
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

920/’16 

ග	 (ෛවද ) න"#ද ජය&සස් මහතා,— වරාය හා නා-ක කට/� අමාත �මාෙග# 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 2011 3ට 2015 දවා කාලය �ළ 7 ලංකා වරාය අ9කා:ය -3# පැර= 
යකඩ අෙල- ?@ම සඳහා කට/� කර &ෙBද; 

 (ii) එෙසේ නF, ඒ සඳහා ෙට#ඩH කැඳවI ලැJෙKද;  

 (iii) 2011 3ට 2015 දවා එ එ වHෂෙLM අෙල- කළ යකඩ පමාණය# හා 
Oල ගණ# ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iv) එම යකඩ OලM ගR STගලය# සහ එ එ STගලයා -3# OලM ග#නා ලද 
යකඩ පමාණය ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (v) ෙවළඳෙපොෙළේ පැව& Oල ගණ#වලට වඩා අUෙව# -?Vම Wසා 7 ලංකා 
වරාය අ9කා:යට 3XY අලාභය ෙකොපමණද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම#ද? 

2. 
1061/’16 

ග	 ඩ^ලස් ෙTවාන#ද මහතා,— බ#ධනාගාර ප&සංස්කරණ, Sන	Rථාපන, නැවත 
පbං� ?@ම හා [#X ආගOක කට/� අමාත �මාෙග# ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) උ�	 සහ නැෙගන[ර පළාRවල පdeය කාලෙL පැවැ& /Tධය ෙහේ�ෙව# 
ආබා9ත තRRවයට පR f ෙබොෙහෝ ෙදෙනh 3iන බවR; 

 (ii)  ෙමම STගලය#ෙග# සැල?ය /� �:සකෙ^ කෙශේ	කාවට 3Xj ඇ& 
හාWය ෙහේ�ෙව#  ඉෙන# පහළ ෙකොටස අපා=ක j ඇ& බවR;  

 (iii)  අවතැ# f ෙමම �:සෙග# ෙබොෙහෝ ෙදෙනh ෙF වන-ට නැවත පbං� කර 
ඇ& අතර තවR �:ස තවමR නැවත පbං� කර ෙනොමැ& බවR; 

එ�මා ද#ෙන[ද? 

(ආ) (i) උ�	 සහ නැෙගන[ර පළාRවල නැවත පbං� කරන ලද ජනතාවට රජෙය# 
සහ  රාජ  ෙනො වන සං-ධානව"# Wවාස සහ  වැ3?� ඉbකර MෙFM ඉහත l 
ආබා9ත STගලය#ෙ^ Wවාසවලට පෙKශjෙF හා වැ3?� භා-තා ?@ෙF 
පහdකF   ෙකෙර[ද අවධානය ෙයොmකරO# ඒ සඳහා dXd අ/:# ඉbකළ 
Wවාස හා වැ3?� ලබා Mමට කට/� කර#ෙ#ද; 

 (ii) එෙසේ නF, ඒ ෙකොපමණ ප&ශතය?#ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන[ද? 
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම#ද? 

(අටවැW පාH"ෙF#�ව - පළmවැW සභාවාරය) 
අංක 161.] 
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3. 
1069/’16 

ග	 උදය පභාR ගFම#�ල මහතා,— පවාහන හා 3-p qව# ෙසේවා 
අමාත �මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෙයෝrත h	ණෑගල - දtpල XF:ය මාHගෙL ශක තා අධ යනය 3X ?@ම 
ජාත #තර තරඟකා@ Oල ගණ# කැඳjම?# ෙතොරව vන සමාගමකට පවරා 
&ෙBද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ  නF, පැව@මට සැලdF කර &ෙBද; 

 (iii) එම ශක තා අධ යනය ෙමොරwව -ශව්-ද ාලයට ෙහෝ ෙවනR ෙTxය 
ආයතනයකට භාර ෙනොMමට ෙහේ� කවෙHද; 

 (iv) ඒ සඳහා ජාත #තර තරඟකා@ Oල ගණ# කැඳjම ෙනො?@මට ෙහේ� 
කවෙHද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම#ද? 

4. 
1124/’16 

ග	 චO#ද - ෙ{3: මහතා,— පළාR සභා හා පළාR පාලන අමාත �මාෙග# ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) වRම# යහපාලන ආ|Uව බලයට පRjෙම# පd ඌව පළාත �ළ STග"ක 
බසර්ථ සඳහා මාHග බලපත ලබා M &ෙBද; 

 (ii) එෙසේ නF, එෙලස මාHග බලපත ලබාM ඇ& මාHග කවෙHද; 

 (iii) එෙසේ මාHග බලපත ලබාගR STගලය#ෙ^ නF කවෙHද; 

 (iv) ඒ සඳහා අIගමනය කළ කමෙKදය කවෙHද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම#ද? 
5. 

1240/’16 

ග	 පTම උදයශා#ත qණෙසේකර මහතා,— උසස් අධ ාපන හා මහාමාHග 
අමාත �මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ)   (i)   ?"ෙනො�� bස�්කය �ළ 1983 වHෂය වන-ට පැවැ&  m� මාHග සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවා�# තාර දමා &� මාHග සංඛ ාව සහ ?.O. පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) වHෂ 1983 3ට /Tධය Wම වන�	 එම bස�්කය �ළ මාHග ඉb?@ම සඳහා 
පැව& රජය# -3# -යදF කරන ලද mදල, එ එ වHෂය අIව ෙව# ෙව# 
වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iv)  /Tධය Wම jෙම# පd ෙමම bස�්කය �ළ මාHග ඉb ?@ම ෙවIෙව# එ 
එ වHෂය �ළ ෙව# කරන ලද mදල ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ ��බඳ සF�Hණ වාHතාව ඉb:පR කර#ෙ#ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන[ද?      

 (ආ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම#ද? 
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6. 
1278/’16 

ග	 න"# බ|ඩාර ජයමහ මහතා,— කHමා#ත හා වා=ජ කට/� අමාත �මාෙග# 
ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 2015.10.01 bනට අධ ාපන ෙසේවා W/තය#ෙ^ ස�පකාර සකd	වF හා 
ණය ෙදන සO&ය ස�ව පව&න සF�Hණ mදp පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2016.06.11 වන-ට එම සO&ය ස�ව &� ස�්ර තැ#ප� පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙF වන-ට ඉහත l සO&ෙය# ණය අයXFකර ඇ& STගලය# සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iv) එම ණය අයXFක	ව# අත:#, ණය අIමත Y නmR, ෙමෙත ණය mදp 
mදා හැර ෙනොමැ& සාමාrකය# සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ණය අයXFක	ව#ට ෙග-ය /�ව ඇ& ණය mදpවල එක�ව 
ෙකොපමණද; 

 (vi) එl ණය අයXFක	ව# ෙවත ණය mදp mදා හැ@ම පමාද jමට ෙහේ�ව 
කවෙHද; 

   (vii) ඉහත l සO&ය තම සාමාrකය# ෙවත W3 ෙලස ණය mදp mදා හැ@මට 
 ෙනොහැ? තRRවයකට පRj ඇ& බව ද#ෙ#ද; 

 (viii) එෙසේ නF, එම සO&ෙL �ල  පාලනය -9මR ?@ම සඳහා ඉb:ෙL M ගI 
ලබන �යාමාHග  කවෙHද;  

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම#ද? 

7. 
1293/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— කෘ�කHම අමාත �මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර bස�්කෙL වගා කරI ලබන ht	 ඉඩF පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත (i) [ සඳහ# ඉඩF පමාණය, එ එ පාෙTxය ෙpකF ෙකො�ඨාසය 
අIව ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙHද;  

 (iii) ඉහත (i) [ සඳහ# ht	 ඉඩF පමාණය සඳහා bයවර සැපෙයන ආකාරය 
ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙHද;  

 (iv) වHෂ 2013 3ට 2015 දවා මාතර bස�්කෙL වාHතා Y j අසව්ැ#න එ 
එ වHෂය අIව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද;  

 (v) ඉහත (iv) [ සඳහ# j අසව්ැ#න, එ එ පාෙTxය ෙpකF ෙකො�ඨාසය 
අIව ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙHද;  

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම#ද? 

8. 
1347/’16 

ග	 ලl ජයවHධන මහතා,— අධ ාපන අමාත �මාෙග# ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) “ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහන සඳහා ෙතෝරාෙගන ඇ& උUIවර 
මැ&වරණ ෙකො�ඨාසෙL පාසp සංඛ ාව ෙකොපමණද; 



( 4 ) 

 

 

 (ii) ඉහත (i) [ සඳහ# පාසp කවෙHද;  

 (iii) ෙF වන-ට එම පාසp අත:# නව ෙගොඩනැe" ඉb?@මට ෙයෝrතව ඇ& 
පාසp කවෙHද; 

 (iv) එම පාසpවල ඉb?@මට ෙයෝrත  ෙගොඩනැe" කවෙHද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන[ද? 

(ආ) (i) “ළඟම පාසල - ෙහොඳම පාසල” වැඩසටහන යටෙR ෙතෝරා ගR පාසp 
අත:# ඉඩකඩ අවම තRRවෙL පව&න පාසp සඳහා  ෙගොඩනැe" 
ඉb?@මට ෙයෝජනා j ෙනොමැ& බව ද#ෙ#ද; 

 (ii) ෙමම වැඩසටහන යටෙR ෙගොඩනැe" පහdකF ඉතා අත වශ  පාසp සඳහා 
ෙගොඩනැe" ලබාMමට කට/� ෙනොකර ඇRෙR ම#ද; 

 (iii) එම පාසp සඳහාද ඉතා ඉම=# ෙගොඩනැe" පහdකF ලබාMමට �යවර 
ග#ෙ#ද;  

 (iv) එෙසේ නF, එම bනය කවෙHද; 

 ය#නR එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම#ද? 

9. 
1349/’16 

ග	 ෙරෝ[V hමා: -ෙ{රRන මහROය,— WSණතා සංවHධන හා වෘR�ය S�� 
අමාත �මාෙග# ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) 7 ලංකාෙK පාසp ද	ව# සාමාන ෙය# වෘR�ය S��jF සඳහා 
ෙයොmjමට අෛධHයමR වන බවR; 

 (ii) වHතමානෙL 7 ලංකාෙK ශOක ෙවළඳෙපොල ඉp�ම සSරා�ෙFM ත	ණ 
පජාව ස� WSණතාවය#ෙ^ ෙනොගැල�ම පව&න බවR; 

 (iii) ද	ව# --ධ hසලතාවය# සඳහා S�� කර, නව වෘR�ය මාHගය# කරා 
ෙයොm ?@ෙF දැ� අවශ තාවය පව&න බවR;  

 එ�මා ��ග#ෙන[ද? 

(ආ) (i) පාථOක ම�ටෙF 3ට තෘ��ක ම�ටම දවා පාසp ද	ව#ෙ^ වෘR�ය 
hසලතා වHධනය ?@මට �iවහල ෙලස, අධ ාපන අමාත ාංශෙL 
සහෙයෝගයද ඇ&ව පාසp -ෂය මාලාෙව[ ෙවනස ?@මට අමාත ාංශය 
�යවර ෙගන &ෙBද; 

 (ii)  එෙසේ නF, එම �යවර කවෙHද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම#ද? 
10. 

1437/’16 

ග	 බ#Xල qණවHධන මහතා,— වැ-" කHමා#ත අමාත �මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 160ට අIව, ෙපොp පවHධන කට/� ඇ�� 
ෙපොp Wෂප්ාදන වැඩ��ෙවළ සඳහා ෙව# කරI ලැ� 	�යp O"යන 
250ක ප&පාදන ෙබදා X# ආකාරය ඉb:පR කර#ෙ#ද; 

 (ii) උත ෙයෝජනාෙKම ෙකොටස වශෙය# 7 ලංකාවට ෙපොp ආනයනය 
?@මට ඉඩ ෙදI ලැJෙKද; 

 



( 5 ) 

 

 

 (iii) එෙසේ නF, ආනයනය කරI ලැ� ෙපොp  පමාණය හා ආනයනක	ව#ෙ^ 
නF කවෙHද;  

 (iv) වHෂ 1977 3ට 2016 දවා 7 ලංකාෙK ෙපොp Wෂප්ාදනය, ෙපොp Wෂප්ාbත 
අපනයන සහ ඒවාෙL වiනාකම වqව  ආශෙය# ඉb:පR කර#ෙ#ද;  

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම#ද? 

11. 
1241/’16 

ග	 පTම උදයශා#ත qණෙසේකර මහතා,— උසස ් අධ ාපන හා මහාමාHග 
අමාත �මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ)   (i)   වKWයාව bස�්කය �ළ 1983 වHෂය වන-ට පැවැ&  m� මාHග සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

       (ii) ඒවා�# තාර දමා &� මාHග සංඛ ාව සහ ?.O. පමාණය ෙකොපමණද; 

     (iii) වHෂ 1983 3ට /Tධය Wම වන�	 එම bස�්කය �ළ මාHග ඉb?@ම සඳහා 
පැව& රජය# -3# -යදF කරන ලද mදල, එ එ වHෂය අIව ෙව# ෙව# 
වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (iv)  /Tධය Wම jෙම# පd ෙමම bස�්කය �ළ මාHග ඉb ?@ම ෙවIෙව# එ 
එ වHෂය �ළ ෙව# කරන ලද mදල ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (v)  ඒ ��බඳ සF�Hණ වාHතාව ඉb:පR කර#ෙ#ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන[ද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම#ද? 

12. 
1295/’16 

ග	 ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා,— ඉඩF අමාත �මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර bස�්කෙL ඇ&  රජෙL ඉඩF පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත (i) [ සඳහ# ඉඩF පමාණය, එ එ පාෙTxය ෙpකF ෙකො�ඨාසය 
අIව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද;  

 (iii) මාතර bස�්කෙL පbං�ය සඳහා ෙබදා Mමට හ�නාෙගන ඇ& රජෙL ඉඩF 
පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iv) ඉහත (iii) [ සඳහ# ඉඩF පමාණය, එ එ පාෙTxය ෙpකF ෙකො�ඨාසය 
අIව ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන[ද? 

(ආ) (i) මාතර bස�්කෙL පbං�ය සඳහා ඉඩF ෙනොමැ& ජනතාවට ඉඩF ලබා Mම 
සඳහා �යවර ග#ෙ#ද; 

 (ii) එෙසේ නF, එම bනය කවෙHද;  

 (iii) ඒ සඳහා �යාRමක ෙවO# පව&න ෙහෝ �යාRමක ?@මට බලාෙපො ෙරොR� 
වන වැඩසටහ# කවෙHද; 

 ය#නR එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නF, ඒ ම#ද? 
 

 



( 6 ) 

 

 

ෙශ*ක �කාශ ෙය*ජනා 

1.  
අභාවපා�ත ග	 රRන3: -කමනායක මහතා, [ටS අගාමාත  සහ [ටS පාH"ෙF#� 

ම#� (කp තබන ලද ෙශෝක පකාශ ෙයෝජනාව  — 2017.03.24) 
 
 

පධාන කට/� ආරFභෙL M 
පන, ෙක-�ප, ./ගැ�1ම ./බඳ දැ4�5ම 

1. 

අගාමාත �මා සහ ජා&ක ප&පR& හා ආH�ක කට/� අමාත �මා,— -ෙTශ 
-Wමය,— -ෙTශ -Wමය පවHධනය ?@ම සහ -9මR ?@ම �=ස -9-ධාන  සැලැසj්ම 
සඳහා ද, -ෙTශ -Wමය පවHධනය ?@ම සහ -9මR ?@ම ��බඳ වගlම රජෙL 
Wෙයෝrත වශෙය# මහ බැංhව ෙවත පැව@ම සඳහා ද; (423 වන අ9කාරය Y) -Wමය 
පාලන පනත ඉවR ?@ම සඳහා -9-ධාන සැල1ම සඳහා සහ ඊට සFබ#ධ ෙහෝ 
ආIෂංeක කාරණා සඳහා -9-ධාන සැලැසj්ම �=ස ද Y පනR ෙකwFපත?. 

(අමාත  ම|ඩලෙL අIම&ය ද#වා &ෙB.) 

2. 

mදp අමාත �මා,— ආH�ක ෙසේවා ගාස�් (සංෙශෝධන),— 2006 අංක 13 දරන 
ආH�ක ෙසේවා ගාස්� පනත සංෙශෝධනය ?@ම සඳහා Y පනR ෙකwFපත?. 

(අමාත  ම|ඩලෙL අIම&ය ද#වා &ෙB.) 
 

ෙය*ජනා ./බඳ දැ4�5ම 

3.  

පාH"ෙF#�ෙK සභානායක�මා,— පාH"ෙF#�ෙK කට/�,— අද bන ආ|UෙK 
කට/�  mඛ සථ්ානය ගත /� ය. 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැIFMම සහ bනට WයOත කට/� 
 

1. 
පා.9/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— Sර�පාU වන ගාම Wලධා: තන�	 වල වැඩ බැ� ෙF 
පRjF සඳහා කාHයෂම වැඩ��ෙවළ සකස ් ?@ම,— ගාම Wලධා: තන�රක 
Sර�පාU ඇ& Y -ට ආස#න ගාම Wලධා: වසෙF ගාම Wලධා@වරයා වැඩ බැ�ම සඳහා 
පR කරI ලබ#ෙ# ඉතා d� Mමනාව යටෙR බැ-# ද, ෙමම වැඩ බැ�ෙF පRjF 
��# ගාම Wලධා: වසF ෙදෙක[ම කාHයෂමතාව �ඳ වැෙටන බැ-#ද, එම තRවය 
මග හරවා ගැ�ම සඳහා සෑම පාෙTxය ෙpකF ෙකො�ඨාසයකම ගාම Wලධා: සං�තය 
පාෙTxය  ෙpකF කාHයාලය �ළ �[w-ය /� අතර Sර�පාU 3Xවන වසම සඳහා එl 
සං�තය ��# ගාම Wලධා:# පR ?@ම සහ එම සං�තය �ළ 3iන ගාම Wලධා:#ට 
පාෙTxය ෙpකF -3# පවරI ලබන ෙවනR ඵලදා¡ ෙෂේත ෙහෝ රාජකා@ සඳහා 
ෙයදjෙF වැඩ��ෙවළ සකස් කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�.  
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2. 
පා.  01 /’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— වHතමානෙL �යාRමක වන 3-p ආරෂක 
කOwවලට Wල ��ගැ�ම ලබා Mම,— සෑම ගාම Wලධා@ වසමකම �[ටා ඇ& ආගOක 
3Tධස්ථානය#[ නායක ස්වා¢#වහ#ෙසේ, �ජක�මා, -Xහpප&�මා, ගාම Wලධා@, 
සමෘT9 සංවHධන Wලධා@, කෘ�කHම පHෙLෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙpකFව	, 
පෙTශෙL ෙපො"ස ්සථ්ානය Wෙයෝජනය කරන Wලධා:යh සහ එම ගාම Wලධා@ වසෙF 
�[i සේK�ඡා සං-ධාන, රාජ  හා ෙපෞTග"ක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙF 
පbං�ව 3iන Wෙයෝrත�#ෙග# සම#-ත 3-p ආරෂක කOw ෙගොඩනැ¥මට වඩාR 
පහdjම සඳහා වHතමාන 3-p ආරෂක කOwවලට Wල ��ගැ�ම ලබා bය හැ? 
ප:b පාH"ෙF#� පනත සFමත කළ /� යැ� ද, ඒ ��# ගාම Wලධා@ වසම �ළ 
3Xවන අපරාධ හා Xරාචාර, �& -ෙරෝ¦ කට/� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා 
සFබ#¦කරණය ෙගොඩනැ¥මට හැ? වන ප:b අදාළ �& සFපාදනය කළ /�යැ� 
ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�.    

