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ෙයෝජනා �	බඳ දැ���ම සහ �නට �ය�ත කට�� 

*1. 

ෙ� ය ආදාය� (සංෙශෝධන) පන( ෙක)�පත— ෙදවැ� වර -ය.ම. 

*2. 

එක� කළ අගය මත බ4 (සංෙශෝධන) පන( ෙක)�පත— ෙදවැ� වර -ය.ම. 

*3. 

ජා6ය ෙගොඩනැ9ෙ� බ4  (සංෙශෝධන) පන( ෙක)�පත— ෙදවැ� වර -ය.ම. 

*4. 

;ද< පන( ෙක)�පත— ෙදවැ� වර -ය.ම. 

*5. 

ආ>?ක ෙසේවා ගාස�් (සංෙශෝධන) පන( ෙක)�පත— ෙදවැ� වර -ය.ම. 

*6. 

C4D සංෙ�ශ බ4 (සංෙශෝධන) පන( ෙක)�පත— ෙදවැ� වර -ය.ම. 

*7. 

ඔG) ඇ<Iම හා J4 බ4 (සංෙශෝධන) පන( ෙක)�පත— ෙදවැ� වර -ය.ම. 

*8. 

;ද< අමාතL�මා,— ෙ� ය භාOඩාගාර P<ප( ආඥාපනත යටෙ( ෙයෝජනාව,— ෙමයට 
ෙපර  ෙයෝජනාව මRS අවසර ෙදන ලද ;දලට වැUමන( වශෙයS V.400,000,000,000කට 
ෙනොවැU ;දලX Y ලංකාෙZ� Y ලංකා ආO[ෙZ භාOඩාගාර P<ප( �\( -]ෙමS ණයට 
ගැ_මට(, එම කා>යය සඳහා (417 වන අ`කාරය වන) ෙ� ය භාOඩාගාර P<ප( 
ආඥාපනෙ( 2(1) වැ� වගS6යට යට(ව අවශL aයbම අවසර ;ද< ඇම6�මාට �මට(, 
ෙමම පා>Dෙ�S�ව cරණය කරd.  

(අමාතL මOඩලෙe අ�ම6ය දSවා 6ෙf.) 

*9. 

අ`කරණ අමාතL�මා,— සාපරාh කාරණාවල � අෙනLොනL සහෙයෝ9තාව දැX.ෙ� 
පනත යටෙ( �යමය,— 2002 අංක 25 දරන සාපරාh කාරණාවල � අෙනLොනL සහෙයෝ9තාව 
දැX.ෙ� පනෙ( 2 වැ� වගS6ෙe (3) වැ� උපවගS6ය යටෙ( අ`කරණ අමාතLවරයා 
CaS සාදන ල4ව, 2015 j� මස 25 �නැ6 අංක 1920/27 දරන අ6 Cෙශේෂ ගැසG පතෙe පළ 
කර� ලැබ, 2015.09.22 �න ඉ�oප( කරන ලද �යමය අ�මත කළ �� ය.  

 

(අටවැ� පා>Dෙ�S�ව — පළ;වැ� සභාවාරය) 

අංක 1.] පා��ෙ� !ෙ" 
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*10. 

;ද< අමාතL�මා,— Cෙශේෂ ෙවළඳ භාOඩ බ4 පනත යටෙ( �යමය (අංක 1),— 
ආO[කම වLවසථ්ාෙZ 44(2) වැ� වLවසථ්ාව සමග -යCය ��, 2007 අංක 48 දරන Cෙශේෂ 
ෙවළඳ භාOඩ බ4 පනෙ( 2 වැ� වගS6ය යටෙ( Cෙශේෂ ෙවළඳ භාOඩ බ4 ස�බSධෙයS 
ජනා`ප6වරයා CaS සාදන ල4ව, 2014 ෙදසැ�බ> 02 �නැ6 අංක 1891/8 දරන අ6 Cෙශේෂ 
ගැසG පතෙe පළ කර� ලැබ, 2015.09.23 �න ඉ�oප( කරන ලද �යමය අ�මත කළ �� ය.  

(අමාතL මOඩලෙe අ�ම6ය දSවා 6ෙf.) 

*11. 

;ද< අමාතL�මා,— Cෙශේෂ ෙවළඳ භාOඩ බ4 පනත යටෙ( �යමය (අංක 2),—
ආO[කම වLවසථ්ාෙZ 44(2) වැ� වLවසථ්ාව සමග -යCය ��, 2007 අංක 48 දරන Cෙශේෂ 
ෙවළඳ භාOඩ බ4 පනෙ( 2 වැ� වගS6ය යටෙ( Cෙශේෂ ෙවළඳ භාOඩ බ4 ස�බSධෙයS 
ජනා`ප6වරයා CaS සාදන ල4ව, 2014 ෙදසැ�බ> 12 �නැ6 අංක 1892/39 දරන අ6 Cෙශේෂ 
ගැසG පතෙe පළ කර� ලැබ, 2015.09.23 �න ඉ�oප( කරන ලද �යමය අ�මත කළ �� ය.  

(අමාතL මOඩලෙe අ�ම6ය දSවා 6ෙf.) 

*12. 
;ද< අමාතL�මා,— Cෙශේෂ ෙවළඳ භාOඩ බ4 පනත යටෙ( �යමය (අංක 3),—

ආO[කම වLවසථ්ාෙZ 44(2) වැ� වLවසථ්ාව සමග -යCය ��, 2007 අංක 48 දරන Cෙශේෂ 
ෙවළඳ භාOඩ බ4 පනෙ( 2 වැ� වගS6ය යටෙ( Cෙශේෂ ෙවළඳ භාOඩ බ4 ස�බSධෙයS 
ජනා`ප6වරයා CaS සාදන ල4ව, 2014 ෙදසැ�බ> 31 �නැ6 අංක 1895/11 දරන අ6 Cෙශේෂ 
ගැසG පතෙe පළ කර� ලැබ, 2015.09.23 �න ඉ�oප( කරන ලද �යමය අ�මත කළ �� ය.  

(අමාතL මOඩලෙe අ�ම6ය දSවා 6ෙf.) 

*13. 

;ද< අමාතL�මා,— Cෙශේෂ ෙවළඳ භාOඩ බ4 පනත යටෙ( �යමය (අංක 4),— 2007 
අංක 48 දරන Cෙශේෂ ෙවළඳ භාOඩ බ4 පනෙ( 2 වැ� වගS6ය යටෙ( Cෙශේෂ ෙවළඳ භාOඩ 
බ4 ස�බSධෙයS ;ද< අමාතLවරයා CaS සාදන ල4ව, 2015 ජනවාo 22 �නැ6 අංක 
1898/43 දරන අ6 Cෙශේෂ ගැසG පතෙe පළ කර� ලැබ, 2015.09.23 �න ඉ�oප( කරන ලද 
�යමය අ�මත කළ �� ය.  

(අමාතL මOඩලෙe අ�ම6ය දSවා 6ෙf.) 

*14. 

;ද< අමාතL�මා,— Cෙශේෂ ෙවළඳ භාOඩ බ4 පනත යටෙ( �යමය (අංක 5),— 2007 
අංක 48 දරන Cෙශේෂ ෙවළඳ භාOඩ බ4 පනෙ( 2 වැ� වගS6ය යටෙ( Cෙශේෂ ෙවළඳ භාOඩ 
බ4 ස�බSධෙයS ;ද< අමාතLවරයා CaS සාදන ල4ව, 2015 ජනවාo 29 �නැ6 අංක 
1899/32 දරන අ6 Cෙශේෂ ගැසG පතෙe පළ කර� ලැබ, 2015.09.23 �න ඉ�oප( කරන ලද 
�යමය අ�මත කළ �� ය.  

(අමාතL මOඩලෙe අ�ම6ය දSවා 6ෙf.) 

*15. 

;ද< අමාතL�මා,— Cෙශේෂ ෙවළඳ භාOඩ බ4 පනත යටෙ( �යමය (අංක 6),— 2007 
අංක 48 දරන Cෙශේෂ ෙවළඳ භාOඩ බ4 පනෙ( 2 වැ� වගS6ය යටෙ( Cෙශේෂ ෙවළඳ භාOඩ 
බ4 ස�බSධෙයS ;ද< අමාතLවරයා CaS සාදන ල4ව, 2015 ෙපබරවාo 14 �නැ6 අංක 
1901/28 දරන අ6 Cෙශේෂ ගැසG පතෙe පළ කර� ලැබ, 2015.09.23 �න ඉ�oප( කරන ලද 
�යමය අ�මත කළ �� ය.   

(අමාතL මOඩලෙe අ�ම6ය දSවා 6ෙf.) 

*16. 
;ද< අමාතL�මා,— Cෙශේෂ ෙවළඳ භාOඩ බ4 පනත යටෙ( �යමය (අංක 7),— 2007 

අංක 48 දරන Cෙශේෂ ෙවළඳ භාOඩ බ4 පනෙ( 2 වැ� වගS6ය යටෙ( Cෙශේෂ ෙවළඳ භාOඩ 
බ4 ස�බSධෙයS ;ද< අමාතLවරයා CaS සාදන ල4ව, 2015 ෙපබරවාo 24 �නැ6 අංක 
1903/4 දරන අ6 Cෙශේෂ ගැසG පතෙe පළ කර� ලැබ, 2015.09.23 �න ඉ�oප( කරන ලද 
�යමය අ�මත කළ �� ය.  

(අමාතL මOඩලෙe අ�ම6ය දSවා 6ෙf.) 
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*17. 

;ද< අමාතL�මා,— Cෙශේෂ ෙවළඳ භාOඩ බ4 පනත යටෙ( �යමය (අංක 8),— 2007 
අංක 48 දරන Cෙශේෂ ෙවළඳ භාOඩ බ4 පනෙ( 2 වැ� වගS6ය යටෙ( Cෙශේෂ ෙවළඳ භාOඩ 
බ4 ස�බSධෙයS ;ද< අමාතLවරයා CaS සාදන ල4ව, 2015 මා>� 17 �නැ6 අංක 1906/7 
දරන අ6 Cෙශේෂ ගැසG පතෙe පළ කර� ලැබ, 2015.09.23 �න ඉ�oප( කරන ලද �යමය 
අ�මත කළ �� ය.  

(අමාතL මOඩලෙe අ�ම6ය දSවා 6ෙf.) 

*18. 

;ද< අමාතL�මා,— ෙ>r ආඥාපනත යටෙ( ෙයෝජනාව (අංක 1),— (235 වැ� අ`කාරය 
s) ෙ>r ආඥාපනෙ( 10 වැ� වගS6ය යටෙ(, ආනයන cV ගාස�් ස�බSධෙයS 
2015.09.23 �න ඉ�oප( කරන ලද ෙයෝජනාව අ�මත කළ �� ය.  

(2015 ජනවාo 29 �නැ6 අංක 1899/33 දරන අ6 Cෙශේෂ ගැසG පතය) 

(අමාතL මOඩලෙe අ�ම6ය දSවා 6ෙf.) 

*19. 

;ද< අමාතL�මා,— ෙ>r ආඥාපනත යටෙ( ෙයෝජනාව (අංක 2),— (235 වැ� අ`කාරය 
s) ෙ>r ආඥාපනෙ( 10 වැ� වගS6ය යටෙ( ආනයන cV ගාස�් ස�බSධෙයS  
2015.09.23 �න ඉ�oප( කරන ලද ෙයෝජනාව අ�මත කළ �� ය.  

(2015 ෙපබරවාo 26 �නැ6 අංක 1903/40 දරන අ6 Cෙශේෂ ගැසG පතය) 

(අමාතL මOඩලෙe අ�ම6ය දSවා 6ෙf.) 

*20. 

;ද< අමාතL�මා,— ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙ( �ෙයෝග,— 1985 අංක 
48 සහ 1987 අංක 28 දරන පන( මtS සංෙශෝ`ත, 1969 අංක 01 දරන ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනෙ( 4 වැ� වගS6ෙe (3) වැ� උපවගS6ය සහ 14 වැ� වගS6ය සමග -යCය 
��, එම පනෙ( 20 වැ� වගS6ය යටෙ( ;ද< අමාතLවරයා CaS සාදන ල4ව, 2015 
ෙපබරවාo 26 �නැ6 අංක 1903/41 දරන අ6 Cෙශේෂ ගැසG පතෙe පළ කර� ලැබ, 2015.09.23  
�න ඉ�oප( කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ �� ය.  

(අමාතL මOඩලෙe අ�ම6ය දSවා 6ෙf.) 

*21. 

;ද< අමාතL�මා,— �ෂප්ාදන බ4 (Cෙශේෂ C`Cධාන) පනත යටෙ( �ෙයෝගය,— 1989 
අංක 13 දරන �ෂප්ාදන බ4 (Cෙශේෂ C`Cධාන) පනෙ( 3 වැ� වගS6ය යටෙ( �ෂප්ාදන බ4 
ස�බSධෙයS ;ද< අමාතLවරයා CaS පනවන  ල4ව, 2015 ෙපබරවාo 26 �නැ6 අංක 
1903/39 දරන අ6 Cෙශේෂ ගැසG පතෙe පළ කර� ලැබ,  2015.09.23 �න ඉ�oප( කරන ලද 
�ෙයෝගය අ�මත කළ �� ය. 

(අමාතL මOඩලෙe අ�ම6ය දSවා 6ෙf.) 

*22. 

;ද< අමාතL�මා,— uරාබ4 ආඥාපනත යටෙ(  �ෙZදනය,— කDS කලට සංෙශෝධනය 
කරන ලද (52 වැ� අ`කාරය s) uරාබ4 ආඥාපනෙ( 28 (අ) වැ� වගS6ය සමඟ -යCය ��, 
16 (ඇ) වගS6ය යටෙ( uරාබ4 බලපත ගාස�් ස�බSධෙයS ;ද< අමාතLවරයා CaS 
පනවන ල4ව, 2015 ෙපබරවාo 13 �නැ6 අංක 1901/19 දරන අ6 Cෙශේෂ ගැසG පතෙe පළ 
කර� ලැබ, 2015.09.23  �න ඉ�oප( කරන ලද �ෙZදනය අ�මත කළ ��ය. 

(අංක 973 දරන uරාබ4 �ෙZදනය) 

(අමාතL මOඩලෙe අ�ම6ය දSවා 6ෙf.) 
 



( 4 ) 

 

 

*23. 

