
(අටවැ� පා	
ෙ��ව - පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 7(2).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 7 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2017 සැ*තැ�බ මස 11 වැ" ස-දා 

2017 සැ*තැ�බ මස 19 වැ" අඟහ0වාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 
* 

ෙමෝට	 වාහන (සංෙශෝධන) පන- ෙක.�පත — ෙදවැ�වර 0ය1ම.  
(අමාත3 ම4ඩලෙ7 අ�ම8ය දවා 8ෙ9.) 

*  
සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත3තර ෙවළඳ අමාත3�මා,— ආනයන හා අපනයන 

(පාලන) පනත යටෙ- �ෙයෝග,— 1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පන- 
මE සංෙශෝFත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ- 4 
වග8ෙ7 (3) උපවග8ය සහ 14 වග8ය සමඟ 0යJය &�, එL පනෙ- 20 
වග8ය යටෙ- 2017 ආනයන බලපත හා ප#8කරන සහ ත-ව පාලන �ෙයෝග 
ස�බධෙය සංව	ධන උපාය මා	ග හා ජාත3තර ෙවළඳ අමාත3වරයා JP 
සාදන ලQව, 2017 අෙගෝස්� 15 "නැ8 අංක 2032/10 දරන අ8 Jෙශේෂ ගැසV පතෙ7 
පළ කර� ලැබ, 2017.09.06 "න ඉ"Xප- කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය.  

(අමාත3 ම4ඩලෙ7 අ�ම8ය දවා 8ෙ9.) 

*  
රාජ3 ව3වසාය සංව	ධන අමාත3�මා,— Y ලංක Zව සමාගෙ� වා	[ක වා	තාව හා  

\ල3 පකාශන 2014/2015,— 1971 අංක 38 දරන �ද] පනෙ- 14(3) වග8ය යටෙ- 
2016.08.09 වැ� "න ඉ"Xප- කරන ලද, 2015.03.31 වැ� "ෙන අවස ^ ව	ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද අ	සV් ඇ` යa ආයතනෙ7 වරල- ගණකාFකාcවdෙa 
�ceෂණ ඇ�ළ-  Y ලංක Zව සමාගෙ� වා	[ක වා	තාව හා \ල3 පකාශන අ�මත කළ 
&� ය.  

(ආ	fක සංව	ධන ��බඳ ආංgක අheෂණ කාරක සභාව JP 2017.08.23 "න සලකා 
බලන ල�.) 

*  
ෙසෞඛ3, ෙපෝෂණ හා ෙklය ෛවද3 අමාත3�මා,— Jජය nමාර�ංග අ�සම්රණ 

ෙරෝහෙ] වා	[ක වා	තාව හා op� 2013,— 1999 අංක 38 දරන Jජය nමාර�ංග අ�සම්රණ 
ෙරෝහ] ම4ඩල පනෙ- 30(2) වග8ය සහ 1971 අංක 38 දරන �ද] පනෙ- 14(2) q 
වග8ය යටෙ- 2016.08.12 වැ� "න ඉ"Xප- කරන ලද, 2013.12.31 වැ� "ෙන අවස ^ 
ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද JගණකාFප8වරයාෙa �ceෂණ ඇ�ළ- Jජය nමාර�ංග 
අ�සම්රණ ෙරෝහෙ] වා	[ක වා	තාව හා op� අ�මත කළ &� ය.  

(ෙසෞඛ3 හා මානව rභසාධනය, සමාජ සJබලගැ1ම ��බඳ ආංgක අheෂණ කාරක 
සභාව JP 2017.07.04 "න සලකා බලන ල�.) 
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*  
s8ය හා සාමය සහ දe[ණ සංව	ධන අමාත3�මා,— අතරායකර ඖෂධ පාලක ජා8ක 

ම4ඩලෙ7 වා	[ක වා	තාව හා ඒකාබkධ \ල3 පකාශන,— 2013 අංක 11 දරන අතරායකර 
ඖෂධ පාලක ජා8ක ම4ඩලෙ7 1971 අංක 38 දරන �ද] පනෙ- 13(1) වග8ය යටෙ- 
2016.08.24 වැ� "න ඉ"Xප- කරන ලද, 2013.12.31 වැ� "ෙන අවස ^ ව	ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද JගණකාFප8වරයාෙa �ceෂණ ඇ�ළ-  වා	[ක වා	තාව හා ඒකාබkධ 
\ල3 පකාශන අ�මත කළ &� ය.  

(ජා8ක ආරeෂාව ��බඳ ආංgක අheෂණ කාරක සභාව JP 2016.10.05 "න සලකා 
බලන ල�.) 

*  
�වාස හා ඉ"0c� අමාත3�මා,— ජා8ක �වාස සංව	ධන අFකාXෙ7 වා	[ක වා	තාව 

හා op� - 2012,— 1979 අංක 17 දරන ජා8ක �වාස සංව	ධන අFකාXය පනත අ�ව 
2016.10.25 වැ� "න ඉ"Xප- කරන ලද, 2012.12.31 වැ� "ෙන අවස ^ ව	ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද JගණකාFප8වරයාෙa �ceෂණ ඇ�ළ-  වා	[ක වා	තාව හා op� 
අ�මත කළ &� ය.  

(ෙසෞඛ3 සහ මානව rභසාධනය, සමාජ සJබලගැ1ම ��බඳ ආංgක අheෂණ කාරක 
සභාව JP 2017.08.09 "න සලකා බලන ල�.) 

*  
�වාස හා ඉ"0c� අමාත3�මා,— ඉ"0c� අභ3ාස සංව	ධන ආයතනෙ7 වා	[ක වා	තාව 

හා op� - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රජෙ7 කා	#ක සංසථ්ා පනෙ- 2 වැ� වග8ෙ7 1 
වැ� උප වග8ය යටෙ- හා 1992 w� මස 10 "නැ8 අංක 718/15 දරන අ8 Jෙශේෂ 
ගැසVපතය අ�ව 2016.10.25 වැ� "න ඉ"Xප- කරන ලද, 2013.12.31 වැ� "ෙන අවස ^ 
ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද JගණකාFප8වරයාෙa �ceෂණ ඇ�ළ-  වා	[ක වා	තාව 
හා op� අ�මත කළ &� ය.  

(ෙසෞඛ3 සහ මානව rභසාධනය, සමාජ සJබලගැ1ම ��බඳ ආංgක අheෂණ කාරක 
සභාව JP 2017.08.09 "න සලකා බලන ල�.) 

*  
ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප8සංසක්රණ අමාත3�මා,— ඉඩ� ප8සංසක්රණ  ෙකො#ෂ 

සභාෙy වා	[ක වා	තාව හා op� - 2013,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩ� ප8සංසක්රණ 
ෙකො#ෂ සභා පනත යටෙ- 2016.11.18 වැ� "න ඉ"Xප- කරන ලද, 2013.12.31 වැ� 
"ෙන අවස ^ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද JගණකාFප8වරයාෙa �ceෂණ ඇ�ළ-   
වා	[ක වා	තාව හා op� අ�මත කළ &� ය.  

(කෘ[ක	මය හා ඉඩ� ��බඳ ආංgක අheෂණ කාරක සභාව JP 2017.03.09 "න සලකා 
බලන ල�.) 

*  
ඉඩ� සහ පා	
ෙ�� ප8සංසක්රණ අමාත3�මා,— ඉඩ� ප8සංසක්රණ  ෙකො#ෂ 

සභාෙy වා	[ක වා	තාව හා op� - 2014,— 1972 අංක 01 දරන ඉඩ� ප8සංසක්රණ 
ෙකො#ෂ සභා පනත යටෙ- 2016.11.18 වැ� "න ඉ"Xප- කරන ලද, 2014.12.31 වැ� 
"ෙන අවස ^ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද JගණකාFප8වරයාෙa �ceෂණ ඇ�ළ-   
වා	[ක වා	තාව හා op� අ�මත කළ &� ය.  

(කෘ[ක	මය හා ඉඩ� ��බඳ ආංgක අheෂණ කාරක සභාව JP 2017.03.09 "න සලකා 
බලන ල�.) 

*  
පවාහන හා PJ] Zව ෙසේවා අමාත3�මා,— PJ] Zවෙසේවා අFකාXෙ7 වා	[ක 

වා	තාව හා op� - 2014,— 1971 අංක 38 දරන �ද] පනෙ- 14(2)(C) වග8ය යටෙ- 
2016.12.05 වැ� "න ඉ"Xප- කරන ලද, 2014.12.31 වැ� "ෙන අවස ^ ව	ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද JගණකාFප8වරයාෙa �ceෂණ ඇ�ළ-  Y ලංකා PJ] Zවෙසේවා 
අFකාXෙ7 වා	[ක වා	තාව හා op� අ�මත කළ &� ය.  

(පවාහනය හා ස�ෙyදනය ��බඳ ආංgක අheෂණ කාරක සභාව JP 2017.08.10 
"න සලකා බලන ල�.) 
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*  
�වාස හා ඉ"0c� අමාත3�මා,— රාජ3 සංව	ධන හා �	මාණ s8ගත සංසථ්ාෙy 

වා	[ක වා	තාව හා op� - 2012,— 1957 අංක 49 දරන රාජ3 කා	#ක සංසථ්ා පනෙ-          
2 වැ� වග8ෙ7 1 වැ� උප වග8ය යටෙ- 2017.01.24 වැ� "න ඉ"Xප- කරන ලද, 
2012.12.31 වැ� "ෙන අවස ^ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද JගණකාFප8වරයාෙa 
�ceෂණ ඇ�ළ-   වා	[ක වා	තාව හා op� අ�මත කළ &� ය.  

(ෙසෞඛ3 සහ මානව rභසාධනය, සමාජ සJබලගැ1ම ��බඳ ආංgක අheෂණ කාරක 
සභාව JP 2017.08.09 "න සලකා බලන ල�.) 

*  
පවාහන හා PJ] Zවෙසේවා අමාත3�මා,— ජා8ක පවාහන ෛවද3 ආයතනෙ7 වා	[ක 

වා	තාව හා op� - 2013,— 1971 අංක 38 දරන �ද] පනෙ- 14(2)(C) වග8ය යටෙ- 
2017.01.24 වැ� "න ඉ"Xප- කරන ලද, 2013.12.31 වැ� "ෙන අවස ^ ව	ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද JගණකාFප8වරයාෙa �ceෂණ ඇ�ළ-  ජා8ක පවාහන ෛවද3 
ආයතනෙ7 වා	[ක වා	තාව හා op� අ�මත කළ &� ය.  

(පවාහනය හා ස�ෙyදනය ��බඳ ආංgක අheෂණ කාරක සභාව JP 2017.08.10 
"න සලකා බලන ල�.) 

*  
රාජ3 ව3වසාය සංව	ධන අමාත3�මා,— Y ලංක Zව සමාගෙ� වා	[ක වා	තාව හා  

ඒකාබkධ \ල3 පකාශන 2015/2016,— 1971 අංක 38 දරන �ද] පනෙ- 14(3) වග8ය 
යටෙ- 2017.07.25 වැ� "න ඉ"Xප- කරන ලද, 2016.03.31 වැ� "ෙන අවස ^ ව	ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද JගණකාFප8වරයාෙa �ceෂණ ඇ�ළ-  Y ලංක Zව 
සමාගෙ� වා	[ක වා	තාව හා ඒකාබkධ \ල3 පකාශන අ�මත කළ &� ය.  

(ආ	fක සංව	ධන ��බඳ ආංgක අheෂණ කාරක සභාව JP 2017.08.23 "න සලකා 
බලන ල�.) 

*  
රාජ3 ව3වසාය සංව	ධන අමාත3�මා,— Y ලංක Zව සමාගෙ� වා	[ක වා	තාව හා 

op� 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන �ද] පනෙ- 14(3) වග8ය යටෙ- 2015.03.04 
වැ� "න ඉ"Xප- කරන ලද, 2014.03.31 වැ� "ෙන අවස ^ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන 
ලද අ	සV් ඇ` යa ආයතනෙ7 වරල- ගණකාFකාcවdෙa �ceෂණ ඇ�ළ-  
Y ලංක Zව සමාගෙ� වා	[ක වා	තාව හා op� අ�මත කළ &� ය.  

(ආ	fක සංව	ධන ��බඳ ආංgක අheෂණ කාරක සභාව JP 2017.08.23 "න සලකා 
බලන ල�.) 

*  
අගාමාත3�මා සහ ජා8ක ප8ප-8 හා ආ	fක කට&� අමාත3�මා,— මානව ස�ප- 

සංව	ධනය 0cෙ� Y ලංකා ජා8ක සභාෙy, වා	[ක වා	තාව හා op� 2014,— 1997 අංක 18 
දරන මානව ස�ප- සංව	ධනය 0c ෙ� Y ලංකා ජා8ක සභාව පනෙ- 24 වග8ය යටෙ- 
2016.10.27 වැ� "න ඉ"Xප- කරන ලද, 2014.12.31 වැ� "ෙන අවස ^ ව	ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද JගණකාFප8වරයාෙa �ceෂණ ඇ�ළ-  මානව ස�ප- සංව	ධනය 
0cෙ� Y ලංකා ජා8ක සභාෙy වා	[ක වා	තාව හා op� අ�මත කළ &� ය.  

(ආ	fක සංව	ධන ��බඳ ආංgක අheෂණ කාරක සභාව JP 2017.02.09 "න සලකා 
බලන ල�.) 

*  
සංව	ධන කා	යභාර අමාත3�මා සහ Jෙkශ කට&� අමාත3�මා,— ෙසේවා 

�&eතයෙa භාර අර�ද] ම4ඩලය, වා	[ක වා	තාව හා op� 2014,— 1980 අංක 46 
දරන ෙසේවා �&eතයෙa භාර අර�ද] ම4ඩල පනෙ- 11 වග8ය යටෙ- 2016.11.12 
වැ� "න ඉ"Xප- කරන ලද 2014.12.31 "ෙන අවස ^ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  
JගණකාFප8වරයාෙa �ceෂණ ඇ�ළ-  ෙසේවා �&eතයෙa භාර අර�ද] ම4ඩලෙ7  
වා	[ක වා	තාව හා op� අ�මත කළ &� ය.  

(ආ	fක සංව	ධන ��බඳ ආංgක අheෂණ කාරක සභාව JP 2017.02.09 "න සලකා 
බලන ල�.) 
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*  
අගාමාත3�මා සහ ජා8ක ප8ප-8 හා ආ	fක කට&� අමාත3�මා,— ජා8ක රeෂණ 

භාර අර�දෙ] වා	[ක වා	තාව හා op� 2013,— 2006 අංක 28 දරන ජා8ක රeෂණ භාර 
අර�ද] පනෙ- 17 වග8ය යටෙ- 2016.01.27 වැ� "න ඉ"Xප- කරන ලද 2013.12.31 
"ෙන අවස ^ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  JගණකාFප8වරයාෙa �ceෂණ 
ඇ�ළ-  ජා8ක රeෂණ භාර අර�දෙ] වා	[ක වා	තාව හා op� අ�මත කළ &� ය.  

(ආ	fක සංව	ධන ��බඳ ආංgක අheෂණ කාරක සභාව JP 2017.02.09 "න සලකා 
බලන ල�.) 

*  
අගාමාත3�මා සහ ජා8ක ප8ප-8 හා ආ	fක කට&� අමාත3�මා,— ජා8ක රeෂණ 

භාර අර�දෙ] වා	[ක වා	තාව හා op� 2014,— 2006 අංක 28 දරන ජා8ක රeෂණ භාර 
අර�ද] පනෙ- 17 වග8ය යටෙ- 2016.12.10 වැ� "න ඉ"Xප- කරන ලද 2014.12.31 
"ෙන අවස ^ ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද,  JගණකාFප8වරයාෙa �ceෂණ 
ඇ�ළ-  ජා8ක රeෂණ භාර අර�දෙ] වා	[ක වා	තාව හා op� අ�මත කළ &� ය.  

