
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
384/’15 

1. 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ()*බල හා -න.ජන0ය බලශ! අමාත2�මාෙග3 
ඇ5මට,— (2) 

(අ) (i) ලංකා ()*බල ම<ඩලයට අවශ2 ටා3සේෆෝම. ලබා ගැ0ෙCD ෙට3ඩ. 
කැඳFම කර3ෙ3ද;    

 (ii) එෙසේ නC, පKLය වසර පහ �ළ ෙට3ඩ. කැඳFෙCD ඉOPපQ R ආයතන එ 
එ ව.ෂය අTව ෙව3 ෙව3 වශෙය3 කවෙ.ද; 

 (iii) එම ආයතනව*3 ඉOPපQ කරන ලද ෙට3ඩ. වUනාකC ෙව3 ෙව3 
වශෙය3 කවෙ.ද; 

 (iv) එම ආයතන අතP3 ෙතෝරාගQ ආයතන එ එ ව.ෂය අTව ෙව3 ෙව3 
වශෙය3 කවෙ.ද; 

 ය3න එ�මා සඳහ3 කර3ෙනWද? 

(ආ) (i) දැනට ලංකා ()*බල ම<ඩලයට ටා3සේෆෝම. සපයන ආයතනය Yමද; 

 (ii) එම ආයතනෙZ W[ක	/ W[ක	ව3 හා/ෙහෝ අධ2] ම<ඩල ක^	3ද; 

 (iii) ඔ^3 ලංකා ()*බල ම<ඩලය �ළ දරන තන�	 කවෙ.ද; 

 ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනWද? 

(ඇ) (i) ටා3සේෆෝම. ලබා ගැ0ම සඳහා නැවත ෙට3ඩ. කැඳවන Oනය කවෙ.ද;  

 (ii) එWD අෙනYQ ෙට3ඩ.ක	ව3ට a)(ය හැb අපහKතා අවම bcමට  
ග3නා �යවර කවෙ.ද; 

 ය3නQ එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම3ද? 
675/’16 

2. 

ග	 iමj රQනායක මහතා,— අධ2ාපන අමාත2�මාෙග3 ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) b*ෙනොk�ය, lල!m, යාපනය, -Qතලම, අCපාර, මඩකල-ව, nYණාමලය, 
ව^oයාව සහ ම3නාරම යන Oසn්ක �ළ දැනට හpනාෙගන ඇ!  
-රා(ද2ාQමක වUනාක[3 qQ සථ්ාන සංඛ2ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත (i) W සඳහ3 සථ්ාන පාෙ�tය ෙjකC ෙකොuඨාස අTව ෙව3 ෙව3 
වශෙය3 කවෙ.ද; 

 (iii) ඉහත සඳහ3 සථ්ාන අතP3 ෙC වන(ට -රා(ද2ා ෙදපා.තෙC3�ව (a3 
සංරෂණය කර ඇ! සථ්ාන සංඛ2ාව ෙකොපමණද; එම සථ්ාන කවෙ.ද; 

(අටවැo පා.*ෙC3�ව — පළlවැo සභාවාරය) 
අංක 107.] 
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( 2 ) 

 

 

 (iv) සංරෂණ කටq� තවමQ අරඹා ෙනොමැ! දැx ත.ජනයකට lyණ D ඇ! 
-රා(ද2ාQමක වUනාක[3 qQ සථ්ාන කවෙ.ද; 

 (v) ඉහත (iv) W සඳහ3 සථ්ාන සංරෂණය සඳහා රජෙZ ආයතන (a3 සකස ්
කර ඇ! වැඩසටහ3 කවෙ.ද; 

 (vi) ඒ සඳහා ෙව3 කර ඇ! lදල ෙකොපමණද; 

ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම3ද? 

703/’16 
3. 

ග	 උදය පභාQ ගCම3�ල මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා!ක ප!පQ! හා ආ.}ක 
කටq� අමාත2�මාෙග3 ඇ5මට,— (2) 

(අ) (i) රාජ2 ෙසේවකය3 (ශාම ග3නා වයස අ^	) 55ව !iයD �යා3(තෙZD 
[යLය රණ(	ව3ෙ� ප^j සඳහා ලබාෙදන මාaක වැ�ප [යLය 
රණ(	වා ට වයස අ^	) 55 සC�.ණ වන ෙත ලබා Dමට රජය (a3 
�රණය කර !� බවQ; 

 (ii) රාජ2 ෙසේවකය3ට වයස අ^	) 58 දවා සව්යං�යව ද, අ^	) 58 aට 60 
දවා �.ව අTම!ය ලබා ගැ0ෙම3ද, (ශාම ග3නා වයස අ^	) 60 දවා 
ඉහළ නංවා ඇ! බවQ; 

 (iii) O( �� රණ(	ව3ෙ� ප^jවලට තවමQ මාaක වැ�ප ලබා ෙද3ෙ3 
රණ(	වාට වයස අ^	) 55 �ෙරන ෙත පමණ වන බවQ;  

එ�මා ��ග3ෙනWද? 

(ආ) (i) O( �� රණ(	ව3ෙ� ප^jවලට රණ(	වාෙ� මාaක වැ�ප ඔyට වයස 
අ^	) 60 සC�.ණ වනෙත ලබාDමට කටq� කර3ෙ3ද; 

  (ii) එ� සංෙශෝධනය a) bcමට අෙ�ෂා කර3ෙ3 කවර Oනයක aටද; 

ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම3ද? 

708/’16 
4. 

ග	 (ෛවද2) න*3ද ජය!සස් මහතා,— ()* සංෙ�ශ හා x�ටj යUතල පහKකC 
අමාත2�මාෙග3 ඇ5මට,— (2) 

(අ) (i) 2010 මැ� aට 2015 ජනවාP දවා කාල5මාව �ළ � ලංකා ෙට*ෙකොC 
ආයතනය ම�3 ෙවළඳ දැ3FC ලබා)3  ජනමාධ2 ආයතන කවෙ.ද; 

 (ii) එම එ එ ජනමාධ2 ආයතනයට ෙවළඳ දැ3FC ලබා)3 Oනය, දැ3FෙC 
වUනාකම, එ එ ජනමාධ2 ආයතනය අTව ෙව3 ෙව3 වශෙය3 ඉOPපQ 
කර3ෙ3ද; 

 ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම3ද? 

723/’16 
5. 

ග	 �. රං�Q ද ෙසො�සා මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා!ක ප!පQ! හා ආ.}ක 
කටq� අමාත2�මාෙග3 ඇ5මට,— (2) 

(අ)  (i) ෙC වන(ට � ලංකාෙm ෙ�tය හා (ෙ�tය ණයබරතාවය ෙව3 ෙව3 
වශෙය3 ෙකොපමණද; 



( 3 ) 

 

 

 (ii) l� ණයබරතාවය ජා!ක  ආදායෙC ප!ශතය ෙලස ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ප!ශතය 2004 ව.ෂය වන(ට !� ණයබරතාවෙZ ප!ශතයට වඩා අ�ද 
වැxද; 

 (iv) එම ණය ෙගFමට රජය ෙයෝජනා කරන �යවර කවෙ.ද;  

 ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනWද? 

(ආ) මෑතක aට එම ණයබරතාවය ��බඳව ජා!ක ප!පQ! හා ආ.}ක කටq� 
අමාත2ාංශය ම�3 ෙමරට (ද�Q හා l�ත මාධ2 හරහා දැ3FC පචාරය bcම සඳහා 
ෙකොපමණ lදල ෙව3කර !ෙ�ද ය3නQ එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනWද? 

(ඇ) (i) එම දැ3Fම පචාරය bcම ෙවTෙව3 රාජ2 හා ෙපෞ�ග*ක �පවාW0 
මාධ2ය3ට ෙව3 කර ඇ! lදල ෙව3 ෙව3 වශෙය3 ෙකොපමණද; 

 (ii) රාජ2 හා ෙපෞ�ග*ක �ව3 ()* මාධ2ය3ට ෙව3 කර ඇ! lදල ෙව3 
ෙව3 වශෙය3 ෙකොපමණද; 

 (iii) Oනපතා හා ස! අ3ත -වQපQ සඳහා ෙව3 කර ඇ! l� lදල ෙකොපමණද;   

ය3න තව)රටQ එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම3ද? 

728/’16 
6. 

ග	 බ3)ල �ණව.ධන මහතා,— lදj අමාත2�මාෙග3 ඇ5මට,— (2) 

(අ) (i) 1995 aට ෙC දවා  � ලංකා රජය (a3 අය කරT ලබන සෘ� බ) ව.ග 
කවෙ.ද; 

 (ii) එ� එ එ බ) ව.ගය අය bcෙC පදනම ෙව3 ෙව3 වශෙය3 කවෙ.ද; 

 (iii) 1995 aට 2015 දවා සෘ� බ) ම�3 රාජ2 අයභාරයට දවන ලද  
දායකQවය (	�යj), එ එ ව.ෂය අTව ෙව3 ෙව3 වශෙය3 
ෙකොපමණද;  

 (iv) ඉහත (iii) W සඳහ3 දායකQවය රජෙZ l� ආදායෙමW සහ දළ ෙ�tය 
oෂප්ාOතෙයW ප!ශතය ෙලස එ එ ව.ෂය අTව ෙව3 ෙව3 වශෙය3 
ෙකොපමණද;  

 (v) සංව.�ත රටවj සමඟ  සැස�ෙCD, � ලංකාෙm සෘ� බ) ආදායම පහළ 
මuටමක පැවැ�මට ෙහේ� කවෙ.ද; 

 (vi) 2015 ව.ෂෙZD සා කලාපෙZ රටවjවලට සාෙ�ෂව, � ලංකාෙm සෘ� බ) 
ආදායෙමW හැacම ෙකබpද; 

 (vii) � ලංකාෙm සෘ� බ) ආදායම ඉහළ නැංFම සඳහා හp3වාDමට අෙ��ත 
(ෙශේෂ �යාමා.ග කවෙ.ද;  

 ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනWද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම3ද?  

866/’16 
7. 

ග	 ච[3ද ( ෙ�aP මහතා,— උසස ් අධ2ාපන හා මහාමා.ග අමාත2�මාෙග3 
ඇ5මට,— (1) 

(අ) ඌව පළාQ වQම3 පධාන අමාත2වරයා එම  රයට පQFෙම3 අන�	ව;  

 (i) ෙC දවා බ)jල Oසn්කෙZ පළාQ සභාවට අයQ මා.ග සංව.ධනය කර 
!ෙ�ද; 



( 4 ) 

 

 

 (ii) එෙසේ නC, එම මා.ග කවෙ.ද; 

 (iii) එ එ මා.ගය සඳහා ෙව3 කළ lදj පමාණය කවෙ.ද; 

 (iv) එම මා.ග සංව.ධනය bcෙC ෙකො3තාQ ලබා )3 සමාගC ෙව3 ෙව3 
වශෙය3 කවෙ.ද; 

  (v) එම මා.ගවල ප[!ය උසස ්මuටමක පව!න බවට ඇ! සාධක කවෙ.ද; 

 (vi) එම මා.ග සංව.ධනය bcෙCD ෙම3ම ෙතෝරා ගැ0ෙCDද ඌව පළාQ පධාන 
අමාත2�මා මැOහQ F ඇ! බව ��ග3ෙ3ද; 

ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනWද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම3ද? 

879/’16 
8. 

ග	 Koj හp3ෙනQ! මහතා,— ඛoජ ෙතj සCපQ සංව.ධන අමාත2�මාෙග3 
ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) ලංකා ඛoජ ෙතj 0!ගත සංසථ්ාෙm, පධාන කා.යාලෙZ සහ ෙතj 
�Pපහ)ෙm ෙසේවය කරන ෛදoක වැ�� ලබන ෙසේවක සංඛ2ාව ෙව3 ෙව3 
වශෙය3 ෙකොපමණද;   

 (ii) ඔ^3 සංසථ්ාෙm ෙකොපමණ කාලය ෙසේවය කර !ෙ�ද; 

 (iii) අoයC, ෙකො3තාQ, මෑ3පව. යන කා<ඩව*3 ඉහත (i) W සඳහ3 
ෙසේවකය3 අයQ වන කා<ඩය කවෙ.ද; 

 (iv) ෛදoක ෙසේවකය3 ස}්ර ෙසේවයට බඳවා ගැ0මට කටq� කරT ලබන 
Oනය කවෙ.ද; 

ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම3ද? 

894/’16 
9. 

ග	 මW3ද යාපා අෙ�ව.ධන මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත2�මාෙග3 
ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) ෙදoයාය, පjෙලගම, ක�ගසව්Qත යන *�නෙයW පOං� ඩ�*m. ෙ. 
!ලකරQන මහතා සහ ප^ෙj අය ෙ�ෂක.ම ෙදපා.තෙC3�ව  (a3 D.ඝ 
කාලයකට ෙපර අQ ය3ත මධ2සථ්ානය වශෙය3 භා(තා කරන ලද 
iඳවැ�ෙC ත.ජනයට lyණ පා !ෙබන පැර£ ෙගොඩනැLjලක ¤වQ වන 
බවQ; 

 (ii) !ලකරQන මහතා පOං�ව aU පාරCපPක oවස ¥ (ද2ා ස¦ෂණ සහ පතj 
කා.යාංශය ම�3  නාය යාෙC දැx ත.ජනයකට lyණ D !ෙබන බවට 
හpනාගැ0ම oසා පjෙjගම උ�ර ගාම oලධාPවරයාෙ� o.ෙ�ශය මත 
ෙකොටෙපොළ පාෙ�tය ෙjකCවරයා (a3 ෙමම ෙගොඩනැLjල පOං�ය 
සඳහා ඔyට සහ ප^ෙj අයට ලබා D ඇ! බවQ; 

එ�මා ද3ෙනWද? 

(ආ) (i) ෙමම පැර£ ෙගොඩනැLjල කඩා දමා නව oවස ෙගොඩනැ§ම සඳහා 
!ලකරQන මහතා ෙවත ෙමම ඉඩම ලබා Dමට ෙහෝ එෙසේ නැ!නC, oවස 
ෙගොඩනැ§මට ෙවනQ K)K ඉඩම ෙහෝ ලබා Dමට අවශ2 �යවර ග3ෙ3ද;   

 



( 5 ) 

 

 

 (ii) එෙසේ නC ඒ කවදාද ; 

ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනWද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම3ද? 

387/’15 
10. 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා!ක ප!පQ! හා ආ.}ක කටq� 
අමාත2�මාෙග3 ඇ5මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 ව.ෂෙZD qධ හlදාවට ශාcPක අභ2ාස සඳහා අවශ2 කැ3වස ්සපQ� 
[ලD ගැ0මට ෙට3ඩ. කැඳR අවසථ්ාෙm ඒ සඳහා ෙට3ඩ. ඉOPපQ කළ 
ආයතන කවෙ.ද;    

 (ii) එම ආයතන ඉOPපQ කළ ෙට3ඩ. වUනාකC ෙව3 ෙව3 වශෙය3 කවෙ.ද; 

 (iii) ෙට3ඩරය ලබාගQ ආයතනය කවෙ.ද; 

 (iv) එම ආයතනයට ෙට3ඩරය ලබාDමට ෙහේ� කවෙ.ද; 

ය3න එ�මා සඳහ3 කර3ෙනWද? 
(ආ) (i) 2015 ව.ෂෙZD ෙමම සපQ� [ලD ගැ0මට අදාළ ආර]ක අමාත2ාංශ 

ෙට3ඩ. ම<ඩලෙZ aU oලධාP3ෙ� නC හා තන�	 කවෙ.ද; 

 (ii) ෙමම oලධාP3 ෙට3ඩ. ම<ඩලෙZ ෙකොපමණ කාලයක aට කටq� 
කර3ෙ3ද; 

 (iii) 2015 ව.ෂෙZD ෙමම සපQ� [ලD ගැ0මට අදාළ qධ හlදා ෙට3ඩ. 
ම<ඩලෙZ aU oලධාP3ෙ� නC හා තන�	 කවෙ.ද; 

 (iv) ෙමම oලධාP3 ෙට3ඩ. ම<ඩලෙZ ෙකොපමණ කාලයක aට කටq� 
කර3ෙ3ද; 

ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනWද? 
(ඇ) (i) ආර]ක අමාත2ාංශය හා qධ හlදා ෙට3ඩ. ම<ඩලවල අඛ<ඩව ෙසේවය 

කරන oලධාP3 ඉවQ bcමට රජය කටq� කර3ෙ3ද; 

 (ii) එෙසේ නC, ඒ කවර OනයකDද; 

ය3නQ එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනWද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම3ද? 

704/’16 
11. 

ග	 උදය පභාQ ගCම3�ල මහතා,— අගාමාත2�මා සහ ජා!ක ප!පQ! හා ආ.}ක 
කටq� අමාත2�මාෙග3 ඇ5මට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අෙපේj මස aට ජා!ක ප!පQ! සහ ආ.}ක කටq� අමාත2ාංශය 
(a3 l�ත සහ (ද�Q මාධ2ය3W පළකරන, ණය අ.�දය ��බඳ පචාරක 
දැ3FC සඳහා වැය කළ සC�.ණ lදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එ� පචාරක දැ3FC පළ කරන ලද -වQපQවල නC සහ එ එ -වQපෙQ 
දැ3FC පළ bcමට වැය R lදල, ෙව3 ෙව3 වශෙය3 ෙකොපමණද; 

 (iii) එ� දැ3FC (කාශනය bcම සඳහා �පවාWo සහ �ව3 ()* නා*කාව3ට 
ෙගR lදj, ෙව3 ෙව3 වශෙය3 ෙකොපමණද; 

 (iv) එ� දැ3FC සඳහා අරlදj සපයා ගQ ආකාරය කවෙ.ද; 

 (v) එ� දැ3FC සඳහා අරlදj සපයා ගQෙQ රජෙZ lදj භා(තෙය3 නC, ඒ 
සඳහා අරlදj සපයා ගQ වැය t.ෂය කවෙ.ද; 



( 6 ) 

 

 

 (vi) එ� දැ3FC සඳහා අරlදj සපයා ගQෙQ අ.ධ රාජ2 සහ ෙපෞ�ග*ක අංශෙZ 
ආයතනවල අTගහෙය3 නC, එම ආයතනවල නC සහ එ එ 
ආයතනෙය3 ලබා )3 lදj, ෙව3 ෙව3 වශෙය3 කවෙ.ද; 

ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම3ද? 

726/’16 
12. 

ග	 iමj රQනායක මහතා,— ෙසෞඛ2, ෙපෝෂණ හා ෙ�tය ෛවද2 අමාත2�මාෙග3 
ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) Wට- ෙ�tය ෛවද2 අමාත2 !සස් කරj*ය�ද මහතා (a3 එම  රය දරන 
සමෙZD මැදවk�ය නගර 5මාෙm �WU, ෙකෝනY¨ෙගොjලෑව ගම 
ආස3නෙZ, අකර 100ක කැලෑ ඉඩම එ� කර ඖෂධ උයන 
ඉOකරRෙZද; 

 (ii) එෙසේ නC, ඒ සඳහා වැය කළ lදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ඖෂධ උයන ආරCභ bcම සඳහා කපා ඉවQ කළ වUනා දැව ෙතොගයට 
a)RෙZ කවරද; 

 (iv) ෙමම ඖෂධ උයන රාජ2 ෙ�පළ ෙලස දැනට පව!3ෙ3ද; 

 (v) එW වQම3 තQQවය කවෙ.ද; 

 (vi) ෙමම ¥[ය සCබ3ධෙය3 ගT ලබන ඉOP �යවර කවෙ.ද;  

 ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම3ද? 

864/’16 
13. 

ග	 (ෛවද2) න*3ද ජය!සස් මහතා,— කෘ�ක.ම අමාත2�මාෙග3 ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) 5මාසWත ලංකා ෙපොෙහොර සමාගෙC �යාකාc අධ2ෂවරෙයY ෙලස 
ච3දන පැj�ට මහතා ෙසේවය කර3ෙ3ද; 

 (ii) එෙසේ නC, ඔyෙ� වැ�ප, Dමනා සහ ලබාD ඇ! වාහන සඳහා මාaක Y*ය 
ෙව3 ෙව3 වශෙය3 කවෙ.ද; 

 (iii) ජනා�ප! පcෂණ ෙකො[ෂ3 සභාව (a3 2015 ෙනොවැCබ. 06 දාත[3 
ෙපQසC අංක PCI/52/2015 යටෙQ කෘ�ක.ම අමාත2ාංශෙZ ෙjකC ෙවත 
*�ය එවා !ෙ�ද; 

 (iv) එම *�ෙZ සඳහ3 ආකාරයට ච3දන පැj�ට මහතා ලංකා වර වරාය 
0!ගත සංසථ්ාෙm oෙයෝජ2 සාමාන2ා�කාc ෙලස ෙසේවය කළ අව�ෙZ 
a)කර ඇ! බරපතල ®ල2 වංචා කවෙ.ද; 

 (v) එම ®ල2 වංචාව3 සඳහා ජනා�ප! පcෂණ ෙකො[ෂ3 සභාෙm o.ෙ�ශ 
කවෙ.ද; 

 (vi) එම o.ෙ�ශ �යාQමක කළ Oනය කවෙ.ද; 

 (vii) ජනා�ප! පcෂණ ෙකො[ෂ3 සභාෙm o.ෙ�ශය3 �යාQමක ෙනොකෙළේ 
නC, ඒ සඳහා ෙහේ� කවෙ.ද;  

 ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනWද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම3ද? 



