ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජයේ අටවැනි
පාර්ලියේන්ත්රුව
(පළමුවැනි සභාවාරය)
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ස්ථාවර නියයෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්ලතාව
කාරක සභායේ සභාපති
ගරු කථානායක, කරු ජයසූරිය මහතා
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්ුව මගින් 2017 මනාවැේබර්ල මස 07 වැනි දින
මුද්රණය කිරීමට නිමයෝග කරන ලදී.

ශ්රී ලංකා රජමේ මුද්රණ මෙපාර්ලතමේන්ුමේ මුද්රණය මකරිණි.
මකාළඹ රජමේ ප්රකාශන කාර්ලයාංශමයන් මිලදී ගත හැක.
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වාර්ලතාව
පාර්ලිමේන්ුමේ ස්ථාවර නිමයෝග කාලීනව සංමශෝධනය වී මනාමැති බව සලකා බැලූ
කාරක සභාව, පාර්ලිමේන්ුමේ කටයුු විධිමත් හා අර්ලථවත් මලස කරමගන යාම පිණිස
ක්රියාපටිපාටිය නියම කිරීම සඳහා ස්ථාවර නිමයෝග සුදුසු පරිදි සංමශෝධනය කිරීමට තීරණය
කරන ලදී. 1992 වසමර්ල කළ සංමශෝධනයන්ට පසුව ස්ථාවර නිමයෝග සංමශෝධනයට ලක්
කර මනාමැති බව මමම කාරක සභාව හඳුනා මගන ඇත. හයවන හා හත්වන
පාර්ලිමේන්ුවල දී මීට මපර පත් කරන ලෙ කාරක සභාවල නිර්ලමේශ තවදුරටත් ඉදිරියට
මගන යාම සඳහාෙ නව අංග එක් කිරීේ සහ අවශය අමනකුත් සංමශෝධන සිදු කිරීම සඳහා ෙ
තත් කාරක සභාව පත් මකරිණි.
විෙුත් ඡන්ෙ ගණන් කිරීමේ ක්රමය හා ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා කටයුු පිළිබඳ කාරක
සභාව, ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා, රජමේ මුෙල් පිළිබඳ කාරක සභාව වැනි කාරක සභා
සහ මවනත් මනාමයක් කාරක සභාවල කටයුු පවත්වාමගන යාමේ මාර්ලමගෝපමේශ
ඇුළත් කිරීමට වත්මන් කාරක සභාව, කිහිප වතාවක් සාකච්ඡා පවත්වනු ලැබිණ. 2015
මෙසැේබර්ල මස 16 වැනි දින වැඩ කටයුු ඇරඹූ මමම කාරක සභාව මමම වාර්ලතාව ඉදිරිපත්
කරන දිනය වන විට රැස්වීේ වාර 12 ක් පවත්වා ඇත. තවෙ, මේ සේබන්ධව තම අෙහස්
හා මයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට සියලු පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරුන්ට අවස්ථාව සලසා දීම සඳහා
තවත් විමශ්ෂ සාකච්ඡා වාර හයක් ෙ පවත්වන ලදී.
කාරක සභාමේ වාර්ලතාව සේපාෙනය කිරීමේ දී සිේ සාමාජික විමශ්ෂ කාරක සභාව
විසින් ෙැවැන්ත ොයකත්වයක් ලබා දී ඇත.
කාරක සභා රැස්වීේ වලදී කාරක සභාව මවත ඉදිරිපත් වූ මයෝජනා සැලකිල්ලට මගන
හා කාරක සභා සාකච්ඡා වලදී ලබා ගත් මතාරුරු පෙනේ කරමගන මමම වාර්ලතාමේ අඩංගු
නිර්ලමේශ ඉදිරිපත් කිරීමට කාරක සභාව අෙහස් කරයි.
2.

සභාපතිුමා හා සභික මන්ත්රීන්ත්ර
2.1 ස්ථාවර නියයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව

2015.10.09 වැනි දින සභාමේ දී සිදු කළ නිමේෙනයට අනුව, පාර්ලිමේන්ුමේ සියලු ම
පක්ෂ නිමයෝජනය කරමින් පහත ෙැක්මවන මන්ීවරුන්, ගරු කරු ජයසූරිය මැතිුමාමේ
සභාපතිත්වමයන් යුත් කාරක සභාවට පත් කරන ලදී:ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා
ගරු මසල්වේ අඩඩක්කලනාෙන් මහතා
ගරු චන්දිම වීරක්මකාඩි මහතා
ගරු අජිත් පී. මපමර්ලරා මහතා
ගරු විජිත මහ්රත් මහතා
(1)

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 314

ගරු මේ.එේ. ආනන්ෙ කුමාරසිරි මහතා
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
ගරු (ආචාර්ලය) ජයේපති වික්රමරත්න මහතා
2.2 සිේ සාමාජික වියශ්ෂ කාරක සභාව
විමශ්ෂ කරුණු මසායා බලා පාර්ලිමේන්ුවට වාර්ලතා කිරීම සඳහා ගරු කථානායකුමා
විසින් පහත ෙැක්මවන මජයෂ්ඨ පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරු සිේ මෙනා පත් කරනු ලැබිණි:ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා
ගරු (ආචාර්ලය) විජයොස රාජපක්ෂ මහතා
ගරු රාජාවමරෝෙයේ සේපන්ෙන් මහතා
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා
3.

නිර්ලයේශ

පාර්ලිමේන්ු ස්ථාවර නිමයෝග හා පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරුන් සඳහා වන මයෝජිත
චර්ලයා ධර්ලම සංග්රහය සඳහා වන මයෝජිත සංමශෝධන සැලකිිමත් ව විශ්මල්ෂණයට ලක්
කළ කාරක සභාව, නිර්ලමේශිත සංමශෝධන මනා පරිචයක් උමෙසා කාලීන හා මයෝගය බව
අෙහස් කරන අතර, කාරක සභාව එම නිර්ලමේශ මමම වාර්ලතාමේ I වැනි සහ II වැනි පරිශිෂ්ට
මඟින් පාර්ලිමේන්ුමේ අනුමතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරයි.

(2)

ස්ථාවර නිමයෝග පිළිබඳ කාරක සභාමේ වාර්ලතාව
2015 යෙසැේබර්ල මස 16 වැනි දින ප.ව. 4.00 ට ගරු කථානායකුමායේ නිල මැදිරියේ දී
පවත්වන ලෙ ස්ථාවර නියයෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ පළමුවැනි රැස්ීයේ කාර්ලය සටහන්ත්ර
පැමිණ සිටී
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, කථානායකුමා (සභාපති)
ගරු මේ.එේ. ආනන්ෙ කුමාරසිරි මහතා
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
ගරු (ආචාර්ලය) ජයේපති වික්රමරත්න මහතා
ධේමික ෙසනායක මහතා, පාර්ලිමේන්ුමේ මහ මල්කේ සහ කාරක සභාමේ මල්කේ
කුෂානි මරෝහණදීර මහත්මිය, සහකාර මහ මල්කේ
1.
ෙැනුේදීම අනුව කාරක සභාව රැස්විය. කාරක සභාමේ සභාපති, ගරු කථානායකුමා
මූලාසනාරූඪ විය.
2.
කාරක සභාමේ මල්කේවරයා විසින් ස්ථාවර නිමයෝග සඳහා මකටුේපත් සංමශෝධන
ඉදිරිපත් කරමින් ඒ පිළිබඳ මකටි හැඳින්වීමක් කරන ලදී. එය කාරක සභාමේ සාමාජිකයන් අතර
මබොහැරීමට සහ හැකි ඉක්මනින් ඔවුන්මේ මයෝජනා ඉදිරිපත් කරන මමන් ඉල්ලා සිටීමට කාරක
සභාව විසින් මල්කේවරයා හට උපමෙස් මෙන ලදී.
3.
ලදී:-

ගරු සභාපතිුමා විසින් කාරක සභාමේ මල්කේ වරයා හට පහත සඳහන් උපමෙස් මෙන
අ. “උපරිමාධිකරණයේ විනිශ්චයකරුවන්ත්ර ඉවත් කිරීම (වියශ්ෂ විධිවිධාන)” පනත්
මකටුේපමත් පිටපත් සභික මන්ීන් මවත යැවීමට.
ආ. 2016 ජනවාරි මස 15 වැනි දිනට මපර මමම කාරක සභාමේ රැස්වීමක් කැඳවීමට.

4.

ඒ අනුව, කාරක සභාව ප.ව. 4.45 ට මීළඟ රැස්වීේ දිනය ෙක්වා කල් තබන ලදී.

අත්සන් කමළ්/ ධේමික ෙසනායක
කාරක සභාමේ මල්කේ
-------------------------------------------------2016 ජූනි මස 09 වැනි බ්රහස්පතින්ත්රො ප.ව. 2.00 ට ගරු කථානායකුමායේ නිල මැදිරියේ දී
පවත්වන ලෙ සිේ සාමාජික වියශ්ෂ කාරක සභායේ රැස්ීයේ කාර්ලය සටහන්ත්ර
පැමිණ සිටී
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, කථානායකුමා ( සභාපති)
ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා
ගරු (ආචාර්ලය) විජයොස රාජපක්ෂ මහතා
ගරු රාජවමරෝෙයේ සේපන්ෙන් මහතා
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා
ධේමික ෙසනායක මහතා, පාර්ලිමේන්ුමේ මහ මල්කේ සහ කාරක සභාමේ මල්කේ
කුෂානි මරෝහණදීර මහත්මිය, සහකාර මහ මල්කේ
(3)

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 314

1.
ෙැනුේ දීමට අනුව කාරක සභාව රැස්විය. කාරක සභාමේ සභාපති, ගරු කථානායකුමා
මූලාසනාරූඪ විය.
2.
කාරක සභාව විසින් ස්ථාවර නිමයෝග සහ පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරුන් සඳහා වූ චර්ලයා ධර්ලම
සංග්රහ මකටුේපත සඳහා වූ මයෝජිත සංමශෝධන සලකා බැලූ අතර ස්ථාවර නිමයෝග මකටුේපත
සඳහා පහත සඳහන් සංමශෝධන මයෝජනා කරන ලදී:i.

වාචික පිළිුරු අයේක්ෂා කරන ප්රශ්න: එම ප්රශ්නය මයාමු කරනු ලබන අමාතයවරයා මහෝ
නිමයෝජය අමාතයවරයා ප්රශ්නය පාර්ලිමේන්ුව ුළ ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාමේ සභාවට
පැමිණ ඒ සඳහා පිළිුරු ලබා දිය යුු ය. යේ කිසි අවස්ථාවක මනාවැළැක්විය හැකි
මහ්ුවක් නිසා අමාතයවරයාට මහෝ නිමයෝජය අමාතයවරයාට සභාවට පැමිණීමට
මනාහැකිවන්මන් නේ ඒ සඳහා ගරු කථානායකවරයාමේ අවසරය ලබා ගත යුු අතර,
එවන් අවස්ථාවක ආණ්ඩු පක්ෂමේ ප්රධාන සංවිධායක මහෝ මවනත් අමාතයවරමයක්
ප්රශ්නයට පිළිුරු ලබා දිය යුු ය.

ii.

පාර්ලියේන්ත්රුයේ විනය: මූලාසනමේ අධිකාරය මනාසලකා හරිමින් මහෝ පාර්ලිමේන්ුමේ
කටයුුවලට අඛණ්ඩඩව සහ සිතාමතාම බාධා කරමින් මහෝ පාර්ලිමේන්ුමේ රීති අනිසි
මලස භාවිතා කරමින් මහෝ යේකිසි වරෙක් කරන ඕනෑම පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරයකු පළමු
අවස්ථාමේ සති මෙකක කාලයක් සඳහා ෙ එම සැසිවාරය ුළ මෙවන අවස්ථාමේදී සති
හතරක කාලයක් සඳහා ෙ එකම සැසිවාරය ුළ ුන්වන අවස්ථාව සහ එළමඹන මවනත්
ඕනෑම අවස්ථාවක් සඳහා සති හයක කාලයක් සඳහා ෙ පාර්ලිමේන්ු මස්වමයන්
අත්හිටුවීමට ලැබිය හැකිය. මකමස් මවතත්, ගරු කථානායකවරයාට තම අභිමතය පරිදි
එමස් අත්හිටුවනු ලැබූ පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරයකුමේ මේශපාලන පක්ෂමේ නායකයා
ඉල්ලා සිටින්මන් නේ එම මන්ීවරයාට ඕනෑම ඡන්ෙ විමසීමක් සඳහා සහභාගිවීමට
අවස්ථාව ලබා දිය හැකිය.

iii.

යසංයකෝලය එසීම : මසංමකෝලය එසවීම බරපතල වරෙක් මලස සලකා මසංමකෝලය
ඔසවන ඕනෑම පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරයකුමේ පාර්ලිමේන්ු මස්වය සති හයකට
අත්හිටුවිය යුුය.

3.
පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරුන්ට ස්ථාවර නිමයෝග වඩා පහසුමවන් වටහා ගැනීමට හැකිවීම
සඳහා ස්ථාවර නිමයෝග වල සාරාංශයක් සරල භාෂාමවන් භාෂාත්රමයන්ම සකස් කළ යුු බව ගරු
චමල් රාජපක්ෂ මහතා මයෝජනා කමළ්ය.
4.
මී ළඟ රැස්වීම 2016 ජූනි මස 21 වැනි දින මප.ව. 10.00 ට පැවැත්වීමට කාරක සභාව
තීරණය කරන ලදී.
5.
ඒ අනුව, ප.ව. 2.45 ට කාරක සභාව, 2016 ජූනි මස 21 වැනි දින මප.ව. 10.00 ෙක්වා කල්
තබන ලදී.

අත්සන් කමළ් /ධේමික ෙසනායක
කාරක සභාමේ මල්කේ
-------------------------------------------------(4)

ස්ථාවර නිමයෝග පිළිබඳ කාරක සභාමේ වාර්ලතාව
2016 අයගෝස්ු මස 10 වැනි දින ප.ව. 3.00 ට ගරු කථානායකුමායේ නිල නිවයස් දී පවත්වන
ලෙ ස්ථාවර නියයෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ යෙවැනි රැස්ීයේ කාර්ලය සටහන්ත්ර
පැමිණි සිටී
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, කථානායකුමා (සභාපති)
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා
ගරු මසල්වේ අඩඩක්කලනාෙන් මහතා
ගරු චන්දිම වීරක්මකාඩි මහතා
ගරු මේ.එේ. ආනන්ෙ කුමාරසිරි මහතා
ගරු (ආචාර්ලය) ජයේපති වික්රමරත්න මහතා
ධේමික ෙසනායක මහතා, පාර්ලිමේන්ුමේ මහ මල්කේ සහ කාරක සභාමේ මල්කේ
කුෂානි මරෝහණදීර මහත්මිය, සහකාර මහමල්කේ
1.
ෙැනුේදීම අනුව කාරක සභාව රැස්විය. කාරක සභාමේ සභාපති, ගරු කථානායකුමා
මූලාසනාරූඪ විය. සිේ සාමාජික විමශ්ෂ කාරක සභාමේ සාමාජිකයන් මලස ගරු (ආචාර්ලය) විජයොස
රාජපක්ෂ මහතා සහ ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා සහභාගී වූහ.
2.
“සංමශෝධිත ස්ථාවර නිමයෝග” වල මකටුේපතක් කාරක සභාමේ මල්කේ විසින් ඉදිරිපත්
කළ අතර සංමශෝධන පිළිබඳව මකටි විස්තරයක් ඉදිරිපත් මකරිණි.
3.
කාරක සභාව විසින් පහත ෙක්වා ඇති සංමශෝධන, වගන්තිමයන් වගන්තිය සාකච්ඡාවට
බඳුන් කර පහත ෙැක්මවන මවනස්කේ සිදු මකරිණි:අ. පාර්ලිමේන්ු විවාෙ සජීවීව විකාශය කිරීමට/ ප්රචාරය කිරීමට අවසරදීම, සීමා කිරීම
මහෝ පාලනය කිරීමේ අභිමතානුසාරී බලය කථානායකුමාට ලැමබන පරිදි අුරු
විධානයක් ඇුළත් කිරීමට
ආ. මන්ීවරයකුට පාර්ලිමේන්ුවට පැමිණීම තහනේ කර ඇති අවස්ථාවක
ඔහුමේ/ඇයමේ ඡන්ෙය විසර්ලජන පනත් මකටුේපත සඳහා පමණක් භාවිතා කිරීමේ
විධිවිධානයක් ඇුළත් කිරීමට
4.
ස්ථාවර නිමයෝග සංමශෝධනවල කටයුු අප්රමාෙව අවසන් කිරීමේ අවශයතාවය
අවධාරණය කළ සභාපතිුමා, මකටුේපත වැඩිදුරටත් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මීළඟ රැස්වීම 2016
අමගෝස්ු මස 22 වැනි දින මප.ව. 9.30 ට තම නිල නිවමස් දී පැවැත්වීමට තීරණය කමළ් ය.
තවෙ, තම අෙහස් හා මයෝජනා මීළඟ රැස්වීමට මපර ලබා මෙන මලස සභික
මන්ීවරුන්මගන් සභාපතිවරයා ඉල්ලා සිටිමේ ය.
5.
ඒ අනුව, ප.ව. 4.25 ට කාරක සභාව 2016 අමගෝස්ු මස 22 වැනි දින මප.ව. 9.30 ෙක්වා
කල් තබන ලදී.

අත්සන් කමළ්/ ධේමික ෙසනායක
කාරක සභාමේ මල්කේ
-------------------------------------------------(5)
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2016 අයගෝස්ු මස 22 වැනි දින යප.ව. 9.30 ට ගරු කථානායකුමායේ නිල නිවයස් දී
පවත්වන ලෙ ස්ථාවර නියයෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ ුන්ත්රවැනි රැස්ීයේ කාර්ලය සටහන්ත්ර
පැමිණ සිටී
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, කථානායකුමා, (සභාපති)
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා
ගරු චන්දිම වීරක්මකාඩි මහතා
ගරු විජිත මහ්රත් මහතා
ගරු මේ.එේ. ආනන්ෙ කුමාරසිරි මහතා
ගරු එේ.ඒ.සුමන්තිරන් මහතා
ගරු (ආචාර්ලය) ජයේපති වික්රමරත්න මහතා
ධේමික ෙසනායක මහතා, පාර්ලිමේන්ුමේ මහ මල්කේ සහ කාරක සභාමේ මල්කේ
කුෂානි මරෝහණදීර මහත්මිය, සහකාර මහමල්කේ
1.
කල්තැබීම අනුව කාරක සභාව රැස්විය. කාරක සභාමේ සභාපති, ගරු කථානායකුමා
මූලාසනාරූඪ විය. ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා, ගරු (ආචාර්ලය) විජයොස රාජපක්ෂ මහතා සහ ගරු
රාජවමරෝෙයේ සේපන්ෙන් මහතා සිේ සාමාජික විමශ්ෂ කාරක සභාමේ සාමාජිකයන් වශමයන්
රැස්වීමට සහභාගි වූහ.
2.
ගරු මසල්වේ අඩඩක්කලනාෙන් මහතා මනාවැළැක්විය හැකි මහ්තූවක් නිසා එදින
රැස්වීමට පැමිණිය මනාහැකි බව ෙන්වා තිබූ බැවින්, ඒ අනුව නිවාු අනුමත කරන ලදී.
3.
‘ සංමශෝධිත ස්ථාවර නිමයෝග’ මකටුේපත කාරක සභාමේ මල්කේවරයා විසින් ඉදිරිපත්
කර සංමශෝධන සේබන්ධමයන් මකටි පැහැදිි කිරීමක් කරන ලදී.
කාරක සභාව පහත සඳහන් පරිදි වගන්තිමයන් වගන්තියට සංමශෝධන සාකච්ඡා කරන
ලදී:1.

මහා මැතිවරණයකට පසු ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ික සමාජවාදී ජනරජමේ
පාර්ලිමේන්ුමේ පළමු රැස්වීමේ කාර්ලය පටිපාටිය

2.

මන්ීවරයන්ට ආසන පැනවීම

3.

කථානායකවරයකු ඡන්ෙමයන් මතෝරා පත්කිරිම

4.

නිල ප්රතිඥාව මහෝ දිවුරුම

5.

නිමයෝජය කථානායක සහ නිමයෝජය කාරක සභා සභාපතිවරයා ඡන්ෙමයන් මතෝරා
පත්කිරීම

6.

පාර්ලිමේන්ු රැස්වීේ

7.

මහ මල්කේවරයාමේ රාජකාරි

8.

ගණපූරණය

9.

පාර්ලිමේන්ුමේ වැඩකටයුු

10. කල්තැබීම
11. පමාකිරීමේ මයෝජනා
(6)

ස්ථාවර නිමයෝග පිළිබඳ කාරක සභාමේ වාර්ලතාව
12. හදිසි මපාදු වැෙගත් කරුණු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කල් තැබීම
13. පිට අය
14. පාර්ලිමේන්ුමේ කටයුු
15. ප්රධාන කටයුු
16. ිපිමල්ඛනාදිය
17. ෙැනුේදීේ
18. මපත්සේ
19. ප්රශ්න
20. විවාෙයට භාජන වන ප්රශ්න
21. අමේක්ෂණය
22. සංමශෝධන
23. සමාේතිය
24. ඡන්ෙය දීම
25. පනත් මකටුේපත් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ ක්රියා පිළිමවළ
26. මපෞේගික මන්ීන්මේ පනත් මකටුේපත්
27. බලපානු ලබන අය, සාක්ිකරුමවෝ, සාක්ි
28. මෙවැනි වර කියවීම
29. මෙවැනි වර කියවීම පිළිබඳ විවාෙය
30. පනත් මකටුේපත් පිළිබඳ කාරක සභා අවස්ථාව
31. පනත් මකටුේපත් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්ලය පටිපාටිය
32. පනත් මකටුේපත් පිළිබඳ කාරක සභාවල වාර්ලතා
33. ුන්වැනි වර කියවීම
කාරක සභාව ඉහත සංමශෝධන ඉහත මකටුේපත් සංමශෝධනවලට එකඟ විය.
4.
කාරක සභාමේ අනුමතය සහිතව ස්ථාවර නිමයෝගවලට පහත සඳහන් නව වගන්ති
ඇුළත් කරන ලදී:1. කල් තැබීමේ අවස්ථාමේ මයෝජනා/ ප්රශ්න
2. මපෞේගික මන්ීන්මේ මයෝජනා
3. අග්රාමාතයවරයාමගන් අසනු ලබන ප්රශ්න
5.
ඉතිරි සංමශෝධන පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කාරක සභාමේ මීළඟ රැස්වීම 2016
අමගෝස්ු මස 29 වැනි දින මප.ව. 9.30 ට කථානායකුමාමේ නිල නිවමස් දී පැවැත්විය යුු යැයි
තීරණය කරන ලදී.

(7)

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 314

6.
ඒ අනුව, ප.ව. 2.25 ට කාරක සභාව 2016 අමගෝස්ු මස 29 වැනි දින මප.ව. 9.30 ෙක්වා
කල් තබන ලදී.

අත්සන් කමළ්/ ධේමික ෙසනායක
කාරක සභාමේ මල්කේ
-------------------------------------------------2016 අයගෝස්ු මස 29 වැනි දින යප.ව. 9.30 ට ගරු කථානායකුමායේ නිල නිවයස් දී
පවත්වන ලෙ ස්ථාවර නියයෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ සිේවැනි රැස්ීයේ කාර්ලය සටහන්ත්ර
පැමිණි සිටී
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, කථානායකුමා (සභාපති)
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා
ගරු මසල්වේ අඩඩක්කලනාෙන් මහතා
ගරු අජිත් පී. මපමර්ලරා මහතා
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
ගරු (ආචාර්ලය) ජයේපති වික්රමරත්න මහතා
නීල් ඉේෙවල මහතා, කාර්ලය මණ්ඩඩල ප්රධානී හා පාර්ලිමේන්ුමේ නිමයෝජය මහ මල්කේ සහ කාරක
සභාමේ මල්කේ
කුෂානි මරෝහණදීර මහත්මිය, සහකාර මහ මල්කේ
1.
කල්තැබීම අනුව කාරක සභාව රැස්විය. කාරක සභාමේ සභාපති, ගරු කථානායකුමා
මූලාසනාරූඪ විය. සිේ සාමාජික විමශ්ෂ කාරක සභාමේ සාමාජිකයකු මලස ගරු (ආචාර්ලය) විජයොස
රාජපක්ෂ මහතා ෙ සහභාගී විය.
2.
ගරු විජිත මහ්රත් මහතා සහ ගරු මේ.එේ. ආනන්ෙ කුමාරසිරි මහතා මනාවැළැක්විය හැකි
මහ්තූන් නිසා රැස්වීමට පැමිණිය මනාහැකි බව ෙන්වා තිබූ අතර, ඔවුන්ට නිවාු අනුමත කරන ලදී.
3.
“සංමශෝධිත ස්ථාවර නිමයෝගවල මකටුේපතක්” කාරක සභාමේ මල්කේ විසින් ඉදිරිපත්
කළ අතර, සංමශෝධන පිළිබඳව මකටි විස්තරයක් ඉදිරිපත් මකරිණි.
4.
කාරක සභාව විසින් පහත ෙක්වා ඇති සංමශෝධන, වගන්තිමයන් වගන්තිය සාකච්ඡාවට
බඳුන් මකරිණි:1. කථානායකුමාමේ සහතිකය
2. විසර්ලජන පනත් මකටුේපත් සඳහා මවන්කරන ලෙ දිනයන්
3. විනය රීති පිළිබඳ වගකීම
4. පාර්ලිමේන්ුව ුළ විනය
5. විවාෙ රීති
6. පාර්ලිමේන්ුව ුළ කථා කිරීමේ දී මන්ීවරයන් විසින් පිළිපැදිය යුු රීති
(8)

ස්ථාවර නිමයෝග පිළිබඳ කාරක සභාමේ වාර්ලතාව
7. කථා මනාකරන මන්ීවරයන් විසින් පිළිපැදිය යුු රීති
8. පූර්ලණ පාර්ලිමේන්ු කාරක සභාව
9. විමශ්ෂ කාරක සභා
කාරක සභාව උක්ත මකටුේපත් සංමශෝධන අනුමත කරන ලදී.
5.

කාරක සභාව, පහත ෙැක්මවන නව වගන්තිය ෙ සලකා බලා අනුමත කරන ලදී:1. ප්රතිචාර

6.
ඉතිරි සංමශෝධන වැඩිදුරටත් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කාරක සභාමේ මීළඟ රැස්වීම 2016
සැේතැේබර්ල මස 01 වැනි දින ප.ව. 4.00 ට ගරු කථානායකුමාමේ නිල නිවමස් දී පැවැත්වීමට
තීරණය මකරිණි.
7.
ඒ අනුව, ප.ව. 1.15 ට කාරක සභාව, 2016 සැේතැේබර්ල මස 01 වැනි දින ප.ව. 4.00 ෙක්වා
කල් තබන ලදී.

අත්සන් කමළ්/ නීල් ඉේෙවල
කාරක සභාමේ මල්කේ
-------------------------------------------------2016 සැේතැේබර්ල මස 01 වැනි දින ප.ව. 4.00 ට ගරු කථානායකුමායේ නිල නිවයස්දී
පවත්වන ලෙ ස්ථාවර නියයෝග පිළිබඳ කාරකසභායේ පස්වැනි රැස්ීයේ කාර්ලය සටහන්ත්ර
පැමිණ සිටී
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, කථානායකුමා(සභාපති)
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා
ගරු මසල්වේ අඩඩක්කලනාෙන් මහතා
ගරු අජිත් පී. මපමර්ලරා මහතා
ගරු (ආචාර්ලය) ජයේපති වික්රමරත්න මහතා
නීල් ඉේෙවල මහතා, කාර්ලය මණ්ඩඩල ප්රධානී හා පාර්ලිමේන්ුමේ නිමයෝජය මහ මල්කේ සහ කාරක
සභාමේ මල්කේ
කුෂානි මරෝහණදීර මහත්මිය, සහකාර මහ මල්කේ
1.
කල්තැබීම අනුව කාරක සභාව රැස්විය. කාරක සභාමේ සභාපති, ගරු කථානායකුමා
මූලාසනාරූඪ විය. ගරු (ආචාර්ලය) විජයොස රාජපක්ෂ මහතා සිේ සාමාජික විමශ්ෂ කාරක සභාමේ
සාමාජිකයකු වශමයන් රැස්වීමට සහභාගි විය.
2.
ගරු මේ.එේ. ආනන්ෙ කුමාරසිරි මහතා මනාවැළැක්විය හැකි මහ්ුවක් නිසා එදින
රැස්වීමට පැමිණිය මනාහැකි බව ෙන්වා තිබූ බැවින්, ඒ අනුව නිවාු අනුමත කරන ලදී.
3.
කාරක සභාමේ මල්කේවරයා විසින් ස්ථාවර නිමයෝගවල සංමශෝධිත මකටුේපත ඉදිරිපත්
කරමින් ඒ පිළිබඳ මකටි හැඳින්වීමක් කරන ලදී.
(9)
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4.

කාරක සභාව පහත සඳහන් පරිදි වගන්තිමයන් වගන්තියට සාකච්ඡා කරන ලදී:1. මත්රීේ කාරක සභාව
2. ගෘහය කාරක සභාව
3. ස්ථාවර නිමයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව
4. පාර්ලිමේන්ු කටයුු පිළිබඳ කාරක සභාව
5. රජමේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව
6. මපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව
7. රජමේ මුෙල් පිළිබඳ කාරක සභාව
8. ආචාර ධර්ලම සහ වරප්රසාෙ පිළිබඳ කාරක සභාව
කාරක සභාව විසින් ඉහත මකටුේපත් සංමශෝධන අනුමත කරන ලදී.

5.

පහත සඳහන් නව වගන්තිය ෙ කාරක සභාව විසින් සලකා බලා අනුමත කරන ලදී:1. ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා

6.
ඉතිරි සංමශෝධන පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කාරක සභාමේ මීළඟ රැස්වීම 2016
සැේතැේබර්ල මස 09 වැනි දින මප.ව. 9.00 ට ගරු කථානායකුමාමේ නිල මැදිරිමේ දී පැවැත්විය
යුු යැයි තීරණය කරන ලදී.
7.
ඒ අනුව, කාරක සභාව, ප.ව. 6.15 ට, 2016 සැේතැේබර්ල මස 09 වැනි දින මප.ව. 9.00
ෙක්වා කල් තබන ලදී.

අත්සන් කමළ්/ නීල් ඉේෙවල
කාරක සභාමේ මල්කේ
-------------------------------------------------2016 සැේතැේබර්ල මස 09 වැනි දින ගරු කථානායකුමායේ නිල මැදිරියේ දී පවත්වන ලෙ
ස්ථාවර නියයෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ හයවැනි රැස්ීයේ කාර්ලය සටහන්ත්ර
පැමිණි සිටී
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, කථානායකුමා (සභාපති)
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා
ගරු මසල්වේ අඩඩක්කලනාෙන් මහතා
ගරු අජිත් පී. මපමර්ලරා මහතා
ගරු මේ.එේ. ආනන්ෙ කුමාරසිරි මහතා
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
ධේමික ෙසනායක මහතා, පාර්ලිමේන්ුමේ මහ මල්කේ සහ කාරක සභාමේ මල්කේ
නීල් ඉේෙවල මහතා, කාර්ලය මණ්ඩඩල ප්රධානී හා පාර්ලිමේන්ුමේ නිමයෝජය මහ මල්කේ
කුෂානි මරෝහණදීර මහත්මිය, සහකාර මහ මල්කේ
( 10 )

ස්ථාවර නිමයෝග පිළිබඳ කාරක සභාමේ වාර්ලතාව
1.
කල් තැබීම අනුව කාරක සභාව රැස්විය. කාරක සභාමේ සභාපති, ගරු කථානායකුමා
මූලාසනාරූඪ විය. සිේ සාමාජික විමශ්ෂ කාරක සභාමේ සාමාජිකයන් මලස ගරු (ආචාර්ලය) විජයොස
රාජපක්ෂ මහතා සහ ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා සහභාගී වූහ.
2.
සංමශෝධිත ස්ථාවර නිමයෝග මකටුේපත කාරක සභාමේ මල්කේ විසින් ඉදිරිපත් කළ අතර,
සංමශෝධන පිළිබඳව මකටි විස්තරයක් ඉදිරිපත් මකරිණි.
3.
පහත ෙක්වා ඇති සංමශෝධන, වගන්තිමයන් වගන්තිය කාරක සභාව විසින් සාකච්ඡාවට
බඳුන් මකරිණි:1.

මහජන මපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාව

2.

උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව

3.

විමශ්ෂ කාරක සභා

4.

කාරක සභා සඳහා සාමානය රීති

5.

විසර්ලජන පනත් මකටුේපත් වල උපමල්ඛන සේබන්ධමයන් පූර්ලණ පාර්ලිමේන්ු
කාරක සභාවන්හි කාර්ලය පටිපාටිය

6.

අධි වැය

7.

මහජන මුෙල්

8.

ස්ථාවර නිමයෝග සංමශෝධනය

9.

ස්ථාවර නිමයෝග අත්හිටුවීම

10. කථානායකුමාමේ සාමානය අධිකාරය
11. සභාපති නාමාවිය
12. මන්ීන් වෘත්තීය තත්ත්වමයන් ක්රියා කිරීම
13. සාක්ිකරුවන්මේ වියෙේ
14. අවමශ්ෂ බලතල
කාරක සභාව ඉහත මකටුේපත් සංමශෝධන අනුමත කරන ලදී.
4.

පහත ෙැක්මවන නව වගන්ති ෙ කාරක සභාව සලකා බලන ලදී:1.

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා කටයුු පිළිබඳ කාරක සභාව

2.

කාරක සභා සභාපතිවරයන් විසින් ඉල්ලා අස්වීම මහෝ ඉවත් කරනු ලැබීම

3.

පසුමපළ මන්ීවරයන්මේ කාරක සභාව

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා කටයුු පිළිබඳ කාරක සභාමේ නව වගන්ති හා කාරක සභා
සභාපතිවරු ඉල්ලා අස්වීම මහෝ ධූරමයන් ඉවත් කිරීම පිළිබඳ නව වගන්ති කාරක සභාව අනුමත
කළ අතර, පසුමපළ මන්ීවරයන්මේ කාරක සභාව මේ අවස්ථාමේ ඇුළත් මනාකිරීමට තීරණය
කළාය.
( 11 )
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5.
කාරක සභාව මගින් අවසන් මලස සකසනු ලැබූ සංමශෝධිත ස්ථාවර නිමයෝග පිටපත්,
කාරක සභාමේ සභික මන්ීවරුන්ට සහ සිේ සාමාජික විමශ්ෂ කාරක සභාමේ සභික මන්ීවරුන්ට
ලබා මෙන මලස කාරක සභා මල්කේවරයාට උපමෙස් මෙනු ලැබිණි.
6.
කාරක සභාමේ මීළඟ රැස්වීම, 2016 සැේතැේබර්ල මස 15 වැනි දින මප.ව. 10.30 ට ගරු
කථානායකුමාමේ නිල මැදිරිමේ දී පැවැත්වීමට තීරණය මකරිණි.
මීළඟ රැස්වීමේදී පහත ෙැක්මවන කරුණු සාකච්ඡා කිරීමට කාරක සභාව තීරණය
මකරිණි:-

i

කාරක සභාව මඟින් අවසන් මලස සැකසූ “සංමශෝධිත ස්ථාවර නිමයෝග” මකටුේපත

ii ගරු අග්රාමාතයුමාමගන් ලැබුණු මයෝජනා
iii නිමයෝජය කාරක සභා සභාපති ගරු මසල්වේ අඩඩක්කලනාෙන් මහතාමගන්
ලැබුණු මයෝජනා

iv මපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාමේ සභාපති ගරු සුනිල් හඳුන්මනත්ති මහතාමගන්
ලැබුණු මයෝජනා

v සේබන්ධීකරණ කාරක සභාව පිළිබඳ මයෝජනාව
7.
ඒ අනුව, මප.ව. 11.15 ට කාරක සභාව 2016 සැේතැේබර්ල මස 15 වැනි දින මප.ව. 10.30
ෙක්වා කල් තබන ලදී.

අත්සන් කමළ්/ ධේමික ෙසනායක
කාරක සභාමේ මල්කේ
--------------------------------------------------

2016 සැේතැේබර්ල මස 15 වැනි දින යප.ව. 10.30 ට ගරු කථානායකුමායේ නිල මැදිරියේ දී
පවත්වන ලෙ ස්ථාවර නියයෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ හත්වැනි රැස්ීයේ කාර්ලය සටහන්ත්ර
පැමිණ සිටී
ගරු එේ.ඒ.සුමන්තිරන් මහතා
ගරු විජිත මහ්රත් මහතා
ගරු (ආචාර්ලය) ජයේපති වික්රමරත්න මහතා
කුෂානි මරෝහණදීර මහත්මිය, සහකාර මහ මල්කේ සහ කාරක සභාමේ මල්කේ
ටිකිරි මක්. ජයතිලක මහතා, සහකාර මහ මල්කේ
1.
කල්තැබීම අනුව කාරක සභාව රැස්වීය. මනාවැළැක්විය හැකි මහ්ුවක් නිසා ගරු
සභාපතිුමා පැමිණ මනාසිටි අතර, ගරු විජිත මහ්රත් මහතාමේ සහ ගරු (ආචාර්ලය) ජයේපති
වික්රමරත්න මහතාමේ මයෝජනා ස්ිරත්වමයන් ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා මූලාසනාරූඪ විය.
ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා, ගරු (ආචාර්ලය) විජයොස රාජපක්ෂ මහතා සහ ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා
සිේ සාමාජික විමශ්ෂ කාරක සභාමේ සභික මන්ීන් වශමයන් රැස්වීමට සහභාගි වූහ.
( 12 )

ස්ථාවර නිමයෝග පිළිබඳ කාරක සභාමේ වාර්ලතාව
ගරු මසල්වේ අඩඩක්කලනාෙන් මහතා සහ ගරු මේ.එේ. ආනන්ෙ කුමාරසිරි මහතා
මනාවැළැක්විය හැකි මහ්තූන් නිසා එදින රැස්වීමට පැමිණිය මනාහැකි බව ෙන්වා තිබූ බැවින්, ඒ
අනුව නිවාු අනුමත කරන ලදී.
2.
“සංමශෝධිත ස්ථාවර නිමයෝග” මල්ඛනමේ අවසන් මකටුේපත කාරක සභාමේ
මල්කේවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී. එය සලකා බැලීමමන් අනුරුව කාරක සභාව, සංමශෝධිත
මකටුේපතට එකඟ විය.
3.

කාරක සභාව පහත සඳහන් මයෝජනා සලකා බැලීය:අ.

ගරු අග්රාමාතයුමාමගන් ලැබුණු මයෝජනා
i.

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ 40 වැනි වයවස්ථාව ප්රකාරව ජනාධිපතිුමා මතෝරා
පත්කරගැනීම සඳහා ක්රියා පටිපාටියක් සකස් කිරීම

ii.

සියලුම විශ්වාසභංග මයෝජනා සේබන්ධමයන් වන ක්රියාපටිපාටිය පිළිබඳ
මවනම සහ සේපූර්ලණ රීති මාලාවක් ඇුළත් කිරීම

iii.

කාරක සභා පටිපාටි නියාමනය කිරීමට කාරක සභා සඳහා මවනම රීති
පේධතියක් ඇති කිරීම. මේ සඳහා මවනම අත් මපාතක් සේපාෙනය කිරීමට
කාරක සභාව විසින් නිර්ලමේශ කරන ලදී.

iv.

ගරු පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරුන් සඳහා ඇඳුේ පැළඳුේ සංග්රහයක් සකස්
කිරීම. (මමය පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරුන් සඳහා වූ චර්ලයා ධර්ලම සංග්රහමේ
ඇුළත් කිරීමට කාරක සභාව තීරණය කළාය.)

v.

අධිකරණයක විනිශ්චයට යටත් කාරණා පිළිබඳ රීති වඩාත් පැහැදිිව
ස්ථාවර නිමයෝගවල ෙැක්වීම

දීර්ලඝ වශමයන් සාකච්ඡා කිරීමමන් අනුරුව, කාරක සභාව ඉහත මයෝජනාවන්ට
එකඟ විය.
ආ.

වාචික පිළිුරු අමේක්ෂා කරන ප්රශ්න සහ වාචික පිළිුරු අමේක්ෂා මනාකරන
ප්රශ්න සහ අග්රාමාතයවරයාමගන් අසනු ලබන ප්රශ්න ඉදිරිපත් කිරීමට සහ
මපෞේගික මන්ීවරයන්මේ මයෝජනා සහ කල්තැබීමේ අවස්ථාමේ මයෝජනා
ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නිමයෝජය කථානායකුමා සහ නිමයෝජය කාරක සභා
සභාපති හට ෙ ඉඩ සැලමසන පරිදි ස්ථාවර නිමයෝගවල විධිවිධාන ඇුළත්කිරීමට,
නිමයෝජය කාරක සභා සභාපතිුමාමගන් ලැබුණු මයෝජනා.
සාකච්ඡා කිරීමමන් අනුරුව ඉහත මයෝජනාවට කාරක සභාව එකඟ මනාවී ය.

ඇ.

මපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාමේ සභාපති ගරු සුනිල් හඳුන්මනත්ති
මහතාමගන් ලැබුණු මයෝජනා:i.

මපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව සහ රජමේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව
යන මෙමකහිම සාමාජික සංඛයාව වැඩි කිරීම

( 13 )
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ii. විගණකාධිපතිමේ වාර්ලතාව ඉක්මවා යාමටත් එම වාර්ලතාව සහායකයක් මලස
පමණක් භාවිතා කිරීමටත් කාරක සභා මෙකටම බලය ලබාදීම
iii. නිශ්චිත ක්මෂ්ත්රවල විමශ්ෂඥ ෙැනුමැති පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරුන් හට
කාරක සභා රැස්වීේවලට සහභාගිවීමට සහ මපාදු වයාපාර සහ රජමේ ගිණුේ
පිළිබඳ කාරක සභාමේ සාමාජිකයන් හැරුණු විට අනුකාරක සභාවලට ෙ
සහභාගිවීමට අවස්ථාව සැලසීම.
කාරක සභාව, සාකච්ඡා කිරීමමන් අනුරුව, කාරක සභා මෙමකහිම සාමාජික සංඛයාව
16 ෙක්වා වැඩිකිරිමට එකඟ විය. ඉහත ii වැනි සහ iii වැනි මයෝජනා සඳහා සුදුසු
සංමශෝධන ෙැනටමත් මයෝජනා කර ඇති බව කාරක සභාමේ අෙහස විය.
4.

කාරක සභාව, මප.ව. 11.45 ට දින නියමයක් මනාමැතිව කල් තබන ලදී.

අත්සන් කමළ්/ කුෂානි මරෝහණදීර
කාරක සභාමේ මල්කේ
---------------------------------------2016 ඔක්යතෝබර්ල මස 06 වැනි දින යප.ව. 9.30 ට ගරු කථානායකුමායේ නිල මැදිරියේ දී
පවත්වන ලෙ ස්ථාවර නියයෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ අටවැනි රැස්ීයේ කාර්ලය සටහන්ත්ර
පැමිණ සිටි
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, කථානායකුමා ( සභාපති)
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා
ගරු මසල්වේ අඩඩක්කලනාෙන් මහතා
ගරු අජිත් පී. මපමර්ලරා මහතා
ගරු මේ. එේ. ආනන්ෙ කුමාරසිරි මහතා
ගරු (ආචාර්ලය) ජයේපති වික්රමරත්න මහතා
ධේමික ෙසනායක මහතා, පාර්ලිමේන්ුමේ මහ මල්කේ සහ කාරක සභාමේ මල්කේ
නීල් ඉේෙවල මහතා, කාර්ලය මණ්ඩඩල ප්රධානි හා පාර්ලිමේන්ුමේ නිමයෝජය මහ මල්කේ
කුෂානි මරෝහණදීර මහත්මිය, සහකාර මහ මල්කේ
ටිකිරි මක්. ජයතිලක මහතා, සහකාර මහමල්කේ
1.
ෙැනුේ දීමට අනුව කාරක සභාව රැස්විය. කාරක සභාමේ සභාපති, ගරු කථානායකුමා
මූලාසනාරූඪ විය. ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා සිේ සාමාජික විමශ්ෂ කාරක සභාමේ සභික
මන්ීවරයකු මලස රැස්වීමට සහභාගී විය.
2.
“සංමශෝධිත ස්ථාවර නිමයෝග” සහ “පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරුන් සඳහා මයෝජිත චර්ලයා ධර්ලම
සංග්රහය” යන මල්ඛනයන්හි අවසන් මකටුේපත් කාරක සභාමේ මල්කේවරයා කාරක සභාවට
ඉදිරිපත් කමළ්ය.
මමම මල්ඛන මෙකම සිංහල සහ මෙමළ භාෂාවට පරිවර්ලතනය කිරීමේ කාර්ලයය කඩිනේ
කර, එම මල්ඛන මෙක 2016 ඔක්මතෝබර්ල මස 20 වැනි දින පාර්ලිමේන්ුමේ සභාගත කළ යුුයැයි
( 14 )

ස්ථාවර නිමයෝග පිළිබඳ කාරක සභාමේ වාර්ලතාව
සභාපතිවරයා කාරක සභාමේ මල්කේවරයාට උපමෙස් දුන්මන්ය. පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරයන්
සඳහා වන චර්ලයා ධර්ලම සංග්රහය සේබන්ධමයන් සියලුම පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරයන් සඳහා ෙැනුවත්
කිරීමේ වැඩසටහනක් සංවිධානය කළ යුු යැයි සභාපතිවරයා කාරක සභාමේ මල්කේවරයාට
උපමෙස් දුන්මන්ය.
3. කාරක සභාව පහත සඳහන් කාරණු සලකා බලන ලදී:අ. සේබන්ත්රීකරණ කාරක සභාව
කාරක සභාව, මේ පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමමන් පසු මයෝජිත සේබන්ත්රීකරණ කාරක සභාව
ඒ ආකාරමයන්ම පවත්වාමගන යාමට තීරණය කරන ලදී.
ආ. විනිශ්චයකාරවරු ඉවත් කිරීම
මේ පිළිබඳ සාකච්ඡා කළ කාරක සභාව ඉන්දියානු පාර්ලිමේන්ුව අනුගමනය කරන
ක්රියාපටිපාටිය සලකා බැලූ අතර, 2012 වසමර්ල දී ගරු (ආචාර්ලය) විජයොස රාජපක්ෂ මහතා
පාර්ලිමේන්ුවට ඉදිරිපත් කිරීමට අමේක්ෂා කළ ( පාර්ලිමේන්ුවට ඉදිරිපත් මනාවුණ)
ක්රියා පිළිමවළ යේ යේ සංමශෝධන වලට යටත්ව ඇුළත් කිරීමට තීරණය කරන ලදී.
සමස්ත ක්රියාවිය අවසන් කිරීම සඳහා මයෝගය කාල රාමුවක් ස්ථාපිත කළ යුු බව කාරක
සභාව තව දුරටත් නිර්ලමේශ කරන ලදී. (මාස මෙකක් වැනි කාල සීමාවක් ුල).
ඇ. උපයේශක කාරක සභා
පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරුන්ට තම ඡන්ද මකාට්ඨාසමේ ජනතාවමේ දුක්ගැනවිි සාකච්ඡා
කිරීමේ මණ්ඩඩපයක් මලස භාවිතා කළ හැකි වන පරිදි උපමේශක කාරක සභා මාස
මෙකකට වරක් රැස්වීමට හැකිවන මලස එම කාරක සභා නැවත ස්ථාපිත කළ යුු බවට
ගරු අග්රාමාතයුමා අෙහස් කරනු ලබන බව ගරු නිමයෝජය කථානායකුමා කාරක
සභාමේ අවධානයට ලක් කමළ්ය. පැවති ක්රමය සහ නව ක්රමය අතර මවනස වටහා ගැනීම
සඳහා “උපමේශක කාරක සභා” මවනුවට “අමාතයංශ කාරක සභා” යනුමවන් එම කාරක
සභා නැවත නේ කළ යුු බව, ගරු අජිත් පී. මපමර්ලරා මහතා මයෝජනා කමළ්ය.
4.

කාරක සභාව මප.ව. 10.40 ට දින නියමයක් මනාමැතිව කල් තබන ලදී.

අත්සන් කමළ්/ ධේමික ෙසනායක
කාරක සභාමේ මල්කේ
-------------------------------------------------2017 මාර්ලු මස 22 වැනි දින යප.ව. 9.30 ට ගරු කථානායකුමායේ නිල මැදිරියේ දී පවත්වන
ලෙ ස්ථාවර නියයෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ නවවැනි රැස්ීයේ කාර්ලය සටහන්ත්ර
පැමිණ සිටී
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, කථානායක (සභාපති)
ගරු විජිත මහ්රත් මහතා
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
ගරු (ආචාර්ලය) ජයේපති වික්රමරත්න මහතා
( 15 )
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නීල් ඉේෙවල මහතා,කාර්ලය මණ්ඩඩල ප්රධානී හා පාර්ලිමේන්ුමේ වැඩබලන මහ මල්කේ සහ කාරක
සභාමේ මල්කේ
කුෂානි මරෝහණදීර මහත්මිය, සහකාර මහ මල්කේ
1.
ෙැනුේදීම අනුව කාරක සභාව රැස්විය. කාරක සභාමේ සභාපති, ගරු කථානායකුමා
මූලාසනාරූඪ විය. සිේ සාමාජික විමශ්ෂ කාරක සභාමේ සාමාජිකයකු වශමයන් ගරු චමල් රාජපක්ෂ
මහතා රැස්වීමට සහභාගී විය.
2.
කාරක සභාව විසින් “පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරුන් සඳහා වන චර්ලයා ධර්ලම සංග්රහය”
මකටුේපත සලකා බැලීමට ලක් කරන ලෙ අතර, ඒ සඳහා අනුමතය ලබාමෙන ලදී.
3.
පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරුන්මේ චර්ලයාවන් සේබන්ධමයන් සැලකීමේදී පාර්ලිමේන්ුව
මවත වැඩි බලතල පවරාදීමේ වැෙගත්කම ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා විසින් අවධාරණය කරන
ලදී. කාරක සභාව, මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමමන් අනුරුව තීරණය කරන ලේමේ
පාර්ලිමේන්ුව මවත වැඩි බලතල පවරා දීමට සහ ස්ථාවර නිමයෝග සංමශෝධනය කිරීමටයි.
පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරුන් සහ බාහිර පුේගලයන් අතර මවනසක් සහිතව පාර්ලිමේන්ු (බලතල
සහ වරප්රසාෙ) පනත සංමශෝධනය කිරීමට ෙ තීරණය කරන ලදී. මමය අතයවශය කටයුත්තක්
වශමයන් සැලමකන බැවින්, සිේ සාමාජික විමශ්ෂ කාරක සභාව මවත මමම වගකීම පැවරීමට
කාරක සභාව විසින් තීරණය කරන ලදී.
4.
ස්ථාවර නිමයෝග සංමශෝධනය කිරීම පිළිබඳ පහත මයෝජනා කාරක සභාව විසින් සලකා
බලන ලදී:අ-

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා මගන් ලැබුණු මයෝජනා i

මකටුේපත් සංමශෝධනමේ 131 (2) වැනි වගන්තිය, පහත පරිදි තවදුරටත්
සංමශෝධනය වියයුු බව:
කාරක සභාමේ කාර්ලයභාරයන් රජමේ ගිණුේ වලට සීමාවී පැවති අතර,
පාර්ලිමේන්ුව මඟින් ප්රොනය කරන ලෙ මුෙල් පිළිබඳ විසර්ලජනය එමඟින්
මපන්නුේ මකමර්ල.
විමශ්ෂ නීතිය යටමත් මවන් කරන ලෙ මුෙල් ප්රමාණ, ඒකාබේධ අරමුෙල මවත
බැර කිරීමමන් මතාරව ලබාගැනීමට විමශ්ෂ පනත් යටමත් අවසර සලසා ඇති
රාජය ආොයේ සහ ලැබීේ, රාජය ආොයම පිළිබඳ ගිණුේ සහ පළාත් පාලන
ආයතනවල ගිණුේ මමයට අයත් විය යුත්මත් ය.

ii

131 (3) සහ (5) වැනි උප වගන්ති පහත පරිදි සංමශෝධනය විය යුත්මත් ය:
(3) වැනි සහ (5) වැනි උප වගන්ති ුළ සඳහන් මකාට ඇති “කවර මහෝ
මෙපාර්ලතමේන්ුවක සහ පළාත් පාලන ආයතනයක” යන්න “පරීක්ෂාවට ලක්
කිරීමට නියමිත සියලුම ආයතන” යනුමවන් සංමශෝධනය විය යුු ය.

iii

131 (4) වැනි වගන්තිමේ “රාජය ගිණුේ කාරක සභාමේ කවර මහෝ වාර්ලතාවක්,
පාර්ලිමේන්ුමේ සභාගත කිරීමමන් අනුරුව” යන වචන මවනුවට “රාජය
ගිණුේ කාරක සභාමේ වාර්ලතාවක්, පාර්ලිමේන්ුමේ සභාගත කිරීමමන්
අනුරුව” යනුමවන් මයදිය යුු ය.
( 16 )

ස්ථාවර නිමයෝග පිළිබඳ කාරක සභාමේ වාර්ලතාව
iv

131 (6) වැනි වගන්තිය පහත පරිදි සංමශෝධනය විය යුු ය:
කාරක සභාමේ බලතල යටමත් පරිගණක ජාලයක් ඔස්මස් මාර්ලග ගත ක්රමයට
යවනු ලබන මතාරුරු ලබාගැනීම ෙ ඇුළත් විය යුු ය.

v

අංක 7 වශමයන් නව වගන්තියක් ඇුළත් කළ යුුය.
පාර්ලිමේන්ුව විසින් පනවා තිමබන මපාදු විධිවිධාන වලට යටත්ව, කාරක
සභාමේ රැස්වීේ පැවැත්මවන දින සහ එම එක් එක් දිනමේදී පරීක්ෂාවට ලක්
කිරීමට නියමිත ආයතන පිළිබඳව පරිගණක ජාලය ඔස්මස් කල්තියා
ප්රකාශයට පත් කිරීමටත් ඒවා සේබන්ධමයන් ලැබිය හැකි මහජන ප්රතිචාර
පිළිබඳව පරීක්ෂාකාරිව පසුවීමටත් කාරක සභාවට බලය ඇත්මත් ය.

vi

ගණපූරණය නිවැරදිව සඳහන් මකාට ඇත.

vii

ෙැනට පවත්නා අංක (7), අංක (8) වශමයන් සංමශෝධනය විය යුු ය.

මපර රැස්වීේ වලදී ඉහත මයෝජනාවන් ෙැනටමත් සාකච්ඡා මකාට ඇති බව කාරක
සභාමේ මල්කේ විසින් ෙැනුේ මෙන ලදී.
ආ

පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරයකු වශමයන් පවත්නා වගවීේ සහ වගකීේ පිළිබඳව ගරු
විදුර වික්රමනායක මහතා මගන් ලෙ මයෝජනා I

පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කළ යුු වත්කේ සහ වගකීේ පිළිබඳ
ප්රකාශ, පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරයකු වශමයන් දිවුරුේ දීමමන් එක් ිත් මාසයක
කාලයක් ඇුළත බාරදීම.

II වත්කේ සහ වගකීේ පිළිබඳ ප්රකාශ භාර මනාදීමේ තත්ත්වයකදී, එමලස
ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත දිනමේදී, එවන් ප්රකාශ වාර්ලිකව ඉදිරිපත් කිරීමට
අසමත්වී ඇති මන්ීවරුන් විසින් එවන් අොළ මල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරන
මතක්, පාර්ලිමේන්ු සැසි වලට සහභාගිවීම සහ ඡන්ෙය ප්රකාශ කිරීම
අත්හිටුවිය යුු බව.
III පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරුන් සඳහා පාර්ලිමේන්ු රැස්වීේ වලදී මාස ුනක
උපරිම කාල සීමාවක් ෙක්වා මනාපැමිණ සිටීමට අවසර සැලසීම මවනුවට,
පාර්ලිමේන්ු රැස්වීේ පවත්වන එක් ිත් මාසයක් ඇුළත අු වශමයන්
රැස්වීේ මෙකකට සහභාගිවීම සියලුම පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරුන් සඳහා
අනිවාර්ලය කිරීම.
IV ගණපූරණය මනාමැතිවීමේ පෙනම මත පාර්ලිමේන්ුව කල්තැබීම සීමා කළ
යුු ය.
ඒ මවනුවට, පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරුන් සභාව ුළ රඳවා තබා ගැනීමේ
ක්රමමේෙයක් සැකසීම මයෝගය මේ.
V මහජන මපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාවට මයාමු කිරීමට මපත්සමක් ඉදිරිපත්
මකාට ඇති ගරු මන්ීවරයකු මනාපැමිණි අවස්ථාවකදී, එය ඉදිරිපත් කිරීමට
මවනත් පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරයකුට ඉඩකඩ සැලසිය යුු ය.
( 17 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 314

VI මහජන මපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාව මගින් සිදුමකාට ඇති නිර්ලමේශ අොළ
නිලධාරීන් විසින් ක්රියාත්මක කරනු මනාලබන අවස්ථා පවතී.
මමම තත්ත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා, ස්වකීය නිර්ලමේශ (අධිකරණ බලතල
වලට සමානව) ක්රියාත්මක කිරීමේ තත්ත්වයට අොළ ආයතන පත් කළ හැකි
අයුරින් මහජන මපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාව සවිබල ගැන්විය යුු ය.
කාරක සභාව, සාකච්ඡා මකාට බැලීමමන් අනුරුව ඉහත මයෝජනාවන්ට එකඟ මනාවීය.
ඇ

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා මගන් ලෙ මයෝජනා i

මකටුේපත් කළ සංමශෝධනමේ 132 (4) වැනි වගන්තිය පහත පරිදි
සංමශෝධනය කිරීමට:
සභාමේ සභාගත කිරීමමන් අනුරුව, මපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාමේ
වාර්ලතාවක් මුෙල් අමාතයවරයා මවත මයාමු කළයුු අතර සති අටක
කාලසීමාවක් ඇුළත ස්වකීය නිරීක්ෂණ සහ ඒ පිළිබඳ ගනු ලබන පියවර
අොළ ආයතන භාර අමාතයවරයා විසින් සභාව මවත ඉදිරිපත් කළ යුත්මත් ය.
කාරක සභාව, සාකච්ඡා කිරීමමන් අනුරුව ඉහත මයෝජනාවට එකඟ විය.

5.
මපෞේගික මන්ී පනත් මකටුේපත් සංස්ථාගත කිරීමේ කාර්ලයය සඳහා පමණක්
“වයවස්ථාොයක ස්ථාවර කාරක සභාව” යළි පිහිටුවිය යුු බවට කාරක සභාව තීරණය කළ අතර
නිමයෝජය කථානායකවරයා එහි මුලසුන ෙැරිය යුු බවට මයෝජනා කරන ලදී.
6.
සාකච්ඡා කිරීමමන් අනුරුව කවර මහෝ අමාතය මණ්ඩඩල අමාතයවරයකු, රාජය මහෝ
නිමයෝජය අමාතයවරයකු කිසියේ වෘත්තීය කටයුත්තක නිරත මනාවිය යුත්මත් ය, යන්න
පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරුන් සඳහා චර්ලයා ධර්ලම සංග්රහය ුළ ඇුළත් කළ යුු බවට ෙ කාරක සභාව
විසින් නිර්ලමේශ කරන ලදී.
රජමේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාමේ සභාපතිවරයා විසින් ලබාමෙන ලෙ නිර්ලමේශයන්
සලකා බැලූ කාරක සභාව, ස්ථාවර නිමයෝග 118 (2) සහ 119 (2) අනුසාරමයන්, මපාදු වයාපාර
පිළිබඳ කාරක සභාව සහ රාජය ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව සේබන්ධමයන් කළින් මයෝජිත
සංමශෝධනයන් පහත පරිදි නැවත ක්රියාත්මක කළයුු බවට තීරණය කරන ලදී:-

රජමේ වියෙේ පියවාලීම සඳහා පාර්ලිමේන්ුව මඟින් ප්රොනය කරනු ලබන මුෙල් වල
විසර්ලජනය මපන්නුේ කරන ගිණුේ සහ කාරක සභාව විසින් සුදුසු යැයි සිතනු ලබන පරිදි
පාර්ලිමේන්ුව මවත ඉදිරිපත් කර ඇති මවනත් එවන් ගිණුේ, විගණකාධිපතිවරයාමේ
සහාය සහිතව පරික්ෂාවට ලක් කිරීම රාජය ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාමේ කාර්ලයය විය
යුත්මත් ය.
රජය විසින් පූර්ලණ වශමයන් මහෝ අර්ලධ වශමයන් අරමුෙල් සපයනු ලබන රාජය සංස්ථා සහ
ආයතනවල ගිණුේ සහ පාර්ලිමේන්ුව ඉදිරිමේ තබන ලෙ කිසියේ ිඛිත නීතියක් යටමත්
රජය මවත පැවරී ඇත්තාවූ කිසියේ වයාපාරයක මහෝ මවනත් මවළඳ කටයුත්තක ගිණුේ,
විගණකාධිපතිවරයාමේ සහාය සහිතව පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම මපාදු වයාපාර පිළිබඳ
කාරක සභාමේ කාර්ලයය විය යුත්මත් ය.
( 18 )

ස්ථාවර නිමයෝග පිළිබඳ කාරක සභාමේ වාර්ලතාව
7.
ස්ථාවර නිමයෝගවල සහ “පාර්ලිමේන්ු මන්ීවරුන් සඳහා වන චර්ලයාධර්ලම සංග්රහමේ”
අවසාන පිටපත් හැකි ඉක්මණින් සභාගත කරන මලසට කාරක සභාමේ සභාපතිවරයා විසින් කාරක
සභාමේ මල්කේවරයාට නිමයෝග කරන ලදී.
8.

කාරක සභාව, මප.ව. 10.40 ට දින නියමක් මනාමැතිව කල් තබන ලදී.

අත්සන් කමළ්/ නීල් ඉේෙවල
කාරක සභාමේ මල්කේ
--------------------------------------------------

2017 ජූි මස 18 වැනි දින යප.ව. 11.30 ට ගරු කථානායකුමායේ නිල මැදිරියේ දී පවත්වන
ලෙස්ථාවර නියයෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ ෙසවැනි රැස්ීයේ කාර්ලය සටහන්ත්ර
පැමිණ සිටී:
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, කථානායකුමා (සභාපති)
ගරු අජිත් පී. මපමර්ලරා මහතා
ගරු විජිත මහ්රත් මහතා
ගරු මේ.එේ. ආනන්ෙ කුමාරසිරි මහතා
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
ගරු (ආචාර්ලය) ජයේපති වික්රමරත්න මහතා
ධේමික ෙසනායක මහතා, පාර්ලිමේන්ුමේ මහ මල්කේ සහ කාරක සභාමේ මල්කේ
නීල් ඉේෙවල මහතා, කාර්ලය මණ්ඩඩල ප්රධානී හා පාර්ලිමේන්ුමේ නිමයෝජය මහ මල්කේ
කුෂානි මරෝහණදීර මහත්මිය, සහකාර මහ මල්කේ
1.
ෙැනුේදීමට අනුව කාරක සභාව රැස්විය. කාරක සභාමේ සභාපති, ගරු කථානායකුමා
මූලාසනාරූඪ විය.
2.
විරුේධ පාර්ලශ්වමේ මන්ීවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කළ ස්ථාවර නිමයෝග සංමශෝධනය කිරීම
සඳහා වන පහත ෙැක්මවන මයෝජනා කාරක සභාවට ලැබුණ අතර, ඒවා වගන්තිමයන් වගන්තිය
සලකා බලන ලදී:2.1

පාර්ලියේන්ත්රුයේ විරුේධ පාර්ලශ්වයේ නායකුමා (1 සිට 6 ෙක්වා වගන්ත්රති)

කථානායකවරයකු, නිමයෝජය කථානායක හා කාරක සභා සභාපතිවරයා මතෝරා පත් කර
ගැනීමේ කාර්ලය පටිපාටිය ෙක්වා ඇතිවාක් මමන්ම , ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ VII අ
පරිච්මේෙමේ සහ ස්ථාවර නිමයෝගවල වගන්ති පාර්ලිමේන්ුමේ විරුේධ පාර්ලශ්වමේ
නායකවරයා පිළිබඳ සඳහන් වුවෙ, පාර්ලිමේන්ුමේ විරුේධ පාර්ලශ්වමේ නායකවරයා
මතෝරා ගැනීම සඳහා කාර්ලය පටිපාටියක් සඳහන් කර මනාමැත. 24(3), 27(2), 84(2)(අ),
111(19)(ඊ), 113, 122(1), 124(2)(ඉ), සහ 125(2)(ඈ) වගන්ති බලන්න. පාර්ලිමේන්ුමේ
විරුේධ පාර්ලශ්වමේ නායකවරයා තම ධූරමේ බලතල ප්රකාරව වයවස්ථාොයක සභාවට හා
අන් ඒවාට සාමාජිකයන් පත් කිරීමේ වගකීම ෙරන අතර විරුේධ පාර්ලශ්වමේ

( 19 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 314

මන්ීවරුන්මේ ඡන්ෙමයන් විරුේධ පාර්ලශ්වමේ නායකවරයා පත් කර ගැනීමේ
ක්රමමේෙයක් ස්ථාවර නිමයෝගවල පැහැදිිව සඳහන් විය යුු ය.
එමමන් ම, ස්ථාවර නිමයෝගවල ඇතැේ වගන්තිවල විරුේධ පාර්ලශ්වමේ ප්රධාන සංවිධායක
ධුරය පිළිබඳව සඳහන් වුවෙ විරුේධ පාර්ලශ්වමේ ප්රධාන සංවිධායකවරයා මතෝරා ගැනීමේ
කිසිදු ක්රමමේෙයක් සඳහන් කර මනාමැත. [ 24(3), 113, 124(3)(උ) සහ 125(2)(අ) සහ
(ඇ) වගන්ති බලන්න.]
තවෙ, විරුේධ පාර්ලශ්වයට අයත් පක්ෂයක් මකමස් සමන්විත විය යුු ෙැයි අර්ලථ ගන්වා
මනාමැත. [125(2)(ආ) වැනි වගන්තිය බලන්න.] තමා රජමේ මහෝ විරුේධ පාර්ලශවමේ
මන්ීවරයකු වන්මන් ෙ යන්න තීරණය කිරීමේ මූික අයිතිවාසිකමක් සියලු
මන්ීවරුන්ට ඇත. පක්ෂමේ ස්ථාවරත්වමයන් පරිබාහිර මතයක් ෙැරීමේ දී පක්ෂය විසින්
මන්ීවරයාට එමරහිව නීති ක්රියාමාර්ලග ගත හැක.
මමම තත්ත්වය ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාව මගින් පිළිමගන ස්ථාවර සේමුතියක් අනුගමනය
කර ඇති මහයින් මමම වගන්තීන් ඒ ආකාරමයන්ම තැබීමට, සාකච්ඡා කිරීමමන් අනුරුව
කාරක සභාව අනුරුව එකඟ විය.
2.2

පාර්ලියේන්ත්රුයේ රැස්ීේ [8 (2) වැනි උප වගන්ත්රතිය]

“පාර්ලිමේන්ුමේ රැස්වීම අඟහරුවාො, බොො, බ්රහස්පතින්ො හා සිකුරාො දිනවල දී මප.ව.
10.30 ට ආරේභ කරනු ලැබිය යුත්මත්ය” මලස 8(2) උප වගන්තිය මවනස් කිරීම.
පාර්ලිමේන්ුමේ දී ස්ථාවර නිමයෝග පිළිබඳ මකටුේපත සාකච්ඡාවට ලක් කරන
අවස්ථාමේ මමම සංමශෝධනය සලකා බැලීමට කාරක සභාව එකඟ විය.
“(4) වැනි හා (5) වැනි මේෙවල විධිවිධානයන්හි කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ෙ, එවකට
සිදුකරමින් පවතින පාර්ලිමේන්ුමේ වැඩ කටයුු සමාේත කිරීමේ කාර්ලයය සඳහා, අමාතය
මණ්ඩලයේ අමාතයවරයකු විසින් ෙැනුේදීමකින් මතාරව කරනු ලබන මයෝජනාවක් මත
සභාමේ පැමිණි සිටින මන්ීවරුන් බහුතරයකමේ එකඟත්වය පළ කරනු ලැබ ඇත්නේ,
සභාව විසින් රැස්වීේ පවත්වනු ලබන කාලමේලාවන් දීර්ලඝ කිරීම කරනු ලැබිය හැකිය”
මලස 8(7) වැනි උප වගන්තිය මවනස් කිරීම
සාකච්ඡා කිරීමමන් අනුරුව “අමාතය මණ්ඩඩලමේ” යන වචනය උක්ත වගන්තියට
ඇුළත් කිරීමට කාරක සභාව නිර්ලමේශ කළා ය.
2.3

පාර්ලියේන්ත්රුයේ වැඩකටයුු [14 (3) වැනි උප වගන්ත්රති]

14 (3) උප වගන්තිමේ “පාර්ලිමේන්ුමේ මහෝ කාරක සභාවක වැඩ කටයුු සජීවී මලස
විකාශය කිරීම සඳහා ඉඩ සලසනු ලැබීම, ඒ සඳහා සීමා පනවනු ලැබීම මහෝ පාලනය කරනු
ලැබීම මහෝ පිළිබඳව තීරණය කිරීමේ සිය අභිමතානුසාරී බලය ක්රියාමේ මයෙවීමට
අවස්ථාමවෝචිත පරිදි කථානායකවරයාට මහෝ කාරක සභාවක සභාපතිවරයාට හැකිය”
යන වචන ඉවත් කිරීමට
සාකච්ඡා කිරීමමන් අනුරුව මමම වගන්තිය ඉවත් කිරීමකින් මතාරව එමලසම තැබීමට
කාරක සභාව එකඟ විය.
( 20 )

ස්ථාවර නිමයෝග පිළිබඳ කාරක සභාමේ වාර්ලතාව
2.4

කල්තබන අවස්ථායේ යයෝජනා යහෝ ප්රශ්න [20 (ඈ) වැනි උප වගන්ත්රතිය]

“සභාව කල් තබන අවස්ථාමේ මයෝජනාවක් මහෝ සභාව කල් තබන අවස්ථාමේ ප්රශ්නවලට
අොළ කාර්ලයයපාටිය පාර්ලිමේන්ු කටයුු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් නිශ්චය කරනු
ලැබීම,” යන 20 (ඈ) උප වගන්තිය ඉවත් කිරීම.
මමම වගන්තිය ඉවත් කිරීමකින් මතාරව එමලසම තැබීමට කාරක සභාව එකඟ විය.
2.5

යපෞේගික මන්ත්රීවරයන්ත්රයේ යයෝජනා (24 වැනි වගන්ත්රතිය)

“මපෞේගික මන්ීවරයන්මේ මයෝජනා ක්රියාත්මක මනාවීම සේබන්ධව ගත යුු පියවර”
පැහැදිි කර ගැනීම.
මපෞේගික මන්ීවරයන්මේ මයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමේ අරමුණ මහජනයා ෙැනුවත් කිරීම
පමණක් බවත් ඒවා ක්රියාවට නැංවිය යුු නීති මහෝ මරගුලාසි මනාවන බවත් කාරක
සභාමේ මල්කේවරයා ෙැන්වීය.
2.6

ිපි යල්ඛනාදිය [26 (1) වැනි උප වගන්ත්රතිය]

26(1) උප වගන්තිමේ “අමාතය මණ්ඩඩලමේ අමාතයවරයකු මහෝ නිමයෝජය අමාතයවරයකු
මනාවන අමාතයවරයකු” යන වචන ඉවත් කිරීමට.
මමම වචන ඉවත් කිරීමකින් මතාරව එමලසම තැබීමට කාරක සභාව එකඟ විය.
2.7

ෙැනුේදීේ [29 (2) වැනි උප වගන්ත්රතිය]

“එවැනි වරප්රසාෙ පිළිබඳ කාරණයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට අෙහස් කරන කිසියේ
මන්ීවරයකු විසින් පාර්ලිමේන්ුමේ කටයුු තාවකාිකව නතර කිරීම සඳහා පළමුව
මූලාසනය මවත ෙැනුේ දී ඒ සඳහා මූලාසනමේ අවසරය ගනු ලැබිය යුත්මත්ය” යන 29 (2)
වැනි උප වගන්තිය ඉවත් කිරීම.
මමමඟින් වරප්රසාෙ වලට සාධාරණත්වයක් ඉටු වන බැවින්, මමම වගන්තිය ඒ
ආකාරමයන්ම තැබීමට කාරක සභාව එකඟ විය.
2.8

ප්රශ්න (32 වැනි වගන්ත්රතිය)

ප්රශ්න වලට පිළිුරුදීම තහවුරු කිරීම සඳහා විධිවිධානයක් ඇුළත් කළ යුුය.
මමම කරුණ මයෝජිත සංමශෝධන වල 32 (2) හා (3) වගන්ති වින් ෙැනටමත් ආවරණය
වන බැවින් නව සංමශෝධන ඇුළත් මනාකිරීමට සාකච්ඡා කිරීමමන් අනුරුව කාරක
සභාව එකඟ විය.
2.9

අයේක්ෂණය (42 වැනි වගන්ත්රතිය)

වැඩිදුර පැහැදිි කර ගැනීම සඳහා සංමශෝධනය කළ යුුය යන්න.
අවශය කරන නමයශීිත්වය ෙැනට ඇති වගන්තිමේ අන්තර්ලගතව ඇති බැවින් වැඩිදුර
විස්තර කිරීමේ අවශයතාවයක් මනාමැති බව කාරක සභාමේ මල්කේවරයා ෙැන්වීය.
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2.10

සංයශෝධන [43 (3) වැනි උප වගන්ත්රතිය]

“පනත් මකටුේපතකට මයෝජනා කරනු ලබන සෑම සංමශෝධනයක්ම ආණ්ඩුක්රම
වයවස්ථාමේ 77 වැනි වයවස්ථාව ප්රකාරව නීතිපතිවරයා විසින් පරීක්ෂා කරනු ලැබිය
යුත්මත්ය” යන 43(3) වැනි උප වගන්තිය සංමශෝධනය කරමින් පහත ෙැක්මවන මකාටස
ඉනික්බිතිව ඇුළත් කිරීම.
“මර්ෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම. මර්ෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමමන් පසුව
සංමශෝධනය මවනස් මනාකළ යුුය.”
දීර්ලඝ මලස සාකච්ජා කළ කාරක සභාව ෙැනට ඇති වගන්තිය සංමශෝධනය මනාකිරීමට
තීරණය කළාය.
2.11

47 වැනි වගන්ත්රතිය සඳහා වන යයෝජනාව

2.11.1 “පනත් මකටුේපත් වලට ඡන්ෙය ප්රකාශ කිරීමේ දී මබදුේ සීනුව නාෙ කළත්
නැතත් පාර්ලිමේන්ුමේ ගණපූරණය තිබිය යුුය. මන්ීවරු අසුන්ගත
වූවාට පසුව පමණක් ඡන්ෙය විමසීම කළ යුුය” යනුමවන් ඇුළත් කිරීම.
එවැනි ක්රමමේෙයක් අතීතමේ මනාතිබූ බැවින්, මමම නව වගන්තිය ඇුළත්
මනාකිරීමට කාරක සභාව තීරණය කළාය.
2.12

ආණ්ුක්රම වයවස්ථායේ නව වැනි උපයල්ඛනයේ III වැනි ලැයිස්ුයේ ෙක්වා
ඇති කාරණා වලට සේබන්ත්රධ පනත් යකටුේපත් [51(3) (ආ) වැනි උප වගන්ත්රතිය]

“ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාමේ වාර්ලතාව පාර්ලිමේන්ුමේ සැලකිල්ලට හා අනුමතයට
ලක්වීමමන් අනුරුව, මයෝජිත ප්රඥේතිය සේබන්ධමයන් පාර්ලිමේන්ුමේ අෙහස්
ඉදිරිපත් කරන මලස මහ මල්කේවරයාට නිමයෝග කරනු ලැබිය යුත්මත්ය” යන 51 (3)
(ආ) උප වගන්තිය සංමශෝධනය කිරීම.
සාකච්ඡා කිරීමමන් අනුරුව කාරක සභාව පවතින වගන්තිය සංමශෝධනය මනාකිරීමට
තීරණය කළාය.
2.13

යපෞේගික මන්ත්රීවරයන්ත්රයේ පනත් යකටුේපත් (52 (6) වැනි උප වගන්ත්රතිය)

“5 වැනි මේෙමේ සඳහන් කර ඇති වාර්ලතාව පාර්ලිමේන්ුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමමන්
අනුරුව මහෝ පනත් මකටුේපත අමාතයවරයාට මහෝ නිමයෝජය අමාතයවරයාට මහෝ
මයාමු කළ දින සිට එම අමාතයවරයා, නිමයෝජය අමාතයවරයා මහෝ විසින් වාර්ලතාවක්
ඉදිරිපත් මනාකර මාස ුනක් ඉකුත් වීමමන් අනුරුව එම පනත් මකටුේපත භාර
මන්ීවරයා රිසි දිනයක එය මෙවැනි වර කියවීම සඳහා පාර්ලිමේන්ුමේ නයාය පත්රමයහි
ඇුළත් කරනු ලැබිය යුත්මත්ය” යනුමවන් 52(6) වැනි උප වගන්තිය සංමශෝධනය කිරීම.
ෙැනට බලපවත්නා කාලසීමාව අවසන්වීම පිළිබඳ සංමශෝධනය සිදු මනාකිරීමටත්
වගන්තිය ඒ අකාරමයන් තැබීමටත් කාරක සභාව තීරණය කළාය.
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ස්ථාවර නිමයෝග පිළිබඳ කාරක සභාමේ වාර්ලතාව
2.14

පනත් යකටුේපත් පිළිබඳව කාරක සභා කාර්ලය පටිපාටිය (65 වැනි වගන්ත්රතිය)

“පනත් මකටුේපමත් පවතින වගන්ති සලකා බලන මතක් සහ අලුත් වගන්ති ඉදිරිපත්
කිරීමට මපර යේකිසි වගන්තියක් සලකා බැලීම කල් ෙමනු ලැබිය හැකිය” යන 65 වැනි
වගන්තිය ඉවත් කිරීම.
මමම වගන්තිය පනත් මකටුේපතක වගන්ති තවදුරටත් සලකා බැලීමට ඉඩ සලසන
බැවින්, මමම වගන්තිය ඉවත් මනාකිරීමටත් ඒ අකාරමයන් තැබීමටත් කාරක සභාව
තීරණය කළාය.
2.15

පනත් යකටුේපත් පිළිබඳ කාරක සභාවල වාර්ලතා (70 වැනි වගන්ත්රතිය)

“ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක මහෝ වයවස්ථාොයක ස්ථාවර කාරක සභාමේ මහෝ
විමශ්ෂ කාරක සභාවක වාර්ලතාව සලකා බැලීමමන් අනුරුව පාර්ලිමේන්ුව විසින් කාරක
සභාව විසින් කරන ලෙ යේ සංමශෝධන කිසිවක් ඇත්නේ ඒ පමණක් සලකා බැිය යුු
නමුත් එම සංමශෝධන තවදුරටත් සංමශෝධනය කරනු ලැබිය හැකිය. එම වාර්ලතාව සලකා
බලනු ලැබීමමන් අනුරුව පාර්ලිමේන්ුව විසින් පිළිගන්නා ලෙ කාරක සභා සංමශෝධන
වලට ආනුෂංගික වන්නා වූ සංමශෝධන හැර කිසිම අලුත් සංමශෝධනයක් පාර්ලිමේන්ුව
විසින් කරනු මනාලැබිය යුත්මත් ය. එමහත් එම කාරක සභාව විසින් කරන ලෙ සංමශෝධන
සේබන්ධමයන් එය නැවතත් එම කාරක සභාවටම මයාමු කරනු ලැබිය හැකිය” යන්න
ඉවත් කර ඒ මවනුවට සංමශෝධන සිදු කිරීමේ හිමිකම පාර්ලිමේන්ුවට ලබා දීම සඳහා
වන විධිවිධාන ඇුළත් කිරීම.
කාරක සභාවලට පැවරී ඇති වගකීේ සහ බලතලවලට බලපෑ හැකි බැවින් ෙැනට ඇති
වගන්තිය ඉවත් මනාකිරීමටත් නව මයෝජනාව ඇුළත් මනාකිරීමටත් කාරක සභාව
තීරණය කළාය.
2.16

කථානායකවරයායේ සහතිකය [74 (1) වැනි උප වගන්ත්රතිය]

“පනත් මකටුේපතක් පාර්ලිමේන්ුව විසින් සේමත කිරීමමන් අනුරුව, මන්ීවරයකුට
පනත් මකටුේපත පරීක්ෂා කිරීම සඳහා කාලයක් ලබා දිය යුුය”
මමම ක්රියාවිය නිසා පනත් මකටුේපත් පැනවීමේ ක්රියාවිය සංකීර්ලණ වීම සහ අධික
ප්රමාෙයක් ඇතිවීම ප්රතිඵල විය හැකි බැවින්, එම වගන්තිය එමලසම තැබීමට කාරක සභාව
අෙහස් කළාය.
2.17

පාර්ලියේන්ත්රුව ුළ විනය [79 (1) වැනි උප වගන්ත්රතිය]

“එවැනි නිමයෝගයක් කරනු ලැබීමමන් අනුරුව මච්ත්රධාරීවරයා විසින් එය ක්රියාමේ
මයෙවීම සඳහා මූලාසනමයන් ලැමබන නිමයෝග අනුව කටයුු කරනු ලැබිය යුත්මත්ය”
යන 79(1) උප වගන්තිය ඉවත් කිරීම.
මමමගින් පාර්ලිමේන්ුමේ විනය පවත්වා ගැනීමට උපකාරීවන බැවින්, මමම වගන්තිය
එමලසම තැබීමට කාරක සභාව තීරණය කළාය.

( 23 )
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2.18

කථානායකුමායේ මතය [ 82(2)(අ) වැනි උප වගන්ත්රතිය]

“යේ මන්ීවරයකු විසින් දිගින් දිගටම අමයෝගය මලස හැසිමරන බව මහෝ ස්ථාවර
නිමයෝග උල්ලංඝනය කරමින් කටයුු කරනු ලබන අවස්ථාවක පාර්ලිමේන්ුමේ කටයුු
පිළිබඳව සජීවි විකාශය වහාම අත්හිටුවනු ලබන මලස නිමයෝග කිරීමට
කථානායකවරයාට හැකිය” යන 82(2)(අ) වැනි උප වගන්තිය ඉවත් කිරීම.
මමමගින් පාර්ලිමේන්ුමේ විනය පවත්වාමගන යාමට උපකාරීවන බැවින් මමම වගන්තිය
එමලසම තැබීමට කාරක සභාව තීරණය කළාය.
2.19
පූර්ලණ යයෝජනාවක් මත ඇතැේ තැනැත්තන්ත්ර ඉවත් කරනු ලැබීම (84 වැනි
වගන්ත්රතිය)
විනිශ්චයකාරවරුන් ඉවත් කිරීමේ පනත් මකටුේපත සේමත වීමමන් අනුරුව
ක්රමමේෙයක් සැකසීමට, සාකච්ඡා කිරීමමන් අනුරුව කාරක සභාව තීරණය කළාය.
2.20 පාර්ලියේන්ත්රුව ුළ කථා කිරීයේදී මන්ත්රීවරයන්ත්ර විසින්ත්ර පිළිපැදිය යුු රීති [91(ච)
වැනි උප වගන්ත්රතිය]
“මමම ස්ථාවර නිමයෝගමේ විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ෙ, කථානායකවරයා
විසින් මන්ීවරයන් අතර සාධාරණ සහ යුක්ති සහගත ආකාරයකට කාලය මවන් කිරීම
සඳහා වගකියනු ලැබිය යුත්මත් ය. කථා කිරීම සඳහා කැඳවනු ලැබිය යුත්මත් කවමරකුෙ
යන්න තීරණය කරනු ලැබීමේ දී, ආණ්ඩු පාර්ලශ්වමේ සහ විරුේධ පාර්ලශ්වමේ
සංවිධායකවරන් තීරණය කරනු ලැබීමේ දී, ආණ්ඩු පාර්ලශ්වමේ සහ විරුේධ පාර්ලශ්වමේ
සංවිධායකවරයන් විසින් එමස් කථා කිරීම සඳහා කථානායකවරයා විසින් කැඳවනු ලැබිය
යුු මන්ීවරයන්මේ ලැයිස්ුවක් ලබා දීම මගින් කථානායකවරයාට සහාය වනු ලැබිය
හැකි ය”
මමම වගන්තිමයන් කථානායකුමාමේ බලතල නිමයෝජනය වන බැවින්, එය ඉවත්
මනාකර එමලසම තැබීමට කාරක සභාව ඒකමතිකව එකඟ වූවාය.
2.21

කථා යනාකරන මන්ත්රීවරයන්ත්ර විසින්ත්ර පිළිපැදිය යුු රීති [92(උ) වැනි වගන්ත්රතිය ]

“පාර්ලිමේන්ුමේ සභා ගර්ලභමේ මධයයට පිවිසීම මනාකළ යුත්මත්ය” යන 92උ උප
වගන්තිය ඉවත් කිරීම.
පාර්ලිමේන්ුමේ සොචාරය හා විනය හා පවත්වාමගන යාමට අවශය බැවින් මමම
වගන්තිය ස්ථාවර නිමයෝග වලට ඇුළත් විය යුු බව කාරක සභාමේ සභාපතිුමා තරමේ
ප්රකාශ කළ අතර, කාරක සභාව මයෝජිත සංමශෝධනය ප්රතික්මෂ්ප කළාය.
2.22
i.

ආංශික අීක්ෂණ කාරක සභා (111 වැනි වගන්ත්රතිය)
මපෞේගික මන්ීවරුන්මේ පනත් මකටුේපත් ඉදිරිපත් කිරීමට, මන්ීවරුන්
සඳහා වන විධිවිධාන නිර්ලවචනය කර ඇති ආකාරමයන්ම ආංශික අධීක්ෂණ
කාරක සභාවල සාමාජිකත්වමයන් නිමයෝජය අමාතයවරු ඉවත් කිරීම.
2015 මෙසැේබර්ල මස 19 වැනි දින පාර්ලිමේන්ුව විසින් සේමත කරන ලෙ
මයෝජනාවට අනුව අමාතයාංශමේ තමා ෙරන ධූරය හා සසඳන විට ස්වකීය විෂය
( 24 )

ස්ථාවර නිමයෝග පිළිබඳ කාරක සභාමේ වාර්ලතාව
පථය හා අොළ කාර්ලයයන් සමාන මනාවන ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා ුනකට
මනාවැඩි සංඛයාවක නිමයෝජය අමාතයවරුන්ට සාමාජිකත්වය ෙැරීමට හැකි නිසා
උක්ත මයෝජනාවට කාරක සභාව එකඟ මනාවූවා ය.
ii. අොළ අමාතයවරුන්මේ සභාපතිත්වමයන් උපමේශක කාරක සභා පිහිටුවීම.
නැවතත් උපමේශක කාරක සභා පත් මනාකිරීමටත් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභා ක්රියාත්මක කිරීමේ මයෝජනාමේ අන්තර්ලගතයට, උපමේශක කාරක සභාවල
අන්තර්ලගතය සංකල්පමය මලස පටහැනි බැවින් අොළ වගන්තිය ඉවත් කිරීමටත්
සාකච්ඡා කිරීමමන් අනුරුව කාරක සභාව තීරණය කළාය.
2.23 රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව, යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව, රජයේ
මුෙල් පිළිබඳ කාරක සභාව හා මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාව (118, 119,
120 හා 121 වැනි වගන්ත්රති )
ක්රියාත්මක මනාකළ කාරක සභා වාර්ලතා සේබන්ධමයන් වාර්ලතා කිරීම සඳහා ප්රතිපාෙන
ෙැනටමත් ඇුළත් කර ඇති බැවින් අතිමර්ලක ප්රතිපාෙන අනවශය බව කාරක සභාමේ
සැලකිල්ලට ලක්විය.
2.24

ආණ්ුක්රම වයවස්ථා කටයුු පිළිබඳ කාරක සභාව (122 වැනි වගන්ත්රතිය)

ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා කටයුු පිළිබඳ කාරක සභා යන සේපුර්ලණ වගන්තිය ඉවත් කර
“අොළ මකාමිෂන් සභා පාර්ලිමේන්ුවට වාර්ලතා කළ යුුය” යන්න ආමේශ කිරීම
ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථාමේ විධිවිධාන අනුව මකාමිෂන් සභා පාර්ලිමේන්ුවට වගකිව යුු
බව කාරක සභාමේ මලකේ ප්රකාශ කළ අතර ෙැනට ඇති වගන්තිය ඉවත් කර මයෝජිත
වගන්තිය ආමේශ කිරීම අනවශය බව කාරක සභාමේ අෙහස විය.
සාකච්ඡා කිරීමමන් අනුරුව, 122 වැනි වගන්තිය ඉවත් මනාකිරීමට කාරක සභාව
තීරණය කළාය.
2.25

උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව (123 වැනි වගන්ත්රතිය)

“රාජකාරී බාර ගැනීමට මපර සියලු අමේක්ෂකයන් කාරක සභාව හමුවට කැඳවිය යුුය”
යන 2 (අ) වැනි නව උප වගන්තිය ඇුළත් කිරීම.
මමහි විධිවිධාන ක්රියාත්මක කිරීමමන් ප්රාමයෝගික ගැටළු ඇතිවිය හැකි නිසා එම වගන්තිය
ඇුළත් මනාකිරීමට කාරක සභාව තීරණය කළාය.
2.26

සේබන්ත්රීකරණ කාරක සභාව (124 වැනි වගන්ත්රතිය)

124 වැනි වගන්තිය ඉවත් කර එහි කර්ලතයවයන් ගෘහය කාරක සභාවට පැවරීම.
ගෘහය කාරක සභාවට වඩා සේබන්ධීකරණ කාරක සභාවට වැඩි බලතල ඇති බැවින්
සේබන්ධීකරණ කාරක සභාව ඉවත් මනාකිරීමට කාරක සභාව තීරණය කළාය.
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2.27

රජයේ මුෙල් (132 වැනි වගන්ත්රතිය )

“අමාතයවරයකු විසින් ඉදිරිපත් කරනු මනාලැබුවමහාත්” මවනුවට “අමාතය මණ්ඩඩලමේ
අමාතයවරයකු විසින් ඉදිරිපත් කරනු මනාලැබුවමහාත්” යන වචන ආමේශ කිරීම සහ
“අමාතය මණ්ඩඩල අනුමැතිය ලැබී තිමේ” මලසට දිනට නියමිත පාර්ලිමේන්ුමේ නයාය
පත්රමේ කර ඇති සඳහනට “අමාතය මණ්ඩඩල මල්කේ” මලස යන වචන එකු කිරීම
අමාතය මණ්ඩඩල මල්කේ විසින් යන වචන එකු මනාකර අමාතය මණ්ඩඩලමේ
අමාතයවරයකු යන වචන පමණක් මයදීමට කාරක සභාව තීරණය කළාය.
3.

යවනත් කරුණු
3.1

කාලයේලාව යවන්ත්රකිරීම

ආණ්ඩු පාර්ලශ්වය හා විරුේධ පාර්ලශ්වය යන මෙපාර්ලශ්වයටම සමාන මේලාව ලැබිය යුුය.
විරුේධ පාර්ලශ්වය ුළ හා ආණ්ඩු පාර්ලශ්වය ුළ යන ප්රධාන කණ්ඩඩායේ මෙක ුළ උප
කණ්ඩඩායේ සිටින අවස්ථාවක, විරුේධ පාර්ලශ්වමේ මහෝ ආණ්ඩු පාර්ලශ්වය ුළ ඔවුන්
නිමයෝජනය කරන ප්රතිශතමේ අනුපාතයට අනුව උප කණ්ඩඩායේ සඳහා මවලාව ලැබිය
යුුය.
කාලය මවන්කිරීම පාර්ලිමේන්ුමේ සංයුතිය මත පෙනේ වන බැවින් එම නමයශීලීත්වය
පැවතිය යුු බවට කාරක සභාව අෙහස් කළාය.
3.2

රීති ප්රශ්න

රීති ප්රශ්නයක් යනුමවන් කුමක් හැඳින්මේ ෙ යන්න විමශ්ිතව ස්ථාවර නිමයෝග වල සඳහන්
කිරීම.
රීති ප්රශ්න වලට අොළව ස්මකාට්ලන්ත පාර්ලිමේන්ුමේ අර්ලථ ෙැක්වීම පිළිගැනීමටත් රීති
ප්රශ්න වල කාලය මිනිත්ුවකට පමණක් සීමා කිරීමටත් සාකච්ඡා කිරීමමන් අනුරුව
කාරක සභාව තීරණය කළාය.
4.

ස්ථාවර නියයෝග යකටුේපත පිළිබඳව ගරු අග්රමාතයුමායේ අෙහස් ෙැක්ීම
ගරු අග්රමාතයුමාමේ අෙහස් ෙැක්වීම කාරක සභාව විසින් සලකා බලන ලදී.
4.1 ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා ෙැනටමත් හඳුන්වා දී ඇති බැවින් උපමේශක කාරක
සභා නැවත හඳුන්වාදීම මනාකළ යුු ය. මමම මයෝජනාවට කාරක සභාව එකඟ
වූවාය.
4.2 ජනාධිපතිවරයා සහ මූලාසනය මතෝරා පත්කර ගැනීම ඡන්ෙ පිකා භාවිත මකාට
පැවැත්විය යුුය.
මමම කරුණ පිළිබඳව දීර්ලඝ මලස සාකච්ඡා කිරීමමන් අනුරුව, මමම වගන්තිය
“ඡන්ෙ පිකා භාවිත මකාට රහස් ඡන්ෙයක් පැවැත්විය යුුය” යන නව වාකය
ඛණ්ඩඩය ඇුළත් මකාට සංමශෝධනය කිරීමට කාරක සභාව නිර්ලමේශ කළාය.
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ස්ථාවර නිමයෝග පිළිබඳ කාරක සභාමේ වාර්ලතාව
4.3 වයවස්ථාොයක කාරක සභාව ඉවත් කිරීම
මමම කාරක සභාමේ කාර්ලය භාරය පාර්ලිමේන්ුව විසින් මෙවැනි වර කියවීමට පසුව
සලකා බැලීම සඳහා එයට මයාමුකරන පනත් මකටුේපත් වලට පමණක් සීමා විය
යුුය. අමනකුත් සියලුම රජමේ පනත් මකටුේපත් මෙවැනි වර කියවීමට මපර අොළ
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වලට මයාමු කරන බව ෙ කාරක සභාමේ සැලකිල්ලට
බඳුන් විය.
වයවස්ථාොයක කාරක සභාව ඉවත් මනාකිරීමට කාරක සභාව තීරණය කළාය.
4.4 අමනකුත් සියලුම පනත් මකටුේපත් පළමුවර කියවීමමන් ඉනික්බිතිවම මයෝජනාවක්
මනාමැතිව නිරායාසමයන්ම අොළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව මවත ඉදිරිපත්
කළ යුුය.
මමම කරුණ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමමන් අනුරුව, "පනත් මකටුේපත් පිළිබඳව
කාරක සභා අවස්ථාව" යටමත් නව වගන්තිය ඇුළත් කිරීමට තීරණය කළාය.
4.5 කාරක සභා සඳහා මවන්වූ රීති පේධතියක් මකටුේපත් කළ යුුය (උො- විමශ්ෂ
කාරක සභා, ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා ආදිය)
මමම මයෝජනාව කාරක සභාව විසින් ඒකමතිකව පිළිගත් අතර පසු අවස්ථාවක රීති
සේපාෙනය කිරීමට තීරණය කරන ලදී.
4.6 මහමල්කේවරයා සේබන්ධව විශ්වාසභංගයක් ඉදිරිපත් වන අවස්ථාවක විමශ්ෂ
කාරක සභාව සඳහා මල්කේවරයකු පත් කිරීමට අවශය කටයුු කිරීම
සලකා බැලීමමන් අනුරුව, කාරක සභාව 127 (1) වැනි වගන්තිය පහත සඳහන්
පරිදි සංමශෝධනය කිරීමට තීරණය කළාය.
[85 (1) (අ) ස්ථාවර නිමයෝග හි සඳහන් විධිවිධානය හැර අමනකුත් අවස්ථාවලදී
මහමල්කේවරයා මහෝ මහමල්කේ විසින් නේකරනු ලබන පාර්ලිමේන්ුමේ මවනත්
ඕනෑම නිලධරයකු සෑම කාරක සභාවකම මල්කේ විය යුත්මත් ය.]
5.
මමම සංමශෝධන ඇුළත් කර හැකි ඉක්මණින් ස්ථාවර නිමයෝග වල අවසන් මකටුේපත
සකස් කරන මලස කාරක සභාමේ සභාපතිවරයා කාරක සභාමේ මල්කේවරයාට උපමෙස් දුන්මන්ය.
6.