;ද< අමාතL�මා,— ;�දර ගාස�් (Cෙශේෂ C`Cධාන) පනත යටෙ( �ෙයෝගය,— 
ආO[කම වLවසථ්ාෙZ 44(2) වැ� වLවසථ්ාව සමග -යCය ��, 2006 අංක 12 දරන ;�දර 
ගාස�් (Cෙශේෂ C`Cධාන) පනෙ( 3 වැ� වගS6ය යටෙ( ;�දර ගාස්� ස�බSධෙයS ;ද< 
හා කම ස�පාදන අමාතLවරයා CaS පනවන ල4ව, 2014 සැwතැ�බ> 30 �නැ6 අංක 1882/17 
දරන අ6 Cෙශේෂ ගැසG පතෙe පළ කර� ලැබ, 2015.09.23 �න ඉ�oප( කරන ලද �ෙයෝගය 
අ�මත කළ �� ය.  

(අමාතL මOඩලෙe අ�ම6ය දSවා 6ෙf.) 

*24. 

;ද< අමාතL�මා,— ෙ� ය ආදාය� පනත යටෙ( ෙයෝජනාව,— 2015.09.23 �න ඉ�oප( 
කරන ලද, ආදාය� මත s බ4 ස�බSධෙයS �C(ව බ4කරණය වැළැX.ම සහ බ4 පැහැර 
හැ]ම වැළැX.ම සඳහා Y ලංකා පජාතාSyක සමාජවා� ජනරජෙe ආO[ව සහ aංගwz> 
ජනරජෙe ආO[ව අතර, 2014 අෙපේ< මස 03 වැ� �න ඇ6කරග( tCuම, 2006 අංක 10 
දරන ෙ� ය ආදාය� පනෙ( 97(1)(අ) වගS6ය යටෙ( අ�මත කළ ��යැd ෙමම 
පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

(අමාතL මOඩලෙe අ�ම6ය දSවා 6ෙf.) 
 

 

 * සල.ෙණ  හ7 ව8 ලබ ෙ  ආ:;ෙ" කට<! ය. 

 

 

 

2015 ඔ�ෙත
බ� මස 09 වැ� ,.රාදා 

ෙයෝජනා �	බඳ දැ���ම සහ �නට �ය�ත කට�� 

පා.1/’15 

1. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,—  රාජL පoපාලන ව}හය ප6සංCධානය -]ම,— දැනට රාජL 

පoපාලන අමාතLාංශය මtS ගාම �ලධා] වස� ය	 �මා �>ණය -]ම සඳහා කට�� 
කරෙගන ය�S a�න බැCS එෙසේ �මා �>ණය කර� ලබන ගාම �ලධා] වස� �	S නව 
පාෙ� ය ෙ<ක� බල පෙ�ශ �මා සහ නව �සy්X �මා �>ණය කළ �� බව(,  ෙමෙසේ 
�>ණය කර� ලබන පාෙ� ය ෙ<ක� බල පෙ�ශය පළා( පාලන ආයතන බල පෙ�ශය බවට 
ප(කළ �� අතර එ� බල පෙ�ශයට ෙකොGඨාස අධLාපන බල පෙ�ශය,  ෙපොDස ්බල පෙ�ශය,  
ෙගොCජන ෙසේවා බල පෙ�ශය,  පාෙ� ය ෙසෞඛL ෙසේවා �ලධා] බල පෙ�ශය ඇ�b aය� 
රාජL ආයතනයS� බල පෙ�ශ �මා සං�Xත වන පo� සමසත් රාජL ව}හයම ප6සංCධානය 
Cය ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.2/’15 

2. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— �<වලා ගඟ වLාපාරෙe ඉ�o සංව>ධන කට�� ය	 

ආර�භ -]ම,— මාතර �ස්yXකෙe �<වලා ගඟ වLාපාරෙe සංව>ධන කට�� අතර මග 
ඇන ��ෙමS එම ��යාවෙ( ෙපෝෂක පෙ�ශයS� භව ෙභෝග වගා කරන ජනතාවට 
;�ණ පෑමට a4. ඇ6 ගැට� කUන�S Cස�මට �යවර ගත �� බව(, �<වලා ගඟ 
වLාපාරෙe ඉ�o සංව>ධන කට�� කUන�S ය	 ආර�භ කළ �� බව( ෙමම 
පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 
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පා.3/’15 

3. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— පළා( සභා සහ පළා( පාලන ආයතනවල මහජන 

�ෙයෝ�තdSෙ� �ල කාලයට පuද සාම C�uV පදCය ලබා�ම,— පළා( සභා සහ 
පළා( පාලන ආයතනවල මහජන �ෙයෝ�තdSට ෙද� ලබන සාමC�uV තන�V 
ඔ�Sෙ� �ල කාලයට පමණX �මාවන බැCS,  �ල කාලෙයS පuව( ඔ�SෙගS එම 
ෙසේවාව ලබා ගැ_ම සඳහා පැ�ෙණන Cශාල �oසX අපහuතාවයට ප(වන බැCS, එම 
මහජන �ෙයෝ�තයSට තම �ල කාලෙයS පuව(, සාම C�uV තන�V ලබා �ම සඳහා 
u4u වැඩ�	ෙවළX සකස් කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.4/’15 

4. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— aය�ම පළා( සභා ජනතා �ෙයෝ�තයSෙ� �මනා හා 

වරපසාද �	බඳව නැවත සලකා බැIම,— �වdෙS දැනට �යා(මක වන පළා( සහා වල  
ගV අමාතLවVS, සභාප6වVS, උපසභාප6වVS, ආO[ පා>ශව්ෙe සංCධායකවVS, 
සභා නායකවVS, CV�ධ පා>ශ්වෙe නායකවVS, CV�ධ පා>ශ්වෙe පධාන 
සංCධායකවVS සහ ගV මS�වVSෙ� �මනා, වරපසාද හා පහuක� කමව( 
ත((වයක ෙනොපව6න  බැCS ෙ� �	බදව ගැ�oS සලකා බලා ඒ සඳහා C`ම( 
�යාමා>ග ගත ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.5/’15 

5. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— පළා( පාලන ආයතන වල aය�ම මහජන 

�ෙයෝ�තdSෙ� �මනා හා වරපසාද �	බඳ නැවත සලකා බැIම,—�වdෙS �යා(මක 
වන හා ඉ�oෙe� �යා(මක.මට �ය�ත aය�ම මහ නගර සභා, නගර සභා හා පාෙ� ය       
සභාවS� �රප6වරයS, නගරා`ප6වරයS, සහාප6වරයS, �ෙයෝජL �රප6වරයS, 
�ෙයෝජL නගරා`ප6වරයS, උප සභාප6වVS, CපXෂනායකවරයS හා 
මS�වරයSෙ� �මනා, වරපසාද සහ අෙන\( පහuක� කමව( ත(වයක ෙනොපව6න 
බැCS ෙ� �	බඳව ගැ�oS සලකා බලා ඒ සඳහා C`ම( �යාමා>ග ගත ��යැd ෙමම 
පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.6/’15 

6. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— උ�V නැෙගන�ර අ�VදහS s ෙදමළ ජනතාවට 

මරණ සහ6ක ලබා �ම,— උ�V නැෙගන�ර පෙ�ශවල ��ධය පැව6 පutය දශක 
�නක පමණ කාලය �ළ  CCධ ෙහේ�S �සා අ�VදහS . ඇ6 ��ගලයS ෙ� වන Cට 
�ව�S අතර �� ද නැ�ද යSන කUන�S ප]Xෂණ පව(වා ඔ�S �ව�S අතර 
ෙනොමැ6 න� ඔ�S සදහා මරණ සහ6ක ලබා �ය �� යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා 
කරd. 

පා.7/’15 

7. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ජා6ක තVණ ප6ප(6යX සකස ්-]ම,— aය�ම 

ෙ�ශපාලන පXෂ �ෙයෝජනය කරන පා>Dෙ�S� මS�වරයSෙගS සමSCත Cෙශේෂ 
කාරක සභාවX ප(ෙකොට Y ලංකාවට ෙයෝගLs  ජා6ක තVණ ප6ප(6යX සකස් -]ම 
ආර�භ කළ ��යැd ද, ඒ සඳහා ඒ හා සබැ� aය� XෙෂේතයS �ෙයෝජනය වන පo� 
ප.ණයS, උග�S හා |�`ම�SෙගS ෙමSම රාජL හා රාජL ෙනොවන ආයතනයS� 
සහාය ලබා ගත ��යැd ද ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd.  
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පා.8/’15 

8. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— රජෙe පාස< හා Cශව්CදLාල �වා[ �නවල� එම 
මධLස්ථාන අධLාපන ඒකක සඳහා ලබා�ම,— රජෙe පාස< �වා[ කාලෙe� සහ සවස් 
වVවල( Cශව්CදLාල �වා[ �නවල( එම මධLස්ථාන ;< ෙකොට ෙගන වLාපාoක පජාව, 
රාජL ෙනොවන සංCධාන, වා�ජ මOඩල, පජා �ල සංCධාන ස�බSධ කර ගSනා s 
�b< වැඩ�	ෙවළX වශෙයS වැU�� හා ෙනොC`ම( අධLාපන ඒකක සහනදා� ගාස�් 
පදනමX මත ආර�භකළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.9/’15 

9. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— �රwපා[ වන ගාම �ලධා] තන�V වල වැඩ බැI ෙ� 
ප(.� සඳහා කා>යXෂම වැඩ�	ෙවළX සකස ් -]ම,— ගාම �ලධා] තන�රක 
�රwපා[ ඇ6 s Cට ආසSන ගාම �ලධා] වසෙ� ගාම �ලධා]වරයා වැඩ බැIම සඳහා 
ප( කර� ලබSෙS ඉතා ub �මනාවX යටෙ( බැCS ද, ෙමම වැඩ බැIෙ� ප(.� 
�	S ගාම �ලධා] වස� ෙදෙක�ම කා>යXෂමතාව Pඳ වැෙටන බැCSද, එම ත(වය 
මග හරවා ගැ_ම සඳහා සෑම පාෙ� ය ෙ<ක� ෙකොGඨාසයකම ගාම �ලධා] සං�තයX 
පාෙ� ය  ෙ<ක� කා>යාලය �ළ ��)Cය �� අතර �රwපා[ a4වන වසම සඳහා එ� 
සං�තය �	S ගාම �ලධා]S ප( -]ම සහ එම සං�තය �ළ a�න ගාම �ලධා]Sට 
පාෙ� ය ෙ<ක� CaS පවර� ලබන ෙවන( ඵලදා� Xෙෂේත ෙහෝ රාජකා] සඳහා 
ෙයද.ෙ� වැඩ�	ෙවළX සකස් කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.  01 /’15 

10. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ව>තමානෙe �යා(මක වන aC< ආරXෂක 
ක�)වලට �ල �	ගැ_මX ලබා �ම,— සෑම ගාම �ලධා] වසමකම ��ටා ඇ6 ආග�ක 
a�ධස්ථානයS� නායක ස්වා�SවහSෙසේ, zජක�මා, C4හ<ප6�මා, ගාම �ලධා], 
සමෘ�` සංව>ධන �ලධා], කෘ�ක>ම ප>ෙeෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙ<ක�වV, 
පෙ�ශෙe ෙපොDස් ස්ථානය �ෙයෝජනය කරන �ලධාoය\ සහ එම ගාම �ලධා] වසෙ� 
��� ස්ෙZ�ඡා සංCධාන, රාජL හා ෙපෞ�ගDක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙ� 
ප�ං�ව a�න �ෙයෝ�තdSෙගS සමSCත aC< ආරXෂක ක�) ෙගොඩනැ9මට වඩා( 
පහu.ම සඳහා ව>තමාන aC< ආරXෂක ක�)වලට �ල �	ගැ_මX ලබා �ය හැ- පo� 
පා>Dෙ�S� පනතX ස�මත කළ �� යැd ද, ඒ �	S ගාම �ලධා] වසම �ළ a4වන 
අපරාධ හා 4රාචාර, _6 Cෙරෝh කට�� �	බද අදාළ අංශ සමඟ මනා ස�බShකරණයX 
ෙගොඩනැ9මට හැ- වන පo� අදාළ _6 ස�පාදනය කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව 
ෙයෝජනා කරd.    

පා.11/’15 

11. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— �වdන �ළ දැනට �යා(මක වන ය< පැන tය _6 
අණපන( යාව(කාIන -]ම,— Y ලංකාෙZ ෙ� වනCට( අ`රාජLවා� �ගෙe� 
හ¡Sවාෙදන ලද _6 අණපන( �යා(මකවන බැCS එම _6 අණපන( ය	 අධLනය 
-]ෙ� ක�) ප(කර, ය< පැනtය ද¢ව�, දඩ ;ද< ආ�ය යාව(කාIන -]ෙ� ජා6ක 
වැඩ�	ෙවළX �යාවට නැංCය ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.12/’15 

12. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— aය� මැ6වරණ එකම �නක පැවැ(.ම,— Y ලංකාව 

�ළ1988 aට 2010 දXවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවල� හැර අS සෑම වසරක�ම -aය� මැ6වරණයX පව(වා ඇ6 අතර, 
එෙසේ මැ6වරණ පැවැ(.ම ජනතා මතය සලකා බැIම සඳහා ව�නා �>ණායකයX �වද, 
ෙ� �	S රෙG ආ>?කය, පoපාලනය ආ� සෑම Xෙෂේතයකටම දැU බලපෑමX ඇ6 කරන 



( 7 ) 

 

බැCS පළා( පාලන මැ6වරණ, මහා මැ6වරණ සහ ජනා`ප6වරණය එකම �නයක� 
පැවැ(.මට හැ- වන පo� එ� ආයතනවල �ල කාලය සංෙශෝධනය -]මට(, ගැලෙපන 
මැ6වරණ කම ෙZදයX �>මාණය -]මට( u4u පo� ආO[කම වLවසථ්ා 
සංෙශෝධනයX කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.13/’15 

13. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— පා>Dෙ�S� පජාතSතවාදය ශX6ම( -]මට 
කට�� -]ම,— රට �ළ පජාතSතවාදය වඩා( ශX6ම( -]ෙ� අර;ණ ඇ6ව 

පා>Dෙ�S�ව හා පළා( සභා අතර(, පළා( සභා හා පළා( පාලන ආයතන අතර( මනා 
ස�බShකරණයX පව(වා ෙගන යාම අතLාවශL වන අතර ඒ සඳහා පළා( පාලන 
ආයතන පධා_S, පළා( සභා �ළ �ෙයෝජනය.ම සහ6කව� ��ස ද, පළා( සභා 
පධා_S පා>Dෙ�S�ව �ළ �ෙයෝජනය .ම සහ6කව� ��සද කමෙZදයX සකස් 
-]මට අවශL ආO[කම වLවස්ථා සංෙශෝධනයX කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව 
ෙයෝජනා කරd.  

