
 වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
158/’15 

1. 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අගාමාත'�මා සහ ජා�ක ප�ප*� හා ආ,-ක කට/� 
අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) වන සංරෂණ ෙදපා,තෙ80�වට අය* වනා0තර �ළ ප;නස ් හා 
ඉ/කැ>�ටස ් වගා කර ඇ� අකර පමාණය ෙව0 ෙව0 වශෙය0 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම වගාව Aසා පBසරයට ඇ� වාC හා අවාC කවෙ,ද; 

 (iii) ප;නස ්හා ඉ/කැ>�ටස ්වගාව Aසා D ලංකාෙF ආ,-කයට ඇ� ප�ලාභ  
කවෙ,ද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනIද?  

(ආ) (i) ප;නස ් හා ඉ/කැ>�ටස ් ෙවKවට ෙ�Lය ශාක වගා MNමට කට/� කර 
�ෙOද; 

 (ii) එෙසේ න8, එම ශාක ව,ග ෙමොනවාද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න8, ඉQBෙRS ෙ�Lය ශාක වගා MNමට �යවර ග0ෙ0ද; 

 (iv) ඒ සඳහා සැලW8 සකස ්කර �ෙOද; 

ය0න* එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනIද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 

451/’16 
2. 

ග	 (ෛවද') න>0ද ජය�ස්ස මහතා,— උසස් අධ'ාපන හා මහාමා,ග 
අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) ^ශව්^ද'ාල ප�පාදන ෙකො_ෂ0 සභාව ^C0 ^ශව්^ද'ාල පෙFශය සඳහා 
A`* කර ඇ� අ* ෙපොෙ* සඳහ0 ආකාරයට 2006 - 2009 දවා වසර 04 
�ළS රාජ' ^ශව්^ද'ාලවල එ එ පාඨමාලා සඳහා බඳවා ගැfමට Aය_ත 
g hෂ' සංඛ'ාව ෙව0 ෙව0 වශෙය0 කවෙ,ද; 

 (ii) එම එ එ පාඨමාලාව සඳහා 2006 - 2009 දවා වසර 04 �ළ සත' 
වශෙය0ම බඳවාගK ලැj hෂ' සංඛ'ාව ෙව0 ෙව0 වශෙය0 කවෙ,ද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනIද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 

 
 
 

(අටවැA පා,>ෙ80�ව — පළkවැA සභාවාරය) 
අංක 84.] 
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481/’16 
3. 

ග	 කනක ෙහේර* මහතා,— �රසර සංව,ධන හා වනm^ අමාත'�මාෙග0 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) �0නවල එ�මහ0 ස*ව උද'ානෙR දැනට Cnන ස�0 ව,ග සංඛ'ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) උද'ානය ^වෘත කළ QනෙR Cට ෙ8 දවා ලැp ඇ� ආදායම ෙකොපමණද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනIද? 

(ආ) (i) ෙමI ප qමාණව* තර8 ස�0 ෙනොමැ� බව*; 

 (ii) ඒ ෙහේ�ෙව0 ස�0 නැරrමට එන ජනතාව සෑtමකට ප* ෙනොවන බව*; 

 එ�මා ��ග0ෙනIද? 

(ඇ) නරඹ0න0හට තෘ��ම* ^ෙනෝදය ලබාSම සඳහා අKගමනය කරන 
ක qයිාමා,ගය0 කවෙ,ද ය0න* එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනIද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 

501/’16 
4. 

ග	 උදය පභා* ග8ම0�ල මහතා,— අගාමාත'�මා සහ ජා�ක ප�ප*� හා ආ,-ක 
කට/� අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ)  (i) 2015.01.09 Qන Cට 2016.03.31 දවා කාලය �ළS ජනා�ප� ආරෂක 
අංශය ස� වාහන හQC අන�	වලට ලg වාර සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අන�	ව>0 _යyය සහ �වාල ලැj z�ගල;0 සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ8 ආකාරෙය0 හQC අන�	 ඉහළ යෑමට ෙහේ� කවෙ,ද;  

 (iv) හQC අන�	 අවම කර ගැfමට ජනා�ප� ආරෂක අංශය ෙගන ඇ� �යවර 
කවෙ,ද; 

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනIද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 

577/’16 
5. 

ග	 ෙසR;| අ} සාt, ම~ලානා මහතා,— බ0ධනාගාර ප�සංසක්රණ, zන	*ථාපන, 
නැවත පQං� MNම හා I0� ආග_ක කට/� අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) ග8ෙපොළ, ජයමාලzර, නාවල�nය පාර, අංක 288 දරන ස්ථානෙR පQං�, 
එ8.ෙ�.එ8. අබ, මහතාට අය* Kවරඑ�ය, ෙලෝස0 �Qය, වBපන8 අංක 
58 දරන සථ්ානෙR �In අබ, ෙ�ඩ,ස ්න8 g ව'ාපාBක සථ්ානය, 1983 
ව,ෂෙR ඇ�g �> කලබල අවසථ්ාෙF දාමBක;0 �Bස ^C0 yAතබා 
^නාශ කරන ලද බව*; 

 (ii)  එම ව'ාපාBක සථ්ානයට C�g අලාභය ෙවKෙව0 ව0Q ඉ�ලා Kවරඑ�ය 
පාෙ�Lය ෙ�ක8 හරහා අදාළ අංශය ෙවත ඉ�}ම (>�ෙගොK අංක 
Kඑ/4/3/52 හා 2005.08.17) ෙයොk කරන ලද බව*; 

 එ�මා ද0ෙනIද? 

 

 



( 3 ) 

 

 

(ආ) (i) අංක ඒ/ඒ/2342 යටෙ* ෙවළඳ සමාගම ෙලස >යාපQං�කර �ෙබන එම 
ව'ාපාBක සථ්ානයට C�g ^නාශය ෙහේ�ෙව0 ව'ාපාBක කට/� සහk>0ම 
අI_� අසරණභාවයට ප*� Cnන අබ, මහතාට ෙමෙත ව0Q kද� 
ලබාSම පමාද MNමට බලපෑ ෙහේ� කවෙ,ද;  

 (ii) ව0Q kද� ෙනොපමාව ලබාSමට �යවර ග0ෙ0ද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනIද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 

597/’16 
6. 

ග	 ල� ජයව,ධන මහතා,— f�ය හා සාමය සහ ද�ණ සංව,ධන 
අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) D ලංකාව �ළ ෙසේවෙR ෙයොදවා Cnන �8Bය හරස ් මා,ග ෙ��� අAය8 
�යාක	ව0 සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔ~0ට D ලංකා ෙපො>ස ්ෙදපා,තෙ80�ව ම�0 ලබා ෙදන මාCක Sමනාව 
ෙකොපමණද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනIද?  

(ආ) (i) �8Bය හරස ්මා,ග ෙ��� �යාක	ව0 සමාජයට ^ශාල ෙසේවාව ඉ�කරන 
�Bස බව*; 

 (ii) D ලංකා ෙපො>ස ්ෙදපා,තෙ80�ව ම�0 ඔ~0ට ලබා ෙදන මාCක Sමනාව 
පමාණව* ෙනොවන බව*; 

 (iii) එම Aසා ඔ~0ට පමාණව* මාCක Sමනාව ෙග^ය /� බව*; 

 එ�මා ��ග0ෙනIද?  

(ඇ) (i) �8Bය හරස ්මා,ග ෙ��� �යාක	ව0ෙ� �MයාෙF Wර�තභාවය සඳහා 
W�W වැඩ��ෙවළ �යා*මක කර පමාණව* Sමනාව ෙග�මට කට/� 
කර0ෙ0ද; 

 (ii)  එෙසේ න8, එම Qනය කවෙ,ද;  

 ය0න* එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනIද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 

615/’16 
7. 

ග	 ඉෂා ර�මා0 මහතා,— වාBමා,ග හා ජලස8ප* කළමනාකරණ අමාත'�මාෙග0 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) කලාවැෙF ජලය A`* කරන පැර� ෙයෝද ඇෙළI, බ�ව*ත හ0QෙR Cට 
�සා වැවට ජලය A`* කරන ඇළ බැ8ම 1977 ව,ෂෙR Cට ප�සංසක්රණය 
කර ෙනොමැ� බව*; 

 (ii) M. �. 12.5  පමණ Qග ෙමම ඇළ මා,ගය ප�සංසක්රණය ෙනොMNෙම0 
ෙමම මා,ගය භා^තා කරන ෙගො�0 ^ශාල �Bසකට තම අසව්ැ0න හා කෘ� 
උපකරණ �ෙගන යාමට හා ඒමට අ2	 � ඇ� බව*; 

 එ�මා ද0ෙනIද? 

(ආ) ෙමම ඇළ බැ8ම ප�සංසක්රණය ෙනොකර0ෙ0 ම0ද ය0න එ�මා ෙමම සභාවට 
ද0ව0ෙනIද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 



( 4 ) 

 

 

618/’16 
8. 

ග	 ඉ. චා�ස් A,මලනාද0 මහතා,— ��ධශාසන අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) kල�F Qස�්කෙR �In ෙකෝMලා; පෙ�ශෙR, �	ඥානස8බ0ධ, 
මAව0නදාස, මහතාට අය* ඉඩමක f�^ෙරෝ� ෙලස ෙබෞ�ධ ^හාරය 
ඉQකර_0 පව�න බව ද0ෙ0ද; 

 (ii) ජනතා ^ෙරෝධය ^ශාල වශෙය0 පැන නැ� ඇ� අවසථ්ාවක f�^ෙරෝ�ව 
ඉQෙවන ෙමම ^හාරෙR ඉQMN8 කට/� වහාම නවතා දැ�මට කට/� 
කර0ෙ0ද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනIද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 

638/’16 
9. 

ග	 ෙශහා0 ෙසේමCංහ මහතා,— නගර සැලW8 හා ජල ස8පාදන අමාත'�මාෙග0 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) අKරාධzර Qස�්කය �ළ �යා*මක කළ උ�	 ජල ස8පාදන ව'ාපෘ�ය දැනට 
�යා*මක ව0ෙ0ද ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනIද? 

(ආ) එම ව'ාපෘ�ය �යා*මක ව0ෙ0 න8, 

 (i) එI ප�ලාභ අෙ��ත කාල2මාව �ළ ජනතාවට ලබා ෙද0ෙ0ද; 

 (ii) එ;0 ආවරණය වන පාෙ�Lය ෙ�ක8  ෙකො�ඨාස ෙව0 ෙව0 වශෙය0 
කවෙ,ද;  

 (iii) එ� පාෙ�Lය ෙ�ක8 ෙකො�ඨාසය0ට අය* ගාම AලධාN වස8 සංඛ'ාව 
ෙව0 ෙව0 වශෙය0 කවෙ,ද; 

 (iv) එ� ප�ලා� ප~� සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එI වැඩ කට/� ක�න8 MNම සඳහා �යාමා,ග ෙගන �ෙOද;  

ය0න* එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනIද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 

649/’16 
10. 

ග	 නාම� රාජපෂ මහතා,— නගර සැලW8 හා ජල ස8පාදන අමාත'�මාෙග0 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) හ8බ0ෙතොට ඉQMNමට සැලW8 කරන ලද 	��zර ජල ෙයෝජනා කමෙR 
II අQයර ආර8භකර � ෙOද; 

 (ii) ඒ සඳහා වැය MNමට ඇසත්ෙ80� කළ kදල ෙකොපමණද;  

 ය0න එ�මා සඳහ0 කර0ෙනIද? 

(ආ) (i) II වන අQයර යටෙ* ආවරණය වන ගාම AලධාN වස8 සංඛ'ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙ8 වන^ට නළ ජල ස8බ0ධතාව ලබාS ඇ� ගාම AලධාN වස8 කවෙ,ද; 

 (iii) නළ ජල ස8බ0ධතාවය ලබා S ෙනොමැ� ගාම AලධාN වස8 කවෙ,ද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනIද? 

 



( 5 ) 

 

 

(ඇ) (i) දැනට නළ ජල ස8බ0ධතාවය ලබාS ෙනොමැ� ගාම AලධාN වස8 සඳහා නළ 
ජල ස8බ0ධතාවය ලබාSමට කට/� කර0ෙ0ද;  

 (ii) ඒ සඳහා ගත වන කාලය ෙකොපමණද;  

 ය0න* එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනIද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 

651/’16 
11. 

ග	 වාWෙ�ව නානායකාර මහතා,— ^�> සංෙ�ශ හා ��ට� යnතල පහWක8 
අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) ගෘහසථ් අ0ත,ජාල, අ0ත,ජාලෙය0 බැහැර හා ජාත'0තර ඇම�8 අKව 
එ එ ෙමෙහ/8ක	ෙ� සථ්ාවර හා ජංගම ගාහක ස8බ0ධෙය0 එ එ 
ගාහක භා^තෙයI මාCක සහ වා,�ක මධ'න'ය කවෙ,ද; 

 (ii) ගෘහසථ් අ0ත,ජාල, අ0ත,ජාලෙය0 බැහැර හා ජාත'0තර ඇම�8 අKව 
එ එ ෙමෙහ/8ක	ෙ� සථ්ාවර හා ජංගම ගාහක ස8බ0ධෙය0 එ එ 
ගාහක ���	 �0 ඇම�8වල මාCක සහ වා,�ක මධ'න'ය කවෙ,ද; 

 (iii) ගෘහසථ් අ0ත,ජාල, අ0ත,ජාලෙය0 බැහැර හා ජාත'0තර ඇම�8 අKව 
එ එ සථ්ාවර හා ජංගම ගාහක ස8බ0ධෙය0 මාCක සහ වා,�ක �� 
ප*වල මධ'න'ය කවෙ,ද; 

 (iv) එ එ අ0ත,ජාල  සැප/8ක	ට අදාළව එ එ භා^තා කර0නාෙ� 
භා^තෙයI මාCක සහ වා,�ක මධ'න'ය yගා බ;� ව>0 ෙකොපමණද; 

 (v) එ එ අ0ත,ජාල  සැප/8ක	ට අදාළව අ0ත,ජාල භා^තය ෙවKෙව0 
එ එ ගාහක ��  පෙතI මාCක සහ වා,�ක මධ'න'ය කවෙ,ද; 

 (vi) ඉහත ලැ;ස�් ගත කර  ඇ� (i), (iii), (iv) සහ (v) අ;තම ව'ා��ය වඩා* 
ෙයෝග' පBQ දශමක ව>0 ෙහෝ ෙනොඑෙසේ න8, අවම වශෙය0 පංචමක 
ව>0 ෙකොපමණද; 

ය0න එ�මා සභාගත කර0ෙනIද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න8 ඒ ම0ද?      

383/’15 
12. 

ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙ�Lය ෛවද' අමාත'�මාෙග0 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) ද`� පළාත සඳහා අK/ත ප~� ෙසෞඛ' ෙසේවා AලධාBAය0 සංඛ'ාව 
ෙකොපමණද;    

 (ii) දැනට ෙසේවය කරන AලධාBAය0 සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අවසාන වරට ප~� ෙසෞඛ' ෙසේවා AලධාBAය0 බඳවා ග* Qනය කවෙ,ද; 

 ය0න එ�මා සඳහ0 කර0ෙනIද? 

(ආ) (i) z��ව අවස0 කර ෙ8 වනෙත බඳවා ෙනොග* ප~� ෙසෞඛ' ෙසේවා 
AලධාBAය0 C ද; 

 (ii) එෙසේ න8, එම AලධාBAය0 සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔ~0 බඳවා ගැfමට කට/� කරන Qනය කවෙ,ද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනIද? 



( 6 ) 

 

 

(ඇ) (i) ද`� පළාෙ*, රජයට හා පළා* සභාවට අය* මහ ෙරෝහ� �ළ ප~� 
ෙසෞඛ' ෙසේවා AලධාBAය0ෙ� Iඟය පව�න බව ද0ෙ0ද;  

 (ii) එෙසේ න8, එම zර�පා¢ �ර�මට ග0නා �යවර කවෙ,ද; 

 ය0න* එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනIද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 
459/’16 

13. 

ග	 (ෛවද') න>0ද ජය�ස්ස මහතා,— Aවාස හා ඉQMN8 අමාත'�මාෙග0 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) (i) ව,ෂ 2014 S ජා�ක Aවාස සංව,ධන අ�කාBය ^C0 ඉQMN8 ආර8භ කරන 
ලද ෙකොළඹ 06, M	ළපන, _I£zර මධ'ම පා0�ක Aවාස ව'ාපෘ�ෙR 
ව,තමාන ත**වය කවෙ,ද; 

 (ii) එම Aවාස ව'ාපෘ�ය අවස0 කරන ලද Qනය කවෙ,ද; 

 (iii) ඉQMN8 Aම කර ඇ� Aවාස සංඛ'ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඒ සඳහා ජා�ක Aවාස සංව,ධන අ�කාBය වැය කරන ලද kදල ෙකොපමණද; 

 ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනIද? 

(ආ) (i) Aවාස ව'ාපෘ�ෙR ඉQMN8 භාරව කට/� කළ ෙ�Lය සමාගම, අකර 2 
පමණ g එම රජෙR ¤_ භාගය තම ෙපෞ�ග>ක බර වාහන ගා�MNමට භා^තා 
කරන බව ද0ෙ0ද; 

 (ii) ෙමම ඉඩම පා^¥� MNම ෙවKෙව0 එම සමාගම රජයට ෙගවK ලබන මාCක 
බ� `>ය ෙකොපමණද; 

 (iii) බ� `} ෙනොෙගවා ඉඩම පBහරණය කර0ෙ0 න8, ඒ ස8බ0ධෙය0 ග0නා 
�යවර කවෙ,ද; 

ය0න* එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනIද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 

482/’16 
14. 

ග	 කනක ෙහේර* මහතා,— ෙසෞඛ', ෙපෝෂණ හා ෙ�Lය ෛවද' අමාත'�මාෙග0 
ඇ2මට,— (1) 

(අ) D ලංකාෙF එළව¦ සහ පල�	 වගා MNම හා ඉද�ම සඳහා රසායAක දව' ෙයොදන 
බව එ�මා ද0ෙනIද? 

(ආ) (i)  රසායAක දව'ය ෙය¨ එළව¦ සහ පල�	 පBෙභෝජනය කරන ජනතාවෙ� 
ශNර ෙසෞඛ'ය �Btමට ලවන බව*; 

 (ii) එම රසායAක දව'ය ශNරගත�ම ෙහේ�ෙව0 අ�ක ෙලස ෙකොෙලස්ටෙරෝ� 
තැ0ප* �ම, ��කා වැA අවදාන8 ෙරෝග වැළ©ය හැM බව*; 

 එ�මා ��ග0ෙනIද? 

(ඇ) රසායAක දව'ය භා^තය අවම MNම සඳහා රජය ග0නා �යවර කවෙ,ද ය0න 
එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනIද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 
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502/’16 
15. 

