
2014 අෙපේල් මස 24 වැනි බහස්පතින්දා 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
2569/’12 

1. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (2)   

(අ) (i)  2009 වර්ෂෙය් දී අති විෙශේෂ ගැසට් නි ෙව්දනයකින් රක්ෂිත ප ෙද්ශයක් බවට 
පකාශිත බුලත්සිංහල, වගුරාන වනාන්තරය විනාශයට පත්ෙවමින් පවතින 
බවත්;  

 (ii) ඉතා දුර්ලභ ශාක හා සත්ව සම්පත්වලින් අනූන ෙමම වනාන්තරය රැක 
ගැනීමට ආරක්ෂක නිලධාරීන් ෙයොදවා ෙනොමැති බවත්; 

 (iii) එම වනාන්තරය නැරඹීමට එන අය සඳහා ෙතොරතුරු සැපයී ෙම් වැඩපිළිෙවළක් 
 ෙනොමැති බවත්; 

 (iv) බටෙපොත ඇල ඔසේසේ වගුරාන වනාන්තරයට කැළිකසළ ගලා ඒම  
වැළැක්වීමට වැඩපිළිෙවළක් සලසා ෙනොමැති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) ඉහත සඳහන් සංෙව්දී පරිසර කලාපයට පා ෙද්ශීය පරිසර නිලධාරීන්ෙග් ෙසේවය 
කඩිනමින් ලබාදීමට  පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?    

(ඇ) ෙනොඑෙසේ  නම්, ඒ මන්ද? 

3113/’12 

2. 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා,— ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට, — (1)  

(අ) 2010 වර්ෂෙය් ජනවාරි මාසෙය් සිට ෙද්ශපාලනඥයින් සහ ෙද්ශපාලන සම්බන්ධකම් 
සහිත නිලධාරීන් විසින් කිලිෙනොච්චි දිසත්ික්කෙය් සමහර ඉඩම් බලහත්කාරෙයන් 
අල්ලාෙගන ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) කිලිෙනොච්චි දිසත්ික්කෙය් පිහිටි ඉඩම් අතරින් 2010 වර්ෂෙය් සිට හිමිකම් 
පවරාෙදන ලද, කල්බදු ෙදන ලද සහ බලපත ෙහෝ “සව්ර්ණභූමි” ඔප්පු මත 
අන්සතු කරන ලද රජෙය් ඉඩම්වල නම්, අක්කර ගණන සහ වටිනාකම එක් 
එක් ඉඩම අනුව කවෙර්ද; 

 (ii) එකී ඉඩම් නිසි ෙටන්ඩර් පටිපාටීන් අනුගමනය ෙනොකරමින් එෙසේ පවරාදීමට 
ෙහෝ භාරදීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

  

අංක 11] පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
න්යාය පුස්තකය 

2014 අෙපේල් මස 24 වැනි බහස්පතින්දා ඇතුළුව එදින සිට 

නිකුත් කෙළේ 2014 අෙපේල් මස 11 වැනි සිකුරාදා 

(හත්වැනි පාර්ලිෙම්න්තුව — පළමුවැනි සභාවාරය) 



( 2 ) 

 

 (iii) ඉහත (අ) යටෙත් සඳහන්කර ඇති පෙද්ශෙය් දශක ගණනාවක් පදිංචිව සිටි 
ජනතාවට සහ අෙනකුත් අයට එකී ආකාරයට ඉඩම් ලබාගැනීෙම් අවසථ්ා සහ 
පහසුකම් ලබා දී තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) තසත්වාදී ගහණෙය් පැවති ඉඩම් නිදහස ්කරගන්නා මුවාෙවන් කිලිෙනොච්චි 
දිසත්ික්කෙය් පිහිටි ෙවරළ බඩ ඉඩම් ඒවාෙය් නීත්යානුකූල හිමිකරු වන්ෙගන් 
බලහත්කාරෙයන් ෙහෝ තර්ජනය කර පවරාගන්නා බවට එල්ලවී ඇති 
ෙචෝදනාවන්ට  සත්ය කරුණු පදනම්වී තිෙබ්ද;  

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, එවන් ෙචෝදනා එල්ල වීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

3255/’12 

3. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1) 

(අ) (i) ජාත්යන්තර නැව් මාර්ගයට මුහුණලා ඉදිකර ඇති ගාල්ල, රූමසස්ල ජපන් සාම 
ෛචත්යය  ආසන්නෙය් සව්ර්ණභූමි ඔප්පු යටෙත් ලබා දී ඇති ඉඩම් 
ව්යාපාරිකයන් විසින් මිලදී ෙගන ඒවාෙය් නිවාස සාදන මුවාෙවන් ෙහෝටල් 
සංකීර්ණ සඳහා මහල් ෙගොඩනැගිලි සාදන බවත්; 

 (ii)  ඥාති සම්බන්ධතා ෙනොමැති අෙයකුට විකිණීමට ෙහෝ පැවරීමට ෙනොහැකි 
සව්ර්ණභූමි ඔප්පු සහිත එම ඉඩම් ව්යාපාරිකයන්ට විකිණීම සඳහා රජෙය් 
නිලධාරීන් ද සම්බන්ධ බවට පෙද්ශවාසීන් ෙචෝදනා කරන බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ)  (i) ඉහත ඉඩම් විකිණීම සම්බන්ධෙයන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුකිරීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද;  

  (ii) සාම ෛචත්යෙය් පැවැත්මට දැඩි බලපෑම් ඇතිවන පරිදි කරනු ලබන ඉහත 
සඳහන් ඉඩම්වල ෙහෝටල් ඉදිකිරීම නවතා දැමීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

3610/’13 

4. 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා,— මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)  

(අ) (i) කැකිරාව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, මරදන්කඩවල සිට පහළ අඹතෙල් 
හරහා මුරියාකඩවල මාර්ගෙය් අලුත්වැඩියා කටයුතු ආරම්භ කරනු ලැබූ දිනය 
කවෙර්ද;  

 (ii) එම මාර්ගෙය් දුර හා අලුත්වැඩියාව සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද;  

 (iii) එම මාර්ගෙය් අලුත්වැඩියා කටයුතු කරනු ලබන ෙකොන්තාත් සමාගෙම් නම 
හා එහි හිමිකරුෙග් නම කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?     

(ආ) (i) ඉහත මාර්ගෙය් වැඩ අවසන් කළ යුතුව තිබූ ගිවිසුම්ගත දිනය කවෙර්ද; 

  



( 3 ) 

 

 (ii) එම කාල සීමාව තුළ දී ඉහත මාර්ගෙය් වැඩ කටයුතු අවසන් කිරීමට ෙනොහැකි 
වූෙය් නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (iii) ඉහත සඳහන් ෙකොන්තාත් සමාගම අනුරාධපුර දිසත්ික්කය තුළ ෙවනත් මාර්ග 
ඉදිකිරීම් කටයුතු භාරෙගන තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම එක් එක් මාර්ගෙය් නම සහ  ඇසත්ෙම්න්තුගත මුදල ෙවන්  
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (v) එම මාර්ග ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීෙම්දී ද ඉහත පරිදි නියමිත කාල සීමාව ඉක්මවා 
කල්ගත ෙකොට තිෙබ්ද;  

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඇ) (i) ඉහත සඳහන් ෙකොන්තාත් සමාගමට මාර්ග සංවර්ධන ඉදිකිරීම් කටයුතු  
නිසියාකාරව කිරීමට ෙනොහැකි බව පිළිගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එවැනි ෙකොන්තාත් සමාගමක් සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිෙය් දී ගනු ලබන 
පියවර කවෙර්ද;  

යන්න තවදුරටත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?     

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

3733/’13 

5. 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා,— විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (2)  

(අ) (i) සවුදි අරාබිෙය්දී ෙගල සිඳීෙම් දඬුවමට හසුව මියගිය මුත්තූර්හි, බාලවයස්කාර 
රිසානා නාෆික් නමැති පාසල් ශිෂ්යාව රවටා ව්යාජ ගුවන් ගමන් බලපත ඇතුළු 
ලියකියවිලි සාදා විෙද්ශගත කිරීෙම් වරද ෙහේතුෙවන් ලියාපදිංචිය අෙහෝසි  කළ  
“ඔමාර් ටැවල්ස”් නමැති රැකියා ඒජන්සිය නැවත “ඔමල්කා ටැවල්ස”් යන 
නාමෙයන් ලියාපදිංචි වී ඇති බව දන්ෙන්ද;  

 (ii) අසාධු ෙල්ඛනගතවූ “ඔමාර් ටැවල්ස”් ඒජන්සිය එම අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය 
යටෙත් ම ෙවනත් නමකින්  ලියාපදිංචි කිරීමට අවසරදීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (iii) එවැනි අවසරදීමක් සිදුකිරීම ෙහේතුෙවන් කූට ඒජන්සිකරුවන් තව තවත් 
අපරාධවලට ෙපළෙඹන බවත්, ව්යාජ ලිපිෙල්ඛන සෑදීමට බිය ෙනොවන බවත් 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම තත්ත්වය නිවැරදි කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;      

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

4092/’13 

6. 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

  (අ) (i) ශී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය මගින් ඒ යටෙත් පුහුණුවන සිසුන් 
ෙවනුෙවන් 2013 වර්ෂෙය්දී ෙකොළඹ දී පවත්වන ලද වැඩමුළු සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වැඩමුළු පවත්වන ලද දිනයන් හා එක් එක් වැඩමුළුව සඳහා සහභාගී වූ 
සිසුන් සංඛ්යාව කවෙර්ද; 

 (iii) එම වැඩමුළුවල පරමාර්ථ කවෙර්ද; 



( 4 ) 

 

 (iv) එම වැඩමුළුවලට සහභාගී වූ ෙද්ශකයින් කවුරුන්ද: 
 (v) එම එක් එක් වැඩමුළුව ෙවනුෙවන් පවාහන, ආහාර, ෙද්ශන ගාසත්ු ඇතුලුව 

සිදුකළ සමසත් වියදම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

4106/’13 

7. 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,— පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)  

(අ) රජය මගින් ජාතික ෙභෞතික සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් ඉදිරිපත් කර ඇති 
“ජාතික ෙභෞතික සැලැස්ම” පිළිබඳ  දැනුවත් වී තිෙබ්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) එම සැලැස්මට අනුව, 

 (i) භාවිතයට ගැනීමට නියමිත වනාන්තර බිම් පමාණය ෙකොපමණද; 
 (ii) වනාන්තර මැදින් මහා මාර්ග ඉදිකිරීමට නියමිත පෙද්ශ සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 
 (iii) වනාන්තර මැද සංචාරක කලාප ඉදිවන සථ්ාන සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
4292/’13 

8. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් මුහුදු කලාපය තුළ සිටින නිල් තල්මසුන් (Blue Whales) පිළිබඳව 
විද්යාත්මක ගෙව්ෂණයක් ශී ලංකා රජය විසින් ෙහෝ රජෙය් අනුගහය සහිතව 
ෙපෞද්ගලික අංශය විසින් ෙහෝ සිදුකර තිෙබ්ද; 

 (ii) එවැනි ගෙව්ෂණයක් සිදුකර ෙනොමැති නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශී ලංකාෙව් දකුණු පළා ෙත් මිරිසස්ට ඔබ්ෙබන් වූ මුහුදු පෙද්ශය නිල් තල්මසුන් 
විශාල වශෙයන් ජීවත්වන පෙද්ශයක් ෙලස හඳුනාෙගන ඇති බවත්;  

 (ii) එම නිල් තල්මසුන්ෙග් පැවැත්මට මිරිසස් මුහුදු ප ෙද්ශය හරහා පවතින 
ජාත්යන්තර මුහුදු මාර්ගෙය් ගමන්කරන ෙනෞකාවලින් බරපතල හානියක් 
සිදුවන බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ඇ)  නිල් තල්මසුන්ෙග් පැවැත්මට ඉහත ආ(ii) හි සඳහන් පරිදි සිදුවන හානිය වළක්වා 
ගැනීම සඳහා ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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9. 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා,— ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) 2012 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකාෙව් වාර්තාවී ඇති ෙඩංගු ෙරෝගීන් 
සංඛ්යාව, වාර්ෂික පදනමින් ෙකොපමණද; 



