
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

892/’16 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ස්වෙ�ශ කට*� අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) මැදව4�ය ප 6ාෙ�7ය ෙ8ක9 ෙකො;ඨාසෙ=, �ලා ෙව8?ය ග 6ාමය ආශ 6තිව BC 
ෙගවන “ව,E Fංහල” න9, ජන වJගය ��බඳව සMNණය කර !ෙOද; 

 (ii) උත ග 6ාමයට අමතරව ෙමම ජන වJගය RවSවන ෙවනS ග 6ාම EලධාU 
වස9 කවෙJද; 

 (iii) *ද සමෙ=V CCධ Wඩාව,ට ලY ෙමම ජනතාව BCෙගවන ග9මානය,Z 
[?ක අවශ+තා අවම ම;ටමක පව!න බව ��ග,ෙ,ද; 

 (iv) එම පහ^ක9 ක_න`, ලබා Vමට �යවර ෙගන !ෙOද; 

 (v) එෙසේ න9, එම �යවර කවෙJද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ආ) (i) උත ජනතාවෙd ආJeක තSSවය ඉහළ නැංhමට �යවර ෙගන !ෙOද; 

 (ii) එෙසේ න9, එම �යවර කවෙJද; 

 (iii) ෙමම ජනතාවෙd සා9ප 6දාiක උ	මය, ආරNා jkමට රජය �යවර ෙගන 
!ෙOද; 

 (iv) එෙසේ න9, එම �යවර කවෙJද; 

ය,නS එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 
2. 

1215/’16 

ග	 ප�ම උදයශා,ත nණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ�ශ කට*� අමාත+�මාෙග, 
ඇ.මට,— (3) 

(අ) (i) මඩකලpව Bසq්කෙ= �Zටා ඇ! රාජ+ ආයතන සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එ8. s. s. ඊ. තසත්වාV, CF, වJෂ 1983 , ප^ව Cනාශ කරන ලද රාජ+ 
ආයතන සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) Cනාශ Y එම ෙ�පළ ��බඳව රජෙ= ��ගS තෙසේ	ව කර !ෙOද;  

 (iv) එෙසේ න9, එම ෙ�පළවල ස9vJණ වwනාකම ෙකොපමණද; 

 (v) Cනාශ කරන ලද එ එ ෙ�පළවලට, වගjව *� තසත්වාV,ට C	�ධව 
x!මය �යවර ෙගන !ෙOද; 

 (vi) එෙසේ න9, එම �යවර කවෙJද; 

(අටවැE පාJ?ෙ9,�ව - පළzවැE සභාවාරය) 
අංක 196.] 

 

පා�ෙ���ෙ� න�ාය ප�ය  
2017 සැ�තැ�බ� මස 08 වැ" #$රාදා '. භා. 10.30 ට 



( 2 ) 

 

 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දවා Cමසා ඇ! ෙතොර�	 ස9බ,ධෙය, vJණ වාJතාව 
ඉBUපS කර,ෙ,ද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 
3. 

1391/’16 

ග	 බ,{ල nණවJධන මහතා,— |වර හා ජලජ ස9පS සංවJධන අමාත+�මාෙග, 
ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) මඩකලpව Bසq්කෙයZ ජලRh වගා කලාපය �Z}hෙ9 දැවැ,ත 
ව+ාපෘ!ෙයZ  [?ක කට*� ෙව�ෙව, 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 151ට 
අ�ව ෙව, කරන ලද 	�ය8 `?යන 100ක ප!පාදනෙය,, වJෂාවසානය 
වනCට මහා භා�ඩාගාරය CF, ලබා {, zදල ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත ව+ාපෘ!ය සඳහා ෙව, කර ඇ! ඉඩ9 අකර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම ව+ාපෘ!ය සඳහා Y ව+ාපෘ! වාJතාව ඉBUපS කර,ෙ,ද; 

 (iv) 2017 වJෂෙ=V ෙමවැE ජලRh වගා කලාප BවiෙනZ අෙන�S පෙ�ශවලS 
ආර9භ කර� ලබ,ෙ,ද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 

4. 
1468/’16 

ග	 ච`,ද C ෙ�FU මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත+�මාෙග, 
ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) 2010 වJෂෙ= Fට ෙ9 දවා ඝන අපදව+ කළමනාකරණය සඳහා 
අමාත+ාංශය CF, ආර9භ කර ඇ! ව+ාපෘ! සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  එම ව+ාපෘ! �යාSමක jkම සඳහා එ පළාS පාලන ආයතනයකට ලබා 
{, අරzද8 පමාණය ෙව, ෙව, වශෙය, ෙකොපමණද; 

 (iii)  2010 වJෂෙ= Fට ෙ9 දවා එම ව+ාපෘ! ස9බ,ධෙය, ෙගන ඇ! �යවර 
කවෙJද; 

 (iv) Cද�S අපදව+ කළමනාකරණය සඳහා අමාත+ාංශය ෙගන ඇ! �යවර 
කවෙJද; 

 (v)  වSම, යහපාලන රජය යටෙS ඝන අපදව+ කළමනාකරණය හා Cද�S 
අපදව+ කළමනාකරණය ස9බ,ධෙය, ඉBUෙ=V ගැxමට අෙ��ත �යවර 
කවෙJද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 

5. 
1501/’16 

ග	 එ9. එ4. එ9. ස8මා, මහතා,— Eවාස හා ඉBjk9 අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) pSතලම Bසq්කෙ=, z,දලම පාෙ�7ය ෙ8ක9 ෙකො;ඨාසෙ=, “සMරගම 
ආදJශ ග9මානය” �Z}වන ලද වJෂය කවෙJද; 

 (ii)  ඒ සඳහා ජා!ක Eවාස සංවJධන අ�කාUය ෙවත පවරා ග� ලැ� z� ඉඩ9 
පමාණය ෙකොපමණද; 



( 3 ) 

 

 

 (iii) එZ ඉඩ9ලා�, වශෙය, ෙතෝරාගS ප�8 සංඛ+ාව සහ එම ඉඩ9ලා�, 
අතU, දැනට සe්ර පBං�ක	ව, ෙලස හ�නාෙගන Fwන ප�8 සංඛ+ාව හා  
අ� ප�8 සංඛ+ාව ෙව, ෙව, වශෙය, ෙකොපමණද; 

 (iv) පBං�ක	ව, අතU, හ�නාගS අ� ප�8 සඳහා සe්ර පBං�යට ඉඩ9 ක;w 
ලබා Vෙ9 වැඩසටහන �යාSමක කර,ෙ,ද; 

 (v) ඉඩ9ලා�, සඳහා සe්ර ඔ�p පදානය jkමට �යවර ග,ෙ,ද; 

 ය,න එ�මා සඳහ, කර,ෙනZද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 

6. 
1513/’17 

ග	 උදය පභාS ග9ම,�ල මහතා,— x!ය හා සාමය සහ ද�ණ සංවJධන 
අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2014, 2015 සහ 2016 වJෂවලV � ලංකාෙ�V `ය�ය Cෙ��කය, සංඛ+ාව 
ෙව, ෙව, වශෙය, ෙකොපමණද; 

 (ii) එම Cෙ��කය, `යයෑමට බලපෑ ෙහේ� කවෙJද;  

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 

7. 
1545/’17 

ග	 වා^ෙ�ව නානායකාර මහතා,— සමාජ සCබලගැ,h9, ^භසාධන හා ක,ද 
උඩරට උ	මය ��බඳ අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) 2014 වJෂෙ=V BCනැnම සහනාධාර ලබන ප!ලා�,ෙd Eවාස අ�Sවැ_යා 
කර ගැxම සඳහා 	.2500/-ක zදල පදානය ෙලස ලබා V !ෙOද; 

 (ii) එම zදල BCනැnම පජා[ල බැං�ෙව, ලබා ෙද� ලැ�ෙ� භා�ඩාගාරය 
ම�, ප!vරණය jkෙ9 පදනම මතද; 

 (iii) එෙසේ න9, ෙ9 වනCට එම zදල ප!vරණය කර !ෙOද; 

  (iv) Eවාස අ�Sවැ_යා jkම සඳහා zද8 ලබා ගS p�ගලය,ෙග, එම zදල 
නැවත අයකර ග,ෙ,ද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 

8. 
1549/’17 

ග	 ඉ9රා, මහ�ෆ් මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත+�මාෙග, 
ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) j,Eයා, එ�ලරංn �ඩා�wය ප^�ය වසර jZපයක Fට සංවJධනය 
කර`, පව!න බවS; 

 (ii) එZ සංවJධන කට*� සඳහා ෙව,කරන ලද zදල ෙකොපමණද;  

 (iii) ඒ හරහා F{කර� ලබන වැඩකට*� කවෙJද;  

 (iv) ඉහත කට*� ��බඳ එZ Fwන රාජ+ EලධාU, ෙනොද,නා බවS; 

 එ�මා ද,ෙනZද? 



( 4 ) 

 

 

(ආ) (i) එ�ලරංn �ඩා�wෙ= සංවJධන කට*� සඳහා වJෂ 2011 Fට 2015 දවා 
ෙව, කරන ලද zද8 ප!පාදනය, වJෂය අ�ව ෙව, ෙව, වශෙය, 
 ෙකොපමණද; 

 (ii) එම�, F{කරන ලද සංවJධන කට*� කවෙJද; 

 (iii) උත සංවJධන කට*� ��බඳව q�ණාමල Bසq් ෙ8ක9 කාJයාලය 
ෙහෝ නැෙගනZර පළාS සභාව ෙහෝ ෙනොදැ�වSව අමාත+ාංශය CF, සෘ�ව 
කට*� කර� ලැ�මට ෙහේ�ව කවෙJද; 

 (iv) සංවJධන කට*� F{කර� ලබන ෙකො,තාSක	 ක�	,ද; 

 (v) එම ෙකො,තාSක	ට වැඩ පවරා ඇ! පදනම කවෙJද; 

  (vi) VJඝ කාලය ගතh ඇතS, සංවJධන කට*� තවමS ස9vJණ ෙනොjkමට 
ෙහේ� කවෙJද; 

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ඇ) යහපාලන රජය යටෙS F{කර� ලබන Fය�ම සංවJධන වැඩකට*� ��බඳව 
CECද භාවය පැව�ම තහ�	 කර,ෙ,ද ය,නS එ�මා ෙමම සභාවට 
ද,ව,ෙනZද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 

9. 
1581/’17 

ග	 C{ර Cකමනායක මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!පS! හා ආJeක 
කට*� අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) � ලංකා *ද හzදා ෙරෝහෙ8 FC8 කට*� F{කර� ලබන FC8 ෙසේවකය, 
වශෙය, පSh9 ලැ�ව, ආයතන සංගහෙ= C�Cධානවලට යටS බව ඔ�, 
ෙවත ලබා V ඇ! පSh9 ?�ෙ= සඳහ, කර ඇ! බවS; 

 (ii) එෙසේ �වද, ෙසේවා අවශ+තාවය මත ෙමම  ෙසේවකය, Bනකට .මා රZත 
කාලය ෙසේවය කරන බවS;  

 (iii) එෙසේ අ!ෙJක කාලය ෙසේවය කළද ඔ�නට අ!කාල Vමනා ෙහෝ ෙවනS 
Vමනාව ෙනොෙගවන බවS; 

 (iv) එෙසේ �වද, හzදා කඳ�	වල ෙසේවය කරන FC8 ෙසේවක ක�ඩාය9 සඳහා 
මාසයක කාලය �ළ පැය Fයය ෙනොඉමවන අ!කාල Vමනා ෙගh9 
කර� ලබන බවS; 

 එ�මා ද,ෙනZද? 

(ආ) ෙ9 ආකාරයට එ ක�ඩායමකට අZ` h ඇ! අ!කාල Vමනා ඔ�, ෙවත ද ෙගhම 
සඳහා �යවර ග,ෙ,ද ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 

10. 
1587/’17 

ග	 ස,BS සමරFංහ මහතා,— පළාS සභා හා පළාS පාලන අමාත+�මාෙග, 
ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) 2015 වJෂෙ= Fට ෙ9 දවා සබරගzව පළාS මාJගසථ් ම¤ පවාහන 
අ�කාUය ම�, ලබා V ඇ! ම¤ පවාහන බලපත සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම බලපත ලබාගS p�ගලය,ෙd න9 සහ ?�නය, කවෙJද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 



( 5 ) 

 

 

(ආ) (i) ම¤ පවාහන බලපත ෙනොමැ!ව සබරගzව පළාෙS බස ් රථ ධාවනය වන 
බවS;  

 (ii) එම�, සබරගzව ම¤ පවාහන අ�කාUයට Cශාල පා¥ව F{වන බවS; 

 එ�මා ��ග,ෙනZද? 

(ඇ) ෙ9 ස9බ,ධෙය, අමාත+ාංශය ග� ලබන �යවර කවෙJද ය,නS එ�මා ෙමම 
සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 

11. 
1589/’17 

ග	 ¦ම8 රSනායක මහතා,— පවාහන හා FC8 nව, ෙසේවා අමාත+�මාෙග, 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) �	ණෑගල Fට හබරණ දවා නව {9Uය මාJගය ඉBjkමට සැල^9 කර 
!ෙOද; 

 (ii) එෙසේ න9, සැල^ම සකස ්කළ වJෂය සහ ඒ සඳහා [?ක Y තාෂණෙ�V, 
ක�	,ද; 

 (iii) එම සැල^මට අ�ව හාE F{වන ආග`ක මධ+සථ්ාන, රජෙ= ෙගොඩනැ�?, 
ෙපෞ�ග?ක ආයතන සහ Eවාස සංඛ+ාව ෙව, ෙව, වශෙය, ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමZ z8 සැලැසම් ඉOබාගzව, ද¨8ල ඇ�� පෙ�ශව?, ෙවනස් කෙළේද;  

 (v) එෙසේ න9, එම ෙවනස F{ කළ වJෂය කවෙJද; 

 (vi) ඒ ස9බ,ධෙය, අදාළ ජනතාවට දැ�9 {,ෙ,ද; 

 (vii) එෙසේ න9, ඒ කවර කාලෙ=ද;  

 (viii) එම ජනතාව සමඟ එකඟතාවයකට පැ`ªෙ=ද; 

 (ix) එම ෙවනස  F{ කළ ෙහේ�ව කවෙJද;  

 (x) ෙමම ෙවනසට භාජනය Y {ර පමාණය ෙකොපමණද;  

 (xi) z8 සැලැසම් හා සංස,දනාSමකව ෙදවැE සැලැසේම, ඉOබාගzව හා 
ද¨8ල පෙ�ශ �ළ F{වන ෙ�පළ හාEය ෙව, ෙව, වශෙය, ෙකොපමණද; 

 (xii) ෙදවැE සැලැසම් සකස ්කළ තාෂණ ක`} සාමා¬කය, ක�	,ද;  

 (xiii) ෙමම සැල^9 ෙදක සකස ්jkම සඳහා ෙමෙත කර ඇ! Cයදම ෙව, ෙව, 
වශෙය, කවෙJද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 

12. 
1596/’17 

ග	 අෙශෝක ය,ත මහතා,— ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�7ය ෛවද+ අමාත+�මාෙග, 
ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) වයඹ පළාතට අ�මත ආහාර පkෂකවරය, සංඛ+ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට ෙසේවෙ= E*� ආහාර පkෂකවරය, සංඛ+ාව හා ඔ�,ෙd න9 
කවෙJද; 

 

 



( 6 ) 

 

 

 (iii) දැනට එම තන�	 pර�පා¥ව පව� න9, ඒ සඳහා බඳවා ගැx9 F{jkමට 
අමාත+ාංශය �යවර ග,ෙ,ද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 

13. 
1616/’17 

ග	 ෙහේෂා, Cතානෙd මහතා,— අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!පS! හා ආJeක 
කට*� අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (1) 

(අ) (i) රSනpර Bසq්කය �ළ සථ්ානගත කර ඇ! *ධ හzදා කඳ�	 සංඛ+ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම කඳ�	 සථ්ානගත jkමට සe්ර ඉඩ9 ලබාV !ෙOද; 

 (iii) ඇ°?�wය ච,±කා වැව ආ²තව ඇ! හzදා කඳ�ර සඳහා ඉඩ9 ලබාV ඇ! 
පදනම කවෙJද; 

 (iv) ෙමම ඉඩෙ9 අi!ක	 ක�	,ද; 

 (v) ෙමම ඉඩම �ළ හzදා කඳ�ර ඉBjkම ��, ඒ ආ²ත ජනතාවටS, 
ච,±කා වැව ෛදEකව පෙයෝජනයට ග,නා ජනතාවටS දැ_ ZUහැරය 
වන බව  ��ග,ෙ,ද; 

 (vi) වැ� ර�තය �ළ සe්ර ෙගොඩනැ�? ඉBjkමට අදාළ අවසර ලබාෙගන 
!ෙOද;  

 (vii) එෙසේ න9, ඒ සඳහා අවසර ලබා V ඇ! ආයතන කවෙJද; 

 ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 

14. 

1677/’17 
ග	 ෙස=i³ අ´ සාµJ ම�ලානා මහතා,— අධ+ාපන අමාත+�මාෙග, ඇ.මට,— (2) 

(අ) (i) මඩකලpව Bසq්කෙ= ම,zෙ, බටZර සහ ක8�ඩා අධ+ාපන කලාපවල 
!ෙබන පාස8වල න9, n	 වJගය අ�ව එ එ පාසෙ8 Fwය *� 
n	ව	 සංඛ+ාව සහ දැනට Fwන n	ව	 සංඛ+ාව කවෙJද; 

 (ii) ෙමම B�� ගාMය F^,ට Eදහස ් අධ+ාපනය සඳහා පව!න සමාන 
අi!වාFක9 සහ!ක jkම �ªස පවSනා pර�පා¥ �රhමට යාබද 
අධ+ාපන කලාපවල අ!Uත n	ව	, මා	 කරන ෙලස නැෙගනZර 
පළාS අධ+ාපන අධ+Nවරයාට උපෙදස ්ලබා ෙද,ෙ,ද; 

 (iii) එෙසේ න9, ඒ කවදාද;   

ය,න එ�මා ෙමම සභාවට ද,ව,ෙනZද? 

 (ආ) ෙනොඑෙසේ න9, ඒ ම,ද? 
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පධාන කට*� ආර9භෙ= V 
ෙය+ජනා -.බඳ දැ0�1ම 

1.  

පාJ?ෙ9,�ෙ� සභානායක�මා,— පාJ?ෙ9,�ෙ� කට*�,—  න+ාය පතෙ= පධාන 
කට*�වල අංක 1, 2, 3, 4, 5, 6 සහ 7 දවා Cෂයය, ��බඳ වැඩ අද Bන ¶සh්ෙ9V අංක 20 (7) 
දරන පාJ?ෙ9,�ෙ� සථ්ාවර Eෙයෝ ගෙයZ C�Cධානය,ෙග, Eදහස ් Cය *� ය. 

 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ�9Vම සහ Bනට Eය`ත කට*� 
 

1. 
පා.  01 /’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වJතමානෙ= �යාSමක වන FC8 ආරෂක 
ක`}වලට Eල ��ගැxම ලබා Vම,— සෑම ගාම Eලධාk වසමකම �Zටා ඇ! ආග`ක 
F�ධස්ථානය,Z නායක ස්වාM,වහ,ෙසේ, vජක�මා, C{හ8ප!�මා, ගාම Eලධාk, 
සමෘ�� සංවJධන Eලධාk, කෘ�කJම පJෙ=ෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙ8ක9ව	, 
පෙ�ශෙ= ෙපො?ස ්සථ්ානය Eෙයෝජනය කරන EලධාUය� සහ එම ගාම Eලධාk වසෙ9 
�Zw සේ�4ඡා සංCධාන, රාජ+ හා ෙපෞ�ග?ක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙ9 පBං�ව 
Fwන Eෙයෝ¬තi,ෙග, සම,Cත FC8 ආරෂක ක`} ෙගොඩනැ¤මට වඩාS පහ^hම 
සඳහා වJතමාන FC8 ආරෂක ක`}වලට Eල ��ගැxම ලබා Bය හැj පUB 
පාJ?ෙ9,� පනත ස9මත කළ *� යැi ද, ඒ ��, ගාම Eලධාk වසම �ළ F{වන 
අපරාධ හා {රාචාර, x! Cෙරෝ| කට*� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා ස9බ,|කරණය 
ෙගොඩනැ¤මට හැj වන පUB අදාළ x! ස9පාදනය කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව 
ෙයෝජනා කරi.    