ග	 උදය පභා* ග8ම0�ල මහතා,— අගාමාත'�මා සහ ජා�ක ප�ප*� හා ආ,-ක 
කට/� අමාත'�මාෙග0 ඇ2මට,— (1) 

(අ)  (i) f�ප�වරයා ප* MNෙ8S ෙදපා,තෙ80�ෙF ෙජ'ෂඨ්තම AලධාBයා g 
Wහද ග8ල* මහතා ප* ෙනොMNමට ෙහේ� කවෙ,ද; 

 (ii) ෙජ'ෂඨ්තම AලධාBයා ෙවKවට ෙදපා,තෙ80�ෙF ක�ෂඨ් AලධාBෙය` 
f�ප� තන�රට ප* MNම ��බඳව මෑත කා}න ª,වාද,ශ �ෙOද; 

 (iii) එවැA ª,වාද,ශ C�g වසර, ප*�ම ලද ක�ෂඨ් AලධාBයාෙ� නම, අග�යට 
ප* ෙජ'ෂඨ් AලධාBයාෙ� නම සහ එවකට Cn රාජ' පධාAයාෙ� නම 
කවෙ,ද; 

 (iv) ජනා�ප�වරයා ^C0 ෙමෙසේ ෙජ'ෂඨ්තම AලධාBයා ප* ෙනොMNමට ෙහේ� 
ෙනොදව_0, ක�ෂඨ් AලධාBෙය` ප* MNම 19 වන ආ«¢කම ව'වසථ්ා 
සංෙශෝධනය හරහා සව්ා�න රාජ' ෙසේවය ��බඳව ජනතාවට ඇ� 
කළ බලාෙපොෙරො*� කඩ MNම බව ��ග0ෙ0ද; 

ය0න එ�මා ෙමම සභාවට ද0ව0ෙනIද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න8, ඒ ම0ද? 

 

 

පධාන කට/� ආර8භෙR S 
පන( ෙක)�ප( *+ගැ�-ම *+බඳ දැ0�1ම 

1. 

kද� අමාත'�මා,— එක� කළ අගය මත බ� (සංෙශෝධන),— 2002 අංක 14 දරන 
එක� කළ අගය මත බ� පනත සංෙශෝධනය MNම ��ස g පන* ෙක�8පතM. 

 

ෙය2ජනා *+බඳ දැ0�1ම 

2.  

පා,>ෙ80�ෙF සභානායක�මා,— පා,>ෙ80�ෙF කට/�,— අද Qන ආ«¢ෙF 
කට/�  kඛ'සථ්ානය ගත /� ය. 

 

3. 

පා,>ෙ80�ෙF සභානායක�මා,— පා,>ෙ80�ෙF �ස�්8,— අද Qන ^Cර යෑෙ8S 
ෙමම පා,>ෙ80�ව 2016 �> මස 20 වැA බදාදා අ. භා. 1.00 වන ෙත ක� තැ�ය /� ය. 
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ෙයෝජනා ��බඳ දැK8Sම සහ Qනට Aය_ත කට/� 

පා.8/’15 

1. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— රජෙR පාස� හා ^ශ්ව^ද'ාල Aවා¢ QනවලS එම 

මධ'ස්ථාන අධ'ාපන ඒකක සඳහා ලබාSම,— රජෙR පාස� Aවා¢ කාලෙRS සහ සවස් 
ව	වල* ^ශව්^ද'ාල Aවා¢ Qනවල* එම මධ'ස්ථාන k� ෙකොට ෙගන ව'ාපාBක 
පජාව, රාජ' ෙනොවන සං^ධාන, වා�ජ ම«ඩල, පජා ¬ල සං^ධාන ස8බ0ධ කර ග0නා 
g z¦� වැඩ��ෙවළ වශෙය0 වැ�In හා ෙනො^�ම* අධ'ාපන ඒකක සහනදා 
ගාස්� පදනම මත ආර8භකළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;.  

පා.9/’15 

2. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— zර�පා¢ වන ගාම AලධාN තන�	 වල වැඩ බැ} ෙ8 

ප*�8 සඳහා කා,යෂම වැඩ��ෙවළ සකස ් MNම,— ගාම AලධාN තන�රක 
zර�පා¢ ඇ� g ^ට ආස0න ගාම AලධාN වසෙ8 ගාම AලධාNවරයා වැඩ බැ}ම සඳහා 
ප* කරK ලබ0ෙ0 ඉතා W¦ Sමනාව යටෙ* බැ^0 ද, ෙමම වැඩ බැ}ෙ8 ප*�8 
��0 ගාම AලධාN වස8 ෙදෙකIම කා,යෂමතාව �ඳ වැෙටන බැ^0ද, එම ත*වය 
මග හරවා ගැfම සඳහා සෑම පාෙ�Lය ෙ�ක8 ෙකො�ඨාසයකම ගාම AලධාN සං�තය 
පාෙ�Lය  ෙ�ක8 කා,යාලය �ළ �I�^ය /� අතර zර�පා¢ C�වන වසම සඳහා එ� 
සං�තය ��0 ගාම AලධාN0 ප* MNම සහ එම සං�තය �ළ Cnන ගාම AලධාN0ට 
පාෙ�Lය ෙ�ක8 ^C0 පවරK ලබන ෙවන* ඵලදා ෙෂේත ෙහෝ රාජකාN සඳහා 
ෙයද�ෙ8 වැඩ��ෙවළ සකස් කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;.  

පා.  01 /’15 

3. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ව,තමානෙR �යා*මක වන C^� ආරෂක 

ක_�වලට Aල ��ගැfම ලබා Sම,— සෑම ගාම AලධාN වසමකම �Iටා ඇ� ආග_ක 
C�ධස්ථානය0I නායක ස්වා�0වහ0ෙසේ, ªජක�මා, ^�හ�ප��මා, ගාම AලධාN, 
සමෘ�� සංව,ධන AලධාN, කෘ�ක,ම ප,ෙRෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙ�ක8ව	, 
පෙ�ශෙR ෙපො>ස ්සථ්ානය Aෙයෝජනය කරන AලධාBය` සහ එම ගාම AලධාN වසෙ8 
�In සේF¥ඡා සං^ධාන, රාජ' හා ෙපෞ�ග>ක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙ8 
පQං�ව Cnන Aෙයෝ�ත;0ෙග0 සම0^ත C^� ආරෂක ක_� ෙගොඩනැ±මට වඩා* 
පහW�ම සඳහා ව,තමාන C^� ආරෂක ක_�වලට Aල ��ගැfම ලබා Qය හැM පBQ 
පා,>ෙ80� පනත ස8මත කළ /� යැ; ද, ඒ ��0 ගාම AලධාN වසම �ළ C�වන 
අපරාධ හා �රාචාර, f� ^ෙරෝ� කට/� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා ස8බ0�කරණය 
ෙගොඩනැ±මට හැM වන පBQ අදාළ f� ස8පාදනය කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව 
ෙයෝජනා කර;.    

පා.11/’15 

4. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— Qව;න �ළ දැනට �යා*මක වන ය� පැන yය f� 

අණපන* යාව*කා}න MNම,— D ලංකාෙF ෙ8 වන^ට* අ�රාජ'වාS /ගෙRS 
හ£0වාෙදන ලද f� අණපන* �යා*මකවන බැ^0 එම f� අණපන* ය� අධ'නය 
MNෙ8 ක_� ප*කර, ය� පැනyය ද²ව8, දඩ kද� ආQය යාව*කා}න MNෙ8 ජා�ක 
වැඩ��ෙවළ �යාවට නැං^ය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;.  

පා.12/’15 

5. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— Cය³ මැ�වරණ එකම Qනක පැවැ*�ම,— D ලංකාව 

�ළ1988 Cට 2010 දවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවලS හැර අ0 සෑම වසරකSම MCය8 මැ�වරණය පව*වා ඇ� අතර, 
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එෙසේ මැ�වරණ පැවැ*�ම ජනතා මතය සලකා බැ}ම සඳහා වnනා A,ණායකය ~වද, 
ෙ8 ��0 රෙ� ආ,-කය, පBපාලනය ආQ සෑම ෙෂේතයකටම දැ� බලපෑම ඇ� කරන 
බැ^0 පළා* පාලන මැ�වරණ, මහා මැ�වරණ සහ ජනා�ප�වරණය එකම QනයකS 
පැවැ*�මට හැM වන පBQ එ� ආයතනවල Aල කාලය සංෙශෝධනය MNමට*, ගැලෙපන 
මැ�වරණ කම ෙFදය A,මාණය MNමට* W�W පBQ ආ«¢කම ව'වස්ථා 
සංෙශෝධනය කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;.  

පා.13/’15 

6. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පා,>ෙ80� පජාත0තවාදය ශ�ම* MNමට කට/� 

MNම,— රට �ළ පජාත0තවාදය වඩා* ශ�ම* MNෙ8 අරkණ ඇ�ව පා,>ෙ80�ව 
හා පළා* සභා අතර*, පළා* සභා හා පළා* පාලන ආයතන අතර* මනා 
ස8බ0�කරණය පව*වා ෙගන යාම අත'ාවශ' වන අතර ඒ සඳහා පළා* පාලන 
ආයතන පධාf0, පළා* සභා �ළ Aෙයෝජනය�ම සහ�කවK ��ස ද, පළා* සභා 
පධාf0 පා,>ෙ80�ව �ළ Aෙයෝජනය �ම සහ�කවK ��සද කමෙFදය සකස ්
MNමට අවශ' ආ«¢කම ව'වස්ථා සංෙශෝධනය කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව 
ෙයෝජනා කර;.  

පා.14/’15 

7. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජා�ක ඒකාගතාව ඇ� MNමට �යවර ගැfම,— ජා�ක 

ඒකාගතාවය පව,ධනය MNෙ8 අරk�0 ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව mව* වන 
පෙ�ශවල Cංහල භාෂා z�� වැඩසටහ0 ද, Cංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව mව* වන 
පෙ�ශවල ෙදමළ භාෂා z�� වැඩසටහ0 ද, රාජ', රාජ' ෙනොවන හා ෙපෞ�ග>ක 
ආයතනය0I සහෙය0 �යා*මක ^ය /� අතර රාජ' හා ෙපෞ�ග>ක ^ද´* ෙම0ම 
kµත මාධ' ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගA_0 ෙමම z�� වැඩසටහ0 ආර8භ MNම 
සඳහා ජා�ක වැඩ��ෙවළ �යාවට නැං^ය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා 
කර;. 

පා.15/’15 

8. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— කලතයාෙ� ෙනොමනා �යා Aසා අසරණභාවයට 

ප*වන පා,ශවයට සහන සලසා Sම,— ^වාහක අ¶සැ_ /වල එකම වහල යට mව*ව 
Cnන අවස්ථාවලS z	ෂයා ෙහෝ �Bඳ Wරාව, ·�ව සහ ෙවන* අපචාN කට/�වල 
ෙයෙද_0 ඉඩ8 ෙහෝ ෙ� ෙදොර බ¢ k�� තම ෙපෞ�ග>ක අ¸මතය පBQ ^`ණ_0 ෙහෝ 
අ0 අයට පවර_0 හැCNම Aසාෙව0 අෙන පා,ශවය* සමඟ ද	ව0 දැ� 
අසරණභාවයට ප* වන අවස්ථාවලS එම ත*වය වළවා ගැfම සඳහා අවශ' f� 
ස8පාදනය කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.16/’15 

9. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,—ච,යා ධ,ම ��බඳ කාරක සභා ඇ�MNම,— D ලංකෙF 

පා,>ෙ80� ම0¹ව	0ෙ� ^ශ්වාසව0තභාවය හා ඔ~0 �ළ උසස ්  ආචාර ධ,ම 
පව*වාෙගන යාෙ8 අවශ'තාව Aසා ඒ ��බඳ ක	� ෙසොයා බැ}ම සඳහා ච,යා ධ,ම 
��බඳ කාරක සභාව ඇ� කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.17/’15 

10. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,—නව ඉෙලෙටොA හැ£K8පත A`* MNම,— 

පBපාලනය පහW MBම, අපරාධ මැඩ}ම සඳහා හා ෙවන* වංචAක �යාවලට ෙයොk�ම 
අවමMNම  සඳහා අදාළ z�ගලයාෙ� 	�ර ගණය, බැං` y�8, ෙක�� කා|, අධ'ාපන 
W�Wක8, Bය�	 බලපත හා ^ෙ�ශ ගම0 බලපත අංක ආS වැදග* හා අවශ' ෙතොර�	 
ඇ�ළ* නව ඉෙලෙටොAක අංකය සIත ජා�ක හැ£K8පත A`* කළ /� බව* 
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පාෙ�Lය ෙ�ක8 බල පෙ�ශය0I mව*වන Cය³ ෙදනාෙ� ෙතොර�	 ගාම AලධාN 
ෙකො�ඨාස ම�ට_0 පBගණකගත MNම ක�න_0 කළ /� බව* එම ෙතොර�	 
වB0වර යාව*කා}න කළ/� බව* ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.18/’15 

11. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙපො>ස ් AලධාN0ට ද අ~	� ^ස්සක ෙසේවා 

කාලයM0 පW ^ශාම යාමට අවස්ථාව ලබාSම,— ෙපො>ස ්ෙදපා,�ෙ80�ෙF කා0තා 
ෙපො>ස් AලධාBAය0  සඳහා වන ^C වසරක ෙසේවා කාලයM0 පW ස්ව කැමැ*ෙත0 
^ශාමයාෙ8 හැMයාව, ෙපො>ස් AලධාN0 සඳහා ද අදාළ ^ය/� යැ; ද  ඒ සඳහා 
කමෙFදය සකස් කළ /�යැ; ද ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.19/’15 

12. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙර¼ලාC ඉව* MNෙ8 කාරක සභා ඇ� MNම,—

ෙර¼ලාC තැfම ෙම0ම ෙර¼ලාC ඉව* MNමද Aතර C�වන �යාව>ය බැ^0 
ක�පැන yය ෙර¼ලාC ඉව* MNම ��බඳ ෙසොයා බැ}ම සඳහා ෙර¼ලාC ඉව* MNෙ8 
කාරක සභා ඇ� කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.21/’15 

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

පා,>ෙ80�ෙF අසන පශ්නවලට �½�	 වශෙය0 රජය ෙදන සහ�ක හා රජෙR බැ¾8 
ඇතැ8 ^ට කඩ වන අවස්ථා දනට ලැෙබන බැ^0, රජය Cය වග�8 ඉ� කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වගMයන බවට සහ�ක �ම සඳහා සහ�ක �ම �>බඳ කාරක සභා ඇ� 
කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;.  

පා.22/’15 

14. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— �8Bය ෙදපා,�ෙ80�ව ස� ඉඩ8වල ඵලදාතාව 

වැ�කර ගැfම,— D ලංකා �8Bය ෙදපා,�ෙ80�ව ස� ඉඩ8වල ඇ� අනවසර ඉ©MN8 
හා අනවසර පQං�ක	ව0 ක�න_0 ඉව*කර fත'ාK¿ල ඉ©MN8 ස8බ0ධ y^W8 
නැවත සමාෙලෝචනය MNෙම0 ෙදපා,තෙ80�වට ලැෙබන ආදාය8 ව,ධනය කළ /� 
අතර, ෙදපා,තෙ80�ෙF සංව,ධන කට/� සඳහා සෘÀවම බල ෙනොපා0නා g ඉඩ8 
Q¼කා}න බ� පදනම මත ෙපෞ�ග>ක අංශයට ලබාS එම kද� �8Bය ප�ධ�ය 
න�කරණය සදහා ෙයොදා ගත /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.23/’15 

15. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— යාචක;0ෙ� m^ත ආරෂා MNම සඳහා කමෙFදය 

සැක2ම,— ෙ8 වන ^ට යාචක;0ෙ� m^තවලට ^ශාල ෙලස ත,ජන එ�ල � �ෙබන 
බැ^0 ඔ~0ෙ� m^තවල Wර�තතාව �කSම උෙදසා, ඔ~0ට වගා MNම සඳහා ඉඩ8 
ලබා S ඉ0 ලැෙබන ආදායෙම0 ඔ~0ෙ� m^තවල ආරෂාව හා ෙපෝෂණය සහ�ක කළ 
/�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.24/’15 

16. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අයාෙ� යන Wනඛ;0ෙග0 _Aස ්m^තවලට C�වන 

හාAය වළවා ගැfම සඳහා කමෙFදය සැක2ම,— අයාෙ� යන Wනඛ;0ෙග0 _Aස් 
m^තවලට C�වන හාAය වළවා ගැfෙ8 අරk�0, රජය මy0 ¤_ පමාණය 
ෙව0ෙකො ට  එම ස්ථානයට Aදැ�ෙ� යන Wනඛ;0 ෙගන ෙගොස ්ඔ~0 �ක බලාගැfම 
සඳහා W�W වැඩ��ෙවළ සකස් කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;.  
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පා.25/’15 

17. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,—  ළමා අපචාර C��0 සඳහා දැ� ද²ව8 පැන�ම,—  Qව;න 

zරා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය0 Qෙන0 Qන 2ඝෙය0 ව,ධනය �ෙ8 ත**වය ඇ� � 
�ෙබන බැ^0 ඒ ස8බ0ධව දැනට පව*නා f� ෙර¼ලාC පමාණව* ෙනොව0ෙ0 න8, නව 
f�  ෙර¼ලාC අ³�0 ස8මත ෙකොට ඉතා ක�න_0 ෙ8 ස8බ0ධ න¢ ^ස¾මට කට/� කළ 
/�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;.   

පා.26/’15 

18. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සංචාරක ව'ාපාරය පව,ධනය MNම සඳහා ෙවරළ 

�^W8 මා,ග ඇ� MNම,— Qව;ෙ0 ෙවරළබඩ කලාපය �ළ 2ඝෙය0 C�වන ඉQMN8 
 Aසාෙව0 ෙ�Lය, ^ෙ�Lය සංචාරකය0ට ෙම0ම �වරය0ට ද ෙවරළ Âරයට �^2ෙ8S 
අවIරතා ඇ�ව �pම සංචාරක ව'ාපාරය පව,ධනයට ෙම0ම �වර ක,මා0තයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැ^0 එම ත**වය වළවා}ම සඳහා ෙම0ම  ෙමම  ෙෂේත පව,ධනය 
MNෙ8 අරkණ ඇ�ව ෙවරළ �^W8 මා,ග ප�ධ�ය ඇ� කළ /�යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;.  

පා.27/’15 

19. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අධ'ාපන පBපාලන ෙසේවෙR AලධාN0ෙ� වැ�� 

^ෂමතා ඉව* MNම,— ^�හ�ප� ෙසේවය, ¼	 අධ'ාපන ෙසේවය, අධ'ාපන පBපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ� වැ�� ^ෂමතාව පව�න බැ^0, එම ත**වය මඟ හරවා 
ඔ~0ෙ� ආ*මා¸මානයට සBලන වැ�ප ලැෙබන පBQ වැ�� ^ෂමතා ඉව* MNම 
සඳහා කමෙFදය සකස්  කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;.  

