
2012 ඔක්ෙතෝබර් මස 23 වැනි අඟහරුවාදා 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
1883/’11 

1. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය් පිහිටි හුංගම, ගජමන්ගම උසස්ාන ජල ව්යාපෘතිෙය් 
ඉදිකිරීම් කටයුතු අතරමග නවතා දමා ඇති බවත්; 

 (ii) එම නිසා එකී පෙද්ශෙය් ජනතාව දැඩි පීඩාවට පත්ව ඇති බවත්; 

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?  

(ආ)  (i) එම ව්යාපෘතිෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනමින් සිදුකිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා පතිපාදන ෙවන්කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ  නම්, එම ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
2147/’11 

2. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) මහව පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශෙය්, මහව නගරෙය් ජල අවශ්යතා 
සපුරාලීම සඳහා 2005 වර්ෂෙය් අග භාගෙය්දී ඉදිකරන ලද මහව ජල සම්පාදන 
කමය ජනතා අයිතියට පත් කරන ලද දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) එහි ධාරිතාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ යටෙත් පතිලාභී පවුල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම ජල සම්පාදන කමය සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත මුදල හා වියදම් වූ මුදල ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ඉදිකිරීම් සිදු කරන ලද අය කවුරුන්ද; 

 (iii) ඒ සඳහා පතිපාදන ෙවන් කළ අය කවුරුන්ද; 

 (iv) එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(හත්වැනි පාර්ලිෙම්න්තුව — පළමුවැනි සභාවාරය) 
අංක. 7] පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

න්යාය පුස්තකය 
2012 ඔක්ෙතෝබර් මස 23 වැනි අඟහරුවාදා ඇතුළුව එදින සිට 



( 2 ) 

 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

2195/’11 

3. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) පසුගිය වර්ෂ පහක කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී, ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුවට 
අදාළව,  

 (i) ෙයොදවන ලද සමසත් පාග්ධනය සහ සංචිත පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙකොටස ් මත ලද ආදායම් සහ වත්කම් මත ලද ආදායම් පමාණයන් 
ෙකොපමණද;  

 (iii) කාර්ය මණ්ඩලෙයහි සමසත් ෙසේවක සංඛ්යාව සහ එක් ෙසේවකෙයකු 
ෙවනුෙවන් වැයවන මුළු මුදල් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත ෙතොරතුරු ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බැංකු ආයතනයක් හා 
සන්සන්දනාත්මකව ෙකොපමණද; 

 (v) පුනරාවර්තන  ෙනොවන වියදම් ෙකොපමණද; 

 (vi) බදු සහ තීරු බදු ෙලස රජයට ෙගවන ලද මුදල් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (vii) ලාභය ෙහෝ අලාභය ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
2225/’12 

4. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම පතිපත්ති මාලාෙව් “සැමට නිවසක් - හිතට ෙසවණක්” 
වැඩපිළිෙවළ යටෙත්, විශව්විද්යාල පජාෙව් නිවාස අවශ්යතාව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා 
නිවාස 5000ක් ඒ ඒ විශව්විද්යාල අවට ඉදිකරදීමට ෙහෝ ඒ සඳහා සුදුසු ඉඩම් 
කැබැල්ලක් ලබා දීමට අවශ්ය පතිපාදන ෙවන්කරන බවට ෙපොෙරොන්දුවක් දී ඇති බව 
එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත වැඩ සටහන සඳහා පතිපාදන ෙවන්කර ති ෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ෙවන් කළ මුළු මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පතිපාදන ෙවන්කර ඇත්ෙත් නිවාස ඉදිකිරීමටද; ෙනොඑෙසේ නම්, ඉඩම් 
කැබලි ලබා දීමටද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?      

(ඇ)  ෙනොඑ ෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

2293/’12 

5. 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) යුද ජයගහනෙයන් පසු උතුරු - නැෙගනහිර පෙද්ශවල අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් 
සංවර්ධනය සඳහා රජය විසින් ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙනහිද? 



( 3 ) 

 

(ආ) යුද්ධෙයන් පසු උතුරු - නැෙගනහිර පෙද්ශවල අධ්යාපන සංවර්ධනය සඳහා,  

 (i) ආධාර ලබාදුන් විෙද්ශීය ආයතන  හා රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන කවෙර්ද;  

 (ii) එම එක් එක් ආයතනය මගින් ලබාදී ඇති මූල්යමය ආධාරවල වටිනාකම 
වාර්ෂිකව, ෙවන්  ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) 2009 - 2012 දක්වා රජය විසින් වාර්ෂිකව කරන ලද මුල්ය පතිපාදන 
ෙවන්කිරීම අදාළ ව්යාපෘති අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්  ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

2490/’12 

6. 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා,— විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) ෙකොසග්ම, වයි. එච්. මිෙනෝලි මහත්මිය ෙසෞදි අරාබිෙය්, රියාද් නගරෙයහි, අර්කා 
පැලසහ්ි ෙසේවෙය් ෙයදී සිටියදී මියෙගොස ්ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) මිෙනෝලි මහත්මියෙග් මරණයට ෙහේතුව ෙම් වනවිට ෙහලිවී තිෙබ්ද;  

 (ii) එම ෙහේතුව මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාවකින් තහවුරුවී තිෙබ්ද; 
 (iii) ඇයෙග් මරණය ෙවනුෙවන් ෙම් වනවිට ඇයෙග් සව්ාමිපුරුෂයා ඇතුළු 

ඥාතීන්ට වන්දි මුදලක් ෙහෝ කිසියම් දීමනාවක් ලබා දීමට කටයුතු කර තිෙබ්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

2492/’12 

7. 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා,— පරිසර අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) භූ විද්යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය මගින් ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
බල පෙද්ශය තුළ වැලි ෙගොඩ දැමීම සඳහා බලපත ලබාදී තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ලබා දී ඇති බලපත සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  
 (iii) එම බලපතලාභීන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද; 
  (iv) ඔවුන්ට වැලි ෙගොඩදැමීමට අවසර දී ඇති සථ්ාන කවෙර්ද; 
 (v) අදාල බලපතලාභීන් විසින් වැලි ෙගොඩ දැමීෙම්දී අනුගමනය කළයුතු 

ෙකොන්ෙද්සි තිෙබ්ද;  
 (vi) එෙසේ නම්, ඒවා කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

2524/’12 

8. 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ)   2011 වර්ෂය තුළදී පළමු වසරට පාසල් සිසුන් ඇතුළත් කරගැනීම, ෙපළෙපොත් 
ෙබදාදීම,  නිල ඇඳුම් ෙබදාදීම, 5 වසර ශිෂ්යත්වය සමත් වූ දරුවන්ට සහතික ෙබදාදීම 



( 4 ) 

 

හා සපිරි පාසල් ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීම යන කටයුතුවලට අදාළ එක් එක් ජාතික 
උත්සවය,  

 (i) පැවැත්වූ දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) පැවැත්වූ සථ්ානය කවෙර්ද;    
  (iii) පැවැත්වීමට වැය කළ මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ) හි සඳහන් සියලු ජාතික උත්සව පැවැත්වීමට වැය කළ මුළු මුදල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම මුදල් සපයාගත් ආකාරය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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9. 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික 

කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1) 

 (අ) (i) 2009 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකා යුද හමුදාවට, ගුවන් හමුදාවට සහ 
නාවික හමුදාවට  ආහාර සැපයීම සිදුකරනු ලබන පුද්ගලයන් හා ආයතන ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) එම පුද්ගලයන් හා ආයතන ෙතෝරා ගැනීෙම්දී  ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් සිදු  කෙළේද; 
 (iii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද පුද්ගලයන් හා ආයතන 

කවෙර්ද; 
 (iv) එම එක් එක් පුද්ගලයාෙග් ආයතනය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මිල ගණන් 

කවෙර්ද; 
 (v) ෙතෝරාගනු ලැබූ පුද්ගලයන් හා ආයතන විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මිල  ගණන් 

කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

2850/’12 

10. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) සම්බා සහ නාඩු වී කිෙලෝවක් සඳහා ෙම් වන විට ෙගවනු ලබන රජෙය් සහතික මිල 
ෙවන් ෙවන් වශයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?      

(ආ) (i) වර්තමානෙය් වී කිෙලෝවක නිෂප්ාදන පිරිවැය ෙකොපමණද;  

 (ii) එම පිරිවැය ගණනය කරනු ලබන කමෙව්දය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)     (i) නිෂප්ාදන වියදමට සාෙප්ක්ෂව වී කිෙලෝවක් සඳහා පමාණවත් සහතික මිලක් 
ෙගොවියාට ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ  නම්, වී මිලදී ගන්නා සහතික මිල වැඩි කිරීමට  ගන්නා ඉදිරි  පියවර 
කවෙර්ද; 



( 5 ) 

 

යන්න එතුමා  සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

2883/’12 

11. 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) 2012 වර්ෂෙය් දී ගාල්ල අධ්යාපන කලාපෙය් පිහිටි ජාතික පාසල්වල,   

 (i) පළමුවැනි ෙශේණිෙය් සිට දහතුන්වැනි ෙශේණිය දක්වා පන්තිවල ඉෙගනුම ලබන 
සිසුන් සංඛ්යාව එක් එක් පන්තිය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (ii) පළමුවැනි ෙශේණියට සම්මුඛ පරීක්ෂණෙයන් සමත් සිසුන් හැර ෙවනත් සිසුන් 
ඇතුළත් ෙකොට තිෙබ්ද;  

 (iii) පළමුවැනි ෙශේණියට එෙසේ ඇතුළත් කර ඇති එම සිසුන් කවුරුන්ද; 
 (iv) පළමුවැනි ෙශේණියට හැර අෙනකුත් ෙශේණි සඳහා සිසුන් ඇතුළත් කර තිෙබ්ද; 

 (v) අෙනකුත් ෙශේණි සඳහා ඇතුළත් කර ඇති එම සිසුන් කවුරුන්ද; 

 යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත පාසල් සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණයන්ෙගන් සමත් වන සිසුන් හැර ෙවනත් 
සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා බලය පැවරූ නීත්යානුකූල ලිපි ෙල්ඛන තිෙබ්ද; 

 (ii) එකී ලිපි ෙල්ඛන ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

1884/’11 

12. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) මාතර දිසත්ික් කෙය්, මුලටියන පාෙද්ශීය සභා කාර්යාල භූමිෙයහි පිහිටි ආයුර්ෙව්ද 
ෙබෙහත් ශාලාෙව් පවතින ඖෂධ හිඟය නිසා පෙද්ශෙය් ජනතාව දැඩි අපහසුතාවට 
පත්ව සිටින බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ)  (i) එම ෙබෙහත් ශාලා ෙව් පවත්නා ඖෂධ හිඟය කඩිනමින් මඟහැරවීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ  නම්, ඊට ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
2148/’11 

13. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලයට 2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා කාලසීමාව තුළ 
බඳවා ෙගන ඇති ෙසේවක සංඛ්යාව වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 



( 6 ) 

 

 (ii) එම ආයතනෙය් අනුමත ෙසේවක සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 
 (iii) ෙම් වන විට එහි පවතින ෙසේවක අතිරික්තය ෙහෝ ෙසේවක ඌනතාවය 

ෙකොපමණද; 
 (iv) අනුමත ෙසේවක සංඛ්යාව ඉක්මවා ෙසේවකයින් බඳවාෙගන තිෙබ් නම්, එයට 

ෙහේතු කවෙර්ද; 
 (v) අතිරික්ත ෙසේවකයින් බඳවා ගැනීමට අනුමතිය ලබා දුන් බලධරයාෙග් නම සහ 

තනතුර කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
2196/’11 

14. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු 

පහසුකම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) වර්ෂ 2011 දී රජය විසින් ෙකොළඹ දිසත්ික්කය තුළ ඉදිකරන ලද නිවාස 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) 2012, 2013 සහ 2014 යන වර්ෂයන්හි දී ඉදිකිරීමට අෙප්ක්ෂිත නිවාස සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ඉහත සඳහන් නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා ෙවන්  ෙකොට ඇති මුදල් පමාණය 
ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) අලුතින් ඉදිකරන ලද නිවාස ෙනොමිෙල් ලබා ෙදන්ෙන්ද;  
 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, එම නිවාස අෙලවි කරනු ලබන ෙහෝ කුලියට ෙදනු ලබන මිල 

ගණන් කවෙර්ද;  

 (iii) එම නිවාස ලබා ෙදන පදනම කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
2226/’12 

15. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම පතිපත්ති මාලාෙව් “සැමට නිවසක් - හිතට ෙසවණක්” 
වැඩපිළිෙවළ යටෙත්, ජල්තර, එඩ්මන්ටන් සහ ෙටොරින්ටන් නිවාස ෙයෝජනා කම වැනි 
රාජ්ය ෙසේවා නිවාස ෙයෝජනා කම 25ක් සෑම දිසත්ික්කයකම පධාන නගරය පදනම් 
කරෙගන, එම දිසත්ික්කෙය් ෙසේවය කරන නිවාස ෙනොමැති රජෙය් සහ රාජ්ය සංසථ්ා 
ෙසේවකයින් ෙවනුෙවන් ආරම්භ කරන බවට ෙපොෙරොන්දුවක් දී ඇති බව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ආ)  (i) ඉහත ෙපොෙරොන්දුව පකාරව  නිවාස ව්යාපෘති ආරම්භ කළ වර්ෂය කවෙර්ද; 
 (ii) ෙම් වනවිට නිවාස ව්යාපෘති ඉදිකර අවසන්කර ඇති නගර සංඛ්යාව 

ෙකොපමණද; 
 (iii) එම  නගර කවෙර්ද; 
 (iv) ඉදිකිරීම් අවසන් නිවාසවල පදිංචිකර ඇති රජෙය් සහ සංසථ්ා  ෙසේවක පවුල් 



( 7 ) 

 

සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?    

(ඇ)  ෙනොඑ ෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

 

 

 

 

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු 

*1.  

අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා,— වන සත්ව හා 
වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනත යටෙත් නිෙයෝග,— (469 වැනි අධිකාරය වූ) වන සත්ව හා 
වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනෙත් 71 වැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 30 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2012 
සැප්තැම්බර් 6 දිනැති අංක 1774/27 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2012.10.11 
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතුය. 

*2.  

අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනි වර කියවීම.  

*3.  

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනි වර කියවීම.  

*4.  

දිවිනැගුම පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනි වර කියවීම.  
 

*5. 

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 
ව්යවසථ්ාව යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 1),— 2011.09.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද ආෙයෝජන 
පවර්ධන සහ අෙන්යෝන්ය වශෙයන් සුරක්ෂණය පිළිබඳ ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී 
ජනරජෙය් ආණ්ඩුව සහ කුෙව්ට් රාජ්යෙය් ආණ්ඩුව අතර 2009 ෙනොවැම්බර් මස 05 වැනි දින 
අත්සන් කරනු ලැබුවාවූ ද,  එම විෙද්ශ රාජ්යෙය් ෙහෝ එහි වැසියන්ෙග් ෙහෝ ඒ රාජ්යෙය් නීති 
යටෙත් සංසථ්ාගත කරන ලද නැතෙහොත් සංසථ්ාපනය කරන ලද සංසථ්ාවල, සමාගම්වල ෙහෝ 
ෙවනත් සංගම්වල ශී ලංකාව තුළ ආෙයෝජන වඩාලීම ෙහෝ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇති 
කරගත්තාවූ ද ගිවිසුම, ජාතික ආර්ථිකෙය් වර්ධනයට අත්යාවශ්යවන්නක් ෙලස අනුමත කළ 
යුතුයැයි  ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 157 වැනි 
ව්යවසථ්ාව පකාර ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 

 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.) 

*6. 

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 
ව්යවසථ්ාව යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 2),— 2011.09.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද ආෙයෝජන 
පවර්ධන සහ සුරක්ෂා කිරීම සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුව සහ 
වියට්නාම සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුව අතර 2009 ඔක්ෙතෝබර් මස 22 වැනි දින අත්සන් 
කරනු ලැබුවාවූ ද, එම විෙද්ශ රාජ්යෙය් ෙහෝ එහි වැසියන්ෙග් ෙහෝ ඒ රාජ්යෙය් නීති යටෙත් 
සංසථ්ාගත කරන ලද නැතෙහොත් සංසථ්ාපනය කරන ලද සංසථ්ාවල, සමාගම්වල ෙහෝ ෙවනත් 
සංගම්වල ශී ලංකාව තුළ ආෙයෝජන වඩාලීම ෙහෝ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇති කරගත්තාවූ ද 
ගිවිසුම, ජාතික ආර්ථිකෙය් වර්ධනයට අත්යාවශ්යවන්නක් ෙලස අනුමත කළ යුතුයැයි  ශී ලංකා 
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 157 වැනි ව්යවසථ්ාව පකාර ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 

 



( 8 ) 

 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.) 
*7. 

ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා,— ශී  ජයවර්ධනපුර  මහ  ෙරෝහෙල්  වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් 2009,— 
1957 අංක 49 දරන රාජ්ය කාර්මික නීතිගත සංසථ්ා පනෙත් 30(2) සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් 
පනෙත් 14(3) වගන්ති යටෙත් 2011.10.19 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2009.12.31 දිෙනන් 
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත්            
ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය. 

(ෙසෞඛ්ය කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව විසින් 2011.11.03 දින සලකා බලන ලදි.) 

*8. 

ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා,— විජය කුමාරතුංග අනුසම්රණ ෙරෝහල, සීදූව වාර්ෂික වාර්තාව හා 
ගිණුම් 2008,— 1957 අංක 49 දරන රාජ්ය කාර්මික නීතිගත සංසථ්ා පනෙත් 30(2) සහ 1971 
අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2011.02.24 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
2008.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් විජය කුමාරතුංග අනුසම්රණ ෙරෝහෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත 
කළ යුතු ය.  

(ෙසෞඛ්ය කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව විසින් 2011.04.05 දින සලකා බලන ලදි.) 

*9. 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා,— විජය කුමාරතුංග අනුසම්රණ ෙරෝහෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් 

2009,— 1957 අංක 49 දරන රාජ්ය කාර්මික නීතිගත සංසථ්ා පනෙත් 30(2) සහ 1971 අංක 38 
දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2011.11.11 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
2009.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් විජය කුමාරතුංග අනුසම්රණ ෙරෝහෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත 
කළ යුතු ය.  

(ෙසෞඛ්ය කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව විසින් 2012.06.19 දින සලකා බලන ලදි.) 

*10. 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා,— රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් 

2009,— 1957 අංක 49 දරන රාජ්ය කාර්මික නීතිගත සංසථ්ා පනෙත් 30(2) සහ 1971 අංක 38  
දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2011.10.19 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 
2009.12.31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත සංසථ්ාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ 
යුතුය.  

(ෙසෞඛ්ය කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව විසින් 2011.11.03 දින සලකා බලන ලදී.)  

*11. 

ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා,— ශී ලංකා රාජ්ය ඖෂධ නිෂප්ාදන නීතිගත සංසථ්ාෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාව හා ගිණුම් 2010,— 1957 අංක 49 දරන රාජ්ය කාර්මික නීතිගත සංසථ්ා පනෙත් 30(2) 
සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2012.06.07 වැනි දින ඉදිරිපත් 
කරන ලද 2010.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා රාජ්ය ඖෂධ නිෂප්ාදන නීතිගත සංසථ්ාෙව් 
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.  

(ෙසෞඛ්ය කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව විසින් 2012.06.19 දින සලකා බලන ලදි.) 

*12. 

ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යතුමා,—  හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීෙම්  පනත යටෙත් 
නිෙයෝග,— 1998 අංක 21 දරන හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනෙත් 60 සහ 62 වැනි වගන්ති 
සමඟ කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 67 වැනි වගන්තිය යටෙත් ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2009 අෙගෝසත්ු 24 දිනැති, අංක 1616/23 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,  2010.05.06 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය. 

 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.) 



( 9 ) 

 

*13. 

අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත 
යටෙත් නියමය,—  (52 වැනි අධිකාරය වූ) සුරාබදු ආඥාපනෙත් 25 වැනි වගන්තිය යටෙත්, 
සංචාරක පවර්ධන අධිකාරිෙය් අනුමතිය ලත් ෙහෝටල් තුළ මධ්යසාර භාවිතය සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2011 ජනවාරි 21 දිනැති අංක 
1689/20 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2011.02.10 දින ඉදිරිපත්කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය.  

(අංක 935 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය) 
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.) 

 *14. 

අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමය,— විවාදය  කල් 
තබන ලද පශන්ය (2011 සැප්තැම්බර් 08),— “2007 අංක 42 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංගහය 
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 7 වැනි වගන්තිෙය් (2) වැනි උපවගන්තිය යටෙත් අධිකරණ 
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2011 මැයි 30 දිනැති අංක 1708/5 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2011.08.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.” 
යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 

*15. 

අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා,— වනසත්ව හා 
වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනත යටෙත් නියමය,— (469 වැනි අධිකාරය වැනි) වනසත්ව හා 
වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනෙත් 2 වැනි වගන්තිෙය් (1) වැනි උපවගන්තිය  යටෙත්  
ෙගොවිජන  ෙසේවා හා වනජීවි අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2011 ෙදසැම්බර් 06 දිනැති අංක 
1735/21 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2011.12.13 දින ඉදිරිපත් කළ නියමය 
අනුමත කළ යුතු ය. 

16. 

ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — සලකා බැලීම. 

17. 

රාජ්ය ෙසේවක සංවර්ධන මූල්ය සංස්ථාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — 
සලකා බැලීම. 

18. 

රණ කලා ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — සලකා බැලීම. 
 

 

 

* සලකුෙණන් හඳුන්වනු ලබන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් කටයුතු ය. 
 

 
2012 ඔක්ෙතෝබර් මස 24 වැනි බදාදා 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
1885/’11 

1. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, තිසස්මහාරාම දිසා ෙරෝහෙල් ඉදිකර ඇති 



( 10 ) 

 

ෙතමහල් ෙගොඩනැගිල්ල භාවිතයට ෙනොෙගන අතහැර දමා ඇති බවත්; 
  (ii) එම ෙගොඩනැගිල්ල විවෘත කළ ද ඊට අවශ්ය උපකරණ ලබා ෙනොදීම නිසා 

භාවිතයට ෙනොෙගන අත්හැර දැමීමට සිදුවී ඇති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ)  (i) එෙසේ නම්, අවශ්ය උපකරණ කඩිනමින් ලබා දී ෙගොඩනැගිල්ල මහජනතාවෙග් 
පෙයෝජනය සඳහා ගැනීමට අවශ්ය කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) අවශ්ය උපකරණ ලබා ෙදන්ෙන් නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 
 (iii) ඊට අවශ්ය පතිපාදන ෙවන්කර තිෙබ්ද; 
 (iv) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද; 
 (v) මහජනතාවෙග් පෙයෝජනය සඳහා එම ෙගොඩනැගිල්ල නැවත විවෘත 

කරන්ෙන් කවදාද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

2109/’11 

2. 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (5)  

(අ) (i) ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල විසින් සීමාසහිත ගලදාරි ෙහෝටල් ලංකා 
සමාගම, සීමාසහිත ලාෆස් ් ගෑස ් සමාගම සහ සීමාසහිත සිෙලෝන් ෙගේන් 
එලිෙව්ටර්ස ් සමාගම යන සමාගම්වල ලබාෙගන ඇති ෙකොටස ් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එම එක් එක් ෙකොටස ්පමාණයන් මිලදී ගත් දිනයන් කවෙර්ද;  

 (iii) ඉහත කී ෙකොටස ්ගත් මිල කවෙර්ද; 
 (iv) එම ෙකොටස ්මිලට ගත්ෙත් කවර පුද්ගලයන්ෙගන්ද; 
 (v) ඉහත කී ෙකොටස ්මිලට ගැනීෙමන් පසු විකුණන ලද්ෙද් නම්, එම එක් එක් 

ෙකොටස ්පමාණය විකුණන ලද්ෙද් කවර පුද්ගලයින් හටද; 

 (vi) ඉහත කී එක් එක් ෙකොටස ්පමාණය විකුණන ලද මිල කවෙර්ද;  

 (vii) ෙමම ගනුෙදනුවලට සම්බන්ධවූ තැරැව්කරුවන්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

2149/’11 

3. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් පැමිණීෙම් හා පවාහන දීමනා වශෙයන් 
වර්ෂ 2005 සිට ෙම් දක්වා ආයතන ෙසේවකයින් ෙවත ෙගවා ඇති මුදල 
වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙගවීම්  සඳහා භාණ්ඩාගාරෙය් අනුමතිය ලබා ෙගන තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඊට අදාළ ෙල්ඛන සභාගත කරන්ෙන්ද; 
 (iv) භාණ්ඩාගාරෙය් අනුමතිය ලබා ෙගන  ෙනොමැති නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (v) එම ෙගවීම සඳහා අනුමතිය ලබා දුන් පුද්ගලයා ෙහෝ පුද්ගලයින් කවුරුන්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 



( 11 ) 

 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
2197/’11 

4. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පවාහන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) පවාහන අමාත්යාංශය තුළ වත්කම් ෙල්ඛනයක් පවත්වාෙගන යන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එකී ෙල්ඛනය පවත්වාෙගන යන පුද්ගලයාෙග් නම කවෙර්ද;  

 (iii) අමාත්යාංශෙයහි ශුද්ධ වත්කම්වල වටිනාකම ෙකොපමණද;  

 (iv) අමාත්යාංශෙය් වැඩිම වැදගත්කම සහිත වත්කම් පහ කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) අමාත්යාංශය තුළ කිසියම් ව්යාජ වත්කම් පවතින බව වත්කම් පරීක්ෂාකර 
බැලීම තුළින් අනාවරණය වී තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම වත්කම් හා ඒවාෙය් වටිනාකම් කවෙර්ද;  

 (iii) එම වත්කම් ෙපොත්වල සටහන් කර තිෙබ්ද; 

යන්නද එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
2227/’12 

5. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම පතිපත්ති මාලාෙව්, “සැමට නිවසක් - හිතට ෙසවණක්” 
වැඩපිළිෙවළ යටෙත්, උතුරු සහ නැෙගනහිර පළාත්වල අවතැන්වූවන් යළි පදිංචි 
කරවීම සඳහා නිවාස 15,000ක් ඉදිකිරීෙම් වැඩසටහනක් කඩිනමින් කියාත්මක කිරීමට 
මුදල් ෙවන්කරන බවට ෙපොෙරොන්දුවක් දී ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත ෙපොෙරොන්දුව පරිදි ෙම් වන විට ෙවන්කර ඇති මුදල  ෙකොපමණද; 
 (ii) එම වැඩසටහන යටෙත් ෙම් වනවිට ඉදිකිරීම් අවසන්කර ඇති නිවාස සංඛ්යාව 

ෙකොපමණද; 
 (iii) එම නිවාසවල පදිංචිකර ඇති පවුල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?      
(ඇ)  ෙනොඑ ෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

2312/’12 

6. 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,— උසස ්අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)   

(අ) (i) ෙම් වන විට ශී ලංකාව තුළ රජෙය් අනුමතිය ඇතිව කියාත්මක වන විෙද්ශීය 
විශව්විද්යාලවලට අනුබද්ධව උපාධි සහ පශච්ාත් උපාධි පිරිනමන ෙපෞද්ගලික 
උසස ්අධ්යාපන ආයතන සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එක් එක් ආයතනෙය්  නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය සහ ලියාපදිංචි වර්ෂය 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii)  එම ආයතනවල පමිතිය  අධීක්ෂණය කරන  රජෙය් ආයතනය කවෙර්ද; 

 (iv)  අවසන්වරට පමිති අධීක්ෂණයක් සිදුකළ ලද වර්ෂය සහ එම පමිති අධීක්ෂණයට 



( 12 ) 

 

ලක්වූ උසස ්අධ්යාපන ආයතන කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට  දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) රජෙය් අනුමතිය  ෙනොමැතිව ෙම් වනවිට ශී ලංකාව තුළ කියාත්මක උපාධි සහ 
පශච්ාත් උපාධි පිරිනමන ෙපෞද්ගලික උසස ් අධ්යාපන ආයතන සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආයතන ලියාපදිංචිය ලබාගත යුතු ආයතනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) වර්ෂ 2000 සිට 2010 දක්වා උසස ්අධ්යාපනය සඳහා විෙද්ශගත වී ඇති ශී ලාංකික 

සිසුන් සංඛ්යාව හා විෙද්ශ රටවලින් ශී ලංකාවට සංකමණය වී ඇති සිසුන් සංඛ්යාව 
වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

2427/’12 

7. 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,— ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)  

(අ) (i) ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල් පධාන ආපනශාලාව බදු දී ඇති ආයතනය 
කවෙර්ද; 

 (ii) එම ආයතනයට ෙරෝහල් ආපනශාලාව බදු දුන් දිනය කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉහත ආයතනය යටෙත් පාලනය වන ෙරෝහල් ආපනශාලාව මගින්  ෙසේවකයන්ට හා 
ෙරෝගීන්ට සහන ගාසත්ු මත ආහාරපාන සපයන බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) එම ආයතනය මගින් පාන්පිටි නිෂප්ාදනවලට අමතරව ෙවනත් ආහාර 
ලබාෙදන්ෙන්ද; 

 (ii) දියවැඩියා ෙරෝගීන් සඳහා එම ආපනශාලාව මගින් ලබාෙදන පාන්පිටි ෙනොවන 
ආහාර කවෙර්ද; 

         (iii) එම ආපනශාලාව මගින් දියවැඩියා ෙරෝගීන් හා අෙනකුත් ෙරෝගීන් සඳහා 
පාන්පිටි ෙනොවන ආහාර ලබාදීම පමාණවත්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

2491/’12 

8. 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා,— විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,—  (1)  

(අ) (i) බහෙර්න්හි ෙසේවය කළ, අක්මීමන, හියාෙර්, නුෙග්කන්ද පෙද්ශෙය් පදිංචි 
මාදුගැට ගමෙග් ධර්මවතී නැමැති තිදරු මවට ඇය ෙසේවය කළ අදාළ නිවෙසේ 
හිමිකාර කාන්තාව විසින් බෙලන් කම්බි ෙකොකු ගිල්වීම ෙහේතුෙවන් අසාධ්යව 
ෙම් වන විට ශී ලංකාවට ෙගන්වා ඇති බවත්; 

 (ii) විෙද්ශ  රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්යාංශය යටෙත් කියාත්මක ‘සහන් 
පියස’ රක්ෂණ කම ය යටෙත් ඇය හිමිකම් මුදලක් ඉල්ලා ඇති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 
(ආ)  සහන් පියස රක්ෂණ කමය යටෙත් ධර්මවතී මහත්මියට හිමිකම් මුදලක් ලබාදීමට ෙම් 

වනවිට ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 



( 13 ) 

 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

2525/’12 

9. 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) 2011 ෙදසැම්බර් 31 වනවිට,  

 (i) පළාත් සභාවන්හි පාලනය යටෙත් පැවති පාසල් සංඛ්යාව;  
 (ii) එම පාසල්වල සිටි ශිෂ්ය සංඛ්යාව හා ගුරුවරුන් සංඛ්යාව; 

ෙකොපමණද යන්න එක් එක් පළාත් සභාව අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්  එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙනහිද? 

(ආ) එක් එක් පළාත් සභාෙව් අධ්යාපන අමාත්යාංශ මගින් එම පළාත් සභා යටෙත් පාලනය 
වන පාසල් සඳහා 2012 වර්ෂයට අදාළව ෙවන්කර ඇති මුදල් පමාණයන් ෙකොපමණද 
යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන්  එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
2851/’12 

10. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— සමාජ ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) 2000 අංක 9 දරන වැඩිහිටි අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත යට ෙත්, 
“වැඩිහිටි හැඳුනුම්පත්” නිකුත් කරනු ලබන්ෙන්ද; 

 (ii) එම හැඳුනුම්පත පිටුපස ෙසෞඛ්ය ෙසේවා, බැංකු ෙසේවා, ෙපොලිස ් සහ නීති 
උපෙදස,් තැපැල් හා විශාම වැටුප් සහ කාර්යාල කටයුතු යන ෙසේවාවන්වලදී 
හැඳුනුම්පත්ලාභියාට පමුඛතාවයක් ලැබිය යුතු බව සඳහන් වන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) ඉහත කී පමුඛතාවය ලබා දීම සඳහා, 
 (i) රජය විසින් සකස ්ෙකොට ඇති නීති හා පනවා ඇති ෙරගුලාසි කවෙර්ද;  
 (ii) එම නීති සහ ෙරගුලාසි  පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 
 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) අවම වශෙයන් රජෙය් ෙරෝහලක ෛවද්යවරුන් මුණ ගැසීම, සායනයන්ට සහභාගී වීම 

සහ ෙබෙහත් ලබාගැනීම යන කටයුතුවලදී ෙජ්යෂඨ් පුරවැසියන්ට පමුඛතාව ලබාදීම 
සඳහා නීතිමය බලය ලැෙබන චකෙල්ඛයක් සහ / ෙහෝ ෙරගුලාසියක් හැකි ඉක්මනින් 
නිකුත් කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

1886/’11 

11. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1) 

 (අ) ගාල්ල දිසත්ික්කෙය්, අම්බලන්ෙගොඩ තානායමට අයත් ෙගොඩනැගිලි කඩා දමා යළි 
ඉදිකිරීමට මුල් ගල් තබා වර්ෂ ෙදකකට වැඩි කාලයක් ගත වී ඇතත්,  ෙම් දක්වා එම 
ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භකර ෙනොමැති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 



( 14 ) 

 

(ආ)  (i) එම තානායම නැවත ඉදිකිරීෙම් කටයුතු අතරමග නවතා දැමීමට ෙහේතු 
කවෙර්ද;  

 (ii) එම ඉදිකිරීම සඳහා පතිපාදන ෙවන්කර තිෙබ්ද; 
 (iii) එ ෙසේ නම්, ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?       

(ඇ) (i) අම්බලන්ෙගොඩ නගර සභාව සතු ෙමම ෙගොඩනැගිලි කඩා දැමීමට රුහුණු 
සංචාරක කාර්යාලයට බලය හිමි වූෙය් ෙකෙසේද; 

 (ii) එම ඉදිකිරීම් කටයුතු නැවත ආරම්භ කරන්ෙන්ද; 
 (iii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවදාද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?       

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

 

 

2150/’11 

12. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) 1992 වර්ෂෙය් දී ගුවන් ෙතොටුපල හා ගුවන් සංතරණ අධිකාරියට අරමුදල් රැස ්
කිරීම පිණිස ආරම්භ කළ ෙලොතරැයිපෙත් වටිනාකම ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙම් වන විට මුදණය කර ඇති එම ෙලොතරැයිපත් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ෙලොතරැයිපෙත් නම කුමක්ද; 
 (iv) එම ෙලොතරැයිපතින් ලැබූ ලාභය ෙහෝ අලාභය වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් 

වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (v) එම ෙලොතරැයිය දිනුම් අදින ලද දිනය කවෙර්ද; 
 (vi) ඒ යටෙත් ෙබදාදුන් ත්යාග කවෙර්ද; 
 (vii) ඉහත ෙලොතරැයිපත ආරම්භ කිරීෙමන් අෙප්ක්ෂිත ඉලක්ක ෙම් වනවිට 

සපුරාෙගන තිෙබ්ද; 

 (viii) එෙසේ නම්, ඊට අදාළ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

2198/’11 

13. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය තුළ වත්කම් ෙල්ඛනයක් පවත්වාෙගන 
යන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එකී ෙල්ඛනය පවත්වාෙගන යන පුද්ගලයාෙග් නම කවෙර්ද;  
 (iii) අමාත්යාංශෙයහි ශුද්ධ වත්කම්වල වටිනාකම ෙකොපමණද;  
 (iv) අමාත්යාංශෙය් වැඩිම වැදගත්කමක් සහිත වත්කම් පහ කවෙර්ද;  



( 15 ) 

 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) අමාත්යාංශය තුළ කිසියම් ව්යාජ වත්කම් පවතින බව වත්කම් පරීක්ෂාකර 
බැලීම තුළින් අනාවරණය වී තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම වත්කම් හා ඒවාෙය් වටිනාකම් කවෙර්ද;  
 (iii) එම වත්කම් ෙපොත්වල සටහන් කර තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
2228/’12 

14. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම පතිපත්ති මාලාෙව් “සැමට නිවසක් - හිතට ෙසවණක්” 
වැඩපිළිෙවළ යටෙත්, නිවාස අහිමි සැමට ඉදිරි වර්ෂ හය  තුළ තමන්ෙග්ම නිවසක 
හිමිකාරීත්වය ලබා දීම සඳහා රජෙය් පූර්ණ මැදිහත්වීෙමන් අලුතින් නිවාස ලක්ෂ  
හයක් ඉදිකිරීම සඳහා සැලසුම් සකසක්රන බවට  ෙපොෙරොන්දුවක් දී ඇති බව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ආ)  (i) ෙම්  වනවිට ඉහත සඳහන් සැලසුම් කියාත්මක වන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ෙම් වන විට  නිවාස හිමි වූ පවුල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?      

(ඇ)  ෙනොඑ ෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

2526/’12 

15. 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) 2011 ෙදසැම්බර් 31 වන විට,  

 (i) ෙමරට පැවති ජාතික පාසල් සංඛ්යාව; 

  (ii) එම පාසල්වල සිටි ශිෂ්ය සංඛ්යාව හා ගුරුවරුන් සංඛ්යාව;  

 (iii) ජාතික පාසල් සඳහා 2012 වර්ෂය ෙවනුෙවන් ෙවන්කළ මුළු මුදල; 
 (iv) ෙම් වනවිට විදුහල්පති පුරප්පාඩු පවතින ජාතික පාසල් සංඛ්යාව; 
 (v) ජාතික පාසල්වල පළමුවැනි ෙශේණියට ඇතුළුවීම සඳහා 2011 සහ 2012 වර්ෂ 

තුළදී ඉල්ලුම් කරන ලද ශිෂ්ය සංඛ්යාව;  
 (vi) ඉල්ලුම් කරන ලද ශිෂ්ය සංඛ්යාෙවන් එම පාසල්වලට ඇතුළත් කරගනු ලැබූ 

ශිෂ්ය සංඛ්යාව; 

ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

  (ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
 

2012 ඔක්ෙතෝබර් මස 25 වැනි බහස්පතින්දා 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
 



( 16 ) 

 

1887/’11 

1. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1)   
(අ) කෑගල්ල දිසත්ික්කෙය්, ෙදහිඕවිට පාෙද්ශීය සභා බල ප ෙද්ශෙය්, අල්ෙගොඩ, මල්වරුෂා 

තිඹිරි ෙපොල පිරිෙවන පාෙරහි පිහිටි නිවාස සඳහා සපයනු ලබන ජලය පමාණවත් 
ෙනොවීෙමන් එම ප ෙද්ශෙය් ජනතාව දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව සිටින බව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ආ)  (i) එම තත්ත්වය සඳහා බලපා ඇති ෙහේතු කවෙර්ද;  
 (ii) බලපා ඇති එම ගැටලු මඟහරවා කඩිනමින් ජල සැපයුම යථා තත්ත්වයට 

පත්කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඊට ගතවන කාල සීමාව කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?    