පා.14/’15 

14. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ජා6ක ඒකාගතාව ඇ6 -]මට �යවර ගැ_ම,— ජා6ක 
ඒකාගතාවය පව>ධනය -]ෙ� අර;�S ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව �ව( වන 
පෙ�ශවල aංහල භාෂා ��£ වැඩසටහS ද, aංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව �ව( වන 

පෙ�ශවල ෙදමළ භාෂා ��£ වැඩසටහS ද, රාජL, රාජL ෙනොවන හා ෙපෞ�ගDක 
ආයතනයS� සහෙයS �යා(මක Cය �� අතර රාජL හා ෙපෞ�ගDක Cද}( ෙමSම 
;¤ත මාධL ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාග��S ෙමම ��£ වැඩසටහS ආර�භ -]ම 
සඳහා ජා6ක වැඩ�	ෙවළX �යාවට නැංCය ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා 
කරd. 

පා.15/’15 

15. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— කලතයාෙ� ෙනොමනා �යා �සා අසරණභාවයට 
ප(වන පා>ශවයට සහන සලසා �ම,— Cවාහක අ�සැ� �වලX එකම වහලX යට �ව(ව 
a�න අවස්ථාවල� �Vෂයා ෙහෝ Poඳ uරාව, J4ව සහ ෙවන( අපචා] කට��වල 
ෙයෙද�S ඉඩ� ෙහෝ ෙ� ෙදොර බ[ ;G) තම ෙපෞ�ගDක අ¥මතය පo� C\ණ�S ෙහෝ 
අS අයට පවර�S හැa]ම �සාෙවS අෙනX පා>ශවය( සමඟ දVවS දැU 
අසරණභාවයට ප( වන අවස්ථාවල� එම ත(වය වළXවා ගැ_ම සඳහා අවශL _6 
ස�පාදනය කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.16/’15 

16. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,—ච>යා ධ>ම �	බඳ කාරක සභා ඇ6-]ම,— Y ලංකෙZ 
පා>Dෙ�S� මS�වVSෙ� Cශ්වාසවSතභාවය හා ඔ�S �ළ උසස ්  ආචාර ධ>ම 
පව(වාෙගන යාෙ� අවශLතාව �සා ඒ �	බඳ කV£ ෙසොයා බැIම සඳහා ච>යා ධ>ම 
�	බඳ කාරක සභාවX ඇ6 කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 
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පා.17/’15 

17. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,—නව ඉෙලXෙටො�X හැ¡��පතX �\( -]ම,— 

පoපාලනය පහu -oම, අපරාධ මැඩIම සඳහා හා ෙවන( වංච�ක �යාවලට ෙයො;.ම 
අවම-]ම  සඳහා අදාළ ��ගලයාෙ� V`ර ගණය, බැං\ t£�, ෙකUG කා§, අධLාපන 
u4uක�, oය4V බලපත හා Cෙ�ශ ගමS බලපත අංක ආ� වැදග( හා අවශL ෙතොර�V 
ඇ�ළ( නව ඉෙලXෙටො�ක අංකයX ස�ත ජා6ක හැ¡��පතX �\( කළ �� බව( 
පාෙ� ය ෙ<ක� බල පෙ�ශයS� �ව(වන aය� ෙදනාෙ� ෙතොර�V ගාම �ලධා] 
ෙකොGඨාස මGට�S පoගණකගත -]ම කUන�S කළ �� බව( එම ෙතොර�V 
වoSවර යාව(කාIන කළ�� බව( ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.18/’15 

18. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ෙපොDස ් �ලධා]Sට ද අ�V4 Cස්සක ෙසේවා 

කාලය-S පu Cශාම යාමට අවස්ථාව ලබා�ම,— ෙපොDස ් ෙදපා>�ෙ�S�ෙZ කාSතා 
ෙපොDස් �ලධාo�යS  සඳහා වන Ca වසරක ෙසේවා කාලය-S පu සව් කැමැ(ෙතS 
Cශාමයාෙ� හැ-යාව, ෙපොDස් �ලධා]S සඳහා ද අදාළ Cය�� යැd ද  ඒ සඳහා 
කමෙZදයX සකස් කළ ��යැd ද ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.19/’15 

19. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ෙරrලාa ඉව( -]ෙ� කාරක සභා ඇ6 -]ම,—
ෙරrලාa තැ_ම ෙමSම ෙරrලාa ඉව( -]මද �තර a4වන �යාවDයX බැCS 
ක<පැන tය ෙරrලාa ඉව( -]ම �	බඳ ෙසොයා බැIම සඳහා ෙරrලාa ඉව( -]ෙ� 
කාරක සභා ඇ6 කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.21/’15 

20. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— සහ6ක .ම �Dබඳ කාරක සභා ඇ6 -]ම,— 
පා>Dෙ�S�ෙZ අසන පශ්නවලට �©�V වශෙයS රජය ෙදන සහ6ක හා රජෙe බැ�� 
ඇතැ� Cට කඩ වන අවස්ථා දXනට ලැෙබන බැCS, රජය aය වග�� ඉ) කරන බවට 
සහ ඒවා �	බඳව වග-යන බවට සහ6ක .ම සඳහා සහ6ක .ම �Dබඳ කාරක සභා ඇ6 
කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.22/’15 

21. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— 4�oය ෙදපා>�ෙ�S�ව ස� ඉඩ�වල ඵලදා�තාව 
වැUකර ගැ_ම,— Y ලංකා 4�oය ෙදපා>�ෙ�S�ව ස� ඉඩ�වල ඇ6 අනවසර ඉ�-]� 
හා අනවසර ප�ං�කVවS කUන�S ඉව(කර _තLා�ªල ඉ�-]� ස�බSධ tCu� 
නැවත සමාෙලෝචනය -]ෙමS ෙදපා>තෙ�S�වට ලැෙබන ආදාය� ව>ධනය කළ �� 
අතර, ෙදපා>තෙ�S�ෙZ සංව>ධන කට�� සඳහා සෘjවම බල ෙනොපාSනා s ඉඩ� 
�rකාIන බ4 පදනමX මත ෙපෞ�ගDක අංශයට ලබා� එම ;ද< 4�oය ප�ධ6ය 
න.කරණය සදහා ෙයොදා ගත ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.23/’15 

22. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— යාචකdSෙ� �Cත ආරXෂා -]ම සඳහා කමෙZදයX 
සැක�ම,— ෙ� වන Cට යාචකdSෙ� �Cතවලට Cශාල ෙලස ත>ජන එ<ල . 6ෙබන 
බැCS ඔ�Sෙ� �Cතවල uරX�තතාව «ක�ම උෙදසා, ඔ�Sට වගා -]ම සඳහා ඉඩ� 
ලබා � ඉS ලැෙබන ආදායෙමS ඔ�Sෙ� �Cතවල ආරXෂාව හා ෙපෝෂණය සහ6ක කළ 
��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 
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පා.24/’15 

23. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— අයාෙ< යන uනඛdSෙගS ��ස් �Cතවලට a4වන 
හා�ය වළXවා ගැ_ම සඳහා කමෙZදයX සැක�ම,— අයාෙ< යන uනඛdSෙගS ��ස් 
�Cතවලට a4වන හා�ය වළXවා ගැ_ෙ� අර;�S, රජය මtS ¬� පමාණයX 
ෙවSෙකො ට  එම ස්ථානයට �දැ<ෙ< යන uනඛdS ෙගන ෙගොස් ඔ�S «ක බලාගැ_ම 
සඳහා u4u වැඩ�	ෙවළX සකස් කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.25/’15 

24. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,—  ළමා අපචාර a�hS සඳහා දැU ද¢ව� පැන.ම,—  �වdන 
�රා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනයS �ෙනS �න �ඝෙයS ව>ධනය .ෙ� ත((වයX ඇ6 . 
6ෙබන බැCS ඒ ස�බSධව දැනට පව(නා _6 ෙරrලාa පමාණව( ෙනොවSෙS න�, නව 
_6  ෙරrලාa අ�6S ස�මත ෙකොට ඉතා කUන�S ෙ� ස�බSධ න[ Cස�මට කට�� කළ 
��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd.   

පා.26/’15 

25. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— සංචාරක වLාපාරය පව>ධනය -]ම සඳහා ෙවරළ 
�Cu� මා>ග ඇ6 -]ම,— �වdෙS ෙවරළබඩ කලාපය �ළ �ඝෙයS a4වන ඉ�-]� 
 �සාෙවS ෙ� ය, Cෙ� ය සංචාරකයSට ෙමSම hවරයSට ද ෙවරළ cරයට �C�ෙ�� 
අව�රතා ඇ6ව 6®ම සංචාරක වLාපාරය පව>ධනයට ෙමSම hවර ක>මාSතයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැCS එම ත((වය වළXවාIම සඳහා ෙමSම  ෙමම  Xෙෂේත පව>ධනය 
-]ෙ� අර;ණ ඇ6ව ෙවරළ �Cu� මා>ග ප�ධ6යX ඇ6 කළ ��යැd ෙමම 
පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.27/’15 

26. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— අධLාපන පoපාලන ෙසේවෙe �ලධා]Sෙ� වැ)w 
Cෂමතා ඉව( -]ම,— C4හ<ප6 ෙසේවය, rV අධLාපන ෙසේවය, අධLාපන පoපාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැU වැ)w CෂමතාවX පව6න බැCS, එම ත((වය මඟ හරවා 
ඔ�Sෙ� ආ(මා¥මානයට සoලන වැ)පX ලැෙබන පo� වැ)w Cෂමතා ඉව( -]ම 
සඳහා කමෙZදයX සකස්  කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.28/’15 

27. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,—  ෙබෞ�ධ ¥X¯ අධLාපනය පව>ධනය -]ම,—  
ෙබෞ�ධ ¥X°SවහSෙසේලාෙ� ධ>ම ඥානය පව>ධනය -]ෙ� අර;ණ ඇ6ව 
උSවහSෙසේලාෙ� කථන හැ-යා, ශවණ හැ-යා, පoගණක, මෙනෝCදLා(මක සහ 
උපෙ�ශනය �	බඳ දැ�ම වැU ��£ -]ම උෙදසා දැනට පව(නා ¥X¯ අධLාපන 
ආයතනවලට පoබා�රව ෙමම කට�� සඳහාම ෙවS s ¥X¯ අධLාපන ආයතන ඇ6 
-]ම සඳහා කමෙZදයX සකස් කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.29/’15 

28. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— Y ලංකාව �ළ දැනට �යා(මක වන ෙනොතාoස ්
ෙසේවාව යාව(කාIන -]ම,— �වdන �ළ �යා(මක වන ෙනොතාoස් ෙසේවය ය<පැන 
tය _6වDS සකස් . ඇ6 �සා ඒ �	බඳව ය	 සලකා බලා ව>තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස _6 හ¡Sවා �ය ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd.  
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පා.30/’15 

29. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— Cය	 කලා±ය ෙහේS ෙගො.Sෙ� ආ>?කය ශX6ම( 

-]ම,— Cය	 කලා±ය පෙ�ශවල ෙහේS ෙගො.S CaS වගා කර� ලබන ., \රXකS, 
;ං, තල වැ� වගාවS� අසව්ැSන වැU කර ගැ_ම සහ �ෂප්ාදන සකස් -]ම සඳහා නව 
තාXෂණය හ¡Sවා�ම �	S උසස් rණා(මක ත((වෙයS �� �ෂ්පාදන සකස් -]ම 
සඳහා(, ෙ� ය හා  ජාතLSතර ෙවළඳෙපොළ �ළ �ෂ්පාදන අෙලC කර ගැ_ෙ� පදනම 
ශX6ම( කර ගැ_ම සඳහා( ��ත ස�පකාර සමාග� ඇ6 කළ ��යැd ෙමම 
පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.31/’15 

30. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— rV උපෙ�ශක ෙසේවාවX ඇ6 -]ම,— Y ලංකාෙZ 

අධLාපනෙe rණා(මක සංව>ධනයX ඇ6 -]ෙ� අර;ණ ඇ6ව �ට වසර Cස්සකට (20) 
පමණ ෙපර aට ආර�භ . �යා(මක වන rV උපෙ�ශක තන�V ෙවනම rV උපෙ�ශක 
ෙසේවා ඵ්කකයX ෙලස ස්ථාපනය කල ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.32/’15 

31. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— 6o² �� ෙව�වට සහ< �� ජනතාව අතර ජන³ය 
කර.ම සඳහා නව තාXෂණය හ¡Sවා �ම,— 6o² �� සඳහා Cෙ�ශ රටවලට ඇ� යන 
Cශාල ධනස්කSධය නවතාIෙ� අර;ණ ඇ6ව ආෙ�ශකයX ෙලස භාCතා කළ හැ- 
සහ< ��වDS සැකJ ආහාර පචDත -]ම සඳහා(, ෙක� ස�ත ධානL ව>ගයX වන 
සහ< වඩා( a�� ෙලස 6o² �� ෙමS අඹරා ගැ_ම සඳහා(, 6o² �� ඇඹ]මට භාCතා 
කරන ආකාරෙe යSත Jත සහ නව තාXෂණය හ¡Sවා �ය ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව 
ෙයෝජනා කරd.  

පා.33/’15 

32. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ��ධය �සා ආබා`තයS බවට ප(sවSට සහන 

සලසා �ම,—  වසර 30කට ආසSන කාලයX පැවැ6 ��ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ �ෙනදා 
\I වැඩ ෙකොට �ව( s ජනතාව( ස්?ර «� රXෂා කළ ජනතාව( අතoS සැල-ය �� 
පමාණයX අංගCකලව ආබා`තව �වන බoS මහ( ±ඩාවට ප( . අසරණව �ව( වන 
බැCS, ඔ�S සඳහා ය� මාaක �මනාවX ලබා �මට කට�� කළ ��යැd ෙමම 
පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd.   

පා.34/’15 
33. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— aය�ම ප¬ ආරXෂකdS සඳහා ගමS Cයද� 
�මනාවX ලබා �ම,— ජනා`ප6 ආරXෂක සහ අගමැ6 ආරXෂක ෙසේවෙe ��Xත 
�ලධා]Sට ෙමSම අෙන\( ප¬ ආරXෂක ෙසේවාවල ��Xත �ලධා]Sට ද සමාන 
ගමS Cයද� �මනාවX ලබා �මට කට�� කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා 
කරd.    

