
වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
1. 

1069/’16 

ග	 උදය පභා  ග!ම#�ල මහතා,— පවාහන හා )*+ ,ව# ෙසේවා 
අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (2) 

(අ) (i) ෙයෝ8ත 9	ණෑගල - ද=+ල >!?ය මා@ගෙA ශක/තා අධ/යනය )> CDම 
ජාත/#තර තරඟකාD Gල ගණ# කැඳJමC# ෙතොරව Lන සමාගමකට 
පවරා NෙOද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ  න!, පැවDමට සැලR! කර NෙOද; 

 (iii) එම ශක/තා අධ/යනය ෙමොරSව *ශව්*ද/ාලයට ෙහෝ ෙවන  ෙTUය 
ආයතනයකට භාර ෙනොWමට ෙහේ� කවෙ@ද; 

 (iv) ඒ සඳහා ජාත/#තර තරඟකාD Gල ගණ# කැඳJම ෙනොCDමට ෙහේ� 
කවෙ@ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනZද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

2. 
1155/’16 

ග	 (ෛවද/) න^#ද ජයNසස් මහතා,— සංචාරක සංව@ධන හා aස්Nයාb ආගGක 
කටc� අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) සංචාරක සංව@ධන හා aසN්යාb ආගGක කටc� අමාත/ාංශය සඳහා    
CAQ - 1043 හා CAQ - 1047 යන අංක දරන වාහන GලW ෙගන NෙOද;  

 (ii) එෙසේ න!, එම වාහන GලW ග  jන කවෙ@ද; 

 (iii) එ එ වාහනය GලW ග  kදල කවෙ@ද;  

 (iv) ඒ සඳහා ෙට#ඩ@ කැඳවm ලැnෙoද; 

 (v) එෙසේ න!, එම jනය කවෙ@ද; 

 (vi) ෙට#ඩරයට ඉj?ප  q ආයතන හා ඔs# ඉj?ප  කළ Gල ගණ# කවෙ@ද; 

 (vii) එම වාහනවල ෙමෝට@ රථ පවාහන ෙදපා@තෙ!#�ෙo ^යාපjං� k+ 
අvNක	ව# කs	#ද;  

 (viii) ඔs#ෙw ^�නය# කවෙ@ද; 

 (ix) ෙ@, වා@තා අmව ෙමම වාහන ආනයනෙAW CIF ව{නාකම හා ෙගq kදල 
කවෙ@ද; 

 (x) එම වාහන සඳහා ZGq බ> සහනය ෙකොපමණද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනZද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

 

(අටවැb පා@^ෙ!#�ව - පළkවැb සභාවාරය) 
අංක 180.] 
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3. 
1188/’16 

ග	 පTම උදයශා#ත ,ණෙසේකර මහතා,— *>^බල හා ~න@ජන�ය බලශN 
අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව@ෂය වන*ට මඩකල~ව jස�්කය �ළ ලංකා *>^බල ම�ඩලය 
*)# *>^ය ලබා W ඇN k� bවාස සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙ! වන*ට *>^ය ලබා W ඇN k� bවාස සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව@ෂ 1984 )ට 2009 දවා *>^ය ලබා Wම ෙවmෙව# ෙව# කරන ලද kදල 
එ එ ව@ෂය අmව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 ව@ෂෙAW cදමය ත  වය bම Jෙම# පR 2015 ව@ෂය දවා *>^ය 
ලබා W ඇN bවාස සංඛ/ාව එ එ ව@ෂය අmව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) Z සඳහ# කාල ප?�ෙ�දය සඳහා *>^ය ලබා Wම ෙවmෙව# ෙව# 
කරන ලද kදල එ එ ව@ෂය අmව ෙකොපමණද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාව ට ද#ව#ෙනZද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

4. 
1294/’16 

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා,— ඉඩ! සහ පා@^ෙ!#� පNසංස්කරණ 
අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ෛනNක අvNය ෙනොමැNව මාතර jස�්කෙA රජෙA ඉඩ!වල ෙ! දවා   
පjං�ව ){න ෙහෝ වගා කරG# ){න ~Tගලය# සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සංඛ/ාව, එ එ පාෙTUය ෙ+ක! ෙකො�ඨාසය අmව ෙව# ෙව# 
වශෙය# කවෙ@ද;  

 (iii) ඉහත (i) Z සඳහ# ~Tගලය# සංඛ/ාෙව# කවර සංඛ/ාවකට ඔ�~ ෙහෝ 
බලපත ලබා Wමට �යවර ෙගන NෙOද; 

 (iv) ඉහත (iii) Z සඳහ# සංඛ/ාව, එ එ පාෙTUය ෙ+ක! ෙකො�ඨාසය අmව 
ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද; 

 (v) 2014 හා 2015 ව@ෂය#Z මාතර jස�්කෙA රජෙA ඉඩ! සඳහා �?නමා ඇN 
ඔ�~ ෙහෝ බලපත සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) ඉහත (v) Z සඳහ# සංඛ/ාව, එ එ පාෙTUය ෙ+ක! ෙකො�ඨාසය අmව 
ෙව# ෙව# වශෙය# ෙකොපමණද;  

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනZද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

5. 
1337/’16 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— උසස් අධ/ාපන හා මහාමා@ග අමාත/�මාෙග# 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව@ෂෙAW ඉෙස� ල9� එ එ *ශව්*ද/ාලයට අදාළව b9 කර 
ඇN බව ; 

 (ii) ඒ ෙහේ�ෙව# ඇතැ! )R#ට *ශව්*ද/ාල පෙoශය අZG J ඇN බව ; 

 (iii) ෙමම කමෙoදය ෙහේ�ෙව# ඔs#ට *ශාල අසාධාරණය )>J ඇN බව ; 

 එ�මා ��ග#ෙනZද? 
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(ආ) (i) අසාධාරණයට ලq )R# *ශව්*ද/ාලවලට ඇ�ළ  CDමට කටc� 
කර#ෙ#ද; 

 (ii)  එෙසේ න!, එම කමෙoදය කවෙ@ද; 

 (iii) එය aයා මකවන jනය කවදාද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනZද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

6. 
1408/’16 

ග	 බ#>ල ,ණව@ධන මහතා,— පාථGක ක@මා#ත  අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැෙයZ අංක 182 ෙයෝජනාවට අmව, පාථGක ක@මා#ත 
කs#)ලය (Primary Industry Council) �ZSවm ලැnෙoද; 

 (ii) එෙසේ න!, එම jනය සහ සථ්ානය කවෙ@ද; 

 (iii) උත අයවැය ෙයෝජනාෙවZ, පාථGක ක@මා#ත කs#)ලය �ZSJෙ! 
අරk� හා ඒ සඳහා q වැඩ��ෙවළ සැෙක*# පැහැj^ කර#ෙ#ද; 

 (iv) ෙමම කs#)ලයට ස!බ#ධවන *ෙශේෂඥය#ෙw නාම ෙ+ඛනය ඉj?ප  
කර#ෙ#ද; 

 (v) උත ෙයෝජනාෙවZ සඳහ# වන � ලංකාෙo දැනට ස�යව පව නා පාථGක 
ක@මා#ත ��බඳ ලැvස�්ව ඉj?ප  කර#ෙ#ද;  

 (vi) 2009 cද ගැS! bමJෙම# පR, උ�	 නැෙගනZර ඇ��ව � ලංකාව �ළ 
අ�N# ඇරඹ ූපාථGක ක@මා#තය# කවෙ@ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනZද?   

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

7. 
1504/’17 

ග	 වාRෙTව නානායකාර මහතා,— කෘ ක@ම අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 ව@ෂෙA k+ භාගෙAW සහ 2017 ව@ෂෙA ෙ! වන*ට ෙවළඳෙපොෙළේ J 
වගාව සහ ෙවන  වැ*^ සඳහා භා*තා කරm ලබන **ධ ෙපොෙහොර ව@ගවල 
Gල ෙව# ෙව# වශෙය# කවෙ@ද; 

 (ii)  2016 ව@ෂය kල පැවN ෙපොෙහොර Gල අmව සැස¡ෙ!W, ෙ! වන*ට 
ෙපොෙහොර Gල වැ¢J ඇN බව ��ග#ෙ#ද; 

 (iii) 2016 ව@ෂය kල ෙවළඳෙපොෙළේ 	. 1300/-  q Cෙලෝ 50ක ෙපොෙහොර 
G{යක Gල ෙ! වන*ට 	. 2900/- දවා වැ¢J NෙOද;  

 (iv) ෙපොෙහොර Gල පාලනය ෙනොකළෙහො  ෙහෝ ෙපොෙහොර සහනය ෙවළඳෙපොළ 
Gල ගණ# අmව වැ¢ ෙනොකළෙහො , වැ*^ ක@මා#තය ඇ��ව 
කෘ ක@මා#තය මත £¤� ජන ¥*තය *ශාල කඩා වැ¦මකට ල වන බව 
��ග#ෙ#ද; 

 (v) එෙසේ න!, ඒ සඳහා ෙයෝජනා කරන *ස¤! කවෙ@ද; 

 ය#න එ�මා ෙමම  සභාවට ද#ව#ෙනZද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 
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8. 
1542/’17 

ග	 චG#ද * ෙ§)? මහතා,— කෘ ක@ම අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) බ�ඩාරෙවල ඇ�� කෘ කා@Gක කටc�වල bරත වන බ>+ල jස්�කෙA 
ජනතාවට උමා ඔය සංව@ධන ව/ාපෘNය ම	 පහර J ඇN බව ��ග#ෙ#ද; 

 (ii) ෙමම ව/ාපෘNය ෙහේ�ෙව# වගා හාb q ජනතාවට ව#j ෙගJමට 
අමාත/ාංශය �යවර ෙගන NෙOද; 

 ය#න එ�මා ෙමම  සභාවට ද#ව#ෙනZද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

9. 

1734/’17 
ග	 ෙසAv� අ¨ සාZ@ මsලානා මහතා,— අධ/ාපන අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1)  

(අ) (i) ,	 *>හ+වල )ට, අවස# පDෂණයට සහභා© ෙනොකරම ව#b 
jස�්කයට ප  කරන ලද ,	 ~ª�ලා«# 41 ෙදෙන9 ස!බ#ධෙය# 
පශන්ය 2016.12.02 වන jන අසm ලැ¬ බව ; 

 (ii) ෙ! ස!බ#ධෙය# අවශ/ �යවර ෙගන නැවත  ���ර ලබාෙදන බවට 
රාජ/ අමාත/වරයා සහNක sවද, ෙමම ගැටව තවම  *සඳා ෙනොමැN 
බව ; 

 (iii) ,	 ~ª�ව අවස# q වහාම අදාළ අවස# පDෂණය පැවැ Jමට 
අමාත/ාංශය *)# කටc� ෙනොකළ ෙහv#, ෙමම ,	ව	#ට එම අවස# 
පDෂණයට සහභා© Jමට ෙනොහැC q බව ; 

 (iv) තම#ට වඩා ක®ෂඨ් ~ª�ලා«# ක�ඩායම සමඟ අවස# පDෂණයට 
ෙප� ){ ෙමම ,	ව	#ෙw ප J! aයා මකවන jනය වශෙය# ෙවන  
jනය ලබාWම ඔs#ෙw ¯^ක අvNවා)ක! උ+ලංඝනය CDම වන 
බව ; 

එ�මා ද#ෙනZද? 

(ආ) (i) එම ,	ව	# 41 ෙදනාෙw ප J! aයා මක jනය වශෙය# එකම jනය 
ලබාෙද#ෙ#ද; 

 (ii) ~ª� ,	ව	# බවට ප Jමට ෙපර, ,	 *ද/ාලවල ~ª�ව ලබන අතෙ@ 
ඔs#ට ‘,	 ~ª�ලා²යා’ (Teacher Trainee) යන පදය භා*තා CDම වැරj 
ෙනොව#ෙ#ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනZද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

10. 
1189/’16 

ග	 පTම උදයශා#ත ,ණෙසේකර මහතා,— *>^බල හා ~න@ජන�ය බලශN 
අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව@ෂය වන*ට අ!පාර jස�්කය �ළ ලංකා *>^බල ම�ඩලය *)# 
*>^ය ලබා W ඇN k� bවාස සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙ! වන*ට *>^ය ලබා W ඇN k� bවාස සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව@ෂ 1984 )ට 2009 දවා *>^ය ලබා Wම ෙවmෙව# ෙව# කරන ලද kදල 
එ එ ව@ෂය අmව ෙකොපමණද; 



( 5 ) 

 

 

 (iv)  2009 ව@ෂෙAW cදමය ත  වය bම Jෙම# පR 2015 ව@ෂය දවා *>^ය 
ලබා W ඇN bවාස සංඛ/ාව එ එ ව@ෂය අmව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) Z සඳහ# කාල ප?�ෙ�දය සඳහා *>^ය ලබා Wම ෙවmෙව# ෙව# 
කරන ලද kදල එ එ ව@ෂය අmව ෙකොපමණද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාව ට ද#ව#ෙනZද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

11. 
1352/’16 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— *ෙTශ £Cයා අමාත/�Gයෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) ද9� ෙකො?යාෙo £Cයා සඳහා යන � ලාං¶ය ත	ණ ත	®ය# *ශාල 
*ෙTශ *bමය ෙමරටට ෙගන එන බව ; 

 (ii) ඔs# ෙමම kද+ b) ෙලස කළමනාකරණය කර ආෙයෝජන ෙනොකරන 
බව ; 

 (iii) එෙහv# ෙමරටට පැGණ {ක කාලයC# ඉපැ· kද+ අවස#Jම bසා 
අසරණ ත  වයට ප වන බව  ;  

 එ�Gය ද#ෙනZද? 

(ආ) (i) kද+ කළමනාකරණය හා ආෙයෝජනය ��බඳව ෙමම �?ස දැmව  CDමට 
රජය �යවර ෙගන NෙOද; 

 (ii) එෙසේ න!, ඒ කවර ආකාරෙය#ද; 

 (iii) ෙමම �?ස ෙමරටට ෙගන එන kද+ ආෙයෝජනය CDමට අවශ/ පහRක! 
සැක1මට �යවර ග#ෙ#ද; 

 (iv) එෙසේ න!, ඒ කවර ආකාරෙය#ද; 

  (v)  උත �?ස ස!බ#ධව පR*පර! )> CDමට රජය ම¸# යා#තණය ඇN 
කර#ෙ#ද; 

 (vi) එෙසේ න!, ඒ කවර ආකාරෙය#ද; 

 ය#න එ�Gය ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනZද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

12. 
1409/’16 

ග	 බ#>ල ,ණව@ධන මහතා,— අගාමාත/�මා සහ ජාNක පNප N හා ආ@ºක 
කටc� අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙයෝජනා අංක 181ට අmව, රත# ආනයනය සඳහා බලපත 
50 b9  කරm ලැnෙoද; 

 (ii) එෙසේ න!, එ¶ බලපතලා«#ෙw න!, ^�නය# සහ ඔs# *)# ෙගq 
බලපත ගාස�් ��බඳ *සත්ර වා@තාව ඉj?ප  කර#ෙ#ද; 

 (iii) ව@ෂ 1977 )ට ෙ! දවා ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළZ රත# Gල හැ)Dම ��බඳ 
වා@තාව ඉj?ප  කර#ෙ#ද;  

 (iv) බ> රZතව � ලංකාවට රත# ආනයනය කරm ලබන තැනැ ත#ෙw න! 
කවෙ@ද;  

 

 



( 6 ) 

 

 

 (v) � ලංකාවට රත# ආනයනය කරm ලබන පධාන සැපc!ක	ව# සහ රටව+ 
කවෙ@ද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනZද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

13. 
1508/’17 

ග	 උදය පභා  ග!ම#�ල මහතා,— අගාමාත/�මා සහ ජාNක පNප N හා ආ@ºක 
කටc� අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 2016.12.31 jනට සමසත් ෙකොටස ්Gල ද@ශකෙA අගය කවෙ@ද; 

 (ii) 2014.12.31 සහ 2015.12.31 jනට සාෙ�ෂව, 2016.12.31 jනට සමසත් 
ෙකොටස ්Gල ද@ශකෙA අගය ෙකොපමණ පNශතයC# ෙවනස ්J NෙOද; 

 (iii) 2016 ව@ෂය �ළW »Tධ *ෙTUය GලW ගැ�!වල අගය ෙකොපමණද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනZද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

14. 
1190/’16 

ග	 පTම උදයශා#ත ,ණෙසේකර මහතා,— *>^බල හා ~න@ජන�ය බලශN 
අමාත/�මාෙග# ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) 1983 ව@ෂය වන*ට �9ණාමලය jස�්කය �ළ ලංකා *>^බල ම�ඩලය 
*)# *>^ය ලබා W ඇN k� bවාස සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙ! වන*ට *>^ය ලබා W ඇN k� bවාස සංඛ/ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ව@ෂ 1984 )ට 2009 දවා *>^ය ලබා Wම ෙවmෙව# ෙව# කරන ලද kදල 
එ එ ව@ෂය අmව ෙකොපමණද; 

 (iv)  2009 ව@ෂෙAW cදමය ත  වය bම Jෙම# පR 2015 ව@ෂය දවා *>^ය 
ලබා W ඇN bවාස සංඛ/ාව එ එ ව@ෂය අmව ෙකොපමණද; 

 (v)  ඉහත (iv) Z සඳහ# කාල ප?�ෙ�දය සඳහා *>^ය ලබාWම ෙවmෙව# ෙව# 
කරන ලද kදල එ එ ව@ෂය අmව ෙකොපමණද; 

ය#න එ�මා ෙමම සභාව ට ද#ව#ෙනZද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

15. 
1353/’16 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— උසස් අධ/ාපන හා මහාමා@ග අමාත/�මාෙග# 
ඇ1මට,— (1) 

(අ) (i) කඩවත - මහmවර අ�ෙo¼ මා@ගෙA >ර ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒ සඳහා වැය වන kදල ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉjCD! කටc� )> කරන සමාගම කවෙ@ද;  

ය#න එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනZද? 

(ආ) (i) උත මා@ගය ඉjCDෙ!W අදාළ පෙTශය#Z ප?සර පTධ½#ට )> *ය හැC 
හාbය ස!බ#ධෙය# ඇග¾ම )> කර NෙOද; 

 (ii)  එෙසේ න!, එම හාb අවම CDමට ෙගන ඇN �යවර කවෙ@ද; 

 



( 7 ) 

 

 

 (iii) මා@ගෙA වැඩ අවස# CDමට සැලR! කර ඇN jනය කවෙ@ද;  

ය#න   එ�මා ෙමම සභාවට ද#ව#ෙනZද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න!, ඒ ම#ද? 

 

 

පධාන කටc� ආර!භෙA W 
ෙය'ජනා )*බඳ දැ-�.ම 

1.  

පා@^ෙ!#�ෙo සභානායක�මා,— පා@^ෙ!#�ෙo කටc�,—  න/ාය පතෙA පධාන 
කටc�වල අංක 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 සහ 10 දරන *ෂයය# ��බඳ වැඩ අද jන £සJ්ෙ!W 
අංක 20 (7) දරන පා@^ෙ!#�ෙo සථ්ාවර bෙයෝ ගෙයZ *�*ධානය#ෙග# bදහස ්  *ය 
c� ය. 

2. 

පා@^ෙ!#�ෙo සභානායක�මා,— පා@^ෙ!#�ෙo £සJ්! (අංක 1),— පා@^ෙ!#�ෙo 
සථ්ාවර bෙයෝග අංක 7Z *�*ධානවල සහ 2016.03.08 වැb jන පා@^ෙ!#�ව *)# ස!මත 
කරන ලද ෙයෝජනාෙo 9ම සඳහ#ව Nnණද, 2017 ¿  ̂මස 25 වැb අඟහ	වාදා, 26 වැb 
බදාදා, 27 වැb බහසප්N#දා සහ 28 වැb )9රාදා පා@^ෙ!#� £සJ්! පැවැ ෙවන jනය# 
*ය c� ය.  