( 5 ) 

 

 (ii) 2011 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ෙඩංගු ෙරෝගය ෙහේතුෙවන් සිදුවූ බවට වාර්තාවී 
ඇති මරණ සංඛ්යාව, වාර්ෂික පදනමින් ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) 2009 ජනවාරි මස සිට ෙම් දක්වා, 

 (i) හඳුනාගත් ෙඩංගු මදුරුවන් ෙබෝවන සථ්ාන සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙඩංගු මදුරුවන් ෙබෝවන සථ්ාන ෙලස හඳුනාගත් පාසල්, විශව්විද්යාල හා 
රාජ්ය ආයතන සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) 2010 ජනවාරි මස සිට ෙම් දක්වා වාර්ෂික පදනමින්, 

 (i) ශී ලංකාෙව් ඉහළම ෙඩංගු ෙරෝගීන් සංඛ්යාවක් වාර්තා වූ දිසත්ික්ක තුන 
කවෙර්ද; 

 (ii) එම එක් එක් දිසත්ික්කය තුළ හඳුනාගත් මදුරුවන් ෙබෝවන සථ්ාන සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) (i) 2009 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ෙඩංගු වසංගතයට පිළියම් ෙයදීම සඳහා ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය විසින් පත්කරන ලද කමිටු කවෙර්ද; 

 (ii) එම එක් එක් කමිටුව පත් කළ දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) එම එක් එක් කමිටුෙව් බලපැවරුම කවෙර්ද; 

යන්නත් තවදුරටත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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10. 
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1) 

(අ) (i) පිරිෙවන් අධ්යාපන ආයතන සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීෙම්දී සලකා බලනු 
ලබන මූලික අධ්යාපන සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 (ii) එම ආයතන සඳහා අවශ්ය ගුරුවරුන් සංඛ්යාෙව් හිඟයක් තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් පිරිෙවන් අධ්යාපන ඒකකෙය් වර්තමාන 
අධ්යක්ෂවරයා කවුරුන්ද; 

 (ii) ඔහුෙග් අධ්යාපන සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම අධ්යක්ෂවරයා අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවයට අයත් නිලධාරිෙයක්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?   

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

 

 

 

 



( 6 ) 
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11. 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික 

කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,—  (1)  

(අ) ශී ලංකා ෙපොලිස ්ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළ ෙම් වන විට, 

 (i) වර්ෂ 20 ක ෙසේවා කාලයක් හා  වර්ෂ 10 ක ෙසේවා කාලයක් සපුරා ඇති  
ෙපොලිස ්ෙකොසත්ාපල්වරුන් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙපොලිස ් සැරයන්වරෙයකු ෙලස වර්ෂ 10 ක ෙසේවා කාලයක් සපුරා ඇති 
නිලධාරීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත (i) හා (ii) හි සඳහන් ෙපොලිස ් නිලධාරීන් උසසව්ීම් ලැබීම සඳහා සුදුසුකම් 
ලබා තිෙබ්ද; 

 (iv) සුදුසුකම් ලත් අය අතරින් අදාළ උසසව්ීම් ලබාදීමට අෙප්ක්ෂිත සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) සුදුසුකම් ලබා තිබියදීත්, උසසව්ීම්  ෙනොලැබුනු ෙපොලිස ්නිලධාරීන්ට නියමිත 
උසසව්ීම් ලබාදීම පමාදවීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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12. 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) ෙම් වන විට අවශ්ය සුදුසුකම් සපුරා ඇතත්, සථ්ිර පත්වීම් ලබා දී 
ෙනොමැති  ගුරුවරුන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන්ට  ෙම් දක්වා සථ්ිර පත්වීම් ලබා ෙනොදීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iii) සථ්ිර පත්වීම් ලබා ෙනොදීම ෙහේතුෙවන් එම ගුරුවරුන්ට හිමි වරපසාද අහිමි වී 
ෙගොස ්ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද; 

  (iv) එම ගුරුවරුන්ට සථ්ිර පත්වීම් ලිපි ලබාදීමට අෙප්ක්ෂා කරනු ලබන කාල 
වකවානුව කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

2571/’12 

13. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)   

(අ) (i) පළමුවැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිට හත්වැනි පාර්ලිෙම්න්තුව දක්වා එක් එක් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටි කැබිනට් අමාත්යවරුන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම එක් එක් අමාත්ය මණ්ඩලයන්හි සිටි අමාත්යවරියන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 
 (iii) එක් එක් අමාත්ය මණ්ඩලයන්හි සිටි අමාත්යවරියන් සංඛ්යාව අදාළ අමාත්ය 

මණ්ඩලෙය් සිටි මුළු අමාත්යධූර සංඛ්යාෙව් පතිශතයක් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) රෙට් වර්තමාන කාන්තා ජනගහණෙය් පතිශතයට සරිලන සාධාරණ නිෙයෝජනයක් 
අමාත්ය මණ්ඩල තුළ කාන්තාවන්ට ලැබී තිෙබ්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 



( 7 ) 
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14. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (3)  

(අ) (i) 2010 ජනවාරි මස 01 වැනිදා සිට අද දක්වා ඉන්දියාෙවන් ශී ලංකාවට ලැබුණු 
ආධාර, සහනදායී ණය සහ පදාන පමාණයන් වාර්ෂික පදනමින්, ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (ii) මුදල් ලබා දී තිබූ වර්ෂයක් සඳහා සියල්ල ඇතුළත් වැඩිම සහ අඩුම ෙපොලී 
පිරිවැය කවෙර්ද;   

 (iii) එක් එක් මුදල් ලබා දීම සඳහා ආපසු ෙගවීෙම් කාල සීමාව කවෙර්ද; 

 (iv) එකී මුදල් උපෙයෝගී කර ගනු ලැබූ එක් එක් ව්යාපෘතිෙයන් උපයා ගැනීමට 
අෙප්ක්ෂිත මුදල් පමාණය කවෙර්ද; 

 (v) ණය මුදල ලබා දී තිබූ දිනෙය් සිට වර්ෂ 5ක් සඳහා එක් එක් ණය මුදෙල් මුදල් 
පවාහ පකාශ කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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15. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,—  (3) 

(අ) වයස අවුරුදු 65 ඉක්මවූ, 1980 ජුලි වර්ජකයින්ට රුපියල් 5000.00 ක දීමනාවක් ලබා 
ෙදන බවට 2013 අය - වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් ජනාධිපතිවරයා පකාශ කළ 
බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) වර්ෂ 32 කට අධික කාලයක සිට, 1980 ජුලි වර්ජකයින්ෙග් දරු පවුල් දැඩි 
ආර්ථීක දුෂක්රතා මධ්යෙය් ජීවත්වන බවත්; 

 (ii) එම වර්ජකයින්ෙගන් වැඩි පිරිසක් ෙම් වන විට මිය ෙගොස ්ඇති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i)  ඉහත (අ) හි සඳහන් දීමනාව ලබාදීමට ෙයෝජිත වයස ්සීමාව අවුරුදු 65 සිට 55 
දක්වා අඩුකර එම පවුල්වලට සහන සැලසීමටත්;  

 (ii) මියෙගොස ්ඇති ජූලි වර්ජකෙයකුෙග්  බිරිඳට ෙහෝ දරුෙවකුට එම දීමනාව ලබා 
දීමටත්; 

කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 (ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

 
 

 



( 8 ) 

 

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු 
 

 *1. 

ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යතුමා,— කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත් නියමය 
(අංක 1),— සංෙශෝධිත 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනෙත් 3 වැනි 
වගන්තිෙය් (4) වැනි උපවගන්තිය යටෙත් ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 
2014 ජනවාරි 30 දිනැති අංක 1847/35 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2014.02.18 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.  

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.) 

*2. 

ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යතුමා,— කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත් නියමය 
(අංක 2),— සංෙශෝධිත 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනෙත් 3 වැනි 
වගන්තිෙය් (4) වැනි උපවගන්තිය යටෙත් ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 
2014 ජනවාරි 30 දිනැති අංක 1847/36 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2014.02.18 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.  

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.) 

*3. 

ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යතුමා,— කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත් නියමය 
(අංක 3),—  සංෙශෝධිත 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනෙත් 3 වැනි 
වගන්තිෙය් (4) වැනි උපවගන්තිය යටෙත් ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 
2014 ජනවාරි 30 දිනැති අංක 1847/37 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 
2014.02.18 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.  

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.) 

*4. 

අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා,— ජාතික මංමාවත් පනත 
යටෙත් නිෙයෝග,— ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 44 වැනි ව්යවසථ්ාෙව් (2) වැනි අනු ව්යවසථ්ාව සහ 
2008 අංක 40 දරන ජාතික මංමාවත් පනෙත් 13 සහ 14 වැනි වගන්ති සමග කියවිය යුතු, එම 
පනෙත් 89 වැනි වගන්තිෙය් (2) වැනි උප වගන්තිෙය් (ඇ) ෙඡ්දය යටෙත්, ගාසත්ු ෙගවිය යුතු 
ජාතික මහාමාර්ග භාවිතා කරන සෑම වාහනයකම රියැදුෙරකුෙගන් අය කල යුතු ගාසත්ු පිළිබඳව 
ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2013 ඔක්ෙතෝබර් 17 දිනැති අංක 1832/28 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2014.03.21 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය. 

*5. 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමා,— ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත යටෙත් 

නිෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනෙත් 14(1) වැනි වගන්තිය 
යටෙත් ෙසස ්බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යවරයාෙග් එකඟත්වය ඇතිව, 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2014 ජනවාරි 20 දිනැති අංක 
1846/6 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2014.04.08 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.  

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.) 

*6. 

පතල් හා ඛනිජ දව්ය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත —  ෙදවැනි වර කියවීම. 
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*7. 

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

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.) 

*8. 

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

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.) 

*9. 

පවාහන අමාත්යතුමා,— ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් නිෙයෝග,— (203 වැනි අධිකාරය වූ) 
ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 5 වැනි වගන්තිෙය් (2) වැනි උපවගන්තිය සහ 19 වැනි වගන්තිය සමග 
කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 237 වැනි වගන්තිය යටෙත් පවාහන අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 
2013 ජුලි 31 දිනැති අංක 1821/31 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,  2013.11.22 
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.  

*10.  

කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත්යතුමා,— ෙසේවක අර්ධසාධක අරමුදල පනත යටෙත් 
නිෙයෝග,— කලින් කල සංෙශෝධිත 1958 අංක 15 දරන ෙසේවක අර්ධසාධක අරමුදල පනෙත් 46 
වැනි වගන්තිය යටෙත් කම්කරු සහ කම්කරු සබඳතා අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2013 
මැයි 13 දිනැති අංක 1810/20 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2013.06.21 දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.) 

*11. 

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

(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.) 
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*12. 

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

13. 

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

14. 

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

15. 

ද ඉන්සට්ිටියුට් ඔ ෆ ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස ් (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් 
ෙකටුම්පත — සලකා බැලීම. 

16. 

අල් ජමියාතුල් හහ්ව්සියා (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනි වර කියවීම. 

 
* සලකුෙණන් හඳුන්වනු ලබන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් කටයුතු ය. 

