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වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
2443/’12 

1. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— වා,මා-ග හා ජල ස0ප1 කළමනාකරණ 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) �:වලා ගඟ ව3ාපාරෙ; පළ< අ=යරට ඇ�ළ1 ? @රල කැෙ: පෙ$ශෙ; ෙත1 A0 
ෙහ�ටයා- සංඛ3ාව ෙකොපමණද ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ)  (i) �:වලා ගඟ �ටාර ගැKම වැළැ�Lම සඳහා @රල කැෙ: හා අවට පෙ$ශවල 
වැM ජලය �ර4තරෙය4 ෙපො0ප @Nම� MOවන බව1; 

 (ii) එR ත11වය �සා එම පෙ$ශවල Sගත ජල පමාණය අTL පසට ලවණ ජලය 
කා4OLම� MOවන බව1;  

 (iii) එමU4 ඇ'වන ප,සර ත11වය ෙහේ�ෙව4 @රල කැෙ: ෙත1 Aම අWත 
XY�  Zර4L එම ෙගො[ ජනතාවෙ\ ]වන මා-ග අවGරL ඇ' බව1; 

එ�මා ද4ෙනGද? 

(ඇ) ඉහත (ආ)(iii) G සඳහ4 ගැට_කාN ත11වය ෙවනසක්ර ගැ`ම සඳහා ක$aව ජල 
ෙපො0පාගාරයට පහ�4 අ<ණ� තනා @රල කැෙ: පෙ$ශයට ජලය සැපbෙ0 
සැලcම� පව'4ෙ4දැd එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

2584/’12 

2. 
ග� සh1 ෙපේමදාස මහතා,— [O�බල හා බලශ�' අමාත3�iයෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) නැෙගනGර පළාෙ1 [O�ය ෙනොමැ' ග0මාන සංඛ3ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම ග0මානවල න0 කවෙ-ද; 

ය4න   =සj්�ක මkටi4, ෙව4 ෙව4 වශෙය4 එ�iය සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ)  (i) ඉහත සඳහ4 [O�ය ෙනොමැ' ග0මානවලට කවර කාල 6මාව� �ළl [O�ය 
ලබාlමට කටm� කර4ෙ4ද; 

 (ii) 2012 ව-ෂය �ළl නැෙගනGර පළා ෙ1 [O�ය ෙනොමැ' Mය_ම 
ග0මානවලට [O�ය ලබාlෙ0 හැ@යාව� '#ෙnද; 

ය4න එ�iය ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

අංකඅංකඅංකඅංක....    9999]]]]    පා-�ෙ04�ෙqපා-�ෙ04�ෙqපා-�ෙ04�ෙqපා-�ෙ04�ෙq    

න3ාන3ාන3ාන3ාය Zස්තකයය Zස්තකයය Zස්තකයය Zස්තකය    
2013 2013 2013 2013 �� මස �� මස �� මස �� මස 23 23 23 23 වැ� අඟහ�වාදා ඇ�rව එ=න Mටවැ� අඟහ�වාදා ඇ�rව එ=න Mටවැ� අඟහ�වාදා ඇ�rව එ=න Mටවැ� අඟහ�වාදා ඇ�rව එ=න Mට    

�X1 කෙළේ �X1 කෙළේ �X1 කෙළේ �X1 කෙළේ 2013201320132013     �� මස �� මස �� මස �� මස 12121212     වැ� MXරාදාවැ� MXරාදාවැ� MXරාදාවැ� MXරාදා    

(හ1වැ� පා-�ෙ04�ව — පළ<වැ� සභාවාරය) 



( 2 ) 

 

2875/’12 

3. 
ග� දයාM, ජයෙසේකර මහතා,— අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) 2005 ව-ෂෙ; Mට ෙ0 ද�වා v ලංකා mද හ<දාෙq ආහාර සඳහා මස ්ව-ග 
ලබා O4 සැපm0ක�ව4ෙ\ න0 කවෙ-ද; 

 (ii) mද හ<දාව සඳහා මස ්සැපm0ක�ව4 ෙතෝරා ග4නා ආකාරය කවෙ-ද; 

 (iii) එම කාලය �ළ එ� එ� මස ්ව-ගය සඳහා වා-xකව ෙගවන ලද <r <දල 
ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද; 

 (iv) ඒ සඳහා තවOරට1 ෙගLමට ඇ' <දල ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත සඳහ4 මස ්ව-ගවල එ� @ෙලෝව� සඳහා වා-xකව ෙගවන ලද <දල 
ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද; 

 (vi) එම එ� එ� මස ් ව-ගෙ; වා-xක අවශ3තාව ෙව4 ෙව4 වශෙය4  
ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

2890/’12 

4. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— [ෙ$ශ කටm� අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) v ලංකාව �ෙයෝජනය කරi4 ෙලොවZරා ෙසේවය කරන �-ෙqත�ක 
ෙකො4ස:ව� සංඛ3ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ඔ|4  ෙසේවය කරන රටව: සමU4 ඔ|4ෙ\ න0 කවෙ-ද;   

 (iii) ඔ|4  එෙසේ කටm� කර ඇ' කාලප,}ෙ~දය ෙකොපමණද; 

 (iv) ඔ|4 ප1@Nෙ0l ෙයොදාග4නා ලද �-ණායක කවෙ-ද;  

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද?         

(ආ) (i) 1948 ව-ෂෙ; Mට අද ද�වා කාලය �ළ v ලංකාව [M4 ප1 කරන ලද ය0 
�-ෙqත�ක ෙකො4ස:වරෙයX ඉව1කර 'ෙ�ද;  

 (ii) එෙසේ න0, එම ෙකො4ස:ව�4ෙ\ න0 කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

2999/’12 

5. 
ග� ෙරෝM ෙසේනානායක මහ1iය,— ෙසෞඛ3 අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ)   වයඹ පළාෙතG  2012  ව-ෂය අවස4 වන[ට වා-තාL ඇ',  

 (i) සමසත් තැල6iයා ෙරෝ�4 සංඛ3ාව; 

 (ii) තැල6iයා ෙරෝ�4 අතර M�න  පාස: ළ<4 සංඛ3ාව; 

 (iii) එම පාස: ළ<4 අත,4 අ|�O 15ට අT තැල6iයා ෙරෝ� ද�ව4 සංඛ3ාව;  

 (iv) අ|�O 15ට වැ� තැල6iයා ෙරෝ�4 සංඛ3ාව; 

ෙකොපමණද ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 



( 3 ) 

 

(ආ) (i)  තැල6iයා ෙරෝගය වයඹ පළාත හැ�� [ට ෙවන1 පළා1වල ව3ා�තව 
'ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න0, වා-තා L ඇ' සමසත් තැල6iයා ෙරෝ�4 සංඛ3ාව පළා1 අ�ව, 
ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද; 

 (iii) තැල6iයා ෙරෝ�4 ෙව�ෙව4 [ෙශේෂ cභසාධන වැඩසටහ4 =ය1කර 
'ෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ න0, ඒවා කවෙ-ද; 

 (v) තැල6iයා ෙරෝගය �ර4 @Nමට ෙ0 වන[ට ෙගන ඇ' �යවර කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

3254/’12 

6. 
ග� අ@ල [රා� කා,යවස0 මහතා,— ජනමාධ3 හා පවෘ1' අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,—   (1) 

(අ) (i) මෑතකl ලැ�ෙටො� ප,ගණක ලබාO4 ජනමාධ3ෙql4 සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ජනමාධ3ෙql4ෙ\ න0 ලැdස�්ව� ඉ=,ප1 කර4ෙ4ද; 

 (iii) එම ලැ� ෙටො� ප,ගණක ලබාlමට ජනමාධ3ෙql4 ෙතෝරා ග4නා පදනම 
කවෙ-ද; 

 (iv) එම එ� ප,ගණකයක iල ෙකොපමණද; 

 (v) ෙ0 ද�වා  ෙබදා l ඇ' ලැ�ෙටො� ප,ගණක සඳහා වැයකර ඇ' සමසත් <දල 
ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

3597/’13 

7. 
ග� ගාi� ජය[කම ෙපෙ-රා මහතා,— ෙ$�ය ෛවද3 අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) �@යා [රGත ආm-ෙqද උපා%ධාN4 Mය_ම ෙදනාට �@යා ලබාlෙ0 වැඩ 
සටහන� �යා1මක @Nමට �යවර ෙගන 'ෙ�ද;  

 (ii) අවස4වරට ආm-ෙqද උපා%ධාN4ට රජෙ; ප1L0 ලබාO4 ව-ෂය කවෙ-ද;  

 (iii) එම අවසථ්ාෙql ප1L0 ලබාO4 ආm-ෙqද ෛවද3 උපා%ධාN4 සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද;  

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ආ) (i) ආm-ෙqද ෛවද3 උපා%ධා,යX AG@Nම සඳහා රජය වැය කර� ලබන <දල  
ෙකොපමණද;  

 (ii) ආm-ෙqද ෛවද3ව�4ෙ\ Gඟය ෙහේ�ෙව4 වසා ඇ' ෙබෙහ1ශාලා 
සංඛ3ාව  ෙකොපමණද;  

 (iii) එම ෙබෙහ1ශාලා සඳහා ආm-ෙqද ෛවද3ව� අ�m�ත @Nමට  �යවර 
ෙගන 'ෙ�ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 



( 4 ) 
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8. 
ග� (අ:හා�) ඒ. එ}. එ0. අසව්- මහතා,— අධ3ාපන අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) නැෙගනGර පළාෙ1, ෙපො�[: අධ3ාපන ෙකොkඨාසයට අය1 පාස:වල �� 
Gඟය� පව'න බව1; 

 (ii) ෙ0 ෙහේ�ෙව4 Mc4ෙ\ අධ3ාපන මkටම පහළ යන බවට ෙදමා�ය4 හා 
ආ= Mc4 අධ3ාපන �ලධාN4ෙ\ අවධානයට ෙයො< ෙකොට ඇ' අතර ෙ0 
ස0බ4ධෙය4 නැෙගනGර පළා1 සභාෙq ද සාක}ඡා L ඇ' බව1; 

එ�මා ද4ෙනGද? 

(ආ) Mc4ෙ\ අනාගත අධ3ාපන cභM$%ය සැල@:ලට ෙගන එම පෙ$ශෙ; පාස:වල 
පව'න �� Gඟය මගහැරLමට  �යවර ග4ෙ4ද ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
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9. 
ග� (ආචා-ය) හ-ෂ ද M:වා මහතා,— වරාය හා මහාමා-ග අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1) 
  (අ) මාග0Zර, මG4ද රාජප�ෂ වරාෙ; ෙත: ගබඩා@Nෙ0 ටැං@ ඉ=@Nමට අදාළව, 
 (i) ව3ාපෘ'ය සඳහා ඇසත්ෙ04� කළ අවස4 සමසත් �,වැය ෙකොපමණද;  

 (ii) එR ව3ාපෘ' �,වැය සඳහා අර<ද: සපයාග1 ආකාරය කවෙ-ද;  

 (iii) ණය පහcක0 ලබාෙගන 'ෙ� න0, එම ණය පහcක0වලට අදාළ 
ෙකො4ෙ$M කවෙ-ද; 

 (iv) �ල3 ගාස�් හා ණය ෙපොK ෙගLෙම4 ද අන��ව එR ව3ාපෘ'ය <ද: පවාහ 
සමායනය� අ1 කරග4ෙ4 කවර =නකද; 

 (v) එම එ� එ� ටැං@ෙ; ධා,තාව  ෙකොපමණද; 

 (vi) එ� එ� ටැං@ෙ; ඉ=@N0 අවස4 කළ =නය4 ෙහෝ ඉ=@N0 අවස4 @Nමට 
අෙ��xත =නය4 කව ෙ-ද;  

 ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ආ) (i) ෙත:නැqව�4 ෙගන ඒමට අෙ��ෂා කරන නා[ක යාතා ඉ4ධන, 
�ව4යානා ඉ4ධන සහ “එ:.�. ගෑස”් එම නැqව�4 ෙගොඩ බා, ගබඩා කර 
ගැ`ම සඳහා අවශ3 කරන ටැං@ සංඛ3ාව කවෙ-ද;  

 (ii) අද ද�වා එR වරායට පැiණ, ඉහත R ඉ4ධන ව-ග ෙගොඩබා ඇ' ෙත: 
නැq සංඛ3ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) <: ව3ාපෘ' වා-තාවට අ�ව එR වරායට ව-ෂයකට පැi�මට අෙ��xත 
ෙත: නැq සංඛ3ාව සහ මාසයකට ෙගොඩබෑමට අෙ��xත ඉහත R ඉ4ධන 
ව-ග පමාණය ෙකොපමණද;  

 ය4න1 එ�මා ෙව4 ෙව4 වශෙය4 සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
3646/’13 

10. 
ග� ෙජෝ4 අමර�ංග මහතා,— <ද: හා කම ස0පාදන අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)   

(අ) (i) 2011 ව-ෂය �ළ ලංකා බැංXව [M4 ෙකොළඹ ෙකොටස ් �වමා�ෙවG 
ෙකොටසව්ල ආෙයෝජනය කරන ලද ස0 -ණ <ද: පමාණය ෙකොපමණද;  

  



( 5 ) 

 

 (ii) 2011 ව-ෂය �ළl ලංකා බැංXව [M4 “ප-ෙප¡ව: කැ�ට: ” (Perpetual 
Capital) සහ “6/ස ලංකා ඔ,�ස ් KMං M@m,¬ස”් (Lanka Orix Leasing 
Securities Ltd.) යන සමාග0 සමග MOකරන ලද ව3ාපාර කටm�වල 
ව�නාක0 කවෙ-ද;   

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ආ) 2011 ව-ෂය �ළ ලංකා බැංXව [M4 iලl ග4නා ලද Mය_ම ෙකොටසව්ල 
ලැdස�්ව�, ඒවා ග1 iල සහ iලl ගැ`ම MO කළ =නවලට ආස4න  -ව =න පහ 
�ළ සාමාන3 බර තැ· iල ද ඇ�ළ1ව එ�මා ෙමම සභාවට ඉ=,ප1 කර4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

3657/’13 

11. 
ග� වස4ත අ_[හාෙ- මහතා,— වරාය හා මහාමා-ග අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

 (අ) මාතෙ: =සj්�කෙ;, උXෙවල පාෙ$�ය ෙ:ක0 ෙකොkඨාසයට අය1, ක¸ෙද¹ය, 
වා,යෙපොල ගාමය4ට �[ෙසන මා-ගය, A-9 මා-ගයට යා ෙකෙරන සථ්ානෙ; ඇ' 
ප¸ පාලම ෙව�වට නව පාලම� ඉ=@Nෙ0 කටm� ආර0භ කළද, ෙ0 වන [ට එම 
ඉ=@N0 කටm� අ1G¸වා ඇ' බව එ�මා ද4ෙනGද? 

(ආ) (i) ඉහත නව පාලම ඉ=@Nම ආර0භ @Nමට පදන0 කර ග1 <ල3 ප'පාදනය 
කවෙ-ද;  

 (ii) ඇසත්ෙ04� අ�ව පාලම ඉ=@Nම සඳහා ෙව4 කර ඇ' <දල ෙකොපමණද; 

 (iii) පාලෙ0 වැඩ කටm� ආර0භ කළ =නය හා �ම @Nමට �යiතව '· =නය 
කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ) (i) ඉහත සඳහ4 පාලෙ0 ඉ=@N0 කටm�  අතරමඟl අ1G¸Lමට ෙහේ� කවෙ-ද;  

 (ii) ෙමෙත� කර ඇ' ඉ= @N0 ෙව�ෙව4 වැය කර ඇ' <දල ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම පාලෙ0 ඉ=@N0  කටm� ස0 -ණෙය4 අවස4 කරන =නය කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

2585/’12 

12. 
ග� සh1 ෙපේමදාස මහතා,— <ද: හා කම ස0පාදන අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) රජෙ; සංඛ3ා ෙ:ඛනවලට අ�ව v ලංකාෙq එ� ප|ලකට මාසය� 
]ව1Lම සඳහා අවශ3 <ද: පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) එ� ප|ලකට එ� මාසයකl ආහාර සඳහා සහ ආහාර ෙනොවන අවශ3තාවය4 
සඳහා අවශ3 <ද: පමාණය  ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද; 

 (iii) එ� ප|ලකට ]ව1Lම සඳහා මාMකව අවශ3 <දල එ� එ� =සj්�කය    
අ�ව, ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද?  

(ආ) සාමාhකd4 �4  ෙදෙනX සGත ප|ලකට මාසය� ]ව1Lම සඳහා � 7500.00 ක 
<දල� පමාණව1 වන බව එ�මා ��ග4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ  න0, ඒ ම4ද? 

 



( 6 ) 
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13. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— වැ[� ක-මා4ත අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර =සj්�කෙ;, 6මාසGත කrෙබෝ[�යන ෙ1 ක-මා4තශාලාවට අය1 
6. ¬. 6. ෙ1 ක0හෙල4 2012. 01. 26 =න ෙ1 �ර? බෑ\ 240 � ෙකොළඹට 
පවාහනය @Nම සඳහා අංක SP KL-5432 දරන ෙලො, රථයට පටවා ඇ'  
බව1; 

 (ii) එම ෙ1 බෑ\ පමාණය පැට? බවට ක0හෙ: අ%කාN සහ ෙලො, ,යO�  [M4 
ෙ1 �X1 කරන ලද ෙපොෙතG අ1ස4 තබා ඇ' බව1; 

 (iii) එම ෙ1 බෑ\ 240 4 ෙ1 iලl ග4නා සථ්ානයට අෙල[ කර ඇ1ෙ1 බෑ\ 
200 � පමණ� බව1; 

 (iv) ක0හ: ෙ:ඛනවල 240 � ෙලස සටහ4ව '· ෙ1 බෑ\ සංඛ3ාව පcව 200 
� ෙලස ෙවනසක්ර ඇ' බව1; 

එ�මා ද4ෙනG ද? 

(ආ) (i) කrෙබෝ[�යන 6. ¬. 6. ෙ1 ක0හෙ: MOL ඇ' ඉහත සඳහ4 වංචාව 
��බඳව [%ම1 පN�ෂණය� පැවැ1Lමට කටm� කර4ෙ4ද; 

 (ii) එෙසේ  න0, එම =නය කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

2876/’12 

14. 
ග� දයාM, ජයෙසේකර මහතා,— අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) M[: ආර�ෂක ෙදපා-තෙ04�ෙq ෙසේවෙ; �m� භටd4හට ලබාෙදන 
වැ¸� සහ lමනා කවෙ-ද; 

 (ii) ඔ|4ෙ\ වැ¸ෙප4 මාMකව MOකරන  අය@N0 කවෙ-ද; 

 (iii) එම අය@N0 අර<දල� ෙවත බැර කර4ෙ4ද; 

 (iv) එෙසේ න0, එR අර<දල U�0ගත කර ඇ' ආයතනය කවෙ-ද; 

 (v) එවැ� අය@N0 MO@Nමට ෙහේ� කවෙ-ද; 

 (vi) ආපc ඔ|4 ෙවත ලබාෙදන අය@N0 කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ආ) (i) M[: ආර�ෂක භටd4ෙ\ වැ¸� �යiත =නෙ; l ෙගවා 'ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ ෙනොමැ' න0, ඔ|4ට ෙගLමට ඇ' Gඟ <දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම Gඟ වැ¸� ෙගව� ලබන =නය කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ) (i) M[: ආර�ෂක භටd4 ෙයොදා ග�i4 ව-තමානෙ; MOකරන �යාකාරක0 
කවෙ-ද;  

 (ii) වගා කටm� සහ අෙනX1 ක-මා4ත සඳහා ඔ|4 ෙයොදාෙගන 'ෙ�ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ඔ|4ට ලබාෙදන පහcක0 කවෙ-ද; 

 (iv) එම �යාකාරක0 ��4 වා-xකව ඔ|4 උපයාෙදන <දල ෙකොපමණද; 



( 7 ) 

 

 (v) එම <ද: ෙයොදා ග4නා කටm� කවෙ-ද; 

ය4න1 එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

2891/’12 

15. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— <ද: හා කම ස0පාදන අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) රටට ලැෙබන Mය_ [ෙ$ශ ණය සහ පදාන සඳහා වගRම දර4ෙ4 
අමාත3ාංශෙ; [ෙ$ශ ස0ප1 ෙදපා-තෙ04�වද;  

 (ii) එෙසේ න0, පcUය ව-ෂ 3 �ළl ඉහත R ෙදපා-තෙ04�ව හරහා රටට ලැ#� 
<ද: පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iii) එ� එ� රට [M4 පcUය ව-ෂ 5 සඳහා ලබාlමට ෙපොෙරො4O ? <දල සහ 
ලබාO4 <දල ෙව4 ෙව4 වශෙය4  ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත (ii) අ�ව ලැ#� <ද: උපෙයෝUතා අ�පාතය, වා-xක පදනi4 
ෙකොපමණද;  

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ආ) පcUය ව-ෂ 10 �ළ [ෙ$ශ රටව�4 සහ බ� පා-ශL්ය �ෙයෝhත ආයතන [M4 
ලබාO4 <r <ද: පමාණෙය4, 

 (i) පෙයෝජනයට ෙනොග1 <ද: පමාණය4 ෙකොපමණද;  

 (ii) එR <ද: පමාණය පෙයෝජනයට ෙනොගැ`ෙ0 ෙහේ� කවෙ-ද; 

ය4න1 වා-xක පදනi4 එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
 

 

ෙයෝජනා ��බඳ දැ�0lම සහ =නට �යiත කටm� 
*1. 

v ලංකා [O�බල (සංෙශෝධන) පන1 ෙක¸0පත —  ෙදවැ� වර @යLම. 

*2. 

අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� අමාත3�මා,— ෙ$�ය ආදාය0 පනත 
යටෙ1 ෙයෝජනාව,— 2013.06.18 =න ඉ=,ප1 කරන ලද, ආදාය0 මත ? බO ස0බ4ධෙය4 
$[1ව බOකරණය වැළැ�Lම සහ බO පැහැර හැNම වැළැ�Lම සඳහා v ලංකා පජාතා4jක 
සමාජවාl ජනරජෙ; ආnTව සහ ඉ4lය ජනරජෙ; ආnTව අතර 2013 ජනවා, මස 22 වැ� 
=න ඇ'කරග1 U[cම, 2006 අංක 10 දරන ෙ$�ය ආදාය0 පනෙ1 97(1)(අ) වග4'ය යටෙ1  
අ�මත කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

(අමාත3 මnඩලෙ; අ�ම'ය ද4වා 'ෙ�.) 

*3. 

අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� අමාත3�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භාnඩ 
බO පනත යටෙ1 �යමය (අංක 1),— ආnTකම ව3වසථ්ාෙq 44(2) වැ� ව3වසථ්ාව සමග 
@ය[ය m�, 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භාnඩ බO පනෙ1 2 වැ� වග4'ය යටෙ1, 
[ෙශේෂ ෙවළඳ භාnඩ බO ස0බ4ධෙය4 ජනා%ප'වරයා [M4 සාදන ලOව, 2012 ෙදසැ0බ- 
08 =නැ' අංක 1787/41 දරන අ' [ෙශේෂ ගැසk පතෙ; පළ කර� ලැබ, 2013.07.12 =න 
ඉ=,ප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ m� ය. 

(අමාත3 මnඩලෙ; අ�ම'ය ද4වා 'ෙ�.) 



( 8 ) 

 

*4. 

අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� අමාත3�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භාnඩ 
බO පනත යටෙ1 �යමය (අංක 2),— ආnTකම ව3වසථ්ාෙq 44(2) වැ� ව3වසථ්ාව සමග 
@ය[ය m�, 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භාnඩ බO පනෙ1 2 වැ� වග4'ය යටෙ1, 
[ෙශේෂ ෙවළඳ භාnඩ බO ස0බ4ධෙය4 ජනා%ප'වරයා [M4 සාදන ලOව, 2013 ෙපබරවා, 
08 =නැ' අංක 1796/20 දරන අ' [ෙශේෂ ගැසk පතෙ; පළ කර� ලැබ,  2013.07.12 =න 
ඉ=,ප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ m� ය. 

(අමාත3 මnඩලෙ; අ�ම'ය ද4වා 'ෙ�.) 

*5. 

අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� අමාත3�මා,— <$දර ගාස�් ([ෙශේෂ 
[%[ධාන) පනත යටෙ1 �ෙයෝගය,— ආnTකම ව3වසථ්ාෙq 44(2) වැ� ව3වසථ්ාව සමග 
@ය[ය m�, 2006 අංක 12 දරන <$දර ගාස�් ([ෙශේෂ [%[ධාන) පනෙ1 3 වැ� වග4'ය 
යටෙ1 <$දර ගාස�් ස0බ4ධෙය4 ජනා%ප'වරයා [M4 පනවන ලOව, 2013 මැd 10 =නැ' 
අංක 1809/19 දරන අ' [ෙශේෂ ගැසk පතෙ; පළ කර� ලැබ, 2013.07.11 =න ඉ=,ප1 කරන 
ලද �ෙයෝගය අ�මත කළ m� ය. 

(අමාත3 මnඩලෙ; අ�ම'ය ද4වා 'ෙ�.) 

*6. 

අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� අමාත3�මා,— cරාබO ආඥාපනත  
යටෙ1 �යමය,— (52 වැ� අ%කාරය වන) cරාබO ආඥාපනෙ1 22(1) වැ� වග4'ය යටෙ1 
cරාබO ස0බ4ධෙය4 <ද: හා කම ස0පාදන අමාත3වරයා [M4 පනවන ලOව, 2013 අෙපේ: 
03 =නැ' අංක 1804/16 දරන අ' [ෙශේෂ ගැසk පතෙ; පළ කර� ලැබ, 2013.07.11 =න 
ඉ=,ප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ m� ය. 

(අමාත3 මnඩලෙ; අ�ම'ය ද4වා 'ෙ�.) 

*7. 

අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� අමාත3�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භාnඩ 
බO පනත යටෙ1 �යමය (අංක 3),— ආnTකම ව3වසථ්ාෙq 44(2) වැ� ව3වසථ්ාව සමග 
@ය[ය m�, 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භාnඩ බO පනෙ1 2 වැ� වග4'ය යටෙ1, 
[ෙශේෂ ෙවළඳ භාnඩ බO ස0බ4ධෙය4 ජනා%ප'වරයා [M4 සාදන ලOව, 2013 මැd 03 
=නැ' අංක 1808/21 දරන අ' [ෙශේෂ ගැසk පතෙ; පළ කර� ලැබ, 2013.07.12 =න ඉ=,ප1 
කරන ලද �යමය අ�මත කළ m� ය. 

(අමාත3 මnඩලෙ; අ�ම'ය ද4වා 'ෙ�.) 

*8. 

අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� අමාත3�මා,— [ෙශේෂ ෙවළඳ භාnඩ 
බO පනත යටෙ1 �යමය (අංක 4),— ආnTකම ව3වසථ්ාෙq 44(2) වැ� ව3වසථ්ාව සමග 
@ය[ය m�, 2007 අංක 48 දරන [ෙශේෂ ෙවළඳ භාnඩ බO පනෙ1 2 වැ� වග4'ය යටෙ1, 
[ෙශේෂ ෙවළඳ භාnඩ බO ස0බ4ධෙය4 ජනා%ප'වරයා [M4 සාදන ලOව, 2013 ¾� 07 
=නැ' අංක 1813/24 දරන අ' [ෙශේෂ ගැසk පතෙ; පළ කර� ලැබ, 2013.07.12 =න ඉ=,ප1 
කරන ලද �යමය අ�මත කළ m� ය. 

(අමාත3 මnඩලෙ; අ�ම'ය ද4වා 'ෙ�.) 

*9.  

අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� අමාත3�මා,— ෙ-� ආඥාපනත 
යටෙ1  ෙයෝජනාව,— (235 වැ� අ%කාරය වන) ෙ-� ආඥාපනෙ1 10 වැ� වග4'ය යටෙ1 
ආනයන ¿� ගාස�් ස0බ4ධෙය4 ?, 2013.07.12 =න ඉ=,ප1 කරන ලද ෙයෝජනාව අ�මත 
කළ m� ය. 

(2013 �� 20 =නැ' අංක 1815/14 දරන අ' [ෙශේෂ ගැසk පතය) 

(අමාත3 මnඩලෙ; අ�ම'ය ද4වා 'ෙ�.) 
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*10.  

ක0ක� හා ක0ක� සබඳතා අමාත3�මා,— ෙසේවක අ-ධසාධක අර<දල පනත යටෙ1 
�ෙයෝග,— ක�4 කල සංෙශෝ%ත 1958 අංක 15 දරන ෙසේවක අ-ධසාධක අර<දල පනෙ1 46 
වැ� වග4'ය යටෙ1 ක0ක� සහ ක0ක� සබඳතා අමාත3වරයා [M4 සාදන ලOව, 2013 
මැd 13 =නැ' අංක 1810/20 දරන අ' [ෙශේෂ ගැසk පතෙ; පළ කර� ලැබ, 2013.06.21 =න 
ඉ=,ප1 කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ m� ය. 

(අමාත3 මnඩලෙ; අ�ම'ය ද4වා 'ෙ�.) 

*11. 

පත: හා ඛ�ජ දව3 (සංෙශෝධන) පන1 ෙක¸0පත —  ෙදවැ� වර @යLම. 

*12. 

අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� අමාත3�මා,— ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනත යටෙ1 �ෙයෝග,— ආnTකම ව3වසථ්ාෙq 44 (2) වැ� ව3වසථ්ාව සහ 1969 
අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙ1 4 වැ� වග4'ෙ; (3) වැ� උපවග4'ය 
සහ 14 වැ� වග4'ය සමග @ය[ය m� එR පනෙ1 20 වැ� වග4'ය යටෙ1 
ජනා%ප'වරයා [M4 සාදන ලOව, 2013 මා-� 01 =නැ' අංක 1799/15 දරන අ' [ෙශේෂ ගැසk 
පතෙ; පළ කර� ලැබ, 2013.03.22 =න ඉ=,ප1 කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ m� ය. 

(අමාත3 මnඩලෙ; අ�ම'ය ද4වා 'ෙ�.) 

*13. 

[ෙ$ශ කටm� අමාත3�මා,— v ලංකා පජාතා4jක සමාජවාl ජනරජෙ; ආnTකම 
ව3වස්ථාව යටෙ1 ෙයෝජනාව (අංක 1),— 2011.09.07 වැ� =න ඉ=,ප1 කරන ලද ආෙයෝජන 
පව-ධන සහ අෙන3ෝන3 වශෙය4 cර�ෂණය ��බඳ v ලංකා පජාතා4jක සමාජවාl ජනරජෙ; 
ආnTව සහ Xෙqk රාජ3ෙ; ආnTව අතර 2009 ෙනොවැ0බ- මස 05 වැ� =න අ1ස4 කර� 
ලැ#වා? ද,  එම [ෙ$ශ රාජ3ෙ; ෙහෝ එG වැMය4ෙ\ ෙහෝ ඒ රාජ3ෙ; `' යටෙ1 සංස්ථාගත 
කරන ලද නැතෙහො1 සංස්ථාපනය කරන ලද සංස්ථාවල, සමාග0වල ෙහෝ ෙවන1 සංග0වල          
v ලංකාව �ළ ආෙයෝජන වඩාKම ෙහෝ ආර�ෂා @Nම සඳහා ඇ' කරග1තා? ද U[cම, ජා'ක 
ආ-Âකෙ; ව-ධනයට අත3ාවශ3ව4න� ෙලස අ�මත කළ m�යැd  v ලංකා පජාතා4jක 
සමාජවාl ජනරජෙ; ආnTකම ව3වස්ථාෙq 157 වැ� ව3වස්ථාව පකාර ෙමම පා-�ෙ04�ව 
ෙයෝජනා ස0මත කරd. 

(අමාත3 මnඩලෙ; අ�ම'ය ද4වා 'ෙ�.) 

*14. 

[ෙ$ශ කටm� අමාත3�මා,— v ලංකා පජාතා4jක සමාජවාl ජනරජෙ; ආnTකම 
ව3වසථ්ාව යටෙ1 ෙයෝජනාව (අංක 2),— 2011.09.07 වැ� =න ඉ=,ප1 කරන ලද ආෙයෝජන 
පව-ධන සහ cර�ෂා @Nම සඳහා v ලංකා පජාතා4jක සමාජවාl ජනරජෙ; ආnTව සහ 
[යkනාම සමාජවාl ජනරජෙ; ආnTව අතර 2009 ඔ�ෙතෝබ- මස 22 වැ� =න අ1ස4 
කර� ලැ#වා? ද, එම [ෙ$ශ රාජ3ෙ; ෙහෝ එG වැMය4ෙ\ ෙහෝ ඒ රාජ3ෙ; `' යටෙ1 
සංසථ්ාගත කරන ලද නැතෙහො1 සංසථ්ාපනය කරන ලද සංසථ්ාවල, සමාග0වල ෙහෝ ෙවන1 
සංග0වල v ලංකාව �ළ ආෙයෝජන වඩාKම ෙහෝ ආර�ෂා @Nම සඳහා ඇ' කරග1තා? ද 
U[cම, ජා'ක ආ-Âකෙ; ව-ධනයට අත3ාවශ3ව4න� ෙලස අ�මත කළ m�යැd  v ලංකා 
පජාතා4jක සමාජවාl ජනරජෙ; ආnTකම ව3වසථ්ාෙq 157 වැ� ව3වසථ්ාව පකාර ෙමම 
පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා ස0මත කරd. 

(අමාත3 මnඩලෙ; අ�ම'ය ද4වා 'ෙ�.) 

*15. 

ඉඩ0 හා ඉඩ0 සංව-ධන අමාත3�මා,—  Giක0 �යාප=ං� @Nෙ0  පනත යටෙ1 
�ෙයෝග,— 1998 අංක 21 දරන Giක0 �යාප=ං� @Nෙ0 පනෙ1 60 සහ 62 වැ� වග4' 
සමඟ @ය[ය m�, එR පනෙ1 67 වැ� වග4'ය යටෙ1 ඉඩ0 සහ ඉඩ0 සංව-ධන 
අමාත3වරයා [M4 සාදන ලOව, 2009 අෙගෝස�් 24 =නැ', අංක 1616/23 දරන අ' [ෙශේෂ 
ගැසk පතෙ; පළ කර� ලැබ,  2010.05.06 =න ඉ=,ප1 කරන ලද �ෙයෝග අ�මත කළ m� ය. 

(අමාත3 මnඩලෙ; අ�ම'ය ද4වා 'ෙ�.) 
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*16. 

අපරාධ නT [ධාන සංගහය ([ෙශේෂ [%[ධාන) පනත යටෙ1 �යමය,— [වාදය  ක: 
තබන ලද පශන්ය (2011 සැ�තැ0බ- 08),— “2007 අංක 42 දරන අපරාධ නT [ධාන සංගහය 
([ෙශේෂ [%[ධාන) පනෙ1 7 වැ� වග4'ෙ; (2) වැ� උපවග4'ය යටෙ1 අ%කරණ 
අමාත3වරයා [M4 සාදන ලOව, 2011 මැd 30 =නැ' අංක 1708/5 දරන අ' [ෙශේෂ ගැසk 
පතෙ; පළ කර� ලැබ, 2011.08.23 =න ඉ=,ප1 කරන ලද �යමය අ�මත කළ m� ය.” 

ය�ෙව4 ෙයෝජනා කරන ල=4, පශ්නය සභාÃ<ඛ කරන ලl. 

*17. 

අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� අමාත3�මා,— වනස1ව හා 
වෘ�ෂලතා ආර�ෂක ආඥාපනත යටෙ1 �යමය,— (469 වැ� අ%කාරය ?) වනස1ව හා 
වෘ�ෂලතා ආර�ෂක ආඥාපනෙ1 2 වැ� වග4'ෙ; (1) වැ� උපවග4'ය  යටෙ1  
ෙගො[ජන  ෙසේවා හා වන][ අමාත3වරයා [M4 සාදන ලOව, 2011 ෙදසැ0බ- 06 =නැ' අංක 
1735/21 දරන අ' [ෙශේෂ ගැසk පතෙ; පළ කර� ලැබ, 2011.12.13 =න ඉ=,ප1 කළ �යමය 
අ�මත කළ m� ය. 

18. 

v ලංකා කා4තා ස0ෙ0ලනය (සංසථ්ාගත @Nෙ0) පන1 ෙක¸0පත — සලකා බැKම. 

19. 

රාජ3 ෙසේවක සංව-ධන �ල3 සංසථ්ාව (සංසථ්ාගත @Nෙ0) පන1 ෙක¸0පත — සලකා 
බැKම. 

20. 

රණ කලා ආයතනය (සංසථ්ාගත @Nෙ0) පන1 ෙක¸0පත — සලකා බැKම. 

21. 

ද ඉ4ස�්�mk ඔ ෆ ් ස-�ෆdÅ ප��� එක|4ට4kස ් (සංසථ්ාගත @Nෙ0) පන1 
ෙක¸0පත — සලකා බැKම. 

22. 

අ: ජiයා�: හහ්qMයා (සංසථ්ාගත @Nෙ0) පන1 ෙක¸0පත — ෙදවැ� වර @යLම. 
 

* * * * සලXෙණ4 හÆ4ව� ලබ4ෙ4 ආnTෙq කටm� යසලXෙණ4 හÆ4ව� ලබ4ෙ4 ආnTෙq කටm� යසලXෙණ4 හÆ4ව� ලබ4ෙ4 ආnTෙq කටm� යසලXෙණ4 හÆ4ව� ලබ4ෙ4 ආnTෙq කටm� ය....    
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වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
2459/’12 

1. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— අධ3ාපන අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (2) 

(අ) (i) ෙස4ප' ෙහ4, ස¬්: ඕ:කk�මා [M4 1890 l ආර0භ කළ මහ�වර      
v රා�ල [ද3ාලයට අ�බ$ධව ෙ�ෂක-ම පාසල� පව1වාෙගන ෙගොස ්ඇ' 
බව1; 

 (ii) ව-ෂ 1962 l ඉහත පාසල රජයට පවරා ගැ`ෙම4 පcව එG ෙ�ෂක-ම 
පාසෙ: ෙසේවය කළ ඊ. කැXළාවල නමැ1'යට පාසෙලG ෙ$පළව�4 
ඉව1වන ෙලස මධ3ම පළා1 අධ3ාපන අධ3�ෂවරයාෙ\ අංක මපා/
රා.ප.ච./293 දරන 1965.07.26 =නැ' ��ෙය4 ද4වා '· බව1; 



( 11 ) 

 

 (iii) කැXළාවල නමැ1'ය ඒ අ�ව කටm� ෙනොකළ අතර ඇයෙග4 පcව එ0. 
ෙ�. ෙම4�ස ්නමැ1ෙතX එG අනවසරෙය4 ප=ං�ව M�න බව1; 

 (iv) ඔ�ට එෙරGව මධ3ම පළා1 අධ3ාපන අධ3�ෂ�මා [M4 පැවÉ අංක 
75269 දරන නTෙq 1988.03.08 =නැ' ¿4Oව මU4 පාස: Siෙය4 
ඉව1වන ෙලස කර ඇ' �ෙයෝගය අ�ව ඔ� ෙමෙත� කටm� කර ෙනොමැ' 
බව1; 

එ�මා ද4ෙනGද? 

(ආ) (i) පාස: Siය �ළ අනවසර ප=ං�ක�වX M¬ම පාස: ප,පාලනයට [ශාල 
බාධාව� බව ��ග4ෙ4ද; 

 (ii) එෙසේ න0, අ%කරණ ¿4Oව අ�ව ෙහෝ ෙවන1 `ත3ා�Êල කමෙqදය4 
මU4 ඔ� ඉව1 @Nමට කටm� කර4ෙ4ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

2586/’12 

2. 
ග� සh1 ෙපේමදාස මහතා,— ක-මා4ත හා වා¹ජ කටm� අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1)   

(අ) (i) ෙ0 වන[ට v ලංකාව1 ඇෙම,කා එ�ස1 ජනපදය1 අතර 'ෙබන ෙවළඳ 
සබඳතාවෙ; සව්භාවය කවෙ-ද; 

    (ii) ඇෙම,කා එ�ස1 ජනපදය සමග ඇ' ෙවළඳ සබඳතාව අප රටට ෙකතර0 
වැදග1 ව4ෙ4ද; 

   (iii) අද වන[ට ෙදරට අතර ආනයන සහ අපනයන පමාණය4 ��ය: 
i�යනව�4 ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) (i) ඇෙම,කා එ�ස1 ජනපදෙ; �ෂ්පා=ත භාnඩ v ලංකාව �ළ ව-ජනය 
@Nෙ0 වෑයම� 'ෙ�ද; 

    (ii) එෙසේ න0, එවැ� ව-ජනය@4 v ලංකාවට ඇ'වන බලපෑම කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

2877/’12 

3. 
ග� දයාM, ජයෙසේකර මහතා,— Ëඩා අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) 2012 කා:ට4 ර\A තරඟාව�ය පැවැ1 ? =නය4 කවෙ-ද; 

 (ii) එය පැව' Ëඩාංගන කවෙ-ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ඉ=,ප1 ? Ëඩා කnඩාය0 කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ)  (i) ඉහත ර\A තරඟාව�ය සඳහා සහභා� ? [ෙ$�ය Ëඩකd4 ක|�4ද; 

 (ii) එම එ� එ� Ëඩකයාට ෙගවන ලද <දල ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද; 

 (iii) ඊට සහභාU ? ෙ$�ය Ëඩකd4 ක|�4ද; 

 (iv) එම එ� එ� Ëඩකයාට ෙගවන ලද  <දල ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 
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(ඇ) (i) කා:ට4 ර\A තරඟාව�ෙ; සං[ධායකd4 ක|�4ද; 

 (ii) එම තරඟාව�ෙ; ෙ$�ය හා [ෙ$�ය අ�ගාහකd4 ක|�4ද; 

 (iii) එම එ� එ� අ�ගාහකd4 ලබා O4 <දල ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද; 

 (iv) එR තරඟ [කාශනය කරන ලද ÉපවාG` නා�කාව කවෙ-ද; 

 (v) එම තරඟාව�ය පචාරය සඳහා Uය [යදම ෙකොපමණද; 

 (vi) පචාරක අ�ගාහක1වය දැÉ ආයතන කවෙ-ද; 

 (vii) ඒ සඳහා එම ආයතන ලබා O4 <දල ෙකොපමණද; 

ය4න1 එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

2892/’12 

4. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— <ද: හා කම ස0පාදන අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) රජෙ; [යදම, [�[දභාවය මත පදන0ව අමාත3ාංශය [M4 �N�ෂණය 
ෙහෝ පාලනය කර� ලබ4ෙ4 කවර ආකාරයටද;  

 (ii) අමාත3ාංශ, රජෙ; ෙදපා-තෙ04� සහ සංසථ්ාවල [යද0 6මා ෙව4 ෙව4 
වශෙය4 කවෙ-ද;   

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ආ) (i) ෙට4ඩ- සහ �යාප�පා�වල පi' �යම @Nම සහ යාව1කාKන @Nම 
භාරව M�4ෙ4 ක|�4ද;  

 (ii) ඉහත R පi' අවස4වරට යාව1කාKන කරන ලද =නය සහ නැවත 
යාව1කාKන කර� ලබන =නය කවෙ-ද;  

 (iii) කැAනk අමාත3වරෙයXට, අමාත3ාංශයකට, ෙදපා-තෙ04�වකට සහ 
සංසථ්ාවකට අ�මත කළ හැ@ ෙට4ඩ- 6මාව4 ෙව4 ෙව4 වශෙය4 
කවෙ-ද;  

 (iv) ෙට4ඩ- ස0බ4ධෙය4 පැනනැUය හැ@ ය0 aෂණය� ��බඳව වගRම 
දැ,ය m� Z$ගලයා ෙහෝ ආයතනය කවෙ-ද;  

ය4න1 එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
3071/’12 

5. 
ග� අh1 �. ෙපෙ-රා මහතා,— පළා1 පාලන හා පළා1 සභා අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (2)   

(අ) (i) දX� පළා1 සභාව �G¸වා එG කටm� ආර0භ කරන ලද =නය කවෙ-ද; 
 (ii) දX� පළා1 සභාව [M4 ෙ0 වන [ට ස0මත කර ඇ' පඥ�' සංඛ3ාව  

ෙකොපමණද; 
 (iii) එම එ� එ� පඥ�'ෙ; නම, අංකය සහ ස0මත කළ =නය ෙව4 ෙව4 

වශෙය4 කවෙ-ද; 
ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) ඉහත පළා1 සභාව මU4 ස0මත කරන ලද,  

 (i) ආnTකම ව3වසථ්ාෙq නවවැ� උපෙ:ඛනෙ; I වැ� ලැdස�්ෙq (පළා1 
සභා ලැdස�්ෙq) [ෂයය4වලට අදාළ  පඥ�';  
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 (ii) ආnTකම ව3වසථ්ාෙq නවවැ� උපෙ:ඛනෙ; III වැ� ලැdස�්ෙq 
(සමගාÍ ලැdස�්ෙq) [ෂයය4වලට අදාළ  පඥ�'; 

කවෙ-ද ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද?  

3196/’12 

6. 
ග� ර4ජ4 රාමනායක මහතා,— [ෙ$ශ �@යා පව-ධන හා cබසාධන 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (3)   

(අ) (i) v ලංකා [ෙ$ශ ෙසේවා �m�' කා-යාංශෙ; �යාප=ං� L ෙසෞ= අරාAෙ; 
ගෘහ ෙසේ[කාව4 වශෙය4 සහ ෙවන1 �@යා සඳහා ෙගොස ්ඇ' v ලාං@ක 
කා4තාව4 සහ �,i4 [ශාල සංඛ3ාව� ඉතා O� [Îi4 දැනට එම රෙk 
“ඔලායා” �ඳ|0 කඳ|ෙ- සහ  “ෙජඩා” පාලම යට �Ï M�න බව1;  

 (ii) අදාළ U[c0 ප,= cOc �@යා සථ්ාන ෙනොලැÐම, Gංසනය සහ වැ¸� 
ෙනොෙගLම වැ� [[ධ ක�� ඒ සඳහා ෙහේ� L ඇ' බව1; 

එ�මා ද4ෙනGද? 

(ආ) (i) එම v ලාං@ක �,ස වහාම ෙමරටට ෙග4වා ගැ`මට කටm� කර4ෙ4ද; 

 (ii) ඔ|4ෙ\ ප|:වල ආර�ෂාව, cභසාධනය සහ ආ-Âකය නංවාKම සඳහා 
�ෂ¹කව �යා1මක කළ හැ@, පාෙයෝUක වැඩ��ෙවළ� �යා1මක 
@Nමට කටm� කර4ෙ4ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

3257/’12 

7. 
ග� ෙරෝM ෙසේනානායක මහ1iය,— නැවත ප=ං�@Nෙ0 අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) අවතැ4 කඳ|�වල M� ජනතාව <ල'q =සj්�කෙ;, ඕ_මT ග0මානෙ; 
නැවත ප=ං� කරවන ලද =නය කවෙ-ද; 

 (ii) එම  ග0මානෙ; ප=ං� කරවන ලද ප|: සංඛ3ාව සහ ඇ' �වාස සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iii) නැවත ප=ං� කර?ව4 සඳහා �වාස ඉ=කර ගැ`මට ලබාl ඇ' දව3මය  හා 
�ල3මය ආධාර කවෙ-ද;  

 (iv) ෙමම ග0මානයට ලබාl ඇ' අෙනX1 පහcක0 කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ආ)  ඕ_මT  ග0මානෙ; M�න, 

   (i) Mංහල, ෙදමළ සහ <ස�්0 ප|: සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

           (ii)  වැ4දY කා4තාව4 සංඛ3ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) එ� පාදය� අGi �,i සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) මව සහ �යා අGi ද�ව4 සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

 



( 14 ) 

 

3678/’13 

8. 
ග� [�ට- ඇ4ට�  මහතා,— ෙපො: සංව-ධන හා ජනතා ව� සංව-ධන 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)   

(අ) (i) v ලංකාෙq [�4 [ට ඇ'වන [[ධ ෙ$ශ�¹ක ත11වය4ට සහ දැ� 
�යඟයට ඔෙරො1� lමට හැ@  ෙපො: පෙÒද හÆනාෙගන 'ෙ�ද;  

 (ii) ඒ ස0බ4ධෙය4 MO කළ  අ1හදා බැK0වල සා-ථක අසා-ථකභාවය 
කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

3681/’13 

9. 
ග� �ම: [ෙ�Mංහ මහතා,— ෙපො: සංව-ධන හා ජනතා ව� සංව-ධන අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1)   

(අ) (i) ස�සාර ෙපො: ඉඩ0 කk� කර ෙව4ෙ$M @Nම ෙ$�ය ෙපො: �ෂ්පාදනය 
අTLමට හා ෙපො: iල ව,4වර ඉහළ යාමට ෙහේ�L ඇ' බැ[4 එම 
ත11වය අවම කරKම සඳහා ෙගන ඇ' �යවර කවෙ-ද;  

 (ii) Xඩා ෙපො: ව� Giය4 =, ගැ4Lම සඳහා ෙගන ඇ' �යවර කවෙ-ද;  

 (iii) ෙපො: සහනාධාරය ලබා ෙදන කමෙqදය කවෙ-ද;  

 (iv) අ_'4 ෙපො: වගාව ආර0භ කරන Xඩා ව� Giය4ට ලබාෙදන සහන 
කවෙ-ද;  

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
3771/’13 

10. 
ග� [hත ෙ�� ෙගොඩ මහතා,— <ද: හා කම ස0පාදන  අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1)  

(අ) රාජ3 උකස ්හා ආෙයෝජන බැංXව [M4 ව-ෂ 2005 Mට ෙ0 ද�වා ? කාලය �ළ, 

 (i) ජා'ක ආ-Âකයට ලබාO4 දායක1වය වා-xකව, ෙව4 ෙව4 වශෙය4 
කවෙ-ද;  

 (ii) නව පවනතා සහ සංව-ධන කටm� ඉල�ක කර �යා1මක කළ [ෙශේෂ 
වැඩසටහ4 කවෙ-ද;  

 (iii) බැංXව තම ශාඛා ජාලෙ; MO කළ ව3ා�'ය කවෙ-ද; 

          (iv) උ�� නැෙගනGර සංව-ධන කටm�වලට දැ�?  දායක1වය කවෙ-ද; 

 (v) ආස4න සමාජ වගRම ස0බ4ධෙය4 ඉ¸ කරන ලද �යාකාරක0 කවෙ-ද;  

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද?    

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
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3870/’13 

11. 
ග� ෙශහා4  ෙසේමMංහ මහතා,— ෙපො: සංව-ධන හා ජනතා ව� සංව-ධන 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) ෙපො: වගා @Nෙ0 මnඩලෙ; ව3ාපෘ'ය� වන ක��ක Zරවර වැඩසටහන 
යටෙ1 �යා1මක වන පැළ තවා4 සඳහා Ðජ ෙපො: ලබා ග4නා ආකාරය 
කවෙ-ද; 

 (ii) Ðජ ෙපො: ලබා ගැ`ම සඳහා [ෙශේxත ෙපො:ගස ්හÆනාෙගන 'ෙ�ද;  

 (iii) එෙසේ න0, එම ගස ්හÆනාගැ`ම MOකළ අය ක|�4ද; 

 (iv) ෙ0 වන [ට හÆනාෙගන ඇ' Ðජ ෙපො: ලබාග4නා ගස ් සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද;  

 (v) ක��ක Zරවර වැඩසටහන යටෙ1 �යා1මක වන ෙපො: පැළ තවා4වල ෙ0 
වන [ට තවා4 කර ඇ' Ðජ  ෙපො: සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (vi) එම එ� එ� Ðජ ෙපො: පැළ තවාන �Gටා ඇ' සථ්ාන කවෙ-ද; සහ 

 (vii) එම තවා4ව�4 ලබාග4නා, වගා @Nමට cOc ත11වෙ; ඇ' ෙපො: පැළ 
ස0බ4ධෙය4 ග� ලබන ඊළඟ �යවර කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

2587/’12 

12. 
ග� සh1 ෙපේමදාස මහතා,— [ෙ$ශ කටm� අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,—  (1)  

(අ) ෙ0 වන[ට v ලංකාව �ළ �යා1මක @Nමට එකඟ L ඇ' ජාත34තර මානව 
Giක0 එකඟතාව4 කවෙ-ද ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) ඉහත සඳහ4  එකඟතාව4, 

 (i) �යා1මක @Nමට v ලංකාව බැÏ M�4ෙ4ද; 

 (ii) රට �ළ බලගැ4Lමට අවශ3 `' ස0පාදනය කර 'ෙ�ද; 

 (iii) �යා1මක ෙනො@Nම ෙහේ�ෙව4 රටට ඇ'වන අGතකර බලපෑ0 කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද    ? 

(ඇ) මානව අd'වාMක0 cර�ෂා @Nම ��බඳව රජෙ; ප'ප1'ය කවෙ-ද ය4න1 
එ�මා  ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඈ)    ෙනොඑෙසේ    න0, ඒ ම4ද ? 

2712/’12 

13. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— පවාහන අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර, ෙqරග0�ට, ෙතො¸ෙපොල පාර, ර1ග0ව1ෙ1 ප=ං�                               
�. ]. එස.් ෙ�. [කමනායක මහතා ඇ�r O0,ය ෙදපා-තෙ04�ෙq 
ආර�ෂක �ලධාN4 16 ෙදෙනX  අංක HRC / 6061, 6081, 6083, 6099, 
6163, 6214, 6214, 6306 සහ 06B යටෙ1 v ලංකා මානව Giක0 
ෙකොiසමට පැi¹� කළ බව1; 

 (ii) ඔ|4ට සහන සැලෙසන �-ෙ$ශය� මානව Giක0 ෙකොiසම [M4 
2007.07.16 =න ලබාO4 බව1, 



( 16 ) 

 

 (iii) එම �-ෙ$ශය  ෙ0 ද�වා �යා1මක කර ෙනොමැ' බව1; 

එ�මා ද4ෙනGද? 

