
(අටවැ� පා	
ෙ��ව - පළ�වැ� සභාවාරය) 

අංක 7(5).]  

පා�ෙ���ෙ� අංක 7 දරන  

න�ාය �ස්තකය හා ස�බ�ධ ප !රකය  
 

"#$ කෙළ& 2017 ඔ+ෙත,බ මස 09 වැ" ස1දා 

2017 ඔ+ෙත,බ මස 17 වැ" අඟහ3වාදා 

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

 (ස	ජන පන) ෙක*�පත (2018) — ෙදවැ�වර 2ය3ම.  

(අමාත5 ම6ඩලෙ9 අ�ම:ය දවා :ෙ;.) 

*  
පවාහන හා =(> ?ව ෙසේවා අමාත5�මා,— ෙමෝට	 වාහන පනත යටෙ) �ෙයෝග,—

(203 අDකාරය E) ෙමෝට	 වාහන පනෙ) 5 වග:ෙ9 (2) උපවග:ය සහ 19 වග:ය 
සමඟ 2ය(ය &� එK පනෙ) 237 වග:ය යටෙ) පවාහන හා =(> ?ව ෙසේවා 
අමාත5වරයා (= සාදන ලMව, 2017 සැNතැ�බ	 22 "නැ: අංක 2037/ 23 දරන අ: (ෙශේෂ 
ගැසS පතය මU සංෙශෝDත, 2017 සැNතැ�බ	 08 "නැ: අංක 2035/51 දරන අ: (ෙශේෂ 
ගැසS පතෙ9  පළ කර� ලැබ, 2017.10.09 "න ඉ"Wප) කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ &� ය. 

*  
�ද> හා ජනමාධ5  අමාත5�මා,— YරාබM ආඥාපනත යටෙ) �ෙ\දනය,— YරාබM 

ආඥාපනෙ) (52 අDකාරය E) 12, 14 සහ 22 වග: සමඟ 2ය(ය &�, 32 වග:ය යටෙ), 
YරාබM ස�බධෙය �ද> හා ජනමාධ5 අමාත5වරයා (= සාදන ලMව, 2017 ^
 28 "නැ: 
අංක 2029/51 දරන අ: (ෙශේෂ ගැසS පතෙ9 පළ කර� ලැබ, 2017.10.09 "න ඉ"Wප) කරන 
ලද �ෙ\දනය අ�මත කළ &� ය. 

(අංක 996 දරන YරාබM �ෙ\දනය)  
(අමාත5 ම6ඩලෙ9 අ�ම:ය දවා :ෙ;.) 

*  
(ෙ`ශ a2යා අමාත5�#ය සහ අDකරණ අමාත5�#ය,— c ලංකා (ෙ`ශ ෙසේවා �&d: 

කා	යංශෙ9 වා	eක වා	තාව හා fg� - 2013,— 1985 අංක 21 දරන c ලංකා (ෙ`ශ ෙසේවා 
�&d: කා	යංශ පනෙ) 19 වැ� වග:ය යටෙ) 2016.06.08 වැ� "න ඉ"Wප) කරන ලද, 
2013.12.31 වැ� "ෙන අවස E ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, (ගණකාDප:වරයාෙh 
�idෂණ ඇ�ළ) c ලංකා (ෙ`ශ ෙසේවා �&d: කා	යංශෙ9 වා	eක වා	තාව හා fg� 
අ�මත කළ &� ය.  

(ජාත5තර සබඳතා ��බඳ ආංkක අldෂණ කාරක සභාව (= 2016.10.05 "න සලකා 
බලන ල�.) 

*  
අගාමාත5�මා සහ ජා:ක ප:ප): හා ආ	nක කට&� අමාත5�මා,— c ලංකා මහවැ
 

අDකාWෙ9 වා	eක වා	තාව හා fg� - 2012,— 1979 අංක 23 දරන c ලංකා මහවැ
 අDකාW 
පනෙ) 34 වග:ය යටෙ) 2016.05.04 වැ� "න ඉ"Wප) කරන ලද, 2012.12.31 වැ� 
"ෙන අවස E ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, (ගණකාDප:වරයාෙh �idෂණ 
ඇ�ළ) c ලංකා මහවැ
 අDකාWෙ9 වා	eක වා	තාව හා fg� අ�මත කළ &� ය.  

(කෘeක	මය හා ඉඩ� ��බඳ ආංkක අldෂණ කාරක සභාව (= 2017.03.09 "න සලකා 
බලන ල�.) 

 



( 2 ) 

 

*  
අගාමාත5�මා සහ ජා:ක ප:ප): හා ආ	nක කට&� අමාත5�මා,— c ලංකා මහවැ
 

අDකාWෙ9 වා	eක වා	තාව හා fg� - 2013,— 1979 අංක 23 දරන c ලංකා මහවැ
 අDකාW 
පනෙ) 34 වග:ය යටෙ) 2016.11.15 වැ� "න ඉ"Wප) කරන ලද, 2013.12.31 වැ� 
"ෙන අවස E ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද, (ගණකාDප:වරයාෙh �idෂණ 
ඇ�ළ) c ලංකා මහවැ
 අDකාWෙ9 වා	eක වා	තාව හා fg� අ�මත කළ &� ය.  

(කෘeක	මය හා ඉඩ� ��බඳ ආංkක අldෂණ කාරක සභාව (= 2017.03.09 "න සලකා 
බලන ල�.) 

*  
අගාමාත5�මා සහ ජා:ක ප:ප): හා ආ	nක කට&� අමාත5�මා,— රාජ5 දැව 

සංසථ්ාෙ\ වා	eක වා	තාව හා fg� - 2013,— 1971 අංක 38 දරන �ද> පනෙ) 14 වග:ය 
යටෙ) 2016.09.06 වැ� "න ඉ"Wප) කරන ලද, 2013.12.31 වැ� "ෙන අවස E ව	ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද, (ගණකාDප:වරයාෙh �idෂණ ඇ�ළ) රාජ5 දැව සංසථ්ාෙ\ 
වා	eක වා	තාව හා fg� අ�මත කළ &� ය.  

(:රසර සංව	ධනය හා පWසර සහ සව්භා(ක ස�ප) ��බඳ ආංkක අldෂණ කාරක සභාව 
(= 2017.03.09 "න සලකා බලන ල�.) 

*  
ක	මාත හා වාrජ කට&� අමාත5�මා,— s/ස c ලංකා රාජ5 වාrජ (((ධ) t:ගත 

සංසථ්ාෙ\ වා	eක වා	තාව හා fg� - 2012/2013,— 1970 අංක 33 දරන c ලංකා රාජ5 
වාrජ (((ධ) t:ගත සංසථ්ා පනත යටෙ) 2016.07.07 "න ඉ"Wප) කරන ලද, 2013.03.31 
වැ� "ෙන අවස E ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාlන (ගණකවuෙh �idෂණ 
ඇ�ළ) s/ස c ලංකා රාජ5 වාrජ (((ධ) t:ගත සංසථ්ාෙ\ වා	eක වා	තාව හා fg� 
අ�මත කළ &� ය.  

(�ෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආංkක අldෂණ කාරක සභාව (= 2016.10.04 "න සලකා 
බලන ල�.) 

*  
ක	මාත හා වාrජ කට&� අමාත5�මා,— s/ස c ලංකා රාජ5 වාrජ (((ධ) t:ගත 

සංසථ්ාෙ\ වා	eක වා	තාව හා fg� - 2013/2014,— 1970 අංක 33 දරන c ලංකා රාජ5 
වාrජ (((ධ) t:ගත සංසථ්ා පනත යටෙ) 2017.02.09 "න ඉ"Wප) කරන ලද, 2014.03.31 
වැ� "ෙන අවස E ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද සව්ාlන (ගණකවuෙh �idෂණ 
ඇ�ළ) s/ස c ලංකා රාජ5 වාrජ (((ධ) t:ගත සංසථ්ාෙ\ වා	eක වා	තාව හා fg� 
අ�මත කළ &� ය.  

(�ෂප්ාදන හා ෙසේවා ��බඳ ආංkක අldෂණ කාරක සභාව (= 2017.04.07 "න සලකා 
බලන ල�.) 

*  
කාතා හා ළමා කට&� අමාත5�#ය,— ජා:ක ළමා ආරdෂක අDකාWෙ9 වා	eක 

වා	තාව හා fg� - 2013,— 1996 අංක 50 දරන ජා:ක ළමා ආරdෂක අDකාW පනෙ) 32 
වග:ය සහ 1971 අංක 38 දරන �ද> පනෙ) 14 (2) (ඉ) වග:ය යටෙ) 2016.06.07 
වැ� "න ඉ"Wප) කරන ලද, 2013.12.31 වැ� "ෙන අවස E ව	ෂය සඳහා ��ෙයල 
කරන ලද (ගණකාDප:වරයාෙh �idෂණ ඇ�ළ) ජා:ක ළමා ආරdෂක අDකාWෙ9 
වා	eක වා	තාව හා fg� අ�මත කළ &� ය.  

(කාතා හා සv් wuෂ සමාජභාවය ��බඳ ආංkක අldෂණ කාරක සභාව (= 
2017.02.21 "න සලකා බලන ල�.) 
*  

රාජ5 ව5වසාය සංව	ධන අමාත5�මා,— ලංකාwත සංව	ධන බැංxෙ\ වා	eක වා	තාව 
හා yල5 පකාශන - 2013,— 1971 අංක 38 දරන �ද> පනෙ) 14 (3) වග:ය යටෙ) 
2017.05.23 වැ� "න ඉ"Wප) කරන ලද, 2013.12.31 වැ� "ෙන අවස E ව	ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ාlන (ගණකවu වන එස.් ෙz. එ�. එස.් වරල) ගණකාDකාi 
ආයතනෙ9 �idෂණ ඇ�ළ) ලංකාwත සංව	ධන බැංxෙ\ වා	eක වා	තාව හා yල5 
පකාශන අ�මත කළ &� ය.  

(ආ	nක සංව	ධන ��බඳ ආංkක අldෂණ කාරක සභාව (= 2017.09.06 "න සලකා 
බලන ල�.) 



( 3 ) 

 

*  
රාජ5 ව5වසාය සංව	ධන අමාත5�මා,— ලංකාwත සංව	ධන බැංxෙ\ වා	eක වා	තාව 

හා yල5 පකාශන - 2014,— 1971 අංක 38 දරන �ද> පනෙ) 14 (3) වග:ය යටෙ) 
2017.08.09 වැ� "න ඉ"Wප) කරන ලද, 2014.12.31 වැ� "ෙන අවස E ව	ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද සව්ාlන (ගණකවu වන එස.් ෙz. එ�. එස.් වරල) ගණකාDකාi 
ආයතනෙ9 �idෂණ ඇ�ළ) ලංකාwත සංව	ධන බැංxෙ\ වා	eක වා	තාව හා yල5 
පකාශන අ�මත කළ &� ය.  

(ආ	nක සංව	ධන ��බඳ ආංkක අldෂණ කාරක සභාව (= 2017.09.06 "න සලකා 
බලන ල�.) 

*  
රාජ5 ව5වසාය සංව	ධන අමාත5�මා,— c ලංකා �වාස සංව	ධන yල5 සංසථ්ා 

බැංxෙ\ වා	eක වා	තාව හා yල5 පකාශන - 2014,— 1949 අංක 58 දරන �ද> t: 
පනෙ) 35 (3) වග:ය යටෙ) සහ 1971 අංක 38 දරන �ද> පනෙ) 14 (3) වග:ය 
යටෙ) 2017.07.04 වැ� "න ඉ"Wප) කරන ලද, 2014.12.31 වැ� "ෙන අවස E ව	ෂය 
සඳහා ��ෙයල කරන ලද (ගණකාDප:වරයාෙh �idෂණ ඇ�ළ) c ලංකා �වාස 
සංව	ධන බැංxෙ\ වා	eක වා	තාව හා yල5 පකාශන අ�මත කළ &� ය.  

(ආ	nක සංව	ධන ��බඳ ආංkක අldෂණ කාරක සභාව (= 2017.09.06 "න සලකා 
බලන ල�.) 

*  
ඛ�ජ ෙත> ස�ප) සංව	ධන අමාත5�මා,— ලංකා ඛ�ජ ෙත> t:ගත සංසථ්ාෙ\ 

වා	eක වා	තාව හා fg� - 2013,— 1961 අංක 28 දරන ලංකා ඛ�ජ ෙත> t:ගත සංසථ්ා 
පනෙ) 32 (3) වග:ය යටෙ) 2016.04.05 වැ� "න ඉ"Wප) කරන ලද 2013.12.31 
"ෙන අවස E ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද (ගණකාDප:වරයාෙh �idෂණ 
ඇ�ළ) ලංකා ඛ�ජ ෙත> t:ගත සංසථ්ාෙ\ වා	eක වා	තාව හා fg� අ�මත කළ &� 
ය.  

(බලශd: ��බඳ ආංkක අldෂණ කාරක සභාව (= 2016.10.07 "න සලකා බලන 
ල�.) 

*  
වරාය හා නා(ක කට&� අමාත5�මා,— s/ස ලංකා නැ\ සංසථ්ාෙ\ වා	eක වා	තාව හා 

fg� - 2012/2013,— 1971 අංක 38 දරන �ද> පනෙ) 14 (3) වග:ය යටෙ) 
2016.01.28 වැ� "න ඉ"Wප) කරන ලද 2013.03.31 "ෙන අවස E ව	ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද (ගණකාDප:වරයාෙh �idෂණ ඇ�ළ) s/ස ලංකා නැ\ සංසථ්ාෙ\ 
වා	eක වා	තාව හා fg� අ�මත කළ &� ය.  

(පවාහනය හා ස�ෙ\දනය ��බඳ ආංkක අldෂණ කාරක සභාව (= 2017.08.10 
"න සලකා බලන ල�.) 

*  
වරාය හා නා(ක කට&� අමාත5�මා,— s/ස ලංකා නැ\ සංසථ්ාෙ\ වා	eක වා	තාව හා 

fg� - 2013/2014,— 1971 අංක 38 දරන �ද> පනෙ) 14 (3) වග:ය යටෙ) 
2016.09.06 වැ� "න ඉ"Wප) කරන ලද 2014.03.31 "ෙන අවස E ව	ෂය සඳහා 
��ෙයල කරන ලද (ගණකාDප:වරයාෙh �idෂණ ඇ�ළ) s/ස ලංකා නැ\ සංසථ්ාෙ\ 
වා	eක වා	තාව හා fg� අ�මත කළ &� ය.  

(පවාහනය හා ස�ෙ\දනය ��බඳ ආංkක අldෂණ කාරක සභාව (= 2017.08.10 
"න සලකා බලන ල�.) 

*  
ෙසෞඛ5, ෙපෝෂණ හා ෙ`}ය ෛවද5 අමාත5�මා,— c ලංකා ආ&	ෙ\ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ\ 

වා	eක වා	තාව හා fg� - 2013,— 1957 අංක 49 දරන රාජ5 කා	#ක t:ගත සංසථ්ා  
පනෙ) 30 වග:ය යටෙ) 2017.01.09 වැ� "න ඉ"Wප) කරන ලද 2013.12.31 "ෙන 
අවස E ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද (ගණකාDප:වරයාෙh �idෂණ ඇ�ළ) 
c ලංකා ආ&	ෙ\ද ඖෂධ සංසථ්ාෙ\ වා	eක වා	තාව හා fg� අ�මත කළ &� ය.  

(ෙසෞඛ5 හා මානව Yබසාධන සමාජ ස(බලගැ3ම ��බඳ ආංkක අldෂණ කාරක 
සභාව (= 2017.07.04 "න සලකා බලන ල�.) 



( 4 ) 

 

*  
ෙසෞඛ5, ෙපෝෂණ හා ෙ`}ය ෛවද5 අමාත5�මා,— ෙහෝ#ෙයෝප: ෛවද5 සභාෙ\ 

වා	eක වා	තාව හා fg� - 2011,— 1970 අංක 07 දරන ෙහෝ#ෙයෝප: පනෙ) 40 
වග:ය යටෙ) 2017.01.25 වැ� "න ඉ"Wප) කරන ලද 2011.12.31 "ෙන අවස E 
ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද (ගණකාDප:වරයාෙh �idෂණ ඇ�ළ) ෙහෝ#ෙයෝප: 
ෛවද5 සභාෙ\ වා	eක වා	තාව හා fg� අ�මත කළ &� ය.  

(ෙසෞඛ5 හා මානව Yබසාධන සමාජ ස(බලගැ3ම ��බඳ ආංkක අldෂණ කාරක 
සභාව (= 2017.07.04 "න සලකා බලන ල�.) 

