
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1232/’16 

ග	 ප�ම උදයශා"ත $ණෙසේකර මහතා,— අධ,ාපන අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 34ණාමලය 6ස3්කෙ7 �8ටා ඇ9 :රා;ද,ා<මක ව=නාකම>" ?< 
සථ්ාන සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සථ්ාන අතF" දැනට සංරෂණ කට?� HIකරJ ලබන සථ්ාන කවෙLද; 

 (iii) ඒ සඳහා 2015 හා 2016 වLෂවලQ ෙව" කරන ලද RදS පමාණය ෙව" ෙව" 
වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iv) එS. T. T. ඊ. තසත්වාQ" ;H" ;නාශ කරන ලද :රා;ද,ා<මක 
ව=නාකම>" ?< සථ්ාන කවෙLද; 

 (v) එම ;නාශය" ��බඳව තෙසේ	ව කර ඇ<නW, තෙසේ	 ව=නාකම 
ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද;  

 (vi) එම ;නාශය" සWබ"ධෙය" X9මය �යවර ෙගන 9ෙYද; 

 (vii) ඉහත HයSෙල8ම [Lණ වාLතාව ඉ6Fප< කර"ෙ"ද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාව ට ද"ව"ෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

2. 
1429/’16 

ග	 (ආචාLය) බ"Iල $ණවLධන මහතා,— වැ;b කLමා"ත අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක158 ට අJව, ෙ< fශ >hම සඳහා ආනයන .මා 
b8S >hමට ගJ ලැi jයාමාLග කවෙLද; 

 (ii) උත අයවැය ෙයෝජනාවට අJව, 2016 වLෂය �ළQ fශ >hම සඳහා l 
ලංකාවට ආනයන කළ ෙ< පමාණය, fල සහ ආනයනක	ව"ෙm නW 
ලැnස�්ව ඉ6Fප< කර"ෙ"ද; 

 (iii) වLෂ 1977 Hට 2016 දවා l ලංකාවට ෙ< ආනයන කරන ලද පධාන ෙ< 
ආනයනක	ව" දස ෙදනාෙm නW එ එ වLෂය අJව ෙව" ෙව" 
වශෙය" කවෙLද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

 

 

(අටවැp පාLbෙW"�ව - පළRවැp සභාවාරය) 
අංක 253.] 
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( 2 ) 

 

3. 
1741/’17 

ග	 චf"ද ; ෙrHF මහතා,— පළා< සභා හා පළා< පාලන අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළා< සභාව යටෙ< පාලනය වන ඌව පළා< මාLගසථ් මt පවාහන 
අuකාFෙ7 2010 වLෂෙ7 Hට අද දවා ෙසේවෙ7 p?� Rv ෙසේවක සංඛ,ාව 
එ එ වLෂය අJව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (ii) ව<ම" යහපාලන රජය බලයට ප<wෙම" අන�	ව එම අuකාFෙ7 ෙW 
දවා ලබාQ ඇ9 x>යා සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එෙසේ x>යා ලබාI" අයෙm නW, b�නය" හා තන�	 නාම කවෙLද; 

 (iv)  එම තන�	 සඳහා බඳවා ගැXෙWQ අJගමනය කළ කමෙzදය කවෙLද; 

 (v)  ඌව පළා< මාLගසථ් මt පවාහන අuකාFෙ7 ෙසේවකය"ෙm |භසාධනය 
සඳහා ඌව පළා< සභාව ෙගන ඇ9 �යවර කවෙLද; 

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

4. 
2140/’17 

ග	 (ෛවද,) නb"ද ජය9ස්ස මහතා,— උසස ් අධ,ාපන හා මහාමාLග 
අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 වLෂෙ7Q අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) ;භාගය සඳහා ~ව ;ද,ා ;ෂය 
ධාරාෙව" :<තලම සහ 4	ණෑගල 6ස3්කවb" ෙපX H= �ෂ,ය" 
සංඛ,ාව; 

 (ii) එම සංඛ,ාෙව", ;ශව්;ද,ාල පෙzශය සඳහා |I|කW ලැi �ෂ,ය" 
සංඛ,ාව සහ ප9ශතය; 

 (iii) ෛවද, �ඨ සඳහා |I|කW ලැi �ෂ,ය" සංඛ,ාව සහ ප9ශතය; 

 (iv) ෛවද, �ඨ සඳහා |I|කW ලැi �ෂ,යා ෙහෝ �ෂ,ාවෙm අවම ප9ඵලය,   Z 
අගය, ඉෙගනග< පාසල හා ෙතෝරා ගJ ලැi ෛවද, �ඨය; 

 එ එ 6ස3්කය අJව ෙව" ෙව"  වශෙය" ෙකොපමණද ය"න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද"ව"ෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

5. 
2205/’17 

ග	 ඩmලස ්ෙ�වාන"ද මහතා,— �වර හා ජලජ සWප< සංවLධන අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) Rල9z 6ස3්කෙ7 �"දහස ් හාර.යකට අuක ප�S සංඛ,ාව �වර 
කLමා"තෙ7 ෙයQ H=න බව<; 

 (ii) ෙමම �වරය" >ෙලෝ�ටL 73 පමණ 6ග ෙවරළ �රය සහ ගැ�	 R�ද 
භා;තා කරf" ෙමම කLමා"තෙ7 ෙයQ H=න බව<; 

 (iii) ෙමම පෙ�ශෙ7 පQපාගාරය ෙනොමැ9wම ෙහේ�ෙව", �වර යාතා වැර6 
6ශාවලට  ගම" >hම ඇ�vව ෙනොෙය4< ගැට�වලට �වර ජනතාවට 
R�ණ Qමට HIw ඇ9 බව<; 

එ�මා ද"ෙන8ද? 



 

 

( 3 ) 

 

(ආ) (i) ෙමම පෙ�ශෙ7 පQපාගාරය ඉ6>hමට �යවර ග"ෙ"ද; 

 (ii) එෙසේ නW, එම 6නය කවෙLද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

6. 
2230/’17 

ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා,— ෙසෞඛ,, ෙපෝෂණ හා ෙ��ය ෛවද, අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාත �ළ ව4ග� ෙරෝගය ඉතා ෙzගෙය" පැ9ර යන බව ද"ෙ"ද; 

 (ii) එෙසේ නW, දැනට ව4ග� ෙරෝt" හRw ඇ9 පාෙ��ය ෙSකW ෙකො�ඨාස හා 
එම එ එ පාෙ��ය ෙSකW ෙකො�ඨාසෙය" වාLතා w ඇ9 ෙරෝt" 
සංඛ,ාව ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 (iii) 2010 වLෂෙ7 Hට :<තලම හා 4	ණෑගල 6ස3්කවb" වාLතා �  ව4ග� 
ෙරෝt" සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) වයඹ පළාෙ< ව4ග� ෙරෝt"ට ප9කාර ලබා ගැXම සඳහා රජය ;H" 
සලසා ඇ9 ෙසෞඛ, පහ|කW කවෙLද; 

 (v) ව4ග� ෙරෝt" H=න ප�Sවල |භසාධනය සඳහා අමාත,ාංශය ෙගන ඇ9 
�යවර කවෙLද;  

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

7. 
2234/’17 

ග	 �මS ර<නායක මහතා,—�වර හා ජලජ සWප< සංවLධන අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) �වර හා ජලජ සWප< සංවLධන අමාත,�මාෙm ෙපෞ�ගbක කාLය ම�ඩලයට 
අJ?ත එ එ pලධාFයාෙm නම, තන�ර, ෙව"කර ඇ9 වාහනෙ7 වLගය, 
bයාප6ං� අංකය සහ එම ෙව" >hම සඳහා අJම9ය ලබා I"ෙ" ක�	" ;H"ද 
ය"න ෙව" ෙව" වශෙය" එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

8. 
2295/’17 

ග	 ෙහේෂා" ;තානෙm මහතා,— පළා< සභා හා පළා< පාලන අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ර<න:ර 6ස3්කෙ7 සබරගRව පළා< සභාවට අය< මාLග >ෙලෝ�ටL 
පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම මාLග අතF" වLෂ 2010 Hට ෙW දවා පළා< සභාව ම�" 
ප9සංසක්රණය කරන ලද මාLග සංඛ,ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම එ එ මාLගය සඳහා වැය කරන ලද RදS පමාණය ෙව" ෙව" 
වශෙය" ෙකොපමණද; 

 

 



 

 

( 4 ) 

 

 (iv) ර<න:ර 6ස3්කෙ7 �8= පළා< සභාවට අය< මාLග ෙබොෙහෝ පමාණය 
ෙW වන;ට ඉතා අබල" w ඇ9 බැ;", එම මාLග ක�නf" ප9සංසක්රණය 
>hම සඳහා අමාත,ාංශය ගJ ලබන �යවර කවෙLද;   

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

9. 
2345/’17 

ග	 ෙරෝ8� 4මාF ;ෙrර<න මහ<fය,— සමාජ ස;බලගැ"wW, |භසාධන හා 
ක"ද උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ෙW වන;ට මාතෙS 6ස3්කෙ7 ස�්ර සමෘ�u pලධාF" ෙසේවෙ7 ෙයQ 
H=න ගාම pලධාF ෙකො�ඨාසවල නW කවෙLද; 

 (ii) සමෘ�u pලධාF :ර�පා� පව9න ගාම pලධාF වසW සංඛ,ාව හා ඒවාෙ7 
නW කවෙLද; 

 (iii) එම :ර�පා� �රwමට අමාත,ාංශය ගJ ලබන �යවර කවෙLද; 

  ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

10. 
2412/’17 

ග	 �ෂාර ඉ�pS අමරෙසේන මහතා,— pවාස හා ඉ6>hW අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 4	ණෑගල, අJරාධ:ර පධාන මාLගයට R�ණ ලා “FQබැ� ඇSල” නf" 
ඉඩම 9ෙබන බව<; 

 (ii)  එම ඉඩෙW “ගජR� �යස” නf" pවාස ෙයෝජනා කමය ඉ6>hම සඳහා 
ෙW වන;ට RදS එක� කර ඇ9 බව<; 

 එ�මා ද"ෙන8ද? 

(ආ) (i) එවැp pවාස ෙයෝජනා කමය එම සථ්ානෙ7 ඉ6>hම සඳහා pවාස හා 
ඉ6>hW අමාත,ාංශෙ7 සහ ජා9ක pවාස සංවLධන අuකාFෙ7 අJම9ය 
ලබා ෙගන 9ෙY නW, ඒ ��බඳ ;සත්ර කවෙLද; 

 (ii) ෙමම ඉඩෙම8 pවාස ෙයෝජනා කමය ඉ6>hම සඳහා RදS එක� >hම ද  
කර ඇ9 බැ;" >HයW X9;ෙරෝ� කට?<ත HIw ඇ<නW, ඒ 
සWබ"ධෙය" අමාත,ාංශය ගJ ලබන �යවර කවෙLද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

11. 
2437/’17 

ග	 T. රං < ද ෙසොnසා මහතා,— වැ;b කLමා"ත අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (1) 

(අ) l ලංකාෙz, 

 (i)  රබL වගා කරJ ලබන පධාන 6ස3්ක කවෙLද; 

 (ii)  රබL වගා කර ඇ9 Rv ෙහටයාL පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) වාL¡ක රබL pෂප්ාදනය ෙම¢ ෙටො" ෙකොපමණද;  



 

 

( 5 ) 

 

 (iv) වැ;b සමාගW හා 4ඩා වගාක	ව" ;H" වාL¡කව pෂප්ාදනය කරන රබL 
>ෙලෝගෑW පමාණය ෙව" ෙව" වශෙය" ෙකොපමණද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

12. 
2462/’17 

ග	 ඉෂා ර�මා" මහතා,— වාFමාLග හා ජලසWප< කළමනාකරණ 
අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2010 වLෂෙ7 කැ>රාව පාෙ��ය ෙSකW ෙකො�ඨාසෙ7, ෙකොSලං4�=ගම 
ගාම pලධාF වසෙW, මාf£යාව වැව “වාF :¤I” ව,ාපෘ9ය යටෙ< 
ප9සංසක්රණය කරන ලද බව<; 

 (ii) එ8Q 4�	 අකර 60 ක පමණ පමාණය ජලයට යටwෙම" එම ෙගොw" 
අ"ත අසරණ ත<<වයට ප<w ඇ9 බව<; 

 එ�මා ද"ෙන8ද? 

(ආ) ෙමම ගැට�ව pරාකරණය >hම සඳහා ගJ ලබන �යවර කවෙLද ය"න එ�මා 
 ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද?     

13. 
2473/’17 

ග	 වා|ෙ�ව නානායකාර මහතා,— RදS හා ජනමාධ, අමාත,�මාෙග" 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ෙL$ අපනයන භා�ඩ පැය 24 >" ද, ආනයන භා�ඩ පැය 48 >" ද, 
pෂක්ාශනය කරන බව පචාරය කළ ෙවළඳ දැ"wW සඳහා ෙL$ 
කළමනාකරණ අරRදb" 	�යS fbයන 40  ;යදW කර ඇ9 බව 
��ග"ෙ"ද; 

 (ii)  ෙL$ අපනයන හා ආනයන අංශ ෙවත භාරෙදන bය;b pවැර6ව සW[Lණ 
කර භාරෙද"ෙ" නW, එම භා�ඩ පැය 06කට අ� කාලය �ළ pදහස ්කළ 
හැ> බව සත,යද;  

ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන8ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 

14. 
2496/’17 

ග	 ඉ"6ක අJ	�ධ ෙහේර< මහතා,— කෘ¡කLම අමාත,�මාෙග" ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) ෙමම වLෂෙ7 RS ක"නෙ7Q බසන්ා8ර පළාෙ< වගා කරන ලද Rv 4�	 
ඉඩW පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) බසන්ා8ර පළාෙ< වගා ෙනොකළ :ර" � 4�	 �W පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) වගා  ෙනොකර :ර" � 4�	වb" රටට අ8f � w ෙම¢ ෙටො" පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  වගාකළ එෙහ<, හාp � 4�	 ෙහටයාL පමාණය ෙකොපමණද;  

 (v) HI � හාpය නැවත වර HIෙනොwමට/අවම >hමට ග< කා¥න jයාමාLග 
කවෙLද; 



 

 

( 6 ) 

 

 (vi) වගා හාp HIwෙම" අසරණ � ෙගොw"ට හාp [Lණය ලබා ෙද"ෙ" 
කවදාද; 

 ය"න එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන8ද? 

(ආ) (i) වගා ෙනොකරන 4�	 ෙවන< ආL�ක කට?<තකට ෙයදwමට අවසර ලබා 
ෙද"ෙ"ද; 

 (ii)  එෙසේ නW, ඒ ��බඳව ශක,තා අධ,යනය HI කෙSද; 

 (iii) එම ශක,තා අධ,යනෙය8 pගමනය කවෙLද;   

ය"න< එ�මා ෙමම සභාවට ද"ව"ෙන8ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නW, ඒ ම"ද? 
 

 

ෙශ+ක �කාශ ෙය+ජනා 

1.  
අභාවපා�ත ග	 එස.් අල; ම�ලානා මහතා, 8ට: පාLbෙW"� ම"¦ 

2.  
අභාවපා�ත ග	 ක	පnයා ෙzලා?දW මහතා, 8ට: පාLbෙW"� ම"¦ 

3.  
අභාවපා�ත ග	 |රpමS රාජපෂ මහතා, 8ට: පාLbෙW"� ම"¦ 

4.  
අභාවපා�ත ග	 §. ¨. ;ෙrෙකෝ" මහතා, 8ට: පාLbෙW"� ම"¦ 

 
 

පධාන කට?� ආරWභෙ7 Q 
පන- ෙක.�ප- /0ගැ�2ම /0බඳ දැ5�6ම 

1. 

අuකරණ අමාත,�fය,— ද�ඩ X9 සංගහය (සංෙශෝධන),— (19 වන අuකාරය �) 
ද�ඩ X9 සංගහය සංෙශෝධනය >hම සඳහා � පන< ෙක©Wපත>. 

(අමාත, ම�ඩලෙ7 අJම9ය ද"වා 9ෙY.) 

2. 

අuකරණ අමාත,�fය,— අපරාධ න� ;ධාන සංගහය (සංෙශෝධන),— 1979 අංක 15 
දරන අපරාධ න� ;ධාන සංගහය පනත සංෙශෝධනය >hම සඳහා � පන< ෙක©Wපත>. 

(අමාත, ම�ඩලෙ7 අJම9ය ද"වා 9ෙY.) 
 

ෙය+ජනා /0බඳ දැ5�6ම 

3. 

පාLbෙW"�ෙz සභානායක�මා,— පාLbෙW"�ෙz xස්wW,— අද 6න ;Hර 
යෑෙWQ ෙමම පාLbෙW"�ව 2018 අෙපේS මස 19 වැp බහස්ප9"දා [. භා. 10.30 
වන ෙත කS තැ�ය ?� ය. 

 

 



 

 

( 7 ) 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැJWQම සහ 6නට pයfත කට?� 
 

1. 
පා.11/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— 6වnන �ළ දැනට jයා<මක වන යS පැන «ය X9 
අණපන< යාව<කා¥න >hම,— l ලංකාෙz ෙW වන;ට< අuරාජ,වාQ ?ගෙ7Q 
හ�"වාෙදන ලද X9 අණපන< jයා<මකවන බැ;" එම X9 අණපන< ය� අධ,නය 
>hෙW කf© ප<කර, යS පැන«ය ද¬වW, දඩ RදS ආ6ය යාව<කා¥න >hෙW ජා9ක 
වැඩ��ෙවළ jයාවට නැං;ය ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.  

2. 
පා.12/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— Hය� මැ9වරණ එකම 6නක පැවැ<wම,— l ලංකාව 
�ළ 1988 Hට 2010 දවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවලQ හැර අ" සෑම වසරකQම >HයW මැ9වරණය පව<වා ඇ9 අතර, 
එෙසේ මැ9වරණ පැවැ<wම ජනතා මතය සලකා බැ¥ම සඳහා ව=නා pLණායකය �වද, 
ෙW ��" රෙ� ආL�කය, පFපාලනය ආ6 සෑම ෙෂේතයකටම දැ� බලපෑම ඇ9 කරන 
බැ;" පළා< පාලන මැ9වරණ, මහා මැ9වරණ සහ ජනාuප9වරණය එකම 6නයකQ 
පැවැ<wමට හැ> වන පF6 එ ආයතනවල pල කාලය සංෙශෝධනය >hමට<, ගැලෙපන 
මැ9වරණ කම ෙzදය pLමාණය >hමට< |I| පF6 ආ��කම ව,වසථ්ා 
සංෙශෝධනය කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.  