(ආ	fක සංව	ධන ��බඳ ආංgක අheෂණ කාරක සභාව JP 2017.02.09 "න සලකා 
බලන ල�.) 

 
* සල#ෙණ� හ-�ව4 ලබ�ෙ� ආ67ෙ� කට9� ය. 

 

2017 ඔ;ෙත<බ මස 06 වැ" >#රාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම සහ "නට �ය#ත කට&� 
  

පා.11/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— "ව�න �ළ දැනට �යා-මක වන ය] පැන oය s8 
අණපන- යාව-කා�න 0cම,— Y ලංකාෙy ෙ� වනJට- අFරාජ3වා� &ගෙ7� 
හ�වාෙදන ලද s8 අණපන- �යා-මකවන බැJ එම s8 අණපන- ය� අධ3නය 
0cෙ� ක#. ප-කර, ය] පැනoය ද�ව�, දඩ �ද] ආ"ය යාව-කා�න 0cෙ� ජා8ක 
වැඩ��ෙවළe �යාවට නැංJය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
  

පා.12/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Pය� මැ8වරණ එකම "නක පැවැ-1ම,— Y ලංකාව 

�ළ 1988 Pට 2010 දeවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවල� හැර අ සෑම වසරක�ම 0Pය� මැ8වරණයe පව-වා ඇ8 අතර, 
එෙසේ මැ8වරණ පැවැ-1ම ජනතා මතය සලකා බැ�ම සඳහා ව�නා �	ණායකයe �වද, 
ෙ� �� රෙV ආ	fකය, පXපාලනය ආ" සෑම eෙෂේතයකටම දැ� බලපෑමe ඇ8 කරන 
බැJ පළා- පාලන මැ8වරණ, මහා මැ8වරණ සහ ජනාFප8වරණය එකම "නයක� 
පැවැ-1මට හැ0 වන පX" එL ආයතනවල �ල කාලය සංෙශෝධනය 0cමට-, ගැලෙපන 
මැ8වරණ කම ෙyදයe �	මාණය 0cමට- rQr පX" ආ4�කම ව3වසථ්ා 
සංෙශෝධනයe කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
 

පා.13/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— පා	
ෙ�� පජාතතවාදය ශe8ම- 0cමට 
කට&� 0cම,— රට �ළ පජාතතවාදය වඩා- ශe8ම- 0cෙ� අර�ණ ඇ8ව 
පා	
ෙ��ව හා පළා- සභා අතර-, පළා- සභා හා පළා- පාලන ආයතන අතර- මනා 
ස�බhකරණයe පව-වා ෙගන යාම අත3ාවශ3 වන අතර ඒ සඳහා පළා- පාලන 
ආයතන පධාs, පළා- සභා �ළ �ෙයෝජනය1ම සහ8කව� ��ස ද, පළා- සභා 
පධාs පා	
ෙ��ව �ළ �ෙයෝජනය 1ම සහ8කව� ��සද කමෙyදයe සකස් 
0cමට අවශ3 ආ4�කම ව3වස්ථා සංෙශෝධනයe කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�.  
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පා.14/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ජා8ක ඒකාගතාව ඇ8 0cමට �යවර ගැsම,— ජා8ක 
ඒකාගතාවය පව	ධනය 0cෙ� අර�� ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව �ව- වන 
පෙkශවල Pංහල භාෂා ��p වැඩසටහ ද, Pංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව �ව- වන 
පෙkශවල ෙදමළ භාෂා ��p වැඩසටහ ද, රාජ3, රාජ3 ෙනොවන හා ෙපෞkග
ක 
ආයතනය� සහෙය �යා-මක Jය &� අතර රාජ3 හා ෙපෞkග
ක Jද�- ෙමම 
��ත මාධ3 ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාග�# ෙමම ��p වැඩසටහ ආර�භ 0cම 
සඳහා ජා8ක වැඩ��ෙවළe �යාවට නැංJය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
 

පා.15/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— කලතයාෙa ෙනොමනා �යා �සා අසරණභාවයට 
ප-වන පා	ශවයට සහන සලසා �ම,— Jවාහක අ�සැ# &වලe එකම වහලe යට �ව-ව 
P�න අවස්ථාවල� �dෂයා ෙහෝ �Xඳ rරාව, �Qව සහ ෙවන- අපචාc කට&�වල 
ෙයෙද# ඉඩ� ෙහෝ ෙa ෙදොර බ� �V. තම ෙපෞkග
ක අ�මතය පX" Jnණ# ෙහෝ 
අ අයට පවර# හැPcම �සාෙව අෙනe පා	ශවය- සමඟ දdව දැ� 
අසරණභාවයට ප- වන අවස්ථාවල� එම ත-වය වළeවා ගැsම සඳහා අවශ3 s8 
ස�පාදනය කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.16/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,—ච	යා ධ	ම ��බඳ කාරක සභා ඇ80cම,— Y 
ලංකාෙy පා	
ෙ�� ම�වdෙa Jශ්වාසවතභාවය හා ඔ� �ළ උසස්  ආචාර 
ධ	ම පව-වාෙගන යාෙ� අවශ3තාව �සා ඒ ��බඳ කdp ෙසොයා බැ�ම සඳහා ච	යා 
ධ	ම ��බඳ කාරක සභාවe ඇ8 කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.17/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,—නව ඉෙලeෙටො�e හැ���පතe �n- 0cම,— 
පXපාලනය පහr 0cම, අපරාධ මැඩ�ම සඳහා හා ෙවන- වංච�ක �යාවලට ෙයො�1ම 
අවම 0cම  සඳහා අදාළ �kගලයාෙa dFර ගණය, බැංn op�, ෙක�V කා`, අධ3ාපන 
rQrක�, XයQd බලපත හා Jෙkශ ගම බලපත අංක ආ� වැදග- හා අවශ3 ෙතොර�d 
ඇ�ළ- නව ඉෙලeෙටො�ක අංකයe ස�ත ජා8ක හැ���පතe �n- කළ &� බව- 
පාෙklය ෙ]ක� බලපෙkශය� �ව-වන Pය� ෙදනාෙa ෙතොර�d ගාම �ලධාc 
ෙකොVඨාස මVට# පXගණකගත 0cම ක�න# කළ &� බව- එම ෙතොර�d 
වXවර යාව-කා�න කළ&� බව- ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.18/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ෙපො
ස ් �ලධාcට ද අ�dQ Jස්සක ෙසේවා 

කාලය0 පr Jශාම යාමට අවස්ථාව ලබා�ම,— ෙපො
ස ් ෙදපා	�ෙ��ෙy කාතා 
ෙපො
ස ්�ලධාX�ය  සඳහා වන JP වසරක ෙසේවා කාලය0 පr ස්ව කැමැ-ෙත 
Jශාමයාෙ� හැ0යාව, ෙපො
ස් �ලධාX සඳහා ද අදාළ Jය&� යැ� ද  ඒ සඳහා 
කමෙyදයe සකස් කළ &�යැ� ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.19/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ෙරZලාP ඉව- 0cෙ� කාරක සභා ඇ8 0cම,—
ෙරZලාP තැsම ෙමම ෙරZලාP ඉව- 0cමද �තර PQවන �යාව
යe බැJ 
ක]පැන oය ෙරZලාP ඉව- 0cම ��බඳ ෙසොයා බැ�ම සඳහා ෙරZලාP ඉව- 0cෙ� 
කාරක සභා ඇ8 කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.21/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— සහ8ක 1ම ��බඳ කාරක සභා ඇ8 0cම,— 
පා	
ෙ��ෙy අසන පශ්නවලට ���d වශෙය රජය ෙදන සහ8ක හා රජෙ7 බැ�� 
ඇතැ� Jට කඩ වන අවසථ්ා දeනට ලැෙබන බැJ, රජය Pය වගL� ඉ. කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වග0යන බවට සහ8ක 1ම සඳහා සහ8ක 1ම �
බඳ කාරක සභා ඇ8 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
  

පා.22/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Q�Xය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඵලදා�තාව 
වැ�කර ගැsම,— Y ලංකා Q�Xය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඇ8 අනවසර ඉ 0c� 
හා අනවසර ප"ං¡කdව ක�න# ඉව-කර sත3ා�¢ල ඉ 0c� ස�බධ oJr� 
නැවත සමාෙලෝචනය 0cෙම ෙදපා	තෙ��වට ලැෙබන ආදාය� ව	ධනය කළ &� 
අතර, ෙදපා	තෙ��ෙy සංව	ධන කට&� සඳහා සෘ£වම බල ෙනොපානා ^ ඉඩ� 
"Zකා�න බQ පදනමe මත ෙපෞkග
ක අංශයට ලබා� එම �ද] Q�Xය පkධ8ය 
න1කරණය සදහා ෙයොදා ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.23/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— යාචක�ෙa �Jත ආරeෂා 0cම සඳහා කමෙyදයe 
සැකqම,— ෙ� වන Jට යාචක�ෙa �Jතවලට Jශාල ෙලස ත	ජන එ]ල 1 8ෙබන 
බැJ ඔ�ෙa �Jතවල rරe[තතාව ¤ක�ම උෙදසා, ඔ�ට වගා 0cම සඳහා ඉඩ� 
ලබා � ඉ ලැෙබන ආදායෙම ඔ�ෙa �Jතවල ආරeෂාව හා ෙපෝෂණය සහ8ක කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.24/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— අයාෙ] යන rනඛ�ෙග #�ස් �Jතවලට PQවන 
හා�ය වළeවා ගැsම සඳහා කමෙyදයe සැකqම,— අයාෙ] යන rනඛ�ෙග #�ස් 
�Jතවලට PQවන හා�ය වළeවා ගැsෙ� අර��, රජය මo ¥# පමාණයe 
ෙවෙකො ට  එම ස්ථානයට �දැ]ෙ] යන rනඛ� ෙගන ෙගොස් ඔ� ¤ක බලාගැsම 
සඳහා rQr වැඩ��ෙවළe සකස් කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

  

පා.25/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,—  ළමා අපචාර Pkh සඳහා දැ� ද�ව� පැන1ම,—  "ව�න 
�රා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය "ෙන "න qඝෙය ව	ධනය 1ෙ� ත--වයe ඇ8 1 
8ෙබන බැJ ඒ ස�බධව දැනට පව-නා s8 ෙරZලාP පමාණව- ෙනොවෙ න�, නව 
s8  ෙරZලාP අ�8 ස�මත ෙකොට ඉතා ක�න# ෙ� ස�බධ න� Jස�මට කට&� කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   
  

පා.26/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— සංචාරක ව3ාපාරය පව	ධනය 0cම සඳහා ෙවරළ 
�Jr� මා	ග ඇ8 0cම,— "ව�ෙ ෙවරළබඩ කලාපය �ළ qඝෙය PQවන ඉ"0c� 
 �සාෙව ෙklය, Jෙklය සංචාරකයට ෙමම hවරයට ද ෙවරළ §රයට �Jqෙ�� 
අව�රතා ඇ8ව 8¨ම සංචාරක ව3ාපාරය පව	ධනයට ෙමම hවර ක	මාතයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැJ එම ත--වය වළeවා�ම සඳහා ෙමම  ෙමම  eෙෂේත පව	ධනය 
0cෙ� අර�ණ ඇ8ව ෙවරළ �Jr� මා	ග පkධ8යe ඇ8 කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
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පා.27/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— අධ3ාපන පXපාලන ෙසේවෙ7 �ලධාcෙa වැ.© 
Jෂමතා ඉව- 0cම,— JQහ]ප8 ෙසේවය, Zd අධ3ාපන ෙසේවය, අධ3ාපන පXපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ� වැ.© Jෂමතාවe පව8න බැJ, එම ත--වය මඟ හරවා 
ඔ�ෙa ආ-මා�මානයට සXලන වැ.පe ලැෙබන පX" වැ.© Jෂමතා ඉව- 0cම 
සඳහා කමෙyදයe සකස්  කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
  

පා.28/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,—  ෙබෞkධ �eª අධ3ාපනය පව	ධනය 0cම,—  
ෙබෞkධ �e«වහෙසේලාෙa ධ	ම ඥානය පව	ධනය 0cෙ� අර�ණ ඇ8ව 
උවහෙසේලාෙa කථන හැ0යා, ශවණ හැ0යා, පXගණක, මෙනෝJද3ා-මක සහ 
උපෙkශනය ��බඳ දැ�ම වැ� "&p 0cම උෙදසා දැනට පව-නා �eª අධ3ාපන 
ආයතනවලට පXබා�රව ෙමම කට&� සඳහාම ෙව ^ �eª අධ3ාපන ආයතන ඇ8 
0cම සඳහා කමෙyදයe සකස් කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.    

පා.29/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Y ලංකාව �ළ දැනට �යා-මක වන ෙනොතාXස ්
ෙසේවාව යාව-කා�න 0cම,— "ව�න �ළ �යා-මක වන ෙනොතාXස් ෙසේවය ය]පැන 
oය s8ව
 සකස් 1 ඇ8 �සා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව	තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස s8 හ�වා "ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
  

පා.30/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Jය� කලාය ෙහේ ෙගො1ෙa ආ	fකය ශe8ම- 
0cම,— Jය� කලාය පෙkශවල ෙහේ ෙගො1 JP වගා කර� ලබන 1, nරeක, 
�ං, තල වැ� වගාව� අසව්ැන වැ� කර ගැsම සහ �ෂප්ාදන සකස් 0cම සඳහා නව 
තාeෂණය හ�වා�ම �� උසස් Zණා-මක ත--වෙය &� �ෂ්පාදන සකස් 0cම 
සඳහා-, ෙklය හා  ජාත3තර ෙවළඳෙපොළ �ළ �ෂ්පාදන අෙලJ කර ගැsෙ� පදනම 
ශe8ම- කර ගැsම සඳහා- q#ත ස\පකාර සමාග� ඇ8 කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
 

පා.31/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Zd උපෙkශක ෙසේවාවe ඇ8 0cම,— Y ලංකාෙy 
අධ3ාපනෙ7 Zණා-මක සංව	ධනයe ඇ8 0cෙ� අර�ණ ඇ8ව ®ට වසර Jස්සකට (20) 
පමණ ෙපර Pට ආර�භ 1 �යා-මක වන Zd උපෙkශක තන�d ෙවනම Zd උපෙkශක 
ෙසේවා ඵ්කකයe ෙලස ස්ථාපනය කල &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.32/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— 8X¯ �� ෙව�වට සහ] �� ජනතාව අතර ජන°ය 
කර1ම සඳහා නව තාeෂණය හ�වා �ම,— 8X¯ �� සඳහා Jෙkශ රටවලට ඇ� යන 
Jශාල ධනස්කධය නවතා�ෙ� අර�ණ ඇ8ව ආෙkශකයe ෙලස භාJතා කළ හැ0 
සහ] ��ව
 සැක� ආහාර පච
ත 0cම සඳහා-, ෙක  ස�ත ධාන3 ව	ගයe වන 
සහ] වඩා- P&� ෙලස 8X¯ �� ෙම අඹරා ගැsම සඳහා-, 8X¯ �� ඇඹcමට භාJතා 
කරන ආකාරෙ7 යත �ත සහ නව තාeෂණය හ�වා "ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�.  
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පා.33/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— &kධය �සා ආබාFතය බවට ප-^වට සහන 
සලසා �ම,—  වසර 30කට ආසන කාලයe පැවැ8 &kධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ "ෙනදා 
n� වැඩ ෙකොට �ව- ^ ජනතාව- සf්ර ¤L රeෂා කළ ජනතාව- අතX සැල0ය &� 
පමාණයe අංගJකලව ආබාFතව �වන බX මහ- ඩාවට ප- 1 අසරණව �ව- වන 
බැJ, ඔ� සඳහා ය� මාPක �මනාවe ලබා �මට කට&� කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   
  

පා.34/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Pය�ම ප¥ ආරeෂක� සඳහා ගම Jයද� 

�මනාවe ලබා �ම,— ජනාFප8 ආරeෂක සහ අගමැ8 ආරeෂක ෙසේවෙ7 �&eත 
�ලධාcට ෙමම අෙනn- ප¥ ආරeෂක ෙසේවාවල �&eත �ලධාcට ද සමාන 
ගම Jයද� �මනාවe ලබා �මට කට&� කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�.    
  