*  
වරාය හා නා(ක කට&� අමාත5�මා,— c ලංකා වරාය අDකාWෙ9 වා	eක වා	තාව හා 

fg� - 2012,— 1971 අංක 38 දරන �ද> පනෙ) 14 (3) වග:ය යටෙ) 2015.10.08 
වැ� "න ඉ"Wප) කරන ලද 2012.12.31 "ෙන අවස E ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
(ගණකාDප:වරයාෙh �idෂණ ඇ�ළ) c ලංකා වරාය අDකාWෙ9 වා	eක වා	තාව හා 
fg� අ�මත කළ &� ය.  

(පවාහනය හා ස�ෙ\දනය ��බඳ ආංkක අldෂණ කාරක සභාව (= 2017.01.26 
"න සලකා බලන ල�.) 

*  
වරාය හා නා(ක කට&� අමාත5�මා,— c ලංකා වරාය අDකාWෙ9 වා	eක වා	තාව හා 

fg� - 2013,— 1971 අංක 38 දරන �ද> පනෙ) 14 (3) වග:ය යටෙ) 2016.06.21 
වැ� "න ඉ"Wප) කරන ලද 2013.12.31 "ෙන අවස E ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
(ගණකාDප:වරයාෙh �idෂණ ඇ�ළ) c ලංකා වරාය අDකාWෙ9 වා	eක වා	තාව හා 
fg� අ�මත කළ &� ය.  

(පවාහනය හා ස�ෙ\දනය ��බඳ ආංkක අldෂණ කාරක සභාව (= 2017.01.24 
"න සලකා බලන ල�.) 

*  
වරාය හා නා(ක කට&� අමාත5�මා,— c ලංකා වරාය අDකාWෙ9 වා	eක වා	තාව හා 

fg� - 2014,— 1971 අංක 38 දරන �ද> පනෙ) 14 (3) වග:ය යටෙ) 2016.11.12 
වැ� "න ඉ"Wප) කරන ලද 2014.12.31 "ෙන අවස E ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
(ගණකාDප:වරයාෙh �idෂණ ඇ�ළ) c ලංකා වරාය අDකාWෙ9 වා	eක වා	තාව හා 
fg� අ�මත කළ &� ය.  

(පවාහනය හා ස�ෙ\දනය ��බඳ ආංkක අldෂණ කාරක සභාව (= 2017.01.26 
"න සලකා බලන ල�.) 

*  
�ඩා අමාත5�මා,— Yගතදාස ජා:ක �ඩා සංK	ණ අDකාWෙ9 වා	eක වා	තාව හා 

fg� - 2012,— 1971 අංක 38 දරන �ද> පනෙ) 14 (2) (s) වග:ය යටෙ) 2016.06.24 
වැ� "න ඉ"Wප) කරන ලද 2012.12.31 "ෙන අවස E ව	ෂය සඳහා ��ෙයල කරන ලද 
(ගණකාDප:වරයාෙh �idෂණ ඇ�ළ) Yගතදාස ජා:ක �ඩා සංK	ණ අDකාWෙ9 
වා	eක වා	තාව හා fg� අ�මත කළ &� ය.  

(තuණ, �ඩා, කලා  හා උuමය ��බඳ ආංkක අldෂණ කාරක සභාව (= 
2017.02.21 "න සලකා බලන ල�.) 

 

* සල#ෙණ� හ1�ව7 ලබ�ෙ� ආ9:ෙ� කට<� ය. 
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2017 ෙදසැ�බ මස 05 වැ" අඟහ3වාදා 

වා�ක ���u අෙNdෂා කරන පශ්න 
 

689/’16 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ගා�ය ආ	nක කට&� ��බඳ අමාත5�මාෙග 
ඇsමට,— (1) 

(අ) (i) උණ � ආ�ත �ෂප්ාදන ක	මාතය �(කාව කරග) �Wස ෙ� වන(ට එම 
ක	මාතෙය ඉව) ෙව# =�න බව); 

 (ii)  අ�දව5 හා ෙවළඳෙපොල ��බඳ ගැට� පව:න බව); 

 (iii) ෙමම ක	මාතය මU රටට (ශාල (ෙ`ශ (�මයd ෙගන ආ හැ2 බව); 

එ�මා දෙන�ද? 

(ආ) (i) උණ � �ෂප්ාදන අපනයනය කරෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එමU 2015 ව	ෂය �ළ ලබාග) ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iii) එK �ෂප්ාදන අපනයනය ෙනොකරෙ න�, අපනයනය 2iම සඳහා 
කට&� කරෙද; 

 (iv)  එෙසේ න�, ඒ කවර "නයක =ටද;  

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) (i) රට �ළ උණ � ක	මාතයට අවශ5 ෙවළඳෙපොල w�> 2iමට රජය �යවර 
ෙගන :ෙ;ද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද;  

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

1216/’16 

ගu ප`ම උදයශාත ?ණෙසේකර මහතා,— ස්වෙ`ශ කට&� අමාත5�මාෙග 
ඇsමට,— (2) 

(අ) (i) අ�පාර "ස�්dකෙ9 ��ටා ඇ: රාජ5 ආයතන සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එ>. �. �. ඊ. තසත්වා� (= ව	ෂ 1983 පYව (නාශ කරන ලද රාජ5 
ආයතන සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) (නාශ E එම ෙ`පළ ��බඳව රජෙ9 ��ග) තdෙසේuවd කර :ෙ;ද;  

 (iv) එෙසේ න�, එම ෙ`පළවල ස��	ණ ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (v) (නාශ කරන ලද එd එd ෙ`පළවලට අදාළව වග2ව &� තසත්වා�ට 
(u`ධව t:මය �යවර ෙගන :ෙ;ද;  

 (vi) එෙසේ න�, එම �යවර කවෙ	ද; 

 (vii)  ඉහත (i) - (vi) දdවා (මසා ඇ: ෙතොර�u ස�බධෙය �	ණ වා	තාවd 
ඉ"Wප) කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

1376/’16 

ගu බMල ?ණව	ධන මහතා,— කෘeක	ම අමාත5�මාෙග ඇsමට,— (2) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 130 ට අ�ව, වැ� අසව්� ලබා ෙදන �ජ 
හ�වාෙදන සමාග�වලට අ	ධ බM (රාමය ලබා Mෙද;  



( 6 ) 

 

 (ii) එවැ� බM සා�බලයd ලබා ග) සමාග�වල න� ලැ�ස�්ව ඉ"Wප) 
කරෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ඉහත ෙයෝජනාවට අ�ව, කෘeකා	#ක යෙතෝපකරණ ආනයන බM ඉව) 2iමට 
ෙයෝජනා කළ බැ(, 

 (i) 2015 ජනවාW 01  "න වන(ට, ආනයන බMව
 �දහස ් කර :�, 
යෙතෝපකරණ ෙ>ඛනයd; 

 (ii) 2016 ජනවාW 01 "ෙන පY, ආනයන බMව
 �දහස ් කර :�, 
යෙතෝපකරණ ෙ>ඛනයd; 

ඉ"Wප) කරෙද යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

1737/’17 

ගu ච#ද ( ෙz=W මහතා,— පළා) සභා හා පළා) පාලන අමාත5�මාෙග 
ඇsමට,— (1) 

(අ) (i) 2015 ව	ෂෙ9 ඌව පළාෙ) පාස> සඳහා පාස> ෙපො) බෑh ෙබදාහැiෙ� 
වැඩසටහන ස�බධෙය 2016.09.30 "නැ: (ගණන (මYමd ඉ"Wප)3 
:ෙබන බව එ�මා දෙද; 

 (ii)  එෙසේ න�, එම (ගණන (මYෙ� අංක 2 යටෙ) � idෂණයට ලd 3 ඇ: 
කug කවෙ	ද; 

 (iii) එම (ගණන (මY ෙ� 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 සහ 2.2.5 යන ෙකොටස ්යටෙ) 
දැdෙවන කug කවෙ	ද; 

 (iv) එම (ගණන (මYෙ� දැdෙවන අක#කතාවලට ස�බධ �ලධාWට හා 
ආයතනවලට එෙර�ව �යවර ගෙද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

1749/’17 

ගu ලK ජයව	ධන මහතා,— �ද> හා ජනමාධ5 අමාත5�මාෙග ඇsමට,— (2) 

(අ) (i) ෙ� වන(ට c ලංකාව �ළ පව)වාෙගන ය� ලබන ?ව (M
 නා
කා 
සංඛ5ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ?ව (M
 නා
කා පව)වාෙගන ය� ලබන ආයතන කවෙ	ද; 

 (iii) එම ?ව (M
 නා
කාවල �#කuව සහ එම නා
කා ආර�භ කර ඇ: 
"නය ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද;  

 (iv) ෙ� වන(ට c ලංකාව �ළ ආර�භකර (කාශනය පව)වාෙගන ෙනොයන  
?ව (M
 නා
කා :ෙ;ද;  

 (v) එෙසේ න�, එම නා
කා කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) (i) ?ව (M
 නා
කා �යාමනය කර� ලබන ආයතනය කවෙ	ද; 

 (ii) දැනට එම ?ව (M
 නා
කා �යාමනය (Dම)ව =M ෙනොවන බව  
��ගෙද;  

 (iii) සමාජ හා�ය =Mවන අ&W ය� ය� ?ව (M
 නා
කා මU =M කර� 
ලබන පචාරය (කාශනය 2iම වැළැd3ම සඳහා ?ව (M
 නා
කා 
�යාමනය 2iමට (Dම) කමෙ\දයd ක�න# සකස ්කරෙද; 



( 7 ) 

 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ කවර ආකාරෙයද; 

යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

2120/’17 

ගu ජයත සමර3ර මහතා,— අගාමාත5�මා සහ ජා:ක ප:ප): හා ආ	nක 
කට&� අමාත5�මාෙග ඇsමට,— (1) 

(අ) 2015.01.09 "නට සහ 2017.06.30 "නට, 

 (i) යාපනය "ස�්dකෙ9 සථ්ා�ත කර :� c ලංකා නා(ක හ�දා කඳ¡u 
සංඛ5ාව; 

 (ii)  එම කඳ¡uවලට අ�&dතව ෙසේවය කළ �� �ලධාW සංඛ5ාව හා 
ෙසබ� සංඛ5ාව; 

 (iii) එd එd කඳ¡ෙර� නම, ��ටා :� පාෙ`}ය ෙ>ක� ෙකොSඨාසය සහ 
අ�&dතව =� �ලධාW සහ ෙසබ� සංඛ5ාව ෙව ෙව වශෙය; 

 ෙකොපමණද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) 2015.01.09 "න =ට 2017.06.30 දdවා යාපනය "ස�්dක ෙය, 

 (i) ඉව) කර ඇ: නා(ක හ�දා කඳ¡u සංඛ5ාව;  

 (ii) නා(ක හ�දා කඳ¡uව
 ඉව) කර ඇ: �ලධාW හා ෙසබ� සංඛ5ාව;  

 ෙකොපමණද යන එ�මා සඳහ කරෙන�ද? 

(ඇ) යාපනය "ස�්dකෙය නා(ක හ�දා කඳ¡u හා ඒවාෙ9 ෙසේවෙ9 �&� �ලධාW 
හා ෙසබ� ඉව) කර හ�දාව M	වල 2iම ජා:ක ආරdෂාවට බලව) ත	ජනයd 
බව ��ගෙද යන) එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

2127/’17 

ගu ආනද අ�)ගමෙh මහතා,— :රසර සංව	ධන හා වන�( අමාත5�මාෙග 
ඇsමට,— (1) 

(අ) (i)  වන ස�ෙh £යාකාරක� ෙහේ�ෙකොට ෙගන ෙගො3 (ශාල 
අපහYතාවයකට ලd3 ඇ: බව ��ගෙද; 

 (ii) �� ෙගො( �ෂප්ාදනෙය, වන ස�ෙග (නාශයට ප)වන පමාණය 
ෙකොපමණද; 

(iii) ෙගො3 ආරdෂා 2iමට හා වන ස� සංරdෂණය 2iමට දැනට ෙගන ඇ: 
�යවර කවෙ	ද; 

 (iv) Wල¡ෙh ගහනය වැ�3ම ෙහේ�ෙව xu� ¤)තර හා පැට¡ (නාශ වන 
බව  දෙද; 

 (v) ඒ සඳහා ලබා ෙදන (ස�ම කවෙ	ද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
 

2195/’17 

ගu ම�දානද අ�)ගමෙh මහතා,— වැ(
 ක	මාත අමාත5�මාෙග 
ඇsමට,— (1) 

(අ) (i) රජය ස�ව :� ෙ) ව� �	ඝකා�න බM පදනම මත ෙපෞ`ග
ක සමාග�වලට 
අ¦ �දලකට  ලබා� ඇ: බව ��ගෙද; 



( 8 ) 

 

 (ii) ෙමම ව� බM �ෙ�� රජය අය කර� ලබන �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා පනවා ඇ: ෙකොෙ`= කවෙ	ද; 

 (iv) ෙමම සමාග� බM �ද> ෙනොෙගව#, ෙකොෙ`= කඩකර# සහ ව� 
නඩ)� ෙනොකර ව� (නාශ කර# =�න බව ��ගෙද; 

 (v) රජය සමඟ අ)ස කළ f(Y� කඩකර# පව:න බැ(, ෙමම ව� සcක 
 කර රෙS ජා:ක ආ	nකයට දායක කර ගැtමට අමාත5ාංශය කට&� 
 කරෙද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන�ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  
 

 

2018 ජනවා  මස 12 වැ" ?#රාදා 

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

පා.11/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— "ව�න �ළ දැනට £යා)මක වන ය> පැන fය t: 
අණපන) යාව)කා�න 2iම,— c ලංකාෙ\ ෙ� වන(ට) අDරාජ5වා� &ගෙ9� 
හ�වාෙදන ලද t: අණපන) £යා)මකවන බැ( එම t: අණපන) ය� අධ5නය 
2iෙ� ක#* ප)කර, ය> පැනfය ද§ව�, දඩ �ද> ආ"ය යාව)කා�න 2iෙ� ජා:ක 
වැඩ��ෙවළd £යාවට නැං(ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
  

පා.12/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— =ය� මැ:වරණ එකම "නක පැවැ)3ම,— c ලංකාව 
�ළ 1988 =ට 2010 දdවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවල� හැර අ සෑම වසරක�ම 2=ය� මැ:වරණයd පව)වා ඇ: අතර, 
එෙසේ මැ:වරණ පැවැ)3ම ජනතා මතය සලකා බැ�ම සඳහා ව�නා �	ණායකයd ¡වද, 
ෙ� �� රෙS ආ	nකය, පWපාලනය ආ" සෑම dෙෂේතයකටම දැ� බලපෑමd ඇ: කරන 
බැ( පළා) පාලන මැ:වරණ, මහා මැ:වරණ සහ ජනාDප:වරණය එකම "නයක� 
පැවැ)3මට හැ2 වන පW" එK ආයතනවල �ල කාලය සංෙශෝධනය 2iමට), ගැලෙපන 
මැ:වරණ කම ෙ\දයd �	මාණය 2iමට) YMY පW" ආ6¦කම ව5වසථ්ා 
සංෙශෝධනයd කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
 

පා.13/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— පා	
ෙ�� පජාතතවාදය ශd:ම) 2iමට 
කට&� 2iම,— රට �ළ පජාතතවාදය වඩා) ශd:ම) 2iෙ� අර�ණ ඇ:ව 
පා	
ෙ��ව හා පළා) සභා අතර), පළා) සභා හා පළා) පාලන ආයතන අතර) මනා 
ස�බlකරණයd පව)වා ෙගන යාම අත5ාවශ5 වන අතර ඒ සඳහා පළා) පාලන 
ආයතන පධාt, පළා) සභා �ළ �ෙයෝජනය3ම සහ:කව� �rස ද, පළා) සභා 
පධාt පා	
ෙ��ව �ළ �ෙයෝජනය 3ම සහ:කව� �rසද කමෙ\දයd සකස් 
2iමට අවශ5 ආ6¦කම ව5වස්ථා සංෙශෝධනයd කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�.  
 

