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1. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පා'(ෙ)*� ප සංස්කරණ සහ ජනමාධ/ 
අමාත/�මාෙග* ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 6 ලංකාව �ළ දැනට පව;වාෙගන ය= ලබන ?නමාශාලා සංඛ/ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  රට �ළ දැනට Cයා;මක වන ?නමා මDඩල සංඛ/ාව ෙකොපමණද; ඒවාෙG 
න) කවෙ'ද; 

 (iii) එම එ එ මDඩලයට අය; ?නමාශාලා සංඛ/ාව ෙව* ෙව* වශෙය* 
කවෙ'ද; 

  (iv) �තපටය අය; Kය L� මDඩලය Mරණය කරන කමෙOදය කවෙ'ද; 

ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනQද?  

 (ආ)     (i)  �තපටය පද'ශනය කළ L� ?නමාශාලා සංඛ/ාව ෙකොපමණද ය*න 
��බඳ Tශ�්ත අගය  ෙUද; 

 (ii) එෙසේ න), එම �ටප; සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම Tශ�්ත 1මා ඉමවා යන අවසථ්ා  ෙUද; 

 (iv) එෙසේ න), එෙලස Tශ�්ත �ටප; සංඛ/ාව ඉමවා �තපටය පද'ශනය 
කළ හැY කමෙOදය කවෙ'ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද? 

(ඇ) (i) එ Tෂප්ාදකෙය[ට වැ\ අවසථ්ාව ලබා]ම Tසා තව; Tෂප්ාදකෙය[ට 
අසාධාරණය ?^ වන බව ��ග*ෙ*ද; 

 (ii) එෙසේ න), ?ය_ Tෂප්ාදක`*ට සාධාරණ �ටප; සංඛ/ාව පද'ශනය Yaම 
සඳහා අවසර ලබා]මට ග*නා �යවර කවෙ'ද; 

ය*න; එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද? 

(ඈ)    ෙනොඑෙසේ න), ඒ ම*ද? 
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2. 

ග	 එ). එe. එ). සfමා* මහතා,— අධ/ාපන අමාත/�මාෙග* ඇ1මට,— (4)   

(අ) (i) ව� ආhත ෙදමළ මාධ/ පාසfවලට පාසf පාදකව i	 සහායකව	* බඳවා 
ගැjම සඳහා අය^)ප; කැඳවන ල^ව, අගලව;ත, Kය*ගfල, අංක 25/2 
දරන Tවෙසේ පkං�, එෆ.් 	ෂානා මm' nය K?* ඉf_)පත ඉkoප; කරන 
ලද බව;;   

(අටවැT පා'(ෙ)*�ව — පළpවැT සභාවාරය) 
අංක 68.] 
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( 2 ) 

 

 

 (ii) ඒ අ=ව ඇය ස)pඛ පaෂණය සඳහා 2015.03.02 kන කැඳq) අංක 199 (B) 
යටෙ; ෙපj ?t බව;;  

 (iii) ඇයෙu පkං� පෙ�ශෙG ව� පාසfවල එම තන�ර සඳහා vර�පාw පැව යද, 
	ෂානා මm' nයට ෙමෙත i	 සහායක ප;qම ලබා ] ෙනොමැ  බව;; 

එ�මා ද*ෙනQද? 

(ආ) ඇයට i	 සහායක ප;qම ෙනොපමාව ලබා]ම සඳහා අවශ/ �යවර ග*ෙ*ද ය*න 
එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න),  ඒ ම*ද? 
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3. 

ග	 (ෛවද/) න(*ද ජය සස් මහතා,— yඩා අමාත/�මාෙග* ඇ1මට,— (3) 

(අ) (i) ෙහෝමාගම, kයගම, මQ*ද රාජපෂ yඩාංගණයට අය; {nෙG Kශාල;වය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම {nය අය;ව  | රාජ/ ආයතනය කවෙ'ද;  

 (iii) එම {nය yඩා අමාත/ාංශයට ෙහෝ ෙවන; රාජ/ ආයතනයකට පවරාෙගන 
 ෙUද;  

 (iv) එ ෙසේ න), එයට අදාළ (යYයK( සභාගත කර*ෙ*ද;  

 (v) දැනට yඩාංගණෙG පoපාලනය හා නඩ;� කටL� ?^ කර= ලබ*ෙ* 
ක}	* K?*ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද?  

(ආ) (i)  ෙමම yඩාංගණය ඉkYaම සඳහා වැය කළ pදල ෙකොපමණද; 

 (ii) රජය වැයකළ pදල සහ ෙපෞ�ග(ක පoත/ාග ෙව* ෙව* වශෙය* 
කවෙ'ද;  

 (iii) ෙ) සඳහා pදf ෙව*කළ අමාත/ාංශ කවෙ'ද; 

 (iv) ඉkYa) සඳහා pදf ලබා ^* ෙපෞ�ග(ක පoත/ාග��*ෙu න) හා 
(�නය* කවෙ'ද; 

 (v) yඩාංගණය, yඩා කටL� සඳහා ලබා ]ම ඇරඹ ූ kන ?ට ෙ) දවා 
අයකරෙගන ඇ  pදල එ එ ව'ෂය අ=ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙ'ද;  

 (vi) එම pදf බැර කර ඇ  ��ම කවෙ'ද; 

ය*න; එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද? 

(ඇ) (i) ෙමම yඩාංගණය ස)බ*ධ “yඩා සංව'ධන පදනම”  ෙUද;  

 (ii) එෙසේ න), ඒ සඳහා කැ�න� අ=ම ය ලබාෙගන ඇ;ෙ; කවර 
අමාත/වරයා K?*ද; කවර kනයක]ද; 

ය*න තව^රට; එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න) , ඒ ම*ද? 
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4. 

ග	 බ*^ල iණව'ධන මහතා,— අගාමාත/�මා සහ ජා ක ප ප;  හා ආ'�ක 
කටL� අමාත/�මාෙග* ඇ1මට,— (4) 

(අ) (i) අවදාන) මත බර තැ�ෙ) කමය අ=ව, 6 ලංකාෙO Kෙ�ශ සං�තවල 
පමාණව;භාවය ��බඳව සෑ�මට ප;ව*ෙ*ද; 



( 3 ) 

 

 

 (ii) ජාත/*තර pල/ අරpදෙලQ, අවදාන) මත බර තැ�ෙ) නව කමය 
ෙය]ෙ)], X; STD; OPL සහ M2 යන Kචල/ය*Q ද;ත අ=ව, ව'ෂ 2000 
?ට 2014 දවා, පාෙවන KTමය අ=පා ක කමය යටෙ;, Kෙ�ශ සං�තවල 
පමාණා;මකභාවය, එ එ ව'ෂය අ=ව කවෙ'ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද? 

(ආ) (i) 2015 ව'ෂෙG ෙග}න මාස 9 �ළ 6 ලංකාෙO Kෙ�ශ සං�තවල 
පමාණා;මකභාවය ෙකෙසේqද;  

 (ii) එම ත;;වය ෙකෙරQ බලපෑ පධාන ෙහේ�* කවෙ'ද; 

ය*න; එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න), ඒ ම*ද? 
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5. 

ග	 �Tf හ�*ෙන;  මහතා,— උසස් අධ/ාපන හා මහාමා'ග අමාත/�මාෙග* 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) Kශව්Kද/ාලවල අනධ/යන උප ශාලා�ප ව	* සඳහා Kශව්Kද/ාල 
ප පාදන ෙකොnෂ* සභාව K?* ෙයෝජනා කර= ලබන අ=මත Tවාw 
පමාණය* කවෙ'ද;  

 (ii) Kශව්Kද/ාල ප පාදන ෙකොnෂ* සභාෙO චකෙfඛ අංක 912/1ට අ=ව kන 
90ව පැව  වා'�ක Tවාw පමාණය kන 45 දවා අw කර  ෙUද;  

 (iii) එෙසේ න), එයට ෙහේ�ව කවෙ'ද;  

 (iv) නැවත අංක 04/2003 චකෙfඛය අ=ව සාමාන/ රජෙG Tවාw, ෙසන�රාදා, 
ඉoදා, සහ ෙපෝය kනද ඇ�ළ;ව kන 90 දවා එම Tවාw පමාණය 
ෙවනසක්ර   ෙUද; 

 (v) එෙසේ න), ඒ ම*ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද? 

(ආ) (i) රජෙG ෙසේවකය*ට Qn Tවාwද ඔ}*ට Qn kන 90 �ළට ඇ�ළ;කර 
සැල�ෙම* එම ෙසේවකය*ට, ෙවන; සාමාන/ ෙසේවක`*ට ලැෙබන 
වරපසාදය අQn කර ඇ  බව ��ග*ෙ*ද; 

 (ii) සාමාන/ රජෙG ෙසේවක`*ට Qn Tවාw වරපසාද ක�පා^  ෙනොකර, 
Kශව්Kද/ාල අනධ/යන උප ශාලා�ප ව	* සඳහා Tවාw ලබා]ෙ) ��ග; 
කමෙOදය සකස ්කර*ෙ*ද;  

ය*න; එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න), ඒ ම*ද? 
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6. 

ග	 එස.් එ). මoකා' මහතා,— රාජ/ ව/වසාය සංව'ධන අමාත/�මාෙග* 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) ලංකාvත සංව'ධන බැං[ව ම�* ට`සට්ා' ඇපරf එසේපෝ'�ස ්(ෙපෞ�.) 
සමාගමට 	�යf n(යන 530ක ණය pදල ලබා ]  ෙUද; 

 (ii) එෙසේ න), ඒ කවර පදනම යටෙ;ද; 

 (iii) එම ණය pදල ලබා]ෙම* අෙ��ත අරp� ඉ¡q  ෙUද; 



( 4 ) 

 

 

 (iv)  එෙසේ න), ඒවා කවෙ'ද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ න), එම pදල එම සමාගෙම* අයකර ගැjමට ග; �යවර කවෙ'ද; 

 (vi) ෙ) වනKට ෙගවා ඇ  pදල ෙකොපමණද; 

 (vii) ෙනොෙග¢ pදල අය කර ගැjම සඳහා ෙගන ඇ  �යවර කවෙ'ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද? 

(ආ) (i) ප��ය ජනා�ප වරණ සමෙG ] ලංකාvත සංව'ධන බැං[ව K?* 	�යf 
ලෂ 700ක pදල ��ග; කමෙOදයY* ෙතොරව ලබා ]  ෙUද; 

 (ii) එෙසේ න), එම pදල අයකර ගැjම සඳහා Cයා ��ෙවළ  ෙUද; 

 (iii) එෙසේ න), එම Cයා ��ෙවළ කවෙ'ද; 

 (iv) එQ ව'තමාන ත;;වය කවෙ'ද; 

ය*න; එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න), ඒ ම*ද? 
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7. 

ග	 ¤. රං¥; ද ෙසො`සා මහතා,— කෘ�ක'ම අමාත/�මාෙග* ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 වසෙ' මහ ක*නය �ළ q වගාකර ඇ  p§ ෙහටයා' පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �) පමාණයට සoලන පමාණව; ෙපොෙහොර ඒ වනKට රට �ළ  �ෙDද; 

 (iii)  එෙසේ න), ෙපොෙහොර Qඟයට ෙහේ�ව කවෙ'ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද?  

(ආ) (i) q වගාව සඳහා ෙයkය L� ©(ක ම��ට ෙපොෙහොර N.P.K. ඒ වනKට 
ෙගොq*හට ලබාගැjමට ෙවළඳෙපොෙළේ ෙනො | බව ද*ෙ*ද; 

 (ii)  ෙදවන වරට ෙයkය L� ¬oයා ෙපොෙහොර QඟයY* ෙතොරව ලබා]මට 
ක\නn* �යවර ග;ෙ;ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ගත¢ කාලය ෙකොපමණද; 

ය*න; එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න), ඒ ම*ද? 
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8. 

ග	 උදය පභා; ග)ම*�ල මහතා,— pදf අමාත/�මාෙග* ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 2014  වසෙ'] ලංකාවට ආනයනය කළ ඉ*ධන ෙලස �(ය), හ`ඩජ* සහ 
K^(ය ස)®'ණෙය*ම භාKතා කරන වාහන සංඛ/ාව, ෙව* ෙව* වශෙය* 
ෙකොපමණද; 

 (ii)  �(ය) පමණ භාKතා කරන වාහන වා¯ජ ම�ටn* ෙවළඳෙපොළට හ�*වා 
] ඇ  සමාග) සහ එ� වාහන ෙවළඳෙපොළට හ�*වා ^* ව'ෂය ෙව* ෙව* 
වශෙය* කවෙ'ද; 

 (iii) හ`ඩජ* පමණ භාKතා කරන වාහන වා¯ජ ම�ටn* ෙවළඳෙපොළට 
හ�*වා ] ඇ  සමාග) සහ එ� වාහන ෙවළඳෙපොළට හ�*වා ^* ව'ෂය 
ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙ'ද; 

 



( 5 ) 

 

 

 (iv) හ`ඩජ* සහ �(ය) පමණ භාKතා කරන වාහනවල අවම nල ෙව* 
ෙව* වශෙය* කවෙ'ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න), ඒ ම*ද? 
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9. 

ග	 වා�ෙ�ව නානායකාර මහතා,— ක�රට නව ග)මාන, යtතල පහ�ක) හා 
පජා සංව'ධන අමාත/�මාෙග* ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) ව�කරෙG දැනට ප}f 400,000 (ලෂ හතර) පමණ  ඉඩ) ෙනොමැ ව 
?t*ෙ*ද; 

 (ii) ඔ}*ට ෙදන ලද ෙපොෙරො*^ව අ=ව °¯කවම ප'චස ් 07ක ඉඩ) 
ෙකොටස එම ප}fවලට ලබා] එම ඉඩ) KY¯ය ෙනොහැY ෙකො*ෙ�? 
වලට යට; කර ඉඩ) භාරයක රඳවා තබn* එ� ප}fවල එ අෙය[ට එ� 
ඉඩෙ) ප� අ` ය පැවaෙ) අවසරය ලබාkය ෙනොහැYද; 

 (iii) එ� ඉඩෙ) ඉkYa) අ±මත පok කර ගැjමට එම ඉඩ)ලා²*ට ඉඩ සලසා 
එ� ඉkYa) පමණ KY³ෙ) අ` ය ඉඩ)ලා²*ට ලබාkය ෙනොහැYද; 

 (iv)  එෙසේ ඉඩ) KY³ම වළවන j  පනවn*, එෙහ; ඒ මත ?^කරන 
ඉkYa) පමණ K[ණා ගැjමට ඉඩහැaෙම*, ඉඩ)වල nල ඉහළ 
ෙනොයවn*, තම උවමනාව* සඳහා උකස ් Ya) ආkයට ඉඩ සලසn*, 
ඉඩ) KY³ම වැළැYය  හැYවන පo�ෙද* Cයාකළ හැY ෙනොෙOද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද?  

(ආ) ඉ*kයාෙO අ=ගමනය කරන ෙමබ� ¢ ඉඩ) භාර ප ප; ෙය* අපට ආද'ශය 
ගත ෙනොහැYද ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න), ඒ ම*ද? 
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10. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පළා; සභා හා පළා; පාලන අමාත/�මාෙග* 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ර;නvර kස්́ කෙG ෙපො)පකැෙf ර�තෙG {n පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එQ ඇ  ඒකෙ�µක ශාක ෙමොනවාද; 

 (iii) ෙපො)පකැෙf ර�තෙG වාසය කරන ඒකෙ�µක ස�* ව'ග කවෙ'ද; 

 (iv) ෙමම වනා*තරය ර�තය ෙලස න) කරන ලද kනය කවෙ'ද; 

  ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද? 

(ආ) (i) 2014.04.14 kනට ප� kනක ෙපො)පකැෙf ර�තෙG අකරයකට වැ\ 
පමාණය එ�ෙකොට ඇ  බව;; 

 (ii) එම එ�Yaම ?^ කර ඇ;ෙ; ර�තෙG ෛජqය වැදග;කම ඇ  ඉහළ 
ෙකොටෙසේ  බව;; 

 (iii) එම Tසා Kශාල පoසර හාTය ?^q ඇ  බව;; 

  එ�මා ද*ෙනQද? 

(ඇ) (i) ෙපො)පකැෙf ර�තෙG ෙමම Kනාශය ?^ කර ඇ;ෙ; ක}	* K?*ද; 



( 6 ) 

 

 

 (ii) ඒ [මන පරමා'ථය සඳහාද; 

 (iii) ෙමම වන Kනාශයට අවසර ලබා ^* Tලධාa* ෙO න), ඔ}*ෙu න), 
(�න, ^රකථන අංක හා තන�	 කවෙ'ද; 

 (iv) ෙපො)පකැෙf ර�තෙG Kනාශය නැවැ;qමට ග*නා �යවර කවෙ'ද; 

  ය*න; එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න), ඒ ම*ද? 
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11. 

ග	 (ෛවද/) න(*ද ජය ස්ස මහතා,— Kෙ�ශ කටL� අමාත/�මාෙග* 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) ව'ෂ 2005 ?ට 2015 දවා වසරවල එස; ජාM*ෙu මහ සp§වට (General    
Assembly) සහභාÁ ¢ 6 ලාංYක Tෙයෝ¥ත කDඩාය)වල, 

 (i) පධාන;වය දැ	ෙO ක}	*ද; 

 (ii) Tෙයෝ¥ත`* සංඛ/ාව කවෙ'ද; 

 (iii) ඒ අතර පා'(ෙ)*� ම*Âව	* ?tෙG න), ඔ}*ෙu න) කවෙ'ද; 

 (iv) Kෙ�ශ කටL� අමාත/ාංශෙG Tලධාa* සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (v) වැය කළ p§ pදල ෙකොපමණද; 

 (vi) එම Kයදම iව* ගම*, ෙහෝටf හා නවාතැ* Kයද) ෙලස එ එ �'ෂය 
අ=ව ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙ'ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න), ඒ ම*ද? 
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12. 

ග	 උදය පභා; ග)ම*�ල මහතා,— සංව'ධන උපාය මා'ග හා ජාත/*තර ෙවළඳ 
අමාත/�මාෙග* ඇ1මට,— (2) 

(අ) ෙජෝ'Ã ෙසෝෙරොස,් 

 (i) එස; රාජධාTෙG භාDඩාගාරයට ප}) �(යන 3.4 ක පාwව ?^Yaම, 
එස; රාජධාTයට LෙරෝÄය KTමය යා*තණෙය* ඉව; qමට කටL� 
සැල1ම ෙම*ම, 1992.09.16 kන, ?^¢ ප}ෙ) දැවැ*ත අවපමාණයට 
වගYවL� v�ගලයා ෙලස හ�නා ෙගන ඇ  බව; ; 

 (ii) 1997 ආ?යා= ©ල/ අ'|දය ඇ  කළ v�ගලයා ෙලසට ආDw පධාj* සහ 
ආ'�ක Kෙශේෂඥ`* ෙචෝදනා කළ බව;; 

 (iii) 2006 ] පංශ ෙශේෂඨ්ා�කරණය K?* ෙකොටස ් ෙවළඳෙපොෙළේ වංචාව ?^ 
Yaම ස)බ*ධෙය* වරදක	 කළ බව;; 

 (iv) 2016 ජනවාo මස පැව  ආ'�ක සp§වක �KෙශේÈ ආරා�තයා ෙලස සහභා� 
වන ෙම* ඔÉට රජය K?* ඇරL) කර= ලැ| බව;;   

එ�මා ද*ෙනQද? 

(ආ) එවැT වංචTක v�ගලෙය[ට �KෙශේÈ ආරා�තයා ෙලස  ඇරL) Yaම යහපාලන 
සංකfපයට ගැලෙ�ද ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න), ඒ ම*ද? 



( 7 ) 

 

 

408/’16 

13. 

