
 වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
105/’15 

1. 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ෙ�ශ කට(� අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (2) 

(අ) (i) 2010.01.01 0න 1ට 2014.12.31 0න දවා වසර පහක කාලය �ළ (ෙරෝපා 
මහා�:පයට අය; රටව<වල= >ය?ය ශ @ ීලාංCක Dරවැ1ය* සංඛ)ාව, එ 
එ රට අHව ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔM*ෙN නO, වයස, ශ @ ීලංකාෙP ප0ං� Q�නය හා උත රටව<වල= කරන 
ලද SCයා කවෙTද; 

 (iii) ෙමම D�ගලU*ෙN මරණ වලට ආස*නතම ෙහේ� කවෙTද;  

 (iv) ඔM* ෙවHෙව* රජය ලබා [* සහන කවෙTද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන]ද? 

(ආ) (i) 2010.01.01 0න 1ට 2014.12.31 0න දවා කාලය �ළ (ෙරෝපා මහා�:පයට 
අය; රටව<වල= _Tණ සහ අTධ ආබා�ත ත;;වයට ප; a ශ @ ී ලාංCක 
Dරවැ1ය* සංඛ)ාව, එ එ රට අHව ෙව* ෙව* වශෙය* ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔM*ෙN නO, වයස, ශ @ ී ලංකාෙP Q�නය හා උත රටව<] = කරන ලද 
SCයා කවෙTද;  

 (iii) ෙමම D�ගලU* ආබා�ත :මට ෙහේ� කවෙTද;  

 (iv) ඔM* ෙවHෙව* රජය ලබා [* සහන කවෙTද; 

 ය*න; එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන]ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම*ද? 

462/’16 
2. 

ග	 ඊ. සරවනපව* මහතා,— ජා�ක සහeවනය, සංවාද හා රාජ) භාෂා 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) පf?ය රජෙg ජා�ක භාෂා හා සමාජ ඒකාබ�ධතා අමාත)ාංශය මh* පජා 
සංවTධන සහකාර තන�	වලට  ඉ<jOප;  කැඳ:ෙO=, ජන අHපාතය, 
භාෂා අHපාතය සහ පාෙ�lය වශෙය* පmඛතාවය ලබා ෙනො[* බව;; 

 (ii) ෙමම අමාත)ාංශය වසර 30කට වැn කාලය උ�	 නැෙගන]ර පෙ�ශවල 
oයා;මක ෙනො:ෙම* එ] Dර�පාp ඇ� a බව;; 

 (iii) (i)] සඳහ* ක	q ෙනොසලක>* =පව)ා�ත Dර�පාp 205 සඳහා a තරඟ 
&භාගෙය* 1ංහල, mසQ්O හා ෙදමළ  ��ෙව�* 189, 15 සහ 01 වශෙය* 
අෙ�ෂකU* ෙතෝරා ගැuම සOබ*ධෙය* ෙදමළ ජා�ක ස*ධානය 
පාTQෙO*�ෙP= ම� කළ &ෙරෝධය ෙහේ�ෙව* ]ටD ජනා�ප�වරයා &1* 
එය තාවකාQකව අ;]v:මට කට(� කරන ලද බව;; 

(අටවැw පාTQෙO*�ව — පළmවැw සභාවාරය) 
අංක 77.] 
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( 2 ) 

 

 

 (iv) ෙකෙසේ Mවද, (i)] ක	q ෙනොසලක>* ඉහත (iii)] පx0 පජා සංවTධන 
සහකාර තන�	වලට බඳවාෙගන ඇ� බව;; 

 එ�මා ද*ෙන]ද? 

(ආ) (i)  දැනට උ�	 නැෙගන]ර පළා;වල �ෙබන Dර�පාp �ර:මට අමාත)ාංශය 
oයා කරන ආකාරය කවෙTද; 

 (ii) (i)] ක	q සඳහා පmඛතාවය ලබා=මට යහපාලනය �ළ ඔබ අමාත)ාංශය 
කට(�කර ෙනොමැ� බව  ��ග*ෙ*ද; 

 (iii) එෙසේ නO, එම අpපාpව සO_Tණ Cyමට කට(� කර*ෙ* ෙකෙසේද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන]ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම*ද? 

463/’16 
3. 

ග	 උදය පභා; ගOම*�ල මහතා,— mද< අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) වයස අM	[ 65ට වැn 1980 zQ වැඩවTජකU*ට 2013 ජනවාx මස 1ට      
	. 5,000/-ක =මනාව රජෙය* ෙගa බව;; 

 (ii) 2015 අයවැය කථාව මh* ෙමම =මනාව 	.6,000/- දවා වැn Cyමට;,  
වයස අM 63ට වැn වTජකU*ට සහ >ය?ය වTජකU*ෙN කලතU*ට; එම 
=මනාව ලබා=මට; ෙයෝජනා කළ බව;; 

 එ�මා ද*ෙන]ද? 

(ආ) (i) එම =මනාව නැවැ;:මට රජය �රණය කර �ෙ�ද; 

 (ii) එම =මනාව ෙවHවට 	.250,000/-ක mදල එ වර පමණ ලබා=මට 
රජය �රණය කර �ෙ�ද; 

 (iii) 	.6,000/- බැ?* මා1කව &යදO කළෙහො;, එ� mදල පමාණව; ව*ෙ* 
දළ වශෙය* මාස 42කට පමණ බව ��ග*ෙ*ද; 

 (iv) � ලංකාෙP, අෙ��ත ආ( කාලය වසර 74 වන බැ&* ෙමම වැn]� �xස 
e&තෙg ඉ0x කාලය eව; කර:ම සඳහා රජය ග*නා �යවර කවෙTද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන]ද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම*ද? 

489/’16 
4. 

ග	 කනක ෙහේර; මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2015 වTෂෙg= අයහප; කාල��ක &පTයාස ෙහේ�ෙව* ෙ�පළ අලාභහාw 
1[ a පM< සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒ අතx*, ව*0 mද< ෙගවා ඇ� පM< සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව*0 mද< ෙග:මට ඇ� පM< සංඛ)ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉ�x පM< සඳහා ව*0 mද< ෙගවH ලබන 0නය කවෙTද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන]ද? 

(ආ) ඉ0xෙg= සව්භා&ක උව[	 මh* 1[ වන ෙ�පළ හාw වැළැ:ම සඳහා රජය ෙගන 
ඇ� �යවර කවෙTද ය*න; එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන]ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම*ද? 



( 3 ) 

 

 

495/’16 
5. 

ග	 නාම< රාජපෂ මහතා,— �වර හා ජලජ සOප; සංවTධන අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) කළමැ�ය �වර වරාය සංවTධන ව)ාපෘ�ෙg ඉ0CyO ��බඳ වTතමාන 
ත;;වය කවෙTද; 

 (ii) එම ව)ාපෘ�ය oයා;මක:ම ��* �වර කTමා*තය අ]> වන මාදැ< �වර 
කාT>කU* සඳහා දැනට ෙගන ඇ� oයාමාTග කවෙTද;  

 (iii) මාදැ< �වර කාT>කU* සඳහා ව*0 පදානය Cyමට කට(� කර*ෙ*ද; 

 (iv) එෙසේ නO, එ �වර කාT>කෙය� සඳහා ෙගවH ලබන ව*0 mදල 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඊට අමතරව, ෙමම �වර කාT>කU*ෙN e&කාව පව;වාෙගන යාම සඳහා 
�වර කTමා*තෙg wයැ�මට �වර යාතා හා ආOප*න ලබා=මට කට(� 
කර*ෙ*ද;  

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන]ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම*ද? 

499/’16 
6. 

ග	 ඉOරා* මහ�ෆ් මහතා,— අධ)ාපන අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) C*wයා අධ)ාපන කලාප �	 සOප; මධ)සථ්ානයට අH(ත කර ඇ� 
D�ගලU*ෙN නO, Q�න සහ �	 ෙසේවා ෙශේ�ය ෙව* ෙව* වශෙය* 
කවෙTද; 

 (ii) ෙමම �	ව	* අH(ත Cyම සඳහා ෙයොදා ග; චකෙ<ඛය කවෙTද;  

 (iii) ඒ සඳහා අය[Oප; කැඳවන ලද 0නය සහ සOmඛ පyෂණය පැවැ;a 0නය 
කවෙTද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන]ද? 

(ආ) (i) අධ)ාපන චකෙ<ඛවලට පටහැw ආකාරෙය* ෙමම ප;:O ලබා= ඇ� බව 
ද*ෙ*ද; 

 (ii) යහපාලනය යටෙ; ෙමවැw අක>කතා නැ� Cyම සඳහා w1 පx0 අය[Oප; 
කැඳවා f[fකO ඇ� අය ප;Cyමට හැC ඉමw* කට(� කර*ෙ*ද;   

 ය*න; එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන]ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම*ද? 

548/’16 
7. 

ග	 &ම< :රවංශ මහතා,— අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප;� හා ආT�ක කට(� 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) ජා�ක සං]�යාව සඳහා a කාTයසාධක බලකාය නO a ආයතනය �]vවා 
�ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ නO, එය �]vවා ඇ;ෙ; අමාත) ම�ඩලෙg අHම�ය යටෙ;ද; 

 (iii) එය �]vවH ලැ�ෙP එස; ජා�*ෙN මානව ]>කO ෙකො>සෙO= රජය 
&1* ��ගH ලැ� ෙයෝජනාවQය අHවද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන]ද? 



( 4 ) 

 

 

(ආ) ඉහත කාTයසාධක බලකාය �]v:ෙO අරmq සහ එයට පවරා ඇ� කාTයභාරය 
කවෙTදැU එ�මා සඳහ* කර*ෙන]ද? 

(ඇ) (i) ඉහත කාTයසාධක බලකාෙg සභාප� හා අෙන�; සාමා�කU* කM	*ද; 

 (ii) ඔM*ෙN f[fකO ෙව* ෙව* වශෙය* කවෙTද; 

 (iii) ෙමම කාTයසාධක බලකාෙg කට(� ෙවHෙව* එ] සභාප� සහ අෙන�; 
සාමා�කය* 10 ෙද නාට ෙගවH ලබන =මනා හා අෙන�; වරපසාද 
කවෙTද; 

 ය*න; එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන]ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම*ද? 

551/’16 
8. 

ග	 (ආචාTය) ජයOප� &කමර;න මහතා,— පවාහන හා 1&< �ව* ෙසේවා 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) වTෂ 1994 ට ෙපර පැව� රජය ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලය පවාහන සමාගO 
බවට ප; CyෙO= ෙසේවක ෙසේ&කාව*ට එ� සමාගOවල යO ෙකොටස ්
පමාණය* ලබා [* බව;; 

 (ii) ෙමම පවාහන සමාගO 2005 අංක 27 දරන පන�* නැවත;, � ලංකා 
ගමනාගමන ම�ඩලය බවට සථ්ා�ත කළ බව;; 

 (iii) එ� පනෙ; 33(3) වග*�ය යටෙ; ]ටD ලංගම ෙසේවක ෙසේ&කාව*ෙN 
 ෙකොටස ්නැවත; � ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලයට පවරාග; බව;; 

 (iv) එ� 33(3) වග*�ෙg සඳහ* පx0 ෙකොටස ්]>ය*ට ෙකොටසකට 	. 10/- 
බැ?* a mදල 2005 වසෙT 1ට ෙO දවා ෙනොෙගවා ඇ� බව;; 

එ�මා ද*ෙන]ද? 

(ආ) (i) එම ව*0 mද< ෙග:මට කට(� කර*ෙ*ද;  

 (ii) එෙසේ නO, එම 0නය කවෙTද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන]ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම*ද? 

569/’16 
9. 

ග	 ෙශහා* ෙසේම1ංහ මහතා,— ෙසෞඛ), ෙපෝෂණ හා ෙ�lය ෛවද) 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 වTෂෙg ආරOභ කර අතරමග නතර කර ඇ� අHරාධDර මහ ෙරෝහෙ< 
රථගාල ඉ0CyෙO ව)ාපෘ�ෙය] වැඩ කට(� නැවත ආරOභ කර*ෙ*ද; 

 (ii)  එෙසේ නO, එම 0නය කවෙTද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ සඳහා &ක<ප වැඩ��ෙවළ ෙහෝ ව)ාපෘ�ය �ෙ�ද; 

 (iv)  ෙO සඳහා ෙව*ව �� 	�ය< >Qයන ෙදකක mදල අ&�ෙ�ද : ඇ� wසා, 
එම mදල නැවත ලබා ගැuමට කට(� කර �ෙ�ද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ සඳහා &ක<ප වැඩ��ෙවළ ෙහෝ ෙයෝජනාව �ෙ�ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට දැHO ෙද*ෙන]ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම*ද? 

 



( 5 ) 

 

 

159/’15 
10. 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— �රසර සංවTධන හා වනe: අමාත)�මාෙග* 
ඇ,මට,— (1) 

(අ) (i) වනe: සංරෂණ ෙදපාTතෙO*�වට අය; වනා*තර �ළ ෆUනස් හා 
ඉ(කැQ�ටස ් වගා කර ඇ� පමාණය ෙව* ෙව* වශෙය* අකර 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම වගාව wසා පxසරයට ඇ� වා1 හා අවා1 කවෙTද; 
 (iii) ෆUනස ්හා ඉ(කැQ�ටස ්වගාව wසා � ලංකාෙP ආT�කයට ඇ� ප�ලාභ 

කවෙTද; 

 ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන]ද?  

 (ආ) (i) ෆUනස ්හා ඉ(කැQ�ටස ්ෙවHවට ෙ�lය ශාකය වගා Cyමට කට(� කර 
�ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ නO, එම ශාක වTග කවෙTද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නO, ඉ0xෙg= ෙ�lය ශාක වගා Cyමට �යවර ග*ෙ*ද; ඒ සඳහා 
සැලfO සකස ්කර �ෙ�ද; 

 ය*න; එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන]ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම*ද? 
466/’16 

11. 

ග	 උදය පභා; ගOම*�ල මහතා,— මහානගර හා බස්නා]ර සංවTධන 
අමාත)�මාෙග* ඇ,මට,— (1) 

(අ)  (i) රජය &1* නවතා දමන ලද ෙකොළඹ වරාය නගර ව)ාපෘ�ය ය� ආරOභ 
Cyමට �රණය කර �ෙ�ද; 

 (ii) ව)ාපෘ�ය ය� ආරOභ කරන 0නය කවෙTද; 

 (iii) පf?ය රජය &1* ෙමම ව)ාපෘ�ය සOබ*ධෙය* ආෙයෝජකU* සමඟ 
එළැඹ �� ?&fම සහ ව;ම* රජය එළැඹ �ෙබන ?&fම අතර පව�න 
ෙවනසක්O කවෙTද;  

 (iv) ව;ම* රජය &1* එළැඹ �ෙබන ?&fම සභාගත කර*ෙ*ද; 

 (v) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම*ද; 

 ය*න එ�මා සඳහ* කර*ෙන]ද? 

(ආ) (i) ෙමම ව)ාපෘ�ය නැවැ;:ෙම* පf නව පාxසxක බලපෑO අධ)යනය 
1[කර �ෙ�ද; 

 (ii) එ� පාxසxක බලපෑO වාTතාව සභාගත කර*ෙ*ද; 
 (iii) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම*ද; 

ය*න එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන]ද? 

(ඇ) (i) ව)ාපෘ�ය නවතා ��q කාලෙg= 1[a පාpව සඳහා ආෙයෝජකU*  &1* 
යO ව*0ය ඉ<ලා �ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ නO, ඉ<ලා ඇ� ව*0 mදල ෙකොපමණද; 

 ය*න; එ�මා ෙමම සභාවට ද*ව*ෙන]ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නO, ඒ ම*ද?  
 

 



( 6 ) 

 

 

පධාන කට(� ආරOභෙg = 
පන' ෙක(ප' )*ගැ�,ම )*බඳ දැ/0ම 

1.  
mද< අමාත)�මා,— �ල) කළමනාකරණ (වග�ම) (සංෙශෝධන),— 2003 අංක 3 

දරන �ල) කළමනාකරණ (වග�ම) පනත සංෙශෝධනය Cyම ��ස a පන; 
ෙකvOපතC. 

ෙය1ජනා )*බඳ දැ/0ම 

2.  
පාTQෙO*�ෙP සභානායක�මා,— පාTQෙO*�ෙP Sස:්O,— පාTQෙO*�ව &1* 

2016.03.08 වැw 0න සOමත කරන ලද ෙයෝජනාෙP &�&ධානවල �ම සඳහ*ව ��ණද, අද 
0න  පාTQෙO*�ෙP  Sස:්O  පැවැ;ෙවන  කාල  ෙPලාව  _. භා. 10.30 1ට අ. භා. 12.30 
දවා ද, අ. භා. 1.30 1ට අ. භා. 6.30 දවා ද &ය (� ය. _. භා. 11.30ට පාTQෙO*�ෙP සථ්ාවර  
wෙයෝග අංක 7(5) ෙ�දය oයා;මක &ය (� ය. අ. භා. 6.30ට කථානායක�මා පශන්ය 
ෙනො&මසා පාTQෙO*�ව ක<තැ�ය (� ය.  

3.  
ග	 ෙමොෙහොම  නව& මහතා,— පන; ෙකvOපත  ඉ0xප; CyෙO අවසරය (අංක 1),— 

පහත සඳහ* පන; ෙකvOපත ඉ0xප; Cyමට අවසර 0ය (�ය:— 

“අ£T අQ පදනම සංසථ්ාගත Cyම සඳහා a පන; ෙකvOපතC.”  

4.  
ග	 (ෛවද)) �1තා &ෙ¥මා*න මහ;>ය,— පන; ෙකvOපත  ඉ0xප; CyෙO 

අවසරය (අංක 2),— පහත සඳහ* පන; ෙකvOපත ඉ0xප; Cyමට අවසර 0ය (�ය:— 

“� ලංකා ළමා සංවTධන සංගමය (SLACD) සංසථ්ාගත Cyම සඳහා a පන; 
ෙකvOපතC.”  