පා.14/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ජා:ක ඒකාගතාව ඇ: 2iමට �යවර ගැtම,— ජා:ක 
ඒකාගතාවය පව	ධනය 2iෙ� අර�r ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව �ව) වන 
පෙ`ශවල =ංහල භාෂා w¨g වැඩසටහ ද, =ංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව �ව) වන 
පෙ`ශවල ෙදමළ භාෂා w¨g වැඩසටහ ද, රාජ5, රාජ5 ෙනොවන හා ෙපෞ`ග
ක 



( 9 ) 

 

ආයතනය� සහෙය £යා)මක (ය &� අතර රාජ5 හා ෙපෞ`ග
ක (ද©) ෙමම 
�ªත මාධ5 ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාග�# ෙමම w¨g වැඩසටහ ආර�භ 2iම 
සඳහා ජා:ක වැඩ��ෙවළd £යාවට නැං(ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
 

පා.15/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— කලතයාෙh ෙනොමනා £යා �සා අසරණභාවයට 
ප)වන පා	ශවයට සහන සලසා �ම,— (වාහක අ«සැ# &වලd එකම වහලd යට �ව)ව 
=�න අවස්ථාවල� wuෂයා ෙහෝ ¤Wඳ Yරාව, ¬Mව සහ ෙවන) අපචාi කට&�වල 
ෙයෙද# ඉඩ� ෙහෝ ෙh ෙදොර බ¦ �S* තම ෙපෞ`ග
ක අමතය පW" (xණ# ෙහෝ 
අ අයට පවර# හැ=iම �සාෙව අෙනd පා	ශවය) සමඟ දuව දැ� 
අසරණභාවයට ප) වන අවස්ථාවල� එම ත)වය වළdවා ගැtම සඳහා අවශ5 t: 
ස�පාදනය කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.16/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,—ච	යා ධ	ම ��බඳ කාරක සභා ඇ:2iම,— c 
ලංකාෙ\ පා	
ෙ�� මvවuෙh (ශ්වාසවතභාවය හා ඔ¡ �ළ උසස්  ආචාර 
ධ	ම පව)වාෙගන යාෙ� අවශ5තාව �සා ඒ ��බඳ කug ෙසොයා බැ�ම සඳහා ච	යා 
ධ	ම ��බඳ කාරක සභාවd ඇ: කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.17/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,—නව ඉෙලdෙටො�d හැ���පතd �x) 2iම,— 
පWපාලනය පහY 2iම, අපරාධ මැඩ�ම සඳහා හා ෙවන) වංච�ක £යාවලට ෙයො�3ම 
අවම 2iම  සඳහා අදාළ w`ගලයාෙh uDර ගණය, බැංx fg�, ෙක�S කා°, අධ5ාපන 
YMYක�, WයMu බලපත හා (ෙ`ශ ගම බලපත අංක ආ� වැදග) හා අවශ5 ෙතොර�u 
ඇ�ළ) නව ඉෙලdෙටො�ක අංකයd ස�ත ජා:ක හැ���පතd �x) කළ &� බව) 
පාෙ`}ය ෙ>ක� බලපෙ`ශය� �ව)වන =ය� ෙදනාෙh ෙතොර�u ගාම �ලධාi 
ෙකොSඨාස මSට# පWගණකගත 2iම ක�න# කළ &� බව) එම ෙතොර�u 
වWවර යාව)කා�න කළ&� බව) ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.18/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ෙපො
ස ් �ලධාiට ද අ¡uM (ස්සක ෙසේවා 

කාලය2 පY (ශාම යාමට අවස්ථාව ලබා�ම,— ෙපො
ස ් ෙදපා	�ෙ��ෙ\ කාතා 
ෙපො
ස ්�ලධාW�ය  සඳහා වන (= වසරක ෙසේවා කාලය2 පY ස්ව කැමැ)ෙත 
(ශාමයාෙ� හැ2යාව, ෙපො
ස් �ලධාW සඳහා ද අදාළ (ය&� යැ� ද  ඒ සඳහා 
කමෙ\දයd සකස් කළ &�යැ� ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.19/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ෙර?ලා= ඉව) 2iෙ� කාරක සභා ඇ: 2iම,—
ෙර?ලා= තැtම ෙමම ෙර?ලා= ඉව) 2iමද �තර =Mවන £යාව
යd බැ( 
ක>පැන fය ෙර?ලා= ඉව) 2iම ��බඳ ෙසොයා බැ�ම සඳහා ෙර?ලා= ඉව) 2iෙ� 
කාරක සභා ඇ: කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.21/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— සහ:ක 3ම ��බඳ කාරක සභා ඇ: 2iම,— 
පා	
ෙ��ෙ\ අසන පශ්නවලට �²�u වශෙය රජය ෙදන සහ:ක හා රජෙ9 බැ³� 
ඇතැ� (ට කඩ වන අවසථ්ා දdනට ලැෙබන බැ(, රජය =ය වගK� ඉ* කරන බවට 
සහ ඒවා ��බඳව වග2යන බවට සහ:ක 3ම සඳහා සහ:ක 3ම �
බඳ කාරක සභා ඇ: 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
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පා.22/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— M�Wය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඵලදාµතාව 
වැ�කර ගැtම,— c ලංකා M�Wය ෙදපා	�ෙ��ව ස� ඉඩ�වල ඇ: අනවසර ඉ¶2i� 
හා අනවසර ප"ං�කuව ක�න# ඉව)කර tත5ා�·ල ඉ¶2i� ස�බධ f(Y� 
නැවත සමාෙලෝචනය 2iෙම ෙදපා	තෙ��වට ලැෙබන ආදාය� ව	ධනය කළ &� 
අතර, ෙදපා	තෙ��ෙ\ සංව	ධන කට&� සඳහා සෘ¸වම බල ෙනොපානා E ඉඩ� 
"?කා�න බM පදනමd මත ෙපෞ`ග
ක අංශයට ලබා� එම �ද> M�Wය ප`ධ:ය 
න3කරණය සදහා ෙයොදා ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.23/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— යාචක�ෙh �(ත ආරdෂා 2iම සඳහා කමෙ\දයd 
සැකsම,— ෙ� වන (ට යාචක�ෙh �(තවලට (ශාල ෙලස ත	ජන එ>ල 3 :ෙබන 
බැ( ඔ¡ෙh �(තවල Yරdeතතාව aක�ම උෙදසා, ඔ¡ට වගා 2iම සඳහා ඉඩ� 
ලබා � ඉ ලැෙබන ආදායෙම ඔ¡ෙh �(තවල ආරdෂාව හා ෙපෝෂණය සහ:ක කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.24/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— අයාෙ> යන Yනඛ�ෙග #�ස් �(තවලට =Mවන 
හා�ය වළdවා ගැtම සඳහා කමෙ\දයd සැකsම,— අයාෙ> යන Yනඛ�ෙග #�ස් 
�(තවලට =Mවන හා�ය වළdවා ගැtෙ� අර�r, රජය මf ¹# පමාණයd 
ෙවෙකො ට  එම ස්ථානයට �දැ>ෙ> යන Yනඛ� ෙගන ෙගොස් ඔ¡ aක බලාගැtම 
සඳහා YMY වැඩ��ෙවළd සකස් කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

 
පා.25/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,—  ළමා අපචාර =`l සඳහා දැ� ද§ව� පැන3ම,—  "ව�න 
wරා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය "ෙන "න sඝෙය ව	ධනය 3ෙ� ත))වයd ඇ: 3 
:ෙබන බැ( ඒ ස�බධව දැනට පව)නා t: ෙර?ලා= පමාණව) ෙනොවෙ න�, නව 
t:  ෙර?ලා= අ�: ස�මත ෙකොට ඉතා ක�න# ෙ� ස�බධ න¦ (ස³මට කට&� කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   
  

පා.26/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— සංචාරක ව5ාපාරය පව	ධනය 2iම සඳහා ෙවරළ 
�(Y� මා	ග ඇ: 2iම,— "ව�ෙ ෙවරළබඩ කලාපය �ළ sඝෙය =Mවන ඉ"2i� 
 �සාෙව ෙ`}ය, (ෙ`}ය සංචාරකයට ෙමම lවරයට ද ෙවරළ »රයට �(sෙ�� 
අව�රතා ඇ:ව :�ම සංචාරක ව5ාපාරය පව	ධනයට ෙමම lවර ක	මාතයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැ( එම ත))වය වළdවා�ම සඳහා ෙමම  ෙමම  dෙෂේත පව	ධනය 
2iෙ� අර�ණ ඇ:ව ෙවරළ �(Y� මා	ග ප`ධ:යd ඇ: කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
  

පා.27/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— අධ5ාපන පWපාලන ෙසේවෙ9 �ලධාiෙh වැ*N 
(ෂමතා ඉව) 2iම,— (Mහ>ප: ෙසේවය, ?u අධ5ාපන ෙසේවය, අධ5ාපන පWපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ� වැ*N (ෂමතාවd පව:න බැ(, එම ත))වය මඟ හරවා 
ඔ¡ෙh ආ)මාමානයට සWලන වැ*පd ලැෙබන පW" වැ*N (ෂමතා ඉව) 2iම 
සඳහා කමෙ\දයd සකස්  කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
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පා.28/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,—  ෙබෞ`ධ d¼ අධ5ාපනය පව	ධනය 2iම,—  
ෙබෞ`ධ d½වහෙසේලාෙh ධ	ම ඥානය පව	ධනය 2iෙ� අර�ණ ඇ:ව 
උවහෙසේලාෙh කථන හැ2යා, ශවණ හැ2යා, පWගණක, මෙනෝ(ද5ා)මක සහ 
උපෙ`ශනය ��බඳ දැ�ම වැ� "&g 2iම උෙදසා දැනට පව)නා d¼ අධ5ාපන 
ආයතනවලට පWබා�රව ෙමම කට&� සඳහාම ෙව E d¼ අධ5ාපන ආයතන ඇ: 
2iම සඳහා කමෙ\දයd සකස් කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
  

පා.29/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— c ලංකාව �ළ දැනට £යා)මක වන ෙනොතාWස ්

ෙසේවාව යාව)කා�න 2iම,— "ව�න �ළ £යා)මක වන ෙනොතාWස් ෙසේවය ය>පැන 
fය t:ව
 සකස් 3 ඇ: �සා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව	තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස t: හ�වා "ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
  

පා.30/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— (ය� කලා¾ය ෙහේ ෙගො3ෙh ආ	nකය ශd:ම) 

2iම,— (ය� කලා¾ය පෙ`ශවල ෙහේ ෙගො3 (= වගා කර� ලබන 3, xරdක, 
�ං, තල වැ� වගාව� අසව්ැන වැ� කර ගැtම සහ �ෂප්ාදන සකස් 2iම සඳහා නව 
තාdෂණය හ�වා�ම �� උසස් ?ණා)මක ත))වෙය &� �ෂ්පාදන සකස් 2iම 
සඳහා), ෙ`}ය හා  ජාත5තර ෙවළඳෙපොළ �ළ �ෂ්පාදන අෙල( කර ගැtෙ� පදනම 
ශd:ම) කර ගැtම සඳහා) s#ත සyපකාර සමාග� ඇ: කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
 

පා.31/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ?u උපෙ`ශක ෙසේවාවd ඇ: 2iම,— c ලංකාෙ\ 
අධ5ාපනෙ9 ?ණා)මක සංව	ධනයd ඇ: 2iෙ� අර�ණ ඇ:ව �ට වසර (ස්සකට (20) 
පමණ ෙපර =ට ආර�භ 3 £යා)මක වන ?u උපෙ`ශක තන�u ෙවනම ?u උපෙ`ශක 
ෙසේවා ඵ්කකයd ෙලස ස්ථාපනය කල &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

පා.32/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— :W¿ �� ෙව�වට සහ> �� ජනතාව අතර ජනÀය 
කර3ම සඳහා නව තාdෂණය හ�වා �ම,— :W¿ �� සඳහා (ෙ`ශ රටවලට ඇ� යන 
(ශාල ධනස්කධය නවතා�ෙ� අර�ණ ඇ:ව ආෙ`ශකයd ෙලස භා(තා කළ හැ2 
සහ> ��ව
 සැක¬ ආහාර පච
ත 2iම සඳහා), ෙක¶ ස�ත ධාන5 ව	ගයd වන 
සහ> වඩා) =&� ෙලස :W¿ �� ෙම අඹරා ගැtම සඳහා), :W¿ �� ඇඹiමට භා(තා 
කරන ආකාරෙ9 යත ¬ත සහ නව තාdෂණය හ�වා "ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�.  

 

පා.33/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— &`ධය �සා ආබාDතය බවට ප)Eවට සහන 
සලසා �ම,—  වසර 30කට ආසන කාලයd පැවැ: &`ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ "ෙනදා 
x� වැඩ ෙකොට �ව) E ජනතාව) සn්ර aK රdෂා කළ ජනතාව) අතW සැල2ය &� 
පමාණයd අංග(කලව ආබාDතව �වන බW මහ) ¾ඩාවට ප) 3 අසරණව �ව) වන 
බැ(, ඔ¡ සඳහා ය� මා=ක �මනාවd ලබා �මට කට&� කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   
 

 

 



( 12 ) 

 

පා.34/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— =ය�ම ප¹ ආරdෂක� සඳහා ගම (යද� 

�මනාවd ලබා �ම,— ජනාDප: ආරdෂක සහ අගමැ: ආරdෂක ෙසේවෙ9 �&dත 
�ලධාiට ෙමම අෙනx) ප¹ ආරdෂක ෙසේවාවල �&dත �ලධාiට ද සමාන 
ගම (යද� �මනාවd ලබා �මට කට&� කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�.    
 

පා.35/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— (ශ්ව(ද5ාල මf පව)වාෙගන යන පාඨමාලාව 
a2යා�ඛ පාඨමාලාව බවට ප)2iම,— "ව�ෙ =ය�ම රජෙ9 (ශ්ව(ද5ාල සහ 
ෙපෞ`ග
ක (ශ්ව(ද5ාල මf පව)වා ෙගන යන ශාස්vය අධ5ාපනයම සඳහා E උපාD 
පාඨමාලාව a2යා�ඛ වෘ)»යමය උපාD පාඨමාලාව බවට පWව	තනය කර එමf 
¤�වනා E උපාDධාi ෙවත නව a2යා සපයා �ෙ� අර�ණ ඇ:ව, =ය�ම 
(ශ්ව(ද5ාල සමඟ රාජ5 අංශෙ9 සහ ෙපෞ`ග
ක අංශෙ9 ආයතන ස�බlකරණය සඳහා 
කමව) වැඩ��ෙවළd සකස ්කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.36/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— පාස> =Y පවාහනය කර� ලබන වෑ රථ සඳහා 

�= ප#» �යම 2iම,— "ව�න wරා පව)වාෙගන ය� ලබන පාස> =Y පවාහන 
ෙසේවාව �ය#ත ප#:ෙය ෙනොපව:න බැ( සහ ඇතැ� පාස> වෑ රථ 
ෙසේවක�ෙh පැව�� යහප) ත))වෙය ෙනොපව:ත බැ(, �= ප#:ෙය &� 
වෑ රථ ෙසේවාවd පව)වාෙගන යෑම සඳහා), එම ෙසේවාව ලබාගනා පාස> kෂ5 
kෂ5ාවෙh ආරdෂාව තහ¡u 2iම සඳහා), වෑ රථ ෙසේවාව සඳහා ප#» 
හ�වා"ය &�යැ� ද, වෑ රථ ෙසේවක� �ළ යහප) පැව�� පව)වාෙගන යාම සඳහා 
(නය t: මාලාවd හ�වා "ය &�යැ� ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

 

 පා.37/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ජා:ක සහ ජාත5තර අනාගත ඉ>�මට සWලන ෙලස 

�ෂ්පාදනය ව	ධනය 2iම සඳහා කමෙ\දයd සකස් 2iම,— ජා:ක සහ ජාත5තර 
පජාවෙh අනාගත ඉ>�මට සWලන කා	#ක සහ කෘeකා	#ක �ෂප්ාදනය ��බඳව 
wෙරෝකථනයd කර අදාළ �ෂ්පාදනයට අ�බ`Dත =ය�ම dෙෂේතවල අත	 
ස�බධතාවයd �� ද, න3න තාdෂණය උපWම මSට# පෙයෝජනයට ග�# ද, 
�ෂ්පාදන £යාව
ය ව	ධනය 2iම සඳහා කමෙ\දයd සකස් කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර�.  
 