3. 

පා@^ෙ!#�ෙo සභානායක�මා,— පා@^ෙ!#�ෙo £සJ්! (අංක 2),— පා@^ෙ!#�ෙo 
සථ්ාවර bෙයෝග අංක 7Z *�*ධානවල සහ 2016.03.08 වැb jන පා@^ෙ!#�ව *)# ස!මත 
කරන ලද ෙයෝජනාෙo 9ම සඳහ#ව Nnණද, 2017 ¿  ̂මස 25 වැb අඟහ	වාදා, 26 වැb 
බදාදා £සJ්! පැවැ ෙවන කාල ෙoලාව අ. භා. 1.00 )ට අ. භා. 7.30 දවා *ය c� ය.              
අ. භා. 6.30ට පා@^ෙ!#�ෙo සථ්ාවර bෙයෝග අංක 7(5) aයා මක *ය c� ය. අ.භා. 7.30ට 
කථානායක�මා පශන්ය ෙනො*මසා පා@^ෙ!#�ව ක+ තැÁය c� ය.    

4. 

පා@^ෙ!#�ෙo සභානායක�මා,— පා@^ෙ!#�ෙo £සJ්! (අංක 3),— පා@^ෙ!#�ෙo 
සථ්ාවර bෙයෝග අංක 7Z *�*ධානවල සහ 2016.03.08 වැb jන පා@^ෙ!#�ව *)# ස!මත 
කරන ලද ෙයෝජනාෙo 9ම සඳහ#ව Nnණද, 2017 ¿  ̂මස 27 වැb බහසප්N#දා සහ 28 
වැb )9රාදා £සJ්! පැවැ ෙවන කාල ෙoලාව Â. භා. 10.30 )ට අ. භා. 12.30 දවා ද,           
අ. භා. 1.30 )ට අ. භා. 7.30 දවා ද *ය c� ය. අ. භා. 6.30ට  පා@^ෙ!#�ෙo සථ්ාවර bෙයෝග 
අංක 7(5) aයා මක *ය c� ය. අ.භා. 7.30ට කථානායක�මා පශන්ය ෙනො*මසා 
පා@^ෙ!#�ව ක+ තැÁය c� ය.      

5.  
පා@^ෙ!#�ෙo සභානායක�මා,— පා@^ෙ!#�ෙo £සJ්! (අංක 4),— අද jන *)ර 

යෑෙ!W ෙමම පා@^ෙ!#�ව 2017  ¿^ මස 25 වැb අඟහ	වාදා අ. භා. 1.00 වන ෙත ක+ 
තැÁය c� ය.  
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ෙයෝජනා ��බඳ දැm!Wම සහ jනට bයGත කටc� 

1. 
පා.145/’15 

ග	 එස.් එ!. ම?කා@ මහතා,— රජෙA ආයතනව^# ජනතාවට )>වන අකටc�ක! 
��බඳව ෙසොයා බැ¨මට ආයතනය �ZSJම,— රජෙA ආයතන ම¸# **ධ ෙසේවාව# 
ලබාගැ�ම සඳහා පැGෙණන මහජනතාවට )>වන අකටc�ක! සහ අසාධාරණක! ��බඳ 
ෙසොයා බැ¨ම සඳහා , එම අසාධාරණක! *භාග CDම සඳහා  ෛනNක බලය සZත 
ආයතනය සථ්ා�ත කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

2. 

පා.150/’15 
ග	 ෙහේෂා# *තානෙw මහතා,— උපා�ධාD# සඳහා £Cයා ලබා Wෙ!W b) කමෙoදය 

සකස ්CDම,— � ලංකාෙo උපා�ධාD#ට £Cයා ලබා Wෙ!W ෙමෙත ක+ aයා මක q 
පෂ පාට ෙÃද කමය ෙනොසලකා සාධාරණය ඉSCDම සඳහා b) කමෙoදය සැලR! කර 
එය පNප Nය ෙලස ස!මත CDමට �යවර ග#නා ෙලස , ෙTශපාලනඥය# හkෙo 
උපා�ධාD# හෑ+වට ප  ෙනොCDමට �යවර ගත c�යැv ද ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා 
කරv. 

3. 

පා.155/’15 
ග	 ල¶ ජයව@ධන මහතා,— වසර 12 ක aයා#*ත රාජකා?ෙA bරතව ){ �*ධ හkදා 

ෙසබ�#ට *ශාම වැS� ලබා Wම,— � ලංකා �*ධ හkදා ෙසේවෙA වසර 22  ස!Â@ණ q පR 
*ශාම යෑෙ! aයාව^ය aයා මක වන බැ*#, උ�	 නැෙගනZර aයා#*ත රාජකා?ෙA 
bයැ¨ වසර 12  අඛ�ඩව ෙසේවය ෙකොට එම ෙසේවාෙව# ඉව  J ){නා අයව# දැනට 
ඉතා අසරණ ත  වෙය# පRවන බැ*# එම �*ධ හkදාෙo හා ෙපො¨)ෙA ෙසේවය කළ අයට 
අ@ධ *ශාම වැSප ලබා Wෙ! කමෙoදය ක¢නG# සකසා එම අයට සහනය සැල1ම 
R>R යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

4. 
පා.178/’16 

ග	 ඩwලස ් ෙTවාන#ද මහතා,— cTධය bසා j* අZG q ජනතාව )Z CDම සඳහා 
අmසම්රණ සම්ාරකය තැ�ම සහ )Zප  CDම සඳහා ෙපො> jනය ෙව# CDම,— දශක 
ගණනාවක )ට උ�	 පළාෙ  පැවN cදමය වාතාවරණය �ර# J සාමකාÅ ¥වන රටාවකට 
ජනතාව දැ# අව½@ණ J ){න අතර පR©ය කාලෙA පැවN අසාමාන/ ත  වය# bසා ද, 
cදමය වාතාවරණය ෙහේ�ෙව# ද, ඝාතනයට ලq )ය ජාN, ආග! හා සමාජවලට අය , 
)යම භාෂාව# කතාකරන ජනතාව, � ලාංCකv# ෙලස )Zප  කරG#, එම ජනතාව 
මoÁම ෙවmෙව# ද, ඔs# කළ ප?ත/ාගය#වලට ෙගෞරව CDම සඳහා ද, උ�	 පළාෙ  
ඕම#ෙ  පෙTශය �ළ R>R සථ්ානයක “අmසම්රණ සම්ාරකය” තැ�මට ද, එම cදමය 
ත  වය bසා j* අZG q )යම ජාN, ආග! හා භාෂාව# කථා කරන ජනතාව )Zගැ#Jම 
සඳහා R>R jනය න! ෙකොට සෑම වසර පාසාම එම jනය සැමDමට ද රජය �යවර ගත 
c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

5. 

පා.177/’16 
 ග	 එ!. එ�. එ!. ස+මා# මහතා,— හ§ ව#දනා පනත හ¤#වා Wම,— � ලංකාෙo 
)ට වා@ කව හ§ ව#දනාෙo ෙයෙදන බැNම�# *)# kªණ ෙදන ගැට bරාකරණය 
කර ගැ�මට , ඒ ��බඳ ආයතbක වÊහය ස්ථාපනය ෙකොට �Nමය පNපාදන සකස ්
CDමට , රජය ම¸# “හ§ ව#දනා පනත” හ¤#වා jය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව 
ෙයෝජනා කරv. 
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6. 

පා.179/’16 
ග	 ))ර ජයෙකො¢ මහතා,— ම දව/ භා*තයට ඇOබැZqව# ~න	 ථාපනය CDම 

සඳහා අ�කා?ය �ZSJම,— ම දව/ භා*තයට  ඇOබැZ q  අN *ශාල ත	ණ �?ස 
ඒවාv# අ GWමට අෙ�ෂාෙව# පRsවද, ඒ සඳහා bශ�්ත වැඩ��ෙවළ ෙහෝ කමෙoදය 
ෙනොමැNJම ඔs# kªණ ෙදන බරපතල ගැටවව ඇN බැ*#,  ආගGක නායකය#ෙw 
¯^ක වෙය# ෙබෞTධ ආධ/ා Gක භාවනා කම, ෙTUය ඖෂධ කමය# හා අෙන9  
පNක@ම කම ද උපෙයෝ¼ කරගbG# ම 9Í හා ම දව/ භා*තයට ඇOබැZqව# 
~න	 ථාපනය CDම සඳහා අ�කා?ය �ZSJමට කටc� කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව 
ෙයෝජනා කරv. 

7. 

පා.180/’16 
ග	 ෙ§. 1. අලව�වල මහතා,— � ලංගම හා ෙපෞTග^ක බස ් රථ සඳහා jවvන ~රා 

ඒකාබTධ ධාවන සැලැසම් රාÎ කා ලෙAW aයා මක CDම,— � ලංකාව ~රා සවස 6# 
පRව � ලංගම හා ෙපෞTග^ක බස ්රථ b)යාකාරව ධාවනය ෙනොJම ෙහේ�ෙව# ම¼ ජනතාව 
බලව  අපහRතාවයට ප  J ){න ෙහv#, ඊට ��ය! වශෙය# � ලංකා ගමනාගමන 
ම�ඩලය සහ පළා  සභා යටෙ  aයා මක මා@ගසථ් ම¼ පවාහන අ�කා? ආයතන සමඟ 
එව � ලංගම සහ ෙපෞTග^ක බස ්රථ රා� කාලෙAW jවvන ~රා ධාවනය CDමට සැලැසම් 
සකස ්කර aයා මක කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.  

8. 

පා.181/’16 
ග	 අO>+ලාහ ්මහÐ්ෆ ්මහතා,— උ�	 පළාෙත# බලහ කාරෙය# ෙනරපා හ?න ලද 

kස්̂ ! ජනතාව නැවත පjං� කරJම,— උ�	 පළාත �ළ )යවස ්ගණනාව Nසේසේ ¥ව  q 
kස්̂ ! ජනතාව 1990 වසෙ@W පැය 48ක කාල1මාව �ළ එම පළාෙත# බලහ කාරෙය# 
ඉව  කරන ලද අතර ඔs# ඉ# �ටqෙA තම# ස� ෙTපළ සහ වසÒ්# හැර දමා තම ¥*ත 
��බඳ C)¤ සහNකය ෙනොමැNව ෙමම R�තර ජනතාව එතැ# )ට ෙ! දවා කාලය �ළ 
රටට ෙදෝZ ෙනොJ ර{# �ටව ෙනොයG# ¥ව  q අතර පR©ය ජනා�පNවර ණ සහ 
පා@^ෙ!#� මැNවරණවලW පවා  ඔs#ෙග# 95% )ය ඡ#දය පකාශ කළ නk>  ඔs#ට 
තවම  )ය k+ ග! Á! ෙවත යාමට ෙනොහැC J ඇN ෙහv#, ඔs#හට )ය අvNවා)ක! 
සZතව )ය k+ ග! Á! ෙවත යාමට අවසථ්ාව සැල1ම සඳහා ඇN )ය බාධාව# හ¤නාෙගන 
ඒවා ඉව  CDමට අවශ/ �යවර ගැ�ම රජෙA වග¶ම *ය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව 
ෙයෝජනා කරv.    

9. 

පා.189/’17 
ග	 අෙශෝක Õය#ත මහතා, — ~ තලම jස�්කය ජාNක සහ¥වනෙA හා සංZÖයාෙo 

jස�්කය ෙලස න! CDම,— ~ තලම jස�්කෙA ෙබෞTධ, කෙතෝ^ක, kස්̂ ! යන **ධ 
ජන ක�ඩාය! වසර ගණනාවක )ට ඉතා සාමෙය# හා සම©ෙය# ¥ව වන බැ*#, ව ම# 
යහපාලන රජෙA පkඛ අරkණ වන සහ¥වනය තව>රට  පව@ධනය CDම උෙදසා ෙමම 
jස�්කය ජාNක සහ¥වනෙA හා සංZÖයාෙo jස�්කය ෙලස න! කළ c�යැv ෙමම 
පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.  

10. 

පා.190/’17 
ග	 ෙරෝZ× 9මා? *ෙ§ර න මහ Gය,— ෙපර පාස+ අධ/ාපනය නඟා )SJම සඳහා 

කමව  වැඩ ��ෙවළ සකස ්CDම,— රටට වැඩදා¾ යහප  �?~# ~Tගලය# ÁZ CDෙ! 
¯^ක ෙතෝතැ#න වන Â@ව ළමා*ය සංව@ධන මධ/සථ්ාන *ශාල සංඛ/ාව රට ~රා 
පැවNයද, ඉ# බªතරය b) පGNයC# හා කමෙoදයC# ෙතොරව පව වා ෙගන යාම 
ෙහේ�ෙව#, ද	ව#ෙw ෙපෞ	ෂ ව@ධනෙA , සාරධ@ම හා ¯^ක අධ/ාපන ෙපළගැසේ! , 
ඍණා මක බව දනට ලැෙබන ෙහv#, ෙපර පාස+ අධ/ාපන මධ/සථ්ානවල ෙභෞNක 
පහRක! පව වා ගැ�ම, R>Rක! සZත පා^කාව# ප  CDම, ඉගැ#Jෙ! aයාව^ෙA 



( 10 ) 

 

 

,ණා මකභාවය R£¶ම සඳහා ඔs# ~ª� පාඨමාලා සඳහා ෙයොk CDම ෙම#ම, 
මධ/සථ්ාන පා^කාව# සඳහා bශ�්ත වැS�/Wමනා ලබාWම ම¸# ඔs#ෙw අනාගත 
Rර තභාවය ඇN CDම ��# ෙපර පාස+ අධ/ාපනය නඟා )SJම සඳහා කමව  වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.  

11. 
පා.9/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ~ර�පාÍ වන ගාම bලධා? තන�	 වල වැඩ බැ¨ ෙ! 
ප J! සඳහා කා@යෂම වැඩ��ෙවළ සකස ් CDම,— ගාම bලධා? තන�රක 
~ර�පාÍ ඇN q *ට ආස#න ගාම bලධා? වසෙ! ගාම bලධාDවරයා වැඩ බැ¨ම සඳහා 
ප  කරm ලබ#ෙ# ඉතා R� Wමනාව යටෙ  බැ*# ද, ෙමම වැඩ බැ¨ෙ! ප J! 
��# ගාම bලධා? වස! ෙදෙකZම කා@යෂමතාව Áඳ වැෙටන බැ*#ද, එම ත වය 
මග හරවා ගැ�ම සඳහා සෑම පාෙTUය ෙ+ක! ෙකො�ඨාසයකම ගාම bලධා? සං�තය 
පාෙTUය  ෙ+ක! කා@යාලය �ළ �ZS*ය c� අතර ~ර�පාÍ )>වන වසම සඳහා එ¶ 
සං�තය ��# ගාම bලධා?# ප  CDම සහ එම සං�තය �ළ ){න ගාම bලධා?#ට 
පාෙTUය ෙ+ක! *)# පවරm ලබන ෙවන  ඵලදා¾ ෙෂේත ෙහෝ රාජකාD සඳහා 
ෙයදJෙ! වැඩ��ෙවළ සකස් කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.  

12. 
පා.  01 /’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ව@තමානෙA aයා මක වන )*+ ආරෂක 
කGSවලට bල ��ගැ�ම ලබා Wම,— සෑම ගාම bලධාD වසමකම �Zටා ඇN ආගGක 
)Tධස්ථානය#Z නායක ස්වාÅ#වහ#ෙසේ, Âජක�මා, *>හ+පN�මා, ගාම bලධාD, 
සමෘT� සංව@ධන bලධාD, කෘ ක@ම ප@ෙAෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙ+ක!ව	, 
පෙTශෙA ෙපො^ස ්සථ්ානය bෙයෝජනය කරන bලධා?ය9 සහ එම ගාම bලධාD වසෙ! 
�Z{ සේo�ඡා සං*ධාන, රාජ/ හා ෙපෞTග^ක අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙ! 
පjං�ව ){න bෙයෝ8තv#ෙග# සම#*ත )*+ ආරෂක කGS ෙගොඩනැ¼මට වඩා  
පහRJම සඳහා ව@තමාන )*+ ආරෂක කGSවලට bල ��ගැ�ම ලබා jය හැC 
ප?j පා@^ෙ!#� පනත ස!මත කළ c� යැv ද, ඒ ��# ගාම bලධාD වසම �ළ 
)>වන අපරාධ හා >රාචාර, �N *ෙරෝÚ කටc� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා 
ස!බ#Úකරණය ෙගොඩනැ¼මට හැC වන ප?j අදාළ �N ස!පාදනය කළ c�යැv 
ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.    

13. 
පා.11/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— jවvන �ළ දැනට aයා මක වන ය+ පැන ©ය �N 
අණපන  යාව කා¨න CDම,— � ලංකාෙo ෙ! වන*ට  අ�රාජ/වාW cගෙAW 
හ¤#වාෙදන ලද �N අණපන  aයා මකවන බැ*# එම �N අණපන  ය� අධ/නය 
CDෙ! කGS ප කර, ය+ පැන©ය දÛව!, දඩ kද+ ආjය යාව කා¨න CDෙ! ජාNක 
වැඩ��ෙවළ aයාවට නැං*ය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.  
14. 

පා.12/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— )ය මැNවරණ එකම jනක පැවැ Jම,— � ලංකාව 

�ළ 1988 )ට 2010 දවා වසර 22ක කාලය �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  
සහ 2007  වසරවලW හැර අ# සෑම වසරකWම C)ය! මැNවරණය පව වා ඇN අතර, 
එෙසේ මැNවරණ පැවැ Jම ජනතා මතය සලකා බැ¨ම සඳහා ව{නා b@ණායකය sවද, 
ෙ! ��# රෙ� ආ@ºකය, ප?පාලනය ආj සෑම ෙෂේතයකටම දැ¢ බලපෑම ඇN කරන 
බැ*# පළා  පාලන මැNවරණ, මහා මැNවරණ සහ ජනා�පNවරණය එකම jනයකW 
පැවැ Jමට හැC වන ප?j එ¶ ආයතනවල bල කාලය සංෙශෝධනය CDමට , ගැලෙපන 
මැNවරණ කම ෙoදය b@මාණය CDමට  R>R ප?j ආ�Íකම ව/වසථ්ා 
සංෙශෝධනය කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.  
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15. 
පා.13/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— පා@^ෙ!#� පජාත#තවාදය ශNම  CDමට කටc� 
CDම,— රට �ළ පජාත#තවාදය වඩා  ශNම  CDෙ! අරkණ ඇNව පා@^ෙ!#�ව 
හා පළා  සභා අතර , පළා  සභා හා පළා  පාලන ආයතන අතර  මනා 
ස!බ#Úකරණය පව වා ෙගන යාම අත/ාවශ/ වන අතර ඒ සඳහා පළා  පාලන 
ආයතන පධා�#, පළා  සභා �ළ bෙයෝජනයJම සහNකවm �®ස ද, පළා  සභා 
පධා�# පා@^ෙ!#�ව �ළ bෙයෝජනය Jම සහNකවm �®සද කමෙoදය සකස් 
CDමට අවශ/ ආ�Íකම ව/වස්ථා සංෙශෝධනය කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව 
ෙයෝජනා කරv.  
16. 

පා.14/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ජාNක ඒකාගතාව ඇN CDමට �යවර ගැ�ම,— ජාNක 
ඒකාගතාවය පව@ධනය CDෙ! අරk®# ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව ¥ව  වන 
පෙTශවල )ංහල භාෂා ~ª� වැඩසටහ# ද, )ංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව ¥ව  වන 
පෙTශවල ෙදමළ භාෂා ~ª� වැඩසටහ# ද, රාජ/, රාජ/ ෙනොවන හා ෙපෞTග^ක 
ආයතනය#Z සහෙය# aයා මක *ය c� අතර රාජ/ හා ෙපෞTග^ක *දÊ  ෙම#ම 
kÜත මාධ/ ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගbG# ෙමම ~ª� වැඩසටහ# ආර!භ CDම 
සඳහා ජාNක වැඩ��ෙවළ aයාවට නැං*ය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා 
කරv. 