පා.35/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Jශ්වJද3ාල මo පව-වාෙගන යන පාඨමාලාව 
¤0යා��ඛ පාඨමාලාව බවට ප-0cම,— "ව�ෙ Pය�ම රජෙ7 Jශ්වJද3ාල සහ 
ෙපෞkග
ක Jශ්වJද3ාල මo පව-වා ෙගන යන ශාස්�ය අධ3ාපනයම සඳහා ^ උපාF 
පාඨමාලාව ¤0යා��ඛ වෘ-§යමය උපාF පාඨමාලාව බවට පXව	තනය කර එමo 
��වනා ^ උපාFධාc ෙවත නව ¤0යා සපයා �ෙ� අර�ණ ඇ8ව, Pය�ම 
Jශ්වJද3ාල සමඟ රාජ3 අංශෙ7 සහ ෙපෞkග
ක අංශෙ7 ආයතන ස�බhකරණය සඳහා 
කමව- වැඩ��ෙවළe සකස ්කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.36/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— පාස] Pr පවාහනය කර� ලබන වෑ රථ සඳහා 

�P ප#§ �යම 0cම,— "ව�න �රා පව-වාෙගන ය� ලබන පාස] Pr පවාහන 
ෙසේවාව �ය#ත ප#8ෙය ෙනොපව8න බැJ සහ ඇතැ� පාස] වෑ රථ 
ෙසේවක�ෙa පැව�� යහප- ත--වෙය ෙනොපව8ත බැJ, �P ප#8ෙය &� 
වෑ රථ ෙසේවාවe පව-වාෙගන යෑම සඳහා-, එම ෙසේවාව ලබාගනා පාස] gෂ3 
gෂ3ාවෙa ආරeෂාව තහ�d 0cම සඳහා-, වෑ රථ ෙසේවාව සඳහා ප#§ 
හ�වා"ය &�යැ� ද, වෑ රථ ෙසේවක� �ළ යහප- පැව�� පව-වාෙගන යාම සඳහා 
Jනය s8 මාලාවe හ�වා "ය &�යැ� ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
 

 පා.37/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ජා8ක සහ ජාත3තර අනාගත ඉ]�මට සXලන ෙලස 

�ෂ්පාදනය ව	ධනය 0cම සඳහා කමෙyදයe සකස් 0cම,— ජා8ක සහ ජාත3තර 
පජාවෙa අනාගත ඉ]�මට සXලන කා	#ක සහ කෘ[කා	#ක �ෂප්ාදනය ��බඳව 
�ෙරෝකථනයe කර අදාළ �ෂ්පාදනයට අ�බkFත Pය�ම eෙෂේතවල අත	 
ස�බධතාවයe �� ද, න1න තාeෂණය උපXම මVට# පෙයෝජනයට ග�# ද, 
�ෂ්පාදන �යාව
ය ව	ධනය 0cම සඳහා කමෙyදයe සකස් කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර�.  
  

පා.38/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Y ලාං0ක ජනතාව ෙa පාර�පXක උdමය 

¤කගැsම සඳහා �²ට] �සත්කාලයe ඇ8 0cම,— Y ලාං0ක ජනතාවෙa ස�පදා�ක 
දැ�ම ආරeෂා කර#, ෙපෝෂණය කර අනාගත පර�පරාව ෙවත ¤ෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන ස�ප- හා ෛජව උdමය අපහරණය වැළැe1ම සඳහා �³] ජා8ක 
වැඩ��ෙවළe අවශ3ව ඇ8 බැJ ද, පXසරය, ෙklය ෛවද3 eෙෂේතය, 
කෘ[ක	මාතය හා ස�පදා�ක ක	මාත ඇ�³ Pය� eෙෂේතය සඳහා �²ට] 
තාeෂණය උපෙයෝ´ කරග- න1න �සත්කාලයe සකස් 0cමට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
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~kFමය ෙkපළ සංJධානය (WIPO), Y ලංකා ~kFමය ෙkපළ කා	යාංශය, පXසර 
අමාත3ංශෙ7 ෛජව JJධ-ව ඒකකය ඇ�³ Pය� අංශ ඒකාබkධ^ වැඩ��ෙවළe සකස් 
0cමට ද �යවර ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.39/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Y ලාං0ක ජනතාවෙa පාර�පXක දැ�ම ආරeෂා කර 

ගැsම සඳහා ^ ජා8ක වැඩ��ෙවළe ආර�භ 0cම,— Y ලාං0ක ජනතාවෙa පාර�පXක 
දැ�ම භාJතා වන ෛවද3 කම, කෘ[ක	මාතය, ආහාර සංරeෂණය, හස්ත ක	මාත 
අංශය ඇ�³ JJධ eෙෂේතය� පාර�පXක දැ�ම ආරeෂා 0cම සඳහා අදාළ eෙෂේතය 
�ෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග ෙතොර�d ලබාෙගන, ෛජව JJධ-ව ඒකකය, 
~kFමය ෙkපළ කා	යාංශය ඇ�³ අදාළ අංශ ඒකාබkධව ජා8ක වැඩ��ෙවළe ආර�භ 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.40/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Y ලංකාවට ආෙy�ක හා ඖෂධමය ව�නාක�ව
 

&� ශාඛවල ජාන ස�ප-වලට ෙ©ටV බලපත ලබා ගැsම,— Jෙklය රටව] Y 
ලංකාවට ආෙy�ක ව�නා ඖෂධමය ශාඛවල ස�ය රසාය�ක දව3 සහ ජාන ස�ප- 
හ�නා ෙගන, ඒවාට වංච�ක ෙලස ෙ©ටV බලපත ලබා ගැsම වැළැe1ම සඳහා අදාළ 
ස�ය රසාය�ක දව3 සහ ජාන ස�ප- සඳහා Y ලංකාවට ෙ©ටV බලපත ලබා 
ගැsමට-, ඖෂධ �ෂ්පාදනයට සහ වැ� "&p 0cමට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැsමට-, 
ෛජව JJධ-ව අංශය, ~kFමය ෙkපළ කා	යාංශය සහ ෙklය ෛවද3 අමාත3ාංශය 
ඇ�³ වග0ව&� Pය� ආයතන එeව Jෙශේෂ වැඩ��ෙවළe සකස් කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.41/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ජනතා �ෙයෝ²ත�ෙa ගd නාම අ-හැcම,— 

ජනාFප8�මා, අගමැ8�මා ඇ�³ පා	
ෙ��, පළා- සභා, පාෙklය සභා �ෙයෝජනය 
කරන Pය�ම ජනතා �ෙයෝ²තය මාPකව තම කරන ෙසේවයට අදාළව වැ.© හා / 
ෙහෝ �මනා ලබා ගනා අතර ඉහත 0PQ ºරයe �ස්සරණධ3ාසෙය PQ කර� ලබන 
ගd ෙසේවය ෙනොවන බැJ ද, එම ºර දරනෙa නමට ඉ"Xෙය ෙහෝ ºරයට 
ඉ"Xෙය අ8ගd, Yම- ෙහෝ ගd යන නාම සහ නමට පrව උ�මාණ, මැ8�මා යන 
පද ෙය�ම උපහාසයට ලe1මට ෙහේ�වe 1 ඇ8 බැJ ද, ජනතා �ෙයෝ²තයෙa ගd 
නාම භාJතය නතර 0cමට අවශ3 �යවර ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
  

පා.42/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— වැ��� නඩ-� ම4ඩල වැඩසටහන පළා-, "ස්»e 

සහ පාෙklය ෙ]ක� ෙකොVඨාස මVට# ව3ා©ත 0cම,— JJධ පා	ශ්වය JP 
වැ��� �රවැPය ෙනොසලකා හැcම �� PQවන JJධ අසාධාරණය ස�බධෙය 
පැ#�
 0cම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත3ාංශෙ7 වැ��� ෙ]ක� කා	යාලය යටෙ- 
�යා-මක වන වැ��� නඩ-� ම4ඩල වැඩසටහන පළා-, "ස්»e හා පාෙklය ෙ]ක� 
ෙකොVඨාස මVට# ව3ා©ත කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.43/’15  
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— වැ��� පජාව Y ලංකාෙy ආ	fක ව	ධනයට දායක 

කර ගැsමට ණය �ෙ� වැඩ��ෙවළe සකස් 0cම,— වයස අ�dQ 60 ඉeමවා ඇ8 
වැ��� පජාවට තම �වෙනෝපාය මා	ග ශe8ම- කරග�# සමස්ත Y ලංකා ආ	fකෙ7 
ව	ධනයට දායක1මට බැංn පkධ8ය මo ණය �ෙ� කමෙyදයe �යා-මක ෙනො1 ම 
ඔ�ට සමාජය �ළ ෙවන- අකාරයකට සැලLමe වන ෙහ� එම අසාධාරණ ත--වය 
වැළැe1මට කමව- වැඩ��ෙවළe ඇ8 කළ &� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
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පා.44/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— වයස අ�dQ 60 ඉeමවා ඇ8 �kගල� සමාජය �ළ 

ස¼ය �kගල� බවට ප- 0cෙ� වැඩ��ෙවළe සකස් 0cම,— සමාජ ආ	fක 
�යාව
ෙ7 පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අ�dQ 60 ඉeම1ෙම පr 
සමාජය �ළ �P ��ගැsමe ෙනොමැ8ව අ¼යව ෙකො1 P�න වැ���ය, සමාජෙ7 
ස¼ය �kගල� බවට ප- 0Xෙ� වැඩ��ෙවළe සකස් 0cමට පාස] පජාව ඇ�³ �³ 
මහ- සමාජයම දැ�ව- 0cෙ� කමෙyදයe ඇ8 කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.45/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක eෙෂේතය ��බඳ පාස] Prෙa 

දැ�ම �³] 0cම,— Y ලංකාෙy අනාගත තdණ තd�යෙa ¤0යා පශ්නයට 
Jස�මe ෙලස සහ ෙමෝට	 කා	#ක eෙෂේතෙ7 ඇ8වනා^ ව	ධනයට සාෙ©eෂව 
��p ශ#ක�ෙa අවශ3තාව ස�රා ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ8ව පාස] Jෂය �	ෙkශයට 
ෙමෝට	 කා	#ක g]පය Jෂයයe ෙලස ඇ�ළ- 0cම සඳහා කමව- වැඩ��ෙවළe ඇ8 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.46/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක g]පය ඉගැ1ම සඳහා Zdවd 
��p 0cමට අධ3ාපන Jද3ා ඨයe ඇ8 0cම,— Y ලංකාෙy සහ Jෙkශ රටවල 
ෙමෝට	 කා	#ක eෙෂේතෙ7 ඇ8වන ව	ධනයට සXලන ෙලස, එම eෙෂේතෙ7 ��p 
ශ#ක�ෙa ඉ]�ම ස�රා�මට හැ0වන පX", පාස] මVට# ඉගැ1ම සඳහා 
Zdවd ��p 0cමට ෙමෝට	 කා	#ක eෙෂේතය ��බඳ අධ3ාපන Jද3ා ඨයe ඇ8 
කළ &�යැ�  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.47/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක g]පය Jෂය �	ෙkශය 

යාව-කා�න 0cම,— ෙමෝට	 කා	#ක eෙෂේතය හා ස�බධ රජෙ7 කා	#ක Jද3ාල හා 
අ�බkධ ආයතනවල ඉෙග�� කට&� PQ කර� ලබෙ වසර 25 - 30e තර� පැර� 
Jෂය �	ෙkශයe යටෙ- බැJ, එම ත--වය ෙවනස් 0cම සඳහා එම Jෂය 
�	ෙkශය යාව-කා�න 0cමට කමව- වැඩ��ෙවළe ඇ8 කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

 පා.48/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,—  »ෙරෝද රථ හා ය�d පැ" ආ½ත ¤0යාවල �&eත 

^වෙa ¤0යාවල rරe[තභාවය තහ�d 0cම,— Y ලංකාව �ළ �ව-වන »ෙරෝද රථ 
හා ය�dපැ" ආ½තව සෘ£ හා වක ෙලස ¤0යාව� �&eත1මට කැමැ-තe දeවන 
තdණ �Xස හා Jශා#ක »Jධ හ�දා �ලධාX සහ ෙජ3ෂඨ් �රවැPය යන ජන 
ක4ඩාය�වල ආ	fක ශe8ය ව	ධනය 0cෙම සමස්ත ජා8ක �ෂ්පා"තයට ඔ�ෙa 
දායක-වය ලබා ගැsෙ� අර�ණ ඇ8ව එම eෙෂේතෙ7 �&eත^වෙa ස¼ය 
දායක-වය ජා8ක ආ	fකයට එe කර ගැsම සඳහා කමව- වැඩ��ෙවළe ක�න# 
සකස් කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.49/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Y ලාංLය/ෙklය �පෙyදය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආක]ප �³] 0cම,— Y ලාංLය/ෙklය ආහාර කලාව ��බඳ ෙklය හා Jෙklය 
ජනතාව �ළ වැ� නැ�dවe ඇ8 0cෙ� අර�ණ ඇ8ව, රට �ළ ජනතා ආක]ප ඒ ෙවත 
ෙයො� 0cම සඳහා පාස], Jශ්වJද3ාල, තෘ§�ක අධ3ාපන ආයතනවල Jෂය පාඨමාලාවට 
�පෙyදය Jෂයයe ෙලස ඇ�ළ- 0cමට-, රාජ3 හා ෙපෞkග
ක අංශවල මැ"හ-1ම මත 
ප	ෙ7ෂණ අංශ "Xගැ1ම මE නව ෙසොයාගැs� PQ 0cමට-, ඒ හා බැ�� ආයතන 
පkධ8ය ස�බධ කර ග�# සහ8ක පත, �©ෙලෝමා, උපාF, පශ්චා- උපාF පාඨමාලා 
ඇ8 0cම �� ෙමම eෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ �³] ආක]පමය ෙවනසe ඇ8 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.50/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Y ලංකාෙy ආහාර සංස්කෘ8ය ඉෙග�� සහ 

ඉගැ1 ෙ� �යාව
යට බkධ 0cම,— Y ලාංLය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
0cෙ� කලාව, ආහාර �qෙ� කලාව, ව	ණකාරක කලාව, ආහාර කැෙ� කලාව ඇ�³ 
අංශ ගණනාව0 සකස්1 ඇ8 අතර ඒ හා බැ�p Y ලාංLය ආහාර සංස්කෘ8ය ��බඳ 
ඉෙග�� සහ ඉගැ1� කමෙyදය හරහා අනාගත පර�රට පවරා�ම ෙමම ෙklය හා 
Jෙklය ජනතාව අතර අපෙa ආහාර සංස්කෘ8ය ව3ා©ත 0cම මE Y ලාංLය 
අනන3තාව අත	ජා8කව ඔසවා තැ¨ම සඳහා වැඩ��ෙවළe ඇ8 කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.51/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Jශ්වJද3ාල සහ තෘ§�ක අධ3ාපන ආයතනවල 
Prෙa ප	ෙ7ෂණ �බධන අමාත3ාංශවල සංව	ධන කට&� ඉලeක කර සකස් 
0Xම,— Jශ්වJද3ාල සහ තෘ§�ක අධ3ාපන ආයතනවල Pr JP තම පාඨමාලා 
ස�බධෙය ඉ"Xප- කරන ප	ෙ7ෂණ �බධන රෙV ආ	fක, සමා�ය, සංස්කෘ8ක 
හා සංව	ධන කට&�වලට උපෙයෝ´ කර ගැsම වැදග- වන බැJ එම �බධන 
අheෂණය කර� ලබන ආචා	යවd හා ප	ෙ7ෂණ �බධන අදාළ වන අමාත3ාංශ අතර 
මනා ස�බhකරණයe ඇ8 0cම සඳහා එL අමාත3ාංශෙ7 �ලධාXෙයn ප-0cෙම 
එම ප	ෙ7ෂණ �බධන මE අමාත3ාංශෙ7 ඉ"X සංව	ධන �යාදාමය සහ කා�න 
ඉලeක ස�රා ගැsමට හැ0වන පX" කමව- වැඩ��ෙවළe ඇ8 කළ &�යැ�  ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