3. 
පා.13/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— පාLbෙW"� පජාත"තවාදය ශ9ම< >hමට කට?� 
>hම,— රට �ළ පජාත"තවාදය වඩා< ශ9ම< >hෙW අරRණ ඇ9ව පාLbෙW"�ව 
හා පළා< සභා අතර<, පළා< සභා හා පළා< පාලන ආයතන අතර< මනා 
සWබ"�කරණය පව<වා ෙගන යාම අත,ාවශ, වන අතර ඒ සඳහා පළා< පාලන 
ආයතන පධාX", පළා< සභා �ළ pෙයෝජනයwම සහ9කවJ �£ස ද, පළා< සභා 
පධාX" පාLbෙW"�ව �ළ pෙයෝජනය wම සහ9කවJ �£සද කමෙzදය සකස් 
>hමට අවශ, ආ��කම ව,වස්ථා සංෙශෝධනය කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව 
ෙයෝජනා කරn.  

4. 

පා.14/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ජා9ක ඒකාගතාව ඇ9 >hමට �යවර ගැXම,— ජා9ක 
ඒකාගතාවය පවLධනය >hෙW අරR£" ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව ~ව< වන 
පෙ�ශවල Hංහල භාෂා :�® වැඩසටහ" ද, Hංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව ~ව< වන 
පෙ�ශවල ෙදමළ භාෂා :�® වැඩසටහ" ද, රාජ,, රාජ, ෙනොවන හා ෙපෞ�ගbක 
ආයතනය"8 සහෙය" jයා<මක ;ය ?� අතර රාජ, හා ෙපෞ�ගbක ;ද¯< ෙම"ම 
R°ත මාධ, ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගpf" ෙමම :�® වැඩසටහ" ආරWභ >hම 
සඳහා ජා9ක වැඩ��ෙවළ jයාවට නැං;ය ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා 
කරn. 

5. 
පා.15/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— කලතයාෙm ෙනොමනා jයා pසා අසරණභාවයට 
ප<වන පාLශ්වයට සහන සලසා Qම,— ;වාහක අ�සැf ?වල එකම වහල යට ~ව<ව 
H=න අවස්ථාවලQ :	ෂයා ෙහෝ �Fඳ |රාව, ±Iව සහ ෙවන< අපචාh කට?�වල 
ෙයෙදf" ඉඩW ෙහෝ ෙm ෙදොර බ� R�© තම ෙපෞ�ගbක අ²මතය පF6 ;4ණf" ෙහෝ 
අ" අයට පවරf" හැHhම pසාෙව" අෙන පාLශ්වය< සමඟ ද	ව" දැ� 
අසරණභාවයට ප< වන අවස්ථාවලQ එම ත<වය වළවා ගැXම සඳහා අවශ, X9 
සWපාදනය කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
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6. 

පා.16/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,—චLයා ධLම ��බඳ කාරක සභා ඇ9>hම,— l ලංකාෙz 
පාLbෙW"� ම"¦ව	"ෙm ;ශ්වාසව"තභාවය හා ඔ�" �ළ උසස ්  ආචාර ධLම 
පව<වාෙගන යාෙW අවශ,තාව pසා ඒ ��බඳ ක	® ෙසොයා බැ¥ම සඳහා චLයා ධLම 
��බඳ කාරක සභාව ඇ9 කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

7. 
පා.17/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,—නව ඉෙලෙටොp හැ�JWපත p4< >hම,— 
පFපාලනය පහ| >hම, අපරාධ මැඩ¥ම සඳහා හා ෙවන< වංචpක jයාවලට ෙයොRwම 
අවම >hම  සඳහා අදාළ :�ගලයාෙm 	uර ගණය, බැං4 «®W, ෙක�� කා¶, අධ,ාපන 
|I|කW, FයI	 බලපත හා ;ෙ�ශ ගම" බලපත අංක ආQ වැදග< හා අවශ, ෙතොර�	 
ඇ�ළ< නව ඉෙලෙටොpක අංකය ස8ත ජා9ක හැ�JWපත p4< කළ ?� බව< 
පාෙ��ය ෙSකW බලපෙ�ශය"8 ~ව<වන Hය� ෙදනාෙm ෙතොර�	 ගාම pලධාh 
ෙකො�ඨාස ම�ටf" පFගණකගත >hම ක�නf" කළ ?� බව< එම ෙතොර�	 වF"වර 
යාව<කා¥න කළ?� බව< ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

8. 

පා.18/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— �Ff ෙපොbස් pලධාh"ට ද අ�	I ;ස්සක ෙසේවා 

කාලය>" ප| ;ශාම යාමට අවස්ථාව ලබාQම,— ෙපොbස ් ෙදපාL�ෙW"�ෙz කා"තා 
ෙපොbස ්pලධාFpය"  සඳහා වන ;H වසරක ෙසේවා කාලය>" ප| ස්ව කැමැ<ෙත" 
;ශාමයාෙW හැ>යාව, �Ff ෙපොbස් pලධාF" සඳහා ද අදාළ ;ය?� යැn ද  ඒ සඳහා 
කමෙzදය සකස් කළ ?�යැn ද ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

9. 

පා.19/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ෙර$ලාH ඉව< >hෙW කාරක සභා ඇ9 >hම,—
ෙර$ලාH තැXම ෙම"ම ෙර$ලාH ඉව< >hමද pතර HIවන jයාවbය බැ;" 
කSපැන «ය ෙර$ලාH ඉව< >hම ��බඳ ෙසොයා බැ¥ම සඳහා ෙර$ලාH ඉව< >hෙW 
කාරක සභා ඇ9 කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

10. 

පා.21/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— සහ9කwම ��බඳ කාරක සභා ඇ9 >hම,— 
පාLbෙW"�ෙz අසන පශ්නවලට �·�	 වශෙය" රජය ෙදන සහ9ක හා රජෙ7 බැ¸W 
ඇතැW ;ට කඩ වන අවස්ථා දනට ලැෙබන බැ;", රජය Hය වගW ඉ© කරන බවට සහ 
ඒවා ��බඳව වග>යන බවට සහ9ක wම සඳහා සහ9ක wම �bබඳ කාරක සභා ඇ9 කළ 
?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.  

 

 11. 

පා.22/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— IWFය ෙදපාL�ෙW"�ව ස� ඉඩWවල ඵලදා¹තාව 
වැ�කර ගැXම,— l ලංකා IWFය ෙදපාL�ෙW"�ව ස� ඉඩWවල ඇ9 අනවසර ඉ�>hW 
හා අනවසර ප6ං�ක	ව" ක�නf" ඉව<කර Xත,ාJºල ඉ�>hW සWබ"ධ «;|W 
නැවත සමාෙලෝචනය >hෙම" ෙදපාLතෙW"�වට ලැෙබන ආදායW වLධනය කළ ?� 
අතර, ෙදපාLතෙW"�ෙz සංවLධන කට?� සඳහා සෘ»වම බල ෙනොපා"නා � ඉඩW 
6$කා¥න බI පදනම මත ෙපෞ�ගbක අංශයට ලබාQ එම RදS IWFය ප�ධ9ය 
නwකරණය සදහා ෙයොදා ගත ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.   
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12. 
පා.23/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— යාචකn"ෙm ~;ත ආරෂා >hම සඳහා කමෙzදය 
සැක.ම,— ෙW වන ;ට යාචකn"ෙm ~;තවලට ;ශාල ෙලස තLජන එSල w 9ෙබන 
බැ;" ඔ�"ෙm ~;තවල |ර¡තතාව xකQම උෙදසා, ඔ�"ට වගා >hම සඳහා ඉඩW 
ලබා Q ඉ" ලැෙබන ආදායෙම" ඔ�"ෙm ~;තවල ආරෂාව හා ෙපෝෂණය සහ9ක කළ 
?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

 

 13. 

පා.24/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— අයාෙS යන |නඛn"ෙග" fpස් ~;තවලට HIවන 
හාpය වළවා ගැXම සඳහා කමෙzදය සැක.ම,— අයාෙS යන |නඛn"ෙග" fpස් 
~;තවලට HIවන හාpය වළවා ගැXෙW අරR£", රජය ම«" ¼f පමාණය 
ෙව"ෙකො ට  එම ස්ථානයට pදැSෙS යන |නඛn" ෙගන ෙගොස් ඔ�" xක බලාගැXම 
සඳහා |I| වැඩ��ෙවළ සකස් කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.  

14. 

පා.25/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,—  ළමා අපචාර H��" සඳහා දැ� ද¬වW පැනwම,—  6වnන 
:රා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය" 6ෙන" 6න .ඝෙය" වLධනය wෙW ත<<වය ඇ9 w 
9ෙබන බැ;" ඒ සWබ"ධව දැනට පව<නා X9 ෙර$ලාH පමාණව< ෙනොව"ෙ" නW, නව 
X9  ෙර$ලාH අ�9" සWමත ෙකොට ඉතා ක�නf" ෙW සWබ"ධ න� ;ස¸මට කට?� කළ 
?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.   

 

15. 

පා.26/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— සංචාරක ව,ාපාරය පවLධනය >hම සඳහා ෙවරළ 
�;|W මාLග ඇ9 >hම,— 6වnෙ" ෙවරළබඩ කලාපය �ළ .ඝෙය" HIවන ඉ6>hW 
 pසාෙව" ෙ��ය, ;ෙ��ය සංචාරකය"ට ෙම"ම �වරය"ට ද ෙවරළ �රයට �;.ෙWQ 
අව8රතා ඇ9ව 9¨ම සංචාරක ව,ාපාරය පවLධනයට ෙම"ම �වර කLමා"තයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැ;" එම ත<<වය වළවා¥ම සඳහා ෙම"ම  ෙමම  ෙෂේත පවLධනය 
>hෙW අරRණ ඇ9ව ෙවරළ �;|W මාLග ප�ධ9ය ඇ9 කළ ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.  

 

 16. 

පා.27/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— අධ,ාපන පFපාලන ෙසේවෙ7 pලධාh"ෙm වැ©� 
;ෂමතා ඉව< >hම,— ;IහSප9 ෙසේවය, $	 අධ,ාපන ෙසේවය, අධ,ාපන පFපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ� වැ©� ;ෂමතාව පව9න බැ;", එම ත<<වය මඟ හරවා 
ඔ�"ෙm ආ<මා²මානයට සFලන වැ©ප ලැෙබන පF6 වැ©� ;ෂමතා ඉව< >hම සඳහා 
කමෙzදය සකස්  කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.  

17. 

පා.28/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,—  ෙබෞ�ධ ²¾ අධ,ාපනය පවLධනය >hම,—  ෙබෞ�ධ 
²¿"වහ"ෙසේලාෙm ධLම ඥානය පවLධනය >hෙW අරRණ ඇ9ව උ"වහ"ෙසේලාෙm 
කථන හැ>යා, ශවණ හැ>යා, පFගණක, මෙනෝ;ද,ා<මක සහ උපෙ�ශනය ��බඳ දැJම 
වැ� 6?® >hම උෙදසා දැනට පව<නා ²¾ අධ,ාපන ආයතනවලට පFබා8රව ෙමම 
කට?� සඳහාම ෙව" � ²¾ අධ,ාපන ආයතන ඇ9 >hම සඳහා කමෙzදය සකස් කළ 
?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.  
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18. 

පා.29/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— l ලංකාව �ළ දැනට jයා<මක වන ෙනොතාFස ්
ෙසේවාව යාව<කා¥න >hම,— 6වnන �ළ jයා<මක වන ෙනොතාFස ් ෙසේවය යSපැන 
«ය X9වb" සකස් w ඇ9 pසා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා වLතමානයට ගැලෙපන 
ෙලස X9 හ�"වා 6ය ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.  

19. 

පා.30/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ;ය� කලා�ය ෙහේ" ෙගොw"ෙm ආL�කය ශ9ම< 
>hම,— ;ය� කලා�ය පෙ�ශවල ෙහේ" ෙගොw" ;H" වගා කරJ ලබන w, 4රක", 
Rං, තල වැp වගාව"8 අස්වැ"න වැ� කර ගැXම සහ pෂප්ාදන සකස් >hම සඳහා නව 
තාෂණය හ�"වාQම ��" උසස ්$ණා<මක ත<<වෙය" ?� pෂ්පාදන සකස් >hම 
සඳහා<, ෙ��ය හා  ජාත,"තර ෙවළඳෙපොළ �ළ pෂ්පාදන අෙල; කර ගැXෙW පදනම 
ශ9ම< කර ගැXම සඳහා< .fත සÁපකාර සමාගW ඇ9 කළ ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.  

20. 
 පා.31/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— $	 උපෙ�ශක ෙසේවාව ඇ9 >hම,— l ලංකාෙz 
අධ,ාපනෙ7 $ණා<මක සංවLධනය ඇ9 >hෙW අරRණ ඇ9ව �ට වසර ;ස්සකට 
(20) පමණ ෙපර Hට ආරWභ w jයා<මක වන $	 උපෙ�ශක තන�	 ෙවනම $	 
උපෙ�ශක ෙසේවා ඵ්කකය ෙලස ස්ථාපනය කල ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා 
කරn. 

21. 

පා.32/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— 9FÂ �= ෙවJවට සහS �= ජනතාව අතර ජන�ය 
කරwම සඳහා නව තාෂණය හ�"වා Qම,— 9FÂ �= සඳහා ;ෙ�ශ රටවලට ඇQ යන 
;ශාල ධනස්ක"ධය නවතා¥ෙW අරRණ ඇ9ව ආෙ�ශකය ෙලස භා;තා කළ හැ> 
සහS �=වb" සැක± ආහාර පචbත >hම සඳහා<, ෙක� ස8ත ධාන, වLගය වන 
සහS වඩා< H?W ෙලස 9FÂ �= ෙම" අඹරා ගැXම සඳහා<, 9FÂ �= ඇඹhමට 
භා;තා කරන ආකාරෙ7 ය"ත ±ත සහ නව තාෂණය හ�"වා 6ය ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.  

22. 

පා.33/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ?�ධය pසා ආබාuතය" බවට ප<�ව"ට සහන 
සලසා Qම,—  වසර 30කට ආස"න කාලය පැවැ9 ?�ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ 6ෙනදා 
4¥ වැඩ ෙකොට ~ව< � ජනතාව< ස්�ර x රෂා කළ ජනතාව< අතF" සැල>ය ?� 
පමාණය අංග;කලව ආබාuතව ~වන බF" මහ< �ඩාවට ප< w අසරණව ~ව< වන 
බැ;", ඔ�" සඳහා යW මාHක Qමනාව ලබා Qමට කට?� කළ ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.   
 23. 

පා.34/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— Hය�ම ප¼ ආරෂකn" සඳහා ගම" ;යදW 

Qමනාව ලබා Qම,— ජනාuප9 ආරෂක සහ අගමැ9 ආරෂක ෙසේවෙ7 p?ත 
pලධාh"ට ෙම"ම අෙන4< ප¼ ආරෂක ෙසේවාවල p?ත pලධාh"ට ද සමාන 
ගම" ;යදW Qමනාව ලබා Qමට කට?� කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා 
කරn.    
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24. 

පා.35/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ;ශ්ව;ද,ාල ම«" පව<වාෙගන යන පාඨමාලාව" 
x>යා²Rඛ පාඨමාලාව" බවට ප<>hම,— 6වnෙ" Hය�ම රජෙ7 ;ශ්ව;ද,ාල සහ 
ෙපෞ�ගbක ;ශ්ව;ද,ාල ම«" පව<වා ෙගන යන ශාස්¦ය අධ,ාපනයම සඳහා � උපාu 
පාඨමාලාව" x>යා²Rඛ වෘ<�යමය උපාu පාඨමාලාව" බවට පFවLතනය කර එම«" 
�8ව"නා � උපාuධාh" ෙවත නව x>යා සපයා QෙW අරRණ ඇ9ව, Hය�ම 
;ශ්ව;ද,ාල සමඟ රාජ, අංශෙ7 සහ ෙපෞ�ගbක අංශෙ7 ආයතන සWබ"�කරණය සඳහා 
කමව< වැඩ��ෙවළ සකස ්කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

25. 
පා.36/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— පාසS H|" පවාහනය කරJ ලබන වෑ" රථ සඳහා 
pH පf�" pයම >hම,— 6වnන :රා පව<වාෙගන යJ ලබන පාසS H| පවාහන 
ෙසේවාව" pයfත පf9ෙය" ෙනොපව9න බැ;" සහ ඇතැW පාසS වෑ" රථ 
ෙසේවකn"ෙm පැව�W යහප< ත<<වෙය" ෙනොපව9ත බැ;", pH පf9ෙය" ?� 
වෑ" රථ ෙසේවාව පව<වාෙගන යෑම සඳහා<, එම ෙසේවාව" ලබාග"නා පාසS �ෂ, 
�ෂ,ාව"ෙm ආරෂාව තහ�	 >hම සඳහා<, වෑ" රථ ෙසේවාව" සඳහා පf�" 
හ�"වා6ය ?�යැn ද, වෑ" රථ ෙසේවකn" �ළ යහප< පැව�W පව<වාෙගන යාම සඳහා 
;නය X9 මාලාව හ�"වා 6ය ?�යැn ද ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.  

26. 

පා.37/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ජා9ක සහ ජාත,"තර අනාගත ඉS�මට සFලන ෙලස 

pෂ්පාදනය වLධනය >hම සඳහා කමෙzදය සකස් >hම,— ජා9ක සහ ජාත,"තර 
පජාවෙm අනාගත ඉS�මට සFලන කාLfක සහ කෘ¡කාLfක pෂප්ාදනය" ��බඳව 
:ෙරෝකථනය කර අදාළ pෂ්පාදනය"ට අJබ�uත Hය�ම ෙෂේතවල අ"තL 
සWබ"ධතාවය ��" ද, නwන තාෂණය උපFම ම�ටf" පෙයෝජනයට ගpf" ද, 
pෂ්පාදන jයාවbය වLධනය >hම සඳහා කමෙzදය සකස් කළ ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"� ව ෙයෝජනා කරn.  
27. 