පා.28/’15 

20. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,—  ෙබෞ�ධ ¸Ã අධ'ාපනය පව,ධනය MNම,—  

ෙබෞ�ධ ¸Ä0වහ0ෙසේලාෙ� ධ,ම ඥානය පව,ධනය MNෙ8 අරkණ ඇ�ව 
උ0වහ0ෙසේලාෙ� කථන හැMයා, ශවණ හැMයා, පBගණක, මෙනෝ^ද'ා*මක සහ 
උපෙ�ශනය ��බඳ දැKම වැ� Q/� MNම උෙදසා දැනට පව*නා ¸Ã අධ'ාපන 
ආයතනවලට පBබාIරව ෙමම කට/� සඳහාම ෙව0 g ¸Ã අධ'ාපන ආයතන ඇ� 
MNම සඳහා කමෙFදය සකස් කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;.  

පා.29/’15 

21. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— D ලංකාව �ළ දැනට �යා*මක වන ෙනොතාBස ්

ෙසේවාව යාව*කා}න MNම,— Qව;න �ළ �යා*මක වන ෙනොතාBස් ෙසේවය ය�පැන 
yය f�ව>0 සකස් � ඇ� Aසා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව,තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස f� හ£0වා Qය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;.  

පා.30/’15 

22. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ^ය� කලාÅය ෙහේ0 ෙගො�0ෙ� ආ,-කය ශ�ම* 

MNම,— ^ය� කලාÅය පෙ�ශවල ෙහේ0 ෙගො�0 ^C0 වගා කරK ලබන �, `රක0, 
kං, තල වැA වගාව0I අස්වැ0න වැ� කර ගැfම සහ Aෂප්ාදන සකස් MNම සඳහා නව 
තාෂණය හ£0වාSම ��0 උසස් ¼ණා*මක ත**වෙය0 /� Aෂ්පාදන සකස් MNම 
සඳහා*, ෙ�Lය හා  ජාත'0තර ෙවළඳෙපොළ �ළ Aෂ්පාදන අෙල^ කර ගැfෙ8 පදනම 
ශ�ම* කර ගැfම සඳහා* 2_ත ස¬පකාර සමාග8 ඇ� කළ /�යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;.  
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පා.31/’15 

23. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ¼	 උපෙ�ශක ෙසේවාව ඇ� MNම,— D ලංකාෙF 

අධ'ාපනෙR ¼ණා*මක සංව,ධනය ඇ� MNෙ8 අරkණ ඇ�ව �ට වසර ^ස්සකට (20) 
පමණ ෙපර Cට ආර8භ � �යා*මක වන ¼	 උපෙ�ශක තන�	 ෙවනම ¼	 උපෙ�ශක 
ෙසේවා ඵ්කකය ෙලස ස්ථාපනය කල /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.32/’15 

24. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— �BÆ �n ෙවKවට සහ� �n ජනතාව අතර ජනÇය 

කර�ම සඳහා නව තාෂණය හ£0වා Sම,— �BÆ �n සඳහා ^ෙ�ශ රටවලට ඇS යන 
^ශාල ධනස්ක0ධය නවතා}ෙ8 අරkණ ඇ�ව ආෙ�ශකය ෙලස භා^තා කළ හැM 
සහ� �nව>0 සැක· ආහාර පච>ත MNම සඳහා*, ෙක© සIත ධාන' ව,ගය වන 
සහ� වඩා* C/8 ෙලස �BÆ �n ෙම0 අඹරා ගැfම සඳහා*, �BÆ �n ඇඹNමට භා^තා 
කරන ආකාරෙR ය0ත ·ත සහ නව තාෂණය හ£0වා Qය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව 
ෙයෝජනා කර;.  

පා.33/’15 

25. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— /�ධය Aසා ආබා�තය0 බවට ප*gව0ට සහන සලසා 

Sම,—  වසර 30කට ආස0න කාලය පැවැ� /�ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ Qෙනදා `} 
වැඩ ෙකොට mව* g ජනතාව* ස්-ර �� රෂා කළ ජනතාව* අතB0 සැලMය /� 
පමාණය අංග^කලව ආබා�තව mවන බB0 මහ* Åඩාවට ප* � අසරණව mව* වන 
බැ^0, ඔ~0 සඳහා ය8 මාCක Sමනාව ලබා Sමට කට/� කළ /�යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;.   

පා.34/’15 

26. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— Cය³ම ප¤ ආරෂක;0 සඳහා ගම0 ^යද8 

Sමනාව ලබා Sම,— ජනා�ප� ආරෂක සහ අගමැ� ආරෂක ෙසේවෙR A/ත 
AලධාN0ට ෙම0ම අෙන`* ප¤ ආරෂක ෙසේවාවල A/ත AලධාN0ට ද සමාන 
ගම0 ^යද8 Sමනාව ලබා Sමට කට/� කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා 
කර;.    

පා.35/’15 

27. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ^ශව්^ද'ාල මy0 පව*වාෙගන යන පාඨමාලාව0 

�Mයා¸kඛ පාඨමාලාව0 බවට ප*MNම,— Qව;ෙ0 Cය³ම රජෙR ^ශ්ව^ද'ාල සහ 
ෙපෞ�ග>ක ^ශ්ව^ද'ාල මy0 පව*වා ෙගන යන ශාස්¹ය අධ'ාපනයම සඳහා g උපා� 
පාඨමාලාව0 �Mයා¸kඛ වෘ*Âයමය උපා� පාඨමාලාව0 බවට පBව,තනය කර එමy0 
�Iව0නා g උපා�ධාN0 ෙවත නව �Mයා සපයා Sෙ8 අරkණ ඇ�ව, Cය³ම 
^ශ්ව^ද'ාල සමඟ රාජ' අංශෙR සහ ෙපෞ�ග>ක අංශෙR ආයතන ස8බ0�කරණය සඳහා 
කමව* වැඩ��ෙවළ සකස ්කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.36/’15 

28. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාස� CW0 පවාහනය කරK ලබන වෑ0 රථ සඳහා 

AC ප_Â0 Aයම MNම,— Qව;න zරා පව*වාෙගන යK ලබන පාස� CW පවාහන 
ෙසේවාව0 Aය_ත ප_�ෙය0 ෙනොපව�න බැ^0 සහ ඇතැ8 පාස� වෑ0 රථ 
ෙසේවක;0ෙ� පැව�8 යහප* ත**වෙය0 ෙනොපව�ත බැ^0, AC ප_�ෙය0 /� 
වෑ0 රථ ෙසේවාව පව*වාෙගන යෑම සඳහා*, එම ෙසේවාව0 ලබාග0නා පාස� hෂ' 
hෂ'ාව0ෙ� ආරෂාව තහ~	 MNම සඳහා*, වෑ0 රථ ෙසේවාව0 සඳහා ප_Â0 
හ£0වාQය /�යැ; ද, වෑ0 රථ ෙසේවක;0 �ළ යහප* පැව�8 පව*වාෙගන යාම සඳහා 
^නය f� මාලාව හ£0වා Qය /�යැ; ද ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;.  
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පා.37/’15 

29. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජා�ක සහ ජාත'0තර අනාගත ඉ�³මට සBලන ෙලස 

Aෂ්පාදනය ව,ධනය MNම සඳහා කමෙFදය සකස් MNම,— ජා�ක සහ ජාත'0තර 
පජාවෙ� අනාගත ඉ�³මට සBලන කා,_ක සහ කෘ�කා,_ක Aෂප්ාදනය0 ��බඳව 
zෙරෝකථනය කර අදාළ Aෂ්පාදනය0ට අKබ��ත Cය³ම ෙෂේතවල අ0ත, 
ස8බ0ධතාවය ��0 ද, න�න තාෂණය උපBම ම�ට_0 පෙයෝජනයට ගA_0 ද, 
Aෂ්පාදන �යාව>ය ව,ධනය MNම සඳහා කමෙFදය සකස් කළ /�යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80� ව ෙයෝජනා කර;.  

පා.38/’15 

30. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— D ලාංMක ජනතාව ෙ� පාර8පBක උ	මය0 

�කගැfම සඳහා ��ට� zසත්කාලය ඇ� MNම,— D ලාංMක ජනතාවෙ� ස8පදා;ක 
දැKම ආරෂා කර_0, ෙපෝෂණය කර අනාගත පර8පරාව ෙවත �ෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන ස8ප* හා ෛජව උ	මය0 අපහරණය වැළැ�ම සඳහා z¦� ජා�ක 
වැඩ��ෙවළ අවශ'ව ඇ� බැ^0 ද, පBසරය, ෙ�Lය ෛවද' ෙෂේතය, 
කෘ�ක,මා0තය හා ස8පදා;ක ක,මා0ත ඇ�¦ Cය³ ෙෂේතය0 සඳහා ��ට� 
තාෂණය උපෙයෝ± කරග* න�න zසත්කාලය සකස් MNමට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
���මය ෙ�පළ සං^ධානය (WIPO), D ලංකා ���මය ෙ�පළ කා,යාංශය, පBසර 
අමාත'ංශෙR ෛජව ^^ධ*ව ඒකකය ඇ�¦ Cය³ අංශ ඒකාබ�ධg වැඩ��ෙවළ සකස ්
MNමට ද �යවර ගත /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80� ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.39/’15 

31. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— D ලාංMක ජනතාවෙ� පාර8පBක දැKම ආරෂා කර 

ගැfම සඳහා g ජා�ක වැඩ��ෙවළ ආර8භ MNම,— D ලාංMක ජනතාවෙ� 
පාර8පBක දැKම භා^තා වන ෛවද' කම, කෘ�ක,මා0තය, ආහාර සංරෂණය, හසත් 
ක,මා0ත අංශය ඇ�¦ ^^ධ ෙෂේතය0I පාර8පBක දැKම ආරෂා MNම සඳහා අදාළ 
ෙෂේතය0 Aෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග0 ෙතොර�	 ලබාෙගන, ෛජව ^^ධ*ව 
ඒකකය, ���මය ෙ�පළ කා,යාංශය ඇ�¦ අදාළ අංශ ඒකාබ�ධව ජා�ක වැඩ��ෙවළ 
ආර8භ කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80� ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.40/’15 

32. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— D ලංකාවට ආෙF�ක හා ඖෂධමය වnනාක8ව>0 

/� ශාඛවල ජාන ස8ප*වලට ෙ�ට0� බලපත ලබා ගැfම,— ^ෙ�Lය රටව� D 
ලංකාවට ආෙF�ක වnනා ඖෂධමය ශාඛවල ස�ය රසායAක දව' සහ ජාන ස8ප* 
හ£නා ෙගන, ඒවාට වංචAක ෙලස ෙ�ට0� බලපත ලබා ගැfම වැළැ�ම සඳහා අදාළ 
ස�ය රසායAක දව' සහ ජාන ස8ප* සඳහා D ලංකාවට ෙ�ට0� බලපත ලබා 
ගැfමට*, ඖෂධ Aෂප්ාදනයට සහ වැ� Q/� MNමට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැfමට*, 
ෛජව ^^ධ*ව අංශය, ���මය ෙ�පළ කා,යාංශය සහ ෙ�Lය ෛවද' අමාත'ාංශය 
ඇ�¦ වගMව/� Cය³ ආයතන එව ^ෙශේෂ වැඩ��ෙවළ සකස් කළ /�යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80� ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.41/’15 

33. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජනතා Aෙයෝ�ත;0ෙ� ග	 නාම අ*හැNම,— 

ජනා�ප��මා, අගමැ��මා ඇ�¦ පා,>ෙ80�, පළා* සභා, පාෙ�Lය සභා Aෙයෝජනය 
කරන Cය³ම ජනතා Aෙයෝ�තය0 මාCකව තම0 කරන ෙසේවයට අදාළව වැ�� හා / 
ෙහෝ Sමනා ලබා ග0නා අතර ඉහත MC� Ìරය Aස්සරණධ'ාසෙය0 C� කරK ලබන 
ග	 ෙසේවය0 ෙනොවන බැ^0 ද, එම Ìර දර0න0ෙ� නමට ඉQBෙය0 ෙහෝ Ìරයට 
ඉQBෙය0 අ�ග	, Dම* ෙහෝ ග	 යන නාම සහ නමට පWව උ�මාණ0, මැ��මා යන 
පද ෙයSම උපහාසයට ල�මට ෙහේ�ව � ඇ� බැ^0 ද, ජනතා Aෙයෝ�තය0ෙ� ග	 
නාම භා^තය නතර MNමට අවශ' �යවර ගත /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා 
කර;. 
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පා.42/’15 

34. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වැ�In නඩ*� ම«ඩල වැඩසටහන පළා*, Qස්� 

සහ පාෙ�Lය ෙ�ක8 ෙකො�ඨාස ම�ට_0 ව'ා�ත MNම,— ^^ධ පා,ශ්වය0 ^C0 
වැ�In zරවැCය0 ෙනොසලකා හැNම ��0 C�වන ^^ධ අසාධාරණය0 ස8බ0ධෙය0 
පැ_�> MNම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත'ාංශෙR වැ�In ෙ�ක8 කා,යාලය යටෙ* 
�යා*මක වන වැ�In නඩ*� ම«ඩල වැඩසටහන පළා*, Qස්� හා පාෙ�Lය ෙ�ක8 
ෙකො�ඨාස ම�ට_0 ව'ා�ත කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.43/’15  
35. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වැ�In පජාව D ලංකාෙF ආ,-ක ව,ධනයට දායක 

කර ගැfමට ණය Sෙ8 වැඩ��ෙවළ සකස් MNම,— වයස අ~	� 60 ඉමවා ඇ� 
වැ�In පජාවට තම mවෙනෝපාය මා,ග ශ�ම* කරගA_0 සමස්ත D ලංකා 
ආ,-කෙR ව,ධනයට දායක�මට බැං` ප�ධ�ය මy0 ණය Sෙ8 කමෙFදය 
�යා*මක ෙනො� ම ඔ~0ට සමාජය �ළ ෙවන* අකාරයකට සැල�ම වන ෙහ;0 එම 
අසාධාරණ ත**වය වැළැ�මට කමව* වැඩ��ෙවළ ඇ� කළ /� යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.44/’15 

36. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වයස අ~	� 60 ඉමවා ඇ� z�ගල;0 සමාජය �ළ 

සÍය z�ගල;0 බවට ප* MNෙ8 වැඩ��ෙවළ සකස් MNම,— සමාජ ආ,-ක 
�යාව>ෙR පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අ~	� 60 ඉම�ෙම0 පW 
සමාජය �ළ AC ��ගැfම ෙනොමැ�ව අÍයව ෙකො0� Cnන වැ�Inය0, සමාජෙR 
සÍය z�ගල;0 බවට ප* MBෙ8 වැඩ��ෙවළ සකස් MNමට පාස� පජාව ඇ�¦ k¦ 
මහ* සමාජයම දැKව* MNෙ8 කමෙFදය ඇ� කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව 
ෙයෝජනා කර;. 

පා.45/’15 
37. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙමෝට, කා,_ක ෙෂේතය ��බඳ පාස� CW0ෙ� 

දැKම z¦� MNම,— D ලංකාෙF අනාගත ත	ණ ත	�ය0ෙ� �Mයා පශ්නයට 
^ස£ම ෙලස සහ ෙමෝට, කා,_ක ෙෂේතෙR ඇ�ව0නාg ව,ධනයට සාෙ�ෂව 
z�� ශ_ක;0ෙ� අවශ'තාව සzරා ගැAෙ8 අරkණ ඇ�ව පාස� ^ෂය A,ෙ�ශයට 
ෙමෝට, කා,_ක h�පය ^ෂයය ෙලස ඇ�ළ* MNම සඳහා කමව* වැඩ��ෙවළ ඇ� 
කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.46/’15 

38. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙමෝට, කා,_ක h�පය ඉගැ0�ම සඳහා ¼	ව	0 

z�� MNමට අධ'ාපන ^ද'ා Åඨය ඇ� MNම,— D ලංකාෙF සහ ^ෙ�ශ රටවල 
ෙමෝට, කා,_ක ෙෂේතෙR ඇ�වන ව,ධනයට සBලන ෙලස, එම ෙෂේතෙR z�� 
ශ_ක;0ෙ� ඉ�³ම සzරා}මට හැMවන පBQ, පාස� ම�ට_0 ඉගැ0�ම සඳහා 
¼	ව	0 z�� MNමට ෙමෝට, කා,_ක ෙෂේතය ��බඳ අධ'ාපන ^ද'ා Åඨය ඇ� 
කළ /�යැ;  ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.47/’15 

39. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙමෝට, කා,_ක h�පය ^ෂය A,ෙ�ශය0 

යාව*කා}න MNම,— ෙමෝට, කා,_ක ෙෂේතය හා ස8බ0ධ රජෙR කා,_ක ^ද'ාල හා 
අKබ�ධ ආයතනවල ඉෙගK8 කට/� C� කරK ලබ0ෙ0 වසර 25 - 30 තර8 පැර� 
^ෂය A,ෙ�ශය යටෙ* බැ^0, එම ත**වය ෙවනස් MNම සඳහා එම ^ෂය 
A,ෙ�ශය0 යාව*කා}න MNමට කමව* වැඩ��ෙවළ ඇ� කළ /�යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 



( 15 ) 

 

 

පා.48/’15 

40. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,—  �ෙරෝද රථ හා ය�	 පැQ ආÎත �Mයාවල A/ත 

gව0ෙ� �Mයාවල Wර�තභාවය තහ~	 MNම,— D ලංකාව �ළ mව*වන �ෙරෝද රථ 
හා ය�	පැQ ආÎතව සෘÀ හා වක ෙලස �Mයාව0I A/ත�මට කැමැ*ත දවන 
ත	ණ �Bස හා ^ශා_ක �^ධ හkදා AලධාN0 සහ ෙජ'ෂඨ් zරවැCය0 යන ජන 
ක«ඩාය8වල ආ,-ක ශ�ය ව,ධනය MNෙම0 සමස්ත ජා�ක Aෂ්පාQතයට ඔ~0ෙ� 
දායක*වය ලබා ගැfෙ8 අරkණ ඇ�ව එම ෙෂේතෙR A/තgව0ෙ� සÍය 
දායක*වය ජා�ක ආ,-කයට එ කර ගැfම සඳහා කමව* වැඩ��ෙවළ ක�න_0 
සකස් කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.49/’15 

41. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— D ලාං�ය/ෙ�Lය ·පෙFදය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආක�ප z¦� MNම,— D ලාං�ය/ෙ�Lය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ�Lය හා ^ෙ�Lය 
ජනතාව �ළ වැ� නැ¶	ව ඇ� MNෙ8 අරkණ ඇ�ව, රට �ළ ජනතා ආක�ප ඒ ෙවත 
ෙයොk MNම සඳහා පාස�, ^ශ්ව^ද'ාල, තෘÂ;ක අධ'ාපන ආයතනවල ^ෂය පාඨමාලාවට 
·පෙFදය ^ෂයය ෙලස ඇ�ළ* MNමට*, රාජ' හා ෙපෞ�ග>ක අංශවල මැQහ*�ම මත 
ප,ෙRෂණ අංශ QBගැ0�ම මy0 නව ෙසොයාගැf8 C� MNමට*, ඒ හා බැ£K ආයතන 
ප�ධ�ය ස8බ0ධ කර ගA_0 සහ�ක පත, ��ෙලෝමා, උපා�, පශච්ා* උපා� පාඨමාලා 
ඇ� MNම ��0 ෙමම ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ z¦� ආක�පමය ෙවනස ඇ� 
කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.50/’15 
42. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— D ලංකාෙF ආහාර සංස්කෘ�ය ඉෙගK8 සහ 

ඉගැ0� ෙ8 �යාව>යට බ�ධ MNම,— D ලාං�ය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
MNෙ8 කලාව, ආහාර �2ෙ8 කලාව, ව,ණකාරක කලාව, ආහාර කැÅෙ8 කලාව ඇ�¦ 
අංශ ගණනාවM0 සකස්� ඇ� අතර ඒ හා බැ£� D ලාං�ය ආහාර සංස්කෘ�ය ��බඳ 
ඉෙගK8 සහ ඉගැ0�8 කමෙFදය0 හරහා අනාගත පරzරට පවරාSම ෙම0ම ෙ�Lය හා 
^ෙ�Lය ජනතාව අතර අපෙ� ආහාර සංස්කෘ�ය ව'ා�ත MNම මy0 D ලාං�ය 
අනන'තාව අ0ත,ජා�කව ඔසවා තැpම සඳහා වැඩ��ෙවළ ඇ� කළ /�යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.51/’15 

43. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ^ශ්ව^ද'ාල සහ තෘÂ;ක අධ'ාපන ආයතනවල 

CW0ෙ� ප,ෙRෂණ Aබ0ධන අමාත'ාංශවල සංව,ධන කට/� ඉලක කර සකස් 
MBම,— ^ශ්ව^ද'ාල සහ තෘÂ;ක අධ'ාපන ආයතනවල CW0 ^C0 තම පාඨමාලා 
ස8බ0ධෙය0 ඉQBප* කරන ප,ෙRෂණ Aබ0ධන රෙ� ආ,-ක, සමාmය, සංස්කෘ�ක 
හා සංව,ධන කට/�වලට උපෙයෝ± කර ගැfම වැදග* වන බැ^0 එම Aබ0ධන 
අ�ෂණය කරK ලබන ආචා,යව	 හා ප,ෙRෂණ Aබ0ධන අදාළ වන අමාත'ාංශ අතර 
මනා ස8බ0�කරණය ඇ� MNම සඳහා එ� අමාත'ාංශෙR AලධාBෙය` ප*MNෙම0 
එම ප,ෙRෂණ Aබ0ධන මy0 අමාත'ාංශෙR ඉQB සංව,ධන �යාදාමය0 සහ කා}න 
ඉලක සzරා ගැfමට හැMවන පBQ කමව* වැඩ��ෙවළ ඇ� කළ /�යැ;  ෙමම 
පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;.  