පා.38/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— c ලාං2ක ජනතාව ෙh පාර�පWක උuමය 

aකගැtම සඳහා �Âට> wසත්කාලයd ඇ: 2iම,— c ලාං2ක ජනතාවෙh ස�පදා�ක 
දැ�ම ආරdෂා කර#, ෙපෝෂණය කර අනාගත පර�පරාව ෙවත aෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන ස�ප) හා ෛජව උuමය අපහරණය වැළැd3ම සඳහා w�> ජා:ක 
වැඩ��ෙවළd අවශ5ව ඇ: බැ( ද, පWසරය, ෙ`}ය ෛවද5 dෙෂේතය, 
කෘeක	මාතය හා ස�පදා�ක ක	මාත ඇ�� =ය� dෙෂේතය සඳහා �Âට> 
තාdෂණය උපෙයෝÃ කරග) න3න wසත්කාලයd සකස් 2iමට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
�`Dමය ෙ`පළ සං(ධානය (WIPO), c ලංකා �`Dමය ෙ`පළ කා	යාංශය, පWසර 
අමාත5ංශෙ9 ෛජව ((ධ)ව ඒකකය ඇ�� =ය� අංශ ඒකාබ`ධE වැඩ��ෙවළd සකස් 
2iමට ද �යවර ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.39/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— c ලාං2ක ජනතාවෙh පාර�පWක දැ�ම ආරdෂා කර 

ගැtම සඳහා E ජා:ක වැඩ��ෙවළd ආර�භ 2iම,— c ලාං2ක ජනතාවෙh පාර�පWක 
දැ�ම භා(තා වන ෛවද5 කම, කෘeක	මාතය, ආහාර සංරdෂණය, හස්ත ක	මාත 
අංශය ඇ�� ((ධ dෙෂේතය� පාර�පWක දැ�ම ආරdෂා 2iම සඳහා අදාළ dෙෂේතය 
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�ෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග ෙතොර�u ලබාෙගන, ෛජව ((ධ)ව ඒකකය, 
�`Dමය ෙ`පළ කා	යාංශය ඇ�� අදාළ අංශ ඒකාබ`ධව ජා:ක වැඩ��ෙවළd ආර�භ 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.40/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— c ලංකාවට ආෙ\rක හා ඖෂධමය ව�නාක�ව
 

&� ශාඛවල ජාන ස�ප)වලට ෙNටS බලපත ලබා ගැtම,— (ෙ`}ය රටව> c 
ලංකාවට ආෙ\rක ව�නා ඖෂධමය ශාඛවල ස£ය රසාය�ක දව5 සහ ජාන ස�ප) 
හ�නා ෙගන, ඒවාට වංච�ක ෙලස ෙNටS බලපත ලබා ගැtම වැළැd3ම සඳහා අදාළ 
ස£ය රසාය�ක දව5 සහ ජාන ස�ප) සඳහා c ලංකාවට ෙNටS බලපත ලබා 
ගැtමට), ඖෂධ �ෂ්පාදනයට සහ වැ� "&g 2iමට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැtමට), 
ෛජව ((ධ)ව අංශය, �`Dමය ෙ`පළ කා	යාංශය සහ ෙ`}ය ෛවද5 අමාත5ාංශය 
ඇ�� වග2ව&� =ය� ආයතන එdව (ෙශේෂ වැඩ��ෙවළd සකස් කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ�� ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.41/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ජනතා �ෙයෝÂත�ෙh ගu නාම අ)හැiම,— 

ජනාDප:�මා, අගමැ:�මා ඇ�� පා	
ෙ��, පළා) සභා, පාෙ`}ය සභා �ෙයෝජනය 
කරන =ය�ම ජනතා �ෙයෝÂතය මා=කව තම කරන ෙසේවයට අදාළව වැ*N හා / 
ෙහෝ �මනා ලබා ගනා අතර ඉහත 2=M Èරයd �ස්සරණධ5ාසෙය =M කර� ලබන 
ගu ෙසේවය ෙනොවන බැ( ද, එම Èර දරනෙh නමට ඉ"Wෙය ෙහෝ Èරයට 
ඉ"Wෙය අ:ගu, cම) ෙහෝ ගu යන නාම සහ නමට පYව උ�මාණ, මැ:�මා යන 
පද ෙය�ම උපහාසයට ලd3මට ෙහේ�වd 3 ඇ: බැ( ද, ජනතා �ෙයෝÂතයෙh ගu 
නාම භා(තය නතර 2iමට අවශ5 �යවර ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

 
පා.42/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— වැ��� නඩ)� ම6ඩල වැඩසටහන පළා), "ස්�d 
සහ පාෙ`}ය ෙ>ක� ෙකොSඨාස මSට# ව5ාNත 2iම,— ((ධ පා	ශ්වය (= 
වැ��� wරවැ=ය ෙනොසලකා හැiම �� =Mවන ((ධ අසාධාරණය ස�බධෙය 
පැ#r
 2iම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත5ාංශෙ9 වැ��� ෙ>ක� කා	යාලය යටෙ) 
£යා)මක වන වැ��� නඩ)� ම6ඩල වැඩසටහන පළා), "ස්�d හා පාෙ`}ය ෙ>ක� 
ෙකොSඨාස මSට# ව5ාNත කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.43/’15  
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— වැ��� පජාව c ලංකාෙ\ ආ	nක ව	ධනයට දායක 

කර ගැtමට ණය �ෙ� වැඩ��ෙවළd සකස් 2iම,— වයස අ¡uM 60 ඉdමවා ඇ: 
වැ��� පජාවට තම �වෙනෝපාය මා	ග ශd:ම) කරග�# සමස්ත c ලංකා ආ	nකෙ9 
ව	ධනයට දායක3මට බැංx ප`ධ:ය මf ණය �ෙ� කමෙ\දයd £යා)මක ෙනො3 ම 
ඔ¡ට සමාජය �ළ ෙවන) අකාරයකට සැලKමd වන ෙහ� එම අසාධාරණ ත))වය 
වැළැd3මට කමව) වැඩ��ෙවළd ඇ: කළ &� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
 

පා.44/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— වයස අ¡uM 60 ඉdමවා ඇ: w`ගල� සමාජය �ළ 

ස�ය w`ගල� බවට ප) 2iෙ� වැඩ��ෙවළd සකස් 2iම,— සමාජ ආ	nක 
£යාව
ෙ9 පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අ¡uM 60 ඉdම3ෙම පY 
සමාජය �ළ �= ��ගැtමd ෙනොමැ:ව අ�යව ෙකො3 =�න වැ���ය, සමාජෙ9 
ස�ය w`ගල� බවට ප) 2Wෙ� වැඩ��ෙවළd සකස් 2iමට පාස> පජාව ඇ�� �� 
මහ) සමාජයම දැ�ව) 2iෙ� කමෙ\දයd ඇ: කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
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පා.45/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක dෙෂේතය ��බඳ පාස> =Yෙh 

දැ�ම w�> 2iම,— c ලංකාෙ\ අනාගත තuණ තurයෙh a2යා පශ්නයට 
(ස�මd ෙලස සහ ෙමෝට	 කා	#ක dෙෂේතෙ9 ඇ:වනාE ව	ධනයට සාෙNdෂව 
w¨g ශ#ක�ෙh අවශ5තාව සwරා ගැ�ෙ� අර�ණ ඇ:ව පාස> (ෂය �	ෙ`ශයට 
ෙමෝට	 කා	#ක k>පය (ෂයයd ෙලස ඇ�ළ) 2iම සඳහා කමව) වැඩ��ෙවළd ඇ: 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.46/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක k>පය ඉගැ3ම සඳහා ?uවu 

w¨g 2iමට අධ5ාපන (ද5ා ¾ඨයd ඇ: 2iම,— c ලංකාෙ\ සහ (ෙ`ශ රටවල 
ෙමෝට	 කා	#ක dෙෂේතෙ9 ඇ:වන ව	ධනයට සWලන ෙලස, එම dෙෂේතෙ9 w¨g 
ශ#ක�ෙh ඉ>�ම සwරා�මට හැ2වන පW", පාස> මSට# ඉගැ3ම සඳහා 
?uවu w¨g 2iමට ෙමෝට	 කා	#ක dෙෂේතය ��බඳ අධ5ාපන (ද5ා ¾ඨයd ඇ: 
කළ &�යැ�  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.47/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ෙමෝට	 කා	#ක k>පය (ෂය �	ෙ`ශය 

යාව)කා�න 2iම,— ෙමෝට	 කා	#ක dෙෂේතය හා ස�බධ රජෙ9 කා	#ක (ද5ාල හා 
අ�බ`ධ ආයතනවල ඉෙග�� කට&� =M කර� ලබෙ වසර 25 - 30d තර� පැරr 
(ෂය �	ෙ`ශයd යටෙ) බැ(, එම ත))වය ෙවනස් 2iම සඳහා එම (ෂය 
�	ෙ`ශය යාව)කා�න 2iමට කමව) වැඩ��ෙවළd ඇ: කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.48/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,—  �ෙරෝද රථ හා ය�u පැ" ආ�ත a2යාවල �&dත 

Eවෙh a2යාවල Yරdeතභාවය තහ¡u 2iම,— c ලංකාව �ළ �ව)වන �ෙරෝද රථ 
හා ය�uපැ" ආ�තව සෘ¸ හා වක ෙලස a2යාව� �&dත3මට කැමැ)තd දdවන 
තuණ �Wස හා (ශා#ක �(ධ හ�දා �ලධාW සහ ෙජ5ෂඨ් wරවැ=ය යන ජන 
ක6ඩාය�වල ආ	nක ශd:ය ව	ධනය 2iෙම සමස්ත ජා:ක �ෂ්පා"තයට ඔ¡ෙh 
දායක)වය ලබා ගැtෙ� අර�ණ ඇ:ව එම dෙෂේතෙ9 �&dතEවෙh ස�ය 
දායක)වය ජා:ක ආ	nකයට එd කර ගැtම සඳහා කමව) වැඩ��ෙවළd ක�න# 
සකස් කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.49/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— c ලාංKය/ෙ`}ය ¬පෙ\දය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආක>ප w�> 2iම,— c ලාංKය/ෙ`}ය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ`}ය හා (ෙ`}ය 
ජනතාව �ළ වැ� නැ«uවd ඇ: 2iෙ� අර�ණ ඇ:ව, රට �ළ ජනතා ආක>ප ඒ ෙවත 
ෙයො� 2iම සඳහා පාස>, (ශ්ව(ද5ාල, තෘ»�ක අධ5ාපන ආයතනවල (ෂය පාඨමාලාවට 
¬පෙ\දය (ෂයයd ෙලස ඇ�ළ) 2iමට), රාජ5 හා ෙපෞ`ග
ක අංශවල මැ"හ)3ම මත 
ප	ෙ9ෂණ අංශ "Wගැ3ම මU නව ෙසොයාගැt� =M 2iමට), ඒ හා බැ�� ආයතන 
ප`ධ:ය ස�බධ කර ග�# සහ:ක පත, �Nෙලෝමා, උපාD, පශ්චා) උපාD පාඨමාලා 
ඇ: 2iම �� ෙමම dෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ w�> ආක>පමය ෙවනසd ඇ: 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.50/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— c ලංකාෙ\ ආහාර සංස්කෘ:ය ඉෙග�� සහ 

ඉගැ3 ෙ� £යාව
යට බ`ධ 2iම,— c ලාංKය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
2iෙ� කලාව, ආහාර �sෙ� කලාව, ව	ණකාරක කලාව, ආහාර කැ¾ෙ� කලාව ඇ�� 
අංශ ගණනාව2 සකස්3 ඇ: අතර ඒ හා බැ�g c ලාංKය ආහාර සංස්කෘ:ය ��බඳ 
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ඉෙග�� සහ ඉගැ3� කමෙ\දය හරහා අනාගත පරwරට පවරා�ම ෙමම ෙ`}ය හා 
(ෙ`}ය ජනතාව අතර අපෙh ආහාර සංස්කෘ:ය ව5ාNත 2iම මU c ලාංKය 
අනන5තාව අත	ජා:කව ඔසවා තැ�ම සඳහා වැඩ��ෙවළd ඇ: කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

පා.51/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— (ශ්ව(ද5ාල සහ තෘ»�ක අධ5ාපන ආයතනවල 
=Yෙh ප	ෙ9ෂණ �බධන අමාත5ාංශවල සංව	ධන කට&� ඉලdක කර සකස් 
2Wම,— (ශ්ව(ද5ාල සහ තෘ»�ක අධ5ාපන ආයතනවල =Y (= තම පාඨමාලා 
ස�බධෙය ඉ"Wප) කරන ප	ෙ9ෂණ �බධන රෙS ආ	nක, සමා�ය, සංස්කෘ:ක 
හා සංව	ධන කට&�වලට උපෙයෝÃ කර ගැtම වැදග) වන බැ( එම �බධන 
අldෂණය කර� ලබන ආචා	යවu හා ප	ෙ9ෂණ �බධන අදාළ වන අමාත5ාංශ අතර 
මනා ස�බlකරණයd ඇ: 2iම සඳහා එK අමාත5ාංශෙ9 �ලධාWෙයx ප)2iෙම 
එම ප	ෙ9ෂණ �බධන මU අමාත5ාංශෙ9 ඉ"W සංව	ධන £යාදාමය සහ කා�න 
ඉලdක සwරා ගැtමට හැ2වන පW" කමව) වැඩ��ෙවළd ඇ: කළ &�යැ�  ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

 
පා.52/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— වයස අ¡uM 18 ස��	ණ වන අවසථ්ාෙ\�ම ඡද �# 
නාමෙ>ඛනයට නම ඇ�ළ) 2iම,— මැ:වරණ ෙදපා	තෙ��ව මU වා	eකව 
ඡද �# නාමෙ>ඛන සංෙශෝධනය 2iමට �ය#ත "නට පYව ෙහෝ ෙපර "නක� වයස 
අ¡uM 18 ස��	ණ වන තැනැ)තට �ය#ත වයස ස��	ණ E "නටම ඡද �# 
නාමෙ>ඛනෙය� නම ඇ�ළ) කරවා ගත හැ2 ආකාරෙ9 පාෙයෝfක වැඩ��ෙවළd ඇ: 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
 

පා.53/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— c ලංකාව �ළ ෙසේල� �ෂ්පාදනය 2iම සඳහා 

කමව) වැඩ��ෙවළd ඇ: 2iම,— c ලංකාව �ළ වා	eකව ෙසේල� (ශාල 
පමාණයd භා(තා කර� ලබන අතර ෙසේල� ආනයනය 2iම සඳහා ද (ශාල �දලd 
වා	eකව (ෙ`}ය රටවලට ඇ� යන බැ(, එම (ෙ`ශ (�මය පමාණය රට �ළ ඉ:W 
කර ගැtෙ� අර�ණ ඇ:ව ලංකාව �ළ පව)නා ෙ`}ය තාdෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේල� 
�ෂ්පාදනය 2iම සඳහා රාජ5, ෙපෞ`ග
ක ෙහෝ සyපකාර අංශය ස�බධ කර ග�# 
කමව) වැඩ��ෙවළd රජය මැ"හ) 3ෙම ඇ: කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.54/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ෙපො> ව�ර ආ�තව නව �ෂ්පාදනය ඇ: 2iම,—  
c ලංකාව �ළ වා	eකව (ශාල පමාණයක ෙපො> ව�ර අපෙ) යන බැ(, නව 
තාdෂණය ෙයොදා ග�# (Dම) කමෙ\දයd යටෙ) ෙපො> ව�ර ආ�තව නව 
�ෂ්පාදනය ෙ`}ය හා ජාත5තර ෙවළඳෙපොළ ඉලdක කර ග�# ඇ: 2iම සඳහා 
කමෙ\දයd £යා)මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.55/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— සාගරෙ9 නව ස�ප) ගෙ\ෂණය,— (ශාල සාගර 

කලාපයd  �# රටd ¡ c ලංකාව ප�ඛ)වය ලබා � ඇ)ෙ) lවර ක	මාතය සඳහා 
පමණd වන අතර  සාගරය ආ�තව (ශාල පමාණයක සවභා(ක ස�ප) ඇ: බැ( 
ෙමරටට (ශාල a2යා අවස්ථා පමාණයd ෙමම ධනයd ද උපයා ගැtෙ� අර�ණ ඇ:ව 
සාගර ස�ප) ��බඳව (Dම) වැ�Mර අධ5යනයd කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
 

 



( 16 ) 

 

පා.56/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— c ලංකාෙ\ ම)ස5 ස�පත (ෙ`kක� (= ෙනලා 
ගැtම වළකා�ම,— c ලාං2ක lවරයට (ශාල ආ	nක අවා=යd ඇ: කර# c ලංකා 
�¨M කලාපෙ9 ම)ස5 ස�ප) (ෙ`kක� (= ෙනලා ගනා බැ( c ලංකා �¨M 
කලාපය �ළ මා� ඇ>�මට සහ (ෙ`ශ  යාතාවලට මා� බෑම සඳහා ෙතො*පලd ෙලස 
භා(තා 2iම වළකා�ම සඳහා රජය (= (Dම) වැඩ ��ෙවළd සකස ්කර £යා)මක 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.57/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ෙකොස් �ෂ්පාදනය වැ� කර ඒ ආ�ත �ෂ්පාදන 
අපනයනය 2iම,— ඉතා පtත ෙමම ඖෂlය ?ණෙය අÊන, රසාය�ක දව5ව
 