 පා.38/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— l ලාං>ක ජනතාව ෙm පාරWපFක උ	මය" 

xකගැXම සඳහා � ටS :සත්කාලය ඇ9 >hම,— l ලාං>ක ජනතාවෙm සWපදාnක 
දැJම ආරෂා කරf", ෙපෝෂණය කර අනාගත පරWපරාව ෙවත xෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන සWප< හා ෛජව උ	මය" අපහරණය වැළැwම සඳහා :vS ජා9ක 
වැඩ��ෙවළ අවශ,ව ඇ9 බැ;" ද, පFසරය, ෙ��ය ෛවද, ෙෂේතය, 
කෘ¡කLමා"තය හා සWපදාnක කLමා"ත ඇ�v Hය� ෙෂේතය" සඳහා � ටS 
තාෂණය උපෙයෝt කරග< නwන :සත්කාලය සකස් >hමට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
¤�uමය ෙ�පළ සං;ධානය (WIPO), l ලංකා ¤�uමය ෙ�පළ කාLයාංශය, පFසර 
අමාත,ංශෙ7 ෛජව ;;ධ<ව ඒකකය ඇ�v Hය� අංශ ඒකාබ�ධ� වැඩ��ෙවළ සකස ්
>hමට ද �යවර ගත ?�යැn ෙමම පාLbෙW"� ව ෙයෝජනා කරn. 

28. 
පා.39/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— l ලාං>ක ජනතාවෙm පාරWපFක දැJම ආරෂා කර 
ගැXම සඳහා � ජා9ක වැඩ��ෙවළ ආරWභ >hම,— l ලාං>ක ජනතාවෙm 
පාරWපFක දැJම භා;තා වන ෛවද, කම, කෘ¡කLමා"තය, ආහාර සංරෂණය, හසත් 
කLමා"ත අංශය ඇ�v ;;ධ ෙෂේතය"8 පාරWපFක දැJම ආරෂා >hම සඳහා අදාළ 
ෙෂේතය" pෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග" ෙතොර�	 ලබාෙගන, ෛජව ;;ධ<ව 
ඒකකය, ¤�uමය ෙ�පළ කාLයාංශය ඇ�v අදාළ අංශ ඒකාබ�ධව ජා9ක වැඩ��ෙවළ 
ආරWභ කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"� ව ෙයෝජනා කරn. 
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29. 
පා.40/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— l ලංකාවට ආෙz£ක හා ඖෂධමය ව=නාකWවb" 
?� ශාඛවල ජාන සWප<වලට ෙ�ට"� බලපත ලබා ගැXම,— ;ෙ��ය රටවS l 
ලංකාවට ආෙz£ක ව=නා ඖෂධමය ශාඛවල සjය රසායpක දව, සහ ජාන සWප< 
හ�නා ෙගන, ඒවාට වංචpක ෙලස ෙ�ට"� බලපත ලබා ගැXම වැළැwම සඳහා අදාළ 
සjය රසායpක දව, සහ ජාන සWප< සඳහා l ලංකාවට ෙ�ට"� බලපත ලබා 
ගැXමට<, ඖෂධ pෂප්ාදනයට සහ වැ� 6?® >hමට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැXමට<, 
ෛජව ;;ධ<ව අංශය, ¤�uමය ෙ�පළ කාLයාංශය සහ ෙ��ය ෛවද, අමාත,ාංශය 
ඇ�v වග>ව?� Hය� ආයතන එව ;ෙශේෂ වැඩ��ෙවළ සකස් කළ ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"� ව ෙයෝජනා කරn. 

30. 
පා.41/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ජනතා pෙයෝ තn"ෙm ග	 නාම අ<හැhම,— 
ජනාuප9�මා, අගමැ9�මා ඇ�v පාLbෙW"�, පළා< සභා, පාෙ��ය සභා pෙයෝජනය 
කරන Hය�ම ජනතා pෙයෝ තය" මාHකව තම" කරන ෙසේවයට අදාළව වැ©� හා / ෙහෝ 
Qමනා ලබා ග"නා අතර ඉහත >HI Éරය pස්සරණධ,ාසෙය" HI කරJ ලබන ග	 
ෙසේවය" ෙනොවන බැ;" ද, එම Éර දර"න"ෙm නමට ඉ6Fෙය" ෙහෝ Éරයට ඉ6Fෙය" 
අ9ග	, lම< ෙහෝ ග	 යන නාම සහ නමට ප|ව උ�මාණ", මැ9�මා යන පද ෙයQම 
උපහාසයට ලwමට ෙහේ�ව w ඇ9 බැ;" ද, ජනතා pෙයෝ තය"ෙm ග	 නාම 
භා;තය නතර >hමට අවශ, �යවර ගත ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

31. 
පා.42/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— වැ�8= නඩ<� ම�ඩල වැඩසටහන පළා<, 6ස්3 
සහ පාෙ��ය ෙSකW ෙකො�ඨාස ම�ටf" ව,ා�ත >hම,— ;;ධ පාLශ්වය" ;H" 
වැ�8= :රවැHය" ෙනොසලකා හැhම ��" HIවන ;;ධ අසාධාරණය" සWබ"ධෙය" 
පැf£b >hම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත,ාංශෙ7 වැ�8= ෙSකW කාLයාලය යටෙ< 
jයා<මක වන වැ�8= නඩ<� ම�ඩල වැඩසටහන පළා<, 6ස්3 හා පාෙ��ය ෙSකW 
ෙකො�ඨාස ම�ටf" ව,ා�ත කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

32. 
පා.43/’15  

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— වැ�8= පජාව l ලංකාෙz ආL�ක වLධනයට දායක 
කර ගැXමට ණය QෙW වැඩ��ෙවළ සකස් >hම,— වයස අ�	I 60 ඉමවා ඇ9 
වැ�8= පජාවට තම ~වෙනෝපාය මාLග ශ9ම< කරගpf" සමස්ත l ලංකා ආL�කෙ7 
වLධනයට දායකwමට බැං4 ප�ධ9ය ම«" ණය QෙW කමෙzදය jයා<මක ෙනොw ම 
ඔ�"ට සමාජය �ළ ෙවන< අකාරයකට සැලම වන ෙහn" එම අසාධාරණ ත<<වය 
වැළැwමට කමව< වැඩ��ෙවළ ඇ9 කළ ?� යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා 
කරn. 

33. 

පා.44/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— වයස අ�	I 60 ඉමවා ඇ9 :�ගලn" සමාජය �ළ 

සÊය :�ගලn" බවට ප< >hෙW වැඩ��ෙවළ සකස් >hම,— සමාජ ආL�ක 
jයාවbෙ7 පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අ�	I 60 ඉමwෙම" ප| 
සමාජය �ළ pH ��ගැXම ෙනොමැ9ව අÊයව ෙකො"w H=න වැ�8=ය", සමාජෙ7 
සÊය :�ගලn" බවට ප< >FෙW වැඩ��ෙවළ සකස් >hමට පාසS පජාව ඇ�v Rv 
මහ< සමාජයම දැJව< >hෙW කමෙzදය ඇ9 කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව 
ෙයෝජනා කරn. 
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 34. 

පා.45/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ෙමෝටL කාLfක ෙෂේතය ��බඳ පාසS H|"ෙm 

දැJම :vS >hම,— l ලංකාෙz අනාගත ත	ණ ත	£ය"ෙm x>යා පශ්නයට 
;ස�ම ෙලස සහ ෙමෝටL කාLfක ෙෂේතෙ7 ඇ9ව"නා� වLධනයට සාෙ�ෂව 
:�® ශfකn"ෙm අවශ,තාව ස:රා ගැpෙW අරRණ ඇ9ව පාසS ;ෂය pLෙ�ශයට 
ෙමෝටL කාLfක �Sපය ;ෂයය ෙලස ඇ�ළ< >hම සඳහා කමව< වැඩ��ෙවළ ඇ9 
කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

35. 

පා.46/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ෙමෝටL කාLfක �Sපය ඉගැ"wම සඳහා $	ව	" 
:�® >hමට අධ,ාපන ;ද,ා �ඨය ඇ9 >hම,— l ලංකාෙz සහ ;ෙ�ශ රටවල 
ෙමෝටL කාLfක ෙෂේතෙ7 ඇ9වන වLධනයට සFලන ෙලස, එම ෙෂේතෙ7 :�® 
ශfකn"ෙm ඉS�ම ස:රා¥මට හැ>වන පF6, පාසS ම�ටf" ඉගැ"wම සඳහා 
$	ව	" :�® >hමට ෙමෝටL කාLfක ෙෂේතය ��බඳ අධ,ාපන ;ද,ා �ඨය ඇ9 
කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

36. 
පා.47/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ෙමෝටL කාLfක �Sපය ;ෂය pLෙ�ශය" 
යාව<කා¥න >hම,— ෙමෝටL කාLfක ෙෂේතය හා සWබ"ධ රජෙ7 කාLfක ;ද,ාල හා 
අJබ�ධ ආයතනවල ඉෙගJW කට?� HI කරJ ලබ"ෙ" වසර 25 - 30 තරW පැර£ 
;ෂය pLෙ�ශය යටෙ< බැ;", එම ත<<වය ෙවනස් >hම සඳහා එම ;ෂය 
pLෙ�ශය" යාව<කා¥න >hමට කමව< වැඩ��ෙවළ ඇ9 කළ ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

37 
 පා.48/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,—  3ෙරෝද රථ හා ය�	 පැ6 ආËත x>යාවල p?ත 
�ව"ෙm x>යාවල |ර¡තභාවය තහ�	 >hම,— l ලංකාව �ළ ~ව<වන 3ෙරෝද රථ 
හා ය�	පැ6 ආËතව සෘ» හා වක ෙලස x>යාව"8 p?තwමට කැමැ<ත දවන 
ත	ණ �Fස හා ;ශාfක 3;ධ හRදා pලධාF" සහ ෙජ,ෂඨ් :රවැHය" යන ජන 
ක�ඩායWවල ආL�ක ශ9ය වLධනය >hෙම" සමස්ත ජා9ක pෂ්පා6තයට ඔ�"ෙm 
දායක<වය ලබා ගැXෙW අරRණ ඇ9ව එම ෙෂේතෙ7 p?ත�ව"ෙm සÊය 
දායක<වය ජා9ක ආL�කයට එ කර ගැXම සඳහා කමව< වැඩ��ෙවළ ක�නf" 
සකස් කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

38. 
පා.49/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— l ලාංය/ෙ��ය ±පෙzදය ��බඳ රට �ළ ජනතා 
ආකSප :vS >hම,— l ලාංය/ෙ��ය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ��ය හා ;ෙ��ය 
ජනතාව �ළ වැ� නැ�	ව ඇ9 >hෙW අරRණ ඇ9ව, රට �ළ ජනතා ආකSප ඒ ෙවත 
ෙයොR >hම සඳහා පාසS, ;ශ්ව;ද,ාල, තෘ�nක අධ,ාපන ආයතනවල ;ෂය පාඨමාලාවට 
±පෙzදය ;ෂයය ෙලස ඇ�ළ< >hමට<, රාජ, හා ෙපෞ�ගbක අංශවල මැ6හ<wම මත 
පLෙ7ෂණ අංශ 6Fගැ"wම ම�" නව ෙසොයාගැXW HI >hමට<, ඒ හා බැ�J ආයතන 
ප�ධ9ය සWබ"ධ කර ගpf" සහ9ක පත, ��ෙලෝමා, උපාu, පශච්ා< උපාu පාඨමාලා 
ඇ9 >hම ��" ෙමම ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ :vS ආකSපමය ෙවනස ඇ9 
කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
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39. 
පා.50/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— l ලංකාෙz ආහාර සංස්කෘ9ය ඉෙගJW සහ 
ඉගැ"w ෙW jයාවbයට බ�ධ >hම,— l ලාංය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
>hෙW කලාව, ආහාර �.ෙW කලාව, වLණකාරක කලාව, ආහාර කැ�ෙW කලාව ඇ�v 
අංශ ගණනාව>" සකස්w ඇ9 අතර ඒ හා බැ�® l ලාංය ආහාර සංස්කෘ9ය ��බඳ 
ඉෙගJW සහ ඉගැ"wW කමෙzදය" හරහා අනාගත පර:රට පවරාQම ෙම"ම ෙ��ය හා 
;ෙ��ය ජනතාව අතර අපෙm ආහාර සංස්කෘ9ය ව,ා�ත >hම ම�" l ලාංය 
අනන,තාව අ"තLජා9කව ඔසවා තැ¨ම සඳහා වැඩ��ෙවළ ඇ9 කළ ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

40. 

පා.51/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ;ශ්ව;ද,ාල සහ තෘ�nක අධ,ාපන ආයතනවල 
H|"ෙm පLෙ7ෂණ pබ"ධන අමාත,ාංශවල සංවLධන කට?� ඉලක කර සකස ්
>Fම,— ;ශ්ව;ද,ාල සහ තෘ�nක අධ,ාපන ආයතනවල H|" ;H" තම පාඨමාලා 
සWබ"ධෙය" ඉ6Fප< කරන පLෙ7ෂණ pබ"ධන රෙ� ආL�ක, සමා~ය, සංස්කෘ9ක 
හා සංවLධන කට?�වලට උපෙයෝt කර ගැXම වැදග< වන බැ;" එම pබ"ධන 
අ�ෂණය කරJ ලබන ආචාLයව	 හා පLෙ7ෂණ pබ"ධන අදාළ වන අමාත,ාංශ 
අතර මනා සWබ"�කරණය ඇ9 >hම සඳහා එ අමාත,ාංශෙ7 pලධාFෙය4 
ප<>hෙම" එම පLෙ7ෂණ pබ"ධන ම�" අමාත,ාංශෙ7 ඉ6F සංවLධන jයාදාමය" 
සහ කා¥න ඉලක ස:රා ගැXමට හැ>වන පF6 කමව< වැඩ��ෙවළ ඇ9 කළ 
?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.  

41. 

පා.52/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— වයස අ�	I 18 සW[Lණ වන අවස්ථාෙzQම ඡ"ද 8f 
නාමෙSඛනයට නම ඇ�ළ< >hම,— මැ9වරණ ෙදපාLතෙW"�ව ම�" වාL¡කව 
ඡ"ද 8f නාමෙSඛන සංෙශෝධනය >hමට pයfත 6නට ප|ව ෙහෝ ෙපර 6නකQ වයස 
අ�	I 18 සW[Lණ වන තැනැ<ත"ට pයfත වයස සW[Lණ � 6නටම ඡ"ද 8f 
නාමෙSඛනෙය8 නම ඇ�ළ< කරවා ගත හැ> ආකාරෙ7 පාෙයෝ«ක වැඩ��ෙවළ 
ඇ9 කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.  

42. 
පා.53/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— l ලංකාව �ළ ෙසේලn" pෂ්පාදනය >hම සඳහා 
කමව< වැඩ��ෙවළ ඇ9 >hම,— l ලංකාව �ළ වාL¡කව ෙසේලn" ;ශාල 
පමාණය භා;තා කරJ ලබන අතර ෙසේලn" ආනයනය >hම සඳහා ද ;ශාල Rදල 
වාL¡කව ;ෙ��ය රටවලට ඇQ යන බැ;", එම ;ෙ�ශ ;pමය පමාණය රට �ළ ඉ9F 
කර ගැXෙW අරRණ ඇ9ව ලංකාව �ළ පව<නා ෙ��ය තාෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේලn" 
pෂ්පාදනය >hම සඳහා රාජ,, ෙපෞ�ගbක ෙහෝ සÁපකාර අංශය" සWබ"ධ කර 
ගpf" කමව< වැඩ��ෙවළ රජය මැ6හ< wෙම" ඇ9 කළ ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
43. 

පා.54/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ෙපොS ව�ර ආËතව නව pෂ්පාදනය" ඇ9 >hම,—  
l ලංකාව �ළ වාL¡කව ;ශාල පමාණයක ෙපොS ව�ර අපෙ< යන බැ;", නව 
තාෂණය ෙයොදා ගpf" ;uම< කමෙzදය යටෙ< ෙපොS ව�ර ආËතව නව 
pෂ්පාදනය" ෙ��ය හා ජාත,"තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක කර ගpf" ඇ9 >hම සඳහා 
කමෙzදය jයා<මක කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
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44. 
පා.55/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— සාගරෙ7 නව සWප< ගෙzෂණය,— ;ශාල සාගර 
කලාපය  8f රට � l ලංකාව පRඛ<වය ලබා Q ඇ<ෙ< �වර කLමා"තය සඳහා 
පමණ වන අතර  සාගරය ආËතව ;ශාල පමාණයක සවභා;ක සWප< ඇ9 බැ;" 
ෙමරටට ;ශාල x>යා අවසථ්ා පමාණය ෙම"ම ධනය ද උපයා ගැXෙW අරRණ 
ඇ9ව සාගර සWප< ��බඳව ;uම< වැ�Iර අධ,යනය කළ ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
45. 

පා.56/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— l ලංකාෙz ම<ස, සWපත ;ෙ��කn" ;H" ෙනලා 
ගැXම වළකා¥ම,— l ලාං>ක �වරය"ට ;ශාල ආL�ක අවාHය ඇ9 කරf" l 
ලංකා R�I කලාපෙ7 ම<ස, සWප< ;ෙ��කn" ;H" ෙනලා ග"නා බැ;" l ලංකා 
R�I කලාපය �ළ මාv ඇS¥මට සහ ;ෙ�ශ  යාතාවලට මාv බෑම සඳහා ෙතො©පල 
ෙලස භා;තා >hම වළකා¥ම සඳහා රජය ;H" ;uම< වැඩ ��ෙවළ සකස් කර 
jයා<මක කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

46. 
පා.57/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ෙකොස් pෂ්පාදනය වැ� කර ඒ ආËත pෂ්පාදන 
අපනයනය >hම,— ඉතා පXත ෙම"ම ඖෂ�ය $ණෙය" අÍන, රසායpක දව,වb" 
ෙතොරව වගා කළ හැ> ෙබෝගය වන ෙකොස් වගාව ව,ා�ත >hම ��" ඒ ආËත 
pෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය >hම ම�" ;ශාල ;ෙ�ශ ;pමය පමාණය අප 
රටට උපයා ගත හැ> බැ;" ඒ සඳහා රජෙ7 මැ6හ<;ෙම" ;uම< වැඩ ��ෙවළ 
සකස් කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

47. 
පා.58/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ජා9ක ෙගො; සWමාන උෙළල වාL¡කව සං;ධානය 
>hම,— රට ෙපරට යාමට නW Rbක වශෙය" ෙගො;තැp" සËක ;ය ?� බැ;" රට 
ස	 කරන ෙගො; ජනතාවට Hය වෘ<9ය ��බඳ අ²මානය ඇ9වන පF6 ;uම< 
සං;ධාන ව¯හය හරහා jයා<මක වන ෙගො; සWමාන උෙළල රජෙ7 මැ6හ<wෙම" 
වාL¡කව සං;ධානය කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

48. 