(ආ) (i) මානව Giක0 ෙකොiසම ලබාෙදන ලද එම �-ෙ$ශය4 ෙමෙත� �යා1මක 
ෙනො@Nමට ෙහේ� කවෙ-ද;  

 (ii) එම �-ෙ$ශ �යා1මක කර4ෙ4 න0, එම =නය කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 
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14. 
ග� දයාM, ජයෙසේකර මහතා,— [O� සංෙ$ශ හා ෙතොර�� තා�ෂණ අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) ෙමොAෙට: ආයතනෙ; රජය ස� ෙකොටස ්පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආයතනෙ; ෙට�ෙකො0 සමාගමට අය1 ෙකොටස ්පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) 2010 ව-ෂෙ; Mට ෙ0 ද�වා ෙමොAෙට: ආයතනය ලැ· ලාභය ෙහෝ අලාභය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ආයතනෙ; දැ4L0 පචාරය සඳහා 2010 ව-ෂෙ; Mට ෙ0 ද�වා වා-xකව 
වැයකරන ලද <දල ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) (i) 2010 ව-ෂෙ; Mට ෙමොAෙට: ආයතනය [M4 Ëඩා ෙහෝ අෙනX1 කටm� 
සඳහා අ�ගාහක1වය ලබා l ඇ' ආයතන කවෙ-ද; 

 (ii) එම එ� එ� ක�ණ සඳහා වැයකරන ලද <දල සහ ව-ෂය ෙව4 ෙව4 
වශෙය4 කවෙ-ද; 

 (iii) ඉ=,ෙ; l අ�ගාහක1වය ලබා lම සඳහා U[c0ගතව ඇ' ආයතන කවෙ-ද; 

 (iv) එම එ� එ� ආයතනය සඳහා ෙව4@Nමට අෙ�ක ්xත <දල ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) (i) ෙමොAෙට: ආයතනෙ; සභාප'වරයා ඇ�r අධ3Ö මnඩල 
සාමාhකd4ෙ\  මාMක වැ¸ප සහ lමනාවල අගය4 ෙව4 ෙව4 වශෙය4 
කවෙ-ද;  

 (ii) එම තන��වලට ඔ|4 ප1කර� ලබන බලධාN4 ක|�4ද; 

ය4න1 එ�මා  සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 
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15. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— <ද: හා කම ස0පාදන අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) <ද: හා කම ස0පාදන අමාත3ාංශෙ; පධාන �ලධාN4 ක|�4ද;  

 (ii) ඉහත සඳහ4 �ලධාN4ෙ\ න0, �Zණතා, cOcක0 සහ වයස ෙව4 ෙව4 
වශෙය4 කවෙ-ද;  

 (iii) අමාත3ාංශෙයG සං[ධාන සැලැසම් කවෙ-ද; 

 (iv) අමාත3ාංශෙයG උසසL්0 පදානය කර� ලබන ආකාරය කවෙ-ද; 

  



( 17 ) 

 

 (v) ෙ$ශපාල`කරණයට අවනත ෙනොLම ෙහේ�ෙව4 අසාධාරණයට ල�? ය0 
�ලධාN4 M¬ද; 

 (vi) එෙසේ න0, එම අසාධාරණෙයG සව්භාවය කවෙ-ද; 

 (vii) අග'යට ප1 පා-ශව්යට ලබාගත හැ@ සහනය කවෙ-ද;  

 ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
 

 

2012012012013333    ��������    මස මස මස මස 25 25 25 25 වැ� වැ� වැ� වැ� බබබබහස්ප'4දාහස්ප'4දාහස්ප'4දාහස්ප'4දා    

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
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1. 
ග� සh1 ෙපේමදාස මහතා,— <ද: හා කම ස0පාදන අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) ව-ෂ 2005 Mට 2011 ද�වා කාල 6මාව �ළ v ලංකාවට,  

    (i) වා-xකව ලැ#� [ ෙ$ශ ආධාර පමාණය4 ෙව4 ෙව4 වශෙය4  
ෙකොපමණද; 

   (ii) වැ�ම $[පා-ශ[්ක ආධාර ලබාෙදන පධාන රටව: දහය (10) කවෙ-ද; 

 (iii) $[පා-ශ[්ක ආධාර ලබාO4 ඉහත එ� එ� රට ලබා l ඇ' <ද: පමාණය4 
ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද; 

 (iv) බ�පා-ශ[්ක ආධාර ලබාO4 රටව: සහ ජාත34තර ආයතන කවෙ-ද; 

 (v) බ�පා-ශ[්ක  ආධාර වැ�ෙය4ම ලබා l ඇ'   රටව: ෙහෝ ආයතන 10 ලබා l 
ඇ' ආධාරවල ව�නාකම ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) v ලංකාවට [ෙ$ශ  ආධාර ලබාගැ`ම සඳහා අ�ගමනය කර4නා ? උපායමා-ග 
කවෙ-ද ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ)   ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

2879/’12 

2. 
ග� දයාM, ජයෙසේකර මහතා,— ජා'ක උ�මය4 අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) 2011 ව-ෂෙ; ෙපොෙසො4 උ1සවය �i1ෙත4 ෙකොළඹ ජා'ක ෙකෞ�කාගාරය 
ෙ�4දකරග�i4 �hට: තා�ෂණය භා[තාකර ය0 ආගiක වැඩ සටහන� 
සකසක්ර '#ෙnද ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) එම  වැඩසටහන ඉ=,ප1 @Nමට,  

 (i) අදාළ අ�ම'ය ලබාO4 අය ක|�4ද;  

 (ii) ෙයොදාග1 නම කවෙ-ද; 

 (iii) අදාළ අර<ණ කවෙ-ද; 

 (iv) කටm�කළ ආයතනය කවෙ-ද; 

 (v) වැය ? සමසත් [යදම ෙකොපමණද; 

 (vi) වැයකළ [යද0 ආවරණය @Nම සඳහා අ�ගහය ලබාO4 ආයතනය ෙහෝ 
ආයතන කවෙ-ද; 



( 18 ) 

 

 (vii) අ�ගහය ලබාO4 ආයතනය ෙහෝ ආයතන [M4 ලබාO4 <දල ෙහෝ <ද: 
ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද; 

ය4න1 එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 
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3. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— <ද: හා කම ස0පාදන අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1)  

(අ) 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 
සහ 2012 යන �ල3 ව-ෂය4 අවසානෙ;l,  

 (i) වා-xක රාජ3 ආදායම ෙකොපමණද;  

 (ii) වා-xක රාජ3 ආදායම සහ [යදම අතර සංස4දනා1මක ෙවනස කවෙ-ද;  

 (iii) දළ ෙ$�ය �ෂ්පා=තය (GDP) ෙකොපමණද; 

 (iv) (අ)(ii) G සඳහ4 කරන ලද ෙවනස අදාළ ව-ෂෙයG දළ ෙ$�ය �ෂ්පා=තෙයG 
ප'ශතය� ෙලස ෙකොපමණද; 

 (v) ඒක Z$ගල ණය පමාණය  ෙකොපමණද;  

 (vi) ඒක Z$ගල ණය පමාණෙයG සංස4දනය ��ය:ව�4 සහ ඇෙම,කා 
එ�ස1 ජනපද ෙඩොල-ව�4 කවෙ-ද;  

ය4න එ�මා ෙව4 ෙව4 වශෙය4 සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

2920/’12 

4. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— ෙසෞඛ3 අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) හ0බ4ෙතොට =සj්�කෙ; �G� වලස<්:ල ෙරෝහල අවට ග0මාන රාÚයක 
ෙරෝ� ජනතාවට ෙසෞඛ3 ෙසේවාව4 සපය� ලැ·  ෙරෝහල� බව1; 

 (ii) ෙ0 වන [ට එම ෙරෝහෙලG ෛවද3ව�4ෙ\ දැ� Gඟය� පව'න බව1; 

 (iii) ෙරෝහෙලG ෙ: බැංXෙq කටm� සහ මෘත ශNරාගාරෙ; i` කැ�ෙ0 
කටm� MO ෙනොවන බව1; 

 (iv) එම ෙරෝහෙලG @MO වාk¸වකට ෙ4වාMක ෙරෝ�4 ඇ�ළ1 කර 
ෙනොග4නා බව1; 

 (v) ෙසෞඛ3 ෛවද3 �ලධා, කා-යාලය වලස<්:ල නගරෙය4 ඉව1 @,මට 
සැලc0 කර ඇ' බව1; 

එ�මා ද4ෙනGද? 

(ආ) වලස<්:ල ෙරෝහෙලG පව'න මානව හා ෙභෞ'ක ස0ප1 Gඟය ක�නi4 
මගහැරLමට කටm� කර4ෙ4දැd එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 
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3072/’12 

5. 
ග� අh1 �. ෙපෙ-රා මහතා,— පළා1 පාලන හා පළා1 සභා අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (2)  

(අ) (i) නැෙගනGර පළා1 සභාව �G¸වා එG කටm� ආර0භ කරන ලද =නය 
කවෙ-ද; 

 (ii) නැෙගනGර පළා1 සභාව [M4 ෙ0 වන [ට ස0මත කර ඇ' පඥ�' 
සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම එ� එ� පඥ�'ෙ; නම, අංකය සහ ස0මත කළ =නය ෙව4 ෙව4 
වශෙය4 කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) ඉහත පළා1 සභාව මU4 ස0මත කරන ලද,  

 (i) ආnTකම ව3වසථ්ාෙq නවවැ� උපෙ:ඛනෙ; I වැ� ලැdස�්ෙq (පළා1 
සභා ලැdස�්ෙq) [ෂයය4වලට අදාළ  පඥ�';  

 (ii) ආnTකම ව3වසථ්ාෙq නවවැ� උපෙ:ඛනෙ; III වැ� ලැdස�්ෙq 
(සමගාÍ ලැdස�්ෙq) [ෂයය4වලට අදාළ  පඥ�'; 

කවෙ-ද ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද?  

3266/’12 

6. 
ග� ෙරෝM ෙසේනානායක මහ1iය,— රාජ3 ප,පාලන හා සව්ෙ$ශ කටm� 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) ෙහෝමාගම, පාO�ක සහ හංවැ:ල පාෙ$�ය ෙ:ක0 ෙකොkඨාසය4G සමහර ගාම 
�ලධාN වස0වල ගාම �ලධාN4 ෙසේවෙ; ෙයොදවා ෙනොමැ'Lම �සා ඒ ඒ 
පෙ$ශය4G ග0වා6� දැ� Oෂ්කරතාවයකට ප1ව ඇ' බව එ�මා ද4ෙනGද? 

(ආ)  ඉහත සඳහ4 එ� එ� පාෙ$�ය ෙ:ක0 ෙකොkඨාසෙ;, 

 (i) දැනට ෙසේවය කර� ලබන ගාම �ලධාN4 සංඛ3ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) Zර�පාT පව'න ගාම �ලධාN වස0  සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ගාම �ලධාN වස0වල න0 කවෙ-ද; 

ය4න ෙව4 ෙව4 වශෙය4 එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

3683/’13 

7. 
ග� �ම: [ෙ�Mංහ මහතා,— කෘxක-ම අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) 2005 ව-ෂෙ; Mට ෙ0 ද�වා කාල 6මාව �ළ �යා1මක කළ 'රසාර 
කෘxක-ම ජල කළමනාකරණ ව3ාපෘ' අ=යර I හා II G අර<� කවෙ-ද;  

 (ii) එම අර<� ළඟා කර ගැ`ම සඳහා ෙමෙත� දරා ඇ' පය1නය4 කවෙ-ද;  

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) 2012 ව-ෂෙ; �යා1මක @Nමට  අෙ��ෂා කරන ලද වගා ව3ාපෘ¿4G ව-තමාන 
ත11වය4 කවෙ-ද ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 
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(ඇ) (i) කාබ�ක ෙපොෙහොර �ෂ්පාදනය =, ගැ4Lෙ0 වැඩසටහ4 ��4 ෙමෙත� 
දරා ඇ' පය1නය4 කවෙ-ද; 

 (ii) ඊට අදාළව ඉ=,ෙ; ගැ`මට අෙ��xත �යාමා-ග කවෙ-ද; 

ය4න1 එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
3773/’13 

8. 
ග� [hත ෙ�� ෙගොඩ මහතා,— කෘxක-ම අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) 2005 ව-ෂෙ; Mට ෙ0 ද�වා කාලය �ළ ‘කෘx �ෂ්පාදනය සඳහා අගය එක� 
@Nම සහ සැපm0 දාමය �ළ පc අසව්� හා�ය අවම @Nම ��4 කෘx 
�ෂ්පාදනය සඳහා අෙල[ය පව-ධන @Nම’ යන වැඩසටහ ෙනG අර<ණ 
කවෙ-ද;  

 (ii) එම වැඩ සටහන යටෙ1 ඉ¸කළ කා-ය භාරය කවෙ-ද;  

 (iii) ඉ4 ජනතාවට ලැÐ ඇ' සහනය4 කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) (i) කෘxකා-iක සංව-ධනය සහ උ4න'ය උෙදසා ජා'ක [ශව්[ද3ාල ෙව'4 
ලබා ෙගන ඇ'  ෙසේවාව4 හා දායක1වය4 කවෙ-ද;  

 (ii)  S. 2KR 2010—2012 වැඩසටහ�4 අදහස ්කර4ෙ4 Xම�ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
3871/’13 

9. 
ග� ෙශහා4  ෙසේමMංහ මහතා,— Üවර හා ජලජ ස0ප1 සංව-ධන අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1)  

(අ)     2005 ව-ෂෙ; Mට ෙ0 ද�වා ? කාලය �ළ,  

 (i) ෙවරළ ස0ප1 කළමනාකරණ ව3ාපෘ'ය මU4 ඉ¸ කරන ලද වැඩසටහ4 
කවෙ-ද;  

 (ii) Ý ෙකො0 ආයතනෙ; �යාකාN1වය කවෙ-ද;   

 (iii) ලංකා Üවර සංසථ්ාව මU4 ඉ¸ කරන ලද මහජන ෙසේවාව4 කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ආ) ඉහත ආයතන �ෙනG අනාගත සංව-ධන සැලc0 කවෙ-ද ය4න ෙව4 ෙව4 
වශෙය4 එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0 ඒ ම4ද? 

2589/’12 

10. 
ග� සh1 ෙපේමදාස මහතා,— <ද: හා කම ස0පාදන අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) v ලංකාෙq ධනව1ම Z$ගලd4ෙග4   20% �  [M4 ß�' [Îන   ජා'ක 
ආදායෙ0  ව�නාකම;  
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 (ii) v ලංකාෙq =�Æම Z$ගලd4ෙග4 20%   � [M4 ß�' [Îන ජා'ක 
ආදායෙ0 ව�නාකම;  

ෙකොපමණද ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) ඉහත (අ)(i) හා (ii) G  ���� අ�ව ජා'ක ආදායම ෙබl යෑෙ0 [ෂමතාවය� 
පව'4ෙ4 න0,  එය �වැර= @Nමට රජය [M4 ග4නා �යාමා-ග කවෙ-ද ය4න 
එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද?  

(ඇ)    ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද?  

2895/’12 

11. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— <ද: හා කම ස0පාදන අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

  (අ) (i) එ�ස1 ජනතා �දහස ්ස4ධාන රජය4 [M4 පකාශ ෙකොට ඇ' ආකාරයට 
2002 - 2003 ව-ෂෙ;l පැවැ' එ�ස1 ජා'ක ප�ෂ රජය [M4 ලබාl '· බO 
�දහස ්@N0වල ව�නාකම v ලංකා ��ය: A�යන 1000� තර0 [ශාල 
ව4ෙ4ද;  

 (ii) ෙනොඑෙසේ න0, එG �වැර= ව�නාකම ෙකොපමණද;  

 (iii) ඉහත සඳහ4 බO �දහස 2004 - 2005 කාල6මාව �ළl ඉව1 කරන ල$ෙ$ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ආ) (i) එ�ස1 ජා'ක ප�ෂ රජය [M4 ලබා l '#� බO �දහස වැර= සහගත සහ 
`'[ෙරෝÜ බවට 2004 රජය [M4 ඔ�Z ෙකොට '#ෙ4ද;  

 (ii) එම බO �දහස ඉව1@Nෙම4 අන��ව �සක්ර ග� ලැ· බOවල ව�නාකම 
ෙ0 ද�වා, වා-xක පදනi4 ෙකොපමණද;  

 (iii) එව4 අT ව�නාකම� සGත බO පමාණය� �සක්ර ගැ`මට ෙහේ� ? ක�� 
කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?                 

(ඇ) (i) එ�ස1 ජා'ක ප�ෂ රජය [M4 හÆ4වාO4 බO �දහස ්@N0  ඉතා අcභවාl 
ෙලස [ෙqචනයට ල� කළ එ�ස1 ජනතා �දහස ් ස4ධාන රජය 2004 
ව-ෂෙය4 පcව එව4 බO �දහස ්@N0 �යා1මක ක ෙළේද;  

 (ii) එෙසේ න0, එ�ස1 ජනතා �දහස ්ස4ධාන රජය [M4 ලබා l ඇ' බO �දහස ්
@N0වල ව�නාකම ෙකොපමණද;   

ය4න1 එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
2921/’12 

12. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— ෙයෞවන කටm� හා �Zණතා සංව-ධන 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) =�වැ:ල පාෙ$�ය ෙ:ක0 ෙකොkඨාසෙ;, ෙකෝkටෙගොඩ, ෙබ�ෙද¹ය 
පෙ$ශෙ; �G� ජා'ක මැ¹� හා සව්-ණාභරණ අ%කා,යට අය1 
ෙගොඩනැU:ල @MO අය@,ම@4 ෙතොරව ජා'ක ආà�ක1ව මnඩලයට 
ලබාO4 බව1; 

 (ii) ජා'ක ආà�ක1ව මnඩලය මU4 2011 ¾� 25 =න එම ෙගොඩනැU:ෙලG  
පාඨමාලා ආර0භ කළ බව1; 

එ�මා  ද4ෙනGද? 



( 22 ) 

 

(ආ)  (i) ඉහත සඳහ4 සථ්ානෙ; පාඨමාලා ඇරáම ෙව�ෙව4 පැව' සමාර0භක 
උෙළල සඳහා වැය කරන ලද <දල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම Z�� මධ3සථ්ානය, එය ආර0භකළ ජා'ක මැ¹� හා සව්-ණාභරණ 
අ%කා,යට අය1 ෙගොඩනැU:ෙල4 ඉව1 @,මට ෙහේ� කවෙ-ද;  

 (iii) එම Z�� මධ3සථ්ානය පව1වාෙගන ය� ලබන නව සථ්ානය කවෙ-ද; 

 (iv) එම   ෙගොඩනැU:ල සඳහා ෙගව� ලබන මාMක බO X�ය ෙකොපමණද; 

 (v) එම  ෙගොඩනැU:ෙ:  Giක�ෙ\ නම සහ ��නය කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

3020/’12 

13. 
ග� දයාM, ජයෙසේකර මහතා,— පවාහන අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)   

(අ) (i) 2012 ¾� මස අගl ධාවනය කරi4 '· O0,ය, එG ගමනා4තයට ෙපර 
අතරමග නතරL0 MOL 'ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න0, අතරමඟ නතර ? O0,ය සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත සඳහ4 O0,ය අතරමඟ නතරL0 කා-iක ෙදෝෂ ෙහේ�ෙව4 MOL 
'ෙ�ද; 

 (iv) ඉහත සඳහ4 කාල 6මාව �ළ MO? O0,ය අතරමඟ නතරL0 ඒවාට භා[තා 
කළ ඉ4ධනවල ත11වය4 ෙහේ�ෙව4 MOL ' ෙ�ද; 

 (v) එෙසේ න0, එම ඉ4ධන ලබාග1 ආයතනය කවෙ-ද; 

 (vi) එම ආයතනය [M4 ත11වෙය4 බාල ඉ4ධන ලබාlම ස0බ4ධෙය4 ග1 
�යවර කවෙ-ද; 

 (vii) එR ත11වය මත O0,ය ෙදපා-තෙ04�වට MO ? සමසත් පාTව 
ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

3684/’13 

14. 
ග� �ම: [ෙ�Mංහ මහතා,— ෙපො: සංව-ධන හා ජනතා ව� සංව-ධන 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,—  (1) 

  (අ) (i) 6/ස හලාවත වැ[� සමාගම යටෙ1 පාලනය වන ව� කවෙ-ද;  

 (ii) එම එ� එ� ව1ෙ1 Si පමාණය හා කර� ලබන පධාන වගාව4 ෙව4 
ෙව4 වශෙය4 කවෙ-ද;  

 (iii) පcUය ව-ෂ 10 �ළ එ� එ� ව1ෙත4 ලැ· ආදායම සහ ලාභය ෙහෝ අලාභය 
ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද;  

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
 

 

 

 



( 23 ) 

 

3775/’13 

15. 
ග� [hත ෙ�� ෙගොඩ මහතා,— පළා1 පාලන හා පළා1 සභා අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,—  (1) 

(අ) (i) හ=M `'ය යටෙ1 උ�� හා නැෙගනGර පළා1 ඒකාබ$ධ කර� ලැ· =නය 
කවෙ-ද; 

 (ii) එෙසේ ඒකාබ$ධ @Nමට �T O4 ෙහේ� කවෙ-ද;  

 (iii) එෙසේ ඒකාබ$ධ කරන ලද උ�� හා නැෙගනGර පළා1, පළා1 ෙදක� 
වශෙය4 නැවත පකාශයට ප1 කර� ලැ· =නය කවෙ-ද; 

 (iv) එම පළා1 ෙව4 @Nම, ෙශේෂ්ඨා%කරණ නT ¿4Oව@4 පcව MOකර� 
ලැ#ෙqද;  

  (v) ෙනොඑෙසේ න0, එවැ� නT ¿4Oව� ලැÐමට ෙපර එෙසේ කර� ලැ#ෙqද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
 

 

2012012012013333    ��������    මස මස මස මස 26 26 26 26 වැ� වැ� වැ� වැ� MXරාදාMXරාදාMXරාදාMXරාදා    

වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
2590/’12 

1. 
ග� සh1 ෙපේමදාස මහතා,— ආ-Âක සංව-ධන අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,—   (1) 

(අ) (i) “එක ගමකට එක වැඩ�” යන ව3ාපෘ'ය �යා1මක @Nෙ0 අර<� කවෙ-ද; 

    (ii) එම ව3ාපෘ'ය මU4  ආවරණය වන ග0මාන සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

    (iii) ෙමම ව3ාපෘ'ය �යා1මක කර� ලබන එක ගම� ෙව�ෙව4 වැයකරන 
<r <දල ෙකොපමණද; 

     (iv) lප ව3ා�තව ඉහත ව3ාපෘ'ය �යා1මක @Nම ෙව�ෙව4 වැය කර� ලබන 
<r <දල ෙකොපමණද; 

 (v) එම <ද: උ�ත ව3ාපෘ'ෙ; �ශ�්ත ඉල�කය4 ලඟා කර ගැ`ම 
ෙව�ෙව4ම ෙයො< @Nම සඳහා සැකc සැලසම් කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) ඉහත වැඩසටහන �යා1මක @Nෙ0l අපÖපා¿ව කටm� @Nමට ග4නා ? �යවර 
කවෙ-ද ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ)    ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

2898/’12 

2. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) 2012 �� 01 =න වන[ට, 

 (i) ෙමරට �G� ෙපො�ස ්සථ්ාන සංඛ3ාව ෙකොපමණද;  



( 24 ) 

 

 (ii) v ලංකා ෙපොKMෙ; M�න ෙපො�ස ්ෙකොසත්ාප:ව�4 සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙපො�ස ්ෙසේවය �ළ M�න �ෙයෝජ3 ෙපො�සප්'ව�4 සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙපො�ස ්ෙකොසත්ාප:වරෙයXෙ\ සාමාන3 මාMක වැ¸ප ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ආ) 2003, 2006 සහ 2009 ව-ෂවල �� මස 01 =න වන[ට, 

 (i) v ලංකා ෙපොKMෙ; ෙසේවය කළ  ෙපො�ස ් ෙකොසත්ාප:ව�4 සංඛ3ාව 
 ෙකොපමණද; 

 (ii) v ලංකා ෙපොKMෙයG �ෙයෝජ3 ෙපො�සප්'ව�4 සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙපො�ස ්ෙකොසත්ාප:වරෙයXෙ\ සාමාන3 මාMක වැ¸ප ෙකොපමණද; 

ය4න1 එ�මා ෙව4 ෙව4 වශෙය4 සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

 2923/’12 

3. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— Üවර හා ජලජ ස0ප1 සංව-ධන අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) ව-තමාන Üවර හා ජලජ ස0ප1 සංව-ධන අමාත3�මා එම අමාත3ාංශය භාර 
ග4නා අවසථ්ාව වන[ට Üවර සංසථ්ාව ලාභ ලැ#ෙqද; නැතෙහො1, පාT 
ලැ#ෙqද; 

 (ii) එම අවසථ්ාෙql ලැ·  ලාභය ෙහෝ පාTව ෙකොපමණද; 

 (iii) 2012.12.31 =නට Üවර සංසථ්ාව ලැ· ලාභය ෙහෝ පාTව ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ආ) (i) ෙ0 වන[ට Üවර සංසථ්ාෙq ෙසේවය කරන තාවකා�ක, අ�ය0 සහ සÂ්ර 
ෙසේවකd4 හා �ලධා,4 සංඛ3ාව ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද; 

 (ii) 2009 ව-ෂෙ; Mට ෙ0 ද�වා [වෘත කරන ලද නව Üවර ෙවළඳසැ: සංඛ3ාව 
වා-xකව, ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ෙවළඳසැ: සඳහා පcUය ව-ෂ 3ක කාල 6මාව �ළ ෙගවන ලද <r XK 
<දල ෙකොපමණද; 

 (iv) එම Üවර ෙවළඳසැ:වල ෙසේවය කර� ලබන ෙසේවකd4 සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) ෙ0 වන[ට Üවර සංසථ්ාව ස�ව පව'න ව1ක0 කවෙ-ද; 

ය4න1 එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

2982/’12 

4. 
ග� අ@ල [රා� කා,යවස0 මහතා,— අධ3ාපන අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (3)  

(අ) (i) ��ව�4ෙ\  වෘ1¿ය ෙගෞරවය �ෙකන ප,= ]වන [යදමට ස,ලන  සථ්ාවර 
වැ¸� කමය� සකස ්කර ෙනොමැ' බව1; 

 (ii) අධ3ාපන අමාත3ාංශය එකඟ L ඇ' ප,= අ�� වැ¸� ෙයෝජනාව Gඟ වැ¸� 
සGතව ලබාlමට තවම1 �M කමෙqදය� සකස ්කර ෙනොමැ' බව1; 

එ�මා ද4ෙනGද? 
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(ආ) (i) ඉහත සඳහ4 අ�� වැ¸� ෙයෝජනාව Gඟ වැ¸� සGතව ලබා lමට ෙමෙත� 
ෙනොහැ@Lමට ෙහේ� කවෙ-ද;  

 (ii) එම අ�� වැ¸� ෙයෝජනාවට අ�ව ��ව�4ට Gi [ය m� <r Gඟ වැ¸� 
පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iii) වැ¸� ගැට_වට අමතරව ��-[Oහ:ප' එක<�ව [M4 කළ අෙනX1 
ඉ:K0  ඉ¸ කර lමට කටm� කර4ෙ4ද; 

 (iv) ��ව�4 හා [Oහ:ප'ව�4 ෙව�ෙව4 සථ්ාවර වැ¸� කමය� සකස ්කර  
ඔ|4ෙ\ වැ¸� ෙගLමට ෙකොපමණ කාලය� ගතෙqද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

3021/’12 

5. 
ග� දයාM, ජයෙසේකර මහතා,— පවාහන අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,—  (1)   

(අ) (i) 2012 ¾� මස අගl සහ අෙගෝස�් මස <ලl ම� ප ãවාහනය සඳහා ෙයොදා 
ග4නා බස ්රථවල හ=M කා-iක ෙදෝෂ ඇ' ? බවට පැi¹� ලැÐ 'ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න0, ලැÐ ඇ' එම පැi¹� සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒවා අ�,4 vලංගම බස ් රථ ස0බ4ධෙය4 ලැÐ ඇ' පැi¹� සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත සඳහ4 ෙදෝෂ ඇ'Lමට ෙහේ�ව කවෙ-ද; 

 (v) ඉහත (i) G සඳහ4 ප,= vලංගම බසර්ථවල ෙදෝෂ ඇ'Lම ෙහේ�ෙව4 vලංගම 
ප ãවාහන ෙසේවාව4ට MO? පාTව ෙකොපමණද; 

 (vi) එම පාT MOLම ස0බ4ධෙය4 ග4නා �යවර කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

3073/’12 

6. 
ග� අh1 �. ෙපෙ-රා මහතා,— පළා1 පාලන හා පළා1 සභා අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (2)  

(අ) (i) බසන්ාGර පළා1 සභාව �G¸වා එG කටm� ආර0භ කරන ලද =නය කවෙ-ද; 
 (ii) බසන්ාGර පළා1 සභාව [M4 ෙ0 වන [ට ස0මත කර ඇ' පඥ�' සංඛ3ාව  

ෙකොපමණද; 
 (iii) එම එ� එ� පඥ�'ෙ; නම, අංකය සහ ස0මත කළ =නය ෙව4 ෙව4 

වශෙය4 කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) ඉහත පළා1 සභාව මä4 ස0මත කරන ලද,  

 (i) ආnTකම ව3වසථ්ාෙq නවවැ� උපෙ:ඛනෙ; I වැ� ලැdස�්ෙq (පළා1 
සභා ලැdස�්ෙq) [ෂයය4වලට අදාළ  පඥ�';  

 (ii) ආnTකම ව3වසථ්ාෙq නවවැ� උපෙ:ඛනෙ; III වැ� ලැdස�්ෙq 
(සමගාÍ ලැdස�්ෙq) [ෂයය4වලට අදාළ  පඥ�'; 

කවෙ-ද ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 
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7. 
ග� �. හැ,ස4 මහතා,— Zන�1ථාපන හා බ4ධනාගාර ප'සංසක්රණ  

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (2)  

(අ) (i) බ4ධනාගාර �ඳ[ය4 බැKමට එන Z$ගලය4 සහ බ4ධනාගාර �ලධාN4  
බ4ධනාගාරයට ඇ�:Lෙ0l පN�ෂාවට ල�ව4ෙ4ද;  

 (ii) එෙසේ න0, බ4ධනාගාර �ළට ම1දව3 සහ ජංගම  Oරකථන �ෙගන එන අය 
ක|�4ද;  

 (iii) බ4ධනාගාර ඇ�ළත MOවන අයථා MOL0වලට බ4ධනාගාර 
�ලධාN4ෙග4 සහෙයෝගය ලැෙබන බව ද4ෙ4ද; 

 (iv) එෙසේ න0, එම �ලධාN4 ස0බ4ධෙය4 ග� ලබන �යවර කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ආ) (i) වැ�කඩ බ4ධනාගාරය �ළ ඉඩ පහcක0 ලබා =ය හැ@ �ඳ[ය4 සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) දැනට එම බ4ධනාගාරය �ළ රඳවා ඇ' �ඳ[ය4 සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

3283/’12 

8. 
ග� ෙමොහමÅ අස්ල0 මහතා,— ජනමාධ3 හා පවෘ1' අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (2)    

(අ) ව-ෂ 1967.01.05 =නට ෙපර �ව4 [O� ෙදපා-තෙ04�ෙq (සංසථ්ාව� ෙලස 
සථ්ාපනය @Nමට ෙපර) අ�ය0 පදනම මත ෙසේවෙ; ෙයl M� ෙ�. ඒ. ක�ණාෙසේන, 
එ0. Ý. 6. �. ෙපෙ-රා, එ:. �. ක�ණාර1න, ඊ. එ0. [මලෙසේන යන අයට [ශාම 
වැ¸� ලබාෙනොlම ස0බ4ධෙය4, v ලංකා මානව Giක0 ෙකොiෂ4 සභාව 
[ම-ශනය @Nෙම4 අන��ව �X1 කරන ලද අංක HRC/5518/06/L-13 හා 
2007.08.20 =නැ' �-ෙ$ශය4 ෙමෙත� �යා1මක කර ෙනොමැ' බව එ�මා 
ද4ෙනGද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ4 �-ෙ$ශ ෙමෙත� �යා1මක ෙනො@Nමට ෙහේ� කවෙ-ද; 

 (ii) අංක 17/2005 හා 2005.10.05 =නැ' රාජ3 ප,පාලන චකෙ:ඛය ෙකෙරG 
අවධානය ෙයො< කරi4 ඉහත න0 සඳහ4 අය ස0බ4ධෙය4 අවශ3 �යවර 
ග4ෙ4ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

3290/’12 

9. 
ග� ර4ජ4 රාමනායක මහතා,— [ෙ$ශ �@යා පව-ධන හා cබසාධන 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (2)   

(අ) (i) ෙකොළඹ, මරදාන පෙ$ශෙ; �G� අ: අ¿ස ්[ෙ$ශ �@යා ආයතනය මU4 
ඩ��q. එ0. cෙ-ඛා ද M:වා යන ත�¹ය �@යාව� සඳහා ෙසෞ= අරාAයට 
යවා ඇ' බව1;  

 (ii) එGl ඇය iය ෙගොස ්ඇ' බව1;  
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 (iii) ඇය [ෙ$ශගත @Nමට එම [ෙ$ශ �@යා ආයතනය ව3ාජ ෙපො�ස ්වා-තා 
ඇ�r ව3ාජ ෙතොර�� ඉ=,ප1 කර ඇ' බව1;  

එ�මා ද4ෙනGද? 

(ආ) ව3ාජ ෙතොර�� මත ඉහත සඳහ4 ත�¹ය [ෙ$ශගත @Nමට �යා කළ එම 
ආයතනයට [�$ධව ග4නා ලද `'මය �යාමා-ග කවෙ-ද ය4න එ�මා සඳහ4 
කර4ෙනGද? 

(ඇ) (i) cෙ-ඛා ද M:වා නමැ1'ය iයයාමට ෙහේ�ව ෙ0 වන [ට අනාවරණය 
කරෙගන 'ෙ�ද;  

 (ii) එෙසේ න0, එම ෙහේ�ව කවෙ-ද;  

 (iii) එම මරණයට අදාළ මරණ පN�ෂණ වා-තාව ඉ=,ප1 කර4ෙ4ද; 

 (iv) iයUය ත�¹ය ෙව�ෙව4 ඇයෙ\ ෙදමා�ය4ට Gi[ය m� ව4= <ද: 
ලබාlමට කටm� කර4ෙ4ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

3685/’13 

10. 
ග� �ම: [ෙ�Mංහ මහතා,— ෙපො: සංව-ධන හා ජනතා ව� සංව-ධන 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,—  (1) 

(අ) (i) ෙපො: ප-ෙ;ෂණ ආයතනයට  අය1 ෙපො: ව� කවෙ-ද; 
 (ii) එම එ� එ� ව1තට අදාළ Si පමාණය  ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද;  

 (iii) පcUය ව-ෂ 5 �ළ එම එ� එ� ව1ෙ1 ෙපො: ඵලදාව ෙව4 ෙව4 වශෙය4 
ෙකොපමණද;  

 (iv) පcUය ව-ෂ 5 �ළ එ� එ� ව1ෙ1 [යදම, ආදායම සහ ලාභය ෙහෝ අලාභය 
ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද;  

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

2591/’12 

11. 
ග� සh1 ෙපේමදාස මහතා,— අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) උග1 පාඩ0 හා ප'ස4ධානය ��බඳ ජනා%ප' ෙකොiසම [M4 ඉ=,ප1 
කරන ලද අ4ත-කාKන �-ෙ$ශ ෙව4 ෙව4 වශෙය4 කවෙ-ද; 

    (ii) ෙමම �-ෙ$ශය4 පM$%යට ප1 කළ =නය කවෙ-ද;  

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) (i) ෙ0 වන [ට1 ඉහත ෙකොiසම ඉ=,ප1 කළ අ4ත-කාKන �-ෙ$ශය4 
�යා1මක @Nමට රජය සම1L 'ෙ�ද; 

   (ii) ෙනොඑෙසේ න0, ෙමම අ4ත-කාKන �-ෙ$ශය4 �යා1මක @Nමට 
ඉ=,ෙ;l කටm� කර4ෙ4ද; 

 (iii) එෙසේ න0, එම =නය කවෙ-ද;  

ය4න ෙමම සභාවට එ�මා ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0 ඒ ම4ද? 
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12. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) [O� සංෙ$ශ �යාමන ෙකොiසම �යා1මක ව4ෙ4 කවර අමාත3ාංශය� 
යටෙ1ද;  

 (ii) [O� සංෙ$ශ �යාමන ෙකොiසෙ0 ව1ම4 අධ3�ෂ ජනරා:වරයාෙ\ නම 
සහ 2006 Mට ෙ0 ද�වා එG එම තන�ර දැÉ අයෙ\ න0 වා-xක පදනi4 
කවෙ-ද;   

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ආ) (i) 2006 ව-ෂෙ; Mට  අද =න ද�වා, ÉපවාG` නා�කාවලට සංඛ3ාත 
ෙව4කරlෙම4 ඉපැæ ආදායම එ� එ� නා�කාව අ�ව, වා-xක පදනi4 
ෙකොපමණද;  

 (ii) ÉපවාG` නා�කාවලට ෙව4කරන ලද ඇතැ0 සංඛ3ාත ඉව1 කරෙගන, 
ඒවා ය� ෙවන1 නව ෙහෝ පැර¹ ÉපවාG` නා�කා ෙවත ලබා l 'ෙ�ද;  

 (iii) එෙසේ න0, ඉහත R ප,= ඉහත සංඛ3ාත නැවත ෙව4කර O4 සමාග0වල න0 
කවෙ-ද; 

 (iv) එෙලස ක�4 ඉව1 කරග1 සංඛ3ාත නැවත ලබාlෙම4 උපයාග1 ආදායම 
ෙකොපමණද;  

ය4න1 එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ඇ) ෙමෙලස ÉපවාG  ̀ නා�කාව4ට සංඛ3ාත ෙව4කර lම ��4 ඉ4=යාව [ශාල 
පමාණයක ආදායම� උපයන බව1, ඉහත R සංඛ3ාත වැර= ෙලස ෙව4කරlෙ0 
[ශාල ප,මානෙ; ජාවාරම� ඉ4=යාෙq �යා1මක ? බව1 එ�මා ද4ෙනGද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
2924/’12 

13. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— උ$Ãද උද3ාන හා ෙපොO [ෙනෝදා1මක කටm� 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) �4නවල අ� අනාථාගාරයට යාබදව ස1ෙවෝද3ානය�  ඉ=@Nෙ0 කටm� 
ෙ0 වන[ට ආර0භ කර 'ෙ�ද; 

 (ii) එම ව3ාපෘ'ය සඳහා වැය @,මට අෙ��xත <දල ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) (i) ෙයෝhත ස1ෙවෝද3ානය ඉ=@,ම සදහා ප'පාදන සපයා ග� ලබ4ෙ4 
ෙ$Úය අර<ද:ව�4ද: නැතෙහො1, [ෙ$�ය අර<ද:ව�4ද; 

 (ii) එම ප'පාදන සපයා ග� ලබන ආයතනෙ; ෙහෝ ආයතනවල න0 කවෙ-ද; 

 (iii) එම එ� එ� ආයතනය ලබා ෙදන <දල ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 
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3022/’12 

14. 
ග� දයාM, ජයෙසේකර මහතා,— Üවර හා ජලජ ස0ප1 සංව-ධන අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1)   

(අ) (i) v ලංකාවට අය1 <�O 6මාෙq මc4 ඇ:Kම සඳහා 2012 ව-ෂෙ; l Üවර හා 
ජලජ ස0ප1 සංව-ධන අමාත3ංශය ෙහෝ ෙවන1 ආයතනය� [M4 [ෙ$�ය 
රටව: ෙවත බලපත ෙහෝ අවසරපත ã ලබාlම� MOකර 'ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න0, එම බලපත ෙහෝ අවසරපත ã ලබාO4 රටව: කවෙ-ද; 

 (iii) ඒවා ලබාO4 ආයතන කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ)(i) G ප,= අවසර ලබාlම� MOකර ෙනොමැ' න0, අනවසරෙය4 
Üවර කටm�වල ෙයO� බවට පැi¹� ලැÐ 'ෙ�ද; 

 (ii) එම පැi¹�වලට අ�ව අ1අඩං�වට ෙගන ඇ' යාත ãා සහ ඒවා අd' රටව: 
කවෙ-ද; 

 (iii) අ1අඩං�වට ප1 Üවර යාතා ස0බ4ධෙය4 ග1 ක ãයිාමා-ග කවෙ-ද; 

 (iv) අ1අඩං�වට ෙනොග1 අනවසර Üවර යාත ãා අය1 රටව: කවෙ-ද; 

 (v) ඒවා අ1අඩං�වට ෙනොගැ`මට ෙහේ� කවෙ-ද; 

ය4න1 එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

3075/’12 

15. 
ග� අh1 �. ෙපෙ-රා මහතා,— උසස ්අධ3ාපන අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (2)  

(අ) (i) ෙ�රාෙද¹ය [ශව්[ද3ාලය �ළ සම ෙසෞඛ3 [ෙශේෂඥෙql උපා%ය ආර0භ 
කරන ලද ව-ෂය කවෙ-ද; 

 (ii) එම පාඨමාලාව සඳහා ෙ0 ද�වා �යාප=ං� L ඇ' Úෂ3 සංඛ3ාව එ� එ� 
ව-ෂය අ�ව, ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙ0 වන [ට එම පාඨමාලාව හදාරා උපා% ලබාෙගන ඇ'  සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) (i) සම ෙසෞඛ3 [ෙශේෂඥෙql උපා% පාඨමාලාෙq අධ3යන කාලය ව-ෂ  3 � 
ද�වා අT@Nමට ¿රණය කර 'ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න0, එයට ෙහේ� කවෙ-ද;   

ය4න1 එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ) ඉහත උපා% පාඨමාලාෙq �ණා1මකභාවය තහ|� @Nම සඳහා ෙගන ඇ' �යවර 
කවෙ-ද ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

 

 

 



( 30 ) 

 

වා�ක ���� අෙ��ෂා   ෙනොකරන පශ්න 
(201(201(201(2013333    ��������    මස මස මස මස 26 26 26 26 වැ� වැ� වැ� වැ� MXරාදාMXරාදාMXරාදාMXරාදා))))    

3193/’12 

1. 
ග� එ0. ¬. හස4 අ�  මහතා,— අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)   

(අ) (i) දැනට ෙකොළඹ 9, ෙදමටෙගොඩ, ෙ�සල්d4 පාෙ-, අංක 575/17 දරන 
සථ්ානෙ; තාවකා�කව ප=ං� එ0. රාමසාi මහතාට අනවසර ප=ං�ක�ව4 
සඳහා �වාස ලබාlෙ0 වැඩ සටහන යටෙ1 පෑ�යෙගොඩ අT ආදාය0 �වාස 
සංR-ණෙය4 XK පදනම යටෙ1 �වස� ලබාlමට නාග,ක සංව-ධන 
අ%කා,ය එකඟතාවය� පළ කර ඇ'  බව1; 

 (ii) රාමසාi මහතාට ප=ං�ය සඳහා �වස� ලබාlමට නාග,ක සංව-ධන 
අ%කා,ෙ; අධ3�ෂ ජනරා: [M4 අංක 10.05.187 හා 2005.09.26 =නැ' 
��ය මU4 v ලංකා මානව Giක0 ෙකොiෂ4 සභාව ෙවත අංක 
HRC/165/03/7 (VI) යටෙ1 ද එකඟතාවය පළ කර� ලැ#ව1 එය ෙ0 ද�වා 
�යා1මක L ෙනොමැ' බව1;  

එ�මා ද4ෙනGද? 

(ආ) රාමසාi මහතාට නාග,ක සංව-ධන අ%කා,ය හරහා සÂ්ර ප=ං�ය සඳහා �වස� 
ලබාlමට ෙනොපමාව �යවර ග4ෙ4ද ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
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2. 
ග� ෙමොහමÅ අස්ල0 මහතා,— වා,මා-ග හා ජල ස0ප1 කළමනාකරණ 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)    

(අ) (i) 1986 ව-ෂෙ;l v ලංකා මහවැ� අ%කා,ය [M4 අXරණ පාෙ$�ය ෙ:ක0 
ෙකොkඨාසෙය4 ෙතෝරාග1 ප|: 31� මහවැ� “Ð” කලාපෙ;, වැ�ක4ද 
ෙකොkඨාසයට අය1, ෙසේනZර ග0මානෙ; ප=ං� කරන ලද බව1; 

 (ii) 1992.04.14 =න ෙකො� තසත්වාl4 [M4 අ�ංhෙපොතාන ග0වැMය4 
ඝාතනය @Nම සමග ඇ'? මරණ ත-ජන හ<ෙq ෙසේනZර ග0මානෙ; 
ප=ං�ක�ව4 ෙගොඩ සහ වා, ඉඩ0ව�4 ඉව1ව Uය බව1; 

 (iii) m$ධය අවස4L ඇ'L 'ෙබන සාමකාÍ ප,සරය යටෙ1 ඔ|4 නැවත එම 
ඉඩ0වල ප=ං�යට යෑමට කැමැ1ත දැ�|ව1, ඒ සඳහා ෙ0 ද�වා එම �,සට 
v ලංකා මහවැ� අ%කා,ය මU4 අවසරය ලබාl ෙනොමැ' බව1; 

එ�මා ද4ෙනGද?  

(ආ) අවතැ4 ? �,ස� ෙලස දැනට ]ව1වන ෙසේනZර වැMය4ට නැවත එG ප=ං�Lමට 
සහ  ෙගො[තැ4 @Nමට අවසර ලබා ෙද4ෙ4ද ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 
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3. 
ග� අh1 Xමාර මහතා,— වරාය හා මහාමා-ග අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) ද�xණ අ%ෙq� මා-ගය ඉ=@Nෙ0 ව3ාපෘ'ය ෙහේ�ෙව4 ගා:ල =සj්�කය 
�ළ වසා දමන ලද ෙහෝ ඉ=@N0 කටm�වලl භා[තා කරන ලද පළා1 පාලන 
ආයතනවලට අය1 මා-ගය4G [සත්රා1මක ෙතොර�� පළා1 පාලන 
ආයතන මkටi4, ෙව4 ෙව4 වශෙය4  කවෙ-ද; 

 (ii) එම මා-ගවලට ? හා�ය ෙව�ෙව4 ද�xණ අ%ෙq� මා-ග ව3ාපෘ'ය මU4 
ෙහෝ රජෙ; ෙවන1 ආයතනය� මU4 අදාළ පළා1 පාලන ආයතනවලට 
<ද: ප'පාදන ලබා O4ෙ4ද; 

 (iii) එෙසේ න0, ඉහත ප,= ලබා O4 <ද: භා[තා ෙකොට එම පළා1 පාලන ආයතන 
[M4 අදාළ මා-ග සකසක්ර 'ෙ�ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) ඉහත අ(ii) G ප,= ප'පාදන ලබා O4ෙ4 න0, 

 (i) <ද: ලබා O4 ආයතනය;  

 (ii) <ද: ලබාO4 අදාළ මා-ග;  

 (iii) එ� එ� මා-ගය ෙව�ෙව4 ලබාO4 <දල හා අදාළ =නය; 

කවෙ-ද ය4න එ� එ� පළා1 පාලන ආයතනය අ�ව, ෙව4 ෙව4 වශෙය4 එ�මා          
ෙමම සභාවට ද4ව 4ෙනGද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 
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4. 
ග� එ0. ¬. හස4 අ�  මහතා,— පළා1 පාලන හා පළා1 සභා අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) ෙකොළඹ 9, ෙදමටෙගොඩ, ජලාශය ප¸මෙ\ අංක 87/4 දරන සථ්ානෙ; �G� 
ෙකොළඹ මහ නගර සභාවට අය1 �ල �වස, ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙq 
ජලාශ භාරකාරëරය දැÉ ඒ. එස.් �. ෙසෙන[ර1න නැමැ1තාට ප=ං�ය 
සඳහා ලබාl '· බව1; 

 (ii) එම Z$ගලයා 2007 ව-ෂෙ;l iය ෙගොස ්ඇ' බව1;   

 (iii) ඔ�ෙ\ A,ඳ ෙහෝ ද�ව4 ෙනොමැ' ත11වය වසං ෙකොට ෙ0 වන [ට එම 
�ල �වෙසේ ෙසන[ර1න යන නi4 හැÎ4ව4ෙනX හා ප|ල� 
බලහ1කාරෙය4 ප=ං� L M�න බව1; 

 (iv) මා�ගාක4ද මෙහේසත්ා1 අ%කරණෙ; පව1ව� ලැ·  නT [භාගය@4 
අන��ව (නT අංක 13724/එ0) ඔ|4 එම සථ්ානෙය4 ඉව1 @Nම සඳහා 
¿4Oව� ලබා l ඇ' බව1; 

එ�මා ද4ෙනGද? 

(ආ) ඉහත සඳහ4 සථ්ානෙ; ෙ0 වන [ට M�න අනවසර ප=ං�ක�ව4 ෙනොපමාව ඉව1 
@Nමට  �යවර ග4ෙ4ද ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
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5. 
ග� ෙමොහමÅ අස්ල0 මහතා,— වා,මා-ග හා ජල ස0ප1 කළමනාකරණ 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,—  (1)  

(අ) (i) ඇ�ගල, නවෙසේනZර, වැ�ක4ද, අංක 61 දරන සථ්ානෙ; දැනට ප=ං� ඒ. 
කාද- Íරා ඇ�r �,ස [M4 වගා කර 1992 ව-ෂෙ;l MO? 
තසත්වාl පහාරය@4 පcව අ1හැර දැ�  මහවැ� “Ð” කලාපෙ; 
ෙසවන��ය, කරෙපොල වැව පෙ$ශෙ; ර�xත ඉඩ0 සහ පාර0ප,ක 
ඉඩ0ව�4 සම4[ත අ�කර 22 ÉÅ 01 ප-චස ්31ක වගා Siය නැවත ලබා 
ෙදන ෙලස ඉ:ලා ඇ' බව1; 

 (ii) එම ඉඩ0 ආපc ලබාlමට අදාළ ෙයෝජනා �න� v ලංකා මහවැ� අ%කා,ෙ; 
අධ3Ö ජනරා: [M4 අංක එ:/Ð/3/2 හා 2010.12.28 =නැ' ��ය මU4 
මහවැ� අ%කා,ෙ; “Ð” කලා�ය ෙ4වාMක කළමණාක� ෙවත දැ�0 l 
ඇ' බව1; 

 (iii) ෙමෙත� එම ෙයෝජනා  �යා1මක L ෙනොමැ' බව1;  

එ�මා ද4ෙනGද? 

(ආ)  ඉහත ��ෙ; අංක 1 යටෙ1 සඳහ4 ෙයෝජනාව අ�ව ඒ. කාද- Íරා ඇ�r �,සට 
[සÆම� ලබාlමට �යවර ග4ෙ4ද ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 
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6. 
ග� එ0. ¬. හස4 අ�  මහතා,— අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,—  (1) 

(අ) (i) ගා:ල, i�$Oව, එ}. ෙ�. එÅම4Å මාවෙ1, අංක 160 දරන සථ්ානෙ; ප=ං� 
එ0. ඉසÅ. ෙමොහමÅ මහතා සහ ෆා'මා ස`රා මහ1iයට අය1 ෙපෞ$ග�ක 
ඉඩම� ව3ාජ ඔ�Zව� මU4 අ4ස� කර ගැ`ම  ��බඳව ගා:ල [ෙශේෂ 
අපරාධ [ම-ශන අංශය මU4, ගා:ල මෙහේසත්ා1 අ%කරණෙ; අංක 21972 
යටෙ1 පවරන ලද නTව ෙපො�Mය [M4ම ඉ:ලා අසක්ර ෙගන 'ෙබන 
බව1; 

 (ii) අංක 1977 හා 2002.11.23 =නැ' එම ව3ාජ ඔ�Zෙq අ1ස4 ෙහෝ මාපට 
ඇä� සලXෙn [කෘ'භාවය� පව'න බවට ඇä� සටහ4 ෙරhසට්ා- 
[M4 අංක K.ෙ:. 07/2009 හා 2010.02.08 =නැ' �ල ෙ:ඛනය මU4 
මෙහේසත්ා1 අ%කරණය ෙවත දැ�0lම ෙහේ�ෙව4 එR නTව ඉ:ලා අසක්ර 
ග� ලැ· බව1; 

 (iii) එම ව3ාජ ඔ�Zව සකසක්රන ලද ෙනොතා,සව්රයාට ෙහෝ එR නTෙq 
í=තd4ට එෙරGව ෙමෙත� `'මය �යවර� ෙගන ෙනොමැ' බව1; 

එ�මා ද4ෙනGද? 

(ආ) එම ව3ාජ ඔ�Zව සකස ්කරන ලද ෙනොතා,ස ්ඇ�r අදාළ සැකක�ව4ට එෙරGව  
ෙනොපමාව `'මය �යවර ග4ෙ4ද ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
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වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
2448/’12 

1. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— වා,මා-ග හා ජල ස0ප1 කළමනාකරණ 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) මාතර =සj්�කෙ; �යා1මක වන �:වලා ෙයෝජනා කමය යටෙ1 ගංව�ර 
පාලනය @Nම සඳහා �G¸වා ඇ' ෙපො0පාගාර සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ� එ� ෙපො0පාගාරය �Gටා ඇ' සථ්ානය කවෙ-ද; 

 (iii) එම ෙපො0පාරගාරව�4  දැනට අËයව පව'න සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ආ) (i) ගංව�ර පාලනය @Nම සඳහා �G¸වා ඇ' ෙපො0පාගාර අËයව පැව¿ම �සා  
�:වලා ෙයෝජනා කමය ��4 අෙ��xත අර<� ඉ¸ ෙනොවන බව 
��ග4ෙ4ද; 

 (ii) එෙසේ න0, එම ෙපො0පාගාර ක�නi4 ප'සංසක්රණය @Nමට කටm� 
කර4ෙ4ද; 

 (iii) ඒ සඳහා අවශ3 ප'පාදන ෙව4කර 'ෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ න0, ෙව4කර ඇ' <r <දල ෙකොපමණද; 

ය4න1 එ�මා  ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

2594/’12 

2. 
ග� සh1 ෙපේමදාස මහතා,— පළා1 පාලන හා පළා1 සභා අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1)  

(අ) මැ'වරණ අෙ��ෂක ලැdස�්වල ව-තමාන ත�ණ අෙ��ෂක ප'ශතය  ත�ණ 
අසහනය ��බඳ ෙකොiසෙ0 �-ෙ$ශය� බව එ�මා ද4ෙනGද? 

(ආ)   (i) ව-තමාන ̀ 'යට  අ�ව පළා1 පාලන මැ'වරණ අෙ��ෂක ලැdස�්වලට 
ඇ�ළ1 [ය m� ත�ණ අෙ��ෂකය4ෙ\ ප'ශතය ෙකොපමණද; 

   (ii) ත�ණ අෙ��ෂකෙයX ෙලස හÆ4වන අෙයX අය1 වන වයස ් 6මාව 
කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ඉ=, පළා1 පාලන මැ'වරණවලl ඉහත සඳහ4 ත�ණ අෙ��ෂක ප'ශතය අT 
@Nමට ෙහෝ එෙලසම පව1වාෙගන යෑමට කටm� කර4ෙ4ද ය4න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

 (ඈ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද ?  