3. 
පා.11/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— bව�න �ළ දැනට �යාRමක වන යp පැන eය �& 
අණපනR යාවRකා�න ?@ම,— 7 ලංකාෙK ෙF වන-ටR අ9රාජ වාM /ගෙLM 
හ�#වාෙදන ලද �& අණපනR �යාRමකවන බැ-# එම �& අණපනR ය� අධ නය 
?@ෙF කOw පRකර, යp පැනeය ද§වF, දඩ mදp ආbය යාවRකා�න ?@ෙF ජා&ක 
වැඩ��ෙවළ �යාවට නැං-ය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�.  
4. 

පා.12/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— 3ය� මැ&වරණ එකම bනක පැවැRjම,— 7 ලංකාව 

�ළ 1988 3ට 2010 දවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවලM හැර අ# සෑම වසරකMම ?3යF මැ&වරණය පවRවා ඇ& අතර, 
එෙසේ මැ&වරණ පැවැRjම ජනතා මතය සලකා බැ�ම සඳහා වiනා WHණායකය fවද, 
ෙF ��# රෙ� ආH�කය, ප:පාලනය ආb සෑම ෙෂේතයකටම දැ� බලපෑම ඇ& කරන 
බැ-# පළාR පාලන මැ&වරණ, මහා මැ&වරණ සහ ජනා9ප&වරණය එකම bනයකM 
පැවැRjමට හැ? වන ප:b එl ආයතනවල Wල කාලය සංෙශෝධනය ?@මටR, 
ගැලෙපන මැ&වරණ කම ෙKදය WHමාණය ?@මටR dXd ප:b ආ|Uකම ව වසථ්ා 
සංෙශෝධනය කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�.  
5. 

පා.13/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— පාH"ෙF#� පජාත#තවාදය ශ&මR ?@මට 
කට/� ?@ම,— රට �ළ පජාත#තවාදය වඩාR ශ&මR ?@ෙF අරmණ ඇ&ව 
පාH"ෙF#�ව හා පළාR සභා අතරR, පළාR සභා හා පළාR පාලන ආයතන අතරR 
මනා සFබ#¦කරණය පවRවා ෙගන යාම අත ාවශ  වන අතර ඒ සඳහා පළාR පාලන 
ආයතන පධා�#, පළාR සභා �ළ Wෙයෝජනයjම සහ&කවI �=ස ද, පළාR සභා 
පධා�# පාH"ෙF#�ව �ළ Wෙයෝජනය jම සහ&කවI �=සද කමෙKදය සකස් 
?@මට අවශ  ආ|Uකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව 
ෙයෝජනා කර�.  
6. 

පා.14/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ජා&ක ඒකාගතාව ඇ& ?@මට �යවර ගැ�ම,— 
ජා&ක ඒකාගතාවය පවHධනය ?@ෙF අරm=# ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව 
¨වR වන පෙTශවල 3ංහල භාෂා S�� වැඩසටහ# ද, 3ංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව 
¨වR වන පෙTශවල ෙදමළ භාෂා S�� වැඩසටහ# ද, රාජ , රාජ  ෙනොවන හා 
ෙපෞTග"ක ආයතනය#[ සහෙය# �යාRමක -ය /� අතර රාජ  හා ෙපෞTග"ක 
-ද©R ෙම#ම mªත මාධ  ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගWO# ෙමම S�� වැඩසටහ# 
ආරFභ ?@ම සඳහා ජා&ක වැඩ��ෙවළ �යාවට නැං-ය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව 
ෙයෝජනා කර�. 



( 8 ) 

 

 

7. 
පා.15/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— කලතයාෙ^ ෙනොමනා �යා Wසා අසරණභාවයට 
පRවන පාHශවයට සහන සලසා Mම,— -වාහක අtසැO /වල එකම වහල යට 
¨වRව 3iන අවස්ථාවලM S	ෂයා ෙහෝ �:ඳ dරාව, «Xව සහ ෙවනR අපචා@ කට/�වල 
ෙයෙදO# ඉඩF ෙහෝ ෙ^ ෙදොර බU m�w තම ෙපෞTග"ක අ¬මතය ප:b -hණO# ෙහෝ 
අ# අයට පවරO# හැ3@ම Wසාෙව# අෙන පාHශවයR සමඟ ද	ව# දැ� 
අසරණභාවයට පR වන අවස්ථාවලM එම තRවය වළවා ගැ�ම සඳහා අවශ  �& 
සFපාදනය කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

8. 

පා.16/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,—චHයා ධHම ��බඳ කාරක සභා ඇ&?@ම,— 7 
ලංකාෙK පාH"ෙF#� ම#�ව	#ෙ^ -ශ්වාසව#තභාවය හා ඔf# �ළ උසස්  ආචාර 
ධHම පවRවාෙගන යාෙF අවශ තාව Wසා ඒ ��බඳ ක	� ෙසොයා බැ�ම සඳහා චHයා 
ධHම ��බඳ කාරක සභාව ඇ& කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

9. 
පා.17/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,—නව ඉෙලෙටොW හැ�IFපත WhR ?@ම,— 
ප:පාලනය පහd ?@ම, අපරාධ මැඩ�ම සඳහා හා ෙවනR වංචWක �යාවලට ෙයොmjම 
අවම ?@ම  සඳහා අදාළ STගලයාෙ^ 	9ර ගණය, බැංh e�F, ෙක�� කා¯, අධ ාපන 
dXdකF, :යX	 බලපත හා -ෙTශ ගම# බලපත අංක ආM වැදගR හා අවශ  ෙතොර�	 
ඇ�ළR නව ඉෙලෙටොWක අංකය ස[ත ජා&ක හැ�IFපත WhR කළ /� බවR 
පාෙTxය ෙpකF බලපෙTශය#[ ¨වRවන 3ය� ෙදනාෙ^ ෙතොර�	 ගාම Wලධා@ 
ෙකො�ඨාස ම�ටO# ප:ගණකගත ?@ම ක�නO# කළ /� බවR එම ෙතොර�	 
ව:#වර යාවRකා�න කළ/� බවR ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

10. 

පා.18/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ෙපො"ස ් Wලධා@#ට ද අf	X -ස්සක ෙසේවා 

කාලය?# පd -ශාම යාමට අවස්ථාව ලබාMම,— ෙපො"ස ්ෙදපාH�ෙF#�ෙK කා#තා 
ෙපො"ස් Wලධා:Wය#  සඳහා වන -3 වසරක ෙසේවා කාලය?# පd ස්ව කැමැRෙත# 
-ශාමයාෙF හැ?යාව, ෙපො"ස් Wලධා:# සඳහා ද අදාළ -ය/� යැ� ද  ඒ සඳහා 
කමෙKදය සකස් කළ /�යැ� ද ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
11. 

පා.19/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ෙරqලා3 ඉවR ?@ෙF කාරක සභා ඇ& ?@ම,—
ෙරqලා3 තැ�ම ෙම#ම ෙරqලා3 ඉවR ?@මද Wතර 3Xවන �යාව"ය බැ-# 
කpපැන eය ෙරqලා3 ඉවR ?@ම ��බඳ ෙසොයා බැ�ම සඳහා ෙරqලා3 ඉවR ?@ෙF 
කාරක සභා ඇ& කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
12. 

පා.21/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— සහ&ක jම ��බඳ කාරක සභා ඇ& ?@ම,— 
පාH"ෙF#�ෙK අසන පශ්නවලට �°�	 වශෙය# රජය ෙදන සහ&ක හා රජෙL බැ±F 
ඇතැF -ට කඩ වන අවස්ථා දනට ලැෙබන බැ-#, රජය 3ය වගlF ඉw කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වග?යන බවට සහ&ක jම සඳහා සහ&ක jම �"බඳ කාරක සභා ඇ& 
කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�.  
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13. 

පා.22/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— XF:ය ෙදපාH�ෙF#�ව ස� ඉඩFවල ඵලදා¡තාව 
වැ�කර ගැ�ම,— 7 ලංකා XF:ය ෙදපාH�ෙF#�ව ස� ඉඩFවල ඇ& අනවසර ඉ²?@F 
හා අනවසර පbං�ක	ව# ක�නO# ඉවRකර �ත ාI³ල ඉ²?@F සFබ#ධ e-dF 
නැවත සමාෙලෝචනය ?@ෙම# ෙදපාHතෙF#�වට ලැෙබන ආදායF වHධනය කළ /� 
අතර, ෙදපාHතෙF#�ෙK සංවHධන කට/� සඳහා සෘ´වම බල ෙනොපා#නා Y ඉඩF 
bqකා�න බX පදනම මත ෙපෞTග"ක අංශයට ලබාM එම mදp XF:ය පTධ&ය 
නjකරණය සදහා ෙයොදා ගත /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
14. 

පා.23/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— යාචක�#ෙ^ ¨-ත ආරෂා ?@ම සඳහා කමෙKදය 
සැක1ම,— ෙF වන -ට යාචක�#ෙ^ ¨-තවලට -ශාල ෙලස තHජන එpල j &ෙබන 
බැ-# ඔf#ෙ^ ¨-තවල dර�තතාව µකMම උෙදසා, ඔf#ට වගා ?@ම සඳහා ඉඩF 
ලබා M ඉ# ලැෙබන ආදායෙම# ඔf#ෙ^ ¨-තවල ආරෂාව හා ෙපෝෂණය සහ&ක කළ 
/�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
15. 

පා.24/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— අයාෙp යන dනඛ�#ෙග# OWස් ¨-තවලට 3Xවන 
හාWය වළවා ගැ�ම සඳහා කමෙKදය සැක1ම,— අයාෙp යන dනඛ�#ෙග# OWස ්
¨-තවලට 3Xවන හාWය වළවා ගැ�ෙF අරm=#, රජය මe# ¶O පමාණය 
ෙව#ෙකො ට  එම ස්ථානයට Wදැpෙp යන dනඛ�# ෙගන ෙගොස් ඔf# µක බලාගැ�ම 
සඳහා dXd වැඩ��ෙවළ සකස් කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�.  

16. 

පා.25/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,—  ළමා අපචාර 3T¦# සඳහා දැ� ද§වF පැනjම,—  bව�න 
Sරා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය# bෙන# bන 1ඝෙය# වHධනය jෙF තRRවය ඇ& j 
&ෙබන බැ-# ඒ සFබ#ධව දැනට පවRනා �& ෙරqලා3 පමාණවR ෙනොව#ෙ# නF, නව 
�&  ෙරqලා3 අ�&# සFමත ෙකොට ඉතා ක�නO# ෙF සFබ#ධ නU -ස±මට කට/� කළ 
/�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�.   
17. 

පා.26/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— සංචාරක ව ාපාරය පවHධනය ?@ම සඳහා ෙවරළ 
�-dF මාHග ඇ& ?@ම,— bව�ෙ# ෙවරළබඩ කලාපය �ළ 1ඝෙය# 3Xවන ඉb?@F 
 Wසාෙව# ෙTxය, -ෙTxය සංචාරකය#ට ෙම#ම ¦වරය#ට ද ෙවරළ �රයට �-1ෙFM 
අව[රතා ඇ&ව &¸ම සංචාරක ව ාපාරය පවHධනයට ෙම#ම ¦වර කHමා#තයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැ-# එම තRRවය වළවා�ම සඳහා ෙම#ම  ෙමම  ෙෂේත පවHධනය 
?@ෙF අරmණ ඇ&ව ෙවරළ �-dF මාHග පTධ&ය ඇ& කළ /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�.  
18. 

පා.27/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— අධ ාපන ප:පාලන ෙසේවෙL Wලධා@#ෙ^ වැw� 
-ෂමතා ඉවR ?@ම,— -Xහpප& ෙසේවය, q	 අධ ාපන ෙසේවය, අධ ාපන ප:පාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ� වැw� -ෂමතාව පව&න බැ-#, එම තRRවය මඟ හරවා 
ඔf#ෙ^ ආRමා¬මානයට ස:ලන වැwප ලැෙබන ප:b වැw� -ෂමතා ඉවR ?@ම සඳහා 
කමෙKදය සකස්  කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�.  
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19. 

පා.28/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,—  ෙබෞTධ ¬¹ අධ ාපනය පවHධනය ?@ම,—  
ෙබෞTධ ¬º#වහ#ෙසේලාෙ^ ධHම ඥානය පවHධනය ?@ෙF අරmණ ඇ&ව 
උ#වහ#ෙසේලාෙ^ කථන හැ?යා, ශවණ හැ?යා, ප:ගණක, මෙනෝ-ද ාRමක සහ 
උපෙTශනය ��බඳ දැIම වැ� b/� ?@ම උෙදසා දැනට පවRනා ¬¹ අධ ාපන 
ආයතනවලට ප:බා[රව ෙමම කට/� සඳහාම ෙව# Y ¬¹ අධ ාපන ආයතන ඇ& 
?@ම සඳහා කමෙKදය සකස් කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�.  
20. 

පා.29/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— 7 ලංකාව �ළ දැනට �යාRමක වන ෙනොතා:ස ්
ෙසේවාව යාවRකා�න ?@ම,— bව�න �ළ �යාRමක වන ෙනොතා:ස ් ෙසේවය යpපැන 
eය �&ව"# සකස් j ඇ& Wසා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා වHතමානයට ගැලෙපන 
ෙලස �& හ�#වා bය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�.  
21. 

පා.30/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— -ය� කලා�ය ෙහේ# ෙගොj#ෙ^ ආH�කය ශ&මR 
?@ම,— -ය� කලා�ය පෙTශවල ෙහේ# ෙගොj# -3# වගා කරI ලබන j, hරක#, 
mං, තල වැW වගාව#[ අස්වැ#න වැ� කර ගැ�ම සහ Wෂප්ාදන සකස් ?@ම සඳහා නව 
තාෂණය හ�#වාMම ��# උසස ්qණාRමක තRRවෙය# /� Wෂ්පාදන සකස් ?@ම 
සඳහාR, ෙTxය හා  ජාත #තර ෙවළඳෙපොළ �ළ Wෂ්පාදන අෙල- කර ගැ�ෙF පදනම 
ශ&මR කර ගැ�ම සඳහාR 1Oත ස�පකාර සමාගF ඇ& කළ /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�.  
22. 

පා.31/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— q	 උපෙTශක ෙසේවාව ඇ& ?@ම,— 7 ලංකාෙK 
අධ ාපනෙL qණාRමක සංවHධනය ඇ& ?@ෙF අරmණ ඇ&ව ¢ට වසර -ස්සකට (20) 
පමණ ෙපර 3ට ආරFභ j �යාRමක වන q	 උපෙTශක තන�	 ෙවනම q	 උපෙTශක 
ෙසේවා ඵ්කකය ෙලස ස්ථාපනය කල /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

23. 

පා.32/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— &:¼ �i ෙවIවට සහp �i ජනතාව අතර ජන½ය 
කරjම සඳහා නව තාෂණය හ�#වා Mම,— &:¼ �i සඳහා -ෙTශ රටවලට ඇM යන 
-ශාල ධනස්ක#ධය නවතා�ෙF අරmණ ඇ&ව ආෙTශකය ෙලස භා-තා කළ හැ? 
සහp �iව"# සැක« ආහාර පච"ත ?@ම සඳහාR, ෙක² ස[ත ධාන  වHගය වන 
සහp වඩාR 3/F ෙලස &:¼ �i ෙම# අඹරා ගැ�ම සඳහාR, &:¼ �i ඇඹ@මට භා-තා 
කරන ආකාරෙL ය#ත «ත සහ නව තාෂණය හ�#වා bය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව 
ෙයෝජනා කර�.  

24. 

පා.33/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— /Tධය Wසා ආබා9තය# බවට පRYව#ට සහන 
සලසා Mම,—  වසර 30කට ආස#න කාලය පැවැ& /Tධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ bෙනදා 
h� වැඩ ෙකොට ¨වR Y ජනතාවR ස්�ර µl රෂා කළ ජනතාවR අත:# සැල?ය /� 
පමාණය අංග-කලව ආබා9තව ¨වන බ:# මහR �ඩාවට පR j අසරණව ¨වR වන 
බැ-#, ඔf# සඳහා යF මා3ක Mමනාව ලබා Mමට කට/� කළ /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�.   
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25. 

පා.34/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— 3ය�ම ප¶ ආරෂක�# සඳහා ගම# -යදF 

Mමනාව ලබා Mම,— ජනා9ප& ආරෂක සහ අගමැ& ආරෂක ෙසේවෙL W/ත 
Wලධා@#ට ෙම#ම අෙනhR ප¶ ආරෂක ෙසේවාවල W/ත Wලධා@#ට ද සමාන 
ගම# -යදF Mමනාව ලබා Mමට කට/� කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා 
කර�.    
26. 