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

 

2027/’11 

2. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් 
ඇසීමට,— (3)   

(අ) (i) වර්තමානෙය්  අවිධිමත් හා අනියම් කම මගින් කාන්තාවන් හා කුඩා ළමුන් 
ගෘහ ෙසේවය,  ළමුන් රැක බලාගැනීම හා ෙගවතු නඩත්තුව ආදී රැකියා සඳහා   
ෙයොදවන බවත්; 

 (ii) එෙසේ ෙසේවෙය් ෙයෙදන කුඩා ළමුන් හා කාන්තාවන් ෙබොෙහෝවිට ෙනොෙයකුත් 
වද හිංසාවලට භාජනය වන බවත්; 

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ)  (i)  ඉහත පරිදි ළමුන් සහ කාන්තාවන්  වද හිංසාවලට ලක්වීම තුරන් කිරීම 
සඳහාත්, ෙසේවක හා ෙසේව්ය යන ෙදපාර්ශව්යටම යහපතක් වීම සඳහාත්, ඉහත 
සඳහන් රැකියා අෙප්ක්ෂිත අයට ලියාපදිංචි විය හැකි විධිමත් කමෙව්දයක් සහිත 
ආයතනයක් පිහිටුවීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) පිහිටුවන ලද එවැනි ආයතනයක ලියාපදිංචි පුද්ගලයින් පමණක් ඉහත (අ) (i) 
හි සඳහන් රැකියා සඳහා විධිමත්ව ලබාදීම ට අවශ්ය පියවර ගන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

2151/’11 

3. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) 2007 වර්ෂෙය්දී වීරවිල ගුවන් ෙතොටුපලට අරමුදල් රැස ්කිරීම පිණිස ආරම්භ 



( 17 ) 

 

කළ ෙලොතරැයිපෙත් වටිනාකම ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙම් වන විට මුදණයකර ඇති එම ෙලොතරැයිපත් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම  ෙලොතරැයිපෙත් නම කුමක්ද; 
 (iv) එම ෙලොතරැයිපතින් ලැබූ ලාභය ෙහෝ අලාභය වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් 

වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (v) එම ෙලොතරැයිය  දිනුම් අදින ලද දිනය කවෙර්ද; 
 (vi) ඒ යටෙත් ෙබදාදුන් ත්යාග කවෙර්ද; 
 (vii) එම ෙලොතරැයිය පවත්වාෙගන යාම සඳහා ගුවන් ෙතොටුපල හා ගුවන්ෙසේවා 

සමාගම ෙවත ෙලොතරැයි මණ්ඩලය විසින් ෙගවන ලද බදු ෙහෝ කුලී ප මාණය 
වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (viii) ෙමම ටිකට්පත ආරම්භ කිරීෙමන් අෙප්ක්ෂිත ඉලක්ක ෙම් වනවිට සපුරාෙගන 
තිෙබ්ද; 

 (ix) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

 

2199/’11 

4. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් 
ඇසීමට,— (1)   

(අ) පසුගිය වර්ෂ හතරක කාලය තුළ, එක් එක් වර්ෂෙය්දී සී/ස මිල ේකෝ පුද්ගලික සමාගම, 
 (i) ලැබූ ලාභය ෙහෝ අලාභය ෙකොපමණද;  
 (ii) ෙසේවෙය් ෙයොදවා ඇති කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් සංඛ්යාව; එක් 

ෙසේවකයකුෙගන් ලැබූ ලාභය සහ එක් ෙසේවකයකු සඳහා දරන ලද පිරිවැය 
ෙකොපමණද;  

 (iii) රජයට ෙගවූ තීරුබදු සහ බදු පමාණය ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) සී/ස මිල්ෙකෝ සමාගම තුළ ෙම් දක්වා ෙයොදවන ලද ෙගවා නිමි පාග්ධන සහ 
සංචිත කවෙර්ද;   

 (ii) එම ආයතනයට ලබා ෙදන ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා කරන ලද වියදම් 
රජය විසින් පතිපූරණය කර ගන්නා ආකාරය කවෙර්ද;   

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

2527/’12 

5. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) සපිරි පාසල් ව්යාපෘතිය සඳහා 2012 ජනවාරි 31 වනවිට ෙතෝරා ෙගන තිබූ 



( 18 ) 

 

පාසල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 
 (ii) එම ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීමට 2012 වර්ෂෙය්දී වැයකිරීමට අෙප්ක්ෂිත මුදල 

ෙකොපමණද;   

 (iii) දැනට  එම මුදල් පතිපාදන ලැබී ඇති ආකාරය කවෙර්ද;  
 (iv) 2012 වර්ෂෙය් පළමු කාර්තුව තුළ සපිරි පාසල් ෙලස ෙතෝරාගත් එක් එක් 

පාසල සඳහා ලබාදුන් මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

2548/’12 

6. 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික 

කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1) 

 (අ) (i) 2009 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකා ෙපොලීසිය ෙවත ලැබී ඇති සත්ී 
දූෂණ, ලිංගික අපෙයෝජන හා ළමා අපචාර පැමිණිලි සංඛ්යාව දිසත්ික් 
මට්ටමින්, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පැමිණිලි අතරින් ෙම් වනවිට පරීක්ෂණ අවසන් කර ඇති පැමිණිලි 
සංඛ්යාව  ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම් ඒ මන්ද? 

2781/’12 

7. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)   

(අ) (i) 2012.05.01 දින යාපනෙය් පැවති ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මැයි රැළිෙය්දී ෙකොටි 
සංවිධානයට අයත් ෙකොඩියක් යම් අෙයකු විසින් පදර්ශනය කරන රූපරාමු 
ඇතුළත් පවෘත්තියක් සව්ාධීන රූපවාහිනී ෙසේවය ඔසේසේ විකාශය කෙළේද; 

 (ii) සව්ාධීන රූපවාහිනී ෙසේවයට අයත් මාධ්යකරුෙවක් ෙහෝ කණ්ඩායමක් විසින් 
එකී මැයි රැළිය රූගත කරනු ලැබුෙව්ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ෙකොටි සංවිධානයට අයත් ෙකොඩියක් පදර්ශනය කිරීෙම් දර්ශන 
ඇතුළත් වීඩිෙයෝ පටය සව්ාධීන රූපවාහිනී ෙසේවයට ලබා දුන් පුද්ගලයා 
කවුරුන්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) සව්ාධීන රූපවාහිනී ෙසේවය විසින්,  

 (i) ඉහත වීඩිෙයෝ පටෙය් අව්යාජභාවය ෙහෝ නිරවද්යභාවය තහවුරු කරගනු ලැබූ 
ආකාරය කවෙර්ද; 

 (ii) ඉහත කී දර්ශන ඇතුළත් රූපරාමු විකාශය කරන ලද වාර  ගණන ෙකොපමණද;  

 (iii) එම දර්ශන විකාශය කරන ලද දින හා ෙව්ලාවන් කවෙර්ද; 

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

1888/’11 



( 19 ) 

 

8. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සංස්කෘතික හා කලා ක ටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය්, දික්වැල්ල පාෙද්ශීය සභා බල ප ෙද්ශය තුළ පිහිටි 
දික්වැල්ල කුමාරතුංග ජන ෙකෞතුකාගාරය ෙවනුෙවන් ඉදිකළ ෙගොඩනැගිල්ල 
ෙම් වනවිට විනාශ ෙවමින් පවතින බවත්; 

  (ii) එම ෙගොඩනැගිල්ෙල් ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසි පමිතියකින් සිදුකර ෙනොමැති 
බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ)  (i) එම ෙගොඩනැගිල්ල පතිසංසක්රණය කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?       

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
2152/’11 

9. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු  

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) 2011 ෙනොවැම්බර් මස 25 වැනි දින පැවති ශ පීාදසථ්ානාධිපති 
සව්ාමින්වහන්ෙසේ ෙත්රීෙම් ඡන්ද විමසුම සඳහා ඉදිරිපත් වූ 
භික්ෂූන්වහන්ෙසේලාෙග් නම් කවෙර්ද; 

 (ii) එහිදී  ඡන්දය ප කාශ කිරීමට අයිතිය තිබූ භික්ෂූන්වහන්ෙසේලා සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ඡන්දය ප කාශ කිරීම සඳහා ගිහියන්ට  අවසථ්ාව ලබා දී තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඡන්දහිමි භික්ෂූන්වහන්ෙසේලා පැහැර ගැනීමක් ෙහෝ ඡන්දෙපොලට පැමිෙණන 
භික්ෂූන්වහන්ෙසේලාට බාධා කිරීමක් ෙහෝ සිදු කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඊට මැදිහත්වූ  පිරිස හඳුනාෙගන තිෙබ්ද; 
 (iii) ඔවුන් සම්බන්ධෙයන් ගන්නා ක යිාමාර්ග කවෙර්ද; 
 (iv) එම ඡන්ද විමසීමට අදාළව රජෙය් අමාත්යවරුන්ට සහ මහජන නිෙයෝජිතයින්ට 

යම් කාර්ය භාරයක් පවරා තිබුෙණ්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ආනන්තරීය පාපකර්මයක් වන සංඝ ෙභ්දයට ෙහේතුවන සිදුවීම් එකී කාල 
සීමාෙව් දී සිදු වූ බව  පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ගන්නා ක යිාමාර්ග කවෙර්ද; 

 (iii) ඉදිරිෙය්දී එවැන්නක් සිදු ෙනොවීමට ගන්නා ක යිාමාර්ග කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

2200/’11 

10. 
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ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යාංශය තුළ වත්කම් ෙල්ඛනයක් පවත්වාෙගන 
යන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එකී ෙල්ඛනය පවත්වාෙගන යන පුද්ගලයාෙග් නම කවෙර්ද;  
 (iii) අමාත්යාංශෙයහි ශුද්ධ වත්කම්වල වටිනාකම ෙකොපමණද;  

 (iv) අමාත්යාංශෙය් වැඩිම වැදගත්කමක් සහිත වත්කම් පහ කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?   

(ආ) (i) අමාත්යාංශය තුළ කිසියම් ව්යාජ වත්කම් පවතින බව වත්කම් පරීක්ෂාකර 
බැලීම තුළින් අනාවරණය වී තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම වත්කම් හා ඒවාෙය් වටිනාකම් කවෙර්ද;  

 (iii) එම වත්කම් ෙපොත්වල සටහන් කර තිෙබ්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
2230/’12 

11. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) වර්ෂ 2005 - 2010 අතර කාල වකවානුව තුළ රට තුළ වසා දැමූ රජෙය් පාසල් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) පාසල් වසාදැමීමට පධානතම ෙහේතුව පමාණවත් සම්පත් ෙනොලැබීම බව  
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, එම පාසල් වසා දැමීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?      

(ආ)  ෙනොඑ ෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

2529/’12 

12. 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) විශව්විද්යාල සිසුන් සඳහා ලැප්ෙටොප් පරිගණක ලබාදීෙම් ව්යාපෘතියක් උසස ්
අධ්යාපන අමාත්යාංශය මගින්  කියාත්මක කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එම පරිගණක ලබාදීම  සඳහා සිසුන් ෙතෝරා ගැනීෙම් නිර්ණායක කවෙර්ද; 

 (iii)  ෙම් වනවිට ලැප්ෙටොප් පරිගණක ලබාදී ඇති සිසුන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 
 (iv)  අෙනකුත් විශව්විද්යාල සිසුන්ට ලැප්ෙටොප් පරිගණක ලබාදීමට ෙකොපමණ 

කාලයක් ගතෙව්ද; 

 (v)  ඒ සඳහා වැයෙවතැයි අෙප්ක්ෂිත මුළු මුදල ෙකොපමණද; 
 (vi)  එම මුදල් ෙසොයා ගැනීම සඳහා සකස ්කරන වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
2554/’12 
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13. 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික 

කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1) 

 (අ) (i) 2009 මැයි 30 වැනි දිෙනන් පසුව ශී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ගුවන් යානා මිලදී 
ෙගන තිෙබ්ද; 

  (ii) එෙසේ නම්, මිලදී ෙගන ඇති ගුවන් යානා සංඛ්යාව එක් එක් වර්ගය අනුව, ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත මිලදී  ගැනීම්වලදී ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් අනුගමනය කර තිෙබ්ද; 
 (iv) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද සමාගම් කවෙර්ද; 
 (v) එම එක් එක් සමාගම් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මිල ගණන් කවෙර්ද; 
 (vi) ගුවන් යානා මිලදී ගැනීම සඳහා අදාළ ආයතන ෙතෝරාගත් පදනම කවෙර්ද; 
 (vii) එම ගුවන් යානා මිලදී ගැනීමට වැය කරන ලද මුළු මුදල ෙකොපමණද; 
 (viii) එවැනි ගුවන් යානා සංඛ්යාවක්  මිලදී ගැනීමට ෙහේතුව කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙම් සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
2853/’12 

14. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— පරිසර අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) ඉන්දියාෙව්, තමිල්නාඩු පාන්තෙය්, කන්යාකුමාරි දිසත්ික්කෙය්, කුඩන්කුලම් න්යෂට්ික 
විදුලි බලාගාරය (Kudankulam Nuclear Power Plant) නම් ව්යාපෘතියක් කියාත්මක 
වන බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම න්යෂට්ික විදුලි බලාගාරෙය් ධාරිතාවය ෙකොපමණද; 
 (ii) එහි සිට ශී ලංකාෙව් මුහුදු සීමාවට ඇති දුර පමාණය ෙකොපමණද; 
 (iii) එය පිහිටි සථ්ානෙය් සිට ශී ලංකාවට ඇති දුර පමාණය ෙකොපමණද; 
 (iv) එහි සථ්ාන තක්ෙසේරු වාර්තාව (Site Evaluation Study Report) ශී ලංකා 

රජයට ලැබී තිෙබ්ද; 
 (v) එහි ආරක්ෂක විශේල්ෂණ වාර්තාව (Safety Analysis Report) ශී ලංකා රජයට 

ලැබී තිෙබ්ද; 
 (vi) ඉහත වාර්තා සභාගත කරන්ෙන්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ඉහත සඳහන් විදුලි බලාගාරය ෙහේතුෙවන් ශී ලංකාෙව් පරිසරයට සිදුවිය හැකි 

බලපෑම පිළිබඳ ශී ලංකා රජය ෙම් වන විට සිදුකර ඇති අධ්යයනයන් කවෙර්ද; 
 (ii) එම අධ්යයනයන්හි වාර්තා සභාගත කරන්ෙන්ද;  
 (iii) ඉහත කී න්යෂට්ික විදුලි බලාගාරය ෙහේතුෙවන් ශී ලංකාෙව් පරිසරයට සිදුවන 

හානි වැළැක්වීම සඳහා ශී ලංකාෙව් රජය විසින් ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

2232/’12 

15. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) 2011 අංක 46 දරන ෙගොවිජන සංවර්ධන (සංෙශෝධන) පනත තුළින් අඳ ෙගොවියාෙග් 



( 22 ) 

 

අඳ අයිතිය ආරක්ෂා වීම අෙප්ක්ෂා කළමුත් ෙම් වනවිටත් අඳ අයිතිය අහිමි කරන 
කියාමාර්ග රැසක් කියාත්මක වන බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) එෙසේ නම්, ෙමම අඩුපාඩුව මඟහරවා ගැනීමට ගන්නා වූ කියාමාර්ග කවෙර්ද යන්න 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනොඑ ෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

2012  ෙනොවැම්බර් මස 09 වැනි සිකුරාදා 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
1370/’11 

1. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (4)  

(අ) (i) වැලිගම පාෙද්ශීය සභා බල පෙද්ශෙය්, වැලිගම, කප්පරෙතොට, “දර්ශන” හි 
පදිංචි එස.් ටී. ෙක්. ජයවීර මහතා ඇතුළු සෙහෝදරයින්ට අයත් වැලිගම, 
කප්පරෙතොට, නව ගාලු පාෙර් අංක 153/1 දරන තනිගහවත්ත නමැති ඉඩෙම් 
පර්චස ්18.235 පමණ පමාණයක් වැලිගම නගර සභාව මගින් පවරා ෙගන ඇති 
බවත්;  

 (ii) එම  පවරාගැනීම සිදුෙකොට වර්ෂයකට ආසන්න කාලයක් ගතවී ඇතත්, ෙම් 
දක්වා වන්දි මුදලක් ෙගවා ෙනොමැති බවත්; 

 (iii) ගැසට් නි ෙව්දනයක් මගින් පවරා ගන්නා ලද ඉහත ඉඩමට අමතරව එස.් ටී. 
ෙක්. ජයවීර මහතා ඇතුළු සෙහෝදරයින්ට අයත් ඒ අවට ඉඩම් ද හසුවන ෙසේ 
වැලිගම නගර සභාව ෙම් වනවිට ෙගොඩනැගිලි ඉදිකර ඇති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පවරාගත් ඉඩම ෙවනුෙවන් ෙමෙතක් වන්දි මුදල් ෙනොෙගවීමට ෙහේතු 
කවෙර්ද ;  

 (ii)     වන්දි මුදල ෙගවන්ෙන් නම්, ඊට ගතවන කාලය කවෙර්ද; 

  (iii)      වන්දි ෙලස ෙගවන මුදල  ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ඉහත අ (iii) හි  සඳහන්  ෙගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් සඳහා ෙයොදාගත් ඉඩම් ෙකොටස ්
සඳහා ද වන්දි මුදලක් ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම වන්දි මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

1543/’11 

2. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු  

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)   

(අ) (i) 2011 ජුනි මස 01 වැනි දින සිට කැබිනට් අමාත්යවරෙයකුට ෙගවනු ලබන 
මාසික වැටුප ෙකොපමණද;  

 (ii) අමාත්යවරෙයකු සහ අමාත්යවරෙයකු සඳහා පත් කර ඇති කාර්ය මණ්ඩලය 



( 23 ) 

 

විසින් මාසිකව භුක්ති විඳිනා ෙවනත් අමතර පතිලාභ කවෙර්ද;  
 (iii) 2011 ජුනි මස 01 වැනි දින සිට නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරුන් සඳහා ෙගවනු ලබන 

මාසික වැටුප ෙකොපමණද;  
 (iv) නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරෙයකු සහ ඔහුෙග් කාර්ය මණ්ඩලය මාසිකව භුක්ති 

විඳිනා ෙවනත් අමතර පතිලාභ කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) අමාත්යවරයකුට ෙහෝ නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයකුට පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරයකුට හිමි මාසික වැටුප ෙගවනු ලබන්ෙන් නම්, එකී අමාත්යවරයා 
ෙහෝ නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා විසින් ලබා ගන්නා මාසික වැටුප ෙකොපමණද;  

 (ii) අමාත්යවරුන් / නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරුන් විසින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු 
ෙලස ඉහත (අ) ෙකොටෙසහි සඳහන් පතිලාභ භුක්ති විඳින්ෙන්ද;  

 (iii) අමාත්යවරුන්ට / නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරුන්ට පමාණවත් වැටුපක් ෙගවනු 
ලබන්ෙන්ද;  

 (iv) ෙනොඑෙසේ නම්, එම කරුණ නිවැරදි කරනු ලබන්ෙන් ෙකෙසේද;  
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
1903/’11 

3. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)   

(අ) (i) කාල්ටන් කීඩා නාලිකාෙව් (CSN) අයිතිය රජය ෙහෝ රජය අනුබද්ධ 
ආයතනයක් සතුවන්ෙන්ද; 

 (ii) එහි අයිතිය ෙපෞද්ගලික ආයතනයක් සතු නම්, එම ආයතනෙය් හිමිකරු ෙහෝ 
හිමිකරුවන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම ආයතනෙය් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

 

(ආ) (i)  කාල්ටන් කීඩා නාලිකාෙව් විකාශන කටයුතු ආරම්භ කළ දිනය ෙහෝ ආරම්භ 
කිරීමට නියමිත දිනය කවෙර්ද; 

        (ii) එම නාලිකාව ආරම්භ කිරීමට ෙවන් කළ තරංග පරාසයන් (frequency range) 
කවෙර්ද; 

       (iii) කාල්ටන් කීඩා නාලිකාවට විකාශන අයිතිය ලබා ෙදන ලද්ෙද් කවර 
කාලසීමාවක් සඳහාද; 

        (iv) එම නාලිකාව ආරම්භ කිරීමට අනුමතිය ලබා දුන් ෙල්ඛන සහ විකාශන අයිතිය 
ලබා දීමට අදාළ ගිවිසුම කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) එම නාලිකාව ආරම්භ කිරීම සඳහා ෙගවන ලද මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙගවීමට අදාළ ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

2028/’11 



( 24 ) 

 

4. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමියෙගන් ඇසීමට,— (5)   

(අ) ෙමරට ෙනොෙයකුත් පෙද්ශයන්හි ෙවෙසන දක්ෂ නිර්මාණ ශිල්පීන්ෙග් නව 
නිර්මාණයන්, නව ෙසොයාගැනීම්  සහ ඔවුන් විසින් නිපදවනු ලබන යන්ත සූත පිළිබඳව 
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා කමෙව්දයක් තිෙබ්ද යන්න එතුමිය සඳහන් 
කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  ශක්තිමත් ආර්ථික මට්ටමක් ෙනොමැති ෙමරට නව නිපැයුම්කරුවන්ෙගන් 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට තම නිපැයුම් වැඩිදියුණු කර ඉදිරියට ෙගන යෑමට   
හැකියාවක් ෙනොමැති බවත්; 

 (ii)  සමාජෙය් ඇති හැකි අය එම පිරිසට මුල්යයමය උපකාර ලබා දීමට මැලිකමක් 
දක්වන බවත්; 

එතුමිය පිළිගන්ෙනහිද? 

 (ඇ) (i)  නව නිපැයුම්කරුවන්ෙග් නිෂප්ාදන තුළින් ෙමරට ආර්ථිකයට හා පජාවට 
ලැෙබන   පතිලාභ නිවැරදි ඇගයීමකට ලක්කිරීමටත්; 

 (ii)  ඒ අනුව ඵලදායි  නව නිපැයුම් කළ නිපැයුම්කරුවන්ට දිරිදීම් ලබා දී එම 
භාණ්ඩ නිෂප්ාදනය කර්මාන්තයක් ෙලස වැඩි දියුණු කිරීමටත්;  

අවශ්ය පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමිය සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

2106/’11 

5. 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)   

(අ) ශී ලංකාෙව් වතුකරෙය් දැනට කියාත්මක වන, 

 (i) රජෙය් පාසල් සංඛ්යාව ඉගැන්වීම් ෙකෙරන මාධ්ය අනුව, දිසත්ික් පදනමින්, 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) ජාතික පාසල්, පළාත් සභා පාසල්, නෙවෝද්යා පාසල් සහ ඉසුරු පාසල් සංඛ්යාව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) පාථමික හා ද්විතීයික පාසල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 
 (iv) ද්වීතීයික පාසල් 1000 ව්යාපෘතියට අයත් වන පාසල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පසුගිය වර්ෂ 5 ක කාලය තුළ වතුකරෙය් සිසුන්ෙග් 5 වසර, සාමාන්ය ෙපළ සහ 
උසස ් ෙපළ පතිඵල දිසත්ික් මට්ටමින් ෙහෝ කලාප මට්ටමින්, ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) වතුකරෙය් ළමුන්ට ඉහළ පතිඵල ලබාගත හැකි  තත්ත්වයක් උදාකිරීම සඳහා 
ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
2296/’12 

6. 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,—  (3)  

(අ) ඉසුරු පාසල්  හා නෙවෝද්යා පාසල් ව්යාපෘති, 



( 25 ) 

 

 (i)  ආරම්භ කළ වර්ෂයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ආරම්භ කිරීෙම් පරමාර්ථයන් කවෙර්ද;  

 (iii) ෙම් වන විටත් එම ව්යාපෘතීන් කියාත්මක ෙව්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉසුරු පාසල් හා නෙවෝද්යා පාසල් ව්යාපෘති  සඳහා, 

 (i)  ෙයොදවා ඇති ෙද්ශීය අරමුදල් පමාණය; 
 (ii) ෙයොදවා ඇති විෙද්ශ අරමුදල් පමාණය;  
 (iii) විෙද්ශ අරමුදල් ලබා දී ඇති ආයතන, ලබා දුන් මුදල සහ වර්ෂයන් ෙවන් ෙවන් 

වශෙයන් කවෙර්ද;  

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ඉහත ව්යාපෘති යටෙත්,  

 (i) ආරම්භ කළ වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා සංවර්ධනය කළ පාසල් සංඛ්යාව දිසත්ික් 
මට්ටමින් ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉදිරි වර්ෂ දහය තුළ සංවර්ධනය කිරීමට අෙප්ක්ෂිත ඉසුරු හා නෙවෝද්යා පාසල් 
සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii)  ද්විතීයික පාසල් දහෙසේ ව්යාපෘතියට ඇතුළත්වන ඉසුරු හා නෙවෝද්යා පාසල් 
සංඛ්යාව දිසත්ික්ක මට්ටමින් ෙකොපමණද; 

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

2378/’12 

7. 
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය,— විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

  (අ) (i) ශී ලංකාෙව් සංවර්ධනය උෙදසා හා ජාත්යන්තරව ශී ලංකාෙව් පතිරූපයට හානි 
කරනු ලබන විෙද්ශීය බලපෑම් අවම කරවීමට අවශ්ය අන්තර්ජාතික 
සහෙයෝගය ලබා ගැනීමට හිතකර රාජ්ය තාන්තික සබඳතා වැඩි දියුණුකිරීෙම් 
අරමුණින් 2011 වර්ෂෙය්දී රජය විසින් සිදු කරන ලද විෙද්ශ ගමන් කවෙර්ද; 

 (ii) එම වි ෙද්ශ සංචාර සඳහා සහභාගීවූවන් කවුරුන්ද; 

 (iii) ඒ ෙවනුෙවන් වැයවූ මුදල ෙකොපමණද; 
 (iv) එම විෙද්ශ සංචාර නිසා ශී ලංකාවට ලැබුණු පතිලාභ කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම් මන්ද?   

2503/’12 

8. 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය,— ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (2) 

(අ) (i) 2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එක් එක් වර්ෂෙය්දී රජෙය් ලියාපදිංචිවී සිටි 
ජනමාධ්යෙව්දීන්ෙග් සංඛ්යාව;   

 (ii) එම කාලය තුළදී අතුරුදන් වූ සහ ඝාතනයට ලක්වූ මාධ්යෙව්දීන්ෙග් සංඛ්යාව; 

ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 



( 26 ) 

 

(ආ) (i) 2011 වර්ෂය වන විට ලියාපදිංචි කර ඇති පුවත්පත්, ගුවන්විදුලි 
ෙසේවාවන්, රූපවාහිනී නාලිකා සහ ෙවබ් අඩවි සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2005 වර්ෂ ෙය් සිට ෙම් දක්වා තහනම් කරන ලද මාධ්ය ආයතන සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම එක් එක් මාධ්ය ආයතනය තහනම් කිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

2530/’12 

9. 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) විශව්විද්යාල සිසුන් සඳහා නායකත්ව පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීමට තීරණය 
කරනු ලැබු දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) ෙම් වනවිට එම පුහුණුව ලබා දී ඇති සිසුන් කණ්ඩායම් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 
 (iii)  ඒ සඳහා සහභාගී වූ එක් එක් කණ්ඩායමට අයත්වූ  මුළු ශිෂ්ය සංඛ්යාව ෙවන් 

ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iv)  සිසුන්ට නායකත්ව පුහුණුව ලබාදුන් සථ්ාන කවෙර්ද; 
 (v)   ඒ අතුරින් පුහුණු මධ්යසථ්ාන ෙලස ෙයොදා ගත්  හමුදා කඳවුරු සංඛ්යාව 

ෙකොපමණද; 
 (vi)  එම එක් එක් සථ්ානෙය් පුහුණුව ලැබූ සිසුන් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 

ෙකොපමණද; 
 (vii) ෙමම පුහුණුව සඳහා එක් එක් වර්ෂෙය්දී වැය කරන ලද මුදල ෙවන් ෙවන් 

වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (viii) එම මුදල් වැය කරන ලද වැය ශීර්ෂය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 (ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 

 

2549/’12 

10. 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික 

කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

 (අ) (i) පෑලියෙගොඩ මාළු ෙවළඳෙපොළ තුළ කප්පම් ගැනීෙම් සිදුවීම් පිළිබඳව ශී ලංකා 
ෙපොලීසිය ෙවත පැමිණිලි ලැබී තිෙබ්ද; 

 (ii) එම පැමිණිලි පිළිබඳව කරන ලද පරීක්ෂණ අනුව ෙම් වනවිට ෙගන ඇති 
කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 (iii) එම පැමිණිලිවලට අදාළව අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ පුද්ගලයන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙසේ අත්අඩංගුවට ගත් අයෙග් නාමෙල්ඛනයක් ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද; 



( 27 ) 

 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

2776/’12 

11. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (2)   
(අ) බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය සභාව විසින්, බණ්ඩාරගම නිව්ඩාව පෙද්ශෙය් 

යන්තානුසාරෙයන් ආහාර වියලා පැකට් කිරීෙම් ව්යාපෘතියක් සඳහා ෙගොඩනැගිල්ලක් 
ඉදිකර තිෙබ්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) එෙසේ නම්, 

 (i) එම ව්යාපෘතිය ආරම්භ කළ වර්ෂය කවෙර්ද;  

 (ii) ඒ සඳහා ආෙයෝජනය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;  

 (iii) එමගින් ෙම් වන විට ලබාදී ඇති රැකියා සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  
 (iv) එම ව්යාපෘතිය ආරම්භ කළ දින සිට  ෙම් දක්වා උපයා ඇති ආදායම 

ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

1889/’11 

12. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය්, හක්මණ පෙද්ශෙය් පිහිටි මාවරල පාෙද්ශීය ෙරෝහෙලහි 
මෘත ශරීරාගාරය ඉතා අබලන් වී ඇති බවත්; 

  
 (ii) ඉතා දුෂක්ර පෙද්ශයක පිහිටි එම ෙරෝහෙලහි පවතින ඉහත අඩුපාඩුව නිසා 

පෙද්ශවාසීන් දැඩි දුෂක්රතාවන්ට මුහුණපාන බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ)  (i) එම ෙගොඩනැගිල්ල කඩිනමින් පතිසංසක්රණය කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙම් වනවිට ඒ සඳහා පතිපාදන ෙවන්කර තිෙබ්ද; 
 (iii) එෙසේ නම්, පතිසංසක්රණ කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?       

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

1907/’11 

13. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,—  (3) 

(අ) (i)  ජාතික රූපවාහිනිය සතු කීඩා තරග පටිගත කළ කැසට් පට ෙහෝ දෘඪ තැටි 
කාල්ටන් කීඩා නාලිකාව (CSN) ෙවත ලබා දීමට කටයුතු ෙයොදා තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ  නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද; 
 (iii) එම කැසට් පට  ෙහෝ දෘඪ තැටි ලබා දුන් පදනම කවෙර්ද; 



( 28 ) 

 

 (iv) එම කැසට් පට ලබා ගැනීම ෙවනුෙවන් කාල්ටන් කීඩා නාලිකාව විසින් ජාතික 
රූපවාහිනිය ෙවත ෙගවන ලද මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) කාල්ටන් කීඩා නාලිකාව විසින් එම කැසට් පට ෙහෝ දෘඪ තැටි ලබා ෙදන ෙලස 
ඉල්ලීමක් කෙළේ නම්, එම ඉල්ලීම් කළ අයෙග් විසත්ර කවෙර්ද; 

 (ii) එකී ඉල්ලුම් ලිපිය කුමක්ද; 
 (iii) ජාතික රූපවාහිනිය විසින් එකී කැසට් පට ෙහෝ දෘඪ තැටි නිදහස් කිරීමට බලය 

ලබා දුන් නිලධාරියාෙග් නම සහ තනතුර කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම  සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

2089/’11 

14. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

  (අ) (i) අප රෙට් හින්දු ආගමික පූජනීය සිද්ධසථ්ාන සුරක්ෂා කිරීම උෙදසා රජය විසින් 
ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 (ii) එම කටයුතු ෙවනුෙවන් වර්ෂ 2005-2010 අතර කාලය තුළ වැය කරන ලද 
මුදල් පමාණයන් වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙවන්කරන ලද පතිපාදන පමාණවත් වූෙය්ද;  
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

2201/’11 

15. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු 

පහසුකම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1) 

  (අ) (i) 2011 වර්ෂය තුළ ෙමම අමාත්යාංශය විසින් කලුතර දිසත්ික්කය තුළ ඉදිකරන 
ලද නිවාස සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) 2012, 2013 සහ 2014 යන වර්ෂවලදී ඉදිකිරීමට අෙප්ක්ෂා ෙකෙරන නිවාස 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (iii) ඉහත සඳහන් නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා ෙවන්කළ මුදල් පමාණය ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) එම අලුතින් ඉදිකරනු ලැබූ නිවාස ෙනොමිෙල් ලබා ෙදන්ෙන්ද;  
 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, එම නිවාස අෙලවි කරනු ෙහෝ කුලියට ෙදනු ලබන්ෙන් කවර 

මිලකටද;  

 (iii) එම නිවාස ලබා ෙදන පදනම කවෙර්ද;  

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

 

2012  ෙනොවැම්බර් මස 10 වැනි ෙසනසුරාදා 



( 29 ) 

 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
1380/’11 

1. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)   

(අ) (i) 2011 ෙලෝක කුසලාන කිකට් තරඟාවලිය සඳහා ශී ලංකාව සම සත්කාරක 
රටක් වන බව  ෙලෝක කුසලාන කිකට් කවුන්සිලය විසින් ශී ලංකාව ෙවත 
දැනුම් ෙදනු ලැබූ දිනය කව ෙර්ද;  

 (ii) ෙලෝක කුසලාන තරඟ සඳහා දැනට පවතින කිකට් කීඩාංගන නවීකරණය 
සඳහා වියදම් කරන ලද මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iii) දැනට පවතින කිකට් කීඩාංගන නවීකරණය සහ අලුතින් කිකට් කීඩාංගන 
ඉදිකිරීම සඳහා වන වියදම් අනුමත කිරීම පිණිස බලය පවරා ෙදනු ලැබූ 
පුද්ගලයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

 (iv) කීඩාංගන ඉදිකිරීම් අනුමත වියදම්වලට අනුකූලව සිදු කරනු ලැබුෙව්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?        

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

1579/’11 

2. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— තැපැල්  ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)   

(අ) කලුතර දිසත්ික්කෙය්, කලුතර ප ධාන තැපැල් කාර්යාලෙය් පිහිටි නිලධාරීන්ෙග් 
ෙන්වාසිකාගාරය දැඩිෙසේ අබලන් වී ඇති බව   එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එ ෙසේ නම්, ෙමම ෙගොඩනැගිල්ල කඩිනමින් පතිසංසක්රණය කිරීමට කටයුතු 
ක රන්ෙන්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා අවශ්ය පතිපාදන ෙවන්කර තිෙබ්ද; 
 (iii) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද; 
 (iv) එම පතිසංසක්රණ කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?       

