*ද &ම,G (සංෙශෝධන) පනK ෙක5Gපත — ෙදවැZවර @ය�ම. 

(අමාත) ම�ඩලෙ� අ�ම�ය ද*වා �ෙ^.) 

*159. 
ෙ�lය ආදායG පනK ෙක5Gපත — ෙදවැZවර @ය�ම.  

(අමාත) ම�ඩලෙ� අ�ම�ය ද*වා �ෙ^.) 
*160. 
පවාහන හා I&w xව* ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකොuෂ* සභාෙ[ 

වාa�ක වාaතාව හා <�G (2013),— 1971 අංක 38 දරන rදw පනෙK 14(2)(C) වග*�ය 
යටෙK 2016.09.06 වැZ �න ඉ�AපK කරන ලද, 2013.12.31 වැZ �ෙන* අවස* � වaෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙ~ Z�øණ ඇ�ළK ජා�ක ගමනාගමන 
ෙකොuෂ* සභාෙ[ වාa�ක වාaතාව හා <�G අ�මත කළ (� ය.  
(පවාහන හා ස*Zෙ[දන ආං�ක අ2ෂණ කාරක සභාව &I* 2017.01.26 �න සලකා 

බලන ලk.) 

*161. 
පවාහන හා I&w xව* ෙසේවා අමාත)�මා,— = ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලෙ� වාa�ක 

වාaතාව හා <�G (2012),— 1971 අංක 38 දරන rදw පනෙK 14(2)(C) වග*�ය යටෙK 
2017.03.07 වැZ �න ඉ�AපK කරන ලද, 2012.12.31 වැZ �ෙන* අවස* � වaෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙ~ Z�øණ ඇ�ළK = ලංකා ගමනාගමන 
ම�ඩලෙ� වාa�ක වාaතාව හා <�G අ�මත කළ (� ය.  
(පවාහන හා ස*Zෙ[දන ආං�ක අ2ෂණ කාරක සභාව &I* 2017.03.24 �න සලකා 

බලන ලk.) 
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*162. 
පවාහන හා I&w xව* ෙසේවා අමාත)�මා,— ජා�ක ගමනාගමන ෙකොuෂ* සභාෙ[ 

වාa�ක වාaතාව හා <�G (2014),— 1971 අංක 38 දරන rදw පනෙK 14(2)(C) වග*�ය 
යටෙK 2017.05.03 වැZ �න ඉ�AපK කරන ලද, 2014.12.31 වැZ �ෙන* අවස* � වaෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙ~ Z�øණ ඇ�ළK ජා�ක ගමනාගමන 
 ෙකොuෂ* සභා ෙ[ වාa�ක වාaතාව හා <�G අ�මත කළ (� ය.  
(පවාහන හා ස*Zෙ[දන ආං�ක අ2ෂණ කාරක සභාව &I* 2017.05.26 �න සලකා 

බලන ලk.) 

*163. 
රාජ) ව)වසාය සංවaධන අමාත)�මා,— = ලංකා රාජ) වැ&: සංසථ්ාෙ[ වාa�ක වාaතාව 

හා ඒකාබ�ධ ¬ල) පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන rදw පනෙK 14(3) වග*�ය 
යටෙK 2016.12.10 වැZ �න ඉ�AපK කරන ලද, 2011.12.31 වැZ �ෙන* අවස* � වaෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙ~ Z�øණ ඇ�ළK = ලංකා රාජ) වැ&: 
සංසථ්ාෙ[ වාa�ක වාaතාව හා ඒකාබ�ධ ¬ල) පකාශන අ�මත කළ (� ය.  
(ආahක සංවaධන ��බඳ ආං�ක අ2ෂණ කාරක සභාව &I* 2017.05.23 �න සලකා 

බලන ලk.) 

*164. 
රාජ) ව)වසාය සංවaධන අමාත)�මා,— ජා�ක ඉ�A @�ෙG බැං�ෙ[ වාa�ක වාaතාව 

හා ඒකාබ�ධ ¬ල) පකාශන (2015),— rදw 0� පනෙK 35(3) වග*�ය යටෙK සහ 1971 
අංක 38 දරන rදw පනෙK 14(3) වග*�ය යටෙK 2017.01.24 වැZ �න ඉ�AපK කරන ලද, 
2015.12.31 වැZ �ෙන* අවස* � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙ~ 
Z�øණ ඇ�ළK ජා�ක ඉ�A @�ෙG බැං�ෙ[ වාa�ක වාaතාව හා ඒකාබ�ධ ¬ල) පකාශන  
අ�මත කළ (� ය.  
(ආahක සංවaධන ��බඳ ආං�ක අ2ෂණ කාරක සභාව &I* 2017.05.03 �න සලකා 

බලන ලk.) 
 