පා.35/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— -ශ්ව-ද ාල මe# පවRවාෙගන යන පාඨමාලාව# 
µ?යා¬mඛ පාඨමාලාව# බවට පR?@ම,— bව�ෙ# 3ය�ම රජෙL -ශ්ව-ද ාල සහ 
ෙපෞTග"ක -ශ්ව-ද ාල මe# පවRවා ෙගන යන ශාස්�ය අධ ාපනයම සඳහා Y උපා9 
පාඨමාලාව# µ?යා¬mඛ වෘR�යමය උපා9 පාඨමාලාව# බවට ප:වHතනය කර එමe# 
�[ව#නා Y උපා9ධා@# ෙවත නව µ?යා සපයා MෙF අරmණ ඇ&ව, 3ය�ම 
-ශ්ව-ද ාල සමඟ රාජ  අංශෙL සහ ෙපෞTග"ක අංශෙL ආයතන සFබ#¦කරණය 
සඳහා කමවR වැඩ��ෙවළ සකස් කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

27. 
පා.36/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— පාසp 3d# පවාහනය කරI ලබන වෑ# රථ සඳහා 
W3 පO�# Wයම ?@ම,— bව�න Sරා පවRවාෙගන යI ලබන පාසp 3d පවාහන 
ෙසේවාව# WයOත පO&ෙය# ෙනොපව&න බැ-# සහ ඇතැF පාසp වෑ# රථ 
ෙසේවක�#ෙ^ පැව�F යහපR තRRවෙය# ෙනොපව&ත බැ-#, W3 පO&ෙය# /� 
වෑ# රථ ෙසේවාව පවRවාෙගන යෑම සඳහාR, එම ෙසේවාව# ලබාග#නා පාසp ¿ෂ  
¿ෂ ාව#ෙ^ ආරෂාව තහf	 ?@ම සඳහාR, වෑ# රථ ෙසේවාව# සඳහා පO�# 
හ�#වාbය /�යැ� ද, වෑ# රථ ෙසේවක�# �ළ යහපR පැව�F පවRවාෙගන යාම සඳහා 
-නය �& මාලාව හ�#වා bය /�යැ� ද ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�.  
28. 

පා.37/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ජා&ක සහ ජාත #තර අනාගත ඉp�මට ස:ලන ෙලස 

Wෂ්පාදනය වHධනය ?@ම සඳහා කමෙKදය සකස් ?@ම,— ජා&ක සහ ජාත #තර 
පජාවෙ^ අනාගත ඉp�මට ස:ලන කාHOක සහ කෘ�කාHOක Wෂප්ාදනය# ��බඳව 
Sෙරෝකථනය කර අදාළ Wෂ්පාදනය#ට අIබT9ත 3ය�ම ෙෂේතවල අ#තH 
සFබ#ධතාවය ��# ද, නjන තාෂණය උප:ම ම�ටO# පෙයෝජනයට ගWO# ද, 
Wෂ්පාදන �යාව"ය වHධනය ?@ම සඳහා කමෙKදය සකස් කළ /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#� ව ෙයෝජනා කර�.  
29. 

පා.38/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— 7 ලාං?ක ජනතාව ෙ^ පාරFප:ක උ	මය# 

µකගැ�ම සඳහා �rටp Sසත්කාලය ඇ& ?@ම,— 7 ලාං?ක ජනතාවෙ^ සFපදා�ක 
දැIම ආරෂා කරO#, ෙපෝෂණය කර අනාගත පරFපරාව ෙවත µෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන සFපR හා ෛජව උ	මය# අපහරණය වැළැjම සඳහා S�p ජා&ක 
වැඩ��ෙවළ අවශ ව ඇ& බැ-# ද, ප:සරය, ෙTxය ෛවද  ෙෂේතය, 
කෘ�කHමා#තය හා සFපදා�ක කHමා#ත ඇ�� 3ය� ෙෂේතය# සඳහා �rටp 
තාෂණය උපෙයෝ¥ කරගR නjන Sස්තකාලය සකස් ?@මට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
JT9මය ෙTපළ සං-ධානය (WIPO), 7 ලංකා JT9මය ෙTපළ කාHයාංශය, ප:සර 
අමාත ංශෙL ෛජව --ධRව ඒකකය ඇ�� 3ය� අංශ ඒකාබTධY වැඩ��ෙවළ සකස් 
?@මට ද �යවර ගත /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#� ව ෙයෝජනා කර�. 

 
 
 



( 12 ) 

 

 

30. 
පා.39/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— 7 ලාං?ක ජනතාවෙ^ පාරFප:ක දැIම ආරෂා කර 
ගැ�ම සඳහා Y ජා&ක වැඩ��ෙවළ ආරFභ ?@ම,— 7 ලාං?ක ජනතාවෙ^ 
පාරFප:ක දැIම භා-තා වන ෛවද  කම, කෘ�කHමා#තය, ආහාර සංරෂණය, හසත් 
කHමා#ත අංශය ඇ�� --ධ ෙෂේතය#[ පාරFප:ක දැIම ආරෂා ?@ම සඳහා අදාළ 
ෙෂේතය# Wෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග# ෙතොර�	 ලබාෙගන, ෛජව --ධRව 
ඒකකය, JT9මය ෙTපළ කාHයාංශය ඇ�� අදාළ අංශ ඒකාබTධව ජා&ක 
වැඩ��ෙවළ ආරFභ කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#� ව ෙයෝජනා කර�. 
31. 

පා.40/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— 7 ලංකාවට ආෙK=ක හා ඖෂධමය වiනාකFව"# 

/� ශාඛවල ජාන සFපRවලට ෙ�ට#� බලපත ලබා ගැ�ම,— -ෙTxය රටවp 7 
ලංකාවට ආෙK=ක වiනා ඖෂධමය ශාඛවල ස�ය රසායWක දව  සහ ජාන සFපR 
හ�නා ෙගන, ඒවාට වංචWක ෙලස ෙ�ට#� බලපත ලබා ගැ�ම වැළැjම සඳහා අදාළ 
ස�ය රසායWක දව  සහ ජාන සFපR සඳහා 7 ලංකාවට ෙ�ට#� බලපත ලබා 
ගැ�මටR, ඖෂධ Wෂප්ාදනයට සහ වැ� b/� ?@මට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැ�මටR, 
ෛජව --ධRව අංශය, JT9මය ෙTපළ කාHයාංශය සහ ෙTxය ෛවද  අමාත ාංශය 
ඇ�� වග?ව/� 3ය� ආයතන එව -ෙශේෂ වැඩ��ෙවළ සකස් කළ /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#� ව ෙයෝජනා කර�. 
32. 

පා.41/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ජනතා Wෙයෝrත�#ෙ^ ග	 නාම අRහැ@ම,— 

ජනා9ප&�මා, අගමැ&�මා ඇ�� පාH"ෙF#�, පළාR සභා, පාෙTxය සභා 
Wෙයෝජනය කරන 3ය�ම ජනතා Wෙයෝrතය# මා3කව තම# කරන ෙසේවයට අදාළව 
වැw� හා / ෙහෝ Mමනා ලබා ග#නා අතර ඉහත ?3X Æරය Wස්සරණධ ාසෙය# 3X 
කරI ලබන ග	 ෙසේවය# ෙනොවන බැ-# ද, එම Æර දර#න#ෙ^ නමට ඉb:ෙය# ෙහෝ 
Æරයට ඉb:ෙය# අ&ග	, 7මR ෙහෝ ග	 යන නාම සහ නමට පdව උ�මාණ#, 
මැ&�මා යන පද ෙයMම උපහාසයට ලjමට ෙහේ�ව j ඇ& බැ-# ද, ජනතා 
Wෙයෝrතය#ෙ^ ග	 නාම භා-තය නතර ?@මට අවශ  �යවර ගත /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
33. 

පා.42/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— වැ�[i නඩR� ම|ඩල වැඩසටහන පළාR, bස්� 

සහ පාෙTxය ෙpකF ෙකො�ඨාස ම�ටO# ව ා�ත ?@ම,— --ධ පාHශ්වය# -3# 
වැ�[i Sරවැ3ය# ෙනොසලකා හැ@ම ��# 3Xවන --ධ අසාධාරණය# සFබ#ධෙය# 
පැO=" ?@ම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත ාංශෙL වැ�[i ෙpකF කාHයාලය යටෙR 
�යාRමක වන වැ�[i නඩR� ම|ඩල වැඩසටහන පළාR, bස්� හා පාෙTxය 
ෙpකF ෙකො�ඨාස ම�ටO# ව ා�ත කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

34. 
පා.43/’15  

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— වැ�[i පජාව 7 ලංකාෙK ආH�ක වHධනයට දායක 
කර ගැ�මට ණය MෙF වැඩ��ෙවළ සකස් ?@ම,— වයස අf	X 60 ඉමවා ඇ& 
වැ�[i පජාවට තම ¨වෙනෝපාය මාHග ශ&මR කරගWO# සමස්ත 7 ලංකා 
ආH�කෙL වHධනයට දායකjමට බැංh පTධ&ය මe# ණය MෙF කමෙKදය 
�යාRමක ෙනොj ම ඔf#ට සමාජය �ළ ෙවනR අකාරයකට සැලlම වන ෙහ�# එම 
අසාධාරණ තRRවය වැළැjමට කමවR වැඩ��ෙවළ ඇ& කළ /� යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
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35. 

පා.44/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— වයස අf	X 60 ඉමවා ඇ& STගල�# සමාජය �ළ 

සÇය STගල�# බවට පR ?@ෙF වැඩ��ෙවළ සකස් ?@ම,— සමාජ ආH�ක 
�යාව"ෙL පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අf	X 60 ඉමjෙම# පd 
සමාජය �ළ W3 ��ගැ�ම ෙනොමැ&ව අÇයව ෙකො#j 3iන වැ�[iය#, සමාජෙL 
සÇය STගල�# බවට පR ?:ෙF වැඩ��ෙවළ සකස් ?@මට පාසp පජාව ඇ�� m� 
මහR සමාජයම දැIවR ?@ෙF කමෙKදය ඇ& කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
36. 

පා.45/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ෙමෝටH කාHOක ෙෂේතය ��බඳ පාසp 3d#ෙ^ 

දැIම S�p ?@ම,— 7 ලංකාෙK අනාගත ත	ණ ත	=ය#ෙ^ µ?යා පශ්නයට 
-ස�ම ෙලස සහ ෙමෝටH කාHOක ෙෂේතෙL ඇ&ව#නාY වHධනයට සාෙ�ෂව 
S�� ශOක�#ෙ^ අවශ තාව සSරා ගැWෙF අරmණ ඇ&ව පාසp -ෂය WHෙTශයට 
ෙමෝටH කාHOක ¿pපය -ෂයය ෙලස ඇ�ළR ?@ම සඳහා කමවR වැඩ��ෙවළ 
ඇ& කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
37. 

පා.46/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ෙමෝටH කාHOක ¿pපය ඉගැ#jම සඳහා q	ව	# 
S�� ?@මට අධ ාපන -ද ා �ඨය ඇ& ?@ම,— 7 ලංකාෙK සහ -ෙTශ රටවල 
ෙමෝටH කාHOක ෙෂේතෙL ඇ&වන වHධනයට ස:ලන ෙලස, එම ෙෂේතෙL S�� 
ශOක�#ෙ^ ඉp�ම සSරා�මට හැ?වන ප:b, පාසp ම�ටO# ඉගැ#jම සඳහා 
q	ව	# S�� ?@මට ෙමෝටH කාHOක ෙෂේතය ��බඳ අධ ාපන -ද ා �ඨය ඇ& 
කළ /�යැ�  ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
38. 

පා.47/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ෙමෝටH කාHOක ¿pපය -ෂය WHෙTශය# 

යාවRකා�න ?@ම,— ෙමෝටH කාHOක ෙෂේතය හා සFබ#ධ රජෙL කාHOක -ද ාල 
හා අIබTධ ආයතනවල ඉෙගIF කට/� 3X කරI ලබ#ෙ# වසර 25 - 30 තරF 
පැර= -ෂය WHෙTශය යටෙR බැ-#, එම තRRවය ෙවනස් ?@ම සඳහා එම -ෂය 
WHෙTශය# යාවRකා�න ?@මට කමවR වැඩ��ෙවළ ඇ& කළ /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
39. 

පා.48/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,—  �ෙරෝද රථ හා ය�	 පැb ආÈත µ?යාවල W/ත 

Yව#ෙ^ µ?යාවල dර�තභාවය තහf	 ?@ම,— 7 ලංකාව �ළ ¨වRවන �ෙරෝද රථ 
හා ය�	පැb ආÈතව සෘ´ හා වක ෙලස µ?යාව#[ W/තjමට කැමැRත දවන 
ත	ණ �:ස හා -ශාOක �-ධ හmදා Wලධා:# සහ ෙජ ෂඨ් Sරවැ3ය# යන ජන 
ක|ඩායFවල ආH�ක ශ&ය වHධනය ?@ෙම# සමස්ත ජා&ක Wෂ්පාbතයට ඔf#ෙ^ 
දායකRවය ලබා ගැ�ෙF අරmණ ඇ&ව එම ෙෂේතෙL W/තYව#ෙ^ සÇය 
දායකRවය ජා&ක ආH�කයට එ කර ගැ�ම සඳහා කමවR වැඩ��ෙවළ ක�නO# 
සකස් කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
40. 

පා.49/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— 7 ලාංlය/ෙTxය «පෙKදය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආකpප S�p ?@ම,— 7 ලාංlය/ෙTxය ආහාර කලාව ��බඳ ෙTxය හා -ෙTxය 
ජනතාව �ළ වැ� නැt	ව ඇ& ?@ෙF අරmණ ඇ&ව, රට �ළ ජනතා ආකpප ඒ ෙවත 
ෙයොm ?@ම සඳහා පාසp, -ශ්ව-ද ාල, තෘ��ක අධ ාපන ආයතනවල -ෂය 
පාඨමාලාවට «පෙKදය -ෂයය ෙලස ඇ�ළR ?@මටR, රාජ  හා ෙපෞTග"ක අංශවල 
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මැbහRjම මත පHෙLෂණ අංශ b:ගැ#jම මÉ# නව ෙසොයාගැ�F 3X ?@මටR, ඒ හා 
බැ�I ආයතන පTධ&ය සFබ#ධ කර ගWO# සහ&ක පත, ��ෙලෝමා, උපා9, පශ්චාR 
උපා9 පාඨමාලා ඇ& ?@ම ��# ෙමම ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ S�p ආකpපමය 
ෙවනස ඇ& කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
41. 

පා.50/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— 7 ලංකාෙK ආහාර සංස්කෘ&ය ඉෙගIF සහ 

ඉගැ#j ෙF �යාව"යට බTධ ?@ම,— 7 ලාංlය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
?@ෙF කලාව, ආහාර �1ෙF කලාව, වHණකාරක කලාව, ආහාර කැ�ෙF කලාව ඇ�� 
අංශ ගණනාව?# සකස්j ඇ& අතර ඒ හා බැ�� 7 ලාංlය ආහාර සංස්කෘ&ය ��බඳ 
ඉෙගIF සහ ඉගැ#jF කමෙKදය# හරහා අනාගත පරSරට පවරාMම ෙම#ම ෙTxය හා 
-ෙTxය ජනතාව අතර අපෙ^ ආහාර සංස්කෘ&ය ව ා�ත ?@ම මÉ# 7 ලාංlය 
අනන තාව අ#තHජා&කව ඔසවා තැ¸ම සඳහා වැඩ��ෙවළ ඇ& කළ /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

42. 

පා.51/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— -ශ්ව-ද ාල සහ තෘ��ක අධ ාපන ආයතනවල 
3d#ෙ^ පHෙLෂණ Wබ#ධන අමාත ාංශවල සංවHධන කට/� ඉලක කර සකස් 
?:ම,— -ශ්ව-ද ාල සහ තෘ��ක අධ ාපන ආයතනවල 3d# -3# තම පාඨමාලා 
සFබ#ධෙය# ඉb:පR කරන පHෙLෂණ Wබ#ධන රෙ� ආH�ක, සමා¨ය, සංස්කෘ&ක 
හා සංවHධන කට/�වලට උපෙයෝ¥ කර ගැ�ම වැදගR වන බැ-# එම Wබ#ධන 
අ¦ෂණය කරI ලබන ආචාHයව	 හා පHෙLෂණ Wබ#ධන අදාළ වන අමාත ාංශ 
අතර මනා සFබ#¦කරණය ඇ& ?@ම සඳහා එl අමාත ාංශෙL Wලධා:ෙයh 
පR?@ෙම# එම පHෙLෂණ Wබ#ධන මÉ# අමාත ාංශෙL ඉb: සංවHධන �යාදාමය# 
සහ කා�න ඉලක සSරා ගැ�මට හැ?වන ප:b කමවR වැඩ��ෙවළ ඇ& කළ 
/�යැ�  ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�.  

43. 

පා.52/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— වයස අf	X 18 සF�Hණ වන අවස්ථාෙKMම ඡ#ද [O 
නාමෙpඛනයට නම ඇ�ළR ?@ම,— මැ&වරණ ෙදපාHතෙF#�ව මÉ# වාH�කව 
ඡ#ද [O නාමෙpඛන සංෙශෝධනය ?@මට WයOත bනට පdව ෙහෝ ෙපර bනකM වයස 
අf	X 18 සF�Hණ වන තැනැRත#ට WයOත වයස සF�Hණ Y bනටම ඡ#ද [O 
නාමෙpඛනෙය[ නම ඇ�ළR කරවා ගත හැ? ආකාරෙL පාෙයෝeක වැඩ��ෙවළ 
ඇ& කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�.  
44. 

පා.53/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— 7 ලංකාව �ළ ෙසේල�# Wෂ්පාදනය ?@ම සඳහා 

කමවR වැඩ��ෙවළ ඇ& ?@ම,— 7 ලංකාව �ළ වාH�කව ෙසේල�# -ශාල 
පමාණය භා-තා කරI ලබන අතර ෙසේල�# ආනයනය ?@ම සඳහා ද -ශාල mදල 
වාH�කව -ෙTxය රටවලට ඇM යන බැ-#, එම -ෙTශ -Wමය පමාණය රට �ළ ඉ&: 
කර ගැ�ෙF අරmණ ඇ&ව ලංකාව �ළ පවRනා ෙTxය තාෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේල�# 
Wෂ්පාදනය ?@ම සඳහා රාජ , ෙපෞTග"ක ෙහෝ ස�පකාර අංශය# සFබ#ධ කර 
ගWO# කමවR වැඩ��ෙවළ රජය මැbහR jෙම# ඇ& කළ /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
45. 

පා.54/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ෙපොp ව�ර ආÈතව නව Wෂ්පාදනය# ඇ& ?@ම,—  
7 ලංකාව �ළ වාH�කව -ශාල පමාණයක ෙපොp ව�ර අපෙR යන බැ-#, නව 
තාෂණය ෙයොදා ගWO# -9මR කමෙKදය යටෙR ෙපොp ව�ර ආÈතව නව 
Wෂ්පාදනය# ෙTxය හා ජාත #තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක කර ගWO# ඇ& ?@ම සඳහා 
කමෙKදය �යාRමක කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
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46. 