 

 
2014 අෙපේල් මස 25 වැනි සිකුරාදා 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
2584/’12 

1. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමියෙගන් ඇසීමට,— (2)  

(අ) (i) නැෙගනහිර පළාෙත් විදුලිය ෙනොමැති ගම්මාන සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම ගම්මානවල නම් කවෙර්ද; 

යන්න   දිසත්ික්ක මට්ටමින්, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමිය සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ)  (i) ඉහත සඳහන් විදුලිය ෙනොමැති ගම්මානවලට කවර කාල සීමාවක් තුළ දී විදුලිය 
ලබා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) 2012 වර්ෂය තුළදී නැෙගනහිර පළා ෙත් විදුලිය ෙනොමැති සියලුම 
ගම්මානවලට විදුලිය ලබා දීෙම් හැකියාවක් තිබුෙණ්ද; 

යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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3148/’12 

2. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (3) 

  (අ) (i) 2009, 2010, 2011, 2012 සහ 2013 යන වර්ෂවල දී ලබාෙගන ඇති ශුද්ධ ණය 
පමාණයන් කවෙර්ද;   

 (ii) ශුද්ධ සංචිත විශාල වශෙයන් වැඩිෙවමින් පවතින බවට රජය විසින් සිදු කරනු 
ලබන පකාශයට අනුව ඉහත කී වර්ෂ තුළදී සංචිත වැඩි වී ඇති පමාණය 
ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) ෙම් දක්වා සංචිතවලට ඇතුළත් කරන ලද දිගු කාලීන ණය පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) පසුගිය වර්ෂ තුන තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී ආනයනෙය් පතිශතයක් වශෙයන් 
සංචිත පමාණය ෙකොපමණද; 

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) සංචිතවල තත්ත්වය පකාශ කරනු ලබන තරමට ධනාත්මක ෙනොවන බව එතුමා 
පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

3217/’12 

3. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1) 

(අ) (i) කුඹුරු ඉඩම් හිමියන් හා අඳ ෙගොවීන් අතර ඇතිවන ආරවුල් විසඳනු ලබන්ෙන් 
ෙගොවි ජන විනිශච්ය සභාෙවන් බවත්; 

 (ii) වර්ෂ 12 ක පමණ කාලයක සිට එම ආයතනය පිහිටුවා ෙනොමැති බවත්; 

 (iii) එම නිසා ෙමම ක්ෙෂේතෙය් ඇතිවන ගැටලු දිසත්ික් කාර්යාලවල ෙගොඩගැසී 
ඇති බවත්;  

 (iv) එම තත්ත්වය යටෙත් කුඹුරු ඉඩම් හිමියන් සහ අඳ ෙගොවීන් ගැටලු රැසකට 
මුහුණපා ඇති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) කඩිනමින් ෙගොවි ජන  විනිශච්ය සභාව පිහිටුවීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
3369/’12 

4. 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා,— ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1) 

(අ) (i) වයස අවුරුදු 2-5 අතර දරුවන් සඳහා නැවුම් කිරි වීදුරුවක් ලබාදීමට රජය 
සැලසුම්කර තිෙබ්ද; 

 (ii) ඒ අනුව ෙම් වන විට නැවුම් කිරි වීදුරුවක් ලබාගැනීම සඳහා සුදුසුකම් ඇති 
ළමයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 



( 12 ) 

 

 (iii) ඒ ෙවනුෙවන් 2013 අයවැෙයන් ෙවන්කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

 (iv) ඒ අනුව එක් ළම ෙයකුට නැවුම් කිරි ලබාදීම සඳහා වැය කරනු ලබන මුදල 
ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශී ලංකාව තුළ ෙම් වන විට ලියාපදිංචි කර ඇති ෙපරපාසල් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii) 2013 වර්ෂෙය්දී ෙපරපාසල්වල අධ්යාපනය ලැබූ දරුවන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙම් වන විට ශී ලංකාවට අවශ්යව ඇති ෙපරපාසල් සඳහා ජාතික පතිපත්තියක් 
සකස ්කර, එය කියාත්මක කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

3615/’13 

5. 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,— රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) කළුතර දිසත්ික්කෙය්, දකුණු පයාගල පිහිටි ඒරියගම පෙද්ශය අයත් වන ගාම 
නිලධාරි වසම කවෙර්ද;  

 (ii) එම ගම්මානෙය් ජීවත්වන පවුල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (iii) එම පවුල් ජීවත්වන ඉඩම් හා නිවාස ෙවනුෙවන් ඔප්පු ලබා දී තිෙබ්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම ගම්මානයට ෙපොදු පවාහන පහසුකම් හා විදුලි බලය ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම එක් එක් පහසුකම ලබා දුන් දිනයන් කවෙර්ද;  

 (iii) ලබා දී ඇති පවාහන පහසුකෙමහි ගමනාරම්භය හා ගමනාන්තය කවෙර්ද;  

 (iv) ඒරියගම පෙද්ශය අයත් ගාම නිලධාරී වසම තුළ “මග නැඟුම” හා “ගම 
නැඟුම” ව්යාපෘති කියාත්මක වන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

4153/’13 

6. 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— අධ්යාපන ෙසේවා  අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

(අ) (i) 2012 වර්ෂෙය් දී පාසල් නිල ඇඳුම් සඳහා චීනෙයන් ආනයනය කරනු ලැබූ 
ෙරදි පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඒ සඳහා වැය කරන ලද මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ෙරදි ආනයනය කරනු ලැබූ සමාගම කවෙර්ද; 

 (iv) එම සමාගම හරහා ඉහත නිල ඇඳුම් ෙරදි ආනයනය කිරීෙම් පදනම කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2012 වර්ෂය සඳහා නිල ඇඳුම් සැපයීම සඳහා ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද 
සමාගම් හා මිල ගණන් කවෙර්ද; 

  

  



( 13 ) 

 

 (ii) ඉහත සමාගම් අතරින් ෙතෝරා ගනු ලැබුෙව් අඩුම ලංසුව ඉදිරිපත් කරන ලද 
සමාගමද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iv) අඩුම ලංසුව ඉදිරිපත් කළ සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කළ ෙරදිවල තිබූ අඩු පාඩු 
කව ෙර්ද; 

  (v) ෙතෝරාගත් සමාගම ඉදිරිපත් කළ නිල ඇඳුම් ෙරදිවලද ඉහත අඩු පාඩු ෙමන්ම 
තවත් අඩු පාඩුද තිබූ බව පිළිගන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

4325/’13 

7. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1) 

  (අ) (i) මිල්ලනිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ පාතකඩ, උඩුවර සහ 
ෙදල්ෙගොඩ යන ප ෙද්ශවල පවත්වාෙගන යනු ලබන ගල්ෙකොරි සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ගල්ෙකොරිවල නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද; 
 (iii) එම එක් එක් ආයතනය විසින් කරෙගන යනු ලබන ව්යාපාරවල සව්භාවයන් 

කවෙර්ද; 

 (iv) එම එක් එක් ව්යාපාරය පවත්වාෙගන යාම සඳහා අවශ්ය අනුමතිය සහ බලපත 
ලබාෙගන තිෙබ්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, එම එක් එක් බලපතය සහ අනුමතිය ලබාෙගන ඇති දින වකවානු 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහන් පෙද්ශෙය් පවතින බරපතල පරිසර දූෂණයක් පිළිබඳව වාර්තාවී 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එකී පරිසර දූෂණ තත්ත්වය වැළැක්වීම සඳහා ෙගන ඇති පියවර 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
4428/’13 

8. 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා,— රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,—  (1)  

(අ) (i) 2009.09.24 දිනැති අංක 1620/22 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය පරිදි  රජෙය් 
පුසත්කාලයාධිපති ෙසේවා ව්යවසථ්ාෙව්, අන්තර්කාලීන විධිවිධාන යටෙත් 
ෙසේවෙය් නියුතු පුසත්කාලයාධිපතිවරුන් හට ෙපරදාතම් කර අදාළ පන්ති 
සඳහා ලබා දිය යුතු උසසව්ීම් ෙමෙතක් නිසියාකාරව ලබා දී  ෙනොමැති බවත්;  

 (ii) දැනට රජෙය් පුසත්කාලයාධිපති ෙසේවෙය් බඳවා ගැනීම් පන්තිය වන III 
පන්තිෙය් පුරප්පාඩු රාශියක් පවත්නා බවත්;  

 (iii) ෙපර කී ෙසේවා ව්යවසථ්ාව තුළ හඳුනාෙගන ඇති ෙසේවක සංඛ්යාෙවන් 70%කට 
වැඩි පමාණයක් ෙම් දක්වා ද පුරප්පාඩුව පවත්නා බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද?         



( 14 ) 

 

(ආ) (i) 1981 වර්ෂෙය් සිට ෙපර කී පුසත්කාලයාධිපති ෙසේවෙය් අධි / විෙශේෂ පන්තිෙය් 
වැටුප් පරිමාණය දීප ව්යාප්ත  ෙසේවාවල II / II පන්තිෙය් වැටුප් පරිමාණයට 
ඉහළින් පැවති බවත්;  

 (ii) අංක 06/2006 දරන රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛය මගින් පුසත්කාලයාධිපති 
ෙසේවෙය් විෙශේෂ පන්තිය ෙපර කී දීප ව්යාප්ත ෙසේවා පිහිටුවන ලද වැටුප් 
පරිමාණයට ෙබොෙහෝ පහළින් වූ MN - 07 වැටුප් පරිමාණය මත පිහිටුවා ඇති 
බවත්;  

 (iii) එමගින් පුසත්කාලයාධිපති විෙශේෂ පන්තියට බලවත් අසාධාරණයක් සිදු වී ඇති 
බවත්; 

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?         

(ඇ) (i) ඉහත ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද; 
 (ii) එම පියවර කියාත්මක කරනු ලබන්ෙන් ෙකදිනක සිටද;  

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

4440/’13 

9. 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ සහ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ  

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) දැයට කිරුළ 2014 සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත් කුලියාපිටිය මධ්ය මහා 
විද්යාලය ෙවත ලබාදුන් පහසුකම් කවෙර්ද;  

 (ii) එකී පහසුකම් ලබාදීම ෙවනුෙවන් වැය කරන ලද පතිපාදනවල වටිනාකම 
ෙකොපමණද;  

 (iii) එම පතිපාදන යටෙත් සිදුකරන ලද නවීකරන කටයුතු සහ පහසුකම් ලබාදී ෙම් 
කටයුතු 2014 දැයට කිරුළ පදර්ශනය ආරම්භ කිරීමට ෙපර අවසන් කරනු 
ලැබුෙව්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?     

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
4555/’13 

10. 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,— ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,—  (1) 

(අ) (i) ෙකොළඹ ජාතික ෙරෝහෙල් නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ ධූරයට සුදුසේසකු පත් ෙනොකර 
වර්ෂ 2ක පමණ කාලයක් එම පුරප්පාඩුව තබාෙගන සිටීමට ෙහේතුව කවෙර්ද; 

 (ii) එම තනතුෙර් වැඩ බැලීම සඳහා ෙම් වන විට පත් කර සිටින නිලධාරියා 
පරිපාලන ෙශේණිෙය් අෙයකුද; 

  (iii) ෙම් වන විට ඔහු නියමිත පටිපාටියට අනුව බඳවා ෙගන තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
2585/’12 

11. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)  

(අ) (i) රජෙය් සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට අනුව ශී ලංකාෙව් එක් පවුලකට මාසයක් 
ජීවත්වීම සඳහා අවශ්ය මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;  



( 15 ) 

 

 (ii) එක් පවුලකට එක් මාසයකදී ආහාර සඳහා සහ ආහාර ෙනොවන අවශ්යතාවයන් 
සඳහා අවශ්ය මුදල් පමාණය  ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) එක් පවුලකට ජීවත්වීම සඳහා මාසිකව අවශ්ය මුදල එක් එක් දිසත්ික්කය    
අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) සාමාජිකයින් තුන්  ෙදෙනකු සහිත පවුලකට මාසයක් ජීවත්වීම සඳහා රු.7500.00 ක 
මුදලක් පමාණවත් වන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ  නම්, ඒ මන්ද? 
3150/’12 

12. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (3)  

(අ) (i) 2010 ජනවාරි 1 වැනි දින සිට අද දක්වා ශී ලංකාවට චීනෙයන් ලැබී ඇති 
ආධාර, සහනදායී ණය හා පදාන පමාණයන් වාර්ෂික පදනමින් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (ii) එකී අරමුදල් ලබා දුන්, සියල්ල ඇතුළත් වැඩිම සහ අඩුම ෙපොලී පිරිවැය වසරක් 
සඳහා ෙකොපමණද;  

 (iii) එක් එක් අරමුදල් සැපයුෙම් ආපසු ෙගවීෙම් කාල සීමාව කවෙර්ද; 

 (iv) අරමුදල් ෙයොදාගත් එක් එක් ව්යාපෘතිෙයන් අෙප්ක්ෂිත ආදායම් කවෙර්ද; 