2716/’12 

3. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— ඉ=@N0, ඉංhෙ4� ෙසේවා, �වාස හා ෙපොO 

පහcක0 අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) රජය [M4 2012 ව-ෂෙ;l ඉ=කරන ලද �වාස සංඛ3ාව ෙකොපමණද;  
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 (ii) එම �වාස ඉ=කරන ලද ආයතන කවෙ-ද;  

 (iii) ෙමෙසේ [යද0 කරන ලද <ද: ලබාග1 �ලාශ කවෙ-ද; 

  (iv) අd'ක�වා [M4, ඔ� ෙහෝ ඇය ලද �වස සඳහා ෙග[ය m� <දල 
ෙකොපමණද? 

 (v) �වාස ෙව4ෙකොට ඇ' අයෙ\ න0 ලැdස�්ව ක වෙ-ද;     

 (vi) ඉහත ද�වා ඇ' �වසකට ෙගව� ලබන ඉ=@N0 [යදම ෙකොපමණද;  

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

2793/’12 

4. 
ග� දයාM, ජයෙසේකර මහතා,— ෙසෞඛ3 අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,—  (1) 

(අ) (i) =යවැ�යා ෙරෝ�4ෙ\ �%ර 6� ප,Öණ උපකරණවලට ස[කරන Blood 
glucose test strip (EZ smart) SR581218 උපාංගය රජෙ; ෙරෝහ:වලට 
සැපæ ආයතනෙ;  නම කවෙ-ද; 

 (ii) එම ආයතනය [M4 සැපbම ආර0භකර ෙකතර0 කාලය� ගතL 'ෙ�ද; 

 (iii)  එම උපාංගය භා[තා ෙනොකරන ෙලස චක ãෙ:ඛය� මU4 ද4වා 'ෙ�ද; 

 (iv) ෙරෝහ:වල ඒවා භා[තා ෙනොකර4ෙ4 න0, එයට ෙහේ� කවෙ-ද; 

 (v) එම උපාංගය ඒකකය� සඳහා අයකළ iල ෙකොපමණද; 

 (vi) භා[තය අ1G¸වන අවසථ්ාව වන [ට ෛවද3 සැපm0 අංශෙ; ගබඩාවල '· 
ඒවාෙ; ෙතොග පමාණය සහ එG ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (vii)  ෙ0 වන[ට භා[තය අ1G ̧ වා ඇ1න0, ඒවා ස0බ4ධෙය4 ග4නා �යවර 
කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ4 ආයතනය ඉව1@Nෙම4 පcව අදාළ උපාංගය සපය� ලබන 
ව1ම4 ආයතනය හÆ4වන නම කවෙ-ද; 

           (ii)  එය ��ග1 ෙට4ඩ- ප�පා�යකට අ�ව ෙතෝරාෙගන 'ෙ�ද; 

          (iii)  එම Test strip එක� ලබාෙදන iල ෙකොපමණද; 

 (iv)  එම ආයතනෙ; Giක�ෙ\ සහ එG අධ3�ෂ මnඩල සාමාhකd4ෙ\ න0 
සහ ��නය4 ෙව4 ෙව4 වශෙය4 කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

3044/’12 

5. 
ග� අ@ල [රා� කා,යවස0 මහතා,— වැ[� ක-මා4ත අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (2)   

(අ) ක_තර =සj්�කෙ; ම�ගම, අගලව1ත සහ #ල1Mංහල යන පෙ$ශවල  
ෙපෞ$ගKකරණය කළ රාජ3 අංශෙ; ව�වල ක0ක� ජනතාවෙ\ ස`පාර�ෂක 
කටm� ෙව�ෙව4 ෙව4 කළ <ද: එම ව� සමාග0 [M4 කපාහැර ඇ' බැ[4 එම 
ක0ක�   ජනතාව දැ� ෙසෞඛ3මය ගැට_වලට <�ණ පා ඇ' බව එ�මා  ද4ෙනGද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ4 පෙ$ශවල ]ව1 වන ව� ක0ක� ප|: සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව� ක0ක� ජනතාවට ලබා l ඇ' ෙසෞඛ3 පහcක0  කවෙ-ද; 
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 (iii) එම ව� ක0ක� පජාව �ළ ෙ0 වන [ට පව'න  ළමා හා මාතෘ මරණ,      
ෙබෝෙනොවන ෙරෝග වැළÏ0, අ�M ගැ� ගැ`0 සහ ම4දෙපෝෂණයට අදාළ  
සංඛ3ා1මක ද1ත කවෙ-ද; 

 (iv) එම පෙ$ශවලට අවශ3 ස`පාර�ෂක හා ෙසෞඛ3 පහcක0 ක�නi4 
ලබාlමට කටm� කර4ෙ4ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

3253/’12 

6. 
ග� �. හැ,ස4 මහතා,— Zන�1ථාපන හා බ4ධනාගාර ප'සංසක්රණ 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,—  (2) 

(අ) (i) 2012 ෙනොවැ0බ- මස 09 වැ� =න වැ�කඩ බ4ධනාගාරෙ; ඇ'? ගැ¸මට 
<: ? ෙහේ�ව Xම�ද; 

 (ii) එ=න බ4ධනාගාරය පN�ෂා @Nම සඳහා ෙපො�ස ් [ෙශේෂ කා-ය බලකාය 
ෙයOෙq බ4ධනාගාර �ලධාN4ෙ\ ෙසෝ=M @N0 පමාණව1 ෙනො?  �සාද;  

 (iii) ඒ සඳහා එම බලකාය ෙයදLමට �ෙයෝග ලබා O4 අය ක|�4ද; 

 (iv) බ4ධනාගාර පN�ෂාවට සහභා�| ෙපො�ස ් [ෙශේෂ කා-ය බලකාෙ;  
�ලධාN4 සංඛ3ාව ෙකොපමණද;  

 (v) ඔ|4 බ4ධනාගාරය �ළට ආmධ ස4න$ධව ඇ�: L 'ෙ�ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ආ) ඉහත සඳහ4 ගැ¸ෙ0l,   

 (i) �ඳ[ය4හට අ[ ගබඩාවට ඇ�:L අ[ ලබා ගැ`මට බ4ධනාගාර 
�ලධාN4ෙග4 සහය ලැ#� බව1; 

 (ii) cරාබO ෙදපා-තෙ04�ෙq ම1දව3 අංශෙ; �ලධා,ෙයXෙ\ ෙපෞ$ග�ක 
අවශ3තාව මත �ඳ[ය4ට ෙව� තැÐම MOL ඇ' බව1;  

 (iii) බ4ධනාගාර �ඳ[ය4ෙ\ මානව Giක0 උ:ලංඝනය L ඇ' බව1; 

එ�මා ��ග4ෙනGද? 

(ඇ)  (i) බ4ධනාගාර අ[ ගබඩාෙව4 අ[ ලබා ගැ`මට �ඳ[ය4ට සහෙයෝගය ලබාl 
ඇ' �ලධා,4 ස0බ4ධෙය4 ග� ලබන �යවර කවෙ-ද; 

 (ii) iයUය �ඳ[ය4 ෙව�ෙව4 රජය ව4= <දල� ෙගLමට කටm� කර4ෙ4ද;  

 (iii) ෙමවැ� M$Ü4 නැවත ඇ' ෙනොLමට ග� ලබන �යවර කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

3408/’13 

7. 
ග� අh1 Xමාර මහතා,— Üවර හා ජලජ ස0ප1 සංව-ධන අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) Üවර යාතා ෙහෝ Üවර යාතා �ෂ්පාදනය කරන දව3, Üවර යාතා එ4h4, දැ: 
ව-ග හා දැ: ආ0ප4න �පදLෙ0 දව3 සහ ෙවන1 Üවර ආ0ප4න 
ආනයනෙ;l අයකර� ලබන බO ව-ග කවෙ-ද; 
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 (ii) ඉහත එ� එ� අdතමය ෙව�ෙව4 අයකර� ලබන බO ව-ගවල ප'ශතය4 
කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

3467/’13 

8. 
ග� අෙනෝමා ගමෙ\ මහ1iය,— ෙසෞඛ3 අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) v ලංකාෙq jෙපෝෂ �පදවන ක-මා4තශාලාව පcUය =නවල වසා දමා 
'#ෙ4ද; 

 (ii) එෙසේ න0, ඊට ෙහේ� කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ආ) (i) ඉහත ක-මා4තශාලාව වසා දමා 'Ðම, එG ධා,තාව 100% @4 වැ� @Nමට 
2011 ජනවා, මස ලංකා O0ෙකොළ සමාගම ෙව'4 එම ක-මා4තශාලාව  
පවරා ග4නා අවසථ්ාෙql ඇ' කරග1 ඉල�කය සZරා ගැ`ෙ0l බාධාව� 
ෙනොව4ෙ4ද; 

 (ii) එෙසේ න0, ඒ ස0බ4ධෙය4 ග� ලබන �යවර කවෙ-ද; 

ය4න1 එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) (i) jෙපෝෂ ක-මා4තශාලාෙq �ෂ්පාදන කටm� අ1G¸වා ඇ' ත11වය 
යටෙ1 ම4දෙපෝxත ද�ව4 හා ගැA¹ මqව�4ට අවශ3 jෙපෝෂ ලබා 
lෙ0 වැඩසටහන ෙනොකඩවා පව1වාෙගන යාමට �යවර ෙගන 'ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න0, එම �යවර කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 
3600/’13 

9. 
ග� ර4ජ4 රාමනායක මහතා,— [ෙ$ශ �@යා පව-ධන හා cබසාධන 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,—  (1) 

(අ) (i) [ෙ$ශගත v ලාං@ක ශiකය4ෙ\ cබසාධන කටm� ��බඳව ෙසොයා බැKම 
සඳහා [ෙ$ශ �@යා �m�' කා-යාංශය මU4 v ලංකා තානාප' 
කා-යාලවලට cබසාධන �ලධාN4 අ�m�ත කර ඇ' බව1; 

 (ii) [ෙ$ශ රටවලl [[ධ G,හැරයට හා අතවරවලට ල�වන v ලාං@ක 
ශiකය4ට ෙමම �ලධාN4 වැ�ෙදෙනXෙග4 �M ෙසේවය� ෙනොලැෙබන 
බව1; 

එ�මා ��ග4ෙනGද? 

(ආ) (i) ඉහත cබසාධන �ලධාN4 ප1@Nෙ0l සලකා බැó cOcක0 කවෙ-ද; 

           (ii)  ප1කර ඇ' එම �ලධාN4ෙ\ න0 සහ ��නය4 කවෙ-ද; 

 (iii) ඉහත තන�ර සඳහා ජාත34තර `' N' ��බඳව1, අදාළ රෙk භාෂාව හා 
සංසක්ෘ'ය ��බඳව1 දැ�ම� ඇ', cOcක0 සGත �ලධාN4 �,ස� ප1 
@Nමට �යවර ග4ෙ4ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
 



( 37 ) 

 

3576/’13 

10. 

ග� c]ව ෙසේනMංහ මහතා,— තැපැ: ෙසේවා අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,—  (1) 

 (අ) (i) තැපැ: ෙසේවාව ජාල ගත@Nම සඳහා ��ය: ෙකෝ� 30කට අ%ක <දල� වැය 
කර ඇ' බව1;  

 (ii) එම ව3ාපෘ'යට ලබාග1 ප,ගණක හා උපාංග ව-ෂ 05� 'සේසේ 
පෙයෝජනයට ෙගන ෙනොමැ' බව1; 

 (iii) iලl ග1 ප,ගණකවල වගR0 කාලය ෙ0 වන [ට ඉ�මවා ෙගොස ් ඇ' 
බව1; 

 (iv) එම ව3ාපෘ'ය පවරා ඇ' Z$ගලයා aෂණ ෙචෝදනාවකට වරදක� L ඇ' 
බව1;  

 (v) ඉහත ග�ෙද�ව ස0බ4ධෙය4 තමාට දැ�ම� නැ' බව සඳහ4 කරi4  
තැපැ:ප'වරයා වගRෙම4 මඟහැර M�න බව1; 

එ�මා ද4ෙනGද? 

(ආ) ඉහත සඳහ4 ව3ාපෘ'ය ෙව�ෙව4 <�4 ලබාග1 ��ය: ෙකෝ� 30ට අමතරව 
තව1 ��ය: ෙකෝ� 35� තැපැ: ෙදපා-තෙ04�ව මU4 ඉ:_0 @Nමට ෙහේ� 
කවෙ-ද ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

3729/’13 

11. 

ග� අ�ර =සානායක මහතා,— අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� 
අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) “මG4ද රාජප�ෂ” නාමය ෙයොදා ඇ' v ලංකාෙq වරාය4, රංගශාලා, 
Ëඩාංගණ, පාස:, ෙරෝහ: ආl  සථ්ාන කවෙ-ද; 

 (ii) එR නi4 එම එ� එ� සථ්ානය4 ෙහෝ ව3ාපෘ¿4  ආර0භ කල =නය4  
ෙව4 ෙව4 වශෙය4 කවෙ-ද; 

 (iii) ඉහත එ� එ� ආයතනයට ෙහෝ ව3ාපෘ'යට වැය කරන ලද සමසත් <දල 
ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද; 

 (iv) පාස: හා ෙරෝහ: හැර ඉහත සඳහ4 ආදාය0 ලැෙබන ආයතනව�4 
ෙමෙත� රටට ලැÐ ඇ' ආදාය0 පමාණය ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

3774/’13 

12. 

ග� [hත ෙ�� ෙගොඩ මහතා,— අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� 
අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) ව-ෂ 1987 l v ලංකා රජය හා ඉ4=යා� රජය අතර ග� ෙ�. ආ-. ජයව-ධන 
ජනා%ප'�ම4 හා ග� ර]q ගා4% අගාමාත3�ම4 [M4 අ1ස4 තබන 
ලද U[c0 කවෙ-ද;  

  



( 38 ) 

 

 (ii) එම U[c0 අ1ස4 කරන ලද =නය හා U[c0වල අ4ත-ගත ? කාරණා 
සං�x�තව කවෙ-ද;   

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
3868/’13 

13. 
ග� කනක ෙහේර1 මහතා,— ෙපො: සංව-ධන හා ජනතා ව� සංව-ධන 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) ක��ක ආෙයෝජන ණය වැඩසටහන යටෙ1 �යාවට නංව� ලබන 
ව3ාපෘ'ෙ; සව්භාවය කවෙ-ද; 

 (ii) ෙපො: ක-මා4තෙ; උ4න'ය උෙදසා ක��ක ආෙයෝජන වැඩසටහෙන4   
MOවන දායක1වය කවෙ-ද;  

 (iii) ක��ක ආෙයෝජනය යටෙ1 ණය ලබාlම� MOව4ෙ4 න0, එම ණය �යවා 
ග4නා ආකාරය කවෙ-ද;  

 (iv) ක��ක ආෙයෝජන වැඩසටහන යටෙ1 ෙ0 වන [ට ලබාl ඇ' ණය <දල 
ෙකොපමණද; 

 (v) ෙ0 වන [ට එම වැඩසටහන �යා1මක කරන =සj්�ක කවෙ-ද;  

 (vi) ක��ක ආෙයෝජන ණය වැඩසටහන lපව3ා�තව �යාවට නැංLමට �යා 
කර4ෙ4ද;  

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද?     

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

3869/’13 

14. 
ග� ෙශහා4  ෙසේමMංහ මහතා,— ෙපො: සංව-ධන හා ජනතා ව� සංව-ධන 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)   

(අ) (i) සෑම ගාම �ලධාN වසම� �ළම ක��ක සi' අරඹන බවට 2012 අයවැය 
[වාදෙ;l සඳහ4 කළ ප,=, ක��ක Zරවර වැඩසටහන යටෙ1 ෙ0 වන [ට 
�G¸වා ඇ' එම සi' සංඛ3ාව එ� එ� =සj්�කය අ�ව ෙව4 ෙව4 
වශෙය4 ෙකොපමණද;  

 (ii) එ� සi'යකට චËය අර<දල� ෙලස �. 15,000/-� ලබා ෙදන බවට කළ 
සඳහන අ�ව ෙ0 වන [ට ක��ක සi'වලට ලබාl ඇ' <r <දල 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙ0 වන [ට Mය_ම ක��ක සi'වලට අර<ද: ලබාl ෙනොමැ' න0, එම 
අර<ද: ලබා l ෙනොමැ' සi' කවෙ-ද; 

 (iv) එම සi'වලට අර<ද: ලබා ෙනොlමට ෙහේ�ව කවෙ-ද;   

 (v) ෙමෙත� අර<ද: ලබා ෙනොO4 ක��ක සi' සඳහා අර<ද: ලබා lමට 
කටm� කර4ෙ4ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
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15. 
ග� සh1 ෙපේමදාස මහතා,— අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)   

(අ) (i) උග1 පාඩ0 හා ප'ස4ධානය ��බඳ ? ජනා%ප' ෙකොiෂ4 සභා වා-තාෙq 
පධාන �N�ෂණ හා �-ෙ$ශය4G සාරාංශෙ; 71 වන �¸ෙq සඳහ4  
ජනතා ෙ�4ôය බලය ෙබදා හැNම� MO කළ m� බවට වන �-ෙ$ශය සමඟ 
රජය එකඟ ව4ෙ4ද; 

 (ii) එෙසේ න0, ඒ අ�ව බලය ෙබදා හැNම සඳහා �යවර ග� ලබ4ෙ4ද; 

 (iii) එම �යවර කවෙ-ද; 

 (iv) ඉහත �-ෙ$ශය ප,= බලය ෙබදා හැNම �යා1මක කරන =නය කවෙ-ද; 

 (v) බලය ෙබlම මත පදන0? ෙ$ශපාලනමය [සÆම�  ලබා ෙද4ෙ4 න0, ඒ 
��බඳව පා-�ෙ04�ව දැ�ව1 කර4ෙ4ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
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වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
2595/’12 

1. 
ග� සh1 ෙපේමදාස මහතා,— පළා1 පාලන හා පළා1 සභා අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) පළා1 පාලන මැ'වරණ `'වලට අ�Êලව එම මැ'වරණ සඳහා ඉ=,ප1 
කරන අෙ��ෂක ලැdස�්වල කා4තාව4 සඳහා අවම අෙ��ෂක1ව 
ප'ශතය� 'ෙ�ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න0, කා4තා අෙ��ෂකd4 ෙව�ෙව4 එම අෙ��ෂක 
ලැdස�්වල �ශ�්ත ප'ශතය� ෙව4[ය m� බව ��ග4ෙ4ද; 

 (iii) එෙසේ න0, එම ෙව4 [ය m� ප'ශතය ෙකොපමණද; 

 (iv) ව-තමාන කා4තා ජනගහන ප'ශතයට සාෙ��ෂව කා4තාව4 සඳහා 
ෙව4වන ඉහත සඳහ4 අෙ��ෂක1ව ප'ශතය  පමාණව1ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

2883/’12 

2. 
ග� මõෂ නානාය�කාර මහතා,— අධ3ාපන අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (4)  

(අ) 2012 ව-ෂෙ; l ගා:ල අධ3ාපන කලාපෙ; �G� ජා'ක පාස:වල;   

 (i) පළ<වැ� ෙශේ¹ෙ; Mට දහ�4වැ� ෙශේ¹ය ද�වා ප4'වල ඉෙග�ම ලැ· 
Mc4 සංඛ3ාව එ� එ� ප4'ය අ�ව, ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද;  



( 40 ) 

 

 (ii) පළ<වැ� ෙශේ¹යට ස0<ඛ පN�ෂණෙය4 සම1 Mc4 හැර ෙවන1 Mc4 
ඇ�ළ1 ෙකොට 'ෙ�ද;  

 (iii) පළ<වැ� ෙශේ¹යට එෙසේ ඇ�ළ1 කර ඇ' එම Mc4 ක|�4ද; 

 (iv) පළ<වැ� ෙශේ¹යට හැර අෙනX1 ෙශේ¹ සඳහා Mc4 ඇ�ළ1 කර 'ෙ�ද; 

 (v) අෙනX1 ෙශේ¹ සඳහා ඇ�ළ1 කර ඇ' එම Mc4 ක|�4ද; 

 ය4න ෙව4 ෙව4 වශෙය4 එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) (i) ඉහත පාස: සඳහා ස0<ඛ පN�ෂණය4ෙග4 සම1 වන Mc4 හැර ෙවන1 
Mc4 ඇ�ළ1 @Nම සඳහා බලය පැවÉ ̀ ත3ා�Êල �� ෙ:ඛන 'ෙ�ද; 

 (ii) එR �� ෙ:ඛන ෙමම සභාවට ඉ=,ප1 කර4ෙ4ද; 

ය4න1 එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

2903/’12 

3. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)   

(අ) (i) �ව4[O� මධ3සථ්ාන සඳහා සංඛ3ාත ෙව4 කර ෙද� ලබ4ෙ4 [O� 
සංෙ$ශ �යාමන ෙකොiසම මU4ද;  

 (ii) 2006 ව-ෂෙ; Mට ෙ0 ද�වා එෙලස �ව4 [O� මධ3සථ්ානවලට සංඛ3ාත 
ෙව4කර lෙම4 රජය උපයාග1 ආදායම එ� එ� සමාගම අ�ව, ෙව4 
ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද;  

 (iii) ක�4 ලබාl '· සංඛ3ාතය4G ය0 ෙවනස@්N0 කරන ල$ෙ$ද හා එම 
සංඛ3ාතයම නව සමාග0වලට නැවත ෙව4කරl0 @Mව� MO කරන 
ල$ෙ$ද; 

 (iv) එෙසේ න0, ඉහත (iii) G සඳහ4 ? ප,= සංඛ3ාත ලැ#� සමාග0වල න0 සහ 
එම සමාග0වල අධ3�ෂව�4ෙ\ න0 කවෙ-ද; 

 (v) ෙමෙලස �ව4[O� සංඛ3ාත නැවත ෙව4කර lම ��4 රජය ල1 ආදායම 
ෙකොපමණද;  

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

2925/’12 

4. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— උ$Ãද උද3ාන හා ෙපොO [ෙනෝදා1මක කටm� 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) �4නවල අ� අනාථාගාරය ආස4නෙ; ස1ෙවෝද3ානය�  ඉ=@Nම ආර0භ 
කර 'ෙ�ද;  

 (ii) එෙසේ න0, ඒ සඳහා වැය @,මට අෙ��xත <ද�4 ෙ0 වන [ට වැය කර ඇ' 
<දල ෙකොපමණද; 

 (iii) එG ඉ=@N0 කටm� ෙ0 වන[ට අවස4 කර 'ෙ�ද; 

 (iv)  ෙනොඑෙසේ න0, ඉ=@,මට ඇ' ඉ', ෙකොටස ්කවෙ-ද; 

 (v) එම ෙකොටසව්ල ඉ=@N0 අවස4 @,ම සඳහා වැය @,මට අෙ��xත <දල 
ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 
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(ආ) (i) ඉහත සඳහ4 නව ස1ෙවෝද3ානය [වෘත @,මට අෙ��xත =නය කවෙ-ද; 

 (ii) එම ස1ෙවෝද3ානය ආර0භ @,ම1 සමඟ ෙදGවල ස1ෙවෝද3ානය වසා 
දැÍමට කටm� කර4ෙ4ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

3023/’12 

5. 
ග� දයාM, ජයෙසේකර මහතා,— අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)    

(අ) (i) ම4නාර0 <�ෙද4 ගෑස ්�%ය� හ< L 'ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න0, එම ගෑස ්�%ය ෙසොයා ග1 =නය කවෙ-ද; 

 (iii) ෙ0 වන [ට එම ගෑස ්�%ෙ; කැ�0 කටm� ආර0භකර 'ෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ න0, ෙ0 වන[ට ලබා ඇ' ප ãග'ය කවෙ-ද; 

 (v) එම ගෑස ්�%ෙය4 ඉ4ධන ලබා ගැ`මට හැ@යාව ලැෙබන =නය කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) (i) ම4නාරම <�ෙ$ හ<?  ගෑස ්�%ය ෙව4ෙ$M @Nමට කටm� ෙයොද4ෙ4ද; 

 (ii) එෙසේ න0, ඊට අදාළ වා-තා ෙමම සභාවට ඉ=,ප1 කර4ෙ4ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

3053/’12 

6. 
ග� අ@ල [රා� කා,යවස0 මහතා,— අධ3ාපන අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,—  (2)  

(අ) (i) මහවැ�ගම ක�ෂ්ඨ [Oහෙ: ෙ0 වන [ට ඉෙග�ම ලබන Mc4 249 ට 
ඉගැ4Lම සඳහා M�4ෙ4 ��ව�4 'ෙදෙන� පමණ� බව1; 

 (ii) එම [Oහල �ළ තව1 අTපාT �ස� පව'න බව1; 

එ�මා ද4ෙනGද? 

(ආ) (i) එම [Oහෙ: පව1නා �� Zර�පාT �රLම සඳහා ෙමෙත� �යවර 
ෙනොගැ`මට ෙහේ� කවෙ-ද; 

 (ii) �@යා [රGත උපා%ධාN4ෙග4 අයO0පත කැඳLම� ෙකොට අදාළ �� 
Zර�පාT �රLම සඳහා  කටm� කර4ෙ4ද; 

 (iii) එම [Oහෙ: පව'න අTපාT �සා Mc4ට <�ණlමට MOL ඇ' දැ� Oෂ්කරතා 
��බඳව ෙසොයා බලා එම අTපාT ස0 -ණ @Nමට කටm� කර4ෙ4ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

3285/’12 

7. 
ග� �. හැ,ස4 මහතා,— පළා1 පාලන හා පළා1 සභා අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (2)   

(අ)    (i) ෙපෞ$ග�ක සමාගමක [යදi4 MOකළ මැදව}�ය, ඇතාකඩ, ඇටඹගසක්ඩ  
මා-ගෙ; කාපk අ�රා අ_1වැ�යා @Nම ෙව�ෙව4 ෙවන1 
ෙකො4තා1ක�ෙවX [M4 ��ය: ල�ෂ එකMය හැටක <දල� වංච�ක 
ෙලස ලබා ෙගන ඇ' බව1; 
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 (ii) පළාෙ1 මා-ගය4 ��බඳව මැන[4 ක�� දැනM� උ�� මැද පළා1 මා-ග 
සංව-ධන අ%කා,ෙ; GටZ උසසම් �ලධා,ෙයX ඉහත ෙගL0 වංච�ක 
ෙලස �-ෙ$ශ කර ඇ' බව1; 

 (iii) අ�රාධZර, ඔයාමTෙq පැව' දැයට @�ළ පද-ශනයට සමගාÍව    
අ�රාධZර - ඔයාමTව මා-ගෙ; @ෙලෝÍට- 3ක අ_1වැ�යාව සඳහාද 
��ය: ෙකෝ� නවයකට ආස4න <දල� ෙගවා ඇ' බව1; 

 (iv) උ�� මැද පළාෙ1 මා-ග අ_1වැ�යා @Nෙ0 ෙකො4තා1 �,නැÍෙ0l  
ෙට4ඩ- ප,පා�ය <rම�4ම උ:ලංඝනය කර ඇ' බව1; 

එ�මා ද4ෙනGද? 

(ආ) (i) උ�� මැද පළාෙ1 මා-ග සංව-ධන අ%කා,ය ඉහත අm,4 ෙකොපමණ මා-ග 
සංඛ3ාව� �ල3 වංචා සGතව අ_1වැ�යා කර 'ෙ�ද ය4න ෙසොයා 
බල4ෙ4ද; 

 (ii) එR  වංචා MOකළ �ලධාN4ට [�$ධව [නයා�Êල �යවර ග4ෙ4ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

3577/’13 

8. 
ග� c]ව ෙසේනMංහ මහතා,— M[: �ව4 ෙසේවා අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

 (අ) (i) v ලංක4 �ව4 ෙසේවය ප'සංසක්රණය @Nම සඳහා අරාA එiෙ-k රජෙ; 
ඔසෙර4 බැංXෙව4 ඇම,කා� ෙඩොල- i�යන 175ක ණය� ඉ:ලා 
'ෙ�ද; 

 (ii) ඒ සඳහා අමාත3 මnඩල අ�ම'ය ලබා ෙගන 'ෙ�ද;  

 (iii) ලබා ග4නා  ��ය: A�යන 21 4 ��ය: A�යන 15 ක ණය <දල� ලංකා 
ඛ �ජ ෙත: සංසථ්ාවට �යLමට 'ෙ�ද; 

 (iv) �ව4 ෙතො¸පල සඳහා අවශ3 ණය <දල ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) අභ34තර �ව4 ෙතො¸පල� ඉ=@Nම සඳහා �වරඑ�ය =සj්�කෙ; රජෙ; ඉඩ0 
�ස� 'Aයl ඒ සඳහා �වරඑ�ය ෙබොරල4ද පෙ$ශෙ; �O�තලාගල ව�යාය 
ෙතෝරාගැ`මට ෙහේ�ව කවෙ-ද ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

3730/’13 

9. 
ග� අ�ර =සානායක මහතා,— ෙපො: සංව-ධන හා ජනතා ව� සංව-ධන 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,—  (1)  

(අ) (i) ෙපො: වගා @Nෙ0 මnඩලය යටෙ1 ඇ' ෙපො: ව� ෙවන1 Z$ගලd4 
ෙවත [Xණා 'ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න0, එම ව� iලl ග1 Z$ගලය4ෙ\ න0 කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) ෙපො: වගා@Nෙ0 මnඩලයට අය1 වා,යෙපොල ර4ෙද�යව 1ෙ1 හා ප4නල 
නාö,1ත4කඩවල ගා-Åල4Åව1ෙ1 ෙසේවකය4 X�ණෑගල ගෙ4ව1ෙ1 �G� 
ඇ4ජෙලෝව1ෙතG (මැ:ව1ත) ෙසේවෙ; ෙයදLෙ0 පදනම හා ඊට අදාළ 
ස0බ4ධතාව කවෙ-ද ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 
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(ඇ) (i) ව-ෂ 2012 Mට ෙ0 ද�වා v ලංකාවට ෙපො: ආනයනය කර 'ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න0, එම පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙ0 වන [ට Mය_ම ආකාරෙ; ෙපො: වගාක�ව4 ෙවත ලබාl ඇ' සහන 
කවෙ-ද; 

ය4න1 එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

3776/’13 

10. 
ග� [hත ෙ�� ෙගොඩ මහතා,— පළා1 පාලන හා පළා1 සභා අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) ÷තාන3 පාලනය යටෙ1 හා �දහM4 පc v ලංකාෙq ප,පාලන පළා1 
ෙබl0 පකාශයට ප1 කළ ව-ෂය4 කවෙ-ද;  

 (ii) එම එ� එ� අවසථ්ාෙql v ලංකාව �ළ ඇ' කරන ලද පළා1 කවෙ-ද;  

 (iii) එම පළා1 ෙබl0 සංෙශෝධනය ? අවසථ්ාව4 කවෙ-ද;  

 (iv)  ඒ අ�ව ඇ' කරන ලද පළා1 න0 වශෙය4 කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

3872/’13 

11. 
ග� ෙශහා4  ෙසේමMංහ මහතා,— Üවර හා ජලජ ස0ප1 සංව-ධන අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1)   

(අ) 2005 ව-ෂෙ; Mට ෙ0 ද�වා ? කාලය �ළ, 

 (i) අ_'4 ඉ= කරන ලද, ඉ=ෙකෙරi4 පව'න, ඉ=@Nමට ෙයෝhත හා වැ� 
=m� කරන ලද Üවර වරාය4 සංඛ3ාව; 

 (ii) අ_'4 ඉ=කරන ලද නැං�ර0 ෙපොළව:, කර=ය හා i,=ය Üවර 
ෙතො¸පළව:, අdස ්ය4තාගාර, �තාගාර, යාතාංගණ හා දැ: ක-මා4තශාලා 
සංඛ3ාව;   

 (iii) Üවර කටm� සඳහා අ_'4 ෙයොදවන ලද Üවර යාතා සංඛ3ාව;  

ෙකොපමණද ය4න ෙව4 ෙව4 වශෙය4 එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ආ) Üවර හා ජලජ ස0ප1 සංව-ධන අමාත3ාංශෙ; ඉ=, සංව-ධන සැළc0 කවෙ-ද             
ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
2904/’12 

12. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) ෙ0 වන[ට ජංගම සහ CDMA Oරකථන සබඳතා සැපbම සඳහා බලපත ලබා 
l ඇ' සමාග0වල න0 කවෙ-ද;  

 (ii) ඉහත සමාග0වල අධ3Öව�4ෙ\ න0 ෙව4 ෙව4 වශෙය4 කවෙ-ද;  

 (iii) 2006 ව-ෂෙය4 පcව ජංගම සහ CDMA Oරකථන පහcක0 සපයන 
සමාග0වලට �X1 කරන ලද නව සංඛ3ාතය4 සහ Oරකථන මා-ග කවෙ-ද; 



( 44 ) 

 

 (iv) එම සමාග0වල අධ3Öව�4ෙ\ න0 කවෙ-ද; 

 (v) සංඛ3ාතය4 සහ Oරකථන මා-ග ෙව4 @N ෙ0l ලබාග1 [ෙශේෂඥ උපෙදස ්
කවෙ-ද;  

 (vi) 2011 සහ 2012 ව-ෂ සඳහා ඉහත සමාග0 මU4 රජයට ෙගවන ලද <ද: 
පමාණය4 සමාග0 අ�ව, ෙව4 ෙව4 වශෙය4 කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) ෙවළඳපල iලට වඩා සැල@ය m� තර0 අT <දලකට ජංගම Oරකථන පහcක0 
සපයන සමාග0වලට බලපත ලබා l 'ෙ�ද ය4න1 එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

2926/’12 

13. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) පcUය ව-ෂ පහක කාල 6මාව �ළ ෙලෝක බැංXව සහ ආMයා� සංව-ධන 
බැංXව මU4 ජා'ක අධ3ාපන ෙකොiෂ4 සභාවට ලබාl ඇ' <දල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම <ද: වැයකර �යා1මක කරන ලද ව3ාපෘ' කවෙ-ද; 

 (iii) එම ව3ාපෘ' කළමනාකරණය කළ අය ක|�4ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

 (ආ) (i) එම ව3ාපෘ' සඳහා <ද: වැය@Nම ස0බ4ධෙය4 [ගණකා%ප'වරයා [M4 
[ගණනය� MOකර 'ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න0, එමU4 ෙහ�? ක�� කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

3140/’12 

14. 
ග� දයාM, ජයෙසේකර මහතා,— රාජ3 ප,පාලන හා සව්ෙ$ශ කටm� අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) අංක 509/7 හා 1988.06.07 =නැ' v ලංකා ප,පාලන ෙසේවෙ; ෙසේවා 
ව3වසථ්ාව යටෙ1 6iත තරඟ [භාගෙ; ප'ඵල මත v ලංකා ප,පාලන 
ෙසේවයට බඳවාග� ලබන �ලධාN4 පළ<වැ� කා-ය�ෂමතා කඩඉ0 
පN�ෂණය සම1Lමට අවශ3 ව4ෙ4ද;  

 (ii) එෙසේ න0, එR ෙසේවා ව3වසථ්ාෙq ඒ බව සඳහ4  වග4'ය කවෙ-ද;  

 (iii) එවැ� වග4'ය� ෙනොෙq න0, ඉහත කඩඉ0 පN�ෂණය සම1 [ය m� 
බවට සඳහ4 ෙකො4ෙ$Mය ප1L0 ��වල ඇ�ළ1 @Nම සඳහා එR ෙසේවා 
ව3වසථ්ාෙq 28 වන වග4'ය යටෙ1 ග4නා ලද �යාමා-ග කවෙ-ද; 

 (iv) ෙසේවා ව3වසථ්ාෙq �ශ�්තව සඳහ4 ෙනොව4ෙ4 න0 හා 28 වන වග4'ය 
අ�ව �යාමා-ග ෙනොග1ෙ1 න0 ඉහත ප,= බඳවාග1 �ලධාN4ෙ\ ප1L0 
��වලට (අ) iii G සඳහ4 ෙකො4ෙ$Mය ඇ�ළ1 කළ පදනම කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?  
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(ආ) (i) ඉහත සඳහ4 ප,= අදාළ ප1L0 ��වල එම ෙසේවා ව3වසථ්ාවට අන�Êල 
ප,= ෙකො4ෙ$M ඇ�ළ1 @Nම �සා අ6�වට ප1ව ඇ' �ලධාN4ට 
සහනය� සලස4ෙ4ද; 

 (ii) එෙසේ න0, එම සහන කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

3347/’12 

15. 
ග� �. හැ,ස4 මහතා,— [O�බල හා බලශ�' අමාත3�iයෙග4 ඇ6මට,— (1)  

 (අ) (i) [O�බල හා බලශ�' අමාත3ාංශයට අය1 ආයතන සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එ� එ� ආයතනය යටෙ1 ඇ' රජෙ; වාහන සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ආයතනවල රජෙ; වාහන ලබාl ඇ' �ලධාN4 අය1   ෙශේ¹ කවෙ-ද; 

    (iv) එම �ලධාN4ෙ\ අÜ�ෂණය යටෙ1 ඇ' වාහන සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

ය4න එ�iය සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) (i) උ�ත  අමාත3ාංශය යටෙ1 ඇ' ආයතනවල ඇ' XK පදනම මත ලබාග1 
වාහන සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

  (ii) එම වාහනවලට ෙගL0 කරන ආකාරය කවෙ-ද; 

 (iii) එම වාහන ෙව�ෙව4 වා-xකව ෙගවන <r <දල ෙකොපමණද;  

 (iv) XK පදනම මත ලබාග1 වාහන ප,හරණය කර� ලබන �ලධාN4 
ක|�4ද; 

ය4න එ�iය ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) (i) ඉහත අමාත3ාංශය යටෙ1 ඇ' රජෙ; වාහන, XK පදනම මත ලබාග1 
වාහන සහ �ලධාN4ෙ\ Z$ග�ක වාහන ෙව4කර හÆනාගැ`ෙ0 
කමෙqදය� 'ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න0, ඒ ��බඳ පැහැ=� @Nම� කර4ෙ4ද; 

 (iii) අමාත3ාංශය හා ඒ යටෙ1 ඇ' ආයතනවලට අය1 රජෙ; වාහනවල රාජ3 
ලාංඡනය සමග අදාළ ආයතනෙ; නම සඳහ4 කර 'ෙ�ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ න0, එයට ෙහේ� කවෙ-ද; 

ය4න1 එ�iය සඳහ4 කර4ෙනGද ? 

 (ඈ) ෙනොඑෙසේ න0 ඒ ම4ද? 
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වා�ක ���� අෙ��ෂා කරන පශ්න 
2596/’12 

1. 
ග� සh1 ෙපේමදාස මහතා,— [ ෙ$ශ �@යා පව-ධන හා cභසාධන අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1)  

(අ) (i) ව-ෂ 2005- 2011 අතර කාලය �ළ [ෙ$ශ �@යා �m�' කා-යංශෙ; 
ෙ:ඛනගතව �@යා සඳහා [ෙ$ශගත L ඇ' කා4තාව4 සංඛ3ාව වා-xකව 
ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද; 
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 (ii)  ඉහත ප,= �@යා සඳහා [ෙ$ශගත ? කා4තාව4 සංඛ3ාව එම එ� එ� 
ව-ෂෙ;l �@යා සඳහා [ෙ$ශගත? ස0 -ණ සංඛ3ාෙq ප'ශතය� ෙලස 
ෙව4 ෙව4 වශෙය4 කවෙ-ද; 

 (iii)  එම කා4තාව4 Xමන වෘ1¿4 සඳහා [ෙ$ශගතL 'ෙ�ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) (i) [ෙ$ශ �@යා සඳහා ��ම යන කා4තාව4ෙ\ අd¿4 cර�ෂා @Nම සඳහා  
�යා1මකවන වැඩ ��ෙවළ කවෙ-ද; 

 (ii) ඉ=,ෙ;l එම වැඩ ��ෙවළ වඩා1 [%ම1ව හා ශ�'ම1ව �යා1මක 
@Nමට කටm� කර4ෙ4ද; 

 (iii)  එෙසේ න0, එය MOකරන ආකාරය කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑ ෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

2927/’12 

2. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) ජා'ක අධ3ාපන ෙකොiෂ4 සභාෙq ව1ම4 ෙ:ක0වරයාෙ\ නම, ��නය, 
උප4 =නය සහ ලබා ඇ' අධ3ාපන cOcක0 කවෙ-ද; 

 (ii) එම Z$ගලයා i4 ෙපර දරන ලද තන�� සහ අදාළ ආයතන කවෙ-ද; 

 (iii) එම �ලධා,යා i4 ෙපර තන�� දරන ලද ආයතනවල= �ල3 
අකiකතාව4ට ෙචෝදනා ලබා 'ෙ�ද; 

 (iv) එෙසේ ෙචෝදනා ලබා 'ෙ� න0, එවැ� Z$ගලෙයX ජා'ක අධ3ාපන 
ෙකොiෂ4 සභාෙq ෙ:ක0 තන�ර සඳහා ප1 @Nමට ෙහේ� කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

2938/’12 

3. 
 ග� රL ක�ණානායක මහතා,— අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)   

(අ) (i) v ලංකා �ව4 හ<දාෙq සාමාhකd4 ගණනාව� [සැඟ[:ෙ: M�න බව 
වා-තාLමට ෙහේ� කවෙ-ද;  

 (ii) එෙසේ [සැඟ[:ෙ: M�න �ව4 හ<දා සාමාhකය4ට එෙරGව �යාමා-ග 
ෙගන 'ෙ�ද; එෙසේ නැතෙහො1, ඔ|4ට සමාව ලබාlම� ෙහෝ ඔ|4 [M4 
ෙග[ය m� දඩ <ද: අT @Nම� MO කර 'ෙ�ද;  

 (iii) එෙසේ සමාව ලබාl ෙනොමැ' න0, ඔ|4ට [�$ධව `'මය ෙහෝ අ%කරණමය 
�යාමා-ගවලට එලැඹ 'ෙ�ද;  

 (iv) එෙසේ න0, එෙලස පලාෙගොස,් `'මය ෙලස අ%ෙචෝදනා ලැබ M�න හ<දා 
සාමාhකd4 සංඛ3ාව ෙකොපමණද;  

 ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ආ) v ලංකා �ව4 හ<දාෙq සාමාhකd4 �යා4[තෙ;l අ��දහ4Lම ෙහෝ 
[සැඟ[:ෙ: M¬ම ෙහේ�ෙව4 �ව4 හ<දාවට ඉ',L ඇ' <ද: පමාණය 
ෙකොපමණද ය4න1 එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
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4. 
ග� දයාM, ජයෙසේකර මහතා,— අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)   

(අ) (i) උ�� නැෙගනGර පැව' m$ධය සඳහා 2004 ව-ෂෙ; Mට  රජය [M4 ආmධ 
iල l ග1 රටව: කවෙ-ද; 

 (ii) iල l ග1 එම ආmධව�4 ෙ0 වන[ට ඉ',L ඇ' ආmධ කවෙ-ද; 

 (iii) ඒවාෙයG සමසත් ව�නාකම ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ආmධවල iල ගණ4 කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ආ) (i)  m$ධය සඳහා iලට ග1 ෙ0 වන [ට ඉ',L ඇ' ආmධ නැවත [@�මට 
කටm� ෙයොදා 'ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න0, [@�මට අෙ�ùත ආmධ කවෙ-ද;  

 (iii) එම ආmධ  [Xණ� ලබන රටව: කවෙ-ද; 

 (iv) එම ආmධ [Xණන iල ගණන කවෙ-ද; 

 (v) එR ආmධ [@�ම ��4 අෙ��xත සමසත් ආදායම ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද?  

3578/’13 

5. 
ග� c]ව ෙසේනMංහ මහතා,— <ද: හා කම ස0පාදන අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

 (අ) (i) මහ බැංXෙq ව1ම4 [ෙ$ශ සං�ත පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) ව1ම4 ඒක Z$ගල ණය පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iii) <r ණය බර ෙකොපමණද; 

 (iv) රාජ3 ණය බර පමාණය ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

2598/’12 

6. 
ග� සh1 ෙපේමදාස මහතා,— අධ3ාපන අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ)   (i) ෙ0 වන[ට රජෙ; පාස:වල ඉංúM භාෂා ��ව�4ෙ\ ඌනතාවය� 'ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න0, පව'න ඉංúM භාෂා �� Zර�පාT සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉංúM භාෂා �� Gඟය මඟ හැරLමට ෙ0 වන[ට ෙගන ඇ' �යවර කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ආ) (i) උසස ්මkටෙ0 ඉංúM භාෂා �� Z��ව� ලබාlමට ෙ0 වන [ට �යාවට 
නංවා ඇ'  [%[ධාන කවෙ-ද; 
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 (ii) එම  [%[ධානය4 ඉහත සඳහ4 ආකාරෙ; ඉංúM භාෂා Z��ව� ලබාlමට 
පමාණව1 L 'ෙ�ද; 

ය4න1 එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද ? 

2928/’12 

7. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— 6� ක-මා4ත සංව-ධන අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1) 

(අ) (i) උ� ප-ෙ;ෂණ ආයතනෙ; ෙකොළඹ කා-යාලය පව1වාෙගන යාෙ0 අර<� 
කවෙ-ද; 

 (ii) එම කා-යාල ෙගොඩනැU:ල සඳහා මාMකව ෙගව� ලබන X�ය 
ෙකොපමණද; 

 (iii)   ෙකොළඹ �G� එම කා-යාලෙ; ෙසේවක සංඛ3ාව ෙකොපමණද; 

          (iv) ඔ|4ෙ\ වැ¸� හා lමනා, Oරකථන A:, [O� A: ආ=ය ෙගLම සඳහා 
මාMකව වැය වන <දල ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) (i) උ� ප-ෙ;ෂණ ආයතනය [M4 පcUය ව-ෂ පහ �ළl  උපයා ග4නා ලද 
ෙසස ්බO ආදායම වා-xකව, ෙව4 ෙව4 වශෙය4 ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙසස ්බO එක� @Nම සඳහා මහ භාnඩාගාරෙ; අ�ම'ය ලැA 'ෙ�ද; 

 (iii) ඉහත සඳහ4 ෙසස ් බO ආදායෙම4 ප-ෙ;ෂණ කටm� සඳහා වා-xකව 
[යද0 කර ඇ' <දල ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

2939/’12 

8. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)   

(අ) (i) v ලංකා නා[ක හ<දාෙq සාමාhකd4 ගණනාව� [සැඟ[:ෙ: M�න බව 
වා-තාLමට ෙහේ� කවෙ-ද;  

 (ii) එෙසේ [සැඟ[:ෙ: M�න නා[ක හ<දා සාමාhකය4ට එෙරGව �යාමා-ග 
ෙගන 'ෙ�ද, එෙසේ නැතෙහො1 ඔ|4ට සමාව ලබාlම� ෙහෝ ඔ|4 [M4 
ෙග[ය m� දඩ <ද: අT @Nම� MO කර 'ෙ�ද;  

 (iii) එෙසේ සමාව ලබාl ෙනොමැ' න0, ඔ|4ට [�$ධව `'මය ෙහෝ අ%කරණමය 
�යාමා-ගවලට එලැඹ 'ෙ�ද;  

 (iv) එෙසේ න0, එෙලස පලාෙගොස,් `'මය ෙලස අ%ෙචෝදනා ලැබ M�න හ<දා 
සාමාhකd4 සංඛ3ාව ෙකොපමණද;  

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ආ) v ලංකා නා[ක හ<දාෙq සාමාhකd4 �යා4[තෙ;l අ��දහ4Lම ෙහෝ 
[සැඟ[:ෙ: M¬ම ෙහේ�ෙව4 නා[ක හ<දාවට ඉ',L ඇ' <ද: පමාණය 
ෙකොපමණද ය4න ද එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
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9. 
ග� දයාM, ජයෙසේකර මහතා,— අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm�  

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)    

(අ) (i) 2012.07.18 ෙහෝ ආස4න =නක ම4නාරම මෙහේසත් ãා1 අ%කරණයට ග: 
පහාරය� එ:ල @Nම ස0බ4ධෙය4 අ1අඩං�වට ග1 Z$ගලd4 සංඛ3ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔ|4ෙ\ න0 කවෙ-ද; 

 (iii) අ%කරණයට එවැ� පහාරය� එ:ල @Nමට ෙහේ� කවෙ-ද; 

 (iv) එම M$%යට ස0බ4ධ Z$ගලd4ට එෙරGව ෙගන ඇ' �යවර කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) (i) ඉහත MOLම MO? කාල 6මාෙql එR අ%කරණෙ; [�c��මා ෙවත 
ත-ජනය කළ බවට පැi¹� ලැÐ 'ෙ�ද; 

 (ii) එෙසේ න0, එR පැi¹:ෙ: í=තd4 ක|�4ද; 

 (iii) ඔ|4 ස0බ4ධෙය4 ෙගන ඇ' ක ãයිාමා-ග කවෙ-ද; 

 (iv) ක ãයිාමා-ග ෙගන ෙනොමැ' න0, එයට ෙහේ� කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

3579/’13 

10. 
ග� c]ව ෙසේනMංහ මහතා,— පවාහන අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,—  (1) 

 (අ) (i) v ලංකා ගමනාගමන මnඩලෙ; [ශාම යන ෙසේවකය4ට 2009 Mට 
පා,ෙතෝxක <ද: ෙගවා ෙනොමැ' බව ද4ෙ4ද; 

 (ii) එම ව-ෂෙ; Mට පා,ෙතෝxක <ද: ෙගLමට ඇ' v ලංගම ෙසේවක / 
ෙසේ[කාව4ෙ\ න0 ලැdස�්ව� ඉ=,ප1 කර4ෙ4ද; 

 (iii) ඉහත න0 සඳහ4 සමසත් ෙසේවකය4ට ෙගLමට ඇ' පා,ෙතෝxක <දෙ: <r 
ව�නාකම  ෙකොපමණද; 

 (iv) ඔ|4ට පා,ෙතෝxක <ද: ෙගLමට කටm� කරන ආකාරය =න වකවා�  
සGතව ඉ=,ප1 කර4ෙ4ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ආ) 2012 ව-ෂෙ; Mට [ශාම Uය v ලංගම ෙසේවකd4ෙ\  පා,ෙතෝxක <ද: ෙගLම 
ඔ|4 [ශාම ෙගන ෙකොපමණ කල@4 MOකර4ෙ4ද ය4න එ�මා සඳහ4 
කර4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

2600/’12 

11. 
ග� සh1 ෙපේමදාස මහතා,— අගාමාත3�මා සහ #$ධ ශාසන හා ආගiක කටm� 

අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

(අ) උග1 පාඩ0 හා ප'ස4ධානය ��බඳ ? ජනා%ප' ෙකොiෂ4 සභා වා-තාෙq පධාන 
�N�ෂණ හා �-ෙ$ශය4G සාරාංශෙ; 68 වන �¸ෙq සඳහ4, 
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             (i) 1994 අංක 26 දරන පනත මU4 හÆ4වා ෙදන ලද සංෙශෝධනය මU4 මහජන 
ෙප1ස0 කමය =m� @Nමට දරන ලද උ1සාහය පමාණව1 ෙනො? බවට වන 
පකාශය සමග සහ  

 (ii) ZරවැM O�ගැන[� ��බඳව කටm� @Nමට පා-�ෙ04� ෙකොමසා,ස ්
ෙහව1 ඔ0#Åසම්4 තන�රට අදාළ `' පමාණව1 ෙනොවන බවට වන 
පකාශය සමග;  

රජය එකඟ ව4ෙ4ද ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද? 

(ආ) (i) ZරවැMය4ෙ\ O�ගැන[� [සÏමට සව්ාÜන ආයතනය� �G¸Lමට ඉහත 
ෙකොiෂ4 සභාව කර ඇ' �-ෙ$ශය �යා1මක කර4ෙ4ද; 

 (ii) එෙසේ න0, එම =නය කවෙ-ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

2929/’12 

12. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— 6� ක-මා4ත සංව-ධන අමාත3�මාෙග4 

ඇ6මට,— (1) 

(අ) 2012 ව-ෂෙ;l උ� ප-ෙ;ෂණ ආයතනෙ; aෂණ හා අකiකතා ෙසLම සඳහා 
අමාත3ංශ ෙ:ක0වරයා [M4 jZ$ගල කi¸ව� ප1 කළ බව එ�මා ද4ෙනGද ? 

(ආ) (i) එම jZ$ගල කi¸ෙq �-ෙ$ශ කවෙ-ද; 

 (ii) එG �-ෙ$ශ ෙ0 වන[ට �යා1මක කර 'ෙ�ද; 

 (iii) ඉහත සඳහ4 jZ$ගල කi¸ව සඳහා දරන ලද [යදම ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ෙග[0 සඳහා උ� ප-ෙ;ෂණ ආයතනෙ; පාලක මnඩලෙ; අ�ම'ය 
ලබාl 'ෙ�ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 

3026/’12 

13. 
ග� දයාM, ජයෙසේකර මහතා,— අධ3ාපන අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)    

(අ) (i) පැර¹ [ෂය �-ෙ$ශය යටෙ1 අ.ෙපො.ස. උසස ්ෙපළ [භාගයට ෙප`  M¬ෙ0 
අවසථ්ාව 2012 ව-ෂයට පමණ� 6මාෙqද; 

 (ii) එෙසේ න0, 2012 ව-ෂෙ;l [භාගයට ඉ=,ප1ව අස�¸දායක ප ã'ඵල ලබා ග1 
Mc4ට ෙදවැ� වර ඉ=,ප1 Lෙ0l නව �-ෙ$ශය අ�ව පව1වන [භාග 
සඳහා <�ණlමට MOෙqද; 

 (iii) පැර¹ �-ෙ$ශය අ�ව අධ3ාපනය හැදෑÉ ඔ|4ට නව �-ෙ$ශය යටෙ1  
[භාග සඳහා ඉ=,ප1 Lෙ0 l ගැට_ ඇ' වන බව ��ග4ෙ4ද; 

 (iv) එෙසේ න0, එමU4 එම Mc4ට බලව1 ආසාධාරණය� MOවන බව 
��ග4ෙ4ද; 

 (v) එය වැළැ�Lම සඳහා ෙගන ඇ' ක ãයිාමා-ග කවෙ-ද; 

 (vi) පැර¹ �-ෙ$ශයට අ�ව [භාගයට ඉ=,ප1? Mc4ට නැවත ඉ=,ප1Lෙ0 
අවසථ්ාව ෙනොලැෙ�ද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න0, ඒ ම4ද? 
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3109/’12 

14. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— [ෙ$ශ කටm� අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)   

(අ) (i) [ෙ$ශ කටm� ��බඳ අÜ�ෂණ පා-�ෙ04� ම4üවරයා [M4 ෙහෙතම 
එම තන�රට ප1 කරන ලද කාලය �ළl MOකරන ලද අÜ�ෂණ [ෙ$ශ 
සංචාර සංඛ3ාව  ෙකොපමණද; සහ  

 (ii) ත1වාකාර [ෙ$ශ කටm� ��බඳ අමාත3වරයා ෙහෝ �ෙයෝජ3 අමාත3වරයා 
ව4ෙ4 ඔ�ද;  

ය4න එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ආ) අÜ�ෂණ පා-�ෙ04� ම4üවරයා [M4 MO කරන ලද ඉහත (අ)(i) G සඳහ4 එ� 
එ� [ෙ$ශ සංචාරයට අදාළව, 

 (i) �ව4 ගම4 [යදම ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙහෝට:වල නවාතැ4, අභ34තර සංචාර සහ සංගහ සඳහා [යද0 කවෙ-ද;  

 (iii) අÜ�ෂණ පා-�ෙ04� ම4üවරයාෙ\ [යද0 සඳහා v ලංකාෙq [ෙ$ශ 
තානාප' කා-යාල [M4 MO කරන ලද ෙගL0 කවෙ-ද;  

 (iv)  [ෙ$ශ කටm� ��බඳ අමාත3ංශයට ලැÐ ඇ' ප'ලාභ කවෙ-ද;  

ය4න1 එ�මා සඳහ4 කර4ෙනGද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 

3580/’13 

15. 
ග� c]ව ෙසේනMංහ මහතා,— පවාහන අමාත3�මාෙග4 ඇ6මට,— (1)  

 (අ) (i) v ලංකා ගමනාගමන මnඩලය යටෙ1 පාලනය වන ෙසේවා ස්ථානවල 
ෙසේවකd4ට Gi අ-ථ සාධක අර<ද: 2010 ව-ෂෙ; Mට බැංXගත කර 
ෙනොමැ' බව1;  

     (ii) අ-ථ සාධක අර<ද: බැංX ගත ෙනො@Nම �සා 2010 ව-ෂෙ; Mට [ශාම යන 
v ලංගම ෙසේවකd4ට අ-ථ සාධක අර<ද: ලබා ගැ`මට ෙනොහැ@ L ඇ' 
බව1; 

එ�මා ද4ෙනGද? 

