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1. 
ග" ස:� ෙපේමදාස මහතා,— ප=සර අමාත>�මාෙග ඇ?මට,—  

(අ)  හ�බෙතොට 'සD්2කෙE, Fසස්මහාරාම පාෙGHය ෙIක� ෙකොJඨාසය �ළ 
L=ද - යාල )ට රOPතැන ග�මානය ද2වා අ2කර 7000 ක QO භාගය2 
�ළ වසර 40කට අSක කාලයක )ට ෙගොT පUI 4500 - 6000 අතර පමාණය2 
ෙහේ ෙගොTතැ�  තම YTකාව Zකගනා බව එ�මා දෙන[ද?  

(ආ)  (i)  එම අසරණ ෙහේ ෙගොTයෙ_ ෙගොT`� ඔUට අ[O Lbෙ� සැලැසම්2 
F  ෙcද ;  

 (ii) එෙසේ න�, එම උ�සාහය වහා නතර කරනට /යවර ගෙද;  

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන[ද? 

(ඇ)   (i) ෙමම ෙගොT`� �රතරෙය වIඅ
ෙ_ හා�යට ෙගොf" වෙන[  ද;  

 (ii) එෙසේ න�, ෙමම හා� මගහරවා ගැgමට ගනා h iයා මා	ග කවෙ	ද;  

 (iii) ෙමම ෙගොT`� සඳහා ජලය, Tf
ය, මංමාව� ආl යmතල පහnක� ලබා l 
ෙගොT `� ෙලස සංව	ධනය කර එම ෙගොT `�වල අ�Fය ෙගොpට ලබා 
lමට කටq� කරෙද;    

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන[ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේන�, ඒ මද? 
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2. 

ග" ස:� ෙපේමදාස මහතා,— ප=සර අමාත>�මාෙග ඇ?මට,—  

(අ) හ�බෙතොට 'සD්2කෙE, u=යවැව පාෙGHය ෙIක� ෙකොJඨාසෙE n=T"ගම 
ගාම �ලධාb වසමට අය� ෙකෝංකැmආර ගාමෙE Yව� වන ජනතාවෙග 
බxතරයකෙ_ Yවෙනෝපය වසරකට එ2 වර2 පමණ2 කළ හැL ෙහේ ෙගොTතැන 
බැy එ�මා දෙන[ද? 

(ආ) (i) ෙකෝංකැmආර ගාමෙE /[m ෙමම වගා`� පෙGශය �ල 2009 සැ1තැ�බ	 
මස )ට අවට වනාතර �ළ )mන වI අ
 ෙගනT� Tf
 වැට2 ඉ'කර 
ෙකො|Lbම �
 අසරණ පUI 300කට පමණ අ2කර 3000ක  පමණ තම 
ෙහේ ̀ � පමාණය අ[O hෙEද ; 



( 2 ) 

 

 

  (ii) එෙසේ න�, ෙගොT `� අ[Oව අසරණ h ෙමම ෙහේ ෙගොTයෙ_ වගා `� 
නැවත ඔUනට ලබා lමට කටq� කරෙද ; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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3. 
ග" ස:� ෙපේමදාස මහතා,— කෘ~ක	ම අමාත>�මාෙග ඇ?මට,—  

(අ)  (i)  1958 අංක 01 දරන +�" පනF  අඳ ෙගොTයාෙ_ අඳ අ�Fය, ඉඩ� අ�Fය, 
අ�පා1Fක අ�Fය සහ අෙන+� අ�Fවා)ක� Zකග� බව�; 

 (ii)  එම අ�� )යIල2ම 2000 අංක 46 දරන ෙගොTජන සංව	ධන පනF 
අෙහෝ) h බව�; 

 එ�මා දෙන[ද?  

(ආ)  (i)  තම අ�� අ[O h ල2ෂ 04 පමණ වන ලංකාෙy අඳ ෙගොT පUIවල අඳ 
අ�Fය nර2~ත Lbම /Pස නව +�" පනත2 ඉ'=ප� Lbමට එ�මා 
කටq� කරෙද;  

 (ii) එෙසේ න�, ඒ +මන කාල වකවා�ෙyද; 

යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන[ද? 

(ඇ)   ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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4. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— පළා� පාලන හා පළා� සභා  අමාත>�මාෙග      

ඇ?මට,—  

(අ) (i) නැෙගන[ර පළා� පධාන අමාත>�මාෙ_ ස��	ණ නම කවෙ	ද; 

 (ii) ඔx එම තන�ෙ	 වැඩ භාර ග� ලැ�ෙy කවදාද; 

 (iii) පධාන අමාත>�රෙE වැඩ භාර ගැgෙම පnව ඔx හ�pමට TෙGශ රාජ> 
�ෙයෝ:ත� පැOPෙE න�, එම සංඛ>ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙසේ පැOP TෙGශ �ෙයෝ:ත�ෙ_ න� කවෙ	ද; 

 (v) ඔU පැOP 'නය කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන[ද? 

(ආ) (i) ඉහත TෙGශ �ෙයෝ:ත� පැOPෙE කවර අෙයෙ_ ආරාධනාව මතද; 

 (ii) එම TෙGශ �ෙයෝ:ත� සාක�ඡා කළ ක"� කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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5. 

ග" රp ක"ණානායක මහතා,— ප=සර අමාත>�මාෙග ඇ?මට,—  

(අ)  (i) වන ස�ප� කළමනාකරණ ව>ාපෘFය සඳහා ණය ලබාග� TෙGශ ආයතනය 



( 3 ) 

 

 

 හා අදාළ ණය පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම ව>ාපෘFය ය ටෙ� O�� )fෙකොට )Fය�ගත Lbමට ඉල2ක කළ 
කැලෑ ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iii) )Fය�ගත කළ ඉඩ� පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iv) ඊට වැයකළ �දල ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන[ද? 

(ආ) (i) උ2ත ව>ාපෘFය යටෙ� උපෙGශකව" ෙලස බඳවාග� TෙG�ක� 
සඳහා ෙගh �දල ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙමම ව>ාපෘFය යටෙ� TෙGශ සංචාර කළ අය කU"ද;  

 (iii) එම TෙGශ සංචාර සඳහා වැය කළ �දල ෙකොපමණද;  

  යන එ�මා ෙමම සභාවට ඉ'=ප� කරෙන[ද?  

(ඇ) (i) උ2ත ව>ාපෘFය යටෙ� වනාතරවල මා�� සඳහා ගනා ලද ෙකො�J 
මා�� ක� සංඛ>ාව හා වැය කළ �දල ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉF=ව ඇF ක� සංඛ>ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) අවශ> සංඛ>ාව සමග සංසදනය Lbෙ�l ඉF=වන ක� සංඛ>ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙමම ව>ාපෘFෙE )Fය�ගත Lb� හා ෙයොදාගනා ලද මා�� ක� සඳහා 
O�ෙදෝ" ෙදපා	තෙ��ෙy අ�මFය ලැ� Fෙcද;  

  යන එ�මා සඳහ කරෙන[ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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6. 

ග" රp ක"ණානායක මහතා,— ස�පකාර හා අභ>තර ෙවෙළඳ අමාත>�මාෙග 
ඇ?මට,—  

(අ) (i) ල2 සෙතොස ආයතනෙE මානව ස�ප� හා ප=පාලන අධ>2ෂවරයාෙ_ නම 
+ම2ද; 

 (ii) ඔxෙ_ නම �යාI ෙපෙ	රාද; 

 (iii) එෙසේ න�, �යාI ෙපෙ	රා මහතාෙ_ nfnක� හා වයස කවෙ	ද; 

 (iv) පැO�ෙ� ෙIඛනය2 අ�ස Lbෙම ෙතොරව වසර 2 ක කාලය2 සඳහා 
(2006 - 2008) ලබා ෙනොග� �වා� ෙව�ෙව "/යI 80,000/- ක �දල2 
ඔx T) ලබා ග�ෙ� ෙකෙසේද; 

 (v) වැ|1 සඳහා  ".   115,000/- 

  ගම Tයද� ".     43,500/- 

  ඉධන  ".     20,000/- 

  fරකථන  ".       2,500/- 

  වශෙය මා)ක  වැ|1 හා lමනා ඔx ලබා ග�ෙ� Lන� කාල ?මාව2 
�ළද; 



( 4 ) 

 

 

  යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන[ද? 