ග	 බ*^ල iණව'ධන මහතා,— pදf අමාත/�මාෙග* ඇ1මට,— (2) 

(අ) අංක S/C 2008 සහ 2008.10.24 kනැ  ෙශේෂඨ්ා�කරණ නw M*^ව අ=ව, 
 භාDඩාගාර KKධ Kයද) වැය අ`තම (TMV) ම�* ලබා ෙද= ලබන Kෙශේ�ත 
 ප පාදන, අදාළ අමාත/ාංශය සඳහා වන අ ෙ'ක ප පාදනය* ෙO. 2008 Kස'ජන 
 පනෙ; 6(1) වග* ය ඒ අ=ව සංෙශෝධනය කරන ලද බව එ�මා ද*ෙනQද?  

(ආ) (i) උත ක	� අ=ව 2015 ව'ෂය �ළ] අ ෙ'ක ප පාදන ලබා ^* 
අමාත/ාංශ කවෙ'ද; 

 (ii) අමතර ප පාදන ලබා^* අරp� එ එ අමාත/ාංශය අ=ව ෙව* ෙව* 
වශෙය* කවෙ'ද;  

 (iii) එෙසේ ලබා^* අ ෙ'ක ප පාදන පමාණය එ එ අමාත/ාංශය අ=ව ෙව* 
ෙව* වශෙය* කවෙ'ද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද? 

(ඇ) (i) Kෙශේෂ Kයද) ඒකක වන අ ග	 ජනා�ප �මා, අගාමාත/ කා'යාලය සහ 
උපoමා�කරණ KTශච්යකාරව	 යන අ`තමය* සඳහා 2015 ව'ෂෙG] 
අ ෙ'ක ප පාදනය* ලබා ^*ෙ*ද; 

 (ii) එෙසේ න), එම පමාණය* ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙ'ද; 

ය*න; එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න), ඒ ම*ද? 

430/’16 

14. 

ග	 එස්. එ). මoකා' මහතා,— වරාය හා නාKක කටL� අමාත/�මාෙග* 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ජනවාo 05 වැT kන ස*ධ/ාෙO 6 ලංකා වරාය අ�කාoෙG 
ස*TෙOදන හා මහජන ස)බ*ධතා අංශෙG පධාTයාෙu කා'යාලයට 
වරාය අ�කාoය K?* pදා තැ| බව ද*ෙ*ද; 

 (ii)  එෙසේ න), එෙලස pදා තැ�මට ෙහේ� කවෙ'ද; 

 (iii) එෙසේ ෙනොෙO න), 2010 හ)බ*ෙතොට “කරkයවර” මංගල/යට අදාළ 
පaෂණය සඳහා එම කා'යාලෙG (�ෙගො= Íෙගන ෙගොස ් ෙUද; 

 (iv)  එම කාරණයට අදාළව, Îට ෙපර මහා පoමාණ Ïෂණ හා වංචා Kම'ශනය 
��බඳ ජනා�ප  ෙකොnසම ම�* පaෂණය කර  �ය] නැවත එම 
(�ෙගො= Íෙගන යාෙ) අවශ/තාවය කවෙ'ද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද? 

(ආ) (i) ෙමම ?��ය ස)බ*ධව 6 ලංකා වරාය අ�කාoෙG මාධ/  ඒකකය ම�* 
පවෘ;  TෙOදනය T[; Yaෙ) අවශ/තාවය කවෙ'ද; 

 (ii)  එෙසේම, එම ඒකකෙG පධාTයා ලවාම එවැT ?��ය ෙනො¢ බවට පවෘ;  
TෙOදනය T[; Yaෙ) අවශ/තාව කවෙ'ද; 

 ය*න; එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න), ඒ ම*ද? 
 

 



( 8 ) 

 

 

පධාන කටL� ආර)භෙG ] 

ෙය'ජනා )*බඳ දැ-�.ම 

1.  

පා'(ෙ)*�ෙO සභානායක�මා,— පා'(ෙ)*�ෙO කටL�,— න/ාය පතෙG පධාන 
කටL�වල අංක 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 සහ 8 දරන Kෂයය* ��බඳ වැඩ අද kන Íසq්ෙ)]           
අංක 20(7) දරන පා'(ෙ)*�ෙO සථ්ාවර Tෙයෝ ගෙයQ K�Kධානය*ෙග* Tදහස ් Kය L� 
ය. 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ=)]ම සහ kනට Tයnත කටL� 

පා.7/’15 

1. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක ත	ණ ප ප; ය සකස ්Yaම,— ?ය_ම 

ෙ�ශපාලන පෂ Tෙයෝජනය කරන පා'(ෙ)*� ම*Âවරය*ෙග* සම*Kත Kෙශේෂ 
කාරක සභාව ප;ෙකොට 6 ලංකාවට ෙයෝග/¢  ජා ක ත	ණ ප ප; ය සකස් Yaම 
ආර)භ කළ L�යැ` ද, ඒ සඳහා ඒ හා සබැÐ ?ය_ ෙෂේතය* Tෙයෝජනය වන පok 
පqණය*, උග�* හා ���ම�*ෙග* ෙම*ම රාජ/ හා රාජ/ ෙනොවන ආයතනය*Q 
සහාය ලබා ගත L�යැ` ද ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.  

පා.142/’15 
2. 
ග	 අU^fලාහ ් මහÑ්ෆ ් මහතා,— ඔ_Kf, පාලpෙ* වරාය ඉkYa) කටL� ස)®'ණ 

Yaම,— Îට' 400 ක පමණ පෙ�ශය �ළ �Qt ජනතාව පkං� ඉඩ) සpද ඛාදනයට ලq 
ඇ  බැK* සහ එම පෙ�ශෙG ]'ඝ කාලය  සේසේ පැව  ජලාපවහන ප�ධ ය අවQර qම 
ෙහේ�ෙව* පෙ�ශ 10 කට අ�ක ග)මානවල ෙඩංi වැT මාරා* ක ෙරෝග පැ ෙරn* 
 ෙබන බැK* සහ ප]පාගාරය ද, වරාය ස� Tවාw Tෙතනය ද, සpද ඛාදනය Tසා අවදාන) 
සහගත ත;;වයකට ප; q ඇ  බැK* ඔ_Kf, පාලpෙ* වරාය ආhතව ඉkකර= ලබන kය 
කඩනෙG වැඩ කටL� ස)®'ණ කළ L� බවට;, එ� Óවර වරාය එම පෙ�ශෙG ජනතාවට 
පෙයෝජනව; Kය L� බවට; ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.144/’15 
3. 
ග	 එස.් එ). මoකා' මහතා,— ආගnක පාසf අධ/ාපනය අTවා'ය Yaම,— µෂඨ් 

ස)ප*න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අLo* රට �ළ ව/ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම'ධනය Yaම හා සව්යං Kනය ඇ  Yaම සඳහා ]'ඝ කා�න ��යම ෙලස පාසf ?�* 
ඉoදා උදෑසන දහ) පාසf, අහkයා (ආගnක) පාසf යෑම අTවා'ය Yaම �^� යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.147/’15 
4. 
ග	 ඩuලස ් ෙ�වාන*ද මහතා,— L�ධය Tසා kK අQn ¢ ජනතාව ?Q Yaම සඳහා 

අ=සම්රණ සම්ාරකය තැjම සහ ?Qප; Yaම සඳහා ෙපො^ kනය ෙව* Yaම,— දශක 
ගණනාවක ?ට උ�	 පළාෙ; පැව  Lදමය වාතාවරණය �ර* q සාමකාÎ Ôවන රටාවකට 
ජනතාව දැ* අවM'ණ q ?tන අතර ප��ය කාලෙG පැව  අසාමාන/ ත;;වය* Tසා ද, 
Lදමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව* ද, ඝාතනයට ල¢ ?ය_ ජා , ආග) හා සමාජවලට අය;, 
?ය_ම භාෂාව* කතාකරන ජනතාව, 6 ලාංYක`* ෙලස ?Qප; කරn*, එම ජනතාව 
මO�ම ෙව=ෙව* ද, ඔ}* කළ පoත/ාගය*වලට ෙගෞරව Yaම සඳහා ද, උ�	 පළාෙ; 
ඕම*ෙ; පෙ�ශය �ළ �^� සථ්ානයක “අ=සම්රණ සම්ාරකය” තැjමට ද, එම Lදමය 
ත;;වය Tසා kK අQn ¢ ?ය_ම ජා , ආග) හා භාෂාව* කථා කරන ජනතාව ?Qගැ*qම 
සඳහා �^� kනය න) ෙකොට සෑම වසර පාසාම එම kනය සැමaමට ද රජය �යවර ගත 
L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 



( 9 ) 

 

 

පා.149/’15 
5. 
ග	 ෙහේෂා Kතානෙu මහතා,— pf ළමාKය සංව'ධන මධ/සථ්ාන ��බඳ T? පn ය 

ඇ  Yaම,— 6 ලංකාව �ළ පව;වාෙගන යන pf ළමාKය සංව'ධන මධ/සථ්ාන බÉතරය 
�^�ක) ල; පා(කාව* ෙනොමැ qම, =�^� සථ්ානයක පව;වාෙගන යාම සහ ද	ව*ට 
ෙනොගැලෙපන Kෂය පථය ඉගැ*qම සහ T? පn යY* ෙතොරqම ෙම*ම, ෙ)වා 
වැ\kL� Yaම �¯ස පළා; සභා ම�* ?^ කර ඇ  මැkහ; qම ද ස�¡දායක ත;;වයක 
ෙනොමැ  බැK* අනාගත ද	 පරvර ෙව=ෙව* මහÖ ෙමෙහය Yaම අරp� ෙකොට pf 
ළමාKය සංව'ධන මධ/සථ්ාන වල පn ය ඉහළ නැංqම සඳහා ජා ක වැඩසටහන 
Cයා;මක කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.153/’15 

6. 
ග	 ල� ජයව'ධන මහතා,— ෙ�ශපාලන ෙහේ�* මත kK නැiම ප ලාභ අQnකර ඇ  

අයට ක\නn* සහන සැල1ම,— kව`න vරා Cයා;මක kK නැiම වැඩසටහන යටෙ;       
kK නැiම ]මනා ලැ�ය L� Kශාල k�� �oසකට ෙ�ශපාලන ෙහේ�* මත එම ]මනාව* ලබා 
ගැjෙ) අවසථ්ාව* මග හැo ඇ  බැK*, Y?^ ෙ×දයY* ෙතොරව එම ]මනාව* ලැ�ය L� 
?ය_ම k�� අයට ක\නn* ලබා ]මට අවශ/ කටL� සැල?ය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව 
ෙයෝජනා කර`. 

පා.161/’15 

7. 
ග	 ෙÃ. 1. අලව�වල මහතා,— සමසත් ලංකා ම�ටෙ) ජයගහණ ලැ| yඩක 

y\කාව*ට අධ/ාපන ෙෂේතෙG ප;q) ලබා ]ම,— සමසත් ලංකා පාසf yඩා තරඟාව(ය/ 
ෙයෞවන සමාජ yඩා උෙළල/ ජා ක මහා yඩා උෙළල ආ] තරඟ ව(* සමසත් ලංකා 
ම�ටn* පළpවැT, ෙදවැT හා ෙතවැT සථ්ාන Qn කරග; yඩක`* සහ ස©හ තරඟවල] 
Øරතාව හා අ= Øරතාව kÙ කDඩායෙ) yඩක`*ට අධ/ාපන අමාත/ාංශෙG yඩා 
i	ව	* ෙලස; yඩා Tලධාa* ෙලස; vÉ�ව ලබා] තන�	 ලබා]ෙ) වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.167/’15 

8. 

 ග	 එ). එe. එ). සfමා* මහතා,— හÃ ව*දනා පනත හ�*වා ]ම,— 6 
ලංකාෙO ?ට වා'�කව හÃ ව*දනාෙO ෙයෙදන බැ ම�* K?* pÉණ ෙදන ගැට_ 
Tරාකරණය කර ගැjමට;, ඒ ��බඳ ආයතTක වÚහය ස්ථාපනය ෙකොට j මය 
ප පාදන සකස් Yaමට;, රජය ම�* “හÃ ව*දනා පනත” හ�*වා kය L�යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.8/’15 

9. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රජෙG පාසf හා Kශ්වKද/ාල Tවාw kනවල] එම 

මධ/ස්ථාන අධ/ාපන ඒකක සඳහා ලබා]ම,— රජෙG පාසf Tවාw කාලෙG] සහ සවස ්
ව	වල; Kශව්Kද/ාල Tවාw kනවල; එම මධ/ස්ථාන pf ෙකොට ෙගන ව/ාපාoක 
පජාව, රාජ/ ෙනොවන සංKධාන, වා¯ජ මDඩල, පජා ©ල සංKධාන ස)බ*ධ කර ග*නා 
¢ v§f වැඩ��ෙවළ වශෙය* වැ\Qt හා ෙනොK�ම; අධ/ාපන ඒකක සහනදාÛ 
ගාස්� පදනම මත ආර)භකළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.  

පා.9/’15 

10. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— vර�පාw වන ගාම Tලධාa තන�	 වල වැඩ බැ� ෙ) 

ප;q) සඳහා කා'යෂම වැඩ��ෙවළ සකස ් Yaම,— ගාම Tලධාa තන�රක 
vර�පාw ඇ  ¢ Kට ආස*න ගාම Tලධාa වසෙ) ගාම Tලධාaවරයා වැඩ බැ�ම සඳහා 
ප; කර= ලබ*ෙ* ඉතා �§ ]මනාව යටෙ; බැK* ද, ෙමම වැඩ බැ�ෙ) ප;q) 
��* ගාම Tලධාa වස) ෙදෙකQම කා'යෂමතාව �ඳ වැෙටන බැK*ද, එම ත;වය 
මග හරවා ගැjම සඳහා සෑම පාෙ��ය ෙfක) ෙකො�ඨාසයකම ගාම Tලධාa සං�තය 



( 10 ) 

 

 

පාෙ��ය  ෙfක) කා'යාලය �ළ �Q¡Kය L� අතර vර�පාw ?^වන වසම සඳහා එ� 
සං�තය ��* ගාම Tලධාa* ප; Yaම සහ එම සං�තය �ළ ?tන ගාම Tලධාa*ට 
පාෙ��ය ෙfක) K?* පවර= ලබන ෙවන; ඵලදාÛ ෙෂේත ෙහෝ රාජකාa සඳහා 
ෙයදqෙ) වැඩ��ෙවළ සකස් කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.  

පා.  01 /’15 

11. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ව'තමානෙG Cයා;මක වන ?Kf ආරෂක 

කn¡වලට Tල ��ගැjම ලබා ]ම,— සෑම ගාම Tලධාa වසමකම �Qටා ඇ  ආගnක 
?�ධස්ථානය*Q නායක ස්වාÎ*වහ*ෙසේ, ®ජක�මා, K^හfප �මා, ගාම Tලධාa, 
සමෘ�� සංව'ධන Tලධාa, කෘ�ක'ම ප'ෙGෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙfක)ව	, 
පෙ�ශෙG ෙපො(ස ්සථ්ානය Tෙයෝජනය කරන Tලධාoය[ සහ එම ගාම Tලධාa වසෙ) 
�Qt සේOeඡා සංKධාන, රාජ/ හා ෙපෞ�ග(ක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙ) 
පkං�ව ?tන Tෙයෝ¥ත`*ෙග* සම*Kත ?Kf ආරෂක කn¡ ෙගොඩනැÁමට වඩා; 
පහ�qම සඳහා ව'තමාන ?Kf ආරෂක කn¡වලට Tල ��ගැjම ලබා kය හැY 
පok පා'(ෙ)*� පනත ස)මත කළ L� යැ` ද, ඒ ��* ගාම Tලධාa වසම �ළ 
?^වන අපරාධ හා ^රාචාර, j  KෙරෝÓ කටL� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා 
ස)බ*Óකරණය ෙගොඩනැÁමට හැY වන පok අදාළ j  ස)පාදනය කළ L�යැ` 
ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.    

පා.11/’15 

12. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— kව`න �ළ දැනට Cයා;මක වන යf පැන �ය j  

අණපන; යාව;කා�න Yaම,— 6 ලංකාෙO ෙ) වනKට; අ�රාජ/වා] LගෙG] 
හ�*වාෙදන ලද j  අණපන; Cයා;මකවන බැK* එම j  අණපන; ය� අධ/නය 
Yaෙ) කn¡ ප;කර, යf පැන�ය දÞව), දඩ pදf ආkය යාව;කා�න Yaෙ) ජා ක 
වැඩ��ෙවළ Cයාවට නැංKය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.  

පා.12/’15 

13. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ?ය_ මැ වරණ එකම kනක පැවැ;qම,— 6 ලංකාව 

�ළ1988 ?ට 2010 දවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවල] හැර අ* සෑම වසරක]ම Y?ය) මැ වරණය පව;වා ඇ  අතර, 
එෙසේ මැ වරණ පැවැ;qම ජනතා මතය සලකා බැ�ම සඳහා වtනා T'ණායකය }වද, 
ෙ) ��* රෙ� ආ'�කය, පoපාලනය ආk සෑම ෙෂේතයකටම දැ\ බලපෑම ඇ  කරන 
බැK* පළා; පාලන මැ වරණ, මහා මැ වරණ සහ ජනා�ප වරණය එකම kනයක] 
පැවැ;qමට හැY වන පok එ� ආයතනවල Tල කාලය සංෙශෝධනය Yaමට;, 
ගැලෙපන මැ වරණ කම ෙOදය T'මාණය Yaමට; �^� පok ආDwකම ව/වසථ්ා 
සංෙශෝධනය කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.  

පා.13/’15 

14. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පා'(ෙ)*� පජාත*තවාදය ශ ම; Yaමට 

කටL� Yaම,— රට �ළ පජාත*තවාදය වඩා; ශ ම; Yaෙ) අරpණ ඇ ව 
පා'(ෙ)*�ව හා පළා; සභා අතර;, පළා; සභා හා පළා; පාලන ආයතන අතර; මනා 
ස)බ*Óකරණය පව;වා ෙගන යාම අත/ාවශ/ වන අතර ඒ සඳහා පළා; පාලන 
ආයතන පධාj*, පළා; සභා �ළ Tෙයෝජනයqම සහ කව= �¯ස ද, පළා; සභා 
පධාj* පා'(ෙ)*�ව �ළ Tෙයෝජනය qම සහ කව= �¯සද කමෙOදය සකස ්
Yaමට අවශ/ ආDwකම ව/වස්ථා සංෙශෝධනය කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව 
ෙයෝජනා කර`.  

 



( 11 ) 

 

 

පා.14/’15 

15. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක ඒකාගතාව ඇ  Yaමට �යවර ගැjම,— 

ජා ක ඒකාගතාවය පව'ධනය Yaෙ) අරp¯* ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව Ôව; 
වන පෙ�ශවල ?ංහල භාෂා vÉ� වැඩසටහ* ද, ?ංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව Ôව; 
වන පෙ�ශවල ෙදමළ භාෂා vÉ� වැඩසටහ* ද, රාජ/, රාජ/ ෙනොවන හා ෙපෞ�ග(ක 
ආයතනය*Q සහෙය* Cයා;මක Kය L� අතර රාජ/ හා ෙපෞ�ග(ක KදÚ; ෙම*ම 
pßත මාධ/ ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගTn* ෙමම vÉ� වැඩසටහ* ආර)භ Yaම 
සඳහා ජා ක වැඩ��ෙවළ Cයාවට නැංKය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා 
කර`. 

