
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

685/’16 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ගා(ය ආ+,ක කට.� ��බඳ අමාත1�මාෙග2 
ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) 9 ලංකාව �ළ ආහාරය සඳහා ග2නා >?තර ව+ග ෙමොනවාද; 

 (ii) එම >?තරවල වා+Dක අවශ1තාවය ෙව2 ෙව2ව දළ වශෙය2 ෙකොපමණද; 

ය2න එ�මා සඳහ2 කර2ෙනEද? 

(ආ) (i) 9 ලංකාව >?තර ආනයනය කර2ෙ2ද; 

 (ii) එෙසේ නH, එම >?තර ව+ග කවෙ+ද; 

 (iii) 2016 ව+ෂය �ළ ආනයනය කළ >?තර පමාණය, ෙව2 ෙව2  වශෙය2 
ෙකොපමණද; 

 (iv) >?තර ආනයනය සඳහා 2016 ව+ෂෙKL වැය N Oදල ෙකොපමණද;  

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනEද? 

(ඇ) (i) 9 ලංකාව >?තර අපනයනය කර2ෙ2ද; 

 (ii) එෙසේ නH, එම >?තර ව+ග කවෙ+ද; 

 (iii) 2016 ව+ෂය �ළ අපනයනය කළ >?තර පමාණය ෙව2 ෙව2  වශෙය2 
ෙකොපමණද; 

 (iv) 2016 ව+ෂෙKL >?තර අපනයනෙය2 9 ලංකාව ලද ආදායම ෙකොපමණද; 

ය2න? එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනEද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම2ද? 

2. 
1222/’16 

ග	 ප�ම උදයශා2ත Tණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ�ශ කට.� අමාත1�මාෙග2 
ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) Oල U VසW්කෙK �Eටා ඇ  රාජ1 ආයතන සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එZ. [. [. ඊ. තසත්වාL2 ^_2 ව+ෂ 19832 පbව ^නාශ කරන ලද රාජ1 
ආයතන සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ^නාශ N එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙK ��ග? තෙසේ	ව කර  ෙcද;  

 (iv) එෙසේ නH, එම ෙ�පළවල සHd+ණ වeනාකම ෙකොපමණද; 

 (v) ^නාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට අදාළ වගfව .� තසත්වාL2ට 
^	�ධව h මය �යවර ෙගන  ෙcද;  

(අටවැi පා+jෙH2�ව - පළOවැi සභාවාරය) 
අංක 245.] 
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( 2 ) 

 

 

 (vi) එෙසේ නH, එම �යවර කවෙ+ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා ^මසා ඇ  ෙතොර�	 සHබ2ධෙය2 d+ණ වා+තාව 
ඉVmප? කර2ෙ2ද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම2ද? 

3. 
1405/’16 

ග	 බ2oල Tණව+ධන මහතා,— pවර හා ජලජ සHප? සංව+ධන අමාත1�මාෙග2 
ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 176ට අsව, ^_�	 ම?ස1 ක+මා2ත ව1ාපාර 
ඇරtම සඳහා සහනදාu පදනv2 ණය පහbකH ලබාo2 w�ගලය2ෙx ෙහෝ 
ආයතනවල ලැyස�්ව ඉVmප? කර2ෙ2ද; 

 (ii) ව+ෂ 1977 _ට ෙH දවා ^_�	 ම?ස1 අපනයන මz2 ඉප{ ^ෙ�ශ 
^iමය පමාණය එ එ ව+ෂය අsව ෙකොපමණද; 

 (iii) 9 ලංකාෙU ^_�	 මb2 අපනයනක	ව2ෙx ලැyස�්ව ඉVmප? 
කර2ෙ2ද; 

 (iv) අයවැය ෙයෝජනාවට අsව, ^_�	 ම?ස1 අපනයනක	ව2ට ණය 
පහbකH ලබා LෙHL ^ෙශේෂෙය2 ලබාo2 සහන කවෙ+ද; 

 (v) 2017 ව+ෂය ෙවsෙව2 එ| සහන තවoරට? වලංT ව2ෙ2ද; 

 (vi) ^_�	 මb2 අපනයන ක+මා2තය පව+ධනය f}ෙH වග|ම දරන රාජ1 
ආයතනය2E ~යාකාm?වය ��බඳව සෑ�මට ප? ව2ෙ2ද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනEද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම2ද? 

4. 
1575/’17 

ග	 (ෛවද1) නj2ද ජය ස්ස මහතා,— ඛiජ ෙතZ සHප? සංව+ධන 
අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා ඛ�ජ ෙතZ h ගත සංසථ්ාෙU සභාප වරයාෙx නම හා j�නය 
කවෙ+ද;  

 (ii) ඔ�ට Ev වැ�� හා Lමනා කවෙ+ද; 

 (iii) එම සංසථ්ාෙU කළමනාකාර අධ1ෂවරයා ෙx නම හා j�නය කවෙ+ද;  

 (iv) ඔ�ට Ev වැ�� හා Lමනා කවෙ+ද; 

 (v) උත තන�	 ෙදකම එ w�ගලය� ^_2 දැ}මට ෙහේ� කවෙ+ද; 

 (vi) තන�	 ෙදක එ w�ගලය� ^_2 දැ}ම bob ෙනොවන බව OදZ 
අමාත1ාංශය ^_2 දැsH L  ෙcද; 

 (vii) එෙසේ නH, එම උප ෙදස ්��ෙනොගැhමට ෙහේ� කවෙ+ද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම2ද? 
 
 
 



( 3 ) 

 

 

5. 
1738/’17 

ග	 චv2ද ^ ෙ�_m මහතා,— පළා? සභා හා පළා? පාලන අමාත1�මාෙග2 
ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 සහ 2016 ව+ෂවලට අදාළව, ඌව පළා? අධ1ාපන ෙදපා+තෙH2�ව 
සඳහා 2016.10.18 Vනැ  ^ගණන ^මbම i�? �  ෙබන බව එ�මා 
ද2ෙ2ද; 

 (ii) එෙසේ නH, එම ^ගණන ^මbෙH පාසZ පාදක කළමනාකරණ හා පාසZ 
පාදක T	 සංව+ධනය ��බඳව තාyල2තෙK හා �j�නෙK පැව  T	 
w�� වැඩO�වලට අදාළව, අංක 2, ආ, ඇ, ඈ, ඉ සහ ඊ යන වග2 වල 
දැෙවන ක	� සහ අංක 3 ෙ�දෙK දැෙවන ක	� ෙමම සභාවට 
ඉVmප?  කර2ෙ2ද; 

 (iii) එEL _o � ඇ  යH අකvකතා, �ෂණ හා h ^ෙරෝp ~යාව2ට සHබ2ධ 
iලධාm2ට එෙරEව �යවර ග2ෙ2ද; 

 (iv)  එෙසේ නH, එම �යවර කවෙ+ද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම2ද? 

6. 
1744/’17 

ග	 ^�ත ෙහේර? මහතා,— සංව+ධන උපාය මා+ග හා ජාත12තර ෙවළඳ 
අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) 2015, 2016 සහ 2017 යන ව+ෂවලL ලැ� ^ෙ�ශ ආෙයෝජන පමාණය;  

 (ii) එ| ව+ෂවලL නැවත ඉව? කරෙගන ඇ , කj2 ලැ�  � ^ෙ�ශ ආෙයෝජන  
පමාණය; 

 එ එ ව+ෂය අsව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 කවෙ+ද  ය2න එ�මා ෙමම සභාවට    
ද2ව2ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම2ද? 

7. 
1997/’17 

ග	 >මZ ර?නායක මහතා,— h ය හා සාමය ��බඳ අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) �ල1 අපරාධ ^ම+ශන ෙකො�ඨාසයට 2015 _ට 2017 ව+ෂෙK �i මස 30 දවා 
ලැ�� පැv�j සංඛ1ාව, ව+ෂය අsව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 කවෙ+ද ය2න එ�මා 
ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනEද? 

(ආ) 2015 _ට 2017 �i මස 30 දවා, 

 (i) ^භාග කර අවස2 කර ඇ , ^භාග කරv2 පව න සහ ^භාග f}ම ආරHභ 
ෙනොකළ පැv�j සංඛ1ාව;   

 (ii) අ�කරණය2E න� පවරා ඇ  පැv�j සංඛ1ාව;  

 (iii) න� පැව}මට ෙහෝ h ප  උපෙදස ්සඳහා ෙයොOකර ඇ  පැv�j සංඛ1ාව; 

 (iv) ෙH වනෙත h ප  උපෙදස ්ෙනොලැ�� පැv�j සංඛ1ාව; 

 

 



( 4 ) 

 

 

 (v) පවරා ඇ  න�වj2 ෙ�ශපාලනඥය2 හා සHබ2ධ න� සංඛ1ාව; 

 එ එ ව+ෂය අsව ෙව2 ෙව2 වශෙය2 කවෙ+ද ය2න? එ�මා සඳහ2 
කර2ෙනEද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම2ද? 

8. 
2109/’17 

ග	 ඩxලස් ෙ�වාන2ද මහතා,— අධ1ාපන අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) ක�තර VසW්කෙK, ම�ගම අධ1ාපන කලාපෙK �Ee කෛලමගZ ෙදමළ 
^ද1ාලෙK �ෂ1ය2 හාර_යයකට අ�ක �mස අධ1ාපන ෙපොo සහ ක පත 
(සාමාන1 ෙපළ) දවා අධ1ාපනය ලබv2 _eන බව?; 

 (ii) ෙමම පාසල “ළඟම පාසල-ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහන යටෙ? සංව+ධනය 
f}ම සඳහා මාස ෙදකකට ෙපර OZගZ තැ� බව?; 

එ�මා ද2ෙනEද? 

(ආ) (i) ඉහත අ(ii)E සඳහ2 සංව+ධන කට.� ආරHභ කරs ලබන Vනය කවෙ+ද; 

 (ii) ඉහත පාසෙලE අධ1යන ෙපොo සහ ක පත (උසස ් ෙපළ) ප2  ආරHභ 
f}මට සැලbH කර  ෙcද; 

 (iii) එෙසේ නH, එම ප2  ආරHභ කරs ලබන Vනය කවෙ+ද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනEද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම2ද? 

9. 
2175/’17 

ග	 උදය පභා? ගHම2�ල මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත1�මාෙග2 
ඇ4මට,— (1) 

(අ)  2014 ව+ෂෙKL බoZල VසW්කෙK, (mයබැ�ද නායයෑෙම2, 

 (i) vය¡ය සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ආබා�ත N සංඛ1ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ^පතට ප? w�ගලය2ට රජය ^_2 ෙගවන ලද O� ව2V Oදල ෙකොපමණද; 

 (iv) vය¡ය w�ගලෙය� ෙවsෙව2 රජය ^_2 ෙගවන ලද ව2V Oදල 
ෙකොපමණද; 

 (v) හාiයට ප? iවාස ෙවsෙව2 ෙගවන ලද උපmම සහ අවම ව2V Oදල 
ෙකොපමණද; 

 (vi) අවතැ2 N _ය�ම ෙදනාට ස,්ර iවාස ලබා L  ෙcද; 

 (vii) අවතැ2 N ප¢ලකට ස,්ර iවාසය ලබා o2 ආස2නතම Vනය කවෙ+ද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම2ද? 

 

 

 

 



( 5 ) 

 

 

10. 
2203/’17 

ග	 මE2දාන2ද අ�?ගමෙx මහතා,— ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙ�¤ය ෛවද1 
අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) මහsවර VසW්කෙK, පසබ්ාෙx ෙකෝරෙළේ පාෙ�¤ය ෙZකH ෙකො�ඨාසෙK, 
ෙවස�්ෙහෝZ ව?ෙ? �Ee ෛවද1 මධ1සථ්ානය රජයට පවරාෙගන ගා(ය 
ෙරෝහල බවට ප? කරන ලද බව?; 

 (ii) ෙමම ගා(ය ෙරෝහල මz2 එම පෙ�ශෙK ප¢Z 3500 - 4000  අතර 
පමාණයකට ෙසේවය සැල¥ බව?; 

 (iii) දැනට වසරකට ෙපර ෛවද1ව	2 හා උපකරණ Eඟය ෙහේ�ෙව2 ෙමම 
ෙරෝහල වසාදමා ඇ  බව?; 

 එ�මා ද2ෙනEද? 

(ආ) එෙසේ නH, ෙමම ෙරෝහල නැවත ^වෘත කර ව�කරෙK ජනතාවෙx ෙසෞඛ1 
 අවශ1තාවය2 ^ස§මට �යවර ග2ෙ2ද ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනEද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම2ද? 

11. 
2204/’17 

ග	 වාbෙ�ව නානායකාර මහතා,— අගාමාත1�මා සහ ජා ක ප ප?  හා 
ආ+,ක කට.� අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) W^ධ හOදාව සඳහා w�ගලය2 බඳවාගැhෙHL, ආ¨iක අෙ�ෂකයාෙx 
කZ~යාව, චmතය හා අධ1ාපන bobකH ඉතා උසස ්ත??වෙය2  �නද, �යාට 
අනවසර ම?පැ2 ෙචෝදනා  �ම ෙහෝ දඩ ගැ4H _o කර  �ම ෙහේ�ෙව2, ආ¨iක 
අෙ�ෂකයාෙx බඳවාගැhම අෙහෝ_� යන බව එ�මා ද2ෙනEද? 

(ආ) ෙH h ය ඉව? කර©මට �යවර ග2ෙ2ද ය2න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද2ව2ෙනEද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම2ද? 

12. 
22 15/’17 

ග	 එස.් එH. මmකා+ මහතා,— අධ1ාපන අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) ෙකොෙළො2නාව අධ1ාපන ෙකො�ඨාසෙK �Ee එකම vශ ජා ක පාසල �ඩා 
�?ගOව රාජ_ංහ ^ද1ාලය බව?; 

 (ii) ෙH වන^ට එම ^ද1ාලය ෙභෞ ක හා මානව සHප? Eඟ �ෙම2 Vෙන2 Vන 
අභාවයට යv2 පව න බව?; 

 (iii) ෙමම ජා ක පාසෙZ අධ1යන කා+ය ම«ඩලෙK wර�පා� 26 සහ 
අනධ1යන කා+ය ම«ඩලෙK wර�පා� 10 පව න බව?; 

 (iv) ෙH ෙහේ�ෙව2 ෙමම ^ද1ාලෙK _b _b^ය2 අ.ෙපො.ස. (සාමාන1 ෙපළ) 
^භාගෙය2 පbව අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ)  හැදෑ}මට ෙවන? පාසZ කරා 
ෙයොO වන බව?; 

එ�මා ද2ෙනEද?   

(ආ) (i) ඉහත සඳහ2 wර�පා� �ර�ම සඳහා ඇ  සැලbH කවෙ+ද; 

 (ii) ඒ සඳහා �යවර ගs ලබන Vනය කවෙ+ද; 



( 6 ) 

 

 

 (iii) 2017 ව+ෂෙKL ෙමම ^ද1ාලෙK ෙභෞ ක හා මානව සHප? සංව+ධනය 
සඳහා ලබා L ඇ  ප පාදන ෙව2 වශෙය2 කවෙ+ද; 

 (iv) එම ප පාදනවj2 දැනට _oකර ඇ  වැඩසටහ2වල පග ය කවෙ+ද; 

 (v) 2018 ව+ෂෙKL ෙමම ^ද1ාලෙK ෙභෞ ක හා මානව සHප? සංව+ධනය 
සඳහා ප පාදන ලබාLමට සැලbHකර  ෙcද; 

 (vi) එෙසේ නH, එම ප පාදන කවෙ+ද; 

ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනEද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම2ද? 

13. 
2221/’17 

ග	 ඉ. චාZස ් i+මලනාද2 මහතා,— බ2ධනාගාර ප සංස්කරණ, wන	?ථාපන, 
නැවත පVං� f}ම හා E2o ආගvක කට.� අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (1) 

(අ) (i) අංක WPGD 4998 දරන වාහනය E2o ආගvක කට.� අමාත1ාංශයට අය? 
බව?; 

 (ii) 2000 ව+ෂෙKL vලLෙගන jයාපVං� කර ඇ  එම වාහනය ෙH වන^ට කවර 
w�ගලය�ෙx භාරෙK පව 2ෙ2ද ය2න?; 

 (iii) උත වාහනය කලකට ෙපර චාවක°ෙ°mය පෙ�ශෙK ෙ�ශපාලන 
බලවෙත�ෙx භා^තෙK පැව  බව?; 

එ�මා ද2ෙනEද?  

(ආ) එෙසේ නH, උත වාහනය ය� ඔබ අමාත1ාංශෙK පෙයෝජනය සඳහා ලබා ගැhමට 
�යවර ග2ෙ2ද ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනEද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම2ද? 

14. 
2284/’17 

ග	 biZ හ±2ෙන?  මහතා,— අධ1ාපන අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) 9 ලංකා T	 ෙසේවෙK 3(1) ෙශේ�යට උපා�ධාm2 බඳවා ගැhම සඳහා   2017 
ව+ෂෙK ^භාගය පැව  Vනය කවෙ+ද; 

 (ii) ජා ක පාසZවල පව න T	 wර�පා� �ර�ම සඳහා VසW් ම�ටv2 පැව  
ෙමම ^භාගය _ංහල, ෙදමළ සහ ඉං²_ මාධ1ෙය2 පැව  බව ��ග2ෙ2ද; 

 (iii) එම iසා, ^භාග අෙ�ෂකය2ට ඉහත  ඕනෑම භාෂාවf2 ���	 සැපyය 
හැf N බව ��ග2ෙ2ද; 

 (iv) ඉං²_ මාධ1 T	 wර�පා� සඳහා _ංහල භාෂාෙව2 ���	 සැප{ 
අෙ�ෂකය2ට ෙ?} ප?�මට අවසථ්ාව ලබා ෙනොL  ෙcද; 

 (v) එෙසේ නH, _ංහල මාධ1 පශන් පතයටද ඉං²_ මාධ1ෙය2 ���	 සැපyය 
.�යැy අදාළ ^භාගය සඳහා අයoHප? කැඳN ගැස� පතෙK ෙහෝ ෙවන? 
ආකාරයf2 d+ව දැsHLම කර  �ෙ2ද; 

 (vi) ඉං²_ T	 wර�පා� සඳහා _ංහල මාධ1ෙය2 ���	 සැපuම sbobකම 
ව2ෙ2 යැy d+ව දැsHLම කර ෙනො >යL, _ංහල මාධ1ෙය2 ���	 
සැප{ අෙ�ෂකය2 ෙතෝරා ෙනොගැhෙම2 අසාධාරණය _o� ඇ  බව 
��ග2ෙ2ද; 

 



( 7 ) 

 

 

 (vii) එෙසේ නH, ඒ සඳහා ගs ලබන �යවර කවෙ+ද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම2ද? 

15. 
2433/’17 

ග	 ´. �. චානක මහතා,— වරාය හා නා^ක කට.� අමාත1�මාෙග2 ඇ4මට,— (2) 

(අ) (i) හHබ2ෙතොට වරාය ෙපෞ�ගjකරණය f}ෙH ¡^bම මz2 ලබාෙදන ඉඩH 
පමාණය සහ ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙ+ද; 

 (ii) ෙමම ¡^bම මz2 ෙමෙහ.H ප+ය2ත සඳහා ලබාෙදන ඉඩH සඳහා බo 
�jය අය කර2ෙ2ද; 

 (iii) ෙමම වරාෙK ෙතවැi සහ _Uවැi අVයර ඉVf}ෙH අy ය ¡^bHගත 
සමාගH ෙදෙක2 එකකට ලබා ෙද2ෙ2ද;  

 (iv) එෙසේ නH, ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙ+ද;  

 (v) හHබ2ෙතොට වරාෙK ෙදවැi අVයෙ+L, ඉVකරන ලද අකර 110ක ^ශාල 
�පත ෙමම සමාගH ෙදෙක2 එකකට ලබා ෙද2ෙ2ද; 

 (vi) එෙසේ නH, ඒවා ලබාෙදන පදනම කවෙ+ද;  

 (vii) ෙH සඳහා ෙ�¤ය ෙහෝ ජාත12තර සමාගම මz2 තෙසේ	ව ලබාෙගන 
 ෙcද; 

 (viii) ෙනොඑෙසේ නH, එම වeනාකම i+ණය කරන ලද පදනම කවෙ+ද; 

 ය2න එ�මා ෙමම සභාවට ද2ව2ෙනEද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නH, ඒ ම2ද? 
 

 

පධාන කට.� ආරHභෙK L 
ෙය(ජනා *+බඳ දැ.�/ම 

1.  