පා.59/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— සහන fලකට LED බSබ පාFෙභෝ«ක ජනතාවට 
ලබාQම,— pවාස ආෙලෝක >Fමට ෙයොදා ග"නා $ණා<මක LED බSබ fල අuක 
බැ;", ;Ibබල ම�ඩලය මැ6හ<w සහනදා¹ fලකට හා ෙගwෙW කමයට ෙමම බSබ 
පාFෙභෝ«ක ජනතාවට ලබාQ ජා9ක වශෙය" ;Ibය ;ශාල පමාණය ඉ9F කර 
ගැXමට<,  LED බSබ ජනතාව අතර ජන�ය >h ම�" ;Ibබල ම�ඩලයටද අමතර 
ආදායම උපයා ගැXමට< හැ>වන පF6 කමව< වැඩ ��ෙවළ සැකHය ?�යැn 
ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
 49. 

පා.60/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— |v පFමාණ ෙසSලW බ� කLමා"තශාලා ව,ා�ත 
>hම,— l ලංකාව �ළ ෙසSලW බ� සඳහා ;ශාල ෙව ළදෙපොළ පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා pෂ්පාදනය ෙකෙර"ෙ" |v වශෙය" වන අතර ඒ සඳහා Ñනය පRඛ අෙන4< 
රටවලට ;ෙ�ශ ;pමය ;ශාල පමාණය ඇQ යන බැ;", |v �Fවැය දැFය ?�  ෙමම 
කLමා"තය ගා�ය පෙ�ශවල ව,ා�ත >hම සඳහා ;uම< වැඩ ��ෙවළ සකස් කළ 
?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
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50. 

පා.61/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— l ලංකාව �ළ ඖෂධ pෂ්පාදන කLමා"ත ශාලා 

ආරWභ >hම,—  l ලංකාව �ළ ඖෂධ pෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම ම�ටමක පව9න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට ;ශාල ;ෙ�ශ ;pමය පමාණය වැයවන බැ;" 
6?® මානව සWපත 8f රට ෙලස l ලංකාවට අත,ාවශ, ඖෂධ වLග රට �ළම 
pපදwමට අවශ, පහ|කW රජය මැ6හ< wෙම" ලබා Q ඖෂධ pෂ්පාදන කLමා"ත ශාලා 
ආරWභ කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
51. 

පා.62/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— පාසS ;ෂය pLෙ�ශයට මෙනෝ ;ද,ාව ;ෂයය ඇ�ළ< 

>hම,— පාසS �ෂ, පජාව pෙරෝt මනස>" ?< ¤�uම< �රණ ගැXමට හැ> �Fස 
ෙලස හැඩගැසw්ම උෙදසා හය වැp ෙශේ£ෙ7 Hට jයා<මක වන පF6 ෙබෞ�ධ මෙනෝ 
;ද,ාව සහ බට8ර මෙනෝ ;ද,ාව යන ;ෂයය" ඒකාබ�ධ ෙකොට කමව<ව සැල|W කරන 
ලද “මෙනෝ ;ද,ාව සහ භාවනාව” නf" ;ෂයය පාසS ;ෂය pLෙ�ශයට ඇ�ළ< කළ 
?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
52. 

පා.63/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ;ශාfක ආධාරක මධ,සථ්ාන �8©wම,— ;ශාfකය" 

ෙවJෙව" උපෙ�ශන ෙසේවා, ෛවද, පහ|කW සහ  6වා |x4W ෙසේවා යනාQ 
වැ�8=ය"ට අවශ, |බසාධන කට?� xස එකම ස්ථානය>" ඉ© කර ගැXමට හැ> 
වන පF6 ;ශාfක ආධාරක මධ,ස්ථාන ෙගොඩනැංwමට<, එම මධ,සථ්ාන ෙ"ද කර 
ගpf" යW pෂ්පාදන කට?<ත සඳහා ;ශාfකය" ෙයොR >hම හරහා ඔ�"ෙm 6;යට 
සහනය ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම ද උපයා ගැXමට හැ> වන ෙලස රජය මැ6හ< 
wෙම" රට:රා ;ශාfක ආධාරක මධ,සථ්ාන �8©;ය ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව 
ෙයෝජනා කරn. 
53. 

පා.64/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ;ශාfකය"ෙm ආL�කය ශ9ම< >hම සඳහා නව 

ෙලොතxnය හ�"වා Qම,— ;ශාfක රාජ, ෙසවකය"ෙm වැ©� ;ෂමතා ඉව< >hමට 
සහ ඔ�"ෙm |බසාධන කට?� සඳහා අවශ, RදS ෙසොයා ගැXම සඳහා නව 
ෙලොතxnය ෙවළඳෙපොළට හ�"වාQමට රජය කට?� කළ ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
54. 

පා.65/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— සංචාරක මගෙප"ව"න" :�® >hම,— 
සංචාරකn"ට ඵලදා¹ හා ආචාර�¥ ෙසේවාව සැප¹මට හැ> �Fස බවට ප< >hමට 
ෙම"ම, ඔ�"ෙm  වෘ<�ය ම�ටම ඉහළ නැංwම සඳහා< සංචාරක මග ෙප"ව"න" 
:�® >hමට ;uම< වැඩ��ෙවළ සකස් කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා 
කරn. 
55. 

පා.66/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ඉඩW සWබ"ධව පව9න X9 සංෙශෝධනය >hම,— l 

ලංකාව �ළ ෙW වන ;ට ඉඩWවලට ව,ාජ ඔ�: සකසා ;>�ෙW ජාවාරම 
jයා<මකවන අතර �ට අදාළව X9ය jයා<මක wම ද ඉතා අවම ම�ටමක පව9න 
බැ;", ඉඩW අn9ය සWබ"ධව |ර¡තභාවය වැ� වන අ?F" හා වැර6ක	ව"ට දැ� 
ද¬වW පැfණ;ය හැ> අ?F" පව9න X9 ප�ධ9ය සංෙශෝධනය කළ ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
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56. 

පා.67/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— l ලංකාව අවට සාගරෙ7 ෙකොරSපර ආරෂා කර 

ගැXම,— l ලංකාව අවට සාගරෙ7 ඇ9 ෙකොරSපර fpස්  jයාකාරකW ෙහේ�ෙව" 
;නාශwෙW තLජනයට R�ණපා ඇ9 බැ;", එම ෙකොරSපර ආරෂාකර ගැXම සඳහා 
fpස් jයාකාරකW පාලනය >hමට හැ>වන පF6 :�ගල ආකSපමය ෙවනස ෙම"ම, 
ෛන9ක රාRෙz ෙවනස ඇ9 >hම සඳහා ;�ව< කf©ව හරහා |I| වැඩ��ෙවළ 
සැල|W කර jයා<මක කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
57. 

පා.68/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— පාසS වෑ" රථ සඳහා කා"තාව" ෙසේවයට ෙයදwම,— 

පාසS වෑ" රථ ෙසේවෙය8 $ණා<මක බව වැ� >hමට<, එම වෑ" රථවල ගම" කරන 
ද	ව"ෙm ආරෂාව උෙදසා<  Hය�ම පාසS ෙසේවා වෑ" රථවල ෙසේවය සඳහා 
කා"තාව" ෙයොදා ගැXම අpවාLය >hමට X9 සකස ්කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව 
ෙයෝජනා කරn. 
58. 

පා.69/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ඖෂධ fල පහත ෙහ¥ම,— l ලංකාව �ළ ජා9ක 
ඖෂධ ප9ප<9ය පකාශයට ප< කර ඖෂ�ය නාමෙය" ෙබෙහ< අෙල; >hම 
ක�නf" ආරWභ >hම ම�" ඖෂධ fල පහත ෙහ¥මට රජය මැ6හ< ;ය ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
59. 

පා.70/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— අ"තLජාලය හරහා අෙල; කරන ඖෂධ ඇ�v 

ජාවාරW මැඩපැවැ<wම,— ෙW වන ;ට අ"තLජාලය හරහා පf9ය>" ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද, උපකරණ හා Òපලාවන, pෂ්පාදන ;ශාල ෙලස අෙල; ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාරW අප රෙ� ජනතාව ෙm ෙසෞඛ,යට සහ යහපැවැ<මට ;ශාල තLජනය වන 
බැ;" ඒවා මැඩපැවැ<wම සඳහා pH වැඩ��ෙවළ සකස් කර jයා<මක >hම |I| 
යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
60. 

පා.71/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— කෘ¡ රසායන දව, භා;තා ෙනොකර වගා >hම,— අuක 

;ෂ ස8ත කෘ¡ රසායන දව, l ලංකාව �ළ තහනW කර පැර£ කමයට පFසර 8තකා� 
වගා කමය රටට හ�"වාQමට අවශ, පLෙ7ෂණ HI>hමට කෘ¡ ;ද,ාඥය" හා 
පFසරෙzQ"ෙග" සම";ත කf©ව ප< කර ඔ�"ෙග" ලබා ග"නා pLෙ�ශ ��" 
ජනතාවට වස ;ෙස" ෙතොර ෙසෞඛ,ාර¡ත ආහාර ෙzල  ලබා Qමට අවශ, �යවර 
ගැXමට රජය මැ6හ<wම |I| යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
61. 

පා.72/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— පාසS H|" ම<දව,වලට ඇYබැ8wෙම" Rදවා 

ගැXම,— ෙW වන ;ට l ලංකාව �ළ පාසS H|" ම<දව,වලට ඇYබැ8 wෙW වැ� 
පවණතාවය pLමාණය w ඇ9 බැ;" පාසS H|" ම<දව,වb" RදවාගැXම සඳහා 
රජය මැ6හ<w ;uම< වැඩ��ෙවළ jයා<මක කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව 
ෙයෝජනා කරn. 

62. 

පා.73/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ජා9ක ඵලදා¹තා කf©ව ප< >hම,— රජය ;H" 

jයා<මක කරJ ලබන ඵලදා¹තා වැඩසටහ"8Q තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදා¹තා 
ම�ටම කරා ෙමෙහය� ආයතන පධාX" හ�නාෙගන ඔ�"ෙm දැJම හා අ<දැW 
පෙයෝජනයට ගත හැ> වන ආකාරෙය", එම ආයතනවල jයා<මක කරන ලද 
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වැඩසටහ" සහ කමෙzද අෙන4< ආයතනවලට ගැලෙපන පF6 ආෙ�ශ >hමට හැ>වන 
පF6 එම ආයතන පධාX"ෙග" සම";ත ජා9ක ඵලදා¹තා කf©ව �8©;ය ?�යැn 
ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
63. 

පා.74/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— පජා ෛවද,ෙzදය ��බඳ ;ෙශේෂඥ ෙසේවාව 6?® 
>hම,— ෙසෞඛ, ෙසේවාෙz අත,ාවශ, අංගය වන පජා ෛවද,ෙzදය ��බඳ ;ෙශේෂඥ 
අංශය 6?® >hමට අවශ, සැල|W සකස ්>hම හා එම ෙෂේතෙ7 දැනට පව9න ගැට� 
phෂණය කර ක�නf" pරාකරණය >hමට අවශ, කට?� HI >hමට රජය මැ6හ< 
;ය ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
64. 

පා.76/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— පFෙභෝජනයට J|I| ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැwමට කට?� >hම,— පFෙභෝජනයට J|I| ආහාර pෂප්ාදනය කරන, අෙල; 
කරන හා ඊට අJබල ෙදන :�ගලය" හා ආයතන වැට¥මට පාFෙභෝ«ක කට?� ��බඳ 
අuකාFෙ7 ;ෙශේෂ වැට¥W ඒකකයට පව9න ගැට� pරාකරණය කර අවශ, පහ|කW 
ෙනොඅ�ව ලබා Qමට<, වැර6ක	ව"ට උපFම ද¬වW ලබා 6ය හැ> වන පF6 පව9න X9 
ප�ධ9ය සංෙශෝධනය >hමට< කට?� කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා 
කරn. 
 65. 

 පා.77/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— වස ;ස නැ9 ආහාර pෂ්පාදනය 6Fම< >hම,—  

ආහාර හා සWබ"ධ pෂ්පාදන කට?�වල ෙ��යව pරතව H=න pෂ්පාදකn" ඉලක 
කර ගpf" $ණා<මක බ;" ඉහළ, ෙසෞඛ,ාර¡ත ආහාර පාFෙභෝ«කය"ට ලබා Qම 
��" රටට කළ හැ> ෙසේවාව ��බඳව දැJව< කර, ආකSපමය ෙවනස ඇ9 >hමට හා 
එෙලස වස ;ෙස" ෙතොර ආහාර pපදවන ව,වසායකn"ට ෙගෞරව නාමය ස8ත 
සWමාන පදානය ෙකොට ඔ�" 6Fගැ"wමට වැඩසටහන රජය මැ6හ<w ආරWභ කළ 
?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
66. 

පා.78/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ<ප< කරග< අභය¼fවලට අය< ඉඩW 
pදහස් කරගැXම,— l ලංකාෙz පකාශයට ප< කර ඇ9 අභය¼fවලට අය< ඉඩW ;;ධ 
:�ගලය" හා සං;ධාන ;H" X9 ;ෙරෝ� ෙලස අ<ප< කරෙගන ඇ9 බැ;", එම ඉඩW 
නැවත ලබා ගැXමට රජය ක�නf" මැ6හ< ;ය ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා 
කරn. 
67. 

පා.79/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ආ6වා. ජනයා නගාH©wම සඳහා සැල|ම jයා<මක 

>hම,— l ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආ6වා. ජනතාව ��බඳ ෙවනම සංගණනය 
HIකර, ඔ�නට ~ව< wම සඳහා දැනට පව9න අපහ|තා කමව<ව හ�නාෙගන, ඔ�නට 
 ෙගෞරවXයව ~ව< wමට හැ> පFසරය pLමාණය කර Qමට අවශ, සාධXය සැල|ම 
ආ6වා. නායකn" ද ඇ�ළ<ව ප<කරන ලද ;�ව< ම�ඩලය හරහා jයා<මක කළ 
?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
68. 

පා.80/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ?�ධය pසා උ�	 හා නැෙගන8ර පෙ�ශය"8 හාp � 

:රාවස�් සංරෂණය >hම,— 9ස් වසරක ?�ධය ෙහේ�ෙව" උ�	 හා නැෙගන8ර 
පළා< වල පැව9 :රාවස්� ;ශාල ෙලස ;නාශ � අතර පව9න :රාවස්� ��බඳ 
ස�ෂණය HI කර ෙතොර�	 xස්කර ගැXම<, එම :රාවස්� තහ�	 >hම, ආරෂා 
>hම හා ප9සංස්කරණය >hම< අරR® කර ෙගන ;�ව< :රා;ද,ාඥn"ෙග" 
සම";ත කf©ව ප<>hම |I| යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
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69. 

පා.81/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— වගා >hම සඳහා ෙ��ය ¨ජ පචbත >hම,— කෘ¡ 

රසායන භා;තෙය" ෙතොරව ෙ��ය කාබpක ෙපොෙහොර ආශෙය" වගා කළ හැ> ෙ��ය 
¨ජ වLග හ�නාෙගන එම ¨ජ ක�නf" රට :රා ව,ා�ත කර රසායpක වස ;ෙස" 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා Qම සඳහා අවශ, කරන පLෙ7ෂණ, තාෂණය හා 
pෂ්පාදනය වැ� 6?® >hමට අවශ, සැල|W සකස් කර jයා<මක කළ ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
70. 

පා.82/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ;ෙ�ශ භාෂා අධ,යනයට පහ|කW සැප¹ම,— :�ගල 
¤�uෙ7 පෘÓල බව �රණය wමට ඔ� ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය වන බැ;" 
ඉංÔH භාෂාව හැ	®ෙකොට අෙන4< පධාන ;ෙ�ශ භාෂා හැදෑhමට අවශ, පහ|කW 
:vS කර, සැල|W සWපාදනය කර jයා<මක කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව 
ෙයෝජනා කරn. 
71. 

පා.83/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— Hය� මැ9වරණ පචාරක කට?� සඳහා ;යදW කරන 
RදS .මා >hම,— l ලංකාව �ළ පැවැ<ෙවන Hය� මැ9වරණය"8Q ඇතැW 
අෙ�ෂකය" අ9 ;ශාල RදS පමාණය ;යදW කරන අතර RදS ;යදW කළ ෙනොහැ>, 
එෙහ< රටට වැඩ කළ හැ> ¤�uම< �Fසකට ඉ" අවාH සහගත ත<<වය ඇ9 වන 
බැ;" මැ9වරණ සඳහා ;යදW කරන RදS පමාණය .මා >hමට හැ> වන ආකාරෙ7 
X9 සWපාදනය කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
72. 

පා.84/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— යට< ; ත සමෙ7 l ලංකාෙව" xෙගන «ය 
:රාවස�් නැවත ලබා ගැXම,— l ලංකාව යට< ; තයව පැව9 සමෙ7 අප ර=" 
පෘ�ගාලය, ඕල"දය හා මහා Öතාන,යට xෙගන «ය :රා;ද,ා<මක ව=නාකම ස8ත 
භා�ඩ ��බඳ ස�ෂණය HI කර එම භා�ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැXම සඳහා 
අවශ, �යවර ගැXමට රජය මැ6හ< ;ය ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

73. 

පා.85/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— සංඝාuකරණය ස්ථාපනය >hම,— ²¿" 
වහ"ෙසේලාෙm ආරෂාව හා ෙගෞරවය xක ගැXම ෙවJෙව" උ"වහ"ෙසේලාට අදාළ 
අuකරණමය කාLයය" සඳහා ෙවනම සංඝාuකරණය �8©;ය ?� බවට< එම 
අuකරණ �"I සඳහා X9මය බලය ලබාගැXමට හැ> වන අ?F" ෙමම සංඝාuකරණය 
ස්ථාපනය කළ ?� බවට< ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
74. 

පා.86/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ව,වස්ථා�ත සංඝ සභාව ප< >hම,— 
පාLbෙW"�ව ඇ�v ජනතා pෙයෝ ත ආයතන සඳහා උපෙ�ශක<වය හා මග ෙප"wම 
ලබා Qමට හා අණපන<වලට සංෙශෝධන ඉ6Fප< කළ හැ> ෛන9ක බලය ස8ත සංඝ 
සWR9ෙය" ප< කර ග< රාජ, පFපාලනය, X9ය, ;ෙ�ශ කට?� හා සමාජ 
jයාකාරකW ��බඳ හසල දැJම සහ අ<දැW ස8ත ;�ව< සංඝයා වහ"ෙසේලාෙග" 
සම";ත ව,වස්ථා�ත සංඝ සභාව ප< කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා 
කරn. 
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75. 