ඒ අනුව, කාරක සභාව, ප.ව. 1.00 ට දින නියමයකින් මතාරව කල් තබන ලදී.

අත්සන් කමළ්/ ධේමික ෙසනායක
කාරක සභාමේ මල්කේ
-------------------------------------------------2017 අයගෝස්ු මස 11 වැනි දින ෙහවල් 12.00 ට ගරු කථානායකුමායේ නිල මැදිරියේ දී
පවත්වන ලෙ ස්ථාවර නියයෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ එයකායළාස්වැනි රැස්ීයේ කාර්ලය සටහන්ත්ර
පැමිණ සිටී
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, කථානායකුමා (සභාපති)
ගරු අජිත් පී. මපමර්ලරා මහතා
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2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 314

ගරු විජිත මහ්රත් මහතා
ගරු මේ.එේ. ආනන්ෙ කුමාරසිරි මහතා
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
ගරු (ආචාර්ලය) ජයේපති වික්රමරත්න මහතා
ධේමික ෙසනායක මහතා, පාර්ලිමේන්ුමේ මහ මල්කේ සහ කාරක සභාමේ මල්කේ
නීල් ඉේෙවල මහතා, කාර්ලය මණ්ඩඩල ප්රධානී සහ පාර්ලිමේන්ුමේ නිමයෝජය මහ මල්කේ
කුෂානි මරෝහණදීර මහත්මිය, සහකාර මහ මල්කේ
1.
ෙැනුේදීම අනුව කාරක සභාව රැස්විය. කාරක සභාමේ සභාපති, ගරු කථානායකුමා
මූලාසනාරූඪ විය. ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා සිේ සාමාජික විමශ්ෂ කාරක සභාමේ සාමාජිකයකු
වශමයන් රැස්වීමට සහභාගි විය.
2.
කාරක සභාමේ මල්කේවරයා විසින් සියලුම සංමශෝධනයන් සහිත ස්ථාවර නිමයෝගවල
අවසන් සංමශෝධිත මකටුේපත ඉදිරිපත් කරන ලදී.
කාරක සභාව විසින් සියලු සංමශෝධනයන් අනුමත කරන ලදී.
3.
කාරක සභාව ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා මගන් ලෙ පහත සඳහන් මයෝජනා
තවදුරටත් සලකා බැලීය:
3.1

118 (2) වැනි වගන්තිය පහත සඳහන් පරිදි ආමේශ කිරීමට:“මහජන මුෙල් සඳහා පාර්ලිමේන්ුව විසින් සේමත කරන ලබන මුෙල් විසර්ලජනය
කරනු ලැබූ ආකාරය ෙක්වමින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ගිණුේෙ (රාජය වයාපාර
පිළිබඳ ගිණුේ හැර) පාර්ලිමේන්ුව අනුමත කර ඇති විමශ්ෂ නීති මගින් ආොයේ
එක් රැස් කරනු ලබන පාර්ලිමේන්ුව මවත ඉදිරිපත් කරනු ලබන ගිණුේෙ මපාදු
වයාපාර සේබන්ධමයන් හැර අමනකුත් සියලුම ආයතනයන් සේබන්ධමයන්
නීතිරීති හා අනුගත මනාවීම.
අකාර්ලයක්ෂමතා, ආර්ලික මනාවන ගනුමෙනු, අවිධිමත් හා වංචා සහගත රාජය
වියෙේ හා මවනත් එවැනි කරුණු සේබන්ධමයන් විගණකාධිපතිවරයා විසින්
වරින් වර ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාර්ලතා විගණකාධිපතිවරයාමේ සහාය ඇතිව
පරීක්ෂා කිරීම රජමේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාමේ කර්ලතවය විය යුත්මත් ය.”

3.2

118 (3) වැනි වගන්තිය පහත සඳහන් පරිදි ආමේශ කිරීමට:“රජමේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් එමස් පරීක්ෂාවට ලක්කරන ලෙ
ආයතනයන්හි ගිණුේ, මූලය, මූලය කාර්ලයය පටිපාටි, කාර්ලය සාධනය හා
කළමනාකරණය වැනි කරුණු සේබන්ධමයන් කින් කලට පාර්ලිමේන්ුවට
වාර්ලතා කරනු ලැබිය යුත්මත් ය.”

3.3

118 (4) වැනි වගන්තිය පහත සඳහන් පරිදි ආමේශ කිරීමට:“රජමේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාමේ යේ වාර්ලතාවක් පාර්ලිමේන්ුමේ සභාගත
කළ කල්හි එම වාර්ලතා මුෙල් විෂයය භාර අමාතයවරයාට හා අොළ ආයතන භාර
අමාතයවරුන්ට මයාමු කරනු ලැබිය යුු අතර මුෙල් විෂය භාර අමාතයවරයා හා
( 28 )

ස්ථාවර නිමයෝග පිළිබඳ කාරක සභාමේ වාර්ලතාව
ආයතන භාර අමාතයවරයා විසින් වාර්ලතාමේ සඳහන් කරුණු සේබන්ධමයන් තම
නිරීක්ෂණ ෙ එම කරුණ සේබන්ධමයන් තමන් විසින් ගන්නා ලෙ පියවර ඇුළත්
වාර්ලතාවක්, අොළ වාර්ලතා තමන් මවත මයාමුකරන ලෙ දින සිට සති අටක
කාලයක් ුළදී පාර්ලිමේන්ුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුත්මත්ය.”
3.4

118 (5) වැනි වගන්තිය පහත සඳහන් පරිදි ආමේශ කිරීමට:“කාරක සභාව විසින් නිමයෝග කරනු ලබන යේ විමශ්ිත කරුණක්
සේබන්ධමයන් මහෝ ආයතනයක් මහෝ ආයතන කිහිපයක් සේබන්ධමයන් යේ
නිශ්චිත කරුණක් මහෝ කරුණු සමූහයක් සේබන්ධව පරීක්ෂා මකාට වාර්ලතා කිරීම
සඳහා අවශය යැයි සලකනු ලබන පරිදි සිය සාමාජිකයන්මගන් සමන්විත
අනුකාරක සභා පත්කරනු ලැබිය හැකිය.
මපාදු වයාපාර යන්නට පුළුල් අර්ලථයක් ලැමබන මස් මුළුමනින්ම මහෝ වැඩි
ප්රතිශතයක් ආණ්ඩුව විසින් අරමුෙල් සපයනු ලබන හා/මහෝ මකාටස්
හිමිකාරිත්වය ෙරන රාජය සමාගේ හා අනුබේධිත/පාිත සමාගේ ෙ ඇුළුව සියලු
රජමේ වයාපාර රාජය සංස්ථා හා යේ ිඛිත නීතියක් මගින් ආණ්ඩුව පවරාගන්නා
ලෙ යේ වයාපාරයක් මහෝ මවනත් වයවසායක් සේබන්ධව පාර්ලිමේන්ුව
ඉදිරිමේ තබනු ලබන ගිණුේ විගණකාධිපතිවරයාමේ සහාය ඇතිව පරීක්ෂා කිරීම
මපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාමේ කර්ලතවය විය යුත්මත්ය. ”
රජමේ ගිණුේ කාරක සභාව සේබන්ධමයන් වන, මයෝජිත මකටුේපමත් (2)“අ සිට
ඌ” ෙක්වා ඇති කරුණු අනුව යේ වසරක අයවැය හා අයවැය මයෝජනා
සේබන්ධව සර්ලව ආර්ලික ෙත්ත පිළිබඳ විමසිිමත් වීමක් (Macro-Economic
Trend) ගමය වන බැවින් අමනකුත් කාරක සභා මවත පැවරී ඇති කටයුුවින්
නිෙහස් වන පරිදි සුදුසු වචන මයදීම පිළිබඳව සැලකිිමත්වීම සුදුසු මේ.

3.5

විමශ්ිත නිරීක්ෂණ:ස්ථාවර නිමයෝග 130 හි ෙැක්මවන අධිවැය සේබන්ධව පරීක්ෂා මකාට වාර්ලතා
කිරීම ෙ 130 (1) සිට 130 (6) ෙක්වා කරුණු ෙ රජමේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාමේ
විෂයය පථයට වැමටන බැවින් එම කරුණු ෙ මයෝජිත ස්ථාවර නිමයෝගවල අංක
118 යටමත් මපන්වා රජමේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාමේ විෂයයන් පැහැදිිව
බලාගත හැකි පරිදි මපන්වා සිටීමේ ඇති ඉඩ කඩ සලකා බැලීම සුදුසු මේ.

ඉහත සඳහන් මයෝජනා සේබන්ධමයන් සලකා බැලූ කාරක සභාව එම මයෝජනාවලට
එකඟ මනාවීය.
4.
ස්ථාවර නිමයෝග අවසන් මකටුේපත හැකි ඉක්මනින් පාර්ලිමේන්ුවට ඉදිරිපත් කරන
මමන් කාරක සභාමේ සභාපතිුමා කාරක සභාමේ මල්කේවරයා හට උපමෙස් දුන්මන්ය.
5.

කාරක සභාව, ප.ව. 12.50 ට දින නියමයක් මනාමැතිව කල් තබන ලදී.

අත්සන් කමළ්/ ධේමික ෙසනායක
කාරක සභාමේ මල්කේ
-------------------------------------------------( 29 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක 314

2017 ඔක්යතෝබර්ල මස 31 වැනි දින ප.ව. 3.00 ට ගරු කථානායකුමායේ නිල මැදිරියේදී
පවත්වන ලෙ ස්ථාවර නියයෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ යොයළාස්වැනි රැස්ීයේ කාර්ලය සටහන්ත්ර
පැමිණ සිටී
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, කථානායකුමා (සභාපති)
ගරු මසල්වේ අඩඩක්කලනාෙන් මහතා
ගරු (ආචාර්ලය) ජයේපති වික්රමරත්න මහතා
ධේමික ෙසනායක මහතා, පාර්ලිමේන්ුමේ මහ මල්කේ සහ කාරක සභාමේ මල්කේ
නීල් ඉේෙමවල මහතා, කාර්ලය මණ්ඩඩල ප්රධානී සහ පාර්ලිමේන්ුමේ නිමයෝජය මහමල්කේ
කුෂානි මරෝහණදීර මහත්මිය, සහකාර මහමල්කේ
1.
ෙැනුේදීම අනුව කාරක සභාව රැස්විය. කාරක සභාමේ සභාපති, ගරු කථානායකුමා
මූලාසනාරූඪ විය.
2.
ස්ථාවර නිමයෝග පිළිබඳ කාරක සභාමේ මකටුේපත් වාර්ලතාව කාරක සභාමේ මල්කේවරයා
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලෙ අතර කාරක සභාව විසින් සලකා බලන ලදී.
3.
පනත් යකටුේපත් ඉදිරිපත් කිරීයේ කාර්ලය පටිපාටිය යන ශීර්ලෂය යටමත් 50(2) වැනි උප
වගන්තිමයන් කියැමවන “එමස් ඉදිරිපත් කරන එවැනි සෑම පනත් මකටුේපතකම එහි ප්රතිපත්ති සහ
මූලධර්ලමවල සංිේත විස්තරයක් අඩංගු විය යුුය” සේබන්ධමයන් කාරක සභාව නැවත සලකා
බලන ලදී.
එමස් සලකා බැලීමමන් අනුරුව, කාරක සභාව, මමම පහසුකම ෙැනට පාර්ලිමේන්ුමේ
පර්ලමේෂණ කාර්ලය මණ්ඩඩලය විසින් සපයනු ලබන්මන්ය යන කාරණය සැලකිල්ලට මගන උප
වගන්තිය ඉවත් කිරීමට තීරණය කළාය. නීති මකටුේපත් සේපාෙකවරයා සු සීමිත සේපත්
පිළිබඳව සලකා බලන කල මකටුේපමත් මමම ප්රතිපාෙනය අතිමර්ලක කාර්ලය භාරයක් විය හැකි බව ෙ
කාරක සභාමේ අෙහස විය.
4.
කාරක සභාව, ඒ පිළිබඳ සලකා බැලීමමන් අනුරුව, මකටුේපත් වාර්ලතාව අනුමත කළ
අතර එය 2017 මනාවැේබර්ල 07 දින කාරක සභාමේ සභාපති, ගරු කථානායකුමා මගින්
පාර්ලිමේන්ුවට ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කළාය.
5.

කාරක සභාව, ප.ව. 3.45 ට දින නියමයක් මනාමැතිව කල් තබන ලදී.

අත්සන් කමළ්/ ධේමික ෙසනායක
කාරක සභාමේ මල්කේ
--------------------------------------------------

( 30 )

ස්ථාවර නිමයෝග පිළිබඳ කාරක සභාමේ වාර්ලතාව
ස්ථාවර නිමයෝග පිළිබඳ කාරක සභාමේ සාමාජිකයන් වන අපි මමම වාර්ලතාවට එකඟ මවමු.

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා

/අත්සන් කළා

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

/අත්සන් කළා

ගරු මසල්වේ අඩඩක්කලනාෙන් මහතා

/අත්සන් කළා

ගරු චන්දිම වීරක්මකාඩි මහතා

/අත්සන් කළා

ගරු අජිත් පී. මපමර්ලරා මහතා

/අත්සන් කළා

ගරු විජිත මහ්රත් මහතා

/අත්සන් කළා

ගරු මේ.එේ. ආනන්ෙ කුමාරසිරි මහතා

/අත්සන් කළා

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

/අත්සන් කළා

ගරු (ආචාර්ලය) ජයේපති වික්රමරත්න මහතා

/අත්සන් කළා

( 31 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව

පරිශිෂ්ටය 1

ශ්ර ලංකා පජ
ර ාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජයේ
පාර්ලියේන්ත්රුයේ

ස්ථාවර නියයෝග

( 33 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

( 34 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව

මහා මැතිවරණයකට පසු ශ්ර ලංකා පරජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජයේ
පාර්ලියේන්ත්රුයේ පළමු රැස්ීයේ කාර්ලය පටිපාටිය
1.
මහා මැතිවරණ කට පසු (යමහි මින්මතු “පාර්ියේන්තුව” නුයවන් සඳහන් කරනු ලබන)
ශ්රී ලංකා පරජාතාන්තක
රි සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ියේන්තුයේ රැස්ීමක් පවත්වන පළමුවන
දිනය හි 3 වන ස්ථාවර නය ෝගයේ විධිවිධාන ප්රකාරව නසි පරිදි න ම කරන ලද ස්ථානයේ දී
න මිත යේලාවට මන්තරීවර න් එක් රැස්ී අසුන් ගනු ලැබූ විට, රැස්ීම කැඳ වූ (යමහි මින්මතු
“ජනාධිපතිවර ා” නුයවන් සඳහන් කරනු ලබන) ශ්රී ලංකා පරජාතාන්තක
රි සමාජවාදී ජනරජයේ
ජනාධිපතිවර ායේ පක
ර ාශ්න (යමහි මින්මතු “මහ යේකේවර ා” නුයවන් සඳහන් කරනු ලබන)
පාර්ියේන්තුයේ මහ යේකේවර ා විසින් කි වනු ලැබි යුතු අතර, එම දිනය හි ඊට අනතුරුව
සිදුවි යුතු කාර්
අනුපිළියවළ වන්යන්—
(අ) කථානා කවර කු ඡන්දය න් යතෝරා පත්කර ගැනීම;
(ආ) මහ යේකේවර ා විසින් ගනු ලබන පරිදි කථානා කවර ා විසින් පාර්ියේන්තුව
ඉදිරියේ දී සි නල පති
ර ඥාව යහෝ දිවුරුේ දීම;
(ඇ) කථානා කවර ා ඉදිරියේ අන් සි ලුම මන්තරීවර න් නල පරතිඥාව යහෝ දිවුරුේ දීම;
(ඈ) (යමහි මින්මතු “නය ෝජය කථානා කවර ා” නුයවන් සඳහන් කරනු ලබන)
නය ෝජය කථානා කවර ා සහ කාරක සභා සභාපතිවර ා ඡන්දය න් යතෝරා පත් කර
ගැනීම;
(ඉ) නය ෝජය කාරක සභා සභාපතිවර ා ඡන්දය න් යතෝරා පත් කර ගැනීම;
නාදී වශ්ය න් වි යුතු අතර ඉහත කාර්
අවසානයේ දී පාර්ියේන්තුව විසින් න ම
කරන ලද දින සහ යේලාව වන යතක් පාර්ියේන්තුව කේ තබනු ලැබි යුත්යත් .
2.
කථානා ක ධූරය හි පුරප්පාඩුවක් ඇති වන කවර යහෝ අවස්ථාවකදී, එම පුරප්පාඩුව ඇති
ීයමන් අනතුරුව පාර්ියේන්තුව විසින් එහි පළමුවැන රැස්ීයේ දී කථානා කවර ා ඡන්දය න්
යතෝරා පත්කර ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබි යුත්යත් .

මන්ත්රතව
රී රයන්ත්රට ආසන පැනීම
3.
(1) මහා මැතිවරණ කට පසු පාර්ියේන්තුව රැස්වන පරථම දිනයේ සහ ඉන්පසුව එක් එක්
මන්තව
රී ර ාට ආසන ක් බැගින් යවන්කර යදනු ලබන යතක්, මන්තව
රී ර න් විසින් සභා සීමාව
ඇතුළත තියබන කවර යහෝ ආසන ක අසුන් ගනු ලැබි හැකි .
(2) කථානා කවර ායේ අභිමත
යවන්කර යදනු ලැබි යුත්යත් .

පරිදි, කින් කලට, මන්තව
රී ර න් සඳහා ආසන

කථානායකවරයකු ඡන්ත්රදයයන්ත්ර යතෝරා පත්කර ගනු ලැබීම
4.
කථානා කවර කු යතෝරා පත්කර ගනු ලැබීයේ කරි ා පටිපාටි
යුත්යත් :( 35 )

මතු සඳහන් පරිදි වි

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

(අ) කථානා කවර ා වශ්ය න් යතෝරා පත්කර ගනු ලැබීමට මන්තරීවර කුයේ නම
ය ෝජනා කිරීමට රිසි ේ මන්තරීවර කු, අදාළ මන්තරීවර ා එයස් යතෝරා පත්කරගනු
ලැබුවයහාත් කථානා කවර ා යලස යස්ව කිරීමට එකී මන්ීවර ා රිසි ද න්න එකී
මන්ීවර ායගන්ම කින් විමසා දැනගනු ලැබි යුත්යත් .
(ආ)

ේ මන්තරීවර කු විසින්, මහ යේකේවර ා අමතමින්, එම අවස්ථායේ දී
පාර්ියේන්තුයේ සිටින යවනත් ේ මන්ීවර කු පාර්ියේන්තුයේ කථානා කධුර ට
ය ෝජනා කරමින් එම මන්තරීවර ා කථානා කවර ා වශ්ය න් යමම පාර්ියේන්තුයේ
මූලාසනාරූඪ වි යුතු බවට ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුතු අතර, එම
ය ෝජනාව ස්ිර කරනු ලැබි යුත්යත් . එයහත් ඒ පිළිබඳව විවාද කට ඉඩ යදනු
යනාලැබි යුත්යත් .

(ඇ) කථානා කවර ා වශ්ය න් එයස් ය ෝජනා කරනු ලැබ ස්ිර කරනු ලබනුයේ එක්
මන්තව
රී ර කු පමණක් නේ, එම මන්ීවර ා කථානා කවර ා වශ්ය න් යතෝරා
පත්කරගනු ලැබූ බව මහ යේකේවර ා විසින් පරශ්්න යනාවිමසා පක
ර ාශ් කරනු ලැබි
යුත්යත් . එක් මන්තරීවර කුට වැඩි ගණනක් එයස් ය ෝජනා කරනු ලැබ ස්ිර කරනු
ලැබ ඇත්නේ, පාර්ියේන්තුව විසින් යබදුේ සීනු මිනත්තු පහක් නාද කිරීයමන්
අනතුරුව රහස් ඡන්දය න් කථානා කවර කු යතෝරා පත්කර ගැනීමට කටයුතු කරනු
ලැබි යුත්යත් .
(ඈ) ඡන්ද පැවැත්ීයේ කාර්
සඳහා, මහ යේකේවර ා විසින් පැමිණ සිටින එක් එක්
මන්තව
රී ර ාට, ඡන්ද පතක
රි ාව බැගින් යදනු ලැබි යුතු අතර, එම මන්තරීවර ා විසින්
තමා ඡන්ද දීමට රිසි මන්ීවර ායේ නම එම ඡන්ද පතක
රි ාව මත ි නු ලැබ, එයස්
ි න ලද නම යනායපයනන ආකාර ට ඡන්ද පතරිකාව නවනු ලැබි යුතු අතර ස්වකී
අත්සන ද එම ඡන්ද පතක
රි ායේ තබනු ලැබි යුත්යත් .
(ඉ) මහ යේකේවර ා විසින් නශ්්ච කරනු ලබන ආකාර ට ඡන්ද පතක
රි ා එකතු කරනු
ලැබි යුතු අතර, පාර්ියේන්තුයේ යේස මත දී මහ යේකේවර ා විසින් ඒවා ගණන්
කිරීම සිදු කරනු ලැබි යුත්යත් . ඡන්ද විමසීයේ පරතිඵල මහ යේකේවර ා විසින්
පරකාශ් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(ඊ) (i) අයප්ක්ෂක න් යදයදයනකුට වැඩි ගණනකයේ නේ ය ෝජනා කරනු ලැබ ඇති
අවස්ථාවක දී, පළමුවැන ඡන්ද විමසීයේ දී එක් අයප්ක්ෂක කුටවත් අයනක්
අයප්ක්ෂක න් සි ේලන්ටම ලැබී තියබන මුළු ඡන්ද ගණනට වැඩි ඡන්ද
ගණනක් ලැබී යනාමැති නේ, ඡන්ද අඩුම ගණන ලබා ගත් අයප්ක්ෂක ා ඡන්ද
විමසීයමන් බැහැර යකාට ඡන්ද පත්රිකා මාර්ගය න් ඡන්ද විමසීම ඉදිරි ට
කරයගන නු ලැබි යුත්යත් . ඡන්ද පත්රිකා මාර්ගය න් පවත්වන සෑම ඡන්ද
විමසීේ වාර ක දී ම අඩුම ඡන්ද ගණන ලබා ගන්නා අයප්ක්ෂක ා බැහැර කරමින්
එක් අයප්ක්ෂක කු, ඉතිරි ී සිටින අනක් අයප්ක්ෂක ා ලබා ඇති ඡන්ද ගණනට
යහෝ ඉතිරි ී සිටින අයනක් අයප්ක්ෂක න් ලබා ඇති මුළු ඡන්ද ගණනට වැඩි
ඡන්ද සංඛ්යාවක් ලබා ගන්නා යතක්, අවස්ථානුකූලව, ඡන්ද පත්රිකා මාර්ගය න්
ඡන්ද විමසීම කරනු ලැබි යුත්යත් .
( 36 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(ii) අයප්ක්ෂක න් තියදයනකු යහෝ ඊට වැඩි ගණනක් අතර ඡන්ද පත්රිකා මාර්ගය න්
පවත්වනු ලබන ඡන්ද විමසීමකින් අයප්ක්ෂක න් යදයදයනකු යහෝ ඊට වැඩි
යදයනකු එක සමාන ඡන්ද ගණනක් ලැබ සිටින අවස්ථාවක දී යමහි (i) අනු යේද
ටයත් ඉන් එක් අයප්ක්ෂක කු ඡන්ද විමසීයමන් බැහැර කරනු ලැබි යුතු විට,
එක සමාන ඡන්ද ගණනක් ලබා ගත් අයප්ක්ෂක න් අතරින් බැහැර කරනු ලැබි
යුතු අයප්ක්ෂක ා යතෝරා ගැනීම මහ යේකේවර ා විසින් තීරණ කරනු ලබන
අන්දමට කුසපත් ඇදීයමන් නශ්්ච කරනු ලැබි යුත්යත් .
(iii) අයප්ක්ෂක න් යදයදයනකු අතර ඡන්ද පත්රිකා මාර්ගය න් පවත්වන ඡන්ද
විමසීමක දී ඡන්ද ගණන සමාන වන අවස්ථාවක දී, නැවත ඡන්ද පත්රිකා
මාර්ගය න් ඡන්ද විමසනු ලැබි යුතු අතර, එම නැවත ඡන්ද විමසීයේ දී ද
ඡන්ද ගණන සමාන වුවයහාත්, ඡන්ද විමසීයමන් බැහැර කරනු ලැබි යුතු
අයප්ක්ෂක ා යතෝරා ගැනීම මහ යේකේවර ා විසින් තීරණ කරනු ලබන
ආකාර කට කුසපත් ඇදීයමන් නශ්්ච කරනු ලැබි යුත්යත් .
(උ) ඡන්ද පතක
රි ා ගණන් කරන අතරම ඒවා යපට්ටටි ක තැන්පත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
තව ද මන්තරීවර කු කථානා කවර ා වශ්ය න් යතෝරා පත්කර ගනු ලැබූ බව පරකාශ්
කරනු ලැබූ විට, පාර්ියේන්තුව ඉදිරිපිට දී යපට්ටටි ට මුද්රා තබනු ලැබ එ එක් ිත්
මාස ක් මහ යේකේවර ායේ භාරය හි තබනු ලැබි යුත්යත් . ඉන් පසු මහ
යේකේවර ා විසින් පාර්ියේන්තුයවන් ලැබි හැකි ේ න ම කට ටත්ව, එම ඡන්ද
පතරිකා විනාශ් කරනු ලැබ, එයස් කළ බව පාර්ියේන්තුවට සහතික කර දැනුේ යදනු
ලැබි යුත්යත් .

නිල පති
ර ඥාව යහෝ දිවුරුම
5.
(1) කථානා කවර ා විසින් නල පරතිඥාව යහෝ දිවුරුම ලබා දීයමන් අනතුරුව පැමිණ
සිටින මන්තව
රී ර න් සි ේලම ලවා පරතිඥා දීම යහෝ දිවුරුේ දීම සහ අත්සන් තැබීම කරීමට
සලස්වනු ලැබි යුත්යත් . පරතිඥා දීම යහෝ දිවුරුේ දීම මහ යේකේවර ා විසින් කරවනු ලැබි
යුත්යත් .
(2) කථානා කවර ා විසින් ආරේභ කරනු ලබමින් සෑම මන්තව
රී ර කු විසින්ම පරතිඥාව දීම
යහෝ දිවුරුම දීම සිදු කරනු ලැබූ වහාම මහ යේකේවර ා විසින් තත් කාර්
සඳහා තබා ඇති මන්ී
නාම යේඛ්නයේ අත්සන් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(3) පාර්ියේන්තුව රැස්වන කවර යහෝ දින ක ඊට යපර නල පරතිඥාව යහෝ දිවුරුම දීම
සිදුකරනු යනාලැබූ මන්තව
රී ර කුට 22 වැන ස්ථාවර නය ෝග ටයත් න ම කරනු ලබන යේලාවට
පාර්ියේන්තු යේස යවත පැමිණ ඒ සේබන්ධය න් මහ යේකේවර ාට දැනුේ යදනු ලැබි හැකි
අතර, එවිට, මහ යේකේවර ා විසින්, එම මන්තව
රී ර ා ලවා නල පරතිඥාව යහෝ දිවුරුම දීම කරවනු
ලැබි යුතු අතර, ඉන් පසු එම මන්තරීවර ා විසින් මන්ී නාම යේඛ්නයේ අත්සන් කරනු ලැබි
යුත්යත් .

( 37 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

නියයෝජය කථානායකවරයා සහ නියයෝජය කාරක සභා සභාපතිවරයා
ඡන්ත්රදයයන්ත්ර යතෝරා පත්කර ගනු ලැබීම
6.
(1) 1 වැන ස්ථාවර නය ෝගයේ නශ්්ිතව දක්වා ඇති පරිදි අභිනවය න් යත්රී පත්වූ
පාර්ියේන්තුවක පළමුවැන රැස්ීයේ දී යහෝ නය ෝජය කථානා කධූරය හි යහෝ නය ෝජය කාරක
සභා සභාපතිධූරය හි යහෝ පුරප්පාඩුවක් ඇතිීයමන් පසුව පැවැත්යවන පාර්ියේන්තුයේ
පළමුවැන රැස්ීයේ දී එහි පධ
ර ාන කටයුතු ආරේභයේ දී, පාර්ියේන්තුව විසින්, අවස්ථායවෝිත
පරිදි, නය ෝජය කථානා කවර කු යහෝ නය ෝජය කාරක සභා සභාපතිවර කු ඡන්දය න් යතෝරා
පත්කර ගනු ලැබීමට කටයුතු කරනු ලැබි යුත්යත් .
(2) නය ෝජය කථානා කවර කු සහ නය ෝජය කාරක සභා සභාපතිවර කු යතෝරා
පත්කර ගනු ලැබීයේ කාර් පටිපාටි එම ඡන්ද විමසීේ කථානා කවර ා විසින් පවත්වනු ලැබි
යුතු බව හැර, කථානා කවර කු ඡන්දය න් යතෝරාපත් කර ගැනීයේ දී අනුගමන කරනු ලබන
කාර් පටිපාටි ට හැකි තරේ සමාන වි යුත්යත් .

ජනාධිපතිවරයකු යතෝරා පත්කර ගනු ලැබීම
7.
(යමහි මින්මතු “ආණ්ඩඩුක්රම වයවස්ථාව” නුයවන් සඳහන් කරනු ලබන) ශ්රී ලංකා
පරජාතාන්තක
රි සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 40 (1) (ආ) වයවස්ථාව පරකාරව
ජනාධිපතිවර කු යතෝරා පත්කර ගනු ලැබීයේ අවස්ථාවකදී ඡන්ද පත්රිකා භාවිතය න් රහස්
ඡන්ද ක් පැවැත්ීමට පාර්ියේන්තුව විසින් 1981 අංක 2 දරන ජනාධිපතිවර ා යතෝරා පත්කර
ගැනීයේ (වියශ්්ෂ විධිවිධාන) පනයත් ක්රි ා පටිපාටි අනුගමන කරනු ලැබි යුත්යත් .

පාර්ලියේන්ත්රුයේ රැස්ීේ
8.
(1) පාර්ියේන්තුව විසින් අනයාකාරය න් තීරණ කරනු ලබන්යන් නේ මිස, එක් එක්
මාසයේ පළමුව ය යදන ඉරිදාට පසුව එළයෙන සතිය න් ආරේභ කරමින් ඒ ඒ සතියේ
අඟහරුවාදා, බදාදා, බරහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා දිනවල දී එක් එක් මාසයේ පළමුවැන සහ තුන්වැන
සති යදයක් දී පාර්ියේන්තුව රැස්වනු ලැබි යුත්යත් .
(2) පාර්ියේන්තුයේ රැස්ීම අඟහරුවාදා හා බදාදා දිනවල දී අ. භා. 1.00 ට ද, බරහස්පතින්දා
හා සිකුරාදා දිනවල දී පූ. භා. 10.30 ට ද ආරේභ කරනු ලැබි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, ජනාධිපතිවර ා විසින් කැඳවනු ලබන රැස්ීමක්, ඒ සඳහා ජනාධිපතිවර ා
විසින් කරනු ලබන දැනුේ දීයමන් න ම කර ඇති යේලාවට ආරේභ කරනු ලැබි යුත්යත් .
(3) පාර්ියේන්තුව විසින් අනයාකාරය න් තීරණ
කරනු ලබන්යන් නේ මිස,
බ්රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා දිනවල අ.භා. 12.30 ට සලකා බැලීමට භාජන යවමින් පවතින ේ
කටයුත්තක් පිළිබඳව වැඩකටයුතු ප්රශ්්න යනාවිමසා අත්හිටවනු ලැබ, අ. භා. 1.30 ට නැවත
ආරේභ කරනු ලැබි යුත්යත් .
(4) කථානා කවර ා විසින්, අ. භා. 7.30 ට පරශ්න
්
යනාවිමසා පාර්ියේන්තුව කේ තබනු
ලැබි යුත්යත් .
( 38 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(5) අ. භා. 6.30 ට එම අවස්ථායේ දී සැලකිේලට භාජන යවමින් පවතින ේ කටයුත්තක්
පිළිබඳ වැඩකටයුතු අත්හිටවනු ලැබි යුතු අතර, එවිට පාර්ියේන්තුව කාරක සභා අවස්ථායේ පසු
යේ නේ මූලාසනාරූඪ මන්තව
රී ර ා විසින් මූලාසනය න් ඉවත්ව පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු
ලැබි යුත්යත් ; තව ද, පාර්ියේන්තුව යහෝ විවාද යහෝ කේ තබනු ලැබි යුතු බවට යහෝ කාරක
සභා අවස්ථායේ දී මූලාසනාරූඪ මන්තව
රී ර ා යවත පරගති වාර්තා කරනු ලැබි යුතු බවට යහෝ
ආසනය න් ඉවත් වනු ලැබි යුතු බවට යහෝ ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇත්නේ, එවැන
සෑම පමා කිරීයේ ය ෝජනාවක් ම පරශ්්න යනාවිමසා අවලංගු වි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, වැඩකටයුතු අත්හිටුවනු ලැබූ විට 46 වැන ස්ථාවර නය ෝග ප්රකාරව
විවාද අවසන් කිරීයේ ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබි හැකි අතර, එවැන ය ෝජනාවක්
ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවයහාත්, යහෝ ඒ වන විට එම ස්ථාවර නය ෝග ප්රකාරව වැඩකටයුතු කරමින්
පවතී නේ ඉන් මතු වන පරශ්්න එම ස්ථාවර නය ෝගයේ විධිවිධාන සලසා ඇති ආකාර ට ඉදිරිපත්
කරනු ලැබ ඇති වැඩිමනත් වු ය ෝජනාවක් යවයතාත් ඒ පිළිබඳ තීරණ කරනු ලබන යතක්
කථානා කවර ා යහෝ මූලාසනාරූඪ මන්තව
රී ර ා යහෝ මූලාසනය න් ඉවත් වනු යනාලැබි
යුත්යත් .
(6) අ. භා. 6.30 ට සැලකිේලට භාජන යවමින් පවතින වැඩකටයුතු සේබන්ධය න් කරි ා
කර අවසන් කරනු ලැබීයමන් අනතුරුව කවර යහෝ මන්තරීවර කු විරුද්ධ වන, කිසිම වැඩ
කටයුත්තක් සලකා බැලීම සඳහා ගනු යනාලැබි යුත්යත් .
(7) (4) සහ (5) යේදවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, එවකට සිදුකරමින් පවතින
පාර්ියේන්තුයේ වැඩකටයුතු සමාප්ත කිරීයේ කාර්
සඳහා අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු
විසින් දැනුේ දීමකින් යතාරව කරනු ලබන ය ෝජනාවක් මත සභායේ පැමිණ සිටින මන්තරීවර න්
බහුතර කයේ එකඟත්ව පළ කරනු ලැබ ඇත්නේ, පාර්ියේන්තුව විසින් රැස්ීේ පවත්වනු ලබන
කාලයේලාවන් දීර්ඝ කිරීම කරනු ලැබි හැකි .
9.
පරධාන කටයුතු ආරේභයේ දී, අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු විසින් සංයශ්ෝධන ක් යහෝ
විවාද ක් යනාමැතිව නශ්්ිතව සඳහන් කරනු ලබන ේ වැඩකටයුත්තක් පිළිබඳ කටයුතු ේ
නශ්්ිත දින ක රැස්ීයේදී 8 වැන ස්ථාවර නය ෝගයේ විධිවිධානවින් නදහස් වි යුතු බවට
ය ෝජනාවක් කරනු ලැබි හැකි අතර, එවැන ය ෝජනාවකට එකඟත්ව ලැබ ඇත්නේ, එයස්
නශ්්ිතව සඳහන් කරන ලද වැඩකටයුත්ත, අත්හිටුීමට න ම කර ඇති යේලායේ දී සාකච්ඡාවට
භාජන යවමින් පවතී නේ එ අත්හිටුීම කරනු යනාලැබි යුතු අතර, ඒ සේබන්ධය න්
වියරෝධතාවක් ඇති වුව ද කවර යේලාවක දී යහෝ එ සලකා බැලීමට ගනු ලැබි හැකි :
එයස් වුව ද, 8 වැන ස්ථාවර නය ෝග කරි ාත්මක ීයමන් නදහස් කරන ලද වැඩකටයුතු
සේබන්ධය න් කරි ා කිරීම අ. භා. 6.30 න් පසු අවසන් වූ විට, නදහස් කරන ලද වැඩකටයුතුවල
අවසන් විෂ
නම කරනු ලැබූ වහාම, කථානා කවර ා විසින් පරශ්්න යනාවිමසා පාර්ියේන්තුව
කේ තබනු ලැබි යුත්යත් .

මහ යේකේවරයායේ රාජකාරි
10. (1) පාර්ියේන්තුයේ සහ පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවල වැඩකටයුතු පිළිබඳ කාර්
සටහන් මහ යේකේවර ා විසින් සකස් කරනු ලැබි යුත්යත් . රැස්ීමට සහභාගිවන
( 39 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

මන්ීවර න්යේ නේ සහ පාර්ියේන්තුව විසින් ගන්නා ලද තීරණ සි ේලම එම කාර් සටහන්වල
සඳහන් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(2) පාර්ියේන්තුයේ දී යහෝ පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක දී යහෝ ඡන්ද ප්රකාශ්
කිරීමට යබදීයේදී, ප්රශ්්න ට පක්ෂව ඡන්ද යදන මන්ීවර න්යේත්, විරුද්ධව ඡන්ද යදන
මන්ීවර න්යේත් සංඛ්යාවන් ද, යබදීම සිදුවන්යන් 47(2)(ආ) සහ (ඇ) ස්ථාවර නය ෝග ටයත්
නේ, ඒ අනුව ඡන්ද යදන මන්ීවර න්යේ සංඛ්යාව සහ නේ ද, ඡන්ද දීයමන් වැළකී සිටින
මන්ීවර න්යේ සංඛ්යාව සහ නේ ද, පාර්ියේන්තුයේ කාර් සටහන්වල අඩංගු කරනු ලැබි
යුත්යත් . යමම කාර් සටහන් ස්ිර කිරීම අවශ්ය යනායේ. එයහත් එහි වැරදි තියේ නේ,
පාර්ියේන්තුයේ අවසර මත ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන ය ෝජනාවක් මාර්ගය න් ඒවා
නයදාස් කරනු ලැබි හැකි .
(3) මතු කවර දිනකට යහෝ න ම කරන ලද සි ලු කටයුතු සහ නේ කරන ලද යහෝ නේ
යනාකරන ලද මතු දිනකට තබන ලද පරශ්්න යහෝ ය ෝජනා පිළිබඳ දැනුේදීේ සඳහන් කරනු ලබන
නයා පුස්තක ක් මහ යේකේවර ා විසින් එදියනදා සකස් කරනු ලැබ පාර්ියේන්තුයේ
සභායේස මත හා පුස්තකාලය හි තබනු ලැබි යුත්යත් . කවර යහෝ වියශ්්ෂ දිනක කටයුතු න ම
කර තබනු ලැබි හැකි අතර, එයස් කරනු ලැබූ බවට නයා පුස්තකය හි සටහනක් තැබි
යුත්යත් .
(4) පාර්ියේන්තුයේ කාර් සටහන්, වාර්තා සහ පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන
පනත් යකටුේපත් සහ අයනකුත් යේඛ්නවල සුරක්ිත භාරකාරත්ව සේබන්ධය න් මහ
යේකේවර ා විසින් වගකි නු ලැබි යුතු අතර, පාර්ියේන්තුයේ මන්තරීවර න්ට සහ
කථානා කවර ා විසින් අනුමත කරන ලද විධිවිධාන ටයත් යවනත් තැනැත්තන්ට ද ඒවා පරීක්ෂා
කිරීමට අවකාශ් තිබි යුත්යත් .
(5) මහ යේකේවර ා විසින් කාරක සභාවලට පරිපාලනම
සඳහා වගබලා ගැනීම සේබන්ධය න් වගකි නු ලැබි යුත්යත් .

හා සේපත් සහා

ලබා දීම

ගණපූරණය
11. ආණ්ඩඩුක්රම වයවස්ථායේ 73 වැන වයවස්ථාව ප්රකාරව පාර්ියේන්තුයේ ගණපූරණ
මූලාසනාරූඪ මන්ීවර ා ද ඇතුළුව මන්ීවර න් විසි යදයනකුයගන් සමන්විත යේ. ඕනෑම
අවස්ථාවක දී, ගණපූරණ ක් යනාපවතින බවට කථානා කවර ායේ යහෝ මූලාසනාරූඪ
මන්ීවර ායේ අවධාන ය ාමු කරනු ලැබුවයහාත් යබදුේ සීනු නාද කිරීමට කථානා කවර ා
යහෝ මූලාසනාරූඪ මන්ීවර ා විසින් යහෝ අණ කරනු ලැබි යුත්යත් . යබදුේ සීනු නාද කිරීම
ආරේභ කරනු ලැබ මිනත්තු පහක් ගත ීයමන් අනතුරුව ගණපූරණ ක් යනාමැති නේ,
කථානා කවර ා යහෝ මූලාසනාරූඪ මන්ීවර ා විසින් යහෝ ප්රශ්්න යනාවිමසා පාර්ියේන්තුව
කේ තබනු ලැබි යුත්යත් .
12. පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක ගණපූරණ විස්සක් වි යුතු . පූර්ණ පාර්ියේන්තු
කාරක සභායවහි දී ගණපූරණ ක් යනාමැති බව සැලකිේලට භාජන වුවයහාත් සභාපතිවර ා
විසින් 11 වැන ස්ථාවර නය ෝගයේ නශ්්ිතව දක්වා ඇති ආකාර ට කරි ා කරනු ලැබි යුත්යත් .
ගණපූරණ ක් යනාමැති නේ සභාපතිවර ා ආසනය න් ඉවත් ී රැස්ීම ළිත් පාර්ියේන්තු
( 40 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
තත්ත්ව ට පත් වූ වහාම පාර්ියේන්තුයේ සිටින මන්තරීවර න් සංඛ්යාව ගණන් කරනු ලැබි
යුත්යත් . එවිට ද, ගණපූරණ ක් යනාමැති නේ, 11 වැන ස්ථාවර නය ෝගයේ නශ්්ිතව දක්වා
ඇති ආකාර ට පාර්ියේන්තුව කේ තබනු ලැබි යුත්යත් . එයහත් ගණපූරණ ක් පවතින බව
යපනී ගි යහාත්, පාර්ියේන්තුව වහාම කාරක සභාවට පරිවර්තන වි යුත්යත් .

පාර්ලියේන්ත්රුයේ වැඩකටයුු
13. පාර්ියේන්තුයේ වැඩකටයුතු සිංහල, යදමළ සහ ඉංගරීසි භාෂාවින් පවත්වායගන ා
යුත්යත් . පාර්ියේන්තුයේ දී කරනු ලබන සෑම කථාවක් ම එ පවත්වනු ලබන භාෂායවන් (යමහි
මින් මතු “හැන්සාඩ්” නුයවන් සඳහන් කරනු ලබන) පාර්ියේන්තු විවාද නල වාර්තායේ පළ කරනු
ලැබි යුත්යත් . කථාව පවත්වනු ලබන භාෂාව යත්රුේ ගත යනාහැකි මන්තව
රී ර න් සඳහා සුදුසු
විධිවිධාන සැලසීම කථානා කවර ායේ කාර්
වි යුත්යත් . එම විධිවිධානවලට මතු දැක්යවන
ඒවා ද ඇතුළත් වි හැකි :—
(අ) පාර්ියේන්තුයේ නයා පතර සිංහල, යදමළ සහ ඉංගරීසි භාෂාවින් පළ කරනු ලැබීම;
(ආ) කථා සහ අයනකුත් වැඩකටයුතු සමගාමීව අයනකුත් භාෂා යදකට පරිවර්තන කරනු
ලැබීම;
(ඇ) හැන්සාඩ් වාර්තායේ ඉදිරිපස කවර
කරනු ලැබීම;

සිංහල, යදමළ සහ ඉංගරීසි භාෂාවින් මුද්රණ

(ඈ) කික ායේ නම සිංහයලන්, යදමයළන් සහ ඉංගරීසිය න් සඳහන් කරනු ලැබි යුතු
අතර පවත්වනු ලබන කථා ඒවා පවත්වන ලද භාෂායවන් ම හැන්සාඩ් වාර්තායේ පළ
කරනු ලැබීම.
14. (1) සභායේ වැඩකටයුතු, පාර්ියේන්තුව විසින්, කින් කලට, නශ්්ච කරනු ලබන රීති හා
යකාන්යද්සිවලට ටත්ව ගුවන්විදුි , රූපවාහින යහෝ යවනත් ේ විදුත් මාර්ග යහෝ උපකරණ
භාවිතය න් විකාශ් කිරීම සඳහා ඉඩ සලසනු ලැබි හැකි .
(2) සභායේ වැඩකටයුතු විකාශ් කිරීයේ දී, පාර්ියේන්තුව විසින් ය ාදා ගනු ලබන
සාධාරණත්ව පිළිබඳ පරමිති පවත්වා යගන ා යුත්යත් .
(3) කාරක සභාවල වැඩකටයුතු ද, පාර්ියේන්තුව සහ අදාළ කාරක සභා විසින්, කින්
කලට නශ්්ච කරනු ලැබි හැකි රීති හා යකාන්යද්සිවලට ටත්ව කාරක සභා විසින් නශ්්ච කරනු
ලැබි හැකි ේ අවස්ථාවල විකාශ් සඳහා ද ඉඩ සලසනු ලැබි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, දී ඇති ේ අවස්ථාවක දී පාර්ියේන්තුයේ යහෝ කාරක සභාවක
වැඩකටයුතු සජීවි යලස විකාශ් කිරීම සඳහා ඉඩ සලසනු ලැබීම, ඒ සඳහා සීමා පනවනු ලැබීම
යහෝ පාලන කරනු ලැබීම යහෝ පිළිබඳව තීරණ කිරීයේ සි අභිමතානුසාරී බල කරි ායේ
ය දීමට අවස්ථායවෝිත පරිදි කථානා කවර ාට යහෝ කාරක සභාවක සභාපතිවර ාට හැකි .

කේ තැබීම
15. පාර්ියේන්තුව කේ තැබීමක් නුයවන් අදහස් යකයරනුයේ දැනුේ දීමකින් පසුව ඉදිරිපත්
කරන ලද ය ෝජනාවක් අනුව අන්කිසි න මිත දිනකට පාර්ියේන්තුව කේ තබන යලස
( 41 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

පාර්ියේන්තුව නය ෝග කර ඇත්නේ මිස, පාර්ියේන්තුව සිරිත් පරිදි රැස්වන ඊළඟ දින යතක්
කේ තැබීමකි. දින න ම ක් යනාමැති කේ තැබීයේ ය ෝජනාවක් පිළිගනු යනාලැබි යුත්යත් .
16. හතළිස් අට පැ කට වැඩි කාල ක් පවතින කේ තැබීමක් තුළදී පාර්ියේන්තුව නැවත
රැස්ීමට න ම කරන ලද දිනකට කින් දිනකට පාර්ියේන්තුව කැඳවන යලස අග්රාමාතයවර ා
විසින් කථානා කවර ායගන් ඉේලුේ කරනු ලබයි නේ, එම ඉේලීයේ දක්වා ඇති පරිදි
පාර්ියේන්තුව කැඳවමින් කථානා කවර ා විසින් දැනුේදීමක් කරනු ලැබි යුත්යත් . එවිට
කථානා කවර ායේ දැනුේදීයමහි න ම කරන ලද දින න මිත යේලාවට පාර්ියේන්තුව රැස්ී
එම දින සහ යේලාව වන යතක් ථා පරිදි කේ තබන ලද්දාක් යමන් පාර්ියේන්තුව ස්වකී
වැඩකටයුතුවල ය දි යුත්යත් . යමවැන දැනුේදීමක් නකුත් කරනු ලැබීයේදී, පාර්ියේන්තුව
කැඳවනු ලබන දින සහ යේලාව මන්ීවර න්ට දැන්ීමට ගත හැකි සෑම පි වරක් ම
කථානා කවර ා විසින් ගනු ලැබි යුත්යත් .

පමාකිරීයේ යයෝජනා
17. කිසි ේ විවාද ක් පැවැත්යවන අවස්ථායේදී, විවාද කේ තැබීම සඳහා යහෝ පාර්ියේන්තුව
කේ තැබීම සඳහා යහෝ නැතයහාත් පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක සභාපතිවර ා විසින්
“ප්රගති වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් ”, නැතයහාත් “මූලාසනය න් ඉවත් වනු ලැබි යුත්යත්
” නුයවන් ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් වූ විට ඒ පිළිබඳව පවත්වනු ලබන විවාද එයස් ඉදිරිපත් කරනු
ලබන ය ෝජනායේ සඳහන් කාරණ ට සීමා වි යුතු අතර එවැන ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ
යහෝ ස්ිර කරනු ලැබූ යහෝ මන්ීවර කුට එම විවාද පැවැත්යවන අවස්ථායේදී ඊට සමාන කිසි ේ
ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීයේ යහෝ ස්ිර කරනු ලැබීයේ යහෝ හිමිකේ යනාතිබි යුත්යත් .
18.
ේ විවාද ක් පැවැත්යවන අවස්ථායේදී, විවාද යහෝ පාර්ියේන්තුව කේ තැබි යුත්යත්
, නැතයහාත් පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක සභාපතිවර ා විසින් කාරක සභායේ ප්රගති
වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් නැතයහාත් මූලාසනය න් ඉවත් වි යුත්යත්
නුයවන් ඉදිරිපත්
වන ය ෝජනාවක් පාර්ියේන්තු රීති අ ථා පරිදි ය ාදා ගැනීමක් බවට කථානා කවර ායේ යහෝ
අන්කිසි මූලාසනාරූඪ මන්ීවර කුයේ යහෝ පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක
සභාපතිවර කුයේ යහෝ මත වන්යන් නේ, ඒ පිළිබඳව ප්රශ්්න වහාම මූලාසනයේ සිට විමසනු
ලැබි හැකි ; නැතයහාත් ඒ පිළිබඳ ප්රශ්්න සභාභිමුඛ් කිරීම ප්රතික්යෂ්ප කරනු ලැබි හැකි .

හදිසි යපාදු වැදගත්කමකින්ත්ර යුක්ත කාරණා සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කේ
තැබීම
19. (1) ප්රශ්්න අවසාන වූ විට මන්ීවර කු ස්වකී ස්ථානයේ නැගී සිට හදිසි යපාදු
වැදගත්කමක් ඇති නශ්්ිත කාරණ ක් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කාරණ කුමක්දැයි සඳහන් කරමින්
පාර්ියේන්තුව කේ තැබීම සඳහා වූ ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර ඉේලා ඇයතාත් මිස,
ප්රධාන කටයුතු ආරේභ කරන යතක් (අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු විසින් හැර)
පාර්ියේන්තුව කේ තැබීයේ ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු යනාලැබි යුත්යත් .

( 42 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(2) (අ) එවැන ඕනෑම ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට අදහස් කර ඇති දිනයේ
රැස්ීේ පටන් ගැනීමට යපර ඒ ය ෝජනාව පිළිබඳව කථානා කවර ාට ිඛිතව
දැනුේ දී, කථානා කවර ායේ එකඟත්ව ලබා ඇත්නේ ; සහ
(ආ) මන්ීවර ා පාර්ියේන්තුයේ අවසර ලබායගන ඇත්නේ; යහෝ
(ඇ) පාර්ියේන්තුයේ අවසර ලබා යනායදන ලදුව, විසි යදයනකුට යනාඅඩු
මන්ීවර න් සංඛ්යාවක් ස්වකී ස්ථානවල සිට ඒ මන්ීවර ායේ ඉේලීමට
අනුග්රහ දැක්ීමට නැඟී සිටිත් නේ;
මිස (1) වැන යේද
ටයත් එවැන ය ෝජනාවක් මන්ීවර කු විසින් ඉදිරිපත් කරනු
යනාලැබි යුත්යත් .
එයස් වුවද, කථානා කවර ා, ස්වකී එකඟත්ව දීම ප්රතික්යෂ්ප කළයහාත් යහෝ සාකච්ඡා
කිරීමට ය ෝජනා කර තියබන කාරණ රීති වියරෝධී ැයි කථානා කවර ා විසින් අදහස් කරන්යන්
නේ, ය ෝජනාව යහෝ කථානා කවර ා විසින් අනුමත කරනු ලැබූ ඉන් යකාටසක් යහෝ පිළිබඳ
දැනුේ දීම කි ීමට ප්රශ්්න මතුකරන මන්ීවර ාට ඉඩ යදනු ලැබි හැකි . ඉක්බිතිවම, ස්වකී
එකඟත්ව දීම ප්රතික්යෂ්ප කිරීමට යහෝ එම ය ෝජනාව රීති වියරෝධී යවතැයි තීරණ කිරීමට යහෝ
යහ්තු වූ කාරණා කථානා කවර ා විසින් ප්රකාශ් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(3) ය ෝජනාවට එයස් අනුග්රහ ලැයේ නේ නැතයහාත් පාර්ියේන්තුව විසින් අවසර යදනු
ලබන්යන් නේ, එම ය ෝජනාව පිළිබඳව අ. භා. 5.30 ට පාර්ියේන්තුව විසින් ක්රි ා කරනු ලැබි
යුත්යත් .
(4) කවර යහෝ එක් දිනකදී එවැන ය ෝජනා එකකට වැඩි ගණනක් සඳහා අවසර ඉේලනු
යනාලැබි යුත්යත් .
(5) ආණ්ඩඩුයේ වැඩකටයුතු මුඛ්යස්ථාන ගන්නා දිනවල දී යේ නය ෝගය හි විධිවිධාන
ටයත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ය ෝජනාවක් හැර, පාර්ියේන්තුව කේ තැබීයේ ය ෝජනාවක්
අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවයහාත් මිස, ඒ දිනට න මිත
වැඩකටයුතු අතරතුයරහි දී අ.භා. 6.30 ට යපර එවැන ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු යනාලැබි
යුත්යත් .

කේතබන අවස්ථායේ යයෝජනා යහෝ පශ
ර ්න
20. පාර්ියේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් සභාව කේ තබන අවස්ථායේ දී
ය ෝජනාවක් යහෝ පරශ්්න සලකා බැලීමට තීරණ කරනු ලැබ ඇති දින ක දී, සභායේ පරධාන
කටයුතු සමාප්ත කිරීයමන් අනතුරුව, මතු සඳහන් රීතිවලට ටත්ව පැ එකකට යනාවැඩි කාල ක්
යේ සඳහා යවන්කර යදනු ලැබි යුත්යත් :(අ) සභාව කේ තබන අවස්ථායේ ය ෝජනාවක් යහෝ සභාව කේ තබන අවස්ථායේ පරශ්න
්
හදිසි යපාදු වැදගත්කමකින් යුතු කාරණාවලට සීමා කළ යුතු ;
(ආ) අදාළ ය ෝජනාව යහෝ පරශ්්න මගින් ේ ස්ථාවර නය ෝග ක් උේලංඝන වන බව
යහෝ එම ය ෝජනාව යහෝ පරශ්න
් අසනු ලැබීම අදාළ මන්තරීවර ායේ අයිතිවාසිකම අනසි
( 43 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

යලස භාවිතා කරනු ලැබීමක් බව කථානා කවර ායේ මත වන්යන් නේ, එම
ය ෝජනාව යහෝ පරශ්න
්
සඳහා ඉඩ යනාදීයේ බල කථානා කවර ා සතු වි යුතු ;
(ඇ) විසර්ජන පනත් යකටුේපත පිළිබඳ විවාද අතරතුර සභාව කේ තබන අවස්ථායේ
ය ෝජනාවක් යහෝ සභාව කේ තබන අවස්ථායේ පරශ්්න සඳහා යවන් කරනු ලබන
කාල පාර්ියේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් නශ්්ච කරනු ලැබි හැකි
පරිදි අඩු කරනු ලැබි හැකි ීම; සහ
(ඈ) සභාව කේ තබන අවස්ථායේ ය ෝජනාවක් යහෝ සභාව කේ තබන අවස්ථායේ
ප්රශ්්නවලට අදාළ කාර් පටිපාටි පාර්ියේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්
නශ්්ච කරනු ලැබීම.

පිට අය
21. (1) කථානා කවර ා විසින් තත්කාර්
සඳහා සාදනු ලබන රීතිවලට ටත්ව සභා ගර්භ
තුළ යවන් කරන ලද ස්ථානවල “පිට අ ට” රැඳී සිටි හැකි .
(2) පාර්ියේන්තුයේ යහෝ ේ කාරක සභාවක යහෝ රැස්ීමකට පිට අ පැමිණ සිටින බවට
ේ මන්තරීවරය ක් මූලාසනයේ අවධාන ය ාමු කරනු ලැබුවයහාත්, අවස්ථායවෝිත පරිදි,
කථානා කවර ා යහෝ සභාපතිවර ා විසින් “පිට අ ට ඉවත් ීම සඳහා නය ෝග කරනු ලැබි යුතු
” න පරශ්න
්
ේ විවාද කට යහෝ සංයශ්ෝධන කට අවසර යනාදී, වහාම විමසනු ලැබි
යුත්යත් .
(3) එවැන දැන්ීමක් යනාමැතිව වුව ද, කථානා කවර ා යහෝ සභාපතිවර ා විසින් සුදුසු
ැයි සලකනු ලබන කවර යහෝ අවස්ථාවක යහෝ සභාගර්භයේ කවර යහෝ යකාටසක සිටින පිට අ
ඉවත් කිරීමට නය ෝග කරනු ලැබි හැකි .
(4) ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 77 වැන වයවස්ථාව ටයත් සි කාර්
ඉටුකිරීම සඳහා
පාර්ියේන්තුවට පැමිණ සිටින නීතිපතිවර ා යහෝ නීතිපතිවර ායේ නය ෝජිත කු පිට අ කු යලස
සලකනු යනාලැබි යුත්යත් .
(5) පාර්ියේන්තුයේ රැස්ීේවලට පැමිණීම සඳහා පව
ර ෘත්ති මාධය ක ේ නය ෝජිත කුට
යහෝ නය ෝජිත න් කිහිප යදයනකුට යපාදු අවසර ක් ලබා දීමට කථානා කවර ාට හැකි . ේ
පරවෘත්ති වාර්තාවක් සාධාරණ යනාවන යහෝ සභාවට අපකීර්ති ක් ඇති කිරීමට අදහස් කරන ලද
වාර්තාවක් වන්යන් ැයි කථානා කවර ා විසින් සලකනු ලබන්යන් නේ, එවැන අවසර ක්
අවලංගු කළ හැකි .

පාර්ලියේන්ත්රුයේ කටයුු
22.

පාර්ියේන්තුයේ කටයුතු පහත සඳහන් අනුපිළියවළට පවත්වනු ලැබි යුතු :—
(1) අභිනව මන්තව
රී ර න්යේ නල පරතිඥාව යහෝ දිවුරුම;
(2) ජනාධිපතිවර ායගන් ලැයබන සංයද්ශ්;
(3) කථානා කවර ා විසින් කරනු ලබන නයේදන;
( 44 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(4) ිපියේඛ්නාදි පිළිගැන්ීම;
(5) කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්ීම;
(6) මහජන යපත්සේ පිළිගැන්ීම;
(7) වාික පිළිතුරු අයප්ක්ෂා කරන පරශ්න
් ;
(8) යනාපැමිණීයේ අවසර පිළිබඳ ය ෝජනා;
(9) අමාතයාංශ් නයේදන;
(10) යපෞද්ගික පැහැදිි කිරීේ;
(11) වරපරසාද පිළිබඳ පරශ්්න;
(12) පරධාන වැඩකටයුතු ආරේභයේ දී දැනුේදීමක් අවශ්ය යනාවන ය ෝජනා;
(13) පරධාන වැඩකටයුතු ආරේභයේ දී දැනුේදීමක් අවශ්ය ය ෝජනා;
(14) යශ්ෝක පරකාශ් ය ෝජනා;
(15) පරධාන වැඩකටයුතු.

පධ
ර ාන වැඩකටයුු
23. (1) පරධාන වැඩකටයුතු, දිනට න මිත කටයුතු හා ය ෝජනා පිළිබඳ දැනුේදීේවින්
සමන්විත වි යුත්යත් .
(2) ේ න මිත දින ක දී සැලකිේලට භාජන කරනු ලැබි යුතු ැයි පාර්ියේන්තුව
විසින් නය ෝග කරන ලද පනත් යකටුේපතක්, නය ෝග ක්, ය ෝජනා සේමත ක් යහෝ යවනත්
ේ කාරණ ක් ේ දින කට න මිත වැඩකටයුතු වි යුත්යත් . එයස් න ම කරන ලද දින
යවනුවට ඊට කින් වූ දින ක් ය ාදා ගනු ලැබි යනාහැකි .
(3) එක් එක් මාසයේ පළමුවැන සිකුරාදා රැස්ීම හැර අයනකුත් සෑම දින ක ම ආණ්ඩඩුයේ
කටයුතු මුඛ්යස්ථාන ගනු ලැබි යුත්යත් .
(4) අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු විසින් එක් එක් මාසයේ පළමුවැන සිකුරාදා
රැස්ීයේ පරධාන කටයුතු ආරේභයේ දී “ආණ්ඩඩුයේ කටයුතු අද දින මුඛ්යස්ථාන ගත යුතු ”
නැතයහාත් “ආණ්ඩඩුයේ කටයුතුවින් නශ්්ිතව දක්වා ඇති ේ කටයුත්තක් අද දින මුඛ්යස්ථාන
ගත යුතු ” නුයවන් සංයශ්ෝධන ක් යහෝ විවාද ක් යනාමැතිව තීරණ කරනු ලැබි යුතු
ය ෝජනාවක් දැනුේ දීමක් යනාමැතිව ඉදිරිපත් කරනු ලැබි හැකි . එවැන ය ෝජනාවක් සේමත
වුවයහාත්, ආණ්ඩඩුයේ කටයුතු යහෝ නශ්්ිතව දක්වා ඇති කටයුත්ත ඒ අනුව මුඛ්යස්ථාන ගනු
ලැබි යුත්යත් .
(5) ආණ්ඩඩුව විසින් සුදුසු ැයි සලකනු ලබන අනුපිළියවළට ආණ්ඩඩුයේ කටයුතු වැඩ
සටහනට ඇතුළත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
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යපෞද්ගික මන්ත්රතරීවරයන්ත්රයේ යයෝජනා
24. (1) පාර්ියේන්තුව විසින් අනයාකාරය න් නය ෝග කරන්යන් නේ මිස, එක් එක් මාසයේ
රැස්ීම පැවැත්යවන පළමුවැන සිකුරාදා යපෞද්ගික මන්තව
රී ර න්යේ කටයුතු ආණ්ඩඩුයේ කටයුතු
අභිබවා මුඛ්යස්ථාන ගත යුතු අතර, ය ෝජනා පිළිබඳ දැනුේදීම දිනට න මිත වැඩකටයුතු අභිබවා
මුඛ්යස්ථාන ගනු ලැබි යුත්යත් .
(2) යපෞද්ගික මන්තරීවර කුයේ ය ෝජනාවක් පිළිබඳව දැනුේදීමක් කරනු ලබන ේ
මන්තව
රී ර කු එම ය ෝජනාව ේ නශ්්ිත යපෞද්ගික මන්තරීවර න්යේ දින කට න ම
කරගැනීමට කැමැත්ත පළ කරන්යන් නේ මිස, යපෞද්ගික මන්තව
රී ර න්යේ සි ලුම ය ෝජනා
ඊළඟට තියබන යපෞද්ගික මන්තව
රී ර න්යේ දින ට න ම කරනු ලැබි යුත්යත් . එවැන
ය ෝජනා සි ේලම පාර්ියේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් නශ්්ච කරනු ලබන
ආකාර ට පාර්ියේන්තුයේ නයා පතරයේ පළ වන අනුපිළියවළට සාකච්ඡාවට ගනු ලැබි
යුත්යත් . යපෞද්ගික මන්තව
රී ර න්යේ ය ෝජනා කාලානුකරමික අනුපිළියවළට පාර්ියේන්තුයේ
නයා පුස්තකයේ ඇතුළත් කරනු ලැබි යුතු අතර, දී ඇති කවර යහෝ අවස්ථාවක දී ේ
මන්තව
රී ර කු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද එවැන ය ෝජනා දහ කට වඩා වැඩි සංඛ්යාවක්
පාර්ියේන්තුයේ නයා පුස්තක ට ඇතුළත් කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
(3) “යපෞද්ගික මන්ීවර ා” න්නට කථානා ක, නය ෝජය කථානා ක, නය ෝජය
කාරක සභා සභාපති, අගරාමාතය, අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතය, අමාතය මණ්ඩඩලයේ සාමාජික න්
යනාවන අමාතය, නය ෝජය අමාතය, පාර්ියේන්තුයේ සභානා ක, පාර්ියේන්තුයේ විරුද්ධ
පාර්ශ්්වයේ නා ක, ආණ්ඩඩු පාර්ශ්්වයේ ප්රධාන සංවිධා ක සහ විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ ප්රධාන සංවිධා ක
නාදී ධූර දරන මන්තව
රී ර කු ඇතුළත් යනායේ.
25. පාර්ියේන්තුව කේ තබන විට වැඩකටයුතු අවසන් යනාකරන ලද දිනට න මිත සි ලු
කටයුතු ඒ සඳහා ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් යනාකර ම ඊළඟ රැස්ීේ දින ට කේ දැමි යුත්යත් .
තවද, මන්ීවර කුයේ නමින් ඇති ය ෝජනා පිළිබඳ දැනුේදීේ සේබන්ධය න් එම
මන්ීවර න්යගන් නශ්්ච වශ්ය න්ම ේ උපයදසක් ලැබී නැතයහාත්, වැඩකටයුතු අවසන්
යනාකළ ය ෝජනා පිළිබඳ සි ලු දැනුේදීේ, අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කුයේ යහෝ අමාතය
මණ්ඩඩලයේ සාමාජික කු යනාවන අමාතයවර කු යහෝ නය ෝජය අමාතයවර කුයේ යහෝ නමින්
තියේ නේ ඊළඟ රැස්ීේ දින ට ද, යපෞද්ගික මන්ීවර කුයේ නමින් තියේ නේ රැස්ීමක්
න මිතව ඇති ඊළඟ මාසයේ ප්රථම සිකුරාදා දින ට ද, යගන ා යුත්යත් .

ිපියේඛනාදිය
26. (1) කථානා කවර ා, අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු යහෝ අමාතය මණ්ඩඩලයේ
සාමාජික කු යනාවන අමාතයවර කු යහෝ නය ෝජය අමාතයවර කු විසින් පමණක්
ිපියේඛ්නාදි පිළිගන්වනු ලැබි යුත්යත් .
(2) සෑම ිපියේඛ්න පිළිගැන්ීමක් ම පාර්ියේන්තුයේ කාර් සටහන්වල ඇතුළත් කරනු
ලැබි යුත්යත් .

( 46 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(3) කිසි ේ ිපියේඛ්න ක් පිළිගැන්ීයේ දී එහි අන්තර්ගත පිළිබඳ යකටි විස්තරාත්මක
පරකාශ් ක් කරනු ලැබි හැකි . එයහත් පිළිගන්වනු ලබන අවස්ථායේ දී ඒ සේබන්ධය න්
විවාද ක් පවත්වනු යනාලැබි යුත්යත් .
(4) පිළිගන්වනු ලබන ිපි යේඛ්න සි ේලක්ම සභා යේස මත තිබි යුතු ැයි නය ෝග
කරන ලද්දක් යමන් සලකනු ලැබි යුතු අතර එම ිපි යේඛ්න මුද්රණ කිරීමට ඉදිරිපත් කරනු
ලබන ය ෝජනාවක් යවයතාත්, සංයශ්ෝධන ක් යහෝ විවාද ක් යනාමැතිව නර්ණ කරනු ලැබි
යුත්යත් .

දැනුේදීේ
27. (1) ප්රශ්්න යහෝ ය ෝජනා පිළිබඳ දැනුේ දි යුත්යත් දැනුේ යදනු ලබන මන්ීවර ායේ
අත්සන දරන ි විේලක් මහයේකේවර ා නමට ිීයමන. එවැන දැනුේදීේ පාර්ියේන්තුව රැස්
ී සිටින කවර යේලාවක දී යහෝ මහ යේකේවර ාට භාර යදනු ලැබි හැකි . එයස් නැතයහාත්,
කවර යේලාවක දී යහෝ මහ යේකේවර ායේ කාර් ාල ට වනු ලැබි හැකි ; නැතයහාත්
බාරයදනු ලැබි හැකි .
(2) රීති වියරෝධී ැයි කථානා කවර ා විසින් තීන්දු කරනු ලබන ේ ප්රශ්්න ක් හැර මහ
යේකේවර ාට දැනුේදීේ ලැබී ඇති සි ලු ප්රශ්්න, දැනුේ යදන ලද දින සිට සේපූර්ණ දින හතක් ඉකුත්
වන්නට මත්යතන් යනාය යදන දින ක දී පිළිතුරු ලැබීම සඳහා පාර්ියේන්තුයේ නයා
පුස්තක ට ඇතුළත් කරනු ලැබි යුත්යත් :
එයස් වුවද, ප්රශ්්න අවසානයේ දී යපාදු වැදගත්කමකින් යුතු කරුණක් සේබන්ධය න්
ප්රශ්්න ක් අදාළ අමාතයවර ාට විධිමත් යලස දැනුේදීමකින් අනතුරුව පාර්ියේන්තුයේ විරුද්ධ
පාර්ශ්වයේ නා කවර ා යහෝ පිළිගත් යද්ශ්පාලන පක්ෂ ක නා කවර කු විසින් අසනු ලැබි
හැකි .
(3) රීති වියරෝධී යි කථානා කවර ා තීන්දු කරන ේ ය ෝජනාවක් හැර, මහ
යේකේවර ාට ලැබී ඇති දැනුේදීේ පිළිබඳ වූ සි ලු ය ෝජනා පාර්ියේන්තුයේ නයා පුස්තක ට
ඇතුළත් කරනු ලැබි යුත්යත් ; එයහත් පාර්ියේන්තුව අන් කිසි නය ෝග ක් කරයතාත් මිස,
දැනුේ යදන ලද දින සිට සේපූර්ණ දින පහක් ඉකුත් ී ඇයතාත් මිස, ඒ සේබන්ධව විවාද ක්
පවත්වනු යනාලැබි යුත්යත් . යමම යේද න්හි කුමක් සඳහන් වුවද, ප්රධාන වැඩකටයුතු
ආරේභයේ දී ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට අදහස් කරන ය ෝජනා පිළිබඳ දැනුේදීේ කිසිවක් ඉකුත්
රැස්ීේ දින සභා යේස ඉදිරියේ බාරගනු ලැබ තියේ නේ එ නයා පත්ර ට ඇතුළත් කළ
යුත්යත් .
(4) කිසි ේ කාරණ ක් පිළිබඳව දැනුේ යදන අවස්ථායේදී ඒ සේබන්ධය න් විවාද ක්
පවත්වනු යනාලැබි යුත්යත් .
(5) යමම ස්ථාවර නය ෝග මගින් අන් කිසි විධාන ක් කර ඇයතාත් මිස, පාර්ියේන්තුයේ
නයා පත්ර ට ඇතුළත් කරන ලද ය ෝජනාවක් යහෝ කටයුතු මත හැර විවාද ක් පවත්වනු
යනාලැබි යුත්යත් .
(6) ප්රශ්්න ක් යහෝ ය ෝජනාවක් පිළිබඳව දැනුේදීමක් කර ඇති මන්ීවරය කුට මහ
යේකේවර ා යවත ිඛිතව දැනුේ දීයමන් ඒවා ඉේලා අස්කර ගනු ලැබි හැකි .
( 47 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

(7) අමාතයාංශ් නයේදන ක් අගරාමාතයවර ා විසින් යහෝ අදාළ විෂ පිළිබඳ අමාතයාංශ්
වගකීම පැවරී ඇති අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු විසින් යහෝ ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත්
. එයස්, එබඳු නයේදන ක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට අදහස් කරන අමාතයවර කු අදාළ
නයේදනයේ පිටපතක් කින් කථානා කවර ා යවත ලබා දී ඒ සඳහා පළමුව අනුමත ගනු ලැබි
යුත්යත් .
(8) ේ මන්තරීවර කු සභායේ යනාසිටි අවස්ථාවක සභායේ යවනත් මන්තරීවර කු විසින්
එම මන්ීවර ායේ යපෞද්ගික හැසිරීම සේබන්ධය න් කරන ලද සඳහනකට පරතිචාර වශ්ය න්
එම මන්ීවර ායේ යපෞද්ගික කේක්රි ාව නයදාස්කර ගැනීයේ කාර්
සඳහා යපෞද්ගික
පැහැදිි කිරීමක් කරනු ලැබි හැකි . එවැන පැහැදිි කිරීමක් කිරීමට අදහස් කරනු ලබන ේ
මන්තව
රී ර කු විසින්, කථානා කවර ාට එම යපෞද්ගික පැහැදිි කිරීයේ පිටපතක් කින් ලබා දී
ඒ සේබන්ධය න් පරමාණවත් දැනුේදීමක් කර පළමුව ඒ සඳහා කථානා කවර ායේ අනුමත ගනු
ලැබි යුත්යත් . එම යපෞද්ගික පැහැදිි කිරීම එම මන්තරීවර ායේ යපෞද්ගික කේක්රි ාව
නයදාස් කර ගැනීයේ කාර්
සඳහා න ත වශ්ය න්ම සීමා වි යුත්යත් .
28. ස්ථාවර නය ෝග අන් කිසි න ම ක් කර ඇයතාත් මිස, මතු දැක්යවන ය ෝජනා
සේබන්ධය න් හැර, ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරන කවර යහෝ ය ෝජනාවක් සේබන්ධය න්
දැනුේදීමක් කරනු ලැබි යුත්යත් :—
(අ) පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාව තුළදී කරන ලද ය ෝජනාවක්;
(ආ) පාර්ියේන්තුව යහෝ කවර වූ යහෝ විවාද ක් කේ තැබීම සඳහා කරනු ලබන
ය ෝජනාවක්;
(ඇ) වියශ්්ෂ කාරක සභාවක වාර්තාවක් පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවකට ය ාමු කරනු
ලැබීමට යහෝ මුද්රණ කිරීමට කරනු ලබන ය ෝජනාවක්;
(ඈ) පිට අ ඉවත් කිරීමට කරනු ලබන ය ෝජනාවක්;
(ඉ) මන්ීවර කුයේ පාර්ියේන්තු යස්ව
ය ෝජනාවක්;

තාවකාිකව තහනේ කිරීමට කරනු ලබන

(ඊ) වරප්රසාද පිළිබඳ වූ කාරණ ක් සේබන්ධ ය ෝජනාවක්;
(උ) එදින පාර්ියේන්තුයේ කටයුතු පිළිබඳව ක්රි ාකර අවසන් වූ වහාම කිසි ේ අලුත්
කාරණ කට අවතීර්ණ ීමට යපර අවසන් වූ ඒ කටයුතුවින් පැන නඟින
ය ෝජනාවක්.
29. (1) පාර්ියේන්තුයේ වරප්රසාදවලට සෘජුවම සේබන්ධ හදිසි ය ෝජනාවක් අන් සි ලු
ය ෝජනාවන් ද එදිනට න මිත සි ලු කටයුතු ද අභිබවා මුඛ්යස්ථාන ගනු ලැබි යුත්යත් .
පාර්ියේන්තුයේ වරප්රසාදවලට සෘජුවම සේබන්ධ ප්රශ්්න ක් මෑතකදී පැන නැඟ තියබන
විට, ඡන්ද ප්රකාශ් කිරීමට යබදීමක් පවතින විටකදී හැර වරප්රසාද පිළිබඳ වූ කාරණ ක් මත වූ
ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීයමන් පාර්ියේන්තුයේ කටයුතු කවර යහෝ යේලාවක දී
තාවකාිකව නතර කරනු ලැබි හැකි .

( 48 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(2) එවැන වරප්රසාද පිළිබඳ කාරණ ක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට අදහස් කරන කිසි ේ
මන්ීවර කු විසින් පාර්ියේන්තුයේ කටයුතු තාවකාිකව නතර කිරීම සඳහා පළමුව මූලාසන
යවත දැනුේ දී ඒ සඳහා මූලාසනයේ අවසර ගනු ලැබි යුත්යත් .

මහජන යපත්සේ
30. (1) පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම යපත්සමක්ම කථානා කවර ායේ නමට
ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුතු අතර, මන්ීවර කු විසින් පිළිගන්වනු ලැබි යුත්යත් .
(2) සෑම යපත්සමක් ම යගෞරවාන්විත භාෂායවන් වි යුතු අතර, එහි අදාළ යනාවන ප්රකාශ්
අන්තර්ගත යනාවි යුත්යත් .
(3) සෑම යපත්සමක්ම පැහැදිිව කි වි හැකි වි යුතු අතර, ඉේලා සිටිනු ලබන සහන
ප්රකාශ් කරන ආ ාචන කින් එ අවසන් වි යුත්යත් .
(4) අසනීප ක් යහ්තුයවන් යනාහැකි ාවට පත් වූ අවස්ථාවක හැර සෑම යපත්සමක්ම
යපත්සේකරු යහෝ යපත්සේකරුවන් යහෝ විසින් අත්සන් කරනු ලැබි යුත්යත් . ිීමට යනාහැකි
යකයනකු විසින් සාක්ිකරුවකු ඉදිරියේ තම සලකුණ තබනු ලැබි යුත්යත් . යපත්සමකට
අත්සන් තබනු ලබන සෑම තැනැත්තකුයේම සේපූර්ණ නම, ිපින හා ජාතික හැඳුනුේපත් අංක
එහි සඳහන් ව තිබි යුත්යත් . යපත්සේකරු විසින් දුරකථන අංක ද ඇතුළුව යවනත් කවර යහෝ
සේබන්ධ කරගත හැකි යතාරතුරු ද සඳහන් කරනු ලැබි හැකි .
(5) ේ යපත්සමකට කවර යහෝ ිපි, දිවුරුේ ප්රකාශ් යහෝ යවනත් යේඛ්න අමුණා
යනාතිබි යුත්යත් .
(6)
යුත්යත් .

ේ යපත්සමක, පාර්ියේන්තුයේ කිසිම විවාද ක් පිළිබඳ සඳහන් කරනු යනාලැබි

(7) තමායේම යපත්සමක් පිළිගැන්ීයේ බල මන්ීවර කුට යනාතිබි
එයහත් එ යවන ේ මන්ීවර කු විසින් පිළිගන්වනු ලැබි හැකි .

යුත්යත්

;

(8) සෑම යපත්සමක් ම එ පිළිගැන්ීමට යපර මුින් එ භාර මන්ීවර ා විසින් අත්සන්
කරනු ලැබ, ටත් පිරියසයින් සේපූර්ණ දින යදකක්වත් මහ යේකේවර ා යවත තියබන යස් එ
භාර යදනු ලැබි යුත්යත් . මහ යේකේවර ා විසින් එ කථානා කවර ායේ අනුමති සඳහා
ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් . තවද කිසිම යපත්සමක් එයස් අනුමත කරනු ලබන තුරු
පිළිගන්වනු යනාලැබි යුත්යත් .
(9) යපත්සමක් පිළිගන්වනු ලබන මන්ීවර කු විසින් තම ප්රකාශ් මතු දැක්යවන
ආකෘති ට සීමා කරනු ලැබි යුතු අතර එම ප්රකාශ් සේබන්ධය න් කිසිම විවාද කට අවසර යදනු
යනාලැබි යුත්යත් :—
“ගරු කථානා කතුමන,
සහ යවනත් .

.........................................................................

……………………………………………………..

(ිපින )

(යපත්සේකරුයේ නම)

………………………………….
(යපත්සේකරුවන්යේ සංඛ්යාව)

පදිංි

යගන්

යදයනකුයගන් ලැබුණු යපත්සමක් පිළිගන්වමි.”

(10) යපත්සමක් පාර්ියේන්තුවට පිළිගන්වනු ලැබීයමන් අනතුරුව එ
පිළිබඳ කාරක සභාව යවත ය ාමු කරනු ලැබි යුත්යත් .
( 49 )

මහජන යපත්සේ

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

පශ
ර ්න
31. යමම ස්ථාවර නය ෝග මගින් විධිවිධාන සලසා ඇති වැඩකටයුතු සිදු කරන අවස්ථායේ දී
යපාදු කටයුතු පිළිබඳ පරශ්්න අගරාමාතයවර ායගන් යහෝ ජනාධිපතිවර ා විසින් පවරා යදන ලද ේ
විෂ න් හා කාර් භාර න් සේබන්ධය න් අමාතයාංශ්යී වගකීම ඇති අමාතයවර ායගන් අසනු
ලැබි හැකි .
32. (1) වාික පිළිතුරක් ඉේලා ඇති ේ පරශ්්න ක් පාර්ියේන්තුයේ නයා පතය
ර හි පළ වූ
අවස්ථාවක, එම පරශ්්න පළී තියබන්යන් ේ මන්තව
රී ර කුයේ නමින් ද, කථානා කවර ා විසින්
එම මන්තව
රී ර ා අමතනු ලැබි යුතු අතර, එයස් අමතනු ලැබූ මන්තරීවර ා ස්වකී ස්ථානය හි නැගී
සිට පරශ්්න ට පාර්ියේන්තුයේ නයා පතරය හි දී ඇති අංක සඳහන් කරමින් එ අසනු ලැබි
යුත්යත් . එවිට පරශ්න
්
ය ාමු කරනු ලැබූ අගරාමාතයවර ා යහෝ අමාතයවර ා විසින් ඊට පිළිතුරු
යදනු ලැබි යුත්යත් .
(2) පරශ්්නවලට පිළිතුරු දීම සඳහා න මිත දින එම පරශ්්නවලට වාිකව පිළිතුරු සැපයීම
සඳහා අදාළ අමාතයවර ා යහෝ එම අමාතයවර ා පැමිණ යනාසිටියි නේ එම අමාතයවර ා විසින්
බල පවරන ලද අදාළ විෂ
භාර අමාතය මණ්ඩඩලයේ සාමාජික කු යනාවන අමාතයවර ා යහෝ
නය ෝජය අමාතයවර ා පාර්ියේන්තුවට පැමිණ සිටි යුත්යත් .
(3) ේ නශ්්ිත දින ක දී මන්තරීවර කු විසින් මතු කරන ලද ේ පරශ්්න කට වාික
පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පාර්ියේන්තුවට පැමිණීමට යනාහැකිවන අමාතයවර කු ඒ සඳහා
කථානා කවර ායේ පූර්ව අවසර ගනු ලැබි යුතු අතර, එම පරශ්්න ට පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා
එකී අමාතයවර ා විසින් ය ාදා ඇති වැඩ පිළියවල සේබන්ධය න් කථානා කවර ාට දැනුේ යදනු
ලැබි යුත්යත් .
(4) පරශ්්න කට ිඛිත පිළිතුරක් ඉේලා ඇති විට, එම පශ්
ර ්න ය ාමු කරන ලද
අගරාමාතයවර ා යහෝ අමාතයවර ා විසින් ඒ සඳහා වන පිළිතුර හැන්සාඩ් වාර්තායවහි භාෂාතරය න්
මුද්රණ කිරීමට සලස්වනු ලැබි යුත්යත් .
33. (1) 32 වැන ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් සප නු ලබන එවැන ේ පිළිතුරක් සේබන්ධය න්
ේ මන්තව
රී ර කු විසින් අතුරු පරශ්්න තුනකට යනාවැඩි සංඛ්යාවක් අසනු ලැබි හැකි :
එයස් වුව ද, එම අතුරු පරශ්න
් මගින් මුේ පරශ්න
් ය හි ඇතුළත් යනාවන කාරණා මතු කරනු
යනාලැබි යුතු අතර, වාික පිළිතුරකින් පැන නගින ේ කාරණ ක් වඩාත් පැහැදිි කර ගැනීයේ
කාර්
සඳහා පමණක් විමසනු ලැබි යුත්යත් :
එයස්ම තවදුරටත්, කවර යහෝ අතුරු පරශ්න
් ක් මගින් පරශ්්න ඇසීමට ඇති ඉඩකඩ පිළිබඳ රීති
උේලංඝන යේ ැයි කථානා කවර ායේ මත වන්යන් නේ, එම අතුරු පරශ්්න අසනු ලැබීමට
කථානා කවර ා විසින් ඉඩ යදනු යනාලැබි යුත්යත් .
(2) අතුරු පරශ්්න ඇසීමට සහ ඒවාට පිළිතුරු දීම සඳහා ලබා දී ඇති කාල කථානා කවර ා
විසින් සීමා කරනු ලැබි හැකි .
34. (1) පරශ්්න ක නසි අරමුණ වි යුත්යත් පරශ්්න ය ාමු කරනු ලබන අමාතයවර ායේ
වියශ්්ෂ දැනුමට යගෝචර කාරණ ක් සේබන්ධය න් යතාරතුරු ලබා ගැනීම යහෝ ඒ සේබන්ධය න්
පි වර ගන්නා යලස අ ැද සිටීම යේ.
( 50 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(2) පරශ්්න ක් විවාද කට වයාජ යහ්තුවක් කර යනාගත යුත්යත් .
35.
ේ දින ක දී පරශ්්න සඳහා පැ කට යනාවැඩි කාල ක් යවන් කරනු ලැබි යුතු අතර, කිසිම
මන්තව
රී ර කු එක් දිනක දී වාික පිළිතුරු අයප්ක්ෂා කරන පරශ්්න යදකකට වඩා වැඩිය න් අසනු
යනාලැබි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, විසර්ජන පනත් යකටුේපයත් කාරක සභා අවස්ථාව සඳහා න ම කර යගන ඇති
දින ක පරශ්න
් සඳහා මිනත්තු තිහකට යනාවැඩි කාල ක් යවන් කරනු ලැබි යුත්යත් .
36.

පරශ්්න ඇසීයේ අයිතිවාසිකම මතු දැක්යවන රීතිවලට ටත් වි යුත්යත් :—
(අ)

කවර යහෝ එක් පරශ්්න ක දී එක් විෂ ක් ගැන පමණක් සඳහන් වි
පරශ්්න වචන එකසි පනහක් යනාඉක්මවි යුත්යත් ;

(ආ)

පරශ්්න පැහැදිිව යත්රුේ ගැනීම සඳහා අතයවශ්ය යනාවන
පරකාශ් ක් ප්රශ්්න ක සඳහන් කරනු යනාලැබි යුත්යත් ;

(ඇ)

පරශ්්න ක පරකාශ් ක් ඇතුළත් යේ නේ, එම පරකාශ්යේ නරවදයතාව සේබන්ධය න්
පරශ්්න අසනු ලබන මන්තව
රී ර ා විසින් එහි වගකීම භාරගනු ලැබි යුත්යත් ;

(ඈ)

පරශ්්න ක කිසිම තර්ක ක්, අනුමානය න් බැසගත් තීරණ ක්, ආයරෝපිත
යචෝදනාවක්, අනවශ්ය විස්තර දක්වන පද ක්, යහෝ අවඥා සහගත පක
ර ාශ් ක්
ඇතුළත් යනාවි යුත්යත් ;

(ඉ)

කාරක සභාවක වාර්තාවක් මගින් පාර්ියේන්තුවට දැනුේ යනායදන ලද එම කාරක
සභායේ වැඩකටයුතු පිළිබඳ පශ්
ර ්න ක් අසනු යනාලැබි යුත්යත් ;

(ඊ)

අධිකරණ ක විනශ්්ච ට භාජන යවමින් පවතින ේ කාරණ ක් යහෝ අධිකරණ
තීරණ ක් ලබා දීමට න මිත ේ කාරණ ක් සේබන්ධය න් පරශ්්න ක සඳහනක්
යනාතිබි යුත්යත් ;

(උ)

මත ක් පක
ර ාශ් කරනු පිණිස යහෝ අමුර්ත නීති පරශ්න
් කට යහෝ මනඃකේපිත
පරශ්්න කට විසඳුමක් වශ්ය න් පරශ්්න ක් අසනු යනාලැබි යුත්යත් ;

(ඌ)

ේ තැනැත්තකුයේ නල තත්ත්ව යහෝ යපාදු තත්ත්ව ට අදාළව හැර එම
තැනැත්තායේ චරිත යහෝ හැසිරීම ගැන සඳහන් වන පරශ්්න ක් අසනු යනාලැබි
යුත්යත් ;

(එ)

පූර්ණ ය ෝජනාවකින් පමණක් ේ තැනැත්තකුයේ චරිත යහෝ හැසිරීම අභිය ෝග
කරනු ලැබි හැකි අවස්ථාවක, එවැන තැනැත්තකුයේ චරිත යහෝ හැසිරීම පිළිබඳව
සඳහන් පරශ්්න ක් අසනු යනාලැබි යුත්යත් ;

(ඒ)

යපෞද්ගික ස්වභාවය න් යචෝදනාවක් කරනු ලබන යහෝ අඟවනු ලබන පරශ්්න ක්
ඇසීමට ඉඩ යදනු යනාලැබි යුත්යත් ; සහ

(ඔ)

ේ සභා වාර කදී සේපූර්ණය න් පිළිතුරු සප න ලද පරශ්්න ක් නැවත එම සභා
වාර තුළදී ම අසනු යනාලැබි යුත්යත් .
( 51 )

යුතු අතර,

ේ නමක් යහෝ

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

37. (1) යමම ස්ථාවර නය ෝග ටයත් ේ පරශ්්න ක් ඇසීමට ඉඩ දි හැකි ද, යනාහැකි ද, න්න
කථානා කවර ා විසින් තීරණ කරනු ලැබි යුතු අතර, ේ පරශ්්න ක් පරශ්්න ඇසීයේ අයිති අනසි
යලස පරය ෝජන ට ගැනීමක් යහෝ එ පාර්ියේන්තුයේ කාර් පටිපාටි ට බාධා කිරීමට යහෝ
අගතිදා ක යලස බලපෑමට සිතාමතා අසනු ලබන බව යහෝ එමගින් ේ ස්ථාවර නය ෝග ක්
උේලංඝන වන බව කථානා කවර ායේ මත යේ නේ, කථානා කවර ා විසින් එම පරශ්්න
ඇසීමට ඉඩ යනාදී සිටි හැකි . කථානා කවර ා විසින් ේ පරශ්්න ක් ඇසීමට ඉඩ යනාදීම, ඒ
සඳහා යහ්තු ද සමඟ මහ යේකේවර ා විසින් අදාළ මන්තරීවර ාට ිඛිතව සන්නයේදන කරනු
ලැබි යුත්යත් .
(2) අනුිත පක
ර ාශ් අඩංගු, නැතයහාත් පාර්ියේන්තුයේ කිසි ේ ස්ථාවර නය ෝග කට
අනනුකූල ේ දැනුේදීමක් එ පාර්ියේන්තුයේ නයා පුස්තකයේ පළ කරනු ලැබීමට යපර පරශ්්න
අසන මන්තරීවර ායේ එකඟත්ව ඇතිව කථානා කවර ා විසින් සංයශ්ෝධන කරනු ලැබි හැකි
.
(3) ේ පරශ්්න ක් සඳහා දීර්ඝ පිළිතුරක් අවශ්ය බව කථානා කවර ායේ මත යේ නේ,
කථානා කවර ා විසින් එම පරශ්්න වාික පිළිතුරු අයප්ක්ෂා යනාකරන පරශ්න
් ක් යලස සලකනු
ලැබි හැකි අතර, එම තීරණ මහ යේකේවර ා විසින් අදාළ මන්තරීවර ාට සන්නයේදන කරනු
ලැබි යුත්යත් .

අගරාමාතයවරයායගන්ත්ර අසනු ලබන පශ
ර ්න
38. (1) සෑම මාස ක ම පළමුවැන රැස්ීේ සතියේ බදාදා වාික පිළිතුරු අයප්ක්ෂා කරන පරශ්න
්
සඳහා යවන් කර ඇති කාල තුළ මිනත්තු තිහක කාල ක් පරශ්න
් හතරකට යනාවැඩි සංඛ්යාවක්
අගරාමාතයවර ායගන් අසනු ලැබීම සඳහා යවන් කරනු ලැබි යුත්යත් . අගරාමාතයවර ා පළමු
බදාදා පැමිණ යනාසිටියි නේ පාර්ියේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් තත් කාර්
සඳහා
එම මාස තුළ යවනත් ය ෝගය දින ක් තීරණ කරනු ලැබි හැකි .
(2) යමම ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් ේ පරශ්්න ක් ඇසීමට අයප්ක්ෂා කරන අමාතය
මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු යහෝ අමාතය මණ්ඩඩලයේ සාමාජික කු යනාවන අමාතයවර කු යහෝ
නය ෝජය අමාතයවර කු යහෝ හැර පාර්ියේන්තුයේ
ේ මන්තව
රී ර කු එම පරශ්්න
පාර්ියේන්තුයේ සභානා කවර ායේ කාර් ාල ට ද පිටපතක් සහිතව ඊට යපර සතියේ සිකුරාදා
මධයහ්න 12.00 ට යපර මහ යේකේවර ා යවත භාර යදනු ලැබි යුත්යත් .
(3) අගරාමාතයවර ායගන් අසනු ලබන පරශ්්න ජාතික වැදගත්කමකින් යුතු කාරණා ද
ඇතුළුව ආණ්ඩඩුයේ පරතිපත්තිවලට අදාළ කාරණාවලට සීමා වි යුත්යත් . විස්තරාත්මක පිළිතුරක්
යහෝ ේ විෂ කට සීමා වන පිළිතුරක් අයප්ක්ෂා කරන ේ පරශ්්න ක් අගරාමාතයවර ායේ
අභිමත පරිදි පිළිතුරු ලබාදීම සඳහා අදාළ විෂ
භාර අමාතයවර ාට ය ාමු කරනු ලැබි
හැකි .
(4) යවන් කරනු ලබන ේ දින ක දී ආණ්ඩඩු පාර්ශ්්ව ට ප්රශ්්න යදකක් ද විරුද්ධ පාර්ශ්්ව ට
ප්රශ්්න යදකක් ද වශ්ය න් ඇසීමට හැකි .
(5) යවන් කරනු ලබන ේ දින ක දී එක් මන්ීවර කුට එක් ප්රශ්්න ක් පමණක් අසනු
ලැබි හැකි අතර එම ප්රශ්්න වචන එකසි පනහක් යනාඉක්මවි යුතු .
( 52 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(6) අගරාමාතයවර ායගන් අසනු ලබන පරශ්්න, තර්ක සහ මත පරකාශ් කිරීමකින් යතාරව
අසනු ලැබි යුත්යත් . සෑම ප්රශ්්න ක්ම එක් යපාදු පරතිපත්ති කට පමණක් සීමා වි යුත්යත් .
(7) අගරාමාතයවර ා විසින් ේ පශ්
ර ්න කට පිළිතුරු ලබා දීයමන් අනතුරුව පරශ්න
්
අසන
ලද මන්තරීවර ා විසින් අතුරු පරශ්්න තුනක් අසනු ලැබි හැකි . පරශ්්න අසනු ලබන
මන්තව
රී ර ායේ අවසර ඇතිව, පාර්ියේන්තුයේ යවනත් ඕනෑම මන්තව
රී ර කුට එම අතුරු
පරශ්්නවින් එකක් යහෝ ඊට වැඩි ගණනක් අසනු ලැබි හැකි :
එයස් වුව ද, අතුරු පරශ්්න, මුේ පරශ්්න ට යහෝ ඒ සඳහා යදන ලද පිළිතුරට අදාළ විෂ
පමණක් සීමා වි යුත්යත් .

ට

විවාදයට භාජනය වන පරශ්න
39. යපාදු වැදගත්කමකින් යුතු ේ කාරණ ක් පිළිබඳව කවර යහෝ මන්ීවර කු විසින්
ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට හැකි ාව තිබි යුතු අතර, එවැන ය ෝජනාවක් යමම ස්ථාවර
නය ෝග අනුව විවාද කරනු ලැබි යුත්යත් ; නැතයහාත් ඊට අනුකූලව යවන ේ පිළියවළකට
කරි ා කර අවසන් කරනු ලැබි යුත්යත් .
40. (1) යමම ස්ථාවර නය ෝග මගින් ස්ිර කරනු ලැබි යුතු ේ ය ෝජනාවක් යහෝ
සංයශ්ෝධන ක් එයස් ස්ිර කරනු යනාලැබුවයහාත් අයහෝසි වි යුත්යත් .
(2) ේ යපෞද්ගික මන්තව
රී ර කු තම නමින් තියබන ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට
කැඳවනු ලබන විට, එම මන්ීවර ා විසින් එකී ය ෝජනාව ඉදිරිපත් කරනු යනාලබන්යන් නේ,
එකී ය ෝජනාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට එම මන්ීවර ා විසින් ිඛිතව නසි පරිදි බල පවරනු ලැබ
ඇති යවනත් ේ මන්තව
රී ර කු විසින් එ ඉදිරිපත් කරනු ලබන්යන් නේ මිස, එම ය ෝජනාව
අයහෝසි වි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, දිනකට න මිත වැඩකටයුත්තක් භාරව සිටින ේ මන්තරීවර කු එම
වැඩකටයුත්ත යවනත් දින කට කේ දැමීමට රිසි බව මහ යේකේවර ාට කින් දන්වා ඇත්නේ
මිස, කවර යහෝ මන්තරීවර කුට එම නය ෝග ඉදිරිපත් කරනු ලැබි හැකි .
41. ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති මන්තව
රී ර කු විසින් පාර්ියේන්තුයේ අවසර ඇතිව
එ ඉේලා අස් කර ගනු ලැබි හැකි .