 (v) ණය ලබා දුන් දිනෙය් සිට වර්ෂ 5ක් සඳහා එක් එක් ණෙයහි මුදල් පවාහ 
පකාශය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
3418/’13 

13. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් මධ්යම හා පහළ මධ්යම පන්තිෙය් ජනතාවෙගන් බහුතරයක් 
පවාහන කටයුතු සඳහා තිෙරෝද රථ හා යතුරුපැදි භාවිත කරන බවත්; 

 (ii) ෙමම රථ හා බැඳුණු සෘජු හා වක රැකියා විශාල පමාණයක් බිහිවී ඇති බවත්;  

 (iii) තිෙරෝද රථ, යතුරුපැදි සහ ඒවාෙය් අමතර ෙකොටසව්ල මිල අධිකවීම එම 
රැකියා  අඩපණවීමට ෙහේතුවිය හැකි බවත්; 

 (iv) තිෙරෝද රථ හා යතුරුපැදි සඳහා දැනට අයකරනු ලබන අධික බදු ඒවාෙය් මිල 
ඉහළ යාමට ෙහේතු වී ඇති බවත්;  

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) තිෙරෝද රථ හා යතුරුපැදි ආනයනය කිරීෙමන් පසු 2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් 
දක්වා ශී ලංකාව තුළදී අයකරනු ලබන බදු මුදල් හා ෙවනත් අයකිරීම් 
පමාණයන් පතිශත වශෙයන්, වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන් 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii) තිෙරෝද රථ හා යතුරුපැදි සඳහා බදු සහන  ලබා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 



( 16 ) 

 

3429/’13 

14. 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා,— පවාහන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,—  (1) 

(අ) ෙකොළඹ නගරෙය් පවතින වාහන තදබදය අවම කිරීම සඳහා බහාලුම් ඇතුළු බරවාහන 
නගරය ඇතුළත ගමන් කිරීෙම් කාලය වර්ෂ 2007-2009 අතර කාල සීමාව තුළදී  
සීමාවන්ට යටත් කර තිබූ බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) බහාලුම් ඇතුළු බර වාහන ගමන් කිරීෙම් කාලය සීමා කිරීෙම් එම කියාමාර්ගය 
කියාත්මක කිරීම සඳහා මුල්වූ ආයතනයන් කවෙර්ද;  

 (ii) එවකට නගරය තුළ බර වාහන ධාවනය සීමා කර තිබූ  කාල ෙව්ලාවන් 
කවෙර්ද; 

 (iii) ෙම් වන විට  එම කියාමාර්ගය අවලංගු කර තිෙබ් නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙකොළඹ නගරය තුළ වාහන තදබදය වැඩිවීමට ෙහේතුවන බහාලුම් ඇතුළු බර වාහන 
ධාවන කාල සීමාවන් සීමා කිරීමට  නැවත කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

4556/’13 

15. 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,— ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) 2014 වර්ෂය සඳහා අවශ්ය ඇතැම් ඖෂධ වර්ග ෙගන්වීම සඳහා ෙම් වන විට 
ෙටන්ඩර්කරුවන් ෙතෝරා ෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එම එක් ඖෂධයක් ෙගන්වීම සඳහා ෙටන්ඩර්කරුවන් කීප ෙදෙනක් ඉදිරිපත් වූ 
අවසථ්ාවකදී සුදුසු ෙටන්ඩර්කරුවා ෙතෝරා ගැනීමට ගත වන කාල සීමාව 
කවෙර්ද; 

 (iii) එම ෙහේතුව නිසා 2014 වර්ෂෙය්දී ෙරෝහල්වල ඖෂධ හිඟයක් ඇතිවීෙම් 
අවදානමක් පවතින්ෙන්ද; 

 (iv) 2013 වර්ෂය සඳහා ඇණවුම් කළ ඖෂධවලින් ලැබී ඇති පමාණය ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

2014 මැයි මස 06 වැනි අඟහරුවාදා 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
2509/’12 

1. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (2)   

(අ) (i) උතුරු පළාෙත්, සම්පත්නුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම්  ෙකොට්ඨාස බල පෙද්ශය තුළ 
පවත්වාෙගන යනු ලබන ෙපරපාසල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපරපාසල් පවත්වාෙගන යනු ලබන ගම්මාන කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 



( 17 ) 

 

(ආ) (i) ඉහත සඳහන් ෙපරපාසල්වල ෙභෞතික සම්පත් ඌනතා රැසක් පවතින බව 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එම ඌනතාවයන් මඟහැරවීමට ගන්නා  කියාමාර්ග කවෙර්ද; 
 (iii) ෙමම ඌනතා සම්පූර්ණ කිරීමට ගතවන කාලය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

3236/’12 

2. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1) 

  (අ) ශී ලංකා මහ බැංකුවට අදාළව,  

 (i) 2012 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා ලැබූ ලාභය ෙහෝ අලාභය ෙකොපමණද;  

 (ii) 2015 - 2016 වර්ෂ සඳහා අ ෙප්ක්ෂිත ලාභය ෙහෝ අලාභය ෙකොපමණද;  
 (iii) අද වන විට පවතින පාග්ධන පමාණය සහ සංචිත පමාණය ෙකොපමණද; 
 (iv) එම ආයතනෙය් ෙසේවය කරන පුද්ගලයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  
 (v) එහි ෙසේවක අතිරික්තයක් ෙහෝ ෙසේවක හිඟයක් තිෙබ්ද; 
 (vi) එම ආයතනය ෙසේවකෙයකු ෙවනුෙවන් දරන වියදම සහ ෙසේවකෙයකුෙගන් 

ලබන ලාභය ෙකොපමණද;  
 (vii) ෙකටි කාලීන ණය, බැංකු අයිරා, මධ්ය කාලීන සහ දිගු කාලීන ණය 

යනාදිෙයහි ෙම් වන විට පවතින මුළු එකතුව ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
3451/’13 

3. 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) ෙගොවිෙසත ෙලොතරැයිය ආරම්භ කරනු ලැබූ වර්ෂය කවෙර්ද; 

 (ii) වර්ෂ 2005 - 2012 කාල සීමාව තුළ එමගින් ලැබුණු ආදායම ෙකොපමණද; 
 (iii) එම මුදල් වැය කරනු ලැබු කටයුතු කවෙර්ද; 
 (iv) එම ෙලොතරැයි ආදායෙමන් ෙගොවි විශාම වැටුෙප් ආෙයෝජනය කර ඇති මුදල  

 ෙකොපමණද; 
 (v) ෙගොවි විශාම වැටුපට එම ෙලොතරැයි මුදල් බැර ෙනොකෙළේ නම්, ඊට ෙහේතු 

කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
3532/’13 

4. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන  අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1) 

(අ) (i) අතුරලිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩකරනු ලබන 
බවට ජනතාව ෙචෝදනා කරන බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) 2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ 
අනවසරෙයන් ෙගොඩකර ඇති  කුඹුරු ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද; 



( 18 ) 

 

 (iii) එම අනවසර ෙගොඩකිරීම්වලට අදාළව පැමිණිලි ලැබී තිෙබ්ද; 
 (iv) එෙසේ නම්, ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 
 (v) එම පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ පවත්වා නීත්යානුකූලව කටයුතු කර 

තිෙබ්ද; 
 (vi) ඒ අනුව ෙගන ඇති කියා මාර්ග කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා අතුරලිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ 
කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩකිරීමට නීත්යානුකූල අවසරය ලබාෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්,  ෙගොඩකිරීම සඳහා අවසර ලබා දී ඇති කුඹුරු ඉඩම් පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩකිරීමට අවසථ්ාව ලබා දීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
3713/’13 

5. 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) 2010, 2011 සහ 2012 වර්ෂවලදී ජනාධිපති අරමුදලට ලැබුණු මුදල් පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම මුදල් සම්පාදනය කරගත් ආකාරය කවෙර්ද; 

යන්න වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ජනාධිපති අරමුදලින් පසුගිය වර්ෂ ෙදක තුළ දී වැය කරනු ලැබූ සමසත් මුදල;  

 (ii) එක් එක් ක්ෙෂේතය අනුව වැය කළ මුදල; 

ෙකොපමණද යන්නත් වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ජනාධිපති අරමුදලින් ෛවද්ය පතිකාර සඳහා ආධාර ලබා දීම සඳහා පුද්ගලයින් 
ෙතෝරා ගැනීම සිදුකරන පදනම කවෙර්ද; 

 (ii) පසුගිය වර්ෂ 03ක කාලය තුළ පාෙද්ශීය සභා, පළාත් සභා සහ පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන් ෙවනුෙවන් ෛවද්ය පතිකාර සඳහා ජනාධිපති 
අරමුදලින් ආධාර ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඔවුන්ෙග් නම් සහ එක් එක් තැනැත්තාට ලබා දුන් මුදල් පමාණය 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

3906/’13 

6. 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,— පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)   

(අ) (i) මුලතිව් දිසත්ික්කයට අයත්, මුහුදුබඩ පත්තුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, 
“කුලාරිප්පු” වන රක්ෂිතය, මාන්කුලම් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
“මට්ටු සුඩාන්” රජෙය් වනාන්තරය සහ මන්නාරම දිසත්ික්කෙය් මුසලි, මඩු හා 
මාන්තායි බටහිර යන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස තුනට අයත් වන 
රක්ෂිතවල අක්කර විශාල පමාණයක් එළිෙපෙහළි කරමින් පවතින්ෙන්ද;  



( 19 ) 

 

 (ii) ඉහත එක් එක් වනාන්තර භූමිෙයන් ෙම් වන විට එළිෙපෙහළි කර ඇති  බිම් 
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) එම වනාන්තර භූමි  පෙද්ශ එළිකිරීෙම් අරමුණු ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

4263/’13 

7. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1) 

  (අ) (i) ඇහැලියෙගොඩ - ෙදහිඕවිට මාර්ගෙය් (පනාවල පාර) පිහිටි පළාත් සභා       
මන්තී සිරිපාල කිරිඇල්ල මහතාට අයිති “සිරිලක් ෙවෙළඳ මධ්යසථ්ානය” 
නමැති  ෙගොඩනැගිල්ෙල් ෙකොටසක් මාර්ගය පුළුල් කිරීෙම් අවශ්යතාව හුවා 
දක්වමින්  2013.06.17 දින කඩා දමා ඇති බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම ෙගොඩනැගිල්ල කඩා දැමීම සිදුකළ අය කවුරුන්ද; 

 (iii) එම ෙගොඩනැගිල්ල කඩා දැමීමට පදනම් කර ගත් බලතල කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත ෙගොඩනැගිලි කඩා දැමීම පිළිබඳව 2013.06.17 දින සිරිපාල කිරිඇල්ල 
මහතා විසින් ඇහැලියෙගොඩ ෙපොලීසියට කරන ලද පැමිණිල්ල පකාරව ෙගන 
ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 (ii) ඉහත සිදුවීමට අදාළව සැකකරුවන්ට එෙරහිව නීතිය කියාත්මක කිරීම 
පමාදවීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

4291/’13 

8. 
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1) 

(අ) (i) දිවයිෙන් ඇති දහම් පාසල්වල අද වන විට ෙසේවය කරන ගුරුවරුන් සංඛ්යාව 
 ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ගුරුවරුන්ට තිබිය යුතු බවට රජය විසින් පිළිගන්නා මූලික අධ්යාපන 
සුදුසුකම්  කවෙර්ද;  

 (iii) සියලුම දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ට කවර ආකාරයක ෙහෝ පත්වීම් ලිපියක්      
ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්,  එය නිකුත් කරනු ලබන බලධාරියා කවුරුන්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?   