පා+jෙH2�ෙU සභානායක�මා,— පා+jෙH2�ෙU කට.�,— අද Vන ආ«�ෙU 
කට.�  Oඛ1සථ්ානය ගත .� ය. 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැsHLම සහ Vනට iයvත කට.� 

1. 
පා.11/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Vවyන �ළ දැනට ~යා?මක වන යZ පැන ¡ය h  
අණපන? යාව?කා©න f}ම,— 9 ලංකාෙU ෙH වන^ට? අ�රාජ1වාL .ගෙKL 
හ±2වාෙදන ලද h  අණපන? ~යා?මකවන බැ^2 එම h  අණපන? ය� අධ1නය 
f}ෙH කv� ප?කර, යZ පැන¡ය දµවH, දඩ OදZ ආVය යාව?කා©න f}ෙH ජා ක 
වැඩ��ෙවළ ~යාවට නැං^ය .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.  
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2. 
පා.12/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— _ය� මැ වරණ එකම Vනක පැවැ?�ම,— 9 ලංකාව 
�ළ 1988 _ට 2010 දවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවලL හැර අ2 සෑම වසරකLම f_යH මැ වරණය පව?වා ඇ  අතර, 
එෙසේ මැ වරණ පැවැ?�ම ජනතා මතය සලකා බැ©ම සඳහා වeනා i+ණායකය ¢වද, 
ෙH ��2 රෙ� ආ+,කය, පmපාලනය ආV සෑම ෙෂේතයකටම දැ¶ බලපෑම ඇ  කරන 
බැ^2 පළා? පාලන මැ වරණ, මහා මැ වරණ සහ ජනා�ප වරණය එකම VනයකL 
පැවැ?�මට හැf වන පmV එ| ආයතනවල iල කාලය සංෙශෝධනය f}මට?, ගැලෙපන 
මැ වරණ කම ෙUදය i+මාණය f}මට? bob පmV ආ«�කම ව1වස්ථා 
සංෙශෝධනය කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.  

3. 
පා.13/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පා+jෙH2� පජාත2තවාදය ශ ම? f}මට කට.� 
f}ම,— රට �ළ පජාත2තවාදය වඩා? ශ ම? f}ෙH අරOණ ඇ ව පා+jෙH2�ව 
හා පළා? සභා අතර?, පළා? සභා හා පළා? පාලන ආයතන අතර? මනා 
සHබ2pකරණය පව?වා ෙගන යාම අත1ාවශ1 වන අතර ඒ සඳහා පළා? පාලන 
ආයතන පධාh2, පළා? සභා �ළ iෙයෝජනය�ම සහ කවs ��ස ද, පළා? සභා 
පධාh2 පා+jෙH2�ව �ළ iෙයෝජනය �ම සහ කවs ��සද කමෙUදය සකස ්
f}මට අවශ1 ආ«�කම ව1වස්ථා සංෙශෝධනය කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව 
ෙයෝජනා කරy.  

4. 

පා.14/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක ඒකාගතාව ඇ  f}මට �යවර ගැhම,— ජා ක 
ඒකාගතාවය පව+ධනය f}ෙH අරO�2 ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව ·ව? වන 
පෙ�ශවල _ංහල භාෂා w�� වැඩසටහ2 ද, _ංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව ·ව? වන 
පෙ�ශවල ෙදමළ භාෂා w�� වැඩසටහ2 ද, රාජ1, රාජ1 ෙනොවන හා ෙපෞ�ගjක 
ආයතනය2E සහෙය2 ~යා?මක ^ය .� අතර රාජ1 හා ෙපෞ�ගjක ^ද¸? ෙම2ම 
O¹ත මාධ1 ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගiv2 ෙමම w�� වැඩසටහ2 ආරHභ f}ම 
සඳහා ජා ක වැඩ��ෙවළ ~යාවට නැං^ය .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා 
කරy. 

5. 
පා.15/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— කලතයාෙx ෙනොමනා ~යා iසා අසරණභාවයට 
ප?වන පා+ශ්වයට සහන සලසා Lම,— ^වාහක අºසැv .වල එකම වහල යට ·ව?ව 
_eන අවස්ථාවලL w	ෂයා ෙහෝ >mඳ bරාව, ¥oව සහ ෙවන? අපචා} කට.�වල 
ෙයෙදv2 ඉඩH ෙහෝ ෙx ෙදොර බ� O�� තම ෙපෞ�ගjක අ»මතය පmV ^�ණv2 ෙහෝ 
අ2 අයට පවරv2 හැ_}ම iසාෙව2 අෙන පා+ශ්වය? සමඟ ද	ව2 දැ¶ 
අසරණභාවයට ප? වන අවස්ථාවලL එම ත?වය වළවා ගැhම සඳහා අවශ1 h  
සHපාදනය කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 

6. 

පා.16/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,—ච+යා ධ+ම ��බඳ කාරක සභා ඇ f}ම,— 9 ලංකාෙU 
පා+jෙH2� ම2¼ව	2ෙx ^ශ්වාසව2තභාවය හා ඔ¢2 �ළ උසස ්  ආචාර ධ+ම 
පව?වාෙගන යාෙH අවශ1තාව iසා ඒ ��බඳ ක	� ෙසොයා බැ©ම සඳහා ච+යා ධ+ම 
��බඳ කාරක සභාව ඇ  කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
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7. 
පා.17/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,—නව ඉෙලෙටොi හැ±sHපත i�? f}ම,— 
පmපාලනය පහb f}ම, අපරාධ මැඩ©ම සඳහා හා ෙවන? වංචiක ~යාවලට ෙයොO�ම 
අවම f}ම  සඳහා අදාළ w�ගලයාෙx 	�ර ගණය, බැං� ¡�H, ෙක¶� කා¾, අධ1ාපන 
bobකH, mයo	 බලපත හා ^ෙ�ශ ගම2 බලපත අංක ආL වැදග? හා අවශ1 ෙතොර�	 
ඇ�ළ? නව ඉෙලෙටොiක අංකය සEත ජා ක හැ±sHපත i�? කළ .� බව? 
පාෙ�¤ය ෙZකH බලපෙ�ශය2E ·ව?වන _ය� ෙදනාෙx ෙතොර�	 ගාම iලධා} 
ෙකො�ඨාස ම�ටv2 පmගණකගත f}ම ක¶නv2 කළ .� බව? එම ෙතොර�	 වm2වර 
යාව?කා©න කළ.� බව? ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 

8. 

පා.18/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— �mv ෙපොjස් iලධා}2ට ද අ¢	o ^ස්සක ෙසේවා 

කාලයf2 පb ^ශාම යාමට අවසථ්ාව ලබාLම,— ෙපොjස් ෙදපා+�ෙH2�ෙU කා2තා 
ෙපොjස ්iලධාmiය2  සඳහා වන ^_ වසරක ෙසේවා කාලයf2 පb සව් කැමැ?ෙත2 
^ශාමයාෙH හැfයාව, �mv ෙපොjස ්iලධාm2 සඳහා ද අදාළ ^ය.� යැy ද  ඒ සඳහා 
කමෙUදය සකස් කළ .�යැy ද ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 

9. 

පා.19/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙරTලා_ ඉව? f}ෙH කාරක සභා ඇ  f}ම,—
ෙරTලා_ තැhම ෙම2ම ෙරTලා_ ඉව? f}මද iතර _oවන ~යාවjය බැ^2 කZපැන 
¡ය ෙරTලා_ ඉව? f}ම ��බඳ ෙසොයා බැ©ම සඳහා ෙරTලා_ ඉව? f}ෙH කාරක සභා 
ඇ  කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 

10. 

පා.21/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සහ ක�ම ��බඳ කාරක සභා ඇ  f}ම,— 
පා+jෙH2�ෙU අසන පශ්නවලට �¿�	 වශෙය2 රජය ෙදන සහ ක හා රජෙK බැ§H 
ඇතැH ^ට කඩ වන අවස්ථා දනට ලැෙබන බැ^2, රජය _ය වග|H ඉ� කරන බවට සහ 
ඒවා ��බඳව වගfයන බවට සහ ක �ම සඳහා සහ ක �ම �jබඳ කාරක සභා ඇ  කළ 
.�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.  

 

 11. 

පා.22/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— oHmය ෙදපා+�ෙH2�ව ස� ඉඩHවල ඵලදාuතාව 
වැ¶කර ගැhම,— 9 ලංකා oHmය ෙදපා+�ෙH2�ව ස� ඉඩHවල ඇ  අනවසර ඉÁf}H 
හා අනවසර පVං�ක	ව2 ක¶නv2 ඉව?කර hත1ාsÂල ඉÁf}H සHබ2ධ ¡^bH 
නැවත සමාෙලෝචනය f}ෙම2 ෙදපා+තෙH2�වට ලැෙබන ආදායH ව+ධනය කළ .� 
අතර, ෙදපා+තෙH2�ෙU සංව+ධන කට.� සඳහා සෘÃවම බල ෙනොපා2නා N ඉඩH 
VTකා©න බo පදනම මත ෙපෞ�ගjක අංශයට ලබාL එම OදZ oHmය ප�ධ ය 
න�කරණය සදහා ෙයොදා ගත .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.   

12. 
පා.23/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— යාචකy2ෙx ·^ත ආරෂා f}ම සඳහා කමෙUදය 
සැක4ම,— ෙH වන ^ට යාචකy2ෙx ·^තවලට ^ශාල ෙලස ත+ජන එZල �  ෙබන 
බැ^2 ඔ¢2ෙx ·^තවල bරDතතාව ÄකLම උෙදසා, ඔ¢2ට වගා f}ම සඳහා ඉඩH 
ලබා L ඉ2 ලැෙබන ආදායෙම2 ඔ¢2ෙx ·^තවල ආරෂාව හා ෙපෝෂණය සහ ක කළ 
.�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
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 13. 

පා.24/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අයාෙZ යන bනඛy2ෙග2 viස් ·^තවලට _oවන 
හාiය වළවා ගැhම සඳහා කමෙUදය සැක4ම,— අයාෙZ යන bනඛy2ෙග2 viස් 
·^තවලට _oවන හාiය වළවා ගැhෙH අරO�2, රජය ම¡2 Åv පමාණය 
ෙව2ෙකො ට  එම ස්ථානයට iදැZෙZ යන bනඛy2 ෙගන ෙගොස ්ඔ¢2 Äක බලාගැhම 
සඳහා bob වැඩ��ෙවළ සකස් කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.  

14. 

පා.25/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  ළමා අපචාර _�p2 සඳහා දැ¶ දµවH පැන�ම,—  Vවyන 
wරා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය2 Vෙන2 Vන 4ඝෙය2 ව+ධනය �ෙH ත??වය ඇ  � 
 ෙබන බැ^2 ඒ සHබ2ධව දැනට පව?නා h  ෙරTලා_ පමාණව? ෙනොව2ෙ2 නH, නව 
h   ෙරTලා_ අ� 2 සHමත ෙකොට ඉතා ක¶නv2 ෙH සHබ2ධ න� ^ස§මට කට.� කළ 
.�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.   

 

15. 

පා.26/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංචාරක ව1ාපාරය පව+ධනය f}ම සඳහා ෙවරළ 
�^bH මා+ග ඇ  f}ම,— Vවyෙ2 ෙවරළබඩ කලාපය �ළ 4ඝෙය2 _oවන ඉVf}H 
 iසාෙව2 ෙ�¤ය, ^ෙ�¤ය සංචාරකය2ට ෙම2ම pවරය2ට ද ෙවරළ Çරයට �^4ෙHL 
අවEරතා ඇ ව  �ම සංචාරක ව1ාපාරය පව+ධනයට ෙම2ම pවර ක+මා2තයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැ^2 එම ත??වය වළවා©ම සඳහා ෙම2ම  ෙමම  ෙෂේත පව+ධනය 
f}ෙH අරOණ ඇ ව ෙවරළ �^bH මා+ග ප�ධ ය ඇ  කළ .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.  

 

 16. 

පා.27/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අධ1ාපන පmපාලන ෙසේවෙK iලධා}2ෙx වැ�� 
^ෂමතා ඉව? f}ම,— ^oහZප  ෙසේවය, T	 අධ1ාපන ෙසේවය, අධ1ාපන පmපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ¶ වැ�� ^ෂමතාව පව න බැ^2, එම ත??වය මඟ හරවා 
ඔ¢2ෙx ආ?මා»මානයට සmලන වැ�ප ලැෙබන පmV වැ�� ^ෂමතා ඉව? f}ම 
සඳහා කමෙUදය සකස්  කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.  

17. 

පා.28/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  ෙබෞ�ධ »È අධ1ාපනය පව+ධනය f}ම,—  
ෙබෞ�ධ »É2වහ2ෙසේලාෙx ධ+ම ඥානය පව+ධනය f}ෙH අරOණ ඇ ව 
උ2වහ2ෙසේලාෙx කථන හැfයා, ශවණ හැfයා, පmගණක, මෙනෝ^ද1ා?මක සහ 
උපෙ�ශනය ��බඳ දැsම වැ¶ V.� f}ම උෙදසා දැනට පව?නා »È අධ1ාපන 
ආයතනවලට පmබාEරව ෙමම කට.� සඳහාම ෙව2 N »È අධ1ාපන ආයතන ඇ  
f}ම සඳහා කමෙUදය සකස් කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.  

18. 

පා.29/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 9 ලංකාව �ළ දැනට ~යා?මක වන ෙනොතාmස ්
ෙසේවාව යාව?කා©න f}ම,— Vවyන �ළ ~යා?මක වන ෙනොතාmස් ෙසේවය යZපැන 
¡ය h වj2 සකස් � ඇ  iසා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව+තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස h  හ±2වා Vය .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.  
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19. 

පා.30/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ^ය� කලා�ය ෙහේ2 ෙගො�2ෙx ආ+,කය ශ ම? 
f}ම,— ^ය� කලා�ය පෙ�ශවල ෙහේ2 ෙගො�2 ^_2 වගා කරs ලබන �, �රක2, 
Oං, තල වැi වගාව2E අස්වැ2න වැ¶ කර ගැhම සහ iෂ්පාදන සකස ්f}ම සඳහා නව 
තාෂණය හ±2වාLම ��2 උසස ්Tණා?මක ත??වෙය2 .� iෂ්පාදන සකස් f}ම 
සඳහා?, ෙ�¤ය හා  ජාත12තර ෙවළඳෙපොළ �ළ iෂ්පාදන අෙල^ කර ගැhෙH පදනම 
ශ ම? කර ගැhම සඳහා? 4vත ස�පකාර සමාගH ඇ  කළ .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.  

20. 
 පා.31/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— T	 උපෙ�ශක ෙසේවාව ඇ  f}ම,— 9 ලංකාෙU 
අධ1ාපනෙK Tණා?මක සංව+ධනය ඇ  f}ෙH අරOණ ඇ ව (ට වසර ^ස්සකට (20) 
පමණ ෙපර _ට ආරHභ � ~යා?මක වන T	 උපෙ�ශක තන�	 ෙවනම T	 උපෙ�ශක 
ෙසේවා ඵ්කකය ෙලස ස්ථාපනය කල .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 

21. 

පා.32/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  mÊ �e ෙවsවට සහZ �e ජනතාව අතර ජනËය 
කර�ම සඳහා නව තාෂණය හ±2වා Lම,—  mÊ �e සඳහා ^ෙ�ශ රටවලට ඇL යන 
^ශාල ධනස්ක2ධය නවතා©ෙH අරOණ ඇ ව ආෙ�ශකය ෙලස භා^තා කළ හැf 
සහZ �eවj2 සැක¥ ආහාර පචjත f}ම සඳහා?, ෙකÁ සEත ධාන1 ව+ගය වන 
සහZ වඩා? _.H ෙලස  mÊ �e ෙම2 අඹරා ගැhම සඳහා?,  mÊ �e ඇඹ}මට භා^තා 
කරන ආකාරෙK ය2ත ¥ත සහ නව තාෂණය හ±2වා Vය .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව 
ෙයෝජනා කරy.  

22. 

පා.33/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— .�ධය iසා ආබා�තය2 බවට ප?Nව2ට සහන සලසා 
Lම,—  වසර 30කට ආස2න කාලය පැවැ  .�ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ Vෙනදා �© 
වැඩ ෙකොට ·ව? N ජනතාව? ස්,ර Ä| රෂා කළ ජනතාව? අතm2 සැලfය .� 
පමාණය අංග^කලව ආබා�තව ·වන බm2 මහ? �ඩාවට ප? � අසරණව ·ව? වන 
බැ^2, ඔ¢2 සඳහා යH මා_ක Lමනාව ලබා Lමට කට.� කළ .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.   
 23. 

පා.34/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— _ය�ම පÅ ආරෂකy2 සඳහා ගම2 ^යදH 

Lමනාව ලබා Lම,— ජනා�ප  ආරෂක සහ අගමැ  ආරෂක ෙසේවෙK i.ත 
iලධා}2ට ෙම2ම අෙන�? පÅ ආරෂක ෙසේවාවල i.ත iලධා}2ට ද සමාන 
ගම2 ^යදH Lමනාව ලබා Lමට කට.� කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා 
කරy.    

24. 

පා.35/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ^ශව්^ද1ාල ම¡2 පව?වාෙගන යන පාඨමාලාව2 
Äfයා»Oඛ පාඨමාලාව2 බවට ප?f}ම,— Vවyෙ2 _ය�ම රජෙK ^ශ්ව^ද1ාල සහ 
ෙපෞ�ගjක ^ශ්ව^ද1ාල ම¡2 පව?වා ෙගන යන ශාස්¼ය අධ1ාපනයම සඳහා N උපා� 
පාඨමාලාව2 Äfයා»Oඛ වෘ?Çයමය උපා� පාඨමාලාව2 බවට පmව+තනය කර එම¡2 
>Eව2නා N උපා�ධා}2 ෙවත නව Äfයා සපයා LෙH අරOණ ඇ ව, _ය�ම 
^ශ්ව^ද1ාල සමඟ රාජ1 අංශෙK සහ ෙපෞ�ගjක අංශෙK ආයතන සHබ2pකරණය සඳහා 
කමව? වැඩ��ෙවළ සකස ්කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
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25. 
පා.36/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසZ _b2 පවාහනය කරs ලබන වෑ2 රථ සඳහා 
i_ පvÇ2 iයම f}ම,— Vවyන wරා පව?වාෙගන යs ලබන පාසZ _b පවාහන 
ෙසේවාව2 iයvත පv ෙය2 ෙනොපව න බැ^2 සහ ඇතැH පාසZ වෑ2 රථ 
ෙසේවකy2ෙx පැව�H යහප? ත??වෙය2 ෙනොපව ත බැ^2, i_ පv ෙය2 .� 
වෑ2 රථ ෙසේවාව පව?වාෙගන යෑම සඳහා?, එම ෙසේවාව2 ලබාග2නා පාසZ �ෂ1 
�ෂ1ාව2ෙx ආරෂාව තහ¢	 f}ම සඳහා?, වෑ2 රථ ෙසේවාව2 සඳහා පvÇ2 
හ±2වාVය .�යැy ද, වෑ2 රථ ෙසේවකy2 �ළ යහප? පැව�H පව?වාෙගන යාම සඳහා 
^නය h  මාලාව හ±2වා Vය .�යැy ද ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.  

26. 

පා.37/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක සහ ජාත12තර අනාගත ඉZ�මට සmලන ෙලස 

iෂ්පාදනය ව+ධනය f}ම සඳහා කමෙUදය සකස් f}ම,— ජා ක සහ ජාත12තර 
පජාවෙx අනාගත ඉZ�මට සmලන කා+vක සහ කෘDකා+vක iෂ්පාදනය2 ��බඳව 
wෙරෝකථනය කර අදාළ iෂ්පාදනය2ට අsබ��ත _ය�ම ෙෂේතවල අ2ත+ 
සHබ2ධතාවය ��2 ද, න�න තාෂණය උපmම ම�ටv2 පෙයෝජනයට ගiv2 ද, 
iෂ්පාදන ~යාවjය ව+ධනය f}ම සඳහා කමෙUදය සකස් කළ .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2� ව ෙයෝජනා කරy.  
27. 

 පා.38/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 9 ලාංfක ජනතාව ෙx පාරHපmක උ	මය2 

Äකගැhම සඳහා ¶�ටZ wසත්කාලය ඇ  f}ම,— 9 ලාංfක ජනතාවෙx සHපදාyක 
දැsම ආරෂා කරv2, ෙපෝෂණය කර අනාගත පරHපරාව ෙවත Äෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන සHප? හා ෛජව උ	මය2 අපහරණය වැළැ�ම සඳහා w�Z ජා ක 
වැඩ��ෙවළ අවශ1ව ඇ  බැ^2 ද, පmසරය, ෙ�¤ය ෛවද1 ෙෂේතය, 
කෘDක+මා2තය හා සHපදාyක ක+මා2ත ඇ�� _ය� ෙෂේතය2 සඳහා ¶�ටZ 
තාෂණය උපෙයෝÍ කරග? න�න wසත්කාලය සකස් f}මට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
���මය ෙ�පළ සං^ධානය (WIPO), 9 ලංකා ���මය ෙ�පළ කා+යාංශය, පmසර 
අමාත1ංශෙK ෛජව ^^ධ?ව ඒකකය ඇ�� _ය� අංශ ඒකාබ�ධN වැඩ��ෙවළ සකස් 
f}මට ද �යවර ගත .�යැy ෙමම පා+jෙH2� ව ෙයෝජනා කරy. 

28. 
පා.39/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 9 ලාංfක ජනතාවෙx පාරHපmක දැsම ආරෂා කර 
ගැhම සඳහා N ජා ක වැඩ��ෙවළ ආරHභ f}ම,— 9 ලාංfක ජනතාවෙx 
පාරHපmක දැsම භා^තා වන ෛවද1 කම, කෘDක+මා2තය, ආහාර සංරෂණය, හසත් 
ක+මා2ත අංශය ඇ�� ^^ධ ෙෂේතය2E පාරHපmක දැsම ආරෂා f}ම සඳහා අදාළ 
ෙෂේතය2 iෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග2 ෙතොර�	 ලබාෙගන, ෛජව ^^ධ?ව 
ඒකකය, ���මය ෙ�පළ කා+යාංශය ඇ�� අදාළ අංශ ඒකාබ�ධව ජා ක වැඩ��ෙවළ 
ආරHභ කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2� ව ෙයෝජනා කරy. 