  

පා.52/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— වයස අ�dQ 18 ස�¾	ණ වන අවසථ්ාෙy�ම ඡද �# 
නාමෙ]ඛනයට නම ඇ�ළ- 0cම,— මැ8වරණ ෙදපා	තෙ��ව මE වා	[කව 
ඡද �# නාමෙ]ඛන සංෙශෝධනය 0cමට �ය#ත "නට පrව ෙහෝ ෙපර "නක� වයස 
අ�dQ 18 ස�¾	ණ වන තැනැ-තට �ය#ත වයස ස�¾	ණ ^ "නටම ඡද �# 
නාමෙ]ඛනෙය� නම ඇ�ළ- කරවා ගත හැ0 ආකාරෙ7 පාෙයෝoක වැඩ��ෙවළe ඇ8 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
  

පා.53/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Y ලංකාව �ළ ෙසේල� �ෂ්පාදනය 0cම සඳහා 

කමව- වැඩ��ෙවළe ඇ8 0cම,— Y ලංකාව �ළ වා	[කව ෙසේල� Jශාල 
පමාණයe භාJතා කර� ලබන අතර ෙසේල� ආනයනය 0cම සඳහා ද Jශාල �දලe 
වා	[කව Jෙklය රටවලට ඇ� යන බැJ, එම Jෙkශ J�මය පමාණය රට �ළ ඉ8X 
කර ගැsෙ� අර�ණ ඇ8ව ලංකාව �ළ පව-නා ෙklය තාeෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේල� 
�ෂ්පාදනය 0cම සඳහා රාජ3, ෙපෞkග
ක ෙහෝ ස\පකාර අංශය ස�බධ කර ග�# 
කමව- වැඩ��ෙවළe රජය මැ"හ- 1ෙම ඇ8 කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.54/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ෙපො] ව�ර ආ½තව නව �ෂ්පාදනය ඇ8 0cම,—  
Y ලංකාව �ළ වා	[කව Jශාල පමාණයක ෙපො] ව�ර අපෙ- යන බැJ, නව 
තාeෂණය ෙයොදා ග�# JFම- කමෙyදයe යටෙ- ෙපො] ව�ර ආ½තව නව 
�ෂ්පාදනය ෙklය හා ජාත3තර ෙවළඳෙපොළ ඉලeක කර ග�# ඇ8 0cම සඳහා 
කමෙyදයe �යා-මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.55/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— සාගරෙ7 නව ස�ප- ගෙyෂණය,— Jශාල සාගර 
කලාපයe  �# රටe � Y ලංකාව ප�ඛ-වය ලබා � ඇ-ෙ- hවර ක	මාතය සඳහා 
පමණe වන අතර  සාගරය ආ½තව Jශාල පමාණයක සවභාJක ස�ප- ඇ8 බැJ 
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ෙමරටට Jශාල ¤0යා අවස්ථා පමාණයe ෙමම ධනයe ද උපයා ගැsෙ� අර�ණ ඇ8ව 
සාගර ස�ප- ��බඳව JFම- වැ�Qර අධ3යනයe කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.56/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Y ලංකාෙy ම-ස3 ස�පත Jෙkgක� JP ෙනලා 
ගැsම වළකා�ම,— Y ලාං0ක hවරයට Jශාල ආ	fක අවාPයe ඇ8 කර# Y ලංකා 
��Q කලාපෙ7 ම-ස3 ස�ප- Jෙkgක� JP ෙනලා ගනා බැJ Y ලංකා ��Q 
කලාපය �ළ මා³ ඇ]�මට සහ Jෙkශ  යාතාවලට මා³ බෑම සඳහා ෙතො.පලe ෙලස 
භාJතා 0cම වළකා�ම සඳහා රජය JP JFම- වැඩ ��ෙවළe සකස ්කර �යා-මක 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.57/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ෙකොස් �ෂ්පාදනය වැ� කර ඒ ආ½ත �ෂ්පාදන 
අපනයනය 0cම,— ඉතා පsත ෙමම ඖෂhය Zණෙය අÀන, රසාය�ක දව3ව
 
ෙතොරව වගා කළ හැ0 ෙබෝගයe වන ෙකොස් වගාව ව3ා©ත 0cම �� ඒ ආ½ත 
�ෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය 0cම මE Jශාල Jෙkශ J�මය පමාණයe අප 
රටට උපයා ගත හැ0 බැJ ඒ සඳහා රජෙ7 මැ"හ-Jෙම JFම- වැඩ ��ෙවළe 
සකස් කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.58/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ජා8ක ෙගොJ ස�මාන උෙළලe වා	[කව සංJධානය 
0cම,— රටe ෙපරට යාමට න� �
ක වශෙය ෙගොJතැ� ස½ක Jය &� බැJ රට 
සd කරන ෙගොJ ජනතාවට Pය වෘ-8ය ��බඳ අ�මානයe ඇ8වන පX" JFම- 
සංJධාන ව�හයe හරහා �යා-මක වන ෙගොJ ස�මාන උෙළලe රජෙ7 මැ"හ-1ෙම 
වා	[කව සංJධානය කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.59/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— සහන #ලකට LED බ]බ පාXෙභෝoක ජනතාවට 
ලබා�ම,— �වාස ආෙලෝක 0Xමට ෙයොදා ගනා Zණා-මක LED බ]බ #ල අFක 
බැJ, JQ
බල ම4ඩලය මැ"හ-1 සහනදා� #ලකට හා ෙග1ෙ� කමයට ෙමම බ]බ 
පාXෙභෝoක ජනතාවට ලබා� ජා8ක වශෙය JQ
ය Jශාල පමාණයe ඉ8X කර 
ගැsමට-,  LED බ]බ ජනතාව අතර ජන°ය 0c මE JQ
බල ම4ඩලයටද අමතර 
ආදායමe උපයා ගැsමට- හැ0වන පX" කමව- වැඩ ��ෙවළe සැකPය &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.60/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— r³ පXමාණ ෙස]ල� බ� ක	මාතශාලා ව3ා©ත 
0cම,— Y ලංකාව �ළ ෙස]ල� බ� සඳහා Jශාල ෙව ළදෙපොළe පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා �ෂප්ාදනය ෙකෙරෙ r³ වශෙය වන අතර ඒ සඳහා Äනය ප�ඛ අෙනn- 
රටවලට Jෙkශ J�මය Jශාල පමාණයe ඇ� යන බැJ, r³ �Xවැයe දැXය &�  ෙමම 
ක	මාතය ගා®ය පෙkශවල ව3ා©ත 0cම සඳහා JFම- වැඩ ��ෙවළe සකස් කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.61/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Y ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදන ක	මාත ශාලා 

ආර�භ 0cම,—  Y ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම මVටමක පව8න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට Jශාල Jෙkශ J�මය පමාණයe වැයවන බැJ 
"&p මානව ස�පතe �# රටe ෙලස Y ලංකාවට අත3ාවශ3 ඖෂධ ව	ග රට �ළම 
�පද1මට අවශ3 පහrක� රජය මැ"හ- 1ෙම ලබා � ඖෂධ �ෂප්ාදන ක	මාත ශාලා 
ආර�භ කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.62/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— පාස] Jෂය �	ෙkශයට මෙනෝ Jද3ාව Jෂයය ඇ�ළ- 

0cම,— පාස] gෂ3 පජාව �ෙරෝ´ මනස0 &- ~kFම- §රණ ගැsමට හැ0 �Xසe 
ෙලස හැඩගැස1්ම උෙදසා හය වැ� ෙශේ�ෙ7 Pට �යා-මක වන පX" ෙබෞkධ මෙනෝ 
Jද3ාව සහ බට�ර මෙනෝ Jද3ාව යන Jෂයය ඒකාබkධ ෙකොට කමව-ව සැලr� කරන 
ලද “මෙනෝ Jද3ාව සහ භාවනාව” න# Jෂයයe පාස] Jෂය �	ෙkශයට ඇ�ළ- කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.63/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Jශා#ක ආධාරක මධ3සථ්ාන ��.1ම,— Jශා#කය 

ෙව�ෙව උපෙkශන ෙසේවා, ෛවද3 පහrක� සහ  "වා r¤n� ෙසේවා යනා� 
වැ���යට අවශ3 rබසාධන කට&� ¤සe එකම ස්ථානය0 ඉ. කර ගැsමට හැ0 
වන පX" Jශා#ක ආධාරක මධ3ස්ථාන ෙගොඩනැං1මට-, එම මධ3ස්ථාන ෙeද කර 
ග�# ය� �ෂ්පාදන කට&-තe සඳහා Jශා#කය ෙයො� 0cම හරහා ඔ�ෙa "Jයට 
සහනයe ලබාෙදන අතර අමතර ආදායමe ද උපයා ගැsමට හැ0 වන ෙලස රජය මැ"හ- 
1ෙම රට�රා Jශා#ක ආධාරක මධ3සථ්ාන ��.Jය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.64/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Jශා#කයෙa ආ	fකය ශe8ම- 0cම සඳහා නව 

ෙලොත¤�යe හ�වා �ම,— Jශා#ක රාජ3 ෙසවකයෙa වැ.© Jෂමතා ඉව- 0cමට 
සහ ඔ�ෙa rබසාධන කට&� සඳහා අවශ3 �ද] ෙසොයා ගැsම සඳහා නව 
ෙලොත¤�යe ෙවළඳෙපොළට හ�වා�මට රජය කට&� කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.65/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— සංචාරක මගෙපවන ��p 0cම,— 
සංචාරක�ට ඵලදා� හා ආචාරl� ෙසේවාවe සැප�මට හැ0 �Xසe බවට ප- 0cමට 
ෙමම, ඔ�ෙa  වෘ-§ය මVටම ඉහළ නැං1ම සඳහා- සංචාරක මග ෙපවන 
��p 0cමට JFම- වැඩ��ෙවළe සකස් කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
  

පා.66/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ඉඩ� ස�බධව පව8න s8 සංෙශෝධනය 0cම,— Y 

ලංකාව �ළ ෙ� වන Jට ඉඩ�වලට ව3ාජ ඔ©� සකසා J0Çෙ� ජාවාරමe 
�යා-මකවන අතර ®ට අදාළව s8ය �යා-මක 1ම ද ඉතා අවම මVටමක පව8න 
බැJ, ඉඩ� අ�8ය ස�බධව rරe[තභාවය වැ� වන අ&X හා වැර"කdවට දැ� 
ද�ව� පැ#ණJය හැ0 අ&X පව8න s8 පkධ8ය සංෙශෝධනය කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.67/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Y ලංකාව අවට සාගරෙ7 ෙකොර]පර ආරeෂා කර 

ගැsම,— Y ලංකාව අවට සාගරෙ7 ඇ8 ෙකොර]පර #�ස්  �යාකාරක� ෙහේ�ෙව 
Jනාශ1ෙ� ත	ජනයට ��ණපා ඇ8 බැJ, එම ෙකොර]පර ආරeෂාකර ගැsම සඳහා 
#�ස් �යාකාරක� පාලනය 0cමට හැ0වන පX" �kගල ආක]පමය ෙවනසe ෙමම, 
ෛන8ක රා�ෙy ෙවනසe ඇ8 0cම සඳහා Jkව- ක#.වe හරහා rQr වැඩ��ෙවළe 
සැලr� කර �යා-මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.68/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— පාස] වෑ රථ සඳහා කාතාව ෙසේවයට ෙයද1ම,— 

පාස] වෑ රථ ෙසේවෙය� Zණා-මක බව වැ� 0cමට-, එම වෑ රථවල ගම කරන 
දdවෙa ආරeෂාව උෙදසා-  Pය�ම පාස] ෙසේවා වෑ රථවල ෙසේවය සඳහා 
කාතාව ෙයොදා ගැsම අ�වා	ය 0cමට s8 සකස ්කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.69/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ඖෂධ #ල පහත ෙහ�ම,— Y ලංකාව �ළ ජා8ක 
ඖෂධ ප8ප-8ය පකාශයට ප- කර ඖෂhය නාමෙය ෙබෙහ- අෙලJ 0cම ක�න# 
ආර�භ 0cම මE ඖෂධ #ල පහත ෙහ�මට රජය මැ"හ- Jය &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.70/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— අත	ජාලය හරහා අෙලJ කරන ඖෂධ ඇ�³ 

ජාවාර� මැඩපැවැ-1ම,— ෙ� වන Jට අත	ජාලය හරහා ප#8ය0 ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද3 උපකරණ හා Èපලාවන3 �ෂ්පාදන Jශාල ෙලස අෙලJ ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාර� අප රෙV ජනතාව ෙa ෙසෞඛ3යට සහ යහපැවැ-මට Jශාල ත	ජනයe වන බැJ 
ඒවා මැඩපැවැ-1ම සඳහා �P වැඩ��ෙවළe සකස් කර �යා-මක 0cම rQr යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

 පා.71/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— කෘ[ රසායන දව3 භාJතා ෙනොකර වගා 0cම,— අFක 

Jෂ ස�ත කෘ[ රසායන දව3 Y ලංකාව �ළ තහන� කර පැර� කමයට පXසර �තකා® 
වගා කමයe රටට හ�වා�මට අවශ3 ප	ෙ7ෂණ PQ0cමට කෘ[ Jද3ාඥය හා 
පXසරෙy�ෙග සමJත ක#.වe ප- කර ඔ�ෙග ලබා ගනා �	ෙkශ �� 
ජනතාවට වස Jෙස ෙතොර ෙසෞඛ3ාරe[ත ආහාර ෙyලe  ලබා �මට අවශ3 �යවර 
ගැsමට රජය මැ"හ-1ම rQr යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.72/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— පාස] Pr ම-දව3වලට ඇ9බැ�1ෙම �දවා 

ගැsම,— ෙ� වන Jට Y ලංකාව �ළ පාස] Pr ම-දව3වලට ඇ9බැ� 1ෙ� වැ� 
පවණතාවයe �	මාණය 1 ඇ8 බැJ පාස] Pr ම-දව3ව
 �දවාගැsම සඳහා 
රජය මැ"හ-1 JFම- වැඩ��ෙවළe �යා-මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.73/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ජා8ක ඵලදා�තා ක#.වe ප- 0cම,— රජය JP 