(ආ) එවැ� වරපසාද ලබන අෙන+� කා	ය ම�ඩල සාමා:කයෙ_ න� කවෙ	ද 
යන එ�මා ෙමම සභාවට ඉ'=ප� කරෙද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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7. 
ග" අ:� +මාර මහතා,— අධ>ාපන අමාත>�මාෙග ඇ?මට,—  

(අ) පාසI )n සඳහා ඉං�), ෙදමළ හා ජප භාෂා ඉගැpමට “ගා�ය අධ>ාපන 
සංව	ධන ඇකඩOය” න� h ආයතනය2 ද+� පළාත ඇ�% පළා� ගණනාවක 
iයා�මක වන බව එ�මා දෙන[ද? 

(ආ) (i)  එෙසේ න�, ඉහත පාසI කවෙ	ද; 

 (ii) එම ව>ාපෘFය iයා�මක වන අෙන+� පළා� සහ පාසI කවෙ	ද; 

 (iii) ඒ සඳහා අධ>ාපන අමාත>ාංශෙය ෙහෝ පළා� අධ>ාපන අමාත>ාංශව
 
එම ආයතනයට අ�මFය l Fෙcද; 

 (iv) ඒ කවර 'නය[ l, කU" T), කවර ෙකොෙG) යටෙ� ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට ඉ'=ප� කරෙන[ද? 

(ඇ) (i) ඉහත ව>ාපෘFය යටෙ� )nෙග �දI අය කරෙ න�, එ2 
)nෙව+ෙග අයකරන �දල ෙකොපමණද; 

 (ii) අධ>ාපන අමාත>ාංශය ෙහෝ රජෙE ෙවන� ආයතනය2 T) ඊට අ�මFය 
ලබා l Fෙcද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන[ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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8. 
ග" අ:� +මාර මහතා,— අධ>ාපන අමාත>�මාෙග ඇ?මට,—  

(අ) (i) පාසI )n සඳහා ඉං�), ෙදමළ හා ජප භාෂා ඉගැpමට, “ගා�ය 
අධ>ාපන සංව	ධන ඇකඩOය” න� h ආයතනය2 ම� ද+� පළාත ඇ�% 
පළා� ගණනාවක iයා�මක ව>ාපෘFයට �"ව" බඳවා ගැgෙ�l 
අ�ගමනය කරන කමෙyදය කවෙ	ද; 

 (ii) එම �"ව" ඉං�), ෙදමළ ෙහෝ ජප ආl භාෂා ඉගැpමට nfn අය බවට 
සහFකය2 Fෙcද; 

 (iii) ෙමම ව>ාපෘFය රාජ> ආයතනය2 ම� අ�2ෂණය කරෙද; 

 (iv) එෙසේ න�, ඒ කU"ද T)ද; 

 (v) අධ>ාපන අමාත>ාංශෙE අ�මFය2 ලබා ෙහෝ ෙනොලබා F�ණද අදාළ 
ෙකොෙG) අ�ව කටq� කර නැ�න�, එම ව>ාපෘFය iයා�මක pම 
ස�බධෙය ග� ලබන iයා මා	ග කවෙ	ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 



( 5 ) 
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9. 

ග" n�I හ�ෙන�F මහතා,— අධ>ාපන අමාත>�මාෙග ඇ?මට,—  

(අ) (i) 2011 වසර උසස ් ෙපළ Tභාගයට ෙපg )�ම සඳහා ඉං�) මාධ>ෙය 
ෙGශපාලන Tද>ාව හා කෘ~ක	මය Tෂයය හදාරන )n සඳහා Tෂය 
�	ෙGශ සකස ්කර Fෙcද ; 

 (ii) එෙසේ න�, ඒවා පාසIවල ඉගැpමට ෙයොදා ගෙද ; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න�, ඉං�) මාධ>ෙය එම Tෂයය හදාරන )n Tභාගය සඳහා 
ඉ'=ප� කර� ලබෙ කවර Tෂය �	ෙGශය යටෙ�ද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

——————————————— 

 

ෙයෝජනා /0බඳ දැ��lම සහ 'නට �යOත කටq� 
*1. 

අගාමාත>�මා සහ �Gධ ශාසන හා ආගOක කටq� අමාත>�මා,— Tෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ 
බf පනත යටෙ� �යමය (අංක 1),—  ආ��කම ව>වසථ්ාෙy 44(2) වැ� ව>වසථ්ාව සමග 
LයTය q�,  2007 අංක 48 දරන Tෙශේෂ ෙවළඳ බf පනෙ� 2 වැ� වගFය යටෙ� Tෙශේෂ 
ෙවළඳ භා�ඩ බf ස�බධෙය ජනාSපF�මා T) සාදන ලfව, 2009 සැ1තැ�බ	 මස 30 
වැ� 'නැF අංක 1621/11 දරන අF Tෙශේෂ ගැසJ පතෙE පළ කරන ලද, 2010.05.04 'න 
ඉ'=ප� කරන ලද �යමය අ�මත කළ q�ය. 

(අමාත>  ම�ඩලෙE අ�මFය ලැ� ඇත) 

*2. 

අගාමාත>�මා සහ �Gධ ශාසන හා ආගOක කටq� අමාත>�මා,— Tෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ 
බf පනත යටෙ� �යමය (අංක 2),—  ආ��කම ව>වසථ්ාෙy 44(2) වැ� ව>වසථ්ාව සමග 
LයTය q�, 2007 අංක 48 දරන Tෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බf පනෙ� 2 වැ� වගFය යටෙ� 
Tෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බf ස�බධෙය ජනාSපF�මා T) සාදන ලfව, 2009 ෙනොවැ�බ	 
මස 09 වැ� 'නැF අංක 1627/9 දරන අF Tෙශේෂ ගැසJ පතෙE පළ කරන ලද, 2010.05.04 'න 
ඉ'=ප� කරන ලද �යමය අ�මත කළ q�ය.  

(අමාත>  ම�ඩලෙE අ�මFය ලැ� ඇත) 

 
*3. 

අගාමාත>�මා සහ �Gධ ශාසන හා ආගOක කටq� අමාත>�මා,— Tෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ 
බf පනත යටෙ� �යමය (අංක 3),—  ආ��කම ව>වසථ්ාෙy 44(2) වැ� ව>වසථ්ාව සමග 
LයTය q�, 2007 අංක 48 දරන Tෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බf පනෙ� 2 වැ� වගFය යටෙ� 
Tෙශේෂ ෙවළඳ භා�ඩ බf ස�බධෙය ජනාSපF�මා T) සාදන ලfව, 2009 ෙදසැ�බ	 
මස 20 වැ� 'නැF අංක 1632/37 දරන අF Tෙශේෂ ගැසJ පතෙE පළ කරන ලද, 2010.05.04 
'න ඉ'=ප� කරන ලද �යමය අ�මත කළ q�ය. 

(අමාත>  ම�ඩලෙE අ�මFය ලැ� ඇත) 

 
 



( 6 ) 

 

 

 
*4 

අගාමාත>�මා සහ �Gධ ශාසන  හා ආගOක කටq� අමාත>�මා,— ආ��කම ව>වසථ්ාව 
යටෙ� �රණය,— 2009.01.01 'න )ට iයා�මක වන ප=' ප=පාලන කටq� /0බඳව 
පා	
ෙ�� ෙකොමසා=සව්රයාෙ_ (ඔ��¡සම්) මා)ක වැ|ප පහත සඳහ ප=' Tය q� 
යැ� ¢ ලංකා පජාතාDක සමාජවාl ජනරජෙE ආ��කම ව>වසථ්ාෙy 156(3) ව>වසථ්ාව 
යටෙ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙම� �ශච්ය කර� ලබ�. 