2. 
 

පා.156/’15 
ග	 ල¸ ජයවJධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ පවSනා මාJග තදබදය අවම jkම,— 

� ලංකාෙ� ෙදවැE අගනගරය වන මහ�වර නගරය ෙ�7ය හා Cෙ��කය,ෙd සංචාරක 
මධ+සථ්ානය වන ෙහi, ද, මහ�වර නගරයට එBෙනදා Cශාල �Uස පැ`ෙණන අතර එම 
ජනතාව මහ�වර නගරෙ= හා අවට මාJගවල ඇ! අ�ක රථ වාහන තදබදය Eසා මහS 
අ.	තාවයකට පSවන බැC, ද, මහ�වර නගරෙ= මාJග තදබදය අවම jkම සඳහා ක_න9 
Cස�ම ලබා Bය *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 

3. 

පා.169/’16 
ග	 එස.් එ9. මUකාJ මහතා,— නව �ඩා පනත  හ�,වාVම,— Bස්q  �ඩා 

සංග9වල ඡ,දෙය, �ඩා පාලක ම�ඩලවලට EලධාU, ෙSk පShෙ9 කමය ෙව�වට 
අ�S කමෙ�දය හ�,වා V, එම�, එම Eලධාk,ෙd �යා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
පාJ?ෙ9,� වට ෙහෝ වගjයන අ*U, � ලංකාෙ� �ඩාෙ� B*¹ව සහ අºවෘ��ය  සඳහා 
නව �ඩා පනත හ�,වා Bය *� යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi.  

4. 
පා.183/’16 

ග	 අO{8ලාහ ්මහ�්ෆ ්මහතා,— ¶jයා ලෂ දහය ලබාVෙ9 ව+ාපෘ!ෙයZV උ�	 හා 
නැෙගනZර පළාSවල ත	ණ ත	ªය, සඳහා පzඛතාවය ලබා Vම,— ¶jයා ලෂ දහය 
ලබාVෙ9 ව+ාපෘ!ය �යාSමක jkෙ9V, උ�	 නැෙගනZර පළාSවල RවS වන, වයස අ�	{ 
!සප්හ Fට හත?ස ්පහ දවා ත	ණ ත	ªය,ට පzඛතාවය ලබාBය *� බවS, පාථ`ක, 
�C!»ක සහ ෙජ+ෂඨ් �C!»ක ම;ට9වලV පාස8 අතහැර �ය අ.ෙපො.ස (සාමාන+ ෙපළ) 



( 8 ) 

 

 

^{^ක9 සZතව පාස8වල සේව4ඡා n	ව	, ෙලස වසර Cසස්කට වඩා වැඩකරන අයට, 
උසස ්අධ+ාපන ^{^ක9 ෙනොසලකා සe්ර පSh9 ලබාVමට අවශ+ �යවර ගත *� බවS ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi.  

5. 
 පා.191/’17 

ග	 �ෂාර ඉ�E8 අමරෙසේන මහතා,— ��� ෙගොCපළ Z`ය, භාCතා කරන 
බැටU ෙ� කමය නවSවා´ම,— � ලංකාව අ�තෙ= පට,ම සSව ක	ණාව 
ප�	වාලන ෙබෞ�ධ රට �වද,  අද වනCට සමහර ��� ෙගොCපළ Z`ය, භාCතා 
කරන බැටU ෙ� කමය Eසා ස�, දැ_ Zංසාවකට ලhමS, අ�ක ¦Sතර 
Eෂ්පාදනය ��, ^� පUමාණ ��� ෙගොCපළ Z`ය,ෙd ¶jයා අන�	දායක 
තSSවයකට පSව ඇ! බැC,, ෙමම අ! අමා�¼ය කමය නවSවා´ම සඳහා අවශ+ 
�යවර ගත *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi.   

6. 
පා.192/’17 

ග	 Z	ªකා ෙපේමච,ද මහS`ය,— Cශ්වCද+ාල හා අෙන�S Fය�ම උසස් 
අධ+ාපන ආයතනවලට Cෙශේෂ p½¹වලS මානFක උපෙ�ශකව	 ෙහෝ අ�ශාසකව	 
පSjkම,— වJතමානෙ= බ½ල වශෙය, දනට ලැෙබන ත	ණ ත	ªය,, F^ 
F^Cය, FයBC හාEකර ගැxෙ9 පවණතාවය මැඩපැවැShම සඳහා Fය�ම රජෙ= 
අධ+ාපන ආයතන සඳහා p½¹වලS මානFක උපෙ�ශකව	, අ�ශාසකව	 ෙහෝ එම 
අධ+ාපන ආයතනවල දැනට Fwන n	වර n	වUය,ට මානFක උපෙ�ශනය ��බඳ 
Cෙශේෂ p½¹ව ලබාBය  *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi.   

7. 
පා.195/’17 

ග	 ඩdලස් ෙ�වාන,ද මහතා,— *�ධය Eසා BC අZ` Y ජනතාව FZ jkම සඳහා 
අ�ස්මරණ සම්ාරකය තැxම සහ FZපS jkම සඳහා ෙපො{ Bනය ෙව, jkම,— 
දශක ගණනාවක Fට උ�	 පළාෙS පැව! *දමය වාතාවරණය �ර, h සාමකාM Rවන 
රටාවකට ජනතාව දැ, අව�Jණ h Fwන අතර ප^�ය කාලෙ= පැව! අසාමාන+ 
තSSවය, Eසා ද, *දමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව, ද, ඝාතනයට ලY Fය� ජා!, ආග9 
හා සමාජවලට අයS, Fය�ම භාෂාව, කතාකරන ජනතාව, � ලාංjකi, ෙලස FZපS 
කර`,, එම ජනතාව ම�¦ම ෙව�ෙව, ද, ඔ�, කළ පUත+ාගය,වලට ෙගෞරව jkම 
සඳහා ද, උ�	 පළාෙS ඕම,ෙS පෙ�ශය �ළ ^{^ ස්ථානයක “අ�සම්රණ 
ස්මාරකය” තැxමට ද, එම *දමය තSSවය Eසා BC අZ` Y Fය�ම ජා!, ආග9 හා 
භාෂාව, කථා කරන ජනතාව FZගැ,hම සඳහා ^{^ Bනය න9 ෙකොට සෑම වසර 
පාසාම එම Bනය සැමkමට ද රජය �යවර ගත *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා 
කරi. 

8. 
පා.11/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Bවiන �ළ දැනට �යාSමක වන ය8 පැන �ය x! 
අණපනS යාවSකා´න jkම,— � ලංකාෙ� ෙ9 වනCටS අ�රාජ+වාV *ගෙ=V 
හ�,වාෙදන ලද x! අණපනS �යාSමකවන බැC, එම x! අණපනS ය� අධ+නය 
jkෙ9 ක`} පSකර, ය8 පැන�ය ද¿ව9, දඩ zද8 ආBය යාවSකා´න jkෙ9 ජා!ක 
වැඩ��ෙවළ �යාවට නැංCය *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi.  
 9. 

පා.12/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Fය� මැ!වරණ එකම Bනක පැවැShම,— � ලංකාව 

�ළ 1988 Fට 2010 දවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවලV හැර අ, සෑම වසරකVම jFය9 මැ!වරණය පවSවා ඇ! අතර, 
එෙසේ මැ!වරණ පැවැShම ජනතා මතය සලකා බැ´ම සඳහා වwනා EJණායකය �වද, 
ෙ9 ��, රෙ; ආJeකය, පUපාලනය ආB සෑම ෙෂේතයකටම දැ_ බලපෑම ඇ! කරන 
බැC, පළාS පාලන මැ!වරණ, මහා මැ!වරණ සහ ජනා�ප!වරණය එකම BනයකV 
පැවැShමට හැj වන පUB එ¸ ආයතනවල Eල කාලය සංෙශෝධනය jkමටS, 
ගැලෙපන මැ!වරණ කම ෙ�දය EJමාණය jkමටS ^{^ පUB ආ�¥කම ව+වසථ්ා 
සංෙශෝධනය කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi.  



( 9 ) 

 

 

10. 
පා.13/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාJ?ෙ9,� පජාත,තවාදය ශ!මS jkමට 
කට*� jkම,— රට �ළ පජාත,තවාදය වඩාS ශ!මS jkෙ9 අරzණ ඇ!ව 
පාJ?ෙ9,�ව හා පළාS සභා අතරS, පළාS සභා හා පළාS පාලන ආයතන අතරS මනා 
ස9බ,|කරණය පවSවා ෙගන යාම අත+ාවශ+ වන අතර ඒ සඳහා පළාS පාලන 
ආයතන පධාx,, පළාS සභා �ළ Eෙයෝජනයhම සහ!කව� �ªස ද, පළාS සභා 
පධාx, පාJ?ෙ9,�ව �ළ Eෙයෝජනය hම සහ!කව� �ªසද කමෙ�දය සකස ්
jkමට අවශ+ ආ�¥කම ව+වස්ථා සංෙශෝධනය කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව 
ෙයෝජනා කරi.  
11. 

පා.14/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජා!ක ඒකාගතාව ඇ! jkමට �යවර ගැxම,— ජා!ක 
ඒකාගතාවය පවJධනය jkෙ9 අරzª, ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව RවS වන 
පෙ�ශවල Fංහල භාෂා p½¹ වැඩසටහ, ද, Fංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව RවS වන 
පෙ�ශවල ෙදමළ භාෂා p½¹ වැඩසටහ, ද, රාජ+, රාජ+ ෙනොවන හා ෙපෞ�ග?ක 
ආයතනය,Z සහෙය, �යාSමක Cය *� අතර රාජ+ හා ෙපෞ�ග?ක Cද�S ෙම,ම 
z±ත මාධ+ ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගE`, ෙමම p½¹ වැඩසටහ, ආර9භ jkම 
සඳහා ජා!ක වැඩ��ෙවළ �යාවට නැංCය *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා 
කරi. 

12. 
පා.15/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— කලතයාෙd ෙනොමනා �යා Eසා අසරණභාවයට 
පSවන පාJශවයට සහන සලසා Vම,— Cවාහක අ¨සැ` *වල එකම වහල යට RවSව 
Fwන අවස්ථාවලV p	ෂයා ෙහෝ ¦Uඳ ^රාව, À{ව සහ ෙවනS අපචාk කට*�වල 
ෙයෙද`, ඉඩ9 ෙහෝ ෙd ෙදොර බ¥ z;} තම ෙපෞ�ග?ක අºමතය පUB C�ණ`, ෙහෝ 
අ, අයට පවර`, හැFkම Eසාෙව, අෙන පාJශවයS සමඟ ද	ව, දැ_ 
අසරණභාවයට පS වන අවස්ථාවලV එම තSවය වළවා ගැxම සඳහා අවශ+ x! 
ස9පාදනය කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 

13. 

පා.16/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,—චJයා ධJම ��බඳ කාරක සභා ඇ!jkම,— � 
ලංකාෙ� පාJ?ෙ9,� ම,Áව	,ෙd Cශ්වාසව,තභාවය හා ඔ�, �ළ උසස්  ආචාර 
ධJම පවSවාෙගන යාෙ9 අවශ+තාව Eසා ඒ ��බඳ ක	¹ ෙසොයා බැ´ම සඳහා චJයා 
ධJම ��බඳ කාරක සභාව ඇ! කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
14. 

පා.17/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,—නව ඉෙලෙටොE හැ��9පත E�S jkම,— 
පUපාලනය පහ^ jkම, අපරාධ මැඩ´ම සඳහා හා ෙවනS වංචEක �යාවලට ෙයොzhම 
අවම jkම  සඳහා අදාළ p�ගලයාෙd 	�ර ගණය, බැං� �¹9, ෙක_; කා³, අධ+ාපන 
^{^ක9, Uය{	 බලපත හා Cෙ�ශ ගම, බලපත අංක ආV වැදගS හා අවශ+ ෙතොර�	 
ඇ�ළS නව ඉෙලෙටොEක අංකය සZත ජා!ක හැ��9පත E�S කළ *� බවS 
පාෙ�7ය ෙ8ක9 බලපෙ�ශය,Z RවSවන Fය� ෙදනාෙd ෙතොර�	 ගාම Eලධාk 
ෙකො;ඨාස ම;ට`, පUගණකගත jkම ක_න`, කළ *� බවS එම ෙතොර�	 
වU,වර යාවSකා´න කළ*� බවS ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
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15. 

පා.18/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙපො?ස ් Eලධාk,ට ද අ�	{ Cස්සක ෙසේවා 

කාලයj, ප^ Cශාම යාමට අවස්ථාව ලබාVම,— ෙපො?ස ් ෙදපාJ�ෙ9,�ෙ� කා,තා 
ෙපො?ස් EලධාUEය,  සඳහා වන CF වසරක ෙසේවා කාලයj, ප^ ස්ව කැමැSෙත, 
Cශාමයාෙ9 හැjයාව, ෙපො?ස් EලධාU, සඳහා ද අදාළ Cය*� යැi ද  ඒ සඳහා 
කමෙ�දය සකස් කළ *�යැi ද ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
16. 

පා.19/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙරnලාF ඉවS jkෙ9 කාරක සභා ඇ! jkම,—
ෙරnලාF තැxම ෙම,ම ෙරnලාF ඉවS jkමද Eතර F{වන �යාව?ය බැC, 
ක8පැන �ය ෙරnලාF ඉවS jkම ��බඳ ෙසොයා බැ´ම සඳහා ෙරnලාF ඉවS jkෙ9 
කාරක සභා ඇ! කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
17. 

පා.21/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සහ!ක hම ��බඳ කාරක සභා ඇ! jkම,— 
පාJ?ෙ9,�ෙ� අසන පශ්නවලට �Ä�	 වශෙය, රජය ෙදන සහ!ක හා රජෙ= බැÅ9 
ඇතැ9 Cට කඩ වන අවස්ථා දනට ලැෙබන බැC,, රජය Fය වග¸9 ඉ} කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වගjයන බවට සහ!ක hම සඳහා සහ!ක hම �?බඳ කාරක සභා ඇ! 
කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi.  
18. 

පා.22/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— {9Uය ෙදපාJ�ෙ9,�ව ස� ඉඩ9වල ඵලදා»තාව 
වැ_කර ගැxම,— � ලංකා {9Uය ෙදපාJ�ෙ9,�ව ස� ඉඩ9වල ඇ! අනවසර ඉÇjk9 
හා අනවසර පBං�ක	ව, ක_න`, ඉවSකර xත+ා�Èල ඉÇjk9 ස9බ,ධ �C^9 
නැවත සමාෙලෝචනය jkෙම, ෙදපාJතෙ9,�වට ලැෙබන ආදාය9 වJධනය කළ *� 
අතර, ෙදපාJතෙ9,�ෙ� සංවJධන කට*� සඳහා සෘ�වම බල ෙනොපා,නා Y ඉඩ9 
Bnකා´න බ{ පදනම මත ෙපෞ�ග?ක අංශයට ලබාV එම zද8 {9Uය ප�ධ!ය 
නhකරණය සදහා ෙයොදා ගත *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
19. 

පා.23/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— යාචකi,ෙd RCත ආරෂා jkම සඳහා කමෙ�දය 
සැක.ම,— ෙ9 වන Cට යාචකi,ෙd RCතවලට Cශාල ෙලස තJජන එ8ල h !ෙබන 
බැC, ඔ�,ෙd RCතවල ^ර�තතාව ¶කVම උෙදසා, ඔ�,ට වගා jkම සඳහා ඉඩ9 
ලබා V ඉ, ලැෙබන ආදායෙම, ඔ�,ෙd RCතවල ආරෂාව හා ෙපෝෂණය සහ!ක කළ 
*�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 20. 

පා.24/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අයාෙ8 යන ^නඛi,ෙග, `Eස් RCතවලට F{වන 
හාEය වළවා ගැxම සඳහා කමෙ�දය සැක.ම,— අයාෙ8 යන ^නඛi,ෙග, `Eස ්
RCතවලට F{වන හාEය වළවා ගැxෙ9 අරzª,, රජය ම�, É` පමාණය 
ෙව,ෙකො ට  එම ස්ථානයට Eදැ8ෙ8 යන ^නඛi, ෙගන ෙගොස් ඔ�, ¶ක බලාගැxම 
සඳහා ^{^ වැඩ��ෙවළ සකස් කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi.  
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21. 
පා.25/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,—  ළමා අපචාර F�|, සඳහා දැ_ ද¿ව9 පැනhම,—  Bවiන 
pරා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය, Bෙන, Bන .ඝෙය, වJධනය hෙ9 තSSවය ඇ! h 
!ෙබන බැC, ඒ ස9බ,ධව දැනට පවSනා x! ෙරnලාF පමාණවS ෙනොව,ෙ, න9, නව 
x!  ෙරnලාF අ�!, ස9මත ෙකොට ඉතා ක_න`, ෙ9 ස9බ,ධ න¥ CසÅමට කට*� කළ 
*�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi.   
 22. 

පා.26/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සංචාරක ව+ාපාරය පවJධනය jkම සඳහා ෙවරළ 
�C^9 මාJග ඇ! jkම,— Bවiෙ, ෙවරළබඩ කලාපය �ළ .ඝෙය, F{වන ඉBjk9 
 Eසාෙව, ෙ�7ය, Cෙ�7ය සංචාරකය,ට ෙම,ම |වරය,ට ද ෙවරළ �රයට �C.ෙ9V 
අවZරතා ඇ!ව !�ම සංචාරක ව+ාපාරය පවJධනයට ෙම,ම |වර කJමා,තයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැC, එම තSSවය වළවා´ම සඳහා ෙම,ම  ෙමම  ෙෂේත පවJධනය 
jkෙ9 අරzණ ඇ!ව ෙවරළ �C^9 මාJග ප�ධ!ය ඇ! කළ *�යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi.  
 23. 

පා.27/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අධ+ාපන පUපාලන ෙසේවෙ= Eලධාk,ෙd වැ}� 
Cෂමතා ඉවS jkම,— C{හ8ප! ෙසේවය, n	 අධ+ාපන ෙසේවය, අධ+ාපන පUපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ_ වැ}� Cෂමතාව පව!න බැC,, එම තSSවය මඟ හරවා 
ඔ�,ෙd ආSමාºමානයට සUලන වැ}ප ලැෙබන පUB වැ}� Cෂමතා ඉවS jkම සඳහා 
කමෙ�දය සකස්  කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi.  
 24. 

පා.28/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,—  ෙබෞ�ධ ºË අධ+ාපනය පවJධනය jkම,—  ෙබෞ�ධ 
ºÌ,වහ,ෙසේලාෙd ධJම ඥානය පවJධනය jkෙ9 අරzණ ඇ!ව උ,වහ,ෙසේලාෙd 
කථන හැjයා, ශවණ හැjයා, පUගණක, මෙනෝCද+ාSමක සහ උපෙ�ශනය ��බඳ දැ�ම 
වැ_ B*¹ jkම උෙදසා දැනට පවSනා ºË අධ+ාපන ආයතනවලට පUබාZරව ෙමම 
කට*� සඳහාම ෙව, Y ºË අධ+ාපන ආයතන ඇ! jkම සඳහා කමෙ�දය සකස් කළ 
*�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi.  
 25. 