පා.52/’15 

44. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වයස අ~	� 18 ස8ª,ණ වන අවස්ථාෙFSම ඡ0ද I_ 

නාමෙ�ඛනයට නම ඇ�ළ* MNම,— මැ�වරණ ෙදපා,තෙ80�ව මy0 වා,�කව 
ඡ0ද I_ නාමෙ�ඛන සංෙශෝධනය MNමට Aය_ත Qනට පWව ෙහෝ ෙපර QනකS වයස 
අ~	� 18 ස8ª,ණ වන තැනැ*ත0ට Aය_ත වයස ස8ª,ණ g Qනටම ඡ0ද I_ 
නාමෙ�ඛනෙයI නම ඇ�ළ* කරවා ගත හැM ආකාරෙR පාෙයෝyක වැඩ��ෙවළ 
ඇ� කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;.  
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පා.53/’15 

45. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— D ලංකාව �ළ ෙසේල;0 Aෂ්පාදනය MNම සඳහා 

කමව* වැඩ��ෙවළ ඇ� MNම,— D ලංකාව �ළ වා,�කව ෙසේල;0 ^ශාල පමාණය 
භා^තා කරK ලබන අතර ෙසේල;0 ආනයනය MNම සඳහා ද ^ශාල kදල වා,�කව 
^ෙ�Lය රටවලට ඇS යන බැ^0, එම ^ෙ�ශ ^Aමය පමාණය රට �ළ ඉ�B කර ගැfෙ8 
අරkණ ඇ�ව ලංකාව �ළ පව*නා ෙ�Lය තාෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේල;0 Aෂ්පාදනය 
MNම සඳහා රාජ', ෙපෞ�ග>ක ෙහෝ ස¬පකාර අංශය0 ස8බ0ධ කර ගA_0 කමව* 
වැඩ��ෙවළ රජය මැQහ* �ෙම0 ඇ� කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා 
කර;. 

පා.54/’15 

46. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙපො� ව�ර ආÎතව නව Aෂ්පාදනය0 ඇ� MNම,—  

D ලංකාව �ළ වා,�කව ^ශාල පමාණයක ෙපො� ව�ර අපෙ* යන බැ^0, නව 
තාෂණය ෙයොදා ගA_0 ^�ම* කමෙFදය යටෙ* ෙපො� ව�ර ආÎතව නව 
Aෂ්පාදනය0 ෙ�Lය හා ජාත'0තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක කර ගA_0 ඇ� MNම සඳහා 
කමෙFදය �යා*මක කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.55/’15 

47. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සාගරෙR නව ස8ප* ගෙFෂණය,— ^ශාල සාගර 

කලාපය  I_ රට ~ D ලංකාව පkඛ*වය ලබා S ඇ*ෙ* �වර ක,මා0තය සඳහා 
පමණ වන අතර  සාගරය ආÎතව ^ශාල පමාණයක සවභා^ක ස8ප* ඇ� බැ^0 
ෙමරටට ^ශාල �Mයා අවසථ්ා පමාණය ෙම0ම ධනය ද උපයා ගැfෙ8 අරkණ ඇ�ව 
සාගර ස8ප* ��බඳව ^�ම* වැ��ර අධ'යනය කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව 
ෙයෝජනා කර;. 

පා.56/’15 

48. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— D ලංකාෙF ම*ස' ස8පත ^ෙ�hක;0 ^C0 ෙනලා 

ගැfම වළකා}ම,— D ලාංMක �වරය0ට ^ශාල ආ,-ක අවාCය ඇ� කර_0 D ලංකා 
k�� කලාපෙR ම*ස' ස8ප* ^ෙ�hක;0 ^C0 ෙනලා ග0නා බැ^0 D ලංකා k�� 
කලාපය �ළ මා¦ ඇ�}මට සහ ^ෙ�ශ  යාතාවලට මා¦ බෑම සඳහා ෙතො�පල ෙලස 
භා^තා MNම වළකා}ම සඳහා රජය ^C0 ^�ම* වැඩ ��ෙවළ සකස් කර �යා*මක 
කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.57/’15 

49. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙකොස් Aෂ්පාදනය වැ� කර ඒ ආÎත Aෂ්පාදන 

අපනයනය MNම,— ඉතා පfත ෙම0ම ඖෂ�ය ¼ණෙය0 අÏන, රසායAක දව'ව>0 
ෙතොරව වගා කළ හැM ෙබෝගය වන ෙකොස් වගාව ව'ා�ත MNම ��0 ඒ ආÎත 
Aෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය MNම මy0 ^ශාල ^ෙ�ශ ^Aමය පමාණය අප 
රටට උපයා ගත හැM බැ^0 ඒ සඳහා රජෙR මැQහ*^ෙම0 ^�ම* වැඩ ��ෙවළ සකස ්
කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.58/’15 

50. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජා�ක ෙගො^ ස8මාන උෙළල වා,�කව සං^ධානය 

MNම,— රට ෙපරට යාමට න8 k>ක වශෙය0 ෙගො^තැA0 සÎක ^ය /� බැ^0 රට 
ස	 කරන ෙගො^ ජනතාවට Cය වෘ*�ය ��බඳ අ¸මානය ඇ�වන පBQ ^�ම* 
සං^ධාන ව´හය හරහා �යා*මක වන ෙගො^ ස8මාන උෙළල රජෙR මැQහ*�ෙම0 
වා,�කව සං^ධානය කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 



( 17 ) 

 

 

පා.59/’15 

51. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සහන _ලකට LED බ�බ පාBෙභෝyක ජනතාවට 

ලබාSම,— Aවාස ආෙලෝක MBමට ෙයොදා ග0නා ¼ණා*මක LED බ�බ _ල අ�ක 
බැ^0, ^�>බල ම«ඩලය මැQහ*� සහනදා; _ලකට හා ෙග�ෙ8 කමයට ෙමම බ�බ 
පාBෙභෝyක ජනතාවට ලබාS ජා�ක වශෙය0 ^�>ය ^ශාල පමාණය ඉ�B කර 
ගැfමට*,  LED බ�බ ජනතාව අතර ජනÇය MNම මy0 ^�>බල ම«ඩලයටද අමතර 
ආදායම උපයා ගැfමට* හැMවන පBQ කමව* වැඩ ��ෙවළ සැකCය /�යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.60/’15 

52. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— W¦ පBමාණ ෙස�ල8 බ¢ ක,මා0තශාලා ව'ා�ත 

MNම,— D ලංකාව �ළ ෙස�ල8 බ¢ සඳහා ^ශාල ෙව ළදෙපොළ පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා Aෂප්ාදනය ෙකෙර0ෙ0 W¦ වශෙය0 වන අතර ඒ සඳහා Óනය පkඛ අෙන`* 
රටවලට ^ෙ�ශ ^Aමය ^ශාල පමාණය ඇS යන බැ^0, W¦ �Bවැය දැBය /�  ෙමම 
ක,මා0තය ගා�ය පෙ�ශවල ව'ා�ත MNම සඳහා ^�ම* වැඩ ��ෙවළ සකස් කළ 
/�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.61/’15 

53. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— D ලංකාව �ළ ඖෂධ Aෂ්පාදන ක,මා0ත ශාලා 

ආර8භ MNම,—  D ලංකාව �ළ ඖෂධ Aෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම ම�ටමක පව�න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට ^ශාල ^ෙ�ශ ^Aමය පමාණය වැයවන බැ^0 
Q/� මානව ස8පත I_ රට ෙලස D ලංකාවට අත'ාවශ' ඖෂධ ව,ග රට �ළම 
Aපද�මට අවශ' පහWක8 රජය මැQහ* �ෙම0 ලබා S ඖෂධ Aෂප්ාදන ක,මා0ත ශාලා 
ආර8භ කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.62/’15 

54. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාස� ^ෂය A,ෙ�ශයට මෙනෝ ^ද'ාව ^ෂයය ඇ�ළ* 

MNම,— පාස� hෂ' පජාව Aෙරෝ± මනසM0 /* ���ම* Âරණ ගැfමට හැM �Bස 
ෙලස හැඩගැස�්ම උෙදසා හය වැA ෙශේ�ෙR Cට �යා*මක වන පBQ ෙබෞ�ධ මෙනෝ 
^ද'ාව සහ බටIර මෙනෝ ^ද'ාව යන ^ෂයය0 ඒකාබ�ධ ෙකොට කමව*ව සැලW8 කරන 
ලද “මෙනෝ ^ද'ාව සහ භාවනාව” න_0 ^ෂයය පාස� ^ෂය A,ෙ�ශයට ඇ�ළ* කළ 
/�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.63/’15 

55. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ^ශා_ක ආධාරක මධ'ස්ථාන �I��ම,— ^ශා_කය0 

ෙවKෙව0 උපෙ�ශන ෙසේවා, ෛවද' පහWක8 සහ  Qවා W�`8 ෙසේවා යනාS 
වැ�Inය0ට අවශ' Wබසාධන කට/� �ස එකම ස්ථානයM0 ඉ� කර ගැfමට හැM 
වන පBQ ^ශා_ක ආධාරක මධ'ස්ථාන ෙගොඩනැං�මට*, එම මධ'ස්ථාන ෙ0ද කර 
ගA_0 ය8 Aෂ්පාදන කට/*ත සඳහා ^ශා_කය0 ෙයොk MNම හරහා ඔ~0ෙ� Q^යට 
සහනය ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම ද උපයා ගැfමට හැM වන ෙලස රජය මැQහ* 
�ෙම0 රටzරා ^ශා_ක ආධාරක මධ'සථ්ාන �I�^ය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව 
ෙයෝජනා කර;. 

පා.64/’15 

56. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ^ශා_කය0ෙ� ආ,-කය ශ�ම* MNම සඳහා නව 

ෙලොත�;ය හ£0වා Sම,— ^ශා_ක රාජ' ෙසවකය0ෙ� වැ�� ^ෂමතා ඉව* MNමට 
සහ ඔ~0ෙ� Wබසාධන කට/� සඳහා අවශ' kද� ෙසොයා ගැfම සඳහා නව 
ෙලොත�;ය ෙවළඳෙපොළට හ£0වාSමට රජය කට/� කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව 
ෙයෝජනා කර;. 



( 18 ) 

 

 

පා.65/’15 

57. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සංචාරක මගෙප0ව0න0 z�� MNම,— 

සංචාරක;0ට ඵලදා හා ආචාරL} ෙසේවාව සැපමට හැM �Bස බවට ප* MNමට 
ෙම0ම, ඔ~0ෙ�  වෘ*Âය ම�ටම ඉහළ නැං�ම සඳහා* සංචාරක මගෙප0ව0න0 
z�� MNමට ^�ම* වැඩ��ෙවළ සකස් කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා 
කර;. 

පා.66/’15 

58. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඉඩ8 ස8බ0ධව පව�න f� සංෙශෝධනය MNම,— D 

ලංකාව �ළ ෙ8 වන ^ට ඉඩ8වලට ව'ාජ ඔ�z සකසා ^MÖෙ8 ජාවාරම 
�යා*මකවන අතර �ට අදාළව f�ය �යා*මක �ම ද ඉතා අවම ම�ටමක පව�න 
බැ^0, ඉඩ8 අ;�ය ස8බ0ධව Wර�තභාවය වැ� වන අ/B0 හා වැරQක	ව0ට දැ� 
ද²ව8 පැ_ණ^ය හැM අ/B0 පව�න f� ප�ධ�ය සංෙශෝධනය කළ /�යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.67/’15 

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

ගැfම,— D ලංකාව අවට සාගරෙR ඇ� ෙකොර�පර _Aස්  �යාකාරක8 ෙහේ�ෙව0 
^නාශ�ෙ8 ත,ජනයට k�ණපා ඇ� බැ^0, එම ෙකොර�පර ආරෂාකර ගැfම සඳහා 
_Aස් �යාකාරක8 පාලනය MNමට හැMවන පBQ z�ගල ආක�පමය ෙවනස ෙම0ම, 
ෛන�ක රාkෙF ෙවනස ඇ� MNම සඳහා ^�ව* ක_�ව හරහා W�W වැඩ��ෙවළ 
සැලW8 කර �යා*මක කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.68/’15 

60. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාස� වෑ0 රථ සඳහා කා0තාව0 ෙසේවයට ෙයද�ම,— 

පාස� වෑ0 රථ ෙසේවෙයI ¼ණා*මක බව වැ� MNමට*, එම වෑ0 රථවල ගම0 කරන 
ද	ව0ෙ� ආරෂාව උෙදසා*  Cය³ම පාස� ෙසේවා වෑ0 රථවල ෙසේවය සඳහා 
කා0තාව0 ෙයොදා ගැfම අAවා,ය MNමට f� සකස් කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව 
ෙයෝජනා කර;. 

පා.69/’15 

61. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඖෂධ _ල පහත ෙහ}ම,— D ලංකාව �ළ ජා�ක 

ඖෂධ ප�ප*�ය පකාශයට ප* කර ඖෂ�ය නාමෙය0 ෙබෙහ* අෙල^ MNම ක�න_0 
ආර8භ MNම මy0 ඖෂධ _ල පහත ෙහ}මට රජය මැQහ* ^ය /�යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.70/’15 

62. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අ0ත,ජාලය හරහා අෙල^ කරන ඖෂධ ඇ�¦ ජාවාර8 

මැඩපැවැ*�ම,— ෙ8 වන ^ට අ0ත,ජාලය හරහා ප_�යM0 ෙතොර ඖෂධ, ෛවද' 
උපකරණ හා ×පලාවන' Aෂ්පාදන ^ශාල ෙලස අෙල^ ෙකෙරන අතර ෙමම ජාවාර8 අප 
රෙ� ජනතාව ෙ� ෙසෞඛ'යට සහ යහපැවැ*මට ^ශාල ත,ජනය වන බැ^0 ඒවා 
මැඩපැවැ*�ම සඳහා AC වැඩ��ෙවළ සකස් කර �යා*මක MNම W�W යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 
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පා.71/’15 

63. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— කෘ� රසායන දව' භා^තා ෙනොකර වගා MNම,— 

අ�ක ^ෂ සIත කෘ� රසායන දව' D ලංකාව �ළ තහන8 කර පැර� කමයට පBසර 
Iතකා� වගා කමය රටට හ£0වාSමට අවශ' ප,ෙRණ C�MNමට කෘ� ^ද'ාඥය0 හා 
පBසරෙFS0ෙග0 සම0^ත ක_�ව ප* කර ඔ~0ෙග0 ලබා ග0නා A,ෙ�ශ ��0 
ජනතාවට වස ^ෙස0 ෙතොර ෙසෞඛ'ාර�ත ආහාර ෙFල  ලබා Sමට අවශ' �යවර 
ගැfමට රජය මැQහ*�ම W�W යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.72/’15 

64. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාස� CW0 ම*දව'වලට ඇOබැI�ෙම0 kදවා 

ගැfම,— ෙ8 වන ^ට D ලංකාව �ළ පාස� CW0 ම*දව'වලට ඇOබැI �ෙ8 වැ� 
පවණතාවය A,මාණය � ඇ� බැ^0 පාස� CW0 ම*දව'ව>0 kදවාගැfම සඳහා 
රජය මැQහ*� ^�ම* වැඩ��ෙවළ �යා*මක කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව 
ෙයෝජනා කර;. 