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

 

 

 

1868/’11 

3. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (4)  

(අ) (i) ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් ෙසේවය කරන සථ්ිර ෙසේවකයින් සංඛ්යාව              
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් දිවයින පුරා ඇති පාෙද්ශීය කාර්යාල සංඛ්යාව       
ෙකොපමණද; 



( 30 ) 

 

 (iii) එම එක් එක් කාර්යාලෙය් ෙසේවය කරන සථ්ිර ෙසේවක සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන්                  
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් පධාන විධායක නිලධාරියා මාසිකව ලබන 
වැටුප, දීමනා සහ අෙනකුත් වරපසාද ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) එම ආයතනෙය් අෙනකුත් විධායක ෙශේණිෙය් නිලධාරීන් මාසිකව ලබන 
වැටුප්, දීමනා සහ අෙනකුත් වරපසාද ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

2090/’11 

4. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

  (අ) (i) අප රෙට් ඉසල්ාම් ආගමික සිද්ධසථ්ාන සුරක්ෂා කිරීම උෙදසා රජය විසින් 
ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 (ii) එම කටයුතු ෙවනුෙවන් වර්ෂ 2005-2010 අතර කාලය තුළ වැය කරන ලද 
මුදල් පමාණයන් වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙවන්කරන ලද පතිපාදන පමාණවත් වූෙය්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

2298/’12 

5. 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)   

(අ) (i) නිදහසින් පසු ශී ලංකාෙව් අධ්යාපන පද්ධතිය තුළ සිදුකරන ලද අධ්යාපන 
පතිසංසක්රණ හා එම එක් එක් පතිසංසක්රණය ෙගන ඒම සඳහා මුඛ්ය වූ 
අරමුණු  ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

  (ii) උක්ත එක් එක් පතිසංසක්රණය යටෙත් පාසල් විෂය නිර්ෙද්ශ සම්බන්ධෙයන් 
සිදුකර ඇති සංෙශෝධනයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 

2531/’12 

6. 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් ෛවද්ය පීඨවල සායනික පුහුණුව සඳහා වන මහාචාර්ය ඒකක 
(Professor  Units) ඇති ෙරෝහල් කවෙර්ද; 

 (ii) එම එක් එක් මහාචාර්ය ඒකකවලට 2012 මාර්තු 31 දින වනවිට අනුයුක්තව 
සිටින මහාචාර්යවරුන්, විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්, පශච්ාත් උපාධිය හදාරන 
ෛවද්යවරුන් (Senior Registrar සහ Registrar), ෙජ්යෂඨ් ෛවද්ය නිලධාරීන් 



( 31 ) 

 

සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 
 (iii)  එම එක් එක් මහාචාර්ය ඒකකෙය් කටයුතු සඳහා පවතින ශල්යාගාර සංඛ්යාව 

ෙවන් ෙවන් වශෙයන්  ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  රජරට ෛවද්ය පීඨෙය් සායනික පුහුණුව සඳහා වන අනුරාධපුර මහ ෙරෝහෙල් 
මහාචාර්ය ඒකකය විවෘත කළ දිනය කවෙර්ද; 

 (ii)  දැනට එම මහාචාර්ය ඒකකෙය් පුහුණුව ලබන  ෛවද්ය සිසුන් සංඛ්යාව  
ෙකොපමණද; 

 (iii)  එහි පුහුණුව ලබන ෛවද්ය සිසුන්ට ඉගැන්වීමට පමාණවත් ෛවද්යවරුන්, 
ශල්යාගාර, වාට්ටු සහ ඒවා පවත්වාෙගන යාමට අවශ්ය කාර්ය මණ්ඩලය හා 
උපකරණ තිෙබ්ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ නම්, එම මූලික අවශ්යතා සම්පූර්ණ කිරීමට ගතවන කාලය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
2552/’12 

7. 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික 

කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) 2012 වර්ෂය තුළ ශී ලංකා ෙපොලීසිෙය් කැරලි මර්ධන අංශය සඳහා කඳුළු ගෑස ්
උණ්ඩ  හා උපකරණ, මුහුණු ආවරණ, ෙහල්මට් හා අත් ආවරණ තහඩු, රබර් 
උණ්ඩ සහ බැටන් ෙපොලු මිලදී ගැනීමට ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, මිලදී ගැනීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබූ එක් එක් අයිතමෙය් 
පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) එක් එක් අයිතමය ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කර ඇති මිල ගණන් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) ඉහත සමසත් මිලදී ගැනීම් ෙවනුෙවන් ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

 (v) එම අයිතමයන් මිලදී ගැනීම සඳහා හදිසි අවශ්යතාවයක් මතුවී තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

 

 

 

2778/’12 

8. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමියෙගන් 
ඇසීමට,— (2)  

(අ) (i) සන්නිෙව්දන කටයුතු උෙදසා ශී ලංකාවට ඉහළ අහෙසේ චන්දිකාවක් සථ්ාපනය 
කිරීෙම් ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු ෙයොදා තිෙබ්ද; 



( 32 ) 

 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ව්යාපෘතිෙයන් ළඟා කර ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන අරමුණු 
කවෙර්ද; 

 (iii) එම ව්යාපෘතිය සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත වියදම ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමිය  ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ)   ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

2849/’12 

9. 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා,— සමූපකාර හා අභ්යන්තර ෙවළඳ අමාත්යතුමාෙගන් 
ඇසීමට,— (2)  

(අ) (i) නුවරඑළිය විවිධෙසේවා සමූපකාර සමිතියට අයත් ෙදමහල් ෙගොඩනැගිල්ලක් 
බදු දීමට  2011 ෙදසැම්බර් 19 දින පුවත්පත් දැන්වීමක් මගින් ෙටන්ඩර් 
කැඳවූෙය්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, ඉදිරිපත් කළ මිල ගණන් කවෙර්ද; 
 (iii) පිළිගත් පටිපාටිය අනුව ෙටන්ඩර් කැඳවීමකදී සලකා බලන  සහ පමුඛතාවය 

ලබා ෙදන කරුණු කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉහත ෙගොඩනැගිල්ල,  

 (i) ලබා ගැනීමට  රුපියල් 320,000/- ක් සහ රුපියල් 355,000/- ෙලස මිල ගණන් 
ඉදිරිපත්ව තිබූ බවත්;  

 (ii) ෙටන්ඩර් අයදුම්පතක් ෙහෝ ඉදිරිපත් ෙනොකළ  පුද්ගලයකුට  ෙම් වන විට ලබා දී 
ඇති බවත්; 

 (iii) බදු දීෙම්දී අකමිකතාවයක් සිදු වී ඇති බවත්;  
 (iv) අකමිකව ලබාදීම නිසා අයදුම්කරුවන්ට අසාධාරණයක් ෙමන්ම අදාළ  

සමූපකාර සමිතියට අලාභයක් සිදුව ඇති බවත්; 

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ඉහළම ෙටන්ඩරයට ෙගොඩනැගිල්ල ලබා ෙනොදීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  
 (ii) දැනට ෙගොඩනැගිල්ල ලබා දී ඇති අයෙගන් සමූපකාර සමිතිය ලබා ගන්නා 

මුදල ෙකොපමණද;  
 (iii) ඉහත අකමිකතාව සම්බන්ධව විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුෙකොට 

ෙටන්ඩර්කරුවන්ට සාධාරණයක් ඉටු කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙකොපමණ කාලයක් ගතෙව්ද;  

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

2868/’12 

10. 
ගරු එම්. ටී. හසන් අලි  මහතා,— ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) අම්පාර දිසත්ික්කෙය්, ඔලුවිල් වරාය සංවර්ධන කටයුතු සඳහා සායින්දමරුදු 7, ඔසම්න් 
පාෙර්, අංක 295 බී දරන සථ්ානෙය් පදිංචි, එම්. අයි. එම්. අන්සාර් මහතාට අයත් පර්චස ්
39.38ක ඉඩමක් අංක 1552/12 හා 2008/06/04 දිනැති රජෙය් අති විෙශේෂ ගැසට් 



( 33 ) 

 

නිෙව්දනයක් මගින් පවරාගනු ලැබුවත්, ඒ සඳහා වන්දි මුදල් පදානය කිරීම ෙමෙතක් 
සිදුවී ෙනොමැති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) රජෙය් පධාන තක්ෙසේරුකරු විසින්, ඉඩම් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ෙවත ෙයොමු කරන 
ලද අංක AM/LA/293, 294, 300, 306 හා 2011.12.30 දිනැති ලිපියට අනුව, අන්සාර් 
මහතාෙග් එම ඉඩම ෙවනුෙවන් හිමිවිය යුතු වන්දි මුදල ෙනොපමාව ලබාදීමට පියවර 
ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

1890/’11 

11. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— තැපැල් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) ඩී. ආර්. විෙජ්වර්ධන මාවෙත් පිහිටි තැපැල් මූලසථ්ාන ෙගොඩනැගිල්ල සංචාරක 
ෙහෝටලයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ලබාදීෙම් සැලැසම්ක් තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම ෙගොඩනැගිල්ල ලබා දීම ට නියමිත පුද්ගලයාෙග් ෙහෝ ෙහෝටල් 
සමාගෙම් නම කවෙර්ද; 

 (iii) එම ෙගොඩනැගිල්ල ලබා දීෙම්දී අනුගමනය කරන කමෙව්දය කවෙර්ද; 

 (iv) එමගින් රජය ලබාගැනීමට අෙප්ක්ෂිත ආදායම ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?       

(ආ) (i) තැපැල් මූලසථ්ාන ෙගොඩනැගිල්ෙල් දැනට පවත්වාෙගන යන කාර්යාල ඉවත් 
කර නැවත සථ්ානගත කිරීමට සැලසුම් සකසක්ර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ සැලසුම්කර ඇති සථ්ානය කවෙර්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, නැවත සථ්ානගත කිරී ෙම් කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

2153/’11 

12. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) ශ  ීලංකා කැරම් මූලසථ්ානය දැනට පවත්වාෙගන යන සථ්ානය කවෙර්ද; 

 (ii) එය කුලී ෙහෝ බදු පදනම මත පවත්වාෙගන යන්ෙන්ද; 
 (iii) වත්මන්  සථ්ානයට රැෙගන ඒමට ෙපර කැරම් මූලසථ්ානය පැවති සථ්ානය 

කවෙර්ද; 

 (iv) එම සථ්ානෙයන්  ඉවත්වීමට  ෙහේතු වූ කරුණු කවෙර්ද; 

 (v) දැනට පවත්නා සථ්ානෙය් ඇති පහසුකම් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශ  ීලංකා කැරම් සම්ෙම්ලනය පවත්වාෙගන යාමට නිත්ය සථ්ානයක් ලබා දීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) කැරම් ක ඩීාෙව් අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා දැනට ෙගන ඇති හා ඉදිරිෙය්දී 
ගැනීමට නියමිත ක යිාමාර්ග කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
2202/’11 



( 34 ) 

 

13. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) පසුගිය වර්ෂ ෙදකක කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී, 

 (i) ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමා විසින් සහ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා විසින් සිදු 
කරන ලද මුළු විෙද්ශ සංචාර සංඛ්යාව ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (ii) එෙසේ සංචාරය කරන ලද රටවල් කවෙර්ද;  
 (iii) ෙමම සංචාර සම්බන්ධෙයන් සඳහන් අරමුණ ඉටුකර ගැනීමට තිබූ අවශ්යතාවය 

කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) එම එක් එක් සංචාරය සඳහා අමාත්යතුමා ෙහෝ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා කැටුව 
ගිය නිලධාරීන් සංඛ්යාව සහ එම එක් එක් සංචාරය සඳහා වැයවූ මුදල් 
පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත කී සංචාර සඳහා වියදම් කරන ලද මුදල් රජෙය් මුදල්ද, එෙසේ නැතෙහොත් 
ඉහත සඳහන් සංචාරය කරන ලද රටවල රජ යන් විසින් ලබාෙදන ලද මුදල්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  

2256/’12 

14. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) උතුරු පළාෙත් රැකියා වියුක්තිෙය් පතිශතය ෙකොපමණද;  
 (ii) එම පළාෙත් විරැකියාව අවම කිරීම උෙදසා ගන්නා වූ පියවර කවෙර්ද;  
 (iii) එම පියවරයන් දින වකවානු ඉලක්ක සහිතව සපුරාලන්නට කටයුතු  

කරන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

2532/’12 

15. 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) 2010 - 2011 අධ්යයන වර්ෂය සඳහා ශී ලංකාෙව් එක් එක් විශව්විද්යාලෙය් 
විෙද්ශීය සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම් පතිශතය 5% දක්වා වැඩිකර තිෙබ්ද; 

 (ii)  එෙසේ නම්, එම පතිශතය අනුව ඉහත අධ්යයන වර්ෂෙය් එක් එක් පීඨය සඳහා 
විෙද්ශීය සිසුන් ෙවනුෙවන් ෙවන්කරන ලද අවසථ්ා සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii)  ෙම් වන විට එම එක් එක් පීඨයට සඳහා ඇතුළත්වී ඇති විෙද්ශීය සිසුන් 
සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iv)  ඒ අනුව දැනට එම එක් එක් පීඨෙය් විෙද්ශීය සිසුන් සඳහා පවතින පුරප්පාඩු 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v)  එම පුරප්පාඩු පිරවීමට අනුගමනය කරන කියාමාර්ග කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  2010 – 2011 අධ්යයන වර්ෂය සඳහා විශව්විද්යාලවලට ඇතුළත් වූ විෙද්ශීය 
සිසුන් ෙවනුෙවන් ශිෂ්යත්ව ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 



( 35 ) 

 

 (ii) එෙසේ  නම්, ඒ සඳහා මුදල් පතිපාදන සපයා ගනු ලබන ආකාරය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

 

2012  ෙනොවැම්බර් මස 12 වැනි සඳුදා 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
1406/’11 

1. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)  

 (අ) (i) 2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා වූ කාලය තුළ ෙමරටින් පිටරටවලට විෙද්ශ 
විනිමය ඇදී යාමට ෙහේතුවූ ඉතාම වැදගත් ආනයන භාණ්ඩ පහෙළොෙවහි 
පමාණයන් සහ වටිනාකම් කවෙර්ද;  

 (ii) එම භාණ්ඩ ආනයනය කරන ලැබූ රටවල නම් කවෙර්ද;   
යන්න වාර්ෂික පදනමින්, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) ෙද්ශීයව නිපදවනු ලබන භාණ්ඩ හා ෙසේවාවන් ෙහෝ මිල අඩු විකල්ප 
ෙයොදාගනිමින් එම භාණ්ඩ ආනයනය කරනු ලබන පමාණය අඩු කිරීමට 
හැකියාවක් තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ආනයනය කිරීම සහ ෙද්ශීයව නිෂප්ාදනය කිරීම අතර ෙවනෙසේ 
වටිනාකම ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?       

  (ඇ) (i) කෙමෝපායික සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත් ශී ලාංකීය නිෂප්ාදන 
දිරිගැන්වීෙම් හැකියාවක් තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නිෂප්ාදනය කළ හැකි නම්, ඒ බව සනාථ කළ හැකි සාක්ෂි වාර්ෂික 
පදනමින් කවෙර්ද;  

 (iii) ඉහත කී පනත කියාත්මක කිරීෙම් පතිඵලයක් වශෙයන් වාර්ෂිකව ඉතිරි කර 
ගැනීමට හැකිවන විෙද්ශ විනිමය පමාණය සහ ජනනය කිරීමට හැකිවන 
රැකියා පමාණය කවෙර්ද;  

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

1586/’11 

2. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (3)   

(අ) (i) ඇහැලියෙගොඩ පා ෙද්ශීය ෙල්කම්  ෙකොට්ඨාසයට අයත්, සිරිසමන්පුර,              
ඇරවක්ඔය හරහා ඇති හීන්ෙදණියාවල පාලෙම් ඉදිකිරීම් කටයුතු අතරමග 
නැවතී   වර්ෂ  ගණනාවක් ගතවී ඇති බවත්; 

 (ii) ෙම් නිසා ගම්මාන රැසක ජනතාව දැඩි අපහසුතාවයකට මුහුණ පාන බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම පාලෙම් ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කළ වර්ෂය කවෙර්ද; 
 (ii) එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා පතිපාදන ලබාෙදන ආයතනය ෙහෝ ආයතන 

කවෙර්ද; 



( 36 ) 

 

 (iii) හීන්ෙදණියාවල පාලෙම් ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතනවල නම් කවෙර්ද; 

 (v) එම එක් එක් ආයතනය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙටන්ඩර් මිල ගණන් 
කවෙර්ද; 

 (vi) ෙටන්ඩර් පිරිනමන ලද ආයතනය හා අදාළ ෙටන්ඩර් මුදල කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) පාලෙම් ඉදිකිරී ම් කටයුතු අතරමග නවතා දැමීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (ii) ෙමම පාලම ඉදිකිරීමට අවශ්ය කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iii) ඒ සඳහා පතිපාදන ෙවන්කර ති ෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම  මුදල ෙකොපමණද; 

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

1870/’11 

3. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (3)   

(අ) (i) ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් අන්තර්ජාල හරහා ඇමතුම් අංශෙය් (VOIP) 
දිනක ආදායම හා මාසික ආදායම ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අංශය ෙම් වන විට වසා දමා තිෙබ්ද; 
 (iii) එෙසේ නම්, වසා දමන ලද දිනය කවෙර්ද; 
 (iv) එම අංශය වසා දැමීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 
 (v) වසා දමන අවසථ්ාෙව් දී එම අංශය ලැබූ ලාභය ෙහෝ අලාභය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

2092/’11 

4. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

(අ) අද වන විට ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය සම්පූර්ණෙයන්ම අඩාළ වී ඇති බව එතුමා 
දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) වර්ෂ 2005 සිට 2010 දක්වා කාල සීමාෙව්දී ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය 
කියාත්මක කිරීම උෙදසා  වැය කරන මුදල් පමාණය වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය ශක්තිමත් කිරීමට ගන්නා වූ පියවර කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)    ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

2299/’12 

5. 



( 37 ) 

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,—  (3)  

(අ) (i) වර්ෂ 2005 සිට 2011 දක්වා වතුකරෙය් අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් සංවර්ධනය 
ෙවනුෙවන් මධ්යම රජෙය් අධ්යාපන අමාත්යාංශය සහ පළාත් සභා අධ්යාපන 
අමාත්යාංශ විසින් කියාත්මකකර ඇති වැඩසටහන් කවෙර්ද; 

 (ii) එම එක් එක් වැඩසටහන සඳහා ෙවන්කර ඇති මුදල් පමාණයන් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) වතුකරෙය් අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් 
මෑතකාලෙය්දී කටයුතු කර ඇති විවිධ රාජ්ය ෙනොවන ආයතන කවෙර්ද; 

  (ii) ඒ ඒ ආයතනය විසින් කියාත්මක කර ඇති වැඩසටහන් හා ඒවා සඳහා ෙයොදවා 
ඇති මූල්යමය වටිනාකම්  ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

2534/’12 
6. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) 2010 සහ  2011 වර්ෂවලදී  මූලික උපාධිය ලබාගැනීම සඳහා, 

 (i)  විෙද්ශගත වූ මුළු ශී ලාංකික සිසුන් සංඛ්යාව; 
 (ii)  එක් එක් රට අනුව උපාධි ලබා ගැනීම සඳහා  ගිය සිසුන් සංඛ්යාව;  

 (iii)  විෙද්ශගත වූ එම සිසුන් සංඛ්යාව එක් එක්  උපාධි පාඨමාලාව අනුව; 

වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න  එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ)  (i) 2010 සහ 2011 වර්ෂවලදී පශච්ාත් උපාධි ලබාගැනීම සඳහා වි ෙද්ශගතවි ඇති 
ලාංකික සිසුන්  සංඛ්යාව;   

 (ii)  එෙසේ වි ෙද්ශගත වූ  සිසුන් සංඛ්යාව ඔවුන් ගිය එක් එක් රට අනුව; 

වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ඉහත වර්ෂයන්හිදී විෙද්ශ උපාධි ලබාගැනීම ෙහේතුෙවන් විෙද්ශයන් ෙවත ඇදී ෙගොස ්
ඇති විෙද්ශ විනිමය පමාණය වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්නත් 
එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

 (ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
2854/’12 

7. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) අඩක් වැඩ නිමකර ඇති පානදුර ෙපොදු ෙවළඳෙපොල ෙම් වන විට අබලන් වී ඇති 
බවත්; 

 (ii) එහි ෙගොඩනැගිල්ල අබලන්වීම නිසා ෙවෙළඳුන්ෙග් සහ පාරිෙභෝගිකයින්ෙග් 
ජීවිත ආරක්ෂාව පිළිබඳ පශන්යක් මතුවී ඇති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පානදුර ෙපොදු ෙවළඳෙපොල තුළ දැනට පවතින තත්ත්වය ෙහේතුෙවන් ෙසෞඛ්ය 



( 38 ) 

 

ආරක්ෂාව පිළිබඳ පශන්යක් මතුවී ඇති බවත්; 
 (ii) පානදුර නගරෙය් ජනතාවට වඩා ෙහොඳ ෙසේවයක් සැපයීම සඳහා පමාණවත් 

ඉඩකඩ ඇති නව ෙවළඳ සංකීර්ණයක් අවශ්ය වී ඇති බවත්; 

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) දැනට පානදුර ෙපොදු ෙවළඳෙපොෙල් ව්යාපාර කරන ෙවෙළඳුන් සහ පානදුර නගරෙය් 
පදික ෙවෙළඳුන් සදහා පහසුකම් සැපයීම පිණිස නව ෙවළඳ සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීෙම් 
කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

2555/’12 

8. 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික 

කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1) 

 (අ) (i) “අපි ෙවනුෙවන් අපි” අරමුදල ෙවත 2010 ජූලි මස සිට ෙම් දක්වා ලැබී ඇති මුළු 
මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අරමුදල රැසක්ිරීමට අනුගමනය කළ කියාමාර්ග කවෙර්ද; 
 (iii) එම අරමුදලින් 2010 ජූලි මාසෙය් සිට ෙදසැම්බර් 31 දක්වා, 2011 වර්ෂය තුළ 

සහ 2012 වර්ෂය තුළ ෙම් දක්වා, වැය කර ඇති පමාණයන් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම මුදල් වැයකර ඇති ව්යාපෘති ෙහෝ කර්තව්යයන් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට  දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

1891/’11 

9. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) අනුරාධපුර දිසත්ික්කෙය්,  ෙනොච්චි යාගම පාෙද්ශීය සභා බල පෙද්ශෙය් පිහිටි 
ෙනොච්චියාගම සතිෙපොළට අයත් ෙගොඩනැගිලි කිහිපයක් ප ෙයෝජනයට 
 ෙනොෙගන විනාශයට පත්වීමට ඉඩහැර ඇති බවත්; 

  (ii) ෙමම ෙගොඩනැගිලි විනාශ යට පත්වීමට ඉඩහැරීම ජාතික අපරාධයක් බවත්; 

එතුමා  පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ)  (i) එම ෙගොඩනැගිලි පෙයෝජනයට ෙනොගන්ෙන් නම්, ෙවනත් ඵලදායී කටයුත්තක් 
සඳහා ෙයොදා ගැනීෙම් සැලසුමක් පවතින්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම සැ ලසුම කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?     

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

2154/’11 

10. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,—  වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ)     (i) වර්ෂ 2005  සිට ෙම් දක්වා ශ  ීලංකා ෙත් මණ්ඩලය ලැබූ ලාභය ෙහෝ අලාභය 



( 39 ) 

 

වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙම් වනවිට ෙත් මණ්ඩලෙය් සිටින ෙසේවක සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඔවුන්ෙග්  වැටුප් ෙගවීම  සඳහා මාසිකව වැය වන මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම ආයතනය පවත්වාෙගන යනු ලබන සථ්ානෙය් ලිපිනය කවෙර්ද; 

 (ii) එම සථ්ානය සථ්ිර, බදු ෙහෝ කුලී පදනම මත ලබාෙගන තිෙබ්ද; 
 (iii) එ ෙසේ නම්, එම සථ්ානය සඳහා මාසිකව ෙහෝ වාර්ෂිකව ෙගවනු ලබන කුලී මුදල 

ෙකොපමණද: 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)  (i) ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩලය සතු වත්කම් කවෙර්ද; 

 (ii) ෙම් වනවිට එම ආයතනය පාඩු ලබන්ෙන් නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iii) එම ආයතනය බදු දීමට ෙහෝ විකුණා දැමීමට ෙහෝ කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

2203/’11 

11. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)  

(අ) (i) විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් විගණනය කරනු ෙනොලබන, පසුගිය 
වර්ෂ දහය තුළදී පිහිටුවනු ලැබූ, රජයට අයත් සියලුම සමාගම්වල නම් කවෙර්ද;  

 (ii) ඉහත සඳහන් සමාගම් රාජ්ය ව්යවසාය ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් අධීක්ෂණය 
කරනු ලබන්ෙන්ද;  

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, එම සමාගම් අධීක්ෂණය කරනු ලබන්ෙන් මුදල් හා කම 
සම්පාදන අමාත්යාංශෙය් කවුරුන් විසින්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) පසුගිය වර්ෂ දහයක කාලය තුළ, 

 (i) රජය විසින් කිසියම් බද්දක් අයකර ෙගන ඇති ෙහෝ රජය ෙවත ලාභාංශ ලබා දී 
ඇති ආයතන සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) රජය විසින් මුදල් ෙගවන ලද, එෙහත් රජය ෙවත කිසිදු මුදලක් ආපසු ලබාදී 
ෙනොමැති ආයතන සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (iii) එම එක් එක් ආයතනය ෙවත රජය විසින් ෙගවන ලද මුදල් පමාණය ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ආයතන සමසත්යක්  ෙලස, එක් එක් වර්ෂය සඳහා ලාභයක් ෙහෝ අලාභයක් 
ලැබුෙව්ද; 

 (v) එම එක් එක් ආයතනෙය් ෙසේවය කරන ෙසේවකයින් සංඛ්යාව කවෙර්ද; සහ 
 (vi) රජය විසින් එම එක් එක් ආයතනය සඳහා ෙයොදවන ලද සමසත් පාග්ධන 

පමාණය කවෙර්ද;  

යන්නත් ඉහත (ආ) (i) හි සඳහන් කළ සමාගම්වලට අදාළව එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 



( 40 ) 

 

 

 

2257/’12 

12. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) නැෙගනහිර පළාෙත් රැකියා වියුක්තිෙය් පතිශතය ෙකොපමණද;  
 (ii) එම පළාෙත් විරැකියාව අවම කිරීම උෙදසා ගන්නා වූ පියවර කවෙර්ද;  
 (iii) එම පියවරයන් දින වකවානු ඉලක්ක සහිතව සපුරාලන්නට කටයුතු  

කරන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

2349/’12 

13. 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,— පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා 
අමාත්යතුමාෙගන්  ඇසීමට,— (2) 

(අ) (i) වර්ෂ 2010 වන විට එක් එක් පළාත් සභාව යටෙත් ලියාපදිංචි කර ඇති  ෙපර 
පාසල් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii)  ෙපර පාසල් සහ ෙපර පාසල් ගුරුවරු ලියාපදිංචියට අදාළ පඥප්ති ෙහෝ නීති 
සම්පාදනය ෙකොට ඒ අනුව කටයුතු කරන පළාත් සභා සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑ ෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

2537/’12 

14. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i)   ජාත්යන්තර කීඩා තරඟ විකාශය කිරීෙම් අයිතිය රාජ්ය රූපවාහිනී නාලිකාවලට 
අමතරව ෙපෞද්ගලික නාලිකාවලට ලබාදීෙම් පදනම කවෙර්ද;  

 (ii)  පසුගියදා පැවති ෙකොමන්ෙවල්ත් බෑන්ක් (Commonwealth Bank) කුසලාන 
කිකට් තරගාවලිය ලංකාෙව් විකාශය කළ රූපවාහිනී නාලිකාව කුමක්ද; 

 (iii)  එම නාලිකාව ඒ සඳහා ෙතෝරා ගැනීෙම් පදනම කුමක්ද; 
 (iv)  ජාත්යන්තර කීඩා තරග විකාශය කිරීමට සියලුම රූපවාහිනී නාලිකාවලට 

අවසර ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 (ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
2556/’12 

15. 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික 

කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

 (අ) (i) “අපි ෙවනුෙවන් අපි” අරමුදල ෙයොදාගනිමින් ෙම් වනවිට හමුදා ෙසබළුන් 



( 41 ) 

 

ෙවනුෙවන් සාදා නිමකර ඇති නිවාස සංඛ්යාව දිසත්ික් මට්ටෙමන්, ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ සම්පුර්ණ කරන ලද නිවාසවලින් හමුදා පවුල් ෙවත ලබාදී ඇති නිවාස 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම එක් නිවසක දළ වටිනාකම ෙකොපමණද;  

 (iv) එම නිවාස ලබාදීම සඳහා හමුදා පවුල් ෙතෝරාගැනීෙම් පදනම කුමක්ද; 
 (v)  ලබාගත් නිවසක් ෙවනුෙවන් හමුදා ෙසබෙළක් මාසිකව ෙගවිය යුතු මුදල 

ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

 

2013 ජනවාරි මස 11 වැනි සිකුරාදා 

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු 
පා. 12/’10 

1. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අධිකරණයට අපහාස කිරීම පිළිබඳ කාර්ය පටිපාටිය 

විධිමත් කිරීමට නව නීති සකස ්කිරීම,— සියලු ෙදනාටම සමාන සාධාරණත්වයක් සහතික කරනු 
වස ්ශක්තිමත් පජාතන්තවාදයක් සහ  උද්දීප්තිමත් නිදහස් මාධ්යයක් පවත්වාෙගන යාම සඳහා 
අධිකරණයට අපහාස කිරීම පිළිබඳ කාර්ය පටිපාටිය විධිමත් කිරීමට නව නීති සකස ් කළ 
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 13/’10 

2. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මහජන යහපත උෙදසා නඩුකරණයට නීති හඳුන්වාදීම,— 

දිළිඳු ජනතාවෙග් මූලික මිනිස ් අයිතිවාසිකම් කඩවීම, රාජ්ය පතිපත්ති වල අඩංගු ෙද් ෙහෝ 
ඒවාෙය් බලපෑම, ෙපොදු කටයුතු ඉටු කිරීමට නාගරික අධිකාරයන්ට බලපෑම් කිරීම, ආගමික 
අයිතිවාසිකම් ෙහෝ අෙනකුත් මුලික අයිතිවාසිකම් කඩවීම සහ අධික මහජන ණය හා 
පුරවැසියන් අතිෙර්ක වගකීම් වලට ෙයොමු කැෙරන දූෂණය යන කරුණු  සම්බන්ධෙයන් මහජන 
යහපත උෙදසා නඩුකරණයට නීති හඳුන්වා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 14/’10 
3. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙද්ශපාලන පක්ෂ විසින් මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවට 
මූල්ය විගණන වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම,— සියලුම පිළිගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ විසින් උපයාගත් 
ආදායම් හා දැරූ වියදම් විගණනයට භාජනය කළ යුතු හා මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් 
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා. 15/’10 

4. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— රාජ්ය නිලධාරීන්ට දඬුවම් පැමිණවීම,— රජෙය් උසස ් 

නිලධරයන් තම සව්ාධීන නිලය ෙද්ශපාලනීකරණය කරන්ෙන් නම් හා අයථා ෙලස ෙයොදා 
ගන්ෙන් නම්, එයින් වැරදිකරුවන් බව ඔප්පු වූ වහාම ඔවුන්ට දඬුවම් පැමිණවිය යුතුයැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 16/’10 

5. 



( 42 ) 

 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විශාම ගැන්වීෙම් වයස ් සීමාව දීර්ඝ කිරීම,— රාජ්ය 
නිලධාරීන්ෙග් විශාම ගැන්වීෙම් වයස අවුරුදු 65 දක්වා වැඩි කළ යුතු යැයිද, ව්යවසථ්ාදායකය 
විසින් නිර්ෙද්ශ කරනු ලැබුවෙහොත් විෙශේෂ කුසලතා ඇති නිලධාරීන් සඳහා එය අවුරුදු 70 දක්වා 
දීර්ඝ කළ හැකි යැයි ද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

 

පා. 17/’10 

6. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අධ්යාපනය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තත්ත්ව ආරක්ෂණ 

සභාවක් සථ්ාපිත කිරීම,— වගකීමකින් ෙතොරව විශව්විද්යාල නාමයන් භාවිත කරමින් ශී ලංකාව 
තුළ විශාල වශෙයන් අධ්යාපනික ආයතන බිහිෙවමින් පවතින නිසා, අධ්යාපනය අනාගත 
පරම්පරාව සඳහා ආරක්ෂා කර දීම උෙදසා “තත්ත්ව ආරක්ෂණ සභාවක්” නීතිමය වශෙයන් වහා 
සථ්ාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 18/’10 

7. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— “විෙශේෂ නඩු පවරන නිලධාරී” නමැති තනතුරක් ඇති 

කිරීම,— රාජ්ය ෙසේව ය ෙද්ශපාලන බලපෑම් වලින් ෙතොර බවට සහතික කරනු වස,් ආයතනවල 
ගුණාත්මකභාවයට බලපාන ෙලස සිදු කළ අයථා පරිහරණයන්, දූෂණයන් ෙහෝ 
අකාර්යක්ෂමතාවයන් පිළිබඳ සිද්ධීන්, සව්ාධීන ෙකොමිසම්, රාජ්ය ගිණුම් කාරක සභාව සහ ෙපොදු 
ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව මගින් වාර්තා කළ වහාම ඒ සම්බන්ධ පැමිණිලි ෙමෙහයවන, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට  සෘජුවම වාර්තා කරනු ලබන තනතුරක්, “විෙශේෂ නඩු පවරන නිලධාරී” නමින් 
ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව  ෙයෝජනා කරයි.  

පා. 20/’10 
8. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— උද්ධමනයට ගැලෙපන ෙසේ ෙසේවා නියුක්තිකයන්ට 1%ක 
දීමනාවක් ෙගවීම,— රාජ්ය ආයතන විසින් පරිපාලනය කරනු ලබන ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් 
අර්ථසාධක අරමුදල හා ෙසේවා නියුක්තිකයන්ෙග් භාර අරමුදල ෙගවීෙම් දී එක් එක් වර්ෂෙය් 
උද්ධමනය පමාණයට වඩා 1%ක දීමනාවක් ෙසේවා නියුක්තිකයන්ට ලබා දීමට සහතික විය 
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා. 21/’10 

9. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙජ්යෂඨ් පුරවැසියන්ට ෙනොමිෙල් ගමන් පහසුකම් 

සැලසීම,— සියලුම ෙජ්යෂඨ් පුරවැසියන්ට ෙපොදු ගමනාගමන ෙසේවාවන්වල ෙනොමිෙල් ගමන් 
පහසුකම් සලසා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 22/’10 

10. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අර්බුද සමථ මධ්යසථ්ානයක් පිහිටුවීම,— සාමය කඩවීම 

වැනි ජාතික පශන්යක් ඇති ශී ලංකාව බහු ජාතික හා බහු ආගමික රටක් වන ෙහයින්, ශී ලංකාව 
තුළ, කලාපය තුළ හා සමසත් වශෙයන් ෙලෝකෙය්ම එවැනි පශන් විසදීම සඳහා ෙබෞද්ධ, 
කිසත්ියානි, හින්දු හා ඉසල්ාම් ආගම්වල ශක්තිය පෙයෝජනයට ගනිමින් අර්බුද සමථ 
මධ්යසථ්ානයක් පිහිටු විය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 23/’10 

11. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විශාමික පාරි ෙතෝෂික මුදල් පමාදයකින් ෙතොරව ලබා දීම,

— ෙමෙතක් විශාමික පාරිෙතෝෂික මුදල් ලබා  ෙනොදුන් විශාමිකයින්ට එම විශාමික පාරිෙතෝෂික 



( 43 ) 

 

මුදල් පමාදයකින් ෙතොරව ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
කරයි. 

පා. 24/’10 

12. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ජාතික පතිපත්ති සැලසුම් සභාවක් පත් කිරීම,— කමවත් 

ජාතික පතිපත්ති හා සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ෙද්ශපාලනඥයන්ෙගන් හා විෂය බද්ධ 
වෘත්තීයෙව්දීන්ෙගන් සමන්විත ආණ්ඩු මාරුවීම් අනුව ෙවනස ් ෙනොවන නිශච්ිත බලයක් 
සහිතවූත් ජාතික පතිපත්ති සැලසුම් සභාවක් පත්කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
කරයි. 

පා. 25/’10 
13. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විෙද්ශ රැකියා නියුක්තිකයන්ෙග් ගැටලු නිරාකරණය 
කිරීම සඳහා නීතිමය බලතල සහිත ඒකකයක් පිහිටුවීම,— විෙද්ශ රැකියාවන්හි නියුක්ත වූවන්ට 
සිදුවන පහරදීම්, පැහැරෙගන යෑම්, සත්ී දූෂණ, ලිංගික අපචාරෙයහි ෙයදවීම්, මිනීමැරීම් හා 
විෙද්ශගත වීෙම්දී සිදුවන මුදල් වංචා කිරීම් හා විෙද්ශගත වී අනාථ වූවන් නැවත ෙගන්වා ගැනීම 
හා ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳ ෙසොයා බැලිය හැකි නීතිමය බලතල ඇති ඒකකයක් පිහිටුවිය  
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 26/’10 

14. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— නව නිපැයුම්කරුවන් ෙලෝකයට හඳුන්වා දීම සඳහා 

ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් සකස ්කිරීම,— නව නිපැයුම්කරුවන් සහ විවිධ දක්ෂතා ඇති පුරවැසියන් 
ෙලෝකයට හඳුන්වාදීම සඳහා ද ඔවුන් සතු දක්ෂතා හා එකී නිර්මාණ දියුණු කර ගැනීම සඳහා ද 
ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් සකස ්කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.   

පා. 27/’10 

15. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙද්ශීය අමු දව්ය ෙයොදා ගන්නා කර්මාන්තකරුවන්ට බදු 

සහන ලබා දීම,— සම්පූර්ණෙයන් ජාත්යන්තර ෙව ෙළඳෙපොල සඳහා ඉලක්ක කර ගනිමින් 75% 
කට වඩා ෙද්ශීය අමුදව්ය ෙයොදා ගනිමින් භාණ්ඩ නිපදවන ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන්ට අවුරුදු 
02ක බදු සහන කාලයක් ලබා යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 28/’10 

16. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— වතුකර ජනතාවට පුරවැසිකම් ලබාදීම,— වතුකරෙය්      

ශී ලංකා පුරවැසිකම ෙනොමැති සියලු ජන ෙකොට්ඨාසවලට ඔවුන්ෙග් කැමැත්ත මත 
පුරවැසිභාවය ලබා දිය  යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 29/’10 

17. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— දිවයිෙන් පාථමික පාසල් දරුවන්ට ෙනොමිෙල්  කිරි 

වීදුරුවක්  ලබා දීම,— දිවයිෙන් සියලු පාථමික පාසල්  දරුවන්ට උදෑසන ෙනොමිලෙය් කිරි 
වීදුරුවක් ලබා දීමට කටයුතු කළ  යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 30/’10 

18. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් හා ෙසේවා නියුක්ති භාරකාර 

අරමුදල් සතියක් ඇතුළත ඉල්ලුම්කරුවන්ට ලබා දීම,— ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් හා ෙසේවා 



( 44 ) 

 

නියුක්ති භාරකාර අරමුදල් සතියක් ඇතුළත ඉල්ලුම්කරුවන්ට ලබා දිය හැකි වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස ්කළ  යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 31/’10 

19. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පාසල් ළමුන් සඳහා නිදහස් වාර ගමන් පෙව්ශ පත ලබා 

දීම,— පාසල් ළමුන්ට මාර්ගසථ් මගී පවාහන අධිකාරිෙය් බස ්රථවල ගමන් කිරීම සඳහා නිදහස් 
වාර පෙව්ශපත් කමයක් හඳුන්වාදීමට  ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 32/’10 

20. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— කීඩා පාසල් ඉදිකිරීම හා ජාතික කීඩා පතිපත්තියක් සකස ්

කිරීම,— දිගුකාලීන ඉලක්කයක් සහිත ජාතික කීඩා පතිපත්තියක් හා වැඩ පිළිෙවළක් සකස ්
කිරීම උෙදසා  මූලික වශෙයන් සෑම දිසත්ික්කයක්ම ආවරණය වන පරිදි කීඩාගාර, පිට්ටනි, 
උපකරණ හා කීඩා උපෙද්ශකයන්ෙගන් සමන්විත උසස ් ගණෙය් කීඩා පාසල් ඉදිකිරීමටත්  
ජාතික කීඩා පතිපත්තියක් සකස ්කිරීමටත් ෙමම  පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 33/’10 

21. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ජාතික භාෂා අධ්යාපන මණ්ඩපයක් පිහිටුවීම,— 

ගුරුවරුන්ට සිංහල, ෙදමළ, ඉංගීසි භාෂා ඉගැන්වීම සඳහා ජාතික භාෂා අධ්යාපන මණ්ඩපයක් 
සථ්ාපිත කිරීමට  ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා. 44/’10 

22. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— රාජ්ය ෙතොරතුරු නිදහසව් ලබා ගැනීම සඳහා  නීති 

සම්පාදනය කිරීම,— රජෙය් විනිවිදභාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා ද, මහජනතාවට සියලු රාජ්ය 
ෙතොරතුරු නිදහස්ව ලබා ගැනීෙම් අයිතිය උෙදසා ද පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ නීති සම්පාදනය කළ 
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.   