�යා-මක කර� ලබන ඵලදා�තා වැඩසටහ�� තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදා�තා 
මVටමe කරා ෙමෙහය^ ආයතන පධාs හ�නාෙගන ඔ�ෙa දැ�ම හා අ-දැL� 
පෙයෝජනයට ගත හැ0 වන ආකාරෙය, එම ආයතනවල �යා-මක කරන ලද 
වැඩසටහ සහ කමෙyද අෙනn- ආයතනවලට ගැලෙපන පX" ආෙkශ 0cමට හැ0වන 
පX" එම ආයතන පධාsෙග සමJත ජා8ක ඵලදා�තා ක#.වe ��.Jය &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.74/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— පජා ෛවද3ෙyදය ��බඳ Jෙශේෂඥ ෙසේවාව "&p 
0cම,— ෙසෞඛ3 ෙසේවාෙy අත3ාවශ3 අංගයe වන පජා ෛවද3ෙyදය ��බඳ Jෙශේෂඥ 
අංශය "&p 0cමට අවශ3 සැලr� සකස් 0cම හා එම eෙෂේතෙ7 දැනට පව8න ගැට� 
�ceෂණය කර ක�න# �රාකරණය 0cමට අවශ3 කට&� PQ 0cමට රජය මැ"හ- 
Jය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.76/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— පXෙභෝජනයට �rQr ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැe1මට කට&� 0cම,— පXෙභෝජනයට �rQr ආහාර �ෂ්පාදනය කරන, අෙලJ 
කරන හා ඊට අ�බල ෙදන �kගලය හා ආයතන වැට�මට පාXෙභෝoක කට&� ��බඳ 
අFකාXෙ7 Jෙශේෂ වැට�� ඒකකයට පව8න ගැට� �රාකරණය කර අවශ3 පහrක� 
ෙනොඅ�ව ලබා �මට-, වැර"කdවට උපXම ද�ව� ලබා "ය හැ0 වන පX" පව8න s8 
පkධ8ය සංෙශෝධනය 0cමට- කට&� කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
   

පා.77/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— වස Jස නැ8 ආහාර �ෂ්පාදනය "Xම- 0cම,—  

ආහාර හා ස�බධ �ෂ්පාදන කට&�වල ෙklයව �රතව P�න �ෂ්පාදකය ඉලeක 
කර ග�# Zණා-මක බJ ඉහළ, ෙසෞඛ3ාරe[ත ආහාර පාXෙභෝoකයට ලබා �ම 
�� රටට කළ හැ0 ෙසේවාව ��බඳව දැ�ව- කර, ආක]පමය ෙවනසe ඇ8 0cමට 
හා එෙලස වස Jෙස ෙතොර ආහාර �පදවන ව3වසායක�ට ෙගෞරව නාමයe ස�ත 
ස�මාන පදානය ෙකොට ඔ� "Xගැ1මට වැඩසටහනe රජය මැ"හ-1 ආර�භ කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

පා.78/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ-ප- කරග- අභය¥#වලට අය- ඉඩ� 
�දහස් කරගැsම,— Y ලංකාෙy පකාශයට ප- කර ඇ8 අභය¥#වලට අය- ඉඩ� JJධ 
�kගලය හා සංJධාන JP s8 Jෙරෝh ෙලස අ-ප- කරෙගන ඇ8 බැJ, එම ඉඩ� 
නැවත ලබා ගැsමට රජය ක�න# මැ"හ- Jය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
  

පා.79/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ආ"වාq ජනයා නගාP.1ම සඳහා සැලrමe �යා-මක 

0cම,— Y ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආ"වාq ජනතාව ��බඳ ෙවනම සංගණනයe 
PQකර, ඔ�නට �ව- 1ම සඳහා දැනට පව8න අපහrතා කමව-ව හ�නාෙගන, ඔ�නට 
 ෙගෞරවsයව �ව- 1මට හැ0 පXසරයe �	මාණය කර �මට අවශ3 සාධsය සැලrමe 
ආ"වාq නායක� ද ඇ�ළ-ව ප-කරන ලද Jkව- ම4ඩලයe හරහා �යා-මක කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.80/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— &kධය �සා උ�d හා නැෙගන�ර පෙkශය� හා� ^ 

�රාවස�් සංරeෂණය 0cම,— 8ස් වසරක &kධය ෙහේ�ෙව උ�d හා නැෙගන�ර 
පළා- වල පැව8 �රාවස්� Jශාල ෙලස Jනාශ ^ අතර පව8න �රාවස්� ��බඳ 
ස®eෂණයe PQ කර ෙතොර�d ¤ස්කර ගැsම-, එම �රාවස්� තහ�d 0cම, ආරeෂා 
0cම හා ප8සංස්කරණය 0cම- අර�p කර ෙගන Jkව- �රාJද3ාඥ�ෙග 
සමJත ක#.වe ප-0cම rQr යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.81/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— වගා 0cම සඳහා ෙklය ¨ජ පච
ත 0cම,— කෘ[ 
රසායන භාJතෙය ෙතොරව ෙklය කාබ�ක ෙපොෙහොර ආශෙය වගා කළ හැ0 ෙklය 
¨ජ ව	ග හ�නාෙගන එම ¨ජ ක�න# රට �රා ව3ා©ත කර රසාය�ක වස Jෙස 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා �ම සඳහා අවශ3 කරන ප	ෙ7ෂණ, තාeෂණය හා 
�ෂ්පාදනය වැ� "&p 0cමට අවශ3 සැලr� සකස ්කර �යා-මක කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.82/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Jෙkශ භාෂා අධ3යනයට පහrක� සැප�ම,— �kගල 
~kFෙ7 පෘÊල බව §රණය 1මට ඔ� ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකයe වන බැJ 
ඉංËP භාෂාව හැdpෙකොට අෙනn- පධාන Jෙkශ භාෂා හැදෑcමට අවශ3 පහrක� 
�³] කර, සැලr� ස�පාදනය කර �යා-මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.83/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Pය� මැ8වරණ පචාරක කට&� සඳහා Jයද� කරන 
�ද] qමා 0cම,— Y ලංකාව �ළ පැවැ-ෙවන Pය� මැ8වරණය�� ඇතැ� 
අෙ©eෂකය අ8 Jශාල �ද] පමාණයe Jයද� කරන අතර �ද] Jයද� කළ ෙනොහැ0, 
එෙහ- රටට වැඩe කළ හැ0 ~kFම- �Xසකට ඉ අවාP සහගත ත--වයe ඇ8 වන 
බැJ මැ8වරණ සඳහා Jයද� කරන �ද] පමාණය qමා 0cමට හැ0 වන ආකාරෙ7 
s8 ස�පාදනය කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.84/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— යට- J²ත සමෙ7 Y ලංකාෙව ¤ෙගන oය �රාවස්� 
නැවත ලබා ගැsම,— Y ලංකාව යට- J²තයeව පැව8 සමෙ7 අප ර� පෘ�ගාලය, 
ඕලදය හා මහා Íතාන3යට ¤ෙගන oය �රාJද3ා-මක ව�නාකමe ස�ත භා4ඩ 
��බඳ ස®eෂණයe PQ කර එම භා4ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැsම සඳහා අවශ3 �යවර 
ගැsමට රජය මැ"හ- Jය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.85/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— සංඝාFකරණයe ස්ථාපනය 0cම,— �e« 
වහෙසේලාෙa ආරeෂාව හා ෙගෞරවය ¤ක ගැsම ෙව�ෙව උවහෙසේලාට අදාළ 
අFකරණමය කා	යය සඳහා ෙවනම සංඝාFකරණයe ��.Jය &� බවට- එම 
අFකරණ §Q සඳහා s8මය බලය ලබාගැsමට හැ0 වන අ&X ෙමම සංඝාFකරණය 
ස්ථාපනය කළ &� බවට- ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.86/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ව3වස්ථා�ත සංඝ සභාවe ප- 0cම,— 
පා	
ෙ��ව ඇ�³ ජනතා �ෙයෝ²ත ආයතන සඳහා උපෙkශක-වය හා මග ෙප1ම 
ලබා �මට හා අණපන-වලට සංෙශෝධන ඉ"Xප- කළ හැ0 ෛන8ක බලය ස�ත සංඝ 
ස��8ෙය ප- කර ග- රාජ3 පXපාලනය, s8ය, Jෙkශ කට&� හා සමාජ 
�යාකාරක� ��බඳ හසල දැ�මe සහ අ-දැL� ස�ත Jkව- සංඝයා වහෙසේලාෙග 
සමJත ව3වස්ථා�ත සංඝ සභාවe ප- කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
  

පා.87/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ8ක අධ3යන ආයතනයe ��.1ම,— Y 
ලංකාෙy පැවැ8 ජල තාeෂණය හා වැy තාeෂණය නැවත පණගවා ¤කගැsම සහ 
වැ� "&p 0cම සඳහා අවශ3 ප	ෙ7ෂණ PQ 0cමට හා අධ3ාපන පාඨමාලා මo උeත 
Jෂය ගැන දැ�# සනkධ කරන ලද �Xසe �	මාණය 0cමට හැ0යාව ඇ8වන පX" 
“වා� සංස්කෘ8ක අධ3යන ආයතනය” න# ආයතනයe රජය මැ"හ-1ෙම ආර�භ 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.88/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— මහාවංශය අධ3යනය සඳහා ආයතනයe ��.1ම,— Y 
ලාංLය ඉ8හාසෙ7 ගම මග ෙපවන මහාවංශය අධ3යනය 0cම සඳහා �e« 
වහෙසේලාෙa මැ"හ- 1ෙම “මහාවංශ අධ3යන ප	ෙ7ෂණ ජා8ක ආයතනය” න# 
ආයතනයe රාජ3 අ�ගහෙය ��.Jය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.89/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ෙබෞkධ Jෙරෝh �යා නැවැ-1ම,— ධ	ම ගථ හා 
පකාශන අධ3යනය 0cෙ� මනා දැ�මe ඇ8 ෛන8ක බලයe ස�ත Jkව- සංඝ 
ම4ඩලයe ��.1ම මo ය� �	මාණයe එ�දැe1මට ෙපර එය එම ම4ඩලයට ඉ"Xප- 
0cෙම අන�dව, සමාජගත 0cමට �rQr න�, සංෙශෝධන ඉ"Xප- 0cමට හැ0වන පX" 
යාතණයe සැකqම මo ෙබෞkධ Jෙරෝh �යා හා පකාශන රචනා 1ම හා ~Q දහම 
ස�බධ කර# සාවද3 �	වචන ඉසම්�1ම නැවැ-1ම සඳහා රජය මැ"හ- Jය &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.90/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ෙkශ �ෛතÏ කලා �	මාණ ඇග�ම,— ෙkශා�රාගය හා 
ආ-මා�මානය ඇ8වන පX" ෙklය හා සංසක්ෘ8ක ව�නාක# අÀන කලාකෘ8 වා	[කව 
ඇග�ම සඳහා වැඩ ��ෙවළe සකස ්0cමට රජය මැ"හ- Jය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.91/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Y ලංකාෙy පාස] gෂ3 gෂ3ාවෙa Jනය නැං1මට 
කට&� 0cම,— Y ලංකාෙy පාස] gෂ3 gෂ3ාව ෙසෞඛ3 ස�පන, �ෙරෝ´ හා කා�කව 
ශe8ම- �රවැPය ෙලස සමාජගත 0cෙ� අර�� ඔ�ට තමා කැම8 ¼ඩාවකට ෙයො� 
1මට සහ පාෙයෝoක Jනය ��pවකට ෙයො� 0cමට අවශ3 කට&� ස�පාදනය කළ &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.92/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ෙබෞkධ සංසක්ෘ8ක ෙතොර�d මධ3සථ්ානයe ආර�භ 
0cම,— Y ලංකාව �ළ ��ටා ඇ8 ෙබෞkධාග#ක සථ්ාන, ඒ හා සබැ  අ�ෂංoක අංශය 
ෙමම, �e« වහෙසේලා ��බඳ ෙතොර�d ආ� කdp එe ¤ස ්කර JFම-ව පXගණක 
ගත කර, න1න තාeෂ�ක උපකරණ සහ පමාණව- මානව හා ෙභෞ8ක ස�ප- ව
 �X� 
“ ෙබෞkධ සංසක්ෘ8ක ෙතොර�d මධ3සථ්ානය” න# ආයතනයe රාජ3 අ�ගහෙය ආර�භ 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.93/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— දහ� පාස] පාඨ ගථ කාලා�Èව සංෙශෝධනය 
0cම,— Jභාග ඉලeක කරග-, දැ�ම පමණe ෙeදගත කළ පාඨ ගථ ෙව�වට 
පා ෙයෝoක ��pව පදන� කරග-, ~kFය ව	ධනය කරනා^, gෂට් ස�පන සමාජයe 
�	මාණය 0cම ඉලeක කර ග- පාඨ ගථ Jkව- ම4ඩලයe හරහා ස�පාදනය කර දහ� 
පාස] ෙවත ලබා "ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.94/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ජාත3තර පාස] �යාමනයට ම4ඩලයe ප- 0cම,— Y 
ලංකාෙy සංසක්ෘ8යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ-මට ගැලෙපන පX" ජාත3තර පාස]� 
Jෂය පථය අවශ3 පX" �යාමනය කළ හැ0 ¾	ණ බලතල ස�ත ම4ඩලයe ප- කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.95/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ජා8ක අධ3ාපන ෙකො#ෂ සභාව වඩා- ස¼ය 0cම,— 
ෙklය ඉ8හාස දැ�ම, සාරධ	ම ස�පන බව, �ෂප්ාදන ශක3තාව, ~kF ස�පන බව, 
ස�පදා�ක දැ�ම, ෙkශා�රාගය, �ෙරෝ´තාව, nසලතා ¾	ණ බව සහ ආක]ප 
ස�ප-8ෙය &� බව යන අංගයෙග පX¾	ණ සා	ථක �රවැPෙයn �� කල හැ0 වන 
පX" සකසන ලද ජා8ක අධ3ාපන ප8ප-8යe හරහා සමසත් අධ3ාපන කමෙ7ම 
පXව	තනයe ඇ8 0cමට ජා8ක අධ3ාපන ෙකො#ෂ සභාව ව ඩා- ස¼ය කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.96/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ප�] ෛවද3ෙyදය ��බඳ Jෙශේෂඥ ෙසේවාව "&p 0cම,— 
ෙසෞඛ3 ෙසේවාෙy අත3ාවශ3 අංශයe වන ප�] ෛවද3ෙyදය ��බඳ Jෙශේෂඥ eෙෂේතය �ළ 
දැනට පව8න ගැට� �ceෂණය කර ඒවා ක�න# �රාකරණය 0cමට අවශ3 කට&� PQ 
0cමට- එම ප�] ෛවද3ෙyදය ��බඳ Jෙශේෂඥ ෙසේවාව "&p 0cමට සැලr� 0cමට- 
රජය මැ"හ- Jය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.97/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ආ&	ෙyද ෛවද3වdෙa ෙසේවය Jෙkශයට ලබා 

�ම,— ආ&	ෙyද ෛවද3 උපාFය ස�¾	ණ කරන උපාFධාcහට Jෙkශ රටවල ¤0යා 
අවසථ්ා ලබා�ම සඳහා JFම- වැඩ ��ෙවළe සැලr� කර �යා-මක 0cම rQr යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.98/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ආ&	ෙyද ෛවද3 පනත සංෙශෝධනය 0cම,— දැනට 

පව8න ය] පැන oය ආ&	ෙyද ෛවද3 පනත සංෙශෝධනය කර ආ&	ෙyද ෛවද3වdෙa 
වෘ-§ය ගැට� Jසඳ#, එම වෘ-8ය ස� ගd-වය හා අ�මානය ¤ක ගැsමට නව ආ&	ෙyද 
ෛවද3 පනතe ක�න# ඉ"Xප- 0cමට �යවර ගත &�යැ�  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
  

පා.99/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Q�Xය ආරeෂක පkධ8යe සකස ්0cම,— Y ලංකාෙy 