( 7 ) 

 

 

867/’16 
14. 

ග	 ච[3ද ( ෙ�aP මහතා,— පළාQ සභා හා පළාQ පාලන අමාත2�මාෙග3 
ඇ5මට,— (1) 

(අ) (i) ඌව පළාQ සභාව යටෙQ බ)jල Oසn්කෙZ �යාQමක R පළාQ පාලන 
ආයතන කවෙ.ද; 

 (ii) බ)jල Oසn්කෙZ පළාQ පාලන ආයතනවල ඝන අපදව2 කළමනාකරණය 
සඳහා පළාQ සභාෙm ®*කQවෙය3 වැඩසටහන �යාQමක RෙZද; 

 (iii) එෙසේ නC, ඒ සඳහා (යදC R lදj පමාණය කවෙ.ද; 

 (iv) එවැo වැඩසටහන �යාQමක ෙනොRෙZ නC, ඝන අපදව2 කළමනාකරණ 
කටq� සඳහා පළාQ සභාව මැOහQ R ආකාරය කවෙ.ද;  

 ය3න එ�මා ෙමම සභාවට ද3ව3ෙනWද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නC, ඒ ම3ද?   

 

 

පධාන කටq� ආරCභෙZ D 

ෙය�ජනා ,-බඳ දැ/�0ම 

1.  

පා.*ෙC3�ෙm සභානායක�මා,— පා.*ෙC3�ෙm කටq�,—  න2ාය පතෙZ පධාන 
කටq�වල අංක 1, 2, 3, 4 සහ 5 දරන (ෂයය3 ��බඳ වැඩ අද Oන °සF්ෙCD අංක 20(7) දරන 
පා.*ෙC3�ෙm සථ්ාවර oෙයෝ ගෙයW (�(ධානය3ෙග3 oදහස ් (ය q� ය. 

2.  

පා.*ෙC3�ෙm සභානායක�මා,— පා.*ෙC3�ෙm °ස්FC (අංක 1),— 
පා.*ෙC3�ෙm ස්ථාවර oෙයෝග අංක 7W (�(ධානවල සහ 2016.03.08 වැo Oන 
පා.*ෙC3�ව (a3 සCමත කරන ලද ෙයෝජනාෙm Yම සඳහ3ව !�ණද,      
2016 ඔෙතෝබ. මස 25 වැo අඟහ	වාදා, 26 වැo බදාදා, 27 වැo බහස්ප!3දා සහ 
28 වැo aYරාදා පා.*ෙC3�ෙm °ස්FC පැවැQෙවන Oනය3 (ය q� ය.  

3.  

පා.*ෙC3�ෙm සභානායක�මා,— පා.*ෙC3�ෙm °ස්FC (අංක 2),— 
පා.*ෙC3�ෙm ස්ථාවර oෙයෝග අංක 7W (�(ධානවල සහ 2016.03.08 වැo Oන 
පා.*ෙC3�ව (a3 සCමත කරන ලද ෙයෝජනාෙm Yම සඳහ3ව !�ණද,      
2016 ඔෙතෝබ. 25 වැo අඟහ	වාදා පා.*ෙC3�ෙm °ස්FC පැවැQෙවන කාල  
ෙmලාව අ.භා. 1.00 aට අ.භා. 7.30 දවා (ය q� ය. අ.භා. 2.00ට පා.*ෙC3�ෙm 
ස්ථාවර oෙයෝග අංක 7(5) ෙ²දය �යාQමක (ය q� ය. අ.භා. 7.30ට කථානායක�මා 
පශ්නය ෙනො(මසා පා.*ෙC3�ව කjතැiය q� ය.  

4.  

පා.*ෙC3�ෙm සභානායක�මා,— පා.*ෙC3�ෙm °ස්FC (අංක 3),— 
පා.*ෙC3�ෙm ස්ථාවර oෙයෝග අංක 7W (�(ධානවල සහ 2016.03.08 වැo Oන 
පා.*ෙC3�ව (a3 සCමත කරන ලද ෙයෝජනාෙm Yම සඳහ3ව !�ණද,      
2016 ඔෙතෝබ. 26 වැo බදාදා පා.*ෙC3�ෙm °ස්FC පැවැQෙවන කාල ෙmලාව      
�. භා. 10.30 aට අ. භා. 6.30 දවා (ය q�ය. අ. භා. 6.30ට කථානායක�මා පශ්නය 
ෙනො(මසා පා.*ෙC3�ව කjතැiය q� ය.  



( 8 ) 

 

 

5.  

පා.*ෙC3�ෙm සභානායක�මා,— පා.*ෙC3�ෙm °ස්FC (අංක 4),— 
පා.*ෙC3�ෙm ස්ථාවර oෙයෝග අංක 7W (�(ධානවල සහ 2016.03.08 වැo Oන 
පා.*ෙC3�ව (a3 සCමත කරන ලද ෙයෝජනාෙm Yම සඳහ3ව !�ණද,      
2016 ඔෙතෝබ. 27 වැo බහස්ප!3දා පා.*ෙC3�ෙm  °ස්FC  පැවැQෙවන  කාල  
ෙmලාව �. භා. 10.30 aට අ. භා. 7.30 දවා (ය q� ය. අ. භා. 6.30ට 
පා.*ෙC3�ෙm ස්ථාවර  oෙයෝග අංක 7(5) ෙ²දය �යාQමක (ය q� ය.          
අ.භා. 7.30ට කථානායක�මා පශ්නය ෙනො(මසා පා.*ෙC3�ව කjතැiය q� ය.   

6.  

පා.*ෙC3�ෙm සභානායක�මා,— පා.*ෙC3�ෙm °ස්FC (අංක 5),— 
පා.*ෙC3�ෙm ස්ථාවර oෙයෝග අංක 7W (�(ධානවල සහ 2016.03.08 වැo Oන 
පා.*ෙC3�ව (a3 සCමත කරන ලද ෙයෝජනාෙm Yම සඳහ3ව !�ණද,      
2016 ඔෙතෝබ. 28 වැo aYරාදා පා.*ෙC3�ෙm °ස්FC  පැවැQෙවන කාල 
ෙmලාව �. භා. 10.30  aට  අ. භා. 12.30 දවා ද, අ.භා. 1.30 aට අ. භා. 6.30 දවා ද 
(ය q�ය. අ.භා. 6.30 ට කථානායක�මා පශ්නය ෙනො(මසා පා.*ෙC3�ව කjතැiය 
q� ය.   

7. 

පා.*ෙC3�ෙm සභානායක�මා,— පා.*ෙC3�ෙm °සF්C (අංක 6),— අද Oන (aර 
යෑෙCD ෙමම පා.*ෙC3�ව 2016 ඔෙතෝබ. මස 20 වැo බහසප්!3දා �. භා. 10.30 වන 
ෙත කj තැiය q� ය. 

 

 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැTCDම සහ Oනට oය[ත කටq� 
 

පා.8/’15 

1. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— රජෙZ පාසj හා (ශ්ව(ද2ාල oවා� OනවලD එම 

මධ2ස්ථාන අධ2ාපන ඒකක සඳහා ලබාDම,— රජෙZ පාසj oවා� කාලෙZD සහ සවස් 
ව	වලQ (ශව්(ද2ාල oවා� OනවලQ එම මධ2ස්ථාන lj ෙකොට ෙගන ව2ාපාPක 
පජාව, රාජ2 ෙනොවන සං(ධාන, වා£ජ ම<ඩල, පජා ®ල සං(ධාන සCබ3ධ කර ග3නා 
R -�j වැඩ��ෙවළ වශෙය3 වැxWU හා ෙනො(�මQ අධ2ාපන ඒකක සහනදා³ 
ගාස්� පදනම මත ආරCභ කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.143/’15 

2. 
ග	 අ�)jලාහ ්මහ�්ෆ ්මහතා,— ගවය3 සඳහා K)K තෘණ iC ෙව3 bcම,— ආස3න 

වශෙය3 ගවය3 250,000කට පමණ තෘණ ¥[ අවශ2ව aUන බැ(3 සහ bP oෂප්ාදනය වැx 
bcෙC රජෙZ ප!පQ!ය ස-රාගැ0ම සඳහා ෙව3 කරන ලද තෘණ ¥[ Oස්nකය �ළ �Wටා 
ෙනොමැ!කම oසා, nYණාමලය Oසn්කය �ළ K)K තෘණ ¥[ පකාශකර, ෙව3කර ගැසu 
පතෙZ පa�ධ කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.145/’15 

3. 
ග	 එස.් එC. මPකා. මහතා,— රජෙZ ආයතනව*3 ජනතාවට a)වන අකටq�කC 

��බඳව ෙසොයා බැ´මට ආයතනය �W�Fම,— රජෙZ ආයතන ම�3 ((ධ ෙසේවාව3 
ලබාගැ0ම සඳහා පැ[ෙණන මහජනතාවට a)වන අකටq�කC සහ අසාධාරණකC ��බඳ 
ෙසොයා බැ´ම සඳහාQ, එම අසාධාරණකC (භාග bcම සඳහාQ ෛන!ක බලය සWත 
ආයතනය සථ්ා�ත කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

 



( 9 ) 

 

 

පා.150/’15 

4. 
ග	 ෙහේෂා3 (තානෙ� මහතා,— උපා�ධාc3 සඳහා °bයා ලබා DෙCD oa කමෙmදය 

සකස ්bcම,— � ලංකාෙm උපා�ධාc3ට °bයා ලබා DෙCD ෙමෙත කj �යාQමක R 
පෂ පාට ෙ¶ද කමය ෙනොසලකා සාධාරණය ඉ�bcම සඳහා oa කමෙmදය සැලKC කර 
එය ප!පQ!ය ෙලස සCමත bcමට �යවර ග3නා ෙලසQ, ෙ�ශපාලනඥය3 හlෙm 
උපා�ධාc3 හෑj¸වට පQ ෙනොbcමට �යවර ගත q�යැ� ද ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.162/’15 

5. 
ග	 ඩ�ලස ්ෙ�වාන3ද මහතා,— උ�	 පළාQ අධ2ාපන ෙදපා.තෙC3�ෙm පව!න � 

ලංකා අධ2ාපන පPපාලන ෙසේවෙZ (ෙශේෂ ෙසේවක සංඛ2ා -ර�පා�, ෙජ2ෂඨ්තාවය හා 
Yසලතාවය පදනC කරෙගන �රFම සහ තරඟ (භාගෙය3 oදහස ්කර III වැo ෙශේ£යට 
පQbcම,— උ�	 පළාQ අධ2ාපන ෙදපා.තෙC3�ව යටෙQ පව!න � ලංකා අධ2ාපන 
පPපාලන ෙසේවෙZ (ෙශේෂ ෙසේවක සංඛ2ා -ර�පා� �රFම සCබ3ධව oa (ශේjෂණය කර 
ෙමම තන�	වලට අදාළ රාජකාPවල oරත � ලංකා ()හjප! ෙසේවෙZ හා � ලංකා �	 
ෙසේවෙZ oලධාc3ෙ� ෙජ2ෂඨ්Qවය හා Yසලතාවය සැලbjලට ෙගන ඔ^3 � ලංකා 
අධ2ාපන පPපාලන ෙසේවෙZ තරඟ (භාගෙය3 oදහස ් කර අධ2ාපන පPපාලන ෙසේවෙZ       
III වැo ෙශේ£යට පQ කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.9/’15 

6. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— -ර�පා� වන ගාම oලධාc තන�	 වල වැඩ බැ´ ෙC 

පQFC සඳහා කා.යෂමවැඩ��ෙවළ සකස ් bcම,— ගාම oලධාc තන�රක 
-ර�පා� ඇ! R (ට ආස3න ගාම oලධාc වසෙC ගාම oලධාcවරයා වැඩ බැ´ම සඳහා 
පQ කරT ලබ3ෙ3 ඉතා K� Dමනාව යටෙQ බැ(3 ද, ෙමම වැඩ බැ´ෙC පQFC 
��3 ගාම oලධාc වසC ෙදෙකWම කා.යෂමතාව iඳ වැෙටන බැ(3ද, එම තQවය 
මග හරවා ගැ0ම සඳහා සෑම පාෙ�tය ෙjකC ෙකොuඨාසයකම ගාම oලධාc සං�තය 
පාෙ�tය  ෙjකC කා.යාලය �ළ �W�(ය q� අතර -ර�පා� a)වන වසම සඳහා එ� 
සං�තය ��3 ගාම oලධාP3 පQ bcම සහ එම සං�තය �ළ aUන ගාම oලධාc3ට 
පාෙ�tය ෙjකC (a3 පවරT ලබන ෙවනQ ඵලදා³ ෙෂේත ෙහෝ රාජකාc සඳහා 
ෙයදFෙC වැඩ��ෙවළ සකස් කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.  01 /’15 

7. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ව.තමානෙZ �යාQමක වන a(j ආරෂක 

ක[�වලට oල ��ගැ0ම ලබා Dම,— සෑම ගාම oලධාc වසමකම �Wටා ඇ! ආග[ක 
a�ධස්ථානය3W නායක ස්වා¦3වහ3ෙසේ, �ජක�මා, ()හjප!�මා, ගාම oලධාc, 
සමෘ�� සංව.ධන oලධාc, කෘ�ක.ම ප.ෙZෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙjකCව	, 
පෙ�ශෙZ ෙපො*ස ්සථ්ානය oෙයෝජනය කරන oලධාPයY සහ එම ගාම oලධාc වසෙC 
�WU සේmkඡා සං(ධාන, රාජ2 හා ෙපෞ�ග*ක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙC 
පOං�ව aUන oෙයෝ�ත�3ෙග3 සම3(ත a(j ආරෂක ක[� ෙගොඩනැ§මට වඩාQ 
පහKFම සඳහා ව.තමාන a(j ආරෂක ක[�වලට oල ��ගැ0ම ලබා Oය හැb 
පPO පා.*ෙC3� පනත සCමත කළ q� යැ� ද, ඒ ��3 ගාම oලධාc වසම �ළ 
a)වන අපරාධ හා )රාචාර, 0! (ෙරෝ කටq� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා 
සCබ3කරණය ෙගොඩනැ§මට හැb වන පPO අදාළ 0! සCපාදනය කළ q�යැ� 
ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.    

පා.11/’15 

8. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Oව�න �ළ දැනට �යාQමක වන යj පැන Lය 0! 

අණපනQ යාවQකා´න bcම,— � ලංකාෙm ෙC වන(ටQ අ�රාජ2වාD qගෙZD 
හp3වාෙදන ලද 0! අණපනQ �යාQමකවන බැ(3 එම 0! අණපනQ ය� අධ2නය 
bcෙC ක[� පQකර, යj පැනLය ද»වC, දඩ lදj ආOය යාවQකා´න bcෙC ජා!ක 
වැඩ��ෙවළ �යාවට නැං(ය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.  



( 10 ) 

 

 

පා.12/’15 

9. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— aය¸ මැ!වරණ එකම Oනක පැවැQFම,— � ලංකාව 

�ළ 1988 aට 2010 දවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවලD හැර අ3 සෑම වසරකDම baයC මැ!වරණය පවQවා ඇ! අතර, 
එෙසේ මැ!වරණ පැවැQFම ජනතා මතය සලකා බැ´ම සඳහා වUනා o.ණායකය ^වද, 
ෙC ��3 රෙu ආ.}කය, පPපාලනය ආO සෑම ෙෂේතයකටම දැx බලපෑම ඇ! කරන 
බැ(3 පළාQ පාලන මැ!වරණ, මහා මැ!වරණ සහ ජනා�ප!වරණය එකම OනයකD 
පැවැQFමට හැb වන පPO එ� ආයතනවල oල කාලය සංෙශෝධනය bcමටQ, ගැලෙපන 
මැ!වරණ කම ෙmදය o.මාණය bcමටQ K)K පPO ආ<�කම ව2වස්ථා 
සංෙශෝධනය කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.13/’15 

10. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පා.*ෙC3� පජාත3තවාදය ශ!මQ bcමට 

කටq� bcම,— රට �ළ පජාත3තවාදය වඩාQ ශ!මQ bcෙC අරlණ ඇ!ව 
පා.*ෙC3�ව හා පළාQ සභා අතරQ, පළාQ සභා හා පළාQ පාලන ආයතන අතරQ මනා 
සCබ3කරණය පවQවා ෙගන යාම අත2ාවශ2 වන අතර ඒ සඳහා පළාQ පාලන 
ආයතන පධා03, පළාQ සභා �ළ oෙයෝජනයFම සහ!කවT �£ස ද, පළාQ සභා 
පධා03 පා.*ෙC3�ව �ළ oෙයෝජනය Fම සහ!කවT �£සද කමෙmදය සකස් 
bcමට අවශ2 ආ<�කම ව2වස්ථා සංෙශෝධනය කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව 
ෙයෝජනා කර�.  

පා.14/’15 

11. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජා!ක ඒකාගතාව ඇ! bcමට �යවර ගැ0ම,— 

ජා!ක ඒකාගතාවය පව.ධනය bcෙC අරl£3 ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව ¤වQ 
වන පෙ�ශවල aංහල භාෂා -y¼ වැඩසටහ3 ද, aංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව ¤වQ 
වන පෙ�ශවල ෙදමළ භාෂා -y¼ වැඩසටහ3 ද, රාජ2, රාජ2 ෙනොවන හා ෙපෞ�ග*ක 
ආයතනය3W සහෙය3 �යාQමක (ය q� අතර රාජ2 හා ෙපෞ�ග*ක (ද�Q ෙම3ම 
l�ත මාධ2 ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගo[3 ෙමම -y¼ වැඩසටහ3 ආරCභ bcම 
සඳහා ජා!ක වැඩ��ෙවළ �යාවට නැං(ය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.15/’15 

12. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— කලතයාෙ� ෙනොමනා �යා oසා අසරණභාවයට 

පQවන පා.ශවයට සහන සලසා Dම,— (වාහක අ¨සැ[ qවල එකම වහල යට 
¤වQව aUන අවස්ථාවලD -	ෂයා ෙහෝ iPඳ Kරාව, ½)ව සහ ෙවනQ අපචාc කටq�වල 
ෙයෙද[3 ඉඩC ෙහෝ ෙ� ෙදොර බ� lu� තම ෙපෞ�ග*ක අ¾මතය පPO (Yණ[3 ෙහෝ 
අ3 අයට පවර[3 හැacම oසාෙව3 අෙන පා.ශවයQ සමඟ ද	ව3 දැx 
අසරණභාවයට පQ වන අවස්ථාවලD එම තQවය වළවා ගැ0ම සඳහා අවශ2 0! 
සCපාදනය කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.16/’15 

13. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,—ච.යා ධ.ම ��බඳ කාරක සභා ඇ!bcම,— � 

ලංකාෙm පා.*ෙC3� ම3¿ව	3ෙ� (ශ්වාසව3තභාවය හා ඔ^3 �ළ උසස්  ආචාර 
ධ.ම පවQවාෙගන යාෙC අවශ2තාව oසා ඒ ��බඳ ක	¼ ෙසොයා බැ´ම සඳහා ච.යා 
ධ.ම ��බඳ කාරක සභාව ඇ! කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.17/’15 

14. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,—නව ඉෙලෙටොo හැpTCපත oYQ bcම,— 

පPපාලනය පහK bcම, අපරාධ මැඩ´ම සඳහා හා ෙවනQ වංචoක �යාවලට ෙයොlFම 
අවම bcම  සඳහා අදාළ -�ගලයාෙ� 	�ර ගණය, බැංY L¼C, ෙකxu කාÀ, අධ2ාපන 
K)KකC, Pය)	 බලපත හා (ෙ�ශ ගම3 බලපත අංක ආD වැදගQ හා අවශ2 ෙතොර�	 
ඇ�ළQ නව ඉෙලෙටොoක අංකය සWත ජා!ක හැpTCපත oYQ කළ q� බවQ 
පාෙ�tය ෙjකC බලපෙ�ශය3W ¤වQවන aය¸ ෙදනාෙ� ෙතොර�	 ගාම oලධාc 
ෙකොuඨාස මuට[3 පPගණකගත bcම කxන[3 කළ q� බවQ එම ෙතොර�	 
වP3වර යාවQකා´න කළq� බවQ ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.18/’15 

15. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙපො*ස ් oලධාc3ට ද අ^	) (ස්සක ෙසේවා 

කාලයb3 පK (ශාම යාමට අවස්ථාව ලබාDම,— ෙපො*ස ්ෙදපා.�ෙC3�ෙm කා3තා 
ෙපො*ස ්oලධාPoය3  සඳහා වන (a වසරක ෙසේවා කාලයb3 පK ස්ව කැමැQෙත3 
(ශාමයාෙC හැbයාව, ෙපො*ස් oලධාP3 සඳහා ද අදාළ (යq� යැ� ද  ඒ සඳහා 
කමෙmදය සකස් කළ q�යැ� ද ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.19/’15 

16. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙර�ලාa ඉවQ bcෙC කාරක සභා ඇ! bcම,—

ෙර�ලාa තැ0ම ෙම3ම ෙර�ලාa ඉවQ bcමද oතර a)වන �යාව*ය බැ(3 
කjපැන Lය ෙර�ලාa ඉවQ bcම ��බඳ ෙසොයා බැ´ම සඳහා ෙර�ලාa ඉවQ bcෙC 
කාරක සභා ඇ! කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.21/’15 

17. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සහ!ක Fම ��බඳ කාරක සභා ඇ! bcම,— 

පා.*ෙC3�ෙm අසන පශ්නවලට �Á�	 වශෙය3 රජය ෙදන සහ!ක හා රජෙZ බැ�C 
ඇතැC (ට කඩ වන අවස්ථා දනට ලැෙබන බැ(3, රජය aය වග�C ඉ� කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වගbයන බවට සහ!ක Fම සඳහා සහ!ක Fම �*බඳ කාරක සභා ඇ! 
කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.22/’15 

18. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— )CPය ෙදපා.�ෙC3�ව ස� ඉඩCවල ඵලදා³තාව 

වැxකර ගැ0ම,— � ලංකා )CPය ෙදපා.�ෙC3�ව ස� ඉඩCවල ඇ! අනවසර ඉÂbcC 
හා අනවසර පOං�ක	ව3 කxන[3 ඉවQකර 0ත2ාTÃල ඉÂbcC සCබ3ධ L(KC 
නැවත සමාෙලෝචනය bcෙම3 ෙදපා.තෙC3�වට ලැෙබන ආදායC ව.ධනය කළ q� 
අතර, ෙදපා.තෙC3�ෙm සංව.ධන කටq� සඳහා සෘ�වම බල ෙනොපා3නා R ඉඩC 
O�කා´න බ) පදනම මත ෙපෞ�ග*ක අංශයට ලබාD එම lදj )CPය ප�ධ!ය 
නFකරණය සදහා ෙයොදා ගත q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.23/’15 

19. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— යාචක�3ෙ� ¤(ත ආරෂා bcම සඳහා කමෙmදය 

සැක5ම,— ෙC වන (ට යාචක�3ෙ� ¤(තවලට (ශාල ෙලස ත.ජන එjල F !ෙබන 
බැ(3 ඔ^3ෙ� ¤(තවල Kර�තතාව °කDම උෙදසා, ඔ^3ට වගා bcම සඳහා ඉඩC 
ලබා D ඉ3 ලැෙබන ආදායෙම3 ඔ^3ෙ� ¤(තවල ආරෂාව හා ෙපෝෂණය සහ!ක කළ 
q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.24/’15 

20. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අයාෙj යන Kනඛ�3ෙග3 [oස ්¤(තවලට a)වන 

හාoය වළවා ගැ0ම සඳහා කමෙmදය සැක5ම,— අයාෙj යන Kනඛ�3ෙග3 [oස් 
¤(තවලට a)වන හාoය වළවා ගැ0ෙC අරl£3, රජය මL3 ¥[ පමාණය 
ෙව3ෙකො ට  එම ස්ථානයට oදැjෙj යන Kනඛ�3 ෙගන ෙගොස් ඔ^3 °ක බලාගැ0ම 
සඳහා K)K වැඩ��ෙවළ සකස් කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.25/’15 

21. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,—  ළමා අපචාර a�3 සඳහා දැx ද»වC පැනFම,—  Oව�න 

-රා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය3 Oෙන3 Oන 5ඝෙය3 ව.ධනය FෙC තQQවය ඇ! F 
!ෙබන බැ(3 ඒ සCබ3ධව දැනට පවQනා 0! ෙර�ලාa පමාණවQ ෙනොව3ෙ3 නC, නව 
0!  ෙර�ලාa අ¸!3 සCමත ෙකොට ඉතා කxන[3 ෙC සCබ3ධ න� (ස�මට කටq� කළ 
q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.   

පා.26/’15 

22. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සංචාරක ව2ාපාරය පව.ධනය bcම සඳහා ෙවරළ 

�(KC මා.ග ඇ! bcම,— Oව�ෙ3 ෙවරළබඩ කලාපය �ළ 5ඝෙය3 a)වන ඉObcC 
 oසාෙව3 ෙ�tය, (ෙ�tය සංචාරකය3ට ෙම3ම වරය3ට ද ෙවරළ �රයට �(5ෙCD 
අවWරතා ඇ!ව !Åම සංචාරක ව2ාපාරය පව.ධනයට ෙම3ම වර ක.මා3තයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැ(3 එම තQQවය වළවා´ම සඳහා ෙම3ම  ෙමම  ෙෂේත පව.ධනය 
bcෙC අරlණ ඇ!ව ෙවරළ �(KC මා.ග ප�ධ!ය ඇ! කළ q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.27/’15 

23. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අධ2ාපන පPපාලන ෙසේවෙZ oලධාc3ෙ� වැ�� 

(ෂමතා ඉවQ bcම,— ()හjප! ෙසේවය, �	 අධ2ාපන ෙසේවය, අධ2ාපන පPපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැx වැ�� (ෂමතාව පව!න බැ(3, එම තQQවය මඟ හරවා 
ඔ^3ෙ� ආQමා¾මානයට සPලන වැ�ප ලැෙබන පPO වැ�� (ෂමතා ඉවQ bcම 
සඳහා කමෙmදය සකස්  කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.28/’15 

24. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,—  ෙබෞ�ධ ¾Æ අධ2ාපනය පව.ධනය bcම,—  

ෙබෞ�ධ ¾Ç3වහ3ෙසේලාෙ� ධ.ම ඥානය පව.ධනය bcෙC අරlණ ඇ!ව 
උ3වහ3ෙසේලාෙ� කථන හැbයා, ශවණ හැbයා, පPගණක, මෙනෝ(ද2ාQමක සහ 
උපෙ�ශනය ��බඳ දැTම වැx Oq¼ bcම උෙදසා දැනට පවQනා ¾Æ අධ2ාපන 
ආයතනවලට පPබාWරව ෙමම කටq� සඳහාම ෙව3 R ¾Æ අධ2ාපන ආයතන ඇ! 
bcම සඳහා කමෙmදය සකස් කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.29/’15 

25. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ දැනට �යාQමක වන ෙනොතාPස් 

ෙසේවාව යාවQකා´න bcම,— Oව�න �ළ �යාQමක වන ෙනොතාPස් ෙසේවය යjපැන 
Lය 0!ව*3 සකස් F ඇ! oසා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව.තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස 0! හp3වා Oය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.  
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පා.30/’15 

26. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— (ය� කලාÈය ෙහේ3 ෙගොF3ෙ� ආ.}කය ශ!මQ 

bcම,— (ය� කලාÈය පෙ�ශවල ෙහේ3 ෙගොF3 (a3 වගා කරT ලබන F, Yරක3, 
lං, තල වැo වගාව3W අස්වැ3න වැx කර ගැ0ම සහ oෂප්ාදන සකස් bcම සඳහා නව 
තාෂණය හp3වාDම ��3 උසස් �ණාQමක තQQවෙය3 q� oෂ්පාදන සකස් bcම 
සඳහාQ, ෙ�tය හා  ජාත23තර ෙවළඳෙපොළ �ළ oෂ්පාදන අෙල( කර ගැ0ෙC පදනම 
ශ!මQ කර ගැ0ම සඳහාQ 5[ත ස®පකාර සමාගC ඇ! කළ q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.31/’15 

27. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— �	 උපෙ�ශක ෙසේවාව ඇ! bcම,— � ලංකාෙm 

අධ2ාපනෙZ �ණාQමක සංව.ධනය ඇ! bcෙC අරlණ ඇ!ව ¦ට වසර (ස්සකට 
(20) පමණ ෙපර aට ආරCභ F �යාQමක වන �	 උපෙ�ශක තන�	 ෙවනම �	 
උපෙ�ශක ෙසේවා ඵ්කකය ෙලස ස්ථාපනය කල q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.32/’15 

28. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— !PÉ �U ෙවTවට සහj �U ජනතාව අතර ජනÊය 

කරFම සඳහා නව තාෂණය හp3වා Dම,— !PÉ �U සඳහා (ෙ�ශ රටවලට ඇD යන 
(ශාල ධනස්ක3ධය නවතා´ෙC අරlණ ඇ!ව ආෙ�ශකය ෙලස භා(තා කළ හැb 
සහj �Uව*3 සැක½ ආහාර පච*ත bcම සඳහාQ, ෙකÂ සWත ධාන2 ව.ගය වන 
සහj වඩාQ aqC ෙලස !PÉ �U ෙම3 අඹරා ගැ0ම සඳහාQ, !PÉ �U ඇඹcමට 
භා(තා කරන ආකාරෙZ ය3ත ½ත සහ නව තාෂණය හp3වා Oය q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.33/’15 

29. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— q�ධය oසා ආබා�තය3 බවට පQRව3ට සහන 

සලසා Dම,—  වසර 30කට ආස3න කාලය පැවැ! q�ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ Oෙනදා 
Y´ වැඩ ෙකොට ¤වQ R ජනතාවQ ස්}ර °� රෂා කළ ජනතාවQ අතP3 සැලbය q� 
පමාණය අංග(කලව ආබා�තව ¤වන බP3 මහQ Èඩාවට පQ F අසරණව ¤වQ වන 
බැ(3, ඔ^3 සඳහා යC මාaක Dමනාව ලබා Dමට කටq� කළ q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.   

පා.34/’15 

30. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— aය¸ම ප¥ ආරෂක�3 සඳහා ගම3 (යදC 

Dමනාව ලබා Dම,— ජනා�ප! ආරෂක සහ අගමැ! ආරෂක ෙසේවෙZ oqත 
oලධාc3ට ෙම3ම අෙනYQ ප¥ ආරෂක ෙසේවාවල oqත oලධාc3ට ද සමාන 
ගම3 (යදC Dමනාව ලබා Dමට කටq� කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා 
කර�.    

පා.35/’15 

31. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— (ශ්ව(ද2ාල මL3 පවQවාෙගන යන පාඨමාලාව3 

°bයා¾lඛ පාඨමාලාව3 බවට පQbcම,— Oව�ෙ3 aය¸ම රජෙZ (ශ්ව(ද2ාල සහ 
ෙපෞ�ග*ක (ශ්ව(ද2ාල මL3 පවQවා ෙගන යන ශාස්¿ය අධ2ාපනයම සඳහා R උපා� 
පාඨමාලාව3 °bයා¾lඛ වෘQ�යමය උපා� පාඨමාලාව3 බවට පPව.තනය කර එමL3 
iWව3නා R උපා�ධාc3 ෙවත නව °bයා සපයා DෙC අරlණ ඇ!ව, aය¸ම 
(ශ්ව(ද2ාල සමඟ රාජ2 අංශෙZ සහ ෙපෞ�ග*ක අංශෙZ ආයතන සCබ3කරණය සඳහා 
කමවQ වැඩ��ෙවළ සකස ්කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.36/’15 

32. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාසj aK3 පවාහනය කරT ලබන වෑ3 රථ සඳහා 

oa ප[�3 oයම bcම,— Oව�න -රා පවQවාෙගන යT ලබන පාසj aK පවාහන 
ෙසේවාව3 oය[ත ප[!ෙය3 ෙනොපව!න බැ(3 සහ ඇතැC පාසj වෑ3 රථ 
ෙසේවක�3ෙ� පැව�C යහපQ තQQවෙය3 ෙනොපව!ත බැ(3, oa ප[!ෙය3 q� 
වෑ3 රථ ෙසේවාව පවQවාෙගන යෑම සඳහාQ, එම ෙසේවාව3 ලබාග3නා පාසj Ëෂ2 
Ëෂ2ාව3ෙ� ආරෂාව තහ^	 bcම සඳහාQ, වෑ3 රථ ෙසේවාව3 සඳහා ප[�3 
හp3වාOය q�යැ� ද, වෑ3 රථ ෙසේවක�3 �ළ යහපQ පැව�C පවQවාෙගන යාම සඳහා 
(නය 0! මාලාව හp3වා Oය q�යැ� ද ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.37/’15 

33. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජා!ක සහ ජාත23තර අනාගත ඉj¸මට සPලන ෙලස 

oෂ්පාදනය ව.ධනය bcම සඳහා කමෙmදය සකස් bcම,— ජා!ක සහ ජාත23තර 
පජාවෙ� අනාගත ඉj¸මට සPලන කා.[ක සහ කෘ�කා.[ක oෂප්ාදනය3 ��බඳව 
-ෙරෝකථනය කර අදාළ oෂ්පාදනය3ට අTබ��ත aය¸ම ෙෂේතවල අ3ත. 
සCබ3ධතාවය ��3 ද, නFන තාෂණය උපPම මuට[3 පෙයෝජනයට ගo[3 ද, 
oෂ්පාදන �යාව*ය ව.ධනය bcම සඳහා කමෙmදය සකස් කළ q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3� ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.38/’15 

34. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලාංbක ජනතාව ෙ� පාරCපPක උ	මය3 

°කගැ0ම සඳහා x�ටj -සත්කාලය ඇ! bcම,— � ලාංbක ජනතාවෙ� සCපදා�ක 
දැTම ආරෂා කර[3, ෙපෝෂණය කර අනාගත පරCපරාව ෙවත °ෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන සCපQ හා ෛජව උ	මය3 අපහරණය වැළැFම සඳහා -�j ජා!ක 
වැඩ��ෙවළ අවශ2ව ඇ! බැ(3 ද, පPසරය, ෙ�tය ෛවද2 ෙෂේතය, 
කෘ�ක.මා3තය හා සCපදා�ක ක.මා3ත ඇ�� aය¸ ෙෂේතය3 සඳහා x�ටj 
තාෂණය උපෙයෝ§ කරගQ නFන -සත්කාලය සකස් bcමට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
���මය ෙ�පළ සං(ධානය (WIPO), � ලංකා ���මය ෙ�පළ කා.යාංශය, පPසර 
අමාත2ංශෙZ ෛජව ((ධQව ඒකකය ඇ�� aය¸ අංශ ඒකාබ�ධR වැඩ��ෙවළ සකස් 
bcමට ද �යවර ගත q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3� ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.39/’15 

35. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලාංbක ජනතාවෙ� පාරCපPක දැTම ආරෂා කර 

ගැ0ම සඳහා R ජා!ක වැඩ��ෙවළ ආරCභ bcම,— � ලාංbක ජනතාවෙ� පාරCපPක 
දැTම භා(තා වන ෛවද2 කම, කෘ�ක.මා3තය, ආහාර සංරෂණය, හස්ත ක.මා3ත 
අංශය ඇ�� ((ධ ෙෂේතය3W පාරCපPක දැTම ආරෂා bcම සඳහා අදාළ ෙෂේතය3 
oෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග3 ෙතොර�	 ලබාෙගන, ෛජව ((ධQව ඒකකය, 
���මය ෙ�පළ කා.යාංශය ඇ�� අදාළ අංශ ඒකාබ�ධව ජා!ක වැඩ��ෙවළ ආරCභ 
කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3� ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.40/’15 

36. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාවට ආෙm£ක හා ඖෂධමය වUනාකCව*3 

q� ශාඛවල ජාන සCපQවලට ෙ�ට3u බලපත ලබා ගැ0ම,— (ෙ�tය රටවj � 
ලංකාවට ආෙm£ක වUනා ඖෂධමය ශාඛවල ස�ය රසායoක දව2 සහ ජාන සCපQ 
හpනා ෙගන, ඒවාට වංචoක ෙලස ෙ�ට3u බලපත ලබා ගැ0ම වැළැFම සඳහා අදාළ 
ස�ය රසායoක දව2 සහ ජාන සCපQ සඳහා � ලංකාවට ෙ�ට3u බලපත ලබා 
ගැ0මටQ, ඖෂධ oෂ්පාදනයට සහ වැx Oq¼ bcමට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැ0මටQ, 
ෛජව ((ධQව අංශය, ���මය ෙ�පළ කා.යාංශය සහ ෙ�tය ෛවද2 අමාත2ාංශය 
ඇ�� වගbවq� aය¸ ආයතන එව (ෙශේෂ වැඩ��ෙවළ සකස් කළ q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3� ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.41/’15 

37. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජනතා oෙයෝ�ත�3ෙ� ග	 නාම අQහැcම,— 

ජනා�ප!�මා, අගමැ!�මා ඇ�� පා.*ෙC3�, පළාQ සභා, පාෙ�tය සභා oෙයෝජනය 
කරන aය¸ම ජනතා oෙයෝ�තය3 මාaකව තම3 කරන ෙසේවයට අදාළව වැ�� හා / 
ෙහෝ Dමනා ලබා ග3නා අතර ඉහත ba)  රය oස්සරණධ2ාසෙය3 a) කරT ලබන 
ග	 ෙසේවය3 ෙනොවන බැ(3 ද, එම  ර දර3න3ෙ� නමට ඉOPෙය3 ෙහෝ  රයට 
ඉOPෙය3 අ!ග	, �මQ ෙහෝ ග	 යන නාම සහ නමට පKව උ�මාණ3, මැ!�මා යන 
පද ෙයDම උපහාසයට ලFමට ෙහේ�ව F ඇ! බැ(3 ද, ජනතා oෙයෝ�තය3ෙ� ග	 
නාම භා(තය නතර bcමට අවශ2 �යවර ගත q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.42/’15 

38. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වැxWU නඩQ� ම<ඩල වැඩසටහන පළාQ, Oස්n 

සහ පාෙ�tය ෙjකC ෙකොuඨාස මuට[3 ව2ා�ත bcම,— ((ධ පා.ශ්වය3 (a3 
වැxWU -රවැaය3 ෙනොසලකා හැcම ��3 a)වන ((ධ අසාධාරණය3 සCබ3ධෙය3 
පැ[£* bcම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත2ාංශෙZ වැxWU ෙjකC කා.යාලය යටෙQ 
�යාQමක වන වැxWU නඩQ� ම<ඩල වැඩසටහන පළාQ, Oස්n හා පාෙ�tය ෙjකC 
ෙකොuඨාස මuට[3 ව2ා�ත කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.43/’15  
39. 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වැxWU පජාව � ලංකාෙm ආ.}ක ව.ධනයට දායක 
කර ගැ0මට ණය DෙC වැඩ��ෙවළ සකස් bcම,— වයස අ^	) 60 ඉමවා ඇ! 
වැxWU පජාවට තම ¤වෙනෝපාය මා.ග ශ!මQ කරගo[3 සමස්ත � ලංකා 
ආ.}කෙZ ව.ධනයට දායකFමට බැංY ප�ධ!ය මL3 ණය DෙC කමෙmදය 
�යාQමක ෙනොF ම ඔ^3ට සමාජය �ළ ෙවනQ අකාරයකට සැල�ම වන ෙහ�3 එම 
අසාධාරණ තQQවය වැළැFමට කමවQ වැඩ��ෙවළ ඇ! කළ q� යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.44/’15 

40. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වයස අ^	) 60 ඉමවා ඇ! -�ගල�3 සමාජය �ළ 

ස�ය -�ගල�3 බවට පQ bcෙC වැඩ��ෙවළ සකස් bcම,— සමාජ ආ.}ක 
�යාව*ෙZ පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අ^	) 60 ඉමFෙම3 පK 
සමාජය �ළ oa ��ගැ0ම ෙනොමැ!ව අ�යව ෙකො3F aUන වැxWUය3, සමාජෙZ 
ස�ය -�ගල�3 බවට පQ bPෙC වැඩ��ෙවළ සකස් bcමට පාසj පජාව ඇ�� l� 
මහQ සමාජයම දැTවQ bcෙC කමෙmදය ඇ! කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.45/’15 
41. 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙමෝට. කා.[ක ෙෂේතය ��බඳ පාසj aK3ෙ� 
දැTම -�j bcම,— � ලංකාෙm අනාගත ත	ණ ත	£ය3ෙ� °bයා පශ්නයට 
(සpම ෙලස සහ ෙමෝට. කා.[ක ෙෂේතෙZ ඇ!ව3නාR ව.ධනයට සාෙ�ෂව 
-y¼ ශ[ක�3ෙ� අවශ2තාව ස-රා ගැoෙC අරlණ ඇ!ව පාසj (ෂය o.ෙ�ශයට 
ෙමෝට. කා.[ක Ëjපය (ෂයය ෙලස ඇ�ළQ bcම සඳහා කමවQ වැඩ��ෙවළ ඇ! 
කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.46/’15 

42. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙමෝට. කා.[ක Ëjපය ඉගැ3Fම සඳහා �	ව	3 

-y¼ bcමට අධ2ාපන (ද2ා Èඨය ඇ! bcම,— � ලංකාෙm සහ (ෙ�ශ රටවල 
ෙමෝට. කා.[ක ෙෂේතෙZ ඇ!වන ව.ධනයට සPලන ෙලස, එම ෙෂේතෙZ -y¼ 
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ශ[ක�3ෙ� ඉj¸ම ස-රා´මට හැbවන පPO, පාසj මuට[3 ඉගැ3Fම සඳහා 
�	ව	3 -y¼ bcමට ෙමෝට. කා.[ක ෙෂේතය ��බඳ අධ2ාපන (ද2ා Èඨය ඇ! 
කළ q�යැ�  ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.47/’15 

43. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙමෝට. කා.[ක Ëjපය (ෂය o.ෙ�ශය3 

යාවQකා´න bcම,— ෙමෝට. කා.[ක ෙෂේතය හා සCබ3ධ රජෙZ කා.[ක (ද2ාල හා 
අTබ�ධ ආයතනවල ඉෙගTC කටq� a) කරT ලබ3ෙ3 වසර 25 - 30 තරC පැර£ 
(ෂය o.ෙ�ශය යටෙQ බැ(3, එම තQQවය ෙවනස් bcම සඳහා එම (ෂය 
o.ෙ�ශය3 යාවQකා´න bcමට කමවQ වැඩ��ෙවළ ඇ! කළ q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.48/’15 

44. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,—  nෙරෝද රථ හා ය�	 පැO ආÏත °bයාවල oqත 

Rව3ෙ� °bයාවල Kර�තභාවය තහ^	 bcම,— � ලංකාව �ළ ¤වQවන nෙරෝද රථ 
හා ය�	පැO ආÏතව සෘ� හා වක ෙලස °bයාව3W oqතFමට කැමැQත දවන 
ත	ණ �Pස හා (ශා[ක n(ධ හlදා oලධාP3 සහ ෙජ2ෂඨ් -රවැaය3 යන ජන 
ක<ඩායCවල ආ.}ක ශ!ය ව.ධනය bcෙම3 සමස්ත ජා!ක oෂ්පාOතයට ඔ^3ෙ� 
දායකQවය ලබා ගැ0ෙC අරlණ ඇ!ව එම ෙෂේතෙZ oqතRව3ෙ� ස�ය 
දායකQවය ජා!ක ආ.}කයට එ කර ගැ0ම සඳහා කමවQ වැඩ��ෙවළ කxන[3 
සකස් කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.49/’15 

45. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලාං�ය/ෙ�tය ½පෙmදය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආකjප -�j bcම,— � ලාං�ය/ෙ�tය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ�tය හා (ෙ�tය 
ජනතාව �ළ වැx නැ¨	ව ඇ! bcෙC අරlණ ඇ!ව, රට �ළ ජනතා ආකjප ඒ ෙවත 
ෙයොl bcම සඳහා පාසj, (ශ්ව(ද2ාල, තෘ��ක අධ2ාපන ආයතනවල (ෂය පාඨමාලාවට 
½පෙmදය (ෂයය ෙලස ඇ�ළQ bcමටQ, රාජ2 හා ෙපෞ�ග*ක අංශවල මැOහQFම මත 
ප.ෙZෂණ අංශ OPගැ3Fම ම�3 නව ෙසොයාගැ0C a) bcමටQ, ඒ හා බැpT ආයතන 
ප�ධ!ය සCබ3ධ කර ගo[3 සහ!ක පත, x�ෙලෝමා, උපා�, පශ්චාQ උපා� පාඨමාලා 
ඇ! bcම ��3 ෙමම ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ -�j ආකjපමය ෙවනස ඇ! 
කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.50/’15 
46. 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාෙm ආහාර සංස්කෘ!ය ඉෙගTC සහ 
ඉගැ3F ෙC �යාව*යට බ�ධ bcම,— � ලාං�ය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
bcෙC කලාව, ආහාර �5ෙC කලාව, ව.ණකාරක කලාව, ආහාර කැÈෙC කලාව ඇ�� 
අංශ ගණනාවb3 සකස්F ඇ! අතර ඒ හා බැp¼ � ලාං�ය ආහාර සංස්කෘ!ය ��බඳ 
ඉෙගTC සහ ඉගැ3FC කමෙmදය3 හරහා අනාගත පර-රට පවරාDම ෙම3ම ෙ�tය හා 
(ෙ�tය ජනතාව අතර අපෙ� ආහාර සංස්කෘ!ය ව2ා�ත bcම ම�3 � ලාං�ය 
අනන2තාව අ3ත.ජා!කව ඔසවා තැÅම සඳහා වැඩ��ෙවළ ඇ! කළ q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.51/’15 

47. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— (ශ්ව(ද2ාල සහ තෘ��ක අධ2ාපන ආයතනවල 

aK3ෙ� ප.ෙZෂණ oබ3ධන අමාත2ාංශවල සංව.ධන කටq� ඉලක කර සකස් 
bPම,— (ශ්ව(ද2ාල සහ තෘ��ක අධ2ාපන ආයතනවල aK3 (a3 තම පාඨමාලා 
සCබ3ධෙය3 ඉOPපQ කරන ප.ෙZෂණ oබ3ධන රෙu ආ.}ක, සමා¤ය, සංස්කෘ!ක 
හා සංව.ධන කටq�වලට උපෙයෝ§ කර ගැ0ම වැදගQ වන බැ(3 එම oබ3ධන 
අෂණය කරT ලබන ආචා.යව	 හා ප.ෙZෂණ oබ3ධන අදාළ වන අමාත2ාංශ අතර 
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මනා සCබ3කරණය ඇ! bcම සඳහා එ� අමාත2ාංශෙZ oලධාPෙයY පQbcෙම3 
එම ප.ෙZෂණ oබ3ධන ම�3 අමාත2ාංශෙZ ඉOP සංව.ධන �යාදාමය3 සහ කා´න 
ඉලක ස-රා ගැ0මට හැbවන පPO කමවQ වැඩ��ෙවළ ඇ! කළ q�යැ�  ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.52/’15 

48. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වයස අ^	) 18 සC�.ණ වන අවස්ථාෙmDම ඡ3ද W[ 

නාමෙjඛනයට නම ඇ�ළQ bcම,— මැ!වරණ ෙදපා.තෙC3�ව ම�3 වා.�කව ඡ3ද 
W[ නාමෙjඛන සංෙශෝධනය bcමට oය[ත Oනට පKව ෙහෝ ෙපර OනකD වයස අ^	) 
18 සC�.ණ වන තැනැQත3ට oය[ත වයස සC�.ණ R Oනටම ඡ3ද W[ 
නාමෙjඛනෙයW නම ඇ�ළQ කරවා ගත හැb ආකාරෙZ පාෙයෝLක වැඩ��ෙවළ ඇ! 
කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.53/’15 

49. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ෙසේල�3 oෂ්පාදනය bcම සඳහා 

කමවQ වැඩ��ෙවළ ඇ! bcම,— � ලංකාව �ළ වා.�කව ෙසේල�3 (ශාල 
පමාණය භා(තා කරT ලබන අතර ෙසේල�3 ආනයනය bcම සඳහා ද (ශාල lදල 
වා.�කව (ෙ�tය රටවලට ඇD යන බැ(3, එම (ෙ�ශ (oමය පමාණය රට �ළ ඉ!P 
කර ගැ0ෙC අරlණ ඇ!ව ලංකාව �ළ පවQනා ෙ�tය තාෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේල�3 
oෂ්පාදනය bcම සඳහා රාජ2, ෙපෞ�ග*ක ෙහෝ ස®පකාර අංශය3 සCබ3ධ කර ගo[3 
කමවQ වැඩ��ෙවළ රජය මැOහQ Fෙම3 ඇ! කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.54/’15 

50. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙපොj ව�ර ආÏතව නව oෂ්පාදනය3 ඇ! bcම,—  

� ලංකාව �ළ වා.�කව (ශාල පමාණයක ෙපොj ව�ර අපෙQ යන බැ(3, නව 
තාෂණය ෙයොදා ගo[3 (�මQ කමෙmදය යටෙQ ෙපොj ව�ර ආÏතව නව 
oෂ්පාදනය3 ෙ�tය හා ජාත23තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක කර ගo[3 ඇ! bcම සඳහා 
කමෙmදය �යාQමක කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.55/’15 

51. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සාගරෙZ නව සCපQ ගෙmෂණය,— (ශාල සාගර 

කලාපය  W[ රට ^ � ලංකාව පlඛQවය ලබා D ඇQෙQ වර ක.මා3තය සඳහා 
පමණ වන අතර  සාගරය ආÏතව (ශාල පමාණයක සවභා(ක සCපQ ඇ! බැ(3 
ෙමරටට (ශාල °bයා අවස්ථා පමාණය ෙම3ම ධනය ද උපයා ගැ0ෙC අරlණ ඇ!ව 
සාගර සCපQ ��බඳව (�මQ වැx)ර අධ2යනය කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.56/’15 

52. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාෙm මQස2 සCපත (ෙ�Ëක�3 (a3 ෙනලා 

ගැ0ම වළකා´ම,— � ලාංbක වරය3ට (ශාල ආ.}ක අවාaය ඇ! කර[3 � ලංකා 
ly) කලාපෙZ මQස2 සCපQ (ෙ�Ëක�3 (a3 ෙනලා ග3නා බැ(3 � ලංකා ly) 
කලාපය �ළ මා� ඇj´මට සහ (ෙ�ශ  යාතාවලට මා� බෑම සඳහා ෙතො�පල ෙලස 
භා(තා bcම වළකා´ම සඳහා රජය (a3 (�මQ වැඩ ��ෙවළ සකස් කර �යාQමක 
කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.57/’15 

53. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙකොස ් oෂ්පාදනය වැx කර ඒ ආÏත oෂ්පාදන 

අපනයනය bcම,— ඉතා ප0ත ෙම3ම ඖෂය �ණෙය3 අÐන, රසායoක දව2ව*3 
ෙතොරව වගා කළ හැb ෙබෝගය වන ෙකොස් වගාව ව2ා�ත bcම ��3 ඒ ආÏත 
oෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය bcම ම�3 (ශාල (ෙ�ශ (oමය පමාණය අප 
රටට උපයා ගත හැb බැ(3 ඒ සඳහා රජෙZ මැOහQ(ෙම3 (�මQ වැඩ ��ෙවළ 
සකස් කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.58/’15 

54. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජා!ක ෙගො( සCමාන උෙළල වා.�කව සං(ධානය 

bcම,— රට ෙපරට යාමට නC l*ක වශෙය3 ෙගො(තැo3 සÏක (ය q� බැ(3 රට 
ස	 කරන ෙගො( ජනතාවට aය වෘQ!ය ��බඳ අ¾මානය ඇ!වන පPO (�මQ 
සං(ධාන ව�හය හරහා �යාQමක වන ෙගො( සCමාන උෙළල රජෙZ මැOහQFෙම3 
වා.�කව සං(ධානය කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.59/’15 

55. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සහන [ලකට LED බjබ පාPෙභෝLක ජනතාවට 

ලබාDම,— oවාස ආෙලෝක bPමට ෙයොදා ග3නා �ණාQමක LED බjබ [ල අ�ක 
බැ(3, ()*බල ම<ඩලය මැOහQF සහනදා³ [ලකට හා ෙගFෙC කමයට ෙමම බjබ 
පාPෙභෝLක ජනතාවට ලබාD ජා!ක වශෙය3 ()*ය (ශාල පමාණය ඉ!P කර 
ගැ0මටQ,  LED බjබ ජනතාව අතර ජනÊය bc ම�3 ()*බල ම<ඩලයටද අමතර 
ආදායම උපයා ගැ0මටQ හැbවන පPO කමවQ වැඩ ��ෙවළ සැකaය q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.60/’15 

56. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— K� පPමාණ ෙසjලC බ� ක.මා3තශාලා ව2ා�ත 

bcම,— � ලංකාව �ළ ෙසjලC බ� සඳහා (ශාල ෙව ළදෙපොළ පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා oෂ්පාදනය ෙකෙර3ෙ3 K� වශෙය3 වන අතර ඒ සඳහා Ôනය පlඛ අෙනYQ 
රටවලට (ෙ�ශ (oමය (ශාල පමාණය ඇD යන බැ(3, K� �Pවැය දැPය q�  ෙමම 
ක.මා3තය ගා¦ය පෙ�ශවල ව2ා�ත bcම සඳහා (�මQ වැඩ ��ෙවළ සකස් කළ 
q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.61/’15 

57. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ඖෂධ oෂ්පාදන ක.මා3ත ශාලා 

ආරCභ bcම,—  � ලංකාව �ළ ඖෂධ oෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම මuටමක පව!න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට (ශාල (ෙ�ශ (oමය පමාණය වැයවන බැ(3 
Oq¼ මානව සCපත W[ රට ෙලස � ලංකාවට අත2ාවශ2 ඖෂධ ව.ග රට �ළම 
oපදFමට අවශ2 පහKකC රජය මැOහQ Fෙම3 ලබා D ඖෂධ oෂ්පාදන ක.මා3ත ශාලා 
ආරCභ කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.62/’15 

58. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාසj (ෂය o.ෙ�ශයට මෙනෝ (ද2ාව (ෂයය ඇ�ළQ 

bcම,— පාසj Ëෂ2 පජාව oෙරෝ§ මනසb3 qQ ���මQ �රණ ගැ0මට හැb �Pස 
ෙලස හැඩගැසF්ම උෙදසා හය වැo ෙශේ£ෙZ aට �යාQමක වන පPO ෙබෞ�ධ මෙනෝ 
(ද2ාව සහ බටWර මෙනෝ (ද2ාව යන (ෂයය3 ඒකාබ�ධ ෙකොට කමවQව සැලKC කරන 
ලද “මෙනෝ (ද2ාව සහ භාවනාව” න[3 (ෂයය පාසj (ෂය o.ෙ�ශයට ඇ�ළQ කළ 
q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

 



( 19 ) 

 

 

පා.63/’15 

59. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— (ශා[ක ආධාරක මධ2ස්ථාන �W�Fම,— (ශා[කය3 

ෙවTෙව3 උපෙ�ශන ෙසේවා, ෛවද2 පහKකC සහ  Oවා K°YC ෙසේවා යනාD 
වැxWUය3ට අවශ2 Kබසාධන කටq� °ස එකම සථ්ානයb3 ඉ� කර ගැ0මට හැb 
වන පPO (ශා[ක ආධාරක මධ2ස්ථාන ෙගොඩනැංFමටQ, එම මධ2සථ්ාන ෙ3ද කර 
ගo[3 යC oෂ්පාදන කටqQත සඳහා (ශා[කය3 ෙයොl bcම හරහා ඔ^3ෙ� 
O(යට සහනය ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම ද උපයා ගැ0මට හැb වන ෙලස රජය 
මැOහQ Fෙම3 රට-රා (ශා[ක ආධාරක මධ2ස්ථාන �W�(ය q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.64/’15 

60. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— (ශා[කය3ෙ� ආ.}කය ශ!මQ bcම සඳහා නව 

ෙලොත°�ය හp3වා Dම,— (ශා[ක රාජ2 ෙසවකය3ෙ� වැ�� (ෂමතා ඉවQ bcමට 
සහ ඔ^3ෙ� Kබසාධන කටq� සඳහා අවශ2 lදj ෙසොයා ගැ0ම සඳහා නව 
ෙලොත°�ය ෙවළඳෙපොළට හp3වාDමට රජය කටq� කළ q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.65/’15 

61. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සංචාරක මගෙප3ව3න3 -y¼ bcම,— 

සංචාරක�3ට ඵලදා³ හා ආචාරt´ ෙසේවාව සැප³මට හැb �Pස බවට පQ bcමට 
ෙම3ම, ඔ^3ෙ�  වෘQ�ය මuටම ඉහළ නැංFම සඳහාQ සංචාරක මග ෙප3ව3න3 
-y¼ bcමට (�මQ වැඩ��ෙවළ සකස් කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.66/’15 

62. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඉඩC සCබ3ධව පව!න 0! සංෙශෝධනය bcම,— � 

ලංකාව �ළ ෙC වන (ට ඉඩCවලට ව2ාජ ඔ�- සකසා (b×ෙC ජාවාරම 
�යාQමකවන අතර ¦ට අදාළව 0!ය �යාQමක Fම ද ඉතා අවම මuටමක පව!න 
බැ(3, ඉඩC අ�!ය සCබ3ධව Kර�තභාවය වැx වන අqP3 හා වැරOක	ව3ට දැx 
ද»වC පැ[ණ(ය හැb අqP3 පව!න 0! ප�ධ!ය සංෙශෝධනය කළ q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.67/’15 

63. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාව අවට සාගරෙZ ෙකොරjපර ආරෂා කර 

ගැ0ම,— � ලංකාව අවට සාගරෙZ ඇ! ෙකොරjපර [oස්  �යාකාරකC ෙහේ�ෙව3 
(නාශFෙC ත.ජනයට lyණපා ඇ! බැ(3, එම ෙකොරjපර ආරෂාකර ගැ0ම සඳහා 
[oස් �යාකාරකC පාලනය bcමට හැbවන පPO -�ගල ආකjපමය ෙවනස ෙම3ම, 
ෛන!ක රාlෙm ෙවනස ඇ! bcම සඳහා (�වQ ක[�ව හරහා K)K 
වැඩ��ෙවළ සැලKC කර �යාQමක කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.68/’15 

64. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාසj වෑ3 රථ සඳහා කා3තාව3 ෙසේවයට ෙයදFම,— 

පාසj වෑ3 රථ ෙසේවෙයW �ණාQමක බව වැx bcමටQ, එම වෑ3 රථවල ගම3 කරන 
ද	ව3ෙ� ආරෂාව උෙදසාQ  aය¸ම පාසj ෙසේවා වෑ3 රථවල ෙසේවය සඳහා 
කා3තාව3 ෙයොදා ගැ0ම අoවා.ය bcමට 0! සකස් කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

 



( 20 ) 

 

 

පා.69/’15 

65. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඖෂධ [ල පහත ෙහ´ම,— � ලංකාව �ළ ජා!ක 

ඖෂධ ප!පQ!ය පකාශයට පQ කර ඖෂය නාමෙය3 ෙබෙහQ අෙල( bcම 
කxන[3 ආරCභ bcම ම�3 ඖෂධ [ල පහත ෙහ´මට රජය මැOහQ (ය q�යැ� 
ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.70/’15 

66. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අ3ත.ජාලය හරහා අෙල( කරන ඖෂධ ඇ�� 

ජාවාරC මැඩපැවැQFම,— ෙC වන (ට අ3ත.ජාලය හරහා ප[!යb3 ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද2 උපකරණ හා �පලාවන2 oෂ්පාදන (ශාල ෙලස අෙල( ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාරC අප රෙu ජනතාව ෙ� ෙසෞඛ2යට සහ යහපැවැQමට (ශාල ත.ජනය වන 
බැ(3 ඒවා මැඩපැවැQFම සඳහා oa වැඩ��ෙවළ සකස් කර �යාQමක bcම K)K 
යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.71/’15 

67. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— කෘ� රසායන දව2 භා(තා ෙනොකර වගා bcම,— 

අ�ක (ෂ සWත කෘ� රසායන දව2 � ලංකාව �ළ තහනC කර පැර£ කමයට පPසර 
Wතකා¦ වගා කමය රටට හp3වාDමට අවශ2 ප.ෙZෂණ a)bcමට කෘ� (ද2ාඥය3 
හා පPසරෙmD3ෙග3 සම3(ත ක[�ව පQ කර ඔ^3ෙග3 ලබා ග3නා o.ෙ�ශ 
��3 ජනතාවට වස (ෙස3 ෙතොර ෙසෞඛ2ාර�ත ආහාර ෙmල  ලබා Dමට අවශ2 
�යවර ගැ0මට රජය මැOහQFම K)K යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.72/’15 

68. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාසj aK3 මQදව2වලට ඇ�බැWFෙම3 lදවා 