(ආ) (i) 2010 ව-ෂෙ; Mට ෙ0 ද�වා ඉහත ආයතනෙ; ෙසේවා සථ්ානවලට අ-ථ 
සාධක අර<ද: ෙලස  බැංXගත @Nමට ඇ' <r <දල ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙමම අ-ථසාධක අර<ද: බැංXගත @Nමට කටm� කරන =නය  කවෙ-ද; 

 (iii) ෙමම <ද: �යiත =නට බැංX ගත ෙනො@Nම �සා අ%භාරය වශෙය4 
ෙග[ය m� <දල ෙකොපමණද; 

ය4න එ�මා ෙමම සභාවට ද4ව4ෙනGද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න0,  ඒ ම4ද? 
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පා. 15/’10 
1. 

ග� රL ක�ණානායක මහතා,— රාජ3 �ලධාN4ට දýව0 පැiණLම,— රජෙ; උසස ් 
�ලධරය4 තම සව්ාÜන �ලය ෙ$ශපාල`කරණය කර4ෙ4 න0 හා අයථා ෙලස ෙයොදා 
ග4ෙ4 න0, එd4 වැර=ක�ව4 බව ඔ�Z ? වහාම ඔ|4ට දýව0 පැiණ[ය m�යැd ෙමම 
පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා. 16/’10 
2. 

ග� රL ක�ණානායක මහතා,— [ශාම ගැ4Lෙ0 වයස ් 6මාව l-ඝ @Nම,— රාජ3 
�ලධාN4ෙ\ [ශාම ගැ4Lෙ0 වයස අ|�O 65 ද�වා වැ� කළ m� යැdද, ව3වසථ්ාදායකය 
[M4 �-ෙ$ශ කර� ලැ#වෙහො1 [ෙශේෂ Xසලතා ඇ' �ලධාN4 සඳහා එය අ|�O 70 ද�වා 
l-ඝ කළ හැ@ යැd ද ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා. 17/’10 
3. 

ග� රL ක�ණානායක මහතා,— අධ3ාපනය ආර�ෂා @Nම සඳහා ත11ව ආර�ෂණ 
සභාව� සථ්ා�ත @Nම,— වගRම@4 ෙතොරව [ශව්[ද3ාල නාමය4 භා[ත කරi4 v ලංකාව 
�ළ [ශාල වශෙය4 අධ3ාප�ක ආයතන AGෙවi4 පව'න �සා, අධ3ාපනය අනාගත 
පර0පරාව සඳහා ආර�ෂා කර lම උෙදසා “ත11ව ආර�ෂණ සභාව�” `'මය වශෙය4 වහා 
සථ්ා�ත කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා. 18/’10 

4. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— “[ෙශේෂ නT පවරන �ලධාN” නමැ' තන�ර� ඇ' 

@Nම,— රාජ3 ෙසේව ය ෙ$ශපාලන බලපෑ0 ව�4 ෙතොර බවට සහ'ක කර� වස,් ආයතනවල 
�ණා1මකභාවයට බලපාන ෙලස MO කළ අයථා ප,හරණය4, aෂණය4 ෙහෝ 
අකා-ය�ෂමතාවය4 ��බඳ M$Ü4, සව්ාÜන ෙකොiස0, රාජ3 U�0 කාරක සභාව සහ ෙපොO 
ව3ාපාර ��බඳ කාරක සභාව මU4 වා-තා කළ වහාම ඒ ස0බ4ධ පැi¹� ෙමෙහයවන, 
පා-�ෙ04�වට  සෘ¾වම වා-තා කර� ලබන තන�ර�, “[ෙශේෂ නT පවරන �ලධාN” නi4 
ඇ' කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව  ෙයෝජනා කරd.  

පා. 20/’10 
5. 

ග� රL ක�ණානායක මහතා,— උ$ධමනයට ගැලෙපන ෙසේ ෙසේවා �m�'කය4ට 1%ක 
lමනාව� ෙගLම,— රාජ3 ආයතන [M4 ප,පාලනය කර� ලබන ෙසේවා �m�'කය4ෙ\ 
අ-ථසාධක අර<දල හා ෙසේවා �m�'කය4ෙ\ භාර අර<දල ෙගLෙ0 l එ� එ� ව-ෂෙ; 
උ$ධමනය පමාණයට වඩා 1%ක lමනාව� ෙසේවා �m�'කය4ට ලබා lමට සහ'ක [ය 
m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා. 21/’10 

6. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— ෙජ3ෂ්ඨ ZරවැMය4ට ෙනොiෙ: ගම4 පහcක0 

සැල6ම,— Mය_ම ෙජ3ෂ්ඨ ZරවැMය4ට ෙපොO ගමනාගමන ෙසේවාව4වල ෙනොiෙ: ගම4 
පහcක0 සලසා =ය m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 
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පා. 22/’10 

7. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— අ-#ද සමථ මධ3සථ්ානය� �G¸Lම,— සාමය කඩLම 

වැ� ජා'ක පශන්ය� ඇ' v ලංකාව බ� ජා'ක හා බ� ආගiක රට� වන ෙහd4, v ලංකාව 
�ළ, කලාපය �ළ හා සමසත් වශෙය4 ෙලෝකෙ;ම එවැ� පශන් [සlම සඳහා ෙබෞ$ධ, 
�ස'්යා�, G4O හා ඉසල්ා0 ආග0වල ශ�'ය පෙයෝජනයට ග�i4 අ-#ද සමථ 
මධ3සථ්ානය� �G¸ [ය m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා. 23/’10 

8. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— [ශාiක පා, ෙතෝxක <ද: පමාදය@4 ෙතොරව ලබා lම,

— ෙමෙත� [ශාiක පා,ෙතෝxක <ද: ලබා  ෙනොO4 [ශාiකd4ට එම [ශාiක පා,ෙතෝxක 
<ද: පමාදය@4 ෙතොරව ලබා lමට කටm� කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා 
කරd. 

පා. 24/’10 

9. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— ජා'ක ප'ප1' සැලc0 සභාව� ප1 @Nම,— කමව1 

ජා'ක ප'ප1' හා සැලc0 �-මාණය @Nම සඳහා ෙ$ශපාලනඥය4ෙග4 හා [ෂය බ$ධ 
වෘ1¿යෙql4ෙග4 සම4[ත ආnT මා�L0 අ�ව ෙවනස ් ෙනොවන �ශ�්ත බලය� 
සGත?1 ජා'ක ප'ප1' සැලc0 සභාව� ප1කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා 
කරd. 

පා. 25/’10 

10. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— [ෙ$ශ �@යා �m�'කය4ෙ\ ගැට_ �රාකරණය 

@Nම සඳහා `'මය බලතල සGත ඒකකය� �G¸Lම,— [ෙ$ශ �@යාව4G �m�ත ?ව4ට 
MOවන පහරl0, පැහැරෙගන යෑ0, සü් aෂණ, �ංUක අපචාරෙයG ෙයදL0, i`මැN0 හා 
[ෙ$ශගත Lෙ0l MOවන <ද: වංචා @N0 හා [ෙ$ශගත L අනාථ ?ව4 නැවත ෙග4වා ගැ`ම 
හා ඔ|4ෙ\ ආර�ෂාව ��බඳ ෙසොයා බැ�ය හැ@ `'මය බලතල ඇ' ඒකකය� �G¸[ය  
m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා. 26/’10 

11. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— නව �පැm0ක�ව4 ෙලෝකයට හÆ4වා lම සඳහා 

ජා'ක වැඩ ��ෙවළ� සකස ් @Nම,— නව �පැm0ක�ව4 සහ [[ධ ද�ෂතා ඇ' 
ZරවැMය4 ෙලෝකයට හÆ4වාlම සඳහා ද ඔ|4 ස� ද�ෂතා හා එR �-මාණ =m� කර 
ගැ`ම සඳහා ද ජා'ක වැඩ ��ෙවළ� සකස ්කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා 
කරd.   

පා. 27/’10 

12. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— ෙ$�ය අ< දව3 ෙයොදා ග4නා ක-මා4තක�ව4ට බO 

සහන ලබා lම,— ස0 -ණෙය4 ජාත34තර ෙව ෙළඳෙපොල සඳහා ඉල�ක කර ග�i4 75% 
කට වඩා ෙ$�ය අ<දව3 ෙයොදා ග�i4 භාnඩ �පදවන ෙ$�ය ක-මා4තක�ව4ට අ|�O 
02ක බO සහන කාලය� ලබා m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 
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පා. 28/’10 

13. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— ව�කර ජනතාවට ZරවැMක0 ලබාlම,— ව�කරෙ;      

v ලංකා ZරවැMකම ෙනොමැ' Mය_ ජන ෙකොkඨාසවලට ඔ|4ෙ\ කැමැ1ත මත 
ZරවැMභාවය ලබා =ය  m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා. 29/’10 

14. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— =වdෙ4 පාථiක පාස: ද�ව4ට ෙනොiෙ:  @, 

LO�ව�  ලබා lම,— =වdෙ4 Mය_ පාථiක පාස:  ද�ව4ට උදෑසන ෙනොiලෙ; @, 
LO�ව� ලබා lමට කටm� කළ  m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා. 30/’10 

15. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— ෙසේවක අ-ථසාධක අර<ද: හා ෙසේවා �m�' භාරකාර 

අර<ද: ස'ය� ඇ�ළත ඉ:_0ක�ව4ට ලබා lම,— ෙසේවක අ-ථ සාධක අර<ද: හා ෙසේවා 
�m�' භාරකාර අර<ද: ස'ය� ඇ�ළත ඉ:_0ක�ව4ට ලබා =ය හැ@ වැඩ ��ෙවළ� 
සකස ්කළ  m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා. 31/’10 

16. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— පාස: ළ<4 සඳහා �දහස ්වාර ගම4 පෙqශ පත ලබා 

lම,— පාස: ළ<4ට මා-ගසථ් ම� පවාහන අ%කා,ෙ; බස ්රථවල ගම4 @Nම සඳහා �දහස ්
වාර පෙqශප1 කමය� හÆ4වාlමට  ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා. 32/’10 

17. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— Ëඩා පාස: ඉ=@Nම හා ජා'ක Ëඩා ප'ප1'ය� සකස ්

@Nම,— =�කාKන ඉල�කය� සGත ජා'ක Ëඩා ප'ප1'ය� හා වැඩ ��ෙවළ� සකස ්
@Nම උෙදසා  ��ක වශෙය4 සෑම =සj්�කය�ම ආවරණය වන ප,= Ëඩාගාර, �kට�, 
උපකරණ හා Ëඩා උපෙ$ශකය4ෙග4 සම4[ත උසස ් ගණෙ; Ëඩා පාස: ඉ=@Nමට1  
ජා'ක Ëඩා ප'ප1'ය� සකස ්@Nමට1 ෙමම  පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා. 33/’10 

18. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— ජා'ක භාෂා අධ3ාපන මnඩපය� �G¸Lම,— 

��ව�4ට Mංහල, ෙදමළ, ඉංúM භාෂා ඉගැ4Lම සඳහා ජා'ක භාෂා අධ3ාපන මnඩපය� 
සථ්ා�ත @Nමට  ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා. 44/’10 

19. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— රාජ3 ෙතොර�� �දහසව් ලබා ගැ`ම සඳහා  `' 

ස0පාදනය @Nම,— රජෙ; [�[දභාවය පව1වා ගැ`ම සඳහා ද, මහජනතාවට Mය_ රාජ3 
ෙතොර�� �දහසව් ලබා ගැ`ෙ0 අd'ය උෙදසා ද පා-�ෙ04�ව �ළ `' ස0පාදනය කළ 
m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.   

පා.45/’10 

20. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— v  ලාං@කd4ට වඩා  යහප1 ෙසෞඛ3  අවසථ්ාව4 සලසා 

lම,— ජනතාවෙග4 [ශාල �,සකට හදව1 සැ1ක0 @Nම අවශ3ව ඇ' ෙහd4, v  
ලාං@කය4ට  වඩා ෙහොඳ ෙසෞඛ3 අවසථ්ාව4 සලසා  =ය m� යැd ද, ඒ සඳහා ෙපෞ$ග�ක 
අංශෙ; ෙසේවකd4ට ෙසේවක අ-ථසාධක අර<දල  ෙහෝ ෙසේවක භාරකාර අර<දල හරහා 
ෙනොiලෙ; පහcක0  සලසා =ය m�යැd    ද, රජෙ; ෙසේවකය4 ෙහෝ ෙසේවා  [m�'කය4 
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සඳහා ස0 -ණ [යදම  රජය [M4 ජනා%ප' අර<දල    හරහා සැපdය m�යැd  ද ෙමම 
පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.46/’10 

21. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— ෙලෝක ප,සරය ආර�ෂා @Nම,— v ලංකාව, ෙලෝක 

ප,සරය ආර�ෂා @Nම ෙකෙරG දැ� අවධානය ෙයො< කළ m� අතරම ෙගෝKය උ�cම 
වැළැ�Lමට [ෙශේෂෙය4 �යවර ගතm� යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.47/’10 

22. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— පා-�ෙ04�ෙq වැඩකටm� [කාශනය @Nම,— 

ÉපවාG�ය ෙහෝ අ4ත-ජාලය හරහා පා-�ෙ04�ෙq වැඩ කටm� ස][ව ෙහෝ  පN�xත ව 
[කාශනය කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.48/’10 

23. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— එෙතර ]ව1 වන v ලාං@කය4ට ඡ4දය පකාශ @Nමට 

අවසර lම,— එෙතර ]ව1වන v ලාං@කය4ට ඉ=, මැ'වරණ සඳහා ඡ4දය පකාශ @Nමට 
අවසර =ය m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.49/’10 

24. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— [දþ1 ඡ4ද පකාශ @Nෙ0 කමය� හÆ4වාlම,— 

ය:පැන Uය ව-තමාන ඡ4දය පකාශ @Nෙ0 කමය ෙව�වට [දþ1 ඡ4දය පකාශ @Nෙ0 
කමය� හÆ4වා =ය m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

     පා.57/’10 
25. 

ග� රL ක�ණානායක මහතා,— ඡ4ද Gi නාම ෙ:ඛනය  �ර��ව  යාව1කාKන  
@Nම,— ඡ4ද Gi නාම ෙ:ඛනය <r ව-ෂෙය4ම =න 'හක කාලය� සඳහා පමණ� 
යාව1කාKන වන ලdස�්ව� ෙනොව �ර��වම යාව1 කාKන වන [වෘත ලැdස�්ව� [ය 
m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.59/’10 

26. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— [ෙ$ශ �@යාවල �m� අය සඳහා [ශාම වැ¸� කමය� 

ලබාlම, —[ෙ$ශ ගතL ඉතා අපහcෙව4 උපයාග1 ධනය W ලංකාෙq ධන ස0ප1'ය 
වැ�@Nම සඳහා එවන [ෙ$ශ �@යාවල �m� අය ඇගbම �¹ස [ශාම වැ¸� කමය� ලබා 
lම සඳහා �යවර ගතm� බව ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.60/’10 

27. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— 2009 මැd 19 =නට ෙපර ෙසේවෙ; M� ස4න$ධ 

ෙසේනාව4 සඳහා  [ශාම වැ¸� පදානය @Nම,—පා-�ෙ04� ම4üව�4 වසර පහක ෙසේවා 
කාලය ස0 -ණ| පc [ශාම වැ¸� ලැÐමට cOcක0 ලබන බැ[4 ස4න$ධ ෙසේනාව4වල 
අ|�O 22 ක කාලය ස0 -ණ ෙනොකළද 2009 ව-ෂෙ; මැd 19 වන =නට ෙපර �යාකාN 
ෙසේවෙ; ෙයl M� mධ ෙසබr4ට ද [ශාම වැ¸� ලබා =ය m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව 
ෙයෝජනා කරd. 
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පා.62/’10 

28. 
  ග� රL ක�ණානායක මහතා,— Oබල හා එහා ෙමහා යා ෙනොහැ@  Z$ගලය4  සඳහා 

[ෙශේෂ සැලc0 හO4වාlම,— `'ෙ; සඳහ4 වන ප,= Oබල හා එහා ෙමහා යා ෙනොහැ@   
Z$ගලය4ෙ\ පහcව තහ|� @Nමට හා ඔ|4 ස� ඵලදාbතාව ව-ධනය @Nම සඳහා1 ඔ|4 
අනවශ3 ෙලස අ�4 මත යැ�ම අවම @Nම සඳහා1 Mය_ නව රජෙ; ෙගොඩනැU�වල 
[ෙශේxත සැලc0 කමය� ඇ'කළ m� බව ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.     

පා.63/’10 

29. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා, — ඡ4දය පකාශ @Nෙ0 අd'ය තහ|� @Nම,— 

�යාප=ං�?වද ඡ4දය පකාශ@Nමට අවසථ්ාව ෙනොලැ#�   ඡ4දදායකය4 ෙබොෙහෝ 
සංඛ3ාව� M�න බැ[4 වයස අ|�O  18 ට වැ� Mය_ම Z$ගලය4ට ඡ4දය පකාශ @Nෙ0 
අd'ය ලබා =ය m� බව සහ ඡ4ද Gi නාමෙ:ඛනෙ; නම සඳහ4? න<1 ඡ4දය පකාශ 
ෙනොකරන Z$ගලය4ෙග4 දඩ <දල� අයකළ m�බව  ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.64/’10 

30. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,—  Oෂණෙය4 ෙතොර ෙලෝකය� තහ|� @Nම— aෂණය 

<�4 උZටා දැÍම සඳහා ෙලෝකෙ;  පා-�ෙ04� සං[ධාන සමඟ එ�L v ලාං@ක 
පා-�ෙ04� ම4üව�4 කටm� කළ m� බවට ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා. 69/’10 

31. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— <ළාවට ල�| තැ4ප1ක�ව4ට තම <ද: නැවත 

ෙගLම,— ව3ාජ �ල3 ආයතනවල තම <ද: තැ4ප1කර එමä4 <ළාවට ල�? ෙබොෙහෝ 
ෙදෙන� M�න බැ[4 හා පcUය 2009/2010 මැ'වරණ ව3පාර ෙ;l ෙමම රජය [M4 
තැ4ප1ක�ව4 සහ �ල3 ආයතනවලට  ඔ|4ෙ\ Gඟ <ද: නැවත ෙගLමට ෙපොෙරො4OL 
ඇ' බැ[4, මහ බැංXව ෙමම ආයතනවල භාරක� ෙහd4 වඩා කා-ය�ෂම ෙලස කටm� 
කළ m� බව1, තැ4ප1ක�ව4ට තම Gඟ <දල ලබා lමට රජය ඉ=,ප1 [ය m� බව1, ෙමම 
පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.77/’10 
32. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා ,— රාජ3 ෙසේවෙ; [ශාමකd4ෙ\ වැ¸� [ෂමතා  ඉව1 
@Nම,— 2006/6 වැ¸� ප'ෙශෝධන චක ෙ:ඛයට   අ�ව 2006.06.01 =න Mට �යා1මක 
වන ප,= රාජ3 ෙසේවකය4ෙ\ වැ¸�  ප,ව-තනය @Nම �සා 2006.06.01 =නට ෙපර [ශාම 
Uය සහ ඉ4පc [ශාම Uය රාජ3  ෙසේවකය4 අතර දැ� වැ̧ � [ෂමතාව� පව'න බැ[4 එය 
ඉව1 @Nමට ජා'ක වැඩ ��ෙවළ�  සකස ්කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.78/’10 
33. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— =සj්� මkටi4 ෙතොර�� මධ3සථ්ාන  ඇ' @Nම,—
SෙගෝKය �G¬ම , ඓ'හාMක පcAම, වගාකරන ෙභෝග ව-ග , මා-ග ප$ධ'ය , රජෙ; 
කා-යාල , පාස: , [ශව්[ද3ාල , O0,ය සථ්ාන සහ බස ්නැව�0 ෙපොළව: ආ=  Mය_ම ෙතොර�� 
ප,ගණක ගත කරන ලද හා ෙ:ඛන ගත කරන ලද ෙතොර�� මධ3සථ්ාන ඇ'  @Nමට1 , එG 
පළ< �යවෙ-l පළා1 මkටi4 , ෙදවැ� �යවර ෙලස =සj්� මkටi4 සහ ෙතවැ� �යවර 
ෙලස  පාෙ$�ය ෙ:ක0 බල පෙ$ශ මkටi4 ෙමම මධ3සථ්ාන ඇ' කළ m�යැd ෙමම  
පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.   
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පා.79/’10 
34. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,—v ලංකාෙq දහ0 පාස: අධ3ාපනය හා  ප,පාලනය [%ම1 
@Nම,— v ලංකාෙq Mය_ම ආග0වල දහ0 පාස: අධ3ාපනය හා ප,පාලනය වඩා1  [%ම1 
@Nමට සහ ෙබෞ$ධ දහ0 පාස: �ළ පව1නා දහ0 අවසාන  හා ධ-මාචා-ය [භාග ෙම4ම 
Mය_ම ආග0වල දහ0 පාස: �ළ පැවැ1ෙවන ඒ හා සමාන  [භාග සහ'ක පත සඳහා �M 
��ගැ̀ ම� ලබා lමට, දහ0 පාස: සඳහා  අඛnඩව මානව ස0ප1 හා ෙභෞ'ක ස0ප1 ලබා 
lෙම4 දහ0 පාස: සඳහා පැiෙණන Mc4  සංඛ3ාව වැ� @Nමට ක�න0 වැඩ  ��ෙවළ� 
සකස ්කළ m�යැd    ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.80/’10 
35. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,—cනඛd4 , බළ_4 වැ� cරත: ස�4 ඇ' @Nම ස0බ4ධ  
`' ස0පාදනය,— � ෙවසව්ල ෙහෝ අෙල[ @Nම සඳහා ඇ' කරන cනඛd4 , බළ_4 වැ� 
cරත: ස�4 පළා1 පාලන ආයතනවල  �යාප=ං� @Nම සඳහා අවශ3 `' ස0පාදනය කළ 
m� අතර , එම ස�4ෙ\ පැට|4 අෙල[ @Nම `ත3ා�Êලව  අවසර ල1 මධ3සථ්ානවලl 
පමණ� MO කළ m� බව1 , එෙසේ ෙනොවන සථ්ානවල ඇ' කරන ගැහැ� ස�4  
අ�වා-යෙය4ම ව4ද3ාකරණයට ල� @Nමට1 , අවශ3 `' ස0පාදනය කළ m�යැd ෙමම 
පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා. 81/’10 
36. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා ,— �@යා ෙවළඳපලට  අවශ3 ශiකd4 Z�� @Nම,—
අනාගත v ලංකාෙq  AGවන නව �@යා අවසථ්ා සඳහා අවශ3 ශiකd4 Z�� @Nෙ0 
කමෙqදයකට <ල  �Nෙ0 කා-යය වඩා1 කා-ය�ෂම ෙලස රට  �ළ පව1නා Mය_ම තෘ¿ක 
අධ3ාපන ආයතන මU4  ආර0භ කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා. 82/’10 
37. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා ,— රාජ3  ප,පාලන වþහය ප'සං[ධානය @Nම,— දැනට රාජ3 
ප,පාලන  අමාත3ාංශය මU4 ගාම �ලධාN වස0 ය� 6මා �-ණය @Nම සඳහා කටm� 
කරෙගන යi4  M�න බැ[4 එෙසේ 6මා �-ණය කර� ලබන ගාම �ලධාN වස0 ��4 නව 
පාෙ$�ය  ෙ:ක0 බල පෙ$ශ 6මා  සහ නව =සj්� 6මා �-ණය කළ m� බව1 , ෙමෙසේ 
�-ණය කර� ලබන  පාෙ$�ය ෙ:ක0 බල පෙ$ශය පළා1 පාලන ආයතන බල පෙ$ශය බවට 
ප1කළ m� අතර එR බල පෙ$ශයට  ෙකොkඨාස අධ3ාපන බල පෙ$ශය , ෙපො�ස ්බල පෙ$ශය , 
ෙගො[ජන ෙසේවා බල පෙ$ශය , පාෙ$�ය ෙසෞඛ3 ෙසේවා �ලධාN බල පෙ$ශය  ඇ�r Mය_ 
රාජ3 ආයතනය4G බල පෙ$ශ 6මා සංm�ත වන ප,= සමසත්  රාජ3 වþහයම ප'සං[ධානය 
[ය m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා. 83/’10 
38. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— �:වලා ගඟ ව3ාපාරෙ; ඉ=, සංව-ධන  කටm� ය� 
ආර0භ @Nම ,— මාතර =සj්�කෙ;  �:වලා ගඟ ව3ාපාරෙ; සංව-ධන කටm� අතර මග 
ඇන G¬ෙම4  එම i�යාවෙ1 ෙපෝෂක පෙ$ශය4G  භව ෙභෝග වගා කරන ජනතාවට <�ණ 
පෑමට MOL ඇ' ගැට_ ක�නi4 [සÏමට �යවර ගත m� බව1 , �:වලා ගඟ ව3ාපාරෙ;  
ඉ=, සංව-ධන  කටm� ක�නi4 ය� ආර0භ කළ m� බව1 ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා 
කරd. 

පා. 84/’10 
39. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— පළා1 සභා සහ පළා1 පාලන ආයතනවල මහජන  
�ෙයෝhතd4ෙ\ �ල කාලයට පcද සාම[�c� පද[ය ලබාlම,— පළා1 සභා සහ පළා1 
පාලන ආයතනවල මහජන  �ෙයෝhතd4ට ෙද� ලබන සාම[�c� තන��  ඔ|4ෙ\ �ල 
කාලයට පමණ� 6මාවන  බැ[4,  �ල කාලෙය4 පcව1 ඔ|4ෙග4 එම ෙසේවාව ලබා  ගැ̀ ම 
සඳහා පැiෙණන [ශාල  �,ස� අපහcතාවයට ප1වන බැ[4 , එම මහජන �ෙයෝhතය4ට  
තම �ල කාලෙය4 පcව1 , සාම  [�c� තන�� ලබා lම සඳහා cOc වැඩ  ��ෙවළ� සකස ්
කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 
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පා. 85/’10 
40. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— Mය_ම පළා1 සභා  ජනතා �ෙයෝhතය4ෙ\ lමනා හා 
වරපසාද  ��බදව නැවත සලකා බැKම,— =වdෙ4 දැනට �යා1මක වන පළා1 සභා හා 
ඉ=,ෙ;l  [%ම1ව �යා1මකLමට �යiත උ�� පළා1 සභා ෙq ග� අමාත3ව�4 , 
සභාප'ව�4 , උපසභාප'ව�4 , ආnT  පා-ශව්ෙ; සං[ධායකව�4 , සභා නායකව�4 , 
[�$ධ පා-ශව්ෙ; නායකව�4 , [�$ධ පා-ශවෙ; පධාන  සං[ධායකව�4 සහ ග� 
ම4üව�4ෙ\ lමනා, වරපසාද හා පහcක0 කමව1  ත1වයක ෙනොපව'න    බැ[4 ෙ0 
��බදව  ගැY,4 සලකා බලා ඒ සඳහා [%ම1 �යාමා-ග ගත m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව  
ෙයෝජනා කරd. 

පා. 86/’10 
41. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— පළා1 පාලන ආයතන වල Mය_ම මහජන 
�ෙයෝhතd4ෙ\ lමනා හා වරපසාද ��බඳ නැවත සලකා බැKම,—=වdෙ4 �යා1මක වන 
හා ඉ=,ෙ;l �යා1මකLමට �යiත Mය_ම මහ නගර සභා, නගර සභා හා පාෙ$�ය       
සභාව4G Zරප'වරය4, නගරා%ප'වරය4, සහාප'වරය4, �ෙයෝජ3 Zරප'වරය4, 
�ෙයෝජ3 නගරා%ප'වරය4, උප සභාප'ව�4, [ප�ෂනායකවරය4 හා ම4üවරය4ෙ\ 
lමනා, වරපසාද සහ අෙනX1 පහcක0 කමව1 ත1වයක ෙනොපව'න බැ[4 ෙ0 ��බඳව 
ගැY,4 සලකා බලා ඒ සඳහා [%ම1 �යාමා-ග ගත m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා 
කරd. 

පා.87/’10 
42. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— උ�� නැෙගනGර අ��දහ4 ? ෙදමළ ජනතාවට  මරණ 
සහ'ක ලබා lම,— උ�� නැෙගනGර පෙ$ශවල m$ධය පැව' පcUය දශක �නක පමණ 
කාලය  �ළ  [[ධ ෙහේ�4 �සා අ��දහ4 L ඇ' Z$ගලය4  ෙ0 වන [ට ]ව�4 අතර 6¬ ද 
නැ$ද ය4න ක�නi4 පN�ෂණ පව1වා ඔ|4 ]ව�4  අතර ෙනොමැ' න0 ඔ|4 සදහා 
මරණ සහ'ක ලබා =ය m� යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා  කරd. 

පා. 88/’10 
43. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— ජා'ක ත�ණ ප'ප1'ය� සකස ් @Nම,— Mය_ම 
ෙ$ශපාලන ප�ෂ  �ෙයෝජනය කරන පා-�ෙ04� ම4üවරය4ෙග4 සම4[ත [ෙශේෂ  
කාරක සභාව� ප1ෙකොට v  ලංකාවට  ෙයෝග3?  ජා'ක ත�ණ ප'ප1'ය� සකස ් @Nම  
ආර0භ කළ m�යැd ද , ඒ සඳහා ඒ හා සබැÎ Mය_ �ෙෂේතය4  �ෙයෝජනය වන ප,= 
පLණය4 , උග�4 හා #$%ම�4ෙග4 ෙම4ම රාජ3 හා රාජ3  ෙනොවන ආයතනය4G සහාය 
ලබා  ගත m�යැd  ද ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.   

පා. 89/’10 
44. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— රජෙ; පාස: හා [ශව්[ද3ාල �වාT =නවලl  එම 
මධ3සථ්ාන අධ3ාපන ඒකක සඳහා ලබාlම,—රජෙ; පාස: �වාT කාලෙ;l සහ සවස ්
ව�වල1 [ශව්[ද3ාල  �වාT =නවල1 එම මධ3සථ්ාන <: ෙකොට ෙගන ව3ාපා,ක පජාව , 
රාජ3 ෙනොවන සං[ධාන , වා¹ජ මnඩල , පජා �ල සං[ධාන  ස0බ4ධ කර ග4නා ? Zr: 
වැඩ  ��ෙවළ� වශෙය4 වැ�G� හා ෙනො[%ම1 අධ3ාපන  ඒකක සහනදාb ගාස�් පදනම� 
මත ආර0භකළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.   

පා. 90/’10 
45. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— Zර�පාT වන ගාම �ලධාN තන�� වල වැඩ  බැK ෙ0 
ප1L0 සඳහා කා-ය�ෂම වැඩ ��ෙවළ� සකස ්@Nම,— ගාම �ලධාN තන�රක Zර�පාT 
ඇ' ? [ට  ආස4න ගාම �ලධාN වසෙ0 ගාම �ලධාNවරයා වැඩ බැKම සඳහා ප1 කර� 
ලබ4ෙ4 ඉතා  cr lමනාව� යටෙ1 බැ[4 ද , ෙමම වැඩ බැKෙ0 ප1L0 ��4 ගාම �ලධාN 
වස0  ෙදෙකGම කා-ය�ෂමතාව Aඳ වැෙටන බැ[4ද , එම ත1වය මග හරවා ගැ̀ ම සඳහා 
සෑම පාෙ$�ය  ෙ:ක0 ෙකොkඨාසයකම ගාම �ලධාN සං�තය� පාෙ$�ය  ෙ:ක0 කා-යාලය 
�ළ  �G¸[ය m� අතර Zර�පාT MOවන වසම සඳහා එR සං�තය ��4 ගාම �ලධාN4  ප1 



( 59 ) 

 

@Nම සහ එම සං�තය �ළ M�න ගාම �ලධාN4ට පාෙ$�ය ෙ:ක0 [M4  පවර� ලබන 
ෙවන1 ඵලදාb �ෙෂේත ෙහෝ රාජකාN සඳහා ෙයදLෙ0 වැඩ ��ෙවළ� සකස ්කළ m�යැd  
ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.   

පා. 91/’10 
46. 

ග�  #$%ක ප'රණ මහතා,— ව-තමානෙ; �යා1මක වන M[: ආර�ෂක  කi¸වලට 
�ල ��ගැ`ම� ලබා lම,— සෑම ගාම �ලධාN  වසමකම �Gටා ඇ' ආගiක 
M$ධසථ්ානය4G නායක සව්ාÍ4වහ4ෙසේ ,  ජක�මා , [Oහ:ප'�මා , ගාම �ලධාN , සමෘ$% 
සංව-ධන �ලධාN , කෘxක-ම ප-ෙ;ෂණ සහකාරවරයා , ජන සභා ෙ:ක0ව� , පෙ$ශෙ; 
ෙපො�ස ්සථ්ානය �ෙයෝජනය කරන �ලධා,යX සහ එම ගාම  �ලධාN වසෙ0 �G� සේq}ඡා 
සං[ධාන , රාජ3 හා ෙපෞ$ග�ක  අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙ0 ප=ං�ව M�න 
�ෙයෝhතd4ෙග4 සම4[ත M[: ආර�ෂක  කi  ̧ ෙගොඩනැ�මට වඩා1 පහcLම සඳහා 
ව-තමාන M[: ආර�ෂක කi¸වලට �ල  ��ගැ`ම� ලබා =ය හැ@ ප,= පා-�ෙ04� 
පනත� ස0මත කළ m� යැd ද , ඒ ��4 ගාම �ලධාN වසම �ළ MOවන අපරාධ හා Oරාචාර , 
`' [ෙරෝÜ කටm� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා ස0බ4Üකරණය� ෙගොඩනැ�මට හැ@ වන 
ප,= අදාළ `'  ස0පාදනය කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.       

පා. 92/’10 
47. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— =වdන �ළ දැනට �යා1මක වන ය: පැන Uය  ̀ ' 
අණපන1 යාව1කාKන @Nම,— v ලංකාෙq ෙ0 වන[ට1 අ%රාජ3වාl mගෙ;l හÆ4වාෙදන  
ලද `' අණපන1 �යා1මකවන බැ[4 එම `' අණපන1 ය� අධ3නය @Nෙ0  කi  ̧
ප1කර , ය: පැනUය දýව0 , දඩ  <ද: ආ=ය යාව1කාKන @Nෙ0 ජා'ක වැඩ��ෙවළ� 
�යාවට  නැං[ය m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.   

පා. 93/’10 
48. 

ග�  #$%ක ප'රණ මහතා,— Mය_ මැ'වරණ එකම =නක පැවැ1Lම,— v ලංකාව �ළ  
1988 Mට    2010 ද�වා වසර 22 ක කාලය  �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  සහ  2007 
වසරවලl හැර අ4 සෑම වසරකlම @Mය0 මැ'වරණය� පව1වා ඇ'  අතර , එෙසේ මැ'වරණ 
පැවැ1Lම ජනතා මතය සලකා බැKම සඳහා ව�නා �-ණායකය� |වද , ෙ0 ��4 රෙk 
ආ-Âකය , ප,පාලනය ආ= සෑම �ෙෂේතයකටම දැ� බලපෑම�  ඇ' කරන බැ[4 පළා1 පාලන 
මැ'වරණ , මහා මැ'වරණ සහ  ජනා%ප'වරණය එකම =නයකl පැවැ1Lමට හැ@ වන ප,= 
එR ආයතනවල �ල කාලය සංෙශෝධනය @Nමට1 , ගැලෙපන මැ'වරණ කම ෙqදය� 
�-මාණය  @Nමට1 cOc ප,= ආnTකම ව3වසථ්ා සංෙශෝධනය� කළ m�යැd ෙමම 
පා-�ෙ04�ව  ෙයෝජනා කරd.   

පා. 94/’10 
49. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— පා-�ෙ04� පජාත4තවාදය ශ�'ම1  @Nමට කටm� 
@Nම,— රට �ළ පජාත4තවාදය වඩා1 ශ�'ම1 @Nෙ0 අර<ණ ඇ'ව  පා-�ෙ04�ව හා 
පළා1 සභා අතර1 , පළා1 සභා හා පළා1 පාලන ආයතන අතර1 මනා  ස0බ4Üකරණය� 
පව1වා ෙගන යාම අත3ාවශ3 වන අතර ඒ සඳහා පළා1 පාලන ආයතන පධා`4 , පළා1 සභා 
�ළ  �ෙයෝජනයLම සහ'කව� �¹ස ද , පළා1 සභා පධා`4 පා-�ෙ04�ව �ළ 
�ෙයෝජනය Lම  සහ'කව� �¹සද කමෙqදය� සකස ්@Nමට අවශ3 ආnTකම ව3වසථ්ා 
සංෙශෝධනය� කළ  m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.   

පා. 95/’10 
50. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— ජා'ක ඒකාගතාව ඇ' @Nමට �යවර ගැ̀ ම,— ජා'ක 
ඒකාගතාවය පව-ධනය  @Nෙ0 අර<¹4 ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව ]ව1 වන 
පෙ$ශවල Mංහල භාෂා Z��  වැඩ සටහ4 ද , Mංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව ]ව1 වන 
පෙ$ශවල ෙදමළ භාෂා Z�� වැඩසටහ4 ද , රාජ3 , රාජ3 ෙනොවන හා  ෙපෞ$ග�ක 
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ආයතනය4G සහෙය4 �යා1මක [ය m� අතර රාජ3 හා ෙපෞ$ග�ක [දþ1 ෙම4ම <�ත  
මාධ3 ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාග�i4 ෙමම Z�� වැඩ සටහ4 ආර0භ @Nම සඳහා 
ජා'ක වැඩ  ��ෙවළ� �යාවට නැං[ය m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා. 96/’10 
51. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— කලතයාෙ\ ෙනොමනා �යා �සා අසරණභාවයට  ප1වන 
පා-ශවයට සහන සලසා lම,   —  [වාහක අYසැi mවල� එකම වහල� යට ]ව1ව M�න  
අවසථ්ාවලl Z�ෂයා ෙහෝ A,ඳ cරාව , �Oව සහ ෙවන1 අපචාN කටm�වල ෙයෙදi4 ඉඩ0  
ෙහෝ ෙ\ ෙදොර බT <k¸ තම ෙපෞ$ග�ක අÃමතය ප,= [Xණi4 ෙහෝ අ4 අයට පවරi4  
හැMNම �සාෙව4 අෙන� පා-ශවය1 සමඟ ද�ව4 දැ� අසරණභාවයට ප1 වන අවසථ්ාවලl 
එම  ත1වය වළ�වා ගැ̀ ම සඳහා අවශ3 `' ස0පාදනය කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව 
ෙයෝජනා  කරd. 

පා. 98/’10 
52. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,—ච-යා ධ-ම ��බඳ කාරක සභා ඇ'@Nම,— v ලංකෙq 
පා-�ෙ04� ම4üව�4ෙ\ [ශව්ාසව4තභාවය හා ඔ|4 �ළ උසස ්  ආචාර ධ-ම 
පව1වාෙගන යාෙ0 අවශ3තාව �සා ඒ ��බඳ ක�� ෙසොයා බැKම සඳහා ච-යා ධ-ම ��බඳ 
කාරක සභාව� ඇ' කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා. 99/’10 

53. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා, —නව ඉෙල�ෙටො�� හැÆ�0පත� �X1 @Nම,— 

ප,පාලනය පහc @,ම, අපරාධ මැඩKම සඳහා හා ෙවන1 වංච�ක �යාවලට ෙයො<Lම 
අවම@Nම  සඳහා අදාළ Z$ගලයාෙ\ �%ර ගණය, බැංX U�0, ෙක�k කාÅ, අධ3ාපන 
cOcක0, ,යO� බලපත හා [ෙ$ශ ගම4 බලපත අංක ආl වැදග1 හා අවශ3 ෙතොර�� 
ඇ�ළ1 නව ඉෙල�ෙටො�ක අංකය� සGත ජා'ක හැÆ�0පත� �X1 කළ m� බව1 
පාෙ$�ය ෙ:ක0 බල පෙ$ශය4G ]ව1වන Mය_ ෙදනාෙ\ ෙතොර�� ගාම �ලධාN 
ෙකොkඨාස මkටi4 ප,ගණකගත @Nම ක�නi4 කළ m� බව1 එම ෙතොර�� ව,4වර 
යාව1කාKන කළm� බව1 ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා. 100/’10 

54. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා, — ෙපො�ස ්�ලධාN4ට ද අ|�O [සස්ක ෙසේවා කාලය@4 

පc [ශාම යාමට අවසථ්ාව ලබාlම, — ෙපො�ස ් ෙදපා-�ෙ04�ෙq කා4තා ෙපො�ස ්
�ලධා,�ය4  සඳහා වන [M වසරක ෙසේවා කාලය@4 පc සව් කැමැ1ෙත4 [ශාමයාෙ0 
හැ@යාව, ෙපො�ස ්�ලධාN4 සඳහා ද අදාළ [යm� යැd ද  ඒ සඳහා කමෙqදය� සකස ්කළ 
m�යැd ද ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා. 101/’10 

55. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,—ෙර�ලාM ඉව1 @Nෙ0 කාරක සභා ඇ' @Nම ,—ෙර�ලාM 

තැ`ම ෙම4ම ෙර�ලාM ඉව1 @Nමද �තර MOවන �යාව�ය� බැ[4 ක:පැන Uය 
ෙර�ලාM ඉව1 @Nම ��බඳ ෙසොයා බැKම සඳහා ෙර�ලාM ඉව1 @Nෙ0 කාරක සභා ඇ' කළ 
m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා. 102/’10 

56. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා, — M[: ආර�ෂක බලකායට අය1 �ලධාN4/ �ලධා,�ය4 

ෙසේවෙ; සÂ්ර @Nම, — M[: ආර�ෂක බලකායට අය1 �ලධාN4 හා �ලධා,�ය4 සඳහා ද 
රජෙ; අෙනX1 ආර�ෂක අංශවල ෙසේවෙ; �m� �ලධාN4 හා �ලධා,�ය4ට ෙම4 
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වැ¸�, lමනා, සÂ්ර ෙසේවය සහ [ශාම වැ¸� සGත රජෙ; ෙවන1 ෙදපා-�ෙ04�වල ෙම4 
��ග1 �ල ත11වය� ලබා=ය m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා. 103/’10 

57. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,—සහ'ක Lම ��බඳ කාරක සභා ඇ' @Nම,— 

පා-�ෙ04�ෙq අසන පශන්වලට ���� වශෙය4 රජය ෙදන සහ'ක හා රජෙ; බැÏ0 
ඇතැ0 [ට කඩ වන අවසථ්ා ද�නට ලැෙබන බැ[4, රජය Mය වගR0 ඉ¸ කරන බවට සහ ඒවා 
��බඳව වග@යන බවට සහ'ක Lම සඳහා සහ'ක Lම ��බඳ කාරක සභා ඇ' කළ m�යැd 
ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා. 105/’10 
58. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා, — O0,ය ෙදපා-�ෙ04�ව ස� ඉඩ0වල ඵලදාbතාව වැ�කර 
ගැ`ම,— v ලංකා O0,ය ෙදපා-�ෙ04�ව ස� ඉඩ0වල ඇ' අනවසර ඉÎ@N0 හා අනවසර 
ප=ං�ක�ව4 ක�නi4 ඉව1කර `ත3ා�Êල ඉÎ@N0 ස0බ4ධ U[c0 නැවත 
සමාෙලෝචනය @Nෙම4 ෙදපා-තෙ04�වට ලැෙබන ආදාය0 ව-ධනය කළ m� අතර, 
ෙදපා-තෙ04�ෙq සංව-ධන කටm� සඳහා සෘ¾වම බල ෙනොපා4නා ? ඉඩ0 =�කාKන බO 
පදනම� මත ෙපෞ$ග�ක අංශයට ලබාl එම <ද: O0,ය ප$ධ'ය නLකරණය සදහා ෙයොදා 
ගත m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.108/’10 
59. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— යාචකd4ෙ\ ][ත ආර�ෂා @Nම සඳහා කමෙqදය� 
සැක6ම,— ෙ0 වන [ට යාචකd4ෙ\ ][තවලට [ශාල ෙලස ත-ජන එ:ල L 'ෙබන බැ[4 
ඔ|4ෙ\ ][තවල cර�xතතාව �කlම උෙදසා, ඔ|4ට වගා @Nම සඳහා ඉඩ0 ලබා l ඉ4 
ලැෙබන ආදායෙම4 ඔ|4ෙ\ ][තවල ආර�ෂාව හා ෙපෝෂණය සහ'ක කළ m�යැd ෙමම 
පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.109/’10 
60. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— අයාෙ: යන cනඛd4ෙග4 i�ස ් ][තවලට MOවන 
හා�ය වළ�වා ගැ`ම සඳහා කමෙqදය� සැක6ම,— අයාෙ: යන cනඛd4ෙග4 i�ස ්
][තවලට MOවන හා�ය වළ�වා ගැ`ෙ0 අර<¹4, රජය මU4 Si පමාණය� ෙව4ෙකො ට  
එම සථ්ානයට �දැ:ෙ: යන cනඛd4 ෙගන ෙගොස ්ඔ|4 �ක බලාගැ`ම සඳහා cOc වැඩ 
��ෙවළ� සකස ්කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.110/’10 
61. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— ළමා අපචාර M$Ü4 සඳහා දැ� දýව0 පැනLම,— =වdන 
Zරා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය4 =ෙන4 =න 6ඝෙය4 ව-ධනය Lෙ0 ත11වය� ඇ' L 
'ෙබන බැ[4 ඒ ස0බ4ධව දැනට පව1නා `' ෙර�ලාM පමාණව1 ෙනොව4ෙ4 න0, නව 
`'  ෙර�ලාM අ_'4 ස0මත ෙකොට ඉතා ක�නi4 ෙ0 ස0බ4ධ නT [සÏමට කටm� කළ 
m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.111/’10 
62. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— සංචාරක ව3ාපාරය පව-ධනය @Nම සඳහා ෙවරළ �[c0 
මා-ග ඇ' @Nම,— =වdෙ4 ෙවරළබඩ කලාපය �ළ 6ඝෙය4 MOවන ඉ=@N0  �සාෙව4 
ෙ$�ය, [ෙ$�ය සංචාරකය4ට ෙම4ම Üවරය4ට ද ෙවරළ ¿රයට �[6ෙ0l අවGරතා ඇ'ව 
'Ðම සංචාරක ව3ාපාරය පව-ධනයට ෙම4ම Üවර ක-මා4තයට ද බාධා ෙගන ෙදන බැ[4 
එම ත11වය වළ�වාKම සඳහා ෙම4ම  ෙමම  �ෙෂේත පව-ධනය @Nෙ0 අර<ණ ඇ'ව 
ෙවරළ �[c0 මා-ග ප$ධ'ය� ඇ' කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  



( 62 ) 

 

පා.112/’10 
63. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— අධ3ාපන ප,පාලන ෙසේවෙ; �ලධාN4ෙ\ වැ¸� [ෂමතා 
ඉව1 @Nම,— [Oහ:ප' ෙසේවය, �� අධ3ාපන ෙසේවය, අධ3ාපන ප,පාලන ෙසේවය යන 
ෙසේවාවල දැ� වැ¸� [ෂමතාව� පව'න බැ[4, එම ත11වය මඟ හරවා ඔ|4ෙ\ 
ආ1මාÃමානයට ස,ලන වැ¸ප� ලැෙබන ප,= වැ¸� [ෂමතා ඉව1 @Nම සඳහා කමෙqදය� 
සකස ් කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.113/’10 

64. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— ෙබෞ$ධ Ã�� අධ3ාපනය පව-ධනය @Nම,— ෙබෞ$ධ 

Ã��4වහ4ෙසේලාෙ\ ධ-ම ඥානය පව-ධනය @Nෙ0 අර<ණ ඇ'ව උ4වහ4ෙසේලාෙ\ 
කථන හැ@යා, ශවණ හැ@යා, ප,ගණක, මෙනෝ[ද3ා1මක සහ උපෙ$ශනය ��බඳ දැ�ම 
වැ� =m� @Nම උෙදසා දැනට පව1නා Ã�� අධ3ාපන ආයතනවලට ප,බාGරව ෙමම 
කටm� සඳහාම ෙව4 ? Ã�� අධ3ාපන ආයතන ඇ' @Nම සඳහා කමෙqදය� සකස ්කළ 
m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.114/’10 

65. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— v ලංකාව �ළ දැනට �යා1මක වන ෙනොතා,ස ්ෙසේවාව 

යාව1කාKන @Nම,— =වdන �ළ �යා1මක වන ෙනොතා,ස ්ෙසේවය ය:පැන Uය `'ව�4 
සකස ්L ඇ' �සා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව-තමානයට ගැලෙපන ෙලස `' හÆ4වා =ය 
m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.115/’10 

66. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— [ය� කලා�ය ෙහේ4 ෙගොL4ෙ\ ආ-Âකය ශ�'ම1 

@Nම,—    [ය� කලා�ය පෙ$ශවල ෙහේ4 ෙගොL4 [M4 වගා කර� ලබන L, Xර�ක4, <ං, 
තල වැ� වගාව4G අසව්ැ4න වැ� කර ගැ`ම සහ �ෂ්පාදන සකස ් @Nම සඳහා නව 
තා�ෂණය හÆ4වාlම ��4 උසස ් �ණා1මක ත11වෙය4 m� �ෂ්පාදන සකස ් @Nම 
සඳහා1, ෙ$�ය හා  ජාත34තර ෙවළඳපල �ළ �ෂ්පාදන අෙල[ කර ගැ`ෙ0 පදනම ශ�'ම1 
කර ගැ`ම සඳහා1 6iත ස�පකාර සමාග0 ඇ' කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා 
කරd.  

පා.116/’10 

67. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— �� උපෙ$ශක ෙසේවාව� ඇ' @Nම,— v ලංකාෙq 

අධ3ාපනෙ; �ණා1මක සංව-ධනය� ඇ' @Nෙ0 අර<ණ ඇ'ව Íට වසර [ස්සකට(20) 
පමණ ෙපර Mට ආර0භ L �යා1මක වන �� උපෙ$ශක තන�� ෙවනම �� උපෙ$ශක 
ෙසේවා ඵ්කකය� ෙලස සථ්ාපනය කල m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.118/’10 

68. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— ',	 �� ෙව�වට සහ: �� ජනතාව අතර ජන
ය කරLම 

සඳහා නව තා�ෂණය හÆ4වා lම,— ',	 �� සඳහා [ෙ$ශ රටවලට ඇl යන [ශාල 
ධනසක්4ධය නවතාKෙ0 අර<ණ ඇ'ව ආෙ$ශකය� ෙලස භා[තා කළ හැ@ සහ: ��ව�4 
සැක� ආහාර පච�ත @Nම සඳහා1, ෙකÎ සGත ධාන3 ව-ගය� වන සහ: වඩා1 Mm0 ෙලස 
',	 �� ෙම4 අඹරා ගැ`ම සඳහා1, ',	 �� ඇඹNමට භා[තා කරන ආකාරෙ; ය4ත �ත 
සහ නව තා�ෂණය හÆ4වා =ය m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  
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පා.119/’10 

69. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— m$ධය �සා ආබා%තය4 බවට ප1?ව4ට සහන 

සලසා lම,—  වසර 30කට ආස4න කාලය� පැවැ' m$ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ =ෙනදා XK 
වැඩ ෙකොට ]ව1 ? ජනතාව1 සÂ්ර �R ර�ෂා කළ ජනතාව1 අත,4 සැල@ය m� 
පමාණය� අංග[කලව ආබා%තව ]වන බ,4 මහ1 �ඩාවට ප1 L අසරණව ]ව1 වන බැ[4, 
ඔ|4 සඳහා ය0 මාMක lමනාව� ලබා lමට කටm� කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව 
ෙයෝජනා කරd.   

පා.120/’10 

70. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— Mය_ම පS ආර�ෂකd4 සඳහා ගම4 [යද0 lමනාව� 

ලබා lම,— ජනා%ප' ආර�ෂක සහ අගමැ' ආර�ෂක ෙසේවෙ; �m�ත �ලධාN4ට ෙම4ම 
අෙනX1 පS ආර�ෂක ෙසේවාවල �m�ත �ලධාN4ට ද සමාන ගම4 [යද0 lමනාව� ලබා 
lමට කටm� කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.    

පා.127/’11 

71. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— ගා:ල ජාත34තර Ëඩාංගණය නැවත න0 @Nම,— 

�දහස ්අධ3ාපනෙ; �යා වන =වංගත ග� (ආචා-ය) 6. ඩ��q. ඩ��q. ක4න4ගර මහතාට 
ෙගෞරවය� වශ ෙය4 ගා:ල  ජාත34තර Ëඩාංගණය එ�මාෙ\ නi4 නැවත න0 කළ 
m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.130/’11 
72. 