29. 
පා.40/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 9 ලංකාවට ආෙU�ක හා ඖෂධමය වeනාකHවj2 
.� ශාඛවල ජාන සHප?වලට ෙ�ට2� බලපත ලබා ගැhම,— ^ෙ�¤ය රටවZ 9 
ලංකාවට ආෙU�ක වeනා ඖෂධමය ශාඛවල ස~ය රසායiක දව1 සහ ජාන සHප? 
හ±නා ෙගන, ඒවාට වංචiක ෙලස ෙ�ට2� බලපත ලබා ගැhම වැළැ�ම සඳහා අදාළ 
ස~ය රසායiක දව1 සහ ජාන සHප? සඳහා 9 ලංකාවට ෙ�ට2� බලපත ලබා 
ගැhමට?, ඖෂධ iෂප්ාදනයට සහ වැ¶ V.� f}මට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැhමට?, 
ෛජව ^^ධ?ව අංශය, ���මය ෙ�පළ කා+යාංශය සහ ෙ�¤ය ෛවද1 අමාත1ාංශය 
ඇ�� වගfව.� _ය� ආයතන එව ^ෙශේෂ වැඩ��ෙවළ සකස් කළ .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2� ව ෙයෝජනා කරy. 



( 13 ) 

 

 

30. 
පා.41/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජනතා iෙයෝ�තy2ෙx ග	 නාම අ?හැ}ම,— 
ජනා�ප �මා, අගමැ �මා ඇ�� පා+jෙH2�, පළා? සභා, පාෙ�¤ය සභා iෙයෝජනය 
කරන _ය�ම ජනතා iෙයෝ�තය2 මා_කව තම2 කරන ෙසේවයට අදාළව වැ�� හා / 
ෙහෝ Lමනා ලබා ග2නා අතර ඉහත f_o Òරය iස්සරණධ1ාසෙය2 _o කරs ලබන 
ග	 ෙසේවය2 ෙනොවන බැ^2 ද, එම Òර දර2න2ෙx නමට ඉVmෙය2 ෙහෝ Òරයට 
ඉVmෙය2 අ ග	, 9ම? ෙහෝ ග	 යන නාම සහ නමට පbව උ�මාණ2, මැ �මා යන 
පද ෙයLම උපහාසයට ල�මට ෙහේ�ව � ඇ  බැ^2 ද, ජනතා iෙයෝ�තය2ෙx ග	 
නාම භා^තය නතර f}මට අවශ1 �යවර ගත .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා 
කරy. 

31. 
පා.42/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වැ¶Ee නඩ?� ම«ඩල වැඩසටහන පළා?, Vස්W 
සහ පාෙ�¤ය ෙZකH ෙකො�ඨාස ම�ටv2 ව1ා�ත f}ම,— ^^ධ පා+ශ්වය2 ^_2 
වැ¶Ee wරවැ_ය2 ෙනොසලකා හැ}ම ��2 _oවන ^^ධ අසාධාරණය2 සHබ2ධෙය2 
පැv�j f}ම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත1ාංශෙK වැ¶Ee ෙZකH කා+යාලය යටෙ? 
~යා?මක වන වැ¶Ee නඩ?� ම«ඩල වැඩසටහන පළා?, Vස්W හා පාෙ�¤ය ෙZකH 
ෙකො�ඨාස ම�ටv2 ව1ා�ත කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 

32. 
පා.43/’15  

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වැ¶Ee පජාව 9 ලංකාෙU ආ+,ක ව+ධනයට දායක 
කර ගැhමට ණය LෙH වැඩ��ෙවළ සකස් f}ම,— වයස අ¢	o 60 ඉමවා ඇ  
වැ¶Ee පජාවට තම ·වෙනෝපාය මා+ග ශ ම? කරගiv2 සමස්ත 9 ලංකා 
ආ+,කෙK ව+ධනයට දායක�මට බැං� ප�ධ ය ම¡2 ණය LෙH කමෙUදය 
~යා?මක ෙනො� ම ඔ¢2ට සමාජය �ළ ෙවන? අකාරයකට සැල|ම වන ෙහy2 එම 
අසාධාරණ ත??වය වැළැ�මට කමව? වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ .� යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 

33. 

පා.44/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වයස අ¢	o 60 ඉමවා ඇ  w�ගලy2 සමාජය �ළ 

සÓය w�ගලy2 බවට ප? f}ෙH වැඩ��ෙවළ සකස් f}ම,— සමාජ ආ+,ක 
~යාවjෙK පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අ¢	o 60 ඉම�ෙම2 පb 
සමාජය �ළ i_ ��ගැhම ෙනොමැ ව අÓයව ෙකො2� _eන වැ¶Eeය2, සමාජෙK 
සÓය w�ගලy2 බවට ප? fmෙH වැඩ��ෙවළ සකස් f}මට පාසZ පජාව ඇ�� O� 
මහ? සමාජයම දැsව? f}ෙH කමෙUදය ඇ  කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව 
ෙයෝජනා කරy. 

 

 34. 

පා.45/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙමෝට+ කා+vක ෙෂේතය ��බඳ පාසZ _b2ෙx 

දැsම w�Z f}ම,— 9 ලංකාෙU අනාගත ත	ණ ත	�ය2ෙx Äfයා පශ්නයට 
^ස±ම ෙලස සහ ෙමෝට+ කා+vක ෙෂේතෙK ඇ ව2නාN ව+ධනයට සාෙ�ෂව 
w�� ශvකy2ෙx අවශ1තාව සwරා ගැiෙH අරOණ ඇ ව පාසZ ^ෂය i+ෙ�ශයට 
ෙමෝට+ කා+vක �Zපය ^ෂයය ෙලස ඇ�ළ? f}ම සඳහා කමව? වැඩ��ෙවළ ඇ  
කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
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35. 

පා.46/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙමෝට+ කා+vක �Zපය ඉගැ2�ම සඳහා T	ව	2 
w�� f}මට අධ1ාපන ^ද1ා �ඨය ඇ  f}ම,— 9 ලංකාෙU සහ ^ෙ�ශ රටවල ෙමෝට+ 
කා+vක ෙෂේතෙK ඇ වන ව+ධනයට සmලන ෙලස, එම ෙෂේතෙK w�� ශvකy2ෙx 
ඉZ�ම සwරා©මට හැfවන පmV, පාසZ ම�ටv2 ඉගැ2�ම සඳහා T	ව	2 w�� 
f}මට ෙමෝට+ කා+vක ෙෂේතය ��බඳ අධ1ාපන ^ද1ා �ඨය ඇ  කළ .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 

36. 
පා.47/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙමෝට+ කා+vක �Zපය ^ෂය i+ෙ�ශය2 
යාව?කා©න f}ම,— ෙමෝට+ කා+vක ෙෂේතය හා සHබ2ධ රජෙK කා+vක ^ද1ාල හා 
අsබ�ධ ආයතනවල ඉෙගsH කට.� _o කරs ලබ2ෙ2 වසර 25 - 30 තරH පැර� 
^ෂය i+ෙ�ශය යටෙ? බැ^2, එම ත??වය ෙවනස් f}ම සඳහා එම ^ෂය 
i+ෙ�ශය2 යාව?කා©න f}මට කමව? වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 

37 
 පා.48/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  Wෙරෝද රථ හා ය�	 පැV ආÔත Äfයාවල i.ත 
Nව2ෙx Äfයාවල bරDතභාවය තහ¢	 f}ම,— 9 ලංකාව �ළ ·ව?වන Wෙරෝද රථ 
හා ය�	පැV ආÔතව සෘÃ හා වක ෙලස Äfයාව2E i.ත�මට කැමැ?ත දවන 
ත	ණ �mස හා ^ශාvක W^ධ හOදා iලධාm2 සහ ෙජ1ෂඨ් wරවැ_ය2 යන ජන 
ක«ඩායHවල ආ+,ක ශ ය ව+ධනය f}ෙම2 සමස්ත ජා ක iෂ්පාVතයට ඔ¢2ෙx 
දායක?වය ලබා ගැhෙH අරOණ ඇ ව එම ෙෂේතෙK i.තNව2ෙx සÓය 
දායක?වය ජා ක ආ+,කයට එ කර ගැhම සඳහා කමව? වැඩ��ෙවළ ක¶නv2 
සකස් කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 

38. 
පා.49/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 9 ලාං|ය/ෙ�¤ය ¥පෙUදය ��බඳ රට �ළ ජනතා 
ආකZප w�Z f}ම,— 9 ලාං|ය/ෙ�¤ය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ�¤ය හා ^ෙ�¤ය 
ජනතාව �ළ වැ¶ නැº	ව ඇ  f}ෙH අරOණ ඇ ව, රට �ළ ජනතා ආකZප ඒ ෙවත 
ෙයොO f}ම සඳහා පාසZ, ^ශ්ව^ද1ාල, තෘÇyක අධ1ාපන ආයතනවල ^ෂය පාඨමාලාවට 
¥පෙUදය ^ෂයය ෙලස ඇ�ළ? f}මට?, රාජ1 හා ෙපෞ�ගjක අංශවල මැVහ?�ම මත 
ප+ෙKෂණ අංශ Vmගැ2�ම මz2 නව ෙසොයාගැhH _o f}මට?, ඒ හා බැ±s ආයතන 
ප�ධ ය සHබ2ධ කර ගiv2 සහ ක පත, ¶�ෙලෝමා, උපා�, පශච්ා? උපා� පාඨමාලා 
ඇ  f}ම ��2 ෙමම ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ w�Z ආකZපමය ෙවනස ඇ  
කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 

39. 
පා.50/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 9 ලංකාෙU ආහාර සංස්කෘ ය ඉෙගsH සහ ඉගැ2� ෙH 
~යාවjයට බ�ධ f}ම,— 9 ලාං|ය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග f}ෙH 
කලාව, ආහාර �4ෙH කලාව, ව+ණකාරක කලාව, ආහාර කැ�ෙH කලාව ඇ�� අංශ 
ගණනාවf2 සකස්� ඇ  අතර ඒ හා බැ±� 9 ලාං|ය ආහාර සංසක්ෘ ය ��බඳ 
ඉෙගsH සහ ඉගැ2�H කමෙUදය2 හරහා අනාගත පරwරට පවරාLම ෙම2ම ෙ�¤ය හා 
^ෙ�¤ය ජනතාව අතර අපෙx ආහාර සංස්කෘ ය ව1ා�ත f}ම මz2 9 ලාං|ය 
අනන1තාව අ2ත+ජා කව ඔසවා තැ�ම සඳහා වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
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40. 

පා.51/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ^ශ්ව^ද1ාල සහ තෘÇyක අධ1ාපන ආයතනවල 
_b2ෙx ප+ෙKෂණ iබ2ධන අමාත1ාංශවල සංව+ධන කට.� ඉලක කර සකස් 
fmම,— ^ශ්ව^ද1ාල සහ තෘÇyක අධ1ාපන ආයතනවල _b2 ^_2 තම පාඨමාලා 
සHබ2ධෙය2 ඉVmප? කරන ප+ෙKෂණ iබ2ධන රෙ� ආ+,ක, සමා·ය, සංස්කෘ ක 
හා සංව+ධන කට.�වලට උපෙයෝÍ කර ගැhම වැදග? වන බැ^2 එම iබ2ධන 
අpෂණය කරs ලබන ආචා+යව	 හා ප+ෙKෂණ iබ2ධන අදාළ වන අමාත1ාංශ අතර 
මනා සHබ2pකරණය ඇ  f}ම සඳහා එ| අමාත1ාංශෙK iලධාmෙය� ප?f}ෙම2 
එම ප+ෙKෂණ iබ2ධන මz2 අමාත1ාංශෙK ඉVm සංව+ධන ~යාදාමය2 සහ කා©න 
ඉලක සwරා ගැhමට හැfවන පmV කමව? වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.  

41. 

පා.52/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වයස අ¢	o 18 සHd+ණ වන අවස්ථාෙULම ඡ2ද Ev 
නාමෙZඛනයට නම ඇ�ළ? f}ම,— මැ වරණ ෙදපා+තෙH2�ව මz2 වා+Dකව 
ඡ2ද Ev නාමෙZඛන සංෙශෝධනය f}මට iයvත Vනට පbව ෙහෝ ෙපර VනකL වයස 
අ¢	o 18 සHd+ණ වන තැනැ?ත2ට iයvත වයස සHd+ණ N Vනටම ඡ2ද Ev 
නාමෙZඛනෙයE නම ඇ�ළ? කරවා ගත හැf ආකාරෙK පාෙයෝ¡ක වැඩ��ෙවළ 
ඇ  කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.  

42. 
පා.53/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 9 ලංකාව �ළ ෙසේලy2 iෂ්පාදනය f}ම සඳහා 
කමව? වැඩ��ෙවළ ඇ  f}ම,— 9 ලංකාව �ළ වා+Dකව ෙසේලy2 ^ශාල 
පමාණය භා^තා කරs ලබන අතර ෙසේලy2 ආනයනය f}ම සඳහා ද ^ශාල Oදල 
වා+Dකව ^ෙ�¤ය රටවලට ඇL යන බැ^2, එම ^ෙ�ශ ^iමය පමාණය රට �ළ ඉ m 
කර ගැhෙH අරOණ ඇ ව ලංකාව �ළ පව?නා ෙ�¤ය තාෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේලy2 
iෂ්පාදනය f}ම සඳහා රාජ1, ෙපෞ�ගjක ෙහෝ ස�පකාර අංශය2 සHබ2ධ කර ගiv2 
කමව? වැඩ��ෙවළ රජය මැVහ? �ෙම2 ඇ  කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව 
ෙයෝජනා කරy. 
43. 

පා.54/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙපොZ ව�ර ආÔතව නව iෂ්පාදනය2 ඇ  f}ම,—  
9 ලංකාව �ළ වා+Dකව ^ශාල පමාණයක ෙපොZ ව�ර අපෙ? යන බැ^2, නව 
තාෂණය ෙයොදා ගiv2 ^�ම? කමෙUදය යටෙ? ෙපොZ ව�ර ආÔතව නව 
iෂ්පාදනය2 ෙ�¤ය හා ජාත12තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක කර ගiv2 ඇ  f}ම සඳහා 
කමෙUදය ~යා?මක කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 

44. 

පා.55/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සාගරෙK නව සHප? ගෙUෂණය,— ^ශාල සාගර 
කලාපය  Ev රට ¢ 9 ලංකාව පOඛ?වය ලබා L ඇ?ෙ? pවර ක+මා2තය සඳහා 
පමණ වන අතර  සාගරය ආÔතව ^ශාල පමාණයක සවභා^ක සHප? ඇ  බැ^2 
ෙමරටට ^ශාල Äfයා අවසථ්ා පමාණය ෙම2ම ධනය ද උපයා ගැhෙH අරOණ 
ඇ ව සාගර සHප? ��බඳව ^�ම? වැ¶oර අධ1යනය කළ .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
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45. 
පා.56/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 9 ලංකාෙU ම?ස1 සHපත ^ෙ��කy2 ^_2 ෙනලා 
ගැhම වළකා©ම,— 9 ලාංfක pවරය2ට ^ශාල ආ+,ක අවා_ය ඇ  කරv2 9 ලංකා 
O�o කලාපෙK ම?ස1 සHප? ^ෙ��කy2 ^_2 ෙනලා ග2නා බැ^2 9 ලංකා O�o 
කලාපය �ළ මා� ඇZ©මට සහ ^ෙ�ශ  යාතාවලට මා� බෑම සඳහා ෙතො�පල ෙලස 
භා^තා f}ම වළකා©ම සඳහා රජය ^_2 ^�ම? වැඩ ��ෙවළ සකස ්කර ~යා?මක 
කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 

46. 
පා.57/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙකොස් iෂ්පාදනය වැ¶ කර ඒ ආÔත iෂ්පාදන 
අපනයනය f}ම,— ඉතා පhත ෙම2ම ඖෂpය Tණෙය2 අÖන, රසායiක දව1වj2 
ෙතොරව වගා කළ හැf ෙබෝගය වන ෙකොස් වගාව ව1ා�ත f}ම ��2 ඒ ආÔත 
iෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය f}ම මz2 ^ශාල ^ෙ�ශ ^iමය පමාණය අප 
රටට උපයා ගත හැf බැ^2 ඒ සඳහා රජෙK මැVහ?^ෙම2 ^�ම? වැඩ ��ෙවළ 
සකස් කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 

47. 
පා.58/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක ෙගො^ සHමාන උෙළල වා+Dකව සං^ධානය 
f}ම,— රට ෙපරට යාමට නH Ojක වශෙය2 ෙගො^තැi2 සÔක ^ය .� බැ^2 රට 
ස	 කරන ෙගො^ ජනතාවට _ය වෘ? ය ��බඳ අ»මානය ඇ වන පmV ^�ම? 
සං^ධාන ව¸හය හරහා ~යා?මක වන ෙගො^ සHමාන උෙළල රජෙK මැVහ?�ෙම2 
වා+Dකව සං^ධානය කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 

48. 

පා.59/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සහන vලකට LED බZබ පාmෙභෝ¡ක ජනතාවට 
ලබාLම,— iවාස ආෙලෝක fmමට ෙයොදා ග2නා Tණා?මක LED බZබ vල අ�ක 
බැ^2, ^ojබල ම«ඩලය මැVහ?� සහනදාu vලකට හා ෙග�ෙH කමයට ෙමම බZබ 
පාmෙභෝ¡ක ජනතාවට ලබාL ජා ක වශෙය2 ^ojය ^ශාල පමාණය ඉ m කර 
ගැhමට?,  LED බZබ ජනතාව අතර ජනËය f} මz2 ^ojබල ම«ඩලයටද අමතර 
ආදායම උපයා ගැhමට? හැfවන පmV කමව? වැඩ ��ෙවළ සැක_ය .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
 49. 

පා.60/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— b� පmමාණ ෙසZලH බ� ක+මා2තශාලා ව1ා�ත 
f}ම,— 9 ලංකාව �ළ ෙසZලH බ� සඳහා ^ශාල ෙව ළදෙපොළ පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා iෂ්පාදනය ෙකෙර2ෙ2 b� වශෙය2 වන අතර ඒ සඳහා Ùනය පOඛ අෙන�? 
රටවලට ^ෙ�ශ ^iමය ^ශාල පමාණය ඇL යන බැ^2, b� �mවැය දැmය .�  ෙමම 
ක+මා2තය ගා(ය පෙ�ශවල ව1ා�ත f}ම සඳහා ^�ම? වැඩ ��ෙවළ සකස් කළ 
.�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
50. 

පා.61/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 9 ලංකාව �ළ ඖෂධ iෂ්පාදන ක+මා2ත ශාලා 

ආරHභ f}ම,—  9 ලංකාව �ළ ඖෂධ iෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම ම�ටමක පව න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට ^ශාල ^ෙ�ශ ^iමය පමාණය වැයවන බැ^2 
V.� මානව සHපත Ev රට ෙලස 9 ලංකාවට අත1ාවශ1 ඖෂධ ව+ග රට �ළම 
iපද�මට අවශ1 පහbකH රජය මැVහ? �ෙම2 ලබා L ඖෂධ iෂ්පාදන ක+මා2ත ශාලා 
ආරHභ කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
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51. 

පා.62/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසZ ^ෂය i+ෙ�ශයට මෙනෝ ^ද1ාව ^ෂයය 

ඇ�ළ? f}ම,— පාසZ �ෂ1 පජාව iෙරෝÍ මනසf2 .? ���ම? Çරණ ගැhමට 
හැf �mස ෙලස හැඩගැස�්ම උෙදසා හය වැi ෙශේ�ෙK _ට ~යා?මක වන පmV 
ෙබෞ�ධ මෙනෝ ^ද1ාව සහ බටEර මෙනෝ ^ද1ාව යන ^ෂයය2 ඒකාබ�ධ ෙකොට 
කමව?ව සැලbH කරන ලද “මෙනෝ ^ද1ාව සහ භාවනාව” නv2 ^ෂයය පාසZ ^ෂය 
i+ෙ�ශයට ඇ�ළ? කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
52. 

පා.63/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ^ශාvක ආධාරක මධ1සථ්ාන �E��ම,— ^ශාvකය2 

ෙවsෙව2 උපෙ�ශන ෙසේවා, ෛවද1 පහbකH සහ  Vවා bÄ�H ෙසේවා යනාL 
වැ¶Eeය2ට අවශ1 bබසාධන කට.� Äස එකම සථ්ානයf2 ඉ� කර ගැhමට හැf 
වන පmV ^ශාvක ආධාරක මධ1ස්ථාන ෙගොඩනැං�මට?, එම මධ1ස්ථාන ෙ2ද කර 
ගiv2 යH iෂ්පාදන කට.?ත සඳහා ^ශාvකය2 ෙයොO f}ම හරහා ඔ¢2ෙx 
V^යට සහනය ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම ද උපයා ගැhමට හැf වන ෙලස රජය 
මැVහ? �ෙම2 රටwරා ^ශාvක ආධාරක මධ1සථ්ාන �E�^ය .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
53. 