ගැ0ම,— ෙC වන (ට � ලංකාව �ළ පාසj aK3 මQදව2වලට ඇ�බැW FෙC වැx 
පවණතාවය o.මාණය F ඇ! බැ(3 පාසj aK3 මQදව2ව*3 lදවාගැ0ම සඳහා 
රජය මැOහQF (�මQ වැඩ��ෙවළ �යාQමක කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.73/’15 

69. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජා!ක ඵලදා³තා ක[�ව පQ bcම,— රජය (a3 

�යාQමක කරT ලබන ඵලදා³තා වැඩසටහ3WD තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදා³තා 
මuටම කරා ෙමෙහයR ආයතන පධා03 හpනාෙගන ඔ^3ෙ� දැTම හා අQදැ�C 
පෙයෝජනයට ගත හැb වන ආකාරෙය3, එම ආයතනවල �යාQමක කරන ලද 
වැඩසටහ3 සහ කමෙmද අෙනYQ ආයතනවලට ගැලෙපන පPO ආෙ�ශ bcමට හැbවන 
පPO එම ආයතන පධා03ෙග3 සම3(ත ජා!ක ඵලදා³තා ක[�ව �W�(ය q�යැ� 
ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.74/’15 

70. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පජා ෛවද2ෙmදය ��බඳ (ෙශේෂඥ ෙසේවාව Oq¼ 

bcම,— ෙසෞඛ2 ෙසේවාෙm අත2ාවශ2 අංගය වන පජා ෛවද2ෙmදය ��බඳ (ෙශේෂඥ 
අංශය Oq¼ bcමට අවශ2 සැලKC සකස් bcම හා එම ෙෂේතෙZ දැනට පව!න ගැට¸ 
ocෂණය කර කxන[3 oරාකරණය bcමට අවශ2 කටq� a) bcමට රජය මැOහQ 
(ය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.75/’15 

71. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඉංØ53 රාජෙදෝÙ3 ෙලස නC කළ � ලාංbක�3 

ජා!ක Fරය3 ෙලස නC bcම,— ව.ෂ 1815 aට 1948 oදහස ලැÅම දවා R කාලය 
�ළ ඉංØ53ට එෙරWව රට ජා!ය ෙවTෙව3 O( ෙනොතකා සට3 කළ � ලාංbක�3 රාජ 
ෙදෝÙ3 ෙලස නC කර ඇ! අතර ඔ^3 aය¸ෙදනාම (ෙශේෂ ගැසu පතය ම�3 ජා!ක 
Fරය3 ෙලස නC කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.76/’15 

72. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පPෙභෝජනයට TK)K ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැFමට කටq� bcම,— පPෙභෝජනයට TK)K ආහාර oෂ්පාදනය කරන, අෙල( 
කරන හා ඊට අTබල ෙදන -�ගලය3 හා ආයතන වැට´මට පාPෙභෝLක කටq� ��බඳ 
අ�කාPෙZ (ෙශේෂ වැට´C ඒකකයට පව!න ගැට¸ oරාකරණය කර අවශ2 පහKකC 
ෙනොඅ�ව ලබා DමටQ, වැරOක	ව3ට උපPම ද»වC ලබා Oය හැb වන පPO පව!න 0! 
ප�ධ!ය සංෙශෝධනය bcමටQ කටq� කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.77/’15 

73. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වස (ස නැ! ආහාර oෂ්පාදනය OPමQ bcම,—  

ආහාර හා සCබ3ධ oෂ්පාදන කටq�වල ෙ�tයව oරතව aUන oෂ්පාදක�3 ඉලක 
කර ගo[3 �ණාQමක බ(3 ඉහළ, ෙසෞඛ2ාර�ත ආහාර පාPෙභෝLකය3ට ලබා Dම 
��3 රටට කළ හැb ෙසේවාව ��බඳව දැTවQ කර, ආකjපමය ෙවනස ඇ! bcමට 
හා එෙලස වස (ෙස3 ෙතොර ආහාර oපදවන ව2වසායක�3ට ෙගෞරව නාමය සWත 
සCමාන පදානය ෙකොට ඔ^3 OPගැ3Fමට වැඩසටහන රජය මැOහQF ආරCභ කළ 
q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.78/’15 

74. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අයථා ෙලස අQපQ කරගQ අභය¥[වලට අයQ ඉඩC 

oදහස් කරගැ0ම,— � ලංකාෙm පකාශයට පQ කර ඇ! අභය¥[වලට අයQ ඉඩC ((ධ 
-�ගලය3 හා සං(ධාන (a3 0! (ෙරෝ ෙලස අQපQ කරෙගන ඇ! බැ(3, එම ඉඩC 
නැවත ලබා ගැ0මට රජය කxන[3 මැOහQ (ය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.79/’15 

75. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ආOවා5 ජනයා නගාa�Fම සඳහා සැලKම 

�යාQමක bcම,— � ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආOවා5 ජනතාව ��බඳ ෙවනම 
සංගණනය a)කර, ඔ^නට ¤වQ Fම සඳහා දැනට පව!න අපහKතා කමවQව 
හpනාෙගන, ඔ^නට  ෙගෞරව0යව ¤වQ Fමට හැb පPසරය o.මාණය කර Dමට අවශ2 
සාධ0ය සැලKම ආOවා5 නායක�3 ද ඇ�ළQව පQකරන ලද (�වQ ම<ඩලය 
හරහා �යාQමක කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.80/’15 

76. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— q�ධය oසා උ�	 හා නැෙගනWර පෙ�ශය3W හාo R 

-රාවස�් සංරෂණය bcම,— !ස් වසරක q�ධය ෙහේ�ෙව3 උ�	 හා නැෙගනWර 
පළාQ වල පැව! -රාවස්� (ශාල ෙලස (නාශ R අතර පව!න -රාවස්� ��බඳ 
ස¦ෂණය a) කර ෙතොර�	 °ස්කර ගැ0මQ, එම -රාවස්� තහ^	 bcම, ආරෂා 
bcම හා ප!සංස්කරණය bcමQ අරl¼ කර ෙගන (�වQ -රා(ද2ාඥ�3ෙග3 
සම3(ත ක[�ව පQbcම K)K යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

 



( 22 ) 

 

 

පා.81/’15 

77. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වගා bcම සඳහා ෙ�tය Åජ පච*ත bcම,— කෘ� 

රසායන භා(තෙය3 ෙතොරව ෙ�tය කාබoක ෙපොෙහොර ආශෙය3 වගා කළ හැb ෙ�tය 
Åජ ව.ග හpනාෙගන එම Åජ කxන[3 රට -රා ව2ා�ත කර රසායoක වස (ෙස3 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා Dම සඳහා අවශ2 කරන ප.ෙZෂණ, තාෂණය හා 
oෂ්පාදනය වැx Oq¼ bcමට අවශ2 සැලKC සකස් කර �යාQමක කළ q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.82/’15 

78. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— (ෙ�ශ භාෂා අධ2යනයට පහKකC සැප³ම,— -�ගල 

���ෙZ පෘÛල බව �රණය Fමට ඔy ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය වන බැ(3 
ඉංØa භාෂාව හැ	¼ෙකොට අෙනYQ පධාන (ෙ�ශ භාෂා හැදෑcමට අවශ2 පහKකC 
-�j කර, සැලKC සCපාදනය කර �යාQමක කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.83/’15 

79. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— aය¸ මැ!වරණ පචාරක කටq� සඳහා (යදC කරන 

lදj 5මා bcම,— � ලංකාව �ළ පැවැQෙවන aය¸ මැ!වරණය3WD ඇතැC 
අෙ�ෂකය3 අ! (ශාල lදj පමාණය (යදC කරන අතර lදj (යදC කළ ෙනොහැb, 
එෙහQ රටට වැඩ කළ හැb ���මQ �Pසකට ඉ3 අවාa සහගත තQQවය ඇ! වන 
බැ(3 මැ!වරණ සඳහා (යදC කරන lදj පමාණය 5මා bcමට හැb වන ආකාරෙZ 
0! සCපාදනය කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.84/’15 

80. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— යටQ (�ත සමෙZ � ලංකාෙව3 °ෙගන Lය 

-රාවස�් නැවත ලබා ගැ0ම,— � ලංකාව යටQ (�තයව පැව! සමෙZ අප රU3 
පෘ�ගාලය, ඕල3දය හා මහා Ýතාන2යට °ෙගන Lය -රා(ද2ාQමක වUනාකම සWත 
භා<ඩ ��බඳ ස¦ෂණය a) කර එම භා<ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැ0ම සඳහා 
අවශ2 �යවර ගැ0මට රජය මැOහQ (ය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.85/’15 

81. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සංඝා�කරණය ස්ථාපනය bcම,— ¾Ç3 

වහ3ෙසේලාෙ� ආරෂාව හා ෙගෞරවය °ක ගැ0ම ෙවTෙව3 උ3වහ3ෙසේලාට අදාළ 
අ�කරණමය කා.යය3 සඳහා ෙවනම සංඝා�කරණය �W�(ය q� බවටQ එම 
අ�කරණ �3) සඳහා 0!මය බලය ලබාගැ0මට හැb වන අqP3 ෙමම සංඝා�කරණය 
ස්ථාපනය කළ q� බවටQ ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.86/’15 

82. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ව2වස්ථා�ත සංඝ සභාව පQ bcම,— 

පා.*ෙC3�ව ඇ�� ජනතා oෙයෝ�ත ආයතන සඳහා උපෙ�ශකQවය හා මග ෙප3Fම 
ලබා Dමට හා අණපනQවලට සංෙශෝධන ඉOPපQ කළ හැb ෛන!ක බලය සWත සංඝ 
සCl!ෙය3 පQ කර ගQ රාජ2 පPපාලනය, 0!ය, (ෙ�ශ කටq� හා සමාජ 
�යාකාරකC ��බඳ හසල දැTම සහ අQදැ�C සWත (�වQ සංඝයා වහ3ෙසේලාෙග3 
සම3(ත ව2වස්ථා�ත සංඝ සභාව පQ කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
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පා.87/’15 

83. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ!ක අධ2යන ආයතනය �W�Fම,— � 

ලංකාෙm පැවැ! ජල තාෂණය හා වැm තාෂණය නැවත පණග3වා °කගැ0ම සහ 
වැx Oq¼ bcම සඳහා අවශ2 ප.ෙZෂණ a) bcමට හා අධ2ාපන පාඨමාලා මL3 උත 
(ෂය ගැන දැT[3 ස3න�ධ කරන ලද �Pස o.මාණය bcමට හැbයාව ඇ!වන පPO 
“වා� සංස්කෘ!ක අධ2යන ආයතනය” න[3 ආයතනය රජය මැOහQFෙම3 ආරCභ 
කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.88/’15 

84. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— මහාවංශය අධ2යනය සඳහා ආයතනය �W�Fම,— � 

ලාං�ය ඉ!හාසෙZ ගම3 මග ෙප3වන මහාවංශය අධ2යනය bcම සඳහා ¾Ç3 
වහ3ෙසේලාෙ� මැOහQ Fෙම3 “මහාවංශ අධ2යන ප.ෙZෂණ ජා!ක ආයතනය” න[3 
ආයතනය රාජ2 අTගහෙය3 �W�(ය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.89/’15 

85. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ (ෙරෝ �යා නැවැQFම,— ධ.ම ග3ථ හා 

පකාශන අධ2යනය bcෙC මනා දැTම ඇ! ෛන!ක බලය සWත (�වQ සංඝ 
ම<ඩලය �W�Fම මL3 යC o.මාණය එ�දැFමට ෙපර එය එම ම<ඩලයට ඉOPපQ 
bcෙම3 අන�	ව, සමාජගත bcමට TK)K නC, සංෙශෝධන ඉOPපQ bcමට හැbවන පPO 
යා3තණය සැක5ම මL3 ෙබෞ�ධ (ෙරෝ �යා හා පකාශන රචනා Fම හා �) දහම 
සCබ3ධ කර[3 සාවද2 o.වචන ඉසම්�Fම නැවැQFම සඳහා රජය මැOහQ (ය q�යැ� 
ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.90/’15 

86. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙ�ශ WෛතÞ කලා o.මාණ ඇග³ම,— ෙ�ශාTරාගය හා 

ආQමා¾මානය ඇ!වන පPO ෙ�tය හා සංසක්ෘ!ක වUනාක[3 අÐන කලාකෘ! වා.�කව 
ඇග³ම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ්bcමට රජය මැOහQ (ය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.91/’15 

87. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාෙm පාසj Ëෂ2 Ëෂ2ාව3ෙ� (නය නැංFමට 

කටq� bcම,— � ලංකාෙm පාසj Ëෂ2 Ëෂ2ාව3 ෙසෞඛ2 සCප3න, oෙරෝ§ හා කා�කව 
ශ!මQ -රවැaය3 ෙලස සමාජගත bcෙC අරl£3 ඔ^3ට තමා කැම! �ඩාවකට ෙයොl 
Fමට සහ පාෙයෝLක (නය -y¼වකට ෙයොl bcමට අවශ2 කටq� සCපාදනය කළ q�යැ� 
ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.92/’15 

88. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ!ක ෙතොර�	 මධ2සථ්ානය ආරCභ 

bcම,— � ලංකාව �ළ �Wටා ඇ! ෙබෞ�ධාග[ක සථ්ාන, ඒ හා සබැÂ අTෂංLක අංශය3 
ෙම3ම, ¾Ç3 වහ3ෙසේලා ��බඳ ෙතොර�	 ආD ක	¼ එ °ස ්කර (�මQව පPගණක 
ගත කර, නFන තාෂ£ක උපකරණ සහ පමාණවQ මානව හා ෙභෞ!ක සCපQ ව*3 �P-3 
“ ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ!ක ෙතොර�	 මධ2සථ්ානය” න[3 ආයතනය රාජ2 අTගහෙය3 ආරCභ 
කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.93/’15 

 89. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— දහC පාසj පාඨ ග3ථ කාලාT�Èව සංෙශෝධනය 

bcම,— (භාග ඉලක කරගQ, දැTම පමණ ෙ3දගත කළ පාඨ ග3ථ ෙවTවට 
පා ෙයෝLක -y¼ව පදනC කරගQ, ���ය ව.ධනය කර3නාR, Ëෂට් සCප3න සමාජය 
o.මාණය bcම ඉලක කර ගQ පාඨ ග3ථ (�වQ ම<ඩලය හරහා සCපාදනය කර දහC 
පාසj ෙවත ලබා Oය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.94/’15 

90. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජාත23තර පාසj oයාමනයට ම<ඩලය පQ bcම,— 

� ලංකාෙm සංසක්ෘ!යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැQමට ගැලෙපන පPO ජාත23තර 
පාසjW (ෂය පථය3 අවශ2 පPO oයාමනය කළ හැb �.ණ බලතල සWත ම<ඩලය පQ 
කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.95/’15 

91. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජා!ක අධ2ාපන ෙකො[ෂ3 සභාව වඩාQ ස�ය bcම,— 

ෙ�tය ඉ!හාස දැTම, සාරධ.ම සCප3න බව, oෂප්ාදන ශක2තාව, ��� සCප3න බව, 
සCපදා�ක දැTම, ෙ�ශාTරාගය, oෙරෝ§තාව, Yසලතා �.ණ බව සහ ආකjප 
සCපQ!ෙය3 q� බව යන අංගය3ෙග3 පP�.ණ සා.ථක -රවැaෙයY iW කල හැb වන 
පPO සකසන ලද ජා!ක අධ2ාපන ප!පQ!ය හරහා සමසත් අධ2ාපන කමෙZම 
පPව.තනය ඇ! bcමට ජා!ක අධ2ාපන ෙකො[ෂ3 සභාව ව ඩාQ ස�ය කළ q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.96/’15 

92. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ප^j ෛවද2ෙmදය ��බඳ (ෙශේෂඥ ෙසේවාව Oq¼ bcම,— 

ෙසෞඛ2 ෙසේවාෙm අත2ාවශ2 අංශය වන ප^j ෛවද2ෙmදය ��බඳ (ෙශේෂඥ ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව!න ගැට¸ ocෂණය කර ඒවා කxන[3 oරාකරණය bcමට අවශ2 කටq� a) 
bcමටQ එම ප^j ෛවද2ෙmදය ��බඳ (ෙශේෂඥ ෙසේවාව Oq¼ bcමට සැලKC bcමටQ 
රජය මැOහQ (ය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.97/’15 

93. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ආq.ෙmද ෛවද2ව	3ෙ� ෙසේවය (ෙ�ශය3ට ලබා 

Dම,— ආq.ෙmද ෛවද2 උපා�ය සC�.ණ කරන උපා�ධාc3හට (ෙ�ශ රටවල °bයා 
අවසථ්ා ලබාDම සඳහා (�මQ වැඩ ��ෙවළ සැලKC කර �යාQමක bcම K)K යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.98/’15 
94. 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ආq.ෙmද ෛවද2 පනත සංෙශෝධනය bcම,— දැනට 
පව!න යj පැන Lය ආq.ෙmද ෛවද2 පනත සංෙශෝධනය කර ආq.ෙmද ෛවද2ව	3ෙ� 
වෘQ�ය ගැට¸ (සඳ[3, එම වෘQ!ය ස� ග	Qවය හා අ¾මානය °ක ගැ0මට නව ආq.ෙmද 
ෛවද2 පනත කxන[3 ඉOPපQ bcමට �යවර ගත q�යැ�  ෙමම පා.*ෙC3�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.99/’15 
95. 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— )CPය ආරෂක ප�ධ!ය සකස ්bcම,— � ලංකාෙm 
)CPය ආරෂක ප�ධ! o.මාණය කළ නව oපැqC ක	ව3 ද, එම ෙෂේතයට සCබ3ධ 
(�ව�3 ද, )CPය ෙදපා.තෙC3�ෙm aය¸ම ෙෂේතය3W පFනය3ෙග3 ද සම3(ත 
ක[�ව ම�3 )CPය ආරෂක ප�ධ!ය සකස ්කර �යාQමක bcමට රජය මැOහQ (ය 
q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.100/’15 

96. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ම§ පවාහන ෙසේවෙZ �ණාQමක තQQවය වැx bcම,— 

බස ් ම§ පවාහන ෙසේවෙZ �ණාQමක තQQවය වැx bcම ම�3 වා.�කව එම ෙසේවාව 
ප!ෙෂේප කරන 1% - 2%  පමණ R ම§3 පමාණය රඳවා ගැ0මට කටq� bcෙම3, එම 
ෙසේවෙZ පැවැQමට D.ඝ කා´නව ඇ! (ය හැb අවදානම අ� කර ගැ0ම සඳහා කමවQ වැඩ 
��ෙවළ සැලKC කර �යාQමක bcම K)K යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.101/’15 

97. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— aංහල භාෂාවට සCමතය සකස ්bcම,— aංහල භාෂාෙm 

*àත ව2වහාරය හා කථන ව2වහාරය ෙදයාකාරය ග3නා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙ¶දය, 
අjපපාණ, මහපාණ අෂර ෙයDම සහ පද ෙබDම ආ Oය ද (වාද සWත බැ(3 aංහල භාෂාව 
සඳහා සCමතය සකස ්bcමට (�වQ ම<ඩලය පQ කර කාලාT�පව a)වන ෙවනසක්C 
ද සැලbjලට ෙගන භාෂාෙm පැවැQම තහ^	 bcමට හැb �යාදාමය සකස ්කළ q�යැ� 
ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.102/’15 

98. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සංසථ්ාoක කාබoක අපදව2 ම�3 පPසරය �ෂණය Fම 

පාලනය bcම,— ප*ෙබෝධ නාශක සහ ක.මා3ත �යාව*ය3W D �ටවන සංසථ්ාoක 
කාබoක අපදව2 (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් ව.ගයක �ෂණ 
කාරකය3ෙග3 සම3(ත අතර ඒවා [oසාෙ� ෙසෞඛ2යට ඉතා අWතකර බැ(3 එම 
රසායoකය3 පPසරයට lදා හැcම පාලනය bcමට (�මQ වැඩ ��ෙවළ සැලKC කර 
�යාQමක කළ q� යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.103/’15 

99. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— රාජ2 පාලනයට සC��ධ ද.ශනය සCබ3ධ කර ගැ0ම,— 

ස�ත අපPහා0ය ධ.ම, දසරාජ ධ.ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, Y	 ධ.ම ජාතකය, ග3ඩ o3)ක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ�වධ.ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චකවQ� aහනාද ½තය 
හා ධ.ම පD�කාව යන සC��ධ ඉගැ3FC සCබ3ධව පා.*ෙC3�, පළාQ සභා හා පාෙ�tය 
මuටෙC aUන aය¸ම පෂ (පෂ ම3¿ව	3 දැTවQ bcම ��3 ඔ^3ෙ� ¥[කාව රෙu 
යහපාලනයට දායක කර ගැ0මට හැb වන ආකාරෙZ වැඩ ��ෙවළ සැලKC කර �යාQමක 
bcමට රජය මැOහQ (ය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.104/’15 

100. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඉෙලෙටොoක අපදව2 බැහැර bcම,— ෆේලොරස3u 

බjබ, )රකථන, ජංගම )රකථන, ()* උපකරණ, බැටP, පPගණක හා එW ෙකොටස ්ආOය 
අපදව2 ෙලස පPසරයට බැහැර bcෙCD ආසo, කැÀ[යC, රසOය, ෙලÀ වැo බැර ෙලෝහ 
පPසරයට එක�වන බැ(3 ෙමම ඉෙලෙටොoක අපදව2 බැහැර bcමට කමවQ වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කර පPසරය K°�මට කටq� කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.105/’15 

101. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— රෙu යහපාලනය සථ්ා�ත bcම,— අයහපQ පාලනෙZ අංග 

ලෂණ වන අQතෙනෝම!ක ප!පQ! සCපාදනය, oලබල වාදය, බලාQමක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ 0!, (ධායක බලතල අoa පPහරණය, ෙ�ශපාලනයට -රවැa දායකQවය අ�Fම 
සහ  �ෂණය පැ!cම යන ක	¼ අප රට �ළ ෙනොඅ�ව දනට ලැෙබන අතර ෙC oසා රෙu 
අයහපQ පාලනය පව!න බව ෙප0 යන ෙහ�3 රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැ§ම සඳහා 
සැලKC සකස ්කර �යාQමක කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.106/’15 

102. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— (ෙ�ශ රටවල ඇ! � ලංකාවට අයQ -සේකොළ ෙපොQ 

නැවත ලබා ගැ0ම,— � ලංකාවට අයQ වUනා -සේකොළ ෙපොQ රාËය qෙරෝපා රටවj 
ඇ�¸ ෙලෝකෙZ රටවj ගණනාවක !ෙබන අතර ඒවාෙZ අ3ත.ගතව ඇ! දැTම ෙC වන 
(ට වQම3 ලාං�ය සමාජයට අW[ව ෙගොස ්ඇ! බැ(3, එම -සේකොළ ෙපොQ අප රටට ආපK 
ලබා ෙගන ඒවාෙZ අඩං� ෙපෞරා£ක දැTම නැවත සමාජගත bcමට (�මQ වැඩ ��ෙවළ 
සැලKC කර �යාQමක කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.107/’15 

103. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෛජව ((ධQවය °ක ගැ0ම සඳහා කෘ�ක.මය දායක කර 

ගැ0ම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙවTවට බy ෙබෝග වගාව සහ [ශ ෙබෝග වගාව ජනÊය කරFම, 
ෛජව ((ධQවයට හාoකර රස ◌ායන දව2 කෘ� ක.මා3තෙය3 ඈQ bcම හා ඒකාබ�ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භා(තය ��3 රට �ළ ෛජව ((ධQවය ආරෂා bcමට 
ෙගොF3 ෙයොl කරන වැඩ ��ෙවළ  �යාQමක කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.108/’15 

104. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජනතාවෙ� ආහාර ලැÅෙC අ�!ය Kර�ත bcම,— 

එසQ ජා�3ෙ� සං(ධානෙZ මානව අ�!වාaකC◌ ිප�ධ�3ට අTÃලව ආහාර ලැÅෙC 
®*ක අ�!වාaකම � ලාංbක ජනතාවට අW[ වන තQQවය රජෙZ ප!පQ! සCපාදනය 
හා �යාQමක bcC �ළ දනට ලැෙබන ෙහ�3 උත පඥ��3ට අTව රෙu ජනතාවෙ� 
ආහාර පශන්ය (ස�ෙC වග�ම l�මo3ම රජයට පැවc ඇ! බැ(3 රජය මැOහQF ආහාර 
දව2 [ල පාලනය හා ෙසෞඛ2 ආර�ත ආහාර ෙmල රෙu ජනතාවට ලැÅම සහ!ක 
ෙකෙරන (�මQ වැඩ ��ෙවළ සCපාදනය කර ජනතාවෙ� ආහාර ලැÅෙC ®*ක 
අ�!වාaකම තහ^	 bcමට �යවර ගත q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.109/’15 

105. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අකාබoක දව2 කළමනාකරණය bcම,— අකාබoක දව2 

ප!ච�කරණය bcමQ, අකාබoක දව2 භා(තය අවම bcමQ, භා(තෙය3 ඉවQවන 
අකාබoක දව2 එක� bcෙC යා3තණය සැක5ම හා අකාබoක දව2 භා(තා bcෙC පPසර 
0! c! (�මQ bcමQ ��3 රෙu පPසර ප�ධ!ෙZ ආරෂාව හා යහපැවැQම සඳහා 
අකාබoක දව2 කළමනාකරණය bcමට �යවර ගත q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.110/’15 

106. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙ�tය ඖෂධ සහ අQ ෙබෙහQ ��බඳව පාසj aK3 

දැTවQ bcම,— oෙරෝ§ ජා!ය ෙගොඩනැ§ම සහ ෙ�tය ආq.ෙmදෙZ යහපැවැQම ®*ක 
අරl¼ වශෙය3 ෙගන ෙ�tය ඖෂධ ව.ග හා අQ ෙබෙහQ ��බඳ (�මQ ක	¼ සWත 
(ෂයය පාසj (ෂය o.ෙ�ශයට ඇ�ළQ bcම ම�3 ෙ�tය  ඖෂධ සහ අQ ෙබෙහQ 
��බඳ පාසj aK3 දැTවQ bcම ට �යවර ගත q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.111/’15 

107. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා ම3දෙපෝෂණය �ර3 bcම,— � ලංකාව 

�ළ අ�බර ද	 උපQ අTපා!කය 25% තරC ඉහළ අගය ග3නා අතර එයට පධාන සාධකය 
ව3ෙ3 ෙපෝෂ2දා³ ආහාර Wඟකම වන බැ(3, මාතෘ හා ළමා ම3දෙපෝෂණය )ර´මට අවශ2 
ෙපෝෂ2දා³ ආහාර )�පQ ජනතාවට ලබා Dම පlඛතාවය කරගQ වැඩ ��ෙවළ �යාQමක 
කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.112/’15 

108. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පPසරය K°�ෙම3 oෙරෝ§ රට ෙගොඩනැ§ම,— 

ව.තමාන � ලංකාෙm පPසර �ෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව3 ජලෙZ හා ආහාරවල (bරණt´ 
බව වැx F ඇ! අතර අනාගතෙZD [oසාට වැළ ෙඳන ඇතැC ෙරෝගවල ෙරෝග oධානය පවා 
ෙසොයා ගැ0ම අපහK  (ය හැb බැ(3, ෙC ��බඳ වැx)ර (ම.ශනය bcම සඳහා (�වQ 
ක[�ව පQ කර වා.තාව කැඳවා, එම o.ෙ�ශ �යාQමක bcම ��3 රෙu ජනතාවෙ� 
0ෙරෝ§භාවය සහ!ක කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.113/’15 

109. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— රෙu ආරෂාවට කෘ�ක.මය Kර�ත bcම,— 

ධනවාදෙZ �3වැo කා.�ව වන ෙදවැo ෙලෝක q�ධෙය3 පK කාලෙZD හPත (�ලවයQ 
සමඟ කෘ�කා.[ක ¤වන රටාව සC�.ණෙය3ම ෙවනස ්Fම ෙහේ�ෙව3 ව.තමාන ෙලෝක 
පජාව lyණ D ඇ! පPසර �ෂණය, 0ෙරෝ§ බව නැ!Fම හා �Pa) ආහාර ෙනොමැ!Fම ආD 
අවදානC තQQවය3ෙග3 � ලංකාව ආරෂා කර ගැ0ම සඳහා ජනතාව !රසාර කෘ�ක.ම 
භා(තය3ට ෙපළඹFෙම3 හා ෙගොF3 ආරෂා ෙකෙරන රාජ2 ප!පQ! රට �ළ සථ්ා�ත 
කරFෙම3 රෙu අනාගතය Kර�ත කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.114/’15 

110. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සං�.ණ ෙගෝ´ය ෙවළඳෙපොළ oසා ජනතාවට ඇ!වන 

ගැට¸ අවම bcම,— ෙගෝ´යකරණය (a3 හp3වා)3 ෙලෝක ෙවළඳ රටාව [oසාෙ� මනස 
ආකමණය bcම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔy පාරCපPකව ෙගන ආ හර ප�ධ�3 හා Oq¼ 
දා.ශoක �3තනය3 [oස ්මනස ��3 උ)රා දැ¦ම ව.තමානය වන (ට � ලාංbක�3ට ද 
ෙපො) බැ(3, ෙවළඳෙපොළ ආ.}කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සං�.ණ ¤වන රටාව හා ඒ සමඟ 
පැන නLන සං�.ණ සමා¤ය පශන්Q (සඳා ගo[3 සහනt´ O( පැවැQමකට යා q� 
ව3ෙ3 ෙකෙසේද ය3න ��බඳව ජනතාව දැTවQ bcමට අවශ2 වැඩ ��ෙවළ හා ���මය 
සංවාදය රට �ළ �යාQමක කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.115/’15 

111. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාවට අවශ2 5o රට �ළ oපදFම,— � ලංකාවට 

අවශ2 කරන 5o oෂප්ාදනය bcමට අවශ2 සCපQ � ලංකාව ස�ව ඇ! බැ(3, මනා 
කළමනාකාcQවයb3, කා.යෂමව හා සැලKC සWතව කටq� කර රටට අවශ2 5o 
පමාණය ෙමරට oෂප්ාදනය bcමට හා 5o �Pපහ) bcමට අවශ2 ක.මා3තශාලා රජය ම�3 
සථ්ාපනය කර 5o ක.මා3තය °ක ගත q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.116/’15 

112. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— නකjස ් ර�තය ආරෂා bcම,— සමසත් � ලාං�ය 

පPසර ප�ධ!යටම බලපෑC කළ හැb සංෙmD පPසර ප�ධ!ය වන නකjස් ර�ත 
වනා3තරය ෙC වන (ට [oස ්�යාකාරකC ෙහේ�ෙව3 දැx ත.ජනයකට ලF ඇ! අතර 
වQම3 පර-රට ෙම3ම අනාගත [oස ් පර-රට ද ෙමම පPසර (නාශය ෙහේ�ෙව3 
අවදානමක ට lyණ පෑමට a) වන බැ(3, [oස ් ත.ජන ඉවQ කර නකjස ් ර�තෙZ 
සව්ාන පැවැQම කxන[3 තහ^	 කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.117/’15 

113. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— රාවණා ර� ��බඳව (�මQ ගෙmෂණය a) bcම,— 

රාවණා ර� ��බඳ oශ�්ත ඉ!හාස ෙතොර�	 නැ! ^වද, (�මQ ගෙmෂණය ��3 ඔy 
��බඳව අප රෙu ආකjප නැංFමටQ, රාවණා ර� ස�ව !� දැTම රෙu අ¾වෘ��ය සඳහා 
ෙයොදා ගැ0මට හා � ලාං�ය ඉ!හාසෙZ සැඟF Lය පPkෙ²දය oරාවරණය කර ගැ0මටQ 
හැb වන බැ(3, (�වQ ක[�ව හරහා රාවණා ර� ��බඳව ගෙmෂණය කළ q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 



( 28 ) 

 

 

පා.118/’15 

114. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ���මය O�p බව �ර3 bcම,— ෙභෞ!ක ෙවළඳ භා<ඩ 

සැPසරන ෙmගයට සාෙ�ෂව දැTම, ���ය හා මානව හර ප�ධ�3 ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනොFම ෙහේ�ෙව3 ෙනොදැTවQකම Wස එසFම ��3 ���මය O�pභාවය අද අප රට �ළ 
දනට ලැෙබන පධාන ගැට¸ව ^වද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇQෙQ අ� අවධානය බැ(3, 
රෙu ජනතාවෙ� ���මය O�p බව නැ! bcමට aය¸ වයස ්කා<ඩය3 ආවරණය වන පPO 
(   �මQව සැලKC කරන ලද ජා!ක වැඩසටහන �යාQමක කළ q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.119/’15 

115. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— කj ඉYQ R ඖෂධ භා(තය නැවැQFම,— ෙC වන(ට � 

ලංකාව �ළ කj ඉYQ R  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙZ ෙරෝහj �ළ භා(තයට පැ[×ෙC 
අවදානම ඇ! බැ(3 රජෙZ අදාළ aය¸ අංශ මැOහQF �යාකාc සැලKම සකස ්කර කj 
ඉYQ R ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ3 ඉවQ bcම හා ආනයනය bcම නැවැQFමට කටq� කළ 
q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.120/’15 

116. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඒÀස ්ෙරෝගය ව2ා�ත Fම පාලනය bcම,— � ලංකාව �ළ 

දැනට හpනා ෙනොගQ ඒÀස ්ෙරෝ§3 3000 කට ආස3න පමාණය aUන බවට වා.තා පළ F 
ඇ! බැ(3 ඔ^3 හpනාෙගන ප!කාර සඳහා ෙයොl bcමටQ, ඒÀස ් ෙරෝගය ව2ා�ත Fම 
වැළැFමටQ ඵලදා³ K)K ව2ාපෘ!ය කxන[3 ආරCභ කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.121/’15 

117. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— (ෙ�ශය3WD *ංLක අතවරයට ලවන කා3තාව3ට 

සහන සැල5ම,— � ලංකාෙm කා3තාව3 ගෘහ ෙසේවයට (ෙ�ශ ගතFෙම3 පK a) වන 
අතවරය3 ෙහේ�ෙව3 a)වන ගැ� ගැ0C oසා � ලාං�ය සමාජය �ළ o.මාණය F ඇ! 
ගැට¸ සහගත තQQවය3 සමනය bcම සඳහා (�මQ කමෙmදය සකසා �යාQමක bcමට 
(�ව�3 හා එම a)FC හා බැp¼ -�ගල ක<ඩායCව*3 සැ)CලQ ක[�ව පQ කළ 
q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.122/’15 

118. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වන ර�ත හා අභය ¥[වල ආරෂාව දැx bcම සඳහා 

0! සCපාදනය bcම,— මෑතක aට � ලංකාෙm ර�ත වනා3තර සහ අභය ¥[ (නාශය වැx 
ෙව[3 පව!න අතර � ලාං�ය පාPසPක සම�*තතාවට ඉ3 දැx ත.ජනය එjල ෙව[3 
පව!න බැ(3 ෙමම (නාශය නැවැQFම සඳහා ජනතාවෙ� ආකjපමය ෙවනස ඇ! bcමට 
අවශ2 වැඩ ��ෙවළ සැක5මට ෙම3ම පව!න 0! ප!පාදන (�මQ හා දැx බවb3 qත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.123/’15 

119. 

 ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ((ධ ආග[ක ක<ඩායCව*3 a) වන සමාජ බලපෑC 
��බඳව අධ2යනය bcම,— පධාන ධාරාෙm ආග[ක මතවාදය3 (ෙmචනය කර[3, එම 
ආගCW අT ක<ඩායC ෙලස තම o.වචන හා පැහැO* bcC සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉOPපQ කර[3 එම මතවාද ��ගQ -�ගල�3 එ °ස් කර ග3නා, ආග[ක හා 
ෙවනQ ly¼වරb3 සමාජගත F ඇ! ක<ඩායC ��බඳ අධ2යනය කර[3 ඔ^3ෙ� 
මතවාද, �යාකාcQවය3 හා සමාජයට ඔ^3 oසා ඇ! වන බලපෑC කවරාකාරද ය3න 
��බඳ තෙසේ	ව ලබා Dමට ��ගQ ආග[ක නායකය3ෙග3 හා (�ව�3ෙග3 සැ)C 
ලQ ක[�ව පQ කර, වා.තාව කැඳවා එW o.ෙ�ශ �යාQමක කළ q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 



( 29 ) 

 

 

පා.124/’15 

120. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඉහළ ප[!ෙය3 qQ මැU භාජන oෂප්ාදනය bcම,— 

ආහාර �5ෙCD ගෑස ් හා ()*ය අපෙQ ෙනොයන ෙලස ඉමo3 තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ග3නා මැU භාජන oෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉOPපQ bcමට, අවශ2 පcෂණ a) 
bcමට හා මැU භාජන භා(තෙය3 ෙසෞඛ2ාර�තව ආහාර �5මට ඇ! හැbයාව ��බඳව 
ජනතාව දැTවQ bcමට ජා!ක මuටෙC වැඩ සටහන සැලKC කර �යාQමක bcමට රජය 
මැOහQ (ය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.125/’15 

121. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අ�මානaක (ද2ා ෙෂේතයට �) දහ[3 ආභාෂය ලබා 

ගැ0ම,— �)3 වහ3ෙසේෙ� aත ��බඳ ඇතැC (ගහය3 Ðතන (ද2ාවට හK ෙනොවන තරC 
ගැ¨	 බැ(3, ඒ ��බඳ ප.ෙZෂණ bcමට හා ව.තමානෙZ අ�මානaක (ද2ා ෙෂේතෙZ ඇ! 
ගැට¸ සඳහා �) දහම ඇKP3 o.වචන හා (සpC ඉOPපQ bcමට හැb වන පPO, අදාළ 
ෙෂේතය ��බඳ හසල දැTම ඇ! ෙ�tය හා (ෙ�tය (�ව�3ෙග3 සම3(ත ක[�ව 
�W�වා, ඒ හරහා �) දහම ෙ�tය හා (ෙ�tය වශෙය3 පච*ත bcමටQ, � ලංකාෙm �.! 
නාමය ඉහළ නැංFමටQ, අ�මානaක (ද2ා ෙෂේතෙZ -න	දය ඇ! bcමටQ රජය මැOහQ 
(ය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.126/’15 

122. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— (ද2ා.î3 අතර -රා(ද2ා (ෂයය ජනÊය කරFම,— 

(ද2ා.î3 අතර -රා(ද2ා (ෂයය ජනÊය bcම සඳහා l*ක වශෙය3 පාසj (ෂයය 
o.ෙ�ශයට එම (ෂයය ඇ�ළQ bcම හා (ශව්(ද2ාලවල -රා(ද2ා (ෂය පථය තව)රටQ 
-�j bcමට හා පහKකC ලබාDම සඳහා කටq� bcමQ, එමL3  -රා(ද2ා (ෂයය රට �ළ 
ව2ා�තFම හරහා iWවන උග�3ෙග3 රටට යහපQ ෙසේවය ලබා ගැoමQ අරl¼ කරගQ 
ජා!ක වැඩසටහන O�කා´නව සැලKC සWතව o.මාණය bcමට �යවර ගත q�යැ� ෙමම  
පා.*ෙC3�ව  ෙයෝජනා කර�. 

පා.127/’15 

123. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ! වස (ෂ ��බඳ ෙසොයා බැ´මට (ෙශේෂ ප[! 

ආයතනය �W�Fම,— කෘ�ක.මා3තෙZD භා(තා ෙකෙරන රසායන දව2 ෙහේ�ෙව3 ආහාර 
දව2ය3ට ද වස (ෂ [ශF ඇ! අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ´මට අදාළ ප[! ආයතනය දැනට 
� ලංකාව �ළ �W�වා ෙනොමැ! බැ(3 එම කා.යය සඳහා (ෙශේෂ ප[! ආයතනය �W�(ය 
q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.128/’15 

124. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— යාචක�3 aඟමනට ෙයොදාග3නා ද	ව3 -න	Qථාපනය 

bcම,— � ලංකාෙm යාචක�3 ද	ව3 සමඟ aඟම3 යැDම තහනC කර, aඟමන සඳහා 
ෙයොදා ග3නා ද	ව3 -න	Qථාපනය කර, ඔ^3 යහපQ -රවැaය3 ෙලස සමාජගත bcම 
සඳහා අවශ2 ජා!ක මuටෙC වැඩ��ෙවළ සැලKC කර �යාQමක කළ q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.129/’15 

125. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ¾Æ× ශාසනය අඛ<ඩව පවQවාෙගන 

යාම සඳහා කමවQ වැඩ��ෙවළ සකස ් bcම,— මහා පජාප� ෙගෝත¦ 
ෙතර×3වහ3ෙසේෙග3 ඇර¨¼ භාර�ය ¾Æ× ශාසනය සංඝ[Qතා 
ෙතර×3වහ3ෙසේෙ� ලංකාගමනෙය3 � ලංකාව �ළ මැන(3 සථ්ා�ත ^වද, පKකා´නව 
අභාවයට Lය බැ(3, මෑත qගෙZ D ශ2ාෙමෝපා* මහා oකාෙZ රංLP ද¨¸ පා.ශව්ය (a3 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද ¾Æ× ශාසනයට oa 



( 30 ) 

 

 

��ගැ0ම ලබාDම සඳහා රජය ෛතoකා�ක මහා නායක සව්ා¦3වහ3ෙසේලා ඇ�¸ අදාළ 
aය� ෙෂේතය3ෙ� ®*කQවෙය3 oa සංවාදය ඇරïය q� යැ� ද, එම සංවාදය 
අවසානෙZ (�මQ කමෙmදය ඔසේසේ � ලංකාව �ළ ¾Æ× ශාසනය අඛ<ඩව 
පවQවාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළ සැකaය q�යැ� ද ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා 
කර�.  