 

 ප=පාලන කටq� /0බඳ පා	
ෙ��  ". 65,000/- 
 ෙකොමසා=සව්රයා (ඔ��¡සම්) 
 

    තවද, ෙමම මා)ක වැ|ප �ළ �ට පථම පා	
ෙ��ව T) අ�මත ෙකොට ඇF 
ෙගවI +£ lමනාව ද ඇ�ළ�ව ඇF බැT, ප=පාලන කටq� /0බඳ පා	
ෙ�� 
ෙකොමසා=සව්රයාට (ඔ��¡සම්) ". 65,000/- ක මා)ක වැ|පට අමතරව 2009.01.01 'න )ට 
ෙවන� lමනා සඳහා [Oකම2 ෙනොමැF බව ද, ෙමම පා	
ෙ��ව T) වැ¤fරට� �ශච්ය 
කර� ලැෙc. 

(අමාත> ම�ඩලෙE අ�මFය ලැ� ඇත.) 

*5 

ඉඩ� හා ඉඩ� සංව	ධන අමාත>�මා,— [Oක� 
යාප'ං. Lbෙ� පනෙ� �ෙයෝග,— 
1998 අංක 21 දරන [Oක� 
යාප'ං. Lbෙ� පනෙ� 60 සහ 62 වැ� වගF සමඟ LයTය 
q� එ¦ පනෙ� 67 වැ� වගFය යටෙ� ඉඩ� සහ ඉඩ� සංව	ධන අමාත>�මා T) සාදන 
ලfව 2009 අෙගෝස�් 24 වැ� 'නැF අංක 1616/23 දරන අF Tෙශේෂ ගැසJ පතෙE පළ කරන 
ලද,  2010.05.06 'න ඉ'=ප� කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ q�ය. 

 

(අමාත> ම�ඩලෙE අ�මFය ලැ� ඇත.) 

*    සල+ෙණ හ�ව� ලබෙ ආ��ෙy කටq� යසල+ෙණ හ�ව� ලබෙ ආ��ෙy කටq� යසල+ෙණ හ�ව� ලබෙ ආ��ෙy කටq� යසල+ෙණ හ�ව� ලබෙ ආ��ෙy කටq� ය....    
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1. 
ග" ස:� ෙපේමදාස මහතා,— කෘ~ක	ම අමාත>�මාෙග ඇ?මට,—   

(අ) (i) හ�බෙතොට 'සD්2කෙE ෙගොTජන ෙ2ද බල පෙGශ සංඛ>ාව 
ෙකොපමණද ; 

 (ii) එම බල පෙGශ කවෙ	ද ; 

 (iii) ෙගොTජන ෙකද මJටO )mන අඳ ෙගොTය පමාණය ෙකොපමණද ; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන[ද? 

 

(ආ)    අඳ  ෙගොTයෙ_ 
/නය ඇ�% නාම ෙIඛනය2 ෙගොTජන ෙකද මJටO 
ලබා lමට එ�මා කටq� කරෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 
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2. 
ග" ස:� ෙපේමදාස මහතා,— කෘ~ක	ම අමාත>�මාෙග ඇ?මට,—   

(අ) (i) ¢ ලංකාෙy ෙගොTජන ෙ2ද බල පෙGශ සංඛ>ාව ෙකොපමණද ; 

  (ii) ඒවා කවෙ	ද ;  

 (iii) ෙගොTජන ෙ2ද මJටO )mනා h අඳ ෙගොTය පමාණය ෙකොපමණද ;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙන[ද?   

(ආ)    අඳ  ෙගොTයෙ_ 
/නය ඇ�% නාම ෙIඛනය2 ෙගොTජන ෙකද මJටO 
ලබා lමට එ�මා කටq� කරෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0007/’10 

3. 
ග" ස:� ෙපේමදාස මහතා,— ප=සර අමාත>�මාෙග ඇ?මට,—   

(අ) L=¨ ඔය ෙමෝය )ට ෙදොර ඔය ෙමෝය ද2වා අ2කර 3962 ©රා පැF"� Lෙලෝ�ට	 
4.05 2 'ග, Lෙලෝ�ට	 1.05 2 පළල, �ට	 302 උස ්h මාගම වැ
වැmය ගැන 
එ�මා දෙන[ද?  

(ආ) (i) ෙමම වැ
වැmය �සා +�" අ2කර 676 2 හා අFෙ	ක ෙබෝග අ2කර 31 ක 
 ෙගොT`� පමාණය2 �xf රෙළ ආර2ෂා වන බව� ;  

 (ii) ෙමම වැ
 වැmය ද+ණ ලකට අෙy�ක ප%, pර, රණවරා යන ශාකයෙග 
ආවරණය p ඇF බව�;   

එ�මා දෙන[ද?  

(ඇ) (i) ෙමම වැ
 වැmය එ[ ඇF ඉIමන�J සහ ගැන�J යන ඛ�ජ ලබා ගැgම 
සඳහා TෙGHය සමාගම2 ෙවත පවරා ඇF බව�  

 (ii) අ¤ අට2 පමණ යm /[ටා ඇF ෙමම ඛ�ජ ලබා ගැgෙ�l ෙපොෙලොව 
මJ ටෙ� )ට ඉහ
 ඇF වැ
 සථ්රෙය 60% 2 පමණ ඉව� Lbෙම 
මාගම සහ අවට   ග�මානවලට අ[තකර බලපෑ� ඇF වන බව�; 

 එ�මා /0ගෙන[ද? 

(ඈ) (i) එම  අ[තකර බලපෑ� මගහරවා ගැgම සඳහා ෙගන ඇF iයාමා	ග කවෙ	ද;  

 (ii)  ව>ාපෘF කO|ව ෙමම ව>ාපෘFය සඳහා පෙGශවා?ෙ_ කැමැ�ත 
Tමnෙyද ; 

 (iii)  ජනතා Tෙරෝධතා මධ>ෙE ෙමම ව>ාපෘFය iයා�මක කරන ලGෙG න�, 
එෙසේ කරන ලGෙG කාෙ_ මග ෙපpම2 යටෙ�ද;   

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන[ද?  

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�,  ඒ මද? 

0011/’10 

4. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— මහාමා	ග අමාත>�මාෙග ඇ?මට,—  

(අ) (i) ම[ද .තන පFප�F iයා�මක Lbම යටෙ� සථ්ාපනය කර ඇF “මග 
නැ�ම” ව>ාපෘFය ම� 2008 ව	ෂෙE ) ට ෙ� ද2වා ඉ'කර ඇF මා	ග 
සංඛ>ාව ෙකොපමණද; 
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  (ii) එම එ2 එ2 මා	ගය සඳහා ඇසත්ෙ��ගත �දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එ¦ ඇසත්ෙ��ගත �ද
 ෙ� ද2වා වැයකර ඇF �දI පමාණය ෙව 
ෙව වශෙය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන[ද? 

(ආ) (i) ෙමම ව>ාපෘFය යටෙ� සථ්ාපනය කර ඇF මහාමා	ග ඉ'Lb� හා 
යෙතෝපකරණ සමාගම යටෙ� ඇF වාහන සංඛ>ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සමාගම යටෙ� 'ව�න ©රා Tවෘත කර ඇF කා	යාල  සහ රථවාහන 
අංගන සංඛ>ාව කවෙ	ද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන[ද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0012/’10 

5. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— පළා� පාලන හා පළා� සභා  අමාත>�මාෙග     

ඇ?මට,—  

(අ) 1999 ව	ෂෙE )ට 2008 ව	ෂය ද2වා වයඹ පළා� සභාෙy ��� වා	තා එ�මා ෙමම 
සභාවට ඉ'=ප� කරෙන[ද?  