අයේක්ෂණය
42. (1) සලකා බැලීම සඳහා න මිත පනත් යකටුේපතකට යහෝ යවන ේ දිනකට න මිත
වැඩකටයුත්තකට විෂ
වන කාරණා සේබන්ධ ය ෝජනාවක් යහෝ සංයශ්ෝධන ක් ඉදිරිපත් කිරීම
රීති වියරෝධී වි යුත්යත් ; තවද දැනුේ යදන ලද ය ෝජනාවකට විෂ වන කාරණා අදාළ කර
ගනමින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සංයශ්ෝධන ක් ද රීති වියරෝධී වි යුත්යත් .
(2) පාර්ියේන්තුව කේ තැබීයේ ය ෝජනාවක් මත වන විවාද කදී යහෝ යවන කිසි ේ
විවාද කදී යහෝ දිනට න මිත වැඩකටයුත්තක්, ය ෝජනාවක් පිළිබඳ දැනුේ දීමක් යහෝ දැනුේ යදන
ලද සංයශ්ෝධන ක් පිළිබඳව අයප්ක්ෂණ ක් කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
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2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

(3) අයප්ක්ෂණ කිරීයේ යහ්තුයවන් කිසි ේ සාකච්ඡාවක් රීති වියරෝධී ැයි නශ්්ච
කිරීයේදී අයප්ක්ෂණ කරන ලද විෂ
සාධාරණ කාල සීමාවක් තුළ පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත්
කිරීමට යකායතක් දුරට ඉඩ තියේ ද න්න කථානා කවර ායේ සැලකිේලට භාජන වි
යුත්යත් .

සංයශෝධන
43.

(1) මූලාසනය න් සභාභිමුඛ් කරනු ලබන ප්රශ්්න ක්—
(අ) ඇතැේ වචන යවනුවට යවනත් වචන ඇතුළත් කරනු ලැබීම සඳහා එම වචන ඉවත්
කරනු ලැබීයමන්; යහෝ
(ආ) ඇතැේ වචන ඉවත් කරනු ලැබීයමන්; යහෝ
(ඇ) යවනත් ඇතැේ වචන ඇතුළත් කරනු ලැබීයමන් යහෝ එකතු කරනු ලැබීයමන්;
යහෝ
සංයශ්ෝධන කරනු ලැබි හැකි .

(2) එවැන සෑම සංයශ්ෝධන ක්ම ිඛිතව තිබි යුතු අතර, ය ෝජනා කරනු ලබන
මන්ීවර ා විසින් එ මහ යේකේවර ාට බාර යදනු ලැබි යුත්යත් .
(3) පනත් යකටුේපතකට ය ෝජනා කරනු ලබන සෑම සංයශ්ෝධන ක්ම ආණ්ඩඩුක්රම
වයවස්ථායේ 77 වැන වයවස්ථාව ප්රකාරව නීතිපතිවර ා විසින් පරීක්ෂා කරනු ලැබි යුත්යත් .
(4) ප්රශ්්න කට ඉදිරිපත් කරනු ලබන සංයශ්ෝධන ක්, එම සංයශ්ෝධන ය ෝජනා කරනු
ලබන ප්රශ්්න ට පමණක් අදාළ වි යුත්යත් .
(5) පාර්ියේන්තුයේ රීති අනුව දැනුේදීමකින් අනතුරුව ඉදිරිපත් කරනු ලබන පූර්ණ
ය ෝජනාවකින් පමණක් මතු කරනු ලැබි හැකි ේ ප්රශ්්න ක් සංයශ්ෝධන කින් මතු කරනු
යනාලැබි යුත්යත් .
(6) ප්රශ්්න ක කිසි ේ යකාටසකට ඉදිරිපත් කරන ලද සංයශ්ෝධන ක් සේබන්ධය න්
තීරණ ක් ගනු ලැබීයමන් අනතුරුව ඊට පූර්වය න් ඇති යකාටසක් සංයශ්ෝධන කරනු යනාලැබි
යුත්යත් .
(7) එයමන්ම, ප්රශ්්න ක කිසි ේ යකාටසකට සංයශ්ෝධන ක් මූලාසනය න් සභාභිමුඛ්
කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවකදී, එයස් සභාභිමුඛ් කරන ලද සංයශ්ෝධන ක් ඉේලා අස්කර ගනු
ලැබුවයහාත් මිස, ඊට පූර්වය න් ඇති යකාටසක් සංයශ්ෝධන කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
(8) ේකිසි ප්රශ්්න ක් පිළිබඳ වූ සංයශ්ෝධන ක් එම ප්රශ්්න පිළිබඳව ම කවර යහෝ පනත්
යකටුේපතකට යහෝ කාරණ කට එම අවධියේදී ම යදන ලද පූර්ව තීරණ කට අනනුකූල යනාවි
යුත්යත් .
(9) මූලාසනය න් සභාභිමුඛ් කරන ලද සංයශ්ෝධන කට, සංයශ්ෝධන ක් ඉදිරිපත් කරනු
ලැබි හැකි .

( 54 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
44. (1) සංයශ්ෝධන කින් අදහස් කරනු ලබන්යන් ඇතැේ වචන ඉවත්කරනු ලැබ ඒ යවනුවට
යවනත් වචන ඇතුළත් කරනු ලැබීමට නේ කථානා කවර ා යහෝ සභාපතිවර ා විසින්
සංයශ්ෝධන සඳහන් කරනු ලැබීයමන් අනතුරුව, “ඉවත් කරනු ලැබීමට ය ෝජනා කරන ලද වචන
ප්රශ්්නය හි යහෝ වගන්තිය හි යකාටසක් වශ්ය න් තිබි යුත්යත් ” න ප්රශ්්න පළමුව සභාභිමුඛ්
කරනු ලැබි යුත්යත් . එම ප්රශ්්න විමසන ලදුව එ නෂ්ප්රභ යවත් නේ, “සංයශ්ෝධනය න්
ය ෝජනා කරනු ලබන වචන ඒ යවනුවට ආයද්ශ් වි යුත්යත් ” න ප්රශ්්න එතුමා විසින්
සභාභිමුඛ් කරනු ලැබි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, සංයශ්ෝධන ක් පිළිබඳව පාර්ියේන්තුයේ පිළිගැනීම ගැන විමසන ප්රශ්්න
වශ්ය න් කථානා කවර ා යහෝ සභාපතිවර ා, හැකිනේ විමසනු ලැබි යුත්යත් රීතයානුකූල
සංයශ්ෝධන ක් ඊට පසු ඉදිරිපත් කරනු ලැබීම යනාවළක්වන වචන පමණක් . එයලස සභාභිමුඛ්
කරන ලද ප්රශ්්න නෂ්ප්රභ යවත් නේ තවත් ප්රශ්්න කිරීමක් යනාමැතිව සංයශ්ෝධන මගින් ඉවත්
කරනු ලැබීමට ය ෝජනා කරන ලද ඉතිරි වචන ඉවත් කරන ලදැයි සලකනු ලැබි යුත්යත් .
(2) සංයශ්ෝධන ය ෝජනා කරනු ලබන්යන් ඇතැේ වචන ඉවත් කරනු ලැබීමට නේ,
සංයශ්ෝධන ප්රකාශ් කිරීයමන් අනතුරුව ඉවත් කරනු ලැබීමට ය ෝජනා කරන ලද වචන ප්රශ්්නය හි
යහෝ වගන්තිය හි යකාටසක් වශ්ය න් තිබි යුතු ැයි කථානා කවර ා යහෝ සභාපතිවර ා විසින්
ප්රශ්්න සභාභිමුඛ් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(3) සංයශ්ෝධන ය ෝජනා කරනු ලබන්යන් ඇතැේ වචන ඉවත් කරනු ලැබීමට, ආයද්ශ්
කරනු ලැබීමට, ඇතුළත් කරනු ලැබීමට යහෝ එකතු කරනු ලැබීමට නේ, සංයශ්ෝධන සඳහන් කරනු
ලැබීයමන් අනතුරුව, ය ෝජනා කරන ලද වචන ඉවත් කරනු ලැබීමට, ආයද්ශ් කරනු ලැබීමට,
ඇතුළත් කරනු ලැබීමට යහෝ එකතු කරනු ලැබි යුතු ැයි ප්රශ්්න කථානා කවර ා යහෝ
සභාපතිවර ා විසින් සභාභිමුඛ් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(4) යමම නය ෝගයේ ඉහත යේදවල විධිවිධානවල කුමක් සඳහන් වුවද, එකී යේදවල සඳහන්
“ප්රශ්්න යහෝ ප්රශ්්න” යවනුවට, “සංයශ්ෝධන පිළිගනු ලැබි යුතු ැයි” ප්රශ්්න කථානා කවර ා
විසින් සභාභිමුඛ් කරනු ලැබි හැකි .
(5) සභාභිමුඛ් සංයශ්ෝධන ට සංයශ්ෝධන ක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන්යන් නේ, පළමු කී
සංයශ්ෝධන ට ඉදිරිපත් කරනු ලබන සංයශ්ෝධන සි ේල සේබන්ධය න් ක්රි ා කර අවසන් වන
යතක් එ මුේ ප්රශ්්න වශ්ය න් සලකා ඒ පිළිබඳව ක්රි ා කරනු ලැබි යුත්යත් .
45. ප්රශ්්න ක් පිළිබඳ විවාද අවසන් වූ විට, කථානා කවර ා යහෝ සභාපතිවර ා යහෝ ප්රශ්්න
මුේ ස්වභාවය න් ම තියේ නේ ඒ ස්වභාවය න් ද එයස් යනාමැතිව සංයශ්ෝධන ී තියේ නේ එම
ස්වභාවය න් ද ප්රකාශ් යකාට, ප්රශ්්න විමසනු ලැබි යුත්යත් .

සමාේතිය
46. (1) ප්රශ්්න ක් සභාභිමුඛ් කරනු ලැබීයමන් අනතුරුව, මන්ීවර කුට ස්වකී ස්ථානයේ
නැගී සිට “ප්රශ්්න දැන් විමසනු ලැබි යුත්යත් ” නුයවන් ය ෝජනා කරනු ලැබීයේ අයිති
ප්රකාශ් කරනු ලැබි හැකි . එවිට, ය ෝජනාව සභා රීති අයුතු අන්දමට භාවිතා කරනු ලැබීමක් යහෝ
සුළු පාර්ශ්්වයේ අයිතිවාසිකේ කඩ කරනු ලැබීමක් යහෝ නුයවන් මූලාසන ට යපයනයතාත් මිස
“ප්රශ්්න දැන් විමසනු ලැබි යුතු ැයි” න ප්රශ්්න වහාම විමසනු ලැබි යුත්යත් .
( 55 )
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(2) “ප්රශ්්න දැන් විමසනු ලැබි යුතු ැයි” න ය ෝජනාව සේමත ී, ඉන් මතුවන ප්රශ්්න
ද තීරණ කරනු ලැබීයමන් අනතුරුව, (මීට ඉහතින් සඳහන් කරනු ලැබූ අන්දමට මූලාසනයේ
එකඟත්ව යනායදන ලද්යද් යනායේ නේ) මූලාසනය න් ඊට කින් සභාභිමුඛ් කරන ලද කිසි ේ
ප්රශ්්න ක් පිළිබඳ තීරණ කට එළඹීමට අවශ්ය වැඩිමනත් ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබි
හැකි .
(3) වගන්ති ක් සලකා බලන අවස්ථායේදී (මීට ඉහතින් සඳහන් කරනු ලැබූ අන්දමට
මූලාසනය න් එකඟත්ව යනායදන ලද්යද් යනායේ නේ) “එම වගන්තියේ ඇති වචන කිසිවක්
න ම වශ්ය න් ය ෝජනාවක සඳහන් කරමින් එම වචන වගන්තියේ යකාටසක් වශ්ය න් තිබි යුතු
ැයි; නැතයහාත් “වගන්ති පනත් යකටුේපයත් යකාටසක් වශ්ය න් තිබි යුතු ැයි” යහෝ “පනත්
යකටුේපතට එකතු කරනු ලැබි යුතු ැයි”, න ප්රශ්්න දැන් විමසනු ලැබි යුතු ැයි”
ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබි හැකි .
(4) යමම නය ෝග
ටයත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම ය ෝජනාවක්ම වහා විමසනු ලැබ
සංයශ්ෝධන ක් යහෝ විවාද ක් යනාමැතිව තීරණ කරනු ලැබි යුත්යත් .
(5) මන්ීවර න් විසි යදයනකු ය ෝජනාවට පක්ෂව වැඩි පාර්ශ්්ව ට ඡන්ද ලබාදුන් බව
යබදීමක දී අනාවරණ වන්යන් නේ මිස, යමම නය ෝග
ටයත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන
ය ෝජනාවක් පාර්ියේන්තුයේ දී යහෝ පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක දී යහෝ සභා සේමත
යනාවි යුත්යත් .

ඡන්ත්රදය දීම
47. (1) කථානා කවර ා විසින් පරශ්න
්
විමසනු ලැබි යුතු අතර පක්ෂයි සහ විරුද්ධයි
නුයවන් කටහඬවේ අනුව ඡන්ද ලබායගන කථානා කවර ා විසින් පරතිඵල පරකාශ් කරනු
ලැබි හැකි .
(2) කථානා කවර ායේ තීරණ සමඟ ේ මන්ීවර කු එකඟ යනාවන්යන් නේ,
කථානා කවර ා විසින් නශ්්ච කරනු ලැබි හැකි මතු සඳහන් කවර යහෝ කරම කට ඡන්ද ක්
සඳහා යබදීමක් ඉේලා සිටිනු ලැබි හැකි . එවැන අවස්ථාවක දී, යබදුේ සීනු මිනත්තු පහක් නාද
කරනු ලැබි යුතු අතර, ඉන් අනතුරුව—
(අ)

මන්තව
රී ර න් එක් යප්ළිය න් යප්ළි බැගින් තම ස්ථානවින් නැගී සිට සභාව
ඉදිරියේ තියබන ය ෝජනාවට පක්ෂව යහෝ විරුද්ධව ඡන්ද භාවිතා කිරීම
ගණන් කිරීයමන් කරනු ලැබි යුතු ;

(ආ) විදුත් ඡන්ද සටහන් කිරීයේ න්තර භාවිතය න් ඡන්ද ගනු ලැබි යුත්යත් .
යමහිදී මන්තරීවර න් කථානා කවර ා විසින් ඉඩයදනු ලබන කාල සීමාව
ඇතුළත ඔවුන්යේ තීරණ දැක්ීම සඳහා අදාළ යබාත්තම එබීමට කටයුතු
කරනු ලැබි යුත්යත් ;
(ඇ) මහ යේකේවර ා විසින් එක් එක් මන්තරීවර ායගන් එම මන්තරීවර ා ඡන්ද
දීමට රිසි කවර ආකාරය න් ද න්න විමසා ඒ අනුව ඡන්ද සටහන් කර ගනු
ලැබි යුත්යත් . මහ යේකේවර ා විසින් පළමුව අගාර මාතයවර ායේ ද,
ඉන්පසු අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර න්යේ, අමාතය මණ්ඩඩලයේ
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ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
සාමාජික න් යනාවන අමාතයවර න්යේ සහ නය ෝජය අමාතයවර න්යේ ද,
ඉන්පසු අයනකුත් මන්තව
රී ර න්යේ ද ඡන්ද ඔවුන්යේ නේවල අකාරාදී
අනුපිළියවළට විමසනු ලැබි යුතු අතර, ේ මන්තරීවර කු ඡන්ද භාවිතා
කිරීයමන් වැළකී සිටීමට අදහස් කරන්යන් නේ, ඒ බව මහ යේකේවර ාට
පරකාශ් කරනු ලැබි හැකි . එවැන අවස්ථාවක මහ යේකේවර ා විසින් එම
මන්තව
රී ර ායේ නම වාර්තා කරමින් ඔහු ඡන්ද භාවිතා කිරීයමන් වැළකී සිටි
යලස සටහන් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(3) කථානා කවර ා විසින්, තීරණ ට පක්ෂව හා විරුද්ධව ප්රකාශ් කරනු ලැබ ඇති ඡන්ද
ගණන නයේදන කරනු ලැබි යුතු අතර, ඡන්ද සංඛ්යා සමාන නේ, කථානා කවර ාට තීරක
ඡන්ද යදනු ලැබීමට හැකි . කථානා කවර ා විසින්, ඉන්පසු ඡන්ද විමසීයමහි පරතිඵල පරකාශ්
කරනු ලැබි යුත්යත් .
48. ඡන්ද විමසීමක දී සටහන් කරන ලද සංඛ්යා යහෝ නේ සේබන්ධය න් අනයාකාරය න්
නවැරදි කළ යනාහැකි පැටිි සහගත තත්ත්ව ක් යහෝ වරදක් ඇති අවස්ථාවක දී
කථානා කවර ා විසින් ඉන් අනතුරුව වහාම තවත් ඡන්ද විමසීමක් යවත පාර්ියේන්තුව ය ාමු
කරනු ලැබි යුත්යත් .
49.
ේ මන්තරීවර කු විසින් සි ඡන්ද වැරදි යලස භාවිතා කරන ලද බව යහෝ ේ ඡන්ද ක්
වැරදි යලස ගණන් ගත් බව යහෝ පරකාශ් කරනු ලබයි නේ, එම වරද නවැරදි කරන යලස එම
මන්තව
රී ර ා විසින් ඉේලා සිටිනු ලැබි හැකි :
එයස් වුව ද, කථානා කවර ා විසින් ඡන්ද සංඛ්යා පක
ර ාශ් කරනු ලැබීමට යපර එම
මන්තව
රී ර ා විසින් එම ඉේලීම කරනු ලැබි යුත්යත් .

පනත් යකටුේපත් ඉදිරිපත් කිරීයේ කාර්ලය පටිපාටිය
50. (1) ේ අමාතයවර කු විසින්, දැනුේ දීයමන් අනතුරුව පනත් යකටුේපතක් හඳුන්වා දීම
සඳහා පාර්ියේන්තුයේ නය ෝග ක් යනාමැතිව ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 78 වැන වයවස්ථායේ
විධිවිධාන න්ට ටත්ව පනත් යකටුේපතක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබි හැකි . පරධාන කටයුතු
ආරේභයේ දී පනත් යකටුේපතක් එයස් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ විට මහ යේකේවර ා විසින් පනත්
යකටුේපයත් නාම කි වනු ලැබි යුතු අතර, එවිට, පනත් යකටුේපත පළමුවැන වර කි වන ලදුව
එ මුද්රණ කරනු ලැබි යුතු බවට නය ෝග කරන ලද යස් සලකා එ ඉදිරිපත් කරන ලද දිනයේ
සිට සති ක් ඇතුළත යනාවන දින ක් එහි යදවැන වර කි ීම සඳහා න ම කිරීම ද කරනු ලැබි
යුත්යත් .
(2) එවැන සෑම පනත් යකටුේපතක්ම පළමුවැන වර කි ීම නම වූ වහාම ය ෝජනාවක්
යනාමැතිව අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ය ාමු කරනු ලැබි යුත්යත් . කාරක සභාව
විසින් පනත් යකටුේපතට සංයශ්ෝධන ය ෝජනා කරනු ලැබි හැකි . කාරක සභාව විසින්
පාර්ියේන්තුවට ආපසු වාර්තා කරන යතක් යහෝ පාර්ියේන්තුව විසින් එයස් වාර්තා කිරීමට ලබා
දී ඇති කාල ඉකුත් වන යතක් පාර්ියේන්තුව විසින් ඒ පිළිබඳව කිසිදු පි වරක් ගනු යනාලැබි
යුත්යත් .
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2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

ආණ්ඩුකම
ර වයවස්ථායේ නවවැනි උපයේඛනයේ III ලැයිස්ුයේ දක්වා ඇති
කාරණා සේබන්ත්රධ පනත් යකටුේපත්
51. (1) ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ නවවැන උපයේඛ්නයේ III වැන ලැයිස්තුයේ දක්වා ඇති
කාරණ ක් සේබන්ධ පනත් යකටුේපතක් පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන අවස්ථාවක දී,
පාර්ියේන්තුව විසින් ය ෝජනා සේමත ක් මගින් අනයාකාරය න් තීරණ කරනු ලබන්යන් නේ
මිස, ඒ සේබන්ධය න් (2) වැන යේදයේ සඳහන් කර ඇති කාර් පටිපාටි අනුගමන කරනු ලැබි
යුත්යත් .
(2) (අ) එම පනත් යකටුේපත සේබන්ධය න් එක් එක් පළාත් සභායේ අදහස් ලබා
ගැනීම සඳහා එම පනත් යකටුේපයත් පිටපත් අදාළ පළාත් සභාවට ය ාමු
කරනු ලබන දිනයේ සිට මාස යදකක් ඇතුළත දී යහෝ පාර්ියේන්තුව විසින්
නශ්්ිතව සඳහන් කරනු ලැබි හැකි යවනත් ේ කාලසීමාවක් තුළ දී එයස්
අදහස් දැක්ීයමන් පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබීම සඳහා ඒ එක් එක්
පළාත් සභාවට ය ාමු කරනු ලබන යලස කථානා කවර ා විසින් මහ
යේකේවර ාට නය ෝග කරනු ලැබි යුත්යත් .
(ආ) (අ) අනුයේදයේ නශ්්ිතව දක්වා ඇති කාල ඉකුත් ීම යහෝ පළාත් සභායේ
අදහස් ලැබීම න යදයකන් කින් සිදුවන යද ට අනතුරුව, පාර්ියේන්තුව
විසින් එම පනත් යකටුේපත සේබන්ධය න් අවශ්ය කටයුතු කරනු ලැබි
හැකි .
(3) (අ) ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ නවවැන උපයේඛ්නයේ III වැන ලැයිස්තුයේ
නශ්්ිතව දක්වා ඇති ේ කාරණ ක් සේබන්ධය න් සාදනු ලැබීමට න මිත
ේ ය ෝජිත පරඥප්ති ක් සේබන්ධය න් පාර්ියේන්තුයේ අදහස් විමසමින්,
ේ පළාත් සභාවකින් දැනුේදීමක් ලැබුණු කවර යහෝ අවස්ථාවක දී,
කථානා කවර ා විසින් ලැයබන පළමු අවස්ථායේ දී, එවැන දැනුේදීමක්
ලැබුණු බව පාර්ියේන්තුවට නයේදන කරනු ලැබි යුත්යත් . ඉන්
අනතුරුව එම දැනුේදීම වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාවට ය ාමු කරනු
ලැබි යුත්යත් .
(ආ) වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභායේ වාර්තාව සලකා බැලීයමන්
අනතුරුව, පාර්ියේන්තුව විසින් පළාත් සභායවන් එම දැනුේදීම ලැබී මාස
යදකක් ඇතුළත දී, ය ෝජිත පරඥප්ති සේබන්ධය න් පාර්ියේන්තුයේ
අදහස් අදාළ පළාත් සභාවට ඉදිරිපත් කරන යලස මහ යේකේවර ාට
නය ෝග කරනු ලැබි යුත්යත් .

යපෞද්ගික මන්ත්රතරීවරයන්ත්රයේ පනත් යකටුේපත්
52. (1) පනත් යකටුේපතක් ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරනු ලබන ේ යපෞද්ගික මන්තව
රී ර කු
විසින් එම පනත් යකටුේපයත් අරමුණ සහ එහි මුඛ්යාංග න් සඳහන් කරමින් එ ඉදිරිපත් කිරීමට
පාර්ියේන්තුයේ අවසර ඉේලා සිටිනු ලැබි යුත්යත් .
( 58 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(2) එවැන සෑම ඉේලීමක් ම ය ෝජනාවක් ආකාරය න් ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුතු අතර,
එම ඉේලීම කරනු ලබන මන්තරීවර ා විසින්, ය ෝජිත පනත් යකටුේපයත් සිංහල හා යදමළ භාෂා
පිටපත් ඉංගරීසි අනුවාද ක් ද සි ය ෝජනායේ පිටපතක් ද සමඟ මහ යේකේවර ාට භාර යදනු
ලැබි යුත්යත් .
(3) පනත් යකටුේපත ආණ්ඩඩුක්රම වයවස්ථාවට අනනුකූල ද න්නත්, ආණ්ඩඩුක්රම
වයවස්ථායේ දහතුන්වැන සංයශ්ෝධන ට අදාළව ේ බාධාවක් තියේ ද න්නත්, පිළිබඳව
නීතිපතිවර ායේ මත විමසා පාර්ියේන්තුයේ මහ යේකේවර ා විසින් එම පනත් යකටුේපත
නීතිපතිවර ා යවත ය ාමු කරනු ලැබි යුත්යත් . නීතිපතිවර ා විසින් සි නරීක්ෂණ සති හ ක
කාලසීමාවක් ඇතුළත දී පාර්ියේන්තුවට දැනුේ යදනු ලැබි යුත්යත් .
(4) නීතිපතිවර ායේ මත ලැබීයමන් අනතුරුව මහ යේකේවර ා විසින් එම පනත්
යකටුේපත එහි ඉංගරීසි අනුවාද ද සමඟ සිංහල සහ යදමළ භාෂාවින් ගැසට්ට පතරයේ පළ කරනු
ලැබීමට සලස්වනු ලැබි යුත්යත් .
(5) පනත් යකටුේපත ගැසට්ට පතරයේ පළ වූ දින සිට දින දහහතරක කාල ක් ඉකුත් ීයමන්
අනතුරුව කවර යහෝ යේලාවක ඉහත (2) වැන යේදයේ දක්වා ඇති ය ෝජනාව පාර්ියේන්තුයේ
නයා පතරය හි ඇතුළත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(6) පරශ්්න සභාභිමුඛ් කරනු ලැබ සභාව විසින් සේමත කරනු ලැබීයමන් අවසර යදන
ලදුව යහෝ සභාව විසින් අවසර ලබා යනාදුන් අවස්ථාවක දී, එයහත් මන්ීවර ාට සහා පළ
කිරීමට විස්සකට යනාඅඩු මන්ීවර න් සංඛ්යාවක් සි අසුන්වින් නැඟී සිටින අවස්ථාවක දී,
පනත් යකටුේපත පළමුවැන වර කි වන ලද යස් සලකා මුද්රණ කිරීමට නය ෝග කරනු ලැබූ පසු
සාකච්ඡාවකින් යතාරව එ අදාළ වන විෂ
හා කාර්
භාර අමාතයවර ාට යහෝ නය ෝජය
අමාතයවර ාට යහෝ එවැන අමාතයවර කු යහෝ නය ෝජය අමාතයවර කු යහෝ යනාමැති නේ
කථානා කවර ා විසින් නේ කරනු ලබන අමාතයවර කු යහෝ නය ෝජය අමාතයවර කු යහෝ යවත
එ ය ාමු කරනු ලැබි යුත්යත් . පනත් යකටුේපත ය ාමු කරනු ලැබූ අමාතයවර ා යහෝ
නය ෝජය අමාතයවර ා යහෝ ඒ පිළිබඳව පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලබන යතක් පනත්
යකටුේපත සේබන්ධය න් කිසිදු ඉදිරි පි වරක් ගනු යනාලැබි යුත්යත් .
(7) ඉහත (6) වැන යේදයේ දක්වා ඇති වාර්තාව පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු
ලැබීයමන් අනතුරුව යහෝ පනත් යකටුේපත අමාතයවර ාට යහෝ නය ෝජය අමාතයවර ාට යහෝ
ය ාමු කරන ලද දින සිට එම අමාතයවර ා යහෝ නය ෝජය අමාතයවර ා විසින් වාර්තාවක් ඉදිරිපත්
යනාකර මාස හ ක් ඉකුත් ීයමන් අනතුරුව එම පනත් යකටුේපත භාර මන්තව
රී ර ා රිසි දින ක
එ යදවැන වර කි ීම සඳහා පාර්ියේන්තුයේ නයා පතය
ර හි ඇතුළත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
53. (1) ේ වියශ්්ෂ පුද්ගල කුට, සමිති කට යහෝ සංස්ථාගත මණ්ඩඩල කට බලපෑමක් ඇති
කිරීම සඳහා යහෝ හපතක් සැලසීම සඳහා අදහස් කරනු ලබන ේ පනත් යකටුේපතක් ඉදිරිපත්
කරනු ලබන අවස්ථාවකදී, එම පනත් යකටුේපයත් සාමානය ස්වභාව සහ අරමුණු පිළිබඳ
දැන්ීමක් සිංහල, යදමළ සහ ඉංගරීසි භාෂායවන් ගැසට්ට පතරයේ සහ ජනරජයේ සංසරණ වන ටත්
පිරියසයින් එක් සිංහල, එක් යදමළ සහ එක් ඉංගරීසි පරවෘත්ති පතර ක පළ කරනු ලැබි යුත්යත් .
එම පනත් යකටුේපත ඉදිරිපත් කරනු ලැබීම සඳහා පාර්ියේන්තුයේ අවසර ඉේලා සිටිනු ලැබීමට
ටත් පිරියසයින් එක් මාස කට යපර එම දැන්ීේ පළ කරනු ලැබ තිබි යුත්යත් .
( 59 )
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(2) එවැන සෑම පනත් යකටුේපතක් සේබන්ධය න් ම 52 වැන ස්ථාවර නය ෝගයේ (2)
වැන යේදයේ සහ “යේ ස්ථාවර නය ෝගයේ (1) වැන යේද
ටයත් පළ කරන ලද දැන්ීේවල
පිටපතක්” න වචන එම යේදයේ අවසාන යප්ළියේ “ය ෝජනායේ පිටපතක්” න වචනවලට පසුව
ඇතුළත් කරන ලද්දාක් යමන් එම යේද බල පැවැත්වි යුත්යත් .
(3) එවැන සෑම පනත් යකටුේපතක් ම යදවැන වර කි ීයමන් අනතුරුව කථානා කවර ා
විසින් වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාවට පවරනු ලැබි යුත්යත් .
(4) වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාව විසින්, එම පනත් යකටුේපත සේමත කිරීම
යථෝිත ැයි යපන්ීමට පනත් යකටුේපයත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සාධක සහ අයනකුත් කරුණු
සතය බව ඔප්පු කළ යුතු ැයි එවැන පනත් යකටුේපතක් තමන් යවත පවරනු ලබන කාරක සභාව
විසින් ඉේලා සිටිනු ලැබි යුත්යත් . තමන් අවශ්ය ැයි කේපනා කරන වාික යහෝ යවන ේ
සාක්ි එම කාරක සභාව විසින් විභාග කරනු ලැබි හැකි . ඊටපසු එම සාධක හා අයනකුත් කරුණු
ඔප්පු ී යනාමැති ැයි එම වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාව විසින් තීරණ කරනු ලබන්යන්
නේ ඒ අනුව කාරක සභාව විසින් වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් . එම සාධක හා අයනකුත් කරුණු
ඔප්පු ී ඇති බවට කාරක සභාව තීන්දු කරන්යන් නේ වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාව විසින්
පනත් යකටුේපයත් වගන්ති යවන් යවන් වශ්ය න් සලකා බලනු ලැබි යුත්යත් . වගන්ති ඉවත්
කරනු ලැබීමටත් අලුත් වගන්ති එකතු කරනු ලැබීමටත් අවශ්ය ැයි හැයඟන කවර යහෝ
සංයශ්ෝධන ක් කිරීමටත් කාරක සභාවට හැකි . එවැන අලුත් වගන්ති සහ අනකුත් සංයශ්ෝධන
සි ේලක්ම පාර්ියේන්තුවට වාර්තාවකින් දැනුේ යදනු ලැබි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, යමම ස්ථාවර නය ෝගය හි (1) වැන යේද ප්රකාරව අවශ්ය දැනුේදීයමහි
අදහසට අනුකූල යනාවන කිසි වගන්ති ක් එවැන පනත් යකටුේපතකට ඇතුළත් කරනු ලැබීමට
ඉඩ යදනු යනාලැබි යුත්යත් . ේකිසි යපෞද්ගික අයිතිවාසිකමක් යහෝ බැඳි ාවක් යකයරහි
බලපාන වගන්ති ක් එවැන පනත් යකටුේපතකට ඇතුළත් කරනු ලැබීම යුක්ති සහගත සහ
යථෝිත බවට කරුණු එම පනත් යකටුේපතින් දක්වා ඇත්නේ මිස, එවැන වගන්ති ක් පනත්
යකටුේපයතහි ඇතුළත් කිරීමට ඉඩ යදනු යනාලැබි යුත්යත් .

බලපෑමට ලක්වන පාර්ලශ්වයන්ත්ර, සාක්ිකරුවන්ත්ර සහ සාක්ි
54. (1) යපෞද්ගික අයිතිවාසිකේ යහෝ බැඳි ාවන් යකයරහි ේ පනත් යකටුේපතක් මගින්
වියශ්්ෂ බලපෑමක් ඇති වන ේ අවස්ථාවක දී, එයස් බලපෑමට ලක්වන ේ පාර්ශ්්ව ක් විසින් එම
පනත් යකටුේපත පවරනු ලැබ ඇති ය ෝගය ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවකට යහෝ
වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාවට යපත්සේ ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවයහාත්, එවිට එම අ ට ඒ
කාරක සභා ඉදිරිය හි යපෞද්ගිකව යහෝ නීතිඥ කු මාර්ගය න් යහෝ යපනී සිට කරුණු ඉදිරිපත්
කරනු ලැබීමට හැකි .
(2) ේ සාක්ිකරුවන්, යපත්සේකරු යහෝ එම සාක්ිකරුවන් අවශ්ය ැයි පවසා සිටින
මන්තව
රී ර ා විභාග කිරීමට ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව යහෝ වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක
සභාව යහෝ අදහස් කරන ේ අවස්ථාවක දී, කාරක සභා විසින් එම විභාග පැවැත්ීමට න ම කර
ඇති දින ට ටත් පිරියසයින් දින යදකකට යපරාතුව එම සාක්ිකරුවන්යේ නේ, පදිංි ස්ථාන සහ
රැකි ා අඩංගු ලැයිස්තුවක් මහ යේකේවර ාට භාර යදනු ලැබි යුත්යත් .
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ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(3) සෑම සාක්ිකරුවකුයේ ම සාක්ි සටහන් කරයගන එ සාක්ිකරුට ඇයසන යස්
කි වනු ලැබි යුත්යත් . එවිට ේ නවැරදි කිරීමක් කරනු ලැබීමට ඔහු විසින් ඉේලා සිටිනු ලැබි
හැකි අතර, එවැන නවැරදි කිරීමක් යනාකරන ලද්යද් නේ එවැන අවස්ථාවක දී සටහන් කර
ගැනීයමන් අනතුරුව එම සාක්ි යවනස් යනාකර සටහන් කර ගත් ආකාරය න්ම පැවති යුතු
අතර, පසු අවස්ථාවක දී යවනස් කරනු යනාලැබි යුත්යත් .

යදවැනි වර කියීම
55. (1) පනත් යකටුේපතක්, එ ඉදිරිපත් කරන ලද දිනයේ සිට සති කට කින් යනාවන ේ
දින ක යදවැන වර කි ීම සඳහා න ම කරනු ලැබි යුත්යත් .
(2) ේ පනත් යකටුේපතක් යහෝ එහි ේ විධිවිධාන ක් ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථාවට
අනනුකූල වන්යන් ද න්න නශ්්ච කිරීම සඳහා ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 121 වැන වයවස්ථාව
ටයත් යර්ෂ්ඨාධිකරණයේ අධිකරණ බල
කරි ාත්මක කරනු ලැබ, එහි පිටපතක්
කථානා කවර ාට භාර යදනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක දී—
(අ)

එම ය ාමු කරනු ලැබීම යහෝ යපත්සමක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීම එයස් ය ාමු
කරනු ලැබීම යහෝ යපත්සම ඉදිරිපත් කරනු ලැබීයමන් අනතුරුව පැවැත්යවන
පරථම පාර්ියේන්තු රැස්ීේ දිනයේ දී කථානා කවර ා විසින් ඒ සේබන්ධව
පාර්ියේන්තුවට දැන්ීමක් කරනු ලැබි යුත්යත් ;

(ආ) එම පනත් යකටුේපත පිළිබඳ තීරණ
යර්ෂඨ
් ාධිකරණ
විසින්
කථානා කවර ාට දන්වනු ලබන යතක් යහෝ එම ය ාමු කරනු ලැබීම යහෝ
යපත්සම ඉදිරිපත් කරනු ලැබීම කළ දිනයේ සිට සති තුනක කාල ක් ඉකුත් වන
යතක් යහෝ න යේ යදයකන් පළමුව එළයෙන අවස්ථාව යතක් එවැන පනත්
යකටුේපතක් සේබන්ධය න් කිසිදු පි වරක් ගනු යනාලැබි යුත්යත් ;
(ඇ) යර්ෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණ ලැබීයමන් අනතුරුව, කථානා කවර ා විසින් එකී
තීරණ පාර්ියේන්තුවට නයේදන කරනු ලැබි යුතු අතර, එම නයේදන
සේබන්ධය න් කිසිදු විවාද කට අවසර යදනු යනාලැබි යුත්යත් .

යදවැනි වර කියීම පිළිබඳ විවාදය
56. පනත් යකටුේපතක් යදවැන වර කි ීයේ දී එම පනත් යකටුේපයත් සාමානය ය ෝගයතාව
හා පරතිපත්ති ආවරණ කරමින් විවාද ක් පවත්වනු ලැබි හැකි .

පනත් යකටුේපත් පිළිබඳ කාරක සභා අවස්ථාව
57. අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු, අමාතය මණ්ඩඩලයේ සාමාජික කු යනාවන
අමාතයවර කු යහෝ නය ෝජය අමාතයවර කු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ය ෝජනාවකින්
අනතුරුව පනත් යකටුේපතක් යදවැන වර කි වා ඇති අවස්ථාවක දී, එම පනත් යකටුේපත පූර්ණ
පාර්ියේන්තු කාරක සභාවකට ය ාමු කරනු ලැබි යුත්යත් :
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2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

එයස් වුව ද, අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු, අමාතය මණ්ඩඩලයේ සාමාජික කු යනාවන
අමාතයවර කු යහෝ නය ෝජය අමාතයවර කු විසින් ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීයේ දී
පාර්ියේන්තුව විසින් එයස් තීරණ කරනු ලැබුවයහාත් වාර්ික යහෝ පරිපූරක විසර්ජන පනත්
යකටුේපතක් හැර, යවනත් ේ පනත් යකටුේපතක් කථානා කවර ා විසින් නේ කරනු ලබන
වියශ්්ෂ කාරක සභාවකට යහෝ වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාවට යහෝ ය ෝගය ආංශික
අධීක්ෂණ කාරක සභාවකට යහෝ ය ාමු කරනු ලැබි හැකි .
58. පනත් යකටුේපතක් වියශ්්ෂ කාරක සභාවකට යහෝ වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාවට
යහෝ ය ෝගය ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවකට යහෝ ය ාමු කරනු ලැබූ අවස්ථාවක දී, එම කාරක
සභාව විසින් ඒ පනත් යකටුේපත සේබන්ධය න් වාර්තා කරන යතක් ඒ පිළිබඳව කිසිම ඉදිරි
පි වරක් ගනු යනාලැබි යුත්යත් .

පනත් යකටුේපත් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්ලය පටිපාටිය
59. 57 වැන ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් ේ පනත් යකටුේපතක් කාරක සභාවකට ය ාමු කරන
ලද අවස්ථාවක දී, එම කාරක සභාව විසින්, එහි යනාය කුත් විධිවිධාන සහ ය ෝජිත සංයශ්ෝධන
සාකච්ජා කරනු ලැබි යුතු අතර, එහි රැස්ීම කේ තබනු ලැබි හැකි ; නැතයහාත් එ පූර්ණ
පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක් නේ, අවශ්යතාව අනුව විටින් විට, එහි පරගති වාර්තා කරනු ලැබි
හැකි .
60. කාරක සභායේ සභාපතිවර ා යහෝ මහ යේකේවර ා යහෝ විසින් එක් එක් වගන්තියේ අංක
අනුපිළියවළින් කි වනු ලැබි යුත්යත් .
61. වගන්ති කට යහෝ වගන්තිවලට කරනු ලබන ේ සංයශ්ෝධන ක්, එම සංයශ්ෝධන , පනත්
යකටුේපයත් විෂ
කාරණ ට අදාළ වන්යන් නේ සහ අනයාකාරය න් ස්ථාවර නය ෝග සමඟ
අනුකූල යේ නේ ේ විධිවිධාන ඉවත් කරනු ලැබීම, ආයද්ශ් කරනු ලැබීම, ඇතුළත් කරනු ලැබීම
යහෝ එකතු කරනු ලැබීම මගින් වගන්ති කට යහෝ වගන්තිවලට ේ සංයශ්ෝධන ක් කරනු ලැබි
හැකි .
62. කාරක සභාවක දී, පනත් යකටුේපතක මූලධර්ම සාකච්ජා කරනු යනාලැබි යුතු අතර, එහි
විස්තර පමණක් සාකච්ජා කරනු ලැබි යුත්යත් .
63. පනත් යකටුේපයත් පූර්වය න් වූ ේ යකාටසක් පිළිබඳව ගන්නා ලද
අනනුකූල සංයශ්ෝධන ක් ය ෝජනා කරනු ලැබි යනාහැකි .

ේ තීරණ කට

64. පනත් යකටුේපතක් කාරක සභාවක දී සලකා බලා අවසන් ීයමන් අනතුරුව, පනත්
යකටුේපත කාරක සභායේ ම තිබි දී ේ මන්තරීවර කු විසින් සභාපතිවර ායේ අවසර ඇතිව,
එවකටත් සේමත වූ වගන්ති කට සංයශ්ෝධන ක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබි හැකි .
65. පනත් යකටුේපයත් පවතින වගන්ති සලකා බලන යතක් සහ අලුත් වගන්ති ඉදිරිපත් කිරීමට
යපර ේ කිසි වගන්ති ක් සලකා බැලීම කේ දමනු ලැබි හැකි .
66. (1) පනත් යකටුේපයත් උපයේඛ්න සලකා බැලීමට යපර අලුත් වගන්ති ඉදිරිපත් කරනු
ලැබි හැකි අතර, ඒවා පළමුවැන වර කි වන ලද යස් සලකනු ලැබි යුත්යත් . ඉන් අනතුරුව,
“වගන්ති යදවැන වර කි වනු ලැබි යුත්යත් ” සහ “වගන්ති (යහෝ වගන්ති සංයශ්ෝධිත
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ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
ආකාරය න්) පනත් යකටුේපතට එකතු කරනු ලැබි
යුත්යත් .

යුත්යත්

”

න පරශ්්නවලට එළඹි

(2) පනත් යකටුේපයත් උපයේඛ්න පිළිබඳව කටයුතු කර අවසන් ීයමන් අනතුරුව අලුත්
උපයේඛ්න ඉදිරිපත් කරනු ලැබි හැකි අතර, අලුත් වගන්ති සේබන්ධය න් අනුගමන කරන ලද
පිළියවළම එම අලුත් උපයේඛ්න සේබන්ධය න් ද අනුගමන කරනු ලැබි යුත්යත් .
(3) සෑම වගන්ති ක් සහ උපයේඛ්න ක් ද, ය ෝජිත අලුත් වගන්ති ක් යහෝ
උපයේඛ්න ක් ද සේබන්ධය න් කටයුතු කර අවසන් වූ අවස්ථාවක දී, පූර්විකාවක් තියේ නේ එ
සලකා බලා, “යම පනත් යකටුේපයත් පූර්විකාව වි යුත්යත් ” න පරශ්්න විමසනු ලැබි
යුත්යත් .
(4) පනත් යකටුේපයත් නාම ට ේ සංයශ්ෝධන ක් අවශ්ය යේ නේ, එ , යමම ස්ථාවර
නය ෝගයේ දක්වා ඇති වැඩකටයුතු අවසානයේ දී කරනු ලැබි යුත්යත් .

පනත් යකටුේපත් පිළිබඳ කාරක සභාවල වාර්ලතා
67. පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක් විසින් පනත් යකටුේපතක් සලකා බැලීම අවසන් කරනු
ලැබූ අවස්ථාවක දී, සභාපතිවර ා විසින් සංයශ්ෝධන සහිතව යහෝ රහිතව පනත් යකටුේපත
සේබන්ධය න් පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් .
68. පනත් යකටුේපතක් ය ාමු කරනු ලැබ ඇති ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව, වයවස්ථාදා ක
ස්ථාවර කාරක සභාව යහෝ වියශ්්ෂ කාරක සභාව යහෝ විසින් සි නර්යද්ශ් සඳහන් වාර්තාවක්
පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුතු අතර, එම වාර්තායේ පිටපතක් සෑම මන්තරීවර කුටම
යබදා යදනු ලැබි යුත්යත් .
69. පනත් යකටුේපතක් පිළිබඳ වියශ්්ෂ කාරක සභාවක වාර්තාව සභාපතිවර ා විසින්
පිළිගන්වනු ලැබි යුතු අතර, එ සභා යේස මත තැබි යුතු ැයි නය ෝග කරනු ලැබි හැකි .
නැතයහාත් පාර්ියේන්තුව විසින් න ම කරනු ලැබි හැකි අනයාකාර ට ඒ සේබන්ධය න්
කටයුතු කරනු ලැබි හැකි . ේ මන්තව
රී ර කු විසින් කරනු ලබන ය ෝජනාවක් අනුව පනත්
යකටුේපත පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවකට ය ාමු කරනු ලැබි හැකි . නැතයහාත් වියශ්්ෂ
කාරක සභායේ වාර්තාව සලකා බැලීම පනත් යකටුේපත භාර මන්තරීවර ා විසින් ය ෝජනා කරනු
ලබන දින කට කේ දැමි හැකි .
70. පනත් යකටුේපතක් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක යහෝ වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර
කාරක සභායේ යහෝ වාර්තාව සභාපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුතු අතර, පනත්
යකටුේපත භාර මන්තරීවර ා න ම කරනු ලබන දින ක දී සලකා බැලීම සඳහා කටයුතු කරනු
ලැබි යුත්යත් . ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක, වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභායේ යහෝ
වියශ්්ෂ කාරක සභාවක යහෝ වාර්තාව සලකා බැලීයමන් අනතුරුව පාර්ියේන්තුව විසින් සලකා
බැි යුත්යත් කාරක සභාව විසින් කරන ලද සංයශ්ෝධන ඇයතාත් එ් පමණ . එයහත් එම
සංයශ්ෝධන තවදුරටත් සංයශ්ෝධන කරනු ලැබි හැකි . එම වාර්තාව සලකා බලනු ලැබීයමන්
අනතුරුව පාර්ියේන්තුව විසින් පිළිගන්නා ලද කාරක සභා සංයශ්ෝධනවලට ආනුෂංගික වන්නා වූ
සංයශ්ෝධන හැර කිසිම අලුත් සංයශ්ෝධන ක් පාර්ියේන්තුව විසින් කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
( 63 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

එයහත් එම කාරක සභාව විසින් කරන ලද සංයශ්ෝධන සේබන්ධය න් පනත් යකටුේපත නැවතත්
එම කාරක සභාවටම ය ාමු කරනු ලැබි හැකි .

ුන්ත්රවැනි වර කියීම
71. පනත් යකටුේපතක් පාර්ියේන්තුයේ පූර්ණ කාරක සභා අවස්ථාව පසු කිරීයමන් යහෝ
වියශ්්ෂ කාරක සභාවක් විසින්, සංයශ්ෝධන රහිතව පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කිරීයමන් පසු කරනු
ලබන ය ෝජනාවක් මත වහාම තුන්වැන වර කි වා සේමත කරනු ලැබි යුත්යත් ; නැතයහාත්
පාර්ියේන්තුව විසින් එයස් විධාන කරනු ලබන්යන් නේ තුන්වැන වර කි ීම කේ දමනු ලැබි
හැකි .
72. (1) පනත් යකටුේපතක් සංයශ්ෝධන රහිතව ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක් යහෝ
වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාව යහෝ විසින් පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබ ඇති විට,
එ සලකා බැලීමට න ම කරන ලද දිනයේ දී වහාම තුන්වැන වර කි වා සේමත කරනු ලැබි
හැකි : නැතයහාත් පාර්ියේන්තුව විසින් එයස් විධාන කරන්යන් නේ, තුන්වැන වර කි ීම කේ
දමනු ලැබි හැකි .
(2) පනත් යකටුේපත ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක් යහෝ වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර
කාරක සභාව යහෝ වියශ්්ෂ කාරක සභාවක් යහෝ විසින් සංයශ්ෝධන කර තියේ නේ, කාරක සභාව
මගින් කරන ලද සංයශ්ෝධන පාර්ියේන්තුව විසින් සලකා බැලීම අවසාන කළ වහාම පනත්
යකටුේපත තුන්වැන වර කි වා සේමත කරනු ලැබි හැකි ; නැතයහාත් පාර්ියේන්තුව විසින්
එයස් විධාන කරනු ලබන්යන් නේ, තුන්වැන වර කි ීම කේ දමනු ලැබි හැකි .
73. පනත් යකටුේපතක් තුන්වැන වර කි ීයේ දී, දැනුේ දීයමන් අනතුරුව ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත්
කරනු ලැබීයමන් අනතුරුව, වචන වලට යහෝ යකටුේපත් කිරීයේ අවශ්යතාවලට පමණක් සීමා වූ
සංයශ්ෝධන කරනු ලැබි හැකි . පනත් යකටුේපයතහි කථානා කතුමායේ සහතික සටහන්
කිරීමට යපර ඕනෑම අවස්ථාවකදී පනත් යකටුේපයත් කිසි ේ වයාකරණ යදෝෂ ක් යහෝ මුද්රණ
යදෝෂ ක් යහෝ නවැරදි කිරීමට කථානා කතුමාට බල තිබි යුතු .

කථානායකවරයායේ සහතිකය
74. පනත් යකටුේපතක් පාර්ියේන්තුව විසින් සේමත කිරීයමන් අනතුරුව, හැකිතාක් ඉක්මනන්
කථානා කවර ා විසින් ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 79 වැන වයවස්ථායේ නශ්්ිතව දක්වා ඇති පරිදි
සිංහල හා යදමළ භාෂාවන්යගන් පනත් යකටුේපයත් සහතික සටහන් කරනු ලැබි යුත්යත් .

විසර්ලජන පනත් යකටුේපත සඳහා යවන්ත්ර කරන ලද දිනයන්ත්ර
75. (1) යදසැේබර් මස 31 වැන දිනට පූර්වය න් වූ (යමහි මින්මතු විධිවිධාන සලසා ඇති පරිදි
මිස) දින විසි හ කට වැඩි යනාවන දින ගණනක් විසර්ජන පනත් යකටුේපත සලකා බැලීම සඳහා
යවන් කරනු ලැබි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, ඉහත කී දින විසිහ ගණන කිරීයේ දී ේ පරිපූරක විසර්ජන පනත්
යකටුේපතක් සලකා බැලීම සඳහා ය ාදා ගනු ලබන දින ගණන ඊට ඇතුළත් කරනු යනාලැබි
යුත්යත් .
( 64 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(2) සිකුරාදා හැර එයස් යවන් කරන ලද අයනක් දින ක රැස්ීේ යේලාවන් පූ. භා. 9.30 සිට
අ. භා. 12.30 දක්වා ද, අ. භා. 1.00 සිට අ. භා. 6.30 දක්වා ද, වි යුත්යත් . සිකුරාදා රැස්ීේ යේලාව
පූ. භා. 9.30 සිට අ. භා. 12.30 දක්වා ද, අ. භා. 1.30 සිට අ. භා. 6.30 දක්වා ද, වි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, අ. භා. 6.00 ට 8 වැන ස්ථාවර නය ෝගයේ (4), (5) සහ (6) යේදවල විධිවිධාන
කරි ාත්මක වි යුත්යත් .
(3) එයස් යවන් කරන ලද දින ක පරධාන කටයුතුවල පළමු විෂ
වශ්ය න් විසර්ජන
පනත් යකටුේපත ඇතුළත් කරනු ලැබි යුතු අතර, එවැන දින ක අ. භා. 6.00 ට යපර යවනත් ේ
පරධාන කටයුත්තක් සලකා බැලීම පිණිස ගනු යනාලැබි යුත්යත් .
(4) පනත් යකටුේපයත් යදවැන වර කි විම සඳහා දින හතකට වැඩි කාල ක් යවන් කරනු
යනාලැබි යුතු අතර, එයස් යවන් කරනු ලැබ ඇති අවසන් දිනයේ අ. භා. 6.00 ට කථානා කවර ා
විසින්, යදවැන වර කි ීයේ වැඩකටයුතු කින් අවසන් කර ඇත්නේ මිස, යදවැන වර කි ීම
අවසන් කිරීම සඳහා අවශ්ය වන ේ පරශ්්න ක් විමසා පනත් යකටුේපත කාරක සභාවට ය ාමු කරනු
ලැබි යුත්යත් . ඒ සි ලු පරශ්්න සේබන්ධය න් කටයුතු කර අවසන් වන යතක් පාර්ියේන්තුව
කේ තැබීම කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
(5) ඉහත (1) වැන යේදයේ විධිවිධාන සලසා ඇති ආකාර ට හැර විසර්ජන පනත්
යකටුේපයත් කාරක සභා අවස්ථාව සඳහා දින විසි යදකකට යනාවැඩි දින ගණනක් යවන් කරනු
ලැබි යුතු අතර, එම දිනවින් අවසන් දිනය හි අ. භා. 6.00 ට පනත් යකටුේපත ඊට කින් වාර්තා
යනාකරන ලද්යද් නේ මිස එවිට සාකච්ඡා යවමින් පවතින කවර සංයශ්ෝධන න් යහෝ පිළිබඳ
පරශ්්න ද ඉන් අනතුරුව, එම ශීර්ෂ ට ඇති ආණ්ඩඩුයේ සංයශ්ෝධන ද එම ශීර්ෂ සේබන්ධය න්
කටයුතු කර අවසන් ීමට අවශ්ය පරශ්න
්
ද වහාම විමසනු ලැබි යුත්යත් . ඉක්බිතිව, එක් එක්
අමාතයංශ්ය හි ශීර්ෂ පිළිබඳව ඒ ඒ අමාතයංශ්යේ ඇස්තයේන්තුවින් එයතක් ඉතිරි ී ඇති ශීර්ෂ
ටයත් යවන් කර ඇති සේපූර්ණ ගණන ඒ ඇස්තයේන්තුවල විස්තර කර ඇති යස්වා
උපයේඛ්නය හි ඇතුළත් කරනු ලැබි යුත්යත්
න පරශ්න
්
ද, ඉක්බිතිව ඒ ඒ උපයේඛ්න යවන්
යවන්ව පනත් යකටුේපයත් යකාටසක් වශ්ය න් තබනු ලැබි යුත්යත්
න පරශ්න
්
ද, පිළියවළින්
සභාපතිවර ා විසින් වහා විමසනු ලැබි යුත්යත් . තව ද, පනත් යකටුේපත වාර්තා කරනු ලබන
යතක් පාර්ියේන්තුව කේ තබනු යනාලැබි යුත්යත් .
(6) යමම ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් වැඩකටයුතු නමාවට පත් කරනු ලැබි යුතු ේ
දින ක දී කේ තැබීයේ ය ෝජනාවක් මගින් ඒ වැඩකටයුතු සලකා බැලීම අයප්ක්ෂණ කිරීම යහෝ
අත්හිටුීම යහෝ කරනු යනාලැබි යුතු අතර, එවැන වැඩකටයුතු සේබන්ධය න් පමා කිරීයේ
ය ෝජනාවක් ද ඉදිරිපත් කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
එයස් වුව ද, 19 වැන ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් කේ තැබීයේ ය ෝජනාවකට අවසර යදන
ලද්යද් නේ එම ය ෝජනාව විසර්ජන පනත් යකටුේපත සේබන්ධ වැඩ කටයුතු අවසන් වන තුරු
පසුවට තැබි යුතු අතර, අ. භා. 8.00 ට පාර්ියේන්තුව කින් කේ තබා යනාමැති නේ,
කථානා කවර ා විසින් පරශ්න
්
යනාවිමසා පාර්ියේන්තුව කේ තබනු ලැබි යුත්යත් .
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විනය රීති පිළිබඳ වගකීම
76. (1) වින රීති පිළිපැදීම පිළිබඳ වගකීම පිළියවළින් පාර්ියේන්තුව තුළ දී නේ
කථානා කවර ා විසින් ද, ේ කාරක සභාවක් තුළ දී නේ එහි සභාපතිවර ා විසින් ද දරනු ලැබි
යුතු අතර රීති පරශ්්න ක් පිළිබඳව කථානා කවර ා යහෝ කාරක සභා සභාපතිවර ා යහෝ විසින්
යදනු ලබන තීරණ කට විරුද්ධව අභි ාචන කට අවකාශ් යනාතිබි යුත්යත් . තව ද,
දැනුේදීයමන් පසු ඉදිරිපත් කරනු ලබන පූර්ණ ය ෝජනාවක් මත හැර එම තීරණ පාර්ියේන්තුව
විසින් සමායලෝචන කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
(2) විවාද ක් පවතින අතරතුර කථානා කවර ා යහෝ සභාපතිවර ා යහෝ මක් පවසන
කවර යහෝ අවස්ථාවක දී, කථා කරමින් සිටින යහෝ කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇති යහෝ ේ
මන්තව
රී ර කු විසින් අසුන් ගනු ලැබි යුතු අතර, කථානා කවර ා යහෝ සභාපතිවර ා යහෝ විසින්
පවසන යද
ේ බාධාවක් යනාමැතිව ඇයසන යස් පාර්ියේන්තුව යහෝ කාරක සභාව නශ්්ශ්ේද වි
යුත්යත් .
(3) රීති පරශ්න
් ක් නඟා ඇති අවස්ථාවක දී, එම පරශ්්න නගන මන්තරීවර ා විසින් සි
අසුයන් නැවත අසුන් ගනු ලැබි යුතු අතර, කථානා කවර ා යහෝ සභාපතිවර ා යහෝ පරශ්න
්
විසඳනු ලබන යතක්, කථානා කවර ායේ යහෝ සභාපතිවර ායේ යහෝ අවසර ඇතිව මිස යවනත්
ේ මන්තරීවර කු විසින් නැඟී සිටිනු යනාලැබි යුත්යත් . පරශ්න
්
නගන ලද යේලායේ
පාර්ියේන්තුව අමතමින් සිටි මන්තරීවර ාට මූලාසනයේ තීරණ ට අනුකූලතාව දක්වමින්, ස්වකී
කථාව නැවතත් කරයගන ාමට හිමිකම තිබි යුත්යත් .

පාර්ලියේන්ත්රුව ුළ විනය
77. (1) ේ මන්තරීවර කු මූලාසනයේ අධිකාරි යනාතැකීම යහෝ නරන්තරය න් ම
හිතාමතාම යහෝ අනයාකාරය න් පාර්ියේන්තුයේ වැඩකටයුතුවලට බාධා කිරීම මගින්
පාර්ියේන්තුයේ රීති අනසි යලස භාවිතා කිරීයේ වරද කරනු ලැබූ විගසම කථානා කවර ා විසින්,
එම මන්තරීවර ා නේ කරනු ලැබූ කවර යහෝ අවස්ථාවක දී “එම මන්තව
රී ර ායේ පාර්ියේන්තු
යස්ව අත්හිටුවනු ලැබි යුත්යත් ” නුයවන් කරන ලද ය ෝජනාවක් මත (කිසිම
සංයශ්ෝධන කට කේ තැබීමකට යහෝ විවාද කට ඉඩ ලබායනාදී) කථානා කවර ා විසින් පරශ්්න
වහාම විමසනු ලැබි යුත්යත් .
(2) එවැන ේ ය ෝජනාවක් සේමත ී යමම ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් ේ
මන්තව
රී ර කුයේ පාර්ියේන්තු යස්ව අත්හිටුවනු ලැබ ඇත්නේ, එයස් එම මන්තව
රී ර ායේ යස්ව
අත්හිටුීම පළමු අවස්ථායේ දී සති යදකකට ද, එම සභා වාරයේ ම යදවැන අවස්ථායේ දී සති
තුනකට ද, එම සභා වාරයේ ම යතවැන යහෝ ඊට පසුව එළයෙන කවර යහෝ අවස්ථාවක දී සති
හතරකට ද වශ්ය න් වි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, පාර්ියේන්තු යස්ව අත්හිටුවනු ලැබ ඇත්යත් කවර මන්තව
රී ර කුයේ ද, එම
මන්තව
රී ර ාට එම අත්හිටුවනු ලැබීම බලපැවැත්යවන කාලසීමාව තුළ දී විසර්ජන පනත්
යකටුේපයත් අවසන් ඡන්ද විමසීයේ දී පමණක් ඡන්ද භාවිතා කරනු ලැබීමට කථානා කවර ා
විසින් අවසර ලබා යදනු ලැබි හැකි .
( 66 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(3) ඉහත (1) සහ (2) යේදවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, යසංයකෝල පාර්ියේන්තුයේ
සභාගර්භ ඇතුළත තබා ඇති අවස්ථාවක දී, එ ස්පර්ශ් කිරීම යහෝ එසීම යහෝ මගින් බරපතල
වින වියරෝධී කරි ාවක් සිදු කරනු ලබන ේ මන්තව
රී ර කු විසින් එම වරද සිදු කරනු ලබනුයේ
පළමුවරට න කාරණ යනාසලකා එම මන්ීවර ායේ පාර්ියේන්තු යස්ව සති හතරකට
අත්හිටුවනු ලැබි යුතු .
(4) පැමිණ සිටින මන්තව
රී ර න් කිහිප යදයනකු එක්ව මූලාසනයේ අධිකාරි යනාතකා
ඇත්නේ මිස, එකම අවස්ථායේ දී එක් මන්තරීවර කුට වඩා වැඩි යදයනකු නේ කිරීම කරනු
යනාලැබි යුත්යත් .
(5) යමම ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් පාර්ියේන්තු යස්ව අත්හිටුවනු ලැබ ඇති ේ
මන්තව
රී ර කු යහෝ එක්ව කරි ා කළ මන්තරීවර න් යහෝ එයස් යස්ව අත්හිටුවනු ලැබ ඇති කාල
සීමාව තුළ පාර්ියේන්තු පරිශ්ය
ර න් ඉවත් ීම සඳහා කථානා කවර ා විසින් කරනු ලබන විධාන
පිළිපැදීම පරතික්යෂ්ප කරනු ලබයි නේ, කථානා කවර ා විසින් සි විධාන බලාත්මක කිරීමට
අවශ්ය පි වර ගැනීමට නය ෝග කරනු ලැබි හැකි .
(6) ඉහත (1) යේද
ටයත් වරදක් පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක් තුළ දී කරනු
ලැබුවයහාත්, සභාපතිවර ා විසින් කාරක සභායේ වැඩකටයුතු වහාම අත්හිටුවනු ලැබ සිද්ධි ට
අදාළ කරුණු පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබි යුතු අතර, ඉන් අනතුරුව ඉදිරිපත් කරනු ලබන
ය ෝජනාවක් මත, එම වරද පාර්ියේන්තුව තුළ දී කරන ලද්දාක් යමන් සලකා, සංයශ්ෝධන ක්,
කේ තැබීමක් යහෝ විවාද ක් යනාමැතිව කථානා කවර ා විසින් එම පරශ්න
්
විමසනු ලැබි
යුත්යත් .
78. විවාද ක දී, තමා විසින් ම කරන ලද යහෝ යවනත් මන්තව
රී ර න් විසින් යහෝ කරන ලද තර්ක
නරන්තරය න් අදාළ යනාවන යහෝ යවයහසකර යලස නැවත නැවතත් පක
ර ාශ් කිරීයමහි ය යදන
මන්තව
රී ර කුයේ හැසිරීම යකයරහි පාර්ියේන්තුයේ සැලකිේල ය ාමු කරවනු ලැබ, එම
මන්ීවර ායේ කථාව අඛ්ණ්ඩඩව කර යගන ෑම නවත්වන යලස සහ සජීී විකාශ් නවත්වන
යලස කථානා කවර ා විසින් නය ෝග කරනු ලැබි හැකි .
79. (1) බරපතල යලස වින වියරෝධීව හැසියරන මන්තරීවර කුට එදින රැස්ීයේ ඉතිරි යකාටස
අවසන් වන යතක් පාර්ියේන්තුයවන් වහාම ඉවත් වන යලස කථානා කවර ා විසින් නය ෝග
කරනු ලැබි යුතු අතර, සි නය ෝග කරි ාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය පි වර ගැනීමට න ම කරනු
ලැබි හැකි . එවැන නය ෝග ක් කරනු ලැබීයමන් අනතුරුව යේතරධාරීවර ා විසින් එ කරි ායේ
ය දීම සඳහා මූලාසනය න් ලැයබන නය ෝග අනුව කටයුතු කරනු ලැබි යුත්යත් .
(2) යමම ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් සි බලතල පරමාණවත් යනායේ ැයි කවර යහෝ
අවස්ථාවක දී කථානා කවර ා අදහස් කරන්යන් නේ, 77 වැන ස්ථාවර නය ෝග පක
ර ාරව එවැන
මන්තව
රී ර න් නේ කරනු ලැබි හැකි .
80. 77 වැන ස්ථාවර නය ෝග ප්රකාරව යස්ව අත්හිටුවන ලද යහෝ 79 වැන ස්ථාවර නය ෝග
ප්රකාරව පාර්ියේන්තුයවන් ඉවත් වන්නට විධාන කරනු ලැබූ ේ මන්තරීවර කු විසින්
පාර්ියේන්තු භූමි භාගය න් වහාම ඉවත් වනු ලැබි යුතු අතර, එයස් අත්හිටුවන ලද කාල සීමාව
තුළ දී, කාරක සභාවලට සහභාගී ීමට ද එම මන්ීවර න්ට තහනේ වි යුත්යත් .
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2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

යමම පරිච්යේදයේ කාර් සඳහා “පාර්ියේන්තු භූමි භාග ” නුයවන් පාර්ියේන්තු
යගාඩනැගිි සහ පාර්ියේන්තුයේ යේට්ටටු අංක 1 සිට යේට්ටටු අංක 3 දක්වා පරිර ද ඇතුළත්
වන්යන් .
81. පාර්ියේන්තුව තුළ පැන නඟින බරපතල වින වියරෝධී තත්ත්ව ක දී කථානා කවර ා
විසින් අවශ්ය ැයි සලකනු ලබන්යන් නේ, පරශ්්න යනාවිමසා සභාව කේ තබනු ලැබීමට යහෝ
කථානා කවර ා විසින් නශ්්ච කරනු ලබන කාල සීමාවකට රැස්ීම අත්හිටුවනු ලැබීමට හැකි .
82. (1) විවාද ක දී අයුතු යහෝ යනාසැබි වූ යනානසි වචන පාවිච්ි කරන යහෝ 83 වැන ස්ථාවර
නය ෝග යහෝ 91 වැන ස්ථාවර නය ෝගයේ (ඊ) යහෝ (ඌ) යේදවල විධිවිධානවලට පටහැනව
කිසිවක් පක
ර ාශ් කරන සහ එයස් පරකාශ් කළ යද පිළිබඳ පැහැදිි කිරීමක් යහෝ එම වචන ඉවත් කර
ගැනීමක් සිදු යනාකරන යහෝ එවැන අනුිත වචන පාවිච්ි කිරීම සේබන්ධය න් පාර්ියේන්තුව
සෑහීමකට පත් වන යලස තම කනගාටුව පක
ර ාශ් කර යනාමැති ේ මන්තරීවර කු යහෝ යමම ස්ථාවර
නය ෝගවල නශ්්ිතව දක්වා යනාමැති ේ රීති ක් කඩ කරන ලද ේ මන්තව
රී ර කුට එයරහිව
පාර්ියේන්තුව විසින් සුදුසු ැයි සලකනු ලබන කවර යහෝ ආකාර කින් කටයුතු කරනු ලැබි හැකි
අතර යමම ස්ථාවර නය ෝග කිසිවකට, යමම නය ෝගවල නශ්්ච වශ්ය න් දක්වා ඇති ආකාර ට
හැර යවනත් ආකාර කට යමම නය ෝගවල නශ්්ිත වශ්ය න් දක්වා ඇති රීති කඩ කිරීමක්
සේබන්ධය න් කවර යහෝ මන්ීවර කුට එයරහිව කටයුතු කිරීයමන් පාර්ියේන්තුව වළකාලීමට
යනාහැක්යක් .
(2)
(අ)

ේ මන්තරීවර කු විසින් දිගින් දිගටම අය ෝගය යලස හැසියරන බව යහෝ ස්ථාවර
නය ෝග උේලංඝන කරමින් කටයුතු කරනු ලබන බව කථානා කවර ායේ
මත වන්යන් නේ, පාර්ියේන්තුයේ කටයුතු පිළිබඳව සජීී විකාශ් වහාම
අත්හිටුවනු ලබන යලස නය ෝග කිරීමට කථානා කවර ාට හැකි ;

(ආ) අනුිත යහෝ නුසුදුසු අය ෝගය වචන විවාද කදී භාවිතා කරනු ලැබ ඇති බව යහෝ
83 වැන ස්ථාවර නය ෝග යහෝ 91 වැන ස්ථාවර නය ෝගයේ (ඊ) යහෝ (ඌ) යේද
උේලංඝන කරනු ලබන ේ යද ක් විවාද ක දී පක
ර ාශ් කරන ලද විට, එම වචන
යහෝ පරකාශ් හැන්සාඩ් වාර්තායවන් ඉවත් කරන යලස හා එම වචන යනාකි න
ලද යස් යහෝ එම පරකාශ් යනාකරන ලද යස් යහෝ සලකනු ලැබි යුතු බවට
නය ෝග කිරීම කථානා කවර ාට සි අභිමතානුසාරී බල පාවිච්ි කරමින්
කරනු ලැබි හැකි .
83. (1) ජනාධිපතිවර ායේ
යහෝ
වැඩබලන
ජනාධිපතිවර ායේ,
පාර්ියේන්තු
මන්තව
රී ර න්යේ, විනශ්්ච කාරවර න්යේ යහෝ යුක්ති පසිඳලීයමහි නයුක්ත අන් තැනැත්තන්යේ
යපෞද්ගික පැවැත්ම පූර්ණ ය ෝජනාවකින් හැර මතු කරනු යනාලැබි යුත්යත් . ේ
වැඩකටයුතුවල දී, අමාතයවර කු යවත ය ාමු කරනු ලබන පරශ්්න ක් යහෝ යවනත් ේ විෂ ක්
සේබන්ධය න් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ය ෝජනාවක් මත සිදු කරනු ලබන විවාද ක දී අදහස් පරකාශ්
කිරීේවල දී එවැන ේ තැනැත්තකුයේ පැවැත්ම සේබන්ධය න් සඳහන් කිරීම රීතයානුකූල
යනාවන්යන් .

( 68 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(2) යමම ස්ථාවර නය ෝගයේ “විනශ්්ච කාරවර ා” නුයවන් ජනරජයේ ජනාධිපතිවර ා
විසින් ස්වකී අත්සන ටයත් වූ අධිකාර පත්ර ක් මගින් පත් කරනු ලබන අග්රවිනශ්්ච කාරවර ා ද
අභි ාචනාධිකරණයේ සභාපතිවර ා ද යර්ෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අභි ාචනාධිකරණයේ යවනත් සෑම
විනශ්්ච කාරවරය ක් ද අදහස් යේ.

පූර්ලණ යයෝජනාවක් මත ඇතැේ තැනැත්තන්ත්ර ඉවත් කරනු ලැබීම
84. (1) යවනත් ේ නීති ක පටහැනව කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, විෂම පැවැත්ම යහෝ
අබලතාව න යහ්තු මත අගරවිනශ්්ච කාරවර ා, යර්ෂඨ
් ාධිකරණයේ විනශ්්ච කාරවර කු,
අභි ාචනාධිකරණයේ සභාපතිවර ා, සහ අභි ාචනාධිකරණයේ විනශ්්ච කාරවර කු එම
ධූරය න් ඉවත් කරනු ලැබීම සඳහා ජනාධිපතිවර ා අමතා ය ෝජනා සේමත ක් ඉදිරිපත් කිරීම
සඳහා දැනුේ දීමක් ආණ්ඩඩුක්රම වයවස්ථායේ 107 වැන වයවස්ථාව ප්රකාරව, කථානා කවර ාට භාර
දී ඇති අවස්ථාවක දී, කථානා කවර ා විසින් එම ය ෝජනා සේමත පාර්ියේන්තුයේ නයා
පතරය හි ඇතුළත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(2) (අ) ඉහත (1) වැන යේදයේ දක්වා ඇති ය ෝජනා සේමත ක් පාර්ියේන්තුයේ නයා
පතරය හි ඇතුළත් කරනු ලැබ තියබන අවස්ථාවක දී, කථානා කවර ා විසින්
අගරාමාතයවර ා සහ පාර්ියේන්තුයේ විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ නා කවර ා විමසා,
එම ය ෝජනා සේමතයේ දක්වා ඇති විනශ්්ච කාරවර ායේ විෂම පැවැත්ම යහෝ
අබලතාව සේබන්ධය න් විමර්ශ්න කිරීම සඳහා විරාමලත් යර්ෂ්ඨාධිකරණයේ
විනශ්්ච කාරවර න් තියදයනකුයගන් සමන්විත විමර්ශ්න මණ්ඩඩල ක් පත්
කරනු ලැබි යුත්යත් .
(ආ) කථානා කවර ා විසින්, එම විමර්ශ්න මණ්ඩඩලයේ එක් සාමාජික කු එහි
සභාපතිවර ා වශ්ය න් පත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(3) එයස් පත් කරන ලද විමර්ශ්න මණ්ඩඩල විසින් මාස යදකක කාල සීමාවක් ඇතුළත දී,
විමර්ශ්න අවසන් කරනු ලැබි යුතු අතර ඒ සඳහා අදාළ කාර් පටිපාටි නීති ප්රතිපාදනවල
සඳහන් වනු ඇත. යකයස් වුවද, කථානා කවර ා විසින් විමර්ශ්න මණ්ඩඩලයේ ඉේලීම මත, එම
කාල සීමාව, එක වරකට මාස ක් යනාඉක්මවන්නා වූ වැඩිදුර කාල සීමාවකට දීර්ඝ කරනු ලැබි
හැකි .
(4) විමර්ශ්නයේ වැඩකටයුතු අවසන් කරනු ලැබීයමන් අනතුරුව, එයස් පත් කරන ලද
විමර්ශ්න මණ්ඩඩල විසින්, එකී මණ්ඩඩල ඉදිරියේ සටහන් කර ගන්නා ලද සාක්ි සේබන්ධ
කාර් සටහන් ද සමඟ එහි තීරණ කථානා කවර ාට වාර්තා කරනු ලැබි යුතු අතර, එම විමර්ශ්න
මණ්ඩඩල විසින්, අදාළ යචෝදනා ලත් විනශ්්ච කාරවර ා විෂම පැවැත්මට යහෝ අබලතාවට
වරදකරු බව තීරණ කරනු ලැබ තියේ නේ පමණක් කථානා කවර ා විසින් විමර්ශ්න මණ්ඩඩල
විසින් වාර්තා කරන ලද කරුණු පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් . අදාළ
විනශ්්ච කාරවර ා වරදකරු යනාවන බව විමර්ශ්න මණ්ඩඩල විසින් යසා ා ගනු ලැබ ඇත්නේ,
කථානා කවර ා විසින් ඒ බව පාර්ියේන්තුවට දැනුේ යදනු ලැබි යුතු අතර, එම ය ෝජනා
සේමත සේබන්ධ සි ලු වැඩකටයුතු අවසන් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(5) විමර්ශ්න මණ්ඩඩල විසින් අදාළ විනශ්්ච කාරවර ාට එයරහිව ඇති විෂම පැවැත්මට
යහෝ අබලතාවට වරදකරු බවට තීරණ කරනු ලැබ තියේ නේ, කථානා කවර ා විසින් එ
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පාර්ියේන්තුයේ අනුමති සඳහා පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් . එම
ය ෝජනාව (යනාපැමිණි මන්ීවර න් ද ඇතුළුව) පාර්ියේන්තුයේ මුළු මන්ීවර න්යේ
බහුතර කින් සේමත වුවයහාත්, කථානා කවර ා විසින්, එයස් ඔප්පු කරන ලද විෂම පැවැත්ම යහෝ
අබලතාව මත අදාළ විනශ්්ච කාරවර ා ධූරය න් ඉවත් කරනු ලැබීම සඳහා එ ජනාධිපතිවර ා
යවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(6) පාර්ියේන්තුව වාරාවසාන කිරීම යහෝ විසුරුවා හැරීම යනාසලකා විමර්ශ්න මණ්ඩඩල
විසින් සි වැඩකටයුතු අඛ්ණ්ඩඩව පවත්වායගන නු ලැබි හැකි .
85. (1) (අ) ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 65 වැන වයවස්ථාව
පාර්ියේන්තුයේ මහ යේකේවර ා; යහෝ
(ආ)

ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 104ඉ වයවස්ථාව ටයත් පත් කරනු ලබන මැතිවරණ
යකාමසාරිස් ජනරාේවර ා; යහෝ

(ඇ) ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 153 වැන වයවස්ථාව
විගණකාධිපතිවර ා; යහෝ
(ඈ)

ටයත් පත් කරනු ලබන

ටයත් පත් කරනු ලබන

ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 156 වැන වයවස්ථාව ටයත් පත් කරනු ලබන
පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ියේන්තු යකාමසාරිස්වර ා (ඔේබුඩ්ස්මන්),

එම ධුරය න් ඉවත් කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවර ා අමතා ඉදිරිපත් කරනු ලබන ය ෝජනා
සේමත ක් පාර්ියේන්තුයේ නයා පතරයේ ඇතුළත් කරනු ලබන අවස්ථාවක දී, යමම ස්ථාවර
නය ෝගයේ (2) වැන යේද ටයත් පත් කරනු ලබන වියශ්්ෂ කාරක සභාව පත් කරනු ලබන දිනයේ
සිට එක් මාස ක කාල සීමාවක් ඉකුත් වන යතක් එම ය ෝජනා සේමත , පිළිබඳව කටයුතු සිදු
කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
(2) ඉහත (1) වැන යේදයේ දක්වා ඇති ය ෝජනා සේමත ක් පාර්ියේන්තුයේ නයා පතය
ර ේ
ඇතුළත් කරනු ලැබ තියබන අවස්ථාවක දී, එම ය ෝජනා සේමතයේ දක්වා තියබන කාරණා
සේබන්ධය න් විමර්ශ්න කර පාර්ියේන්තුවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීම සඳහා
කථානා කවර ා විසින් සාමාජික න් හත් යදයනකුට යනාඅඩු සංඛ්යාවකින් සමන්විත වියශ්්ෂ
කාරක සභාවක් පත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(3) (අ) (2) වැන යේද
ටයත් පත් කරනු ලබන වියශ්්ෂ කාරක සභාවක් විසින්, ධූරය න්
ඉවත් කිරීම සඳහා සි විමර්ශ්න ට විෂ
ී ඇති තැනැත්තා යවත එම ය ෝජනා
සේමතයේ දක්වා ඇති කාරණාවල පිටපතක් එම තැනැත්තාට ැවි යුතු අතර,
වියශ්්ෂ කාරක සභාව විසින් නශ්්ිතව දක්වනු ලබන ේ කාල සීමාවක් ඇතුළත
දී, සි විත්තිවාචක සේබන්ධ ිඛිත පරකාශ් ක් කිරීමට එම තැනැත්තාට න ම
කරනු ලැබි යුත්යත් .
(ආ) (2) වැන යේද
ටයත් පත් කරන ලද වියශ්්ෂ කාරක සභාව විසින් විමර්ශ්න ට
භාජන ී ඇති විෂම පැවැත්ම යහෝ අබලතාව පිළිබඳ යචෝදනා ලබා ඇති
තැනැත්තාට එයරහිව කර ඇති යචෝදනා සාවදය බව ඔප්පු කිරීම සඳහා වියශ්්ෂ
කාරක සභාව ඉදිරියේ යපනී සිටීමට ද යපෞද්ගිකව යහෝ නීතිඥ කු මගින්
කරුණු කි ා සිටීමට ද වාික යහෝ යේඛ්නගත සාක්ි යගන හැර දැක්ීමට ද
අයිතිවාසිකම තිබි යුත්යත් .
( 70 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(4) (2) වැන යේද
ටයත් පත් කරනු ලබන වියශ්්ෂ කාරක සභාවට ේ තැනැත්තකු
කැඳීම සඳහා සහ ි කි විි සහ වාර්තා යගන්වා ගැනීමට බල තිබි යුතු අතර, එහි ගණපූරණ
සාමාජික සංඛ්යායවන් අඩකට යනාඅඩු ගණනකින් සකස් වි යුත්යත් .
(5) (2) වැන යේද
ටයත් පත් කරනු ලබන වියශ්්ෂ කාරක සභාව විසින් කරනු ලබන
විමර්ශ්න අවසානයේ දී, කාරක සභාව විසින්, එ ඉදිරියේ ගන්නා ලද සාක්ිවල සටහන් ද සමඟ
එහි තීරණ පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබි යුතු අතර, පාර්ියේන්තුයේ අවධාන ට ය ාමු
කිරීම සුදුසු ැයි කාරක සභාවට හැයඟන කවර යහෝ ේ කාරණා සේබන්ධ වියශ්්ෂ වාර්තාවක්
සකස් කරනු ලැබි හැකි .
(6) (1) වැන යේදයේ දක්වා ඇති ජනාධිපතිවර ා අමතා ඉදිරිපත් කරනු ලබන ය ෝජනාවක්
සඳහා වූ ය ෝජනා සේමත ක් පාර්ියේන්තුව විසින් සේමත කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක දී,
කථානා කවර ා විසින් පාර්ියේන්තුව යවනුයවන් එම ඇමතීම ජනාධිපතිවර ාට ඉදිරිපත් කරනු
ලැබි යුත්යත් .

විවාද රීති
86.

කිසිම මන්තව
රී ර කු විසින්—
(අ) සි කථායේ වරදවා යත්රුේ යගන තියබන ේ වැදගත් යකාටසක්, එම යකාටසට
යවනත් අලුත් කාරණා ඇතුළත් යනාකර එම යකාටස පහදා දීයේ කාර්
පිණිස;
යහෝ
(ආ) රීති පරශ්්න ක් මත; යහෝ
විනා පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති කිසිම කාරණ ක් සේබන්ධය න් වරකට වඩා
කථා කරනු යනාලැබි යුත්යත් .

87.
ේ ය ෝජනාවක් යහෝ සංයශ්ෝධන ක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන මන්තව
රී ර කුට එ
කරමින් කථා කරනු ලැබි හැකි :

සනාථ

එයස් වුව ද, එම ය ෝජනාව යහෝ සංයශ්ෝධන නසි යලස ස්ිර කරනු ලබන යතක් ඒ පිළිබඳ
වැඩිදුර විවාද කට ඉඩ යදනු යනාලැබි යුතු අතර ඒ සේබන්ධය න් කිසිම පරශ්්න ක්
පාර්ියේන්තුයවන් විමසනු යනාලැබි යුත්යත් .
88. කවර යහෝ මන්තව
රී ර කුට ස්වකී ආසනය න් නැගී සිට මූලාසන ට හිස නැමීයමන්
විවාදයේ ේ පසු අවස්ථාවක දී තමාට කථා කිරීමට ඇති අයිතිවාසිකමට අගති ක් යනාමැතිව,
ය ෝජනාවක් යහෝ සංයශ්ෝධන ක් ස්ිර කරනු ලැබි හැකි .
89.
ේ පරශ්්න ක් කථානා කවර ා විසින් සේපූර්ණ වශ්ය න් විමසනු ලැබීයමන් අනතුරුව
කිසිම මන්තව
රී ර කුට එම පරශ්්න පිළිබඳව කථා කරනු ලැබි යනාහැකි . පශ්
ර ්න ක්
සේබන්ධය න් “පක්ෂයි” සහ “විරුද්ධයි” නුයවන් හඬ නැගීයමන් ඡන්ද ප්රකාශ් කරනු
ලැබීයමන් අනතුරුව පරශ්න
්
සේපූර්ණ වශ්ය න් විමසනු ලැබුවා වන්යන් .
90. විවාද කළ යුතු පරශ්්න ක් සභාභිමුඛ් කර, විවාද යකාට, අවසන් කරනු ලැබූ පසු,
කථානා කවර ායේ අවසර යනාමැතිව කවර යහෝ මන්ීවර කුට එම සභා වාරයේදී ම එම
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2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

පරශ්්න නැවත වරක් සභාභිමුඛ් කළ යනාහැකි : එයමන්ම, පාර්ියේන්තුව විසින් ේ සභා
වාර ක දී ේ කාරණ ක් පිළිබඳව තීරණ ක් යගන තියේ නේ, ඒ කරුණ එම සභා වාරයේදී ම
කථානා කවර ායේ අවසර යනාමැතිව කිසිම විවාද ක දී නැවත වරක් මතු කරනු ලැබීමට
හැකි ාවක් යනාමැත්යත් .

පාර්ලියේන්ත්රුව ුළ කථා කිරීයේ දී මන්ත්රතව
රී රයන්ත්ර විසින්ත්ර පිළිපැදිය යුු රීති
91. සෑම මන්තව
රී ර කු ම, පාර්ියේන්තුව විසින් සලකා බලනු ලැබීමට න මිත ේ පරස්ූත ක්
සේබන්ධය න් කථා කිරීයේ දී, මතු සඳහන් රීති දැඩි යලස පිළිපදිනු ලැබි යුත්යත් :(අ)

සෑම මන්තරීවර කු විසින්ම කථානා කවර ා අමතමින් සි අදහස් පරකාශ් කිරීම
කරනු ලැබි යුතු අතර, කථානා කවර ායේ අවසර ඇතිව මිස සෑම
මන්තව
රී ර කු විසින්ම මන්ීවර ාට යවන් කරනු ලැබ තියබන ආසනය න්
නැගී සිට කථා කරනු ලැබි යුත්යත් ;

(ආ)

රීති පරශ්්න ක් මත යහෝ කථා කරනු ලබන මන්ීවර ා විසින් මැදිහත්ීමට
අවසර යදනු ලැබුවයහාත් මිස, කිසිම මන්තව
රී ර කුට බාධා කරනු යනාලැබි
යුත්යත් ;

(ඇ)

මන්තව
රී ර කු විසින් සි අදහස් පරකාශ් කරනු ලැබීම අවසන් කරනු ලැබූ විට, එම
මන්ීවර ා විසින් සි ආසනය හි නැවත අසුන් ගනු ලැබි යුතු අතර,
පාර්ියේන්තුව ඇමතීමට රිසි යවනත් ේ මන්තරීවර කුට නැගී සිටිනු ලැබි
හැකි ;

(ඈ)

මන්තව
රී ර න් යදයදනකු එකවර නැගී සිටි යහාත්, කථානා කවර ා විසින්
තමායේ ඇසට පළමුයවන් හසුවන මන්තරීවර ාට ආමන්තණ
ර
කරනු ලැබි
යුත්යත් ;

(ඉ)

සෑම මන්තරීවර කු විසින්ම සි අදහස් පරකාශ් කිරීම සාකච්ඡාවට භාජන
යවමින් පවතින විෂ ට සීමා කරනු ලැබි යුත්යත් ;

(ඊ)

කිසිම මන්තරීවර කු විසින් ේ ය ෝජනාවක දී යහෝ විවාද ක දී අධිකරණයේ
විනශ්්ච ට භාජන යවමින් පවතින යහෝ අධිකරණයේ තීන්දුව දීමට න මිතව
තියබන ේ කාරණ ක් පිළිබඳව සඳහන් කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
විනශ්්ච ට භාජන ී තියබන කාරණ ට එයරහි රීති කඩ කරමින් කථා කරන
කවර යහෝ මන්තව
රී ර කුට සි ආසනය හි අසුන් ගන්නා යලස නය ෝග කරනු
ලැබීමට කථානා කවර ාට යහෝ මූලාසනාරූඪ මන්ීවර ාට හැකි :
එයස් වුව ද, එවැන සඳහන් කිරීමක් නීති කෘතය ක පරතිඵල (අධිකරණයේ
විනශ්්ච ට භාජන යවමින් පවතින රීති ) යකයරහි සැබෑ සහ සාරානුකූල
හාන ක් යහෝ අගති ක් ීයේ අවදානමක් යනාමැති බව කථානා කවර ායේ
මත වන්යන් නේ, කථානා කවර ා විසින් එවැන සඳහන් කිරීමකට ඉඩ යදනු
ලැබීමට හැකි .

( 72 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(උ)

කථා කරමින් සිටින යහෝ සභායේ පැමිණ සිටින ේ මන්තරීවර කු විසින්,
අපහාසාත්මක යහෝ අනසි වචන පාවිච්ි කරනු ලැබුවයහාත්, කථානා කවර ා
විසින් ඒ මන්ීවර ාට රීතයානුකූල වන යලස නය ෝග කරනු ලැබි යුතු අතර,
එම සඳහන් කිරීම පාර්ියේන්තුයේ හැන්සාඩ් වාර්තායවන් ඉවත් කරන යලස
නය ෝග කරනු ලැබි යුත්යත් .

(ඌ) කිසිම මන්තරීවර කු යවනත් මන්තරීවර කුට අයුතු ආයරෝපිත යචෝදනාවක් කිරීම
යහෝ යවනත් මන්තව
රී ර කුයේ යපෞද්ගික කටයුතු සේබන්ධය න් සඳහන්
කිරීම යහෝ කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
(එ)

මන්තව
රී ර කු විසින්, පාර්ියේන්තුව ඉදිරියේ ඇති විෂ
යලස කථා කරනු ලැබි යුත්යත් .

(ඒ)

පාර්ියේන්තුව ඉදිරියේ පරශ්්න ක් සභාභිමුඛ් කර යනාතිබුණ ද,
පාර්ියේන්තුයේ කැමැත්ත ඇතිව මන්තරීවර කුට තමා සේබන්ධව යපෞද්ගික
ස්වභාවයේ කාරණා පැහැදිි කරනු ලැබි හැකි ; එයහත් එවැන කාරණා
විවාද කට භාජන කරනු ලැබි යනාහැකි . එයමන්ම එම කථාව එම
මන්ීවර ායේ පැවැත්ම නයදාස් කිරීමට පමණක් සීමා කරනු ලැබි යුත්යත් .

(ඔ)

පනත් යකටුේපතක්, නය ෝග ක්, ය ෝජනා සේමත ක් යහෝ ය ෝජනාවක්
ඉදිරිපත් කරනු ලබන මන්තව
රී ර කුට විවාද අවසානයේ දී පිළිතුරු දීම සඳහා
අයිතිවාසිකමක් තිබි යුත්යත් .

(ඕ)

රීතිවින් බැහැරවන කවර යහෝ මන්තරීවර කු වහාම සභායේ රීතිවලට අනුකූල
වි යුතු බවට කථානා කවර ා විසින් න ම කරනු ලැබි හැකි .

(ක)

ඡන්ද පරකාශ් කරන අවස්ථායේ දී හැර, මන්තව
රී ර න් විසින් සභා ගර්භ ට
ඇතුළුවන සහ ඉන් පිටව න අවස්ථායේ දී, මූලාසන ට යගෞරව කරනු ලැබි
යුත්යත් .

(ග)

රැස්ීම අවසානයේ දී, කථානා කවර ා යහෝ මූලාසනාරූඪ මන්ීවර ා
සභාගර්භය න් පිටව ාමට සූදානේ අවස්ථායේ දී, මන්තව
රී ර න් විසින් සි
ආසනවින් නැගී සිටිනු ලැබි යුතු අතර, කථානා කවර ා යහෝ මූලාසනාරූඪ
මන්ීවර ා සභා ගර්භය න් පිටත්ව න යතක් මන්ීවර න් විසින් එයලස
නැගී සිටිනු ලැබි යුත්යත් .

(ච)

යමම ස්ථාවර නය ෝගයේ විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද,
කථානා කවර ා විසින් මන්තරීවර න් අතර සාධාරණ සහ යුක්ති සහගත
ආකාර කට කාල යවන් කිරීම සඳහා වගකි නු ලැබි යුත්යත් . කථා කිරීම
සඳහා කැඳවනු ලැබි යුත්යත් කවයරකුද න්න තීරණ කරනු ලැබීයේ දී,
ආණ්ඩඩු පාර්ශ්්වයේ සහ විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ සංවිධා කවර න් විසින් එයස් කථා
කිරීම සඳහා කථානා කවර ා විසින් කැඳවනු ලැබි යුතු මන්ීවර න්යේ
ලැයිස්තුවක් ලබා දීම මගින් කථානා කවර ාට සහා වනු ලැබි හැකි .

( 73 )

කරුණට අදාළ වන

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

කථා යනාකරන මන්ත්රතව
රී රයන්ත්ර විසින්ත්ර පිළිපැදිය යුු රීති
92. (1) පාර්ියේන්තුයේ විවාද ක් යහෝ පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක් පැවැත්යවන
අතරතුර දී ේ මන්තව
රී ර කු විසින්—
(අ)

ශිෂ්ට සේපන්නව සහ සන්සුන් යලස පාර්ියේන්තුවට යහෝ කාරක සභාවට යහෝ
පිවිසීම කරනු ලැබි යුත්යත් ;

(ආ)

පාර්ියේන්තුයේ සභා ගර්භ හරහා ගමන් කරනු යනාලැබි යුත්යත් ;

(ඇ)

පාර්ියේන්තුව ඉදිරියේ ඇති කටයුතු හා සේබන්ධ වන්යන් නේ මිස පුවත්පත්
කි වනු යනාලැබි යුත්යත් ;

(ඈ)

දුේ පාන කරනු යනාලැබි යුත්යත් ;

(ඉ)

යවනත් මන්තව
රී ර කු කථා කරන විට නශ්්ශ්ේදතාව පවත්වා ගත යුතු අතර,
කථා කරමින් සිටින මන්තව
රී ර ා විසින් ඉඩ යදනු ලබන්යන් නේ මිස ඊට බාධා
කරනු යනාලැබි යුත්යත් ;

(ඊ)

වාික සන්නයේදන උපකරණ භාවිතා කරමින් සංවාදයේ ය යදනු යනාලැබි
යුත්යත් ; සහ

(උ)

පාර්ියේන්තුයේ සභා ගර්භයේ මධය ට පිවිසීම යනාකළ යුත්යත් .

(2) රීති ප්රශ්න
(අ) ඡන්ද ක් ප්රකාශ් කිරීමට යබදීමක් පවතින විටක දී හැර පාර්ියේන්තුයේ කවර යහෝ
කටයුත්තක දී නවැරදි ක්රමයේද අනුගමන කරනු ලැබ තියේ ද යහෝ කරනු
ලබමින් තියේ ද න්න පිළිබඳව මන්ීවර කු විසින් ප්රශ්්න කරනු ලැබි හැකි
වන්යන් .
(ආ) රීති ප්රශ්්න ක් මතු කිරීයේ දී, මන්ීවර කුට මිනත්තු එකකට වඩා කතා කරනු
ලැබි යනාහැකි අතර සැලකිේලට භාජන කරනු ලබමින් තියබන ප්රශ්්න ක්
පිළිබඳව කථා කරනු ලැබි යනාහැකි වන්යන් . සැලකිේලට භාජන කරනු
ලබමින් තියබන ප්රශ්්න ක් අභිභවා රීති ප්රශ්්න ක් මුඛ්යස්ථාන ගනු ලැබි යුතු
අතර සලකා බැලීමට භාජන කරනු ලබමින් තියබන සාකච්ඡාව තාවකාිකව
අත්හිටුවනු ලැබි යුත්යත් .
(ඇ) යමම ස්ථාවර නය ෝගවලට අනුකූලව ේ රීති ප්රශ්්න ක් සේබන්ධය න්
කථානා කවර ා යහෝ මූලාසනාරූඪ මන්ීවර ා විසින් තීරණ ක් වහාම ගනු
ලැබි යුතු අතර යකයස් යවතත් වියශ්්ෂය න් තීරණ ක් ගනු ලැබීම කේ දමනු
ලැබි හැකි වන්යන් . කථානා කවර ා යහෝ මූලාසනාරූඪ මන්ීවර ා විසින්
යමම ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් එළඹි තීරණ නයේදන කරනු ලැබි යුතු
අතර එම තීරණ සේබන්ධය න් තවදුරටත් සාකච්ඡා කිරීමට ඉඩ යදනු
යනාලැබි යුත්යත් .