පා.29/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ දැනට �යාSමක වන ෙනොතාUස් ෙසේවාව 

යාවSකා´න jkම,— Bවiන �ළ �යාSමක වන ෙනොතාUස් ෙසේවය ය8පැන �ය 
x!ව?, සකස් h ඇ! Eසා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා වJතමානයට ගැලෙපන ෙලස 
x! හ�,වා Bය *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi.  
 26. 

පා.30/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Cය� කලාWය ෙහේ, ෙගොh,ෙd ආJeකය ශ!මS 

jkම,— Cය� කලාWය පෙ�ශවල ෙහේ, ෙගොh, CF, වගා කර� ලබන h, �රක,, 
zං, තල වැE වගාව,Z අස්වැ,න වැ_ කර ගැxම සහ Eෂ්පාදන සකස ්jkම සඳහා නව 
තාෂණය හ�,වාVම ��, උසස ්nණාSමක තSSවෙය, *� Eෂ්පාදන සකස් jkම 
සඳහාS, ෙ�7ය හා  ජාත+,තර ෙවළඳෙපොළ �ළ Eෂ්පාදන අෙලC කර ගැxෙ9 පදනම 
ශ!මS කර ගැxම සඳහාS .`ත ස[පකාර සමාග9 ඇ! කළ *�යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi.  
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27. 

පා.31/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— n	 උපෙ�ශක ෙසේවාව ඇ! jkම,— � ලංකාෙ� 
අධ+ාපනෙ= nණාSමක සංවJධනය ඇ! jkෙ9 අරzණ ඇ!ව Mට වසර Cස්සකට 
(20) පමණ ෙපර Fට ආර9භ h �යාSමක වන n	 උපෙ�ශක තන�	 ෙවනම n	 
උපෙ�ශක ෙසේවා ඵ්කකය ෙලස ස්ථාපනය කල *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා 
කරi. 

28. 

පා.32/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— !UÎ �w ෙව�වට සහ8 �w ජනතාව අතර ජනය 
කරhම සඳහා නව තාෂණය හ�,වා Vම,— !UÎ �w සඳහා Cෙ�ශ රටවලට ඇV යන 
Cශාල ධනස්ක,ධය නවතා´ෙ9 අරzණ ඇ!ව ආෙ�ශකය ෙලස භාCතා කළ හැj 
සහ8 �wව?, සැකÀ ආහාර පච?ත jkම සඳහාS, ෙකÇ සZත ධාන+ වJගය වන 
සහ8 වඩාS F*9 ෙලස !UÎ �w ෙම, අඹරා ගැxම සඳහාS, !UÎ �w ඇඹkමට 
භාCතා කරන ආකාරෙ= ය,ත Àත සහ නව තාෂණය හ�,වා Bය *�යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi.  

29. 

පා.33/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— *�ධය Eසා ආබා�තය, බවට පSYව,ට සහන 
සලසා Vම,—  වසර 30කට ආස,න කාලය පැවැ! *�ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ Bෙනදා 
�´ වැඩ ෙකොට RවS Y ජනතාවS ස්eර ¶¸ රෂා කළ ජනතාවS අතU, සැලjය *� 
පමාණය අංගCකලව ආබා�තව Rවන බU, මහS Wඩාවට පS h අසරණව RවS වන 
බැC,, ඔ�, සඳහා ය9 මාFක Vමනාව ලබා Vමට කට*� කළ *�යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi.   
 30. 

පා.34/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Fය�ම පÉ ආරෂකi, සඳහා ගම, Cයද9 

Vමනාව ලබා Vම,— ජනා�ප! ආරෂක සහ අගමැ! ආරෂක ෙසේවෙ= E*ත 
Eලධාk,ට ෙම,ම අෙන�S පÉ ආරෂක ෙසේවාවල E*ත Eලධාk,ට ද සමාන 
ගම, Cයද9 Vමනාව ලබා Vමට කට*� කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා 
කරi.    
 31. 

පා.35/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Cශ්වCද+ාල ම�, පවSවාෙගන යන පාඨමාලාව, 
¶jයාºzඛ පාඨමාලාව, බවට පSjkම,— Bවiෙ, Fය�ම රජෙ= Cශ්වCද+ාල සහ 
ෙපෞ�ග?ක Cශ්වCද+ාල ම�, පවSවා ෙගන යන ශාස්Áය අධ+ාපනයම සඳහා Y උපා� 
පාඨමාලාව, ¶jයාºzඛ වෘS�යමය උපා� පාඨමාලාව, බවට පUවJතනය කර 
එම�, ¦Zව,නා Y උපා�ධාk, ෙවත නව ¶jයා සපයා Vෙ9 අරzණ ඇ!ව, Fය�ම 
Cශ්වCද+ාල සමඟ රාජ+ අංශෙ= සහ ෙපෞ�ග?ක අංශෙ= ආයතන ස9බ,|කරණය 
සඳහා කමවS වැඩ��ෙවළ සකස් කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 32. 

පා.36/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාස8 F^, පවාහනය කර� ලබන වෑ, රථ සඳහා 

EF ප`�, Eයම jkම,— Bවiන pරා පවSවාෙගන ය� ලබන පාස8 F^ පවාහන 
ෙසේවාව, Eය`ත ප`!ෙය, ෙනොපව!න බැC, සහ ඇතැ9 පාස8 වෑ, රථ 
ෙසේවකi,ෙd පැව�9 යහපS තSSවෙය, ෙනොපව!ත බැC,, EF ප`!ෙය, *� 
වෑ, රථ ෙසේවාව පවSවාෙගන යෑම සඳහාS, එම ෙසේවාව, ලබාග,නා පාස8 �ෂ+ 
�ෂ+ාව,ෙd ආරෂාව තහ�	 jkම සඳහාS, වෑ, රථ ෙසේවාව, සඳහා ප`�, 
හ�,වාBය *�යැi ද, වෑ, රථ ෙසේවකi, �ළ යහපS පැව�9 පවSවාෙගන යාම සඳහා 
Cනය x! මාලාව හ�,වා Bය *�යැi ද ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi.  
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33. 
 පා.37/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජා!ක සහ ජාත+,තර අනාගත ඉ8�මට සUලන ෙලස 
Eෂ්පාදනය වJධනය jkම සඳහා කමෙ�දය සකස් jkම,— ජා!ක සහ ජාත+,තර 
පජාවෙd අනාගත ඉ8�මට සUලන කාJ`ක සහ කෘ�කාJ`ක Eෂප්ාදනය, ��බඳව 
pෙරෝකථනය කර අදාළ Eෂ්පාදනය,ට අ�බ��ත Fය�ම ෙෂේතවල අ,තJ 
ස9බ,ධතාවය ��, ද, නhන තාෂණය උපUම ම;ට`, පෙයෝජනයට ගE`, ද, 
Eෂ්පාදන �යාව?ය වJධනය jkම සඳහා කමෙ�දය සකස් කළ *�යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,� ව ෙයෝජනා කරi.  
34. 

පා.38/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලාංjක ජනතාව ෙd පාර9පUක උ	මය, 

¶කගැxම සඳහා _¬ට8 pසත්කාලය ඇ! jkම,— � ලාංjක ජනතාවෙd ස9පදාiක 
දැ�ම ආරෂා කර`,, ෙපෝෂණය කර අනාගත පර9පරාව ෙවත ¶ෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන ස9පS හා ෛජව උ	මය, අපහරණය වැළැhම සඳහා p�8 ජා!ක 
වැඩ��ෙවළ අවශ+ව ඇ! බැC, ද, පUසරය, ෙ�7ය ෛවද+ ෙෂේතය, 
කෘ�කJමා,තය හා ස9පදාiක කJමා,ත ඇ�� Fය� ෙෂේතය, සඳහා _¬ට8 
තාෂණය උපෙයෝ¤ කරගS නhන pසත්කාලය සකස් jkමට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
���මය ෙ�පළ සංCධානය (WIPO), � ලංකා ���මය ෙ�පළ කාJයාංශය, පUසර 
අමාත+ංශෙ= ෛජව CCධSව ඒකකය ඇ�� Fය� අංශ ඒකාබ�ධY වැඩ��ෙවළ සකස ්
jkමට ද �යවර ගත *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,� ව ෙයෝජනා කරi. 
 35. 

පා.39/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලාංjක ජනතාවෙd පාර9පUක දැ�ම ආරෂා කර 

ගැxම සඳහා Y ජා!ක වැඩ��ෙවළ ආර9භ jkම,— � ලාංjක ජනතාවෙd 
පාර9පUක දැ�ම භාCතා වන ෛවද+ කම, කෘ�කJමා,තය, ආහාර සංරෂණය, හසත් 
කJමා,ත අංශය ඇ�� CCධ ෙෂේතය,Z පාර9පUක දැ�ම ආරෂා jkම සඳහා අදාළ 
ෙෂේතය, Eෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග, ෙතොර�	 ලබාෙගන, ෛජව CCධSව 
ඒකකය, ���මය ෙ�පළ කාJයාංශය ඇ�� අදාළ අංශ ඒකාබ�ධව ජා!ක වැඩ��ෙවළ 
ආර9භ කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,� ව ෙයෝජනා කරi. 
 36. 

පා.40/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාවට ආෙ�ªක හා ඖෂධමය වwනාක9ව?, 

*� ශාඛවල ජාන ස9පSවලට ෙ�ට,; බලපත ලබා ගැxම,— Cෙ�7ය රටව8 � 
ලංකාවට ආෙ�ªක වwනා ඖෂධමය ශාඛවල ස�ය රසායEක දව+ සහ ජාන ස9පS 
හ�නා ෙගන, ඒවාට වංචEක ෙලස ෙ�ට,; බලපත ලබා ගැxම වැළැhම සඳහා අදාළ 
ස�ය රසායEක දව+ සහ ජාන ස9පS සඳහා � ලංකාවට ෙ�ට,; බලපත ලබා 
ගැxමටS, ඖෂධ Eෂප්ාදනයට සහ වැ_ B*¹ jkමට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැxමටS, 
ෛජව CCධSව අංශය, ���මය ෙ�පළ කාJයාංශය සහ ෙ�7ය ෛවද+ අමාත+ාංශය 
ඇ�� වගjව*� Fය� ආයතන එව Cෙශේෂ වැඩ��ෙවළ සකස් කළ *�යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,� ව ෙයෝජනා කරi. 
37. 

පා.41/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජනතා Eෙයෝ¬තi,ෙd ග	 නාම අSහැkම,— 

ජනා�ප!�මා, අගමැ!�මා ඇ�� පාJ?ෙ9,�, පළාS සභා, පාෙ�7ය සභා Eෙයෝජනය 
කරන Fය�ම ජනතා Eෙයෝ¬තය, මාFකව තම, කරන ෙසේවයට අදාළව වැ}� හා / 
ෙහෝ Vමනා ලබා ග,නා අතර ඉහත jF{ Ôරය Eස්සරණධ+ාසෙය, F{ කර� ලබන 
ග	 ෙසේවය, ෙනොවන බැC, ද, එම Ôර දර,න,ෙd නමට ඉBUෙය, ෙහෝ Ôරයට 
ඉBUෙය, අ!ග	, �මS ෙහෝ ග	 යන නාම සහ නමට ප^ව උ�මාණ,, මැ!�මා යන 
පද ෙයVම උපහාසයට ලhමට ෙහේ�ව h ඇ! බැC, ද, ජනතා Eෙයෝ¬තය,ෙd ග	 
නාම භාCතය නතර jkමට අවශ+ �යවර ගත *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා 
කරi. 
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38. 
පා.42/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වැ_Zw නඩS� ම�ඩල වැඩසටහන පළාS, Bස්q 
සහ පාෙ�7ය ෙ8ක9 ෙකො;ඨාස ම;ට`, ව+ා�ත jkම,— CCධ පාJශ්වය, CF, 
වැ_Zw pරවැFය, ෙනොසලකා හැkම ��, F{වන CCධ අසාධාරණය, ස9බ,ධෙය, 
පැ`ª? jkම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත+ාංශෙ= වැ_Zw ෙ8ක9 කාJයාලය යටෙS 
�යාSමක වන වැ_Zw නඩS� ම�ඩල වැඩසටහන පළාS, Bස්q හා පාෙ�7ය ෙ8ක9 
ෙකො;ඨාස ම;ට`, ව+ා�ත කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
39. 

පා.43/’15  
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වැ_Zw පජාව � ලංකාෙ� ආJeක වJධනයට දායක 

කර ගැxමට ණය Vෙ9 වැඩ��ෙවළ සකස් jkම,— වයස අ�	{ 60 ඉමවා ඇ! 
වැ_Zw පජාවට තම Rවෙනෝපාය මාJග ශ!මS කරගE`, සමස්ත � ලංකා 
ආJeකෙ= වJධනයට දායකhමට බැං� ප�ධ!ය ම�, ණය Vෙ9 කමෙ�දය 
�යාSමක ෙනොh ම ඔ�,ට සමාජය �ළ ෙවනS අකාරයකට සැල¸ම වන ෙහi, එම 
අසාධාරණ තSSවය වැළැhමට කමවS වැඩ��ෙවළ ඇ! කළ *� යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 40. 

පා.44/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වයස අ�	{ 60 ඉමවා ඇ! p�ගලi, සමාජය �ළ 

ස�ය p�ගලi, බවට පS jkෙ9 වැඩ��ෙවළ සකස් jkම,— සමාජ ආJeක 
�යාව?ෙ= පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අ�	{ 60 ඉමhෙම, ප^ 
සමාජය �ළ EF ��ගැxම ෙනොමැ!ව අ�යව ෙකො,h Fwන වැ_Zwය,, සමාජෙ= 
ස�ය p�ගලi, බවට පS jUෙ9 වැඩ��ෙවළ සකස් jkමට පාස8 පජාව ඇ�� z� 
මහS සමාජයම දැ�වS jkෙ9 කමෙ�දය ඇ! කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව 
ෙයෝජනා කරi. 
 41. 

පා.45/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙමෝටJ කාJ`ක ෙෂේතය ��බඳ පාස8 F^,ෙd 

දැ�ම p�8 jkම,— � ලංකාෙ� අනාගත ත	ණ ත	ªය,ෙd ¶jයා පශ්නයට 
Cස�ම ෙලස සහ ෙමෝටJ කාJ`ක ෙෂේතෙ= ඇ!ව,නාY වJධනයට සාෙ�ෂව 
p½¹ ශ`කi,ෙd අවශ+තාව සpරා ගැEෙ9 අරzණ ඇ!ව පාස8 Cෂය EJෙ�ශයට 
ෙමෝටJ කාJ`ක �8පය Cෂයය ෙලස ඇ�ළS jkම සඳහා කමවS වැඩ��ෙවළ ඇ! 
කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 42. 

පා.46/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙමෝටJ කාJ`ක �8පය ඉගැ,hම සඳහා n	ව	, 

p½¹ jkමට අධ+ාපන Cද+ා Wඨය ඇ! jkම,— � ලංකාෙ� සහ Cෙ�ශ රටවල 
ෙමෝටJ කාJ`ක ෙෂේතෙ= ඇ!වන වJධනයට සUලන ෙලස, එම ෙෂේතෙ= p½¹ 
ශ`කi,ෙd ඉ8�ම සpරා´මට හැjවන පUB, පාස8 ම;ට`, ඉගැ,hම සඳහා 
n	ව	, p½¹ jkමට ෙමෝටJ කාJ`ක ෙෂේතය ��බඳ අධ+ාපන Cද+ා Wඨය ඇ! 
කළ *�යැi  ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
43. 

පා.47/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙමෝටJ කාJ`ක �8පය Cෂය EJෙ�ශය, 

යාවSකා´න jkම,— ෙමෝටJ කාJ`ක ෙෂේතය හා ස9බ,ධ රජෙ= කාJ`ක Cද+ාල හා 
අ�බ�ධ ආයතනවල ඉෙග�9 කට*� F{ කර� ලබ,ෙ, වසර 25 - 30 තර9 පැරª 
Cෂය EJෙ�ශය යටෙS බැC,, එම තSSවය ෙවනස් jkම සඳහා එම Cෂය 
EJෙ�ශය, යාවSකා´න jkමට කමවS වැඩ��ෙවළ ඇ! කළ *�යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
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44. 
පා.48/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,—  qෙරෝද රථ හා ය�	 පැB ආ²ත ¶jයාවල E*ත 
Yව,ෙd ¶jයාවල ^ර�තභාවය තහ�	 jkම,— � ලංකාව �ළ RවSවන qෙරෝද රථ 
හා ය�	පැB ආ²තව සෘ� හා වක ෙලස ¶jයාව,Z E*තhමට කැමැSත දවන 
ත	ණ �Uස හා Cශා`ක qCධ හzදා EලධාU, සහ ෙජ+ෂඨ් pරවැFය, යන ජන 
ක�ඩාය9වල ආJeක ශ!ය වJධනය jkෙම, සමස්ත ජා!ක Eෂ්පාBතයට ඔ�,ෙd 
දායකSවය ලබා ගැxෙ9 අරzණ ඇ!ව එම ෙෂේතෙ= E*තYව,ෙd ස�ය 
දායකSවය ජා!ක ආJeකයට එ කර ගැxම සඳහා කමවS වැඩ��ෙවළ ක_න`, 
සකස් කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
45. 

පා.49/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලාං¸ය/ෙ�7ය Àපෙ�දය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආක8ප p�8 jkම,— � ලාං¸ය/ෙ�7ය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ�7ය හා Cෙ�7ය 
ජනතාව �ළ වැ_ නැ¨	ව ඇ! jkෙ9 අරzණ ඇ!ව, රට �ළ ජනතා ආක8ප ඒ ෙවත 
ෙයොz jkම සඳහා පාස8, Cශ්වCද+ාල, තෘ�iක අධ+ාපන ආයතනවල Cෂය පාඨමාලාවට 
Àපෙ�දය Cෂයය ෙලස ඇ�ළS jkමටS, රාජ+ හා ෙපෞ�ග?ක අංශවල මැBහShම මත 
පJෙ=ෂණ අංශ BUගැ,hම ම�, නව ෙසොයාගැx9 F{ jkමටS, ඒ හා බැ�� ආයතන 
ප�ධ!ය ස9බ,ධ කර ගE`, සහ!ක පත, _�ෙලෝමා, උපා�, පශච්ාS උපා� පාඨමාලා 
ඇ! jkම ��, ෙමම ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ p�8 ආක8පමය ෙවනස ඇ! 
කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
46. 

පා.50/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාෙ� ආහාර සංස්කෘ!ය ඉෙග�9 සහ 

ඉගැ,h ෙ9 �යාව?යට බ�ධ jkම,— � ලාං¸ය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
jkෙ9 කලාව, ආහාර �.ෙ9 කලාව, වJණකාරක කලාව, ආහාර කැWෙ9 කලාව ඇ�� 
අංශ ගණනාවj, සකස්h ඇ! අතර ඒ හා බැ�¹ � ලාං¸ය ආහාර සංස්කෘ!ය ��බඳ 
ඉෙග�9 සහ ඉගැ,h9 කමෙ�දය, හරහා අනාගත පරpරට පවරාVම ෙම,ම ෙ�7ය හා 
Cෙ�7ය ජනතාව අතර අපෙd ආහාර සංස්කෘ!ය ව+ා�ත jkම ම�, � ලාං¸ය 
අනන+තාව අ,තJජා!කව ඔසවා තැ�ම සඳහා වැඩ��ෙවළ ඇ! කළ *�යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 

 47. 