17. 
පා.15/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— කලතයාෙw ෙනොමනා aයා bසා අසරණභාවයට 
ප වන පා@ශවයට සහන සලසා Wම,— *වාහක අ=සැG cවල එකම වහල යට ¥ව ව 
){න අවසථ්ාවලW ~	ෂයා ෙහෝ Á?ඳ Rරාව, Ý>ව සහ ෙවන  අපචාD කටc�වල 
ෙයෙදG# ඉඩ! ෙහෝ ෙw ෙදොර බÍ k�S තම ෙපෞTග^ක අ²මතය ප?j *9ණG# ෙහෝ 
අ# අයට පවරG# හැ)Dම bසාෙව# අෙන පා@ශවය  සමඟ ද	ව# දැ¢ 
අසරණභාවයට ප  වන අවස්ථාවලW එම ත වය වළවා ගැ�ම සඳහා අවශ/ �N 
ස!පාදනය කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

18. 

පා.16/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,—ච@යා ධ@ම ��බඳ කාරක සභා ඇNCDම,— � ලංකාෙo 
පා@^ෙ!#� ම#Îව	#ෙw *ශව්ාසව#තභාවය හා ඔs# �ළ උසස ්  ආචාර ධ@ම 
පව වාෙගන යාෙ! අවශ/තාව bසා ඒ ��බඳ ක	� ෙසොයා බැ¨ම සඳහා ච@යා ධ@ම 
��බඳ කාරක සභාව ඇN කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
19. 

පා.17/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,—නව ඉෙලෙටොb හැ¤m!පත b9  CDම,— 
ප?පාලනය පහR CDම, අපරාධ මැඩ¨ම සඳහා හා ෙවන  වංචbක aයාවලට ෙයොkJම 
අවම CDම  සඳහා අදාළ ~Tගලයාෙw 	�ර ගණය, බැං9 ©�!, ෙක¢� කා�, අධ/ාපන 
R>Rක!, ?ය>	 බලපත හා *ෙTශ ගම# බලපත අංක ආW වැදග  හා අවශ/ ෙතොර�	 
ඇ�ළ  නව ඉෙලෙටොbක අංකය සZත ජාNක හැ¤m!පත b9  කළ c� බව  
පාෙTUය ෙ+ක! බලපෙTශය#Z ¥ව වන )ය ෙදනාෙw ෙතොර�	 ගාම bලධාD 
ෙකො�ඨාස ම�ටG# ප?ගණකගත CDම ක¢නG# කළ c� බව  එම ෙතොර�	 ව?#වර 
යාව කා¨න කළc� බව  ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
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20. 

පා.18/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ෙපො^ස ්bලධාD#ට ද අs	> *ස්සක ෙසේවා කාලයC# 

පR *ශාම යාමට අවස්ථාව ලබාWම,— ෙපො^ස් ෙදපා@�ෙ!#�ෙo කා#තා ෙපො^ස් 
bලධා?bය#  සඳහා වන *) වසරක ෙසේවා කාලයC# පR සව් කැමැ ෙත# 
*ශාමයාෙ! හැCයාව, ෙපො^ස් bලධා?# සඳහා ද අදාළ *යc� යැv ද  ඒ සඳහා 
කමෙoදය සකස් කළ c�යැv ද ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
21. 

පා.19/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ෙර,ලා) ඉව  CDෙ! කාරක සභා ඇN CDම,—
ෙර,ලා) තැ�ම ෙම#ම ෙර,ලා) ඉව  CDමද bතර )>වන aයාව^ය බැ*# 
ක+පැන ©ය ෙර,ලා) ඉව  CDම ��බඳ ෙසොයා බැ¨ම සඳහා ෙර,ලා) ඉව  CDෙ! 
කාරක සභා ඇN කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
22. 

පා.21/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— සහNක Jම ��බඳ කාරක සභා ඇN CDම,— 

පා@^ෙ!#�ෙo අසන පශ්නවලට �ß�	 වශෙය# රජය ෙදන සහNක හා රජෙA බැ¡! 
ඇතැ! *ට කඩ වන අවස්ථා දනට ලැෙබන බැ*#, රජය )ය වග¶! ඉS කරන බවට සහ 
ඒවා ��බඳව වගCයන බවට සහNක Jම සඳහා සහNක Jම �^බඳ කාරක සභා ඇN කළ 
c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.  
23. 

පා.22/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— >!?ය ෙදපා@�ෙ!#�ව ස� ඉඩ!වල ඵලදා¾තාව 

වැ¢කර ගැ�ම,— � ලංකා >!?ය ෙදපා@�ෙ!#�ව ස� ඉඩ!වල ඇN අනවසර ඉÖCD! 
හා අනවසර පjං�ක	ව# ක¢නG# ඉව කර �ත/ාmàල ඉÖCD! ස!බ#ධ ©*R! 
නැවත සමාෙලෝචනය CDෙම# ෙදපා@තෙ!#�වට ලැෙබන ආදාය! ව@ධනය කළ c� 
අතර, ෙදපා@තෙ!#�ෙo සංව@ධන කටc� සඳහා සෘáවම බල ෙනොපා#නා q ඉඩ! 
j,කා¨න බ> පදනම මත ෙපෞTග^ක අංශයට ලබාW එම kද+ >!?ය පTධNය 
නJකරණය සදහා ෙයොදා ගත c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
24. 

පා.23/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— යාචකv#ෙw ¥*ත ආරෂා CDම සඳහා කමෙoදය 
සැක1ම,— ෙ! වන *ට යාචකv#ෙw ¥*තවලට *ශාල ෙලස ත@ජන එ+ල J Nෙබන 
බැ*# ඔs#ෙw ¥*තවල Rර තතාව £කWම උෙදසා, ඔs#ට වගා CDම සඳහා ඉඩ! 
ලබා W ඉ# ලැෙබන ආදායෙම# ඔs#ෙw ¥*තවල ආරෂාව හා ෙපෝෂණය සහNක කළ 
c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
25. 

පා.24/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— අයාෙ+ යන Rනඛv#ෙග# Gbස් ¥*තවලට )>වන 
හාbය වළවා ගැ�ම සඳහා කමෙoදය සැක1ම,— අයාෙ+ යන Rනඛv#ෙග# Gbස ්
¥*තවලට )>වන හාbය වළවා ගැ�ෙ! අරk®#, රජය ම©# âG පමාණය 
ෙව#ෙකො ට  එම ස්ථානයට bදැ+ෙ+ යන Rනඛv# ෙගන ෙගොස් ඔs# £ක බලාගැ�ම 
සඳහා R>R වැඩ��ෙවළ සකස් කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.  
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26. 

පා.25/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,—  ළමා අපචාර )TÚ# සඳහා දැ¢ දÛව! පැනJම,—  jවvන 
~රා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය# jෙන# jන 1ඝෙය# ව@ධනය Jෙ! ත  වය ඇN J 
Nෙබන බැ*# ඒ ස!බ#ධව දැනට පව නා �N ෙර,ලා) පමාණව  ෙනොව#ෙ# න!, නව 
�N  ෙර,ලා) අN# ස!මත ෙකොට ඉතා ක¢නG# ෙ! ස!බ#ධ නÍ *ස¡මට කටc� කළ 
c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.   
27. 

පා.26/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— සංචාරක ව/ාපාරය පව@ධනය CDම සඳහා ෙවරළ 
�*R! මා@ග ඇN CDම,— jවvෙ# ෙවරළබඩ කලාපය �ළ 1ඝෙය# )>වන ඉjCD! 
 bසාෙව# ෙTUය, *ෙTUය සංචාරකය#ට ෙම#ම Úවරය#ට ද ෙවරළ ½රයට �*1ෙ!W 
අවZරතා ඇNව Näම සංචාරක ව/ාපාරය පව@ධනයට ෙම#ම Úවර ක@මා#තයට ද බාධා 
ෙගන ෙදන බැ*# එම ත  වය වළවා¨ම සඳහා ෙම#ම  ෙමම  ෙෂේත පව@ධනය 
CDෙ! අරkණ ඇNව ෙවරළ �*R! මා@ග පTධNය ඇN කළ c�යැv ෙමම 
පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.  
28. 

පා.27/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— අධ/ාපන ප?පාලන ෙසේවෙA bලධාD#ෙw වැS� 
*ෂමතා ඉව  CDම,— *>හ+පN ෙසේවය, ,	 අධ/ාපන ෙසේවය, අධ/ාපන ප?පාලන 
ෙසේවය යන ෙසේවාවල දැ¢ වැS� *ෂමතාව පවNන බැ*#, එම ත  වය මඟ හරවා 
ඔs#ෙw ආ මා²මානයට ස?ලන වැSප ලැෙබන ප?j වැS� *ෂමතා ඉව  CDම 
සඳහා කමෙoදය සකස්  කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.  
29. 

පා.28/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,—  ෙබෞTධ ²å අධ/ාපනය පව@ධනය CDම,—  
ෙබෞTධ ²æ#වහ#ෙසේලාෙw ධ@ම ඥානය පව@ධනය CDෙ! අරkණ ඇNව 
උ#වහ#ෙසේලාෙw කථන හැCයා, ශවණ හැCයා, ප?ගණක, මෙනෝ*ද/ා මක සහ 
උපෙTශනය ��බඳ දැmම වැ¢ jc� CDම උෙදසා දැනට පව නා ²å අධ/ාපන 
ආයතනවලට ප?බාZරව ෙමම කටc� සඳහාම ෙව# q ²å අධ/ාපන ආයතන ඇN 
CDම සඳහා කමෙoදය සකස් කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.  
30. 

පා.29/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— � ලංකාව �ළ දැනට aයා මක වන ෙනොතා?ස ්
ෙසේවාව යාව කා¨න CDම,— jවvන �ළ aයා මක වන ෙනොතා?ස ් ෙසේවය ය+පැන 
©ය �Nව^# සකස් J ඇN bසා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව@තමානයට ගැලෙපන 
ෙලස �N හ¤#වා jය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.  
31. 

පා.30/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— *ය� කලාçය ෙහේ# ෙගොJ#ෙw ආ@ºකය ශNම  
CDම,— *ය� කලාçය පෙTශවල ෙහේ# ෙගොJ# *)# වගා කරm ලබන J, 9රක#, 
kං, තල වැb වගාව#Z අස්වැ#න වැ¢ කර ගැ�ම සහ bෂප්ාදන සකස් CDම සඳහා නව 
තාෂණය හ¤#වාWම ��# උසස් ,ණා මක ත  වෙය# c� bෂ්පාදන සකස් CDම 
සඳහා , ෙTUය හා  ජාත/#තර ෙවළඳෙපොළ �ළ bෂ්පාදන අෙල* කර ගැ�ෙ! පදනම 
ශNම  කර ගැ�ම සඳහා  1Gත ස¯පකාර සමාග! ඇN කළ c�යැv ෙමම 
පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.  
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32. 

පා.31/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ,	 උපෙTශක ෙසේවාව ඇN CDම,— � ලංකාෙo 
අධ/ාපනෙA ,ණා මක සංව@ධනය ඇN CDෙ! අරkණ ඇNව Åට වසර *ස්සකට (20) 
පමණ ෙපර )ට ආර!භ J aයා මක වන ,	 උපෙTශක තන�	 ෙවනම ,	 උපෙTශක 
ෙසේවා ඵ්කකය ෙලස ස්ථාපනය කල c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

33. 

පා.32/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— N?è �{ ෙවmවට සහ+ �{ ජනතාව අතර ජනÕය 
කරJම සඳහා නව තාෂණය හ¤#වා Wම,— N?è �{ සඳහා *ෙTශ රටවලට ඇW යන 
*ශාල ධනස්ක#ධය නවතා¨ෙ! අරkණ ඇNව ආෙTශකය ෙලස භා*තා කළ හැC 
සහ+ �{ව^# සැකÝ ආහාර පච^ත CDම සඳහා , ෙකÖ සZත ධාන/ ව@ගය වන 
සහ+ වඩා  )c! ෙලස N?è �{ ෙම# අඹරා ගැ�ම සඳහා , N?è �{ ඇඹDමට භා*තා 
කරන ආකාරෙA ය#ත Ýත සහ නව තාෂණය හ¤#වා jය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව 
ෙයෝජනා කරv.  

34. 

පා.33/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— cTධය bසා ආබා�තය# බවට ප qව#ට සහන 
සලසා Wම,—  වසර 30කට ආස#න කාලය පැවැN cTධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ jෙනදා 
9¨ වැඩ ෙකොට ¥ව  q ජනතාව  සº්ර £¶ රෂා කළ ජනතාව  අත?# සැලCය c� 
පමාණය අංග*කලව ආබා�තව ¥වන බ?# මහ  çඩාවට ප  J අසරණව ¥ව  වන 
බැ*#, ඔs# සඳහා ය! මා)ක Wමනාව ලබා Wමට කටc� කළ c�යැv ෙමම 
පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.   
35. 

පා.34/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— )යම පâ ආරෂකv# සඳහා ගම# *යද! 

Wමනාව ලබා Wම,— ජනා�පN ආරෂක සහ අගමැN ආරෂක ෙසේවෙA bcත 
bලධාD#ට ෙම#ම අෙන9  පâ ආරෂක ෙසේවාවල bcත bලධාD#ට ද සමාන 
ගම# *යද! Wමනාව ලබා Wමට කටc� කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා 
කරv.    
36. 

පා.35/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— *ශ්ව*ද/ාල ම©# පව වාෙගන යන පාඨමාලාව# 
£Cයා²kඛ පාඨමාලාව# බවට ප CDම,— jවvෙ# )යම රජෙA *ශ්ව*ද/ාල සහ 
ෙපෞTග^ක *ශ්ව*ද/ාල ම©# පව වා ෙගන යන ශාස්Îය අධ/ාපනයම සඳහා q උපා� 
පාඨමාලාව# £Cයා²kඛ වෘ ½යමය උපා� පාඨමාලාව# බවට ප?ව@තනය කර එම©# 
ÁZව#නා q උපා�ධාD# ෙවත නව £Cයා සපයා Wෙ! අරkණ ඇNව, )යම 
*ශ්ව*ද/ාල සමඟ රාජ/ අංශෙA සහ ෙපෞTග^ක අංශෙA ආයතන ස!බ#Úකරණය සඳහා 
කමව  වැඩ��ෙවළ සකස ්කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

37. 
පා.36/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— පාස+ )R# පවාහනය කරm ලබන වෑ# රථ සඳහා 
b) පG½# bයම CDම,— jවvන ~රා පව වාෙගන යm ලබන පාස+ )R පවාහන 
ෙසේවාව# bයGත පGNෙය# ෙනොපවNන බැ*# සහ ඇතැ! පාස+ වෑ# රථ 
ෙසේවකv#ෙw පැව�! යහප  ත  වෙය# ෙනොපවNත බැ*#, b) පGNෙය# c� 
වෑ# රථ ෙසේවාව පව වාෙගන යෑම සඳහා , එම ෙසේවාව# ලබාග#නා පාස+ éෂ/ 
éෂ/ාව#ෙw ආරෂාව තහs	 CDම සඳහා , වෑ# රථ ෙසේවාව# සඳහා පG½# 
හ¤#වාjය c�යැv ද, වෑ# රථ ෙසේවකv# �ළ යහප  පැව�! පව වාෙගන යාම සඳහා 
*නය �N මාලාව හ¤#වා jය c�යැv ද ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.  
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38. 

පා.37/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ජාNක සහ ජාත/#තර අනාගත ඉ+මට ස?ලන ෙලස 

bෂ්පාදනය ව@ධනය CDම සඳහා කමෙoදය සකස් CDම,— ජාNක සහ ජාත/#තර 
පජාවෙw අනාගත ඉ+මට ස?ලන කා@Gක සහ කෘ කා@Gක bෂ්පාදනය# ��බඳව 
~ෙරෝකථනය කර අදාළ bෂ්පාදනය#ට අmබT�ත )යම ෙෂේතවල අ#ත@ 
ස!බ#ධතාවය ��# ද, නJන තාෂණය උප?ම ම�ටG# පෙයෝජනයට ගbG# ද, 
bෂ්පාදන aයාව^ය ව@ධනය CDම සඳහා කමෙoදය සකස් කළ c�යැv ෙමම 
පා@^ෙ!#� ව ෙයෝජනා කරv.  
39. 

පා.38/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— � ලාංCක ජනතාව ෙw පාර!ප?ක උ	මය# £කගැ�ම 

සඳහා ¢8ට+ ~ස්තකාලය ඇN CDම,— � ලාංCක ජනතාවෙw ස!පදාvක දැmම 
ආරෂා කරG#, ෙපෝෂණය කර අනාගත පර!පරාව ෙවත £ෙගන යාම සඳහා ද, ජාන 
ස!ප  හා ෛජව උ	මය# අපහරණය වැළැJම සඳහා ~�+ ජාNක වැඩ��ෙවළ 
අවශ/ව ඇN බැ*# ද, ප?සරය, ෙTUය ෛවද/ ෙෂේතය, කෘ ක@මා#තය හා ස!පදාvක 
ක@මා#ත ඇ�� )ය ෙෂේතය# සඳහා ¢8ට+ තාෂණය උපෙයෝ¼ කරග  නJන 
~ස්තකාලය සකස් CDමට ද, ඒ සඳහා ෙලෝක nT�මය ෙTපළ සං*ධානය (WIPO), � 
ලංකා nT�මය ෙTපළ කා@යාංශය, ප?සර අමාත/ංශෙA ෛජව **ධ ව ඒකකය ඇ�� 
)ය අංශ ඒකාබTධq වැඩ��ෙවළ සකස් CDමට ද �යවර ගත c�යැv ෙමම 
පා@^ෙ!#� ව ෙයෝජනා කරv. 

40. 
පා.39/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— � ලාංCක ජනතාවෙw පාර!ප?ක දැmම ආරෂා කර 
ගැ�ම සඳහා q ජාNක වැඩ��ෙවළ ආර!භ CDම,— � ලාංCක ජනතාවෙw පාර!ප?ක 
දැmම භා*තා වන ෛවද/ කම, කෘ ක@මා#තය, ආහාර සංරෂණය, හස්ත ක@මා#ත 
අංශය ඇ�� **ධ ෙෂේතය#Z පාර!ප?ක දැmම ආරෂා CDම සඳහා අදාළ ෙෂේතය# 
bෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග# ෙතොර�	 ලබාෙගන, ෛජව **ධ ව ඒකකය, 
nT�මය ෙTපළ කා@යාංශය ඇ�� අදාළ අංශ ඒකාබTධව ජාNක වැඩ��ෙවළ ආර!භ 
කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#� ව ෙයෝජනා කරv. 
41. 

පා.40/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— � ලංකාවට ආෙo®ක හා ඖෂධමය ව{නාක!ව^# 

c� ශාඛවල ජාන ස!ප වලට ෙ�ට#� බලපත ලබා ගැ�ම,— *ෙTUය රටව+ � 
ලංකාවට ආෙo®ක ව{නා ඖෂධමය ශාඛවල සaය රසායbක දව/ සහ ජාන ස!ප  
හ¤නා ෙගන, ඒවාට වංචbක ෙලස ෙ�ට#� බලපත ලබා ගැ�ම වැළැJම සඳහා අදාළ 
සaය රසායbක දව/ සහ ජාන ස!ප  සඳහා � ලංකාවට ෙ�ට#� බලපත ලබා ගැ�මට , 
ඖෂධ bෂ්පාදනයට සහ වැ¢ jc� CDමට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැ�මට , ෛජව **ධ ව 
අංශය, nT�මය ෙTපළ කා@යාංශය සහ ෙTUය ෛවද/ අමාත/ාංශය ඇ�� වගCවc� 
)ය ආයතන එව *ෙශේෂ වැඩ��ෙවළ සකස් කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#� ව 
ෙයෝජනා කරv. 
42. 