පා.55/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— සාගරෙL නව සFපR ගෙKෂණය,— -ශාල සාගර 
කලාපය  [O රට f 7 ලංකාව පmඛRවය ලබා M ඇRෙR ¦වර කHමා#තය සඳහා 
පමණ වන අතර  සාගරය ආÈතව -ශාල පමාණයක සවභා-ක සFපR ඇ& බැ-# 
ෙමරටට -ශාල µ?යා අවස්ථා පමාණය ෙම#ම ධනය ද උපයා ගැ�ෙF අරmණ ඇ&ව 
සාගර සFපR ��බඳව -9මR වැ�Xර අධ යනය කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
47. 

පා.56/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— 7 ලංකාෙK මRස  සFපත -ෙT¿ක�# -3# ෙනලා 
ගැ�ම වළකා�ම,— 7 ලාං?ක ¦වරය#ට -ශාල ආH�ක අවා3ය ඇ& කරO# 7 ලංකා 
m�X කලාපෙL මRස  සFපR -ෙT¿ක�# -3# ෙනලා ග#නා බැ-# 7 ලංකා m�X 
කලාපය �ළ මා� ඇp�මට සහ -ෙTශ  යාතාවලට මා� බෑම සඳහා ෙතොwපල ෙලස 
භා-තා ?@ම වළකා�ම සඳහා රජය -3# -9මR වැඩ ��ෙවළ සකස් කර �යාRමක 
කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
48. 

පා.57/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ෙකොස ් Wෂ්පාදනය වැ� කර ඒ ආÈත Wෂ්පාදන 
අපනයනය ?@ම,— ඉතා ප�ත ෙම#ම ඖෂ¦ය qණෙය# අÊන, රසායWක දව ව"# 
ෙතොරව වගා කළ හැ? ෙබෝගය වන ෙකොස් වගාව ව ා�ත ?@ම ��# ඒ ආÈත 
Wෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය ?@ම මÉ# -ශාල -ෙTශ -Wමය පමාණය අප 
රටට උපයා ගත හැ? බැ-# ඒ සඳහා රජෙL මැbහR-ෙම# -9මR වැඩ ��ෙවළ සකස් 
කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
49. 

පා.58/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ජා&ක ෙගො- සFමාන උෙළල වාH�කව සං-ධානය 
?@ම,— රට ෙපරට යාමට නF m"ක වශෙය# ෙගො-තැW# සÈක -ය /� බැ-# රට 
ස	 කරන ෙගො- ජනතාවට 3ය වෘR&ය ��බඳ අ¬මානය ඇ&වන ප:b -9මR 
සං-ධාන ව©හය හරහා �යාRමක වන ෙගො- සFමාන උෙළල රජෙL මැbහRjෙම# 
වාH�කව සං-ධානය කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
50. 

පා.59/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— සහන Oලකට LED බpබ පා:ෙභෝeක ජනතාවට 
ලබාMම,— Wවාස ආෙලෝක ?:මට ෙයොදා ග#නා qණාRමක LED බpබ Oල අ9ක 
බැ-#, -X"බල ම|ඩලය මැbහRj සහනදා¡ Oලකට හා ෙගjෙF කමයට ෙමම බpබ 
පා:ෙභෝeක ජනතාවට ලබාM ජා&ක වශෙය# -X"ය -ශාල පමාණය ඉ&: කර 
ගැ�මටR,  LED බpබ ජනතාව අතර ජන½ය ?@ මÉ# -X"බල ම|ඩලයටද අමතර 
ආදායම උපයා ගැ�මටR හැ?වන ප:b කමවR වැඩ ��ෙවළ සැක3ය /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
51. 

පා.60/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— d� ප:මාණ ෙසpලF බU කHමා#තශාලා ව ා�ත 
?@ම,— 7 ලංකාව �ළ ෙසpලF බU සඳහා -ශාල ෙව ළදෙපොළ පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා Wෂ්පාදනය ෙකෙර#ෙ# d� වශෙය# වන අතර ඒ සඳහා vනය පmඛ අෙනhR 
රටවලට -ෙTශ -Wමය -ශාල පමාණය ඇM යන බැ-#, d� �:වැය දැ:ය /�  ෙමම 
කHමා#තය ගා¢ය පෙTශවල ව ා�ත ?@ම සඳහා -9මR වැඩ ��ෙවළ සකස් කළ 
/�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
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52. 
පා.61/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— 7 ලංකාව �ළ ඖෂධ Wෂ්පාදන කHමා#ත ශාලා 
ආරFභ ?@ම,—  7 ලංකාව �ළ ඖෂධ Wෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම ම�ටමක පව&න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට -ශාල -ෙTශ -Wමය පමාණය වැයවන බැ-# 
b/� මානව සFපත [O රට ෙලස 7 ලංකාවට අත ාවශ  ඖෂධ වHග රට �ළම 
Wපදjමට අවශ  පහdකF රජය මැbහR jෙම# ලබා M ඖෂධ Wෂ්පාදන කHමා#ත 
ශාලා ආරFභ කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
53. 

පා.62/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— පාසp -ෂය WHෙTශයට මෙනෝ -ද ාව -ෂයය 

ඇ�ළR ?@ම,— පාසp ¿ෂ  පජාව Wෙරෝ¥ මනස?# /R JT9මR �රණ ගැ�මට 
හැ? �:ස ෙලස හැඩගැසj්ම උෙදසා හය වැW ෙශේ=ෙL 3ට �යාRමක වන ප:b 
ෙබෞTධ මෙනෝ -ද ාව සහ බට[ර මෙනෝ -ද ාව යන -ෂයය# ඒකාබTධ ෙකොට 
කමවRව සැලdF කරන ලද “මෙනෝ -ද ාව සහ භාවනාව” නO# -ෂයය පාසp -ෂය 
WHෙTශයට ඇ�ළR කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
54. 

පා.63/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— -ශාOක ආධාරක මධ ස්ථාන �[wjම,— 

-ශාOකය# ෙවIෙව# උපෙTශන ෙසේවා, ෛවද  පහdකF සහ  bවා dµhF ෙසේවා 
යනාM වැ�[iය#ට අවශ  dබසාධන කට/� µස එකම ස්ථානය?# ඉw කර ගැ�මට 
හැ? වන ප:b -ශාOක ආධාරක මධ ස්ථාන ෙගොඩනැංjමටR, එම මධ ස්ථාන ෙ#ද 
කර ගWO# යF Wෂ්පාදන කට/Rත සඳහා -ශාOකය# ෙයොm ?@ම හරහා ඔf#ෙ^ 
b-යට සහනය ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම ද උපයා ගැ�මට හැ? වන ෙලස රජය 
මැbහR jෙම# රටSරා -ශාOක ආධාරක මධ ස්ථාන �[w-ය /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
55. 

පා.64/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— -ශාOකය#ෙ^ ආH�කය ශ&මR ?@ම සඳහා නව 

ෙලොතµ�ය හ�#වා Mම,— -ශාOක රාජ  ෙසවකය#ෙ^ වැw� -ෂමතා ඉවR ?@මට 
සහ ඔf#ෙ^ dබසාධන කට/� සඳහා අවශ  mදp ෙසොයා ගැ�ම සඳහා නව 
ෙලොතµ�ය ෙවළඳෙපොළට හ�#වාMමට රජය කට/� කළ /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
56. 

පා.65/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— සංචාරක මගෙප#ව#න# S�� ?@ම,— 
සංචාරක�#ට ඵලදා¡ හා ආචාරx� ෙසේවාව සැප¡මට හැ? �:ස බවට පR ?@මට 
ෙම#ම, ඔf#ෙ^  වෘR�ය ම�ටම ඉහළ නැංjම සඳහාR සංචාරක මග ෙප#ව#න# 
S�� ?@මට -9මR වැඩ��ෙවළ සකස් කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
57. 

පා.66/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ඉඩF සFබ#ධව පව&න �& සංෙශෝධනය ?@ම,— 

7 ලංකාව �ළ ෙF වන -ට ඉඩFවලට ව ාජ ඔ�S සකසා -?VෙF ජාවාරම 
�යාRමකවන අතර ¢ට අදාළව �&ය �යාRමක jම ද ඉතා අවම ම�ටමක පව&න 
බැ-#, ඉඩF අ�&ය සFබ#ධව dර�තභාවය වැ� වන අ/:# හා වැරbක	ව#ට දැ� 
ද§වF පැOණ-ය හැ? අ/:# පව&න �& පTධ&ය සංෙශෝධනය කළ /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
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58. 
පා.67/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— 7 ලංකාව අවට සාගරෙL ෙකොරpපර ආරෂා කර 
ගැ�ම,— 7 ලංකාව අවට සාගරෙL ඇ& ෙකොරpපර OWස්  �යාකාරකF ෙහේ�ෙව# 
-නාශjෙF තHජනයට m�ණපා ඇ& බැ-#, එම ෙකොරpපර ආරෂාකර ගැ�ම සඳහා 
OWස් �යාකාරකF පාලනය ?@මට හැ?වන ප:b STගල ආකpපමය ෙවනස ෙම#ම, 
ෛන&ක රාmෙK ෙවනස ඇ& ?@ම සඳහා -TවR කOwව හරහා dXd වැඩ��ෙවළ 
සැලdF කර �යාRමක කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
59. 

පා.68/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— පාසp වෑ# රථ සඳහා කා#තාව# ෙසේවයට ෙයදjම,— 

පාසp වෑ# රථ ෙසේවෙය[ qණාRමක බව වැ� ?@මටR, එම වෑ# රථවල ගම# කරන 
ද	ව#ෙ^ ආරෂාව උෙදසාR  3ය�ම පාසp ෙසේවා වෑ# රථවල ෙසේවය සඳහා 
කා#තාව# ෙයොදා ගැ�ම අWවාHය ?@මට �& සකස ්කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
60. 

පා.69/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ඖෂධ Oල පහත ෙහ�ම,— 7 ලංකාව �ළ ජා&ක 
ඖෂධ ප&පR&ය පකාශයට පR කර ඖෂ¦ය නාමෙය# ෙබෙහR අෙල- ?@ම ක�නO# 
ආරFභ ?@ම මÉ# ඖෂධ Oල පහත ෙහ�මට රජය මැbහR -ය /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
61. 

පා.70/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— අ#තHජාලය හරහා අෙල- කරන ඖෂධ ඇ�� 
ජාවාරF මැඩපැවැRjම,— ෙF වන -ට අ#තHජාලය හරහා පO&ය?# ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද  උපකරණ හා Îපලාවන  Wෂ්පාදන -ශාල ෙලස අෙල- ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාරF අප රෙ� ජනතාව ෙ^ ෙසෞඛ යට සහ යහපැවැRමට -ශාල තHජනය වන බැ-# 
ඒවා මැඩපැවැRjම සඳහා W3 වැඩ��ෙවළ සකස් කර �යාRමක ?@ම dXd යැ� 
ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
62. 

පා.71/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— කෘ� රසායන දව  භා-තා ෙනොකර වගා ?@ම,— අ9ක 
-ෂ ස[ත කෘ� රසායන දව  7 ලංකාව �ළ තහනF කර පැර= කමයට ප:සර [තකා¢ 
වගා කමය රටට හ�#වාMමට අවශ  පHෙLෂණ 3X?@මට කෘ� -ද ාඥය# හා 
ප:සරෙKM#ෙග# සම#-ත කOwව පR කර ඔf#ෙග# ලබා ග#නා WHෙTශ ��# 
ජනතාවට වස -ෙස# ෙතොර ෙසෞඛ ාර�ත ආහාර ෙKල  ලබා Mමට අවශ  �යවර 
ගැ�මට රජය මැbහRjම dXd යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
63. 

පා.72/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— පාසp 3d# මRදව වලට ඇBබැ[jෙම# mදවා 
ගැ�ම,— ෙF වන -ට 7 ලංකාව �ළ පාසp 3d# මRදව වලට ඇBබැ[ jෙF වැ� 
පවණතාවය WHමාණය j ඇ& බැ-# පාසp 3d# මRදව ව"# mදවාගැ�ම සඳහා 
රජය මැbහRj -9මR වැඩ��ෙවළ �යාRමක කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
64. 

පා.73/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ජා&ක ඵලදා¡තා කOwව පR ?@ම,— රජය -3# 
�යාRමක කරI ලබන ඵලදා¡තා වැඩසටහ#[M තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදා¡තා 
ම�ටම කරා ෙමෙහයY ආයතන පධා�# හ�නාෙගන ඔf#ෙ^ දැIම හා අRදැlF 
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පෙයෝජනයට ගත හැ? වන ආකාරෙය#, එම ආයතනවල �යාRමක කරන ලද 
වැඩසටහ# සහ කමෙKද අෙනhR ආයතනවලට ගැලෙපන ප:b ආෙTශ ?@මට හැ?වන 
ප:b එම ආයතන පධා�#ෙග# සම#-ත ජා&ක ඵලදා¡තා කOwව �[w-ය /�යැ� 
ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
65. 

පා.74/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— පජා ෛවද ෙKදය ��බඳ -ෙශේෂඥ ෙසේවාව b/� 
?@ම,— ෙසෞඛ  ෙසේවාෙK අත ාවශ  අංගය වන පජා ෛවද ෙKදය ��බඳ -ෙශේෂඥ 
අංශය b/� ?@මට අවශ  සැලdF සකස් ?@ම හා එම ෙෂේතෙL දැනට පව&න ගැට� 
W@ෂණය කර ක�නO# Wරාකරණය ?@මට අවශ  කට/� 3X ?@මට රජය මැbහR 
-ය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
66. 

පා.76/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ප:ෙභෝජනයට IdXd ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැjමට කට/� ?@ම,— ප:ෙභෝජනයට IdXd ආහාර Wෂ්පාදනය කරන, අෙල- 
කරන හා ඊට අIබල ෙදන STගලය# හා ආයතන වැට�මට පා:ෙභෝeක කට/� ��බඳ 
අ9කා:ෙL -ෙශේෂ වැට�F ඒකකයට පව&න ගැට� Wරාකරණය කර අවශ  පහdකF 
ෙනොඅUව ලබා MමටR, වැරbක	ව#ට උප:ම ද§වF ලබා bය හැ? වන ප:b පව&න �& 
පTධ&ය සංෙශෝධනය ?@මටR කට/� කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
67. 

පා.77/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— වස -ස නැ& ආහාර Wෂ්පාදනය b:මR ?@ම,—  

ආහාර හා සFබ#ධ Wෂ්පාදන කට/�වල ෙTxයව Wරතව 3iන Wෂ්පාදක�# ඉලක 
කර ගWO# qණාRමක බ-# ඉහළ, ෙසෞඛ ාර�ත ආහාර පා:ෙභෝeකය#ට ලබා Mම 
��# රටට කළ හැ? ෙසේවාව ��බඳව දැIවR කර, ආකpපමය ෙවනස ඇ& ?@මට 
හා එෙලස වස -ෙස# ෙතොර ආහාර Wපදවන ව වසායක�#ට ෙගෞරව නාමය ස[ත 
සFමාන පදානය ෙකොට ඔf# b:ගැ#jමට වැඩසටහන රජය මැbහRj ආරFභ කළ 
/�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
68. 

පා.78/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— අයථා ෙලස අRපR කරගR අභය¶Oවලට අයR ඉඩF 
Wදහස් කරගැ�ම,— 7 ලංකාෙK පකාශයට පR කර ඇ& අභය¶Oවලට අයR ඉඩF --ධ 
STගලය# හා සං-ධාන -3# �& -ෙරෝ¦ ෙලස අRපR කරෙගන ඇ& බැ-#, එම ඉඩF 
නැවත ලබා ගැ�මට රජය ක�නO# මැbහR -ය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

69. 

පා.79/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ආbවා1 ජනයා නගා3wjම සඳහා සැලdම �යාRමක 
?@ම,— 7 ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආbවා1 ජනතාව ��බඳ ෙවනම සංගණනය 
3Xකර, ඔfනට ¨වR jම සඳහා දැනට පව&න අපහdතා කමවRව හ�නාෙගන, ඔfනට 
 ෙගෞරව�යව ¨වR jමට හැ? ප:සරය WHමාණය කර Mමට අවශ  සාධ�ය සැලdම 
ආbවා1 නායක�# ද ඇ�ළRව පRකරන ලද -TවR ම|ඩලය හරහා �යාRමක කළ 
/�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
70. 

පා.80/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— /Tධය Wසා උ�	 හා නැෙගන[ර පෙTශය#[ හාW Y 
Sරාවස�් සංරෂණය ?@ම,— &ස් වසරක /Tධය ෙහේ�ෙව# උ�	 හා නැෙගන[ර 
පළාR වල පැව& Sරාවස්� -ශාල ෙලස -නාශ Y අතර පව&න Sරාවස්� ��බඳ 



( 19 ) 

 

 

ස¢ෂණය 3X කර ෙතොර�	 µස්කර ගැ�මR, එම Sරාවස්� තහf	 ?@ම, ආරෂා 
?@ම හා ප&සංස්කරණය ?@මR අරm� කර ෙගන -TවR Sරා-ද ාඥ�#ෙග# 
සම#-ත කOwව පR?@ම dXd යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
71. 

පා.81/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— වගා ?@ම සඳහා ෙTxය ¸ජ පච"ත ?@ම,— කෘ� 
රසායන භා-තෙය# ෙතොරව ෙTxය කාබWක ෙපොෙහොර ආශෙය# වගා කළ හැ? ෙTxය 
¸ජ වHග හ�නාෙගන එම ¸ජ ක�නO# රට Sරා ව ා�ත කර රසායWක වස -ෙස# 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා Mම සඳහා අවශ  කරන පHෙLෂණ, තාෂණය හා 
Wෂ්පාදනය වැ� b/� ?@මට අවශ  සැලdF සකස් කර �යාRමක කළ /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
72. 

පා.82/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— -ෙTශ භාෂා අධ යනයට පහdකF සැප¡ම,— STගල 
JT9ෙL පෘÏල බව �රණය jමට ඔ� ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය වන බැ-# 
ඉංÐ3 භාෂාව හැ	�ෙකොට අෙනhR පධාන -ෙTශ භාෂා හැදෑ@මට අවශ  පහdකF 
S�p කර, සැලdF සFපාදනය කර �යාRමක කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
73. 

පා.83/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— 3ය� මැ&වරණ පචාරක කට/� සඳහා -යදF කරන 
mදp 1මා ?@ම,— 7 ලංකාව �ළ පැවැRෙවන 3ය� මැ&වරණය#[M ඇතැF 
අෙ�ෂකය# අ& -ශාල mදp පමාණය -යදF කරන අතර mදp -යදF කළ 
ෙනොහැ?, එෙහR රටට වැඩ කළ හැ? JT9මR �:සකට ඉ# අවා3 සහගත 
තRRවය ඇ& වන බැ-# මැ&වරණ සඳහා -යදF කරන mදp පමාණය 1මා ?@මට 
හැ? වන ආකාරෙL �& සFපාදනය කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

74. 