*165. 
රාජ) ව)වසාය සංවaධන අමාත)�මා,— ලංකා බැං�ෙ[ වාa�ක වාaතාව හා ඒකාබ�ධ 

¬ල) පකාශන (2015),— rදw 0� පනෙK 35(3) වග*�ය යටෙK සහ 1971 අංක 38 දරන 
rදw පනෙK 14(3) වග*�ය යටෙK 2017.01.25 වැZ �න ඉ�AපK කරන ලද, 2015.12.31 
වැZ �ෙන* අවස* � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙ~ Z�øණ 
ඇ�ළK ලංකා බැං�ෙ[ වාa�ක වාaතාව හා ඒකාබ�ධ ¬ල) පකාශන  අ�මත කළ (� ය.  
(ආahක සංවaධන ��බඳ ආං�ක අ2ෂණ කාරක සභාව &I* 2017.05.03 �න සලකා 

බලන ලk.) 

*166. 
රාජ) ව)වසාය සංවaධන අමාත)�මා,— මහජන බැං�ෙ[ වාa�ක වාaතාව හා ඒකාබ�ධ 

¬ල) පකාශන (2015),— rදw 0� පනෙK 35(3) වග*�ය යටෙK සහ 1971 අංක 38 දරන 
rදw පනෙK 14(3) වග*�ය යටෙK 2017.03.08 වැZ �න ඉ�AපK කරන ලද,        
2015.12.31 වැZ �ෙන* අවස* � වaෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙ~ 
Z�øණ ඇ�ළK මහජන බැං�ෙ[ වාa�ක වාaතාව හා ඒකාබ�ධ ¬ල) පකාශන  අ�මත කළ 
(� ය.  
(ආahක සංවaධන ��බඳ ආං�ක අ2ෂණ කාරක සභාව &I* 2017.05.03 �න සලකා 

බලන ලk.) 
 

*167. 
රාජ) ව)වසාය සංවaධන අමාත)�මා,— ,/ස �	ණෑගල වැ&: සමාගෙG වාa�ක 

වාaතාව හා ¬ල) පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන rදw පනෙK 14(3) වග*�ය යටෙK 
2017.03.21 වැZ �න ඉ�AපK කරන ලද, 2014.12.31 වැZ �ෙන* අවස* � වaෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ා2න &ගණකව	*ෙ~ Z�øණ ඇ�ළK ,/ස �	ණෑගල වැ&: 
සමාගෙG ¬ල) පකාශන හා වාa�ක වාaතාව අ�මත කළ (� ය.  
(ආahක සංවaධන ��බඳ ආං�ක අ2ෂණ කාරක සභාව &I* 2017.05.23 �න සලකා 

බලන ලk.) 



( 36 ) 

 

 

*168. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�lය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ 0�ගත සංසථ්ාෙ[ 

වාa�ක වාaතාව හා <�G (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කාauක 0�ගත සංසථ්ා 
පනෙK 30(2) වග*�ය සහ 1971 අංක 38 දරන rදw පනෙK 14(3) වග*�ය යටෙK 
2016.07.08 වැZ �න ඉ�AපK කරන ලද, 2013.12.31 වැZ �ෙන* අවස* � වaෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙ~ Z�øණ ඇ�ළK රාජ) ඖෂධ 0�ගත සංසථ්ාෙ[ 
වාa�ක වාaතාව හා <�G අ�මත කළ (� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Nභසාධනය, සමාජ ස&බලගැ*�ම ��බඳ ආං�ක අ2ෂණ කාරක 

සභාව &I* 2017.07.04 �න සලකා බලන ලk.) 

*169. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�lය ෛවද) අමාත)�මා,— = ජයවaධනYර මහ ෙරෝහෙw 

වාa�ක වාaතාව හා <�G (2013),— 1983 අංක 54 දරන = ජයවaධනYර මහෙරෝහw ම�ඩල 
පනෙK 30(2) වග*�ය සහ 1971 අංක 38 දරන rදw පනෙK 14(2)(C) වග*�ය යටෙK 
2016.07.21 වැZ �න ඉ�AපK කරන ලද, 2013.12.31 වැZ �ෙන* අවස* � වaෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙ~ Z�øණ ඇ�ළK = ජයවaධනYර මහ ෙරෝහෙw 
වාa�ක වාaතාව හා <�G අ�මත කළ (� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Nභසාධනය, සමාජ ස&බලගැ*�ම ��බඳ ආං�ක අ2ෂණ කාරක 

සභාව &I* 2017.07.04 �න සලකා බලන ලk.) 

*170. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�lය ෛවද) අමාත)�මා,— රාජ) ඖෂධ Zෂප්ාදන සංසථ්ාෙ[ 

වාa�ක වාaතාව හා <�G (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ) කාauක 0�ගත සංසථ්ා 
පනෙK 30(2) වග*�ය සහ 1971 අංක 38 දරන rදw පනෙK 14(3) වග*�ය යටෙK 
2016.08.11 වැZ �න ඉ�AපK කරන ලද, 2013.12.31 වැZ �ෙන* අවස* � වaෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද &ගණකා�ප�වරයාෙ~ Z�øණ ඇ�ළK රාජ) ඖෂධ Zෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ[ වාa�ක වාaතාව හා <�G අ�මත කළ (� ය.  
(ෙසෞඛ) හා මානව Nභසාධනය, සමාජ ස&බලගැ*�ම ��බඳ ආං�ක අ2ෂණ කාරක 

සභාව &I* 2017.07.04 �න සලකා බලන ලk.) 