පා.130/’15 

126. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලාං�ය ¾Æ සංසථ්ාව ව�හාQමකව (�මQ bcම,— � 

ලාං�ය ¾Æ සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහ3ෙසේලා පා.ශව් ගත Fම ෙහේ�ෙව3 ව�හාQමකව 
අසං(�ත F ඇ! අතර එම oසා ජා!ක හා ජාත23තර අ¾චාර උපචාරය3WD සංඝයා 
වහ3ෙසේලා ඒකම!ක ෙනොFම රටට අWතකර ෙලස බලපාන බැ(3 සමසථ් සංඝ සමාජෙZ 
ඒකම!කQවය ඇ! කර ගැ0මට හැb වැඩ��ෙවළ සැක5මට රජය මැOහQ (ය q�යැ� 
ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.131/’15 

127. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ලංකා ඛoජ ෙතj 0!ගත සංසථ්ාව ලාභදා³ 

ආයතනය bcම,—  ලංකා ඛoජ ෙතj 0!ගත සංසථ්ාව ලාභදා³ ආයතනය ෙලස 
ජනතාවාDව සංව.ධනය bcමට අවශ2 සැලKC සකස ්bcමට (�වQ ම<ඩලය පQ 
කර ඔ^3ෙ� o.ෙ�ශය3ට අTව සංසථ්ාෙm පව!න වංචා, �ෂණ හා පPපාලනමය 
ගැට¸ (සඳා ඵලදා³ ජා!ක ආයතනය ෙලස �යාQමක Fමට අවශ2 පPසරය රජය 
මැOහQව o.මාණය කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.132/’15 

128. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ2 පමාණයට ගංජා වැFමට ෙ�tය 

ෛවද2ව	3ට අවසර ලබා Dම,— ඉ3Oයාෙm aට රහaගත මා.ග ඔසේසේ රට �ළට ෙග3වන 
රසායoක දව2 [Ïත ගංජා භා(තා කර oපදවන ෙ�tය ඖෂධවල �ණාQමක බව අ�වන 
බැ(3, ආq.ෙmද ඖෂධ oපදFෙCD තම ඖෂධවල �ණාQමක බව ආරෂා කර ගැ0ම 
සඳහා ගංජා අත2වශ2 ඖෂධය ෙලස ෙයොදා ග3නා රජෙZ ��ගQ ආq.ෙmද 
ෛවද2ව	3ට 5මාව3 සWතව ගංජා ශාකය වැFමට අවසර ලබාDම සඳහා අවශ2 0! 
සංෙශෝධනය කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.133/’15 

129. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— එළව� ෙගොF3ට සාධාරණ [ල ලබා Dම,— එළව� 

ෙතොග ෙවළඳාෙCD �යාQමක වන ක�පC ගැ0ම හා [ල �රණය bcC ආD �යා හරහා 
ෙගොඩනැ§ ඇ! සං(ධානාQමක ෙවළඳ ඒකා�කාරය3 oසා එළව� ෙගොF3ට සාධාරණ 
[ල ලබා Dමට ෙමෙත �යාQමක කළ සැලKC අසා.ථක F ඇ! බැ(3, ෙගො(යාට 
සාධාරණ [ල ලබා DෙC ®*ක අරlණ කරගQ බලපෑC ව*3 ෙතොර ෙවළඳෙපොළ රාජ2 
ෙවළඳ ආයතන මැOහQF o.මාණය කර �යාQමක කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.134/’15 

130. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාසj ද	ව3ෙ� වUනාකම සමාජගත bcම,— 

ෙදමා�ය3, �	ව	3, �ඩා -y¼ක	ව3 හා පාසj වෑ3 රථ Pයැ)ර3 යන �Pස ්සඳහා 
ද	ව3ෙ� වUනාකම ��බඳ සමාජ (ද2ාQමක හා මෙනෝ (ද2ාQමක කමෙmදය3 ��3 
සරළව පැහැO* කර, රෙu හා සමාජෙZ ඉOP යහපැවැQම සඳහා ද	වා සමාජ අ¾ෙයෝගය3 
හlෙm ආරෂා කර3ෙ3 ෙකෙසේද ය3න ��බඳව සංවාදය පැවැQFම ට ජා!ක මu ටෙC 
වැඩසටහන සැලKC කර �යාQමක bcමට රජය මැOහQ (ය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

 
 



( 31 ) 

 

 

පා.135/’15 

131. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— කා3තාව3ට ඇ!වන Èඩාව3 අවම bcම,— වQම3 

ෙගෝ´ය සමාජය �ළ කා3තාව3ට a)වන Èඩාව3 වන ශම හා *ංLක ½රාකෑමට ලFම, 
ෙපෞ�ග*ක ෙ�පළ කමය -	ෂ ෙ3ðයව (කාශනය Fම, අසමාන ෙලස සැල�ම හා ප^j 
සංසථ්ාව �ළ aරගත Fම oසා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ!Fම යන ක	¼ � ලාංbක 
කා3තාව3ට ද පධාන වශෙය3 ෙපො) වන බැ(3, ඔ^3ෙ� යහපැවැQම ෙවTෙව3 ෙමම 
Èඩාකාc වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල5මට අවශ2 �යවර ගත q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.136/’15 

132. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— -රා(ද2ා ෙදපා.තෙC3�ව නගා a�Fම,— � ලංකාව �ළ 

�Wටා ඇ! -රාවස�් සංරෂණය bcමට හැbයාව -රා(ද2ා ෙදපා.තෙC3�වට 
ෙනොමැQෙQ පවQනා මානව හා  ෙභෞ!ක සCපQW අ�ව oසා වන ෙහ�3, (�වQ 
ම<ඩලය ම�3 -රා(ද2ා ෙදපා.තෙC3�ෙm ඇ! අ�පා�කC ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
සC�.ණ bcමට අවශ2 �යවර ගැ0මට රජය මැOහQ (ය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.137/’15 

133. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— )ර ගම3 ෙසේවා බස ් රථවල ගම3 ග3නා ම§3ට 

ෙසෞඛ2ාර�ත ආහාර පාන ලබා ගැ0මට පහKකC සැල5ම,— )ර ගම3 ෙසේවා බස ්රථ ආහාර 
පාන ගැ0ම සඳහා නතර කරT ලබන ආපනශාලාව3W ප[!ය ඉතා පහළ මuටමක පව!න 
බැ(3 එය ම§ ජනතාවෙ� ෙසෞඛ2යට අWතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල ප[!ය ඉහළ 
නැංFමට oර3තරව පK (පරC කළ හැb වන පPO සකස ්කරන ලද ජා!ක වැඩසටහන රජය 
(a3 සැලKC කර �යාQමක කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.138/’15 

134. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— රජය ස� වැ(* සමාගC ලාභදා³ ආයතන බවට පQ 

bcම,— රජය ස� වැ(* සමාගC පා� ලබන ආයතන බවට පQF ඇ! බැ(3, (�වQ 
ක[�ව පQකර එම ආයතනවල ලාභදා³Qවය ව.ධනය bcමට අවශ2 o.ෙ�ශ සකස ්කර, 
එම o.ෙ�ශ �යාQමක bcම ��3 එම සමාගCවල ලාභදා³Qවය ඉහළ දැ¦මට රජය මැOහQ 
(ය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.139/’15 

135. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වන ර�ත �ළ a)වන 0! (ෙරෝ �යා නැවැQFම,—    

� ලංකාෙm වන ර�ත �ළ a)වන 0! (ෙරෝ වගාව3, ((ධ ඉObcC, වනා3තර එ�bcC 
හා ර�ත 5මා මා�C ෙවනස ් bcම ආD වන (නාශයට ෙහේ�වන [oස ් �යාකාරකC 
වැට´මට (ෙශේෂෙය3 ස(බල ග3වන ලද ෙපො*ස ්වන ආරෂක ඒකකය �W�Fමට රජය 
මැOහQ (ය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.140/’15 

136. 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙකොරjපර සංරෂණය bcම,— සාගර ජලෙZ 

උෂ්ණQවය ඉහළ යෑම හා [oස් �යාකාරකC ෙහේ�ෙව3 ෙකොරjපර (නාශ FෙC 
ත.ජනයට ලව ඇ! බැ(3, � ලංකා ly) කලාපය අවට ඇ! ෙකොරjපර ආරෂා කර 
ගැ0මට හා නව ෙකොරjපර o.මාණය Fමට උ�ත පPසර ප�ධ! සකස් bcම සඳහා 
අවශ2 නව oයාමනය3 සකස් කර �යාQමක bcමට රජය මැOහQ (ය q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.151/’15 

137. 
ග	 ෙහේෂා3 (තානෙ� මහතා,— ව� ආÏතව ¤වQවන ද[ළ ජනතාවෙ� ¤වන තQQවය 

ඉහළ නැංFම,— ව� ආÏත ද[ළ ජනතාව ¤වQවන පPසරය �ළ ()*ය, ජල පහKකC සහ 
යUතල පහKකC අවම මuටමක පව!න අතර එම තQQවය පාසj ද	ව3ෙ� අධ2ාපන 
කටq�වලටQ, එම ජනතාවෙ� ෙපෞ�ග*ක ¤(තයටQ බාධා ඇ!කරන බැ(3, ෙමම ල�3 
oවාස සංසක්ෘ!ය oමා කර ඒ සඳහා නව (�මQ තo oවාස කමය සකස ්bcමට අවශ2 
කxනC වැඩසටහන ආරCභ කළ q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.154/’15 

138. 
ග	 ල� ජයව.ධන මහතා,— මහTවර Oසn්කය �ළ මහj oවාස ෙයෝජනා කමය 

ආරCභ bcම,— මහTවර Oසn්කෙZ පව!න ඉඩC හා oවාස Wඟයට ��යම වශෙය3 
මහTවර පෙ�ශෙZ �Wටා ඇ! රාජ2 වැ(* ආයතනවලට අයQ වගා ෙනොකළ ඉඩC 
ෙතෝරාෙගන මහj oවාස කමය ඇ!ෙකොට oවාස ෙනොමැ! මහTවර Oසn් මධ2ම 
පා3!ක ජනතාවට කxන[3 oවාස ලබා DෙC වැඩසටහන �යාQමක කළ q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.155/’15 

139. 
ග	 ල� ජයව.ධන මහතා,— වසර 12 ක �යා3(ත රාජකාPෙZ oරතව aU n(ධ හlදා 

ෙසබ�3ට (ශාම වැ�� ලබා Dම,— � ලංකා n(ධ හlදා ෙසේවෙZ වසර 22  සC�.ණ R පK 
(ශාම යෑෙC �යාව*ය �යාQමක වන බැ(3, උ�	 නැෙගනWර �යා3(ත රාජකාPෙZ 
oයැ´ වසර 12  අඛ<ඩව ෙසේවය ෙකොට එම ෙසේවාෙව3 ඉවQ F aUනා අයව¸3 දැනට 
ඉතා අසරණ තQQවෙය3 පKවන බැ(3 එම n(ධ හlදාෙm හා ෙපො´aෙZ ෙසේවය කළ අයට 
අ.ධ (ශාම වැ�ප ලබා DෙC කමෙmදය කxන[3 සකසා එම අයට සහනය සැල5ම 
K)K යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.156/’15 

140. 
ග	 ල� ජයව.ධන මහතා,— මහTවර නගරය �ළ පවQනා මා.ග තදබදය අවම bcම,— 

� ලංකාෙm ෙදවැo අගනගරය වන මහTවර නගරය ෙ�tය හා (ෙ�Ëකය3ෙ� සංචාරක 
මධ2සථ්ානය වන ෙහ�3 ද, මහTවර නගරයට එOෙනදා (ශාල �Pස පැ[ෙණන අතර එම 
ජනතාව මහTවර නගරෙZ හා අවට මා.ගවල ඇ! අ�ක රථ වාහන තදබදය oසා මහQ 
අ5	තාවයකට පQවන බැ(3 ද, මහTවර නගරෙZ මා.ග තදබදය අවම bcම සඳහා කxනC 
(සpම ලබා Oය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.157/’15 

141. 
ග	 ල� ජයව.ධන මහතා,— මහTවර නගරය �ළ lස*්C �P[ පාසල ආරCභ 

bcම,— මහTවර Oසn්කය �ළ lස*්C ජනතාව ඉතා වැx �Pස ¤වQ වන අතර, 
මහTවර නගරය ආÏතව lස*්C �P[ පාසල �W�(ය q� යැ� D.ඝ කාලය !සේසේ 
පෙ�ශෙZ lස*්C ජනතාවෙ� ද ඉj´මව පව!න බැ(3, ඉතා කxන[3 මහTවර නගරෙZ 
lස*්C �P[ පාසල �W�Fමට අවශ2 කටq� සැලaය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.158/’15 

142. 
ග	 ල� ජයව.ධන මහතා,— මහTවර නගරය �ළ �WU ජනÊය පාසj සඳහා පළl 

ෙශේ£ෙZ ද	ව3 ෙවTෙව3 නව ෙගොඩනැL* ඉObcම,— මහTවර නගරය ආÏතව ජනÊය 
පාසj සඳහා පළlවැo ෙශේ£යට ළl3 ඇ�ළQ bcමට (ශාල �Pස ඉj¸C කළQ, එම 
පාසjවල ඉඩකඩ 5[ත ෙහ�3, ද	ව3 ඇ�ළQ bcම ඉතා අ5	 F ඇ! බැ(3 මහTවර 
නගරය ආÏත පධාන පාසjවලට පළlවැo ෙශේ£ෙZ ප3! පැවැQFම සඳහා නව 
ෙගොඩනැL* ඉතා කxන[3 ඉOකර Oය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

 



( 33 ) 

 

 

පා.159/’15 

143. 
ග	 ල� ජයව.ධන මහතා,— මහTවර පjෙjකැෙj oදහස ්ෙවළඳ උද2ාන කමවQව 

-�j bcම,— මහTවර Oසn්කය �ළ (°bයාෙව3 ෙපෙළන ත	ණ ත	£ය3 (ශාල 
�Pස aUන බැ(3, එම අයට °bයා අවසථ්ා කxන[3 සපයා Dම සඳහා මහTවර 
පjෙjකැෙj පෙ�ශෙZ �Wටා ඇ! oදහස ්ෙවළඳ උද2ාන ෙදක කමවQ ෙලස සකසා වැx 
�Pසකට °bයා අවසථ්ා ලබා ගැ0මට අවසථ්ාව සැල5මට කxන[3 කටq� කළ q�යැ� 
ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.160/’15 

144. 
ග	 ල� ජයව.ධන මහතා,— උඩරට ගැ[ -න	Qථාපන ෙකො[ෂ3 සභාව ය� සථ්ාපනය 

bcම,— අ�රාජ2වාD පාලන කාලෙZD අසරණ R උඩරට පෙ�ශවා5 ජනතාවට සහන සැල5ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර !� උඩරට ගැ[ -න	Qථාපන ෙකො[ෂ3 සභාව පKLය පාලන කාලය 
�ළ අ�ය තQQවයට පQ bcම oසා උඩරට ජනතාවට a)F ඇ! අසාධාරණය3 සාධාරණය 
bcම සඳහා උඩරට ගැ[ -න	Qථාපන ෙකො[ෂ3 සභාව නැවත කමවQව ස්ථා�ත කර´මට 
අවශ2 කටq� කxන[3 සැලaය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.163/’15 

145. 
ග	 ඩ�ලස ්ෙ�වාන3ද මහතා,— උ�	 පළාෙQ පළාQ සභාව යටෙQ ඇ! පාසjවල 

වැඩ බලන ()හjප!ව	3 ()හjප! තරඟ (භාගෙය3 oදහස ් කර, එම oලධාP3 
()හjප! ෙසේවෙZ III ෙශේ£යට පQ bcම,— උ�	 පළාQ සභාව යටෙQ ඇ! පාසjවල 
D.ඝ කාලය ෙසේවෙZ oq� �  ලංකා �	 ෙසේවයට අයQ වැඩබලන ()හjප!ව	3ෙ� 
ෙජ2ෂඨ්Qවය හා Yසලතාවය සැලbjලට ෙගන � ලංකා ()හjප! ෙසේවෙZ තරඟ 
(භාගෙය3 oදහස ්කර, එම oලධාP3 � ලංකා ()හjප! ෙසේවෙZ III ෙශේ£යට පQ කළ 
q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.168/’16 

146. 
ග	 එස.් එC. මPකා. මහතා,— ජා�3 අතර ජා!ක සංWÂයාව ෙගොඩනැංFම,— ජා!ක 

සංWÂයාව හා ජා�3 අතර අෙන2ෝන2 අවෙබෝධය සහ එකl�ව වඩාQ  ඵලදා³ ෙලස 
ෙගොඩනැ§ම සඳහා D.ඝ කා´න ඉලකය3ට lල �cෙC අරl£3, � ලංකාව �ළ සෑම 
ෙදමළ මාධ2 පාසලකම aංහල මාධ2ෙය3 උග3වන අංශය ආරCභ කළq� යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.169/’16 

147. 
ග	 එස.් එC. මPකා. මහතා,— නව �ඩා පනත  හp3වාDම,— Oස්n  �ඩා 

සංගCවල ඡ3දෙය3 �ඩා පාලක ම<ඩලවලට oලධාP3 ෙQc පQFෙC කමය ෙවTවට 
අ¸Q කමෙmදය හp3වා D, එමL3 එම oලධාc3ෙ� �යා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
පා.*ෙC3� වට ෙහෝ වගbයන අqP3 � ලංකාෙm �ඩාෙm Oq¼ව සහ අ¾වෘ��ය  සඳහා 
නව �ඩා පනත හp3වා Oය q� යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.177/’16 

148. 
 ග	 එC. එk. එC. සjමා3 මහතා,— හ� ව3දනා පනත හp3වා Dම,— � ලංකාෙm 
aට වා.�කව හ� ව3දනාෙm ෙයෙදන බැ!ම�3 (a3 lyණ ෙදන ගැට¸ oරාකරණය 
කර ගැ0මටQ, ඒ ��බඳ ආයතoක ව�හය ස්ථාපනය ෙකොට 0!මය ප!පාදන සකස ්
bcමටQ, රජය ම�3 “හ� ව3දනා පනත” හp3වා Oය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
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පා.178/’16 

149. 
ග	 ඩ�ලස ් ෙ�වාන3ද මහතා,— q�ධය oසා O( අW[ R ජනතාව aW bcම සඳහා 

අTසම්රණ සම්ාරකය තැ0ම සහ aWපQ bcම සඳහා ෙපො) Oනය ෙව3 bcම,— දශක 
ගණනාවක aට උ�	 පළාෙQ පැව! qදමය වාතාවරණය �ර3 F සාමකා¦ ¤වන රටාවකට 
ජනතාව දැ3 අව�.ණ F aUන අතර පKLය කාලෙZ පැව! අසාමාන2 තQQවය3 oසා ද, 
qදමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව3 ද, ඝාතනයට ලR aය¸ ජා!, ආගC හා සමාජවලට අයQ, 
aය¸ම භාෂාව3 කතාකරන ජනතාව, � ලාංbක�3 ෙලස aWපQ කර[3, එම ජනතාව 
මmiම ෙවTෙව3 ද, ඔ^3 කළ පPත2ාගය3වලට ෙගෞරව bcම සඳහා ද, උ�	 පළාෙQ 
ඕම3ෙQ පෙ�ශය �ළ K)K සථ්ානයක “අTසම්රණ සම්ාරකය” තැ0මට ද, එම qදමය 
තQQවය oසා O( අW[ R aය¸ම ජා!, ආගC හා භාෂාව3 කථා කරන ජනතාව aWගැ3Fම 
සඳහා K)K Oනය නC ෙකොට සෑම වසර පාසාම එම Oනය සැමcමට ද රජය �යවර ගත 
q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.179/’16 