පා.64/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ^ශාvකය2ෙx ආ+,කය ශ ම? f}ම සඳහා නව 

ෙලොතÄyය හ±2වා Lම,— ^ශාvක රාජ1 ෙසවකය2ෙx වැ�� ^ෂමතා ඉව? f}මට 
සහ ඔ¢2ෙx bබසාධන කට.� සඳහා අවශ1 OදZ ෙසොයා ගැhම සඳහා නව 
ෙලොතÄyය ෙවළඳෙපොළට හ±2වාLමට රජය කට.� කළ .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
54. 

පා.65/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංචාරක මගෙප2ව2න2 w�� f}ම,— 
සංචාරකy2ට ඵලදාu හා ආචාර¤© ෙසේවාව සැපuමට හැf �mස බවට ප? f}මට 
ෙම2ම, ඔ¢2ෙx  වෘ?Çය ම�ටම ඉහළ නැං�ම සඳහා? සංචාරක මග ෙප2ව2න2 
w�� f}මට ^�ම? වැඩ��ෙවළ සකස් කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා 
කරy. 
55. 

පා.66/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉඩH සHබ2ධව පව න h  සංෙශෝධනය f}ම,— 9 

ලංකාව �ළ ෙH වන ^ට ඉඩHවලට ව1ාජ ඔ�w සකසා ^fÚෙH ජාවාරම 
~යා?මකවන අතර (ට අදාළව h ය ~යා?මක �ම ද ඉතා අවම ම�ටමක පව න 
බැ^2, ඉඩH අy ය සHබ2ධව bරDතභාවය වැ¶ වන අ.m2 හා වැරVක	ව2ට දැ¶ 
දµවH පැvණ^ය හැf අ.m2 පව න h  ප�ධ ය සංෙශෝධනය කළ .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 

56. 

පා.67/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 9 ලංකාව අවට සාගරෙK ෙකොරZපර ආරෂා කර 

ගැhම,— 9 ලංකාව අවට සාගරෙK ඇ  ෙකොරZපර viස්  ~යාකාරකH ෙහේ�ෙව2 
^නාශ�ෙH ත+ජනයට O�ණපා ඇ  බැ^2, එම ෙකොරZපර ආරෂාකර ගැhම සඳහා 
viස් ~යාකාරකH පාලනය f}මට හැfවන පmV w�ගල ආකZපමය ෙවනස ෙම2ම, 
ෛන ක රාOෙU ෙවනස ඇ  f}ම සඳහා ^�ව? කv�ව හරහා bob වැඩ��ෙවළ 
සැලbH කර ~යා?මක කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
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57. 

පා.68/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසZ වෑ2 රථ සඳහා කා2තාව2 ෙසේවයට ෙයද�ම,— 

පාසZ වෑ2 රථ ෙසේවෙයE Tණා?මක බව වැ¶ f}මට?, එම වෑ2 රථවල ගම2 කරන 
ද	ව2ෙx ආරෂාව උෙදසා?  _ය�ම පාසZ ෙසේවා වෑ2 රථවල ෙසේවය සඳහා 
කා2තාව2 ෙයොදා ගැhම අiවා+ය f}මට h  සකස් කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව 
ෙයෝජනා කරy. 
58. 

පා.69/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඖෂධ vල පහත ෙහ©ම,— 9 ලංකාව �ළ ජා ක 
ඖෂධ ප ප? ය පකාශයට ප? කර ඖෂpය නාමෙය2 ෙබෙහ? අෙල^ f}ම 
ක¶නv2 ආරHභ f}ම මz2 ඖෂධ vල පහත ෙහ©මට රජය මැVහ? ^ය .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
59. 

පා.70/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අ2ත+ජාලය හරහා අෙල^ කරන ඖෂධ ඇ�� 

ජාවාරH මැඩපැවැ?�ම,— ෙH වන ^ට අ2ත+ජාලය හරහා පv යf2 ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද1 උපකරණ හා Ûපලාවන1 iෂප්ාදන ^ශාල ෙලස අෙල^ ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාරH අප රෙ� ජනතාව ෙx ෙසෞඛ1යට සහ යහපැවැ?මට ^ශාල ත+ජනය වන 
බැ^2 ඒවා මැඩපැවැ?�ම සඳහා i_ වැඩ��ෙවළ සකස් කර ~යා?මක f}ම bob 
යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
60. 

පා.71/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— කෘD රසායන දව1 භා^තා ෙනොකර වගා f}ම,— 

අ�ක ^ෂ සEත කෘD රසායන දව1 9 ලංකාව �ළ තහනH කර පැර� කමයට පmසර 
Eතකා( වගා කමය රටට හ±2වාLමට අවශ1 ප+ෙKෂණ _of}මට කෘD ^ද1ාඥය2 
හා පmසරෙUL2ෙග2 සම2^ත කv�ව ප? කර ඔ¢2ෙග2 ලබා ග2නා i+ෙ�ශ 
��2 ජනතාවට වස ^ෙස2 ෙතොර ෙසෞඛ1ාරDත ආහාර ෙUල  ලබා Lමට අවශ1 
�යවර ගැhමට රජය මැVහ?�ම bob යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
61. 

පා.72/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසZ _b2 ම?දව1වලට ඇcබැE�ෙම2 Oදවා 

ගැhම,— ෙH වන ^ට 9 ලංකාව �ළ පාසZ _b2 ම?දව1වලට ඇcබැE �ෙH වැ¶ 
පවණතාවය i+මාණය � ඇ  බැ^2 පාසZ _b2 ම?දව1වj2 Oදවාගැhම සඳහා 
රජය මැVහ?� ^�ම? වැඩ��ෙවළ ~යා?මක කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව 
ෙයෝජනා කරy. 
62. 

පා.73/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක ඵලදාuතා කv�ව ප? f}ම,— රජය ^_2 

~යා?මක කරs ලබන ඵලදාuතා වැඩසටහ2EL තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදාuතා 
ම�ටම කරා ෙමෙහයN ආයතන පධාh2 හ±නාෙගන ඔ¢2ෙx දැsම හා අ?දැ|H 
පෙයෝජනයට ගත හැf වන ආකාරෙය2, එම ආයතනවල ~යා?මක කරන ලද 
වැඩසටහ2 සහ කමෙUද අෙන�? ආයතනවලට ගැලෙපන පmV ආෙ�ශ f}මට හැfවන 
පmV එම ආයතන පධාh2ෙග2 සම2^ත ජා ක ඵලදාuතා කv�ව �E�^ය .�යැy 
ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
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63. 

පා.74/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පජා ෛවද1ෙUදය ��බඳ ^ෙශේෂඥ ෙසේවාව V.� 
f}ම,— ෙසෞඛ1 ෙසේවාෙU අත1ාවශ1 අංගය වන පජා ෛවද1ෙUදය ��බඳ ^ෙශේෂඥ 
අංශය V.� f}මට අවශ1 සැලbH සකස් f}ම හා එම ෙෂේතෙK දැනට පව න ගැට� 
i}ෂණය කර ක¶නv2 iරාකරණය f}මට අවශ1 කට.� _o f}මට රජය මැVහ? 
^ය .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
64. 

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

වැළැ�මට කට.� f}ම,— පmෙභෝජනයට sbob ආහාර iෂ්පාදනය කරන, අෙල^ 
කරන හා ඊට අsබල ෙදන w�ගලය2 හා ආයතන වැට©මට පාmෙභෝ¡ක කට.� ��බඳ 
අ�කාmෙK ^ෙශේෂ වැට©H ඒකකයට පව න ගැට� iරාකරණය කර අවශ1 පහbකH 
ෙනොඅ�ව ලබා Lමට?, වැරVක	ව2ට උපmම දµවH ලබා Vය හැf වන පmV පව න h  
ප�ධ ය සංෙශෝධනය f}මට? කට.� කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා 
කරy. 
 65. 

 පා.77/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වස ^ස නැ  ආහාර iෂප්ාදනය Vmම? f}ම,—  

ආහාර හා සHබ2ධ iෂ්පාදන කට.�වල ෙ�¤යව iරතව _eන iෂ්පාදකy2 ඉලක 
කර ගiv2 Tණා?මක බ^2 ඉහළ, ෙසෞඛ1ාරDත ආහාර පාmෙභෝ¡කය2ට ලබා Lම 
��2 රටට කළ හැf ෙසේවාව ��බඳව දැsව? කර, ආකZපමය ෙවනස ඇ  f}මට 
හා එෙලස වස ^ෙස2 ෙතොර ආහාර iපදවන ව1වසායකy2ට ෙගෞරව නාමය සEත 
සHමාන පදානය ෙකොට ඔ¢2 Vmගැ2�මට වැඩසටහන රජය මැVහ?� ආරHභ කළ 
.�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
66. 

පා.78/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ?ප? කරග? අභයÅvවලට අය? ඉඩH 
iදහස් කරගැhම,— 9 ලංකාෙU පකාශයට ප? කර ඇ  අභයÅvවලට අය? ඉඩH ^^ධ 
w�ගලය2 හා සං^ධාන ^_2 h  ^ෙරෝp ෙලස අ?ප? කරෙගන ඇ  බැ^2, එම ඉඩH 
නැවත ලබා ගැhමට රජය ක¶නv2 මැVහ? ^ය .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා 
කරy. 
67. 

පා.79/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආVවා4 ජනයා නගා_��ම සඳහා සැලbම 

~යා?මක f}ම,— 9 ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආVවා4 ජනතාව ��බඳ ෙවනම 
සංගණනය _oකර, ඔ¢නට ·ව? �ම සඳහා දැනට පව න අපහbතා කමව?ව 
හ±නාෙගන, ඔ¢නට  ෙගෞරවhයව ·ව? �මට හැf පmසරය i+මාණය කර Lමට 
අවශ1 සාධhය සැලbම ආVවා4 නායකy2 ද ඇ�ළ?ව ප?කරන ලද ^�ව? 
ම«ඩලය හරහා ~යා?මක කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
68. 

පා.80/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— .�ධය iසා උ�	 හා නැෙගනEර පෙ�ශය2E හාi 

N wරාවස්� සංරෂණය f}ම,—  ස් වසරක .�ධය ෙහේ�ෙව2 උ�	 හා නැෙගනEර 
පළා? වල පැව  wරාවස්� ^ශාල ෙලස ^නාශ N අතර පව න wරාවස්� ��බඳ 
ස(ෂණය _o කර ෙතොර�	 Äස්කර ගැhම?, එම wරාවස්� තහ¢	 f}ම, ආරෂා 
f}ම හා ප සංස්කරණය f}ම? අරO� කර ෙගන ^�ව? wරා^ද1ාඥy2ෙග2 
සම2^ත කv�ව ප?f}ම bob යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
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69. 

පා.81/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වගා f}ම සඳහා ෙ�¤ය �ජ පචjත f}ම,— කෘD 

රසායන භා^තෙය2 ෙතොරව ෙ�¤ය කාබiක ෙපොෙහොර ආශෙය2 වගා කළ හැf ෙ�¤ය 
�ජ ව+ග හ±නාෙගන එම �ජ ක¶නv2 රට wරා ව1ා�ත කර රසායiක වස ^ෙස2 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා Lම සඳහා අවශ1 කරන ප+ෙKෂණ, තාෂණය හා 
iෂ්පාදනය වැ¶ V.� f}මට අවශ1 සැලbH සකස ්කර ~යා?මක කළ .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
70. 

පා.82/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ^ෙ�ශ භාෂා අධ1යනයට පහbකH සැපuම,— w�ගල 
���ෙK පෘÜල බව Çරණය �මට ඔ� ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය වන බැ^2 
ඉං²_ භාෂාව හැ	�ෙකොට අෙන�? පධාන ^ෙ�ශ භාෂා හැදෑ}මට අවශ1 පහbකH 
w�Z කර, සැලbH සHපාදනය කර ~යා?මක කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව 
ෙයෝජනා කරy. 
71. 

පා.83/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— _ය� මැ වරණ පචාරක කට.� සඳහා ^යදH කරන 
OදZ 4මා f}ම,— 9 ලංකාව �ළ පැවැ?ෙවන _ය� මැ වරණය2EL ඇතැH 
අෙ�ෂකය2 අ  ^ශාල OදZ පමාණය ^යදH කරන අතර OදZ ^යදH කළ ෙනොහැf, 
එෙහ? රටට වැඩ කළ හැf ���ම? �mසකට ඉ2 අවා_ සහගත ත??වය ඇ  වන 
බැ^2 මැ වරණ සඳහා ^යදH කරන OදZ පමාණය 4මා f}මට හැf වන ආකාරෙK 
h  සHපාදනය කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
72. 

පා.84/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— යට? ^�ත සමෙK 9 ලංකාෙව2 Äෙගන ¡ය wරාවස්� 
නැවත ලබා ගැhම,— 9 ලංකාව යට? ^�තයව පැව  සමෙK අප රe2 පෘ�ගාලය, 
ඕල2දය හා මහා Ýතාන1යට Äෙගන ¡ය wරා^ද1ා?මක වeනාකම සEත භා«ඩ 
��බඳ ස(ෂණය _o කර එම භා«ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැhම සඳහා අවශ1 �යවර 
ගැhමට රජය මැVහ? ^ය .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 

73. 

පා.85/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංඝා�කරණය ස්ථාපනය f}ම,— »É2 
වහ2ෙසේලාෙx ආරෂාව හා ෙගෞරවය Äක ගැhම ෙවsෙව2 උ2වහ2ෙසේලාට අදාළ 
අ�කරණමය කා+යය2 සඳහා ෙවනම සංඝා�කරණය �E�^ය .� බවට? එම 
අ�කරණ Ç2o සඳහා h මය බලය ලබාගැhමට හැf වන අ.m2 ෙමම සංඝා�කරණය 
ස්ථාපනය කළ .� බවට? ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
74. 

පා.86/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ව1වස්ථා�ත සංඝ සභාව ප? f}ම,— 
පා+jෙH2�ව ඇ�� ජනතා iෙයෝ�ත ආයතන සඳහා උපෙ�ශක?වය හා මග ෙප2�ම 
ලබා Lමට හා අණපන?වලට සංෙශෝධන ඉVmප? කළ හැf ෛන ක බලය සEත සංඝ 
සHO ෙය2 ප? කර ග? රාජ1 පmපාලනය, h ය, ^ෙ�ශ කට.� හා සමාජ 
~යාකාරකH ��බඳ හසල දැsම සහ අ?දැ|H සEත ^�ව? සංඝයා වහ2ෙසේලාෙග2 
සම2^ත ව1වස්ථා�ත සංඝ සභාව ප? කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා 
කරy. 
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75. 

පා.87/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ ක අධ1යන ආයතනය �E��ම,— 9 
ලංකාෙU පැවැ  ජල තාෂණය හා වැU තාෂණය නැවත පණග2වා Äකගැhම සහ 
වැ¶ V.� f}ම සඳහා අවශ1 ප+ෙKෂණ _o f}මට හා අධ1ාපන පාඨමාලා ම¡2 උත 
^ෂය ගැන දැsv2 ස2න�ධ කරන ලද �mස i+මාණය f}මට හැfයාව ඇ වන පmV 
“වා� සංස්කෘ ක අධ1යන ආයතනය” නv2 ආයතනය රජය මැVහ?�ෙම2 ආරHභ 
කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
76. 

පා.88/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— මහාවංශය අධ1යනය සඳහා ආයතනය �E��ම,— 
9 ලාං|ය ඉ හාසෙK ගම2 මග ෙප2වන මහාවංශය අධ1යනය f}ම සඳහා »É2 
වහ2ෙසේලාෙx මැVහ? �ෙම2 “මහාවංශ අධ1යන ප+ෙKෂණ ජා ක ආයතනය” නv2 
ආයතනය රාජ1 අsගහෙය2 �E�^ය .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
77. 

 පා.89/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ ^ෙරෝp ~යා නැවැ?�ම,— ධ+ම ග2ථ හා 

පකාශන අධ1යනය f}ෙH මනා දැsම ඇ  ෛන ක බලය සEත ^�ව? සංඝ 
ම«ඩලය �E��ම ම¡2 යH i+මාණය එ�දැ�මට ෙපර එය එම ම«ඩලයට ඉVmප? 
f}ෙම2 අන�	ව, සමාජගත f}මට sbob නH, සංෙශෝධන ඉVmප? f}මට හැfවන පmV 
යා2තණය සැක4ම ම¡2 ෙබෞ�ධ ^ෙරෝp ~යා හා පකාශන රචනා �ම හා �o දහම 
සHබ2ධ කරv2 සාවද1 i+වචන ඉසම්��ම නැවැ?�ම සඳහා රජය මැVහ? ^ය .�යැy 
ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
78. 

පා.90/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙ�ශ Eෛතß කලා i+මාණ ඇගuම,— ෙ�ශාsරාගය හා 
ආ?මා»මානය ඇ වන පmV ෙ�¤ය හා සංසක්ෘ ක වeනාකv2 අÖන කලාකෘ  වා+Dකව 
ඇගuම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ්f}මට රජය මැVහ? ^ය .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව 
ෙයෝජනා කරy. 
79. 

පා.91/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 9 ලංකාෙU පාසZ �ෂ1 �ෂ1ාව2ෙx ^නය නැං�මට 
කට.� f}ම,— 9 ලංකාෙU පාසZ �ෂ1 �ෂ1ාව2 ෙසෞඛ1 සHප2න, iෙරෝÍ හා කාyකව 
ශ ම? wරවැ_ය2 ෙලස සමාජගත f}ෙH අරO�2 ඔ¢2ට තමා කැම  Óඩාවකට ෙයොO 
�මට සහ පාෙයෝ¡ක ^නය w��වකට ෙයොO f}මට අවශ1 කට.� සHපාදනය කළ .�යැy 
ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
80. 

පා.92/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ ක ෙතොර�	 මධ1සථ්ානය ආරHභ 

f}ම,— 9 ලංකාව �ළ �Eටා ඇ  ෙබෞ�ධාගvක සථ්ාන, ඒ හා සබැÁ අsෂං¡ක අංශය2 
ෙම2ම, »É2 වහ2ෙසේලා ��බඳ ෙතොර�	 ආL ක	� එ Äස ්කර ^�ම?ව පmගණක 
ගත කර, න�න තාෂ�ක උපකරණ සහ පමාණව? මානව හා ෙභෞ ක සHප? වj2 
�mw2 “ ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ ක ෙතොර�	 මධ1සථ්ානය” නv2 ආයතනය රාජ1 අsගහෙය2 
ආරHභ කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
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81. 

පා.93/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— දහH පාසZ පාඨ ග2ථ කාලාsÛ�ව සංෙශෝධනය 

f}ම,— ^භාග ඉලක කරග?, දැsම පමණ ෙ2දගත කළ පාඨ ග2ථ ෙවsවට 
පා ෙයෝ¡ක w��ව පදනH කරග?, ���ය ව+ධනය කර2නාN, �ෂට් සHප2න සමාජය 
i+මාණය f}ම ඉලක කර ග? පාඨ ග2ථ ^�ව? ම«ඩලය හරහා සHපාදනය කර දහH 
පාසZ ෙවත ලබා Vය .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
82. 

පා.94/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජාත12තර පාසZ iයාමනයට ම«ඩලය ප? f}ම,— 
9 ලංකාෙU සංසක්ෘ යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ?මට ගැලෙපන පmV ජාත12තර 
පාසZE ^ෂය පථය2 අවශ1 පmV iයාමනය කළ හැf d+ණ බලතල සEත ම«ඩලය ප? 
කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
83. 

 පා.95/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක අධ1ාපන ෙකොvෂ2 සභාව වඩා? සÓය f}ම,— 

ෙ�¤ය ඉ හාස දැsම, සාරධ+ම සHප2න බව, iෂප්ාදන ශක1තාව, ��� සHප2න බව, 
සHපදාyක දැsම, ෙ�ශාsරාගය, iෙරෝÍතාව, �සලතා d+ණ බව සහ ආකZප 
සHප? ෙය2 .� බව යන අංගය2ෙග2 පmd+ණ සා+ථක wරවැ_ෙය� >E කල හැf වන 
පmV සකසන ලද ජා ක අධ1ාපන ප ප? ය හරහා සමසත් අධ1ාපන කමෙKම 
පmව+තනය ඇ  f}මට ජා ක අධ1ාපන ෙකොvෂ2 සභාව ව ඩා? සÓය කළ .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
84. 

පා.96/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ප¢Z ෛවද1ෙUදය ��බඳ ^ෙශේෂඥ ෙසේවාව V.� f}ම,— 

ෙසෞඛ1 ෙසේවාෙU අත1ාවශ1 අංශය වන ප¢Z ෛවද1ෙUදය ��බඳ ^ෙශේෂඥ ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව න ගැට� i}ෂණය කර ඒවා ක¶නv2 iරාකරණය f}මට අවශ1 කට.� _o 
f}මට? එම ප¢Z ෛවද1ෙUදය ��බඳ ^ෙශේෂඥ ෙසේවාව V.� f}මට සැලbH f}මට? 
රජය මැVහ? ^ය .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
85. 

පා.97/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආ.+ෙUද ෛවද1ව	2ෙx ෙසේවය ^ෙ�ශය2ට ලබා 

Lම,— ආ.+ෙUද ෛවද1 උපා�ය සHd+ණ කරන උපා�ධා}2හට ^ෙ�ශ රටවල Äfයා 
අවසථ්ා ලබාLම සඳහා ^�ම? වැඩ ��ෙවළ සැලbH කර ~යා?මක f}ම bob යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
86. 