ග� රL ක�ණානායක මහතා,— මැ'වරණ �යාව�ය සහ මැ'වරණ පැවැ1Lම ��බඳව 
පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව� ප1 @Nම,— මැ'වරණ �යා ප�පා�ය සහ මැ'වරණ 
පැවැ1Lම ��බඳව පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව� සÂ්ර පදනම@4 ප1 කළ m�යැd 
ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.131/’11 
73. 

ග� රL ක�ණානායක මහතා,— ෙසේවක අ-ථසාධක අර<ද�4 සහ ෙසේවක භාරකාර 
අර<ද�4 ක�නi4 <ද: ෙගLම,— ෙසේවක අ-ථසාධක අර<දෙ: සහ ෙසේවක භාරකාර 
අර<දෙ: දායක1වය දරන Mය_ම සාමාhකd4ට ෙග[ය m� <ද: �යාකාN ෙසේවෙය4 
[ශාම ෙගන එ� මස� ගතLෙම4 අන��ව ෙගLම සඳහා [%[ධාන සැළMය m�යැd ෙමම 
පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.132/’11 
74. 

ග� රL ක�ණානායක මහතා,— රාජ3 මාධ3වල අප�ෂපා¿1වය තහ|� @Nම,—  රාජ3 
මාධ3 v ලංකාෙq ZරවැMය4ට පමණ�ම Gi ? ත� අd'වාMකම�වන �සා1, රජෙ; 
මාධ3 �ර4තරවම ෙ$ශපාල`කරණයට ල�Lම� MOL 'ෙබන �සා1 v ලංකාෙq �යාප=ං� 
L M�න Mය_ම ෙ$ශපාලන ප�ෂවලට රාජ3 මාධ3 ��4 සමාන ෙලස සැලRම සහ සමාන 
ෙලස අවසථ්ාව4 ලබාlම තහ|� කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.133/’11 
75. 

ග� රL ක�ණානායක මහතා,— රාජ3 ෙසේවෙ; භාෂා පLණ1වෙ; අවශ3තාව,—  ව-ෂ 
2025 වන [ට Mය_ම රජෙ; ෙසේවකය4ට Mංහළ, ෙදමළ සහ ඉංúM යන භාෂා �ෙන4ම වැඩ 
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කටm� @Nමට, ��  �වමා� කර ගැ`මට සහ කථා @Nමට හැ@ Lම රජය [M4 අ�වා-ය 
කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.134/’11 
76. 

ග� රL ක�ණානායක මහතා,— පා-�ෙ04� ම4üව�4ට [මධ3ගත අයවැෙය4 
ප'පාදන ෙව4කරlම,— පා-�ෙ04� ම4üව�4 225 ෙදනා ෙවත, දළ ජා'ක 
�ෂ්පා=තෙය4 1% කට සමාන ? [මධ3ගත අයවැය <දල� වා-xකව ෙව4කළ m� බව1 එම 
ෙව4@Nෙම4, 50% � පා\ධන [යද0 වශෙය4 උපෙයෝ�කර ගැ`මට1 ෙශේෂය රජෙ; 
�-ණායක මත පදන0ව තම ඡ4ද දායකd4 ෙව�ෙව4 පා-�ෙ04� ම4üවරයාෙ\ 
අÃමතය ප,= කවර ෙහෝ පදනම@4 උපෙයෝ� කර ගැ`ම සඳහා1 Giක0 ලබා =ය m� බව1 
ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.138/’11 

77. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— [ශව්[ද3ාල මU4 පව1වාෙගන යන පාඨමාලාව4 

�@යාÃ<ඛ පාඨමාලාව4 බවට ප1@Nම,— =වdෙ4 Mය_ම රජෙ; [ශව්[ද3ාල සහ 
ෙපෞ$ග�ක [ශව්[ද3ාල මU4 පව1වා ෙගන යන ශාසü්ය අධ3ාපනයම සඳහා ? උපා% 
පාඨමාලාව4 �@යාÃ<ඛ වෘ1¿යමය උපා% පාඨමාලාව4 බවට ප,ව-තනය කර එමU4 
AGව4නා ? උපා%ධාN4 ෙවත නව �@යා සපයා lෙ0 අර<ණ ඇ'ව, Mය_ම [ශව්[ද3ාල 
සමඟ රාජ3 අංශෙ; සහ ෙපෞ$ග�ක අංශෙ; ආයතන ස0බ4Üකරණය සඳහා කමව1 වැඩ 
��ෙවළ� සකස ්කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.139/’11 

78. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— පාස: Mc4 පවාහනය කර� ලබන වෑ4 රථ සඳහා �M 

පi¿4 �යම @Nම,— =වdන Zරා පව1වාෙගන ය� ලබන පාස: Mc පවාහන ෙසේවාව4 
�යiත පi'ෙය4 ෙනොපව'න බැ[4 සහ ඇතැ0 පාස: වෑ4 රථ ෙසේවකd4ෙ\ පැව�0 
යහප1 ත11වෙය4 ෙනොපව'ත බැ[4, �M පi'ෙය4 m� වෑ4 රථ ෙසේවාව� 
පව1වාෙගන යෑම සඳහා1, එම ෙසේවාව4 ලබාග4නා පාස: Úෂ3 Úෂ3ාව4ෙ\ ආර�ෂාව 
තහ|� @Nම සඳහා1, වෑ4 රථ ෙසේවාව4 සඳහා පi¿4 හÆ4වා=ය m�යැd ද, වෑ4 රථ 
ෙසේවකd4 �ළ යහප1 පැව�0 පව1වාෙගන යාම සඳහා [නය `' මාලාව� හÆ4වා =ය 
m�යැd ද ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.141/’11 

79. 
ග� (අ:හා�) ඒ. එ}. එ0. අසව්- මහතා,— @�: ක-මා4තය නගා M¸Lම උෙදසා @�: 

වගා @Nම වැ� @Nම,— ගාÍය ක-මා4ත ෙකෙරG @�: මU4 MO කරනා c[ශාල 
දායක1වය ෙහේ� ෙකොට ෙගන ගාÍය  ක-මා4ත සහ ගාÍය පජාව නගා M¸[ම �¹ස වගාව4 
�ළ @�: ගහනය වැ� @Nම සඳහා වන අපෙ\ =,ය සැලcමට අ�ගතව නව @�: වගාව4 
සංඛ3ාව වැ� @Nම උෙදසා �M �යාමා-ග ගත m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.142/’11 

80. 
ග� (අ:හා�) ඒ. එ}. එ0. අසව්- මහතා,— v ලංකාව වටා aෂණෙය4 ෙතොර ස<�ක 

ප,සරය� cර�xත @Nම,— 'රසාර ජා'ක සංව-ධනය� සහ සව්Rය ජනතාවෙ\ සහ 
ආ-Âකෙ; යහ පැවැ1ම උෙදසා, වසර 2020 වන [ට v ලංකාව වටා aෂණෙය4 ෙතොර ස<�ක 
ප,සරය� තහ|� @Nම �¹ස �යවර ගත m� යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.143/’11 

81. 
ග� (අ:හා�) ඒ. එ}. එ0. අසව්- මහතා,— ක¾ වගාව වැ� =m� @Nම උෙදසා කටm� 

ආර0භ @Nම— ක¾ සහ ඒ ආWත �ෂ්පාදන සැකැcම, අෙල[ @Nම සහ වගා @Nමට ආධාර 
@Nම සහ එමU4 පධාන ෙපෙළේ, ත1වෙය4 උසස ් සහ ව�නාකම එක� කළ ක¾ 
�ෂ්පාදකයX සහ අපනයනක�වX බවට ප1Lම සඳහා v ලංකාවට සහාය ලබා lම �¹ස ක¾ 
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වගාව වැ� =m� @Nම උෙදසා කටm� ආර0භ කළ m� යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා 
කරd.  

පා.144/’11 

82. 
ග� (අ:හා�) ඒ. එ}. එ0. අසව්- මහතා,— ස0පදාdක ක-මා4ත සංව-ධනය @Nම,— 

අ0පාර =සj්�කෙ; අභාවයට යන ස0පදාdක ක-මා4ත වන අ1 ය4ත ෙ�ෂ ක-මා4තය, 
Xඹ: ක-මා4තය, ත: ෙකොළ හා ප4 ගසව්�4 ෙපk�, වk� හා පැO� [Lම, ෙකො� 
ක-මා4තය හා ෙqවැ: ක-මා4තය යනා=ය සංව-ධනය කර, එම පෙ$ශෙ; ජනතාවට �@යා 
අවසථ්ාව4 උදාකර lෙම4 ඔ|4ෙ\ ආදායම නංවාKමට රජය කටm� කළ m�යැd ෙමම 
පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.147/’11 

83. 
ග� (අ:හා�) ඒ. එ}. එ0. අසව්- මහතා,— රට ඉÎ වගාව හÆ4වාlෙ0 හැ@යාව [මසා 

බැKම සඳහා Zr: අධ3යනය� MO @Nම,— රට ඉÎ ශාඛය (���ස ්ඩැ���ෙෆරා) අප රෙk 
වගා @Nම ස0බ4ධෙය4 මඩකලZව =සj්�කෙ; කා1ත4X�G MO කරන ලද අ1හදා 
බැKම� සා-ථක බව ෙප` ෙගොස ්ඇ' ෙහd4, අප රෙk ජනතාවට අෙ�ම ෙපොළෙq වවන ලද 
ෙමම රසව1 පළ�ර ß�' [Ïමට අවසථ්ාව සලස� �¹ස, රට ඉÎ වගාව හÆ4වා lෙ0 
හැ@යාව [මසා බලන Zr: අධ3යනය� MO කළ m� යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා 
කරd.  

පා.151/’11 

84. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— �ව4 [O� [කාශ �යාමනය @Nම,— �ව4 [O� [කාශ 

�යාමනය @Nෙ0 සව්ාÜන අ%කා,ය� සංසථ්ාගත @Nම සඳහා `' හÆ4වා =ය m�යැd ෙමම 
පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.152/’11 

85. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— ÉපවාG` වැඩසටහ4 [කාශය �යාමනය @Nම,— 

ÉපවාG` වැඩසටහ4 [කාශය �යාමනය @Nෙ0 සව්ාÜන අ%කා,ය� සංස්ථාගත @Nම සඳහා 
`' හÆ4වා =ය m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.153/’11 
86. 

ග� රL ක�ණානායක මහතා,— මහ නගර සභාවලට රාජ3 U�0 ��බඳ කාරක සභා 
හÆ4වා lම,— 2013 ජනවා, මස 01 වැ� =න වන [ට සෑම මහ නගර සභාවකම රාජ3 U�0 
��බඳ කාරක සභා �G¸Lම සඳහා `' හÆ4වා =ය m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා 
කරd.  

පා.154/’11 
87. 

ග� රL ක�ණානායක මහතා,— Giක0 පනත ස0මත @Nම,— මානව අÃමානය, 
සමානා1මතාව සහ �දහස යන පජාත4තවාl ව�නාක0 තහ|� කරන දX� අ
කාෙq 
පජාත4තවාදෙ; පදනම වන Giක0 පනත හා සමානව රෙk Mය_ ජනතාවෙ\ Giක0 
 සහ'ක කරi4 එම පනෙ1 �ශ�්තව දැ�ෙවන 6මාව4ට යට1ව රාජ3ය [M4 ඒවා ග� කළ 
m�, ආර�ෂා කළ m�, පව-ධනය කළ m� හා ඉ¸කර =ය m� බවට [%[ධාන සලසව්න 
පනත� v ලංකාෙq ස0මත කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  
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පා.155/’11 

88. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— පා-�ෙ04� ම4üව�4ට [ෙශේෂ lමනා ෙගLම,—  

රාජ3 ෙසේවා ෙකොiෂ4 සභාව සහ වැ¸� සහ ෙසේවක සංඛ3ා ෙකොiෂ4 සභාව [M4 අ�මත 
කර පා-�ෙ04�වට ඉ=,ප1 කර� ලැ#වෙහො1 හැර @MO අමාත3වරෙයXට, �ෙයෝජ3 
අමාත3වරෙයXට ෙහෝ පා-�ෙ04� ම4üවරෙයXට @MO [ෙශේෂ lමනාව� ෙනොෙග[ය 
m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.158/’12 

89. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා,— v ලංකාෙq වරාය4 සංව-ධනය @Nම,— v ලංකාව 

SෙගෝKය වශෙය4 වාMදායක ආකාරයට සථ්ානගත ? ෙ�4දසථ්ානයක �Gටා ඇ' බවට 
පච�තව 'Ðම1, Zරාතනෙ; Mටම නැq පවාහන ෙසේවය ඉතා වැදග1 ෙසේවා ක-මා4තය� 
Lම1 සහ ඉ4=යාව ඉතාම අ%ෂ්ඨාන�Kව වරාය4 සංව-ධනය සහ පව-ධනය @NෙමG �රතව 
M¬ම1 �සා අප ඉ4=යාව සහ ඉ4lය ව3ාපාර සමග එ� L ෙදරෙkම යහපත �¹ස වරාය4 
සංව-ධනය @Nමට කටm� කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04� ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.117/’10 

90. 
ග� �ව4 රණ�ංග මහතා,— අ�� ෙබl0 තහන0 �X1කර ඇ' රජෙ; lමනා පත 

ඉඩ0වල අ��  ෙබlෙ0 බලය පාෙ$�ය ෙ:ක0ව�4ට පැවNම,— ජය Si, සව්-ණ Si, ර1න 
Si ආl රජෙ; ඉඩ0 lමනා පතලා�4ෙ\ ඉඩ0වල අ�� ෙබl0 තහන0 |ව1, <: 
ඉඩ0ලා�4ෙ\ ෙදවන පර0පරාෙq අd'ය තහ|� @Nමට1, ඔ|4ෙ\ ෙ\ ෙදොර ව���වල 
සංව-ධන කටm� @Nමට1 අ�� ෙබl0 අවශ3තා පැන නැ�� [ට , පළා1 ෙකොමසා,ස,් ඉඩ0 
ෙකොමසා,ස ්සහ ජනා%ප' ෙ:ක0 කා-යාලය හරහා දැනට �යා1මක වන l-ඝ �යාව�ය 
අවම ෙකොට අ�� ෙබlෙ0 බලය පාෙ$�ය ෙ:ක0ව�4ට පැවNමට අවශ3 `' හÆ4වා =ය 
m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.         

පා.159/’12 

91. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— ජා'ක සහ ජාත34තර අනාගත ඉ:_මට ස,ලන ෙලස 

�ෂ්පාදනය ව-ධනය @Nම සඳහා කමෙqදය� සකස ් @Nම,— ජා'ක සහ ජාත34තර 
පජාවෙ\ අනාගත ඉ:_මට ස,ලන කා-iක සහ කෘxකා-iක �ෂ්පාදනය4 ��බඳව 
Zෙරෝකථනය� කර අදාළ �ෂ්පාදනය4ට අ�බ$%ත Mය_ම �ෙෂේතවල අ4ත- 
ස0බ4ධතාවය� ��4 ද, නLන තා�ෂණය උප,ම මkටi4 පෙයෝජනයට ග�i4 ද, 
�ෂ්පාදන �යාව�ය ව-ධනය @Nම සඳහා කමෙqදය� සකස ් කළ m�යැd ෙමම 
පා-�ෙ04� ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.160/’12 

92. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— v ලාං@ක ජනතාව ෙ\ පාර0ප,ක උ�මය4 �කගැ`ම 

සඳහා �hට: Zසත්කාලය� ඇ' @Nම,— v ලාං@ක ජනතාවෙ\ ස0පදාdක දැ�ම ආර�ෂා 
කරi4, ෙපෝෂණය කර අනාගත පර0පරාව ෙවත �ෙගන යාම සඳහා ද, ජාන ස0ප1 හා ෛජව 
උ�මය4 අපහරණය වැළැ�Lම සඳහා Zr: ජා'ක වැඩ��ෙවළ� අවශ3ව ඇ' බැ[4 ද, 
ප,සරය, ෙ$�ය ෛවද3 �ෙෂේතය, කෘxක-මා4තය හා ස0පදාdක ක-මා4ත ඇ�r Mය_ 
�ෙෂේතය4 සඳහා �hට: තා�ෂණය උපෙයෝ� කරග1 නLන Zසත්කාලය� සකස ්@Nමට ද, 
ඒ සඳහා ෙලෝක #$%මය ෙ$පළ සං[ධානය (WIPO), v ලංකා #$%මය ෙ$පළ කා-යාංශය, 
ප,සර අමාත3ංශෙ; ෛජව [[ධ1ව ඒකකය ඇ�r Mය_ අංශ ඒකාබ$ධ? වැඩ��ෙවළ� 
සකස ්@Nමට ද �යවර ගත m�යැd ෙමම පා-�ෙ04� ව ෙයෝජනා කරd.  
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පා.161/’12 

93. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— v ලාං@ක ජනතාවෙ\ පාර0ප,ක දැ�ම ආර�ෂා කර 

ගැ`ම සඳහා ? ජා'ක වැඩ ��ෙවළ� ආර0භ @Nම,— v ලාං@ක ජනතාවෙ\ පාර0ප,ක 
දැ�ම භා[තා වන ෛවද3 කම, කෘxක-මා4තය, ආහාර සංර�ෂණය, හස්ත ක-මා4ත අංශය 
ඇ�r [[ධ �ෙෂේතය4G පාර0ප,ක දැ�ම ආර�ෂා @Nම සඳහා අදාළ �ෙෂේතය4 
�ෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග4 ෙතොර�� ලබාෙගන, ෛජව [[ධ1ව ඒකකය, #$%මය 
ෙ$පළ කා-යාංශය ඇ�r අදාළ අංශ ඒකාබ$ධව ජා'ක වැඩ ��ෙවළ� ආර0භ කළ m�යැd 
ෙමම පා-�ෙ04� ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.162/’12 

94. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— v ලංකාවට ආෙq¹ක හා ඖෂධමය ව�නාක0ව�4 m� 

ශාඛවල ජාන ස0ප1වලට ෙ�ට4k බලපත ලබා ගැ`ම,— [ෙ$�ය රටව: v ලංකාවට 
ආෙq¹ක ව�නා ඖෂධමය ශාඛවල ස�ය රසාය�ක දව3 සහ ජාන ස0ප1 හÆනා ෙගන, 
ඒවාට වංච�ක ෙලස ෙ�ට4k බලපත ලබා ගැ`ම වැළැ�Lම සඳහා අදාළ ස�ය රසාය�ක 
දව3 සහ ජාන ස0ප1 සඳහා v ලංකාවට ෙ�ට4k බලපත ලබා ගැ`මට1, ඖෂධ �ෂ්පාදනයට 
සහ වැ� =m� @Nමට එම ෙකොටස ්ෙයොදා ගැ`මට1, ෛජව [[ධ1ව අංශය, #$%මය ෙ$පළ 
කා-යාංශය සහ ෙ$�ය ෛවද3 අමාත3ාංශය ඇ�r වග@වm� Mය_ ආයතන එ�ව [ෙශේෂ 
වැඩ ��ෙවළ� සකස ්කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04� ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.163/’12 

95. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— ජනතා �ෙයෝhතd4ෙ\ ග� නාම අ1හැNම,— 

ජනා%ප'�මා, අගමැ'�මා ඇ�r පා-�ෙ04�, පළා1 සභා, පාෙ$�ය සභා �ෙයෝජනය 
කරන Mය_ම ජනතා �ෙයෝhතය4 මාMකව තම4 කරන ෙසේවයට අදාළව වැ¸� හා / ෙහෝ 
lමනා ලබා ග4නා අතර ඉහත @MO ëරය� �සස්රණධ3ාසෙය4 MO කර� ලබන ග� 
ෙසේවය4 ෙනොවන බැ[4 ද, එම ëර දර4න4ෙ\ නමට ඉ=,ෙය4 ෙහෝ ëරයට ඉ=,ෙය4 
අ'ග�, vම1 ෙහෝ ග� යන නාම සහ නමට පcව උ�මාණ4, මැ'�මා යන පද ෙයlම 
උපහාසයට ල�Lමට ෙහේ�ව� L ඇ' බැ[4 ද, ජනතා �ෙයෝhතය4ෙ\ ග� නාම භා[තය 
නතර @Nමට අවශ3 �යවර ගත m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා. 164/’12 
96. 

ග� රL ක�ණානායක මහතා,— c�X0ප1 සහ [�මය ෙකොiෂ4 සභාව ස්වාÜන 
ආයතනය� බවට ප,ව-තනය @Nම,— ෙ$ශපාලන මැ=හ1L0 සහ ෙ$ශපාලන 
අ�ගහය4ට [ෙශේෂෙය4 ස0බ4ධ Mය_ම බාධකය4 ඉව1 වන ප,=, c�X0ප1 සහ 
[�මය ෙකොiෂ4 සභාව ස්වාÜන ආයතනය� බවට ප,ව-තනය කළ m� බවට ෙමම 
පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා. 165/’12 
97. 

ග� රL ක�ණානායක මහතා,— තැපැ: ඡ4ද පකාශ @Nම ෙව�වට “ක�4 ඡ4ද පකාශ 
@Nම” හÆ4වා lම,— ව1ම4 මැ'වරණ කමය �ළ පව1නා ෙබොෙහෝ අTපාT මගහරවා 
වඩා1 ස�¸දායක ත11වයකට ප1@Nමට සහය ව� �¹ස, තැපැ: ඡ4ද පකාශ @Nම 
ෙව�වට “ක�4 ඡ4ද පකාශ @Nම” හÆ4වාlම සඳහා ආnTකම ව3වසථ්ාව සංෙශෝධනය 
කළ m� බවට ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා. 166/’12 
98. 

ග� රL ක�ණානායක මහතා,— [වෘත ඡ4ද Gi නාම ෙ:ඛනය� හÆ4වාlම �¹ස 
ආnTකම ව3වසථ්ාව සංෙශෝධනය @Nම,— ඡ4ද Gi නාම ෙ:ඛනය ව-තමානෙයG 
පව1වාෙගන යන සථ්ාවර ආකාරෙ; නාම ෙ:ඛනය� ෙව�වට [වෘත නාම ෙ:ඛනය� බවට 
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ප1 කර� �¹ස, ආnTකම ව3වසථ්ාව සංෙශෝධනය කළ m� බවට ෙමම පා-�ෙ04�ව 
ෙයෝජනා කරd. 

පා.170/’12 
99. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— වැ�G� නඩ1� මnඩල වැඩසටහන පළා1, =සj්� සහ 
පාෙ$�ය ෙ:ක0 ෙකොkඨාස මkටi4 ව3ා�ත @Nම,— [[ධ පා-ශව්ය4 [M4 වැ�G� 
ZරවැMය4 ෙනොසලකා හැNම ��4 MOවන [[ධ අසාධාරණය4 ස0බ4ධෙය4 පැi¹� 
@Nම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත3ාංශෙ; වැ�G� ෙ:ක0 කා-යාලය යටෙ1 �යා1මක වන 
වැ�G� නඩ1� මnඩල වැඩසටහන පළා1, =සj්� හා පාෙ$�ය ෙ:ක0 ෙකොkඨාස 
මkටi4 ව3ා�ත කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.171/’12  
100. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— වැ�G� පජාව v ලංකාෙq ආ-Âක ව-ධනයට දායක කර 
ගැ`මට ණය lෙ0 වැඩ ��ෙවළ� සකස ්@Nම,— වයස අ|�O 60 ඉ�මවා ඇ' වැ�G� 
පජාවට තම ]වෙනෝපාය මා-ග ශ�'ම1 කරග�i4 සමසත් v ලංකා ආ-Âකෙ; ව-ධනයට 
දායකLමට බැංX ප$ධ'ය මU4 ණය lෙ0 කමෙqදය� �යා1මක ෙනොL ම ඔ|4ට සමාජය 
�ළ ෙවන1 අකාරයකට සැලRම� වන ෙහd4 එම අසාධාරණ ත11වය වැළැ�Lමට කමව1 
වැඩ��ෙවළ� ඇ' කළ m� යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.172/’12 

101. 
ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— වයස අ|�O 60 ඉ�මවා ඇ' Z$ගලd4 සමාජය �ළ සËය 

Z$ගලd4 බවට ප1 @Nෙ0 වැඩ ��ෙවළ� සකස ් @Nම,— සමාජ ආ-Âක �යාව�ෙ; 
පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අ|�O 60 ඉ�මLෙම4 පc සමාජය �ළ �M 
��ගැ`ම� ෙනොමැ'ව අËයව ෙකො4L M�න වැ�G�ය4, සමාජෙ; සËය Z$ගලd4 බවට 
ප1 @,ෙ0 වැඩ��ෙවළ� සකස ්@Nමට පාස: පජාව ඇ�r <r මහ1 සමාජයම දැ�ව1 
@Nෙ0 කමෙqදය� ඇ' කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.124/’11 
102. 

ග� �ව4 රණ�ංග මහතා,— ශාසü්ය ග4ථවල හැර ෛද�ක Zව1ප1 සහ වාර 
සඟරාවල #$ධ Éපය පළ @Nම තහන0 @Nම,— ෛද�ක Zව1ප1වල සහ වාර සඟරාවල 
#$ධ Éප සහ ප'මා Éප @MO පාලනය@4 ෙතොරව  අ6iතව <දණය  ෙකෙරන අතර එම 
පjකා [[ධ භාnඩ දවටන සහ ෙවන1 අෙයෝග3 කටm� සඳහා භා[තා @Nම 
#Oරජාණ4වහ4ෙසේට අෙගෞරවය� වන බැ[4 2600 වැ� ස0#$ධ ජය4'ය සැමNම ද 
සැල@:ලට ෙගන i4 ඉ=,යට ශාසü්ය ග4ථවල හැර ෛද�ක Zව1ප1, වාර සඟරා සහ 
ෙවන1 පjකාවල #$ධ Éප සහ ප'මා Éප පළ @Nම තහන0 @Nම සඳහා අවශ3 `' හÆ4වා 
=ය m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.175/’13 

103. 
 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— ෙමෝට- කා-iක �ෙෂේතය ��බඳ පාස: Mc4ෙ\ 
දැ�ම Zr: @Nම,— v ලංකාෙq අනාගත ත�ණ ත�¹ය4ෙ\ �@යා පශ්නයට [සÆම� 
ෙලස සහ ෙමෝට- කා-iක �ෙෂේතෙ; ඇ'ව4නා? ව-ධනයට සාෙ��ෂව Z�� 
ශiකd4ෙ\ අවශ3තාව සZරා ගැ�ෙ0 අර<ණ ඇ'ව පාස: [ෂය �-ෙ$ශයට ෙමෝට- 
කා-iක Ú:පය [ෂයය� ෙලස ඇ�ළ1 @Nම සඳහා කමව1 වැඩ��ෙවළ� ඇ' කළ 
m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.176/’13 
104. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— ෙමෝට- කා-iක Ú:පය ඉගැ4Lම සඳහා ��ව�4 
Z�� @Nමට අධ3ාපන [ද3ා �ඨය� ඇ' @Nම,— v ලංකාෙq සහ [ෙ$ශ රටවල ෙමෝට- 



( 69 ) 

 

කා-iක �ෙෂේතෙ; ඇ'වන ව-ධනයට ස,ලන ෙලස, එම �ෙෂේතෙ; Z�� ශiකd4ෙ\ 
ඉ:_ම සZරාKමට හැ@වන ප,=, පාස: මkටi4 ඉගැ4Lම සඳහා ��ව�4 Z�� 
@Nමට ෙමෝට- කා-iක �ෙෂේතය ��බඳ අධ3ාපන [ද3ා �ඨය� ඇ' කළ m�යැd  ෙමම 
පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.177/’13 
105. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— ෙමෝට- කා-iක Ú:පය [ෂය �-ෙ$ශය4 
යාව1කාKන @Nම,— ෙමෝට- කා-iක �ෙෂේතය හා ස0බ4ධ රජෙ; කා-iක [ද3ාල හා 
අ�බ$ධ ආයතනවල ඉෙග�0 කටm� MO කර� ලබ4ෙ4 වසර 25-30 � තර0 පැර¹ 
[ෂය �-ෙ$ශය� යටෙ1 බැ[4, එම ත11වය ෙවනස් @Nම සඳහා එම [ෂය 
�-ෙ$ශය4 යාව1කාKන @Nමට කමව1 වැඩ��ෙවළ� ඇ' කළ m�යැd ෙමම 
පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.178/’13 
106. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,—  jෙරෝද රථ හා ය�� පැ= ආWත �@යාවල �m�ත 
?ව4ෙ\ �@යාවල cර�xතභාවය තහ|� @Nම,— v ලංකාව �ළ ]ව1වන jෙරෝද රථ 
හා ය��පැ= ආWතව සෘ¾ හා වක ෙලස �@යාව4G �m�තLමට කැමැ1ත� ද�වන 
ත�ණ �,ස හා [ශාiක j[ධ හ<දා �ලධාN4 සහ ෙජ3ෂ්ඨ ZරවැMය4 යන ජන 
කnඩාය0වල ආ-Âක ශ�'ය ව-ධනය @Nෙම4 සමස්ත ජා'ක �ෂ්පා=තයට ඔ|4ෙ\ 
දායක1වය ලබා ගැ`ෙ0 අර<ණ ඇ'ව එම �ෙෂේතෙ; �m�ත?ව4ෙ\ සËය දායක1වය 
ජා'ක ආ-Âකයට එ� කර ගැ`ම සඳහා කමව1 වැඩ ��ෙවළ� ක�නi4 සකස් කළ 
m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.179/’13 
107. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— v ලාංRය/ෙ$�ය �පෙqදය ��බඳ රට �ළ ජනතා 
ආක:ප Zr: @Nම,— v ලාංRය/ෙ$�ය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ$�ය හා [ෙ$�ය 
ජනතාව �ළ වැ� නැY�ව� ඇ' @Nෙ0 අර<ණ ඇ'ව, රට �ළ ජනතා ආක:ප ඒ ෙවත 
ෙයො< @Nම සඳහා පාස:, [ශව්[ද3ාල, තෘ¿dක අධ3ාපන ආයතනවල [ෂය පාඨමාලාවට 
�පෙqදය [ෂයය� ෙලස ඇ�ළ1 @Nමට1, රාජ3 හා ෙපෞ$ග�ක අංශවල මැ=හ1Lම මත 
ප-ෙ;ෂණ අංශ =,ගැ4Lම මU4 නව ෙසොයාගැ`0 MO @Nමට1, ඒ හා බැÆ� ආයතන 
ප$ධ'ය ස0බ4ධ කර ග�i4 සහ'ක පත, ��ෙලෝමා, උපා%, පශ්චා1 උපා% පාඨමාලා 
ඇ' @Nම ��4 ෙමම �ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ Zr: ආක:පමය ෙවනස� ඇ' 
කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.180/’13 
108. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— v ලංකාෙq ආහාර සංසක්ෘ'ය ඉෙග�0 සහ ඉගැ4L ෙ0 
�යාව�යට බ$ධ @Nම,— v ලාංRය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග @Nෙ0 කලාව, 
ආහාර �6ෙ0 කලාව, ව-ණකාරක කලාව, ආහාර කැ�ෙ0 කලාව ඇ�r අංශ ගණනාව@4 
සකසL් ඇ' අතර ඒ හා බැÆ� v ලාංRය ආහාර සංසක්ෘ'ය ��බඳ ඉෙග�0 සහ ඉගැ4L0 
කමෙqදය4 හරහා අනාගත පරZරට පවරාlම ෙම4ම ෙ$�ය හා [ෙ$�ය ජනතාව අතර අපෙ\ 
ආහාර සංසක්ෘ'ය ව3ා�ත @Nම මU4 v ලාංRය අනන3තාව අ4ත-ජා'කව ඔසවා තැÐම 
සඳහා වැඩ��ෙවළ� ඇ' කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.181/’13 
109. 

ග� අh1 �. ෙපෙ-රා මහතා,— [�ශච්යකාරව�4ෙ\ වෘ1'ය Z�� ආයතනය� 
�G¸Lම,— v ලංකාෙq අ%කරණය4G m�'ය පMඳKම සඳහා ප<ඛතම අවශ3තාවය� 
ව4ෙ4 �ණා1මකභාවෙය4 ඉහළ [�ශච්යකාර වෘ1'ය� සථ්ා�ත @Nම බැ[4, ඒ සඳහා 
අත3වශ3 “�ණා1මකභාවෙය4 ඉතා ඉහළ” Z��ව� ලබා lම සඳහා දැනට �G¸වා ඇ'       
“v ලංකා [�ශච්යකාරව�4ෙ\ ආයතනය” @Mෙසේ1 පමාණව1 ෙනොවන බැ[4, 
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[�ශච්යකාරව�4 Z�� @Nමට [ශව්[ද3ාලයක පi'යට අ�Êල? [�ශච්යකාරව�4ෙ\ 
වෘ1'ය Z�� ආයතනය� �G¸[ය m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.182/’13 
110. 

ග� අh1 �. ෙපෙ-රා මහතා,— $L¿dක පාස: අධ3ාපනය සහ [ශව්[ද3ාල අධ3ාපනය 
ඉංúM මාධ3ෙය4 ෙනොiලෙ; ලබාlම,— v ලංකාෙq සෑම රජෙ; පාසලකම $[¿dක 
අධ3ාපනය සහ Mය_ රජෙ; [ශව් [ද3ාලය4G ස0 -ණ අධ3ාපනය ඉංúM මාධ3ෙය4 ලබා 
=ය m� බව1, එR අධ3ාපනය ස0 -ණ රජෙ; [යදෙම4 ලබාෙදන �දහස් අධ3ාපනය� [ය 
m� බව1 ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.183/’13 
111. 

ග� අh1 �. ෙපෙ-රා මහතා,— ෙමෝට- වාහන හා ස0බ4ධ ව4= නT සඳහා ල� කා-ය 
ප�පා�ය� හÆ4වාlම,— ෙමෝට- වාහන හා ස0බ4ධ හ=M අන��ව�4 iයUය 
තැනැ1ත4ෙ\ උ�මක�ව4ට සහ යැෙප4න4ට ද, එවැ� හ=M අන��ව�4 �වාල ලැ· 
තැනැ1ත4ට ද ව4= ලබාගැ`ම සඳහා ඉතා අ6� සහ l-ඝ අ%කරණ �යාදාමයකට 
සහභා�Lමට MOLෙම4 ඔ|4 ඉතා අසරණ ත11වයකට ප1වන බැ[4, ෙමෝට- වාහන හා 
ස0බ4ධ ව4= නT සඳහා ල� කා-ය ප�පා�ය� හÆ4වා ෙදන ප,= M[: නT [ධාන සංගහය 
සංෙශෝධනය කළ m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා. 186/’13 
112. 

ග� රL ක�ණානායක මහතා,— මහජන යහපත උෙදසා නTකරණයට `' හÆ4වාlම,— 
=�Æ ජනතාවෙ\ ��ක i�ස ් අd'වාMක0 කඩLම, රාජ3 ප'ප1'වල අඩං� ෙ$ ෙහෝ 
ඒවාෙ; බලපෑම, ෙපොO කටm� ඉ¸ @Nමට නාග,ක අ%කාරය4ට බලපෑ0 @Nම, ආගiක 
අd'වාMක0 ෙහෝ අෙනX1 <�ක අd'වාMක0 කඩLම සහ අ%ක මහජන ණය හා 
ZරවැMය4 අ'ෙ-ක වගR0වලට ෙයො< ෙකෙරන aෂණය යන ක��  ස0බ4ධෙය4 මහජන 
යහපත උෙදසා නTකරණයට ̀ ' හÆ4වා =ය m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.188/’13 
113. 

ග� (අ:හා�) ඒ. එ}. එ0. අසව්- මහතා,— ජා'ක Ëඩාව වන ෙවො�ෙබෝ: Ëඩාව නගා 
M¸Lම,— ඉහළ  තලෙ; Xසලතාව�, ක�සරභාවය�, ශාN,ක ෙයෝග3තාවය�, Ö¹ක 
¿රණ ගැ`ම� සහ කnඩායම� ෙලස කටm� @Nම�, අවශ3 කරන පශසත් Ëඩාව� වන 
ෙවො�ෙබෝ: ජා'ක Ëඩාව නගා M¸Lම සඳහා ෙහොÎ4 සැලc0 කළ වැඩසටහන� =ය1 කළ 
m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

පා.189/’13 
114. 

ග� (අ:හා�) ඒ. එ}. එ0. අසව්- මහතා,— Ðරr නi4 හÆ4ව� ලබන ස0පදාdක 
අ1ය4ත ෙ-4ද ක-මා4තය නගා M¸Lම,— ෙ-4ද �ෂ්පාදනෙ; �රත ගාÍය ජනතාවට 
ඉහළ ආදායම� ලබා ගැ`මට හැ@යාව සලසා lම සඳහා ඔ|4ට නLන පහcක0 ෙදi4 Ðරr 
ගෘහසත් ක-මා4තය වැ� =m� @Nමට සහ ෙ-4ද සහ ෙ-4ද �ෂ්පාදන සංචාරකය4 අතර 
ජන
ය කරLමට ඵලදාb සහ අ-ථව1 �යවර ගත m�යැd, ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා 
කරd. 

පා.187/’13 
115. 

ග� රL ක�ණානායක මහතා,— අමාත3 ආර�ෂක අංශ �ලධාN4 ෙ$ශපාලනඥය4ට 
පමණ� 6මා @Nම,— අමාත3 ආර�ෂක අංශය (MSD) මä4 සපයා ෙද� ලබන ආර�ෂක 
�ලධාN4 ෙ$ශපාලනඥය4ට පමණ� 6මා කළ m� බව1 ඔ|4ෙ\ ප|ෙ: සාමාhකය4ට 
ලබා ෙනො=ය m� බව1 ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 
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පා.190/’13 
116. 

ග� රL ක�ණානායක මහතා,— ආ-Âක ෙහේ�4 මත ත�ණ මqව�4 v ලංකාෙව4 
�ටL යාම වැළැ�Lමට `' පැනLම,— ශ�'ම1 සහ �'ම1 ප|: ප,සරය� ෙගොඩනැ�ම 
සඳහා ත�ණ මqව�4 [M4 පධාන කා-යභාරය� ඉ¸ කර� ලබන ෙහd4 ද, මෑත කාලෙ;l 
එවැ� මqව�4 ශ�'ම1 ප|: ඒකකයක පව'න සාරධ-ම [නාශකර දමi4 සහ බරපතල 
සමාජ අ-#දය� �-මාණය කරi4 [ෙ$ශ �@යා සඳහා v ලංකාෙව4 බැහැරව Uය ෙහd4 ද, 
අ|�O පහට වඩා අT වයසැ' ද�ව4 M�න මqව�4 ආ-Âක ෙහේ�4 මත v ලංකාෙව4 
බැහැරLම වැළැ�Lමට cOc ̀ ' පැන[ය m�යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.191/’13 
117. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— [ශව්[ද3ාල සහ තෘ¿dක අධ3ාපන ආයතනවල Mc4ෙ\ 
ප-ෙ;ෂණ �බ4ධන අමාත3ාංශවල සංව-ධන කටm� ඉල�ක කර සකස ් @,ම,— 
[ශව්[ද3ාල සහ තෘ¿dක අධ3ාපන ආයතනවල Mc4 [M4 තම පාඨමාලා ස0බ4ධෙය4 
ඉ=,ප1 කරන ප-ෙ;ෂණ �බ4ධන රෙk ආ-Âක, සමා]ය, සංසක්ෘ'ක හා සංව-ධන 
කටm�වලට උපෙයෝ� කර ගැ`ම වැදග1 වන බැ[4 එම �බ4ධන අ%�ෂණය කර� ලබන 
ආචා-යව� හා ප-ෙ;ෂණ �බ4ධන අදාළ වන අමාත3ාංශ අතර මනා ස0බ4Üකරණය� 
ඇ' @Nම සඳහා එR අමාත3ාංශෙ; �ලධා,ෙයX ප1@Nෙම4 එම ප-ෙ;ෂණ �බ4ධන 
මU4 අමාත3ාංශෙ; ඉ=, සංව-ධන �යාදාමය4 සහ කාKන ඉල�ක සZරා ගැ`මට හැ@වන 
ප,= කමව1 වැඩ ��ෙවළ� ඇ' කළ m�යැd  ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

පා.192/’13 
118. 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා,— වයස අ|�O 18 ස0 -ණ වන අවසථ්ාෙqlම ඡ4ද Gi 
නාමෙ:ඛනයට නම ඇ�ළ1 @Nම,— මැ'වරණ ෙදපා-තෙ04�ව මU4 වා-xකව ඡ4ද Gi 
නාමෙ:ඛන සංෙශෝධනය @Nමට �යiත =නට පcව ෙහෝ ෙපර =නකl වයස අ|�O 18 
ස0 -ණ වන තැනැ1ත4ට �යiත වයස ස0 -ණ ? =නටම ඡ4ද Gi නාමෙ:ඛනෙයG නම 
ඇ�ළ1 කරවා ගත හැ@ ආකාරෙ; පාෙයෝUක වැඩ ��ෙවළ� ඇ' කළ m�යැd ෙමම 
පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd.  

 
 

=න �යමය� ෙනොමැ' ෙයෝජනා ��බඳ දැ�0lම 
 

*1. 
ග� අධ3ාපන අමාත3�මා,— ජා'ක අධ3ාපන ප'ප1'ය� සැක6ම සඳහා වන 

පා-�ෙ04�  [ෙශේෂ කාරක සභාව,—  

v ලංකාෙq �දහස ් අධ3ාපන කමය �යා1මක Lෙම4 පcව අධ3ාපන කමය 
පමාණා1මකව ව-ධනය L ඇත1 ඊට සාෙ��ෂව අධ3ාපනය �ණා1මකව සහ වþහා1මකව 
ව-ධනය ෙනොLම �සා ��ව�4ට1 Mc ද� දැ,ය4 සහ ෙදමා�ය4ට1 �ඩාකාNවන 
වට�ටාව� �-මාණය L ඇ' ෙහd4 ද, 

එම ක�ණට අදාළව අධ3ාපන ක ්ෙෂේතය �ළ [[ධ අකටm� හා අසාධාරණක0 ෙම4ම 
වංචා සහ aෂණ MOවන බවට සමාජ මතය� �-මාණය L ඇ' ෙහd4 ද, 

සමසථ් අධ3ාපන කමෙ; c[ශාල ෙවනසක්0 සහ ප'සංසක්රණ  �ස� MO[ය m� බවට 
ෙපොO ජන මතය� ෙගොඩනැ� ඇ' ෙහd4 ද, 

මG4ද �4තන ඉ=, දැ�ෙමG ද�වා ඇ' දැ�ම ෙ�4ôය සංව-ධන උපාය මා-ගය 
සැල@:ලට ග�i4ද, 
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සමසත් ලාංRය Úෂ3 පර0පරාෙq අනාගතය �-මාණය @Nමට අදාළ වන ෙලස ළද� 
පාස: අව%ෙ; Mට [ශව් [ද3ාල අධ3ාපනය ද�වා Mc4ෙ\ දැ�ම, Xසලතා සහ ආක:ප 
ව-ධනය @Nමට අදාළවන ප,= ජා'ක අධ3ාපන කමය� සකස ්@Nම ක: දැiය ෙනොහැ@ සහ 
ජා'ක ප<ඛතාව ලැAය m� ක�ණ� ෙහd4 ද, 

(අ)  ෙපර පාස:, පාථiක, $['bක සහ තෘ'dක අධ3ාපනෙයG ඇ' [ය m� 
පමාණා1මක, �ණා1මක සහ වþහා1මක ෙවනසක්0 ෙq දැd ෙසොයා බැKම 
�¹සද, 

(ආ) ජා'ක, ආගiක සහ සංසක්ෘ'ක  හර ප$ධ¿4 ආර�ෂා @Nම සඳහා අධ3ාපන කමය 
�ළ ඇ' කළ m� ෙවනසක්0 ��බඳව ෙසොයා බැKම �¹සද, 

(ඇ)  �,ෙව4 අධ3ාපනෙ; MO[ය m� ෙවනසක්0 ��බඳව ෙසොයා බැKම �¹සද, 

(ඈ)  පළ< ෙශේ¹යට ළ<4 ඇ�ළ1 @Nෙ0l �ශ�්ත කමෙqදය� 'ෙ�ද ය4න ෙසොයා 
බැKම �¹සද, 

(ඉ)  Mය_ම [භාග සහ පN�ෂණ ප'ඵල ඉහළ මkටමකට ෙගන ඒම සහ උසස ්අධ3ාපන 
cOcක0 ෙනොලබන Mc4 ෙව�ෙව4 අධ3ාපන කමය �ළ ලබා =ය හැ@ [ක:ප 
�යා මා-ග ඇ'කළ m�ද ය4න ෙසොයා බැKම �¹සද, 

(ඊ)  [ශව් [ද3ාලයට ඇ�:Lම සඳහා cOcක0 ලැ#ව1 v ලංකාෙq [ශව් [ද3ාලයකට 
ඇ�ළ1 ෙනොL [ෙ$ශය4G අධ3ාපනය ලැÐම �¹ස [ෙ$ශ ගතවන Mc4ට ෙමරට 
�ළlම අධ3ාපන ඉඩ පසථ්ා ලබා =ය හැ@ කමෙqදය4 ෙqදැd ෙසොයා බැKම 
�¹සද, 

(උ)  අධ3ාපන කමය �යා1මකLම �ළ පාෙ$�ය, ජා¿4 සහ ආගiක වශෙය4 පව'න 
[ෂමතා ඉව1 @Nමට ගතm� කමෙqදය4 කවෙ-දැd ෙසොයා බැKම �¹සද, 

(ඌ) ජා'ක අධ3ාපන ප'ප1' �යා1මක Lෙ0l මධ3ම රජය සහ පළා1 සභා අතර 
ඇ'[ය m� අ4ත- ස0බ4ධතාව4G සව්භාවය ��බඳව ෙසොයා බැKම �¹සද, 

(එ)  අධ3ාපන �යාව�ෙ;l, ��ව�4, �� උපෙ$ශකව�4, [Oහ:ප'ව�4, 
ෙකොkඨාස අධ3ාපන අධ3�ෂව�4, කලාප අධ3ාපන අධ3�ෂව�4 සහ පළා1 
අධ3ාපන අධ3�ෂව�4 සමසථ් අධ3ාපනෙql4ෙ\ වගRම සහ කා-යය �ශ්චය 
@Nම සඳහා ගතm� �යවර කවෙ-දැd ෙසොයා බැKම �¹සද, 

පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව� ප1 කළm� යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා 
ස0මත කරd. 

(2.)  
(අ) එම කාරක සභාව සහ එG සභාප' කථානායක�මා [M4 න0 කළ m� ව4ෙ4ය. 

(ආ) සථ්ාවර �ෙයෝග 95 G [%[ධානවල Xම� සඳහ4ව '#ණ ද, කාරක සභාව 
සාමාhකd4 [Mඑ� (21) ෙදෙනXට ෙනොවැ� සංඛ3ාව@4 සම4[ත [ය m� ය. 

(ඇ) එG වා-තාව එG පළ< �සL්ෙ0 Mට මාස �නක(03) කාලය� ෙහෝ පා-�ෙ04�ව 
[M4 l-ඝ ෙකෙරන එවැ� කාල ප,}ෙ~දය� �ළ l පා-�ෙ04�ව ඉ=,ප1 කළ 
m�ය. 

(3.) ඒ කාරක සභාවට,—  
(අ)   Mය ගණ රණය �යම කර ගැ`මට බලය 'Aය m�ය. 

(ආ)  Mය කාරක සභාව ඉ=,ෙ; ෙප` M�න ෙලස ය0 තැනැ1තX කැඳLමට ද, ය0 
ෙ:ඛනය� ෙහෝ වා-තාව� ඉ=,ප1 කරන ෙලස ය0 තැනැ1තXට �යම @Nමට ද, 
ඉහත සඳහ4 ක��  -ණ ෙලස සලකා බැKම �¹ස අවශ3 යd කාරක සභාව 
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ක:පනා කරන ��ත ෙහෝ වා�ක සා�x ලබා ගැ`මට හා භාර ගැ`මට ද බලය 'Aය 
m�ය. 

(ඇ) කාරක සභාෙq සහාය �¹ස අදාළ ෙÖේතය4G [ෙශේෂඥ දැ�ම� ඇ' 
Z$ගලය4ෙ\ සහ පLණය4ෙ\ ෙසේවය ලබා ගැ`මට ද බලය 'Aය m�ය. 

(ඈ) ක�4 කල අ4ත-වාර වා-තා ඉ=,ප1 @Nමට ද, පා-�ෙ04�ව ක: තබන ල$ෙ$ 
|ව ද, �සL්0 පව1වාෙගන යෑමට බලය 'Aය m� ය. 

පා. 37/’10 
 2. 
 

ග� රL ක�ණානායක මහතා 

ග� ර4ජ4 රාමනායක මහතා 

ග�  එ}. එ0. එ0. හNස් මහතා 

ග� ල�ෂ්ම4 @,ඇ:ල මහතා 

ග� අ-¾න රණ�ංග මහතා 

ග�  �ම: [ෙ�Mංහ මහතා 

ග�  අ@ල [රා� කා,යවස0 මහතා 

ග� ෙ�. v රංගා මහතා 

ග� හ,4 පනා4O මහතා,— රට Zරා පව'න අත3ාවශ3 ඖෂධවල උග Gඟය ��බඳ 
ක�� ෙසොයා බලා වා-තා @Nම �¹ස වන පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව,— 

 අත3ාවශ3 ඖෂධවල උග Gඟය� රට Zරා පව'න ෙහd4 ද, 

ෙමම Gඟය සඳහා ෙහේ� ග� ෙසෞඛ3 අමාත3�මා පා-�ෙ04�ෙql ෙහ�දරq කර ඇ' 
ෙහd4 ද, 

ෙමම ත1වය �වැර= @Nම සඳහා ? �යාමා-ග ක�නi4 ෙනොගතෙහො1, මහ1 
ව3සනය� ඇ'[ය හැ@ ෙහd4 ද, 

(අ)        ෙමම ඖෂධ Gඟය සඳහා ෙහේ� [මසා බැKම සඳහා1; 

(ආ)     ෙමම ත1වෙය4 ilම සඳහා අවශ3 ෙක� කාKන �යාමා-ග �-ෙ$ශ @Nම    
සඳහා1; 

(ඇ) අනාගතෙ; ෙමබÆ ත1වය� ය� ඇ'Lම වැළැ�Lමට ගතm� සÂ්ර 
�යාමා-ග �-ෙ$ශ @Nම සඳහා1; 

පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව� ප1 කළ m� යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා 
ස0මත කරd. 

2.       (අ)    එම කාරක සභාව සහ එG සභාප' කථානායක�මා [M4 න0 කළ m� 
ව4ෙ4ය. 

      (ආ) ස්ථාවර �ෙයෝග 95 G [%[ධානවල Xම� සඳහ4 ව '#ණ ද, කාරක 
සභාව සාමාhකd4 [M එ� (21) ෙදෙනXට ෙනොවැ� සංඛ3ාව@4 
සම4[ත [ය m� ය. 

3. ඒ කාරක සභාවට,—  

      (අ)      Mය ගණ රණය �යම කර ගැ`මට ද; 

      (ආ)  Z$ගලය4, �� ෙ:ඛන හා වා-තා ෙග4වා ගැ`මට ද, පා-�ෙ04�ව 
ෙහෝ එබÆ කාරක සභාව� ඉ=,ෙ; ෙප` M�න ෙලස ඕනෑම 
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Z$ගලෙයXට �යම @Nමට ද, එබÆ Z$ගලය4ෙ\ ස4තකෙ; ෙහෝ 
පාලනය යටෙ1 පව'න ය0 ��ය�, ෙපොත�, ෙ:ඛනය� ෙහෝ වා-තා 
ඉ=,ප1 කරන ෙලස �යම @Nමට ද;  

 (ඇ)   සා�ෂ3ක�ව4 වා�කව [භාග @Nෙම4 සත3 අසත3තාව [මසා බැKමට    
ෙහෝ අන3ාකාරෙය4 තහ|� කර ගැ`මට ද, කාරක සභාෙq සභාප' 
ෙහෝ එම කා-ය සඳහා [ෙශේෂෙය4 බලය පවර� ලැ· තැන1ෙතX [M4 
=|රව� ෙහෝ සහ'ක කර� ලැ· සා�ෂ3ක�ව4 [භාග @Nමට ද; 

 (ඈ)  කාරක සභාෙq සහය �¹ස අදාළ �ෙෂතය4G [ෙශේෂඥ දැ�ම� ඇ' 
  Z$ගලය4ෙ\ සහ පLනය4ෙ\ ෙසේවය ලබා ගැ`මට ; සහ 

 (ඉ)   ක�4 කල අ4ත-වාර වා-තා ඉ=,ප1 @Nමට ද, පා-�ෙ04�ව ක: 
 තබන ල$ෙ$ |ව ද �සL්0 පව1වාෙගන යෑමට ද; 

 බලය 'Aය m�ය. 

4.  Mය පළ<වැ� �ස්L0 =නෙ; Mට මාස 6ක කාලය� �ළ ෙහෝ පා-�ෙ04�ව  [M4 
වැ�Oරට1 ලබා ෙදන අ4 කවර කාල 6මාව� �ළ කාරක සභාව Mය  වා-තාව 
ඉ=,ප1 කළ m�ය. 

පා. 38/’10 
 3. 