පා.15/’15 

16. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— කලතයාෙu ෙනොමනා Cයා Tසා අසරණභාවයට 

ප;වන පා'ශවයට සහන සලසා ]ම,— Kවාහක අàසැn Lවල එකම වහල යට 
Ôව;ව ?tන අවස්ථාවල] v	ෂයා ෙහෝ �oඳ �රාව, á^ව සහ ෙවන; අපචාa කටL�වල 
ෙයෙදn* ඉඩ) ෙහෝ ෙu ෙදොර බw p�¡ තම ෙපෞ�ග(ක අ±මතය පok K[ණn* ෙහෝ 
අ* අයට පවරn* හැ?aම Tසාෙව* අෙන පා'ශවය; සමඟ ද	ව* දැ\ 
අසරණභාවයට ප; වන අවස්ථාවල] එම ත;වය වළවා ගැjම සඳහා අවශ/ j  
ස)පාදනය කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.16/’15 

17. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—ච'යා ධ'ම ��බඳ කාරක සභා ඇ Yaම,— 6 ලංකෙO 

පා'(ෙ)*� ම*Âව	*ෙu Kශව්ාසව*තභාවය හා ඔ}* �ළ උසස ්  ආචාර ධ'ම 
පව;වාෙගන යාෙ) අවශ/තාව Tසා ඒ ��බඳ ක	� ෙසොයා බැ�ම සඳහා ච'යා ධ'ම 
��බඳ කාරක සභාව ඇ  කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.17/’15 

18. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—නව ඉෙලෙටොT හැ�=)පත T[; Yaම,— 

පoපාලනය පහ� Yoම, අපරාධ මැඩ�ම සඳහා හා ෙවන; වංචTක Cයාවලට ෙයොpqම 
අවමYaම  සඳහා අදාළ v�ගලයාෙu 	�ර ගණය, බැං[ ��), ෙක\� කාâ, අධ/ාපන 
�^�ක), oය^	 බලපත හා Kෙ�ශ ගම* බලපත අංක ආ] වැදග; හා අවශ/ ෙතොර�	 
ඇ�ළ; නව ඉෙලෙටොTක අංකය සQත ජා ක හැ�=)පත T[; කළ L� බව; 
පාෙ��ය ෙfක) බල පෙ�ශය*Q Ôව;වන ?ය_ ෙදනාෙu ෙතොර�	 ගාම Tලධාa 
ෙකො�ඨාස ම�ටn* පoගණකගත Yaම ක\නn* කළ L� බව; එම ෙතොර�	 
වo*වර යාව;කා�න කළL� බව; ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.18/’15 

19. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙපො(ස ් Tලධාa*ට ද අ}	^ Kස්සක ෙසේවා 

කාලයY* ප� Kශාම යාමට අවස්ථාව ලබා]ම,— ෙපො(ස ් ෙදපා'�ෙ)*�ෙO කා*තා 
ෙපො(ස් TලධාoTය*  සඳහා වන K? වසරක ෙසේවා කාලයY* ප� ස්ව කැමැ;ෙත* 
Kශාමයාෙ) හැYයාව, ෙපො(ස් Tලධාa* සඳහා ද අදාළ KයL� යැ` ද  ඒ සඳහා 
කමෙOදය සකස් කළ L�යැ` ද ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.19/’15 

20. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙරiලා? ඉව; Yaෙ) කාරක සභා ඇ  Yaම,—

ෙරiලා? තැjම ෙම*ම ෙරiලා? ඉව; Yaමද Tතර ?^වන Cයාව(ය බැK* 
කfපැන �ය ෙරiලා? ඉව; Yaම ��බඳ ෙසොයා බැ�ම සඳහා ෙරiලා? ඉව; Yaෙ) 
කාරක සභා ඇ  කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 
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පා.21/’15 

21. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සහ ක qම ��බඳ කාරක සභා ඇ  Yaම,— 

පා'(ෙ)*�ෙO අසන පශ්නවලට �ã�	 වශෙය* රජය ෙදන සහ ක හා රජෙG බැä) 
ඇතැ) Kට කඩ වන අවස්ථා දනට ලැෙබන බැK*, රජය ?ය වග�) ඉ¡ කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වගYයන බවට සහ ක qම සඳහා සහ ක qම �(බඳ කාරක සභා ඇ  
කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.  

පා.22/’15 

22. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ^)oය ෙදපා'�ෙ)*�ව ස� ඉඩ)වල ඵලදාÛතාව 

වැ\කර ගැjම,— 6 ලංකා ^)oය ෙදපා'�ෙ)*�ව ස� ඉඩ)වල ඇ  අනවසර ඉÐYa) 
හා අනවසර පkං�ක	ව* ක\නn* ඉව;කර jත/ා=åල ඉÐYa) ස)බ*ධ �K�) 
නැවත සමාෙලෝචනය Yaෙම* ෙදපා'තෙ)*�වට ලැෙබන ආදාය) ව'ධනය කළ L� 
අතර, ෙදපා'තෙ)*�ෙO සංව'ධන කටL� සඳහා සෘæවම බල ෙනොපා*නා ¢ ඉඩ) 
kiකා�න බ^ පදනම මත ෙපෞ�ග(ක අංශයට ලබා] එම pදf ^)oය ප�ධ ය 
නqකරණය සදහා ෙයොදා ගත L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.23/’15 

23. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— යාචක`*ෙu ÔKත ආරෂා Yaම සඳහා කමෙOදය 

සැක1ම,— ෙ) වන Kට යාචක`*ෙu ÔKතවලට Kශාල ෙලස ත'ජන එfල q  ෙබන 
බැK* ඔ}*ෙu ÔKතවල �ර�තතාව Íක]ම උෙදසා, ඔ}*ට වගා Yaම සඳහා ඉඩ) 
ලබා ] ඉ* ලැෙබන ආදායෙම* ඔ}*ෙu ÔKතවල ආරෂාව හා ෙපෝෂණය සහ ක කළ 
L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.24/’15 

24. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අයාෙf යන �නඛ`*ෙග* nTස් ÔKතවලට ?^වන 

හාTය වළවා ගැjම සඳහා කමෙOදය සැක1ම,— අයාෙf යන �නඛ`*ෙග* nTස් 
ÔKතවලට ?^වන හාTය වළවා ගැjෙ) අරp¯*, රජය ම�* {n පමාණය 
ෙව*ෙකො ට  එම ස්ථානයට Tදැfෙf යන �නඛ`* ෙගන ෙගොස් ඔ}* Íක බලාගැjම 
සඳහා �^� වැඩ��ෙවළ සකස් කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.  

පා.25/’15 

25. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  ළමා අපචාර ?�Ó* සඳහා දැ\ දÞව) පැනqම,—  kව`න 

vරා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය* kෙන* kන 1ඝෙය* ව'ධනය qෙ) ත;;වය ඇ  q 
 ෙබන බැK* ඒ ස)බ*ධව දැනට පව;නා j  ෙරiලා? පමාණව; ෙනොව*ෙ* න), නව 
j   ෙරiලා? අ_ * ස)මත ෙකොට ඉතා ක\නn* ෙ) ස)බ*ධ නw Kසäමට කටL� කළ 
L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.   

පා.26/’15 

26. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංචාරක ව/ාපාරය පව'ධනය Yaම සඳහා ෙවරළ 

�K�) මා'ග ඇ  Yaම,— kව`ෙ* ෙවරළබඩ කලාපය �ළ 1ඝෙය* ?^වන ඉkYa) 
 Tසාෙව* ෙ��ය, Kෙ��ය සංචාරකය*ට ෙම*ම Óවරය*ට ද ෙවරළ Mරයට �K1ෙ)] 
අවQරතා ඇ ව  �ම සංචාරක ව/ාපාරය පව'ධනයට ෙම*ම Óවර ක'මා*තයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැK* එම ත;;වය වළවා�ම සඳහා ෙම*ම  ෙමම  ෙෂේත පව'ධනය 
Yaෙ) අරpණ ඇ ව ෙවරළ �K�) මා'ග ප�ධ ය ඇ  කළ L�යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.  
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පා.27/’15 

27. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අධ/ාපන පoපාලන ෙසේවෙG Tලධාa*ෙu වැ¡� 

Kෂමතා ඉව; Yaම,— K^හfප  ෙසේවය, i	 අධ/ාපන ෙසේවය, අධ/ාපන පoපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ\ වැ¡� Kෂමතාව පව න බැK*, එම ත;;වය මඟ හරවා 
ඔ}*ෙu ආ;මා±මානයට සoලන වැ¡ප ලැෙබන පok වැ¡� Kෂමතා ඉව; Yaම 
සඳහා කමෙOදය සකස්  කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.  

පා.28/’15 

28. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  ෙබෞ�ධ ±è අධ/ාපනය පව'ධනය Yaම,—  

ෙබෞ�ධ ±é*වහ*ෙසේලාෙu ධ'ම ඥානය පව'ධනය Yaෙ) අරpණ ඇ ව 
උ*වහ*ෙසේලාෙu කථන හැYයා, ශවණ හැYයා, පoගණක, මෙනෝKද/ා;මක සහ 
උපෙ�ශනය ��බඳ දැ=ම වැ\ kL� Yaම උෙදසා දැනට පව;නා ±è අධ/ාපන 
ආයතනවලට පoබාQරව ෙමම කටL� සඳහාම ෙව* ¢ ±è අධ/ාපන ආයතන ඇ  
Yaම සඳහා කමෙOදය සකස් කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.  

පා.29/’15 

29. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 6 ලංකාව �ළ දැනට Cයා;මක වන ෙනොතාoස ්

ෙසේවාව යාව;කා�න Yaම,— kව`න �ළ Cයා;මක වන ෙනොතාoස් ෙසේවය යfපැන 
�ය j ව(* සකස් q ඇ  Tසා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව'තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස j  හ�*වා kය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.  

පා.30/’15 

30. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Kය� කලාÄය ෙහේ* ෙගොq*ෙu ආ'�කය ශ ම; 

Yaම,— Kය� කලාÄය පෙ�ශවල ෙහේ* ෙගොq* K?* වගා කර= ලබන q, [රක*, 
pං, තල වැT වගාව*Q අසව්ැ*න වැ\ කර ගැjම සහ Tෂප්ාදන සකස් Yaම සඳහා නව 
තාෂණය හ�*වා]ම ��* උසස් iණා;මක ත;;වෙය* L� Tෂ්පාදන සකස් Yaම 
සඳහා;, ෙ��ය හා  ජාත/*තර ෙවළඳෙපොළ �ළ Tෂ්පාදන අෙලK කර ගැjෙ) පදනම 
ශ ම; කර ගැjම සඳහා; 1nත ස©පකාර සමාග) ඇ  කළ L�යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.  

පා.31/’15 

31. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— i	 උපෙ�ශක ෙසේවාව ඇ  Yaම,— 6 ලංකාෙO 

අධ/ාපනෙG iණා;මක සංව'ධනය ඇ  Yaෙ) අරpණ ඇ ව Îට වසර Kස්සකට 
(20) පමණ ෙපර ?ට ආර)භ q Cයා;මක වන i	 උපෙ�ශක තන�	 ෙවනම i	 
උපෙ�ශක ෙසේවා ඵ්කකය ෙලස ස්ථාපනය කල L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා 
කර`. 

පා.32/’15 

32. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  oÖ �t ෙව=වට සහf �t ජනතාව අතර ජනêය 

කරqම සඳහා නව තාෂණය හ�*වා ]ම,—  oÖ �t සඳහා Kෙ�ශ රටවලට ඇ] යන 
Kශාල ධනස්ක*ධය නවතා�ෙ) අරpණ ඇ ව ආෙ�ශකය ෙලස භාKතා කළ හැY 
සහf �tව(* සැකá ආහාර පච(ත Yaම සඳහා;, ෙකÐ සQත ධාන/ ව'ගය වන 
සහf වඩා; ?L) ෙලස  oÖ �t ෙම* අඹරා ගැjම සඳහා;,  oÖ �t ඇඹaමට 
භාKතා කරන ආකාරෙG ය*ත áත සහ නව තාෂණය හ�*වා kය L�යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.  
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පා.33/’15 

33. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— L�ධය Tසා ආබා�තය* බවට ප;¢ව*ට සහන 

සලසා ]ම,—  වසර 30කට ආස*න කාලය පැවැ  L�ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ kෙනදා 
[� වැඩ ෙකොට Ôව; ¢ ජනතාව; ස්�ර Í� රෂා කළ ජනතාව; අතo* සැලYය L� 
පමාණය අංගKකලව ආබා�තව Ôවන බo* මහ; Äඩාවට ප; q අසරණව Ôව; වන 
බැK*, ඔ}* සඳහා ය) මා?ක ]මනාව ලබා ]මට කටL� කළ L�යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.   

පා.34/’15 

34. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ?ය_ම ප{ ආරෂක`* සඳහා ගම* Kයද) 

]මනාව ලබා ]ම,— ජනා�ප  ආරෂක සහ අගමැ  ආරෂක ෙසේවෙG TLත 
Tලධාa*ට ෙම*ම අෙන[; ප{ ආරෂක ෙසේවාවල TLත Tලධාa*ට ද සමාන 
ගම* Kයද) ]මනාව ලබා ]මට කටL� කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා 
කර`.    

පා.35/’15 

35. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Kශ්වKද/ාල ම�* පව;වාෙගන යන පාඨමාලාව* 

ÍYයා±pඛ පාඨමාලාව* බවට ප;Yaම,— kව`ෙ* ?ය_ම රජෙG Kශ්වKද/ාල සහ 
ෙපෞ�ග(ක Kශ්වKද/ාල ම�* පව;වා ෙගන යන ශාස්Âය අධ/ාපනයම සඳහා ¢ උපා� 
පාඨමාලාව* ÍYයා±pඛ වෘ;Mයමය උපා� පාඨමාලාව* බවට පoව'තනය කර 
එම�* �Qව*නා ¢ උපා�ධාa* ෙවත නව ÍYයා සපයා ]ෙ) අරpණ ඇ ව, ?ය_ම 
Kශ්වKද/ාල සමඟ රාජ/ අංශෙG සහ ෙපෞ�ග(ක අංශෙG ආයතන ස)බ*Óකරණය 
සඳහා කමව; වැඩ��ෙවළ සකස් කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.36/’15 

36. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසf ?�* පවාහනය කර= ලබන වෑ* රථ සඳහා 

T? පnM* Tයම Yaම,— kව`න vරා පව;වාෙගන ය= ලබන පාසf ?� පවාහන 
ෙසේවාව* Tයnත පn ෙය* ෙනොපව න බැK* සහ ඇතැ) පාසf වෑ* රථ 
ෙසේවක`*ෙu පැව�) යහප; ත;;වෙය* ෙනොපව ත බැK*, T? පn ෙය* L� 
වෑ* රථ ෙසේවාව පව;වාෙගන යෑම සඳහා;, එම ෙසේවාව* ලබාග*නා පාසf µෂ/ 
µෂ/ාව*ෙu ආරෂාව තහ}	 Yaම සඳහා;, වෑ* රථ ෙසේවාව* සඳහා පnM* 
හ�*වාkය L�යැ` ද, වෑ* රථ ෙසේවක`* �ළ යහප; පැව�) පව;වාෙගන යාම සඳහා 
Kනය j  මාලාව හ�*වා kය L�යැ` ද ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.  

පා.37/’15 

37. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක සහ ජාත/*තර අනාගත ඉf_මට සoලන 

ෙලස Tෂ්පාදනය ව'ධනය Yaම සඳහා කමෙOදය සකස් Yaම,— ජා ක සහ 
ජාත/*තර පජාවෙu අනාගත ඉf_මට සoලන කා'nක සහ කෘ�කා'nක Tෂ්පාදනය* 
��බඳව vෙරෝකථනය කර අදාළ Tෂ්පාදනය*ට අ=බ��ත ?ය_ම ෙෂේතවල අ*ත' 
ස)බ*ධතාවය ��* ද, නqන තාෂණය උපoම ම�ටn* පෙයෝජනයට ගTn* ද, 
Tෂ්පාදන Cයාව(ය ව'ධනය Yaම සඳහා කමෙOදය සකස් කළ L�යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*� ව ෙයෝජනා කර`.  

පා.38/’15 

38. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 6 ලාංYක ජනතාව ෙu පාර)පoක උ	මය* 

Íකගැjම සඳහා \¥ටf vසත්කාලය ඇ  Yaම,— 6 ලාංYක ජනතාවෙu ස)පදා`ක 
දැ=ම ආරෂා කරn*, ෙපෝෂණය කර අනාගත පර)පරාව ෙවත Íෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන ස)ප; හා ෛජව උ	මය* අපහරණය වැළැqම සඳහා v§f ජා ක 
වැඩ��ෙවළ අවශ/ව ඇ  බැK* ද, පoසරය, ෙ��ය ෛවද/ ෙෂේතය, 
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කෘ�ක'මා*තය හා ස)පදා`ක ක'මා*ත ඇ�§ ?ය_ ෙෂේතය* සඳහා \¥ටf 
තාෂණය උපෙයෝÁ කරග; නqන vස්තකාලය සකස් Yaමට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
���මය ෙ�පළ සංKධානය (WIPO), 6 ලංකා ���මය ෙ�පළ කා'යාංශය, පoසර 
අමාත/ංශෙG ෛජව KKධ;ව ඒකකය ඇ�§ ?ය_ අංශ ඒකාබ�ධ¢ වැඩ��ෙවළ 
සකස් Yaමට ද �යවර ගත L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*� ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.39/’15 

39. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 6 ලාංYක ජනතාවෙu පාර)පoක දැ=ම ආරෂා කර 

ගැjම සඳහා ¢ ජා ක වැඩ��ෙවළ ආර)භ Yaම,— 6 ලාංYක ජනතාවෙu 
පාර)පoක දැ=ම භාKතා වන ෛවද/ කම, කෘ�ක'මා*තය, ආහාර සංරෂණය, හසත් 
ක'මා*ත අංශය ඇ�§ KKධ ෙෂේතය*Q පාර)පoක දැ=ම ආරෂා Yaම සඳහා අදාළ 
ෙෂේතය* Tෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග* ෙතොර�	 ලබාෙගන, ෛජව KKධ;ව 
ඒකකය, ���මය ෙ�පළ කා'යාංශය ඇ�§ අදාළ අංශ ඒකාබ�ධව ජා ක 
වැඩ��ෙවළ ආර)භ කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*� ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.40/’15 

40. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 6 ලංකාවට ආෙO¯ක හා ඖෂධමය වtනාක)ව(* 

L� ශාඛවල ජාන ස)ප;වලට ෙ�ට*� බලපත ලබා ගැjම,— Kෙ��ය රටවf 6 
ලංකාවට ආෙO¯ක වtනා ඖෂධමය ශාඛවල සCය රසායTක දව/ සහ ජාන ස)ප; 
හ�නා ෙගන, ඒවාට වංචTක ෙලස ෙ�ට*� බලපත ලබා ගැjම වැළැqම සඳහා අදාළ 
සCය රසායTක දව/ සහ ජාන ස)ප; සඳහා 6 ලංකාවට ෙ�ට*� බලපත ලබා 
ගැjමට;, ඖෂධ Tෂප්ාදනයට සහ වැ\ kL� Yaමට එම ෙකොටස ්ෙයොදා ගැjමට;, 
ෛජව KKධ;ව අංශය, ���මය ෙ�පළ කා'යාංශය සහ ෙ��ය ෛවද/ අමාත/ාංශය 
ඇ�§ වගYවL� ?ය_ ආයතන එව Kෙශේෂ වැඩ��ෙවළ සකස් කළ L�යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*� ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.41/’15 

41. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජනතා Tෙයෝ¥ත`*ෙu ග	 නාම අ;හැaම,— 

ජනා�ප �මා, අගමැ �මා ඇ�§ පා'(ෙ)*�, පළා; සභා, පාෙ��ය සභා 
Tෙයෝජනය කරන ?ය_ම ජනතා Tෙයෝ¥තය* මා?කව තම* කරන ෙසේවයට අදාළව 
වැ¡� හා / ෙහෝ ]මනා ලබා ග*නා අතර ඉහත Y?^ îරය Tස්සරණධ/ාසෙය* ?^ 
කර= ලබන ග	 ෙසේවය* ෙනොවන බැK* ද, එම îර දර*න*ෙu නමට ඉkoෙය* ෙහෝ 
îරයට ඉkoෙය* අ ග	, 6ම; ෙහෝ ග	 යන නාම සහ නමට ප�ව උ�මාණ*, 
මැ �මා යන පද ෙය]ම උපහාසයට ලqමට ෙහේ�ව q ඇ  බැK* ද, ජනතා 
Tෙයෝ¥තය*ෙu ග	 නාම භාKතය නතර Yaමට අවශ/ �යවර ගත L�යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.42/’15 

42. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වැ\Qt නඩ;� මDඩල වැඩසටහන පළා;, kස්´ 

සහ පාෙ��ය ෙfක) ෙකො�ඨාස ම�ටn* ව/ා�ත Yaම,— KKධ පා'ශ්වය* K?* 
වැ\Qt vරවැ?ය* ෙනොසලකා හැaම ��* ?^වන KKධ අසාධාරණය* ස)බ*ධෙය* 
පැn¯( Yaම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත/ාංශෙG වැ\Qt ෙfක) කා'යාලය යටෙ; 
Cයා;මක වන වැ\Qt නඩ;� මDඩල වැඩසටහන පළා;, kස්´ හා පාෙ��ය 
ෙfක) ෙකො�ඨාස ම�ටn* ව/ා�ත කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.43/’15  

43. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වැ\Qt පජාව 6 ලංකාෙO ආ'�ක ව'ධනයට දායක 

කර ගැjමට ණය ]ෙ) වැඩ��ෙවළ සකස් Yaම,— වයස අ}	^ 60 ඉමවා ඇ  
වැ\Qt පජාවට තම Ôවෙනෝපාය මා'ග ශ ම; කරගTn* සමස්ත 6 ලංකා 
ආ'�කෙG ව'ධනයට දායකqමට බැං[ ප�ධ ය ම�* ණය ]ෙ) කමෙOදය 
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Cයා;මක ෙනොq ම ඔ}*ට සමාජය �ළ ෙවන; අකාරයකට සැල�ම වන ෙහ`* එම 
අසාධාරණ ත;;වය වැළැqමට කමව; වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ L� යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.44/’15 

44. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වයස අ}	^ 60 ඉමවා ඇ  v�ගල`* සමාජය �ළ 

සyය v�ගල`* බවට ප; Yaෙ) වැඩ��ෙවළ සකස් Yaම,— සමාජ ආ'�ක 
Cයාව(ෙG පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අ}	^ 60 ඉමqෙම* ප� 
සමාජය �ළ T? ��ගැjම ෙනොමැ ව අyයව ෙකො*q ?tන වැ\Qtය*, සමාජෙG 
සyය v�ගල`* බවට ප; Yoෙ) වැඩ��ෙවළ සකස් Yaමට පාසf පජාව ඇ�§ p§ 
මහ; සමාජයම දැ=ව; Yaෙ) කමෙOදය ඇ  කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව 
ෙයෝජනා කර`. 