Q�Xය ආරeෂක පkධ8 �	මාණය කළ නව �පැ&� කdව ද, එම eෙෂේතයට ස�බධ 
Jkව� ද, Q�Xය ෙදපා	තෙ��ෙy Pය�ම eෙෂේතය� ප1නයෙග ද සමJත 
ක#.වe මE Q�Xය ආරeෂක පkධ8යe සකස ්කර �යා-මක 0cමට රජය මැ"හ- Jය 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.100/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ම´ පවාහන ෙසේවෙ7 Zණා-මක ත--වය වැ� 0cම,— 

බස ් ම´ පවාහන ෙසේවෙ7 Zණා-මක ත--වය වැ� 0cම මE වා	[කව එම ෙසේවාව 
ප8eෙෂේප කරන 1% - 2% e පමණ ^ ම´ පමාණය රඳවා ගැsමට කට&� 0cෙම, එම 
ෙසේවෙ7 පැවැ-මට �	ඝ කා�නව ඇ8 Jය හැ0 අවදානම අ� කර ගැsම සඳහා කමව- වැඩ 
��ෙවළe සැලr� කර �යා-මක 0cම rQr යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.101/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Pංහල භාෂාවට ස�මතයe සකස ්0cම,— Pංහල භාෂාෙy 


Ñත ව3වහාරය හා කථන ව3වහාරය ෙදයාකාරයe ගනා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙÒදය, 
අ]පපාණ, මහපාණ අeෂර ෙය�ම සහ පද ෙබ�ම ආ "ය ද Jවාද ස�ත බැJ Pංහල භාෂාව 
සඳහා ස�මතයe සකස ්0cමට Jkව- ම4ඩලයe ප- කර කාලා�Èපව PQවන ෙවනසක්� 
ද සැල0]ලට ෙගන භාෂාෙy පැවැ-ම තහ�d 0cමට හැ0 �යාදාමයe සකස ්කළ &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.102/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— සංසථ්ා�ක කාබ�ක අපදව3 මE පXසරය Óෂණය 1ම 
පාලනය 0cම,— ප
ෙබෝධ නාශක සහ ක	මාත �යාව
ය� � �ටවන සංසථ්ා�ක 
කාබ�ක අපදව3 (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් ව	ගයක Óෂණ 
කාරකයෙග සමJත අතර ඒවා #�සාෙa ෙසෞඛ3යට ඉතා අ�තකර බැJ එම 
රසාය�කය පXසරයට �දා හැcම පාලනය 0cමට JFම- වැඩ ��ෙවළe සැලr� කර 
�යා-මක කළ &� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

 පා.103/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— රාජ3 පාලනයට ස�~kධ ද	ශනය ස�බධ කර ගැsම,— 

ස©ත අපXහාsය ධ	ම, දසරාජ ධ	ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, nd ධ	ම ජාතකය, ගඩ �Qක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙkවධ	ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චeකව-§ Pහනාද �තය 
හා ධ	ම ප��කාව යන ස�~kධ ඉගැ1� ස�බධව පා	
ෙ��, පළා- සභා හා පාෙklය 
මVටෙ� P�න Pය�ම පeෂ Jපeෂ ම�වd දැ�ව- 0cම �� ඔ�ෙa ¥#කාව රෙV 
යහපාලනයට දායක කර ගැsමට හැ0 වන ආකාරෙ7 වැඩ ��ෙවළe සැලr� කර �යා-මක 
0cමට රජය මැ"හ- Jය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.104/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ඉෙලeෙටො�ක අපදව3 බැහැර 0cම,— ෆේලොරසV 

බ]බ, Qරකථන, ජංගම Qරකථන, JQ
 උපකරණ, බැටX, පXගණක හා එ� ෙකොටස ්ආ"ය 
අපදව3 ෙලස පXසරයට බැහැර 0cෙ�� ආස�e, කැ`#ය�, රස"ය, ෙල` වැ� බැර ෙලෝහ 
පXසරයට එක�වන බැJ ෙමම ඉෙලeෙටො�ක අපදව3 බැහැර 0cමට කමව- වැඩ 
��ෙවළe සකස ්කර පXසරය r¤Lමට කට&� කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
  

පා.105/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— රෙV යහපාලනය සථ්ා�ත 0cම,— අයහප- පාලනෙ7 අංග 

ලeෂණ වන අ-තෙනෝම8ක ප8ප-8 ස�පාදනය, �ලබල වාදය, බලා-මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ s8, Jධායක බලතල අ�P පXහරණය, ෙkශපාලනයට �රවැP දායක-වය අ�1ම 
සහ  Óෂණය පැ8cම යන කdp අප රට �ළ ෙනොඅ�ව දeනට ලැෙබන අතර ෙ� �සා රෙV 
අයහප- පාලනයe පව8න බව ෙපs යන ෙහ� රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැ´ම සඳහා 
සැලr� සකස ්කර �යා-මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.106/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Jෙkශ රටවල ඇ8 Y ලංකාවට අය- �සේකොළ ෙපො- 

නැවත ලබා ගැsම,— Y ලංකාවට අය- ව�නා �සේකොළ ෙපො- රාgයe &ෙරෝපා රටව] 
ඇ�� ෙලෝකෙ7 රටව] ගණනාවක 8ෙබන අතර ඒවාෙ7 අත	ගතව ඇ8 දැ�ම ෙ� වන 
Jට ව-ම ලාංLය සමාජයට අ�#ව ෙගොස ්ඇ8 බැJ, එම �සේකොළ ෙපො- අප රටට ආපr 
ලබා ෙගන ඒවාෙ7 අඩංZ ෙපෞරා�ක දැ�ම නැවත සමාජගත 0cමට JFම- වැඩ ��ෙවළe 
සැලr� කර �යා-මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

 

 



( 20 ) 

 

පා.107/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ෛජව JJධ-වය ¤ක ගැsම සඳහා කෘ[ක	මය දායක කර 

ගැsම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙව�වට බ� ෙබෝග වගාව සහ #ශ ෙබෝග වගාව ජන°ය කර1ම, 
ෛජව JJධ-වයට හා�කර රස ◌ායන දව3 කෘ[ ක	මාතෙය ඈ- 0cම හා ඒකාබkධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භාJතය �� රට �ළ ෛජව JJධ-වය ආරeෂා 0cමට 
ෙගො1 ෙයො� කරන වැඩ ��ෙවළe  �යා-මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
  

පා.108/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ජනතාවෙa ආහාර ලැ¨ෙ� අ�8ය rරe[ත 0cම,— 

එeස- ජා§ෙa සංJධානෙ7 මානව අ�8වාPක�◌ ි පkධ§ට අ�¢ලව ආහාර ලැ¨ෙ� 
\
ක අ�8වාPකම Y ලාං0ක ජනතාවට අ�# වන ත--වයe රජෙ7 ප8ප-8 ස�පාදනය 
හා �යා-මක 0c� �ළ දeනට ලැෙබන ෙහ� උeත පඥ©§ට අ�ව රෙV ජනතාවෙa 
ආහාර පශන්ය Jස�ෙ� වගLම �³ම�ම රජයට පැවc ඇ8 බැJ රජය මැ"හ-1 ආහාර 
දව3 #ල පාලනය හා ෙසෞඛ3 ආරe[ත ආහාර ෙyලe රෙV ජනතාවට ලැ¨ම සහ8ක 
ෙකෙරන JFම- වැඩ ��ෙවළe ස�පාදනය කර ජනතාවෙa ආහාර ලැ¨ෙ� \
ක 
අ�8වාPකම තහ�d 0cමට �යවර ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.109/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— අකාබ�ක දව3 කළමනාකරණය 0cම,— අකාබ�ක දව3 

ප8ච¼කරණය 0cම-, අකාබ�ක දව3 භාJතය අවම 0cම-, භාJතෙය ඉව-වන 
අකාබ�ක දව3 එක� 0cෙ� යාතණයe සැකqම හා අකාබ�ක දව3 භාJතා 0cෙ� පXසර 
s8 c8 JFම- 0cම- �� රෙV පXසර පkධ8ෙ7 ආරeෂාව හා යහපැවැ-ම සඳහා 
අකාබ�ක දව3 කළමනාකරණය 0cමට �යවර ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
  

පා.110/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ෙklය ඖෂධ සහ අ- ෙබෙහ- ��බඳව පාස] Pr 

දැ�ව- 0cම,— �ෙරෝ´ ජා8යe ෙගොඩනැ´ම සහ ෙklය ආ&	ෙyදෙ7 යහපැවැ-ම \
ක 
අර�p වශෙය ෙගන ෙklය ඖෂධ ව	ග හා අ- ෙබෙහ- ��බඳ JFම- කdp ස�ත 
Jෂයයe පාස] Jෂය �	ෙkශයට ඇ�ළ- 0cම මE ෙklය  ඖෂධ සහ අ- ෙබෙහ- ��බඳ 
පාස] Pr දැ�ව- 0cම ට �යවර ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.111/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය �ර 0cම,— Y ලංකාව 

�ළ අ�බර දd උප- අ�පා8කය 25% තර� ඉහළ අගයe ගනා අතර එයට පධාන සාධකය 
වෙ ෙපෝෂ3දා� ආහාර �ඟකම වන බැJ, මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය Qර�මට අවශ3 
ෙපෝෂ3දා� ආහාර Q©ප- ජනතාවට ලබා �ම ප�ඛතාවය කරග- වැඩ ��ෙවළe �යා-මක 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.112/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— පXසරය r¤Lෙම �ෙරෝ´ රටe ෙගොඩනැ´ම,— 

ව	තමාන Y ලංකාෙy පXසර Óෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව ජලෙ7 හා ආහාරවල J0රණl� 
බව වැ� 1 ඇ8 අතර අනාගතෙ7� #�සාට වැළ ෙඳන ඇතැ� ෙරෝගවල ෙරෝග �ධානය පවා 
ෙසොයා ගැsම අපහr  Jය හැ0 බැJ, ෙ� ��බඳ වැ�Qර Jම	ශනය 0cම සඳහා Jkව- 
ක#.වe ප- කර වා	තාවe කැඳවා, එම �	ෙkශ �යා-මක 0cම �� රෙV ජනතාවෙa 
sෙරෝ´භාවය සහ8ක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

 

 



( 21 ) 

 

පා.113/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— රෙV ආරeෂාවට කෘ[ක	මය rරe[ත 0cම,— ධනවාදෙ7 

�වැ� කා	�ව වන ෙදවැ� ෙලෝක &kධෙය පr කාලෙ7� හXත J©ලවය- සමඟ 
කෘ[කා	#ක �වන රටාව ස�¾	ණෙයම ෙවනස ්1ම ෙහේ�ෙව ව	තමාන ෙලෝක පජාව 
��ණ � ඇ8 පXසර Óෂණය, sෙරෝ´ බව නැ81ම හා �XPQ ආහාර ෙනොමැ81ම ආ� අවදාන� 
ත--වයෙග Y ලංකාව ආරeෂා කර ගැsම සඳහා ජනතාව 8රසාර කෘ[ක	ම භාJතයට 
ෙපළඹ1ෙම හා ෙගො1 ආරeෂා ෙකෙරන රාජ3 ප8ප-8 රට �ළ සථ්ා�ත කර1ෙම 
රෙV අනාගතය rරe[ත කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.114/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— සංL	ණ ෙගෝ�ය ෙවළඳෙපොළ �සා ජනතාවට ඇ8වන 

ගැට� අවම 0cම,— ෙගෝ�යකරණය JP හ�වාQ ෙලෝක ෙවළඳ රටාව #�සාෙa මනස 
ආකමණය 0cම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ� පාර�පXකව ෙගන ආ හර පkධ§ හා "&p 
දා	ශ�ක ¡තනය #�ස ්මනස �� උQරා දැ®ම ව	තමානය වන Jට Y ලාං0ක�ට ද 
ෙපොQ බැJ, ෙවළඳෙපොළ ආ	fකය �ළ ෙගොඩනැෙගන සංL	ණ �වන රටාව හා ඒ සමඟ 
පැන නoන සංL	ණ සමා�ය පශන්- Jසඳා ග�# සහනl� "J පැවැ-මකට යා &� 
වෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව ජනතාව දැ�ව- 0cමට අවශ3 වැඩ ��ෙවළe හා ~kFමය 
සංවාදයe රට �ළ �යා-මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.115/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Y ලංකාවට අවශ3 q� රට �ළ �පද1ම,— Y ලංකාවට 

අවශ3 කරන q� �ෂප්ාදනය 0cමට අවශ3 ස�ප- Y ලංකාව ස�ව ඇ8 බැJ, මනා 
කළමනාකාc-වය0, කා	යeෂමව හා සැලr� ස�තව කට&� කර රටට අවශ3 q� 
පමාණය ෙමරට �ෂප්ාදනය 0cමට හා q� �XපහQ 0cමට අවශ3 ක	මාතශාලා රජය මE 
සථ්ාපනය කර q� ක	මාතය ¤ක ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.116/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— නක]ස ් රe[තය ආරeෂා 0cම,— සමසත් Y ලාංLය 

පXසර පkධ8යටම බලපෑ� කළ හැ0 සංෙy� පXසර පkධ8යe වන නක]ස් රe[ත 
වනාතරය ෙ� වන Jට #�ස ්�යාකාරක� ෙහේ�ෙව දැ� ත	ජනයකට ලe1 ඇ8 අතර 
ව-ම පර�රට ෙමම අනාගත #�ස ් පර�රට ද ෙමම පXසර Jනාශය ෙහේ�ෙව 
අවදානමක ට ��ණ පෑමට PQ වන බැJ, #�ස ් ත	ජන ඉව- කර නක]ස ් රe[තෙ7 
සව්ාhන පැවැ-ම ක�න# තහ�d කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.117/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— රාවණා ර£ ��බඳව JFම- ගෙyෂණයe PQ 0cම,— 

රාවණා ර£ ��බඳ �ශ¡්ත ඉ8හාස ෙතොර�d නැ8 �වද, JFම- ගෙyෂණයe �� ඔ� 
��බඳව අප රෙV ආක]ප නැං1මට-, රාවණා ර£ ස�ව 8ä දැ�ම රෙV අ�වෘkFය සඳහා 
ෙයොදා ගැsමට හා Y ලාංLය ඉ8හාසෙ7 සැඟ1 oය පXåෙæදයe �රාවරණය කර ගැsමට- 
හැ0 වන බැJ, Jkව- ක#.වe හරහා රාවණා ර£ ��බඳව ගෙyෂණය කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.118/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ~kFමය "�� බව �ර 0cම,— ෙභෞ8ක ෙවළඳ භා4ඩ 

සැXසරන ෙyගයට සාෙ©eෂව දැ�ම, ~kFය හා මානව හර පkධ§ ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනො1ම ෙහේ�ෙව ෙනොදැ�ව-කම �ස එස1ම �� ~kFමය "��භාවය අද අප රට �ළ 
දeනට ලැෙබන පධාන ගැට�වe �වද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ-ෙ- අ� අවධානයe බැJ, 
රෙV ජනතාවෙa ~kFමය "�� බව නැ8 0cමට Pය� වයස ්කා4ඩය ආවරණය වන පX" 
J   Fම-ව සැලr� කරන ලද ජා8ක වැඩසටහනe �යා-මක කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.119/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ක] ඉn- ^ ඖෂධ භාJතය නැවැ-1ම,— ෙ� වනJට Y 

ලංකාව �ළ ක] ඉn- ^  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙ7 ෙරෝහ] �ළ භාJතයට පැ#Çෙ� 
අවදානමe ඇ8 බැJ රජෙ7 අදාළ Pය� අංශ මැ"හ-1 �යාකාc සැලrමe සකස ්කර ක] 
ඉn- ^ ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ ඉව- 0cම හා ආනයනය 0cම නැවැ-1මට කට&� කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.120/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ඒ`ස ්ෙරෝගය ව3ා©ත 1ම පාලනය 0cම,— Y ලංකාව �ළ 