ෙතොරව වගා කළ හැ2 ෙබෝගයd වන ෙකොස් වගාව ව5ාNත 2iම �� ඒ ආ�ත 
�ෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය 2iම මU (ශාල (ෙ`ශ (�මය පමාණයd අප 
රටට උපයා ගත හැ2 බැ( ඒ සඳහා රජෙ9 මැ"හ)(ෙම (Dම) වැඩ ��ෙවළd 
සකස් කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.58/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ජා:ක ෙගො( ස�මාන උෙළලd වා	eකව සං(ධානය 
2iම,— රටd ෙපරට යාමට න� �
ක වශෙය ෙගො(තැ� ස�ක (ය &� බැ( රට 
සu කරන ෙගො( ජනතාවට =ය වෘ):ය ��බඳ අමානයd ඇ:වන පW" (Dම) 
සං(ධාන ව©හයd හරහා £යා)මක වන ෙගො( ස�මාන උෙළලd රජෙ9 මැ"හ)3ෙම 
වා	eකව සං(ධානය කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

පා.59/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— සහන #ලකට LED බ>බ පාWෙභෝfක ජනතාවට 
ලබා�ම,— �වාස ආෙලෝක 2Wමට ෙයොදා ගනා ?ණා)මක LED බ>බ #ල අDක 
බැ(, (M
බල ම6ඩලය මැ"හ)3 සහනදාµ #ලකට හා ෙග3ෙ� කමයට ෙමම බ>බ 
පාWෙභෝfක ජනතාවට ලබා� ජා:ක වශෙය (M
ය (ශාල පමාණයd ඉ:W කර 
ගැtමට),  LED බ>බ ජනතාව අතර ජනÀය 2i මU (M
බල ම6ඩලයටද අමතර 
ආදායමd උපයා ගැtමට) හැ2වන පW" කමව) වැඩ ��ෙවළd සැක=ය &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.60/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— Y� පWමාණ ෙස>ල� බ¦ ක	මාතශාලා ව5ාNත 
2iම,— c ලංකාව �ළ ෙස>ල� බ¦ සඳහා (ශාල ෙව ළදෙපොළd පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා �ෂප්ාදනය ෙකෙරෙ Y� වශෙය වන අතර ඒ සඳහා Îනය ප�ඛ අෙනx) 
රටවලට (ෙ`ශ (�මය (ශාල පමාණයd ඇ� යන බැ(, Y� �Wවැයd දැWය &�  ෙමම 
ක	මාතය ගා�ය පෙ`ශවල ව5ාNත 2iම සඳහා (Dම) වැඩ ��ෙවළd සකස් කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.61/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— c ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදන ක	මාත ශාලා 

ආර�භ 2iම,—  c ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම මSටමක පව:න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට (ශාල (ෙ`ශ (�මය පමාණයd වැයවන බැ( 
"&g මානව ස�පතd �# රටd ෙලස c ලංකාවට අත5ාවශ5 ඖෂධ ව	ග රට �ළම 
�පද3මට අවශ5 පහYක� රජය මැ"හ) 3ෙම ලබා � ඖෂධ �ෂප්ාදන ක	මාත ශාලා 
ආර�භ කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 



( 17 ) 

 

පා.62/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— පාස> (ෂය �	ෙ`ශයට මෙනෝ (ද5ාව (ෂයය ඇ�ළ) 

2iම,— පාස> kෂ5 පජාව �ෙරෝÃ මනස2 &) �`Dම) »රණ ගැtමට හැ2 �Wසd 
ෙලස හැඩගැස3්ම උෙදසා හය වැ� ෙශේrෙ9 =ට £යා)මක වන පW" ෙබෞ`ධ මෙනෝ 
(ද5ාව සහ බට�ර මෙනෝ (ද5ාව යන (ෂයය ඒකාබ`ධ ෙකොට කමව)ව සැලY� කරන 
ලද “මෙනෝ (ද5ාව සහ භාවනාව” න# (ෂයයd පාස> (ෂය �	ෙ`ශයට ඇ�ළ) කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.63/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— (ශා#ක ආධාරක මධ5සථ්ාන ��*3ම,— (ශා#කය 

ෙව�ෙව උපෙ`ශන ෙසේවා, ෛවද5 පහYක� සහ  "වා Yax� ෙසේවා යනා� 
වැ���යට අවශ5 Yබසාධන කට&� aසd එකම ස්ථානය2 ඉ* කර ගැtමට හැ2 
වන පW" (ශා#ක ආධාරක මධ5ස්ථාන ෙගොඩනැං3මට), එම මධ5ස්ථාන ෙdද කර 
ග�# ය� �ෂ්පාදන කට&)තd සඳහා (ශා#කය ෙයො� 2iම හරහා ඔ¡ෙh "(යට 
සහනයd ලබාෙදන අතර අමතර ආදායමd ද උපයා ගැtමට හැ2 වන ෙලස රජය මැ"හ) 
3ෙම රටwරා (ශා#ක ආධාරක මධ5සථ්ාන ��*(ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.64/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— (ශා#කයෙh ආ	nකය ශd:ම) 2iම සඳහා නව 

ෙලොතa�යd හ�වා �ම,— (ශා#ක රාජ5 ෙසවකයෙh වැ*N (ෂමතා ඉව) 2iමට 
සහ ඔ¡ෙh Yබසාධන කට&� සඳහා අවශ5 �ද> ෙසොයා ගැtම සඳහා නව 
ෙලොතa�යd ෙවළඳෙපොළට හ�වා�මට රජය කට&� කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

පා.65/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— සංචාරක මගෙපවන w¨g 2iම,— 
සංචාරක�ට ඵලදාµ හා ආචාර}� ෙසේවාවd සැපµමට හැ2 �Wසd බවට ප) 2iමට 
ෙමම, ඔ¡ෙh  වෘ)»ය මSටම ඉහළ නැං3ම සඳහා) සංචාරක මග ෙපවන 
w¨g 2iමට (Dම) වැඩ��ෙවළd සකස් කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
 

පා.66/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ඉඩ� ස�බධව පව:න t: සංෙශෝධනය 2iම,— c 

ලංකාව �ළ ෙ� වන (ට ඉඩ�වලට ව5ාජ ඔNw සකසා (2Ñෙ� ජාවාරමd 
£යා)මකවන අතර �ට අදාළව t:ය £යා)මක 3ම ද ඉතා අවම මSටමක පව:න 
බැ(, ඉඩ� අ�:ය ස�බධව Yරdeතභාවය වැ� වන අ&W හා වැර"කuවට දැ� 
ද§ව� පැ#ණ(ය හැ2 අ&W පව:න t: ප`ධ:ය සංෙශෝධනය කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

පා.67/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— c ලංකාව අවට සාගරෙ9 ෙකොර>පර ආරdෂා කර 

ගැtම,— c ලංකාව අවට සාගරෙ9 ඇ: ෙකොර>පර #�ස්  £යාකාරක� ෙහේ�ෙව 
(නාශ3ෙ� ත	ජනයට �¨ණපා ඇ: බැ(, එම ෙකොර>පර ආරdෂාකර ගැtම සඳහා 
#�ස් £යාකාරක� පාලනය 2iමට හැ2වන පW" w`ගල ආක>පමය ෙවනසd ෙමම, 
ෛන:ක රා�ෙ\ ෙවනසd ඇ: 2iම සඳහා (`ව) ක#*වd හරහා YMY වැඩ��ෙවළd 
සැලY� කර £යා)මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.68/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— පාස> වෑ රථ සඳහා කාතාව ෙසේවයට ෙයද3ම,— 

පාස> වෑ රථ ෙසේවෙය� ?ණා)මක බව වැ� 2iමට), එම වෑ රථවල ගම කරන 
දuවෙh ආරdෂාව උෙදසා)  =ය�ම පාස> ෙසේවා වෑ රථවල ෙසේවය සඳහා 
කාතාව ෙයොදා ගැtම අ�වා	ය 2iමට t: සකස ්කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.69/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ඖෂධ #ල පහත ෙහ�ම,— c ලංකාව �ළ ජා:ක 

ඖෂධ ප:ප):ය පකාශයට ප) කර ඖෂlය නාමෙය ෙබෙහ) අෙල( 2iම ක�න# 
ආර�භ 2iම මU ඖෂධ #ල පහත ෙහ�මට රජය මැ"හ) (ය &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.70/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— අත	ජාලය හරහා අෙල( කරන ඖෂධ ඇ�� 

ජාවාර� මැඩපැවැ)3ම,— ෙ� වන (ට අත	ජාලය හරහා ප#:ය2 ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවද5 උපකරණ හා Òපලාවන5 �ෂ්පාදන (ශාල ෙලස අෙල( ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාර� අප රෙS ජනතාව ෙh ෙසෞඛ5යට සහ යහපැවැ)මට (ශාල ත	ජනයd වන බැ( 
ඒවා මැඩපැවැ)3ම සඳහා �= වැඩ��ෙවළd සකස් කර £යා)මක 2iම YMY යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.71/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— කෘe රසායන දව5 භා(තා ෙනොකර වගා 2iම,— අDක 

(ෂ ස�ත කෘe රසායන දව5 c ලංකාව �ළ තහන� කර පැරr කමයට පWසර �තකා� 
වගා කමයd රටට හ�වා�මට අවශ5 ප	ෙ9ෂණ =M2iමට කෘe (ද5ාඥය හා 
පWසරෙ\�ෙග සම(ත ක#*වd ප) කර ඔ¡ෙග ලබා ගනා �	ෙ`ශ �� 
ජනතාවට වස (ෙස ෙතොර ෙසෞඛ5ාරdeත ආහාර ෙ\ලd  ලබා �මට අවශ5 �යවර 
ගැtමට රජය මැ"හ)3ම YMY යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.72/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— පාස> =Y ම)දව5වලට ඇ;බැ�3ෙම �දවා 

ගැtම,— ෙ� වන (ට c ලංකාව �ළ පාස> =Y ම)දව5වලට ඇ;බැ� 3ෙ� වැ� 
පවණතාවයd �	මාණය 3 ඇ: බැ( පාස> =Y ම)දව5ව
 �දවාගැtම සඳහා 
රජය මැ"හ)3 (Dම) වැඩ��ෙවළd £යා)මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.73/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ජා:ක ඵලදාµතා ක#*වd ප) 2iම,— රජය (= 

£යා)මක කර� ලබන ඵලදාµතා වැඩසටහ�� තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදාµතා 
මSටමd කරා ෙමෙහයE ආයතන පධාt හ�නාෙගන ඔ¡ෙh දැ�ම හා අ)දැK� 
පෙයෝජනයට ගත හැ2 වන ආකාරෙය, එම ආයතනවල £යා)මක කරන ලද 
වැඩසටහ සහ කමෙ\ද අෙනx) ආයතනවලට ගැලෙපන පW" ආෙ`ශ 2iමට හැ2වන 
පW" එම ආයතන පධාtෙග සම(ත ජා:ක ඵලදාµතා ක#*වd ��*(ය &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 
පා.74/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— පජා ෛවද5ෙ\දය ��බඳ (ෙශේෂඥ ෙසේවාව "&g 
2iම,— ෙසෞඛ5 ෙසේවාෙ\ අත5ාවශ5 අංගයd වන පජා ෛවද5ෙ\දය ��බඳ (ෙශේෂඥ 
අංශය "&g 2iමට අවශ5 සැලY� සකස් 2iම හා එම dෙෂේතෙ9 දැනට පව:න ගැට� 
�idෂණය කර ක�න# �රාකරණය 2iමට අවශ5 කට&� =M 2iමට රජය මැ"හ) 
(ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.76/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— පWෙභෝජනයට �YMY ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැd3මට කට&� 2iම,— පWෙභෝජනයට �YMY ආහාර �ෂ්පාදනය කරන, අෙල( 
කරන හා ඊට අ�බල ෙදන w`ගලය හා ආයතන වැට�මට පාWෙභෝfක කට&� ��බඳ 
අDකාWෙ9 (ෙශේෂ වැට�� ඒකකයට පව:න ගැට� �රාකරණය කර අවශ5 පහYක� 
ෙනොඅ¦ව ලබා �මට), වැර"කuවට උපWම ද§ව� ලබා "ය හැ2 වන පW" පව:න t: 
ප`ධ:ය සංෙශෝධනය 2iමට) කට&� කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
 

  පා.77/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— වස (ස නැ: ආහාර �ෂ්පාදනය "Wම) 2iම,—  

ආහාර හා ස�බධ �ෂ්පාදන කට&�වල ෙ`}යව �රතව =�න �ෂ්පාදක� ඉලdක 
කර ග�# ?ණා)මක බ( ඉහළ, ෙසෞඛ5ාරdeත ආහාර පාWෙභෝfකයට ලබා �ම 
�� රටට කළ හැ2 ෙසේවාව ��බඳව දැ�ව) කර, ආක>පමය ෙවනසd ඇ: 2iමට 
හා එෙලස වස (ෙස ෙතොර ආහාර �පදවන ව5වසායක�ට ෙගෞරව නාමයd ස�ත 
ස�මාන පදානය ෙකොට ඔ¡ "Wගැ3මට වැඩසටහනd රජය මැ"හ)3 ආර�භ කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.78/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ)ප) කරග) අභය¹#වලට අය) ඉඩ� 
�දහස් කරගැtම,— c ලංකාෙ\ පකාශයට ප) කර ඇ: අභය¹#වලට අය) ඉඩ� ((ධ 
w`ගලය හා සං(ධාන (= t: (ෙරෝl ෙලස අ)ප) කරෙගන ඇ: බැ(, එම ඉඩ� 
නැවත ලබා ගැtමට රජය ක�න# මැ"හ) (ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

 
 පා.79/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ආ"වාs ජනයා නගා=*3ම සඳහා සැලYමd £යා)මක 
2iම,— c ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආ"වාs ජනතාව ��බඳ ෙවනම සංගණනයd 
=Mකර, ඔ¡නට �ව) 3ම සඳහා දැනට පව:න අපහYතා කමව)ව හ�නාෙගන, ඔ¡නට 
 ෙගෞරවtයව �ව) 3මට හැ2 පWසරයd �	මාණය කර �මට අවශ5 සාධtය සැලYමd 
ආ"වාs නායක� ද ඇ�ළ)ව ප)කරන ලද (`ව) ම6ඩලයd හරහා £යා)මක කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.80/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— &`ධය �සා උ�u හා නැෙගන�ර පෙ`ශය� හා� E 

wරාවස�් සංරdෂණය 2iම,— :ස් වසරක &`ධය ෙහේ�ෙව උ�u හා නැෙගන�ර 
පළා) වල පැව: wරාවස්� (ශාල ෙලස (නාශ E අතර පව:න wරාවස්� ��බඳ 
ස�dෂණයd =M කර ෙතොර�u aස්කර ගැtම), එම wරාවස්� තහ¡u 2iම, ආරdෂා 
2iම හා ප:සංස්කරණය 2iම) අර�g කර ෙගන (`ව) wරා(ද5ාඥ�ෙග 
සම(ත ක#*වd ප)2iම YMY යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

 පා.81/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— වගා 2iම සඳහා ෙ`}ය �ජ පච
ත 2iම,— කෘe 

රසායන භා(තෙය ෙතොරව ෙ`}ය කාබ�ක ෙපොෙහොර ආශෙය වගා කළ හැ2 ෙ`}ය 
�ජ ව	ග හ�නාෙගන එම �ජ ක�න# රට wරා ව5ාNත කර රසාය�ක වස (ෙස 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා �ම සඳහා අවශ5 කරන ප	ෙ9ෂණ, තාdෂණය හා 
�ෂ්පාදනය වැ� "&g 2iමට අවශ5 සැලY� සකස ්කර £යා)මක කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.82/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— (ෙ`ශ භාෂා අධ5යනයට පහYක� සැපµම,— w`ගල 
�`Dෙ9 පෘÓල බව »රණය 3මට ඔ¨ ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකයd වන බැ( 
ඉංÔ= භාෂාව හැugෙකොට අෙනx) පධාන (ෙ`ශ භාෂා හැදෑiමට අවශ5 පහYක� 
w�> කර, සැලY� ස�පාදනය කර £යා)මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

 