පා.45/’15 
45. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙමෝට' කා'nක ෙෂේතය ��බඳ පාසf ?�*ෙu 

දැ=ම v§f Yaම,— 6 ලංකාෙO අනාගත ත	ණ ත	¯ය*ෙu ÍYයා පශ්නයට 
Kස�ම ෙලස සහ ෙමෝට' කා'nක ෙෂේතෙG ඇ ව*නා¢ ව'ධනයට සාෙ�ෂව 
vÉ� ශnක`*ෙu අවශ/තාව සvරා ගැTෙ) අරpණ ඇ ව පාසf Kෂය T'ෙ�ශයට 
ෙමෝට' කා'nක µfපය Kෂයය ෙලස ඇ�ළ; Yaම සඳහා කමව; වැඩ��ෙවළ ඇ  
කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.46/’15 

46. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙමෝට' කා'nක µfපය ඉගැ*qම සඳහා i	ව	* 

vÉ� Yaමට අධ/ාපන Kද/ා Äඨය ඇ  Yaම,— 6 ලංකාෙO සහ Kෙ�ශ රටවල 
ෙමෝට' කා'nක ෙෂේතෙG ඇ වන ව'ධනයට සoලන ෙලස, එම ෙෂේතෙG vÉ� 
ශnක`*ෙu ඉf_ම සvරා�මට හැYවන පok, පාසf ම�ටn* ඉගැ*qම සඳහා 
i	ව	* vÉ� Yaමට ෙමෝට' කා'nක ෙෂේතය ��බඳ අධ/ාපන Kද/ා Äඨය ඇ  
කළ L�යැ`  ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.47/’15 

47. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙමෝට' කා'nක µfපය Kෂය T'ෙ�ශය* 

යාව;කා�න Yaම,— ෙමෝට' කා'nක ෙෂේතය හා ස)බ*ධ රජෙG කා'nක Kද/ාල හා 
අ=බ�ධ ආයතනවල ඉෙග=) කටL� ?^ කර= ලබ*ෙ* වසර 25 - 30 තර) පැර¯ 
Kෂය T'ෙ�ශය යටෙ; බැK*, එම ත;;වය ෙවනස් Yaම සඳහා එම Kෂය 
T'ෙ�ශය* යාව;කා�න Yaමට කමව; වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ L�යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.48/’15 

48. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  ́ ෙරෝද රථ හා ය�	 පැk ආhත ÍYයාවල TLත 

¢ව*ෙu ÍYයාවල �ර�තභාවය තහ}	 Yaම,— 6 ලංකාව �ළ Ôව;වන ´ෙරෝද රථ 
හා ය�	පැk ආhතව සෘæ හා වක ෙලස ÍYයාව*Q TLතqමට කැමැ;ත දවන 
ත	ණ �oස හා Kශාnක ´Kධ හpදා Tලධාa* සහ ෙජ/ෂඨ් vරවැ?ය* යන ජන 
කDඩාය)වල ආ'�ක ශ ය ව'ධනය Yaෙම* සමස්ත ජා ක Tෂ්පාkතයට ඔ}*ෙu 
දායක;වය ලබා ගැjෙ) අරpණ ඇ ව එම ෙෂේතෙG TLත¢ව*ෙu සyය 
දායක;වය ජා ක ආ'�කයට එ කර ගැjම සඳහා කමව; වැඩ��ෙවළ ක\නn* 
සකස් කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 
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පා.49/’15 

49. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 6 ලාං�ය/ෙ��ය áපෙOදය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආකfප v§f Yaම,— 6 ලාං�ය/ෙ��ය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ��ය හා Kෙ��ය 
ජනතාව �ළ වැ\ නැà	ව ඇ  Yaෙ) අරpණ ඇ ව, රට �ළ ජනතා ආකfප ඒ ෙවත 
ෙයොp Yaම සඳහා පාසf, Kශව්Kද/ාල, තෘM`ක අධ/ාපන ආයතනවල Kෂය 
පාඨමාලාවට áපෙOදය Kෂයය ෙලස ඇ�ළ; Yaමට;, රාජ/ හා ෙපෞ�ග(ක අංශවල 
මැkහ;qම මත ප'ෙGෂණ අංශ koගැ*qම ම�* නව ෙසොයාගැj) ?^ Yaමට;, ඒ හා 
බැ�= ආයතන ප�ධ ය ස)බ*ධ කර ගTn* සහ ක පත, \�ෙලෝමා, උපා�, පශ්චා; 
උපා� පාඨමාලා ඇ  Yaම ��* ෙමම ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ v§f ආකfපමය 
ෙවනස ඇ  කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.50/’15 
50. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 6 ලංකාෙO ආහාර සංස්කෘ ය ඉෙග=) සහ 

ඉගැ*q ෙ) Cයාව(යට බ�ධ Yaම,— 6 ලාං�ය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
Yaෙ) කලාව, ආහාර �1ෙ) කලාව, ව'ණකාරක කලාව, ආහාර කැÄෙ) කලාව ඇ�§ 
අංශ ගණනාවY* සකස්q ඇ  අතර ඒ හා බැ�� 6 ලාං�ය ආහාර සංස්කෘ ය ��බඳ 
ඉෙග=) සහ ඉගැ*q) කමෙOදය* හරහා අනාගත පරvරට පවරා]ම ෙම*ම ෙ��ය හා 
Kෙ��ය ජනතාව අතර අපෙu ආහාර සංස්කෘ ය ව/ා�ත Yaම ම�* 6 ලාං�ය 
අනන/තාව අ*ත'ජා කව ඔසවා තැ�ම සඳහා වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ L�යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.51/’15 

51. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Kශව්Kද/ාල සහ තෘM`ක අධ/ාපන ආයතනවල 

?�*ෙu ප'ෙGෂණ Tබ*ධන අමාත/ාංශවල සංව'ධන කටL� ඉලක කර සකස් 
Yoම,— Kශ්වKද/ාල සහ තෘM`ක අධ/ාපන ආයතනවල ?�* K?* තම පාඨමාලා 
ස)බ*ධෙය* ඉkoප; කරන ප'ෙGෂණ Tබ*ධන රෙ� ආ'�ක, සමාÔය, සංස්කෘ ක 
හා සංව'ධන කටL�වලට උපෙයෝÁ කර ගැjම වැදග; වන බැK* එම Tබ*ධන 
අ�ෂණය කර= ලබන ආචා'යව	 හා ප'ෙGෂණ Tබ*ධන අදාළ වන අමාත/ාංශ 
අතර මනා ස)බ*Óකරණය ඇ  Yaම සඳහා එ� අමාත/ාංශෙG Tලධාoෙය[ 
ප;Yaෙම* එම ප'ෙGෂණ Tබ*ධන ම�* අමාත/ාංශෙG ඉko සංව'ධන Cයාදාමය* 
සහ කා�න ඉලක සvරා ගැjමට හැYවන පok කමව; වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ 
L�යැ`  ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.  

පා.52/’15 

52. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වයස අ}	^ 18 ස)®'ණ වන අවසථ්ාෙO]ම ඡ*ද Qn 

නාමෙfඛනයට නම ඇ�ළ; Yaම,— මැ වරණ ෙදපා'තෙ)*�ව ම�* වා'�කව 
ඡ*ද Qn නාමෙfඛන සංෙශෝධනය Yaමට Tයnත kනට ප�ව ෙහෝ ෙපර kනක] වයස 
අ}	^ 18 ස)®'ණ වන තැනැ;ත*ට Tයnත වයස ස)®'ණ ¢ kනටම ඡ*ද Qn 
නාමෙfඛනෙයQ නම ඇ�ළ; කරවා ගත හැY ආකාරෙG පාෙයෝ�ක වැඩ��ෙවළ 
ඇ  කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.  

පා.53/’15 

53. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 6 ලංකාව �ළ ෙසේල`* Tෂ්පාදනය Yaම සඳහා 

කමව; වැඩ��ෙවළ ඇ  Yaම,— 6 ලංකාව �ළ වා'�කව ෙසේල`* Kශාල 
පමාණය භාKතා කර= ලබන අතර ෙසේල`* ආනයනය Yaම සඳහා ද Kශාල pදල 
වා'�කව Kෙ��ය රටවලට ඇ] යන බැK*, එම Kෙ�ශ KTමය පමාණය රට �ළ ඉ o 
කර ගැjෙ) අරpණ ඇ ව ලංකාව �ළ පව;නා ෙ��ය තාෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේල`* 
Tෂ්පාදනය Yaම සඳහා රාජ/, ෙපෞ�ග(ක ෙහෝ ස©පකාර අංශය* ස)බ*ධ කර 
ගTn* කමව; වැඩ��ෙවළ රජය මැkහ; qෙම* ඇ  කළ L�යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 



( 18 ) 

 

 

පා.54/’15 

54. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙපොf ව�ර ආhතව නව Tෂ්පාදනය* ඇ  Yaම,—  

6 ලංකාව �ළ වා'�කව Kශාල පමාණයක ෙපොf ව�ර අපෙ; යන බැK*, නව 
තාෂණය ෙයොදා ගTn* K�ම; කමෙOදය යටෙ; ෙපොf ව�ර ආhතව නව 
Tෂ්පාදනය* ෙ��ය හා ජාත/*තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක කර ගTn* ඇ  Yaම සඳහා 
කමෙOදය Cයා;මක කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.55/’15 

55. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සාගරෙG නව ස)ප; ගෙOෂණය,— Kශාල සාගර 

කලාපය  Qn රට } 6 ලංකාව පpඛ;වය ලබා ] ඇ;ෙ; Óවර ක'මා*තය සඳහා 
පමණ වන අතර  සාගරය ආhතව Kශාල පමාණයක සවභාKක ස)ප; ඇ  බැK* 
ෙමරටට Kශාල ÍYයා අවස්ථා පමාණය ෙම*ම ධනය ද උපයා ගැjෙ) අරpණ ඇ ව 
සාගර ස)ප; ��බඳව K�ම; වැ\^ර අධ/යනය කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව 
ෙයෝජනා කර`. 

පා.56/’15 

56. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 6 ලංකාෙO ම;ස/ ස)පත Kෙ�µක`* K?* ෙනලා 

ගැjම වළකා�ම,— 6 ලාංYක Óවරය*ට Kශාල ආ'�ක අවා?ය ඇ  කරn* 6 ලංකා 
pÉ^ කලාපෙG ම;ස/ ස)ප; Kෙ�µක`* K?* ෙනලා ග*නා බැK* 6 ලංකා pÉ^ 
කලාපය �ළ මා§ ඇf�මට සහ Kෙ�ශ  යාතාවලට මා§ බෑම සඳහා ෙතො¡පල ෙලස 
භාKතා Yaම වළකා�ම සඳහා රජය K?* K�ම; වැඩ ��ෙවළ සකස ්කර Cයා;මක 
කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.57/’15 

57. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙකොස් Tෂ්පාදනය වැ\ කර ඒ ආhත Tෂ්පාදන 

අපනයනය Yaම,— ඉතා පjත ෙම*ම ඖෂÓය iණෙය* අÙන, රසායTක දව/ව(* 
ෙතොරව වගා කළ හැY ෙබෝගය වන ෙකොස් වගාව ව/ා�ත Yaම ��* ඒ ආhත 
Tෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය Yaම ම�* Kශාල Kෙ�ශ KTමය පමාණය අප 
රටට උපයා ගත හැY බැK* ඒ සඳහා රජෙG මැkහ;Kෙම* K�ම; වැඩ ��ෙවළ 
සකස් කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.58/’15 

58. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක ෙගොK ස)මාන උෙළල වා'�කව සංKධානය 

Yaම,— රට ෙපරට යාමට න) p(ක වශෙය* ෙගොKතැT* සhක Kය L� බැK* රට 
ස	 කරන ෙගොK ජනතාවට ?ය වෘ; ය ��බඳ අ±මානය ඇ වන පok K�ම; 
සංKධාන වÚහය හරහා Cයා;මක වන ෙගොK ස)මාන උෙළල රජෙG මැkහ;qෙම* 
වා'�කව සංKධානය කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.59/’15 

59. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සහන nලකට LED බfබ පාoෙභෝ�ක ජනතාවට 

ලබා]ම,— Tවාස ආෙලෝක Yoමට ෙයොදා ග*නා iණා;මක LED බfබ nල අ�ක 
බැK*, K^(බල මDඩලය මැkහ;q සහනදා` nලකට හා ෙගqෙ) කමයට ෙමම බfබ 
පාoෙභෝ�ක ජනතාවට ලබා] ජා ක වශෙය* K^(ය Kශාල පමාණය ඉ o කර 
ගැjමට;,  LED බfබ ජනතාව අතර ජනêය Yaම ම�* K^(බල මDඩලයටද අමතර 
ආදායම උපයා ගැjමට; හැYවන පok කමව; වැඩ ��ෙවළ සැක?ය L�යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 



( 19 ) 

 

 

පා.60/’15 

60. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— �§ පoමාණ ෙසfල) බw ක'මා*තශාලා ව/ා�ත 

Yaම,— 6 ලංකාව �ළ ෙසfල) බw සඳහා Kශාල ෙව ළදෙපොළ පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා Tෂ්පාදනය ෙකෙර*ෙ* �§ වශෙය* වන අතර ඒ සඳහා ñනය පpඛ අෙන[; 
රටවලට Kෙ�ශ KTමය Kශාල පමාණය ඇ] යන බැK*, �§ �oවැය දැoය L�  ෙමම 
ක'මා*තය ගාÎය පෙ�ශවල ව/ා�ත Yaම සඳහා K�ම; වැඩ ��ෙවළ සකස් කළ 
L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.61/’15 

61. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 6 ලංකාව �ළ ඖෂධ Tෂප්ාදන ක'මා*ත ශාලා ආර)භ 

Yaම,—  6 ලංකාව �ළ ඖෂධ Tෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම ම�ටමක පව න අතර ඖෂධ 
ආනයනය සඳහා වසරකට Kශාල Kෙ�ශ KTමය පමාණය වැයවන බැK* kL� මානව 
ස)පත Qn රට ෙලස 6 ලංකාවට අත/ාවශ/ ඖෂධ ව'ග රට �ළම Tපදqමට අවශ/ 
පහ�ක) රජය මැkහ; qෙම* ලබා ] ඖෂධ Tෂ්පාදන ක'මා*ත ශාලා ආර)භ කළ 
L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.62/’15 

62. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසf Kෂය T'ෙ�ශයට මෙනෝ Kද/ාව Kෂයය ඇ�ළ; 

Yaම,— පාසf µෂ/ පජාව TෙරෝÁ මනසY* L; ���ම; Mරණ ගැjමට හැY �oස 
ෙලස හැඩගැසq්ම උෙදසා හය වැT ෙශේ̄ ෙG ?ට Cයා;මක වන පok ෙබෞ�ධ මෙනෝ 
Kද/ාව සහ බටQර මෙනෝ Kද/ාව යන Kෂයය* ඒකාබ�ධ ෙකොට කමව;ව සැල�) කරන 
ලද “මෙනෝ Kද/ාව සහ භාවනාව” නn* Kෂයය පාසf Kෂය T'ෙ�ශයට ඇ�ළ; කළ 
L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.63/’15 

63. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Kශාnක ආධාරක මධ/ස්ථාන �Q¡qම,— Kශාnකය* 

ෙව=ෙව* උපෙ�ශන ෙසේවා, ෛවද/ පහ�ක) සහ  kවා �Í[) ෙසේවා යනා] 
වැ\Qtය*ට අවශ/ �බසාධන කටL� Íස එකම ස්ථානයY* ඉ¡ කර ගැjමට හැY 
වන පok Kශාnක ආධාරක මධ/ස්ථාන ෙගොඩනැංqමට;, එම මධ/සථ්ාන ෙ*ද කර 
ගTn* ය) Tෂ්පාදන කටL;ත සඳහා Kශාnකය* ෙයොp Yaම හරහා ඔ}*ෙu kKයට 
සහනය ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම ද උපයා ගැjමට හැY වන ෙලස රජය මැkහ; 
qෙම* රටvරා Kශාnක ආධාරක මධ/සථ්ාන �Q¡Kය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව 
ෙයෝජනා කර`. 

පා.64/’15 

64. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Kශාnකය*ෙu ආ'�කය ශ ම; Yaම සඳහා නව 

ෙලොතÍ`ය හ�*වා ]ම,— Kශාnක රාජ/ ෙසවකය*ෙu වැ¡� Kෂමතා ඉව; Yaමට 
සහ ඔ}*ෙu �බසාධන කටL� සඳහා අවශ/ pදf ෙසොයා ගැjම සඳහා නව 
ෙලොතÍ`ය ෙවළඳෙපොළට හ�*වා]මට රජය කටL� කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව 
ෙයෝජනා කර`. 

පා.65/’15 

65. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංචාරක මගෙප*ව*න* vÉ� Yaම,— 

සංචාරක`*ට ඵලදාÛ හා ආචාර�� ෙසේවාව සැපÛමට හැY �oස බවට ප; Yaමට 
ෙම*ම, ඔ}*ෙu  වෘ;Mය ම�ටම ඉහළ නැංqම සඳහා; සංචාරක මගෙප*ව*න* 
vÉ� Yaමට K�ම; වැඩ��ෙවළ සකස් කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා 
කර`. 