දැනට හ�නා ෙනොග- ඒ`ස ්ෙරෝ´ 3000 කට ආසන පමාණයe P�න බවට වා	තා පළ 1 
ඇ8 බැJ ඔ� හ�නාෙගන ප8කාර සඳහා ෙයො� 0cමට-, ඒ`ස ් ෙරෝගය ව3ා©ත 1ම 
වැළැe1මට- ඵලදා� rQr ව3ාපෘ8යe ක�න# ආර�භ කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

  
පා.121/’15 

ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Jෙkශය�� 
ංoක අතවරයට ලeවන කාතාවට 
සහන සැලqම,— Y ලංකාෙy කාතාව ගෘහ ෙසේවයට Jෙkශ ගත1ෙම පr PQ වන 
අතවරය ෙහේ�ෙව PQවන ගැ9 ගැs� �සා Y ලාංLය සමාජය �ළ �	මාණය 1 ඇ8 
ගැට� සහගත ත--වය සමනය 0cම සඳහා JFම- කමෙyදයe සකසා �යා-මක 0cමට 
Jkව� හා එම PQ1� හා බැ�p �kගල ක4ඩාය�ව
 සැQ�ල- ක#.වe ප- කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.122/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— වන රe[ත හා අභය ¥#වල ආරeෂාව දැ� 0cම සඳහා s8 

ස�පාදනය 0cම,— මෑතක Pට Y ලංකාෙy රe[ත වනාතර සහ අභය ¥# Jනාශය වැ� 
ෙව# පව8න අතර Y ලාංLය පාXසXක සම�
තතාවට ඉ දැ� ත	ජනයe එ]ල ෙව# 
පව8න බැJ ෙමම Jනාශය නැවැ-1ම සඳහා ජනතාවෙa ආක]පමය ෙවනසe ඇ8 0cමට 
අවශ3 වැඩ ��ෙවළe සැකqමට ෙමම පව8න s8 ප8පාදන JFම- හා දැ� බව0 &eත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.123/’15 

 ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— JJධ ආග#ක ක4ඩාය�ව
 PQ වන සමාජ බලපෑ� 
��බඳව අධ3යනය 0cම,— පධාන ධාරාෙy ආග#ක මතවාදය Jෙyචනය කර#, එම 
ආග�� අ� ක4ඩාය� ෙලස තම �	වචන හා පැහැ"
 0c� සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉ"Xප- කර# එම මතවාද ��ග- �kගල� එe ¤ස් කර ගනා, ආග#ක හා 
ෙවන- ��pවර0 සමාජගත 1 ඇ8 ක4ඩාය� ��බඳ අධ3යනය කර# ඔ�ෙa 
මතවාද, �යාකාc-වය හා සමාජයට ඔ� �සා ඇ8 වන බලපෑ� කවරාකාරද යන 
��බඳ තeෙසේdවe ලබා �මට ��ග- ආග#ක නායකයෙග හා Jkව�ෙග සැQ� 
ල- ක#.වe ප- කර, වා	තාවe කැඳවා එ� �	ෙkශ �යා-මක කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.124/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ඉහළ ප#8ෙය &- මැ� භාජන �ෂප්ාදනය 0cම,— 

ආහාර �qෙ�� ගෑස ් හා JQ
ය අපෙ- ෙනොයන ෙලස ඉeම� තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ගනා මැ� භාජන �ෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉ"Xප- 0cමට, අවශ3 පceෂණ PQ 
0cමට හා මැ� භාජන භාJතෙය ෙසෞඛ3ාරe[තව ආහාර �qමට ඇ8 හැ0යාව ��බඳව 
ජනතාව දැ�ව- 0cමට ජා8ක මVටෙ� වැඩ සටහනe සැලr� කර �යා-මක 0cමට රජය 
මැ"හ- Jය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.125/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— අFමානPක Jද3ා eෙෂේතයට ~Q දහ# ආභාෂය ලබා 

ගැsම,— ~Q වහෙසේෙa Pත ��බඳ ඇතැ� Jගහය Àතන Jද3ාවට හr ෙනොවන තර� 
ගැ�d බැJ, ඒ ��බඳ ප	ෙ7ෂණ 0cමට හා ව	තමානෙ7 අFමානPක Jද3ා eෙෂේතෙ7 
ඇ8 ගැට� සඳහා ~Q දහම ඇrX �	වචන හා Jස�� ඉ"Xප- 0cමට හැ0 වන පX", අදාළ 
eෙෂේතය ��බඳ හසල දැ�මe ඇ8 ෙklය හා Jෙklය Jkව�ෙග සමJත ක#.වe 
��.වා, ඒ හරහා ~Q දහම ෙklය හා Jෙklය වශෙය පච
ත 0cමට-, Y ලංකාෙy L	8 
නාමය ඉහළ නැං1මට-, අFමානPක Jද3ා eෙෂේතෙ7 �නdදයe ඇ8 0cමට- රජය මැ"හ- 
Jය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

 පා.126/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Jද3ා	ç අතර �රාJද3ා Jෂයය ජන°ය කර1ම,— 

Jද3ා	ç අතර �රාJද3ා Jෂයය ජන°ය 0cම සඳහා �
ක වශෙය පාස] Jෂයය 
�	ෙkශයට එම Jෂයය ඇ�ළ- 0cම හා Jශව්Jද3ාලවල �රාJද3ා Jෂය පථය තවQරට- 
�³] 0cමට හා පහrක� ලබා�ම සඳහා කට&� 0cම-, එමo  �රාJද3ා Jෂයය රට �ළ 
ව3ා©ත1ම හරහා ��වන උග�ෙග රටට යහප- ෙසේවයe ලබා ගැ�ම- අර�p කරග- 
ජා8ක වැඩසටහනe "Zකා�නව සැලr� ස�තව �	මාණය 0cමට �යවර ගත &�යැ� ෙමම  
පා	
ෙ��ව  ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.127/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ8 වස Jෂ ��බඳ ෙසොයා බැ�මට Jෙශේෂ ප#8 

ආයතනයe ��.1ම,— කෘ[ක	මාතෙ7� භාJතා ෙකෙරන රසායන දව3 ෙහේ�ෙව ආහාර 
දව3යට ද වස Jෂ #ශ1 ඇ8 අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ�මට අදාළ ප#8 ආයතනයe දැනට 
Y ලංකාව �ළ ��.වා ෙනොමැ8 බැJ එම කා	යය සඳහා Jෙශේෂ ප#8 ආයතනයe ��.Jය 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.128/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— යාචක� Pඟමනට ෙයොදාගනා දdව �නd-ථාපනය 

0cම,— Y ලංකාෙy යාචක� දdව සමඟ Pඟම යැ�ම තහන� කර, Pඟමන සඳහා 
ෙයොදා ගනා දdව �නd-ථාපනය කර, ඔ� යහප- �රවැPය ෙලස සමාජගත 0cම 
සඳහා අවශ3 ජා8ක මVටෙ� වැඩ��ෙවළe සැලr� කර �යා-මක කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.129/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Y ලංකාව �ළ �eªÇ ශාසනය අඛ4ඩව පව-වාෙගන 

යාම සඳහා කමව- වැඩ��ෙවළe සකස ් 0cම,— මහා පජාප§ ෙගෝත® 
ෙතරÇවහෙසේෙග ඇර�p භාර§ය �eªÇ ශාසනය සංඝ#-තා 
ෙතරÇවහෙසේෙa ලංකාගමනෙය Y ලංකාව �ළ මැනJ සථ්ා�ත �වද, පrකා�නව 
අභාවයට oය බැJ, මෑත &ගෙ7 � ශ3ාෙමෝපා
 මහා �කාෙ7 රංoX ද�� පා	ශව්ය JP 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද �eªÇ ශාසනයට �P 
��ගැsමe ලබා�ම සඳහා රජය ෛත�කා�ක මහා නායක සව්ා®වහෙසේලා ඇ�� අදාළ 
Pය³ eෙෂේතයෙa \
ක-වෙය �P සංවාදයe ඇරèය &� යැ� ද, එම සංවාදය 
අවසානෙ7 JFම- කමෙyදයe ඔසේසේ Y ලංකාව �ළ �eªÇ ශාසනය අඛ4ඩව 
පව-වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළe සැකPය &�යැ� ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�.  
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පා.130/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Y ලාංLය �eª සංසථ්ාව ව�හා-මකව JFම- 0cම,— Y 

ලාංLය �eª සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහෙසේලා පා	ශව් ගත 1ම ෙහේ�ෙව ව�හා-මකව 
අසංJFත 1 ඇ8 අතර එම �සා ජා8ක හා ජාත3තර අ�චාර උපචාරය�� සංඝයා 
වහෙසේලා ඒකම8ක ෙනො1ම රටට අ�තකර ෙලස බලපාන බැJ සමසථ් සංඝ සමාජෙ7 
ඒකම8ක-වය ඇ8 කර ගැsමට හැ0 වැඩ��ෙවළe සැකqමට රජය මැ"හ- Jය &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
  

පා.131/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ලංකා ඛ�ජ ෙත] s8ගත සංස්ථාව ලාභදා� 

ආයතනයe 0cම,—  ලංකා ඛ�ජ ෙත] s8ගත සංසථ්ාව ලාභදා� ආයතනයe ෙලස 
ජනතාවා�ව සංව	ධනය 0cමට අවශ3 සැලr� සකස් 0cමට Jkව- ම4ඩලයe ප- 
කර ඔ�ෙa �	ෙkශයට අ�ව සංස්ථාෙy පව8න වංචා, Óෂණ හා පXපාලනමය ගැට� 
Jසඳා ඵලදා� ජා8ක ආයතනයe ෙලස �යා-මක 1මට අවශ3 පXසරය රජය මැ"හ-ව 
�	මාණය කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.132/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ3 පමාණයට ගංජා වැ1මට ෙklය 

ෛවද3වdට අවසර ලබා �ම,— ඉ"යාෙy Pට රහPගත මා	ග ඔසේසේ රට �ළට ෙගවන 
රසාය�ක දව3 #½ත ගංජා භාJතා කර �පදවන ෙklය ඖෂධවල Zණා-මක බව අ�වන 
බැJ, ආ&	ෙyද ඖෂධ �පද1ෙ�� තම ඖෂධවල Zණා-මක බව ආරeෂා කර ගැsම සඳහා 
ගංජා අත3වශ3 ඖෂධයe ෙලස ෙයොදා ගනා රජෙ7 ��ග- ආ&	ෙyද ෛවද3වdට 
qමාව ස�තව ගංජා ශාකය වැ1මට අවසර ලබා�ම සඳහා අවශ3 s8 සංෙශෝධනය කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.133/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— එළව³ ෙගො1ට සාධාරණ #ලe ලබා �ම,— එළව³ 

ෙතොග ෙවළඳාෙ�� �යා-මක වන ක©ප� ගැsම හා #ල §රණය 0c� ආ� �යා හරහා 
ෙගොඩනැ´ ඇ8 සංJධානා-මක ෙවළඳ ඒකාFකාරය �සා එළව³ ෙගො1ට සාධාරණ 
#ලe ලබා �මට ෙමෙතe �යා-මක කළ සැලr� අසා	ථක 1 ඇ8 බැJ, ෙගොJයාට 
සාධාරණ #ලe ලබා �ෙ� \
ක අර�ණ කරග- බලපෑ� ව
 ෙතොර ෙවළඳෙපොළe රාජ3 
ෙවළඳ ආයතන මැ"හ-1 �	මාණය කර �යා-මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.134/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— පාස] දdවෙa ව�නාකම සමාජගත 0cම,— 

ෙදමා�ය, Zdවd, ¼ඩා ��pකdව හා පාස] වෑ රථ XයැQර යන �Xස ් සඳහා 
දdවෙa ව�නාකම ��බඳ සමාජ Jද3ා-මක හා මෙනෝ Jද3ා-මක කමෙyදය �� 
සරළව පැහැ"
 කර, රෙV හා සමාජෙ7 ඉ"X යහපැවැ-ම සඳහා දdවා සමාජ අ�ෙයෝගය 
හ�ෙy ආරeෂා කරෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව සංවාදයe පැවැ-1ම ට ජා8ක මV ටෙ� 
වැඩසටහනe සැලr� කර �යා-මක 0cමට රජය මැ"හ- Jය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.135/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— කාතාවට ඇ8වන ඩාව අවම 0cම,— ව-ම 

ෙගෝ�ය සමාජය �ළ කාතාවට PQවන ඩාව වන ශම හා 
ංoක �රාකෑමට ලe1ම, 
ෙපෞkග
ක ෙkපළ කමය �dෂ ෙeéයව Jකාශනය 1ම, අසමාන ෙලස සැලLම හා ප�] 
සංසථ්ාව �ළ Pරගත 1ම �සා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ81ම යන කdp Y ලාං0ක 
කාතාවට ද පධාන වශෙය ෙපොQ වන බැJ, ඔ�ෙa යහපැවැ-ම ෙව�ෙව ෙමම 
ඩාකාc වාතාවරණය සමනය කර සහන සැලqමට අවශ3 �යවර ගත &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.136/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— �රාJද3ා ෙදපා	තෙ��ව නගා P.1ම,— Y ලංකාව �ළ 

��ටා ඇ8 �රාවස�් සංරeෂණය 0cමට හැ0යාවe �රාJද3ා ෙදපා	තෙ��වට 
ෙනොමැ-ෙ- පව-නා මානව හා  ෙභෞ8ක ස�ප-� අ�ව �සා වන ෙහ�, Jkව- 
ම4ඩලයe මE �රාJද3ා ෙදපා	තෙ��ෙy ඇ8 අ�පා�ක� ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
ස�¾	ණ 0cමට අවශ3 �යවර ගැsමට රජය මැ"හ- Jය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

 

 පා.137/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— Qර ගම ෙසේවා බස ් රථවල ගම ගනා ම´ට 

ෙසෞඛ3ාරe[ත ආහාර පාන ලබා ගැsමට පහrක� සැලqම,— Qර ගම ෙසේවා බස ්රථ ආහාර 
පාන ගැsම සඳහා නතර කර� ලබන ආපනශාලාව� ප#8ය ඉතා පහළ මVටමක පව8න 
බැJ එය ම´ ජනතාවෙa ෙසෞඛ3යට අ�තකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල ප#8ය ඉහළ 
නැං1මට �රතරව පr Jපර� කළ හැ0 වන පX" සකස ්කරන ලද ජා8ක වැඩසටහනe රජය 
JP සැලr� කර �යා-මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.138/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— රජය ස� වැJ
 සමාග� ලාභදා� ආයතන බවට ප- 

0cම,— රජය ස� වැJ
 සමාග� පා� ලබන ආයතන බවට ප-1 ඇ8 බැJ, Jkව- 
ක#.වe ප-කර එම ආයතනවල ලාභදා�-වය ව	ධනය 0cමට අවශ3 �	ෙkශ සකස ්කර, 
එම �	ෙkශ �යා-මක 0cම �� එම සමාග�වල ලාභදා�-වය ඉහළ දැ®මට රජය මැ"හ- 
Jය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.139/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— වන රe[ත �ළ PQවන s8 Jෙරෝh �යා නැවැ-1ම,—    

Y ලංකාෙy වන රe[ත �ළ PQවන s8 Jෙරෝh වගාව, JJධ ඉ"0c�, වනාතර එ�0c� 
හා රe[ත qමා මා�� ෙවනස ් 0cම ආ� වන Jනාශයට ෙහේ�වන #�ස ් �යාකාරක� 
වැට�මට Jෙශේෂෙය සJබල ගවන ලද ෙපො
ස ්වන ආරeෂක ඒකකයe ��.1මට රජය 
මැ"හ- Jය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.140/’15 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— ෙකොර]පර සංරeෂණය 0cම,— සාගර ජලෙ7 