පා.84/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— යටR -rත සමෙL 7 ලංකාෙව# µෙගන eය 
Sරාවස�් නැවත ලබා ගැ�ම,— 7 ලංකාව යටR -rතයව පැව& සමෙL අප රi# 
පෘ�ගාලය, ඕල#දය හා මහා Òතාන යට µෙගන eය Sරා-ද ාRමක වiනාකම ස[ත 
භා|ඩ ��බඳ ස¢ෂණය 3X කර එම භා|ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැ�ම සඳහා 
අවශ  �යවර ගැ�මට රජය මැbහR -ය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

75. 

පා.85/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— සංඝා9කරණය ස්ථාපනය ?@ම,— ¬º# 
වහ#ෙසේලාෙ^ ආරෂාව හා ෙගෞරවය µක ගැ�ම ෙවIෙව# උ#වහ#ෙසේලාට අදාළ 
අ9කරණමය කාHයය# සඳහා ෙවනම සංඝා9කරණය �[w-ය /� බවටR එම 
අ9කරණ �#X සඳහා �&මය බලය ලබාගැ�මට හැ? වන අ/:# ෙමම සංඝා9කරණය 
ස්ථාපනය කළ /� බවටR ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

76. 

පා.86/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ව වස්ථා�ත සංඝ සභාව පR ?@ම,— 
පාH"ෙF#�ව ඇ�� ජනතා Wෙයෝrත ආයතන සඳහා උපෙTශකRවය හා මග ෙප#jම 
ලබා Mමට හා අණපනRවලට සංෙශෝධන ඉb:පR කළ හැ? ෛන&ක බලය ස[ත සංඝ 
සFm&ෙය# පR කර ගR රාජ  ප:පාලනය, �&ය, -ෙTශ කට/� හා සමාජ 
�යාකාරකF ��බඳ හසල දැIම සහ අRදැlF ස[ත -TවR සංඝයා වහ#ෙසේලාෙග# 
සම#-ත ව වස්ථා�ත සංඝ සභාව පR කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
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77. 

පා.87/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ&ක අධ යන ආයතනය �[wjම,— 7 
ලංකාෙK පැවැ& ජල තාෂණය හා වැK තාෂණය නැවත පණග#වා µකගැ�ම සහ 
වැ� b/� ?@ම සඳහා අවශ  පHෙLෂණ 3X ?@මට හා අධ ාපන පාඨමාලා මe# උත 
-ෂය ගැන දැIO# ස#නTධ කරන ලද �:ස WHමාණය ?@මට හැ?යාව ඇ&වන 
ප:b “වා� සංස්කෘ&ක අධ යන ආයතනය” නO# ආයතනය රජය මැbහRjෙම# 
ආරFභ කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
78. 

පා.88/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— මහාවංශය අධ යනය සඳහා ආයතනය �[wjම,— 
7 ලාංlය ඉ&හාසෙL ගම# මග ෙප#වන මහාවංශය අධ යනය ?@ම සඳහා ¬º# 
වහ#ෙසේලාෙ^ මැbහR jෙම# “මහාවංශ අධ යන පHෙLෂණ ජා&ක ආයතනය” නO# 
ආයතනය රාජ  අIගහෙය# �[w-ය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
79. 

පා.89/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ෙබෞTධ -ෙරෝ¦ �යා නැවැRjම,— ධHම ග#ථ හා 
පකාශන අධ යනය ?@ෙF මනා දැIම ඇ& ෛන&ක බලය ස[ත -TවR සංඝ 
ම|ඩලය �[wjම මe# යF WHමාණය එ�දැjමට ෙපර එය එම ම|ඩලයට ඉb:පR 
?@ෙම# අන�	ව, සමාජගත ?@මට IdXd නF, සංෙශෝධන ඉb:පR ?@මට හැ?වන ප:b 
යා#තණය සැක1ම මe# ෙබෞTධ -ෙරෝ¦ �යා හා පකාශන රචනා jම හා JX දහම 
සFබ#ධ කරO# සාවද  WHවචන ඉසම්�jම නැවැRjම සඳහා රජය මැbහR -ය /�යැ� 
ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
80. 

පා.90/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ෙTශ [ෛතÔ කලා WHමාණ ඇග¡ම,— ෙTශාIරාගය හා 
ආRමා¬මානය ඇ&වන ප:b ෙTxය හා සංසක්ෘ&ක වiනාකO# අÊන කලාකෘ& වාH�කව 
ඇග¡ම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ්?@මට රජය මැbහR -ය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
81. 

පා.91/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— 7 ලංකාෙK පාසp ¿ෂ  ¿ෂ ාව#ෙ^ -නය නැංjමට 
කට/� ?@ම,— 7 ලංකාෙK පාසp ¿ෂ  ¿ෂ ාව# ෙසෞඛ  සFප#න, Wෙරෝ¥ හා කා�කව 
ශ&මR Sරවැ3ය# ෙලස සමාජගත ?@ෙF අරm=# ඔf#ට තමා කැම& Çඩාවකට 
ෙයොm jමට සහ පාෙයෝeක -නය S��වකට ෙයොm ?@මට අවශ  කට/� සFපාදනය කළ 
/�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
82. 

පා.92/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ෙබෞTධ සංසක්ෘ&ක ෙතොර�	 මධ සථ්ානය ආරFභ 

?@ම,— 7 ලංකාව �ළ �[ටා ඇ& ෙබෞTධාගOක සථ්ාන, ඒ හා සබැ² අIෂංeක අංශය# 
ෙම#ම, ¬º# වහ#ෙසේලා ��බඳ ෙතොර�	 ආM ක	� එ µස ්කර -9මRව ප:ගණක 
ගත කර, නjන තාෂ=ක උපකරණ සහ පමාණවR මානව හා ෙභෞ&ක සFපR ව"# 
�:S# “ ෙබෞTධ සංසක්ෘ&ක ෙතොර�	 මධ සථ්ානය” නO# ආයතනය රාජ  අIගහෙය# 
ආරFභ කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
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83. 

පා.93/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— දහF පාසp පාඨ ග#ථ කාලාIÎ�ව සංෙශෝධනය 
?@ම,— -භාග ඉලක කරගR, දැIම පමණ ෙ#දගත කළ පාඨ ග#ථ ෙවIවට 
පා ෙයෝeක S��ව පදනF කරගR, JT9ය වHධනය කර#නාY, ¿ෂට් සFප#න සමාජය 
WHමාණය ?@ම ඉලක කර ගR පාඨ ග#ථ -TවR ම|ඩලය හරහා සFපාදනය කර දහF 
පාසp ෙවත ලබා bය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
84. 

පා.94/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ජාත #තර පාසp Wයාමනයට ම|ඩලය පR ?@ම,— 7 
ලංකාෙK සංසක්ෘ&යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැRමට ගැලෙපන ප:b ජාත #තර පාසp[ 
-ෂය පථය# අවශ  ප:b Wයාමනය කළ හැ? �Hණ බලතල ස[ත ම|ඩලය පR කළ 
/�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
85. 

පා.95/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ජා&ක අධ ාපන ෙකොOෂ# සභාව වඩාR සÇය ?@ම,— 

ෙTxය ඉ&හාස දැIම, සාරධHම සFප#න බව, Wෂප්ාදන ශක තාව, JT9 සFප#න බව, 
සFපදා�ක දැIම, ෙTශාIරාගය, Wෙරෝ¥තාව, hසලතා �Hණ බව සහ ආකpප සFපR&ෙය# 
/� බව යන අංගය#ෙග# ප:�Hණ සාHථක Sරවැ3ෙයh �[ කල හැ? වන ප:b සකසන ලද 
ජා&ක අධ ාපන ප&පR&ය හරහා සමසත් අධ ාපන කමෙLම ප:වHතනය ඇ& ?@මට 
ජා&ක අධ ාපන ෙකොOෂ# සභාව ව ඩාR සÇය කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
86. 

පා.96/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— පfp ෛවද ෙKදය ��බඳ -ෙශේෂඥ ෙසේවාව b/� ?@ම,— 

ෙසෞඛ  ෙසේවාෙK අත ාවශ  අංශය වන පfp ෛවද ෙKදය ��බඳ -ෙශේෂඥ ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව&න ගැට� W@ෂණය කර ඒවා ක�නO# Wරාකරණය ?@මට අවශ  කට/� 3X 
?@මටR එම පfp ෛවද ෙKදය ��බඳ -ෙශේෂඥ ෙසේවාව b/� ?@මට සැලdF ?@මටR 
රජය මැbහR -ය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
87. 

පා.97/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ආ/HෙKද ෛවද ව	#ෙ^ ෙසේවය -ෙTශය#ට ලබා 

Mම,— ආ/HෙKද ෛවද  උපා9ය සF�Hණ කරන උපා9ධා@#හට -ෙTශ රටවල µ?යා 
අවසථ්ා ලබාMම සඳහා -9මR වැඩ ��ෙවළ සැලdF කර �යාRමක ?@ම dXd යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
88. 

පා.98/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ආ/HෙKද ෛවද  පනත සංෙශෝධනය ?@ම,— දැනට 

පව&න යp පැන eය ආ/HෙKද ෛවද  පනත සංෙශෝධනය කර ආ/HෙKද ෛවද ව	#ෙ^ 
වෘR�ය ගැට� -සඳO#, එම වෘR&ය ස� ග	Rවය හා අ¬මානය µක ගැ�මට නව ආ/HෙKද 
ෛවද  පනත ක�නO# ඉb:පR ?@මට �යවර ගත /�යැ�  ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
89. 

පා.99/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— XF:ය ආරෂක පTධ&ය සකස ්?@ම,— 7 ලංකාෙK 

XF:ය ආරෂක පTධ& WHමාණය කළ නව Wපැ/F ක	ව# ද, එම ෙෂේතයට සFබ#ධ 
-Tව�# ද, XF:ය ෙදපාHතෙF#�ෙK 3ය�ම ෙෂේතය#[ පjනය#ෙග# ද සම#-ත 
කOwව මÉ# XF:ය ආරෂක පTධ&ය සකස ්කර �යාRමක ?@මට රජය මැbහR -ය 
/�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
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90. 
පා.100/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ම¥ පවාහන ෙසේවෙL qණාRමක තRRවය වැ� ?@ම,— 
බස ් ම¥ පවාහන ෙසේවෙL qණාRමක තRRවය වැ� ?@ම මÉ# වාH�කව එම ෙසේවාව 
ප&ෙෂේප කරන 1% - 2%  පමණ Y ම¥# පමාණය රඳවා ගැ�මට කට/� ?@ෙම#, එම 
ෙසේවෙL පැවැRමට MHඝ කා�නව ඇ& -ය හැ? අවදානම අU කර ගැ�ම සඳහා කමවR වැඩ 
��ෙවළ සැලdF කර �යාRමක ?@ම dXd යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
91. 

පා.101/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— 3ංහල භාෂාවට සFමතය සකස ්?@ම,— 3ංහල භාෂාෙK 

"Öත ව වහාරය හා කථන ව වහාරය ෙදයාකාරය ග#නා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙ×දය, 
අpපපාණ, මහපාණ අෂර ෙයMම සහ පද ෙබMම ආ bය ද -වාද ස[ත බැ-# 3ංහල භාෂාව 
සඳහා සFමතය සකස ්?@මට -TවR ම|ඩලය පR කර කාලාIÎපව 3Xවන ෙවනසක්F 
ද සැල?pලට ෙගන භාෂාෙK පැවැRම තහf	 ?@මට හැ? �යාදාමය සකස ්කළ /�යැ� 
ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
92. 

පා.102/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— සංසථ්ාWක කාබWක අපදව  මÉ# ප:සරය Øෂණය jම 

පාලනය ?@ම,— ප"ෙබෝධ නාශක සහ කHමා#ත �යාව"ය#[ M �ටවන සංසථ්ාWක 
කාබWක අපදව  (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් වHගයක Øෂණ 
කාරකය#ෙග# සම#-ත අතර ඒවා OWසාෙ^ ෙසෞඛ යට ඉතා අ[තකර බැ-# එම 
රසායWකය# ප:සරයට mදා හැ@ම පාලනය ?@මට -9මR වැඩ ��ෙවළ සැලdF කර 
�යාRමක කළ /� යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.103/’15 

93. 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— රාජ  පාලනයට සFJTධ දHශනය සFබ#ධ කර ගැ�ම,— 

ස�ත අප:හා�ය ධHම, දසරාජ ධHම, රාෙජෝවාද ජාතකය, h	 ධHම ජාතකය, ග#ඩ W#Xක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙTවධHම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චකවR� 3හනාද «තය 
හා ධHම පM�කාව යන සFJTධ ඉගැ#jF සFබ#ධව පාH"ෙF#�, පළාR සභා හා පාෙTxය 
ම�ටෙF 3iන 3ය�ම පෂ -පෂ ම#�ව	# දැIවR ?@ම ��# ඔf#ෙ^ ¶Oකාව 
රෙ� යහපාලනයට දායක කර ගැ�මට හැ? වන ආකාරෙL වැඩ ��ෙවළ සැලdF කර 
�යාRමක ?@මට රජය මැbහR -ය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
94. 

පා.104/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ඉෙලෙටොWක අපදව  බැහැර ?@ම,— ෆේලොරස#� 

බpබ, Xරකථන, ජංගම Xරකථන, -X" උපකරණ, බැට:, ප:ගණක හා එ[ ෙකොටස ්ආbය 
අපදව  ෙලස ප:සරයට බැහැර ?@ෙFM ආසW, කැ¯OයF, රසbය, ෙල¯ වැW බැර ෙලෝහ 
ප:සරයට එක�වන බැ-# ෙමම ඉෙලෙටොWක අපදව  බැහැර ?@මට කමවR වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කර ප:සරය dµlමට කට/� කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
95. 

පා.105/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— රෙ� යහපාලනය සථ්ා�ත ?@ම,— අයහපR පාලනෙL 

අංග ලෂණ වන අRතෙනෝම&ක ප&පR& සFපාදනය, Wලබල වාදය, බලාRමක ෙනොවන 
සහ අසාධාරණ �&, -ධායක බලතල අW3 ප:හරණය, ෙTශපාලනයට Sරවැ3 දායකRවය 
අUjම සහ  Øෂණය පැ&@ම යන ක	� අප රට �ළ ෙනොඅUව දනට ලැෙබන අතර ෙF Wසා 
රෙ� අයහපR පාලනය පව&න බව ෙප� යන ෙහ�# රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැ¥ම 
සඳහා සැලdF සකස ්කර �යාRමක කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
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96. 
පා.106/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— -ෙTශ රටවල ඇ& 7 ලංකාවට අයR Sසේකොළ ෙපොR 
නැවත ලබා ගැ�ම,— 7 ලංකාවට අයR වiනා Sසේකොළ ෙපොR රා¿ය /ෙරෝපා රටවp 
ඇ�� ෙලෝකෙL රටවp ගණනාවක &ෙබන අතර ඒවාෙL අ#තHගතව ඇ& දැIම ෙF වන -ට 
වRම# ලාංlය සමාජයට අ[Oව ෙගොස ්ඇ& බැ-#, එම Sසේකොළ ෙපොR අප රටට ආපd ලබා 
ෙගන ඒවාෙL අඩංq ෙපෞරා=ක දැIම නැවත සමාජගත ?@මට -9මR වැඩ ��ෙවළ 
සැලdF කර �යාRමක කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
97. 

පා.107/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ෛජව --ධRවය µක ගැ�ම සඳහා කෘ�කHමය දායක කර 

ගැ�ම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙවIවට බ� ෙබෝග වගාව සහ Oශ ෙබෝග වගාව ජන½ය කරjම, 
ෛජව --ධRවයට හාWකර රස ◌ායන දව  කෘ� කHමා#තෙය# ඈR ?@ම හා ඒකාබTධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භා-තය ��# රට �ළ ෛජව --ධRවය ආරෂා ?@මට 
ෙගොj# ෙයොm කරන වැඩ ��ෙවළ  �යාRමක කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
98. 

පා.108/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ජනතාවෙ^ ආහාර ලැ¸ෙF අ�&ය dර�ත ?@ම,— 

එසR ජා�#ෙ^ සං-ධානෙL මානව අ�&වා3කF◌ ි පTධ�#ට අI³ලව ආහාර ලැ¸ෙF 
�"ක අ�&වා3කම 7 ලාං?ක ජනතාවට අ[O වන තRRවය රජෙL ප&පR& සFපාදනය හා 
�යාRමක ?@F �ළ දනට ලැෙබන ෙහ�# උත පඥ��#ට අIව රෙ� ජනතාවෙ^ ආහාර 
පශන්ය -ස±ෙF වගlම m�මW#ම රජයට පැව@ ඇ& බැ-# රජය මැbහRj ආහාර දව  Oල 
පාලනය හා ෙසෞඛ  ආර�ත ආහාර ෙKල රෙ� ජනතාවට ලැ¸ම සහ&ක ෙකෙරන -9මR 
වැඩ ��ෙවළ සFපාදනය කර ජනතාවෙ^ ආහාර ලැ¸ෙF �"ක අ�&වා3කම තහf	 
?@මට �යවර ගත /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

99. 

පා.109/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— අකාබWක දව  කළමනාකරණය ?@ම,— අකාබWක දව  

ප&චÇකරණය ?@මR, අකාබWක දව  භා-තය අවම ?@මR, භා-තෙය# ඉවRවන 
අකාබWක දව  එක� ?@ෙF යා#තණය සැක1ම හා අකාබWක දව  භා-තා ?@ෙF ප:සර 
�& @& -9මR ?@මR ��# රෙ� ප:සර පTධ&ෙL ආරෂාව හා යහපැවැRම සඳහා 
අකාබWක දව  කළමනාකරණය ?@මට �යවර ගත /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
100. 

පා.110/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ෙTxය ඖෂධ සහ අR ෙබෙහR ��බඳව පාසp 3d# 

දැIවR ?@ම,— Wෙරෝ¥ ජා&ය ෙගොඩනැ¥ම සහ ෙTxය ආ/HෙKදෙL යහපැවැRම �"ක 
අරm� වශෙය# ෙගන ෙTxය ඖෂධ වHග හා අR ෙබෙහR ��බඳ -9මR ක	� ස[ත 
-ෂයය පාසp -ෂය WHෙTශයට ඇ�ළR ?@ම මÉ# ෙTxය  ඖෂධ සහ අR ෙබෙහR ��බඳ 
පාසp 3d# දැIවR ?@ම ට �යවර ගත /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
101. 