(ආ) ඉහත ��� වා	තාව
 අනාවරණය h ¬ෂණ හා වංචාවලට ස�බධ �ලධාbට 
එෙර[ව Tනය පbණ පැවැ�hෙEද යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන[ද?  

(ඇ) එම ¬ෂණ හා වංචාවලට ස�බධ �ලධාb හා අෙන+� ©Gගලයට එෙර[ව 
ග�ලැ® iයාමා	ග /0බඳ සTසත්ර වා	තාව2 එ�මා ෙමම සභාවට ඉ'=ප� 
කරෙන[ද? 

 (ඈ) (i) Tනය පbණ �ගමනයට අ¯ව °'ත �ලධාb ෙසේවෙය පහ Lbමට  
කටq� කෙළේද;  

  (ii) ෙනොඑෙසේ න�, °'ත �ලධාb තවfරට� ෙසේවෙE ෙයොදවාෙගන )mන 
බලධාbට එෙර[ව Tනය iයාමා	ග ගෙද;  

 යන එ�මා සඳහ කරෙන[ද?   

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0013/’10 

6. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— �වර හා ජලජ ස�ප� සංව	ධන අමාත>�මාෙග  
ඇ?මට,—  

(අ) අප රෙJ �වර� Tශාල සංඛ>ාව2 ඉlය රජෙE අ�අඩං�ෙy පnවන බව එ�මා 
දෙන[ද? 

(ආ) (i) 2009 ජනවා= මාසෙE )ට ෙ� ද2වා කාලය �ළ ඉlය රජය T) 
අ�අඩං�වට ග� ලැ® �වර�ෙ_ සංඛ>ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙ� වනTට අ�අඩං�ෙy පnවන �වර� සංඛ>ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) අ�අඩං�ෙy පnවන �වර� �දහස ්කර ගැgමට ෙගන Fෙබන iයා මා	ග 
කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන[ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�,  ඒ මද? 

 

—————————————————————————————————- 
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1. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— අගාමාත>�මා, සහ �Gධ ශාසන හා ආගOක කටq� 

 අමාත>�මා ෙග ඇ?මට,—  

(අ) ෙ� ද2වා h පn�ය වසර 10 ක කාලය �ළ එ2 එ2 ව	ෂෙEl, 

 (i) qද හ�දාෙy සාමා:ක සංඛ>ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) වැ|1 හා ෙyතන සඳහා වැය කරන ලද �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දැ�� ෙදෙන[ද? 

(ආ) පn�ය අU"f පහක කාලය �ළ එ2 එ2 ව	ෂෙEl qද හ�දාෙy ©නරාව	තන සහ 
පා_ධන Tයද� සඳහා වැය h �% �දල ෙකොපමණද යන එ�මා සඳහ 
කරෙන[ද? 

(ඇ) (i) ෙර:ෙ��වක ෙහෝ ක�ඩායමක )mන qද හ�දා සාමා:කය සංඛ>ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) පළා� පදනම මත ෙසේවෙE ෙයොදවන ලද qද හ�දා සාමා:කය සංඛ>ාව 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා සඳහා සඳහ කරෙන[ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

 

0015/’10 

2. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— අගාමාත>�මා, සහ �Gධ ශාසන හා ආගOක කටq� 

 අමාත>�මා ෙග ඇ?මට,—  

(අ)  (i)   2008 ව	ෂෙE )ට ෙ� ද2වා 'ව�න ©රා වා	~කව )f p ඇF =ය අන�" 
   සංඛ>ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ඒ අ�=, මාරක =ය අන�" සංඛ>ාව හා සාමාන> =ය අන�" සංඛ>ාව 
ෙව ෙව වශෙය ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙමම =ය අන�" අ�= අSක ෙyගෙය ධාවනය Lbම ෙහේ�ෙව සහ 
ම�දව> ගැgෙම පn =ය ධාවනය Lbම ෙහේ�ෙව )fp ඇF අන�" 
සංඛ>ාව ෙකොපමණද;  

 (iv) ෙමම අන�" ෙහේ�ෙව Oය�ය හා �වාල ලැ® ෙහෝ ආබාSත h සංඛ>ාව 
ෙකොපමණද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන[ද?  

(ආ) ෙමෙසේ 'ව�න ©රා )fවන =ය අන�" වළ2වා ගැgම සඳහා ග� ලබන iයා මා	ග 
කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ කරෙන[ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න�,  ඒ මද? 
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3. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— අගාමාත>�මා, සහ �Gධ ශාසන හා ආගOක කටq� 

 අමාත>�මා ෙග ඇ?මට,—  

(අ) ෙ� ද2වා h පn�ය වසර 10 ක කාලය �ළ එ2 එ2 ව	ෂෙEl, 

 (i) �ව හ�දාෙy සාමා:ක සංඛ>ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) වැ|1 හා ෙyතන සඳහා වැය කරන ලද �දල ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දැ�� ෙදෙන[ද? 

(ආ) පn�ය අU"f පහක කාලය �ළ එ2 එ2 ව	ෂෙEl �ව හ�දාෙy ©නරාව	තන සහ 
පා_ධන Tයද� සඳහා වැය h �% �දල ෙකොපමණද යන එ�මා සඳහ 
කරෙන[ද? 

(ඇ) (i) ෙර:ෙ��වක ෙහෝ ක�ඩායමක )mන �ව හ�දා සාමා:ක� සංඛ>ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) පළා� පදනම මත ෙසේවෙE ෙයොදවන ලද �ව හ�දා සාමා:ක� සංඛ>ාව 
ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා සඳහ කරෙන[ද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

—————————————————————————————————- 
2010201020102010  ²� මස  ²� මස  ²� මස  ²� මස 08080808  වැ� අඟහ"වාදා  වැ� අඟහ"වාදා  වැ� අඟහ"වාදා  වැ� අඟහ"වාදා     

වා.ක /0�" අෙ12ෂා කරන පශ්න 
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1. 
 

ග" රp ක"ණානායක මහතා,— අගාමාත>�මා, සහ �Gධ ශාසන හා ආගOක කටq� 
 අමාත>�මා ෙග ඇ?මට,—  

(අ)  (i) 2000 ව	ෂෙE )ට ව' [Oක� ලැ�මට �යOත ආර2ෂක හ�දාෙy 
©Gගල�ෙ_ සංඛ>ාව ෙකොපමණද;   

  (ii) ව' [Oක� ෙලස ලබාෙදන �දල ෙකොපමණද;  

  (iii) ෙ� වන Tට ෙකොපමණ සංඛ>ාවකට ව' [Oක� ලබා l Fෙcද;  

 (iv) අදාළ ව' [Oක� ලබාlම කI ගතpමට ෙහේ� කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන[ද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද?  

0019/’10 

2. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,—  �දI හා කමස�පාදන අමාත>�මාෙග ඇ?මට,—  

 (අ) (i) 2006 ජනවා= මස 01 වැ� 'න )ට ෙ� ද2වා ³න රජය ෙහෝ ³න සමාග� 
ම´ ¢ ලංකාව �ළ ෙමෙහයව� ලබන )යµම ව>ාපෘFවල න� ෙමොනවාද; 



( 11 ) 

 

 

  (ii) එම ව>ාපෘF ෙමෙහයව� ලබ�ෙE ණය පහnක� ෙහෝ පදාන යටෙ� ද, 
නැතෙහො� හUI ව>ාපාර ෙලස ද, 

 (iii) ඉහත ව>ාපෘF සඳහා ¶ල> පභවය සහ සමසත් /=වැය ෙකොපමණද; 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන[ද? 