( 74 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව

පූර්ලණ පාර්ලියේන්ත්රු කාරක සභාව
93. (1) පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක් පාර්ියේන්තුයේ ය ෝජනා සේමත ක් මගින් පත්
කරනු ලැබි යුත්යත් .
(2) එවැන ය ෝජනා සේමත කට එකඟ ීයමන් අනතුරුව කථානා කවර ා විසින් පරශ්්න
යනාවිමසා මූලාසනය න් ඉවත් වනු ලැබි යුත්යත් .
94. කථානා කවර ා විසින් යහෝ කථානා කවර ා යනාපැමිණ සිටින අවස්ථාවක දී, නය ෝජය
කථානා කවර ා විසින් පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක සභාපතිවර ා වශ්ය න් මූලාසන
දරනු ලැබි යුතු අතර, ඒ යදයදනාම යනාපැමිණ සිටින අවස්ථාවක දී, නය ෝජය කාරක සභා
සභාපතිවර ා මූලාසන දරනු ලැබි යුත්යත් . කථානා කවර ා, නය ෝජය කථානා කවර ා
සහ නය ෝජය කාරක සභා සභාපතිවර ා න තියදනාම යනාපැමිණ සිටින අවස්ථාවක දී, සභාපති
නාමාවියේ කවර යහෝ මන්තරීවර කු විසින් මූලාසන දරනු ලැබි යුත්යත් .
95. පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභායේ ඡන්ද විමසීේ කිරීයේ දී 47 සිට 49 දක්වා ස්ථාවර
නය ෝගවල විධිවිධානවල “කථානා කවර ා” න වචන යවනුවට “සභාපතිවර ා” න වචන
ආයද්ශ්යකාට එම විධිවිධානවලට අනුකූලව ඡන්ද විමසීම කරනු ලැබි යුත්යත් .
96. පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක සභාපතිවර ා විසින්, අයනක් මන්තරීවරුන්යේ ඡන්ද
සමානව යබදී ඇත්නේ මිස සි ඡන්ද පරකාශ් කරනු යනාලැබි යුතු අතර, එවැන අවස්ථාවක දී
සභාපතිවර ා විසින් තීරක ඡන්ද භාවිතා කරනු ලැබීමට හැකි .
97. මතු සඳහන් කාරණා වල දී හැර කථානා කවර ා මූලාසනයේ සිටින අවස්ථාවක දී, කාර්
පටිපාටි සේබන්ධය න් අදාළ වන රීති පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක කාර් පටිපාටි
සේබන්ධය න් ද අදාළ වි යුත්යත් :—
(අ)

ය ෝජනාවක් පිළිබඳව දැනුේ දීමක් අවශ්ය යනාවන්යන් ;

(ආ)

ය ෝජනාවක් ස්ිර කරනු ලැබීම අවශ්ය යනාවන්යන් ;

(ඇ)

එකම පරශ්න
්
සේබන්ධය න් මන්තරීවර කුට එක් වරකට වඩා කථා කරනු
ලැබි හැකි .

98. පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක් විසින් එම කාරක සභාවට පාර්ියේන්තුව විසින් ය ාමු
කරන ලද කාරණා සේබන්ධය න් පමණක් කටයුතු සිදු කරනු ලැබි යුත්යත් .
99. පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක වැඩකටයුතු පාර්ියේන්තුයේ කාර්
වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් .

සටහන්වල

වියශ්ෂ කාරක සභා
100. වියශ්්ෂ කාරක සභාවක් පාර්ියේන්තුයේ ය ෝජනා සේමත ක් මගින් පත් කරනු ලැබි
හැකි .
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101. වියශ්්ෂ කාරක සභාවක්, පාර්ියේන්තුයේ අවසර යනාමැතිව මන්තව
රී රු යදායළාස්
යදයනකුට වැඩි ගණනකින් සංයුක්ත යනාවි යුතු . එවැන අවසර ක් ලබා ගැනීම සඳහා වන
ය ෝජනාවක් සේබන්ධය න් දැනුේ දීම අවශ්ය වන්යන් .
102. වියශ්්ෂ කාරක සභාවකින් කරනු ලබන පරීක්ෂණ ක විෂ
සීමාව, එම කාරක සභාව පත්
කරන ලද නය ෝගයේ න ම මගින් නශ්්ච කරනු ලැබි යුතු නමුත් එම විෂ
පථ පුළුේ කිරීම
යහෝ සීමා කිරීම පාර්ියේන්තුයේ උපයදස් අනුව කරනු ලැබි හැකි . එම කාරක සභාව විසින් එහි
අවසන් වාර්තාව පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුතු කාල සීමාව පාර්ියේන්තුව විසින්
ය ෝගය ැයි සලකනු ලබන ේ නශ්්ිත දින ක් දක්වා දීර්ඝ කරනු ලැබි හැකි ීමට ටත්ව, එම
කාරක සභාව විසින් සි අවසන් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුතු කාල සීමාව ඉහත කී
නය ෝගයේ නශ්්ිතව දක්වා තිබි යුත්යත් .
103. සෑම වියශ්්ෂ කාරක සභාවකම සභාපතිවර ා සහ සභික මන්තව
රී ර න් කථානා කවර ා
විසින් පත් කරනු ලැබි යුත්යත් . සභාපතිවර ා යනාපැමිණ සිටින අවස්ථාවක දී, පැමිණ සිටින
සභික මන්තව
රී ර න් විසින් යතෝරා ගනු ලබන කාරක සභායේ යවනත් කවර යහෝ මන්ීවර කු
විසින් එම රැස්ීයේ මූලාසන දරනු ලැබි යුත්යත් .
104. සභාපතිවර ා විසින් න ම කරනු ලැබි හැකි ේ යේලාවක සහ ස්ථාන ක කාරක සභාව
විසින් සි රැස්ීේ පවත්වනු ලැබි යුත්යත් . පළමුවැන රැස්ීයමන් අනතුරුව පවත්වනු ලබන
රැස්ීේ කාරක සභාව විසින් නශ්්ච කරනු ලැබි හැකි යේලාවල සහ ස්ථානවල පවත්වනු ලැබි
යුත්යත් .
105. අනයාකාරය න් නය ෝග කරනු ලබන්යන් නේ මිස, වියශ්්ෂ කාරක සභාවක ගණපූරණ
මන්තව
රී රුන් හතර යදයනකුයගන් සංයුක්ත වි යුත්යත් .
106. එවැන ේ කාරක සභාවක පුරප්පාඩුවක් ඇති වන ේ අවස්ථාවක දී, කථානා කවර ා
විසින්, කින් කලට, එම සාමාජික මන්තව
රී ර ා යවනුවට එම වියශ්්ෂ කාරක සභාවට යවනත්
මන්තව
රී ර කු පත් කරනු ලැබි හැකි . කාරක සභායේ පූර්ව අවසර යනාලබා යනාකඩවා රැස්ීේ
තුනකට පැමිණ යනාසිටින ේ සාමාජික මන්තව
රී ර කු එම කාරක සභායේ සාමාජිකත්ව
අත්හැරගි ා යස් සලකනු ලැබි යුත්යත් . යමම ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් කරනු ලබන සෑම පත්
කිරීමක් ම පාර්ියේන්තුයේ ඊළඟ රැස්ීයේ දී පාර්ියේන්තුවට නයේදන කරනු ලැබි යුත්යත් .
107. වියශ්්ෂ කාරක සභාවක සභාපතිවර ාට එක් මූික ඡන්ද ක් තිබි යුතු . ඡන්ද විමසීමක දී
පරකාශ් කරන ලද ඡන්ද සමානව යබදී ඇත්නේ, සභාපතිවර ාට තීරක ඡන්ද ක් භාවිතා කරනු
ලැබි හැකි .
108. පනත් යකටුේපතක් යහෝ ේ කාරණ ක් ය ාමු කරනු ලැබූ වියශ්්ෂ කාරක සභාවක් විසින්
එම පනත් යකටුේපත යහෝ ය ාමුගත කාරණ පිළිබඳ සාක්ෂය විභාග කිරීම පිණිස පාර්ියේන්තුව
විසින් එම කාරක සභාවට තැනැත්තන් කැඳීමට සහ ිපි යේඛ්න සහ වාර්තා යගන්වා ගනු ලැබීමට
ය ෝජනා සේමත ක් මගින් බල යදනු ලැබි හැකි අතර, එවැන බලතල පවරනු ලැබ ඇති ේ
කාරක සභාවකට එම කාරක සභාව ඉදිරියේ ලබා ගන්නා ලද සාක්ිවල කාර්
සටහන් ද සමඟ
කාරක සභායේ මත න් සහ නරීක්ෂණ පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කිරීමට ද පාර්ියේන්තුයේ
දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම සුදුසු ැයි සලකනු ලැබි හැකි ේ කාරණ ක් සේබන්ධ වියශ්්ෂ
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට ද අවසර තිබි යුත්යත් .
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ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
109. පාර්ියේන්තුව කේ තබනු ලැබ යහෝ වාරාවසාන කරනු ලැබ තිබුණ ද, වියශ්්ෂ කාරක
සභාවක් විසින් සි විමර්ශ්න යනාකඩවා කරයගන නු ලැබි හැකි අතර, එහි වාර්තාව
පාර්ියේන්තුවට පිළිගන්වනු ලබන යතක් යහෝ පාර්ියේන්තුයේ ය ෝජනාවකින් මිස එ විසුරුවා
හරිනු යනාලැබි යුත්යත් .
110. ේ වියශ්්ෂ කාරක සභාවක රැස්ීම සඳහා එක් එක් දිනයේ පැමියණන සාමාජික
මන්තව
රී ර න්යේ නේ, විභාග කරන ලද සාක්ිකරුවන්යේ නේ සහ ේ යබදීමක් ඇති වූ
අවස්ථාවක දී, ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ පරශ්්න , එ ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ තැනැත්තායේ නම සහ පැමිණ
සිටින සාමාජික මන්තව
රී ර න් එම පරශ්න
්
සඳහා ඡන්ද ලබාදුන් අනුපිළියවළ ද කාරක සභායේ
වැඩකටයුතු පිළිබඳ කාර් සටහන්වල ඇතුළත් කරනු ලැබි යුතු අතර, සාක්ි පිළිබඳ කාර්
සටහන් සමඟ වැඩකටයුතු පිළිබඳ වූ කාර් සටහන් ද පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබි යුතු
අතර කාරක සභායේ වාර්තාව සමඟ ඒවා මුද්රණ කරනු ලැබි යුත්යත් .

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා
111. (1) පාර්ියේන්තුව විසින්, මහ මැතිවරණ කින් පසුව එහි පළමු රැස්ීයමන් අනතුරුව සති
හ ක් ඇතුළත දී, ය ෝජනා සේමත ක් මඟින්, යත්රීේ කාරක සභාව විසින් නශ්්ච කරනු ලැබි
හැකි ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සංඛ්යාවක් පත් කරනු ලැබි යුත්යත් ; යකයස් වුව ද, දී ඇති
කවර යහෝ අවස්ථාවක දී හ ෝ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සංඛ්යාව විස්ස ඉක්මවනු යනාලැබි
යුත්යත් .
(2) ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා පාර්ියේන්තුයේ කාල තුළ දී කරි ාත්මක වි යුතු
අතර, පාර්ියේන්තුයේ ේ කේ තැබීමක් යහෝ වාරාවසාන කිරීමක් යනාසලකා එහි විමර්ශ්න
කටයුතු පවත්වායගන නු ලැබි යුත්යත් .
(3) එක් එක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට යවන් කරනු ලැබි
කාර් න් යත්රීේ කාරක සභාව විසින් නශ්්ච කරනු ලැබි යුත්යත් .

යුතු විෂ

න් සහ

(4) ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවලට ේ පනත් යකටුේපතක්, නය ෝග ක්, ය ෝජනා
සේමත ක් ඇතුළු ේ අනුනීති ක්, ගිවිසුමක්, වාර්තාවක්, යහෝ එහි අධිකාර බල සීමාව ඇතුළත
ඇති විෂ න් සහ කාර් න්ට අදාළ යවනත් ේ කාරණ ක් විභාග කිරීමට බල තිබි යුත්යත් .
(5) ේ විෂ කට යහෝ කාර් කට අධිකාර බල සීමාව ඇති ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාවකට, පාර්ියේන්තුව යහෝ ේ කාරක සභාවක් යහෝ අමාතයවර කු යහෝ විසින් ඕනෑම
කාරණ ක් සලකා බලා වාර්තා කිරීම පිණිස ඊට ය ාමු කරනු ලැබි හැකි .
(6) ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවලට, පාර්ියේන්තුවට සහා ීම පිණිස මතු සඳහන්
යපාදු අධීක්ෂණ වගකීේ තිබි යුත්යත් :—
(අ)

ඉේලීම සේබන්ධ එහි විශ්්යේෂණ , තක්යස්රුව සහ ඇගයීම, පාර්ියේන්තුව
විසින් සේමත කරනු ලබන නීතිවල පරිපාලන , කරි ාත්මක කිරීම සහ
ඵලදායිතාව සහ ේ අලුත් යහෝ අතියර්ක නීති පැනීයේ අවශ්යතාව යහෝ
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2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

ය ෝගයතාව හඟවනු ලබන තත්ත්ව න් සහ අවස්ථායවෝිත කාරණා
සේබන්ධය න්;
සහ
(ආ)

ේ නීති ක සැකසීම, සලකා බැලීම සහ පැනීම යහෝ යවනස්කේ සහ අවශ්ය
වි හැකි යහෝ ය ෝගය වන්නා වූ ේ අතියර්ක නීති සේබන්ධය න්:
එයස් වුව ද, යමම ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් අතියර්ක මූලය සේපත්
බලායපායරාත්තු වන්නා වූ ේ නර්යද්ශ් ක් යහෝ ය ෝජනාවක් සමගාමීව
රජයේ මුදේ පිළිබඳ කාරක සභාව සමඟ සමායලෝචන කරනු ලැබි
යුත්යත් .

(7) (1) ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක අධිකාර බල සීමාව ඇතුළත ඇති විෂ න්ට
සේබන්ධ ේ නීති ක්, වයාපෘති ක් යහෝ වැඩසටහනක් ඵලදායී යලස කරි ාත්මක කර තියේ ද
න්නත්, පාර්ියේන්තුයේ අභිපරා අනුව කරි ාකර තියේ ද න්නත්, නශ්්ච කරනු ලැබීම සඳහා
සහ ඒවා ඉදිරි ටම පවත්වායගන නු ලැබි යුතු ද, නවත්වනු ලැබි යුතු ද, යහෝ මුිනුපුටා දමනු
ලැබි යුතු ද, න්න අඛ්ණ්ඩඩ පදනමක් මත සමායලෝචන කර අධය න කරනු ලැබි යුත්යත් .
(2)
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා විසින්, මතු දැක්යවන සි ලු යහෝ ේ එකක් යහෝ
ඊට වැඩි ගණනක් ඉටු කරනු ලැබි යුත්යත් :—
(අ)

එහි අධිකාර බල සීමාව ඇතුළත ඇති විෂ න් පිළිබඳව වයවස්ථා සේපාදන
වයාපෘති සහ වැඩසටහන්වල ය දීම, පරිපාලන , ක්රි ාත්මක කිරීම සහ
ඵලදායීතාව අධය න කිරීම සහ සමායලෝචන කිරීම;

(ආ)

එහි අධිකාර බල තුළ ඇති විෂ න් පිළිබඳව වයවස්ථා සේපාදන වයාපෘති හා
වැඩ සටහන් පරිපාලන සහ කරි ාත්මක කිරීම සඳහා වගකීමක් ඇති
යදපාර්තයේන්තු සහ ආ තනවල සංවිධාන සහ කරි ාකාරිත්ව අධය න
කිරීම සහ සමායලෝචන කිරීම;

(ඇ)

එහි අධිකාර බල තුළ ඇති විෂ න් පිළිබඳව අලුත් යහෝ අතියර්ක නීති
කෘතය න් නීතිගත කිරීයේ අවශ්යතාව සහ අභිප්රා යපන්නුේ කරන පවතින
තත්ත්ව න් යහෝ යකාන්යද්සි අධය න කිරීම සහ සමායලෝචන කිරීම (ඒ
සේබන්ධය න් පනත් යකටුේපතක් යහෝ ය ෝජනා සේමත ක් ඉදිරිපත් කරනු
ලැබූ යහෝ යනාලැබූ අවස්ථාවක දී);

(ඈ)

ආණ්ඩඩුයේ අමාතයංශ්වල නය ෝග ඇතුළු අයනකුත් අනු නීති වයවස්ථාදා කයේ
පරමාර්ථ සමඟ අනුකූල බවට වග බලා ගැනීම සඳහා අනු නීති පැනීයේ
වගකීේ අධය න කිරීම සහ සමායලෝචන කිරීම;

(ඉ)

මුළුමනන්ම යහෝ යකාටසක් වශ්ය න් ආණ්ඩඩුයවන් අරමුදේ සප නු ලබන
රාජය සංස්ථා යහෝ ආ තනවල ගිණුේ පරීක්ෂා කිරීම;

(ඊ)

එම ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභායේ අධිකාර බල සීමාව ඇතුළත ඇති, අමාතය
මණ්ඩඩල විසින් නශ්්ච කරනු ලබන ේ තනතුරක ධුර දැරීම සඳහා පත්කරනු
ලැබ ඇති යහෝ නේ කරනු ලැබ ඇති ේ තැනැත්තකුයේ ය ෝගයතාව පරීක්ෂා
( 78 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
කරනු ලැබීම සහ අදාළ අමාතයංශ් ට ඒ තැනැත්තන් සේබන්ධ නර්යද්ශ්
ඉදිරිපත් කිරීම; සහ
(උ)

සි අධිකාර බල සීමාව ඇතුළත ඇති විෂ
පර්යේෂණ කටයුතුවල න ැලීම.

න් පිළිබඳව පූර්වානුමාන කර ඉදිරි

(8) ඕනෑම අවස්ථාවක දී සි වගකීේ කරි ාත්මක කිරීයේ දී අවශ්ය යහෝ ය ෝගය වි හැකි
ැයි ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් සලකනු ලබන ේ විමර්ශ්න සහ අධය න න් සිදු
කරනු ලැබි හැකි .
(9) ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා පත් කිරීයමන් සති හ කට පසු යනාවන කාල ක දී එක්
එක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් පාර්ියේන්තුයේ එම සැසිවාර සඳහා අධීක්ෂණ
සැලසුමක් සේමත කර ගනු ලැබි යුත්යත් . එම සැලසුම නරීක්ෂණ කිරීම සඳහා පාර්ියේන්තු
කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් . එක් එක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් එම සැලසුම වැඩි දියුණු කිරීයේ දී—
(අ)

එම වයවස්ථා සේපාදන වයාපෘති යහෝ වැඩසටහන් සේබන්ධව සමායලෝචන
කරනු ලැබීයේ දී කාරක සභා අතර සහ නය ෝජිත ආ තන අතර උපරිම
සේබන්ධීකරණ සහ සහය ෝගීතාව සඳහා වගබලා ගැනීයේ අදහසින් සමාන
යහෝ අදාළ වයවස්ථා සේපාදන වයාපෘති යහෝ වැඩසටහන් සේබන්ධය න්
අධිකාර බල ඇති අයනකුත් කාරක සභා, යහෝ සි අධිකාර බල තුළ ඇති
නය ෝජිත ආ තන විමසීම සහ එවැන සේබන්ධීකරණ ක් යහෝ
සහය ෝගීතාව ක් සඳහා වගබලා ගැනීමට ගන්නා ලද යහෝ ගනු ලබන පි වර
පිළිබඳ පැහැදිි කිරීමක් ද එම සැලසුයේ ඇතුළත් වි යුත්යත් ;

(ආ)

වැඩිදුර සලකා බැලීම අවශ්ය වන යහෝ පුද්ගල න් යවත බරපතළ මූලය වගකීේ
පනවන ආණ්ඩඩුයේ රීති, නය ෝග සහ වයවස්ථාවල වියශ්්ිත ගැටලු
සමායලෝචන කරනු ලැබි යුත්යත් ;

(ඇ)

ඉහත කී වයවස්ථා සේපාදන වයාපෘති, වැඩසටහන් යහෝ නතය අ වැ
අධිකාරි ක් යහෝ නතය වයවස්ථාපිත අධිකාරි ක් ටයත් කරි ාත්මක වන
නය ෝජිත ආ තන ඇතුළත් කාරණා සලකා බැලීම පිණිස ප්රමුඛ්තාව යදනු
ලැබි යුත්යත් ;
සහ

(ඈ)

සි අධිකාර බල
ටයත් ඇති සෑම වියශ්්ිත වයවස්ථාම වයාපෘති,
වැඩසටහන් යහෝ නය ෝජිත ආ තන ක් ම කින් කලට සමායලෝචන ට
භාජන කරන බවට වග බලා ගනු ලැබි යුත්යත් .

(10) එක් එක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් සේමත කරන ලද අධීක්ෂණ සැලසුේ
කථානා කවර ා යවත ලැබුණු පසුව කථානා කවර ා ඒ පිළිබඳව පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු
ලැබි යුත්යත් .
(11) පාර්ියේන්තුව විසින් එක් එක් පනත් යකටුේපත, නය ෝග, ය ෝජනා සේමත න්
ඇතුළු අනු වයවස්ථා යහෝ යමම ස්ථාවර නය ෝගයේ විධිවිධානවලට අනුකූලව ආංශික අධීක්ෂණ

( 79 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

කාරක සභාව ටයත් ලැයිස්තු ගත කර ඇති ේ විෂ
කාරක සභාවට ය ාමු කරනු ලැබි හැකි .

කට අදාළ යවනත් ේ කාරණ ක් යමම

(12)
ේ විෂ
කාරණ ක් සේබන්ධය න් අධිකාර බල ඇති එක් එක් ආංශික
අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් එම විෂ
කාරණා පිළිබඳව සලකා බලා ඒ සේබන්ධය න්
පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබි හැකි බවට පාර ය ෝගිකව හැකි උපරිම පරමාණ ට වගබලා
ගන්නා ආකාර ට ේ කාරණ ක් ේ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවකට ය ාමු කරනු ලැබි
යුත්යත් .
(13)
ේ කාරණ ක් ය ාමු කිරීම සේබන්ධය න් ඉහත (10) වැන සහ (11) වැන යේදවල
විධිවිධාන කරි ායේ ය දීයේ දී කථානා කවර ා විසින්—
(අ)

ඒ සඳහා පරාථමික අධිකාර බල කරි ාත්මක කරනු ලබන කාරක සභාවක් නේ
කරනු ලැබි යුත්යත් ;

(ආ)

එම කාරක සභාව විසින් පරාථමික අධිකාර බල කරි ාත්මක කරමින් එම
කාරණ සේබන්ධය න් වාර්තා කරනු ලැබූ මුේ අවදියේ යහෝ පසුව එම
කාරණ සලකා බලා සි මත පරකාශ් කිරීම පිණිස කාරණ අතියර්ක
කාරක සභා එකකට යහෝ වැඩි ගණනකට ය ාමු කරනු ලැබි හැකි ;

(ඇ)

එම ය ාමු කිරීම ය ෝගය කාල සීමාවන්ට ටත් කරනු ලැබි හැකි ;
සහ

(ඈ)

ය ෝගය
හැකි .

ැයි සලකනු ලැබි

හැකි යවනත්

ේ විධිවිධාන කරනු ලැබි

(14) (13) වැන යේද
ටයත් පරාථමික අධිකාර බල කරි ාත්මක කරනු ලබන ේ කාරක
සභාවක හැර ේ අතියර්ක කාරක සභාවක් මගින් මත ක් විමසා ඇති විට, එම මත යදනු ලබන
කාරක සභාව විසින් හුයදක් සි වගකීේ වපසරි
ටතට ගැයනන කාරණා සේබන්ධය න් සි
මත හසුරවනු ලැබි යුත්යත් .
(15) කථානා කවර ා විසින් ේ කාරණ ක් අතියර්ක කාරක සභාවකට ය ාමු කරනු
ලැබූ අවස්ථායේ දී, එම අතියර්ක කාරක සභාව විසින් සි මත ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් කවර
කාල සීමාවක් ඇතුළත ද න්න කථානා කවර ා විසින් න ම කරනු ලැබි හැකි .
(16) සි අධිකාර බල කරි ාත්මක කරමින් කටයුතු කරන එක් එක් ආංශික අධීක්ෂණ
කාරක සභාව, එම කාරක සභාව විසින් සලකා බලන ලද එක් එක් කාරණ සේබන්ධ වාර්තාවක්
කථානා කවර ාට ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් . කථානා කවර ා විසින් එම වාර්තාව
පාර්ියේන්තුයේ දී සභාගත කිරීමට සලස්වනු ලැබි යුතු අතර—
(අ)

ේ පනත් යකටුේපතක් සේබන්ධය න් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක
ේ වාර්තාවක් ඒ සමඟ ඇති ය ෝජනාවට යකටුේපත් සංයශ්ෝධන යවයතාත්
අදාළ වන්යන් නේ යකටි සාධාරණීකරණ න් ද සමඟ සමන්විත වි යුත්යත්
; සහ

( 80 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(ආ)

පනත් යකටුේපතට එවැන ේ සංයශ්ෝධන ක් කාරක සභායේ සභාපතිවර ා
යහෝ කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන යවනත් කවර යහෝ සභික
මන්ීවර කු විසින්, 61 වැන ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් එම පනත්
යකටුේපයත් කාරක සභා අවස්ථායේදී, ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් .

(17) එක් එක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් සි රැස්ීේ සේබන්ධ වාර්ික දින
දර්ශ්න ක් සකස් කරනු ලැබි යුතු .
(18) එක් එක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව සෑම මාස කම දින යදකකට යනාඅඩු දින
ගණනක් රැස් වි යුත්යත් . එක් එක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක රැස්ීේ දින දර්ශ්න යහෝ
කාලසටහන අනුව යහෝ සභාපතිවර ා විසින් තීරණ කරනු ලැබි හැකි පරිදි කැඳවනු ලැබි යුතු
. සභාපතිවර ා විසින් යහෝ කාරක සභායේ සභික මන්ීවර න්යගන් අඩකට යනාඅඩු
සංඛ්යාවකයේ ඉේලීම මත ේ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක අතියර්ක රැස්ීේ කැඳවනු ලැබි
හැකි .
(19) මතු සඳහන් තැනැත්තන් හැර, පාර්ියේන්තුයේ සෑම මන්තරීවර කු ම ේ ආංශික
අධීක්ෂණ කාරක සභාවක සාමාජික න් යලස යස්ව කිරීමට සුදුසුකේ ලැබි යුත්යත් :—
(අ) කථානා කවර ා;
(ආ) නය ෝජය කථානා කවර ා;
(ඇ) නය ෝජය කාරක සභා සභාපතිවර ා;
(ඈ) අගරාමාතයවර ා;
(ඉ) පාර්ියේන්තුයේ සභානා කවර ා;
(ඊ) පාර්ියේන්තුයේ විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ නා කවර ා;
(උ) ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 43 (2) වයවස්ථාව ටයත් පත් කරනු ලබන අමාතය
මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර න්.
(20) සුදුසුකේ ලබන සෑම මන්තව
රී ර කු විසින් ම දී ඇති ේ අවස්ථාවක දී, ආංශික
අධීක්ෂණ කාරක සභා තුනකට යනාවැඩි සංඛ්යාවක සභික මන්ීවර කු යලස යස්ව කරනු ලැබි
හැකි . (19) වැන යේදයේ (උ) අනුයේද
ටතට යනාගැයනන නය ෝජය අමාතයවර න් හා
අමාතය මණ්ඩඩලයේ සාමාජික න් යනාවන අමාතයවර න්, නය ෝජය අමාතයවර න් සහ අමාතය
මණ්ඩඩලයේ සාමාජික න් යනාවන අමාතයවර න් කටයුතු කරනුයේ කවර අමාතය මණ්ඩඩල
අමාතයවර කුයේ විෂ පථ
ටතට ගැයනන ේ විෂ ක්, කර්තවය ක්, යදපාර්තයේන්තුවක්
යහෝ ආ තන ක ද ඒ හා සමාන අධිකාර බල ක් සහ අදාළ කර්තවය සහිත ආංශික අධීක්ෂණ
කාරක සභාවක යස්ව කිරීම සඳහා සුදුසුකේ යනාලැබි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, පනත් යකටුේපතක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක සාකච්ඡාවට භාජන
කරනු ලබන අවස්ථාවක දී, විෂ භාර අමාතයවර ා, යහෝ අමාතය මණ්ඩඩලයේ සාමාජික කු
යනාවන අමාතයවර ා යහෝ නය ෝජය අමාතයවර ා යහෝ එම කාරක සභාවට සහා ීම පිණිස
කැඳවනු ලැබි හැකි .
( 81 )
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(21) යත්රීේ කාරක සභාව විසින්, ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට සභික මන්ීවර න්
නේ කිරියේ දී පාර්ියේන්තුව නය ෝජන කරනු ලබන යද්ශ්පාලන පක්ෂවල හා ස්වාධීන
කණ්ඩඩා ේවල නා ක න් විසින් කරනු ලබන නාමය ෝජනාවලට අනුකූලව එම යද්ශ්පාලන පක්ෂ
සහ ස්වාධීන කණ්ඩඩා ේවල මන්ී සංඛ්යාවට නසි සැලකිේල දක්වමින් කටයුතු කරනු ලැබි
යුත්යත් .
(22) (අ)

(ආ)

පාර්ියේන්තුව නය ෝජන කරනු ලබන ේ යද්ශ්පාලන පක්ෂ ක් යහෝ
ස්වාධීන කණ්ඩඩා මක් විසින්, (21) වැන යේද
ටයත් නේ කරනු ලැබු එවැන
කවර යහෝ මන්තව
රී ර කු එම කාරක සභායවන් ඉවත් කරන යලස යත්රීේ
කාරක සභාව යවත ිඛිත ඉේලීමක් කරනු ලැබි හැකි . එවැන ඉේලීමක්
ලැබුණු අවස්ථායේ දී, යත්රීේ කාරක සභාව විසින් එම මන්තව
රී ර ා එකී කාරක
සභායවන් නදහස් කර ඒ බව පාර්ියේන්තුවට දැනුේ යදනු ලැබි යුත්යත් .
අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක සාමාජික මන්ීවර කු යනාවන
ේකිසි පාර්ියේන්තු මන්ීවර කු විසින් එවැන කාරක සභාවක කටයුතු
නරීක්ෂණ කරනු ලැබීමට එම කාරක සභායේ සභාපතිවර ා විසින් අවසර
යදනු ලැබි හැකි .

(23) එක් එක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව, සි පළමු රැස්ීයේ දී සහ ඉන් අනතුරුව
එහි සභාපති ධුර පුරප්පාඩු ීයමන් අනතුරුව පවත්වනු ලබන පළමු රැස්ීයේ දී ආංශික අධීක්ෂණ
කාරක සභායේ සභික මන්ීවර න් අතුරින් සභාපතිවර කු යතෝරා පත් කර ගනු ලැබි යුත්යත් .
(24)
ේ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවකින් අවසර ලබා යනායගන එහි අනුගාමී රැස්ීේ
තුනකට යනාපැමියණන ේ සාමාජික මන්ීවර කු එම කාරක සභායේ සාමාජිකත්ව අත්හැර
ගි ායස් සලකනු ලැබි යුත්යත් .
(25) එක් එක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් අවශ්ය ැයි සලකනු ලබන
අවස්ථාවක දී, එම කාරක සභාව විසින් අවශ්ය ැයි සලකනු ලැබි හැකි ේ කාරණා විභාග යකාට
එම කාරක සභාවට වාර්තා කරනු ලැබීම සඳහා එම කාරක සභායේ සාමාජික න්යගන් සැදුේලත්
අනු කාරක සභා පත් කරනු ලැබි හැකි .
(26) පාර්ියේන්තුව විසින් අනයාකාරය න් විධාන කරනු ලබන්යන් නේ මිස, ේ
කාරණ ක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවකට ය ාමු කිරීයේ දින සිට සති හ ක් ඉකුත් වන යතක්,
පාර්ියේන්තුව විසින් එම කාරණ සලකා බලනු යනාලැබි යුත්යත් . පාර්ියේන්තුව විසින්
ය ෝජනා සේමත ක් මඟින් ඉහත කී කාල සීමාව දීර්ඝ කරනු ලැබි හැකි .
(27) සෑම ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක් ම ේ පනත් යකටුේපතක් යහෝ යපාදු
වැදගත්කමකින් යුක්ත යවනත් ේ කාරණ ක් සේබන්ධය න් බලපෑමට ලක්ව සිටින යහෝ ේ
බැඳි ාවක් ඇති පාර්ශ්ව කින් සාක්ි කැඳවනු ලැබි හැකි .
(28) සෑම ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවකට ම තැනැත්තන් කැඳවනු ලැබීමට සහ ිපි
යේඛ්න හා වාර්තා යගන්වා ගනු ලැබීමට බල තිබි යුතු අතරම, එම කාරක සභාව ඉදිරියේ විමසනු
ලබන සාක්ිවල කාර් සටහන් ද සමඟ සි මත සහ නරීක්ෂණ අඩංගු වාර්තා පාර්ියේන්තුවට
ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
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ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(29) ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක සාමාජික මන්ීවර කුයේ ේ එකඟ යනාීමක්
පිළිබඳව එම කාරක සභායේ වාර්තාවට ඇතුළත් කරනු ලැබි හැකි .
(30) නීති පැනීම යහෝ වයවස්ථාම යනාවන වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ආංශික
අධීක්ෂණ කාරක සභාවක් නර්යද්ශ් කරනු ලබන අවස්ථාවක දී, එම වාර්තාව පාර්ියේන්තුයේ
සභාගත කිරීයමන් සති හ ක් ඇතුළත දී, අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර න් විසින් සි මත
පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් .

වයවස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභාව
112. (1) නය ෝජය කථානා කවර ා සභාපති වූ ද නය ෝජය කාරක සභා සභාපතිවර ා සහ
යත්රීේ කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන තවත් මන්තරීවර න් දස යදයනකුයගන් සමන්විත,
වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාව නුයවන් හඳුන්වනු ලබන කාරක සභාවක් තිබි යුත්යත් .
(2)
යත්රීේ කාරක සභාව විසින් ආණ්ඩඩු පාර්ශ්්ව සහ විරුද්ධ පාර්ශ්්ව නය ෝජන
කරමින් අතියර්ක මන්ීවර න්ද නේ කරනු ලැබි හැකි අතර එවැන මන්ීවර න් නේ කරනු
ලැබීමට කථානා කවර ාට බල ඇත්යත් .
(3)
වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර
තියදයනකුයගන් සංයුක්ත වි යුත්යත් .

කාරක

සභායේ

ගණපූරණ

මන්ීවර න්

(4)
වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභායේ කර්තවය, පාර්ියේන්තුව විසින් ඊට
සලකා බැලීම පිණිස ය ාමු කරනු ලබන පනත් යකටුේපත්/ය ෝජිත ප්රඥප්තිවලට පමණක් සීමා වි
යුත්යත් .
(5)
වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාව විසින් අදාළ කර්තවය ඉටුකරනු ලැබීම
පිණිස ේ ේ අ කැඳවනු ලැබීමට ද, ි කි විි හා යපාත්පත් යගන්වා ගනු ලැබීමට ද, එම
කාරක සභාවට බල තිබි යුත්යත් .
(6)
වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභායේ සභාපතිවර ාට එක් මූික ඡන්ද ක්
තිබි යුතු අතර ඡන්ද විමසීමකදී පක
ර ාශ් කරන ලද ඡන්ද සමානව යබදී ඇත්නේ සභාපතිවර ාට
තීරක ඡන්ද ක් ද තිබි යුත්යත් .
(7)
වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාවට ය ාමු කරන ලද ේ පනත් යකටුේපතක්
භාර මන්ීවර ා එම ස්ථාවර කාරක සභායේ සාමාජික කු යනාවන අවස්ථාවක දී, එම පනත්
යකටුේපත සාකච්ඡාවට භාජන වන කවර යහෝ රැස්ීමකට පැමිණීමටත්, පනත් යකටුේපත
සේබන්ධය න් කාරක සභාව ඇමතීමටත්, එම පනත් යකටුේපත සේබන්ධය න් පැන නගින
කිසි ේ ප්රශ්්න ක් මත එම කාරක සභායේ සාමාජික මන්ීවර කු යලස සංයශ්ෝධන ඉදිරිපත් කරනු
ලැබීමටත්, ඡන්ද දීමටත් එම මන්ීවර ාට අයිති තිබි යුත්යත් .
(8)
වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභායේ වැඩ පිළියවළ පූර්ණ පාර්ියේන්තු
කාරක සභාවක වැඩ පිළියවළට හැකි තාක් දුරට සමාන වි යුතු අතර වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර
කාරක සභායේ කාර් සටහන් පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක කාර් සටහන්වල
ස්වරූපය න්ම සකස් කරනු ලැබ අදාළ පනත් යකටුේපත/ය ෝජිත ප්රඥප්ති සහ ඒ පිළිබඳ වාර්තාව
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2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

සමග, ේ කාල සීමාවක් පාර්ියේන්තුව විසින් න ම කරනු ලැබ තියේ නේ, එම කාල සීමාව තුළදී
එම කාරක සභාව විසින් පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් .
එයස් වුවද, වාරාවසාන කිරීමක් සිදුවන අවස්ථාවක දී, වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක
සභායේ සාකච්ඡා නමකර යනාමැතිව එහි වාර්තාව පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබ යනාමැති
අවස්ථාවක දී, එම කාරක සභායේ වැඩකටයුතු ඊළඟ සභාවාරයේ දී එකී පනත් යකටුේපත/ය ෝජිත
ප්රඥප්ති ය ාමු කරනු ලැබ තිබූ වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාවට ය ාමු කරනු ලැබි
යුත්යත් .

වියශ්ෂ කාර්ලයයන්ත්ර සඳහා කාරක සභා
යත්රීේ කාරක සභාව
113. (1) ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සංයුති , සාමාජික සංඛ්යාව, ඒවායේ කර්තවය සහ
ගණපූරණ තීරණ කරනු ලැබීම සහ ඒ සේබන්ධව සි මත හැකි පමණ ඉක්මනන්
පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබීම සඳහා ද මතු සඳහන් කාරක සභාවල යස්ව කිරීම සඳහා ද
මන්තව
රී ර න් නේ කරනු පිණිස සෑම සභාවාර ක් ආරේභයේ දී ම “යත්රීේ කාරක සභාව” නුයවන්
හඳුන්වනු ලබන කාරක සභාවක් තිබි යුත්යත් : —
(අ)

පාර්ියේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව;

(ආ)

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභාව;

(ඇ)

ගෘහය කාරක සභාව;

(ඈ)

ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව;

(ඉ)

වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාව;

(ඊ)

රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව;

(උ)

යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව;

(ඌ)

රජයේ මුදේ පිළිබඳ කාරක සභාව;

(එ)

මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාව;

(ඒ)

උසස් නලතල පිළිබඳ කාරක සභාව;

සහ

(ඔ) පසුයපළ මන්තව
රී ර න්යේ කාරක සභාව.
(2) යත්රීේ කාරක සභාව කථානා කවර ායේ සභාපතිත්වය න් සහ යද්ශ්පාලන
පක්ෂවල නා ක න් යහෝ ඔවුන්යේ නය ෝජිත න් ද ඇතුළත්ව පාර්ියේන්තුව විසින් එක් එක්
සභාවාර ආරේභයේ දී නේ කළ යුතු සාමාජික මන්තව
රී ර න් යදායළාස් යදයනකුයගන් සමන්විත
වි යුත්යත් . පාර්ියේන්තුව කේ තබනු ලැබ තිබි දී වුව ද, ස්වකී රැස්ීේ පවත්වනු ලැබීමට ද,
වරින් වර වාර්තා කරනු ලැබීමට ද, කිසි ේ කාරක සභාවකට ේ මන්ීවර කු නේ කරනු ලැබූ
අවස්ථාවක දී, ඒ සේබන්ධය න් පාර්ියේන්තුවට දැනුේ යදනු ලැබීමට ද යත්රීේ කාරක සභාවට
අවසර තිබි යුත්යත් .
( 84 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව

පාර්ලියේන්ත්රු කටයුු පිළිබඳ කාරක සභාව
114.
(1) කථානා කවර ා සභාපතිවර ා වූ ද, නය ෝජය කථානා කවර ා, නය ෝජය
කාරක සභා සභාපතිවර ා, පාර්ියේන්තුයේ සභානා කවර ා, විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ නා කවර ා,
ආණ්ඩඩු පාර්ශ්්වයේ පරධාන සංවිධා කවර ා, විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ පරධාන සංවිධා කවර ා සහ යත්රීේ
කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන තවත් සාමාජික මන්තව
රී ර න් අටයදයනකුයගන් සමන්විත
පාර්ියේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව නුයවන් හඳුන්වනු ලබන කාරක සභාවක් තිබි
යුත්යත් . පාර්ියේන්තුයේ සභානා කවර ා විමසා, කථානා කවර ා විසින් කාරක සභාවට
ය ාමු කිරීම පිණිස න ම කරනු ලබන පාර්ියේන්තුයේ වැඩකටයුතු සඳහා යවන් කළ යුතු කාල
සීමාව සහ යවනත් කරුණු සලකා බලා තීරණ කිරීම පාර්ියේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභායේ
කර්තවය වි යුත්යත් . යමම කාරක සභායේ රැස්ීේවල කාර් සටහන් සි ලුම සාමාජික
මන්ීවර න් අතර යබදා හරිනු ලැබි යුත්යත් .

ස්ථාවර නියයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව
115.
කථානා කවර ා සභාපතිවර ා වූ ද, නය ෝජය කථානා කවර ා, නය ෝජය කාරක
සභා සභාපතිවර ා සහ යත්රීේ කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන තවත් සාමාජික මන්තව
රී ර න්
හ යදයනකුයගන් සමන්විත, ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභාව නුයවන් හඳුන්වනු ලබන
කාරක සභාවක් තිබි යුත්යත් . පාර්ියේන්තුයේ කාර්
පටිපාටි සහ එහි වැඩකටයුතු
යමයහ ීම සේබන්ධ කාරණා සලකා බැලීම සහ ස්ථාවර නය ෝගවලට අවශ්ය ැයි සලකනු
ලැබි හැකි සංයශ්ෝධන නර්යද්ශ් කිරීම සහ පාර්ියේන්තුව විසින් එම කාරක සභාවට ය ාමු කරනු
ලැබි හැකි ස්ථාවර නය ෝගවලට අදාළ සි ලු කාරණා සේබන්ධය න් වාර්තා කිරීම ස්ථාවර
නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ කර්තවය වි යුත්යත් .

ගෘහය කාරක සභාව
116. (1) කථානා කවර ා සභාපතිවර ා වූ ද, යත්රීේ කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන
සාමාජික මන්තව
රී ර න් නව යදයනකුයගන් සමන්විත ගෘහය කාරක සභාවක් නුයවන් හඳුන්වනු
ලබන කාරක සභාවක් තිබි යුත්යත් .
(2) මන්තව
රී ර න්යේ පහසුකේ හා සේබන්ධ සි ලු කාරණා සලකා බලා ඒ සේබන්ධය න්
උපයදස් යදනු ලැබීම ගෘහය කාරක සභායේ කර්තවය වන්යන් . ගෘහය කාරක සභායේ රැස්ීේවල
කාර් සටහන් සි ලුම මන්තරීවර න් අතර යබදා හරිනු ලැබි යුත්යත් .

ආචාර ධර්ලම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව
117. (1) යත්රීේ කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන සාමාජික මන්තව
රී ර න් දසයදයනකුට
යනාවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව නුයවන්
හඳුන්වනු ලබන කාරක සභාවක් තිබි යුත්යත් .
(2) ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභායේ කර්තවය වන්යන්—
(අ)

සෑම වරපරසාද පරශ්න
් ක් ම සහ පාර්ියේන්තුව විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ
සේමත කරනු ලබන ය ෝජනාවක් මත එම කාරක සභාවට ය ාමු කරනු ලැබි
( 85 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

හැකි පැවැත්ම සහ ආචාර විධි සේබන්ධ රීති කඩ කිරීමට අදාළ කාරණා විභාග
කිරීම;
සහ
(ආ)

ඒ එක් එක් කාරණ සේබන්ධ කාරණා ඇසුරින් පැවැත්ම සහ ආචාර විධි
සේබන්ධ රීතිවලට වරපරසාද කඩකිරීමක් සිදුකර තියේ ද න්න නශ්්ච කිරීම
සහ එවැන කඩකිරීමක් සිදුී තියේ නේ, එම වරප්රසාද කඩ කිරීයේ ස්වභාව , ඊට
තුඩු යදන්නා වූ අවස්ථානුගත කාරණා සහ කාරක සභාව විසින් සුදුසු ැයි
සලකනු ලබන කාරක සභායේ නර්යද්ශ් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීම.

(3) කාරක සභාවට ය ාමු කරන ලද එක් එක් පරශ්්න සේබන්ධය න් කාරක සභායේ
වාර්තාව කාරක සභාව විසින් සති හ කට යනාවැඩි කාල සීමාවක් තුළ දී පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත්
කරනු ලැබි යුත්යත් . කාරක සභාවට එයස් ය ාමු කරනු ලබන කාරණා විභාග කිරීම සඳහා
අවශ්ය වන තැනැත්තන් කැඳවනු ලැබීමට සහ ිපි යේඛ්න සහ අයනකුත් වාර්තා යගන්වා ගනු
ලැබීමට ද අවශ්ය වි හැකි යවනත් කරි ාවන් කරනු ලැබීමට ද කාරක සභාවට බල තිබි
යුත්යත් .
(4) පාර්ියේන්තු මන්තරීවර න්යේ චර් ා ධර්ම සංගරහයේ රීති කඩ කිරීම යහෝ
පිළියනාපැදීමට අදාළව කාරක සභාවට ය ාමු කරනු ලබන ේ කාරණ ක් පරීක්ෂා කිරීම ද කාරක
සභාව විසින් කරනු ලැබි යුත්යත් . පාර්ියේන්තුයේ අධිකාර මත යහෝ ඒ ටයත් කරනු ලබන
එවැන විභාග කිරීමක දී එහි සි ලු අදි රවල දී සෑම පාර්ියේන්තු මන්තව
රී ර කු විසින් ම
සහය ෝග දක්වනු ලැබි යුත්යත් . ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභායේ ේ
සාමාජික මන්ීවර කුට චර් ා ධර්ම සංගරහයේ කඩ කරන ලදැයි කි නු ලබන රීති පිළිබඳව කාරක
සභාව විසින් සලකා බලනු ලැබීයේ දී ඒ සඳහා බලපෑේ කිරීයේ අදහසින් කිසිම මන්තරීවර කු
යපළෙීමක් සිදු කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
(5) කාරක සභාව විසින් සි කර්තවය ඉටු කරනු ලැබීයේ දී, කාරක සභාවට
වියශ්්ෂඥ න්යේ යස්ව ලබා ගැනීමට සහ සාක්ිකරුවන් කැඳවා පරීක්ෂා කරනු ලැබීමට හැකි .
(6) ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් පිළිය ල කරනු ලබන සි
වාර්තායේ තියබන නගමන න් සහ නර්යද්ශ් පිළිබඳව පාර්ියේන්තුව විසින් සලකා බලනු ලැබි
හැකි අතර, අවශ්ය ැයි සලකනු ලබන අවස්ථාවක දී අදාළ මන්ීවර ාට දඬුවේ පමුණුවනු ලැබි
හැකි .
(7) ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්, කින් කලට, සි
පටිපාටි විධිමත් කර ගැනීම සඳහා රීති සාදනු ලැබි හැකි .

කාර්

(8) මන්තව
රී ර න්යේ ආචාර ධර්ම සහ යවනත් විෂමාචාර පිළිබඳ සිද්ධි විභාග කිරීමට අදාළ සි ලු
කාරණා සේබන්ධය න් කාර් පටිපාටි විධිමත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය වි හැකි ැයි ආචාර
ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභායේ සභාපතිවර ා විසින් සලකනු ලැබි හැකි ේ නය ෝග
නකුත් කරනු ලැබි හැකි .

( 86 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව

රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව
118. (1) යත්රීේ කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන සාමාජික මන්තරීවර න් දහස
යදයනකුයගන් සමන්විත රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව නුයවන් හඳුන්වනු ලබන කාරක
සභාවක් තිබි යුත්යත් .
(2) මහජන වි දේ සඳහා පාර්ියේන්තුව විසින් පරදාන කරනු ලබන මුදේ විසර්ජන
කිරීම යපන්නුේ කරන ගිණුේ ද රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් සුදුසු ැයි සලකනු ලැබි
හැකි පාර්ියේන්තුව ඉදිරියේ තබනු ලබන යවනත් ේ ගිණුේ ද විගණකාධිපතිවර ායේ සහා
ඇතිව පරීක්ෂා කරනු ලැබීම රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභායේ කර්තවය වි යුත්යත් .
(3) රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්, කින් කලට, පරීක්ෂා කරන ලද ගිණුේ,
මූලය, මුලය කාර් පටිපාටි හා ේ යදපාර්තයේන්තුවක, පළාත් පාලන ආ තන ක කාර් සාධන
හා සාමානය කළමනාකරණ ගැන ද ඉන් පැන නඟින ේ කාරණ ක් සේබන්ධය න් ද
පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් .
(4) පාර්ියේන්තුයේ සභාගත කරන ලද රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභායේ ේ
වාර්තාවක් මුදේ විෂ භාර අමාතයවර ාට සහ ආ තන භාර අමාතයවර න්ට ය ාමු කරනු ලැබි
යුතු අතර, එවිට, මුදේ විෂ භාර අමාතයවර ා සහ ආ තන භාර අමාතයවර න් විසින් ඒ
සේබන්ධය න් සි නරීක්ෂණ සහ ගන්නා ලද පි වර සති අටක් ඇතුළත දී, පාර්ියේන්තුවට
ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(5) කාරක සභාව විසින් නය ෝග කරනු ලබන ේ යදපාර්තයේන්තු සහ පළාත් පාලන
ආ තනවල සි ලු ගිණුේ හා මුදේ සහ කළමනාකරණ සේබන්ධව පරීක්ෂායකාට වාර්තා කිරීම
සඳහා රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් අවශ්ය ැයි සලකනු ලබන පරිදි සි
සාමාජික න්යගන් සමන්විත අනු කාරක සභා පත් කරනු ලැබි හැකි .
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභායේ සභාපතිවර ායේ අවසර ඇතිව රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ
කාරක සභායේ සාමාජික න් යනාවන යවනත් ේ මන්තව
රී ර න්ට එම කාරක සභායේ කටයුතු
නරීක්ෂණ කිරීම සඳහා ඉඩ යදනු ලැබි හැකි .
(6) රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් යහෝ එහි ේ අනු කාරක සභාවක් විසින් සි
කර්තවය ඉටු කරනු ලැබීම සඳහා ේ තැනැත්තකු එම කාරක සභාව ඉදිරි ට කැඳවනු ලැබීමට සහ
පරශ්්න කරනු ලැබීමට ද ේ ි කි විි, යපාත්, වාර්තා යහෝ යවනත් යේඛ්න යගන්වා යගන පරීක්ෂා
කරනු ලැබීමටද, ගබඩා සහ යද්පලවලට පරයේශ් ීමට ද බල තිබි යුත්යත් .
(7) රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභායේ ගණපූරණ සාමාජික න් හතර යදයනකුයගන්
සංයුක්ත වි යුතු .

යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව
119. (1) යත්රීේ කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන සාමාජික මන්තරීවර න් දහස
යදයනකුයගන් සමන්විත යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව නුයවන් හඳුන්වනු ලබන කාරක
සභාවක් තිබි යුත්යත් .
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(2) රාජය සංස්ථා සහ මුළුමනන්ම යහෝ යකාටසක් ආණ්ඩඩුව විසින් අරමුදේ සප නු ලබන
ආ තනවල ගිණුේ සහ ේ ිඛිත නීති ක් මගින් ආණ්ඩඩුවට පවරා ගන්නා ලද ේ වයාපාර ක් යහෝ
යවනත් පැවරීමක් සේබන්ධව පාර්ියේන්තුව ඉදිරියේ තබනු ලබන ගිණුේ,
විගණකාධිපතිවර ායේ සහා ඇතිව පරීක්ෂා කිරීම යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභායේ
කර්තවය වි යුත්යත් .
(3) ේ රාජය සංස්ථාවක යහෝ ේ ිඛිත නීති ක් මගින් ආණ්ඩඩුවට පවරන ලද වයාපාර ක
යහෝ යවනත් පැවරීමක පරීක්ෂා කරන ලද ගිණුේ සේබන්ධය න් සහ ඉන් පැන නඟින ේ
කාරණ ක් සේබන්ධය න් අ වැ හා වාර්ික ඇස්තයේන්තු, මූලය, මූලය කාර් පටිපාටි , කාර්
සාධන හා සාමානය කළමනාකරණ සේබන්ධය න් යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්,
කින් කලට, පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් .
(4) යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභායේ ේ වාර්තාවක් පාර්ියේන්තුයේ දී සභාගත
කරන ලද අවස්ථාවක දී, එම වාර්තාව මුදේ විෂ භාර අමාතයවර ාට සහ ආ තන භාර
අමාතයවර න්ට ය ාමු කරනු ලැබි යුතු අතර, ඉන් අනතුරුව මුදේ විෂ භාර අමාතයවර ා සහ
ආ තන භාර අමාතයවර න් විසින් ඒ සේබන්ධය න් සි නරීක්ෂණ සහ ගන්නා ලද පි වර සති
අටක කාල සීමාවක් ඇතුළත දී, පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(5) යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් න ම කරනු ලබන කවර යහෝ රාජය
සංස්ථාවක යහෝ කිසි ේ ිඛිත නීති ක් ටයත් ආණ්ඩඩුවට පැවරී ඇත්තා වූ ේ වයාපාර ක යහෝ
යවනත් පැවරීමක සි ලුම ගිණුේ, අ වැ හා වාර්ික ඇස්තයේන්තු මූලය තත්ත්ව සහ
කළමනාකාරිත්ව පරීක්ෂාකර කාරක සභාවට වාර්තා කරනු ලැබීම පිණිස යපාදු වයාපාර පිළිබඳ
කාරක සභාවට අවශ්ය ැයි හැඟී ගි අවස්ථාවක දී, කාරක සභායේ සාමාජික මන්ීවර න්යගන්
සමන්විත අනු කාරක සභා පත් කරනු ලැබි හැකි .
යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභායේ සභාපතිවර ායේ අවසර ඇතිව යපාදු වයාපාර පිළිබඳ
කාරක සභායේ සාමාජික න් යනාවන යවනත් ේ මන්තව
රී ර න්ට එම කාරක සභායේ කටයුතු
නරීක්ෂණ කිරීම සඳහා ඉඩ යදනු ලැබි හැකි .
(6) යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් යහෝ එහි ේ අනු කාරක සභාවක් විසින් සි
කර්තවය ඉටු කරනු ලැබීම සඳහා ේ තැනැත්තකු එම කාරක සභාව ඉදිරි ට කැඳවනු ලැබීමට සහ
පරශ්්න කරනු ලැබීමට ද ේ ි කි විි, යපාත්, වාර්තා යහෝ යවනත් යේඛ්න යගන්වා යගන පරීක්ෂා
කරනු ලැබීමටද, ගබඩා සහ යද්පලවලට පරයේශ් ීමට ද බල තිබි යුත්යත් .
(7) යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභායේ ගණපූරණ සාමාජික න් හතර යදයනකුයගන්
සංයුක්ත වි යුත්යත් .

රජයේ මුදේ පිළිබඳ කාරක සභාව
120. (1) සහාපතිවර ා විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ මන්තව
රී ර කු වි යුත්යත්
න්නට ටත්ව, යත්රීේ
කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන සභාපතිවර කු හා සාමාජික මන්ීවර න් එයකායළාස්
යදයනකුයගන් සමන්විත රජයේ මුදේ පිළිබඳ කාරක සභාව නුයවන් හඳුන්වනු ලබන කාරක
සභාවක් තිබි යුත්යත් .
( 88 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(2) මතු සඳහන් යද් පරීක්ෂා කරනු ලැබීම රජයේ මුදේ පිළිබඳ කාරක සභායේ කර්තවය
වි යුත්යත් :—
(අ) ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 148 වැන වයවස්ථාව ටයත් ආදා ේ එකතු කිරීම;
(ආ)

ඒකාබද්ධ අරමුදයලන් කරනු ලබන යගීේ;

(ඇ)

නීති මගින් ේ වියශ්්ෂ කාර්

(ඈ)

රජයේ අරමුදේ ය දීම;

(ඉ)

පවත්නා වර්ෂ සඳහා විසර්ජන පනයත් අඩංගු විසර්ජනවල ආර්ික අවපාත,
විසර්ජන මාරු කිරීම සහ අනයප්ක්ිත යශ්්ෂ ;

(ඊ)

පවත්නා වර්ෂ සඳහා විසර්ජන පනත කරි ාත්මක කිරීම;

(උ)

රාජය ණ සහ ණ යස්වා;

සඳහා මහජන අරමුදේ භාවිතා කිරීම;

සහ

(ඌ) 2003 අංක 3 දරන මූලය කළමනාකරණ (වගකීම) පනත ටයත් වාර්තා සහ
පරකාශ්න.
(3) කාරක සභාව විසින්, (2) වැන යේදයේ දක්වා ඇති කාරණා වින් පැන නඟින ගැටලු,
කින් කලට, පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් .
(4) විසර්ජන පනත් යකටුේපත ඉදිරිපත් කිරීයමන් අනතුරුව සති හ ක් ඇතුළත දී, මුදේ
යවන් කිරීම ආණ්ඩඩුයේ පරතිපත්ති සමඟ අනුකූල වන්යන් ද න්න ඇතුළුව ඇස්තයේන්තු පිළිබඳ
වාර්තාවක් කාරක සභාව විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(5) අ වැ ඉදිරිපත් කිරීයමන් අනතුරුව දින හතරක් ඇතුළත දී, විසර්ජන පනත්
යකටුේපයත් යදවැන වර කි ීයමන් පසුව සමස්ත වි දම සහ ආදා ම කරා එළඹීයේ දී පදනම
වශ්ය න් භාවිතා කරන ලද බදුකරණ , මූලය සහ ආර්ික උපකේපන සේබන්ධය න් වාර්තාවක්
පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(6) රජයේ මුදේ පිළිබඳ කාරක සභායේ ගණපූරණ තීරණ කිරීමට කාරක සභාවට බල
තිබි යුත්යත් .
(7) කාරක සභාව, කින් කලට අතුරු වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් .

මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාව
121. (1) යත්රීේ කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන සාමාජික මන්ීවර න් පහයළාස්
යදයනකුයගන් සමන්විත මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාව නුයවන් හඳුන්වනු ලබන කාරක
සභාවක් තිබි යුත්යත් .
(2) 30 වැන ස්ථාවර නය ෝගයේ (10) වැන යේදයේ දක්වා ඇති විධිවිධාන ටයත් කාරක
සභාවට ය ාමු කරනු ලබන යපත්සේ සලකා බැලීම මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභායේ
කර්තවය වි යුතු .

( 89 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

(3) රජයේ නලධර කු යහෝ රාජය සංස්ථාවක, පළාත් පාලන අධිකාරි ක යහෝ එවැන
යවනත් ේ ආ තන ක නලධර කු විසින් සිදු කරන ලද මූික අයිතිවාසිකමක් කඩ කිරීම යහෝ
යවනත් ේ අසාධාරණ ක් ේ යපත්සමක් මගින් අනාවරණ වන බව මහජන යපත්සේ පිළිබඳ
කාරක සභායේ මත වන අවස්ථාවක, මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් එම යපත්සම
විභාග කරනු ලැබීම යහෝ විභාගයකාට වාර්තා කරනු ලැබීම සඳහා එ පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ
පාර්ියේන්තු යකාමසාරිස්වර ා (ඔේබුඩ්ස්මන්) යවත ය ාමු කරනු ලැබි හැකි .
(4) මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් යපත්සම විභාග කරනු ලැබීම යහෝ කාරක
සභාව විසින් පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ියේන්තු යකාමසාරිස්වර ාට (ඔේබුඩ්ස්මන්) ය ාමු
කරනු ලදුව යපත්සමක් ඒ සේබන්ධ සි විමර්ශ්න අවසන් කිරීයමන් අනතුරුව පරිපාලන කටයුතු
පිළිබඳ පාර්ියේන්තු යකාමසාරිස්වර ා (ඔේබුඩ්ස්මන්) විසින් කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලද
වාර්තාවක් සලකා බලනු ලැබීයමන් අනතුරුව එම යපත්සම යහෝ වාර්තාව සේබන්ධය න් ගත යුතු
පි වර සේබන්ධ සි මත පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබි හැකි .
(5) මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාවට ය ාමු කරන ලද යපත්සේ සේබන්ධය න්
කාරක සභාව විසින් සුදුසු ැයි සලකනු ලබන යවනත් නරීක්ෂණ ද සමඟ ගත යුතු පි වර
සේබන්ධය න් සි මත , කින් කලට, පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් .
(6) වාර්තාව පාර්ියේන්තුයේදී සභාගත කළ විට, කථානා කවර ා විසින් එම වාර්තායේ
අන්තර්ගත කරුණු අදාළ වන ේ අමාතයවර කුයේ නරීක්ෂණ සඳහා එම අමාතයවර ාට වනු
ලැබීමට පි වර ගනු ලැබි යුතු අතර, එම අමාතයවර ා විසින් එම නරීක්ෂණ සති අටක කාල
සීමාවක් ඇතුළත දී කථානා කවර ා යවත ිඛිතව ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(7) අදාළ ේ අමාතයවර කුයේ නරීක්ෂණ ලැබීයමන් අනතුරුව, එම නරීක්ෂණවල
පිටපතක් කථානා කවර ා විසින් කාරක සභායේ සභාපතිවර ාට සහ යපත්සම ඉදිරිපත් කරනු
ලැබූ මන්තව
රී ර ාට ය ාමු කරනු ලැබි යුත්යත් .
(8) මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් අවශ්ය ැයි සලකනු ලබන විටක, කාරක
සභාව විසින් න ම කරනු ලැබි හැකි පරිදි වූ මහජන යපත්සේ යහෝ වාර්තා සේබන්ධය න් විභාග
කරනු ලැබ කාරක සභාවට වාර්තා කිරීම සඳහා මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභායේ සාමාජික
මන්ීවර න්යගන් ම සමන්විත අනු කාරක සභා පත් කරනු ලැබි හැකි .
(9) මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් යහෝ එහි ේ අනු කාරක සභාවක් විසින්
කාරක සභායේ කර්තවය ඉටු කරනු ලැබීම සඳහා කාරක සභාව ඉදිරි ට ේ තැනැත්තකු කැඳවා
ප්රශ්්න කිරීමට ද ේ ි කි විි, යපාත්, වාර්තා යහෝ යවනත් යේඛ්න යගන්වා පරීක්ෂා කරනු
ලැබීමට ද ගබඩා සහ යද්පළවලට පරයේශ් ීමට ද බල තිබි යුත්යත් .
(10) මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභායේ ගණපූරණ සාමාජික න් තියදයනකුයගන්
සංයුක්ත වි යුත්යත් .

ආණ්ඩුකම
ර වයවස්ථා කටයුු පිළිබඳ කාරක සභාව
122. (1) කථානා කවර ා සභාපතිවර ා වූ ද, අගාර මාතයවර ා, පාර්ියේන්තුයේ
සභානා කවර ා, පාර්ියේන්තුයේ විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ නා කවර ා සහ කථානා කවර ා විසින්
( 90 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
නේ කරනු ලබන යවනත් මන්තරීවර න් තියදයනකුයගන් සමන්විත ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථා කටයුතු
පිළිබඳ කාරක සභාව නුයවන් හඳුන්වනු ලබන කාරක සභාවක් තිබි යුත්යත් .
(2) ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථා කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභායේ ගණපුරණ
තියදයනකුයගන් සංයුක්ත වි යුත්යත් .

සාමාජික න්

(3) ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 41(ආ) වයවස්ථායේ උපයේඛ්න
ටයත් පිහිටුවන ලද
සි ලුම ස්වාධීන යකාමිෂන් සභා, සි බල ක්රි ාත්මක කිරීම සහ කාර්
හා කර්තවය න් පිළිබඳ
කාර් සාධන ඇතුළත්ව ස්වකී ක්රි ාකාරකේ සේබන්ධය න් එක් එක් ිත් වර්ෂ ක් සඳහා
වාර්තාවක් පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(4) ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථා කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් වාර්ික වාර්තා සලකා බලනු
ලැබි යුතු අතර කාරක සභාව විසින් එහි කර්තවය ඉටුකිරීයේදී යකාමිෂන් සභාවල
සභාපතිවර න්, සාමාජික න් හා නලධාරීන් කාරක සභාව ඉදිරි ට කැඳවනු ලැබීමට බල තිබි
යුත්යත් .
(5) කාරක සභාව විසින් සැක දුරු කර ගැනීම පිණිස, යකාමිෂන් සභා විසින් ආරේභ කර
ඇති යහෝ ආරේභ කිරීමට න මිත අධිකරණ කටයුතු කිසිවක් ඇයතාත් ඒ සේබන්ධය න් පැහැදිි
කිරීේ ඉේලා සිටීම කරනු යනාලැබි යුත්යත් .

උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව
123. (1) යත්රීේ කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන මන්තරීවර න් යදායළාස් යදයනකුට
යනාවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත උසස් නලතල පිළිබඳ කාරක සභාව නුයවන් හඳුන්වනු ලබන
කාරක සභාවක් තිබි යුත්යත් .
(2) අමාතය මණ්ඩඩල විසින් නශ්්ච කරනු ලබන ේ තනතුරකට පත් කරනු ලැබ ඇති
යහෝ නේ කරනු ලැබ ඇති ේ තැනැත්තකුයේ ය ෝගයතාව පරීක්ෂා කරනු ලැබීම සහ එම
තැනැත්තන් සේබන්ධය න් නර්යද්ශ් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීම උසස් නලතල පිළිබඳ කාරක සභායේ
කර්තවය වි යුත්යත් .
(3) උසස් නලතල පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් සි කර්තවය ඉටු කිරීම සඳහා කාරක
සභාව ඉදිරි ට තැනැත්තන් කැඳවා පරීක්ෂා කරනු ලැබීමට ද ේ ිපියේඛ්න, යපාත්, වාර්තා යහෝ
යවනත් යේඛ්න යගන්වා යගන පරීක්ෂා කරනු ලැබීමට ද, (2) වැන යේදයේ සඳහන් කර ඇති එවැන
ේ තැනැත්තකුයේ ය ෝගයතාව පූර්ණ වශ්ය න් පරීක්ෂා කරනු ලැබීම සඳහා අවශ්ය වි හැකි
සි ලු කටයුතු කරනු ලැබීමට ද කාරක සභාවට බල තිබි යුත්යත් .
(4) පාර්ියේන්තුයේ වාරාවසාන කරනු ලැබීමක් යනාතකා, කින් කලට,
පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබීමට සහ සි පරීක්ෂණ කටයුතු අඛ්ණ්ඩඩව ඉදිරි ට කර යගන
ෑමට කාරක සභාවට බල තිබි යුත්යත් .
(5) උසස් නලතල පිළිබඳ කාරක සභායේ ගණපූරණ සාමාජික න් හතර යදයනකුයගන්
සංයුක්ත වි යුත්යත් .
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සේබන්ත්රධීකරණ කාරක සභාව
124. (1) සේබන්ධීකරණ කාරක සභාව, කථානා කවර ා විසින් අභිනව පාර්ියේන්තුවක්
ආරේභයේ දී පත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(2) සේබන්ධීකරණ කාරක සභාව මතු දැක්යවන සාමාජික මන්ීවර න්යගන් සංයුක්ත
වි යුත්යත් :—
(අ) කාරක සභායේ සභාපතිවර ා වි යුතු කථානා කවර ා;
(ආ) නය ෝජය කථානා කවර ා;
(ඇ) නය ෝජය කාරක සභා සභාපතිවර ා;
(ඈ) පාර්ියේන්තුයේ සභානා කවර ා;
(ඉ) පාර්ියේන්තුයේ විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ නා කවර ා;
(ඊ) ආණ්ඩඩු පාර්ශ්්වයේ ප්රධාන සංවිධා කවර ා;
(උ) විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ ප්රධාන සංවිධා කවර ා; සහ
(ඌ) ආචාර ධර්ම හා වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව, රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක

සභාව, යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව, රජයේ මුදේ පිළිබඳ කාරක සභාව,
වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාව, ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා, මහජන
යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාව, උසස් නලතල පිළිබඳ කාරක සභාව සහ පසුයපළ
මන්ීවර න්යේ කාරක සභාව න කාරක සභාවල සභාපතිවර න්.
(3) සේබන්ධීකරණ කාරක සභාව විසින්:—
(අ)

කාරක සභාවල පහසුකේ සහ කාර් මණ්ඩඩලවලට අදාළ ේ කාරණා;

(ආ) කාරක සභාවල රැස්ීේ සඳහා කාරක සභා කාමරවල උපය ෝජයතාව ;
(ඇ) කාරක සභා සඳහා වියශ්්ෂඥ න්යගන් සහ පර්යේෂක න්යේ උපය ෝජයතාව;
(ඈ) කාරක සභාවල සාමාජික මන්ීවර න්යේ රැස්ීේ සඳහා පැමිණීම;

සහ

(ඉ) කාරක සභා වාර්තා විවාද කරනු ලැබීයේදී ඒ සඳහා කාල යවන් කිරීම.
පිළිබඳ සලකා බැි යුත්යත් .
(4) සේබන්ධීකරණ කාරක සභාව අවම වශ්ය න් මාස යදකකට වරක් රැස්වි යුතු අතර,
කාරක සභායේ රැස්ීේ කැඳීම සඳහා එහි සභාපතිවර ා විසින් පි වර ගනු ලැබි යුත්යත් .
(5) සේබන්ධීකරණ කාරක සභාවට තැනැත්තන් කැඳවනු ලැබීමටත්, ිපියේඛ්න සහ
වාර්තා යගන්වා ගනු ලැබීමටත්, කින් කලට, රැස්ී පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබීමටත්
බල තිබි යුත්යත් .
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පසුයපළ මන්ත්රතරීවරයන්ත්රයේ කාරක සභාව
125. (1) යත්රීේ කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන, පසුයපළ මන්තරීවර න්යේ කාරක සභාව
නුයවන් හඳුන්වනු ලබන කාරක සභාවක් තිබි යුත්යත් .
(2) පසුයපළ මන්තව
රී ර න්යේ කාරක සභාව මතු සඳහන් සාමාජික මන්ීවර න්යගන්
සංයුක්ත වි යුත්යත් : —
(අ) ආණ්ඩඩු පාර්ශ්්වයේ පරධාන සංවිධා කවර ා, විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ පරධාන
සංවිධා කවර ා, ආණ්ඩඩු පාර්ශ්්වය න් යතෝරා ගනු ලබන පසු යපළ
මන්තව
රී ර න් තියදයනකු සහ විරුද්ධ පාර්ශ්්වය න් යතෝරා ගනු ලබන පසු යපළ
මන්තව
රී ර න් තියදයනකු:
(ආ) විරුද්ධ පාර්ශ්්වය න් මන්ීවර න් යතෝරා ගැනීයේ දී, විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ වැඩිම
මන්ී සංඛ්යාවක් සිටින විශ්ාලතම පක්ෂ ට එක් මන්ීවර කු ද, විරුද්ධ
පාර්ශ්්වයේ ඊ ළඟට වැඩිම මන්ී සංඛ්යාවක් සිටින යදවැන විශ්ාලතම පක්ෂ ට
එක් මන්ීවර කු ද, වශ්ය න් යවන් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(ඇ)

ආණ්ඩඩු පාර්ශ්්වයේ පරධාන සංවිධා කවර ා පසුයපළ මන්තරීවර න්යේ කාරක
සභායේ සභාපතිවර ා වි යුතු අතර ඔහු පැමිණ යනාසිටින අවස්ථාවලදී විරුද්ධ
පාර්ශ්්වයේ පරධාන සංවිධා කවර ා කාරක සභායේ සභාපතිවර ා වි
යුත්යත් ;

(ඈ)

ආණ්ඩඩු පාර්ශ්්වයේ පරධාන සංවිධා කවර ා හැර, අමාතය මණ්ඩඩලයේ
අමාතයවර න්, අමාතය මණ්ඩඩලයේ සාමාජික න් යනාවන අමාතයවර න්,
නය ෝජය අමාතයවර න්, පාර්ියේන්තුයේ සභානා කවර ා, විරුද්ධ
පාර්ශ්්වයේ නා කවර ා සහ යද්ශ්පාලන පක්ෂවල නා ක න් යමම කාරක
සභායේ සාමාජික මන්ීවර කු ීමට හිමිකේ යනාලැබි යුත්යත් .

(3) පසු යපළ මන්තව
රී ර න්යේ කටයුතු සඳහා යවන්කර තියබන දිනවල දී සැලකිේලට
ගනු ලැබි යුතු කටයුතු නශ්්ච කරනු ලැබීම පසුයපළ මන්තරීවර න්යේ කාරක සභායේ කර්තවය
වි යුත්යත් .
(4) පසුයපළ මන්තරීවර න්යේ කාරක සභාවට, වියශ්්ෂ කාර් න් සඳහා පිහිටුවන ලද
යවනත් ේ කාරක සභාවකට ඇති බලතල තිබි යුතු අතර කාරක සභා සඳහා වන සාමානය රීති
අවශ්ය යවනස් කිරීේ සහිතව යමම කාරක සභාවට ද අදාළ වි යුත්යත් .
(5) පසුයපළ මන්තරීවර න්යේ කාරක සභාවට, කාරක සභායේ රැස්ීේ සඳහා පැමිණීමට
රජයේ නලධර න්ට ආරාධනා කරනු ලැබි හැකි .
(6) ේ කාරණ ක් මත විවාද ක් සඳහා එකඟවන්නා වූ ේ පසුයපළ පාර්ියේන්තු
මන්තව
රී ර කු විසින් සති ක පූර්ණ දැනුේ දීමක් සමඟ මතු සඳහන් කාරණා පසුයපළ පාර්ියේන්තු
මන්තව
රී ර න්යේ කාරක සභාවට ිඛිතව දැනුේ යදනු ලැබි යුත්යත් :—
(අ)

විවාද ක් පවත්වනු ලැබීයේ වැදගත්කම;

(ආ)

සහභාගී යේ ැයි අයප්ක්ෂා කරනු ලැබි හැකි මන්තව
රී ර න්යේ සංඛ්යාව;
( 93 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

සහ
(ඇ)

එම කාරණ විවාද කර තියේ ද; නැතයහාත් පාර්ියේන්තුයේ පවත්නා
සභාවාරයේ දී විවාද කිරීමට න මිතව තියේ ද යහෝ විවාද කිරීමට ඉඩ තියේ ද
න බව.

(7) (6) වැන යේද
ටයත් ේ මන්ීවර කු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේලීමක් ය ෝගය
ැයි පසුයපළ මන්තව
රී ර න්යේ කාරක සභාව විසින් සලකනු ලබන්යන් නේ, එම කාරක සභාව
විසින් පාර්ියේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව අමතා එම විවාද සඳහා කාල යවන් කර ගනු
ලැබි යුත්යත් .
(8) පාර්ියේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්, ඉන් අනතුරුව, එම විවාද සඳහා
සුදුසු දින ක් සහ යේලාවක් යවන් කර යදනු ලැබි යුත්යත් .

වියශ්ෂ කාර්ලය සඳහා කාරක සභාවල කාර්ලය පටිපාටිය
126. (1) ස්ථාවර නය ෝගවල අනයාකාරය න් නශ්්ිතව සඳහන් කර තියේ නේ මිස, වියශ්්ෂ
කාර් සඳහා වූ සෑම කාරක සභාවක් විසින්ම එහි පළමු රැස්ීයේ කටයුතු ආරේභ කිරීමට යපර එහි
සභාපතිවර ා වශ්ය න් එක් සාමාජික මන්ීවර කු යතෝරා පත් කර ගනු ලැබි යුත්යත් .
(2) සභාපතිවර ාට මූික ඡන්ද ක් තිබි යුතු අතර ඡන්ද විමසනු ලැබූ අවස්ථාවක දී,
ලැබුණු ඡන්ද ගණන සමානව යබදී තියේ නේ සභාපතිවර ාට තීරක ඡන්ද ක් තිබි යුත්යත් .
(3) ස්ථාවර නය ෝගවල අනයාකාරය න් නශ්්ිතව සඳහන් කර තියේ නේ මිස, කාරක
සභාවල පුරප්පාඩු, යත්රීේ කාරක සභාව විසින් පුරවනු ලැබි යුත්යත් . එවැන සෑම පුරප්පාඩුවක්
පිරීම සේබන්ධය න් පාර්ියේන්තුයේ ඊළඟ රැස්ීයේ දී පාර්ියේන්තුවට නයේදන කරනු
ලැබි යුත්යත් .
(4) ස්ථාවර නය ෝගවල අනයාකාරය න් නශ්්ිතව සඳහන් කර තියේ නේ මිස, කාරක
සභායේ ගණපූරණ සාමාජික න් තියදයනකුයගන් සමන්විත වි යුතු අතර අවශ්ය ගණපූරණ
යනාමැතිව කටයුතු යනාකිරීම එම කාරක සභායේ සභාපතිවර ායේ වගකීම වි යුත්යත් .
(5) කාරක සභා වල රැස්ීේ, සභාපතිවර ා විසින් කැඳවනු ලැබි යුත්යත් .
(6) සභාපතිවර ා පැමිණ යනාසිටින අවස්ථාවකදී, කාරක සභාව විසින් යතෝරා පත්
කරගනු ලබන කාරක සභායේ යවනත් ේ සාමාජික මන්ීවර කු විසින් මූලාසන දරනු ලැබි
යුත්යත් .
(7) කාරක සභාවක පූර්ව අවසර ලබා යනායගන, කාරක සභායේ අනුගාමී රැස්ීේ
තුනකට යනාපැමියණන ේ සාමාජික මන්ීවර කු එම කාරක සභායේ සාමාජිකත්ව අතහැර
ගි ා යස් සලකනු ලැබි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, එම සාමාජික මන්ීවර ා විසින් පාර්ියේන්තුයේ අවසර කින් ලබායගන
පාර්ියේන්තුයේ රැස්ීේ සඳහා යනාපැමිණ සිටින ේ කාල සීමාවක් තුළ කාරක සභායේ ේ
රැස්ීමක් පවත්වනු ලබන අවස්ථාවකදී ඉහත සඳහන් විධිවිධාන අදාළ යනාවි යුත්යත් .
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ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව

කාරක සභා සඳහා සාමානය රීති
127. (1) 85(1) (අ) ස්ථාවර නය ෝගයේ සඳහන් විධිවිධාන හැර අයනකුත් අවස්ථාවලදී මහ
යේකේවර ා යහෝ මහ යේකේවර ා විසින් නේ කරනු ලබන පාර්ියේන්තුයේ යවනත් ේ
නලධර කු එක් එක් කාරක සභායේ යේකේවර ා වි යුත්යත් .
(2) එක් එක් කාරක සභාවක් විසින්, එම කාරක සභාව විසින් නශ්්ිතව සඳහන් කරනු ලබන
කාල සීමාවක් තුළ ේ කාරණා සේබන්ධය න් විභාගකර එම කාරක සභාවට වාර්තා කිරීම සඳහා
සුදුසු ැයි සලකනු ලබන අවස්ථාවකදී, කාරක සභායේ සාමාජික මන්ීවර න්යගන් සමන්විත අනු
කාරක සභා පත් කරනු ලැබි හැකි . එම කාරක සභා විසින් අවශ්ය ැයි සලකනු ලබන
අවස්ථාවක දී, එම අනු කාරක සභාවල කර්තවය ඉටු කරනු ලැබීම සඳහා එම අනු කාරක සභා
ඉදිරි ට ේ තැනැත්තන් කැඳවා ප්රශ්්න කරනු ලැබීමට ද ේ ි කි විි වාර්තා යහෝ යේඛ්න
යගන්වා යගන පරීක්ෂා කරනු ලැබීමට ද, ඊට ය ාමුකර තියබන කාරණා පූර්ණ වශ්ය න් සලකා
බැලීම සඳහා තැනන් තැනට ාමටත්, පාර්ියේන්තුව ේ කේ තැබීමක් කරනු ලැබ තිබීම
යනාසලකා රැස්ීේ පවත්වනු ලැබීමටත්, එම අනු කාරක සභාවලට බල පවරනු ලැබි හැකි .
(3) (2) වැන යේද
ටයත් පත් කරනු ලබන එක් එක් අනු කාරක සභාවක්ම
සභාපතිවර කු සහ කාරක සභාව විසින් කාරක සභායේ සාමාජික මන්ීවර න් අතුරින් නේ කරනු
ලබන සාමාජික මන්ීවර න් යදයදනකු යහෝ ඊට වැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත වි යුත්යත් . එම
අනු කාරක සභායේ සභාපතිවර ා ඇතුළු සාමාජික න් යදයදනකුයගන් එහි ගණපූරණ සමන්විත
වි යුත්යත් .
(4) කාරක සභායේ යේකේවර ා විසින් නේ කරනු ලබන කාර් මණ්ඩඩලයේ නලධර කු,
එවැන සෑම අනු කාරක සභාවක ම යේකේවර ා වි යුතු අතර එවැන සෑම අනුකාරක සභාවක ම
කාර් සටහන් පිළිය ල කර පවත්වායගන නු ලැබි යුත්යත් .
(5) කාරක සභාවක යහෝ අනුකාරක සභාවක වාර්තාව සභාපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කරනු
ලැබි යුතු අතර සභාපතිවර ා පැමිණ යනාසිටින අවස්ථාවකදී සභාපතිවර ා විසින් බල පවරන
ලද කාරක සභායේ යවනත් ේ සාමාජික මන්ීවර කු විසින් පිළිගන්වනු ලැබි යුත්යත් .
(6) එක් අනු කාරක සභාවක සභාපතිවර ා වශ්ය න් කටයුතු කරනු ලබන කාරක සභායේ
ේ සාමාජික මන්ීවර කු එම කාරක සභායේම යවනත් ේ අනුකාරක සභාවක එකම අවස්ථාවක
දී, සභාපතිවර කු වශ්ය න් කටයුතු කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
(7) කාරක සභාවක ේ වාර්තාවක් පාර්ියේන්තුයේ සභාගත කර තියබන අවස්ථාවක දී,
සති අටක කාල සීමාවක් ඇතුළත දී, එම වාර්තායේ අන්තර්ගත සේබන්ධය න් අදාළ
අමාතයවර ා විසින් පරතිචාර දක්වනු ලැබි යුතු බවට පාර්ියේන්තුව විසින් න ම කරනු ලැබි
හැකි . රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභායේ සහ යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභායේ එවැන ේ
වාර්තාවක් සේබන්ධය න් මුදේ විෂ
භාර අමාතයවර ා විසින් ආණ්ඩඩුයේ පරතිචාර සභාගත
කරනු ලැබි යුත්යත් . අයනකුත් කාරක සභාවල වාර්තා සේබන්ධය න් අදාළ අමාතයවර න්
විසින් පරතිචාර දක්වනු ලැබි යුත්යත් .
(8) ේ කාරක සභාවක් සහ එම කාරක සභාව විසින් පත් කරනු ලැබූ අනු කාරක සභාවක්
පාර්ියේන්තුයවන් පිටත රැස්ීම සඳහා කථානා කවර ායේ අවසර ලබා ගනු ලැබි යුත්යත් .
( 95 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

(9) කථානා කවර ායේ අනුමත ට ටත්ව කාරක සභාවල න ම න්ට අනුව යතාරතුරු
සැපයීම යහෝ සංකීර්ණ කාරණා වැඩිදුරටත් පැහැදිි කර ගැනීම සඳහා වියශ්්ෂඥ දැනුමක් ඇති
තැනැත්තන් පත් කරනු ලැබීමට සහ එම තැනැත්තන්ට පාරිශ්රමික යගවනු ලැබීමට එම කාරක
සභාවට බල තිබි යුත්යත් .
(10) සෑම කාරක සභාවක් ම සහ එම කාරක සභාව විසින් ම පත් කරනු ලබන ේ අනු කාරක
සභාවකට කාරක සභාව විසින් බල පවරනු ලැබූ විට, කථානා කවර ායේ අනුමත ඇතිව සි
රැස්ීේ සඳහා පිට අ ඇතුළත් කර ගැනීමට බල තිබි යුත්යත් . කාරක සභාව යහෝ අනුකාරක
සභාව විසින් සාකච්ඡා පවත්වනු ලබන අවස්ථායේ දී, එම අමුත්තන් ඉවත් කරනු ලැබි හැකි .
(11) පිට අ ඇතුළත් කර ගැනීයේ දී අනුගමන කළ යුතු කාර් පටිපාටි කාරක සභායේ
යහෝ අනු කාරක සභායේ සභාපතිවර ා විසින් නශ්්ච කරනු ලැබි යුත්යත් .
(12) පාර්ියේන්තුයේ ගැලරි සඳහා ආගන්තුක න් ඇතුළත් කර ගැනීම සේබන්ධය න්
අදාළ රීති කාරක සභාවට යහෝ අනු කාරක සභාවකට යහෝ පිට අ ඇතුළත් කර ගැනීම
සේබන්ධය න් ද අදාළ වි යුත්යත් .
(13) කාරක සභාවක් යහෝ අනු කාරක සභාවක සභාපතිවර ාට, අවස්ථායවෝිත පරිදි,
කාරක සභායේ යහෝ අනු කාරක සභායේ රැස්ීේවල වින පවත්වා යගන ාම සේබන්ධය න්
කථානා කවර ාට තියබන බල ම තිබි යුත්යත් .

කාරක සභා සභාපතිවරයන්ත්ර විසින්ත්ර ඉේලා අස්ීම යහෝ ඉවත් කරනු ලැබීම
128. (1) වියශ්්ෂ කාරක සභාවක හැර අයනකුත් සෑම කාරක සභාවකම—
(අ)

සභාපතිවර ා, පාර්ියේන්තුයේ මන්තරීවර කු ීම නතර වූ අවස්ථාවක දී; යහෝ

(ආ)

සභාපතිවර ා, සභාපති ධුරය න් ඉේලා අස්ීම සඳහා සි
අදහස
සේබන්ධය න් කථානා කවර ාට ිඛිතව දැනුේ දීමක් කරනු ලැබ තියබන
අවස්ථාවක දී; යහෝ

(ඇ)

යමම ස්ථාවර නය ෝගයේ (2) වැන සහ (3) වැන යේදවල විධිවිධානවලට
අනුකූලව එහි සභාපතිවර ා සේබන්ධය න් විශ්්වාස ක් යනාමැති බවට කාරක
සභාව විසින් ය ෝජනා සේමත ක් සේමත කරගනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක දී,

සභාපති ධුර පුරප්පාඩු වූ යලස කථානා කවර ා විසින් පරකාශ් කරනු ලැබි යුතු අතර,
පරාය ෝගිකව හැකි ඉක්මනන් එම කාරක සභාව සඳහා සභාපතිවර කු යතෝරා පත් කරගනු ලැබීම
පිණිස දින ක් නයේදන කරනු ලැබි යුතු අතර, එම දින එම නයේදනය න් පසු රැස්ීේ දින
හතකට යනාඅඩු දින ක් වි යුත්යත් .
(2) සභාපතිවර ාට එයරහි විශ්්වාසභංග ය ෝජනාවක් සේබන්ධ දැනුේ දීම එම ය ෝජනාව
කරනු ලබන රැස්ීමට ටත් පිරියසයින් රැස්ීේ දින හතකට කින් සභාපතිවර ාට සහ කාරක
සභායේ සෑම සාමාජික මන්ීවර කුටම යබදා හැර ඇත්නේ මිස එවැන ය ෝජනාවක් කාරක
සභාවක දී ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යනාහැකි .

( 96 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(3) කාරක සභාවක සභාපතිවර ාට එයරහිව විශ්්වාසභංග ක් පක
ර ාශ් කරමින් එම කාරක
සභාව විසින් යගන එනු ලබන ය ෝජනා සේමත ක්—
(අ)

කාරක සභාව විසින් යබදීමක් යනාමැතිව එකඟ වන්යන් නේ මිස; යහෝ

(ආ)

ආණ්ඩඩු පාර්ශ්්වයේ ටත් පිරියසයින් සාමාජික මන්ීවර න් යදයදයනකු සහ
විරුද්ධ පාර්ශ්්වය න් ටත් පිරියසයින් එක් සාමාජික මන්ීවර කු ඇතුළුව
කාරක සභායේ බහුතර සාමාජික මන්ී සංඛ්යාවක් එම ය ෝජනා සේමත ට
පක්ෂව ඡන්ද පක
ර ාශ් කරන්යන් නේ මිස,

ඉහත (1) (ඇ) යේදයේ කාර්

සඳහා එම ය ෝජනා සේමත නශ්්ඵල වි යුත්යත් .

(4) කාරක සභාව විසින් එහි සභාපතිවර ා යතෝරා පත් කරගනු ලැබ ඉන් අනතුරුව
එළයෙන මාස හ තුළ දී යහෝ එම සභාපතිවර ාට එයරහිව විශ්්වාසභංග ය ෝජනාවකට ඡන්ද
විමසීයමන් අනතුරුව එළයෙන වසර තුළ දී යහෝ සභාපතිවර ා සේබන්ධය න් එවැන විශ්්වාසභංග
ය ෝජනාවක් කාරක සභාව විසින් යනාකළ යුතු .

විසර්ලජන පනත් යකටුේපත්වල උපයේඛන සේබන්ත්රධයයන්ත්ර mQර්ලණ
පාර්ලියේන්ත්රු කාරක සභාවක කාර්ලය පටිපාටිය
129. (1) එක් එක් වැ ශීර්ෂ
ටයත් ඇති එක් එක් වැඩ සටහයන් නාම සභාපති විසින්
හඬනගා කි වි යුත්යත් . අනතුරුව, මුද්රිත ඇස්තයේන්තුවල එම වැඩ සටහන ටයතහි
යපයනන්නට තියබන ේකිසි වයාපෘති ක් යහෝ වැ විෂ ක් උයදසා යවන් කරන මුදල අඩු
කිරීමට යහෝ අත් හැරීමට ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ හැකි . ඒ මත ය ෝජනා කළ යුතු ප්රශ්්න
වනුයේ “............................. වන වැඩ සටහන ................... නමැති වැ විෂ යවනුයවන් (යහෝ
............... නමැති වයාපෘති යවනුයවන්) රු. ..................... කින් අඩු කළ යුතු .” න්න යි.
(2) වයාපෘති ක් යහෝ වැ විෂ ක් අඩු කළ යුතු නැතයහාත් අත් හළ යුතු යි ප්රශ්්න ක්
සභාභිමුඛ් කරනු ලැබූ විට, එ පිළිබඳව අවසාන තීරණ ක් ගන්නා යතක්, එම ප්රශ්්න ටම පමණක්
අදාළ වන යස් මන්ීවර න් විසින් කථා කරනු ලැබි යුත්යත් .
(3) එකම වැඩසටහනක් සේබන්ධය න් ය ෝජනා කීප ක් ඉදිරිපත් වනවිට එම ය ෝජනා
සාකච්ඡාවට ගත යුත්යත් ඒවා අදාළ වන වයාපෘති යහෝ වැ විෂ න් මුද්රිත ඇස්තයේන්තුවල
දැක්යවන අනුපිළියවළට .
(4) වැඩ සටහනක එකම වයාපෘති ට යහෝ වැ විෂ ට ය ෝජනා කීප ක් ඉදිරිපත් වන
විට, ඉතාම සුළු අඩු කිරීයේ ය ෝජනාව පළමුයවන් ම සභාභිමුඛ් කරනු ලැබි යුත්යත් . එම
වයාපෘති යහෝ වැ විෂ අත්හැරීයේ ය ෝජනාවක් සභාභිමුඛ් කරනු ලැබි යුත්යත් අඩු කිරීේ
ය ෝජනා සි ේලක් ම පිළිබඳව අවසාන තීරණ ක් ගනු ලැබීයමන් පසුව .
(5) කිසි ේ වයාපෘති ක් යහෝ වැ විෂ ක් අඩු කිරීයේ යහෝ අත්හැරීයේ ප්රශ්්න ක්
මූලාසනය න් සභාභිමුඛ් කිරීයමන් අනතුරුව, ඊට ඉහතින් තියබන වයාපෘති ක් යහෝ වැ විෂ ක්
සේබන්ධය න් ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු යනාලැබි යුත්යත් ; විවාද කට ඉඩ යදනු
යනාලැබි යුත්යත් .
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(6) කිසි ේ වයාපෘති ක් අත් හැරීයේ යහෝ අඩුකිරීයේ ප්රශ්්න ක් මූලාසනය න්
සභාභිමුඛ් කිරීයමන් පසු, එම වයාපෘතිය හි කිසිම වැ විෂ ක් අඩු කිරීමට යහෝ අත් හැරීමට
ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් යනාකළ යුතු .
(7) වැඩ සටහනක, වයාපෘති ක යහෝ වැ විෂ ක වි දම වැඩිකිරීයේ ය ෝජනාවක්
කින් යදන ලද දැනුේදීමකින් පසු අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු විසින් හැර ඉදිරිපත් කරනු
යනාලැබි යුත්යත් . එම දැනුේදීයමහි, අනකුත් කරුණු අතර, එම වැඩ සටහන පිළිබඳ වි දම
කවර මුදේ ප්රමාණ ක් දක්වා වැඩි කිරීමට ය ෝජනා කරන්යන් ද න වගත්, එම වැඩි කිරීමට
අමාතය මණ්ඩඩලයේ අනුමත ලැබී ඇති වගත්, දක්වා තිබි යුත්යත් .
(8) වැඩ සටහයනහි කිසි ේ වයාපෘති ක් යහෝ වැ විෂ ක් අඩු කිරීයේ යහෝ අත් හැරීයේ
ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු යනාලබත් නේ යහෝ නැතයහාත් එවැන සෑම ය ෝජනාවක් ම පිළිබඳ
කටයුතු අවසන් කරනු ලැබූ විට යහෝ “..............වන වැඩ සටහන සඳහා රු...............ක මුදලක්”
(යහෝ “...........වන වැඩ සටහන සඳහා රු..............ක අඩු කරන ලද මුදලක්”) “උපයේඛ්නය හි
ඇතුළත් කරනු ලැබි යුත්යත් .” න ප්රශ්්න මූලාසනය න් සභාභිමුඛ් කරනු ලැබි යුත්යත් .
එම ප්රශ්්න මූලාසනය න් සභාභිමුඛ් කරනු ලැබීයමන් අනතුරුව, එම වැඩ සටහයනහි අන්තර්ගත
එක් එක් වයාපෘති යහෝ වැ විෂ
ගැන ඉන් ඉදිරි ට විවාද කිරීමට අවසර යදනු යනාලැබි
යුත්යත් .
(9) 28 වැන ස්ථාවර නය ෝගය හි කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, කිසි ේ වැඩ සටහනක්
වයාපෘති ක් යහෝ වැ විෂ ක් සඳහා යවන් කරනු ලබන මුදල අඩු කිරීයේ ය ෝජනාවක් ගැන
කින් දැනුේ යදනු ලැබි යුත්යත් .