 
ග� රL ක�ණානායක මහතා 

ග�  අ@ල [රා� කා,යවස0 මහතා 

ග� ෙ�. v රංගා මහතා 

ග� ර4ජ4 රාමනායක මහතා 

ග� හ,4 පනා4O මහතා 

ග� පා�ත ෙතවර�ෙප�ම මහතා 

ග�  එ}. එ0. එ0. හNස් මහතා 

ග� ල�ෂ්ම4 @,ඇ:ල මහතා 

ග� අ-¾න රණ�ංග මහතා 

ග�  �ම: [ෙ�Mංහ මහතා,— ෙකොළඹ නගරය හා තදාස4න පෙ$ශවල ය� ය�1 
ජල ගැK0 ඇ' Lමට ෙහේ� ෙසොයා බලා වා-තා @Nම �¹ස වන පා-�ෙ04� [ෙශේෂ   
කාරක සභාව,— 

පcUය =න ගණනාව� �ළ ෙකොළඹ මහ නගර සභා බල පෙ$ශෙ; වැ� ෙකොටස� සහ 
ෙකොළඹ =සj්�කෙ; [ශාල ෙකොටස ්තදබල ජල ගැK0 වලට ෙගොO� L ඇ' ෙහd4 ද, 

ෙමය, ෙකොළඹ මහ නගර සභා බල පෙ$ශය සහ =සj්�කය �ළ ෙවෙසන ZරවැMය4ෙ\ 
][ත වල �ර4තරෙය4 ය� ය�1 ඇ'වන ල�ෂණය� බවට ප1ව ඇ' ෙහd4 ද, 

ෙ0 ��බඳ වගRම ඇ1ත|4 ෙමම ත11වය පාලනය @Nමට @MO පය1නය� දරා 
ෙනොමැ' ෙහd4 ද, 

ෙමම ජල ගැK0 ය� ය�1 ඇ'Lම වැළැ�Lම �¹ස @MO �යාමා-ගය� ග� ලැබ 
ෙනොමැ' ෙහd4 ද, 

කාලය1 සමඟ ත11වය වඩ වඩා1 නරක අතට හැN ඇ' ෙහd4 ද, 

ජල ගැ:ම පහව යාෙම4 පcව Mයr ෙදයම අමතක කර දැÍෙ0 පවණතාව� ඇ' 
ෙහd4 ද, 

ෙමය ඉතාම1 අස�¸දායක ත11වය�  වන ෙහd4 ද, 
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      (අ) ෙකොළඹ නගරෙ; හා ඒ අවටද, එම =ස්j�කෙ; ද ය� ය�1 ජල ගැK0           
ඇ'Lමට ෙහේ� [මසා බැKමට ද; 

(ආ) ඉහත R ප,= ජල ගැK0 ඇ' Lම වැළැ�Lමට අවශ3 �ෂ¹ක හා ෙක�     
කාKන �යා මා-ග ��බඳව [මසා බැKමට ද; 

(ඇ) ෙමම ගැටrව ය� ය�1 ඇ'Lම සÂ්රව ම වැළැ�Lෙ0 කම සහ [%   
�-ෙ$ශ @Nමට ද; 

පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභා ව� ප1 කළ m� යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව 
 ෙයෝජනා ස0මත කරd. 

2.   (අ) එම කාරක සභාව සහ එG සභාප' කථානායක�මා [M4 න0 කළ m� 
ව4ෙ4ය. 

 (ආ) ස්ථාවර �ෙයෝග 95 G [%[ධානවල Xම� සඳහ4ව '#ණ ද, කාරක සභාව 
සාමාhකය4 [M එ� (21) ෙදෙනXට ෙනොවැ� සංඛ3ාව@4 සම4[ත [ය 
m�ය. 

3. ඒ කාරක සභාවට,— 

 (අ) Mය ගණ රණය �යම කර ගැ`මට ද; 

  (ආ) Z$ගලය4, �� ෙ:ඛන හා වා-තා ෙග4වා ගැ`මට ද, පා-�ෙ04�ව ෙහෝ 
එබÆ කාරක සභාව� ඉ=,ෙ; ෙප` M�න ෙලස ඕනෑම Z$ගලෙයXට �යම 
@Nමට ද, එබÆ Z$ගලය4ෙ\ ස4තකෙ; ෙහෝ පාලනය යටෙ1 පව'න ය0 
��ය�, ෙපොත�, වා-තාව� ෙහෝ ෙ:ඛනය� ඉ=,ප1 කරන ෙලස �යම 
@Nමට ද; 

  (ඇ) සා�ෂ3ක�ව4 වා�කව [භාග @Nෙම4 සත3 අසත3තාව [මසා බැKමට 
ෙහෝ අන3ාකාරෙය4 තහ|� කර ගැ`මට ද, කාරක සභාෙq සභාප' ෙහෝ ඒ 
එම කා-යය සඳහා [ෙශේෂෙය4 බලය පවර� ලැ· තැනැ1ෙතX [M4 
=|රව� ෙහෝ සහ'ක කරව� ලැ· සා�ෂ3ක�ව4 [භාග @Nමට ද; 

  (ඈ) කාරක සභාෙq සහාය �¹ස අදාළ �ෙෂේතය4G [ෙශේෂඥ දැ�ම� ඇ' 
Z$ගලය4ෙ\ හා පLනය4ෙ\ සහාය ලබා ගැ`මට; සහ 

  (ඉ) ක�4 කල අ4ත-වාර වා-තා ඉ=,ප1 @Nමට ද, පා-�ෙ04�ව ක: තබන 
ල$ෙ$ |ව ද �ස්L0 පව1වාෙගන යෑමට ද; 

 බලය 'Aය m�ය. 

4.  Mය පළ<වැ� �ස්L0 =නෙ; Mට මාස 6ක කාලය� �ළ ෙහෝ පා-�ෙ04�ව [M4 
වැ�Oරට1 ලබා ෙදන අ4 කවර කාල 6මාව� �ළ කාරක සභාව Mය වා-තාව 
ඉ=,ප1 කළ m�ය. 

 

පා. 58/’10 
 4. 

 
ග�  ක� ජය�,ය මහතා 

ග�  ෙජෝ4 අමර�ංග මහතා 

ග�  එ0. ෙජෝශ� මdක: ෙපෙ-රා මහතා 

ග�  Ý. එ0. ස්වාiනාද4 මහතා 

ග�  රL ක�ණානායක මහතා 

ග�  ෙ�. v රංගා මහතා,— මැ'වරණ `' සමාෙලෝචනය @Nම හා සංෙශෝධන 
�-ෙ$ශ @Nම සඳහා වන පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව,— 
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v ලංකාෙq මැ'වරණ කමය ප'සංසක්රණය @Nම සඳහා පcUය ව-ෂ ගණනාව� 
<r:ෙ: [[ධාකාර පය1නය4 දරා ඇ' ෙහd4ද, 

5 වැ� පා-�ෙ04�ව කාලෙ;l හා ඉ4 අන��ව 2006, 6 වැ� පා-�ෙ04�ව කාලෙ;l 
ද ඇ�rව, අවසථ්ා ගණනාවකl මැ'වරණ ප'සංසක්රණ ��බඳව [මසා බැKම සඳහා [ෙශේෂ 
කාරක සභා ප1 කර� ලැබ ඇ' ෙහd4 ද, 

ෙමම කාරක සභා [M4 අ4ත-වාර වා-තා ගණනාව� ඉ=,ප1 කර� ලැබ ඇ' ෙහd4 ද, 

ෙමම කාරක සභාවල �-ෙ$ශ �යා1මක @Nම සඳහා @MO �යාමා-ගය� ෙගන ෙනොමැ' 
ෙහd4 ද, 

(අ)  මැ'වරණ ස0බ4ධ `', [ෙශේෂෙය4ම ඡ4දදායකය4 �යාප=ං� @Nෙ0 
පනත, පළා1 පාලන මැ'වරණ පනත, පළා1 සභා මැ'වරණ පනත, 
පා-�ෙ04� මැ'වරණ පනත සහ ජනා%ප' මැ'වරණ පනත හා සමඟ ඉහත 
R පන1වලට වසර ගණනාව� Zරා MOකරන ලද [[ධ සංෙශෝධනද ඉහත 
ද�වා ඇ' පන1වල [%[ධාන වලට අදාළ කරන ලද [ෙශේෂ [%[ධාන පන1 
ෙක¸0ප1ද සමාෙලෝචනය @Nමට1; 

 (ආ) ෙමම පන1  ප'ෙශෝධනය @Nමට, සංෙශෝධනය @Nමට හා ඒකාබ$ධ @Nමට 
ඇ' අවශ3තාව ත�ෙසේ� @Nමට1; 

 (ඇ)  මැ'වරණවලට අදාළව දැනට පව1නා `' වලට අවශ3 ප'සංසක්රණ සහ 
සංෙශෝධන �-ෙ$ශ @Nමට1; 

පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව� ප1 කළ m� යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව 
ෙයෝජනා ස0මත කරd. 

2. (අ)  එම කාරක සභාව සහ එG සභාප' කථානායක�මා [M4 න0 කළ m� 
 ව4ෙ4ය. 

  (ආ)  ස්ථාවර �ෙයෝග 95 G [%[ධාන වල Xම� සඳහ4ව '#ණ ද, කාරක සභා ව 
 සාමාhකය4 (21) ෙදෙනXට ෙනොවැ� සංඛ3ාව@4 සම4[ත [ය m�ය. 

3.  ඒ කාරක සභාවට,— 

   (අ)  Mය ගණ රණය �යම කර ගැ`මට ද; 

  

 (ආ)  ය0 තැනැ1ෙතX කැඳLමට, ය0 ෙ:ඛන ෙහෝ වා-තා ෙග4වා ගැ`මට, 
පා-�ෙ04�ව ෙහෝ Mය කාරක සභාව ඉ=,ෙ; ෙප` M�න ෙලස ය0 
තැනැ1ෙතXට �යම @Nමට හා එබÆ තැනැ1ෙතX ස4තකෙයG ෙහෝ 
පාලනය යටෙ1 පව'න ය0 ෙ:ඛනය�, ෙපොත�, වා-තාව� ෙහෝ �ය[:ල� 
ඉ=,ප1 කරන ෙලස �යම @Nමට ද; 

  (ඇ) සා�xක�ව4 වා�කව [භාග @Nෙම4 සත3 අසත3තාව [මසා බැKමට ෙහෝ 
අන3ාකාරෙය4 තහ|� කර ගැ`මට හා කාරක සභාෙq සභාප'  ෙහෝ එම 
කා-යය සඳහා [ෙශේෂෙය4 බලය පවර� ලැ· තැනැ1ෙතX [M4 =|රව� 
ලැ· සා�xක�ව4 [භාග @Nමට ද; 

  (ඈ) කාරක සභාෙq සහාය �¹ස අදාළ �ෙෂේතය4G [ෙශේෂඥ දැ�ම� ඇ' 
Z$ගලය4ෙ\ සහ පLනය4ෙ\ ෙසේවය ලබා ගැ`මට; සහ 

   (ඉ) ක�4 කල අ4ත-වාර වා-තා ඉ=,ප1 @Nමට ද පා-�ෙ04�ව ක: තබන 
ල$ෙ$ |වද �ස්L0 පව1වාෙගන  යෑමට ද;  

බලය 'Aය m�ය. 
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4.  Mය පළ<වැ� �ස්L0 =නෙ; Mට ව-ෂයක කාලය� �ළ ෙහෝ පා-�ෙ04�ව              
[M4 වැ�Oරට1 ලබා ෙදන අ4 කවර කාල 6මාව� �ළ කාරක සභාව Mය වා-තාව 
ඉ=,ප1 කළ m�ය. 

පා. 61/’10 
 5. 

 

ග� ක� ජය�,ය මහතා 

ග�  ෙජෝ4 අමර�ංග මහතා 

ග� (ෛවද3) ජයල1 ජයව-ධන මහතා 

ග� ආ-. එ0. රංh1 ම$Oම බnඩාර මහතා 

ග� තලතා අ�ෙකෝරල මහ1iය 

ග� ච4දා� බnඩාර ජයMංහ මහ1iය,— දහහ1වැ� ආnTකම ව3වසථ්ා 
සංෙශෝධනෙ; [%[ධාන �යා1මක @Nම, සමාෙලෝචනය @Nම හා එය �යා1මක @Nම 
සඳහා තවOරට1 සංෙශෝධන අවශ3 ව4ෙ4ද ය4න ��බඳව වා-තා @Nම �¹ස වන 
පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව,—  

 දහහ1වැ� ආnTකම ව3වසථ්ා සංෙශෝධනය 2001 ව-ෂෙ;l පා-�ෙ04�ව [M4 
ස0මත කර සහ'ක කරන ලද ෙහd4 ද; 

 රාජ3 ප,පාලන සහ අ%කරණ �ෙයෝhත ආයතන ගණනාවක ස්වාÜන1වය සහ'ක 
කර� �¹ස ? වැදග1 [%[ධාන ගණනාව� ඉහත R සංෙශෝධනෙයG [%[ධාන මU4 
හÆ4වාO4 හා එම [%[ධානවලට අ4ත-ගත ? ෙහd4 ද; 

 ඉහත R සංෙශෝධන මU4 සාධාරණ හා �දහස් සමාජය� සහ'ක @Nම ෙ}තනය 
කරන ලද ෙහd4 ද; 

 දහහ1වැ� ආnTකම ව3වස්ථා සංෙශෝධනෙයG [%[ධාන උ:ලංඝනය වන බව 
�N�ෂණය කර� ලැබ ඇ' ෙහd4 ද; 

(අ)  ආnTකම ව3වසථ්ාෙq දහහ1වැ� ආnTකම ව3වසථ්ා සංෙශෝධනෙයG [%[ධාන 
�යා1මක @Nම සමාෙලෝචනය @Nමට ද; 

(ආ) එG [%[ධාන අ�ගමනය @Nම සහ'ක @Nම සඳහා අවශ3 �යවර �-ෙ$ශ @Nමට 
ද; 

(ඇ) තවOරට1 සංෙශෝධන අවශ3 ව4ෙ4ද ය4න සලකා බැKමට ද; 

 පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව� ප1 කර� ලැAය m� යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව 
ෙයෝජනා ස0මත කරd. 

2.  (අ)  එම කාරක සභාව සහ එG සභාප' කථානායක�මා [M4 න0 කළ m� 
 ව4ෙ4ය. 

(ආ) සථ්ාවර �ෙයෝග 95 G [%[ධානවල Xම� සඳහ4ව '#ණ ද, කාරක සභා ව 
සාමාhකය4 [M එ� (21) ෙදෙනXට ෙනොවැ� සංඛ3ාව@4 සම4[ත [ය m�ය. 

3. ඒ කාරක සභාවට,— 

(අ)  Mය ගණ රණය �යම කර ගැ`මට බලය 'Aය m�ය. 
(ආ) ය0 තැනැ1ෙතX කැඳLමට, ය0 ෙ:ඛන ෙහෝ වා-තා ෙග4වා ගැ`මට, 

පා-�ෙ04�ව ෙහෝ Mය කාරක සභාව ඉ=,ෙ; ෙප  ̀ M�න ෙලස ය0 
තැනැ1ෙතXට �යම @Nමට හා එබÆ තැනැ1ෙතX ස4තකෙයG ෙහෝ පාලනය 
යටෙ1 පව'න ය0 ෙ:ඛනය�, ෙපොත�, වා-තාව� ෙහෝ �ය[:ල� ඉ=,ප1 කරන 
ෙලස �යම @Nමට බලය 'Aය m�ය. 
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(ඇ) සා�xක�ව4 වා�කව පN�ෂා @Nෙම4 සත3 අසත3තාව [ම6මට ෙහෝ 
අන3ාකාරෙය4 තහ|� කරගැ`මට, කාරක සභාෙq සභාප'  ෙහෝ එම කා-යය 
සඳහා [ෙශේෂෙය4 බලය පවර� ලැ· තැනැ1ෙතX [M4 =|රව� ලැ· 
සා�xක�ව4 [භාග @Nමට බලය 'Aය m�ය. 

(ඈ) කාරක සභාෙq සහාය �¹ස අදාළ �ෙෂේතය4G [ෙශේෂඥ දැ�ම� ඇ' 
Z$ගලය4ෙ\ සහ පLනය4ෙ\ ෙසේවය ලබා ගැ`මටද බලය 'Aය m�ය. 

(ඉ)  ක�4 කල අ4ත-වාර වා-තා ඉ=,ප1 @Nමට ද, පා-�ෙ04�ව ක: තබන ල$ෙ$ 
|වද �සL්0 පව1වාෙගන යෑමට බලය 'Aය m�ය. 

4.  කාරක සභාව, Mය පළ<වැ� �ස්L0 =නෙයG Mට එ� ව-ෂය� ෙහෝ 
 පා-�ෙ04�ව ලබා ෙද4නා? එවැ� අ4 කවර ෙහෝ නැතෙහො1 l-ඝ ? ෙහෝ  කාල 
 6මාව� �ළ Mය වා-තාව ඉ=,ප1 කළ m�ය. 
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 6. 

ග�  ර�: [කමMංහ මහතා  

ග�  ක� ජය�,ය මහතා 

ග�  ෙජෝ4 අමර�ංග මහතා 

ග�  ර|ෆ් හR0 මහතා 

ග�  මංගල සමරLර මහතා,— රාජ3 �ල3ය ��බඳ කාරක සභාව,—  

ෙ1N0 කාරක සභාව [M4 න0 කර� ලබන සභාප'වරයXෙග4 සහ සාමාhකය4 
එෙකොෙළොස ්ෙදෙනXෙග4 සම4[ත ව4නා ? ද, එෙසේ |වද සභාප'වරයා [�$ධ පා-ශව්ෙ; 
පා-�ෙ04� ම4üවරයX ව4නා ? ද, රාජ3 �ල3ය ��බඳ කාරක සභාව යැd හැÎ4[ය m� 
කාරක සභාව� ව4ෙ4ය. 

2. (අ) ආnTකම ව3වසථ්ාෙq 148 වැ� ව3වසථ්ාව යටෙ1 ආදාය0 එක� @Nම ද; 

(ආ) ආnTකම ව3වසථ්ාෙq 149(1) ව3වසථ්ාව යටෙ1 ඒකාබ$ධ අර<ද�4 ෙගL0 @Nම 
ද; 

(ඇ) ආnTකම ව3වසථ්ාෙq 149(1) ව3වසථ්ාව යටෙ1, `'ය පකාරව [ෙශේxත පරමා-ථ 
සඳහා රාජ3 අර<ද: උපෙයෝජනය @Nම ද; 

 

(ඈ) ආnTකම ව3වසථ්ාෙq 150(1) සහ 150(2) ව3වසථ්ාව යටෙ1 රාජ3 අර<ද: භා[තා 
@Nම ද; 

(ඉ) [ස-ජන පනෙ1 ඇ�ළ1 වන [ස-ජනය4 පව-තන ව-ෂය සඳහා ආපc ගැ`0, 
[ස-ජනය4 මා� @N0 සහ අනෙ��xත ෙශේෂය මා� @Nම ද; 

(ඊ) පව-තන ව-ෂය සඳහා [ස-ජන පනත �යා1මක @Nම ද; 

(උ) රාජ3 ණය සහ ණය ෙපොK ෙගLම ද; 

(ඌ) 2003 අංක 2 දරන රාජ3 �ල3 කළමනාකරණ (වගR0) පනත ය ටෙ1 වා-තා සහ 
පකාශ ද; 

 පN�ෂා @Nම එR කාරක සභාෙq කා-යය ව4ෙ4ය. 

3.  ඉහත 2 ෙ~දෙයG සඳහ4 වන ක�� ව�4 පැන නUන ක�� ස0බ4ධෙය4 කාරක 
සභාව ව,4 වර පා-�ෙ04�වට වා-තා කළ m1ෙ1 ය. 
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4.  අයවැය ඇසත්ෙ04� ෙක¸0ප1 සභාගත කර� ලැÐෙම4 පc ස' 6� ඇ�ළත කාරක 
සභාව, රජෙ; ප'ප1' 6මාව4 ඇ�ළත �M ප,= <ද: වැය කර� ලැෙ� ද ය4න 
සඳහ4 කරi4 වා-තාව� ඉ=,ප1 කළ m1ෙ1ය. 

5.  අයවැය ඉ=,ප1 කර� ලැÐෙම4 ඉ�A'ව [ස-ජන පන1 ෙක¸0පත ෙදවැ� වර 
@යLෙම4 පc =න 4� ඇ�ළත කාරක සභාව, සමසත් ඇසත්ෙ04�ගත [යද0 සහ 
ලැÐ0 �ගමනය @Nෙ0l පදන0 වශෙය4 භා[ත කර� ලබන රාජ3 �ල3, �ල3  සහ 
ආ-Âක උපක:පනය4 ��බඳ වා-තාව� පා-�ෙ04�වට ඉ=,ප1 කළ m1ෙ1 ය. 

පා. 67/’10 
 7. 

ග� ර�: [කමMංහ මහතා 

ග� ක� ජය�,ය මහතා 

ග� ෙජෝ4 අමර�ංග මහතා 

ග� ර|ෆ් හR0 මහතා 

ග� මංගල සමරLර මහතා,— අÜ�ෂණ ස්ථාවර කාරක සභා,— 

(අ)  පහත ලැdස�්ගත කර ඇ' ප,=, තම බල 6මාව යටතට එන [ෂයය4ට අදාළ Mය_ 
පන1 ෙක¸0ප1, ෙයෝජනා, U[c0, වා-තා හා අෙනX1 ක��  පN�ෂා @Nෙ0 
බලතල සහ බල 6මාව4 පහත ද�වා ඇ' එ� එ� කාරක සභාවට පැවෙරන 
“අÜ�ෂණ සථ්ාවර කාරක සභා” ය�ෙව4 හැÎ4ෙවන කාරක සභා පා-�ෙ04�ෙq 
'Aය m� යැdද, 

(ආ)  එR කාරක සභාවල බල 6මාව යටතට එන Mය_ පන1 ෙක¸0ප1, ෙයෝජනා, 
U[c0, වා-තා සහ අෙනX1 ක�� පා-�ෙ04�වට ඉ=,ප1 @Nමට පථමෙය4 
වා-තා @Nම සඳහා අදාළ කාරක සභාවලට ෙයො< කළ m� යැdද, 

 ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

 1. ජාත34තර සබඳතා 
   ජාත34තර ෙවළඳාම ඇ�rව [ෙ$ශ �@යා, ජාත34තර සං[ධාන, 

ජාත34තර ස0ෙ0ලන සහ U[c0, කලා�ය සං[ධාන 

 2. ජා'ක ආර�ෂාව 

   v ලංකාෙq ආර�ෂාව ඇ�rව ස4න$ධ හ<දා, රහස ් ෙතොර��, මහජන 
`'ය හා සාමය, ෙපො�Mය හා ආර�ෂාව, [ෙ$�ය රටව: සමඟ 
සහෙයෝ�තාව 

  3.  කෘxක-ම සහ ඉඩ0 

   වැ[� ක-මා4ත, මහවැ� අ%කා,ය, ඉඩ0 සහ වා,මා-ග ඇ�rව 

 4. මානව ස0ප1 හා සංසක්ෘ'ය 
   අධ3ාපනය, Z��ව, ත�ණ කටm�, Ëඩා, සංසක්ෘ'ය හා ආගiක කටm� 

ඇ�rව 

 5. මානව ජනාවාස හා බල ශ�'ය 
   නාග,ක හා ගාÍය ය�තල වþහය�, මහා මා-ග, මා-ග, O0,ය, නැq කටm�, 

�ව4 ෙසේවා, තැපැ: සහ [O� සංෙ$ශ 

 6. මානව cබ සාධනය 
   ෙසෞඛ3ය, සමාජ cබ සාධනය, ද,දතාව OරKම, අබා%තd4, ෙජ3ෂ්ඨ ZරවැM 

හා ළමා cබ සාධනය ඇ�rව 

 7. අභ34තර ප,පාලනය 

 8. ප,සර හා ස්වාභා[ක ස0ප1 
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   ජල කළමනාකරණය, ජලජ ස0ප1, [ෙශේxත ආ-Âක කලාපය හා Üවර 
කටm� ඇ�rව 

 9. ෛන'ක හා කා4තා කටm� 
   අ%කරණ, මානව Giක0, මාධ3, ක0ක�, ජා'ක ඒකාබ$ධතා හා සü් Z�ෂ 

සමාජභාවය ඇ�rව 

(ඇ)  ආnTකම ව3වසථ්ාෙවG 44(ඇ) සහ 45(1) ව3වසථ්ා යටෙ1 අමාත3ාංශ වලට පවරා 
ඇ' [ෂයය4, කා-යය4, ෙදපා-තෙ04� හා ආයතන, ව3වසථ්ාදායක අÜ�ෂණ 
කා-යය සඳහා පා-�ෙ04�ව [M4 ෙයෝග3 සථ්ාවර කාරක සභාවට ෙව4 කර� 
ලබ4ෙ4ය. 

2 (අ)  (i)  (අ)  පා-�ෙ04�ව [M4 ස0මත කර� ලබන `' භා[තය, ප,පාලනය, 
  �යා1මක @Nම හා ඵලදාb බව; සහ 

  (ආ)  නව ෙහෝ අ'ෙ-ක `' පැනLෙ0 අවශ3තාව  ෙහෝ ෙයෝග3තාව දැ�[ය 
  හැ@ ත11වය4 සහ අවසථ්ා;  

  ස0බ4ධෙය4 Mය [ ශ ්ෙ:ෂණ ඇගb0 කා-යෙ; l ද; සහ  

  (ii)  `' හා අවශ3 සහ ෙයෝග3 [ය හැ@ ප,= එවැ� අ'ෙ-ක `' සකස@්Nෙ0l 
  සලකා බැKෙ0l හා ̀ ' පැනLෙ0l ෙහෝ ෙවනස ්@Nෙ0l ද;  

  පා-�ෙ04�වට සහාය Lම �¹ස (ආ) ෙ~දෙයG [%[ධාන සලසව්ා ඇ' ප,= එR 
[[ධ අÜ�ෂණ සථ්ාවර කාරක සභා වලට ෙපොO අÜ�ෂණ වගR0 'Aය m1ෙ1ය. 

(ආ)  කාරක සභාවක බල 6මාවට ඇ�ළ1 වන [ෂයය4ට අදාළ ව3වසථ්ා ස0පාදන 
ව3ාපෘ' හා වැඩසටහ4 පා-�ෙ04�ෙq අÃපායට අ�Êලව �යා1මක ව4ෙ4ද 
සහ ඉ¸ ව4ෙ4ද ය4න හා ඒවා =ගටම පව1වා ගත m�ද, 6මා කළ m�ද නැතෙහො1 
බැහැර කළ m�ද ය4න ¿රණය කර� �¹ස සෑම සථ්ාවර කාරක සභාව�ම අඛnඩ 
පදනම� මත— 

(i)  Mය බල6මාවට ඇ�ළ1 වන [ෂයය4ට අදාළ ව3වසථ්ා ස0පාදනය 
ව3ාපෘ' සහ වැඩසටහ4 ෙයද|ම, ප,පාලනය, �යා1මක @Nම හා 
ඵලදාb බව; 

(ii)  Mය බල6මාවට ඇ�ළ1 වන [ෂයය4ට අදාළ ව3වස්ථා ස0පාදන සහ 
වැඩසටහ4 පාලනය සහ �යා1මක @Nම සඳහා වගRම ඇ' 
ෙදපා-තෙ04� හා ආයතන වල සං[ධානය හා ෙමෙහmම; 

 

(iii) Mය බල6මාවට ඇ�ළ1 වන [ෂයය4ට අදාළව නව ෙහෝ අ'ෙ-ක 
ව3වස්ථා පැනLෙ0 අවශ3තාව ෙහෝ ෙයෝග3තාව දැ�[ය හැ@ කව ර ෙහෝ 
ත11වය4 ෙහෝ අවස්ථා (එයට අදාළව පන1 ෙක¸0පත� ෙහෝ 
ෙයෝජනාව� හÆ4වා ෙද� ලැබ ඇ'ව ෙහෝ නැ'ව |වද); සහ 

(iv) Mය බල 6මාවට ඇ�ළ1 වන [ෂයය4 ��බඳ අනාගත ප-ෙ;ෂණ හා 
Zෙරෝකථන; 

අÜ�ෂණය කළ m1ෙ1ය. 

 (ඇ) සෑම කාරක සභාව�ම [M4 Mය වගR0 ඉ¸ @Nෙ0l අවශ3 යැd ෙහෝ ෙයෝග3 යැd 
ෙහෝ එය සලකන පN�ෂණ ෙහෝ අධ3යනය4 කවර ෙහෝ අවසථ්ාවක MO @Nමට එ� 
එ� කාරක සභාවට හැ@ය. 

(ඈ) පා-�ෙ04�ෙq පළ< සැMවාරෙයG ආර0භෙය4 පc ස' හයකට ෙනොවැ� 
කාලයකl එ� එ� සථ්ාවර කාරක සභාව, එම පා-�ෙ04�ව සඳහා Mය අÜ�ෂණ 
සැලැcම සකස ්කළ m1ෙ1ය. එR සැලcම පා-�ෙ04� කටm�  ��බඳ කාරක 
සභාවට ඉ=,ප1 කළ m1ෙ1ය. Mය සැලැසම් සකස ් @Nෙ0l එ� එ� කාරක 
සභාව, හැ@ තා� Oරට— 
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 (i)  එR ව3වසථ්ා ස0පාදන ව3ාපෘ', වැඩ සටහ4 ෙහෝ �ෙයෝhතායතන  ��බඳ 
සමාෙලෝචන MO@Nෙ0l කාරක සභා අතර උප,ම ස0බ4Üකරණය සහ 
සහෙයෝගය සහ'ක @Nෙ0 අර<¹4 සමාන ෙහෝ ස0බ4ධ ව3වසථ්ා 
ස0පාදන ව3ාපෘ', වැඩ සටහ4 ��බඳ බල 6මාව සGත අෙනX1 කාරක 
සභා ෙහෝ  තම බල 6මාවට අය1 �ෙයෝhතායතන ෙහෝ [මසා බැ�ය m� 
අතර එR ස0බ4Üකරණය සහ සහෙයෝගය සහ'ක කර� �¹ස ග� ලැබ 
ඇ' ෙහෝ ග� ලබන �යවර පැහැ=� @Nම� Mය සැලcෙමG අ4ත-ගත කළ 
m1ෙ1ය;  

 (ii)   ෙනොපැහැ=�, අ1තෙනෝම'ක ෙහෝ අ-ථය� නැ' ෙහෝ Z$ගල ය4 මත උග 
�ල3 බර පටව� ලබන ආnTෙq N' ෙර�ලාM, ව3වසථ්ා සහ අ%කරණ 
¿රණ ��බඳව �ශ�්ත ගැට_ සමාෙලෝචනය කළ m1ෙ1ය; 

 (iii)  සÂ්ර අය වැය අ%කා,ය ෙහෝ ව3වසථ්ා�ත අ%කා,ය ෙහෝ යටෙ1 �යා1මක 
වන එR ව3වසථ්ා ස0පාදන ව3ාපෘ', වැඩ සටහ4 ෙහෝ �ෙයෝhතායතන 
��බඳ සමාෙලෝචන Mය සැලැසේ0 අ4ත-ගත @Nම සඳහා ප<ඛතාව ලබා 
=ය m1ෙ1ය; සහ  

 (iv)  Mය බල 6මාවට අය1 Mය_ වැදග1 ව3වසථ්ා ස0පාදන ව3ාපෘ', වැඩසටහ4 
ෙහෝ �ෙයෝhතායතන සෑම වසර 10 කට වර�ම සමා ෙලෝචනයකට භාජන 
කරන බවට සහ'ක @Nමට කටm� කළ m1ෙ1ය. 

(ඉ) පා-�ෙ04�ෙq පළ<වැ� සැMය ආර0භෙය4 පc ස' නවයකට ෙනොවැ� 
කාලයකl, කාරක සභා [M4 ඉ=,ප1 කර� ලැ· අÜ�ෂණ සැලc0 සහ එR 
අÜ�ෂණ සැලැc0 වඩා1ම ඵලදාb ෙලස ස0බ4Üකරණය සහ'ක @Nම සඳහා සහ 
නැතෙහො1 ෙ0 අ� ෙ~දෙ; අර<� සා�ෂා1 කරගැ`ම සඳහා, එමU4 @Nමට ඉඩ 
ඇ' ය0 �-ෙ$ශ ෙq න0 ඒවාද සමU4, පා-�ෙ04� කටm� ��බඳ කාරක සභාව 
පා-�ෙ04�වට වා-තා කළ m1ෙ1ය. 

3 (අ) කවර ෙහෝ [ෂයය� ය0 සථ්ාවර කාරක සභාවකට ෙයො< @Nමට පා-�ෙ04�වට 
හැ@ය. 

 (ආ) අමාත3වරයා යටෙ1 ඇ' [ෂයය�, ක-තව3ය�, ෙදපා-තෙ04�ව� ෙහෝ 
ආයතනය� ��බඳ අ%කාN බලය ඇ' අදාළ අÜ�ෂණ සථ්ාවර කාරක සභාවට ය0 
ක�ණ� ෙයො< @Nමට අමාත3වරයාට හැ@ය. 

4 (අ) ෙමම ෙ~දෙ; [%[ධාන අ�ව එම 1(අ) ෙ~දය ය ටෙ1 න0 කර ඇ' අÜ�ෂණ 
සථ්ාවර කාරක සභාව� යටෙ1 ලැdස�් ගත කරන ලද [ෂයයකට අදාළ සෑම පන1 
ෙක¸0පත�, �ෙයෝගය�, ෙයෝජනාව� ෙහෝ අෙනX1 ක�ණ� කථානායකවරයා 
එයට ෙයො< කළ m1ෙ1ය. 

(ආ) 1(අ) ෙ~දෙ; [%[ධානයක ඇ' [ෂය ක�ණ� ස0බ4ධෙය4 අ%කාN බලය ඇ' 
එ� එ� කාරක සභාවට එR [%[ධානය සලකා බලා ඒ ��බඳව පා-�ෙ04�වට 
වා-තා @Nමට හැ@තා� Oරට හැ@වන ආකාරයට කථානායකවරයා 4(අ) ෙ~දය 
යටෙ1 ක�� ෙයො< කළ m1ෙ1ය. 

(ඇ) @Mය0 ක�ණ� ෙයො<@Nම ස0බ4ධෙය4 ඉහත (අ) සහ (ආ) ෙ~ද 
�යා1මක@Nෙ0l, කථානායකවරයා:— 

(i)  පාථiක බල6මාව ඇ' කාරක සභාව� න0 කළ m1ෙ1ය. 

(ii)  පාථiක බල6මාව ඇ' කාරක සභාෙq මතය [ම6ම සඳහා ක�� 
  ෙයො<@Nමට ෙපර ෙහෝ පc, එම ක�� තව1 අ'ෙ-ක කාරක සභා 
  එකකට ෙහෝ වැ� සංඛ3ාවකට ෙහෝ ෙයො< කළ හැ@ය. 

(iii)  ෙයො<@Nම� ෙයෝග3 කාල 6මාවකට යට1 කළ හැ@ය; සහ 

(iv)  ෙයෝග3යැd හැ  ෙගන ප,= එබÆ අෙනX1 [%[ධාන සකස ්කළ හැ@ය. 
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(ඈ) මතය1, පකාශ කරන කාරක සභාෙq වගR0  �ෙෂේත යටතට ගැෙනන ක�� 
පමණ� මතයට [ෂය [ය m1ෙ1ය. 

(ඉ) පාථiක බල 6මා කාරක සභාෙql සලකා බැ�ය m� ෙq න0, මතය [මසා M�න 
කාරක සභාව ඉ:ලා M�න කාල 6මාව �ළ එය ලබා lම සඳහා පාථiක බල 6මා 
අ%කරණය අවස4 කාල 6මාව� �යම කළ m1ෙ1ය. 

5 (අ) Mය බල 6මාව �යා1මක @Nම සඳහා කටm� @Nෙ0l, එ� එ� කාරක සභාව එR 
කාරක සභාව [M4 සලකා බලන ලද එ� එ� [ෂයයට අදාළ වා-තාව� 
කථානායකවරයාට ඉ=,ප1 කළ m1ෙ1ය. එR වා-තා පා-�ෙ04�ෙq සභාගත 
@Nමට කථානායකවරයා කටm� කළ m1ෙ1ය. 

(ආ) (i)  @Mය0 පන1 ෙක¸0පත� ෙහෝ �ෙයෝගය� ��බඳව කාරක සභාවක 
ඕනෑම වා-තාව� �ෂ¹ක සාධාර�කරණය අ�ව ෙයෝග3 ෙq න0 ඒ සමග 
දැ�ෙවන ෙයෝජනාවට ය0 ෙක¸0ප1 සංෙශෝධනය� අවශ3 න0  එd4 
සම4[ත [ය m1ෙ1ය. 

 (ii)  ෙක¸0පත� සඳහා වන එබÆ ඕනෑම සංෙශෝධනය�, කාරක සභාෙq 
සභාප'වරයා ෙහෝ කාරක සභා ව [M4 න0 කර� ලැ· එG ෙවන1 
සාමාhකෙයX [M4 ඉ=,ප1 කර� ලැ· සංෙශෝධනය� ෙලස, එR  පන1 
ෙක¸0පෙ1 කාරක සභා අවසථ්ාෙql සථ්ාවර �ෙයෝග 56 යටෙ1 
කථානායකවරයා [M4 පා-�ෙ04�වට ඉ=,ප1 කර� ලැෙ�. 

 (iii)  �ෙයෝගය� සඳහා වන එබÆ ඕනෑම සංෙශෝධනය�, කාරක සභාෙq 
සභාප'වරයා [M4 ෙහෝ කාරක සභාව [M4 න0 කර� ලැ· එG ෙවන1 
සාමාhකෙයX [M4 ෙහෝ ඉ=,ප1 කර� ලබන සංෙශෝධනය� ෙලස, 
කථානායකවරයා [M4 ඉ=,ප1 කර� ලැෙ�. 

(ඇ) පා-�ෙ04�ව හ<ෙq තබන ලද @Mය0 ව3වසථ්ාදායක ෙනොවන වා-තාවක 
�-ෙ$ශ, පා-�ෙ04�ව [M4 ෙයෝජනාව� මU4 අ�මත කර� ලැAය හැ@ය. 

6 (අ) එ� එ� කාරක සභාව Mය �සL්0 ��බඳ =න ද-ශනය� සකස ් කර එය 
කථානායකවරයා ෙවත ඉ=,ප1 කළ m1ෙ1ය.  

(ආ) සෑම කාරක සභාව�ම මසකට =න ෙදකකට ෙනොඅT =න ගණනක �ස ්[ය m1ෙ1ය. 
=න ද-ශනය/කාල සටහන කථානායකවරයා [M4 අ�මත කර� ලැÐෙම4 පc එ� 
එ� සථ්ාවර කාරක සභාෙq �සL්0 පව1ව� ලැAය m1ෙ1ය. 

(ඇ) ය0 සථ්ාවර කාරක සභාවක අ'ෙ-ක �සL්0 පා-�ෙ04�ෙq ඉ:Kම ප,= ෙහෝ 
සථ්ාවර කාරක සභාෙq සාමාhකය4ෙග4 අඩ� [M4 කර� ලැ· ඉ:Kම ප,= ෙහෝ 
කැඳව� ලැAය mත ්ෙ1ය. 

(ඈ) සථ්ාවර කාරක සභාව� ෙවත ෙයො< ෙකොට ඇ' ය0 ක�ණක පග'ය ��බඳ 
වා-තාව� ඉ=,ප1 කරන ෙලසට පා-�ෙ04� ම4üව�4ෙග4 �ෙන4 එකක 
සංඛ3ාව� [M4 ��තව එR කාරක සභාෙව4 ඉ:ලා M�ය හැ@ය. එව4 ඉ:Kම� 
ලැÐ ස' ෙදකක කාලය� ඇ�ළත එR කාරක සභාව පා-�ෙ04�ව ෙවත 
වා-තාව� ඉ=,ප1 කළ m� අතර එR වා-තාව පා-�ෙ04�ෙq සභාÃ<ඛ කර� 
ලබ4ෙ4ය. 

7 සෑම සථ්ාවර කාරක සභාව�ම පා-�ෙ04� කාල6මාව �ළ �යා1මක ෙq. 

8  (අ) පහත දැ�ෙවන අය හැර අෙනX1 Mය_ පා-�ෙ04� ම4üවරය4 සථ්ාවර කාරක 
සභාව4G සාමාhකd4 ෙලස කටm� @Nමට cOcක0 ලබ': 

 (i) කථානායකවරයා 

 (ii) �ෙයෝජ3 කථානායකවරයා 

 (iii) �ෙයෝජ3 කාරක සභා සභාප'වරයා 
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 (iv) අගාමාත3වරයා 

 (v) සභානායකවරයා 

 (vi) [ප�ෂනායකවරයා 

 (vii) ආnTකම ව3වසථ්ාෙq 44(1) ව3වසථ්ාව පකාරව ප1 කර� ලැබ ඇ' 
කැAනk අමාත3වරය4 

 (viii) Mය අමාත3ංශවල [ෂයය4 හා කා-යය4 කැAනk අමාත3වරයXෙ\ [ෂය 
පථය යටතට ෙනොගැෙනන, ආnTකම ව3වසථ්ාෙq 45(1) ව3වසථ්ාව 
යටෙ1 ප1 කර� ලබන අමාත3වරය4 ෙහෝ 45(4) ව3වසථ්ාව යටෙ1 
[ෂයය4 හා කා-යය4 පවර� ලැබ ෙනොමැ' අමාත3වරය4 

(ආ) cOcක0 ඇ' සෑම ම4üවරෙයXම එ� සථ්ාවර කාරක සභාවක සාමාhකයX ෙලස 
කටm� කළ m1ෙ1ය. එම 8(අ)(viii) ෙ~දය යටතට ෙනොගැෙනන �ෙයෝජ3 
අමාත3වරය4 සහ අමාත3වරය4, එR �ෙයෝජ3 අමාත3වරයා ෙහෝ අමාත3වරයා 
කටm� කර4ෙ4 තම කැAනk අමාත3වරයාෙ\ [ෂය පථය යටතට ගැෙනන ය0 
[ෂයය�, ක-තව3ය�, ෙදපා-තෙ04�ව� ෙහෝ ආයතනය� ස0බ4ධෙය4 ද, එR 
[ෂය පථය4 සහ ඒ හා ස0බ4ධ කා-යය4ට පැවN ඇ' ය0 සථ්ාවර කාරක සභාවක 
කටm� ෙනොකළ m1ෙ1ය.  

(ඇ) (i)  cOcක0 ඇ' ම4üවරය4ෙ\ ෙ:ඛනය� කථානායකවරයා [M4 සකස ්
කළ m1ෙ1ය. 

 (ii)  cOcක0 ඇ' ම4üවරය4ෙ\ ෙ:ඛනෙ; සංඛ3ා1මක අගය අ�ව එ� එ� 
කාරක සභාවට අය1 සථ්ානය කථානායකවරයා [M4 පා-�ෙ04�ව 
�ෙයෝජනය කර� ලබන ෙ$ශපාලන ප�ෂ හා සව්ාÜන කnඩාය0 ෙවත 
ලබා ෙද� ලැAය m1ෙ1ය. 

(ඈ) පා-�ෙ04�ෙq ෙ$ශපාලන ප�ෂවල ෙහෝ සව්ාÜන කnඩාය0 වල නායකd4 
[M4 එ� එ� සථ්ාවර කාරක සභාෙq සාමාhක නාම ෙයෝජනා කථානායකවරයා 
ෙවත ඉ=,ප1 කර� ලැAය m1ෙ1ය. ෙ1N0 කාරක සභාෙq අදහස ් [මසා බලා 
කථානායකවරයා [M4 එR න0 පා-�ෙ04�වට �ෙqදනය කර� ලැAය 
m1ෙ1ය. 

(ඉ) 8(ඈ) ෙ~දය යටෙ1 න0 කරන ලද ඕනෑම සාමාhකයX එR සථ්ාවර කාරක 
සභාෙව4 ඉව1 කරන ෙලසට කථානායකවරයා ෙවත ��ත ඉ:Kම� ඉ=,ප1 
@Nමට පා-�ෙ04�ව �ෙයෝජනය කරන ෙ$ශපාලන ප�ෂයක ෙහෝ සව්ාÜන 
කnඩායමක ෙහෝ නායකයXට හැ@ය. එවැ� ඉ:Kම� ලැÐෙම4 පc එය 
පා-�ෙ04�වට දැ�0lෙම4 අන��ව කථානායකවරයා අදාළ ම4üවරයා එR 
කාරක සභාෙව4 ඉව1 කළ m1ෙ1ය. 

(ඊ) (i)  සෑම සථ්ාවර කාරක සභාව�ම Mය පළ< �සL්ෙ0l සහ සභාප' ëරය 
Zර�පාT ? පc එළෙඹන පළ< �සL්ෙ0l සථ්ාවර කාරක සභාෙq 
සභාප'වරයX ප1 කර ගත m1ෙ1ය. 

 (ii)  අමාත3වරෙයX ෙහෝ �ෙයෝජ3 අමාත3වරෙයX සථ්ාවර කාරක සභාවක 
සභාප' වශෙය4 ෙතෝරා ප1 කර ග� ලැÐමට cOcක0 ෙනොලබ4ෙ4ය. 

(උ) කාරක සභාෙq �සL්0 වලට ෙනොකඩවා �4 වාරය� සහභා� ෙනොවන 
ම4üවරෙයX එR කාරක සභාෙq සාමාhක1වය හැර Uයා ෙසේ සලක� ලබ4ෙ4ය. 

9 අවශ3යැd හැ ෙගන ක�� පN�ෂා කර බලා කාරක සභාවට වා-තා @Nම සඳහා, 
අවශ3යැd එය සලකන අවසථ්ාවලl Mය සාමාhකය4ෙග4 සම4[ත වන අ� කාරක 
සභා ප1 @Nමට එ� එ� අÜ�ෂණ කාරක සභාවට හැ@ය. 

10 අÜ�ෂණ කාරක සභාව� ෙවත ෙයො< කරන ලද ක�� අදාළ ෙයො< @Nෙම4 මාස 3 � 
ඉX1 Lමට ෙපර පා-�ෙ04�ව [M4 සැල@:ලට භාජනය ෙනොකළ m1ෙ1ය. එෙසේ 
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|වද, ය0 �ශ�්ත ක�ණ� ��බඳව වා-තා @Nමට පා-�ෙ04�ව [M4 ෙයෝජනාව� 
මU4 අදාළ කාල 6මාව l-ඝ කර� ලැබ ඇ' අවසථ්ාවකl එR කාල 6මාව ඉX1 Lෙම4 
පc පමණ� එR ක�ණ සලකා බල� ලැAය m1ෙ1ය. 

11 පන1 ෙක¸0පත� ෙහෝ ෙපොO වැදග1කම� ඇ' ෙවන1 ක�ණ� ෙහෝ ස0බ4ධෙය4 
කටm� කරන සථ්ාවර කාරක සභාවකට, එR පන1 ෙක¸0පත ෙහේ�ෙව4 අග'යට 
ප1වන පා-ශවය4, ඒ ස0බ4ධෙය4 උන4Oව� ද�වන පා-ශවය4 ෙහෝ ඒ ��බඳ 
අ1දැR0 ඇ' Z$ගලd4 සා�x සඳහා කැඳLමට හැ@ය. 

12. (අ) ආnTකම ව3වසථ්ාෙq 152 ව3වසථ්ාෙq සඳහ4 පන1 ෙක¸0පත� ෙහෝ 
ආnTකම ව3වසථ්ාවට කර� ලබන සංෙශෝධනය� හැර ෙවන1 `'ය� පැනLම 
අÜ�ෂණ සථ්ාවර කාරක සභා වා-තාව� [M4 �-ෙ$ශ කර� ලබන අවස්ථාවකl 
එR පරමා-ථ සඳහා වා-තාෙq [ෙශේxතව සඳහ4 කර� ලබන කාරක සභාෙq 
සභාප'වරයා ෙහෝ ෙවන1 සාමාhකයX ෙහෝ [M4 ආnTකම ව3වසථ්ාෙq 78 වැ� 
ව3වසථ්ාව පකාර, දැ�0 lෙම4 අන��ව, පා-�ෙ04�ෙq �යමය@4 ෙතොරව 
පන1 ෙක¸0පත පා-�ෙ04�ෙq l පළ<වැ� වර @යLම සඳහා ෙයෝජනාව� 
ඉ=,ප1 කර� ලැAය හැ@ය. පන1 ෙක¸0පෙ1 �ටප1 ෙයෝජනාව සමග ඉ=,ප1 
කළ m�ය. ෙයෝජනාව පා-�ෙ04�වට ඉ=,ප1 @Nෙම4 ස' හය� ඇ�ළත 
ඡ4දය� සඳහා කථානායකවරයා [M4 එම ෙයෝජනාව පා-�ෙ04�වට ඉ=,ප1 
කර� ලැAය m1ෙ1ය. එෙසේ |වද එR ස' හයක කාල 6මාව [ස-ජන පන1 
ෙක¸0පෙ1 ෙදවැ� වර @යLෙ0 ෙහෝ කාරක සභා අවසථ්ාෙq ෙහෝ �4වැ� වර 
@යLෙ0 කාල 6මාව �ළ ෙයෙද4ෙ4 න0, එR ෙයෝජනාව පා-�ෙ04�ව  හ<ෙq 
තැAය m1ෙ1 [ස-ජන පන1 ෙක¸0පත සලකා බැKම අවස4 ? පcවය. එR 
 ෙයෝජනාව පා-�ෙ04�ව [M4 අ�මත කර� ලැÐෙම4 ඉ�A'ව පන1 ෙක¸0 
පත පළ<වැ� වර @යවා <දණය @Nම සඳහා �ෙයෝග කර� ලැAය m1ෙ1ය. 

 එෙසේ |වද, එR පන1 ෙක¸0පත අÜ�ෂණ සථ්ාවර කාරක සභාෙq 
සාමාhකd4ෙග4 2/3ක සාමාhක සංඛ3ාව� [M4 අ�මත කර� ලැAය m� අතර 
එR සාමාhකd4ෙ\ න0 සමග එය වා-තා කර� ලැAය m1ෙ1ය. 

 (ආ) පන1 ෙක¸0 පත පළ<වැ� වර @යවා <දණය @Nමට �ෙයෝගය ලබා lෙම4 
අන��ව, කථානායකවරයා [M4 එR පන1 ෙක¸0පත අමාත3 මnඩලය ෙවත 
ෙයො< කර� ලැAය m� අතර, අමාත3 මnඩලය [M4 ඒ ��බඳ වා-තාව� 
පා-�ෙ04�ව ෙවත ලබා ෙදන �� ඒ ස0බ4ධෙය4 තවOරට1 සාක}ඡා ෙනොකළ 
m1ෙ1ය. 

 (ඇ) අමාත3 මnඩලය [M4 පා-�ෙ04�ව ෙවත වා-තාව� ලබා ෙද� ලැÐෙම4 පc 
ෙහෝ පන1 ෙක¸0 පත අමාත3 මnඩලය ෙවත ඉ=,ප1 කළ =න Mට මාස ෙදකක 
කාලය� ඉX1 Lෙම4 පc පන1 ෙක¸0 පත ෙදවැ� වර @යLම සඳහා �යම කළ 
m1ෙ1ය. 

13 (අ) Z$ගලd4, �� ෙ:ඛන හා වා-තා කැඳLමට සෑම සථ්ාවර කාරක සභාවකටම 
බලතල 'ෙබන අතර, ඔ|4 ඉ=,ෙ; ග� ලැ· සා�x වල කා-යය සටහ4 සමඟ, 
ඔ|4ෙ\ අදහස ්හා �N�ෂණය4ද සGතව එ� එ� කාරක සභාව පා-�ෙ04�ව 
ෙවත වා-තා ඉ=,ප1 කළ m1ෙ1ය. 

(ආ) සථ්ාවර කාරක සභාවක සාමාhකයXෙ\ [ෙරෝධතාවය� ෙහෝ ෙවනස ් මතය� 
එR කාරක සභාෙq වා-තාවට ඇi¹ය හැ@ය.  

14 (අ) ආnTකම ව3වසථ්ාෙq 152 වැ� ව3වසථ්ාෙq දැ�ෙවන ව3වසථ්ා පැනLම සථ්ාවර 
කාරක සභාව� [M4 �-ෙ$ශ කර� ලබන ඕනෑම අවසථ්ාවකl එR වා-තාව 
පා-�ෙ04�වට ඉ=,ප1 @Nෙම4 මාස �නක කාලය� ඇ�ළත අමාත3 මnඩලය 
ඒ ස0බ4ධෙය4 Mය මතය ඉ=,ප1 කළ m1ෙ1ය. 

 (ආ) සථ්ාවර කාරක සභාවක වා-තාව� ව3වසථ්ා පැනLම ස0බ4ධ වා-තාව� ෙනොවන 
අවසථ්ාවකl, එR වා-තාව පා-�ෙ04�වට ඉ=,ප1 @Nෙම4 මාස ෙදක� ඇ�ළත 
අමාත3 මnඩලය Mය මතය ඉ=,ප1 කළ m1ෙ1ය. එවැ� වා-තාව� 
පා-�ෙ04�ව [M4 සලකා බල� ෙනොලබ4ෙ4ය. 
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15 ය0 `'ය� යටෙ1 ය0 ආයතනය�, සංගමය�, �ලධා,ෙයX ෙහෝ Z$ගලෙයX [M4 
ෙපෞ$ග�ක1වය ෙහෝ රහස3භාවය ආර�ෂා කළ m� අවසථ්ාවකl, අදාළ සථ්ාවර කාරක 
සභාව එR ̀ 'ය පකාරව කටm� කළ m1ෙ1ය. 

16 (අ) ආnTකම ව3වසථ්ාෙq 155 වැ� ව3වසථ්ාව යටෙ1 සාද� ලබන මහජන ආර�ෂාව 
ස0බ4ධ ඕනෑම �ෙයෝගය� ස0බ4ධෙය4 වා-තා @Nම සඳහා ෛන'ක හා 
කා4තා කටm� ��බඳ සථ්ාවර කාරක සභාව ෙවත ෙයො<ෙකොට වා-තාව� ලබා ගත 
m1ෙ1ය. ය0 �ෙයෝගයක _�ý නාමය ෙවන1 කාරක සභාවක බල 6මාව යටෙ1 
එන �ශ�්ත [ෂයය� හා ස0බ4ධ ෙq න0, එම 4(ඇ)(ii) ෙ~දය යටෙ1 
කථානායකවරයා එR �ෙයෝග අදාළ කාරක සභාවට ෙයො< කළ m1ෙ1ය. 

 (ආ) (අ) ෙ~දය යටෙ1 කර� ලබන සඳහනට 7 ෙ~දය අදාළ ෙනොව4ෙ4ය. 

17 කථානායකවරයාෙ\ අ�ම'ය ලබා ගැ`ෙම4 පcව, ෙවන1 කාරක සභා එක� ෙහෝ 
වැ� ගණන� සමග සාක}ඡා පැවැ1Lමට ඕනෑම අÜ�ෂණ සථ්ාවර කාරක සභාවකට 
හැ@ය. 

18 කවර ෙහෝ [ස-ජනය4 ෙහෝ වැය ෙනොකරන ලද ෙශේෂය� පැවNම ��බඳව, <ද: 
අමාත3ාංශෙ; ෙ:ක0, අයවැය අධ3�ෂ සහ අදාළ අමාත3ාංශෙ; ෙ:ක0 රාජ3 �ල3 
කාරක සභාවට වහාම දැ�0 =ය m1ෙ1ය. 

19  බල 6මාව ය4ෙන4 ව3වසථ්ාදායක අÜ�ෂණ බල 6මාව අදහස ් වන අතර අ� 
ව3වසථ්ාව4 ස0බ4ධෙය4 වන බල 6මාවද ඊට ඇ�ළ1 ෙq. 

 ඕනෑම [ස-ජනය� ෙහෝ වැය ෙනොකරන ලද ෙශේෂය� ෙහෝ මා� @Nෙ0l 
අදාළ අමාත3ාංශෙ; ෙ:ක0 ඒ බැq වහාම අදාළ අÜ�ෂණ කාරක සභාව ෙවත දැ�0 =ය 
m1ෙ1ය. 