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන[ද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

0020/’10 

3. 
 ග" රp ක"ණානායක මහතා,— මහාමා	ග අමාත>�මාෙග   ඇ?මට,—  

(අ) (i) “මගනැ�ම” ව>ාපෘFය සථ්ා/ත Lbම සඳහා ඉ'=ප� කරන ලද 2004.01.21 
'නැF අමාත> ම�ඩල සංෙGශය අ�ව සථ්ා/ත කර ඇF ආයතන කවෙ	ද;  

  (ii) ෙමම ව>ාපෘFය යටෙ� සථ්ා/ත කර ඇF මගනැ�ම මා	ග ඉ'Lb� 
යෙතෝපකරණ ආයතනෙE ව�ම සභාපFවරයාෙ_ නම හා ඔxෙ_ 
අධ>ාපන nfnක� කවෙ	ද;  

 (iii) එම සභාපFවරයාට ෙගව� ලබන මා)ක වැ|ප හා ෙවන� lමනා කවෙ	ද;  

 යන එ�මා ෙමම සභාවට දවෙන[ද?  

(ආ) (i) ඉහත ආයතනෙE අධ>2ෂ ම�ඩලෙE න�, 
/නය සහ ඔU සඳහා 
ෙගවන ලද වැ|1 හා ෙවන� lමනා කවෙ	ද,  

 (ii) එ[ Tධායක �ලධාbෙ_ න� හා අදාළ තන�"ද, ඔU ලබන වැ|1, 
ෙyතන ෙහෝ lමනා කවෙ	ද;  

 යන 2007, 2008, 2009 හා 2010 ව	ෂ සඳහා ෙව ෙව වශෙය එ�මා ෙමම 
සභාවට ඉ'=ප� කරෙන[ද?   

(ඇ) ඉහත ආයතනයට +· පදනම මත ලබාෙගන ඇF වාහන සංඛ>ාව, එ2 එ2 වාහනය 
අය� ආයතනය ෙහෝ ©Gගලය සහ එ2 එ2 වාහනය සඳහා ෙගව� ලබන ඉධන 
lමනා ෙව ෙව වශෙය කවෙ	ද යන එ�මා සඳහ කරෙන[ද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න�, ඒ මද? 

—————————————————————————————————- 
2010201020102010  ²� මස  ²� මස  ²� මස  ²� මස 11111111  වැ� )+රාදා  වැ� )+රාදා  වැ� )+රාදා  වැ� )+රාදා     

ෙයෝජනා /0බඳ දැ��lම සහ 'නට �යOත කටq�  
        පා. 1/’10 

1. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— ජනාSපFවරයා සහ අගමැFවරයා අමාත> �රය 

දැbෙම වැළැ2pම,— ඉතා ඵලදා¹ ප=පාලනය2 පව�වාෙගන යාමට�, තම 
ඇමFව"ෙ_ කටq� �) ෙලස සමාෙලෝචනය Lbමට� ජනාSපFවරයා හා අගමැFවරයා 
L)f අමාත> �රය2 ෙනොදැ=ය q� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�  

 
 පා. 2/’10 

2 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— අT  ආqධ 
යාප'ං. Lbම,—  ¢ ලංකාෙy පවFන 

)යµම අT ආqධ 
යාප'ං. කළ q� අතර, එෙසේ 
යාප'ං. Lbෙම අන�"ව ය� L)ෙව+ 

යාප'ං. ෙනොකළ ආqධය2 ළඟ තබා ෙගන අnUවෙහො�, අපරාධ gFය උIලංඝණය 
Lbෙ� වරද යටෙ� ඔxට එෙර[ව න� පවරා, අU"f 20 ක අ�වා	ය )ර ද»වමකට යට� කළ 
q� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�. 



( 12 ) 

 

 

 
පා. 3/’10 

3. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— බැං+ ග�ෙද� ෙyලාව l	ඝ Lbම,— රෙJ ආ	¼ක 

කටq� වැ¤ 'q� Lbම සඳහා බැං+ ග�ෙද� ෙyලාව පැය 9.00 )ට පැය 16.00 ද2වා 
l	ඝ කළ q� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�. 

 

පා. 4/’10 

4. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— ෙපොf ව>ාපාර /0බඳ කාරක සභාෙy (COPE), රාජ> 

��� කාරක සභාෙy (PAC)  සහ උපෙGශක කාරක සභාවල Zසp්�වලට සහභා� pමට 
මාධ>ෙylට අවසර ලබාlම,— ෙපොf ව>ාපාර /0බඳ කාරක සභාෙy, රාජ> ��� කාරක 
සභාෙy සහ උපෙGශක කාරක සභාවල Zසp්�වලට මාධ>ෙylෙ_ සහභා��වය �0 එම 
සාක�ඡා වඩා� ඵලදා¹, අ	ථව� හා T�TදභාවයL q2ත ව� ඇF බැT මාධ>ෙylට 
එම Zසp්�වලට සහභා� pමට අවසර 'ය q� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�. 

පා. 5/’10 

5. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— කෘ~කා	Oක සව්යං ZLයාවල �q� ෙගොpට 

කෘ~කා	Oක ණය ලබා lම,— කෘ~කා	Oක සව්යං ZLයාවල �q� ෙගොpට 5% ක අ� 
ෙපො· අ�පාතය2 මත ". 250,000 උප=මයකට යට�ව කෘ~කා	Oක ණය ලබා 'ය   q� යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�. 

පා. 6/’10 

6. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— ෙපො
F, 1ලාසm්2 ආl අපදව> ඉව� Lbම /0බඳව 

ජනතාව දැ�ව� Lbම සඳහා lප ව>ා1ත වැඩ සටහන2 iයා�මක Lbම,— 'ව�ෙ 
ෙපො
F හා 1ලාසm්2 දව> භාTතය ?ඝෙය වැ¤ p ඇF අතර, ඒවා අ�) ෙලස බැහැර 
Lbෙම මහා ප=මාණෙය ප=සර ¬ෂණය )fවන බැT එවැ� අපදව> ඉව� Lbම /0බඳව 
ජනතාව දැ�ව� Lbම සඳහා lප ව>ා1ත වැඩ සටහන2 iයා�මක කළ q� යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�. 

පා. 7/’10 

7. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— රාජ> බැං+ ව
 ලබා ග� ණය පැහැරහ=නෙ_ 

න� ප)GSයට ප� Lbම,— රාජ> බැං+ව
 "/යI O
යන 100කට අSක ණය ලබා ෙගන 
ආපn ෙගpම පැහැරහ=නෙ_ න� ප)GSයට ප� Lbම සඳහා gF ස�පාදනය කළ q� 
යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�. 

පා. 8/’10 

8. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— ෙපෞGග
ක මÄෙ_ ෙයෝජනා iයා�මක  Lbම,— 

ෙපෞGග
ක මÄෙ_ ෙයෝජනා ඵලදා¹ කමය2 වන අq=, ඒවා පා	
ෙ��වට ඉ'=ප� 
කර� ලැ�ෙම පn වසර2 �ල Tවාදයට භාජනය කළ q� බව�, ඒවා සභා ස�මත Uවෙහො�, 
හය මාසය2 �ළ අමාත> ම�ඩලය T) ද අ�මත කළ q� බව� ෙමම පා	
ෙ��ව අදහස ්
කර�. 



( 13 ) 

 

 

 
පා. 9/’10 

9. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— පා	
ෙ��ව �ළ ජාFක Åය වාදනය Lbම,— 'ව�න 

�ළ ජාFක මම�වය2 ව	ධනය Lbමට හැLව� වස ්පා	
ෙ��ෙy Zසp්ම ආර�භ Lbමට 
හා අවසාන Lbමට ෙපරා�ව පා	
ෙ��ව �ළ ජාFක Åය වාදනය කළ q� යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�. 

පා. 10/’10 

10. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— බලග� ¢ ලාංLක අනන>තාවය2 ෙගොඩනැÅම,— 

ආ��ෙy 
/ෙIඛනා'ෙය[ ය� ෙකෙන+ෙ_ ජාFය  හා ආගම සඳහ Lbම අවශ> 
ක"ණ2 pම බලග� ¢ ලාංLක අනන>තාවය2 ෙගොඩනැÅමට බාධාව2 හා අව[රය2 p ඇF 
බැT එම අවශ>තාවය ඉව� කළ q� ය� ෙමම පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�. 