පා.83/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— =ය� මැ:වරණ පචාරක කට&� සඳහා (යද� කරන 
�ද> sමා 2iම,— c ලංකාව �ළ පැවැ)ෙවන =ය� මැ:වරණය�� ඇතැ� 
අෙNdෂකය අ: (ශාල �ද> පමාණයd (යද� කරන අතර �ද> (යද� කළ ෙනොහැ2, 
එෙහ) රටට වැඩd කළ හැ2 �`Dම) �Wසකට ඉ අවා= සහගත ත))වයd ඇ: වන 
බැ( මැ:වරණ සඳහා (යද� කරන �ද> පමාණය sමා 2iමට හැ2 වන ආකාරෙ9 
t: ස�පාදනය කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.84/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— යට) (Âත සමෙ9 c ලංකාෙව aෙගන fය wරාවස්� 
නැවත ලබා ගැtම,— c ලංකාව යට) (Âතයdව පැව: සමෙ9 අප ර� පෘ�ගාලය, 
ඕලදය හා මහා Öතාන5යට aෙගන fය wරා(ද5ා)මක ව�නාකමd ස�ත භා6ඩ 
��බඳ ස�dෂණයd =M කර එම භා6ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැtම සඳහා අවශ5 �යවර 
ගැtමට රජය මැ"හ) (ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

පා.85/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— සංඝාDකරණයd ස්ථාපනය 2iම,— d½ 
වහෙසේලාෙh ආරdෂාව හා ෙගෞරවය aක ගැtම ෙව�ෙව උවහෙසේලාට අදාළ 
අDකරණමය කා	යය සඳහා ෙවනම සංඝාDකරණයd ��*(ය &� බවට) එම 
අDකරණ »M සඳහා t:මය බලය ලබාගැtමට හැ2 වන අ&W ෙමම සංඝාDකරණය 
ස්ථාපනය කළ &� බවට) ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  
පා.86/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ව5වස්ථා�ත සංඝ සභාවd ප) 2iම,— 
පා	
ෙ��ව ඇ�� ජනතා �ෙයෝÂත ආයතන සඳහා උපෙ`ශක)වය හා මග ෙප3ම 
ලබා �මට හා අණපන)වලට සංෙශෝධන ඉ"Wප) කළ හැ2 ෛන:ක බලය ස�ත සංඝ 
ස��:ෙය ප) කර ග) රාජ5 පWපාලනය, t:ය, (ෙ`ශ කට&� හා සමාජ 
£යාකාරක� ��බඳ හසල දැ�මd සහ අ)දැK� ස�ත (`ව) සංඝයා වහෙසේලාෙග 
සම(ත ව5වස්ථා�ත සංඝ සභාවd ප) කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

 

පා.87/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ:ක අධ5යන ආයතනයd ��*3ම,— c 
ලංකාෙ\ පැවැ: ජල තාdෂණය හා වැ\ තාdෂණය නැවත පණගවා aකගැtම සහ 
වැ� "&g 2iම සඳහා අවශ5 ප	ෙ9ෂණ =M 2iමට හා අධ5ාපන පාඨමාලා මf උdත 
(ෂය ගැන දැ�# සන`ධ කරන ලද �Wසd �	මාණය 2iමට හැ2යාව ඇ:වන පW" 
“වා� සංස්කෘ:ක අධ5යන ආයතනය” න# ආයතනයd රජය මැ"හ)3ෙම ආර�භ 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.88/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— මහාවංශය අධ5යනය සඳහා ආයතනයd ��*3ම,— c 

ලාංKය ඉ:හාසෙ9 ගම මග ෙපවන මහාවංශය අධ5යනය 2iම සඳහා d½ 
වහෙසේලාෙh මැ"හ) 3ෙම “මහාවංශ අධ5යන ප	ෙ9ෂණ ජා:ක ආයතනය” න# 
ආයතනයd රාජ5 අ�ගහෙය ��*(ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.89/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ෙබෞ`ධ (ෙරෝl £යා නැවැ)3ම,— ධ	ම ගථ හා 

පකාශන අධ5යනය 2iෙ� මනා දැ�මd ඇ: ෛන:ක බලයd ස�ත (`ව) සංඝ 
ම6ඩලයd ��*3ම මf ය� �	මාණයd එ�දැd3මට ෙපර එය එම ම6ඩලයට ඉ"Wප) 
2iෙම අන�uව, සමාජගත 2iමට �YMY න�, සංෙශෝධන ඉ"Wප) 2iමට හැ2වන පW" 
යාතණයd සැකsම මf ෙබෞ`ධ (ෙරෝl £යා හා පකාශන රචනා 3ම හා �M දහම 
ස�බධ කර# සාවද5 �	වචන ඉසම්�3ම නැවැ)3ම සඳහා රජය මැ"හ) (ය &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

පා.90/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ෙ`ශ �ෛත× කලා �	මාණ ඇගµම,— ෙ`ශා�රාගය හා 
ආ)මාමානය ඇ:වන පW" ෙ`}ය හා සංසක්ෘ:ක ව�නාක# අÊන කලාකෘ: වා	eකව 
ඇගµම සඳහා වැඩ ��ෙවළd සකස ්2iමට රජය මැ"හ) (ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
 

 පා.91/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— c ලංකාෙ\ පාස> kෂ5 kෂ5ාවෙh (නය නැං3මට 

කට&� 2iම,— c ලංකාෙ\ පාස> kෂ5 kෂ5ාව ෙසෞඛ5 ස�පන, �ෙරෝÃ හා කා�කව 
ශd:ම) wරවැ=ය ෙලස සමාජගත 2iෙ� අර�r ඔ¡ට තමා කැම: �ඩාවකට ෙයො� 
3මට සහ පාෙයෝfක (නය w¨gවකට ෙයො� 2iමට අවශ5 කට&� ස�පාදනය කළ &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.92/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ෙබෞ`ධ සංසක්ෘ:ක ෙතොර�u මධ5සථ්ානයd ආර�භ 
2iම,— c ලංකාව �ළ ��ටා ඇ: ෙබෞ`ධාග#ක සථ්ාන, ඒ හා සබැ¶ අ�ෂංfක අංශය 
ෙමම, d½ වහෙසේලා ��බඳ ෙතොර�u ආ� කug එd aස ්කර (Dම)ව පWගණක 
ගත කර, න3න තාdෂrක උපකරණ සහ පමාණව) මානව හා ෙභෞ:ක ස�ප) ව
 �Ww 
“ ෙබෞ`ධ සංසක්ෘ:ක ෙතොර�u මධ5සථ්ානය” න# ආයතනයd රාජ5 අ�ගහෙය ආර�භ 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

පා.93/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— දහ� පාස> පාඨ ගථ කාලා�Ò¾ව සංෙශෝධනය 
2iම,— (භාග ඉලdක කරග), දැ�ම පමණd ෙdදගත කළ පාඨ ගථ ෙව�වට 
පා ෙයෝfක w¨gව පදන� කරග), �`Dය ව	ධනය කරනාE, kෂට් ස�පන සමාජයd 
�	මාණය 2iම ඉලdක කර ග) පාඨ ගථ (`ව) ම6ඩලයd හරහා ස�පාදනය කර දහ� 
පාස> ෙවත ලබා "ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.94/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ජාත5තර පාස> �යාමනයට ම6ඩලයd ප) 2iම,— c 
ලංකාෙ\ සංසක්ෘ:යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ)මට ගැලෙපන පW" ජාත5තර පාස>� 
(ෂය පථය අවශ5 පW" �යාමනය කළ හැ2 �	ණ බලතල ස�ත ම6ඩලයd ප) කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 



( 22 ) 

 

 පා.95/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ජා:ක අධ5ාපන ෙකො#ෂ සභාව වඩා) ස�ය 2iම,— 

ෙ`}ය ඉ:හාස දැ�ම, සාරධ	ම ස�පන බව, �ෂප්ාදන ශක5තාව, �`D ස�පන බව, 
ස�පදා�ක දැ�ම, ෙ`ශා�රාගය, �ෙරෝÃතාව, xසලතා �	ණ බව සහ ආක>ප 
ස�ප):ෙය &� බව යන අංගයෙග පW�	ණ සා	ථක wරවැ=ෙයx ¤� කල හැ2 වන 
පW" සකසන ලද ජා:ක අධ5ාපන ප:ප):යd හරහා සමසත් අධ5ාපන කමෙ9ම 
පWව	තනයd ඇ: 2iමට ජා:ක අධ5ාපන ෙකො#ෂ සභාව ව ඩා) ස�ය කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 
පා.96/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ප¡> ෛවද5ෙ\දය ��බඳ (ෙශේෂඥ ෙසේවාව "&g 2iම,— 
ෙසෞඛ5 ෙසේවාෙ\ අත5ාවශ5 අංශයd වන ප¡> ෛවද5ෙ\දය ��බඳ (ෙශේෂඥ dෙෂේතය �ළ 
දැනට පව:න ගැට� �idෂණය කර ඒවා ක�න# �රාකරණය 2iමට අවශ5 කට&� =M 
2iමට) එම ප¡> ෛවද5ෙ\දය ��බඳ (ෙශේෂඥ ෙසේවාව "&g 2iමට සැලY� 2iමට) 
රජය මැ"හ) (ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

 පා.97/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ආ&	ෙ\ද ෛවද5වuෙh ෙසේවය (ෙ`ශයට ලබා 

�ම,— ආ&	ෙ\ද ෛවද5 උපාDය ස��	ණ කරන උපාDධාiහට (ෙ`ශ රටවල a2යා 
අවසථ්ා ලබා�ම සඳහා (Dම) වැඩ ��ෙවළd සැලY� කර £යා)මක 2iම YMY යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.98/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ආ&	ෙ\ද ෛවද5 පනත සංෙශෝධනය 2iම,— දැනට 

පව:න ය> පැන fය ආ&	ෙ\ද ෛවද5 පනත සංෙශෝධනය කර ආ&	ෙ\ද ෛවද5වuෙh 
වෘ)»ය ගැට� (සඳ#, එම වෘ):ය ස� ගu)වය හා අමානය aක ගැtමට නව ආ&	ෙ\ද 
ෛවද5 පනතd ක�න# ඉ"Wප) 2iමට �යවර ගත &�යැ�  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
 

 පා.99/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— M�Wය ආරdෂක ප`ධ:යd සකස ්2iම,— c ලංකාෙ\ 

M�Wය ආරdෂක ප`ධ: �	මාණය කළ නව �පැ&� කuව ද, එම dෙෂේතයට ස�බධ 
(`ව� ද, M�Wය ෙදපා	තෙ��ෙ\ =ය�ම dෙෂේතය� ප3නයෙග ද සම(ත 
ක#*වd මU M�Wය ආරdෂක ප`ධ:යd සකස ්කර £යා)මක 2iමට රජය මැ"හ) (ය 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 
පා.100/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— මÃ පවාහන ෙසේවෙ9 ?ණා)මක ත))වය වැ� 2iම,— 
බස ් මÃ පවාහන ෙසේවෙ9 ?ණා)මක ත))වය වැ� 2iම මU වා	eකව එම ෙසේවාව 
ප:dෙෂේප කරන 1% - 2% d පමණ E මÃ පමාණය රඳවා ගැtමට කට&� 2iෙම, එම 
ෙසේවෙ9 පැවැ)මට �	ඝ කා�නව ඇ: (ය හැ2 අවදානම අ¦ කර ගැtම සඳහා කමව) වැඩ 
��ෙවළd සැලY� කර £යා)මක 2iම YMY යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.101/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— =ංහල භාෂාවට ස�මතයd සකස ්2iම,— =ංහල භාෂාෙ\ 


Ùත ව5වහාරය හා කථන ව5වහාරය ෙදයාකාරයd ගනා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙÚදය, 
අ>පපාණ, මහපාණ අdෂර ෙය�ම සහ පද ෙබ�ම ආ "ය ද (වාද ස�ත බැ( =ංහල භාෂාව 
සඳහා ස�මතයd සකස ්2iමට (`ව) ම6ඩලයd ප) කර කාලා�Òපව =Mවන ෙවනසක්� 
ද සැල2>ලට ෙගන භාෂාෙ\ පැවැ)ම තහ¡u 2iමට හැ2 £යාදාමයd සකස ්කළ &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 



( 23 ) 

 

පා.102/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— සංසථ්ා�ක කාබ�ක අපදව5 මU පWසරය Ûෂණය 3ම 
පාලනය 2iම,— ප
ෙබෝධ නාශක සහ ක	මාත £යාව
ය� � �ටවන සංසථ්ා�ක 
කාබ�ක අපදව5 (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් ව	ගයක Ûෂණ 
කාරකයෙග සම(ත අතර ඒවා #�සාෙh ෙසෞඛ5යට ඉතා අ�තකර බැ( එම 
රසාය�කය පWසරයට �දා හැiම පාලනය 2iමට (Dම) වැඩ ��ෙවළd සැලY� කර 
£යා)මක කළ &� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.103/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— රාජ5 පාලනයට ස��`ධ ද	ශනය ස�බධ කර ගැtම,— 

සNත අපWහාtය ධ	ම, දසරාජ ධ	ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, xu ධ	ම ජාතකය, ගඩ �Mක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ`වධ	ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චdකව)» =හනාද ¬තය 
හා ධ	ම ප��කාව යන ස��`ධ ඉගැ3� ස�බධව පා	
ෙ��, පළා) සභා හා පාෙ`}ය 
මSටෙ� =�න =ය�ම පdෂ (පdෂ මvවu දැ�ව) 2iම �� ඔ¡ෙh ¹#කාව රෙS 
යහපාලනයට දායක කර ගැtමට හැ2 වන ආකාරෙ9 වැඩ ��ෙවළd සැලY� කර £යා)මක 
2iමට රජය මැ"හ) (ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.104/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ඉෙලdෙටො�ක අපදව5 බැහැර 2iම,— ෆේලොරසS 

බ>බ, Mරකථන, ජංගම Mරකථන, (M
 උපකරණ, බැටW, පWගණක හා එ� ෙකොටස ්ආ"ය 
අපදව5 ෙලස පWසරයට බැහැර 2iෙ�� ආස�d, කැ°#ය�, රස"ය, ෙල° වැ� බැර ෙලෝහ 
පWසරයට එක�වන බැ( ෙමම ඉෙලdෙටො�ක අපදව5 බැහැර 2iමට කමව) වැඩ 
��ෙවළd සකස ්කර පWසරය YaKමට කට&� කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
 

පා.105/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— රෙS යහපාලනය සථ්ා�ත 2iම,— අයහප) පාලනෙ9 අංග 

ලdෂණ වන අ)තෙනෝම:ක ප:ප): ස�පාදනය, �ලබල වාදය, බලා)මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ t:, (ධායක බලතල අ�= පWහරණය, ෙ`ශපාලනයට wරවැ= දායක)වය අ¦3ම 
සහ  Ûෂණය පැ:iම යන කug අප රට �ළ ෙනොඅ¦ව දdනට ලැෙබන අතර ෙ� �සා රෙS 
අයහප) පාලනයd පව:න බව ෙපt යන ෙහ� රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැÃම සඳහා 
සැලY� සකස ්කර £යා)මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.106/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— (ෙ`ශ රටවල ඇ: c ලංකාවට අය) wසේකොළ ෙපො) 

නැවත ලබා ගැtම,— c ලංකාවට අය) ව�නා wසේකොළ ෙපො) රාkයd &ෙරෝපා රටව> 
ඇ�� ෙලෝකෙ9 රටව> ගණනාවක :ෙබන අතර ඒවාෙ9 අත	ගතව ඇ: දැ�ම ෙ� වන 
(ට ව)ම ලාංKය සමාජයට අ�#ව ෙගොස ්ඇ: බැ(, එම wසේකොළ ෙපො) අප රටට ආපY 
ලබා ෙගන ඒවාෙ9 අඩං? ෙපෞරාrක දැ�ම නැවත සමාජගත 2iමට (Dම) වැඩ ��ෙවළd 
සැලY� කර £යා)මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.107/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ෛජව ((ධ)වය aක ගැtම සඳහා කෘeක	මය දායක කර 

ගැtම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙව�වට බ¨ ෙබෝග වගාව සහ #ශ ෙබෝග වගාව ජනÀය කර3ම, 
ෛජව ((ධ)වයට හා�කර රස ◌ායන දව5 කෘe ක	මාතෙය ඈ) 2iම හා ඒකාබ`ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භා(තය �� රට �ළ ෛජව ((ධ)වය ආරdෂා 2iමට 
ෙගො3 ෙයො� කරන වැඩ ��ෙවළd  £යා)මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
 

 

 



( 24 ) 

 

පා.108/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ජනතාවෙh ආහාර ලැ�ෙ� අ�:ය Yරdeත 2iම,— 