( 20 ) 

 

 

පා.66/’15 

66. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉඩ) ස)බ*ධව පව න j  සංෙශෝධනය Yaම,— 6 

ලංකාව �ළ ෙ) වන Kට ඉඩ)වලට ව/ාජ ඔ�v සකසා KY³ෙ) ජාවාරම 
Cයා;මකවන අතර Îට අදාළව j ය Cයා;මක qම ද ඉතා අවම ම�ටමක පව න 
බැK*, ඉඩ) අ` ය ස)බ*ධව �ර�තභාවය වැ\ වන අLo* හා වැරkක	ව*ට දැ\ 
දÞව) පැnණKය හැY අLo* පව න j  ප�ධ ය සංෙශෝධනය කළ L�යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.67/’15 

67. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 6 ලංකාව අවට සාගරෙG ෙකොරfපර ආරෂා කර 

ගැjම,— 6 ලංකාව අවට සාගරෙG ඇ  ෙකොරfපර nTස්  Cයාකාරක) ෙහේ�ෙව* 
Kනාශqෙ) ත'ජනයට pÉණපා ඇ  බැK*, එම ෙකොරfපර ආරෂාකර ගැjම සඳහා 
nTස් Cයාකාරක) පාලනය Yaමට හැYවන පok v�ගල ආකfපමය ෙවනස ෙම*ම, 
ෛන ක රාpෙO ෙවනස ඇ  Yaම සඳහා K�ව; කn¡ව හරහා �^� 
වැඩ��ෙවළ සැල�) කර Cයා;මක කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා 
කර`. 

පා.68/’15 

68. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසf වෑ* රථ සඳහා කා*තාව* ෙසේවයට ෙයදqම,— 

පාසf වෑ* රථ ෙසේවෙයQ iණා;මක බව වැ\ Yaමට;, එම වෑ* රථවල ගම* කරන 
ද	ව*ෙu ආරෂාව උෙදසා;  ?ය_ම පාසf ෙසේවා වෑ* රථවල ෙසේවය සඳහා 
කා*තාව* ෙයොදා ගැjම අTවා'ය Yaමට j  සකස් කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව 
ෙයෝජනා කර`. 

පා.69/’15 

69. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඖෂධ nල පහත ෙහ�ම,— 6 ලංකාව �ළ ජා ක 

ඖෂධ ප ප; ය පකාශයට ප; කර ඖෂÓය නාමෙය* ෙබෙහ; අෙලK Yaම 
ක\නn* ආර)භ Yaම ම�* ඖෂධ nල පහත ෙහ�මට රජය මැkහ; Kය L�යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.70/’15 

70. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අ*ත'ජාලය හරහා අෙලK කරන ඖෂධ ඇ�§ 

ජාවාර) මැඩපැවැ;qම,— ෙ) වන Kට අ*ත'ජාලය හරහා පn යY* ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද/ උපකරණ හා Ñපලාවන/ Tෂ්පාදන Kශාල ෙලස අෙලK ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාර) අප රෙ� ජනතාව ෙu ෙසෞඛ/යට සහ යහපැවැ;මට Kශාල ත'ජනය වන 
බැK* ඒවා මැඩපැවැ;qම සඳහා T? වැඩ��ෙවළ සකස් කර Cයා;මක Yaම �^� 
යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.71/’15 

71. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— කෘ� රසායන දව/ භාKතා ෙනොකර වගා Yaම,— 

අ�ක Kෂ සQත කෘ� රසායන දව/ 6 ලංකාව �ළ තහන) කර පැර¯ කමයට පoසර 
QතකාÎ වගා කමය රටට හ�*වා]මට අවශ/ ප'ෙGණ ?^Yaමට කෘ� Kද/ාඥය* හා 
පoසරෙO]*ෙග* සම*Kත කn¡ව ප; කර ඔ}*ෙග* ලබා ග*නා T'ෙ�ශ ��* 
ජනතාවට වස Kෙස* ෙතොර ෙසෞඛ/ාර�ත ආහාර ෙOල  ලබා ]මට අවශ/ �යවර 
ගැjමට රජය මැkහ;qම �^� යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 
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පා.72/’15 

72. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසf ?�* ම;දව/වලට ඇUබැQqෙම* pදවා 

ගැjම,— ෙ) වන Kට 6 ලංකාව �ළ පාසf ?�* ම;දව/වලට ඇUබැQ qෙ) වැ\ 
පවණතාවය T'මාණය q ඇ  බැK* පාසf ?�* ම;දව/ව(* pදවාගැjම සඳහා 
රජය මැkහ;q K�ම; වැඩ��ෙවළ Cයා;මක කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව 
ෙයෝජනා කර`. 

පා.73/’15 

73. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක ඵලදාÛතා කn¡ව ප; Yaම,— රජය K?* 

Cයා;මක කර= ලබන ඵලදාÛතා වැඩසටහ*Q] තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදාÛතා 
ම�ටම කරා ෙමෙහය¢ ආයතන පධාj* හ�නාෙගන ඔ}*ෙu දැ=ම හා අ;දැ�) 
පෙයෝජනයට ගත හැY වන ආකාරෙය*, එම ආයතනවල Cයා;මක කරන ලද 
වැඩසටහ* සහ කමෙOද අෙන[; ආයතනවලට ගැලෙපන පok ආෙ�ශ Yaමට හැYවන 
පok එම ආයතන පධාj*ෙග* සම*Kත ජා ක ඵලදාÛතා කn¡ව �QටKය L�යැ` 
ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.74/’15 

74. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පජා ෛවද/ෙOදය ��බඳ Kෙශේෂඥ ෙසේවාව kL� 

Yaම,— ෙසෞඛ/ ෙසේවාෙO අත/ාවශ/ අංගය වන පජා ෛවද/ෙOදය ��බඳ Kෙශේෂඥ 
අංශය kL� Yaමට අවශ/ සැල�) සකස් Yaම හා එම ෙෂේතෙG දැනට පව න ගැට_ 
Taෂණය කර ක\නn* Tරාකරණය Yaමට අවශ/ කටL� ?^ Yaමට රජය මැkහ; 
Kය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.75/’15 

75. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉංò1* රාජෙදෝ�* ෙලස න) කළ 6 ලාංYක`* 

ජා ක qරය* ෙලස න) Yaම,— ව'ෂ 1815 ?ට 1948 Tදහස ලැ�ම දවා ¢ කාලය 
�ළ ඉංò1*ට එෙරQව රට ජ ◌ා ය ෙව=ෙව* kK ෙනොතකා සට* කළ 6 ලාංYක`* 
රාජ ෙදෝ�* ෙලස න) කර ඇ  අතර ඔ}* ?ය_ෙදනාම Kෙශේෂ ගැස� පතය ම�* 
ජා ක qරය* ෙලස න) කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.76/’15 

76. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පoෙභෝජනයට =�^� ආහාර ෙවළඳ ෙපොළට ඒම 

වැළැqමට කටL� Yaම,— පoෙභෝජනයට =�^� ආහාර Tෂප්ාදනය කරන, අෙලK 
කරන හා ඊට අ=බල ෙදන v�ගලය* හා ආයතන වැට�මට පාoෙභෝ�ක කටL� ��බඳ 
අ�කාoෙG Kෙශේෂ වැට�) ඒකකයට පව න ගැට_ Tරාකරණය කර අවශ/ පහ�ක) 
ෙනොඅwව ලබා ]මට;, වැරkක	ව*ට උපoම දÞව) ලබා kය හැY වන පok පව න j  
ප�ධ ය සංෙශෝධනය Yaමට; කටL� කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා 
කර`. 

පා.77/’15 

77. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වස Kස නැ  ආහාර Tෂ්පාදනය koම; Yaම,—  

ආහාර හා ස)බ*ධ Tෂ්පාදන කටL�වල ෙ��යව Tරතව ?tන Tෂප්ාදක`* ඉලක 
කර ගTn* iණා;මක බK* ඉහළ, ෙසෞඛ/ාර�ත ආහාර පාoෙභෝ�කය*ට ලබා ]ම 
��* රටට කළ හැY ෙසේවාව ��බඳව දැ=ව; කර, ආකfපමය ෙවනස ඇ  Yaමට 
හා එෙලස වස Kෙස* ෙතොර ආහාර Tපදවන ව/වසායක`*ට ෙගෞරව නාමය සQත 
ස)මාන පදානය ෙකොට ඔ}* koගැ*qමට වැඩසටහන රජය මැkහ;q ආර)භ කළ 
L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 
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පා.78/’15 

78. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ;ප; කරග; අභය{nවලට අය; ඉඩ) 

Tදහස් කරගැjම,— 6 ලංකාෙO පකාශයට ප; කර ඇ  අභය{nවලට අය; ඉඩ) KKධ 
v�ගල`* හා සංKධාන K?* j  KෙරෝÓ ෙලස අ;ප; කරෙගන ඇ  බැK*, එම ඉඩ) 
නැවත ලබා ගැjමට රජය ක\නn* මැkහ; Kය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා 
කර`. 

පා.79/’15 

79. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආkවා1 ජනයා නගා?¡qම සඳහා සැල�ම Cයා;මක 

Yaම,— 6 ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආkවා1 ජනතාව ��බඳ ෙවනම සංගණනය 
?^කර, ඔ}නට Ôව; qම සඳහා දැනට පව න අපහ�තා කමව;ව හ�නාෙගන, ඔ}නට 
 ෙගෞරවjයව Ôව; qමට හැY පoසරය T'මාණය කර ]මට අවශ/ සාධjය සැල�ම 
ආkවා1 නායක`* ද ඇ�ළ;ව ප;කරන ලද K�ව; මDඩලය හරහා Cයා;මක කළ 
L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.80/’15 

80. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— L�ධය Tසා උ�	 හා නැෙගනQර පෙ�ශය*Q හාT ¢ 

vරාවස�් සංරෂණය Yaම,—  ස් වසරක L�ධය ෙහේ�ෙව* උ�	 හා නැෙගනQර 
පළා; වල පැව  vරාවස්� Kශාල ෙලස Kනාශ ¢ අතර පව න vරාවස්� ��බඳ 
සÎෂණය ?^ කර ෙතොර�	 Íස්කර ගැjම;, එම vරාවස්� තහ}	 Yaම, ආරෂා 
Yaම හා ප සංස්කරණය Yaම; අරp� කර ෙගන K�ව; vරාKද/ාඥ`*ෙග* 
සම*Kත කn¡ව ප;Yaම �^� යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.81/’15 

81. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වගා Yaම සඳහා ෙ��ය �ජ පච(ත Yaම,— කෘ� 

රසායන භාKතෙය* ෙතොරව ෙ��ය කාබTක ෙපොෙහොර ආශෙය* වගා කළ හැY ෙ��ය 
�ජ ව'ග හ�නාෙගන එම �ජ ක\නn* රට vරා ව/ා�ත කර රසායTක වස Kෙස* ෙතොර 
ආහාර ජනතාවට ලබා ]ම සඳහා අවශ/ කරන ප'ෙGෂණ, තාෂණය හා Tෂ්පාදනය වැ\ 
kL� Yaමට අවශ/ සැල�) සකස් කර Cයා;මක කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව 
ෙයෝජනා කර`. 

පා.82/’15 

82. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Kෙ�ශ භාෂා අධ/යනයට පහ�ක) සැපÛම,— v�ගල 

���ෙG පෘõල බව Mරණය qමට ඔÉ ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය වන බැK* 
ඉංò? භාෂාව හැ	�ෙකොට අෙන[; පධාන Kෙ�ශ භාෂා හැදෑaමට අවශ/ පහ�ක) 
v§f කර, සැල�) ස)පාදනය කර Cයා;මක කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව 
ෙයෝජනා කර`. 

පා.83/’15 

83. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ?ය_ මැ වරණ පචාරක කටL� සඳහා Kයද) කරන 

pදf 1මා Yaම,— 6 ලංකාව �ළ පැවැ;ෙවන ?ය_ මැ වරණය*Q] ඇතැ) 
අෙ�ෂකය* අ  Kශාල pදf පමාණය Kයද) කරන අතර pදf Kයද) කළ ෙනොහැY, 
එෙහ; රටට වැඩ කළ හැY ���ම; �oසකට ඉ* අවා? සහගත ත;;වය ඇ  වන 
බැK* මැ වරණ සඳහා Kයද) කරන pදf පමාණය 1මා Yaමට හැY වන ආකාරෙG j  
ස)පාදනය කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 
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පා.84/’15 

84. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— යට; K¥ත සමෙG 6 ලංකාෙව* Íෙගන �ය vරාවස�් 

නැවත ලබා ගැjම,— 6 ලංකාව යට; K¥තයව පැව  සමෙG අප රt* පෘ�ගාලය, 
ඕල*දය හා මහා öතාන/යට Íෙගන �ය vරාKද/ා;මක වtනාකම සQත භාDඩ 
��බඳ සÎෂණය ?^ කර එම භාDඩ නැවත අප රටට ලබා ගැjම සඳහා අවශ/ �යවර 
ගැjමට රජය මැkහ; Kය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.85/’15 

85. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංඝා�කරණය ස්ථාපනය Yaම,— ±é* 

වහ*ෙසේලාෙu ආරෂාව හා ෙගෞරවය Íක ගැjම ෙව=ෙව* උ*වහ*ෙසේලාට අදාළ 
අ�කරණමය කා'යය* සඳහා ෙවනම සංඝා�කරණය �Q¡Kය L� බවට; එම 
අ�කරණ M*^ සඳහා j මය බලය ලබාගැjමට හැY වන අLo* ෙමම සංඝා�කරණය 
ස්ථාපනය කළ L� බවට; ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.86/’15 

86. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ව/වස්ථා�ත සංඝ සභාව ප; Yaම,— පා'(ෙ)*�ව 

ඇ�§ ජනතා Tෙයෝ¥ත ආයතන සඳහා උපෙ�ශක;වය හා මග ෙප*qම ලබා ]මට හා 
අණපන;වලට සංෙශෝධන ඉkoප; කළ හැY ෛන ක බලය සQත සංඝ ස)p ෙය* 
ප; කර ග; රාජ/ පoපාලනය, j ය, Kෙ�ශ කටL� හා සමාජ Cයාකාරක) ��බඳ 
හසල දැ=ම සහ අ;දැ�) සQත K�ව; සංඝයා වහ*ෙසේලාෙග* සම*Kත 
ව/වසථ්ා�ත සංඝ සභාව ප; කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.87/’15 

87. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ ක අධ/යන ආයතනය �Q¡qම,— 6 

ලංකාෙO පැවැ  ජල තාෂණය හා වැO තාෂණය නැවත පණග*වා Íකගැjම සහ 
වැ\ kL� Yaම සඳහා අවශ/ ප'ෙGෂණ ?^ Yaමට හා අධ/ාපන පාඨමාලා ම�* උත 
Kෂය ගැන දැ=n* ස*න�ධ කරන ලද �oස T'මාණය Yaමට හැYයාව ඇ වන පok 
“වා� සංස්කෘ ක අධ/යන ආයතනය” නn* ආයතනය රජය මැkහ;qෙම* ආර)භ 
කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.88/’15 

88. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— මහාවංශය අධ/යනය සඳහා ආයතනය �Q¡qම,— 6 

ලාං�ය ඉ හාසෙG ගම* මග ෙප*වන මහාවංශය අධ/යනය Yaම සඳහා ±é* 
වහ*ෙසේලාෙu මැkහ; qෙම* “මහාවංශ අධ/යන ප'ෙGෂණ ජා ක ආයතනය” නn* 
ආයතනය රාජ/ අ=ගහෙය* �Q¡Kය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.89/’15 

89. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ KෙරෝÓ Cයා නැවැ;qම,— ධ'ම ග*ථ හා 

පකාශන අධ/යනය Yaෙ) මනා දැ=ම ඇ  ෛන ක බලය සQත K�ව; සංඝ 
මDඩලය �Q¡qම ම�* ය) T'මාණය එ�දැqමට ෙපර එය එම මDඩලයට ඉkoප; 
Yaෙම* අන�	ව, සමාජගත Yaමට =�^� න), සංෙශෝධන ඉkoප; Yaමට හැYවන පok 
යා*තණය සැක1ම ම�* ෙබෞ�ධ KෙරෝÓ Cයා හා පකාශන රචනා qම හා �^ දහම 
ස)බ*ධ කරn* සාවද/ T'වචන ඉසම්�qම නැවැ;qම සඳහා රජය මැkහ; Kය L�යැ` 
ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 
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පා.90/’15 

90. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙ�ශ QෛතÈ කලා T'මාණ ඇගÛම,— ෙ�ශා=රාගය හා 

ආ;මා±මානය ඇ වන පok ෙ��ය හා සංසක්ෘ ක වtනාකn* අÙන කලාකෘ  වා'�කව 
ඇගÛම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ්Yaමට රජය මැkහ; Kය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව 
ෙයෝජනා කර`. 

පා.91/’15 

91. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 6 ලංකාෙO පාසf µෂ/ µෂ/ාව*ෙu Kනය නැංqමට 

කටL� Yaම,— 6 ලංකාෙO පාසf µෂ/ µෂ/ාව* ෙසෞඛ/ ස)ප*න, TෙරෝÁ හා කා`කව 
ශ ම; vරවැ?ය* ෙලස සමාජගත Yaෙ) අරp¯* ඔ}*ට තමා කැම  yඩාවකට ෙයොp 
qමට සහ පාෙයෝ�ක Kනය vÉ�වකට ෙයොp Yaමට අවශ/ කටL� ස)පාදනය කළ L�යැ` 
ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.92/’15 

92. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ ක ෙතොර�	 මධ/සථ්ානය ආර)භ 

Yaම,— 6 ලංකාව �ළ �Qටා ඇ  ෙබෞ�ධාගnක සථ්ාන, ඒ හා සබැÐ අ=ෂං�ක අංශය* 
ෙම*ම, ±é* වහ*ෙසේලා ��බඳ ෙතොර�	 ආ] ක	� එ Íස ්කර K�ම;ව පoගණක 
ගත කර, නqන තාෂ¯ක උපකරණ සහ පමාණව; මානව හා ෙභෞ ක ස)ප; ව(* �ov* 
“ ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ ක ෙතොර�	 මධ/සථ්ානය” නn* ආයතනය රාජ/ අ=ගහෙය* ආර)භ 
කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.93/’15 

93. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— දහ) පාසf පාඨ ග*ථ කාලා=ÑÄව සංෙශෝධනය 

Yaම,— Kභාග ඉලක කරග;, දැ=ම පමණ ෙ*දගත කළ පාඨ ග*ථ ෙව=වට 
පා ෙයෝ�ක vÉ�ව පදන) කරග;, ���ය ව'ධනය කර*නා¢, µෂට් ස)ප*න සමාජය 
T'මාණය Yaම ඉලක කර ග; පාඨ ග*ථ K�ව; මDඩලය හරහා ස)පාදනය කර දහ) 
පාසf ෙවත ලබා kය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.94/’15 

94. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජාත/*තර පාසf Tයාමනයට මDඩලය ප; Yaම,— 6 

ලංකාෙO සංසක්ෘ යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ;මට ගැලෙපන පok ජාත/*තර පාසfQ 
Kෂය පථය* අවශ/ පok Tයාමනය කළ හැY ®'ණ බලතල සQත මDඩලය ප; කළ 
L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.95/’15 

95. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක අධ/ාපන ෙකොnෂ* සභාව වඩා; සyය Yaම,— 

ෙ��ය ඉ හාස දැ=ම, සාරධ'ම ස)ප*න බව, Tෂප්ාදන ශක/තාව, ��� ස)ප*න බව, 
ස)පදා`ක දැ=ම, ෙ�ශා=රාගය, TෙරෝÁතාව, [සලතා ®'ණ බව සහ ආකfප 
ස)ප; ෙය* L� බව යන අංගය*ෙග* පo®'ණ සා'ථක vරවැ?ෙය[ �Q කල හැY වන 
පok සකසන ලද ජා ක අධ/ාපන ප ප; ය හරහා සමසත් අධ/ාපන කමෙGම 
පoව'තනය ඇ  Yaමට ජා ක අධ/ාපන ෙකොnෂ* සභාව ව ඩා; සyය කළ L�යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 
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පා.96/’15 

96. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ප}f ෛවද/ෙOදය ��බඳ Kෙශේෂඥ ෙසේවාව kL� Yaම,— 

ෙසෞඛ/ ෙසේවාෙO අත/ාවශ/ අංශය වන ප}f ෛවද/ෙOදය ��බඳ Kෙශේෂඥ ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව න ගැට_ Taෂණය කර ඒවා ක\නn* Tරාකරණය Yaමට අවශ/ කටL� ?^ 
Yaමට; එම ප}f ෛවද/ෙOදය ��බඳ Kෙශේෂඥ ෙසේවාව kL� Yaමට සැල�) Yaමට; 
රජය මැkහ; Kය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.97/’15 

97. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආL'ෙOද ෛවද/ව	*ෙu ෙසේවය Kෙ�ශය*ට ලබා 

]ම,— ආL'ෙOද ෛවද/ උපා�ය ස)®'ණ කරන උපා�ධාa*හට Kෙ�ශ රටවල ÍYයා 
අවසථ්ා ලබා ]ම සඳහා K�ම; වැඩ ��ෙවළ සැල�) කර Cයා;මක Yaම �^� යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.98/’15 

98. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආL'ෙOද ෛවද/ පනත සංෙශෝධනය Yaම,— දැනට 

පව න යf පැන �ය ආL'ෙOද ෛවද/ පනත සංෙශෝධනය කර ආL'ෙOද ෛවද/ව	*ෙu 
වෘ;Mය ගැට_ Kසඳn*, එම වෘ; ය ස� ග	;වය හා අ±මානය Íක ගැjමට නව ආL'ෙOද 
ෛවද/ පනත ක\නn* ඉkoප; Yaමට �යවර ගත L�යැ`  ෙමම පා'(ෙ)*�ව 
ෙයෝජනා කර`. 