පා.45/’10 

23. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ශී  ලාංකිකයින්ට වඩා  යහපත් ෙසෞඛ්ය  අවසථ්ාවන් සලසා 

දීම,— ජනතාවෙගන් විශාල පිරිසකට හදවත් සැත්කම් කිරීම අවශ්යව ඇති ෙහයින්, ශී  
ලාංකිකයන්ට  වඩා ෙහොඳ ෙසෞඛ්ය අවසථ්ාවන් සලසා  දිය යුතු යැයි ද, ඒ සඳහා ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ෙසේවකයින්ට ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල  ෙහෝ ෙසේවක භාරකාර අරමුදල හරහා 
ෙනොමිලෙය් පහසුකම්  සලසා දිය යුතුයැයි    ද, රජෙය් ෙසේවකයන් ෙහෝ ෙසේවා  වියුක්තිකයන් 
සඳහා සම්පූර්ණ වියදම  රජය විසින් ජනාධිපති අරමුදල    හරහා සැපයිය යුතුයැයි  ද ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.46/’10 

24. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙලෝක පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම,— ශී ලංකාව, ෙලෝක 

පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම ෙකෙරහි දැඩි අවධානය ෙයොමු කළ යුතු අතරම ෙගෝලීය උණුසුම 
වැළැක්වීමට විෙශේෂෙයන් පියවර ගතයුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.47/’10 

25. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩකටයුතු විකාශනය කිරීම,— 

රූපවාහිනිය ෙහෝ අන්තර්ජාලය හරහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු සජීවිව ෙහෝ  පරීක්ෂිත ව 
විකාශනය කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.48/’10 
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26. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— එෙතර ජීවත් වන ශී ලාංකිකයන්ට ඡන්දය පකාශ කිරීමට 

අවසර දීම,— එෙතර ජීවත්වන ශී ලාංකිකයන්ට ඉදිරි මැතිවරණ සඳහා ඡන්දය පකාශ කිරීමට 
අවසර දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.49/’10 
27. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විද ත් ඡන්ද පකාශ කිරීෙම් කමයක් හඳුන්වාදීම,— 
යල්පැන ගිය වර්තමාන ඡන්දය පකාශ කිරීෙම් කමය ෙවනුවට විද ත් ඡන්දය පකාශ කිරීෙම් 
කමයක් හඳුන්වා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

     පා.57/’10 
28. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනය  නිරතුරුව  යාවත්කාලීන  කිරීම,
— ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනය මුළු වර්ෂෙයන්ම දින තිහක කාලයක් සඳහා පමණක් යාවත්කාලීන 
වන ලයිසත්ුවක් ෙනොව නිරතුරුවම යාවත් කාලීන වන විවෘත ලැයිසත්ුවක් විය යුතුයැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.59/’10 

29. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විෙද්ශ රැකියාවල නියුතු අය සඳහා විශාම වැටුප් කමයක් 

ලබාදීම, —විෙද්ශ ගතවී ඉතා අපහසුෙවන් උපයාගත් ධනය ශි ලංකාෙව් ධන සම්පත්තිය 
වැඩිකිරීම සඳහා එවන විෙද්ශ රැකියාවල නියුතු අය ඇගයීම පිණිස විශාම වැටුප් කමයක් ලබා 
දීම සඳහා පියවර ගතයුතු බව ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.60/’10 

30. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— 2009 මැයි 19 දිනට ෙපර ෙසේවෙය් සිටි සන්නද්ධ 

ෙසේනාවන් සඳහා  විශාම වැටුප් පදානය කිරීම,—පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් වසර පහක ෙසේවා 
කාලය සම්පූර්ණවු පසු විශාම වැටුප් ලැබීමට සුදුසුකම් ලබන බැවින් සන්නද්ධ ෙසේනාවන්වල 
අවුරුදු 22 ක කාලය සම්පූර්ණ ෙනොකළද 2009 වර්ෂෙය් මැයි 19 වන දිනට ෙපර කියාකාරී 
ෙසේවෙය් ෙයදී සිටි යුධ ෙසබළුන්ට ද විශාම වැටුප් ලබා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා කරයි. 

පා.62/’10 

31. 
  ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— දුබල හා එහා ෙමහා යා ෙනොහැකි  පුද්ගලයන්  සඳහා 

විෙශේෂ සැලසුම් හදුන්වාදීම,— නීතිෙය් සඳහන් වන පරිදි දුබල හා එහා ෙමහා යා ෙනොහැකි   
පුද්ගලයන්ෙග් පහසුව තහවුරු කිරීමට හා ඔවුන් සතු ඵලදායීතාව වර්ධනය කිරීම සඳහාත් ඔවුන් 
අනවශ්ය ෙලස අනුන් මත යැපීම අවම කිරීම සඳහාත් සියලු නව රජෙය් ෙගොඩනැගිලිවල 
විෙශේෂිත සැලසුම් කමයක් ඇතිකළ යුතු බව ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.     

පා.63/’10 

32. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා, — ඡන්දය පකාශ කිරීෙම් අයිතිය තහවුරු කිරීම,— 

ලියාපදිංචිවූවද ඡන්දය පකාශකිරීමට අවසථ්ාව ෙනොලැබුනු   ඡන්දදායකයන් ෙබොෙහෝ සංඛ්යාවක් 
සිටින බැවින් වයස අවුරුදු  18 ට වැඩි සියලුම පුද්ගලයන්ට ඡන්දය පකාශ කිරීෙම් අයිතිය ලබා 
දිය යුතු බව සහ ඡන්ද හිමි නාමෙල්ඛනෙය් නම සඳහන්වූ නමුත් ඡන්දය පකාශ ෙනොකරන 
පුද්ගලයන්ෙගන් දඩ මුදලක් අයකළ යුතුබව  ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.64/’10 



( 46 ) 

 

33. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,—  දුෂණෙයන් ෙතොර ෙලෝකයක් තහවුරු කිරීම— දූෂණය 

මුලින් උපුටා දැමීම සඳහා ෙලෝකෙය්  පාර්ලිෙම්න්තු සංවිධාන සමඟ එක්වී ශී ලාංකික 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් කටයුතු කළ යුතු බවට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා. 69/’10 

34. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුළාවට ලක්වු තැන්පත්කරුවන්ට තම මුදල් නැවත 

ෙගවීම,— ව්යාජ මූල්ය ආයතනවල තම මුදල් තැන්පත්කර එමඟින් මුළාවට ලක්වූ ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් සිටින බැවින් හා පසුගිය 2009/2010 මැතිවරණ ව්යපාර ෙය්දී ෙමම රජය විසින් 
තැන්පත්කරුවන් සහ මූල්ය ආයතනවලට  ඔවුන්ෙග් හිඟ මුදල් නැවත ෙගවීමට ෙපොෙරොන්දුවී 
ඇති බැවින්, මහ බැංකුව ෙමම ආයතනවල භාරකරු ෙහයින් වඩා කාර්යක්ෂම ෙලස කටයුතු 
කළ යුතු බවත්, තැන්පත්කරුවන්ට තම හිඟ මුදල ලබා දීමට රජය ඉදිරිපත් විය යුතු බවත්, ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.75/’10 
35. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා ,— ගෘහස්ථ ශමිකයින් සඳහා ජාතික පතිපත්තියක්  සකස ්
කිරීම ,— ශී ලංකාෙව්  විවිධ රැකියා උත්පාදන ක්ෙෂේත තුළ විවිධ නිෂප්ාදන කටයුතු කරන  
දසලක්ෂයකට ආසන්න ගෘහසථ් ශමිකයින් සඳහා  ෙද්ශපාලන බල අධිකාරිය ඒ සඳහා සබැඳි 
සියලු ක්ෙෂේතයන්හි පවීණයින් , උගතුන් හා බුද්ධිමතුන්ෙගන්  ෙමන්ම රාජ්ය හා රාජ්ය ෙනොවන 
ආයතනයන්හි  ද සහාය ලබා ගනිමින් විධිමත් ජාතික පතිපත්තියක්  සකස ් ෙකොට  එය කඩිනමින් 
කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.   

පා.76/’10 
36. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා ,—වී වගා කළ ෙනොහැකි කුඹුරු ඉඩම් ඵලදායි කටයුතු  සඳහා 
ෙයොදා ගැනීම ,—කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් නීතිය උල්ලංඝනය ෙනොවන පරිදි , විධිමත් 
අධ්යයනයකින් හඳුනා ගැනීෙමන් පසු  කිසිෙසේත්ම වී වගා කළ ෙනොහැකි කුඹුරු ඉඩම්වල ඵලදායී 
කෘෂි නිෂප්ාදන පමණක් වගා කිරීමටත්   ,ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා කිසිෙසේත්ම ඉඩ පසථ්ා 
ෙනොලැෙබන ආකාරෙය් වැඩසටහන් සම්පාදනය කළ  යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
කරයි. 

පා.77/’10 
37. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා ,— රාජ්ය ෙසේවෙය් විශාමකයින්ෙග් වැටුප් විෂමතා  ඉවත් 
කිරීම,— 2006/6 වැටුප් පතිෙශෝධන චක ෙල්ඛයට   අනුව 2006.06.01 දින සිට කියාත්මක වන 
පරිදි රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප්  පරිවර්තනය කිරීම නිසා 2006.06.01 දිනට ෙපර විශාම ගිය සහ 
ඉන්පසු විශාම ගිය රාජ්ය  ෙසේවකයන් අතර දැඩි වැටුප් විෂමතාවක් පවතින බැවින් එය ඉවත් 
කිරීමට ජාතික වැඩ පිළිෙවළක්  සකස ්කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.78/’10 
38. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— දිසත්ික් මට්ටමින් ෙතොරතුරු මධ්යසථ්ාන  ඇති කිරීම,—
භූෙගෝලීය පිහිටීම , ඓතිහාසික පසුබිම, වගාකරන ෙභෝග වර්ග , මාර්ග පද්ධතිය , රජෙය් 
කාර්යාල , පාසල් , විශව්විද්යාල , දුම්රිය සථ්ාන සහ බස ්නැවතුම් ෙපොළවල් ආදි  සියලුම ෙතොරතුරු 
පරිගණක ගත කරන ලද හා ෙල්ඛන ගත කරන ලද ෙතොරතුරු මධ්යසථ්ාන ඇති  කිරීමටත් , එහි 
පළමු පියවෙර්දී පළාත් මට්ටමින් , ෙදවැනි පියවර ෙලස දිසත්ික් මට්ටමින් සහ ෙතවැනි පියවර 
ෙලස  පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශ මට්ටමින් ෙමම මධ්යසථ්ාන ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම  
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.   

පා.79/’10 



( 47 ) 

 

39. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—ශී ලංකාෙව් දහම් පාසල් අධ්යාපනය හා  පරිපාලනය විධිමත් 

කිරීම,— ශී ලංකාෙව් සියලුම ආගම්වල දහම් පාසල් අධ්යාපනය හා පරිපාලනය වඩාත්  විධිමත් 
කිරීමට සහ ෙබෞද්ධ දහම් පාසල් තුළ පවත්නා දහම් අවසාන  හා ධර්මාචාර්ය විභාග ෙමන්ම 
සියලුම ආගම්වල දහම් පාසල් තුළ පැවැත්ෙවන ඒ හා සමාන  විභාග සහතික පත සඳහා නිසි 
පිළිගැනීමක් ලබා දීමට, දහම් පාසල් සඳහා  අඛණ්ඩව මානව සම්පත් හා ෙභෞතික සම්පත් ලබා 
දීෙමන් දහම් පාසල් සඳහා පැමිෙණන සිසුන්  සංඛ්යාව වැඩි කිරීමට කඩිනම් වැඩ  පිළිෙවළක් 
සකස ්කළ යුතුයැයි    ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

 
 

පා.80/’10 
40. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—සුනඛයින් , බළලුන් වැනි සුරතල් සතුන් ඇති කිරීම සම්බන්ධ  
නීති සම්පාදනය,— නි ෙවසව්ල ෙහෝ අෙලවි කිරීම සඳහා ඇති කරන සුනඛයින් , බළලුන් වැනි 
සුරතල් සතුන් පළාත් පාලන ආයතනවල  ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අවශ්ය නීති සම්පාදනය කළ 
යුතු අතර , එම සතුන්ෙග් පැටවුන් අෙලවි කිරීම නීත්යානුකූලව  අවසර ලත් මධ්යසථ්ානවලදී 
පමණක් සිදු කළ යුතු බවත් , එෙසේ ෙනොවන සථ්ානවල ඇති කරන ගැහැණු සතුන්  
අනිවාර්යෙයන්ම වන්ද්යාකරණයට ලක් කිරීමටත් , අවශ්ය නීති සම්පාදනය කළ යුතුයැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 81/’10 
41. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා ,— රැකියා ෙවළඳපලට  අවශ්ය ශමිකයින් පුහුණු කිරීම,—
අනාගත ශී ලංකාෙව්  බිහිවන නව රැකියා අවසථ්ා සඳහා අවශ්ය ශමිකයින් පුහුණු කිරීෙම් 
කමෙව්දයකට මුල  පිරීෙම් කාර්යය වඩාත් කාර්යක්ෂම ෙලස රට  තුළ පවත්නා සියලුම තෘතීක 
අධ්යාපන ආයතන මගින්  ආරම්භ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 82/’10 
42. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා ,— රාජ්ය  පරිපාලන ව හය පතිසංවිධානය කිරීම,— දැනට රාජ්ය 
පරිපාලන  අමාත්යාංශය මගින් ගාම නිලධාරී වසම් යළි සීමා නිර්ණය කිරීම සඳහා කටයුතු 
කරෙගන යමින්  සිටින බැවින් එෙසේ සීමා නිර්ණය කරනු ලබන ගාම නිලධාරී වසම් තුළින් නව 
පාෙද්ශීය  ෙල්කම් බල පෙද්ශ සීමා  සහ නව දිසත්ික් සීමා නිර්ණය කළ යුතු බවත් , ෙමෙසේ 
නිර්ණය කරනු ලබන  පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශය බවට 
පත්කළ යුතු අතර එකී බල පෙද්ශයට  ෙකොට්ඨාස අධ්යාපන බල පෙද්ශය , ෙපොලිස ්බල පෙද්ශය , 
ෙගොවිජන ෙසේවා බල පෙද්ශය , පාෙද්ශීය ෙසෞඛ්ය ෙසේවා නිලධාරී බල පෙද්ශය  ඇතුළු සියලු 
රාජ්ය ආයතනයන්හි බල පෙද්ශ සීමා සංයුක්ත වන පරිදි සමසත්  රාජ්ය ව හයම පතිසංවිධානය 
විය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 83/’10 
43. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— නිල්වලා ගඟ ව්යාපාරෙය් ඉදිරි සංවර්ධන  කටයුතු යළි 
ආරම්භ කිරීම ,— මාතර දිසත්ික්කෙය්  නිල්වලා ගඟ ව්යාපාරෙය් සංවර්ධන කටයුතු අතර මග 
ඇන හිටීෙමන්  එම මිටියාවෙත් ෙපෝෂක පෙද්ශයන්හි  භව ෙභෝග වගා කරන ජනතාවට මුහුණ 
පෑමට සිදුවී ඇති ගැටලු කඩිනමින් විසඳීමට පියවර ගත යුතු බවත් , නිල්වලා ගඟ ව්යාපාරෙය්  ඉදිරි 
සංවර්ධන  කටයුතු කඩිනමින් යළි ආරම්භ කළ යුතු බවත් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 84/’10 
44. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල මහජන  
නිෙයෝජිතයිනෙග් නිල කාලයට පසුද සාමවිනිසුරු පදවිය ලබාදීම,— පළාත් සභා සහ පළාත් 
පාලන ආයතනවල මහජන  නිෙයෝජිතයින්ට ෙදනු ලබන සාමවිනිසුරු තනතුරු  ඔවුන්ෙග් නිල 
කාලයට පමණක් සීමාවන  බැවින්,  නිල කාලෙයන් පසුවත් ඔවුන්ෙගන් එම ෙසේවාව ලබා  ගැනීම 
සඳහා පැමිෙණන විශාල  පිරිසක් අපහසුතාවයට පත්වන බැවින් , එම මහජන නිෙයෝජිතයන්ට  



( 48 ) 

 

තම නිල කාලෙයන් පසුවත් , සාම  විනිසුරු තනතුරු ලබා දීම සඳහා සුදුසු වැඩ  පිළිෙවළක් සකස ්
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 85/’10 
45. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සියලුම පළාත් සභා  ජනතා නිෙයෝජිතයන්ෙග් දීමනා හා 
වරපසාද  පිළිබදව නැවත සලකා බැලීම,— දිවයිෙන් දැනට කියාත්මක වන පළාත් සභා හා 
ඉදිරිෙය්දී  විධිමත්ව කියාත්මකවීමට නියමිත උතුරු පළාත් සභා ෙව් ගරු අමාත්යවරුන් , 
සභාපතිවරුන් , උපසභාපතිවරුන් , ආණ්ඩු  පාර්ශව්ෙය් සංවිධායකවරුන් , සභා නායකවරුන් , 
විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් නායකවරුන් , විරුද්ධ පාර්ශවෙය් පධාන  සංවිධායකවරුන් සහ ගරු 
මන්තීවරුන්ෙග් දීමනා, වරපසාද හා පහසුකම් කමවත්  තත්වයක ෙනොපවතින    බැවින් ෙම් 
පිළිබදව  ගැඹුරින් සලකා බලා ඒ සඳහා විධිමත් කියාමාර්ග ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව  
ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 86/’10 
46. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පළාත් පාලන ආයතන වල සියලුම මහජන 
නිෙයෝජිතයින්ෙග් දීමනා හා වරපසාද පිළිබඳ නැවත සලකා බැලීම,—දිවයිෙන් කියාත්මක වන 
හා ඉදිරිෙය්දී කියාත්මකවීමට නියමිත සියලුම මහ නගර සභා, නගර සභා හා පාෙද්ශීය       
සභාවන්හි පුරපතිවරයන්, නගරාධිපතිවරයන්, සහාපතිවරයන්, නිෙයෝජ්ය පුරපතිවරයන්, 
නිෙයෝජ්ය නගරාධිපතිවරයන්, උප සභාපතිවරුන්, විපක්ෂනායකවරයන් හා මන්තීවරයන්ෙග් 
දීමනා, වරපසාද සහ අෙනකුත් පහසුකම් කමවත් තත්වයක ෙනොපවතින බැවින් ෙම් පිළිබඳව 
ගැඹුරින් සලකා බලා ඒ සඳහා විධිමත් කියාමාර්ග ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
කරයි. 

පා.87/’10 
47. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— උතුරු නැෙගනහිර අතුරුදහන් වූ ෙදමළ ජනතාවට  මරණ 
සහතික ලබා දීම,— උතුරු නැෙගනහිර පෙද්ශවල යුද්ධය පැවති පසුගිය දශක තුනක පමණ 
කාලය  තුළ  විවිධ ෙහේතූන් නිසා අතුරුදහන් වී ඇති පුද්ගලයන්  ෙම් වන විට ජීවතුන් අතර සීටී ද 
නැද්ද යන්න කඩිනමින් පරීක්ෂණ පවත්වා ඔවුන් ජීවතුන්  අතර ෙනොමැති නම් ඔවුන් සදහා මරණ 
සහතික ලබා දිය යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා  කරයි. 

පා. 88/’10 
48. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජාතික තරුණ පතිපත්තියක් සකස ් කිරීම,— සියලුම 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ  නිෙයෝජනය කරන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙගන් සමන්විත විෙශේෂ  
කාරක සභාවක් පත්ෙකොට ශී  ලංකාවට  ෙයෝග්යවූ  ජාතික තරුණ පතිපත්තියක් සකස ් කිරීම  
ආරම්භ කළ යුතුයැයි ද , ඒ සඳහා ඒ හා සබැඳි සියලු ක්ෙෂේතයන්  නිෙයෝජනය වන පරිදි 
පවීණයන් , උගතුන් හා බුද්ධිමතුන්ෙගන් ෙමන්ම රාජ්ය හා රාජ්ය  ෙනොවන ආයතනයන්හි සහාය 
ලබා  ගත යුතුයැයි  ද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.   

පා. 89/’10 
49. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— රජෙය් පාසල් හා විශව්විද්යාල නිවාඩු දිනවලදී  එම 
මධ්යසථ්ාන අධ්යාපන ඒකක සඳහා ලබාදීම,—රජෙය් පාසල් නිවාඩු කාලෙය්දී සහ සවස ්
වරුවලත් විශව්විද්යාල  නිවාඩු දිනවලත් එම මධ්යසථ්ාන මුල් ෙකොට ෙගන ව්යාපාරික පජාව , 
රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන , වාණිජ මණ්ඩල , පජා මූල සංවිධාන  සම්බන්ධ කර ගන්නා වූ පුළුල් 
වැඩ  පිළිෙවළක් වශෙයන් වැඩිහිටි හා ෙනොවිධිමත් අධ්යාපන  ඒකක සහනදායී ගාසත්ු පදනමක් 
මත ආරම්භකළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.   

පා. 90/’10 
50. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පුරප්පාඩු වන ගාම නිලධාරී තනතුරු වල වැඩ  බැලී ෙම් 
පත්වීම් සඳහා කාර්යක්ෂම වැඩ පිළිෙවළක් සකස ්කිරීම,— ගාම නිලධාරී තනතුරක පුරප්පාඩු 
ඇති වූ විට  ආසන්න ගාම නිලධාරී වසෙම් ගාම නිලධාරීවරයා වැඩ බැලීම සඳහා පත් කරනු 
ලබන්ෙන් ඉතා  සුළු දීමනාවක් යටෙත් බැවින් ද , ෙමම වැඩ බැලීෙම් පත්වීම් තුළින් ගාම නිලධාරී 



( 49 ) 

 

වසම්  ෙදෙකහිම කාර්යක්ෂමතාව බිඳ වැෙටන බැවින්ද , එම තත්වය මග හරවා ගැනීම සඳහා සෑම 
පාෙද්ශීය  ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම ගාම නිලධාරී සංචිතයක් පාෙද්ශීය  ෙල්කම් කාර්යාලය තුළ  
පිහිටුවිය යුතු අතර පුරප්පාඩු සිදුවන වසම සඳහා එකී සංචිතය තුළින් ගාම නිලධාරීන්  පත් කිරීම 
සහ එම සංචිතය තුළ සිටින ගාම නිලධාරීන්ට පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින්  පවරනු ලබන ෙවනත් 
ඵලදායී ක්ෙෂේත ෙහෝ රාජකාරී සඳහා ෙයදවීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස ් කළ යුතුයැයි  ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.   

පා. 91/’10 
51. 

ගරු  බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වර්තමානෙය් කියාත්මක වන සිවිල් ආරක්ෂක  කමිටුවලට 
නිල පිළිගැනීමක් ලබා දීම,— සෑම ගාම නිලධාරී  වසමකම පිහිටා ඇති ආගමික 
සිද්ධසථ්ානයන්හි නායක සව්ාමීන්වහන්ෙසේ , පූජකතුමා , විදුහල්පතිතුමා , ගාම නිලධාරී , සමෘද්ධි 
සංවර්ධන නිලධාරී , කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ සහකාරවරයා , ජන සභා ෙල්කම්වරු , පෙද්ශෙය් 
ෙපොලිස ්සථ්ානය නිෙයෝජනය කරන නිලධාරියකු සහ එම ගාම  නිලධාරී වසෙම් පිහිටි සේව්ච්ඡා 
සංවිධාන , රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික  අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙම් පදිංචිව සිටින 
නිෙයෝජිතයින්ෙගන් සමන්විත සිවිල් ආරක්ෂක  කමිටු ෙගොඩනැගීමට වඩාත් පහසුවීම සඳහා 
වර්තමාන සිවිල් ආරක්ෂක කමිටුවලට නිල  පිළිගැනීමක් ලබා දිය හැකි පරිදි පාර්ලිෙම්න්තු 
පනතක් සම්මත කළ යුතු යැයි ද , ඒ තුළින් ගාම නිලධාරී වසම තුළ සිදුවන අපරාධ හා දුරාචාර , 
නීති විෙරෝධී කටයුතු පිළිබද අදාළ අංශ සමඟ මනා සම්බන්ධීකරණයක් ෙගොඩනැගීමට හැකි වන 
පරිදි අදාළ නීති  සම්පාදනය කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.       

පා. 92/’10 
52. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— දිවයින තුළ දැනට කියාත්මක වන යල් පැන ගිය  නීති 
අණපනත් යාවත්කාලීන කිරීම,— ශී ලංකාෙව් ෙම් වනවිටත් අධිරාජ්යවාදී යුගෙය්දී හඳුන්වාෙදන  
ලද නීති අණපනත් කියාත්මකවන බැවින් එම නීති අණපනත් යළි අධ්යනය කිරීෙම්  කමිටු 
පත්කර , යල් පැනගිය දඬුවම් , දඩ  මුදල් ආදිය යාවත්කාලීන කිරීෙම් ජාතික වැඩපිළිෙවළක් 
කියාවට  නැංවිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.   

පා. 93/’10 
53. 

ගරු  බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සියලු මැතිවරණ එකම දිනක පැවැත්වීම,— ශී ලංකාව තුළ  
1988 සිට    2010 දක්වා වසර 22 ක කාලය  තුළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  සහ  2007 
වසරවලදී හැර අන් සෑම වසරකදීම කිසියම් මැතිවරණයක් පවත්වා ඇති  අතර , එෙසේ මැතිවරණ 
පැවැත්වීම ජනතා මතය සලකා බැලීම සඳහා වටිනා නිර්ණායකයක් වුවද , ෙම් තුළින් රෙට් 
ආර්ථිකය , පරිපාලනය ආදි සෑම ක්ෙෂේතයකටම දැඩි බලපෑමක්  ඇති කරන බැවින් පළාත් පාලන 
මැතිවරණ , මහා මැතිවරණ සහ  ජනාධිපතිවරණය එකම දිනයකදී පැවැත්වීමට හැකි වන පරිදි 
එකී ආයතනවල නිල කාලය සංෙශෝධනය කිරීමටත් , ගැලෙපන මැතිවරණ කම ෙව්දයක් 
නිර්මාණය  කිරීමටත් සුදුසු පරිදි ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා සංෙශෝධනයක් කළ යුතුයැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව  ෙයෝජනා කරයි.   

පා. 94/’10 
54. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය ශක්තිමත්  කිරීමට කටයුතු 
කිරීම,— රට තුළ පජාතන්තවාදය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව  පාර්ලිෙම්න්තුව හා 
පළාත් සභා අතරත් , පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන අතරත් මනා  සම්බන්ධීකරණයක් 
පවත්වා ෙගන යාම අත්යාවශ්ය වන අතර ඒ සඳහා පළාත් පාලන ආයතන පධානීන් , පළාත් සභා 
තුළ  නිෙයෝජනයවීම සහතිකවනු පිණිස ද , පළාත් සභා පධානීන් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
නිෙයෝජනය වීම  සහතිකවනු පිණිසද කමෙව්දයක් සකස ්කිරීමට අවශ්ය ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා 
සංෙශෝධනයක් කළ  යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.   

පා. 95/’10 
55. 



( 50 ) 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජාතික ඒකාගතාව ඇති කිරීමට පියවර ගැනීම,— ජාතික 
ඒකාගතාවය පවර්ධනය  කිරීෙම් අරමුණින් ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව ජීවත් වන 
පෙද්ශවල සිංහල භාෂා පුහුණු  වැඩ සටහන් ද , සිංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව ජීවත් වන 
පෙද්ශවල ෙදමළ භාෂා පුහුණු වැඩසටහන් ද , රාජ්ය , රාජ්ය ෙනොවන හා  ෙපෞද්ගලික 
ආයතනයන්හි සහෙයන් කියාත්මක විය යුතු අතර රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික විද ත් ෙමන්ම මුදිත  
මාධ්ය ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගනිමින් ෙමම පුහුණු වැඩ සටහන් ආරම්භ කිරීම සඳහා 
ජාතික වැඩ  පිළිෙවළක් කියාවට නැංවිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 96/’10 
56. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කලතයාෙග් ෙනොමනා කියා නිසා අසරණභාවයට  පත්වන 
පාර්ශවයට සහන සලසා දීම,   —  විවාහක අඹුසැමි යුවලක් එකම වහලක් යට ජීවත්ව සිටින  
අවසථ්ාවලදී පුරුෂයා ෙහෝ බිරිඳ සුරාව , සූදුව සහ ෙවනත් අපචාරී කටයුතුවල ෙයෙදමින් ඉඩම්  
ෙහෝ ෙග් ෙදොර බඩු මුට්ටු තම ෙපෞද්ගලික අභිමතය පරිදි විකුණමින් ෙහෝ අන් අයට පවරමින්  
හැසිරීම නිසාෙවන් අෙනක් පාර්ශවයත් සමඟ දරුවන් දැඩි අසරණභාවයට පත් වන අවසථ්ාවලදී 
එම  තත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා අවශ්ය නීති සම්පාදනය කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා  කරයි. 

පා. 98/’10 
57. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—චර්යා ධර්ම පිළිබඳ කාරක සභා ඇතිකිරීම,— ශී ලංකෙව් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් විශව්ාසවන්තභාවය හා ඔවුන් තුළ උසස ්  ආචාර ධර්ම 
පවත්වාෙගන යාෙම් අවශ්යතාව නිසා ඒ පිළිබඳ කරුණු ෙසොයා බැලීම සඳහා චර්යා ධර්ම පිළිබඳ 
කාරක සභාවක් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 99/’10 

58. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, —නව ඉෙලක්ෙටොනික් හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීම, — 

පරිපාලනය පහසු කිරිම, අපරාධ මැඩලීම සඳහා හා ෙවනත් වංචනික කියාවලට ෙයොමුවීම 
අවමකිරීම  සඳහා අදාළ පුද්ගලයාෙග් රුධිර ගණය, බැංකු ගිණුම්, ෙකඩිට් කාඩ්, අධ්යාපන 
සුදුසුකම්, රියදුරු බලපත හා විෙද්ශ ගමන් බලපත අංක ආදී වැදගත් හා අවශ්ය ෙතොරතුරු 
ඇතුළත් නව ඉෙලක්ෙටොනික අංකයක් සහිත ජාතික හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කළ යුතු බවත් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශයන්හි ජීවත්වන සියලු ෙදනාෙග් ෙතොරතුරු ගාම නිලධාරී 
ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් පරිගණකගත කිරීම කඩිනමින් කළ යුතු බවත් එම ෙතොරතුරු වරින්වර 
යාවත්කාලීන කළයුතු බවත් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 100/’10 

59. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, — ෙපොලිස ්නිලධාරීන්ට ද අවුරුදු විසස්ක ෙසේවා කාලයකින් පසු 

විශාම යාමට අවසථ්ාව ලබාදීම, — ෙපොලිස ් ෙදපාර්තුෙම්න්තුෙව් කාන්තා ෙපොලිස ්
නිලධාරිනියන්  සඳහා වන විසි වසරක ෙසේවා කාලයකින් පසු සව් කැමැත්ෙතන් විශාමයාෙම් 
හැකියාව, ෙපොලිස ්නිලධාරීන් සඳහා ද අදාළ වියයුතු යැයි ද  ඒ සඳහා කමෙව්දයක් සකස ්කළ 
යුතුයැයි ද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 101/’10 

60. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—ෙරගුලාසි ඉවත් කිරීෙම් කාරක සභා ඇති කිරීම ,—ෙරගුලාසි 

තැනීම ෙමන්ම ෙරගුලාසි ඉවත් කිරීමද නිතර සිදුවන කියාවලියක් බැවින් කල්පැන ගිය ෙරගුලාසි 
ඉවත් කිරීම පිළිබඳ ෙසොයා බැලීම සඳහා ෙරගුලාසි ඉවත් කිරීෙම් කාරක සභා ඇති කළ යුතුයැයි 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 102/’10 



( 51 ) 

 

61. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, — සිවිල් ආරක්ෂක බලකායට අයත් නිලධාරීන්/ නිලධාරිනියන් 

ෙසේවෙය් සථ්ිර කිරීම, — සිවිල් ආරක්ෂක බලකායට අයත් නිලධාරීන් හා නිලධාරිනියන් සඳහා ද 
රජෙය් අෙනකුත් ආරක්ෂක අංශවල ෙසේවෙය් නියුතු නිලධාරීන් හා නිලධාරිනියන්ට ෙමන් 
වැටුප්, දීමනා, සථ්ිර ෙසේවය සහ විශාම වැටුප් සහිත රජෙය් ෙවනත් ෙදපාර්තුෙම්න්තුවල ෙමන් 
පිළිගත් නිල තත්ත්වයක් ලබාදිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා. 103/’10 

62. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—සහතික වීම පිලිබඳ කාරක සභා ඇති කිරීම,— 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අසන පශන්වලට පිළීතුරු වශෙයන් රජය ෙදන සහතික හා රජෙය් බැඳීම් 
ඇතැම් විට කඩ වන අවසථ්ා දක්නට ලැෙබන බැවින්, රජය සිය වගකීම් ඉටු කරන බවට සහ ඒවා 
පිළිබඳව වගකියන බවට සහතික වීම සඳහා සහතික වීම පිලිබඳ කාරක සභා ඇති කළ යුතුයැයි 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා. 105/’10 
63. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, — දුම්රිය ෙදපාර්තුෙම්න්තුව සතු ඉඩම්වල ඵලදායීතාව වැඩිකර 
ගැනීම,— ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තුෙම්න්තුව සතු ඉඩම්වල ඇති අනවසර ඉඳිකිරීම් හා අනවසර 
පදිංචිකරුවන් කඩිනමින් ඉවත්කර නීත්යානුකූල ඉඳිකරීම් සමබන්ධ ගිවිසුම් නැවත 
සමාෙලෝචනය කිරීෙමන් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලැෙබන ආදායම් වර්ධනය කළ යුතු අතර, 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා සෘජුවම බල ෙනොපාන්නා වූ ඉඩම් දිගුකාලීන බදු 
පදනමක් මත ෙපෞද්ගලික අංශයට ලබාදී එම මුදල් දුම්රිය පද්ධතිය නවීකරණය සදහා ෙයොදා 
ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.108/’10 
64. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— යාචකයින්ෙග් ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කමෙව්දයක් 
සැකසීම,— ෙම් වන විට යාචකයින්ෙග් ජීවිතවලට විශාල ෙලස තර්ජන එල්ල වී තිෙබන බැවින් 
ඔවුන්ෙග් ජීවිතවල සුරක්ෂිතතාව රැකදීම උෙදසා, ඔවුන්ට වගා කිරීම සඳහා ඉඩම් ලබා දී ඉන් 
ලැෙබන ආදායෙමන් ඔවුන්ෙග් ජීවිතවල ආරක්ෂාව හා ෙපෝෂණය සහතික කළ යුතුයැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.109/’10 
65. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අයාෙල් යන සුනඛයින්ෙගන් මිනිස ්ජීවිතවලට සිදුවන හානිය 
වළක්වා ගැනීම සඳහා කමෙව්දයක් සැකසීම,— අයාෙල් යන සුනඛයින්ෙගන් මිනිස ්ජීවිතවලට 
සිදුවන හානිය වළක්වා ගැනීෙම් අරමුණින්, රජය මගින් භූමි පමාණයක් ෙවන්ෙකො ට  එම 
සථ්ානයට නිදැල්ෙල් යන සුනඛයින් ෙගන ෙගොස ් ඔවුන් රැක බලාගැනීම සඳහා සුදුසු වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස ්කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.110/’10 
66. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ළමා අපචාර සිද්ධීන් සඳහා දැඩි දඬුවම් පැනවීම,— දිවයින 
පුරා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනයන් දිෙනන් දින සීඝෙයන් වර්ධනය වීෙම් තත්ත්වයක් ඇති වී 
තිෙබන බැවින් ඒ සම්බන්ධව දැනට පවත්නා නීති ෙරගුලාසි පමාණවත් ෙනොවන්ෙන් නම්, නව 
නීති  ෙරගුලාසි අලුතින් සම්මත ෙකොට ඉතා කඩිනමින් ෙම් සම්බන්ධ නඩු විසඳීමට කටයුතු කළ 
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.111/’10 
67. 