පා.87/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ9ක අධ,යන ආයතනය �8©wම,— l 
ලංකාෙz පැවැ9 ජල තාෂණය හා වැz තාෂණය නැවත පණග"වා xකගැXම සහ 
වැ� 6?® >hම සඳහා අවශ, පLෙ7ෂණ HI >hමට හා අධ,ාපන පාඨමාලා ම«" උත 
;ෂය ගැන දැJf" ස"න�ධ කරන ලද �Fස pLමාණය >hමට හැ>යාව ඇ9වන පF6 
“වා� සංස්කෘ9ක අධ,යන ආයතනය” නf" ආයතනය රජය මැ6හ<wෙම" ආරWභ 
කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
76. 

පා.88/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— මහාවංශය අධ,යනය සඳහා ආයතනය �8©wම,— l 
ලාංය ඉ9හාසෙ7 ගම" මග ෙප"වන මහාවංශය අධ,යනය >hම සඳහා ²¿" 
වහ"ෙසේලාෙm මැ6හ< wෙම" “මහාවංශ අධ,යන පLෙ7ෂණ ජා9ක ආයතනය” නf" 
ආයතනය රාජ, අJගහෙය" �8©;ය ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
77. 

 පා.89/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ ;ෙරෝ� jයා නැවැ<wම,— ධLම ග"ථ හා 

පකාශන අධ,යනය >hෙW මනා දැJම ඇ9 ෛන9ක බලය ස8ත ;�ව< සංඝ 
ම�ඩලය �8©wම ම«" යW pLමාණය එ�දැwමට ෙපර එය එම ම�ඩලයට ඉ6Fප< 
>hෙම" අන�	ව, සමාජගත >hමට J|I| නW, සංෙශෝධන ඉ6Fප< >hමට හැ>වන පF6 
යා"තණය සැක.ම ම«" ෙබෞ�ධ ;ෙරෝ� jයා හා පකාශන රචනා wම හා ¤I දහම 
සWබ"ධ කරf" සාවද, pLවචන ඉසම්�wම නැවැ<wම සඳහා රජය මැ6හ< ;ය ?�යැn 
ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
78. 

පා.90/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ෙ�ශ 8ෛතØ කලා pLමාණ ඇග¹ම,— ෙ�ශාJරාගය හා 
ආ<මා²මානය ඇ9වන පF6 ෙ��ය හා සංසක්ෘ9ක ව=නාකf" අÍන කලාකෘ9 වාL¡කව 
ඇග¹ම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ්>hමට රජය මැ6හ< ;ය ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව 
ෙයෝජනා කරn. 
79. 

පා.91/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— l ලංකාෙz පාසS �ෂ, �ෂ,ාව"ෙm ;නය නැංwමට 
කට?� >hම,— l ලංකාෙz පාසS �ෂ, �ෂ,ාව" ෙසෞඛ, සWප"න, pෙරෝt හා කාnකව 
ශ9ම< :රවැHය" ෙලස සමාජගත >hෙW අරR£" ඔ�"ට තමා කැම9 Êඩාවකට ෙයොR 
wමට සහ පාෙයෝ«ක ;නය :�®වකට ෙයොR >hමට අවශ, කට?� සWපාදනය කළ ?�යැn 
ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
80. 

පා.92/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ9ක ෙතොර�	 මධ,සථ්ානය ආරWභ 

>hම,— l ලංකාව �ළ �8ටා ඇ9 ෙබෞ�ධාගfක සථ්ාන, ඒ හා සබැ� අJෂං«ක අංශය" 
ෙම"ම, ²¿" වහ"ෙසේලා ��බඳ ෙතොර�	 ආQ ක	® එ xස ්කර ;uම<ව පFගණක 
ගත කර, නwන තාෂ£ක උපකරණ සහ පමාණව< මානව හා ෙභෞ9ක සWප< වb" �F:" 
“ ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ9ක ෙතොර�	 මධ,සථ්ානය” නf" ආයතනය රාජ, අJගහෙය" ආරWභ 
කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
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81. 

පා.93/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— දහW පාසS පාඨ ග"ථ කාලාJÒ�ව සංෙශෝධනය 

>hම,— ;භාග ඉලක කරග<, දැJම පමණ ෙ"දගත කළ පාඨ ග"ථ ෙවJවට 
පා ෙයෝ«ක :�®ව පදනW කරග<, ¤�uය වLධනය කර"නා�, �ෂට් සWප"න සමාජය 
pLමාණය >hම ඉලක කර ග< පාඨ ග"ථ ;�ව< ම�ඩලය හරහා සWපාදනය කර දහW 
පාසS ෙවත ලබා 6ය ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
82. 

පා.94/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ජාත,"තර පාසS pයාමනයට ම�ඩලය ප< >hම,— l 
ලංකාෙz සංසක්ෘ9යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ<මට ගැලෙපන පF6 ජාත,"තර පාසS8 
;ෂය පථය" අවශ, පF6 pයාමනය කළ හැ> [Lණ බලතල ස8ත ම�ඩලය ප< කළ 
?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
83. 

 පා.95/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ජා9ක අධ,ාපන ෙකොfෂ" සභාව වඩා< සÊය >hම,— 

ෙ��ය ඉ9හාස දැJම, සාරධLම සWප"න බව, pෂප්ාදන ශක,තාව, ¤�u සWප"න බව, 
සWපදාnක දැJම, ෙ�ශාJරාගය, pෙරෝtතාව, 4සලතා [Lණ බව සහ ආකSප සWප<9ෙය" 
?� බව යන අංගය"ෙග" පF[Lණ සාLථක :රවැHෙය4 �8 කල හැ> වන පF6 සකසන ලද 
ජා9ක අධ,ාපන ප9ප<9ය හරහා සමසත් අධ,ාපන කමෙ7ම පFවLතනය ඇ9 >hමට 
ජා9ක අධ,ාපන ෙකොfෂ" සභාව ව ඩා< සÊය කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා 
කරn. 
84. 

පා.96/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ප�S ෛවද,ෙzදය ��බඳ ;ෙශේෂඥ ෙසේවාව 6?® >hම,— 

ෙසෞඛ, ෙසේවාෙz අත,ාවශ, අංශය වන ප�S ෛවද,ෙzදය ��බඳ ;ෙශේෂඥ ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව9න ගැට� phෂණය කර ඒවා ක�නf" pරාකරණය >hමට අවශ, කට?� HI 
>hමට< එම ප�S ෛවද,ෙzදය ��බඳ ;ෙශේෂඥ ෙසේවාව 6?® >hමට සැල|W >hමට< 
රජය මැ6හ< ;ය ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
85. 

පා.97/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ආ?Lෙzද ෛවද,ව	"ෙm ෙසේවය ;ෙ�ශය"ට ලබා 

Qම,— ආ?Lෙzද ෛවද, උපාuය සW[Lණ කරන උපාuධාh"හට ;ෙ�ශ රටවල x>යා 
අවසථ්ා ලබාQම සඳහා ;uම< වැඩ ��ෙවළ සැල|W කර jයා<මක >hම |I| යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
86. 

පා.98/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ආ?Lෙzද ෛවද, පනත සංෙශෝධනය >hම,— දැනට 

පව9න යS පැන «ය ආ?Lෙzද ෛවද, පනත සංෙශෝධනය කර ආ?Lෙzද ෛවද,ව	"ෙm 
වෘ<�ය ගැට� ;සඳf", එම වෘ<9ය ස� ග	<වය හා අ²මානය xක ගැXමට නව ආ?Lෙzද 
ෛවද, පනත ක�නf" ඉ6Fප< >hමට �යවර ගත ?�යැn  ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා 
කරn. 
87. 

පා.99/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— IWFය ආරෂක ප�ධ9ය සකස ්>hම,— l ලංකාෙz 

IWFය ආරෂක ප�ධ9 pLමාණය කළ නව pපැ?W ක	ව" ද, එම ෙෂේතයට සWබ"ධ 
;�ව�" ද, IWFය ෙදපාLතෙW"�ෙz Hය�ම ෙෂේතය"8 පwනය"ෙග" ද සම";ත 
කf©ව ම�" IWFය ආරෂක ප�ධ9ය සකස ්කර jයා<මක >hමට රජය මැ6හ< ;ය 
?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
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88. 
පා.100/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— මt පවාහන ෙසේවෙ7 $ණා<මක ත<<වය වැ� >hම,— 
බස ් මt පවාහන ෙසේවෙ7 $ණා<මක ත<<වය වැ� >hම ම�" වාL¡කව එම ෙසේවාව 
ප9ෙෂේප කරන 1% - 2%  පමණ � මt" පමාණය රඳවා ගැXමට කට?� >hෙම", එම 
ෙසේවෙ7 පැවැ<මට QLඝ කා¥නව ඇ9 ;ය හැ> අවදානම අ� කර ගැXම සඳහා කමව< වැඩ 
��ෙවළ සැල|W කර jයා<මක >hම |I| යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
89. 

පා.101/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— Hංහල භාෂාවට සWමතය සකස ්>hම,— Hංහල භාෂාෙz 

bÚත ව,වහාරය හා කථන ව,වහාරය ෙදයාකාරය ග"නා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙÛදය, 
අSපපාණ, මහපාණ අෂර ෙයQම සහ පද ෙබQම ආ 6ය ද ;වාද ස8ත බැ;" Hංහල භාෂාව 
සඳහා සWමතය සකස ්>hමට ;�ව< ම�ඩලය ප< කර කාලාJÒපව HIවන ෙවනසක්W ද 
සැල>Sලට ෙගන භාෂාෙz පැවැ<ම තහ�	 >hමට හැ> jයාදාමය සකස ්කළ ?�යැn 
ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
90. 

 පා.102/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— සංසථ්ාpක කාබpක අපදව, ම�" පFසරය Üෂණය wම 

පාලනය >hම,— පbෙබෝධ නාශක සහ කLමා"ත jයාවbය"8 Q �ටවන සංසථ්ාpක 
කාබpක අපදව, (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් වLගයක Üෂණ 
කාරකය"ෙග" සම";ත අතර ඒවා fpසාෙm ෙසෞඛ,යට ඉතා අ8තකර බැ;" එම 
රසායpකය" පFසරයට Rදා හැhම පාලනය >hමට ;uම< වැඩ ��ෙවළ සැල|W කර 
jයා<මක කළ ?� යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
91. 

පා.103/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— රාජ, පාලනයට සW¤�ධ දLශනය සWබ"ධ කර ගැXම,— 

ස�ත අපFහාXය ධLම, දසරාජ ධLම, රාෙජෝවාද ජාතකය, 4	 ධLම ජාතකය, ග"ඩ p"Iක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ�වධLම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චකව<� Hහනාද ±තය 
හා ධLම පQ�කාව යන සW¤�ධ ඉගැ"wW සWබ"ධව පාLbෙW"�, පළා< සභා හා පාෙ��ය 
ම�ටෙW H=න Hය�ම පෂ ;පෂ ම"¦ව	" දැJව< >hම ��" ඔ�"ෙm ¼fකාව රෙ� 
යහපාලනයට දායක කර ගැXමට හැ> වන ආකාරෙ7 වැඩ ��ෙවළ සැල|W කර jයා<මක 
>hමට රජය මැ6හ< ;ය ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
92. 

පා.104/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ඉෙලෙටොpක අපදව, බැහැර >hම,— ෆේලොරස"� 

බSබ, Iරකථන, ජංගම Iරකථන, ;Ib උපකරණ, බැටF, පFගණක හා එ8 ෙකොටස ් ආ6ය 
අපදව, ෙලස පFසරයට බැහැර >hෙWQ ආසp, කැ¶fයW, රස6ය, ෙල¶ වැp බැර ෙලෝහ 
පFසරයට එක�වන බැ;" ෙමම ඉෙලෙටොpක අපදව, බැහැර >hමට කමව< වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කර පFසරය |xමට කට?� කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා 
කරn. 
93. 

පා.105/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— රෙ� යහපාලනය සථ්ා�ත >hම,— අයහප< පාලනෙ7 අංග 

ලෂණ වන අ<තෙනෝම9ක ප9ප<9 සWපාදනය, pලබල වාදය, බලා<මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ X9, ;ධායක බලතල අpH පFහරණය, ෙ�ශපාලනයට :රවැH දායක<වය අ�wම 
සහ  Üෂණය පැ9hම යන ක	® අප රට �ළ ෙනොඅ�ව දනට ලැෙබන අතර ෙW pසා රෙ� 
අයහප< පාලනය පව9න බව ෙපX යන ෙහn" රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැtම සඳහා 
සැල|W සකස ්කර jයා<මක කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
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94. 

පා.106/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ;ෙ�ශ රටවල ඇ9 l ලංකාවට අය< :සේකොළ ෙපො< 

නැවත ලබා ගැXම,— l ලංකාවට අය< ව=නා :සේකොළ ෙපො< රා�ය ?ෙරෝපා රටවS 
ඇ�� ෙලෝකෙ7 රටවS ගණනාවක 9ෙබන අතර ඒවාෙ7 අ"තLගතව ඇ9 දැJම ෙW වන ;ට 
ව<ම" ලාංය සමාජයට අ8fව ෙගොස ්ඇ9 බැ;", එම :සේකොළ ෙපො< අප රටට ආප| ලබා 
ෙගන ඒවාෙ7 අඩං$ ෙපෞරා£ක දැJම නැවත සමාජගත >hමට ;uම< වැඩ ��ෙවළ 
සැල|W කර jයා<මක කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
 95. 

පා.107/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ෛජව ;;ධ<වය xක ගැXම සඳහා කෘ¡කLමය දායක කර 

ගැXම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙවJවට බ� ෙබෝග වගාව සහ fශ ෙබෝග වගාව ජන�ය කරwම, 
ෛජව ;;ධ<වයට හාpකර රස ◌ායන දව, කෘ¡ කLමා"තෙය" ඈ< >hම හා ඒකාබ�ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භා;තය ��" රට �ළ ෛජව ;;ධ<වය ආරෂා >hමට 
ෙගොw" ෙයොR කරන වැඩ ��ෙවළ  jයා<මක කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා 
කරn. 
96. 

 පා.108/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ජනතාවෙm ආහාර ලැ¨ෙW අn9ය |ර¡ත >hම,— 

එස< ජා�"ෙm සං;ධානෙ7 මානව අn9වාHකW◌ ි ප�ධ�"ට අJºලව ආහාර ලැ¨ෙW 
Ábක අn9වාHකම l ලාං>ක ජනතාවට අ8f වන ත<<වය රජෙ7 ප9ප<9 සWපාදනය හා 
jයා<මක >hW �ළ දනට ලැෙබන ෙහn" උත පඥ��"ට අJව රෙ� ජනතාවෙm 
ආහාර පශන්ය ;ස¸ෙW වගම Rvමp"ම රජයට පැවh ඇ9 බැ;" රජය මැ6හ<w ආහාර 
දව, fල පාලනය හා ෙසෞඛ, ආර¡ත ආහාර ෙzල රෙ� ජනතාවට ලැ¨ම සහ9ක 
ෙකෙරන ;uම< වැඩ ��ෙවළ සWපාදනය කර ජනතාවෙm ආහාර ලැ¨ෙW Ábක 
අn9වාHකම තහ�	 >hමට �යවර ගත ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

97. 

පා.109/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— අකාබpක දව, කළමනාකරණය >hම,— අකාබpක දව, 

ප9චÊකරණය >hම<, අකාබpක දව, භා;තය අවම >hම<, භා;තෙය" ඉව<වන 
අකාබpක දව, එක� >hෙW යා"තණය සැක.ම හා අකාබpක දව, භා;තා >hෙW පFසර 
X9 h9 ;uම< >hම< ��" රෙ� පFසර ප�ධ9ෙ7 ආරෂාව හා යහපැවැ<ම සඳහා 
අකාබpක දව, කළමනාකරණය >hමට �යවර ගත ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා 
කරn. 
98. 

පා.110/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ෙ��ය ඖෂධ සහ අ< ෙබෙහ< ��බඳව පාසS H|" 

දැJව< >hම,— pෙරෝt ජා9ය ෙගොඩනැtම සහ ෙ��ය ආ?Lෙzදෙ7 යහපැවැ<ම Ábක 
අරR® වශෙය" ෙගන ෙ��ය ඖෂධ වLග හා අ< ෙබෙහ< ��බඳ ;uම< ක	® ස8ත 
;ෂයය පාසS ;ෂය pLෙ�ශයට ඇ�ළ< >hම ම�" ෙ��ය  ඖෂධ සහ අ< ෙබෙහ< ��බඳ 
පාසS H|" දැJව< >hම ට �යවර ගත ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
99. 

පා.111/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා ම"දෙපෝෂණය �ර" >hම,— l ලංකාව �ළ 

අ�බර ද	 උප< අJපා9කය 25% තරW ඉහළ අගය ග"නා අතර එයට පධාන සාධකය 
ව"ෙ" ෙපෝෂ,දා¹ ආහාර 8ඟකම වන බැ;", මාතෘ හා ළමා ම"දෙපෝෂණය Iර¥මට අවශ, 
ෙපෝෂ,දා¹ ආහාර I�ප< ජනතාවට ලබා Qම පRඛතාවය කරග< වැඩ ��ෙවළ jයා<මක 
කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
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100. 

පා.112/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— පFසරය |xෙම" pෙරෝt රට ෙගොඩනැtම,— 

වLතමාන l ලංකාෙz පFසර Üෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව" ජලෙ7 හා ආහාරවල ;>රණ�¥ 
බව වැ� w ඇ9 අතර අනාගතෙ7Q fpසාට වැළ ෙඳන ඇතැW ෙරෝගවල ෙරෝග pධානය පවා 
ෙසොයා ගැXම අපහ|  ;ය හැ> බැ;", ෙW ��බඳ වැ�Iර ;මLශනය >hම සඳහා ;�ව< 
කf©ව ප< කර වාLතාව කැඳවා, එම pLෙ�ශ jයා<මක >hම ��" රෙ� ජනතාවෙm 
Xෙරෝtභාවය සහ9ක කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
101. 

පා.113/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— රෙ� ආරෂාවට කෘ¡කLමය |ර¡ත >hම,— ධනවාදෙ7 

�"වැp කාL�ව වන ෙදවැp ෙලෝක ?�ධෙය" ප| කාලෙ7Q හFත ;�ලවය< සමඟ 
කෘ¡කාLfක ~වන රටාව සW[Lණෙය"ම ෙවනස ් wම ෙහේ�ෙව" වLතමාන ෙලෝක පජාව 
R�ණ Q ඇ9 පFසර Üෂණය, Xෙරෝt බව නැ9wම හා �FHI ආහාර ෙනොමැ9wම ආQ අවදානW 
ත<<වය"ෙග" l ලංකාව ආරෂා කර ගැXම සඳහා ජනතාව 9රසාර කෘ¡කLම භා;තය"ට 
ෙපළඹwෙම" හා ෙගොw" ආරෂා ෙකෙරන රාජ, ප9ප<9 රට �ළ සථ්ා�ත කරwෙම" රෙ� 
අනාගතය |ර¡ත කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
102. 