පා.111/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා ම#දෙපෝෂණය �ර# ?@ම,— 7 ලංකාව �ළ 

අUබර ද	 උපR අIපා&කය 25% තරF ඉහළ අගය ග#නා අතර එයට පධාන සාධකය 
ව#ෙ# ෙපෝෂ දා¡ ආහාර [ඟකම වන බැ-#, මාතෘ හා ළමා ම#දෙපෝෂණය Xර�මට අවශ  
ෙපෝෂ දා¡ ආහාර X�පR ජනතාවට ලබා Mම පmඛතාවය කරගR වැඩ ��ෙවළ �යාRමක 
කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
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102. 

පා.112/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ප:සරය dµlෙම# Wෙරෝ¥ රට ෙගොඩනැ¥ම,— 

වHතමාන 7 ලංකාෙK ප:සර Øෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව# ජලෙL හා ආහාරවල -?රණx� 
බව වැ� j ඇ& අතර අනාගතෙLM OWසාට වැළ ෙඳන ඇතැF ෙරෝගවල ෙරෝග Wධානය පවා 
ෙසොයා ගැ�ම අපහd  -ය හැ? බැ-#, ෙF ��බඳ වැ�Xර -මHශනය ?@ම සඳහා -TවR 
කOwව පR කර වාHතාව කැඳවා, එම WHෙTශ �යාRමක ?@ම ��# රෙ� ජනතාවෙ^ 
�ෙරෝ¥භාවය සහ&ක කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
103. 

පා.113/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— රෙ� ආරෂාවට කෘ�කHමය dර�ත ?@ම,— 

ධනවාදෙL �#වැW කාH�ව වන ෙදවැW ෙලෝක /Tධෙය# පd කාලෙLM හ:ත -�ලවයR 
සමඟ කෘ�කාHOක ¨වන රටාව සF�Hණෙය#ම ෙවනස ්jම ෙහේ�ෙව# වHතමාන ෙලෝක 
පජාව m�ණ M ඇ& ප:සර Øෂණය, �ෙරෝ¥ බව නැ&jම හා �:3X ආහාර ෙනොමැ&jම ආM 
අවදානF තRRවය#ෙග# 7 ලංකාව ආරෂා කර ගැ�ම සඳහා ජනතාව &රසාර කෘ�කHම 
භා-තය#ට ෙපළඹjෙම# හා ෙගොj# ආරෂා ෙකෙරන රාජ  ප&පR& රට �ළ සථ්ා�ත 
කරjෙම# රෙ� අනාගතය dර�ත කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
104. 

පා.114/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— සංlHණ ෙගෝ�ය ෙවළඳෙපොළ Wසා ජනතාවට ඇ&වන 

ගැට� අවම ?@ම,— ෙගෝ�යකරණය -3# හ�#වාX# ෙලෝක ෙවළඳ රටාව OWසාෙ^ 
මනස ආකමණය ?@ම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ� පාරFප:කව ෙගන ආ හර පTධ�# හා b/� 
දාHශWක �#තනය# OWස ්මනස ��# උXරා දැ¢ම වHතමානය වන -ට 7 ලාං?ක�#ට ද 
ෙපොX බැ-#, ෙවළඳෙපොළ ආH�කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සංlHණ ¨වන රටාව හා ඒ සමඟ 
පැන නeන සංlHණ සමා¨ය පශන්R -සඳා ගWO# සහනx� b- පැවැRමකට යා /� 
ව#ෙ# ෙකෙසේද ය#න ��බඳව ජනතාව දැIවR ?@මට අවශ  වැඩ ��ෙවළ හා JT9මය 
සංවාදය රට �ළ �යාRමක කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

105. 

පා.115/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— 7 ලංකාවට අවශ  1W රට �ළ Wපදjම,— 7 ලංකාවට 

අවශ  කරන 1W Wෂප්ාදනය ?@මට අවශ  සFපR 7 ලංකාව ස�ව ඇ& බැ-#, මනා 
කළමනාකා@Rවය?#, කාHයෂමව හා සැලdF ස[තව කට/� කර රටට අවශ  1W 
පමාණය ෙමරට Wෂප්ාදනය ?@මට හා 1W �:පහX ?@මට අවශ  කHමා#තශාලා රජය 
මÉ# සථ්ාපනය කර 1W කHමා#තය µක ගත /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

106. 

පා.116/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— නකpස ්ර�තය ආරෂා ?@ම,— සමසත් 7 ලාංlය 

ප:සර පTධ&යටම බලපෑF කළ හැ? සංෙKM ප:සර පTධ&ය වන නකpස් ර�ත 
වනා#තරය ෙF වන -ට OWස ්�යාකාරකF ෙහේ�ෙව# දැ� තHජනයකට ලj ඇ& අතර 
වRම# පරSරට ෙම#ම අනාගත OWස ් පරSරට ද ෙමම ප:සර -නාශය ෙහේ�ෙව# 
අවදානමක ට m�ණ පෑමට 3X වන බැ-#, OWස ් තHජන ඉවR කර නකpස ් ර�තෙL 
සව්ා¦න පැවැRම ක�නO# තහf	 කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

107. 

පා.117/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— රාවණා ර´ ��බඳව -9මR ගෙKෂණය 3X ?@ම,— 

රාවණා ර´ ��බඳ Wශ�්ත ඉ&හාස ෙතොර�	 නැ& fවද, -9මR ගෙKෂණය ��# ඔ� 
��බඳව අප රෙ� ආකpප නැංjමටR, රාවණා ර´ ස�ව &� දැIම රෙ� අ¬වෘT9ය සඳහා 
ෙයොදා ගැ�මට හා 7 ලාංlය ඉ&හාසෙL සැඟj eය ප:�ෙèදය Wරාවරණය කර ගැ�මටR 
හැ? වන බැ-#, -TවR කOwව හරහා රාවණා ර´ ��බඳව ගෙKෂණය කළ /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
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108. 

පා.118/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— JT9මය b�� බව �ර# ?@ම,— ෙභෞ&ක ෙවළඳ භා|ඩ 

සැ:සරන ෙKගයට සාෙ�ෂව දැIම, JT9ය හා මානව හර පTධ�# ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනොjම ෙහේ�ෙව# ෙනොදැIවRකම [ස එසjම ��# JT9මය b��භාවය අද අප රට �ළ 
දනට ලැෙබන පධාන ගැට�ව fවද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇRෙR අU අවධානය බැ-#, 
රෙ� ජනතාවෙ^ JT9මය b�� බව නැ& ?@මට 3ය� වයස ්කා|ඩය# ආවරණය වන ප:b 
-   9මRව සැලdF කරන ලද ජා&ක වැඩසටහන �යාRමක කළ /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

109. 

පා.119/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— කp ඉhR Y ඖෂධ භා-තය නැවැRjම,— ෙF වන-ට 7 

ලංකාව �ළ කp ඉhR Y  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙL ෙරෝහp �ළ භා-තයට පැOVෙF 
අවදානම ඇ& බැ-# රජෙL අදාළ 3ය� අංශ මැbහRj �යාකා@ සැලdම සකස ්කර කp 
ඉhR Y ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ# ඉවR ?@ම හා ආනයනය ?@ම නැවැRjමට කට/� කළ 
/�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

110. 
පා.120/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ඒ¯ස ්ෙරෝගය ව ා�ත jම පාලනය ?@ම,— 7 ලංකාව �ළ 
දැනට හ�නා ෙනොගR ඒ¯ස ්ෙරෝ¥# 3000 කට ආස#න පමාණය 3iන බවට වාHතා පළ j 
ඇ& බැ-# ඔf# හ�නාෙගන ප&කාර සඳහා ෙයොm ?@මටR, ඒ¯ස ් ෙරෝගය ව ා�ත jම 
වැළැjමටR ඵලදා¡ dXd ව ාපෘ&ය ක�නO# ආරFභ කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

111. 
පා.121/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— -ෙTශය#[M "ංeක අතවරයට ලවන කා#තාව#ට 
සහන සැල1ම,— 7 ලංකාෙK කා#තාව# ගෘහ ෙසේවයට -ෙTශ ගතjෙම# පd 3X වන 
අතවරය# ෙහේ�ෙව# 3Xවන ගැB ගැ�F Wසා 7 ලාංlය සමාජය �ළ WHමාණය j ඇ& 
ගැට� සහගත තRRවය# සමනය ?@ම සඳහා -9මR කමෙKදය සකසා �යාRමක ?@මට 
-Tව�# හා එම 3XjF හා බැ�� STගල ක|ඩායFව"# සැXFලR කOwව පR කළ 
/�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

112. 

පා.122/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— වන ර�ත හා අභය ¶Oවල ආරෂාව දැ� ?@ම සඳහා �& 

සFපාදනය ?@ම,— මෑතක 3ට 7 ලංකාෙK ර�ත වනා#තර සහ අභය ¶O -නාශය වැ� 
ෙවO# පව&න අතර 7 ලාංlය පා:ස:ක සම�"තතාවට ඉ# දැ� තHජනය එpල ෙවO# 
පව&න බැ-# ෙමම -නාශය නැවැRjම සඳහා ජනතාවෙ^ ආකpපමය ෙවනස ඇ& ?@මට 
අවශ  වැඩ ��ෙවළ සැක1මට ෙම#ම පව&න �& ප&පාදන -9මR හා දැ� බව?# /ත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

113. 

පා.123/’15 

 ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— --ධ ආගOක ක|ඩායFව"# 3X වන සමාජ බලපෑF 
��බඳව අධ යනය ?@ම,— පධාන ධාරාෙK ආගOක මතවාදය# -ෙKචනය කරO#, එම 
ආගF[ අI ක|ඩායF ෙලස තම WHවචන හා පැහැb" ?@F සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉb:පR කරO# එම මතවාද ��ගR STගල�# එ µස් කර ග#නා, ආගOක හා 
ෙවනR m��වර?# සමාජගත j ඇ& ක|ඩායF ��බඳ අධ යනය කරO# ඔf#ෙ^ 
මතවාද, �යාකා@Rවය# හා සමාජයට ඔf# Wසා ඇ& වන බලපෑF කවරාකාරද ය#න 
��බඳ තෙසේ	ව ලබා Mමට ��ගR ආගOක නායකය#ෙග# හා -Tව�#ෙග# සැXF 
ලR කOwව පR කර, වාHතාව කැඳවා එ[ WHෙTශ �යාRමක කළ /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 



( 26 ) 

 

 

114. 

පා.124/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ඉහළ පO&ෙය# /R මැi භාජන Wෂප්ාදනය ?@ම,— 

ආහාර �1ෙFM ගෑස ් හා -X"ය අපෙR ෙනොයන ෙලස ඉමW# තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ග#නා මැi භාජන Wෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉb:පR ?@මට, අවශ  ප@ෂණ 3X 
?@මට හා මැi භාජන භා-තෙය# ෙසෞඛ ාර�තව ආහාර �1මට ඇ& හැ?යාව ��බඳව 
ජනතාව දැIවR ?@මට ජා&ක ම�ටෙF වැඩ සටහන සැලdF කර �යාRමක ?@මට රජය 
මැbහR -ය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

115. 

පා.125/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— අ9මාන3ක -ද ා ෙෂේතයට JX දහO# ආභාෂය ලබා 

ගැ�ම,— JX# වහ#ෙසේෙ^ 3ත ��බඳ ඇතැF -ගහය# Êතන -ද ාවට හd ෙනොවන තරF 
ගැt	 බැ-#, ඒ ��බඳ පHෙLෂණ ?@මට හා වHතමානෙL අ9මාන3ක -ද ා ෙෂේතෙL ඇ& 
ගැට� සඳහා JX දහම ඇd:# WHවචන හා -ස�F ඉb:පR ?@මට හැ? වන ප:b, අදාළ 
ෙෂේතය ��බඳ හසල දැIම ඇ& ෙTxය හා -ෙTxය -Tව�#ෙග# සම#-ත කOwව 
�[wවා, ඒ හරහා JX දහම ෙTxය හා -ෙTxය වශෙය# පච"ත ?@මටR, 7 ලංකාෙK lH& 
නාමය ඉහළ නැංjමටR, අ9මාන3ක -ද ා ෙෂේතෙL Sන	දය ඇ& ?@මටR රජය මැbහR 
-ය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

116. 

පා.126/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— -ද ාHé# අතර Sරා-ද ා -ෂයය ජන½ය කරjම,— 

-ද ාHé# අතර Sරා-ද ා -ෂයය ජන½ය ?@ම සඳහා m"ක වශෙය# පාසp -ෂයය 
WHෙTශයට එම -ෂයය ඇ�ළR ?@ම හා -ශව්-ද ාලවල Sරා-ද ා -ෂය පථය තවXරටR S�p 
?@මට හා පහdකF ලබාMම සඳහා කට/� ?@මR, එමe#  Sරා-ද ා -ෂයය රට �ළ 
ව ා�තjම හරහා �[වන උග�#ෙග# රටට යහපR ෙසේවය ලබා ගැWමR අරm� කරගR 
ජා&ක වැඩසටහන bqකා�නව සැලdF ස[තව WHමාණය ?@මට �යවර ගත /�යැ� ෙමම  
පාH"ෙF#�ව  ෙයෝජනා කර�. 

117. 

පා.127/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ& වස -ෂ ��බඳ ෙසොයා බැ�මට -ෙශේෂ පO& 

ආයතනය �[wjම,— කෘ�කHමා#තෙLM භා-තා ෙකෙරන රසායන දව  ෙහේ�ෙව# ආහාර 
දව ය#ට ද වස -ෂ Oශj ඇ& අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ�මට අදාළ පO& ආයතනය දැනට 
7 ලංකාව �ළ �[wවා ෙනොමැ& බැ-# එම කාHයය සඳහා -ෙශේෂ පO& ආයතනය �[w-ය 
/�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

118. 

පා.128/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— යාචක�# 3ඟමනට ෙයොදාග#නා ද	ව# Sන	Rථාපනය 

?@ම,— 7 ලංකාෙK යාචක�# ද	ව# සමඟ 3ඟම# යැMම තහනF කර, 3ඟමන සඳහා ෙයොදා 
ග#නා ද	ව# Sන	Rථාපනය කර, ඔf# යහපR Sරවැ3ය# ෙලස සමාජගත ?@ම සඳහා 
අවශ  ජා&ක ම�ටෙF වැඩ��ෙවළ සැලdF කර �යාRමක කළ /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

119. 

පා.129/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— 7 ලංකාව �ළ ¬¹V ශාසනය අඛ|ඩව පවRවාෙගන 

යාම සඳහා කමවR වැඩ��ෙවළ සකස ් ?@ම,— මහා පජාප� ෙගෝත¢ 
ෙතරV#වහ#ෙසේෙග# ඇරt� භාර�ය ¬¹V ශාසනය සංඝORතා ෙතරV#වහ#ෙසේෙ^ 
ලංකාගමනෙය# 7 ලංකාව �ළ මැන-# සථ්ා�ත fවද, පdකා�නව අභාවයට eය බැ-#, මෑත 
/ගෙL M ශ ාෙමෝපා" මහා WකාෙL රංe: දt� පාHශව්ය -3# ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, 
එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද ¬¹V ශාසනයට W3 ��ගැ�ම ලබාMම සඳහා රජය 



( 27 ) 

 

 

ෛතWකා�ක මහා නායක සව්ා¢#වහ#ෙසේලා ඇ�� අදාළ 3ය� ෙෂේතය#ෙ^ 
�"කRවෙය# W3 සංවාදය ඇරêය /� යැ� ද, එම සංවාදය අවසානෙL -9මR 
කමෙKදය ඔසේසේ 7 ලංකාව �ළ ¬¹V ශාසනය අඛ|ඩව පවRවාෙගන යාම සඳහා 
වැඩ��ෙවළ සැක3ය /�යැ� ද ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�.  

120. 

පා.130/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— 7 ලාංlය ¬¹ සංසථ්ාව ව©හාRමකව -9මR ?@ම,— 7 

ලාංlය ¬¹ සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහ#ෙසේලා පාHශව් ගත jම ෙහේ�ෙව# ව©හාRමකව 
අසං-9ත j ඇ& අතර එම Wසා ජා&ක හා ජාත #තර අ¬චාර උපචාරය#[M සංඝයා 
වහ#ෙසේලා ඒකම&ක ෙනොjම රටට අ[තකර ෙලස බලපාන බැ-# සමසථ් සංඝ සමාජෙL 
ඒකම&කRවය ඇ& කර ගැ�මට හැ? වැඩ��ෙවළ සැක1මට රජය මැbහR -ය /�යැ� 
ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�.  

121. 

පා.131/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ලංකා ඛWජ ෙතp �&ගත සංස්ථාව ලාභදා¡ 

ආයතනය ?@ම,—  ලංකා ඛWජ ෙතp �&ගත සංස්ථාව ලාභදා¡ ආයතනය ෙලස 
ජනතාවාMව සංවHධනය ?@මට අවශ  සැලdF සකස ්?@මට -TවR ම|ඩලය පR කර 
ඔf#ෙ^ WHෙTශය#ට අIව සංස්ථාෙK පව&න වංචා, Øෂණ හා ප:පාලනමය ගැට� 
-සඳා ඵලදා¡ ජා&ක ආයතනය ෙලස �යාRමක jමට අවශ  ප:සරය රජය මැbහRව 
WHමාණය කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

122. 

පා.132/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ  පමාණයට ගංජා වැjමට ෙTxය 

ෛවද ව	#ට අවසර ලබා Mම,— ඉ#bයාෙK 3ට රහ3ගත මාHග ඔසේසේ රට �ළට ෙග#වන 
රසායWක දව  OÈත ගංජා භා-තා කර Wපදවන ෙTxය ඖෂධවල qණාRමක බව අUවන 
බැ-#, ආ/HෙKද ඖෂධ WපදjෙFM තම ඖෂධවල qණාRමක බව ආරෂා කර ගැ�ම සඳහා 
ගංජා අත වශ  ඖෂධය ෙලස ෙයොදා ග#නා රජෙL ��ගR ආ/HෙKද ෛවද ව	#ට 
1මාව# ස[තව ගංජා ශාකය වැjමට අවසර ලබාMම සඳහා අවශ  �& සංෙශෝධනය කළ 
/�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
123. 