( 52 ) 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සංචාරක ව්යාපාරය පවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙවරළ පිවිසුම් 
මාර්ග ඇති කිරීම,— දිවයිෙන් ෙවරළබඩ කලාපය තුළ සීඝෙයන් සිදුවන ඉදිකිරීම්  නිසාෙවන් 
ෙද්ශීය, විෙද්ශීය සංචාරකයන්ට ෙමන්ම ධීවරයන්ට ද ෙවරළ තීරයට පිවිසීෙම්දී අවහිරතා ඇතිව 
තිබීම සංචාරක ව්යාපාරය පවර්ධනයට ෙමන්ම ධීවර කර්මාන්තයට ද බාධා ෙගන ෙදන බැවින් 
එම තත්ත්වය වළක්වාලීම සඳහා ෙමන්ම  ෙමම  ක්ෙෂේත පවර්ධනය කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව 
ෙවරළ පිවිසුම් මාර්ග පද්ධතියක් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.112/’10 
68. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරීන්ෙග් වැටුප් විෂමතා 
ඉවත් කිරීම,— විදුහල්පති ෙසේවය, ගුරු අධ්යාපන ෙසේවය, අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවය යන 
ෙසේවාවල දැඩි වැටුප් විෂමතාවක් පවතින බැවින්, එම තත්ත්වය මඟ හරවා ඔවුන්ෙග් 
ආත්මාභිමානයට සරිලන වැටුපක් ලැෙබන පරිදි වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම සඳහා කමෙව්දයක් 
සකස ් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.113/’10 

69. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙබෞද්ධ භික්ෂු අධ්යාපනය පවර්ධනය කිරීම,— ෙබෞද්ධ 

භික්ෂූන්වහන්ෙසේලාෙග් ධර්ම ඥානය පවර්ධනය කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව උන්වහන්ෙසේලාෙග් 
කථන හැකියා, ශවණ හැකියා, පරිගණක, මෙනෝවිද්යාත්මක සහ උපෙද්ශනය පිළිබඳ දැනුම 
වැඩි දියුණු කිරීම උෙදසා දැනට පවත්නා භික්ෂු අධ්යාපන ආයතනවලට පරිබාහිරව ෙමම කටයුතු 
සඳහාම ෙවන් වූ භික්ෂු අධ්යාපන ආයතන ඇති කිරීම සඳහා කමෙව්දයක් සකස ්කළ යුතුයැයි 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.114/’10 

70. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාව තුළ දැනට කියාත්මක වන ෙනොතාරිස ්ෙසේවාව 

යාවත්කාලීන කිරීම,— දිවයින තුළ කියාත්මක වන ෙනොතාරිස ්ෙසේවය යල්පැන ගිය නීතිවලින් 
සකස ්වී ඇති නිසා ඒ පිළිබඳව යළි සලකා බලා වර්තමානයට ගැලෙපන ෙලස නීති හඳුන්වා දිය 
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.115/’10 

71. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වියළි කලාපීය ෙහේන් ෙගොවීන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 

කිරීම,—    වියළි කලාපීය පෙද්ශවල ෙහේන් ෙගොවීන් විසින් වගා කරනු ලබන වී, කුරක්කන්, මුං, 
තල වැනි වගාවන්හි අසව්ැන්න වැඩි කර ගැනීම සහ නිෂප්ාදන සකස ් කිරීම සඳහා නව 
තාක්ෂණය හඳුන්වාදීම තුළින් උසස ් ගුණාත්මක තත්ත්වෙයන් යුතු නිෂප්ාදන සකස ් කිරීම 
සඳහාත්, ෙද්ශීය හා  ජාත්යන්තර ෙවළඳපල තුළ නිෂප්ාදන අෙලවි කර ගැනීෙම් පදනම ශක්තිමත් 
කර ගැනීම සඳහාත් සීමිත සමූපකාර සමාගම් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
කරයි.  

පා.116/’10 
72. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාවක් ඇති කිරීම,— ශී ලංකාෙව් 
අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මක සංවර්ධනයක් ඇති කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව මීට වසර විසස්කට(20) 
පමණ ෙපර සිට ආරම්භ වී කියාත්මක වන ගුරු උපෙද්ශක තනතුරු ෙවනම ගුරු උපෙද්ශක 
ෙසේවා ඵක්කයක් ෙලස සථ්ාපනය කල යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.118/’10 

73. 



( 53 ) 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— තිරිඟු පිටි ෙවනුවට සහල් පිටි ජනතාව අතර ජනපිය කරවීම 
සඳහා නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම,— තිරිඟු පිටි සඳහා විෙද්ශ රටවලට ඇදී යන විශාල 
ධනසක්න්ධය නවතාලීෙම් අරමුණ ඇතිව ආෙද්ශකයක් ෙලස භාවිතා කළ හැකි සහල් පිටිවලින් 
සැකසූ ආහාර පචලිත කිරීම සඳහාත්, ෙකඳි සහිත ධාන්ය වර්ගයක් වන සහල් වඩාත් සියුම් ෙලස 
තිරිඟු පිටි ෙමන් අඹරා ගැනීම සඳහාත්, තිරිඟු පිටි ඇඹරීමට භාවිතා කරන ආකාරෙය් යන්ත සූත 
සහ නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.119/’10 
74. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— යුද්ධය නිසා ආබාධිතයන් බවට පත්වූවන්ට සහන 
සලසා දීම,—  වසර 30කට ආසන්න කාලයක් පැවැති යුද්ධය ෙහේතුෙකොට ෙගන එ දිෙනදා කුලී 
වැඩ ෙකොට ජීවත් වූ ජනතාවත් සථ්ිර රැකී රක්ෂා කළ ජනතාවත් අතරින් සැලකිය යුතු 
පමාණයක් අංගවිකලව ආබාධිතව ජීවන බරින් මහත් පීඩාවට පත් වී අසරණව ජීවත් වන බැවින්, 
ඔවුන් සඳහා යම් මාසික දීමනාවක් ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා කරයි.   

පා.120/’10 
75. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සියලුම පභූ ආරක්ෂකයින් සඳහා ගමන් වියදම් දීමනාවක් 
ලබා දීම,— ජනාධිපති ආරක්ෂක සහ අගමැති ආරක්ෂක ෙසේවෙය් නියුක්ත නිලධාරීන්ට ෙමන්ම 
අෙනකුත් පභූ ආරක්ෂක ෙසේවාවල නියුක්ත නිලධාරීන්ට ද සමාන ගමන් වියදම් දීමනාවක් ලබා 
දීමට කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.    

පා.123/’11 
76. 

ගරු රුවන් රණතුංග මහතා,— උපාධිධාරී ගාම නිලධාරීන් අගැයීම සඳහා දීමනාවක් ලබා 
දීම,— රාජ්ය ෙසේවය ගම් මට්ටමින් ජනතාවට ලබා දීම සඳහා ෙසේවය කරන ගාම නිලධාරීන් 
අ.ෙපො.ස. (උ/ෙපළ) විභාගෙයන් පසුව තරඟ විභාග ලකුණු මත බඳවා ෙගන ඇතත්, දැනට 
ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින ගාම නිලධාරීන් අතරින් 30 % ක් 40 % ක් පමණ පිරිසක් උපාධි සුදුසුකම් 
ලබා ඇති අතර එයට කිසිදු සැලකිල්ලක් ෙමෙතක් දක්වා නැති බැවින් උපාධි සුදුසුකම අගැයීම 
සඳහා උපාධිධාරී ගාම නිලධාරීන්ට වැටුප් වැඩිවීමක් ෙහෝ දීමනාවක් ලබා දීමට අවශ්ය පියවර 
ගත යුතුයැයි  ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.     

පා.124/’11 
77. 

ගරු රුවන් රණතුංග මහතා,— ශාසත්ීය ගන්ථවල හැර ෛදනික පුවත්පත් සහ වාර 
සඟරාවල බුද්ධ රූපය පළ කිරීම තහනම් කිරීම,— ෛදනික පුවත්පත්වල සහ වාර සඟරාවල 
බුද්ධ රූප සහ පතිමා රූප කිසිදු පාලනයකින් ෙතොරව  අසීමිතව මුදණය  ෙකෙරන අතර එම 
පතිකා විවිධ භාණ්ඩ දවටන සහ ෙවනත් අෙයෝග්ය කටයුතු සඳහා භාවිතා කිරීම 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේට අෙගෞරවයක් වන බැවින් 2600 වැනි සම්බුද්ධ ජයන්තිය සැමරීම ද 
සැලකිල්ලට ෙගන මින් ඉදිරියට ශාසත්ීය ගන්ථවල හැර ෛදනික පුවත්පත්, වාර සඟරා සහ 
ෙවනත් පතිකාවල බුද්ධ රූප සහ පතිමා රූප පළ කිරීම තහනම් කිරීම සඳහා අවශ්ය නීති හඳුන්වා 
දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.127/’11 

78. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ගාල්ල ජාත්යන්තර කීඩාංගණය නැවත නම් කිරීම,— 

නිදහස් අධ්යාපනෙය් පියා වන දිවංගත ගරු (ආචාර්ය) සී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මහතාට 
ෙගෞරවයක් වශ ෙයන් ගාල්ල  ජාත්යන්තර කීඩාංගණය එතුමාෙග් නමින් නැවත නම් කළ 
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 
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පා.129/’11 
79. 

ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— ගාල්ල දිසත්ික්කෙය් ඓතිහාසික සථ්ාන පිළිබඳ නිබන්ධනයක් 
සකස ්කිරීම,— ගාල්ල දිසත්ික්කෙය් ඓතිහාසික, පුරා විද්යාත්මක හා සංසක්ෘතිකමය වශෙයන් 
වටිනා සථ්ාන සම්බන්ධෙයන් පුළුල් අධ්යයනයක් සිදුකර ඒ පිළිබඳව ශාසත්ීය වශෙයන් 
වටිනාකමක් ඇති නිබන්ධනයක් සකස ්කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.130/’11 
80. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මැතිවරණ කියාවලිය සහ මැතිවරණ පැවැත්වීම පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කිරීම,— මැතිවරණ කියා පටිපාටිය සහ මැතිවරණ 
පැවැත්වීම පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් සථ්ිර පදනමකින් පත් කළ යුතුයැයි 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

 
පා.131/’11 

81. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදලින් සහ ෙසේවක භාරකාර 

අරමුදලින් කඩිනමින් මුදල් ෙගවීම,— ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් සහ ෙසේවක භාරකාර 
අරමුදෙල් දායකත්වය දරන සියලුම සාමාජිකයින්ට ෙගවිය යුතු මුදල් කියාකාරී ෙසේවෙයන් 
විශාම ෙගන එක් මසක් ගතවීෙමන් අනතුරුව ෙගවීම සඳහා විධිවිධාන සැළසිය යුතුයැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.132/’11 
82. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— රාජ්ය මාධ්යවල අපක්ෂපාතීත්වය තහවුරු කිරීම,—  රාජ්ය 
මාධ්ය ශී ලංකාෙව් පුරවැසියන්ට පමණක්ම හිමි වූ තනි අයිතිවාසිකමක්වන නිසාත්, රජෙය් මාධ්ය 
නිරන්තරවම ෙද්ශපාලනීකරණයට ලක්වීමක් සිදුවී තිෙබන නිසාත් ශී ලංකාෙව් ලියාපදිංචි වී 
සිටින සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට රාජ්ය මාධ්ය තුළින් සමාන ෙලස සැලකීම සහ සමාන 
ෙලස අවසථ්ාවන් ලබාදීම තහවුරු කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.133/’11 
83. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— රාජ්ය ෙසේවෙය් භාෂා පවීණත්වෙය් අවශ්යතාව,—  වර්ෂ 
2025 වන විට සියලුම රජෙය් ෙසේවකයන්ට සිංහළ, ෙදමළ සහ ඉංගීසි යන භාෂා තුෙනන්ම වැඩ 
කටයුතු කිරීමට, ලිපි  හුවමාරු කර ගැනීමට සහ කථා කිරීමට හැකි වීම රජය විසින් අනිවාර්ය 
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.134/’11 
84. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට විමධ්යගත අයවැෙයන් 
පතිපාදන ෙවන්කරදීම,— පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 225 ෙදනා ෙවත, දළ ජාතික 
නිෂප්ාදිතෙයන් 1% කට සමාන වූ විමධ්යගත අයවැය මුදලක් වාර්ෂිකව ෙවන්කළ යුතු බවත් එම 
ෙවන්කිරීෙමන්, 50% ක් පාග්ධන වියදම් වශෙයන් උපෙයෝගීකර ගැනීමටත් ෙශේෂය රජෙය් 
නිර්ණායක මත පදනම්ව තම ඡන්ද දායකයින් ෙවනුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයාෙග් 
අභිමතය පරිදි කවර ෙහෝ පදනමකින් උපෙයෝගී කර ගැනීම සඳහාත් හිමිකම් ලබා දිය යුතු බවත් 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.138/’11 

85. 



( 55 ) 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විශව්විද්යාල මගින් පවත්වාෙගන යන පාඨමාලාවන් 
රැකියාභිමුඛ පාඨමාලාවන් බවට පත්කිරීම,— දිවයිෙන් සියලුම රජෙය් විශව්විද්යාල සහ 
ෙපෞද්ගලික විශව්විද්යාල මගින් පවත්වා ෙගන යන ශාසත්ීය අධ්යාපනයම සඳහා වූ උපාධි 
පාඨමාලාවන් රැකියාභිමුඛ වෘත්තීයමය උපාධි පාඨමාලාවන් බවට පරිවර්තනය කර එමගින් 
බිහිවන්නා වූ උපාධිධාරීන් ෙවත නව රැකියා සපයා දීෙම් අරමුණ ඇතිව, සියලුම විශව්විද්යාල 
සමඟ රාජ්ය අංශෙය් සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආයතන සම්බන්ධීකරණය සඳහා කමවත් වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස ්කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.139/’11 

86. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පාසල් සිසුන් පවාහනය කරනු ලබන වෑන් රථ සඳහා නිසි 

පමිතීන් නියම කිරීම,— දිවයින පුරා පවත්වාෙගන යනු ලබන පාසල් සිසු පවාහන ෙසේවාවන් 
නියමිත පමිතිෙයන් ෙනොපවතින බැවින් සහ ඇතැම් පාසල් වෑන් රථ ෙසේවකයින්ෙග් පැවතුම් 
යහපත් තත්ත්වෙයන් ෙනොපවතිත බැවින්, නිසි පමිතිෙයන් යුතු වෑන් රථ ෙසේවාවක් 
පවත්වාෙගන යෑම සඳහාත්, එම ෙසේවාවන් ලබාගන්නා පාසල් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ෙග් ආරක්ෂාව 
තහවුරු කිරීම සඳහාත්, වෑන් රථ ෙසේවාවන් සඳහා පමිතීන් හඳුන්වාදිය යුතුයැයි ද, වෑන් රථ 
ෙසේවකයින් තුළ යහපත් පැවතුම් පවත්වාෙගන යාම සඳහා විනය නීති මාලාවක් හඳුන්වා දිය 
යුතුයැයි ද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.140/’11 

87. 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අසව්ර් මහතා,— ෙපොල් කර්මාන්තෙයහි සහ ෙපොල් සම්පත්වල 

සංවර්ධනය හා පවර්ධනය විධිමත් කිරීම,— වානිජමය නිෂප්ාදන අතර ඉතා වැදගත් සථ්ානයක් 
ෙපොල්වලට හිමි වන ෙහයින් ෙපොල් සම්පත් සහ ඒවාෙය් පරිසරය තිරසාරව පවත්වා ගන්නා 
අතරම දළ ෙද්ශීය නිෂප්ාදිතයට සුවිෙශේෂී දායකත්වයක් ලබා ෙදන ෙලස ෙපොල් කර්මාන්තය සහ 
ෙපොල් සම්පත්වල සංවර්ධනය විධිමත් ෙකොට පවර්ධනය කිරීම උෙදසා අර්ථාන්විත පියවර ගත 
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.141/’11 

88. 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අසව්ර් මහතා,— කිතුල් කර්මාන්තය නගා සිටුවීම උෙදසා කිතුල් 

වගා කිරීම වැඩි කිරීම,— ගාමීය කර්මාන්ත ෙකෙරහි කිතුල් මගින් සිදු කරනා සුවිශාල 
දායකත්වය ෙහේතු ෙකොට ෙගන ගාමීය  කර්මාන්ත සහ ගාමීය පජාව නගා සිටුවිම පිණිස වගාවන් 
තුළ කිතුල් ගහනය වැඩි කිරීම සඳහා වන අපෙග් දිරිය සැලසුමට අනුගතව නව කිතුල් වගාවන් 
සංඛ්යාව වැඩි කිරීම උෙදසා නිසි කියාමාර්ග ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.142/’11 

89. 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අසව්ර් මහතා,— ශී ලංකාව වටා දූෂණෙයන් ෙතොර සමුදික 

පරිසරයක් සුරක්ෂිත කිරීම,— තිරසාර ජාතික සංවර්ධනයක් සහ සව්කීය ජනතාවෙග් සහ 
ආර්ථිකෙය් යහ පැවැත්ම උෙදසා, වසර 2020 වන විට ශී ලංකාව වටා දූෂණෙයන් ෙතොර සමුදික 
පරිසරයක් තහවුරු කිරීම පිණිස පියවර ගත යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.143/’11 

90. 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අසව්ර් මහතා,— කජු වගාව වැඩි දියුණු කිරීම උෙදසා කටයුතු 

ආරම්භ කිරීම— කජු සහ ඒ ආශිත නිෂප්ාදන සැකැසුම, අෙලවි කිරීම සහ වගා කිරීමට ආධාර 
කිරීම සහ එමගින් පධාන ෙපෙළේ, තත්වෙයන් උසස ් සහ වටිනාකම එකතු කළ කජු 
නිෂප්ාදකයකු සහ අපනයනකරුවකු බවට පත්වීම සඳහා ශී ලංකාවට සහාය ලබා දීම පිණිස කජු 
වගාව වැඩි දියුණු කිරීම උෙදසා කටයුතු ආරම්භ කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
කරයි.  



( 56 ) 

 

පා.144/’11 

91. 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අසව්ර් මහතා,— සම්පදායික කර්මාන්ත සංවර්ධනය කිරීම,— 

අම්පාර දිසත්ික්කෙය් අභාවයට යන සම්පදායික කර්මාන්ත වන අත් යන්ත ෙප්ෂ කර්මාන්තය, 
කුඹල් කර්මාන්තය, තල් ෙකොළ හා පන් ගසව්ලින් ෙපට්ටි, වට්ටි හා පැදුරු විවීම, ෙකොහු 
කර්මාන්තය හා ෙව්වැල් කර්මාන්තය යනාදිය සංවර්ධනය කර, එම පෙද්ශෙය් ජනතාවට රැකියා 
අවසථ්ාවන් උදාකර දීෙමන් ඔවුන්ෙග් ආදායම නංවාලීමට රජය කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.146/’11 

92. 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා,— ආයුධ ෙවළඳාම සඳහා විධිමත් පාලන කමයක් සථ්ාපිත 

කිරීම,—ජාත්යන්තර වශෙයන්, කිසිදු පාලනයකින් ෙතොරව ආයුධ ෙවළඳාම කියාත්මක වීෙම් 
පතිඵලයක් ෙලස   ශී ලංකාව වැනි රටවලට ආයුධ ගලා ඒම සහ එම රටවල් තුළ අවිධිමත් ෙලස 
ආයුධ සංසරණයවීම, ජනසමාජෙය් නිදහසට ඉමහත් බාධකයක් ද පජාතන්තවාදී ෙලස බලයට 
පත් රජයකට තර්ජනයක් හා බලපෑමක් ෙමන්ම රට තුළ මත්දව්ය සහ ගණිකා වෘත්තිය වැනි නීති 
විෙරෝධී කියාකාරකම් පුළුල් වීම සඳහා ෙහේතුවක්ද වී ඇත. ඉහත තත්ත්වය වළක්වාලමින් 
විනයගරුක, නීතිගරුක සහ සදාචාර සම්පන්න සමාජයක් ජනිත කිරීම මහින්ද චින්තන ඉදිරි 
දැක්ෙමහි අෙප්ක්ෂාවක් වන බැවින් ද, වර්තමාන  ෙලෝකෙය් බලාෙපොෙරොත්තුව අවි ෙවළඳ 
ගිවිසුම් කියාත්මක කිරීම මගින් සමාජ අරගල අවම කර සමාජ සුභ සාධනය සහතික කිරීම වන 
බැවින් ද, ෙමම විෂමාචාරයන් පිටුදැකීම සඳහා ජාත්යන්තර ගිවිසුම්වලට හා පඥප්තිවලට අදාළව 
ෙද්ශීය නීති පද්ධතියක් සථ්ාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.147/’11 

93. 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අසව්ර් මහතා,— රට ඉඳි වගාව හඳුන්වාදීෙම් හැකියාව විමසා 

බැලීම සඳහා පුළුල් අධ්යයනයක් සිදු කිරීම,— රට ඉඳි ශාඛය (ෆීනික්ස ්ඩැක්ටිලිෙෆරා) අප රෙට් 
වගා කිරීම සම්බන්ධෙයන් මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය් කාත්තන්කුඩිහි සිදු කරන ලද අත්හදා 
බැලීමක් සාර්ථක බව ෙපනී ෙගොස ්ඇති ෙහයින්, අප රෙට් ජනතාවට අෙප්ම ෙපොළෙව් වවන ලද 
ෙමම රසවත් පළතුර භුක්ති විඳීමට අවසථ්ාව සලසනු පිණිස, රට ඉඳි වගාව හඳුන්වා දීෙම් 
හැකියාව විමසා බලන පුළුල් අධ්යයනයක් සිදු කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
කරයි.  

පා.151/’11 

94. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ගුවන් විදුලි විකාශ නියාමනය කිරීම,— ගුවන් විදුලි විකාශ 

නියාමනය කිරීෙම් සව්ාධීන අධිකාරියක් සංසථ්ාගත කිරීම සඳහා නීති හඳුන්වා දිය යුතුයැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.152/’11 

95. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— රූපවාහිනී වැඩසටහන් විකාශය නියාමනය කිරීම,— 

රූපවාහිනී වැඩසටහන් විකාශය නියාමනය කිරීෙම් සව්ාධීන අධිකාරියක් සංසථ්ාගත කිරීම සඳහා 
නීති හඳුන්වා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.153/’11 
96. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මහ නගර සභාවලට රාජ්ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභා 
හඳුන්වා දීම,— 2013 ජනවාරි මස 01 වැනි දින වන විට සෑම මහ නගර සභාවකම රාජ්ය ගිණුම් 
පිළිබඳ කාරක සභා පිහිටුවීම සඳහා නීති හඳුන්වා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
කරයි.  



( 57 ) 

 

පා.154/’11 
97. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— හිමිකම් පනත සම්මත කිරීම,— මානව අභිමානය, 
සමානාත්මතාව සහ නිදහස යන පජාතන්තවාදී වටිනාකම් තහවුරු කරන දකුණු අපිකාෙව් 
පජාතන්තවාදෙය් පදනම වන හිමිකම් පනත හා සමානව රෙට් සියලු ජනතාවෙග් හිමිකම් 
 සහතික කරමින් එම පනෙත් නිශච්ිතව දැක්ෙවන සීමාවන්ට යටත්ව රාජ්යය විසින් ඒවා ගරු කළ 
යුතු, ආරක්ෂා කළ යුතු, පවර්ධනය කළ යුතු හා ඉටුකර දිය යුතු බවට විධිවිධාන සලසව්න 
පනතක් ශී ලංකාෙව් සම්මත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.155/’11 
98. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට විෙශේෂ දීමනා ෙගවීම,—  
රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව සහ වැටුප් සහ ෙසේවක සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත 
කර පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවෙහොත් හැර කිසිදු අමාත්යවරෙයකුට, නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරෙයකුට ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට කිසිදු විෙශේෂ දීමනාවක් ෙනොෙගවිය 
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

 
 
 

පා.158/’12 
99. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ශී ලංකාෙව් වරායන් සංවර්ධනය කිරීම,— ශී ලංකාව 
භූෙගෝලීය වශෙයන් වාසිදායක ආකාරයට සථ්ානගත වූ ෙක්න්දසථ්ානයක පිහිටා ඇති බවට 
පචලිතව තිබීමත්, පුරාතනෙය් සිටම නැව් පවාහන ෙසේවය ඉතා වැදගත් ෙසේවා කර්මාන්තයක් 
වීමත් සහ ඉන්දියාව ඉතාම අධිෂඨ්ානශීලීව වරායන් සංවර්ධනය සහ පවර්ධනය කිරීෙමහි නිරතව 
සිටීමත් නිසා අප ඉන්දියාව සහ ඉන්දීය ව්යාපාර සමග එක් වී ෙදරෙට්ම යහපත පිණිස වරායන් 
සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තු ව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.117/’10 

100. 
ගරු රුවන් රණතුංග මහතා,— අතුරු ෙබදීම් තහනම් නිකුත්කර ඇති රජෙය් දීමනා පත 

ඉඩම්වල අතුරු  ෙබදීෙම් බලය පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට පැවරීම,— ජය භූමි, සව්ර්ණ භූමි, රත්න 
භූමි ආදී රජෙය් ඉඩම් දීමනා පතලාභීන්ෙග් ඉඩම්වල අතුරු ෙබදීම් තහනම් වුවත්, මුල් 
ඉඩම්ලාභීන්ෙග් ෙදවන පරම්පරාෙව් අයිතිය තහවුරු කිරීමටත්, ඔවුන්ෙග් ෙග් ෙදොර වතුපිටිවල 
සංවර්ධන කටයුතු කිරීමටත් අතුරු ෙබදීම් අවශ්යතා පැන නැගුණු විට , පළාත් ෙකොමසාරිස්, ඉඩම් 
ෙකොමසාරිස් සහ ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය හරහා දැනට කියාත්මක වන දීර්ඝ කියාවලිය 
අවම ෙකොට අතුරු ෙබදීෙම් බලය පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට පැවරීමට අවශ්ය නීති හඳුන්වා දිය 
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.         

පා.159/’12 

101. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජාතික සහ ජාත්යන්තර අනාගත ඉල්ලුමට සරිලන ෙලස 

නිෂප්ාදනය වර්ධනය කිරීම සඳහා කමෙව්දයක් සකස ්කිරීම,— ජාතික සහ ජාත්යන්තර පජාවෙග් 
අනාගත ඉල්ලුමට සරිලන කාර්මික සහ කෘෂිකාර්මික නිෂප්ාදනයන් පිළිබඳව පුෙරෝකථනයක් 
කර අදාළ නිෂප්ාදනයන්ට අනුබද්ධිත සියලුම ක්ෙෂේතවල අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් තුළින් ද, 
නවීන තාක්ෂණය උපරිම මට්ටමින් පෙයෝජනයට ගනිමින් ද, නිෂප්ාදන කියාවලිය වර්ධනය 
කිරීම සඳහා කමෙව්දයක් සකස ්කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තු ව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.160/’12 

102. 



( 58 ) 

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලාංකික ජනතාව ෙග් පාරම්පරික උරුමයන් රැකගැනීම 
සඳහා ඩිජිටල් පුසත්කාලයක් ඇති කිරීම,— ශී ලාංකික ජනතාවෙග් සම්පදායික දැනුම ආරක්ෂා 
කරමින්, ෙපෝෂණය කර අනාගත පරම්පරාව ෙවත රැෙගන යාම සඳහා ද, ජාන සම්පත් හා ෛජව 
උරුමයන් අපහරණය වැළැක්වීම සඳහා පුළුල් ජාතික වැඩපිළිෙවළක් අවශ්යව ඇති බැවින් ද, 
පරිසරය, ෙද්ශීය ෛවද්ය ක්ෙෂේතය, කෘෂිකර්මාන්තය හා සම්පදායික කර්මාන්ත ඇතුළු සියලු 
ක්ෙෂේතයන් සඳහා ඩිජිටල් තාක්ෂණය උපෙයෝගී කරගත් නවීන පුසත්කාලයක් සකස ්කිරීමට ද, 
ඒ සඳහා ෙලෝක බුද්ධිමය ෙද්පළ සංවිධානය (WIPO), ශී ලංකා බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාංශය, 
පරිසර අමාත්යංශෙය් ෛජව විවිධත්ව ඒකකය ඇතුළු සියලු අංශ ඒකාබද්ධවූ වැඩපිළිෙවළක් 
සකස ්කිරීමට ද පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තු ව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.161/’12 

103. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලාංකික ජනතාවෙග් පාරම්පරික දැනුම ආරක්ෂා කර 

ගැනීම සඳහා වූ ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කිරීම,— ශී ලාංකික ජනතාවෙග් පාරම්පරික 
දැනුම භාවිතා වන ෛවද්ය කම, කෘෂිකර්මාන්තය, ආහාර සංරක්ෂණය, හසත් කර්මාන්ත අංශය 
ඇතුළු විවිධ ක්ෙෂේතයන්හි පාරම්පරික දැනුම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අදාළ ක්ෙෂේතයන් 
නිෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙගන් ෙතොරතුරු ලබාෙගන, ෛජව විවිධත්ව ඒකකය, බුද්ධිමය 
ෙද්පළ කාර්යාංශය ඇතුළු අදාළ අංශ ඒකාබද්ධව ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කළ යුතුයැයි 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තු ව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.162/’12 

104. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාවට ආෙව්ණික හා ඖෂධමය වටිනාකම්වලින් යුතු 

ශාඛවල ජාන සම්පත්වලට ෙප්ටන්ට් බලපත ලබා ගැනීම,— විෙද්ශීය රටවල් ශී ලංකාවට 
ආෙව්ණික වටිනා ඖෂධමය ශාඛවල සකිය රසායනික දව්ය සහ ජාන සම්පත් හඳුනා ෙගන, 
ඒවාට වංචනික ෙලස ෙප්ටන්ට් බලපත ලබා ගැනීම වැළැක්වීම සඳහා අදාළ සකිය රසායනික 
දව්ය සහ ජාන සම්පත් සඳහා ශී ලංකාවට ෙප්ටන්ට් බලපත ලබා ගැනීමටත්, ඖෂධ නිෂප්ාදනයට 
සහ වැඩි දියුණු කිරීමට එම ෙකොටස ්ෙයොදා ගැනීමටත්, ෛජව විවිධත්ව අංශය, බුද්ධිමය ෙද්පළ 
කාර්යාංශය සහ ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය ඇතුළු වගකිවයුතු සියලු ආයතන එක්ව විෙශේෂ 
වැඩ පිළිෙවළක් සකස ්කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තු ව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.163/’12 

105. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජනතා නිෙයෝජිතයින්ෙග් ගරු නාම අත්හැරීම,— 

ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඇතුළු පාර්ලිෙම්න්තු, පළාත් සභා, පාෙද්ශීය සභා නිෙයෝජනය 
කරන සියලුම ජනතා නිෙයෝජිතයන් මාසිකව තමන් කරන ෙසේවයට අදාළව වැටුප් හා / ෙහෝ 
දීමනා ලබා ගන්නා අතර ඉහත කිසිදු ධූරයක් නිසස්රණධ්යාසෙයන් සිදු කරනු ලබන ගරු 
ෙසේවයන් ෙනොවන බැවින් ද, එම ධූර දරන්නන්ෙග් නමට ඉදිරිෙයන් ෙහෝ ධූරයට ඉදිරිෙයන් 
අතිගරු, ශීමත් ෙහෝ ගරු යන නාම සහ නමට පසුව උතුමාණන්, මැතිතුමා යන පද ෙයදීම 
උපහාසයට ලක්වීමට ෙහේතුවක් වී ඇති බැවින් ද, ජනතා නිෙයෝජිතයන්ෙග් ගරු නාම භාවිතය 
නතර කිරීමට අවශ්ය පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 164/’12 
106. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— සුරැකුම්පත් සහ විනිමය ෙකොමිෂන් සභාව සව්ාධීන 
ආයතනයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම,— ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් සහ ෙද්ශපාලන 
අනුගහයන්ට විෙශේෂෙයන් සම්බන්ධ සියලුම බාධකයන් ඉවත් වන පරිදි, සුරැකුම්පත් සහ 
විනිමය ෙකොමිෂන් සභාව සව්ාධීන ආයතනයක් බවට පරිවර්තනය කළ යුතු බවට ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 165/’12 



( 59 ) 

 

107. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— තැපැල් ඡන්ද පකාශ කිරීම ෙවනුවට “කලින් ඡන්ද පකාශ 

කිරීම” හඳුන්වා දීම,— වත්මන් මැතිවරණ කමය තුළ පවත්නා ෙබොෙහෝ අඩුපාඩු මගහරවා 
වඩාත් සතුටුදායක තත්ත්වයකට පත්කිරීමට සහය වනු පිණිස, තැපැල් ඡන්ද පකාශ කිරීම 
ෙවනුවට “කලින් ඡන්ද පකාශ කිරීම” හඳුන්වාදීම සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව සංෙශෝධනය 
කළ යුතු බවට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 166/’12 
108. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විවෘත ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනයක් හඳුන්වාදීම පිණිස 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව සංෙශෝධනය කිරීම,— ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනය වර්තමානෙයහි 
පවත්වාෙගන යන සථ්ාවර ආකාරෙය් නාම ෙල්ඛනයක් ෙවනුවට විවෘත නාම ෙල්ඛනයක් බවට 
පත් කරනු පිණිස, ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව සංෙශෝධනය කළ යුතු බවට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා කරයි. 

 
 

 

 
 

දින නියමයක් ෙනොමැති ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම 
*1. 

ගරු අධ්යාපන අමාත්යතුමා,— ජාතික අධ්යාපන පතිපත්තියක් සැකසීම සඳහා වන 
පාර්ලිෙම්න්තු  විෙශේෂ කාරක සභාව,—  

ශී ලංකාෙව් නිදහස් අධ්යාපන කමය කියාත්මක වීෙමන් පසුව අධ්යාපන කමය 
පමාණාත්මකව වර්ධනය වී ඇතත් ඊට සාෙප්ක්ෂව අධ්යාපනය ගුණාත්මකව සහ ව හාත්මකව 
වර්ධනය ෙනොවීම නිසා ගුරුවරුන්ටත් සිසු දරු දැරියන් සහ ෙදමාපියන්ටත් පීඩාකාරීවන 
වටපිටාවක් නිර්මාණය වී ඇති ෙහයින් ද, 

එම කරුණට අදාළව අධ්යාපන ක ේෂේතය තුළ විවිධ අකටයුතු හා අසාධාරණකම් ෙමන්ම 
වංචා සහ දූෂණ සිදුවන බවට සමාජ මතයක් නිර්මාණය වී ඇති ෙහයින් ද, 

සමසථ් අධ්යාපන කමෙය් සුවිශාල ෙවනසක්ම් සහ පතිසංසක්රණ  රැසක් සිදුවිය යුතු බවට 
ෙපොදු ජන මතයක් ෙගොඩනැගී ඇති ෙහයින් ද, 

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙමහි දක්වා ඇති දැනුම ෙක්න්දීය සංවර්ධන උපාය මාර්ගය 
සැලකිල්ලට ගනිමින්ද, 

සමසත් ලාංකීය ශිෂ්ය පරම්පරාෙව් අනාගතය නිර්මාණය කිරීමට අදාළ වන ෙලස ළදරු 
පාසල් අවධිෙය් සිට විශව් විද්යාල අධ්යාපනය දක්වා සිසුන්ෙග් දැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප 
වර්ධනය කිරීමට අදාළවන පරිදි ජාතික අධ්යාපන කමයක් සකස ්කිරීම කල් දැමිය ෙනොහැකි සහ 
ජාතික පමුඛතාව ලැබිය යුතු කරුණක් ෙහයින් ද, 

(අ)  ෙපර පාසල්, පාථමික, ද්විතියීක සහ තෘතියික අධ්යාපනෙයහි ඇති විය යුතු 
පමාණාත්මක, ගුණාත්මක සහ ව හාත්මක ෙවනසක්ම් ෙව් දැයි ෙසොයා බැලීම 
පිණිසද, 

(ආ) ජාතික, ආගමික සහ සංසක්ෘතික  හර පද්ධතීන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අධ්යාපන කමය 
තුළ ඇති කළ යුතු ෙවනසක්ම් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම පිණිසද, 

(ඇ)  පිරිෙවන් අධ්යාපනෙය් සිදුවිය යුතු ෙවනසක්ම් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම පිණිසද, 



( 60 ) 

 

(ඈ)  පළමු ෙශේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීෙම්දී නිශච්ිත කමෙව්දයක් තිෙබ්ද යන්න ෙසොයා 
බැලීම පිණිසද, 

(ඉ)  සියලුම විභාග සහ පරීක්ෂණ පතිඵල ඉහළ මට්ටමකට ෙගන ඒම සහ උසස ්අධ්යාපන 
සුදුසුකම් ෙනොලබන සිසුන් ෙවනුෙවන් අධ්යාපන කමය තුළ ලබා දිය හැකි විකල්ප 
කියා මාර්ග ඇතිකළ යුතුද යන්න ෙසොයා බැලීම පිණිසද, 

(ඊ)  විශව් විද්යාලයට ඇතුල්වීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබුවත් ශී ලංකාෙව් විශව් විද්යාලයකට 
ඇතුළත් ෙනොවී විෙද්ශයන්හි අධ්යාපනය ලැබීම පිණිස විෙද්ශ ගතවන සිසුන්ට ෙමරට 
තුළදීම අධ්යාපන ඉඩ පසථ්ා ලබා දිය හැකි කමෙව්දයන් ෙව්දැයි ෙසොයා බැලීම පිණිසද, 

(උ)  අධ්යාපන කමය කියාත්මකවීම තුළ පාෙද්ශීය, ජාතීන් සහ ආගමික වශෙයන් පවතින 
විෂමතා ඉවත් කිරීමට ගතයුතු කමෙව්දයන් කවෙර්දැයි ෙසොයා බැලීම පිණිසද, 

(ඌ) ජාතික අධ්යාපන පතිපත්ති කියාත්මක වීෙම්දී මධ්යම රජය සහ පළාත් සභා අතර 
ඇතිවිය යුතු අන්තර් සම්බන්ධතාවන්හි සව්භාවය පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම පිණිසද, 

(එ)  අධ්යාපන කියාවලිෙය්දී, ගුරුවරුන්, ගුරු උපෙද්ශකවරුන්, විදුහල්පතිවරුන්, 
ෙකොට්ඨාස අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන්, කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන් සහ පළාත් 
අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන් සමසථ් අධ්යාපනෙව්දීන්ෙග් වගකීම සහ කාර්යය නිශච්ය 
කිරීම සඳහා ගතයුතු පියවර කවෙර්දැයි ෙසොයා බැලීම පිණිසද, 

පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළයුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
සම්මත කරයි. 

(2.)  
(අ) එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති කථානායකතුමා විසින් නම් කළ යුතු වන්ෙන්ය. 

(ආ) සථ්ාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, කාරක සභාව 
සාමාජිකයින් විසිඑක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය යුතු ය. 

(ඇ) එහි වාර්තාව එහි පළමු රැසව්ීෙම් සිට මාස තුනක(03) කාලයක් ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසින් දීර්ඝ ෙකෙරන එවැනි කාල පරිච්ෙඡ්දයක් තුළ දී පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 

(3.) ඒ කාරක සභාවට,—  
(අ)   සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට බලය තිබිය යුතුය. 