එdස) ජා»ෙh සං(ධානෙ9 මානව අ�:වා=ක�◌ ි ප`ධ»ට අ�·ලව ආහාර ලැ�ෙ� 
y
ක අ�:වා=කම c ලාං2ක ජනතාවට අ�# වන ත))වයd රජෙ9 ප:ප): ස�පාදනය 
හා £යා)මක 2i� �ළ දdනට ලැෙබන ෙහ� උdත පඥN»ට අ�ව රෙS ජනතාවෙh 
ආහාර පශන්ය (ස³ෙ� වගKම ��ම�ම රජයට පැවi ඇ: බැ( රජය මැ"හ)3 ආහාර 
දව5 #ල පාලනය හා ෙසෞඛ5 ආරdeත ආහාර ෙ\ලd රෙS ජනතාවට ලැ�ම සහ:ක 
ෙකෙරන (Dම) වැඩ ��ෙවළd ස�පාදනය කර ජනතාවෙh ආහාර ලැ�ෙ� y
ක 
අ�:වා=කම තහ¡u 2iමට �යවර ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.109/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— අකාබ�ක දව5 කළමනාකරණය 2iම,— අකාබ�ක දව5 

ප:ච�කරණය 2iම), අකාබ�ක දව5 භා(තය අවම 2iම), භා(තෙය ඉව)වන 
අකාබ�ක දව5 එක� 2iෙ� යාතණයd සැකsම හා අකාබ�ක දව5 භා(තා 2iෙ� පWසර 
t: i: (Dම) 2iම) �� රෙS පWසර ප`ධ:ෙ9 ආරdෂාව හා යහපැවැ)ම සඳහා 
අකාබ�ක දව5 කළමනාකරණය 2iමට �යවර ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 
 

පා.110/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ෙ`}ය ඖෂධ සහ අ) ෙබෙහ) ��බඳව පාස> =Y 

දැ�ව) 2iම,— �ෙරෝÃ ජා:යd ෙගොඩනැÃම සහ ෙ`}ය ආ&	ෙ\දෙ9 යහපැවැ)ම y
ක 
අර�g වශෙය ෙගන ෙ`}ය ඖෂධ ව	ග හා අ) ෙබෙහ) ��බඳ (Dම) කug ස�ත 
(ෂයයd පාස> (ෂය �	ෙ`ශයට ඇ�ළ) 2iම මU ෙ`}ය  ඖෂධ සහ අ) ෙබෙහ) ��බඳ 
පාස> =Y දැ�ව) 2iම ට �යවර ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.111/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය �ර 2iම,— c ලංකාව 

�ළ අ¦බර දu උප) අ�පා:කය 25% තර� ඉහළ අගයd ගනා අතර එයට පධාන සාධකය 
වෙ ෙපෝෂ5දාµ ආහාර �ඟකම වන බැ(, මාතෘ හා ළමා මදෙපෝෂණය Mර�මට අවශ5 
ෙපෝෂ5දාµ ආහාර MNප) ජනතාවට ලබා �ම ප�ඛතාවය කරග) වැඩ ��ෙවළd £යා)මක 
කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.112/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— පWසරය YaKෙම �ෙරෝÃ රටd ෙගොඩනැÃම,— 

ව	තමාන c ලංකාෙ\ පWසර Ûෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව ජලෙ9 හා ආහාරවල (2රණ}� 
බව වැ� 3 ඇ: අතර අනාගතෙ9� #�සාට වැළ ෙඳන ඇතැ� ෙරෝගවල ෙරෝග �ධානය පවා 
ෙසොයා ගැtම අපහY  (ය හැ2 බැ(, ෙ� ��බඳ වැ�Mර (ම	ශනය 2iම සඳහා (`ව) 
ක#*වd ප) කර වා	තාවd කැඳවා, එම �	ෙ`ශ £යා)මක 2iම �� රෙS ජනතාවෙh 
tෙරෝÃභාවය සහ:ක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.113/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— රෙS ආරdෂාවට කෘeක	මය Yරdeත 2iම,— ධනවාදෙ9 

�වැ� කා	�ව වන ෙදවැ� ෙලෝක &`ධෙය පY කාලෙ9� හWත (Nලවය) සමඟ 
කෘeකා	#ක �වන රටාව ස��	ණෙයම ෙවනස ්3ම ෙහේ�ෙව ව	තමාන ෙලෝක පජාව 
�¨ණ � ඇ: පWසර Ûෂණය, tෙරෝÃ බව නැ:3ම හා �W=M ආහාර ෙනොමැ:3ම ආ� අවදාන� 
ත))වයෙග c ලංකාව ආරdෂා කර ගැtම සඳහා ජනතාව :රසාර කෘeක	ම භා(තයට 
ෙපළඹ3ෙම හා ෙගො3 ආරdෂා ෙකෙරන රාජ5 ප:ප): රට �ළ සථ්ා�ත කර3ෙම 
රෙS අනාගතය Yරdeත කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.114/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— සංK	ණ ෙගෝ�ය ෙවළඳෙපොළ �සා ජනතාවට ඇ:වන 

ගැට� අවම 2iම,— ෙගෝ�යකරණය (= හ�වාM ෙලෝක ෙවළඳ රටාව #�සාෙh මනස 
ආකමණය 2iම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ¨ පාර�පWකව ෙගන ආ හර ප`ධ» හා "&g 
දා	ශ�ක �තනය #�ස ්මනස �� උMරා දැ�ම ව	තමානය වන (ට c ලාං2ක�ට ද 
ෙපොM බැ(, ෙවළඳෙපොළ ආ	nකය �ළ ෙගොඩනැෙගන සංK	ණ �වන රටාව හා ඒ සමඟ 
පැන නfන සංK	ණ සමා�ය පශන්) (සඳා ග�# සහන}� "( පැවැ)මකට යා &� 
වෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව ජනතාව දැ�ව) 2iමට අවශ5 වැඩ ��ෙවළd හා �`Dමය 
සංවාදයd රට �ළ £යා)මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

පා.115/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— c ලංකාවට අවශ5 s� රට �ළ �පද3ම,— c ලංකාවට 

අවශ5 කරන s� �ෂප්ාදනය 2iමට අවශ5 ස�ප) c ලංකාව ස�ව ඇ: බැ(, මනා 
කළමනාකාi)වය2, කා	යdෂමව හා සැලY� ස�තව කට&� කර රටට අවශ5 s� 
පමාණය ෙමරට �ෂප්ාදනය 2iමට හා s� �WපහM 2iමට අවශ5 ක	මාතශාලා රජය මU 
සථ්ාපනය කර s� ක	මාතය aක ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 
පා.116/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— නක>ස ් රdeතය ආරdෂා 2iම,— සමසත් c ලාංKය 
පWසර ප`ධ:යටම බලපෑ� කළ හැ2 සංෙ\� පWසර ප`ධ:යd වන නක>ස් රdeත 
වනාතරය ෙ� වන (ට #�ස ්£යාකාරක� ෙහේ�ෙව දැ� ත	ජනයකට ලd3 ඇ: අතර 
ව)ම පරwරට ෙමම අනාගත #�ස ් පරwරට ද ෙමම පWසර (නාශය ෙහේ�ෙව 
අවදානමක ට �¨ණ පෑමට =M වන බැ(, #�ස ් ත	ජන ඉව) කර නක>ස ් රdeතෙ9 
සව්ාlන පැවැ)ම ක�න# තහ¡u කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

පා.117/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— රාවණා ර¸ ��බඳව (Dම) ගෙ\ෂණයd =M 2iම,— 

රාවණා ර¸ ��බඳ �ශ�්ත ඉ:හාස ෙතොර�u නැ: ¡වද, (Dම) ගෙ\ෂණයd �� ඔ¨ 
��බඳව අප රෙS ආක>ප නැං3මට), රාවණා ර¸ ස�ව :� දැ�ම රෙS අවෘ`Dය සඳහා 
ෙයොදා ගැtමට හා c ලාංKය ඉ:හාසෙ9 සැඟ3 fය පWêෙëදයd �රාවරණය කර ගැtමට) 
හැ2 වන බැ(, (`ව) ක#*වd හරහා රාවණා ර¸ ��බඳව ගෙ\ෂණය කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 
පා.118/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— �`Dමය "�� බව �ර 2iම,— ෙභෞ:ක ෙවළඳ භා6ඩ 
සැWසරන ෙ\ගයට සාෙNdෂව දැ�ම, �`Dය හා මානව හර ප`ධ» ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනො3ම ෙහේ�ෙව ෙනොදැ�ව)කම �ස එස3ම �� �`Dමය "��භාවය අද අප රට �ළ 
දdනට ලැෙබන පධාන ගැට�වd ¡වද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ)ෙ) අ¦ අවධානයd බැ(, 
රෙS ජනතාවෙh �`Dමය "�� බව නැ: 2iමට =ය� වයස ්කා6ඩය ආවරණය වන පW" 
(   Dම)ව සැලY� කරන ලද ජා:ක වැඩසටහනd £යා)මක කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 
පා.119/’15 

ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ක> ඉx) E ඖෂධ භා(තය නැවැ)3ම,— ෙ� වන(ට c 
ලංකාව �ළ ක> ඉx) E  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙ9 ෙරෝහ> �ළ භා(තයට පැ#Ñෙ� 
අවදානමd ඇ: බැ( රජෙ9 අදාළ =ය� අංශ මැ"හ)3 £යාකාi සැලYමd සකස ්කර ක> 
ඉx) E ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ ඉව) 2iම හා ආනයනය 2iම නැවැ)3මට කට&� කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.120/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ඒ°ස ්ෙරෝගය ව5ාNත 3ම පාලනය 2iම,— c ලංකාව �ළ 

දැනට හ�නා ෙනොග) ඒ°ස ්ෙරෝÃ 3000 කට ආසන පමාණයd =�න බවට වා	තා පළ 3 
ඇ: බැ( ඔ¡ හ�නාෙගන ප:කාර සඳහා ෙයො� 2iමට), ඒ°ස ් ෙරෝගය ව5ාNත 3ම 
වැළැd3මට) ඵලදාµ YMY ව5ාපෘ:යd ක�න# ආර�භ කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.121/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— (ෙ`ශය�� 
ංfක අතවරයට ලdවන කාතාවට 

සහන සැලsම,— c ලංකාෙ\ කාතාව ගෘහ ෙසේවයට (ෙ`ශ ගත3ෙම පY =M වන 
අතවරය ෙහේ�ෙව =Mවන ගැ; ගැt� �සා c ලාංKය සමාජය �ළ �	මාණය 3 ඇ: 
ගැට� සහගත ත))වය සමනය 2iම සඳහා (Dම) කමෙ\දයd සකසා £යා)මක 2iමට 
(`ව� හා එම =M3� හා බැ�g w`ගල ක6ඩාය�ව
 සැM�ල) ක#*වd ප) කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.122/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— වන රdeත හා අභය ¹#වල ආරdෂාව දැ� 2iම සඳහා t: 

ස�පාදනය 2iම,— මෑතක =ට c ලංකාෙ\ රdeත වනාතර සහ අභය ¹# (නාශය වැ� 
ෙව# පව:න අතර c ලාංKය පාWසWක සම�
තතාවට ඉ දැ� ත	ජනයd එ>ල ෙව# 
පව:න බැ( ෙමම (නාශය නැවැ)3ම සඳහා ජනතාවෙh ආක>පමය ෙවනසd ඇ: 2iමට 
අවශ5 වැඩ ��ෙවළd සැකsමට ෙමම පව:න t: ප:පාදන (Dම) හා දැ� බව2 &dත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.123/’15 

 ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ((ධ ආග#ක ක6ඩාය�ව
 =M වන සමාජ බලපෑ� 
��බඳව අධ5යනය 2iම,— පධාන ධාරාෙ\ ආග#ක මතවාදය (ෙ\චනය කර#, එම 
ආග�� අ� ක6ඩාය� ෙලස තම �	වචන හා පැහැ"
 2i� සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉ"Wප) කර# එම මතවාද ��ග) w`ගල� එd aස් කර ගනා, ආග#ක හා 
ෙවන) �¨gවර2 සමාජගත 3 ඇ: ක6ඩාය� ��බඳ අධ5යනය කර# ඔ¡ෙh 
මතවාද, £යාකාi)වය හා සමාජයට ඔ¡ �සා ඇ: වන බලපෑ� කවරාකාරද යන 
��බඳ තdෙසේuවd ලබා �මට ��ග) ආග#ක නායකයෙග හා (`ව�ෙග සැM� 
ල) ක#*වd ප) කර, වා	තාවd කැඳවා එ� �	ෙ`ශ £යා)මක කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.124/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ඉහළ ප#:ෙය &) මැ� භාජන �ෂප්ාදනය 2iම,— 

ආහාර �sෙ�� ගෑස ් හා (M
ය අපෙ) ෙනොයන ෙලස ඉdම� තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ගනා මැ� භාජන �ෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉ"Wප) 2iමට, අවශ5 පidෂණ =M 
2iමට හා මැ� භාජන භා(තෙය ෙසෞඛ5ාරdeතව ආහාර �sමට ඇ: හැ2යාව ��බඳව 
ජනතාව දැ�ව) 2iමට ජා:ක මSටෙ� වැඩ සටහනd සැලY� කර £යා)මක 2iමට රජය 
මැ"හ) (ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.125/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— අDමාන=ක (ද5ා dෙෂේතයට �M දහ# ආභාෂය ලබා 

ගැtම,— �M වහෙසේෙh =ත ��බඳ ඇතැ� (ගහය Êතන (ද5ාවට හY ෙනොවන තර� 
ගැ«u බැ(, ඒ ��බඳ ප	ෙ9ෂණ 2iමට හා ව	තමානෙ9 අDමාන=ක (ද5ා dෙෂේතෙ9 
ඇ: ගැට� සඳහා �M දහම ඇYW �	වචන හා (ස�� ඉ"Wප) 2iමට හැ2 වන පW", අදාළ 
dෙෂේතය ��බඳ හසල දැ�මd ඇ: ෙ`}ය හා (ෙ`}ය (`ව�ෙග සම(ත ක#*වd 
��*වා, ඒ හරහා �M දහම ෙ`}ය හා (ෙ`}ය වශෙය පච
ත 2iමට), c ලංකාෙ\ K	: 
නාමය ඉහළ නැං3මට), අDමාන=ක (ද5ා dෙෂේතෙ9 wනuදයd ඇ: 2iමට) රජය මැ"හ) 
(ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.126/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— (ද5ා	ì අතර wරා(ද5ා (ෂයය ජනÀය කර3ම,— 

(ද5ා	ì අතර wරා(ද5ා (ෂයය ජනÀය 2iම සඳහා �
ක වශෙය පාස> (ෂයය 
�	ෙ`ශයට එම (ෂයය ඇ�ළ) 2iම හා (ශව්(ද5ාලවල wරා(ද5ා (ෂය පථය තවMරට) 
w�> 2iමට හා පහYක� ලබා�ම සඳහා කට&� 2iම), එමf  wරා(ද5ා (ෂයය රට �ළ 
ව5ාNත3ම හරහා ¤�වන උග�ෙග රටට යහප) ෙසේවයd ලබා ගැ�ම) අර�g කරග) 
ජා:ක වැඩසටහනd "?කා�නව සැලY� ස�තව �	මාණය 2iමට �යවර ගත &�යැ� ෙමම  
පා	
ෙ��ව  ෙයෝජනා කර�. 

 

පා.127/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ: වස (ෂ ��බඳ ෙසොයා බැ�මට (ෙශේෂ ප#: 

ආයතනයd ��*3ම,— කෘeක	මාතෙ9� භා(තා ෙකෙරන රසායන දව5 ෙහේ�ෙව ආහාර 
දව5යට ද වස (ෂ #ශ3 ඇ: අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ�මට අදාළ ප#: ආයතනයd දැනට 
c ලංකාව �ළ ��*වා ෙනොමැ: බැ( එම කා	යය සඳහා (ෙශේෂ ප#: ආයතනයd ��*(ය 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.128/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— යාචක� =ඟමනට ෙයොදාගනා දuව wනu)ථාපනය 

2iම,— c ලංකාෙ\ යාචක� දuව සමඟ =ඟම යැ�ම තහන� කර, =ඟමන සඳහා 
ෙයොදා ගනා දuව wනu)ථාපනය කර, ඔ¡ යහප) wරවැ=ය ෙලස සමාජගත 2iම 
සඳහා අවශ5 ජා:ක මSටෙ� වැඩ��ෙවළd සැලY� කර £යා)මක කළ &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.129/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— c ලංකාව �ළ d¼Ñ ශාසනය අඛ6ඩව පව)වාෙගන 

යාම සඳහා කමව) වැඩ��ෙවළd සකස ් 2iම,— මහා පජාප» ෙගෝත� 
ෙතරÑවහෙසේෙග ඇර«g භාර»ය d¼Ñ ශාසනය සංඝ#)තා 
ෙතරÑවහෙසේෙh ලංකාගමනෙය c ලංකාව �ළ මැන( සථ්ා�ත ¡වද, පYකා�නව 
අභාවයට fය බැ(, මෑත &ගෙ9 � ශ5ාෙමෝපා
 මහා �කාෙ9 රංfW ද«� පා	ශව්ය (= 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද d¼Ñ ශාසනයට �= 
��ගැtමd ලබා�ම සඳහා රජය ෛත�කා�ක මහා නායක සව්ා�වහෙසේලා ඇ�� අදාළ 
=ය� dෙෂේතයෙh y
ක)වෙය �= සංවාදයd ඇරíය &� යැ� ද, එම සංවාදය 
අවසානෙ9 (Dම) කමෙ\දයd ඔසේසේ c ලංකාව �ළ d¼Ñ ශාසනය අඛ6ඩව 
පව)වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළd සැක=ය &�යැ� ද ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�.  
 