පා. 11/’10 

11. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— වාPජ අර�� සඳහා ආගOක නායක�ෙ_ Æප 

භාTතා Lbම වැළැ2pම,— )යµම ආග�වලට සමානව ග" කළ q� අතර L)f ෙවෙළඳ  
දැpමක ෙහෝ ෙවන� ආගOක ෙනොවන භා�ඩයක �fරජාණ වහෙසේෙ_, ෙÇnස ්iස�්ස ්
වහෙසේෙ_, �ව ෙදTයෙ_ සහ මහ�ම� න`�මෙ_ Æප ඇ�ල� ෙනොකළ q� යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 12/’10 
12. 

ග" රp ක"ණානායක මහතා,— අSකරණයට අපහාස Lbම /0බඳ කා	ය පmපාmය 
TSම� Lbමට නව gF සකස ් Lbම,— )යµ ෙදනාටම සමාන සාධාරණ�වය2 සහFක 
කර� වස ්ශ2Fම� පජාතතවාදය2 සහ  උGl1Fම� �දහස ්මාධ>ය2 පව�වාෙගන යාම 
සඳහා අSකරණයට අපහාස Lbම /0බඳ කා	ය පmපාmය TSම� Lbමට නව gF සකස ්
කළq� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 13/’10 
13. 

ග" රp ක"ණානායක මහතා,— මහජන යහපත උෙදසා න�කරණයට gF හ�වාlම,— 
'0� ජනතාවෙ_ ¶
ක O�ස ් අ�Fවා)ක� කඩpම, රාජ> පFප�F වල අඩං� ෙG ෙහෝ 
ඒවාෙE බලපෑම, ෙපොf කටq� ඉ| Lbමට නාග=ක අSකාරයට බලපෑ� Lbම, ආගOක 
අ�Fවා)ක� ෙහෝ අෙන+� �
ක අ�Fවා)ක� කඩpම සහ අSක මහජන ණය හා 
©රවැ)ය අFෙ	ක වග¦� වලට ෙයො� කැෙරන ¬ෂණය යන ක"�  ස�බධෙය මහජන 
යහපත උෙදසා න�කරණයට gF හ�වා 'ය q� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 14/’10 

14. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— ෙGශපාලන ප2ෂ T) මැFවරණ ෙකොOෂ සභාවට 

¶ල> Tගණන වා	තාව2 ඉ'=ප� Lbම,— )යµම /0ග� ෙGශපාලන ප2ෂ T) උපයාග� 
ආදාය� හා දැÆ Tයද� Tගණනයට භාජනය කළ q� හා මැFවරණ ෙකොOෂ සභාවට ඉ'=ප� 
කළ q� ය� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

පා. 15/’10 
15. 

ග" රp ක"ණානායක මහතා,— රාජ> �ලධාbට ද»ව� පැOණpම,— රජෙE උසස ් 
�ලධරය තම සව්ා�න �ලය ෙGශපාලgකරණය කරෙ න� හා අයථා ෙලස ෙයොදා 



( 14 ) 

 

 

 ගෙ න�, එ� වැර'ක"ව බව ඔ1© h වහාම ඔUට ද»ව� පැOණTය q� යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 16/’10 
16. 

ග" රp ක"ණානායක මහතා,— Tශාම ගැpෙ� වයස ් ?මාව l	ඝ Lbම,— රාජ> 
�ලධාbෙ_ Tශාම ගැpෙ� වයස අU"f 65 ද2වා වැ¤ කළ q� යැ�ද, ව>වසථ්ාදායකය 
T) �	ෙGශ කර� ලැ�වෙහො� Tෙශේෂ +සලතා ඇF �ලධාb සඳහා එය අU"f 70 ද2වා 
l	ඝ කළ හැL යැ� ද ෙමම පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�. 

 

පා. 17/’10 
17. 

ග" රp ක"ණානායක මහතා,— අධ>ාපනය ආර2ෂා Lbම සඳහා ත��ව ආර2ෂණ 
සභාව2 gFගත Lbම,— වග¦මL ෙතොරව Tශව්Tද>ාල නාමය භාTත කරO ¢ ලංකාව 
�ළ Tශාල වශෙය අධ>ාප�ක ආයතන `[ෙවO පවFන �සා, අධ>ාපනය අනාගත 
පර�පරාව සඳහා ආර2ෂා කර lම උෙදසා “ ත��ව ආර2ෂණ සභාව2” gFමය වශෙය 
වහා සථ්ා/ත කළ q� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

පා. 18/’10 
18. 

ග" රp ක"ණානායක මහතා,— “Tෙශේෂ පැOP
 ෙමෙහයවනා” යන නාමෙය 
තන�ර2 ඇF Lbම,— රාජ> ෙසේව ය ෙGශපාලන බලපෑ� ව
 ෙතොර බවට සහFක කර� 
වස,් ආයතනවල �ණා�මකභාවයට බලපාන ෙලස )f කළ අයථා ප=හරණය, ¬ෂණය 
ෙහෝ අකා	ය2ෂමතාවය /0බඳ )G�, සව්ා�න ෙකොOස�, රාජ> ��� කාරක සභාව සහ 
ෙපොf ව>ාපාර /0බඳ කාරක සභාව ම� වා	තා කළ වහාම ඒ ස�බධ පැOP
 
ෙමෙහයවන, පා	
ෙ��වට  සෘÉවම වා	තා කර� ලබන තන�ර2, “Tෙශේෂ පැOP
 
ෙමෙහයවනා” යන නාමෙය ඇF කළ q� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව  ෙයෝජනා කර�.  

 

පා. 19/’10 
19. 

ග" රp ක"ණානායක මහතා,— අයවැය ස�මත Lbමට ෙපර �	ව අයවැය Tවාදය2 
පැවැ�pම,—ඉ'යාව හා එ2ස� රාජධා�ය ෙම අවසාන හා �	ණ අයවැය ස�මත Lbමට 
මාස �නකට පථම, අයවැය ඇසත්ෙ��වල අ[තකර ෙහෝ අවා)දායක බලපෑ� ඇෙතො� ඒවා 
අවම Lbමට සහ �වැර' Lbමට හැL වන ප=' �	ව අයවැය Tවාදය2 පැවැ�Tය q� යැ� 
ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

පා. 20/’10 
20. 

ග" රp ක"ණානායක මහතා,— උGධමනයට ගැලෙපන ෙසේ ෙසේවා �q2Fකයට 1%ක 
lමනාව2 ෙගpම,— රාජ> ආයතන T) ප=පාලනය කර� ලබන ෙසේවා �q2Fකයෙ_ 
අ	ථසාධක අර�දල හා ෙසේවා �q2Fකයෙ_ භාර අර�දල ෙගpෙ� l එ2 එ2 ව	ෂෙE 
උGධමනය පමාණයට වඩා 1%ක lමනාව2 ෙසේවා �q2Fකයට ලබා lමට සහFක Tය q� 
යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.  

 

පා. 21/’10 
21. 

ග" රp ක"ණානායක මහතා,— ෙජ>ෂ්ඨ ©රවැ)යට ෙනොOෙI ගම පහnක� 
සැල?ම,— )යµම ෙජ>ෂ්ඨ ©රවැ)යට ෙපොf ගමනාගමන ෙසේවාවවල ෙනොOෙI ගම 
පහnක� සලසා 'ය q� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 

 
 



( 15 ) 

 

 

 
පා. 22/’10 

22. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— අ	�ද සමථ මධ>සථ්ානය2 /[|pම,— සාමය කඩpම 

වැ� ජාFක පශන්ය2 ඇF ¢ ලංකාව බx ජාFක හා බx ආගOක රට2 වන ෙහ�, ¢ ලංකාව 
�ළ, කලාපය �ළ හා සමසථ් වශෙය ෙලෝකෙEම එවැ� පශන් Tසlම සඳහා ෙබෞGධ, 
iසF්යා�, [f හා ඉසල්ා� ආග�වල ශ2Fය පෙයෝජනයට ග�O අ	�ද සමථ 
මධ>සථ්ානය2 /[| Tය q� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�. 