පා.99/’15 

99. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ^)oය ආරෂක ප�ධ ය සකස ්Yaම,— 6 ලංකාෙO 

^)oය ආරෂක ප�ධ  T'මාණය කළ නව TපැL) ක	ව* ද, එම ෙෂේතයට ස)බ*ධ 
K�ව�* ද, ^)oය ෙදපා'තෙ)*�ෙO ?ය_ම ෙෂේතය*Q පqනය*ෙග* ද සම*Kත 
කn¡ව ම�* ^)oය ආරෂක ප�ධ ය සකස ්කර Cයා;මක Yaමට රජය මැkහ; Kය 
L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.100/’15 

100. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— මÁ පවාහන ෙසේවෙG iණා;මක ත;;වය වැ\ Yaම,— 

බස ් මÁ පවාහන ෙසේවෙG iණා;මක ත;;වය වැ\ Yaම ම�* වා'�කව එම ෙසේවාව 
ප ෙෂේප කරන 1% - 2%  පමණ ¢ මÁ* පමාණය රඳවා ගැjමට කටL� Yaෙම*, එම 
ෙසේවෙG පැවැ;මට ]'ඝ කා�නව ඇ  Kය හැY අවදානම අw කර ගැjම සඳහා කමව; වැඩ 
��ෙවළ සැල�) කර Cයා;මක Yaම �^� යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.101/’15 

101. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ?ංහල භාෂාවට ස)මතය සකස ්Yaම,— ?ංහල භාෂාෙO 

(øත ව/වහාරය හා කථන ව/වහාරය ෙදයාකාරය ග*නා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙ×දය, 
අfපපාණ, මහපාණ අෂර ෙය]ම සහ පද ෙබ]ම ආ kය ද Kවාද සQත බැK* ?ංහල භාෂාව 
සඳහා ස)මතය සකස ්Yaමට K�ව; මDඩලය ප; කර කාලා=Ñපව ?^වන ෙවනසක්) 
ද සැලYfලට ෙගන භාෂාෙO පැවැ;ම තහ}	 Yaමට හැY Cයාදාමය සකස ්කළ L�යැ` 
ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.102/’15 

102. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංසථ්ාTක කාබTක අපදව/ ම�* පoසරය Ïෂණය qම 

පාලනය Yaම,— ප(ෙබෝධ නාශක සහ ක'මා*ත Cයාව(ය*Q ] �ටවන සංසථ්ාTක 
කාබTක අපදව/ (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළ ◌ාස ් ව'ගයක Ïෂණ 
කාරකය*ෙග* සම*Kත අතර ඒවා nTසාෙu ෙසෞඛ/යට ඉතා අQතකර බැK* එම 
රසායTකය* පoසරයට pදා හැaම පාලනය Yaමට K�ම; වැඩ ��ෙවළ සැල�) කර 
Cයා;මක කළ L� යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 
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පා.103/’15 

103. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රාජ/ පාලනයට ස)��ධ ද'ශනය ස)බ*ධ කර ගැjම,— 

ස�ත අපoහාjය ධ'ම, දසරාජ ධ'ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, [	 ධ'ම ජාතකය, ග*ඩ T*^ක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ�වධ'ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චකව;M ?හනාද áතය 
හා ධ'ම ප]�කාව යන ස)��ධ ඉගැ*q) ස)බ*ධව පා'(ෙ)*�, පළා; සභා හා පාෙ��ය 
ම�ටෙ) ?tන ?ය_ම පෂ Kපෂ ම*Âව	* දැ=ව; Yaම ��* ඔ}*ෙu {nකාව රෙ� 
යහපාලනයට දායක කර ගැjමට හැY වන ආකාරෙG වැඩ ��ෙවළ සැල�) කර Cයා;මක 
Yaමට රජය මැkහ; Kය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.104/’15 

104. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉෙලෙටොTක අපදව/ බැහැර Yaම,— ෆේලොරස*� 

බfබ, ^රකථන, ජංගම ^රකථන, K^( උපකරණ, බැටo, පoගණක හා එQ ෙකොටස ්ආkය 
අපදව/ ෙලස පoසරයට බැහැර Yaෙ)] ආසT, කැânය), රසkය, ෙලâ වැT බැර ෙලෝහ 
පoසරයට එක�වන බැK* ෙමම ඉෙලෙටොTක අපදව/ බැහැර Yaමට කමව; වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කර පoසරය �Í�මට කටL� කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා 
කර`. 

පා.105/’15 

105. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රෙ� යහපාලනය සථ්ා�ත Yaම,— අයහප; පාලනෙG අංග 

ලෂණ වන අ*තෙනෝම ක ප ප;  ස)පාදනය, Tලබල වාදය, බලා;මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ j , Kධායක බලතල අT? පoහරණය, ෙ�ශපාලනයට vරවැ? දායක;වය අwqම 
සහ  Ïෂණය පැ aම යන ක	� අප රට �ළ ෙනොඅwව දනට ලැෙබන අතර ෙ) Tසා රෙ� 
අයහප; පාලනය පව න බව ෙපj යන ෙහ`* රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැÁම සඳහා 
සැල�) සකස ්කර Cයා;මක කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.106/’15 

106. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Kෙ�ශ රටවල ඇ  6 ලංකාවට අය; vසේකොළ ෙපො; 

නැවත ලබා ගැjම,— 6 ලංකාවට අය; වtනා vසේකොළ ෙපො; රාµය Lෙරෝපා රටවf 
ඇ�§ ෙලෝකෙG රටවf ගණනාවක  ෙබන අතර ඒවාෙG අ*ත'ගතව ඇ  දැ=ම ෙ) වන 
Kට ව;ම* ලාං�ය සමාජයට අQnව ෙගොස ්ඇ  බැK*, එම vසේකොළ ෙපො; අප රටට ආප� 
ලබා ෙගන ඒවාෙG අඩංi ෙපෞරා¯ක දැ=ම නැවත සමාජගත Yaමට K�ම; වැඩ ��ෙවළ 
සැල�) කර Cයා;මක කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.107/’15 

107. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෛජව KKධ;වය Íක ගැjම සඳහා කෘ�ක'මය දායක කර 

ගැjම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙව=වට බÉ ෙබෝග වගාව සහ nශ ෙබෝග වගාව ජනêය කරqම, 
ෛජව KKධ;වයට හාTකර රස ◌ායන දව/ කෘ� ක'මා*තෙය* ඈ; Yaම හා ඒකාබ�ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භාKතය ��* රට �ළ ෛජව KKධ;වය ආරෂා Yaමට 
ෙගොq* ෙයොp කරන වැඩ ��ෙවළ  Cයා;මක කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා 
කර`. 

පා.108/’15 

108. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජනතාවෙu ආහාර ලැ�ෙ) අ` ය �ර�ත Yaම,— 

එස; ජාM*ෙu සංKධානෙG මානව අ` වා?ක)◌ ිප�ධM*ට අ=åලව ආහාර ලැ�ෙ) 
©(ක අ` වා?කම 6 ලාංYක ජනතාවට අQn වන ත;;වය රජෙG ප ප;  ස)පාදනය 
හා Cයා;මක Ya) �ළ දනට ලැෙබන ෙහ`* උත පඥ�M*ට අ=ව රෙ� ජනතාවෙu 
ආහාර පශන්ය Kසäෙ) වග�ම p§මT*ම රජයට පැවa ඇ  බැK* රජය මැkහ;q ආහාර 
දව/ nල පාලනය හා ෙසෞඛ/ ආර�ත ආහාර ෙOල රෙ� ජනතාවට ලැ�ම සහ ක 
ෙකෙරන K�ම; වැඩ ��ෙවළ ස)පාදනය කර ජනතාවෙu ආහාර ලැ�ෙ) ©(ක 
අ` වා?කම තහ}	 Yaමට �යවර ගත L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 



( 27 ) 

 

 

පා.109/’15 

109. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අකාබTක දව/ කළමනාකරණය Yaම,— අකාබTක දව/ 

ප චyකරණය Yaම;, අකාබTක දව/ භාKතය අවම Yaම;, භාKතෙය* ඉව;වන 
අකාබTක දව/ එක� Yaෙ) යා*තණය සැක1ම හා අකාබTක දව/ භාKතා Yaෙ) පoසර 
j  a  K�ම; Yaම; ��* රෙ� පoසර ප�ධ ෙG ආරෂාව හා යහපැවැ;ම සඳහා 
අකාබTක දව/ කළමනාකරණය Yaමට �යවර ගත L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා 
කර`. 

පා.110/’15 

110. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙ��ය ඖෂධ සහ අ; ෙබෙහ; ��බඳව පාසf ?�* 

දැ=ව; Yaම,— TෙරෝÁ ජා ය ෙගොඩනැÁම සහ ෙ��ය ආL'ෙOදෙG යහපැවැ;ම ©(ක 
අරp� වශෙය* ෙගන ෙ��ය ඖෂධ ව'ග හා අ; ෙබෙහ; ��බඳ K�ම; ක	� සQත 
Kෂයය පාසf Kෂය T'ෙ�ශයට ඇ�ළ; Yaම ම�* ෙ��ය  ඖෂධ සහ අ; ෙබෙහ; ��බඳ 
පාසf ?�* දැ=ව; Yaම ට �යවර ගත L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.111/’15 

111. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා ම*දෙපෝෂණය �ර* Yaම,— 6 ලංකාව 

�ළ අwබර ද	 උප; අ=පා කය 25% තර) ඉහළ අගය ග*නා අතර එයට පධාන සාධකය 
ව*ෙ* ෙපෝෂ/දාÛ ආහාර Qඟකම වන බැK*, මාතෘ හා ළමා ම*දෙපෝෂණය ^ර�මට අවශ/ 
ෙපෝෂ/දාÛ ආහාර ^�ප; ජනතාවට ලබා ]ම පpඛතාවය කරග; වැඩ ��ෙවළ Cයා;මක 
කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.112/’15 

112. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පoසරය �Í�ෙම* TෙරෝÁ රට ෙගොඩනැÁම,— 

ව'තමාන 6 ලංකාෙO පoසර Ïෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව* ජලෙG හා ආහාරවල KYරණ�� 
බව වැ\ q ඇ  අතර අනාගතෙG] nTසාට වැළ ෙඳන ඇතැ) ෙරෝගවල ෙරෝග Tධානය පවා 
ෙසොයා ගැjම අපහ�  Kය හැY බැK*, ෙ) ��බඳ වැ\^ර Kම'ශනය Yaම සඳහා K�ව; 
කn¡ව ප; කර වා'තාව කැඳවා, එම T'ෙ�ශ Cයා;මක Yaම ��* රෙ� ජනතාවෙu 
jෙරෝÁභාවය සහ ක කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.113/’15 

113. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රෙ� ආරෂාවට කෘ�ක'මය �ර�ත Yaම,— 

ධනවාදෙG �*වැT කා'�ව වන ෙදවැT ෙලෝක L�ධෙය* ප� කාලෙG] හoත K�ලවය; 
සමඟ කෘ�කා'nක Ôවන රටාව ස)®'ණෙය*ම ෙවනස ්qම ෙහේ�ෙව* ව'තමාන ෙලෝක 
පජාව pÉණ ] ඇ  පoසර Ïෂණය, jෙරෝÁ බව නැ qම හා �o?^ ආහාර ෙනොමැ qම ආ] 
අවදාන) ත;;වය*ෙග* 6 ලංකාව ආරෂා කර ගැjම සඳහා ජනතාව  රසාර කෘ�ක'ම 
භාKතය*ට ෙපළඹqෙම* හා ෙගොq* ආරෂා ෙකෙරන රාජ/ ප ප;  රට �ළ සථ්ා�ත 
කරqෙම* රෙ� අනාගතය �ර�ත කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.114/’15 

114. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සං�'ණ ෙගෝ�ය ෙවළඳෙපොළ Tසා ජනතාවට ඇ වන 

ගැට_ අවම Yaම,— ෙගෝ�යකරණය K?* හ�*වා^* ෙලෝක ෙවළඳ රටාව nTසාෙu මනස 
ආකමණය Yaම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔÉ පාර)පoකව ෙගන ආ හර ප�ධM* හා kL� 
දා'ශTක �*තනය* nTස ්මනස ��* උ^රා දැÎම ව'තමානය වන Kට 6 ලාංYක`*ට ද 
ෙපො^ බැK*, ෙවළඳෙපොළ ආ'�කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සං�'ණ Ôවන රටාව හා ඒ සමග 
පැන න�න සං�'ණ සමාÔය පශන්; Kසඳා ගTn* සහන�� kK පැවැ;මකට යා L� 
ව*ෙ* ෙකෙසේද ය*න ��බඳව ජනතාව දැ=ව; Yaමට අවශ/ වැඩ ��ෙවළ හා ���මය 
සංවාදය රට �ළ Cයා;මක කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 
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පා.115/’15 

115. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 6 ලංකාවට අවශ/ 1T රට �ළ Tපදqම,— 6 ලංකාවට 

අවශ/ කරන 1T Tෂප්ාදනය Yaමට අවශ/ ස)ප; 6 ලංකාව ස�ව ඇ  බැK*, මනා 
කළමනාකාa;වයY*, කා'යෂමව හා සැල�) සQතව කටL� කර රටට අවශ/ 1T 
පමාණය ෙමරට Tෂප්ාදනය Yaමට හා 1T �oපහ^ Yaමට අවශ/ ක'මා*තශාලා රජය ම�* 
සථ්ාපනය කර 1T ක'මා*තය Íක ගත L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

 පා.116/’15 

116. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— නකfස ් ර�තය ආරෂා Yaම,— සමසත් 6 ලාං�ය 

පoසර ප�ධ යටම බලපෑ) කළ හැY සංෙO] පoසර ප�ධ ය වන නකfස් ර�ත 
වනා*තරය ෙ) වන Kට nTස ්Cයාකාරක) ෙහේ�ෙව* දැ\ ත'ජනයකට ලq ඇ  අතර 
ව;ම* පරvරට ෙම*ම අනාගත nTස ් පරvරට ද ෙමම පoසර Kනාශය ෙහේ�ෙව* 
අවදානමක ට pÉණ පෑමට ?^ වන බැK*, nTස ් ත'ජන ඉව; කර නකfස ් ර�තෙG 
සව්ාÓන පැවැ;ම ක\නn* තහ}	 කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.117/’15 

117. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රාවණා රæ ��බඳව K�ම; ගෙOෂණය ?^ Yaම,— 

රාවණා රæ ��බඳ Tශ�්ත ඉ හාස ෙතොර�	 නැ  }වද, K�ම; ගෙOෂණය ��* ඔÉ 
��බඳව අප රෙ� ආකfප නැංqමට;, රාවණා රæ ස�ව  | දැ=ම රෙ� අ±වෘ��ය සඳහා 
ෙයොදා ගැjමට හා 6 ලාං�ය ඉ හාසෙG සැඟq �ය පoeෙ�දය Tරාවරණය කර ගැjමට; 
හැY වන බැK*, K�ව; කn¡ව හරහා රාවණා රæ ��බඳව ගෙOෂණය කළ L�යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.118/’15 

118. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ���මය k�� බව �ර* Yaම,— ෙභෞ ක ෙවළඳ භාDඩ 

සැoසරන ෙOගයට සාෙ�ෂව දැ=ම, ���ය හා මානව හර ප�ධM* ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනොqම ෙහේ�ෙව* ෙනොදැ=ව;කම Qස එසqම ��* ���මය k��භාවය අද අප රට �ළ 
දනට ලැෙබන පධාන ගැට_ව }වද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ;ෙ; අw අවධානය බැK*, 
රෙ� ජනතාවෙu ���මය k�� බව නැ  Yaමට ?ය_ වයස ්කාDඩය* ආවරණය වන පok 
K   �ම;ව සැල�) කරන ලද ජා ක වැඩසටහන Cයා;මක කළ L�යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.119/’15 

119. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— කf ඉ[; ¢ ඖෂධ භාKතය නැවැ;qම,— ෙ) වන Kට 6 

ලංකාව �ළ කf ඉ[; ¢  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙG ෙරෝහf �ළ භාKතයට පැn³ෙ) 
අවදානම ඇ  බැK* රජෙG අදාළ ?ය_ අංශ මැkහ;q Cයාකාa සැල�ම සකස ්කර කf 
ඉ[; ¢ ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ* ඉව; Yaම හා ආනයනය Yaම නැවැ;qමට කටL� කළ 
L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.120/’15 

120. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඒâස ්ෙරෝගය ව/ා�ත qම පාලනය Yaම,— 6 ලංකාව �ළ 

දැනට හ�නා ෙනොග; ඒâස ්ෙරෝÁ* 3000 කට ආස*න පමාණය ?tන බවට වා'තා පළ q 
ඇ  බැK* ඔ}* හ�නාෙගන ප කාර සඳහා ෙයොp Yaමට;, ඒâස ් ෙරෝගය ව/ා�ත qම 
වැළැqමට; ඵලදාÛ �^� ව/ාපෘ ය ක\නn* ආර)භ කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව 
ෙයෝජනා කර`. 
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පා.121/’15 

121. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Kෙ�ශය*Q] (ං�ක අතවරයට ලවන කා*තාව*ට 

සහන සැල1ම,— 6 ලංකාෙO කා*තාව* ගෘහ ෙසේවයට Kෙ�ශ ගතqෙම* ප� ?^ වන 
අතවරය* ෙහේ�ෙව* ?^වන ගැU ගැj) Tසා 6 ලාං�ය සමාජය �ළ T'මාණය q ඇ  
ගැට_ සහගත ත;;වය* සමනය Yaම සඳහා K�ම; කමෙOදය සකසා Cයා;මක Yaමට 
K�ව�* හා එම ?^q) හා බැ�� v�ගල කDඩාය)ව(* සැ^)ල; කn¡ව ප; කළ 
L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.122/’15 

122. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වන ර�ත හා අභය {nවල ආරෂාව දැ\ Yaම සඳහා j  

ස)පාදනය Yaම,— මෑතක ?ට 6 ලංකාෙO ර�ත වනා*තර සහ අභය {n Kනාශය වැ\ 
ෙවn* පව න අතර 6 ලාං�ය පාoසoක සම�(තතාවට ඉ* දැ\ ත'ජනය එfල ෙවn* 
පව න බැK* ෙමම Kනාශය නැවැ;qම සඳහා ජනතාවෙu ආකfපමය ෙවනස ඇ  Yaමට 
අවශ/ වැඩ ��ෙවළ සැක1මට ෙම*ම පව න j  ප පාදන K�ම; හා දැ\ බවY* Lත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.123/’15 

123. 