පා.73/’15 

65. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජා�ක ඵලදාතා ක_�ව ප* MNම,— රජය ^C0 

�යා*මක කරK ලබන ඵලදාතා වැඩසටහ0IS තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදාතා 
ම�ටම කරා ෙමෙහයg ආයතන පධාf0 හ£නාෙගන ඔ~0ෙ� දැKම හා අ*දැ�8 
පෙයෝජනයට ගත හැM වන ආකාරෙය0, එම ආයතනවල �යා*මක කරන ලද 
වැඩසටහ0 සහ කමෙFද අෙන`* ආයතනවලට ගැලෙපන පBQ ආෙ�ශ MNමට හැMවන 
පBQ එම ආයතන පධාf0ෙග0 සම0^ත ජා�ක ඵලදාතා ක_�ව �Iට^ය /�යැ; 
ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.74/’15 

66. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පජා ෛවද'ෙFදය ��බඳ ^ෙශේෂඥ ෙසේවාව Q/� 

MNම,— ෙසෞඛ' ෙසේවාෙF අත'ාවශ' අංගය වන පජා ෛවද'ෙFදය ��බඳ ^ෙශේෂඥ 
අංශය Q/� MNමට අවශ' සැලW8 සකස ්MNම හා එම ෙෂේතෙR දැනට පව�න ගැට³ 
ANෂණය කර ක�න_0 Aරාකරණය MNමට අවශ' කට/� C� MNමට රජය මැQහ* 
^ය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.75/’15 

67. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඉංØ20 රාජෙදෝt0 ෙලස න8 කළ D ලාංMක;0 

ජා�ක �රය0 ෙලස න8 MNම,— ව,ෂ 1815 Cට 1948 Aදහස ලැpම දවා g කාලය 
�ළ ඉංØ20ට එෙරIව රට ජ ◌ා�ය ෙවKෙව0 Q^ ෙනොතකා සට0 කළ D ලාංMක;0 
රාජ ෙදෝt0 ෙලස න8 කර ඇ� අතර ඔ~0 Cය³ෙදනාම ^ෙශේෂ ගැස� පතය මy0 
ජා�ක �රය0 ෙලස න8 කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.76/’15 

68. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පBෙභෝජනයට KW�W ආහාර ෙවළඳ ෙපොළට ඒම 

වැළැ�මට කට/� MNම,— පBෙභෝජනයට KW�W ආහාර Aෂ්පාදනය කරන, අෙල^ 
කරන හා ඊට අKබල ෙදන z�ගලය0 හා ආයතන වැට}මට පාBෙභෝyක කට/� ��බඳ 
අ�කාBෙR ^ෙශේෂ වැට}8 ඒකකයට පව�න ගැට³ Aරාකරණය කර අවශ' පහWක8 
ෙනොඅ¢ව ලබා Sමට*, වැරQක	ව0ට උපBම ද²ව8 ලබා Qය හැM වන පBQ පව�න f� 
ප�ධ�ය සංෙශෝධනය MNමට* කට/� කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා 
කර;. 
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පා.77/’15 

69. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වස ^ස නැ� ආහාර Aෂ්පාදනය QBම* MNම,—  

ආහාර හා ස8බ0ධ Aෂ්පාදන කට/�වල ෙ�Lයව Aරතව Cnන Aෂ්පාදක;0 ඉලක 
කර ගA_0 ¼ණා*මක බ^0 ඉහළ, ෙසෞඛ'ාර�ත ආහාර පාBෙභෝyකය0ට ලබා Sම 
��0 රටට කළ හැM ෙසේවාව ��බඳව දැKව* කර, ආක�පමය ෙවනස ඇ� MNමට 
හා එෙලස වස ^ෙස0 ෙතොර ආහාර Aපදවන ව'වසායක;0ට ෙගෞරව නාමය සIත 
ස8මාන පදානය ෙකොට ඔ~0 QBගැ0�මට වැඩසටහන රජය මැQහ*� ආර8භ කළ 
/�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.78/’15 

70. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ*ප* කරග* අභය¤_වලට අය* ඉඩ8 

Aදහස් කරගැfම,— D ලංකාෙF පකාශයට ප* කර ඇ� අභය¤_වලට අය* ඉඩ8 ^^ධ 
z�ගල;0 හා සං^ධාන ^C0 f� ^ෙරෝ� ෙලස අ*ප* කරෙගන ඇ� බැ^0, එම ඉඩ8 
නැවත ලබා ගැfමට රජය ක�න_0 මැQහ* ^ය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා 
කර;. 

පා.79/’15 

71. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ආQවා2 ජනයා නගාC��ම සඳහා සැලWම 

�යා*මක MNම,— D ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආQවා2 ජනතාව ��බඳ ෙවනම 
සංගණනය C�කර, ඔ~නට mව* �ම සඳහා දැනට පව�න අපහWතා කමව*ව 
හ£නාෙගන, ඔ~නට  ෙගෞරවfයව mව* �මට හැM පBසරය A,මාණය කර Sමට අවශ' 
සාධfය සැලWම ආQවා2 නායක;0 ද ඇ�ළ*ව ප*කරන ලද ^�ව* ම«ඩලය 
හරහා �යා*මක කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.80/’15 

72. 

 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— /�ධය Aසා උ�	 හා නැෙගනIර පෙ�ශය0I හාA g 

zරාවස�් සංරෂණය MNම,— �ස් වසරක /�ධය ෙහේ�ෙව0 උ�	 හා නැෙගනIර 
පළා* වල පැව� zරාවස්� ^ශාල ෙලස ^නාශ g අතර පව�න zරාවස්� ��බඳ 
ස�ෂණය C� කර ෙතොර�	 �ස්කර ගැfම*, එම zරාවස්� තහ~	 MNම, ආරෂා 
MNම හා ප�සංස්කරණය MNම* අරk� කර ෙගන ^�ව* zරා^ද'ාඥ;0ෙග0 
සම0^ත ක_�ව ප*MNම W�W යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.81/’15 

73. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වගා MNම සඳහා ෙ�Lය pජ පච>ත MNම,— කෘ� 

රසායන භා^තෙය0 ෙතොරව ෙ�Lය කාබAක ෙපොෙහොර ආශෙය0 වගා කළ හැM ෙ�Lය 
pජ ව,ග හ£නාෙගන එම pජ ක�න_0 රට zරා ව'ා�ත කර රසායAක වස ^ෙස0 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා Sම සඳහා අවශ' කරන ප,ෙRෂණ, තාෂණය හා 
Aෂ්පාදනය වැ� Q/� MNමට අවශ' සැලW8 සකස ්කර �යා*මක කළ /�යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.82/’15 

74. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ^ෙ�ශ භාෂා අධ'යනයට පහWක8 සැපම,— z�ගල 

���ෙR පෘÛල බව Âරණය �මට ඔ� ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය වන බැ^0 
ඉංØC භාෂාව හැ	�ෙකොට අෙන`* පධාන ^ෙ�ශ භාෂා හැදෑNමට අවශ' පහWක8 
z¦� කර, සැලW8 ස8පාදනය කර �යා*මක කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව 
ෙයෝජනා කර;. 
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පා.83/’15 

75. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— Cය³ මැ�වරණ පචාරක කට/� සඳහා ^යද8 කරන 

kද� 2මා MNම,— D ලංකාව �ළ පැවැ*ෙවන Cය³ මැ�වරණය0IS ඇතැ8 
අෙ�ෂකය0 අ� ^ශාල kද� පමාණය ^යද8 කරන අතර kද� ^යද8 කළ ෙනොහැM, 
එෙහ* රටට වැඩ කළ හැM ���ම* �Bසකට ඉ0 අවාC සහගත ත**වය ඇ� වන 
බැ^0 මැ�වරණ සඳහා ^යද8 කරන kද� පමාණය 2මා MNමට හැM වන ආකාරෙR f� 
ස8පාදනය කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.84/’15 

76. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— යට* ^�ත සමෙR D ලංකාෙව0 �ෙගන yය zරාවස්� 

නැවත ලබා ගැfම,— D ලංකාව යට* ^�තයව පැව� සමෙR අප රn0 පෘ�ගාලය, 
ඕල0දය හා මහා Ýතාන'යට �ෙගන yය zරා^ද'ා*මක වnනාකම සIත භා«ඩ 
��බඳ ස�ෂණය C� කර එම භා«ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැfම සඳහා අවශ' �යවර 
ගැfමට රජය මැQහ* ^ය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.85/’15 

77. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සංඝා�කරණය ස්ථාපනය MNම,— ¸Ä0 

වහ0ෙසේලාෙ� ආරෂාව හා ෙගෞරවය �ක ගැfම ෙවKෙව0 උ0වහ0ෙසේලාට අදාළ 
අ�කරණමය කා,යය0 සඳහා ෙවනම සංඝා�කරණය �I�^ය /� බවට* එම 
අ�කරණ Â0� සඳහා f�මය බලය ලබාගැfමට හැM වන අ/B0 ෙමම සංඝා�කරණය 
ස්ථාපනය කළ /� බවට* ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.86/’15 

78. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ව'වස්ථා�ත සංඝ සභාව ප* MNම,— පා,>ෙ80�ව 

ඇ�¦ ජනතා Aෙයෝ�ත ආයතන සඳහා උපෙ�ශක*වය හා මග ෙප0�ම ලබා Sමට හා 
අණපන*වලට සංෙශෝධන ඉQBප* කළ හැM ෛන�ක බලය සIත සංඝ ස8k�ෙය0 
ප* කර ග* රාජ' පBපාලනය, f�ය, ^ෙ�ශ කට/� හා සමාජ �යාකාරක8 ��බඳ 
හසල දැKම සහ අ*දැ�8 සIත ^�ව* සංඝයා වහ0ෙසේලාෙග0 සම0^ත 
ව'වසථ්ා�ත සංඝ සභාව ප* කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.87/’15 

79. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ�ක අධ'යන ආයතනය �I��ම,— D 

ලංකාෙF පැවැ� ජල තාෂණය හා වැF තාෂණය නැවත පණග0වා �කගැfම සහ වැ� 
Q/� MNම සඳහා අවශ' ප,ෙRෂණ C� MNමට හා අධ'ාපන පාඨමාලා මy0 උත ^ෂය 
ගැන දැK_0 ස0න�ධ කරන ලද �Bස A,මාණය MNමට හැMයාව ඇ�වන පBQ “වා� 
සංස්කෘ�ක අධ'යන ආයතනය” න_0 ආයතනය රජය මැQහ*�ෙම0 ආර8භ කළ 
/�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.88/’15 

80. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— මහාවංශය අධ'යනය සඳහා ආයතනය �I��ම,— D 

ලාං�ය ඉ�හාසෙR ගම0 මග ෙප0වන මහාවංශය අධ'යනය MNම සඳහා ¸Ä0 
වහ0ෙසේලාෙ� මැQහ* �ෙම0 “මහාවංශ අධ'යන ප,ෙRෂණ ජා�ක ආයතනය” න_0 
ආයතනය රාජ' අKගහෙය0 �I�^ය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 
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පා.89/’15 

81. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ ^ෙරෝ� �යා නැවැ*�ම,— ධ,ම ග0ථ හා 

පකාශන අධ'යනය MNෙ8 මනා දැKම ඇ� ෛන�ක බලය සIත ^�ව* සංඝ 
ම«ඩලය �I��ම මy0 ය8 A,මාණය එ�දැ�මට ෙපර එය එම ම«ඩලයට ඉQBප* 
MNෙම0 අන�	ව, සමාජගත MNමට KW�W න8, සංෙශෝධන ඉQBප* MNමට හැMවන පBQ 
යා0තණය සැක2ම මy0 ෙබෞ�ධ ^ෙරෝ� �යා හා පකාශන රචනා �ම හා �� දහම 
ස8බ0ධ කර_0 සාවද' A,වචන ඉසම්��ම නැවැ*�ම සඳහා රජය මැQහ* ^ය /�යැ; 
ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.90/’15 

82. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙ�ශ Iෛතß කලා A,මාණ ඇගම,— ෙ�ශාKරාගය හා 

ආ*මා¸මානය ඇ�වන පBQ ෙ�Lය හා සංසක්ෘ�ක වnනාක_0 අÏන කලාකෘ� වා,�කව 
ඇගම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ්MNමට රජය මැQහ* ^ය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව 
ෙයෝජනා කර;. 

පා.91/’15 

83. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— D ලංකාෙF පාස� hෂ' hෂ'ාව0ෙ� ^නය නැං�මට 

කට/� MNම,— D ලංකාෙF පාස� hෂ' hෂ'ාව0 ෙසෞඛ' ස8ප0න, Aෙරෝ± හා කා;කව 
ශ�ම* zරවැCය0 ෙලස සමාජගත MNෙ8 අරk�0 ඔ~0ට තමා කැම� Íඩාවකට ෙයොk 
�මට සහ පාෙයෝyක ^නය z��වකට ෙයොk MNමට අවශ' කට/� ස8පාදනය කළ /�යැ; 
ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.92/’15 

84. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ�ක ෙතොර�	 මධ'සථ්ානය ආර8භ 

MNම,— D ලංකාව �ළ �Iටා ඇ� ෙබෞ�ධාග_ක සථ්ාන, ඒ හා සබැ© අKෂංyක අංශය0 
ෙම0ම, ¸Ä0 වහ0ෙසේලා ��බඳ ෙතොර�	 ආS ක	� එ �ස ්කර ^�ම*ව පBගණක 
ගත කර, න�න තාෂ�ක උපකරණ සහ පමාණව* මානව හා ෙභෞ�ක ස8ප* ව>0 
�Bz0 “ ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ�ක ෙතොර�	 මධ'සථ්ානය” න_0 ආයතනය රාජ' අKගහෙය0 
ආර8භ කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.93/’15 

85. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— දහ8 පාස� පාඨ ග0ථ කාලාK×Åව සංෙශෝධනය 

MNම,— ^භාග ඉලක කරග*, දැKම පමණ ෙ0දගත කළ පාඨ ග0ථ ෙවKවට 
පා ෙයෝyක z��ව පදන8 කරග*, ���ය ව,ධනය කර0නාg, hෂට් ස8ප0න සමාජය 
A,මාණය MNම ඉලක කර ග* පාඨ ග0ථ ^�ව* ම«ඩලය හරහා ස8පාදනය කර දහ8 
පාස� ෙවත ලබා Qය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.94/’15 

86. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජාත'0තර පාස� Aයාමනයට ම«ඩලය ප* MNම,— 

D ලංකාෙF සංසක්ෘ�යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ*මට ගැලෙපන පBQ ජාත'0තර 
පාස�I ^ෂය පථය0 අවශ' පBQ Aයාමනය කළ හැM ª,ණ බලතල සIත ම«ඩලය ප* 
කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

 

 



( 23 ) 

 

 

පා.95/’15 

87. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජා�ක අධ'ාපන ෙකො_ෂ0 සභාව වඩා* සÍය MNම,— 

ෙ�Lය ඉ�හාස දැKම, සාරධ,ම ස8ප0න බව, Aෂප්ාදන ශක'තාව, ��� ස8ප0න බව, 
ස8පදා;ක දැKම, ෙ�ශාKරාගය, Aෙරෝ±තාව, `සලතා ª,ණ බව සහ ආක�ප 
ස8ප*�ෙය0 /� බව යන අංගය0ෙග0 පBª,ණ සා,ථක zරවැCෙය` �I කල හැM වන 
පBQ සකසන ලද ජා�ක අධ'ාපන ප�ප*�ය හරහා සමසත් අධ'ාපන කමෙRම 
පBව,තනය ඇ� MNමට ජා�ක අධ'ාපන ෙකො_ෂ0 සභාව ව ඩා* සÍය කළ /�යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.96/’15 

88. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ප~� ෛවද'ෙFදය ��බඳ ^ෙශේෂඥ ෙසේවාව Q/� MNම,— 

ෙසෞඛ' ෙසේවාෙF අත'ාවශ' අංශය වන ප~� ෛවද'ෙFදය ��බඳ ^ෙශේෂඥ ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව�න ගැට³ ANෂණය කර ඒවා ක�න_0 Aරාකරණය MNමට අවශ' කට/� C� 
MNමට* එම ප~� ෛවද'ෙFදය ��බඳ ^ෙශේෂඥ ෙසේවාව Q/� MNමට සැලW8 MNමට* 
රජය මැQහ* ^ය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.97/’15 

89. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ආ/,ෙFද ෛවද'ව	0ෙ� ෙසේවය ^ෙ�ශය0ට ලබා 

Sම,— ආ/,ෙFද ෛවද' උපා�ය ස8ª,ණ කරන උපා�ධාN0හට ^ෙ�ශ රටවල �Mයා 
අවසථ්ා ලබා Sම සඳහා ^�ම* වැඩ ��ෙවළ සැලW8 කර �යා*මක MNම W�W යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.98/’15 

90. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ආ/,ෙFද ෛවද' පනත සංෙශෝධනය MNම,— දැනට 

පව�න ය� පැන yය ආ/,ෙFද ෛවද' පනත සංෙශෝධනය කර ආ/,ෙFද ෛවද'ව	0ෙ� 
වෘ*Âය ගැට³ ^සඳ_0, එම වෘ*�ය ස� ග	*වය හා අ¸මානය �ක ගැfමට නව ආ/,ෙFද 
ෛවද' පනත ක�න_0 ඉQBප* MNමට �යවර ගත /�යැ;  ෙමම පා,>ෙ80�ව 
ෙයෝජනා කර;. 

පා.99/’15 

91. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— �8Bය ආරෂක ප�ධ�ය සකස ්MNම,— D ලංකාෙF 

�8Bය ආරෂක ප�ධ� A,මාණය කළ නව Aපැ/8 ක	ව0 ද, එම ෙෂේතයට ස8බ0ධ 
^�ව�0 ද, �8Bය ෙදපා,තෙ80�ෙF Cය³ම ෙෂේතය0I ප�නය0ෙග0 ද සම0^ත 
ක_�ව මy0 �8Bය ආරෂක ප�ධ�ය සකස ්කර �යා*මක MNමට රජය මැQහ* ^ය 
/�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.100/’15 

92. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ම± පවාහන ෙසේවෙR ¼ණා*මක ත**වය වැ� MNම,— 

බස ් ම± පවාහන ෙසේවෙR ¼ණා*මක ත**වය වැ� MNම මy0 වා,�කව එම ෙසේවාව 
ප�ෙෂේප කරන 1% - 2%  පමණ g ම±0 පමාණය රඳවා ගැfමට කට/� MNෙම0, එම 
ෙසේවෙR පැවැ*මට S,ඝ කා}නව ඇ� ^ය හැM අවදානම අ¢ කර ගැfම සඳහා කමව* වැඩ 
��ෙවළ සැලW8 කර �යා*මක MNම W�W යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.101/’15 

93. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— Cංහල භාෂාවට ස8මතය සකස ්MNම,— Cංහල භාෂාෙF 

>áත ව'වහාරය හා කථන ව'වහාරය ෙදයාකාරය ග0නා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙâදය, 
අ�පපාණ, මහපාණ අෂර ෙයSම සහ පද ෙබSම ආ Qය ද ^වාද සIත බැ^0 Cංහල භාෂාව 
සඳහා ස8මතය සකස ්MNමට ^�ව* ම«ඩලය ප* කර කාලාK×පව C�වන ෙවනසක්8 
ද සැලM�ලට ෙගන භාෂාෙF පැවැ*ම තහ~	 MNමට හැM �යාදාමය සකස ්කළ /�යැ; 
ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 
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පා.102/’15 

94. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සංසථ්ාAක කාබAක අපදව' මy0 පBසරය ¨ෂණය �ම 

පාලනය MNම,— ප>ෙබෝධ නාශක සහ ක,මා0ත �යාව>ය0I S �ටවන සංසථ්ාAක 
කාබAක අපදව' (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළ ◌ාස ් ව,ගයක ¨ෂණ 
කාරකය0ෙග0 සම0^ත අතර ඒවා _Aසාෙ� ෙසෞඛ'යට ඉතා අIතකර බැ^0 එම 
රසායAකය0 පBසරයට kදා හැNම පාලනය MNමට ^�ම* වැඩ ��ෙවළ සැලW8 කර 
�යා*මක කළ /� යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.103/’15 

95. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— රාජ' පාලනයට ස8��ධ ද,ශනය ස8බ0ධ කර ගැfම,— 

ස�ත අපBහාfය ධ,ම, දසරාජ ධ,ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, `	 ධ,ම ජාතකය, ග0ඩ A0�ක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ�වධ,ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චකව*Â Cහනාද ·තය 
හා ධ,ම පS�කාව යන ස8��ධ ඉගැ0�8 ස8බ0ධව පා,>ෙ80�, පළා* සභා හා පාෙ�Lය 
ම�ටෙ8 Cnන Cය³ම පෂ ^පෂ ම0¹ව	0 දැKව* MNම ��0 ඔ~0ෙ� ¤_කාව රෙ� 
යහපාලනයට දායක කර ගැfමට හැM වන ආකාරෙR වැඩ ��ෙවළ සැලW8 කර �යා*මක 
MNමට රජය මැQහ* ^ය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.104/’15 

96. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඉෙලෙටොAක අපදව' බැහැර MNම,— ෆේලොරස0� 

බ�බ, �රකථන, ජංගම �රකථන, ^�> උපකරණ, බැටB, පBගණක හා එI ෙකොටස ්ආQය 
අපදව' ෙලස පBසරයට බැහැර MNෙ8S ආසA, කැ|_ය8, රසQය, ෙල| වැA බැර ෙලෝහ 
පBසරයට එක�වන බැ^0 ෙමම ඉෙලෙටොAක අපදව' බැහැර MNමට කමව* වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කර පBසරය W��මට කට/� කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා 
කර;. 