පා.41/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ජනතා bෙයෝ8තv#ෙw ග	 නාම අ හැDම,— 

ජනා�පN�මා, අගමැN�මා ඇ�� පා@^ෙ!#�, පළා  සභා, පාෙTUය සභා bෙයෝජනය 
කරන )යම ජනතා bෙයෝ8තය# මා)කව තම# කරන ෙසේවයට අදාළව වැS� හා / ෙහෝ 
Wමනා ලබා ග#නා අතර ඉහත C)> ìරය bස්සරණධ/ාසෙය# )> කරm ලබන ග	 
ෙසේවය# ෙනොවන බැ*# ද, එම ìර දර#න#ෙw නමට ඉj?ෙය# ෙහෝ ìරයට ඉj?ෙය# 
අNග	, �ම  ෙහෝ ග	 යන නාම සහ නමට පRව උ�මාණ#, මැN�මා යන පද ෙයWම 
උපහාසයට ලJමට ෙහේ�ව J ඇN බැ*# ද, ජනතා bෙයෝ8තය#ෙw ග	 නාම 
භා*තය නතර CDමට අවශ/ �යවර ගත c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
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43. 
පා.42/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— වැ¢Z{ නඩ � ම�ඩල වැඩසටහන පළා , jස්� 
සහ පාෙTUය ෙ+ක! ෙකො�ඨාස ම�ටG# ව/ා�ත CDම,— **ධ පා@ශ්වය# *)# 
වැ¢Z{ ~රවැ)ය# ෙනොසලකා හැDම ��# )>වන **ධ අසාධාරණය# ස!බ#ධෙය# 
පැG®^ CDම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත/ාංශෙA වැ¢Z{ ෙ+ක! කා@යාලය යටෙ  
aයා මක වන වැ¢Z{ නඩ � ම�ඩල වැඩසටහන පළා , jස්� හා පාෙTUය ෙ+ක! 
ෙකො�ඨාස ම�ටG# ව/ා�ත කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

44. 
පා.43/’15  

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— වැ¢Z{ පජාව � ලංකාෙo ආ@ºක ව@ධනයට දායක 
කර ගැ�මට ණය Wෙ! වැඩ��ෙවළ සකස් CDම,— වයස අs	> 60 ඉමවා ඇN 
වැ¢Z{ පජාවට තම ¥වෙනෝපාය මා@ග ශNම  කරගbG# සමස්ත � ලංකා ආ@ºකෙA 
ව@ධනයට දායකJමට බැං9 පTධNය ම©# ණය Wෙ! කමෙoදය aයා මක ෙනොJ ම 
ඔs#ට සමාජය �ළ ෙවන  අකාරයකට සැල¶ම වන ෙහv# එම අසාධාරණ ත  වය 
වැළැJමට කමව  වැඩ��ෙවළ ඇN කළ c� යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා 
කරv. 
45. 

පා.44/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— වයස අs	> 60 ඉමවා ඇN ~Tගලv# සමාජය �ළ 

ස�ය ~Tගලv# බවට ප  CDෙ! වැඩ��ෙවළ සකස් CDම,— සමාජ ආ@ºක 
aයාව^ෙA පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අs	> 60 ඉමJෙම# පR 
සමාජය �ළ b) ��ගැ�ම ෙනොමැNව අ�යව ෙකො#J ){න වැ¢Z{ය#, සමාජෙA 
ස�ය ~Tගලv# බවට ප  C?ෙ! වැඩ��ෙවළ සකස් CDමට පාස+ පජාව ඇ�� k� 
මහ  සමාජයම දැmව  CDෙ! කමෙoදය ඇN කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව 
ෙයෝජනා කරv. 
46. 

පා.45/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ෙමෝට@ කා@Gක ෙෂේතය ��බඳ පාස+ )R#ෙw 

දැmම ~�+ CDම,— � ලංකාෙo අනාගත ත	ණ ත	®ය#ෙw £Cයා පශ්නයට 
*ස¤ම ෙලස සහ ෙමෝට@ කා@Gක ෙෂේතෙA ඇNව#නාq ව@ධනයට සාෙ�ෂව 
~ª� ශGකv#ෙw අවශ/තාව ස~රා ගැbෙ! අරkණ ඇNව පාස+ *ෂය b@ෙTශයට 
ෙමෝට@ කා@Gක é+පය *ෂයය ෙලස ඇ�ළ  CDම සඳහා කමව  වැඩ��ෙවළ ඇN 
කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
47. 

පා.46/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ෙමෝට@ කා@Gක é+පය ඉගැ#Jම සඳහා ,	ව	# 
~ª� CDමට අධ/ාපන *ද/ා çඨය ඇN CDම,— � ලංකාෙo සහ *ෙTශ රටවල 
ෙමෝට@ කා@Gක ෙෂේතෙA ඇNවන ව@ධනයට ස?ලන ෙලස, එම ෙෂේතෙA ~ª� 
ශGකv#ෙw ඉ+ම ස~රා¨මට හැCවන ප?j, පාස+ ම�ටG# ඉගැ#Jම සඳහා 
,	ව	# ~ª� CDමට ෙමෝට@ කා@Gක ෙෂේතය ��බඳ අධ/ාපන *ද/ා çඨය ඇN 
කළ c�යැv  ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
48. 

පා.47/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ෙමෝට@ කා@Gක é+පය *ෂය b@ෙTශය# 

යාව කා¨න CDම,— ෙමෝට@ කා@Gක ෙෂේතය හා ස!බ#ධ රජෙA කා@Gක *ද/ාල හා 
අmබTධ ආයතනවල ඉෙගm! කටc� )> කරm ලබ#ෙ# වසර 25 - 30 තර! පැර® 
*ෂය b@ෙTශය යටෙ  බැ*#, එම ත  වය ෙවනස් CDම සඳහා එම *ෂය 
b@ෙTශය# යාව කා¨න CDමට කමව  වැඩ��ෙවළ ඇN කළ c�යැv ෙමම 
පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
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49. 
පා.48/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,—  �ෙරෝද රථ හා ය�	 පැj ආíත £Cයාවල bcත 
qව#ෙw £Cයාවල Rර තභාවය තහs	 CDම,— � ලංකාව �ළ ¥ව වන �ෙරෝද රථ 
හා ය�	පැj ආíතව සෘá හා වක ෙලස £Cයාව#Z bcතJමට කැමැ ත දවන 
ත	ණ �?ස හා *ශාGක �*ධ හkදා bලධා?# සහ ෙජ/ෂඨ් ~රවැ)ය# යන ජන 
ක�ඩාය!වල ආ@ºක ශNය ව@ධනය CDෙම# සමස්ත ජාNක bෂ්පාjතයට ඔs#ෙw 
දායක වය ලබා ගැ�ෙ! අරkණ ඇNව එම ෙෂේතෙA bcතqව#ෙw ස�ය 
දායක වය ජාNක ආ@ºකයට එ කර ගැ�ම සඳහා කමව  වැඩ��ෙවළ ක¢නG# 
සකස් කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
50. 

පා.49/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— � ලාං¶ය/ෙTUය Ýපෙoදය ��බඳ රට �ළ ජනතා 

ආක+ප ~�+ CDම,— � ලාං¶ය/ෙTUය ආහාර කලාව ��බඳ ෙTUය හා *ෙTUය 
ජනතාව �ළ වැ¢ නැ=	ව ඇN CDෙ! අරkණ ඇNව, රට �ළ ජනතා ආක+ප ඒ ෙවත 
ෙයොk CDම සඳහා පාස+, *ශ්ව*ද/ාල, තෘ½vක අධ/ාපන ආයතනවල *ෂය පාඨමාලාවට 
Ýපෙoදය *ෂයය ෙලස ඇ�ළ  CDමට , රාජ/ හා ෙපෞTග^ක අංශවල මැjහ Jම මත 
ප@ෙAෂණ අංශ j?ගැ#Jම ම¸# නව ෙසොයාගැ�! )> CDමට , ඒ හා බැ¤m ආයතන 
පTධNය ස!බ#ධ කර ගbG# සහNක පත, ¢�ෙලෝමා, උපා�, පශ්චා  උපා� පාඨමාලා 
ඇN CDම ��# ෙමම ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ ~�+ ආක+පමය ෙවනස ඇN 
කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
51. 

පා.50/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— � ලංකාෙo ආහාර සංස්කෘNය ඉෙගm! සහ 

ඉගැ#J ෙ! aයාව^යට බTධ CDම,— � ලාං¶ය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග 
CDෙ! කලාව, ආහාර �1ෙ! කලාව, ව@ණකාරක කලාව, ආහාර කැçෙ! කලාව ඇ�� 
අංශ ගණනාවC# සකස්J ඇN අතර ඒ හා බැ¤� � ලාං¶ය ආහාර සංස්කෘNය ��බඳ 
ඉෙගm! සහ ඉගැ#J! කමෙoදය# හරහා අනාගත පර~රට පවරාWම ෙම#ම ෙTUය හා 
*ෙTUය ජනතාව අතර අපෙw ආහාර සංස්කෘNය ව/ා�ත CDම ම¸# � ලාං¶ය 
අනන/තාව අ#ත@ජාNකව ඔසවා තැäම සඳහා වැඩ��ෙවළ ඇN කළ c�යැv ෙමම 
පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

52. 

පා.51/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— *ශ්ව*ද/ාල සහ තෘ½vක අධ/ාපන ආයතනවල 
)R#ෙw ප@ෙAෂණ bබ#ධන අමාත/ාංශවල සංව@ධන කටc� ඉලක කර සකස් 
C?ම,— *ශ්ව*ද/ාල සහ තෘ½vක අධ/ාපන ආයතනවල )R# *)# තම පාඨමාලා 
ස!බ#ධෙය# ඉj?ප  කරන ප@ෙAෂණ bබ#ධන රෙ� ආ@ºක, සමා¥ය, සංස්කෘNක 
හා සංව@ධන කටc�වලට උපෙයෝ¼ කර ගැ�ම වැදග  වන බැ*# එම bබ#ධන 
අÚෂණය කරm ලබන ආචා@යව	 හා ප@ෙAෂණ bබ#ධන අදාළ වන අමාත/ාංශ අතර 
මනා ස!බ#Úකරණය ඇN CDම සඳහා එ¶ අමාත/ාංශෙA bලධා?ෙය9 ප CDෙම# 
එම ප@ෙAෂණ bබ#ධන ම¸# අමාත/ාංශෙA ඉj? සංව@ධන aයාදාමය# සහ කා¨න 
ඉලක ස~රා ගැ�මට හැCවන ප?j කමව  වැඩ��ෙවළ ඇN කළ c�යැv  ෙමම 
පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.  

53. 

පා.52/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— වයස අs	> 18 ස!Â@ණ වන අවසථ්ාෙoWම ඡ#ද ZG 
නාමෙ+ඛනයට නම ඇ�ළ  CDම,— මැNවරණ ෙදපා@තෙ!#�ව ම¸# වා@ කව 
ඡ#ද ZG නාමෙ+ඛන සංෙශෝධනය CDමට bයGත jනට පRව ෙහෝ ෙපර jනකW වයස 
අs	> 18 ස!Â@ණ වන තැනැ ත#ට bයGත වයස ස!Â@ණ q jනටම ඡ#ද ZG 
නාමෙ+ඛනෙයZ නම ඇ�ළ  කරවා ගත හැC ආකාරෙA පාෙයෝ©ක වැඩ��ෙවළ ඇN 
කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.  
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54. 
පා.53/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ෙසේලv# bෂ්පාදනය CDම සඳහා 
කමව  වැඩ��ෙවළ ඇN CDම,— � ලංකාව �ළ වා@ කව ෙසේලv# *ශාල 
පමාණය භා*තා කරm ලබන අතර ෙසේලv# ආනයනය CDම සඳහා ද *ශාල kදල 
වා@ කව *ෙTUය රටවලට ඇW යන බැ*#, එම *ෙTශ *bමය පමාණය රට �ළ ඉN? 
කර ගැ�ෙ! අරkණ ඇNව ලංකාව �ළ පව නා ෙTUය තාෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේලv# 
bෂ්පාදනය CDම සඳහා රාජ/, ෙපෞTග^ක ෙහෝ ස¯පකාර අංශය# ස!බ#ධ කර ගbG# 
කමව  වැඩ��ෙවළ රජය මැjහ  Jෙම# ඇN කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව 
ෙයෝජනා කරv. 
55. 

පා.54/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ෙපො+ ව�ර ආíතව නව bෂ්පාදනය# ඇN CDම,—  
� ලංකාව �ළ වා@ කව *ශාල පමාණයක ෙපො+ ව�ර අපෙ  යන බැ*#, නව 
තාෂණය ෙයොදා ගbG# *�ම  කමෙoදය යටෙ  ෙපො+ ව�ර ආíතව නව 
bෂ්පාදනය# ෙTUය හා ජාත/#තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක කර ගbG# ඇN CDම සඳහා 
කමෙoදය aයා මක කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
56. 

පා.55/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— සාගරෙA නව ස!ප  ගෙoෂණය,— *ශාල සාගර 
කලාපය  ZG රට s � ලංකාව පkඛ වය ලබා W ඇ ෙ  Úවර ක@මා#තය සඳහා 
පමණ වන අතර  සාගරය ආíතව *ශාල පමාණයක සවභා*ක ස!ප  ඇN බැ*# 
ෙමරටට *ශාල £Cයා අවස්ථා පමාණය ෙම#ම ධනය ද උපයා ගැ�ෙ! අරkණ ඇNව 
සාගර ස!ප  ��බඳව *�ම  වැ¢>ර අධ/යනය කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව 
ෙයෝජනා කරv. 
57. 

පා.56/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— � ලංකාෙo ම ස/ ස!පත *ෙTéකv# *)# ෙනලා 
ගැ�ම වළකා¨ම,— � ලාංCක Úවරය#ට *ශාල ආ@ºක අවා)ය ඇN කරG# � ලංකා 
kª> කලාපෙA ම ස/ ස!ප  *ෙTéකv# *)# ෙනලා ග#නා බැ*# � ලංකා kª> 
කලාපය �ළ මා� ඇ+¨මට සහ *ෙTශ  යාතාවලට මා� බෑම සඳහා ෙතොSපල ෙලස 
භා*තා CDම වළකා¨ම සඳහා රජය *)# *�ම  වැඩ ��ෙවළ සකස් කර aයා මක 
කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
58. 

පා.57/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ෙකොස් bෂ්පාදනය වැ¢ කර ඒ ආíත bෂ්පාදන 
අපනයනය CDම,— ඉතා ප�ත ෙම#ම ඖෂÚය ,ණෙය# අîන, රසායbක දව/ව^# 
ෙතොරව වගා කළ හැC ෙබෝගය වන ෙකොස් වගාව ව/ා�ත CDම ��# ඒ ආíත 
bෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා අපනයනය CDම ම¸# *ශාල *ෙTශ *bමය පමාණය අප 
රටට උපයා ගත හැC බැ*# ඒ සඳහා රජෙA මැjහ *ෙම# *�ම  වැඩ ��ෙවළ 
සකස් කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
59. 

පා.58/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ජාNක ෙගො* ස!මාන උෙළල වා@ කව සං*ධානය 
CDම,— රට ෙපරට යාමට න! k^ක වශෙය# ෙගො*තැb# සíක *ය c� බැ*# රට 
ස	 කරන ෙගො* ජනතාවට )ය වෘ Nය ��බඳ අ²මානය ඇNවන ප?j *�ම  
සං*ධාන වÊහය හරහා aයා මක වන ෙගො* ස!මාන උෙළල රජෙA මැjහ Jෙම# 
වා@ කව සං*ධානය කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
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60. 

පා.59/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— සහන Gලකට LED බ+බ පා?ෙභෝ©ක ජනතාවට 
ලබාWම,— bවාස ආෙලෝක C?මට ෙයොදා ග#නා ,ණා මක LED බ+බ Gල අ�ක 
බැ*#, *>^බල ම�ඩලය මැjහ J සහනදා¾ Gලකට හා ෙගJෙ! කමයට ෙමම බ+බ 
පා?ෙභෝ©ක ජනතාවට ලබාW ජාNක වශෙය# *>^ය *ශාල පමාණය ඉN? කර 
ගැ�මට ,  LED බ+බ ජනතාව අතර ජනÕය CD ම¸# *>^බල ම�ඩලයටද අමතර 
ආදායම උපයා ගැ�මට  හැCවන ප?j කමව  වැඩ ��ෙවළ සැක)ය c�යැv ෙමම 
පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
61. 

පා.60/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— R� ප?මාණ ෙස+ල! බÍ ක@මා#තශාලා ව/ා�ත 
CDම,— � ලංකාව �ළ ෙස+ල! බÍ සඳහා *ශාල ෙව ළදෙපොළ පැව�ණ ද,  රට �ළ 
ඒවා bෂප්ාදනය ෙකෙර#ෙ# R� වශෙය# වන අතර ඒ සඳහා Lනය පkඛ අෙන9  
රටවලට *ෙTශ *bමය *ශාල පමාණය ඇW යන බැ*#, R� �?වැය දැ?ය c�  ෙමම 
ක@මා#තය ගාÅය පෙTශවල ව/ා�ත CDම සඳහා *�ම  වැඩ ��ෙවළ සකස් කළ 
c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
62. 

පා.61/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ඖෂධ bෂප්ාදන ක@මා#ත ශාලා ආර!භ 

CDම,—  � ලංකාව �ළ ඖෂධ bෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම ම�ටමක පවNන අතර ඖෂධ 
ආනයනය සඳහා වසරකට *ශාල *ෙTශ *bමය පමාණය වැයවන බැ*# jc� මානව 
ස!පත ZG රට ෙලස � ලංකාවට අත/ාවශ/ ඖෂධ ව@ග රට �ළම bපදJමට අවශ/ 
පහRක! රජය මැjහ  Jෙම# ලබා W ඖෂධ bෂ්පාදන ක@මා#ත ශාලා ආර!භ කළ 
c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
63. 

පා.62/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— පාස+ *ෂය b@ෙTශයට මෙනෝ *ද/ාව *ෂයය ඇ�ළ  

CDම,— පාස+ éෂ/ පජාව bෙරෝ¼ මනසC# c  nT�ම  ½රණ ගැ�මට හැC �?ස 
ෙලස හැඩගැසJ්ම උෙදසා හය වැb ෙශේ®ෙA )ට aයා මක වන ප?j ෙබෞTධ මෙනෝ 
*ද/ාව සහ බටZර මෙනෝ *ද/ාව යන *ෂයය# ඒකාබTධ ෙකොට කමව ව සැලR! කරන 
ලද “මෙනෝ *ද/ාව සහ භාවනාව” නG# *ෂයය පාස+ *ෂය b@ෙTශයට ඇ�ළ  කළ 
c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
64. 

පා.63/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— *ශාGක ආධාරක මධ/ස්ථාන �ZSJම,— *ශාGකය# 

ෙවmෙව# උපෙTශන ෙසේවා, ෛවද/ පහRක! සහ  jවා R£9! ෙසේවා යනාW 
වැ¢Z{ය#ට අවශ/ Rබසාධන කටc� £ස එකම ස්ථානයC# ඉS කර ගැ�මට හැC 
වන ප?j *ශාGක ආධාරක මධ/ස්ථාන ෙගොඩනැංJමට , එම මධ/ස්ථාන ෙ#ද කර 
ගbG# ය! bෂ්පාදන කටc ත සඳහා *ශාGකය# ෙයොk CDම හරහා ඔs#ෙw j*යට 
සහනය ලබාෙදන අතර අමතර ආදායම ද උපයා ගැ�මට හැC වන ෙලස රජය මැjහ  
Jෙම# රට~රා *ශාGක ආධාරක මධ/සථ්ාන �ZS*ය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව 
ෙයෝජනා කරv. 
65. 