අධි වැය
130. (1) යමම ස්ථාවර නය ෝගය හි (5) වැන යේදය හි දැක්යවන අන්දමට කරුණු ය දුණු
අවස්ථාවක දී හැර, මුදේ වර්ෂ ක අවසානය න් පසු එම වර්ෂයේ පරය ෝජන සඳහා (යමහි මින්මතු
“අධිවැ ” නුයවන් සඳහන් කරනු ලබන) මුදලක් ලබාදීම පිණිස ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු
යනාලැබි යුත්යත් .
(2) වැඩ සටහනක කිසි ේ වයාපෘති ක් සේබන්ධය න් දරන ලද කිසි ේ අධිවැ ක් තියේ
නේ, එ පරීක්ෂාකර එම අධිවැ දරා ඇත්යත් වැඩ සටහන සේබන්ධය න් ද නැතයහාත් එම
වැඩසටහයනහි වයාපෘති එකක් යහෝ වැඩි ගණනක් සේබන්ධය න් පමණක් දැයි ස්වකී
වාර්තායවහි ප්රකාශ් කිරීමට රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාවට කරනු ලබන න ම ක් වි
යුත්යත් .
(3) අධිවැ සිදු ී ඇත්යත් වයාපෘති එකක් යහෝ ඊට වැඩි ගණනක් සේබන්ධය න් පමණක්
නේ, එම අධිවැ දරා ඇත්යත් නසි බල සහිතව හා අරපරිස්සම ගැන පරීක්ෂාකාරීව ද නු යසා ා
බලා, කාරක සභාව සෑහීමකට පත්යවත් නේ ඒ අනුව වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් . ඊට
වැඩිමනත් අනුමති ක් එම අධිවැ සඳහා අවශ්ය යනාවි යුත්යත් .
එයස් වුවද, අධිවැ සිදු ී තියබන්යන් කිසි ේ යපෞද්ගික යේතන වයාප්ති ක්
සේබන්ධය න් නේ, වි දම දරන ලද්යද් එවකට පැවති වැටුප් පරිමාණ න්ට අනුව ැයි ද,
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ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
යපෞද්ගික පක්ෂ භජනය න් මුළුමනන්ම යතාරව ැයි ද, කාරක සභාව සෑහීමකට පත්වි යුත්යත්
. කාරක සභාව විසින් එයලස සෑහීමකට පත්යවත් නේ, ඒ අනුව වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් .
(4) රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව එයලස සෑහීමකට පත් යනායවත් නේ, එම අධිවැ
තමන් අනුමත යනාකරන බව යහෝ තමන්ට සුදුසු ැයි හැයඟන කවර ප්රමාණ ක් එම අධිවැය න්
තමන් අනුමත යනාකරන්යන් ද න බව යහෝ කාරක සභාව විසින් වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් .
(5) වැඩ සටහනක් සේබන්ධය න් අධිවැ ක් දරා ඇතැයි යහෝ සමහර වැ විෂ න්
කාරක සභාව විසින් අනුමත යනාකරතැයි යහෝ රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව වාර්තා කරන
සෑම විටම, එම අධිවැ යහෝ අනුමත යනාකරන ලද විෂ න් සඳහා මුදලක් දීම මුදේ විෂ
භාර
අමාතයවර ා න ම කරන දින කදී සලකා බැලීම සඳහා, පාර්ියේන්තුව කාරක සභාවකට
පරිවර්තන වි යුතු ැයි සේමත කිරීයේ ය ෝජනාවක් එම අමාතයවර ා විසින් නයා පත්රය හි
ඇතුළත් කරනු ලැබි හැකි .
එයස් වුවද, එම අධිවැ අ ත් වර්ෂ ට පසු වර්ෂය න් පසු වර්ෂය හි යදසැේබර් මස 31
වැන දිනට පසු එවැන ය ෝජනාවක් භාර ගනු යනාලැබි යුත්යත් .
(6) අධිවැ ක් ඇතිව යහෝ නැතිව, නසි බල යනාමැතිව කරන ලද කිසි ේ වි දමක්
අනුමත යනාකිරීමට රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාවට ඇති බල යමම නය ෝගය හි ඇති
කිසිවකින් අඩු යනාවි යුත්යත් . යමම ස්ථාවර නය ෝගය හි (5) වැන යේදය හි විස්තර කර
තියබන ක්රි ා පිළියවල එවැන අනුමත යනාකිරීමක් සේබන්ධය න් අනුගමන කළ යුත්යත් .
131. (1) කවර යහෝ අත්තිකාරේ ගිණුේ කටයුත්තක් සේබන්ධය න් ේ මුදේ වර්ෂ ක, (යමහි
මින් මතු “අත්තිකාරේ ගිණුේ සීමාවලට අනුකූල යනාීම” නුයවන් සඳහන් කරනු ලබන)
නීතිය න් බල දී ඇති උපරිම සීමාවන් ඉක්මවා න්නා වූ යහෝ අවම සීමාවලට අනුකූල
යනාවන්නා වූ කිසිම ය ෝජනාවක්, යමම ස්ථාවර නය ෝගයේ (4) වැන යේදයේ දක්වා ඇති
අවස්ථාවක දී හැර පිළිගනු යනාලැබි යුත්යත් .
(2) අත්තිකාරේ ගිණුේ කටයුතු උපරිම සීමාවන් ඉක්මීම යහෝ අත්තිකාරේ ගිණුේ කටයුතු
අවම සීමාවට අනුකූල යනාීම යහෝ පිළිබඳව විගණකාධිපතිවර ා විසින් වාර්තා කරනු ලැබූ සෑම
අවස්ථාවක් ම පරීක්ෂා කරනු ලැබි යුතු බව රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාවට කරනු ලබන
න ම ක් වි යුත්යත් . අත්තිකාරේ ගිණුේ කටයුතු සීමාවන්ට අනුකූල යනාීම නීති ට අනුකූලව
සිදු කර තියේ ද න්න කාරක සභාව විසින් නශ්්ච කරනු ලැබි යුත්යත් . වාර්තා කරනු ලැබූ
අත්තිකාරේ ගිණුේ සීමාවන්ට අනුකූල යනාීම නීති ට අනුකූලව සිදු කර යනාමැති අවස්ථාවක දී,
අත්තිකාරේ ගිණුේ සීමාවන්ට එයස් අනුකූල යනාීම සේබන්ධය න් අවසර දි යුතු ද යනායුතුද
න්න පිළිබඳව රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් නශ්්ච කරනු ලැබි යුත්යත් .
(3) අත්තිකාරේ ගිණුේ කටයුතු පිළිබඳ පාඩු අදාළ වන්යන් ේ මුදේ වර්ෂ කට ද, ඒ මුදේ
වර්ෂ අවසන් ීමට යපර එම අලාභ සේපූර්ණය න් පි වා යනාමැත්තා වූ ද, ස්වකී වාර්තාව
මගින් විගණකාධිපතිවර ා විසින් පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබ ඇත්තා වූ ද, අත්තිකාරේ
ගිණුේ කටයුතු පිළිබඳ ඕනෑම අවසර යනාලත් කාරක අලාභ ඔවුන් විසින් පරීක්ෂා කරනු ලැබි යුතු
බව රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාවට කරනු ලබන න ම ක් වි යුත්යත් .
(4) අත්තිකාරේ ගිණුේ කටයුතු සීමාවන්ට අනුකූල යනාීේ කිසිවක් යවයතාත් ඒවාට
අවසර දි යුතුද, යනායුතුද න්න පිළිබඳව රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව නර්යද්ශ් කර ඇති
( 99 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

සෑම අවස්ථාවක දී ම යහෝ අත්තිකාරේ ගිණුේ කටයුතු වල අවසර යනාලත් අලාභ කිසිවක්
යවයතාත් ඒවාට අවසර දි යුතු ද, යනායුතු ද න්න පිළිබඳව රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව
නර්යද්ශ් කර ඇති කවර යහෝ අවස්ථාවක දී යහෝ එවැන නර්යද්ශ් සලකා බැලීම සඳහා
පාර්ියේන්තුව කාරක සභාවක් යලස කටයුතු කිරීම සඳහා වන ය ෝජනාවක්, මුදේ විෂ
භාර
අමාතයවර ා විසින්, එම අමාතයවර ා විසින් න ම කරනු ලබන දින ක සලකා බැලීම සඳහා
නයා පත්ර ට ඇතුළත් කරනු ලැබීමට හැකි .

රජයේ මුදේ
132. ජනරජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදින් යහෝ යවන ේ අරමුදේ වින් යහෝ යගවි යුතු මුදේ වි දේ
කිරීමට යහෝ යගවි යුතු ැයි වි දේ න ම කිරීමට, නැතයහාත් කිසි ේ බද්දක් පැනීමට යහෝ
පනවා එවකට වලංගුව තියබන බද්දක් අවලංගු කිරීමට යහෝ වැඩි යහෝ අඩු කිරීමට බල පවරන
ය ෝජනාවක්, පනත් යකටුේපතක් යහෝ පනත් යකටුේපතකට කරන සංයශ්ෝධන ක් අමාතය
මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවයහාත් මිස පාර්ියේන්තුව විසින් සලකා
බැලීම කරනු යනාලැබි යුත්යත් . එවැන ය ෝජනාවක්, පනත් යකටුේපතක් යහෝ පනත්
යකටුේපතකට කරන සංයශ්ෝධන ක් ඉදිරිපත් කිරීමට යපර, එම අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර ා
විසින් එම ය ෝජනාවට, පනත් යකටුේපතට යහෝ සංයශ්ෝධන ට අමාතය මණ්ඩඩලයේ අනුමත
ලැබී ඇති බව පාර්ියේන්තුවට දන්වනු ලැබි යුත්යත් . “අමාතය මණ්ඩඩලයේ අනුමත දන්වා
තියේ“ නුයවන් පාර්ියේන්තුයේ නයා පතරයේ සඳහන් කර තිබීම යමම න ම සමඟ අනුකූල
බවට පරමාණවත් යලස සලකනු ලැබි යුත්යත් .

ස්ථාවර නියයෝග සංයශෝධනය කිරීම
133. ස්ථාවර නය ෝග සංයශ්ෝධන කරනු පිණිස වන ය ෝජනාවක් පිළිබඳ දැනුේදීමක් කවර යහෝ
මන්ීවර කුට කරනු ලැබි හැකි . ය ෝජනා කරනු ලබන සංයශ්ෝධනවල යකටුේපතක් එම
දැනුේදීම සමග ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් . ය ෝජනාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ස්ිර කරනු
ලැබීයමන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳ පරශ්්න ක් සභාභිමුඛ් කරනු යනාලැබ, එ ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ
කාරක සභාවට ය ාමු කරනු ලැබි යුත්යත් . ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභාව එම
ය ෝජනාව පිළිබඳව වාර්තා කරන යතක් එවැන ය ෝජනාවක් පිළිබඳ යසසු වැඩකටයුතු කිසිවක්
කරනු යනාලැබි යුත්යත් .

ස්ථාවර නියයෝග අත්ිටුීම
134. පාර්ියේන්තුයේ මන්ීවර න් බහුතර ක් විසින් ේ රැස්ීමක දී දැනුේ දීයමන් අනතුරුව
ඉදිරිපත් කරනු ලබන ය ෝජනාවක් මගින්, ේ වියශ්්ෂ කටයුත්තක් තීරණ කිරීමට යහෝ සුදුස්සක්
කර අවසන් කිරීමට හැකිවනු පිණිස ස්ථාවර නය ෝග එකක් යහෝ ඊට වැඩි ගණනක් අත්හිටුවනු
ලැබීමට හැකි :
එයස් වුව ද, යමම ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් ය ෝජනාවක් අමාතය මණ්ඩඩලයේ
අමාතයවර කු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන්යන් නේ මිස, යබදීමකින් තීරණ කරනු ලැබි යුතු
අතර, බහුතරයේ මන්තව
රී ර න් විසි යදයනකුට අඩු සංඛ්යාවක් ය ෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද
( 100 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
පරකාශ්යකාට ඇති බව යපනී
යුත්යත් .

න්යන් නේ එම ය ෝජනාව නශ්්ඵල බවට පක
ර ාශ් කරනු ලැබි

කථානායකවරයායේ සාමානය අධිකාරය
135. යමම ස්ථාවර නය ෝගවින් විධිවිධාන සලසා යනාමැති ඕනෑම කාරණ ක දී
පාර්ියේන්තුයේ වැඩකටයුතු පවත්වායගන ාම විධිමත් කිරීම සඳහා කථානා කවර ාට බල
තිබි යුත්යත් .
136. (1) කථානා කවර ා විසින්, සභායේ වින පවත්වායගන ාම සඳහා අවශ්ය ැයි අදහස්
කරන්යන් නේ, රැස්ීමක් තාවකාිකව අත්හිටුවනු ලැබීමට යහෝ පාර්ියේන්තුව කේ තබනු
ලැබීමට හැකි .
(2) කථානා කවර ා විසින් රැස්ීමක් තාවකාිකව අත්හිටුවනු ලබන කවර යහෝ
අවස්ථාවක දී, රැස්ීම ළි ආරේභ කරනු ලබන්යන් කවර යේලාවක ද න්න කථානා කවර ා
විසින් ම තීරණ කරනු ලැබි යුත්යත් . කථානා කවර ා විසින් සභාව කේ තබනු ලබන කවර
යහෝ අවස්ථාවක දී, එ ඊළඟ රැස්ීේ දින යතක් කේ තබනු ලැබීමක් වන්යන් .
137. පාර්ියේන්තුයේ යගාඩනැගිි කළමනාකරණ , එහි ආරක්ෂක විධිවිධාන සහ සභා
ගර්භයේ සාමානය පරිපාලන සේබන්ධය න් කථානා කවර ා විසින් වගකි නු ලැබි යුත්යත්
.
138. යමම ස්ථාවර නය ෝග ටයත් කථානා කවර ා විසින් කරනු ලැබි හැකි ඕනෑම යද ක්,
කථානා කවර ා යවනුයවන් මූලාසන දරන නය ෝජය කථානා කවර ා විසින් යහෝ නය ෝජය
කාරක සභා සභාපතිවර ා විසින් යහෝ මූලාසන දැරීම සඳහා පාර්ියේන්තුව විසින් යතෝරා පත්
කරගනු ලබන මන්තව
රී ර කු විසින් යහෝ ආණ්ඩඩුක්රම වයවස්ථායේ 159 වැන වයවස්ථායේ
විධිවිධාන න්ට ටත්ව කරනු ලැබි හැකි .

සභාපති නාමාවිය
139. නය ෝජය කථානා කවර ායේ යහෝ නය ෝජය කථානා කවර ා පැමිණ යනාසිටින
අවස්ථාවක දී, නය ෝජය කාරක සභා සභාපතිවර ායේ ඉේලීම මත කාරක සභාවල තාවකාික
සභාපතිවර ා වශ්ය න් කටයුතු කිරීමට මන්තරීවර න් සිේ යදයනකුට යනාඅඩු ගණනකින්
සමන්විත සභාපති නාමාවි ක් සෑම සභා වාර ක් ආරේභයේ දී ම කථානා කවර ා විසින් නේ
කරනු ලැබි යුතු අතර, කින් කලට, එම නාමාවියේ සංයුති යවනස් කරනු ලැබි හැකි .
නය ෝජය කථානා කවර ා විසින් කරනු ලැබි හැකි ඕනෑම යද ක් නය ෝජය කථානා කවර ා
යවනුයවන් මූලාසන දරන තාවකාික සභාපතිවර කු විසින් ද කරනු ලැබි හැකි .

මන්ත්රීවරයන්ත්ර විසින්ත්ර නීතිමය නියයෝජනයක් කරනු ලැබිය යනාහැකි ීම
140. කිසිදු මන්තව
රී ර කු විසින්, කිසි ේ පාර්ශ්්ව ක් යවනුයවන් නීතිඥවර කු යලස යහෝ
මන්ීවර ාට ේ ගාස්තුවක් යහෝ තයාග ක් හිමිවන ආකාරය න් යහෝ පාර්ියේන්තුව ඉදිරියේ
යහෝ එහි ේ කාරක සභාවක් ඉදිරියේ යහෝ යපනී සිටිනු යනාලැබි යුත්යත් .
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සාක්ිකරුවන්ත්රයේ හා වියශ්ෂඥයන්ත්රයේ වියදේ
141. (1) පැමිණීම සඳහා කැඳවනු ලබන යහෝ යේඛ්න ඉදිරිපත් කරන යලස න ම කරනු ලබන
ේ තැනැත්තකුයේ වි දේ සඳහා යගවනු ලැබි යුතු යහෝ ලබාදි යුතු මුදේ ප්රමාණ , එම
තැනැත්තා අධිකරණයේ සාක්ිකරුවකු වූයේ නේ දැනට බලාත්මකව තියබන නය ෝගවලට
අනුකූලව එම තැනැත්තාට යගවනු ලබන මුදේ ප්රමාණ ම වි යුත්යත් .
(2) පාර්ියේන්තුයේ කාරක සභා සඳහා වියශ්්ෂ උපයද්ශ්න යස්වා හා තාක්ෂණික යස්වා
ලබා ගන්නා අවස්ථාවක දී, එම කාර් න් ඉටු කිරීම සඳහා පැමියණන වියශ්්ෂඥ න් හා අයනකුත්
යස්වා සප න තැනැත්තන්ට, එම තැනැත්තන් විසින් ඉටු කරන ලද යස්වා යවනුයවන් පාරිරමික
දීමනා, පාර්ියේන්තු කාර් මණ්ඩඩලී උපයද්ශ්ක කාරක සභාව විසින් නශ්්ච කරනු ලබන පරිදි
යගීම සිදු කරනු ලැබි යුත්යත් .

අවයශ්ෂ බලතල
142. යමම ස්ථාවර නය ෝගවල නශ්්ිත වශ්ය න් විධිවිධාන සලසා යනාමැති සි ලුම කරුණු ද,
යමම ස්ථාවර නය ෝග ක්රි ාත්මක කිරීම පිළිබඳ වැඩි විස්තර සේබන්ධය න් සි ලුම ප්රශ්්න ද,
යමයහ ීම සිදුකරනු ලැබි යුත්යත් කථානා කවර ා විසින් ය ෝගය ැයි සලකනු ලබන
ආකාර ට වරින් වර කරනු ලබන නය ෝග ප්රකාරව .

------------------------------
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I වන මකාටස
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන්ත සඳහා වන චර්ලයා ධර්ලම සංග්හ
ර මේ අරමුණ
1. (අ)
පාර්ියේන්තු මන්තතරීවරුන්ත සඳහා වන චර් ා ධර්ම සංගරහයේ (යමහි
මින්තමු “චර් ා ධර්ම සංගහ
ර ” නුයවන්ත හඳුන්තවනු ලබන) අරමුණ වන්තයන්ත පාර්ියේන්තු
මන්තතරීවරුන්ත විසින්ත පාර්ියේන්තුව සේබන්තධය න්ත, ඔවුන්තයේ ඡන්තදදා ක න්ත
සේබන්තධය න්ත සහ යපාදුයේ මහජන ා සේබන්තධය න්ත සි වගකීේ ඉටු කරනු පිණිස සි
බලතල ක්රි ාත්මක කිරීම, කාර් කිරීම සහ කර්තවය ඉටු කිරීම සඳහා ඔවුනට සහා වීම යි.
(ආ) (අ) අනු යේදයේ නිශ්්ිතව දක්වා ඇති අරමුණ මුදුන්ත පමුණුවා ගැනීම සඳහා
පාර්ියේන්තුව විසින්ත(i) මහජන
නිය ෝජිත න්ත
වශ්ය න්ත
සෑම
පාර්ියේන්තු
මන්තතරීවරය කුයගන්ත ම (යමහි මින්තමු “මන්තතරීවර ා” නුයවන්ත
හඳුන්තවනු ලබන) අයේක්ෂා කරනු ලබන චර් ා ධර්මවලට අදාළ
වන්තනා වූ අවශ්ය විශිෂ්ටතා මට්ටම සහ මූලධර්ම ස්ථාපන කිරීම;
(ii) සෑම මන්තතරීවරය කු විසින්ත ම පිළිපැදි යුු (අ) අනුයේද
ටයත්
ස්ථාපන කරන ලද අවශ්ය විශිෂ්ටතා මට්ටම සහ මූලධර්ම ශ්ක්තිමත්
කරනු ලබන චර් ා ධර්ම පිළිබඳ රීති නිශ්්ිත වශ්ය න්ත දැක්වීම;
(iii) මන්තතරීවරුන්තයගන්ත අයේක්ෂා කරනු ලබන අවශ්ය විශිෂ්ටතා මට්ටම
සේබන්තධය න්ත මහජන විශ්්වාස ඇති කිරීම පිණිස සහ එම රීති
ආරක්ෂා කිරීම පිණිස පාර්ියේන්තුයේ කැපවීම සහතික කිරීම සඳහා
අවශ්ය වන්තනා වූ පි වර ගැනීම.
II වන මකාටස
චර්ලයා ධර්ලම සංග්රහමේ විෂයය පථය
2. (අ) මූලාසන යහාබවන මන්තතරීවරුන්ත, අගරාමාතයවර ා, සභානා කවර ා, විපක්ෂ
නා කවර ා, ආණ්ඩුයේ සහ විපක්ෂයේ පරධාන සංවිධා කවරුන්ත ඇුළු එක් එක්
මන්තතරීවර ාට, ඔවුන්තයේ යපාදු ජීවිතවල සි ලු අංග න්ත යකයරහි චර් ා ධර්ම
සංගරහ අදාළ වන්තයන්ත . එයස් වුව ද, ඔවුන්තයේ යපෞද්ගික ජීවිත යමයින්ත
නි ාමන කරන බව එයින්ත අදහස් යනායකයර්.
(ආ) යමම චර් ා ධර්ම සංගරහයේ නිශ්්ිතව දක්වා ඇති වගකීේ, පාර්ියේන්තුයේ
කාර් පටිපාටි හා සේබන්තධ රීති, සභායේ යවනත් ේ රීති සහ මූලාසන
යහාබවන මන්තතරීවරුන්තයේ තීරණවලට අමතරව වන අතර, ඒවා එම රීති සහ
තීරණ සමඟ සුසංගතව පැවති යුු .
( 105 )
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(ඇ) චර් ා ධර්ම සංගරහයේ විධිවිධාන 1953 අංක 21 දරන පාර්ියේන්තු
(බලතල හා වරපරසාද) පනයත් සහ පාර්ියේන්තු ස්ථාවර නිය ෝගවල විධිවිධාන
සමඟ කි වි යුු .
(ඈ) මන්තතරීවරුන්තයේ චර් ාව ේ ආකාර කින්ත විධිමත් කරනු ලැබ ඇති ේ
ිඛිත නීති ක විධිවිධානවල අධිකාර යමම චර් ා ධර්ම සංගරහයේ විධිවිධාන
මගින්ත හීන යනාවන්තයන්ත .
III වන මකාටස
මන්ත්රීවරුන්තමේ කාර්ලයභාරය
3. (1) වන ස්ථාවර නිය ෝග
ටයත් පාර්ියේන්තුයේ මහ යේකේවර ා (යමහි
මින්තමු “මහ යේකේවර ා” නුයවන්ත හඳුන්තවනු ලබන) විසින්ත දිවුරුේ දීම යහෝ පරතිඥා දීම
කරවනු ලැබීම යහ්ුයවන්ත සෑම මන්තතරීවරය කුටම ශ්රී ලංකා පරජාතාන්තතරික සමාජවාදී
ජනරජයේ ආණ්ඩුකරම වයවස්ථාව පිළිපැදීමට සහ ආරක්ෂා කිරීමටත් රාජයයේ ඒකී භාව
සහ යභෞමික අඛණ්ඩඩතාව සුරැකීමටත් වගකීමක් ඇත්යත් .
4. සෑම මන්තතරීවරය කු විසින්ත ම මූික අයිතිවාසිකේවලට අදාළ නීති පිළිපැදි යුු
අතර, සෑම අවස්ථාවකදී ම සි ඡන්තදදා ක න්ත සේබන්තධය න්ත සි බලතල කරි ාත්මක
කිරීයේ දී, කාර් කිරීයේ දී සහ කර්තවය ඉටු කිරීයේ දී යවනස් ආකාර ට යනාසලකන පරිදි
කරි ා කළ යුු .
5. සෑම මන්තතරීවර කු ම සි බලතල කරි ාත්මක කිරීයේ දී, කාර් කිරීයේ දී සහ
කර්තවය ඉටු කිරීයේ දී යපාදුයේ ජාතියේ
හපත සහ වියශ්්ෂය න්ත ම සි
ඡන්තදදා ක න්තයේ හපත පිණිස කරි ා කළ යුු .
6. මන්තතරීවරුන්ත සෑම අවස්ථාවක දී ම ඔවුන්ත යවත තබා ඇති මහජන විශ්්වාස ට අනුව
කරි ා කළ යුු අතර, සෑම විටම ේ යපාදු සේපත් භාවිත ද ඇුළු ඔවුන්තයේ හැසිරීම
අවංකභාව කින්ත ඒකානුතාව කින්ත වි යුු .
IV වන මකාටස
චර්ලයා මූලධර්ලම
7. මන්තතරීවරුන්ත සි යපාදු කටයුු සහ පාර්ියේන්තු කාර් භාර කරයගන ෑයේ දී
පහත දැක්යවන චර් ා මූලධර්මවලට අනුකූලව කටයුු කළ යුු :(අ)

සෑම මන්තතරීවර කුට ම තීරණ ගන්තනා විට, සෑම අවස්ථාවක දී ම මහජන
බැඳි ාවන්ත සැලකිේලට ගත යුු අතර, ඔවුනට, ඔවුන්තයේ පවුේවල
සාමාජික න්තට, මිුරන්තට යහෝ ඔවුන්ත යවනුයවන්ත යවනත් ේ තැනැත්තන්තට ේ

( 106 )

ස්ථාවර නිය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව

මූලයම
යුු .

යහෝ ද්රවයම

පරතිලාභ යහෝ පුද්ගික ලාභ ක් අයේක්ෂා යනාකළ

(ආ) කිසිම මන්තතරීවර කු සි නිල කටයුු කිරීයේ දී තමාට බලපෑමක් ඇති වි හැකි
ේ ආකාර කට ේ පිටස්තර පුද්ගල කු යහෝ සංවිධාන කට ේ මූලයම
යහෝ යවනත් බැඳීමක් ඇති වන තත්ත්ව කට පත් යනාවි යුු .
(ඇ)

ේ රජයේ කටයුත්තක්, රජයේ පත්වීේ, යකාන්තතරාත් ලබා දීම, ේ පරදාන යහෝ
යවනත් ේ පරතිලාභ සඳහා තැනැත්තන්ත නිර්යද්ශ් කිරීමට අදාළව සි කාර්
කර යගන ෑයේ දී මන්තතරීවරුන්ත විසින්ත එම කටයුු හුයදක් කුසලතා මත කරනු
ලබන බවට වගබලා ගත යුු .

(ඈ)

මන්තතරීවරුන්ත විසින්ත මහජනතාව සේබන්තධය න්ත ගනු ලබන තීරණ සහ ඔවුන්ත
යවනුයවන්ත කරනු ලබන කරි ා සේබන්තධය න්ත වගකිව යුු අතර, ඒ
සේබන්තධය න්ත ඔවුන්තයේ ධුර ට ය ෝගය වන ේ පරීක්ෂාවකට යහෝ ේ
මහජන පරීක්ෂාවකට යහෝ ටත් වන්තයන්ත .

(ඉ)

මන්තතරීවරුන්ත විසින්ත ගනු ලබන ේ තීරණ ක් යහෝ කරනු ලබන ේ ක්රි ාවක්
සේබන්තධය න්ත ඔවුන්ත හැකිතාක් දුරට මහජනතාවට විවෘත වි යුු අතර, එම
තීරණවලට යහ්ු දැක්වි යුු . තව ද, පුළුේ මහජන සුභ සිද්ධි සඳහා අවශ්ය
වන්තයන්ත නේ පමණක් එම යතාරුරු සීමා කළ හැකි .

(ඊ)

මන්තතරීවරුන්ත විසින්ත සි මහජන කටයුුවලට අදාළ වන ේ පුද්ගික බැඳි ාවක්
ඇත්නේ යහෝ බැඳි ාවන්ත සේබන්තධ ේ ගැටීමක් ඇත්නේ ඒවා පර කාශ් කළ යුු
අතර, මහජන බැඳි ාවන්ත ආරක්ෂා වන පරිදි එයස් ඇති වන ේ ගැටීමක්
නිරාකරණ කිරීම සඳහා අවශ්ය පි වර ගත යුු .

8. සෑම මන්තතරීවරය කු විසින්ත ම ආදර්ශ් ුළින්ත නා කත්ව ලබා දීම උයදසා 7
යේදයේ නිශ්්ිතව දක්වා ඇති චර් ා මූලධර්ම පරවර්ධන කිරීම සහ සුරැකීම කළ යුු .
V වන මකාටස
චර්ලයා රීති
9. සෑම මන්තතරීවරය කු ම පාර්ියේන්තුයේ පහත දැක්යවන රීතිවලට අනුකූල වි
යුු :(අ)

හෘද සාක්ි ට එකඟව කටයුු කිරීම.

(ආ) මානව අයිතිවාසිකේවලට සහ ජනතාවයේ නනසර්ගික අභිමාන ට ගරු කිරීම.
(ඇ) ජනතාවයේ විශ්්වාස සහ යගෞරව ට ය ෝගය වන පරිදි කටයුු කිරීම.
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(ඈ) ආණ්ඩුකරම වයවස්ථායේ ඇති ජීව ගුණය න්ත බැඳී සිටීම සහ බලතල යබදීයේ
නයා සහ නීතියේ ආධිපතය
න පරජාතන්තතරවාදී ආණ්ඩුවක සංකේප
බලාත්මක කිරීම.
(ඉ)

තමන්ත වගකිව යුු චර් ාව සහ කාර් භාර සේබන්තධය න්ත වගකිව යුු වීම.

(ඊ)

ේ නීති ක් ටයත් තමන්තට භුක්ති විඳීමට හිමිකේ ඇති වරපරසාද භාවිතා කිරීම
සහ තමා විසින්ත දරනු ලබන රාජය නිලය හි කටයුු අනලස්ව, අභිමානය න්ත
යුක්තව, නිසි සැලකිේල ඇතිව යගෞරවය න්ත ඉටු කිරීම.

10. සෑම මන්තතරීවරය කු ම පාර්ියේන්තුව ඵලදායී සහ කාර් ක්ෂම යලස කරි ාත්මක
වීම සඳහා දා ක වීම සේබන්තධය න්ත යපෞද්ගිකව වගකිව යුු වන්තයන්ත .
11. සෑම මන්තතරීවරය කු ම පාර්ියේන්තු කාර්
මණ්ඩඩලයේ කාර් භාර ,
ස්වාධීනත්ව , අයිතිවාසිකේ සහ වගකීේවලට ගරු කළ යුු .
12. සෑම මන්තතරීවරය කු ම, පාර්ියේන්තු පරජාතන්තතරවාද සුරැකීයේ දී විධා ක
පාර්ියේන්තුවට වගකිව යුු බව සහතික කිරීයමහිලා වගකිව යුු .
13. කිසිම මන්තතරීවරය කු පාර්ියේන්තුයේ යහෝ එහි මන්තතරීවරුන්තයේ යහෝ රයට් කීර්ති ට
සහ ඒකාගරතාව ට හානිකර වි හැකි ේ කටයුත්තක් භාර යනාගත යුු .
VI වන මකාටස
මන්ත්රීවරුන්තමේ මූලයමය බැඳියාවන්ත පිළිබඳ මේඛනය සහ එම බැඳියාවන්ත අනාවරණය
කිරීම සහ පරකාශයට පත් කිරීම
14. මහ යේකේවර ාට කරනු ලබන ඉේීමක් මත ේ මන්තතරීවරය කුට පරීක්ෂා
කිරීම සඳහා ලබා ගත හැකි, “මන්තතරීවරුන්තයේ මූලයම බැඳි ාවන්ත පිළිබඳ යේඛන ”
නුයවන්ත හඳුන්තවනු ලබන (යමහි මින්තමු “යේඛන ” නුයවන්ත සඳහන්ත කරනු ලබන)
යේඛන ක් මහ යේකේවර ා විසින්ත ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත
නිශ්්ච කරනු ලබන ේ ආකෘති කින්ත සහ ආකාර කින්ත යුක්තව පවත්වායගන ා යුු .
15. යේඛනයේ අඩංගු ේ යතාරුරක් පරසිද්ධි ට පත් කිරීම සේබන්තධය න්ත 2016 අංක
12 දරන යතාරුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනයත් විධිවිධාන අදාළ වන්තයන්ත .
16. මන්තතරීවරුන්ත යකයරහි මහජන විශ්්වාස වැඩි කරනු පිණිස මන්තතරීවරුන්ත විසින්ත
ඔවුන්තයේ පවුයේ සාමාජික න්ත ද ඇුළු එම මන්තතරීවරුන්තයේ වයාපාර සේබන්තධතා හා
මූලයම බැඳි ාවන්ත අනාවරණ කළ යුු .
17. සෑම මන්තීවරය කු ම අදාළ යේඛනයේ සි බැඳි ාවන්ත ි ාපදිංි කිරීම
සේබන්තධය න්ත පාර්ියේන්තුයේ නි ම න්ත හෘද සාක්ි ට එකඟව ඉටු කළ යුු . යමම
යේදයේ කාර්
සඳහා මහ මැතිවරණ කට ඉක්ිතිව ම මන්තතරීවර කුයේ රාජකාරී කටයුු
( 108 )

ස්ථාවර නිය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව

හා වගකීේ ද එම මන්තතරීවර ායේ පුද්ගික බැඳි ාවන්ත ද අතර බලපෑමකට ුු දි හැකි
යි සාධාරණ තැනැත්යතකු විසින්ත සිති හැකි ඉඩේ සහ යද්පළවලට අදාළ වත්කේ,
යකාටස් හිමිකාරත්ව සහ තයාග වැනි අදාළ සි ලු බැඳි ාවන්ත පාර්ියේන්තුවට
අනාවරණ කළ යුු . යේ යේදයේ විධිවිධාන එම මන්තතරීවර ාට ලැයබන යහෝ ඔහු විසින්ත
පරදාන කරනු ලබන ේ යද්වේවලට ද අදාළ වන්තයන්ත .
18. කිසිම මන්තතරීවරය කු විසින්ත රාජය පරතිපත්තිවලට අදාළ කාරණ ක් සේබන්තධ
පරශ්්න ක දී හැර ඔහුට ේ මූලයම බැඳි ාවක් ඇති පරශ්්න ක දී යබදීමක් සහිත ඡන්තද
විමසීමක දී ඡන්තද පරකාශ් යනාකළ යුු .
19. පාර්ියේන්තුයේ යහෝ එහි ේ කාරක සභාවක සලකා බැීමට භාජන වී ඇති ේ
කාරණ ක් සේබන්තධය න්ත මන්තතරීවරය කුට යකළින්තම යහෝ අනයාකාරය න්ත ේ
පුද්ගික යහෝ මූලයම බැඳි ාවක් ඇති අවස්ථාවක, එම මන්තතරීවර ා විසින්ත එම බැඳි ාව
මන්තතරීවරුන්තයේ අදාළ යේඛනයේ ි ාපදිංි කර ඇත්යත් වුව ද, එ යනාතකා, එම
මන්තතරීවර ා විසින්ත එම බැඳි ායේ ස්වභාව පරකාශ් කළ යුු අතර, ඔහු විසින්ත යේ යේදයේ
නි ම යකාට ඇති ආකාර ට එම පරකාශ් කර ඇත්නේ මිස පාර්ියේන්තුයේ යහෝ එහි ේ
කාරක සභාවක ඒ සේබන්තධය න්ත කරනු ලබන කිසිම විවාද කට ඔහුට සහභාගී වි
යනාහැකි .
20. කිසිම මන්තතරීවරය කු සි පාර්ියේන්තු කාර් භාර ඉටු කරන අතරුර තමාට
ලැබුණු ේ රහසය යතාරුරක් අයුු යලස පාවිච්චි යනාකළ යුු . එම යතාරුරු සි
පාර්ියේන්තු රාජකාරි කිරීයේ දී පමණක් පාවිච්චි කළ යුු අතර, මූලයම යහෝ පුද්ගික
ලාභ ක් සඳහා එම යතාරුරු පාවිච්චි යනාකළ යුු .
21. 17 වන යේද
ටයත් ේ මන්තතරීවරය කු විසින්ත එයස් අනාවරණ කරනු ලබන
යතාරුරු සහ එක් එක් මන්තතරීවර ා විසින්ත පාවිච්චි කරන ලද මහජන අරමුදේවල වි දේ
පරමාණ සහ එම අරමුදේ පාවිච්චි කරන ලද කාර්
පරාය ෝගිකව හැකි ඉක්මනින්ත
පාර්ියේන්තුව විසින්ත පරසිද්ධි ට පත් කළ යුු . පාර්ියේන්තුව විසින්ත පාර්ියේන්තු
යවබ් අඩවි වැනි වඩාත් පරයේශ් වි හැකි ආකාර කින්ත එම යතාරුරු පළ කළ යුු .
22. යේ යකාටයස් නිශ්්ිතව දක්වා ඇති විධිවිධාන අදාළ මන්තතරීවර ායේ කලතර ා සහ
පවුයේ සමීප සාමාජික න්තට ද අදාළ වන්තයන්ත .
යමම යේදයේ කාර්
සඳහා “පවුයේ සමීප සාමාජිකය කු” න්තයනන්ත පි ා, මව,
කලතර ා, දි ණි යහෝ පුතර ා අදහස් යේ.
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VII වන මකාටස
මන්ත්රීවරුන්ත විසින්ත මපාදු මේපළ පාවිච්චි කිරීම හා මපළඹවීේ
23. මන්තතරීවරුන්ත විසින්ත ේ යපාදු අරමුදේ, යද්පළ යහෝ පහසුකේ හුයදක් මහජන
බැඳි ාවක් සේබන්තධය න්ත පමණක් නීතිය න්ත අවසර දී ඇති පරිදි පාවිච්චි කළ යුු . එම
යපාදු අරමුදේ, යද්පළ යහෝ පහසුකේ ඒ සඳහා නීතිය න්ත වියශ්්ිතව විධිවිධාන සලසා
ඇත්නේ මිස පක්ෂ යද්ශ්පාලන කටයුුවලට පාවිච්චි යනාකළ යුු .
24. මහජන මුදින්ත තමාට ලබා යදන ේ වි දේ, පහසුකේ සහ යස්වාවන්ත එම කාරණා
සේබන්තධය න්ත දක්වා ඇති රීතිවලට අනුකූලව වන බවට සෑම මන්තතරීවරය කු ම වගබලා
ගත යුු . මන්තතරීවරුන්ත විසින්ත ේ යපාදු සේපත් පාවිච්චි කිරීම සෑම විටම සි
පාර්ියේන්තු කාර් භාර සඳහා වන බවට ද වගබලා ගත යුු අතර, එ ඔවුන්ත යහෝ
යවනත් අය කු යහෝ ේ යද්ශ්පාලන සංවිධාන ක අයුු පුද්ගික යහෝ මූලයම
පරතිලාභ ක් සඳහා යනාවි යුු .
25. පාර්ියේන්තුවට යහෝ එහි ේ කාරක සභාවකට ඉදිරිපත් කරන ලද යහෝ ඉදිරිපත්
කිරීමට අදහස් කරන ේ පනත් යකටුේපතකට, ය ෝජනාවකට යහෝ යවනත් කාරණ කට
එකඟ වීම යහෝ වියරෝධතාව පළ කිරීම සඳහා ේ ගාස්ුවක්, වන්තදි ක් යහෝ තයාග ක්
ඇුළු බැඳීේ සේබන්තධ ගැටීමකට යහෝ බලපෑමකට ුු දි හැකි කවර යහෝ ආකාර ක
යපළඹවීමක් කිසිම මන්තතරීවරය කු විසින්ත භාර යනාගත යුු .
26. කිසිම මන්තතරීවරය කු මුදේ යගවනු ලබන බලපෑේ කිරීේ, මුදේ යගවනු ලබන
පාර්ියේන්තු උපයදස් දීම යහෝ මුදේ යගවනු ලබන උපයද්ශ්නවල නියුක්ත යනාවි
යුු .
27. කිසිම මන්තතරීවරය කු විසින්ත ඔහු මන්තතරීවරය කු වශ්ය න්ත සිටීම අවසන්ත වූ විටක
ඉදිරි යස්වා නියුක්ති ක් ලබා ගැනීම, මුදේ යගවා කරනු ලබන බලපෑේ කිරීම, උපයද්ශ්ක
කටයුු යහෝ යවනත් පාරිශ්රමික යහෝ පරතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා සි තනුර භාවිත
යනාකළ යුු .
28. සෑම මන්තතරීවරය කු ම සි ඡන්තදදා ක න්තයේ බැඳි ාවන්ත ේ යපෞද්ගික යහෝ
යද්ශ්පාලනම සබඳතා යහෝ යපළඹවීේ මත පදනේ යනාවී යුක්තිසහගත පදනමක් මත
නිය ෝජන කළ යුු .
VIII වන මකාටස
පැමිණීම, හැසිරීම සහ ආචාරශීිත්වය
29. සෑම මන්තතරීවරය කු ම, අවස්ථායවෝිත පරිදි, පාර්ියේන්තුයේ යහෝ අදාළ
මන්තතරීවර ා සාමාජිකය කු වන ේ කාරක සභාවක අවසර ඇතිව මිස, පාර්ියේන්තුයේ
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යහෝ සෑම කාරක සභාවකම සෑම රැස්වීමක් සඳහා ම පැමිණි යුු . සෑම මන්තතරීවරය කු
ම පාර්ියේන්තුවට පැමියණන විට නිසි ඇඳුයමන්ත සැරසී පැමිණි යුු .
30. මන්තතරීවරුන්ත ආචාරශීීව කටයුු කළ යුු අතර, යද්ශ්පාලන කථාවල දී සහ
වියශ්්ෂය න්තම පාර්ියේන්තු විවාදවල දී උිත භාෂාවක් පාවිච්චි කළ යුු .
31. කිසිම මන්තතරීවරය කු ේ තැනැත්යතකුට පහර දීම, හිරිහැර කිරීම යහෝ තර්ජන
කිරීම යනාකළ යුු .
32. සෑම මන්තතරීවරය කු ම සි
සාමාජික මන්තතරීවරුන්ත සහ පාර්ියේන්තු
කාර් මණ්ඩඩල ද මහජනතාව ද සේබන්තධය න්ත යගෞරවාන්තවිතව, ආචාරශීීව සහ
පාර්ියේන්තුයේ ගරුත්ව ට හානි යනාවන ආකාරය න්ත කටයුු කළ යුු .
IX වන මකාටස
චර්ලයා ධර්ලම සංග්රහය පිළිපැදීම
33. චර් ා ධර්ම සංගරහ අදාළ කිරීම, පාර්ියේන්තුයේ ස්ථාවර නිය ෝග අනුව
කරි ාත්මක වන පාර්ියේන්තුවට අදාළ කාරණ ක් වන්තයන්ත .
34. යමම චර් ා ධර්ම සංගරහයේ නිශ්්ිතව දක්වා ඇති විධිවිධානවලට අනුකූලව ේ
මන්තතරීවරය කු විසින්ත කටයුු කිරීමට අදාළ වන ේ කාරණා විමර්ශ්න කිරීම ආචාර ධර්ම
සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත කළ හැකි . සෑම මන්තතරීවරය කු ම
පාර්ියේන්තුයේ අධිකාර මත යහෝ ඒ ටයත් පවත්වනු ලැි හැකි ේ විමර්ශ්න කට
සෑම යේලාවක දී ම සහය ෝගීතාව දැක්වි යුු . කිසිම මන්තතරීවරය කු එම කාරක
සභායේ යවනත් මන්තතරීවරය කු විසින්ත යමම චර් ා ධර්ම සංගරහ කඩ කිරීම සේබන්තධ
කාරණ ක් පාර්ියේන්තුව විසින්ත සලකා බැීයේ දී ේ බලපෑමක් කරන යලස ගණන්ත
ගැයනන යහෝ අදහස් යකයරන ආකාර කින්ත කටයුු යනාකළ යුු .
35. ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව සි කාර්
ඉටු කිරීයේ දී
වියශ්්ෂඥ න්තයේ යස්වාව ලබා ගැනීම, යේඛන යගන්තවා ගැනීම, සාක්ිකරුවන්ත කැඳවීම
සහ ඔවුන්ත විභාග කිරීම කළ හැකි .
36. පාර්ියේන්තුව විසින්ත ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව මගින්ත කරනු
ලබන නිර්යද්ශ් සැලකිේලට ගත යුු අතර, එම කාරක සභාව විසින්ත ේ මන්තතරීවරය කු
සේබන්තධය න්ත අවශ්ය යි සලකනු ලබන දඬුවමක් සලකා බලා නිර්යද්ශ් කළ හැකි .
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X මකාටස
පැමිණිි, විමර්ලශන සහ බලාත්මක කිරීේ
37.
ේ මන්තතරීවරය කු යහෝ තැනැත්තකු විසින්ත පහත දැක්යවන කාරණා
සේබන්තධය න්ත ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාවට ේ පැමිණිේලක් කළ
හැකි :(අ)
(ආ)

මන්තතරීවරය කු විසින්ත කරන ලදැ යි කි නු ලබන සදාචාර වියරෝධී හැසිරීමක්;
ේ මන්තතරීවරය කු විසින්ත චර් ා ධර්ම සංගරහයේ ේ විධිවිධාන ක් කඩ කිරීමක්;

(ඇ) 17 වන යේද
ටයත් ේ මන්තතරීවරය කු විසින්ත ඔහුයේ බැඳි ාවන්ත
සේබන්තධය න්ත වැරදි යහෝ සාවදය යතාරුරක් දීම සේබන්තධය න්ත.
38.
ේ තැනැත්යතකු විසින්ත පැමිණිේලක් ඉදිරිපත් කර ඇති අවස්ථාවක, එම
පැමිණිේල මන්තතරීවරය කු විසින්ත පරතිඅත්සන්ත යකාට, එම මන්තීවර ා විසින්ත
කථානා කවර ා යවත ය ාමු කළ යුු .
39. 37 වන යේද
ටයත් වන ේ පැමිණිේලක් කථානා කවර ා අමතා ිඛිතව
ය ෝජනාවක් ආකාරය න්ත කළ යුු අතර, එවිට කථානා කවර ා විසින්ත එම පැමිණිේල
සුදුසු යේලායේ දී සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ මන්තතරීවර ාට ඉඩ දි යුු .
කථානා කවර ා විසින්ත එවැනි ය ෝජනාවක්, පාර්ියේන්තුව විසින්ත අනුමත කරන ලද
ය ෝජනා සේමත ක් මත විභාග යකාට විමර්ශ්න යකාට වාර්තා කිරීම සඳහා ආචාර ධර්ම
සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාවට ය ාමු කළ යුු .
40. පැමිණිිකරු විසින්ත සි අනනයතාව පරකාශ් කළ යුු අතර, යචෝදනාව සනාථ
කිරීම සඳහා යේඛනගත යහෝ අනයාකාරය න්ත වන උපකාරක සාක්ි ඉදිරිපත් කළ යුු .
41. 37 යේද
ටයත් මන්තතරීවරය කු විසින්ත පැමිණිේලක් කර ඇති අවස්ථාවක දී එම
පැමිණිේල සාවදය, නිරර්ථකාරී යහෝ පීඩාකාරී යනාවන බව සහ සද්භාවය න්ත කරන ලද
බවට එම මන්තතරීවර ා විසින්ත සහතික වි යුු .
42. 37 යේද
ටයත් ේ තැනැත්යතකු විසින්ත පැමිණිේලක් කර ඇති අවස්ථාවක දී,
එම පැමිණිේල සාවදය, නිරර්ථකාරී යහෝ පීඩාකාරී යනාවන බව සහ සද්භාවය න්ත කරන
ලද එකක් බවට එම තැනැත්තා විසින්ත සහතික වි යුු . ඒ බව යපන්තනුේ කරනු ලබන
දිේරුේ පරකාශ් ක් පැමිණිේල සමඟ තිි යුු .
43. 37 යේදයේ දැක්යවන ේ මන්තතරීවරය කු යහෝ තැනැත්යතකු ආචාර ධර්ම සහ
වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත අවශ්ය සහ නි ම කරනු ලබන ේ අවස්ථාවක එම
පැමිණිේල සාවදය, නිරර්ථකාරී යහෝ පීඩාකාරී යනාවන බව සහ එ සද්භාවය න්ත කරන
ලද බව එම කාරක සභාව සෑහීමට පත් වන යලස ඔේපු කළ යුු .
( 112 )
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44. 37 යේද
ටයත් වන සෑම පැමිණිේලක් ම යගෞරවාන්තවිත භාෂායවන්ත ිවි යුු
අතර, අවස්ථායවෝිත පරිදි, එම මන්තතරීවර ා යහෝ තැනැත්තා විසින්ත එ අත්සන්ත යකාට
තිි යුු .
45. ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත හුයදක් තහවුරු යනාකරන
ලද ේ මාධය වාර්තාවක් පදනේ කරගත් පැමිණිේලක් භාර යනාගත යුු .
46. ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත අධිකරණයේ විනිශ්්ච ට
භාජන වී ඇති ේ කාරණ ක් සලකා බැීම යනාකළ යුු අතර ේ කාරණ ක්
අධිකරණයේ විනිශ්්ච ට භාජන වී තියබ් ද යනාතියබ් ද න්තන සේබන්තධය න්ත කාරක
සභායේ තීරණ අවසානාත්මක වන්තයන්ත .
XI මකාටස
පරීක්ෂණ සඳහා කාර්ලය පටිපාටිය සහ දඬුවේ
47. ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව යවත ය ාමු කරන ලද පැමිණිේල
නි මිත ආකෘතියේ ඇති බවට සහ එහි සඳහන්ත කාරණ සි අධිකාර බල
ටයත් පවතින
කාරණ ක් බවට එම කාරක සභාව සෑහීමට පත් යේ නේ, එම පැමිණිේල පාර්ියේන්තුව
විසින්ත පරීක්ෂා කිරීම සඳහා භාරගනු ලැි හැකි .
48. මූික පරීක්ෂණය න්ත පසුව බැලූ බැේමට වරදක් සිදු යකාට ඇති බවට යපයනන
සාධක යනාමැති බව එම පරීක්ෂණය න්ත අනාවරණ යේ යි එම කාරක සභාව අදහස්
කරයි නේ එවැනි පැමිණිේලක් යනාසලකා හැරි යුු .
49.
ේ පැමිණිේලක් සාවදය, නිරර්ථකාරී යහෝ පීඩාකාරී වන බව සහ පැමිණිේල
අසද්භාවය න්ත කර ඇති බව යසා ා ගනු ලබන ේ අවස්ථාවක, ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද
පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත එම පැමිණිේල පාර්ියේන්තු වරපරසාද කඩ කිරීමක් යලස
සලකා ඒ සේබන්තධය න්ත පරීක්ෂා කළ හැකි .
50. මූික පරීක්ෂණය න්ත පසුව බැලූ බැේමට වරදක් සිදු යකාට ඇති බවට යපයනන
සාධක ඇති බව ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත සලකනු ලබන්තයන්ත
නේ එම කාරණ විභාග යකාට ඒ සේබන්තධය න්ත පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කළ යුු .
51. සෑම මන්තතරිවරය කු ම 37 යේද
ටයත් ය ාමු කරන ලද ේ පැමිණිේලක් ආචාර
ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත විමර්ශ්න කිරීයේ දී සහ පරීක්ෂා කිරීයේ දී
ඒ සඳහා එම කාරක සභාව සමඟ සහය ෝගීතාවය න්ත කටයුු කළ යුු අතර එ ට සහා
වි යුු .
52. අපරාධ නීති ට අදාළ ේ කඩ කිරීමක් පවතින බව ේ සාක්ිවින්ත යපනී යි
නේ ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත වහාම එම කාරණ යපාීසි ට
( 113 )
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යහෝ ඒ සේබන්තධය න්ත පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අධිකරණ බල
ආ තන කට ය ාමු කළ යුු .

ඇති යවනත්

ේ

53. එම කාරණ විමර්ශ්න කිරීයමන්ත සහ පරීක්ෂා කිරීයමන්ත අනුරුව ආචාර ධර්ම
සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත යසා ා ගනු ලබන කරුණු යහෝ එහි නිර්යද්ශ් එම
කාරක සභායේ රීතිවලට අනුකූලව ඉදිරි කටයුු සඳහා සභාවට වාර්තා කළ යුු .
54. මන්තතරීවරය කු ේ සදාචාර වියරෝධී හැසිරීමක නිරත වූ බව යහෝ එම මන්තතරීවර ා
සේබන්තධය න්ත යවනත් ේ විෂමාචාර ක් ඇති බව යහෝ ේ මන්තතරීවරය කු චර් ා ධර්ම
සංගරහයේ ේ විධිවිධාන ක් කඩ කර ඇති බව යහෝ යසා ා ගනු ලැබූ අවස්ථාවක, එම
මන්තතරීවර ාට පහත සඳහන්ත දඬුවේවින්ත එකක් යහෝ කීප ක් පනවන යලස ආචාර ධර්ම
සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත සභාවට නිර්යද්ශ් කළ හැකි :(අ)

යදෝෂායරෝපණ ;

(ආ) තරවටු කිරීම;
(ඇ) ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත නිශ්්ිතව දක්වනු ලැි
හැකි කාලසීමාවක් දක්වා පාර්ියේන්තුයේ රැස්වීේවලට සහභාගි වීම අත්හිටුවීම;
එයස් වුව ද, එම කාලසීමාව 1953 අංක 21 දරන පාර්ියේන්තු (බලතල හා
වරපරසාද) පනයත් දක්වා ඇති සීමාවන්ත යනාඉක්ම වි යුු ; සහ
(ඈ) ඉහත කී පනත ටයත් පාර්ියේන්තුව විසින්ත යර්ෂ්ඨාධිකරණ ට ය ාමු කර ඇති
කාරණ ක් සේබන්තධය න්ත යර්ෂ්ඨාධිකරණ විසින්ත නි ම කරනු ලැි හැකි
යවනත් ේ දඬුවමක්.
XII වන මකාටස
වාර්ල්ා පිළිග්ැන්තවීම සහ සලකා බැලීම
55. ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව එහි සභාපතිවර ා විසින්ත
යහෝ ඔහු පැමිණ යනාමැති නේ එම කාරක සභායේ යවනත් ේ සාමාජිකය කු විසින්ත
සලකා බැීම සඳහා පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුු .
56. වාර්තාව සලකා බැීම සඳහා වන ය ෝජනාවක් සේමත වූ පසු, අවස්ථායවෝිත
පරිදි, ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභායේ සභාපතිවර ා යහෝ එහි ේ
සාමාජිකය කු යහෝ යවනත් ේ මන්තතරීවරය කු විසින්ත එම වාර්තායේ නිශ්්ිතව දක්වා ඇති
නිර්යද්ශ් සමඟ සභාව එකඟ වන්තයන්ත ද එකඟ යනාවන්තයන්ත ද නැතයහාත් වාර්තාවට කරනු
ලබන සංයශ්ෝධන ද සමඟ එ ට එකඟ වන්තයන්ත ද න්තන ය ෝජනා කළ යුු .

( 114 )

ස්ථාවර නිය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව

XIII වන මකාටස
චර්ලයා ධර්ලම සංග්රහය සෑදීම සහ යථාවත් කිරීම
57. චර් ා ධර්ම සංගරහ සුදුසු තත්ත්වයේ පවතින බවටත්, කින්ත කල, එ
සමායලෝචන සහ පරතියශ්ෝධන යකාට අවශ්ය වියටක සංයශ්ෝධන යකාට ථාවත්
කරනු ලබන බවටත්, එහි විධිවිධාන මන්තතරීවරුන්තට හුරුපුරුදු බවටත් පාර්ියේන්තුව විසින්ත
වගබලා ගත යුු .
58. යමම චර් ා ධර්ම සංගරහ , පාර්ියේන්තුයේ තීරණ කින්ත පසුව කරි ාත්මක වි
යුු .

( 115 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව

පරිශිෂ්ටය 1

ශ්ර ලංකා පජ
ර ාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජයේ
පාර්ලියේන්ත්රුයේ

ස්ථාවර නියයෝග

( 33 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව

මහා මැතිවරණයකට පසු ශ්ර ලංකා පරජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජයේ
පාර්ලියේන්ත්රුයේ පළමු රැස්ීයේ කාර්ලය පටිපාටිය
1.
මහා මැතිවරණ කට පසු (යමහි මින්මතු “පාර්ියේන්තුව” නුයවන් සඳහන් කරනු ලබන)
ශ්රී ලංකා පරජාතාන්තක
රි සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ියේන්තුයේ රැස්ීමක් පවත්වන පළමුවන
දිනය හි 3 වන ස්ථාවර නය ෝගයේ විධිවිධාන ප්රකාරව නසි පරිදි න ම කරන ලද ස්ථානයේ දී
න මිත යේලාවට මන්තරීවර න් එක් රැස්ී අසුන් ගනු ලැබූ විට, රැස්ීම කැඳ වූ (යමහි මින්මතු
“ජනාධිපතිවර ා” නුයවන් සඳහන් කරනු ලබන) ශ්රී ලංකා පරජාතාන්තක
රි සමාජවාදී ජනරජයේ
ජනාධිපතිවර ායේ පක
ර ාශ්න (යමහි මින්මතු “මහ යේකේවර ා” නුයවන් සඳහන් කරනු ලබන)
පාර්ියේන්තුයේ මහ යේකේවර ා විසින් කි වනු ලැබි යුතු අතර, එම දිනය හි ඊට අනතුරුව
සිදුවි යුතු කාර්
අනුපිළියවළ වන්යන්—
(අ) කථානා කවර කු ඡන්දය න් යතෝරා පත්කර ගැනීම;
(ආ) මහ යේකේවර ා විසින් ගනු ලබන පරිදි කථානා කවර ා විසින් පාර්ියේන්තුව
ඉදිරියේ දී සි නල පති
ර ඥාව යහෝ දිවුරුේ දීම;
(ඇ) කථානා කවර ා ඉදිරියේ අන් සි ලුම මන්තරීවර න් නල පරතිඥාව යහෝ දිවුරුේ දීම;
(ඈ) (යමහි මින්මතු “නය ෝජය කථානා කවර ා” නුයවන් සඳහන් කරනු ලබන)
නය ෝජය කථානා කවර ා සහ කාරක සභා සභාපතිවර ා ඡන්දය න් යතෝරා පත් කර
ගැනීම;
(ඉ) නය ෝජය කාරක සභා සභාපතිවර ා ඡන්දය න් යතෝරා පත් කර ගැනීම;
නාදී වශ්ය න් වි යුතු අතර ඉහත කාර්
අවසානයේ දී පාර්ියේන්තුව විසින් න ම
කරන ලද දින සහ යේලාව වන යතක් පාර්ියේන්තුව කේ තබනු ලැබි යුත්යත් .
2.
කථානා ක ධූරය හි පුරප්පාඩුවක් ඇති වන කවර යහෝ අවස්ථාවකදී, එම පුරප්පාඩුව ඇති
ීයමන් අනතුරුව පාර්ියේන්තුව විසින් එහි පළමුවැන රැස්ීයේ දී කථානා කවර ා ඡන්දය න්
යතෝරා පත්කර ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබි යුත්යත් .

මන්ත්රතව
රී රයන්ත්රට ආසන පැනීම
3.
(1) මහා මැතිවරණ කට පසු පාර්ියේන්තුව රැස්වන පරථම දිනයේ සහ ඉන්පසුව එක් එක්
මන්තව
රී ර ාට ආසන ක් බැගින් යවන්කර යදනු ලබන යතක්, මන්තව
රී ර න් විසින් සභා සීමාව
ඇතුළත තියබන කවර යහෝ ආසන ක අසුන් ගනු ලැබි හැකි .
(2) කථානා කවර ායේ අභිමත
යවන්කර යදනු ලැබි යුත්යත් .

පරිදි, කින් කලට, මන්තව
රී ර න් සඳහා ආසන

කථානායකවරයකු ඡන්ත්රදයයන්ත්ර යතෝරා පත්කර ගනු ලැබීම
4.
කථානා කවර කු යතෝරා පත්කර ගනු ලැබීයේ කරි ා පටිපාටි
යුත්යත් :( 35 )

මතු සඳහන් පරිදි වි

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

(අ) කථානා කවර ා වශ්ය න් යතෝරා පත්කර ගනු ලැබීමට මන්තරීවර කුයේ නම
ය ෝජනා කිරීමට රිසි ේ මන්තරීවර කු, අදාළ මන්තරීවර ා එයස් යතෝරා පත්කරගනු
ලැබුවයහාත් කථානා කවර ා යලස යස්ව කිරීමට එකී මන්ීවර ා රිසි ද න්න එකී
මන්ීවර ායගන්ම කින් විමසා දැනගනු ලැබි යුත්යත් .
(ආ)

ේ මන්තරීවර කු විසින්, මහ යේකේවර ා අමතමින්, එම අවස්ථායේ දී
පාර්ියේන්තුයේ සිටින යවනත් ේ මන්ීවර කු පාර්ියේන්තුයේ කථානා කධුර ට
ය ෝජනා කරමින් එම මන්තරීවර ා කථානා කවර ා වශ්ය න් යමම පාර්ියේන්තුයේ
මූලාසනාරූඪ වි යුතු බවට ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුතු අතර, එම
ය ෝජනාව ස්ිර කරනු ලැබි යුත්යත් . එයහත් ඒ පිළිබඳව විවාද කට ඉඩ යදනු
යනාලැබි යුත්යත් .

(ඇ) කථානා කවර ා වශ්ය න් එයස් ය ෝජනා කරනු ලැබ ස්ිර කරනු ලබනුයේ එක්
මන්තව
රී ර කු පමණක් නේ, එම මන්ීවර ා කථානා කවර ා වශ්ය න් යතෝරා
පත්කරගනු ලැබූ බව මහ යේකේවර ා විසින් පරශ්්න යනාවිමසා පක
ර ාශ් කරනු ලැබි
යුත්යත් . එක් මන්තරීවර කුට වැඩි ගණනක් එයස් ය ෝජනා කරනු ලැබ ස්ිර කරනු
ලැබ ඇත්නේ, පාර්ියේන්තුව විසින් යබදුේ සීනු මිනත්තු පහක් නාද කිරීයමන්
අනතුරුව රහස් ඡන්දය න් කථානා කවර කු යතෝරා පත්කර ගැනීමට කටයුතු කරනු
ලැබි යුත්යත් .
(ඈ) ඡන්ද පැවැත්ීයේ කාර්
සඳහා, මහ යේකේවර ා විසින් පැමිණ සිටින එක් එක්
මන්තව
රී ර ාට, ඡන්ද පතක
රි ාව බැගින් යදනු ලැබි යුතු අතර, එම මන්තරීවර ා විසින්
තමා ඡන්ද දීමට රිසි මන්ීවර ායේ නම එම ඡන්ද පතක
රි ාව මත ි නු ලැබ, එයස්
ි න ලද නම යනායපයනන ආකාර ට ඡන්ද පතරිකාව නවනු ලැබි යුතු අතර ස්වකී
අත්සන ද එම ඡන්ද පතක
රි ායේ තබනු ලැබි යුත්යත් .
(ඉ) මහ යේකේවර ා විසින් නශ්්ච කරනු ලබන ආකාර ට ඡන්ද පතක
රි ා එකතු කරනු
ලැබි යුතු අතර, පාර්ියේන්තුයේ යේස මත දී මහ යේකේවර ා විසින් ඒවා ගණන්
කිරීම සිදු කරනු ලැබි යුත්යත් . ඡන්ද විමසීයේ පරතිඵල මහ යේකේවර ා විසින්
පරකාශ් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(ඊ) (i) අයප්ක්ෂක න් යදයදයනකුට වැඩි ගණනකයේ නේ ය ෝජනා කරනු ලැබ ඇති
අවස්ථාවක දී, පළමුවැන ඡන්ද විමසීයේ දී එක් අයප්ක්ෂක කුටවත් අයනක්
අයප්ක්ෂක න් සි ේලන්ටම ලැබී තියබන මුළු ඡන්ද ගණනට වැඩි ඡන්ද
ගණනක් ලැබී යනාමැති නේ, ඡන්ද අඩුම ගණන ලබා ගත් අයප්ක්ෂක ා ඡන්ද
විමසීයමන් බැහැර යකාට ඡන්ද පත්රිකා මාර්ගය න් ඡන්ද විමසීම ඉදිරි ට
කරයගන නු ලැබි යුත්යත් . ඡන්ද පත්රිකා මාර්ගය න් පවත්වන සෑම ඡන්ද
විමසීේ වාර ක දී ම අඩුම ඡන්ද ගණන ලබා ගන්නා අයප්ක්ෂක ා බැහැර කරමින්
එක් අයප්ක්ෂක කු, ඉතිරි ී සිටින අනක් අයප්ක්ෂක ා ලබා ඇති ඡන්ද ගණනට
යහෝ ඉතිරි ී සිටින අයනක් අයප්ක්ෂක න් ලබා ඇති මුළු ඡන්ද ගණනට වැඩි
ඡන්ද සංඛ්යාවක් ලබා ගන්නා යතක්, අවස්ථානුකූලව, ඡන්ද පත්රිකා මාර්ගය න්
ඡන්ද විමසීම කරනු ලැබි යුත්යත් .
( 36 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(ii) අයප්ක්ෂක න් තියදයනකු යහෝ ඊට වැඩි ගණනක් අතර ඡන්ද පත්රිකා මාර්ගය න්
පවත්වනු ලබන ඡන්ද විමසීමකින් අයප්ක්ෂක න් යදයදයනකු යහෝ ඊට වැඩි
යදයනකු එක සමාන ඡන්ද ගණනක් ලැබ සිටින අවස්ථාවක දී යමහි (i) අනු යේද
ටයත් ඉන් එක් අයප්ක්ෂක කු ඡන්ද විමසීයමන් බැහැර කරනු ලැබි යුතු විට,
එක සමාන ඡන්ද ගණනක් ලබා ගත් අයප්ක්ෂක න් අතරින් බැහැර කරනු ලැබි
යුතු අයප්ක්ෂක ා යතෝරා ගැනීම මහ යේකේවර ා විසින් තීරණ කරනු ලබන
අන්දමට කුසපත් ඇදීයමන් නශ්්ච කරනු ලැබි යුත්යත් .
(iii) අයප්ක්ෂක න් යදයදයනකු අතර ඡන්ද පත්රිකා මාර්ගය න් පවත්වන ඡන්ද
විමසීමක දී ඡන්ද ගණන සමාන වන අවස්ථාවක දී, නැවත ඡන්ද පත්රිකා
මාර්ගය න් ඡන්ද විමසනු ලැබි යුතු අතර, එම නැවත ඡන්ද විමසීයේ දී ද
ඡන්ද ගණන සමාන වුවයහාත්, ඡන්ද විමසීයමන් බැහැර කරනු ලැබි යුතු
අයප්ක්ෂක ා යතෝරා ගැනීම මහ යේකේවර ා විසින් තීරණ කරනු ලබන
ආකාර කට කුසපත් ඇදීයමන් නශ්්ච කරනු ලැබි යුත්යත් .
(උ) ඡන්ද පතක
රි ා ගණන් කරන අතරම ඒවා යපට්ටටි ක තැන්පත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
තව ද මන්තරීවර කු කථානා කවර ා වශ්ය න් යතෝරා පත්කර ගනු ලැබූ බව පරකාශ්
කරනු ලැබූ විට, පාර්ියේන්තුව ඉදිරිපිට දී යපට්ටටි ට මුද්රා තබනු ලැබ එ එක් ිත්
මාස ක් මහ යේකේවර ායේ භාරය හි තබනු ලැබි යුත්යත් . ඉන් පසු මහ
යේකේවර ා විසින් පාර්ියේන්තුයවන් ලැබි හැකි ේ න ම කට ටත්ව, එම ඡන්ද
පතරිකා විනාශ් කරනු ලැබ, එයස් කළ බව පාර්ියේන්තුවට සහතික කර දැනුේ යදනු
ලැබි යුත්යත් .

නිල පති
ර ඥාව යහෝ දිවුරුම
5.
(1) කථානා කවර ා විසින් නල පරතිඥාව යහෝ දිවුරුම ලබා දීයමන් අනතුරුව පැමිණ
සිටින මන්තව
රී ර න් සි ේලම ලවා පරතිඥා දීම යහෝ දිවුරුේ දීම සහ අත්සන් තැබීම කරීමට
සලස්වනු ලැබි යුත්යත් . පරතිඥා දීම යහෝ දිවුරුේ දීම මහ යේකේවර ා විසින් කරවනු ලැබි
යුත්යත් .
(2) කථානා කවර ා විසින් ආරේභ කරනු ලබමින් සෑම මන්තව
රී ර කු විසින්ම පරතිඥාව දීම
යහෝ දිවුරුම දීම සිදු කරනු ලැබූ වහාම මහ යේකේවර ා විසින් තත් කාර්
සඳහා තබා ඇති මන්ී
නාම යේඛ්නයේ අත්සන් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(3) පාර්ියේන්තුව රැස්වන කවර යහෝ දින ක ඊට යපර නල පරතිඥාව යහෝ දිවුරුම දීම
සිදුකරනු යනාලැබූ මන්තව
රී ර කුට 22 වැන ස්ථාවර නය ෝග ටයත් න ම කරනු ලබන යේලාවට
පාර්ියේන්තු යේස යවත පැමිණ ඒ සේබන්ධය න් මහ යේකේවර ාට දැනුේ යදනු ලැබි හැකි
අතර, එවිට, මහ යේකේවර ා විසින්, එම මන්තව
රී ර ා ලවා නල පරතිඥාව යහෝ දිවුරුම දීම කරවනු
ලැබි යුතු අතර, ඉන් පසු එම මන්තරීවර ා විසින් මන්ී නාම යේඛ්නයේ අත්සන් කරනු ලැබි
යුත්යත් .

( 37 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

නියයෝජය කථානායකවරයා සහ නියයෝජය කාරක සභා සභාපතිවරයා
ඡන්ත්රදයයන්ත්ර යතෝරා පත්කර ගනු ලැබීම
6.
(1) 1 වැන ස්ථාවර නය ෝගයේ නශ්්ිතව දක්වා ඇති පරිදි අභිනවය න් යත්රී පත්වූ
පාර්ියේන්තුවක පළමුවැන රැස්ීයේ දී යහෝ නය ෝජය කථානා කධූරය හි යහෝ නය ෝජය කාරක
සභා සභාපතිධූරය හි යහෝ පුරප්පාඩුවක් ඇතිීයමන් පසුව පැවැත්යවන පාර්ියේන්තුයේ
පළමුවැන රැස්ීයේ දී එහි පධ
ර ාන කටයුතු ආරේභයේ දී, පාර්ියේන්තුව විසින්, අවස්ථායවෝිත
පරිදි, නය ෝජය කථානා කවර කු යහෝ නය ෝජය කාරක සභා සභාපතිවර කු ඡන්දය න් යතෝරා
පත්කර ගනු ලැබීමට කටයුතු කරනු ලැබි යුත්යත් .
(2) නය ෝජය කථානා කවර කු සහ නය ෝජය කාරක සභා සභාපතිවර කු යතෝරා
පත්කර ගනු ලැබීයේ කාර් පටිපාටි එම ඡන්ද විමසීේ කථානා කවර ා විසින් පවත්වනු ලැබි
යුතු බව හැර, කථානා කවර කු ඡන්දය න් යතෝරාපත් කර ගැනීයේ දී අනුගමන කරනු ලබන
කාර් පටිපාටි ට හැකි තරේ සමාන වි යුත්යත් .

ජනාධිපතිවරයකු යතෝරා පත්කර ගනු ලැබීම
7.
(යමහි මින්මතු “ආණ්ඩඩුක්රම වයවස්ථාව” නුයවන් සඳහන් කරනු ලබන) ශ්රී ලංකා
පරජාතාන්තක
රි සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 40 (1) (ආ) වයවස්ථාව පරකාරව
ජනාධිපතිවර කු යතෝරා පත්කර ගනු ලැබීයේ අවස්ථාවකදී ඡන්ද පත්රිකා භාවිතය න් රහස්
ඡන්ද ක් පැවැත්ීමට පාර්ියේන්තුව විසින් 1981 අංක 2 දරන ජනාධිපතිවර ා යතෝරා පත්කර
ගැනීයේ (වියශ්්ෂ විධිවිධාන) පනයත් ක්රි ා පටිපාටි අනුගමන කරනු ලැබි යුත්යත් .

පාර්ලියේන්ත්රුයේ රැස්ීේ
8.
(1) පාර්ියේන්තුව විසින් අනයාකාරය න් තීරණ කරනු ලබන්යන් නේ මිස, එක් එක්
මාසයේ පළමුව ය යදන ඉරිදාට පසුව එළයෙන සතිය න් ආරේභ කරමින් ඒ ඒ සතියේ
අඟහරුවාදා, බදාදා, බරහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා දිනවල දී එක් එක් මාසයේ පළමුවැන සහ තුන්වැන
සති යදයක් දී පාර්ියේන්තුව රැස්වනු ලැබි යුත්යත් .
(2) පාර්ියේන්තුයේ රැස්ීම අඟහරුවාදා හා බදාදා දිනවල දී අ. භා. 1.00 ට ද, බරහස්පතින්දා
හා සිකුරාදා දිනවල දී පූ. භා. 10.30 ට ද ආරේභ කරනු ලැබි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, ජනාධිපතිවර ා විසින් කැඳවනු ලබන රැස්ීමක්, ඒ සඳහා ජනාධිපතිවර ා
විසින් කරනු ලබන දැනුේ දීයමන් න ම කර ඇති යේලාවට ආරේභ කරනු ලැබි යුත්යත් .
(3) පාර්ියේන්තුව විසින් අනයාකාරය න් තීරණ
කරනු ලබන්යන් නේ මිස,
බ්රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා දිනවල අ.භා. 12.30 ට සලකා බැලීමට භාජන යවමින් පවතින ේ
කටයුත්තක් පිළිබඳව වැඩකටයුතු ප්රශ්්න යනාවිමසා අත්හිටවනු ලැබ, අ. භා. 1.30 ට නැවත
ආරේභ කරනු ලැබි යුත්යත් .
(4) කථානා කවර ා විසින්, අ. භා. 7.30 ට පරශ්න
්
යනාවිමසා පාර්ියේන්තුව කේ තබනු
ලැබි යුත්යත් .
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ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(5) අ. භා. 6.30 ට එම අවස්ථායේ දී සැලකිේලට භාජන යවමින් පවතින ේ කටයුත්තක්
පිළිබඳ වැඩකටයුතු අත්හිටවනු ලැබි යුතු අතර, එවිට පාර්ියේන්තුව කාරක සභා අවස්ථායේ පසු
යේ නේ මූලාසනාරූඪ මන්තව
රී ර ා විසින් මූලාසනය න් ඉවත්ව පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු
ලැබි යුත්යත් ; තව ද, පාර්ියේන්තුව යහෝ විවාද යහෝ කේ තබනු ලැබි යුතු බවට යහෝ කාරක
සභා අවස්ථායේ දී මූලාසනාරූඪ මන්තව
රී ර ා යවත පරගති වාර්තා කරනු ලැබි යුතු බවට යහෝ
ආසනය න් ඉවත් වනු ලැබි යුතු බවට යහෝ ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇත්නේ, එවැන
සෑම පමා කිරීයේ ය ෝජනාවක් ම පරශ්්න යනාවිමසා අවලංගු වි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, වැඩකටයුතු අත්හිටුවනු ලැබූ විට 46 වැන ස්ථාවර නය ෝග ප්රකාරව
විවාද අවසන් කිරීයේ ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබි හැකි අතර, එවැන ය ෝජනාවක්
ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවයහාත්, යහෝ ඒ වන විට එම ස්ථාවර නය ෝග ප්රකාරව වැඩකටයුතු කරමින්
පවතී නේ ඉන් මතු වන පරශ්්න එම ස්ථාවර නය ෝගයේ විධිවිධාන සලසා ඇති ආකාර ට ඉදිරිපත්
කරනු ලැබ ඇති වැඩිමනත් වු ය ෝජනාවක් යවයතාත් ඒ පිළිබඳ තීරණ කරනු ලබන යතක්
කථානා කවර ා යහෝ මූලාසනාරූඪ මන්තව
රී ර ා යහෝ මූලාසනය න් ඉවත් වනු යනාලැබි
යුත්යත් .
(6) අ. භා. 6.30 ට සැලකිේලට භාජන යවමින් පවතින වැඩකටයුතු සේබන්ධය න් කරි ා
කර අවසන් කරනු ලැබීයමන් අනතුරුව කවර යහෝ මන්තරීවර කු විරුද්ධ වන, කිසිම වැඩ
කටයුත්තක් සලකා බැලීම සඳහා ගනු යනාලැබි යුත්යත් .
(7) (4) සහ (5) යේදවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, එවකට සිදුකරමින් පවතින
පාර්ියේන්තුයේ වැඩකටයුතු සමාප්ත කිරීයේ කාර්
සඳහා අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු
විසින් දැනුේ දීමකින් යතාරව කරනු ලබන ය ෝජනාවක් මත සභායේ පැමිණ සිටින මන්තරීවර න්
බහුතර කයේ එකඟත්ව පළ කරනු ලැබ ඇත්නේ, පාර්ියේන්තුව විසින් රැස්ීේ පවත්වනු ලබන
කාලයේලාවන් දීර්ඝ කිරීම කරනු ලැබි හැකි .
9.
පරධාන කටයුතු ආරේභයේ දී, අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු විසින් සංයශ්ෝධන ක් යහෝ
විවාද ක් යනාමැතිව නශ්්ිතව සඳහන් කරනු ලබන ේ වැඩකටයුත්තක් පිළිබඳ කටයුතු ේ
නශ්්ිත දින ක රැස්ීයේදී 8 වැන ස්ථාවර නය ෝගයේ විධිවිධානවින් නදහස් වි යුතු බවට
ය ෝජනාවක් කරනු ලැබි හැකි අතර, එවැන ය ෝජනාවකට එකඟත්ව ලැබ ඇත්නේ, එයස්
නශ්්ිතව සඳහන් කරන ලද වැඩකටයුත්ත, අත්හිටුීමට න ම කර ඇති යේලායේ දී සාකච්ඡාවට
භාජන යවමින් පවතී නේ එ අත්හිටුීම කරනු යනාලැබි යුතු අතර, ඒ සේබන්ධය න්
වියරෝධතාවක් ඇති වුව ද කවර යේලාවක දී යහෝ එ සලකා බැලීමට ගනු ලැබි හැකි :
එයස් වුව ද, 8 වැන ස්ථාවර නය ෝග කරි ාත්මක ීයමන් නදහස් කරන ලද වැඩකටයුතු
සේබන්ධය න් කරි ා කිරීම අ. භා. 6.30 න් පසු අවසන් වූ විට, නදහස් කරන ලද වැඩකටයුතුවල
අවසන් විෂ
නම කරනු ලැබූ වහාම, කථානා කවර ා විසින් පරශ්්න යනාවිමසා පාර්ියේන්තුව
කේ තබනු ලැබි යුත්යත් .

මහ යේකේවරයායේ රාජකාරි
10. (1) පාර්ියේන්තුයේ සහ පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවල වැඩකටයුතු පිළිබඳ කාර්
සටහන් මහ යේකේවර ා විසින් සකස් කරනු ලැබි යුත්යත් . රැස්ීමට සහභාගිවන
( 39 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

මන්ීවර න්යේ නේ සහ පාර්ියේන්තුව විසින් ගන්නා ලද තීරණ සි ේලම එම කාර් සටහන්වල
සඳහන් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(2) පාර්ියේන්තුයේ දී යහෝ පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක දී යහෝ ඡන්ද ප්රකාශ්
කිරීමට යබදීයේදී, ප්රශ්්න ට පක්ෂව ඡන්ද යදන මන්ීවර න්යේත්, විරුද්ධව ඡන්ද යදන
මන්ීවර න්යේත් සංඛ්යාවන් ද, යබදීම සිදුවන්යන් 47(2)(ආ) සහ (ඇ) ස්ථාවර නය ෝග ටයත්
නේ, ඒ අනුව ඡන්ද යදන මන්ීවර න්යේ සංඛ්යාව සහ නේ ද, ඡන්ද දීයමන් වැළකී සිටින
මන්ීවර න්යේ සංඛ්යාව සහ නේ ද, පාර්ියේන්තුයේ කාර් සටහන්වල අඩංගු කරනු ලැබි
යුත්යත් . යමම කාර් සටහන් ස්ිර කිරීම අවශ්ය යනායේ. එයහත් එහි වැරදි තියේ නේ,
පාර්ියේන්තුයේ අවසර මත ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලබන ය ෝජනාවක් මාර්ගය න් ඒවා
නයදාස් කරනු ලැබි හැකි .
(3) මතු කවර දිනකට යහෝ න ම කරන ලද සි ලු කටයුතු සහ නේ කරන ලද යහෝ නේ
යනාකරන ලද මතු දිනකට තබන ලද පරශ්්න යහෝ ය ෝජනා පිළිබඳ දැනුේදීේ සඳහන් කරනු ලබන
නයා පුස්තක ක් මහ යේකේවර ා විසින් එදියනදා සකස් කරනු ලැබ පාර්ියේන්තුයේ
සභායේස මත හා පුස්තකාලය හි තබනු ලැබි යුත්යත් . කවර යහෝ වියශ්්ෂ දිනක කටයුතු න ම
කර තබනු ලැබි හැකි අතර, එයස් කරනු ලැබූ බවට නයා පුස්තකය හි සටහනක් තැබි
යුත්යත් .
(4) පාර්ියේන්තුයේ කාර් සටහන්, වාර්තා සහ පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන
පනත් යකටුේපත් සහ අයනකුත් යේඛ්නවල සුරක්ිත භාරකාරත්ව සේබන්ධය න් මහ
යේකේවර ා විසින් වගකි නු ලැබි යුතු අතර, පාර්ියේන්තුයේ මන්තරීවර න්ට සහ
කථානා කවර ා විසින් අනුමත කරන ලද විධිවිධාන ටයත් යවනත් තැනැත්තන්ට ද ඒවා පරීක්ෂා
කිරීමට අවකාශ් තිබි යුත්යත් .
(5) මහ යේකේවර ා විසින් කාරක සභාවලට පරිපාලනම
සඳහා වගබලා ගැනීම සේබන්ධය න් වගකි නු ලැබි යුත්යත් .

හා සේපත් සහා

ලබා දීම

ගණපූරණය
11. ආණ්ඩඩුක්රම වයවස්ථායේ 73 වැන වයවස්ථාව ප්රකාරව පාර්ියේන්තුයේ ගණපූරණ
මූලාසනාරූඪ මන්ීවර ා ද ඇතුළුව මන්ීවර න් විසි යදයනකුයගන් සමන්විත යේ. ඕනෑම
අවස්ථාවක දී, ගණපූරණ ක් යනාපවතින බවට කථානා කවර ායේ යහෝ මූලාසනාරූඪ
මන්ීවර ායේ අවධාන ය ාමු කරනු ලැබුවයහාත් යබදුේ සීනු නාද කිරීමට කථානා කවර ා
යහෝ මූලාසනාරූඪ මන්ීවර ා විසින් යහෝ අණ කරනු ලැබි යුත්යත් . යබදුේ සීනු නාද කිරීම
ආරේභ කරනු ලැබ මිනත්තු පහක් ගත ීයමන් අනතුරුව ගණපූරණ ක් යනාමැති නේ,
කථානා කවර ා යහෝ මූලාසනාරූඪ මන්ීවර ා විසින් යහෝ ප්රශ්්න යනාවිමසා පාර්ියේන්තුව
කේ තබනු ලැබි යුත්යත් .
12. පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක ගණපූරණ විස්සක් වි යුතු . පූර්ණ පාර්ියේන්තු
කාරක සභායවහි දී ගණපූරණ ක් යනාමැති බව සැලකිේලට භාජන වුවයහාත් සභාපතිවර ා
විසින් 11 වැන ස්ථාවර නය ෝගයේ නශ්්ිතව දක්වා ඇති ආකාර ට කරි ා කරනු ලැබි යුත්යත් .
ගණපූරණ ක් යනාමැති නේ සභාපතිවර ා ආසනය න් ඉවත් ී රැස්ීම ළිත් පාර්ියේන්තු
( 40 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
තත්ත්ව ට පත් වූ වහාම පාර්ියේන්තුයේ සිටින මන්තරීවර න් සංඛ්යාව ගණන් කරනු ලැබි
යුත්යත් . එවිට ද, ගණපූරණ ක් යනාමැති නේ, 11 වැන ස්ථාවර නය ෝගයේ නශ්්ිතව දක්වා
ඇති ආකාර ට පාර්ියේන්තුව කේ තබනු ලැබි යුත්යත් . එයහත් ගණපූරණ ක් පවතින බව
යපනී ගි යහාත්, පාර්ියේන්තුව වහාම කාරක සභාවට පරිවර්තන වි යුත්යත් .

පාර්ලියේන්ත්රුයේ වැඩකටයුු
13. පාර්ියේන්තුයේ වැඩකටයුතු සිංහල, යදමළ සහ ඉංගරීසි භාෂාවින් පවත්වායගන ා
යුත්යත් . පාර්ියේන්තුයේ දී කරනු ලබන සෑම කථාවක් ම එ පවත්වනු ලබන භාෂායවන් (යමහි
මින් මතු “හැන්සාඩ්” නුයවන් සඳහන් කරනු ලබන) පාර්ියේන්තු විවාද නල වාර්තායේ පළ කරනු
ලැබි යුත්යත් . කථාව පවත්වනු ලබන භාෂාව යත්රුේ ගත යනාහැකි මන්තව
රී ර න් සඳහා සුදුසු
විධිවිධාන සැලසීම කථානා කවර ායේ කාර්
වි යුත්යත් . එම විධිවිධානවලට මතු දැක්යවන
ඒවා ද ඇතුළත් වි හැකි :—
(අ) පාර්ියේන්තුයේ නයා පතර සිංහල, යදමළ සහ ඉංගරීසි භාෂාවින් පළ කරනු ලැබීම;
(ආ) කථා සහ අයනකුත් වැඩකටයුතු සමගාමීව අයනකුත් භාෂා යදකට පරිවර්තන කරනු
ලැබීම;
(ඇ) හැන්සාඩ් වාර්තායේ ඉදිරිපස කවර
කරනු ලැබීම;

සිංහල, යදමළ සහ ඉංගරීසි භාෂාවින් මුද්රණ

(ඈ) කික ායේ නම සිංහයලන්, යදමයළන් සහ ඉංගරීසිය න් සඳහන් කරනු ලැබි යුතු
අතර පවත්වනු ලබන කථා ඒවා පවත්වන ලද භාෂායවන් ම හැන්සාඩ් වාර්තායේ පළ
කරනු ලැබීම.
14. (1) සභායේ වැඩකටයුතු, පාර්ියේන්තුව විසින්, කින් කලට, නශ්්ච කරනු ලබන රීති හා
යකාන්යද්සිවලට ටත්ව ගුවන්විදුි , රූපවාහින යහෝ යවනත් ේ විදුත් මාර්ග යහෝ උපකරණ
භාවිතය න් විකාශ් කිරීම සඳහා ඉඩ සලසනු ලැබි හැකි .
(2) සභායේ වැඩකටයුතු විකාශ් කිරීයේ දී, පාර්ියේන්තුව විසින් ය ාදා ගනු ලබන
සාධාරණත්ව පිළිබඳ පරමිති පවත්වා යගන ා යුත්යත් .
(3) කාරක සභාවල වැඩකටයුතු ද, පාර්ියේන්තුව සහ අදාළ කාරක සභා විසින්, කින්
කලට නශ්්ච කරනු ලැබි හැකි රීති හා යකාන්යද්සිවලට ටත්ව කාරක සභා විසින් නශ්්ච කරනු
ලැබි හැකි ේ අවස්ථාවල විකාශ් සඳහා ද ඉඩ සලසනු ලැබි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, දී ඇති ේ අවස්ථාවක දී පාර්ියේන්තුයේ යහෝ කාරක සභාවක
වැඩකටයුතු සජීවි යලස විකාශ් කිරීම සඳහා ඉඩ සලසනු ලැබීම, ඒ සඳහා සීමා පනවනු ලැබීම
යහෝ පාලන කරනු ලැබීම යහෝ පිළිබඳව තීරණ කිරීයේ සි අභිමතානුසාරී බල කරි ායේ
ය දීමට අවස්ථායවෝිත පරිදි කථානා කවර ාට යහෝ කාරක සභාවක සභාපතිවර ාට හැකි .

කේ තැබීම
15. පාර්ියේන්තුව කේ තැබීමක් නුයවන් අදහස් යකයරනුයේ දැනුේ දීමකින් පසුව ඉදිරිපත්
කරන ලද ය ෝජනාවක් අනුව අන්කිසි න මිත දිනකට පාර්ියේන්තුව කේ තබන යලස
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2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

පාර්ියේන්තුව නය ෝග කර ඇත්නේ මිස, පාර්ියේන්තුව සිරිත් පරිදි රැස්වන ඊළඟ දින යතක්
කේ තැබීමකි. දින න ම ක් යනාමැති කේ තැබීයේ ය ෝජනාවක් පිළිගනු යනාලැබි යුත්යත් .
16. හතළිස් අට පැ කට වැඩි කාල ක් පවතින කේ තැබීමක් තුළදී පාර්ියේන්තුව නැවත
රැස්ීමට න ම කරන ලද දිනකට කින් දිනකට පාර්ියේන්තුව කැඳවන යලස අග්රාමාතයවර ා
විසින් කථානා කවර ායගන් ඉේලුේ කරනු ලබයි නේ, එම ඉේලීයේ දක්වා ඇති පරිදි
පාර්ියේන්තුව කැඳවමින් කථානා කවර ා විසින් දැනුේදීමක් කරනු ලැබි යුත්යත් . එවිට
කථානා කවර ායේ දැනුේදීයමහි න ම කරන ලද දින න මිත යේලාවට පාර්ියේන්තුව රැස්ී
එම දින සහ යේලාව වන යතක් ථා පරිදි කේ තබන ලද්දාක් යමන් පාර්ියේන්තුව ස්වකී
වැඩකටයුතුවල ය දි යුත්යත් . යමවැන දැනුේදීමක් නකුත් කරනු ලැබීයේදී, පාර්ියේන්තුව
කැඳවනු ලබන දින සහ යේලාව මන්ීවර න්ට දැන්ීමට ගත හැකි සෑම පි වරක් ම
කථානා කවර ා විසින් ගනු ලැබි යුත්යත් .

පමාකිරීයේ යයෝජනා
17. කිසි ේ විවාද ක් පැවැත්යවන අවස්ථායේදී, විවාද කේ තැබීම සඳහා යහෝ පාර්ියේන්තුව
කේ තැබීම සඳහා යහෝ නැතයහාත් පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක සභාපතිවර ා විසින්
“ප්රගති වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් ”, නැතයහාත් “මූලාසනය න් ඉවත් වනු ලැබි යුත්යත්
” නුයවන් ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් වූ විට ඒ පිළිබඳව පවත්වනු ලබන විවාද එයස් ඉදිරිපත් කරනු
ලබන ය ෝජනායේ සඳහන් කාරණ ට සීමා වි යුතු අතර එවැන ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ
යහෝ ස්ිර කරනු ලැබූ යහෝ මන්ීවර කුට එම විවාද පැවැත්යවන අවස්ථායේදී ඊට සමාන කිසි ේ
ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීයේ යහෝ ස්ිර කරනු ලැබීයේ යහෝ හිමිකේ යනාතිබි යුත්යත් .
18.
ේ විවාද ක් පැවැත්යවන අවස්ථායේදී, විවාද යහෝ පාර්ියේන්තුව කේ තැබි යුත්යත්
, නැතයහාත් පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක සභාපතිවර ා විසින් කාරක සභායේ ප්රගති
වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් නැතයහාත් මූලාසනය න් ඉවත් වි යුත්යත්
නුයවන් ඉදිරිපත්
වන ය ෝජනාවක් පාර්ියේන්තු රීති අ ථා පරිදි ය ාදා ගැනීමක් බවට කථානා කවර ායේ යහෝ
අන්කිසි මූලාසනාරූඪ මන්ීවර කුයේ යහෝ පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක
සභාපතිවර කුයේ යහෝ මත වන්යන් නේ, ඒ පිළිබඳව ප්රශ්්න වහාම මූලාසනයේ සිට විමසනු
ලැබි හැකි ; නැතයහාත් ඒ පිළිබඳ ප්රශ්්න සභාභිමුඛ් කිරීම ප්රතික්යෂ්ප කරනු ලැබි හැකි .

හදිසි යපාදු වැදගත්කමකින්ත්ර යුක්ත කාරණා සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කේ
තැබීම
19. (1) ප්රශ්්න අවසාන වූ විට මන්ීවර කු ස්වකී ස්ථානයේ නැගී සිට හදිසි යපාදු
වැදගත්කමක් ඇති නශ්්ිත කාරණ ක් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කාරණ කුමක්දැයි සඳහන් කරමින්
පාර්ියේන්තුව කේ තැබීම සඳහා වූ ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර ඉේලා ඇයතාත් මිස,
ප්රධාන කටයුතු ආරේභ කරන යතක් (අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු විසින් හැර)
පාර්ියේන්තුව කේ තැබීයේ ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු යනාලැබි යුත්යත් .

( 42 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(2) (අ) එවැන ඕනෑම ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට අදහස් කර ඇති දිනයේ
රැස්ීේ පටන් ගැනීමට යපර ඒ ය ෝජනාව පිළිබඳව කථානා කවර ාට ිඛිතව
දැනුේ දී, කථානා කවර ායේ එකඟත්ව ලබා ඇත්නේ ; සහ
(ආ) මන්ීවර ා පාර්ියේන්තුයේ අවසර ලබායගන ඇත්නේ; යහෝ
(ඇ) පාර්ියේන්තුයේ අවසර ලබා යනායදන ලදුව, විසි යදයනකුට යනාඅඩු
මන්ීවර න් සංඛ්යාවක් ස්වකී ස්ථානවල සිට ඒ මන්ීවර ායේ ඉේලීමට
අනුග්රහ දැක්ීමට නැඟී සිටිත් නේ;
මිස (1) වැන යේද
ටයත් එවැන ය ෝජනාවක් මන්ීවර කු විසින් ඉදිරිපත් කරනු
යනාලැබි යුත්යත් .
එයස් වුවද, කථානා කවර ා, ස්වකී එකඟත්ව දීම ප්රතික්යෂ්ප කළයහාත් යහෝ සාකච්ඡා
කිරීමට ය ෝජනා කර තියබන කාරණ රීති වියරෝධී ැයි කථානා කවර ා විසින් අදහස් කරන්යන්
නේ, ය ෝජනාව යහෝ කථානා කවර ා විසින් අනුමත කරනු ලැබූ ඉන් යකාටසක් යහෝ පිළිබඳ
දැනුේ දීම කි ීමට ප්රශ්්න මතුකරන මන්ීවර ාට ඉඩ යදනු ලැබි හැකි . ඉක්බිතිවම, ස්වකී
එකඟත්ව දීම ප්රතික්යෂ්ප කිරීමට යහෝ එම ය ෝජනාව රීති වියරෝධී යවතැයි තීරණ කිරීමට යහෝ
යහ්තු වූ කාරණා කථානා කවර ා විසින් ප්රකාශ් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(3) ය ෝජනාවට එයස් අනුග්රහ ලැයේ නේ නැතයහාත් පාර්ියේන්තුව විසින් අවසර යදනු
ලබන්යන් නේ, එම ය ෝජනාව පිළිබඳව අ. භා. 5.30 ට පාර්ියේන්තුව විසින් ක්රි ා කරනු ලැබි
යුත්යත් .
(4) කවර යහෝ එක් දිනකදී එවැන ය ෝජනා එකකට වැඩි ගණනක් සඳහා අවසර ඉේලනු
යනාලැබි යුත්යත් .
(5) ආණ්ඩඩුයේ වැඩකටයුතු මුඛ්යස්ථාන ගන්නා දිනවල දී යේ නය ෝගය හි විධිවිධාන
ටයත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ය ෝජනාවක් හැර, පාර්ියේන්තුව කේ තැබීයේ ය ෝජනාවක්
අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවයහාත් මිස, ඒ දිනට න මිත
වැඩකටයුතු අතරතුයරහි දී අ.භා. 6.30 ට යපර එවැන ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු යනාලැබි
යුත්යත් .

කේතබන අවස්ථායේ යයෝජනා යහෝ පශ
ර ්න
20. පාර්ියේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් සභාව කේ තබන අවස්ථායේ දී
ය ෝජනාවක් යහෝ පරශ්්න සලකා බැලීමට තීරණ කරනු ලැබ ඇති දින ක දී, සභායේ පරධාන
කටයුතු සමාප්ත කිරීයමන් අනතුරුව, මතු සඳහන් රීතිවලට ටත්ව පැ එකකට යනාවැඩි කාල ක්
යේ සඳහා යවන්කර යදනු ලැබි යුත්යත් :(අ) සභාව කේ තබන අවස්ථායේ ය ෝජනාවක් යහෝ සභාව කේ තබන අවස්ථායේ පරශ්න
්
හදිසි යපාදු වැදගත්කමකින් යුතු කාරණාවලට සීමා කළ යුතු ;
(ආ) අදාළ ය ෝජනාව යහෝ පරශ්්න මගින් ේ ස්ථාවර නය ෝග ක් උේලංඝන වන බව
යහෝ එම ය ෝජනාව යහෝ පරශ්න
් අසනු ලැබීම අදාළ මන්තරීවර ායේ අයිතිවාසිකම අනසි
( 43 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

යලස භාවිතා කරනු ලැබීමක් බව කථානා කවර ායේ මත වන්යන් නේ, එම
ය ෝජනාව යහෝ පරශ්න
්
සඳහා ඉඩ යනාදීයේ බල කථානා කවර ා සතු වි යුතු ;
(ඇ) විසර්ජන පනත් යකටුේපත පිළිබඳ විවාද අතරතුර සභාව කේ තබන අවස්ථායේ
ය ෝජනාවක් යහෝ සභාව කේ තබන අවස්ථායේ පරශ්්න සඳහා යවන් කරනු ලබන
කාල පාර්ියේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් නශ්්ච කරනු ලැබි හැකි
පරිදි අඩු කරනු ලැබි හැකි ීම; සහ
(ඈ) සභාව කේ තබන අවස්ථායේ ය ෝජනාවක් යහෝ සභාව කේ තබන අවස්ථායේ
ප්රශ්්නවලට අදාළ කාර් පටිපාටි පාර්ියේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්
නශ්්ච කරනු ලැබීම.