 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැHO=ම සහ 0නට wය>ත කට(� 
 

පා.8/’15 

1. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— රජෙg පාස< හා &ශ්ව&ද)ාල wවාp 0නවල= එම 

මධ)ස්ථාන අධ)ාපන ඒකක සඳහා ලබා=ම,— රජෙg පාස< wවාp කාලෙg= සහ සවස් 
ව	වල; &ශ්ව&ද)ාල wවාp 0නවල; එම මධ)ස්ථාන m< ෙකොට ෙගන ව)ාපාxක පජාව, 
රාජ) ෙනොවන සං&ධාන, වා�ජ ම�ඩල, පජා �ල සං&ධාන සOබ*ධ කර ග*නා a D«< 
වැඩ��ෙවළ වශෙය* වැn]� හා ෙනො&�ම; අධ)ාපන ඒකක සහනදා¬ ගාස්� 
පදනම මත ආරOභකළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU.  

පා.9/’15 

2. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— Dර�පාp වන ගාම wලධාy තන�	 වල වැඩ බැ� ෙO 

ප;:O සඳහා කාTයෂම වැඩ��ෙවළ සකස ් Cyම,— ගාම wලධාy තන�රක 
Dර�පාp ඇ� a &ට ආස*න ගාම wලධාy වසෙO ගාම wලධාyවරයා වැඩ බැ�ම සඳහා 
ප; කරH ලබ*ෙ* ඉතා f« =මනාව යටෙ; බැ&* ද, ෙමම වැඩ බැ�ෙO ප;:O 
��* ගාම wලධාy වසO ෙදෙක]ම කාTයෂමතාව �ඳ වැෙටන බැ&*ද, එම ත;වය 
මග හරවා ගැuම සඳහා සෑම පාෙ�lය ෙ<කO ෙකොඨාසයකම ගාම wලධාy සං�තය 
පාෙ�lය  ෙ<කO කාTයාලය �ළ �]v&ය (� අතර Dර�පාp 1[වන වසම සඳහා එ� 



( 7 ) 

 

 

සං�තය ��* ගාම wලධාy* ප; Cyම සහ එම සං�තය �ළ 1�න ගාම wලධාy*ට 
පාෙ�lය ෙ<කO &1* පවරH ලබන ෙවන; ඵලදා¬ ෙෂේත ෙහෝ රාජකාy සඳහා 
ෙයද:ෙO වැඩ��ෙවළ සකස් කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU.  

පා.  01 /’15 

3. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වTතමානෙg oයා;මක වන 1&< ආරෂක 

ක>vවලට wල ��ගැuම ලබා =ම,— සෑම ගාම wලධාy වසමකම �]ටා ඇ� ආග>ක 
1�ධස්ථානය*] නායක සව්ා£*වහ*ෙසේ, _ජක�මා, &[හ<ප��මා, ගාම wලධාy, 
සමෘ�� සංවTධන wලධාy, කෘ�කTම පTෙgෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙ<කOව	, 
පෙ�ශෙg ෙපොQස ්සථ්ානය wෙයෝජනය කරන wලධාxය� සහ එම ගාම wලධාy වසෙO 
�]� සේP�ඡා සං&ධාන, රාජ) හා ෙපෞ�ගQක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙO 
ප0ං�ව 1�න wෙයෝ�තU*ෙග* සම*&ත 1&< ආරෂක ක>v ෙගොඩනැ±මට වඩා; 
පහf:ම සඳහා වTතමාන 1&< ආරෂක ක>vවලට wල ��ගැuම ලබා 0ය හැC පx0 
පාTQෙO*� පනත සOමත කළ (� යැU ද, ඒ ��* ගාම wලධාy වසම �ළ 1[වන 
අපරාධ හා [රාචාර, u� &ෙරෝ� කට(� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා සOබ*�කරණය 
ෙගොඩනැ±මට හැC වන පx0 අදාළ u� සOපාදනය කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව 
ෙයෝජනා කරU.    

පා.11/’15 

4. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— 0වUන �ළ දැනට oයා;මක වන ය< පැන ?ය u� 

අණපන; යාව;කා�න Cyම,— � ලංකාෙP ෙO වන&ට; අ�රාජ)වා= (ගෙg= 
හ²*වාෙදන ලද u� අණපන; oයා;මකවන බැ&* එම u� අණපන; ය� අධ)නය 
CyෙO ක>v ප;කර, ය< පැන?ය ද³වO, දඩ mද< ආ0ය යාව;කා�න CyෙO ජා�ක 
වැඩ��ෙවළ oයාවට නැං&ය (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU.  

පා.12/’15 

5. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— 1යj මැ�වරණ එකම 0නක පැවැ;:ම,— � ලංකාව 

�ළ1988 1ට 2010 දවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවල= හැර අ* සෑම වසරක=ම C1යO මැ�වරණය පව;වා ඇ� අතර, 
එෙසේ මැ�වරණ පැවැ;:ම ජනතා මතය සලකා බැ�ම සඳහා ව�නා wTණායකය Mවද, 
ෙO ��* රෙ ආT�කය, පxපාලනය ආ0 සෑම ෙෂේතයකටම දැn බලපෑම ඇ� කරන 
බැ&* පළා; පාලන මැ�වරණ, මහා මැ�වරණ සහ ජනා�ප�වරණය එකම 0නයක= 
පැවැ;:මට හැC වන පx0 එ� ආයතනවල wල කාලය සංෙශෝධනය Cyමට;, ගැලෙපන 
මැ�වරණ කම ෙPදය wTමාණය Cyමට; f[f පx0 ආ�pකම ව)වස්ථා 
සංෙශෝධනය කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU.  

පා.13/’15 

6. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාTQෙO*� පජාත*තවාදය ශ�ම; Cyමට 

කට(� Cyම,— රට �ළ පජාත*තවාදය වඩා; ශ�ම; CyෙO අරmණ ඇ�ව 
පාTQෙO*�ව හා පළා; සභා අතර;, පළා; සභා හා පළා; පාලන ආයතන අතර; මනා 
සOබ*�කරණය පව;වා ෙගන යාම අත)ාවශ) වන අතර ඒ සඳහා පළා; පාලන 
ආයතන පධාu*, පළා; සභා �ළ wෙයෝජනය:ම සහ�කවH ��ස ද, පළා; සභා 
පධාu* පාTQෙO*�ව �ළ wෙයෝජනය :ම සහ�කවH ��සද කමෙPදය සකස් 
Cyමට අවශ) ආ�pකම ව)වස්ථා සංෙශෝධනය කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව 
ෙයෝජනා කරU.  
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පා.14/’15 

7. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජා�ක ඒකාගතාව ඇ� Cyමට �යවර ගැuම,— ජා�ක 

ඒකාගතාවය පවTධනය CyෙO අරm�* ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව eව; වන 
පෙ�ශවල 1ංහල භාෂා D´q වැඩසටහ* ද, 1ංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව eව; වන 
පෙ�ශවල ෙදමළ භාෂා D´q වැඩසටහ* ද, රාජ), රාජ) ෙනොවන හා ෙපෞ�ගQක 
ආයතනය*] සහෙය* oයා;මක &ය (� අතර රාජ) හා ෙපෞ�ගQක &දµ; ෙම*ම 
m¶ත මාධ) ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගw>* ෙමම D´q වැඩසටහ* ආරOභ Cyම 
සඳහා ජා�ක වැඩ��ෙවළ oයාවට නැං&ය (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා 
කරU. 

පා.15/’15 

8. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— කලතයාෙN ෙනොමනා oයා wසා අසරණභාවයට 

ප;වන පාTශවයට සහන සලසා =ම,— &වාහක අ·සැ> (වල එකම වහල යට eව;ව 
1�න අවස්ථාවල= D	ෂයා ෙහෝ �xඳ fරාව, ¸[ව සහ ෙවන; අපචාy කට(�වල 
ෙයෙද>* ඉඩO ෙහෝ ෙN ෙදොර බp mv තම ෙපෞ�ගQක අ¹මතය පx0 &�ණ>* ෙහෝ 
අ* අයට පවර>* හැ1yම wසාෙව* අෙන පාTශවය; සමඟ ද	ව* දැn 
අසරණභාවයට ප; වන අවස්ථාවල= එම ත;වය වළවා ගැuම සඳහා අවශ) u� 
සOපාදනය කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.16/’15 

9. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,—චTයා ධTම ��බඳ කාරක සභා ඇ�Cyම,— � ලංකෙP 

පාTQෙO*� ම*ºව	*ෙN &ශ්වාසව*තභාවය හා ඔM* �ළ උසස ්  ආචාර ධTම 
පව;වාෙගන යාෙO අවශ)තාව wසා ඒ ��බඳ ක	q ෙසොයා බැ�ම සඳහා චTයා ධTම 
��බඳ කාරක සභාව ඇ� කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.17/’15 

10. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,—නව ඉෙලෙටොw හැ²HOපත w�; Cyම,— 

පxපාලනය පහf Cxම, අපරාධ මැඩ�ම සඳහා හා ෙවන; වංචwක oයාවලට ෙයොm:ම 
අවමCyම  සඳහා අදාළ D�ගලයාෙN 	�ර ගණය, බැං� ?qO, ෙකn කා , අධ)ාපන 
f[fකO, xය[	 බලපත හා &ෙ�ශ ගම* බලපත අංක ආ= වැදග; හා අවශ) ෙතොර�	 
ඇ�ළ; නව ඉෙලෙටොwක අංකය ස]ත ජා�ක හැ²HOපත w�; කළ (� බව; 
පාෙ�lය ෙ<කO බල පෙ�ශය*] eව;වන 1යj ෙදනාෙN ෙතොර�	 ගාම wලධාy 
ෙකොඨාස මට>* පxගණකගත Cyම කnන>* කළ (� බව; එම ෙතොර�	 
වx*වර යාව;කා�න කළ(� බව; ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.18/’15 

11. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙපොQස ් wලධාy*ට ද අM	[ &ස්සක ෙසේවා 

කාලයC* පf &ශාම යාමට අවස්ථාව ලබා=ම,— ෙපොQස ් ෙදපාT�ෙO*�ෙP කා*තා 
ෙපොQස ්wලධාxwය*  සඳහා වන &1 වසරක ෙසේවා කාලයC* පf ස්ව කැමැ;ෙත* 
&ශාමයාෙO හැCයාව, ෙපොQස් wලධාy* සඳහා ද අදාළ &ය(� යැU ද  ඒ සඳහා 
කමෙPදය සකස් කළ (�යැU ද ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.19/’15 

12. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙර�ලා1 ඉව; CyෙO කාරක සභා ඇ� Cyම,—

ෙර�ලා1 තැuම ෙම*ම ෙර�ලා1 ඉව; Cyමද wතර 1[වන oයාවQය බැ&* 
ක<පැන ?ය ෙර�ලා1 ඉව; Cyම ��බඳ ෙසොයා බැ�ම සඳහා ෙර�ලා1 ඉව; CyෙO 
කාරක සභා ඇ� කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 
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පා.21/’15 

13. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සහ�ක :ම ��බඳ කාරක සභා ඇ� Cyම,— 

පාTQෙO*�ෙP අසන පශ්නවලට �¼�	 වශෙය* රජය ෙදන සහ�ක හා රජෙg බැ½O 
ඇතැO &ට කඩ වන අවස්ථා දනට ලැෙබන බැ&*, රජය 1ය වග�O ඉv කරන බවට සහ 
ඒවා ��බඳව වගCයන බවට සහ�ක :ම සඳහා සහ�ක :ම �Qබඳ කාරක සභා ඇ� කළ 
(�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU.  

පා.22/’15 

14. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— [Oxය ෙදපාT�ෙO*�ව ස� ඉඩOවල ඵලදා¬තාව 

වැnකර ගැuම,— � ලංකා [Oxය ෙදපාT�ෙO*�ව ස� ඉඩOවල ඇ� අනවසර ඉ�CyO 
හා අනවසර ප0ං�ක	ව* කnන>* ඉව;කර uත)ාH¾ල ඉ�CyO සOබ*ධ ?&fO 
නැවත සමාෙලෝචනය Cyෙම* ෙදපාTතෙO*�වට ලැෙබන ආදායO වTධනය කළ (� 
අතර, ෙදපාTතෙO*�ෙP සංවTධන කට(� සඳහා සෘ¿වම බල ෙනොපා*නා a ඉඩO 
0�කා�න බ[ පදනම මත ෙපෞ�ගQක අංශයට ලබා= එම mද< [Oxය ප�ධ�ය 
න:කරණය සදහා ෙයොදා ගත (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.23/’15 

15. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— යාචකU*ෙN e&ත ආරෂා Cyම සඳහා කමෙPදය 

සැක,ම,— ෙO වන &ට යාචකU*ෙN e&තවලට &ශාල ෙලස තTජන එ<ල : �ෙබන 
බැ&* ඔM*ෙN e&තවල fර�තතාව Sක=ම උෙදසා, ඔM*ට වගා Cyම සඳහා ඉඩO 
ලබා = ඉ* ලැෙබන ආදායෙම* ඔM*ෙN e&තවල ආරෂාව හා ෙපෝෂණය සහ�ක කළ 
(�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.24/’15 

16. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අයාෙ< යන fනඛU*ෙග* >wස් e&තවලට 1[වන 

හාwය වළවා ගැuම සඳහා කමෙPදය සැක,ම,— අයාෙ< යන fනඛU*ෙග* >wස ්
e&තවලට 1[වන හාwය වළවා ගැuෙO අරm�*, රජය ම?* À> පමාණය 
ෙව*ෙකො ට  එම ස්ථානයට wදැ<ෙ< යන fනඛU* ෙගන ෙගොස් ඔM* Sක බලාගැuම 
සඳහා f[f වැඩ��ෙවළ සකස් කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU.  

පා.25/’15 

17. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,—  ළමා අපචාර 1��* සඳහා දැn ද³වO පැන:ම,—  0වUන 

Dරා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය* 0ෙන* 0න ,ඝෙය* වTධනය :ෙO ත;;වය ඇ� : 
�ෙබන බැ&* ඒ සOබ*ධව දැනට පව;නා u� ෙර�ලා1 පමාණව; ෙනොව*ෙ* නO, නව 
u�  ෙර�ලා1 අj�* සOමත ෙකොට ඉතා කnන>* ෙO සOබ*ධ නp &ස½මට කට(� කළ 
(�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU.   

පා.26/’15 

18. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සංචාරක ව)ාපාරය පවTධනය Cyම සඳහා ෙවරළ 

�&fO මාTග ඇ� Cyම,— 0වUෙ* ෙවරළබඩ කලාපය �ළ ,ඝෙය* 1[වන ඉ0CyO 
 wසාෙව* ෙ�lය, &ෙ�lය සංචාරකය*ට ෙම*ම �වරය*ට ද ෙවරළ �රයට �&,ෙO= 
අව]රතා ඇ�ව �Âම සංචාරක ව)ාපාරය පවTධනයට ෙම*ම �වර කTමා*තයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැ&* එම ත;;වය වළවා�ම සඳහා ෙම*ම  ෙමම  ෙෂේත පවTධනය 
CyෙO අරmණ ඇ�ව ෙවරළ �&fO මාTග ප�ධ�ය ඇ� කළ (�යැU ෙමම 
පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU.  
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පා.27/’15 

19. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අධ)ාපන පxපාලන ෙසේවෙg wලධාy*ෙN වැv� 

&ෂමතා ඉව; Cyම,— &[හ<ප� ෙසේවය, �	 අධ)ාපන ෙසේවය, අධ)ාපන පxපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැn වැv� &ෂමතාව පව�න බැ&*, එම ත;;වය මඟ හරවා 
ඔM*ෙN ආ;මා¹මානයට සxලන වැvප ලැෙබන පx0 වැv� &ෂමතා ඉව; Cyම සඳහා 
කමෙPදය සකස්  කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU.  

පා.28/’15 

20. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,—  ෙබෞ�ධ ¹Ã අධ)ාපනය පවTධනය Cyම,—  ෙබෞ�ධ 

¹Ä*වහ*ෙසේලාෙN ධTම ඥානය පවTධනය CyෙO අරmණ ඇ�ව උ*වහ*ෙසේලාෙN 
කථන හැCයා, ශවණ හැCයා, පxගණක, මෙනෝ&ද)ා;මක සහ උපෙ�ශනය ��බඳ දැHම 
වැn 0(q Cyම උෙදසා දැනට පව;නා ¹Ã අධ)ාපන ආයතනවලට පxබා]රව ෙමම 
කට(� සඳහාම ෙව* a ¹Ã අධ)ාපන ආයතන ඇ� Cyම සඳහා කමෙPදය සකස් කළ 
(�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU.  

පා.29/’15 

21. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ දැනට oයා;මක වන ෙනොතාxස ්ෙසේවාව 

යාව;කා�න Cyම,— 0වUන �ළ oයා;මක වන ෙනොතාxස ් ෙසේවය ය<පැන ?ය 
u�වQ* සකස් : ඇ� wසා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා වTතමානයට ගැලෙපන ෙලස 
u� හ²*වා 0ය (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU.  

පා.30/’15 

22. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ය� කලාÆය ෙහේ* ෙගො:*ෙN ආT�කය ශ�ම; 

Cyම,— &ය� කලාÆය පෙ�ශවල ෙහේ* ෙගො:* &1* වගා කරH ලබන :, �රක*, 
mං, තල වැw වගාව*] අසව්ැ*න වැn කර ගැuම සහ wෂ්පාදන සකස් Cyම සඳහා නව 
තාෂණය හ²*වා=ම ��* උසස් �ණා;මක ත;;වෙය* (� wෂප්ාදන සකස් Cyම 
සඳහා;, ෙ�lය හා  ජාත)*තර ෙවළඳෙපොළ �ළ wෂ්පාදන අෙල& කර ගැuෙO පදනම 
ශ�ම; කර ගැuම සඳහා; ,>ත ස�පකාර සමාගO ඇ� කළ (�යැU ෙමම 
පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU.  