පා.64/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— *ශාGකය#ෙw ආ@ºකය ශNම  CDම සඳහා නව 

ෙලොත£vය හ¤#වා Wම,— *ශාGක රාජ/ ෙසවකය#ෙw වැS� *ෂමතා ඉව  CDමට 
සහ ඔs#ෙw Rබසාධන කටc� සඳහා අවශ/ kද+ ෙසොයා ගැ�ම සඳහා නව 
ෙලොත£vය ෙවළඳෙපොළට හ¤#වාWමට රජය කටc� කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව 
ෙයෝජනා කරv. 
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66. 
පා.65/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— සංචාරක මගෙප#ව#න# ~ª� CDම,— 
සංචාරකv#ට ඵලදා¾ හා ආචාරU¨ ෙසේවාව සැප¾මට හැC �?ස බවට ප  CDමට 
ෙම#ම, ඔs#ෙw  වෘ ½ය ම�ටම ඉහළ නැංJම සඳහා  සංචාරක මග ෙප#ව#න# 
~ª� CDමට *�ම  වැඩ��ෙවළ සකස් කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා 
කරv. 
67. 

පා.66/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ඉඩ! ස!බ#ධව පවNන �N සංෙශෝධනය CDම,— � 

ලංකාව �ළ ෙ! වන *ට ඉඩ!වලට ව/ාජ ඔ�~ සකසා *C×ෙ! ජාවාරම 
aයා මකවන අතර Åට අදාළව �Nය aයා මක Jම ද ඉතා අවම ම�ටමක පවNන 
බැ*#, ඉඩ! අvNය ස!බ#ධව Rර තභාවය වැ¢ වන අc?# හා වැරjක	ව#ට දැ¢ 
දÛව! පැGණ*ය හැC අc?# පවNන �N පTධNය සංෙශෝධනය කළ c�යැv ෙමම 
පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

68. 
පා.67/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— � ලංකාව අවට සාගරෙA ෙකොර+පර ආරෂා කර 
ගැ�ම,— � ලංකාව අවට සාගරෙA ඇN ෙකොර+පර Gbස්  aයාකාරක! ෙහේ�ෙව# 
*නාශJෙ! ත@ජනයට kªණපා ඇN බැ*#, එම ෙකොර+පර ආරෂාකර ගැ�ම සඳහා 
Gbස් aයාකාරක! පාලනය CDමට හැCවන ප?j ~Tගල ආක+පමය ෙවනස ෙම#ම, 
ෛනNක රාkෙo ෙවනස ඇN CDම සඳහා *Tව  කGSව හරහා R>R වැඩ��ෙවළ 
සැලR! කර aයා මක කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
69. 

පා.68/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— පාස+ වෑ# රථ සඳහා කා#තාව# ෙසේවයට ෙයදJම,— 

පාස+ වෑ# රථ ෙසේවෙයZ ,ණා මක බව වැ¢ CDමට , එම වෑ# රථවල ගම# කරන 
ද	ව#ෙw ආරෂාව උෙදසා   )යම පාස+ ෙසේවා වෑ# රථවල ෙසේවය සඳහා 
කා#තාව# ෙයොදා ගැ�ම අbවා@ය CDමට �N සකස ්කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව 
ෙයෝජනා කරv. 
70. 

පා.69/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ඖෂධ Gල පහත ෙහ¨ම,— � ලංකාව �ළ ජාNක 
ඖෂධ පNප Nය පකාශයට ප  කර ඖෂÚය නාමෙය# ෙබෙහ  අෙල* CDම ක¢නG# 
ආර!භ CDම ම¸# ඖෂධ Gල පහත ෙහ¨මට රජය මැjහ  *ය c�යැv ෙමම 
පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
71. 

පා.70/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— අ#ත@ජාලය හරහා අෙල* කරන ඖෂධ ඇ�� ජාවාර! 
මැඩපැවැ Jම,— ෙ! වන *ට අ#ත@ජාලය හරහා පGNයC# ෙතොර ඖෂධ, ෛවද/ 
උපකරණ හා Ðපලාවන/ bෂ්පාදන *ශාල ෙලස අෙල* ෙකෙරන අතර ෙමම ජාවාර! අප 
රෙ� ජනතාව ෙw ෙසෞඛ/යට සහ යහපැවැ මට *ශාල ත@ජනය වන බැ*# ඒවා 
මැඩපැවැ Jම සඳහා b) වැඩ��ෙවළ සකස් කර aයා මක CDම R>R යැv ෙමම 
පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
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72. 

පා.71/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— කෘ  රසායන දව/ භා*තා ෙනොකර වගා CDම,— අ�ක 
*ෂ සZත කෘ  රසායන දව/ � ලංකාව �ළ තහන! කර පැර® කමයට ප?සර ZතකාÅ 
වගා කමය රටට හ¤#වාWමට අවශ/ ප@ෙAෂණ )>CDමට කෘ  *ද/ාඥය# හා 
ප?සරෙoW#ෙග# සම#*ත කGSව ප  කර ඔs#ෙග# ලබා ග#නා b@ෙTශ ��# 
ජනතාවට වස *ෙස# ෙතොර ෙසෞඛ/ාර ත ආහාර ෙoල  ලබා Wමට අවශ/ �යවර 
ගැ�මට රජය මැjහ Jම R>R යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
73. 

පා.72/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— පාස+ )R# ම දව/වලට ඇOබැZJෙම# kදවා 
ගැ�ම,— ෙ! වන *ට � ලංකාව �ළ පාස+ )R# ම දව/වලට ඇOබැZ Jෙ! වැ¢ 
පවණතාවය b@මාණය J ඇN බැ*# පාස+ )R# ම දව/ව^# kදවාගැ�ම සඳහා 
රජය මැjහ J *�ම  වැඩ��ෙවළ aයා මක කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව 
ෙයෝජනා කරv. 
74. 

පා.73/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ජාNක ඵලදා¾තා කGSව ප  CDම,— රජය *)# 
aයා මක කරm ලබන ඵලදා¾තා වැඩසටහ#ZW තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදා¾තා 
ම�ටම කරා ෙමෙහයq ආයතන පධා�# හ¤නාෙගන ඔs#ෙw දැmම හා අ දැ¶! 
පෙයෝජනයට ගත හැC වන ආකාරෙය#, එම ආයතනවල aයා මක කරන ලද 
වැඩසටහ# සහ කමෙoද අෙන9  ආයතනවලට ගැලෙපන ප?j ආෙTශ CDමට හැCවන 
ප?j එම ආයතන පධා�#ෙග# සම#*ත ජාNක ඵලදා¾තා කGSව �ZS*ය c�යැv 
ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
75. 

පා.74/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— පජා ෛවද/ෙoදය ��බඳ *ෙශේෂඥ ෙසේවාව jc� 
CDම,— ෙසෞඛ/ ෙසේවාෙo අත/ාවශ/ අංගය වන පජා ෛවද/ෙoදය ��බඳ *ෙශේෂඥ 
අංශය jc� CDමට අවශ/ සැලR! සකස ්CDම හා එම ෙෂේතෙA දැනට පවNන ගැට 
bDෂණය කර ක¢නG# bරාකරණය CDමට අවශ/ කටc� )> CDමට රජය මැjහ  
*ය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
76. 

පා.76/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ප?ෙභෝජනයට mR>R ආහාර ෙවළඳෙපොළට ඒම 

වැළැJමට කටc� CDම,— ප?ෙභෝජනයට mR>R ආහාර bෂ්පාදනය කරන, අෙල* 
කරන හා ඊට අmබල ෙදන ~Tගලය# හා ආයතන වැට¨මට පා?ෙභෝ©ක කටc� ��බඳ 
අ�කා?ෙA *ෙශේෂ වැට¨! ඒකකයට පවNන ගැට bරාකරණය කර අවශ/ පහRක! 
ෙනොඅÍව ලබා Wමට , වැරjක	ව#ට උප?ම දÛව! ලබා jය හැC වන ප?j පවNන �N 
පTධNය සංෙශෝධනය CDමට  කටc� කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා 
කරv. 
77. 

පා.77/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— වස *ස නැN ආහාර bෂ්පාදනය j?ම  CDම,—  

ආහාර හා ස!බ#ධ bෂ්පාදන කටc�වල ෙTUයව bරතව ){න bෂ්පාදකv# ඉලක 
කර ගbG# ,ණා මක බ*# ඉහළ, ෙසෞඛ/ාර ත ආහාර පා?ෙභෝ©කය#ට ලබා Wම 
��# රටට කළ හැC ෙසේවාව ��බඳව දැmව  කර, ආක+පමය ෙවනස ඇN CDමට හා 
එෙලස වස *ෙස# ෙතොර ආහාර bපදවන ව/වසායකv#ට ෙගෞරව නාමය සZත 
ස!මාන පදානය ෙකොට ඔs# j?ගැ#Jමට වැඩසටහන රජය මැjහ J ආර!භ කළ 
c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
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78. 
පා.78/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— අයථා ෙලස අ ප  කරග  අභයâGවලට අය  ඉඩ! 
bදහස් කරගැ�ම,— � ලංකාෙo පකාශයට ප  කර ඇN අභයâGවලට අය  ඉඩ! **ධ 
~Tගලය# හා සං*ධාන *)# �N *ෙරෝÚ ෙලස අ ප  කරෙගන ඇN බැ*#, එම ඉඩ! 
නැවත ලබා ගැ�මට රජය ක¢නG# මැjහ  *ය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා 
කරv. 

79. 

පා.79/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ආjවා1 ජනයා නගා)SJම සඳහා සැලRම aයා මක 
CDම,— � ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආjවා1 ජනතාව ��බඳ ෙවනම සංගණනය 
)>කර, ඔsනට ¥ව  Jම සඳහා දැනට පවNන අපහRතා කමව ව හ¤නාෙගන, ඔsනට 
 ෙගෞරව�යව ¥ව  Jමට හැC ප?සරය b@මාණය කර Wමට අවශ/ සාධ�ය සැලRම 
ආjවා1 නායකv# ද ඇ�ළ ව ප කරන ලද *Tව  ම�ඩලය හරහා aයා මක කළ 
c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
80. 

පා.80/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— cTධය bසා උ�	 හා නැෙගනZර පෙTශය#Z හාb q 
~රාවස�් සංරෂණය CDම,— Nස් වසරක cTධය ෙහේ�ෙව# උ�	 හා නැෙගනZර 
පළා  වල පැවN ~රාවස්� *ශාල ෙලස *නාශ q අතර පවNන ~රාවස�් ��බඳ 
සÅෂණය )> කර ෙතොර�	 £ස්කර ගැ�ම , එම ~රාවස්� තහs	 CDම, ආරෂා 
CDම හා පNසංස්කරණය CDම  අරk� කර ෙගන *Tව  ~රා*ද/ාඥv#ෙග# 
සම#*ත කGSව ප CDම R>R යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
81. 

පා.81/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— වගා CDම සඳහා ෙTUය äජ පච^ත CDම,— කෘ  
රසායන භා*තෙය# ෙතොරව ෙTUය කාබbක ෙපොෙහොර ආශෙය# වගා කළ හැC ෙTUය 
äජ ව@ග හ¤නාෙගන එම äජ ක¢නG# රට ~රා ව/ා�ත කර රසායbක වස *ෙස# ෙතොර 
ආහාර ජනතාවට ලබා Wම සඳහා අවශ/ කරන ප@ෙAෂණ, තාෂණය හා bෂ්පාදනය වැ¢ 
jc� CDමට අවශ/ සැලR! සකස් කර aයා මක කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව 
ෙයෝජනා කරv. 
82. 

පා.82/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— *ෙTශ භාෂා අධ/යනයට පහRක! සැප¾ම,— ~Tගල 
nT�ෙA පෘòල බව ½රණය Jමට ඔª ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය වන බැ*# 
ඉංó) භාෂාව හැ	�ෙකොට අෙන9  පධාන *ෙTශ භාෂා හැදෑDමට අවශ/ පහRක! ~�+ 
කර, සැලR! ස!පාදනය කර aයා මක කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා 
කරv. 
83. 

පා.83/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— )ය මැNවරණ පචාරක කටc� සඳහා *යද! කරන 
kද+ 1මා CDම,— � ලංකාව �ළ පැවැ ෙවන )ය මැNවරණය#ZW ඇතැ! 
අෙ�ෂකය# අN *ශාල kද+ පමාණය *යද! කරන අතර kද+ *යද! කළ ෙනොහැC, 
එෙහ  රටට වැඩ කළ හැC nT�ම  �?සකට ඉ# අවා) සහගත ත  වය ඇN වන 
බැ*# මැNවරණ සඳහා *යද! කරන kද+ පමාණය 1මා CDමට හැC වන ආකාරෙA �N 
ස!පාදනය කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
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84. 

පා.84/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— යට  *8ත සමෙA � ලංකාෙව# £ෙගන ©ය ~රාවස්� 
නැවත ලබා ගැ�ම,— � ලංකාව යට  *8තයව පැවN සමෙA අප ර{# පෘ�ගාලය, 
ඕල#දය හා මහා ôතාන/යට £ෙගන ©ය ~රා*ද/ා මක ව{නාකම සZත භා�ඩ 
��බඳ සÅෂණය )> කර එම භා�ඩ නැවත අප රටට ලබා ගැ�ම සඳහා අවශ/ 
�යවර ගැ�මට රජය මැjහ  *ය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

85. 

පා.85/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— සංඝා�කරණය සථ්ාපනය CDම,— ²æ# 
වහ#ෙසේලාෙw ආරෂාව හා ෙගෞරවය £ක ගැ�ම ෙවmෙව# උ#වහ#ෙසේලාට අදාළ 
අ�කරණමය කා@යය# සඳහා ෙවනම සංඝා�කරණය �ZS*ය c� බවට  එම 
අ�කරණ ½#> සඳහා �Nමය බලය ලබාගැ�මට හැC වන අc?# ෙමම සංඝා�කරණය 
ස්ථාපනය කළ c� බවට  ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

86. 

පා.86/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ව/වස්ථා�ත සංඝ සභාව ප  CDම,— 
පා@^ෙ!#�ව ඇ�� ජනතා bෙයෝ8ත ආයතන සඳහා උපෙTශක වය හා මග ෙප#Jම 
ලබා Wමට හා අණපන වලට සංෙශෝධන ඉj?ප  කළ හැC ෛනNක බලය සZත සංඝ 
ස!kNෙය# ප  කර ග  රාජ/ ප?පාලනය, �Nය, *ෙTශ කටc� හා සමාජ 
aයාකාරක! ��බඳ හසල දැmම සහ අ දැ¶! සZත *Tව  සංඝයා වහ#ෙසේලාෙග# 
සම#*ත ව/වස්ථා�ත සංඝ සභාව ප  කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා 
කරv. 
87. 

පා.87/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— වා� සංස්කෘNක අධ/යන ආයතනය �ZSJම,— � 
ලංකාෙo පැවැN ජල තාෂණය හා වැo තාෂණය නැවත පණග#වා £කගැ�ම සහ 
වැ¢ jc� CDම සඳහා අවශ/ ප@ෙAෂණ )> CDමට හා අධ/ාපන පාඨමාලා ම©# උත 
*ෂය ගැන දැmG# ස#නTධ කරන ලද �?ස b@මාණය CDමට හැCයාව ඇNවන ප?j 
“වා� සංස්කෘNක අධ/යන ආයතනය” නG# ආයතනය රජය මැjහ Jෙම# ආර!භ 
කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
88. 

පා.88/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— මහාවංශය අධ/යනය සඳහා ආයතනය �ZSJම,— � 
ලාං¶ය ඉNහාසෙA ගම# මග ෙප#වන මහාවංශය අධ/යනය CDම සඳහා ²æ# 
වහ#ෙසේලාෙw මැjහ  Jෙම# “මහාවංශ අධ/යන ප@ෙAෂණ ජාNක ආයතනය” නG# 
ආයතනය රාජ/ අmගහෙය# �ZS*ය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
89. 

පා.89/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ෙබෞTධ *ෙරෝÚ aයා නැවැ Jම,— ධ@ම ග#ථ හා 
පකාශන අධ/යනය CDෙ! මනා දැmම ඇN ෛනNක බලය සZත *Tව  සංඝ 
ම�ඩලය �ZSJම ම©# ය! b@මාණය එ�දැJමට ෙපර එය එම ම�ඩලයට ඉj?ප  
CDෙම# අන�	ව, සමාජගත CDමට mR>R න!, සංෙශෝධන ඉj?ප  CDමට හැCවන ප?j 
යා#තණය සැක1ම ම©# ෙබෞTධ *ෙරෝÚ aයා හා පකාශන රචනා Jම හා n> දහම 
ස!බ#ධ කරG# සාවද/ b@වචන ඉසම්�Jම නැවැ Jම සඳහා රජය මැjහ  *ය c�යැv 
ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
 



( 24 ) 

 

 

90. 

පා.90/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ෙTශ Zෛතõ කලා b@මාණ ඇග¾ම,— ෙTශාmරාගය හා 
ආ මා²මානය ඇNවන ප?j ෙTUය හා සංසක්ෘNක ව{නාකG# අîන කලාකෘN වා@ කව 
ඇග¾ම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ්CDමට රජය මැjහ  *ය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව 
ෙයෝජනා කරv. 
91. 

පා.91/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— � ලංකාෙo පාස+ éෂ/ éෂ/ාව#ෙw *නය නැංJමට 
කටc� CDම,— � ලංකාෙo පාස+ éෂ/ éෂ/ාව# ෙසෞඛ/ ස!ප#න, bෙරෝ¼ හා කාvකව 
ශNම  ~රවැ)ය# ෙලස සමාජගත CDෙ! අරk®# ඔs#ට තමා කැමN �ඩාවකට ෙයොk 
Jමට සහ පාෙයෝ©ක *නය ~ª�වකට ෙයොk CDමට අවශ/ කටc� ස!පාදනය කළ c�යැv 
ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
92. 

පා.92/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ෙබෞTධ සංසක්ෘNක ෙතොර�	 මධ/සථ්ානය ආර!භ 

CDම,— � ලංකාව �ළ �Zටා ඇN ෙබෞTධාගGක සථ්ාන, ඒ හා සබැÖ අmෂං©ක අංශය# 
ෙම#ම, ²æ# වහ#ෙසේලා ��බඳ ෙතොර�	 ආW ක	� එ £ස ්කර *�ම ව ප?ගණක 
ගත කර, නJන තාෂ®ක උපකරණ සහ පමාණව  මානව හා ෙභෞNක ස!ප  ව^# �?~# 
“ ෙබෞTධ සංසක්ෘNක ෙතොර�	 මධ/සථ්ානය” නG# ආයතනය රාජ/ අmගහෙය# ආර!භ 
කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

93. 

පා.93/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— දහ! පාස+ පාඨ ග#ථ කාලාmÐçව සංෙශෝධනය 
CDම,— *භාග ඉලක කරග , දැmම පමණ ෙ#දගත කළ පාඨ ග#ථ ෙවmවට 
පා ෙයෝ©ක ~ª�ව පදන! කරග , nT�ය ව@ධනය කර#නාq, éෂට් ස!ප#න සමාජය 
b@මාණය CDම ඉලක කර ග  පාඨ ග#ථ *Tව  ම�ඩලය හරහා ස!පාදනය කර දහ! 
පාස+ ෙවත ලබා jය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
94. 

පා.94/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ජාත/#තර පාස+ bයාමනයට ම�ඩලය ප  CDම,— � 
ලංකාෙo සංසක්ෘNයට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ මට ගැලෙපන ප?j ජාත/#තර පාස+Z 
*ෂය පථය# අවශ/ ප?j bයාමනය කළ හැC Â@ණ බලතල සZත ම�ඩලය ප  කළ 
c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
95. 

පා.95/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ජාNක අධ/ාපන ෙකොGෂ# සභාව වඩා  ස�ය CDම,— 

ෙTUය ඉNහාස දැmම, සාරධ@ම ස!ප#න බව, bෂප්ාදන ශක/තාව, nT� ස!ප#න බව, 
ස!පදාvක දැmම, ෙTශාmරාගය, bෙරෝ¼තාව, 9සලතා Â@ණ බව සහ ආක+ප ස!ප Nෙය# 
c� බව යන අංගය#ෙග# ප?Â@ණ සා@ථක ~රවැ)ෙය9 ÁZ කල හැC වන ප?j සකසන ලද 
ජාNක අධ/ාපන පNප Nය හරහා සමසත් අධ/ාපන කමෙAම ප?ව@තනය ඇN CDමට 
ජාNක අධ/ාපන ෙකොGෂ# සභාව ව ඩා  ස�ය කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා 
කරv. 
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96. 