පිට අය
21. (1) කථානා කවර ා විසින් තත්කාර්
සඳහා සාදනු ලබන රීතිවලට ටත්ව සභා ගර්භ
තුළ යවන් කරන ලද ස්ථානවල “පිට අ ට” රැඳී සිටි හැකි .
(2) පාර්ියේන්තුයේ යහෝ ේ කාරක සභාවක යහෝ රැස්ීමකට පිට අ පැමිණ සිටින බවට
ේ මන්තරීවරය ක් මූලාසනයේ අවධාන ය ාමු කරනු ලැබුවයහාත්, අවස්ථායවෝිත පරිදි,
කථානා කවර ා යහෝ සභාපතිවර ා විසින් “පිට අ ට ඉවත් ීම සඳහා නය ෝග කරනු ලැබි යුතු
” න පරශ්න
්
ේ විවාද කට යහෝ සංයශ්ෝධන කට අවසර යනාදී, වහාම විමසනු ලැබි
යුත්යත් .
(3) එවැන දැන්ීමක් යනාමැතිව වුව ද, කථානා කවර ා යහෝ සභාපතිවර ා විසින් සුදුසු
ැයි සලකනු ලබන කවර යහෝ අවස්ථාවක යහෝ සභාගර්භයේ කවර යහෝ යකාටසක සිටින පිට අ
ඉවත් කිරීමට නය ෝග කරනු ලැබි හැකි .
(4) ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 77 වැන වයවස්ථාව ටයත් සි කාර්
ඉටුකිරීම සඳහා
පාර්ියේන්තුවට පැමිණ සිටින නීතිපතිවර ා යහෝ නීතිපතිවර ායේ නය ෝජිත කු පිට අ කු යලස
සලකනු යනාලැබි යුත්යත් .
(5) පාර්ියේන්තුයේ රැස්ීේවලට පැමිණීම සඳහා පව
ර ෘත්ති මාධය ක ේ නය ෝජිත කුට
යහෝ නය ෝජිත න් කිහිප යදයනකුට යපාදු අවසර ක් ලබා දීමට කථානා කවර ාට හැකි . ේ
පරවෘත්ති වාර්තාවක් සාධාරණ යනාවන යහෝ සභාවට අපකීර්ති ක් ඇති කිරීමට අදහස් කරන ලද
වාර්තාවක් වන්යන් ැයි කථානා කවර ා විසින් සලකනු ලබන්යන් නේ, එවැන අවසර ක්
අවලංගු කළ හැකි .

පාර්ලියේන්ත්රුයේ කටයුු
22.

පාර්ියේන්තුයේ කටයුතු පහත සඳහන් අනුපිළියවළට පවත්වනු ලැබි යුතු :—
(1) අභිනව මන්තව
රී ර න්යේ නල පරතිඥාව යහෝ දිවුරුම;
(2) ජනාධිපතිවර ායගන් ලැයබන සංයද්ශ්;
(3) කථානා කවර ා විසින් කරනු ලබන නයේදන;
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ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(4) ිපියේඛ්නාදි පිළිගැන්ීම;
(5) කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්ීම;
(6) මහජන යපත්සේ පිළිගැන්ීම;
(7) වාික පිළිතුරු අයප්ක්ෂා කරන පරශ්න
් ;
(8) යනාපැමිණීයේ අවසර පිළිබඳ ය ෝජනා;
(9) අමාතයාංශ් නයේදන;
(10) යපෞද්ගික පැහැදිි කිරීේ;
(11) වරපරසාද පිළිබඳ පරශ්්න;
(12) පරධාන වැඩකටයුතු ආරේභයේ දී දැනුේදීමක් අවශ්ය යනාවන ය ෝජනා;
(13) පරධාන වැඩකටයුතු ආරේභයේ දී දැනුේදීමක් අවශ්ය ය ෝජනා;
(14) යශ්ෝක පරකාශ් ය ෝජනා;
(15) පරධාන වැඩකටයුතු.

පධ
ර ාන වැඩකටයුු
23. (1) පරධාන වැඩකටයුතු, දිනට න මිත කටයුතු හා ය ෝජනා පිළිබඳ දැනුේදීේවින්
සමන්විත වි යුත්යත් .
(2) ේ න මිත දින ක දී සැලකිේලට භාජන කරනු ලැබි යුතු ැයි පාර්ියේන්තුව
විසින් නය ෝග කරන ලද පනත් යකටුේපතක්, නය ෝග ක්, ය ෝජනා සේමත ක් යහෝ යවනත්
ේ කාරණ ක් ේ දින කට න මිත වැඩකටයුතු වි යුත්යත් . එයස් න ම කරන ලද දින
යවනුවට ඊට කින් වූ දින ක් ය ාදා ගනු ලැබි යනාහැකි .
(3) එක් එක් මාසයේ පළමුවැන සිකුරාදා රැස්ීම හැර අයනකුත් සෑම දින ක ම ආණ්ඩඩුයේ
කටයුතු මුඛ්යස්ථාන ගනු ලැබි යුත්යත් .
(4) අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු විසින් එක් එක් මාසයේ පළමුවැන සිකුරාදා
රැස්ීයේ පරධාන කටයුතු ආරේභයේ දී “ආණ්ඩඩුයේ කටයුතු අද දින මුඛ්යස්ථාන ගත යුතු ”
නැතයහාත් “ආණ්ඩඩුයේ කටයුතුවින් නශ්්ිතව දක්වා ඇති ේ කටයුත්තක් අද දින මුඛ්යස්ථාන
ගත යුතු ” නුයවන් සංයශ්ෝධන ක් යහෝ විවාද ක් යනාමැතිව තීරණ කරනු ලැබි යුතු
ය ෝජනාවක් දැනුේ දීමක් යනාමැතිව ඉදිරිපත් කරනු ලැබි හැකි . එවැන ය ෝජනාවක් සේමත
වුවයහාත්, ආණ්ඩඩුයේ කටයුතු යහෝ නශ්්ිතව දක්වා ඇති කටයුත්ත ඒ අනුව මුඛ්යස්ථාන ගනු
ලැබි යුත්යත් .
(5) ආණ්ඩඩුව විසින් සුදුසු ැයි සලකනු ලබන අනුපිළියවළට ආණ්ඩඩුයේ කටයුතු වැඩ
සටහනට ඇතුළත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
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යපෞද්ගික මන්ත්රතරීවරයන්ත්රයේ යයෝජනා
24. (1) පාර්ියේන්තුව විසින් අනයාකාරය න් නය ෝග කරන්යන් නේ මිස, එක් එක් මාසයේ
රැස්ීම පැවැත්යවන පළමුවැන සිකුරාදා යපෞද්ගික මන්තව
රී ර න්යේ කටයුතු ආණ්ඩඩුයේ කටයුතු
අභිබවා මුඛ්යස්ථාන ගත යුතු අතර, ය ෝජනා පිළිබඳ දැනුේදීම දිනට න මිත වැඩකටයුතු අභිබවා
මුඛ්යස්ථාන ගනු ලැබි යුත්යත් .
(2) යපෞද්ගික මන්තරීවර කුයේ ය ෝජනාවක් පිළිබඳව දැනුේදීමක් කරනු ලබන ේ
මන්තව
රී ර කු එම ය ෝජනාව ේ නශ්්ිත යපෞද්ගික මන්තරීවර න්යේ දින කට න ම
කරගැනීමට කැමැත්ත පළ කරන්යන් නේ මිස, යපෞද්ගික මන්තව
රී ර න්යේ සි ලුම ය ෝජනා
ඊළඟට තියබන යපෞද්ගික මන්තව
රී ර න්යේ දින ට න ම කරනු ලැබි යුත්යත් . එවැන
ය ෝජනා සි ේලම පාර්ියේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් නශ්්ච කරනු ලබන
ආකාර ට පාර්ියේන්තුයේ නයා පතරයේ පළ වන අනුපිළියවළට සාකච්ඡාවට ගනු ලැබි
යුත්යත් . යපෞද්ගික මන්තව
රී ර න්යේ ය ෝජනා කාලානුකරමික අනුපිළියවළට පාර්ියේන්තුයේ
නයා පුස්තකයේ ඇතුළත් කරනු ලැබි යුතු අතර, දී ඇති කවර යහෝ අවස්ථාවක දී ේ
මන්තව
රී ර කු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද එවැන ය ෝජනා දහ කට වඩා වැඩි සංඛ්යාවක්
පාර්ියේන්තුයේ නයා පුස්තක ට ඇතුළත් කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
(3) “යපෞද්ගික මන්ීවර ා” න්නට කථානා ක, නය ෝජය කථානා ක, නය ෝජය
කාරක සභා සභාපති, අගරාමාතය, අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතය, අමාතය මණ්ඩඩලයේ සාමාජික න්
යනාවන අමාතය, නය ෝජය අමාතය, පාර්ියේන්තුයේ සභානා ක, පාර්ියේන්තුයේ විරුද්ධ
පාර්ශ්්වයේ නා ක, ආණ්ඩඩු පාර්ශ්්වයේ ප්රධාන සංවිධා ක සහ විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ ප්රධාන සංවිධා ක
නාදී ධූර දරන මන්තව
රී ර කු ඇතුළත් යනායේ.
25. පාර්ියේන්තුව කේ තබන විට වැඩකටයුතු අවසන් යනාකරන ලද දිනට න මිත සි ලු
කටයුතු ඒ සඳහා ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් යනාකර ම ඊළඟ රැස්ීේ දින ට කේ දැමි යුත්යත් .
තවද, මන්ීවර කුයේ නමින් ඇති ය ෝජනා පිළිබඳ දැනුේදීේ සේබන්ධය න් එම
මන්ීවර න්යගන් නශ්්ච වශ්ය න්ම ේ උපයදසක් ලැබී නැතයහාත්, වැඩකටයුතු අවසන්
යනාකළ ය ෝජනා පිළිබඳ සි ලු දැනුේදීේ, අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කුයේ යහෝ අමාතය
මණ්ඩඩලයේ සාමාජික කු යනාවන අමාතයවර කු යහෝ නය ෝජය අමාතයවර කුයේ යහෝ නමින්
තියේ නේ ඊළඟ රැස්ීේ දින ට ද, යපෞද්ගික මන්ීවර කුයේ නමින් තියේ නේ රැස්ීමක්
න මිතව ඇති ඊළඟ මාසයේ ප්රථම සිකුරාදා දින ට ද, යගන ා යුත්යත් .

ිපියේඛනාදිය
26. (1) කථානා කවර ා, අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු යහෝ අමාතය මණ්ඩඩලයේ
සාමාජික කු යනාවන අමාතයවර කු යහෝ නය ෝජය අමාතයවර කු විසින් පමණක්
ිපියේඛ්නාදි පිළිගන්වනු ලැබි යුත්යත් .
(2) සෑම ිපියේඛ්න පිළිගැන්ීමක් ම පාර්ියේන්තුයේ කාර් සටහන්වල ඇතුළත් කරනු
ලැබි යුත්යත් .

( 46 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(3) කිසි ේ ිපියේඛ්න ක් පිළිගැන්ීයේ දී එහි අන්තර්ගත පිළිබඳ යකටි විස්තරාත්මක
පරකාශ් ක් කරනු ලැබි හැකි . එයහත් පිළිගන්වනු ලබන අවස්ථායේ දී ඒ සේබන්ධය න්
විවාද ක් පවත්වනු යනාලැබි යුත්යත් .
(4) පිළිගන්වනු ලබන ිපි යේඛ්න සි ේලක්ම සභා යේස මත තිබි යුතු ැයි නය ෝග
කරන ලද්දක් යමන් සලකනු ලැබි යුතු අතර එම ිපි යේඛ්න මුද්රණ කිරීමට ඉදිරිපත් කරනු
ලබන ය ෝජනාවක් යවයතාත්, සංයශ්ෝධන ක් යහෝ විවාද ක් යනාමැතිව නර්ණ කරනු ලැබි
යුත්යත් .

දැනුේදීේ
27. (1) ප්රශ්්න යහෝ ය ෝජනා පිළිබඳ දැනුේ දි යුත්යත් දැනුේ යදනු ලබන මන්ීවර ායේ
අත්සන දරන ි විේලක් මහයේකේවර ා නමට ිීයමන. එවැන දැනුේදීේ පාර්ියේන්තුව රැස්
ී සිටින කවර යේලාවක දී යහෝ මහ යේකේවර ාට භාර යදනු ලැබි හැකි . එයස් නැතයහාත්,
කවර යේලාවක දී යහෝ මහ යේකේවර ායේ කාර් ාල ට වනු ලැබි හැකි ; නැතයහාත්
බාරයදනු ලැබි හැකි .
(2) රීති වියරෝධී ැයි කථානා කවර ා විසින් තීන්දු කරනු ලබන ේ ප්රශ්්න ක් හැර මහ
යේකේවර ාට දැනුේදීේ ලැබී ඇති සි ලු ප්රශ්්න, දැනුේ යදන ලද දින සිට සේපූර්ණ දින හතක් ඉකුත්
වන්නට මත්යතන් යනාය යදන දින ක දී පිළිතුරු ලැබීම සඳහා පාර්ියේන්තුයේ නයා
පුස්තක ට ඇතුළත් කරනු ලැබි යුත්යත් :
එයස් වුවද, ප්රශ්්න අවසානයේ දී යපාදු වැදගත්කමකින් යුතු කරුණක් සේබන්ධය න්
ප්රශ්්න ක් අදාළ අමාතයවර ාට විධිමත් යලස දැනුේදීමකින් අනතුරුව පාර්ියේන්තුයේ විරුද්ධ
පාර්ශ්වයේ නා කවර ා යහෝ පිළිගත් යද්ශ්පාලන පක්ෂ ක නා කවර කු විසින් අසනු ලැබි
හැකි .
(3) රීති වියරෝධී යි කථානා කවර ා තීන්දු කරන ේ ය ෝජනාවක් හැර, මහ
යේකේවර ාට ලැබී ඇති දැනුේදීේ පිළිබඳ වූ සි ලු ය ෝජනා පාර්ියේන්තුයේ නයා පුස්තක ට
ඇතුළත් කරනු ලැබි යුත්යත් ; එයහත් පාර්ියේන්තුව අන් කිසි නය ෝග ක් කරයතාත් මිස,
දැනුේ යදන ලද දින සිට සේපූර්ණ දින පහක් ඉකුත් ී ඇයතාත් මිස, ඒ සේබන්ධව විවාද ක්
පවත්වනු යනාලැබි යුත්යත් . යමම යේද න්හි කුමක් සඳහන් වුවද, ප්රධාන වැඩකටයුතු
ආරේභයේ දී ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට අදහස් කරන ය ෝජනා පිළිබඳ දැනුේදීේ කිසිවක් ඉකුත්
රැස්ීේ දින සභා යේස ඉදිරියේ බාරගනු ලැබ තියේ නේ එ නයා පත්ර ට ඇතුළත් කළ
යුත්යත් .
(4) කිසි ේ කාරණ ක් පිළිබඳව දැනුේ යදන අවස්ථායේදී ඒ සේබන්ධය න් විවාද ක්
පවත්වනු යනාලැබි යුත්යත් .
(5) යමම ස්ථාවර නය ෝග මගින් අන් කිසි විධාන ක් කර ඇයතාත් මිස, පාර්ියේන්තුයේ
නයා පත්ර ට ඇතුළත් කරන ලද ය ෝජනාවක් යහෝ කටයුතු මත හැර විවාද ක් පවත්වනු
යනාලැබි යුත්යත් .
(6) ප්රශ්්න ක් යහෝ ය ෝජනාවක් පිළිබඳව දැනුේදීමක් කර ඇති මන්ීවරය කුට මහ
යේකේවර ා යවත ිඛිතව දැනුේ දීයමන් ඒවා ඉේලා අස්කර ගනු ලැබි හැකි .
( 47 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

(7) අමාතයාංශ් නයේදන ක් අගරාමාතයවර ා විසින් යහෝ අදාළ විෂ පිළිබඳ අමාතයාංශ්
වගකීම පැවරී ඇති අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු විසින් යහෝ ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත්
. එයස්, එබඳු නයේදන ක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට අදහස් කරන අමාතයවර කු අදාළ
නයේදනයේ පිටපතක් කින් කථානා කවර ා යවත ලබා දී ඒ සඳහා පළමුව අනුමත ගනු ලැබි
යුත්යත් .
(8) ේ මන්තරීවර කු සභායේ යනාසිටි අවස්ථාවක සභායේ යවනත් මන්තරීවර කු විසින්
එම මන්ීවර ායේ යපෞද්ගික හැසිරීම සේබන්ධය න් කරන ලද සඳහනකට පරතිචාර වශ්ය න්
එම මන්ීවර ායේ යපෞද්ගික කේක්රි ාව නයදාස්කර ගැනීයේ කාර්
සඳහා යපෞද්ගික
පැහැදිි කිරීමක් කරනු ලැබි හැකි . එවැන පැහැදිි කිරීමක් කිරීමට අදහස් කරනු ලබන ේ
මන්තව
රී ර කු විසින්, කථානා කවර ාට එම යපෞද්ගික පැහැදිි කිරීයේ පිටපතක් කින් ලබා දී
ඒ සේබන්ධය න් පරමාණවත් දැනුේදීමක් කර පළමුව ඒ සඳහා කථානා කවර ායේ අනුමත ගනු
ලැබි යුත්යත් . එම යපෞද්ගික පැහැදිි කිරීම එම මන්තරීවර ායේ යපෞද්ගික කේක්රි ාව
නයදාස් කර ගැනීයේ කාර්
සඳහා න ත වශ්ය න්ම සීමා වි යුත්යත් .
28. ස්ථාවර නය ෝග අන් කිසි න ම ක් කර ඇයතාත් මිස, මතු දැක්යවන ය ෝජනා
සේබන්ධය න් හැර, ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරන කවර යහෝ ය ෝජනාවක් සේබන්ධය න්
දැනුේදීමක් කරනු ලැබි යුත්යත් :—
(අ) පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාව තුළදී කරන ලද ය ෝජනාවක්;
(ආ) පාර්ියේන්තුව යහෝ කවර වූ යහෝ විවාද ක් කේ තැබීම සඳහා කරනු ලබන
ය ෝජනාවක්;
(ඇ) වියශ්්ෂ කාරක සභාවක වාර්තාවක් පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවකට ය ාමු කරනු
ලැබීමට යහෝ මුද්රණ කිරීමට කරනු ලබන ය ෝජනාවක්;
(ඈ) පිට අ ඉවත් කිරීමට කරනු ලබන ය ෝජනාවක්;
(ඉ) මන්ීවර කුයේ පාර්ියේන්තු යස්ව
ය ෝජනාවක්;

තාවකාිකව තහනේ කිරීමට කරනු ලබන

(ඊ) වරප්රසාද පිළිබඳ වූ කාරණ ක් සේබන්ධ ය ෝජනාවක්;
(උ) එදින පාර්ියේන්තුයේ කටයුතු පිළිබඳව ක්රි ාකර අවසන් වූ වහාම කිසි ේ අලුත්
කාරණ කට අවතීර්ණ ීමට යපර අවසන් වූ ඒ කටයුතුවින් පැන නඟින
ය ෝජනාවක්.
29. (1) පාර්ියේන්තුයේ වරප්රසාදවලට සෘජුවම සේබන්ධ හදිසි ය ෝජනාවක් අන් සි ලු
ය ෝජනාවන් ද එදිනට න මිත සි ලු කටයුතු ද අභිබවා මුඛ්යස්ථාන ගනු ලැබි යුත්යත් .
පාර්ියේන්තුයේ වරප්රසාදවලට සෘජුවම සේබන්ධ ප්රශ්්න ක් මෑතකදී පැන නැඟ තියබන
විට, ඡන්ද ප්රකාශ් කිරීමට යබදීමක් පවතින විටකදී හැර වරප්රසාද පිළිබඳ වූ කාරණ ක් මත වූ
ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීයමන් පාර්ියේන්තුයේ කටයුතු කවර යහෝ යේලාවක දී
තාවකාිකව නතර කරනු ලැබි හැකි .

( 48 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(2) එවැන වරප්රසාද පිළිබඳ කාරණ ක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට අදහස් කරන කිසි ේ
මන්ීවර කු විසින් පාර්ියේන්තුයේ කටයුතු තාවකාිකව නතර කිරීම සඳහා පළමුව මූලාසන
යවත දැනුේ දී ඒ සඳහා මූලාසනයේ අවසර ගනු ලැබි යුත්යත් .

මහජන යපත්සේ
30. (1) පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම යපත්සමක්ම කථානා කවර ායේ නමට
ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුතු අතර, මන්ීවර කු විසින් පිළිගන්වනු ලැබි යුත්යත් .
(2) සෑම යපත්සමක් ම යගෞරවාන්විත භාෂායවන් වි යුතු අතර, එහි අදාළ යනාවන ප්රකාශ්
අන්තර්ගත යනාවි යුත්යත් .
(3) සෑම යපත්සමක්ම පැහැදිිව කි වි හැකි වි යුතු අතර, ඉේලා සිටිනු ලබන සහන
ප්රකාශ් කරන ආ ාචන කින් එ අවසන් වි යුත්යත් .
(4) අසනීප ක් යහ්තුයවන් යනාහැකි ාවට පත් වූ අවස්ථාවක හැර සෑම යපත්සමක්ම
යපත්සේකරු යහෝ යපත්සේකරුවන් යහෝ විසින් අත්සන් කරනු ලැබි යුත්යත් . ිීමට යනාහැකි
යකයනකු විසින් සාක්ිකරුවකු ඉදිරියේ තම සලකුණ තබනු ලැබි යුත්යත් . යපත්සමකට
අත්සන් තබනු ලබන සෑම තැනැත්තකුයේම සේපූර්ණ නම, ිපින හා ජාතික හැඳුනුේපත් අංක
එහි සඳහන් ව තිබි යුත්යත් . යපත්සේකරු විසින් දුරකථන අංක ද ඇතුළුව යවනත් කවර යහෝ
සේබන්ධ කරගත හැකි යතාරතුරු ද සඳහන් කරනු ලැබි හැකි .
(5) ේ යපත්සමකට කවර යහෝ ිපි, දිවුරුේ ප්රකාශ් යහෝ යවනත් යේඛ්න අමුණා
යනාතිබි යුත්යත් .
(6)
යුත්යත් .

ේ යපත්සමක, පාර්ියේන්තුයේ කිසිම විවාද ක් පිළිබඳ සඳහන් කරනු යනාලැබි

(7) තමායේම යපත්සමක් පිළිගැන්ීයේ බල මන්ීවර කුට යනාතිබි
එයහත් එ යවන ේ මන්ීවර කු විසින් පිළිගන්වනු ලැබි හැකි .

යුත්යත්

;

(8) සෑම යපත්සමක් ම එ පිළිගැන්ීමට යපර මුින් එ භාර මන්ීවර ා විසින් අත්සන්
කරනු ලැබ, ටත් පිරියසයින් සේපූර්ණ දින යදකක්වත් මහ යේකේවර ා යවත තියබන යස් එ
භාර යදනු ලැබි යුත්යත් . මහ යේකේවර ා විසින් එ කථානා කවර ායේ අනුමති සඳහා
ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් . තවද කිසිම යපත්සමක් එයස් අනුමත කරනු ලබන තුරු
පිළිගන්වනු යනාලැබි යුත්යත් .
(9) යපත්සමක් පිළිගන්වනු ලබන මන්ීවර කු විසින් තම ප්රකාශ් මතු දැක්යවන
ආකෘති ට සීමා කරනු ලැබි යුතු අතර එම ප්රකාශ් සේබන්ධය න් කිසිම විවාද කට අවසර යදනු
යනාලැබි යුත්යත් :—
“ගරු කථානා කතුමන,
සහ යවනත් .

.........................................................................

……………………………………………………..

(ිපින )

(යපත්සේකරුයේ නම)

………………………………….
(යපත්සේකරුවන්යේ සංඛ්යාව)

පදිංි

යගන්

යදයනකුයගන් ලැබුණු යපත්සමක් පිළිගන්වමි.”

(10) යපත්සමක් පාර්ියේන්තුවට පිළිගන්වනු ලැබීයමන් අනතුරුව එ
පිළිබඳ කාරක සභාව යවත ය ාමු කරනු ලැබි යුත්යත් .
( 49 )

මහජන යපත්සේ

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

පශ
ර ්න
31. යමම ස්ථාවර නය ෝග මගින් විධිවිධාන සලසා ඇති වැඩකටයුතු සිදු කරන අවස්ථායේ දී
යපාදු කටයුතු පිළිබඳ පරශ්්න අගරාමාතයවර ායගන් යහෝ ජනාධිපතිවර ා විසින් පවරා යදන ලද ේ
විෂ න් හා කාර් භාර න් සේබන්ධය න් අමාතයාංශ්යී වගකීම ඇති අමාතයවර ායගන් අසනු
ලැබි හැකි .
32. (1) වාික පිළිතුරක් ඉේලා ඇති ේ පරශ්්න ක් පාර්ියේන්තුයේ නයා පතය
ර හි පළ වූ
අවස්ථාවක, එම පරශ්්න පළී තියබන්යන් ේ මන්තව
රී ර කුයේ නමින් ද, කථානා කවර ා විසින්
එම මන්තව
රී ර ා අමතනු ලැබි යුතු අතර, එයස් අමතනු ලැබූ මන්තරීවර ා ස්වකී ස්ථානය හි නැගී
සිට පරශ්්න ට පාර්ියේන්තුයේ නයා පතරය හි දී ඇති අංක සඳහන් කරමින් එ අසනු ලැබි
යුත්යත් . එවිට පරශ්න
්
ය ාමු කරනු ලැබූ අගරාමාතයවර ා යහෝ අමාතයවර ා විසින් ඊට පිළිතුරු
යදනු ලැබි යුත්යත් .
(2) පරශ්්නවලට පිළිතුරු දීම සඳහා න මිත දින එම පරශ්්නවලට වාිකව පිළිතුරු සැපයීම
සඳහා අදාළ අමාතයවර ා යහෝ එම අමාතයවර ා පැමිණ යනාසිටියි නේ එම අමාතයවර ා විසින්
බල පවරන ලද අදාළ විෂ
භාර අමාතය මණ්ඩඩලයේ සාමාජික කු යනාවන අමාතයවර ා යහෝ
නය ෝජය අමාතයවර ා පාර්ියේන්තුවට පැමිණ සිටි යුත්යත් .
(3) ේ නශ්්ිත දින ක දී මන්තරීවර කු විසින් මතු කරන ලද ේ පරශ්්න කට වාික
පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පාර්ියේන්තුවට පැමිණීමට යනාහැකිවන අමාතයවර කු ඒ සඳහා
කථානා කවර ායේ පූර්ව අවසර ගනු ලැබි යුතු අතර, එම පරශ්්න ට පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා
එකී අමාතයවර ා විසින් ය ාදා ඇති වැඩ පිළියවල සේබන්ධය න් කථානා කවර ාට දැනුේ යදනු
ලැබි යුත්යත් .
(4) පරශ්්න කට ිඛිත පිළිතුරක් ඉේලා ඇති විට, එම පශ්
ර ්න ය ාමු කරන ලද
අගරාමාතයවර ා යහෝ අමාතයවර ා විසින් ඒ සඳහා වන පිළිතුර හැන්සාඩ් වාර්තායවහි භාෂාතරය න්
මුද්රණ කිරීමට සලස්වනු ලැබි යුත්යත් .
33. (1) 32 වැන ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් සප නු ලබන එවැන ේ පිළිතුරක් සේබන්ධය න්
ේ මන්තව
රී ර කු විසින් අතුරු පරශ්්න තුනකට යනාවැඩි සංඛ්යාවක් අසනු ලැබි හැකි :
එයස් වුව ද, එම අතුරු පරශ්න
් මගින් මුේ පරශ්න
් ය හි ඇතුළත් යනාවන කාරණා මතු කරනු
යනාලැබි යුතු අතර, වාික පිළිතුරකින් පැන නගින ේ කාරණ ක් වඩාත් පැහැදිි කර ගැනීයේ
කාර්
සඳහා පමණක් විමසනු ලැබි යුත්යත් :
එයස්ම තවදුරටත්, කවර යහෝ අතුරු පරශ්න
් ක් මගින් පරශ්්න ඇසීමට ඇති ඉඩකඩ පිළිබඳ රීති
උේලංඝන යේ ැයි කථානා කවර ායේ මත වන්යන් නේ, එම අතුරු පරශ්්න අසනු ලැබීමට
කථානා කවර ා විසින් ඉඩ යදනු යනාලැබි යුත්යත් .
(2) අතුරු පරශ්්න ඇසීමට සහ ඒවාට පිළිතුරු දීම සඳහා ලබා දී ඇති කාල කථානා කවර ා
විසින් සීමා කරනු ලැබි හැකි .
34. (1) පරශ්්න ක නසි අරමුණ වි යුත්යත් පරශ්්න ය ාමු කරනු ලබන අමාතයවර ායේ
වියශ්්ෂ දැනුමට යගෝචර කාරණ ක් සේබන්ධය න් යතාරතුරු ලබා ගැනීම යහෝ ඒ සේබන්ධය න්
පි වර ගන්නා යලස අ ැද සිටීම යේ.
( 50 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(2) පරශ්්න ක් විවාද කට වයාජ යහ්තුවක් කර යනාගත යුත්යත් .
35.
ේ දින ක දී පරශ්්න සඳහා පැ කට යනාවැඩි කාල ක් යවන් කරනු ලැබි යුතු අතර, කිසිම
මන්තව
රී ර කු එක් දිනක දී වාික පිළිතුරු අයප්ක්ෂා කරන පරශ්්න යදකකට වඩා වැඩිය න් අසනු
යනාලැබි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, විසර්ජන පනත් යකටුේපයත් කාරක සභා අවස්ථාව සඳහා න ම කර යගන ඇති
දින ක පරශ්න
් සඳහා මිනත්තු තිහකට යනාවැඩි කාල ක් යවන් කරනු ලැබි යුත්යත් .
36.

පරශ්්න ඇසීයේ අයිතිවාසිකම මතු දැක්යවන රීතිවලට ටත් වි යුත්යත් :—
(අ)

කවර යහෝ එක් පරශ්්න ක දී එක් විෂ ක් ගැන පමණක් සඳහන් වි
පරශ්්න වචන එකසි පනහක් යනාඉක්මවි යුත්යත් ;

(ආ)

පරශ්්න පැහැදිිව යත්රුේ ගැනීම සඳහා අතයවශ්ය යනාවන
පරකාශ් ක් ප්රශ්්න ක සඳහන් කරනු යනාලැබි යුත්යත් ;

(ඇ)

පරශ්්න ක පරකාශ් ක් ඇතුළත් යේ නේ, එම පරකාශ්යේ නරවදයතාව සේබන්ධය න්
පරශ්්න අසනු ලබන මන්තව
රී ර ා විසින් එහි වගකීම භාරගනු ලැබි යුත්යත් ;

(ඈ)

පරශ්්න ක කිසිම තර්ක ක්, අනුමානය න් බැසගත් තීරණ ක්, ආයරෝපිත
යචෝදනාවක්, අනවශ්ය විස්තර දක්වන පද ක්, යහෝ අවඥා සහගත පක
ර ාශ් ක්
ඇතුළත් යනාවි යුත්යත් ;

(ඉ)

කාරක සභාවක වාර්තාවක් මගින් පාර්ියේන්තුවට දැනුේ යනායදන ලද එම කාරක
සභායේ වැඩකටයුතු පිළිබඳ පශ්
ර ්න ක් අසනු යනාලැබි යුත්යත් ;

(ඊ)

අධිකරණ ක විනශ්්ච ට භාජන යවමින් පවතින ේ කාරණ ක් යහෝ අධිකරණ
තීරණ ක් ලබා දීමට න මිත ේ කාරණ ක් සේබන්ධය න් පරශ්්න ක සඳහනක්
යනාතිබි යුත්යත් ;

(උ)

මත ක් පක
ර ාශ් කරනු පිණිස යහෝ අමුර්ත නීති පරශ්න
් කට යහෝ මනඃකේපිත
පරශ්්න කට විසඳුමක් වශ්ය න් පරශ්්න ක් අසනු යනාලැබි යුත්යත් ;

(ඌ)

ේ තැනැත්තකුයේ නල තත්ත්ව යහෝ යපාදු තත්ත්ව ට අදාළව හැර එම
තැනැත්තායේ චරිත යහෝ හැසිරීම ගැන සඳහන් වන පරශ්්න ක් අසනු යනාලැබි
යුත්යත් ;

(එ)

පූර්ණ ය ෝජනාවකින් පමණක් ේ තැනැත්තකුයේ චරිත යහෝ හැසිරීම අභිය ෝග
කරනු ලැබි හැකි අවස්ථාවක, එවැන තැනැත්තකුයේ චරිත යහෝ හැසිරීම පිළිබඳව
සඳහන් පරශ්්න ක් අසනු යනාලැබි යුත්යත් ;

(ඒ)

යපෞද්ගික ස්වභාවය න් යචෝදනාවක් කරනු ලබන යහෝ අඟවනු ලබන පරශ්්න ක්
ඇසීමට ඉඩ යදනු යනාලැබි යුත්යත් ; සහ

(ඔ)

ේ සභා වාර කදී සේපූර්ණය න් පිළිතුරු සප න ලද පරශ්්න ක් නැවත එම සභා
වාර තුළදී ම අසනු යනාලැබි යුත්යත් .
( 51 )

යුතු අතර,

ේ නමක් යහෝ

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

37. (1) යමම ස්ථාවර නය ෝග ටයත් ේ පරශ්්න ක් ඇසීමට ඉඩ දි හැකි ද, යනාහැකි ද, න්න
කථානා කවර ා විසින් තීරණ කරනු ලැබි යුතු අතර, ේ පරශ්්න ක් පරශ්්න ඇසීයේ අයිති අනසි
යලස පරය ෝජන ට ගැනීමක් යහෝ එ පාර්ියේන්තුයේ කාර් පටිපාටි ට බාධා කිරීමට යහෝ
අගතිදා ක යලස බලපෑමට සිතාමතා අසනු ලබන බව යහෝ එමගින් ේ ස්ථාවර නය ෝග ක්
උේලංඝන වන බව කථානා කවර ායේ මත යේ නේ, කථානා කවර ා විසින් එම පරශ්්න
ඇසීමට ඉඩ යනාදී සිටි හැකි . කථානා කවර ා විසින් ේ පරශ්්න ක් ඇසීමට ඉඩ යනාදීම, ඒ
සඳහා යහ්තු ද සමඟ මහ යේකේවර ා විසින් අදාළ මන්තරීවර ාට ිඛිතව සන්නයේදන කරනු
ලැබි යුත්යත් .
(2) අනුිත පක
ර ාශ් අඩංගු, නැතයහාත් පාර්ියේන්තුයේ කිසි ේ ස්ථාවර නය ෝග කට
අනනුකූල ේ දැනුේදීමක් එ පාර්ියේන්තුයේ නයා පුස්තකයේ පළ කරනු ලැබීමට යපර පරශ්්න
අසන මන්තරීවර ායේ එකඟත්ව ඇතිව කථානා කවර ා විසින් සංයශ්ෝධන කරනු ලැබි හැකි
.
(3) ේ පරශ්්න ක් සඳහා දීර්ඝ පිළිතුරක් අවශ්ය බව කථානා කවර ායේ මත යේ නේ,
කථානා කවර ා විසින් එම පරශ්්න වාික පිළිතුරු අයප්ක්ෂා යනාකරන පරශ්න
් ක් යලස සලකනු
ලැබි හැකි අතර, එම තීරණ මහ යේකේවර ා විසින් අදාළ මන්තරීවර ාට සන්නයේදන කරනු
ලැබි යුත්යත් .

අගරාමාතයවරයායගන්ත්ර අසනු ලබන පශ
ර ්න
38. (1) සෑම මාස ක ම පළමුවැන රැස්ීේ සතියේ බදාදා වාික පිළිතුරු අයප්ක්ෂා කරන පරශ්න
්
සඳහා යවන් කර ඇති කාල තුළ මිනත්තු තිහක කාල ක් පරශ්න
් හතරකට යනාවැඩි සංඛ්යාවක්
අගරාමාතයවර ායගන් අසනු ලැබීම සඳහා යවන් කරනු ලැබි යුත්යත් . අගරාමාතයවර ා පළමු
බදාදා පැමිණ යනාසිටියි නේ පාර්ියේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් තත් කාර්
සඳහා
එම මාස තුළ යවනත් ය ෝගය දින ක් තීරණ කරනු ලැබි හැකි .
(2) යමම ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් ේ පරශ්්න ක් ඇසීමට අයප්ක්ෂා කරන අමාතය
මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු යහෝ අමාතය මණ්ඩඩලයේ සාමාජික කු යනාවන අමාතයවර කු යහෝ
නය ෝජය අමාතයවර කු යහෝ හැර පාර්ියේන්තුයේ
ේ මන්තව
රී ර කු එම පරශ්්න
පාර්ියේන්තුයේ සභානා කවර ායේ කාර් ාල ට ද පිටපතක් සහිතව ඊට යපර සතියේ සිකුරාදා
මධයහ්න 12.00 ට යපර මහ යේකේවර ා යවත භාර යදනු ලැබි යුත්යත් .
(3) අගරාමාතයවර ායගන් අසනු ලබන පරශ්්න ජාතික වැදගත්කමකින් යුතු කාරණා ද
ඇතුළුව ආණ්ඩඩුයේ පරතිපත්තිවලට අදාළ කාරණාවලට සීමා වි යුත්යත් . විස්තරාත්මක පිළිතුරක්
යහෝ ේ විෂ කට සීමා වන පිළිතුරක් අයප්ක්ෂා කරන ේ පරශ්්න ක් අගරාමාතයවර ායේ
අභිමත පරිදි පිළිතුරු ලබාදීම සඳහා අදාළ විෂ
භාර අමාතයවර ාට ය ාමු කරනු ලැබි
හැකි .
(4) යවන් කරනු ලබන ේ දින ක දී ආණ්ඩඩු පාර්ශ්්ව ට ප්රශ්්න යදකක් ද විරුද්ධ පාර්ශ්්ව ට
ප්රශ්්න යදකක් ද වශ්ය න් ඇසීමට හැකි .
(5) යවන් කරනු ලබන ේ දින ක දී එක් මන්ීවර කුට එක් ප්රශ්්න ක් පමණක් අසනු
ලැබි හැකි අතර එම ප්රශ්්න වචන එකසි පනහක් යනාඉක්මවි යුතු .
( 52 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(6) අගරාමාතයවර ායගන් අසනු ලබන පරශ්්න, තර්ක සහ මත පරකාශ් කිරීමකින් යතාරව
අසනු ලැබි යුත්යත් . සෑම ප්රශ්්න ක්ම එක් යපාදු පරතිපත්ති කට පමණක් සීමා වි යුත්යත් .
(7) අගරාමාතයවර ා විසින් ේ පශ්
ර ්න කට පිළිතුරු ලබා දීයමන් අනතුරුව පරශ්න
්
අසන
ලද මන්තරීවර ා විසින් අතුරු පරශ්්න තුනක් අසනු ලැබි හැකි . පරශ්්න අසනු ලබන
මන්තව
රී ර ායේ අවසර ඇතිව, පාර්ියේන්තුයේ යවනත් ඕනෑම මන්තව
රී ර කුට එම අතුරු
පරශ්්නවින් එකක් යහෝ ඊට වැඩි ගණනක් අසනු ලැබි හැකි :
එයස් වුව ද, අතුරු පරශ්්න, මුේ පරශ්්න ට යහෝ ඒ සඳහා යදන ලද පිළිතුරට අදාළ විෂ
පමණක් සීමා වි යුත්යත් .

ට

විවාදයට භාජනය වන පරශ්න
39. යපාදු වැදගත්කමකින් යුතු ේ කාරණ ක් පිළිබඳව කවර යහෝ මන්ීවර කු විසින්
ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට හැකි ාව තිබි යුතු අතර, එවැන ය ෝජනාවක් යමම ස්ථාවර
නය ෝග අනුව විවාද කරනු ලැබි යුත්යත් ; නැතයහාත් ඊට අනුකූලව යවන ේ පිළියවළකට
කරි ා කර අවසන් කරනු ලැබි යුත්යත් .
40. (1) යමම ස්ථාවර නය ෝග මගින් ස්ිර කරනු ලැබි යුතු ේ ය ෝජනාවක් යහෝ
සංයශ්ෝධන ක් එයස් ස්ිර කරනු යනාලැබුවයහාත් අයහෝසි වි යුත්යත් .
(2) ේ යපෞද්ගික මන්තව
රී ර කු තම නමින් තියබන ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට
කැඳවනු ලබන විට, එම මන්ීවර ා විසින් එකී ය ෝජනාව ඉදිරිපත් කරනු යනාලබන්යන් නේ,
එකී ය ෝජනාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට එම මන්ීවර ා විසින් ිඛිතව නසි පරිදි බල පවරනු ලැබ
ඇති යවනත් ේ මන්තව
රී ර කු විසින් එ ඉදිරිපත් කරනු ලබන්යන් නේ මිස, එම ය ෝජනාව
අයහෝසි වි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, දිනකට න මිත වැඩකටයුත්තක් භාරව සිටින ේ මන්තරීවර කු එම
වැඩකටයුත්ත යවනත් දින කට කේ දැමීමට රිසි බව මහ යේකේවර ාට කින් දන්වා ඇත්නේ
මිස, කවර යහෝ මන්තරීවර කුට එම නය ෝග ඉදිරිපත් කරනු ලැබි හැකි .
41. ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති මන්තව
රී ර කු විසින් පාර්ියේන්තුයේ අවසර ඇතිව
එ ඉේලා අස් කර ගනු ලැබි හැකි .

අයේක්ෂණය
42. (1) සලකා බැලීම සඳහා න මිත පනත් යකටුේපතකට යහෝ යවන ේ දිනකට න මිත
වැඩකටයුත්තකට විෂ
වන කාරණා සේබන්ධ ය ෝජනාවක් යහෝ සංයශ්ෝධන ක් ඉදිරිපත් කිරීම
රීති වියරෝධී වි යුත්යත් ; තවද දැනුේ යදන ලද ය ෝජනාවකට විෂ වන කාරණා අදාළ කර
ගනමින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සංයශ්ෝධන ක් ද රීති වියරෝධී වි යුත්යත් .
(2) පාර්ියේන්තුව කේ තැබීයේ ය ෝජනාවක් මත වන විවාද කදී යහෝ යවන කිසි ේ
විවාද කදී යහෝ දිනට න මිත වැඩකටයුත්තක්, ය ෝජනාවක් පිළිබඳ දැනුේ දීමක් යහෝ දැනුේ යදන
ලද සංයශ්ෝධන ක් පිළිබඳව අයප්ක්ෂණ ක් කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
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2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

(3) අයප්ක්ෂණ කිරීයේ යහ්තුයවන් කිසි ේ සාකච්ඡාවක් රීති වියරෝධී ැයි නශ්්ච
කිරීයේදී අයප්ක්ෂණ කරන ලද විෂ
සාධාරණ කාල සීමාවක් තුළ පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත්
කිරීමට යකායතක් දුරට ඉඩ තියේ ද න්න කථානා කවර ායේ සැලකිේලට භාජන වි
යුත්යත් .

සංයශෝධන
43.

(1) මූලාසනය න් සභාභිමුඛ් කරනු ලබන ප්රශ්්න ක්—
(අ) ඇතැේ වචන යවනුවට යවනත් වචන ඇතුළත් කරනු ලැබීම සඳහා එම වචන ඉවත්
කරනු ලැබීයමන්; යහෝ
(ආ) ඇතැේ වචන ඉවත් කරනු ලැබීයමන්; යහෝ
(ඇ) යවනත් ඇතැේ වචන ඇතුළත් කරනු ලැබීයමන් යහෝ එකතු කරනු ලැබීයමන්;
යහෝ
සංයශ්ෝධන කරනු ලැබි හැකි .

(2) එවැන සෑම සංයශ්ෝධන ක්ම ිඛිතව තිබි යුතු අතර, ය ෝජනා කරනු ලබන
මන්ීවර ා විසින් එ මහ යේකේවර ාට බාර යදනු ලැබි යුත්යත් .
(3) පනත් යකටුේපතකට ය ෝජනා කරනු ලබන සෑම සංයශ්ෝධන ක්ම ආණ්ඩඩුක්රම
වයවස්ථායේ 77 වැන වයවස්ථාව ප්රකාරව නීතිපතිවර ා විසින් පරීක්ෂා කරනු ලැබි යුත්යත් .
(4) ප්රශ්්න කට ඉදිරිපත් කරනු ලබන සංයශ්ෝධන ක්, එම සංයශ්ෝධන ය ෝජනා කරනු
ලබන ප්රශ්්න ට පමණක් අදාළ වි යුත්යත් .
(5) පාර්ියේන්තුයේ රීති අනුව දැනුේදීමකින් අනතුරුව ඉදිරිපත් කරනු ලබන පූර්ණ
ය ෝජනාවකින් පමණක් මතු කරනු ලැබි හැකි ේ ප්රශ්්න ක් සංයශ්ෝධන කින් මතු කරනු
යනාලැබි යුත්යත් .
(6) ප්රශ්්න ක කිසි ේ යකාටසකට ඉදිරිපත් කරන ලද සංයශ්ෝධන ක් සේබන්ධය න්
තීරණ ක් ගනු ලැබීයමන් අනතුරුව ඊට පූර්වය න් ඇති යකාටසක් සංයශ්ෝධන කරනු යනාලැබි
යුත්යත් .
(7) එයමන්ම, ප්රශ්්න ක කිසි ේ යකාටසකට සංයශ්ෝධන ක් මූලාසනය න් සභාභිමුඛ්
කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවකදී, එයස් සභාභිමුඛ් කරන ලද සංයශ්ෝධන ක් ඉේලා අස්කර ගනු
ලැබුවයහාත් මිස, ඊට පූර්වය න් ඇති යකාටසක් සංයශ්ෝධන කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
(8) ේකිසි ප්රශ්්න ක් පිළිබඳ වූ සංයශ්ෝධන ක් එම ප්රශ්්න පිළිබඳව ම කවර යහෝ පනත්
යකටුේපතකට යහෝ කාරණ කට එම අවධියේදී ම යදන ලද පූර්ව තීරණ කට අනනුකූල යනාවි
යුත්යත් .
(9) මූලාසනය න් සභාභිමුඛ් කරන ලද සංයශ්ෝධන කට, සංයශ්ෝධන ක් ඉදිරිපත් කරනු
ලැබි හැකි .

( 54 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
44. (1) සංයශ්ෝධන කින් අදහස් කරනු ලබන්යන් ඇතැේ වචන ඉවත්කරනු ලැබ ඒ යවනුවට
යවනත් වචන ඇතුළත් කරනු ලැබීමට නේ කථානා කවර ා යහෝ සභාපතිවර ා විසින්
සංයශ්ෝධන සඳහන් කරනු ලැබීයමන් අනතුරුව, “ඉවත් කරනු ලැබීමට ය ෝජනා කරන ලද වචන
ප්රශ්්නය හි යහෝ වගන්තිය හි යකාටසක් වශ්ය න් තිබි යුත්යත් ” න ප්රශ්්න පළමුව සභාභිමුඛ්
කරනු ලැබි යුත්යත් . එම ප්රශ්්න විමසන ලදුව එ නෂ්ප්රභ යවත් නේ, “සංයශ්ෝධනය න්
ය ෝජනා කරනු ලබන වචන ඒ යවනුවට ආයද්ශ් වි යුත්යත් ” න ප්රශ්්න එතුමා විසින්
සභාභිමුඛ් කරනු ලැබි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, සංයශ්ෝධන ක් පිළිබඳව පාර්ියේන්තුයේ පිළිගැනීම ගැන විමසන ප්රශ්්න
වශ්ය න් කථානා කවර ා යහෝ සභාපතිවර ා, හැකිනේ විමසනු ලැබි යුත්යත් රීතයානුකූල
සංයශ්ෝධන ක් ඊට පසු ඉදිරිපත් කරනු ලැබීම යනාවළක්වන වචන පමණක් . එයලස සභාභිමුඛ්
කරන ලද ප්රශ්්න නෂ්ප්රභ යවත් නේ තවත් ප්රශ්්න කිරීමක් යනාමැතිව සංයශ්ෝධන මගින් ඉවත්
කරනු ලැබීමට ය ෝජනා කරන ලද ඉතිරි වචන ඉවත් කරන ලදැයි සලකනු ලැබි යුත්යත් .
(2) සංයශ්ෝධන ය ෝජනා කරනු ලබන්යන් ඇතැේ වචන ඉවත් කරනු ලැබීමට නේ,
සංයශ්ෝධන ප්රකාශ් කිරීයමන් අනතුරුව ඉවත් කරනු ලැබීමට ය ෝජනා කරන ලද වචන ප්රශ්්නය හි
යහෝ වගන්තිය හි යකාටසක් වශ්ය න් තිබි යුතු ැයි කථානා කවර ා යහෝ සභාපතිවර ා විසින්
ප්රශ්්න සභාභිමුඛ් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(3) සංයශ්ෝධන ය ෝජනා කරනු ලබන්යන් ඇතැේ වචන ඉවත් කරනු ලැබීමට, ආයද්ශ්
කරනු ලැබීමට, ඇතුළත් කරනු ලැබීමට යහෝ එකතු කරනු ලැබීමට නේ, සංයශ්ෝධන සඳහන් කරනු
ලැබීයමන් අනතුරුව, ය ෝජනා කරන ලද වචන ඉවත් කරනු ලැබීමට, ආයද්ශ් කරනු ලැබීමට,
ඇතුළත් කරනු ලැබීමට යහෝ එකතු කරනු ලැබි යුතු ැයි ප්රශ්්න කථානා කවර ා යහෝ
සභාපතිවර ා විසින් සභාභිමුඛ් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(4) යමම නය ෝගයේ ඉහත යේදවල විධිවිධානවල කුමක් සඳහන් වුවද, එකී යේදවල සඳහන්
“ප්රශ්්න යහෝ ප්රශ්්න” යවනුවට, “සංයශ්ෝධන පිළිගනු ලැබි යුතු ැයි” ප්රශ්්න කථානා කවර ා
විසින් සභාභිමුඛ් කරනු ලැබි හැකි .
(5) සභාභිමුඛ් සංයශ්ෝධන ට සංයශ්ෝධන ක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන්යන් නේ, පළමු කී
සංයශ්ෝධන ට ඉදිරිපත් කරනු ලබන සංයශ්ෝධන සි ේල සේබන්ධය න් ක්රි ා කර අවසන් වන
යතක් එ මුේ ප්රශ්්න වශ්ය න් සලකා ඒ පිළිබඳව ක්රි ා කරනු ලැබි යුත්යත් .
45. ප්රශ්්න ක් පිළිබඳ විවාද අවසන් වූ විට, කථානා කවර ා යහෝ සභාපතිවර ා යහෝ ප්රශ්්න
මුේ ස්වභාවය න් ම තියේ නේ ඒ ස්වභාවය න් ද එයස් යනාමැතිව සංයශ්ෝධන ී තියේ නේ එම
ස්වභාවය න් ද ප්රකාශ් යකාට, ප්රශ්්න විමසනු ලැබි යුත්යත් .

සමාේතිය
46. (1) ප්රශ්්න ක් සභාභිමුඛ් කරනු ලැබීයමන් අනතුරුව, මන්ීවර කුට ස්වකී ස්ථානයේ
නැගී සිට “ප්රශ්්න දැන් විමසනු ලැබි යුත්යත් ” නුයවන් ය ෝජනා කරනු ලැබීයේ අයිති
ප්රකාශ් කරනු ලැබි හැකි . එවිට, ය ෝජනාව සභා රීති අයුතු අන්දමට භාවිතා කරනු ලැබීමක් යහෝ
සුළු පාර්ශ්්වයේ අයිතිවාසිකේ කඩ කරනු ලැබීමක් යහෝ නුයවන් මූලාසන ට යපයනයතාත් මිස
“ප්රශ්්න දැන් විමසනු ලැබි යුතු ැයි” න ප්රශ්්න වහාම විමසනු ලැබි යුත්යත් .
( 55 )
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(2) “ප්රශ්්න දැන් විමසනු ලැබි යුතු ැයි” න ය ෝජනාව සේමත ී, ඉන් මතුවන ප්රශ්්න
ද තීරණ කරනු ලැබීයමන් අනතුරුව, (මීට ඉහතින් සඳහන් කරනු ලැබූ අන්දමට මූලාසනයේ
එකඟත්ව යනායදන ලද්යද් යනායේ නේ) මූලාසනය න් ඊට කින් සභාභිමුඛ් කරන ලද කිසි ේ
ප්රශ්්න ක් පිළිබඳ තීරණ කට එළඹීමට අවශ්ය වැඩිමනත් ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබි
හැකි .
(3) වගන්ති ක් සලකා බලන අවස්ථායේදී (මීට ඉහතින් සඳහන් කරනු ලැබූ අන්දමට
මූලාසනය න් එකඟත්ව යනායදන ලද්යද් යනායේ නේ) “එම වගන්තියේ ඇති වචන කිසිවක්
න ම වශ්ය න් ය ෝජනාවක සඳහන් කරමින් එම වචන වගන්තියේ යකාටසක් වශ්ය න් තිබි යුතු
ැයි; නැතයහාත් “වගන්ති පනත් යකටුේපයත් යකාටසක් වශ්ය න් තිබි යුතු ැයි” යහෝ “පනත්
යකටුේපතට එකතු කරනු ලැබි යුතු ැයි”, න ප්රශ්්න දැන් විමසනු ලැබි යුතු ැයි”
ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබි හැකි .
(4) යමම නය ෝග
ටයත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සෑම ය ෝජනාවක්ම වහා විමසනු ලැබ
සංයශ්ෝධන ක් යහෝ විවාද ක් යනාමැතිව තීරණ කරනු ලැබි යුත්යත් .
(5) මන්ීවර න් විසි යදයනකු ය ෝජනාවට පක්ෂව වැඩි පාර්ශ්්ව ට ඡන්ද ලබාදුන් බව
යබදීමක දී අනාවරණ වන්යන් නේ මිස, යමම නය ෝග
ටයත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන
ය ෝජනාවක් පාර්ියේන්තුයේ දී යහෝ පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක දී යහෝ සභා සේමත
යනාවි යුත්යත් .

ඡන්ත්රදය දීම
47. (1) කථානා කවර ා විසින් පරශ්න
්
විමසනු ලැබි යුතු අතර පක්ෂයි සහ විරුද්ධයි
නුයවන් කටහඬවේ අනුව ඡන්ද ලබායගන කථානා කවර ා විසින් පරතිඵල පරකාශ් කරනු
ලැබි හැකි .
(2) කථානා කවර ායේ තීරණ සමඟ ේ මන්ීවර කු එකඟ යනාවන්යන් නේ,
කථානා කවර ා විසින් නශ්්ච කරනු ලැබි හැකි මතු සඳහන් කවර යහෝ කරම කට ඡන්ද ක්
සඳහා යබදීමක් ඉේලා සිටිනු ලැබි හැකි . එවැන අවස්ථාවක දී, යබදුේ සීනු මිනත්තු පහක් නාද
කරනු ලැබි යුතු අතර, ඉන් අනතුරුව—
(අ)

මන්තව
රී ර න් එක් යප්ළිය න් යප්ළි බැගින් තම ස්ථානවින් නැගී සිට සභාව
ඉදිරියේ තියබන ය ෝජනාවට පක්ෂව යහෝ විරුද්ධව ඡන්ද භාවිතා කිරීම
ගණන් කිරීයමන් කරනු ලැබි යුතු ;

(ආ) විදුත් ඡන්ද සටහන් කිරීයේ න්තර භාවිතය න් ඡන්ද ගනු ලැබි යුත්යත් .
යමහිදී මන්තරීවර න් කථානා කවර ා විසින් ඉඩයදනු ලබන කාල සීමාව
ඇතුළත ඔවුන්යේ තීරණ දැක්ීම සඳහා අදාළ යබාත්තම එබීමට කටයුතු
කරනු ලැබි යුත්යත් ;
(ඇ) මහ යේකේවර ා විසින් එක් එක් මන්තරීවර ායගන් එම මන්තරීවර ා ඡන්ද
දීමට රිසි කවර ආකාරය න් ද න්න විමසා ඒ අනුව ඡන්ද සටහන් කර ගනු
ලැබි යුත්යත් . මහ යේකේවර ා විසින් පළමුව අගාර මාතයවර ායේ ද,
ඉන්පසු අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර න්යේ, අමාතය මණ්ඩඩලයේ
( 56 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
සාමාජික න් යනාවන අමාතයවර න්යේ සහ නය ෝජය අමාතයවර න්යේ ද,
ඉන්පසු අයනකුත් මන්තව
රී ර න්යේ ද ඡන්ද ඔවුන්යේ නේවල අකාරාදී
අනුපිළියවළට විමසනු ලැබි යුතු අතර, ේ මන්තරීවර කු ඡන්ද භාවිතා
කිරීයමන් වැළකී සිටීමට අදහස් කරන්යන් නේ, ඒ බව මහ යේකේවර ාට
පරකාශ් කරනු ලැබි හැකි . එවැන අවස්ථාවක මහ යේකේවර ා විසින් එම
මන්තව
රී ර ායේ නම වාර්තා කරමින් ඔහු ඡන්ද භාවිතා කිරීයමන් වැළකී සිටි
යලස සටහන් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(3) කථානා කවර ා විසින්, තීරණ ට පක්ෂව හා විරුද්ධව ප්රකාශ් කරනු ලැබ ඇති ඡන්ද
ගණන නයේදන කරනු ලැබි යුතු අතර, ඡන්ද සංඛ්යා සමාන නේ, කථානා කවර ාට තීරක
ඡන්ද යදනු ලැබීමට හැකි . කථානා කවර ා විසින්, ඉන්පසු ඡන්ද විමසීයමහි පරතිඵල පරකාශ්
කරනු ලැබි යුත්යත් .
48. ඡන්ද විමසීමක දී සටහන් කරන ලද සංඛ්යා යහෝ නේ සේබන්ධය න් අනයාකාරය න්
නවැරදි කළ යනාහැකි පැටිි සහගත තත්ත්ව ක් යහෝ වරදක් ඇති අවස්ථාවක දී
කථානා කවර ා විසින් ඉන් අනතුරුව වහාම තවත් ඡන්ද විමසීමක් යවත පාර්ියේන්තුව ය ාමු
කරනු ලැබි යුත්යත් .
49.
ේ මන්තරීවර කු විසින් සි ඡන්ද වැරදි යලස භාවිතා කරන ලද බව යහෝ ේ ඡන්ද ක්
වැරදි යලස ගණන් ගත් බව යහෝ පරකාශ් කරනු ලබයි නේ, එම වරද නවැරදි කරන යලස එම
මන්තව
රී ර ා විසින් ඉේලා සිටිනු ලැබි හැකි :
එයස් වුව ද, කථානා කවර ා විසින් ඡන්ද සංඛ්යා පක
ර ාශ් කරනු ලැබීමට යපර එම
මන්තව
රී ර ා විසින් එම ඉේලීම කරනු ලැබි යුත්යත් .

පනත් යකටුේපත් ඉදිරිපත් කිරීයේ කාර්ලය පටිපාටිය
50. (1) ේ අමාතයවර කු විසින්, දැනුේ දීයමන් අනතුරුව පනත් යකටුේපතක් හඳුන්වා දීම
සඳහා පාර්ියේන්තුයේ නය ෝග ක් යනාමැතිව ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 78 වැන වයවස්ථායේ
විධිවිධාන න්ට ටත්ව පනත් යකටුේපතක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබි හැකි . පරධාන කටයුතු
ආරේභයේ දී පනත් යකටුේපතක් එයස් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ විට මහ යේකේවර ා විසින් පනත්
යකටුේපයත් නාම කි වනු ලැබි යුතු අතර, එවිට, පනත් යකටුේපත පළමුවැන වර කි වන ලදුව
එ මුද්රණ කරනු ලැබි යුතු බවට නය ෝග කරන ලද යස් සලකා එ ඉදිරිපත් කරන ලද දිනයේ
සිට සති ක් ඇතුළත යනාවන දින ක් එහි යදවැන වර කි ීම සඳහා න ම කිරීම ද කරනු ලැබි
යුත්යත් .
(2) එවැන සෑම පනත් යකටුේපතක්ම පළමුවැන වර කි ීම නම වූ වහාම ය ෝජනාවක්
යනාමැතිව අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ය ාමු කරනු ලැබි යුත්යත් . කාරක සභාව
විසින් පනත් යකටුේපතට සංයශ්ෝධන ය ෝජනා කරනු ලැබි හැකි . කාරක සභාව විසින්
පාර්ියේන්තුවට ආපසු වාර්තා කරන යතක් යහෝ පාර්ියේන්තුව විසින් එයස් වාර්තා කිරීමට ලබා
දී ඇති කාල ඉකුත් වන යතක් පාර්ියේන්තුව විසින් ඒ පිළිබඳව කිසිදු පි වරක් ගනු යනාලැබි
යුත්යත් .
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2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

ආණ්ඩුකම
ර වයවස්ථායේ නවවැනි උපයේඛනයේ III ලැයිස්ුයේ දක්වා ඇති
කාරණා සේබන්ත්රධ පනත් යකටුේපත්
51. (1) ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ නවවැන උපයේඛ්නයේ III වැන ලැයිස්තුයේ දක්වා ඇති
කාරණ ක් සේබන්ධ පනත් යකටුේපතක් පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන අවස්ථාවක දී,
පාර්ියේන්තුව විසින් ය ෝජනා සේමත ක් මගින් අනයාකාරය න් තීරණ කරනු ලබන්යන් නේ
මිස, ඒ සේබන්ධය න් (2) වැන යේදයේ සඳහන් කර ඇති කාර් පටිපාටි අනුගමන කරනු ලැබි
යුත්යත් .
(2) (අ) එම පනත් යකටුේපත සේබන්ධය න් එක් එක් පළාත් සභායේ අදහස් ලබා
ගැනීම සඳහා එම පනත් යකටුේපයත් පිටපත් අදාළ පළාත් සභාවට ය ාමු
කරනු ලබන දිනයේ සිට මාස යදකක් ඇතුළත දී යහෝ පාර්ියේන්තුව විසින්
නශ්්ිතව සඳහන් කරනු ලැබි හැකි යවනත් ේ කාලසීමාවක් තුළ දී එයස්
අදහස් දැක්ීයමන් පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබීම සඳහා ඒ එක් එක්
පළාත් සභාවට ය ාමු කරනු ලබන යලස කථානා කවර ා විසින් මහ
යේකේවර ාට නය ෝග කරනු ලැබි යුත්යත් .
(ආ) (අ) අනුයේදයේ නශ්්ිතව දක්වා ඇති කාල ඉකුත් ීම යහෝ පළාත් සභායේ
අදහස් ලැබීම න යදයකන් කින් සිදුවන යද ට අනතුරුව, පාර්ියේන්තුව
විසින් එම පනත් යකටුේපත සේබන්ධය න් අවශ්ය කටයුතු කරනු ලැබි
හැකි .
(3) (අ) ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ නවවැන උපයේඛ්නයේ III වැන ලැයිස්තුයේ
නශ්්ිතව දක්වා ඇති ේ කාරණ ක් සේබන්ධය න් සාදනු ලැබීමට න මිත
ේ ය ෝජිත පරඥප්ති ක් සේබන්ධය න් පාර්ියේන්තුයේ අදහස් විමසමින්,
ේ පළාත් සභාවකින් දැනුේදීමක් ලැබුණු කවර යහෝ අවස්ථාවක දී,
කථානා කවර ා විසින් ලැයබන පළමු අවස්ථායේ දී, එවැන දැනුේදීමක්
ලැබුණු බව පාර්ියේන්තුවට නයේදන කරනු ලැබි යුත්යත් . ඉන්
අනතුරුව එම දැනුේදීම වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාවට ය ාමු කරනු
ලැබි යුත්යත් .
(ආ) වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභායේ වාර්තාව සලකා බැලීයමන්
අනතුරුව, පාර්ියේන්තුව විසින් පළාත් සභායවන් එම දැනුේදීම ලැබී මාස
යදකක් ඇතුළත දී, ය ෝජිත පරඥප්ති සේබන්ධය න් පාර්ියේන්තුයේ
අදහස් අදාළ පළාත් සභාවට ඉදිරිපත් කරන යලස මහ යේකේවර ාට
නය ෝග කරනු ලැබි යුත්යත් .

යපෞද්ගික මන්ත්රතරීවරයන්ත්රයේ පනත් යකටුේපත්
52. (1) පනත් යකටුේපතක් ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරනු ලබන ේ යපෞද්ගික මන්තව
රී ර කු
විසින් එම පනත් යකටුේපයත් අරමුණ සහ එහි මුඛ්යාංග න් සඳහන් කරමින් එ ඉදිරිපත් කිරීමට
පාර්ියේන්තුයේ අවසර ඉේලා සිටිනු ලැබි යුත්යත් .
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ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(2) එවැන සෑම ඉේලීමක් ම ය ෝජනාවක් ආකාරය න් ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුතු අතර,
එම ඉේලීම කරනු ලබන මන්තරීවර ා විසින්, ය ෝජිත පනත් යකටුේපයත් සිංහල හා යදමළ භාෂා
පිටපත් ඉංගරීසි අනුවාද ක් ද සි ය ෝජනායේ පිටපතක් ද සමඟ මහ යේකේවර ාට භාර යදනු
ලැබි යුත්යත් .
(3) පනත් යකටුේපත ආණ්ඩඩුක්රම වයවස්ථාවට අනනුකූල ද න්නත්, ආණ්ඩඩුක්රම
වයවස්ථායේ දහතුන්වැන සංයශ්ෝධන ට අදාළව ේ බාධාවක් තියේ ද න්නත්, පිළිබඳව
නීතිපතිවර ායේ මත විමසා පාර්ියේන්තුයේ මහ යේකේවර ා විසින් එම පනත් යකටුේපත
නීතිපතිවර ා යවත ය ාමු කරනු ලැබි යුත්යත් . නීතිපතිවර ා විසින් සි නරීක්ෂණ සති හ ක
කාලසීමාවක් ඇතුළත දී පාර්ියේන්තුවට දැනුේ යදනු ලැබි යුත්යත් .
(4) නීතිපතිවර ායේ මත ලැබීයමන් අනතුරුව මහ යේකේවර ා විසින් එම පනත්
යකටුේපත එහි ඉංගරීසි අනුවාද ද සමඟ සිංහල සහ යදමළ භාෂාවින් ගැසට්ට පතරයේ පළ කරනු
ලැබීමට සලස්වනු ලැබි යුත්යත් .
(5) පනත් යකටුේපත ගැසට්ට පතරයේ පළ වූ දින සිට දින දහහතරක කාල ක් ඉකුත් ීයමන්
අනතුරුව කවර යහෝ යේලාවක ඉහත (2) වැන යේදයේ දක්වා ඇති ය ෝජනාව පාර්ියේන්තුයේ
නයා පතරය හි ඇතුළත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(6) පරශ්්න සභාභිමුඛ් කරනු ලැබ සභාව විසින් සේමත කරනු ලැබීයමන් අවසර යදන
ලදුව යහෝ සභාව විසින් අවසර ලබා යනාදුන් අවස්ථාවක දී, එයහත් මන්ීවර ාට සහා පළ
කිරීමට විස්සකට යනාඅඩු මන්ීවර න් සංඛ්යාවක් සි අසුන්වින් නැඟී සිටින අවස්ථාවක දී,
පනත් යකටුේපත පළමුවැන වර කි වන ලද යස් සලකා මුද්රණ කිරීමට නය ෝග කරනු ලැබූ පසු
සාකච්ඡාවකින් යතාරව එ අදාළ වන විෂ
හා කාර්
භාර අමාතයවර ාට යහෝ නය ෝජය
අමාතයවර ාට යහෝ එවැන අමාතයවර කු යහෝ නය ෝජය අමාතයවර කු යහෝ යනාමැති නේ
කථානා කවර ා විසින් නේ කරනු ලබන අමාතයවර කු යහෝ නය ෝජය අමාතයවර කු යහෝ යවත
එ ය ාමු කරනු ලැබි යුත්යත් . පනත් යකටුේපත ය ාමු කරනු ලැබූ අමාතයවර ා යහෝ
නය ෝජය අමාතයවර ා යහෝ ඒ පිළිබඳව පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලබන යතක් පනත්
යකටුේපත සේබන්ධය න් කිසිදු ඉදිරි පි වරක් ගනු යනාලැබි යුත්යත් .
(7) ඉහත (6) වැන යේදයේ දක්වා ඇති වාර්තාව පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු
ලැබීයමන් අනතුරුව යහෝ පනත් යකටුේපත අමාතයවර ාට යහෝ නය ෝජය අමාතයවර ාට යහෝ
ය ාමු කරන ලද දින සිට එම අමාතයවර ා යහෝ නය ෝජය අමාතයවර ා විසින් වාර්තාවක් ඉදිරිපත්
යනාකර මාස හ ක් ඉකුත් ීයමන් අනතුරුව එම පනත් යකටුේපත භාර මන්තව
රී ර ා රිසි දින ක
එ යදවැන වර කි ීම සඳහා පාර්ියේන්තුයේ නයා පතය
ර හි ඇතුළත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
53. (1) ේ වියශ්්ෂ පුද්ගල කුට, සමිති කට යහෝ සංස්ථාගත මණ්ඩඩල කට බලපෑමක් ඇති
කිරීම සඳහා යහෝ හපතක් සැලසීම සඳහා අදහස් කරනු ලබන ේ පනත් යකටුේපතක් ඉදිරිපත්
කරනු ලබන අවස්ථාවකදී, එම පනත් යකටුේපයත් සාමානය ස්වභාව සහ අරමුණු පිළිබඳ
දැන්ීමක් සිංහල, යදමළ සහ ඉංගරීසි භාෂායවන් ගැසට්ට පතරයේ සහ ජනරජයේ සංසරණ වන ටත්
පිරියසයින් එක් සිංහල, එක් යදමළ සහ එක් ඉංගරීසි පරවෘත්ති පතර ක පළ කරනු ලැබි යුත්යත් .
එම පනත් යකටුේපත ඉදිරිපත් කරනු ලැබීම සඳහා පාර්ියේන්තුයේ අවසර ඉේලා සිටිනු ලැබීමට
ටත් පිරියසයින් එක් මාස කට යපර එම දැන්ීේ පළ කරනු ලැබ තිබි යුත්යත් .
( 59 )
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(2) එවැන සෑම පනත් යකටුේපතක් සේබන්ධය න් ම 52 වැන ස්ථාවර නය ෝගයේ (2)
වැන යේදයේ සහ “යේ ස්ථාවර නය ෝගයේ (1) වැන යේද
ටයත් පළ කරන ලද දැන්ීේවල
පිටපතක්” න වචන එම යේදයේ අවසාන යප්ළියේ “ය ෝජනායේ පිටපතක්” න වචනවලට පසුව
ඇතුළත් කරන ලද්දාක් යමන් එම යේද බල පැවැත්වි යුත්යත් .
(3) එවැන සෑම පනත් යකටුේපතක් ම යදවැන වර කි ීයමන් අනතුරුව කථානා කවර ා
විසින් වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාවට පවරනු ලැබි යුත්යත් .
(4) වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාව විසින්, එම පනත් යකටුේපත සේමත කිරීම
යථෝිත ැයි යපන්ීමට පනත් යකටුේපයත් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සාධක සහ අයනකුත් කරුණු
සතය බව ඔප්පු කළ යුතු ැයි එවැන පනත් යකටුේපතක් තමන් යවත පවරනු ලබන කාරක සභාව
විසින් ඉේලා සිටිනු ලැබි යුත්යත් . තමන් අවශ්ය ැයි කේපනා කරන වාික යහෝ යවන ේ
සාක්ි එම කාරක සභාව විසින් විභාග කරනු ලැබි හැකි . ඊටපසු එම සාධක හා අයනකුත් කරුණු
ඔප්පු ී යනාමැති ැයි එම වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාව විසින් තීරණ කරනු ලබන්යන්
නේ ඒ අනුව කාරක සභාව විසින් වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් . එම සාධක හා අයනකුත් කරුණු
ඔප්පු ී ඇති බවට කාරක සභාව තීන්දු කරන්යන් නේ වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාව විසින්
පනත් යකටුේපයත් වගන්ති යවන් යවන් වශ්ය න් සලකා බලනු ලැබි යුත්යත් . වගන්ති ඉවත්
කරනු ලැබීමටත් අලුත් වගන්ති එකතු කරනු ලැබීමටත් අවශ්ය ැයි හැයඟන කවර යහෝ
සංයශ්ෝධන ක් කිරීමටත් කාරක සභාවට හැකි . එවැන අලුත් වගන්ති සහ අනකුත් සංයශ්ෝධන
සි ේලක්ම පාර්ියේන්තුවට වාර්තාවකින් දැනුේ යදනු ලැබි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, යමම ස්ථාවර නය ෝගය හි (1) වැන යේද ප්රකාරව අවශ්ය දැනුේදීයමහි
අදහසට අනුකූල යනාවන කිසි වගන්ති ක් එවැන පනත් යකටුේපතකට ඇතුළත් කරනු ලැබීමට
ඉඩ යදනු යනාලැබි යුත්යත් . ේකිසි යපෞද්ගික අයිතිවාසිකමක් යහෝ බැඳි ාවක් යකයරහි
බලපාන වගන්ති ක් එවැන පනත් යකටුේපතකට ඇතුළත් කරනු ලැබීම යුක්ති සහගත සහ
යථෝිත බවට කරුණු එම පනත් යකටුේපතින් දක්වා ඇත්නේ මිස, එවැන වගන්ති ක් පනත්
යකටුේපයතහි ඇතුළත් කිරීමට ඉඩ යදනු යනාලැබි යුත්යත් .

බලපෑමට ලක්වන පාර්ලශ්වයන්ත්ර, සාක්ිකරුවන්ත්ර සහ සාක්ි
54. (1) යපෞද්ගික අයිතිවාසිකේ යහෝ බැඳි ාවන් යකයරහි ේ පනත් යකටුේපතක් මගින්
වියශ්්ෂ බලපෑමක් ඇති වන ේ අවස්ථාවක දී, එයස් බලපෑමට ලක්වන ේ පාර්ශ්්ව ක් විසින් එම
පනත් යකටුේපත පවරනු ලැබ ඇති ය ෝගය ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවකට යහෝ
වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාවට යපත්සේ ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවයහාත්, එවිට එම අ ට ඒ
කාරක සභා ඉදිරිය හි යපෞද්ගිකව යහෝ නීතිඥ කු මාර්ගය න් යහෝ යපනී සිට කරුණු ඉදිරිපත්
කරනු ලැබීමට හැකි .
(2) ේ සාක්ිකරුවන්, යපත්සේකරු යහෝ එම සාක්ිකරුවන් අවශ්ය ැයි පවසා සිටින
මන්තව
රී ර ා විභාග කිරීමට ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව යහෝ වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක
සභාව යහෝ අදහස් කරන ේ අවස්ථාවක දී, කාරක සභා විසින් එම විභාග පැවැත්ීමට න ම කර
ඇති දින ට ටත් පිරියසයින් දින යදකකට යපරාතුව එම සාක්ිකරුවන්යේ නේ, පදිංි ස්ථාන සහ
රැකි ා අඩංගු ලැයිස්තුවක් මහ යේකේවර ාට භාර යදනු ලැබි යුත්යත් .
( 60 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(3) සෑම සාක්ිකරුවකුයේ ම සාක්ි සටහන් කරයගන එ සාක්ිකරුට ඇයසන යස්
කි වනු ලැබි යුත්යත් . එවිට ේ නවැරදි කිරීමක් කරනු ලැබීමට ඔහු විසින් ඉේලා සිටිනු ලැබි
හැකි අතර, එවැන නවැරදි කිරීමක් යනාකරන ලද්යද් නේ එවැන අවස්ථාවක දී සටහන් කර
ගැනීයමන් අනතුරුව එම සාක්ි යවනස් යනාකර සටහන් කර ගත් ආකාරය න්ම පැවති යුතු
අතර, පසු අවස්ථාවක දී යවනස් කරනු යනාලැබි යුත්යත් .

යදවැනි වර කියීම
55. (1) පනත් යකටුේපතක්, එ ඉදිරිපත් කරන ලද දිනයේ සිට සති කට කින් යනාවන ේ
දින ක යදවැන වර කි ීම සඳහා න ම කරනු ලැබි යුත්යත් .
(2) ේ පනත් යකටුේපතක් යහෝ එහි ේ විධිවිධාන ක් ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථාවට
අනනුකූල වන්යන් ද න්න නශ්්ච කිරීම සඳහා ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 121 වැන වයවස්ථාව
ටයත් යර්ෂ්ඨාධිකරණයේ අධිකරණ බල
කරි ාත්මක කරනු ලැබ, එහි පිටපතක්
කථානා කවර ාට භාර යදනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක දී—
(අ)

එම ය ාමු කරනු ලැබීම යහෝ යපත්සමක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීම එයස් ය ාමු
කරනු ලැබීම යහෝ යපත්සම ඉදිරිපත් කරනු ලැබීයමන් අනතුරුව පැවැත්යවන
පරථම පාර්ියේන්තු රැස්ීේ දිනයේ දී කථානා කවර ා විසින් ඒ සේබන්ධව
පාර්ියේන්තුවට දැන්ීමක් කරනු ලැබි යුත්යත් ;

(ආ) එම පනත් යකටුේපත පිළිබඳ තීරණ
යර්ෂඨ
් ාධිකරණ
විසින්
කථානා කවර ාට දන්වනු ලබන යතක් යහෝ එම ය ාමු කරනු ලැබීම යහෝ
යපත්සම ඉදිරිපත් කරනු ලැබීම කළ දිනයේ සිට සති තුනක කාල ක් ඉකුත් වන
යතක් යහෝ න යේ යදයකන් පළමුව එළයෙන අවස්ථාව යතක් එවැන පනත්
යකටුේපතක් සේබන්ධය න් කිසිදු පි වරක් ගනු යනාලැබි යුත්යත් ;
(ඇ) යර්ෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණ ලැබීයමන් අනතුරුව, කථානා කවර ා විසින් එකී
තීරණ පාර්ියේන්තුවට නයේදන කරනු ලැබි යුතු අතර, එම නයේදන
සේබන්ධය න් කිසිදු විවාද කට අවසර යදනු යනාලැබි යුත්යත් .

යදවැනි වර කියීම පිළිබඳ විවාදය
56. පනත් යකටුේපතක් යදවැන වර කි ීයේ දී එම පනත් යකටුේපයත් සාමානය ය ෝගයතාව
හා පරතිපත්ති ආවරණ කරමින් විවාද ක් පවත්වනු ලැබි හැකි .

පනත් යකටුේපත් පිළිබඳ කාරක සභා අවස්ථාව
57. අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු, අමාතය මණ්ඩඩලයේ සාමාජික කු යනාවන
අමාතයවර කු යහෝ නය ෝජය අමාතයවර කු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ය ෝජනාවකින්
අනතුරුව පනත් යකටුේපතක් යදවැන වර කි වා ඇති අවස්ථාවක දී, එම පනත් යකටුේපත පූර්ණ
පාර්ියේන්තු කාරක සභාවකට ය ාමු කරනු ලැබි යුත්යත් :
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2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

එයස් වුව ද, අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු, අමාතය මණ්ඩඩලයේ සාමාජික කු යනාවන
අමාතයවර කු යහෝ නය ෝජය අමාතයවර කු විසින් ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීයේ දී
පාර්ියේන්තුව විසින් එයස් තීරණ කරනු ලැබුවයහාත් වාර්ික යහෝ පරිපූරක විසර්ජන පනත්
යකටුේපතක් හැර, යවනත් ේ පනත් යකටුේපතක් කථානා කවර ා විසින් නේ කරනු ලබන
වියශ්්ෂ කාරක සභාවකට යහෝ වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාවට යහෝ ය ෝගය ආංශික
අධීක්ෂණ කාරක සභාවකට යහෝ ය ාමු කරනු ලැබි හැකි .
58. පනත් යකටුේපතක් වියශ්්ෂ කාරක සභාවකට යහෝ වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාවට
යහෝ ය ෝගය ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවකට යහෝ ය ාමු කරනු ලැබූ අවස්ථාවක දී, එම කාරක
සභාව විසින් ඒ පනත් යකටුේපත සේබන්ධය න් වාර්තා කරන යතක් ඒ පිළිබඳව කිසිම ඉදිරි
පි වරක් ගනු යනාලැබි යුත්යත් .

පනත් යකටුේපත් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්ලය පටිපාටිය
59. 57 වැන ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් ේ පනත් යකටුේපතක් කාරක සභාවකට ය ාමු කරන
ලද අවස්ථාවක දී, එම කාරක සභාව විසින්, එහි යනාය කුත් විධිවිධාන සහ ය ෝජිත සංයශ්ෝධන
සාකච්ජා කරනු ලැබි යුතු අතර, එහි රැස්ීම කේ තබනු ලැබි හැකි ; නැතයහාත් එ පූර්ණ
පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක් නේ, අවශ්යතාව අනුව විටින් විට, එහි පරගති වාර්තා කරනු ලැබි
හැකි .
60. කාරක සභායේ සභාපතිවර ා යහෝ මහ යේකේවර ා යහෝ විසින් එක් එක් වගන්තියේ අංක
අනුපිළියවළින් කි වනු ලැබි යුත්යත් .
61. වගන්ති කට යහෝ වගන්තිවලට කරනු ලබන ේ සංයශ්ෝධන ක්, එම සංයශ්ෝධන , පනත්
යකටුේපයත් විෂ
කාරණ ට අදාළ වන්යන් නේ සහ අනයාකාරය න් ස්ථාවර නය ෝග සමඟ
අනුකූල යේ නේ ේ විධිවිධාන ඉවත් කරනු ලැබීම, ආයද්ශ් කරනු ලැබීම, ඇතුළත් කරනු ලැබීම
යහෝ එකතු කරනු ලැබීම මගින් වගන්ති කට යහෝ වගන්තිවලට ේ සංයශ්ෝධන ක් කරනු ලැබි
හැකි .
62. කාරක සභාවක දී, පනත් යකටුේපතක මූලධර්ම සාකච්ජා කරනු යනාලැබි යුතු අතර, එහි
විස්තර පමණක් සාකච්ජා කරනු ලැබි යුත්යත් .
63. පනත් යකටුේපයත් පූර්වය න් වූ ේ යකාටසක් පිළිබඳව ගන්නා ලද
අනනුකූල සංයශ්ෝධන ක් ය ෝජනා කරනු ලැබි යනාහැකි .

ේ තීරණ කට

64. පනත් යකටුේපතක් කාරක සභාවක දී සලකා බලා අවසන් ීයමන් අනතුරුව, පනත්
යකටුේපත කාරක සභායේ ම තිබි දී ේ මන්තරීවර කු විසින් සභාපතිවර ායේ අවසර ඇතිව,
එවකටත් සේමත වූ වගන්ති කට සංයශ්ෝධන ක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබි හැකි .
65. පනත් යකටුේපයත් පවතින වගන්ති සලකා බලන යතක් සහ අලුත් වගන්ති ඉදිරිපත් කිරීමට
යපර ේ කිසි වගන්ති ක් සලකා බැලීම කේ දමනු ලැබි හැකි .
66. (1) පනත් යකටුේපයත් උපයේඛ්න සලකා බැලීමට යපර අලුත් වගන්ති ඉදිරිපත් කරනු
ලැබි හැකි අතර, ඒවා පළමුවැන වර කි වන ලද යස් සලකනු ලැබි යුත්යත් . ඉන් අනතුරුව,
“වගන්ති යදවැන වර කි වනු ලැබි යුත්යත් ” සහ “වගන්ති (යහෝ වගන්ති සංයශ්ෝධිත
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ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
ආකාරය න්) පනත් යකටුේපතට එකතු කරනු ලැබි
යුත්යත් .

යුත්යත්

”

න පරශ්්නවලට එළඹි

(2) පනත් යකටුේපයත් උපයේඛ්න පිළිබඳව කටයුතු කර අවසන් ීයමන් අනතුරුව අලුත්
උපයේඛ්න ඉදිරිපත් කරනු ලැබි හැකි අතර, අලුත් වගන්ති සේබන්ධය න් අනුගමන කරන ලද
පිළියවළම එම අලුත් උපයේඛ්න සේබන්ධය න් ද අනුගමන කරනු ලැබි යුත්යත් .
(3) සෑම වගන්ති ක් සහ උපයේඛ්න ක් ද, ය ෝජිත අලුත් වගන්ති ක් යහෝ
උපයේඛ්න ක් ද සේබන්ධය න් කටයුතු කර අවසන් වූ අවස්ථාවක දී, පූර්විකාවක් තියේ නේ එ
සලකා බලා, “යම පනත් යකටුේපයත් පූර්විකාව වි යුත්යත් ” න පරශ්්න විමසනු ලැබි
යුත්යත් .
(4) පනත් යකටුේපයත් නාම ට ේ සංයශ්ෝධන ක් අවශ්ය යේ නේ, එ , යමම ස්ථාවර
නය ෝගයේ දක්වා ඇති වැඩකටයුතු අවසානයේ දී කරනු ලැබි යුත්යත් .

පනත් යකටුේපත් පිළිබඳ කාරක සභාවල වාර්ලතා
67. පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක් විසින් පනත් යකටුේපතක් සලකා බැලීම අවසන් කරනු
ලැබූ අවස්ථාවක දී, සභාපතිවර ා විසින් සංයශ්ෝධන සහිතව යහෝ රහිතව පනත් යකටුේපත
සේබන්ධය න් පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් .
68. පනත් යකටුේපතක් ය ාමු කරනු ලැබ ඇති ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව, වයවස්ථාදා ක
ස්ථාවර කාරක සභාව යහෝ වියශ්්ෂ කාරක සභාව යහෝ විසින් සි නර්යද්ශ් සඳහන් වාර්තාවක්
පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුතු අතර, එම වාර්තායේ පිටපතක් සෑම මන්තරීවර කුටම
යබදා යදනු ලැබි යුත්යත් .
69. පනත් යකටුේපතක් පිළිබඳ වියශ්්ෂ කාරක සභාවක වාර්තාව සභාපතිවර ා විසින්
පිළිගන්වනු ලැබි යුතු අතර, එ සභා යේස මත තැබි යුතු ැයි නය ෝග කරනු ලැබි හැකි .
නැතයහාත් පාර්ියේන්තුව විසින් න ම කරනු ලැබි හැකි අනයාකාර ට ඒ සේබන්ධය න්
කටයුතු කරනු ලැබි හැකි . ේ මන්තව
රී ර කු විසින් කරනු ලබන ය ෝජනාවක් අනුව පනත්
යකටුේපත පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවකට ය ාමු කරනු ලැබි හැකි . නැතයහාත් වියශ්්ෂ
කාරක සභායේ වාර්තාව සලකා බැලීම පනත් යකටුේපත භාර මන්තරීවර ා විසින් ය ෝජනා කරනු
ලබන දින කට කේ දැමි හැකි .
70. පනත් යකටුේපතක් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක යහෝ වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර
කාරක සභායේ යහෝ වාර්තාව සභාපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුතු අතර, පනත්
යකටුේපත භාර මන්තරීවර ා න ම කරනු ලබන දින ක දී සලකා බැලීම සඳහා කටයුතු කරනු
ලැබි යුත්යත් . ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක, වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභායේ යහෝ
වියශ්්ෂ කාරක සභාවක යහෝ වාර්තාව සලකා බැලීයමන් අනතුරුව පාර්ියේන්තුව විසින් සලකා
බැි යුත්යත් කාරක සභාව විසින් කරන ලද සංයශ්ෝධන ඇයතාත් එ් පමණ . එයහත් එම
සංයශ්ෝධන තවදුරටත් සංයශ්ෝධන කරනු ලැබි හැකි . එම වාර්තාව සලකා බලනු ලැබීයමන්
අනතුරුව පාර්ියේන්තුව විසින් පිළිගන්නා ලද කාරක සභා සංයශ්ෝධනවලට ආනුෂංගික වන්නා වූ
සංයශ්ෝධන හැර කිසිම අලුත් සංයශ්ෝධන ක් පාර්ියේන්තුව විසින් කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
( 63 )
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එයහත් එම කාරක සභාව විසින් කරන ලද සංයශ්ෝධන සේබන්ධය න් පනත් යකටුේපත නැවතත්
එම කාරක සභාවටම ය ාමු කරනු ලැබි හැකි .

ුන්ත්රවැනි වර කියීම
71. පනත් යකටුේපතක් පාර්ියේන්තුයේ පූර්ණ කාරක සභා අවස්ථාව පසු කිරීයමන් යහෝ
වියශ්්ෂ කාරක සභාවක් විසින්, සංයශ්ෝධන රහිතව පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කිරීයමන් පසු කරනු
ලබන ය ෝජනාවක් මත වහාම තුන්වැන වර කි වා සේමත කරනු ලැබි යුත්යත් ; නැතයහාත්
පාර්ියේන්තුව විසින් එයස් විධාන කරනු ලබන්යන් නේ තුන්වැන වර කි ීම කේ දමනු ලැබි
හැකි .
72. (1) පනත් යකටුේපතක් සංයශ්ෝධන රහිතව ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක් යහෝ
වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාව යහෝ විසින් පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබ ඇති විට,
එ සලකා බැලීමට න ම කරන ලද දිනයේ දී වහාම තුන්වැන වර කි වා සේමත කරනු ලැබි
හැකි : නැතයහාත් පාර්ියේන්තුව විසින් එයස් විධාන කරන්යන් නේ, තුන්වැන වර කි ීම කේ
දමනු ලැබි හැකි .
(2) පනත් යකටුේපත ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක් යහෝ වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර
කාරක සභාව යහෝ වියශ්්ෂ කාරක සභාවක් යහෝ විසින් සංයශ්ෝධන කර තියේ නේ, කාරක සභාව
මගින් කරන ලද සංයශ්ෝධන පාර්ියේන්තුව විසින් සලකා බැලීම අවසාන කළ වහාම පනත්
යකටුේපත තුන්වැන වර කි වා සේමත කරනු ලැබි හැකි ; නැතයහාත් පාර්ියේන්තුව විසින්
එයස් විධාන කරනු ලබන්යන් නේ, තුන්වැන වර කි ීම කේ දමනු ලැබි හැකි .
73. පනත් යකටුේපතක් තුන්වැන වර කි ීයේ දී, දැනුේ දීයමන් අනතුරුව ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත්
කරනු ලැබීයමන් අනතුරුව, වචන වලට යහෝ යකටුේපත් කිරීයේ අවශ්යතාවලට පමණක් සීමා වූ
සංයශ්ෝධන කරනු ලැබි හැකි . පනත් යකටුේපයතහි කථානා කතුමායේ සහතික සටහන්
කිරීමට යපර ඕනෑම අවස්ථාවකදී පනත් යකටුේපයත් කිසි ේ වයාකරණ යදෝෂ ක් යහෝ මුද්රණ
යදෝෂ ක් යහෝ නවැරදි කිරීමට කථානා කතුමාට බල තිබි යුතු .

කථානායකවරයායේ සහතිකය
74. පනත් යකටුේපතක් පාර්ියේන්තුව විසින් සේමත කිරීයමන් අනතුරුව, හැකිතාක් ඉක්මනන්
කථානා කවර ා විසින් ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 79 වැන වයවස්ථායේ නශ්්ිතව දක්වා ඇති පරිදි
සිංහල හා යදමළ භාෂාවන්යගන් පනත් යකටුේපයත් සහතික සටහන් කරනු ලැබි යුත්යත් .

විසර්ලජන පනත් යකටුේපත සඳහා යවන්ත්ර කරන ලද දිනයන්ත්ර
75. (1) යදසැේබර් මස 31 වැන දිනට පූර්වය න් වූ (යමහි මින්මතු විධිවිධාන සලසා ඇති පරිදි
මිස) දින විසි හ කට වැඩි යනාවන දින ගණනක් විසර්ජන පනත් යකටුේපත සලකා බැලීම සඳහා
යවන් කරනු ලැබි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, ඉහත කී දින විසිහ ගණන කිරීයේ දී ේ පරිපූරක විසර්ජන පනත්
යකටුේපතක් සලකා බැලීම සඳහා ය ාදා ගනු ලබන දින ගණන ඊට ඇතුළත් කරනු යනාලැබි
යුත්යත් .
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ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(2) සිකුරාදා හැර එයස් යවන් කරන ලද අයනක් දින ක රැස්ීේ යේලාවන් පූ. භා. 9.30 සිට
අ. භා. 12.30 දක්වා ද, අ. භා. 1.00 සිට අ. භා. 6.30 දක්වා ද, වි යුත්යත් . සිකුරාදා රැස්ීේ යේලාව
පූ. භා. 9.30 සිට අ. භා. 12.30 දක්වා ද, අ. භා. 1.30 සිට අ. භා. 6.30 දක්වා ද, වි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, අ. භා. 6.00 ට 8 වැන ස්ථාවර නය ෝගයේ (4), (5) සහ (6) යේදවල විධිවිධාන
කරි ාත්මක වි යුත්යත් .
(3) එයස් යවන් කරන ලද දින ක පරධාන කටයුතුවල පළමු විෂ
වශ්ය න් විසර්ජන
පනත් යකටුේපත ඇතුළත් කරනු ලැබි යුතු අතර, එවැන දින ක අ. භා. 6.00 ට යපර යවනත් ේ
පරධාන කටයුත්තක් සලකා බැලීම පිණිස ගනු යනාලැබි යුත්යත් .
(4) පනත් යකටුේපයත් යදවැන වර කි විම සඳහා දින හතකට වැඩි කාල ක් යවන් කරනු
යනාලැබි යුතු අතර, එයස් යවන් කරනු ලැබ ඇති අවසන් දිනයේ අ. භා. 6.00 ට කථානා කවර ා
විසින්, යදවැන වර කි ීයේ වැඩකටයුතු කින් අවසන් කර ඇත්නේ මිස, යදවැන වර කි ීම
අවසන් කිරීම සඳහා අවශ්ය වන ේ පරශ්්න ක් විමසා පනත් යකටුේපත කාරක සභාවට ය ාමු කරනු
ලැබි යුත්යත් . ඒ සි ලු පරශ්්න සේබන්ධය න් කටයුතු කර අවසන් වන යතක් පාර්ියේන්තුව
කේ තැබීම කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
(5) ඉහත (1) වැන යේදයේ විධිවිධාන සලසා ඇති ආකාර ට හැර විසර්ජන පනත්
යකටුේපයත් කාරක සභා අවස්ථාව සඳහා දින විසි යදකකට යනාවැඩි දින ගණනක් යවන් කරනු
ලැබි යුතු අතර, එම දිනවින් අවසන් දිනය හි අ. භා. 6.00 ට පනත් යකටුේපත ඊට කින් වාර්තා
යනාකරන ලද්යද් නේ මිස එවිට සාකච්ඡා යවමින් පවතින කවර සංයශ්ෝධන න් යහෝ පිළිබඳ
පරශ්්න ද ඉන් අනතුරුව, එම ශීර්ෂ ට ඇති ආණ්ඩඩුයේ සංයශ්ෝධන ද එම ශීර්ෂ සේබන්ධය න්
කටයුතු කර අවසන් ීමට අවශ්ය පරශ්න
්
ද වහාම විමසනු ලැබි යුත්යත් . ඉක්බිතිව, එක් එක්
අමාතයංශ්ය හි ශීර්ෂ පිළිබඳව ඒ ඒ අමාතයංශ්යේ ඇස්තයේන්තුවින් එයතක් ඉතිරි ී ඇති ශීර්ෂ
ටයත් යවන් කර ඇති සේපූර්ණ ගණන ඒ ඇස්තයේන්තුවල විස්තර කර ඇති යස්වා
උපයේඛ්නය හි ඇතුළත් කරනු ලැබි යුත්යත්
න පරශ්න
්
ද, ඉක්බිතිව ඒ ඒ උපයේඛ්න යවන්
යවන්ව පනත් යකටුේපයත් යකාටසක් වශ්ය න් තබනු ලැබි යුත්යත්
න පරශ්න
්
ද, පිළියවළින්
සභාපතිවර ා විසින් වහා විමසනු ලැබි යුත්යත් . තව ද, පනත් යකටුේපත වාර්තා කරනු ලබන
යතක් පාර්ියේන්තුව කේ තබනු යනාලැබි යුත්යත් .
(6) යමම ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් වැඩකටයුතු නමාවට පත් කරනු ලැබි යුතු ේ
දින ක දී කේ තැබීයේ ය ෝජනාවක් මගින් ඒ වැඩකටයුතු සලකා බැලීම අයප්ක්ෂණ කිරීම යහෝ
අත්හිටුීම යහෝ කරනු යනාලැබි යුතු අතර, එවැන වැඩකටයුතු සේබන්ධය න් පමා කිරීයේ
ය ෝජනාවක් ද ඉදිරිපත් කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
එයස් වුව ද, 19 වැන ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් කේ තැබීයේ ය ෝජනාවකට අවසර යදන
ලද්යද් නේ එම ය ෝජනාව විසර්ජන පනත් යකටුේපත සේබන්ධ වැඩ කටයුතු අවසන් වන තුරු
පසුවට තැබි යුතු අතර, අ. භා. 8.00 ට පාර්ියේන්තුව කින් කේ තබා යනාමැති නේ,
කථානා කවර ා විසින් පරශ්න
්
යනාවිමසා පාර්ියේන්තුව කේ තබනු ලැබි යුත්යත් .
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2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

විනය රීති පිළිබඳ වගකීම
76. (1) වින රීති පිළිපැදීම පිළිබඳ වගකීම පිළියවළින් පාර්ියේන්තුව තුළ දී නේ
කථානා කවර ා විසින් ද, ේ කාරක සභාවක් තුළ දී නේ එහි සභාපතිවර ා විසින් ද දරනු ලැබි
යුතු අතර රීති පරශ්්න ක් පිළිබඳව කථානා කවර ා යහෝ කාරක සභා සභාපතිවර ා යහෝ විසින්
යදනු ලබන තීරණ කට විරුද්ධව අභි ාචන කට අවකාශ් යනාතිබි යුත්යත් . තව ද,
දැනුේදීයමන් පසු ඉදිරිපත් කරනු ලබන පූර්ණ ය ෝජනාවක් මත හැර එම තීරණ පාර්ියේන්තුව
විසින් සමායලෝචන කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
(2) විවාද ක් පවතින අතරතුර කථානා කවර ා යහෝ සභාපතිවර ා යහෝ මක් පවසන
කවර යහෝ අවස්ථාවක දී, කථා කරමින් සිටින යහෝ කථා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇති යහෝ ේ
මන්තව
රී ර කු විසින් අසුන් ගනු ලැබි යුතු අතර, කථානා කවර ා යහෝ සභාපතිවර ා යහෝ විසින්
පවසන යද
ේ බාධාවක් යනාමැතිව ඇයසන යස් පාර්ියේන්තුව යහෝ කාරක සභාව නශ්්ශ්ේද වි
යුත්යත් .
(3) රීති පරශ්න
් ක් නඟා ඇති අවස්ථාවක දී, එම පරශ්්න නගන මන්තරීවර ා විසින් සි
අසුයන් නැවත අසුන් ගනු ලැබි යුතු අතර, කථානා කවර ා යහෝ සභාපතිවර ා යහෝ පරශ්න
්
විසඳනු ලබන යතක්, කථානා කවර ායේ යහෝ සභාපතිවර ායේ යහෝ අවසර ඇතිව මිස යවනත්
ේ මන්තරීවර කු විසින් නැඟී සිටිනු යනාලැබි යුත්යත් . පරශ්න
්
නගන ලද යේලායේ
පාර්ියේන්තුව අමතමින් සිටි මන්තරීවර ාට මූලාසනයේ තීරණ ට අනුකූලතාව දක්වමින්, ස්වකී
කථාව නැවතත් කරයගන ාමට හිමිකම තිබි යුත්යත් .