 පා.114/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— සංLණ ෙගෝ¥ය ෙවළඳෙපොළ pසා ජනතාවට ඇ9වන 

ගැට� අවම >hම,— ෙගෝ¥යකරණය ;H" හ�"වාI" ෙලෝක ෙවළඳ රටාව fpසාෙm මනස 
ආකමණය >hම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ� පාරWපFකව ෙගන ආ හර ප�ධ�" හා 6?® දාLශpක 
�"තනය" fpස ් මනස ��" උIරා දැ�ම වLතමානය වන ;ට l ලාං>කn"ට ද ෙපොI 
බැ;", ෙවළඳෙපොළ ආL�කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සංLණ ~වන රටාව හා ඒ සමඟ පැන 
න«න සංLණ සමා~ය පශන්< ;සඳා ගpf" සහන�¥ 6; පැවැ<මකට යා ?� ව"ෙ" 
ෙකෙසේද ය"න ��බඳව ජනතාව දැJව< >hමට අවශ, වැඩ ��ෙවළ හා ¤�uමය 
සංවාදය රට �ළ jයා<මක කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
103. 

 පා.115/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— l ලංකාවට අවශ, .p රට �ළ pපදwම,— l ලංකාවට 

අවශ, කරන .p pෂප්ාදනය >hමට අවශ, සWප< l ලංකාව ස�ව ඇ9 බැ;", මනා 
කළමනාකාh<වය>", කාLයෂමව හා සැල|W ස8තව කට?� කර රටට අවශ, .p 
පමාණය ෙමරට pෂප්ාදනය >hමට හා .p �FපහI >hමට අවශ, කLමා"තශාලා රජය ම�" 
සථ්ාපනය කර .p කLමා"තය xක ගත ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
104. 

පා.116/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— නකSස ් ර¡තය ආරෂා >hම,— සමසත් l ලාංය 

පFසර ප�ධ9යටම බලපෑW කළ හැ> සංෙzQ පFසර ප�ධ9ය වන නකSස් ර¡ත 
වනා"තරය ෙW වන ;ට fpස ්jයාකාරකW ෙහේ�ෙව" දැ� තLජනයකට ලw ඇ9 අතර 
ව<ම" පර:රට ෙම"ම අනාගත fpස ් පර:රට ද ෙමම පFසර ;නාශය ෙහේ�ෙව" 
අවදානමක ට R�ණ පෑමට HI වන බැ;", fpස ්තLජන ඉව< කර නකSස ්ර¡තෙ7 සව්ා�න 
පැවැ<ම ක�නf" තහ�	 කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

105. 

පා.117/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— රාවණා ර» ��බඳව ;uම< ගෙzෂණය HI >hම,— 

රාවණා ර» ��බඳ pශ�්ත ඉ9හාස ෙතොර�	 නැ9 �වද, ;uම< ගෙzෂණය ��" ඔ� 
��බඳව අප රෙ� ආකSප නැංwමට<, රාවණා ර» ස�ව 9i දැJම රෙ� අ²වෘ�uය සඳහා 
ෙයොදා ගැXමට හා l ලාංය ඉ9හාසෙ7 සැඟw «ය පFìෙíදය pරාවරණය කර ගැXමට< 
හැ> වන බැ;", ;�ව< කf©ව හරහා රාවණා ර» ��බඳව ගෙzෂණය කළ ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
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106. 

පා.118/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ¤�uමය 6�� බව �ර" >hම,— ෙභෞ9ක ෙවළඳ භා�ඩ 

සැFසරන ෙzගයට සාෙ�ෂව දැJම, ¤�uය හා මානව හර ප�ධ�" ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනොwම ෙහේ�ෙව" ෙනොදැJව<කම 8ස එසwම ��" ¤�uමය 6��භාවය අද අප රට �ළ 
දනට ලැෙබන පධාන ගැට�ව �වද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ<ෙ< අ� අවධානය බැ;", 
රෙ� ජනතාවෙm ¤�uමය 6�� බව නැ9 >hමට Hය� වයස ්කා�ඩය" ආවරණය වන පF6 
;   uම<ව සැල|W කරන ලද ජා9ක වැඩසටහන jයා<මක කළ ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
107. 

පා.119/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— කS ඉ4< � ඖෂධ භා;තය නැවැ<wම,— ෙW වන;ට l 

ලංකාව �ළ කS ඉ4< �  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙ7 ෙරෝහS �ළ භා;තයට පැf�ෙW 
අවදානම ඇ9 බැ;" රජෙ7 අදාළ Hය� අංශ මැ6හ<w jයාකාh සැල|ම සකස ්කර කS 
ඉ4< � ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ" ඉව< >hම හා ආනයනය >hම නැවැ<wමට කට?� කළ 
?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
108. 

 පා.120/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ඒ¶ස ්ෙරෝගය ව,ා�ත wම පාලනය >hම,— l ලංකාව �ළ 

දැනට හ�නා ෙනොග< ඒ¶ස ්ෙරෝt" 3000 කට ආස"න පමාණය H=න බවට වාLතා පළ w 
ඇ9 බැ;" ඔ�" හ�නාෙගන ප9කාර සඳහා ෙයොR >hමට<, ඒ¶ස ් ෙරෝගය ව,ා�ත wම 
වැළැwමට< ඵලදා¹ |I| ව,ාපෘ9ය ක�නf" ආරWභ කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව 
ෙයෝජනා කරn. 
109. 

පා.121/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ;ෙ�ශය"8Q bං«ක අතවරයට ලවන කා"තාව"ට 

සහන සැල.ම,— l ලංකාෙz කා"තාව" ගෘහ ෙසේවයට ;ෙ�ශ ගතwෙම" ප| HI වන 
අතවරය" ෙහේ�ෙව" HIවන ගැY ගැXW pසා l ලාංය සමාජය �ළ pLමාණය w ඇ9 
ගැට� සහගත ත<<වය" සමනය >hම සඳහා ;uම< කමෙzදය සකසා jයා<මක >hමට 
;�ව�" හා එම HIwW හා බැ�® :�ගල ක�ඩායWවb" සැIWල< කf©ව ප< කළ 
?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
110. 

පා.122/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— වන ර¡ත හා අභය ¼fවල ආරෂාව දැ� >hම සඳහා 

X9 සWපාදනය >hම,— මෑතක Hට l ලංකාෙz ර¡ත වනා"තර සහ අභය ¼f ;නාශය වැ� 
ෙවf" පව9න අතර l ලාංය පාFසFක සම�bතතාවට ඉ" දැ� තLජනය එSල ෙවf" 
පව9න බැ;" ෙමම ;නාශය නැවැ<wම සඳහා ජනතාවෙm ආකSපමය ෙවනස ඇ9 >hමට 
අවශ, වැඩ ��ෙවළ සැක.මට ෙම"ම පව9න X9 ප9පාදන ;uම< හා දැ� බව>" ?ත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
 111. 

පා.123/’15 

 ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ;;ධ ආගfක ක�ඩායWවb" HI වන සමාජ බලපෑW 
��බඳව අධ,යනය >hම,— පධාන ධාරාෙz ආගfක මතවාදය" ;ෙzචනය කරf", එම 
ආගW8 අJ ක�ඩායW ෙලස තම pLවචන හා පැහැ6b >hW සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉ6Fප< කරf" එම මතවාද ��ග< :�ගලn" එ xස් කර ග"නා, ආගfක හා 
ෙවන< R�®වර>" සමාජගත w ඇ9 ක�ඩායW ��බඳ අධ,යනය කරf" ඔ�"ෙm 
මතවාද, jයාකාh<වය" හා සමාජයට ඔ�" pසා ඇ9 වන බලපෑW කවරාකාරද ය"න 
��බඳ තෙසේ	ව ලබා Qමට ��ග< ආගfක නායකය"ෙග" හා ;�ව�"ෙග" සැIW 
ල< කf©ව ප< කර, වාLතාව කැඳවා එ8 pLෙ�ශ jයා<මක කළ ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
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112. 

පා.124/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ඉහළ පf9ෙය" ?< මැ= භාජන pෂප්ාදනය >hම,— 

ආහාර �.ෙWQ ගෑස ්හා ;Ibය අපෙ< ෙනොයන ෙලස ඉමp" තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ග"නා මැ= භාජන pෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉ6Fප< >hමට, අවශ, පhෂණ HI 
>hමට හා මැ= භාජන භා;තෙය" ෙසෞඛ,ාර¡තව ආහාර �.මට ඇ9 හැ>යාව ��බඳව 
ජනතාව දැJව< >hමට ජා9ක ම�ටෙW වැඩ සටහන සැල|W කර jයා<මක >hමට රජය 
මැ6හ< ;ය ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
113. 

පා.125/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— අuමානHක ;ද,ා ෙෂේතයට ¤I දහf" ආභාෂය ලබා 

ගැXම,— ¤I" වහ"ෙසේෙm Hත ��බඳ ඇතැW ;ගහය" Íතන ;ද,ාවට හ| ෙනොවන තරW 
ගැ�	 බැ;", ඒ ��බඳ පLෙ7ෂණ >hමට හා වLතමානෙ7 අuමානHක ;ද,ා ෙෂේතෙ7 
ඇ9 ගැට� සඳහා ¤I දහම ඇ|F" pLවචන හා ;ස�W ඉ6Fප< >hමට හැ> වන පF6, අදාළ 
ෙෂේතය ��බඳ හසල දැJම ඇ9 ෙ��ය හා ;ෙ��ය ;�ව�"ෙග" සම";ත කf©ව 
�8©වා, ඒ හරහා ¤I දහම ෙ��ය හා ;ෙ��ය වශෙය" පචbත >hමට<, l ලංකාෙz L9 
නාමය ඉහළ නැංwමට<, අuමානHක ;ද,ා ෙෂේතෙ7 :න	දය ඇ9 >hමට< රජය 
මැ6හ< ;ය ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
114. 

පා.126/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ;ද,ාLî" අතර :රා;ද,ා ;ෂයය ජන�ය කරwම,— 

;ද,ාLî" අතර :රා;ද,ා ;ෂයය ජන�ය >hම සඳහා Rbක වශෙය" පාසS ;ෂයය 
pLෙ�ශයට එම ;ෂයය ඇ�ළ< >hම හා ;ශව්;ද,ාලවල :රා;ද,ා ;ෂය පථය තවIරට< 
:vS >hමට හා පහ|කW ලබාQම සඳහා කට?� >hම<, එම«"  :රා;ද,ා ;ෂයය රට �ළ 
ව,ා�තwම හරහා �8වන උග�"ෙග" රටට යහප< ෙසේවය ලබා ගැpම< අරR® කරග< 
ජා9ක වැඩසටහන 6$කා¥නව සැල|W ස8තව pLමාණය >hමට �යවර ගත ?�යැn 
ෙමම  පාLbෙW"�ව  ෙයෝජනා කරn. 
115. 

පා.127/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ9 වස ;ෂ ��බඳ ෙසොයා බැ¥මට ;ෙශේෂ පf9 

ආයතනය �8©wම,— කෘ¡කLමා"තෙ7Q භා;තා ෙකෙරන රසායන දව, ෙහේ�ෙව" 
ආහාර දව,ය"ට ද වස ;ෂ fශw ඇ9 අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ¥මට අදාළ පf9 
ආයතනය දැනට l ලංකාව �ළ �8©වා ෙනොමැ9 බැ;" එම කාLයය සඳහා ;ෙශේෂ පf9 
ආයතනය �8©;ය ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
116. 

පා.128/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— යාචකn" Hඟමනට ෙයොදාග"නා ද	ව" :න	<ථාපනය 

>hම,— l ලංකාෙz යාචකn" ද	ව" සමඟ Hඟම" යැQම තහනW කර, Hඟමන සඳහා 
ෙයොදා ග"නා ද	ව" :න	<ථාපනය කර, ඔ�" යහප< :රවැHය" ෙලස සමාජගත >hම 
සඳහා අවශ, ජා9ක ම�ටෙW වැඩ��ෙවළ සැල|W කර jයා<මක කළ ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

117. 

පා.129/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— l ලංකාව �ළ ²¾� ශාසනය අඛ�ඩව පව<වාෙගන 

යාම සඳහා කමව< වැඩ��ෙවළ සකස ් >hම,— මහා පජාප� ෙගෝත� 
ෙතර�"වහ"ෙසේෙග" ඇර�® භාර�ය ²¾� ශාසනය සංඝf<තා 
ෙතර�"වහ"ෙසේෙm ලංකාගමනෙය" l ලංකාව �ළ මැන;" සථ්ා�ත �වද, ප|කා¥නව 
අභාවයට «ය බැ;", මෑත ?ගෙ7 Q ශ,ාෙමෝපාb මහා pකාෙ7 රං«F ද�� පාLශව්ය ;H" 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද ²¾� ශාසනයට pH 
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��ගැXම ලබාQම සඳහා රජය ෛතpකාnක මහා නායක සව්ා�"වහ"ෙසේලා ඇ�� අදාළ 
Hයv ෙෂේතය"ෙm Ábක<වෙය" pH සංවාදය ඇරïය ?� යැn ද, එම සංවාදය 
අවසානෙ7 ;uම< කමෙzදය ඔසේසේ l ලංකාව �ළ ²¾� ශාසනය අඛ�ඩව 
පව<වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළ සැකHය ?�යැn ද ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා 
කරn.  
118. 

පා.130/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— l ලාංය ²¾ සංසථ්ාව ව¯හා<මකව ;uම< >hම,— l 

ලාංය ²¾ සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහ"ෙසේලා පාLශව් ගත wම ෙහේ�ෙව" ව¯හා<මකව 
අසං;uත w ඇ9 අතර එම pසා ජා9ක හා ජාත,"තර අ²චාර උපචාරය"8Q සංඝයා 
වහ"ෙසේලා ඒකම9ක ෙනොwම රටට අ8තකර ෙලස බලපාන බැ;" සමසථ් සංඝ සමාජෙ7 
ඒකම9ක<වය ඇ9 කර ගැXමට හැ> වැඩ��ෙවළ සැක.මට රජය මැ6හ< ;ය ?�යැn 
ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.  
119. 

පා.131/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ලංකා ඛpජ ෙතS X9ගත සංස්ථාව ලාභදා¹ 

ආයතනය >hම,—  ලංකා ඛpජ ෙතS X9ගත සංසථ්ාව ලාභදා¹ ආයතනය ෙලස 
ජනතාවාQව සංවLධනය >hමට අවශ, සැල|W සකස් >hමට ;�ව< ම�ඩලය ප< 
කර ඔ�"ෙm pLෙ�ශය"ට අJව සංසථ්ාෙz පව9න වංචා, Üෂණ හා පFපාලනමය ගැට� 
;සඳා ඵලදා¹ ජා9ක ආයතනය ෙලස jයා<මක wමට අවශ, පFසරය රජය මැ6හ<ව 
pLමාණය කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

120. 

පා.132/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ, පමාණයට ගංජා වැwමට ෙ��ය 

ෛවද,ව	"ට අවසර ලබා Qම,— ඉ"6යාෙz Hට රහHගත මාLග ඔසේසේ රට �ළට ෙග"වන 
රසායpක දව, fËත ගංජා භා;තා කර pපදවන ෙ��ය ඖෂධවල $ණා<මක බව අ�වන 
බැ;", ආ?Lෙzද ඖෂධ pපදwෙWQ තම ඖෂධවල $ණා<මක බව ආරෂා කර ගැXම සඳහා 
ගංජා අත,වශ, ඖෂධය ෙලස ෙයොදා ග"නා රජෙ7 ��ග< ආ?Lෙzද ෛවද,ව	"ට 
.මාව" ස8තව ගංජා ශාකය වැwමට අවසර ලබාQම සඳහා අවශ, X9 සංෙශෝධනය කළ 
?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
121. 

පා.133/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— එළවv ෙගොw"ට සාධාරණ fල ලබා Qම,— එළවv 

ෙතොග ෙවළඳාෙWQ jයා<මක වන ක�පW ගැXම හා fල �රණය >hW ආQ jයා හරහා 
ෙගොඩනැt ඇ9 සං;ධානා<මක ෙවළඳ ඒකාuකාරය" pසා එළවv ෙගොw"ට සාධාරණ 
fල ලබා Qමට ෙමෙත jයා<මක කළ සැල|W අසාLථක w ඇ9 බැ;", ෙගො;යාට 
සාධාරණ fල ලබා QෙW Ábක අරRණ කරග< බලපෑW වb" ෙතොර ෙවළඳෙපොළ රාජ, 
ෙවළඳ ආයතන මැ6හ<w pLමාණය කර jයා<මක කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව 
ෙයෝජනා කරn. 
122. 

පා.134/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— පාසS ද	ව"ෙm ව=නාකම සමාජගත >hම,— 

ෙදමා�ය", $	ව	", Êඩා :�®ක	ව" හා පාසS වෑ" රථ FයැIර" යන �Fස ් සඳහා 
ද	ව"ෙm ව=නාකම ��බඳ සමාජ ;ද,ා<මක හා මෙනෝ ;ද,ා<මක කමෙzදය" ��" 
සරළව පැහැ6b කර, රෙ� හා සමාජෙ7 ඉ6F යහපැවැ<ම සඳහා ද	වා සමාජ අ²ෙයෝගය" 
හRෙz ආරෂා කර"ෙ" ෙකෙසේද ය"න ��බඳව සංවාදය පැවැ<wම ට ජා9ක ම� ටෙW 
වැඩසටහන සැල|W කර jයා<මක >hමට රජය මැ6හ< ;ය ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව 
ෙයෝජනා කරn. 
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123. 
පා.135/’15 

ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— කා"තාව"ට ඇ9වන �ඩාව" අවම >hම,— ව<ම" 
ෙගෝ¥ය සමාජය �ළ කා"තාව"ට HIවන �ඩාව" වන ශම හා bං«ක ±රාකෑමට ලwම, 
ෙපෞ�ගbක ෙ�පළ කමය :	ෂ ෙ"ðයව ;කාශනය wම, අසමාන ෙලස සැලම හා ප�S 
සංසථ්ාව �ළ Hරගත wම pසා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ9wම යන ක	® l ලාං>ක 
කා"තාව"ට ද පධාන වශෙය" ෙපොI වන බැ;", ඔ�"ෙm යහපැවැ<ම ෙවJෙව" ෙමම 
�ඩාකාh වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල.මට අවශ, �යවර ගත ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
124. 