පා.96/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— පs+ ෛවද/ෙoදය ��බඳ *ෙශේෂඥ ෙසේවාව jc� CDම,— 

ෙසෞඛ/ ෙසේවාෙo අත/ාවශ/ අංශය වන පs+ ෛවද/ෙoදය ��බඳ *ෙශේෂඥ ෙෂේතය �ළ 
දැනට පවNන ගැට bDෂණය කර ඒවා ක¢නG# bරාකරණය CDමට අවශ/ කටc� )> 
CDමට  එම පs+ ෛවද/ෙoදය ��බඳ *ෙශේෂඥ ෙසේවාව jc� CDමට සැලR! CDමට  
රජය මැjහ  *ය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
97. 

පා.97/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ආc@ෙoද ෛවද/ව	#ෙw ෙසේවය *ෙTශය#ට ලබා 

Wම,— ආc@ෙoද ෛවද/ උපා�ය ස!Â@ණ කරන උපා�ධාD#හට *ෙTශ රටවල £Cයා 
අවසථ්ා ලබාWම සඳහා *�ම  වැඩ ��ෙවළ සැලR! කර aයා මක CDම R>R යැv ෙමම 
පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
98. 

පා.98/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ආc@ෙoද ෛවද/ පනත සංෙශෝධනය CDම,— දැනට 

පවNන ය+ පැන ©ය ආc@ෙoද ෛවද/ පනත සංෙශෝධනය කර ආc@ෙoද ෛවද/ව	#ෙw 
වෘ ½ය ගැට *සඳG#, එම වෘ Nය ස� ග	 වය හා අ²මානය £ක ගැ�මට නව ආc@ෙoද 
ෛවද/ පනත ක¢නG# ඉj?ප  CDමට �යවර ගත c�යැv  ෙමම පා@^ෙ!#�ව 
ෙයෝජනා කරv. 
99. 

පා.99/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— >!?ය ආරෂක පTධNය සකස ්CDම,— � ලංකාෙo 

>!?ය ආරෂක පTධN b@මාණය කළ නව bපැc! ක	ව# ද, එම ෙෂේතයට ස!බ#ධ 
*Tව�# ද, >!?ය ෙදපා@තෙ!#�ෙo )යම ෙෂේතය#Z පJනය#ෙග# ද සම#*ත 
කGSව ම¸# >!?ය ආරෂක පTධNය සකස ්කර aයා මක CDමට රජය මැjහ  *ය 
c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

100. 
පා.100/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ම¼ පවාහන ෙසේවෙA ,ණා මක ත  වය වැ¢ CDම,— 
බස ් ම¼ පවාහන ෙසේවෙA ,ණා මක ත  වය වැ¢ CDම ම¸# වා@ කව එම ෙසේවාව 
පNෙෂේප කරන 1% - 2%  පමණ q ම¼# පමාණය රඳවා ගැ�මට කටc� CDෙම#, එම 
ෙසේවෙA පැවැ මට W@ඝ කා¨නව ඇN *ය හැC අවදානම අÍ කර ගැ�ම සඳහා කමව  වැඩ 
��ෙවළ සැලR! කර aයා මක CDම R>R යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
101. 

පා.101/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— )ංහල භාෂාවට ස!මතය සකස ්CDම,— )ංහල භාෂාෙo 

^öත ව/වහාරය හා කථන ව/වහාරය ෙදයාකාරය ග#නා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙÃදය, 
අ+පපාණ, මහපාණ අෂර ෙයWම සහ පද ෙබWම ආ jය ද *වාද සZත බැ*# )ංහල භාෂාව 
සඳහා ස!මතය සකස ්CDමට *Tව  ම�ඩලය ප  කර කාලාmÐපව )>වන ෙවනසක්! 
ද සැලC+ලට ෙගන භාෂාෙo පැවැ ම තහs	 CDමට හැC aයාදාමය සකස ්කළ c�යැv 
ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
102. 

පා.102/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— සංසථ්ාbක කාබbක අපදව/ ම¸# ප?සරය ÷ෂණය Jම 

පාලනය CDම,— ප^ෙබෝධ නාශක සහ ක@මා#ත aයාව^ය#Z W �ටවන සංසථ්ාbක 
කාබbක අපදව/ (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළොස ් ව@ගයක ÷ෂණ 
කාරකය#ෙග# සම#*ත අතර ඒවා Gbසාෙw ෙසෞඛ/යට ඉතා අZතකර බැ*# එම 
රසායbකය# ප?සරයට kදා හැDම පාලනය CDමට *�ම  වැඩ ��ෙවළ සැලR! කර 
aයා මක කළ c� යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
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103. 
පා.103/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— රාජ/ පාලනයට ස!nTධ ද@ශනය ස!බ#ධ කර ගැ�ම,— 
ස�ත අප?හා�ය ධ@ම, දසරාජ ධ@ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, 9	 ධ@ම ජාතකය, ග#ඩ b#>ක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙTවධ@ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චකව ½ )හනාද Ýතය 
හා ධ@ම පW�කාව යන ස!nTධ ඉගැ#J! ස!බ#ධව පා@^ෙ!#�, පළා  සභා හා පාෙTUය 
ම�ටෙ! ){න )යම පෂ *පෂ ම#Îව	# දැmව  CDම ��# ඔs#ෙw âGකාව රෙ� 
යහපාලනයට දායක කර ගැ�මට හැC වන ආකාරෙA වැඩ ��ෙවළ සැලR! කර aයා මක 
CDමට රජය මැjහ  *ය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
104. 

පා.104/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ඉෙලෙටොbක අපදව/ බැහැර CDම,— ෆේලොරස#� 

බ+බ, >රකථන, ජංගම >රකථන, *>^ උපකරණ, බැට?, ප?ගණක හා එZ ෙකොටස ් ආjය 
අපදව/ ෙලස ප?සරයට බැහැර CDෙ!W ආසb, කැ�Gය!, රසjය, ෙල� වැb බැර ෙලෝහ 
ප?සරයට එක�වන බැ*# ෙමම ඉෙලෙටොbක අපදව/ බැහැර CDමට කමව  වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කර ප?සරය R£¶මට කටc� කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා 
කරv. 
105. 

පා.105/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— රෙ� යහපාලනය සථ්ා�ත CDම,— අයහප  පාලනෙA අංග 

ලෂණ වන අ තෙනෝමNක පNප N ස!පාදනය, bලබල වාදය, බලා මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ �N, *ධායක බලතල අb) ප?හරණය, ෙTශපාලනයට ~රවැ) දායක වය අÍJම 
සහ  ÷ෂණය පැNDම යන ක	� අප රට �ළ ෙනොඅÍව දනට ලැෙබන අතර ෙ! bසා රෙ� 
අයහප  පාලනය පවNන බව ෙප� යන ෙහv# රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැ¼ම සඳහා 
සැලR! සකස ්කර aයා මක කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
106. 

පා.106/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— *ෙTශ රටවල ඇN � ලංකාවට අය  ~සේකොළ ෙපො  

නැවත ලබා ගැ�ම,— � ලංකාවට අය  ව{නා ~සේකොළ ෙපො  රාéය cෙරෝපා රටව+ 
ඇ� ෙලෝකෙA රටව+ ගණනාවක Nෙබන අතර ඒවාෙA අ#ත@ගතව ඇN දැmම ෙ! වන 
*ට ව ම# ලාං¶ය සමාජයට අZGව ෙගොස ්ඇN බැ*#, එම ~සේකොළ ෙපො  අප රටට ආපR 
ලබා ෙගන ඒවාෙA අඩං, ෙපෞරා®ක දැmම නැවත සමාජගත CDමට *�ම  වැඩ ��ෙවළ 
සැලR! කර aයා මක කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
107. 

පා.107/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ෛජව **ධ වය £ක ගැ�ම සඳහා කෘ ක@මය දායක කර 

ගැ�ම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙවmවට බª ෙබෝග වගාව සහ Gශ ෙබෝග වගාව ජනÕය කරJම, 
ෛජව **ධ වයට හාbකර රස ◌ායන දව/ කෘ  ක@මා#තෙය# ඈ  CDම හා ඒකාබTධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භා*තය ��# රට �ළ ෛජව **ධ වය ආරෂා CDමට 
ෙගොJ# ෙයොk කරන වැඩ ��ෙවළ  aයා මක කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා 
කරv. 
108. 

පා.108/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ජනතාවෙw ආහාර ලැäෙ! අvNය Rර ත CDම,— 

එස  ජා½#ෙw සං*ධානෙA මානව අvNවා)ක!◌ ි පTධ½#ට අmàලව ආහාර ලැäෙ! 
¯^ක අvNවා)කම � ලාංCක ජනතාවට අZG වන ත  වය රජෙA පNප N ස!පාදනය 
හා aයා මක CD! �ළ දනට ලැෙබන ෙහv# උත පඥ�½#ට අmව රෙ� ජනතාවෙw 
ආහාර පශන්ය *ස¡ෙ! වග¶ම k�මb#ම රජයට පැවD ඇN බැ*# රජය මැjහ J ආහාර 
දව/ Gල පාලනය හා ෙසෞඛ/ ආර ත ආහාර ෙoල රෙ� ජනතාවට ලැäම සහNක 
ෙකෙරන *�ම  වැඩ ��ෙවළ ස!පාදනය කර ජනතාවෙw ආහාර ලැäෙ! ¯^ක 
අvNවා)කම තහs	 CDමට �යවර ගත c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
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109. 

පා.109/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— අකාබbක දව/ කළමනාකරණය CDම,— අකාබbක දව/ 

පNච�කරණය CDම , අකාබbක දව/ භා*තය අවම CDම , භා*තෙය# ඉව වන 
අකාබbක දව/ එක� CDෙ! යා#තණය සැක1ම හා අකාබbක දව/ භා*තා CDෙ! 
ප?සර �N DN *�ම  CDම  ��# රෙ� ප?සර පTධNෙA ආරෂාව හා යහපැවැ ම සඳහා 
අකාබbක දව/ කළමනාකරණය CDමට �යවර ගත c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා 
කරv. 
110. 

පා.110/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ෙTUය ඖෂධ සහ අ  ෙබෙහ  ��බඳව පාස+ )R# 

දැmව  CDම,— bෙරෝ¼ ජාNය ෙගොඩනැ¼ම සහ ෙTUය ආc@ෙoදෙA යහපැවැ ම ¯^ක 
අරk� වශෙය# ෙගන ෙTUය ඖෂධ ව@ග හා අ  ෙබෙහ  ��බඳ *�ම  ක	� සZත 
*ෂයය පාස+ *ෂය b@ෙTශයට ඇ�ළ  CDම ම¸# ෙTUය  ඖෂධ සහ අ  ෙබෙහ  
��බඳ පාස+ )R# දැmව  CDම ට �යවර ගත c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
111. 

පා.111/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා ම#දෙපෝෂණය �ර# CDම,— � ලංකාව 

�ළ අÍබර ද	 උප  අmපාNකය 25% තර! ඉහළ අගය ග#නා අතර එයට පධාන සාධකය 
ව#ෙ# ෙපෝෂ/දා¾ ආහාර Zඟකම වන බැ*#, මාතෘ හා ළමා ම#දෙපෝෂණය >ර¨මට අවශ/ 
ෙපෝෂ/දා¾ ආහාර >�ප  ජනතාවට ලබා Wම පkඛතාවය කරග  වැඩ ��ෙවළ aයා මක 
කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

112. 

පා.112/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ප?සරය R£¶ෙම# bෙරෝ¼ රට ෙගොඩනැ¼ම,— 

ව@තමාන � ලංකාෙo ප?සර ÷ෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව# ජලෙA හා ආහාරවල *CරණU¨ 
බව වැ¢ J ඇN අතර අනාගතෙAW Gbසාට වැළ ෙඳන ඇතැ! ෙරෝගවල ෙරෝග bධානය පවා 
ෙසොයා ගැ�ම අපහR  *ය හැC බැ*#, ෙ! ��බඳ වැ¢>ර *ම@ශනය CDම සඳහා *Tව  
කGSව ප  කර වා@තාව කැඳවා, එම b@ෙTශ aයා මක CDම ��# රෙ� ජනතාවෙw 
�ෙරෝ¼භාවය සහNක කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
113. 

පා.113/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— රෙ� ආරෂාවට කෘ ක@මය Rර ත CDම,— 

ධනවාදෙA �#වැb කා@�ව වන ෙදවැb ෙලෝක cTධෙය# පR කාලෙAW හ?ත *�ලවය  
සමඟ කෘ කා@Gක ¥වන රටාව ස!Â@ණෙය#ම ෙවනස ්Jම ෙහේ�ෙව# ව@තමාන ෙලෝක 
පජාව kªණ W ඇN ප?සර ÷ෂණය, �ෙරෝ¼ බව නැNJම හා �?)> ආහාර ෙනොමැNJම ආW 
අවදාන! ත  වය#ෙග# � ලංකාව ආරෂා කර ගැ�ම සඳහා ජනතාව Nරසාර කෘ ක@ම 
භා*තය#ට ෙපළඹJෙම# හා ෙගොJ# ආරෂා ෙකෙරන රාජ/ පNප N රට �ළ සථ්ා�ත 
කරJෙම# රෙ� අනාගතය Rර ත කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
114. 

පා.114/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— සං¶@ණ ෙගෝ¨ය ෙවළඳෙපොළ bසා ජනතාවට ඇNවන 

ගැට අවම CDම,— ෙගෝ¨යකරණය *)# හ¤#වා># ෙලෝක ෙවළඳ රටාව Gbසාෙw 
මනස ආකමණය CDම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔª පාර!ප?කව ෙගන ආ හර පTධ½# හා jc� 
දා@ශbක �#තනය# Gbස ්මනස ��# උ>රා දැÅම ව@තමානය වන *ට � ලාංCකv#ට ද 
ෙපො> බැ*#, ෙවළඳෙපොළ ආ@ºකය �ළ ෙගොඩනැෙගන සං¶@ණ ¥වන රටාව හා ඒ සමඟ 
පැන න©න සං¶@ණ සමා¥ය පශන්  *සඳා ගbG# සහනU¨ j* පැවැ මකට යා c� 
ව#ෙ# ෙකෙසේද ය#න ��බඳව ජනතාව දැmව  CDමට අවශ/ වැඩ ��ෙවළ හා nT�මය 
සංවාදය රට �ළ aයා මක කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
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115. 

පා.115/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— � ලංකාවට අවශ/ 1b රට �ළ bපදJම,— � ලංකාවට 

අවශ/ කරන 1b bෂප්ාදනය CDමට අවශ/ ස!ප  � ලංකාව ස�ව ඇN බැ*#, මනා 
කළමනාකාD වයC#, කා@යෂමව හා සැලR! සZතව කටc� කර රටට අවශ/ 1b 
පමාණය ෙමරට bෂප්ාදනය CDමට හා 1b �?පහ> CDමට අවශ/ ක@මා#තශාලා රජය 
ම¸# සථ්ාපනය කර 1b ක@මා#තය £ක ගත c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

116. 

පා.116/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— නක+ස ්ර තය ආරෂා CDම,— සමසත් � ලාං¶ය 

ප?සර පTධNයටම බලපෑ! කළ හැC සංෙoW ප?සර පTධNය වන නක+ස් ර ත 
වනා#තරය ෙ! වන *ට Gbස ්aයාකාරක! ෙහේ�ෙව# දැ¢ ත@ජනයකට ලJ ඇN අතර 
ව ම# පර~රට ෙම#ම අනාගත Gbස ් පර~රට ද ෙමම ප?සර *නාශය ෙහේ�ෙව# 
අවදානමක ට kªණ පෑමට )> වන බැ*#, Gbස ් ත@ජන ඉව  කර නක+ස ් ර තෙA 
සව්ාÚන පැවැ ම ක¢නG# තහs	 කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

117. 

පා.117/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— රාවණා රá ��බඳව *�ම  ගෙoෂණය )> CDම,— 

රාවණා රá ��බඳ bශ�්ත ඉNහාස ෙතොර�	 නැN sවද, *�ම  ගෙoෂණය ��# ඔª 
��බඳව අප රෙ� ආක+ප නැංJමට , රාවණා රá ස�ව N¬ දැmම රෙ� අ²වෘT�ය සඳහා 
ෙයොදා ගැ�මට හා � ලාං¶ය ඉNහාසෙA සැඟJ ©ය ප?�ෙ�දය bරාවරණය කර ගැ�මට  
හැC වන බැ*#, *Tව  කGSව හරහා රාවණා රá ��බඳව ගෙoෂණය කළ c�යැv ෙමම 
පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

118. 

පා.118/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— nT�මය j�¤ බව �ර# CDම,— ෙභෞNක ෙවළඳ භා�ඩ 

සැ?සරන ෙoගයට සාෙ�ෂව දැmම, nT�ය හා මානව හර පTධ½# ජනතාව ෙවත ළඟා 
ෙනොJම ෙහේ�ෙව# ෙනොදැmව කම Zස එසJම ��# nT�මය j�¤භාවය අද අප රට �ළ 
දනට ලැෙබන පධාන ගැටව sවද, ඒ ��බඳව රට �ළ ඇ ෙ  අÍ අවධානය බැ*#, 
රෙ� ජනතාවෙw nT�මය j�¤ බව නැN CDමට )ය වයස ්කා�ඩය# ආවරණය වන ප?j 
*   �ම ව සැලR! කරන ලද ජාNක වැඩසටහන aයා මක කළ c�යැv ෙමම 
පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

119. 

පා.119/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ක+ ඉ9  q ඖෂධ භා*තය නැවැ Jම,— ෙ! වන*ට � 

ලංකාව �ළ ක+ ඉ9  q  ඖෂධ ෙවළඳෙපොළට හා රජෙA ෙරෝහ+ �ළ භා*තයට පැG×ෙ! 
අවදානම ඇN බැ*# රජෙA අදාළ )ය අංශ මැjහ J aයාකාD සැලRම සකස ්කර ක+ 
ඉ9  q ඖෂධ ෙවළඳෙපොෙළ# ඉව  CDම හා ආනයනය CDම නැවැ Jමට කටc� කළ 
c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

120. 
පා.120/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ඒ�ස ්ෙරෝගය ව/ා�ත Jම පාලනය CDම,— � ලංකාව �ළ 
දැනට හ¤නා ෙනොග  ඒ�ස ්ෙරෝ¼# 3000 කට ආස#න පමාණය ){න බවට වා@තා පළ J 
ඇN බැ*# ඔs# හ¤නාෙගන පNකාර සඳහා ෙයොk CDමට , ඒ�ස ්ෙරෝගය ව/ා�ත Jම 
වැළැJමට  ඵලදා¾ R>R ව/ාපෘNය ක¢නG# ආර!භ කළ c�යැv ෙමම 
පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
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121. 
පා.121/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— *ෙTශය#ZW ^ං©ක අතවරයට ලවන කා#තාව#ට 
සහන සැල1ම,— � ලංකාෙo කා#තාව# ගෘහ ෙසේවයට *ෙTශ ගතJෙම# පR )> වන 
අතවරය# ෙහේ�ෙව# )>වන ගැO ගැ�! bසා � ලාං¶ය සමාජය �ළ b@මාණය J ඇN 
ගැට සහගත ත  වය# සමනය CDම සඳහා *�ම  කමෙoදය සකසා aයා මක CDමට 
*Tව�# හා එම )>J! හා බැ¤� ~Tගල ක�ඩාය!ව^# සැ>!ල  කGSව ප  කළ 
c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

122. 