පා.133/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— එළව� ෙගොj#ට සාධාරණ Oල ලබා Mම,— එළව� 

ෙතොග ෙවළඳාෙFM �යාRමක වන ක�පF ගැ�ම හා Oල �රණය ?@F ආM �යා හරහා 
ෙගොඩනැ¥ ඇ& සං-ධානාRමක ෙවළඳ ඒකා9කාරය# Wසා එළව� ෙගොj#ට සාධාරණ 
Oල ලබා Mමට ෙමෙත �යාRමක කළ සැලdF අසාHථක j ඇ& බැ-#, ෙගො-යාට 
සාධාරණ Oල ලබා MෙF �"ක අරmණ කරගR බලපෑF ව"# ෙතොර ෙවළඳෙපොළ රාජ  
ෙවළඳ ආයතන මැbහRj WHමාණය කර �යාRමක කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

124. 

පා.134/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— පාසp ද	ව#ෙ^ වiනාකම සමාජගත ?@ම,— 

ෙදමා�ය#, q	ව	#, Çඩා S��ක	ව# හා පාසp වෑ# රථ :යැXර# යන �:ස ් සඳහා 
ද	ව#ෙ^ වiනාකම ��බඳ සමාජ -ද ාRමක හා මෙනෝ -ද ාRමක කමෙKදය# ��# 
සරළව පැහැb" කර, රෙ� හා සමාජෙL ඉb: යහපැවැRම සඳහා ද	වා සමාජ අ¬ෙයෝගය# 
හmෙK ආරෂා කර#ෙ# ෙකෙසේද ය#න ��බඳව සංවාදය පැවැRjම ට ජා&ක ම� ටෙF 
වැඩසටහන සැලdF කර �යාRමක ?@මට රජය මැbහR -ය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව 
ෙයෝජනා කර�. 
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125. 
පා.135/’15 

ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— කා#තාව#ට ඇ&වන �ඩාව# අවම ?@ම,— වRම# 
ෙගෝ�ය සමාජය �ළ කා#තාව#ට 3Xවන �ඩාව# වන ශම හා "ංeක «රාකෑමට ලjම, 
ෙපෞTග"ක ෙTපළ කමය S	ෂ ෙ#ëයව -කාශනය jම, අසමාන ෙලස සැලlම හා පfp 
සංසථ්ාව �ළ 3රගත jම Wසා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ&jම යන ක	� 7 ලාං?ක 
කා#තාව#ට ද පධාන වශෙය# ෙපොX වන බැ-#, ඔf#ෙ^ යහපැවැRම ෙවIෙව# ෙමම 
�ඩාකා@ වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල1මට අවශ  �යවර ගත /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

126. 

පා.136/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— Sරා-ද ා ෙදපාHතෙF#�ව නගා 3wjම,— 7 ලංකාව �ළ 

�[ටා ඇ& Sරාවස�් සංරෂණය ?@මට හැ?යාව Sරා-ද ා ෙදපාHතෙF#�වට 
ෙනොමැRෙR පවRනා මානව හා  ෙභෞ&ක සFපR[ අUව Wසා වන ෙහ�#, -TවR 
ම|ඩලය මÉ# Sරා-ද ා ෙදපාHතෙF#�ෙK ඇ& අUපාUකF ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
සF�Hණ ?@මට අවශ  �යවර ගැ�මට රජය මැbහR -ය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

127. 

පා.137/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— Xර ගම# ෙසේවා බස ් රථවල ගම# ග#නා ම¥#ට 

ෙසෞඛ ාර�ත ආහාර පාන ලබා ගැ�මට පහdකF සැල1ම,— Xර ගම# ෙසේවා බස ් රථ 
ආහාර පාන ගැ�ම සඳහා නතර කරI ලබන ආපනශාලාව#[ පO&ය ඉතා පහළ ම�ටමක 
පව&න බැ-# එය ම¥ ජනතාවෙ^ ෙසෞඛ යට අ[තකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල පO&ය 
ඉහළ නැංjමට Wර#තරව පd -පරF කළ හැ? වන ප:b සකස ් කරන ලද ජා&ක 
වැඩසටහන රජය -3# සැලdF කර �යාRමක කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

128. 

පා.138/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— රජය ස� වැ-" සමාගF ලාභදා¡ ආයතන බවට පR 

?@ම,— රජය ස� වැ-" සමාගF පාU ලබන ආයතන බවට පRj ඇ& බැ-#, -TවR 
කOwව පRකර එම ආයතනවල ලාභදා¡Rවය වHධනය ?@මට අවශ  WHෙTශ සකස ්කර, 
එම WHෙTශ �යාRමක ?@ම ��# එම සමාගFවල ලාභදා¡Rවය ඉහළ දැ¢මට රජය මැbහR 
-ය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

129. 

පා.139/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— වන ර�ත �ළ 3Xවන �& -ෙරෝ¦ �යා නැවැRjම,—    

7 ලංකාෙK වන ර�ත �ළ 3Xවන �& -ෙරෝ¦ වගාව#, --ධ ඉb?@F, වනා#තර එ�?@F 
හා ර�ත 1මා මා�F ෙවනස ් ?@ම ආM වන -නාශයට ෙහේ�වන OWස ් �යාකාරකF 
වැට�මට -ෙශේෂෙය# ස-බල ග#වන ලද ෙපො"ස ්වන ආරෂක ඒකකය �[wjමට රජය 
මැbහR -ය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

130. 

පා.140/’15 
ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— ෙකොරpපර සංරෂණය ?@ම,— සාගර ජලෙL 

උෂ්ණRවය ඉහළ යෑම හා OWස් �යාකාරකF ෙහේ�ෙව# ෙකොරpපර -නාශ jෙF 
තHජනයට ලව ඇ& බැ-#, 7 ලංකා m�X කලාපය අවට ඇ& ෙකොරpපර ආරෂා කර 
ගැ�මට හා නව ෙකොරpපර WHමාණය jමට උ�ත ප:සර පTධ& සකස් ?@ම සඳහා 
අවශ  නව Wයාමනය# සකස් කර �යාRමක ?@මට රජය මැbහR -ය /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
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131. 
පා.145/’15 

ග	 එස.් එF. ම:කාH මහතා,— රජෙL ආයතනව"# ජනතාවට 3Xවන අකට/�කF 
��බඳව ෙසොයා බැ�මට ආයතනය �[wjම,— රජෙL ආයතන මÉ# --ධ ෙසේවාව# 
ලබාගැ�ම සඳහා පැOෙණන මහජනතාවට 3Xවන අකට/�කF සහ අසාධාරණකF ��බඳ 
ෙසොයා බැ�ම සඳහාR, එම අසාධාරණකF -භාග ?@ම සඳහාR ෛන&ක බලය ස[ත 
ආයතනය සථ්ා�ත කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

132. 

පා.150/’15 
ග	 ෙහේෂා# -තානෙ^ මහතා,— උපා9ධා@# සඳහා µ?යා ලබා MෙFM W3 කමෙKදය 

සකස ්?@ම,— 7 ලංකාෙK උපා9ධා@#ට µ?යා ලබා MෙFM ෙමෙත කp �යාRමක Y 
පෂ පාට ෙ×ද කමය ෙනොසලකා සාධාරණය ඉw?@ම සඳහා W3 කමෙKදය සැලdF කර 
එය ප&පR&ය ෙලස සFමත ?@මට �යවර ග#නා ෙලසR, ෙTශපාලනඥය# හmෙK 
උපා9ධා@# හෑp�වට පR ෙනො?@මට �යවර ගත /�යැ� ද ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

133. 

පා.151/’15 
ග	 ෙහේෂා# -තානෙ^ මහතා,— ව� ආÈතව ¨වRවන දOළ ජනතාවෙ^ ¨වන තRRවය 

ඉහළ නැංjම,— ව� ආÈත දOළ ජනතාව ¨වRවන ප:සරය �ළ -X"ය, ජල පහdකF සහ 
යiතල පහdකF අවම ම�ටමක පව&න අතර එම තRRවය පාසp ද	ව#ෙ^ අධ ාපන 
කට/�වලටR, එම ජනතාවෙ^ ෙපෞTග"ක ¨-තයටR බාධා ඇ&කරන බැ-#, ෙමම ල�# 
Wවාස සංසක්ෘ&ය Wමා කර ඒ සඳහා නව -9මR තW Wවාස කමය සකස ්?@මට අවශ  
ක�නF වැඩසටහන ආරFභ කළ /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

134. 

පා.155/’15 
ග	 ලl ජයවHධන මහතා,— වසර 12 ක �යා#-ත රාජකා:ෙL Wරතව 3i �-ධ හmදා 

ෙසබ�#ට -ශාම වැw� ලබා Mම,— 7 ලංකා �-ධ හmදා ෙසේවෙL වසර 22  සF�Hණ Y පd 
-ශාම යෑෙF �යාව"ය �යාRමක වන බැ-#, උ�	 නැෙගන[ර �යා#-ත රාජකා:ෙL 
Wයැ� වසර 12  අඛ|ඩව ෙසේවය ෙකොට එම ෙසේවාෙව# ඉවR j 3iනා අයව�# දැනට 
ඉතා අසරණ තRRවෙය# පdවන බැ-# එම �-ධ හmදාෙK හා ෙපො�3ෙL ෙසේවය කළ අයට 
අHධ -ශාම වැwප ලබා MෙF කමෙKදය ක�නO# සකසා එම අයට සහනය සැල1ම 
dXd යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

135. 

පා.156/’15 
ග	 ලl ජයවHධන මහතා,— මහIවර නගරය �ළ පවRනා මාHග තදබදය අවම ?@ම,— 

7 ලංකාෙK ෙදවැW අගනගරය වන මහIවර නගරය ෙTxය හා -ෙT¿කය#ෙ^ සංචාරක 
මධ සථ්ානය වන ෙහ�# ද, මහIවර නගරයට එbෙනදා -ශාල �:ස පැOෙණන අතර එම 
ජනතාව මහIවර නගරෙL හා අවට මාHගවල ඇ& අ9ක රථ වාහන තදබදය Wසා මහR 
අ1	තාවයකට පRවන බැ-# ද, මහIවර නගරෙL මාHග තදබදය අවම ?@ම සඳහා ක�නF 
-ස�ම ලබා bය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

136. 

පා.157/’15 
ග	 ලl ජයවHධන මහතා,— මහIවර නගරය �ළ mස"්F �:O පාසල ආරFභ 

?@ම,— මහIවර bස�්කය �ළ mස"්F ජනතාව ඉතා වැ� �:ස ¨වR වන අතර, මහIවර 
නගරය ආÈතව mස"්F �:O පාසල �[w-ය /� යැ� MHඝ කාලය &ස්ෙසේ පෙTශෙL 
mස"්F ජනතාවෙ^ ද ඉp�මව පව&න බැ-#, ඉතා ක�නO# මහIවර නගරෙL mස"්F 
�:O පාසල �[wjමට අවශ  කට/� සැල3ය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
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137. 

පා.158/’15 
ග	 ලl ජයවHධන මහතා,— මහIවර නගරය �ළ �[i ජන½ය පාසp සඳහා පළm 

ෙශේ=ෙL ද	ව# ෙවIෙව# නව ෙගොඩනැe" ඉb?@ම,— මහIවර නගරය ආÈතව ජන½ය 
පාසp සඳහා පළmවැW ෙශේ=යට ළm# ඇ�ළR ?@මට -ශාල �:ස ඉp�F කළR, එම 
පාසpවල ඉඩකඩ 1Oත ෙහ�#, ද	ව# ඇ�ළR ?@ම ඉතා අ1	 j ඇ& බැ-# මහIවර 
නගරය ආÈත පධාන පාසpවලට පළmවැW ෙශේ=ෙL ප#& පැවැRjම සඳහා නව 
ෙගොඩනැe" ඉතා ක�නO# ඉbකර bය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

138. 

පා.159/’15 
ග	 ලl ජයවHධන මහතා,— මහIවර පpෙpකැෙp Wදහස ්ෙවළඳ උද ාන කමවRව 

S�p ?@ම,— මහIවර bස�්කය �ළ -µ?යාෙව# ෙපෙළන ත	ණ ත	=ය# -ශාල 
�:ස 3iන බැ-#, එම අයට µ?යා අවසථ්ා ක�නO# සපයා Mම සඳහා මහIවර 
පpෙpකැෙp පෙTශෙL �[ටා ඇ& Wදහස ්ෙවළඳ උද ාන ෙදක කමවR ෙලස සකසා වැ� 
�:සකට µ?යා අවසථ්ා ලබා ගැ�මට අවසථ්ාව සැල1මට ක�නO# කට/� කළ /�යැ� 
ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

139. 

පා.160/’15 
ග	 ලl ජයවHධන මහතා,— උඩරට ගැO Sන	Rථාපන ෙකොOෂ# සභාව ය� සථ්ාපනය 

?@ම,— අ9රාජ වාM පාලන කාලෙLM අසරණ Y උඩරට පෙTශවා1 ජනතාවට සහන සැල1ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර &� උඩරට ගැO Sන	Rථාපන ෙකොOෂ# සභාව පdeය පාලන කාලය 
�ළ අÇය තRRවයට පR ?@ම Wසා උඩරට ජනතාවට 3Xj ඇ& අසාධාරණය# සාධාරණය 
?@ම සඳහා උඩරට ගැO Sන	Rථාපන ෙකොOෂ# සභාව නැවත කමවRව ස්ථා�ත කර�මට 
අවශ  කට/� ක�නO# සැල3ය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

140. 
පා.178/’16 

ග	 ඩ^ලස ් ෙTවාන#ද මහතා,— /Tධය Wසා b- අ[O Y ජනතාව 3[ ?@ම සඳහා 
අIසම්රණ සම්ාරකය තැ�ම සහ 3[පR ?@ම සඳහා ෙපොX bනය ෙව# ?@ම,— දශක 
ගණනාවක 3ට උ�	 පළාෙR පැව& /දමය වාතාවරණය �ර# j සාමකා¢ ¨වන රටාවකට 
ජනතාව දැ# අව�Hණ j 3iන අතර පdeය කාලෙL පැව& අසාමාන  තRRවය# Wසා ද, 
/දමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව# ද, ඝාතනයට ලY 3ය� ජා&, ආගF හා සමාජවලට අයR, 
3ය�ම භාෂාව# කතාකරන ජනතාව, 7 ලාං?ක�# ෙලස 3[පR කරO#, එම ජනතාව 
මK�ම ෙවIෙව# ද, ඔf# කළ ප:ත ාගය#වලට ෙගෞරව ?@ම සඳහා ද, උ�	 පළාෙR 
ඕම#ෙR පෙTශය �ළ dXd සථ්ානයක “අIසම්රණ සම්ාරකය” තැ�මට ද, එම /දමය 
තRRවය Wසා b- අ[O Y 3ය�ම ජා&, ආගF හා භාෂාව# කථා කරන ජනතාව 3[ගැ#jම 
සඳහා dXd bනය නF ෙකොට සෑම වසර පාසාම එම bනය සැම@මට ද රජය �යවර ගත 
/�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

141. 

පා.168/’16 
ග	 එස.් එF. ම:කාH මහතා,— ජා�# අතර ජා&ක සං[²යාව ෙගොඩනැංjම,— ජා&ක 

සං[²යාව හා ජා�# අතර අෙන ෝන  අවෙබෝධය සහ එකm�ව වඩාR  ඵලදා¡ ෙලස 
ෙගොඩනැ¥ම සඳහා MHඝ කා�න ඉලකය#ට mල �@ෙF අරm=#, 7 ලංකාව �ළ සෑම 
ෙදමළ මාධ  පාසලකම 3ංහල මාධ ෙය# උග#වන අංශය ආරFභ කළ/� යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�.  

142. 

පා.169/’16 
ග	 එස.් එF. ම:කාH මහතා,— නව Çඩා පනත  හ�#වාMම,— bස්�  Çඩා 

සංගFවල ඡ#දෙය# Çඩා පාලක ම|ඩලවලට Wලධා:# ෙR@ පRjෙF කමය ෙවIවට 
අ�R කමෙKදය හ�#වා M, එමe# එම Wලධා@#ෙ^ �යා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
පාH"ෙF#� වට ෙහෝ වග?යන අ/:# 7 ලංකාෙK ÇඩාෙK b/�ව සහ අ¬වෘT9ය  සඳහා 
නව Çඩා පනත හ�#වා bය /� යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�.  
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143. 

පා.177/’16 
 ග	 එF. එ�. එF. සpමා# මහතා,— හ{ ව#දනා පනත හ�#වා Mම,— 7 
ලංකාෙK 3ට වාH�කව හ{ ව#දනාෙK ෙයෙදන බැ&ම�# -3# m�ණ ෙදන ගැට� 
Wරාකරණය කර ගැ�මටR, ඒ ��බඳ ආයතWක ව©හය ස්ථාපනය ෙකොට �&මය 
ප&පාදන සකස් ?@මටR, රජය මÉ# “හ{ ව#දනා පනත” හ�#වා bය /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

144. 

පා.163/’15 
ග	 ඩ^ලස ්ෙTවාන#ද මහතා,— උ�	 පළාෙR පළාR සභාව යටෙR ඇ& පාසpවල 

වැඩ බලන -Xහpප&ව	# -Xහpප& තරඟ -භාගෙය# Wදහස ් කර, එම Wලධා:# 
-Xහpප& ෙසේවෙL III ෙශේ=යට පR ?@ම,— උ�	 පළාR සභාව යටෙR ඇ& පාසpවල 
MHඝ කාලය ෙසේවෙL W/� 7  ලංකා q	 ෙසේවයට අයR වැඩබලන -Xහpප&ව	#ෙ^ 
ෙජ ෂඨ්Rවය හා hසලතාවය සැල?pලට ෙගන 7 ලංකා -Xහpප& ෙසේවෙL තරඟ 
-භාගෙය# Wදහස ්කර, එම Wලධා:# 7 ලංකා -Xහpප& ෙසේවෙL III ෙශේ=යට පR කළ 
/�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

145. 

පා.179/’16 
ග	 33ර ජයෙකො� මහතා,— මRදව  භා-තයට ඇBබැ[Yව# Sන	Rථාපනය ?@ම 

සඳහා අ9කා:ය �[wjම,— මRදව  භා-තයට  ඇBබැ[ Y  අ& -ශාල ත	ණ �:ස 
ඒවා�# අROMමට අෙ�ෂාෙව# පdfවද, ඒ සඳහා Wශ�්ත වැඩ��ෙවළ ෙහෝ කමෙKදය 
ෙනොමැ&jම ඔf# m�ණ ෙදන බරපතල ගැට�වව ඇ& බැ-#,  ආගOක නායක�#ෙ^ 
�"කRවෙය# ෙබෞTධ ආධ ාROක භාවනා කම, ෙTxය ඖෂධ කමය# හා අෙනhR 
ප&කHම කම ද උපෙයෝ¥ කරගWO# මRhU හා මRදව  භා-තයට ඇBබැ[Yව# 
Sන	Rථාපනය ?@ම සඳහා අ9කා:ය �[wjමට කට/� කළ /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

146. 