පාර්ලියේන්ත්රුව ුළ විනය
77. (1) ේ මන්තරීවර කු මූලාසනයේ අධිකාරි යනාතැකීම යහෝ නරන්තරය න් ම
හිතාමතාම යහෝ අනයාකාරය න් පාර්ියේන්තුයේ වැඩකටයුතුවලට බාධා කිරීම මගින්
පාර්ියේන්තුයේ රීති අනසි යලස භාවිතා කිරීයේ වරද කරනු ලැබූ විගසම කථානා කවර ා විසින්,
එම මන්තරීවර ා නේ කරනු ලැබූ කවර යහෝ අවස්ථාවක දී “එම මන්තව
රී ර ායේ පාර්ියේන්තු
යස්ව අත්හිටුවනු ලැබි යුත්යත් ” නුයවන් කරන ලද ය ෝජනාවක් මත (කිසිම
සංයශ්ෝධන කට කේ තැබීමකට යහෝ විවාද කට ඉඩ ලබායනාදී) කථානා කවර ා විසින් පරශ්්න
වහාම විමසනු ලැබි යුත්යත් .
(2) එවැන ේ ය ෝජනාවක් සේමත ී යමම ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් ේ
මන්තව
රී ර කුයේ පාර්ියේන්තු යස්ව අත්හිටුවනු ලැබ ඇත්නේ, එයස් එම මන්තව
රී ර ායේ යස්ව
අත්හිටුීම පළමු අවස්ථායේ දී සති යදකකට ද, එම සභා වාරයේ ම යදවැන අවස්ථායේ දී සති
තුනකට ද, එම සභා වාරයේ ම යතවැන යහෝ ඊට පසුව එළයෙන කවර යහෝ අවස්ථාවක දී සති
හතරකට ද වශ්ය න් වි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, පාර්ියේන්තු යස්ව අත්හිටුවනු ලැබ ඇත්යත් කවර මන්තව
රී ර කුයේ ද, එම
මන්තව
රී ර ාට එම අත්හිටුවනු ලැබීම බලපැවැත්යවන කාලසීමාව තුළ දී විසර්ජන පනත්
යකටුේපයත් අවසන් ඡන්ද විමසීයේ දී පමණක් ඡන්ද භාවිතා කරනු ලැබීමට කථානා කවර ා
විසින් අවසර ලබා යදනු ලැබි හැකි .
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ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(3) ඉහත (1) සහ (2) යේදවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, යසංයකෝල පාර්ියේන්තුයේ
සභාගර්භ ඇතුළත තබා ඇති අවස්ථාවක දී, එ ස්පර්ශ් කිරීම යහෝ එසීම යහෝ මගින් බරපතල
වින වියරෝධී කරි ාවක් සිදු කරනු ලබන ේ මන්තව
රී ර කු විසින් එම වරද සිදු කරනු ලබනුයේ
පළමුවරට න කාරණ යනාසලකා එම මන්ීවර ායේ පාර්ියේන්තු යස්ව සති හතරකට
අත්හිටුවනු ලැබි යුතු .
(4) පැමිණ සිටින මන්තව
රී ර න් කිහිප යදයනකු එක්ව මූලාසනයේ අධිකාරි යනාතකා
ඇත්නේ මිස, එකම අවස්ථායේ දී එක් මන්තරීවර කුට වඩා වැඩි යදයනකු නේ කිරීම කරනු
යනාලැබි යුත්යත් .
(5) යමම ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් පාර්ියේන්තු යස්ව අත්හිටුවනු ලැබ ඇති ේ
මන්තව
රී ර කු යහෝ එක්ව කරි ා කළ මන්තරීවර න් යහෝ එයස් යස්ව අත්හිටුවනු ලැබ ඇති කාල
සීමාව තුළ පාර්ියේන්තු පරිශ්ය
ර න් ඉවත් ීම සඳහා කථානා කවර ා විසින් කරනු ලබන විධාන
පිළිපැදීම පරතික්යෂ්ප කරනු ලබයි නේ, කථානා කවර ා විසින් සි විධාන බලාත්මක කිරීමට
අවශ්ය පි වර ගැනීමට නය ෝග කරනු ලැබි හැකි .
(6) ඉහත (1) යේද
ටයත් වරදක් පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක් තුළ දී කරනු
ලැබුවයහාත්, සභාපතිවර ා විසින් කාරක සභායේ වැඩකටයුතු වහාම අත්හිටුවනු ලැබ සිද්ධි ට
අදාළ කරුණු පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබි යුතු අතර, ඉන් අනතුරුව ඉදිරිපත් කරනු ලබන
ය ෝජනාවක් මත, එම වරද පාර්ියේන්තුව තුළ දී කරන ලද්දාක් යමන් සලකා, සංයශ්ෝධන ක්,
කේ තැබීමක් යහෝ විවාද ක් යනාමැතිව කථානා කවර ා විසින් එම පරශ්න
්
විමසනු ලැබි
යුත්යත් .
78. විවාද ක දී, තමා විසින් ම කරන ලද යහෝ යවනත් මන්තව
රී ර න් විසින් යහෝ කරන ලද තර්ක
නරන්තරය න් අදාළ යනාවන යහෝ යවයහසකර යලස නැවත නැවතත් පක
ර ාශ් කිරීයමහි ය යදන
මන්තව
රී ර කුයේ හැසිරීම යකයරහි පාර්ියේන්තුයේ සැලකිේල ය ාමු කරවනු ලැබ, එම
මන්ීවර ායේ කථාව අඛ්ණ්ඩඩව කර යගන ෑම නවත්වන යලස සහ සජීී විකාශ් නවත්වන
යලස කථානා කවර ා විසින් නය ෝග කරනු ලැබි හැකි .
79. (1) බරපතල යලස වින වියරෝධීව හැසියරන මන්තරීවර කුට එදින රැස්ීයේ ඉතිරි යකාටස
අවසන් වන යතක් පාර්ියේන්තුයවන් වහාම ඉවත් වන යලස කථානා කවර ා විසින් නය ෝග
කරනු ලැබි යුතු අතර, සි නය ෝග කරි ාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය පි වර ගැනීමට න ම කරනු
ලැබි හැකි . එවැන නය ෝග ක් කරනු ලැබීයමන් අනතුරුව යේතරධාරීවර ා විසින් එ කරි ායේ
ය දීම සඳහා මූලාසනය න් ලැයබන නය ෝග අනුව කටයුතු කරනු ලැබි යුත්යත් .
(2) යමම ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් සි බලතල පරමාණවත් යනායේ ැයි කවර යහෝ
අවස්ථාවක දී කථානා කවර ා අදහස් කරන්යන් නේ, 77 වැන ස්ථාවර නය ෝග පක
ර ාරව එවැන
මන්තව
රී ර න් නේ කරනු ලැබි හැකි .
80. 77 වැන ස්ථාවර නය ෝග ප්රකාරව යස්ව අත්හිටුවන ලද යහෝ 79 වැන ස්ථාවර නය ෝග
ප්රකාරව පාර්ියේන්තුයවන් ඉවත් වන්නට විධාන කරනු ලැබූ ේ මන්තරීවර කු විසින්
පාර්ියේන්තු භූමි භාගය න් වහාම ඉවත් වනු ලැබි යුතු අතර, එයස් අත්හිටුවන ලද කාල සීමාව
තුළ දී, කාරක සභාවලට සහභාගී ීමට ද එම මන්ීවර න්ට තහනේ වි යුත්යත් .
( 67 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

යමම පරිච්යේදයේ කාර් සඳහා “පාර්ියේන්තු භූමි භාග ” නුයවන් පාර්ියේන්තු
යගාඩනැගිි සහ පාර්ියේන්තුයේ යේට්ටටු අංක 1 සිට යේට්ටටු අංක 3 දක්වා පරිර ද ඇතුළත්
වන්යන් .
81. පාර්ියේන්තුව තුළ පැන නඟින බරපතල වින වියරෝධී තත්ත්ව ක දී කථානා කවර ා
විසින් අවශ්ය ැයි සලකනු ලබන්යන් නේ, පරශ්්න යනාවිමසා සභාව කේ තබනු ලැබීමට යහෝ
කථානා කවර ා විසින් නශ්්ච කරනු ලබන කාල සීමාවකට රැස්ීම අත්හිටුවනු ලැබීමට හැකි .
82. (1) විවාද ක දී අයුතු යහෝ යනාසැබි වූ යනානසි වචන පාවිච්ි කරන යහෝ 83 වැන ස්ථාවර
නය ෝග යහෝ 91 වැන ස්ථාවර නය ෝගයේ (ඊ) යහෝ (ඌ) යේදවල විධිවිධානවලට පටහැනව
කිසිවක් පක
ර ාශ් කරන සහ එයස් පරකාශ් කළ යද පිළිබඳ පැහැදිි කිරීමක් යහෝ එම වචන ඉවත් කර
ගැනීමක් සිදු යනාකරන යහෝ එවැන අනුිත වචන පාවිච්ි කිරීම සේබන්ධය න් පාර්ියේන්තුව
සෑහීමකට පත් වන යලස තම කනගාටුව පක
ර ාශ් කර යනාමැති ේ මන්තරීවර කු යහෝ යමම ස්ථාවර
නය ෝගවල නශ්්ිතව දක්වා යනාමැති ේ රීති ක් කඩ කරන ලද ේ මන්තව
රී ර කුට එයරහිව
පාර්ියේන්තුව විසින් සුදුසු ැයි සලකනු ලබන කවර යහෝ ආකාර කින් කටයුතු කරනු ලැබි හැකි
අතර යමම ස්ථාවර නය ෝග කිසිවකට, යමම නය ෝගවල නශ්්ච වශ්ය න් දක්වා ඇති ආකාර ට
හැර යවනත් ආකාර කට යමම නය ෝගවල නශ්්ිත වශ්ය න් දක්වා ඇති රීති කඩ කිරීමක්
සේබන්ධය න් කවර යහෝ මන්ීවර කුට එයරහිව කටයුතු කිරීයමන් පාර්ියේන්තුව වළකාලීමට
යනාහැක්යක් .
(2)
(අ)

ේ මන්තරීවර කු විසින් දිගින් දිගටම අය ෝගය යලස හැසියරන බව යහෝ ස්ථාවර
නය ෝග උේලංඝන කරමින් කටයුතු කරනු ලබන බව කථානා කවර ායේ
මත වන්යන් නේ, පාර්ියේන්තුයේ කටයුතු පිළිබඳව සජීී විකාශ් වහාම
අත්හිටුවනු ලබන යලස නය ෝග කිරීමට කථානා කවර ාට හැකි ;

(ආ) අනුිත යහෝ නුසුදුසු අය ෝගය වචන විවාද කදී භාවිතා කරනු ලැබ ඇති බව යහෝ
83 වැන ස්ථාවර නය ෝග යහෝ 91 වැන ස්ථාවර නය ෝගයේ (ඊ) යහෝ (ඌ) යේද
උේලංඝන කරනු ලබන ේ යද ක් විවාද ක දී පක
ර ාශ් කරන ලද විට, එම වචන
යහෝ පරකාශ් හැන්සාඩ් වාර්තායවන් ඉවත් කරන යලස හා එම වචන යනාකි න
ලද යස් යහෝ එම පරකාශ් යනාකරන ලද යස් යහෝ සලකනු ලැබි යුතු බවට
නය ෝග කිරීම කථානා කවර ාට සි අභිමතානුසාරී බල පාවිච්ි කරමින්
කරනු ලැබි හැකි .
83. (1) ජනාධිපතිවර ායේ
යහෝ
වැඩබලන
ජනාධිපතිවර ායේ,
පාර්ියේන්තු
මන්තව
රී ර න්යේ, විනශ්්ච කාරවර න්යේ යහෝ යුක්ති පසිඳලීයමහි නයුක්ත අන් තැනැත්තන්යේ
යපෞද්ගික පැවැත්ම පූර්ණ ය ෝජනාවකින් හැර මතු කරනු යනාලැබි යුත්යත් . ේ
වැඩකටයුතුවල දී, අමාතයවර කු යවත ය ාමු කරනු ලබන පරශ්්න ක් යහෝ යවනත් ේ විෂ ක්
සේබන්ධය න් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ය ෝජනාවක් මත සිදු කරනු ලබන විවාද ක දී අදහස් පරකාශ්
කිරීේවල දී එවැන ේ තැනැත්තකුයේ පැවැත්ම සේබන්ධය න් සඳහන් කිරීම රීතයානුකූල
යනාවන්යන් .

( 68 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(2) යමම ස්ථාවර නය ෝගයේ “විනශ්්ච කාරවර ා” නුයවන් ජනරජයේ ජනාධිපතිවර ා
විසින් ස්වකී අත්සන ටයත් වූ අධිකාර පත්ර ක් මගින් පත් කරනු ලබන අග්රවිනශ්්ච කාරවර ා ද
අභි ාචනාධිකරණයේ සභාපතිවර ා ද යර්ෂ්ඨාධිකරණයේ සහ අභි ාචනාධිකරණයේ යවනත් සෑම
විනශ්්ච කාරවරය ක් ද අදහස් යේ.

පූර්ලණ යයෝජනාවක් මත ඇතැේ තැනැත්තන්ත්ර ඉවත් කරනු ලැබීම
84. (1) යවනත් ේ නීති ක පටහැනව කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, විෂම පැවැත්ම යහෝ
අබලතාව න යහ්තු මත අගරවිනශ්්ච කාරවර ා, යර්ෂඨ
් ාධිකරණයේ විනශ්්ච කාරවර කු,
අභි ාචනාධිකරණයේ සභාපතිවර ා, සහ අභි ාචනාධිකරණයේ විනශ්්ච කාරවර කු එම
ධූරය න් ඉවත් කරනු ලැබීම සඳහා ජනාධිපතිවර ා අමතා ය ෝජනා සේමත ක් ඉදිරිපත් කිරීම
සඳහා දැනුේ දීමක් ආණ්ඩඩුක්රම වයවස්ථායේ 107 වැන වයවස්ථාව ප්රකාරව, කථානා කවර ාට භාර
දී ඇති අවස්ථාවක දී, කථානා කවර ා විසින් එම ය ෝජනා සේමත පාර්ියේන්තුයේ නයා
පතරය හි ඇතුළත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(2) (අ) ඉහත (1) වැන යේදයේ දක්වා ඇති ය ෝජනා සේමත ක් පාර්ියේන්තුයේ නයා
පතරය හි ඇතුළත් කරනු ලැබ තියබන අවස්ථාවක දී, කථානා කවර ා විසින්
අගරාමාතයවර ා සහ පාර්ියේන්තුයේ විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ නා කවර ා විමසා,
එම ය ෝජනා සේමතයේ දක්වා ඇති විනශ්්ච කාරවර ායේ විෂම පැවැත්ම යහෝ
අබලතාව සේබන්ධය න් විමර්ශ්න කිරීම සඳහා විරාමලත් යර්ෂ්ඨාධිකරණයේ
විනශ්්ච කාරවර න් තියදයනකුයගන් සමන්විත විමර්ශ්න මණ්ඩඩල ක් පත්
කරනු ලැබි යුත්යත් .
(ආ) කථානා කවර ා විසින්, එම විමර්ශ්න මණ්ඩඩලයේ එක් සාමාජික කු එහි
සභාපතිවර ා වශ්ය න් පත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(3) එයස් පත් කරන ලද විමර්ශ්න මණ්ඩඩල විසින් මාස යදකක කාල සීමාවක් ඇතුළත දී,
විමර්ශ්න අවසන් කරනු ලැබි යුතු අතර ඒ සඳහා අදාළ කාර් පටිපාටි නීති ප්රතිපාදනවල
සඳහන් වනු ඇත. යකයස් වුවද, කථානා කවර ා විසින් විමර්ශ්න මණ්ඩඩලයේ ඉේලීම මත, එම
කාල සීමාව, එක වරකට මාස ක් යනාඉක්මවන්නා වූ වැඩිදුර කාල සීමාවකට දීර්ඝ කරනු ලැබි
හැකි .
(4) විමර්ශ්නයේ වැඩකටයුතු අවසන් කරනු ලැබීයමන් අනතුරුව, එයස් පත් කරන ලද
විමර්ශ්න මණ්ඩඩල විසින්, එකී මණ්ඩඩල ඉදිරියේ සටහන් කර ගන්නා ලද සාක්ි සේබන්ධ
කාර් සටහන් ද සමඟ එහි තීරණ කථානා කවර ාට වාර්තා කරනු ලැබි යුතු අතර, එම විමර්ශ්න
මණ්ඩඩල විසින්, අදාළ යචෝදනා ලත් විනශ්්ච කාරවර ා විෂම පැවැත්මට යහෝ අබලතාවට
වරදකරු බව තීරණ කරනු ලැබ තියේ නේ පමණක් කථානා කවර ා විසින් විමර්ශ්න මණ්ඩඩල
විසින් වාර්තා කරන ලද කරුණු පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් . අදාළ
විනශ්්ච කාරවර ා වරදකරු යනාවන බව විමර්ශ්න මණ්ඩඩල විසින් යසා ා ගනු ලැබ ඇත්නේ,
කථානා කවර ා විසින් ඒ බව පාර්ියේන්තුවට දැනුේ යදනු ලැබි යුතු අතර, එම ය ෝජනා
සේමත සේබන්ධ සි ලු වැඩකටයුතු අවසන් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(5) විමර්ශ්න මණ්ඩඩල විසින් අදාළ විනශ්්ච කාරවර ාට එයරහිව ඇති විෂම පැවැත්මට
යහෝ අබලතාවට වරදකරු බවට තීරණ කරනු ලැබ තියේ නේ, කථානා කවර ා විසින් එ
( 69 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

පාර්ියේන්තුයේ අනුමති සඳහා පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් . එම
ය ෝජනාව (යනාපැමිණි මන්ීවර න් ද ඇතුළුව) පාර්ියේන්තුයේ මුළු මන්ීවර න්යේ
බහුතර කින් සේමත වුවයහාත්, කථානා කවර ා විසින්, එයස් ඔප්පු කරන ලද විෂම පැවැත්ම යහෝ
අබලතාව මත අදාළ විනශ්්ච කාරවර ා ධූරය න් ඉවත් කරනු ලැබීම සඳහා එ ජනාධිපතිවර ා
යවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(6) පාර්ියේන්තුව වාරාවසාන කිරීම යහෝ විසුරුවා හැරීම යනාසලකා විමර්ශ්න මණ්ඩඩල
විසින් සි වැඩකටයුතු අඛ්ණ්ඩඩව පවත්වායගන නු ලැබි හැකි .
85. (1) (අ) ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 65 වැන වයවස්ථාව
පාර්ියේන්තුයේ මහ යේකේවර ා; යහෝ
(ආ)

ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 104ඉ වයවස්ථාව ටයත් පත් කරනු ලබන මැතිවරණ
යකාමසාරිස් ජනරාේවර ා; යහෝ

(ඇ) ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 153 වැන වයවස්ථාව
විගණකාධිපතිවර ා; යහෝ
(ඈ)

ටයත් පත් කරනු ලබන

ටයත් පත් කරනු ලබන

ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 156 වැන වයවස්ථාව ටයත් පත් කරනු ලබන
පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ියේන්තු යකාමසාරිස්වර ා (ඔේබුඩ්ස්මන්),

එම ධුරය න් ඉවත් කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවර ා අමතා ඉදිරිපත් කරනු ලබන ය ෝජනා
සේමත ක් පාර්ියේන්තුයේ නයා පතරයේ ඇතුළත් කරනු ලබන අවස්ථාවක දී, යමම ස්ථාවර
නය ෝගයේ (2) වැන යේද ටයත් පත් කරනු ලබන වියශ්්ෂ කාරක සභාව පත් කරනු ලබන දිනයේ
සිට එක් මාස ක කාල සීමාවක් ඉකුත් වන යතක් එම ය ෝජනා සේමත , පිළිබඳව කටයුතු සිදු
කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
(2) ඉහත (1) වැන යේදයේ දක්වා ඇති ය ෝජනා සේමත ක් පාර්ියේන්තුයේ නයා පතය
ර ේ
ඇතුළත් කරනු ලැබ තියබන අවස්ථාවක දී, එම ය ෝජනා සේමතයේ දක්වා තියබන කාරණා
සේබන්ධය න් විමර්ශ්න කර පාර්ියේන්තුවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීම සඳහා
කථානා කවර ා විසින් සාමාජික න් හත් යදයනකුට යනාඅඩු සංඛ්යාවකින් සමන්විත වියශ්්ෂ
කාරක සභාවක් පත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(3) (අ) (2) වැන යේද
ටයත් පත් කරනු ලබන වියශ්්ෂ කාරක සභාවක් විසින්, ධූරය න්
ඉවත් කිරීම සඳහා සි විමර්ශ්න ට විෂ
ී ඇති තැනැත්තා යවත එම ය ෝජනා
සේමතයේ දක්වා ඇති කාරණාවල පිටපතක් එම තැනැත්තාට ැවි යුතු අතර,
වියශ්්ෂ කාරක සභාව විසින් නශ්්ිතව දක්වනු ලබන ේ කාල සීමාවක් ඇතුළත
දී, සි විත්තිවාචක සේබන්ධ ිඛිත පරකාශ් ක් කිරීමට එම තැනැත්තාට න ම
කරනු ලැබි යුත්යත් .
(ආ) (2) වැන යේද
ටයත් පත් කරන ලද වියශ්්ෂ කාරක සභාව විසින් විමර්ශ්න ට
භාජන ී ඇති විෂම පැවැත්ම යහෝ අබලතාව පිළිබඳ යචෝදනා ලබා ඇති
තැනැත්තාට එයරහිව කර ඇති යචෝදනා සාවදය බව ඔප්පු කිරීම සඳහා වියශ්්ෂ
කාරක සභාව ඉදිරියේ යපනී සිටීමට ද යපෞද්ගිකව යහෝ නීතිඥ කු මගින්
කරුණු කි ා සිටීමට ද වාික යහෝ යේඛ්නගත සාක්ි යගන හැර දැක්ීමට ද
අයිතිවාසිකම තිබි යුත්යත් .
( 70 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(4) (2) වැන යේද
ටයත් පත් කරනු ලබන වියශ්්ෂ කාරක සභාවට ේ තැනැත්තකු
කැඳීම සඳහා සහ ි කි විි සහ වාර්තා යගන්වා ගැනීමට බල තිබි යුතු අතර, එහි ගණපූරණ
සාමාජික සංඛ්යායවන් අඩකට යනාඅඩු ගණනකින් සකස් වි යුත්යත් .
(5) (2) වැන යේද
ටයත් පත් කරනු ලබන වියශ්්ෂ කාරක සභාව විසින් කරනු ලබන
විමර්ශ්න අවසානයේ දී, කාරක සභාව විසින්, එ ඉදිරියේ ගන්නා ලද සාක්ිවල සටහන් ද සමඟ
එහි තීරණ පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබි යුතු අතර, පාර්ියේන්තුයේ අවධාන ට ය ාමු
කිරීම සුදුසු ැයි කාරක සභාවට හැයඟන කවර යහෝ ේ කාරණා සේබන්ධ වියශ්්ෂ වාර්තාවක්
සකස් කරනු ලැබි හැකි .
(6) (1) වැන යේදයේ දක්වා ඇති ජනාධිපතිවර ා අමතා ඉදිරිපත් කරනු ලබන ය ෝජනාවක්
සඳහා වූ ය ෝජනා සේමත ක් පාර්ියේන්තුව විසින් සේමත කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක දී,
කථානා කවර ා විසින් පාර්ියේන්තුව යවනුයවන් එම ඇමතීම ජනාධිපතිවර ාට ඉදිරිපත් කරනු
ලැබි යුත්යත් .

විවාද රීති
86.

කිසිම මන්තව
රී ර කු විසින්—
(අ) සි කථායේ වරදවා යත්රුේ යගන තියබන ේ වැදගත් යකාටසක්, එම යකාටසට
යවනත් අලුත් කාරණා ඇතුළත් යනාකර එම යකාටස පහදා දීයේ කාර්
පිණිස;
යහෝ
(ආ) රීති පරශ්්න ක් මත; යහෝ
විනා පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති කිසිම කාරණ ක් සේබන්ධය න් වරකට වඩා
කථා කරනු යනාලැබි යුත්යත් .

87.
ේ ය ෝජනාවක් යහෝ සංයශ්ෝධන ක් ඉදිරිපත් කරනු ලබන මන්තව
රී ර කුට එ
කරමින් කථා කරනු ලැබි හැකි :

සනාථ

එයස් වුව ද, එම ය ෝජනාව යහෝ සංයශ්ෝධන නසි යලස ස්ිර කරනු ලබන යතක් ඒ පිළිබඳ
වැඩිදුර විවාද කට ඉඩ යදනු යනාලැබි යුතු අතර ඒ සේබන්ධය න් කිසිම පරශ්්න ක්
පාර්ියේන්තුයවන් විමසනු යනාලැබි යුත්යත් .
88. කවර යහෝ මන්තව
රී ර කුට ස්වකී ආසනය න් නැගී සිට මූලාසන ට හිස නැමීයමන්
විවාදයේ ේ පසු අවස්ථාවක දී තමාට කථා කිරීමට ඇති අයිතිවාසිකමට අගති ක් යනාමැතිව,
ය ෝජනාවක් යහෝ සංයශ්ෝධන ක් ස්ිර කරනු ලැබි හැකි .
89.
ේ පරශ්්න ක් කථානා කවර ා විසින් සේපූර්ණ වශ්ය න් විමසනු ලැබීයමන් අනතුරුව
කිසිම මන්තව
රී ර කුට එම පරශ්්න පිළිබඳව කථා කරනු ලැබි යනාහැකි . පශ්
ර ්න ක්
සේබන්ධය න් “පක්ෂයි” සහ “විරුද්ධයි” නුයවන් හඬ නැගීයමන් ඡන්ද ප්රකාශ් කරනු
ලැබීයමන් අනතුරුව පරශ්න
්
සේපූර්ණ වශ්ය න් විමසනු ලැබුවා වන්යන් .
90. විවාද කළ යුතු පරශ්්න ක් සභාභිමුඛ් කර, විවාද යකාට, අවසන් කරනු ලැබූ පසු,
කථානා කවර ායේ අවසර යනාමැතිව කවර යහෝ මන්ීවර කුට එම සභා වාරයේදී ම එම
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පරශ්්න නැවත වරක් සභාභිමුඛ් කළ යනාහැකි : එයමන්ම, පාර්ියේන්තුව විසින් ේ සභා
වාර ක දී ේ කාරණ ක් පිළිබඳව තීරණ ක් යගන තියේ නේ, ඒ කරුණ එම සභා වාරයේදී ම
කථානා කවර ායේ අවසර යනාමැතිව කිසිම විවාද ක දී නැවත වරක් මතු කරනු ලැබීමට
හැකි ාවක් යනාමැත්යත් .

පාර්ලියේන්ත්රුව ුළ කථා කිරීයේ දී මන්ත්රතව
රී රයන්ත්ර විසින්ත්ර පිළිපැදිය යුු රීති
91. සෑම මන්තව
රී ර කු ම, පාර්ියේන්තුව විසින් සලකා බලනු ලැබීමට න මිත ේ පරස්ූත ක්
සේබන්ධය න් කථා කිරීයේ දී, මතු සඳහන් රීති දැඩි යලස පිළිපදිනු ලැබි යුත්යත් :(අ)

සෑම මන්තරීවර කු විසින්ම කථානා කවර ා අමතමින් සි අදහස් පරකාශ් කිරීම
කරනු ලැබි යුතු අතර, කථානා කවර ායේ අවසර ඇතිව මිස සෑම
මන්තව
රී ර කු විසින්ම මන්ීවර ාට යවන් කරනු ලැබ තියබන ආසනය න්
නැගී සිට කථා කරනු ලැබි යුත්යත් ;

(ආ)

රීති පරශ්්න ක් මත යහෝ කථා කරනු ලබන මන්ීවර ා විසින් මැදිහත්ීමට
අවසර යදනු ලැබුවයහාත් මිස, කිසිම මන්තව
රී ර කුට බාධා කරනු යනාලැබි
යුත්යත් ;

(ඇ)

මන්තව
රී ර කු විසින් සි අදහස් පරකාශ් කරනු ලැබීම අවසන් කරනු ලැබූ විට, එම
මන්ීවර ා විසින් සි ආසනය හි නැවත අසුන් ගනු ලැබි යුතු අතර,
පාර්ියේන්තුව ඇමතීමට රිසි යවනත් ේ මන්තරීවර කුට නැගී සිටිනු ලැබි
හැකි ;

(ඈ)

මන්තව
රී ර න් යදයදනකු එකවර නැගී සිටි යහාත්, කථානා කවර ා විසින්
තමායේ ඇසට පළමුයවන් හසුවන මන්තරීවර ාට ආමන්තණ
ර
කරනු ලැබි
යුත්යත් ;

(ඉ)

සෑම මන්තරීවර කු විසින්ම සි අදහස් පරකාශ් කිරීම සාකච්ඡාවට භාජන
යවමින් පවතින විෂ ට සීමා කරනු ලැබි යුත්යත් ;

(ඊ)

කිසිම මන්තරීවර කු විසින් ේ ය ෝජනාවක දී යහෝ විවාද ක දී අධිකරණයේ
විනශ්්ච ට භාජන යවමින් පවතින යහෝ අධිකරණයේ තීන්දුව දීමට න මිතව
තියබන ේ කාරණ ක් පිළිබඳව සඳහන් කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
විනශ්්ච ට භාජන ී තියබන කාරණ ට එයරහි රීති කඩ කරමින් කථා කරන
කවර යහෝ මන්තව
රී ර කුට සි ආසනය හි අසුන් ගන්නා යලස නය ෝග කරනු
ලැබීමට කථානා කවර ාට යහෝ මූලාසනාරූඪ මන්ීවර ාට හැකි :
එයස් වුව ද, එවැන සඳහන් කිරීමක් නීති කෘතය ක පරතිඵල (අධිකරණයේ
විනශ්්ච ට භාජන යවමින් පවතින රීති ) යකයරහි සැබෑ සහ සාරානුකූල
හාන ක් යහෝ අගති ක් ීයේ අවදානමක් යනාමැති බව කථානා කවර ායේ
මත වන්යන් නේ, කථානා කවර ා විසින් එවැන සඳහන් කිරීමකට ඉඩ යදනු
ලැබීමට හැකි .

( 72 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(උ)

කථා කරමින් සිටින යහෝ සභායේ පැමිණ සිටින ේ මන්තරීවර කු විසින්,
අපහාසාත්මක යහෝ අනසි වචන පාවිච්ි කරනු ලැබුවයහාත්, කථානා කවර ා
විසින් ඒ මන්ීවර ාට රීතයානුකූල වන යලස නය ෝග කරනු ලැබි යුතු අතර,
එම සඳහන් කිරීම පාර්ියේන්තුයේ හැන්සාඩ් වාර්තායවන් ඉවත් කරන යලස
නය ෝග කරනු ලැබි යුත්යත් .

(ඌ) කිසිම මන්තරීවර කු යවනත් මන්තරීවර කුට අයුතු ආයරෝපිත යචෝදනාවක් කිරීම
යහෝ යවනත් මන්තව
රී ර කුයේ යපෞද්ගික කටයුතු සේබන්ධය න් සඳහන්
කිරීම යහෝ කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
(එ)

මන්තව
රී ර කු විසින්, පාර්ියේන්තුව ඉදිරියේ ඇති විෂ
යලස කථා කරනු ලැබි යුත්යත් .

(ඒ)

පාර්ියේන්තුව ඉදිරියේ පරශ්්න ක් සභාභිමුඛ් කර යනාතිබුණ ද,
පාර්ියේන්තුයේ කැමැත්ත ඇතිව මන්තරීවර කුට තමා සේබන්ධව යපෞද්ගික
ස්වභාවයේ කාරණා පැහැදිි කරනු ලැබි හැකි ; එයහත් එවැන කාරණා
විවාද කට භාජන කරනු ලැබි යනාහැකි . එයමන්ම එම කථාව එම
මන්ීවර ායේ පැවැත්ම නයදාස් කිරීමට පමණක් සීමා කරනු ලැබි යුත්යත් .

(ඔ)

පනත් යකටුේපතක්, නය ෝග ක්, ය ෝජනා සේමත ක් යහෝ ය ෝජනාවක්
ඉදිරිපත් කරනු ලබන මන්තව
රී ර කුට විවාද අවසානයේ දී පිළිතුරු දීම සඳහා
අයිතිවාසිකමක් තිබි යුත්යත් .

(ඕ)

රීතිවින් බැහැරවන කවර යහෝ මන්තරීවර කු වහාම සභායේ රීතිවලට අනුකූල
වි යුතු බවට කථානා කවර ා විසින් න ම කරනු ලැබි හැකි .

(ක)

ඡන්ද පරකාශ් කරන අවස්ථායේ දී හැර, මන්තව
රී ර න් විසින් සභා ගර්භ ට
ඇතුළුවන සහ ඉන් පිටව න අවස්ථායේ දී, මූලාසන ට යගෞරව කරනු ලැබි
යුත්යත් .

(ග)

රැස්ීම අවසානයේ දී, කථානා කවර ා යහෝ මූලාසනාරූඪ මන්ීවර ා
සභාගර්භය න් පිටව ාමට සූදානේ අවස්ථායේ දී, මන්තව
රී ර න් විසින් සි
ආසනවින් නැගී සිටිනු ලැබි යුතු අතර, කථානා කවර ා යහෝ මූලාසනාරූඪ
මන්ීවර ා සභා ගර්භය න් පිටත්ව න යතක් මන්ීවර න් විසින් එයලස
නැගී සිටිනු ලැබි යුත්යත් .

(ච)

යමම ස්ථාවර නය ෝගයේ විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද,
කථානා කවර ා විසින් මන්තරීවර න් අතර සාධාරණ සහ යුක්ති සහගත
ආකාර කට කාල යවන් කිරීම සඳහා වගකි නු ලැබි යුත්යත් . කථා කිරීම
සඳහා කැඳවනු ලැබි යුත්යත් කවයරකුද න්න තීරණ කරනු ලැබීයේ දී,
ආණ්ඩඩු පාර්ශ්්වයේ සහ විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ සංවිධා කවර න් විසින් එයස් කථා
කිරීම සඳහා කථානා කවර ා විසින් කැඳවනු ලැබි යුතු මන්ීවර න්යේ
ලැයිස්තුවක් ලබා දීම මගින් කථානා කවර ාට සහා වනු ලැබි හැකි .

( 73 )

කරුණට අදාළ වන

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

කථා යනාකරන මන්ත්රතව
රී රයන්ත්ර විසින්ත්ර පිළිපැදිය යුු රීති
92. (1) පාර්ියේන්තුයේ විවාද ක් යහෝ පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක් පැවැත්යවන
අතරතුර දී ේ මන්තව
රී ර කු විසින්—
(අ)

ශිෂ්ට සේපන්නව සහ සන්සුන් යලස පාර්ියේන්තුවට යහෝ කාරක සභාවට යහෝ
පිවිසීම කරනු ලැබි යුත්යත් ;

(ආ)

පාර්ියේන්තුයේ සභා ගර්භ හරහා ගමන් කරනු යනාලැබි යුත්යත් ;

(ඇ)

පාර්ියේන්තුව ඉදිරියේ ඇති කටයුතු හා සේබන්ධ වන්යන් නේ මිස පුවත්පත්
කි වනු යනාලැබි යුත්යත් ;

(ඈ)

දුේ පාන කරනු යනාලැබි යුත්යත් ;

(ඉ)

යවනත් මන්තව
රී ර කු කථා කරන විට නශ්්ශ්ේදතාව පවත්වා ගත යුතු අතර,
කථා කරමින් සිටින මන්තව
රී ර ා විසින් ඉඩ යදනු ලබන්යන් නේ මිස ඊට බාධා
කරනු යනාලැබි යුත්යත් ;

(ඊ)

වාික සන්නයේදන උපකරණ භාවිතා කරමින් සංවාදයේ ය යදනු යනාලැබි
යුත්යත් ; සහ

(උ)

පාර්ියේන්තුයේ සභා ගර්භයේ මධය ට පිවිසීම යනාකළ යුත්යත් .

(2) රීති ප්රශ්න
(අ) ඡන්ද ක් ප්රකාශ් කිරීමට යබදීමක් පවතින විටක දී හැර පාර්ියේන්තුයේ කවර යහෝ
කටයුත්තක දී නවැරදි ක්රමයේද අනුගමන කරනු ලැබ තියේ ද යහෝ කරනු
ලබමින් තියේ ද න්න පිළිබඳව මන්ීවර කු විසින් ප්රශ්්න කරනු ලැබි හැකි
වන්යන් .
(ආ) රීති ප්රශ්්න ක් මතු කිරීයේ දී, මන්ීවර කුට මිනත්තු එකකට වඩා කතා කරනු
ලැබි යනාහැකි අතර සැලකිේලට භාජන කරනු ලබමින් තියබන ප්රශ්්න ක්
පිළිබඳව කථා කරනු ලැබි යනාහැකි වන්යන් . සැලකිේලට භාජන කරනු
ලබමින් තියබන ප්රශ්්න ක් අභිභවා රීති ප්රශ්්න ක් මුඛ්යස්ථාන ගනු ලැබි යුතු
අතර සලකා බැලීමට භාජන කරනු ලබමින් තියබන සාකච්ඡාව තාවකාිකව
අත්හිටුවනු ලැබි යුත්යත් .
(ඇ) යමම ස්ථාවර නය ෝගවලට අනුකූලව ේ රීති ප්රශ්්න ක් සේබන්ධය න්
කථානා කවර ා යහෝ මූලාසනාරූඪ මන්ීවර ා විසින් තීරණ ක් වහාම ගනු
ලැබි යුතු අතර යකයස් යවතත් වියශ්්ෂය න් තීරණ ක් ගනු ලැබීම කේ දමනු
ලැබි හැකි වන්යන් . කථානා කවර ා යහෝ මූලාසනාරූඪ මන්ීවර ා විසින්
යමම ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් එළඹි තීරණ නයේදන කරනු ලැබි යුතු
අතර එම තීරණ සේබන්ධය න් තවදුරටත් සාකච්ඡා කිරීමට ඉඩ යදනු
යනාලැබි යුත්යත් .
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පූර්ලණ පාර්ලියේන්ත්රු කාරක සභාව
93. (1) පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක් පාර්ියේන්තුයේ ය ෝජනා සේමත ක් මගින් පත්
කරනු ලැබි යුත්යත් .
(2) එවැන ය ෝජනා සේමත කට එකඟ ීයමන් අනතුරුව කථානා කවර ා විසින් පරශ්්න
යනාවිමසා මූලාසනය න් ඉවත් වනු ලැබි යුත්යත් .
94. කථානා කවර ා විසින් යහෝ කථානා කවර ා යනාපැමිණ සිටින අවස්ථාවක දී, නය ෝජය
කථානා කවර ා විසින් පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක සභාපතිවර ා වශ්ය න් මූලාසන
දරනු ලැබි යුතු අතර, ඒ යදයදනාම යනාපැමිණ සිටින අවස්ථාවක දී, නය ෝජය කාරක සභා
සභාපතිවර ා මූලාසන දරනු ලැබි යුත්යත් . කථානා කවර ා, නය ෝජය කථානා කවර ා
සහ නය ෝජය කාරක සභා සභාපතිවර ා න තියදනාම යනාපැමිණ සිටින අවස්ථාවක දී, සභාපති
නාමාවියේ කවර යහෝ මන්තරීවර කු විසින් මූලාසන දරනු ලැබි යුත්යත් .
95. පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභායේ ඡන්ද විමසීේ කිරීයේ දී 47 සිට 49 දක්වා ස්ථාවර
නය ෝගවල විධිවිධානවල “කථානා කවර ා” න වචන යවනුවට “සභාපතිවර ා” න වචන
ආයද්ශ්යකාට එම විධිවිධානවලට අනුකූලව ඡන්ද විමසීම කරනු ලැබි යුත්යත් .
96. පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක සභාපතිවර ා විසින්, අයනක් මන්තරීවරුන්යේ ඡන්ද
සමානව යබදී ඇත්නේ මිස සි ඡන්ද පරකාශ් කරනු යනාලැබි යුතු අතර, එවැන අවස්ථාවක දී
සභාපතිවර ා විසින් තීරක ඡන්ද භාවිතා කරනු ලැබීමට හැකි .
97. මතු සඳහන් කාරණා වල දී හැර කථානා කවර ා මූලාසනයේ සිටින අවස්ථාවක දී, කාර්
පටිපාටි සේබන්ධය න් අදාළ වන රීති පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක කාර් පටිපාටි
සේබන්ධය න් ද අදාළ වි යුත්යත් :—
(අ)

ය ෝජනාවක් පිළිබඳව දැනුේ දීමක් අවශ්ය යනාවන්යන් ;

(ආ)

ය ෝජනාවක් ස්ිර කරනු ලැබීම අවශ්ය යනාවන්යන් ;

(ඇ)

එකම පරශ්න
්
සේබන්ධය න් මන්තරීවර කුට එක් වරකට වඩා කථා කරනු
ලැබි හැකි .

98. පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක් විසින් එම කාරක සභාවට පාර්ියේන්තුව විසින් ය ාමු
කරන ලද කාරණා සේබන්ධය න් පමණක් කටයුතු සිදු කරනු ලැබි යුත්යත් .
99. පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක වැඩකටයුතු පාර්ියේන්තුයේ කාර්
වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් .

සටහන්වල

වියශ්ෂ කාරක සභා
100. වියශ්්ෂ කාරක සභාවක් පාර්ියේන්තුයේ ය ෝජනා සේමත ක් මගින් පත් කරනු ලැබි
හැකි .
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101. වියශ්්ෂ කාරක සභාවක්, පාර්ියේන්තුයේ අවසර යනාමැතිව මන්තව
රී රු යදායළාස්
යදයනකුට වැඩි ගණනකින් සංයුක්ත යනාවි යුතු . එවැන අවසර ක් ලබා ගැනීම සඳහා වන
ය ෝජනාවක් සේබන්ධය න් දැනුේ දීම අවශ්ය වන්යන් .
102. වියශ්්ෂ කාරක සභාවකින් කරනු ලබන පරීක්ෂණ ක විෂ
සීමාව, එම කාරක සභාව පත්
කරන ලද නය ෝගයේ න ම මගින් නශ්්ච කරනු ලැබි යුතු නමුත් එම විෂ
පථ පුළුේ කිරීම
යහෝ සීමා කිරීම පාර්ියේන්තුයේ උපයදස් අනුව කරනු ලැබි හැකි . එම කාරක සභාව විසින් එහි
අවසන් වාර්තාව පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුතු කාල සීමාව පාර්ියේන්තුව විසින්
ය ෝගය ැයි සලකනු ලබන ේ නශ්්ිත දින ක් දක්වා දීර්ඝ කරනු ලැබි හැකි ීමට ටත්ව, එම
කාරක සභාව විසින් සි අවසන් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුතු කාල සීමාව ඉහත කී
නය ෝගයේ නශ්්ිතව දක්වා තිබි යුත්යත් .
103. සෑම වියශ්්ෂ කාරක සභාවකම සභාපතිවර ා සහ සභික මන්තව
රී ර න් කථානා කවර ා
විසින් පත් කරනු ලැබි යුත්යත් . සභාපතිවර ා යනාපැමිණ සිටින අවස්ථාවක දී, පැමිණ සිටින
සභික මන්තව
රී ර න් විසින් යතෝරා ගනු ලබන කාරක සභායේ යවනත් කවර යහෝ මන්ීවර කු
විසින් එම රැස්ීයේ මූලාසන දරනු ලැබි යුත්යත් .
104. සභාපතිවර ා විසින් න ම කරනු ලැබි හැකි ේ යේලාවක සහ ස්ථාන ක කාරක සභාව
විසින් සි රැස්ීේ පවත්වනු ලැබි යුත්යත් . පළමුවැන රැස්ීයමන් අනතුරුව පවත්වනු ලබන
රැස්ීේ කාරක සභාව විසින් නශ්්ච කරනු ලැබි හැකි යේලාවල සහ ස්ථානවල පවත්වනු ලැබි
යුත්යත් .
105. අනයාකාරය න් නය ෝග කරනු ලබන්යන් නේ මිස, වියශ්්ෂ කාරක සභාවක ගණපූරණ
මන්තව
රී රුන් හතර යදයනකුයගන් සංයුක්ත වි යුත්යත් .
106. එවැන ේ කාරක සභාවක පුරප්පාඩුවක් ඇති වන ේ අවස්ථාවක දී, කථානා කවර ා
විසින්, කින් කලට, එම සාමාජික මන්තව
රී ර ා යවනුවට එම වියශ්්ෂ කාරක සභාවට යවනත්
මන්තව
රී ර කු පත් කරනු ලැබි හැකි . කාරක සභායේ පූර්ව අවසර යනාලබා යනාකඩවා රැස්ීේ
තුනකට පැමිණ යනාසිටින ේ සාමාජික මන්තව
රී ර කු එම කාරක සභායේ සාමාජිකත්ව
අත්හැරගි ා යස් සලකනු ලැබි යුත්යත් . යමම ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් කරනු ලබන සෑම පත්
කිරීමක් ම පාර්ියේන්තුයේ ඊළඟ රැස්ීයේ දී පාර්ියේන්තුවට නයේදන කරනු ලැබි යුත්යත් .
107. වියශ්්ෂ කාරක සභාවක සභාපතිවර ාට එක් මූික ඡන්ද ක් තිබි යුතු . ඡන්ද විමසීමක දී
පරකාශ් කරන ලද ඡන්ද සමානව යබදී ඇත්නේ, සභාපතිවර ාට තීරක ඡන්ද ක් භාවිතා කරනු
ලැබි හැකි .
108. පනත් යකටුේපතක් යහෝ ේ කාරණ ක් ය ාමු කරනු ලැබූ වියශ්්ෂ කාරක සභාවක් විසින්
එම පනත් යකටුේපත යහෝ ය ාමුගත කාරණ පිළිබඳ සාක්ෂය විභාග කිරීම පිණිස පාර්ියේන්තුව
විසින් එම කාරක සභාවට තැනැත්තන් කැඳීමට සහ ිපි යේඛ්න සහ වාර්තා යගන්වා ගනු ලැබීමට
ය ෝජනා සේමත ක් මගින් බල යදනු ලැබි හැකි අතර, එවැන බලතල පවරනු ලැබ ඇති ේ
කාරක සභාවකට එම කාරක සභාව ඉදිරියේ ලබා ගන්නා ලද සාක්ිවල කාර්
සටහන් ද සමඟ
කාරක සභායේ මත න් සහ නරීක්ෂණ පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කිරීමට ද පාර්ියේන්තුයේ
දැනගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම සුදුසු ැයි සලකනු ලැබි හැකි ේ කාරණ ක් සේබන්ධ වියශ්්ෂ
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට ද අවසර තිබි යුත්යත් .
( 76 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
109. පාර්ියේන්තුව කේ තබනු ලැබ යහෝ වාරාවසාන කරනු ලැබ තිබුණ ද, වියශ්්ෂ කාරක
සභාවක් විසින් සි විමර්ශ්න යනාකඩවා කරයගන නු ලැබි හැකි අතර, එහි වාර්තාව
පාර්ියේන්තුවට පිළිගන්වනු ලබන යතක් යහෝ පාර්ියේන්තුයේ ය ෝජනාවකින් මිස එ විසුරුවා
හරිනු යනාලැබි යුත්යත් .
110. ේ වියශ්්ෂ කාරක සභාවක රැස්ීම සඳහා එක් එක් දිනයේ පැමියණන සාමාජික
මන්තව
රී ර න්යේ නේ, විභාග කරන ලද සාක්ිකරුවන්යේ නේ සහ ේ යබදීමක් ඇති වූ
අවස්ථාවක දී, ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ පරශ්්න , එ ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ තැනැත්තායේ නම සහ පැමිණ
සිටින සාමාජික මන්තව
රී ර න් එම පරශ්න
්
සඳහා ඡන්ද ලබාදුන් අනුපිළියවළ ද කාරක සභායේ
වැඩකටයුතු පිළිබඳ කාර් සටහන්වල ඇතුළත් කරනු ලැබි යුතු අතර, සාක්ි පිළිබඳ කාර්
සටහන් සමඟ වැඩකටයුතු පිළිබඳ වූ කාර් සටහන් ද පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබි යුතු
අතර කාරක සභායේ වාර්තාව සමඟ ඒවා මුද්රණ කරනු ලැබි යුත්යත් .

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා
111. (1) පාර්ියේන්තුව විසින්, මහ මැතිවරණ කින් පසුව එහි පළමු රැස්ීයමන් අනතුරුව සති
හ ක් ඇතුළත දී, ය ෝජනා සේමත ක් මඟින්, යත්රීේ කාරක සභාව විසින් නශ්්ච කරනු ලැබි
හැකි ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සංඛ්යාවක් පත් කරනු ලැබි යුත්යත් ; යකයස් වුව ද, දී ඇති
කවර යහෝ අවස්ථාවක දී හ ෝ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සංඛ්යාව විස්ස ඉක්මවනු යනාලැබි
යුත්යත් .
(2) ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා පාර්ියේන්තුයේ කාල තුළ දී කරි ාත්මක වි යුතු
අතර, පාර්ියේන්තුයේ ේ කේ තැබීමක් යහෝ වාරාවසාන කිරීමක් යනාසලකා එහි විමර්ශ්න
කටයුතු පවත්වායගන නු ලැබි යුත්යත් .
(3) එක් එක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට යවන් කරනු ලැබි
කාර් න් යත්රීේ කාරක සභාව විසින් නශ්්ච කරනු ලැබි යුත්යත් .

යුතු විෂ

න් සහ

(4) ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවලට ේ පනත් යකටුේපතක්, නය ෝග ක්, ය ෝජනා
සේමත ක් ඇතුළු ේ අනුනීති ක්, ගිවිසුමක්, වාර්තාවක්, යහෝ එහි අධිකාර බල සීමාව ඇතුළත
ඇති විෂ න් සහ කාර් න්ට අදාළ යවනත් ේ කාරණ ක් විභාග කිරීමට බල තිබි යුත්යත් .
(5) ේ විෂ කට යහෝ කාර් කට අධිකාර බල සීමාව ඇති ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාවකට, පාර්ියේන්තුව යහෝ ේ කාරක සභාවක් යහෝ අමාතයවර කු යහෝ විසින් ඕනෑම
කාරණ ක් සලකා බලා වාර්තා කිරීම පිණිස ඊට ය ාමු කරනු ලැබි හැකි .
(6) ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවලට, පාර්ියේන්තුවට සහා ීම පිණිස මතු සඳහන්
යපාදු අධීක්ෂණ වගකීේ තිබි යුත්යත් :—
(අ)

ඉේලීම සේබන්ධ එහි විශ්්යේෂණ , තක්යස්රුව සහ ඇගයීම, පාර්ියේන්තුව
විසින් සේමත කරනු ලබන නීතිවල පරිපාලන , කරි ාත්මක කිරීම සහ
ඵලදායිතාව සහ ේ අලුත් යහෝ අතියර්ක නීති පැනීයේ අවශ්යතාව යහෝ
( 77 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

ය ෝගයතාව හඟවනු ලබන තත්ත්ව න් සහ අවස්ථායවෝිත කාරණා
සේබන්ධය න්;
සහ
(ආ)

ේ නීති ක සැකසීම, සලකා බැලීම සහ පැනීම යහෝ යවනස්කේ සහ අවශ්ය
වි හැකි යහෝ ය ෝගය වන්නා වූ ේ අතියර්ක නීති සේබන්ධය න්:
එයස් වුව ද, යමම ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් අතියර්ක මූලය සේපත්
බලායපායරාත්තු වන්නා වූ ේ නර්යද්ශ් ක් යහෝ ය ෝජනාවක් සමගාමීව
රජයේ මුදේ පිළිබඳ කාරක සභාව සමඟ සමායලෝචන කරනු ලැබි
යුත්යත් .

(7) (1) ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක අධිකාර බල සීමාව ඇතුළත ඇති විෂ න්ට
සේබන්ධ ේ නීති ක්, වයාපෘති ක් යහෝ වැඩසටහනක් ඵලදායී යලස කරි ාත්මක කර තියේ ද
න්නත්, පාර්ියේන්තුයේ අභිපරා අනුව කරි ාකර තියේ ද න්නත්, නශ්්ච කරනු ලැබීම සඳහා
සහ ඒවා ඉදිරි ටම පවත්වායගන නු ලැබි යුතු ද, නවත්වනු ලැබි යුතු ද, යහෝ මුිනුපුටා දමනු
ලැබි යුතු ද, න්න අඛ්ණ්ඩඩ පදනමක් මත සමායලෝචන කර අධය න කරනු ලැබි යුත්යත් .
(2)
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා විසින්, මතු දැක්යවන සි ලු යහෝ ේ එකක් යහෝ
ඊට වැඩි ගණනක් ඉටු කරනු ලැබි යුත්යත් :—
(අ)

එහි අධිකාර බල සීමාව ඇතුළත ඇති විෂ න් පිළිබඳව වයවස්ථා සේපාදන
වයාපෘති සහ වැඩසටහන්වල ය දීම, පරිපාලන , ක්රි ාත්මක කිරීම සහ
ඵලදායීතාව අධය න කිරීම සහ සමායලෝචන කිරීම;

(ආ)

එහි අධිකාර බල තුළ ඇති විෂ න් පිළිබඳව වයවස්ථා සේපාදන වයාපෘති හා
වැඩ සටහන් පරිපාලන සහ කරි ාත්මක කිරීම සඳහා වගකීමක් ඇති
යදපාර්තයේන්තු සහ ආ තනවල සංවිධාන සහ කරි ාකාරිත්ව අධය න
කිරීම සහ සමායලෝචන කිරීම;

(ඇ)

එහි අධිකාර බල තුළ ඇති විෂ න් පිළිබඳව අලුත් යහෝ අතියර්ක නීති
කෘතය න් නීතිගත කිරීයේ අවශ්යතාව සහ අභිප්රා යපන්නුේ කරන පවතින
තත්ත්ව න් යහෝ යකාන්යද්සි අධය න කිරීම සහ සමායලෝචන කිරීම (ඒ
සේබන්ධය න් පනත් යකටුේපතක් යහෝ ය ෝජනා සේමත ක් ඉදිරිපත් කරනු
ලැබූ යහෝ යනාලැබූ අවස්ථාවක දී);

(ඈ)

ආණ්ඩඩුයේ අමාතයංශ්වල නය ෝග ඇතුළු අයනකුත් අනු නීති වයවස්ථාදා කයේ
පරමාර්ථ සමඟ අනුකූල බවට වග බලා ගැනීම සඳහා අනු නීති පැනීයේ
වගකීේ අධය න කිරීම සහ සමායලෝචන කිරීම;

(ඉ)

මුළුමනන්ම යහෝ යකාටසක් වශ්ය න් ආණ්ඩඩුයවන් අරමුදේ සප නු ලබන
රාජය සංස්ථා යහෝ ආ තනවල ගිණුේ පරීක්ෂා කිරීම;

(ඊ)

එම ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභායේ අධිකාර බල සීමාව ඇතුළත ඇති, අමාතය
මණ්ඩඩල විසින් නශ්්ච කරනු ලබන ේ තනතුරක ධුර දැරීම සඳහා පත්කරනු
ලැබ ඇති යහෝ නේ කරනු ලැබ ඇති ේ තැනැත්තකුයේ ය ෝගයතාව පරීක්ෂා
( 78 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
කරනු ලැබීම සහ අදාළ අමාතයංශ් ට ඒ තැනැත්තන් සේබන්ධ නර්යද්ශ්
ඉදිරිපත් කිරීම; සහ
(උ)

සි අධිකාර බල සීමාව ඇතුළත ඇති විෂ
පර්යේෂණ කටයුතුවල න ැලීම.

න් පිළිබඳව පූර්වානුමාන කර ඉදිරි

(8) ඕනෑම අවස්ථාවක දී සි වගකීේ කරි ාත්මක කිරීයේ දී අවශ්ය යහෝ ය ෝගය වි හැකි
ැයි ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් සලකනු ලබන ේ විමර්ශ්න සහ අධය න න් සිදු
කරනු ලැබි හැකි .
(9) ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා පත් කිරීයමන් සති හ කට පසු යනාවන කාල ක දී එක්
එක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් පාර්ියේන්තුයේ එම සැසිවාර සඳහා අධීක්ෂණ
සැලසුමක් සේමත කර ගනු ලැබි යුත්යත් . එම සැලසුම නරීක්ෂණ කිරීම සඳහා පාර්ියේන්තු
කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් . එක් එක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක
සභාව විසින් එම සැලසුම වැඩි දියුණු කිරීයේ දී—
(අ)

එම වයවස්ථා සේපාදන වයාපෘති යහෝ වැඩසටහන් සේබන්ධව සමායලෝචන
කරනු ලැබීයේ දී කාරක සභා අතර සහ නය ෝජිත ආ තන අතර උපරිම
සේබන්ධීකරණ සහ සහය ෝගීතාව සඳහා වගබලා ගැනීයේ අදහසින් සමාන
යහෝ අදාළ වයවස්ථා සේපාදන වයාපෘති යහෝ වැඩසටහන් සේබන්ධය න්
අධිකාර බල ඇති අයනකුත් කාරක සභා, යහෝ සි අධිකාර බල තුළ ඇති
නය ෝජිත ආ තන විමසීම සහ එවැන සේබන්ධීකරණ ක් යහෝ
සහය ෝගීතාව ක් සඳහා වගබලා ගැනීමට ගන්නා ලද යහෝ ගනු ලබන පි වර
පිළිබඳ පැහැදිි කිරීමක් ද එම සැලසුයේ ඇතුළත් වි යුත්යත් ;

(ආ)

වැඩිදුර සලකා බැලීම අවශ්ය වන යහෝ පුද්ගල න් යවත බරපතළ මූලය වගකීේ
පනවන ආණ්ඩඩුයේ රීති, නය ෝග සහ වයවස්ථාවල වියශ්්ිත ගැටලු
සමායලෝචන කරනු ලැබි යුත්යත් ;

(ඇ)

ඉහත කී වයවස්ථා සේපාදන වයාපෘති, වැඩසටහන් යහෝ නතය අ වැ
අධිකාරි ක් යහෝ නතය වයවස්ථාපිත අධිකාරි ක් ටයත් කරි ාත්මක වන
නය ෝජිත ආ තන ඇතුළත් කාරණා සලකා බැලීම පිණිස ප්රමුඛ්තාව යදනු
ලැබි යුත්යත් ;
සහ

(ඈ)

සි අධිකාර බල
ටයත් ඇති සෑම වියශ්්ිත වයවස්ථාම වයාපෘති,
වැඩසටහන් යහෝ නය ෝජිත ආ තන ක් ම කින් කලට සමායලෝචන ට
භාජන කරන බවට වග බලා ගනු ලැබි යුත්යත් .

(10) එක් එක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් සේමත කරන ලද අධීක්ෂණ සැලසුේ
කථානා කවර ා යවත ලැබුණු පසුව කථානා කවර ා ඒ පිළිබඳව පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු
ලැබි යුත්යත් .
(11) පාර්ියේන්තුව විසින් එක් එක් පනත් යකටුේපත, නය ෝග, ය ෝජනා සේමත න්
ඇතුළු අනු වයවස්ථා යහෝ යමම ස්ථාවර නය ෝගයේ විධිවිධානවලට අනුකූලව ආංශික අධීක්ෂණ
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කාරක සභාව ටයත් ලැයිස්තු ගත කර ඇති ේ විෂ
කාරක සභාවට ය ාමු කරනු ලැබි හැකි .

කට අදාළ යවනත් ේ කාරණ ක් යමම

(12)
ේ විෂ
කාරණ ක් සේබන්ධය න් අධිකාර බල ඇති එක් එක් ආංශික
අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් එම විෂ
කාරණා පිළිබඳව සලකා බලා ඒ සේබන්ධය න්
පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබි හැකි බවට පාර ය ෝගිකව හැකි උපරිම පරමාණ ට වගබලා
ගන්නා ආකාර ට ේ කාරණ ක් ේ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවකට ය ාමු කරනු ලැබි
යුත්යත් .
(13)
ේ කාරණ ක් ය ාමු කිරීම සේබන්ධය න් ඉහත (10) වැන සහ (11) වැන යේදවල
විධිවිධාන කරි ායේ ය දීයේ දී කථානා කවර ා විසින්—
(අ)

ඒ සඳහා පරාථමික අධිකාර බල කරි ාත්මක කරනු ලබන කාරක සභාවක් නේ
කරනු ලැබි යුත්යත් ;

(ආ)

එම කාරක සභාව විසින් පරාථමික අධිකාර බල කරි ාත්මක කරමින් එම
කාරණ සේබන්ධය න් වාර්තා කරනු ලැබූ මුේ අවදියේ යහෝ පසුව එම
කාරණ සලකා බලා සි මත පරකාශ් කිරීම පිණිස කාරණ අතියර්ක
කාරක සභා එකකට යහෝ වැඩි ගණනකට ය ාමු කරනු ලැබි හැකි ;

(ඇ)

එම ය ාමු කිරීම ය ෝගය කාල සීමාවන්ට ටත් කරනු ලැබි හැකි ;
සහ

(ඈ)

ය ෝගය
හැකි .

ැයි සලකනු ලැබි

හැකි යවනත්

ේ විධිවිධාන කරනු ලැබි

(14) (13) වැන යේද
ටයත් පරාථමික අධිකාර බල කරි ාත්මක කරනු ලබන ේ කාරක
සභාවක හැර ේ අතියර්ක කාරක සභාවක් මගින් මත ක් විමසා ඇති විට, එම මත යදනු ලබන
කාරක සභාව විසින් හුයදක් සි වගකීේ වපසරි
ටතට ගැයනන කාරණා සේබන්ධය න් සි
මත හසුරවනු ලැබි යුත්යත් .
(15) කථානා කවර ා විසින් ේ කාරණ ක් අතියර්ක කාරක සභාවකට ය ාමු කරනු
ලැබූ අවස්ථායේ දී, එම අතියර්ක කාරක සභාව විසින් සි මත ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් කවර
කාල සීමාවක් ඇතුළත ද න්න කථානා කවර ා විසින් න ම කරනු ලැබි හැකි .
(16) සි අධිකාර බල කරි ාත්මක කරමින් කටයුතු කරන එක් එක් ආංශික අධීක්ෂණ
කාරක සභාව, එම කාරක සභාව විසින් සලකා බලන ලද එක් එක් කාරණ සේබන්ධ වාර්තාවක්
කථානා කවර ාට ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් . කථානා කවර ා විසින් එම වාර්තාව
පාර්ියේන්තුයේ දී සභාගත කිරීමට සලස්වනු ලැබි යුතු අතර—
(අ)

ේ පනත් යකටුේපතක් සේබන්ධය න් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක
ේ වාර්තාවක් ඒ සමඟ ඇති ය ෝජනාවට යකටුේපත් සංයශ්ෝධන යවයතාත්
අදාළ වන්යන් නේ යකටි සාධාරණීකරණ න් ද සමඟ සමන්විත වි යුත්යත්
; සහ

( 80 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(ආ)

පනත් යකටුේපතට එවැන ේ සංයශ්ෝධන ක් කාරක සභායේ සභාපතිවර ා
යහෝ කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන යවනත් කවර යහෝ සභික
මන්ීවර කු විසින්, 61 වැන ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් එම පනත්
යකටුේපයත් කාරක සභා අවස්ථායේදී, ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් .

(17) එක් එක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් සි රැස්ීේ සේබන්ධ වාර්ික දින
දර්ශ්න ක් සකස් කරනු ලැබි යුතු .
(18) එක් එක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව සෑම මාස කම දින යදකකට යනාඅඩු දින
ගණනක් රැස් වි යුත්යත් . එක් එක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක රැස්ීේ දින දර්ශ්න යහෝ
කාලසටහන අනුව යහෝ සභාපතිවර ා විසින් තීරණ කරනු ලැබි හැකි පරිදි කැඳවනු ලැබි යුතු
. සභාපතිවර ා විසින් යහෝ කාරක සභායේ සභික මන්ීවර න්යගන් අඩකට යනාඅඩු
සංඛ්යාවකයේ ඉේලීම මත ේ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක අතියර්ක රැස්ීේ කැඳවනු ලැබි
හැකි .
(19) මතු සඳහන් තැනැත්තන් හැර, පාර්ියේන්තුයේ සෑම මන්තරීවර කු ම ේ ආංශික
අධීක්ෂණ කාරක සභාවක සාමාජික න් යලස යස්ව කිරීමට සුදුසුකේ ලැබි යුත්යත් :—
(අ) කථානා කවර ා;
(ආ) නය ෝජය කථානා කවර ා;
(ඇ) නය ෝජය කාරක සභා සභාපතිවර ා;
(ඈ) අගරාමාතයවර ා;
(ඉ) පාර්ියේන්තුයේ සභානා කවර ා;
(ඊ) පාර්ියේන්තුයේ විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ නා කවර ා;
(උ) ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 43 (2) වයවස්ථාව ටයත් පත් කරනු ලබන අමාතය
මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර න්.
(20) සුදුසුකේ ලබන සෑම මන්තව
රී ර කු විසින් ම දී ඇති ේ අවස්ථාවක දී, ආංශික
අධීක්ෂණ කාරක සභා තුනකට යනාවැඩි සංඛ්යාවක සභික මන්ීවර කු යලස යස්ව කරනු ලැබි
හැකි . (19) වැන යේදයේ (උ) අනුයේද
ටතට යනාගැයනන නය ෝජය අමාතයවර න් හා
අමාතය මණ්ඩඩලයේ සාමාජික න් යනාවන අමාතයවර න්, නය ෝජය අමාතයවර න් සහ අමාතය
මණ්ඩඩලයේ සාමාජික න් යනාවන අමාතයවර න් කටයුතු කරනුයේ කවර අමාතය මණ්ඩඩල
අමාතයවර කුයේ විෂ පථ
ටතට ගැයනන ේ විෂ ක්, කර්තවය ක්, යදපාර්තයේන්තුවක්
යහෝ ආ තන ක ද ඒ හා සමාන අධිකාර බල ක් සහ අදාළ කර්තවය සහිත ආංශික අධීක්ෂණ
කාරක සභාවක යස්ව කිරීම සඳහා සුදුසුකේ යනාලැබි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, පනත් යකටුේපතක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක සාකච්ඡාවට භාජන
කරනු ලබන අවස්ථාවක දී, විෂ භාර අමාතයවර ා, යහෝ අමාතය මණ්ඩඩලයේ සාමාජික කු
යනාවන අමාතයවර ා යහෝ නය ෝජය අමාතයවර ා යහෝ එම කාරක සභාවට සහා ීම පිණිස
කැඳවනු ලැබි හැකි .
( 81 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

(21) යත්රීේ කාරක සභාව විසින්, ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට සභික මන්ීවර න්
නේ කිරියේ දී පාර්ියේන්තුව නය ෝජන කරනු ලබන යද්ශ්පාලන පක්ෂවල හා ස්වාධීන
කණ්ඩඩා ේවල නා ක න් විසින් කරනු ලබන නාමය ෝජනාවලට අනුකූලව එම යද්ශ්පාලන පක්ෂ
සහ ස්වාධීන කණ්ඩඩා ේවල මන්ී සංඛ්යාවට නසි සැලකිේල දක්වමින් කටයුතු කරනු ලැබි
යුත්යත් .
(22) (අ)

(ආ)

පාර්ියේන්තුව නය ෝජන කරනු ලබන ේ යද්ශ්පාලන පක්ෂ ක් යහෝ
ස්වාධීන කණ්ඩඩා මක් විසින්, (21) වැන යේද
ටයත් නේ කරනු ලැබු එවැන
කවර යහෝ මන්තව
රී ර කු එම කාරක සභායවන් ඉවත් කරන යලස යත්රීේ
කාරක සභාව යවත ිඛිත ඉේලීමක් කරනු ලැබි හැකි . එවැන ඉේලීමක්
ලැබුණු අවස්ථායේ දී, යත්රීේ කාරක සභාව විසින් එම මන්තව
රී ර ා එකී කාරක
සභායවන් නදහස් කර ඒ බව පාර්ියේන්තුවට දැනුේ යදනු ලැබි යුත්යත් .
අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක සාමාජික මන්ීවර කු යනාවන
ේකිසි පාර්ියේන්තු මන්ීවර කු විසින් එවැන කාරක සභාවක කටයුතු
නරීක්ෂණ කරනු ලැබීමට එම කාරක සභායේ සභාපතිවර ා විසින් අවසර
යදනු ලැබි හැකි .

(23) එක් එක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව, සි පළමු රැස්ීයේ දී සහ ඉන් අනතුරුව
එහි සභාපති ධුර පුරප්පාඩු ීයමන් අනතුරුව පවත්වනු ලබන පළමු රැස්ීයේ දී ආංශික අධීක්ෂණ
කාරක සභායේ සභික මන්ීවර න් අතුරින් සභාපතිවර කු යතෝරා පත් කර ගනු ලැබි යුත්යත් .
(24)
ේ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවකින් අවසර ලබා යනායගන එහි අනුගාමී රැස්ීේ
තුනකට යනාපැමියණන ේ සාමාජික මන්ීවර කු එම කාරක සභායේ සාමාජිකත්ව අත්හැර
ගි ායස් සලකනු ලැබි යුත්යත් .
(25) එක් එක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් අවශ්ය ැයි සලකනු ලබන
අවස්ථාවක දී, එම කාරක සභාව විසින් අවශ්ය ැයි සලකනු ලැබි හැකි ේ කාරණා විභාග යකාට
එම කාරක සභාවට වාර්තා කරනු ලැබීම සඳහා එම කාරක සභායේ සාමාජික න්යගන් සැදුේලත්
අනු කාරක සභා පත් කරනු ලැබි හැකි .
(26) පාර්ියේන්තුව විසින් අනයාකාරය න් විධාන කරනු ලබන්යන් නේ මිස, ේ
කාරණ ක් ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවකට ය ාමු කිරීයේ දින සිට සති හ ක් ඉකුත් වන යතක්,
පාර්ියේන්තුව විසින් එම කාරණ සලකා බලනු යනාලැබි යුත්යත් . පාර්ියේන්තුව විසින්
ය ෝජනා සේමත ක් මඟින් ඉහත කී කාල සීමාව දීර්ඝ කරනු ලැබි හැකි .
(27) සෑම ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක් ම ේ පනත් යකටුේපතක් යහෝ යපාදු
වැදගත්කමකින් යුක්ත යවනත් ේ කාරණ ක් සේබන්ධය න් බලපෑමට ලක්ව සිටින යහෝ ේ
බැඳි ාවක් ඇති පාර්ශ්ව කින් සාක්ි කැඳවනු ලැබි හැකි .
(28) සෑම ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවකට ම තැනැත්තන් කැඳවනු ලැබීමට සහ ිපි
යේඛ්න හා වාර්තා යගන්වා ගනු ලැබීමට බල තිබි යුතු අතරම, එම කාරක සභාව ඉදිරියේ විමසනු
ලබන සාක්ිවල කාර් සටහන් ද සමඟ සි මත සහ නරීක්ෂණ අඩංගු වාර්තා පාර්ියේන්තුවට
ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
( 82 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(29) ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවක සාමාජික මන්ීවර කුයේ ේ එකඟ යනාීමක්
පිළිබඳව එම කාරක සභායේ වාර්තාවට ඇතුළත් කරනු ලැබි හැකි .
(30) නීති පැනීම යහෝ වයවස්ථාම යනාවන වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ආංශික
අධීක්ෂණ කාරක සභාවක් නර්යද්ශ් කරනු ලබන අවස්ථාවක දී, එම වාර්තාව පාර්ියේන්තුයේ
සභාගත කිරීයමන් සති හ ක් ඇතුළත දී, අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර න් විසින් සි මත
පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් .

වයවස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභාව
112. (1) නය ෝජය කථානා කවර ා සභාපති වූ ද නය ෝජය කාරක සභා සභාපතිවර ා සහ
යත්රීේ කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන තවත් මන්තරීවර න් දස යදයනකුයගන් සමන්විත,
වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාව නුයවන් හඳුන්වනු ලබන කාරක සභාවක් තිබි යුත්යත් .
(2)
යත්රීේ කාරක සභාව විසින් ආණ්ඩඩු පාර්ශ්්ව සහ විරුද්ධ පාර්ශ්්ව නය ෝජන
කරමින් අතියර්ක මන්ීවර න්ද නේ කරනු ලැබි හැකි අතර එවැන මන්ීවර න් නේ කරනු
ලැබීමට කථානා කවර ාට බල ඇත්යත් .
(3)
වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර
තියදයනකුයගන් සංයුක්ත වි යුත්යත් .

කාරක

සභායේ

ගණපූරණ

මන්ීවර න්

(4)
වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභායේ කර්තවය, පාර්ියේන්තුව විසින් ඊට
සලකා බැලීම පිණිස ය ාමු කරනු ලබන පනත් යකටුේපත්/ය ෝජිත ප්රඥප්තිවලට පමණක් සීමා වි
යුත්යත් .
(5)
වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාව විසින් අදාළ කර්තවය ඉටුකරනු ලැබීම
පිණිස ේ ේ අ කැඳවනු ලැබීමට ද, ි කි විි හා යපාත්පත් යගන්වා ගනු ලැබීමට ද, එම
කාරක සභාවට බල තිබි යුත්යත් .
(6)
වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභායේ සභාපතිවර ාට එක් මූික ඡන්ද ක්
තිබි යුතු අතර ඡන්ද විමසීමකදී පක
ර ාශ් කරන ලද ඡන්ද සමානව යබදී ඇත්නේ සභාපතිවර ාට
තීරක ඡන්ද ක් ද තිබි යුත්යත් .
(7)
වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාවට ය ාමු කරන ලද ේ පනත් යකටුේපතක්
භාර මන්ීවර ා එම ස්ථාවර කාරක සභායේ සාමාජික කු යනාවන අවස්ථාවක දී, එම පනත්
යකටුේපත සාකච්ඡාවට භාජන වන කවර යහෝ රැස්ීමකට පැමිණීමටත්, පනත් යකටුේපත
සේබන්ධය න් කාරක සභාව ඇමතීමටත්, එම පනත් යකටුේපත සේබන්ධය න් පැන නගින
කිසි ේ ප්රශ්්න ක් මත එම කාරක සභායේ සාමාජික මන්ීවර කු යලස සංයශ්ෝධන ඉදිරිපත් කරනු
ලැබීමටත්, ඡන්ද දීමටත් එම මන්ීවර ාට අයිති තිබි යුත්යත් .
(8)
වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභායේ වැඩ පිළියවළ පූර්ණ පාර්ියේන්තු
කාරක සභාවක වැඩ පිළියවළට හැකි තාක් දුරට සමාන වි යුතු අතර වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර
කාරක සභායේ කාර් සටහන් පූර්ණ පාර්ියේන්තු කාරක සභාවක කාර් සටහන්වල
ස්වරූපය න්ම සකස් කරනු ලැබ අදාළ පනත් යකටුේපත/ය ෝජිත ප්රඥප්ති සහ ඒ පිළිබඳ වාර්තාව
( 83 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

සමග, ේ කාල සීමාවක් පාර්ියේන්තුව විසින් න ම කරනු ලැබ තියේ නේ, එම කාල සීමාව තුළදී
එම කාරක සභාව විසින් පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් .
එයස් වුවද, වාරාවසාන කිරීමක් සිදුවන අවස්ථාවක දී, වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක
සභායේ සාකච්ඡා නමකර යනාමැතිව එහි වාර්තාව පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබ යනාමැති
අවස්ථාවක දී, එම කාරක සභායේ වැඩකටයුතු ඊළඟ සභාවාරයේ දී එකී පනත් යකටුේපත/ය ෝජිත
ප්රඥප්ති ය ාමු කරනු ලැබ තිබූ වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාවට ය ාමු කරනු ලැබි
යුත්යත් .

වියශ්ෂ කාර්ලයයන්ත්ර සඳහා කාරක සභා
යත්රීේ කාරක සභාව
113. (1) ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සංයුති , සාමාජික සංඛ්යාව, ඒවායේ කර්තවය සහ
ගණපූරණ තීරණ කරනු ලැබීම සහ ඒ සේබන්ධව සි මත හැකි පමණ ඉක්මනන්
පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබීම සඳහා ද මතු සඳහන් කාරක සභාවල යස්ව කිරීම සඳහා ද
මන්තව
රී ර න් නේ කරනු පිණිස සෑම සභාවාර ක් ආරේභයේ දී ම “යත්රීේ කාරක සභාව” නුයවන්
හඳුන්වනු ලබන කාරක සභාවක් තිබි යුත්යත් : —
(අ)

පාර්ියේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව;

(ආ)

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභාව;

(ඇ)

ගෘහය කාරක සභාව;

(ඈ)

ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව;

(ඉ)

වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාව;

(ඊ)

රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව;

(උ)

යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව;

(ඌ)

රජයේ මුදේ පිළිබඳ කාරක සභාව;

(එ)

මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාව;

(ඒ)

උසස් නලතල පිළිබඳ කාරක සභාව;

සහ

(ඔ) පසුයපළ මන්තව
රී ර න්යේ කාරක සභාව.
(2) යත්රීේ කාරක සභාව කථානා කවර ායේ සභාපතිත්වය න් සහ යද්ශ්පාලන
පක්ෂවල නා ක න් යහෝ ඔවුන්යේ නය ෝජිත න් ද ඇතුළත්ව පාර්ියේන්තුව විසින් එක් එක්
සභාවාර ආරේභයේ දී නේ කළ යුතු සාමාජික මන්තව
රී ර න් යදායළාස් යදයනකුයගන් සමන්විත
වි යුත්යත් . පාර්ියේන්තුව කේ තබනු ලැබ තිබි දී වුව ද, ස්වකී රැස්ීේ පවත්වනු ලැබීමට ද,
වරින් වර වාර්තා කරනු ලැබීමට ද, කිසි ේ කාරක සභාවකට ේ මන්ීවර කු නේ කරනු ලැබූ
අවස්ථාවක දී, ඒ සේබන්ධය න් පාර්ියේන්තුවට දැනුේ යදනු ලැබීමට ද යත්රීේ කාරක සභාවට
අවසර තිබි යුත්යත් .
( 84 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව

පාර්ලියේන්ත්රු කටයුු පිළිබඳ කාරක සභාව
114.
(1) කථානා කවර ා සභාපතිවර ා වූ ද, නය ෝජය කථානා කවර ා, නය ෝජය
කාරක සභා සභාපතිවර ා, පාර්ියේන්තුයේ සභානා කවර ා, විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ නා කවර ා,
ආණ්ඩඩු පාර්ශ්්වයේ පරධාන සංවිධා කවර ා, විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ පරධාන සංවිධා කවර ා සහ යත්රීේ
කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන තවත් සාමාජික මන්තව
රී ර න් අටයදයනකුයගන් සමන්විත
පාර්ියේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව නුයවන් හඳුන්වනු ලබන කාරක සභාවක් තිබි
යුත්යත් . පාර්ියේන්තුයේ සභානා කවර ා විමසා, කථානා කවර ා විසින් කාරක සභාවට
ය ාමු කිරීම පිණිස න ම කරනු ලබන පාර්ියේන්තුයේ වැඩකටයුතු සඳහා යවන් කළ යුතු කාල
සීමාව සහ යවනත් කරුණු සලකා බලා තීරණ කිරීම පාර්ියේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභායේ
කර්තවය වි යුත්යත් . යමම කාරක සභායේ රැස්ීේවල කාර් සටහන් සි ලුම සාමාජික
මන්ීවර න් අතර යබදා හරිනු ලැබි යුත්යත් .

ස්ථාවර නියයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව
115.
කථානා කවර ා සභාපතිවර ා වූ ද, නය ෝජය කථානා කවර ා, නය ෝජය කාරක
සභා සභාපතිවර ා සහ යත්රීේ කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන තවත් සාමාජික මන්තව
රී ර න්
හ යදයනකුයගන් සමන්විත, ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභාව නුයවන් හඳුන්වනු ලබන
කාරක සභාවක් තිබි යුත්යත් . පාර්ියේන්තුයේ කාර්
පටිපාටි සහ එහි වැඩකටයුතු
යමයහ ීම සේබන්ධ කාරණා සලකා බැලීම සහ ස්ථාවර නය ෝගවලට අවශ්ය ැයි සලකනු
ලැබි හැකි සංයශ්ෝධන නර්යද්ශ් කිරීම සහ පාර්ියේන්තුව විසින් එම කාරක සභාවට ය ාමු කරනු
ලැබි හැකි ස්ථාවර නය ෝගවලට අදාළ සි ලු කාරණා සේබන්ධය න් වාර්තා කිරීම ස්ථාවර
නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ කර්තවය වි යුත්යත් .

ගෘහය කාරක සභාව
116. (1) කථානා කවර ා සභාපතිවර ා වූ ද, යත්රීේ කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන
සාමාජික මන්තව
රී ර න් නව යදයනකුයගන් සමන්විත ගෘහය කාරක සභාවක් නුයවන් හඳුන්වනු
ලබන කාරක සභාවක් තිබි යුත්යත් .
(2) මන්තව
රී ර න්යේ පහසුකේ හා සේබන්ධ සි ලු කාරණා සලකා බලා ඒ සේබන්ධය න්
උපයදස් යදනු ලැබීම ගෘහය කාරක සභායේ කර්තවය වන්යන් . ගෘහය කාරක සභායේ රැස්ීේවල
කාර් සටහන් සි ලුම මන්තරීවර න් අතර යබදා හරිනු ලැබි යුත්යත් .

ආචාර ධර්ලම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව
117. (1) යත්රීේ කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන සාමාජික මන්තව
රී ර න් දසයදයනකුට
යනාවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව නුයවන්
හඳුන්වනු ලබන කාරක සභාවක් තිබි යුත්යත් .
(2) ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභායේ කර්තවය වන්යන්—
(අ)

සෑම වරපරසාද පරශ්න
් ක් ම සහ පාර්ියේන්තුව විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ
සේමත කරනු ලබන ය ෝජනාවක් මත එම කාරක සභාවට ය ාමු කරනු ලැබි
( 85 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

හැකි පැවැත්ම සහ ආචාර විධි සේබන්ධ රීති කඩ කිරීමට අදාළ කාරණා විභාග
කිරීම;
සහ
(ආ)

ඒ එක් එක් කාරණ සේබන්ධ කාරණා ඇසුරින් පැවැත්ම සහ ආචාර විධි
සේබන්ධ රීතිවලට වරපරසාද කඩකිරීමක් සිදුකර තියේ ද න්න නශ්්ච කිරීම
සහ එවැන කඩකිරීමක් සිදුී තියේ නේ, එම වරප්රසාද කඩ කිරීයේ ස්වභාව , ඊට
තුඩු යදන්නා වූ අවස්ථානුගත කාරණා සහ කාරක සභාව විසින් සුදුසු ැයි
සලකනු ලබන කාරක සභායේ නර්යද්ශ් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීම.

(3) කාරක සභාවට ය ාමු කරන ලද එක් එක් පරශ්්න සේබන්ධය න් කාරක සභායේ
වාර්තාව කාරක සභාව විසින් සති හ කට යනාවැඩි කාල සීමාවක් තුළ දී පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත්
කරනු ලැබි යුත්යත් . කාරක සභාවට එයස් ය ාමු කරනු ලබන කාරණා විභාග කිරීම සඳහා
අවශ්ය වන තැනැත්තන් කැඳවනු ලැබීමට සහ ිපි යේඛ්න සහ අයනකුත් වාර්තා යගන්වා ගනු
ලැබීමට ද අවශ්ය වි හැකි යවනත් කරි ාවන් කරනු ලැබීමට ද කාරක සභාවට බල තිබි
යුත්යත් .
(4) පාර්ියේන්තු මන්තරීවර න්යේ චර් ා ධර්ම සංගරහයේ රීති කඩ කිරීම යහෝ
පිළියනාපැදීමට අදාළව කාරක සභාවට ය ාමු කරනු ලබන ේ කාරණ ක් පරීක්ෂා කිරීම ද කාරක
සභාව විසින් කරනු ලැබි යුත්යත් . පාර්ියේන්තුයේ අධිකාර මත යහෝ ඒ ටයත් කරනු ලබන
එවැන විභාග කිරීමක දී එහි සි ලු අදි රවල දී සෑම පාර්ියේන්තු මන්තව
රී ර කු විසින් ම
සහය ෝග දක්වනු ලැබි යුත්යත් . ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභායේ ේ
සාමාජික මන්ීවර කුට චර් ා ධර්ම සංගරහයේ කඩ කරන ලදැයි කි නු ලබන රීති පිළිබඳව කාරක
සභාව විසින් සලකා බලනු ලැබීයේ දී ඒ සඳහා බලපෑේ කිරීයේ අදහසින් කිසිම මන්තරීවර කු
යපළෙීමක් සිදු කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
(5) කාරක සභාව විසින් සි කර්තවය ඉටු කරනු ලැබීයේ දී, කාරක සභාවට
වියශ්්ෂඥ න්යේ යස්ව ලබා ගැනීමට සහ සාක්ිකරුවන් කැඳවා පරීක්ෂා කරනු ලැබීමට හැකි .
(6) ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් පිළිය ල කරනු ලබන සි
වාර්තායේ තියබන නගමන න් සහ නර්යද්ශ් පිළිබඳව පාර්ියේන්තුව විසින් සලකා බලනු ලැබි
හැකි අතර, අවශ්ය ැයි සලකනු ලබන අවස්ථාවක දී අදාළ මන්ීවර ාට දඬුවේ පමුණුවනු ලැබි
හැකි .
(7) ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්, කින් කලට, සි
පටිපාටි විධිමත් කර ගැනීම සඳහා රීති සාදනු ලැබි හැකි .

කාර්

(8) මන්තව
රී ර න්යේ ආචාර ධර්ම සහ යවනත් විෂමාචාර පිළිබඳ සිද්ධි විභාග කිරීමට අදාළ සි ලු
කාරණා සේබන්ධය න් කාර් පටිපාටි විධිමත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය වි හැකි ැයි ආචාර
ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභායේ සභාපතිවර ා විසින් සලකනු ලැබි හැකි ේ නය ෝග
නකුත් කරනු ලැබි හැකි .

( 86 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව

රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව
118. (1) යත්රීේ කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන සාමාජික මන්තරීවර න් දහස
යදයනකුයගන් සමන්විත රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව නුයවන් හඳුන්වනු ලබන කාරක
සභාවක් තිබි යුත්යත් .
(2) මහජන වි දේ සඳහා පාර්ියේන්තුව විසින් පරදාන කරනු ලබන මුදේ විසර්ජන
කිරීම යපන්නුේ කරන ගිණුේ ද රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් සුදුසු ැයි සලකනු ලැබි
හැකි පාර්ියේන්තුව ඉදිරියේ තබනු ලබන යවනත් ේ ගිණුේ ද විගණකාධිපතිවර ායේ සහා
ඇතිව පරීක්ෂා කරනු ලැබීම රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභායේ කර්තවය වි යුත්යත් .
(3) රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්, කින් කලට, පරීක්ෂා කරන ලද ගිණුේ,
මූලය, මුලය කාර් පටිපාටි හා ේ යදපාර්තයේන්තුවක, පළාත් පාලන ආ තන ක කාර් සාධන
හා සාමානය කළමනාකරණ ගැන ද ඉන් පැන නඟින ේ කාරණ ක් සේබන්ධය න් ද
පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් .
(4) පාර්ියේන්තුයේ සභාගත කරන ලද රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභායේ ේ
වාර්තාවක් මුදේ විෂ භාර අමාතයවර ාට සහ ආ තන භාර අමාතයවර න්ට ය ාමු කරනු ලැබි
යුතු අතර, එවිට, මුදේ විෂ භාර අමාතයවර ා සහ ආ තන භාර අමාතයවර න් විසින් ඒ
සේබන්ධය න් සි නරීක්ෂණ සහ ගන්නා ලද පි වර සති අටක් ඇතුළත දී, පාර්ියේන්තුවට
ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(5) කාරක සභාව විසින් නය ෝග කරනු ලබන ේ යදපාර්තයේන්තු සහ පළාත් පාලන
ආ තනවල සි ලු ගිණුේ හා මුදේ සහ කළමනාකරණ සේබන්ධව පරීක්ෂායකාට වාර්තා කිරීම
සඳහා රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් අවශ්ය ැයි සලකනු ලබන පරිදි සි
සාමාජික න්යගන් සමන්විත අනු කාරක සභා පත් කරනු ලැබි හැකි .
රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභායේ සභාපතිවර ායේ අවසර ඇතිව රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ
කාරක සභායේ සාමාජික න් යනාවන යවනත් ේ මන්තව
රී ර න්ට එම කාරක සභායේ කටයුතු
නරීක්ෂණ කිරීම සඳහා ඉඩ යදනු ලැබි හැකි .
(6) රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් යහෝ එහි ේ අනු කාරක සභාවක් විසින් සි
කර්තවය ඉටු කරනු ලැබීම සඳහා ේ තැනැත්තකු එම කාරක සභාව ඉදිරි ට කැඳවනු ලැබීමට සහ
පරශ්්න කරනු ලැබීමට ද ේ ි කි විි, යපාත්, වාර්තා යහෝ යවනත් යේඛ්න යගන්වා යගන පරීක්ෂා
කරනු ලැබීමටද, ගබඩා සහ යද්පලවලට පරයේශ් ීමට ද බල තිබි යුත්යත් .
(7) රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභායේ ගණපූරණ සාමාජික න් හතර යදයනකුයගන්
සංයුක්ත වි යුතු .

යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව
119. (1) යත්රීේ කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන සාමාජික මන්තරීවර න් දහස
යදයනකුයගන් සමන්විත යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව නුයවන් හඳුන්වනු ලබන කාරක
සභාවක් තිබි යුත්යත් .
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2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

(2) රාජය සංස්ථා සහ මුළුමනන්ම යහෝ යකාටසක් ආණ්ඩඩුව විසින් අරමුදේ සප නු ලබන
ආ තනවල ගිණුේ සහ ේ ිඛිත නීති ක් මගින් ආණ්ඩඩුවට පවරා ගන්නා ලද ේ වයාපාර ක් යහෝ
යවනත් පැවරීමක් සේබන්ධව පාර්ියේන්තුව ඉදිරියේ තබනු ලබන ගිණුේ,
විගණකාධිපතිවර ායේ සහා ඇතිව පරීක්ෂා කිරීම යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභායේ
කර්තවය වි යුත්යත් .
(3) ේ රාජය සංස්ථාවක යහෝ ේ ිඛිත නීති ක් මගින් ආණ්ඩඩුවට පවරන ලද වයාපාර ක
යහෝ යවනත් පැවරීමක පරීක්ෂා කරන ලද ගිණුේ සේබන්ධය න් සහ ඉන් පැන නඟින ේ
කාරණ ක් සේබන්ධය න් අ වැ හා වාර්ික ඇස්තයේන්තු, මූලය, මූලය කාර් පටිපාටි , කාර්
සාධන හා සාමානය කළමනාකරණ සේබන්ධය න් යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්,
කින් කලට, පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් .
(4) යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභායේ ේ වාර්තාවක් පාර්ියේන්තුයේ දී සභාගත
කරන ලද අවස්ථාවක දී, එම වාර්තාව මුදේ විෂ භාර අමාතයවර ාට සහ ආ තන භාර
අමාතයවර න්ට ය ාමු කරනු ලැබි යුතු අතර, ඉන් අනතුරුව මුදේ විෂ භාර අමාතයවර ා සහ
ආ තන භාර අමාතයවර න් විසින් ඒ සේබන්ධය න් සි නරීක්ෂණ සහ ගන්නා ලද පි වර සති
අටක කාල සීමාවක් ඇතුළත දී, පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(5) යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් න ම කරනු ලබන කවර යහෝ රාජය
සංස්ථාවක යහෝ කිසි ේ ිඛිත නීති ක් ටයත් ආණ්ඩඩුවට පැවරී ඇත්තා වූ ේ වයාපාර ක යහෝ
යවනත් පැවරීමක සි ලුම ගිණුේ, අ වැ හා වාර්ික ඇස්තයේන්තු මූලය තත්ත්ව සහ
කළමනාකාරිත්ව පරීක්ෂාකර කාරක සභාවට වාර්තා කරනු ලැබීම පිණිස යපාදු වයාපාර පිළිබඳ
කාරක සභාවට අවශ්ය ැයි හැඟී ගි අවස්ථාවක දී, කාරක සභායේ සාමාජික මන්ීවර න්යගන්
සමන්විත අනු කාරක සභා පත් කරනු ලැබි හැකි .
යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභායේ සභාපතිවර ායේ අවසර ඇතිව යපාදු වයාපාර පිළිබඳ
කාරක සභායේ සාමාජික න් යනාවන යවනත් ේ මන්තව
රී ර න්ට එම කාරක සභායේ කටයුතු
නරීක්ෂණ කිරීම සඳහා ඉඩ යදනු ලැබි හැකි .
(6) යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් යහෝ එහි ේ අනු කාරක සභාවක් විසින් සි
කර්තවය ඉටු කරනු ලැබීම සඳහා ේ තැනැත්තකු එම කාරක සභාව ඉදිරි ට කැඳවනු ලැබීමට සහ
පරශ්්න කරනු ලැබීමට ද ේ ි කි විි, යපාත්, වාර්තා යහෝ යවනත් යේඛ්න යගන්වා යගන පරීක්ෂා
කරනු ලැබීමටද, ගබඩා සහ යද්පලවලට පරයේශ් ීමට ද බල තිබි යුත්යත් .
(7) යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභායේ ගණපූරණ සාමාජික න් හතර යදයනකුයගන්
සංයුක්ත වි යුත්යත් .