4315/’13 

9. 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අසව්ර් මහතා,— ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) ෙපොතුවිල් මූලික ෙරෝහෙල් ෙල් බැංකු ෙසේවාවක් ෙනොමැති බවත්; 



( 20 ) 

 

 (ii) ෙල් බැංකු ෙසේවාව සඳහා ෙමම ෙරෝහලට ෙහදියන් ෙතෝරාෙගන පුහුණු කර 
දිගු කලක් ගතවී ඇති බවත්; 

 (iii) අම්පාර දිසත්ික්කෙය් අක්කෙරයිපත්තු, කල්මුෙණ්, අම්පාර ෙරෝහල්වලට ෙමම 
ෙසේවාව ලබා දී ෙබොෙහෝ කලක් ගතවී ඇති නමුත්, ෙපොතුවිල් සිට එම ෙරෝහල් 
ෙවත එකී ෙසේවය ලබා ගැනීමට ගමන් කිරීම ඉතා දුෂක්ර කටයුත්තක් බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙපොතුවිල් මූලික ෙරෝහෙල් ෙල් බැංකුවක් සථ්ාපිත කිරීමට එතුමා පියවර ගන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

2559/’12 

10. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)  

(අ) (i) 2005 වර්ෂෙය් සිට 2010 දක්වා වූ එක් එක් වර්ෂෙය්දී අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් 
වැය කළ සමසත් මුදල එම එක් එක් වර්ෂෙයහි දළ ෙද්ශීය නිෂප්ාදනෙය් 
පතිශතයක් ෙලස  ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) අධ්යාපන ෙක්ෂේතෙය් සංවර්ධනය උෙදසා ඉහත පරිදි ෙවන් කළ දළ ෙද්ශීය 
නිෂප්ාදනෙය්  පතිශතයන් ඒ සඳහා පමාණවත්වී තිෙබ්ද; 

 (iii) අධ්යාපන ෙක්ෂේතෙය් පවතින වත්මන් තත්ත්වය අනුව එහි දියුණුව උෙදසා 
දැනට වඩා වැඩි මුදලක් ෙවන් කළ යුතු බව පිළිගන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

3237/’12 

11. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— සමූපකාර හා අභ්යන්තර ෙවළඳ අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1) 

(අ) ලංකා සෙතොස ආයතනයට අදාළව,  

 (i) 2012 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා ලැබූ ලාභය ෙහෝ අලාභය ෙකොපමණද;  

 (ii) 2015 - 2016 වර්ෂ සඳහා අ ෙප්ක්ෂිත ලාභය ෙහෝ අලාභය ෙකොපමණද;  

 (iii) අද වන විට පවතින පාග්ධන පමාණය සහ සංචිත පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ආයතනෙය් ෙසේවය කරන පුද්ගලයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (v) එහි ෙසේවක අතිරික්තයක් ෙහෝ ෙසේවක හිඟයක් තිෙබ්ද; 

 (vi) එම ආයතනය ෙසේවකෙයකු ෙවනුෙවන් දරන වියදම සහ ෙසේවකෙයකුෙගන් 
ලබන ලාභය ෙකොපමණද;  

 (vii) ෙකටි කාලීන ණය, බැංකු අයිරා, මධ්ය කාලීන සහ දිගු කාලීන ණය 
යනාදිෙයහි ෙම් වන විට පවතින මුළු එකතුව ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

3452/’13 

12. 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) 2012 වර්ෂෙය්දී වගා හානි සිදු වූ උතුරු මැද පළාෙත් ෙගොවීන් අතරින්  වගා 
ණය ලබා ෙගන ඇති  ෙගොවීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  



( 21 ) 

 

 (ii) එම ෙගොවීන් වගා ණය ලබා ගත් බැංකු හා ෙවනත් ආයතන කවෙර්ද; 

 (iii) එම වගා ණයවලට අදාළව ෙපොලිෙයන් කපා හරින ලද මුදල ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙලස කපා හරින ලද ෙපොලිය එක් එක් බැංකුව ෙහෝ ආයතනය අනුව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

3591/’13 

13. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1) 

(අ) (i) ශී ලංකාව තුළ දැනට භාවිතා කරනු ලබන දුරකථන සංඛ්යාව රෙට් මුළු ජන 
ගහනයටත් වඩා වැඩි බවට පළවන වාර්තා පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙම් වන විට දිවයින තුළ පරිහරණය කරනු ලබන ජංගම සහ සථ්ාවර දුරකථන 
සංඛ්යාව  ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා  ආනයනය කර ඇති ජංගම සහ සථ්ාවර දුරකථන 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙගන්වනු ලැබූ රටවල් අනුව එම දුරකථන සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒ සඳහා වැය කරන ලද මුළු විෙද්ශ විනිමය පමාණය ෙකොපමණද; 

යන්න වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ෙගවුම් ෙශේෂ ෙල්ඛනෙයහි හිඟය ෙකෙරහි දුරකථන ෙගන්වීම සඳහා වැයවන 
විෙද්ශ විනිමය දැඩි බලපෑමක් ඇති කරවන බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම තත්ත්වය පාලනය කිරීම  සඳහා  ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 (iii)  රට තුළට පමිතිෙයන් ෙතොර දුරකථන ෙගන්වනු ලබන බව දන්ෙන්ද; 

 (iv) එය නැවැත්වීම සඳහා ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

3714/’13 

14. 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) 2010, 2011 සහ 2012 වර්ෂවලදී ජනාධිපති අරමුදලින් අධ්යාපන ආධාර      
ලබා දීම සඳහා සුදුසස්න් ෙතෝරා ගනු ලැබූ පදනම කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ අනුව පසුගිය වර්ෂ 03 ක කාලය තුළ  අධ්යාපන ආධාර ලබා දීම සඳහා  
ෙතෝරා  ගන්නා ලද  සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ආධාරලාභීන්ෙග් නම් සහ එක් එක් පුද්ගලයාට ලබා දුන් ආධාර මුදල 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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4174/’13 

15. 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,— උසස ්අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) 2013 ජුලි මාසය අවසන් වන විට රාජ්ය විශව්විද්යාලවල ෙසේවෙය් නියුතුව සිටි  
එක් එක් අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලවලට අයත් ෙසේවක සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) විශව්විද්යාල  අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල ෙසේවකයින්ෙග් බඳවා ගැනීම්වලට 
අදාළ අවම වැටුප් පමාණය කවෙර්ද;  

 (iii) එම අනධ්යයන ෙසේවකයින්ෙග් වැටුප් වර්ධක නිර්මාණය වී ඇති ආකාරය 
කවෙර්ද; 

 (iv) අනධ්යයන ෙසේවකයින්ෙග් විවිධ වැටුප් තලයන්ට අදාළ දීමනා කවෙර්ද; 

 (v) ෙම් වන විට අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලයන්හි පවතින පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

 

2014 මැයි මස 07 වැනි බදාදා 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
2596/’12 

1. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— වි ෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (3) 

(අ) (i) වර්ෂ 2005 - 2011 අතර කාලය තුළ ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශෙය් ෙල්ඛනගතව රැකියා සඳහා විෙද්ශගත වී ඇති කාන්තාවන් 
සංඛ්යාව වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii)  ඉහත පරිදි රැකියා සඳහා විෙද්ශගත වූ කාන්තාවන් සංඛ්යාව එම එක් එක් 
වර්ෂෙය්දී රැකියා සඳහා විෙද්ශගත වූ සම්පූර්ණ සංඛ්යාෙව් පතිශතයක් ෙලස 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii)  එම කාන්තාවන් කුමන වෘත්තීන් සඳහා විෙද්ශගත වී තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) විෙද්ශ රැකියා සඳහා නික්ම යන කාන්තාවන්ෙග් අයිතීන් සුරක්ෂා කිරීම සඳහා  
කියාත්මක වන වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද; 

 (ii) ඉදිරිෙය්දී එම වැඩපිළිෙවළ වඩාත් විධිමත්ව හා ශක්තිමත්ව කියාත්මක කිරීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iii)  එෙසේ නම්, එය සිදුකරන ආකාරය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑ ෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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3152/’12 

2. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (2)  

(අ) (i) ඔලුවිල් වරාෙය් සම්පූර්ණ ඉදිකිරීම් පිරිවැය ෙකොපමණද;  

 (ii) අඛණ්ඩව මූල්යමය අලාභ ලබමින් සිටින ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට තරගකාරී 
විය හැකිද;   

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) 2007 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එක් එක් වර්ෂය තුළ ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් පාග්ධන 
සහ සාමාන්ය සංචිත විචලනයන් කවෙර්ද යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

3210/’12 

3. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

(අ) (i) ඇතැම් චීවරධාරීන්ෙග් විනය විෙරෝධී කියා ෙහේතුෙවන් සමසත් සංඝ සමාජයම  
අපවාදයට ලක්වී ඇති බවත්;  

 (ii) විනය විෙරෝධී හා සිවිල් / අපරාධ නීති යටෙත් වරදකරුවන් වූ අය චීවරධාරීන් 
ෙලස ශාසනය තුළ දිගටම රැඳී සිටීම බුද්ධ ශාසනෙය් පිරිහීමට ෙහේතු වී ඇති 
බවත්; 

 (iii) විනය විෙරෝධී කියා සිදුකරනු ලබන චීවරධාරීන් ශාසනෙයන් ඉවත් කිරීෙම් 
බලයක් ඒ ඒ නිකායවල සංඝ සභාවට ෙහෝ මහනායක හිමිවරුන්ට ෙනොමැති 
බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) බුද්ධ ශාසනෙය් පවර්ධනය හා විනය විෙරෝධීව හැසිෙරන චීවරධාරීන් පිළිබඳ 
කටයුතු කිරීම සඳහා 2004 වර්ෂෙය්දී කතිකාවතක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා  
පනත් ෙකටුම්පතක් සකස ්කළද එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර ෙනොමැති 
බවත්; 

 (ii) 2012 වර්ෂෙය්දී කතිකාවත් ලියාපදිංචි කිරීෙම් සංෙශෝධිත ෙකටුම්පතක් බුද්ධ 
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශය සකස ්කළද එය පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙමෙතක් ඉදිරිපත් කර ෙනොමැති බවත්; 

 (iii) එම කතිකාවත් ලියාපදිංචිය තුළින් බුද්ධ ශාසනෙය් පවර්ධනය හා විනය 
විෙරෝධීව හැසිෙරන චීවරධාරීන්ෙග් කියා පාලනය කළ හැකිවන  බවත්; 

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ)   එෙසේ නම්, ෙමම කතිකාවත්වලට නීත්යානුකූලභාවය ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
3366/’12 

4. 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා,— අධ්යාපන ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)   

(අ) (i) උතුරු මැද පළාෙත් ඇති පාසල්  සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 



( 24 ) 

 

 (ii) අනුරාධපුරය හා ෙපොෙළොන්නරුව දිසත්ික්කවල ඉෙගනුම ලබන පාසල් සිසුන් 
සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) අනුරාධපුරය හා ෙපොෙළොන්නරුව දිසත්ික්කවල පාසල්වලට රජය මගින් දිවා 
ආහාරය ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, දිවා ආහාරය ලබා ෙදන ශිෂ්ය සංඛ්යාව හා පාසල් සංඛ්යාව 
දිසත්ික්ක අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) එම දිසත්ික්ක ෙදෙකහි පාසල්වල දිවා ආහාරය ලබා දීමට  2012 වර්ෂය සඳහා 
වැය කළ මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
3701/’13 

5. 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන   අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)  

(අ) (i) රජයට බදු ෙගවනු ලබන රාජ්ය හා පුද්ගලික ඉන්ධන අෙලවි සමාගම් කවෙර්ද; 

 (ii) පසුගිය වර්ෂ 10 තුළ එම එක් එක් සමාගම වාර්ෂිකව ෙගවන ලද බදු 
පමාණයන් එක් එක් බදු වර්ගය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) බදු ෙගවීෙම්දී කවර ෙහෝ සමාගමක් සඳහා, කවර ෙහෝ බදු නිදහසක් ලබා දී 
තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම සමාගම්වල නම් කවෙර්ද; 

 (v) එවන් බදු සහනයක් ලබාදීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (vi) පසුගිය වර්ෂ දහය තුළ එම බදු සහනය ලබාදීම නිසා ශී ලංකා රජය ෙවත අහිමි 
වී ඇති බදු මුදල් පමාණය එක් එක් බදු වර්ගය අනුව, වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන්  ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
3901/’13 

6. 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික 

කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,—  (2)  