පා.35/’15 

34. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— Cශ්වCදLාල මtS පව(වාෙගන යන පාඨමාලාවS 
«-යා¥;ඛ පාඨමාලාවS බවට ප(-]ම,— �වdෙS aය�ම රජෙe Cශ්වCදLාල සහ 
ෙපෞ�ගDක Cශ්වCදLාල මtS පව(වා ෙගන යන ශාස්�ය අධLාපනයම සඳහා s උපා` 
පාඨමාලාවS «-යා¥;ඛ වෘ(cයමය උපා` පාඨමාලාවS බවට පoව>තනය කර එමtS 
P�වSනා s උපා`ධා]S ෙවත නව «-යා සපයා �ෙ� අර;ණ ඇ6ව, aය�ම 
Cශ්වCදLාල සමඟ රාජL අංශෙe සහ ෙපෞ�ගDක අංශෙe ආයතන ස�බShකරණය සඳහා 
කමව( වැඩ�	ෙවළX සකස ්කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 
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පා.36/’15 
35. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— පාස< auS පවාහනය කර� ලබන වෑS රථ සඳහා 
�a ප�cS �යම -]ම,— �වdන �රා පව(වාෙගන ය� ලබන පාස< au පවාහන 
ෙසේවාවS �ය�ත ප�6ෙයS ෙනොපව6න බැCS සහ ඇතැ� පාස< වෑS රථ 
ෙසේවකdSෙ� පැව�� යහප( ත((වෙයS ෙනොපව6ත බැCS, �a ප�6ෙයS �� 
වෑS රථ ෙසේවාවX පව(වාෙගන යෑම සඳහා(, එම ෙසේවාවS ලබාගSනා පාස< µෂL 
µෂLාවSෙ� ආරXෂාව තහ�V -]ම සඳහා(, වෑS රථ ෙසේවාවS සඳහා ප�cS 
හ¡Sවා�ය ��යැd ද, වෑS රථ ෙසේවකdS �ළ යහප( පැව�� පව(වාෙගන යාම සඳහා 
Cනය _6 මාලාවX හ¡Sවා �ය ��යැd ද ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.37/’15 
36. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ජා6ක සහ ජාතLSතර අනාගත ඉ<�මට සoලන ෙලස 
�ෂ්පාදනය ව>ධනය -]ම සඳහා කමෙZදයX සකස් -]ම,— ජා6ක සහ ජාතLSතර 
පජාවෙ� අනාගත ඉ<�මට සoලන කා>�ක සහ කෘ�කා>�ක �ෂ්පාදනයS �	බඳව 
�ෙරෝකථනයX කර අදාළ �ෂ්පාදනයSට අ�බ�`ත aය�ම Xෙෂේතවල අSත> 
ස�බSධතාවයX �	S ද, න.න තාXෂණය උපoම මGට�S පෙයෝජනයට ග��S ද, 
�ෂ්පාදන �යාවDය ව>ධනය -]ම සඳහා කමෙZදයX සකස් කළ ��යැd ෙමම 
පා>Dෙ�S� ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.38/’15 
37. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— Y ලාං-ක ජනතාව ෙ� පාර�පoක උVමයS 
«කගැ_ම සඳහා U�ට< �සත්කාලයX ඇ6 -]ම,— Y ලාං-ක ජනතාවෙ� ස�පදාdක 
දැ�ම ආරXෂා කර�S, ෙපෝෂණය කර අනාගත පර�පරාව ෙවත «ෙගන යාම සඳහා ද, 
ජාන ස�ප( හා ෛජව උVමයS අපහරණය වැළැX.ම සඳහා �b< ජා6ක 
වැඩ�	ෙවළX අවශLව ඇ6 බැCS ද, පoසරය, ෙ� ය ෛවදL Xෙෂේතය, 
කෘ�ක>මාSතය හා ස�පදාdක ක>මාSත ඇ�b aය� XෙෂේතයS සඳහා U�ට< 
තාXෂණය උපෙයෝ9 කරග( න.න �සත්කාලයX සකස් -]මට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක 
|�`මය ෙ�පළ සංCධානය (WIPO), Y ලංකා |�`මය ෙ�පළ කා>යාංශය, පoසර 
අමාතLංශෙe ෛජව CCධ(ව ඒකකය ඇ�b aය� අංශ ඒකාබ�ධs වැඩ�	ෙවළX සකස ්
-]මට ද �යවර ගත ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S� ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.39/’15 
38. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— Y ලාං-ක ජනතාවෙ� පාර�පoක දැ�ම ආරXෂා කර 
ගැ_ම සඳහා s ජා6ක වැඩ�	ෙවළX ආර�භ -]ම,— Y ලාං-ක ජනතාවෙ� පාර�පoක 
දැ�ම භාCතා වන ෛවදL කම, කෘ�ක>මාSතය, ආහාර සංරXෂණය, හස්ත ක>මාSත 
අංශය ඇ�b CCධ XෙෂේතයS� පාර�පoක දැ�ම ආරXෂා -]ම සඳහා අදාළ XෙෂේතයS 
�ෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙගS ෙතොර�V ලබාෙගන, ෛජව CCධ(ව ඒකකය, 
|�`මය ෙ�පළ කා>යාංශය ඇ�b අදාළ අංශ ඒකාබ�ධව ජා6ක වැඩ�	ෙවළX ආර�භ 
කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S� ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.40/’15 

39. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— Y ලංකාවට ආෙZ�ක හා ඖෂධමය ව�නාක�වDS 

�� ශාඛවල ජාන ස�ප(වලට ෙwටSG බලපත ලබා ගැ_ම,— Cෙ� ය රටව< Y 
ලංකාවට ආෙZ�ක ව�නා ඖෂධමය ශාඛවල ස�ය රසාය�ක දවL සහ ජාන ස�ප( 
හ¡නා ෙගන, ඒවාට වංච�ක ෙලස ෙwටSG බලපත ලබා ගැ_ම වැළැX.ම සඳහා අදාළ 
ස�ය රසාය�ක දවL සහ ජාන ස�ප( සඳහා Y ලංකාවට ෙwටSG බලපත ලබා 
ගැ_මට(, ඖෂධ �ෂ්පාදනයට සහ වැU ��£ -]මට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැ_මට(, 
ෛජව CCධ(ව අංශය, |�`මය ෙ�පළ කා>යාංශය සහ ෙ� ය ෛවදL අමාතLාංශය 
ඇ�b වග-ව�� aය� ආයතන එXව Cෙශේෂ වැඩ�	ෙවළX සකස් කළ ��යැd ෙමම 
පා>Dෙ�S� ව ෙයෝජනා කරd. 
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පා.41/’15 

40. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ජනතා �ෙයෝ�තdSෙ� ගV නාම අ(හැ]ම,— 

ජනා`ප6�මා, අගමැ6�මා ඇ�b පා>Dෙ�S�, පළා( සභා, පාෙ� ය සභා �ෙයෝජනය 
කරන aය�ම ජනතා �ෙයෝ�තයS මාaකව තමS කරන ෙසේවයට අදාළව වැ)w හා / 
ෙහෝ �මනා ලබා ගSනා අතර ඉහත -a4 ½රයX �ස්සරණධLාසෙයS a4 කර� ලබන 
ගV ෙසේවයS ෙනොවන බැCS ද, එම ½ර දරSනSෙ� නමට ඉ�oෙයS ෙහෝ ½රයට 
ඉ�oෙයS අ6ගV, Yම( ෙහෝ ගV යන නාම සහ නමට පuව උ�මාණS, මැ6�මා යන 
පද ෙය�ම උපහාසයට ලX.මට ෙහේ�වX . ඇ6 බැCS ද, ජනතා �ෙයෝ�තයSෙ� ගV 
නාම භාCතය නතර -]මට අවශL �යවර ගත ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා 
කරd. 

පා.42/’15 

41. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— වැU�� නඩ(� මOඩල වැඩසටහන පළා(, �ස්yX 

සහ පාෙ� ය ෙ<ක� ෙකොGඨාස මGට�S වLාwත -]ම,— CCධ පා>ශ්වයS CaS 
වැU�� �රවැaයS ෙනොසලකා හැ]ම �	S a4වන CCධ අසාධාරණයS ස�බSධෙයS 
පැ��D -]ම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාතLාංශෙe වැU�� ෙ<ක� කා>යාලය යටෙ( 
�යා(මක වන වැU�� නඩ(� මOඩල වැඩසටහන පළා(, �ස්yX හා පාෙ� ය ෙ<ක� 
ෙකොGඨාස මGට�S වLාwත කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.43/’15  

42. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— වැU�� පජාව Y ලංකාෙZ ආ>?ක ව>ධනයට දායක 

කර ගැ_මට ණය �ෙ� වැඩ�	ෙවළX සකස් -]ම,— වයස අ�V4 60 ඉXමවා ඇ6 
වැU�� පජාවට තම �වෙනෝපාය මා>ග ශX6ම( කරග��S සමස්ත Y ලංකා ආ>?කෙe 
ව>ධනයට දායක.මට බැං\ ප�ධ6ය මtS ණය �ෙ� කමෙZදයX �යා(මක ෙනො. ම 
ඔ�Sට සමාජය �ළ ෙවන( අකාරයකට සැල�මX වන ෙහdS එම අසාධාරණ ත((වය 
වැළැX.මට කමව( වැඩ�	ෙවළX ඇ6 කළ �� යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා 
කරd. 

පා.44/’15 

43. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— වයස අ�V4 60 ඉXමවා ඇ6 ��ගලdS සමාජය �ළ 

ස¾ය ��ගලdS බවට ප( -]ෙ� වැඩ�	ෙවළX සකස් -]ම,— සමාජ ආ>?ක 
�යාවDෙe පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අ�V4 60 ඉXම.ෙමS පu 
සමාජය �ළ �a �	ගැ_මX ෙනොමැ6ව අ¾යව ෙකොS. a�න වැU��යS, සමාජෙe 
ස¾ය ��ගලdS බවට ප( -oෙ� වැඩ�	ෙවළX සකස් -]මට පාස< පජාව ඇ�b ;b 
මහ( සමාජයම දැ�ව( -]ෙ� කමෙZදයX ඇ6 කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව 
ෙයෝජනා කරd. 

පා.45/’15 

44. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ෙමෝට> කා>�ක Xෙෂේතය �	බඳ පාස< auSෙ� 

දැ�ම �b< -]ම,— Y ලංකාෙZ අනාගත තVණ තV�යSෙ� «-යා පශ්නයට 
Cස¡මX ෙලස සහ ෙමෝට> කා>�ක Xෙෂේතෙe ඇ6වSනාs ව>ධනයට සාෙwXෂව 
��£ ශ�කdSෙ� අවශLතාව ස�රා ගැ�ෙ� අර;ණ ඇ6ව පාස< Cෂය �>ෙ�ශයට 
ෙමෝට> කා>�ක µ<පය CෂයයX ෙලස ඇ�ළ( -]ම සඳහා කමව( වැඩ�	ෙවළX ඇ6 
කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.46/’15 

45. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ෙමෝට> කා>�ක µ<පය ඉගැS.ම සඳහා rVවVS 
��£ -]මට අධLාපන CදLා ±ඨයX ඇ6 -]ම,— Y ලංකාෙZ සහ Cෙ�ශ රටවල 
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ෙමෝට> කා>�ක Xෙෂේතෙe ඇ6වන ව>ධනයට සoලන ෙලස, එම Xෙෂේතෙe ��£ 
ශ�කdSෙ� ඉ<�ම ස�රාIමට හැ-වන පo�, පාස< මGට�S ඉගැS.ම සඳහා 
rVවVS ��£ -]මට ෙමෝට> කා>�ක Xෙෂේතය �	බඳ අධLාපන CදLා ±ඨයX ඇ6 
කළ ��යැd  ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.47/’15 

46. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ෙමෝට> කා>�ක µ<පය Cෂය �>ෙ�ශයS 
යාව(කාIන -]ම,— ෙමෝට> කා>�ක Xෙෂේතය හා ස�බSධ රජෙe කා>�ක CදLාල හා 
අ�බ�ධ ආයතනවල ඉෙග�� කට�� a4 කර� ලබSෙS වසර 25 - 30X තර� පැර� 
Cෂය �>ෙ�ශයX යටෙ( බැCS, එම ත((වය ෙවනස් -]ම සඳහා එම Cෂය 
�>ෙ�ශයS යාව(කාIන -]මට කමව( වැඩ�	ෙවළX ඇ6 කළ ��යැd ෙමම 
පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.48/’15 

47. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,—  yෙරෝද රථ හා ය�V පැ� ආÀත «-යාවල ��Xත 
sවSෙ� «-යාවල uරX�තභාවය තහ�V -]ම,— Y ලංකාව �ළ �ව(වන yෙරෝද රථ 
හා ය�Vපැ� ආÀතව සෘj හා වක ෙලස «-යාවS� ��Xත.මට කැමැ(තX දXවන 
තVණ �oස හා Cශා�ක yCධ හ;දා �ලධා]S සහ ෙජLෂඨ් �රවැaයS යන ජන 
කOඩාය�වල ආ>?ක ශX6ය ව>ධනය -]ෙමS සමස්ත ජා6ක �ෂ්පා�තයට ඔ�Sෙ� 

දායක(වය ලබා ගැ_ෙ� අර;ණ ඇ6ව එම Xෙෂේතෙe ��XතsවSෙ� ස¾ය 
දායක(වය ජා6ක ආ>?කයට එX කර ගැ_ම සඳහා කමව( වැඩ�	ෙවළX කUන�S 
සකස් කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.49/’15 

48. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— Y ලාං�ය/ෙ� ය JපෙZදය �	බඳ රට �ළ ජනතා 
ආක<ප �b< -]ම,— Y ලාං�ය/ෙ� ය ආහාර කලාව �	බඳ ෙ� ය හා Cෙ� ය 

ජනතාව �ළ වැU නැ�VවX ඇ6 -]ෙ� අර;ණ ඇ6ව, රට �ළ ජනතා ආක<ප ඒ ෙවත 
ෙයො; -]ම සඳහා පාස<, Cශ්වCදLාල, තෘcdක අධLාපන ආයතනවල Cෂය පාඨමාලාවට 
JපෙZදය CෂයයX ෙලස ඇ�ළ( -]මට(, රාජL හා ෙපෞ�ගDක අංශවල මැ�හ(.ම මත 
ප>ෙeෂණ අංශ �oගැS.ම මtS නව ෙසොයාගැ_� a4 -]මට(, ඒ හා බැ¡� ආයතන 
ප�ධ6ය ස�බSධ කර ග��S සහ6ක පත, Uwෙලෝමා, උපා`, පශච්ා( උපා` පාඨමාලා 
ඇ6 -]ම �	S ෙමම Xෙෂේතය �	බඳ ජනතාව �ළ �b< ආක<පමය ෙවනසX ඇ6 
කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.50/’15 
49. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— Y ලංකාෙZ ආහාර සංස්කෘ6ය ඉෙග�� සහ 
ඉගැS. ෙ� �යාවDයට බ�ධ -]ම,— Y ලාං�ය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
-]ෙ� කලාව, ආහාර ��ෙ� කලාව, ව>ණකාරක කලාව, ආහාර කැ±ෙ� කලාව ඇ�b 
අංශ ගණනාව-S සකස්. ඇ6 අතර ඒ හා බැ¡£ Y ලාං�ය ආහාර සංස්කෘ6ය �	බඳ 
ඉෙග�� සහ ඉගැS.� කමෙZදයS හරහා අනාගත පර�රට පවරා�ම ෙමSම ෙ� ය හා 
Cෙ� ය ජනතාව අතර අපෙ� ආහාර සංස්කෘ6ය වLාwත -]ම මtS Y ලාං�ය 
අනනLතාව අSත>ජා6කව ඔසවා තැ®ම සඳහා වැඩ�	ෙවළX ඇ6 කළ ��යැd ෙමම 
පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 
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පා.51/’15 

50. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— Cශ්වCදLාල සහ තෘcdක අධLාපන ආයතනවල 

auSෙ� ප>ෙeෂණ �බSධන අමාතLාංශවල සංව>ධන කට�� ඉලXක කර සකස ්
-oම,— Cශ්වCදLාල සහ තෘcdක අධLාපන ආයතනවල auS CaS තම පාඨමාලා 
ස�බSධෙයS ඉ�oප( කරන ප>ෙeෂණ �බSධන රෙG ආ>?ක, සමා�ය, සංස්කෘ6ක 
හා සංව>ධන කට��වලට උපෙයෝ9 කර ගැ_ම වැදග( වන බැCS එම �බSධන 
අ`Xෂණය කර� ලබන ආචා>යවV හා ප>ෙeෂණ �බSධන අදාළ වන අමාතLාංශ අතර 
මනා ස�බShකරණයX ඇ6 -]ම සඳහා එ� අමාතLාංශෙe �ලධාoෙය\ ප(-]ෙමS 
එම ප>ෙeෂණ �බSධන මtS අමාතLාංශෙe ඉ�o සංව>ධන �යාදාමයS සහ කාIන 
ඉලXක ස�රා ගැ_මට හැ-වන පo� කමව( වැඩ�	ෙවළX ඇ6 කළ ��යැd  ෙමම 
පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.52/’15 

51. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— වයස අ�V4 18 ස�z>ණ වන අවසථ්ාෙZ�ම ඡSද �� 

නාමෙ<ඛනයට නම ඇ�ළ( -]ම,— මැ6වරණ ෙදපා>තෙ�S�ව මtS වා>�කව ඡSද 
�� නාමෙ<ඛන සංෙශෝධනය -]මට �ය�ත �නට පuව ෙහෝ ෙපර �නක� වයස අ�V4 
18 ස�z>ණ වන තැනැ(තSට �ය�ත වයස ස�z>ණ s �නටම ඡSද �� 
නාමෙ<ඛනෙය� නම ඇ�ළ( කරවා ගත හැ- ආකාරෙe පාෙයෝtක වැඩ�	ෙවළX ඇ6 
කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.53/’15 

52. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— Y ලංකාව �ළ ෙසේලdS �ෂ්පාදනය -]ම සඳහා 

කමව( වැඩ�	ෙවළX ඇ6 -]ම,— Y ලංකාව �ළ වා>�කව ෙසේලdS Cශාල 
පමාණයX භාCතා කර� ලබන අතර ෙසේලdS ආනයනය -]ම සඳහා ද Cශාල ;දලX 
වා>�කව Cෙ� ය රටවලට ඇ� යන බැCS, එම Cෙ�ශ C�මය පමාණය රට �ළ ඉ6o 
කර ගැ_ෙ� අර;ණ ඇ6ව ලංකාව �ළ පව(නා ෙ� ය තාXෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේලdS 
�ෂ්පාදනය -]ම සඳහා රාජL, ෙපෞ�ගDක ෙහෝ ස�පකාර අංශයS ස�බSධ කර ග��S 
කමව( වැඩ�	ෙවළX රජය මැ�හ( .ෙමS ඇ6 කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව 
ෙයෝජනා කරd. 

පා.54/’15 

53. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ෙපො< ව�ර ආÀතව නව �ෂ්පාදනයS ඇ6 -]ම,—  

Y ලංකාව �ළ වා>�කව Cශාල පමාණයක ෙපො< ව�ර අපෙ( යන බැCS, නව 
තාXෂණය ෙයොදා ග��S C`ම( කමෙZදයX යටෙ( ෙපො< ව�ර ආÀතව නව 
�ෂ්පාදනයS ෙ� ය හා ජාතLSතර ෙවළඳෙපොළ ඉලXක කර ග��S ඇ6 -]ම සඳහා 
කමෙZදයX �යා(මක කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.55/’15 

54. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— සාගරෙe නව ස�ප( ගෙZෂණය,— Cශාල සාගර 

කලාපයX  �� රටX � Y ලංකාව ප;ඛ(වය ලබා � ඇ(ෙ( hවර ක>මාSතය සඳහා 
පමණX වන අතර  සාගරය ආÀතව Cශාල පමාණයක සවභාCක ස�ප( ඇ6 බැCS 
ෙමරටට Cශාල «-යා අවස්ථා පමාණයX ෙමSම ධනයX ද උපයා ගැ_ෙ� අර;ණ ඇ6ව 
සාගර ස�ප( �	බඳව C`ම( වැU4ර අධLයනයX කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව 
ෙයෝජනා කරd. 
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පා.56/’15 

55. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— Y ලංකාෙZ ම(සL ස�පත Cෙ�µකdS CaS ෙනලා 

ගැ_ම වළකාIම,— Y ලාං-ක hවරයSට Cශාල ආ>?ක අවාaයX ඇ6 කර�S Y ලංකා 
;�4 කලාපෙe ම(සL ස�ප( Cෙ�µකdS CaS ෙනලා ගSනා බැCS Y ලංකා ;�4 
කලාපය �ළ මාb ඇ<Iමට සහ Cෙ�ශ  යාතාවලට මාb බෑම සඳහා ෙතො)පලX ෙලස 
භාCතා -]ම වළකාIම සඳහා රජය CaS C`ම( වැඩ �	ෙවළX සකස් කර �යා(මක 
කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.57/’15 

56. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ෙකොස් �ෂ්පාදනය වැU කර ඒ ආÀත �ෂ්පාදන 

අපනයනය -]ම,— ඉතා ප_ත ෙමSම ඖෂhය rණෙයS අÁන, රසාය�ක දවLවDS 
ෙතොරව වගා කළ හැ- ෙබෝගයX වන ෙකොස් වගාව වLාwත -]ම �	S ඒ ආÀත 
�ෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය -]ම මtS Cශාල Cෙ�ශ C�මය පමාණයX අප 
රටට උපයා ගත හැ- බැCS ඒ සඳහා රජෙe මැ�හ(CෙමS C`ම( වැඩ �	ෙවළX 
සකස් කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.58/’15 

57. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ජා6ක ෙගොC ස�මාන උෙළලX වා>�කව සංCධානය 
-]ම,— රටX ෙපරට යාමට න� ;Dක වශෙයS ෙගොCතැ�S සÀක Cය �� බැCS රට 
සV කරන ෙගොC ජනතාවට aය වෘ(6ය �	බඳ අ¥මානයX ඇ6වන පo� C`ම( 
සංCධාන ව}හයX හරහා �යා(මක වන ෙගොC ස�මාන උෙළලX රජෙe මැ�හ(.ෙමS 
වා>�කව සංCධානය කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.59/’15 

58. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— සහන �ලකට LED බ<බ පාoෙභෝtක ජනතාවට 
ලබා�ම,— �වාස ආෙලෝක -oමට ෙයොදා ගSනා rණා(මක LED බ<බ �ල අ`ක 
බැCS, C4Dබල මOඩලය මැ�හ(. සහනදාd �ලකට හා ෙග.ෙ� කමයට ෙමම බ<බ 
පාoෙභෝtක ජනතාවට ලබා� ජා6ක වශෙයS C4Dය Cශාල පමාණයX ඉ6o කර 
ගැ_මට(,  LED බ<බ ජනතාව අතර ජන³ය -]ම මtS C4Dබල මOඩලයටද අමතර 
ආදායමX උපයා ගැ_මට( හැ-වන පo� කමව( වැඩ �	ෙවළX සැකaය ��යැd ෙමම 
පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.60/’15 

59. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ub පoමාණ ෙස<ල� බ[ ක>මාSතශාලා වLාwත 

-]ම,— Y ලංකාව �ළ ෙස<ල� බ[ සඳහා Cශාල ෙව ළදෙපොළX පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා �ෂප්ාදනය ෙකෙරSෙS ub වශෙයS වන අතර ඒ සඳහා Åනය ප;ඛ අෙන\( 
රටවලට Cෙ�ශ C�මය Cශාල පමාණයX ඇ� යන බැCS, ub �oවැයX දැoය ��  ෙමම 
ක>මාSතය ගා�ය පෙ�ශවල වLාwත -]ම සඳහා C`ම( වැඩ �	ෙවළX සකස් කළ 
��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 
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පා.61/’15 

60. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— Y ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදන ක>මාSත ශාලා 
ආර�භ -]ම,—  Y ලංකාව �ළ ඖෂධ �ෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම මGටමක පව6න 
අතර ඖෂධ ආනයනය සඳහා වසරකට Cශාල Cෙ�ශ C�මය පමාණයX වැයවන බැCS 
��£ මානව ස�පතX �� රටX ෙලස Y ලංකාවට අතLාවශL ඖෂධ ව>ග රට �ළම 
�පද.මට අවශL පහuක� රජය මැ�හ( .ෙමS ලබා � ඖෂධ �ෂ්පාදන ක>මාSත ශාලා 
ආර�භ කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.62/’15 

61. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— පාස< Cෂය �>ෙ�ශයට මෙනෝ CදLාව Cෂයය ඇ�ළ( 
-]ම,— පාස< µෂL පජාව �ෙරෝ9 මනස-S �( |�`ම( cරණ ගැ_මට හැ- �oසX 
ෙලස හැඩගැස.්ම උෙදසා හය වැ� ෙශේ�ෙe aට �යා(මක වන පo� ෙබෞ�ධ මෙනෝ 
CදLාව සහ බට�ර මෙනෝ CදLාව යන CෂයයS ඒකාබ�ධ ෙකොට කමව(ව සැලu� කරන 
ලද “මෙනෝ CදLාව සහ භාවනාව” න�S CෂයයX පාස< Cෂය �>ෙ�ශයට ඇ�ළ( කළ 
��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.63/’15 

62. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— Cශා�ක ආධාරක මධLස්ථාන ��).ම,— Cශා�කයS 
ෙව�ෙවS උපෙ�ශන ෙසේවා, ෛවදL පහuක� සහ  �වා u«\� ෙසේවා යනා� 
වැU��යSට අවශL uබසාධන කට�� «සX එකම ස්ථානය-S ඉ) කර ගැ_මට හැ- 
වන පo� Cශා�ක ආධාරක මධLස්ථාන ෙගොඩනැං.මට(, එම මධLසථ්ාන ෙXSද කර 
ග��S ය� �ෂ්පාදන කට�(තX සඳහා Cශා�කයS ෙයො; -]ම හරහා ඔ�Sෙ� �Cයට 
සහනයX ලබාෙදන අතර අමතර ආදායමX ද උපයා ගැ_මට හැ- වන ෙලස රජය මැ�හ( 
.ෙමS රට�රා Cශා�ක ආධාරක මධLසථ්ාන ��)Cය ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව 
ෙයෝජනා කරd. 

පා.64/’15 

63. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— Cශා�කයSෙ� ආ>?කය ශX6ම( -]ම සඳහා නව 
ෙලොත«dයX හ¡Sවා �ම,— Cශා�ක රාජL ෙසවකයSෙ� වැ)w Cෂමතා ඉව( -]මට 
සහ ඔ�Sෙ� uබසාධන කට�� සඳහා අවශL ;ද< ෙසොයා ගැ_ම සඳහා නව 
ෙලොත«dයX ෙවළඳෙපොළට හ¡Sවා�මට රජය කට�� කළ ��යැd ෙමම 
පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.65/’15 

64. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— සංචාරක මගෙපSවSනS ��£ -]ම,— 
සංචාරකdSට ඵලදා� හා ආචාර I ෙසේවාවX සැප�මට හැ- �oසX බවට ප( -]මට 
ෙමSම, ඔ�Sෙ�  වෘ(cය මGටම ඉහළ නැං.ම සඳහා( සංචාරක මගෙපSවSනS 
��£ -]මට C`ම( වැඩ�	ෙවළX සකස් කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා 
කරd. 

පා.66/’15 

65. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ඉඩ� ස�බSධව පව6න _6 සංෙශෝධනය -]ම,— Y 
ලංකාව �ළ ෙ� වන Cට ඉඩ�වලට වLාජ ඔw� සකසා C-Èෙ� ජාවාරමX 
�යා(මකවන අතර �ට අදාළව _6ය �යා(මක .ම ද ඉතා අවම මGටමක පව6න 
බැCS, ඉඩ� අd6ය ස�බSධව uරX�තභාවය වැU වන අ�oS හා වැර�කVවSට දැU 
ද¢ව� පැ�ණCය හැ- අ�oS පව6න _6 ප�ධ6ය සංෙශෝධනය කළ ��යැd ෙමම 
පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 
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පා.67/’15 

66. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— Y ලංකාව අවට සාගරෙe ෙකොර<පර ආරXෂා කර 

ගැ_ම,— Y ලංකාව අවට සාගරෙe ඇ6 ෙකොර<පර ��ස්  �යාකාරක� ෙහේ�ෙවS 
Cනාශ.ෙ� ත>ජනයට ;�ණපා ඇ6 බැCS, එම ෙකොර<පර ආරXෂාකර ගැ_ම සඳහා 
��ස් �යාකාරක� පාලනය -]මට හැ-වන පo� ��ගල ආක<පමය ෙවනසX ෙමSම, 
ෛන6ක රා;ෙZ ෙවනසX ඇ6 -]ම සඳහා C�ව( ක�)වX හරහා u4u වැඩ�	ෙවළX 
සැලu� කර �යා(මක කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.68/’15 

67. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— පාස< වෑS රථ සඳහා කාSතාවS ෙසේවයට ෙයද.ම,— 

පාස< වෑS රථ ෙසේවෙය� rණා(මක බව වැU -]මට(, එම වෑS රථවල ගමS කරන 
දVවSෙ� ආරXෂාව උෙදසා(  aය�ම පාස< ෙසේවා වෑS රථවල ෙසේවය සඳහා 
කාSතාවS ෙයොදා ගැ_ම අ�වා>ය -]මට _6 සකස ්කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව 
ෙයෝජනා කරd. 