පා.51/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Cශ්වCද+ාල සහ තෘ�iක අධ+ාපන ආයතනවල 
F^,ෙd පJෙ=ෂණ Eබ,ධන අමාත+ාංශවල සංවJධන කට*� ඉලක කර සකස් 
jUම,— Cශ්වCද+ාල සහ තෘ�iක අධ+ාපන ආයතනවල F^, CF, තම පාඨමාලා 
ස9බ,ධෙය, ඉBUපS කරන පJෙ=ෂණ Eබ,ධන රෙ; ආJeක, සමාRය, සංස්කෘ!ක 
හා සංවJධන කට*�වලට උපෙයෝ¤ කර ගැxම වැදගS වන බැC, එම Eබ,ධන 
අ|ෂණය කර� ලබන ආචාJයව	 හා පJෙ=ෂණ Eබ,ධන අදාළ වන අමාත+ාංශ අතර 
මනා ස9බ,|කරණය ඇ! jkම සඳහා එ¸ අමාත+ාංශෙ= EලධාUෙය� පSjkෙම, 
එම පJෙ=ෂණ Eබ,ධන ම�, අමාත+ාංශෙ= ඉBU සංවJධන �යාදාමය, සහ කා´න 
ඉලක සpරා ගැxමට හැjවන පUB කමවS වැඩ��ෙවළ ඇ! කළ *�යැi  ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi.  

48. 
පා.52/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වයස අ�	{ 18 ස9vJණ වන අවස්ථාෙ�Vම ඡ,ද Z` 
නාමෙ8ඛනයට නම ඇ�ළS jkම,— මැ!වරණ ෙදපාJතෙ9,�ව ම�, වාJ�කව 
ඡ,ද Z` නාමෙ8ඛන සංෙශෝධනය jkමට Eය`ත Bනට ප^ව ෙහෝ ෙපර BනකV වයස 
අ�	{ 18 ස9vJණ වන තැනැSත,ට Eය`ත වයස ස9vJණ Y Bනටම ඡ,ද Z` 
නාමෙ8ඛනෙයZ නම ඇ�ළS කරවා ගත හැj ආකාරෙ= පාෙයෝ�ක වැඩ��ෙවළ 
ඇ! කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi.  
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49. 
පා.53/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ෙසේලi, Eෂ්පාදනය jkම සඳහා 
කමවS වැඩ��ෙවළ ඇ! jkම,— � ලංකාව �ළ වාJ�කව ෙසේලi, Cශාල 
පමාණය භාCතා කර� ලබන අතර ෙසේලi, ආනයනය jkම සඳහා ද Cශාල zදල 
වාJ�කව Cෙ�7ය රටවලට ඇV යන බැC,, එම Cෙ�ශ CEමය පමාණය රට �ළ ඉ!U 
කර ගැxෙ9 අරzණ ඇ!ව ලංකාව �ළ පවSනා ෙ�7ය තාෂණය ෙයොදාෙගන 
ෙසේලi, Eෂප්ාදනය jkම සඳහා රාජ+, ෙපෞ�ග?ක ෙහෝ ස[පකාර අංශය, ස9බ,ධ 
කර ගE`, කමවS වැඩ��ෙවළ රජය මැBහS hෙම, ඇ! කළ *�යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 50. 

පා.54/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙපො8 ව�ර ආ²තව නව Eෂ්පාදනය, ඇ! jkම,—  
� ලංකාව �ළ වාJ�කව Cශාල පමාණයක ෙපො8 ව�ර අපෙS යන බැC,, නව 
තාෂණය ෙයොදා ගE`, C�මS කමෙ�දය යටෙS ෙපො8 ව�ර ආ²තව නව 
Eෂ්පාදනය, ෙ�7ය හා ජාත+,තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක කර ගE`, ඇ! jkම සඳහා 
කමෙ�දය �යාSමක කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
51. 

පා.55/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සාගරෙ= නව ස9පS ගෙ�ෂණය,— Cශාල සාගර 

කලාපය  Z` රට � � ලංකාව පzඛSවය ලබා V ඇSෙS |වර කJමා,තය සඳහා 
පමණ වන අතර  සාගරය ආ²තව Cශාල පමාණයක සවභාCක ස9පS ඇ! බැC, 
ෙමරටට Cශාල ¶jයා අවස්ථා පමාණය ෙම,ම ධනය ද උපයා ගැxෙ9 අරzණ 
ඇ!ව සාගර ස9පS ��බඳව C�මS වැ_{ර අධ+යනය කළ *�යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
52. 

පා.56/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාෙ� මSස+ ස9පත Cෙ��කi, CF, ෙනලා 
ගැxම වළකා´ම,— � ලාංjක |වරය,ට Cශාල ආJeක අවාFය ඇ! කර`, � 
ලංකා z½{ කලාපෙ= මSස+ ස9පS Cෙ��කi, CF, ෙනලා ග,නා බැC, � ලංකා 
z½{ කලාපය �ළ මා� ඇ8´මට සහ Cෙ�ශ  යාතාවලට මා� බෑම සඳහා ෙතො}පල 
ෙලස භාCතා jkම වළකා´ම සඳහා රජය CF, C�මS වැඩ ��ෙවළ සකස් කර 
�යාSමක කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
53. 

පා.57/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙකොස් Eෂ්පාදනය වැ_ කර ඒ ආ²ත Eෂ්පාදන 
අපනයනය jkම,— ඉතා පxත ෙම,ම ඖෂ|ය nණෙය, අÕන, රසායEක දව+ව?, 
ෙතොරව වගා කළ හැj ෙබෝගය වන ෙකොස් වගාව ව+ා�ත jkම ��, ඒ ආ²ත 
Eෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය jkම ම�, Cශාල Cෙ�ශ CEමය පමාණය අප 
රටට උපයා ගත හැj බැC, ඒ සඳහා රජෙ= මැBහSCෙම, C�මS වැඩ ��ෙවළ 
සකස් කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
54. 

පා.58/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජා!ක ෙගොC ස9මාන උෙළල වාJ�කව සංCධානය 
jkම,— රට ෙපරට යාමට න9 z?ක වශෙය, ෙගොCතැE, ස²ක Cය *� බැC, රට 
ස	 කරන ෙගොC ජනතාවට Fය වෘS!ය ��බඳ අºමානය ඇ!වන පUB C�මS 
සංCධාන ව�හය හරහා �යාSමක වන ෙගොC ස9මාන උෙළල රජෙ= මැBහShෙම, 
වාJ�කව සංCධානය කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
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55. 

පා.59/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සහන `ලකට LED බ8බ පාUෙභෝ�ක ජනතාවට 
ලබාVම,— Eවාස ආෙලෝක jUමට ෙයොදා ග,නා nණාSමක LED බ8බ `ල අ�ක 
බැC,, C{?බල ම�ඩලය මැBහSh සහනදා» `ලකට හා ෙගhෙ9 කමයට ෙමම බ8බ 
පාUෙභෝ�ක ජනතාවට ලබාV ජා!ක වශෙය, C{?ය Cශාල පමාණය ඉ!U කර 
ගැxමටS,  LED බ8බ ජනතාව අතර ජනය jk ම�, C{?බල ම�ඩලයටද අමතර 
ආදායම උපයා ගැxමටS හැjවන පUB කමවS වැඩ ��ෙවළ සැකFය *�යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
56. 

පා.60/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ^� පUමාණ ෙස8ල9 බ¥ කJමා,තශාලා ව+ා�ත 
jkම,— � ලංකාව �ළ ෙස8ල9 බ¥ සඳහා Cශාල ෙව ළදෙපොළ පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා Eෂ්පාදනය ෙකෙර,ෙ, ^� වශෙය, වන අතර ඒ සඳහා Ùනය පzඛ අෙන�S 
රටවලට Cෙ�ශ CEමය Cශාල පමාණය ඇV යන බැC,, ^� �Uවැය දැUය *�  ෙමම 
කJමා,තය ගාMය පෙ�ශවල ව+ා�ත jkම සඳහා C�මS වැඩ ��ෙවළ සකස් කළ 
*�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 57. 

පා.61/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ඖෂධ Eෂ්පාදන කJමා,ත ශාලා 

ආර9භ jkම,—  � ලංකාව �ළ ඖෂධ Eෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම ම;ටමක පව!න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට Cශාල Cෙ�ශ CEමය පමාණය වැයවන බැC, 
B*¹ මානව ස9පත Z` රට ෙලස � ලංකාවට අත+ාවශ+ ඖෂධ වJග රට �ළම 
Eපදhමට අවශ+ පහ^ක9 රජය මැBහS hෙම, ලබා V ඖෂධ Eෂ්පාදන කJමා,ත ශාලා 
ආර9භ කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 58. 

පා.62/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාස8 Cෂය EJෙ�ශයට මෙනෝ Cද+ාව Cෂයය ඇ�ළS 

jkම,— පාස8 �ෂ+ පජාව Eෙරෝ¤ මනසj, *S ���මS �රණ ගැxමට හැj �Uස 
ෙලස හැඩගැසh්ම උෙදසා හය වැE ෙශේªෙ= Fට �යාSමක වන පUB ෙබෞ�ධ මෙනෝ 
Cද+ාව සහ බටZර මෙනෝ Cද+ාව යන Cෂයය, ඒකාබ�ධ ෙකොට කමවSව සැල^9 කරන 
ලද “මෙනෝ Cද+ාව සහ භාවනාව” න`, Cෂයය පාස8 Cෂය EJෙ�ශයට ඇ�ළS කළ 
*�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
59. 

පා.63/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Cශා`ක ආධාරක මධ+සථ්ාන �Z}hම,— Cශා`කය, 

ෙව�ෙව, උපෙ�ශන ෙසේවා, ෛවද+ පහ^ක9 සහ  Bවා ^¶�9 ෙසේවා යනාV 
වැ_Zwය,ට අවශ+ ^බසාධන කට*� ¶ස එකම ස්ථානයj, ඉ} කර ගැxමට හැj 
වන පUB Cශා`ක ආධාරක මධ+ස්ථාන ෙගොඩනැංhමටS, එම මධ+සථ්ාන ෙ,ද කර 
ගE`, ය9 Eෂ්පාදන කට*Sත සඳහා Cශා`කය, ෙයොz jkම හරහා ඔ�,ෙd BCයට 
සහනය ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම ද උපයා ගැxමට හැj වන ෙලස රජය මැBහS 
hෙම, රටpරා Cශා`ක ආධාරක මධ+සථ්ාන �Z}Cය *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව 
ෙයෝජනා කරi. 
 60. 

පා.64/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Cශා`කය,ෙd ආJeකය ශ!මS jkම සඳහා නව 

ෙලොත¶iය හ�,වා Vම,— Cශා`ක රාජ+ ෙසවකය,ෙd වැ}� Cෂමතා ඉවS jkමට 
සහ ඔ�,ෙd ^බසාධන කට*� සඳහා අවශ+ zද8 ෙසොයා ගැxම සඳහා නව 
ෙලොත¶iය ෙවළඳෙපොළට හ�,වාVමට රජය කට*� කළ *�යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
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61. 
පා.65/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සංචාරක මගෙප,ව,න, p½¹ jkම,— 
සංචාරකi,ට ඵලදා» හා ආචාර7´ ෙසේවාව සැප»මට හැj �Uස බවට පS jkමට 
ෙම,ම, ඔ�,ෙd  වෘS�ය ම;ටම ඉහළ නැංhම සඳහාS සංචාරක මග ෙප,ව,න, 
p½¹ jkමට C�මS වැඩ��ෙවළ සකස් කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා 
කරi. 
62. 

පා.66/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඉඩ9 ස9බ,ධව පව!න x! සංෙශෝධනය jkම,— � 

ලංකාව �ළ ෙ9 වන Cට ඉඩ9වලට ව+ාජ ඔ�p සකසා CjÚෙ9 ජාවාරම 
�යාSමකවන අතර Mට අදාළව x!ය �යාSමක hම ද ඉතා අවම ම;ටමක පව!න 
බැC,, ඉඩ9 අi!ය ස9බ,ධව ^ර�තභාවය වැ_ වන අ*U, හා වැරBක	ව,ට දැ_ 
ද¿ව9 පැ`ණCය හැj අ*U, පව!න x! ප�ධ!ය සංෙශෝධනය කළ *�යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 

63. 
පා.67/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාව අවට සාගරෙ= ෙකොර8පර ආරෂා කර 
ගැxම,— � ලංකාව අවට සාගරෙ= ඇ! ෙකොර8පර `Eස්  �යාකාරක9 ෙහේ�ෙව, 
Cනාශhෙ9 තJජනයට z½ණපා ඇ! බැC,, එම ෙකොර8පර ආරෂාකර ගැxම සඳහා 
`Eස් �යාකාරක9 පාලනය jkමට හැjවන පUB p�ගල ආක8පමය ෙවනස ෙම,ම, 
ෛන!ක රාzෙ� ෙවනස ඇ! jkම සඳහා C�වS ක`}ව හරහා ^{^ 
වැඩ��ෙවළ සැල^9 කර �යාSමක කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා 
කරi. 
64. 

පා.68/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාස8 වෑ, රථ සඳහා කා,තාව, ෙසේවයට ෙයදhම,— 

පාස8 වෑ, රථ ෙසේවෙයZ nණාSමක බව වැ_ jkමටS, එම වෑ, රථවල ගම, කරන 
ද	ව,ෙd ආරෂාව උෙදසාS  Fය�ම පාස8 ෙසේවා වෑ, රථවල ෙසේවය සඳහා 
කා,තාව, ෙයොදා ගැxම අEවාJය jkමට x! සකස ්කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව 
ෙයෝජනා කරi. 
65. 

පා.69/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඖෂධ `ල පහත ෙහ´ම,— � ලංකාව �ළ ජා!ක 

ඖෂධ ප!පS!ය පකාශයට පS කර ඖෂ|ය නාමෙය, ෙබෙහS අෙලC jkම 
ක_න`, ආර9භ jkම ම�, ඖෂධ `ල පහත ෙහ´මට රජය මැBහS Cය *�යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
66. 

පා.70/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අ,තJජාලය හරහා අෙලC කරන ඖෂධ ඇ�� 

ජාවාර9 මැඩපැවැShම,— ෙ9 වන Cට අ,තJජාලය හරහා ප`!යj, ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද+ උපකරණ හා �පලාවන+ Eෂ්පාදන Cශාල ෙලස අෙලC ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාර9 අප රෙ; ජනතාව ෙd ෙසෞඛ+යට සහ යහපැවැSමට Cශාල තJජනය වන 
බැC, ඒවා මැඩපැවැShම සඳහා EF වැඩ��ෙවළ සකස් කර �යාSමක jkම ^{^ 
යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
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67. 
පා.71/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— කෘ� රසායන දව+ භාCතා ෙනොකර වගා jkම,— 
අ�ක Cෂ සZත කෘ� රසායන දව+ � ලංකාව �ළ තහන9 කර පැරª කමයට පUසර 
ZතකාM වගා කමය රටට හ�,වාVමට අවශ+ පJෙ=ෂණ F{jkමට කෘ� Cද+ාඥය, 
හා පUසරෙ�V,ෙග, සම,Cත ක`}ව පS කර ඔ�,ෙග, ලබා ග,නා EJෙ�ශ 
��, ජනතාවට වස Cෙස, ෙතොර ෙසෞඛ+ාර�ත ආහාර ෙ�ල  ලබා Vමට අවශ+ 
�යවර ගැxමට රජය මැBහShම ^{^ යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 68. 

පා.72/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාස8 F^, මSදව+වලට ඇOබැZhෙම, zදවා 

ගැxම,— ෙ9 වන Cට � ලංකාව �ළ පාස8 F^, මSදව+වලට ඇOබැZ hෙ9 වැ_ 
පවණතාවය EJමාණය h ඇ! බැC, පාස8 F^, මSදව+ව?, zදවාගැxම සඳහා 
රජය මැBහSh C�මS වැඩ��ෙවළ �යාSමක කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව 
ෙයෝජනා කරi. 
69. 

පා.73/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජා!ක ඵලදා»තා ක`}ව පS jkම,— රජය CF, 

�යාSමක කර� ලබන ඵලදා»තා වැඩසටහ,ZV තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදා»තා 
ම;ටම කරා ෙමෙහයY ආයතන පධාx, හ�නාෙගන ඔ�,ෙd දැ�ම හා අSදැ¸9 
පෙයෝජනයට ගත හැj වන ආකාරෙය,, එම ආයතනවල �යාSමක කරන ලද 
වැඩසටහ, සහ කමෙ�ද අෙන�S ආයතනවලට ගැලෙපන පUB ආෙ�ශ jkමට හැjවන 
පUB එම ආයතන පධාx,ෙග, සම,Cත ජා!ක ඵලදා»තා ක`}ව �Z}Cය *�යැi 
ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 

70. 
පා.74/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පජා ෛවද+ෙ�දය ��බඳ Cෙශේෂඥ ෙසේවාව B*¹ 
jkම,— ෙසෞඛ+ ෙසේවාෙ� අත+ාවශ+ අංගය වන පජා ෛවද+ෙ�දය ��බඳ Cෙශේෂඥ 
අංශය B*¹ jkමට අවශ+ සැල^9 සකස ්jkම හා එම ෙෂේතෙ= දැනට පව!න ගැට� 
Ekෂණය කර ක_න`, Eරාකරණය jkමට අවශ+ කට*� F{ jkමට රජය මැBහS 
Cය *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
71. 

පා.76/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පUෙභෝජනයට �^{^ ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැhමට කට*� jkම,— පUෙභෝජනයට �^{^ ආහාර Eෂ්පාදනය කරන, අෙලC 
කරන හා ඊට අ�බල ෙදන p�ගලය, හා ආයතන වැට´මට පාUෙභෝ�ක කට*� ��බඳ 
අ�කාUෙ= Cෙශේෂ වැට´9 ඒකකයට පව!න ගැට� Eරාකරණය කර අවශ+ පහ^ක9 
ෙනොඅ¥ව ලබා VමටS, වැරBක	ව,ට උපUම ද¿ව9 ලබා Bය හැj වන පUB පව!න x! 
ප�ධ!ය සංෙශෝධනය jkමටS කට*� කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා 
කරi. 
72. 

  පා.77/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වස Cස නැ! ආහාර Eෂප්ාදනය BUමS jkම,—  

ආහාර හා ස9බ,ධ Eෂ්පාදන කට*�වල ෙ�7යව Eරතව Fwන Eෂප්ාදකi, ඉලක 
කර ගE`, nණාSමක බC, ඉහළ, ෙසෞඛ+ාර�ත ආහාර පාUෙභෝ�කය,ට ලබා Vම 
��, රටට කළ හැj ෙසේවාව ��බඳව දැ�වS කර, ආක8පමය ෙවනස ඇ! jkමට 
හා එෙලස වස Cෙස, ෙතොර ආහාර Eපදවන ව+වසායකi,ට ෙගෞරව නාමය සZත 
ස9මාන පදානය ෙකොට ඔ�, BUගැ,hමට වැඩසටහන රජය මැBහSh ආර9භ කළ 
*�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
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73. 
පා.78/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අයථා ෙලස අSපS කරගS අභයÉ`වලට අයS ඉඩ9 
Eදහස් කරගැxම,— � ලංකාෙ� පකාශයට පS කර ඇ! අභයÉ`වලට අයS ඉඩ9 CCධ 
p�ගලය, හා සංCධාන CF, x! Cෙරෝ| ෙලස අSපS කරෙගන ඇ! බැC,, එම ඉඩ9 
නැවත ලබා ගැxමට රජය ක_න`, මැBහS Cය *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා 
කරi. 