පා.98/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආ.+ෙUද ෛවද1 පනත සංෙශෝධනය f}ම,— දැනට 

පව න යZ පැන ¡ය ආ.+ෙUද ෛවද1 පනත සංෙශෝධනය කර ආ.+ෙUද ෛවද1ව	2ෙx 
වෘ?Çය ගැට� ^සඳv2, එම වෘ? ය ස� ග	?වය හා අ»මානය Äක ගැhමට නව 
ආ.+ෙUද ෛවද1 පනත ක¶නv2 ඉVmප? f}මට �යවර ගත .�යැy  ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
87. 

පා.99/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— oHmය ආරෂක ප�ධ ය සකස ්f}ම,— 9 ලංකාෙU 

oHmය ආරෂක ප�ධ  i+මාණය කළ නව iපැ.H ක	ව2 ද, එම ෙෂේතයට සHබ2ධ 
^�ව�2 ද, oHmය ෙදපා+තෙH2�ෙU _ය�ම ෙෂේතය2E ප�නය2ෙග2 ද සම2^ත 
කv�ව මz2 oHmය ආරෂක ප�ධ ය සකස ්කර ~යා?මක f}මට රජය මැVහ? ^ය 
.�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
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88. 
පා.100/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— මÍ පවාහන ෙසේවෙK Tණා?මක ත??වය වැ¶ f}ම,— 
බස ් මÍ පවාහන ෙසේවෙK Tණා?මක ත??වය වැ¶ f}ම මz2 වා+Dකව එම ෙසේවාව 
ප ෙෂේප කරන 1% - 2%  පමණ N මÍ2 පමාණය රඳවා ගැhමට කට.� f}ෙම2, එම 
ෙසේවෙK පැවැ?මට L+ඝ කා©නව ඇ  ^ය හැf අවදානම අ� කර ගැhම සඳහා කමව? වැඩ 
��ෙවළ සැලbH කර ~යා?මක f}ම bob යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
89. 

පා.101/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— _ංහල භාෂාවට සHමතය සකස ්f}ම,— _ංහල භාෂාෙU 

jáත ව1වහාරය හා කථන ව1වහාරය ෙදයාකාරය ග2නා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙâදය, 
අZපපාණ, මහපාණ අෂර ෙයLම සහ පද ෙබLම ආ Vය ද ^වාද සEත බැ^2 _ංහල භාෂාව 
සඳහා සHමතය සකස ්f}මට ^�ව? ම«ඩලය ප? කර කාලාsÛපව _oවන ෙවනසක්H 
ද සැලfZලට ෙගන භාෂාෙU පැවැ?ම තහ¢	 f}මට හැf ~යාදාමය සකස ්කළ .�යැy 
ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
90. 

 පා.102/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංසථ්ාiක කාබiක අපදව1 මz2 පmසරය �ෂණය �ම 

පාලනය f}ම,— පjෙබෝධ නාශක සහ ක+මා2ත ~යාවjය2E L �ටවන සංසථ්ාiක 
කාබiක අපදව1 (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් ව+ගයක �ෂණ 
කාරකය2ෙග2 සම2^ත අතර ඒවා viසාෙx ෙසෞඛ1යට ඉතා අEතකර බැ^2 එම 
රසායiකය2 පmසරයට Oදා හැ}ම පාලනය f}මට ^�ම? වැඩ ��ෙවළ සැලbH කර 
~යා?මක කළ .� යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
91. 

පා.103/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රාජ1 පාලනයට සH��ධ ද+ශනය සHබ2ධ කර ගැhම,— 

ස�ත අපmහාhය ධ+ම, දසරාජ ධ+ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, �	 ධ+ම ජාතකය, ග2ඩ i2oක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ�වධ+ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චකව?Ç _හනාද ¥තය 
හා ධ+ම පL�කාව යන සH��ධ ඉගැ2�H සHබ2ධව පා+jෙH2�, පළා? සභා හා පාෙ�¤ය 
ම�ටෙH _eන _ය�ම පෂ ^පෂ ම2¼ව	2 දැsව? f}ම ��2 ඔ¢2ෙx Åvකාව 
රෙ� යහපාලනයට දායක කර ගැhමට හැf වන ආකාරෙK වැඩ ��ෙවළ සැලbH කර 
~යා?මක f}මට රජය මැVහ? ^ය .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
92. 

පා.104/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉෙලෙටොiක අපදව1 බැහැර f}ම,— ෆේලොරස2� 

බZබ, oරකථන, ජංගම oරකථන, ^oj උපකරණ, බැටm, පmගණක හා එE ෙකොටස ්ආVය 
අපදව1 ෙලස පmසරයට බැහැර f}ෙHL ආසi, කැ¾vයH, රසVය, ෙල¾ වැi බැර ෙලෝහ 
පmසරයට එක�වන බැ^2 ෙමම ඉෙලෙටොiක අපදව1 බැහැර f}මට කමව? වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කර පmසරය bÄ|මට කට.� කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා 
කරy. 
93. 

පා.105/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රෙ� යහපාලනය සථ්ා�ත f}ම,— අයහප? පාලනෙK 

අංග ලෂණ වන අ?තෙනෝම ක ප ප?  සHපාදනය, iලබල වාදය, බලා?මක ෙනොවන 
සහ අසාධාරණ h , ^ධායක බලතල අi_ පmහරණය, ෙ�ශපාලනයට wරවැ_ දායක?වය 
අ��ම සහ  �ෂණය පැ }ම යන ක	� අප රට �ළ ෙනොඅ�ව දනට ලැෙබන අතර ෙH iසා 
රෙ� අයහප? පාලනය පව න බව ෙපh යන ෙහy2 රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැÍම 
සඳහා සැලbH සකස ්කර ~යා?මක කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
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94. 

පා.106/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ^ෙ�ශ රටවල ඇ  9 ලංකාවට අය? wසේකොළ ෙපො? 

නැවත ලබා ගැhම,— 9 ලංකාවට අය? වeනා wසේකොළ ෙපො? රා�ය .ෙරෝපා රටවZ 
ඇ�� ෙලෝකෙK රටවZ ගණනාවක  ෙබන අතර ඒවාෙK අ2ත+ගතව ඇ  දැsම ෙH වන 
^ට ව?ම2 ලාං|ය සමාජයට අEvව ෙගොස ්ඇ  බැ^2, එම wසේකොළ ෙපො? අප රටට ආපb 
ලබා ෙගන ඒවාෙK අඩංT ෙපෞරා�ක දැsම නැවත සමාජගත f}මට ^�ම? වැඩ ��ෙවළ 
සැලbH කර ~යා?මක කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
 95. 

පා.107/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෛජව ^^ධ?වය Äක ගැhම සඳහා කෘDක+මය දායක කර 

ගැhම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙවsවට බ� ෙබෝග වගාව සහ vශ ෙබෝග වගාව ජනËය කර�ම, 
ෛජව ^^ධ?වයට හාiකර රස ◌ායන දව1 කෘD ක+මා2තෙය2 ඈ? f}ම හා ඒකාබ�ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භා^තය ��2 රට �ළ ෛජව ^^ධ?වය ආරෂා f}මට 
ෙගො�2 ෙයොO කරන වැඩ ��ෙවළ  ~යා?මක කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව 
ෙයෝජනා කරy. 
96. 

 පා.108/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජනතාවෙx ආහාර ලැ�ෙH අy ය bරDත f}ම,— 

එස? ජාÇ2ෙx සං^ධානෙK මානව අy වා_කH◌ ිප�ධÇ2ට අsÂලව ආහාර ලැ�ෙH 
�jක අy වා_කම 9 ලාංfක ජනතාවට අEv වන ත??වය රජෙK ප ප?  සHපාදනය 
හා ~යා?මක f}H �ළ දනට ලැෙබන ෙහy2 උත පඥ�Ç2ට අsව රෙ� ජනතාවෙx 
ආහාර පශන්ය ^ස§ෙH වග|ම O�මi2ම රජයට පැව} ඇ  බැ^2 රජය මැVහ?� ආහාර 
දව1 vල පාලනය හා ෙසෞඛ1 ආරDත ආහාර ෙUල රෙ� ජනතාවට ලැ�ම සහ ක 
ෙකෙරන ^�ම? වැඩ ��ෙවළ සHපාදනය කර ජනතාවෙx ආහාර ලැ�ෙH �jක 
අy වා_කම තහ¢	 f}මට �යවර ගත .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 

97. 

පා.109/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අකාබiක දව1 කළමනාකරණය f}ම,— අකාබiක දව1 

ප චÓකරණය f}ම?, අකාබiක දව1 භා^තය අවම f}ම?, භා^තෙය2 ඉව?වන 
අකාබiක දව1 එක� f}ෙH යා2තණය සැක4ම හා අකාබiක දව1 භා^තා f}ෙH 
පmසර h  }  ^�ම? f}ම? ��2 රෙ� පmසර ප�ධ ෙK ආරෂාව හා යහපැවැ?ම සඳහා 
අකාබiක දව1 කළමනාකරණය f}මට �යවර ගත .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා 
කරy. 
98. 

පා.110/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙ�¤ය ඖෂධ සහ අ? ෙබෙහ? ��බඳව පාසZ _b2 

දැsව? f}ම,— iෙරෝÍ ජා ය ෙගොඩනැÍම සහ ෙ�¤ය ආ.+ෙUදෙK යහපැවැ?ම �jක 
අරO� වශෙය2 ෙගන ෙ�¤ය ඖෂධ ව+ග හා අ? ෙබෙහ? ��බඳ ^�ම? ක	� සEත 
^ෂයය පාසZ ^ෂය i+ෙ�ශයට ඇ�ළ? f}ම මz2 ෙ�¤ය  ඖෂධ සහ අ? ෙබෙහ? 
��බඳ පාසZ _b2 දැsව? f}ම ට �යවර ගත .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා 
කරy. 
99. 

පා.111/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා ම2දෙපෝෂණය �ර2 f}ම,— 9 ලංකාව 

�ළ අ�බර ද	 උප? අsපා කය 25% තරH ඉහළ අගය ග2නා අතර එයට පධාන සාධකය 
ව2ෙ2 ෙපෝෂ1දාu ආහාර Eඟකම වන බැ^2, මාතෘ හා ළමා ම2දෙපෝෂණය oර©මට අවශ1 
ෙපෝෂ1දාu ආහාර o�ප? ජනතාවට ලබා Lම පOඛතාවය කරග? වැඩ ��ෙවළ ~යා?මක 
කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
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100. 

පා.112/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පmසරය bÄ|ෙම2 iෙරෝÍ රට ෙගොඩනැÍම,— 

ව+තමාන 9 ලංකාෙU පmසර �ෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව2 ජලෙK හා ආහාරවල ^fරණ¤© 
බව වැ¶ � ඇ  අතර අනාගතෙKL viසාට වැළ ෙඳන ඇතැH ෙරෝගවල ෙරෝග iධානය පවා 
ෙසොයා ගැhම අපහb  ^ය හැf බැ^2, ෙH ��බඳ වැ¶oර ^ම+ශනය f}ම සඳහා ^�ව? 
කv�ව ප? කර වා+තාව කැඳවා, එම i+ෙ�ශ ~යා?මක f}ම ��2 රෙ� ජනතාවෙx 
hෙරෝÍභාවය සහ ක කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
101. 

පා.113/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රෙ� ආරෂාවට කෘDක+මය bරDත f}ම,— 

ධනවාදෙK �2වැi කා+�ව වන ෙදවැi ෙලෝක .�ධෙය2 පb කාලෙKL හmත ^�ලවය? 
සමඟ කෘDකා+vක ·වන රටාව සHd+ණෙය2ම ෙවනස ්�ම ෙහේ�ෙව2 ව+තමාන ෙලෝක 
පජාව O�ණ L ඇ  පmසර �ෂණය, hෙරෝÍ බව නැ �ම හා �m_o ආහාර ෙනොමැ �ම ආL 
අවදානH ත??වය2ෙග2 9 ලංකාව ආරෂා කර ගැhම සඳහා ජනතාව  රසාර කෘDක+ම 
භා^තය2ට ෙපළඹ�ෙම2 හා ෙගො�2 ආරෂා ෙකෙරන රාජ1 ප ප?  රට �ළ සථ්ා�ත 
කර�ෙම2 රෙ� අනාගතය bරDත කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
102. 

 පා.114/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සං|+ණ ෙගෝ©ය ෙවළඳෙපොළ iසා ජනතාවට ඇ වන 

ගැට� අවම f}ම,— ෙගෝ©යකරණය ^_2 හ±2වාo2 ෙලෝක ෙවළඳ රටාව viසාෙx මනස 
ආකමණය f}ම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ� පාරHපmකව ෙගන ආ හර ප�ධÇ2 හා V.� 
දා+ශiක �2තනය2 viස ්මනස ��2 උoරා දැ(ම ව+තමානය වන ^ට 9 ලාංfකy2ට ද 
ෙපොo බැ^2, ෙවළඳෙපොළ ආ+,කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සං|+ණ ·වන රටාව හා ඒ සමඟ 
පැන න¡න සං|+ණ සමා·ය පශන්? ^සඳා ගiv2 සහන¤© V^ පැවැ?මකට යා .� 
ව2ෙ2 ෙකෙසේද ය2න ��බඳව ජනතාව දැsව? f}මට අවශ1 වැඩ ��ෙවළ හා ���මය 
සංවාදය රට �ළ ~යා?මක කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
103. 

 පා.115/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 9 ලංකාවට අවශ1 4i රට �ළ iපද�ම,— 9 ලංකාවට 

අවශ1 කරන 4i iෂප්ාදනය f}මට අවශ1 සHප? 9 ලංකාව ස�ව ඇ  බැ^2, මනා 
කළමනාකා}?වයf2, කා+යෂමව හා සැලbH සEතව කට.� කර රටට අවශ1 4i 
පමාණය ෙමරට iෂප්ාදනය f}මට හා 4i �mපහo f}මට අවශ1 ක+මා2තශාලා රජය මz2 
සථ්ාපනය කර 4i ක+මා2තය Äක ගත .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
104. 

පා.116/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— නකZස ් රDතය ආරෂා f}ම,— සමසත් 9 ලාං|ය 

පmසර ප�ධ යටම බලපෑH කළ හැf සංෙUL පmසර ප�ධ ය වන නකZස් රDත 
වනා2තරය ෙH වන ^ට viස ්~යාකාරකH ෙහේ�ෙව2 දැ¶ ත+ජනයකට ල� ඇ  අතර 
ව?ම2 පරwරට ෙම2ම අනාගත viස ් පරwරට ද ෙමම පmසර ^නාශය ෙහේ�ෙව2 
අවදානමක ට O�ණ පෑමට _o වන බැ^2, viස ් ත+ජන ඉව? කර නකZස ් රDතෙK 
සව්ාpන පැවැ?ම ක¶නv2 තහ¢	 කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 

105. 

පා.117/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රාවණා රÃ ��බඳව ^�ම? ගෙUෂණය _o f}ම,— 

රාවණා රÃ ��බඳ iශ�්ත ඉ හාස ෙතොර�	 නැ  ¢වද, ^�ම? ගෙUෂණය ��2 ඔ� 
��බඳව අප රෙ� ආකZප නැං�මට?, රාවණා රÃ ස�ව  � දැsම රෙ� අ»වෘ��ය සඳහා 
ෙයොදා ගැhමට හා 9 ලාං|ය ඉ හාසෙK සැඟ� ¡ය පm°ෙ�දය iරාවරණය කර ගැhමට? 
හැf වන බැ^2, ^�ව? කv�ව හරහා රාවණා රÃ ��බඳව ගෙUෂණය කළ .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
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106. 

පා.118/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ���මය V�± බව �ර2 f}ම,— ෙභෞ ක ෙවළඳ භා«ඩ 

සැmසරන ෙUගයට සාෙ�ෂව දැsම, ���ය හා මානව හර ප�ධÇ2 ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනො�ම ෙහේ�ෙව2 ෙනොදැsව?කම Eස එස�ම ��2 ���මය V�±භාවය අද අප රට �ළ 
දනට ලැෙබන පධාන ගැට�ව ¢වද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ?ෙ? අ� අවධානය බැ^2, 
රෙ� ජනතාවෙx ���මය V�± බව නැ  f}මට _ය� වයස ්කා«ඩය2 ආවරණය වන පmV 
^   �ම?ව සැලbH කරන ලද ජා ක වැඩසටහන ~යා?මක කළ .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
107. 

පා.119/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— කZ ඉ�? N ඖෂධ භා^තය නැවැ?�ම,— ෙH වන^ට 9 

ලංකාව �ළ කZ ඉ�? N  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙK ෙරෝහZ �ළ භා^තයට පැvÚෙH 
අවදානම ඇ  බැ^2 රජෙK අදාළ _ය� අංශ මැVහ?� ~යාකා} සැලbම සකස ්කර කZ 
ඉ�? N ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ2 ඉව? f}ම හා ආනයනය f}ම නැවැ?�මට කට.� කළ 
.�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
108. 

 පා.120/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඒ¾ස ්ෙරෝගය ව1ා�ත �ම පාලනය f}ම,— 9 ලංකාව �ළ 

දැනට හ±නා ෙනොග? ඒ¾ස ්ෙරෝÍ2 3000 කට ආස2න පමාණය _eන බවට වා+තා පළ � 
ඇ  බැ^2 ඔ¢2 හ±නාෙගන ප කාර සඳහා ෙයොO f}මට?, ඒ¾ස ් ෙරෝගය ව1ා�ත �ම 
වැළැ�මට? ඵලදාu bob ව1ාපෘ ය ක¶නv2 ආරHභ කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව 
ෙයෝජනා කරy. 
109. 

පා.121/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ^ෙ�ශය2EL jං¡ක අතවරයට ලවන කා2තාව2ට 

සහන සැල4ම,— 9 ලංකාෙU කා2තාව2 ගෘහ ෙසේවයට ^ෙ�ශ ගත�ෙම2 පb _o වන 
අතවරය2 ෙහේ�ෙව2 _oවන ගැc ගැhH iසා 9 ලාං|ය සමාජය �ළ i+මාණය � ඇ  
ගැට� සහගත ත??වය2 සමනය f}ම සඳහා ^�ම? කමෙUදය සකසා ~යා?මක f}මට 
^�ව�2 හා එම _o�H හා බැ±� w�ගල ක«ඩායHවj2 සැoHල? කv�ව ප? කළ 
.�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
110. 

පා.122/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වන රDත හා අභය Åvවල ආරෂාව දැ¶ f}ම සඳහා h  

සHපාදනය f}ම,— මෑතක _ට 9 ලංකාෙU රDත වනා2තර සහ අභය Åv ^නාශය වැ¶ 
ෙවv2 පව න අතර 9 ලාං|ය පාmසmක සම�jතතාවට ඉ2 දැ¶ ත+ජනය එZල ෙවv2 
පව න බැ^2 ෙමම ^නාශය නැවැ?�ම සඳහා ජනතාවෙx ආකZපමය ෙවනස ඇ  f}මට 
අවශ1 වැඩ ��ෙවළ සැක4මට ෙම2ම පව න h  ප පාදන ^�ම? හා දැ¶ බවf2 .ත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
 111. 

පා.123/’15 

 ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ^^ධ ආගvක ක«ඩායHවj2 _o වන සමාජ බලපෑH 
��බඳව අධ1යනය f}ම,— පධාන ධාරාෙU ආගvක මතවාදය2 ^ෙUචනය කරv2, එම 
ආගHE අs ක«ඩායH ෙලස තම i+වචන හා පැහැVj f}H සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉVmප? කරv2 එම මතවාද ��ග? w�ගලy2 එ Äස් කර ග2නා, ආගvක හා 
ෙවන? O��වරf2 සමාජගත � ඇ  ක«ඩායH ��බඳ අධ1යනය කරv2 ඔ¢2ෙx 
මතවාද, ~යාකා}?වය2 හා සමාජයට ඔ¢2 iසා ඇ  වන බලපෑH කවරාකාරද ය2න 
��බඳ තෙසේ	ව ලබා Lමට ��ග? ආගvක නායකය2ෙග2 හා ^�ව�2ෙග2 සැoH 
ල? කv�ව ප? කර, වා+තාව කැඳවා එE i+ෙ�ශ ~යා?මක කළ .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
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112. 

පා.124/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉහළ පv ෙය2 .? මැe භාජන iෂප්ාදනය f}ම,— 

ආහාර �4ෙHL ගෑස ්හා ^ojය අපෙ? ෙනොයන ෙලස ඉමi2 තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ග2නා මැe භාජන iෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉVmප? f}මට, අවශ1 ප}ෂණ _o 
f}මට හා මැe භාජන භා^තෙය2 ෙසෞඛ1ාරDතව ආහාර �4මට ඇ  හැfයාව ��බඳව 
ජනතාව දැsව? f}මට ජා ක ම�ටෙH වැඩ සටහන සැලbH කර ~යා?මක f}මට රජය 
මැVහ? ^ය .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
113. 