පා.105/’15 

97. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— රෙ� යහපාලනය සථ්ා�ත MNම,— අයහප* පාලනෙR අංග 

ලෂණ වන අ0තෙනෝම�ක ප�ප*� ස8පාදනය, Aලබල වාදය, බලා*මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ f�, ^ධායක බලතල අAC පBහරණය, ෙ�ශපාලනයට zරවැC දායක*වය අ¢�ම 
සහ  ¨ෂණය පැ�Nම යන ක	� අප රට �ළ ෙනොඅ¢ව දනට ලැෙබන අතර ෙ8 Aසා රෙ� 
අයහප* පාලනය පව�න බව ෙපf යන ෙහ;0 රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැ±ම සඳහා 
සැලW8 සකස ්කර �යා*මක කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.106/’15 

98. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ^ෙ�ශ රටවල ඇ� D ලංකාවට අය* zසේකොළ ෙපො* 

නැවත ලබා ගැfම,— D ලංකාවට අය* වnනා zසේකොළ ෙපො* රාhය /ෙරෝපා රටව� 
ඇ�¦ ෙලෝකෙR රටව� ගණනාවක �ෙබන අතර ඒවාෙR අ0ත,ගතව ඇ� දැKම ෙ8 වන 
^ට ව*ම0 ලාං�ය සමාජයට අI_ව ෙගොස ්ඇ� බැ^0, එම zසේකොළ ෙපො* අප රටට ආපW 
ලබා ෙගන ඒවාෙR අඩං¼ ෙපෞරා�ක දැKම නැවත සමාජගත MNමට ^�ම* වැඩ ��ෙවළ 
සැලW8 කර �යා*මක කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.107/’15 

99. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෛජව ^^ධ*වය �ක ගැfම සඳහා කෘ�ක,මය දායක කර 

ගැfම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙවKවට බ� ෙබෝග වගාව සහ _ශ ෙබෝග වගාව ජනÇය කර�ම, 
ෛජව ^^ධ*වයට හාAකර රස ◌ායන දව' කෘ� ක,මා0තෙය0 ඈ* MNම හා ඒකාබ�ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භා^තය ��0 රට �ළ ෛජව ^^ධ*වය ආරෂා MNමට 
ෙගො�0 ෙයොk කරන වැඩ ��ෙවළ  �යා*මක කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා 
කර;. 
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පා.108/’15 

100. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ජනතාවෙ� ආහාර ලැpෙ8 අ;�ය Wර�ත MNම,— 

එස* ජාÂ0ෙ� සං^ධානෙR මානව අ;�වාCක8◌ ිප�ධÂ0ට අK¿ලව ආහාර ලැpෙ8 
¬>ක අ;�වාCකම D ලාංMක ජනතාවට අI_ වන ත**වය රජෙR ප�ප*� ස8පාදනය 
හා �යා*මක MN8 �ළ දනට ලැෙබන ෙහ;0 උත පඥ�Â0ට අKව රෙ� ජනතාවෙ� 
ආහාර පශන්ය ^ස¾ෙ8 වග�ම k¦මA0ම රජයට පැවN ඇ� බැ^0 රජය මැQහ*� ආහාර 
දව' _ල පාලනය හා ෙසෞඛ' ආර�ත ආහාර ෙFල රෙ� ජනතාවට ලැpම සහ�ක 
ෙකෙරන ^�ම* වැඩ ��ෙවළ ස8පාදනය කර ජනතාවෙ� ආහාර ලැpෙ8 ¬>ක 
අ;�වාCකම තහ~	 MNමට �යවර ගත /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.109/’15 

101. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අකාබAක දව' කළමනාකරණය MNම,— අකාබAක දව' 

ප�චÍකරණය MNම*, අකාබAක දව' භා^තය අවම MNම*, භා^තෙය0 ඉව*වන 
අකාබAක දව' එක� MNෙ8 යා0තණය සැක2ම හා අකාබAක දව' භා^තා MNෙ8 
පBසර f� N� ^�ම* MNම* ��0 රෙ� පBසර ප�ධ�ෙR ආරෂාව හා යහපැවැ*ම සඳහා 
අකාබAක දව' කළමනාකරණය MNමට �යවර ගත /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා 
කර;. 

පා.110/’15 

102. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙ�Lය ඖෂධ සහ අ* ෙබෙහ* ��බඳව පාස� CW0 

දැKව* MNම,— Aෙරෝ± ජා�ය ෙගොඩනැ±ම සහ ෙ�Lය ආ/,ෙFදෙR යහපැවැ*ම ¬>ක 
අරk� වශෙය0 ෙගන ෙ�Lය ඖෂධ ව,ග හා අ* ෙබෙහ* ��බඳ ^�ම* ක	� සIත 
^ෂයය පාස� ^ෂය A,ෙ�ශයට ඇ�ළ* MNම මy0 ෙ�Lය  ඖෂධ සහ අ* ෙබෙහ* 
��බඳ පාස� CW0 දැKව* MNම ට �යවර ගත /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.111/’15 

103. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා ම0දෙපෝෂණය �ර0 MNම,— D ලංකාව 

�ළ අ¢බර ද	 උප* අKපා�කය 25% තර8 ඉහළ අගය ග0නා අතර එයට පධාන සාධකය 
ව0ෙ0 ෙපෝෂ'දා ආහාර Iඟකම වන බැ^0, මාතෘ හා ළමා ම0දෙපෝෂණය �ර}මට අවශ' 
ෙපෝෂ'දා ආහාර ��ප* ජනතාවට ලබා Sම පkඛතාවය කරග* වැඩ ��ෙවළ �යා*මක 
කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.112/’15 

104. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පBසරය W��ෙම0 Aෙරෝ± රට ෙගොඩනැ±ම,— 

ව,තමාන D ලංකාෙF පBසර ¨ෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව0 ජලෙR හා ආහාරවල ^MරණL} 
බව වැ� � ඇ� අතර අනාගතෙRS _Aසාට වැළ ෙඳන ඇතැ8 ෙරෝගවල ෙරෝග Aධානය පවා 
ෙසොයා ගැfම අපහW  ^ය හැM බැ^0, ෙ8 ��බඳ වැ��ර ^ම,ශනය MNම සඳහා ^�ව* 
ක_�ව ප* කර වා,තාව කැඳවා, එම A,ෙ�ශ �යා*මක MNම ��0 රෙ� ජනතාවෙ� 
fෙරෝ±භාවය සහ�ක කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.113/’15 

105. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— රෙ� ආරෂාවට කෘ�ක,මය Wර�ත MNම,— 

ධනවාදෙR �0වැA කා,�ව වන ෙදවැA ෙලෝක /�ධෙය0 පW කාලෙRS හBත ^�ලවය* 
සමඟ කෘ�කා,_ක mවන රටාව ස8ª,ණෙය0ම ෙවනස ්�ම ෙහේ�ෙව0 ව,තමාන ෙලෝක 
පජාව k�ණ S ඇ� පBසර ¨ෂණය, fෙරෝ± බව නැ��ම හා �BC� ආහාර ෙනොමැ��ම ආS 
අවදාන8 ත**වය0ෙග0 D ලංකාව ආරෂා කර ගැfම සඳහා ජනතාව �රසාර කෘ�ක,ම 
භා^තය0ට ෙපළඹ�ෙම0 හා ෙගො�0 ආරෂා ෙකෙරන රාජ' ප�ප*� රට �ළ සථ්ා�ත 
කර�ෙම0 රෙ� අනාගතය Wර�ත කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 
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පා.114/’15 

106. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— සං�,ණ ෙගෝ}ය ෙවළඳෙපොළ Aසා ජනතාවට ඇ�වන 

ගැට³ අවම MNම,— ෙගෝ}යකරණය ^C0 හ£0වා�0 ෙලෝක ෙවළඳ රටාව _Aසාෙ� මනස 
ආකමණය MNම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ� පාර8පBකව ෙගන ආ හර ප�ධÂ0 හා Q/� දා,ශAක 
�0තනය0 _Aස ් මනස ��0 උ�රා දැ�ම ව,තමානය වන ^ට D ලාංMක;0ට ද ෙපො� 
බැ^0, ෙවළඳෙපොළ ආ,-කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සං�,ණ mවන රටාව හා ඒ සමග පැන 
නyන සං�,ණ සමාmය පශන්* ^සඳා ගA_0 සහනL} Q^ පැවැ*මකට යා /� ව0ෙ0 
ෙකෙසේද ය0න ��බඳව ජනතාව දැKව* MNමට අවශ' වැඩ ��ෙවළ හා ���මය 
සංවාදය රට �ළ �යා*මක කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.115/’15 

107. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— D ලංකාවට අවශ' 2A රට �ළ Aපද�ම,— D ලංකාවට 

අවශ' කරන 2A Aෂප්ාදනය MNමට අවශ' ස8ප* D ලංකාව ස�ව ඇ� බැ^0, මනා 
කළමනාකාN*වයM0, කා,යෂමව හා සැලW8 සIතව කට/� කර රටට අවශ' 2A 
පමාණය ෙමරට Aෂප්ාදනය MNමට හා 2A �Bපහ� MNමට අවශ' ක,මා0තශාලා රජය මy0 
සථ්ාපනය කර 2A ක,මා0තය �ක ගත /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.116/’15 

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

පBසර ප�ධ�යටම බලපෑ8 කළ හැM සංෙFS පBසර ප�ධ�ය වන නක�ස් ර�ත 
වනා0තරය ෙ8 වන ^ට _Aස ්�යාකාරක8 ෙහේ�ෙව0 දැ� ත,ජනයකට ල� ඇ� අතර 
ව*ම0 පරzරට ෙම0ම අනාගත _Aස ් පරzරට ද ෙමම පBසර ^නාශය ෙහේ�ෙව0 
අවදානමක ට k�ණ පෑමට C� වන බැ^0, _Aස ්ත,ජන ඉව* කර නක�ස ්ර�තෙR සව්ා�න 
පැවැ*ම ක�න_0 තහ~	 කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.117/’15 

109. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— රාවණා රÀ ��බඳව ^�ම* ගෙFෂණය C� MNම,— 

රාවණා රÀ ��බඳ Aශ�්ත ඉ�හාස ෙතොර�	 නැ� ~වද, ^�ම* ගෙFෂණය ��0 ඔ� 
��බඳව අප රෙ� ආක�ප නැං�මට*, රාවණා රÀ ස�ව �j දැKම රෙ� අ¸වෘ��ය සඳහා 
ෙයොදා ගැfමට හා D ලාං�ය ඉ�හාසෙR සැඟ� yය පB¥ෙïදය Aරාවරණය කර ගැfමට* 
හැM වන බැ^0, ^�ව* ක_�ව හරහා රාවණා රÀ ��බඳව ගෙFෂණය කළ /�යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.118/’15 

110. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ���මය Q�£ බව �ර0 MNම,— ෙභෞ�ක ෙවළඳ භා«ඩ 

සැBසරන ෙFගයට සාෙ�ෂව දැKම, ���ය හා මානව හර ප�ධÂ0 ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනො�ම ෙහේ�ෙව0 ෙනොදැKව*කම Iස එස�ම ��0 ���මය Q�£භාවය අද අප රට �ළ 
දනට ලැෙබන පධාන ගැට³ව ~වද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ*ෙ* අ¢ අවධානය බැ^0, 
රෙ� ජනතාවෙ� ���මය Q�£ බව නැ� MNමට Cය³ වයස ්කා«ඩය0 ආවරණය වන පBQ 
^   �ම*ව සැලW8 කරන ලද ජා�ක වැඩසටහන �යා*මක කළ /�යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.119/’15 

111. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ක� ඉ`* g ඖෂධ භා^තය නැවැ*�ම,— ෙ8 වන ^ට D 

ලංකාව �ළ ක� ඉ`* g  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙR ෙරෝහ� �ළ භා^තයට පැ_Öෙ8 
අවදානම ඇ� බැ^0 රජෙR අදාළ Cය³ අංශ මැQහ*� �යාකාN සැලWම සකස ්කර ක� 
ඉ`* g ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ0 ඉව* MNම හා ආනයනය MNම නැවැ*�මට කට/� කළ 
/�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 
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පා.120/’15 

112. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඒ|ස ්ෙරෝගය ව'ා�ත �ම පාලනය MNම,— D ලංකාව �ළ 

දැනට හ£නා ෙනොග* ඒ|ස ්ෙරෝ±0 3000 කට ආස0න පමාණය Cnන බවට වා,තා පළ � 
ඇ� බැ^0 ඔ~0 හ£නාෙගන ප�කාර සඳහා ෙයොk MNමට*, ඒ|ස ් ෙරෝගය ව'ා�ත �ම 
වැළැ�මට* ඵලදා W�W ව'ාපෘ�ය ක�න_0 ආර8භ කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව 
ෙයෝජනා කර;. 

පා.121/’15 

113. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ^ෙ�ශය0IS >ංyක අතවරයට ලවන කා0තාව0ට 

සහන සැල2ම,— D ලංකාෙF කා0තාව0 ගෘහ ෙසේවයට ^ෙ�ශ ගත�ෙම0 පW C� වන 
අතවරය0 ෙහේ�ෙව0 C�වන ගැO ගැf8 Aසා D ලාං�ය සමාජය �ළ A,මාණය � ඇ� 
ගැට³ සහගත ත**වය0 සමනය MNම සඳහා ^�ම* කමෙFදය සකසා �යා*මක MNමට 
^�ව�0 හා එම C��8 හා බැ£� z�ගල ක«ඩාය8ව>0 සැ�8ල* ක_�ව ප* කළ 
/�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.122/’15 

114. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වන ර�ත හා අභය ¤_වල ආරෂාව දැ� MNම සඳහා 

f� ස8පාදනය MNම,— මෑතක Cට D ලංකාෙF ර�ත වනා0තර සහ අභය ¤_ ^නාශය 
වැ� ෙව_0 පව�න අතර D ලාං�ය පාBසBක සම�>තතාවට ඉ0 දැ� ත,ජනය එ�ල 
ෙව_0 පව�න බැ^0 ෙමම ^නාශය නැවැ*�ම සඳහා ජනතාවෙ� ආක�පමය ෙවනස 
ඇ� MNමට අවශ' වැඩ ��ෙවළ සැක2මට ෙම0ම පව�න f� ප�පාදන ^�ම* හා දැ� 
බවM0 /ත වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.123/’15 

115. 

 ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ^^ධ ආග_ක ක«ඩාය8ව>0 C� වන සමාජ බලපෑ8 
��බඳව අධ'යනය MNම,— පධාන ධාරාෙF ආග_ක මතවාදය0 ^ෙFචනය කර_0, එම 
ආග8I අK ක«ඩාය8 ෙලස තම A,වචන හා පැහැQ> MN8 සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉQBප* කර_0 එම මතවාද ��ග* z�ගල;0 එ �ස ්කර ග0නා, ආග_ක හා 
ෙවන* k��වරM0 සමාජගත � ඇ� ක«ඩාය8 ��බඳ අධ'යනය කර_0 ඔ~0ෙ� 
මතවාද, �යාකාN*වය0 හා සමාජයට ඔ~0 Aසා ඇ� වන බලපෑ8 කවරාකාරද ය0න 
��බඳ තෙසේ	ව ලබා Sමට ��ග* ආග_ක නායකය0ෙග0 හා ^�ව�0ෙග0 සැ�8 
ල* ක_�ව ප* කර, වා,තාව කැඳවා එI A,ෙ�ශ �යා*මක කළ /�යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.124/’15 

116. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඉහළ ප_�ෙය0 /* මැn භාජන Aෂප්ාදනය MNම,— 

ආහාර �2ෙ8S ගෑස ්හා ^�>ය අපෙ* ෙනොයන ෙලස ඉමA0 තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ග0නා මැn භාජන Aෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉQBප* MNමට, අවශ' පNෂණ C� 
MNමට හා මැn භාජන භා^තෙය0 ෙසෞඛ'ාර�තව ආහාර �2මට ඇ� හැMයාව ��බඳව 
ජනතාව දැKව* MNමට ජා�ක ම�ටෙ8 වැඩ සටහන සැලW8 කර �යා*මක MNමට රජය 
මැQහ* ^ය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.125/’15 

117. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— අ�මානCක ^ද'ා ෙෂේතයට �� දහ_0 ආභාෂය ලබා 

ගැfම,— ��0 වහ0ෙසේෙ� Cත ��බඳ ඇතැ8 ^ගහය0 Ïතන ^ද'ාවට හW ෙනොවන තර8 
ගැ¶	 බැ^0, ඒ ��බඳ ප,ෙRෂණ MNමට හා ව,තමානෙR අ�මානCක ^ද'ා ෙෂේතෙR 
ඇ� ගැට³ සඳහා �� දහම ඇWB0 A,වචන හා ^ස£8 ඉQBප* MNමට හැM වන පBQ, අදාළ 
ෙෂේතය ��බඳ හසල දැKම ඇ� ෙ�Lය හා ^ෙ�Lය ^�ව�0ෙග0 සම0^ත ක_�ව 



( 28 ) 

 

 

�I�වා, ඒ හරහා �� දහම ෙ�Lය හා ^ෙ�Lය වශෙය0 පච>ත MNමට*, D ලංකාෙF �,� 
නාමය ඉහළ නැං�මට*, අ�මානCක ^ද'ා ෙෂේතෙR zන	දය ඇ� MNමට* රජය 
මැQහ* ^ය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.126/’15 

118. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ^ද'ා,ð0 අතර zරා^ද'ා ^ෂයය ජනÇය කර�ම,— 

^ද'ා,ð0 අතර zරා^ද'ා ^ෂයය ජනÇය MNම සඳහා k>ක වශෙය0 පාස� ^ෂයය 
A,ෙ�ශයට එම ^ෂයය ඇ�ළ* MNම හා ^ශව්^ද'ාලවල zරා^ද'ා ^ෂය පථය තව�රට* 
z¦� MNමට හා පහWක8 ලබාSම සඳහා කට/� MNම*, එමy0  zරා^ද'ා ^ෂයය රට �ළ 
ව'ා�ත�ම හරහා �Iවන උග�0ෙග0 රටට යහප* ෙසේවය ලබා ගැAම* අරk� කරග* 
ජා�ක වැඩසටහන Q¼කා}නව සැලW8 සIතව A,මාණය MNමට �යවර ගත /�යැ; 
ෙමම  පා,>ෙ80�ව  ෙයෝජනා කර;. 