74. 
 පා.79/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ආBවා. ජනයා නගාF}hම සඳහා සැල^ම 
�යාSමක jkම,— � ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආBවා. ජනතාව ��බඳ ෙවනම 
සංගණනය F{කර, ඔ�නට RවS hම සඳහා දැනට පව!න අපහ^තා කමවSව 
හ�නාෙගන, ඔ�නට  ෙගෞරවxයව RවS hමට හැj පUසරය EJමාණය කර Vමට 
අවශ+ සාධxය සැල^ම ආBවා. නායකi, ද ඇ�ළSව පSකරන ලද C�වS 
ම�ඩලය හරහා �යාSමක කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
75. 

 පා.80/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— *�ධය Eසා උ�	 හා නැෙගනZර පෙ�ශය,Z හාE 

Y pරාවස්� සංරෂණය jkම,— !ස් වසරක *�ධය ෙහේ�ෙව, උ�	 හා නැෙගනZර 
පළාS වල පැව! pරාවස්� Cශාල ෙලස Cනාශ Y අතර පව!න pරාවස්� ��බඳ 
සMෂණය F{ කර ෙතොර�	 ¶ස්කර ගැxමS, එම pරාවස්� තහ�	 jkම, ආරෂා 
jkම හා ප!සංස්කරණය jkමS අරz¹ කර ෙගන C�වS pරාCද+ාඥi,ෙග, 
සම,Cත ක`}ව පSjkම ^{^ යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
76. 

 පා.81/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වගා jkම සඳහා ෙ�7ය �ජ පච?ත jkම,— කෘ� 

රසායන භාCතෙය, ෙතොරව ෙ�7ය කාබEක ෙපොෙහොර ආශෙය, වගා කළ හැj ෙ�7ය 
�ජ වJග හ�නාෙගන එම �ජ ක_න`, රට pරා ව+ා�ත කර රසායEක වස Cෙස, 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා Vම සඳහා අවශ+ කරන පJෙ=ෂණ, තාෂණය හා 
Eෂ්පාදනය වැ_ B*¹ jkමට අවශ+ සැල^9 සකස් කර �යාSමක කළ *�යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
77. 

පා.82/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Cෙ�ශ භාෂා අධ+යනයට පහ^ක9 සැප»ම,— p�ගල 
���ෙ= පෘÛල බව �රණය hමට ඔ½ ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය වන බැC, 
ඉංÜF භාෂාව හැ	¹ෙකොට අෙන�S පධාන Cෙ�ශ භාෂා හැදෑkමට අවශ+ පහ^ක9 
p�8 කර, සැල^9 ස9පාදනය කර �යාSමක කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව 
ෙයෝජනා කරi. 
78. 

පා.83/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Fය� මැ!වරණ පචාරක කට*� සඳහා Cයද9 කරන 
zද8 .මා jkම,— � ලංකාව �ළ පැවැSෙවන Fය� මැ!වරණය,ZV ඇතැ9 
අෙ�ෂකය, අ! Cශාල zද8 පමාණය Cයද9 කරන අතර zද8 Cයද9 කළ ෙනොහැj, 
එෙහS රටට වැඩ කළ හැj ���මS �Uසකට ඉ, අවාF සහගත තSSවය ඇ! වන 
බැC, මැ!වරණ සඳහා Cයද9 කරන zද8 පමාණය .මා jkමට හැj වන ආකාරෙ= 
x! ස9පාදනය කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
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79. 

පා.84/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— යටS C¬ත සමෙ= � ලංකාෙව, ¶ෙගන �ය pරාවස්� 
නැවත ලබා ගැxම,— � ලංකාව යටS C¬තයව පැව! සමෙ= අප රw, පෘ�ගාලය, 
ඕල,දය හා මහා Ýතාන+යට ¶ෙගන �ය pරාCද+ාSමක වwනාකම සZත භා�ඩ 
��බඳ සMෂණය F{ කර එම භා�ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැxම සඳහා අවශ+ 
�යවර ගැxමට රජය මැBහS Cය *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 

80. 

පා.85/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සංඝා�කරණය ස්ථාපනය jkම,— ºÌ, 
වහ,ෙසේලාෙd ආරෂාව හා ෙගෞරවය ¶ක ගැxම ෙව�ෙව, උ,වහ,ෙසේලාට අදාළ 
අ�කරණමය කාJයය, සඳහා ෙවනම සංඝා�කරණය �Z}Cය *� බවටS එම 
අ�කරණ �,{ සඳහා x!මය බලය ලබාගැxමට හැj වන අ*U, ෙමම සංඝා�කරණය 
ස්ථාපනය කළ *� බවටS ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 

 81. 
පා.86/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ව+වස්ථා�ත සංඝ සභාව පS jkම,— 
පාJ?ෙ9,�ව ඇ�� ජනතා Eෙයෝ¬ත ආයතන සඳහා උපෙ�ශකSවය හා මග ෙප,hම 
ලබා Vමට හා අණපනSවලට සංෙශෝධන ඉBUපS කළ හැj ෛන!ක බලය සZත සංඝ 
ස9z!ෙය, පS කර ගS රාජ+ පUපාලනය, x!ය, Cෙ�ශ කට*� හා සමාජ 
�යාකාරක9 ��බඳ හසල දැ�ම සහ අSදැ¸9 සZත C�වS සංඝයා වහ,ෙසේලාෙග, 
සම,Cත ව+වස්ථා�ත සංඝ සභාව පS කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා 
කරi. 
82. 

පා.87/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ!ක අධ+යන ආයතනය �Z}hම,— � 
ලංකාෙ� පැවැ! ජල තාෂණය හා වැ� තාෂණය නැවත පණග,වා ¶කගැxම සහ 
වැ_ B*¹ jkම සඳහා අවශ+ පJෙ=ෂණ F{ jkමට හා අධ+ාපන පාඨමාලා ම�, උත 
Cෂය ගැන දැ�`, ස,න�ධ කරන ලද �Uස EJමාණය jkමට හැjයාව ඇ!වන පUB 
“වා� සංස්කෘ!ක අධ+යන ආයතනය” න`, ආයතනය රජය මැBහShෙම, ආර9භ 
කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
83. 

පා.88/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— මහාවංශය අධ+යනය සඳහා ආයතනය �Z}hම,— � 

ලාං¸ය ඉ!හාසෙ= ගම, මග ෙප,වන මහාවංශය අධ+යනය jkම සඳහා ºÌ, 
වහ,ෙසේලාෙd මැBහS hෙම, “මහාවංශ අධ+යන පJෙ=ෂණ ජා!ක ආයතනය” න`, 
ආයතනය රාජ+ අ�ගහෙය, �Z}Cය *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
84. 

පා.89/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ Cෙරෝ| �යා නැවැShම,— ධJම ග,ථ හා 

පකාශන අධ+යනය jkෙ9 මනා දැ�ම ඇ! ෛන!ක බලය සZත C�වS සංඝ 
ම�ඩලය �Z}hම ම�, ය9 EJමාණය එ�දැhමට ෙපර එය එම ම�ඩලයට ඉBUපS 
jkෙම, අන�	ව, සමාජගත jkමට �^{^ න9, සංෙශෝධන ඉBUපS jkමට හැjවන පUB 
යා,තණය සැක.ම ම�, ෙබෞ�ධ Cෙරෝ| �යා හා පකාශන රචනා hම හා �{ දහම 
ස9බ,ධ කර`, සාවද+ EJවචන ඉසම්�hම නැවැShම සඳහා රජය මැBහS Cය *�යැi 
ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
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85. 

පා.90/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙ�ශ Zෛත¼ කලා EJමාණ ඇග»ම,— ෙ�ශා�රාගය හා 
ආSමාºමානය ඇ!වන පUB ෙ�7ය හා සංසක්ෘ!ක වwනාක`, අÕන කලාකෘ! වාJ�කව 
ඇග»ම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ්jkමට රජය මැBහS Cය *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව 
ෙයෝජනා කරi. 
86. 

 පා.91/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාෙ� පාස8 �ෂ+ �ෂ+ාව,ෙd Cනය නැංhමට 

කට*� jkම,— � ලංකාෙ� පාස8 �ෂ+ �ෂ+ාව, ෙසෞඛ+ ස9ප,න, Eෙරෝ¤ හා කාiකව 
ශ!මS pරවැFය, ෙලස සමාජගත jkෙ9 අරzª, ඔ�,ට තමා කැම! �ඩාවකට ෙයොz 
hමට සහ පාෙයෝ�ක Cනය p½¹වකට ෙයොz jkමට අවශ+ කට*� ස9පාදනය කළ *�යැi 
ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
87. 

පා.92/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ!ක ෙතොර�	 මධ+සථ්ානය ආර9භ 

jkම,— � ලංකාව �ළ �Zටා ඇ! ෙබෞ�ධාග`ක සථ්ාන, ඒ හා සබැÇ අ�ෂං�ක අංශය, 
ෙම,ම, ºÌ, වහ,ෙසේලා ��බඳ ෙතොර�	 ආV ක	¹ එ ¶ස ්කර C�මSව පUගණක 
ගත කර, නhන තාෂªක උපකරණ සහ පමාණවS මානව හා ෙභෞ!ක ස9පS ව?, �Up, 
“ ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ!ක ෙතොර�	 මධ+සථ්ානය” න`, ආයතනය රාජ+ අ�ගහෙය, ආර9භ 
කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 

88. 

පා.93/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— දහ9 පාස8 පාඨ ග,ථ කාලා��Wව සංෙශෝධනය 
jkම,— Cභාග ඉලක කරගS, දැ�ම පමණ ෙ,දගත කළ පාඨ ග,ථ ෙව�වට 
පා ෙයෝ�ක p½¹ව පදන9 කරගS, ���ය වJධනය කර,නාY, �ෂට් ස9ප,න සමාජය 
EJමාණය jkම ඉලක කර ගS පාඨ ග,ථ C�වS ම�ඩලය හරහා ස9පාදනය කර දහ9 
පාස8 ෙවත ලබා Bය *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
89. 

පා.94/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජාත+,තර පාස8 Eයාමනයට ම�ඩලය පS jkම,— � 
ලංකාෙ� සංසක්ෘ!යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැSමට ගැලෙපන පUB ජාත+,තර පාස8Z 
Cෂය පථය, අවශ+ පUB Eයාමනය කළ හැj vJණ බලතල සZත ම�ඩලය පS කළ 
*�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
90. 

 පා.95/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජා!ක අධ+ාපන ෙකො`ෂ, සභාව වඩාS ස�ය jkම,— 

ෙ�7ය ඉ!හාස දැ�ම, සාරධJම ස9ප,න බව, Eෂප්ාදන ශක+තාව, ��� ස9ප,න බව, 
ස9පදාiක දැ�ම, ෙ�ශා�රාගය, Eෙරෝ¤තාව, �සලතා vJණ බව සහ ආක8ප ස9පS!ෙය, 
*� බව යන අංගය,ෙග, පUvJණ සාJථක pරවැFෙය� ¦Z කල හැj වන පUB සකසන ලද 
ජා!ක අධ+ාපන ප!පS!ය හරහා සමසත් අධ+ාපන කමෙ=ම පUවJතනය ඇ! jkමට 
ජා!ක අධ+ාපන ෙකො`ෂ, සභාව ව ඩාS ස�ය කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා 
කරi. 
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 91. 
පා.96/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ප�8 ෛවද+ෙ�දය ��බඳ Cෙශේෂඥ ෙසේවාව B*¹ jkම,— 
ෙසෞඛ+ ෙසේවාෙ� අත+ාවශ+ අංශය වන ප�8 ෛවද+ෙ�දය ��බඳ Cෙශේෂඥ ෙෂේතය �ළ 
දැනට පව!න ගැට� Ekෂණය කර ඒවා ක_න`, Eරාකරණය jkමට අවශ+ කට*� F{ 
jkමටS එම ප�8 ෛවද+ෙ�දය ��බඳ Cෙශේෂඥ ෙසේවාව B*¹ jkමට සැල^9 jkමටS 
රජය මැBහS Cය *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
92. 

 පා.97/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ආ*Jෙ�ද ෛවද+ව	,ෙd ෙසේවය Cෙ�ශය,ට ලබා 

Vම,— ආ*Jෙ�ද ෛවද+ උපා�ය ස9vJණ කරන උපා�ධාk,හට Cෙ�ශ රටවල ¶jයා 
අවසථ්ා ලබාVම සඳහා C�මS වැඩ ��ෙවළ සැල^9 කර �යාSමක jkම ^{^ යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 93. 

පා.98/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ආ*Jෙ�ද ෛවද+ පනත සංෙශෝධනය jkම,— දැනට 

පව!න ය8 පැන �ය ආ*Jෙ�ද ෛවද+ පනත සංෙශෝධනය කර ආ*Jෙ�ද ෛවද+ව	,ෙd 
වෘS�ය ගැට� Cසඳ`,, එම වෘS!ය ස� ග	Sවය හා අºමානය ¶ක ගැxමට නව ආ*Jෙ�ද 
ෛවද+ පනත ක_න`, ඉBUපS jkමට �යවර ගත *�යැi  ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා 
කරi. 
94. 

 පා.99/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— {9Uය ආරෂක ප�ධ!ය සකස ්jkම,— � ලංකාෙ� 

{9Uය ආරෂක ප�ධ! EJමාණය කළ නව Eපැ*9 ක	ව, ද, එම ෙෂේතයට ස9බ,ධ 
C�ව�, ද, {9Uය ෙදපාJතෙ9,�ෙ� Fය�ම ෙෂේතය,Z පhනය,ෙග, ද සම,Cත 
ක`}ව ම�, {9Uය ආරෂක ප�ධ!ය සකස ්කර �යාSමක jkමට රජය මැBහS Cය 
*�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 

 95. 
පා.100/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ම¤ පවාහන ෙසේවෙ= nණාSමක තSSවය වැ_ jkම,— 
බස ් ම¤ පවාහන ෙසේවෙ= nණාSමක තSSවය වැ_ jkම ම�, වාJ�කව එම ෙසේවාව 
ප!ෙෂේප කරන 1% - 2%  පමණ Y ම¤, පමාණය රඳවා ගැxමට කට*� jkෙම,, එම 
ෙසේවෙ= පැවැSමට VJඝ කා´නව ඇ! Cය හැj අවදානම අ¥ කර ගැxම සඳහා කමවS වැඩ 
��ෙවළ සැල^9 කර �යාSමක jkම ^{^ යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 96. 

පා.101/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Fංහල භාෂාවට ස9මතය සකස ්jkම,— Fංහල භාෂාෙ� 

?ßත ව+වහාරය හා කථන ව+වහාරය ෙදයාකාරය ග,නා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙàදය, 
අ8පපාණ, මහපාණ අෂර ෙයVම සහ පද ෙබVම ආ Bය ද Cවාද සZත බැC, Fංහල භාෂාව 
සඳහා ස9මතය සකස ්jkමට C�වS ම�ඩලය පS කර කාලා��පව F{වන ෙවනසක්9 
ද සැලj8ලට ෙගන භාෂාෙ� පැවැSම තහ�	 jkමට හැj �යාදාමය සකස ්කළ *�යැi 
ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 97. 

පා.102/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සංසථ්ාEක කාබEක අපදව+ ම�, පUසරය áෂණය hම 

පාලනය jkම,— ප?ෙබෝධ නාශක සහ කJමා,ත �යාව?ය,Z V �ටවන සංසථ්ාEක 
කාබEක අපදව+ (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් වJගයක áෂණ 
කාරකය,ෙග, සම,Cත අතර ඒවා `Eසාෙd ෙසෞඛ+යට ඉතා අZතකර බැC, එම 
රසායEකය, පUසරයට zදා හැkම පාලනය jkමට C�මS වැඩ ��ෙවළ සැල^9 කර 
�යාSමක කළ *� යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
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98. 
පා.103/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— රාජ+ පාලනයට ස9��ධ දJශනය ස9බ,ධ කර ගැxම,— 
ස�ත අපUහාxය ධJම, දසරාජ ධJම, රාෙජෝවාද ජාතකය, �	 ධJම ජාතකය, ග,ඩ E,{ක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ�වධJම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චකවS� Fහනාද Àතය 
හා ධJම පV�කාව යන ස9��ධ ඉගැ,h9 ස9බ,ධව පාJ?ෙ9,�, පළාS සභා හා පාෙ�7ය 
ම;ටෙ9 Fwන Fය�ම පෂ Cපෂ ම,Áව	, දැ�වS jkම ��, ඔ�,ෙd É`කාව රෙ; 
යහපාලනයට දායක කර ගැxමට හැj වන ආකාරෙ= වැඩ ��ෙවළ සැල^9 කර �යාSමක 
jkමට රජය මැBහS Cය *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 99. 

පා.104/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඉෙලෙටොEක අපදව+ බැහැර jkම,— ෆේලොරස,; 

බ8බ, {රකථන, ජංගම {රකථන, C{? උපකරණ, බැටU, පUගණක හා එZ ෙකොටස ්ආBය 
අපදව+ ෙලස පUසරයට බැහැර jkෙ9V ආසE, කැ³`ය9, රසBය, ෙල³ වැE බැර ෙලෝහ 
පUසරයට එක�වන බැC, ෙමම ඉෙලෙටොEක අපදව+ බැහැර jkමට කමවS වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කර පUසරය ^¶¸මට කට*� කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා 
කරi. 
100. 

පා.105/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— රෙ; යහපාලනය සථ්ා�ත jkම,— අයහපS පාලනෙ= අංග 

ලෂණ වන අSතෙනෝම!ක ප!පS! ස9පාදනය, Eලබල වාදය, බලාSමක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ x!, Cධායක බලතල අEF පUහරණය, ෙ�ශපාලනයට pරවැF දායකSවය අ¥hම 
සහ  áෂණය පැ!kම යන ක	¹ අප රට �ළ ෙනොඅ¥ව දනට ලැෙබන අතර ෙ9 Eසා රෙ; 
අයහපS පාලනය පව!න බව ෙපx යන ෙහi, රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැ¤ම සඳහා 
සැල^9 සකස ්කර �යාSමක කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 101. 

පා.106/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Cෙ�ශ රටවල ඇ! � ලංකාවට අයS pසේකොළ ෙපොS 

නැවත ලබා ගැxම,— � ලංකාවට අයS වwනා pසේකොළ ෙපොS රා�ය *ෙරෝපා රටව8 
ඇ�� ෙලෝකෙ= රටව8 ගණනාවක !ෙබන අතර ඒවාෙ= අ,තJගතව ඇ! දැ�ම ෙ9 වන 
Cට වSම, ලාං¸ය සමාජයට අZ`ව ෙගොස ්ඇ! බැC,, එම pසේකොළ ෙපොS අප රටට ආප^ 
ලබා ෙගන ඒවාෙ= අඩංn ෙපෞරාªක දැ�ම නැවත සමාජගත jkමට C�මS වැඩ ��ෙවළ 
සැල^9 කර �යාSමක කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 102. 

පා.107/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෛජව CCධSවය ¶ක ගැxම සඳහා කෘ�කJමය දායක කර 

ගැxම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙව�වට බ½ ෙබෝග වගාව සහ `ශ ෙබෝග වගාව ජනය කරhම, 
ෛජව CCධSවයට හාEකර රස ◌ායන දව+ කෘ� කJමා,තෙය, ඈS jkම හා ඒකාබ�ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භාCතය ��, රට �ළ ෛජව CCධSවය ආරෂා jkමට 
ෙගොh, ෙයොz කරන වැඩ ��ෙවළ  �යාSමක කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා 
කරi. 
 103. 