 ග	 ���ක ප රණ මහතා,— KKධ ආගnක කDඩාය)ව(* ?^ වන සමාජ බලපෑ) 
��බඳව අධ/යනය Yaම,— පධාන ධාරාෙO ආගnක මතවාදය* KෙOචනය කරn*, එම 
ආග)Q අ= කDඩාය) ෙලස තම T'වචන හා පැහැk( Ya) සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉkoප; කරn* එම මතවාද ��ග; v�ගල`* එ Íස් කර ග*නා, ආගnක හා 
ෙවන; pÉ�වරY* සමාජගත q ඇ  කDඩාය) ��බඳ අධ/යනය කරn* ඔ}*ෙu 
මතවාද, Cයාකාa;වය* හා සමාජයට ඔ}* Tසා ඇ  වන බලපෑ) කවරාකාරද ය*න 
��බඳ තෙසේ	ව ලබා ]මට ��ග; ආගnක නායකය*ෙග* හා K�ව�*ෙග* සැ^) 
ල; කn¡ව ප; කර, වා'තාව කැඳවා එQ T'ෙ�ශ Cයා;මක කළ L�යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.124/’15 

124. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉහළ පn ෙය* L; මැt භාජන Tෂප්ාදනය Yaම,— 

ආහාර �1ෙ)] ගෑස ් හා K^(ය අපෙ; ෙනොයන ෙලස ඉමT* තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ග*නා මැt භාජන Tෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉkoප; Yaමට, අවශ/ පaෂණ ?^ 
Yaමට හා මැt භාජන භාKතෙය* ෙසෞඛ/ාර�තව ආහාර �1මට ඇ  හැYයාව ��බඳව 
ජනතාව දැ=ව; Yaමට ජා ක ම�ටෙ) වැඩ සටහන සැල�) කර Cයා;මක Yaමට රජය 
මැkහ; Kය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.125/’15 

125. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අ�මාන?ක Kද/ා ෙෂේතයට �^ දහn* ආභාෂය ලබා 

ගැjම,— �^* වහ*ෙසේෙu ?ත ��බඳ ඇතැ) Kගහය* Ùතන Kද/ාවට හ� ෙනොවන තර) 
ගැà	 බැK*, ඒ ��බඳ ප'ෙGෂණ Yaමට හා ව'තමානෙG අ�මාන?ක Kද/ා ෙෂේතෙG ඇ  
ගැට_ සඳහා �^ දහම ඇ�o* T'වචන හා Kස�) ඉkoප; Yaමට හැY වන පok, අදාළ 
ෙෂේතය ��බඳ හසල දැ=ම ඇ  ෙ��ය හා Kෙ��ය K�ව�*ෙග* සම*Kත කn¡ව 
�Q¡වා, ඒ හරහා �^ දහම ෙ��ය හා Kෙ��ය වශෙය* පච(ත Yaමට;, 6 ලංකාෙO �'  
නාමය ඉහළ නැංqමට;, අ�මාන?ක Kද/ා ෙෂේතෙG vන	දය ඇ  Yaමට; රජය මැkහ; 
Kය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 
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පා.126/’15 

126. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Kද/ා'�* අතර vරාKද/ා Kෂයය ජනêය කරqම,— 

Kද/ා'�* අතර vරාKද/ා Kෂයය ජනêය Yaම සඳහා p(ක වශෙය* පාසf Kෂයය 
T'ෙ�ශයට එම Kෂයය ඇ�ළ; Yaම හා Kශව්Kද/ාලවල vරාKද/ා Kෂය පථය තව^රට; 
v§f Yaමට හා පහ�ක) ලබා]ම සඳහා කටL� Yaම;, එම�*  vරාKද/ා Kෂයය රට �ළ 
ව/ා�තqම හරහා �Qවන උග�*ෙග* රටට යහප; ෙසේවය ලබා ගැTම; අරp� කරග; 
ජා ක වැඩසටහන kiකා�නව සැල�) සQතව T'මාණය Yaමට �යවර ගත L�යැ` ෙමම  
පා'(ෙ)*�ව  ෙයෝජනා කර`. 

පා.127/’15 

127. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ  වස Kෂ ��බඳ ෙසොයා බැ�මට Kෙශේෂ පn  

ආයතනය �Q¡qම,— කෘ�ක'මා*තෙG] භාKතා ෙකෙරන රසායන දව/ ෙහේ�ෙව* 
ආහාර දව/ය*ට ද වස Kෂ nශq ඇ  අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ�මට අදාළ පn  
ආයතනය දැනට 6 ලංකාව �ළ �Q¡වා ෙනොමැ  බැK* එම කා'යය සඳහා Kෙශේෂ පn  
ආයතනය �Q¡Kය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.128/’15 

128. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— යාචක`* ?ඟමනට ෙයොදාග*නා ද	ව* vන	;ථාපනය 

Yaම,— 6 ලංකාෙO යාචක`* ද	ව* සමග ?ඟම* යැ]ම තහන) කර, ?ඟමන සඳහා 
ෙයොදා ග*නා ද	ව* vන	;ථාපනය කර, ඔ}* යහප; vරවැ?ය* ෙලස සමාජගත Yaම 
සඳහා අවශ/ ජා ක ම�ටෙ) වැඩ��ෙවළ සැල�) කර Cයා;මක කළ L�යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.129/’15 

129. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 6 ලංකාව �ළ ±è³ ශාසනය අඛDඩව පව;වාෙගන 

යාම සඳහා කමව; වැඩ��ෙවළ සකස ් Yaම,— මහා පජාපM ෙගෝතÎ 
ෙතර³*වහ*ෙසේෙග* ඇරà� භාරMය ±è³ ශාසනය සංඝn;තා 
ෙතර³*වහ*ෙසේෙu ලංකාගමනෙය* 6 ලංකාව �ළ මැනK* සථ්ා�ත }වද, ප�කා�නව 
අභාවයට �ය බැK*, මෑත LගෙG ] ශ/ාෙමෝපා( මහා TකාෙG රං�o දà_ පා'ශව්ය K?* 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද ±è³ ශාසනයට T? 
��ගැjම ලබා]ම සඳහා රජය ෛතTකා`ක මහා නායක සව්ාÎ*වහ*ෙසේලා ඇ�_ අදාළ 
?ය§ ෙෂේතය*ෙu ©(ක;වෙය* T? සංවාදය ඇර�ය L� යැ` ද, එම සංවාදය 
අවසානෙG K�ම; කමෙOදය ඔසේසේ 6 ලංකාව �ළ ±è³ ශාසනය අඛDඩව 
පව;වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළ සැක?ය L�යැ` ද ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා 
කර`.  

පා.130/’15 

130. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 6 ලාං�ය ±è සංසථ්ාව වÚහා;මකව K�ම; Yaම,— 6 

ලාං�ය ±è සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහ*ෙසේලා පා'ශව් ගත qම ෙහේ�ෙව* වÚහා;මකව 
අසංK�ත q ඇ  අතර එම Tසා ජා ක හා ජාත/*තර අ±චාර උපචාරය*Q] සංඝයා 
වහ*ෙසේලා ඒකම ක ෙනොqම රටට අQතකර ෙලස බලපාන බැK* සමසථ් සංඝ සමාජෙG 
ඒකම ක;වය ඇ  කර ගැjමට හැY වැඩ��ෙවළ සැක1මට රජය මැkහ; Kය L�යැ` 
ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.  

පා.131/’15 

131. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ලංකා ඛTජ ෙතf j ගත සංස්ථාව ලාභදාÛ 

ආයතනය Yaම,—  ලංකා ඛTජ ෙතf j ගත සංසථ්ාව ලාභදාÛ ආයතනය ෙලස 
ජනතාවා]ව සංව'ධනය Yaමට අවශ/ සැල�) සකස් Yaමට K�ව; මDඩලය ප; 
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කර ඔ}*ෙu T'ෙ�ශය*ට අ=ව සංස්ථාෙO පව න වංචා, Ïෂණ හා පoපාලනමය ගැට_ 
Kසඳා ඵලදාÛ ජා ක ආයතනය ෙලස Cයා;මක qමට අවශ/ පoසරය රජය මැkහ;ව 
T'මාණය කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.132/’15 

132. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ/ පමාණයට ගංජා වැqමට ෙ��ය 

ෛවද/ව	*ට අවසර ලබා ]ම,— ඉ*kයාෙO ?ට රහ?ගත මා'ග ඔසේසේ රට �ළට ෙග*වන 
රසායTක දව/ nhත ගංජා භාKතා කර Tපදවන ෙ��ය ඖෂධවල iණා;මක බව අwවන 
බැK*, ආL'ෙOද ඖෂධ Tපදqෙ)] තම ඖෂධවල iණා;මක බව ආරෂා කර ගැjම සඳහා 
ගංජා අත/වශ/ ඖෂධය ෙලස ෙයොදා ග*නා රජෙG ��ග; ආL'ෙOද ෛවද/ව	*ට 
1මාව* සQතව ගංජා ශාකය වැqමට අවසර ලබා]ම සඳහා අවශ/ j  සංෙශෝධනය කළ 
L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.133/’15 

133. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— එළව§ ෙගොq*ට සාධාරණ nල ලබා ]ම,— එළව§ 

ෙතොග ෙවළඳාෙ)] Cයා;මක වන ක�ප) ගැjම හා nල Mරණය Ya) ආ] Cයා හරහා 
ෙගොඩනැÁ ඇ  සංKධානා;මක ෙවළඳ ඒකා�කාරය* Tසා එළව§ ෙගොq*ට සාධාරණ 
nල ලබා ]මට ෙමෙත Cයා;මක කළ සැල�) අසා'ථක q ඇ  බැK*, ෙගොKයාට 
සාධාරණ nල ලබා ]ෙ) ©(ක අරpණ කරග; බලපෑ) ව(* ෙතොර ෙවළඳෙපොළ රාජ/ 
ෙවළඳ ආයතන මැkහ;q T'මාණය කර Cයා;මක කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව 
ෙයෝජනා කර`. 

පා.134/’15 

134. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසf ද	ව*ෙu වtනාකම සමාජගත Yaම,— 

ෙදමා�ය*, i	ව	*, yඩා vÉ�ක	ව* හා පාසf වෑ* රථ oයැ^ර* යන �oස ්සඳහා 
ද	ව*ෙu වtනාකම ��බඳ සමාජ Kද/ා;මක හා මෙනෝ Kද/ා;මක කමෙOදය* ��* 
සරළව පැහැk( කර, රෙ� හා සමාජෙG ඉko යහපැවැ;ම සඳහා ද	වා සමාජ අ±ෙයෝගය* 
හpෙO ආරෂා කර*ෙ* ෙකෙසේද ය*න ��බඳව සංවාදය පැවැ;qම ට ජා ක ම� ටෙ) 
වැඩසටහන සැල�) කර Cයා;මක Yaමට රජය මැkහ; Kය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව 
ෙයෝජනා කර`. 

පා.135/’15 

135. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— කා*තාව*ට ඇ වන Äඩාව* අවම Yaම,— ව;ම* 

ෙගෝ�ය සමාජය �ළ කා*තාව*ට ?^වන Äඩාව* වන ශම හා (ං�ක áරාකෑමට ලqම, 
ෙපෞ�ග(ක ෙ�පළ කමය v	ෂ ෙ*�යව Kකාශනය qම, අසමාන ෙලස සැල�ම හා ප}f 
සංසථ්ාව �ළ ?රගත qම Tසා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ qම යන ක	� 6 ලාංYක 
කා*තාව*ට ද පධාන වශෙය* ෙපො^ වන බැK*, ඔ}*ෙu යහපැවැ;ම ෙව=ෙව* ෙමම 
Äඩාකාa වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල1මට අවශ/ �යවර ගත L�යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.136/’15 

136. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— vරාKද/ා ෙදපා'තෙ)*�ව නගා ?¡qම,— 6 ලංකාව �ළ 

�Qටා ඇ  vරාවස�් සංරෂණය Yaමට හැYයාව vරාKද/ා ෙදපා'තෙ)*�වට 
ෙනොමැ;ෙ; පව;නා මානව හා  ෙභෞ ක ස)ප;Q අwව Tසා වන ෙහ`*, K�ව; 
මDඩලය ම�* vරාKද/ා ෙදපා'තෙ)*�ෙO ඇ  අwපාwක) ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
ස)®'ණ Yaමට අවශ/ �යවර ගැjමට රජය මැkහ; Kය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව 
ෙයෝජනා කර`. 
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පා.137/’15 

137. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ^ර ගම* ෙසේවා බස ් රථවල ගම* ග*නා මÁ*ට 

ෙසෞඛ/ාර�ත ආහාර පාන ලබා ගැjමට පහ�ක) සැල1ම,— ^ර ගම* ෙසේවා බස ් රථ 
ආහාර පාන ගැjම සඳහා නතර කර= ලබන ආපනශාලාව*Q පn ය ඉතා පහළ ම�ටමක 
පව න බැK* එය මÁ ජනතාවෙu ෙසෞඛ/යට අQතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල පn ය 
ඉහළ නැංqමට Tර*තරව ප� Kපර) කළ හැY වන පok සකස ් කරන ලද ජා ක 
වැඩසටහන රජය K?* සැල�) කර Cයා;මක කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා 
කර`. 

පා.138/’15 

138. 

රජය ස� වැK( සමාග) පාw ලබන ආයතන බවට ප;q ඇ  බැK*, K�ව; කn¡ව 
ප;කර එම ආයතනවල ලාභදාÛ;වය ව'ධනය Yaමට අවශ/ T'ෙ�ශ සකස ් කර, එම 
T'ෙ�ශ Cයා;මක Yaම ��* එම සමාග)වල ලාභදාÛ;වය ඉහළ දැÎමට රජය මැkහ; Kය 
L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.139/’15 

139. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වන ර�ත �ළ ?^වන j  KෙරෝÓ Cයා නැවැ;qම,—    

6 ලංකාෙO වන ර�ත �ළ ?^වන j  KෙරෝÓ වගාව*, KKධ ඉkYa), වනා*තර එ�Ya) 
හා ර�ත 1මා මා`) ෙවනස ් Yaම ආ] වන Kනාශයට ෙහේ�වන nTස ් Cයාකාරක) 
වැට�මට Kෙශේෂෙය* සKබල ග*වන ලද ෙපො(ස ්වන ආරෂක ඒකකය �Q¡qමට රජය 
මැkහ; Kය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.140/’15 
140. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙකොරfපර සංරෂණය Yaම,— සාගර ජලෙG 

උෂ්ණ;වය ඉහළ යෑම හා nTස් Cයාකාරක) ෙහේ�ෙව* ෙකොරfපර Kනාශ qෙ) 
ත'ජනයට ලව ඇ  බැK*, 6 ලංකා pÉ^ කලාපය අවට ඇ  ෙකොරfපර ආරෂා කර 
ගැjමට හා නව ෙකොරfපර T'මාණය qමට උ�ත පoසර ප�ධ  සකස් Yaම සඳහා 
අවශ/ නව Tයාමනය* සකස් කර Cයා;මක Yaමට රජය මැkහ; Kය L�යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.143/’15 
141. 
ග	 අU^fලාහ ්මහÑ්ෆ ්මහතා,— ගව`* සඳහා �^� තෘණ �) ෙව* Yaම,— ආස*න 

වශෙය* ගව`* 250,000කට පමණ තෘණ {n අවශ/ව ?tන බැK* සහ Yo Tෂප්ාදනය වැ\ 
Yaෙ) රජෙG ප ප; ය සvරාගැjම සඳහා ෙව* කරන ලද තෘණ {n kස්´කය �ළ �Qටා 
ෙනොමැ කම Tසා, ´[ණාමලය kස්́ කය �ළ �^� තෘණ {n පකාශකර, ෙව*කර ගැස� 
පතෙG ප?�ධ කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.  

පා.145/’15 
142. 
ග	 එස.් එ). මoකා' මහතා,— රජෙG ආයතනව(* ජනතාවට ?^වන අකටL�ක) 

��බඳ ෙසොයා බැ�මට ආයතනය �Q¡qම,— රජෙG ආයතන ම�* KKධ ෙසේවාව* 
ලබාගැjම සඳහා පැnෙණන මහජනතාවට ?^වන අකටL�ක) සහ අසාධාරණක) ��බඳ 
ෙසොයා බැ�ම සඳහා;, එම අසාධාරණක) Kභාග Yaම සඳහා; ෛන ක බලය සQත 
ආයතනය සථ්ා�ත කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.150/’15 
143. 
ග	 ෙහේෂා Kතානෙu මහතා,— උපා�ධාa* සඳහා ÍYයා ලබා ]ෙ)] T? කමෙOදය 

සකස ්Yaම,— 6 ලංකාෙO උපා�ධාa*ට ÍYයා ලබා ]ෙ)] ෙමෙත කf Cයා;මක ¢ 
පෂ පාට ෙ×ද කමය ෙනොසලකා සාධාරණය ඉ¡Yaම සඳහා T? කමෙOදය සැල�) කර 
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එය ප ප; ය ෙලස ස)මත Yaමට �යවර ග*නා ෙලස;, ෙ�ශපාලනඥය* හpෙO 
උපා�ධාa* හෑf_වට ප; ෙනොYaමට වගබලා ගත L�යැ` ද ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා 
කර`. 

පා.151/’15 

144. 
ග	 ෙහේෂා Kතානෙu මහතා,— ව� ආhතව Ôව;වන දnළ ජනතාවෙu Ôවන ත;;වය 

ඉහළ නැංqම,— ව� ආhත දnළ ජනතාව Ôව;වන පoසරය �ළ K^(ය, ජල පහ�ක) සහ 
යtතල පහ�ක) අවම ම�ටමක පව න අතර එම ත;;වය පාසf ද	ව*ෙu අධ/ාපන 
කටL�වලට;, එම ජනතාවෙu ෙපෞ�ග(ක ÔKතයට; බාධා ඇ කරන බැK*, ෙමම ල`* 
Tවාස සංසක්ෘ ය Tමා කර ඒ සඳහා නව K�ම; තT Tවාස කමය සකස ්Yaමට අවශ/ 
ක\න) වැඩසටහන ආර)භ කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.154/’15 

145. 
ග	 ල� ජයව'ධන මහතා,— මහ=වර kස්́ කය �ළ මහf Tවාස ෙයෝජනා කමය 

ආර)භ Yaම,— මහ=වර kස්́ කෙG පව න ඉඩ) හා Tවාස Qඟයට ��යම වශෙය* 
මහ=වර පෙ�ශෙG �Qටා ඇ  රාජ/ වැK( ආයතනවලට අය; වගා ෙනොකළ ඉඩ) 
ෙතෝරාෙගන මහf Tවාස කමය ඇ ෙකොට Tවාස ෙනොමැ  මහ=වර kස්́  මධ/ම 
පා* ක ජනතාවට ක\නn* Tවාස ලබා ]ෙ) වැඩසටහන Cයා;මක කළ L�යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.155/’15 

146. 
ග	 ල� ජයව'ධන මහතා,— වසර 12 ක Cයා*Kත රාජකාoෙG Tරතව ?t ´Kධ හpදා 

ෙසබ§*ට Kශාම වැ¡� ලබා ]ම,— 6 ලංකා ´Kධ හpදා ෙසේවෙG වසර 22  ස)®'ණ ¢ ප� 
Kශාම යෑෙ) Cයාව(ය Cයා;මක වන බැK*, උ�	 නැෙගනQර Cයා*Kත රාජකාoෙG 
Tයැ� වසර 12  අඛDඩව ෙසේවය ෙකොට එම ෙසේවාෙව* ඉව; q ?tනා අයව_* දැනට 
ඉතා අසරණ ත;;වෙය* ප�වන බැK* එම ´Kධ හpදාෙO හා ෙපො�?ෙG ෙසේවය කළ අයට 
අ'ධ Kශාම වැ¡ප ලබා ]ෙ) කමෙOදය ක\නn* සකසා එම අයට සහනය සැල1ම 
�^� යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.156/’15 

147. 
ග	 ල� ජයව'ධන මහතා,— මහ=වර නගරය �ළ පව;නා මා'ග තදබදය අවම Yaම,— 

6 ලංකාෙO ෙදවැT අගනගරය වන මහ=වර නගරය ෙ��ය හා Kෙ�µකය*ෙu සංචාරක 
මධ/සථ්ානය වන ෙහ`* ද, මහ=වර නගරයට එkෙනදා Kශාල �oස පැnෙණන අතර එම 
ජනතාව මහ=වර නගරෙG හා අවට මා'ගවල ඇ  අ�ක රථ වාහන තදබදය Tසා මහ; 
අ1	තාවයකට ප;වන බැK* ද, මහ=වර නගරෙG මා'ග තදබදය අවම Yaම සඳහා ක\න) 
Kස�ම ලබා kය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.157/’15 

148. 
ග	 ල� ජයව'ධන මහතා,— මහ=වර නගරය �ළ pස(්) �on පාසල ආර)භ 

Yaම,— මහ=වර kස්́ කය �ළ pස(්) ජනතාව ඉතා වැ\ �oස Ôව; වන අතර, මහ=වර 
නගරය ආhතව pස(්) �on පාසල �Q¡Kය L� යැ` ]'ඝ කාලය  ස්ෙසේ පෙ�ශෙG 
pස(්) ජනතාවෙu ද ඉf�මව පව න බැK*, ඉතා ක\නn* මහ=වර නගරෙG pස(්) 
�on පාසල �Q¡qමට අවශ/ කටL� සැල?ය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා 
කර`. 