පා.125/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අ�මාන_ක ^ද1ා ෙෂේතයට �o දහv2 ආභාෂය ලබා 

ගැhම,— �o2 වහ2ෙසේෙx _ත ��බඳ ඇතැH ^ගහය2 Öතන ^ද1ාවට හb ෙනොවන තරH 
ගැº	 බැ^2, ඒ ��බඳ ප+ෙKෂණ f}මට හා ව+තමානෙK අ�මාන_ක ^ද1ා ෙෂේතෙK 
ඇ  ගැට� සඳහා �o දහම ඇbm2 i+වචන හා ^ස±H ඉVmප? f}මට හැf වන පmV, අදාළ 
ෙෂේතය ��බඳ හසල දැsම ඇ  ෙ�¤ය හා ^ෙ�¤ය ^�ව�2ෙග2 සම2^ත කv�ව 
�E�වා, ඒ හරහා �o දහම ෙ�¤ය හා ^ෙ�¤ය වශෙය2 පචjත f}මට?, 9 ලංකාෙU |+  
නාමය ඉහළ නැං�මට?, අ�මාන_ක ^ද1ා ෙෂේතෙK wන	දය ඇ  f}මට? රජය 
මැVහ? ^ය .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
114. 

පා.126/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ^ද1ා+ñ2 අතර wරා^ද1ා ^ෂයය ජනËය කර�ම,— 

^ද1ා+ñ2 අතර wරා^ද1ා ^ෂයය ජනËය f}ම සඳහා Ojක වශෙය2 පාසZ ^ෂයය 
i+ෙ�ශයට එම ^ෂයය ඇ�ළ? f}ම හා ^ශව්^ද1ාලවල wරා^ද1ා ^ෂය පථය තවoරට? 
w�Z f}මට හා පහbකH ලබාLම සඳහා කට.� f}ම?, එම¡2  wරා^ද1ා ^ෂයය රට �ළ 
ව1ා�ත�ම හරහා >Eවන උග�2ෙග2 රටට යහප? ෙසේවය ලබා ගැiම? අරO� කරග? 
ජා ක වැඩසටහන VTකා©නව සැලbH සEතව i+මාණය f}මට �යවර ගත .�යැy 
ෙමම  පා+jෙH2�ව  ෙයෝජනා කරy. 
115. 

පා.127/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ  වස ^ෂ ��බඳ ෙසොයා බැ©මට ^ෙශේෂ පv  

ආයතනය �E��ම,— කෘDක+මා2තෙKL භා^තා ෙකෙරන රසායන දව1 ෙහේ�ෙව2 
ආහාර දව1ය2ට ද වස ^ෂ vශ� ඇ  අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ©මට අදාළ පv  
ආයතනය දැනට 9 ලංකාව �ළ �E�වා ෙනොමැ  බැ^2 එම කා+යය සඳහා ^ෙශේෂ පv  
ආයතනය �E�^ය .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
116. 

පා.128/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— යාචකy2 _ඟමනට ෙයොදාග2නා ද	ව2 wන	?ථාපනය 

f}ම,— 9 ලංකාෙU යාචකy2 ද	ව2 සමඟ _ඟම2 යැLම තහනH කර, _ඟමන සඳහා 
ෙයොදා ග2නා ද	ව2 wන	?ථාපනය කර, ඔ¢2 යහප? wරවැ_ය2 ෙලස සමාජගත f}ම 
සඳහා අවශ1 ජා ක ම�ටෙH වැඩ��ෙවළ සැලbH කර ~යා?මක කළ .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 

117. 

පා.129/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 9 ලංකාව �ළ »ÈÚ ශාසනය අඛ«ඩව පව?වාෙගන 

යාම සඳහා කමව? වැඩ��ෙවළ සකස ් f}ම,— මහා පජාපÇ ෙගෝත( 
ෙතරÚ2වහ2ෙසේෙග2 ඇරº� භාරÇය »ÈÚ ශාසනය සංඝv?තා 
ෙතරÚ2වහ2ෙසේෙx ලංකාගමනෙය2 9 ලංකාව �ළ මැන^2 සථ්ා�ත ¢වද, පbකා©නව 
අභාවයට ¡ය බැ^2, මෑත .ගෙK L ශ1ාෙමෝපාj මහා iකාෙK රං¡m දº� පා+ශව්ය ^_2 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද »ÈÚ ශාසනයට i_ 
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��ගැhම ලබාLම සඳහා රජය ෛතiකාyක මහා නායක සව්ා(2වහ2ෙසේලා ඇ�� අදාළ 
_ය� ෙෂේතය2ෙx �jක?වෙය2 i_ සංවාදය ඇරòය .� යැy ද, එම සංවාදය 
අවසානෙK ^�ම? කමෙUදය ඔසේසේ 9 ලංකාව �ළ »ÈÚ ශාසනය අඛ«ඩව 
පව?වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළ සැක_ය .�යැy ද ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා 
කරy.  
118. 

පා.130/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 9 ලාං|ය »È සංසථ්ාව ව¸හා?මකව ^�ම? f}ම,— 9 

ලාං|ය »È සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහ2ෙසේලා පා+ශව් ගත �ම ෙහේ�ෙව2 ව¸හා?මකව 
අසං^�ත � ඇ  අතර එම iසා ජා ක හා ජාත12තර අ»චාර උපචාරය2EL සංඝයා 
වහ2ෙසේලා ඒකම ක ෙනො�ම රටට අEතකර ෙලස බලපාන බැ^2 සමසථ් සංඝ සමාජෙK 
ඒකම ක?වය ඇ  කර ගැhමට හැf වැඩ��ෙවළ සැක4මට රජය මැVහ? ^ය .�යැy 
ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.  
119. 

පා.131/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ලංකා ඛiජ ෙතZ h ගත සංස්ථාව ලාභදාu 

ආයතනය f}ම,—  ලංකා ඛiජ ෙතZ h ගත සංස්ථාව ලාභදාu ආයතනය ෙලස 
ජනතාවාLව සංව+ධනය f}මට අවශ1 සැලbH සකස ්f}මට ^�ව? ම«ඩලය ප? කර 
ඔ¢2ෙx i+ෙ�ශය2ට අsව සංස්ථාෙU පව න වංචා, �ෂණ හා පmපාලනමය ගැට� 
^සඳා ඵලදාu ජා ක ආයතනය ෙලස ~යා?මක �මට අවශ1 පmසරය රජය මැVහ?ව 
i+මාණය කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 

120. 

පා.132/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ1 පමාණයට ගංජා වැ�මට ෙ�¤ය 

ෛවද1ව	2ට අවසර ලබා Lම,— ඉ2VයාෙU _ට රහ_ගත මා+ග ඔසේසේ රට �ළට ෙග2වන 
රසායiක දව1 vÔත ගංජා භා^තා කර iපදවන ෙ�¤ය ඖෂධවල Tණා?මක බව අ�වන 
බැ^2, ආ.+ෙUද ඖෂධ iපද�ෙHL තම ඖෂධවල Tණා?මක බව ආරෂා කර ගැhම සඳහා 
ගංජා අත1වශ1 ඖෂධය ෙලස ෙයොදා ග2නා රජෙK ��ග? ආ.+ෙUද ෛවද1ව	2ට 
4මාව2 සEතව ගංජා ශාකය වැ�මට අවසර ලබාLම සඳහා අවශ1 h  සංෙශෝධනය කළ 
.�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
121. 

පා.133/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— එළව� ෙගො�2ට සාධාරණ vල ලබා Lම,— එළව� ෙතොග 

ෙවළඳාෙHL ~යා?මක වන ක�පH ගැhම හා vල Çරණය f}H ආL ~යා හරහා ෙගොඩනැÍ 
ඇ  සං^ධානා?මක ෙවළඳ ඒකා�කාරය2 iසා එළව� ෙගො�2ට සාධාරණ vල ලබා Lමට 
ෙමෙත ~යා?මක කළ සැලbH අසා+ථක � ඇ  බැ^2, ෙගො^යාට සාධාරණ vල ලබා 
LෙH �jක අරOණ කරග? බලපෑH වj2 ෙතොර ෙවළඳෙපොළ රාජ1 ෙවළඳ ආයතන 
මැVහ?� i+මාණය කර ~යා?මක කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
122. 

පා.134/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසZ ද	ව2ෙx වeනාකම සමාජගත f}ම,— 

ෙදමා�ය2, T	ව	2, Óඩා w��ක	ව2 හා පාසZ වෑ2 රථ mයැoර2 යන �mස ් සඳහා 
ද	ව2ෙx වeනාකම ��බඳ සමාජ ^ද1ා?මක හා මෙනෝ ^ද1ා?මක කමෙUදය2 ��2 
සරළව පැහැVj කර, රෙ� හා සමාජෙK ඉVm යහපැවැ?ම සඳහා ද	වා සමාජ අ»ෙයෝගය2 
හOෙU ආරෂා කර2ෙ2 ෙකෙසේද ය2න ��බඳව සංවාදය පැවැ?�ම ට ජා ක ම� ටෙH 
වැඩසටහන සැලbH කර ~යා?මක f}මට රජය මැVහ? ^ය .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව 
ෙයෝජනා කරy. 
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123. 
පා.135/’15 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— කා2තාව2ට ඇ වන �ඩාව2 අවම f}ම,— ව?ම2 
ෙගෝ©ය සමාජය �ළ කා2තාව2ට _oවන �ඩාව2 වන ශම හා jං¡ක ¥රාකෑමට ල�ම, 
ෙපෞ�ගjක ෙ�පළ කමය w	ෂ ෙ2óයව ^කාශනය �ම, අසමාන ෙලස සැල|ම හා ප¢Z 
සංසථ්ාව �ළ _රගත �ම iසා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ �ම යන ක	� 9 ලාංfක 
කා2තාව2ට ද පධාන වශෙය2 ෙපොo වන බැ^2, ඔ¢2ෙx යහපැවැ?ම ෙවsෙව2 ෙමම 
�ඩාකා} වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල4මට අවශ1 �යවර ගත .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
124. 

පා.136/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— wරා^ද1ා ෙදපා+තෙH2�ව නගා _��ම,— 9 ලංකාව �ළ 

�Eටා ඇ  wරාවස�් සංරෂණය f}මට හැfයාව wරා^ද1ා ෙදපා+තෙH2�වට 
ෙනොමැ?ෙ? පව?නා මානව හා  ෙභෞ ක සHප?E අ�ව iසා වන ෙහy2, ^�ව? 
ම«ඩලය මz2 wරා^ද1ා ෙදපා+තෙH2�ෙU ඇ  අ�පා�කH ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
සHd+ණ f}මට අවශ1 �යවර ගැhමට රජය මැVහ? ^ය .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව 
ෙයෝජනා කරy. 
125. 

පා.137/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— oර ගම2 ෙසේවා බස ් රථවල ගම2 ග2නා මÍ2ට 

ෙසෞඛ1ාරDත ආහාර පාන ලබා ගැhමට පහbකH සැල4ම,— oර ගම2 ෙසේවා බස ්රථ ආහාර 
පාන ගැhම සඳහා නතර කරs ලබන ආපනශාලාව2E පv ය ඉතා පහළ ම�ටමක පව න 
බැ^2 එය මÍ ජනතාවෙx ෙසෞඛ1යට අEතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල පv ය ඉහළ 
නැං�මට iර2තරව පb ^පරH කළ හැf වන පmV සකස ්කරන ලද ජා ක වැඩසටහන රජය 
^_2 සැලbH කර ~යා?මක කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
126. 

 පා.138/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රජය ස� වැ^j සමාගH ලාභදාu ආයතන බවට ප? 

f}ම,— රජය ස� වැ^j සමාගH පා� ලබන ආයතන බවට ප?� ඇ  බැ^2, ^�ව? කv�ව 
ප?කර එම ආයතනවල ලාභදාu?වය ව+ධනය f}මට අවශ1 i+ෙ�ශ සකස ් කර, එම 
i+ෙ�ශ ~යා?මක f}ම ��2 එම සමාගHවල ලාභදාu?වය ඉහළ දැ(මට රජය මැVහ? ^ය 
.�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
127. 

පා.139/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වන රDත �ළ _oවන h  ^ෙරෝp ~යා නැවැ?�ම,—    

9 ලංකාෙU වන රDත �ළ _oවන h  ^ෙරෝp වගාව2, ^^ධ ඉVf}H, වනා2තර එ�f}H 
හා රDත 4මා මාyH ෙවනස ්f}ම ආL වන ^නාශයට ෙහේ�වන viස ්~යාකාරකH වැට©මට 
^ෙශේෂෙය2 ස^බල ග2වන ලද ෙපොjස ්වන ආරෂක ඒකකය �E��මට රජය මැVහ? ^ය 
.�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
128. 

පා.140/’15 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙකොරZපර සංරෂණය f}ම,— සාගර ජලෙK 

උෂ්ණ?වය ඉහළ යෑම හා viස් ~යාකාරකH ෙහේ�ෙව2 ෙකොරZපර ^නාශ �ෙH 
ත+ජනයට ලව ඇ  බැ^2, 9 ලංකා O�o කලාපය අවට ඇ  ෙකොරZපර ආරෂා කර 
ගැhමට හා නව ෙකොරZපර i+මාණය �මට උ�ත පmසර ප�ධ  සකස් f}ම සඳහා 
අවශ1 නව iයාමනය2 සකස් කර ~යා?මක f}මට රජය මැVහ? ^ය .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
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129. 

පා.157/’15 
ග	 ල| ජයව+ධන මහතා,— මහsවර නගරය �ළ Oසj්H �mv පාසල ආරHභ 

f}ම,— මහsවර VසW්කය �ළ Oසj්H ජනතාව ඉතා වැ¶ �mස ·ව? වන අතර, මහsවර 
නගරය ආÔතව Oසj්H �mv පාසල �E�^ය .� යැy L+ඝ කාලය  ස්ෙසේ පෙ�ශෙK 
Oසj්H ජනතාවෙx ද ඉZ©මව පව න බැ^2, ඉතා ක¶නv2 මහsවර නගරෙK Oසj්H 
�mv පාසල �E��මට අවශ1 කට.� සැල_ය .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා 
කරy. 

130. 

පා.158/’15 
ග	 ල| ජයව+ධන මහතා,— මහsවර නගරය �ළ �Ee ජනËය පාසZ සඳහා පළO 

ෙශේ�ෙK ද	ව2 ෙවsෙව2 නව ෙගොඩනැ¡j ඉVf}ම,— මහsවර නගරය ආÔතව ජනËය 
පාසZ සඳහා පළOවැi ෙශේ�යට ළO2 ඇ�ළ? f}මට ^ශාල �mස ඉZ�H කළ?, එම 
පාසZවල ඉඩකඩ 4vත ෙහy2, ද	ව2 ඇ�ළ? f}ම ඉතා අ4	 � ඇ  බැ^2 මහsවර 
නගරය ආÔත පධාන පාසZවලට පළOවැi ෙශේ�ෙK ප2  පැවැ?�ම සඳහා නව 
ෙගොඩනැ¡j ඉතා ක¶නv2 ඉVකර Vය .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
131. 

පා.159/’15 
ග	 ල| ජයව+ධන මහතා,— මහsවර පZෙZකැෙZ iදහස ්ෙවළඳ උද1ාන කමව?ව 

w�Z f}ම,— මහsවර VසW්කය �ළ ^Äfයාෙව2 ෙපෙළන ත	ණ ත	�ය2 ^ශාල 
�mස _eන බැ^2, එම අයට Äfයා අවසථ්ා ක¶නv2 සපයා Lම සඳහා මහsවර 
පZෙZකැෙZ පෙ�ශෙK �Eටා ඇ  iදහස ්ෙවළඳ උද1ාන ෙදක කමව? ෙලස සකසා වැ¶ 
�mසකට Äfයා අවසථ්ා ලබා ගැhමට අවසථ්ාව සැල4මට ක¶නv2 කට.� කළ .�යැy 
ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
132. 

පා.160/’15 
ග	 ල| ජයව+ධන මහතා,— උඩරට ගැv wන	?ථාපන ෙකොvෂ2 සභාව ය� සථ්ාපනය 

f}ම,— අ�රාජ1වාL පාලන කාලෙKL අසරණ N උඩරට පෙ�ශවා4 ජනතාවට සහන සැල4ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර  � උඩරට ගැv wන	?ථාපන ෙකොvෂ2 සභාව පb¡ය පාලන කාලය 
�ළ අÓය ත??වයට ප? f}ම iසා උඩරට ජනතාවට _o� ඇ  අසාධාරණය2 සාධාරණය 
f}ම සඳහා උඩරට ගැv wන	?ථාපන ෙකොvෂ2 සභාව නැවත කමව?ව ස්ථා�ත කර©මට 
අවශ1 කට.� ක¶නv2 සැල_ය .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
133. 

පා.184/’16 
  ග	 එස්. එH. මmකා+ මහතා,— දහH පාසZ අධ1ාපනය අiවා+ය f}ම,— �ෂඨ් 
සHප2න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ.m2 රට �ළ ව1ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම+ධනය f}ම හා ස්වයං ^නය ඇ  f}ම උෙදසා _ය�ම  ද	ව2ට, 9 ෙශේ�ය දවා 
ඔ¢2ෙx ආගමට අsÂල  දහH පාසZ අධ1ාපනය අiවා+ය f}ම bob යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
134. 

පා.185/’16 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පා+jෙH2� අධ1යන ෙ2දය ආරHභ f}ම,— 

9 ලංකාෙU හා ෙලෝකෙK ^^ධ රටවල පා+jෙH2� ~යාදාමය2, පා+jෙH2� 
ඉ හාසය හා ෙ�ශපාලන කමෙUද ��බඳ පාසZ _b2ට, ත	ණ ත	�ය2ට හා 
අෙන�? ^ද1ා+ථය2ට අධ1යනය f}ම සඳහා පහbකH සැල_ය හැf අධ1යන 
ෙ2දය පා+jෙH2�ව �ළ ස්ථාපනය කළ .� යැy ෙමම පා+jෙH2�ව 
ෙයෝජනා කරy. 
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135. 

  පා.191/’17 
ග	 �ෂාර ඉ±iZ අමරෙසේන මහතා,— ��� ෙගො^පළ Evය2 භා^තා කරන 

බැටm ෙ� කමය නව?වා©ම,— 9 ලංකාව අÇතෙK පට2ම ස?ව ක	ණාව 
ප�	වාලන ෙබෞ�ධ රට ¢වද,  අද වන^ට සමහර ��� ෙගො^පළ Evය2 භා^තා 
කරන බැටm ෙ� කමය iසා ස�2 දැ¶ Eංසාවකට ල�ම?, අ�ක >?තර 
iෂ්පාදනය ��2 b� පmමාණ ��� ෙගො^පළ Evය2ෙx Äfයා අන�	දායක 
ත??වයකට ප?ව ඇ  බැ^2, ෙමම අ  අමාsßය කමය නව?වා©ම සඳහා අවශ1 
�යවර ගත .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.   

136. 

පා.193/’17 
ග	 E	�කා ෙපේමච2ද මහ?vය,— _ය�ම ^ශ්ව^ද1ාලවල දැනට පව න නවක 

වදය සHd+ණෙය2 නැවැ?�ම සඳහා පව න h  ~යා?මක f}ම,— ^ශ්ව^ද1ාල �ළ 
ෙහෝ ඉ2 �ටත නවක _b2ට O�ණ Lමට _oවන නවක වදය සHd+ණෙය2ම 
වැළැ�ම හා 1998 අංක 20 දරන අධ1ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ ෙවන? 
ස්වÛපෙK සාහ_ක ~යා තහනH f}ෙH පනත පකාරව, එෙසේ නවක වදය ~යා?මක 
කරන _ය�ම පා+ශ්වය2ට h ය ~යා?මක කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව 
ෙයෝජනා කරy. 

137. 

පා.194/’17 
ග	 E	�කා ෙපේමච2ද මහ?vය,— අ2ත+ජාලය �ළ අසභ1 �¶ෙයෝ පට 

සංසරණය �ම වැළැ�ෙමEලා ^ෙශේෂ ඒකකය �E��ම,— ව+තමානෙK බ�ල 
වශෙය2 අ2ත+ජාලය ඔස්ෙසේ ෙනොෙය�? අසභ1 �¶ෙයෝ ද+ශන සංසරණය �ම මz2 
w�ගලය2ෙx w�ගjක?වය ^නාශවන අතර ^ෙශේෂෙය2ම, කා2තා පා+ශ්වය එමz2 
^ශාල අපහbතාවයකට ප?වන බැ^2, ෙමව2 �¶ෙයෝ ද+ශන ළඟ තබාෙගන _eන, 
ෙබදා හmන හා i+මාණය කරන w�ගලය2 ��බඳව ^ම+ශනය f}මට ප ඵලදාu 
^ෙශේෂ ඒකකය අපරාධ ප}ෂණ ෙදපා+තෙH2�ව �ළ �E�^ය  .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 

138. 

  පා.199/’17 
ග	 �ෂාර ඉ±iZ අමරෙසේන මහතා,— fm ක+මා2තෙK i.ත ෙ�¤ය fm 

ෙගො�2ෙx ගැට� ^ස§මට ක¶නH වැඩසටහන Vය? f}ම,— වා+Dකව අෙ� රටට 
fm �e ආනයනය සඳහා ^ශාල Oදල වැයවන අතර එම OදZ අප රට �ළම ඉ m 
කරගත හැfනH, එය රෙ� ආ+,කයට ^ශාල ��බලය වන බැ^2, fm 
ක+මා2තෙK i.ත ෙ�¤ය fm ෙගො�2ෙx ගැට� ^ස§මට ක¶නH වැඩසටහන 
Vය? කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.  

139. 