(අ) (i) 2013 අෙපේල් 03 වැනි දින කිලිෙනොච්චිෙය් පිහිටි “උදයන්” පුවත්පත් 
ආයතනයට පහර දුන් පිරිස අත්අඩංගුවට ෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එම පහරදීෙමන් තුවාල ලැබූ සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (iii) “උදයන්” කාර්යාලයට හා උපකරණවලට සිදු වූ අලාභය තක්ෙසේරු කර 
තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ මුදල ෙකොපමණද;  

 (v) මීට ෙපර අවසථ්ා කිහිපයක දී “උදයන්” පුවත්පත ෙබදාහරින යතුරුපැදි ගිනි 
තැබීම් සම්බන්ධව ෙපොලිසිය ෙවත පැමිණිලි ලැබී තිෙබ්ද; 

 (vi) එම පැමිණිලි විමර්ශණය කර තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 



( 25 ) 

 

4129/’13 

7. 
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය,— විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

(අ) (i) 2013 දැයට කිරුළ වැඩසටහනට සමගාමීව අම්පාර, මඩකලපුව හා 
තිකුණාමලය දිසත්ික්කයන්හි කියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන ව්යාපෘති 
කවෙර්ද; 

 (ii) එම එක් එක් ව්යාපෘතිය සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද; 
 (iii) එම එක් එක් ව්යාපෘතිය සඳහා වැය කරන ලද මුදල ෙකොපමණද; 
 (iv) එක් එක් ව්යාපෘතියට අදාළ ෙකොන්තාත්තුව කියාත්මක කරන ලද ආයතනය 

කවෙර්ද; 
 (v) එක් එක් ව්යාපෘතිෙය් වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 

යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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8. 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අසව්ර් මහතා,— පවාහන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (3) 

(අ) (i) අක්කෙරයිපත්තුව හා ෙකොළඹ අතර බස ්ෙසේවාව ෙම් වන විට අත්හිටුවා ඇති 
බවත්; 

 (ii) එම තත්ත්වය යටෙත් අක්කෙරයිපත්තුෙව් සිට ඉරාක්මාමම් හා හිඟුරාන හරහා 
ෙකොළඹ දක්වා ගමන් කරන මගීන්ට මහත් දුෂක්රතාවන්ට මුහුණ දීමට සිදු වී 
ඇති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉහත සඳහන් තත්ත්වය සලකා බලා අක්කෙරයිපත්තුව හා ෙකොළඹ අතර සෘජු බස ්
ෙසේවයක් කඩිනමින් ඇරඹීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
4155/’13 

9. 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා,— විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

(අ) (i) 2013 ජූනි මස 15 දින ෙදෝහා කටාර්  ෙද්ශයට යාමට කටුනායක 
බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්ෙතොටුපළට පැමිණි, ශී ලංකා වි ෙද්ශ ෙසේවා 
නියුක්ති කාර්යාංශෙය් ලියාපදිංචි ෙනොවූ පුද්ගලෙයකු එම කාර්යාංශෙය් 
නිලධාරීන් විසින් රඳවා තබාගත් අවසථ්ාෙව් එම සථ්ානයට පැමිණි ෙදෝහා 
කටාර් හි ශී ලංකා තානාපතිවරයා විසින් එම පුද්ගලයා නිලධාරීන්ෙගන් 
මුදාෙගන බෙලන්ම ගුවන්ෙතොටුපළ තුළට රැෙගන ෙගොස ්ඇති බවත්; 

 (ii) එම අවසථ්ාෙව්දී, එකී තානාපතිවරයා විසින් ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති 
කාර්යාංශෙය් නිලධාරීන්ට බැන වැදී තර්ජනය කර ඇති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් අමාත්යවරයාට සහ කටුනායක ගුවන්ෙතොටුපෙළේ 
ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් පධානීන් ෙවත පැමිණිලි කර 
තිෙබ්ද; 



( 26 ) 

 

 (ii) ශී ලංකා වි ෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් ලියාපදිංචි ෙනොවූ ෙමම 
පුද්ගලයාෙග් ෙසේව්යයා ෙලස කටාර් ජාතිකෙයකුෙග් නම සඳහන්ව තිබියදීත් 
එම පුද්ගලයා විෙද්ශගත කිරීමට අදාළ තානාපතිවරයාට හැකියාවක් තිෙබ්ද; 

 (iii) ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි සිදුවීම් වැළැක්වීමට ගනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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10. 
ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා,— ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)  

(අ) (i) ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මගින් විසන්ධි කරන ලද ජල 
සම්බන්ධතා නැවත ලබා දීෙම්දී ගෘහසත් ජල පාරිෙභෝගිකෙයකුෙගන්           
රු. 500.00ක් හා ව්යාපාරික සථ්ානයකින් රු.1500.00ක් බැගින්  අයකළ බවත්; 

 (ii) විසන්ධි කරන ලද ජල සම්බන්ධතාවක් නැවත ලබා දීෙම් ගාසත්ුව ෙම් වන විට 
ගෘහස්ත ජල පාරිෙභෝගිකෙයකු ෙවනුෙවන් රු.2300.00ක් හා ව්යාපාරික 
සථ්ානයක් ෙවනුෙවන් රු. 6900.00ක් දක්වා ඉහළ දමා ඇති බවත්;  

 (iii) විසන්ධි කරන ලද ජල සම්බන්ධතා නැවත ලබා දීෙම් නව ගාසත්ු ෙපර පැවති 
ගාසත්ුව ෙමන් පස ්ගුණයකින් ඉහළ යාම නිසා සමසත් ජල පාරිෙභෝගිකයින් 
තදබල පීඩනයකට ලක්ව ඇති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) විසන්ධි කරන ලද ජල සම්බන්ධතා නැවත ලබා දීෙම් දී දැනට අයකරන ගාසත්ු මුදල 
සංෙශෝධනය ෙකොට, සමසත් ජල පාරිෙභෝගිකයන් හට සහනයක් සලසා දීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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11. 
ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා,— වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)  

(අ) (i) ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිෙය් වර්ෂ 15ක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර ඇති 
ෙසේවක පිරිසට ඉඩම් කච්ෙච්රියක් පවත්වා ඉඩම් ලබාදීමට තීරණය කරනු 
ලැබුෙව්ද;  

 (ii) එවැනි ඉඩම් කච්ෙච්රියක් සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබුෙව් නම්, එම දිනය 
කවෙර්ද; 

 (iii) ඒ අනුව ඉදිරිපත්වී ඇති  අයදුම්කරුවන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  
 (iv) දැනට ඉඩම්ලාභීන් ෙතෝරාෙගන තිෙබ් නම්, ඔවුන්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය යටෙත් පවතින ඉඩම්වලින් එම ෙසේවකයින් සඳහා 
ඉඩම් ලබාදීමට තීරණය කර ඇති පෙද්ශ කවෙර්ද;  

 (ii) එම අධිකාරිෙය් ෙසේවකයින්ෙගන් ඉඩම් ලබාදීම සඳහා කිසියම් මුදලක් අයකර 
තිෙබ්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, එම ගාසත්ු මුදල ෙකොපමණද; 
 (iv) එකී ගාසත්ු මුදල් ෙගවූ අයෙග් නම් කවෙර්ද; 
 



( 27 ) 

 

 (v) දැනට මුදල් ෙකොටස ්ෙගවා ඇති ෙසේවකයින්ට ඉඩම් ලබාෙදන දිනය කවෙර්ද;  

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?       

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
4217/’13 

12. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

(අ) (i) මත්පැන් පානය බුදු දහම මගින් අනුමත කර ෙනොමැති බවත්; 

 (ii) ශී ලංකාව තුළ මත්පැන් පානය නතර කිරීම සඳහා පියවර ගතයුතු බවත්; 

පිළිගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) එෙසේ නම්, ශී ලංකාව තුළ මත්පැන් පානය නතර කිරීම සඳහා ෙම් වන විට ෙගන ඇති 
පියවර  කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
4310/’13 

13. 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

 (අ) (i) පූජා භූමි සංවර්ධනය සඳහා මහජන ඉඩම් හා ෙද්පළ අත්පත් කර 
ගැනීෙම්දී අදාළ කරගනු ලබන නීති විධිවිධානයන් කවෙර්ද; 

 (ii) එම නීති විධිවිධාන පකාරව අත්පත් කර ගන්නා ඉඩම් ෙවනුෙවන් ඉඩම් 
අහිමිවන ජනතාවට සලසනු ලබන සහන කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 1982 සිට ෙම් දක්වා දඹුල්ල පූජා නගර සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් අත්පත් කර 
ගන්නා ලද ඉඩම් ෙවනුෙවන් එම ඉඩම් හිමියන්ට ෙම් දක්වා විකල්ප ඉඩම් ලබා 
දී ෙනොමැති බවත්;  

 (ii) එම පූජා නගරෙයන් ඉවත්කළ මුල් පදිංචිකරුවන් 17 ෙදෙනකුට ඉඩම් 
ලබාදීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කළ නිර්ෙද්ශය පවා ෙම් දක්වා කියාත්මක 
කර ෙනොමැති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ඇ)   (i) දඹුල්ල පූජා නගර සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් අත්පත් කර ගැනීමට නියමිත ඉඩම් 
පමාණය ෙකොපමණද;  

    (ii) ඉහත කී පූජා භූමි සංවර්ධනය නිසා ඉඩම් අහිමිවන ජනතාවට ලබා ෙදන 
විකල්ප ඉඩම්වල විසත්ර කවෙර්ද; 

 (iii) දඹුල්ල පූජා නගර සංවර්ධනය ෙහේතුෙවන් ඉඩම් අහිමි වන ජනතාවට විකල්ප 
ඉඩම් ෙහෝ සරිලන වන්දි මුදලක් ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන් නම්, ඒ සඳහා 
ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 

 

 



( 28 ) 

 

4412/’13 

14. 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1)   

(අ) ඒ - 5 මාර්ගෙය්, කිෙලෝ මීටර් 54 - 56 අතර හග්ගල උද්භිද උද්යානයට ආසන්නව, 
හග්ගල රක්ෂිතයට ආසන්න ෙකොටස නිරන්තරෙයන්, අධික ෙලස නායයාෙම් 
තර්ජනයට ලක්වන බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඒ – 5 මාර්ගෙය් ඉහත සඳහන් ෙකොටෙසේ සිදුවන නායයෑම  වළක්වා ගැනීම 
සඳහා  කියාත්මක කිරීමට නියමිත වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද; 

 (ii) එම කියාමාර්ගයන් අනුව කටයුතු කිරීමට ගතවන කාලය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

4431/’13 

15. 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය,— තැපැල් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) විදුලි පණිවිඩයක් (ෙටලිගෑම්) යැවීම සඳහා අය කළ සාමාන්ය ගාසත්ු කමය 
කවෙර්ද; 

 (ii) ෙටලිෙම්ල්  ෙසේවාව සඳහා අදාළ ගාසත්ු කමය කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ආයතන සංගහය අනුව රජෙය් ෙසේවකයින්ට රාජකාරියට වාර්තා කිරීමට 
අපහසු අවසථ්ාවන්හිදී, ඒ පිළිබඳව නිල වශෙයන් තම කාර්යාලයට දැනුම් දීෙම් 
පිළිගත් කමය වූෙය් විදුලි පණිවිඩ ෙසේවාව බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එම කමය ෙවනුවට විධිමත් ෙටලිෙම්ල් කමයක් භාවිතා කිරීෙම්  අවසථ්ාව 
රජෙය් ෙසේවකයින්ට ලබාදී තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

 

2014 මැයි මස 08 වැනි බහස්පතින්දා 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
2598/’12 

1. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)  

(අ)   (i) ෙම් වන විට රජෙය් පාසල්වල ඉංගීසි භාෂා ගුරුවරුන්ෙග් ඌනතාවයක් 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, පවතින ඉංගීසි භාෂා ගුරු පුරප්පාඩු සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉංගීසි භාෂා ගුරු හිඟය මඟ හැරවීමට ෙම් වන විට ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 



( 29 ) 

 

(ආ) (i) උසස ්මට්ටෙම් ඉංගීසි භාෂා ගුරු පුහුණුවක් ලබාදීමට ෙම් වන විට කියාවට 
නංවා ඇති  විධිවිධාන කවෙර්ද; 

 (ii) එම  විධිවිධානයන් ඉහත සඳහන් ආකාරෙය් ඉංගීසි භාෂා පුහුණුවක් ලබාදීමට 
පමාණවත් වී තිෙබ්ද; 