පා.180/’16 
ග	 ෙ{. 1. අලව�වල මහතා,— 7 ලංගම හා ෙපෞTග"ක බස ් රථ සඳහා bව�න Sරා 

ඒකාබTධ ධාවන සැලැසම් රා� කා ලෙLM �යාRමක ?@ම,— 7 ලංකාව Sරා සවස 6# 
පdව 7 ලංගම හා ෙපෞTග"ක බස ්රථ W3යාකාරව ධාවනය ෙනොjම ෙහේ�ෙව# ම¥ ජනතාව 
බලවR අපහdතාවයට පR j 3iන ෙහ�#, ඊට ��යF වශෙය# 7 ලංකා ගමනාගමන 
ම|ඩලය සහ පළාR සභා යටෙR �යාRමක මාHගසථ් ම¥ පවාහන අ9කා@ ආයතන සමඟ 
එව 7 ලංගම සහ ෙපෞTග"ක බස ් රථ රා� කාලෙLM bව�න Sරා ධාවනය ?@මට 
සැලැසම් සකස ්කර �යාRමක කළ /� යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�.  

147. 

පා.181/’16 
ග	 අBXpලාහ ්මහÎ්ෆ ්මහතා,— උ�	 පළාෙත# බලහRකාරෙය# ෙනරපා හ:න ලද 

mස"්F ජනතාව නැවත පbං� කරjම,— උ�	 පළාත �ළ 3යවස ්ගණනාව &සේසේ ¨වR Y 
mස"්F ජනතාව 1990 වසෙHM පැය 48ක කාල1මාව �ළ එම පළාෙත# බලහRකාරෙය# 
ඉවR කරන ලද අතර ඔf# ඉ# �ටYෙL තම# ස� ෙTපළ සහ වසì්# හැර දමා තම ¨-ත 
��බඳ ?3� සහ&කය ෙනොමැ&ව ෙමම d�තර ජනතාව එතැ# 3ට ෙF දවා කාලය �ළ 
රටට ෙදෝ[ ෙනොj රi# �ටව ෙනොයO# ¨වR Y අතර පdeය ජනා9ප&වර ණ සහ 
පාH"ෙF#� මැ&වරණවලM පවා  ඔf#ෙග# 95% 3ය ඡ#දය පකාශ කළ නmX  ඔf#ට 
තවමR 3ය mp ගF �F ෙවත යාමට ෙනොහැ? j ඇ& ෙහ�#, ඔf#හට 3ය� අ�&වා3කF 
ස[තව 3ය mp ගF �F ෙවත යාමට අවසථ්ාව සැල1ම සඳහා ඇ& 3ය� බාධාව# හ�නාෙගන 
ඒවා ඉවR ?@මට අවශ  �යවර ගැ�ම රජෙL වගlම -ය /�යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව 
ෙයෝජනා කර�.    
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148. 

පා.182/’16 
ග	 අBXpලාහ ්මහÎ්ෆ ්මහතා,— උපා9ධා@# උපෙTශන Wලධා:# ෙලස පාසpවලට 

බඳවා ගැ�ම,— bව�න Sරා 3Xවන කා#තා හා ළමා අපචාර �ර# ?@ෙF අරmෙණ# සහ 
bව�න Sරා 3ය�ම පාසpවල පාථOක, T-&¡ක සහ උසස ් ෙපළ 3d#ට, ඔf#ෙ^ 
අධ ාපWක �යාකාරකFවලට සමගා¢ව, උපෙTශනය ලබාMම සඳහා, 2016 වසෙH  3ට 
�යාRමක වන ප:b, උපා9ධා@#ට µ?යා උRපාදනය ?@ම ෙපරදැ: ෙකොටෙගන, දැනට 
පාෙTxය ෙpකF කාHයාලය#ට අI/ත ෙකොට ඇ& උපෙTශන Wලධා@#ෙ  ̂
කාHයභාරයට සමාන වන ආකාරෙය#, -ෙශේෂ පRjම ෙලස උපෙTශන Wලධා:# ෙලස 
උපා9ධා@# පR?@ම �=ස �යාකා@  සැලැසම් �යාවට නැeය /�යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා සFමත කර�.   

149. 
පා.183/’16 

ග	 අBXpලාහ ්මහÎ්ෆ ්මහතා,— µ?යා ලෂ දහය ලබාMෙF ව ාපෘ&ෙය[M උ�	 හා 
නැෙගන[ර පළාRවල ත	ණ ත	=ය# සඳහා පmඛතාවය ලබා Mම,— µ?යා ලෂ දහය 
ලබාMෙF ව ාපෘ&ය �යාRමක ?@ෙFM, උ�	 නැෙගන[ර පළාRවල ¨වR වන, වයස 
අf	X &සප්හ 3ට හත"ස ් පහ දවා ත	ණ ත	=ය#ට පmඛතාවය ලබාbය /� බවR, 
පාථOක, T-&¡ක සහ ෙජ ෂඨ් T-&¡ක ම�ටFවලM පාසp අතහැර eය අ.ෙපො.ස (සාමාන  
ෙපළ) dXdකF ස[තව පාසpවල සේව�ඡා q	ව	# ෙලස වසර -සස්කට වඩා වැඩකරන 
අයට, උසස ් අධ ාපන dXdකF ෙනොසලකා ස�්ර පRjF ලබාMමට අවශ  �යවර ගත /� 
බවR ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�.  

150. 
පා.184/’16 

  ග	 එස්. එF. ම:කාH මහතා,— දහF පාසp අධ ාපනය අWවාHය ?@ම,— ¿ෂ්ඨ 
සFප#න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ/:# රට �ළ ව ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
මHධනය ?@ම හා ස්වයං -නය ඇ& ?@ම උෙදසා 3ය�ම  ද	ව#ට, 9 ෙශේ=ය දවා 
ඔf#ෙ^ ආගමට අI³ල  දහF පාසp අධ ාපනය අWවාHය ?@ම dXd යැ� ෙමම 
පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 
151. 

පා.185/’16 
 ග	 JT9ක ප&රණ මහතා,— පාH"ෙF#� අධ යන ෙ#දය ආරFභ ?@ම,— 7 
ලංකාෙK හා ෙලෝකෙL --ධ රටවල පාH"ෙF#� �යාදාමය#, පාH"ෙF#� ඉ&හාසය 
හා ෙTශපාලන කමෙKද ��බඳ පාසp 3d#ට, ත	ණ ත	=ය#ට හා අෙනhR 
-ද ාHථය#ට අධ යනය ?@ම සඳහා පහdකF සැල3ය හැ? අධ යන ෙ#දය 
පාH"ෙF#�ව �ළ ස්ථාපනය කළ /� යැ� ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

152. 

පා.186/’16 

 ග	 එF. එ�. එF. සpමා# මහතා,— mස්"F -වාහ හා bකසාද �&ය සංෙශෝධනය 

?@ම,— 7 ලංකාෙK දැනට �යාRමක වන mස්"F -වාහ හා bකසාද �&ය, ඉසල්ාF 
ධHමෙL ��ගR �"ක 3Tධා#තවලට අI³ල වන ප:b සංෙශෝධනය කළ /� යැ� 
ෙමම පාH"ෙF#�ව ෙයෝජනා කර�. 

 
*153. 

mදp අමාත �මා,— dරාබX ආඥාපනත යටෙR WෙKදනය (අංක 1),— dරාබX 
ආඥාපනෙR (52 අ9කාරය Y) 32 වග#&ය යටෙR, සක්ාගාර/qදF පාලනය වන Wෙයෝග 
සFබ#ධෙය# mදp අමාත වරයා -3# පනවන ලXව, 2016 ෙදසැFබH 09 bනැ& අංක 
1996/52 දරන අ& -ෙශේෂ ගැස� පතෙL පළ කරI ලැබ, 2017.03.07 bන ඉb:පR කරන ලද 
WෙKදනය අIමත කළ /� ය. 

(අංක 991 දරන dරාබX WෙKදනය) 
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*154. 
mදp අමාත �මා,— dරාබX ආඥාපනත යටෙR WෙKදනය (අංක 2),— dරාබX 

ආඥාපනෙR (52 අ9කාරය Y) 22(1) වග#&ය යටෙR, ෙබෝතp කරන ලද රා සFබ#ධෙය# 
mදp අමාත වරයා -3# පනවන ලXව, 2016 ෙදසැFබH 20  bනැ& අංක 1998/6 දරන අ& 
-ෙශේෂ ගැස� පතෙL පළ කරI ලැබ, 2017.03.07 bන ඉb:පR කරන ලද WෙKදනය අIමත 
කළ /� ය. 

(අංක 993 දරන dරාබX WෙKදනය) 
 

* 155. 
Çඩා අමාත �මා,— Çඩාවල ෙයMෙFM උRෙRජක දව  ගැ�මට එෙර[ සFm& පනත 

යටෙR Wෙයෝග,— 2013 අංක 33 දරන Çඩාවල ෙයMෙFM උRෙRජක දව  ගැ�මට එෙර[ 
සFm& පනෙR 34(1) වග#&ය යටෙR තහනF දව  ලැ�ස�්ව (2017) සFබ#ධෙය# Çඩා 
අමාත වරයා -3# සාදන ලXව, 2017 ෙපබරවා: 14 bනැ& අංක 2006/15 දරන අ& -ෙශේෂ 
ගැස� පතෙL පළ කරI ලැබ, 2017.03.21 bන ඉb:පR කරන ලද Wෙයෝගය අIමත කළ 
/� ය. 

(අමාත  ම|ඩලෙL අIම&ය ද#වා &ෙB.) 
*156. 

ෙසෞඛ , ෙපෝෂණ හා ෙTxය ෛවද  අමාත �මා,— ජා&ක XFෙකොළ හා මද සාර 
අ9කා:ය පනත යටෙR Wෙයෝග,— 2006 අංක 27 දරන ජා&ක XFෙකොළ හා මද සාර 
අ9කා:ය පනෙR 33 වග#&ය සමඟ ?ය-ය /�, 30 වග#&ය යටෙR WයOත 
ආකාරෙL XFෙකොළ Wෂ්පාදන සෑMම ෙහෝ අෙල-ය තහනF ?@ම සFබ#ධෙය# 
ෙසෞඛ , ෙපෝෂණ හා ෙTxය ෛවද  අමාත වරයා -3# සාදන ලXව, 2016 
සැ�තැFබH 01 bනැ& අංක 1982/33 දරන අ& -ෙශේෂ ගැස� පතෙL සහ 2016 
ෙදසැFබH 15 bනැ& අංක 1997/22 දරන සංෙශෝ9ත අ& -ෙශේෂ ගැස� පතෙL පළ 
කරI ලැබ, 2017.02.07 bන ඉb:පR කරන ලද Wෙයෝග අIමත කළ /� ය. 

*157. 
අ�	දහ# Y තැනැRත# ��බඳ කාHයාලය (�[wjම, ප:පාලනය ?@ම සහ 

කHතව  ඉw ?@ම) (සංෙශෝධන) පනR ෙකwFපත — ෙදවැWවර ?යjම. 
(අමාත  ම|ඩලෙL අIම&ය ද#වා &ෙB.) 

*158. 
7 ලංකා &රසාර සංවHධන පනR ෙකwFපත — -වාදය කp තබන ලද පශ්නය (2017 

මාH� 08) [1]. 

*159. 

බලහRකාරෙය# අ�	දහ# ?@Fව"# 3ය� තැනැRත# ආරෂා ?@F සඳහා Y 
ජාත #තර සFm& පනR ෙකwFපත — ෙදවැWවර ?යjම. 

(අමාත  ම|ඩලෙL අIම&ය ද#වා &ෙB.) 

*160. 

3-p නU -ධාන සංගහය (සං ෙශෝධන) පනR ෙකwFපත — ෙදවැWවර ?යjම. 

(අමාත  ම|ඩලෙL අIම&ය ද#වා &ෙB.) 

*161. 
ෙබෞTධ -හාර ෙTවාලගF (සංෙශෝධන) පනR ෙකwFපත — ෙදවැWවර ?යjම. 

(අමාත  ම|ඩලෙL අIම&ය ද#වා &ෙB.) 

*162. 
ෙථේරවාM ¬¹ ක&කාවR ("යාපbං� ?@ෙF) පනR ෙකwFපත — ෙදවැWවර 

?යjම. 
(අමාත  ම|ඩලෙL අIම&ය ද#වා &ෙB.) 
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*163.  
-ෙTශ කට/� අමාත �මා,— තානාප& වරපසාද පනත යටෙR Wයමය,— 1996 අංක 9 

දරන තානාප& වරපසාද පනෙR 4 වැW වග#&ය යටෙR -ෙTශ කට/� අමාත වරයා -3# 
සාදI ලXව, 2016 ඔෙතෝබH 05 bනැ& අංක 1987/23 දරන අ& -ෙශේෂ ගැස� පතෙL පළ 
කරI ලැබ, 2016.11.19 bන ඉb:පR කරන ලද Wයමය අIමත කළ /� ය. 

(අමාත  ම|ඩලෙL අIම&ය ද#වා &ෙB.) 

*164. 
කHමා#ත හා වා=ජ කට/� අමාත �මා,— සමාගF පනත සහ සO& ආඥාපනත 

යටෙR Wෙයෝග,— 2007 අංක 7 දරන සමාගF පනෙR 477 වග#&ය සමඟ ?ය-ය 
/� එl පනෙR 527 වග#&ය යටෙR සහ 2005 අංක 11 දරන සO& ආඥාපනත 
(සංෙශෝධන) සමඟ ?ය-ය /� (123 අ9කාරය Y) 1891  අංක 16 දරන සO& 
ආඥාපනෙR 19 වග#&ය යටෙR සමාගF (ගාස්�) සහ සO& (ගාස්�) සFබ#ධෙය# 
කHමා#ත හා වා=ජ කට/� අමාත වරයා -3# සාදන ලXව 2016  ඔෙතෝබH 25 
bනැ& අංක 1990/12 දරන අ& -ෙශේෂ ගැස� පතෙL පළ කරI ලැබ, 2017.01.24 bන 
ඉb:පR කරන ලද Wෙයෝග අIමත කළ /� ය. 

(අමාත  ම|ඩලෙL අIම&ය ද#වා &ෙB.) 

* 165. 
කHමා#ත හා වා=ජ කට/� අමාත �මා,— සමාගF පනත යටෙR Wෙයෝග,— 1987 

සැ�තැFබH 14 bනැ& අංක 471/6 දරන අ& -ෙශේෂ ගැස� පතෙL පළ කරI ලැ� සමාගF 
(ෙpකFවරය# ��බඳ) Wෙයෝගවල 2(i)(ආ) වග#&ය 2007 අංක 7 දරන සමාගF පනෙR 527 
වග#&ය යටෙR සංෙශෝධනය කරO# (ix) යIෙව# නව උපවග#&ය ඇ�ළR කර 
කHමා#ත හා වා=ජ කට/� අමාත වරයා -3# සාදන ලXව,  2016 ෙදසැFබH  20  bනැ& 
අංක  1998/11 දරන අ& -ෙශේෂ ගැස� පතෙL පළකරI ලැබ, 2017.03.24 bන ඉb:පR කරන 
ලද Wෙයෝග අIමත කළ /� ය. 

(අමාත  ම|ඩලෙL අIම&ය ද#වා &ෙB.) 

*166. 
වරාය හා නා-ක කට/� අමාත �මා,— ෙව ළඳ නැK පනත යටෙR Wෙයෝග,— 

1971 අංක 52 දරන ෙව ළඳ නැK පනෙR 139 වග#&ය සමඟ ?ය-ය /� එම පනෙR 
321 වග#&ය යටෙR බහා�F දළ ස්ක#ධ සත ායන සFබ#ධෙය# වරාය හා නා-ක 
කට/� අමාත වරයා -3# සාදන ලXව, 2016 අෙගෝස්� 11 bනැ& අංක 1979/30 දරන 
අ& -ෙශේෂ ගැස� පතෙL පළ කරI ලැබ, 2017.02.21 bන ඉb:පR කරන ලද Wෙයෝග 
අIමත කළ /� ය. 

(අමාත  ම|ඩලෙL අIම&ය ද#වා &ෙB.) 
*167. 

ආ|Uකම ව වසථ්ාව යටෙR ෙයෝජනාව,— -වාදය  කp තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ñW 22),— “7 ලංකා පජාතා#�ක සමාජවාM ජනරජෙL ආ|Uකම ව වසථ්ාෙK 104ආ 
(5)(අ) ව වසථ්ාෙK -9-ධාන පකාරව මැ&වරණ ෙකොOෂ# සභාව -3# 2016 ෙපබරවා: 25 
bනැ& අංක 1955/19 දරන අ& -ෙශේෂ ගැස� පතෙL පළ කරI ලැබ, 2016.05.06 bන ඉb:පR 
කරන ලද, ජනමත-චාරණයකM ෙහෝ ඡ#ද -ම1මකට අදාළ කාල1මාව �ළ -ද©R හා mªත 
ජනමාධ  -3# ��පැbය /� උපමාන ෙහවR මාHෙගෝපෙTශ/ ෙමෙහ/F ප&පR& අIමත 
කළ /� ය.” යIෙව# ෙයෝජනා කරන ලb#, පශන්ය සභා¬mඛ කරන ලM.  

168. 

7 ලංකා ෙසේවා �:ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනR ෙකwFපත — 
ෙදවැWවර ?යjම.  

169. 
ළමා Sන	Rථාපන ෙ#දය (සංසථ්ාගත ?@ෙF) පනR ෙකwFපත — ෙදවැWවර ?යjම.  

 



( 35 ) 

 

 

170. 
7 ලංකා එසR �ස&්යාW සෙහෝදරRවය (සංසථ්ාගත ?@ෙF) පනR ෙකwFපත — 

ෙදවැWවර ?යjම.  
 

171. 
7 ලංකා කා#තා සFෙFලනය (සංසථ්ාගත ?@ෙF) පනR ෙකwFපත — ෙදවැWවර 

?යjම.  

172. 
ෙමොනරාගල bස�් කා#තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත ?@ෙF) පනR ෙකwFපත — 

ෙදවැWවර ?යjම.  
 

 

 * සල"ෙණ� හ:�ව4 ලබ�ෙ� ආ<=ෙ� කට>� ය. 

 

[1] 
“පනR ෙකwFපත දැ# ෙදවැW වර ?ය-ය /�ය” යIෙව# ෙයෝජනා කරන ලb#, පශන්ය 

සභා¬mඛ කරන ලM. 
 

 

 

 