පා.108/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ජනතාවෙd ආහාර ලැ�ෙ9 අi!ය ^ර�ත jkම,— 

එසS ජා�,ෙd සංCධානෙ= මානව අi!වාFක9◌ ි ප�ධ�,ට අ�Èලව ආහාර ලැ�ෙ9 
[?ක අi!වාFකම � ලාංjක ජනතාවට අZ` වන තSSවය රජෙ= ප!පS! ස9පාදනය 
හා �යාSමක jk9 �ළ දනට ලැෙබන ෙහi, උත පඥ��,ට අ�ව රෙ; ජනතාවෙd 
ආහාර පශන්ය CසÅෙ9 වග¸ම z�මE,ම රජයට පැවk ඇ! බැC, රජය මැBහSh ආහාර 
දව+ `ල පාලනය හා ෙසෞඛ+ ආර�ත ආහාර ෙ�ල රෙ; ජනතාවට ලැ�ම සහ!ක 
ෙකෙරන C�මS වැඩ ��ෙවළ ස9පාදනය කර ජනතාවෙd ආහාර ලැ�ෙ9 [?ක 
අi!වාFකම තහ�	 jkමට �යවර ගත *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
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104. 

පා.109/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අකාබEක දව+ කළමනාකරණය jkම,— අකාබEක දව+ 

ප!ච�කරණය jkමS, අකාබEක දව+ භාCතය අවම jkමS, භාCතෙය, ඉවSවන 
අකාබEක දව+ එක� jkෙ9 යා,තණය සැක.ම හා අකාබEක දව+ භාCතා jkෙ9 පUසර 
x! k! C�මS jkමS ��, රෙ; පUසර ප�ධ!ෙ= ආරෂාව හා යහපැවැSම සඳහා 
අකාබEක දව+ කළමනාකරණය jkමට �යවර ගත *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා 
කරi. 
105. 

පා.110/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙ�7ය ඖෂධ සහ අS ෙබෙහS ��බඳව පාස8 F^, 

දැ�වS jkම,— Eෙරෝ¤ ජා!ය ෙගොඩනැ¤ම සහ ෙ�7ය ආ*Jෙ�දෙ= යහපැවැSම [?ක 
අරz¹ වශෙය, ෙගන ෙ�7ය ඖෂධ වJග හා අS ෙබෙහS ��බඳ C�මS ක	¹ සZත 
Cෂයය පාස8 Cෂය EJෙ�ශයට ඇ�ළS jkම ම�, ෙ�7ය  ඖෂධ සහ අS ෙබෙහS ��බඳ 
පාස8 F^, දැ�වS jkම ට �යවර ගත *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 106. 

පා.111/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා ම,දෙපෝෂණය �ර, jkම,— � ලංකාව �ළ 

අ¥බර ද	 උපS අ�පා!කය 25% තර9 ඉහළ අගය ග,නා අතර එයට පධාන සාධකය 
ව,ෙ, ෙපෝෂ+දා» ආහාර Zඟකම වන බැC,, මාතෘ හා ළමා ම,දෙපෝෂණය {ර´මට අවශ+ 
ෙපෝෂ+දා» ආහාර {�පS ජනතාවට ලබා Vම පzඛතාවය කරගS වැඩ ��ෙවළ �යාSමක 
කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 

 107. 

පා.112/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පUසරය ^¶¸ෙම, Eෙරෝ¤ රට ෙගොඩනැ¤ම,— 

වJතමාන � ලංකාෙ� පUසර áෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව, ජලෙ= හා ආහාරවල Cjරණ7´ 
බව වැ_ h ඇ! අතර අනාගතෙ=V `Eසාට වැළ ෙඳන ඇතැ9 ෙරෝගවල ෙරෝග Eධානය පවා 
ෙසොයා ගැxම අපහ^  Cය හැj බැC,, ෙ9 ��බඳ වැ_{ර CමJශනය jkම සඳහා C�වS 
ක`}ව පS කර වාJතාව කැඳවා, එම EJෙ�ශ �යාSමක jkම ��, රෙ; ජනතාවෙd 
xෙරෝ¤භාවය සහ!ක කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 108. 

පා.113/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— රෙ; ආරෂාවට කෘ�කJමය ^ර�ත jkම,— ධනවාදෙ= 

�,වැE කාJ�ව වන ෙදවැE ෙලෝක *�ධෙය, ප^ කාලෙ=V හUත C�ලවයS සමඟ 
කෘ�කාJ`ක Rවන රටාව ස9vJණෙය,ම ෙවනස ් hම ෙහේ�ෙව, වJතමාන ෙලෝක පජාව 
z½ණ V ඇ! පUසර áෂණය, xෙරෝ¤ බව නැ!hම හා �UF{ ආහාර ෙනොමැ!hම ආV අවදාන9 
තSSවය,ෙග, � ලංකාව ආරෂා කර ගැxම සඳහා ජනතාව !රසාර කෘ�කJම භාCතය,ට 
ෙපළඹhෙම, හා ෙගොh, ආරෂා ෙකෙරන රාජ+ ප!පS! රට �ළ සථ්ා�ත කරhෙම, රෙ; 
අනාගතය ^ර�ත කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 109. 

පා.114/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— සං¸Jණ ෙගෝ´ය ෙවළඳෙපොළ Eසා ජනතාවට ඇ!වන 

ගැට� අවම jkම,— ෙගෝ´යකරණය CF, හ�,වා{, ෙලෝක ෙවළඳ රටාව `Eසාෙd මනස 
ආකමණය jkම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ½ පාර9පUකව ෙගන ආ හර ප�ධ�, හා B*¹ දාJශEක 
�,තනය, `Eස ් මනස ��, උ{රා දැMම වJතමානය වන Cට � ලාංjකi,ට ද ෙපො{ 
බැC,, ෙවළඳෙපොළ ආJeකය �ළ ෙගොඩනැෙගන සං¸Jණ Rවන රටාව හා ඒ සමඟ පැන 
න�න සං¸Jණ සමාRය පශන්S Cසඳා ගE`, සහන7´ BC පැවැSමකට යා *� ව,ෙ, 
ෙකෙසේද ය,න ��බඳව ජනතාව දැ�වS jkමට අවශ+ වැඩ ��ෙවළ හා ���මය 
සංවාදය රට �ළ �යාSමක කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
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 110. 

පා.115/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාවට අවශ+ .E රට �ළ Eපදhම,— � ලංකාවට 

අවශ+ කරන .E Eෂප්ාදනය jkමට අවශ+ ස9පS � ලංකාව ස�ව ඇ! බැC,, මනා 
කළමනාකාkSවයj,, කාJයෂමව හා සැල^9 සZතව කට*� කර රටට අවශ+ .E 
පමාණය ෙමරට Eෂප්ාදනය jkමට හා .E �Uපහ{ jkමට අවශ+ කJමා,තශාලා රජය ම�, 
සථ්ාපනය කර .E කJමා,තය ¶ක ගත *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 

111. 
පා.116/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— නක8ස ් ර�තය ආරෂා jkම,— සමසත් � ලාං¸ය 
පUසර ප�ධ!යටම බලපෑ9 කළ හැj සංෙ�V පUසර ප�ධ!ය වන නක8ස් ර�ත 
වනා,තරය ෙ9 වන Cට `Eස ්�යාකාරක9 ෙහේ�ෙව, දැ_ තJජනයකට ලh ඇ! අතර 
වSම, පරpරට ෙම,ම අනාගත `Eස ් පරpරට ද ෙමම පUසර Cනාශය ෙහේ�ෙව, 
අවදානමක ට z½ණ පෑමට F{ වන බැC,, `Eස ් තJජන ඉවS කර නක8ස ් ර�තෙ= 
සව්ා|න පැවැSම ක_න`, තහ�	 කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 

112. 
පා.117/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— රාවණා ර� ��බඳව C�මS ගෙ�ෂණය F{ jkම,— 
රාවණා ර� ��බඳ Eශ�්ත ඉ!හාස ෙතොර�	 නැ! �වද, C�මS ගෙ�ෂණය ��, ඔ½ 
��බඳව අප රෙ; ආක8ප නැංhමටS, රාවණා ර� ස�ව !� දැ�ම රෙ; අºවෘ��ය සඳහා 
ෙයොදා ගැxමට හා � ලාං¸ය ඉ!හාසෙ= සැඟh �ය පU4ෙîදය Eරාවරණය කර ගැxමටS 
හැj වන බැC,, C�වS ක`}ව හරහා රාවණා ර� ��බඳව ගෙ�ෂණය කළ *�යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 

113. 
පා.118/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ���මය B�� බව �ර, jkම,— ෙභෞ!ක ෙවළඳ භා�ඩ 
සැUසරන ෙ�ගයට සාෙ�ෂව දැ�ම, ���ය හා මානව හර ප�ධ�, ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනොhම ෙහේ�ෙව, ෙනොදැ�වSකම Zස එසhම ��, ���මය B��භාවය අද අප රට �ළ 
දනට ලැෙබන පධාන ගැට�ව �වද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇSෙS අ¥ අවධානය බැC,, 
රෙ; ජනතාවෙd ���මය B�� බව නැ! jkමට Fය� වයස ්කා�ඩය, ආවරණය වන පUB 
C   �මSව සැල^9 කරන ලද ජා!ක වැඩසටහන �යාSමක කළ *�යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 

114. 
පා.119/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ක8 ඉ�S Y ඖෂධ භාCතය නැවැShම,— ෙ9 වනCට � 
ලංකාව �ළ ක8 ඉ�S Y  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙ= ෙරෝහ8 �ළ භාCතයට පැ`Úෙ9 
අවදානම ඇ! බැC, රජෙ= අදාළ Fය� අංශ මැBහSh �යාකාk සැල^ම සකස ්කර ක8 
ඉ�S Y ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ, ඉවS jkම හා ආනයනය jkම නැවැShමට කට*� කළ 
*�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 

115. 
පා.120/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඒ³ස ්ෙරෝගය ව+ා�ත hම පාලනය jkම,— � ලංකාව �ළ 
දැනට හ�නා ෙනොගS ඒ³ස ්ෙරෝ¤, 3000 කට ආස,න පමාණය Fwන බවට වාJතා පළ h 
ඇ! බැC, ඔ�, හ�නාෙගන ප!කාර සඳහා ෙයොz jkමටS, ඒ³ස ් ෙරෝගය ව+ා�ත hම 
වැළැhමටS ඵලදා» ^{^ ව+ාපෘ!ය ක_න`, ආර9භ කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව 
ෙයෝජනා කරi. 
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116. 
පා.121/’15 

ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Cෙ�ශය,ZV ?ං�ක අතවරයට ලවන කා,තාව,ට 
සහන සැල.ම,— � ලංකාෙ� කා,තාව, ගෘහ ෙසේවයට Cෙ�ශ ගතhෙම, ප^ F{ වන 
අතවරය, ෙහේ�ෙව, F{වන ගැO ගැx9 Eසා � ලාං¸ය සමාජය �ළ EJමාණය h ඇ! 
ගැට� සහගත තSSවය, සමනය jkම සඳහා C�මS කමෙ�දය සකසා �යාSමක jkමට 
C�ව�, හා එම F{h9 හා බැ�¹ p�ගල ක�ඩාය9ව?, සැ{9ලS ක`}ව පS කළ 
*�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 117. 

පා.122/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වන ර�ත හා අභය É`වල ආරෂාව දැ_ jkම සඳහා x! 

ස9පාදනය jkම,— මෑතක Fට � ලංකාෙ� ර�ත වනා,තර සහ අභය É` Cනාශය වැ_ 
ෙව`, පව!න අතර � ලාං¸ය පාUසUක සම�?තතාවට ඉ, දැ_ තJජනය එ8ල ෙව`, 
පව!න බැC, ෙමම Cනාශය නැවැShම සඳහා ජනතාවෙd ආක8පමය ෙවනස ඇ! jkමට 
අවශ+ වැඩ ��ෙවළ සැක.මට ෙම,ම පව!න x! ප!පාදන C�මS හා දැ_ බවj, *ත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
118.  

පා.123/’15 

 ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— CCධ ආග`ක ක�ඩාය9ව?, F{ වන සමාජ බලපෑ9 
��බඳව අධ+යනය jkම,— පධාන ධාරාෙ� ආග`ක මතවාදය, Cෙ�චනය කර`,, එම 
ආග9Z අ� ක�ඩාය9 ෙලස තම EJවචන හා පැහැB? jk9 සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉBUපS කර`, එම මතවාද ��ගS p�ගලi, එ ¶ස් කර ග,නා, ආග`ක හා 
ෙවනS z½¹වරj, සමාජගත h ඇ! ක�ඩාය9 ��බඳ අධ+යනය කර`, ඔ�,ෙd 
මතවාද, �යාකාkSවය, හා සමාජයට ඔ�, Eසා ඇ! වන බලපෑ9 කවරාකාරද ය,න 
��බඳ තෙසේ	ව ලබා Vමට ��ගS ආග`ක නායකය,ෙග, හා C�ව�,ෙග, සැ{9 
ලS ක`}ව පS කර, වාJතාව කැඳවා එZ EJෙ�ශ �යාSමක කළ *�යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 119. 

පා.124/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඉහළ ප`!ෙය, *S මැw භාජන Eෂප්ාදනය jkම,— 

ආහාර �.ෙ9V ගෑස ් හා C{?ය අපෙS ෙනොයන ෙලස ඉමE, තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ග,නා මැw භාජන Eෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉBUපS jkමට, අවශ+ පkෂණ F{ 
jkමට හා මැw භාජන භාCතෙය, ෙසෞඛ+ාර�තව ආහාර �.මට ඇ! හැjයාව ��බඳව 
ජනතාව දැ�වS jkමට ජා!ක ම;ටෙ9 වැඩ සටහන සැල^9 කර �යාSමක jkමට රජය 
මැBහS Cය *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 120. 

පා.125/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— අ�මානFක Cද+ා ෙෂේතයට �{ දහ`, ආභාෂය ලබා 

ගැxම,— �{, වහ,ෙසේෙd Fත ��බඳ ඇතැ9 Cගහය, Õතන Cද+ාවට හ^ ෙනොවන තර9 
ගැ¨	 බැC,, ඒ ��බඳ පJෙ=ෂණ jkමට හා වJතමානෙ= අ�මානFක Cද+ා ෙෂේතෙ= ඇ! 
ගැට� සඳහා �{ දහම ඇ^U, EJවචන හා Cස�9 ඉBUපS jkමට හැj වන පUB, අදාළ 
ෙෂේතය ��බඳ හසල දැ�ම ඇ! ෙ�7ය හා Cෙ�7ය C�ව�,ෙග, සම,Cත ක`}ව 
�Z}වා, ඒ හරහා �{ දහම ෙ�7ය හා Cෙ�7ය වශෙය, පච?ත jkමටS, � ලංකාෙ� ¸J! 
නාමය ඉහළ නැංhමටS, අ�මානFක Cද+ා ෙෂේතෙ= pන	දය ඇ! jkමටS රජය මැBහS 
Cය *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
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121. 

පා.126/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— Cද+ාJï, අතර pරාCද+ා Cෂයය ජනය කරhම,— 

Cද+ාJï, අතර pරාCද+ා Cෂයය ජනය jkම සඳහා z?ක වශෙය, පාස8 Cෂයය 
EJෙ�ශයට එම Cෂයය ඇ�ළS jkම හා Cශව්Cද+ාලවල pරාCද+ා Cෂය පථය තව{රටS p�8 
jkමට හා පහ^ක9 ලබාVම සඳහා කට*� jkමS, එම�,  pරාCද+ා Cෂයය රට �ළ 
ව+ා�තhම හරහා ¦Zවන උග�,ෙග, රටට යහපS ෙසේවය ලබා ගැEමS අරz¹ කරගS 
ජා!ක වැඩසටහන Bnකා´නව සැල^9 සZතව EJමාණය jkමට �යවර ගත *�යැi ෙමම  
පාJ?ෙ9,�ව  ෙයෝජනා කරi. 
122. 

පා.127/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ! වස Cෂ ��බඳ ෙසොයා බැ´මට Cෙශේෂ ප`! 

ආයතනය �Z}hම,— කෘ�කJමා,තෙ=V භාCතා ෙකෙරන රසායන දව+ ෙහේ�ෙව, ආහාර 
දව+ය,ට ද වස Cෂ `ශh ඇ! අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ´මට අදාළ ප`! ආයතනය දැනට 
� ලංකාව �ළ �Z}වා ෙනොමැ! බැC, එම කාJයය සඳහා Cෙශේෂ ප`! ආයතනය �Z}Cය 
*�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
123.  

පා.128/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— යාචකi, Fඟමනට ෙයොදාග,නා ද	ව, pන	Sථාපනය 

jkම,— � ලංකාෙ� යාචකi, ද	ව, සමඟ Fඟම, යැVම තහන9 කර, Fඟමන සඳහා ෙයොදා 
ග,නා ද	ව, pන	Sථාපනය කර, ඔ�, යහපS pරවැFය, ෙලස සමාජගත jkම සඳහා 
අවශ+ ජා!ක ම;ටෙ9 වැඩ��ෙවළ සැල^9 කර �යාSමක කළ *�යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 

 124. 

පා.129/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ºËÚ ශාසනය අඛ�ඩව පවSවාෙගන යාම 

සඳහා කමවS වැඩ��ෙවළ සකස ්jkම,— මහා පජාප� ෙගෝතM ෙතරÚ,වහ,ෙසේෙග, 
ඇර¨¹ භාර�ය ºËÚ ශාසනය සංඝ`Sතා ෙතරÚ,වහ,ෙසේෙd ලංකාගමනෙය, � 
ලංකාව �ළ මැනC, සථ්ා�ත �වද, ප^කා´නව අභාවයට �ය බැC,, මෑත *ගෙ= V 
ශ+ාෙමෝපා? මහා Eකාෙ= රං�U ද¨� පාJශව්ය CF, ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස 
සථ්ාපනය කරන ලද ºËÚ ශාසනයට EF ��ගැxම ලබාVම සඳහා රජය ෛතEකාiක 
මහා නායක සව්ාM,වහ,ෙසේලා ඇ�� අදාළ Fය� ෙෂේතය,ෙd [?කSවෙය, EF 
සංවාදය ඇර°ය *� යැi ද, එම සංවාදය අවසානෙ= C�මS කමෙ�දය ඔසේසේ � ලංකාව 
�ළ ºËÚ ශාසනය අඛ�ඩව පවSවාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළ සැකFය *�යැi ද 
ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi.  
 125. 

පා.130/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— � ලාං¸ය ºË සංසථ්ාව ව�හාSමකව C�මS jkම,— � 

ලාං¸ය ºË සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහ,ෙසේලා පාJශව් ගත hම ෙහේ�ෙව, ව�හාSමකව 
අසංC�ත h ඇ! අතර එම Eසා ජා!ක හා ජාත+,තර අºචාර උපචාරය,ZV සංඝයා 
වහ,ෙසේලා ඒකම!ක ෙනොhම රටට අZතකර ෙලස බලපාන බැC, සමසථ් සංඝ සමාජෙ= 
ඒකම!කSවය ඇ! කර ගැxමට හැj වැඩ��ෙවළ සැක.මට රජය මැBහS Cය *�යැi 
ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi.  
 126. 

පා.131/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ලංකා ඛEජ ෙත8 x!ගත සංස්ථාව ලාභදා» 

ආයතනය jkම,—  ලංකා ඛEජ ෙත8 x!ගත සංස්ථාව ලාභදා» ආයතනය ෙලස 
ජනතාවාVව සංවJධනය jkමට අවශ+ සැල^9 සකස් jkමට C�වS ම�ඩලය පS කර 
ඔ�,ෙd EJෙ�ශය,ට අ�ව සංස්ථාෙ� පව!න වංචා, áෂණ හා පUපාලනමය ගැට� 
Cසඳා ඵලදා» ජා!ක ආයතනය ෙලස �යාSමක hමට අවශ+ පUසරය රජය මැBහSව 
EJමාණය කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
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127. 