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

3149/’12 

2. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (3) 

(අ) (i) 2010, 2011 සහ 2012  වර්ෂවල රජය විසින් ලබාගත් ණය මුදල් හා ඒවාෙය් 
ආපසු ෙගවීෙම් කාල සීමාවන් වාර්ෂික පදනමින් කව ෙර්ද;  

 (ii) ආදායම් උත්පාදනය කර ණය ආපසු ෙගවන ආකාරය ඇතුළුව මුදල් පවාහ 
පකාශ කවෙර්ද;  

 (iii) පැරණි ණය ෙගවීම සඳහා රජය තව තවත් ණය ගැනීම සිදු කරන්ෙන්ද; 

 (iv) ඉහත (i) හි දක්වා ඇති කාල සීමාවන්හිදී ලබා ෙගන ඇති ණය සඳහා පිරිවැය 
ඉක්මවා ලැබූ ආදායෙම් වර්ධනය ෙකොපමණද; 

 (v) රට ණය උගුලක් කරා ගමන් කරමින් සිටි න්ෙන්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) 2009 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා රාජ්ය ණය, රජෙය් බැඳුම්කර යනාදිය හරහා ඇ.එ.ජ 
ෙඩොලර් මිලියන 500 ඉක්මවා ණයට ෙගන ඇති අවසථ්ා කවෙර්ද යන්නත් එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

3211/’12 

3. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

(අ) (i) රංගිරි දඹුලු රජමහා විහාර සංඝ සභාව රජය පිළිගත් සංඝ සභාවක් බවත්; 

 (ii) එම සංඝ සභාෙව් භික්ෂුණ්වහන්ෙසේලා ෙමන්ම භික්ෂුණීන්වහන්ෙසේලාද 
සාමාජිකත්වය දරන බවත්;  

 (iii) එම සංඝ සභාවට අයත්, උපසම්පදාව ලබා ඇති භික්ෂුණ්වහන්ෙසේලා 800 ක් හා 
සාමෙන්ර භික්ෂුණීන්වහන්ෙසේලා 2200ක් වැඩ වාසය කරන බවත්;  

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) රංගිරි දඹුලු රජමහා විහාර සංඝ සභාෙව් සාමාජිකත්වය දරන 
භික්ෂුණීන්වහන්ෙසේලාෙග් විහාරසථ්ාන ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 



( 30 ) 

 

3384/’12 

4. 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා,—  වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)   

(අ) 1950 වර්ෂෙයන් පසු ෙමරට සිදු කළ අලි සංගණන සංඛ්යාව, ඒවා පැවැත්වූ වර්ෂයන් 
සහ එම එක් එක් සංගණනය පිළිබඳ ෙතොරතුරු කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2011 වර්ෂෙය් සිදු කළ අලි සංගණනයට වැය කළ මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එහි වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iv) එකී වාර්තාවට අනුව වැඩි වී ඇති අලි ගහනයට සාෙප්ක්ෂව ඔවුන් රැකබලා 
ගැනීමට  ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 (ඇ) (i) විෙද්ශීය සංචාරකයින් සඳහා වන අලි හා වන සතුන් නැරඹීෙම්  සථ්ාන සකස ්
කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එම සථ්ාන කවෙර්ද; 

 (iii) එක් සංචාරකෙයකුෙගන් එම සථ්ානවල දී අයකරනු ලබන මුදල ෙකොපමණද; 

 (iv) පසුගිය වර්ෂ පහ තුළ එවැනි සථ්ානවලින් උපයාෙගන  රජයට ලබා දී ඇති 
ආදායම වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) (i) වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් වනජීවි සංරක්ෂණ පවර්ධනයට 
ලබා ෙදන දායකත්වය සම්බන්ධ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

 (ii) වනාන්තර භූමි අඩුවීම නිසා, තම පැවැත්ම සම්බන්ධෙයන් අනතුරට ලක් වී 
ඇති වනසතුන්ෙග් ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

4154/’13 

5. 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— අධ්යාපන ෙසේවා  අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

  (අ) (i) 2011 ෙනොවැම්බර්  02 දිනැති  අමාත්ය මණ්ඩල අනුමතිය යටෙත් 2012 
වර්ෂෙය් ෙබදාහැරීම සඳහා රාජ්ය වාණිජ විවිධ නීතිගත සංසථ්ාව මගින් මිල දී 
ගැනීමට අනුමතිය ලැබුණු පාසල් නිල ඇඳුම් ෙරදි පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) 2012 වර්ෂෙය් පාසල් නිල ඇඳුම් සඳහා එම ආයතනය විසින් මිල දී ගනු 
ලැබූ ෙරදි පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) අමාත්ය මණ්ඩල  අනුමතිය ඉක්මවා අතිරික්ත  නිල ඇඳුම් ෙරදි පමාණයක්    
මිල දී ගනු ලැබීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iv) එම මිල දී ගැනීම නිසා රජයට සිදු වූ පාඩුව ෙකොපමණද; 

 (v) ඒ සඳහා වගකිව යුතු අය කවුරුන්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

 



( 31 ) 
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6. 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (2)  

(අ) (i) 2004 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා මහජන ඡන්දෙයන් ෙත්රී පත්වූ පාෙද්ශීය සභා 
නිෙයෝජිතයින්, නගර සභා නිෙයෝජිතයින් සහ පළාත් සභා නිෙයෝජිතයින් 
අතරින් ෙම් වන විට දූෂණ, අපරාධ ෙහෝ ෙවනත් නීති විෙරෝධී කියා සිදුකිරීම 
ෙහේතුෙවන් ෙචෝදනා එල්ලවී ඇති සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ඔවුන්ෙග් නම්, අයත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ සහ ඔවුන් පළාත් සභාෙව්, නගර 
සභාෙව් ෙහෝ පාෙද්ශීය සභාෙව් දැරූ ෙහෝ දැනට දරන  තනතුරු ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iii) ඉහත සඳහන් මහජන නිෙයෝජිතයින් අතරින් ෙම් වන විට නීති මගින් කටයුතු 
කිරීම ආරම්භකර ඇති සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙම් වන විට නීතිය ඉදිරියට පමුණුවා වරදකරුවන් වී, දඬුවම් ලැබූවන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත පරිදි දූෂිත පිරිස ්පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන නිෙයෝජනය 
කිරීම සංවිධානාත්මක දූෂණ, අපරාධ හා ෙනොෙයකුත් නීති විෙරෝධී 
කියාකාරකම් තවදුරටත් සිදුවීමට ෙහේතු වී ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;  

 (ii) නීති විෙරෝධී කියාවන්හි ෙයෙදන දූෂිතයන් හා අපරාධකරුවන් පාෙද්ශීය හා 
පළාත් සභා ෙද්ශපාලනයට පිවිසීම වැළැක්වීම සඳහා ඉදිරිෙය්දී ගනු ලබන 
කියාමාර්ග  කවෙර්ද;   

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

4285/’13 

7. 
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය,— පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (2) 

  (අ) (i) අද වන විට ශී ලංකාෙව් නිෂප්ාදනය  කරනු ලබන දියර කිරි ලීටර සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) මහින්ද චින්තන වැඩසටහන යටෙත්, 2016  වර්ෂය වන විට ළඟාකර ගැනීමට  
අෙප්ක්ෂිත ෙද්ශීය දියර කිරි නිෂප්ාදනය  කිරි ලීටර් ෙකොපමණද;  

 (iii) 2016 වර්ෂය වන විට කිරි පරිෙභෝජන අවශ්යතාව ෙකොපමණදැයි ගණන් බලා 
තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙමම ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා රජය කියාත්මක කර ඇති හා ඉදිරිෙය්දී 
කියාත්මක කිරීමට බලාෙපො ෙරොත්තු වන වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2013 වර්ෂෙය් ජනවාරි සිට ෙම් දක්වා ආනයනය කර ඇති දියර කිරි, කිරි 
පිටි, බටර් සහ චීස ් වැනි කිරි නිෂප්ාදනවල පමාණය, වටිනාකම සහ ඒවා 
ආනයනය කරන ලද රටවල් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ෙමම ආනයන වියදම අවම කර ගැනීම සඳහා රජය ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 



( 32 ) 

 

 (iii) කිරි නිෂප්ාදනය, ෙද්ශීය කිරිපිටි නිෂප්ාදනය සහ අෙනකුත් කිරි නිෂප්ාදන 
සම්බන්ධෙයන් ෙපෞද්ගලික අංශය / බහු ජාතික සමාගම් දක්වන දායකත්වය 
පමාණාත්මකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

4311/’13 

8. 
ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)   

(අ) (i) දඹුල්ල පූජා නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතිෙය් 1993.07.07 දිනැති අංක Q/P/
බ/08/93 දරන සංෙශෝධිත සැලසුම පරිදි  ෙයෝජිත පූජා භූමිෙය් මායිම කවෙර්ද;  

 (ii) එකී  ව්යාපෘතිය ෙහේතුෙවන් ඉඩම්, නිවාස හා ව්යාපාරික සථ්ාන අහිමිවන පවුල් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (iii) එම පවුල්වල  නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 (iv) ඉඩම් සහ නිවාස අහිමිවන පවුල් සඳහා නැවත ඉඩම් සහ කිසියම් වන්දි මුදලක් 
ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, ලබා ෙදන වන්දි මුදෙල් උපරිමය සහ අවමය ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ) (ii) හි සඳහන් පවුල් ෙවනුෙවන් වන්දි මුදල් ලබාෙදන කමෙව්දය 
පිළිබඳ පෙද්ශෙය් ජනතාව තුළ මහත් අපසාදයක් පවත්නා බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ඉහත ව්යාපෘතිය යටෙත් ෙකෝවිලක් සහ මුසල්ිම් ෙද්වසථ්ානයක් ඉවත් කරනු  
ලබන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;  

 (iii) එම ආගමික සථ්ාන ඉවත් කිරීම තුළින් පෙද්ශෙය් සිංහල, මුසල්ිම් සහ ෙදමළ 
ජනතාව අතර පවත්නා සමගියට යම් තර්ජනයක් සිදුවන බව පිළිගන්ෙන්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
4326/’13 

9. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1) 

(අ) (i) ෙහොරණ, ශී ෙම්ධංකර මහා විද්යාලෙය් විදුහල්පතිවරයාට එෙරහිව 2013 
ඔක්ෙතෝබර් මාසය වන විට පැවති  විනය පරීක්ෂණ සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම විනය පරීක්ෂණවලට අදාළ කරුණු කවෙර්ද; 
 (iii) එම විදුහල්පතිවරයාට එෙරහිව විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට සහ ඒ පිළිබඳ 

පියවර ගැනීමට පමාද වීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ)   ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 



( 33 ) 

 

4413/’13 

10. 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1)  

(අ)  (i) පානීය ජල ව්යාපෘති සඳහා වර්ෂය පුරා අඛණ්ඩව ජලය සැපයීම සඳහා            
මා ඔෙයහි ජලය ෙයොදා ගැනීෙම් අරමුණින් ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලය විසින් මාවනැල්ල නගරයට ආසන්නව එම ඔය හරසක්ර ඉදිකිරීමට 
ෙයෝජනා කර ඇති ජලාශ ව්යාපෘතිෙය්  ඉදිකිරීම කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එම ව්යාපෘතිය සඳහා වැය වන මුදල ෙකොපමණද; 
 (iii) එම මුදල සපයා ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන කමෙව්දය කවෙර්ද; 
 (iv) ණය ආධාරයක් ෙලස එම මුදල සපයා ගන්ෙන් නම්, ණය ෙපොලී අනුපාතය 

කවෙර්ද; 
 (v) එම ණය මුදල ලබා ගන්නා ආයතනය කවෙර්ද; 
 (vi) එම ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීමට ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
4429/’13 

11. 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා,— තැපැල් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) මුලතිව් - මුල්ලියවෙලයි තැපැල් කාර්යාලයට සථ්ිර ෙගොඩනැගිල්ලක් 
ෙනොමැති බවත්; 