පා.69/’15 

68. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ඖෂධ �ල පහත ෙහIම,— Y ලංකාව �ළ ජා6ක 

ඖෂධ ප6ප(6ය පකාශයට ප( කර ඖෂhය නාමෙයS ෙබෙහ( අෙලC -]ම කUන�S 
ආර�භ -]ම මtS ඖෂධ �ල පහත ෙහIමට රජය මැ�හ( Cය ��යැd ෙමම 
පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.70/’15 

69. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— අSත>ජාලය හරහා අෙලC කරන ඖෂධ ඇ�b 

ජාවාර� මැඩපැවැ(.ම,— ෙ� වන Cට අSත>ජාලය හරහා ප�6ය-S ෙතොර ඖෂධ, 
ෛවදL උපකරණ හා ÉපලාවනL �ෂ්පාදන Cශාල ෙලස අෙලC ෙකෙරන අතර ෙමම 
ජාවාර� අප රෙG ජනතාව ෙ� ෙසෞඛLයට සහ යහපැවැ(මට Cශාල ත>ජනයX වන බැCS 
ඒවා මැඩපැවැ(.ම සඳහා �a වැඩ�	ෙවළX සකස් කර �යා(මක -]ම u4u යැd 
ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.71/’15 

70. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— කෘ� රසායන දවL භාCතා ෙනොකර වගා -]ම,— අ`ක 

Cෂ ස�ත කෘ� රසායන දවL Y ලංකාව �ළ තහන� කර පැර� කමයට පoසර �තකා� 
වගා කමයX රටට හ¡Sවා�මට අවශL ප>ෙeණ a4-]මට කෘ� CදLාඥයS හා 
පoසරෙZ�SෙගS සමSCත ක�)වX ප( කර ඔ�SෙගS ලබා ගSනා �>ෙ�ශ �	S 
ජනතාවට වස CෙසS ෙතොර ෙසෞඛLාරX�ත ආහාර ෙZලX  ලබා �මට අවශL �යවර 
ගැ_මට රජය මැ�හ(.ම u4u යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.72/’15 

71. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— පාස< auS ම(දවLවලට ඇfබැ�.ෙමS ;දවා 

ගැ_ම,— ෙ� වන Cට Y ලංකාව �ළ පාස< auS ම(දවLවලට ඇfබැ� .ෙ� වැU 
පවණතාවයX �>මාණය . ඇ6 බැCS පාස< auS ම(දවLවDS ;දවාගැ_ම සඳහා 
රජය මැ�හ(. C`ම( වැඩ�	ෙවළX �යා(මක කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව 
ෙයෝජනා කරd. 
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පා.73/’15 

72. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ජා6ක ඵලදා�තා ක�)වX ප( -]ම,— රජය CaS 

�යා(මක කර� ලබන ඵලදා�තා වැඩසටහS�� තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදා�තා 
මGටමX කරා ෙමෙහයs ආයතන පධා_S හ¡නාෙගන ඔ�Sෙ� දැ�ම හා අ(දැ�� 
පෙයෝජනයට ගත හැ- වන ආකාරෙයS, එම ආයතනවල �යා(මක කරන ලද 
වැඩසටහS සහ කමෙZද අෙන\( ආයතනවලට ගැලෙපන පo� ආෙ�ශ -]මට හැ-වන 
පo� එම ආයතන පධා_SෙගS සමSCත ජා6ක ඵලදා�තා ක�)වX ��ටCය ��යැd 
ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.74/’15 

73. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— පජා ෛවදLෙZදය �	බඳ Cෙශේෂඥ ෙසේවාව ��£ 

-]ම,— ෙසෞඛL ෙසේවාෙZ අතLාවශL අංගයX වන පජා ෛවදLෙZදය �	බඳ Cෙශේෂඥ 
අංශය ��£ -]මට අවශL සැලu� සකස් -]ම හා එම Xෙෂේතෙe දැනට පව6න ගැට� 
�]Xෂණය කර කUන�S �රාකරණය -]මට අවශL කට�� a4 -]මට රජය මැ�හ( 
Cය ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.75/’15 

74. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ඉංÊ�S රාජෙදෝËS ෙලස න� කළ Y ලාං-කdS 

ජා6ක .රයS ෙලස න� -]ම,— ව>ෂ 1815 aට 1948 �දහස ලැ®ම දXවා s කාලය 
�ළ ඉංÊ�Sට එෙර�ව රට ජ ◌ා6ය ෙව�ෙවS �C ෙනොතකා සටS කළ Y ලාං-කdS 
රාජ ෙදෝËS ෙලස න� කර ඇ6 අතර ඔ�S aය�ෙදනාම Cෙශේෂ ගැසG පතයX මtS 
ජා6ක .රයS ෙලස න� කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.76/’15 

75. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— පoෙභෝජනයට �u4u ආහාර ෙවළඳ ෙපොළට ඒම 

වැළැX.මට කට�� -]ම,— පoෙභෝජනයට �u4u ආහාර �ෂ්පාදනය කරන, අෙලC 
කරන හා ඊට අ�බල ෙදන ��ගලයS හා ආයතන වැටIමට පාoෙභෝtක කට�� �	බඳ 
අ`කාoෙe Cෙශේෂ වැටI� ඒකකයට පව6න ගැට� �රාකරණය කර අවශL පහuක� 
ෙනොඅ[ව ලබා �මට(, වැර�කVවSට උපoම ද¢ව� ලබා �ය හැ- වන පo� පව6න _6 
ප�ධ6ය සංෙශෝධනය -]මට( කට�� කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා 
කරd. 

පා.77/’15 

76. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— වස Cස නැ6 ආහාර �ෂ්පාදනය �oම( -]ම,—  

ආහාර හා ස�බSධ �ෂ්පාදන කට��වල ෙ� යව �රතව a�න �ෂ්පාදකdS ඉලXක 
කර ග��S rණා(මක බCS ඉහළ, ෙසෞඛLාරX�ත ආහාර පාoෙභෝtකයSට ලබා �ම 
�	S රටට කළ හැ- ෙසේවාව �	බඳව දැ�ව( කර, ආක<පමය ෙවනසX ඇ6 -]මට 
හා එෙලස වස CෙසS ෙතොර ආහාර �පදවන වLවසායකdSට ෙගෞරව නාමයX ස�ත 
ස�මාන පදානය ෙකොට ඔ�S �oගැS.මට වැඩසටහනX රජය මැ�හ(. ආර�භ කළ 
��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.78/’15 

77. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ(ප( කරග( අභය¬�වලට අය( ඉඩ� 

�දහස් කරගැ_ම,— Y ලංකාෙZ පකාශයට ප( කර ඇ6 අභය¬�වලට අය( ඉඩ� CCධ 
��ගලdS හා සංCධාන CaS _6 Cෙරෝh ෙලස අ(ප( කරෙගන ඇ6 බැCS, එම ඉඩ� 
නැවත ලබා ගැ_මට රජය කUන�S මැ�හ( Cය ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා 
කරd. 
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පා.79/’15 

78. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ආ�වා� ජනයා නගාa).ම සඳහා සැලuමX �යා(මක 

-]ම,— Y ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආ�වා� ජනතාව �	බඳ ෙවනම සංගණනයX 
a4කර, ඔ�නට �ව( .ම සඳහා දැනට පව6න අපහuතා කමව(ව හ¡නාෙගන, ඔ�නට 
 ෙගෞරව_යව �ව( .මට හැ- පoසරයX �>මාණය කර �මට අවශL සාධ_ය සැලuමX 
ආ�වා� නායකdS ද ඇ�ළ(ව ප(කරන ලද C�ව( මOඩලයX හරහා �යා(මක කළ 
��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.80/’15 

79. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ��ධය �සා උ�V හා නැෙගන�ර පෙ�ශයS� හා� s 

�රාවස�් සංරXෂණය -]ම,— 6ස් වසරක ��ධය ෙහේ�ෙවS උ�V හා නැෙගන�ර 
පළා( වල පැව6 �රාවස්� Cශාල ෙලස Cනාශ s අතර පව6න �රාවස්� �	බඳ 
ස�XෂණයX a4 කර ෙතොර�V «ස්කර ගැ_ම(, එම �රාවස්� තහ�V -]ම, ආරXෂා 
-]ම හා ප6සංස්කරණය -]ම( අර;£ කර ෙගන C�ව( �රාCදLාඥdSෙගS 
සමSCත ක�)වX ප(-]ම u4u යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.81/’15 

80. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— වගා -]ම සඳහා ෙ� ය ®ජ පචDත -]ම,— කෘ� 

රසායන භාCතෙයS ෙතොරව ෙ� ය කාබ�ක ෙපොෙහොර ආශෙයS වගා කළ හැ- ෙ� ය 
®ජ ව>ග හ¡නාෙගන එම ®ජ කUන�S රට �රා වLාwත කර රසාය�ක වස CෙසS 
ෙතොර ආහාර ජනතාවට ලබා �ම සඳහා අවශL කරන ප>ෙeෂණ, තාXෂණය හා 
�ෂ්පාදනය වැU ��£ -]මට අවශL සැලu� සකස ්කර �යා(මක කළ ��යැd ෙමම 
පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.82/’15 

81. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— Cෙ�ශ භාෂා අධLයනයට පහuක� සැප�ම,— ��ගල 

|�`ෙe පෘÎල බව cරණය .මට ඔ� ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකයX වන බැCS 
ඉංÊa භාෂාව හැV£ෙකොට අෙන\( පධාන Cෙ�ශ භාෂා හැදෑ]මට අවශL පහuක� 
�b< කර, සැලu� ස�පාදනය කර �යා(මක කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව 
ෙයෝජනා කරd. 

පා.83/’15 

82. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— aය� මැ6වරණ පචාරක කට�� සඳහා Cයද� කරන 

;ද< �මා -]ම,— Y ලංකාව �ළ පැවැ(ෙවන aය� මැ6වරණයS�� ඇතැ� 
අෙwXෂකයS අ6 Cශාල ;ද< පමාණයX Cයද� කරන අතර ;ද< Cයද� කළ ෙනොහැ-, 
එෙහ( රටට වැඩX කළ හැ- |�`ම( �oසකට ඉS අවාa සහගත ත((වයX ඇ6 වන 
බැCS මැ6වරණ සඳහා Cයද� කරන ;ද< පමාණය �මා -]මට හැ- වන ආකාරෙe 
_6 ස�පාදනය කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.84/’15 

83. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— යට( C�ත සමෙe Y ලංකාෙවS «ෙගන tය �රාවස්� 

නැවත ලබා ගැ_ම,— Y ලංකාව යට( C�තයXව පැව6 සමෙe අප ර�S පෘ�ගාලය, 
ඕලSදය හා මහා ÐතානLයට «ෙගන tය �රාCදLා(මක ව�නාකමX ස�ත භාOඩ 
�	බඳ ස�XෂණයX a4 කර එම භාOඩ නැවත අප රටට ලබා ගැ_ම සඳහා අවශL �යවර 
ගැ_මට රජය මැ�හ( Cය ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 
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පා.85/’15 

84. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— සංඝා`කරණයX ස්ථාපනය -]ම,— ¥X°S 

වහSෙසේලාෙ� ආරXෂාව හා ෙගෞරවය «ක ගැ_ම ෙව�ෙවS උSවහSෙසේලාට අදාළ 
අ`කරණමය කා>යයS සඳහා ෙවනම සංඝා`කරණයX ��)Cය �� බවට( එම 
අ`කරණ cS4 සඳහා _6මය බලය ලබාගැ_මට හැ- වන අ�oS ෙමම සංඝා`කරණය 
ස්ථාපනය කළ �� බවට( ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.86/’15 

85. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— වLවස්ථා�ත සංඝ සභාවX ප( -]ම,— 

පා>Dෙ�S�ව ඇ�b ජනතා �ෙයෝ�ත ආයතන සඳහා උපෙ�ශක(වය හා මග ෙපS.ම 
ලබා �මට හා අණපන(වලට සංෙශෝධන ඉ�oප( කළ හැ- ෛන6ක බලය ස�ත සංඝ 
ස�;6ෙයS ප( කර ග( රාජL පoපාලනය, _6ය, Cෙ�ශ කට�� හා සමාජ 
�යාකාරක� �	බඳ හසල දැ�මX සහ අ(දැ�� ස�ත C�ව( සංඝයා වහSෙසේලාෙගS 
සමSCත වLවස්ථා�ත සංඝ සභාවX ප( කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා 
කරd. 

පා.87/’15 

86. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— වා� සංස්කෘ6ක අධLයන ආයතනයX ��).ම,— Y 

ලංකාෙZ පැවැ6 ජල තාXෂණය හා වැZ තාXෂණය නැවත පණගSවා «කගැ_ම සහ 
වැU ��£ -]ම සඳහා අවශL ප>ෙeෂණ a4 -]මට හා අධLාපන පාඨමාලා මtS උXත 
Cෂය ගැන දැ��S සSන�ධ කරන ලද �oසX �>මාණය -]මට හැ-යාව ඇ6වන පo� 
“වා� සංස්කෘ6ක අධLයන ආයතනය” න�S ආයතනයX රජය මැ�හ(.ෙමS ආර�භ 
කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.88/’15 

87. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— මහාවංශය අධLයනය සඳහා ආයතනයX ��).ම,— Y 

ලාං�ය ඉ6හාසෙe ගමS මග ෙපSවන මහාවංශය අධLයනය -]ම සඳහා ¥X°S 
වහSෙසේලාෙ� මැ�හ( .ෙමS “මහාවංශ අධLයන ප>ෙeෂණ ජා6ක ආයතනය” න�S 
ආයතනයX රාජL අ�ගහෙයS ��)Cය ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.89/’15 

88. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ Cෙරෝh �යා නැවැ(.ම,— ධ>ම ගSථ හා 

පකාශන අධLයනය -]ෙ� මනා දැ�මX ඇ6 ෛන6ක බලයX ස�ත C�ව( සංඝ 
මOඩලයX ��).ම මtS ය� �>මාණයX එ	දැX.මට ෙපර එය එම මOඩලයට ඉ�oප( 
-]ෙමS අන�Vව, සමාජගත -]මට �u4u න�, සංෙශෝධන ඉ�oප( -]මට හැ-වන පo� 
යාSතණයX සැක�ම මtS ෙබෞ�ධ Cෙරෝh �යා හා පකාශන රචනා .ම හා |4 දහම 
ස�බSධ කර�S සාවදL �>වචන ඉසම්�.ම නැවැ(.ම සඳහා රජය මැ�හ( Cය ��යැd 
ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.90/’15 

89. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ෙ�ශ �ෛතÒ කලා �>මාණ ඇග�ම,— ෙ�ශා�රාගය හා 

ආ(මා¥මානය ඇ6වන පo� ෙ� ය හා සංසක්ෘ6ක ව�නාක�S අÁන කලාකෘ6 වා>�කව 
ඇග�ම සඳහා වැඩ �	ෙවළX සකස ්-]මට රජය මැ�හ( Cය ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව 
ෙයෝජනා කරd. 
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පා.91/’15 

90. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— Y ලංකාෙZ පාස< µෂL µෂLාවSෙ� Cනය නැං.මට 

කට�� -]ම,— Y ලංකාෙZ පාස< µෂL µෂLාවS ෙසෞඛL ස�පSන, �ෙරෝ9 හා කාdකව 
ශX6ම( �රවැaයS ෙලස සමාජගත -]ෙ� අර;�S ඔ�Sට තමා කැම6 ¾ඩාවකට ෙයො; 
.මට සහ පාෙයෝtක Cනය ��£වකට ෙයො; -]මට අවශL කට�� ස�පාදනය කළ ��යැd 
ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.92/’15 

91. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ6ක ෙතොර�V මධLසථ්ානයX ආර�භ 

-]ම,— Y ලංකාව �ළ ��ටා ඇ6 ෙබෞ�ධාග�ක සථ්ාන, ඒ හා සබැ� අ�ෂංtක අංශයS 
ෙමSම, ¥X°S වහSෙසේලා �	බඳ ෙතොර�V ආ� කV£ එX «ස ්කර C`ම(ව පoගණක 
ගත කර, න.න තාXෂ�ක උපකරණ සහ පමාණව( මානව හා ෙභෞ6ක ස�ප( වDS �o�S 
“ ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ6ක ෙතොර�V මධLසථ්ානය” න�S ආයතනයX රාජL අ�ගහෙයS ආර�භ 
කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.93/’15 

92. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— දහ� පාස< පාඨ ගSථ කාලා�É±ව සංෙශෝධනය -]ම,— 

Cභාග ඉලXක කරග(, දැ�ම පමණX ෙXSදගත කළ පාඨ ගSථ ෙව�වට පා ෙයෝtක 
��£ව පදන� කරග(, |�`ය ව>ධනය කරSනාs, µෂට් ස�පSන සමාජයX �>මාණය 
-]ම ඉලXක කර ග( පාඨ ගSථ C�ව( මOඩලයX හරහා ස�පාදනය කර දහ� පාස< ෙවත 
ලබා �ය ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.94/’15 

93. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ජාතLSතර පාස< �යාමනයට මOඩලයX ප( -]ම,— Y 

ලංකාෙZ සංසක්ෘ6යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ(මට ගැලෙපන පo� ජාතLSතර පාස<� 
Cෂය පථයS අවශL පo� �යාමනය කළ හැ- z>ණ බලතල ස�ත මOඩලයX ප( කළ 
��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.95/’15 

94. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ජා6ක අධLාපන ෙකො�ෂS සභාව වඩා( ස¾ය -]ම,— 

ෙ� ය ඉ6හාස දැ�ම, සාරධ>ම ස�පSන බව, �ෂප්ාදන ශකLතාව, |�` ස�පSන බව, 
ස�පදාdක දැ�ම, ෙ�ශා�රාගය, �ෙරෝ9තාව, \සලතා z>ණ බව සහ ආක<ප 
ස�ප(6ෙයS �� බව යන අංගයSෙගS පoz>ණ සා>ථක �රවැaෙය\ P� කල හැ- වන 
පo� සකසන ලද ජා6ක අධLාපන ප6ප(6යX හරහා සමසත් අධLාපන කමෙeම 
පoව>තනයX ඇ6 -]මට ජා6ක අධLාපන ෙකො�ෂS සභාව ව ඩා( ස¾ය කළ ��යැd ෙමම 
පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.96/’15 

95. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ප�< ෛවදLෙZදය �	බඳ Cෙශේෂඥ ෙසේවාව ��£ -]ම,— 

ෙසෞඛL ෙසේවාෙZ අතLාවශL අංශයX වන ප�< ෛවදLෙZදය �	බඳ Cෙශේෂඥ Xෙෂේතය �ළ 
දැනට පව6න ගැට� �]Xෂණය කර ඒවා කUන�S �රාකරණය -]මට අවශL කට�� a4 
-]මට( එම ප�< ෛවදLෙZදය �	බඳ Cෙශේෂඥ ෙසේවාව ��£ -]මට සැලu� -]මට( 
රජය මැ�හ( Cය ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 
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පා.97/’15 

96. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ආ�>ෙZද ෛවදLවVSෙ� ෙසේවය Cෙ�ශයSට ලබා 
�ම,— ආ�>ෙZද ෛවදL උපා`ය ස�z>ණ කරන උපා`ධා]Sහට Cෙ�ශ රටවල «-යා 
අවසථ්ා ලබා �ම සඳහා C`ම( වැඩ �	ෙවළX සැලu� කර �යා(මක -]ම u4u යැd ෙමම 
පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.98/’15 

97. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ආ�>ෙZද ෛවදL පනත සංෙශෝධනය -]ම,— දැනට 
පව6න ය< පැන tය ආ�>ෙZද ෛවදL පනත සංෙශෝධනය කර ආ�>ෙZද ෛවදLවVSෙ� 
වෘ(cය ගැට� Cසඳ�S, එම වෘ(6ය ස� ගV(වය හා අ¥මානය «ක ගැ_මට නව ආ�>ෙZද 
ෛවදL පනතX කUන�S ඉ�oප( -]මට �යවර ගත ��යැd  ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා 
කරd. 

පා.99/’15 

98. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— 4�oය ආරXෂක ප�ධ6යX සකස ්-]ම,— Y ලංකාෙZ 
4�oය ආරXෂක ප�ධ6 �>මාණය කළ නව �පැ�� කVවS ද, එම Xෙෂේතයට ස�බSධ 
C�ව�S ද, 4�oය ෙදපා>තෙ�S�ෙZ aය�ම XෙෂේතයS� ප.නයSෙගS ද සමSCත 
ක�)වX මtS 4�oය ආරXෂක ප�ධ6යX සකස ්කර �යා(මක -]මට රජය මැ�හ( Cය 
��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.100/’15 

99. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ම9 පවාහන ෙසේවෙe rණා(මක ත((වය වැU -]ම,— 
බස ් ම9 පවාහන ෙසේවෙe rණා(මක ත((වය වැU -]ම මtS වා>�කව එම ෙසේවාව 
ප6Xෙෂේප කරන 1% - 2% X පමණ s ම9S පමාණය රඳවා ගැ_මට කට�� -]ෙමS, එම 
ෙසේවෙe පැවැ(මට �>ඝ කාIනව ඇ6 Cය හැ- අවදානම අ[ කර ගැ_ම සඳහා කමව( වැඩ 
�	ෙවළX සැලu� කර �යා(මක -]ම u4u යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.101/’15 

100. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— aංහල භාෂාවට ස�මතයX සකස ්-]ම,— aංහල භාෂාෙZ 
DÔත වLවහාරය හා කථන වLවහාරය ෙදයාකාරයX ගSනා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙÕදය, 
අ<පපාණ, මහපාණ අXෂර ෙය�ම සහ පද ෙබ�ම ආ �ය ද Cවාද ස�ත බැCS aංහල භාෂාව 
සඳහා ස�මතයX සකස ්-]මට C�ව( මOඩලයX ප( කර කාලා�Éපව a4වන ෙවනසක්� 
ද සැල-<ලට ෙගන භාෂාෙZ පැවැ(ම තහ�V -]මට හැ- �යාදාමයX සකස ්කළ ��යැd 
ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.102/’15 

101. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— සංසථ්ා�ක කාබ�ක අපදවL මtS පoසරය Öෂණය .ම 
පාලනය -]ම,— පDෙබෝධ නාශක සහ ක>මාSත �යාවDයS� � �ටවන සංසථ්ා�ක 
කාබ�ක අපදවL (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළ ◌ාස ් ව>ගයක Öෂණ 
කාරකයSෙගS සමSCත අතර ඒවා ��සාෙ� ෙසෞඛLයට ඉතා අ�තකර බැCS එම 
රසාය�කයS පoසරයට ;දා හැ]ම පාලනය -]මට C`ම( වැඩ �	ෙවළX සැලu� කර 
�යා(මක කළ �� යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 
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පා.103/’15 
102. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— රාජL පාලනයට ස�|�ධ ද>ශනය ස�බSධ කර ගැ_ම,— 
සwත අපoහා_ය ධ>ම, දසරාජ ධ>ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, \V ධ>ම ජාතකය, ගSඩ �S4ක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ�වධ>ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චXකව(c aහනාද Jතය 
හා ධ>ම ප��කාව යන ස�|�ධ ඉගැS.� ස�බSධව පා>Dෙ�S�, පළා( සභා හා පාෙ� ය 
මGටෙ� a�න aය�ම පXෂ CපXෂ මS�වVS දැ�ව( -]ම �	S ඔ�Sෙ� ¬�කාව රෙG 
යහපාලනයට දායක කර ගැ_මට හැ- වන ආකාරෙe වැඩ �	ෙවළX සැලu� කර �යා(මක 
-]මට රජය මැ�හ( Cය ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

 පා.104/’15 

103. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ඉෙලXෙටො�ක අපදවL බැහැර -]ම,— ෆේලොරසSG 
බ<බ, 4රකථන, ජංගම 4රකථන, C4D උපකරණ, බැටo, පoගණක හා එ� ෙකොටස ් ආ�ය 
අපදවL ෙලස පoසරයට බැහැර -]ෙ�� ආස�X, කැ§�ය�, රස�ය, ෙල§ වැ� බැර ෙලෝහ 
පoසරයට එක�වන බැCS ෙමම ඉෙලXෙටො�ක අපදවL බැහැර -]මට කමව( වැඩ 
�	ෙවළX සකස ්කර පoසරය u«�මට කට�� කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා 
කරd. 

පා.105/’15 
104. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— රෙG යහපාලනය සථ්ා�ත -]ම,— අයහප( පාලනෙe අංග 
ලXෂණ වන අSතෙනෝම6ක ප6ප(6 ස�පාදනය, �ලබල වාදය, බලා(මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ _6, Cධායක බලතල අ�a පoහරණය, ෙ�ශපාලනයට �රවැa දායක(වය අ[.ම 
සහ  Öෂණය පැ6]ම යන කV£ අප රට �ළ ෙනොඅ[ව දXනට ලැෙබන අතර ෙ� �සා රෙG 
අයහප( පාලනයX පව6න බව ෙප_ යන ෙහdS රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැ9ම සඳහා 
සැලu� සකස ්කර �යා(මක කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.106/’15 

105. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— Cෙ�ශ රටවල ඇ6 Y ලංකාවට අය( �සේකොළ ෙපො( 
නැවත ලබා ගැ_ම,— Y ලංකාවට අය( ව�නා �සේකොළ ෙපො( රාµයX �ෙරෝපා රටව< 
ඇ�b ෙලෝකෙe රටව< ගණනාවක 6ෙබන අතර ඒවාෙe අSත>ගතව ඇ6 දැ�ම ෙ� වන 
Cට ව(මS ලාං�ය සමාජයට අ��ව ෙගොස ්ඇ6 බැCS, එම �සේකොළ ෙපො( අප රටට ආපu 
ලබා ෙගන ඒවාෙe අඩංr ෙපෞරා�ක දැ�ම නැවත සමාජගත -]මට C`ම( වැඩ �	ෙවළX 
සැලu� කර �යා(මක කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.107/’15 
106. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ෛජව CCධ(වය «ක ගැ_ම සඳහා කෘ�ක>මය දායක කර 
ගැ_ම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙව�වට බ� ෙබෝග වගාව සහ �ශ ෙබෝග වගාව ජන³ය කර.ම, 
ෛජව CCධ(වයට හා�කර රස ◌ායන දවL කෘ� ක>මාSතෙයS ඈ( -]ම හා ඒකාබ�ධ 
ප	ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භාCතය �	S රට �ළ ෛජව CCධ(වය ආරXෂා -]මට 
ෙගො.S ෙයො; කරන වැඩ �	ෙවළX  �යා(මක කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා 
කරd. 

පා.108/’15 
107. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ජනතාවෙ� ආහාර ලැ®ෙ� අd6ය uරX�ත -]ම,— 
එXස( ජාcSෙ� සංCධානෙe මානව අd6වාaක�◌ ි ප�ධcSට අ�ªලව ආහාර ලැ®ෙ� 
�Dක අd6වාaකම Y ලාං-ක ජනතාවට අ�� වන ත((වයX රජෙe ප6ප(6 ස�පාදනය 
හා �යා(මක -]� �ළ දXනට ලැෙබන ෙහdS උXත පඥwcSට අ�ව රෙG ජනතාවෙ� 
ආහාර පශන්ය Cස�ෙ� වග�ම ;bම�Sම රජයට පැව] ඇ6 බැCS රජය මැ�හ(. ආහාර 
දවL �ල පාලනය හා ෙසෞඛL ආරX�ත ආහාර ෙZලX රෙG ජනතාවට ලැ®ම සහ6ක 
ෙකෙරන C`ම( වැඩ �	ෙවළX ස�පාදනය කර ජනතාවෙ� ආහාර ලැ®ෙ� �Dක 
අd6වාaකම තහ�V -]මට �යවර ගත ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 
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පා.109/’15 

108. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— අකාබ�ක දවL කළමනාකරණය -]ම,— අකාබ�ක දවL 

ප6ච¾කරණය -]ම(, අකාබ�ක දවL භාCතය අවම -]ම(, භාCතෙයS ඉව(වන 
අකාබ�ක දවL එක� -]ෙ� යාSතණයX සැක�ම හා අකාබ�ක දවL භාCතා -]ෙ� පoසර 
_6 ]6 C`ම( -]ම( �	S රෙG පoසර ප�ධ6ෙe ආරXෂාව හා යහපැවැ(ම සඳහා 
අකාබ�ක දවL කළමනාකරණය -]මට �යවර ගත ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා 
කරd. 