පා.132/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ+ පමාණයට ගංජා වැhමට ෙ�7ය 

ෛවද+ව	,ට අවසර ලබා Vම,— ඉ,Bයාෙ� Fට රහFගත මාJග ඔසේසේ රට �ළට ෙග,වන 
රසායEක දව+ `²ත ගංජා භාCතා කර Eපදවන ෙ�7ය ඖෂධවල nණාSමක බව අ¥වන 
බැC,, ආ*Jෙ�ද ඖෂධ Eපදhෙ9V තම ඖෂධවල nණාSමක බව ආරෂා කර ගැxම සඳහා 
ගංජා අත+වශ+ ඖෂධය ෙලස ෙයොදා ග,නා රජෙ= ��ගS ආ*Jෙ�ද ෛවද+ව	,ට 
.මාව, සZතව ගංජා ශාකය වැhමට අවසර ලබාVම සඳහා අවශ+ x! සංෙශෝධනය කළ 
*�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 128. 

පා.133/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— එළව� ෙගොh,ට සාධාරණ `ල ලබා Vම,— එළව� 

ෙතොග ෙවළඳාෙ9V �යාSමක වන ක�ප9 ගැxම හා `ල �රණය jk9 ආV �යා හරහා 
ෙගොඩනැ¤ ඇ! සංCධානාSමක ෙවළඳ ඒකා�කාරය, Eසා එළව� ෙගොh,ට සාධාරණ 
`ල ලබා Vමට ෙමෙත �යාSමක කළ සැල^9 අසාJථක h ඇ! බැC,, ෙගොCයාට 
සාධාරණ `ල ලබා Vෙ9 [?ක අරzණ කරගS බලපෑ9 ව?, ෙතොර ෙවළඳෙපොළ රාජ+ 
ෙවළඳ ආයතන මැBහSh EJමාණය කර �යාSමක කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව 
ෙයෝජනා කරi. 
 129. 

පා.134/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාස8 ද	ව,ෙd වwනාකම සමාජගත jkම,— 

ෙදමා�ය,, n	ව	,, �ඩා p½¹ක	ව, හා පාස8 වෑ, රථ Uයැ{ර, යන �Uස ් සඳහා 
ද	ව,ෙd වwනාකම ��බඳ සමාජ Cද+ාSමක හා මෙනෝ Cද+ාSමක කමෙ�දය, ��, 
සරළව පැහැB? කර, රෙ; හා සමාජෙ= ඉBU යහපැවැSම සඳහා ද	වා සමාජ අºෙයෝගය, 
හzෙ� ආරෂා කර,ෙ, ෙකෙසේද ය,න ��බඳව සංවාදය පැවැShම ට ජා!ක ම; ටෙ9 
වැඩසටහන සැල^9 කර �යාSමක jkමට රජය මැBහS Cය *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව 
ෙයෝජනා කරi. 
 130. 

පා.135/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— කා,තාව,ට ඇ!වන Wඩාව, අවම jkම,— වSම, 

ෙගෝ´ය සමාජය �ළ කා,තාව,ට F{වන Wඩාව, වන ශම හා ?ං�ක Àරාකෑමට ලhම, 
ෙපෞ�ග?ක ෙ�පළ කමය p	ෂ ෙ,ðයව Cකාශනය hම, අසමාන ෙලස සැල¸ම හා ප�8 
සංසථ්ාව �ළ Fරගත hම Eසා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ!hම යන ක	¹ � ලාංjක 
කා,තාව,ට ද පධාන වශෙය, ෙපො{ වන බැC,, ඔ�,ෙd යහපැවැSම ෙව�ෙව, ෙමම 
Wඩාකාk වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල.මට අවශ+ �යවර ගත *�යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 131. 

පා.136/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— pරාCද+ා ෙදපාJතෙ9,�ව නගා F}hම,— � ලංකාව �ළ 

�Zටා ඇ! pරාවස�් සංරෂණය jkමට හැjයාව pරාCද+ා ෙදපාJතෙ9,�වට 
ෙනොමැSෙS පවSනා මානව හා  ෙභෞ!ක ස9පSZ අ¥ව Eසා වන ෙහi,, C�වS 
ම�ඩලය ම�, pරාCද+ා ෙදපාJතෙ9,�ෙ� ඇ! අ¥පා¥ක9 ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
ස9vJණ jkමට අවශ+ �යවර ගැxමට රජය මැBහS Cය *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව 
ෙයෝජනා කරi. 
 132. 

පා.137/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— {ර ගම, ෙසේවා බස ් රථවල ගම, ග,නා ම¤,ට 

ෙසෞඛ+ාර�ත ආහාර පාන ලබා ගැxමට පහ^ක9 සැල.ම,— {ර ගම, ෙසේවා බස ් රථ 
ආහාර පාන ගැxම සඳහා නතර කර� ලබන ආපනශාලාව,Z ප`!ය ඉතා පහළ ම;ටමක 
පව!න බැC, එය ම¤ ජනතාවෙd ෙසෞඛ+යට අZතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල ප`!ය 
ඉහළ නැංhමට Eර,තරව ප^ Cපර9 කළ හැj වන පUB සකස ් කරන ලද ජා!ක 
වැඩසටහන රජය CF, සැල^9 කර �යාSමක කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා 
කරi. 
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පා.138/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— රජය ස� වැC? සමාග9 ලාභදා» ආයතන බවට පS 

jkම,— රජය ස� වැC? සමාග9 පා¥ ලබන ආයතන බවට පSh ඇ! බැC,, C�වS 
ක`}ව පSකර එම ආයතනවල ලාභදා»Sවය වJධනය jkමට අවශ+ EJෙ�ශ සකස ්කර, 
එම EJෙ�ශ �යාSමක jkම ��, එම සමාග9වල ලාභදා»Sවය ඉහළ දැMමට රජය 
මැBහS Cය *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
134.  

පා.139/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— වන ර�ත �ළ F{වන x! Cෙරෝ| �යා නැවැShම,—    

� ලංකාෙ� වන ර�ත �ළ F{වන x! Cෙරෝ| වගාව,, CCධ ඉBjk9, වනා,තර එ�jk9 
හා ර�ත .මා මාi9 ෙවනස ් jkම ආV වන Cනාශයට ෙහේ�වන `Eස ් �යාකාරක9 
වැට´මට Cෙශේෂෙය, සCබල ග,වන ලද ෙපො?ස ්වන ආරෂක ඒකකය �Z}hමට රජය 
මැBහS Cය *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 135. 

පා.140/’15 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— ෙකොර8පර සංරෂණය jkම,— සාගර ජලෙ= 

උෂ්ණSවය ඉහළ යෑම හා `Eස් �යාකාරක9 ෙහේ�ෙව, ෙකොර8පර Cනාශ hෙ9 
තJජනයට ලව ඇ! බැC,, � ලංකා z½{ කලාපය අවට ඇ! ෙකොර8පර ආරෂා කර 
ගැxමට හා නව ෙකොර8පර EJමාණය hමට උ�ත පUසර ප�ධ! සකස් jkම සඳහා 
අවශ+ නව Eයාමනය, සකස් කර �යාSමක jkමට රජය මැBහS Cය *�යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 136. 
  

පා.157/’15 
ග	 ල¸ ජයවJධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ zස?්9 �U` පාසල ආර9භ 

jkම,— මහ�වර Bසq්කය �ළ zස?්9 ජනතාව ඉතා වැ_ �Uස RවS වන අතර, 
මහ�වර නගරය ආ²තව zස?්9 �U` පාසල �Z}Cය *� යැi VJඝ කාලය !සේසේ 
පෙ�ශෙ= zස?්9 ජනතාවෙd ද ඉ8´මව පව!න බැC,, ඉතා ක_න`, මහ�වර නගරෙ= 
zස?්9 �U` පාසල �Z}hමට අවශ+ කට*� සැලFය *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව 
ෙයෝජනා කරi. 

 137. 

පා.158/’15 
ග	 ල¸ ජයවJධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �Zw ජනය පාස8 සඳහා පළz 

ෙශේªෙ= ද	ව, ෙව�ෙව, නව ෙගොඩනැ�? ඉBjkම,— මහ�වර නගරය ආ²තව ජනය 
පාස8 සඳහා පළzවැE ෙශේªයට ළz, ඇ�ළS jkමට Cශාල �Uස ඉ8�9 කළS, එම 
පාස8වල ඉඩකඩ .`ත ෙහi,, ද	ව, ඇ�ළS jkම ඉතා අ.	 h ඇ! බැC, මහ�වර 
නගරය ආ²ත පධාන පාස8වලට පළzවැE ෙශේªෙ= ප,! පැවැShම සඳහා නව 
ෙගොඩනැ�? ඉතා ක_න`, ඉBකර Bය *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 138. 

පා.159/’15 
ග	 ල¸ ජයවJධන මහතා,— මහ�වර ප8ෙ8කැෙ8 Eදහස ්ෙවළඳ උද+ාන කමවSව 

p�8 jkම,— මහ�වර Bසq්කය �ළ C¶jයාෙව, ෙපෙළන ත	ණ ත	ªය, Cශාල 
�Uස Fwන බැC,, එම අයට ¶jයා අවසථ්ා ක_න`, සපයා Vම සඳහා මහ�වර 
ප8ෙ8කැෙ8 පෙ�ශෙ= �Zටා ඇ! Eදහස ්ෙවළඳ උද+ාන ෙදක කමවS ෙලස සකසා වැ_ 
�Uසකට ¶jයා අවසථ්ා ලබා ගැxමට අවසථ්ාව සැල.මට ක_න`, කට*� කළ *�යැi 
ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
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 139. 

පා.160/’15 
ග	 ල¸ ජයවJධන මහතා,— උඩරට ගැ` pන	Sථාපන ෙකො`ෂ, සභාව ය� සථ්ාපනය 

jkම,— අ�රාජ+වාV පාලන කාලෙ=V අසරණ Y උඩරට පෙ�ශවා. ජනතාවට සහන සැල.ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර !� උඩරට ගැ` pන	Sථාපන ෙකො`ෂ, සභාව ප^�ය පාලන කාලය 
�ළ අ�ය තSSවයට පS jkම Eසා උඩරට ජනතාවට F{h ඇ! අසාධාරණය, සාධාරණය 
jkම සඳහා උඩරට ගැ` pන	Sථාපන ෙකො`ෂ, සභාව නැවත කමවSව ස්ථා�ත කර´මට 
අවශ+ කට*� ක_න`, සැලFය *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
140. 

පා.184/’16 
  ග	 එස.් එ9. මUකාJ මහතා,— දහ9 පාස8 අධ+ාපනය අEවාJය jkම,— �ෂ්ඨ 
ස9ප,න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ*U, රට �ළ ව+ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
මJධනය jkම හා ස්වයං Cනය ඇ! jkම උෙදසා Fය�ම  ද	ව,ට, 9 ෙශේªය දවා 
ඔ�,ෙd ආගමට අ�Èල  දහ9 පාස8 අධ+ාපනය අEවාJය jkම ^{^ යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 
 141. 

පා.185/’16 
ග	 ���ක ප!රණ මහතා,— පාJ?ෙ9,� අධ+යන ෙ,දය ආර9භ jkම,— 

� ලංකාෙ� හා ෙලෝකෙ= CCධ රටවල පාJ?ෙ9,� �යාදාමය,, පාJ?ෙ9,� 
ඉ!හාසය හා ෙ�ශපාලන කමෙ�ද ��බඳ පාස8 F^,ට, ත	ණ ත	ªය,ට හා 
අෙන�S Cද+ාJථය,ට අධ+යනය jkම සඳහා පහ^ක9 සැලFය හැj අධ+යන 
ෙ,දය පාJ?ෙ9,�ව �ළ ස්ථාපනය කළ *� යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා 
කරi. 

 142. 

  පා.193/’17 
ග	 Z	ªකා ෙපේමච,ද මහS`ය,— Fය�ම Cශව්Cද+ාලවල දැනට පව!න නවක 

වදය ස9vJණෙය, නැවැShම සඳහා පව!න x! �යාSමක jkම,— Cශ්වCද+ාල �ළ 
ෙහෝ ඉ, �ටත නවක F^,ට z½ණ Vමට F{වන නවක වදය ස9vJණෙය,ම වැළැhම 
හා 1998 අංක 20 දරන අධ+ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ ෙවනS සව්�පෙ= සාහFක 
�යා තහන9 jkෙ9 පනත පකාරව, එෙසේ නවක වදය �යාSමක කරන Fය�ම 
පාJශ්වය,ට x!ය �යාSමක කළ *�යැi ෙමම පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 

 143. 

පා.194/’17 
ග	 Z	ªකා ෙපේමච,ද මහS`ය,— අ,තJජාලය �ළ අසභ+ h_ෙයෝ පට 

සංසරණය hම වැළැhෙමZලා Cෙශේෂ ඒකකය �Z}hම,— වJතමානෙ= බ½ල 
වශෙය, අ,තJජාලය ඔස්ෙසේ ෙනොෙය�S අසභ+ h_ෙයෝ දJශන සංසරණය hම ම�, 
p�ගලය,ෙd p�ග?කSවය Cනාශවන අතර Cෙශේෂෙය,ම, කා,තා පාJශ්වය එම�, 
Cශාල අපහ^තාවයකට පSවන බැC,, ෙමව, h_ෙයෝ දJශන ළඟ තබාෙගන Fwන, 
ෙබදා හUන හා EJමාණය කරන p�ගලය, ��බඳව CමJශනය jkමට ප!ඵලදා» 
Cෙශේෂ ඒකකය අපරාධ පkෂණ ෙදපාJතෙ9,�ව �ළ �Z}Cය  *�යැi ෙමම 
පාJ?ෙ9,�ව ෙයෝජනා කරi. 

 

 *144. 
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�7ය ෛවද+  අමාත+�මා,— ජා!ක ඖෂධ Eයාමන අ�කාUය 

පනත යටෙS Eෙයෝග (අංක 1),— 2015 අංක 5 දරන ජා!ක ඖෂධ Eයාමන අ�කාUය පනෙS 
118  වග,!ය සමඟ jයCය *� 142  වග,!ය යටෙS ෛවද+ උපකරණ `ල Eයම jkම 
ස9බ,ධෙය, ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�7ය ෛවද+ අමාත+වරයා CF, සාදන ල{ව, 2017 
ෙපබරවාU 17 Bනැ! අංක 2006/45 දරන අ! Cෙශේෂ ගැස; පතෙ= පළ කර� ලැබ, 2017.05.23 
Bන ඉBUපS කරන ලද Eෙයෝග අ�මත කළ *� ය. 
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*145.  
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�7ය ෛවද+ අමාත+�මා,— ජා!ක ඖෂධ Eයාමන අ�කාUය 

පනත යටෙS Eෙයෝග (අංක 2),— 2015 අංක 5 දරන ජා!ක ඖෂධ Eයාමන අ�කාUය පනෙS 
59 සහ 63 වග,! සමඟ jයCය *�, 142 වග,!ෙ= (2) උපවග,!ෙ= (ද) ෙîදය යටෙS 
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�7ය ෛවද+ අමාත+වරයා CF, සාදන ල{ව, 2017 òE 14 Bනැ! අංක 
2023/30 දරන අ! Cෙශේෂ ගැස; පතෙ= පළ කර� ලැබ, 2017.08.22 Bන ඉBUපS කරන ලද 
Eෙයෝගය අ�මත කළ *� ය.  

*146. 
අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!පS! හා ආJeක කට*� අමාත+�මා,— උදJපන 

පනත යටෙS Eයමය (අංක 1),— ජා!ක රාජ+ සභාෙ� 1977 අංක 8 දරන උදJපන 
පනෙS 3 වග,!ය යටෙS � ලංකා පජාතා,qක සමාජවාV ජනරජය සහ 	Fයා� 
ස[හා�¥ව අතර උදJපන �C^ම ස9බ,ධෙය, ජනා�ප!වරයා CF, සාදන ල{ව, 
2017 òE 07 Bනැ! අංක 2022/27 දරන අ! Cෙශේෂ ගැස; පතෙ= පළ කර� ලැබ, 
2017.07.25 Bන ඉBUපS කරන ලද Eයමය අ�මත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අ�ම!ය ද,වා !ෙO.) 
*147. 

අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!පS! හා ආJeක කට*� අමාත+�මා,— උදJපන 
පනත යටෙS Eයමය (අංක 2),— ජා!ක රාජ+ සභාෙ� 1977 අංක 8 දරන උදJපන 
පනෙS 3 වග,!ය යටෙS � ලංකා පජාතා,qක සමාජවාV ජනරජය සහ *ෙJනය 
අතර උදJපන �C^ම ස9බ,ධෙය, ජනා�ප!වරයා CF, සාදන ල{ව, 2017 òE 02 
Bනැ! අංක 2021/47 දරන අ! Cෙශේෂ ගැස; පතෙ= පළ කර� ලැබ, 2017.07.26 Bන 
ඉBUපS කරන ලද Eයමය අ�මත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අ�ම!ය ද,වා !ෙO.) 
*148.  

අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!පS! හා ආJeක කට*� අමාත+�මා,— උදJපන 
පනත යටෙS Eයමය (අංක 3),— ජා!ක රාජ+ සභාෙ� 1977 අංක 8 දරන උදJපන 
පනෙS 3 වග,!ය යටෙS � ලංකා පජාතා,qක සමාජවාV ජනරජය සහ මහජන Ùන 
ස[හා�¥ව අතර උදJපන �C^ම ස9බ,ධෙය, ජනා�ප!වරයා CF, සාදන ල{ව, 
2017 òE 20 Bනැ! අංක 2024/25 දරන අ! Cෙශේෂ ගැස; පතෙ= පළ කර� ලැබ, 
2017.08.22 Bන ඉBUපS කරන ලද Eයමය අ�මත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අ�ම!ය ද,වා !ෙO.) 
*149.  

අගාමාත+�මා සහ ජා!ක ප!පS! හා ආJeක කට*� අමාත+�මා,— උදJපන 
පනත යටෙS Eයමය (අංක 4),— ජා!ක රාජ+ සභාෙ� 1977 අංක 8 දරන උදJපන 
පනෙS 3 වග,!ය යටෙS  � ලංකා පජාතා,qක සමාජවාV ජනරජය සහ Cය;නාම 
සමාජවාV ජනරජය අතර උදJපන �C^ම ස9බ,ධෙය, ජනා�ප!වරයා CF, සාදන 
ල{ව, 2017 ò? 19 Bනැ! අංක 2028/16 දරන අ! Cෙශේෂ ගැස; පතෙ= පළ කර� 
ලැබ, 2017.08.23 Bන ඉBUපS කරන ලද Eයමය අ�මත කළ *� ය.  

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අ�ම!ය ද,වා !ෙO.) 
*150. 

අපරාධයක C,Bතය, සහ සා�ක	ව, හට සහාය Vෙ9 සහ ආරෂා jkෙ9 
(සංෙශෝධන) පනS ෙක}9පත — ෙදවැEවර jයhම.  

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අ�ම!ය ද,වා !ෙO.) 
*151. 

පළාS සභා ඡ,ද Cම.9 (සංෙශෝධන) පනS ෙක}9පත — ෙදවැEවර jයhම.  
(අමාත+ ම�ඩලෙ= අ�ම!ය ද,වා !ෙO.) 

*152. 
බලහSකාරෙය, අ�	දහ, jk9ව?, Fය� තැනැSත, ආරෂා jk9 සඳහා Y 

ජාත+,තර ස9z! පනS ෙක}9පත — ෙදවැEවර jයhම. 
(අමාත+ ම�ඩලෙ= අ�ම!ය ද,වා !ෙO.) 

*153.  
අපරාධ වැළැhෙ9 (සංෙශෝධන) පනS ෙක}9පත — ෙදවැEවර jයhම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අ�ම!ය ද,වා !ෙO.) 
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*154. 
� ලංකා !රසාර සංවJධන පනS ෙක}9පත — Cවාදය ක8 තබන ලද පශ්නය (2017 

මාJ� 08) [1]. 

*155. 
CFවන ආ�¥කම ව+වස්ථා සංෙශෝධනය පනS ෙක}9පත — ෙදවැEවර jයhම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අ�ම!ය ද,වා !ෙO.) 