20. 8(අ) හා (ඊ)(ii) ෙ~ද රාජ3 U�0 කාරක සභාවට සහ ෙපොO ව3ාපාර ��බඳ කාරක  සභාවට 
 අදාළ ව4ෙ4ය. 

පා.106/’ 10 

 8. 
ග� වාcෙ$ව නානාය�කාර මහතා  

ග�  ( ජ3) එ:ලාවල ෙ0ධාන4ද Gi 

ග�  6. ඒ. �,යආර}� මහතා  

ග�   cෙ0ධා ]. ජයෙසේන මහ1iය  

ග� �ෙනdස් ෆාÉ� මහතා 

ග�  එස.් 6.  <�Xමාරණ මහතා  

ග� වd. ]. ප$මM, මහතා  

ග� ශා4ත බnඩාර මහතා  

ග� (ෛවද3) cද-Ú` පනා4OZ:ෙ: මහ1iය  

ග�  ආ-. Oi4ද M:වා මහතා  

ග�  ජානක ව�XYර මහතා  

ග�  උ=1 ෙලොXබnඩාර මහතා  

ග�  ෙරෝහණ =සානායක මහතා  

ග� එ,� පස4න Lරව-ධන මහතා  

ග� ඒ. එ0. චාiක #$ධදාස මහතා  

ග�  ෙ1�ක [දානගමෙ\ මහතා    
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 ග� =r0 අ<�ගම මහතා  

ග�  [hත ෙ��ෙගොඩ මහතා 

ග� ෙලොහා4 ර1ව1ෙ1 මහතා  

ග� ල�ෂ්ම4 වස4ත ෙපෙ-රා මහතා  

ග�  L. එස.් රාධ�ෂ්න4 මහතා  

ග�   ජානක බnඩාර මහතා  

ග�  සර1 Xමාර �ණර1න මහතා  

ග�  L. ෙ�. ඉ4=ක මහතා  

ග�  ෙනර4ජ4 [කමMංහ මහතා  

ග�   ෙප�මා: රාජOරd මහතා  

ග� ල�1 =සානායක මහතා  

ග�  (අ:හා�) ඒ. එ}. එ0. අස්ව- මහතා  

ග�  ඒ. �. ජග1 Zෂ්පXමාර මහතා  

ග� ෙහේමා: �ණෙසේකර මහතා  

ග� ෙශහා4  ෙසේමMංහ මහතා  

ග� [ජය දහනායක මහතා  

ග�  තාරානා1 බසන්ායක මහතා  

 ග�  T�� [ෙ�ෙසේකර මහතා  

ග�  ෙරෝGත අෙ��ණව-ධන මහතා  

ග�  (ආචා-ය) ම-[4 M:වා මහතා  

ග�  ල�ෂ්ම4 ෙසෙන[ර1න මහතා  

ග�  �ලා4 ෙපෙ-රා මහතා  

ග�  එස.් එ0. ච4දෙසේන මහතා  

ග�  [Oර [කමනායක මහතා  

ග�  �ණර1න Lරෙකෝ4 මහතා  

ග� මG4ද සමරMංහ මහතා  

ග�  අතා|ද ෙසෙන[ර1න මහතා  

ග�  ච4දM, ගජlර මහතා  

ග�  සා�4ද =සානායක මහතා  

ග� ඉ4=ක බnඩාරනායක මහතා  

ග�  �ම: [ෙ�Mංහ මහතා  

ග� මG4ද යාපා අෙ�ව-ධන මහතා  

ග� න4=iත ඒකනායක මහතා  

ග�  ෙ�. ආ-. �. �,ය�ෙප�ම මහතා  
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ග� 'ස්ස කර:�ය$ද මහතා  

ග�  කමලා රණ�ංග ෙමෙන[ය  

ග�   ���ස් ෙපෙ-රා මහතා  

ග� [නායග�-' <ර�දර4 මහතා  

ග�  �ෙයෝමා: ෙපෙ-රා මහතා  

ග� �තාංජන �ණව-ධන මහතා  

ග�  එ}. ආ-. iතපාල මහතා  

ග�  ජයර1න ෙහේර1 මහතා  

ග�  ප[තා ෙ$L ව4�ආර}� මහ1iය  

ග�  ,සාÅ බ=ml4 මහතා  

ග�  මාල` ෙෆො4ෙසේකා මහ1iය  

ග� (ෛවද3) රෙ0ෂ් ප'රණ මහතා  

ග� ¬. රංh1 ද ෙසොdසා මහතා  

ග�  ස` ෙරෝහන ෙකො��ව�X මහතා  

ග� [�ට- ඇ4ට� මහතා  

ග�  (ආචා-ය) සර1 Lරෙසේකර මහතා  

ග� (ෛවද3) ෙරෝහණ Zෂ්ප Xමාර මහතා  

ග�  ඒ. ආ-. එ0. අ�O: කාද- මහතා  

ග�  Oi4ද =සානායක මහතා  

ග�  'ලංග cම'පාල මහතා  

ග� එ0. එ:. ඒ. එ0. Gස#්:ලා මහතා  

ග�  ජනක බnඩාර ෙත4නෙකෝ4 මහතා  

ග�   දයාWත 'ෙසේරා මහතා  

ග� අ�4=ක පනා4O මහතා  

ග� සන1 ජය�,ය මහතා  

ග� එස.් Ð. =සානායක මහතා  

ග�  අ�ර 
යද-ශන යාපා මහතා  

ග�  =ෙ4ෂ් �ණව-ධන මහතා,— පා-�ෙ04� ම4ü  ග� (ෛවද3) ජයල1 
ජයව-ධන මහතා v ලංකා ජනරජෙ; ආnTකම ව3වසථ්ාව උ:ලංඝනය කරi4 �යා 
@Nම ��බඳ පN�ෂා කර වා-තා @Nම සඳහා ? පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව, — 

ෙමම ග� සභාෙq පා-�ෙ04� ම4üවරෙයX වන ග� (ෛවද3) ජයල1 ජයව-ධන 
මහතා 2010 ෙනොවැ0බ- මස 29 වැ� =න හා ඊට ෙපර =නය4Gl එ:.¬.¬.ඊ. �යාකාN4 
[M4 ල4ඩ4 නගරෙ;l v ලංකා රජයට හා අ'ග� ජනා%ප' මG4ද රාජප�ෂ මැ'�මාට 
එෙරGව පව1වන ලද �සL්0, [ෙරෝධතා ව3ාපාර, සාක}ඡා සඳහා සෘ¾ව සහ / ෙහෝ වකව 
සහභා� L ඇ' බවට එR සාක}ඡා, [ෙරෝධතා සඳහා සෘ¾ව ෙහෝ වකව සහ/ ෙහෝ අ�බල l ඇ' 
සහ අ�ගහ ද�වා ඇ' බවට වා-තා ලැÐ ඇ' ෙහd4ද, 
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එR [ෙරෝධතාවය4 සං[ධානය @Nමට අදාළ ��ක සාක}ඡාව4 හා උන4O @Nෙ0 
�සL්0 හා ඊට අදාළ දැ�ව1 @N0 සඳහාද පා-�ෙ04� ම4ü ග� (ෛවද3) ජයල1 
ජයව-ධන මහතා සෘ¾ව සහභා� L ඇ' බව වා-තාL ඇ' ෙහd4ද, 

Íට ෙපරද පා-�ෙ04� ම4ü  ග� (ෛවද3) ජයල1 ජයව-ධන මහතා එ:.¬.¬.ඊ. 
සං[ධානය සහ එG Gතව�4 සමඟ [[ධ ආකාරෙ; ස0බ4ධතාවය4 පව1වාෙගන Uය බවට 
ක�� ෙහ�දරq L ඇ' බැ[4ද, 

ල4ඩනය හා mෙරෝපෙ; ෙවන1 පධාන නගරවල එ:.¬.¬.ඊ. �යාකාN4 සහ/ ෙහෝ 
එ:.¬.¬.ඊ. ආධාරක�ව4 සමග ඉතා @k  ̧ ස0බ4ධතාවය� පා-�ෙ04� ම4ü  ග� 

(ෛවද3) ජයල1 ජයව-ධන මහතා පව1වා ඇ' බව හා පව1වාෙගන යන බවට ක�� 
ෙහ�දරq L ඇ' බැ[4ද,  

ඉහත R �යාව4 එක@4 ෙහෝ වැ� ගණන� ��4 පා-�ෙ04� ම4ü  ග� (ෛවද3) 
ජයල1 ජයව-ධන මහතා v ලංකා ආnTකම ව3වසථ්ාෙq 157අ    ව3වසථ්ාව හා ආnTකම 
ව3වසථ්ාෙq හය  වැ�  සංෙශෝධනය  හා =|�ම පැහැ=�වම උ:ලංඝනය කර ඇ' බව ෙප  ̀
යන ෙහd4ද,  

ඉහත R ක�� ස0බ4ධෙය4 හා ඉහත R ක��වලට අදාළව පා-�ෙ04� ම4ü  ග� 

(ෛවද3) ජයල1 ජයව-ධන මහතාෙ\ �යා කලාපය  ��බඳව පN�ෂා කර බලා ෙමම ග� 
සභාවට වා-තා @Nම �¹ස පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව� ප1 කළ m�යැd ෙමම 
පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා ස0මත කරd. 

2.  තවද,— 

(අ) එR කාරක සභාවට සාමාhකය4 න0 @Nම හා සභාප'වරයා ප1 @Nම 
කථානායකවරයා [M4 කළ m� බව1, 

(ආ) එR කාරක සභාවට සව්Rය ගණ රණය �යම @Nමට1, 

(ඇ) අවශ3 Z$ගලd4 කැඳLමට හා අවශ3 �� ෙ:ඛනා=ය ෙග4වා ගැ`මට  සහ 

(ඈ) =|�0 �ට සා�xක�ව4 [භාග @Nමට1 

කාරක සභාවට බලය 'Aය m�ය. 

3.  ව,4 වර වා-තා @Nමට1, පා-�ෙ04� සැMවාරය ක: තබ� ලැ·ව1, �ස්L0 
 පව1වාෙගන යාමට1, එR කාරක සභාවට බලය 'Aය m�ය. 

පා.107/’10 
 9. 

ග� ක� ජය�,ය මහතා 

ග� එ0. ෙජෝශ� මdක: ෙපෙ-රා මහතා 

ග�  'ස්ස අ1තනායක මහතා 

ග� ෙජෝ4 අමර�ංග මහතා 

ග�  c]ව ෙසේනMංහ මහතා 

ග� ආ-. එ0. රංh1 ම$Oම බnඩාර මහතා 

ග� තලතා අ�ෙකෝරල මහ1iය 

ග� හ,4 පනා4O මහතා,— එංගල4 තෙ; “�ෙතෝ” �ව4 ෙතො¸පෙළේ පැව' 
උ$ෙඝෝෂණ ව3ාපාරවලට ෙමම ග� සභාෙq @Mය0 ම4üවරෙයX ස0බ4ධ L M�ෙ;ද 
ය4න ෙසොයා බලා වා-තා @Nම �¹ස ? පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව,— 

2010 ෙදසැ0බ- මස 02 වැ� =න  ජල ස0පාදන හා ජලාපවහන අමාත3 හා ආnT 
පා-ශව්ෙ; පධාන සං[ධායක ග� =ෙ4ෂ් �ණව-ධන මහතා පා-�ෙ04�ව හ<ෙq, 
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"ෙ0 පා-�ෙ04�ෙq ආnTකම ව3වසථ්ාව අ�ව =|�0 O4 ම4ü ෙකෙන� තහන0 
කළ සං[ධානය� එ�ක `' [ෙරෝÜ කnඩාය0 සමග අ'ග� ජනා%ප'�මා පැiෙණන 
ෙqලාවට එංගල4තෙ; �ව4 ෙතො¸පළට UG:ලා අෙ� රටට1, ඒවාෙ\ම තම4ෙ\ =|�0 
lමට1 [�$ධව වැඩ කළා න0, ඒ ම4ü�මාව ෙ0 සභාව [M4 වහාම පNÖණයකට ල� කළ 
m�d" 

ය�ෙව4 පකාශය� කර ඇ' බැ[4 ද;  

ග� =ෙ4ෂ් �ණව-ධන අමාත3�මා [M4 ම� කරන ලද ක�� ෙමම සභාෙq බරපතළ 
පNÖණයකට භාජනය කළ m� බැ[4 ද; 

ඉහත න0 සඳහ4 පා-�ෙ04� ම4üව�4 වන අ�, 

(අ) ග� =ෙ4ෂ් �ණව-ධන අමාත3�මා [M4 එ:ල කරන ලද ෙචෝදනාෙq පcAමට 
ෙහේ� ? ක��; සහ 

(ආ) එංගල4තෙ; "�ෙතෝ" �ව4 ෙතො¸පෙළේ පැව' උ$ෙඝෝෂණ ව3ාපාරවලට ෙමම ග� 
සභාෙq @Mය0 පා-�ෙ04� ම4üවරෙයX ස0බ4ධ L M�ෙ; ද ය4න ෙසොයා 
බලා වා-තා @Nම සඳහා පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව� ප1 කළ m�යැd 
ෙයෝජනා කර M�<.   

2.   (අ) එම කාරක සභාව සහ එG  සභාප'වරයා කථානායක�මා [M4 න0 කළ m� 
 ව4ෙ4ය. 

 (ආ) සථ්ාවර �ෙයෝග 95 G [%[ධානවල Xම� සඳහ4ව '#ණ ද, කාරක සභාව 
 සාමාhකd4 [M එ� (21) ෙදෙනXට ෙනොවැ� සංඛ3ාව@4 සම4[ත [ය m� ය. 

 (ඇ) එG වා-තාව එG පළ< �සL්ෙ0 Mට මාස �නක (03) කාලය� ෙහෝ  පා-�ෙ04�ව
 [M4 l-ඝ ෙකෙරන එවැ� කාල ප,}ෙ~දය� �ළ l පා-�ෙ04�වට ඉ=,ප1 
 කළ m� ය. 

3.  එම කාරක සභාව ට,— 

(අ) Mය ගණ රණය �යම කර ගැ`මට බලය 'Aය m� ය. 

(ආ) Mය කාරක සභාව ඉ=,ෙ; ෙප` M�න ෙලස ය0 තැනැ1තX කැඳLමටද, ය0 
 ෙ:ඛණය� ෙහෝ වා-තාව� ඉ=,ප1 කරන ෙලස ය0 තැනැ1තXට �යම @Nමට 
 ද ඉහත සඳහ4 ක��  -ණ ෙලස සලකා බැKම �¹ස අවශ3 යd කාරක සභාව 
 ක:පනා කරන ��ත ෙහෝ වා�ක සා�x ලබා ගැ`මට හා භාර ගැ`මට ද බලය 
 'Aය m�ය.  

(ඇ) කාරක සභාෙq සහාය �¹ස අදාළ ෙÖේතය4G [ෙශේෂඥ දැ�ම� ඇ' 
 Z$ගලය4ෙ\  සහ පLණය4ෙ\ ෙසේවය ලබා ගැ`මට ද බලය 'Aය m�ය. 

 (ඈ) ක�4 කල අ4ත-වාර වා-තා ඉ=,ප1 @Nමටද, පා-�ෙ04�ව ක: තබන 
 ල$ෙ$ |වද, �සL්0 පව1වාෙගන යෑමටද බලය 'Aය m�ය.  

පා.121/’11 

10. 

ග�  ක� ජය�,ය මහතා  

ග�  ෙජෝ4 අමර�ංග මහතා  

ග�  එ0. ෙජෝශ� මdක: ෙපෙ-රා මහතා  

ග�  හ,4 පනා4O මහතා 

ග�  කÐ- හ�0 මහතා 

ග�  Ý. එ0. ස්වාiනාද4 මහතා  

ග�  �ව4 [ජයව-ධන මහතා 
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ග�  ආ-. ෙයෝගරාජ4 මහතා 

ග�  'ස්ස අ1තනායක මහතා 

ග�  (ෛවද3) ජයල1 ජයව-ධන මහතා 

ග�  ඒ. Ý. ච0�ක ෙපේමදාස මහතා,,,,—  පළා1 පාලන හා පළා1 සභා අමාත3 ග� ඒ. 
එ:. එ0. අතා|:ලා මහතා ෙකෙරG [ශ්වාස භංග1වය,,,,— 

පළා1 පාලන හා පළා1 සභා අමාත3 ග� ඒ. එ:. එ0. අතා|:ලා මහතා 2011 ජනවා, මස 
04 වැ� =න,  

“අද ෙවලා 'ෙබ4ෙ4 ෙ0කd. 2011 අෙපේ: 01 වැ�දා අ� පළා1 පාලන ආයතනවල 
අ_1 සභාවාරය කැඳව4න ඕනෑ. ඒකට ඇ1තටම මා-� මාසෙ; ඡ4දය 'ය4න ෙවනවා.”  

යැd පැව� [ට පළා1 පාලන ආයතනවල නව කාල 6මා 2011 අෙපේ: මස 01 වැ� =න 
ආර0භ Lමට �යiත ෙහd4 පළා1 පාලන ආයතනවල ඡ4ද [ම60 2011 මා-� මස 
පැවැ1ෙව� ඇ' බව එ�මා සභාවට සහ'ක ? ෙහd4 ද; 

ෙකොළඹ, v ජයව-ධනZර ෙකෝ kෙk සහ ෙදGවල - ග:@සස් මහනගර සභාවල හා 
ෙකොෙළො4නාව නගර සභාෙq ඡ4ද [ම60 දැ4 ක:දම� ලැබ ඇ' ෙහd4 හා තව1 
මහනගර සභා, නගර සභා හා පාෙ$�ය සභාවල ඡ4දද ක: දම� ලැÐමට �යiත බව වා-තා L 
ඇ' ෙහd4 ද; හා 

අමාත3වරයා උවමනාෙව4ම අසත3 පකාශය� කරi4 සභාව ෙනොමග හැ,ය ෙහd4 ද; 

පළා1 පාලන හා පළා1 සභා අමාත3වරයා ෙලස Mය කා-යය4 ඉ¸@Nම තවOරට1 
කරෙගන යාමට අමාත3වරයා ස� හැ@යාව ෙකෙරG සභාෙq [ශව්ාසය U�� ඇ' බවට හා 
අමාත3 මnඩලෙ; àරය� ෙහබLම සඳහා ඔ� තවOරට1 cOc හා ෙයෝග3 තැනැ1ෙතX 
 ෙනොවන බවට ෙමම සභාව ෙයෝජනා කරd.  

පා. 125/’11 

11. 

ග� රL ක�ණානායක මහතා 

ග� පා�ත ර4ෙග බnඩාර මහතා 

ග� ල�ෂ්ම4 @,ඇ:ල මහතා 

ග� (ෛවද3) ජයල1 ජයව-ධන මහතා 

ග� ආ-. ෙයෝගරාජ4 මහතා 

ග� පා�ත ෙතවර�ෙප�ම මහතා 

ග� �ෙරෝෂ4 ෙපෙ-රා මහතා 

ග� අ�O: හK0 මහතා 

ග� ඉරා4 [කමර1න මහතා,— Xමර4 ප$මනාද4 අ1අඩං�ෙq තබාෙගන 
ඇ1ෙ1 සහ ඔ�ට එෙරGව ෙචෝදනා ෙගො�@Nමට අදහස ් කර4ෙ4 Xමන ෛන'ක 
ප'පාදන යටෙ1ද ය4න සහ අෙන� ක�� ස0බ4ධෙය4 [ම-ශනය කර වා-තා @Nම 
සඳහා වන පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව,—  

2009 අෙගෝස�් 7 වැ� =න v ලංකා රජෙ; �ෙqදනය පකාරව, ෂ4<ග0 Xමාර4 
ධ-ම�ංග0 ෙහව1 ෙස:වරාසා ප1මනාද4 ෙහව1 Xමාර4 ප1මනාද4 ෙහව1 “ෙ�.�.” 
නi4 වඩා1 පකට Z$ගලයා, දැනට වසරකට වැ� කාලය� රජෙ; අ1 අඩං�ෙq පcවන 
ෙහd4 ද, 
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ආmධ ජාවාරම සහ සාපරාÜ Xම4තණය @Nම ඇ�rව [[ධ ෙචෝදනා සඳහා “ෙ�.�.” 
ජාත34තර ෙපොKMෙ; වඩා1 අවශ3 Z$ගල ලැdස�්ෙq M�න අෙයX ෙහd4 ද, 

GටZ ඉ4lය අගාමාත3 රාhq ගා4% මහතා 1991 l ඝාතනය @Nම ස0බ4ධෙය4 සහ 
තසත්වාl පනත සහ ඉ4lය ZZරණ දව3 පනත උ:ලංඝණය @Nම ස0බ4ධෙය4 `'ය 
�යා1මක @Nෙ0 ඉ4lය ආයතනය4ට ද ඔ� අවශ3 Z$ගලෙයX ෙහd4 ද, 

v මහා ෙබෝ%යට සහ දළදා මා�ගාවට එ:ල? පහාර ඇ�rව v ලංකාෙq MO? තසත් පහාර 
@Gපයකට සෘ¾ව හා වකව යන ෙදයාකාරෙය4ම ඔ� ස0බ4ධ L ඇතැd පැවෙසන ෙහd4 ද, 

ඔ� ෙදමළ ඊළා0 [<�' ෙකො� සං[ධානය (එ:.¬.¬.ඊ) ෙව�ෙව4 ආmධ iල l ග1 
තැනැ1තා ? ෙහd4 ද, 

එ:.¬.¬.ඊ. සං[ධානෙ; ආmධ ප'ස0පාදන, සැපm0 දාම සහ <ද: [�$%කරණ 
ෙමෙහm0වල �රත ? ඔ� එG ෙගෝKය කා-යාල ජාලය� පව1වාෙගන Uය ෙහd4 ද, 

එ:.¬.¬.ඊ. සං[ධානයට අ[ ආmධ නැq මU4 පවාහනය @Nෙ0 �යැ_� නැq සමාගම� 
ඔ� [M4 ෙමෙහය? බව ෙහ�L ඇ' ෙහd4 ද, 

v ලංකාෙq බැංX මංෙකො:ල @Gපය� ඔ� [M4 ෙමෙහය?ෙ; යැd ද පැවෙසන  
ෙහd4 ද, 

එ:.¬.¬.ඊ. සං[ධානයට අ[ ෙතොග ස0පාදනය @Nෙ0 ඔ� �යැ� ඇ' ෙහd4 ද, 

එ:.¬.¬.ඊ. සං[ධානයට අය1 නැq 19� සහ ර4 ,l ෙතොග ඇ�r අ' [ශාල ව1ක0 
ස0භාරය� ඔ� පාලනය කර4ෙ4 යැd පැවෙසන ෙහd4 ද, 2009 ¾� 21 වැ� =න 
එ:.¬.¬.ඊ. සං[ධානය �X1 කළ �ෙqදනය@4 ඔ� එ:.¬.¬.ඊ. සං[ධානෙ; නායකයා බව 
පකාශ කළ ෙහd4 ද, 

අGංසක ජනයා ඝාතනය කරi4 එ:.¬.¬.ඊ. සං[ධානය ද�� 0ෙ:}ඡ �යා MO කළ බව 
එ�ස1 ජා¿4ෙ\ පකාශනයක සඳහ4 වන ෙහd4 ද, එ:.¬.¬.ඊ. සං[ධානෙ; �යාකාරක0 
සඳහා �ල3ාධාර ලබාlම සඳහා ජාත34තරව <ද: එක� කළ Z$ගලයා “ෙ�.�.” බව රජය 
පවසන ෙහd4 ද, 

පහත දැ�ෙවන ක�� ��බඳව [ම-ශනය කර වා-තා @Nම �¹ස පා-�ෙ04� [ෙශේෂ 
කාරක සභාව� ප1 කර� ලැAය m� යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා ස0මත කරd.   

 (අ) “ෙ�.�.” අ1 අඩං�ෙq රඳවා තබාෙගන ඇ1ෙ1 Xමන ෛන'ක ප'පාදන යටෙ1ද; 

 (ආ) “ෙ�.�.” ට එෙරGව ෙචෝදනා ෙගො� @Nමට අදහස ්කර4ෙ4ද, එෙසේ න0, —  

 (i) ඔ�ට නT පවර�ෙ; Xමන ̀ 'ය යටෙ1ද; 

 (ii) ෙචෝදනා පතෙ; අ4ත-ගත කරන වැර= කවෙ-ද; 

 (iii) ඔ�ට එෙරGව ෙචෝදනා ෙගො�@Nමට අදහස ්කර�ෙ; කවදාද; සහ 

 (iv) එම ෙචෝදනා ෙගො� කර�ෙ; කවර අ%කරණෙ;ද; 

 

 (ඇ) ඔ�  ෙවන1 රටකට බාර=ය m� බවට ඉ:K0 ඉ=,ප1 L 'ෙ�ද, එෙසේ න0, එබÆ               
ඉ:K0 කර ඇ1ෙ1 කවර රටව:ද සහ ඔ� ෙවන1 රටකට බාරlම  සඳහා ෙයෝජනා 
L 'ෙ�ද; 

 (ඈ)  ර4   ,l  ෙතොග සහ නැq ෙකෙරG [ෙශේෂ   අවධානය  සGතව,  “ෙ�.�.” ස4තකෙ; 
'· එ:.¬.¬.ඊ. ව1ක0වල ඉරණම සහ �G¬ම; 

 (ඉ)   රෙk `'ය යටෙ1 ඔ�ට එෙරGව කටm� ෙනොකර “ෙ�.�.” රඳවාෙගන M¬ෙම4, 
@Mය0 �ලධා,ෙයX ෙහෝ �ලධාN� ෙදෝG  හැMNම සහ රාජකා,ය පැහැර හැNම 
ස0බ4ධෙය4 වරදක�ව4 ව4ෙ4ද යන පශන්ය  ��බඳව ද [ෙශේෂ කාරක සභාව 
Mය අවධානය ෙයො< කළ m�ය.  
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2.   (අ) එම කාරක සභාව සහ එG සභාප' කථානායක�මා [M4 න0 කළ m� ව4ෙ4ය. 

(ආ)   සථ්ාවර �ෙයෝග 95 G [%[ධානවල Xම� සඳහ4ව '#ණ ද, කාරක සභා ව 
සාමාhකය4 (21) ෙදෙනXට ෙනොවැ� සංඛ3ාව@4 සම4[ත [ය m�ය. 

3. ඒ කාරක සභාවට,—  
 

(අ)  Mය ගණ රණය �යම කර ගැ`මට ද; 

 

(ආ) ය0 තැනැ1ෙතX කැඳLමට, ය0 ෙ:ඛන ෙහෝ වා-තා ෙග4වා ගැ`මට, 
පා-�ෙ04�ව ෙහෝ Mය කාරක සභාව ඉ=,ෙ; ෙප  ̀ M�න ෙලස ය0 
තැනැ1ෙතXට �යම @Nමට හා එබÆ තැනැ1ෙතX ස4තකෙයG ෙහෝ පාලනය 
යටෙ1 පව'න ය0 ෙ:ඛනය�, ෙපොත�, වා-තාව� ෙහෝ �ය[:ල� ඉ=,ප1 කරන 
ෙලස �යම @Nමට ද; 

(ඇ) සා�xක�ව4 වා�කව [භාග @Nෙම4 සත3 අසත3තාව [මසා බැKමට ෙහෝ 
අන3ාකාරෙය4 තහ|� කර ගැ`මට හා කාරක සභාෙq සභාප' ෙහෝ එම කා-යය 
සඳහා [ෙශේෂෙය4 බලය පවර� ලැ· තැනැ1ෙතX [M4 =|රව� ලැ· 
සා�xක�ව4 [භාග @Nමට ද; 

(ඈ) කාරක සභාෙq සහාය �¹ස අදාළ �ෙෂේතය4G [ෙශේෂඥ දැ�ම� ඇ' 
Z$ගලය4ෙ\ සහ පLනය4ෙ\ ෙසේවය ලබා ගැ`මට; සහ 

(ඉ) ක�4 කල අ4ත-වාර වා-තා ඉ=,ප1 @Nමට ද, පා-�ෙ04�ව ක: තබන ල$ෙ$ 
|වද �සL්0 පව1වාෙගන යෑමට ද; 

බලය 'Aය m�ය.  

4.  Mය පළ<වැ� �සL්0 =නෙ; Mට ව-ෂයක කාලය� �ළ ෙහෝ පා-�ෙ04�ව [M4 
වැ�Oරට1 ලබා ෙදන අ4 කවර කාල 6මාව� �ළ කාරක සභාව Mය වා-තාව 
ඉ=,ප1 කළ m�ය. 

 
පා.135/’11 

12. 
 

ග� ල�ෂ්ම4 @,ඇ:ල මහතා 

ග� එ0. ෙජෝශ� මdක: ෙපෙ-රා මහතා 

ග� අෙනෝමා ගමෙ\ මහ1iය 

ග� හ,4 පනා4O මහතා 

ග� �ව4 [ජයව-ධන මහතා 

ග� ෙරෝM ෙසේනානායක මහ1iය 

ග�   දයාM, ජයෙසේකර මහතා,— ෙහh4 U[c0 මත ලංකා ඛ�ජෙත: සංසථ්ාවට 
MO? අවාMය හා අලාභය සහ එම U[c0 සඳහා වග@ව m� Z$ගලd4ට [�$ධව ගත m� 
�යවර ��බඳ පN�ෂා කර වා-තා @Nම සඳහා ? පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව,— 

ලංකා ඛ�ජ ෙත: සංසථ්ාෙq කළමනාකාN1වෙ;  -ණ අකා-ය�ෂමතාවෙ; ප'ඵලය� 
ෙලස සංසථ්ාවට එෙරGව ලබා l ඇ' අ%කරණ ¿රණය� පකාරව ඇම,කා� ෙඩොල- i�යන 
160 ක <දල� ෙගLමට ඇ' ෙහd4 ද, 

සංසථ්ාවට එෙරGව ¿4O |වෙහො1 ��ෙව�4 ඇම,කා�  ෙඩොල- i�යන 60� හා 
ඇම,කා� ෙඩොල- i�යන 200� සංසථ්ාව [M4 ෙග[ය m� නT ෙදක� ෙ0 වන [ට [භාග 
 ෙවi4 පව'න  ෙහd4 ද, 
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�M සැලcම@4 හා ෙසොයාබැKම@4 ෙතොරව ෙමම ෙහh4 U[c0වලට එළෙඹන ල$ෙ$ 
�O අකා-ය�ෂමතාවය ෙහේ�ෙව4ද, නැතෙහො1 වංකභාවය ෙහේ�ෙව4ද ය4න පැහැ=� නැ' 
ෙහd4ද, 

 (අ) ලංකා ඛ�ජ ෙත: සංසථ්ාවට <rම�4ම අවාMදායක වන එව4 ෙහh4 U[c0වලට 
එළැෙඹන ල$ෙ$ ෙකෙසේද; 

 (ආ) එම U[c0 ��බඳව වග@ව m� සංසථ්ා �ලධා,4 ක|�4ද; 

 (ඇ) ෙහh4 U[c0 ෙහේ�ෙව4 සංසථ්ාවට MO? <r පාTව ෙකොපමණද; 

 (ඈ) ඉ=,ෙ;l එව4 MOL0 ඇ'Lම වැළැ�Lම සඳහා ගත m� �යවර කවෙ-ද; 

 (ඉ) ෙහh4 U[c0 ��බඳව වග@ව m� Z$ගලd4ට එෙරGව ගත m� �යවර 
කවෙ-ද; හා  

 (ඊ) පස�්ත ක�ණට ය0 ස0බ4ධතාවය� ෙහෝ අදාළ1වය� ඇතැd කාරක සභාව 
¿රණය කර� ලබන ෙවන1 ඕනෑම ක�ණ� ��බඳව ද,  

පN�ෂා කර බලා වා-තා @Nම �¹ස පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව� ප1කර� 
ලැAය m� යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා ස0මත කරd. 

(2)  (අ) එම කාරක සභාව සහ එG සභාප' කථානායක�මා [M4 න0 කළ m� ව4ෙ4ය, 

 (ආ) සථ්ාවර �ෙයෝග 95 G [%[ධානවල Xම� සදහ4ව '#න ද, කාරක සභාව 
සාමාhකd4 [M එ� (21) ෙදෙනXට ෙනොවැ� සංඛ3ාව@4 සම4[ත [ය m�ය.  

(3)  එම කාරක සභාවට, 
 (අ)  Mය ගණ රණය �යම කර ගැ`මට ද; 

 (ආ) ය0 තැනැ1ෙතX කැඳLමට, ය0 ෙ:ඛන ෙහෝ වා-තා ෙග4වා ගැ`මට, 
පා-�ෙ04�ව ෙහෝ එම කාරක සභාව ඉ=,ෙ; ෙප` M�න ෙලස ය0 තැනැ1ෙතXට 
�යම @Nමට හා එබÆ තැනැ1ෙතX ස4තකෙයG ෙහෝ පාලනය යටෙ1 පව'න ය0 
ෙ:ඛනය�, ෙපොත�, වා-තාව� ෙහෝ �ය[:ල� ඉ=,ප1 කරන ෙලස �යම 
@Nමට ද; 

 (ඇ) සා�xක�ව4 වා�කව [භාග @Nෙම4 සත3 අසත3තාව [මසා බැKමට ෙහෝ 
අන3ාකාරෙය4 තහ|� කර ගැ`මට හා කාරක සභාෙq සභාප' ෙහෝ එම කා-යය 
සඳහා [ෙශේෂෙය4 බලය පවර� ලැ· තැනැ1ෙතX [M4 =|රව� ලැ· 
සා�xක�ව4 [භාග @Nමට ද; 

 (ඈ) කාරක සභාෙq සහාය �¹ස අදාළ ෙÖේතය4G [ෙශේෂඥ දැ�ම� ඇ' 
Z$ගලd4ෙ\ සහ පLණය4ෙ\ ෙසේවය ලබා ගැ`මට; සහ 

 (ඉ) ක�4 කල අ4ත-වාර වා-තා ඉ=,ප1 @Nමට ද, පා-�ෙ04�ව ක: තබන ල$ෙ$ 
|වද �සL්0 පව1වාෙගන යාමට ද; 

බලය 'Aය m�ය.  
(4)  Mය පළ<වැ� �සL්0 =නෙ; Mට ව-ෂයක කාලය� �ළ ෙහෝ පා-�ෙ04�ව 

[M4වැ�Oරට1 ලබා ෙදන අ4 කවර කාල 6මාව� �ළ කාරක සභාව Mය වා-තාව 
ඉ=,ප1 කළ m�ය. 

පා.136/’11 

13. 

ග�   ෙජෝ4 අමර�ංග මහතා 

ග�   ගාi� ජය[කම ෙපෙ-රා මහතා 
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ග�   ෙමොහා4 ලා: ෙගේ� මහතා 

ග�   c]ව ෙසේනMංහ මහතා 

ග�   වස4ත අ_[හාෙ- මහතා 

ග�   ඉරා4 [කමර1න මහතා 

ග�   'සස් අ1තනායක මහතා 

ග�  දයාM, ජයෙසේකර මහතා,— ලංකා ඛ�ජෙත: සංසථ්ාව [M4 බාල ත11වෙ; 
ෙපට: ආනයනය කරන ල$ෙ$ කවර ආකාරෙය4ද ය4න, සංසථ්ාවට MO? ස0 -ණ 
අලාභය සහ ගැට_වට ෙහේ�? ආනයනය4 සඳහා වග@ව m� Z$ගලය4ට [�$ධව ගත 
m� �යවර ��බඳ පN�ෂා කර වා-තා @Nම සඳහා ? පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක    
සභාව,—  

මෑත අ¿තෙ;= ලංකා ඛ�ජෙත: `'ගත සංසථ්ාෙq ප,පාලනය ස0 -ණෙය4ම O-වලව 
පැව' බව ෙප` ෙගොස ්ඇ' ෙහd4ද, 

සංසථ්ාව ත11වෙය4 බාල ඛ�ජ ෙත: ආනයනය කර ඇ' බව දැ4 ෙහ�දරq L ඇ' 
ෙහd4 ද, 

ෙමම ත11වෙය4 බාල ඛ�ජ ෙත: �සා වාහන දහස ්ගණනකට හා� MOL ඇ' අතර, 
ඇතැ0 වාහනවලට අ_1වැ�යා @Nමට ෙනොහැ@ තරමටම හා� MOL ඇ' ෙහd4 ද, 

ඉ4ධන �ර|0හ: ගණනාවක ස[කර ඇ' ෙපට: ෙපො0ප ගණනාවකටද හා� MOL ඇ' 
ෙහd4 ද,  

සංසථ්ාෙq ෙමම �යාමා-ගය ෙහේ�ෙව4 i�ය ෙනොහැ@ තරෙ0 �ල3මය පාT MOL ඇ' 
ෙහd4 ද, 

බලධාN4 දැනටම1 වරද පැටLමට තැනැ1ෙතX ෙසොයාෙගන ඇ' ෙහd4 ද, 

ත11වෙය4 බාල ඛ�ජ ෙත: සත3 වශෙය4ම ආනයනය කළ බව අමාත3වරයා 
��ෙගන ඇ' ෙහd4 ද, 

ෙමම �4දා සහගත ප'ඵලය ස0බ4ධෙය4 රජය පරසප්ර [ෙරෝÜ පකාශ ගණනාව� කර 
ඇ' ෙහd4 ද, 

(අ) ෙමම ඛ�ජ ෙත: ෙතොගය ඇණ|0 @Nෙ0l ෙට4ඩ- ප�පා� අ�ගමනය 
ෙනො@Nමට ෙහේ� කවෙ-ද;  

(ආ) සංස්ථාව [M4 ත11වෙය4 බාල ඛ�ජ ෙත: සත3 වශෙය4ම ආනයනය කර� 
ලැ#ෙqද; 

(ඇ) එම ආනයනය4 කරන ල$ෙ$ කවර රට@4ද; 

(ඈ) එම ආනයනය4G ස0 -ණ �,වැය ෙකොපමණද; 

(ඉ) එබÆ ආනයනය4 ෙහේ�ෙව4 සංස්ථාවට MO? <r අලාභය ෙකොපමණද; 

(ඊ) එබO ආනයනය4 වැළැ�Lමට @MO �යාමා-ගය� ෙනොගැ`මට ෙහේ� කවෙ-ද; 

(උ) පැi¹ ෙතොග ත11වෙය4 බාල බව ෙහ�දරq ?ෙ; න0, ඒවා ප'�ෙෂේප 
@Nමට @MO �යාමා-ගය� ෙනොගැ`මට ෙහේ� කවෙ-ද;  

(ඌ) ආනයනය කරන ලද ෙතොග ත11වෙය4 බාල බව දැන M�යl1, ඒවා රෙk 
�ර|0හ: ගණනාවකට ෙබදාහ,� ලැAමට ෙහේ� ක වෙ-ද; 

(එ) ආනයනය කරන ලද ෙතොග ත11වෙය4 බාල බව ෙහ�දරqLෙම4 පcව එම 
ෙතොග සඳහා ෙගL0 @Nමට ෙහේ� කව ෙ-ද; 
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(ඒ) �යත වශෙය4ම ෙපට: Gඟය� ඇ' [ය හැ@ව '· බව ජනතාවට දැ�0 
ෙනොlමට ෙහේ� කවෙ-ද; 

(ඓ) එබÆ ආනයනය4 ස0බ4ධෙය4 වග@ව m� Z$ගලය4 ක|�4ද; 

(ඔ) ඉ=,ෙ;l එබÆ MOL0 වැළැ�Lමට ගත m� �යවර කවෙ-ද; 

(ඕ) ෙමම ආනයනය4 ස0බ4ධෙය4 වග@වm1ත4ට එෙරGව ගත m� 
�යාමා-ග කවෙ-ද; සහ 

(ඖ) පස්�ත ක��වලට ස0බ4ධ ෙහd4 [මසා බැKම ෙයෝග3 යැd කාරක 
සභාවට හැ  ෙඟන  අ4 කවර ෙහෝ ක��, 

පN�ෂා කර බැKම �¹ස පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව� ප1කර� ලැAය m� යැd 
ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා ස0මත කරd.  

(2) (අ) එම කාරක සභාව සහ එG සභාප' කථානායක�මා [M4 න0 කළ m� 
 ව4ෙ4ය, 

 (ආ) ස්ථාවර �ෙයෝග 95 G [%[ධානවල Xම� සදහ4ව '#න ද, කාරක සභාව 
 සාමාhකd4 [M එ� (21) ෙදෙනXට ෙනොවැ� සංඛ3ාව@4 සම4[ත 
 [ය m�ය.  

(3) එම කාරක සභාවට, 

(අ)  Mය ගණ රණය �යම කර ගැ`මට ද; 

(ආ)  ය0 තැනැ1ෙතX කැඳLමට, ය0 ෙ:ඛන ෙහෝ වා-තා ෙග4වා ගැ`මට, 
පා-�ෙ04�ව ෙහෝ එම කාරක සභාව ඉ=,ෙ; ෙප` M�න ෙලස ය0 
තැනැ1ෙතXට �යම @Nමට හා එබÆ තැනැ1ෙතX ස4තකෙයG ෙහෝ 
පාලනය යටෙ1 පව'න ය0 ෙ:ඛනය�, ෙපොත�, වා-තාව� ෙහෝ 
�ය[:ල� ඉ=,ප1 කරන ෙලස �යම @Nමට ද; 

(ඇ) සා�xක�ව4 වා�කව [භාග @Nෙම4 සත3 අසත3තාව [මසා බැKමට 
ෙහෝ අන3ාකාරෙය4 තහ|� කර ගැ`මට හා කාරක සභාෙq සභාප' ෙහෝ 
එම කා-යය සඳහා [ෙශේෂෙය4 බලය පවර� ලැ· තැනැ1ෙතX [M4 
=|රව� ලැ· සා�xක�ව4 [භාග @Nමට ද; 

(ඈ) කාරක සභාෙq සහාය �¹ස අදාළ ෙÖේතය4G [ෙශේෂඥ දැ�ම� ඇ' 
Z$ගලd4ෙ\ සහ පLණය4ෙ\ ෙසේවය ලබා ගැ`මට; සහ 

(ඉ) ක�4 කල අ4ත-වාර වා-තා ඉ=,ප1 @Nමට ද, පා-�ෙ04�ව ක:තබන 
ල$ෙ$ |වද �ස්L0 පව1වාෙගන යාමට ද; 

බලය 'Aය m�ය.  

(4)  Mය පළ<වැ� �සL්0 =නෙ; Mට ව-ෂයක කාලය� �ළ ෙහෝ පා-�ෙ04�ව [M4 
වැ�Oරට1 ලබා ෙදන අ4 කවර කාල 6මාව� �ළ කාරක සභාව Mය වා-තාව 
ඉ=,ප1 කළ m�ය. 
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14. 

ග�  ඒ. Ý. cM: ෙපේමජය4ත මහතා 

ග� පාඨK ච0�ක රණවක මහතා 
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ග� ර|ෆ් හR0 මහතා 

ග�   (මහාචා-ය) 'සස් [තාරණ මහතා 

ග�   ඩ\ලස් ෙ$වාන4ද මහතා 

ග�  =ෙ4ෂ් �ණව-ධන මහතා 

ග�  ෛමüපාල M,ෙසේන මහතා 

ග� වාcෙ$ව නානාය�කාර මහතා 

ග�  ,සාÅ බ=ml4 මහතා 

ග�   බැM: ෙරෝහණ රාජපÖ මහතා 

ග� L. එස.් රාධ�ෂ්න4 මහතා 

ග�  �q �ණෙසේකර මහතා 

ග� <1� Mව�ංග0 මහතා 

ග� ෙප�මා: රාජOරd මහතා 

ග�  රා]ව [ෙ�Mංහ මහතා 

ග� ඩලස් අලහ�ෙප�ම මහතා,— v ලංකාෙq ජනතාව එකම ෙ$ශයක ජනතාව� 
ෙලස ස[බල ගැ4Lම �¹ස ෙ$ශපාලන හා ව3වසථ්ාමය �යාමා-ග �-ෙ$ශකර වා-තා 
@Nම සඳහා ? පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව,—   

රෙටG සහ එG වැMය4ෙ\ ආ-Âක, සාමා]ය සහ ෙ$ශපාලන සංව-ධනය සඳහා ජා'ය� 
ෙලස එක<� Lමට සහ කටm� @Nමට v ලාං@ක ජනතාවට අ$[¿ය අවසථ්ාව� උදාL ඇ' 
ෙහd4ද, 

ෙමම කා-යය සඳහා v ලංකාෙq ජනතාවෙ\ සමUය පව-ධනය @Nමට සහ ඔ|4ෙ\ 
ආ-Âක, සමාජbය සහ ෙ$ශපාලන සංව-ධනය සඳහා ¿රණ ගැ`මට ඔ|4 ස[බල ගැ4Lම 
සඳහා �යවර ගැ`ම කාෙලෝ�ත ෙහd4ද, 

 -ෙවෝ�ත ක�� සඳහා හැ@යාව ලබා lමට ගතm� �යවරවල සව්භාවය හා [ෂය පථය 
�-ණය @Nම සඳහා වඩා1 cOcක0 ඇ1ෙ1 ජනතාවෙග4 ෙ1N ප1? �ෙයෝhතය4ෙ\ 
කi¸ව�වන පා-�ෙ04� ම4üව�4ෙ\ [ෙශේෂ කාරක සභාවකට ෙහd4ද,      

(අ) v ලංකාෙq ජනතාවෙ\ සමUය පව-ධනය @Nම සඳහා1,  

 (ආ) එකම ෙ$ශයක ජනතාව� ෙලස ඔ|4 තවOරට1 ස[බල ගැ4Lම සඳහා1, සහ  

 (ඇ) ඔ|4ෙ\ ආ-Âක, සමා]ය සහ ෙ$ශපාලන සංව-ධනය සඳහා ¿රණ ගැ`ම සහ 
  �යාමා-ගවල �යැ�මට ඔ|නට හැ@යාව ලබා lම සඳහා1 ?,  

v ලංකාෙq ජනතාවට ෙයෝග3 හා ��ගතහැ@ [සÆම� සඳහා ?  ෙ$ශපාලන හා 
ව3වසථ්ාමය �යාමා-ග ෙමම ග� සභාවට මාස 06� ඇ�ළත �-ෙ$ශ @Nමට පා-�ෙ04� 
[ෙශේෂ කාරක සභාව� ප1 කළ m� යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා ස0මත කරd.  

2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එG සභාප', කථානායක�මා [M4 න0 කළ m� 
 ව4ෙ4ය.  

(ආ) සථ්ාවර �ෙයෝග 95 G [%[ධානවල Xම� සඳහ4ව '#නද, කාරක සභාව 
සාමාhකd4 'ස ්එ� (31) ෙදෙනXට ෙනොවැ� සංඛ3ාව@4 සම4[ත [ය m� ය.  

3. එR කාරක සභාවට, 

(අ) Mය ගණ රණය �යමකර ගැ`මට1; 
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(ආ) එය අවශ3 යැd සලකන ඕනෑම Z$ගලෙයX ෙහෝ ෙ:ඛනය� කැඳLම1;  

(ඇ) එෙසේ කැඳව� ලබන ඕනෑම Z$ගලෙයX =|�0 ෙහෝ ප'ඥා මත පශන් @Nමට1; 

(ඈ) ක�4 කල පා-�ෙ04�ව ක: තබන ල$ෙ$ |වද, Mය කටm� අඛnඩව 
පව1වාෙගන යාමට1;  

(ඉ) ක�4 කල අ4ත-වාර වා-තා ඉ=,ප1 @Nමට1;  

බලය 'Aය m� ය. 
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15. 

ග� ෛමüපාල M,ෙසේන මහතා  

ග� �-මල ෙකොතලාවල මහතා  

ග� ෙමොහමÅ අස්ල0 මහතා  

ග� ඉ4=ක බnඩාරනායක මහතා  

ග� ඩ��q. Ð. ඒකනායක මහතා  

ග� ඒ. ආ-. එ0. අ�O: කාද- මහතා  

ග� cස4ත Zං��ලෙ0 මහතා  

ග�  �ව4 රණ�ංග මහතා  

ග� තාරානා1 බසන්ායක මහතා  

ග� [නායග�-' <ර�දර4 මහතා  

ග� පල� =ග0බර0 මහතා  

ග� සරණ �ණව-ධන මහතා  

ග� ජග1 බාල�,ය මහතා  

ග�  රංh1 Mයඹලා��ය මහතා  

ග�  T�� [ෙ�ෙසේකර මහතා  

ග� වd. ]. ප$මM, මහතා  

ග� සh4 ද වාස් �ණව-ධන මහතා  

ග�  �යංකර ජයර1න මහතා  

ග� මõෂ නානාය�කාර මහතා  

ග�  ප[තා ෙ$L ව4�ආර}� මහ1iය  

ග�  උ=1 ෙලොXබnඩාර මහතා  

ග�  �ම: [ෙ�Mංහ මහතා  

ග�  ඒ. එ}. එ0. ෆ|M මහතා  

ග�  එ}. එ0. එ0. හNස් මහතා  
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ග� ල�ෂ්ම4 වස4ත ෙපෙ-රා මහතා  

ග�  අචල ජාෙගොඩෙ\ මහතා  

ග� ෙමොහා4 
යද-ශන ද M:වා මහතා  

ග�  �ශා4ත <�ෙහk�ගමෙ\ මහතා  

ග� (ෛවද3) ෙරෝහණ Zෂ්ප Xමාර මහතා  

ග� ශා4ත බnඩාර මහතා  

ග� ¬. රංh1 ද ෙසොdසා මහතා  

ග�  ෙරෝGත අෙ��ණව-ධන මහතා  

ග� මG4දාන4ද අ_1ගමෙ\ මහතා  

ග�  ලස4ත අලUයව4න මහතා  

ග�  සර1 Xමාර �ණර1න මහතා  

ග� 'ස්ස කර:�ය$ද මහතා  

ග� ෙහේමා: �ණෙසේකර මහතා  

ග� එ,� පස4න Lරව-ධන මහතා  

ග� ෙශහා4  ෙසේමMංහ මහතා  

ග�  කනක ෙහේර1 මහතා  

ග� ෙලොහා4 ර1ව1ෙ1 මහතා  

ග�  ෙරොෂා4 රණMංහ මහතා  

ග� �තාංජන �ණව-ධන මහතා  

ග�  ෙරhෙනෝ:Å Xෙ- මහතා  

ග�  L. එස.් රාධ�ෂ්න4 මහතා  

ග�  ජයර1න ෙහේර1 මහතා  

ග� [�ට- ඇ4ට� මහතා  

ග�  කමලා රණ�ංග ෙමෙන[ය  

ග�  M,පාල ගමල1 මහතා  

ග�  එ}. ආ-. iතපාල මහතා  

ග�  ෙරෝහණ =සානායක මහතා  

ග�  උෙ��ෂා ස්ව-ණමා� මහ1iය  

ග�  මාල` ෙෆො4ෙසේකා මහ1iය  

ග�  ජානක ව�XYර මහතා  

ග�  [hත ෙ��ෙගොඩ මහතා  

ග�  ගාi� ෙලොXෙ\ මහතා  

ග�  ච4දM, ගජlර මහතා  

ග�  6. Ð. ර1නායක මහතා  
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ග�  �යෙසේන ගමෙ\ මහතා  

ග�  Xමාර ෙව:ගම මහතා  

ග�  ගාi� [h1 [hත<¹ ද ෙසොdසා මහතා  

ග�  නාම: රාජප�ෂ මහතා  

ග�  ,සාÅ බ=ml4 මහතා  

ග�  ෙ�. ආ-. �. �,ය�ෙප�ම මහතා  

ග�  ඩ��q. Ý. ෙ�. ෙසෙන[ර1න මහතා  

ග�  එස.් 6.  <�Xමාරණ මහතා  

ග�  ඒ. Ý. cM: ෙපේමජය4ත මහතා  

ග� ර|ෆ් හR0 මහතා  

ග�  i:ෙරෝd පනා4O මහතා  

ග�  (ආචා-ය) ම-[4 M:වා මහතා  

ග�   ඒ. එ:. එ0. අතා|:ලා මහතා  

ග� ඒ. එ0. චාiක #$ධදාස මහතා  

ග�  ���ස් ෙපෙ-රා මහතා  

ග� [ම: Lරවංශ මහතා  

ග� එ0. Ð. ෆා�� මහතා  

ග� න4=iත ඒකනායක මහතා,— v ලංකා පජාතා4jක සමාජවාl ජනරජෙ; 
GටZ අග[�ශ්චයකාර ග� සර1 එ4. M:වා මහතාට එෙරGව බලය අයථා භා[තය 
��බඳව1, [ෂමාචාරය සහ/ෙහෝ අවක: �යාව ��බඳව1 ?  ෙචෝදනා පN�ෂාකර 
වා-තා @Nම සඳහා වන පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව,— 

එවැ� ෙචෝදනාවලට අ�ව ඔ� අ%කරණය අපR-'යට ප1ෙකොට ඇ' බව සඳහ4 වන 
බැ[4ද, 

අ%කරණෙ; සව්ාÜන1වය හා `'ෙ; N'ය ආර�ෂා @Nමට හා පව1වාෙගන යෑමට ඔ� 
අෙපොෙහොස1? බැ[4ද, 

පහත සඳහ4 ක�� [ම-ශනයට ල�ෙකොට වා-තා @Nම �¹ස පා-�ෙ04� [ෙශේෂ 
කාරක සභාව� ප1 කළ m� බවට ෙ0 පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා කරd. 