පා.31/’15 

23. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— �	 උපෙ�ශක ෙසේවාව ඇ� Cyම,— � ලංකාෙP 

අධ)ාපනෙg �ණා;මක සංවTධනය ඇ� CyෙO අරmණ ඇ�ව £ට වසර &ස්සකට (20) 
පමණ ෙපර 1ට ආරOභ : oයා;මක වන �	 උපෙ�ශක තන�	 ෙවනම �	 උපෙ�ශක 
ෙසේවා ඵ්කකය ෙලස ස්ථාපනය කල (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.32/’15 

24. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— �xÇ �� ෙවHවට සහ< �� ජනතාව අතර ජනÈය 

කර:ම සඳහා නව තාෂණය හ²*වා =ම,— �xÇ �� සඳහා &ෙ�ශ රටවලට ඇ= යන 
&ශාල ධනස්ක*ධය නවතා�ෙO අරmණ ඇ�ව ආෙ�ශකය ෙලස භා&තා කළ හැC 
සහ< ��වQ* සැක¸ ආහාර පචQත Cyම සඳහා;, ෙක� ස]ත ධාන) වTගය වන 
සහ< වඩා; 1(O ෙලස �xÇ �� ෙම* අඹරා ගැuම සඳහා;, �xÇ �� ඇඹyමට භා&තා 
කරන ආකාරෙg ය*ත ¸ත සහ නව තාෂණය හ²*වා 0ය (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව 
ෙයෝජනා කරU.  
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පා.33/’15 

25. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— (�ධය wසා ආබා�තය* බවට ප;aව*ට සහන සලසා 

=ම,—  වසර 30කට ආස*න කාලය පැවැ� (�ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ 0ෙනදා �� වැඩ 
ෙකොට eව; a ජනතාව; ස�්ර S� රෂා කළ ජනතාව; අතx* සැලCය (� පමාණය 
අංග&කලව ආබා�තව eවන බx* මහ; Æඩාවට ප; : අසරණව eව; වන බැ&*, ඔM* 
සඳහා යO මා1ක =මනාව ලබා =මට කට(� කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව 
ෙයෝජනා කරU.   

පා.34/’15 

26. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— 1යjම පÀ ආරෂකU* සඳහා ගම* &යදO =මනාව 

ලබා =ම,— ජනා�ප� ආරෂක සහ අගමැ� ආරෂක ෙසේවෙg w(ත wලධාy*ට 
ෙම*ම අෙන�; පÀ ආරෂක ෙසේවාවල w(ත wලධාy*ට ද සමාන ගම* &යදO 
=මනාව ලබා =මට කට(� කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU.    

පා.35/’15 

27. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ශ්ව&ද)ාල ම?* පව;වාෙගන යන පාඨමාලාව* 

SCයා¹mඛ පාඨමාලාව* බවට ප;Cyම,— 0වUෙ* 1යjම රජෙg &ශ්ව&ද)ාල සහ 
ෙපෞ�ගQක &ශ්ව&ද)ාල ම?* පව;වා ෙගන යන ශාස්ºය අධ)ාපනයම සඳහා a උපා� 
පාඨමාලාව* SCයා¹mඛ වෘ;�යමය උපා� පාඨමාලාව* බවට පxවTතනය කර එම?* 
�]ව*නා a උපා�ධාy* ෙවත නව SCයා සපයා =ෙO අරmණ ඇ�ව, 1යjම 
&ශ්ව&ද)ාල සමඟ රාජ) අංශෙg සහ ෙපෞ�ගQක අංශෙg ආයතන සOබ*�කරණය සඳහා 
කමව; වැඩ��ෙවළ සකස ්කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.36/’15 

28. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාස< 1f* පවාහනය කරH ලබන වෑ* රථ සඳහා 

w1 ප>�* wයම Cyම,— 0වUන Dරා පව;වාෙගන යH ලබන පාස< 1f පවාහන 
ෙසේවාව* wය>ත ප>�ෙය* ෙනොපව�න බැ&* සහ ඇතැO පාස< වෑ* රථ 
ෙසේවකU*ෙN පැව�O යහප; ත;;වෙය* ෙනොපව�ත බැ&*, w1 ප>�ෙය* (� 
වෑ* රථ ෙසේවාව පව;වාෙගන යෑම සඳහා;, එම ෙසේවාව* ලබාග*නා පාස< Éෂ) 
Éෂ)ාව*ෙN ආරෂාව තහM	 Cyම සඳහා;, වෑ* රථ ෙසේවාව* සඳහා ප>�* 
හ²*වා0ය (�යැU ද, වෑ* රථ ෙසේවකU* �ළ යහප; පැව�O පව;වාෙගන යාම සඳහා 
&නය u� මාලාව හ²*වා 0ය (�යැU ද ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU.  

පා.37/’15 

29. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජා�ක සහ ජාත)*තර අනාගත ඉ<jමට සxලන ෙලස 

wෂ්පාදනය වTධනය Cyම සඳහා කමෙPදය සකස් Cyම,— ජා�ක සහ ජාත)*තර 
පජාවෙN අනාගත ඉ<jමට සxලන කාT>ක සහ කෘ�කාT>ක wෂ්පාදනය* ��බඳව 
Dෙරෝකථනය කර අදාළ wෂ්පාදනය*ට අHබ��ත 1යjම ෙෂේතවල අ*තT 
සOබ*ධතාවය ��* ද, න:න තාෂණය උපxම මට>* පෙයෝජනයට ගw>* ද, 
wෂ්පාදන oයාවQය වTධනය Cyම සඳහා කමෙPදය සකස් කළ (�යැU ෙමම 
පාTQෙO*� ව ෙයෝජනා කරU.  

පා.38/’15 

30. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— � ලාංCක ජනතාව ෙN පාරOපxක උ	මය* Sකගැuම 

සඳහා n�ට< Dස්තකාලය ඇ� Cyම,— � ලාංCක ජනතාවෙN සOපදාUක දැHම 
ආරෂා කර>*, ෙපෝෂණය කර අනාගත පරOපරාව ෙවත Sෙගන යාම සඳහා ද, ජාන 
සOප; හා ෛජව උ	මය* අපහරණය වැළැ:ම සඳහා D«< ජා�ක වැඩ��ෙවළ 
අවශ)ව ඇ� බැ&* ද, පxසරය, ෙ�lය ෛවද) ෙෂේතය, කෘ�කTමා*තය හා සOපදාUක 
කTමා*ත ඇ�« 1යj ෙෂේතය* සඳහා n�ට< තාෂණය උපෙයෝ± කරග; න:න 
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Dස්තකාලය සකස් Cyමට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක ���මය ෙ�පළ සං&ධානය (WIPO), � 
ලංකා ���මය ෙ�පළ කාTයාංශය, පxසර අමාත)ංශෙg ෛජව &&ධ;ව ඒකකය ඇ�« 
1යj අංශ ඒකාබ�ධa වැඩ��ෙවළ සකස් Cyමට ද �යවර ගත (�යැU ෙමම 
පාTQෙO*� ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.39/’15 

31. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— � ලාංCක ජනතාවෙN පාරOපxක දැHම ආරෂා කර 

ගැuම සඳහා a ජා�ක වැඩ��ෙවළ ආරOභ Cyම,— � ලාංCක ජනතාවෙN 
පාරOපxක දැHම භා&තා වන ෛවද) කම, කෘ�කTමා*තය, ආහාර සංරෂණය, හසත් 
කTමා*ත අංශය ඇ�« &&ධ ෙෂේතය*] පාරOපxක දැHම ආරෂා Cyම සඳහා අදාළ 
ෙෂේතය* wෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග* ෙතොර�	 ලබාෙගන, ෛජව &&ධ;ව 
ඒකකය, ���මය ෙ�පළ කාTයාංශය ඇ�« අදාළ අංශ ඒකාබ�ධව ජා�ක වැඩ��ෙවළ 
ආරOභ කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*� ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.40/’15 

32. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— � ලංකාවට ආෙP�ක හා ඖෂධමය ව�නාකOවQ* 

(� ශාඛවල ජාන සOප;වලට ෙ�ට* බලපත ලබා ගැuම,— &ෙ�lය රටව< � 
ලංකාවට ආෙP�ක ව�නා ඖෂධමය ශාඛවල සoය රසායwක දව) සහ ජාන සOප; 
හ²නා ෙගන, ඒවාට වංචwක ෙලස ෙ�ට* බලපත ලබා ගැuම වැළැ:ම සඳහා අදාළ 
සoය රසායwක දව) සහ ජාන සOප; සඳහා � ලංකාවට ෙ�ට* බලපත ලබා 
ගැuමට;, ඖෂධ wෂප්ාදනයට සහ වැn 0(q Cyමට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැuමට;, 
ෛජව &&ධ;ව අංශය, ���මය ෙ�පළ කාTයාංශය සහ ෙ�lය ෛවද) අමාත)ාංශය 
ඇ�« වගCව(� 1යj ආයතන එව &ෙශේෂ වැඩ��ෙවළ සකස් කළ (�යැU ෙමම 
පාTQෙO*� ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.41/’15 

33. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජනතා wෙයෝ�තU*ෙN ග	 නාම අ;හැyම,— 

ජනා�ප��මා, අගමැ��මා ඇ�« පාTQෙO*�, පළා; සභා, පාෙ�lය සභා wෙයෝජනය 
කරන 1යjම ජනතා wෙයෝ�තය* මා1කව තම* කරන ෙසේවයට අදාළව වැv� හා / 
ෙහෝ =මනා ලබා ග*නා අතර ඉහත C1[ Ðරය wස්සරණධ)ාසෙය* 1[ කරH ලබන 
ග	 ෙසේවය* ෙනොවන බැ&* ද, එම Ðර දර*න*ෙN නමට ඉ0xෙය* ෙහෝ Ðරයට 
ඉ0xෙය* අ�ග	, �ම; ෙහෝ ග	 යන නාම සහ නමට පfව උ�මාණ*, මැ��මා යන 
පද ෙය=ම උපහාසයට ල:මට ෙහේ�ව : ඇ� බැ&* ද, ජනතා wෙයෝ�තය*ෙN ග	 
නාම භා&තය නතර Cyමට අවශ) �යවර ගත (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා 
කරU. 

පා.42/’15 

34. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වැn]� නඩ;� ම�ඩල වැඩසටහන පළා;, 0ස්Ñ 

සහ පාෙ�lය ෙ<කO ෙකොඨාස මට>* ව)ා�ත Cyම,— &&ධ පාTශ්වය* &1* 
වැn]� Dරවැ1ය* ෙනොසලකා හැyම ��* 1[වන &&ධ අසාධාරණය* සOබ*ධෙය* 
පැ>�Q Cyම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත)ාංශෙg වැn]� ෙ<කO කාTයාලය යටෙ; 
oයා;මක වන වැn]� නඩ;� ම�ඩල වැඩසටහන පළා;, 0ස්Ñ හා පාෙ�lය ෙ<කO 
ෙකොඨාස මට>* ව)ා�ත කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.43/’15  
35. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වැn]� පජාව � ලංකාෙP ආT�ක වTධනයට දායක 

කර ගැuමට ණය =ෙO වැඩ��ෙවළ සකස් Cyම,— වයස අM	[ 60 ඉමවා ඇ� 
වැn]� පජාවට තම eවෙනෝපාය මාTග ශ�ම; කරගw>* සමස්ත � ලංකා 
ආT�කෙg වTධනයට දායක:මට බැං� ප�ධ�ය ම?* ණය =ෙO කමෙPදය 
oයා;මක ෙනො: ම ඔM*ට සමාජය �ළ ෙවන; අකාරයකට සැල�ම වන ෙහU* එම 
අසාධාරණ ත;;වය වැළැ:මට කමව; වැඩ��ෙවළ ඇ� කළ (� යැU ෙමම 
පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 
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පා.44/’15 

36. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වයස අM	[ 60 ඉමවා ඇ� D�ගලU* සමාජය �ළ 

සÒය D�ගලU* බවට ප; CyෙO වැඩ��ෙවළ සකස් Cyම,— සමාජ ආT�ක 
oයාවQෙg පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අM	[ 60 ඉම:ෙම* පf 
සමාජය �ළ w1 ��ගැuම ෙනොමැ�ව අÒයව ෙකො*: 1�න වැn]�ය*, සමාජෙg 
සÒය D�ගලU* බවට ප; CxෙO වැඩ��ෙවළ සකස් Cyමට පාස< පජාව ඇ�« m« 
මහ; සමාජයම දැHව; CyෙO කමෙPදය ඇ� කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව 
ෙයෝජනා කරU. 

පා.45/’15 
37. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙමෝටT කාT>ක ෙෂේතය ��බඳ පාස< 1f*ෙN 

දැHම D«< Cyම,— � ලංකාෙP අනාගත ත	ණ ත	�ය*ෙN SCයා පශ්නයට 
&ස²ම ෙලස සහ ෙමෝටT කාT>ක ෙෂේතෙg ඇ�ව*නාa වTධනයට සාෙ�ෂව 
D´q ශ>කU*ෙN අවශ)තාව සDරා ගැwෙO අරmණ ඇ�ව පාස< &ෂය wTෙ�ශයට 
ෙමෝටT කාT>ක É<පය &ෂයය ෙලස ඇ�ළ; Cyම සඳහා කමව; වැඩ��ෙවළ 
ඇ� කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.46/’15 

38. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙමෝටT කාT>ක É<පය ඉගැ*:ම සඳහා �	ව	* 

D´q Cyමට අධ)ාපන &ද)ා Æඨය ඇ� Cyම,— � ලංකාෙP සහ &ෙ�ශ රටවල 
ෙමෝටT කාT>ක ෙෂේතෙg ඇ�වන වTධනයට සxලන ෙලස, එම ෙෂේතෙg D´q 
ශ>කU*ෙN ඉ<jම සDරා�මට හැCවන පx0, පාස< මට>* ඉගැ*:ම සඳහා 
�	ව	* D´q Cyමට ෙමෝටT කාT>ක ෙෂේතය ��බඳ අධ)ාපන &ද)ා Æඨය ඇ� 
කළ (�යැU  ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.47/’15 

39. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙමෝටT කාT>ක É<පය &ෂය wTෙ�ශය* 

යාව;කා�න Cyම,— ෙමෝටT කාT>ක ෙෂේතය හා සOබ*ධ රජෙg කාT>ක &ද)ාල 
හා අHබ�ධ ආයතනවල ඉෙගHO කට(� 1[ කරH ලබ*ෙ* වසර 25 - 30 තරO 
පැර� &ෂය wTෙ�ශය යටෙ; බැ&*, එම ත;;වය ෙවනස් Cyම සඳහා එම &ෂය 
wTෙ�ශය* යාව;කා�න Cyමට කමව; වැඩ��ෙවළ ඇ� කළ (�යැU ෙමම 
පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.48/’15 

40. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,—  Ñෙරෝද රථ හා ය�	 පැ0 ආÓත SCයාවල w(ත 

aව*ෙN SCයාවල fර�තභාවය තහM	 Cyම,— � ලංකාව �ළ eව;වන Ñෙරෝද රථ 
හා ය�	පැ0 ආÓතව සෘ¿ හා වක ෙලස SCයාව*] w(ත:මට කැමැ;ත දවන 
ත	ණ �xස හා &ශා>ක Ñ&ධ හmදා wලධාy* සහ ෙජ)ෂඨ් Dරවැ1ය* යන ජන 
ක�ඩායOවල ආT�ක ශ�ය වTධනය Cyෙම* සමස්ත ජා�ක wෂ්පා0තයට ඔM*ෙN 
දායක;වය ලබා ගැuෙO අරmණ ඇ�ව එම ෙෂේතෙg w(තaව*ෙN සÒය 
දායක;වය ජා�ක ආT�කයට එ කර ගැuම සඳහා කමව; වැඩ��ෙවළ කnන>* 
සකස් කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.49/’15 

41. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— � ලාං�ය/ෙ�lය ¸පෙPදය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආක<ප D«< Cyම,— � ලාං�ය/ෙ�lය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ�lය හා &ෙ�lය 
ජනතාව �ළ වැn නැ·	ව ඇ� CyෙO අරmණ ඇ�ව, රට �ළ ජනතා ආක<ප ඒ ෙවත 
ෙයොm Cyම සඳහා පාස<, &ශ්ව&ද)ාල, තෘ�Uක අධ)ාපන ආයතනවල &ෂය 
පාඨමාලාවට ¸පෙPදය &ෂයය ෙලස ඇ�ළ; Cyමට;, රාජ) හා ෙපෞ�ගQක අංශවල 



( 14 ) 

 

 

මැ0හ;:ම මත පTෙgෂණ අංශ 0xගැ*:ම ම?* නව ෙසොයාගැuO 1[ Cyමට;, ඒ හා 
බැ²H ආයතන ප�ධ�ය සOබ*ධ කර ගw>* සහ�ක පත, n�ෙලෝමා, උපා�, පශ්චා; 
උපා� පාඨමාලා ඇ� Cyම ��* ෙමම ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ D«< ආක<පමය 
ෙවනස ඇ� කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.50/’15 
42. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— � ලංකාෙP ආහාර සංස්කෘ�ය ඉෙගHO සහ 

ඉගැ*: ෙO oයාවQයට බ�ධ Cyම,— � ලාං�ය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
CyෙO කලාව, ආහාර �,ෙO කලාව, වTණකාරක කලාව, ආහාර කැÆෙO කලාව ඇ�« 
අංශ ගණනාවC* සකස්: ඇ� අතර ඒ හා බැ²q � ලාං�ය ආහාර සංස්කෘ�ය ��බඳ 
ඉෙගHO සහ ඉගැ*:O කමෙPදය* හරහා අනාගත පරDරට පවරා=ම ෙම*ම ෙ�lය හා 
&ෙ�lය ජනතාව අතර අපෙN ආහාර සංස්කෘ�ය ව)ා�ත Cyම ම?* � ලාං�ය 
අනන)තාව අ*තTජා�කව ඔසවා තැÂම සඳහා වැඩ��ෙවළ ඇ� කළ (�යැU ෙමම 
පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.51/’15 

43. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ශ්ව&ද)ාල සහ තෘ�Uක අධ)ාපන ආයතනවල 

1f*ෙN පTෙgෂණ wබ*ධන අමාත)ාංශවල සංවTධන කට(� ඉලක කර සකස් 
Cxම,— &ශ්ව&ද)ාල සහ තෘ�Uක අධ)ාපන ආයතනවල 1f* &1* තම පාඨමාලා 
සOබ*ධෙය* ඉ0xප; කරන පTෙgෂණ wබ*ධන රෙ ආT�ක, සමාeය, සංස්කෘ�ක 
හා සංවTධන කට(�වලට උපෙයෝ± කර ගැuම වැදග; වන බැ&* එම wබ*ධන 
අ�ෂණය කරH ලබන ආචාTයව	 හා පTෙgෂණ wබ*ධන අදාළ වන අමාත)ාංශ 
අතර මනා සOබ*�කරණය ඇ� Cyම සඳහා එ� අමාත)ාංශෙg wලධාxෙය� 
ප;Cyෙම* එම පTෙgෂණ wබ*ධන ම?* අමාත)ාංශෙg ඉ0x සංවTධන oයාදාමය* 
සහ කා�න ඉලක සDරා ගැuමට හැCවන පx0 කමව; වැඩ��ෙවළ ඇ� කළ 
(�යැU  ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU.  