(ආ)  සිය කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම් තැනැත්තකු කැඳවීමට ද, යම් 
ෙල්ඛනයක් ෙහෝ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස යම් තැනැත්තකුට නියම කිරීමට ද, 
ඉහත සඳහන් කරුණු පූර්ණ ෙලස සලකා බැලීම පිණිස අවශ්ය යයි කාරක සභාව 
කල්පනා කරන ලිඛිත ෙහෝ වාචික සාක්ෂි ලබා ගැනීමට හා භාර ගැනීමට ද බලය තිබිය 
යුතුය. 

(ඇ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ෙක්ෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති 
පුද්ගලයන්ෙග් සහ පවීණයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට ද බලය තිබිය යුතුය. 

(ඈ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලද්ෙද් 
වුව ද, රැසව්ීම් පවත්වාෙගන යෑමට බලය තිබිය යුතු ය. 

 
පා. 37/’10 

 2. 
 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා 



( 61 ) 

 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 

ගරු  එච්. එම්. එම්. හරීස් මහතා 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 

ගරු  නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා 

ගරු  අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා,— රට පුරා පවතින අත්යාවශ්ය ඖෂධවල උග හිඟය පිළිබඳ 
කරුණු ෙසොයා බලා වාර්තා කිරීම පිණිස වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,— 

 අත්යාවශ්ය ඖෂධවල උග හිඟයක් රට පුරා පවතින ෙහයින් ද, 

ෙමම හිඟය සඳහා ෙහේතු ගරු ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙහළිදරව් කර ඇති 
ෙහයින් ද, 

ෙමම තත්වය නිවැරදි කිරීම සඳහා වූ කියාමාර්ග කඩිනමින් ෙනොගතෙහොත්, මහත් 
ව්යසනයක් ඇතිවිය හැකි ෙහයින් ද, 

(අ)       ෙමම ඖෂධ හිඟය සඳහා ෙහේතු විමසා බැලීම සඳහාත්; 

(ආ)    ෙමම තත්වෙයන් මිදීම සඳහා අවශ්ය ෙකටි කාලීන කියාමාර්ග නිර්ෙද්ශ කිරීම    
සඳහාත්; 

(ඇ) අනාගතෙය් ෙමබඳු තත්වයක් යළි ඇතිවීම වැළැක්වීමට ගතයුතු සථ්ිර 
කියාමාර්ග නිර්ෙද්ශ කිරීම සඳහාත්; 

පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
සම්මත කරයි. 
 

2.      (අ)    එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති කථානායකතුමා විසින් නම් කළ යුතු 
වන්ෙන්ය. 

      (ආ) ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන් ව තිබුණ ද, කාරක 
සභාව සාමාජිකයින් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් 
සමන්විත විය යුතු ය. 

3. ඒ කාරක සභාවට,—  
      (අ)     සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද; 

      (ආ)  පුද්ගලයන්, ලිපි ෙල්ඛන හා වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙහෝ එබඳු කාරක සභාවක් ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස ඕනෑම 
පුද්ගලෙයකුට නියම කිරීමට ද, එබඳු පුද්ගලයන්ෙග් සන්තකෙය් ෙහෝ 
පාලනය යටෙත් පවතින යම් ලිපියක්, ෙපොතක්, ෙල්ඛනයක් ෙහෝ වාර්තා 
ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම කිරීමට ද;  

(ඇ)    සාක්ෂ්යකරුවන් වාචිකව විභාග කිරීෙමන් සත්ය අසත්යතාව විමසා බැලීමට    
ෙහෝ අන්යාකාරෙයන් තහවුරු කර ගැනීමට ද, කාරක සභාෙව් සභාපති 
ෙහෝ එම කාර්ය සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ තැනත්ෙතකු විසින් 
දිවුරවනු ෙහෝ සහතික කරනු ලැබූ සාක්ෂ්යකරුවන් විභාග කිරීමට ද; 

 (ඈ)  කාරක සභාෙව් සහය පිණිස අදාළ ක්ෙෂතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති 
  පුද්ගලයන්ෙග් සහ පවීනයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට ; සහ 



( 62 ) 

 

 (ඉ)   කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් 
 තබන ලද්ෙද් වුව ද රැස්වීම් පවත්වාෙගන යෑමට ද; 

 බලය තිබිය යුතුය. 

4.  සිය පළමුවැනි රැස්වීම් දිනෙය් සිට මාස 6ක කාලයක් තුළ ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව  විසින් 
වැඩිදුරටත් ලබා ෙදන අන් කවර කාල සීමාවක් තුළ කාරක සභාව සිය  වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 
පා. 38/’10 

 3. 
 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා 

ගරු  අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 

ගරු  එච්. එම්. එම්. හරීස් මහතා 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 

ගරු  නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා,— ෙකොළඹ නගරය හා තදාසන්න පෙද්ශවල යළි යළිත් 
ජල ගැලීම් ඇති වීමට ෙහේතු ෙසොයා බලා වාර්තා කිරීම පිණිස වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ   
කාරක සභාව,— 

පසුගිය දින ගණනාවක් තුළ ෙකොළඹ මහ නගර සභා බල පෙද්ශෙය් වැඩි ෙකොටසක් සහ 
ෙකොළඹ දිසත්ික්කෙය් විශාල ෙකොටස ්තදබල ජල ගැලීම් වලට ෙගොදුරු වී ඇති ෙහයින් ද, 

ෙමය, ෙකොළඹ මහ නගර සභා බල පෙද්ශය සහ දිසත්ික්කය තුළ ෙවෙසන පුරවැසියන්ෙග් 
ජීවිත වල නිරන්තරෙයන් යළි යළිත් ඇතිවන ලක්ෂණයක් බවට පත්ව ඇති ෙහයින් ද, 

ෙම් පිළිබඳ වගකීම ඇත්තවුන් ෙමම තත්ත්වය පාලනය කිරීමට කිසිදු පයත්නයක් දරා 
ෙනොමැති ෙහයින් ද, 

ෙමම ජල ගැලීම් යළි යළිත් ඇතිවීම වැළැක්වීම පිණිස කිසිදු කියාමාර්ගයක් ගනු ලැබ 
ෙනොමැති ෙහයින් ද, 

කාලයත් සමඟ තත්ත්වය වඩ වඩාත් නරක අතට හැරී ඇති ෙහයින් ද, 

ජල ගැල්ම පහව යාෙමන් පසුව සියළු ෙදයම අමතක කර දැමීෙම් පවණතාවක් ඇති 
ෙහයින් ද, 

ෙමය ඉතාමත් අසතුටුදායක තත්ත්වයක්  වන ෙහයින් ද, 

      (අ) ෙකොළඹ නගරෙය් හා ඒ අවටද, එම දිස්තික්කෙය් ද යළි යළිත් ජල ගැලීම්           
ඇතිවීමට ෙහේතු විමසා බැලීමට ද; 

(ආ) ඉහත කී පරිදි ජල ගැලීම් ඇති වීම වැළැක්වීමට අවශ්ය ක්ෂණික හා ෙකටි     
කාලීන කියා මාර්ග පිළිබඳව විමසා බැලීමට ද; 

(ඇ) ෙමම ගැටළුව යළි යළිත් ඇතිවීම සථ්ිරව ම වැළැක්වීෙම් කම සහ විධි   
නිර්ෙද්ශ කිරීමට ද; 



( 63 ) 

 

පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභා වක් පත් කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
 ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 

2.   (අ) එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති කථානායකතුමා විසින් නම් කළ යුතු 
වන්ෙන්ය. 

 (ආ) ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, කාරක සභාව 
සාමාජිකයන් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය 
යුතුය. 

3. ඒ කාරක සභාවට,— 

 (අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද; 

  (ආ) පුද්ගලයන්, ලිපි ෙල්ඛන හා වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ 
එබඳු කාරක සභාවක් ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට නියම 
කිරීමට ද, එබඳු පුද්ගලයන්ෙග් සන්තකෙය් ෙහෝ පාලනය යටෙත් පවතින යම් 
ලිපියක්, ෙපොතක්, වාර්තාවක් ෙහෝ ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම 
කිරීමට ද; 

  (ඇ) සාක්ෂ්යකරුවන් වාචිකව විභාග කිරීෙමන් සත්ය අසත්යතාව විමසා බැලීමට 
ෙහෝ අන්යාකාරෙයන් තහවුරු කර ගැනීමට ද, කාරක සභාෙව් සභාපති ෙහෝ ඒ 
එම කාර්යය සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ තැනැත්ෙතකු විසින් 
දිවුරවනු ෙහෝ සහතික කරවනු ලැබූ සාක්ෂ්යකරුවන් විභාග කිරීමට ද; 

  (ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ක්ෙෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති 
පුද්ගලයන්ෙග් හා පවීනයන්ෙග් සහාය ලබා ගැනීමට; සහ 

  (ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
ලද්ෙද් වුව ද රැස්වීම් පවත්වාෙගන යෑමට ද; 

 බලය තිබිය යුතුය. 

4.  සිය පළමුවැනි රැස්වීම් දිනෙය් සිට මාස 6ක කාලයක් තුළ ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
වැඩිදුරටත් ලබා ෙදන අන් කවර කාල සීමාවක් තුළ කාරක සභාව සිය වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 

පා. 58/’10 
 4. 

 
ගරු  කරු ජයසූරිය මහතා 

ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 

ගරු  එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු  ඩී. එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා 

ගරු  රවී කරුණානායක මහතා 

ගරු  ෙජ්. ශී රංගා මහතා,— මැතිවරණ නීති සමාෙලෝචනය කිරීම හා සංෙශෝධන 
නිර්ෙද්ශ කිරීම සඳහා වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,— 
 

ශී ලංකාෙව් මැතිවරණ කමය පතිසංසක්රණය කිරීම සඳහා පසුගිය වර්ෂ ගණනාවක් 
මුළුල්ෙල් විවිධාකාර පයත්නයන් දරා ඇති ෙහයින්ද, 

5 වැනි පාර්ලිෙම්න්තුව කාලෙය්දී හා ඉන් අනතුරුව 2006, 6 වැනි පාර්ලිෙම්න්තුව කාලෙය්දී 
ද ඇතුළුව, අවසථ්ා ගණනාවකදී මැතිවරණ පතිසංසක්රණ පිළිබඳව විමසා බැලීම සඳහා විෙශේෂ 
කාරක සභා පත් කරනු ලැබ ඇති ෙහයින් ද, 



( 64 ) 

 

ෙමම කාරක සභා විසින් අන්තර්වාර වාර්තා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති ෙහයින් ද, 

ෙමම කාරක සභාවල නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම සඳහා කිසිදු කියාමාර්ගයක් ෙගන ෙනොමැති 
ෙහයින් ද, 

(අ)  මැතිවරණ සම්බන්ධ නීති, විෙශේෂෙයන්ම ඡන්දදායකයන් ලියාපදිංචි කිරීෙම් 
පනත, පළාත් පාලන මැතිවරණ පනත, පළාත් සභා මැතිවරණ පනත, 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ පනත සහ ජනාධිපති මැතිවරණ පනත හා සමඟ ඉහත 
කී පනත්වලට වසර ගණනාවක් පුරා සිදුකරන ලද විවිධ සංෙශෝධනද ඉහත 
දක්වා ඇති පනත්වල විධිවිධාන වලට අදාළ කරන ලද විෙශේෂ විධිවිධාන පනත් 
ෙකටුම්පත්ද සමාෙලෝචනය කිරීමටත්; 

 (ආ) ෙමම පනත්  පතිෙශෝධනය කිරීමට, සංෙශෝධනය කිරීමට හා ඒකාබද්ධ කිරීමට 
ඇති අවශ්යතාව තක්ෙසේරු කිරීමටත්; 

 (ඇ)  මැතිවරණවලට අදාළව දැනට පවත්නා නීති වලට අවශ්ය පතිසංස්කරණ සහ 
සංෙශෝධන නිර්ෙද්ශ කිරීමටත්; 

පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 

2. (අ)  එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති කථානායකතුමා විසින් නම් කළ යුතු 
 වන්ෙන්ය. 

  (ආ)  ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධාන වල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, කාරක සභා ව 
 සාමාජිකයන් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය යුතුය. 

3.  ඒ කාරක සභාවට,— 

   (අ)  සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද; 

   (ආ)  යම් තැනැත්ෙතකු කැඳවීමට, යම් ෙල්ඛන ෙහෝ වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමට, 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ සිය කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම් 
තැනැත්ෙතකුට නියම කිරීමට හා එබඳු තැනැත්ෙතකු සන්තකෙයහි ෙහෝ 
පාලනය යටෙත් පවතින යම් ෙල්ඛනයක්, ෙපොතක්, වාර්තාවක් ෙහෝ ලියවිල්ලක් 
ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම කිරීමට ද; 

   (ඇ) සාක්ෂිකරුවන් වාචිකව විභාග කිරීෙමන් සත්ය අසත්යතාව විමසා බැලීමට ෙහෝ 
අන්යාකාරෙයන් තහවුරු කර ගැනීමට හා කාරක සභාෙව් සභාපති  ෙහෝ එම 
කාර්යය සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ තැනැත්ෙතකු විසින් දිවුරවනු 
ලැබූ සාක්ෂිකරුවන් විභාග කිරීමට ද; 

   (ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ක්ෙෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති 
පුද්ගලයන්ෙග් සහ පවීනයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට; සහ 

   (ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
ලද්ෙද් වුවද රැස්වීම් පවත්වාෙගන  යෑමට ද;  

බලය තිබිය යුතුය. 

4.  සිය පළමුවැනි රැස්වීම් දිනෙය් සිට වර්ෂයක කාලයක් තුළ ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව              
විසින් වැඩිදුරටත් ලබා ෙදන අන් කවර කාල සීමාවක් තුළ කාරක සභාව සිය වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

පා. 61/’10 
 5. 

 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා 
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ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 

ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා 

ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 

ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය,— දහහත්වැනි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙය් විධිවිධාන කියාත්මක කිරීම, සමාෙලෝචනය කිරීමට හා එය කියාත්මක 
කිරීම සඳහා තවදුරටත් සංෙශෝධන අවශ්ය වන්ෙන්ද යන්න පිළිබඳව වාර්තා කිරීම පිණිස 
වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,—  
 දහහත්වැනි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය 2001 වර්ෂෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
සම්මත කර සහතික කරන ලද ෙහයින් ද; 

 රාජ්ය පරිපාලන සහ අධිකරණ නිෙයෝජිත ආයතන ගණනාවක ස්වාධීනත්වය සහතික 
කරනු පිණිස වූ වැදගත් විධිවිධාන ගණනාවක් ඉහත කී සංෙශෝධනෙයහි විධිවිධාන මගින් 
හඳුන්වාදුන් හා එම විධිවිධානවලට අන්තර්ගත වූ ෙහයින් ද; 

 ඉහත කී සංෙශෝධන මගින් සාධාරණ හා නිදහස් සමාජයක් සහතික කිරීම ෙච්තනය 
කරන ලද ෙහයින් ද; 

 දහහත්වැනි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයහි විධිවිධාන උල්ලංඝනය වන බව 
නිරීක්ෂණය කරනු ලැබ ඇති ෙහයින් ද; 

(අ)  ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් දහහත්වැනි ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා සංෙශෝධනෙයහි විධිවිධාන 
කියාත්මක කිරීම සමාෙලෝචනය කිරීමට ද; 

(ආ) එහි විධිවිධාන අනුගමනය කිරීම සහතික කිරීම සඳහා අවශ්ය පියවර නිර්ෙද්ශ කිරීමට 
ද; 

(ඇ) තවදුරටත් සංෙශෝධන අවශ්ය වන්ෙන්ද යන්න සලකා බැලීමට ද; 

 පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කරනු ලැබිය යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 

2.  (අ)  එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති කථානායකතුමා විසින් නම් කළ යුතු 
 වන්ෙන්ය. 

(ආ) සථ්ාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, කාරක සභා ව 
සාමාජිකයන් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය යුතුය. 

3. ඒ කාරක සභාවට,— 

(අ)  සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට බලය තිබිය යුතුය. 
(ආ) යම් තැනැත්ෙතකු කැඳවීමට, යම් ෙල්ඛන ෙහෝ වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමට, 

පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ සිය කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම් තැනැත්ෙතකුට 
නියම කිරීමට හා එබඳු තැනැත්ෙතකු සන්තකෙයහි ෙහෝ පාලනය යටෙත් පවතින යම් 
ෙල්ඛනයක්, ෙපොතක්, වාර්තාවක් ෙහෝ ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම කිරීමට 
බලය තිබිය යුතුය. 

(ඇ) සාක්ෂිකරුවන් වාචිකව පරීක්ෂා කිරීෙමන් සත්ය අසත්යතාව විමසීමට ෙහෝ 
අන්යාකාරෙයන් තහවුරු කරගැනීමට, කාරක සභාෙව් සභාපති  ෙහෝ එම කාර්යය 
සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ තැනැත්ෙතකු විසින් දිවුරවනු ලැබූ 
සාක්ෂිකරුවන් විභාග කිරීමට බලය තිබිය යුතුය. 

(ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ක්ෙෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති 
පුද්ගලයන්ෙග් සහ පවීනයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමටද බලය තිබිය යුතුය. 



( 66 ) 

 

(ඉ)  කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලද්ෙද් 
වුවද රැසව්ීම් පවත්වාෙගන යෑමට බලය තිබිය යුතුය. 

4.  කාරක සභාව, සිය පළමුවැනි රැසව්ීම් දිනෙයහි සිට එක් වර්ෂයක් ෙහෝ 
 පාර්ලිෙම්න්තුව ලබා ෙදන්නාවූ එවැනි අන් කවර ෙහෝ නැතෙහොත් දීර්ඝ වූ ෙහෝ  කාල 
 සීමාවක් තුළ සිය වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 

පා. 66/’10 
 6. 

ගරු  රනිල් විකමසිංහ මහතා  

ගරු  කරු ජයසූරිය මහතා 

ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 

ගරු  රවුෆ් හකීම් මහතා 

ගරු  මංගල සමරවීර මහතා,— රාජ්ය මූල්යය පිළිබඳ කාරක සභාව,—  

ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් නම් කරනු ලබන සභාපතිවරයකුෙගන් සහ සාමාජිකයන් 
එෙකොෙළොස ්ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත වන්නා වූ ද, එෙසේ වුවද සභාපතිවරයා විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වන්නා වූ ද, රාජ්ය මූල්යය පිළිබඳ කාරක සභාව යැයි හැඳින්විය යුතු 
කාරක සභාවක් වන්ෙන්ය. 

2. (අ) ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 148 වැනි ව්යවසථ්ාව යටෙත් ආදායම් එකතු කිරීම ද; 

(ආ) ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 149(1) ව්යවසථ්ාව යටෙත් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් ෙගවීම් කිරීම 
ද; 

(ඇ) ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 149(1) ව්යවසථ්ාව යටෙත්, නීතිය පකාරව විෙශේෂිත පරමාර්ථ 
සඳහා රාජ්ය අරමුදල් උපෙයෝජනය කිරීම ද; 

(ඈ) ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 150(1) සහ 150(2) ව්යවසථ්ාව යටෙත් රාජ්ය අරමුදල් භාවිතා 
කිරීම ද; 

(ඉ) විසර්ජන පනෙත් ඇතුළත් වන විසර්ජනයන් පවර්තන වර්ෂය සඳහා ආපසු ගැනීම්, 
විසර්ජනයන් මාරු කිරීම් සහ අනෙප්ක්ෂිත ෙශේෂය මාරු කිරීම ද; 

(ඊ) පවර්තන වර්ෂය සඳහා විසර්ජන පනත කියාත්මක කිරීම ද; 

(උ) රාජ්ය ණය සහ ණය ෙපොලී ෙගවීම ද; 

(ඌ) 2003 අංක 2 දරන රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ (වගකීම්) පනත ය ටෙත් වාර්තා සහ 
පකාශ ද; 

 පරීක්ෂා කිරීම එකී කාරක සභාෙව් කාර්යය වන්ෙන්ය. 

3.  ඉහත 2 ෙඡ්දෙයහි සඳහන් වන කරුණු වලින් පැන නගින කරුණු සම්බන්ධෙයන් කාරක 
සභාව වරින් වර පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කළ යුත්ෙත් ය. 

4.  අයවැය ඇසත්ෙම්න්තු ෙකටුම්පත් සභාගත කරනු ලැබීෙමන් පසු සති 6ක් ඇතුළත කාරක 
සභාව, රජෙය් පතිපත්ති සීමාවන් ඇතුළත නිසි පරිදි මුදල් වැය කරනු ලැෙබ් ද යන්න 
සඳහන් කරමින් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය. 

5.  අයවැය ඉදිරිපත් කරනු ලැබීෙමන් ඉක්බිතිව විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනි වර 
කියවීෙමන් පසු දින 4ක් ඇතුළත කාරක සභාව, සමසත් ඇසත්ෙම්න්තුගත වියදම් සහ ලැබීම් 
නිගමනය කිරීෙම්දී පදනම් වශෙයන් භාවිත කරනු ලබන රාජ්ය මූල්ය, මූල්ය  සහ ආර්ථික 
උපකල්පනයන් පිළිබඳ වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත් ය. 
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පා. 67/’10 
 7. 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා,— අධීක්ෂණ ස්ථාවර කාරක සභා,— 

(අ)  පහත ලැයිසත්ුගත කර ඇති පරිදි, තම බල සීමාව යටතට එන විෂයයන්ට අදාළ සියලු 
පනත් ෙකටුම්පත්, ෙයෝජනා, ගිවිසුම්, වාර්තා හා අෙනකුත් කරුණු  පරීක්ෂා කිරීෙම් 
බලතල සහ බල සීමාවන් පහත දක්වා ඇති එක් එක් කාරක සභාවට පැවෙරන 
“අධීක්ෂණ සථ්ාවර කාරක සභා” යනුෙවන් හැඳින්ෙවන කාරක සභා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
තිබිය යුතු යැයිද, 

(ආ)  එකී කාරක සභාවල බල සීමාව යටතට එන සියලු පනත් ෙකටුම්පත්, ෙයෝජනා, 
ගිවිසුම්, වාර්තා සහ අෙනකුත් කරුණු පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට පථමෙයන් 
වාර්තා කිරීම සඳහා අදාළ කාරක සභාවලට ෙයොමු කළ යුතු යැයිද, 

 ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

 1. ජාත්යන්තර සබඳතා 
   ජාත්යන්තර ෙවළඳාම ඇතුළුව විෙද්ශ රැකියා, ජාත්යන්තර සංවිධාන, 

ජාත්යන්තර සම්ෙම්ලන සහ ගිවිසුම්, කලාපීය සංවිධාන 

 2. ජාතික ආරක්ෂාව 
   ශී ලංකාෙව් ආරක්ෂාව ඇතුළුව සන්නද්ධ හමුදා, රහස ් ෙතොරතුරු, මහජන 

නීතිය හා සාමය, ෙපොලිසිය හා ආරක්ෂාව, විෙද්ශීය රටවල් සමඟ 
සහෙයෝගීතාව 

  3.  කෘෂිකර්ම සහ ඉඩම් 

   වැවිලි කර්මාන්ත, මහවැලි අධිකාරිය, ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග ඇතුළුව 

 4. මානව සම්පත් හා සංස්කෘතිය 
   අධ්යාපනය, පුහුණුව, තරුණ කටයුතු, කීඩා, සංසක්ෘතිය හා ආගමික කටයුතු 

ඇතුළුව 

 5. මානව ජනාවාස හා බල ශක්තිය 
   නාගරික හා ගාමීය යටිතල ව හයක්, මහා මාර්ග, මාර්ග, දුම්රිය, නැව් කටයුතු, 

ගුවන් ෙසේවා, තැපැල් සහ විදුලි සංෙද්ශ 

 6. මානව සුබ සාධනය 
   ෙසෞඛ්යය, සමාජ සුබ සාධනය, දරිදතාව දුරලීම, අබාධිතයින්, ෙජ්යෂඨ් පුරවැසි 

හා ළමා සුබ සාධනය ඇතුළුව 

 7. අභ්යන්තර පරිපාලනය 

 8. පරිසර හා ස්වාභාවික සම්පත් 
   ජල කළමනාකරණය, ජලජ සම්පත්, විෙශේෂිත ආර්ථික කලාපය හා ධීවර 

කටයුතු ඇතුළුව 

 9. ෛනතික හා කාන්තා කටයුතු 
   අධිකරණ, මානව හිමිකම්, මාධ්ය, කම්කරු, ජාතික ඒකාබද්ධතා හා සත්ී පුරුෂ 

සමාජභාවය ඇතුළුව 
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(ඇ)  ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙවහි 44(ඇ) සහ 45(1) ව්යවසථ්ා යටෙත් අමාත්යාංශ වලට පවරා 
ඇති විෂයයන්, කාර්යයන්, ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතන, ව්යවසථ්ාදායක අධීක්ෂණ 
කාර්යය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙයෝග්ය සථ්ාවර කාරක සභාවට ෙවන් කරනු 
ලබන්ෙන්ය. 

2 (අ)  (i)  (අ)  පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරනු ලබන නීති භාවිතය, පරිපාලනය, 
  කියාත්මක කිරීම හා ඵලදායී බව; සහ 

  (ආ)  නව ෙහෝ අතිෙර්ක නීති පැනවීෙම් අවශ්යතාව  ෙහෝ ෙයෝග්යතාව දැක්විය 
  හැකි තත්ත්වයන් සහ අවසථ්ා;  

  සම්බන්ධෙයන් සිය වි ශ ේල්ෂණ ඇගයීම් කාර්යෙය් දී ද; සහ  
  (ii)  නීති හා අවශ්ය සහ ෙයෝග්ය විය හැකි පරිදි එවැනි අතිෙර්ක නීති සකසක්ිරීෙම්දී 

  සලකා බැලීෙම්දී හා නීති පැනවීෙම්දී ෙහෝ ෙවනස ්කිරීෙම්දී ද;  
  පාර්ලිෙම්න්තුවට සහාය වීම පිණිස (ආ) ෙඡ්දෙයහි විධිවිධාන සලසව්ා ඇති පරිදි එකී 

විවිධ අධීක්ෂණ සථ්ාවර කාරක සභා වලට ෙපොදු අධීක්ෂණ වගකීම් තිබිය යුත්ෙත්ය. 

(ආ)  කාරක සභාවක බල සීමාවට ඇතුළත් වන විෂයයන්ට අදාළ ව්යවසථ්ා සම්පාදන 
ව්යාපෘති හා වැඩසටහන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අභිපායට අනුකූලව කියාත්මක වන්ෙන්ද 
සහ ඉටු වන්ෙන්ද යන්න හා ඒවා දිගටම පවත්වා ගත යුතුද, සීමා කළ යුතුද නැතෙහොත් 
බැහැර කළ යුතුද යන්න තීරණය කරනු පිණිස සෑම සථ්ාවර කාරක සභාවක්ම අඛණ්ඩ 
පදනමක් මත— 

(i)  සිය බලසීමාවට ඇතුළත් වන විෂයයන්ට අදාළ ව්යවසථ්ා සම්පාදනය 
ව්යාපෘති සහ වැඩසටහන් ෙයදවුම, පරිපාලනය, කියාත්මක කිරීම හා 
ඵලදායී බව; 

(ii)  සිය බලසීමාවට ඇතුළත් වන විෂයයන්ට අදාළ ව්යවසථ්ා සම්පාදන සහ 
වැඩසටහන් පාලනය සහ කියාත්මක කිරීම සඳහා වගකීම ඇති 
ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතන වල සංවිධානය හා ෙමෙහයුම; 

 
(iii) සිය බලසීමාවට ඇතුළත් වන විෂයයන්ට අදාළව නව ෙහෝ අතිෙර්ක 

ව්යවසථ්ා පැනවීෙම් අවශ්යතාව ෙහෝ ෙයෝග්යතාව දැක්විය හැකි කව ර ෙහෝ 
තත්ත්වයන් ෙහෝ අවස්ථා (එයට අදාළව පනත් ෙකටුම්පතක් ෙහෝ 
ෙයෝජනාවක් හඳුන්වා ෙදනු ලැබ ඇතිව ෙහෝ නැතිව වුවද); සහ 

(iv) සිය බල සීමාවට ඇතුළත් වන විෂයයන් පිළිබඳ අනාගත පර්ෙය්ෂණ හා 
පුෙරෝකථන; 

අධීක්ෂණය කළ යුත්ෙත්ය. 
 (ඇ) සෑම කාරක සභාවක්ම විසින් සිය වගකීම් ඉටු කිරීෙම්දී අවශ්ය යැයි ෙහෝ ෙයෝග්ය යැයි 

ෙහෝ එය සලකන පරීක්ෂණ ෙහෝ අධ්යයනයන් කවර ෙහෝ අවසථ්ාවක සිදු කිරීමට එක් 
එක් කාරක සභාවට හැකිය. 

(ඈ) පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමු සැසිවාරෙයහි ආරම්භෙයන් පසු සති හයකට ෙනොවැඩි 
කාලයකදී එක් එක් සථ්ාවර කාරක සභාව, එම පාර්ලිෙම්න්තුව සඳහා සිය අධීක්ෂණ 
සැලැසුම සකස ්කළ යුත්ෙත්ය. එකී සැලසුම පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු  පිළිබඳ කාරක 
සභාවට ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය. සිය සැලැසම් සකස ් කිරීෙම්දී එක් එක් කාරක 
සභාව, හැකි තාක් දුරට— 

 (i)  එකී ව්යවසථ්ා සම්පාදන ව්යාපෘති, වැඩ සටහන් ෙහෝ නිෙයෝජිතායතන  පිළිබඳ 
සමාෙලෝචන සිදුකිරීෙම්දී කාරක සභා අතර උපරිම සම්බන්ධීකරණය සහ 
සහෙයෝගය සහතික කිරීෙම් අරමුණින් සමාන ෙහෝ සම්බන්ධ ව්යවසථ්ා 
සම්පාදන ව්යාපෘති, වැඩ සටහන් පිළිබඳ බල සීමාව සහිත අෙනකුත් කාරක 



( 69 ) 

 

සභා ෙහෝ  තම බල සීමාවට අයත් නිෙයෝජිතායතන ෙහෝ විමසා බැලිය යුතු 
අතර එකී සම්බන්ධීකරණය සහ සහෙයෝගය සහතික කරනු පිණිස ගනු ලැබ 
ඇති ෙහෝ ගනු ලබන පියවර පැහැදිලි කිරීමක් සිය සැලසුෙමහි අන්තර්ගත කළ 
යුත්ෙත්ය;  

 (ii)   ෙනොපැහැදිලි, අත්තෙනෝමතික ෙහෝ අර්ථයක් නැති ෙහෝ පුද්ගල යන් මත උග 
මූල්ය බර පටවනු ලබන ආණ්ඩුෙව් රීති ෙරගුලාසි, ව්යවසථ්ා සහ අධිකරණ 
තීරණ පිළිබඳව නිශච්ිත ගැටලු සමාෙලෝචනය කළ යුත්ෙත්ය; 

 (iii)  සථ්ිර අය වැය අධිකාරිය ෙහෝ ව්යවසථ්ාපිත අධිකාරිය ෙහෝ යටෙත් කියාත්මක 
වන එකී ව්යවසථ්ා සම්පාදන ව්යාපෘති, වැඩ සටහන් ෙහෝ නිෙයෝජිතායතන 
පිළිබඳ සමාෙලෝචන සිය සැලැසේම් අන්තර්ගත කිරීම සඳහා පමුඛතාව ලබා 
දිය යුත්ෙත්ය; සහ  

 (iv)  සිය බල සීමාවට අයත් සියලු වැදගත් ව්යවසථ්ා සම්පාදන ව්යාපෘති, වැඩසටහන් 
ෙහෝ නිෙයෝජිතායතන සෑම වසර 10 කට වරක්ම සමා ෙලෝචනයකට භාජන 
කරන බවට සහතික කිරීමට කටයුතු කළ යුත්ෙත්ය. 

(ඉ) පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුවැනි සැසිය ආරම්භෙයන් පසු සති නවයකට ෙනොවැඩි 
කාලයකදී, කාරක සභා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අධීක්ෂණ සැලසුම් සහ එකී 
අධීක්ෂණ සැලැසුම් වඩාත්ම ඵලදායී ෙලස සම්බන්ධීකරණය සහතික කිරීම සඳහා සහ 
නැතෙහොත් ෙම් අනු ෙඡ්දෙය් අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා, එමගින් කිරීමට ඉඩ 
ඇති යම් නිර්ෙද්ශ ෙව් නම් ඒවාද සමගින්, පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කළ යුත්ෙත්ය. 

3 (අ) කවර ෙහෝ විෂයයක් යම් සථ්ාවර කාරක සභාවකට ෙයොමු කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
හැකිය. 

 (ආ) අමාත්යවරයා යටෙත් ඇති විෂයයක්, කර්තව්යයක්, ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙහෝ 
ආයතනයක් පිළිබඳ අධිකාරී බලය ඇති අදාළ අධීක්ෂණ සථ්ාවර කාරක සභාවට යම් 
කරුණක් ෙයොමු කිරීමට අමාත්යවරයාට හැකිය. 

4 (අ) ෙමම ෙඡ්දෙය් විධිවිධාන අනුව එම 1(අ) ෙඡ්දය ය ටෙත් නම් කර ඇති අධීක්ෂණ 
සථ්ාවර කාරක සභාවක් යටෙත් ලැයිසත්ු ගත කරන ලද විෂයයකට අදාළ සෑම පනත් 
ෙකටුම්පතක්, නිෙයෝගයක්, ෙයෝජනාවක් ෙහෝ අෙනකුත් කරුණක් කථානායකවරයා 
එයට ෙයොමු කළ යුත්ෙත්ය. 

(ආ) 1(අ) ෙඡ්දෙය් විධිවිධානයක ඇති විෂය කරුණක් සම්බන්ධෙයන් අධිකාරී බලය ඇති 
එක් එක් කාරක සභාවට එකී විධිවිධානය සලකා බලා ඒ පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
වාර්තා කිරීමට හැකිතාක් දුරට හැකිවන ආකාරයට කථානායකවරයා 4(අ) ෙඡ්දය 
යටෙත් කරුණු ෙයොමු කළ යුත්ෙත්ය. 

(ඇ) කිසියම් කරුණක් ෙයොමුකිරීම සම්බන්ධෙයන් ඉහත (අ) සහ (ආ) ෙඡ්ද 
කියාත්මකකිරීෙම්දී, කථානායකවරයා:— 

(i)  පාථමික බලසීමාව ඇති කාරක සභාවක් නම් කළ යුත්ෙත්ය. 

(ii)  පාථමික බලසීමාව ඇති කාරක සභාෙව් මතය විමසීම සඳහා කරුණු 
  ෙයොමුකිරීමට ෙපර ෙහෝ පසු, එම කරුණු තවත් අතිෙර්ක කාරක සභා 
  එකකට ෙහෝ වැඩි සංඛ්යාවකට ෙහෝ ෙයොමු කළ හැකිය. 

(iii)  ෙයොමුකිරීමක් ෙයෝග්ය කාල සීමාවකට යටත් කළ හැකිය; සහ 

(iv)  ෙයෝග්යයැයි හැ  ෙගන පරිදි එබඳු අෙනකුත් විධිවිධාන සකස් කළ හැකිය. 
(ඈ) මතයත්, පකාශ කරන කාරක සභාෙව් වගකීම්  ක්ෙෂේත යටතට ගැෙනන කරුණු 

පමණක් මතයට විෂය විය යුත්ෙත්ය. 



( 70 ) 

 

(ඉ) පාථමික බල සීමා කාරක සභාෙව්දී සලකා බැලිය යුතු ෙව් නම්, මතය විමසා සිටින 
කාරක සභාව ඉල්ලා සිටින කාල සීමාව තුළ එය ලබා දීම සඳහා පාථමික බල සීමා 
අධිකරණය අවසන් කාල සීමාවක් නියම කළ යුත්ෙත්ය. 

5 (අ) සිය බල සීමාව කියාත්මක කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීෙම්දී, එක් එක් කාරක සභාව එකී 
කාරක සභාව විසින් සලකා බලන ලද එක් එක් විෂයයට අදාළ වාර්තාවක් 
කථානායකවරයාට ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය. එකී වාර්තා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත 
කිරීමට කථානායකවරයා කටයුතු කළ යුත්ෙත්ය. 

(ආ) (i)  කිසියම් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙහෝ නිෙයෝගයක් පිළිබඳව කාරක සභාවක 
ඕනෑම වාර්තාවක් ක්ෂණික සාධාරණීකරණය අනුව ෙයෝග්ය ෙව් නම් ඒ සමග 
දැක්ෙවන ෙයෝජනාවට යම් ෙකටුම්පත් සංෙශෝධනයක් අවශ්ය නම්  එයින් 
සමන්විත විය යුත්ෙත්ය. 

 (ii)  ෙකටුම්පතක් සඳහා වන එබඳු ඕනෑම සංෙශෝධනයක්, කාරක සභාෙව් 
සභාපතිවරයා ෙහෝ කාරක සභා ව විසින් නම් කරනු ලැබූ එහි ෙවනත් 
සාමාජිකෙයකු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ සංෙශෝධනයක් ෙලස, එකී  පනත් 
ෙකටුම්පෙත් කාරක සභා අවසථ්ාෙව්දී සථ්ාවර නිෙයෝග 56 යටෙත් 
කථානායකවරයා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැෙබ්. 

 (iii)  නිෙයෝගයක් සඳහා වන එබඳු ඕනෑම සංෙශෝධනයක්, කාරක සභාෙව් 
සභාපතිවරයා විසින් ෙහෝ කාරක සභාව විසින් නම් කරනු ලැබූ එහි ෙවනත් 
සාමාජිකෙයකු විසින් ෙහෝ ඉදිරිපත් කරනු ලබන සංෙශෝධනයක් ෙලස, 
කථානායකවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැෙබ්. 

(ඇ) පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් තබන ලද කිසියම් ව්යවසථ්ාදායක ෙනොවන වාර්තාවක 
නිර්ෙද්ශ, පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙයෝජනාවක් මගින් අනුමත කරනු ලැබිය හැකිය. 

6 (අ) එක් එක් කාරක සභාව සිය රැසව්ීම් පිළිබඳ දින දර්ශනයක් සකස ් කර එය 
කථානායකවරයා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය.  