 

 

(අ) වැ:ලවාය GටZ මෙහේස්තා1 ජනක බnඩාර මහතාෙ\ ෙසේවය අ1G¸Lමට 
�TO4 ක�� සහ ඔ�ෙ\ ඉ:ලා අසL්ම ඉ=,ප1 @Nම �¹ස ඔ�ට බලපෑ0 
එ:ල කර� ලැ#ෙqද යන වග,  

(ආ) ෙකොළඹ, GටZ අ'ෙ-ක මෙහේස්තා1 Gරා4 ඒකනායක මහතාෙ\ ෙසේවය 
අ1G¸Lමට �TO4 ක�� සහ ඔ�ෙ\ ෙසේවය $ෙqෂ සහගත ෙලස 
අ1G¸ව� ලැ#ෙqද යන වග;  

(ඇ) GටZ මෙහේස්තා1 c�: ෙලෝර4ස් ද ෙකොස්තා මහතාෙ\ ෙසේවය අ1G¸Lමට 
�TO4 ක�� සහ ඔ�ෙ\ ෙසේවය අ1G¸ව� ලැ#ෙqද යන වග; 

(ඈ) මාතර GටZ අ'ෙ-ක =ස්j� [�ශච්යකාර අ�ර බnඩාර මහතාෙ\  ෙසේවය 
අ1G¸Lමට �TO4 ක�� සහ ඔ�ෙ\ ෙසේවය අ1G¸ව� ලැ#ෙqද යන වග; 

 



( 100 ) 

 

(ඉ) මා�ගාක4ද GටZ මෙහේස්තා1 Ý. එ0. M,ව-ධන මහතාෙ\ ෙසේවය 
අ1G¸Lමට �TO4 ක�� සහ ඔ�ෙ\ ෙසේවය අ1G¸ව� ලැ#ෙqද යන වග; 

(ඊ) Íග<ව GටZ =ස්j� [�ශච්යකාර පා�ත බnඩාරනායක මහතාෙ\ ෙසේවය 
අ1G¸Lමට �TO4 ක�� සහ ඔ�ෙ\ ෙසේවය අ1G¸ව� ලැ#ෙqද යන වග ; 

(උ) �වරඑ�ය GටZ =ස්j� [�ශ්චයකාර පභා1 ද M:වා මහතාෙ\ ෙසේවය 
අ1G¸Lමට �TO4 ක�� සහ ඔ�ෙ\ ෙසේවය අ1G¸ව� ලැ#ෙqද යන වග; 

(ඌ) කැA'ෙගො:ලෑව GටZ මෙහේසත්ා1 Ý. එ0. ¬. Ð. =සානායක මහතාෙ\ ෙසේවය 
අ1G¸Lමට �TO4 ක�� සහ ඔ�  ෙ\ ෙසේවය අ1G¸ව� ලැ#ෙqද යන වග; 

(එ) ෙකොළඹ, GටZ අ'ෙ-ක මෙහේස්තා1 හැර:Å [ෙ�M, �යනෙ\ මහතාෙ\ 
ෙසේවය අ1G¸Lමට �TO4 ක�� සහ ඔ�ෙ\ ෙසේවය අ1G¸ව� ලැ#ෙqද 
යන වග; 

(ඒ) ෙමොරවක GටZ මෙහේස්තා1 ෙ�. Ý. Ý. ෙ�. ද ආබෘ මහතාෙ\ ෙසේවය 
අ1G¸Lමට �TO4 ක�� සහ ඔ�ෙ\ ෙසේවය අ1G¸ව� ලැ#ෙqද යන වග; 

(ඔ) බල��ය, GටZ මෙහේස්තා1 වd. එ:. ධ-මෙසේන මහතාෙ\ ෙසේවය 
අ1G¸Lමට �TO4 ක�� සහ ඔ�ෙ\ ෙසේවය අ1G¸ව� ලැ#ෙqද යන වග; 

(ඕ) මහ�වර, GටZ අ'ෙ-ක මෙහේස්තා1 න4දන LරMංහ මහතාෙ\ ෙසේවය 
අ1G¸Lමට �TO4 ක�� සහ ඔ�ෙ\ ෙසේවය අ1G¸ව� ලැ#ෙqද යන වග;  

(ක) ක4තෙ: GටZ මෙහේස්තා1 ඒ. එ0. Ý. එස.් =�ක��ය මහතාෙ\ ෙසේවය 
අ1G¸Lමට �TO4 ක�� සහ ඔ�ෙ\ ෙසේවය අ1G¸ව� ලැ#ෙqද යන වග; 

(ග) ඇ:��ය GටZ =ස්j� [�ශ්චයකාර ]. Ý. Xල'ලක මහතාෙ\ ෙසේවය 
අ1G¸Lමට �TO4 ක�� සහ ඔ�ෙ\ ෙසේවය අ1G¸ව� ලැ#ෙqද යන වග; 

(ච) ඉහත සඳහ4 අවස්ථාවලට අමතර වශෙය4 අ%කරණ ෙසේවෙ; �ලධාN4ෙ\ 
ෙසේවාව4  $ෙqෂසහගත ෙලස අවස4 කර� ලැ· අවස්ථාව4; 

(ජ) ෙකොළඹ 7, [ෙ�ව-ධන මාවෙ1 අංක 129 දරන ස්ථානෙ; �G� 
අග[�ශ්චයකාර �ල �වෙසේ පව1වා ෙගන යi4 '· [�ශච්යකාරව� 4ෙ\ 
ආයතනෙ; භාරක� වශෙය4 අ%කරණය ඉ=,ෙ; ෙචෝදනා ගණනාව� 
එ:ලL '· ෙරෝහණ Xමාර නමැ' Z$ගලයXට ග� සර1 එ4. M:වා මහතා 
[M4 ප1Lම� ලබා O4ෙ4ද යන වග; 

(ට) ග� සර1 එ4. M:වා මහතා ග� අධ3�ෂවරෙයX වශෙය4 ෙසේවය කර� 
ලබන ෙබෞ$ධ �ව4[O� ෙසේවාව ස්ථාපනය කර� ලැÐමට �TO4 ක�� සහ 
ද #�ස්k ÉපවාG` නා�කාව (The Buddhist TV Channel) ආර0භ @Nමට 
��ය: i�යන 65ක පදානය� ලබා O4 <�4ත4 කාන� ෙප1ස0ක� 
වශෙය4 ෙප` M� 6. Ð. එ4. ච4�කා (CBN Sat) නTෙq ¿රණයට අදාළ 
ක��; 

(ඩ) පා-�ෙ04�ව නLකරණය @Nම, පජාත4තවාදය සහ සංව-ධනය ��බඳ 
ෙලෝක බැංX/එජාස ව3ා. (World Bank/ UNDP) ආධාර ව3ාපෘ'ෙ;l ග� 
සර1 එ4. M:වා මහතා [M4 ඉ¸ කරන ලද කා-යභාරයට අදාළ ක��; 

(න) අග[�ශ්චයකාරවරයා වශෙය4 ග� සර1 එ4. M:වා මහතා ෙසේවය කරන 
ලද කාල 6මාව ඇ�ළත ඔ�ෙ\ $ෙqශසහගත �යා ෙහේ�ෙව4 ෙවන1 
@Mය0 Z$ගලය4ට අග'ය�ද MOL ඇ1ද යන වග. 



( 101 ) 

 

(2) (අ) එම කාරක සභාව සහ එG සභාප' කථානායකවරයා [M4 න0 කළm� 
ව4ෙ4ය.  

 (ආ) ස්ථාවර �ෙයෝග 95G [% [ධානවල Xම� සඳහ4ව '#ණද, කාරක සභාව 
සාමාhකය4 'ස්එ� ෙදෙනXට (31) ෙනොවැ� සංඛ3ාව@4 සම4[ත [ය 
m�ය.  

(3) එR කාරක සභාවට,— 

 (අ) Mය ගණ රණය �යම කර ගැ`මටද, 

 (ආ) ය0 තැනැ1ෙතX කැඳLමටද, ය0 ෙ:ඛන ෙහෝ වා-තා ෙග4වා 
ගැ`මට, පා-�ෙ04�ව ෙහෝ Mය කාරක සභාව ඉ=,ෙ; ෙප` M�න ෙලස ය0 
තැනැ1ෙතXට �යම @Nමට හා එබÆ තැනැ1ෙතX ස4තකෙයG ෙහෝ 
පාලනය යටෙ1 පව'න ය0 ෙ:ඛනය�, ෙපොත�, වා-තාව� ෙහෝ 
�ය[:ල� ඉ=,ප1 කරන ෙලස �යම @Nමටද;  

 (ඇ) සා�xක�ව4 වා�කව [භාග @Nෙම4 සත3 අසත3තාව [මසා බැKමට ෙහෝ 
අන3ාකාරෙය4 තහ|� කර ගැ`මට හා කාරක සභාෙq සභාප' ෙහෝ එම 
කා-යය සඳහා [ෙශේෂෙය4 බලය පවර� ලැ· තැනැ1ෙතX [M4 =|රව� 
ලැ· සා�xක�ව4 [භාග @Nමටද; 

 (ඈ) කාරක සභාෙq සහාය �¹ස අදාළ �ෙෂේතය4G [ෙශේෂඥ දැ�ම� ඇ' 
Z$ගලය4ෙ\ සහ පLණය4ෙ\ ෙසේවය ලබා ගැ`මට; සහ  

 (ඉ) ක�4 කල අ4ත-වාර වා-තා ඉ=,ප1 @Nමට ද, පා-�ෙ04�ව ක: තබන 
ල$ෙ$ |වද �ස්L0 පව1වා ෙගන යාමටද  

බලය 'Aය m�ය.  

පා. 150/’11 

16. 

ග� ෙජෝ4 අමර�ංග මහතා 

ග� දයාM, ජයෙසේකර මහතා 

ග�  (ෛවද3) ජයල1 ජයව-ධන මහතා 

ග�  �. හැ,ස4 මහතා 

ග�  c]ව ෙසේනMංහ මහතා 

ග�   අෙනෝමා ගමෙ\ මහ1iය 

ග� ච4දා� බnඩාර ජයMංහ මහ1iය 

ග�  ගාi� ජය[කම ෙපෙ-රා මහතා 

ග�   (ආචා-ය) හ-ෂ ද M:වා 

ග� සh1 ෙපේමදාස මහතා 

ග� ආ-. එ0. රංh1 ම$Oම බnඩාර මහතා 

ග�   ල�ෂ්ම4 @,ඇ:ල මහතා 

ග� රL ක�ණානායක මහතා,— 2011 ෙදසැ0බ- මස 1 වැ� =න පා-�ෙ04�වට 
ඉ=,ප1 කරන ලද ෙපොO ව3ාපාර ��බඳ කාරක සභාෙq වා-තාව මU4 අවධානයට 
ල�කර 'ෙබන රජයට අය1 ව3ාපාරවල පාT ��බඳව පN�ෂාකර ඒවාට වග@ව m� 
අයට එෙරGව ගත m� �යවර හා ඒවා �වැර= @Nමට ගත m� �යාමා-ග �-ෙ$ශකර 
වා-තා @Nම සඳහා ? පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව,—   
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ෙපොO ව3ාපාර ��බඳ කාරක සභාෙq වා-තාව එම කාරක සභාෙq සභාප' හා මානව 
ස0ප1 අමාත3 ග� �q �ණෙසේකර මහතා [M4 2011 ෙදසැ0බ- මස 1 වැ� =න ඉ=,ප1 
කරන ලද ෙහd4ද; 

රජයට අය1 පාT ලබන ආයතන සහ ව3ාපාර ගණනාව� එම වා-තාව මU4 අවධානයට 
ල�කර ඇ' ෙහd4ද; 

එම ආයතන අතර වඩා1 කැ� ෙපෙන4ෙ4 පහත සඳහ4 ආයතන ෙහd4ද;      

 1. v ජයව-ධනZර මහ ෙරෝහල  

  2. v ලංකා සමෘ$% අ%කා,ය   

  3. ලංකා ඛ¹ජ ෙත: ̀ 'ගත සංසථ්ාව 

  4. v ලංක4 �ව4 ෙසේවය 

  5. 6මාසGත iG4 ලංකා සමාගම 

  6. v ලංකා වරාය අ%කා,ය 

  7. මා-ග සංව-ධන අ%කා,ය  සහ   

  v ලංකා �කk ආයතනය බංෙකොෙලො1භාවයට ප1 L v ලංකා රජය [M4 එම 
 ත11වෙය4 <දවා ගත m�ව පව'න බවද ෙහ�දරq L ඇ' ෙහd4ද;   

ෙමම පාT v ලංකාෙq �ල3 ත11වය තද බල ෙලස �,�මට ෙහේ�වන ෙහd4ද;   

ෙමම ආයතන පව1වාෙගන යාෙ0 හා ඒවා ප1ව ඇ' ත11වෙය4 <දවා 
ගැ`ෙ0 �,වැය අවසානෙ;l දැNමට MOව4ෙ4 මහජනතාවට වන ෙහd4 සහ  

ෙපොO ව3ාපාර ��බඳ කාරක සභාව ෙකෙරG පැවN ඇ' බලතල, එය වා-තා 
ඉ=,ප1 @Nමට පමණ� 6මා කරන අතර තම4 ෙහ�දරq කරග4නා ලද ක�� 
ස0බ4ධෙය4 වැ�Oර �යාමා-ග ගැ`ෙ0 Siකාව� එය ස�ව ෙනොමැ' ෙහd4 ද; 

 (අ) ෙපොO ව3ාපාර ��බඳ කාරක සභා වා-තාෙq ��AY ෙකෙරන ෙමම ආයතනවල, 
 [ෙශේෂෙය4ම ෙමG ලැdස්�ගතකර ඇ' ආයතනවල කටm� ෙසොයාබලා 
 ඒවා පාT ලැÐමට ෙහේ�  �ශච්ය @Nම සඳහා ද; 

(ආ) ය0 Z$ගලෙයX ෙහෝ Z$ගලය4 ෙමම ආයතනවල කළමනාකරණය සඳහා වග@ව 
m� ද ය4න සහ වංචා සහගත �යාකාරක0වලට ස0බ4ධව M¬ ද ය4න �ශච්ය 
@Nම සඳහා ද;  

(ඇ) ෙමම පාT =U4 =ගටම MOLම වැළැ�Lම සඳහා ද; 

(ඈ) වග@ව m1ත4ට දýව0 @Nම �¹ස <: අවසථ්ාෙql ගතm� �යාමා-ග �-ෙ$ශ 
@Nම සඳහා ද; 

(ඉ) ෙමම පාT �යවා ගැ`ම සඳහා ගත m� �යවර ¿රණය @Nම සඳහා;  සහ  

(ඊ) පා-�ෙ04� අයවැය කා-යාංශය� සථ්ාපනය @Nම ඇ�rව, වා-තාෙq �-ෙ$ශ 
�යා1මක @Nම �¹ස අවශ3 අ'ෙ-ක `' කවෙ-ද ය4න �ශච්ය @Nම සඳහා ද; 

 පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව� ප1කළ m� යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව 
ෙයෝජනා ස0මත කරd. 

2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එG සභාප'වරයා කථානායකවරයා [M4 න0 කර� ලැAය   
 m� ය. 

(ආ) සථ්ාවර �ෙයෝග 95 G [%[ධානවල Xම� සඳහ4ව '#ණ ද, ෙමම කාරක සභාව 
සාමාhකd4 [M එ� (21) ෙදෙනXට ෙනොවැ� සංඛ3ාව@4 සම4[ත [ය m� ය.  
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3. එම කාරක සභාවට— 

(අ) Mය ගණ රණය �යම කර ගැ`මටද;  

(ආ) Z$ගලය4, �� ෙ:ඛන හා වා-තා ෙග4වා ගැ`මටද, පා-�ෙ04�ව ෙහෝ Mය 
කාරක සභාව ඉ=,ෙ; ෙප` M�න ෙලස ය0 තැනැ1ෙතXට �යම @Nමටද, එබÆ 
තැනැ1ෙතXෙ\ ස4තකෙ; ෙහෝ පාලනය යටෙ1 පව'න ය0 �� ෙ:ඛන, 
ෙපොත�, ෙ:ඛනය� ෙහෝ �ය[:ල� ඉ=,ප1 කරන ෙලස �යම @Nමටද;  

(ඇ) සා�xක�ව4 වා�කව පNÖා @Nම මU4 සත3 අසත3තාව [ම6ෙම4 ෙහෝ 
අන3ාකාරය@4 තහ|� කරගැ`මටද, කාරක සභාෙq සභාප'වරයා  ෙහෝ එම 
කා-යය සඳහා [ෙශේෂෙය4 බලය පවරන ලද තැනැ1ෙතX [M4 =|රව� ලැ· ෙහෝ 
ප'ඥා lමට සලසව්� ලැ· සාùක�ව4 පNÖා @Nමටද;  

(ඈ) කාරක සභාෙq සහාය �¹ස අදාළ �ෙෂේතය4G [ෙශේෂඥ දැ�ම� ඇ' 
Z$ගලd4ෙ\ සහ පLනය4ෙ\ ෙසේවය ලබා ගැ`මට;   සහ 

(ඉ) ක�4 කලට අ4ත-වාර වා-තා ඉ=,ප1 @Nමට ද, පා-�ෙ04�ව ක:තබන ල$ෙ$ 
|වද �සL්0 පව1වාෙගන යාමට ද; 

බලය 'Aය m� ය. 
 

4. කාරක සභාව, එG පළ< �සL්ෙ0 Mට එ� ව-ෂය� ඇ�ළත ෙහෝ පා-�ෙ04�ව [M4 
�යම ෙකෙරන ෙවන1 ෙහෝ වැ�මන1 කාලය� �ළ Mය වා-තාව ඉ=,ප1 කළ m� ය. 

පා. 156/’12 

17. 

ග�  ෙජෝ4 අමර�ංග මහතා  

ග�  'ස්ස අ1තනායක මහතා 

ග�  එ0. ෙජෝශ� මdක: ෙපෙ-රා මහතා 

ග�  කÐ- හ�0 මහතා 

ග�  මංගල සමරLර මහතා 

ග�  �. හැ,ස4 මහතා 

ග�  ආ-. ෙයෝගරාජ4 මහතා 

ග�  ගාi� ජය[කම ෙපෙ-රා මහතා 

ග�  අ@ල [රා� කා,යවස0 මහතා,— 2011 ව-ෂෙ; අධ3යන ෙපොO සහ'ක පත උසස ්
ෙපළ [භාගෙ; ප'ඵල ස0බ4ධ ගැට_ පN�ෂා කර බලා ඒවා �රාකරණය කර ගැ`මට 
අවශ3 ප'ක-ම �-ෙ$ශ @Nම සඳහා ? පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව,— 

2011 අධ3යන ව-ෂය සඳහා අධ3යන ෙපොO සහ'ක පත උසස ් ෙපළ [භාගෙ; ප'ඵල 
�X1 @Nම බරපතළ ගැට_ ඇ' ෙකොට ඇ' ෙහd4ද; 

[[ධ පා-ශව් [M4 පරසප්ර [ෙරෝÜ පකාශ MO කරi4 ඇ' ෙහd4ද;  

ගැට_ ඇ' L ඇ1ෙ1 තා�ෂ¹ක ෙදෝෂ ෙහේ�ෙව4 බව සමහර පා-ශව් පකාශ කරන 
ෙහd4ද;  

ප'ඵල �X1 @Nෙ0l ඇ'? අනවශ3 හ=Mය ස0බ4ධෙය4 තව1 සමහර අය ෙචෝදනා 
කරන  ෙහd4ද;  

අදාළ �ලධාN4ෙ\ අකා-ය�ෂමභාවය �සා ගැට_ ම�L ඇතැd තව1 සමහ� ෙචෝදනා 
කරන ෙහd4ද;  

[භාග ෙකොමසා,සව්රයා සව්Rය ëරෙය4 <දා හැර ඇ' ෙහd4ද;  
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ෙමම කාරණය ස0බ4ධෙය4 පN�ෂා @Nමට ජනා%ප'වරයා තමා [M4ම ෙකොiසම� 
ප1 කර ඇ' ෙහd4ද;  

සමසත් Úෂ3 පර0පරාවකම අනාගතය [පතට ප1 කර ඇ' ෙහd4ද;  

අධ3ාපන ප$ධ'ය ��බඳ [ශව්ාසය දැ�ෙලස Aඳවැ¬මට ෙමය ෙහේ� L ඇ' ෙහd4ද; 

අධ3ාපන ෙදපා-තෙ04�ව [M4 �X1 කරන ලද සහ'ක ��ගැ`ම ස0බ4ධෙය4 
සැක ම�ව ඇ' ෙහd4ද;  

පහත සඳහ4 ක�� ස0බ4ධෙය4 පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව� ප1 කළ m� 
යැd ෙමම සභාව ෙයෝජනා ස0මත කරd:— 

 
 (අ) Z ලX� කමය සහ එය �යා1මක කරන ආකාරය පN�ෂා @Nමට;  

 (ආ) ෙමම ගැට_වට පාදක ? ෙහේ� පN�ෂා @Nමට;  

 (ඇ) 2011 ව-ෂය සඳහා ? අධ3යන ෙපොO සහ'ක පත උසස් ෙපළ [භාගෙ; 
ප'ඵල ��බඳ ගැට_ �රාකරණය කර ප'ක-ම �-ෙ$ශ @Nමට; 

 (ඈ) එවැ� ගැට_ අනාගතෙ;l ඇ' Lම වළකාKම සඳහා ගත m� �යවර 
�-ෙ$ශ @Nමට; සහ 

 (ඉ) කාරක සභාව [M4 අවශ3 යැd ¿රණය කර4නා ? ෙවන1 ප'ක-ම 
�-ෙ$ශ @Nමට 

2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එG සභාප' කථානායක�මා [M4 න0 කළm� 
ව4ෙ4ය.  

 (ආ) ස්ථාවර �ෙයෝග 95G [% [ධානවල Xම� සඳහ4ව '#ණද, කාරක සභාව 
සාමාhකය4 [Mඑ� ෙදෙනXට (21) ෙනොවැ� සංඛ3ාව@4 සම4[ත [ය 
m�ය.  

3. එම කාරක සභාවට,— 

 (අ) Mය ගණ රණය �යම කර ගැ`මටද; 

 (ආ) Mය කාරක සභාව ඉ=,ෙ; ෙප` M�න ෙලස ය0 තැනැ1ෙතX 
කැඳLමටද, ය0 ෙ:ඛනය� ෙහෝ වා-තාව� ඉ=,ප1 කරන ෙලස ය0 
තැනැ1ෙතXට �යම @Nමටද, ඉහත සඳහ4 ක��  -ණ ෙලස සලකා 
බැKම �¹ස අවශ3 යැd කාරක සභාව ක:පනා කරන ��ත ෙහෝ වා�ක 
සා�x ලබා ගැ`මට හා භාර ගැ`මටද; 

(ඇ) සා�xක�ව4 වා�කව පNÖා @Nම මU4 සත3 අසත3තාව [ම6ෙම4 ෙහෝ 
අන3ාකාරය@4 තහ|� කරගැ`මටද, කාරක සභාෙq සභාප'වරයා  ෙහෝ එම 
කා-යය සඳහා [ෙශේෂෙය4 බලය පවරන ලද තැනැ1ෙතX [M4 =|රව� ලැ· 
ෙහෝ ප'ඥා lමට සලසව්� ලැ· සාùක�ව4 පNÖා @Nමටද;  

(ඈ) කාරක සභාෙq සහාය �¹ස අදාළ �ෙෂේතය4G [ෙශේෂඥ දැ�ම� ඇ' 
Z$ගලය4ෙ\ සහ පLණය4ෙ\ ෙසේවය ලබා ගැ`මට; සහ  

 (ඉ) ක�4 කල අ4ත-වාර වා-තා ඉ=,ප1 @Nමටද, පා-�ෙ04�ව ක: තබන 
ල$ෙ$ |වද �ස්L0 පව1වා ෙගන යාමටද  

බලය 'Aය m�ය.  
 

4. Mය පළ< �ස්L0 වාරෙ; Mට වසර� ඇ�ළත ෙහෝ පා-�ෙ04�ව [M4 අවසර ලබා 
ෙදන එවැ� ෙවන1 ෙහෝ වැ�Oර කාලය� ඇ�ළත කාරක සභාව Mය වා-තාව 
ඉ=,ප1 කළ m�ය. 
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18. 

ග� දයාM, ජයෙසේකර මහතා 

ග� සh1 ෙපේමදාස මහතා 

ග� Ý. එ0. සව්ාiනාද4  මහතා 

ග� කÐ- හ�0 මහතා 

ග� අ@ල [රා� කා,යවස0 මහතා  

ග� 'ස්ස අ1තනායක මහතා 

ග� ක� ජය�,ය මහතා  

ග� ගය4ත ක�ණා'ලක මහතා  

ග� අh1 �. ෙපෙ-රා මහතා 

ග� එ0. ෙජෝශ� මdක: ෙපෙ-රා මහතා 

ග� #$%ක ප'රණ මහතා 

ග� තලතා අ�ෙකෝරල මහ1iය 

ග� මංගල සමරLර මහතා  

ග� ආ-. එ0. රංh1 ම$Oම බnඩාර  මහතා 

ග� අෙශෝ� අෙ�Mංහ මහතා  

ග� ච4දා� බnඩාර ජයMංහ මහ1iය  

ග� අෙනෝමා ගමෙ\ මහ1iය 

ග� ඉරා4 [කමර1න මහතා 

ග� ල�ෂ්ම4 @,ඇ:ල මහතා 

ග� අ�O: හK0 මහතා 

ග� වස4ත අ_[හාෙ- මහතා  

ග� පා�ත ර4ෙග බnඩාර මහතා 

ග� පා�ත ෙතවර�ෙප�ම මහතා  

ග� ජය4ත කැටෙගොඩ මහතා 

ග� c]ව ෙසේනMංහ මහතා 

ග� අ-¾න රණ�ංග මහතා 

ග� ආ-. ෙයෝගරාජ4 මහතා 

ග� රL ක�ණානායක මහතා  

ග� =�� ෙවදආර}� මහතා  

ග� Oෙ4ෂ් ග4ක4ද මහතා 

ග� ෙරෝM ෙසේනානායක මහ1iය  
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ග� (ආචා-ය) හ-ෂ ද M:වා මහතා,— රාජ3 ප,පාලන හා සව්ෙ$ශ කටm� අමාත3     
ග� ඩ��q. Ý. ෙ�. ෙසෙන[ර1න මහතා ෙකෙරG [ශව්ාස භංග1වය,— 

ෙ0 රෙk �@යා [රGත උපා%ධාN4 අද වන [ට 40,000කට වැ� පමාණය� M�න 
ෙහd4 ද; 

ෙමම �@යා [රGත උපා%ධාN4 සඳහා රජෙ; �@යා ලබා lෙ0l [%ම1 සහ සාධාරණ 
වැඩ��ෙවළ� �යා1මක ෙනොවන ෙහd4ද; 

රජය [M4 �@යා [රGත උපා%ධාN4ට �@යා සැපbෙ0l ෙ$ශපාලන Gතව1ක0, ප|: 
ස0බ4ධතා, ෙවන1 ඥා' ස0බ4ධක0 මත ෙමR �,සට �@යා ලබා lම සඳහා කටm� 
කරෙගන ය� ලබන ෙහd4 ද;  

“ෙ$ශපාලන ලැdස�්” මU4, �@යා [රGත උපා%ධාN4 සඳහා රජෙ; �@යා ලබා lම 
අසාධාරණ, අ[%ම1 සහ රජෙ; �@යාවලට බඳවා ගැ` ෙ0 ��ග1 ප,පා�ය සහ<�4ම 
උ:ලංඝනය කර� ලැබ ඇ' ෙහd4 ද; 

ෙ$ශපාලන ප�ෂපා¿1වය සලකා රජෙ; �@යා ලබාlම මU4 ආnTකම ව3වසථ්ාෙq 
12(1) ව3වසථ්ාෙව4 සහ'ක කර ඇ' ��ක අd'වාMක0 කඩL ඇ' ෙහd4 ද; 

රාජ3 ප'ප1' ෙමෙහයLෙ0 �ලධ-මය4G 27(2)(අ) ව3වසථ්ාව මU4 ��ක 
අd'වාMක0 සැබෑ ෙලස �යා1මක @Nෙ0 වගRම රජය ෙවත භාර කර ඇ' ෙහd4 ද; 

ෙමෙසේ �@යා ලබා lමට ෙහේ� ? ක�� කාරණා ස0බ4ධෙය4 සාධාරණ ක�� 
දැ�Lම� @Nමට අදාළ අමාත3වරයා අෙපොෙහොස1 L ඇ' ෙහd4 ද; 

�@යා [රGත උපා%ධාN4ට ෙමෙසේ සැලRම, ෙ0 රෙk ත�ණ ස0පත �ක�ෙn 
ෙ$ශපාලනඥd4 පcපස යන �,ස� බවට ප1 @Nෙ0 ��ක අර<ණ ඇ'ව �යා1මක 
ව4න� බවට සැල@ය හැ@ ෙහd4 ද; 

රාජ3 ෙසේවයට 6iත තරග [භාගව�4 රාජ3 �ලධාN4 බඳවා ගැ`ෙ0l තරග [භාග 
ප'ඵල පM$ධ ෙනොකරi4 ස0<ඛ පNÖණ මU4 ඔ|4 බඳවාෙගන පcව ප'ඵල �X1 
@Nම  මU4  රාජ3   ෙසේවයට බඳවා ගැ`ම ��බඳව @MO [�[දභාවය� ෙනොමැ'Lෙම4  
රෙk අ' බ�තරය@4 m1 උග1 ත�ණ පරZරට අසාධාරණය� වන ෙහd4; සහ 

රාජ3 �ලධාN4ෙ\ ප1 @N0, මා� @N0, උසස ්@N0, ��බඳව ඇ' ස්වාÜන රාජ3 
ආයතනය වන රාජ3 ෙසේවා ෙකොiෂ4 සභාව සව්ාÜන ෙලස �යා1මක කරLමට ඇ' ඉඩකඩ 
අ�රා ඇ' ෙහd4 ද; 

රාජ3 ප,පාලන හා සව්ෙ$ශ කටm� අමාත3 ග� ඩ��q. Ý. ෙ�. ෙසෙන[ර1න මහතා 
ෙකෙරG සභාෙq [ශව්ාසය භංගL ඇ' බව ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා ස0මත කරd. 

පා. 168/’12 

19. 

 ග�   (ආචා-ය) හ-ෂ ද M:වා මහතා 

 ග� අh1 �. ෙපෙ-රා මහතා 

ග� �ෙරෝෂ4 ෙපෙ-රා මහතා,— v ලංකා මහ බැංXව [M4 úක බැÆ0කරව�4 කරන 
ලද ආෙයෝජනය4 ස0බ4ධෙය4 ජාත34තර �ල3 සහෙයෝUතා අමාත3 ග� (ආචා-ය) සර1 
අ<�ගම මහතා [M4 පා-�ෙ04�ෙql කරන ලද පකාශය ��බඳ පNÖා කර වා-තා @Nම 
�¹ස ? පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව,—  
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වගRෙම4  ෙතොර ෙ$�ය ආ-Âක කළමණාකරණය [M4 වඩා1 අයහප1 ත11වයට 
ප1කරන ලද,  ෙගෝKය �ල3 අ-#දෙ; ප'ඵලය� වශෙය4 mෙරෝපා කලාපෙ; ආ-Âකය4 
@Gපය�ම 2010 ව-ෂෙ;l පමණ අ-#දකාN ත11වයට ඇද වැ¸න ෙහd4ද;  

úMය Mය ඇසත්ෙ04�වලට වඩා ෙබෙහ[4 පහළට වැ¸� ව-ධන ෙqගය�ද, [ශාල 
පරතරය@4 බO ආදායමට වඩා අ%ක ? [යද0 සමග ෙගොඩනැ�� රාජ3 �ල3  
අසම��තතාව4ද, පාලනය කළ ෙනොහැ@ ෙලස ඉහළ යi4 ඇ' ණය බරද, රජය Mය අයවැය 
පරතරය ��බඳව මවා පෑ අගය4 ලබාෙදi4 mෙරෝපා සංගමය  ෙනොමග යැ? බව අනාවරණය 
Lෙම4 පcව [ශව්ාසය තැAය හැ@ බව සහ<�4ම පාෙහේ U�� Uය �ල සංඛ3ා ද1තද 
ෙහේ�ෙව4 වඩා1 හා�යට ප1 ? රටව�4 එක� බවට ප1 ? ෙහd4ද; 

2010 පථම කා-�ව වන[ට úක රජයට Mය ණය ආපc ෙගLම සඳහා ? බැÏ0 සZරාKමට 
ඇ' හැ@යාව බරපතල පශන්යකට භාජනය L රාජ3 ණය ආපc ෙගLම පැහැර හ,� ඇතැd 
යන Aය ඇ' කළ ෙහd4ද; 

ෙශේ¹ගත @Nෙ0 ආයතන úක ණයවලට “ෙනොව�නා” යන තරා'රම ලබා l, එමU4 
úMය ෙවත ලබා ෙදන Z$ග�ක ණය ස0 -ණෙය4ම MÎ '· ෙහd4ද; 

2010 අෙපේ: මාසෙ;l  úක රජය ආ-Âක  ෙගොඩගැ`ෙ0 ණය� සඳහා අයැO0 කළ අතර, 
ආ-Âකය තව තව1 අයහප1Lම නවතාKෙ0 අෙ�Öාෙව4, දෘඪතර අර�,මැසම්@4 කටm� 
@Nම සඳහා ? ෙයෝජනාව�ය�ද ෙකො4ෙ$M  වශෙය4 පනවi4, mෙරෝපා කලාපෙ; 
රටව: සහ ජාත34තර �ල3 අර<දල ඒකාබ$ධව අර<ද: සපයන ලද, æෙරෝ A�යන 110ක 
ආධාරය� අ�මත කර� ලැ· ෙහd4ද; 

<ද: අංශෙය4 @MO cනම3තාවය� ෙනොමැ' Lම ෙහේ�ෙව4 úක රජයට එම දැ� �ල3 
පාලන ෙකො4ෙ$M අ�ව කටm� @Nමට ෙනොහැ@ Lම �සා �යා1මක කරන ලද 
�යාමා-ගය4 ජනතාවට L= බැස කැර� ගැ6මට සැලැස?් ෙහd4ද; 

úක ආ-Âකය ඇද වැ¬ම =U4 =ගටම MO ෙවi4, úක ණය ��බඳ [ශව්ාසය කැ� 
ෙපෙනන ෙලස අT L, එමU4 රාජ3 ණය ආපc ෙගLම පැහැර හ,� ඇතැd යන අෙ�Öාව 
තව1 ඉහළ නැං? ෙහd4ද; 

2011 මා-� මාසෙ;l “��” නමැ' ආයතනය [M4 úක ණය “ෙනොව�නා” යන පෙÒදෙ; 
ගැYරටම ඇද දමා, එයට ඉහළ අවදානම� සGත ෙශේ¹ය� ලබා ෙදi4, සෘණා1මක 
සව්Éපය� ලබා O4 ෙහd4ද; 

ෙමම පවණතාවය1 සමග ආෙයෝජකd4 6ඝෙය4 úක බැÆ0කර “ව�නාකම@4  ෙතොර 
කඩදාM” ෙලස බැහැර @Nම සහ úක රජයට අර�,මැසේම4 කටm� @Nෙ0 ෙයෝජනාව�ය 
�යා1මක @Nමට ෙනොහැ@ Lම �සා, mෙරෝපා කලාපෙ; රටව: හා ජාත34තර �ල3 
අර<දල ඒකාබ$ධව ලබාෙදන ආ-Âකය  ෙගොඩගැ`ෙ0 ආධාර <දල ඇණ G¬ෙම4 �Oෙ- එන 
රාජ3 ණය ආපc ෙගLම පැහැර හැN ෙ0 ත11වය �සා úක බැÆ0කරවලට ඉ=,ප1 ෙකෙරන 
ප'ලාභ ඉහළ යාම ඇරY� ෙහd4ද; 

ෙමම පcAම �ළ v ලංකා මහ බැංXව 2011 අෙපේ: මස <: භාගෙ;l [ශාල අලාභය� 
ඇ'Lෙ0 අවදානම ඇ'ව æෙරෝ i�යන 22� úක බැÆ0කරවල ආ ෙයෝජනයකර ඇතැd 
පැවෙසන ෙහd4 ද;  

úක බැÆ0කර සමහර� පාT�ට [@�ෙම4 v ලංකා මහ බැංXවට [ශාල අලාභය� MOව 
ඇ' බවට Zව1ප1 ෙහ�දරq @Nෙම4 අන��ව, 2012 �� 17 වැ� =න ෙමය 
පා-�ෙ04�ෙq ම� කළ ෙහd4 ද;  

එය සත3ය� න0, ආ ෙයෝජනය4G [සත්ර සහ [ෙශේෂෙය4ම �ල3 මnඩලෙ; 
කැමැ1ෙත4 ෙතොරව එබO ආෙයෝජනය� MOකෙළේ ම4දැd අමාත3�මාෙග4 [මසා  M� 
ෙහd4 ද;  
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එම පශන්යට ���� ෙදi4, අෙපේ: මස <: භාගෙ;l මහ බැංXව ඇ1ත වශෙය4ම úක 
බැO0කරවල ආෙයෝජනය කර ඇතැd ජාත34තර �ල3 සහෙයෝ�තාව ��බඳ අමාත3 ග� 
(ආචා-ය) සර1 අ<�ගම මහතා පකාශ කළ ෙහd4 ද; 

එම ආෙයෝජනය සාධාර�කරණය කරi4 “එම ¿රණයට (úක බැÆ0කරවල ආෙයෝජනය 
@Nමට) බලපා� ලැ#ෙ; එම කාලය වන[ට (2011 අෙපේ: 05) mෙරෝපෙ; පැව', �ල3 
සථ්ාවර1ව පැෙ�ජය� මU4 සහය ෙද� ලැ· අ-#ද කළමනාකරණය සඳහා ? ශ�'ම1 
රා<ව� පැව¿ම �සා” බව ග� අමාත3�මා  පැව� ෙහd4 ද;  

“එබැ[4 එම අවසථ්ාව වන[ට úMය ෙ�රාගැ`ම සඳහා ජාත34තර �ල3 අ%කාN4 [M4 
�-මාණයකර '· ෙමම [ශාල අර<දල පැව'ෙ;ය. එෙහd4 අවසථ්ා�ගත  ක�� යටෙ1, 
අවදානම සැල@ය m� ෙලස අT සහ දරාගත හැ@ යැd සලකන ලl.” ය�ෙව4 ග� 
අමාත3�මා තවOරට1 සඳහ4 කළ ෙහd4 ද; 

ජාත34තර �ල3 සහෙයෝUතා අමාත3 ග� (ආචා-ය) සර1 අ<�ගම මහතා MOකළ උ�ත 
පකාශය අසත3 බව ෙප  ̀ෙගොස ්ඇ' ෙහd4 ද;  

úක බැÆ0කරවල අවදානම සැල@ය m� ඉහළ සහ ෙගL0 පැහැර හැNම අත3ාස4න 
? ෙහd4 ද;  

úක බැÆ0කරවල ඉහත R ආෙයෝජනය MOකළ කාල වකවා�ව වන[ට එම රට සමග 
mෙරෝ�ය �ල3 සථ්ාවර1ව පහcකම (EFSF) ��බඳ සැලැcම� ෙනො'· ෙහd4 ද;  

mෙරෝ�ය �ල3 සථ්ාවර1ව පහcකම මU4 úMය Mය �ල3 අ-#දෙය4 ෙගොඩ ඒම  සඳහා 
�ල3ාධාර ලබාග1ෙ1 |වද, ජාත34තර �ල3 අර<දලට පමණ� ෙදවැ� ව4නා ? “වර¹ත 
ණය Giයා” ත11වය සGත �ත3 mෙරෝ�ය සථ්ාවර  යා4තණය� (ESM) බවට 
තාවකා�ක mෙරෝ�ය �ල3 සථ්ාවර1ව පහcකම  (EFSF) ප,ව-තනය කරi4 '# බැ[4, එය 
v ලංකාවට වාMදායක ෙනොවන ෙහd4 ද;  

“වර¹ත ණය Giයා” ත11වය ය�ෙව4 අදහසව්4ෙ4, වර�ය අ���ෙවළ අ�ව 
ෙගL0 MO@Nෙ0l, mෙරෝ�ය සථ්ාවර1ව යා4තණය (ESM)මU4 MOකළ ආෙයෝජනය4ට, 
ජාත34තර �ල3 අර<දල හැර අෙනX1 Mය_ පා-ශවය4ට වඩා ප<ඛතාව ලැෙබ� ඇතැd 
යන බව ෙහd4 ද;  

v ලංකා මහ බැංXව MOකළ ආෙයෝජන ෙනොෙගවා පැහැර හැNෙ0 බරපතළ අන�ර� 
පැව' ෙහd4 ද;  

v ලංකා මහ බැංXව ආෙයෝජනය කළ අර<ද: සැබෑ ෙලසම දැ� අවදානමක පව'$l, ඒවා 
cරùත බව හඟවi4 ග� අමාත3�මා සභාව ෙනොමග යවා ඇ' ෙහd4 ද;  

v ලංකා මහ බැංXව úක බැÆ0කරවල MOකළ ෙනොසැල@�ම1 ආෙයෝජනෙය4 
ඉ�A'වම, úක රජය ය�1වර� අසම1ව, එG ණය ෙශේ¹ගත @Nම ෙලොව අTම අගය ද�වා 
පහත ෙහ� ෙහd4 ද;  

2011 ඔ�ෙතෝබ- වන[ට, එG ණය Mයයට 50කට වැ� පමාණය@4 කපා හැNමට ණය 
Giය4 එකඟ ? පා�ත ණය පැහැර හැNමකට úMය එළැö ෙහd4 ද; 

v ලංකා මහ බැංXව Mය ඉ',ව පැව' úක බැÆ0කරවල ආෙයෝhත <r <ද�4 53.5% 
(අ%ක වkටම� සGතව [@�ෙම4 පcවද) රටට [ශාල අලාභය� MO කරi4 අGi කර ග� 
ලැ· ෙහd4 ද;  

ජාත34තර �ල3 සහෙයෝ�තාව ��බඳ අමාත3 ග� (ආචා-ය) සර1 අ<�ගම මහතා 
2012 �� 17 =න කරන ලද පකාශෙ; සත3 ෙහ� ෙනොකරi4 සහ එම ආෙයෝජනය 
සාධාර�කරණය කරi4 “එම අවසථ්ාෙq úMය ආර�ෂා @Nමට  ෙගෝKය �ල3 අ%කා,ය 
[M4 අර<දල� ඇ' කළ බව” සහ එ�සා “එම අවදානම  මධ3සථ් වශෙය4 අT සහ දරාගත 
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හැ@ මkටමක පව'න බවට සළක� ලැ· බව”  හඟවi4, Gතාමතාම සභාව ෙනොමඟ යවා ඇ' 
ෙහd4ද; 

(අ) v ලංකා මහ බැංXව [M4 úක බැÆ0කරවල කරන ලද æෙරෝ i�යන 22ක 
ආෙයෝජන ස0බ4ධෙය4 ජාත34තර �ල3 සහෙයෝUතා අමාත3 ග� (ආචා-ය) 
සර1 අ<�ගම මහතා සභාව ෙනොමඟ යැqෙqද සහ සභාව ෙනොමඟ යවා ඇ1ෙ1 
ෙකොපමණ පමාණයකට ද ය4න ¿රණය @Nමට; සහ 

(ආ) එම අවසථ්ාව4Gl ගත හැ@ �යවර ��බඳව සභාවට �-ෙ$ශ @Nමට1, 

පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව� ප1කළ m� යැd ෙමම පා-�ෙ04�ව ෙයෝජනා 
ස0මත කරd. 

2. (අ)  එම කාරක සභාව සහ එG සභාප' කථානායකවරයා [M4 න0 කළ m�ය. 

(ආ)  සථ්ාවර �ෙයෝග 95G [%[ධානවල Xම� සඳහ4ව '#ණද කාරක සභාව 
සාමාhකය4 [M එ� (21) ෙදෙනXට ෙනොවැ� සංඛ3ාව@4 සම4[ත [ය m� ය. 

3.එම කාරක සභාවට,— 

 (අ)   Mය ගණ රණය �යම කර ගැ`මටද; 

(ආ)  Z$ගලය4, �ය[� සහ වා-තා කැඳLමට1, ය0 තැනැ1ෙතXට පා-�ෙ04�ව ෙහෝ 
Mය කාරක සභාව ඉ=,ෙ; ෙප  ̀M�න ෙලස1, එම තැනැ1ත4 ස�ව ෙහෝ ඔ|4ෙ\ 
පාලනය යටෙ1 'ෙබන �ය[�, ෙපො1, සටහ4 ෙහෝ ෙ:ඛන ඉ=,ප1 කරන  ෙලසට 
[ධාන @Nමට1 බලය 'Aය m� ය. 

(ඇ) කාරක සභාෙq සභාප'වරයා ෙහෝ ඒ සඳහා [ෙශේෂෙය4 බලය පැවÉ �ලධා,ෙය� 
[M4 MOකරවන =|�0 lම� ෙහෝ ප'ඥා lම� මත සා�xක�ව4 පNÖා @Nම 
සහ සාùක�ව4ෙ\ වා�ක පN�ෂණ මU4 තහ|� කරගැ`ම ෙහෝ ෙවන1 
ෙලස@4 �ශච්ය කරගැ`මටද;  

(ඈ) කාරක සභාෙq සහය �¹ස අදාළ ෙÖේතය4G [ෙශේෂඥ දැ�ම� ඇ' Z$ගලය4ෙ\ 
සහ පLණය4ෙ\ ෙසේවය ලබා ගැ`මටද;  

(ඉ) එෙම4ම ක�4 කල අ4ත-වාර වා-තා ඉ=,ප1 @Nමට ද, පා-�ෙ04�ව ක: 
තබන ල$ෙ$ |ව ද �සL්0 පව1වාෙගන යෑමටද බලය 'Aය m� ය. 

4. කාරක සභාව තම වා-තාව කාරක සභාව පළ<වරට �ස්? =න Mට වසර� ඇ�ළත 
ෙහෝ පා-�ෙ04�ව ලබාෙදන එවැ� ෙවන1 ෙහෝ ඉ=, කාල6මාව� �ළ ඉ=,ප1 
කළ m� ය.   

පා. 169/’12 

20. 

 ග� ෙජෝ4 අමර�ංග මහතා 

 ග� අ@ල [රා� කා,යවස0 මහතා 

 ග� c]ව ෙසේනMංහ මහතා 

 ග� [ජයකලා මෙහේස්වර4 මහ1iය,— 2012 ෙනොවැ0බ- මස 09 වැ� =න 
MO ? බ4ධනාගාර කැ�:ල ස0බ4ධෙය4 [ම-ශනය ෙකොට වා-තා @Nම සඳහා ? 
පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව,—  

2012 ෙනොවැ0බ- මස 09 වැ� =න රාü කාලෙයG මහා ප,මාණෙ; බ4ධනාගාර 
කැ�:ල� හටග1 අතර 2012 ෙනොවැ0බ- මස 10 වැ� =න අ_යම කාලය ද�වා පැව' 
එම කැ�:ෙලG ප'ඵලය� ෙලස Z$ගලය4 30 ෙදෙනXට ආස4න සංඛ3ාව� මරණයට 
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ප1L [ෙශේෂ කා-ය බලකාෙ; අණෙදන �ලධාN ෙලස කටm� කළ �ෙයෝජ3 
ෙපො�සප්'වරයාද ඇ�rව, ඒ හා සමාන Z$ගලය4 සංඛ3ාවකට �වාල MOL ඇ' ෙහd4ද;   

බ4ධනාගාර �ළ ෙමවැ� ආකාරෙ; MOL0 ඇ' ? පළ<වතාව ෙමය   ෙනොවන ෙහd4; සහ 
 

බ4ධනාගාර ප$ධ'ය �ළ ඇ' aෂණ �යා ෙහේ�ෙකොට ෙගන ෙමම MOL0 ඇ' L 'ෙබන 
බව ෙප` යන ෙහd4 ද; 

 පහත සඳහ4 ක�� ස0බ4ධෙය4 [ම-ශනය ෙකොට වා-තා @Nම සඳහා 
පා-�ෙ04� [ෙශේෂ කාරක සභාව� ප1 කළ m� යැd ෙමම සභාව ෙයෝජනා ස0මත 
කරd. 

(අ) ෙමවර ඇ' ? කැ�:ලට ආස4නම ෙහේ�ව කවෙ-ද; 

(ආ) බ4ධනාගාර �ළ �තර කැර� ඇ' Lමට ෙහේ� සාධකවන ක�� කවෙ-ද; 

(ඇ) බ4ධනාගාර �ළ [නය පව1වා ෙගනයාම ෙකෙරG බලපාන =�කාKන ගැට_ 
කවෙ-ද; 

(ඈ) ෙමවැ� MOL0 වළ�වාKම සඳහා ගත m� ෙක�කාKන හා =�කාKන �යවර 
කවෙ-ද;  

(ඉ) කාරක සභාව [M4 අදාළ ෙq යැd M'ය හැ@ ෙවන1 @Mය0 ක�� ඇෙතො1 
එම ක��; 

2. (අ) ෙමම කාරක සභාව සහ එG සභාප', කථානායකවරයා [M4 න0 කළ m�ය. 

 (ආ) ස්ථාවර �ෙයෝග 95 G [%[ධානවල Xම� සඳහ4ව '#නද, කාරක සභාව  
සාමාhකය4 [M එ� (21) ෙදෙනXට ෙනොවැ� සංඛ3ාව@4 සම4[ත [ය m� 
ය. 

3. එR කාරක සභාවට,— 

 (අ) Mය ගණ රණය �යම කර ගැ`මට ද;  

 (ආ) Z$ගලය4, �� ෙ:ඛන ෙහෝ වා-තා ෙග4වා ගැ`මට ද, පා-�ෙ04�ව ෙහෝ 
Mය කාරක සභාව ඉ=,ෙ; ෙප` M�න ෙලස ය0 තැනැ1ෙතXට �යම @Nමට ද, 
එම Z$ගලයා ස�ව 'ෙබන ෙහෝ එම Z$ගලයා භාරෙ; පව'න @Mය0 
�ය[:ල�, ෙපොත�, වා-තාව� ෙහෝ ෙ:ඛනය� ඉ=,ප1 කරන ෙලස �යම 
@Nමට ද;  

 (ඇ) සා�xක�ව4 වා�ක පNÖණවලට භාජනය @Nම මU4 සා�xවල සත3 
අසත3භාවය පN�ෂා @Nමට ෙහෝ අන3ාකාරය@4 ඒවා තහ|� කර ගැ`මට හා 
කාරක සභාෙq සභාප' ෙහෝ එම කා-යය සඳහා [ෙශේෂෙය4 බලය පවරන ලද 
Z$ගලෙය� [M4 MO කරවන =|�0lම� ෙහෝ ප'ඥා lම� මU4 
සා�xක�ව4 [භාග @Nමට ද;  

 (ඈ) කාරක සභාෙq සහාය �¹ස අදාළ ෙÖේතය4G [ෙශේෂඥ දැ�ම� ඇ' 
Z$ගලය4ෙ\ සහ පLණය4ෙ\ ෙසේවය ලබා ගැ`මට; සහ  

 (ඉ) ක�4 කල අ4ත-වාර වා-තා ඉ=,ප1 @Nමට ද, පා-�ෙ04�ව ක: තබන 
ල$ෙ$ |වද, �ස්L0 පව1වාෙගන යෑමට ද  

බලය 'Aය m� ය. 

4. කාරක සභාව තම පළ<වැ� �ස්L0 =නෙ; Mට ව-ෂයක කාල 6මාව� �ළ ෙහෝ 
පා-�ෙ04�ව [M4 ලබා ෙදන එව4 ෙවන1 ෙහෝ වැ�Oර කාල6මාව� �ළ තම 
වා-තාව ඉ=,ප1 කළ m� ය. 
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21. 
ග� රL ක�ණානායක මහතා 

ග�   ල�ෂ්ම4 @,ඇ:ල මහතා 

ග� දයාM, ජයෙසේකර මහතා 

ග�  Ý. එ0. සව්ාiනාද4 මහතා 

ග�  (ෛවද3) ජයල1 ජයව-ධන මහතා 

ග�  ෙ�. v රංගා මහතා 

ග�  [ජයකලා මෙහේස්වර4 මහ1iය 

ග�  ෙරෝM ෙසේනානායක මහ1iය 

ග� පා�ත ෙතවර�ෙප�ම මහතා  

ග�  =�� ෙවදආර}� මහතා 

ග� අ@ල [රා� කා,යවස0 මහතා 

ග�  ර4ජ4 රාමනායක මහතා 

ග� ච4දා� බnඩාර ජයMංහ මහ1iය 

ග� අh1 �. ෙපෙ-රා මහතා 

ග� �ෙරෝෂ4 ෙපෙ-රා මහතා 

ග�   �ව4 [ජයව-ධන මහතා 

ග�  ආ-. ෙයෝගරාජ4 මහතා,— [O�බල හා බලශ�' අමාත3 ග� ප[තාෙ$L 
ව4�ආර}� මහ1iය ෙකෙරG [ශ්වාස භංග1වය,—  

[O� ගාස�් ඉහළ දැÍම ස0බ4ධෙය4 2013 අෙපේ: මස 23 වැ� =න [�$ධ පා-ශව්ෙ; 
පධාන සං[ධායක ග� ෙජෝ4 අමර�ංග මහතා නගන ලද පශන්යට ���� ලබා ෙදi4 
[O�බල සහ බලශ�' අමාත3 ග� ප[තාෙ$L ව4�ආර}� මහ1iය ෙමම [O� ගාස�් ඉහළ 
දැÍෙ0 ෙයෝජනාව එ�iය ෙමම තන�ර භාර ගැ`මට ෙපර ෙමම තන�ර ෙහබ? ග� පාඨK 
ච0�ක රණවක මහතා [M4 සකස ්කරන ලද බව අවධාරණෙය4 m�ව පකාශ කළ ෙහd4 ද;   

ව1ම4 තා�ෂණ, ප-ෙ;ෂණ සහ පරමා�ක බලශ�' අමාත3 ග� පාඨK ච0�ක රණවක 
මහතා 2013 අෙපේ: මස 24 වැ� =න �X1 කළ පකාශය@4 [O� ගාස�් ඉහළ නැංLම ��බඳ 
තමාෙ\ @MO වගRම� ෙනොමැ'බව ද�වi4 ඉහත කාරණය පැහැ=�ව ප'�ෙෂේප කර '· 
ෙහd4 ද; 

එෙසේම, ග� ප[තාෙ$L ව4�ආර}� මහ1iයෙ\ පකාශය තහ|� @Nම සඳහා සා�x 
ඉ=,ප1 කරන ෙලසට එ�iයට අÃෙයෝග කරන ත11වයකට එ�මා Mය පකාශය කර ඇ' 
ෙහd4 ද; 

[O�බල සහ බලශ�' අමාත3�iය Gතාමතාම ෙමම සභාව ෙනොමග යවා ඇ' බව1, එෙසේ 
@Nෙම4 ෙමම සමසත් සභාෙqම සහ පා-�ෙ04� ම4üව�4ෙ\ වරපසාද කඩ@Nම 
ස0බ4ධෙය4 අමාත3�iය වරද� කර ඇ' බව1 ඉතා පැහැ=� වන ෙහd4 ද; 

ග� ප[තාෙ$L ව4�ආර}� මහ1iය [O�බල සහ බලශ�' අමාත3 තන�ෙරG 
තවOරට1 කටm� @Nම ස0බ4ධෙය4 @MO [ශව්ාසය� ෙනොමැ' බවට ෙමම පා-�ෙ04�ව  
ෙයෝජනා ස0මත කරd.  

 

*    සලXෙණ4 හÆ4ව� ලබ4ෙ4 ආnTෙq කටm� යසලXෙණ4 හÆ4ව� ලබ4ෙ4 ආnTෙq කටm� යසලXෙණ4 හÆ4ව� ලබ4ෙ4 ආnTෙq කටm� යසලXෙණ4 හÆ4ව� ලබ4ෙ4 ආnTෙq කටm� ය....    
 