පා.110/’15 

109. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ෙ� ය ඖෂධ සහ අ( ෙබෙහ( �	බඳව පාස< auS 

දැ�ව( -]ම,— �ෙරෝ9 ජා6යX ෙගොඩනැ9ම සහ ෙ� ය ආ�>ෙZදෙe යහපැවැ(ම �Dක 
අර;£ වශෙයS ෙගන ෙ� ය ඖෂධ ව>ග හා අ( ෙබෙහ( �	බඳ C`ම( කV£ ස�ත 
CෂයයX පාස< Cෂය �>ෙ�ශයට ඇ�ළ( -]ම මtS ෙ� ය  ඖෂධ සහ අ( ෙබෙහ( �	බඳ 
පාස< auS දැ�ව( -]ම ට �යවර ගත ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.111/’15 

110. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා මSදෙපෝෂණය �රS -]ම,— Y ලංකාව 

�ළ අ[බර දV උප( අ�පා6කය 25% තර� ඉහළ අගයX ගSනා අතර එයට පධාන සාධකය 
වSෙS ෙපෝෂLදා� ආහාර �ඟකම වන බැCS, මාතෘ හා ළමා මSදෙපෝෂණය 4රIමට අවශL 
ෙපෝෂLදා� ආහාර 4wප( ජනතාවට ලබා �ම ප;ඛතාවය කරග( වැඩ �	ෙවළX �යා(මක 
කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.112/’15 

111. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— පoසරය u«�ෙමS �ෙරෝ9 රටX ෙගොඩනැ9ම,— 

ව>තමාන Y ලංකාෙZ පoසර Öෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙවS ජලෙe හා ආහාරවල C-රණ I 
බව වැU . ඇ6 අතර අනාගතෙe� ��සාට වැළ ෙඳන ඇතැ� ෙරෝගවල ෙරෝග �ධානය පවා 
ෙසොයා ගැ_ම අපහu  Cය හැ- බැCS, ෙ� �	බඳ වැU4ර Cම>ශනය -]ම සඳහා C�ව( 
ක�)වX ප( කර වා>තාවX කැඳවා, එම �>ෙ�ශ �යා(මක -]ම �	S රෙG ජනතාවෙ� 
_ෙරෝ9භාවය සහ6ක කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.113/’15 

112. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— රෙG ආරXෂාවට කෘ�ක>මය uරX�ත -]ම,— ධනවාදෙe 

�Sවැ� කා>�ව වන ෙදවැ� ෙලෝක ��ධෙයS පu කාලෙe� හoත Cwලවය( සමඟ 
කෘ�කා>�ක �වන රටාව ස�z>ණෙයSම ෙවනස ්.ම ෙහේ�ෙවS ව>තමාන ෙලෝක පජාව 
;�ණ � ඇ6 පoසර Öෂණය, _ෙරෝ9 බව නැ6.ම හා �oa4 ආහාර ෙනොමැ6.ම ආ� අවදාන� 
ත((වයSෙගS Y ලංකාව ආරXෂා කර ගැ_ම සඳහා ජනතාව 6රසාර කෘ�ක>ම භාCතයSට 
ෙපළඹ.ෙමS හා ෙගො.S ආරXෂා ෙකෙරන රාජL ප6ප(6 රට �ළ සථ්ා�ත කර.ෙමS 
රෙG අනාගතය uරX�ත කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.114/’15 

113. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— සං�>ණ ෙගෝIය ෙවළඳෙපොළ �සා ජනතාවට ඇ6වන 

ගැට� අවම -]ම,— ෙගෝIයකරණය CaS හ¡Sවා4S ෙලෝක ෙවළඳ රටාව ��සාෙ� මනස 
ආකමණය -]ම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔ� පාර�පoකව ෙගන ආ හර ප�ධcS හා ��£ 
දා>ශ�ක �SතනයS ��ස ්මනස �	S උ4රා දැ�ම ව>තමානය වන Cට Y ලාං-කdSට ද 
ෙපො4 බැCS, ෙවළඳෙපොළ ආ>?කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සං�>ණ �වන රටාව හා ඒ සමග පැන 
නtන සං�>ණ සමා�ය පශන්( Cසඳා ග��S සහන I �C පැවැ(මකට යා �� වSෙS 
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ෙකෙසේද යSන �	බඳව ජනතාව දැ�ව( -]මට අවශL වැඩ �	ෙවළX හා |�`මය 
සංවාදයX රට �ළ �යා(මක කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.115/’15 
114. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— Y ලංකාවට අවශL �� රට �ළ �පද.ම,— Y ලංකාවට 
අවශL කරන �� �ෂප්ාදනය -]මට අවශL ස�ප( Y ලංකාව ස�ව ඇ6 බැCS, මනා 
කළමනාකා](වය-S, කා>යXෂමව හා සැලu� ස�තව කට�� කර රටට අවශL �� 
පමාණය ෙමරට �ෂප්ාදනය -]මට හා �� �oපහ4 -]මට අවශL ක>මාSතශාලා රජය මtS 
සථ්ාපනය කර �� ක>මාSතය «ක ගත ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

 පා.116/’15 
115. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— නක<ස ් රX�තය ආරXෂා -]ම,— සමසත් Y ලාං�ය 
පoසර ප�ධ6යටම බලපෑ� කළ හැ- සංෙZ� පoසර ප�ධ6යX වන නක<ස් රX�ත 
වනාSතරය ෙ� වන Cට ��ස ්�යාකාරක� ෙහේ�ෙවS දැU ත>ජනයකට ලX. ඇ6 අතර 
ව(මS පර�රට ෙමSම අනාගත ��ස ් පර�රට ද ෙමම පoසර Cනාශය ෙහේ�ෙවS 
අවදානමක ට ;�ණ පෑමට a4 වන බැCS, ��ස ් ත>ජන ඉව( කර නක<ස ් රX�තෙe 
සව්ාhන පැවැ(ම කUන�S තහ�V කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.117/’15 
116. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— රාවණා රj �	බඳව C`ම( ගෙZෂණයX a4 -]ම,— 
රාවණා රj �	බඳ �ශ�්ත ඉ6හාස ෙතොර�V නැ6 �වද, C`ම( ගෙZෂණයX �	S ඔ� 
�	බඳව අප රෙG ආක<ප නැං.මට(, රාවණා රj ස�ව 6æ දැ�ම රෙG අ¥වෘ�`ය සඳහා 
ෙයොදා ගැ_මට හා Y ලාං�ය ඉ6හාසෙe සැඟ. tය පo�ෙçදයX �රාවරණය කර ගැ_මට( 
හැ- වන බැCS, C�ව( ක�)වX හරහා රාවණා රj �	බඳව ගෙZෂණය කළ ��යැd ෙමම 
පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.118/’15 
117. 

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— |�`මය �	¡ බව �රS -]ම,— ෙභෞ6ක ෙවළඳ භාOඩ 
සැoසරන ෙZගයට සාෙwXෂව දැ�ම, |�`ය හා මානව හර ප�ධcS ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනො.ම ෙහේ�ෙවS ෙනොදැ�ව(කම �ස එස.ම �	S |�`මය �	¡භාවය අද අප රට �ළ 
දXනට ලැෙබන පධාන ගැට�වX �වද, ඒ �	බඳව රට �ළ ඇ(ෙ( අ[ අවධානයX බැCS, 
රෙG ජනතාවෙ� |�`මය �	¡ බව නැ6 -]මට aය� වයස ්කාOඩයS ආවරණය වන පo� 
C   ̀ ම(ව සැලu� කරන ලද ජා6ක වැඩසටහනX �යා(මක කළ ��යැd ෙමම 
පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.119/’15 
118.  

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ක< ඉ\( s ඖෂධ භාCතය නැවැ(.ම,— ෙ� වන Cට Y 
ලංකාව �ළ ක< ඉ\( s  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙe ෙරෝහ< �ළ භාCතයට පැ�Èෙ� 
අවදානමX ඇ6 බැCS රජෙe අදාළ aය� අංශ මැ�හ(. �යාකා] සැලuමX සකස ්කර ක< 
ඉ\( s ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළS ඉව( -]ම හා ආනයනය -]ම නැවැ(.මට කට�� කළ 
��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.120/’15 
119.  

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ඒ§ස ්ෙරෝගය වLාwත .ම පාලනය -]ම,— Y ලංකාව �ළ 
දැනට හ¡නා ෙනොග( ඒ§ස ්ෙරෝ9S 3000 කට ආසSන පමාණයX a�න බවට වා>තා පළ . 
ඇ6 බැCS ඔ�S හ¡නාෙගන ප6කාර සඳහා ෙයො; -]මට(, ඒ§ස ් ෙරෝගය වLාwත .ම 
වැළැX.මට( ඵලදා� u4u වLාපෘ6යX කUන�S ආර�භ කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව 
ෙයෝජනා කරd. 

 



( 26 ) 

 

පා.121/’15 

120. 
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— Cෙ�ශයS�� Dංtක අතවරයට ලXවන කාSතාවSට 

සහන සැල�ම,— Y ලංකාෙZ කාSතාවS ගෘහ ෙසේවයට Cෙ�ශ ගත.ෙමS පu a4 වන 
අතවරයS ෙහේ�ෙවS a4වන ගැf ගැ_� �සා Y ලාං�ය සමාජය �ළ �>මාණය . ඇ6 
ගැට� සහගත ත((වයS සමනය -]ම සඳහා C`ම( කමෙZදයX සකසා �යා(මක -]මට 
C�ව�S හා එම a4.� හා බැ¡£ ��ගල කOඩාය�වDS සැ4�ල( ක�)වX ප( කළ 
��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.122/’15 

121.  
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— වන රX�ත හා අභය ¬�වල ආරXෂාව දැU -]ම සඳහා _6 

ස�පාදනය -]ම,— මෑතක aට Y ලංකාෙZ රX�ත වනාSතර සහ අභය ¬� Cනාශය වැU 
ෙව�S පව6න අතර Y ලාං�ය පාoසoක සම�Dතතාවට ඉS දැU ත>ජනයX එ<ල ෙව�S 
පව6න බැCS ෙමම Cනාශය නැවැ(.ම සඳහා ජනතාවෙ� ආක<පමය ෙවනසX ඇ6 -]මට 
අවශL වැඩ �	ෙවළX සැක�මට ෙමSම පව6න _6 ප6පාදන C`ම( හා දැU බව-S �Xත 
වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.123/’15 

122.  
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— CCධ ආග�ක කOඩාය�වDS a4 වන සමාජ බලපෑ� 

�	බඳව අධLයනය -]ම,— පධාන ධාරාෙZ ආග�ක මතවාදයS CෙZචනය කර�S, එම 
ආග�� අ� කOඩාය� ෙලස තම �>වචන හා පැහැ�D -]� සමාජගත කරන, නව මතවාද 
ඉ�oප( කර�S එම මතවාද �	ග( ��ගලdS එX «ස ්කර ගSනා, ආග�ක හා ෙවන( 
;�£වර-S සමාජගත . ඇ6 කOඩාය� �	බඳ අධLයනය කර�S ඔ�Sෙ� මතවාද, 
�යාකා](වයS හා සමාජයට ඔ�S �සා ඇ6 වන බලපෑ� කවරාකාරද යSන �	බඳ 
තXෙසේVවX ලබා �මට �	ග( ආග�ක නායකයSෙගS හා C�ව�SෙගS සැ4� ල( 
ක�)වX ප( කර, වා>තාවX කැඳවා එ� �>ෙ�ශ �යා(මක කළ ��යැd ෙමම 
පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.124/’15 

123.  
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ඉහළ ප�6ෙයS �( මැ� භාජන �ෂප්ාදනය -]ම,— 

ආහාර ��ෙ�� ගෑස ් හා C4Dය අපෙ( ෙනොයන ෙලස ඉXම�S තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ගSනා මැ� භාජන �ෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉ�oප( -]මට, අවශL ප]Xෂණ a4 
-]මට හා මැ� භාජන භාCතෙයS ෙසෞඛLාරX�තව ආහාර ��මට ඇ6 හැ-යාව �	බඳව 
ජනතාව දැ�ව( -]මට ජා6ක මGටෙ� වැඩ සටහනX සැලu� කර �යා(මක -]මට රජය 
මැ�හ( Cය ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.125/’15 

124.  
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— අ`මානaක CදLා Xෙෂේතයට |4 දහ�S ආභාෂය ලබා 

ගැ_ම,— |4S වහSෙසේෙ� aත �	බඳ ඇතැ� CගහයS Áතන CදLාවට හu ෙනොවන තර� 
ගැ�V බැCS, ඒ �	බඳ ප>ෙeෂණ -]මට හා ව>තමානෙe අ`මානaක CදLා Xෙෂේතෙe 
ඇ6 ගැට� සඳහා |4 දහම ඇuoS �>වචන හා Cස¡� ඉ�oප( -]මට හැ- වන පo�, අදාළ 
Xෙෂේතය �	බඳ හසල දැ�මX ඇ6 ෙ� ය හා Cෙ� ය C�ව�SෙගS සමSCත ක�)වX 
��)වා, ඒ හරහා |4 දහම ෙ� ය හා Cෙ� ය වශෙයS පචDත -]මට(, Y ලංකාෙZ �>6 
නාමය ඉහළ නැං.මට(, අ`මානaක CදLා Xෙෂේතෙe �නVදයX ඇ6 -]මට( රජය මැ�හ( 
Cය ��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 
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පා.126/’15 

125.  
ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— CදLා>èS අතර �රාCදLා Cෂයය ජන³ය කර.ම,— 

CදLා>èS අතර �රාCදLා Cෂයය ජන³ය -]ම සඳහා ;Dක වශෙයS පාස< Cෂයය 
�>ෙ�ශයට එම Cෂයය ඇ�ළ( -]ම හා Cශව්CදLාලවල �රාCදLා Cෂය පථය තව4රට( 
�b< -]මට හා පහuක� ලබා�ම සඳහා කට�� -]ම(, එමtS  �රාCදLා Cෂයය රට �ළ 
වLාwත.ම හරහා P�වන උග�SෙගS රටට යහප( ෙසේවයX ලබා ගැ�ම( අර;£ කරග( 
ජා6ක වැඩසටහනX �rකාIනව සැලu� ස�තව �>මාණය -]මට �යවර ගත ��යැd ෙමම  
පා>Dෙ�S�ව  ෙයෝජනා කරd. 

පා.127/’15 

126. 
  

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— ආහාරවල ඇ6 වස Cෂ �	බඳ ෙසොයා බැIමට Cෙශේෂ ප�6 
ආයතනයX ��).ම,— කෘ�ක>මාSතෙe� භාCතා ෙකෙරන රසායන දවL ෙහේ�ෙවS ආහාර 
දවLයSට ද වස Cෂ �ශ. ඇ6 අතර, ඒ �	බඳව ෙසොයා බැIමට අදාළ ප�6 ආයතනයX දැනට 
Y ලංකාව �ළ ��)වා ෙනොමැ6 බැCS එම කා>යය සඳහා Cෙශේෂ ප�6 ආයතනයX ��)Cය 
��යැd ෙමම පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.128/’15 

127. 
  

ගV |�`ක ප6රණ මහතා,— යාචකdS aඟමනට ෙයොදාගSනා දVවS �නV(ථාපනය 
-]ම,— Y ලංකාෙZ යාචකdS දVවS සමග aඟමS යැ�ම තහන� කර, aඟමන සඳහා 
ෙයොදා ගSනා දVවS �නV(ථාපනය කර, ඔ�S යහප( �රවැaයS ෙලස සමාජගත -]ම 
සඳහා අවශL ජා6ක මGටෙ� වැඩ�	ෙවළX සැලu� කර �යා(මක කළ ��යැd ෙමම 
පා>Dෙ�S�ව ෙයෝජනා කරd. 

 

 
 