පා.52/’15 

44. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වයස අM	[ 18 සO_Tණ වන අවස්ථාෙP=ම ඡ*ද ]> 

නාමෙ<ඛනයට නම ඇ�ළ; Cyම,— මැ�වරණ ෙදපාTතෙO*�ව ම?* වාT�කව 
ඡ*ද ]> නාමෙ<ඛන සංෙශෝධනය Cyමට wය>ත 0නට පfව ෙහෝ ෙපර 0නක= වයස 
අM	[ 18 සO_Tණ වන තැනැ;ත*ට wය>ත වයස සO_Tණ a 0නටම ඡ*ද ]> 
නාමෙ<ඛනෙය] නම ඇ�ළ; කරවා ගත හැC ආකාරෙg පාෙයෝ?ක වැඩ��ෙවළ 
ඇ� කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU.  

පා.53/’15 

45. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ෙසේලU* wෂ්පාදනය Cyම සඳහා 

කමව; වැඩ��ෙවළ ඇ� Cyම,— � ලංකාව �ළ වාT�කව ෙසේලU* &ශාල 
පමාණය භා&තා කරH ලබන අතර ෙසේලU* ආනයනය Cyම සඳහා ද &ශාල mදල 
වාT�කව &ෙ�lය රටවලට ඇ= යන බැ&*, එම &ෙ�ශ &wමය පමාණය රට �ළ ඉ�x 
කර ගැuෙO අරmණ ඇ�ව ලංකාව �ළ පව;නා ෙ�lය තාෂණය ෙයොදාෙගන 
ෙසේලU* wෂප්ාදනය Cyම සඳහා රාජ), ෙපෞ�ගQක ෙහෝ ස�පකාර අංශය* සOබ*ධ 
කර ගw>* කමව; වැඩ��ෙවළ රජය මැ0හ; :ෙම* ඇ� කළ (�යැU ෙමම 
පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.54/’15 

46. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙපො< ව�ර ආÓතව නව wෂ්පාදනය* ඇ� Cyම,—  

� ලංකාව �ළ වාT�කව &ශාල පමාණයක ෙපො< ව�ර අපෙ; යන බැ&*, නව 
තාෂණය ෙයොදා ගw>* &�ම; කමෙPදය යටෙ; ෙපො< ව�ර ආÓතව නව 
wෂ්පාදනය* ෙ�lය හා ජාත)*තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක කර ගw>* ඇ� Cyම සඳහා 
කමෙPදය oයා;මක කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 
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පා.55/’15 

47. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සාගරෙg නව සOප; ගෙPෂණය,— &ශාල සාගර 

කලාපය  ]> රට M � ලංකාව පmඛ;වය ලබා = ඇ;ෙ; �වර කTමා*තය සඳහා 
පමණ වන අතර  සාගරය ආÓතව &ශාල පමාණයක සවභා&ක සOප; ඇ� බැ&* 
ෙමරටට &ශාල SCයා අවස්ථා පමාණය ෙම*ම ධනය ද උපයා ගැuෙO අරmණ 
ඇ�ව සාගර සOප; ��බඳව &�ම; වැn[ර අධ)යනය කළ (�යැU ෙමම 
පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.56/’15 

48. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— � ලංකාෙP ම;ස) සOපත &ෙ�ÉකU* &1* ෙනලා 

ගැuම වළකා�ම,— � ලාංCක �වරය*ට &ශාල ආT�ක අවා1ය ඇ� කර>* � 
ලංකා m´[ කලාපෙg ම;ස) සOප; &ෙ�ÉකU* &1* ෙනලා ග*නා බැ&* � ලංකා 
m´[ කලාපය �ළ මා« ඇ<�මට සහ &ෙ�ශ  යාතාවලට මා« බෑම සඳහා ෙතොvපල 
ෙලස භා&තා Cyම වළකා�ම සඳහා රජය &1* &�ම; වැඩ ��ෙවළ සකස් කර 
oයා;මක කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.57/’15 

49. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙකොස් wෂ්පාදනය වැn කර ඒ ආÓත wෂ්පාදන 

අපනයනය Cyම,— ඉතා පuත ෙම*ම ඖෂ�ය �ණෙය* අÔන, රසායwක දව)වQ* 
ෙතොරව වගා කළ හැC ෙබෝගය වන ෙකොස් වගාව ව)ා�ත Cyම ��* ඒ ආÓත 
wෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය Cyම ම?* &ශාල &ෙ�ශ &wමය පමාණය අප 
රටට උපයා ගත හැC බැ&* ඒ සඳහා රජෙg මැ0හ;&ෙම* &�ම; වැඩ ��ෙවළ 
සකස් කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.58/’15 

50. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජා�ක ෙගො& සOමාන උෙළල වාT�කව සං&ධානය 

Cyම,— රට ෙපරට යාමට නO mQක වශෙය* ෙගො&තැw* සÓක &ය (� බැ&* රට 
ස	 කරන ෙගො& ජනතාවට 1ය වෘ;�ය ��බඳ අ¹මානය ඇ�වන පx0 &�ම; 
සං&ධාන වµහය හරහා oයා;මක වන ෙගො& සOමාන උෙළල රජෙg මැ0හ;:ෙම* 
වාT�කව සං&ධානය කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.59/’15 

51. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සහන >ලකට LED බ<බ පාxෙභෝ?ක ජනතාවට 

ලබා=ම,— wවාස ආෙලෝක Cxමට ෙයොදා ග*නා �ණා;මක LED බ<බ >ල අ�ක 
බැ&*, &[Qබල ම�ඩලය මැ0හ;: සහනදාU >ලකට හා ෙග:ෙO කමයට ෙමම බ<බ 
පාxෙභෝ?ක ජනතාවට ලබා= ජා�ක වශෙය* &[Qය &ශාල පමාණය ඉ�x කර 
ගැuමට;,  LED බ<බ ජනතාව අතර ජනÈය Cyම ම?* &[Qබල ම�ඩලයටද අමතර 
ආදායම උපයා ගැuමට; හැCවන පx0 කමව; වැඩ ��ෙවළ සැක1ය (�යැU 
ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.60/’15 

52. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— f« පxමාණ ෙස<ලO බp කTමා*තශාලා ව)ා�ත 

Cyම,— � ලංකාව �ළ ෙස<ලO බp සඳහා &ශාල ෙව ළදෙපොළ පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා wෂ්පාදනය ෙකෙර*ෙ* f« වශෙය* වන අතර ඒ සඳහා Öනය පmඛ අෙන�; 
රටවලට &ෙ�ශ &wමය &ශාල පමාණය ඇ= යන බැ&*, f« �xවැය දැxය (�  
ෙමම කTමා*තය ගා£ය පෙ�ශවල ව)ා�ත Cyම සඳහා &�ම; වැඩ ��ෙවළ සකස ්
කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 
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පා.61/’15 

53. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ඖෂධ wෂ්පාදන කTමා*ත ශාලා 

ආරOභ Cyම,—  � ලංකාව �ළ ඖෂධ wෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම මටමක පව�න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට &ශාල &ෙ�ශ &wමය පමාණය වැයවන බැ&* 
0(q මානව සOපත ]> රට ෙලස � ලංකාවට අත)ාවශ) ඖෂධ වTග රට �ළම 
wපද:මට අවශ) පහfකO රජය මැ0හ; :ෙම* ලබා = ඖෂධ wෂප්ාදන කTමා*ත ශාලා 
ආරOභ කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.62/’15 

54. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාස< &ෂය wTෙ�ශයට මෙනෝ &ද)ාව &ෂයය 

ඇ�ළ; Cyම,— පාස< Éෂ) පජාව wෙරෝ± මනසC* (; ���ම; �රණ ගැuමට 
හැC �xස ෙලස හැඩගැස:්ම උෙදසා හය වැw ෙශේ�ෙg 1ට oයා;මක වන පx0 
ෙබෞ�ධ මෙනෝ &ද)ාව සහ බට]ර මෙනෝ &ද)ාව යන &ෂයය* ඒකාබ�ධ ෙකොට 
කමව;ව සැලfO කරන ලද “මෙනෝ &ද)ාව සහ භාවනාව” න>* &ෂයය පාස< &ෂය 
wTෙ�ශයට ඇ�ළ; කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.63/’15 

55. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ශා>ක ආධාරක මධ)සථ්ාන �]v:ම,— &ශා>කය* 

ෙවHෙව* උපෙ�ශන ෙසේවා, ෛවද) පහfකO සහ  0වා fS�O ෙසේවා යනා= 
වැn]�ය*ට අවශ) fබසාධන කට(� Sස එකම සථ්ානයC* ඉv කර ගැuමට හැC 
වන පx0 &ශා>ක ආධාරක මධ)ස්ථාන ෙගොඩනැං:මට;, එම මධ)ස්ථාන ෙ*ද කර 
ගw>* යO wෂ්පාදන කට(;ත සඳහා &ශා>කය* ෙයොm Cyම හරහා ඔM*ෙN 
0&යට සහනය ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම ද උපයා ගැuමට හැC වන ෙලස රජය 
මැ0හ; :ෙම* රටDරා &ශා>ක ආධාරක මධ)සථ්ාන �]v&ය (�යැU ෙමම 
පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.64/’15 

56. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ශා>කය*ෙN ආT�කය ශ�ම; Cyම සඳහා නව 

ෙලොතSUය හ²*වා =ම,— &ශා>ක රාජ) ෙසවකය*ෙN වැv� &ෂමතා ඉව; Cyමට 
සහ ඔM*ෙN fබසාධන කට(� සඳහා අවශ) mද< ෙසොයා ගැuම සඳහා නව 
ෙලොතSUය ෙවළඳෙපොළට හ²*වා=මට රජය කට(� කළ (�යැU ෙමම 
පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.65/’15 

57. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සංචාරක මගෙප*ව*න* D´q Cyම,— 

සංචාරකU*ට ඵලදා¬ හා ආචාරl� ෙසේවාව සැප¬මට හැC �xස බවට ප; Cyමට 
ෙම*ම, ඔM*ෙN  වෘ;�ය මටම ඉහළ නැං:ම සඳහා; සංචාරක මගෙප*ව*න* 
D´q Cyමට &�ම; වැඩ��ෙවළ සකස් කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා 
කරU. 

පා.66/’15 

58. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඉඩO සOබ*ධව පව�න u� සංෙශෝධනය Cyම,— � 

ලංකාව �ළ ෙO වන &ට ඉඩOවලට ව)ාජ ඔ�D සකසා &C×ෙO ජාවාරම 
oයා;මකවන අතර £ට අදාළව u�ය oයා;මක :ම ද ඉතා අවම මටමක පව�න 
බැ&*, ඉඩO අU�ය සOබ*ධව fර�තභාවය වැn වන අ(x* හා වැර0ක	ව*ට දැn 
ද³වO පැ>ණ&ය හැC අ(x* පව�න u� ප�ධ�ය සංෙශෝධනය කළ (�යැU ෙමම 
පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 
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පා.67/’15 

59. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— � ලංකාව අවට සාගරෙg ෙකොර<පර ආරෂා කර 

ගැuම,— � ලංකාව අවට සාගරෙg ඇ� ෙකොර<පර >wස්  oයාකාරකO ෙහේ�ෙව* 
&නාශ:ෙO තTජනයට m´ණපා ඇ� බැ&*, එම ෙකොර<පර ආරෂාකර ගැuම සඳහා 
>wස් oයාකාරකO පාලනය Cyමට හැCවන පx0 D�ගල ආක<පමය ෙවනස ෙම*ම, 
ෛන�ක රාmෙP ෙවනස ඇ� Cyම සඳහා &�ව; ක>vව හරහා f[f වැඩ��ෙවළ 
සැලfO කර oයා;මක කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.68/’15 

60. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාස< වෑ* රථ සඳහා කා*තාව* ෙසේවයට ෙයද:ම,— 

පාස< වෑ* රථ ෙසේවෙය] �ණා;මක බව වැn Cyමට;, එම වෑ* රථවල ගම* කරන 
ද	ව*ෙN ආරෂාව උෙදසා;  1යjම පාස< ෙසේවා වෑ* රථවල ෙසේවය සඳහා 
කා*තාව* ෙයොදා ගැuම අwවාTය Cyමට u� සකස ්කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව 
ෙයෝජනා කරU. 

පා.69/’15 

61. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඖෂධ >ල පහත ෙහ�ම,— � ලංකාව �ළ ජා�ක 

ඖෂධ ප�ප;�ය පකාශයට ප; කර ඖෂ�ය නාමෙය* ෙබෙහ; අෙල& Cyම කnන>* 
ආරOභ Cyම ම?* ඖෂධ >ල පහත ෙහ�මට රජය මැ0හ; &ය (�යැU ෙමම 
පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.70/’15 

62. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අ*තTජාලය හරහා අෙල& කරන ඖෂධ ඇ�« 

ජාවාරO මැඩපැවැ;:ම,— ෙO වන &ට අ*තTජාලය හරහා ප>�යC* ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද) උපකරණ හා �පලාවන) wෂ්පාදන &ශාල ෙලස අෙල& ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාරO අප රෙ ජනතාව ෙN ෙසෞඛ)යට සහ යහපැවැ;මට &ශාල තTජනය වන බැ&* 
ඒවා මැඩපැවැ;:ම සඳහා w1 වැඩ��ෙවළ සකස් කර oයා;මක Cyම f[f යැU 
ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.71/’15 

63. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— කෘ� රසායන දව) භා&තා ෙනොකර වගා Cyම,— අ�ක 

&ෂ ස]ත කෘ� රසායන දව) � ලංකාව �ළ තහනO කර පැර� කමයට පxසර ]තකා£ 
වගා කමය රටට හ²*වා=මට අවශ) පTෙgණ 1[Cyමට කෘ� &ද)ාඥය* හා 
පxසරෙP=*ෙග* සම*&ත ක>vව ප; කර ඔM*ෙග* ලබා ග*නා wTෙ�ශ ��* 
ජනතාවට වස &ෙස* ෙතොර ෙසෞඛ)ාර�ත ආහාර ෙPල  ලබා =මට අවශ) �යවර 
ගැuමට රජය මැ0හ;:ම f[f යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.72/’15 

64. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාස< 1f* ම;දව)වලට ඇ�බැ]:ෙම* mදවා 

ගැuම,— ෙO වන &ට � ලංකාව �ළ පාස< 1f* ම;දව)වලට ඇ�බැ] :ෙO වැn 
පවණතාවය wTමාණය : ඇ� බැ&* පාස< 1f* ම;දව)වQ* mදවාගැuම සඳහා 
රජය මැ0හ;: &�ම; වැඩ��ෙවළ oයා;මක කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව 
ෙයෝජනා කරU. 
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පා.73/’15 

65. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජා�ක ඵලදා¬තා ක>vව ප; Cyම,— රජය &1* 

oයා;මක කරH ලබන ඵලදා¬තා වැඩසටහ*]= තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදා¬තා 
මටම කරා ෙමෙහයa ආයතන පධාu* හ²නාෙගන ඔM*ෙN දැHම හා අ;දැ�O 
පෙයෝජනයට ගත හැC වන ආකාරෙය*, එම ආයතනවල oයා;මක කරන ලද 
වැඩසටහ* සහ කමෙPද අෙන�; ආයතනවලට ගැලෙපන පx0 ආෙ�ශ Cyමට හැCවන 
පx0 එම ආයතන පධාu*ෙග* සම*&ත ජා�ක ඵලදා¬තා ක>vව �]ට&ය (�යැU 
ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.74/’15 

66. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පජා ෛවද)ෙPදය ��බඳ &ෙශේෂඥ ෙසේවාව 0(q 

Cyම,— ෙසෞඛ) ෙසේවාෙP අත)ාවශ) අංගය වන පජා ෛවද)ෙPදය ��බඳ &ෙශේෂඥ 
අංශය 0(q Cyමට අවශ) සැලfO සකස් Cyම හා එම ෙෂේතෙg දැනට පව�න ගැටj 
wyෂණය කර කnන>* wරාකරණය Cyමට අවශ) කට(� 1[ Cyමට රජය මැ0හ; 
&ය (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.75/’15 

67. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඉංØ,* රාජෙදෝÙ* ෙලස නO කළ � ලාංCකU* 

ජා�ක :රය* ෙලස නO Cyම,— වTෂ 1815 1ට 1948 wදහස ලැÂම දවා a කාලය 
�ළ ඉංØ,*ට එෙර]ව රට ජ ◌ා�ය ෙවHෙව* 0& ෙනොතකා සට* කළ � ලාංCකU* 
රාජ ෙදෝÙ* ෙලස නO කර ඇ� අතර ඔM* 1යjෙදනාම &ෙශේෂ ගැස පතය ම?* 
ජා�ක :රය* ෙලස නO කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.76/’15 

68. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පxෙභෝජනයට Hf[f ආහාර ෙවළඳ ෙපොළට ඒම 

වැළැ:මට කට(� Cyම,— පxෙභෝජනයට Hf[f ආහාර wෂ්පාදනය කරන, අෙල& 
කරන හා ඊට අHබල ෙදන D�ගලය* හා ආයතන වැට�මට පාxෙභෝ?ක කට(� ��බඳ 
අ�කාxෙg &ෙශේෂ වැට�O ඒකකයට පව�න ගැටj wරාකරණය කර අවශ) පහfකO 
ෙනොඅpව ලබා =මට;, වැර0ක	ව*ට උපxම ද³වO ලබා 0ය හැC වන පx0 පව�න u� 
ප�ධ�ය සංෙශෝධනය Cyමට; කට(� කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා 
කරU. 