පා.122/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— වන ර ත හා අභය âGවල ආරෂාව දැ¢ CDම සඳහා 

�N ස!පාදනය CDම,— මෑතක )ට � ලංකාෙo ර ත වනා#තර සහ අභය âG *නාශය 
වැ¢ ෙවG# පවNන අතර � ලාං¶ය පා?ස?ක සම�^තතාවට ඉ# දැ¢ ත@ජනය එ+ල 
ෙවG# පවNන බැ*# ෙමම *නාශය නැවැ Jම සඳහා ජනතාවෙw ආක+පමය ෙවනස 
ඇN CDමට අවශ/ වැඩ ��ෙවළ සැක1මට ෙම#ම පවNන �N පNපාදන *�ම  හා දැ¢ 
බවC# cත වන ෙලස සංෙශෝධනය කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

123. 

පා.123/’15 

 ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— **ධ ආගGක ක�ඩාය!ව^# )> වන සමාජ බලපෑ! 
��බඳව අධ/යනය CDම,— පධාන ධාරාෙo ආගGක මතවාදය# *ෙoචනය කරG#, එම 
ආග!Z අm ක�ඩාය! ෙලස තම b@වචන හා පැහැj^ CD! සමාජගත කරන, නව 
මතවාද ඉj?ප  කරG# එම මතවාද ��ග  ~Tගලv# එ £ස් කර ග#නා, ආගGක හා 
ෙවන  kª�වරC# සමාජගත J ඇN ක�ඩාය! ��බඳ අධ/යනය කරG# ඔs#ෙw 
මතවාද, aයාකාD වය# හා සමාජයට ඔs# bසා ඇN වන බලපෑ! කවරාකාරද ය#න 
��බඳ තෙසේ	ව ලබා Wමට ��ග  ආගGක නායකය#ෙග# හා *Tව�#ෙග# 
සැ>! ල  කGSව ප  කර, වා@තාව කැඳවා එZ b@ෙTශ aයා මක කළ c�යැv 
ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

124. 

පා.124/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ඉහළ පGNෙය# c  මැ{ භාජන bෂප්ාදනය CDම,— 

ආහාර �1ෙ!W ගෑස ්හා *>^ය අපෙ  ෙනොයන ෙලස ඉමb# තාපය අවෙශෝෂණය කර 
ග#නා මැ{ භාජන bෂප්ාදනය කර ෙවළඳෙපොළට ඉj?ප  CDමට, අවශ/ පDෂණ )> 
CDමට හා මැ{ භාජන භා*තෙය# ෙසෞඛ/ාර තව ආහාර �1මට ඇN හැCයාව ��බඳව 
ජනතාව දැmව  CDමට ජාNක ම�ටෙ! වැඩ සටහන සැලR! කර aයා මක CDමට රජය 
මැjහ  *ය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

125. 

පා.125/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— අ�මාන)ක *ද/ා ෙෂේතයට n> දහG# ආභාෂය ලබා 

ගැ�ම,— n># වහ#ෙසේෙw )ත ��බඳ ඇතැ! *ගහය# îතන *ද/ාවට හR ෙනොවන තර! 
ගැ=	 බැ*#, ඒ ��බඳ ප@ෙAෂණ CDමට හා ව@තමානෙA අ�මාන)ක *ද/ා ෙෂේතෙA 
ඇN ගැට සඳහා n> දහම ඇR?# b@වචන හා *ස¤! ඉj?ප  CDමට හැC වන ප?j, අදාළ 
ෙෂේතය ��බඳ හසල දැmම ඇN ෙTUය හා *ෙTUය *Tව�#ෙග# සම#*ත කGSව 
�ZSවා, ඒ හරහා n> දහම ෙTUය හා *ෙTUය වශෙය# පච^ත CDමට , � ලංකාෙo ¶@N 
නාමය ඉහළ නැංJමට , අ�මාන)ක *ද/ා ෙෂේතෙA ~න	දය ඇN CDමට  රජය 
මැjහ  *ය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
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126. 

පා.126/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— *ද/ා@ü# අතර ~රා*ද/ා *ෂයය ජනÕය කරJම,— 

*ද/ා@ü# අතර ~රා*ද/ා *ෂයය ජනÕය CDම සඳහා k^ක වශෙය# පාස+ *ෂයය 
b@ෙTශයට එම *ෂයය ඇ�ළ  CDම හා *ශව්*ද/ාලවල ~රා*ද/ා *ෂය පථය තව>රට  
~�+ CDමට හා පහRක! ලබාWම සඳහා කටc� CDම , එම©#  ~රා*ද/ා *ෂයය රට �ළ 
ව/ා�තJම හරහා ÁZවන උග�#ෙග# රටට යහප  ෙසේවය ලබා ගැbම  අරk� කරග  
ජාNක වැඩසටහන j,කා¨නව සැලR! සZතව b@මාණය CDමට �යවර ගත c�යැv 
ෙමම  පා@^ෙ!#�ව  ෙයෝජනා කරv. 

127. 

පා.127/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ආහාරවල ඇN වස *ෂ ��බඳ ෙසොයා බැ¨මට *ෙශේෂ පGN 

ආයතනය �ZSJම,— කෘ ක@මා#තෙAW භා*තා ෙකෙරන රසායන දව/ ෙහේ�ෙව# 
ආහාර දව/ය#ට ද වස *ෂ GශJ ඇN අතර, ඒ ��බඳව ෙසොයා බැ¨මට අදාළ පGN 
ආයතනය දැනට � ලංකාව �ළ �ZSවා ෙනොමැN බැ*# එම කා@යය සඳහා *ෙශේෂ පGN 
ආයතනය �ZS*ය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

128. 

පා.128/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— යාචකv# )ඟමනට ෙයොදාග#නා ද	ව# 

~න	 ථාපනය CDම,— � ලංකාෙo යාචකv# ද	ව# සමඟ )ඟම# යැWම තහන! කර, 
)ඟමන සඳහා ෙයොදා ග#නා ද	ව# ~න	 ථාපනය කර, ඔs# යහප  ~රවැ)ය# ෙලස 
සමාජගත CDම සඳහා අවශ/ ජාNක ම�ටෙ! වැඩ��ෙවළ සැලR! කර aයා මක කළ 
c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

129. 

පා.129/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— � ලංකාව �ළ ²å× ශාසනය අඛ�ඩව පව වාෙගන 

යාම සඳහා කමව  වැඩ��ෙවළ සකස ් CDම,— මහා පජාප½ ෙගෝතÅ 
ෙතර×#වහ#ෙසේෙග# ඇර=� භාර½ය ²å× ශාසනය සංඝG තා 
ෙතර×#වහ#ෙසේෙw ලංකාගමනෙය# � ලංකාව �ළ මැන*# සථ්ා�ත sවද, පRකා¨නව 
අභාවයට ©ය බැ*#, මෑත cගෙA W ශ/ාෙමෝපා^ මහා bකාෙA රං©? ද= පා@ශව්ය *)# 
ය� සථ්ාපනය කරන ලද අතර, එෙලස සථ්ාපනය කරන ලද ²å× ශාසනයට b) 
��ගැ�ම ලබාWම සඳහා රජය ෛතbකාvක මහා නායක සව්ාÅ#වහ#ෙසේලා ඇ� අදාළ 
)ය� ෙෂේතය#ෙw ¯^ක වෙය# b) සංවාදය ඇරýය c� යැv ද, එම සංවාදය 
අවසානෙA *�ම  කමෙoදය ඔසේසේ � ලංකාව �ළ ²å× ශාසනය අඛ�ඩව 
පව වාෙගන යාම සඳහා වැඩ��ෙවළ සැක)ය c�යැv ද ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා 
කරv.  

130. 

පා.130/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— � ලාං¶ය ²å සංසථ්ාව වÊහා මකව *�ම  CDම,— � 

ලාං¶ය ²å සංසථ්ාව �ළ සංඝයාවහ#ෙසේලා පා@ශව් ගත Jම ෙහේ�ෙව# වÊහා මකව 
අසං*�ත J ඇN අතර එම bසා ජාNක හා ජාත/#තර අ²චාර උපචාරය#ZW සංඝයා 
වහ#ෙසේලා ඒකමNක ෙනොJම රටට අZතකර ෙලස බලපාන බැ*# සමසථ් සංඝ සමාජෙA 
ඒකමNක වය ඇN කර ගැ�මට හැC වැඩ��ෙවළ සැක1මට රජය මැjහ  *ය c�යැv 
ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.  

131. 

පා.131/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ලංකා ඛbජ ෙත+ �Nගත සංසථ්ාව ලාභදා¾ 

ආයතනය CDම,—  ලංකා ඛbජ ෙත+ �Nගත සංසථ්ාව ලාභදා¾ ආයතනය ෙලස 
ජනතාවාWව සංව@ධනය CDමට අවශ/ සැලR! සකස ්CDමට *Tව  ම�ඩලය ප  
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කර ඔs#ෙw b@ෙTශය#ට අmව සංස්ථාෙo පවNන වංචා, ÷ෂණ හා ප?පාලනමය ගැට 
*සඳා ඵලදා¾ ජාNක ආයතනය ෙලස aයා මක Jමට අවශ/ ප?සරය රජය මැjහ ව 
b@මාණය කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

132. 

පා.132/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ඖෂධ සඳහා අවශ/ පමාණයට ගංජා වැJමට ෙTUය 

ෛවද/ව	#ට අවසර ලබා Wම,— ඉ#jයාෙo )ට රහ)ගත මා@ග ඔසේසේ රට �ළට ෙග#වන 
රසායbක දව/ Gíත ගංජා භා*තා කර bපදවන ෙTUය ඖෂධවල ,ණා මක බව අÍවන 
බැ*#, ආc@ෙoද ඖෂධ bපදJෙ!W තම ඖෂධවල ,ණා මක බව ආරෂා කර ගැ�ම සඳහා 
ගංජා අත/වශ/ ඖෂධය ෙලස ෙයොදා ග#නා රජෙA ��ග  ආc@ෙoද ෛවද/ව	#ට 
1මාව# සZතව ගංජා ශාකය වැJමට අවසර ලබාWම සඳහා අවශ/ �N සංෙශෝධනය කළ 
c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
133. 

පා.133/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— එළව� ෙගොJ#ට සාධාරණ Gල ලබා Wම,— එළව� 

ෙතොග ෙවළඳාෙ!W aයා මක වන ක�ප! ගැ�ම හා Gල ½රණය CD! ආW aයා හරහා 
ෙගොඩනැ¼ ඇN සං*ධානා මක ෙවළඳ ඒකා�කාරය# bසා එළව� ෙගොJ#ට සාධාරණ 
Gල ලබා Wමට ෙමෙත aයා මක කළ සැලR! අසා@ථක J ඇN බැ*#, ෙගො*යාට 
සාධාරණ Gල ලබා Wෙ! ¯^ක අරkණ කරග  බලපෑ! ව^# ෙතොර ෙවළඳෙපොළ රාජ/ 
ෙවළඳ ආයතන මැjහ J b@මාණය කර aයා මක කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව 
ෙයෝජනා කරv. 

134. 

පා.134/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— පාස+ ද	ව#ෙw ව{නාකම සමාජගත CDම,— 

ෙදමා�ය#, ,	ව	#, �ඩා ~ª�ක	ව# හා පාස+ වෑ# රථ ?යැ>ර# යන �?ස ්සඳහා 
ද	ව#ෙw ව{නාකම ��බඳ සමාජ *ද/ා මක හා මෙනෝ *ද/ා මක කමෙoදය# ��# 
සරළව පැහැj^ කර, රෙ� හා සමාජෙA ඉj? යහපැවැ ම සඳහා ද	වා සමාජ අ²ෙයෝගය# 
හkෙo ආරෂා කර#ෙ# ෙකෙසේද ය#න ��බඳව සංවාදය පැවැ Jම ට ජාNක ම� ටෙ! 
වැඩසටහන සැලR! කර aයා මක CDමට රජය මැjහ  *ය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව 
ෙයෝජනා කරv. 

135. 
පා.135/’15 

ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— කා#තාව#ට ඇNවන çඩාව# අවම CDම,— ව ම# 
ෙගෝ¨ය සමාජය �ළ කා#තාව#ට )>වන çඩාව# වන ශම හා ^ං©ක Ýරාකෑමට ලJම, 
ෙපෞTග^ක ෙTපළ කමය ~	ෂ ෙ#þයව *කාශනය Jම, අසමාන ෙලස සැල¶ම හා පs+ 
සංසථ්ාව �ළ )රගත Jම bසා ශම සංචලතාවයට බාධා ඇNJම යන ක	� � ලාංCක 
කා#තාව#ට ද පධාන වශෙය# ෙපො> වන බැ*#, ඔs#ෙw යහපැවැ ම ෙවmෙව# ෙමම 
çඩාකාD වාතාවරණය සමනය කර සහන සැල1මට අවශ/ �යවර ගත c�යැv ෙමම 
පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

136. 

පා.136/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ~රා*ද/ා ෙදපා@තෙ!#�ව නගා )SJම,— � ලංකාව �ළ 

�Zටා ඇN ~රාවස�් සංරෂණය CDමට හැCයාව ~රා*ද/ා ෙදපා@තෙ!#�වට 
ෙනොමැ ෙ  පව නා මානව හා  ෙභෞNක ස!ප Z අÍව bසා වන ෙහv#, *Tව  
ම�ඩලය ම¸# ~රා*ද/ා ෙදපා@තෙ!#�ෙo ඇN අÍපාÍක! ��බඳ ෙසොයා බලා, ඒවා 
ස!Â@ණ CDමට අවශ/ �යවර ගැ�මට රජය මැjහ  *ය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව 
ෙයෝජනා කරv. 
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137. 

පා.137/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— >ර ගම# ෙසේවා බස ් රථවල ගම# ග#නා ම¼#ට 

ෙසෞඛ/ාර ත ආහාර පාන ලබා ගැ�මට පහRක! සැල1ම,— >ර ගම# ෙසේවා බස ් රථ 
ආහාර පාන ගැ�ම සඳහා නතර කරm ලබන ආපනශාලාව#Z පGNය ඉතා පහළ ම�ටමක 
පවNන බැ*# එය ම¼ ජනතාවෙw ෙසෞඛ/යට අZතකර වන අතර, එම ආපනශාලාවල පGNය 
ඉහළ නැංJමට bර#තරව පR *පර! කළ හැC වන ප?j සකස ් කරන ලද ජාNක 
වැඩසටහන රජය *)# සැලR! කර aයා මක කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා 
කරv. 

138. 

පා.138/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— රජය ස� වැ*^ සමාග! ලාභදා¾ ආයතන බවට ප  

CDම,— රජය ස� වැ*^ සමාග! පාÍ ලබන ආයතන බවට ප J ඇN බැ*#, *Tව  
කGSව ප කර එම ආයතනවල ලාභදා¾ වය ව@ධනය CDමට අවශ/ b@ෙTශ සකස ්කර, 
එම b@ෙTශ aයා මක CDම ��# එම සමාග!වල ලාභදා¾ වය ඉහළ දැÅමට රජය මැjහ  
*ය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

139. 

පා.139/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— වන ර ත �ළ )>වන �N *ෙරෝÚ aයා නැවැ Jම,—    

� ලංකාෙo වන ර ත �ළ )>වන �N *ෙරෝÚ වගාව#, **ධ ඉjCD!, වනා#තර එ�CD! 
හා ර ත 1මා මාv! ෙවනස ් CDම ආW වන *නාශයට ෙහේ�වන Gbස ් aයාකාරක! 
වැට¨මට *ෙශේෂෙය# ස*බල ග#වන ලද ෙපො^ස ්වන ආරෂක ඒකකය �ZSJමට රජය 
මැjහ  *ය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

140. 

පා.140/’15 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— ෙකොර+පර සංරෂණය CDම,— සාගර ජලෙA 

උෂ්ණ වය ඉහළ යෑම හා Gbස් aයාකාරක! ෙහේ�ෙව# ෙකොර+පර *නාශ Jෙ! 
ත@ජනයට ලව ඇN බැ*#, � ලංකා kª> කලාපය අවට ඇN ෙකොර+පර ආරෂා කර 
ගැ�මට හා නව ෙකොර+පර b@මාණය Jමට උ�ත ප?සර පTධN සකස් CDම සඳහා 
අවශ/ නව bයාමනය# සකස් කර aයා මක CDමට රජය මැjහ  *ය c�යැv ෙමම 
පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

141. 

පා.151/’15 
ග	 ෙහේෂා# *තානෙw මහතා,— ව� ආíතව ¥ව වන දGළ ජනතාවෙw ¥වන ත  වය 

ඉහළ නැංJම,— ව� ආíත දGළ ජනතාව ¥ව වන ප?සරය �ළ *>^ය, ජල පහRක! සහ 
ය{තල පහRක! අවම ම�ටමක පවNන අතර එම ත  වය පාස+ ද	ව#ෙw අධ/ාපන 
කටc�වලට , එම ජනතාවෙw ෙපෞTග^ක ¥*තයට  බාධා ඇNකරන බැ*#, ෙමම ලv# 
bවාස සංසක්ෘNය bමා කර ඒ සඳහා නව *�ම  තb bවාස කමය සකස ්CDමට අවශ/ 
ක¢න! වැඩසටහන ආර!භ කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

142. 

පා.156/’15 
ග	 ල¶ ජයව@ධන මහතා,— මහmවර නගරය �ළ පව නා මා@ග තදබදය අවම CDම,— 

� ලංකාෙo ෙදවැb අගනගරය වන මහmවර නගරය ෙTUය හා *ෙTéකය#ෙw සංචාරක 
මධ/සථ්ානය වන ෙහv# ද, මහmවර නගරයට එjෙනදා *ශාල �?ස පැGෙණන අතර එම 
ජනතාව මහmවර නගරෙA හා අවට මා@ගවල ඇN අ�ක රථ වාහන තදබදය bසා මහ  
අ1	තාවයකට ප වන බැ*# ද, මහmවර නගරෙA මා@ග තදබදය අවම CDම සඳහා ක¢න! 
*ස¤ම ලබා jය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
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143. 

පා.157/’15 
ග	 ල¶ ජයව@ධන මහතා,— මහmවර නගරය �ළ kස්̂ ! �?G පාසල ආර!භ 

CDම,— මහmවර jස�්කය �ළ kස්̂ ! ජනතාව ඉතා වැ¢ �?ස ¥ව  වන අතර, මහmවර 
නගරය ආíතව kස්̂ ! �?G පාසල �ZS*ය c� යැv W@ඝ කාලය Nස්ෙසේ පෙTශෙA 
kස්̂ ! ජනතාවෙw ද ඉ+¨මව පවNන බැ*#, ඉතා ක¢නG# මහmවර නගරෙA kස්̂ ! 
�?G පාසල �ZSJමට අවශ/ කටc� සැල)ය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

144. 

පා.158/’15 
ග	 ල¶ ජයව@ධන මහතා,— මහmවර නගරය �ළ �Z{ ජනÕය පාස+ සඳහා පළk 

ෙශේ®ෙA ද	ව# ෙවmෙව# නව ෙගොඩනැ©^ ඉjCDම,— මහmවර නගරය ආíතව ජනÕය 
පාස+ සඳහා පළkවැb ෙශේ®යට ළk# ඇ�ළ  CDමට *ශාල �?ස ඉ+! කළ , එම 
පාස+වල ඉඩකඩ 1Gත ෙහv#, ද	ව# ඇ�ළ  CDම ඉතා අ1	 J ඇN බැ*# මහmවර 
නගරය ආíත පධාන පාස+වලට පළkවැb ෙශේ®ෙA ප#N පැවැ Jම සඳහා නව 
ෙගොඩනැ©^ ඉතා ක¢නG# ඉjකර jය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

145. 