පා.127/’15 

119. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ� වස ^ෂ ��බඳ ෙසොයා බැ}මට ^ෙශේෂ ප_� 

ආයතනය �I��ම,— කෘ�ක,මා0තෙRS භා^තා ෙකෙරන රසායන දව' ෙහේ�ෙව0 
ආහාර දව'ය0ට ද වස ^ෂ _ශ� ඇ� අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ}මට අදාළ ප_� 
ආයතනය දැනට D ලංකාව �ළ �I�වා ෙනොමැ� බැ^0 එම කා,යය සඳහා ^ෙශේෂ ප_� 
ආයතනය �I�^ය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.128/’15 

120. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— යාචක;0 Cඟමනට ෙයොදාග0නා ද	ව0 zන	*ථාපනය 

MNම,— D ලංකාෙF යාචක;0 ද	ව0 සමග Cඟම0 යැSම තහන8 කර, Cඟමන සඳහා 
ෙයොදා ග0නා ද	ව0 zන	*ථාපනය කර, ඔ~0 යහප* zරවැCය0 ෙලස සමාජගත MNම 
සඳහා අවශ' ජා�ක ම�ටෙ8 වැඩ��ෙවළ සැලW8 කර �යා*මක කළ /�යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.129/’15 

121. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— D ලංකාව �ළ ¸ÃÖ ශාසනය අඛ«ඩව පව*වාෙගන 

යාම සඳහා කමව* වැඩ��ෙවළ සකස ් MNම,— මහා පජාපÂ ෙගෝත� 
ෙතරÖ0වහ0ෙසේෙග0 ඇර¶� භාරÂය ¸ÃÖ ශාසනය සංඝ_*තා 
ෙතරÖ0වහ0ෙසේෙ� ලංකාගමනෙය0 D ලංකාව �ළ මැන^0 සථ්ා�ත ~වද, පWකා}නව 
අභාවයට yය බැ^0, මෑත /ගෙR S ශ'ාෙමෝපා> මහා AකාෙR රංyB ද¶³ පා,ශව්ය ^C0 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද ¸ÃÖ ශාසනයට AC 
��ගැfම ලබාSම සඳහා රජය ෛතAකා;ක මහා නායක සව්ා�0වහ0ෙසේලා ඇ�³ අදාළ 
Cය¦ ෙෂේතය0ෙ� ¬>ක*වෙය0 AC සංවාදය ඇරñය /� යැ; ද, එම සංවාදය 
අවසානෙR ^�ම* කමෙFදය ඔසේසේ D ලංකාව �ළ ¸ÃÖ ශාසනය අඛ«ඩව 
පව*වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළ සැකCය /�යැ; ද ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා 
කර;.  

පා.130/’15 

122. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— D ලාං�ය ¸Ã සංසථ්ාව ව´හා*මකව ^�ම* MNම,— D 

ලාං�ය ¸Ã සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහ0ෙසේලා පා,ශව් ගත �ම ෙහේ�ෙව0 ව´හා*මකව 
අසං^�ත � ඇ� අතර එම Aසා ජා�ක හා ජාත'0තර අ¸චාර උපචාරය0IS සංඝයා 
වහ0ෙසේලා ඒකම�ක ෙනො�ම රටට අIතකර ෙලස බලපාන බැ^0 සමසථ් සංඝ සමාජෙR 
ඒකම�ක*වය ඇ� කර ගැfමට හැM වැඩ��ෙවළ සැක2මට රජය මැQහ* ^ය /�යැ; 
ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;.  
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පා.131/’15 

123. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ලංකා ඛAජ ෙත� f�ගත සංස්ථාව ලාභදා 

ආයතනය MNම,—  ලංකා ඛAජ ෙත� f�ගත සංස්ථාව ලාභදා ආයතනය ෙලස 
ජනතාවාSව සංව,ධනය MNමට අවශ' සැලW8 සකස ්MNමට ^�ව* ම«ඩලය ප* කර 
ඔ~0ෙ� A,ෙ�ශය0ට අKව සංස්ථාෙF පව�න වංචා, ¨ෂණ හා පBපාලනමය ගැට³ 
^සඳා ඵලදා ජා�ක ආයතනය ෙලස �යා*මක �මට අවශ' පBසරය රජය මැQහ*ව 
A,මාණය කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.132/’15 

124. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ' පමාණයට ගංජා වැ�මට ෙ�Lය 

ෛවද'ව	0ට අවසර ලබා Sම,— ඉ0QයාෙF Cට රහCගත මා,ග ඔසේසේ රට �ළට ෙග0වන 
රසායAක දව' _Îත ගංජා භා^තා කර Aපදවන ෙ�Lය ඖෂධවල ¼ණා*මක බව අ¢වන 
බැ^0, ආ/,ෙFද ඖෂධ Aපද�ෙ8S තම ඖෂධවල ¼ණා*මක බව ආරෂා කර ගැfම සඳහා 
ගංජා අත'වශ' ඖෂධය ෙලස ෙයොදා ග0නා රජෙR ��ග* ආ/,ෙFද ෛවද'ව	0ට 
2මාව0 සIතව ගංජා ශාකය වැ�මට අවසර ලබාSම සඳහා අවශ' f� සංෙශෝධනය කළ 
/�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.133/’15 

125. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— එළව¦ ෙගො�0ට සාධාරණ _ල ලබා Sම,— එළව¦ 

ෙතොග ෙවළඳාෙ8S �යා*මක වන ක�ප8 ගැfම හා _ල Âරණය MN8 ආS �යා හරහා 
ෙගොඩනැ± ඇ� සං^ධානා*මක ෙවළඳ ඒකා�කාරය0 Aසා එළව¦ ෙගො�0ට සාධාරණ 
_ල ලබා Sමට ෙමෙත �යා*මක කළ සැලW8 අසා,ථක � ඇ� බැ^0, ෙගො^යාට 
සාධාරණ _ල ලබා Sෙ8 ¬>ක අරkණ කරග* බලපෑ8 ව>0 ෙතොර ෙවළඳෙපොළ රාජ' 
ෙවළඳ ආයතන මැQහ*� A,මාණය කර �යා*මක කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව 
ෙයෝජනා කර;. 

පා.134/’15 

126. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— පාස� ද	ව0ෙ� වnනාකම සමාජගත MNම,— 

ෙදමා�ය0, ¼	ව	0, Íඩා z��ක	ව0 හා පාස� වෑ0 රථ Bයැ�ර0 යන �Bස ් සඳහා 
ද	ව0ෙ� වnනාකම ��බඳ සමාජ ^ද'ා*මක හා මෙනෝ ^ද'ා*මක කමෙFදය0 ��0 
සරළව පැහැQ> කර, රෙ� හා සමාජෙR ඉQB යහපැවැ*ම සඳහා ද	වා සමාජ අ¸ෙයෝගය0 
හkෙF ආරෂා කර0ෙ0 ෙකෙසේද ය0න ��බඳව සංවාදය පැවැ*�ම ට ජා�ක ම� ටෙ8 
වැඩසටහන සැලW8 කර �යා*මක MNමට රජය මැQහ* ^ය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව 
ෙයෝජනා කර;. 

පා.135/’15 

127. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— කා0තාව0ට ඇ�වන Åඩාව0 අවම MNම,— ව*ම0 

ෙගෝ}ය සමාජය �ළ කා0තාව0ට C�වන Åඩාව0 වන ශම හා >ංyක ·රාකෑමට ල�ම, 
ෙපෞ�ග>ක ෙ�පළ කමය z	ෂ ෙ0òයව ^කාශනය �ම, අසමාන ෙලස සැල�ම හා ප~� 
සංසථ්ාව �ළ Cරගත �ම Aසා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ��ම යන ක	� D ලාංMක 
කා0තාව0ට ද පධාන වශෙය0 ෙපො� වන බැ^0, ඔ~0ෙ� යහපැවැ*ම ෙවKෙව0 ෙමම 
ÅඩාකාN වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල2මට අවශ' �යවර ගත /�යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.136/’15 

128. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— zරා^ද'ා ෙදපා,තෙ80�ව නගා C��ම,— D ලංකාව �ළ 

�Iටා ඇ� zරාවස�් සංරෂණය MNමට හැMයාව zරා^ද'ා ෙදපා,තෙ80�වට 
ෙනොමැ*ෙ* පව*නා මානව හා  ෙභෞ�ක ස8ප*I අ¢ව Aසා වන ෙහ;0, ^�ව* 
ම«ඩලය මy0 zරා^ද'ා ෙදපා,තෙ80�ෙF ඇ� අ¢පා¢ක8 ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
ස8ª,ණ MNමට අවශ' �යවර ගැfමට රජය මැQහ* ^ය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව 
ෙයෝජනා කර;. 



( 30 ) 

 

 

පා.137/’15 

129. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— �ර ගම0 ෙසේවා බස ් රථවල ගම0 ග0නා ම±0ට 

ෙසෞඛ'ාර�ත ආහාර පාන ලබා ගැfමට පහWක8 සැල2ම,— �ර ගම0 ෙසේවා බස ් රථ 
ආහාර පාන ගැfම සඳහා නතර කරK ලබන ආපනශාලාව0I ප_�ය ඉතා පහළ ම�ටමක 
පව�න බැ^0 එය ම± ජනතාවෙ� ෙසෞඛ'යට අIතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල ප_�ය 
ඉහළ නැං�මට Aර0තරව පW ^පර8 කළ හැM වන පBQ සකස ් කරන ලද ජා�ක 
වැඩසටහන රජය ^C0 සැලW8 කර �යා*මක කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා 
කර;. 

පා.138/’15 

130. 

රජය ස� වැ^> සමාග8 පා¢ ලබන ආයතන බවට ප*� ඇ� බැ^0, ^�ව* ක_�ව 
ප*කර එම ආයතනවල ලාභදා*වය ව,ධනය MNමට අවශ' A,ෙ�ශ සකස ් කර, එම 
A,ෙ�ශ �යා*මක MNම ��0 එම සමාග8වල ලාභදා*වය ඉහළ දැ�මට රජය මැQහ* ^ය 
/�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.139/’15 

131. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— වන ර�ත �ළ C�වන f� ^ෙරෝ� �යා නැවැ*�ම,—    

D ලංකාෙF වන ර�ත �ළ C�වන f� ^ෙරෝ� වගාව0, ^^ධ ඉQMN8, වනා0තර එ�MN8 
හා ර�ත 2මා මා;8 ෙවනස ් MNම ආS වන ^නාශයට ෙහේ�වන _Aස ් �යාකාරක8 
වැට}මට ^ෙශේෂෙය0 ස^බල ග0වන ලද ෙපො>ස ්වන ආරෂක ඒකකය �I��මට රජය 
මැQහ* ^ය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.140/’15 

132. 
ග	 ���ක ප�රණ මහතා,— ෙකොර�පර සංරෂණය MNම,— සාගර ජලෙR 

උෂ්ණ*වය ඉහළ යෑම හා _Aස් �යාකාරක8 ෙහේ�ෙව0 ෙකොර�පර ^නාශ �ෙ8 
ත,ජනයට ලව ඇ� බැ^0, D ලංකා k�� කලාපය අවට ඇ� ෙකොර�පර ආරෂා කර 
ගැfමට හා නව ෙකොර�පර A,මාණය �මට උ�ත පBසර ප�ධ� සකස් MNම සඳහා 
අවශ' නව Aයාමනය0 සකස් කර �යා*මක MNමට රජය මැQහ* ^ය /�යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.143/’15 

133. 
ග	 අO��ලාහ ්මහ×්ෆ ්මහතා,— ගව;0 සඳහා W�W තෘණ �8 ෙව0 MNම,— ආස0න 

වශෙය0 ගව;0 250,000කට පමණ තෘණ ¤_ අවශ'ව Cnන බැ^0 සහ MB Aෂප්ාදනය වැ� 
MNෙ8 රජෙR ප�ප*�ය සzරාගැfම සඳහා ෙව0 කරන ලද තෘණ ¤_ Qස්�කය �ළ �Iටා 
ෙනොමැ�කම Aසා, �`ණාමලය Qස�්කය �ළ W�W තෘණ ¤_ පකාශකර, ෙව0කර ගැස� 
පතෙR පC�ධ කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;.  

පා.145/’15 

134. 
ග	 එස.් එ8. මBකා, මහතා,— රජෙR ආයතනව>0 ජනතාවට C�වන අකට/�ක8 

��බඳ ෙසොයා බැ}මට ආයතනය �I��ම,— රජෙR ආයතන මy0 ^^ධ ෙසේවාව0 
ලබාගැfම සඳහා පැ_ෙණන මහජනතාවට C�වන අකට/�ක8 සහ අසාධාරණක8 ��බඳ 
ෙසොයා බැ}ම සඳහා*, එම අසාධාරණක8 ^භාග MNම සඳහා* ෛන�ක බලය සIත 
ආයතනය සථ්ා�ත කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.150/’15 

135. 
ග	 ෙහේෂා ^තානෙ� මහතා,— උපා�ධාN0 සඳහා �Mයා ලබා Sෙ8S AC කමෙFදය 

සකස ්MNම,— D ලංකාෙF උපා�ධාN0ට �Mයා ලබා Sෙ8S ෙමෙත ක� �යා*මක g 
පෂ පාට ෙâද කමය ෙනොසලකා සාධාරණය ඉ�MNම සඳහා AC කමෙFදය සැලW8 කර 



( 31 ) 

 

 

එය ප�ප*�ය ෙලස ස8මත MNමට �යවර ග0නා ෙලස*, ෙ�ශපාලනඥය0 හkෙF 
උපා�ධාN0 හෑ�³වට ප* ෙනොMNමට වගබලා ගත /�යැ; ද ෙමම පා,>ෙ80�ව 
ෙයෝජනා කර;. 

පා.151/’15 

136. 
ග	 ෙහේෂා ^තානෙ� මහතා,— ව� ආÎතව mව*වන ද_ළ ජනතාවෙ� mවන ත**වය 

ඉහළ නැං�ම,— ව� ආÎත ද_ළ ජනතාව mව*වන පBසරය �ළ ^�>ය, ජල පහWක8 සහ 
යnතල පහWක8 අවම ම�ටමක පව�න අතර එම ත**වය පාස� ද	ව0ෙ� අධ'ාපන 
කට/�වලට*, එම ජනතාවෙ� ෙපෞ�ග>ක m^තයට* බාධා ඇ�කරන බැ^0, ෙමම ල;0 
Aවාස සංසක්ෘ�ය Aමා කර ඒ සඳහා නව ^�ම* තA Aවාස කමය සකස ්MNමට අවශ' 
ක�න8 වැඩසටහන ආර8භ කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.154/’15 

137. 
ග	 ල� ජයව,ධන මහතා,— මහKවර Qස�්කය �ළ මහ� Aවාස ෙයෝජනා කමය 

ආර8භ MNම,— මහKවර Qස�්කෙR පව�න ඉඩ8 හා Aවාස Iඟයට ��යම වශෙය0 
මහKවර පෙ�ශෙR �Iටා ඇ� රාජ' වැ^> ආයතනවලට අය* වගා ෙනොකළ ඉඩ8 
ෙතෝරාෙගන මහ� Aවාස කමය ඇ�ෙකොට Aවාස ෙනොමැ� මහKවර Qස�් මධ'ම 
පා0�ක ජනතාවට ක�න_0 Aවාස ලබා Sෙ8 වැඩසටහන �යා*මක කළ /�යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.155/’15 

138. 
ග	 ල� ජයව,ධන මහතා,— වසර 12 ක �යා0^ත රාජකාBෙR Aරතව Cn �^ධ හkදා 

ෙසබ¦0ට ^ශාම වැ�� ලබා Sම,— D ලංකා �^ධ හkදා ෙසේවෙR වසර 22  ස8ª,ණ g පW 
^ශාම යෑෙ8 �යාව>ය �යා*මක වන බැ^0, උ�	 නැෙගනIර �යා0^ත රාජකාBෙR 
Aයැ} වසර 12  අඛ«ඩව ෙසේවය ෙකොට එම ෙසේවාෙව0 ඉව* � Cnනා අයව³0 දැනට 
ඉතා අසරණ ත**වෙය0 පWවන බැ^0 එම �^ධ හkදාෙF හා ෙපො}CෙR ෙසේවය කළ අයට 
අ,ධ ^ශාම වැ�ප ලබා Sෙ8 කමෙFදය ක�න_0 සකසා එම අයට සහනය සැල2ම 
W�W යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.156/’15 

139. 
ග	 ල� ජයව,ධන මහතා,— මහKවර නගරය �ළ පව*නා මා,ග තදබදය අවම MNම,— 

D ලංකාෙF ෙදවැA අගනගරය වන මහKවර නගරය ෙ�Lය හා ^ෙ�hකය0ෙ� සංචාරක 
මධ'සථ්ානය වන ෙහ;0 ද, මහKවර නගරයට එQෙනදා ^ශාල �Bස පැ_ෙණන අතර එම 
ජනතාව මහKවර නගරෙR හා අවට මා,ගවල ඇ� අ�ක රථ වාහන තදබදය Aසා මහ* 
අ2	තාවයකට ප*වන බැ^0 ද, මහKවර නගරෙR මා,ග තදබදය අවම MNම සඳහා ක�න8 
^ස£ම ලබා Qය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.157/’15 

140. 
ග	 ල� ජයව,ධන මහතා,— මහKවර නගරය �ළ kස>්8 �B_ පාසල ආර8භ 

MNම,— මහKවර Qස�්කය �ළ kස>්8 ජනතාව ඉතා වැ� �Bස mව* වන අතර, 
මහKවර නගරය ආÎතව kස>්8 �B_ පාසල �I�^ය /� යැ; S,ඝ කාලය �සේසේ 
පෙ�ශෙR kස>්8 ජනතාවෙ� ද ඉ�}මව පව�න බැ^0, ඉතා ක�න_0 මහKවර නගරෙR 
kස>්8 �B_ පාසල �I��මට අවශ' කට/� සැලCය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව 
ෙයෝජනා කර;. 