(ආ) සෑම කාරක සභාවක්ම මසකට දින ෙදකකට ෙනොඅඩු දින ගණනක රැස ්විය යුත්ෙත්ය. 
දින දර්ශනය/කාල සටහන කථානායකවරයා විසින් අනුමත කරනු ලැබීෙමන් පසු එක් 
එක් සථ්ාවර කාරක සභාෙව් රැසව්ීම් පවත්වනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

(ඇ) යම් සථ්ාවර කාරක සභාවක අතිෙර්ක රැසව්ීම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉල්ලීම පරිදි ෙහෝ 
සථ්ාවර කාරක සභාෙව් සාමාජිකයන්ෙගන් අඩක් විසින් කරනු ලැබූ ඉල්ලීම පරිදි ෙහෝ 
කැඳවනු ලැබිය යුත ේත්ය. 

(ඈ) සථ්ාවර කාරක සභාවක් ෙවත ෙයොමු ෙකොට ඇති යම් කරුණක පගතිය පිළිබඳ 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ෙලසට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන් තුෙනන් එකක 
සංඛ්යාවක් විසින් ලිඛිතව එකී කාරක සභාෙවන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. එවන් ඉල්ලීමක් 
ලැබී සති ෙදකක කාලයක් ඇතුළත එකී කාරක සභාව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එකී වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාභිමුඛ කරනු 
ලබන්ෙන්ය. 

7 සෑම සථ්ාවර කාරක සභාවක්ම පාර්ලිෙම්න්තු කාලසීමාව තුළ කියාත්මක ෙව්. 

8  (අ) පහත දැක්ෙවන අය හැර අෙනකුත් සියලු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන් සථ්ාවර කාරක 
සභාවන්හි සාමාජිකයින් ෙලස කටයුතු කිරීමට සුදුසුකම් ලබති: 

 (i) කථානායකවරයා 
 (ii) නිෙයෝජ්ය කථානායකවරයා 

 (iii) නිෙයෝජ්ය කාරක සභා සභාපතිවරයා 

 (iv) අගාමාත්යවරයා 



( 71 ) 

 

 (v) සභානායකවරයා 

 (vi) විපක්ෂනායකවරයා 

 (vii) ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 44(1) ව්යවසථ්ාව පකාරව පත් කරනු ලැබ ඇති 
කැබිනට් අමාත්යවරයන් 

 (viii) සිය අමාත්යංශවල විෂයයන් හා කාර්යයන් කැබිනට් අමාත්යවරයකුෙග් විෂය 
පථය යටතට ෙනොගැෙනන, ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 45(1) ව්යවසථ්ාව 
යටෙත් පත් කරනු ලබන අමාත්යවරයන් ෙහෝ 45(4) ව්යවසථ්ාව යටෙත් 
විෂයයන් හා කාර්යයන් පවරනු ලැබ ෙනොමැති අමාත්යවරයන් 

(ආ) සුදුසුකම් ඇති සෑම මන්තීවරෙයකුම එක් සථ්ාවර කාරක සභාවක සාමාජිකයකු ෙලස 
කටයුතු කළ යුත්ෙත්ය. එම 8(අ)(viii) ෙඡ්දය යටතට ෙනොගැෙනන නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයන් සහ අමාත්යවරයන්, එකී නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා ෙහෝ අමාත්යවරයා 
කටයුතු කරන්ෙන් තම කැබිනට් අමාත්යවරයාෙග් විෂය පථය යටතට ගැෙනන යම් 
විෂයයක්, කර්තව්යයක්, ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙහෝ ආයතනයක් සම්බන්ධෙයන් ද, එකී 
විෂය පථයන් සහ ඒ හා සම්බන්ධ කාර්යයන්ට පැවරී ඇති යම් සථ්ාවර කාරක සභාවක 
කටයුතු ෙනොකළ යුත්ෙත්ය.  

(ඇ) (i)  සුදුසුකම් ඇති මන්තීවරයන්ෙග් ෙල්ඛනයක් කථානායකවරයා විසින් සකස ්
කළ යුත්ෙත්ය. 

 (ii)  සුදුසුකම් ඇති මන්තීවරයන්ෙග් ෙල්ඛනෙය් සංඛ්යාත්මක අගය අනුව එක් එක් 
කාරක සභාවට අයත් සථ්ානය කථානායකවරයා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරනු ලබන ෙද්ශපාලන පක්ෂ හා සව්ාධීන කණ්ඩායම් ෙවත 
ලබා ෙදනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

(ඈ) පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙද්ශපාලන පක්ෂවල ෙහෝ සව්ාධීන කණ්ඩායම් වල නායකයින් 
විසින් එක් එක් සථ්ාවර කාරක සභාෙව් සාමාජික නාම ෙයෝජනා කථානායකවරයා 
ෙවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් අදහස් විමසා බලා 
කථානායකවරයා විසින් එකී නම් පාර්ලිෙම්න්තුවට නිෙව්දනය කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

(ඉ) 8(ඈ) ෙඡ්දය යටෙත් නම් කරන ලද ඕනෑම සාමාජිකයකු එකී සථ්ාවර කාරක 
සභාෙවන් ඉවත් කරන ෙලසට කථානායකවරයා ෙවත ලිඛිත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් 
කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලන පක්ෂයක ෙහෝ සව්ාධීන 
කණ්ඩායමක ෙහෝ නායකයකුට හැකිය. එවැනි ඉල්ලීමක් ලැබීෙමන් පසු එය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම්දීෙමන් අනතුරුව කථානායකවරයා අදාළ මන්තීවරයා එකී 
කාරක සභාෙවන් ඉවත් කළ යුත්ෙත්ය. 

(ඊ) (i)  සෑම සථ්ාවර කාරක සභාවක්ම සිය පළමු රැසව්ීෙම්දී සහ සභාපති ධූරය 
පුරප්පාඩු වූ පසු එළෙඹන පළමු රැසව්ීෙම්දී සථ්ාවර කාරක සභාෙව් 
සභාපතිවරයකු පත් කර ගත යුත්ෙත්ය. 

 (ii)  අමාත්යවරෙයකු ෙහෝ නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරෙයකු සථ්ාවර කාරක සභාවක 
සභාපති වශෙයන් ෙතෝරා පත් කර ගනු ලැබීමට සුදුසුකම් ෙනොලබන්ෙන්ය. 

(උ) කාරක සභාෙව් රැසව්ීම් වලට ෙනොකඩවා තුන් වාරයක් සහභාගී ෙනොවන 
මන්තීවරෙයකු එකී කාරක සභාෙව් සාමාජිකත්වය හැර ගියා ෙසේ සලකනු ලබන්ෙන්ය. 

9 අවශ්යයැයි හැ ෙගන කරුණු පරීක්ෂා කර බලා කාරක සභාවට වාර්තා කිරීම සඳහා, 
අවශ්යයැයි එය සලකන අවසථ්ාවලදී සිය සාමාජිකයන්ෙගන් සමන්විත වන අනු කාරක 
සභා පත් කිරීමට එක් එක් අධීක්ෂණ කාරක සභාවට හැකිය. 

10 අධීක්ෂණ කාරක සභාවක් ෙවත ෙයොමු කරන ලද කරුණු අදාළ ෙයොමු කිරීෙමන් මාස 3 ක් 
ඉකුත් වීමට ෙපර පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සැලකිල්ලට භාජනය ෙනොකළ යුත්ෙත්ය. එෙසේ 
වුවද, යම් නිශච්ිත කරුණක් පිළිබඳව වාර්තා කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙයෝජනාවක් 



( 72 ) 

 

මගින් අදාළ කාල සීමාව දීර්ඝ කරනු ලැබ ඇති අවසථ්ාවකදී එකී කාල සීමාව ඉකුත් වීෙමන් 
පසු පමණක් එකී කරුණ සලකා බලනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

11 පනත් ෙකටුම්පතක් ෙහෝ ෙපොදු වැදගත්කමක් ඇති ෙවනත් කරුණක් ෙහෝ සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කරන සථ්ාවර කාරක සභාවකට, එකී පනත් ෙකටුම්පත ෙහේතුෙවන් අගතියට 
පත්වන පාර්ශවයන්, ඒ සම්බන්ධෙයන් උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන් ෙහෝ ඒ පිළිබඳ 
අත්දැකීම් ඇති පුද්ගලයින් සාක්ෂි සඳහා කැඳවීමට හැකිය. 

12. (අ) ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 152 ව්යවසථ්ාෙව් සඳහන් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙහෝ 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාවට කරනු ලබන සංෙශෝධනයක් හැර ෙවනත් නීතියක් පැනවීම 
අධීක්ෂණ සථ්ාවර කාරක සභා වාර්තාවක් විසින් නිර්ෙද්ශ කරනු ලබන අවසථ්ාවකදී 
එකී පරමාර්ථ සඳහා වාර්තාෙව් විෙශේෂිතව සඳහන් කරනු ලබන කාරක සභාෙව් 
සභාපතිවරයා ෙහෝ ෙවනත් සාමාජිකයකු ෙහෝ විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 78 වැනි 
ව්යවසථ්ාව පකාර, දැනුම් දීෙමන් අනතුරුව, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නියමයකින් ෙතොරව 
පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී පළමුවැනි වර කියවීම සඳහා ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය හැකිය. පනත් ෙකටුම්පෙත් පිටපත් ෙයෝජනාව සමග ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය. ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් සති හයක් ඇතුළත 
ඡන්දයක් සඳහා කථානායකවරයා විසින් එම ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. එෙසේ වුවද එකී සති හයක කාල සීමාව විසර්ජන පනත් 
ෙකටුම්පෙත් ෙදවැනි වර කියවීෙම් ෙහෝ කාරක සභා අවසථ්ාෙව් ෙහෝ තුන්වැනි වර 
කියවීෙම් කාල සීමාව තුළ ෙයෙදන්ෙන් නම්, එකී ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුව  හමුෙව් 
තැබිය යුත්ෙත් විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත සලකා බැලීම අවසන් වූ පසුවය. එකී 
 ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුමත කරනු ලැබීෙමන් ඉක්බිතිව පනත් ෙකටුම් 
පත පළමුවැනි වර කියවා මුදණය කිරීම සඳහා නිෙයෝග කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

 එෙසේ වුවද, එකී පනත් ෙකටුම්පත අධීක්ෂණ සථ්ාවර කාරක සභාෙව් 
සාමාජිකයින්ෙගන් 2/3ක සාමාජික සංඛ්යාවක් විසින් අනුමත කරනු ලැබිය යුතු අතර 
එකී සාමාජිකයින්ෙග් නම් සමග එය වාර්තා කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

 (ආ) පනත් ෙකටුම් පත පළමුවැනි වර කියවා මුදණය කිරීමට නිෙයෝගය ලබා දීෙමන් 
අනතුරුව, කථානායකවරයා විසින් එකී පනත් ෙකටුම්පත අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත 
ෙයොමු කරනු ලැබිය යුතු අතර, අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ලබා ෙදන තුරු ඒ සම්බන්ධෙයන් තවදුරටත් සාකච්ඡා ෙනොකළ 
යුත්ෙත්ය. 

 (ඇ) අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත වාර්තාවක් ලබා ෙදනු ලැබීෙමන් පසු 
ෙහෝ පනත් ෙකටුම් පත අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කළ දින සිට මාස ෙදකක 
කාලයක් ඉකුත් වීෙමන් පසු පනත් ෙකටුම් පත ෙදවැනි වර කියවීම සඳහා නියම කළ 
යුත්ෙත්ය. 

13 (අ) පුද්ගලයින්, ලිපි ෙල්ඛන හා වාර්තා කැඳවීමට සෑම සථ්ාවර කාරක සභාවකටම බලතල 
තිෙබන අතර, ඔවුන් ඉදිරිෙය් ගනු ලැබූ සාක්ෂි වල කාර්යය සටහන් සමඟ, ඔවුන්ෙග් 
අදහස් හා නිරීක්ෂණයන්ද සහිතව එක් එක් කාරක සභාව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත වාර්තා 
ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය. 

(ආ) සථ්ාවර කාරක සභාවක සාමාජිකයකුෙග් විෙරෝධතාවයක් ෙහෝ ෙවනස ් මතයක් 
එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාවට ඇමිණිය හැකිය.  

14 (අ) ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 152 වැනි ව්යවසථ්ාෙව් දැක්ෙවන ව්යවසථ්ා පැනවීම සථ්ාවර 
කාරක සභාවක් විසින් නිර්ෙද්ශ කරනු ලබන ඕනෑම අවසථ්ාවකදී එකී වාර්තාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් මාස තුනක කාලයක් ඇතුළත අමාත්ය මණ්ඩලය 
ඒ සම්බන්ධෙයන් සිය මතය ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය. 

 (ආ) සථ්ාවර කාරක සභාවක වාර්තාවක් ව්යවසථ්ා පැනවීම සම්බන්ධ වාර්තාවක් ෙනොවන 
අවසථ්ාවකදී, එකී වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් මාස ෙදකක් ඇතුළත 
අමාත්ය මණ්ඩලය සිය මතය ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය. එවැනි වාර්තාවක් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සලකා බලනු ෙනොලබන්ෙන්ය. 

15 යම් නීතියක් යටෙත් යම් ආයතනයක්, සංගමයක්, නිලධාරිෙයකු ෙහෝ පුද්ගලෙයකු විසින් 



( 73 ) 

 

ෙපෞද්ගලිකත්වය ෙහෝ රහස්යභාවය ආරක්ෂා කළ යුතු අවසථ්ාවකදී, අදාළ සථ්ාවර කාරක 
සභාව එකී නීතිය පකාරව කටයුතු කළ යුත්ෙත්ය. 

16 (අ) ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 155 වැනි ව්යවසථ්ාව යටෙත් සාදනු ලබන මහජන ආරක්ෂාව 
සම්බන්ධ ඕනෑම නිෙයෝගයක් සම්බන්ධෙයන් වාර්තා කිරීම සඳහා ෛනතික හා 
කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ සථ්ාවර කාරක සභාව ෙවත ෙයොමුෙකොට වාර්තාවක් ලබා ගත 
යුත්ෙත්ය. යම් නිෙයෝගයක ලුහුඬු නාමය ෙවනත් කාරක සභාවක බල සීමාව යටෙත් 
එන නිශච්ිත විෂයයක් හා සම්බන්ධ ෙව් නම්, එම 4(ඇ)(ii) ෙඡ්දය යටෙත් 
කථානායකවරයා එකී නිෙයෝග අදාළ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුත්ෙත්ය. 

 (ආ) (අ) ෙඡ්දය යටෙත් කරනු ලබන සඳහනට 7 ෙඡ්දය අදාළ ෙනොවන්ෙන්ය. 
17 කථානායකවරයාෙග් අනුමතිය ලබා ගැනීෙමන් පසුව, ෙවනත් කාරක සභා එකක් ෙහෝ 

වැඩි ගණනක් සමග සාකච්ඡා පැවැත්වීමට ඕනෑම අධීක්ෂණ සථ්ාවර කාරක සභාවකට 
හැකිය. 

18 කවර ෙහෝ විසර්ජනයන් ෙහෝ වැය ෙනොකරන ලද ෙශේෂයක් පැවරීම පිළිබඳව, මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්, අයවැය අධ්යක්ෂ සහ අදාළ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් රාජ්ය මූල්ය 
කාරක සභාවට වහාම දැනුම් දිය යුත්ෙත්ය. 

19  බල සීමාව යන්ෙනන් ව්යවසථ්ාදායක අධීක්ෂණ බල සීමාව අදහස් වන අතර අනු 
ව්යවසථ්ාවන් සම්බන්ධෙයන් වන බල සීමාවද ඊට ඇතුළත් ෙව්. 

 ඕනෑම විසර්ජනයක් ෙහෝ වැය ෙනොකරන ලද ෙශේෂයක් ෙහෝ මාරු කිරීෙම්දී 
අදාළ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ඒ බැව් වහාම අදාළ අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත දැනුම් දිය 
යුත්ෙත්ය. 

20. 8(අ) හා (ඊ)(ii) ෙඡ්ද රාජ්ය ගිණුම් කාරක සභාවට සහ ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක  සභාවට 
 අදාළ වන්ෙන්ය. 

පා.106/’ 10 

 8. 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා  

ගරු  (පූජ්ය) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි 

ගරු  සී. ඒ. සූරියආරච්චි මහතා  

ගරු   සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය  

ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා 

ගරු  එස්. සී.  මුතුකුමාරණ මහතා  

ගරු වයි. ජී. පද්මසිරි මහතා  

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා  

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  

ගරු  ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා  

ගරු  ජානක වක්කුඹුර මහතා  

ගරු  උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා  

ගරු  ෙරෝහණ දිසානායක මහතා  

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා  

ගරු ඒ. එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා  
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ගරු  ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා    

 ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා  

ගරු  විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා  

ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා  

ගරු  වී. එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  

ගරු   ජානක බණ්ඩාර මහතා  

ගරු  සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා  

ගරු  වී. ෙක්. ඉන්දික මහතා  

ගරු  ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා  

ගරු   ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා  

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා  

ගරු  (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා  

ගරු  ඒ. පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  

ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා  

ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා  

ගරු විජය දහනායක මහතා  

ගරු  තාරානාත් බසන්ායක මහතා  

 ගරු  ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා  

ගරු  ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  

ගරු  (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා  

ගරු  ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා  

ගරු  ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා  

ගරු  එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා  

ගරු  විදුර විකමනායක මහතා  

ගරු  ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා  

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා  

ගරු  අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා  

ගරු  චන්දසිරි ගජදීර මහතා  

ගරු  සාලින්ද දිසානායක මහතා  

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  

ගරු  නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා  

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
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ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  

ගරු  ෙජ්. ආර්. පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා  

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා  

ගරු  කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය  

ගරු   ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා  

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා  

ගරු  නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා  

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  

ගරු  එච්. ආර්. මිතපාල මහතා  

ගරු  ජයරත්න ෙහේරත් මහතා  

ගරු  පවිතා ෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය  

ගරු  රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  

ගරු  මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය  

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා  

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා  

ගරු  සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා  

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා  

ගරු  (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා  

ගරු (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂප් කුමාර මහතා  

ගරු  ඒ. ආර්. එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා  

ගරු  දුමින්ද දිසානායක මහතා  

ගරු  තිලංග සුමතිපාල මහතා  

ගරු එම්. එල්. ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා මහතා  

ගරු  ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා  

ගරු   දයාශිත තිෙසේරා මහතා  

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා  

ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා  

ගරු එස්. බී. දිසානායක මහතා  

ගරු  අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා  

ගරු  දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් 
ජයවර්ධන මහතා ශී ලංකා ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරමින් කියා 
කිරීම පිළිබඳ පරීක්ෂා කර වාර්තා කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව, — 

ෙමම ගරු සභාෙව් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු වන ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන 
මහතා 2010 ෙනොවැම්බර් මස 29 වැනි දින හා ඊට ෙපර දිනයන්හිදී එල්.ටී.ටී.ඊ. කියාකාරීන් 
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විසින් ලන්ඩන් නගරෙය්දී ශී ලංකා රජයට හා අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට 
එෙරහිව පවත්වන ලද රැසව්ීම්, විෙරෝධතා ව්යාපාර, සාකච්ඡා සඳහා සෘජුව සහ / ෙහෝ වකව 
සහභාගී වී ඇති බවට එකී සාකච්ඡා, විෙරෝධතා සඳහා සෘජුව ෙහෝ වකව සහ/ ෙහෝ අනුබල දී ඇති 
සහ අනුගහ දක්වා ඇති බවට වාර්තා ලැබී ඇති ෙහයින්ද, 

එකී විෙරෝධතාවයන් සංවිධානය කිරීමට අදාළ මූලික සාකච්ඡාවන් හා උනන්දු කිරීෙම් 
රැසව්ීම් හා ඊට අදාළ දැනුවත් කිරීම් සඳහාද පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් 
ජයවර්ධන මහතා සෘජුව සහභාගී වී ඇති බව වාර්තාවී ඇති ෙහයින්ද, 

මීට ෙපරද පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා එල්.ටී.ටී.ඊ. 
සංවිධානය සහ එහි හිතවතුන් සමඟ විවිධ ආකාරෙය් සම්බන්ධතාවයන් පවත්වාෙගන ගිය බවට 
කරුණු ෙහළිදරව් වී ඇති බැවින්ද, 

ලන්ඩනය හා යුෙරෝපෙය් ෙවනත් පධාන නගරවල එල්.ටී.ටී.ඊ. කියාකාරීන් සහ/ ෙහෝ 
එල්.ටී.ටී.ඊ. ආධාරකරුවන් සමග ඉතා කිට්ටු සම්බන්ධතාවයක් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  ගරු 
(ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා පවත්වා ඇති බව හා පවත්වාෙගන යන බවට කරුණු 
ෙහළිදරව් වී ඇති බැවින්ද,  

ඉහත කී කියාවන් එකකින් ෙහෝ වැඩි ගණනක් තුළින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  ගරු (ෛවද්ය) 
ජයලත් ජයවර්ධන මහතා ශී ලංකා ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 157අ ව්යවසථ්ාව හා ආණ්ඩුකම 
ව්යවසථ්ාෙව් හය  වැනි  සංෙශෝධනය  හා දිවුරුම පැහැදිලිවම උල්ලංඝනය කර ඇති බව ෙපනී 
යන ෙහයින්ද,  

ඉහත කී කරුණු සම්බන්ධෙයන් හා ඉහත කී කරුණුවලට අදාළව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  ගරු 
(ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතාෙග් කියා කලාපය  පිළිබඳව පරීක්ෂා කර බලා ෙමම ගරු 
සභාවට වාර්තා කිරීම පිණිස පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතුයැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 
2.  තවද,— 

(අ) එකී කාරක සභාවට සාමාජිකයන් නම් කිරීම හා සභාපතිවරයා පත් කිරීම 
කථානායකවරයා විසින් කළ යුතු බවත්, 

(ආ) එකී කාරක සභාවට සව්කීය ගණපූරණය නියම කිරීමටත්, 

(ඇ) අවශ්ය පුද්ගලයින් කැඳවීමට හා අවශ්ය ලිපි ෙල්ඛනාදිය ෙගන්වා ගැනීමට  සහ 

(ඈ) දිවුරුම් පිට සාක්ෂිකරුවන් විභාග කිරීමටත් 

කාරක සභාවට බලය තිබිය යුතුය. 

3.  වරින් වර වාර්තා කිරීමටත්, පාර්ලිෙම්න්තු සැසිවාරය කල් තබනු ලැබූවත්, රැස්වීම් 
 පවත්වාෙගන යාමටත්, එකී කාරක සභාවට බලය තිබිය යුතුය. 

 
 
 

පා.107/’10 
 9. 
 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා 

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු  තිස්ස අත්තනායක මහතා 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 

ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
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ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා,— එංගලන් තෙය් “හීෙතෝ” ගුවන් ෙතොටුපෙළේ පැවති 
උද්ෙඝෝෂණ ව්යාපාරවලට ෙමම ගරු සභාෙව් කිසියම් මන්තීවරෙයකු සම්බන්ධ වී සිටිෙය්ද 
යන්න ෙසොයා බලා වාර්තා කිරීම පිණිස වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,— 

2010 ෙදසැම්බර් මස 02 වැනි දින  ජලම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්ය හා ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් 
පධාන සංවිධායක ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව්; 

"ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව අනුව දිවුරුම් දුන් මන්තී ෙකෙනක් තහනම් 
කළ සංවිධානයක් එක්ක නීති විෙරෝධී කණ්ඩායම් සමග අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පැමිෙණන 
ෙව්ලාවට එංගලන්තෙය් ගුවන් ෙතොටුපළට ගිහිල්ලා අෙප් රටටත්, ඒවාෙග්ම තමන්ෙග් දිවුරුම් 
දීමටත් විරුද්ධව වැඩ කළා නම්, ඒ මන්තීතුමාව ෙම් සභාව විසින් වහාම පරීක්ෂණයකට ලක් කළ 
යුතුයි" 

යනුෙවන් පකාශයක් කර ඇති බැවින් ද;  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන අමාත්යතුමා විසින් මතු කරන ලද කරුණු ෙමම සභාෙව් බරපතළ 
පරීක්ෂණයකට භාජනය කළ යුතු බැවින් ද; 

ඉහත නම් සඳහන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් වන අපි, 
(අ) ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන අමාත්යතුමා විසින් එල්ල කරන ලද ෙචෝදනාෙව් පසුබිමට 

ෙහේතු වූ කරුණු; සහ 

(ආ) එංගලන්තෙය් "හීෙතෝ" ගුවන් ෙතොටුපෙළේ පැවති උද්ෙඝෝෂණ ව්යාපාරවලට ෙමම ගරු 
සභාෙව් කිසියම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු සම්බන්ධ වී සිටිෙය් ද යන්න ෙසොයා 
බලා වාර්තා කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතුයැයි 
ෙයෝජනා කර සිටිමු.   

2.   (අ) එම කාරක සභාව සහ එහි  සභාපතිවරයා කථානායකතුමා විසින් නම් කළ යුතු 
 වන්ෙන්ය. 

 (ආ) සථ්ාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, කාරක සභාව 
 සාමාජිකයින් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය යුතු ය. 

 (ඇ) එහි වාර්තාව එහි පළමු රැසව්ීෙම් සිට මාස තුනක (03) කාලයක් ෙහෝ  පාර්ලිෙම්න්තුව
 විසින් දීර්ඝ ෙකෙරන එවැනි කාල පරිච්ෙඡ්දයක් තුළ දී පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
 කළ යුතු ය. 

3.  එම කාරක සභාව ට,— 

(අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට බලය තිබිය යුතු ය. 

(ආ) සිය කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම් තැනැත්තකු කැඳවීමටද, යම් 
 ෙල්ඛණයක් ෙහෝ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස යම් තැනැත්තකුට නියම කිරීමට 
 ද ඉහත සඳහන් කරුණු පූර්ණ ෙලස සලකා බැලීම පිණිස අවශ්ය යයි කාරක සභාව 
 කල්පනා කරන ලිඛිත ෙහෝ වාචික සාක්ෂි ලබා ගැනීමට හා භාර ගැනීමට ද බලය 
 තිබිය යුතුය.  

(ඇ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ෙක්ෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති 
 පුද්ගලයන්ෙග්  සහ පවීණයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට ද බලය තිබිය යුතුය. 

 (ඈ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමටද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
 ලද්ෙද් වුවද, රැසව්ීම් පවත්වාෙගන යෑමටද බලය තිබිය යුතුය.  
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 10. 

ගරු  කරු ජයසූරිය මහතා  

ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  

ගරු  එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා  

ගරු  හරින් පනාන්දු මහතා 

ගරු  කබීර් හෂීම් මහතා 

ගරු  ඩී. එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  

ගරු  රුවන් විජයවර්ධන මහතා 

ගරු  ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 

ගරු  තිස්ස අත්තනායක මහතා 

ගරු  (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා 

ගරු  ඒ. ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා,—  පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්ය ගරු ඒ. 
එල්. එම්. අතාවුල්ලා මහතා ෙකෙරහි විශ්වාස භංගත්වය,— 

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්ය ගරු ඒ. එල්. එම්. අතාවුල්ලා මහතා 2011 ජනවාරි මස 
04 වැනි දින,  

“අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. 2011 අෙපේල් 01 වැනිදා අපි පළාත් පාලන ආයතනවල 
අලුත් සභාවාරය කැඳවන්න ඕනෑ. ඒකට ඇත්තටම මාර්තු මාසෙය් ඡන්දය තියන්න ෙවනවා.”  

යැයි පැවසූ විට පළාත් පාලන ආයතනවල නව කාල සීමා 2011 අෙපේල් මස 01 වැනි දින 
ආරම්භ වීමට නියමිත ෙහයින් පළාත් පාලන ආයතනවල ඡන්ද විමසීම් 2011 මාර්තු මස 
පැවැත්ෙවනු ඇති බව එතුමා සභාවට සහතික වූ ෙහයින් ද; 

ෙකොළඹ, ශී ජයවර්ධනපුර ෙකෝ ට්ෙට් සහ ෙදහිවල - ගල්කිසස් මහනගර සභාවල හා 
ෙකොෙළොන්නාව නගර සභාෙව් ඡන්ද විමසීම් දැන් කල්දමනු ලැබ ඇති ෙහයින් හා තවත් 
මහනගර සභා, නගර සභා හා පාෙද්ශීය සභාවල ඡන්දද කල් දමනු ලැබීමට නියමිත බව වාර්තා වී 
ඇති ෙහයින් ද; හා 

අමාත්යවරයා උවමනාෙවන්ම අසත්ය පකාශයක් කරමින් සභාව ෙනොමග හැරිය ෙහයින් ද; 

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යවරයා ෙලස සිය කාර්යයන් ඉටුකිරීම තවදුරටත් 
කරෙගන යාමට අමාත්යවරයා සතු හැකියාව ෙකෙරහි සභාෙව් විශව්ාසය ගිලිහී ඇති බවට හා 
අමාත්ය මණ්ඩලෙය් ධුරයක් ෙහබවීම සඳහා ඔහු තවදුරටත් සුදුසු හා ෙයෝග්ය තැනැත්ෙතකු 
 ෙනොවන බවට ෙමම සභාව ෙයෝජනා කරයි.  

 

පා. 125/’11 

 11. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා 

ගරු පාලිත රන්ෙග බණ්ඩාර මහතා 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා 

ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා 
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ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා,— කුමරන් පද්මනාදන් අත්අඩංගුෙව් තබාෙගන 
ඇත්ෙත් සහ ඔහුට එෙරහිව ෙචෝදනා ෙගොනුකිරීමට අදහස් කරන්ෙන් කුමන ෛනතික 
පතිපාදන යටෙත්ද යන්න සහ අෙනක් කරුණු සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනය කර වාර්තා කිරීම 
සඳහා වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,—  

2009 අෙගෝසත්ු 7 වැනි දින ශී ලංකා රජෙය් නිෙව්දනය පකාරව, ෂන්මුගම් කුමාරන් 
ධර්මලිංගම් ෙහවත් ෙසල්වරාසා පත්මනාදන් ෙහවත් කුමාරන් පත්මනාදන් ෙහවත් “ෙක්.පී.” 
නමින් වඩාත් පකට පුද්ගලයා, දැනට වසරකට වැඩි කාලයක් රජෙය් අත් අඩංගුෙව් පසුවන 
ෙහයින් ද, 

ආයුධ ජාවාරම සහ සාපරාධී කුමන්තණය කිරීම ඇතුළුව විවිධ ෙචෝදනා සඳහා “ෙක්.පී.” 
ජාත්යන්තර ෙපොලීසිෙය් වඩාත් අවශ්ය පුද්ගල ලැයිසත්ුෙව් සිටින අෙයකු ෙහයින් ද, 

හිටපු ඉන්දීය අගාමාත්ය රාජිව් ගාන්ධි මහතා 1991 දී ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් සහ 
තසත්වාදී පනත සහ ඉන්දීය පුපුරණ දව්ය පනත උල්ලංඝණය කිරීම සම්බන්ධෙයන් නීතිය 
කියාත්මක කිරීෙම් ඉන්දීය ආයතනයන්ට ද ඔහු අවශ්ය පුද්ගලෙයකු ෙහයින් ද, 

ශී මහා ෙබෝධියට සහ දළදා මාළිගාවට එල්ලවූ පහාර ඇතුළුව ශී ලංකාෙව් සිදුවූ තසත් පහාර 
කිහිපයකට සෘජුව හා වකව යන ෙදයාකාරෙයන්ම ඔහු සම්බන්ධ වී ඇතැයි පැවෙසන ෙහයින් ද, 

ඔහු ෙදමළ ඊළාම් විමුක්ති ෙකොටි සංවිධානය (එල්.ටී.ටී.ඊ) ෙවනුෙවන් ආයුධ මිල දී ගත් 
තැනැත්තා වූ ෙහයින් ද, 

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානෙය් ආයුධ පතිසම්පාදන, සැපයුම් දාම සහ මුදල් විශුද්ධිකරණ 
ෙමෙහයුම්වල නිරත වූ ඔහු එහි ෙගෝලීය කාර්යාල ජාලයක් පවත්වාෙගන ගිය ෙහයින් ද, 

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට අවි ආයුධ නැව් මගින් පවාහනය කිරීෙම් නියැලුණු නැව් සමාගමක් 
ඔහු විසින් ෙමෙහයවූ බව ෙහළිවී ඇති ෙහයින් ද, 

ශී ලංකාෙව් බැංකු මංෙකොල්ල කිහිපයක් ඔහු විසින් ෙමෙහයවූෙය් යැයි ද පැවෙසන  
ෙහයින් ද, 

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට අවි ෙතොග සම්පාදනය කිරීෙම් ඔහු නියැළී ඇති ෙහයින් ද, 

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට අයත් නැව් 19ක් සහ රන් රිදී ෙතොග ඇතුළු අති විශාල වත්කම් 
සම්භාරයක් ඔහු පාලනය කරන්ෙන් යැයි පැවෙසන ෙහයින් ද, 2009 ජුලි 21 වැනි දින එල්.ටී.ටී.ඊ. 
සංවිධානය නිකුත් කළ නිෙව්දනයකින් ඔහු එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානෙය් නායකයා බව පකාශ කළ 
ෙහයින් ද, 

අහිංසක ජනයා ඝාතනය කරමින් එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය දරුණු ම්ෙල්ච්ඡ කියා සිදු කළ බව 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් පකාශනයක සඳහන් වන ෙහයින් ද, එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානෙය් කියාකාරකම් 
සඳහා මූල්යාධාර ලබාදීම සඳහා ජාත්යන්තරව මුදල් එකතු කළ පුද්ගලයා “ෙක්.පී.” බව රජය 
පවසන ෙහයින් ද, 

පහත දැක්ෙවන කරුණු පිළිබඳව විමර්ශනය කර වාර්තා කිරීම පිණිස පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ 
කාරක සභාවක් පත් කරනු ලැබිය යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.   

 (අ) “ෙක්.පී.” අත් අඩංගුෙව් රඳවා තබාෙගන ඇත්ෙත් කුමන ෛනතික පතිපාදන යටෙත්ද; 



( 80 ) 

 

 (ආ) “ෙක්.පී.” ට එෙරහිව ෙචෝදනා ෙගොනු කිරීමට අදහස ්කරන්ෙන්ද, එෙසේ නම්, —  

 (i) ඔහුට නඩු පවරනුෙය් කුමන නීතිය යටෙත්ද; 

 (ii) ෙචෝදනා පතෙය් අන්තර්ගත කරන වැරදි කවෙර්ද; 
 (iii) ඔහුට එෙරහිව ෙචෝදනා ෙගොනුකිරීමට අදහස් කරනුෙය් කවදාද; සහ 

 (iv) එම ෙචෝදනා ෙගොනු කරනුෙය් කවර අධිකරණෙය්ද; 

 

 (ඇ) ඔහු  ෙවනත් රටකට බාරදිය යුතු බවට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී තිෙබ්ද, එෙසේ නම්, එබඳු               
ඉල්ලීම් කර ඇත්ෙත් කවර රටවල්ද සහ ඔහු ෙවනත් රටකට බාරදීම  සඳහා ෙයෝජනා 
වී තිෙබ්ද; 

 (ඈ)  රන්   රිදී  ෙතොග සහ නැව් ෙකෙරහි විෙශේෂ   අවධානය  සහිතව,  “ෙක්.පී.” සන්තකෙය් 
තිබූ එල්.ටී.ටී.ඊ. වත්කම්වල ඉරණම සහ පිහිටීම; 

 (ඉ)   රෙට් නීතිය යටෙත් ඔහුට එෙරහිව කටයුතු ෙනොකර “ෙක්.පී.” රඳවාෙගන සිටීෙමන්, 
කිසියම් නිලධාරිෙයකු ෙහෝ නිලධාරීහු ෙදෝහි  හැසිරීම සහ රාජකාරිය පැහැර හැරීම 
සම්බන්ධෙයන් වරදකරුවන් වන්ෙන්ද යන පශන්ය  පිළිබඳව ද විෙශේෂ කාරක සභාව 
සිය අවධානය ෙයොමු කළ යුතුය.  

2.   (අ) එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති කථානායකතුමා විසින් නම් කළ යුතු වන්ෙන්ය. 

(ආ)   සථ්ාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, කාරක සභා ව 
සාමාජිකයන් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය යුතුය. 