150. 
ග	 aaර ජයෙකොx මහතා,— මQදව2 භා(තයට ඇ�බැWRව3 -න	Qථාපනය bcම 

සඳහා අ�කාPය �W�Fම,— මQදව2 භා(තයට  ඇ�බැW R  අ! (ශාල ත	ණ �Pස 
ඒවා�3 අQ[Dමට අෙ�ෂාෙව3 පK^වද, ඒ සඳහා oශ�්ත වැඩ��ෙවළ ෙහෝ කමෙmදය 
ෙනොමැ!Fම ඔ^3 lyණ ෙදන බරපතල ගැට¸වව ඇ! බැ(3,  ආග[ක නායක�3ෙ� 
®*කQවෙය3 ෙබෞ�ධ ආධ2ාQ[ක භාවනා කම, ෙ�tය ඖෂධ කමය3 හා අෙනYQ 
ප!ක.ම කම ද උපෙයෝ§ කරගo[3 මQY� හා මQදව2 භා(තයට ඇ�බැWRව3 
-න	Qථාපනය bcම සඳහා අ�කාPය �W�Fමට කටq� කළ q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.180/’16 

151. 
ග	 ෙ�. 5. අලව�වල මහතා,— � ලංගම හා ෙපෞ�ග*ක බස ් රථ සඳහා Oව�න -රා 

ඒකාබ�ධ ධාවන සැලැසම් රා¿ කා ලෙZD �යාQමක bcම,— � ලංකාව -රා සවස 63 
පKව � ලංගම හා ෙපෞ�ග*ක බස ්රථ oaයාකාරව ධාවනය ෙනොFම ෙහේ�ෙව3 ම§ ජනතාව 
බලවQ අපහKතාවයට පQ F aUන ෙහ�3, ඊට ��යC වශෙය3 � ලංකා ගමනාගමන 
ම<ඩලය සහ පළාQ සභා යටෙQ �යාQමක මා.ගසථ් ම§ පවාහන අ�කාc ආයතන සමඟ 
එව � ලංගම සහ ෙපෞ�ග*ක බස ් රථ රාn කාලෙZD Oව�න -රා ධාවනය bcමට 
සැලැසම් සකස ්කර �යාQමක කළ q� යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.181/’16 

152. 
ග	 අ�)jලාහ ්මහ�්ෆ ්මහතා,— උ�	 පළාෙත3 බලහQකාරෙය3 ෙනරපා හPන ලද 

lස*්C ජනතාව නැවත පOං� කරFම,— උ�	 පළාත �ළ aයවස ්ගණනාව !සේසේ ¤වQ R 
lස*්C ජනතාව 1990 වසෙ.D පැය 48ක කාල5මාව �ළ එම පළාෙත3 බලහQකාරෙය3 
ඉවQ කරන ලද අතර ඔ^3 ඉ3 �ටRෙZ තම3 ස� ෙ�පළ සහ වසñ්3 හැර දමා තම ¤(ත 
��බඳ bap සහ!කය ෙනොමැ!ව ෙමම K�තර ජනතාව එතැ3 aට ෙC දවා කාලය �ළ 
රටට ෙදෝW ෙනොF රU3 �ටව ෙනොය[3 ¤වQ R අතර පKLය ජනා�ප!වර ණ සහ 
පා.*ෙC3� මැ!වරණවලD පවා  ඔ^3ෙග3 95% aය ඡ3දය පකාශ කළ නl)  ඔ^3ට 
තවමQ aය lj ගC iC ෙවත යාමට ෙනොහැb F ඇ! ෙහ�3, ඔ^3හට aය¸ අ�!වාaකC 
සWතව aය lj ගC iC ෙවත යාමට අවසථ්ාව සැල5ම සඳහා ඇ! aය  ̧බාධාව3 හpනාෙගන 
ඒවා ඉවQ bcමට අවශ2 �යවර ගැ0ම රජෙZ වග�ම (ය q�යැ� ෙමම පා.*ෙC3�ව 
ෙයෝජනා කර�.    

පා.182/’16 

153. 
ග	 අ�)jලාහ ්මහ�්ෆ ්මහතා,— උපා�ධාc3 උපෙ�ශන oලධාP3 ෙලස පාසjවලට 

බඳවා ගැ0ම,— Oව�න -රා a)වන කා3තා හා ළමා අපචාර �ර3 bcෙC අරlෙණ3 සහ 
Oව�න -රා aය¸ම පාසjවල පාථ[ක, �(!³ක සහ උසස ් ෙපළ aK3ට, ඔ^3ෙ� 
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අධ2ාපoක �යාකාරකCවලට සමගා¦ව, උපෙ�ශනය ලබාDම සඳහා, 2016 වසෙ.  aට 
�යාQමක වන පPO, උපා�ධාc3ට °bයා උQපාදනය bcම ෙපරදැP ෙකොටෙගන, දැනට 
පාෙ�tය ෙjකC කා.යාලය3ට අTqත ෙකොට ඇ! උපෙ�ශන oලධාc3ෙ� 
කා.යභාරයට සමාන වන ආකාරෙය3, (ෙශේෂ පQFම ෙලස උපෙ�ශන oලධාP3 ෙලස 
උපා�ධාc3 පQbcම �£ස �යාකාc  සැලැසම් �යාවට නැLය q�යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා සCමත කර�.   

පා.183/’16 

154. 
ග	 අ�)jලාහ ්මහ�්ෆ ්මහතා,— °bයා ලෂ දහය ලබාDෙC ව2ාපෘ!ෙයWD උ�	 හා 

නැෙගනWර පළාQවල ත	ණ ත	£ය3 සඳහා පlඛතාවය ලබා Dම,— °bයා ලෂ දහය 
ලබාDෙC ව2ාපෘ!ය �යාQමක bcෙCD, උ�	 නැෙගනWර පළාQවල ¤වQ වන, වයස අ^	) 
!සප්හ aට හත*ස ්පහ දවා ත	ණ ත	£ය3ට පlඛතාවය ලබාOය q� බවQ, පාථ[ක, 
�(!³ක සහ ෙජ2ෂඨ් �(!³ක මuටCවලD පාසj අතහැර Lය අ.ෙපො.ස (සාමාන2 ෙපළ) 
K)KකC සWතව පාසjවල සේවkඡා �	ව	3 ෙලස වසර (සස්කට වඩා වැඩකරන අයට, 
උසස ්අධ2ාපන K)KකC ෙනොසලකා ස}්ර පQFC ලබාDමට අවශ2 �යවර ගත q� බවQ ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.184/’16 

155. 

  ග	 එස්. එC. මPකා. මහතා,— දහC පාසj අධ2ාපනය අoවා.ය bcම,— Ëෂ්ඨ 
සCප3න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අqP3 රට �ළ ව2ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම.ධනය bcම හා සව්යං (නය ඇ! bcම උෙදසා aය¸ම  ද	ව3ට, 9 ෙශේ£ය දවා 
ඔ^3ෙ� ආගමට අTÃල  දහC පාසj අධ2ාපනය අoවා.ය bcම K)K යැ� ෙමම 
පා.*ෙC3�ව ෙයෝජනා කර�. 
 

*156. 

� ලංකා ඉං�ෙ3	ව	3ෙ� සභාව පනQ ෙක�Cපත — ෙදවැoවර bයFම.  
(අමාත2 ම<ඩලෙZ අTම!ය ද3වා !ෙ�.) 

*157. 

 වරාය සහ �ව3 ෙතො�පල සංව.ධන බ) (සංෙශෝධන) පනQ ෙක�Cපත — ෙදවැo වර 
bයFම.  

(අමාත2 ම<ඩලෙZ අTම!ය ද3වා !ෙ�.) 

*158. 
ෛවද2 (සංෙශෝධන) පනQ ෙක�Cපත — ෙදවැo වර bයFම. 

(අමාත2 ම<ඩලෙZ අTම!ය ද3වා !ෙ�.) 

*159. 
ජා!ය ෙගොඩනැ§ෙC බ) (සංෙශෝධන) පනQ ෙක�Cපත — ෙදවැo වර bයFම. 

(අමාත2 ම<ඩලෙZ අTම!ය ද3වා !ෙ�.) 

*160. 
(ස.ජන (සංෙශෝධන) පනQ ෙක�Cපත — ෙදවැo වර bයFම. 

(අමාත2 ම<ඩලෙZ අTම!ය ද3වා !ෙ�.) 

*161. 
ෙබෞ�ධ (හාර ෙ�වාලගC (සංෙශෝධන) පනQ ෙක�Cපත — ෙදවැo වර bයFම. 

(අමාත2 ම<ඩලෙZ අTම!ය ද3වා !ෙ�.) 

*162. 

ෙථේරවාD ¾Æ ක!කාවQ (*යාපOං� bcෙC) පනQ ෙක�Cපත — ෙදවැo වර 
bයFම. 

(අමාත2 ම<ඩලෙZ අTම!ය ද3වා !ෙ�.) 
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*163. 

()*බල හා -න.ජන0ය බලශ! අමාත2�මා,— � ලංකා Koත2 බලශ! අ�කාPය 
පනත යටෙQ oෙයෝග,— 2007 අංක 35 දරන � ලංකා Koත2 බලශ! අ�කාPය පනෙQ 36 
වග3!ෙZ (2) උප වග3!ෙZ (ඈ) සහ (ඉ) ෙ²ද සමඟ bය(ය q�, එ� පනෙQ 67 වග3!ය 
යටෙQ ()*බල හා -න.ජන0ය බලශ! අමාත2වරයා (a3 සාදT ල)ව, 2016 óo මස 15 
Oනැ! අංක 1971/13 දරන අ! (ෙශේෂ ගැසu පතෙZ පළ කරT ලැබ, 2016.09.20 වැo Oන 
ඉOPපQ කරන ලද oෙයෝග අTමත කළ q� ය. 

(අමාත2 ම<ඩලෙZ අTම!ය ද3වා !ෙ�.) 

*164. 
වර හා ජලජ සCපQ සංව.ධන අමාත2�මා,— වර සහ ජලජ සCපQ පනත යටෙQ 

oෙයෝග (අංක 1),— 1996 අංක 2 දරන වර සහ ජලජ සCපQ පනෙQ 61(1) උප වග3!ෙZ 
(ඕ) (ක) සහ (ණ) ෙ²ද යටෙQ, වර සහ ජලජ සCපQ සංව.ධන අමාත2වරයා (a3 සාදන 
ල)ව, අංක 1878/11 සහ 2014 සැ�තැCබ. 01 Oනැ! අ! (ෙශේෂ ගැසu පතෙZ පළ කරT ලැබ, 
2016.09.06 Oන ඉOPපQ කරන ලද oෙයෝග අTමත කළ q� ය.   

*165. 
වර හා ජලජ සCපQ සංව.ධන අමාත2�මා,— වර සහ ජලජ සCපQ පනත යටෙQ 

oෙයෝග (අංක 2),— 1996 අංක 2 දරන වර සහ ජලජ සCපQ පනෙQ 14අ, 14ආ, 14ඇ, 14ඈ, 
14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග3! සමඟ bය(ය q� 61(1)
(ත) වග3!ය යටෙQ, වර සහ ජලජ සCපQ සංව.ධන අමාත2වරයා (a3 සාදන ල)ව, අංක 
1878/12 සහ 2014 සැ�තැCබ. 01 Oනැ! අ! (ෙශේෂ ගැසu පතෙZ පළ කරT ලැබ, 
2016.09.06 Oන ඉOPපQ කරන ලද oෙයෝග අTමත කළ q� ය.   

 

*166. 
වර හා ජලජ සCපQ සංව.ධන අමාත2�මා,— වර සහ ජලජ සCපQ පනත යටෙQ 

oෙයෝග (අංක 3),— 1996 අංක 2 දරන වර සහ ජලජ සCපQ පනෙQ 14අ, 14ආ, 14ඇ, 14ඈ, 
14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග3! සමඟ bය(ය q� 61(1)
(ත) වග3!ය යටෙQ, වර සහ ජලජ සCපQ සංව.ධන අමාත2වරයා (a3 සාදන ල)ව, අංක 
1892/41 සහ 2014 ෙදසැCබ. 12 Oනැ! අ! (ෙශේෂ ගැසu පතෙZ පළ කරT ලැබ, 2016.09.06 
Oන ඉOPපQ කරන ලද oෙයෝග අTමත කළ q� ය.   

*167. 
වර හා ජලජ සCපQ සංව.ධන අමාත2�මා,— වර සහ ජලජ සCපQ පනත යටෙQ 

oෙයෝග (අංක 4),— 1996 අංක 2 දරන වර සහ ජලජ සCපQ පනෙQ 61(1)(ඌ) වග3!ය 
යටෙQ ස් වෙ�ශ කටq� සහ වර  අමාත2වරයා (a3 සාදන ල)ව, අංක 1904/10 සහ 2015 
මා.� 03 Oනැ! අ! (ෙශේෂ ගැසu පතෙZ පළ කරT ලැබ, 2016.09.06 Oන ඉOPපQ කරන ලද 
oෙයෝග අTමත කළ q� ය.   

 

*168. 
වර හා ජලජ සCපQ සංව.ධන අමාත2�මා,— වර සහ ජලජ සCපQ පනත යටෙQ 

oෙයෝග (අංක 5),— 1996 අංක 2 දරන වර සහ ජලජ සCපQ පනෙQ 61(1)(ණඋ), (ණඌ) 
සහ (ත) වග3! යටෙQ වර අමාත2වරයා (a3 සාදන ල)ව, අංක 1907/47 සහ 2015 මා.� 
26 Oනැ! අ! (ෙශේෂ ගැසu පතෙZ පළ කරT ලැබ, 2016.09.06 Oන ඉOPපQ කරන ලද 
oෙයෝග අTමත කළ q� ය.     

 

*169. 
වර හා ජලජ සCපQ සංව.ධන අමාත2�මා,— වර සහ ජලජ සCපQ පනත යටෙQ 

oෙයෝග (අංක 6),— 1996 අංක 2 දරන වර සහ ජලජ සCපQ පනෙQ 61(1)(ඕ) සහ (ත) 
වග3! යටෙQ වර අමාත2වරයා (a3 සාදන ල)ව, අංක 1907/47 සහ 2015 මා.� 26 Oනැ! 
අ! (ෙශේෂ ගැසu පතෙZ පළ කරT ලැබ,  2016.09.06 Oන ඉOPපQ කරන ලද oෙයෝග අTමත 
කළ q� ය. 
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*170. 
වර හා ජලජ සCපQ සංව.ධන අමාත2�මා,— වර සහ ජලජ සCපQ පනත යටෙQ 

oෙයෝග (අංක 7),— 1996 අංක 2 දරන වර සහ ජලජ සCපQ පනෙQ 30 වැo වග3!ය 
සමඟ bය(ය q� 61 වග3!ය යටෙQ වර සහ ජලජ සCපQ සංව.ධන අමාත2වරයා (a3 
සාදන ල)ව, අංක 1924/6 සහ 2015 ó* 20 Oනැ! අ! (ෙශේෂ ගැසu පතෙZ පළ කරT ලැබ,  
2016.09.06 Oන ඉOPපQ කරන ලද oෙයෝග අTමත කළ q� ය. 

   

*171. 
වර හා ජලජ සCපQ සංව.ධන අමාත2�මා,— වර සහ ජලජ සCපQ පනත යටෙQ 

oෙයෝග (අංක 8),— 1996 අංක 2 දරන වර සහ ජලජ සCපQ පනෙQ 29 වැo වග3!ය 
සමඟ bය(ය q� 61 වග3!ය යටෙQ වර සහ ජලජ සCපQ සංව.ධන අමාත2වරයා (a3 
සාදන ල)ව, අංක 1938/2 සහ 2015 ඔෙතෝබ. 26 Oනැ! අ! (ෙශේෂ ගැසu පතෙZ පළ කරT 
ලැබ, 2016.09.06 Oන ඉOPපQ කරන ලද oෙයෝග අTමත කළ q� ය.   

 

*172. 
වර හා ජලජ සCපQ සංව.ධන අමාත2�මා,— වර සහ ජලජ සCපQ පනත යටෙQ 

oෙයෝග (අංක 9),— 1996 අංක 2 දරන වර සහ ජලජ සCපQ පනෙQ 61(1)(ත) වග3!ය 
යටෙQ වර සහ ජලජ සCපQ සංව.ධන අමාත2වරයා (a3 සාදන ල)ව, අංක 1938/2 සහ 
2015 ඔෙතෝබ. 26 Oනැ! අ! (ෙශේෂ ගැසu පතෙZ පළ කරT ලැබ, 2016.09.06 Oන 
ඉOPපQ කරන ලද oෙයෝග අTමත කළ q� ය.   

 

*173. 
වර හා ජලජ සCපQ සංව.ධන අමාත2�මා,— වර සහ ජලජ සCපQ පනත යටෙQ 

oෙයෝග (අංක 10),— 1996 අංක 2 දරන වර සහ ජලජ සCපQ පනෙQ 14අ, 14ආ, 14ඇ, 
14ඈ, 14ඉ, 14ඊ, 14උ, 14ඌ, 14එ, 14ඒ, 14ඔ, 14ඕ, 14ක සහ 14ග වග3! සමඟ bය(ය q�, 
61(1)(ත) වග3!ය යටෙQ වර සහ ජලජ සCපQ සංව.ධන අමාත2වරයා (a3 සාදන ල)ව, 
අංක 1945/6 සහ 2015 ෙදසැCබ. 14 Oනැ! අ! (ෙශේෂ ගැසu පතෙZ පළ කරT ලැබ, 
2016.09.06 Oන ඉOPපQ කරන ලද oෙයෝග අTමත කළ q� ය.     

 

*174. 
වර හා ජලජ සCපQ සංව.ධන අමාත2�මා,— වර සහ ජලජ සCපQ පනත යටෙQ 

oෙයෝග (අංක 11),—1996 අංක 2 දරන වර සහ ජලජ සCපQ පනෙQ 61(1)(ත) වග3!ය 
යටෙQ වර සහ ජලජ සCපQ සංව.ධන අමාත2වරයා (a3 සාදන ල)ව, අංක 1945/7 සහ 
2015 ෙදසැCබ. 14 Oනැ! අ! (ෙශේෂ ගැසu පතෙZ පළ කරT ලැබ, 2016.09.06 Oන ඉOPපQ 
කරන ලද oෙයෝග අTමත කළ q� ය.       

 
*175. 

ආ<�කම ව2වසථ්ාව යටෙQ ෙයෝජනාව,— (වාදය  කj තබන ලද පශන්ය                   
(2016 óo 22),— “� ලංකා පජාතා3nක සමාජවාD ජනරජෙZ ආ<�කම ව2වසථ්ාෙm 
104ආ (5)(අ) ව2වසථ්ාෙm (�(ධාන පකාරව මැ!වරණ ෙකො[ෂ3 සභාව (a3 2016 
ෙපබරවාP 25 Oනැ! අංක 1955/19 දරන අ! (ෙශේෂ ගැසu පතෙZ පළ කරT ලැබ, 
2016.05.06 Oන ඉOPපQ කරන ලද, ජනමත(චාරණයකD ෙහෝ ඡ3ද (ම5මකට අදාළ 
කාල5මාව �ළ (ද�Q හා l�ත ජනමාධ2 (a3 ��පැOය q� උපමාන ෙහවQ 
මා.ෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහqC ප!පQ! අTමත කළ q� ය.” යTෙව3 ෙයෝජනා කරන ලO3, 
පශන්ය සභා¾lඛ කරන ලD.  

*176. 
සංව.ධන උපාය මා.ග හා ජාත23තර ෙවළඳ අමාත2�මා,— ආනයන හා 

අපනයන (පාලන) පනත යටෙQ oෙයෝග,— 1985 අංක 48 සහ 1987 අංක 28 දරන 
පනQ ම�3 සංෙශෝ�ත, 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙQ 4 
වැo වග3!ෙZ (3) වැo උපවග3!ය සහ 14 වැo වග3!ය සමඟ bය(ය q�, එම 
පනෙQ 20 වැo වග3!ය යටෙQ lදj අමාත2වරයා (a3 සාදන ල)ව, 2015 
ෙපබරවාP 26 Oනැ! අංක 1903/41 දරන අ! (ෙශේෂ ගැසu පතෙZ පළ කරT ලැබ, 
2015.09.23  Oන ඉOPපQ කරන ලද oෙයෝග අTමත කළ q� ය.  

(අමාත2 ම<ඩලෙZ අTම!ය ද3වා !ෙ�.) 
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177. 

� ලංකා ෙසේවා �Pස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනQ ෙක�Cපත — 
ෙදවැoවර bයFම.  

178. 
ළමා -න	Qථාපන ෙ3දය (සංසථ්ාගත bcෙC) පනQ ෙක�Cපත — ෙදවැoවර 

bයFම.  

179. 
� ලංකා ඵසQ �ස!්යාo සෙහෝදරQවය (සංසථ්ාගත bcෙC) පනQ ෙක�Cපත — 

ෙදවැoවර bයFම.  
 

 * සල$ෙණ� හ5�ව/ ලබ�ෙ� ආ78ෙ� කට9� ය. 
 