පා.77/’15 

69. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වස &ස නැ� ආහාර wෂ්පාදනය 0xම; Cyම,—  

ආහාර හා සOබ*ධ wෂ්පාදන කට(�වල ෙ�lයව wරතව 1�න wෂ්පාදකU* ඉලක 
කර ගw>* �ණා;මක බ&* ඉහළ, ෙසෞඛ)ාර�ත ආහාර පාxෙභෝ?කය*ට ලබා =ම 
��* රටට කළ හැC ෙසේවාව ��බඳව දැHව; කර, ආක<පමය ෙවනස ඇ� Cyමට 
හා එෙලස වස &ෙස* ෙතොර ආහාර wපදවන ව)වසායකU*ට ෙගෞරව නාමය ස]ත 
සOමාන පදානය ෙකොට ඔM* 0xගැ*:මට වැඩසටහන රජය මැ0හ;: ආරOභ කළ 
(�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.78/’15 

70. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ;ප; කරග; අභයÀ>වලට අය; ඉඩO 

wදහස් කරගැuම,— � ලංකාෙP පකාශයට ප; කර ඇ� අභයÀ>වලට අය; ඉඩO &&ධ 
D�ගලU* හා සං&ධාන &1* u� &ෙරෝ� ෙලස අ;ප; කරෙගන ඇ� බැ&*, එම ඉඩO 
නැවත ලබා ගැuමට රජය කnන>* මැ0හ; &ය (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා 
කරU. 
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පා.79/’15 

71. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ආ0වා, ජනයා නගා1v:ම සඳහා සැලfම 

oයා;මක Cyම,— � ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආ0වා, ජනතාව ��බඳ ෙවනම 
සංගණනය 1[කර, ඔMනට eව; :ම සඳහා දැනට පව�න අපහfතා කමව;ව 
හ²නාෙගන, ඔMනට  ෙගෞරවuයව eව; :මට හැC පxසරය wTමාණය කර =මට අවශ) 
සාධuය සැලfම ආ0වා, නායකU* ද ඇ�ළ;ව ප;කරන ලද &�ව; ම�ඩලය 
හරහා oයා;මක කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.80/’15 

72. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— (�ධය wසා උ�	 හා නැෙගන]ර පෙ�ශය*] හාw a 

Dරාවස�් සංරෂණය Cyම,— �ස් වසරක (�ධය ෙහේ�ෙව* උ�	 හා නැෙගන]ර 
පළා; වල පැව� Dරාවස්� &ශාල ෙලස &නාශ a අතර පව�න Dරාවස්� ��බඳ 
ස£ෂණය 1[ කර ෙතොර�	 Sස්කර ගැuම;, එම Dරාවස්� තහM	 Cyම, ආරෂා 
Cyම හා ප�සංස්කරණය Cyම; අරmq කර ෙගන &�ව; Dරා&ද)ාඥU*ෙග* 
සම*&ත ක>vව ප;Cyම f[f යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.81/’15 

73. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වගා Cyම සඳහා ෙ�lය Âජ පචQත Cyම,— කෘ� 

රසායන භා&තෙය* ෙතොරව ෙ�lය කාබwක ෙපොෙහොර ආශෙය* වගා කළ හැC ෙ�lය 
Âජ වTග හ²නාෙගන එම Âජ කnන>* රට Dරා ව)ා�ත කර රසායwක වස &ෙස* 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා =ම සඳහා අවශ) කරන පTෙgෂණ, තාෂණය හා 
wෂ්පාදනය වැn 0(q Cyමට අවශ) සැලfO සකස ්කර oයා;මක කළ (�යැU ෙමම 
පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.82/’15 

74. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ෙ�ශ භාෂා අධ)යනයට පහfකO සැප¬ම,— D�ගල 

���ෙg පෘÛල බව �රණය :මට ඔ´ ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය වන බැ&* 
ඉංØ1 භාෂාව හැ	qෙකොට අෙන�; පධාන &ෙ�ශ භාෂා හැදෑyමට අවශ) පහfකO 
D«< කර, සැලfO සOපාදනය කර oයා;මක කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව 
ෙයෝජනා කරU. 

පා.83/’15 

75. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— 1යj මැ�වරණ පචාරක කට(� සඳහා &යදO කරන 

mද< ,මා Cyම,— � ලංකාව �ළ පැවැ;ෙවන 1යj මැ�වරණය*]= ඇතැO 
අෙ�ෂකය* අ� &ශාල mද< පමාණය &යදO කරන අතර mද< &යදO කළ ෙනොහැC, 
එෙහ; රටට වැඩ කළ හැC ���ම; �xසකට ඉ* අවා1 සහගත ත;;වය ඇ� වන 
බැ&* මැ�වරණ සඳහා &යදO කරන mද< පමාණය ,මා Cyමට හැC වන ආකාරෙg 
u� සOපාදනය කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.84/’15 

76. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— යට; &�ත සමෙg � ලංකාෙව* Sෙගන ?ය Dරාවස්� 

නැවත ලබා ගැuම,— � ලංකාව යට; &�තයව පැව� සමෙg අප ර�* පෘ�ගාලය, 
ඕල*දය හා මහා Ýතාන)යට Sෙගන ?ය Dරා&ද)ා;මක ව�නාකම ස]ත භා�ඩ 
��බඳ ස£ෂණය 1[ කර එම භා�ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැuම සඳහා අවශ) 
�යවර ගැuමට රජය මැ0හ; &ය (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

 



( 20 ) 

 

 

පා.85/’15 

77. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සංඝා�කරණය ස්ථාපනය Cyම,— ¹Ä* 

වහ*ෙසේලාෙN ආරෂාව හා ෙගෞරවය Sක ගැuම ෙවHෙව* උ*වහ*ෙසේලාට අදාළ 
අ�කරණමය කාTයය* සඳහා ෙවනම සංඝා�කරණය �]v&ය (� බවට; එම 
අ�කරණ �*[ සඳහා u�මය බලය ලබාගැuමට හැC වන අ(x* ෙමම සංඝා�කරණය 
ස්ථාපනය කළ (� බවට; ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.86/’15 

78. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ව)වස්ථා�ත සංඝ සභාව ප; Cyම,— 

පාTQෙO*�ව ඇ�« ජනතා wෙයෝ�ත ආයතන සඳහා උපෙ�ශක;වය හා මග ෙප*:ම 
ලබා =මට හා අණපන;වලට සංෙශෝධන ඉ0xප; කළ හැC ෛන�ක බලය ස]ත සංඝ 
සOm�ෙය* ප; කර ග; රාජ) පxපාලනය, u�ය, &ෙ�ශ කට(� හා සමාජ 
oයාකාරකO ��බඳ හසල දැHම සහ අ;දැ�O ස]ත &�ව; සංඝයා වහ*ෙසේලාෙග* 
සම*&ත ව)වස්ථා�ත සංඝ සභාව ප; කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා 
කරU. 

පා.87/’15 

79. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ�ක අධ)යන ආයතනය �]v:ම,— � 

ලංකාෙP පැවැ� ජල තාෂණය හා වැP තාෂණය නැවත පණග*වා Sකගැuම සහ 
වැn 0(q Cyම සඳහා අවශ) පTෙgෂණ 1[ Cyමට හා අධ)ාපන පාඨමාලා ම?* උත 
&ෂය ගැන දැH>* ස*න�ධ කරන ලද �xස wTමාණය Cyමට හැCයාව ඇ�වන පx0 
“වා� සංස්කෘ�ක අධ)යන ආයතනය” න>* ආයතනය රජය මැ0හ;:ෙම* ආරOභ 
කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.88/’15 

80. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— මහාවංශය අධ)යනය සඳහා ආයතනය �]v:ම,— 

� ලාං�ය ඉ�හාසෙg ගම* මග ෙප*වන මහාවංශය අධ)යනය Cyම සඳහා ¹Ä* 
වහ*ෙසේලාෙN මැ0හ; :ෙම* “මහාවංශ අධ)යන පTෙgෂණ ජා�ක ආයතනය” න>* 
ආයතනය රාජ) අHගහෙය* �]v&ය (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.89/’15 

81. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ &ෙරෝ� oයා නැවැ;:ම,— ධTම ග*ථ හා 

පකාශන අධ)යනය CyෙO මනා දැHම ඇ� ෛන�ක බලය ස]ත &�ව; සංඝ 
ම�ඩලය �]v:ම ම?* යO wTමාණය එ�දැ:මට ෙපර එය එම ම�ඩලයට ඉ0xප; 
Cyෙම* අන�	ව, සමාජගත Cyමට Hf[f නO, සංෙශෝධන ඉ0xප; Cyමට හැCවන පx0 
යා*තණය සැක,ම ම?* ෙබෞ�ධ &ෙරෝ� oයා හා පකාශන රචනා :ම හා �[ දහම 
සOබ*ධ කර>* සාවද) wTවචන ඉසම්�:ම නැවැ;:ම සඳහා රජය මැ0හ; &ය (�යැU 
ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.90/’15 

82. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙ�ශ ]ෛතß කලා wTමාණ ඇග¬ම,— ෙ�ශාHරාගය හා 

ආ;මා¹මානය ඇ�වන පx0 ෙ�lය හා සංසක්ෘ�ක ව�නාක>* අÔන කලාකෘ� වාT�කව 
ඇග¬ම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ්Cyමට රජය මැ0හ; &ය (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව 
ෙයෝජනා කරU. 
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පා.91/’15 

83. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— � ලංකාෙP පාස< Éෂ) Éෂ)ාව*ෙN &නය නැං:මට 

කට(� Cyම,— � ලංකාෙP පාස< Éෂ) Éෂ)ාව* ෙසෞඛ) සOප*න, wෙරෝ± හා කාUකව 
ශ�ම; Dරවැ1ය* ෙලස සමාජගත CyෙO අරm�* ඔM*ට තමා කැම� Òඩාවකට ෙයොm 
:මට සහ පාෙයෝ?ක &නය D´qවකට ෙයොm Cyමට අවශ) කට(� සOපාදනය කළ (�යැU 
ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.92/’15 

84. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ�ක ෙතොර�	 මධ)සථ්ානය ආරOභ 

Cyම,— � ලංකාව �ළ �]ටා ඇ� ෙබෞ�ධාග>ක සථ්ාන, ඒ හා සබැ� අHෂං?ක අංශය* 
ෙම*ම, ¹Ä* වහ*ෙසේලා ��බඳ ෙතොර�	 ආ= ක	q එ Sස ්කර &�ම;ව පxගණක 
ගත කර, න:න තාෂ�ක උපකරණ සහ පමාණව; මානව හා ෙභෞ�ක සOප; වQ* 
�xD* “ ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ�ක ෙතොර�	 මධ)සථ්ානය” න>* ආයතනය රාජ) අHගහෙය* 
ආරOභ කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.93/’15 

85. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— දහO පාස< පාඨ ග*ථ කාලාH�Æව සංෙශෝධනය 

Cyම,— &භාග ඉලක කරග;, දැHම පමණ ෙ*දගත කළ පාඨ ග*ථ ෙවHවට 
පා ෙයෝ?ක D´qව පදනO කරග;, ���ය වTධනය කර*නාa, Éෂට් සOප*න සමාජය 
wTමාණය Cyම ඉලක කර ග; පාඨ ග*ථ &�ව; ම�ඩලය හරහා සOපාදනය කර දහO 
පාස< ෙවත ලබා 0ය (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.94/’15 

86. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජාත)*තර පාස< wයාමනයට ම�ඩලය ප; Cyම,— 

� ලංකාෙP සංසක්ෘ�යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ;මට ගැලෙපන පx0 ජාත)*තර 
පාස<] &ෂය පථය* අවශ) පx0 wයාමනය කළ හැC _Tණ බලතල ස]ත ම�ඩලය ප; 
කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.95/’15 

87. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජා�ක අධ)ාපන ෙකො>ෂ* සභාව වඩා; සÒය Cyම,— 

ෙ�lය ඉ�හාස දැHම, සාරධTම සOප*න බව, wෂප්ාදන ශක)තාව, ��� සOප*න බව, 
සOපදාUක දැHම, ෙ�ශාHරාගය, wෙරෝ±තාව, �සලතා _Tණ බව සහ ආක<ප 
සOප;�ෙය* (� බව යන අංගය*ෙග* පx_Tණ සාTථක Dරවැ1ෙය� �] කල හැC වන 
පx0 සකසන ලද ජා�ක අධ)ාපන ප�ප;�ය හරහා සමසත් අධ)ාපන කමෙgම 
පxවTතනය ඇ� Cyමට ජා�ක අධ)ාපන ෙකො>ෂ* සභාව ව ඩා; සÒය කළ (�යැU ෙමම 
පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.96/’15 

88. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පM< ෛවද)ෙPදය ��බඳ &ෙශේෂඥ ෙසේවාව 0(q Cyම,— 

ෙසෞඛ) ෙසේවාෙP අත)ාවශ) අංශය වන පM< ෛවද)ෙPදය ��බඳ &ෙශේෂඥ ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව�න ගැටj wyෂණය කර ඒවා කnන>* wරාකරණය Cyමට අවශ) කට(� 1[ 
Cyමට; එම පM< ෛවද)ෙPදය ��බඳ &ෙශේෂඥ ෙසේවාව 0(q Cyමට සැලfO Cyමට; 
රජය මැ0හ; &ය (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 
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පා.97/’15 

89. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ආ(TෙPද ෛවද)ව	*ෙN ෙසේවය &ෙ�ශය*ට ලබා 

=ම,— ආ(TෙPද ෛවද) උපා�ය සO_Tණ කරන උපා�ධාy*හට &ෙ�ශ රටවල SCයා 
අවසථ්ා ලබා =ම සඳහා &�ම; වැඩ ��ෙවළ සැලfO කර oයා;මක Cyම f[f යැU ෙමම 
පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.98/’15 

90. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ආ(TෙPද ෛවද) පනත සංෙශෝධනය Cyම,— දැනට 

පව�න ය< පැන ?ය ආ(TෙPද ෛවද) පනත සංෙශෝධනය කර ආ(TෙPද ෛවද)ව	*ෙN 
වෘ;�ය ගැටj &සඳ>*, එම වෘ;�ය ස� ග	;වය හා අ¹මානය Sක ගැuමට නව ආ(TෙPද 
ෛවද) පනත කnන>* ඉ0xප; Cyමට �යවර ගත (�යැU  ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා 
කරU. 

පා.99/’15 

91. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— [Oxය ආරෂක ප�ධ�ය සකස ්Cyම,— � ලංකාෙP 

[Oxය ආරෂක ප�ධ� wTමාණය කළ නව wපැ(O ක	ව* ද, එම ෙෂේතයට සOබ*ධ 
&�ව�* ද, [Oxය ෙදපාTතෙO*�ෙP 1යjම ෙෂේතය*] ප:නය*ෙග* ද සම*&ත 
ක>vව ම?* [Oxය ආරෂක ප�ධ�ය සකස ්කර oයා;මක Cyමට රජය මැ0හ; &ය 
(�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.100/’15 

92. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ම± පවාහන ෙසේවෙg �ණා;මක ත;;වය වැn Cyම,— 

බස ් ම± පවාහන ෙසේවෙg �ණා;මක ත;;වය වැn Cyම ම?* වාT�කව එම ෙසේවාව 
ප�ෙෂේප කරන 1% - 2%  පමණ a ම±* පමාණය රඳවා ගැuමට කට(� Cyෙම*, එම 
ෙසේවෙg පැවැ;මට =Tඝ කා�නව ඇ� &ය හැC අවදානම අp කර ගැuම සඳහා කමව; වැඩ 
��ෙවළ සැලfO කර oයා;මක Cyම f[f යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.101/’15 

93. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— 1ංහල භාෂාවට සOමතය සකස ්Cyම,— 1ංහල භාෂාෙP 

Qáත ව)වහාරය හා කථන ව)වහාරය ෙදයාකාරය ග*නා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙâදය, 
අ<පපාණ, මහපාණ අෂර ෙය=ම සහ පද ෙබ=ම ආ 0ය ද &වාද ස]ත බැ&* 1ංහල භාෂාව 
සඳහා සOමතය සකස ්Cyමට &�ව; ම�ඩලය ප; කර කාලාH�පව 1[වන ෙවනසක්O 
ද සැලC<ලට ෙගන භාෂාෙP පැවැ;ම තහM	 Cyමට හැC oයාදාමය සකස ්කළ (�යැU 
ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.102/’15 

94. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සංසථ්ාwක කාබwක අපදව) ම?* පxසරය ãෂණය :ම 

පාලනය Cyම,— පQෙබෝධ නාශක සහ කTමා*ත oයාවQය*] = �ටවන සංසථ්ාwක 
කාබwක අපදව) (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළ ◌ාස ් වTගයක ãෂණ 
කාරකය*ෙග* සම*&ත අතර ඒවා >wසාෙN ෙසෞඛ)යට ඉතා අ]තකර බැ&* එම 
රසායwකය* පxසරයට mදා හැyම පාලනය Cyමට &�ම; වැඩ ��ෙවළ සැලfO කර 
oයා;මක කළ (� යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.103/’15 

95. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— රාජ) පාලනයට සO��ධ දTශනය සOබ*ධ කර ගැuම,— 

ස�ත අපxහාuය ධTම, දසරාජ ධTම, රාෙජෝවාද ජාතකය, �	 ධTම ජාතකය, ග*ඩ w*[ක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ�වධTම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චකව;� 1හනාද ¸තය 
හා ධTම ප=�කාව යන සO��ධ ඉගැ*:O සOබ*ධව පාTQෙO*�, පළා; සභා හා පාෙ�lය 
මටෙO 1�න 1යjම පෂ &පෂ ම*ºව	* දැHව; Cyම ��* ඔM*ෙN À>කාව රෙ 
යහපාලනයට දායක කර ගැuමට හැC වන ආකාරෙg වැඩ ��ෙවළ සැලfO කර oයා;මක 
Cyමට රජය මැ0හ; &ය (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 
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පා.104/’15 

96. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඉෙලෙටොwක අපදව) බැහැර Cyම,— ෆේලොරස* 

බ<බ, [රකථන, ජංගම [රකථන, &[Q උපකරණ, බැටx, පxගණක හා එ] ෙකොටස ්ආ0ය 
අපදව) ෙලස පxසරයට බැහැර CyෙO= ආසw, කැ >යO, රස0ය, ෙල  වැw බැර ෙලෝහ 
පxසරයට එක�වන බැ&* ෙමම ඉෙලෙටොwක අපදව) බැහැර Cyමට කමව; වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කර පxසරය fS�මට කට(� කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා 
කරU. 