*171. 
ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�lය ෛවද)  අමාත)�මා,— ජා�ක ඖෂධ Zයාමන අ�කාAය 

පනත යටෙK Zෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා�ක ඖෂධ Zයාමන අ�කාAය පනෙK 118  
වග*�ය සමඟ @ය&ය (� 142  වග*�ය යටෙK ෛවද) උපකරණ uල Zයම @�ම 
සGබ*ධෙය* ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�lය ෛවද) අමාත)වරයා &I* සාදන ලSව, 2017 
ෙපබරවාA 17 �නැ� අංක 2006/45 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස4 පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.05.23 
�න ඉ�AපK කරන ලද Zෙයෝග අ�මත කළ (� ය. 

*172. 
අපරාධ න� &ධාන සංගහය (&ෙශේෂ &�&ධාන) (සංෙශෝධන) පනK ෙක5Gපත — 

ෙදවැZවර @ය�ම.  
(අමාත) ම�ඩලෙ� අ�ම�ය ද*වා �ෙ^.) 

*173. 
ෙබෞ�ධ &හාර ෙ�වාලගG (සංෙශෝධන) පනK ෙක5Gපත — ෙදවැZවර @ය�ම. 

(අමාත) ම�ඩලෙ� අ�ම�ය ද*වා �ෙ^.) 

*174. 
ෙථේරවාk ÃË ක�කාවK (:යාප�ං� @�ෙG) පනK ෙක5Gපත — ෙදවැZවර 

@ය�ම. 
(අමාත) ම�ඩලෙ� අ�ම�ය ද*වා �ෙ^.) 

*175. 

ආ��කම ව)වසථ්ාව යටෙK ෙයෝජනාව,— &වාදය  කw තබන ලද පශන්ය                   
(2016 öZ 22),— “= ලංකා පජාතා*�ක සමාජවාk ජනරජෙ� ආ��කම ව)වසථ්ාෙ[ 104ආ 
(5)(අ) ව)වසථ්ාෙ[ &�&ධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකොuෂ* සභාව &I* 2016 ෙපබරවාA 25 
�නැ� අංක 1955/19 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස4 පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2016.05.06 �න ඉ�AපK 



( 37 ) 

 

 

කරන ලද, ජනමත&චාරණයකk ෙහෝ ඡ*ද &ම,මකට අදාළ කාල,මාව �ළ &ද¿K හා rÀත 
ජනමාධ) &I* ��පැ�ය (� උපමාන ෙහවK මාaෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ(G ප�පK� අ�මත 
කළ (� ය.” ය�ෙව* ෙයෝජනා කරන ල�*, පශන්ය සභාÃrඛ කරන ලk.  

*176. 
අ�කරණ අමාත)�මා සහ ��ධශාසන අමාත)�මා,— අ�කරණ සං&ධාන පනත 

යටෙK Zෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සං&ධාන පනෙK 60 වග*�ය සමඟ 
@ය&ය (� එම පනෙK 61  වග*�ය යටෙK අ�කරණ අමාත)වරයා &I* සාදන ලSව, 2017 
මාa� 27 �නැ� අංක 2012/5 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස4 පතෙ� පළ කර� ලැබ, 2017.05.23 �න 
ඉ�AපK කරන ලද Zෙයෝගය අ�මත කළ (� ය. 

177. 

= ලංකා ෙසේවා �Aස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනK ෙක5Gපත — 
ෙදවැZවර @ය�ම.  

178. 

ළමා Yන	Kථාපන ෙ*දය (සංසථ්ාගත @�ෙG) පනK ෙක5Gපත — ෙදවැZවර 
@ය�ම.  

179. 
= ලංකා එසK Wස�්යාZ සෙහෝදරKවය (සංසථ්ාගත @�ෙG) පනK ෙක5Gපත — 

ෙදවැZවර @ය�ම.  

180. 

= ලංකා කා*තා සGෙGලනය (සංසථ්ාගත @�ෙG) පනK ෙක5Gපත — ෙදවැZවර 
@ය�ම.  

181. 
ෙමොනරාගල �ස�් කා*තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත @�ෙG) පනK ෙක5Gපත — 

ෙදවැZවර @ය�ම.  

182. 
ලසා:ය* සමාජ´ය අධ)ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත @�ෙG) පනK ෙක5Gපත — 

ෙදවැZවර @ය�ම.  

183. 
ජාත)*තර කා*තා සහ ළමා අ²�* ND�ෙG සභාව (සංසථ්ාගත @�ෙG) පනK 

ෙක5Gපත — ෙදවැZවර @ය�ම.  

 
* සල#ෙණ� හ5�ව/ ලබ�ෙ� ආ78ෙ� කට9� ය. 

 

[1] 
“පනK ෙක5Gපත දැ* ෙදවැZ වර @ය&ය (�ය” ය�ෙව* ෙයෝජනා කරන ල�*, 

පශන්ය සභාÃrඛ කරන ලk. 
 

 

 