පා.158/’15 

141. 
ග	 ල� ජයව,ධන මහතා,— මහKවර නගරය �ළ �In ජනÇය පාස� සඳහා පළk 

ෙශේ�ෙR ද	ව0 ෙවKෙව0 නව ෙගොඩනැy> ඉQMNම,— මහKවර නගරය ආÎතව ජනÇය 
පාස� සඳහා පළkවැA ෙශේ�යට ළk0 ඇ�ළ* MNමට ^ශාල �Bස ඉ�³8 කළ*, එම 
පාස�වල ඉඩකඩ 2_ත ෙහ;0, ද	ව0 ඇ�ළ* MNම ඉතා අ2	 � ඇ� බැ^0 මහKවර 
නගරය ආÎත පධාන පාස�වලට පළkවැA ෙශේ�ෙR ප0� පැවැ*�ම සඳහා නව 
ෙගොඩනැy> ඉතා ක�න_0 ඉQකර Qය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 
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පා.159/’15 

142. 
ග	 ල� ජයව,ධන මහතා,— මහKවර ප�ෙ�කැෙ� Aදහස ්ෙවළඳ උද'ාන කමව*ව 

z¦� MNම,— මහKවර Qස�්කය �ළ ^�Mයාෙව0 ෙපෙළන ත	ණ ත	�ය0 ^ශාල 
�Bස Cnන බැ^0, එම අයට �Mයා අවසථ්ා ක�න_0 සපයා Sම සඳහා මහKවර 
ප�ෙ�කැෙ� පෙ�ශෙR �Iටා ඇ� Aදහස ්ෙවළඳ උද'ාන ෙදක කමව* ෙලස සකසා වැ� 
�Bසකට �Mයා අවසථ්ා ලබා ගැfමට අවසථ්ාව සැල2මට ක�න_0 කට/� කළ /�යැ; 
ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.160/’15 

143. 
ග	 ල� ජයව,ධන මහතා,— උඩරට ගැ_ zන	*ථාපන ෙකො_ෂ0 සභාව ය� සථ්ාපනය 

MNම,— අ�රාජ'වාS පාලන කාලෙRS අසරණ g උඩරට පෙ�ශවා2 ජනතාවට සහන සැල2ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර �j උඩරට ගැ_ zන	*ථාපන ෙකො_ෂ0 සභාව පWyය පාලන කාලය 
�ළ අÍය ත**වයට ප* MNම Aසා උඩරට ජනතාවට C�� ඇ� අසාධාරණය0 සාධාරණය 
MNම සඳහා උඩරට ගැ_ zන	*ථාපන ෙකො_ෂ0 සභාව නැවත කමව*ව ස්ථා�ත කර}මට 
අවශ' කට/� ක�න_0 සැලCය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.162/’15 

144. 
ග	 ඩ�ලස ්ෙ�වාන0ද මහතා,— උ�	 පළා* අධ'ාපන ෙදපා,තෙ80�ෙF පව�න D 

ලංකා අධ'ාපන පBපාලන ෙසේවෙR ^ෙශේෂ ෙසේවක සංඛ'ා zර�පා¢, ෙජ'ෂඨ්තාවය හා 
`සලතාවය පදන8 කරෙගන �ර�ම සහ තරඟ ^භාගෙය0 Aදහස ් කර III ෙශේ�යට 
ප*MNම,— උ�	 පළා* අධ'ාපන ෙදපා,තෙ80�ව යටෙ* පව�න D ලංකා අධ'ාපන 
පBපාලන ෙසේවෙR ^ෙශේෂ ෙසේවක සංඛ'ා zර�පා¢ �ර�ම ස8බ0ධව AC ^ශේ�ෂණය 
කර ෙමම තන�	වලට අදාළ රාජකාBවල Aරත D ලංකා ^�හ�ප� ෙසේවෙR හා D ලංකා ¼	 
ෙසේවෙR AලධාN0ෙ� ෙජ'ෂඨ්*වය හා `සලතාවය සැලM�ලට ෙගන ඔ~0 D ලංකා 
අධ'ාපන පBපාලන ෙසේවෙR තරඟ ^භාගෙය0 Aදහස ්කර අධ'ාපන පBපාලන ෙසේවෙR III 
ෙශේ�යට ප* කළ /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.163/’15 

145. 
ග	 ඩ�ලස ්ෙ�වාන0ද මහතා,— උ�	 පළාෙ* පළා* සභාව යටෙ* ඇ� පාස�වල 

වැඩ බලන ^�හ�ප�ව	0 ^�හ�ප� තරඟ ^භාගෙය0 Aදහස ් කර, එම AලධාN0 
^�හ�ප� ෙසේවෙR III ෙශේ�යට ප* MNම,— උ�	 පළා* සභාව යටෙ* ඇ� පාස�වල 
S,ඝ කාලය ෙසේවෙR A/� D  ලංකා ¼	 ෙසේවයට අය* වැඩබලන ^�හ�ප�ව	0ෙ� 
ෙජ'ෂඨ්*වය හා `සලතාවය සැලM�ලට ෙගන D ලංකා ^�හ�ප� ෙසේවෙR තරඟ 
^භාගෙය0 Aදහස ්කර, එම AලධාN0 D ලංකා ^�හ�ප� ෙසේවෙR III ෙශේ�යට ප* කළ 
/�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 

පා.168/’16 

146. 
ග	 එස.් එ8. මBකා, මහතා,— ජාÂ0 අතර ජා�ක සංI©යාව ෙගොඩනැං�ම,— ජා�ක 

සංI©යාව හා ජාÂ0 අතර අෙන'ෝන' අවෙබෝධය සහ එකk�ව වඩා*  ඵලදා ෙලස 
ෙගොඩනැ±ම සඳහා S,ඝ කා}න ඉලකය0ට kල �Nෙ8 අරk�0, D ලංකාව �ළ සෑම 
ෙදමළ මාධ' පාසලකම Cංහල මාධ'ෙය0 උග0වන අංශය ආර8භ කළ/� යැ; ෙමම 
පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;.  

පා.169/’16 

147. 
ග	 එස.් එ8. මBකා, මහතා,— නව Íඩා පනත  හ£0වාSම,— Qස්�  Íඩා 

සංග8වල ඡ0දෙය0 Íඩා පාලක ම«ඩලවලට AලධාB0 ෙ*N ප*�ෙ8 කමය ෙවKවට 
අ³* කමෙFදය හ£0වා S, එමy0 එම AලධාN0ෙ� �යා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
පා,>ෙ80� වට ෙහෝ වගMයන අ/B0 D ලංකාෙF ÍඩාෙF Q/�ව සහ අ¸වෘ��ය  සඳහා 
නව Íඩා පනත හ£0වා Qය /� යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;.  
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පා.177/’16 

148. 
 ග	 එ8. එ¥. එ8. ස�මා0 මහතා,— හ� ව0දනා පනත හ£0වා Sම,— D ලංකාෙF 
Cට වා,�කව හ� ව0දනාෙF ෙයෙදන බැ�ම�0 ^C0 k�ණ ෙදන ගැට³ Aරාකරණය 
කර ගැfමට*, ඒ ��බඳ ආයතAක ව´හය ස්ථාපනය ෙකොට f�මය ප�පාදන සකස් 
MNමට*, රජය ම�0 “හ� ව0දනා පනත” හ£0වා Qය /�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව 
ෙයෝජනා කර;. 

පා.178/’16 

149. 
ග	 ඩ�ලස ් ෙ�වාන0ද මහතා,— /�ධය Aසා Q^ අI_ g ජනතාව CI MNම සඳහා 

අKසම්රණ සම්ාරකය තැfම සහ CIප* MNම සඳහා ෙපො� Qනය ෙව0 MNම,— දශක 
ගණනාවක Cට උ�	 පළාෙ* පැව� /දමය වාතාවරණය �ර0 � සාමකා� mවන රටාවකට 
ජනතාව දැ0 අවÂ,ණ � Cnන අතර පWyය කාලෙR පැව� අසාමාන' ත**වය0 Aසා ද, 
/දමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව0 ද, ඝාතනයට ලg Cය³ ජා�, ආග8 හා සමාජවලට අය*, 
Cය³ම භාෂාව0 කතාකරන ජනතාව, D ලාංMක;0 ෙලස CIප* කර_0, එම ජනතාව 
මF�ම ෙවKෙව0 ද, ඔ~0 කළ පBත'ාගය0වලට ෙගෞරව MNම සඳහා ද, උ�	 පළාෙ* 
ඕම0ෙ* පෙ�ශය �ළ W�W සථ්ානයක “අKසම්රණ සම්ාරකය” තැfමට ද, එම /දමය 
ත**වය Aසා Q^ අI_ g Cය³ම ජා�, ආග8 හා භාෂාව0 කථා කරන ජනතාව CIගැ0�ම 
සඳහා W�W Qනය න8 ෙකොට සෑම වසර පාසාම එම Qනය සැමNමට ද රජය �යවර ගත 
/�යැ; ෙමම පා,>ෙ80�ව ෙයෝජනා කර;. 
 

*150. 

අ�කරණ අමාත'�මා සහ ��ධශාසන අමාත'�මා,— සාපරා� කාරණාවල S අෙන'ෝන' 
සහෙයෝ±තාව දැ�ෙ8 පනත යටෙ* කරන Aයමය,— 2002 අංක 25 දරන සාපරා� 
කාරණාවලS අෙන'ෝන' සහෙයෝ±තාව දැ�ෙ8 පනෙ* 2 වැA වග0�ෙR (3) වැA 
උපවග0�ය යටෙ* අ�කරණ අමාත'වරයා ^C0 සාදන ල�ව, 2015 අෙගෝස�් 6 Qනැ�    
අංක 1926/46 දරන අ� ^ෙශේෂ ගැස� පතෙR පළ කරK ලැබ, 2015.11.21 වැA Qන ඉQBප* 
කරන ලද Aයමය අKමත කළ /� ය. 

(අමාත' ම«ඩලෙR අKම�ය ද0වා �ෙO.) 

*151. 
අ�කරණ අමාත'�මා සහ ��ධශාසන අමාත'�මා,— අ�කරණ සං^ධාන පනත යටෙ* 

Aෙයෝග,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සං^ධාන පනෙ* 45 වැA වග0�ය සමඟ Mය^ය /� 
එම පනෙ* 61 වැA වග0�ය යටෙ* අ�කරණ අමාත'වරයා ^C0 සාදන ල�ව, 2016 
ෙපබරවාB 18 Qනැ� අංක 1954/34 දරන අ� ^ෙශේෂ ගැස� පතෙR පළ කරK ලැබ, 2016.03.08 
Qන ඉQBප* කරන ලද Aෙයෝග අKමත කළ /� ය.  

 

*152. 
සමථ ම«ඩල (සංෙශෝධන) පන* ෙක�8පත — ෙදවැA වර Mය�ම. 
 

*153. 
¬ල' කළමනාකරණ (වග�ම) (සංෙශෝධන) පන* ෙක�8පත — ෙදවැA වර Mය�ම. 

*154. 
අපරාධ න¢ ^ධාන සංගහය (සංෙශෝධන) පන* ෙක�8පත — ෙදවැA වර Mය�ම. 

*155. 
අ�	දහ0 g තැනැ*ත0 ��බඳ කා,යාලය (�I��ම, පBපාලනය MNම සහ ක,තව' ඉ� 

MNම) පන* ෙක�8පත — ෙදවැA වර Mය�ම.  
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*156. 

ආ«¢කම ව'වසථ්ාව යටෙ* ෙයෝජනාව,— ^වාදය  ක� තබන ලද පශන්ය (2016 �A 
22),— “D ලංකා පජාතා0�ක සමාජවාS ජනරජෙR ආ«¢කම ව'වසථ්ාෙF 104ආ (5)(අ) 
ව'වසථ්ාෙF ^�^ධාන පකාරව මැ�වරණ ෙකො_ෂ0 සභාව ^C0 2016 ෙපබරවාB 25 Qනැ� 
අංක 1955/19 දරන අ� ^ෙශේෂ ගැස� පතෙR පළ කරK ලැබ, 2016.05.06 Qන ඉQBප* කරන 
ලද, ජනමත^චාරණයකS ෙහෝ ඡ0ද ^ම2මකට අදාළ කාල2මාව �ළ ^ද´* හා kµත 
ජනමාධ' ^C0 ��පැQය /� උපමාන ෙහව* මා,ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ/8 ප�ප*� අKමත 
කළ /� ය.” යKෙව0 ෙයෝජනා කරන ලQ0, පශන්ය සභා¸kඛ කරන ලS.  

 

*157. 
සංව,ධන උපාය මා,ග හා ජාත'0තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— ආනයන හා අපනයන 

පාලන පනත යටෙ* Aෙයෝග (අංක 1),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන* ම�0 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙ* 4 වැA වග0�ෙR (3) 
වැA උපවග0�ය සහ 14 වැA වග0�ය සමඟ Mය^ය /� එ� පනෙ* 20 වැA වග0�ය 
යටෙ* සංව,ධන උපාය මා,ග හා ජාත'0තර ෙවළඳ අමාත'වරයා ^C0 සාදන ල�ව, 2016 
ෙපබරවාB 11 Qනැ� අංක 1953/27 දරන අ� ^ෙශේෂ ගැස� පතෙR පළ කරK  ලැබ, 
2016.03.10 Qන ඉQBප* කරන ලද Aෙයෝග අKමත කළ /� ය. 

(අමාත' ම«ඩලෙR අKම�ය ද0වා �ෙO.) 

*158. 

සංව,ධන උපාය මා,ග හා ජාත'0තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— ආනයන හා අපනයන 
පාලන පනත යටෙ* Aෙයෝග (අංක 2),— 1985 අංක 48 හා 1987 අංක 28 දරන පන* ම�0 
සංෙශෝ�ත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන පාලන පනෙ* 4 වැA වග0�ෙR (3) 
වැA උපවග0�ය සහ 14 වැA වග0�ය සමඟ Mය^ය /� එ� පනෙ* 20 වැA වග0�ය 
යටෙ* සංව,ධන උපාය මා,ග හා ජාත'0තර ෙවළඳ අමාත'වරයා ^C0 සාදන ල�ව, 2016 
ෙපබරවාB 11 Qනැ� අංක 1953/28 දරන අ� ^ෙශේෂ ගැස� පතෙR පළ කරK ලැබ, 
2016.03.10 Qන ඉQBප* කරන ලද Aෙයෝග අKමත කළ /� ය. 

(අමාත' ම«ඩලෙR අKම�ය ද0වා �ෙO.) 

*159.  
ක,මා0ත හා වා�ජ කට/� අමාත'�මා,— ප_� හා ෙසේවා පනත යටෙ* Aෙයෝග,— 

1995 අංක 35 දරන _K8 ඒකක, ප_� හා ෙසේවා පනෙ* 60 වැA වග0�ය යටෙ* ආහාර 
Wර�තතාව අමාත'වරයා ^C0 සාදන ල�ව, 2015 �> 2 Qනැ� අංක 1921/54 දරන අ� 
^ෙශේෂ ගැස� පතෙR පළ කරK ලැබ, 2016.04.05 Qන ඉQBප* කරන ලද Aෙයෝග අKමත කළ 
/� ය. 

(අමාත' ම«ඩලෙR අKම�ය ද0වා �ෙO.) 

*160. 
Íඩා අමාත'�මා,— Íඩා පනත යටෙ* Aෙයෝග,— ජා�ක රාජ' සභාෙF 1973 

අංක 25 දරන Íඩා පනෙ* 31 වැA වග0�ය සමඟ Mය^ය /� එ� පනෙ* 41 වැA 
වග0�ය යටෙ* Íඩා අමාත'වරයා ^C0 සාදන ල�ව, 2013 ජනවාB 15 Qනැ� අංක 
1793/3 දරන අ� ^ෙශේෂ ගැස� පතෙR පළ කරන ලද, 2013 අංක 01 දරන ජා�ක 
Íඩා සංග8 Aෙයෝගවල ඇ�ළ* 13 සහ 17 වැA වග0� සංෙශෝධනය කර_0 2015 
ෙනොවැ8බ, 9 Qනැ� අංක 1940/7 දරන අ� ^ෙශේෂ ගැස� පතෙR පළ කරK ලැබ, 
2016.01.26 Qන ඉQBප* කරන ලද Aෙයෝග අKමත කළ /� ය.    

(අමාත' ම«ඩලෙR අKම�ය ද0වා �ෙO.) 

*161. 

පවාහන හා C^� ¼ව0 ෙසේවා අමාත'�මා,— ෙමෝට, වාහන පනත යටෙ* Aෙයෝග,— 
(203 වැA අ�කාරය g) ෙමෝට, වාහන පනෙ* 213ඈ වග0�ය සමඟ Mය^ය/�, එ� 
පනෙ* 237 වග0�ය යටෙ* පවාහන හා C^� ¼ව0 ෙසේවා අමාත'වරයා ^C0 සාදන ල�ව, 
2015 ෙදසැ8බ, 22 Qනැ� අංක 1946/10 දරන අ� ^ෙශේෂ ගැස� පතෙR පළ කරK ලැබ, 
2016.03.09 Qන ඉQBප* කරන ලද Aෙයෝග අKමත කළ /� ය.  



( 35 ) 

 

 

*162. 
ෙබෞ�ධ ^හාර ෙ�වාලග8 (සංෙශෝධන) පන* ෙක�8පත — ෙදවැA වර Mය�ම. 

*163. 
^�>බල හා zන,ජනfය බලශ� අමාත'�මා,— D ලංකා පරමා�ක බලශ� පනත 

යටෙ* N�,— 2014 අංක 40 දරන D ලංකා පරමා�ක බලශ� පනත පකාරව D ලංකා 
පරමා�ක බලශ� Aයාමන සභාව ^C0 සාදන ල�ව, 2015 �> 21 Qනැ� අංක 1924/27 
දරන අ� ^ෙශේෂ ගැස� පතෙR පළ කරK ලැබ, 2016.03.23 Qන ඉQBප* කරන ලද 2015 අංක 
1 දරන පරමා�ක බලශ� (බලපත) N� සහ 2015 අංක 1 දරන පරමා�ක බලශ� (�යා 
��ෙවත පැවැ*�ෙ8 අදහස ��බඳ දැK8 Sෙ8) N� අKමත කළ /� ය. 

(අමාත' ම«ඩලෙR අKම�ය ද0වා �ෙO.)  

*164. 

ෙථේරවාS ¸Ã ක�කාව* (>යාපQං� MNෙ8) පන* ෙක�8පත — ෙදවැA වර 
Mය�ම. 

*165. 
සංව,ධන උපාය මා,ග හා ජාත'0තර ෙවළඳ අමාත'�මා,— ආනයන හා අපනයන 

(පාලන) පනත යටෙ* Aෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන පන* ම�0 
සංෙශෝ�ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ* 4 වැA වග0�ෙR (3) 
වැA උපවග0�ය සහ 14 වැA වග0�ය සමඟ Mය^ය /�, එම පනෙ* 20 වැA වග0�ය 
යටෙ* kද� අමාත'වරයා ^C0 සාදන ල�ව, 2015 ෙපබරවාB 26 Qනැ� අංක 1903/41 දරන 
අ� ^ෙශේෂ ගැස� පතෙR පළ කරK ලැබ, 2015.09.23  Qන ඉQBප* කරන ලද Aෙයෝග අKමත 
කළ /� ය.  

(අමාත' ම«ඩලෙR අKම�ය ද0වා �ෙO.) 

 
 * සල!ෙණ� හ8�ව0 ලබ�ෙ� ආ:;ෙ� කට<� ය. 

 

 