පා.136/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— :රා;ද,ා ෙදපාLතෙW"�ව නගා H©wම,— l ලංකාව �ළ 

�8ටා ඇ9 :රාවස�් සංරෂණය >hමට හැ>යාව :රා;ද,ා ෙදපාLතෙW"�වට 
ෙනොමැ<ෙ< පව<නා මානව හා  ෙභෞ9ක සWප<8 අ�ව pසා වන ෙහn", ;�ව< 
ම�ඩලය ම�" :රා;ද,ා ෙදපාLතෙW"�ෙz ඇ9 අ�පා�කW ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
සW[Lණ >hමට අවශ, �යවර ගැXමට රජය මැ6හ< ;ය ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව 
ෙයෝජනා කරn. 
125. 

පා.137/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— Iර ගම" ෙසේවා බස ් රථවල ගම" ග"නා මt"ට 

ෙසෞඛ,ාර¡ත ආහාර පාන ලබා ගැXමට පහ|කW සැල.ම,— Iර ගම" ෙසේවා බස ්රථ ආහාර 
පාන ගැXම සඳහා නතර කරJ ලබන ආපනශාලාව"8 පf9ය ඉතා පහළ ම�ටමක පව9න 
බැ;" එය මt ජනතාවෙm ෙසෞඛ,යට අ8තකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල පf9ය ඉහළ 
නැංwමට pර"තරව ප| ;පරW කළ හැ> වන පF6 සකස ්කරන ලද ජා9ක වැඩසටහන රජය 
;H" සැල|W කර jයා<මක කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
126. 

 පා.138/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— රජය ස� වැ;b සමාගW ලාභදා¹ ආයතන බවට ප< 

>hම,— රජය ස� වැ;b සමාගW පා� ලබන ආයතන බවට ප<w ඇ9 බැ;", ;�ව< 
කf©ව ප<කර එම ආයතනවල ලාභදා¹<වය වLධනය >hමට අවශ, pLෙ�ශ සකස ්කර, 
එම pLෙ�ශ jයා<මක >hම ��" එම සමාගWවල ලාභදා¹<වය ඉහළ දැ�මට රජය මැ6හ< 
;ය ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
127. 

පා.139/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— වන ර¡ත �ළ HIවන X9 ;ෙරෝ� jයා නැවැ<wම,—    

l ලංකාෙz වන ර¡ත �ළ HIවන X9 ;ෙරෝ� වගාව", ;;ධ ඉ6>hW, වනා"තර එ�>hW 
හා ර¡ත .මා මාnW ෙවනස ්>hම ආQ වන ;නාශයට ෙහේ�වන fpස ්jයාකාරකW වැට¥මට 
;ෙශේෂෙය" ස;බල ග"වන ලද ෙපොbස ්වන ආරෂක ඒකකය �8©wමට රජය මැ6හ< ;ය 
?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
128. 

පා.140/’15 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— ෙකොරSපර සංරෂණය >hම,— සාගර ජලෙ7 

උෂ්ණ<වය ඉහළ යෑම හා fpස් jයාකාරකW ෙහේ�ෙව" ෙකොරSපර ;නාශ wෙW 
තLජනයට ලව ඇ9 බැ;", l ලංකා R�I කලාපය අවට ඇ9 ෙකොරSපර ආරෂා කර 
ගැXමට හා නව ෙකොරSපර pLමාණය wමට උ�ත පFසර ප�ධ9 සකස් >hම සඳහා 
අවශ, නව pයාමනය" සකස් කර jයා<මක >hමට රජය මැ6හ< ;ය ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
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129. 

පා.157/’15 
ග	 ල ජයවLධන මහතා,— මහJවර නගරය �ළ Rසb්W �Ff පාසල ආරWභ 

>hම,— මහJවර 6ස3්කය �ළ Rසb්W ජනතාව ඉතා වැ� �Fස ~ව< වන අතර, මහJවර 
නගරය ආËතව Rසb්W �Ff පාසල �8©;ය ?� යැn QLඝ කාලය 9ස්ෙසේ පෙ�ශෙ7 
Rසb්W ජනතාවෙm ද ඉS¥මව පව9න බැ;", ඉතා ක�නf" මහJවර නගරෙ7 Rසb්W 
�Ff පාසල �8©wමට අවශ, කට?� සැලHය ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා 
කරn. 

130. 

පා.158/’15 
ග	 ල ජයවLධන මහතා,— මහJවර නගරය �ළ �8= ජන�ය පාසS සඳහා පළR 

ෙශේ£ෙ7 ද	ව" ෙවJෙව" නව ෙගොඩනැ«b ඉ6>hම,— මහJවර නගරය ආËතව ජන�ය 
පාසS සඳහා පළRවැp ෙශේ£යට ළR" ඇ�ළ< >hමට ;ශාල �Fස ඉS�W කළ<, එම 
පාසSවල ඉඩකඩ .fත ෙහn", ද	ව" ඇ�ළ< >hම ඉතා අ.	 w ඇ9 බැ;" මහJවර 
නගරය ආËත පධාන පාසSවලට පළRවැp ෙශේ£ෙ7 ප"9 පැවැ<wම සඳහා නව 
ෙගොඩනැ«b ඉතා ක�නf" ඉ6කර 6ය ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
131. 

පා.159/’15 
ග	 ල ජයවLධන මහතා,— මහJවර පSෙSකැෙS pදහස ්ෙවළඳ උද,ාන කමව<ව 

:vS >hම,— මහJවර 6ස3්කය �ළ ;x>යාෙව" ෙපෙළන ත	ණ ත	£ය" ;ශාල 
�Fස H=න බැ;", එම අයට x>යා අවසථ්ා ක�නf" සපයා Qම සඳහා මහJවර 
පSෙSකැෙS පෙ�ශෙ7 �8ටා ඇ9 pදහස ්ෙවළඳ උද,ාන ෙදක කමව< ෙලස සකසා වැ� 
�Fසකට x>යා අවසථ්ා ලබා ගැXමට අවසථ්ාව සැල.මට ක�නf" කට?� කළ ?�යැn 
ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
132. 

පා.160/’15 
ග	 ල ජයවLධන මහතා,— උඩරට ගැf :න	<ථාපන ෙකොfෂ" සභාව ය� සථ්ාපනය 

>hම,— අuරාජ,වාQ පාලන කාලෙ7Q අසරණ � උඩරට පෙ�ශවා. ජනතාවට සහන සැල.ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර 9i උඩරට ගැf :න	<ථාපන ෙකොfෂ" සභාව ප|«ය පාලන කාලය 
�ළ අÊය ත<<වයට ප< >hම pසා උඩරට ජනතාවට HIw ඇ9 අසාධාරණය" සාධාරණය 
>hම සඳහා උඩරට ගැf :න	<ථාපන ෙකොfෂ" සභාව නැවත කමව<ව ස්ථා�ත කර¥මට 
අවශ, කට?� ක�නf" සැලHය ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
133. 

පා.184/’16 
  ග	 එස්. එW. මFකාL මහතා,— දහW පාසS අධ,ාපනය අpවාLය >hම,— �ෂඨ් 
සWප"න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ?F" රට �ළ ව,ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
මLධනය >hම හා ස්වයං ;නය ඇ9 >hම උෙදසා Hය�ම  ද	ව"ට, 9 ෙශේ£ය දවා 
ඔ�"ෙm ආගමට අJºල  දහW පාසS අධ,ාපනය අpවාLය >hම |I| යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
134. 

පා.185/’16 
ග	 ¤�uක ප9රණ මහතා,— පාLbෙW"� අධ,යන ෙ"දය ආරWභ >hම,— 

l ලංකාෙz හා ෙලෝකෙ7 ;;ධ රටවල පාLbෙW"� jයාදාමය", පාLbෙW"� 
ඉ9හාසය හා ෙ�ශපාලන කමෙzද ��බඳ පාසS H|"ට, ත	ණ ත	£ය"ට හා 
අෙන4< ;ද,ාLථය"ට අධ,යනය >hම සඳහා පහ|කW සැලHය හැ> අධ,යන 
ෙ"දය පාLbෙW"�ව �ළ ස්ථාපනය කළ ?� යැn ෙමම පාLbෙW"�ව 
ෙයෝජනා කරn. 
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135. 

  පා.191/’17 
ග	 �ෂාර ඉ�pS අමරෙසේන මහතා,— 44v ෙගො;පළ 8fය" භා;තා කරන 

බැටF ෙr කමය නව<වා¥ම,— l ලංකාව අ�තෙ7 පට"ම ස<ව ක	ණාව 
ප�	වාලන ෙබෞ�ධ රට �වද,  අද වන;ට සමහර 44v ෙගො;පළ 8fය" භා;තා 
කරන බැටF ෙr කමය pසා ස�" දැ� 8ංසාවකට ලwම<, අuක �<තර 
pෂ්පාදනය ��" |v පFමාණ 44v ෙගො;පළ 8fය"ෙm x>යා අන�	දායක 
ත<<වයකට ප<ව ඇ9 බැ;", ෙමම අ9 අමාJØය කමය නව<වා¥ම සඳහා අවශ, 
�යවර ගත ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.   

136. 

පා.193/’17 
ග	 8	£කා ෙපේමච"ද මහ<fය,— Hය�ම ;ශ්ව;ද,ාලවල දැනට පව9න නවක 

වදය සW[Lණෙය" නැවැ<wම සඳහා පව9න X9 jයා<මක >hම,— ;ශ්ව;ද,ාල �ළ 
ෙහෝ ඉ" �ටත නවක H|"ට R�ණ Qමට HIවන නවක වදය සW[Lණෙය"ම වැළැwම 
හා 1998 අංක 20 දරන අධ,ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ ෙවන< සව්Òපෙ7 සාහHක 
jයා තහනW >hෙW පනත පකාරව, එෙසේ නවක වදය jයා<මක කරන Hය�ම 
පාLශ්වය"ට X9ය jයා<මක කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

137. 

පා.194/’17 
ග	 8	£කා ෙපේමච"ද මහ<fය,— අ"තLජාලය �ළ අසභ, w�ෙයෝ පට 

සංසරණය wම වැළැwෙම8ලා ;ෙශේෂ ඒකකය �8©wම,— වLතමානෙ7 බ�ල 
වශෙය" අ"තLජාලය ඔසේසේ ෙනොෙය4< අසභ, w�ෙයෝ දLශන සංසරණය wම ම�" 
:�ගලය"ෙm :�ගbක<වය ;නාශවන අතර ;ෙශේෂෙය"ම, කා"තා පාLශ්වය එම�" 
;ශාල අපහ|තාවයකට ප<වන බැ;", ෙමව" w�ෙයෝ දLශන ළඟ තබාෙගන H=න, 
ෙබදා හFන හා pLමාණය කරන :�ගලය" ��බඳව ;මLශනය >hමට ප9ඵලදා¹ 
;ෙශේෂ ඒකකය අපරාධ පhෂණ ෙදපාLතෙW"�ව �ළ �8©;ය  ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

138. 

  පා.199/’17 
ග	 �ෂාර ඉ�pS අමරෙසේන මහතා,— >F කLමා"තෙ7 p?ත ෙ��ය >F 

ෙගොw"ෙm ගැට� ;ස¸මට ක�නW වැඩසටහන 6ය< >hම,— වාL¡කව අෙ� රටට 
>F �= ආනයනය සඳහා ;ශාල Rදල වැයවන අතර එම RදS අප රට �ළම ඉ9F 
කරගත හැ>නW, එය රෙ� ආL�කයට ;ශාල �©බලය වන බැ;", >F 
කLමා"තෙ7 p?ත ෙ��ය >F ෙගොw"ෙm ගැට� ;ස¸මට ක�නW වැඩසටහන 
6ය< කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.  

139. 

   පා.200/’17 
ග	 �ෂාර ඉ�pS අමරෙසේන මහතා,— වයඹ පළාත �ළ �8ටා ඇ9 :රා;ද,ා 

ව=නාකම ස8ත ස්ථාන සංරෂණය >hම සඳහා ක�නW වැඩසටහන 6ය< >hම,—  
වයඹ පළාෙ< 4	ණෑගල 6ස්3කය ඉතා ෙපෞඪ ඉ9හාසයකට 8fකW >යන 
:රා;ද,ා ව=නාකම ඇ9 ස්ථාන xස ස8ත 6ස්3කය වන අතර අ�තෙ7Q 
4	ණෑගල, දඹෙද£ය සහ යාප�ව වැp රාජධාp �8ටා 9¤ෙ"ද 4	ණෑගල 
6ස්3කය �ළ �ව<, අද වන;ට එම ෙපෞරා£ක ස්ථානවල ආරෂාව සWබ"ධෙය" 
බලව< ගැට� ම�w ඇ9 බැ;", එම :රා;ද,ා ස්ථාන සංරෂණය >hම සඳහා 
ක�නW වැඩසටහන 6ය< කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.  
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140. 

පා.201/’17 
ග	 �ෂාර ඉ�pS අමරෙසේන මහතා,— Hය� ෙෂේත ආවරණය වන පF6 :vS 

සමාජ ආරෂණ ජාලය jයා<මක >hම,— ඕනෑම රටක සාLථක සමාජ ආරෂණ 
ජාලය පැව�ම එම රෙ� ~ව< වන :රවැHය"ට වැදග< වන අතර l ලංකාෙz 
රාජ, අංශෙ7 හා ෙපෞ�ගbක අංශෙ7 ෙසේවකය" සඳහා ;ශාම වැ©� කමය ෙහෝ 
අLථ සාධක කමය jයා<මක �වද, රෙ� අ;uම< අංශෙ7 ෙසේවකය" සඳහා >HI 
සමාජ ආරෂණ කමය jයා<මක ෙනොවන බැ;", Hය� ෙෂේත ආවරණය වන 
පF6 :vS සමාජ ආරෂණ ජාලය jයා<මක කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව 
ෙයෝජනා කරn.  

141. 

 පා.202/’17 
ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා,— :<තලම 6ස්3කෙ7 ෙවරළ �රය ආරෂා කර 

ගැXම සඳහා ක�නW වැඩසටහන 6ය< >hම,— :<තලම 6ස්3කය අ9ශය 
|"දර ෙවරළ �රයකට 8fකW වද, ෙවරළ ඛාදනය, කෙඩොලාන ;නාශ wම, 
අනවසර ඉ6>hW වැp ෙහේ� pසා ෙවරළ �රය Üෂණයට ලw ඇ9 බැ;", :<තලම 
6ස්3කෙ7 ෙවරළ �රය ආරෂා කර ගැXම සඳහා ක�නW වැඩසටහන 6ය< කළ 
?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.   

142. 

පා.203/’17 
ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා,— :<තලම 6ස්3කය ස�ව 9i ෙවොbෙබෝS 

Êඩාෙz අ²මානය නැවත ෙගොඩනැtමට වැඩසටහන 6ය< >hම,— �ට දශකයකට 
පමණ ෙපර :<තලම 6ස්3කෙ7 පාසS වb" �8� දෂ ෙවොbෙබෝS Êඩක 
Ê�කාව" ජා9ක හා ජාත,"තර තරඟ වලQ දැ� දෂතා pසා :<තලම 
6ස්3කයට ෙවොbෙබෝS Êඩාෙව" ඉතා අ²මානව< ස්ථානය 8f �වද, අද වන;ට 
එම ත<<වෙ7 යW �ඳ වැTම ඇ9 බැ;", නැවත එම අ²මානය :<තලම 
6ස්3කයට  ෙගන ඒමට වැඩසටහන 6ය< කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව 
ෙයෝජනා කරn.   

143. 

පා.204/’17 
ග	 චf"ද ; ෙrHF මහතා,— පාසS හා Êඩා සමාජ jක� තරඟාවbවල 

ත<<වය ඉහළ නැංwම සඳහා වැඩසටහන සකස් >hම,— ප|«ය වසර >8පයක 
Hටම l ලංකාෙz jක� Êඩාව දැ� කඩාවැTමකට ල w ඇ9 බැ;", ජා9ක 
ක�ඩායමට දෂ Êඩකය" ෙසොයා ගැXම සඳහා පාසS හා Êඩා සමාජ ම�ටf" 
jක� තරඟාවbවල ත<<වය ඉහළ නැංwම සඳහා වැඩසටහන සකස් කළ  ?�යැn 
ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.   

144. 

පා.205/’17 
ග	 චf"ද ; ෙrHF මහතා,— ගා�ය පළා<වල ෙබෞ�ධ ප"සSවල වැඩH=න 

වෙයෝවෘ�ධ ²¿"වහ"ෙසේලා ආරෂා කර ගැXම සඳහා වැඩසටහන සකස් >hම,— 
l ලංකාෙz ෙබොෙහෝ ගා�ය පළා<වල ෙබෞ�ධ ප"සS ඉතා අ� ආL�ක ම�ටමක පව9න 
බැ;", එවැp ප"සSවල වැඩH=න වෙයෝවෘ�ධ ²¿"වහ"ෙසේලා ආරෂා කර ගැXම 
සඳහා වැඩසටහන සකස් කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 

 

 

 



 

 

( 32 ) 

 

145. 

පා.206/’17 
ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා,— :<තලම 6ස්3කය �ළ =" මාv 

කLමා"තශාලාව ස්ථා�ත >hම,— ජනතාවෙm ෙපෝෂණ අවශ,තා ස:රා¥ම සඳහා 
අවශ, ෙපෝT" ලබාQමට<, වාL¡කව =" මාv ආනයනය ෙවJෙව" ;ෙ�ශ රටවS 
කරා ඇQ යන ;ෙ�ශ ;pමය ආරෂා කර ගැXම සඳහා ෙම"ම, =" මාv 
කLමා"තශාලාව ස්ථා�ත >hමට අවශ, Hය�ම සWප< :<තලම 6ස්3කය �ළ 
පව9න බැ;" ද, එම 6ස්3කය �ළ =" මාv කLමා"තශාලාව ස්ථා�ත >hමට 
කට?� කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.   

146. 

පා.207/’17 
ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා,— ෙකොළඹ - ක©නායක අuෙzt මාLගය හලාවත 

දවා QLඝ >hම,— රටක සංවLධනය සඳහා අuෙzt මාLග ඉතා වැදග< වන බැ;" 
ද, ව<ම" යහපාලන රජය යටෙ< :<තලම 6ස්3කය ඉතා ෙzගෙය" සංවLධනය 
වන බැ;" ද, එම සංවLධන ෙzගය තවIරට< ඉහළ නැංwම සඳහා දැනට ෙකොළඹ Hට 
ක©නායක දවා � අuෙzt මාLගය හලාවත දවා QLඝ  කළ ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.   