උෂ්ණ-වය ඉහළ යෑම හා #�ස් �යාකාරක� ෙහේ�ෙව ෙකොර]පර Jනාශ 1ෙ� 
ත	ජනයට ලeව ඇ8 බැJ, Y ලංකා ��Q කලාපය අවට ඇ8 ෙකොර]පර ආරeෂා කර 
ගැsමට හා නව ෙකොර]පර �	මාණය 1මට උ¡ත පXසර පkධ8 සකස් 0cම සඳහා 
අවශ3 නව �යාමනය සකස් කර �යා-මක 0cමට රජය මැ"හ- Jය &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

 පා.157/’15 

ගd ලL ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �ස
්� �X# පාසලe ආර�භ 
0cම,— මහ�වර "ස»්eකය �ළ �ස
්� ජනතාව ඉතා වැ� �Xසe �ව- වන අතර, මහ�වර 
නගරය ආ½තව �ස
්� �X# පාසලe ��.Jය &� යැ� �	ඝ කාලයe 8ස්ෙසේ පෙkශෙ7 
�ස
්� ජනතාවෙa ද ඉ]�මeව පව8න බැJ, ඉතා ක�න# මහ�වර නගරෙ7 �ස
්� 
�X# පාසලe ��.1මට අවශ3 කට&� සැලPය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.158/’15 
ගd ලL ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ ��� ජන°ය පාස] සඳහා පළ� 

ෙශේ�ෙ7 දdව ෙව�ෙව නව ෙගොඩනැo
 ඉ"0cම,— මහ�වර නගරය ආ½තව ජන°ය 
පාස] සඳහා පළ�වැ� ෙශේ�යට ළ� ඇ�ළ- 0cමට Jශාල �Xසe ඉ]�� කළ-, එම 
පාස]වල ඉඩකඩ q#ත ෙහ�, දdව ඇ�ළ- 0cම ඉතා අqd 1 ඇ8 බැJ මහ�වර 
නගරය ආ½ත පධාන පාස]වලට පළ�වැ� ෙශේ�ෙ7 ප8 පැවැ-1ම සඳහා නව 
ෙගොඩනැo
 ඉතා ක�න# ඉ"කර "ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.159/’15 
ගd ලL ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර ප]ෙ]කැෙ] �දහස ්ෙවළඳ උද3ාන කමව-ව 

�³] 0cම,— මහ�වර "ස»්eකය �ළ J¤0යාෙව ෙපෙළන තdණ තd�ය Jශාල 
�Xසe P�න බැJ, එම අයට ¤0යා අවසථ්ා ක�න# සපයා �ම සඳහා මහ�වර 
ප]ෙ]කැෙ] පෙkශෙ7 ��ටා ඇ8 �දහස ්ෙවළඳ උද3ාන ෙදක කමව- ෙලස සකසා වැ� 
�Xසකට ¤0යා අවසථ්ා ලබා ගැsමට අවසථ්ාව සැලqමට ක�න# කට&� කළ &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.160/’15 
ගd ලL ජයව	ධන මහතා,— උඩරට ගැ# �නd-ථාපන ෙකො#ෂ සභාව ය� සථ්ාපනය 

0cම,— අFරාජ3වා� පාලන කාලෙ7� අසරණ ^ උඩරට පෙkශවාq ජනතාවට සහන සැලqම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර 8ä උඩරට ගැ# �නd-ථාපන ෙකො#ෂ සභාව පroය පාලන කාලය 
�ළ අ¼ය ත--වයට ප- 0cම �සා උඩරට ජනතාවට PQ1 ඇ8 අසාධාරණය සාධාරණය 
0cම සඳහා උඩරට ගැ# �නd-ථාපන ෙකො#ෂ සභාව නැවත කමව-ව ස්ථා�ත කර�මට 
අවශ3 කට&� ක�න# සැලPය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

 පා.184/’16 
  ගd එස.් එ�. මXeකා	 මහතා,— දහ� පාස] අධ3ාපනය අ�වා	ය 0cම,— gෂ්ඨ 
ස�පන සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ&X රට �ළ ව3ා©ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම	ධනය 0cම හා ස්වයං Jනයe ඇ8 0cම උෙදසා Pය�ම  දdවට, 9 ෙශේ�ය දeවා 
ඔ�ෙa ආගමට අ�¢ල  දහ� පාස] අධ3ාපනය අ�වා	ය 0cම rQr යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.185/’16 
ගd ~kFක ප8රණ මහතා,— පා	
ෙ�� අධ3යන ෙeදයe ආර�භ 0cම,— 

Y ලංකාෙy හා ෙලෝකෙ7 JJධ රටවල පා	
ෙ�� �යාදාමය, පා	
ෙ�� 
ඉ8හාසය හා ෙkශපාලන කමෙyද ��බඳ පාස] Prට, තdණ තd�යට හා 
අෙනn- Jද3ා	ථයට අධ3යනය 0cම සඳහා පහrක� සැලPය හැ0 අධ3යන 
ෙeදයe පා	
ෙ��ව �ළ ස්ථාපනය කළ &� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

  

 පා.191/’17 
ගd �ෂාර ඉ��] අමරෙසේන මහතා,— nn³ ෙගොJපළ �#ය භාJතා කරන 

බැටX ෙeê කමය නව-වා�ම,— Y ලංකාව අ§තෙ7 පටම ස-ව කdණාව 
ප�dවාලන ෙබෞkධ රටe �වද,  අද වනJට සමහර nn³ ෙගොJපළ �#ය භාJතා 
කරන බැටX ෙeê කමය �සා ස� දැ� �ංසාවකට ලe1ම-, අFක �-තර 
�ෂ්පාදනය �� r³ පXමාණ nn³ ෙගොJපළ �#යෙa ¤0යා අන�dදායක 
ත--වයකට ප-ව ඇ8 බැJ, ෙමම අ8 අමා�Ïය කමය නව-වා�ම සඳහා අවශ3 
�යවර ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   

 

   පා.193/’17 
ගd �d�කා ෙපේමචද මහ-#ය,— Pය�ම Jශ්වJද3ාලවල දැනට පව8න නවක 

වදය ස�¾	ණෙය නැවැ-1ම සඳහා පව8න s8 �යා-මක 0cම,— Jශ්වJද3ාල �ළ 
ෙහෝ ඉ �ටත නවක Prට ��ණ �මට PQවන නවක වදය ස�¾	ණෙයම වැළැe1ම 
හා 1998 අංක 20 දරන අධ3ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ ෙවන- සව්Èපෙ7 සාහPක 
�යා තහන� 0cෙ� පනත පකාරව, එෙසේ නවක වදය �යා-මක කරන Pය�ම 
පා	ශ්වයට s8ය �යා-මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.194/’17 
ගd �d�කා ෙපේමචද මහ-#ය,— අත	ජාලය �ළ අසභ3 1�ෙයෝ පට 

සංසරණය 1ම වැළැe1ෙම�ලා Jෙශේෂ ඒකකයe ��.1ම,— ව	තමානෙ7 බ�ල 
වශෙය අත	ජාලය ඔසේසේ ෙනොෙයn- අසභ3 1�ෙයෝ ද	ශන සංසරණය 1ම මE 
�kගලයෙa �kග
ක-වය Jනාශවන අතර Jෙශේෂෙයම, කාතා පා	ශ්වය එමE 
Jශාල අපහrතාවයකට ප-වන බැJ, ෙමව 1�ෙයෝ ද	ශන ළඟ තබාෙගන P�න, 
ෙබදා හXන හා �	මාණය කරන �kගලය ��බඳව Jම	ශනය 0cමට ප8ඵලදා� 
Jෙශේෂ ඒකකයe අපරාධ පceෂණ ෙදපා	තෙ��ව �ළ ��.Jය  &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

 

"න �යමයe ෙනොමැ8 ෙයෝජනා ��බඳ දැ���ම 

පා. 198/’17 
ගd  "ෙෂ ්Zණව	ධන මහතා  

ගd වාrෙkව නානායeකාර මහතා 

ගd ඩලස ්අලහ©ෙපdම මහතා 

ගd nමාර ෙව]ගම මහතා 

ගd ගා#Ç ෙලොnෙa මහතා 

ගd Jම] 1රවංශ මහතා 

ගd උදය පභා- ග�ම�ල මහතා 

ගd ම�දානද අ�-ගමෙa මහතා 

ගd බQල Zණව	ධන මහතා 

ගd �යංකර ජයර-න මහතා 

ගd q. ¨. ර-නායක මහතා 

ගd පසන රණ�ංග මහතා 

ගd ෙමොහා °යද	ශන ද P]වා මහතා 

ගd කංචන Jෙêෙසේකර මහතා 

ගd PPර ජයෙකො� මහතා 

ගd පkම උදයශාත Zණෙසේකර මහතා 

ගd ෙශහා ෙසේමPංහ මහතා 

ගd නාම] රාජපë මහතා 

ගd �ය] �ශාත ද P]වා මහතා 

ගd පසන රණ1ර මහතා 

ගd ´තා සමම� nමාරPංහ මහ-#ය 

ගd එස.් එ�. චදෙසේන මහතා 

ගd කනක ෙහේර- මහතා 

ගd තාරක බාල�Xය මහතා 

ගd ඉ"ක අ�dkධ ෙහේර- මහතා 

ගd  එස.් ෙපේමර-න මහතා 

ගd  ජයත සමර1ර මහතා 

ගd  ෙජොසට් පනාQ මහතා 

ගd  JQර Jකමනායක මහතා 

ගd  ½යා� JෙêJකම මහ-#ය   

ගd  සා
ද "සානායක මහතා 

ගd  1රnමාර "සානායක මහතා  
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ගd  J²ත ෙ9dෙගොඩ මහතා  

ගd  චම] රාජපeෂ මහතා 

ගd  ජානක වen�ර මහතා 

ගd  ì. රං²- ද ෙසො�සා මහතා   

ගd  (ෛවද3) රෙ�ෂ ්ප8රණ මහතා 

ගd  ෙකෙහ
ය ර�eවැ]ල මහතා  

ගd  ෙරෝ�ත අෙ9Zණව	ධන මහතා,— ෙසෞඛ3, ෙපෝෂණ හා ෙklය ෛවද3 අමාත3  
ගd (ෛවද3) රා²ත ෙසේනාර-න මහතා ෙකෙර� Jශව්ාස භංග-වය,— පා	
ෙ�� 
ම»වd ඇ�³ JJධ පා	ශව JP ගd (ෛවද3) රා²ත ෙසේනාර-න මහතාට එෙර�ව 
අ]ලස ්ෙහෝ Óෂණ ෙචෝදනා Jම	ශන ෙකො#ෂ සභාවට ඉ"Xප- කර ඇ8 බරපතල වංචා සහ 
Óෂණ ��බඳ Jම	ශනයට සහභාo ෙනො1ෙම &e8ය ඉ. 0cෙ� අවසථ්ා අ�රා දමා ඇ8 
ෙහ� ද; 

එ�මා JP එL Jම	ශනයට ��ණ � Pය ප8Èපය ¤ක ග� ෙව�වට එL Jම	ශනය 
මග හැcම ෙහේ�ෙව එL ෙචෝදනාවට ඔ� වැර"කd බවට පබල සමාජ මතයe ෙගොඩ නැ´ 
ඇ8 ෙහ� ද; 

Y ලාං0ක ෛවද3 අධ3ාපනය වා�ජ අර�p ෙපරදැXකරග- ව3ාපාXක පජාවට �
 �ම 
සඳහා රාජ3 බලය අ-තෙනෝම8ක ෙලස උපෙයෝo කර ග�# Y ලාං0ක ෛවද3 
අධ3ාපනය �ළ බරපතල අ	äදයe �	මාණය කළ ෙහ� ද; 

ෙනJ] පනාQ ෙරෝහල රජයට පවරා ග- බවට අමාත3 ම4ඩලය-, සමස්ත ජා8ය- 
ෙනොමග යව# එL ෙපෞkග
ක �#කාර-වයe ඇ8 ෙරෝහල මහජන �ද
 නඩ-� 0cමට 
කට&� කර මහජන �ද] අවභාJතා කර ඇ8 ෙහ� ද;  

අ�යාචනාFකරණෙ7 � Jභාග �p අංක CA / Writ 187/2016 න�ෙy � ෙසෞඛ3, 
ෙපෝෂණ හා ෙklය ෛවද3 අමාත3වරයා ෙලස අFකරණයට ඉ"Xප- කළ &� කdp 
ඉ"Xප- ෙනොකර# ද, s8ප8වරයා හරහා ස�ට� ආයතනයට පeෂගා�ව කdp 
දැe1ෙම ද  ෙසෞඛ3, ෙපෝෂණ හා ෙklය ෛවද3 අමාත3 ºරෙ7 බලය අ&� ෙලස ෙයොදා 
ෙගන ඇ8 ෙහ� ද; 

Y ලංකා ෛවද3 සභාව JP සකස ් කළ ෛවද3 අධ3ාපනෙ7 අවම ප#8 ගැසV 
�ෙyදන මE පPkධ 0cම උවමනාෙවම පැහැර හැcෙම Y ලංකාෙy ෛවද3 
අධ3ාපනෙ7 ප#8ය ��බඳ බරපතල අ	äදයe �� කළ ෙහ� ද; 

ෙඩංZ වසංගත ෙරෝ´ ත--වයe ඇ8 �p Jට එයට eෂ�ක �
ය� ෙය�මට අසම- 
1ෙම ද, රජෙ7 ෙරෝහ] වලට ෙඩංZ ෙරෝ´ ඇ�ළ- කර ගැsම ප8eෙෂේප 0cෙම ද 
ජනතාවෙa �ව-1ෙ� පරම අ�8ය බරපතල ෙලස අවදානමකට ලe කළ ෙහ� ද; 

�ය&d ��කා ෙරෝගය සඳහා අවශ3 කරන ඖෂධ #ල� ගැsමට රාජ3 ඖෂධ s8ගත 
සංසථ්ාව JP ෙටඩ	 කැඳ ^ අවසථ්ාෙy ��කා ෙරෝගය ��බඳ Jෙශේෂඥ ෛවද3වd 
JP ප8eෙෂේප කළා ^ ද, #ල� ගැsමට ෙපර භාJතෙ7 පැවැ8ය &� අවම වසර ගණන 
ස�¾	ණ ෙනොකළා ^ ද, ඖෂධයe ඉ"Xප- කළ, Jෂය භාර අමාත3 ගd  (ෛවද3) රා²ත 
ෙසේනාර-න මහතා JP එL සංසථ්ාෙy �යාකාX අධ3eෂ තන�රට ප- කළ È# 
ෙමොෙහොම` මහතා යන අයෙa ඥා8 සෙහෝදරෙයn වන �]ෂා` ඉක� ෙමොෙහොම` මහතාට 
අය- මෑතක� 
යාප"ං¡ කළ ෆාෙ�ස ් ෙපෞkග
ක සමාගෙම #ල� ගැsමට කට&� 
0cෙම ද, d�ය] #
යන 986e ව�නා ඖෂධ එL සමාගෙම #ල� ගැsෙමද, Y ලංකා 
රජයට \ල3 අලාභයe PQකර ඇ8 ෙහ� ද; 

ෙසෞඛ3, ෙපෝෂණ හා ෙklය ෛවද3 අමාත3 ගd (ෛවද3) රා²ත ෙසේනාර-න මහතා 
��බඳ Jශව්ාසsය-වය ස�¾	ණෙයම ෙනොමැ8 බැJ, තවQරට- ෙසෞඛ3, 
ෙපෝෂණ හා  ෙklය ෛවද3 අමාත3වරයා ෙලස එම  ºරෙ7 කට&� 0cෙ� හැ0යාව 
��බඳ Jශ්වාසයe ෙනොපව8න බවට ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා ස�මත කර�. 

 

 