3. ඒ කාරක සභාවට,—  
 

(අ)  සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද; 

(ආ) යම් තැනැත්ෙතකු කැඳවීමට, යම් ෙල්ඛන ෙහෝ වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමට, 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ සිය කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම් තැනැත්ෙතකුට 
නියම කිරීමට හා එබඳු තැනැත්ෙතකු සන්තකෙයහි ෙහෝ පාලනය යටෙත් පවතින යම් 
ෙල්ඛනයක්, ෙපොතක්, වාර්තාවක් ෙහෝ ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම කිරීමට 
ද; 

(ඇ) සාක්ෂිකරුවන් වාචිකව විභාග කිරීෙමන් සත්ය අසත්යතාව විමසා බැලීමට ෙහෝ 
අන්යාකාරෙයන් තහවුරු කර ගැනීමට හා කාරක සභාෙව් සභාපති ෙහෝ එම කාර්යය 
සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ තැනැත්ෙතකු විසින් දිවුරවනු ලැබූ 
සාක්ෂිකරුවන් විභාග කිරීමට ද; 

(ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ක්ෙෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති 
පුද්ගලයන්ෙග් සහ පවීනයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට; සහ 

(ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලද්ෙද් 
වුවද රැසව්ීම් පවත්වාෙගන යෑමට ද; 

බලය තිබිය යුතුය.  
4.  සිය පළමුවැනි රැසව්ීම් දිනෙය් සිට වර්ෂයක කාලයක් තුළ ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 

වැඩිදුරටත් ලබා ෙදන අන් කවර කාල සීමාවක් තුළ කාරක සභාව සිය වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
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 12. 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා 

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 



( 81 ) 

 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා 

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 

ගරු   දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ෙහජින් ගිවිසුම් මත ලංකා ඛනිජෙතල් සංසථ්ාවට 
සිදුවූ අවාසිය හා අලාභය සහ එම ගිවිසුම් සඳහා වගකිව යුතු පුද්ගලයින්ට විරුද්ධව ගත යුතු 
පියවර පිළිබඳ පරීක්ෂා කර වාර්තා කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,— 

ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංසථ්ාෙව් කළමනාකාරීත්වෙය් පූර්ණ අකාර්යක්ෂමතාවෙය් පතිඵලයක් 
ෙලස සංසථ්ාවට එෙරහිව ලබා දී ඇති අධිකරණ තීරණයක් පකාරව ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
160 ක මුදලක් ෙගවීමට ඇති ෙහයින් ද, 

සංසථ්ාවට එෙරහිව තීන්දු වුවෙහොත් පිළිෙවළින් ඇමරිකානු  ෙඩොලර් මිලියන 60ක් හා 
ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 200ක් සංසථ්ාව විසින් ෙගවිය යුතු නඩු ෙදකක් ෙම් වන විට විභාග 
 ෙවමින් පවතින  ෙහයින් ද, 

නිසි සැලසුමකින් හා ෙසොයාබැලීමකින් ෙතොරව ෙමම ෙහජින් ගිවිසුම්වලට එළෙඹන ලද්ෙද් 
හුදු අකාර්යක්ෂමතාවය ෙහේතුෙවන්ද, නැතෙහොත් වංකභාවය ෙහේතුෙවන්ද යන්න පැහැදිලි නැති 
ෙහයින්ද, 

 (අ) ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංසථ්ාවට මුළුමනින්ම අවාසිදායක වන එවන් ෙහජින් ගිවිසුම්වලට 
එළැෙඹන ලද්ෙද් ෙකෙසේද; 

 (ආ) එම ගිවිසුම් පිළිබඳව වගකිව යුතු සංසථ්ා නිලධාරින් කවුරුන්ද; 

 (ඇ) ෙහජින් ගිවිසුම් ෙහේතුෙවන් සංසථ්ාවට සිදුවූ මුළු පාඩුව ෙකොපමණද; 

 (ඈ) ඉදිරිෙය්දී එවන් සිදුවීම් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා ගත යුතු පියවර කවෙර්ද; 

 (ඉ) ෙහජින් ගිවිසුම් පිළිබඳව වගකිව යුතු පුද්ගලයින්ට එෙරහිව ගත යුතු පියවර 
කවෙර්ද; හා  

 (ඊ) පසත්ුත කරුණට යම් සම්බන්ධතාවයක් ෙහෝ අදාළත්වයක් ඇතැයි කාරක සභාව 
තීරණය කරනු ලබන ෙවනත් ඕනෑම කරුණක් පිළිබඳව ද,  

පරීක්ෂා කර බලා වාර්තා කිරීම පිණිස පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත්කරනු 
ලැබිය යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 

(2)  (අ) එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති කථානායකතුමා විසින් නම් කළ යුතු වන්ෙන්ය, 

 (ආ) සථ්ාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සදහන්ව තිබුන ද, කාරක සභාව 
සාමාජිකයින් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය යුතුය.  

(3)  එම කාරක සභාවට, 
 (අ)  සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද; 

 (ආ) යම් තැනැත්ෙතකු කැඳවීමට, යම් ෙල්ඛන ෙහෝ වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමට, 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ එම කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම් තැනැත්ෙතකුට 
නියම කිරීමට හා එබඳු තැනැත්ෙතකු සන්තකෙයහි ෙහෝ පාලනය යටෙත් පවතින යම් 
ෙල්ඛනයක්, ෙපොතක්, වාර්තාවක් ෙහෝ ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම කිරීමට 
ද; 

 (ඇ) සාක්ෂිකරුවන් වාචිකව විභාග කිරීෙමන් සත්ය අසත්යතාව විමසා බැලීමට ෙහෝ 
අන්යාකාරෙයන් තහවුරු කර ගැනීමට හා කාරක සභාෙව් සභාපති ෙහෝ එම කාර්යය 
සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ තැනැත්ෙතකු විසින් දිවුරවනු ලැබූ 
සාක්ෂිකරුවන් විභාග කිරීමට ද; 
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 (ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ෙක්ෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති 
පුද්ගලයින්ෙග් සහ පවීණයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට; සහ 

 (ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලද්ෙද් 
වුවද රැසව්ීම් පවත්වාෙගන යාමට ද; 

බලය තිබිය යුතුය.  
 

(4)  සිය පළමුවැනි රැසව්ීම් දිනෙය් සිට වර්ෂයක කාලයක් තුළ ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසින්වැඩිදුරටත් ලබා ෙදන අන් කවර කාල සීමාවක් තුළ කාරක සභාව සිය වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

පා.136/’11 

 13. 

ගරු   ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 

ගරු   ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු   ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 

ගරු   සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 

ගරු   වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 

ගරු   ඉරාන් විකමරත්න මහතා 

ගරු   තිස්ස අත්තනායක මහතා 

ගරු  දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ලංකා ඛනිජෙතල් සංසථ්ාව විසින් බාල තත්ත්වෙය් 
ෙපටල් ආනයනය කරන ලද්ෙද් කවර ආකාරෙයන්ද යන්න, සංස්ථාවට සිදුවූ සම්පූර්ණ 
අලාභය සහ ගැටලුවට ෙහේතුවූ ආනයනයන් සඳහා වගකිව යුතු පුද්ගලයන්ට විරුද්ධව ගත 
යුතු පියවර පිළිබඳ පරීක්ෂා කර වාර්තා කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක    
සභාව,—  

මෑත අතීතෙය්දි ලංකා ඛනිජෙතල් නීතිගත සංසථ්ාෙව් පරිපාලනය සම්පූර්ණෙයන්ම දුර්වලව 
පැවති බව ෙපනී ෙගොස ්ඇති ෙහයින්ද, 

සංසථ්ාව තත්ත්වෙයන් බාල ඛනිජ ෙතල් ආනයනය කර ඇති බව දැන් ෙහළිදරව් වී ඇති 
ෙහයින් ද, 

ෙමම තත්ත්වෙයන් බාල ඛනිජ ෙතල් නිසා වාහන දහස ්ගණනකට හානි සිදුවී ඇති අතර, 
ඇතැම් වාහනවලට අලුත්වැඩියා කිරීමට ෙනොහැකි තරමටම හානි සිදුවී ඇති ෙහයින් ද, 

ඉන්ධන පිරවුම්හල් ගණනාවක සවිකර ඇති ෙපටල් ෙපොම්ප ගණනාවකටද හානි සිදුවී ඇති 
ෙහයින් ද,  

සංසථ්ාෙව් ෙමම කියාමාර්ගය ෙහේතුෙවන් මිනිය ෙනොහැකි තරෙම් මූල්යමය පාඩු සිදුවී ඇති 
ෙහයින් ද, 

බලධාරීන් දැනටමත් වරද පැටවීමට තැනැත්ෙතකු ෙසොයාෙගන ඇති ෙහයින් ද, 

තත්ත්වෙයන් බාල ඛනිජ ෙතල් සත්ය වශෙයන්ම ආනයනය කළ බව අමාත්යවරයා 
පිළිෙගන ඇති ෙහයින් ද, 

ෙමම නින්දා සහගත පතිඵලය සම්බන්ධෙයන් රජය පරසප්ර විෙරෝධී පකාශ ගණනාවක් කර 
ඇති ෙහයින් ද, 

(අ) ෙමම ඛනිජ ෙතල් ෙතොගය ඇණවුම් කිරීෙම්දී ෙටන්ඩර් පටිපාටි අනුගමනය 
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ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

(ආ) සංස්ථාව විසින් තත්ත්වෙයන් බාල ඛනිජ ෙතල් සත්ය වශෙයන්ම ආනයනය 
කරනු ලැබුෙව්ද; 

(ඇ) එම ආනයනයන් කරන ලද්ෙද් කවර රටකින්ද; 

(ඈ) එම ආනයනයන්හි සම්පූර්ණ පිරිවැය ෙකොපමණද; 

(ඉ) එබඳු ආනයනයන් ෙහේතුෙවන් සංස්ථාවට සිදුවූ මුළු අලාභය ෙකොපමණද; 

(ඊ) එබදු ආනයනයන් වැළැක්වීමට කිසිදු කියාමාර්ගයක් ෙනොගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

(උ) පැමිණි ෙතොග තත්ත්වෙයන් බාල බව ෙහළිදරව් වූෙය් නම්, ඒවා පතික්ෙෂේප 
කිරීමට කිසිදු කියාමාර්ගයක් ෙනොගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

(ඌ) ආනයනය කරන ලද ෙතොග තත්ත්වෙයන් බාල බව දැන සිටියදීත්, ඒවා රෙට් 
පිරවුම්හල් ගණනාවකට ෙබදාහරිනු ලැබිමට ෙහේතු ක වෙර්ද; 

(එ) ආනයනය කරන ලද ෙතොග තත්ත්වෙයන් බාල බව ෙහළිදරව්වීෙමන් පසුව එම 
ෙතොග සඳහා ෙගවීම් කිරීමට ෙහේතු කව ෙර්ද; 

(ඒ) නියත වශෙයන්ම ෙපටල් හිඟයක් ඇති විය හැකිව තිබූ බව ජනතාවට දැනුම් 
ෙනොදීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

(ඓ) එබඳු ආනයනයන් සම්බන්ධෙයන් වගකිව යුතු පුද්ගලයන් කවුරුන්ද; 

(ඔ) ඉදිරිෙය්දී එබඳු සිදුවීම් වැළැක්වීමට ගත යුතු පියවර කවෙර්ද; 

(ඕ) ෙමම ආනයනයන් සම්බන්ධෙයන් වගකිවයුත්තන්ට එෙරහිව ගත යුතු 
කියාමාර්ග කවෙර්ද; සහ 

(ඖ) පස්තුත කරුණුවලට සම්බන්ධ ෙහයින් විමසා බැලීම ෙයෝග්ය යැයි කාරක 
සභාවට හැ  ෙඟන  අන් කවර ෙහෝ කරුණු, 

පරීක්ෂා කර බැලීම පිණිස පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත්කරනු ලැබිය යුතු යැයි 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.  

(2) (අ) එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති කථානායකතුමා විසින් නම් කළ යුතු 
 වන්ෙන්ය, 

 (ආ) ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සදහන්ව තිබුන ද, කාරක සභාව 
 සාමාජිකයින් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත 
 විය යුතුය.  

(3) එම කාරක සභාවට, 

(අ)  සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද; 

(ආ)  යම් තැනැත්ෙතකු කැඳවීමට, යම් ෙල්ඛන ෙහෝ වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමට, 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ එම කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම් 
තැනැත්ෙතකුට නියම කිරීමට හා එබඳු තැනැත්ෙතකු සන්තකෙයහි ෙහෝ 
පාලනය යටෙත් පවතින යම් ෙල්ඛනයක්, ෙපොතක්, වාර්තාවක් ෙහෝ 
ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම කිරීමට ද; 

(ඇ) සාක්ෂිකරුවන් වාචිකව විභාග කිරීෙමන් සත්ය අසත්යතාව විමසා බැලීමට 
ෙහෝ අන්යාකාරෙයන් තහවුරු කර ගැනීමට හා කාරක සභාෙව් සභාපති ෙහෝ 
එම කාර්යය සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ තැනැත්ෙතකු විසින් 
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දිවුරවනු ලැබූ සාක්ෂිකරුවන් විභාග කිරීමට ද; 

(ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ෙක්ෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති 
පුද්ගලයින්ෙග් සහ පවීණයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට; සහ 

(ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල්තබන 
ලද්ෙද් වුවද රැස්වීම් පවත්වාෙගන යාමට ද; 

බලය තිබිය යුතුය.  

(4)  සිය පළමුවැනි රැසව්ීම් දිනෙය් සිට වර්ෂයක කාලයක් තුළ ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
වැඩිදුරටත් ලබා ෙදන අන් කවර කාල සීමාවක් තුළ කාරක සභාව සිය වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

පා. 137/’11 

 14. 

ගරු  ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා 

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා 

ගරු   (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා 

ගරු   ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා 

ගරු  දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 

ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

ගරු  රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා 

ගරු   බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා 

ගරු වී. එස.් රාධකිෂන්න් මහතා 

ගරු  ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා 

ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා 

ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා 

ගරු  රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— ශී ලංකාෙව් ජනතාව එකම ෙද්ශයක ජනතාවක් 
ෙලස සවිබල ගැන්වීම පිණිස ෙද්ශපාලන හා ව්යවස්ථාමය කියාමාර්ග නිර්ෙද්ශකර වාර්තා 
කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,—   

රෙටහි සහ එහි වැසියන්ෙග් ආර්ථික, සාමාජීය සහ ෙද්ශපාලන සංවර්ධනය සඳහා ජාතියක් 
ෙලස එකමුතු වීමට සහ කටයුතු කිරීමට ශී ලාංකික ජනතාවට අද්විතීය අවසථ්ාවක් උදාවී ඇති 
ෙහයින්ද, 

ෙමම කාර්යය සඳහා ශී ලංකාෙව් ජනතාවෙග් සමගිය පවර්ධනය කිරීමට සහ ඔවුන්ෙග් 
ආර්ථික, සමාජයීය සහ ෙද්ශපාලන සංවර්ධනය සඳහා තීරණ ගැනීමට ඔවුන් සවිබල ගැන්වීම 
සඳහා පියවර ගැනීම කාෙලෝචිත ෙහයින්ද, 
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පූර්ෙවෝක්ත කරුණු සඳහා හැකියාව ලබා දීමට ගතයුතු පියවරවල සව්භාවය හා විෂය පථය 
නිර්ණය කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසුකම් ඇත්ෙත් ජනතාවෙගන් ෙත්රී පත්වූ නිෙයෝජිතයන්ෙග් 
කමිටුවක්වන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් විෙශේෂ කාරක සභාවකට ෙහයින්ද,      

(අ) ශී ලංකාෙව් ජනතාවෙග් සමගිය පවර්ධනය කිරීම සඳහාත්,  

 (ආ) එකම ෙද්ශයක ජනතාවක් ෙලස ඔවුන් තවදුරටත් සවිබල ගැන්වීම සඳහාත්, සහ  

 (ඇ) ඔවුන්ෙග් ආර්ථික, සමාජීය සහ ෙද්ශපාලන සංවර්ධනය සඳහා තීරණ ගැනීම සහ 
  කියාමාර්ගවල නියැළීමට ඔවුනට හැකියාව ලබා දීම සඳහාත් වූ,  

ශී ලංකාෙව් ජනතාවට ෙයෝග්ය හා පිළිගතහැකි විසඳුමක් සඳහා වූ  ෙද්ශපාලන හා 
ව්යවසථ්ාමය කියාමාර්ග ෙමම ගරු සභාවට මාස 06ක් ඇතුළත නිර්ෙද්ශ කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තු 
විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.  

2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති, කථානායකතුමා විසින් නම් කළ යුතු 
 වන්ෙන්ය.  

(ආ) සථ්ාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුනද, කාරක සභාව 
සාමාජිකයින් තිස ්එක් (31) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය යුතු ය.  

3. එකී කාරක සභාවට, 

(අ) සිය ගණපූරණය නියමකර ගැනීමටත්; 

(ආ) එය අවශ්ය යැයි සලකන ඕනෑම පුද්ගලෙයකු ෙහෝ ෙල්ඛනයක් කැඳවීමත්;  

(ඇ) එෙසේ කැඳවනු ලබන ඕනෑම පුද්ගලෙයකු දිවුරුම් ෙහෝ පතිඥා මත පශන් කිරීමටත්; 

(ඈ) කලින් කල පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලද්ෙද් වුවද, සිය කටයුතු අඛණ්ඩව 
පවත්වාෙගන යාමටත්;  

(ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමටත්;  

බලය තිබිය යුතු ය. 

පා.149/’11 

 15. 

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා  

ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා  

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  

ගරු ඩබ්ලිව්. බී. ඒකනායක මහතා  

ගරු ඒ. ආර්. එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා  

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා  

ගරු  රුවන් රණතුංග මහතා  

ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා  

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා  

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා  
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ගරු ජගත් බාලසූරිය මහතා  

ගරු  රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා  

ගරු  ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා  

ගරු වයි. ජී. පද්මසිරි මහතා  

ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා  

ගරු  පියංකර ජයරත්න මහතා  

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  

ගරු  පවිතා ෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය  

ගරු  උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා  

ගරු  නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා  

ගරු  ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා  

ගරු  එච්. එම්. එම්. හරීස් මහතා  

ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා  

ගරු  අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා  

ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා  

ගරු  නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා  

ගරු (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂප් කුමාර මහතා  

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා  

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා  

ගරු  ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා  

ගරු  ලසන්ත අලගියවන්න මහතා  

ගරු  සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා  

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා  

ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා  

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා  

ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා  

ගරු  කනක ෙහේරත් මහතා  

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා  

ගරු  ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා  

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  

ගරු  ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා  

ගරු  වී. එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  
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ගරු  ජයරත්න ෙහේරත් මහතා  

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා  

ගරු  කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය  

ගරු  සිරිපාල ගමලත් මහතා  

ගරු  එච්. ආර්. මිතපාල මහතා  

ගරු  ෙරෝහණ දිසානායක මහතා  

ගරු  උෙප්ක්ෂා සව්ර්ණමාලි මහත්මිය  

ගරු  මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය  

ගරු  ජානක වක්කුඹුර මහතා  

ගරු  විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා  

ගරු  ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා  

ගරු  චන්දසිරි ගජදීර මහතා  

ගරු  සී. බී. රත්නායක මහතා  

ගරු  පියෙසේන ගමෙග් මහතා  

ගරු  කුමාර ෙවල්ගම මහතා  

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජිතමුණි ද ෙසොයිසා මහතා  

ගරු  නාමල් රාජපක්ෂ මහතා  

ගරු  රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  

ගරු  ෙජ්. ආර්. පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා  

ගරු  ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා  

ගරු  එස්. සී.  මුතුකුමාරණ මහතා  

ගරු  ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා  

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා  

ගරු  මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා  

ගරු  (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා  

ගරු   ඒ. එල්. එම්. අතාවුල්ලා මහතා  

ගරු ඒ. එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා  

ගරු  ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා  

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා  

ගරු එම්. බී. ෆාරුක් මහතා  

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් 
හිටපු අගවිනිශ්චයකාර ගරු සරත් එන්. සිල්වා මහතාට එෙරහිව බලය අයථා භාවිතය 
පිළිබඳවත්, විෂමාචාරය සහ/ෙහෝ අවකල් කියාව පිළිබඳවත් වූ  ෙචෝදනා පරීක්ෂාකර 
වාර්තා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,— 



( 88 ) 

 

එවැනි ෙචෝදනාවලට අනුව ඔහු අධිකරණය අපකීර්තියට පත්ෙකොට ඇති බව සඳහන් වන 
බැවින්ද, 

අධිකරණෙය් සව්ාධීනත්වය හා නීතිෙය් රීතිය ආරක්ෂා කිරීමට හා පවත්වාෙගන යෑමට ඔහු 
අෙපොෙහොසත්වූ බැවින්ද, 

පහත සඳහන් කරුණු විමර්ශනයට ලක්ෙකොට වාර්තා කිරීම පිණිස පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ 
කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු බවට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

 

 

(අ) වැල්ලවාය හිටපු මෙහේසත්ාත් ජනක බණ්ඩාර මහතාෙග් ෙසේවය අත්හිටුවීමට 
තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ඉල්ලා අස්වීම ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස ඔහුට බලපෑම් 
එල්ල කරනු ලැබුෙව්ද යන වග,  

(ආ) ෙකොළඹ, හිටපු අතිෙර්ක මෙහේස්තාත් හිරාන් ඒකනායක මහතාෙග් ෙසේවය 
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය ද්ෙව්ෂ සහගත ෙලස 
අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග;  

(ඇ) හිටපු මෙහේසත්ාත් සුනිල් ෙලෝරන්ස් ද ෙකොසත්ා මහතාෙග් ෙසේවය අත්හිටුවීමට 
තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග; 

(ඈ) මාතර හිටපු අතිෙර්ක දිස්තික් විනිශ්චයකාර අනුර බණ්ඩාර මහතාෙග්  ෙසේවය 
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග; 

(ඉ) මාළිගාකන්ද හිටපු මෙහේසත්ාත් ඩී. එම්. සිරිවර්ධන මහතාෙග් ෙසේවය 
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග; 

(ඊ) මීගමුව හිටපු දිස්තික් විනිශ්චයකාර පාලිත බණ්ඩාරනායක මහතාෙග් ෙසේවය 
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග ; 

(උ) නුවරඑළිය හිටපු දිස්තික් විනිශ්චයකාර පභාත් ද සිල්වා මහතාෙග් ෙසේවය 
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග; 

(ඌ) කැබිතිෙගොල්ලෑව හිටපු මෙහේසත්ාත් ඩී. එම්. ටී. බී. දිසානායක මහතාෙග් ෙසේවය 
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහු  ෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග; 

(එ) ෙකොළඹ, හිටපු අතිෙර්ක මෙහේස්තාත් හැරල්ඩ් විෙජ්සිරි ලියනෙග් මහතාෙග් 
ෙසේවය අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද 
යන වග; 

(ඒ) ෙමොරවක හිටපු මෙහේස්තාත් ෙක්. ඩී. ඩී. ෙක්. ද ආබෘ මහතාෙග් ෙසේවය 
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග; 

(ඔ) බලපිටිය, හිටපු මෙහේස්තාත් වයි. එල්. ධර්මෙසේන මහතාෙග් ෙසේවය 
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග; 

(ඕ) මහනුවර, හිටපු අතිෙර්ක මෙහේස්තාත් නන්දන වීරසිංහ මහතාෙග් ෙසේවය 
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග;  

(ක) කන්තෙල් හිටපු මෙහේස්තාත් ඒ. එම්. ඩී. එස්. දික්කපිටිය මහතාෙග් ෙසේවය 
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග; 

(ග) ඇල්පිටිය හිටපු දිස්තික් විනිශ්චයකාර ජී. ඩී. කුලතිලක මහතාෙග් ෙසේවය 
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග; 

(ච) ඉහත සඳහන් අවස්ථාවලට අමතර වශෙයන් අධිකරණ ෙසේවෙය් නිලධාරීන්ෙග් 
ෙසේවාවන්  ද්ෙව්ෂසහගත ෙලස අවසන් කරනු ලැබූ අවස්ථාවන්; 



( 89 ) 

 

(ජ) ෙකොළඹ 7, විෙජ්වර්ධන මාවෙත් අංක 129 දරන ස්ථානෙය් පිහිටි 
අගවිනිශ්චයකාර නිල නිවෙසේ පවත්වා ෙගන යමින් තිබූ විනිශ්චයකාරවරු න්ෙග් 
ආයතනෙය් භාරකරු වශෙයන් අධිකරණය ඉදිරිෙය් ෙචෝදනා ගණනාවක් 
එල්ලවී තිබූ ෙරෝහණ කුමාර නමැති පුද්ගලයකුට ගරු සරත් එන්. සිල්වා මහතා 
විසින් පත්වීමක් ලබා දුන්ෙන්ද යන වග; 

(ට) ගරු සරත් එන්. සිල්වා මහතා ගරු අධ්යක්ෂවරෙයකු වශෙයන් ෙසේවය කරනු 
ලබන ෙබෞද්ධ ගුවන්විදුලි ෙසේවාව ස්ථාපනය කරනු ලැබීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ 
ද බුඩිස්ට් රූපවාහිනී නාලිකාව (The Buddhist TV Channel) ආරම්භ කිරීමට 
රුපියල් මිලියන 65ක පදානයක් ලබා දුන් මුහුන්තන් කානගී ෙපත්සම්කරු 
වශෙයන් ෙපනී සිටි සී. බී. එන්. චන්දිකා (CBN Sat) නඩුෙව් තීරණයට අදාළ 
කරුණු; 

(ඩ) පාර්ලිෙම්න්තුව නවීකරණය කිරීම, පජාතන්තවාදය සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ෙලෝක බැංකු/එජාස ව්යා. (World Bank/ UNDP) ආධාර ව්යාපෘතිෙය්දී ගරු 
සරත් එන්. සිල්වා මහතා විසින් ඉටු කරන ලද කාර්යභාරයට අදාළ කරුණු; 

(න) අගවිනිශ්චයකාරවරයා වශෙයන් ගරු සරත් එන්. සිල්වා මහතා ෙසේවය කරන 
ලද කාල සීමාව ඇතුළත ඔහුෙග් ද්ෙව්ශසහගත කියා ෙහේතුෙවන් ෙවනත් 
කිසියම් පුද්ගලයන්ට අගතියක්ද සිදුවී ඇත්ද යන වග. 

(2) (අ) එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති කථානායකවරයා විසින් නම් කළයුතු 
වන්ෙන්ය.  

 (ආ) ස්ථාවර නිෙයෝග 95හි විධි විධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, කාරක සභාව 
සාමාජිකයන් තිස්එක් ෙදෙනකුට (31) ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය 
යුතුය.  

(3) එකී කාරක සභාවට,— 

 (අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමටද, 

 (ආ) යම් තැනැත්ෙතකු කැඳවීමටද, යම් ෙල්ඛන ෙහෝ වාර්තා ෙගන්වා 
ගැනීමට, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ සිය කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම් 
තැනැත්ෙතකුට නියම කිරීමට හා එබඳු තැනැත්ෙතකු සන්තකෙයහි ෙහෝ 
පාලනය යටෙත් පවතින යම් ෙල්ඛනයක්, ෙපොතක්, වාර්තාවක් ෙහෝ 
ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම කිරීමටද;  

 (ඇ) සාක්ෂිකරුවන් වාචිකව විභාග කිරීෙමන් සත්ය අසත්යතාව විමසා බැලීමට ෙහෝ 
අන්යාකාරෙයන් තහවුරු කර ගැනීමට හා කාරක සභාෙව් සභාපති ෙහෝ එම 
කාර්යය සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ තැනැත්ෙතකු විසින් දිවුරවනු 
ලැබූ සාක්ෂිකරුවන් විභාග කිරීමටද; 

 (ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ක්ෙෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති 
පුද්ගලයන්ෙග් සහ පවීණයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට; සහ  

 (ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
ලද්ෙද් වුවද රැස්වීම් පවත්වා ෙගන යාමටද  

බලය තිබිය යුතුය.  

 

පා. 150/’11 
  16. 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 



( 90 ) 

 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 

ගරු  (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා 

ගරු  පී. හැරිසන් මහතා 

ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 

ගරු   අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 

ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය 

ගරු  ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු   (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 

ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 

ගරු   ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— 2011 ෙදසැම්බර් මස 1 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව මගින් අවධානයට 
ලක්කර තිෙබන රජයට අයත් ව්යාපාරවල පාඩු පිළිබඳව පරීක්ෂාකර ඒවාට වගකිව යුතු 
අයට එෙරහිව ගත යුතු පියවර හා ඒවා නිවැරදි කිරීමට ගත යුතු කියාමාර්ග නිර්ෙද්ශකර 
වාර්තා කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,—   

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව එම කාරක සභාෙව් සභාපති හා මානව 
සම්පත් අමාත්ය ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා විසින් 2011 ෙදසැම්බර් මස 1 වැනි දින ඉදිරිපත් 
කරන ලද ෙහයින්ද; 

රජයට අයත් පාඩු ලබන ආයතන සහ ව්යාපාර ගණනාවක් එම වාර්තාව මගින් අවධානයට 
ලක්කර ඇති ෙහයින්ද; 

එම ආයතන අතර වඩාත් කැපී ෙපෙනන්ෙන් පහත සඳහන් ආයතන ෙහයින්ද;      
 1. ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහල  

  2. ශී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය   

  3. ලංකා ඛණිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව 

  4. ශී ලංකන් ගුවන් ෙසේවය 

  5. සීමාසහිත මිහින් ලංකා සමාගම 

  6. ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය 

  7. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  සහ   

  ශී ලංකා කිකට් ආයතනය බංෙකොෙලොත්භාවයට පත් වී ශී ලංකා රජය විසින් එම 
 තත්ත්වෙයන් මුදවා ගත යුතුව පවතින බවද ෙහළිදරව් වී ඇති ෙහයින්ද;   

ෙමම පාඩු ශී ලංකාෙව් මූල්ය තත්ත්වය තද බල ෙලස පිරිහීමට ෙහේතුවන ෙහයින්ද;   

ෙමම ආයතන පවත්වාෙගන යාෙම් හා ඒවා පත්ව ඇති තත්ත්වෙයන් මුදවා 
ගැනීෙම් පිරිවැය අවසානෙය්දී දැරීමට සිදුවන්ෙන් මහජනතාවට වන ෙහයින් සහ  

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ෙකෙරහි පැවරී ඇති බලතල, එය වාර්තා 
ඉදිරිපත් කිරීමට පමණක් සීමා කරන අතර තමන් ෙහළිදරව් කරගන්නා ලද කරුණු 
සම්බන්ධෙයන් වැඩිදුර කියාමාර්ග ගැනීෙම් භූමිකාවක් එය සතුව ෙනොමැති ෙහයින් ද; 
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 (අ) ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා වාර්තාෙව් පිළිබිඹු ෙකෙරන ෙමම ආයතනවල, 
 විෙශේෂෙයන්ම ෙමහි ලැයිසත්ුගතකර ඇති ආයතනවල කටයුතු ෙසොයාබලා 
 ඒවා පාඩු ලැබීමට ෙහේතු  නිශච්ය කිරීම සඳහා ද; 

(ආ) යම් පුද්ගලෙයකු ෙහෝ පුද්ගලයන් ෙමම ආයතනවල කළමනාකරණය සඳහා වගකිව 
යුතු ද යන්න සහ වංචා සහගත කියාකාරකම්වලට සම්බන්ධව සිටී ද යන්න නිශච්ය 
කිරීම සඳහා ද;  

(ඇ) ෙමම පාඩු දිගින් දිගටම සිදුවීම වැළැක්වීම සඳහා ද; 

(ඈ) වගකිව යුත්තන්ට දඬුවම් කිරීම පිණිස මුල් අවසථ්ාෙව්දී ගතයුතු කියාමාර්ග නිර්ෙද්ශ 
කිරීම සඳහා ද; 

(ඉ) ෙමම පාඩු පියවා ගැනීම සඳහා ගත යුතු පියවර තීරණය කිරීම සඳහා;  සහ  

(ඊ) පාර්ලිෙම්න්තු අයවැය කාර්යාංශයක් සථ්ාපනය කිරීම ඇතුළුව, වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ 
කියාත්මක කිරීම පිණිස අවශ්ය අතිෙර්ක නීති කවෙර්ද යන්න නිශච්ය කිරීම සඳහා ද; 

 පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත්කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 

2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපතිවරයා කථානායකවරයා විසින් නම් කරනු ලැබිය   
 යුතු ය. 

(ආ) සථ්ාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, ෙමම කාරක සභාව 
සාමාජිකයින් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය යුතු ය.  

3. එම කාරක සභාවට— 

(අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමටද;  

(ආ) පුද්ගලයන්, ලිපි ෙල්ඛන හා වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමටද, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ සිය 
කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම් තැනැත්ෙතකුට නියම කිරීමටද, එබඳු 
තැනැත්ෙතකුෙග් සන්තකෙය් ෙහෝ පාලනය යටෙත් පවතින යම් ලිපි ෙල්ඛන, 
ෙපොතක්, ෙල්ඛනයක් ෙහෝ ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම කිරීමටද;  

(ඇ) සාක්ෂිකරුවන් වාචිකව පරීක්ෂා කිරීම මගින් සත්ය අසත්යතාව විමසීෙමන් ෙහෝ 
අන්යාකාරයකින් තහවුරු කරගැනීමටද, කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා  ෙහෝ එම 
කාර්යය සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරන ලද තැනැත්ෙතකු විසින් දිවුරවනු ලැබූ ෙහෝ 
පතිඥා දීමට සලසව්නු ලැබූ සාක්ෂිකරුවන් පරීක්ෂා කිරීමටද;  

(ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ක්ෙෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති 
පුද්ගලයින්ෙග් සහ පවීනයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට;   සහ 

(ඉ) කලින් කලට අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල්තබන ලද්ෙද් 
වුවද රැසව්ීම් පවත්වාෙගන යාමට ද; 

බලය තිබිය යුතු ය. 
 

4. කාරක සභාව, එහි පළමු රැසව්ීෙම් සිට එක් වර්ෂයක් ඇතුළත ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
නියම ෙකෙරන ෙවනත් ෙහෝ වැඩිමනත් කාලයක් තුළ සිය වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. 

 

පා. 156/’12 
  17. 

ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  

ගරු  තිස්ස අත්තනායක මහතා 
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ගරු  එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
ගරු  කබීර් හෂීම් මහතා 

ගරු  මංගල සමරවීර මහතා 

ගරු  පී. හැරිසන් මහතා 
ගරු  ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 

ගරු  ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු  අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,— 2011 වර්ෂෙය් අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත උසස ්
ෙපළ විභාගෙය් පතිඵල සම්බන්ධ ගැටලු පරීක්ෂා කර බලා ඒවා නිරාකරණය කර ගැනීමට 
අවශ්ය පතිකර්ම නිර්ෙද්ශ කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,— 

2011 අධ්යයන වර්ෂය සඳහා අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත උසස ්ෙපළ විභාගෙය් පතිඵල 
නිකුත් කිරීම බරපතළ ගැටලු ඇති ෙකොට ඇති ෙහයින්ද; 

විවිධ පාර්ශව් විසින් පරසප්ර විෙරෝධී පකාශ සිදු කරමින් ඇති ෙහයින්ද;  

ගැටලු ඇති වී ඇත්ෙත් තාක්ෂණික ෙදෝෂ ෙහේතුෙවන් බව සමහර පාර්ශව් පකාශ කරන 
ෙහයින්ද;  

පතිඵල නිකුත් කිරීෙම්දී ඇතිවූ අනවශ්ය හදිසිය සම්බන්ධෙයන් තවත් සමහර අය ෙචෝදනා 
කරන  ෙහයින්ද;  

අදාළ නිලධාරීන්ෙග් අකාර්යක්ෂමභාවය නිසා ගැටලු මතුවී ඇතැයි තවත් සමහරු ෙචෝදනා 
කරන ෙහයින්ද;  

විභාග ෙකොමසාරිස්වරයා සව්කීය ධූරෙයන් මුදා හැර ඇති ෙහයින්ද;  

ෙමම කාරණය සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂා කිරීමට ජනාධිපතිවරයා තමා විසින්ම ෙකොමිසමක් 
පත් කර ඇති ෙහයින්ද;  

සමසත් ශිෂ්ය පරම්පරාවකම අනාගතය විපතට පත් කර ඇති ෙහයින්ද;  

අධ්යාපන පද්ධතිය පිළිබඳ විශව්ාසය දැඩිෙලස බිඳවැටීමට ෙමය ෙහේතු වී ඇති ෙහයින්ද; 

අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද සහතික පිළිගැනීම සම්බන්ධෙයන් 
සැක මතුව ඇති ෙහයින්ද;  

පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු 
යැයි ෙමම සභාව ෙයෝජනා සම්මත කරයි:— 

 
 (අ) Z ලකුණු කමය සහ එය කියාත්මක කරන ආකාරය පරීක්ෂා කිරීමට;  

 (ආ) ෙමම ගැටලුවට පාදක වූ ෙහේතු පරීක්ෂා කිරීමට;  

 (ඇ) 2011 වර්ෂය සඳහා වූ අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත උසස ් ෙපළ විභාගෙය් 
පතිඵල පිළිබඳ ගැටලු නිරාකරණය කර පතිකර්ම නිර්ෙද්ශ කිරීමට; 

 (ඈ) එවැනි ගැටලු අනාගතෙය්දී ඇති වීම වළකාලීම සඳහා ගත යුතු පියවර 
නිර්ෙද්ශ කිරීමට; සහ 

 (ඉ) කාරක සභාව විසින් අවශ්ය යැයි තීරණය කරන්නා වූ ෙවනත් පතිකර්ම 
නිර්ෙද්ශ කිරීමට 

2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති කථානායකතුමා විසින් නම් කළයුතු 
වන්ෙන්ය.  

 (ආ) ස්ථාවර නිෙයෝග 95හි විධි විධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, කාරක සභාව 



( 93 ) 

 

සාමාජිකයන් විසිඑක් ෙදෙනකුට (21) ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය 
යුතුය.  

3. එම කාරක සභාවට,— 

 (අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමටද; 

 (ආ) සිය කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම් තැනැත්ෙතකු 
කැඳවීමටද, යම් ෙල්ඛනයක් ෙහෝ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස යම් 
තැනැත්ෙතකුට නියම කිරීමටද, ඉහත සඳහන් කරුණු පූර්ණ ෙලස සලකා 
බැලීම පිණිස අවශ්ය යැයි කාරක සභාව කල්පනා කරන ලිඛිත ෙහෝ වාචික 
සාක්ෂි ලබා ගැනීමට හා භාර ගැනීමටද; 

(ඇ) සාක්ෂිකරුවන් වාචිකව පරීක්ෂා කිරීම මගින් සත්ය අසත්යතාව විමසීෙමන් ෙහෝ 
අන්යාකාරයකින් තහවුරු කරගැනීමටද, කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා  ෙහෝ එම 
කාර්යය සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරන ලද තැනැත්ෙතකු විසින් දිවුරවනු ලැබූ 
ෙහෝ පතිඥා දීමට සලසව්නු ලැබූ සාක්ෂිකරුවන් පරීක්ෂා කිරීමටද;  

(ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ක්ෙෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති 
පුද්ගලයන්ෙග් සහ පවීණයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට; සහ  

 (ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමටද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
ලද්ෙද් වුවද රැස්වීම් පවත්වා ෙගන යාමටද  

බලය තිබිය යුතුය.  
 

4. සිය පළමු රැස්වීම් වාරෙය් සිට වසරක් ඇතුළත ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අවසර ලබා 
ෙදන එවැනි ෙවනත් ෙහෝ වැඩිදුර කාලයක් ඇතුළත කාරක සභාව සිය වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 

පා. 157/’12 
  18. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 

ගරු ඩී. එම්. ස්වාමිනාදන්  මහතා 

ගරු කබීර් හෂීම් මහතා 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා  

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  