*156. 
රෂණ කJමා,තය C�මS jkෙ9 (සංෙශෝධන) පනS ෙක}9පත — ෙදවැEවර 

jයhම. 
(අමාත+ ම�ඩලෙ= අ�ම!ය ද,වා !ෙO.) 

*157. 
ඉෙලෙටොEක ග�ෙද� (සංෙශෝධන) පනS ෙක}9පත — ෙදවැEවර jයhම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අ�ම!ය ද,වා !ෙO.) 
*158. 

පවාහන හා FC8 nව, ෙසේවා අමාත+�මා,— ජා!ක ගමනාගමන ෙකො`ෂ, සභාෙ� 
වාJ�ක වාJතාව හා �¹9 (2013),— 1971 අංක 38 දරන zද8 පනෙS 14(2)(C) වග,!ය 
යටෙS 2016.09.06 වැE Bන ඉBUපS කරන ලද, 2013.12.31 වැE Bෙන, අවස, Y වJෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප!වරයාෙd EkNණ ඇ�ළS ජා!ක ගමනාගමන 
ෙකො`ෂ, සභාෙ� වාJ�ක වාJතාව හා �¹9 අ�මත කළ *� ය.  

(පවාහනය හා ස,Eෙ�දනය ��බඳ ආං�ක අ|ෂණ කාරක සභාව CF, 2017.01.26 
Bන සලකා බලන ලV.) 
*159. 

පවාහන හා FC8 nව, ෙසේවා අමාත+�මා,— � ලංකා ගමනාගමන ම�ඩලෙ= වාJ�ක 
වාJතාව හා �¹9 (2012),— 1971 අංක 38 දරන zද8 පනෙS 14(2)(C) වග,!ය යටෙS 
2017.03.07 වැE Bන ඉBUපS කරන ලද, 2012.12.31 වැE Bෙන, අවස, Y වJෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප!වරයාෙd EkNණ ඇ�ළS � ලංකා ගමනාගමන 
ම�ඩලෙ= වාJ�ක වාJතාව හා �¹9 අ�මත කළ *� ය.  

(පවාහනය හා ස,Eෙ�දනය ��බඳ ආං�ක අ|ෂණ කාරක සභාව CF, 2017.03.24 
Bන සලකා බලන ලV.) 

*160. 
පවාහන හා FC8 nව, ෙසේවා අමාත+�මා,— ජා!ක ගමනාගමන ෙකො`ෂ, සභාෙ� 

වාJ�ක වාJතාව හා �¹9 (2014),— 1971 අංක 38 දරන zද8 පනෙS 14(2)(C) වග,!ය 
යටෙS 2017.05.03 වැE Bන ඉBUපS කරන ලද, 2014.12.31 වැE Bෙන, අවස, Y වJෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප!වරයාෙd EkNණ ඇ�ළS ජා!ක ගමනාගමන 
 ෙකො`ෂ, සභා ෙ� වාJ�ක වාJතාව හා �¹9 අ�මත කළ *� ය.  

(පවාහනය හා ස,Eෙ�දනය ��බඳ ආං�ක අ|ෂණ කාරක සභාව CF, 2017.05.26 
Bන සලකා බලන ලV.) 

*161. 
රාජ+ ව+වසාය සංවJධන අමාත+�මා,— � ලංකා රාජ+ වැC? සංසථ්ාෙ� වාJ�ක 

වාJතාව හා ඒකාබ�ධ [ල+ පකාශන (2011),— 1971 අංක 38 දරන zද8 පනෙS 14(3) 
වග,!ය යටෙS 2016.12.10 වැE Bන ඉBUපS කරන ලද, 2011.12.31 වැE Bෙන, අවස, Y 
වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප!වරයාෙd EkNණ ඇ�ළS � ලංකා රාජ+ 
වැC? සංසථ්ාෙ� වාJ�ක වාJතාව හා ඒකාබ�ධ [ල+ පකාශන අ�මත කළ *� ය.  

(ආJeක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අ|ෂණ කාරක සභාව CF, 2017.05.23 Bන සලකා 
බලන ලV.) 
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*162. 
රාජ+ ව+වසාය සංවJධන අමාත+�මා,— ජා!ක ඉ!U jkෙ9 බැං�ෙ� වාJ�ක වාJතාව 

හා ඒකාබ�ධ [ල+ පකාශන (2015),— zද8 x! පනෙS 35(3) වග,!ය යටෙS සහ 1971 
අංක 38 දරන zද8 පනෙS 14(3) වග,!ය යටෙS 2017.01.24 වැE Bන ඉBUපS කරන ලද, 
2015.12.31 වැE Bෙන, අවස, Y වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප!වරයාෙd 
EkNණ ඇ�ළS ජා!ක ඉ!U jkෙ9 බැං�ෙ� වාJ�ක වාJතාව හා ඒකාබ�ධ [ල+ පකාශන  
අ�මත කළ *� ය.  

(ආJeක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අ|ෂණ කාරක සභාව CF, 2017.05.03 Bන සලකා 
බලන ලV.) 

*163. 
රාජ+ ව+වසාය සංවJධන අමාත+�මා,— ලංකා බැං�ෙ� වාJ�ක වාJතාව හා ඒකාබ�ධ 

[ල+ පකාශන (2015),— zද8 x! පනෙS 35(3) වග,!ය යටෙS සහ 1971 අංක 38 දරන 
zද8 පනෙS 14(3) වග,!ය යටෙS 2017.01.25 වැE Bන ඉBUපS කරන ලද, 2015.12.31 
වැE Bෙන, අවස, Y වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප!වරයාෙd EkNණ 
ඇ�ළS ලංකා බැං�ෙ� වාJ�ක වාJතාව හා ඒකාබ�ධ [ල+ පකාශන  අ�මත කළ *� ය.  

(ආJeක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අ|ෂණ කාරක සභාව CF, 2017.05.03 Bන සලකා 
බලන ලV.) 

*164. 
රාජ+ ව+වසාය සංවJධන අමාත+�මා,— මහජන බැං�ෙ� වාJ�ක වාJතාව හා ඒකාබ�ධ 

[ල+ පකාශන (2015),— zද8 x! පනෙS 35(3) වග,!ය යටෙS සහ 1971 අංක 38 දරන 
zද8 පනෙS 14(3) වග,!ය යටෙS 2017.03.08 වැE Bන ඉBUපS කරන ලද,        
2015.12.31 වැE Bෙන, අවස, Y වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප!වරයාෙd 
EkNණ ඇ�ළS මහජන බැං�ෙ� වාJ�ක වාJතාව හා ඒකාබ�ධ [ල+ පකාශන  අ�මත කළ 
*� ය.  

(ආJeක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අ|ෂණ කාරක සභාව CF, 2017.05.03 Bන සලකා 
බලන ලV.) 

 

*165. 
රාජ+ ව+වසාය සංවJධන අමාත+�මා,— ./ස �	ණෑගල වැC? සමාගෙ9 වාJ�ක 

වාJතාව හා [ල+ පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන zද8 පනෙS 14(3) වග,!ය 
යටෙS 2017.03.21 වැE Bන ඉBUපS කරන ලද, 2014.12.31 වැE Bෙන, අවස, Y වJෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ා|න Cගණකව	,ෙd EkNණ ඇ�ළS ./ස �	ණෑගල 
වැC? සමාගෙ9 [ල+ පකාශන හා වාJ�ක වාJතාව අ�මත කළ *� ය.  

(ආJeක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අ|ෂණ කාරක සභාව CF, 2017.05.23 Bන සලකා 
බලන ලV.) 

*166. 
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�7ය ෛවද+ අමාත+�මා,— රාජ+ ඖෂධ x!ගත සංසථ්ාෙ� 

වාJ�ක වාJතාව හා �¹9 (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ+ කාJ`ක x!ගත සංසථ්ා 
පනෙS 30(2) වග,!ය සහ 1971 අංක 38 දරන zද8 පනෙS 14(3) වග,!ය යටෙS 
2016.07.08 වැE Bන ඉBUපS කරන ලද, 2013.12.31 වැE Bෙන, අවස, Y වJෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප!වරයාෙd EkNණ ඇ�ළS රාජ+ ඖෂධ x!ගත සංසථ්ාෙ� 
වාJ�ක වාJතාව හා �¹9 අ�මත කළ *� ය.  

(ෙසෞඛ+ හා මානව ^භසාධනය, සමාජ සCබලගැ,hම ��බඳ ආං�ක අ|ෂණ කාරක 
සභාව CF, 2017.07.04 Bන සලකා බලන ලV.) 

*167. 
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�7ය ෛවද+ අමාත+�මා,— � ජයවJධනpර මහ ෙරෝහෙ8 

වාJ�ක වාJතාව හා �¹9 (2013),— 1983 අංක 54 දරන � ජයවJධනpර මහෙරෝහ8 ම�ඩල 
පනෙS 30(2) වග,!ය සහ 1971 අංක 38 දරන zද8 පනෙS 14(2)(C) වග,!ය යටෙS 
2016.07.21 වැE Bන ඉBUපS කරන ලද, 2013.12.31 වැE Bෙන, අවස, Y වJෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප!වරයාෙd EkNණ ඇ�ළS � ජයවJධනpර මහ ෙරෝහෙ8 
වාJ�ක වාJතාව හා �¹9 අ�මත කළ *� ය.  

(ෙසෞඛ+ හා මානව ^භසාධනය, සමාජ සCබලගැ,hම ��බඳ ආං�ක අ|ෂණ කාරක 
සභාව CF, 2017.07.04 Bන සලකා බලන ලV.) 



( 35 ) 

 

 

*168. 
ෙසෞඛ+, ෙපෝෂණ හා ෙ�7ය ෛවද+ අමාත+�මා,— රාජ+ ඖෂධ Eෂප්ාදන සංසථ්ාෙ� 

වාJ�ක වාJතාව හා �¹9 (2013),— 1957 අංක 49 දරන රාජ+ කාJ`ක x!ගත සංසථ්ා 
පනෙS 30(2) වග,!ය සහ 1971 අංක 38 දරන zද8 පනෙS 14(3) වග,!ය යටෙS 
2016.08.11 වැE Bන ඉBUපS කරන ලද, 2013.12.31 වැE Bෙන, අවස, Y වJෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප!වරයාෙd EkNණ ඇ�ළS රාජ+ ඖෂධ Eෂප්ාදන 
සංසථ්ාෙ� වාJ�ක වාJතාව හා �¹9 අ�මත කළ *� ය.  

(ෙසෞඛ+ හා මානව ^භසාධනය, සමාජ සCබලගැ,hම ��බඳ ආං�ක අ|ෂණ කාරක 
සභාව CF, 2017.07.04 Bන සලකා බලන ලV.) 

*169.  
රාජ+ ව+වසාය සංවJධන අමාත+�මා,— � ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ� වාJ�ක වාJතාව හා 

ඒකාබ�ධ [ල+ පකාශන (2014),— 2007 අංක 7 දරන සමාග9 පනත සහ 2000 අංක 43 දරන 
රෂණ කJමා,ත පනත අ�ව 2017.03.22 වැE Bන ඉBUපS කරන ලද, 2014.12.31 වැE 
Bෙන, අවස, Y වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද ෙWඑ9R ආයතනෙ= වරලS 
ගණකා�කාk,ෙd Ekෂණ ඇ�ලS � ලංකා රෂණ සංසථ්ාෙ� ඒකාබ�ධ [ල+ පකාශන 
හා වාJ�ක වාJතාව අ�මත කළ *� ය.  

(ආJeක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අ|ෂණ කාරක සභාව CF, 2017.05.03 Bන සලකා 
බලන ලV.) 

*170.  
රාජ+ ව+වසාය සංවJධන අමාත+�මා,— ජා!ක ඉ!U jkෙ9 බැං�ෙ� වාJ�ක වාJතාව 

හා ඒකාබ�ධ [ල+ පකාශන (2014),— zද8 x! පනෙS 35(3) වග,!ය යටෙS සහ 1971 
අංක 38 දරන zද8 පනෙS 14(3) වග,!ය යටෙS 2016.05.05 වැE Bන ඉBUපS කරන ලද, 
2014.12.31 වැE Bෙන, අවස, Y වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප!වරයාෙd 
Ekෂණ ඇ�ලS ජා!ක ඉ!Ujkෙ9 බැං�ෙ� ඒකාබ�ධ [ල+ පකාශන හා වාJ�ක 
වාJතාව අ�මත කළ *� ය.  

(ආJeක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අ|ෂණ කාරක සභාව CF, 2017.05.03 Bන සලකා 
බලන ලV.) 

*171.  
රාජ+ ව+වසාය සංවJධන අමාත+�මා,— මහජන බැං�ෙ� වාJ�ක වාJතාව හා ඒකාබ�ධ 

[ල+ පකාශන (2014),— zද8 x! පනෙS 35(3) වග,!ය යටෙS සහ 1971 අංක 38 දරන 
zද8 පනෙS 14(3) වග,!ය යටෙS 2016.09.22 වැE Bන ඉBUපS කරන ලද, 2014.12.31 
වැE Bෙන, අවස, Y වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප!වරයාෙd Ekෂණ 
ඇ�ලS මහජන බැං�ෙ� ඒකාබ�ධ [ල+ පකාශන හා වාJ�ක වාJතාව අ�මත කළ *� ය.  

(ආJeක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අ|ෂණ කාරක සභාව CF, 2017.05.03 Bන සලකා 
බලන ලV.) 

*172.  
රාජ+ ව+වසාය සංවJධන අමාත+�මා,— ලංකා බැං�ෙ� වාJ�ක වාJතාව හා ඒකාබ�ධ 

[ල+ පකාශන (2014),— zද8 x! පනෙS 35(3) වග,!ය යටෙS සහ 1971 අංක 38 දරන 
zද8 පනෙS 14(3) වග,!ය යටෙS 2016.05.05 වැE Bන ඉBUපS කරන ලද, 2014.12.31 
වැE Bෙන, අවස, Y වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප!වරයාෙd Ekෂණ 
ඇ�ලS ලංකා බැං�ෙ� ඒකාබ�ධ [ල+ පකාශන හා වාJ�ක වාJතාව අ�මත කළ *� ය.  

(ආJeක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අ|ෂණ කාරක සභාව CF, 2017.05.03 Bන සලකා 
බලන ලV.) 

*173.  
රාජ+ ව+වසාය සංවJධන අමාත+�මා,— ./ස හලාවත වැC? සමාගෙ9 වාJ�ක වාJතාව 

හා [ල+ පකාශන (2014),— 1971 අංක 38 දරන zද8 පනෙS 14(3) වග,!ය යටෙS 
2016.11.15 වැE Bන ඉBUපS කරන ලද, 2014.12.31 වැE Bෙන, අවස, Y වJෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප!වරයාෙd Ekෂණ ඇ�ලS ./ස හලාවත වැC? සමාගෙ9 
[ල+ පකාශන හා වාJ�ක වාJතාව අ�මත කළ *� ය.  

(ආJeක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අ|ෂණ කාරක සභාව CF, 2017.05.03 Bන සලකා 
බලන ලV.) 



( 36 ) 

 

 

*174.  
රාජ+ ව+වසාය සංවJධන අමාත+�මා,— පාෙ�7ය සංවJධන බැං�ෙ� වාJ�ක වාJතාව 

හා [ල+ පකාශන (2014),— zද8 x! පනෙS 35(3) වග,!ය යටෙS සහ 1971 අංක 38 දරන 
zද8 පනෙS 14(3) වග,!ය යටෙS 2016.10.28 වැE Bන ඉBUපS කරන ලද, 2014.12.31 
වැE Bෙන, අවස, Y වJෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද Cගණකා�ප!වරයාෙd Ekෂණ 
ඇ�ලS පාෙ�7ය සංවJධන බැං�ෙ� [ල+ පකාශන හා වාJ�ක වාJතාව අ�මත කළ *� ය.  

(ආJeක සංවJධන ��බඳ ආං�ක අ|ෂණ කාරක සභාව CF, 2017.05.03 Bන සලකා 
බලන ලV.) 

*175. 
ෙබෞ�ධ Cහාර ෙ�වාලග9 (සංෙශෝධන) පනS ෙක}9පත — ෙදවැEවර jයhම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අ�ම!ය ද,වා !ෙO.) 
*176. 

ෙථේරවාV ºË ක!කාවS (?යාපBං� jkෙ9) පනS ෙක}9පත — ෙදවැEවර 
jයhම. 

(අමාත+ ම�ඩලෙ= අ�ම!ය ද,වා !ෙO.) 
*177. 

ආ�¥කම ව+වසථ්ාව යටෙS ෙයෝජනාව,— Cවාදය  ක8 තබන ලද පශන්ය                   
(2016 òE 22),— “� ලංකා පජාතා,qක සමාජවාV ජනරජෙ= ආ�¥කම ව+වසථ්ාෙ� 104ආ 
(5)(අ) ව+වසථ්ාෙ� C�Cධාන පකාරව මැ!වරණ ෙකො`ෂ, සභාව CF, 2016 ෙපබරවාU 25 
Bනැ! අංක 1955/19 දරන අ! Cෙශේෂ ගැස; පතෙ= පළ කර� ලැබ, 2016.05.06 Bන ඉBUපS 
කරන ලද, ජනමතCචාරණයකV ෙහෝ ඡ,ද Cම.මකට අදාළ කාල.මාව �ළ Cද�S හා z±ත 
ජනමාධ+ CF, ��පැBය *� උපමාන ෙහවS මාJෙගෝපෙ�ශ/ ෙමෙහ*9 ප!පS! අ�මත 
කළ *� ය.” ය�ෙව, ෙයෝජනා කරන ලB,, පශන්ය සභාºzඛ කරන ලV.  

178. 
� ලංකා ෙසේවා �Uස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පනS ෙක}9පත — 

ෙදවැEවර jයhම.  

179. 
ළමා pන	Sථාපන ෙ,දය (සංසථ්ාගත jkෙ9) පනS ෙක}9පත — ෙදවැEවර jයhම.  

180. 
� ලංකා එසS �ස!්යාE සෙහෝදරSවය (සංසථ්ාගත jkෙ9) පනS ෙක}9පත — 

ෙදවැEවර jයhම.  

181. 
� ලංකා කා,තා ස9ෙ9ලනය (සංසථ්ාගත jkෙ9) පනS ෙක}9පත — ෙදවැEවර 

jයhම.  

182. 
ෙමොනරාගල Bසq් කා,තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත jkෙ9) පනS ෙක}9පත — 

ෙදවැEවර jයhම.  

183. 
ලසා?ය, සමාජ»ය අධ+ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත jkෙ9) පනS ෙක}9පත — 

ෙදවැEවර jයhම.  

184. 
ජාත+,තර කා,තා සහ ළමා අi�, ^¶¸ෙ9 සභාව (සංසථ්ාගත jkෙ9) පනS 

ෙක}9පත — ෙදවැEවර jයhම.  
 

185. 
ආෙලෝකා සමාජ ෙසේවා පදනම (සංසථ්ාගත jkෙ9) පනS ෙක}9පත — ෙදවැEවර 

jයhම.  
 

 

 

 



( 37 ) 

 

 

186. 
ද ඉ,සw්w*; ඔෆ ් සJwෆi³ පO? එක�,ට,;ස ්ආයතනය (සංසථ්ාගත jkෙ9) 

පනS ෙක}9පත — ෙදවැEවර jයhම.  
 
 
 
 
 

 
 

* සල$ෙණ� හ6�ව0 ලබ�ෙ� ආ89ෙ� කට:� ය. 
 

[1] 
“පනS ෙක}9පත දැ, ෙදවැE වර jයCය *�ය” ය�ෙව, ෙයෝජනා කරන ලB,, පශන්ය 

සභාºzඛ කරන ලV. 
 

 

 