 

පා. 23/’10 
23. 

ග" රp ක"ණානායක මහතා,— TශාOක පා= ෙතෝ~ක �දI වහාම ලබා lම,— ෙමෙත2 
TශාOක පා=ෙතෝ~ක �දI ලබා  ෙනොf TශාOක�ට එම TශාOක පා=ෙතෝ~ක �දI 
පමාදයL ෙතොරව වහාම ලබා lමට කටq� කළ q� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා. 24/’10 
24. 

ග" රp ක"ණානායක මහතා,— ජාFක පFප�F �රණය Lbම සඳහා ජාFක පFප�F 
සැලn� සභාව2 ප� Lbම,— කමව� ජාFක පFප�F හා සැලn� �	මාණය Lbම සඳහා 
ෙGශපාලනඥයෙග හා Tෂය බGධ වෘ��යෙylෙග සමTත ආ�� මා"p� අ�ව 
ෙවනස ්ෙනොවන �ශ.්ත බලය2 ස[තh� ජාFක පFප�F සැලn� සභාව2 /[|Tය  q� 
යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 25/’10 
25. 

ග" රp ක"ණානායක මහතා,— TෙGශ ZLයා �q2Fකයෙ_ ගැට% �රාකරණය 
Lbම සඳහා gFමය බලතල ස[ත ඒකකය2 /[|pම,— TෙGශ ZLයාව[ �q2ත hවට 
)fවන පහරl�, පැහැරෙගන යෑ�, සÄ් ¬ෂණ, සÄ් අපචාරෙය[ ෙයදp�, Ogමැb� හා 
TෙGශගත pෙ�l )fවන �දI වංචා Lb� හා TෙGශගත p අනාථ hව නැවත ෙගවා ගැgම 
හා ඔUෙ_ ආර2ෂාව /0බඳ ෙසොයා බැ
ය හැL gFමය බලතල ඇF ඒකකය2 /[|Tය  
q� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 26/’10 

26. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— නව �පැq�ක"වෙ_ �	මාණ ෙලෝකයට හ�වා 

lම සඳහා ජාFක වැඩ /0ෙවළ2 සකස ්Lbම,— නව �පැq�ක"ව ඇ�% TTධ ද2ෂතා 
ඇF ©රවැ)යට තම නව �පැq� ෙලෝකයට හ�වාlම සඳහා ද ඔU ස� ද2ෂතා හා එ¦ 
�	මාණ 'q� කර ගැgම සඳහා ද ජාFක වැඩ/0  ෙවල2 සකස ් කළ q� යැ� ෙමම 
පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�.   

පා. 27/’10 

27. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— ෙGHය අ� දව> ෙයොදා ගනා ක	මාතක"වට බf 

සහන ලබා lම,— ස��	ණෙය ජාත>තර ෙවළඳෙපොල සඳහා ඉල2ක කර ග�O 75% 
කට වඩා ෙGHය අ�දව> ෙයොදා ග�O භා�ඩ �පදවන ෙGHය ක	මාතක"වට අU"f 
02ක බf සහන කාලය2 ලබා q� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 28/’10 

28. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— ව�කර ජනතාවට ©රවැ)ක� ලබාlම,— ව�කරෙE ¢ 

ලංකා ©රවැ)කම ෙනොමැF )යµ ජන ෙකොJඨාසවලට ඔUෙ_ කැමැ�ත මත ©රවැ)භාවය 
ලබා 'ය  q� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා. 29/’10 

29. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— 'ව�ෙ පාථOක පාසI ද"වට ෙනොOෙI  L= 

pf"ව2  ලබා lම,— 'ව�ෙ )යµ පාථOක පාසI  ද"වට උදෑසන ෙනොOලෙE L= 
pf"ව2 ලබා lමට කටq� කළ  q� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 30/’10 

30. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— ෙසේවක අ	ථසාධක අර�දI හා ෙසේවා �q2F භාරකාර 

අර�දI සFය2 ඇ�ළත ඉIµ�ක"වට ලබා lම,— ෙසේවක අ	ථ සාධක අර�දI හා ෙසේවා 
�q2F භාරකාර අර�දI සFය2 ඇ�ළත ඉIµ�ක"වට ලබා 'ය හැL වැඩ/0ෙවළ2 
සකස ්කළ  q� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 31/’10 
31. 

ග" රp ක"ණානායක මහතා,— පාසI ළ� සඳහා �දහස ්වාර ගම පෙyශ පත ලබා 
lම,— පාසI ළ�ට මා	ගසථ් මÅ පවාහන අSකා=ෙE බස ්රථවල ගම Lbම සඳහා �දහස ්
වාර පෙyශප� කමය2 හ�වාlමට  ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

 
පා. 32/’10 

32. 
ග" රp ක"ණානායක මහතා,— �ඩා පාසI ඉ'Lbම හා ජාFක �ඩා පFප�Fය2 සකස ්

Lbම,— '�කා£න ඉල2කය2 ස[ත ජාFක �ඩා පFප�Fය2 හා වැඩ /0ෙවළ2 සකස ්
Lbම උෙදසා  ¶
ක වශෙය සෑම 'සD්2කය2ම ආවරණය වන ප=' �ඩාගාර, /Jට�, 
උපකරණ හා �ඩා උපෙGශකයෙග සමTත උසස ්ගණෙE �ඩා පාසI ඉ' Lbමට�  
ජාFක �ඩා පFප�Fය2 සකස ්Lbමට� ෙමම  පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 33/’10 
33. 

ග" රp ක"ණානායක මහතා,— ජාFක භාෂා අධ>ාපන ම�ඩපය2 /[|pම,— 
�"ව"ට )ංහල, ෙදමළ, ඉං�) භාෂා ඉගැpම සඳහා ජාFක භාෂා අධ>ාපන ම�ඩපය2 
සථ්ා/ත Lbමට  ෙමම පා	
ෙ��ව අදහස ්කර�.  

        පා. 34/’10 

34. 

ග" (අIහාÇ) ඒ. එ�. එ�. අසව්	 මහතා, —©�තලම 'සD්2කය �ළ කා	Oක උද>ාන 
/[|pම, —ක	මාත වැ¤ 'q� Lbෙ� හා  ත"ණ ත"Pයට ZLයා අවසථ්ා ලබා lෙ� 
අදහ) ©�තලම 'සD්2කය �ළ කා	Oක උද>ාන /[|Tය q� ය� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර�. 

       පා. 35/’10 

35. 
ග" (අIහාÇ) ඒ. එ�. එ�. අසව්	 මහතා, — කI�ෙ නගරය �ළ /[m සාතක	� 

මහජන �ඩාංගනය සංව 	ධනය Lbම, —'ගාම�Iල 'සD්2කෙE ත"ණ ත"Pයෙ_ TTධ 
h �ඩා +සලතාවය හා හැLයාව වැ¤ 'q�  Lbම සඳහා උසස ් ත�වෙE පහnක� 
සපයාlෙ�  අදහ) කI�ෙ නගරය �ළ /[m සාතක	� මහජන �ඩාංගනය )යµ 
පහnක� ස[ත ජාත>තර �ඩාංගනය2 ෙලස සංව	ධනය කළ q� ය� ෙමම පා	
ෙ��ව 
ෙයෝජනා කර� 

 
 

——————————————————————–——————————— 
 



( 17 ) 

 

 

 'න �යමය2 ෙනොමැF ෙයෝජනා /0බඳ දැ��lම 
 

*1. 