   පා.200/’17 
ග	 �ෂාර ඉ±iZ අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ �Eටා ඇ  wරා^ද1ා 

වeනාකම සEත ස්ථාන සංරෂණය f}ම සඳහා ක¶නH වැඩසටහන Vය? f}ම,—  
වයඹ පළාෙ? �	ණෑගල Vස්Wකය ඉතා ෙපෞඪ ඉ හාසයකට EvකH fයන 
wරා^ද1ා වeනාකම ඇ  ස්ථාන Äස සEත Vස්Wකය වන අතර අÇතෙKL 
�	ණෑගල, දඹෙද�ය සහ යාප�ව වැi රාජධාi �Eටා  �ෙ2ද �	ණෑගල 
Vස්Wකය �ළ ¢ව?, අද වන^ට එම ෙපෞරා�ක ස්ථානවල ආරෂාව සHබ2ධෙය2 
බලව? ගැට� ම�� ඇ  බැ^2, එම wරා^ද1ා ස්ථාන සංරෂණය f}ම සඳහා 
ක¶නH වැඩසටහන Vය? කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.  
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140. 

පා.201/’17 
ග	 �ෂාර ඉ±iZ අමරෙසේන මහතා,— _ය� ෙෂේත ආවරණය වන පmV w�Z 

සමාජ ආරෂණ ජාලය ~යා?මක f}ම,— ඕනෑම රටක සා+ථක සමාජ ආරෂණ 
ජාලය පැවÇම එම රෙ� ·ව? වන wරවැ_ය2ට වැදග? වන අතර 9 ලංකාෙU රාජ1 
අංශෙK හා ෙපෞ�ගjක අංශෙK ෙසේවකය2 සඳහා ^ශාම වැ�� කමය ෙහෝ අ+ථ 
සාධක කමය ~යා?මක ¢වද, රෙ� අ^�ම? අංශෙK ෙසේවකය2 සඳහා f_o සමාජ 
ආරෂණ කමය ~යා?මක ෙනොවන බැ^2, _ය� ෙෂේත ආවරණය වන පmV 
w�Z සමාජ ආරෂණ ජාලය ~යා?මක කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව 
ෙයෝජනා කරy.  

141. 

 පා.202/’17 
ග	 අෙශෝක Ëය2ත මහතා,— w?තලම Vස්WකෙK ෙවරළ Çරය ආරෂා කර 

ගැhම සඳහා ක¶නH වැඩසටහන Vය? f}ම,— w?තලම Vස්Wකය අ ශය 
b2දර ෙවරළ Çරයකට EvකH |වද, ෙවරළ ඛාදනය, කෙඩොලාන ^නාශ �ම, 
අනවසර ඉVf}H වැi ෙහේ� iසා ෙවරළ Çරය �ෂණයට ල� ඇ  බැ^2, w?තලම 
Vස්WකෙK ෙවරළ Çරය ආරෂා කර ගැhම සඳහා ක¶නH වැඩසටහන Vය? කළ 
.�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.   

142. 

පා.203/’17 
ග	 අෙශෝක Ëය2ත මහතා,— w?තලම Vස්Wකය ස�ව  � ෙවොjෙබෝZ 

ÓඩාෙU අ»මානය නැවත ෙගොඩනැÍමට වැඩසටහන Vය? f}ම,— (ට දශකයකට 
පමණ ෙපර w?තලම Vස්WකෙK පාසZ වj2 >EN දෂ ෙවොjෙබෝZ Óඩක 
Ó¶කාව2 ජා ක හා ජාත12තර තරඟ වලL දැN දෂතා iසා w?තලම 
Vස්Wකයට ෙවොjෙබෝZ Óඩාෙව2 ඉතා අ»මානව? ස්ථානය Ev ¢වද, අද වන^ට 
එම ත??වෙK යH >ඳ වැ[ම ඇ  බැ^2, නැවත එම අ»මානය w?තලම 
Vස්Wකයට  ෙගන ඒමට වැඩසටහන Vය? කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව 
ෙයෝජනා කරy.   

143. 

පා.204/’17 
ග	 චv2ද ^ ෙ�_m මහතා,— පාසZ හා Óඩා සමාජ ~ක� තරඟාවjවල ත??වය 

ඉහළ නැං�ම සඳහා වැඩසටහන සකස් f}ම,— පb¡ය වසර fEපයක _ටම 9 
ලංකාෙU ~ක� Óඩාව දැ¶ කඩාවැ[මකට ල � ඇ  බැ^2, ජා ක ක«ඩායමට 
දෂ Óඩකය2 ෙසොයා ගැhම සඳහා පාසZ හා Óඩා සමාජ ම�ටv2 ~ක� 
තරඟාවjවල ත??වය ඉහළ නැං�ම සඳහා වැඩසටහන සකස් කළ  .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.   

144. 

පා.205/’17 
ග	 චv2ද ^ ෙ�_m මහතා,— ගා(ය පළා?වල ෙබෞ�ධ ප2සZවල වැඩ_eන 

වෙයෝවෘ�ධ »É2වහ2ෙසේලා ආරෂා කර ගැhම සඳහා වැඩසටහන සකස් f}ම,— 
9 ලංකාෙU ෙබොෙහෝ ගා(ය පළා?වල ෙබෞ�ධ ප2සZ ඉතා අ� ආ+,ක ම�ටමක 
පව න බැ^2, එවැi ප2සZවල වැඩ_eන වෙයෝවෘ�ධ »É2වහ2ෙසේලා ආරෂා 
කර ගැhම සඳහා වැඩසටහන සකස් කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා 
කරy. 
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145. 

පා.206/’17 
ග	 අෙශෝක Ëය2ත මහතා,— w?තලම Vස්Wකය �ළ e2 මා� 

ක+මා2තශාලාව ස්ථා�ත f}ම,— ජනතාවෙx ෙපෝෂණ අවශ1තා සwරා©ම සඳහා 
අවශ1 ෙපෝ[2 ලබාLමට?, වා+Dකව e2 මා� ආනයනය ෙවsෙව2 ^ෙ�ශ රටවZ 
කරා ඇL යන ^ෙ�ශ ^iමය ආරෂා කර ගැhම සඳහා ෙම2ම, e2 මා� 
ක+මා2තශාලාව ස්ථා�ත f}මට අවශ1 _ය�ම සHප? w?තලම Vස්Wකය �ළ 
පව න බැ^2 ද, එම Vස්Wකය �ළ e2 මා� ක+මා2තශාලාව ස්ථා�ත f}මට 
කට.� කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.   

146. 

පා.207/’17 
ග	 අෙශෝක Ëය2ත මහතා,— ෙකොළඹ - ක�නායක අ�ෙUÍ මා+ගය හලාවත 

දවා L+ඝ f}ම,— රටක සංව+ධනය සඳහා අ�ෙUÍ මා+ග ඉතා වැදග? වන බැ^2 
ද, ව?ම2 යහපාලන රජය යටෙ? w?තලම Vස්Wකය ඉතා ෙUගෙය2 සංව+ධනය 
වන බැ^2 ද, එම සංව+ධන ෙUගය තවoරට? ඉහළ නැං�ම සඳහා දැනට ෙකොළඹ _ට 
ක�නායක දවා N අ�ෙUÍ මා+ගය හලාවත දවා L+ඝ  කළ .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.   

147. 
පා.208/’17 

ග	 අෙශෝක Ëය2ත මහතා, — වයඹ පළාෙ? වැU, ගංඟා සහ ඇළ මා+ග ආÔතව �º 
ශාඛ _��ෙH ව1ාපෘ ය ආරHභ f}ම,— පෙසේ පව න ජලය ආරෂා f}ෙH හැfයාව 
ෙම2ම, පාංõ ඛාදනය අවම f}ෙH Tණාංග සEත N VT ආ. කාලය ඇ  �º ශාඛ,  වයඹ 
පළාෙ? වැU, ගංඟා සහ ඇළ මා+ග ආÔතව _��ෙH ව1ාපෘ ය ආරHභ කළ .�යැy ෙමම 
පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy. 
148. 

පා.209/’17 
ග	 අෙශෝක Ëය2ත මහතා, —බ?තලංT«�ව �ප?වා4 pවර ජනතාවෙx �jක 

අවශ1තා සwරා©ම සඳහා ක¶නH �යවර ගැhම,— වයඹ පළාෙ?, w?තලම VසW්කෙK, 
කZ�eය අ+ධ��පය අසල ඇ  පධාන �පත වන බ?තලංT«�ව �පෙ? pවර පජාවෙx 
�jක අවශ1තා ��බඳව ෙමෙත i_ අවධානයට ල ෙනො� ඇ  බැ^2, ව?ම2 
යහපාලන රජය යටෙ?  එම ජනතාවෙx �jක අවශ1තා සwරා L ඔ¢2ෙx ·වන ත??වය 
උසස ්කර©ම සඳහා ක¶නH �යවර ගත .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.  
149. 

පා.210/’17 
ග	 E	�කා ෙපේමච2ද මහ?vය,— ^ශව්^ද1ාල හා අෙන�? _ය�ම උසස් 

අධ1ාපන ආයතනවලට ^ෙශේෂ w��වල? මාන_ක උපෙ�ශකව	 ෙහෝ අsශාසකව	 
ප?f}ම,— ව+තමානෙK බ�ල වශෙය2 දනට ලැෙබන ත	ණ ත	�ය2, _b 
_b^ය2 _යV^ හාiකර ගැhෙH පවණතාවය මැඩපැවැ?�ම සඳහා _ය�ම රජෙK 
අධ1ාපන ආයතන සඳහා w��වල? මාන_ක උපෙ�ශකව	, අsශාසකව	 ෙහෝ එම 
අධ1ාපන ආයතනවල දැනට _eන T	වර T	වmය2ට මාන_ක උපෙ�ශනය ��බඳ 
^ෙශේෂ w��ව ලබාVය  .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.   

150. 
පා.211/’17 

ග	 ෙරෝEÚ �මාm ^ෙ�ර?න මහ?vය, — පාසZ �ෂ1 ^නය කv� ප}ෂණ ^�ම? 
පmV _of}ම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ් කර ~යා?මක f}ම,— ඇතැH පාසZවල 
�ෂ1ය2ෙx ^නය ගැට�වලL ^�ම? ^නය ප}ෂණ _o ෙනොෙකොට �ෂ1ය2 පාසෙල2 
ඉව? f}මට කට.� කරන අතර එමz2 එම �ෂ1ය2ෙx අධ1ාපන කට.� අඩාල � ^ශාල 
අසාධාරණයකට ල�ම?, ෙබොෙහෝ ද	ව2 දැ¶ මාන_ක �ඩනයකට ප? �, මාන_ක 
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ෙරෝÍ2 �ම?, ඇතැH ද	ව2 සමසත් T	 පජාවට ෙම2ම, සමාජයටම ෛවර කරv2 සමාජ 
^ෙරෝp අපරාධක	ව2 N අවසථ්ා ද දනට ඇ  ෙහy2, පාසZ �ෂ1ය2ෙx ^නය ^ෙරෝp 
~යාවලL වඩා? ^�ම? පmV හා අපෂපාÇ ^නය ප}ෂණ පැවැ?�මට කට.� f}ම සඳහා 
උ�ත වැඩ ��ෙවළ සකස ් කර ~යා?මක කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා 
කරy.  
151. 

පා.213/’17 
ග	 (ෛවද1) නj2ද ජය සස් මහතා, — බoZල මහ ෙරෝහල �ෂණ ෙරෝහල ෙලස 

භා^තා කරv2 ඌව ෙවZලසස් ^ශව්^ද1ාලයට අsබ�ධව රජෙK ෛවද1 �ඨය ආරHභ 
f}ම,— අප රට �ල පශසත් ෙසෞඛ1 ෙසේවාව පව?වාෙගන යාම සඳහා අවශ1 ෛවද1ව	2 
පමාණෙය2 දැනට _e2ෙ2 50%  පමණ වන අතර අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) ·ව ^ද1ා ^ෂය 
ධාරාෙව2 ඉහළම සාමා+ථ ලබා ග2නා �ෂ1ය2 Äසකට රජෙK ෛවද1 �ඨවලට පෙUශ�ෙH 
අවසථ්ාව අEv � ඇ  අතර රජෙK අධ1ාපන හා ෙසෞඛ1 ෙසේවාව2 ශ ම? f}ම සඳහා 
බoZල මහ ෙරෝහල �ෂණ ෙරෝහල ෙලස භා^තා කරv2 ඌව ෙවZලසස් ^ශව්^ද1ාලයට 
අsබ�ධව රජෙK ෛවද1 �ඨය ආරHභ කළ .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.   

 

152. 
පා.214/’17 

ග	 (ෛවද1) නj2ද ජය සස් මහතා,— ෙමොර�ව ^ශ්ව^ද1ාලය සඳහා ෙයෝ�ත 
ෛවද1 �ඨය සඳහා �ෂණ ෙරෝහල ෙලස පානoර �jක ෙරෝහල සංව+ධනය f}ම,— 
2018 අයවැය මz2 ෙමොර�ව ^ශව්^ද1ාලයට අsබ�ධව ෛවද1 �ඨය ඉVf}මට ෙයෝජනා 
කර ඇ  අතර එම ෙයෝ�ත ෛවද1 �ඨය සඳහා �ෂණ ෙරෝහල ෙලස පානoර �jක ෙරෝහල 
සංව+ධනය කළ  .�යැy ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා කරy.   

*153.  

වරාය හා නා^ක කට.� අමාත1�මා,— ෙවළඳ නැU පනත යටෙ? iෙයෝග,— 1971  
අංක 52 දරන ෙවළඳ නැU පනෙ? 44 වග2 ය සමඟ fය^ය .� එ| පනෙ? 321 
වග2 ය යටෙ? 2017 ෙවළඳ නැU (�ඩා වා�ජ යාතා) iෙයෝග සHබ2ධෙය2 වරාය හා 
නා^ක කට.� අමාත1වරයා ^_2 සාදන ලoව, 2017 මැy 04 Vනැ  2017/31 දරන අ  
^ෙශේෂ ගැස� පතෙK පළ කරs ලැබ, 2018.01.23 Vන ඉVmප? කරන ලද iෙයෝග අsමත 
කළ .� ය. 

(අමාත1 ම«ඩලෙK අsම ය ද2වා  ෙc.) 

*154. 
අගාමාත1�මා සහ ජා ක ප ප?  හා ආ+,ක කට.� අමාත1�මා,— ජා ක 

අධ1ාපන ෙකොvෂ2 සභාෙU සභාප වරයාෙx සහ උප සභාප වරයාෙx පාmශvක හා 
ෙකොvෂ2 සභා සාමා�කය2ෙx Lමනා ප ෙශෝධනය f}ම,— 1991 අංක 19 දරන 
ජා ක අධ1ාපන ෙකොvෂ2 සභා පන 2 ස්ථා�ත ෙමම ෙකොvෂ2 සභාෙU 
සාමා�කය2ෙx පාmශvක හා Lමනා එ| පනෙ? 4(8) වග2 ය පකාරව 
පා+jෙH2�ව ^_2 iශ්චය කරs ලැ>ය .� ෙහy2ද; 

2017.11.14 Vනැ  අමාත1 ම«ඩල Çරණය පදනH කර ගiv2 ජා ක අධ1ාපන 
 ෙකොvෂ2 සභාෙU සභාප වරයාෙx සහ උප සභාප වරයාෙx පාmශvක සහ 
ෙකොvෂ2 සභාෙU සාමා�කය2ෙx Lමනා පහත පmV ප ෙශෝධනය f}මට අsම ය 
ලබා L ඇ  ෙහy2 ද; 

 (i) ෙකොvෂ2 සභාෙU සභාප වරයාට සහ උප සභාප වරයාට ��ෙව�2               
	. 75,000/- සහ 	. 60,000/- වශෙය2 මා_ක පාmශvකය2 ෙග�මට?; 

 

 (ii) ෙකොvෂ2 සභාෙU සාමා�කය2ට එ Äස�්H වාරය සඳහා 	. 6,000/-ක 
Lමනාව ෙග�මට?; 

 

 (iii) රාජ1 පmපාලන චකෙZඛ අංක 13/2008 (iv)E ^�^ධාන පmV සභාප වරයා 
සඳහා ©ට+ 225ක vලට සමාන මා_ක ඉ2ධන Lමනාව සහ උප 
සභාප වරයා සඳහා ©ට+ 170ක vලට සමාන මා_ක ඉ2ධන Lමනාව ලබා 
Lමට?; 

 



( 35 ) 

 

 

ඊට අsÂලව, 1991 අංක 19 දරන ජා ක අධ1ාපන ෙකොvෂ2 සභා පනෙ? 4(8) 
වග2 ය පකාරව ජා ක අධ1ාපන ෙකොvෂ2 සභාෙU සභාප වරයාට, උප 
සභාප වරයාට සහ සාමා�කය2 ෙවත රජෙK ඒකාබ�ධ අරOදලට වැය බර වන 
පmV ඉහත සඳහ2 පාmශvක හා Lමනා ෙගවs ලැ�මට  ෙමම පා+jෙH2�ව 
ෙයෝජනා සHමත කරy. 

(අමාත1 ම«ඩලෙK අsම ය ද2වා  ෙc.) 

*155. 
අගාමාත1�මා සහ ජා ක ප ප?  හා ආ+,ක කට.� අමාත1�මා,— ආ«�කම 

ව1වසථ්ාව යටෙ? Çරණය,— 9 ලංකා ප ජාතා2Wක සමාජවාL ජනරජෙK ආ«�ක ම 
ව1වසථ්ාෙU 153 ව1වසථ්ාව පකාරව ජනා�ප වරයා ^_2 ආ«�කම ව1වසථ්ා සභාෙU 
අsම යට යට?ව 2015.11.27 වැi Vන _ට බලපැවැ?ෙවන පmV එ°. එH. ගාvÚ 
^ෙ�_ංහ මහතා ^ගණකා�ප වරයා වශෙය2 ප?කර ඇ  ෙහy2ද; 

^ගණකා�ප වරයාෙx  වැ�ප  9  ලංකා ප ජාතා2Wක සමාජවාL ජනරජෙK ආ«�ක ම 
ව1වසථ්ාෙU 153 (2) ව1වසථ්ාව පකාරව පා+jෙH2�ව ^_2 iශ්චය කරs ලැ>ය .� 
අතර රජෙK ඒකාබ�ධ අරOදලට වැය බර වන ෙහy2ද;  

ජනා�ප වරයා ^_2 2017.11.14 වැi Vන ඉVmප? කරන ලද අමාත1 ම«ඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2017.12.05 Vනැ  අමාත1 ම«ඩල Çරණය අsව ^ගණකා�ප ,   
එ°. එH. ගාvÚ ^ෙ�_ංහ මහතාට පහත පmV වැ�� හා Lමනා ෙග�මට අsම ය ලබා L 
ඇ  ෙහy2ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැi Vන _ට රාජ1 පmපාලන චකෙZඛ අංක 6/2006 අsව  
SL - 4 වැ�� පmමාණෙK 08 වැi වැ�� �යවෙ+ �E�වා වැ�� ෙග�ම 
හා තන�රට Ev අෙන�? Lමනා ෙග�මට; 

(ආ) රාජ1 පmපාලන චකෙZඛ අංක 3/2016 අsව 2016.01.01 වැi Vන _ට 
වැ�ප පmව+තනය f}ෙH L SL – 4 වැ�� ක මය යටෙ? එම 
චකෙZඛෙK උපෙදස් පmV වැ�� පmව+තනය කර ෙග�මට; සහ 

 (ඇ) එ| වැ�� පmමාණයට අදාළ වා+Dක වැ�� ව+ධක ෙග�මට. 
 

ඊට අsÂලව, 9 ලංකා ප ජාතා2Wක සමාජවාL ජනරජෙK ආ«�ක ම ව1වස්ථාෙU 
153 (2) ව1වස්ථාව පකාරව, ^ගණකා�ප , එ°. එH. ගාvÚ ^ෙ�_ංහ මහතා ෙවත 
රජෙK ඒකාබ�ධ අරOදලට වැය බර වන පmV ඉහත සඳහ2 මා_ක වැ�ප හා Lමනා 
ෙග�ම කළ .� යැy ෙමම පා+jෙH2�ව iශ්චය කරy.  

*156. 
සංව+ධන උපාය මා+ග හා ජාත12තර ෙවළඳ අමාත1�මා,— 9 ලංකා අපනයන සංව+ධන 

පනත යටෙ? iෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන 9 ලංකා අපනයන සංව+ධන පනෙ?                
14 වග2 ය යටෙ? ෙසස ්බo සHබ2ධෙය2 සංව+ධන උපාය මා+ග හා ජාත12තර ෙවළඳ 
අමාත1වරයා ^_2 සාදන ලoව, 2017 ෙනොවැHබ+ 27 Vනැ  අංක 2047/2 දරන අ  ^ෙශේෂ 
ගැස� පතෙK පළ කරs ලැබ, 2018.01.23 Vන ඉVmප? කරන ලද iෙයෝගය අsමත කළ     
.� ය. 

(අමාත1 ම«ඩලෙK අsම ය ද2වා  ෙc.) 