පා.158/’15 

149. 
ග	 ල� ජයව'ධන මහතා,— මහ=වර නගරය �ළ �Qt ජනêය පාසf සඳහා පළp 

ෙශේ̄ ෙG ද	ව* ෙව=ෙව* නව ෙගොඩනැ�( ඉkYaම,— මහ=වර නගරය ආhතව ජනêය 
පාසf සඳහා පළpවැT ෙශේ̄ යට ළp* ඇ�ළ; Yaමට Kශාල �oස ඉf_) කළ;, එම 
පාසfවල ඉඩකඩ 1nත ෙහ`*, ද	ව* ඇ�ළ; Yaම ඉතා අ1	 q ඇ  බැK* මහ=වර 
නගරය ආhත පධාන පාසfවලට පළpවැT ෙශේ̄ ෙG ප*  පැවැ;qම සඳහා නව 
ෙගොඩනැ�( ඉතා ක\නn* ඉkකර kය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 
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පා.159/’15 

150. 
ග	 ල� ජයව'ධන මහතා,— මහ=වර පfෙfකැෙf Tදහස ්ෙවළඳ උද/ාන කමව;ව 

v§f Yaම,— මහ=වර kස්́ කය �ළ KÍYයාෙව* ෙපෙළන ත	ණ ත	¯ය* Kශාල 
�oස ?tන බැK*, එම අයට ÍYයා අවසථ්ා ක\නn* සපයා ]ම සඳහා මහ=වර 
පfෙfකැෙf පෙ�ශෙG �Qටා ඇ  Tදහස ්ෙවළඳ උද/ාන ෙදක කමව; ෙලස සකසා වැ\ 
�oසකට ÍYයා අවසථ්ා ලබා ගැjමට අවසථ්ාව සැල1මට ක\නn* කටL� කළ L�යැ` 
ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.160/’15 

151. 
ග	 ල� ජයව'ධන මහතා,— උඩරට ගැn vන	;ථාපන ෙකොnෂ* සභාව ය� සථ්ාපනය 

Yaම,— අ�රාජ/වා] පාලන කාලෙG] අසරණ ¢ උඩරට පෙ�ශවා1 ජනතාවට සහන සැල1ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර  | උඩරට ගැn vන	;ථාපන ෙකොnෂ* සභාව ප��ය පාලන කාලය 
�ළ අyය ත;;වයට ප; Yaම Tසා උඩරට ජනතාවට ?^q ඇ  අසාධාරණය* සාධාරණය 
Yaම සඳහා උඩරට ගැn vන	;ථාපන ෙකොnෂ* සභාව නැවත කමව;ව ස්ථා�ත කර�මට 
අවශ/ කටL� ක\නn* සැල?ය L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.162/’15 

152. 
ග	 ඩuලස ්ෙ�වාන*ද මහතා,— උ�	 පළා; අධ/ාපන ෙදපා'තෙ)*�ෙO පව න 6 

ලංකා අධ/ාපන පoපාලන ෙසේවෙG Kෙශේෂ ෙසේවක සංඛ/ා vර�පාw, ෙජ/ෂඨ්තාවය හා 
[සලතාවය පදන) කරෙගන �රqම සහ තරඟ Kභාගෙය* Tදහස ්කර III ෙශේ̄ යට ප;Yaම,
— උ�	 පළා; අධ/ාපන ෙදපා'තෙ)*�ව යටෙ; පව න 6 ලංකා අධ/ාපන පoපාලන 
ෙසේවෙG Kෙශේෂ ෙසේවක සංඛ/ා vර�පාw �රqම ස)බ*ධව T? Kශේfෂණය කර ෙමම 
තන�	වලට අදාළ රාජකාoවල Tරත 6 ලංකා K^හfප  ෙසේවෙG හා 6 ලංකා i	 ෙසේවෙG 
Tලධාa*ෙu ෙජ/ෂඨ්;වය හා [සලතාවය සැලYfලට ෙගන ඔ}* 6 ලංකා අධ/ාපන 
පoපාලන ෙසේවෙG තරඟ Kභාගෙය* Tදහස ්කර අධ/ාපන පoපාලන ෙසේවෙG III ෙශේ̄ යට 
ප; කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`. 

පා.163/’15 

153. 
ග	 ඩuලස ්ෙ�වාන*ද මහතා,— උ�	 පළාෙ; පළා; සභාව යටෙ; ඇ  පාසfවල වැඩ 

බලන K^හfප ව	* K^හfප  තරඟ Kභාගෙය* Tදහස ් කර, එම Tලධාa* K^හfප  
ෙසේවෙG III ෙශේ̄ යට ප; Yaම,— උ�	 පළා; සභාව යටෙ; ඇ  පාසfවල ]'ඝ කාලය 
ෙසේවෙG TL� 6  ලංකා i	 ෙසේවයට අය; වැඩබලන K^හfප ව	*ෙu ෙජ/ෂඨ්;වය හා 
[සලතාවය සැලYfලට ෙගන 6 ලංකා K^හfප  ෙසේවෙG තරඟ Kභාගෙය* Tදහස ්කර, එම 
Tලධාa* 6 ලංකා K^හfප  ෙසේවෙG III ෙශේ̄ යට ප; කළ L�යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව 
ෙයෝජනා කර`. 

පා.168/’16 

154. 
ග	 එස.් එ). මoකා' මහතා,— ජාM* අතර ජා ක සංQÐයාව ෙගොඩනැංqම,— ජා ක 

සංQÐයාව හා ජාM* අතර අෙන/ෝන/ අවෙබෝධය සහ එකp�ව වඩා;  ඵලදාÛ ෙලස 
ෙගොඩනැÁම සඳහා ]'ඝ කා�න ඉලකය*ට pල �aෙ) අරp¯*, 6 ලංකාව �ළ සෑම 
ෙදමළ මාධ/ පාසලකම ?ංහල මාධ/ෙය* උග*වන අංශය ආර)භ කළL� යැ` ෙමම 
පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.  

පා.169/’16 

155. 
ග	 එස.් එ). මoකා' මහතා,— නව yඩා පනත  හ�*වා]ම,— kස්´  yඩා 

සංග)වල ඡ*දෙය* yඩා පාලක මDඩලවලට Tලධාo* ෙ;a ප;qෙ) කමය ෙව=වට 
අ_; කමෙOදය හ�*වා ], එම�* එම Tලධාa*ෙu Cයා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
පා'(ෙ)*� වට ෙහෝ වගYයන අLo* 6 ලංකාෙO yඩාෙO kL�ව සහ අ±වෘ��ය  සඳහා 
නව yඩා පනත හ�*වා kය L� යැ` ෙමම පා'(ෙ)*�ව ෙයෝජනා කර`.  
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*156. 
v�ගලය* (යාපkං� Yaෙ) (සංෙශෝධන) පන; ෙක¡)පත — ෙදවැT වර Yයqම. 

*157.  
pදf අමාත/�මා,— වරාය හා iව* ෙතො¡පළ සංව'ධන බ^ පනත යටෙ; Tෙයෝග,— 

2011 අංක 18 දරන වරාය හා iව* ෙතො¡පළ සංව'ධන බ^ පනෙ; 3 වැT වග* ෙG (3) 
වැT උපවග* ය යටෙ; වරාය හා iව* ෙතො¡පළ සංව'ධන බ^ ස)බ*ධෙය* pදf 
අමාත/වරයා K?* පනවන ල^ව, 2016 ජනවාo 01 kනැ  අංක 1947/47 දරන අ  Kෙශේෂ 
ගැස� පතෙG පළ කර= ලැබ, 2016.04.06 kන ඉkoප; කරන ලද Tෙයෝග අ=මත කළ L� ය. 

(අමාත/ මDඩලෙG අ=ම ය ද*වා  ෙU.) 

*158.  
pදf අමාත/�මා,— �රාබ^ ආඥාපනත යටෙ; TෙOදනය,— ක(* කලට සංෙශෝධනය 

කරන ලද පok  (52 වැT අ�කාරය වන) �රාබ^ ආඥාපනෙ;, 32 වැT වග* ය සමග Yයව= 
ලබන 22 වැT වග* ය යටෙ; ඊත`f මධ/සාර මත �රාබ^ සංෙශෝධනය Yaම සහ ඊත`f 
මධ/සාර ආනයනය Yaමට බලපත T[; Yaම ස)බ*ධෙය* pදf අමාත/වරයා K?* 
පනවන ල^ව, 2016 මා'� 02 kනැ  අංක 1956/19 දරන අ  Kෙශේෂ ගැස� පතෙG පළ කර= 
ලැබ, 2016.04.06 kන ඉkoප; කරන ලද TෙOදනය අ=මත කළ L� ය. 

(අංක 988 දරන �රාබ^ TෙOදනය) 
(අමාත/ මDඩලෙG අ=ම ය ද*වා  ෙU.) 

*159.  
ක'මා*ත හා වා¯ජ කටL� අමාත/�මා,— පn  හා ෙසේවා පනත යටෙ; Tෙයෝග,— 

1995 අංක 35 දරන n=) ඒකක, පn  හා ෙසේවා පනෙ; 60 වැT වග* ය යටෙ; ආහාර 
�ර�තතාව අමාත/වරයා K?* සාදන ල^ව, 2015 �( 2 kනැ  අංක 1921/54 දරන අ  
Kෙශේෂ ගැස� පතෙG පළ කර= ලැබ, 2016.04.05 kන ඉkoප; කරන ලද Tෙයෝග අ=මත කළ 
L� ය. 

(අමාත/ මDඩලෙG අ=ම ය ද*වා  ෙU.) 

*160. 
සංව'ධන උපාය මා'ග හා ජාත/*තර ෙවළඳ අමාත/�මා,— ආනයන හා අපනයන 

පාලන පනත යටෙ; Tෙයෝග (අංක 1),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන; ම�* 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙ; 4 වැT වග* ෙG (3) 
වැT උපවග* ය සහ 14 වැT වග* ය සමඟ YයKය L� එ� පනෙ; 20 වැT වග* ය 
යටෙ; සංව'ධන උපාය මා'ග හා ජාත/*තර ෙවළඳ අමාත/වරයා K?* සාදන ල^ව, 2016 
ෙපබරවාo 11 kනැ  අංක 1953/27 දරන අ  Kෙශේෂ ගැස� පතෙG පළ කර=  ලැබ, 
2016.03.10 kන ඉkoප; කරන ලද Tෙයෝග අ=මත කළ L� ය. 

(අමාත/ මDඩලෙG අ=ම ය ද*වා  ෙU.) 

*161. 

සංව'ධන උපාය මා'ග හා ජාත/*තර ෙවළඳ අමාත/�මා,— ආනයන හා අපනයන 
පාලන පනත යටෙ; Tෙයෝග (අංක 2),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන; ම�* 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙ; 4 වැT වග* ෙG (3) 
වැT උපවග* ය සහ 14 වැT වග* ය සමඟ YයKය L� එ� පනෙ; 20 වැT වග* ය 
යටෙ; සංව'ධන උපාය මා'ග හා ජාත/*තර ෙවළඳ අමාත/වරයා K?* සාදන ල^ව, 2016 
ෙපබරවාo 11 kනැ  අංක 1953/28 දරන අ  Kෙශේෂ ගැස� පතෙG පළ කර= ලැබ, 
2016.03.10 kන ඉkoප; කරන ලද Tෙයෝග අ=මත කළ L� ය. 

(අමාත/ මDඩලෙG අ=ම ය ද*වා  ෙU.) 
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*162. 
අ�කරණ අමාත/�මා සහ ��ධ ශාසන අමාත/�මා,— සාපරාÓ කාරණාවල ] 

අෙන/ෝන/ සහෙයෝÁතාව දැqෙ) පනත යටෙ; කරන Tයමය,— 2002 අංක 25 දරන 
සාපරාÓ කාරණාවල] අෙන/ෝන/ සහෙයෝÁතාව දැqෙ) පනෙ; 2 වැT වග* ෙG (3) 
වැT උපවග* ය යටෙ; අ�කරණ අමාත/වරයා K?* සාදන ල^ව, 2015 අෙගෝස�් 6 kනැ  
අංක 1926/46 දරන අ  Kෙශේෂ ගැස� පතෙG පළ කර= ලැබ, 2015.11.21 වැT kන ඉkoප; 
කරන ලද Tයමය අ=මත කළ L� ය. 

(අමාත/ මDඩලෙG අ=ම ය ද*වා  ෙU.) 

*163. 
අ�කරණ අමාත/�මා සහ ��ධ ශාසන අමාත/�මා,— අ�කරණ සංKධාන පනත යටෙ; 

Tෙයෝග,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සංKධාන පනෙ; 45 වැT වග* ය සමඟ YයKය 
L� එම පනෙ; 61 වැT වග* ය යටෙ; අ�කරණ අමාත/වරයා K?* සාදන ල^ව, 2016 
ෙපබරවාo 18 kනැ  අංක 1954/34 දරන අ  Kෙශේෂ ගැස� පතෙG පළ කර= ලැබ, 
2016.03.08 kන ඉkoප; කරන ලද Tෙයෝග අ=මත කළ L� ය.  

*164. 
yඩා අමාත/�මා,— yඩා පනත යටෙ; Tෙයෝග,— ජා ක රාජ/ සභාෙO 1973 

අංක 25 දරන yඩා පනෙ; 31 වැT වග* ය සමඟ YයKය L� එ� පනෙ; 41 වැT 
වග* ය යටෙ; yඩා අමාත/වරයා K?* සාදන ල^ව, 2013 ජනවාo 15 kනැ  අංක 
1793/3 දරන අ  Kෙශේෂ ගැස� පතෙG පළ කරන ලද, 2013 අංක 01 දරන ජා ක 
yඩා සංග) Tෙයෝගවල ඇ�ළ; 13 සහ 17 වැT වග*  සංෙශෝධනය කරn* 2015 
ෙනොවැ)බ' 9 kනැ  අංක 1940/7 දරන අ  Kෙශේෂ ගැස� පතෙG පළ කර= ලැබ, 
2016.01.26 kන ඉkoප; කරන ලද Tෙයෝග අ=මත කළ L� ය.    

(අමාත/ මDඩලෙG අ=ම ය ද*වා  ෙU.) 

*165. 

පවාහන හා ?Kf iව* ෙසේවා අමාත/�මා,— ෙමෝට' වාහන පනත යටෙ; Tෙයෝග,— 
(203 වැT අ�කාරය ¢) ෙමෝට' වාහන පනෙ; 213ඈ වග* ය සමඟ YයKයL�, එ� 
පනෙ; 237 වග* ය යටෙ; පවාහන හා ?Kf iව* ෙසේවා අමාත/වරයා K?* සාදන ල^ව, 
2015 ෙදසැ)බ' 22 kනැ  අංක 1946/10 දරන අ  Kෙශේෂ ගැස� පතෙG පළ කර= ලැබ, 
2016.03.09 kන ඉkoප; කරන ලද Tෙයෝග අ=මත කළ L� ය.  

*166. 
ෙබෞ�ධ Kහාර ෙ�වාලග) (සංෙශෝධන) පන; ෙක¡)පත — ෙදවැT වර Yයqම. 

*167. 
ෙතොර�	 දැනගැjෙ) අ` වා?ක) ��බඳ පන; ෙක¡)පත — ෙදවැT වර Yයqම. 

*168. 
K^(බල හා vන'ජනjය බලශ  අමාත/�මා,— 6 ලංකා පරමා�ක බලශ  පනත 

යටෙ; a ,— 2014 අංක 40 දරන 6 ලංකා පරමා�ක බලශ  පනත පකාරව 6 ලංකා 
පරමා�ක බලශ  Tයාමන සභාව K?* සාදන ල^ව, 2015 �( 21 kනැ  අංක 1924/27 
දරන අ  Kෙශේෂ ගැස� පතෙG පළ කර= ලැබ, 2016.03.23 kන ඉkoප; කරන ලද 2015 අංක 
1 දරන පරමා�ක බලශ  (බලපත) a  සහ 2015 අංක 1 දරන පරමා�ක බලශ  (Cයා 
��ෙවත පැවැ;qෙ) අදහස ��බඳ දැ=) ]ෙ)) a  අ=මත කළ L� ය. 

(අමාත/ මDඩලෙG අ=ම ය ද*වා  ෙU.)  

*169. 

ෙථේරවා] ±è ක කාව; ((යාපkං� Yaෙ)) පන; ෙක¡)පත — ෙදවැT වර 
Yයqම. 
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*170. 

සංව'ධන උපාය මා'ග හා ජාත/*තර ෙවළඳ අමාත/�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ; Tෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පන; ම�* 
සංෙශෝ�ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ; 4 වැT වග* ෙG (3) 
වැT උපවග* ය සහ 14 වැT වග* ය සමඟ YයKය L�, එම පනෙ; 20 වැT වග* ය 
යටෙ; pදf අමාත/වරයා K?* සාදන ල^ව, 2015 ෙපබරවාo 26 kනැ  අංක 1903/41 දරන 
අ  Kෙශේෂ ගැස� පතෙG පළ කර= ලැබ, 2015.09.23  kන ඉkoප; කරන ලද Tෙයෝග අ=මත 
කළ L� ය.  

(අමාත/ මDඩලෙG අ=ම ය ද*වා  ෙU.) 

*171. 
pදf අමාත/�මා,— p�දර ගාස�් (Kෙශේෂ K�Kධාන) පනත යටෙ; Tෙයෝගය,— 

ආDwකම ව/වසථ්ාෙO 44(2) වැT ව/වසථ්ාව සමඟ YයKය L�, 2006 අංක 12 දරන p�දර 
ගාස�් (Kෙශේෂ K�Kධාන) පනෙ; 3 වැT වග* ය යටෙ; p�දර ගාස්� ස)බ*ධෙය* pදf 
හා කම ස)පාදන අමාත/වරයා K?* පනවන ල^ව, 2014 සැ�තැ)බ' 30 kනැ  අංක 1882/17 
දරන අ  Kෙශේෂ ගැස� පතෙG පළ කර= ලැබ, 2015.09.23 kන ඉkoප; කරන ලද Tෙයෝගය 
අ=මත කළ L� ය.  

(අමාත/ මDඩලෙG අ=ම ය ද*වා  ෙU.) 

*172. 
pදf අමාත/�මා,— �රාබ^ ආඥාපනත යටෙ;  TෙOදනය,— ක(* කලට සංෙශෝධනය 

කරන ලද (52 වැT අ�කාරය ¢) �රාබ^ ආඥාපනෙ; 28 (අ) වැT වග* ය සමඟ YයKය 
L�, 16 (ඇ) වග* ය යටෙ; �රාබ^ බලපත ගාස�් ස)බ*ධෙය* pදf අමාත/වරයා K?* 
පනවන ල^ව, 2015 ෙපබරවාo 13 kනැ  අංක 1901/19 දරන අ  Kෙශේෂ ගැස� පතෙG පළ 
කර= ලැබ, 2015.09.23  kන ඉkoප; කරන ලද TෙOදනය අ=මත කළ L� ය. 

(අංක 973 දරන �රාබ^ TෙOදනය) 

(අමාත/ මDඩලෙG අ=ම ය ද*වා  ෙU.) 

 
 * සල ෙණ� හ3�ව- ලබ�ෙ� ආ56ෙ� කට7� ය. 

 

 