රජයේ මුදේ පිළිබඳ කාරක සභාව
120. (1) සහාපතිවර ා විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ මන්තව
රී ර කු වි යුත්යත්
න්නට ටත්ව, යත්රීේ
කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන සභාපතිවර කු හා සාමාජික මන්ීවර න් එයකායළාස්
යදයනකුයගන් සමන්විත රජයේ මුදේ පිළිබඳ කාරක සභාව නුයවන් හඳුන්වනු ලබන කාරක
සභාවක් තිබි යුත්යත් .
( 88 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(2) මතු සඳහන් යද් පරීක්ෂා කරනු ලැබීම රජයේ මුදේ පිළිබඳ කාරක සභායේ කර්තවය
වි යුත්යත් :—
(අ) ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 148 වැන වයවස්ථාව ටයත් ආදා ේ එකතු කිරීම;
(ආ)

ඒකාබද්ධ අරමුදයලන් කරනු ලබන යගීේ;

(ඇ)

නීති මගින් ේ වියශ්්ෂ කාර්

(ඈ)

රජයේ අරමුදේ ය දීම;

(ඉ)

පවත්නා වර්ෂ සඳහා විසර්ජන පනයත් අඩංගු විසර්ජනවල ආර්ික අවපාත,
විසර්ජන මාරු කිරීම සහ අනයප්ක්ිත යශ්්ෂ ;

(ඊ)

පවත්නා වර්ෂ සඳහා විසර්ජන පනත කරි ාත්මක කිරීම;

(උ)

රාජය ණ සහ ණ යස්වා;

සඳහා මහජන අරමුදේ භාවිතා කිරීම;

සහ

(ඌ) 2003 අංක 3 දරන මූලය කළමනාකරණ (වගකීම) පනත ටයත් වාර්තා සහ
පරකාශ්න.
(3) කාරක සභාව විසින්, (2) වැන යේදයේ දක්වා ඇති කාරණා වින් පැන නඟින ගැටලු,
කින් කලට, පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් .
(4) විසර්ජන පනත් යකටුේපත ඉදිරිපත් කිරීයමන් අනතුරුව සති හ ක් ඇතුළත දී, මුදේ
යවන් කිරීම ආණ්ඩඩුයේ පරතිපත්ති සමඟ අනුකූල වන්යන් ද න්න ඇතුළුව ඇස්තයේන්තු පිළිබඳ
වාර්තාවක් කාරක සභාව විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(5) අ වැ ඉදිරිපත් කිරීයමන් අනතුරුව දින හතරක් ඇතුළත දී, විසර්ජන පනත්
යකටුේපයත් යදවැන වර කි ීයමන් පසුව සමස්ත වි දම සහ ආදා ම කරා එළඹීයේ දී පදනම
වශ්ය න් භාවිතා කරන ලද බදුකරණ , මූලය සහ ආර්ික උපකේපන සේබන්ධය න් වාර්තාවක්
පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(6) රජයේ මුදේ පිළිබඳ කාරක සභායේ ගණපූරණ තීරණ කිරීමට කාරක සභාවට බල
තිබි යුත්යත් .
(7) කාරක සභාව, කින් කලට අතුරු වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුත්යත් .

මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාව
121. (1) යත්රීේ කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන සාමාජික මන්ීවර න් පහයළාස්
යදයනකුයගන් සමන්විත මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාව නුයවන් හඳුන්වනු ලබන කාරක
සභාවක් තිබි යුත්යත් .
(2) 30 වැන ස්ථාවර නය ෝගයේ (10) වැන යේදයේ දක්වා ඇති විධිවිධාන ටයත් කාරක
සභාවට ය ාමු කරනු ලබන යපත්සේ සලකා බැලීම මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභායේ
කර්තවය වි යුතු .
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(3) රජයේ නලධර කු යහෝ රාජය සංස්ථාවක, පළාත් පාලන අධිකාරි ක යහෝ එවැන
යවනත් ේ ආ තන ක නලධර කු විසින් සිදු කරන ලද මූික අයිතිවාසිකමක් කඩ කිරීම යහෝ
යවනත් ේ අසාධාරණ ක් ේ යපත්සමක් මගින් අනාවරණ වන බව මහජන යපත්සේ පිළිබඳ
කාරක සභායේ මත වන අවස්ථාවක, මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් එම යපත්සම
විභාග කරනු ලැබීම යහෝ විභාගයකාට වාර්තා කරනු ලැබීම සඳහා එ පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ
පාර්ියේන්තු යකාමසාරිස්වර ා (ඔේබුඩ්ස්මන්) යවත ය ාමු කරනු ලැබි හැකි .
(4) මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් යපත්සම විභාග කරනු ලැබීම යහෝ කාරක
සභාව විසින් පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ියේන්තු යකාමසාරිස්වර ාට (ඔේබුඩ්ස්මන්) ය ාමු
කරනු ලදුව යපත්සමක් ඒ සේබන්ධ සි විමර්ශ්න අවසන් කිරීයමන් අනතුරුව පරිපාලන කටයුතු
පිළිබඳ පාර්ියේන්තු යකාමසාරිස්වර ා (ඔේබුඩ්ස්මන්) විසින් කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කරන ලද
වාර්තාවක් සලකා බලනු ලැබීයමන් අනතුරුව එම යපත්සම යහෝ වාර්තාව සේබන්ධය න් ගත යුතු
පි වර සේබන්ධ සි මත පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබි හැකි .
(5) මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාවට ය ාමු කරන ලද යපත්සේ සේබන්ධය න්
කාරක සභාව විසින් සුදුසු ැයි සලකනු ලබන යවනත් නරීක්ෂණ ද සමඟ ගත යුතු පි වර
සේබන්ධය න් සි මත , කින් කලට, පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් .
(6) වාර්තාව පාර්ියේන්තුයේදී සභාගත කළ විට, කථානා කවර ා විසින් එම වාර්තායේ
අන්තර්ගත කරුණු අදාළ වන ේ අමාතයවර කුයේ නරීක්ෂණ සඳහා එම අමාතයවර ාට වනු
ලැබීමට පි වර ගනු ලැබි යුතු අතර, එම අමාතයවර ා විසින් එම නරීක්ෂණ සති අටක කාල
සීමාවක් ඇතුළත දී කථානා කවර ා යවත ිඛිතව ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(7) අදාළ ේ අමාතයවර කුයේ නරීක්ෂණ ලැබීයමන් අනතුරුව, එම නරීක්ෂණවල
පිටපතක් කථානා කවර ා විසින් කාරක සභායේ සභාපතිවර ාට සහ යපත්සම ඉදිරිපත් කරනු
ලැබූ මන්තව
රී ර ාට ය ාමු කරනු ලැබි යුත්යත් .
(8) මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් අවශ්ය ැයි සලකනු ලබන විටක, කාරක
සභාව විසින් න ම කරනු ලැබි හැකි පරිදි වූ මහජන යපත්සේ යහෝ වාර්තා සේබන්ධය න් විභාග
කරනු ලැබ කාරක සභාවට වාර්තා කිරීම සඳහා මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභායේ සාමාජික
මන්ීවර න්යගන් ම සමන්විත අනු කාරක සභා පත් කරනු ලැබි හැකි .
(9) මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් යහෝ එහි ේ අනු කාරක සභාවක් විසින්
කාරක සභායේ කර්තවය ඉටු කරනු ලැබීම සඳහා කාරක සභාව ඉදිරි ට ේ තැනැත්තකු කැඳවා
ප්රශ්්න කිරීමට ද ේ ි කි විි, යපාත්, වාර්තා යහෝ යවනත් යේඛ්න යගන්වා පරීක්ෂා කරනු
ලැබීමට ද ගබඩා සහ යද්පළවලට පරයේශ් ීමට ද බල තිබි යුත්යත් .
(10) මහජන යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභායේ ගණපූරණ සාමාජික න් තියදයනකුයගන්
සංයුක්ත වි යුත්යත් .

ආණ්ඩුකම
ර වයවස්ථා කටයුු පිළිබඳ කාරක සභාව
122. (1) කථානා කවර ා සභාපතිවර ා වූ ද, අගාර මාතයවර ා, පාර්ියේන්තුයේ
සභානා කවර ා, පාර්ියේන්තුයේ විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ නා කවර ා සහ කථානා කවර ා විසින්
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ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
නේ කරනු ලබන යවනත් මන්තරීවර න් තියදයනකුයගන් සමන්විත ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථා කටයුතු
පිළිබඳ කාරක සභාව නුයවන් හඳුන්වනු ලබන කාරක සභාවක් තිබි යුත්යත් .
(2) ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථා කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභායේ ගණපුරණ
තියදයනකුයගන් සංයුක්ත වි යුත්යත් .

සාමාජික න්

(3) ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථායේ 41(ආ) වයවස්ථායේ උපයේඛ්න
ටයත් පිහිටුවන ලද
සි ලුම ස්වාධීන යකාමිෂන් සභා, සි බල ක්රි ාත්මක කිරීම සහ කාර්
හා කර්තවය න් පිළිබඳ
කාර් සාධන ඇතුළත්ව ස්වකී ක්රි ාකාරකේ සේබන්ධය න් එක් එක් ිත් වර්ෂ ක් සඳහා
වාර්තාවක් පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(4) ආණ්ඩඩුකරම වයවස්ථා කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් වාර්ික වාර්තා සලකා බලනු
ලැබි යුතු අතර කාරක සභාව විසින් එහි කර්තවය ඉටුකිරීයේදී යකාමිෂන් සභාවල
සභාපතිවර න්, සාමාජික න් හා නලධාරීන් කාරක සභාව ඉදිරි ට කැඳවනු ලැබීමට බල තිබි
යුත්යත් .
(5) කාරක සභාව විසින් සැක දුරු කර ගැනීම පිණිස, යකාමිෂන් සභා විසින් ආරේභ කර
ඇති යහෝ ආරේභ කිරීමට න මිත අධිකරණ කටයුතු කිසිවක් ඇයතාත් ඒ සේබන්ධය න් පැහැදිි
කිරීේ ඉේලා සිටීම කරනු යනාලැබි යුත්යත් .

උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව
123. (1) යත්රීේ කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන මන්තරීවර න් යදායළාස් යදයනකුට
යනාවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත උසස් නලතල පිළිබඳ කාරක සභාව නුයවන් හඳුන්වනු ලබන
කාරක සභාවක් තිබි යුත්යත් .
(2) අමාතය මණ්ඩඩල විසින් නශ්්ච කරනු ලබන ේ තනතුරකට පත් කරනු ලැබ ඇති
යහෝ නේ කරනු ලැබ ඇති ේ තැනැත්තකුයේ ය ෝගයතාව පරීක්ෂා කරනු ලැබීම සහ එම
තැනැත්තන් සේබන්ධය න් නර්යද්ශ් ඉදිරිපත් කරනු ලැබීම උසස් නලතල පිළිබඳ කාරක සභායේ
කර්තවය වි යුත්යත් .
(3) උසස් නලතල පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් සි කර්තවය ඉටු කිරීම සඳහා කාරක
සභාව ඉදිරි ට තැනැත්තන් කැඳවා පරීක්ෂා කරනු ලැබීමට ද ේ ිපියේඛ්න, යපාත්, වාර්තා යහෝ
යවනත් යේඛ්න යගන්වා යගන පරීක්ෂා කරනු ලැබීමට ද, (2) වැන යේදයේ සඳහන් කර ඇති එවැන
ේ තැනැත්තකුයේ ය ෝගයතාව පූර්ණ වශ්ය න් පරීක්ෂා කරනු ලැබීම සඳහා අවශ්ය වි හැකි
සි ලු කටයුතු කරනු ලැබීමට ද කාරක සභාවට බල තිබි යුත්යත් .
(4) පාර්ියේන්තුයේ වාරාවසාන කරනු ලැබීමක් යනාතකා, කින් කලට,
පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබීමට සහ සි පරීක්ෂණ කටයුතු අඛ්ණ්ඩඩව ඉදිරි ට කර යගන
ෑමට කාරක සභාවට බල තිබි යුත්යත් .
(5) උසස් නලතල පිළිබඳ කාරක සභායේ ගණපූරණ සාමාජික න් හතර යදයනකුයගන්
සංයුක්ත වි යුත්යත් .

( 91 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

සේබන්ත්රධීකරණ කාරක සභාව
124. (1) සේබන්ධීකරණ කාරක සභාව, කථානා කවර ා විසින් අභිනව පාර්ියේන්තුවක්
ආරේභයේ දී පත් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(2) සේබන්ධීකරණ කාරක සභාව මතු දැක්යවන සාමාජික මන්ීවර න්යගන් සංයුක්ත
වි යුත්යත් :—
(අ) කාරක සභායේ සභාපතිවර ා වි යුතු කථානා කවර ා;
(ආ) නය ෝජය කථානා කවර ා;
(ඇ) නය ෝජය කාරක සභා සභාපතිවර ා;
(ඈ) පාර්ියේන්තුයේ සභානා කවර ා;
(ඉ) පාර්ියේන්තුයේ විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ නා කවර ා;
(ඊ) ආණ්ඩඩු පාර්ශ්්වයේ ප්රධාන සංවිධා කවර ා;
(උ) විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ ප්රධාන සංවිධා කවර ා; සහ
(ඌ) ආචාර ධර්ම හා වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව, රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක

සභාව, යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව, රජයේ මුදේ පිළිබඳ කාරක සභාව,
වයවස්ථාදා ක ස්ථාවර කාරක සභාව, ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා, මහජන
යපත්සේ පිළිබඳ කාරක සභාව, උසස් නලතල පිළිබඳ කාරක සභාව සහ පසුයපළ
මන්ීවර න්යේ කාරක සභාව න කාරක සභාවල සභාපතිවර න්.
(3) සේබන්ධීකරණ කාරක සභාව විසින්:—
(අ)

කාරක සභාවල පහසුකේ සහ කාර් මණ්ඩඩලවලට අදාළ ේ කාරණා;

(ආ) කාරක සභාවල රැස්ීේ සඳහා කාරක සභා කාමරවල උපය ෝජයතාව ;
(ඇ) කාරක සභා සඳහා වියශ්්ෂඥ න්යගන් සහ පර්යේෂක න්යේ උපය ෝජයතාව;
(ඈ) කාරක සභාවල සාමාජික මන්ීවර න්යේ රැස්ීේ සඳහා පැමිණීම;

සහ

(ඉ) කාරක සභා වාර්තා විවාද කරනු ලැබීයේදී ඒ සඳහා කාල යවන් කිරීම.
පිළිබඳ සලකා බැි යුත්යත් .
(4) සේබන්ධීකරණ කාරක සභාව අවම වශ්ය න් මාස යදකකට වරක් රැස්වි යුතු අතර,
කාරක සභායේ රැස්ීේ කැඳීම සඳහා එහි සභාපතිවර ා විසින් පි වර ගනු ලැබි යුත්යත් .
(5) සේබන්ධීකරණ කාරක සභාවට තැනැත්තන් කැඳවනු ලැබීමටත්, ිපියේඛ්න සහ
වාර්තා යගන්වා ගනු ලැබීමටත්, කින් කලට, රැස්ී පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබීමටත්
බල තිබි යුත්යත් .

( 92 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව

පසුයපළ මන්ත්රතරීවරයන්ත්රයේ කාරක සභාව
125. (1) යත්රීේ කාරක සභාව විසින් නේ කරනු ලබන, පසුයපළ මන්තරීවර න්යේ කාරක සභාව
නුයවන් හඳුන්වනු ලබන කාරක සභාවක් තිබි යුත්යත් .
(2) පසුයපළ මන්තව
රී ර න්යේ කාරක සභාව මතු සඳහන් සාමාජික මන්ීවර න්යගන්
සංයුක්ත වි යුත්යත් : —
(අ) ආණ්ඩඩු පාර්ශ්්වයේ පරධාන සංවිධා කවර ා, විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ පරධාන
සංවිධා කවර ා, ආණ්ඩඩු පාර්ශ්්වය න් යතෝරා ගනු ලබන පසු යපළ
මන්තව
රී ර න් තියදයනකු සහ විරුද්ධ පාර්ශ්්වය න් යතෝරා ගනු ලබන පසු යපළ
මන්තව
රී ර න් තියදයනකු:
(ආ) විරුද්ධ පාර්ශ්්වය න් මන්ීවර න් යතෝරා ගැනීයේ දී, විරුද්ධ පාර්ශ්්වයේ වැඩිම
මන්ී සංඛ්යාවක් සිටින විශ්ාලතම පක්ෂ ට එක් මන්ීවර කු ද, විරුද්ධ
පාර්ශ්්වයේ ඊ ළඟට වැඩිම මන්ී සංඛ්යාවක් සිටින යදවැන විශ්ාලතම පක්ෂ ට
එක් මන්ීවර කු ද, වශ්ය න් යවන් කරනු ලැබි යුත්යත් .
(ඇ)

ආණ්ඩඩු පාර්ශ්්වයේ පරධාන සංවිධා කවර ා පසුයපළ මන්තරීවර න්යේ කාරක
සභායේ සභාපතිවර ා වි යුතු අතර ඔහු පැමිණ යනාසිටින අවස්ථාවලදී විරුද්ධ
පාර්ශ්්වයේ පරධාන සංවිධා කවර ා කාරක සභායේ සභාපතිවර ා වි
යුත්යත් ;

(ඈ)

ආණ්ඩඩු පාර්ශ්්වයේ පරධාන සංවිධා කවර ා හැර, අමාතය මණ්ඩඩලයේ
අමාතයවර න්, අමාතය මණ්ඩඩලයේ සාමාජික න් යනාවන අමාතයවර න්,
නය ෝජය අමාතයවර න්, පාර්ියේන්තුයේ සභානා කවර ා, විරුද්ධ
පාර්ශ්්වයේ නා කවර ා සහ යද්ශ්පාලන පක්ෂවල නා ක න් යමම කාරක
සභායේ සාමාජික මන්ීවර කු ීමට හිමිකේ යනාලැබි යුත්යත් .

(3) පසු යපළ මන්තව
රී ර න්යේ කටයුතු සඳහා යවන්කර තියබන දිනවල දී සැලකිේලට
ගනු ලැබි යුතු කටයුතු නශ්්ච කරනු ලැබීම පසුයපළ මන්තරීවර න්යේ කාරක සභායේ කර්තවය
වි යුත්යත් .
(4) පසුයපළ මන්තරීවර න්යේ කාරක සභාවට, වියශ්්ෂ කාර් න් සඳහා පිහිටුවන ලද
යවනත් ේ කාරක සභාවකට ඇති බලතල තිබි යුතු අතර කාරක සභා සඳහා වන සාමානය රීති
අවශ්ය යවනස් කිරීේ සහිතව යමම කාරක සභාවට ද අදාළ වි යුත්යත් .
(5) පසුයපළ මන්තරීවර න්යේ කාරක සභාවට, කාරක සභායේ රැස්ීේ සඳහා පැමිණීමට
රජයේ නලධර න්ට ආරාධනා කරනු ලැබි හැකි .
(6) ේ කාරණ ක් මත විවාද ක් සඳහා එකඟවන්නා වූ ේ පසුයපළ පාර්ියේන්තු
මන්තව
රී ර කු විසින් සති ක පූර්ණ දැනුේ දීමක් සමඟ මතු සඳහන් කාරණා පසුයපළ පාර්ියේන්තු
මන්තව
රී ර න්යේ කාරක සභාවට ිඛිතව දැනුේ යදනු ලැබි යුත්යත් :—
(අ)

විවාද ක් පවත්වනු ලැබීයේ වැදගත්කම;

(ආ)

සහභාගී යේ ැයි අයප්ක්ෂා කරනු ලැබි හැකි මන්තව
රී ර න්යේ සංඛ්යාව;
( 93 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

සහ
(ඇ)

එම කාරණ විවාද කර තියේ ද; නැතයහාත් පාර්ියේන්තුයේ පවත්නා
සභාවාරයේ දී විවාද කිරීමට න මිතව තියේ ද යහෝ විවාද කිරීමට ඉඩ තියේ ද
න බව.

(7) (6) වැන යේද
ටයත් ේ මන්ීවර කු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉේලීමක් ය ෝගය
ැයි පසුයපළ මන්තව
රී ර න්යේ කාරක සභාව විසින් සලකනු ලබන්යන් නේ, එම කාරක සභාව
විසින් පාර්ියේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව අමතා එම විවාද සඳහා කාල යවන් කර ගනු
ලැබි යුත්යත් .
(8) පාර්ියේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්, ඉන් අනතුරුව, එම විවාද සඳහා
සුදුසු දින ක් සහ යේලාවක් යවන් කර යදනු ලැබි යුත්යත් .

වියශ්ෂ කාර්ලය සඳහා කාරක සභාවල කාර්ලය පටිපාටිය
126. (1) ස්ථාවර නය ෝගවල අනයාකාරය න් නශ්්ිතව සඳහන් කර තියේ නේ මිස, වියශ්්ෂ
කාර් සඳහා වූ සෑම කාරක සභාවක් විසින්ම එහි පළමු රැස්ීයේ කටයුතු ආරේභ කිරීමට යපර එහි
සභාපතිවර ා වශ්ය න් එක් සාමාජික මන්ීවර කු යතෝරා පත් කර ගනු ලැබි යුත්යත් .
(2) සභාපතිවර ාට මූික ඡන්ද ක් තිබි යුතු අතර ඡන්ද විමසනු ලැබූ අවස්ථාවක දී,
ලැබුණු ඡන්ද ගණන සමානව යබදී තියේ නේ සභාපතිවර ාට තීරක ඡන්ද ක් තිබි යුත්යත් .
(3) ස්ථාවර නය ෝගවල අනයාකාරය න් නශ්්ිතව සඳහන් කර තියේ නේ මිස, කාරක
සභාවල පුරප්පාඩු, යත්රීේ කාරක සභාව විසින් පුරවනු ලැබි යුත්යත් . එවැන සෑම පුරප්පාඩුවක්
පිරීම සේබන්ධය න් පාර්ියේන්තුයේ ඊළඟ රැස්ීයේ දී පාර්ියේන්තුවට නයේදන කරනු
ලැබි යුත්යත් .
(4) ස්ථාවර නය ෝගවල අනයාකාරය න් නශ්්ිතව සඳහන් කර තියේ නේ මිස, කාරක
සභායේ ගණපූරණ සාමාජික න් තියදයනකුයගන් සමන්විත වි යුතු අතර අවශ්ය ගණපූරණ
යනාමැතිව කටයුතු යනාකිරීම එම කාරක සභායේ සභාපතිවර ායේ වගකීම වි යුත්යත් .
(5) කාරක සභා වල රැස්ීේ, සභාපතිවර ා විසින් කැඳවනු ලැබි යුත්යත් .
(6) සභාපතිවර ා පැමිණ යනාසිටින අවස්ථාවකදී, කාරක සභාව විසින් යතෝරා පත්
කරගනු ලබන කාරක සභායේ යවනත් ේ සාමාජික මන්ීවර කු විසින් මූලාසන දරනු ලැබි
යුත්යත් .
(7) කාරක සභාවක පූර්ව අවසර ලබා යනායගන, කාරක සභායේ අනුගාමී රැස්ීේ
තුනකට යනාපැමියණන ේ සාමාජික මන්ීවර කු එම කාරක සභායේ සාමාජිකත්ව අතහැර
ගි ා යස් සලකනු ලැබි යුත්යත් :
එයස් වුව ද, එම සාමාජික මන්ීවර ා විසින් පාර්ියේන්තුයේ අවසර කින් ලබායගන
පාර්ියේන්තුයේ රැස්ීේ සඳහා යනාපැමිණ සිටින ේ කාල සීමාවක් තුළ කාරක සභායේ ේ
රැස්ීමක් පවත්වනු ලබන අවස්ථාවකදී ඉහත සඳහන් විධිවිධාන අදාළ යනාවි යුත්යත් .

( 94 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව

කාරක සභා සඳහා සාමානය රීති
127. (1) 85(1) (අ) ස්ථාවර නය ෝගයේ සඳහන් විධිවිධාන හැර අයනකුත් අවස්ථාවලදී මහ
යේකේවර ා යහෝ මහ යේකේවර ා විසින් නේ කරනු ලබන පාර්ියේන්තුයේ යවනත් ේ
නලධර කු එක් එක් කාරක සභායේ යේකේවර ා වි යුත්යත් .
(2) එක් එක් කාරක සභාවක් විසින්, එම කාරක සභාව විසින් නශ්්ිතව සඳහන් කරනු ලබන
කාල සීමාවක් තුළ ේ කාරණා සේබන්ධය න් විභාගකර එම කාරක සභාවට වාර්තා කිරීම සඳහා
සුදුසු ැයි සලකනු ලබන අවස්ථාවකදී, කාරක සභායේ සාමාජික මන්ීවර න්යගන් සමන්විත අනු
කාරක සභා පත් කරනු ලැබි හැකි . එම කාරක සභා විසින් අවශ්ය ැයි සලකනු ලබන
අවස්ථාවක දී, එම අනු කාරක සභාවල කර්තවය ඉටු කරනු ලැබීම සඳහා එම අනු කාරක සභා
ඉදිරි ට ේ තැනැත්තන් කැඳවා ප්රශ්්න කරනු ලැබීමට ද ේ ි කි විි වාර්තා යහෝ යේඛ්න
යගන්වා යගන පරීක්ෂා කරනු ලැබීමට ද, ඊට ය ාමුකර තියබන කාරණා පූර්ණ වශ්ය න් සලකා
බැලීම සඳහා තැනන් තැනට ාමටත්, පාර්ියේන්තුව ේ කේ තැබීමක් කරනු ලැබ තිබීම
යනාසලකා රැස්ීේ පවත්වනු ලැබීමටත්, එම අනු කාරක සභාවලට බල පවරනු ලැබි හැකි .
(3) (2) වැන යේද
ටයත් පත් කරනු ලබන එක් එක් අනු කාරක සභාවක්ම
සභාපතිවර කු සහ කාරක සභාව විසින් කාරක සභායේ සාමාජික මන්ීවර න් අතුරින් නේ කරනු
ලබන සාමාජික මන්ීවර න් යදයදනකු යහෝ ඊට වැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත වි යුත්යත් . එම
අනු කාරක සභායේ සභාපතිවර ා ඇතුළු සාමාජික න් යදයදනකුයගන් එහි ගණපූරණ සමන්විත
වි යුත්යත් .
(4) කාරක සභායේ යේකේවර ා විසින් නේ කරනු ලබන කාර් මණ්ඩඩලයේ නලධර කු,
එවැන සෑම අනු කාරක සභාවක ම යේකේවර ා වි යුතු අතර එවැන සෑම අනුකාරක සභාවක ම
කාර් සටහන් පිළිය ල කර පවත්වායගන නු ලැබි යුත්යත් .
(5) කාරක සභාවක යහෝ අනුකාරක සභාවක වාර්තාව සභාපතිවර ා විසින් ඉදිරිපත් කරනු
ලැබි යුතු අතර සභාපතිවර ා පැමිණ යනාසිටින අවස්ථාවකදී සභාපතිවර ා විසින් බල පවරන
ලද කාරක සභායේ යවනත් ේ සාමාජික මන්ීවර කු විසින් පිළිගන්වනු ලැබි යුත්යත් .
(6) එක් අනු කාරක සභාවක සභාපතිවර ා වශ්ය න් කටයුතු කරනු ලබන කාරක සභායේ
ේ සාමාජික මන්ීවර කු එම කාරක සභායේම යවනත් ේ අනුකාරක සභාවක එකම අවස්ථාවක
දී, සභාපතිවර කු වශ්ය න් කටයුතු කරනු යනාලැබි යුත්යත් .
(7) කාරක සභාවක ේ වාර්තාවක් පාර්ියේන්තුයේ සභාගත කර තියබන අවස්ථාවක දී,
සති අටක කාල සීමාවක් ඇතුළත දී, එම වාර්තායේ අන්තර්ගත සේබන්ධය න් අදාළ
අමාතයවර ා විසින් පරතිචාර දක්වනු ලැබි යුතු බවට පාර්ියේන්තුව විසින් න ම කරනු ලැබි
හැකි . රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභායේ සහ යපාදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභායේ එවැන ේ
වාර්තාවක් සේබන්ධය න් මුදේ විෂ
භාර අමාතයවර ා විසින් ආණ්ඩඩුයේ පරතිචාර සභාගත
කරනු ලැබි යුත්යත් . අයනකුත් කාරක සභාවල වාර්තා සේබන්ධය න් අදාළ අමාතයවර න්
විසින් පරතිචාර දක්වනු ලැබි යුත්යත් .
(8) ේ කාරක සභාවක් සහ එම කාරක සභාව විසින් පත් කරනු ලැබූ අනු කාරක සභාවක්
පාර්ියේන්තුයවන් පිටත රැස්ීම සඳහා කථානා කවර ායේ අවසර ලබා ගනු ලැබි යුත්යත් .
( 95 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

(9) කථානා කවර ායේ අනුමත ට ටත්ව කාරක සභාවල න ම න්ට අනුව යතාරතුරු
සැපයීම යහෝ සංකීර්ණ කාරණා වැඩිදුරටත් පැහැදිි කර ගැනීම සඳහා වියශ්්ෂඥ දැනුමක් ඇති
තැනැත්තන් පත් කරනු ලැබීමට සහ එම තැනැත්තන්ට පාරිශ්රමික යගවනු ලැබීමට එම කාරක
සභාවට බල තිබි යුත්යත් .
(10) සෑම කාරක සභාවක් ම සහ එම කාරක සභාව විසින් ම පත් කරනු ලබන ේ අනු කාරක
සභාවකට කාරක සභාව විසින් බල පවරනු ලැබූ විට, කථානා කවර ායේ අනුමත ඇතිව සි
රැස්ීේ සඳහා පිට අ ඇතුළත් කර ගැනීමට බල තිබි යුත්යත් . කාරක සභාව යහෝ අනුකාරක
සභාව විසින් සාකච්ඡා පවත්වනු ලබන අවස්ථායේ දී, එම අමුත්තන් ඉවත් කරනු ලැබි හැකි .
(11) පිට අ ඇතුළත් කර ගැනීයේ දී අනුගමන කළ යුතු කාර් පටිපාටි කාරක සභායේ
යහෝ අනු කාරක සභායේ සභාපතිවර ා විසින් නශ්්ච කරනු ලැබි යුත්යත් .
(12) පාර්ියේන්තුයේ ගැලරි සඳහා ආගන්තුක න් ඇතුළත් කර ගැනීම සේබන්ධය න්
අදාළ රීති කාරක සභාවට යහෝ අනු කාරක සභාවකට යහෝ පිට අ ඇතුළත් කර ගැනීම
සේබන්ධය න් ද අදාළ වි යුත්යත් .
(13) කාරක සභාවක් යහෝ අනු කාරක සභාවක සභාපතිවර ාට, අවස්ථායවෝිත පරිදි,
කාරක සභායේ යහෝ අනු කාරක සභායේ රැස්ීේවල වින පවත්වා යගන ාම සේබන්ධය න්
කථානා කවර ාට තියබන බල ම තිබි යුත්යත් .

කාරක සභා සභාපතිවරයන්ත්ර විසින්ත්ර ඉේලා අස්ීම යහෝ ඉවත් කරනු ලැබීම
128. (1) වියශ්්ෂ කාරක සභාවක හැර අයනකුත් සෑම කාරක සභාවකම—
(අ)

සභාපතිවර ා, පාර්ියේන්තුයේ මන්තරීවර කු ීම නතර වූ අවස්ථාවක දී; යහෝ

(ආ)

සභාපතිවර ා, සභාපති ධුරය න් ඉේලා අස්ීම සඳහා සි
අදහස
සේබන්ධය න් කථානා කවර ාට ිඛිතව දැනුේ දීමක් කරනු ලැබ තියබන
අවස්ථාවක දී; යහෝ

(ඇ)

යමම ස්ථාවර නය ෝගයේ (2) වැන සහ (3) වැන යේදවල විධිවිධානවලට
අනුකූලව එහි සභාපතිවර ා සේබන්ධය න් විශ්්වාස ක් යනාමැති බවට කාරක
සභාව විසින් ය ෝජනා සේමත ක් සේමත කරගනු ලැබ ඇති අවස්ථාවක දී,

සභාපති ධුර පුරප්පාඩු වූ යලස කථානා කවර ා විසින් පරකාශ් කරනු ලැබි යුතු අතර,
පරාය ෝගිකව හැකි ඉක්මනන් එම කාරක සභාව සඳහා සභාපතිවර කු යතෝරා පත් කරගනු ලැබීම
පිණිස දින ක් නයේදන කරනු ලැබි යුතු අතර, එම දින එම නයේදනය න් පසු රැස්ීේ දින
හතකට යනාඅඩු දින ක් වි යුත්යත් .
(2) සභාපතිවර ාට එයරහි විශ්්වාසභංග ය ෝජනාවක් සේබන්ධ දැනුේ දීම එම ය ෝජනාව
කරනු ලබන රැස්ීමට ටත් පිරියසයින් රැස්ීේ දින හතකට කින් සභාපතිවර ාට සහ කාරක
සභායේ සෑම සාමාජික මන්ීවර කුටම යබදා හැර ඇත්නේ මිස එවැන ය ෝජනාවක් කාරක
සභාවක දී ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යනාහැකි .

( 96 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
(3) කාරක සභාවක සභාපතිවර ාට එයරහිව විශ්්වාසභංග ක් පක
ර ාශ් කරමින් එම කාරක
සභාව විසින් යගන එනු ලබන ය ෝජනා සේමත ක්—
(අ)

කාරක සභාව විසින් යබදීමක් යනාමැතිව එකඟ වන්යන් නේ මිස; යහෝ

(ආ)

ආණ්ඩඩු පාර්ශ්්වයේ ටත් පිරියසයින් සාමාජික මන්ීවර න් යදයදයනකු සහ
විරුද්ධ පාර්ශ්්වය න් ටත් පිරියසයින් එක් සාමාජික මන්ීවර කු ඇතුළුව
කාරක සභායේ බහුතර සාමාජික මන්ී සංඛ්යාවක් එම ය ෝජනා සේමත ට
පක්ෂව ඡන්ද පක
ර ාශ් කරන්යන් නේ මිස,

ඉහත (1) (ඇ) යේදයේ කාර්

සඳහා එම ය ෝජනා සේමත නශ්්ඵල වි යුත්යත් .

(4) කාරක සභාව විසින් එහි සභාපතිවර ා යතෝරා පත් කරගනු ලැබ ඉන් අනතුරුව
එළයෙන මාස හ තුළ දී යහෝ එම සභාපතිවර ාට එයරහිව විශ්්වාසභංග ය ෝජනාවකට ඡන්ද
විමසීයමන් අනතුරුව එළයෙන වසර තුළ දී යහෝ සභාපතිවර ා සේබන්ධය න් එවැන විශ්්වාසභංග
ය ෝජනාවක් කාරක සභාව විසින් යනාකළ යුතු .

විසර්ලජන පනත් යකටුේපත්වල උපයේඛන සේබන්ත්රධයයන්ත්ර mQර්ලණ
පාර්ලියේන්ත්රු කාරක සභාවක කාර්ලය පටිපාටිය
129. (1) එක් එක් වැ ශීර්ෂ
ටයත් ඇති එක් එක් වැඩ සටහයන් නාම සභාපති විසින්
හඬනගා කි වි යුත්යත් . අනතුරුව, මුද්රිත ඇස්තයේන්තුවල එම වැඩ සටහන ටයතහි
යපයනන්නට තියබන ේකිසි වයාපෘති ක් යහෝ වැ විෂ ක් උයදසා යවන් කරන මුදල අඩු
කිරීමට යහෝ අත් හැරීමට ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ හැකි . ඒ මත ය ෝජනා කළ යුතු ප්රශ්්න
වනුයේ “............................. වන වැඩ සටහන ................... නමැති වැ විෂ යවනුයවන් (යහෝ
............... නමැති වයාපෘති යවනුයවන්) රු. ..................... කින් අඩු කළ යුතු .” න්න යි.
(2) වයාපෘති ක් යහෝ වැ විෂ ක් අඩු කළ යුතු නැතයහාත් අත් හළ යුතු යි ප්රශ්්න ක්
සභාභිමුඛ් කරනු ලැබූ විට, එ පිළිබඳව අවසාන තීරණ ක් ගන්නා යතක්, එම ප්රශ්්න ටම පමණක්
අදාළ වන යස් මන්ීවර න් විසින් කථා කරනු ලැබි යුත්යත් .
(3) එකම වැඩසටහනක් සේබන්ධය න් ය ෝජනා කීප ක් ඉදිරිපත් වනවිට එම ය ෝජනා
සාකච්ඡාවට ගත යුත්යත් ඒවා අදාළ වන වයාපෘති යහෝ වැ විෂ න් මුද්රිත ඇස්තයේන්තුවල
දැක්යවන අනුපිළියවළට .
(4) වැඩ සටහනක එකම වයාපෘති ට යහෝ වැ විෂ ට ය ෝජනා කීප ක් ඉදිරිපත් වන
විට, ඉතාම සුළු අඩු කිරීයේ ය ෝජනාව පළමුයවන් ම සභාභිමුඛ් කරනු ලැබි යුත්යත් . එම
වයාපෘති යහෝ වැ විෂ අත්හැරීයේ ය ෝජනාවක් සභාභිමුඛ් කරනු ලැබි යුත්යත් අඩු කිරීේ
ය ෝජනා සි ේලක් ම පිළිබඳව අවසාන තීරණ ක් ගනු ලැබීයමන් පසුව .
(5) කිසි ේ වයාපෘති ක් යහෝ වැ විෂ ක් අඩු කිරීයේ යහෝ අත්හැරීයේ ප්රශ්්න ක්
මූලාසනය න් සභාභිමුඛ් කිරීයමන් අනතුරුව, ඊට ඉහතින් තියබන වයාපෘති ක් යහෝ වැ විෂ ක්
සේබන්ධය න් ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු යනාලැබි යුත්යත් ; විවාද කට ඉඩ යදනු
යනාලැබි යුත්යත් .
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(6) කිසි ේ වයාපෘති ක් අත් හැරීයේ යහෝ අඩුකිරීයේ ප්රශ්්න ක් මූලාසනය න්
සභාභිමුඛ් කිරීයමන් පසු, එම වයාපෘතිය හි කිසිම වැ විෂ ක් අඩු කිරීමට යහෝ අත් හැරීමට
ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් යනාකළ යුතු .
(7) වැඩ සටහනක, වයාපෘති ක යහෝ වැ විෂ ක වි දම වැඩිකිරීයේ ය ෝජනාවක්
කින් යදන ලද දැනුේදීමකින් පසු අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු විසින් හැර ඉදිරිපත් කරනු
යනාලැබි යුත්යත් . එම දැනුේදීයමහි, අනකුත් කරුණු අතර, එම වැඩ සටහන පිළිබඳ වි දම
කවර මුදේ ප්රමාණ ක් දක්වා වැඩි කිරීමට ය ෝජනා කරන්යන් ද න වගත්, එම වැඩි කිරීමට
අමාතය මණ්ඩඩලයේ අනුමත ලැබී ඇති වගත්, දක්වා තිබි යුත්යත් .
(8) වැඩ සටහයනහි කිසි ේ වයාපෘති ක් යහෝ වැ විෂ ක් අඩු කිරීයේ යහෝ අත් හැරීයේ
ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු යනාලබත් නේ යහෝ නැතයහාත් එවැන සෑම ය ෝජනාවක් ම පිළිබඳ
කටයුතු අවසන් කරනු ලැබූ විට යහෝ “..............වන වැඩ සටහන සඳහා රු...............ක මුදලක්”
(යහෝ “...........වන වැඩ සටහන සඳහා රු..............ක අඩු කරන ලද මුදලක්”) “උපයේඛ්නය හි
ඇතුළත් කරනු ලැබි යුත්යත් .” න ප්රශ්්න මූලාසනය න් සභාභිමුඛ් කරනු ලැබි යුත්යත් .
එම ප්රශ්්න මූලාසනය න් සභාභිමුඛ් කරනු ලැබීයමන් අනතුරුව, එම වැඩ සටහයනහි අන්තර්ගත
එක් එක් වයාපෘති යහෝ වැ විෂ
ගැන ඉන් ඉදිරි ට විවාද කිරීමට අවසර යදනු යනාලැබි
යුත්යත් .
(9) 28 වැන ස්ථාවර නය ෝගය හි කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, කිසි ේ වැඩ සටහනක්
වයාපෘති ක් යහෝ වැ විෂ ක් සඳහා යවන් කරනු ලබන මුදල අඩු කිරීයේ ය ෝජනාවක් ගැන
කින් දැනුේ යදනු ලැබි යුත්යත් .

අධි වැය
130. (1) යමම ස්ථාවර නය ෝගය හි (5) වැන යේදය හි දැක්යවන අන්දමට කරුණු ය දුණු
අවස්ථාවක දී හැර, මුදේ වර්ෂ ක අවසානය න් පසු එම වර්ෂයේ පරය ෝජන සඳහා (යමහි මින්මතු
“අධිවැ ” නුයවන් සඳහන් කරනු ලබන) මුදලක් ලබාදීම පිණිස ය ෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු
යනාලැබි යුත්යත් .
(2) වැඩ සටහනක කිසි ේ වයාපෘති ක් සේබන්ධය න් දරන ලද කිසි ේ අධිවැ ක් තියේ
නේ, එ පරීක්ෂාකර එම අධිවැ දරා ඇත්යත් වැඩ සටහන සේබන්ධය න් ද නැතයහාත් එම
වැඩසටහයනහි වයාපෘති එකක් යහෝ වැඩි ගණනක් සේබන්ධය න් පමණක් දැයි ස්වකී
වාර්තායවහි ප්රකාශ් කිරීමට රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාවට කරනු ලබන න ම ක් වි
යුත්යත් .
(3) අධිවැ සිදු ී ඇත්යත් වයාපෘති එකක් යහෝ ඊට වැඩි ගණනක් සේබන්ධය න් පමණක්
නේ, එම අධිවැ දරා ඇත්යත් නසි බල සහිතව හා අරපරිස්සම ගැන පරීක්ෂාකාරීව ද නු යසා ා
බලා, කාරක සභාව සෑහීමකට පත්යවත් නේ ඒ අනුව වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් . ඊට
වැඩිමනත් අනුමති ක් එම අධිවැ සඳහා අවශ්ය යනාවි යුත්යත් .
එයස් වුවද, අධිවැ සිදු ී තියබන්යන් කිසි ේ යපෞද්ගික යේතන වයාප්ති ක්
සේබන්ධය න් නේ, වි දම දරන ලද්යද් එවකට පැවති වැටුප් පරිමාණ න්ට අනුව ැයි ද,
( 98 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
යපෞද්ගික පක්ෂ භජනය න් මුළුමනන්ම යතාරව ැයි ද, කාරක සභාව සෑහීමකට පත්වි යුත්යත්
. කාරක සභාව විසින් එයලස සෑහීමකට පත්යවත් නේ, ඒ අනුව වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් .
(4) රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව එයලස සෑහීමකට පත් යනායවත් නේ, එම අධිවැ
තමන් අනුමත යනාකරන බව යහෝ තමන්ට සුදුසු ැයි හැයඟන කවර ප්රමාණ ක් එම අධිවැය න්
තමන් අනුමත යනාකරන්යන් ද න බව යහෝ කාරක සභාව විසින් වාර්තා කරනු ලැබි යුත්යත් .
(5) වැඩ සටහනක් සේබන්ධය න් අධිවැ ක් දරා ඇතැයි යහෝ සමහර වැ විෂ න්
කාරක සභාව විසින් අනුමත යනාකරතැයි යහෝ රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව වාර්තා කරන
සෑම විටම, එම අධිවැ යහෝ අනුමත යනාකරන ලද විෂ න් සඳහා මුදලක් දීම මුදේ විෂ
භාර
අමාතයවර ා න ම කරන දින කදී සලකා බැලීම සඳහා, පාර්ියේන්තුව කාරක සභාවකට
පරිවර්තන වි යුතු ැයි සේමත කිරීයේ ය ෝජනාවක් එම අමාතයවර ා විසින් නයා පත්රය හි
ඇතුළත් කරනු ලැබි හැකි .
එයස් වුවද, එම අධිවැ අ ත් වර්ෂ ට පසු වර්ෂය න් පසු වර්ෂය හි යදසැේබර් මස 31
වැන දිනට පසු එවැන ය ෝජනාවක් භාර ගනු යනාලැබි යුත්යත් .
(6) අධිවැ ක් ඇතිව යහෝ නැතිව, නසි බල යනාමැතිව කරන ලද කිසි ේ වි දමක්
අනුමත යනාකිරීමට රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාවට ඇති බල යමම නය ෝගය හි ඇති
කිසිවකින් අඩු යනාවි යුත්යත් . යමම ස්ථාවර නය ෝගය හි (5) වැන යේදය හි විස්තර කර
තියබන ක්රි ා පිළියවල එවැන අනුමත යනාකිරීමක් සේබන්ධය න් අනුගමන කළ යුත්යත් .
131. (1) කවර යහෝ අත්තිකාරේ ගිණුේ කටයුත්තක් සේබන්ධය න් ේ මුදේ වර්ෂ ක, (යමහි
මින් මතු “අත්තිකාරේ ගිණුේ සීමාවලට අනුකූල යනාීම” නුයවන් සඳහන් කරනු ලබන)
නීතිය න් බල දී ඇති උපරිම සීමාවන් ඉක්මවා න්නා වූ යහෝ අවම සීමාවලට අනුකූල
යනාවන්නා වූ කිසිම ය ෝජනාවක්, යමම ස්ථාවර නය ෝගයේ (4) වැන යේදයේ දක්වා ඇති
අවස්ථාවක දී හැර පිළිගනු යනාලැබි යුත්යත් .
(2) අත්තිකාරේ ගිණුේ කටයුතු උපරිම සීමාවන් ඉක්මීම යහෝ අත්තිකාරේ ගිණුේ කටයුතු
අවම සීමාවට අනුකූල යනාීම යහෝ පිළිබඳව විගණකාධිපතිවර ා විසින් වාර්තා කරනු ලැබූ සෑම
අවස්ථාවක් ම පරීක්ෂා කරනු ලැබි යුතු බව රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාවට කරනු ලබන
න ම ක් වි යුත්යත් . අත්තිකාරේ ගිණුේ කටයුතු සීමාවන්ට අනුකූල යනාීම නීති ට අනුකූලව
සිදු කර තියේ ද න්න කාරක සභාව විසින් නශ්්ච කරනු ලැබි යුත්යත් . වාර්තා කරනු ලැබූ
අත්තිකාරේ ගිණුේ සීමාවන්ට අනුකූල යනාීම නීති ට අනුකූලව සිදු කර යනාමැති අවස්ථාවක දී,
අත්තිකාරේ ගිණුේ සීමාවන්ට එයස් අනුකූල යනාීම සේබන්ධය න් අවසර දි යුතු ද යනායුතුද
න්න පිළිබඳව රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් නශ්්ච කරනු ලැබි යුත්යත් .
(3) අත්තිකාරේ ගිණුේ කටයුතු පිළිබඳ පාඩු අදාළ වන්යන් ේ මුදේ වර්ෂ කට ද, ඒ මුදේ
වර්ෂ අවසන් ීමට යපර එම අලාභ සේපූර්ණය න් පි වා යනාමැත්තා වූ ද, ස්වකී වාර්තාව
මගින් විගණකාධිපතිවර ා විසින් පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කරනු ලැබ ඇත්තා වූ ද, අත්තිකාරේ
ගිණුේ කටයුතු පිළිබඳ ඕනෑම අවසර යනාලත් කාරක අලාභ ඔවුන් විසින් පරීක්ෂා කරනු ලැබි යුතු
බව රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාවට කරනු ලබන න ම ක් වි යුත්යත් .
(4) අත්තිකාරේ ගිණුේ කටයුතු සීමාවන්ට අනුකූල යනාීේ කිසිවක් යවයතාත් ඒවාට
අවසර දි යුතුද, යනායුතුද න්න පිළිබඳව රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව නර්යද්ශ් කර ඇති
( 99 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

සෑම අවස්ථාවක දී ම යහෝ අත්තිකාරේ ගිණුේ කටයුතු වල අවසර යනාලත් අලාභ කිසිවක්
යවයතාත් ඒවාට අවසර දි යුතු ද, යනායුතු ද න්න පිළිබඳව රජයේ ගිණුේ පිළිබඳ කාරක සභාව
නර්යද්ශ් කර ඇති කවර යහෝ අවස්ථාවක දී යහෝ එවැන නර්යද්ශ් සලකා බැලීම සඳහා
පාර්ියේන්තුව කාරක සභාවක් යලස කටයුතු කිරීම සඳහා වන ය ෝජනාවක්, මුදේ විෂ
භාර
අමාතයවර ා විසින්, එම අමාතයවර ා විසින් න ම කරනු ලබන දින ක සලකා බැලීම සඳහා
නයා පත්ර ට ඇතුළත් කරනු ලැබීමට හැකි .

රජයේ මුදේ
132. ජනරජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදින් යහෝ යවන ේ අරමුදේ වින් යහෝ යගවි යුතු මුදේ වි දේ
කිරීමට යහෝ යගවි යුතු ැයි වි දේ න ම කිරීමට, නැතයහාත් කිසි ේ බද්දක් පැනීමට යහෝ
පනවා එවකට වලංගුව තියබන බද්දක් අවලංගු කිරීමට යහෝ වැඩි යහෝ අඩු කිරීමට බල පවරන
ය ෝජනාවක්, පනත් යකටුේපතක් යහෝ පනත් යකටුේපතකට කරන සංයශ්ෝධන ක් අමාතය
මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර කු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවයහාත් මිස පාර්ියේන්තුව විසින් සලකා
බැලීම කරනු යනාලැබි යුත්යත් . එවැන ය ෝජනාවක්, පනත් යකටුේපතක් යහෝ පනත්
යකටුේපතකට කරන සංයශ්ෝධන ක් ඉදිරිපත් කිරීමට යපර, එම අමාතය මණ්ඩඩලයේ අමාතයවර ා
විසින් එම ය ෝජනාවට, පනත් යකටුේපතට යහෝ සංයශ්ෝධන ට අමාතය මණ්ඩඩලයේ අනුමත
ලැබී ඇති බව පාර්ියේන්තුවට දන්වනු ලැබි යුත්යත් . “අමාතය මණ්ඩඩලයේ අනුමත දන්වා
තියේ“ නුයවන් පාර්ියේන්තුයේ නයා පතරයේ සඳහන් කර තිබීම යමම න ම සමඟ අනුකූල
බවට පරමාණවත් යලස සලකනු ලැබි යුත්යත් .

ස්ථාවර නියයෝග සංයශෝධනය කිරීම
133. ස්ථාවර නය ෝග සංයශ්ෝධන කරනු පිණිස වන ය ෝජනාවක් පිළිබඳ දැනුේදීමක් කවර යහෝ
මන්ීවර කුට කරනු ලැබි හැකි . ය ෝජනා කරනු ලබන සංයශ්ෝධනවල යකටුේපතක් එම
දැනුේදීම සමග ඉදිරිපත් කරනු ලැබි යුත්යත් . ය ෝජනාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ස්ිර කරනු
ලැබීයමන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳ පරශ්්න ක් සභාභිමුඛ් කරනු යනාලැබ, එ ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ
කාරක සභාවට ය ාමු කරනු ලැබි යුත්යත් . ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභාව එම
ය ෝජනාව පිළිබඳව වාර්තා කරන යතක් එවැන ය ෝජනාවක් පිළිබඳ යසසු වැඩකටයුතු කිසිවක්
කරනු යනාලැබි යුත්යත් .

ස්ථාවර නියයෝග අත්ිටුීම
134. පාර්ියේන්තුයේ මන්ීවර න් බහුතර ක් විසින් ේ රැස්ීමක දී දැනුේ දීයමන් අනතුරුව
ඉදිරිපත් කරනු ලබන ය ෝජනාවක් මගින්, ේ වියශ්්ෂ කටයුත්තක් තීරණ කිරීමට යහෝ සුදුස්සක්
කර අවසන් කිරීමට හැකිවනු පිණිස ස්ථාවර නය ෝග එකක් යහෝ ඊට වැඩි ගණනක් අත්හිටුවනු
ලැබීමට හැකි :
එයස් වුව ද, යමම ස්ථාවර නය ෝග
ටයත් ය ෝජනාවක් අමාතය මණ්ඩඩලයේ
අමාතයවර කු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන්යන් නේ මිස, යබදීමකින් තීරණ කරනු ලැබි යුතු
අතර, බහුතරයේ මන්තව
රී ර න් විසි යදයනකුට අඩු සංඛ්යාවක් ය ෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද
( 100 )

ස්ථාවර නය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව
පරකාශ්යකාට ඇති බව යපනී
යුත්යත් .

න්යන් නේ එම ය ෝජනාව නශ්්ඵල බවට පක
ර ාශ් කරනු ලැබි

කථානායකවරයායේ සාමානය අධිකාරය
135. යමම ස්ථාවර නය ෝගවින් විධිවිධාන සලසා යනාමැති ඕනෑම කාරණ ක දී
පාර්ියේන්තුයේ වැඩකටයුතු පවත්වායගන ාම විධිමත් කිරීම සඳහා කථානා කවර ාට බල
තිබි යුත්යත් .
136. (1) කථානා කවර ා විසින්, සභායේ වින පවත්වායගන ාම සඳහා අවශ්ය ැයි අදහස්
කරන්යන් නේ, රැස්ීමක් තාවකාිකව අත්හිටුවනු ලැබීමට යහෝ පාර්ියේන්තුව කේ තබනු
ලැබීමට හැකි .
(2) කථානා කවර ා විසින් රැස්ීමක් තාවකාිකව අත්හිටුවනු ලබන කවර යහෝ
අවස්ථාවක දී, රැස්ීම ළි ආරේභ කරනු ලබන්යන් කවර යේලාවක ද න්න කථානා කවර ා
විසින් ම තීරණ කරනු ලැබි යුත්යත් . කථානා කවර ා විසින් සභාව කේ තබනු ලබන කවර
යහෝ අවස්ථාවක දී, එ ඊළඟ රැස්ීේ දින යතක් කේ තබනු ලැබීමක් වන්යන් .
137. පාර්ියේන්තුයේ යගාඩනැගිි කළමනාකරණ , එහි ආරක්ෂක විධිවිධාන සහ සභා
ගර්භයේ සාමානය පරිපාලන සේබන්ධය න් කථානා කවර ා විසින් වගකි නු ලැබි යුත්යත්
.
138. යමම ස්ථාවර නය ෝග ටයත් කථානා කවර ා විසින් කරනු ලැබි හැකි ඕනෑම යද ක්,
කථානා කවර ා යවනුයවන් මූලාසන දරන නය ෝජය කථානා කවර ා විසින් යහෝ නය ෝජය
කාරක සභා සභාපතිවර ා විසින් යහෝ මූලාසන දැරීම සඳහා පාර්ියේන්තුව විසින් යතෝරා පත්
කරගනු ලබන මන්තව
රී ර කු විසින් යහෝ ආණ්ඩඩුක්රම වයවස්ථායේ 159 වැන වයවස්ථායේ
විධිවිධාන න්ට ටත්ව කරනු ලැබි හැකි .

සභාපති නාමාවිය
139. නය ෝජය කථානා කවර ායේ යහෝ නය ෝජය කථානා කවර ා පැමිණ යනාසිටින
අවස්ථාවක දී, නය ෝජය කාරක සභා සභාපතිවර ායේ ඉේලීම මත කාරක සභාවල තාවකාික
සභාපතිවර ා වශ්ය න් කටයුතු කිරීමට මන්තරීවර න් සිේ යදයනකුට යනාඅඩු ගණනකින්
සමන්විත සභාපති නාමාවි ක් සෑම සභා වාර ක් ආරේභයේ දී ම කථානා කවර ා විසින් නේ
කරනු ලැබි යුතු අතර, කින් කලට, එම නාමාවියේ සංයුති යවනස් කරනු ලැබි හැකි .
නය ෝජය කථානා කවර ා විසින් කරනු ලැබි හැකි ඕනෑම යද ක් නය ෝජය කථානා කවර ා
යවනුයවන් මූලාසන දරන තාවකාික සභාපතිවර කු විසින් ද කරනු ලැබි හැකි .

මන්ත්රීවරයන්ත්ර විසින්ත්ර නීතිමය නියයෝජනයක් කරනු ලැබිය යනාහැකි ීම
140. කිසිදු මන්තව
රී ර කු විසින්, කිසි ේ පාර්ශ්්ව ක් යවනුයවන් නීතිඥවර කු යලස යහෝ
මන්ීවර ාට ේ ගාස්තුවක් යහෝ තයාග ක් හිමිවන ආකාරය න් යහෝ පාර්ියේන්තුව ඉදිරියේ
යහෝ එහි ේ කාරක සභාවක් ඉදිරියේ යහෝ යපනී සිටිනු යනාලැබි යුත්යත් .
( 101 )

2017 පාර්ලියේන්ත්රු ප්රකාශන මාලා අංක

සාක්ිකරුවන්ත්රයේ හා වියශ්ෂඥයන්ත්රයේ වියදේ
141. (1) පැමිණීම සඳහා කැඳවනු ලබන යහෝ යේඛ්න ඉදිරිපත් කරන යලස න ම කරනු ලබන
ේ තැනැත්තකුයේ වි දේ සඳහා යගවනු ලැබි යුතු යහෝ ලබාදි යුතු මුදේ ප්රමාණ , එම
තැනැත්තා අධිකරණයේ සාක්ිකරුවකු වූයේ නේ දැනට බලාත්මකව තියබන නය ෝගවලට
අනුකූලව එම තැනැත්තාට යගවනු ලබන මුදේ ප්රමාණ ම වි යුත්යත් .
(2) පාර්ියේන්තුයේ කාරක සභා සඳහා වියශ්්ෂ උපයද්ශ්න යස්වා හා තාක්ෂණික යස්වා
ලබා ගන්නා අවස්ථාවක දී, එම කාර් න් ඉටු කිරීම සඳහා පැමියණන වියශ්්ෂඥ න් හා අයනකුත්
යස්වා සප න තැනැත්තන්ට, එම තැනැත්තන් විසින් ඉටු කරන ලද යස්වා යවනුයවන් පාරිරමික
දීමනා, පාර්ියේන්තු කාර් මණ්ඩඩලී උපයද්ශ්ක කාරක සභාව විසින් නශ්්ච කරනු ලබන පරිදි
යගීම සිදු කරනු ලැබි යුත්යත් .

අවයශ්ෂ බලතල
142. යමම ස්ථාවර නය ෝගවල නශ්්ිත වශ්ය න් විධිවිධාන සලසා යනාමැති සි ලුම කරුණු ද,
යමම ස්ථාවර නය ෝග ක්රි ාත්මක කිරීම පිළිබඳ වැඩි විස්තර සේබන්ධය න් සි ලුම ප්රශ්්න ද,
යමයහ ීම සිදුකරනු ලැබි යුත්යත් කථානා කවර ා විසින් ය ෝගය ැයි සලකනු ලබන
ආකාර ට වරින් වර කරනු ලබන නය ෝග ප්රකාරව .

------------------------------

( 102 )

ස්ථාවර නිය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව

පරිශිෂ්ටය 2

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන්ත සඳහා වන
චර්ලයා ධර්ලම සංග්රහය

( 103 )

ස්ථාවර නිය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව

I වන මකාටස
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන්ත සඳහා වන චර්ලයා ධර්ලම සංග්හ
ර මේ අරමුණ
1. (අ)
පාර්ියේන්තු මන්තතරීවරුන්ත සඳහා වන චර් ා ධර්ම සංගරහයේ (යමහි
මින්තමු “චර් ා ධර්ම සංගහ
ර ” නුයවන්ත හඳුන්තවනු ලබන) අරමුණ වන්තයන්ත පාර්ියේන්තු
මන්තතරීවරුන්ත විසින්ත පාර්ියේන්තුව සේබන්තධය න්ත, ඔවුන්තයේ ඡන්තදදා ක න්ත
සේබන්තධය න්ත සහ යපාදුයේ මහජන ා සේබන්තධය න්ත සි වගකීේ ඉටු කරනු පිණිස සි
බලතල ක්රි ාත්මක කිරීම, කාර් කිරීම සහ කර්තවය ඉටු කිරීම සඳහා ඔවුනට සහා වීම යි.
(ආ) (අ) අනු යේදයේ නිශ්්ිතව දක්වා ඇති අරමුණ මුදුන්ත පමුණුවා ගැනීම සඳහා
පාර්ියේන්තුව විසින්ත(i) මහජන
නිය ෝජිත න්ත
වශ්ය න්ත
සෑම
පාර්ියේන්තු
මන්තතරීවරය කුයගන්ත ම (යමහි මින්තමු “මන්තතරීවර ා” නුයවන්ත
හඳුන්තවනු ලබන) අයේක්ෂා කරනු ලබන චර් ා ධර්මවලට අදාළ
වන්තනා වූ අවශ්ය විශිෂ්ටතා මට්ටම සහ මූලධර්ම ස්ථාපන කිරීම;
(ii) සෑම මන්තතරීවරය කු විසින්ත ම පිළිපැදි යුු (අ) අනුයේද
ටයත්
ස්ථාපන කරන ලද අවශ්ය විශිෂ්ටතා මට්ටම සහ මූලධර්ම ශ්ක්තිමත්
කරනු ලබන චර් ා ධර්ම පිළිබඳ රීති නිශ්්ිත වශ්ය න්ත දැක්වීම;
(iii) මන්තතරීවරුන්තයගන්ත අයේක්ෂා කරනු ලබන අවශ්ය විශිෂ්ටතා මට්ටම
සේබන්තධය න්ත මහජන විශ්්වාස ඇති කිරීම පිණිස සහ එම රීති
ආරක්ෂා කිරීම පිණිස පාර්ියේන්තුයේ කැපවීම සහතික කිරීම සඳහා
අවශ්ය වන්තනා වූ පි වර ගැනීම.
II වන මකාටස
චර්ලයා ධර්ලම සංග්රහමේ විෂයය පථය
2. (අ) මූලාසන යහාබවන මන්තතරීවරුන්ත, අගරාමාතයවර ා, සභානා කවර ා, විපක්ෂ
නා කවර ා, ආණ්ඩුයේ සහ විපක්ෂයේ පරධාන සංවිධා කවරුන්ත ඇුළු එක් එක්
මන්තතරීවර ාට, ඔවුන්තයේ යපාදු ජීවිතවල සි ලු අංග න්ත යකයරහි චර් ා ධර්ම
සංගරහ අදාළ වන්තයන්ත . එයස් වුව ද, ඔවුන්තයේ යපෞද්ගික ජීවිත යමයින්ත
නි ාමන කරන බව එයින්ත අදහස් යනායකයර්.
(ආ) යමම චර් ා ධර්ම සංගරහයේ නිශ්්ිතව දක්වා ඇති වගකීේ, පාර්ියේන්තුයේ
කාර් පටිපාටි හා සේබන්තධ රීති, සභායේ යවනත් ේ රීති සහ මූලාසන
යහාබවන මන්තතරීවරුන්තයේ තීරණවලට අමතරව වන අතර, ඒවා එම රීති සහ
තීරණ සමඟ සුසංගතව පැවති යුු .
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(ඇ) චර් ා ධර්ම සංගරහයේ විධිවිධාන 1953 අංක 21 දරන පාර්ියේන්තු
(බලතල හා වරපරසාද) පනයත් සහ පාර්ියේන්තු ස්ථාවර නිය ෝගවල විධිවිධාන
සමඟ කි වි යුු .
(ඈ) මන්තතරීවරුන්තයේ චර් ාව ේ ආකාර කින්ත විධිමත් කරනු ලැබ ඇති ේ
ිඛිත නීති ක විධිවිධානවල අධිකාර යමම චර් ා ධර්ම සංගරහයේ විධිවිධාන
මගින්ත හීන යනාවන්තයන්ත .
III වන මකාටස
මන්ත්රීවරුන්තමේ කාර්ලයභාරය
3. (1) වන ස්ථාවර නිය ෝග
ටයත් පාර්ියේන්තුයේ මහ යේකේවර ා (යමහි
මින්තමු “මහ යේකේවර ා” නුයවන්ත හඳුන්තවනු ලබන) විසින්ත දිවුරුේ දීම යහෝ පරතිඥා දීම
කරවනු ලැබීම යහ්ුයවන්ත සෑම මන්තතරීවරය කුටම ශ්රී ලංකා පරජාතාන්තතරික සමාජවාදී
ජනරජයේ ආණ්ඩුකරම වයවස්ථාව පිළිපැදීමට සහ ආරක්ෂා කිරීමටත් රාජයයේ ඒකී භාව
සහ යභෞමික අඛණ්ඩඩතාව සුරැකීමටත් වගකීමක් ඇත්යත් .
4. සෑම මන්තතරීවරය කු විසින්ත ම මූික අයිතිවාසිකේවලට අදාළ නීති පිළිපැදි යුු
අතර, සෑම අවස්ථාවකදී ම සි ඡන්තදදා ක න්ත සේබන්තධය න්ත සි බලතල කරි ාත්මක
කිරීයේ දී, කාර් කිරීයේ දී සහ කර්තවය ඉටු කිරීයේ දී යවනස් ආකාර ට යනාසලකන පරිදි
කරි ා කළ යුු .
5. සෑම මන්තතරීවර කු ම සි බලතල කරි ාත්මක කිරීයේ දී, කාර් කිරීයේ දී සහ
කර්තවය ඉටු කිරීයේ දී යපාදුයේ ජාතියේ
හපත සහ වියශ්්ෂය න්ත ම සි
ඡන්තදදා ක න්තයේ හපත පිණිස කරි ා කළ යුු .
6. මන්තතරීවරුන්ත සෑම අවස්ථාවක දී ම ඔවුන්ත යවත තබා ඇති මහජන විශ්්වාස ට අනුව
කරි ා කළ යුු අතර, සෑම විටම ේ යපාදු සේපත් භාවිත ද ඇුළු ඔවුන්තයේ හැසිරීම
අවංකභාව කින්ත ඒකානුතාව කින්ත වි යුු .
IV වන මකාටස
චර්ලයා මූලධර්ලම
7. මන්තතරීවරුන්ත සි යපාදු කටයුු සහ පාර්ියේන්තු කාර් භාර කරයගන ෑයේ දී
පහත දැක්යවන චර් ා මූලධර්මවලට අනුකූලව කටයුු කළ යුු :(අ)

සෑම මන්තතරීවර කුට ම තීරණ ගන්තනා විට, සෑම අවස්ථාවක දී ම මහජන
බැඳි ාවන්ත සැලකිේලට ගත යුු අතර, ඔවුනට, ඔවුන්තයේ පවුේවල
සාමාජික න්තට, මිුරන්තට යහෝ ඔවුන්ත යවනුයවන්ත යවනත් ේ තැනැත්තන්තට ේ
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ස්ථාවර නිය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව

මූලයම
යුු .

යහෝ ද්රවයම

පරතිලාභ යහෝ පුද්ගික ලාභ ක් අයේක්ෂා යනාකළ

(ආ) කිසිම මන්තතරීවර කු සි නිල කටයුු කිරීයේ දී තමාට බලපෑමක් ඇති වි හැකි
ේ ආකාර කට ේ පිටස්තර පුද්ගල කු යහෝ සංවිධාන කට ේ මූලයම
යහෝ යවනත් බැඳීමක් ඇති වන තත්ත්ව කට පත් යනාවි යුු .
(ඇ)

ේ රජයේ කටයුත්තක්, රජයේ පත්වීේ, යකාන්තතරාත් ලබා දීම, ේ පරදාන යහෝ
යවනත් ේ පරතිලාභ සඳහා තැනැත්තන්ත නිර්යද්ශ් කිරීමට අදාළව සි කාර්
කර යගන ෑයේ දී මන්තතරීවරුන්ත විසින්ත එම කටයුු හුයදක් කුසලතා මත කරනු
ලබන බවට වගබලා ගත යුු .

(ඈ)

මන්තතරීවරුන්ත විසින්ත මහජනතාව සේබන්තධය න්ත ගනු ලබන තීරණ සහ ඔවුන්ත
යවනුයවන්ත කරනු ලබන කරි ා සේබන්තධය න්ත වගකිව යුු අතර, ඒ
සේබන්තධය න්ත ඔවුන්තයේ ධුර ට ය ෝගය වන ේ පරීක්ෂාවකට යහෝ ේ
මහජන පරීක්ෂාවකට යහෝ ටත් වන්තයන්ත .

(ඉ)

මන්තතරීවරුන්ත විසින්ත ගනු ලබන ේ තීරණ ක් යහෝ කරනු ලබන ේ ක්රි ාවක්
සේබන්තධය න්ත ඔවුන්ත හැකිතාක් දුරට මහජනතාවට විවෘත වි යුු අතර, එම
තීරණවලට යහ්ු දැක්වි යුු . තව ද, පුළුේ මහජන සුභ සිද්ධි සඳහා අවශ්ය
වන්තයන්ත නේ පමණක් එම යතාරුරු සීමා කළ හැකි .

(ඊ)

මන්තතරීවරුන්ත විසින්ත සි මහජන කටයුුවලට අදාළ වන ේ පුද්ගික බැඳි ාවක්
ඇත්නේ යහෝ බැඳි ාවන්ත සේබන්තධ ේ ගැටීමක් ඇත්නේ ඒවා පර කාශ් කළ යුු
අතර, මහජන බැඳි ාවන්ත ආරක්ෂා වන පරිදි එයස් ඇති වන ේ ගැටීමක්
නිරාකරණ කිරීම සඳහා අවශ්ය පි වර ගත යුු .

8. සෑම මන්තතරීවරය කු විසින්ත ම ආදර්ශ් ුළින්ත නා කත්ව ලබා දීම උයදසා 7
යේදයේ නිශ්්ිතව දක්වා ඇති චර් ා මූලධර්ම පරවර්ධන කිරීම සහ සුරැකීම කළ යුු .
V වන මකාටස
චර්ලයා රීති
9. සෑම මන්තතරීවරය කු ම පාර්ියේන්තුයේ පහත දැක්යවන රීතිවලට අනුකූල වි
යුු :(අ)

හෘද සාක්ි ට එකඟව කටයුු කිරීම.

(ආ) මානව අයිතිවාසිකේවලට සහ ජනතාවයේ නනසර්ගික අභිමාන ට ගරු කිරීම.
(ඇ) ජනතාවයේ විශ්්වාස සහ යගෞරව ට ය ෝගය වන පරිදි කටයුු කිරීම.
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(ඈ) ආණ්ඩුකරම වයවස්ථායේ ඇති ජීව ගුණය න්ත බැඳී සිටීම සහ බලතල යබදීයේ
නයා සහ නීතියේ ආධිපතය
න පරජාතන්තතරවාදී ආණ්ඩුවක සංකේප
බලාත්මක කිරීම.
(ඉ)

තමන්ත වගකිව යුු චර් ාව සහ කාර් භාර සේබන්තධය න්ත වගකිව යුු වීම.

(ඊ)

ේ නීති ක් ටයත් තමන්තට භුක්ති විඳීමට හිමිකේ ඇති වරපරසාද භාවිතා කිරීම
සහ තමා විසින්ත දරනු ලබන රාජය නිලය හි කටයුු අනලස්ව, අභිමානය න්ත
යුක්තව, නිසි සැලකිේල ඇතිව යගෞරවය න්ත ඉටු කිරීම.

10. සෑම මන්තතරීවරය කු ම පාර්ියේන්තුව ඵලදායී සහ කාර් ක්ෂම යලස කරි ාත්මක
වීම සඳහා දා ක වීම සේබන්තධය න්ත යපෞද්ගිකව වගකිව යුු වන්තයන්ත .
11. සෑම මන්තතරීවරය කු ම පාර්ියේන්තු කාර්
මණ්ඩඩලයේ කාර් භාර ,
ස්වාධීනත්ව , අයිතිවාසිකේ සහ වගකීේවලට ගරු කළ යුු .
12. සෑම මන්තතරීවරය කු ම, පාර්ියේන්තු පරජාතන්තතරවාද සුරැකීයේ දී විධා ක
පාර්ියේන්තුවට වගකිව යුු බව සහතික කිරීයමහිලා වගකිව යුු .
13. කිසිම මන්තතරීවරය කු පාර්ියේන්තුයේ යහෝ එහි මන්තතරීවරුන්තයේ යහෝ රයට් කීර්ති ට
සහ ඒකාගරතාව ට හානිකර වි හැකි ේ කටයුත්තක් භාර යනාගත යුු .
VI වන මකාටස
මන්ත්රීවරුන්තමේ මූලයමය බැඳියාවන්ත පිළිබඳ මේඛනය සහ එම බැඳියාවන්ත අනාවරණය
කිරීම සහ පරකාශයට පත් කිරීම
14. මහ යේකේවර ාට කරනු ලබන ඉේීමක් මත ේ මන්තතරීවරය කුට පරීක්ෂා
කිරීම සඳහා ලබා ගත හැකි, “මන්තතරීවරුන්තයේ මූලයම බැඳි ාවන්ත පිළිබඳ යේඛන ”
නුයවන්ත හඳුන්තවනු ලබන (යමහි මින්තමු “යේඛන ” නුයවන්ත සඳහන්ත කරනු ලබන)
යේඛන ක් මහ යේකේවර ා විසින්ත ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත
නිශ්්ච කරනු ලබන ේ ආකෘති කින්ත සහ ආකාර කින්ත යුක්තව පවත්වායගන ා යුු .
15. යේඛනයේ අඩංගු ේ යතාරුරක් පරසිද්ධි ට පත් කිරීම සේබන්තධය න්ත 2016 අංක
12 දරන යතාරුරු දැනගැනීයේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනයත් විධිවිධාන අදාළ වන්තයන්ත .
16. මන්තතරීවරුන්ත යකයරහි මහජන විශ්්වාස වැඩි කරනු පිණිස මන්තතරීවරුන්ත විසින්ත
ඔවුන්තයේ පවුයේ සාමාජික න්ත ද ඇුළු එම මන්තතරීවරුන්තයේ වයාපාර සේබන්තධතා හා
මූලයම බැඳි ාවන්ත අනාවරණ කළ යුු .
17. සෑම මන්තීවරය කු ම අදාළ යේඛනයේ සි බැඳි ාවන්ත ි ාපදිංි කිරීම
සේබන්තධය න්ත පාර්ියේන්තුයේ නි ම න්ත හෘද සාක්ි ට එකඟව ඉටු කළ යුු . යමම
යේදයේ කාර්
සඳහා මහ මැතිවරණ කට ඉක්ිතිව ම මන්තතරීවර කුයේ රාජකාරී කටයුු
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හා වගකීේ ද එම මන්තතරීවර ායේ පුද්ගික බැඳි ාවන්ත ද අතර බලපෑමකට ුු දි හැකි
යි සාධාරණ තැනැත්යතකු විසින්ත සිති හැකි ඉඩේ සහ යද්පළවලට අදාළ වත්කේ,
යකාටස් හිමිකාරත්ව සහ තයාග වැනි අදාළ සි ලු බැඳි ාවන්ත පාර්ියේන්තුවට
අනාවරණ කළ යුු . යේ යේදයේ විධිවිධාන එම මන්තතරීවර ාට ලැයබන යහෝ ඔහු විසින්ත
පරදාන කරනු ලබන ේ යද්වේවලට ද අදාළ වන්තයන්ත .
18. කිසිම මන්තතරීවරය කු විසින්ත රාජය පරතිපත්තිවලට අදාළ කාරණ ක් සේබන්තධ
පරශ්්න ක දී හැර ඔහුට ේ මූලයම බැඳි ාවක් ඇති පරශ්්න ක දී යබදීමක් සහිත ඡන්තද
විමසීමක දී ඡන්තද පරකාශ් යනාකළ යුු .
19. පාර්ියේන්තුයේ යහෝ එහි ේ කාරක සභාවක සලකා බැීමට භාජන වී ඇති ේ
කාරණ ක් සේබන්තධය න්ත මන්තතරීවරය කුට යකළින්තම යහෝ අනයාකාරය න්ත ේ
පුද්ගික යහෝ මූලයම බැඳි ාවක් ඇති අවස්ථාවක, එම මන්තතරීවර ා විසින්ත එම බැඳි ාව
මන්තතරීවරුන්තයේ අදාළ යේඛනයේ ි ාපදිංි කර ඇත්යත් වුව ද, එ යනාතකා, එම
මන්තතරීවර ා විසින්ත එම බැඳි ායේ ස්වභාව පරකාශ් කළ යුු අතර, ඔහු විසින්ත යේ යේදයේ
නි ම යකාට ඇති ආකාර ට එම පරකාශ් කර ඇත්නේ මිස පාර්ියේන්තුයේ යහෝ එහි ේ
කාරක සභාවක ඒ සේබන්තධය න්ත කරනු ලබන කිසිම විවාද කට ඔහුට සහභාගී වි
යනාහැකි .
20. කිසිම මන්තතරීවරය කු සි පාර්ියේන්තු කාර් භාර ඉටු කරන අතරුර තමාට
ලැබුණු ේ රහසය යතාරුරක් අයුු යලස පාවිච්චි යනාකළ යුු . එම යතාරුරු සි
පාර්ියේන්තු රාජකාරි කිරීයේ දී පමණක් පාවිච්චි කළ යුු අතර, මූලයම යහෝ පුද්ගික
ලාභ ක් සඳහා එම යතාරුරු පාවිච්චි යනාකළ යුු .
21. 17 වන යේද
ටයත් ේ මන්තතරීවරය කු විසින්ත එයස් අනාවරණ කරනු ලබන
යතාරුරු සහ එක් එක් මන්තතරීවර ා විසින්ත පාවිච්චි කරන ලද මහජන අරමුදේවල වි දේ
පරමාණ සහ එම අරමුදේ පාවිච්චි කරන ලද කාර්
පරාය ෝගිකව හැකි ඉක්මනින්ත
පාර්ියේන්තුව විසින්ත පරසිද්ධි ට පත් කළ යුු . පාර්ියේන්තුව විසින්ත පාර්ියේන්තු
යවබ් අඩවි වැනි වඩාත් පරයේශ් වි හැකි ආකාර කින්ත එම යතාරුරු පළ කළ යුු .
22. යේ යකාටයස් නිශ්්ිතව දක්වා ඇති විධිවිධාන අදාළ මන්තතරීවර ායේ කලතර ා සහ
පවුයේ සමීප සාමාජික න්තට ද අදාළ වන්තයන්ත .
යමම යේදයේ කාර්
සඳහා “පවුයේ සමීප සාමාජිකය කු” න්තයනන්ත පි ා, මව,
කලතර ා, දි ණි යහෝ පුතර ා අදහස් යේ.
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VII වන මකාටස
මන්ත්රීවරුන්ත විසින්ත මපාදු මේපළ පාවිච්චි කිරීම හා මපළඹවීේ
23. මන්තතරීවරුන්ත විසින්ත ේ යපාදු අරමුදේ, යද්පළ යහෝ පහසුකේ හුයදක් මහජන
බැඳි ාවක් සේබන්තධය න්ත පමණක් නීතිය න්ත අවසර දී ඇති පරිදි පාවිච්චි කළ යුු . එම
යපාදු අරමුදේ, යද්පළ යහෝ පහසුකේ ඒ සඳහා නීතිය න්ත වියශ්්ිතව විධිවිධාන සලසා
ඇත්නේ මිස පක්ෂ යද්ශ්පාලන කටයුුවලට පාවිච්චි යනාකළ යුු .
24. මහජන මුදින්ත තමාට ලබා යදන ේ වි දේ, පහසුකේ සහ යස්වාවන්ත එම කාරණා
සේබන්තධය න්ත දක්වා ඇති රීතිවලට අනුකූලව වන බවට සෑම මන්තතරීවරය කු ම වගබලා
ගත යුු . මන්තතරීවරුන්ත විසින්ත ේ යපාදු සේපත් පාවිච්චි කිරීම සෑම විටම සි
පාර්ියේන්තු කාර් භාර සඳහා වන බවට ද වගබලා ගත යුු අතර, එ ඔවුන්ත යහෝ
යවනත් අය කු යහෝ ේ යද්ශ්පාලන සංවිධාන ක අයුු පුද්ගික යහෝ මූලයම
පරතිලාභ ක් සඳහා යනාවි යුු .
25. පාර්ියේන්තුවට යහෝ එහි ේ කාරක සභාවකට ඉදිරිපත් කරන ලද යහෝ ඉදිරිපත්
කිරීමට අදහස් කරන ේ පනත් යකටුේපතකට, ය ෝජනාවකට යහෝ යවනත් කාරණ කට
එකඟ වීම යහෝ වියරෝධතාව පළ කිරීම සඳහා ේ ගාස්ුවක්, වන්තදි ක් යහෝ තයාග ක්
ඇුළු බැඳීේ සේබන්තධ ගැටීමකට යහෝ බලපෑමකට ුු දි හැකි කවර යහෝ ආකාර ක
යපළඹවීමක් කිසිම මන්තතරීවරය කු විසින්ත භාර යනාගත යුු .
26. කිසිම මන්තතරීවරය කු මුදේ යගවනු ලබන බලපෑේ කිරීේ, මුදේ යගවනු ලබන
පාර්ියේන්තු උපයදස් දීම යහෝ මුදේ යගවනු ලබන උපයද්ශ්නවල නියුක්ත යනාවි
යුු .
27. කිසිම මන්තතරීවරය කු විසින්ත ඔහු මන්තතරීවරය කු වශ්ය න්ත සිටීම අවසන්ත වූ විටක
ඉදිරි යස්වා නියුක්ති ක් ලබා ගැනීම, මුදේ යගවා කරනු ලබන බලපෑේ කිරීම, උපයද්ශ්ක
කටයුු යහෝ යවනත් පාරිශ්රමික යහෝ පරතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා සි තනුර භාවිත
යනාකළ යුු .
28. සෑම මන්තතරීවරය කු ම සි ඡන්තදදා ක න්තයේ බැඳි ාවන්ත ේ යපෞද්ගික යහෝ
යද්ශ්පාලනම සබඳතා යහෝ යපළඹවීේ මත පදනේ යනාවී යුක්තිසහගත පදනමක් මත
නිය ෝජන කළ යුු .
VIII වන මකාටස
පැමිණීම, හැසිරීම සහ ආචාරශීිත්වය
29. සෑම මන්තතරීවරය කු ම, අවස්ථායවෝිත පරිදි, පාර්ියේන්තුයේ යහෝ අදාළ
මන්තතරීවර ා සාමාජිකය කු වන ේ කාරක සභාවක අවසර ඇතිව මිස, පාර්ියේන්තුයේ
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යහෝ සෑම කාරක සභාවකම සෑම රැස්වීමක් සඳහා ම පැමිණි යුු . සෑම මන්තතරීවරය කු
ම පාර්ියේන්තුවට පැමියණන විට නිසි ඇඳුයමන්ත සැරසී පැමිණි යුු .
30. මන්තතරීවරුන්ත ආචාරශීීව කටයුු කළ යුු අතර, යද්ශ්පාලන කථාවල දී සහ
වියශ්්ෂය න්තම පාර්ියේන්තු විවාදවල දී උිත භාෂාවක් පාවිච්චි කළ යුු .
31. කිසිම මන්තතරීවරය කු ේ තැනැත්යතකුට පහර දීම, හිරිහැර කිරීම යහෝ තර්ජන
කිරීම යනාකළ යුු .
32. සෑම මන්තතරීවරය කු ම සි
සාමාජික මන්තතරීවරුන්ත සහ පාර්ියේන්තු
කාර් මණ්ඩඩල ද මහජනතාව ද සේබන්තධය න්ත යගෞරවාන්තවිතව, ආචාරශීීව සහ
පාර්ියේන්තුයේ ගරුත්ව ට හානි යනාවන ආකාරය න්ත කටයුු කළ යුු .
IX වන මකාටස
චර්ලයා ධර්ලම සංග්රහය පිළිපැදීම
33. චර් ා ධර්ම සංගරහ අදාළ කිරීම, පාර්ියේන්තුයේ ස්ථාවර නිය ෝග අනුව
කරි ාත්මක වන පාර්ියේන්තුවට අදාළ කාරණ ක් වන්තයන්ත .
34. යමම චර් ා ධර්ම සංගරහයේ නිශ්්ිතව දක්වා ඇති විධිවිධානවලට අනුකූලව ේ
මන්තතරීවරය කු විසින්ත කටයුු කිරීමට අදාළ වන ේ කාරණා විමර්ශ්න කිරීම ආචාර ධර්ම
සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත කළ හැකි . සෑම මන්තතරීවරය කු ම
පාර්ියේන්තුයේ අධිකාර මත යහෝ ඒ ටයත් පවත්වනු ලැි හැකි ේ විමර්ශ්න කට
සෑම යේලාවක දී ම සහය ෝගීතාව දැක්වි යුු . කිසිම මන්තතරීවරය කු එම කාරක
සභායේ යවනත් මන්තතරීවරය කු විසින්ත යමම චර් ා ධර්ම සංගරහ කඩ කිරීම සේබන්තධ
කාරණ ක් පාර්ියේන්තුව විසින්ත සලකා බැීයේ දී ේ බලපෑමක් කරන යලස ගණන්ත
ගැයනන යහෝ අදහස් යකයරන ආකාර කින්ත කටයුු යනාකළ යුු .
35. ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව සි කාර්
ඉටු කිරීයේ දී
වියශ්්ෂඥ න්තයේ යස්වාව ලබා ගැනීම, යේඛන යගන්තවා ගැනීම, සාක්ිකරුවන්ත කැඳවීම
සහ ඔවුන්ත විභාග කිරීම කළ හැකි .
36. පාර්ියේන්තුව විසින්ත ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව මගින්ත කරනු
ලබන නිර්යද්ශ් සැලකිේලට ගත යුු අතර, එම කාරක සභාව විසින්ත ේ මන්තතරීවරය කු
සේබන්තධය න්ත අවශ්ය යි සලකනු ලබන දඬුවමක් සලකා බලා නිර්යද්ශ් කළ හැකි .
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X මකාටස
පැමිණිි, විමර්ලශන සහ බලාත්මක කිරීේ
37.
ේ මන්තතරීවරය කු යහෝ තැනැත්තකු විසින්ත පහත දැක්යවන කාරණා
සේබන්තධය න්ත ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාවට ේ පැමිණිේලක් කළ
හැකි :(අ)
(ආ)

මන්තතරීවරය කු විසින්ත කරන ලදැ යි කි නු ලබන සදාචාර වියරෝධී හැසිරීමක්;
ේ මන්තතරීවරය කු විසින්ත චර් ා ධර්ම සංගරහයේ ේ විධිවිධාන ක් කඩ කිරීමක්;

(ඇ) 17 වන යේද
ටයත් ේ මන්තතරීවරය කු විසින්ත ඔහුයේ බැඳි ාවන්ත
සේබන්තධය න්ත වැරදි යහෝ සාවදය යතාරුරක් දීම සේබන්තධය න්ත.
38.
ේ තැනැත්යතකු විසින්ත පැමිණිේලක් ඉදිරිපත් කර ඇති අවස්ථාවක, එම
පැමිණිේල මන්තතරීවරය කු විසින්ත පරතිඅත්සන්ත යකාට, එම මන්තීවර ා විසින්ත
කථානා කවර ා යවත ය ාමු කළ යුු .
39. 37 වන යේද
ටයත් වන ේ පැමිණිේලක් කථානා කවර ා අමතා ිඛිතව
ය ෝජනාවක් ආකාරය න්ත කළ යුු අතර, එවිට කථානා කවර ා විසින්ත එම පැමිණිේල
සුදුසු යේලායේ දී සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ මන්තතරීවර ාට ඉඩ දි යුු .
කථානා කවර ා විසින්ත එවැනි ය ෝජනාවක්, පාර්ියේන්තුව විසින්ත අනුමත කරන ලද
ය ෝජනා සේමත ක් මත විභාග යකාට විමර්ශ්න යකාට වාර්තා කිරීම සඳහා ආචාර ධර්ම
සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාවට ය ාමු කළ යුු .
40. පැමිණිිකරු විසින්ත සි අනනයතාව පරකාශ් කළ යුු අතර, යචෝදනාව සනාථ
කිරීම සඳහා යේඛනගත යහෝ අනයාකාරය න්ත වන උපකාරක සාක්ි ඉදිරිපත් කළ යුු .
41. 37 යේද
ටයත් මන්තතරීවරය කු විසින්ත පැමිණිේලක් කර ඇති අවස්ථාවක දී එම
පැමිණිේල සාවදය, නිරර්ථකාරී යහෝ පීඩාකාරී යනාවන බව සහ සද්භාවය න්ත කරන ලද
බවට එම මන්තතරීවර ා විසින්ත සහතික වි යුු .
42. 37 යේද
ටයත් ේ තැනැත්යතකු විසින්ත පැමිණිේලක් කර ඇති අවස්ථාවක දී,
එම පැමිණිේල සාවදය, නිරර්ථකාරී යහෝ පීඩාකාරී යනාවන බව සහ සද්භාවය න්ත කරන
ලද එකක් බවට එම තැනැත්තා විසින්ත සහතික වි යුු . ඒ බව යපන්තනුේ කරනු ලබන
දිේරුේ පරකාශ් ක් පැමිණිේල සමඟ තිි යුු .
43. 37 යේදයේ දැක්යවන ේ මන්තතරීවරය කු යහෝ තැනැත්යතකු ආචාර ධර්ම සහ
වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත අවශ්ය සහ නි ම කරනු ලබන ේ අවස්ථාවක එම
පැමිණිේල සාවදය, නිරර්ථකාරී යහෝ පීඩාකාරී යනාවන බව සහ එ සද්භාවය න්ත කරන
ලද බව එම කාරක සභාව සෑහීමට පත් වන යලස ඔේපු කළ යුු .
( 112 )
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44. 37 යේද
ටයත් වන සෑම පැමිණිේලක් ම යගෞරවාන්තවිත භාෂායවන්ත ිවි යුු
අතර, අවස්ථායවෝිත පරිදි, එම මන්තතරීවර ා යහෝ තැනැත්තා විසින්ත එ අත්සන්ත යකාට
තිි යුු .
45. ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත හුයදක් තහවුරු යනාකරන
ලද ේ මාධය වාර්තාවක් පදනේ කරගත් පැමිණිේලක් භාර යනාගත යුු .
46. ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත අධිකරණයේ විනිශ්්ච ට
භාජන වී ඇති ේ කාරණ ක් සලකා බැීම යනාකළ යුු අතර ේ කාරණ ක්
අධිකරණයේ විනිශ්්ච ට භාජන වී තියබ් ද යනාතියබ් ද න්තන සේබන්තධය න්ත කාරක
සභායේ තීරණ අවසානාත්මක වන්තයන්ත .
XI මකාටස
පරීක්ෂණ සඳහා කාර්ලය පටිපාටිය සහ දඬුවේ
47. ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව යවත ය ාමු කරන ලද පැමිණිේල
නි මිත ආකෘතියේ ඇති බවට සහ එහි සඳහන්ත කාරණ සි අධිකාර බල
ටයත් පවතින
කාරණ ක් බවට එම කාරක සභාව සෑහීමට පත් යේ නේ, එම පැමිණිේල පාර්ියේන්තුව
විසින්ත පරීක්ෂා කිරීම සඳහා භාරගනු ලැි හැකි .
48. මූික පරීක්ෂණය න්ත පසුව බැලූ බැේමට වරදක් සිදු යකාට ඇති බවට යපයනන
සාධක යනාමැති බව එම පරීක්ෂණය න්ත අනාවරණ යේ යි එම කාරක සභාව අදහස්
කරයි නේ එවැනි පැමිණිේලක් යනාසලකා හැරි යුු .
49.
ේ පැමිණිේලක් සාවදය, නිරර්ථකාරී යහෝ පීඩාකාරී වන බව සහ පැමිණිේල
අසද්භාවය න්ත කර ඇති බව යසා ා ගනු ලබන ේ අවස්ථාවක, ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද
පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත එම පැමිණිේල පාර්ියේන්තු වරපරසාද කඩ කිරීමක් යලස
සලකා ඒ සේබන්තධය න්ත පරීක්ෂා කළ හැකි .
50. මූික පරීක්ෂණය න්ත පසුව බැලූ බැේමට වරදක් සිදු යකාට ඇති බවට යපයනන
සාධක ඇති බව ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත සලකනු ලබන්තයන්ත
නේ එම කාරණ විභාග යකාට ඒ සේබන්තධය න්ත පාර්ියේන්තුවට වාර්තා කළ යුු .
51. සෑම මන්තතරිවරය කු ම 37 යේද
ටයත් ය ාමු කරන ලද ේ පැමිණිේලක් ආචාර
ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත විමර්ශ්න කිරීයේ දී සහ පරීක්ෂා කිරීයේ දී
ඒ සඳහා එම කාරක සභාව සමඟ සහය ෝගීතාවය න්ත කටයුු කළ යුු අතර එ ට සහා
වි යුු .
52. අපරාධ නීති ට අදාළ ේ කඩ කිරීමක් පවතින බව ේ සාක්ිවින්ත යපනී යි
නේ ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත වහාම එම කාරණ යපාීසි ට
( 113 )
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යහෝ ඒ සේබන්තධය න්ත පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අධිකරණ බල
ආ තන කට ය ාමු කළ යුු .

ඇති යවනත්

ේ

53. එම කාරණ විමර්ශ්න කිරීයමන්ත සහ පරීක්ෂා කිරීයමන්ත අනුරුව ආචාර ධර්ම
සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත යසා ා ගනු ලබන කරුණු යහෝ එහි නිර්යද්ශ් එම
කාරක සභායේ රීතිවලට අනුකූලව ඉදිරි කටයුු සඳහා සභාවට වාර්තා කළ යුු .
54. මන්තතරීවරය කු ේ සදාචාර වියරෝධී හැසිරීමක නිරත වූ බව යහෝ එම මන්තතරීවර ා
සේබන්තධය න්ත යවනත් ේ විෂමාචාර ක් ඇති බව යහෝ ේ මන්තතරීවරය කු චර් ා ධර්ම
සංගරහයේ ේ විධිවිධාන ක් කඩ කර ඇති බව යහෝ යසා ා ගනු ලැබූ අවස්ථාවක, එම
මන්තතරීවර ාට පහත සඳහන්ත දඬුවේවින්ත එකක් යහෝ කීප ක් පනවන යලස ආචාර ධර්ම
සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත සභාවට නිර්යද්ශ් කළ හැකි :(අ)

යදෝෂායරෝපණ ;

(ආ) තරවටු කිරීම;
(ඇ) ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව විසින්ත නිශ්්ිතව දක්වනු ලැි
හැකි කාලසීමාවක් දක්වා පාර්ියේන්තුයේ රැස්වීේවලට සහභාගි වීම අත්හිටුවීම;
එයස් වුව ද, එම කාලසීමාව 1953 අංක 21 දරන පාර්ියේන්තු (බලතල හා
වරපරසාද) පනයත් දක්වා ඇති සීමාවන්ත යනාඉක්ම වි යුු ; සහ
(ඈ) ඉහත කී පනත ටයත් පාර්ියේන්තුව විසින්ත යර්ෂ්ඨාධිකරණ ට ය ාමු කර ඇති
කාරණ ක් සේබන්තධය න්ත යර්ෂ්ඨාධිකරණ විසින්ත නි ම කරනු ලැි හැකි
යවනත් ේ දඬුවමක්.
XII වන මකාටස
වාර්ල්ා පිළිග්ැන්තවීම සහ සලකා බැලීම
55. ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව එහි සභාපතිවර ා විසින්ත
යහෝ ඔහු පැමිණ යනාමැති නේ එම කාරක සභායේ යවනත් ේ සාමාජිකය කු විසින්ත
සලකා බැීම සඳහා පාර්ියේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුු .
56. වාර්තාව සලකා බැීම සඳහා වන ය ෝජනාවක් සේමත වූ පසු, අවස්ථායවෝිත
පරිදි, ආචාර ධර්ම සහ වරපරසාද පිළිබඳ කාරක සභායේ සභාපතිවර ා යහෝ එහි ේ
සාමාජිකය කු යහෝ යවනත් ේ මන්තතරීවරය කු විසින්ත එම වාර්තායේ නිශ්්ිතව දක්වා ඇති
නිර්යද්ශ් සමඟ සභාව එකඟ වන්තයන්ත ද එකඟ යනාවන්තයන්ත ද නැතයහාත් වාර්තාවට කරනු
ලබන සංයශ්ෝධන ද සමඟ එ ට එකඟ වන්තයන්ත ද න්තන ය ෝජනා කළ යුු .

( 114 )

ස්ථාවර නිය ෝග පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව

XIII වන මකාටස
චර්ලයා ධර්ලම සංග්රහය සෑදීම සහ යථාවත් කිරීම
57. චර් ා ධර්ම සංගරහ සුදුසු තත්ත්වයේ පවතින බවටත්, කින්ත කල, එ
සමායලෝචන සහ පරතියශ්ෝධන යකාට අවශ්ය වියටක සංයශ්ෝධන යකාට ථාවත්
කරනු ලබන බවටත්, එහි විධිවිධාන මන්තතරීවරුන්තට හුරුපුරුදු බවටත් පාර්ියේන්තුව විසින්ත
වගබලා ගත යුු .
58. යමම චර් ා ධර්ම සංගරහ , පාර්ියේන්තුයේ තීරණ කින්ත පසුව කරි ාත්මක වි
යුු .

( 115 )