*157. 
අගාමාත1�මා සහ ජා ක ප ප?  හා ආ+,ක කට.� අමාත1�මා,— ^ෙ�ශ ^iමය 

පනත යටෙ? iෙයෝග,— 2017 අංක 12 දරන ^ෙ�ශ ^iමය පනෙ? 7 වග2 ය සමඟ 
fය^ය .� 29 වග2 ය යටෙ? ජා ක ප ප?  හා ආ+,ක කට.� අමාත1වරයා ^_2 
සාදන ලoව, 2017 ෙනොවැHබ+ 17 Vනැ  අංක 2045/56 දරන අ  ^ෙශේෂ ගැස� පතෙK පළ 
කරs ලැබ, 2018.02.19 Vන ඉVmප? කරන ලද iෙයෝග අsමත කළ .� ය. 

(අමාත1 ම«ඩලෙK අsම ය ද2වා  ෙc.) 
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*158. 
අගාමාත1�මා සහ ජා ක ප ප?  හා ආ+,ක කට.� අමාත1�මා,— 

අග ̂ iශ්චයකාරවරයාෙx සහ උපmමා�කරණ ^iශ්චයකාරවරය2ෙx වැ�� හා 
Lමනා ප ෙශෝධනය f}ම සඳහා ආ«�ක ම ව1වස්ථාව යටෙ? Çරණය,— දහනව 
වැi ආ«�ක ම ව1වස්ථා සංෙශෝධනෙය2 සංෙශෝ�ත 9 ලංකා ප ජාතා2Wක සමාජවාL 
ජනරජෙK ආ«�ක ම ව1වස්ථාෙU 108 (1) ව1වස්ථාව ප කාරව ෙශේෂ්ඨා�කරණෙK 
^iශ්චයකාරවරය2ෙx ද අ»යාචනා�කරණෙK ^iශ්චයකාරවරය2ෙx ද වැ�� 
පා+jෙH2�ව ^_2 Çරණය කරs ලබන ෙහy2ද;  

ජනා�ප වරයා ^_2 2018.02.17 වැi Vන ඉVmප? කරන ලද අමාත1 ම«ඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2018.02.20 Vනැ  අමාත1 ම«ඩලෙK Çරණය අsව 
අග ̂ iශ්චයකාරවරයාෙx සහ උපmමා�කරණ ^iශ්චයකාරවරය2ෙx වැ�� හා Lමනා 
2018.01.01 Vන _ට පහත පmV ප ෙශෝධනය f}මට අsම ය ලබා L ඇ  ෙහy2ද:—  

(අ) කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙZඛ අංක 3/2017E දවා ඇ  අග ̂ iශ්චයකාරවරයාෙx, 
ෙශේෂඨ්ා�කරණ ^iශච්යකාරවරය2ෙx, අ»යාචනා�කරණෙK සභාප වරයාෙx 
සහ අ»යාචනා�කරණෙK ^iශච්යකාරවරය2ෙx වැ��, ජා ක වැ�� හා ෙසේවක 
සංඛ1ා ෙකොvෂ2 සභාව ^_2 ��ෙයළ කර ඇO�H අංක I ෙලස ඉVmප? කර ඇ  
ෙZඛනෙK සඳහ2 පmV 2018.01.01 Vන _ට ~යා?මක වන පmV ප ෙශෝධනය 
f}ම සහ වැ�� පmව+තනය �යවෙර2 �යවර පදනම මත _o f}ම; 

(ආ) ෙමෙත වැ�ෙප2 25%  වශෙය2 ෙගවs ලැ� ^ශාම වැ�� සEත Lමනාව 
2018.01.01 Vන _ට ~යා?මක වන පmV 50% දවා වැ¶ f}ම?, එම Lමනාව නව 
වැ�ප අsව ලබන වැ�� �යවර පදනH කර ගණනය f}ම; සහ  

(ඇ) මසකට 	.15,000/-  වශෙය2 ෙගවs ලැ� ^ශාම වැ�� රEත ^ෙශේෂ Lමනාව 
ෙවsවට, මසකට 	. 150,000/- ක ^ශාම වැ�පට ගණ2 ගැෙනන වෘ?Çය Lමනාව 
ෙග�ම.  

ඊට  අsÂලව, 9 ලංකා ප ජාතා2Wක සමාජවාL ජනරජෙK ආ«�ක ම ව1වස්ථාෙU 
108 (1) ව1වස්ථාව පකාරව අග ̂ iශ්චයකාරවරයාෙx සහ උපmමා�කරණ 
^iශ්චයකාරවරය2ෙx වැ�� හා Lමනා ඉහත සඳහ2 පmV ප ෙශෝධනය කරs 
ලැ>ය .� යැy ෙමම පා+jෙH2�ව Çරණය කරy.   
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*159. 
අගාමාත1�මා සහ ජා ක ප ප?  හා ආ+,ක කට.� අමාත1�මා,— 

හyෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබ2 (Hydroflurocarbons – HFC) අVයර ගතව 4මා f}ම ��බඳ 
ෙමො2�යZ ස2ධානය _o කළ fගාj සංෙශෝධනය සඳහා 9 ලංකාව අsගත �ම සඳහා 
ෙයෝජනා සHමතය,— ෙගෝ©ය උ�bම අවම f}ම ��ස ෙමො2�යZ ස2ධානය 
^_2 1990 L ල2ඩ2 සංෙශෝධනය, 1992 ෙකෝප2ෙහේග2 සංෙශෝධනය, 1997 
ෙමො2�යZ සංෙශෝධනය, 1999 ��ං සංෙශෝධනය ෙලස ^^ධ ඉලක සwරා ගැhමට 
සංෙශෝධන අවස්ථා හතරක L හ±2වා L ඇ  අතර 9 ලංකාව iයvත කාල වකවාsවල 
එම සංෙශෝධනය2ට අsÂලතාවය දවා ඇ  ෙහy2ද; 

2016 ව+ෂෙK සංෙශෝධනය ෙලස fගාj සංෙශෝධනය හ±2වා L ඇ  අතර එමz2 
2050 වන^ට කාබ2ඩෙයොසy¾ ෙටො2 >jයන 100 කට සමාන ෙගෝ©ය උ�bමට 
දායක වන ¤තකාරක ප මාණය භා^තෙය2 ඉව? f}මට හැfයාව ලැෙබන බැ^2 
ෙගෝ©ය උ�bම ෙස2eෙගේ¾ අංශක 0.5 f2 වැ¶ �ම වළවා©මට අවස්ථාව උදා 
කරන ෙහy2ද;  

ආ«�ක ම ව1වස්ථාෙU 33(2)(ඌ) යටෙ? ආ«�ක ම ව1වස්ථාෙU ෙහෝ ෙවන? යH 
jáත h යකට ෙහෝ ^�^ධාන වලට පටහැi ෙනොව2නා Nද ජාත12තර h ය, චාmත  
වාmත  ෙහෝ භා^තය අsව ඉ� f}මට ජනා�ප වරයාට බලය ලැ� ඇ  බැ^2 fගාj 
සංෙශෝධනය සඳහා අsගත �මට එකඟතාවය පළ f}ම ද ජනා�ප වරයාෙx 
පරමා�කාරය වන ෙහy2ද; 



( 38 ) 

 

 

ආ«�ක ම ව1වස්ථාෙU 33(අ) ව1වස්ථාව යටෙ? මහජන ආරෂාව 
සHබ2ධෙය2 ත? කාලෙK බල පව?නා h ය ඇ�� යH jáත h ය යටෙ? ද 
ස්ව|ය බලතල, කා+ය සහ ක+තව1 යථා පmV ~යා?මක f}ම සහ ඉ� f}ම 
සHබ2ධෙය2 ද ජනා�ප වරයා පා+jෙH2�වට වග fව .� ෙහy2ද;  

2017 සැ�තැHබ+ 29 වැi Vන ජනා�ප වරයා, මහවැj සංව+ධන හා පmසර 
අමාත1වරයා ෙලස ඉVmප? කළ අමාත1 ම«ඩල සංෙ�ශයට අදාළව ගs ලැ� 2017 
ඔෙතෝබ+ මස 10 Vනැ  අමාත1 ම«ඩල Çරණය අsව, ෙමො2�යZ ස2ධානෙK 
නවතම සංෙශෝධනය වන fගාj සංෙශෝධනයට අsගත �මට අsම ය ලැ� ඇ  
ෙහy2ද;  

ඊට අsÂලව, ආ«�ක ම ව1වස්ථාෙU 33(අ) ව1වස්ථාව පකාරව 
ජනා�ප වරයාෙx ෙයෝජනාව ෙලස හyෙඩොෆ්ෙලෝෙරොකාබ2 අVයර ගතව 4මා 
f}ම ��බඳ ෙමො2�යZ ස2ධානය _o කළ fගාj සංෙශෝධනය සඳහා 9 ලංකාව 
අsගත �මට ෙමම පා+jෙH2�ව ෙයෝජනා සHමත කරy. 
 

*160. 
9 ලංකා වා�ජ සමථ මධ1ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන? ෙක�Hපත — ෙදවැiවර 

fය�ම.  
(අමාත1 ම«ඩලෙK අsම ය ද2වා  ෙc.) 

*161. 
අපරාධ න� ^ධාන සංගහය (^ෙශේෂ ^�^ධාන) (සංෙශෝධන) පන? ෙක�Hපත — 

ෙදවැiවර fය�ම.  
(අමාත1 ම«ඩලෙK අsම ය ද2වා  ෙc.) 

*162.  
bÄ�Hප? ^iමය පන? ෙක�Hපත — ෙදවැiවර fය�ම.  

(අමාත1 ම«ඩලෙK අsම ය ද2වා  ෙc.) 
*163. 
���මය ෙ�පළ (සංෙශෝධන) පන? ෙක�Hපත — ෙදවැiවර fය�ම.  

(අමාත1 ම«ඩලෙK අsම ය ද2වා  ෙc.) 
*164. 
භාර (සංෙශෝධන) පන? ෙක�Hපත — ෙදවැiවර fය�ම.  

(අමාත1 ම«ඩලෙK අsම ය ද2වා  ෙc.) 
*165. 
සÓය බැරකH කළමනාකරණය f}ෙH පන? ෙක�Hපත — ෙදවැiවර fය�ම.  

(අමාත1 ම«ඩලෙK අsම ය ද2වා  ෙc.) 
*166. 
ෙකොළඹ ව1ාපාර වස්� ^iමය ස්ථානය අසාOEකරණය f}ෙH පන? ෙක�Hපත — 

ෙදවැiවර fය�ම.  

(අමාත1 ම«ඩලෙK අsම ය ද2වා  ෙc.) 
*167. 
OදZ හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— iෂ්පාදන බo (^ෙශේෂ ^�^ධාන) පනත යටෙ? 

iයමය (අංක 1),— 1989 අංක 13 දරන iෂ්පාදන බo (^ෙශේෂ ^�^ධාන) පනෙ?            
3 වග2 ය යටෙ? iෂ්පාදන බo සHබ2ධෙය2 OදZ හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා ^_2 
සාදන ලoව, 2017 ෙනොවැHබ+ 09 Vනැ  අංක 2044/32 දරන අ  ^ෙශේෂ ගැස� පතෙK 
පළ කරs ලැබ, 2018.02.22 Vන ඉVmප? කරන ලද iයමය අsමත කළ .� ය. 

(අමාත1 ම«ඩලෙK අsම ය ද2වා  ෙc.) 
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*168. 
OදZ හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— iෂ්පාදන බo (^ෙශේෂ ^�^ධාන) පනත යටෙ? 

iයමය (අංක 2),— 1989 අංක 13 දරන iෂ්පාදන බo (^ෙශේෂ ^�^ධාන) පනෙ?       
3 වග2 ය යටෙ? iෂ්පාදන බo සHබ2ධෙය2 OදZ හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා 
^_2 සාදන ලoව, 2017 ෙනොවැHබ+ 15 Vනැ  අංක 2045/32 දරන අ  ^ෙශේෂ ගැස� 
පතෙK පළ කරs ලැබ, 2018.02.22 Vන ඉVmප? කරන ලද iයමය අsමත කළ .� ය. 

(අමාත1 ම«ඩලෙK අsම ය ද2වා  ෙc.) 

*169. 
OදZ හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— iෂ්පාදන බo (^ෙශේෂ ^�^ධාන) පනත යටෙ? 

iයමය (අංක 3),— 1989 අංක 13 දරන iෂ්පාදන බo (^ෙශේෂ ^�^ධාන) පනෙ? 3 
වග2 ය යටෙ? iෂ්පාදන බo සHබ2ධෙය2 OදZ හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා ^_2 
සාදන ලoව, 2017 ෙනොවැHබ+ 15 Vනැ  අංක 2045/33 දරන අ  ^ෙශේෂ ගැස� 
පතෙK පළ කරs ලැබ, 2018.02.22 Vන ඉVmප? කරන ලද iයමය අsමත කළ .� ය. 

(අමාත1 ම«ඩලෙK අsම ය ද2වා  ෙc.) 

*170. 
OදZ හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— iෂ්පාදන බo (^ෙශේෂ ^�^ධාන) පනත යටෙ? 

iයමය (අංක 4),— 1989 අංක 13 දරන iෂ්පාදන බo (^ෙශේෂ ^�^ධාන) පනෙ? 3 
වග2 ය යටෙ? iෂ්පාදන බo සHබ2ධෙය2 OදZ හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා ^_2 
සාදන ලoව, 2017 ෙනොවැHබ+ 22 Vනැ  අංක 2046/14 දරන අ  ^ෙශේෂ ගැස� 
පතෙK පළ කරs ලැබ, 2018.02.22 Vන ඉVmප? කරන ලද iයමය අsමත කළ .� ය. 

(අමාත1 ම«ඩලෙK අsම ය ද2වා  ෙc.) 

*171. 
OදZ හා ජනමාධ1 අමාත1�මා,— iෂ්පාදන බo (^ෙශේෂ ^�^ධාන) පනත යටෙ? 

iයමය (අංක 5),— 1989 අංක 13 දරන iෂ්පාදන බo (^ෙශේෂ ^�^ධාන) පනෙ? 3 
වග2 ය යටෙ? iෂ්පාදන බo සHබ2ධෙය2 OදZ හා ජනමාධ1 අමාත1වරයා ^_2 
සාදන ලoව, 2017 ෙනොවැHබ+ 28 Vනැ  අංක 2047/25 දරන අ  ^ෙශේෂ ගැස� 
පතෙK පළ කරs ලැබ, 2018.02.22 Vන ඉVmප? කරන ලද iයමය අsමත කළ .� ය. 

(අමාත1 ම«ඩලෙK අsම ය ද2වා  ෙc.) 

*172.  
අගාමාත1�මා සහ ජා ක ප ප?  හා ආ+,ක කට.� අමාත1�මා,— ආ«�කම 

ව1වසථ්ාව යටෙ? ෙයෝජනාව,— 9 ලංකා පජාතා2Wක සමාජවාL ජනරජෙK ආ«�කම 
ව1වසථ්ාෙU 104ආ (5) (අ) ව1වසථ්ාව පකාරව මැ වරණ ෙකොvෂ2 සභාව ^_2 සාදන ලද, 
2017 ෙදසැHබ+ 04 Vනැ  අංක 2048/1 දරන අ  ^ෙශේෂ ගැස� පතෙK පළ කරන ලoව, 
2018.01.23 Vන ඉVmප? කරන ලද ජනමත^චාරණයකL ෙහෝ ඡ2ද ^ම4මකට අදාළ 
කාල4මාව �ළ ^ද¸? හා O¹ත ජනමාධ1 ^_2 ��පැVය .�, මාධ1 උපමාන අsමත කළ   
.� ය. 

(අමාත1 ම«ඩලෙK අsම ය ද2වා  ෙc.) 

*173.  
ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙ�¤ය ෛවද1 අමාත1�මා,— ජා ක ඖෂධ iයාමන අ�කාmය 

පනත යටෙ? iෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජා ක ඖෂධ iයාමන අ�කාmය පනෙ?         
118 වග2 ය සමඟ fය^ය .�, 142 වග2 ය යටෙ? 2016 අංක 2 දරන ජා ක ඖෂධ 
iයාමන අ�කාm (vල ඉහළ 4මා) iෙයෝග සHබ2ධෙය2 ෙසෞඛ1, ෙපෝෂණ හා ෙ�¤ය 
ෛවද1 අමාත1වරයා ^_2 සාදන ලoව, 2017 ෙදසැHබ+ 14 Vනැ  අංක 2049/31 දරන අ  
^ෙශේෂ ගැස� පතෙK පළ කරs ලැබ, 2018.01.23 Vන ඉVmප? කරන ලද iෙයෝග අsමත කළ 
.� ය. 
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*174. 
අ�කරණ අමාත1�vය,— h  අධ1ාපන සභා ආඥාපනත යටෙ? } ,— (276 වැi 

අ�කාරය N) h  අධ1ාපන සභා ආඥාපනෙ? 7 වග2 ය ය ටෙ?, අ�කරණ අමාත1වරයාෙx 
එකඟ?වය ඇ ව සංසථ්ාගත h  අධ1ාපන සභාව ^_2 සාදන ලoව 2017 ෙනොවැHබ+ 28 
Vනැ  අංක 2047/27 දරන අ  ^ෙශේෂ ගැස� පතෙK පළ කරs ලැබ, 2018.02.20 Vන ඉVmප? 
කරන ලද }  අsමත කළ .� ය.  

*175. 
අ�කරණ අමාත1�vය,— අ�කරණ සං^ධාන පනත යටෙ? iෙයෝග,— 1978 අංක 2 

දරන අ�කරණ සං^ධාන පනෙ? 60 වග2 ය සමඟ fය^ය .� එ| පනෙ? 61 වග2 ය 
යටෙ?, අග^iශච්යකාරවරයාෙx එකඟ?වය ඇ ව, අ�කරණ අමාත1වරයා ^_2 සාදන 
ලoව 2017 ෙදසැHබ+ 21 Vනැ  අංක 2050/34  දරන අ  ^ෙශේෂ ගැස� පතෙK පළ කරs ලැබ, 
2018.02.20 Vන ඉVmප? කරන ලද iෙයෝග අsමත කළ .� ය. 

*176. 
^_වන ආ«�කම ව1වස්ථා සංෙශෝධනය පන? ෙක�Hපත — ෙදවැiවර fය�ම. 

(අමාත1 ම«ඩලෙK අsම ය ද2වා  ෙc.) 

*177. 
ෙබෞ�ධ ^හාර ෙ�වාලගH (සංෙශෝධන) පන? ෙක�Hපත — ෙදවැiවර fය�ම. 

(අමාත1 ම«ඩලෙK අsම ය ද2වා  ෙc.) 

*178. 
ෙථේරවාL »È ක කාව? (jයාපVං� f}ෙH) පන? ෙක�Hපත — ෙදවැiවර 

fය�ම. 
(අමාත1 ම«ඩලෙK අsම ය ද2වා  ෙc.) 

*179. 
ආ«�කම ව1වස්ථාව යටෙ? ෙයෝජනාව,— ^වාදය  කZ තබන ලද පශ්නය                   

(2016 �i 22),— “9 ලංකා පජාතා2Wක සමාජවාL ජනරජෙK ආ«�කම 
ව1වස්ථාෙU 104ආ (5)(අ) ව1වස්ථාෙU ^�^ධාන පකාරව මැ වරණ ෙකොvෂ2 සභාව 
^_2 2016 ෙපබරවාm 25 Vනැ  අංක 1955/19 දරන අ  ^ෙශේෂ ගැස� පතෙK පළ 
කරs ලැබ, 2016.05.06 Vන ඉVmප? කරන ලද, ජනමත^චාරණයකL ෙහෝ ඡ2ද 
^ම4මකට අදාළ කාල4මාව �ළ ^ද¸? හා O¹ත ජනමාධ1 ^_2 ��පැVය .� 
උපමාන ෙහව? මා+ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ.H ප ප?  අsමත කළ .� ය.” යsෙව2 
ෙයෝජනා කරන ලV2, පශ්නය සභා»Oඛ කරන ලL.  

180. 
9 ලංකා ෙසේවා �mස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන? ෙක�Hපත — 

ෙදවැiවර fය�ම.  

181. 
ළමා wන	?ථාපන ෙ2දය (සංසථ්ාගත f}ෙH) පන? ෙක�Hපත — ෙදවැiවර fය�ම.  

182. 
9 ලංකා එස? ~ස ්යාi සෙහෝදර?වය (සංසථ්ාගත f}ෙH) පන? ෙක�Hපත — 

ෙදවැiවර fය�ම.  

183. 
9 ලංකා කා2තා සHෙHලනය (සංසථ්ාගත f}ෙH) පන? ෙක�Hපත — ෙදවැiවර 

fය�ම.  

184. 
ෙමොනරාගල VසW් කා2තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත f}ෙH) පන? ෙක�Hපත — 

ෙදවැiවර fය�ම.  

185. 
ලසාjය2 සමාජuය අධ1ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත f}ෙH) පන? ෙක�Hපත — 

ෙදවැiවර fය�ම.  
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186. 
ජාත12තර කා2තා සහ ළමා අyÇ2 bÄ|ෙH සභාව (සංසථ්ාගත f}ෙH) පන? 

ෙක�Hපත — ෙදවැiවර fය�ම.  

187. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත f}ෙH) පන? ෙක�Hපත — ෙදවැiවර 

fය�ම.  

188. 
ද ඉ2සe්e.� ඔෆ ්ස+eෆy¾ පcj එක¢2ට2�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත f}ෙH) 

පන? ෙක�Hපත — ෙදවැiවර fය�ම.  
 
 
* සල!ෙණ� හ4�ව. ලබ�ෙ� ආ67ෙ� කට8� ය. 

 

 