147. 
පා.208/’17 

ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා, — වයඹ පළාෙ< වැz, ගංඟා සහ ඇළ මාLග ආËතව 4� 
ශාඛ H©wෙW ව,ාපෘ9ය ආරWභ >hම,— පෙසේ පව9න ජලය ආරෂා >hෙW හැ>යාව 
ෙම"ම, පාංò ඛාදනය අවම >hෙW $ණාංග ස8ත � 6$ ආ? කාලය ඇ9 4� ශාඛ,  වයඹ 
පළාෙ< වැz, ගංඟා සහ ඇළ මාLග ආËතව H©wෙW ව,ාපෘ9ය ආරWභ කළ ?�යැn ෙමම 
පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn. 
148. 

පා.209/’17 
ග	 අෙශෝක �ය"ත මහතා, —බ<තලං$��ව Üප<වා. �වර ජනතාවෙm Ábක 

අවශ,තා ස:රා¥ම සඳහා ක�නW �යවර ගැXම,— වයඹ පළාෙ<, :<තලම 6ස3්කෙ7, 
කS�=ය අLධ�wපය අසල ඇ9 පධාන Üපත වන බ<තලං$��ව Üපෙ< �වර පජාවෙm 
Ábක අවශ,තා ��බඳව ෙමෙත pH අවධානයට ල ෙනොw ඇ9 බැ;", ව<ම" යහපාලන 
රජය යටෙ<  එම ජනතාවෙm Ábක අවශ,තා ස:රා Q ඔ�"ෙm ~වන ත<<වය උසස ්කර¥ම 
සඳහා ක�නW �යවර ගත ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.  
149. 

පා.210/’17 
ග	 8	£කා ෙපේමච"ද මහ<fය,— ;ශ්ව;ද,ාල හා අෙන4< Hය�ම උසස් 

අධ,ාපන ආයතනවලට ;ෙශේෂ :�®වල< මානHක උපෙ�ශකව	 ෙහෝ අJශාසකව	 
ප<>hම,— වLතමානෙ7 බ�ල වශෙය" දනට ලැෙබන ත	ණ ත	£ය", H| 
H|;ය" Hය6; හාpකර ගැXෙW පවණතාවය මැඩපැවැ<wම සඳහා Hය�ම රජෙ7 
අධ,ාපන ආයතන සඳහා :�®වල< මානHක උපෙ�ශකව	, අJශාසකව	 ෙහෝ එම 
අධ,ාපන ආයතනවල දැනට H=න $	වර $	වFය"ට මානHක උපෙ�ශනය ��බඳ 
;ෙශේෂ :�®ව ලබා6ය  ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.   

150. 
පා.211/’17 

ග	 ෙරෝ8� 4මාF ;ෙrර<න මහ<fය, — පාසS �ෂ, ;නය කf© පhෂණ ;uම< 
පF6 HI>hම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ් කර jයා<මක >hම,— ඇතැW පාසSවල 
�ෂ,ය"ෙm ;නය ගැට�වලQ ;uම< ;නය පhෂණ HI ෙනොෙකොට �ෂ,ය" පාසෙල" 
ඉව< >hමට කට?� කරන අතර එම�" එම �ෂ,ය"ෙm අධ,ාපන කට?� අඩාල w ;ශාල 
අසාධාරණයකට ලwම<, ෙබොෙහෝ ද	ව" දැ� මානHක �ඩනයකට ප< w, මානHක 
ෙරෝt" wම<, ඇතැW ද	ව" සමසත් $	 පජාවට ෙම"ම, සමාජයටම ෛවර කරf" සමාජ 
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;ෙරෝ� අපරාධක	ව" � අවසථ්ා ද දනට ඇ9 ෙහn", පාසS �ෂ,ය"ෙm ;නය ;ෙරෝ� 
jයාවලQ වඩා< ;uම< පF6 හා අපෂපා� ;නය පhෂණ පැවැ<wමට කට?� >hම සඳහා 
උ�ත වැඩ ��ෙවළ සකස ් කර jයා<මක කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා 
කරn.  
151. 

පා.213/’17 
ග	 (ෛවද,) නb"ද ජය9සස් මහතා, — බISල මහ ෙරෝහල �ෂණ ෙරෝහල ෙලස 

භා;තා කරf" ඌව ෙවSලසස් ;ශව්;ද,ාලයට අJබ�ධව රජෙ7 ෛවද, �ඨය ආරWභ 
>hම,— අප රට �ල පශසත් ෙසෞඛ, ෙසේවාව පව<වාෙගන යාම සඳහා අවශ, ෛවද,ව	" 
පමාණෙය" දැනට H="ෙ" 50%  පමණ වන අතර අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) ~ව ;ද,ා ;ෂය 
ධාරාෙව" ඉහළම සාමාLථ ලබා ග"නා �ෂ,ය" xසකට රජෙ7 ෛවද, �ඨවලට පෙzශwෙW 
අවසථ්ාව අ8f w ඇ9 අතර රජෙ7 අධ,ාපන හා ෙසෞඛ, ෙසේවාව" ශ9ම< >hම සඳහා 
බISල මහ ෙරෝහල �ෂණ ෙරෝහල ෙලස භා;තා කරf" ඌව ෙවSලසස් ;ශව්;ද,ාලයට 
අJබ�ධව රජෙ7 ෛවද, �ඨය ආරWභ කළ ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.   

 

152. 
පා.214/’17 

ග	 (ෛවද,) නb"ද ජය9සස් මහතා,— ෙමොර©ව ;ශ්ව;ද,ාලය සඳහා ෙයෝ ත 
ෛවද, �ඨය සඳහා �ෂණ ෙරෝහල ෙලස පානIර Ábක ෙරෝහල සංවLධනය >hම,— 
2018 අයවැය ම�" ෙමොර©ව ;ශව්;ද,ාලයට අJබ�ධව ෛවද, �ඨය ඉ6>hමට ෙයෝජනා 
කර ඇ9 අතර එම ෙයෝ ත ෛවද, �ඨය සඳහා �ෂණ ෙරෝහල ෙලස පානIර Ábක ෙරෝහල 
සංවLධනය කළ  ?�යැn ෙමම පාLbෙW"�ව ෙයෝජනා කරn.   

*153.  
අuකරණ සං;ධාන (සංෙශෝධන) පන< ෙක©Wපත — ෙදවැpවර >යwම.  

(අමාත, ම�ඩලෙ7 අJම9ය ද"වා 9ෙY.) 
*154. 

ෙකොළඹ ව,ාපාර වස්� ;pමය ස්ථානය අසාR8කරණය >hෙW පන< ෙක©Wපත — 
කාරක සභාව. 

*155. 
අපරාධ න� ;ධාන සංගහය (;ෙශේෂ ;u;ධාන) (සංෙශෝධන) පන< ෙක©Wපත — 

ෙදවැpවර >යwම.  
(අමාත, ම�ඩලෙ7 අJම9ය ද"වා 9ෙY.) 

*156. 
l ලංකා වා£ජ සමථ මධ,ස්ථානය (සංෙශෝධන) පන< ෙක©Wපත — ෙදවැpවර 

>යwම.  
(අමාත, ම�ඩලෙ7 අJම9ය ද"වා 9ෙY.) 

*157.  
|x4Wප< ;pමය පන< ෙක©Wපත — ෙදවැpවර >යwම.  

(අමාත, ම�ඩලෙ7 අJම9ය ද"වා 9ෙY.) 
*158. 

RදS හා ජනමාධ, අමාත,�මා,— |රාබI ආඥාපනත යටෙ< p ෙzදනය,— 
|රාබI ආඥාපනෙ< (52 අuකාරය �) 32 වග"9ය සමඟ >ය;ය ?� 25 
වග"9ය යටෙ< වාL¡ක ම<පැ" බලපත ගාස්� සWබ"ධෙය" RදS හා 
ජනමාධ, අමාත,වරයා ;H" පනවන ලIව, 2017 ෙදසැWබL 11 6නැ9 අංක 
2049/4 දරන අ9 ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ7 පළ කරJ ලැබ, 2018.03.20 6න ඉ6Fප< 
කරන ලද pෙzදනය අJමත කළ ?� ය. 

(අංක 1004 දරන |රාබI pෙzදනය)  
(අමාත, ම�ඩලෙ7 අJම9ය ද"වා 9ෙY.) 
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*159. 

සංවLධන උපාය මාLග හා ජාත,"තර ෙවළඳ අමාත,�මා,— කෙමෝපාය සංවLධන 
ව,ාපෘ9 පනත යටෙ< pයමය (අංක 1),— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවLධන 
ව,ාපෘ9 පනෙ< 3 (4) වග"9ය යටෙ< සංවLධන උපාය මාLග හා ජාත,"තර ෙවළඳ 
අමාත,වරයා ;H" සාදන ලIව, 2014 ôp 16 6නැ9 අංක 1867/5 දරන අ9 ;ෙශේෂ ගැස� 
පතෙ7 පළ කරන ලද pයමය සංෙශෝධනය කරf" 2017 ෙදසැWබL 29 6නැ9 අංක 2051/38 
දරන අ9 ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ7 පළ කරJ ලැබ, 2018.03.20 6න ඉ6Fප< කරන ලද pයමය 
අJමත කළ ?� ය. 

(අමාත, ම�ඩලෙ7 අJම9ය ද"වා 9ෙY.) 
*160. 

සංවLධන උපාය මාLග හා ජාත,"තර ෙවළඳ අමාත,�මා,— කෙමෝපාය සංවLධන 
ව,ාපෘ9 පනත යටෙ< pයමය (අංක 2),— 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවLධන ව,ාපෘ9 
පනෙ< 3 (4) වග"9ය යටෙ< සංවLධන උපාය මාLග හා ජාත,"තර ෙවළඳ අමාත,වරයා 
;H" සාදන ලIව, 2018 මාL� 16 6නැ9 අංක 2062/47 දරන අ9 ;ෙශේෂ ගැස� පතය ම�" 
සංෙශෝuත 2017 ෙදසැWබL 15 6නැ9 අංක 2049/59 දරන අ9 ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ7 පළ කරJ 
ලැබ, 2018.03.23 6න ඉ6Fප< කරන ලද pයමය අJමත කළ ?� ය. 

(අමාත, ම�ඩලෙ7 අJම9ය ද"වා 9ෙY.) 
*161. 

පළා< සභා හා පළා< පාලන අමාත,�මා,—  පළා< සභා මැ9වරණ ෙකො�ඨාස .මා 
pLණය >hෙW කf© වාLතාව,— 2017 අංක 17 දරන පන9" සංෙශෝuත 1988 අංක 2 දරන 
පළා< සභා ඡ"ද ;ම.W පනෙ< 3අ. (11) වග"9ය පකාරව .මා pLණය කf©ව ;H" 
අමාත,වරයා ෙවත ඉ6Fප< කරන ලIව 2018.03.06 6න පාLbෙW"�ෙzQ සභාගත කරන ලද 
එ කf©ෙz වාLතාව අJමත කළ ?� ය. 

*162. 
අගාමාත,�මා සහ ජා9ක ප9ප<9 හා ආL�ක කට?� අමාත,�මා,— ආ��කම 

ව,වසථ්ාව යටෙ< �රණය,— l ලංකා ප ජාතා"3ක සමාජවාQ ජනරජෙ7 ආ��ක ම 
ව,වසථ්ාෙz 153 ව,වස්ථාව පකාරව ජනාuප9වරයා ;H" ආ��කම ව,වසථ්ා සභාෙz 
අJම9යට යට<ව 2015.11.27 වැp 6න Hට බලපැවැ<ෙවන පF6 එì. එW. ගාf� 
;ෙrHංහ මහතා ;ගණකාuප9වරයා වශෙය" ප<කර ඇ9 ෙහn"ද; 

 

;ගණකාuප9වරයාෙm  වැ©ප  l  ලංකා ප ජාතා"3ක සමාජවාQ ජනරජෙ7 ආ��ක ම 
ව,වසථ්ාෙz 153 (2) ව,වසථ්ාව පකාරව පාLbෙW"�ව ;H" pශ්චය කරJ ලැ�ය ?� 
අතර රජෙ7 ඒකාබ�ධ අරRදලට වැය බර වන ෙහn"ද;  
 

ජනාuප9වරයා ;H" 2017.11.14 වැp 6න ඉ6Fප< කරන ලද අමාත, ම�ඩල 
සංෙ�ශයට අදාළව 2017.12.05 6නැ9 අමාත, ම�ඩල �රණය අJව ;ගණකාuප9,   
එì. එW. ගාf� ;ෙrHංහ මහතාට පහත පF6 වැ©� හා Qමනා ෙගwමට අJම9ය ලබා Q 
ඇ9 ෙහn"ද:—  

(අ) 2015.11.27 වැp 6න Hට රාජ, පFපාලන චකෙSඛ අංක 6/2006 අJව  
SL - 4 වැ©� පFමාණෙ7 08 වැp වැ©� �යවෙL �8©වා වැ©� ෙගwම 
හා තන�රට 8f අෙන4< Qමනා ෙගwමට; 

(ආ) රාජ, පFපාලන චකෙSඛ අංක 3/2016 අJව 2016.01.01 වැp 6න Hට 
වැ©ප පFවLතනය >hෙW Q SL – 4 වැ©� ක මය යටෙ< එම 
චකෙSඛෙ7 උපෙදස් පF6 වැ©� පFවLතනය කර ෙගwමට; සහ 

 (ඇ) එ වැ©� පFමාණයට අදාළ වාL¡ක වැ©� වLධක ෙගwමට. 
 

ඊට අJºලව, l ලංකා ප ජාතා"3ක සමාජවාQ ජනරජෙ7 ආ��ක ම ව,වස්ථාෙz 
153 (2) ව,වස්ථාව පකාරව, ;ගණකාuප9, එì. එW. ගාf� ;ෙrHංහ මහතා ෙවත 
රජෙ7 ඒකාබ�ධ අරRදලට වැය බර වන පF6 ඉහත සඳහ" මාHක වැ©ප හා Qමනා 
ෙගwම කළ ?� යැn ෙමම පාLbෙW"�ව pශ්චය කරn.  
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*163.  
අගාමාත,�මා සහ ජා9ක ප9ප<9 හා ආL�ක කට?� අමාත,�මා,— ආ��කම 

ව,වසථ්ාව යටෙ< ෙයෝජනාව,— l ලංකා පජාතා"3ක සමාජවාQ ජනරජෙ7 ආ��කම 
ව,වසථ්ාෙz 104ආ (5) (අ) ව,වසථ්ාව පකාරව මැ9වරණ ෙකොfෂ" සභාව ;H" සාදන ලද, 
2017 ෙදසැWබL 04 6නැ9 අංක 2048/1 දරන අ9 ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ7 පළ කරන ලIව, 
2018.01.23 6න ඉ6Fප< කරන ලද ජනමත;චාරණයකQ ෙහෝ ඡ"ද ;ම.මකට අදාළ 
කාල.මාව �ළ ;ද¯< හා R°ත ජනමාධ, ;H" ��පැ6ය ?�, මාධ, උපමාන අJමත කළ   
?� ය. 

(අමාත, ම�ඩලෙ7 අJම9ය ද"වා 9ෙY.) 

*164. 
;Hවන ආ��කම ව,වස්ථා සංෙශෝධනය පන< ෙක©Wපත — ෙදවැpවර >යwම. 

(අමාත, ම�ඩලෙ7 අJම9ය ද"වා 9ෙY.) 

*165. 
ෙබෞ�ධ ;හාර ෙ�වාලගW (සංෙශෝධන) පන< ෙක©Wපත — ෙදවැpවර >යwම. 

(අමාත, ම�ඩලෙ7 අJම9ය ද"වා 9ෙY.) 

*166. 
ෙථේරවාQ ²¾ ක9කාව< (bයාප6ං� >hෙW) පන< ෙක©Wපත — ෙදවැpවර 

>යwම. 
(අමාත, ම�ඩලෙ7 අJම9ය ද"වා 9ෙY.) 

*167. 
ආ��කම ව,වස්ථාව යටෙ< ෙයෝජනාව,— ;වාදය  කS තබන ලද පශ්නය                   

(2016 ôp 22),— “l ලංකා පජාතා"3ක සමාජවාQ ජනරජෙ7 ආ��කම 
ව,වස්ථාෙz 104ආ (5)(අ) ව,වස්ථාෙz ;u;ධාන පකාරව මැ9වරණ ෙකොfෂ" සභාව 
;H" 2016 ෙපබරවාF 25 6නැ9 අංක 1955/19 දරන අ9 ;ෙශේෂ ගැස� පතෙ7 පළ 
කරJ ලැබ, 2016.05.06 6න ඉ6Fප< කරන ලද, ජනමත;චාරණයකQ ෙහෝ ඡ"ද 
;ම.මකට අදාළ කාල.මාව �ළ ;ද¯< හා R°ත ජනමාධ, ;H" ��පැ6ය ?� 
උපමාන ෙහව< මාLෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ?W ප9ප<9 අJමත කළ ?� ය.” යJෙව" 
ෙයෝජනා කරන ල6", පශ්නය සභා²Rඛ කරන ලQ.  

168. 
l ලංකා ෙසේවා �Fස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන< ෙක©Wපත — 

ෙදවැpවර >යwම.  

169. 
ළමා :න	<ථාපන ෙ"දය (සංසථ්ාගත >hෙW) පන< ෙක©Wපත — ෙදවැpවර 

>යwම.  

170. 
l ලංකා එස< jස9්යාp සෙහෝදර<වය (සංසථ්ාගත >hෙW) පන< ෙක©Wපත — 

ෙදවැpවර >යwම.  

171. 
l ලංකා කා"තා සWෙWලනය (සංසථ්ාගත >hෙW) පන< ෙක©Wපත — ෙදවැpවර 

>යwම.  

172. 
ෙමොනරාගල 6ස3් කා"තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත >hෙW) පන< ෙක©Wපත — 

ෙදවැpවර >යwම.  

173. 
ලසාbය" සමාජ¹ය අධ,ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත >hෙW) පන< ෙක©Wපත — 

ෙදවැpවර >යwම.  
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174. 
ජාත,"තර කා"තා සහ ළමා අn�" |xෙW සභාව (සංසථ්ාගත >hෙW) පන< 

ෙක©Wපත — ෙදවැpවර >යwම.  

175. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත >hෙW) පන< ෙක©Wපත — ෙදවැpවර 

>යwම.  

176. 
ද ඉ"ස=්=?� ඔෆ ් සL=ෆn¶ පYb එක�"ට"�ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත >hෙW) 

පන< ෙක©Wපත — ෙදවැpවර >යwම.  
 
* සල$ෙණ� හ;�ව5 ලබ�ෙ� ආ=>ෙ� කට?� ය. 

 

 