පා.130/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— c ලාංKය d¼ සංසථ්ාව ව©හා)මකව (Dම) 2iම,— c 

ලාංKය d¼ සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහෙසේලා පා	ශව් ගත 3ම ෙහේ�ෙව ව©හා)මකව 
අසං(Dත 3 ඇ: අතර එම �සා ජා:ක හා ජාත5තර අචාර උපචාරය�� සංඝයා 
වහෙසේලා ඒකම:ක ෙනො3ම රටට අ�තකර ෙලස බලපාන බැ( සමසථ් සංඝ සමාජෙ9 
ඒකම:ක)වය ඇ: කර ගැtමට හැ2 වැඩ��ෙවළd සැකsමට රජය මැ"හ) (ය &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  
 

පා.131/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ලංකා ඛ�ජ ෙත> t:ගත සංස්ථාව ලාභදාµ 

ආයතනයd 2iම,—  ලංකා ඛ�ජ ෙත> t:ගත සංසථ්ාව ලාභදාµ ආයතනයd ෙලස 
ජනතාවා�ව සංව	ධනය 2iමට අවශ5 සැලY� සකස් 2iමට (`ව) ම6ඩලයd ප) 
කර ඔ¡ෙh �	ෙ`ශයට අ�ව සංස්ථාෙ\ පව:න වංචා, Ûෂණ හා පWපාලනමය ගැට� 
(සඳා ඵලදාµ ජා:ක ආයතනයd ෙලස £යා)මක 3මට අවශ5 පWසරය රජය මැ"හ)ව 
�	මාණය කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.132/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ5 පමාණයට ගංජා වැ3මට ෙ`}ය 

ෛවද5වuට අවසර ලබා �ම,— ඉ"යාෙ\ =ට රහ=ගත මා	ග ඔසේසේ රට �ළට ෙගවන 
රසාය�ක දව5 #�ත ගංජා භා(තා කර �පදවන ෙ`}ය ඖෂධවල ?ණා)මක බව අ¦වන 
බැ(, ආ&	ෙ\ද ඖෂධ �පද3ෙ�� තම ඖෂධවල ?ණා)මක බව ආරdෂා කර ගැtම සඳහා 
ගංජා අත5වශ5 ඖෂධයd ෙලස ෙයොදා ගනා රජෙ9 ��ග) ආ&	ෙ\ද ෛවද5වuට 
sමාව ස�තව ගංජා ශාකය වැ3මට අවසර ලබා�ම සඳහා අවශ5 t: සංෙශෝධනය කළ 
&�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.133/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— එළව� ෙගො3ට සාධාරණ #ලd ලබා �ම,— එළව� 

ෙතොග ෙවළඳාෙ�� £යා)මක වන කNප� ගැtම හා #ල »රණය 2i� ආ� £යා හරහා 
ෙගොඩනැÃ ඇ: සං(ධානා)මක ෙවළඳ ඒකාDකාරය �සා එළව� ෙගො3ට සාධාරණ 
#ලd ලබා �මට ෙමෙතd £යා)මක කළ සැලY� අසා	ථක 3 ඇ: බැ(, ෙගො(යාට 
සාධාරණ #ලd ලබා �ෙ� y
ක අර�ණ කරග) බලපෑ� ව
 ෙතොර ෙවළඳෙපොළd රාජ5 
ෙවළඳ ආයතන මැ"හ)3 �	මාණය කර £යා)මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.134/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— පාස> දuවෙh ව�නාකම සමාජගත 2iම,— 

ෙදමා�ය, ?uවu, �ඩා w¨gකuව හා පාස> වෑ රථ WයැMර යන �Wස ් සඳහා 
දuවෙh ව�නාකම ��බඳ සමාජ (ද5ා)මක හා මෙනෝ (ද5ා)මක කමෙ\දය �� 
සරළව පැහැ"
 කර, රෙS හා සමාජෙ9 ඉ"W යහපැවැ)ම සඳහා දuවා සමාජ අෙයෝගය 
හ�ෙ\ ආරdෂා කරෙ ෙකෙසේද යන ��බඳව සංවාදයd පැවැ)3ම ට ජා:ක මS ටෙ� 
වැඩසටහනd සැලY� කර £යා)මක 2iමට රජය මැ"හ) (ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.135/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— කාතාවට ඇ:වන ¾ඩාව අවම 2iම,— ව)ම 

ෙගෝ�ය සමාජය �ළ කාතාවට =Mවන ¾ඩාව වන ශම හා 
ංfක ¬රාකෑමට ලd3ම, 
ෙපෞ`ග
ක ෙ`පළ කමය wuෂ ෙdîයව (කාශනය 3ම, අසමාන ෙලස සැලKම හා ප¡> 
සංසථ්ාව �ළ =රගත 3ම �සා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇ:3ම යන කug c ලාං2ක 
කාතාවට ද පධාන වශෙය ෙපොM වන බැ(, ඔ¡ෙh යහපැවැ)ම ෙව�ෙව ෙමම 
¾ඩාකාi වාතාවරණය සමනය කර සහන සැලsමට අවශ5 �යවර ගත &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.136/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— wරා(ද5ා ෙදපා	තෙ��ව නගා =*3ම,— c ලංකාව �ළ 

��ටා ඇ: wරාවස�් සංරdෂණය 2iමට හැ2යාවd wරා(ද5ා ෙදපා	තෙ��වට 
ෙනොමැ)ෙ) පව)නා මානව හා  ෙභෞ:ක ස�ප)� අ¦ව �සා වන ෙහ�, (`ව) 
ම6ඩලයd මU wරා(ද5ා ෙදපා	තෙ��ෙ\ ඇ: අ¦පා¦ක� ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
ස��	ණ 2iමට අවශ5 �යවර ගැtමට රජය මැ"හ) (ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

 

පා.137/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— Mර ගම ෙසේවා බස ් රථවල ගම ගනා මÃට 

ෙසෞඛ5ාරdeත ආහාර පාන ලබා ගැtමට පහYක� සැලsම,— Mර ගම ෙසේවා බස ්රථ ආහාර 
පාන ගැtම සඳහා නතර කර� ලබන ආපනශාලාව� ප#:ය ඉතා පහළ මSටමක පව:න 
බැ( එය මÃ ජනතාවෙh ෙසෞඛ5යට අ�තකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල ප#:ය ඉහළ 
නැං3මට �රතරව පY (පර� කළ හැ2 වන පW" සකස ්කරන ලද ජා:ක වැඩසටහනd රජය 
(= සැලY� කර £යා)මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.138/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— රජය ස� වැ(
 සමාග� ලාභදාµ ආයතන බවට ප) 

2iම,— රජය ස� වැ(
 සමාග� පා¦ ලබන ආයතන බවට ප)3 ඇ: බැ(, (`ව) 
ක#*වd ප)කර එම ආයතනවල ලාභදාµ)වය ව	ධනය 2iමට අවශ5 �	ෙ`ශ සකස ්කර, 
එම �	ෙ`ශ £යා)මක 2iම �� එම සමාග�වල ලාභදාµ)වය ඉහළ දැ�මට රජය මැ"හ) 
(ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

පා.139/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— වන රdeත �ළ =Mවන t: (ෙරෝl £යා නැවැ)3ම,—    

c ලංකාෙ\ වන රdeත �ළ =Mවන t: (ෙරෝl වගාව, ((ධ ඉ"2i�, වනාතර එ�2i� 
හා රdeත sමා මා�� ෙවනස ් 2iම ආ� වන (නාශයට ෙහේ�වන #�ස ් £යාකාරක� 
වැට�මට (ෙශේෂෙය ස(බල ගවන ලද ෙපො
ස ්වන ආරdෂක ඒකකයd ��*3මට රජය 
මැ"හ) (ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.140/’15 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— ෙකොර>පර සංරdෂණය 2iම,— සාගර ජලෙ9 

උෂ්ණ)වය ඉහළ යෑම හා #�ස් £යාකාරක� ෙහේ�ෙව ෙකොර>පර (නාශ 3ෙ� 
ත	ජනයට ලdව ඇ: බැ(, c ලංකා �¨M කලාපය අවට ඇ: ෙකොර>පර ආරdෂා කර 
ගැtමට හා නව ෙකොර>පර �	මාණය 3මට උ�ත පWසර ප`ධ: සකස් 2iම සඳහා 
අවශ5 නව �යාමනය සකස් කර £යා)මක 2iමට රජය මැ"හ) (ය &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
  

 පා.157/’15 
ගu ලK ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ �ස
්� �W# පාසලd ආර�භ 

2iම,— මහ�වර "ස�්dකය �ළ �ස
්� ජනතාව ඉතා වැ� �Wසd �ව) වන අතර, මහ�වර 
නගරය ආ�තව �ස
්� �W# පාසලd ��*(ය &� යැ� �	ඝ කාලයd :ස්ෙසේ පෙ`ශෙ9 
�ස
්� ජනතාවෙh ද ඉ>�මdව පව:න බැ(, ඉතා ක�න# මහ�වර නගරෙ9 �ස
්� 
�W# පාසලd ��*3මට අවශ5 කට&� සැල=ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.158/’15 
ගu ලK ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර නගරය �ළ ��� ජනÀය පාස> සඳහා පළ� 

ෙශේrෙ9 දuව ෙව�ෙව නව ෙගොඩනැf
 ඉ"2iම,— මහ�වර නගරය ආ�තව ජනÀය 
පාස> සඳහා පළ�වැ� ෙශේrයට ළ� ඇ�ළ) 2iමට (ශාල �Wසd ඉ>�� කළ), එම 
පාස>වල ඉඩකඩ s#ත ෙහ�, දuව ඇ�ළ) 2iම ඉතා අsu 3 ඇ: බැ( මහ�වර 
නගරය ආ�ත පධාන පාස>වලට පළ�වැ� ෙශේrෙ9 ප: පැවැ)3ම සඳහා නව 
ෙගොඩනැf
 ඉතා ක�න# ඉ"කර "ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

පා.159/’15 
ගu ලK ජයව	ධන මහතා,— මහ�වර ප>ෙ>කැෙ> �දහස ්ෙවළඳ උද5ාන කමව)ව 

w�> 2iම,— මහ�වර "ස�්dකය �ළ (a2යාෙව ෙපෙළන තuණ තurය (ශාල 
�Wසd =�න බැ(, එම අයට a2යා අවසථ්ා ක�න# සපයා �ම සඳහා මහ�වර 
ප>ෙ>කැෙ> පෙ`ශෙ9 ��ටා ඇ: �දහස ්ෙවළඳ උද5ාන ෙදක කමව) ෙලස සකසා වැ� 
�Wසකට a2යා අවසථ්ා ලබා ගැtමට අවසථ්ාව සැලsමට ක�න# කට&� කළ &�යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.160/’15 
ගu ලK ජයව	ධන මහතා,— උඩරට ගැ# wනu)ථාපන ෙකො#ෂ සභාව ය� සථ්ාපනය 

2iම,— අDරාජ5වා� පාලන කාලෙ9� අසරණ E උඩරට පෙ`ශවාs ජනතාවට සහන සැලsම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර :� උඩරට ගැ# wනu)ථාපන ෙකො#ෂ සභාව පYfය පාලන කාලය 
�ළ අ�ය ත))වයට ප) 2iම �සා උඩරට ජනතාවට =M3 ඇ: අසාධාරණය සාධාරණය 
2iම සඳහා උඩරට ගැ# wනu)ථාපන ෙකො#ෂ සභාව නැවත කමව)ව ස්ථා�ත කර�මට 
අවශ5 කට&� ක�න# සැල=ය &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 



( 30 ) 

 

පා.184/’16 
  ගu එස.් එ�. මWdකා	 මහතා,— දහ� පාස> අධ5ාපනය අ�වා	ය 2iම,— kෂ්ඨ 
ස�පන සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අ&W රට �ළ ව5ාNත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම	ධනය 2iම හා ස්වයං (නයd ඇ: 2iම උෙදසා =ය�ම  දuවට, 9 ෙශේrය දdවා 
ඔ¡ෙh ආගමට අ�·ල  දහ� පාස> අධ5ාපනය අ�වා	ය 2iම YMY යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
 

පා.185/’16 
ගu �`Dක ප:රණ මහතා,— පා	
ෙ�� අධ5යන ෙdදයd ආර�භ 2iම,— 

c ලංකාෙ\ හා ෙලෝකෙ9 ((ධ රටවල පා	
ෙ�� £යාදාමය, පා	
ෙ�� 
ඉ:හාසය හා ෙ`ශපාලන කමෙ\ද ��බඳ පාස> =Yට, තuණ තurයට හා 
අෙනx) (ද5ා	ථයට අධ5යනය 2iම සඳහා පහYක� සැල=ය හැ2 අධ5යන 
ෙdදයd පා	
ෙ��ව �ළ ස්ථාපනය කළ &� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

  

  පා.191/’17 
ගu �ෂාර ඉ��> අමරෙසේන මහතා,— xx� ෙගො(පළ �#ය භා(තා කරන 

බැටW ෙdz කමය නව)වා�ම,— c ලංකාව අ»තෙ9 පටම ස)ව කuණාව 
ප�uවාලන ෙබෞ`ධ රටd ¡වද,  අද වන(ට සමහර xx� ෙගො(පළ �#ය භා(තා 
කරන බැටW ෙdz කමය �සා ස� දැ� �ංසාවකට ලd3ම), අDක ¤)තර 
�ෂ්පාදනය �� Y� පWමාණ xx� ෙගො(පළ �#යෙh a2යා අන�uදායක 
ත))වයකට ප)ව ඇ: බැ(, ෙමම අ: අමා�×ය කමය නව)වා�ම සඳහා අවශ5 
�යවර ගත &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   

 

 පා.193/’17 
ගu �urකා ෙපේමචද මහ)#ය,— =ය�ම (ශ්ව(ද5ාලවල දැනට පව:න නවක 

වදය ස��	ණෙය නැවැ)3ම සඳහා පව:න t: £යා)මක 2iම,— (ශ්ව(ද5ාල �ළ 
ෙහෝ ඉ �ටත නවක =Yට �¨ණ �මට =Mවන නවක වදය ස��	ණෙයම වැළැd3ම 
හා 1998 අංක 20 දරන අධ5ාපන ආයතනවල නවක වදය සහ ෙවන) සව්Òපෙ9 සාහ=ක 
£යා තහන� 2iෙ� පනත පකාරව, එෙසේ නවක වදය £යා)මක කරන =ය�ම 
පා	ශ්වයට t:ය £යා)මක කළ &�යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

  

පා.194/’17 
ගu �urකා ෙපේමචද මහ)#ය,— අත	ජාලය �ළ අසභ5 3�ෙයෝ පට 

සංසරණය 3ම වැළැd3ෙම�ලා (ෙශේෂ ඒකකයd ��*3ම,— ව	තමානෙ9 බ¨ල 
වශෙය අත	ජාලය ඔසේසේ ෙනොෙයx) අසභ5 3�ෙයෝ ද	ශන සංසරණය 3ම මU 
w`ගලයෙh w`ග
ක)වය (නාශවන අතර (ෙශේෂෙයම, කාතා පා	ශ්වය එමU 
(ශාල අපහYතාවයකට ප)වන බැ(, ෙමව 3�ෙයෝ ද	ශන ළඟ තබාෙගන =�න, 
ෙබදා හWන හා �	මාණය කරන w`ගලය ��බඳව (ම	ශනය 2iමට ප:ඵලදාµ 
(ෙශේෂ ඒකකයd අපරාධ පidෂණ ෙදපා	තෙ��ව �ළ ��*(ය  &�යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

 