පා.105/’15 

97. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— රෙ යහපාලනය සථ්ා�ත Cyම,— අයහප; පාලනෙg අංග 

ලෂණ වන අ*තෙනෝම�ක ප�ප;� සOපාදනය, wලබල වාදය, බලා;මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ u�, &ධායක බලතල අw1 පxහරණය, ෙ�ශපාලනයට Dරවැ1 දායක;වය අp:ම 
සහ  ãෂණය පැ�yම යන ක	q අප රට �ළ ෙනොඅpව දනට ලැෙබන අතර ෙO wසා රෙ 
අයහප; පාලනය පව�න බව ෙපu යන ෙහU* රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැ±ම සඳහා 
සැලfO සකස ්කර oයා;මක කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.106/’15 

98. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ෙ�ශ රටවල ඇ� � ලංකාවට අය; Dසේකොළ ෙපො; 

නැවත ලබා ගැuම,— � ලංකාවට අය; ව�නා Dසේකොළ ෙපො; රාÉය (ෙරෝපා රටව< 
ඇ�« ෙලෝකෙg රටව< ගණනාවක �ෙබන අතර ඒවාෙg අ*තTගතව ඇ� දැHම ෙO වන 
&ට ව;ම* ලාං�ය සමාජයට අ]>ව ෙගොස ්ඇ� බැ&*, එම Dසේකොළ ෙපො; අප රටට ආපf 
ලබා ෙගන ඒවාෙg අඩං� ෙපෞරා�ක දැHම නැවත සමාජගත Cyමට &�ම; වැඩ ��ෙවළ 
සැලfO කර oයා;මක කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.107/’15 

99. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෛජව &&ධ;වය Sක ගැuම සඳහා කෘ�කTමය දායක කර 

ගැuම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙවHවට බ´ ෙබෝග වගාව සහ >ශ ෙබෝග වගාව ජනÈය කර:ම, 
ෛජව &&ධ;වයට හාwකර රස ◌ායන දව) කෘ� කTමා*තෙය* ඈ; Cyම හා ඒකාබ�ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භා&තය ��* රට �ළ ෛජව &&ධ;වය ආරෂා Cyමට 
ෙගො:* ෙයොm කරන වැඩ ��ෙවළ  oයා;මක කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා 
කරU. 

පා.108/’15 

100. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජනතාවෙN ආහාර ලැÂෙO අU�ය fර�ත Cyම,— 

එස; ජා�*ෙN සං&ධානෙg මානව අU�වා1කO◌ ි ප�ධ�*ට අH¾ලව ආහාර ලැÂෙO 
�Qක අU�වා1කම � ලාංCක ජනතාවට අ]> වන ත;;වය රජෙg ප�ප;� සOපාදනය 
හා oයා;මක CyO �ළ දනට ලැෙබන ෙහU* උත පඥ��*ට අHව රෙ ජනතාවෙN 
ආහාර පශන්ය &ස½ෙO වග�ම m«මw*ම රජයට පැවy ඇ� බැ&* රජය මැ0හ;: ආහාර 
දව) >ල පාලනය හා ෙසෞඛ) ආර�ත ආහාර ෙPල රෙ ජනතාවට ලැÂම සහ�ක 
ෙකෙරන &�ම; වැඩ ��ෙවළ සOපාදනය කර ජනතාවෙN ආහාර ලැÂෙO �Qක 
අU�වා1කම තහM	 Cyමට �යවර ගත (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.109/’15 

101. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අකාබwක දව) කළමනාකරණය Cyම,— අකාබwක දව) 

ප�චÒකරණය Cyම;, අකාබwක දව) භා&තය අවම Cyම;, භා&තෙය* ඉව;වන 
අකාබwක දව) එක� CyෙO යා*තණය සැක,ම හා අකාබwක දව) භා&තා CyෙO පxසර 
u� y� &�ම; Cyම; ��* රෙ පxසර ප�ධ�ෙg ආරෂාව හා යහපැවැ;ම සඳහා 
අකාබwක දව) කළමනාකරණය Cyමට �යවර ගත (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා 
කරU. 
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පා.110/’15 

102. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙ�lය ඖෂධ සහ අ; ෙබෙහ; ��බඳව පාස< 1f* 

දැHව; Cyම,— wෙරෝ± ජා�ය ෙගොඩනැ±ම සහ ෙ�lය ආ(TෙPදෙg යහපැවැ;ම �Qක 
අරmq වශෙය* ෙගන ෙ�lය ඖෂධ වTග හා අ; ෙබෙහ; ��බඳ &�ම; ක	q ස]ත 
&ෂයය පාස< &ෂය wTෙ�ශයට ඇ�ළ; Cyම ම?* ෙ�lය  ඖෂධ සහ අ; ෙබෙහ; 
��බඳ පාස< 1f* දැHව; Cyම ට �යවර ගත (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.111/’15 

103. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා ම*දෙපෝෂණය �ර* Cyම,— � ලංකාව 

�ළ අpබර ද	 උප; අHපා�කය 25% තරO ඉහළ අගය ග*නා අතර එයට පධාන සාධකය 
ව*ෙ* ෙපෝෂ)දා¬ ආහාර ]ඟකම වන බැ&*, මාතෘ හා ළමා ම*දෙපෝෂණය [ර�මට අවශ) 
ෙපෝෂ)දා¬ ආහාර [�ප; ජනතාවට ලබා =ම පmඛතාවය කරග; වැඩ ��ෙවළ oයා;මක 
කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.112/’15 

104. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පxසරය fS�ෙම* wෙරෝ± රට ෙගොඩනැ±ම,— 

වTතමාන � ලංකාෙP පxසර ãෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව* ජලෙg හා ආහාරවල &Cරණl� 
බව වැn : ඇ� අතර අනාගතෙg= >wසාට වැළ ෙඳන ඇතැO ෙරෝගවල ෙරෝග wධානය පවා 
ෙසොයා ගැuම අපහf  &ය හැC බැ&*, ෙO ��බඳ වැn[ර &මTශනය Cyම සඳහා &�ව; 
ක>vව ප; කර වාTතාව කැඳවා, එම wTෙ�ශ oයා;මක Cyම ��* රෙ ජනතාවෙN 
uෙරෝ±භාවය සහ�ක කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.113/’15 

105. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— රෙ ආරෂාවට කෘ�කTමය fර�ත Cyම,— 

ධනවාදෙg �*වැw කාT�ව වන ෙදවැw ෙලෝක (�ධෙය* පf කාලෙg= හxත &�ලවය; 
සමඟ කෘ�කාT>ක eවන රටාව සO_Tණෙය*ම ෙවනස ්:ම ෙහේ�ෙව* වTතමාන ෙලෝක 
පජාව m´ණ = ඇ� පxසර ãෂණය, uෙරෝ± බව නැ�:ම හා �x1[ ආහාර ෙනොමැ�:ම ආ= 
අවදානO ත;;වය*ෙග* � ලංකාව ආරෂා කර ගැuම සඳහා ජනතාව �රසාර කෘ�කTම 
භා&තය*ට ෙපළඹ:ෙම* හා ෙගො:* ආරෂා ෙකෙරන රාජ) ප�ප;� රට �ළ සථ්ා�ත 
කර:ෙම* රෙ අනාගතය fර�ත කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.114/’15 

106. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සං�Tණ ෙගෝ�ය ෙවළඳෙපොළ wසා ජනතාවට ඇ�වන 

ගැටj අවම Cyම,— ෙගෝ�යකරණය &1* හ²*වා[* ෙලෝක ෙවළඳ රටාව >wසාෙN මනස 
ආකමණය Cyම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ´ පාරOපxකව ෙගන ආ හර ප�ධ�* හා 0(q 
දාTශwක �*තනය* >wස ්මනස ��* උ[රා දැ£ම වTතමානය වන &ට � ලාංCකU*ට ද 
ෙපො[ බැ&*, ෙවළඳෙපොළ ආT�කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සං�Tණ eවන රටාව හා ඒ සමග 
පැන න?න සං�Tණ සමාeය පශන්; &සඳා ගw>* සහනl� 0& පැවැ;මකට යා (� 
ව*ෙ* ෙකෙසේද ය*න ��බඳව ජනතාව දැHව; Cyමට අවශ) වැඩ ��ෙවළ හා ���මය 
සංවාදය රට �ළ oයා;මක කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.115/’15 

107. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— � ලංකාවට අවශ) ,w රට �ළ wපද:ම,— � ලංකාවට 

අවශ) කරන ,w wෂප්ාදනය Cyමට අවශ) සOප; � ලංකාව ස�ව ඇ� බැ&*, මනා 
කළමනාකාy;වයC*, කාTයෂමව හා සැලfO ස]තව කට(� කර රටට අවශ) ,w 
පමාණය ෙමරට wෂප්ාදනය Cyමට හා ,w �xපහ[ Cyමට අවශ) කTමා*තශාලා රජය 
ම?* සථ්ාපනය කර ,w කTමා*තය Sක ගත (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 
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පා.116/’15 

108. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— නක<ස ් ර�තය ආරෂා Cyම,— සමසත් � ලාං�ය 

පxසර ප�ධ�යටම බලපෑO කළ හැC සංෙP= පxසර ප�ධ�ය වන නක<ස් ර�ත 
වනා*තරය ෙO වන &ට >wස ්oයාකාරකO ෙහේ�ෙව* දැn තTජනයකට ල: ඇ� අතර 
ව;ම* පරDරට ෙම*ම අනාගත >wස ් පරDරට ද ෙමම පxසර &නාශය ෙහේ�ෙව* 
අවදානමක ට m´ණ පෑමට 1[ වන බැ&*, >wස ් තTජන ඉව; කර නක<ස ් ර�තෙg 
සව්ා�න පැවැ;ම කnන>* තහM	 කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.117/’15 

109. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— රාවණා ර¿ ��බඳව &�ම; ගෙPෂණය 1[ Cyම,— 

රාවණා ර¿ ��බඳ wශ�්ත ඉ�හාස ෙතොර�	 නැ� Mවද, &�ම; ගෙPෂණය ��* ඔ´ 
��බඳව අප රෙ ආක<ප නැං:මට;, රාවණා ර¿ ස�ව �� දැHම රෙ අ¹වෘ��ය සඳහා 
ෙයොදා ගැuමට හා � ලාං�ය ඉ�හාසෙg සැඟ: ?ය පx�ෙ�දය wරාවරණය කර ගැuමට; 
හැC වන බැ&*, &�ව; ක>vව හරහා රාවණා ර¿ ��බඳව ගෙPෂණය කළ (�යැU ෙමම 
පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.118/’15 

110. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ���මය 0�² බව �ර* Cyම,— ෙභෞ�ක ෙවළඳ භා�ඩ 

සැxසරන ෙPගයට සාෙ�ෂව දැHම, ���ය හා මානව හර ප�ධ�* ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනො:ම ෙහේ�ෙව* ෙනොදැHව;කම ]ස එස:ම ��* ���මය 0�²භාවය අද අප රට �ළ 
දනට ලැෙබන පධාන ගැටjව Mවද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ;ෙ; අp අවධානය බැ&*, 
රෙ ජනතාවෙN ���මය 0�² බව නැ� Cyමට 1යj වයස ්කා�ඩය* ආවරණය වන පx0 
&   �ම;ව සැලfO කරන ලද ජා�ක වැඩසටහන oයා;මක කළ (�යැU ෙමම 
පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.119/’15 

111. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ක< ඉ�; a ඖෂධ භා&තය නැවැ;:ම,— ෙO වන &ට � 

ලංකාව �ළ ක< ඉ�; a  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙg ෙරෝහ< �ළ භා&තයට පැ>×ෙO 
අවදානම ඇ� බැ&* රජෙg අදාළ 1යj අංශ මැ0හ;: oයාකාy සැලfම සකස ්කර ක< 
ඉ�; a ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ* ඉව; Cyම හා ආනයනය Cyම නැවැ;:මට කට(� කළ 
(�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.120/’15 

112. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඒ ස ්ෙරෝගය ව)ා�ත :ම පාලනය Cyම,— � ලංකාව �ළ 

දැනට හ²නා ෙනොග; ඒ ස ්ෙරෝ±* 3000 කට ආස*න පමාණය 1�න බවට වාTතා පළ : 
ඇ� බැ&* ඔM* හ²නාෙගන ප�කාර සඳහා ෙයොm Cyමට;, ඒ ස ් ෙරෝගය ව)ා�ත :ම 
වැළැ:මට; ඵලදා¬ f[f ව)ාපෘ�ය කnන>* ආරOභ කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව 
ෙයෝජනා කරU. 

පා.121/’15 

113. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ෙ�ශය*]= Qං?ක අතවරයට ලවන කා*තාව*ට 

සහන සැල,ම,— � ලංකාෙP කා*තාව* ගෘහ ෙසේවයට &ෙ�ශ ගත:ෙම* පf 1[ වන 
අතවරය* ෙහේ�ෙව* 1[වන ගැ� ගැuO wසා � ලාං�ය සමාජය �ළ wTමාණය : ඇ� 
ගැටj සහගත ත;;වය* සමනය Cyම සඳහා &�ම; කමෙPදය සකසා oයා;මක Cyමට 
&�ව�* හා එම 1[:O හා බැ²q D�ගල ක�ඩායOවQ* සැ[Oල; ක>vව ප; කළ 
(�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 
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පා.122/’15 

114. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වන ර�ත හා අභය À>වල ආරෂාව දැn Cyම සඳහා 

u� සOපාදනය Cyම,— මෑතක 1ට � ලංකාෙP ර�ත වනා*තර සහ අභය À> &නාශය 
වැn ෙව>* පව�න අතර � ලාං�ය පාxසxක සම�Qතතාවට ඉ* දැn තTජනය එ<ල 
ෙව>* පව�න බැ&* ෙමම &නාශය නැවැ;:ම සඳහා ජනතාවෙN ආක<පමය ෙවනස 
ඇ� Cyමට අවශ) වැඩ ��ෙවළ සැක,මට ෙම*ම පව�න u� ප�පාදන &�ම; හා දැn 
බවC* (ත වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.123/’15 

115. 

 ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &&ධ ආග>ක ක�ඩායOවQ* 1[ වන සමාජ බලපෑO 
��බඳව අධ)යනය Cyම,— පධාන ධාරාෙP ආග>ක මතවාදය* &ෙPචනය කර>*, එම 
ආගO] අH ක�ඩායO ෙලස තම wTවචන හා පැහැ0Q CyO සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉ0xප; කර>* එම මතවාද ��ග; D�ගලU* එ Sස් කර ග*නා, ආග>ක හා 
ෙවන; m´qවරC* සමාජගත : ඇ� ක�ඩායO ��බඳ අධ)යනය කර>* ඔM*ෙN 
මතවාද, oයාකාy;වය* හා සමාජයට ඔM* wසා ඇ� වන බලපෑO කවරාකාරද ය*න 
��බඳ තෙසේ	ව ලබා =මට ��ග; ආග>ක නායකය*ෙග* හා &�ව�*ෙග* 
සැ[O ල; ක>vව ප; කර, වාTතාව කැඳවා එ] wTෙ�ශ oයා;මක කළ (�යැU 
ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.124/’15 

116. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඉහළ ප>�ෙය* (; මැ� භාජන wෂප්ාදනය Cyම,— 

ආහාර �,ෙO= ගෑස ්හා &[Qය අපෙ; ෙනොයන ෙලස ඉමw* තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ග*නා මැ� භාජන wෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉ0xප; Cyමට, අවශ) පyෂණ 1[ 
Cyමට හා මැ� භාජන භා&තෙය* ෙසෞඛ)ාර�තව ආහාර �,මට ඇ� හැCයාව ��බඳව 
ජනතාව දැHව; Cyමට ජා�ක මටෙO වැඩ සටහන සැලfO කර oයා;මක Cyමට රජය 
මැ0හ; &ය (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.125/’15 

117. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අ�මාන1ක &ද)ා ෙෂේතයට �[ දහ>* ආභාෂය ලබා 

ගැuම,— �[* වහ*ෙසේෙN 1ත ��බඳ ඇතැO &ගහය* Ôතන &ද)ාවට හf ෙනොවන තරO 
ගැ·	 බැ&*, ඒ ��බඳ පTෙgෂණ Cyමට හා වTතමානෙg අ�මාන1ක &ද)ා ෙෂේතෙg 
ඇ� ගැටj සඳහා �[ දහම ඇfx* wTවචන හා &ස²O ඉ0xප; Cyමට හැC වන පx0, අදාළ 
ෙෂේතය ��බඳ හසල දැHම ඇ� ෙ�lය හා &ෙ�lය &�ව�*ෙග* සම*&ත ක>vව 
�]vවා, ඒ හරහා �[ දහම ෙ�lය හා &ෙ�lය වශෙය* පචQත Cyමට;, � ලංකාෙP �T� 
නාමය ඉහළ නැං:මට;, අ�මාන1ක &ද)ා ෙෂේතෙg Dන	දය ඇ� Cyමට; රජය 
මැ0හ; &ය (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.126/’15 

118. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— &ද)ාTð* අතර Dරා&ද)ා &ෂයය ජනÈය කර:ම,— 

&ද)ාTð* අතර Dරා&ද)ා &ෂයය ජනÈය Cyම සඳහා mQක වශෙය* පාස< &ෂයය 
wTෙ�ශයට එම &ෂයය ඇ�ළ; Cyම හා &ශව්&ද)ාලවල Dරා&ද)ා &ෂය පථය තව[රට; 
D«< Cyමට හා පහfකO ලබා=ම සඳහා කට(� Cyම;, එම?*  Dරා&ද)ා &ෂයය රට �ළ 
ව)ා�ත:ම හරහා �]වන උග�*ෙග* රටට යහප; ෙසේවය ලබා ගැwම; අරmq කරග; 
ජා�ක වැඩසටහන 0�කා�නව සැලfO ස]තව wTමාණය Cyමට �යවර ගත (�යැU ෙමම  
පාTQෙO*�ව  ෙයෝජනා කරU. 
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පා.127/’15 

119. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ� වස &ෂ ��බඳ ෙසොයා බැ�මට &ෙශේෂ ප>� 

ආයතනය �]v:ම,— කෘ�කTමා*තෙg= භා&තා ෙකෙරන රසායන දව) ෙහේ�ෙව* 
ආහාර දව)ය*ට ද වස &ෂ >ශ: ඇ� අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ�මට අදාළ ප>� 
ආයතනය දැනට � ලංකාව �ළ �]vවා ෙනොමැ� බැ&* එම කාTයය සඳහා &ෙශේෂ ප>� 
ආයතනය �]v&ය (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.128/’15 

120. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— යාචකU* 1ඟමනට ෙයොදාග*නා ද	ව* Dන	;ථාපනය 

Cyම,— � ලංකාෙP යාචකU* ද	ව* සමග 1ඟම* යැ=ම තහනO කර, 1ඟමන සඳහා 
ෙයොදා ග*නා ද	ව* Dන	;ථාපනය කර, ඔM* යහප; Dරවැ1ය* ෙලස සමාජගත Cyම 
සඳහා අවශ) ජා�ක මටෙO වැඩ��ෙවළ සැලfO කර oයා;මක කළ (�යැU ෙමම 
පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.129/’15 

121. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ¹Ã× ශාසනය අඛ�ඩව පව;වාෙගන 

යාම සඳහා කමව; වැඩ��ෙවළ සකස ් Cyම,— මහා පජාප� ෙගෝත£ 
ෙතර×*වහ*ෙසේෙග* ඇර·q භාර�ය ¹Ã× ශාසනය සංඝ>;තා 
ෙතර×*වහ*ෙසේෙN ලංකාගමනෙය* � ලංකාව �ළ මැන&* සථ්ා�ත Mවද, පfකා�නව 
අභාවයට ?ය බැ&*, මෑත (ගෙg = ශ)ාෙමෝපාQ මහා wකාෙg රං?x ද·j පාTශව්ය &1* 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද ¹Ã× ශාසනයට w1 
��ගැuම ලබා=ම සඳහා රජය ෛතwකාUක මහා නායක සව්ා£*වහ*ෙසේලා ඇ�j අදාළ 
1ය« ෙෂේතය*ෙN �Qක;වෙය* w1 සංවාදය ඇරñය (� යැU ද, එම සංවාදය 
අවසානෙg &�ම; කමෙPදය ඔසේසේ � ලංකාව �ළ ¹Ã× ශාසනය අඛ�ඩව 
පව;වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළ සැක1ය (�යැU ද ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා 
කරU.  

පා.130/’15 

122. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— � ලාං�ය ¹Ã සංසථ්ාව වµහා;මකව &�ම; Cyම,— � 

ලාං�ය ¹Ã සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහ*ෙසේලා පාTශව් ගත :ම ෙහේ�ෙව* වµහා;මකව 
අසං&�ත : ඇ� අතර එම wසා ජා�ක හා ජාත)*තර අ¹චාර උපචාරය*]= සංඝයා 
වහ*ෙසේලා ඒකම�ක ෙනො:ම රටට අ]තකර ෙලස බලපාන බැ&* සමසථ් සංඝ සමාජෙg 
ඒකම�ක;වය ඇ� කර ගැuමට හැC වැඩ��ෙවළ සැක,මට රජය මැ0හ; &ය (�යැU 
ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU.  

පා.131/’15 

123. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ලංකා ඛwජ ෙත< u�ගත සංස්ථාව ලාභදා¬ 

ආයතනය Cyම,—  ලංකා ඛwජ ෙත< u�ගත සංස්ථාව ලාභදා¬ ආයතනය ෙලස 
ජනතාවා=ව සංවTධනය Cyමට අවශ) සැලfO සකස් Cyමට &�ව; ම�ඩලය ප; 
කර ඔM*ෙN wTෙ�ශය*ට අHව සංස්ථාෙP පව�න වංචා, ãෂණ හා පxපාලනමය ගැටj 
&සඳා ඵලදා¬ ජා�ක ආයතනය ෙලස oයා;මක :මට අවශ) පxසරය රජය මැ0හ;ව 
wTමාණය කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.132/’15 

124. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ) පමාණයට ගංජා වැ:මට ෙ�lය 

ෛවද)ව	*ට අවසර ලබා =ම,— ඉ*0යාෙP 1ට රහ1ගත මාTග ඔසේසේ රට �ළට ෙග*වන 
රසායwක දව) >Óත ගංජා භා&තා කර wපදවන ෙ�lය ඖෂධවල �ණා;මක බව අpවන 
බැ&*, ආ(TෙPද ඖෂධ wපද:ෙO= තම ඖෂධවල �ණා;මක බව ආරෂා කර ගැuම සඳහා 
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ගංජා අත)වශ) ඖෂධය ෙලස ෙයොදා ග*නා රජෙg ��ග; ආ(TෙPද ෛවද)ව	*ට 
,මාව* ස]තව ගංජා ශාකය වැ:මට අවසර ලබා=ම සඳහා අවශ) u� සංෙශෝධනය කළ 
(�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.133/’15 

125. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— එළව« ෙගො:*ට සාධාරණ >ල ලබා =ම,— එළව« 

ෙතොග ෙවළඳාෙO= oයා;මක වන ක�පO ගැuම හා >ල �රණය CyO ආ= oයා හරහා 
ෙගොඩනැ± ඇ� සං&ධානා;මක ෙවළඳ ඒකා�කාරය* wසා එළව« ෙගො:*ට සාධාරණ 
>ල ලබා =මට ෙමෙත oයා;මක කළ සැලfO අසාTථක : ඇ� බැ&*, ෙගො&යාට 
සාධාරණ >ල ලබා =ෙO �Qක අරmණ කරග; බලපෑO වQ* ෙතොර ෙවළඳෙපොළ රාජ) 
ෙවළඳ ආයතන මැ0හ;: wTමාණය කර oයා;මක කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව 
ෙයෝජනා කරU. 

පා.134/’15 

126. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාස< ද	ව*ෙN ව�නාකම සමාජගත Cyම,— 

ෙදමා�ය*, �	ව	*, Òඩා D´qක	ව* හා පාස< වෑ* රථ xයැ[ර* යන �xස ්සඳහා 
ද	ව*ෙN ව�නාකම ��බඳ සමාජ &ද)ා;මක හා මෙනෝ &ද)ා;මක කමෙPදය* ��* 
සරළව පැහැ0Q කර, රෙ හා සමාජෙg ඉ0x යහපැවැ;ම සඳහා ද	වා සමාජ අ¹ෙයෝගය* 
හmෙP ආරෂා කර*ෙ* ෙකෙසේද ය*න ��බඳව සංවාදය පැවැ;:ම ට ජා�ක ම ටෙO 
වැඩසටහන සැලfO කර oයා;මක Cyමට රජය මැ0හ; &ය (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව 
ෙයෝජනා කරU. 

පා.135/’15 

127. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— කා*තාව*ට ඇ�වන Æඩාව* අවම Cyම,— ව;ම* 

ෙගෝ�ය සමාජය �ළ කා*තාව*ට 1[වන Æඩාව* වන ශම හා Qං?ක ¸රාකෑමට ල:ම, 
ෙපෞ�ගQක ෙ�පළ කමය D	ෂ ෙ*òයව &කාශනය :ම, අසමාන ෙලස සැල�ම හා පM< 
සංසථ්ාව �ළ 1රගත :ම wසා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ�:ම යන ක	q � ලාංCක 
කා*තාව*ට ද පධාන වශෙය* ෙපො[ වන බැ&*, ඔM*ෙN යහපැවැ;ම ෙවHෙව* ෙමම 
Æඩාකාy වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල,මට අවශ) �යවර ගත (�යැU ෙමම 
පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.136/’15 

128. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— Dරා&ද)ා ෙදපාTතෙO*�ව නගා 1v:ම,— � ලංකාව �ළ 

�]ටා ඇ� Dරාවස�් සංරෂණය Cyමට හැCයාව Dරා&ද)ා ෙදපාTතෙO*�වට 
ෙනොමැ;ෙ; පව;නා මානව හා  ෙභෞ�ක සOප;] අpව wසා වන ෙහU*, &�ව; 
ම�ඩලය ම?* Dරා&ද)ා ෙදපාTතෙO*�ෙP ඇ� අpපාpකO ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
සO_Tණ Cyමට අවශ) �යවර ගැuමට රජය මැ0හ; &ය (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව 
ෙයෝජනා කරU. 

පා.137/’15 

129. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— [ර ගම* ෙසේවා බස ් රථවල ගම* ග*නා ම±*ට 

ෙසෞඛ)ාර�ත ආහාර පාන ලබා ගැuමට පහfකO සැල,ම,— [ර ගම* ෙසේවා බස ් රථ 
ආහාර පාන ගැuම සඳහා නතර කරH ලබන ආපනශාලාව*] ප>�ය ඉතා පහළ මටමක 
පව�න බැ&* එය ම± ජනතාවෙN ෙසෞඛ)යට අ]තකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල ප>�ය 
ඉහළ නැං:මට wර*තරව පf &පරO කළ හැC වන පx0 සකස ් කරන ලද ජා�ක 
වැඩසටහන රජය &1* සැලfO කර oයා;මක කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව 
ෙයෝජනා කරU. 
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පා.138/’15 

130. 

රජය ස� වැ&Q සමාගO පාp ලබන ආයතන බවට ප;: ඇ� බැ&*, &�ව; ක>vව ප;කර 
එම ආයතනවල ලාභදා¬;වය වTධනය Cyමට අවශ) wTෙ�ශ සකස ් කර, එම wTෙ�ශ 
oයා;මක Cyම ��* එම සමාගOවල ලාභදා¬;වය ඉහළ දැ£මට රජය මැ0හ; &ය (�යැU 
ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.139/’15 

131. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වන ර�ත �ළ 1[වන u� &ෙරෝ� oයා නැවැ;:ම,—    � 

ලංකාෙP වන ර�ත �ළ 1[වන u� &ෙරෝ� වගාව*, &&ධ ඉ0CyO, වනා*තර එ�CyO හා 
ර�ත ,මා මාUO ෙවනස ්Cyම ආ= වන &නාශයට ෙහේ�වන >wස ්oයාකාරකO වැට�මට 
&ෙශේෂෙය* ස&බල ග*වන ලද ෙපොQස ්වන ආරෂක ඒකකය �]v:මට රජය මැ0හ; &ය 
(�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.140/’15 

132. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙකොර<පර සංරෂණය Cyම,— සාගර ජලෙg 

උෂ්ණ;වය ඉහළ යෑම හා >wස් oයාකාරකO ෙහේ�ෙව* ෙකොර<පර &නාශ :ෙO 
තTජනයට ලව ඇ� බැ&*, � ලංකා m´[ කලාපය අවට ඇ� ෙකොර<පර ආරෂා කර 
ගැuමට හා නව ෙකොර<පර wTමාණය :මට උ�ත පxසර ප�ධ� සකස් Cyම සඳහා 
අවශ) නව wයාමනය* සකස් කර oයා;මක Cyමට රජය මැ0හ; &ය (�යැU ෙමම 
පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.143/’15 

133. 
ග	 අ�[<ලාහ ්මහ�්ෆ ්මහතා,— ගවU* සඳහා f[f තෘණ �O ෙව* Cyම,— ආස*න 

වශෙය* ගවU* 250,000කට පමණ තෘණ À> අවශ)ව 1�න බැ&* සහ Cx wෂප්ාදනය වැn 
CyෙO රජෙg ප�ප;�ය සDරාගැuම සඳහා ෙව* කරන ලද තෘණ À> 0ස්Ñකය �ළ �]ටා 
ෙනොමැ�කම wසා, Ñ�ණාමලය 0සÑ්කය �ළ f[f තෘණ À> පකාශකර, ෙව*කර ගැස 
පතෙg ප1�ධ කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU.  

පා.145/’15 

134. 
ග	 එස.් එO. මxකාT මහතා,— රජෙg ආයතනවQ* ජනතාවට 1[වන අකට(�කO 

��බඳ ෙසොයා බැ�මට ආයතනය �]v:ම,— රජෙg ආයතන ම?* &&ධ ෙසේවාව* 
ලබාගැuම සඳහා පැ>ෙණන මහජනතාවට 1[වන අකට(�කO සහ අසාධාරණකO ��බඳ 
ෙසොයා බැ�ම සඳහා;, එම අසාධාරණකO &භාග Cyම සඳහා; ෛන�ක බලය ස]ත 
ආයතනය සථ්ා�ත කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.150/’15 

135. 
ග	 ෙහේෂා &තානෙN මහතා,— උපා�ධාy* සඳහා SCයා ලබා =ෙO= w1 කමෙPදය 

සකස ්Cyම,— � ලංකාෙP උපා�ධාy*ට SCයා ලබා =ෙO= ෙමෙත ක< oයා;මක a පෂ 
පාට ෙâද කමය ෙනොසලකා සාධාරණය ඉvCyම සඳහා w1 කමෙPදය සැලfO කර එය 
ප�ප;�ය ෙලස සOමත Cyමට �යවර ග*නා ෙලස;, ෙ�ශපාලනඥය* හmෙP 
උපා�ධාy* හෑ<jවට ප; ෙනොCyමට වගබලා ගත (�යැU ද ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා 
කරU. 

 

 

 

 

 



( 30 ) 

 

 

පා.151/’15 

136. 
ග	 ෙහේෂා &තානෙN මහතා,— ව� ආÓතව eව;වන ද>ළ ජනතාවෙN eවන ත;;වය 

ඉහළ නැං:ම,— ව� ආÓත ද>ළ ජනතාව eව;වන පxසරය �ළ &[Qය, ජල පහfකO සහ 
ය�තල පහfකO අවම මටමක පව�න අතර එම ත;;වය පාස< ද	ව*ෙN අධ)ාපන 
කට(�වලට;, එම ජනතාවෙN ෙපෞ�ගQක e&තයට; බාධා ඇ�කරන බැ&*, ෙමම ලU* 
wවාස සංසක්ෘ�ය wමා කර ඒ සඳහා නව &�ම; තw wවාස කමය සකස ්Cyමට අවශ) 
කnනO වැඩසටහන ආරOභ කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.154/’15 

137. 
ග	 ල� ජයවTධන මහතා,— මහHවර 0සÑ්කය �ළ මහ< wවාස ෙයෝජනා කමය 

ආරOභ Cyම,— මහHවර 0සÑ්කෙg පව�න ඉඩO හා wවාස ]ඟයට ��යම වශෙය* 
මහHවර පෙ�ශෙg �]ටා ඇ� රාජ) වැ&Q ආයතනවලට අය; වගා ෙනොකළ ඉඩO 
ෙතෝරාෙගන මහ< wවාස කමය ඇ�ෙකොට wවාස ෙනොමැ� මහHවර 0සÑ් මධ)ම 
පා*�ක ජනතාවට කnන>* wවාස ලබා =ෙO වැඩසටහන oයා;මක කළ (�යැU ෙමම 
පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.155/’15 

138. 
ග	 ල� ජයවTධන මහතා,— වසර 12 ක oයා*&ත රාජකාxෙg wරතව 1� Ñ&ධ හmදා 

ෙසබ«*ට &ශාම වැv� ලබා =ම,— � ලංකා Ñ&ධ හmදා ෙසේවෙg වසර 22  සO_Tණ a පf 
&ශාම යෑෙO oයාවQය oයා;මක වන බැ&*, උ�	 නැෙගන]ර oයා*&ත රාජකාxෙg 
wයැ� වසර 12  අඛ�ඩව ෙසේවය ෙකොට එම ෙසේවාෙව* ඉව; : 1�නා අයවj* දැනට ඉතා 
අසරණ ත;;වෙය* පfවන බැ&* එම Ñ&ධ හmදාෙP හා ෙපො�1ෙg ෙසේවය කළ අයට අTධ 
&ශාම වැvප ලබා =ෙO කමෙPදය කnන>* සකසා එම අයට සහනය සැල,ම f[f යැU 
ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.156/’15 

139. 
ග	 ල� ජයවTධන මහතා,— මහHවර නගරය �ළ පව;නා මාTග තදබදය අවම Cyම,— 

� ලංකාෙP ෙදවැw අගනගරය වන මහHවර නගරය ෙ�lය හා &ෙ�Éකය*ෙN සංචාරක 
මධ)සථ්ානය වන ෙහU* ද, මහHවර නගරයට එ0ෙනදා &ශාල �xස පැ>ෙණන අතර එම 
ජනතාව මහHවර නගරෙg හා අවට මාTගවල ඇ� අ�ක රථ වාහන තදබදය wසා මහ; 
අ,	තාවයකට ප;වන බැ&* ද, මහHවර නගරෙg මාTග තදබදය අවම Cyම සඳහා කnනO 
&ස²ම ලබා 0ය (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.157/’15 

140. 
ග	 ල� ජයවTධන මහතා,— මහHවර නගරය �ළ mසQ්O �x> පාසල ආරOභ Cyම,

— මහHවර 0සÑ්කය �ළ mසQ්O ජනතාව ඉතා වැn �xස eව; වන අතර, මහHවර 
නගරය ආÓතව mසQ්O �x> පාසල �]v&ය (� යැU =Tඝ කාලය �ස්ෙසේ පෙ�ශෙg 
mසQ්O ජනතාවෙN ද ඉ<�මව පව�න බැ&*, ඉතා කnන>* මහHවර නගරෙg mසQ්O 
�x> පාසල �]v:මට අවශ) කට(� සැල1ය (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.158/’15 