පා.159/’15 
ග	 ල¶ ජයව@ධන මහතා,— මහmවර ප+ෙ+කැෙ+ bදහස ්ෙවළඳ උද/ාන කමව ව 

~�+ CDම,— මහmවර jස�්කය �ළ *£Cයාෙව# ෙපෙළන ත	ණ ත	®ය# *ශාල 
�?ස ){න බැ*#, එම අයට £Cයා අවසථ්ා ක¢නG# සපයා Wම සඳහා මහmවර 
ප+ෙ+කැෙ+ පෙTශෙA �Zටා ඇN bදහස ්ෙවළඳ උද/ාන ෙදක කමව  ෙලස සකසා වැ¢ 
�?සකට £Cයා අවසථ්ා ලබා ගැ�මට අවසථ්ාව සැල1මට ක¢නG# කටc� කළ c�යැv 
ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

146. 

පා.160/’15 
ග	 ල¶ ජයව@ධන මහතා,— උඩරට ගැG ~න	 ථාපන ෙකොGෂ# සභාව ය� සථ්ාපනය 

CDම,— අ�රාජ/වාW පාලන කාලෙAW අසරණ q උඩරට පෙTශවා1 ජනතාවට සහන සැල1ම 
උෙදසා සථ්ා�ත කර N¬ උඩරට ගැG ~න	 ථාපන ෙකොGෂ# සභාව පR©ය පාලන කාලය 
�ළ අ�ය ත  වයට ප  CDම bසා උඩරට ජනතාවට )>J ඇN අසාධාරණය# සාධාරණය 
CDම සඳහා උඩරට ගැG ~න	 ථාපන ෙකොGෂ# සභාව නැවත කමව ව ස්ථා�ත කර¨මට 
අවශ/ කටc� ක¢නG# සැල)ය c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

147. 

පා.168/’16 
ග	 එස.් එ!. ම?කා@ මහතා,— ජා½# අතර ජාNක සංZÖයාව ෙගොඩනැංJම,— ජාNක 

සංZÖයාව හා ජා½# අතර අෙන/ෝන/ අවෙබෝධය සහ එකk�ව වඩා   ඵලදා¾ ෙලස 
ෙගොඩනැ¼ම සඳහා W@ඝ කා¨න ඉලකය#ට kල �Dෙ! අරk®#, � ලංකාව �ළ සෑම 
ෙදමළ මාධ/ පාසලකම )ංහල මාධ/ෙය# උග#වන අංශය ආර!භ කළc� යැv ෙමම 
පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.  

148. 

පා.169/’16 
ග	 එස.් එ!. ම?කා@ මහතා,— නව �ඩා පනත  හ¤#වාWම,— jස්�  �ඩා 

සංග!වල ඡ#දෙය# �ඩා පාලක ම�ඩලවලට bලධා?# ෙ D ප Jෙ! කමය ෙවmවට 
අ  කමෙoදය හ¤#වා W, එම©# එම bලධාD#ෙw aයා කලාපය, මහජනතාවට ෙහෝ 
පා@^ෙ!#� වට ෙහෝ වගCයන අc?# � ලංකාෙo �ඩාෙo jc�ව සහ අ²වෘT�ය  සඳහා 
නව �ඩා පනත හ¤#වා jය c� යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.  

 

 

 



( 34 ) 

 

 

149. 

පා.163/’15 
ග	 ඩwලස ්ෙTවාන#ද මහතා,— උ�	 පළාෙ  පළා  සභාව යටෙ  ඇN පාස+වල වැඩ 

බලන *>හ+පNව	# *>හ+පN තරඟ *භාගෙය# bදහස ්කර, එම bලධා?# *>හ+පN 
ෙසේවෙA III ෙශේ®යට ප  CDම,— උ�	 පළා  සභාව යටෙ  ඇN පාස+වල W@ඝ කාලය 
ෙසේවෙA bc� �  ලංකා ,	 ෙසේවයට අය  වැඩබලන *>හ+පNව	#ෙw ෙජ/ෂඨ් වය හා 
9සලතාවය සැලC+ලට ෙගන � ලංකා *>හ+පN ෙසේවෙA තරඟ *භාගෙය# bදහස ්කර, එම 
bලධා?# � ලංකා *>හ+පN ෙසේවෙA III ෙශේ®යට ප  කළ c�යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව 
ෙයෝජනා කරv. 

150. 

පා.182/’16 
ග	 අO>+ලාහ ්මහÐ්ෆ ්මහතා,— උපා�ධාD# උපෙTශන bලධා?# ෙලස පාස+වලට 

බඳවා ගැ�ම,— jවvන ~රා )>වන කා#තා හා ළමා අපචාර �ර# CDෙ! අරkෙණ# සහ 
jවvන ~රා )යම පාස+වල පාථGක, T*N¾ක සහ උසස ් ෙපළ )R#ට, ඔs#ෙw 
අධ/ාපbක aයාකාරක!වලට සමගාÅව, උපෙTශනය ලබාWම සඳහා, 2016 වසෙ@  )ට 
aයා මක වන ප?j, උපා�ධාD#ට £Cයා උ පාදනය CDම ෙපරදැ? ෙකොටෙගන, දැනට 
පාෙTUය ෙ+ක! කා@යාලය#ට අmcත ෙකොට ඇN උපෙTශන bලධාD#ෙw 
කා@යභාරයට සමාන වන ආකාරෙය#, *ෙශේෂ ප Jම ෙලස උපෙTශන bලධා?# ෙලස 
උපා�ධාD# ප CDම �®ස aයාකාD  සැලැසම් aයාවට නැ©ය c�යැv ෙමම 
පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා ස!මත කරv.   

151. 
පා.183/’16 

ග	 අO>+ලාහ ්මහÐ්ෆ ්මහතා,— £Cයා ලෂ දහය ලබාWෙ! ව/ාපෘNෙයZW උ�	 හා 
නැෙගනZර පළා වල ත	ණ ත	®ය# සඳහා පkඛතාවය ලබා Wම,— £Cයා ලෂ දහය 
ලබාWෙ! ව/ාපෘNය aයා මක CDෙ!W, උ�	 නැෙගනZර පළා වල ¥ව  වන, වයස අs	> 
Nසප්හ )ට හත^ස ්පහ දවා ත	ණ ත	®ය#ට පkඛතාවය ලබාjය c� බව , පාථGක, 
T*N¾ක සහ ෙජ/ෂඨ් T*N¾ක ම�ට!වලW පාස+ අතහැර ©ය අ.ෙපො.ස (සාමාන/ ෙපළ) 
R>Rක! සZතව පාස+වල සේව�ඡා ,	ව	# ෙලස වසර *සස්කට වඩා වැඩකරන අයට, 
උසස ්අධ/ාපන R>Rක! ෙනොසලකා සº්ර ප J! ලබාWමට අවශ/ �යවර ගත c� බව  ෙමම 
පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv.  

152. 
පා.184/’16 

  ග	 එස්. එ!. ම?කා@ මහතා,— දහ! පාස+ අධ/ාපනය අbවා@ය CDම,— éෂ්ඨ 
ස!ප#න සමාජයකට ෙනොගැලෙපන අc?# රට �ළ ව/ා�ත වන අපචාර හා බාල අපරාධ 
ම@ධනය CDම හා ස්වයං *නය ඇN CDම උෙදසා )යම  ද	ව#ට, 9 ෙශේ®ය දවා 
ඔs#ෙw ආගමට අmàල  දහ! පාස+ අධ/ාපනය අbවා@ය CDම R>R යැv ෙමම 
පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 
153. 

පා.185/’16 
ග	 nT�ක පNරණ මහතා,— පා@^ෙ!#� අධ/යන ෙ#දය ආර!භ CDම,— 

� ලංකාෙo හා ෙලෝකෙA **ධ රටවල පා@^ෙ!#� aයාදාමය#, පා@^ෙ!#� 
ඉNහාසය හා ෙTශපාලන කමෙoද ��බඳ පාස+ )R#ට, ත	ණ ත	®ය#ට හා 
අෙන9  *ද/ා@ථය#ට අධ/යනය CDම සඳහා පහRක! සැල)ය හැC අධ/යන 
ෙ#දය පා@^ෙ!#�ව �ළ ස්ථාපනය කළ c� යැv ෙමම පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා 
කරv. 
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154. 

පා.186/’16 

 ග	 එ!. එ�. එ!. ස+මා# මහතා,— kස්̂ ! *වාහ හා jකසාද �Nය සංෙශෝධනය 
CDම,— � ලංකාෙo දැනට aයා මක වන kස්̂ ! *වාහ හා jකසාද �Nය, ඉසල්ා! 
ධ@මෙA ��ග  ¯^ක )Tධා#තවලට අmàල වන ප?j සංෙශෝධනය කළ c� යැv ෙමම 
පා@^ෙ!#�ව ෙයෝජනා කරv. 

 

*155. 
අගාමාත/�මා සහ ජාNක පNප N හා ආ@ºක කටc� අමාත/�මා,— සkද ÷ෂණය 

වැළැJෙ! පනත යටෙ  bෙයෝග,— 2008 අංක 35 දරන සkද ÷ෂණය වැළැJෙ! පනෙ  
6 වග#NෙA (ඉ) ෙ�දය සහ 21 වග#Nය සමඟ Cය*ය c�  එ¶ පනෙ  51 වග#Nය යටෙ  
මහවැ^ සංව@ධන හා ප?සර අමාත/වරයා *)# සාදන ල>ව, 2016 ෙදසැ!බ@ 06 jනැN අංක 
1996/27 දරන අN *ෙශේෂ ගැස� පතෙA පළ කරm ලැබ, 2017.06.07 jන ඉj?ප  කරන ලද 
bෙයෝගය අmමත කළ c� ය.  

*156. 

kද+ හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— *ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ> පනත යටෙ  bයමය 
(අංක 1),— 2007 අංක 48 දරන *ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ> පනෙ  5 වග#Nය යටෙ  
*ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ> ස!බ#ධෙය# kද+ අමාත/වරයා *)# සාදන ල>ව, 2017 
මා@� 28 jනැN අංක 2012/16 දරන අN *ෙශේෂ ගැස� පතෙA පළ කරm ලැබ, 
2017.06.20 jන ඉj?ප  කරන ලද bයමය අmමත කළ c� ය.  

(අමාත/ ම�ඩලෙA අmමNය ද#වා NෙO.) 
*157. 
kද+ හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— *ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ> පනත යටෙ  bයමය 

(අංක 2),— 2007 අංක 48 දරන *ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ> පනෙ  2 වග#NෙA (3) 
උපවග#Nය යටෙ  *ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ> ස!බ#ධෙය# kද+ අමාත/වරයා *)# 
සාදන ල>ව, 2017 මා@� 28 jනැN අංක 2012/17 දරන අN *ෙශේෂ ගැස� පතෙA පළ 
කරm ලැබ, 2017.06.20 jන ඉj?ප  කරන ලද bයමය අmමත කළ c� ය.  

(අමාත/ ම�ඩලෙA අmමNය ද#වා NෙO.) 
*158. 
kද+ හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— *ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ> පනත යටෙ  bයමය 

(අංක 3),— 2007 අංක 48 දරන *ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ> පනෙ  2 වග#NෙA (3) 
උපවග#Nය යටෙ  *ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ> ස!බ#ධෙය# kද+ අමාත/වරයා *)# 
සාදන ල>ව, 2017 මා@� 31 jනැN අංක 2012/52 දරන අN *ෙශේෂ ගැස� පතෙA පළ 
කරm ලැබ, 2017.06.20 jන ඉj?ප  කරන ලද bයමය අmමත කළ c� ය.  

(අමාත/ ම�ඩලෙA අmමNය ද#වා NෙO.) 
*159. 
kද+ හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— *ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ> පනත යටෙ  bයමය 

(අංක 4),— 2007 අංක 48 දරන *ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ> පනෙ  2 වග#NෙA (3) 
උපවග#Nය යටෙ  *ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ> ස!බ#ධෙය# kද+ අමාත/වරයා *)# 
සාදන ල>ව, 2017 මැv 08 jනැN අංක 2018/2 දරන අN *ෙශේෂ ගැස� පතෙA පළ කරm 
ලැබ, 2017.06.20 jන ඉj?ප  කරන ලද bයමය අmමත කළ c� ය.  

(අමාත/ ම�ඩලෙA අmමNය ද#වා NෙO.) 
*160. 

kද+ හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— *ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ> පනත යටෙ  bයමය 
(අංක 5),— 2007 අංක 48 දරන *ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ> පනෙ  2 වග#NෙA (3) 
උපවග#Nය යටෙ  *ෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බ> ස!බ#ධෙය# kද+ අමාත/වරයා *)# 
සාදන ල>ව, 2017 මැv 19 jනැN අංක 2019/21 දරන අN *ෙශේෂ ගැස� පතෙA පළ කරm 
ලැබ, 2017.06.20 jන ඉj?ප  කරන ලද bයමය අmමත කළ c� ය.  

(අමාත/ ම�ඩලෙA අmමNය ද#වා NෙO.) 
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*161. 

kද+ හා ජනමාධ/ අමාත/�මා,— ෙ@, ආඥාපනත යටෙ  ෙයෝජනාව,— (235 
අ�කාරය වන) ෙ@, ආඥාපනෙ  10 වග#Nය යටෙ  ආනයන ½	 ගාස්� 
ස!බ#ධෙය# kද+ අමාත/වරයා *)# සාදන ල>ව, 2017.06.20 jන ඉj?ප  කරන 
ලද  ෙයෝජනාව අmමත කළ c� ය. 

       (2017 ෙපබරවා?  16 jනැN අංක 2006/42 දරන අN *ෙශේෂ ගැස� පතය)  
(අමාත/ ම�ඩලෙA අmමNය ද#වා NෙO.) 

*162. 

බලහ කාරෙය# අ�	දහ# CD!ව^# )ය තැනැ ත# ආරෂා CD! සඳහා q 
ජාත/#තර ස!kN පන  ෙකS!පත — ෙදවැbවර CයJම. 

(අමාත/ ම�ඩලෙA අmමNය ද#වා NෙO.) 

*163. 

� ලංකා Nරසාර සංව@ධන පන  ෙකS!පත — *වාදය ක+ තබන ලද පශ්නය (2017 
මා@� 08) [1]. 

*164. 
*ෙTශ *bමය පන  ෙකS!පත — ෙදවැbවර CයJම.  

(අමාත/ ම�ඩලෙA අmමNය ද#වා NෙO.) 
*165. 
ජාNය ෙගොඩනැ¼ෙ! බ> (සංෙශෝධන) පන  ෙකS!පත — ෙදවැbවර CයJම. 

(අමාත/ ම�ඩලෙA අmමNය ද#වා NෙO.) 

*166. 
Rගතදාස ජාNක �ඩා සං¶@ණය අ�කා?ය (සංෙශෝධන) පන  ෙකS!පත — ෙදවැbවර 

CයJම. 

(අමාත/ ම�ඩලෙA අmමNය ද#වා NෙO.) 

*167. 
පළා  පාලන ආයතන ඡ#ද *ම1! (සංෙශෝධන) පන  ෙකS!පත — ෙදවැbවර CයJම. 

(අමාත/ ම�ඩලෙA අmමNය ද#වා NෙO.) 

*168. 
අපරාධ නÍ *ධාන සංගහය (*ෙශේෂ *�*ධාන) (සංෙශෝධන) පන  ෙකS!පත — 

ෙදවැbවර CයJම.  
(අමාත/ ම�ඩලෙA අmමNය ද#වා NෙO.) 

*169. 
ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙTUය ෛවද/  අමාත/�මා,— ජාNක ඖෂධ bයාමන අ�කා?ය 

පනත යටෙ  bෙයෝග,— 2015 අංක 5 දරන ජාNක ඖෂධ bයාමන අ�කා?ය පනෙ  118  
වග#Nය සමඟ Cය*ය c� 142  වග#Nය යටෙ  ෛවද/ උපකරණ Gල bයම CDම 
ස!බ#ධෙය# ෙසෞඛ/, ෙපෝෂණ හා ෙTUය ෛවද/ අමාත/වරයා *)# සාදන ල>ව, 2017 
ෙපබරවා? 17 jනැN අංක 2006/45 දරන අN *ෙශේෂ ගැස� පතෙA පළ කරm ලැබ, 
2017.05.23 jන ඉj?ප  කරන ලද bෙයෝග අmමත කළ c� ය. 
 

*170. 
ෙබෞTධ *හාර ෙTවාලග! (සංෙශෝධන) පන  ෙකS!පත — ෙදවැbවර CයJම. 

(අමාත/ ම�ඩලෙA අmමNය ද#වා NෙO.) 

*171. 
ෙථේරවාW ²å කNකාව  (^යාපjං� CDෙ!) පන  ෙකS!පත — ෙදවැbවර 

CයJම. 
(අමාත/ ම�ඩලෙA අmමNය ද#වා NෙO.) 
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*172. 

ආ�Íකම ව/වසථ්ාව යටෙ  ෙයෝජනාව,— *වාදය  ක+ තබන ලද පශන්ය                   
(2016 ¿b 22),— “� ලංකා පජාතා#�ක සමාජවාW ජනරජෙA ආ�Íකම ව/වසථ්ාෙo 104ආ 
(5)(අ) ව/වසථ්ාෙo *�*ධාන පකාරව මැNවරණ ෙකොGෂ# සභාව *)# 2016 ෙපබරවා? 25 
jනැN අංක 1955/19 දරන අN *ෙශේෂ ගැස� පතෙA පළ කරm ලැබ, 2016.05.06 jන ඉj?ප  
කරන ලද, ජනමත*චාරණයකW ෙහෝ ඡ#ද *ම1මකට අදාළ කාල1මාව �ළ *දÊ  හා kÜත 
ජනමාධ/ *)# ��පැjය c� උපමාන ෙහව  මා@ෙගෝපෙTශ/ ෙමෙහc! පNප N අmමත 
කළ c� ය.” යmෙව# ෙයෝජනා කරන ලj#, පශන්ය සභා²kඛ කරන ලW.  

*173. 
අ�කරණ අමාත/�මා සහ nTධශාසන අමාත/�මා,— අ�කරණ සං*ධාන පනත 

යටෙ  bෙයෝගය,— 1978 අංක 2 දරන අ�කරණ සං*ධාන පනෙ  60 වග#Nය සමඟ 
Cය*ය c� එම පනෙ  61  වග#Nය යටෙ  අ�කරණ අමාත/වරයා *)# සාදන ල>ව, 2017 
මා@� 27 jනැN අංක 2012/5 දරන අN *ෙශේෂ ගැස� පතෙA පළ කරm ලැබ, 2017.05.23 jන 
ඉj?ප  කරන ලද bෙයෝගය අmමත කළ c� ය. 

174. 

� ලංකා ෙසේවා �?ස ් කළමනාකරණ ආයතනය (සංෙශෝධන) පන  ෙකS!පත — 
ෙදවැbවර CයJම.  

175. 

ළමා ~න	 ථාපන ෙ#දය (සංසථ්ාගත CDෙ!) පන  ෙකS!පත — ෙදවැbවර 
CයJම.  

176. 
� ලංකා එස  aසN්යාb සෙහෝදර වය (සංසථ්ාගත CDෙ!) පන  ෙකS!පත — 

ෙදවැbවර CයJම.  

177. 

� ලංකා කා#තා ස!ෙ!ලනය (සංසථ්ාගත CDෙ!) පන  ෙකS!පත — ෙදවැbවර 
CයJම.  

178. 
ෙමොනරාගල jස�් කා#තා මහා සංගමය (සංසථ්ාගත CDෙ!) පන  ෙකS!පත — 

ෙදවැbවර CයJම.  

179. 
ලසා^ය# සමාජ¾ය අධ/ාපන ෙසේවාව (සංසථ්ාගත CDෙ!) පන  ෙකS!පත — 

ෙදවැbවර CයJම.  

180. 
ජාත/#තර කා#තා සහ ළමා අv½# R£¶ෙ! සභාව (සංසථ්ාගත CDෙ!) පන  

ෙකS!පත — ෙදවැbවර CයJම.  

 
* සල ෙණ� හ3�ව- ලබ�ෙ� ආ56ෙ� කට7� ය. 

 

[1] 
“පන  ෙකS!පත දැ# ෙදවැb වර Cය*ය c�ය” යmෙව# ෙයෝජනා කරන ලj#, 

පශන්ය සභා²kඛ කරන ලW. 
 

 