ග" අධ>ාපන අමාත>�මා,— ජාFක අධ>ාපන පFප�Fය2 සැක?ම සඳහා වන 
පා	
ෙ��  Tෙශේෂ කාරක සභාව,—  

¢ ලංකාෙy �දහස ් අධ>ාපන කමය iයා�මක pෙම පnව අධ>ාපන කමය 
පමාණා�මකව ව	ධනය p ඇත� ඊට සාෙ12ෂව අධ>ාපනය �ණා�මකව සහ වÌහා�මකව 
ව	ධනය ෙනොpම �සා �"ව"ට� )n ද" දැ=ය සහ ෙදමා/යට� Íඩාකාbවන 
වට/ටාව2 �	මාණය p ඇF ෙහ� ද, 

එම ක"නට අදාලව අධ>ාපන ක ්ෙෂේතය �ළ TTධ අකටq� හා අසාධාරණක� ෙමම 
වංචා සහ ¬ෂණ )fවන බවට සමාජ මතය2 �	මාණය p ඇF ෙහ� ද, 

සමසථ් අධ>ාපන කමෙE nTශාල ෙවනසක්� සහ පFසංසක්රණ  Zස2 )fTය q� බවට 
ෙපොf ජන මතය2 ෙගොඩනැÅ ඇF ෙහ� ද, 

ම[ද .තන ඉ'= දැ2ෙම[ ද2වා ඇF දැ�ම ෙ2Îය සංව	ධන උපාය මා	ගය 
සැලLIලට ග�Oද, 

සමසත් ලාං¦ය �ෂ> පර�පරාෙy අනාගතය �	මාණය Lbමට අදාල වන ෙලස ළද" 
පාසI අවSෙE )ට Tශව් Tද>ාල අධ>ාපනය ද2වා )nෙ_ දැ�ම, +සලතා සහ ආකIප 
ව	ධනය Lbමට අදාලවන ප=' ජාFක අධ>ාපන කමය2 සකස ්Lbම කI දැOය ෙනොහැL සහ 
ජාFක ප�ඛතාව ලැ`ය q� ක"ණ2 ෙහ� ද, 

 (අ) ෙපර පාසැI, පාථOක, GTF¹ක සහ තෘF�ක අධ>ාපනෙය[ ඇF Tය q� 
පමාණා�මක, �ණා�මක සහ වÌහා�මක ෙවනසක්� ෙy දැ� ෙසොයා බැ£ම /Pසද, 

 (ආ) ජාFක, ආගOක සහ සංස්කෘFක  හර පGධ� ආර2ෂා Lbම සඳහා අධ>ාපන 
කමය �ළ ඇF කළ q� ෙවනස්ක� /0බඳව ෙසොයා බැ£ම /Pසද, 

 (ඇ) /=ෙව අධ>ාපනෙE )fTය q� ෙවනසක්� /0බඳව ෙසොයා බැ£ම /Pසද, 

 (ඈ) පළ� ෙශේPයට ළ� ඇ�ළ� Lbෙ�l �ශ්.ත කමෙyදය2 Fෙcද යන ෙසොයා 
බැ£ම /Pසද, 

 (ඉ) )යµම Tභාග සහ පb2ෂණ පFඵල ඉහළ මJටමකට ෙගන ඒම සහ උසස ්
අධ>ාපන nfnක� ෙනොලබන )n ෙව�ෙව අධ>ාපන කමය �ළ ලබා 'ය හැL 
TකIප iයා මා	ග ඇFකළ q�ද යන ෙසොයා බැ£ම /Pසද, 

 (ඊ) Tශ්ව Tද>ාලයට ඇ�Ipම සඳහා nfnක� ලැ�ව� ¢ ලංකාෙy Tශ්ව Tද>ාලයකට 
ඇ�ල� ෙනොp TෙGශය[ අධ>ාපනය ලැ�ම /Pස TෙGශ ගතවන )nට ෙමරට 
�ළlම අධ>ාපන ඉඩ පසථ්ා ලබා 'ය හැL කමෙyදය ෙyදැ� ෙසොයා බැ£ම /Pසද, 

 (උ) අධ>ාපන කමය iයා�මකpම �ළ පාෙGHය, ජා� සහ ආගOක වශෙය 
පවFන Tෂමතා ඉව� Lbමට ගතq� කමෙyදය කවෙ	දැ� ෙසොයා බැ£ම /Pසද, 

 (ඌ) ජාFක අධ>ාපන පFප�F iයා�මක pෙ�l මධ>ම රජය සහ පළා� සභා අතර 
ඇFTය q� අත	 ස�බධතාව[ ස්වභාවය /0බඳව ෙසොයා බැ£ම /Pසද, 

 (එ) අධ>ාපන iයාව
ෙEl, �"ව", �" උපෙGශකව", TfහIපFව", 
ෙකොJඨාශ අධ>ාපන අධ>2ෂව", කළාප අධ>ාපන අධ>2ෂව" සහ පළා� අධ>ාපන 
අධ>2ෂව" සමසථ් අධ>ාපනෙylෙ_ වග¦ම සහ කා	යය �ශ්චය Lbම සඳහා 
ගතq� /යවර කවෙ	දැ� ෙසොයා බැ£ම /Pසද, 

පා	
ෙ�� Tෙශේෂ කාරක සභාව2 ප� කළq� යැ� ෙමම පා	
ෙ��ව ෙයෝජනා 
ස�මත කර�. 
 



( 18 ) 

 

 

 (2.) (අ) එම කාරක සභාව සහ එ[ සභාපF කථානායක�මා T) න� කළ q� 
වෙය. 

 (ආ) ස්ථාවර �ෙයෝග 95 [ TSTධානවල +ම2 සඳහව F�ණ ද, කාරක සභාව 
සාමා:ක� T)එ2 (21) ෙදෙන+ට ෙනොවැ¤ සංඛ>ාවL සමTත Tය q� 
ය. 

 (ඇ) එ[ වා	තාව එ[ පළ� Zස්pෙ� )ට මාස �නක(03) කාලය2 ෙහෝ 
පා	
ෙ��ව T) l	ඝ ෙකෙරන එවැ� කාල ප=�ෙÐදය2 �ළ l 
පා	
ෙ��ව ඉ'=ප� කළ q�ය. 

(3.) ඒ කාරක සභාවට,—  

 (අ)   )ය ගණ�රණය �යම කර ගැgමට බලය F`ය q�ය. 

 (ආ)  )ය කාරක සභාව ඉ'=ෙE ෙපg )mන ෙලස ය� තැනැ�ත+ කැඳpමට ද, ය� 
ෙIඛනය2 ෙහෝ වා	තාව2 ඉ'=ප� කරන ෙලස ය� තැනැ�ත+ට �යම 
Lbමට ද, ඉහත සඳහ ක"� �	ණ ෙලස සලකා බැ£ම /Pස අවශ> ය� 
කාරක සභාව කIපනා කරන 
Ñත ෙහෝ වා.ක සා2~ ලබා ගැgමට හා භාර 
ගැgමට ද බලය F`ය q�ය. 

 (ඇ) කාරක සභාෙy සහාය /Pස අදාල ෙේතය[ Tෙශේෂඥ දැ�ම2 ඇF 
©Gගලයෙ_ සහ පpණයෙ_ ෙසේවය ලබා ගැgමට ද බලය F`ය q�ය. 

 (ඈ) ක
 කල අත	වාර වා	තා ඉ'=ප� Lbමට ද, පා	
ෙ��ව කI තබන 
ලGෙG Uව ද, Zස්p� පව�වාෙගන යෑමට බලය F`ය q� ය. 

 

 

*    සල+ෙණ හ�ව� ලබෙ ආ��ෙy කටq� යසල+ෙණ හ�ව� ලබෙ ආ��ෙy කටq� යසල+ෙණ හ�ව� ලබෙ ආ��ෙy කටq� යසල+ෙණ හ�ව� ලබෙ ආ��ෙy කටq� ය....    

————————————————————————————————— 

 

 
 