141. 
ග	 ල� ජයවTධන මහතා,— මහHවර නගරය �ළ �]� ජනÈය පාස< සඳහා පළm 

ෙශේ�ෙg ද	ව* ෙවHෙව* නව ෙගොඩනැ?Q ඉ0Cyම,— මහHවර නගරය ආÓතව ජනÈය 
පාස< සඳහා පළmවැw ෙශේ�යට ළm* ඇ�ළ; Cyමට &ශාල �xස ඉ<jO කළ;, එම 
පාස<වල ඉඩකඩ ,>ත ෙහU*, ද	ව* ඇ�ළ; Cyම ඉතා අ,	 : ඇ� බැ&* මහHවර 
නගරය ආÓත පධාන පාස<වලට පළmවැw ෙශේ�ෙg ප*� පැවැ;:ම සඳහා නව 
ෙගොඩනැ?Q ඉතා කnන>* ඉ0කර 0ය (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

 

 



( 31 ) 

 

 

පා.159/’15 

142. 
ග	 ල� ජයවTධන මහතා,— මහHවර ප<ෙ<කැෙ< wදහස ්ෙවළඳ උද)ාන කමව;ව 

D«< Cyම,— මහHවර 0සÑ්කය �ළ &SCයාෙව* ෙපෙළන ත	ණ ත	�ය* &ශාල 
�xස 1�න බැ&*, එම අයට SCයා අවසථ්ා කnන>* සපයා =ම සඳහා මහHවර 
ප<ෙ<කැෙ< පෙ�ශෙg �]ටා ඇ� wදහස ්ෙවළඳ උද)ාන ෙදක කමව; ෙලස සකසා වැn 
�xසකට SCයා අවසථ්ා ලබා ගැuමට අවසථ්ාව සැල,මට කnන>* කට(� කළ (�යැU 
ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.160/’15 

143. 
ග	 ල� ජයවTධන මහතා,— උඩරට ගැ> Dන	;ථාපන ෙකො>ෂ* සභාව ය� සථ්ාපනය 

Cyම,— අ�රාජ)වා= පාලන කාලෙg= අසරණ a උඩරට පෙ�ශවා, ජනතාවට සහන සැල,ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර �� උඩරට ගැ> Dන	;ථාපන ෙකො>ෂ* සභාව පf?ය පාලන කාලය 
�ළ අÒය ත;;වයට ප; Cyම wසා උඩරට ජනතාවට 1[: ඇ� අසාධාරණය* සාධාරණය 
Cyම සඳහා උඩරට ගැ> Dන	;ථාපන ෙකො>ෂ* සභාව නැවත කමව;ව ස්ථා�ත කර�මට 
අවශ) කට(� කnන>* සැල1ය (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.162/’15 

144. 
ග	 ඩNලස ්ෙ�වාන*ද මහතා,— උ�	 පළා; අධ)ාපන ෙදපාTතෙO*�ෙP පව�න � 

ලංකා අධ)ාපන පxපාලන ෙසේවෙg &ෙශේෂ ෙසේවක සංඛ)ා Dර�පාp, ෙජ)ෂඨ්තාවය හා 
�සලතාවය පදනO කරෙගන �ර:ම සහ තරඟ &භාගෙය* wදහස ් කර III ෙශේ�යට 
ප;Cyම,— උ�	 පළා; අධ)ාපන ෙදපාTතෙO*�ව යටෙ; පව�න � ලංකා අධ)ාපන 
පxපාලන ෙසේවෙg &ෙශේෂ ෙසේවක සංඛ)ා Dර�පාp �ර:ම සOබ*ධව w1 &ශේ<ෂණය 
කර ෙමම තන�	වලට අදාළ රාජකාxවල wරත � ලංකා &[හ<ප� ෙසේවෙg හා � ලංකා �	 
ෙසේවෙg wලධාy*ෙN ෙජ)ෂඨ්;වය හා �සලතාවය සැලC<ලට ෙගන ඔM* � ලංකා 
අධ)ාපන පxපාලන ෙසේවෙg තරඟ &භාගෙය* wදහස ්කර අධ)ාපන පxපාලන ෙසේවෙg III 
ෙශේ�යට ප; කළ (�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.163/’15 

145. 
ග	 ඩNලස ්ෙ�වාන*ද මහතා,— උ�	 පළාෙ; පළා; සභාව යටෙ; ඇ� පාස<වල 

වැඩ බලන &[හ<ප�ව	* &[හ<ප� තරඟ &භාගෙය* wදහස ් කර, එම wලධාy* 
&[හ<ප� ෙසේවෙg III ෙශේ�යට ප; Cyම,— උ�	 පළා; සභාව යටෙ; ඇ� පාස<වල 
=Tඝ කාලය ෙසේවෙg w(� �  ලංකා �	 ෙසේවයට අය; වැඩබලන &[හ<ප�ව	*ෙN 
ෙජ)ෂඨ්;වය හා �සලතාවය සැලC<ලට ෙගන � ලංකා &[හ<ප� ෙසේවෙg තරඟ 
&භාගෙය* wදහස ්කර, එම wලධාy* � ලංකා &[හ<ප� ෙසේවෙg III ෙශේ�යට ප; කළ 
(�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.168/’16 

146. 
ග	 එස.් එO. මxකාT මහතා,— ජා�* අතර ජා�ක සං]�යාව ෙගොඩනැං:ම,— ජා�ක 

සං]�යාව හා ජා�* අතර අෙන)ෝන) අවෙබෝධය සහ එකm�ව වඩා;  ඵලදා¬ ෙලස 
ෙගොඩනැ±ම සඳහා =Tඝ කා�න ඉලකය*ට mල �yෙO අරm�*, � ලංකාව �ළ සෑම 
ෙදමළ මාධ) පාසලකම 1ංහල මාධ)ෙය* උග*වන අංශය ආරOභ කළ(� යැU ෙමම 
පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU.  

පා.169/’16 

147. 
ග	 එස.් එO. මxකාT මහතා,— නව Òඩා පනත  හ²*වා=ම,— 0ස්Ñ  Òඩා 

සංගOවල ඡ*දෙය* Òඩා පාලක ම�ඩලවලට wලධාx* ෙ;y ප;:ෙO කමය ෙවHවට 
අj; කමෙPදය හ²*වා =, එම?* එම wලධාy*ෙN oයා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
පාTQෙO*� වට ෙහෝ වගCයන අ(x* � ලංකාෙP ÒඩාෙP 0(qව සහ අ¹වෘ��ය  සඳහා 
නව Òඩා පනත හ²*වා 0ය (� යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU.  
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පා.177/’16 

148. 
 ග	 එO. එ�. එO. ස<මා* මහතා,— හ¥ ව*දනා පනත හ²*වා =ම,— � 
ලංකාෙP 1ට වාT�කව හ¥ ව*දනාෙP ෙයෙදන බැ�ම�* &1* m´ණ ෙදන ගැටj 
wරාකරණය කර ගැuමට;, ඒ ��බඳ ආයතwක වµහය ස්ථාපනය ෙකොට u�මය 
ප�පාදන සකස් Cyමට;, රජය මh* “හ¥ ව*දනා පනත” හ²*වා 0ය (�යැU ෙමම 
පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

පා.178/’16 

149. 
ග	 ඩNලස ් ෙ�වාන*ද මහතා,— (�ධය wසා 0& අ]> a ජනතාව 1] Cyම සඳහා 

අHසම්රණ සම්ාරකය තැuම සහ 1]ප; Cyම සඳහා ෙපො[ 0නය ෙව* Cyම,— දශක 
ගණනාවක 1ට උ�	 පළාෙ; පැව� (දමය වාතාවරණය �ර* : සාමකා£ eවන රටාවකට 
ජනතාව දැ* අව�Tණ : 1�න අතර පf?ය කාලෙg පැව� අසාමාන) ත;;වය* wසා ද, 
(දමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව* ද, ඝාතනයට ලa 1යj ජා�, ආගO හා සමාජවලට අය;, 
1යjම භාෂාව* කතාකරන ජනතාව, � ලාංCකU* ෙලස 1]ප; කර>*, එම ජනතාව 
මP�ම ෙවHෙව* ද, ඔM* කළ පxත)ාගය*වලට ෙගෞරව Cyම සඳහා ද, උ�	 පළාෙ; 
ඕම*ෙ; පෙ�ශය �ළ f[f සථ්ානයක “අHසම්රණ සම්ාරකය” තැuමට ද, එම (දමය 
ත;;වය wසා 0& අ]> a 1යjම ජා�, ආගO හා භාෂාව* කථා කරන ජනතාව 1]ගැ*:ම 
සඳහා f[f 0නය නO ෙකොට සෑම වසර පාසාම එම 0නය සැමyමට ද රජය �යවර ගත 
(�යැU ෙමම පාTQෙO*�ව ෙයෝජනා කරU. 

 

*150. 
සංවTධන උපාය මාTග හා ජාත)*තර ෙවළඳ අමාත)�මා,— ආනයන හා අපනයන 

පාලන පනත යටෙ; wෙයෝග (අංක 1),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන; මh* 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙ; 4 වැw වග*�ෙg (3) 
වැw උපවග*�ය සහ 14 වැw වග*�ය සමඟ Cය&ය (� එ� පනෙ; 20 වැw වග*�ය 
යටෙ; සංවTධන උපාය මාTග හා ජාත)*තර ෙවළඳ අමාත)වරයා &1* සාදන ල[ව, 2016 
ෙපබරවාx 11 0නැ� අංක 1953/27 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස පතෙg පළ කරH  ලැබ, 
2016.03.10 0න ඉ0xප; කරන ලද wෙයෝග අHමත කළ (� ය. 

(අමාත) ම�ඩලෙg අHම�ය ද*වා �ෙ�.) 

*151. 

සංවTධන උපාය මාTග හා ජාත)*තර ෙවළඳ අමාත)�මා,— ආනයන හා අපනයන 
පාලන පනත යටෙ; wෙයෝග (අංක 2),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන; මh* 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙ; 4 වැw වග*�ෙg (3) 
වැw උපවග*�ය සහ 14 වැw වග*�ය සමඟ Cය&ය (� එ� පනෙ; 20 වැw වග*�ය 
යටෙ; සංවTධන උපාය මාTග හා ජාත)*තර ෙවළඳ අමාත)වරයා &1* සාදන ල[ව, 2016 
ෙපබරවාx 11 0නැ� අංක 1953/28 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස පතෙg පළ කරH ලැබ, 
2016.03.10 0න ඉ0xප; කරන ලද wෙයෝග අHමත කළ (� ය. 

(අමාත) ම�ඩලෙg අHම�ය ද*වා �ෙ�.) 

*152. 
D�ගලය* Qයාප0ං� CyෙO (සංෙශෝධන) පන; ෙකvOපත — ෙදවැw වර Cය:ම. 

*153. 
� ලංකා ජා�ක පTෙgෂණ සභාව පන; ෙකvOපත — ෙදවැw වර Cය:ම. 
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*154. 

අගාමාත)�මා සහ ජා�ක ප�ප;� හා ආT�ක කට(� අමාත)�මා,— ආ�pකම 
ව)වසථ්ාව යටෙ; ෙයෝජනාව,— � ලංකා පජාතා*Ñක සමාජවා= ජනරජෙg ආ�pකම 
ව)වසථ්ාෙP 104ආ (5)(අ) ව)වසථ්ාෙP &�&ධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකො>ෂ* සභාව &1* 
2016 ෙපබරවාx 25 0නැ� අංක 1955/19 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස පතෙg පළ කරH ලැබ, 
2016.05.06 0න ඉ0xප; කරන ලද, ජනමත&චාරණයක= ෙහෝ ඡ*ද &ම,මකට අදාළ 
කාල,මාව �ළ &දµ; හා m¶ත ජනමාධ) &1* ��පැ0ය (� උපමාන ෙහව; මාTෙගෝපෙ�ශ/ 
ෙමෙහ(O ප�ප;� අHමත කළ (� ය.  

(අමාත) ම�ඩලෙg අHම�ය ද*වා �ෙ�.) 

*155.  
කTමා*ත හා වා�ජ කට(� අමාත)�මා,— ප>� හා ෙසේවා පනත යටෙ; wෙයෝග,— 

1995 අංක 35 දරන >HO ඒකක, ප>� හා ෙසේවා පනෙ; 60 වැw වග*�ය යටෙ; ආහාර 
fර�තතාව අමාත)වරයා &1* සාදන ල[ව, 2015 zQ 2 0නැ� අංක 1921/54 දරන අ� 
&ෙශේෂ ගැස පතෙg පළ කරH ලැබ, 2016.04.05 0න ඉ0xප; කරන ලද wෙයෝග අHමත කළ 
(� ය. 

(අමාත) ම�ඩලෙg අHම�ය ද*වා �ෙ�.) 

*156. 
අ�කරණ අමාත)�මා සහ ��ධ ශාසන අමාත)�මා,— සාපරා� කාරණාවල = අෙන)ෝන) 

සහෙයෝ±තාව දැ:ෙO පනත යටෙ; කරන wයමය,— 2002 අංක 25 දරන සාපරා� 
කාරණාවල= අෙන)ෝන) සහෙයෝ±තාව දැ:ෙO පනෙ; 2 වැw වග*�ෙg (3) වැw 
උපවග*�ය යටෙ; අ�කරණ අමාත)වරයා &1* සාදන ල[ව, 2015 අෙගෝස�් 6 0නැ� අංක 
1926/46 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස පතෙg පළ කරH ලැබ, 2015.11.21 වැw 0න ඉ0xප; කරන 
ලද wයමය අHමත කළ (� ය. 

(අමාත) ම�ඩලෙg අHම�ය ද*වා �ෙ�.) 

*157. 
අ�කරණ අමාත)�මා සහ ��ධ ශාසන අමාත)�මා,— අ�කරණ සං&ධාන පනත යටෙ; 

wෙයෝග,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සං&ධාන පනෙ; 45 වැw වග*�ය සමඟ Cය&ය (� 
එම පනෙ; 61 වැw වග*�ය යටෙ; අ�කරණ අමාත)වරයා &1* සාදන ල[ව, 2016 
ෙපබරවාx 18 0නැ� අංක 1954/34 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස පතෙg පළ කරH ලැබ, 2016.03.08 
0න ඉ0xප; කරන ලද wෙයෝග අHමත කළ (� ය.  

*158. 
Òඩා අමාත)�මා,— Òඩා පනත යටෙ; wෙයෝග,— ජා�ක රාජ) සභාෙP 1973 

අංක 25 දරන Òඩා පනෙ; 31 වැw වග*�ය සමඟ Cය&ය (� එ� පනෙ; 41 වැw 
වග*�ය යටෙ; Òඩා අමාත)වරයා &1* සාදන ල[ව, 2013 ජනවාx 15 0නැ� අංක 
1793/3 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස පතෙg පළ කරන ලද, 2013 අංක 01 දරන ජා�ක Òඩා 
සංගO wෙයෝගවල ඇ�ළ; 13 සහ 17 වැw වග*� සංෙශෝධනය කර>* 2015 
ෙනොවැOබT 9 0නැ� අංක 1940/7 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස පතෙg පළ කරH ලැබ, 
2016.01.26 0න ඉ0xප; කරන ලද wෙයෝග අHමත කළ (� ය.    

(අමාත) ම�ඩලෙg අHම�ය ද*වා �ෙ�.) 

*159. 

පවාහන හා 1&< �ව* ෙසේවා අමාත)�මා,— ෙමෝටT වාහන පනත යටෙ; wෙයෝග,— 
(203 වැw අ�කාරය a) ෙමෝටT වාහන පනෙ; 213ඈ වග*�ය සමඟ Cය&ය(�, එ� පනෙ; 
237 වග*�ය යටෙ; පවාහන හා 1&< �ව* ෙසේවා අමාත)වරයා &1* සාදන ල[ව, 2015 
ෙදසැOබT 22 0නැ� අංක 1946/10 දරන අ� &ෙශේෂ ගැස පතෙg පළ කරH ලැබ, 2016.03.09 
0න ඉ0xප; කරන ලද wෙයෝග අHමත කළ (� ය.  

*160. 
ෙබෞ�ධ &හාර ෙ�වාලගO (සංෙශෝධන) පන; ෙකvOපත — ෙදවැw වර Cය:ම. 

*161. 
ෙතොර�	 දැනගැuෙO අU�වා1කO ��බඳ පන; ෙකvOපත — ෙදවැw වර Cය:ම. 
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*162. 
&[Qබල හා DනTජනuය බලශ� අමාත)�මා,— � ලංකා පරමාqක බලශ� පනත 

යටෙ; y�,— 2014 අංක 40 දරන � ලංකා පරමාqක බලශ� පනත පකාරව � ලංකා 
පරමාqක බලශ� wයාමන සභාව &1* සාදන ල[ව, 2015 zQ 21 0නැ� අංක 1924/27 
දරන අ� &ෙශේෂ ගැස පතෙg පළ කරH ලැබ, 2016.03.23 0න ඉ0xප; කරන ලද 2015 අංක 1 
දරන පරමාqක බලශ� (බලපත) y� සහ 2015 අංක 1 දරන පරමාqක බලශ� (oයා 
��ෙවත පැවැ;:ෙO අදහස ��බඳ දැHO =ෙO) y� අHමත කළ (� ය. 

(අමාත) ම�ඩලෙg අHම�ය ද*වා �ෙ�.)  

*163. 

ෙථේරවා= ¹Ã ක�කාව; (Qයාප0ං� CyෙO) පන; ෙකvOපත — ෙදවැw වර 
Cය:ම. 

 

*164. 
සංවTධන උපාය මාTග හා ජාත)*තර ෙවළඳ අමාත)�මා,— ආනයන හා අපනයන 

(පාලන) පනත යටෙ; wෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පන; ම?* 
සංෙශෝ�ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ; 4 වැw වග*�ෙg (3) 
වැw උපවග*�ය සහ 14 වැw වග*�ය සමඟ Cය&ය (�, එම පනෙ; 20 වැw වග*�ය 
යටෙ; mද< අමාත)වරයා &1* සාදන ල[ව, 2015 ෙපබරවාx 26 0නැ� අංක 1903/41 දරන 
අ� &ෙශේෂ ගැස පතෙg පළ කරH ලැබ, 2015.09.23  0න ඉ0xප; කරන ලද wෙයෝග අHමත 
කළ (� ය.  

(අමාත) ම�ඩලෙg අHම�ය ද*වා �ෙ�.) 
 

 * සල ෙණ� හ7�ව/ ලබ�ෙ� ආ9:ෙ� කට;� ය. 
 

 
 

 

 