 (ii) අවුරුදු 60 ක් පමණ පැරණි ෙමම තැපැල් කාර්යාලය 1980 වර්ෂෙය්දී 
උත්ෙශේණිගත කර ඇතත්, ෙම් දක්වා එය කුලී නිවසක පවත්වාෙගන යන 
බවත්; 

 (iii) ගම්මාන 10ක පමණ ජනතාව ෙමම තැපැල් කාර්යාලෙයන් තම 
අවශ්යතාවයන් සපුරා ගන්නා බවත්;  

 (iv) අවශ්ය අන් සියලු පහසුකම් සියල්ලම ඇති නමුත් එම තැපැල් කාර්යාලය තුළ 
ඉඩ පහසුකම් ෙනොමැතිවීම ෙහේතුෙවන් තැපැල් ෙසේවකයන් දැඩි දුෂක්රතාවලට 
මුහුණ පාන බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉහත තැපැල් කාර්යාලෙය් පවතින ඉඩ පහසුකම් පිළිබඳ අඩුපාඩු සපුරාලීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
4432/’13 

12. 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) ෙමරටට ෙගන්වන ලද ෙබන්ස,් බී. එම්. ඩබ්ලිව් සහ ජගුවර් වර්ගවල සුපිරි 
වාහන 300 ක් ශී ලංකා ෙර්ගුව විසින් පරීක්ෂණයකින් ෙතොරව මුදා හැරීෙමන් 
රුපියල් ෙකෝටි 10ක බදු මුදලක් රජයට අහිමි වී ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද; 



( 34 ) 

 

 (ii) එම සිද්ධියට අදාළ සමාගම ෙහෝ පුද්ගලයා කවුරුන්ද; 
 (iii) එම වාහනවල පකාශිත වටිනාකම එක් එක් වාහන වර්ගය අනුව, ෙවන් ෙවන් 

වශෙයන් ෙකොපමණද; 
 (iv) එම වාහන ෙතොගෙය් සම්පූර්ණ දළ වටිනාකම ෙකොපමණද; 
 (v) ඉහත (i) පරිදි බදු මුදල් අහිමිවීම පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වනු 

ලැබුෙව්ද; 
 (vi) ඉහත වාහන ආනයනෙය්දී රජයට සිදු වූ අලාභය සම්බන්ධෙයන් යම් පියවරක් 

ෙගන තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
2604/’12 

13. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

(අ) උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාෙව් පධාන 
නිරීක්ෂණ හා නිර්ෙද්ශයන්හි සාරාංශෙය්, 69 වැනි පිටුෙව් සඳහන්  රාජ්ය නිලධාරීන් 
පත්කිරීම්, මාරු කිරීම් ආදිය සම්බන්ධෙයන් බලෙය් සිටින පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලනඥයින් 
ඇඟිලි ගැසීම තැති ගන්වන සුළු පපංචයක් ෙලසට කර ඇති හැඳින්වීම පිළිගන්ෙන්ද 
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  ඉහත ෙකොමිෂන් සභාව විසින් සව්ාධීන රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවක් 
ෙනොපමාව පත්කළ යුතු බවට දැඩි ෙලස කරන ලද නිර්ෙද්ශය කියාත්මක 
කරනු ලබන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම ෙකොමිසම පත් කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
3153/’12 

14. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (2)  

(අ) (i) ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සමග ශී ලංකාව නිදහස ්ෙවළඳ ගිවිසුමට එළඹීමට 
පාදක වූ ෙවළඳ හා ආෙයෝජන රාමු ගිවිසුම කියාත්මක ෙනොකරන්ෙන් මන්ද;  

 (ii) 2004 මැයි 01 දින සිට ෙම් දක්වා ෙවළඳ හා ආෙයෝජන රාමු ගිවිසුමට අදාළව 
පැවැත්වූ රැසව්ීම් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙම් වන විට ශී ලංකාෙවන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට අපනයනය කරනු 
ලබන භාණ්ඩ කවෙර්ද; 

 (iv) ඇමරිකා එක්සත් ජනපදෙයන් ශී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලබන 
පාරි ෙභෝගික භාණ්ඩ කවෙර්ද; 

 (v) 2010, 2011 සහ 2012 වර්ෂවල ශී ලංකාව හා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය අතර 
පැවැති ෙවළද ෙශේෂයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

 



( 35 ) 
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15. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

(අ) (i) රංගිරි දඹුලු රජමහා විහාර සංඝ සභාෙව් සාමාජිකත්වය දරන  
භික්ෂුණීන්වහන්ෙසේලාෙග් ජාතික හැඳුනුම්පත්වල 2004 වර්ෂය දක්වා 
භික්ෂුණීන්වහන්ෙසේ යනුෙවන් සඳහන් කර තිබූ බවත්; 

 (ii) 2004 වර්ෂයට පසුව ෙබෞද්ධ කටයුතු ෙකොමසාරිසව්රයා විසින් එෙලස 
හැඳුනුම්පත් නිකුත් ෙනොකරන ෙලස දන්වා ඇති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහන්  භික්ෂුණීන්වහන්ෙසේලා ද ෙමරට පුරවැසියන් බව  පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, උන්වහන්ෙසේලා සඳහා ‘භික්ෂුණින්වහන්ෙසේ’ යනුෙවන් සඳහන් 
කර ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iii) භික්ෂුණීන්වහන්ෙසේලාෙග් ෙගෞරවය රැෙකන ෙලස ‘භික්ෂුණීන්වහන්ෙසේ’ 
යනුෙවන් සඳහන් කර ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

2014 මැයි මස 09 වැනි සිකුරාදා 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
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1. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,—  (2) 

(අ) (i) උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාෙව් 
පධාන නිරීක්ෂණ හා නිර්ෙද්ශයන්හි සාරාංශෙය්, 67 වැනි පිටුෙව් ඇති, පිට 
පළාත්වල ෙසේවය කරන ෙපොලිස ් නිලධාරීන්ට පරීක්ෂණ පැවැත්වීම හා 
අධිකරණෙය් නඩු පැවරීම පිළිබඳ විෙශේෂඥ නීති දැනුම ලබා ගැනීමට අවශ්ය 
පෙව්ශයන් ෙනොමැති බවට වන සඳහන පිළිගන්ෙන්ද;  

 (ii) පිට පළාත්වල ෙපොලීසිවලට උපෙද්ශනයට හා මග ෙපන්වීමට නීතිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඒකක පිහිටුවන ෙලස ඉහත ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
කරන ලද නිර්ෙද්ශය කියාත්මක කරනු ලබන්ෙන්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනක සිටද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

3155/’12 

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

(අ) (i) ෙකොළඹ ෙකොටස ්හුවමාරුව පිහිටුවන ලද්ෙද් කවදාද;  



( 36 ) 

 

 (ii) එහි දැනට කියාත්මකව පවතින ශාඛා සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (iii) පසුගිය වර්ෂ 3 තුළ, එහි කියාත්මකව සිටි තැනැත්තන්, ආයතන හා 
තැරැව්කරුවන් සංඛ්යාව,  එක් එක් වර්ෂය අනුව ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) එෙමන්ම, පතිශත පෙභ්ද අනුව, එනම් 1% - 2% දක්වා, 3% - 5% දක්වා, 6% - 15% 
දක්වා, 16% - 40% දක්වා සහ 41% - 100% දක්වා පදනමින් ෙවෙළඳුන් හා 
ආෙයෝජකයින් වැනි විවිධ ආයතන විසින් ෙකොටස ්ෙවෙළඳෙපොළ පාග්ධනීකරණය 
කර ඇති ආකාරයද, ඒ එකිෙනක කාණ්ඩයට අඩංගුවන ෙකොටස ්සංඛ්යාව ෙකොපමණද 
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

3213/’12 

3. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (2) 

(අ) (i) මහනුවර මහ නගර සභාව මගින් එක්රැස ්  කරන කැළිකසළ හා ඝන අපදව්ය 
හාරිසප්ත්තුව පාෙද්ශීය සභා බල පෙද්ශෙය් පිහිටි ෙගොහාෙගොඩ නමැති 
සථ්ානයට බැහැර කරනු ලබන බවත්; 

 (ii) එම අපදව්ය මහවැලි ගඟට එකතුවීෙමන් පෙද්ශෙය් පානීය ජලය අපවිතවීම 
හා දුර්ගන්ධය ෙහේතුෙවන් පෙද්ශවාසීන් විවිධ ෙරෝගී තත්ත්වයන්ට පත්වන 
බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) මහනුවර මහ නගර සභාව මගින්  කැළිකසළ විධිමත් ෙලස කළමණාකරණය 
ෙකොට එය සම්පතක් බවට පත්කර ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

3432/’13 

4. 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)  

(අ) (i) 2012 ෙදසැම්බර් මාසෙය් ඇති වූ ජල ගැලීම් ෙහේතුෙවන් අර්ධ හානියට හා 
පූර්ණ හානියට පත් නිවාස සංඛ්යාව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින්, 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

  (ii) පූර්ණ හානියට පත් වූ නිවසකට සහ අර්ධ හානි සිදු වූ නිවසකට ෙගවනු ලබන 
වන්දි මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙම් වන විට පූර්ණ හා අර්ධ හානි වූ නිවාස ෙවනුෙවන් ෙගවා ඇති වන්දි මුදල් 
පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iv) එම වන්දි මුදල් ලබා දී ඇති  පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස කවෙර්ද; 

 (v) එම වන්දි මුදල් ෙගවීම සිදුකරනු ලබන්ෙන් ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත්යාංශය මගින්ද; නැතෙහොත් ෙවනත් අමාත්යාංශයක් ෙහෝ ආයතනයක් 
මගින්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 



( 37 ) 

 

(ආ) (i) 2012 වර්ෂෙය් දී නායයෑම් හා ගංවතුර ෙහේතුෙවන් ඇති වූ ආපදා තත්ත්වයන් 
නිසා අහිමි වූ ජීවිත සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ජීවිත අහිමිවීම් සිදු වූ  පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස කවෙර්ද; 

 (iii) එෙලස ජීවිතය අහිමි වූ එක් අෙයකු ෙවනුෙවන් ෙගවනු ලැබූ වන්දි මුදල 
ෙකොපමණද;  

 (iv) එම වන්දි මුදල ගංවතුර හා නායයෑම් නිසා අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයින් 
ෙවනුෙවන් ද  ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 (v) ඉහත සඳහන් කාල සීමාව තුළ නායයෑම් සහ ගංවතුර ෙහේතුෙවන් මියගිය අය 
ෙවනුෙවන් ෙම් වන විට ෙගවා ඇති වන්දි මුදල් පමාණය ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

3688/’13 

5. 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— සංස්කෘතික හා කලා ක ටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) 2011 සහ 2012 වර්ෂ ෙදකම සඳහා  පැවැත්වූෙය් එක් රාජ්ය නාට්ය උෙළලක් 
බවත්; 

 (ii) වාර්ෂිකව පැවැත්විය යුතු එම උෙළල ඉහත සඳහන් පරිදි වර්ෂ ෙදකකට වරක් 
පැවැත්වීමට ෙහේතුව  මුදල් ෙනොමැතිකම බවත්; 

යන්න එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත පරිදි පැවැත්වූ  රාජ්ය නාට්ය උෙළල සඳහා ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම මුදල් වියදම් කළ ආකාරයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) රාජ්ය අනුගහය මත ෙනළුම් ෙපොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රඟහෙල් පැවැත්වූ 
“මහ සමයම” පසංගයට ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද;  

 (ii) එම මුදල් ලැබුණු  ආකාරය කවෙර්ද; 

 (iii) එම පසංගෙය් එක් එක් කටයුතු ෙවනුෙවන් එම මුදල් වියදම් කළ අකාරය 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

4175/’13 

6. 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,— ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,—  (1) 

(අ) (i) සපුගසක්න්ද ෙතල් පිරිපහදුෙව් නිෂප්ාදිත කළුෙතල් ෙමටික් ෙටොන් විශාල 
පමාණයක් ගබඩා පහසුකම් ෙනොමැතිවීම ෙහේතුෙවන් 2013 ජුනි මාසෙයන් පසු 
කාල සීමාෙව්දී අපනයනය කර තිෙබ්ද;  

 (ii) එම කළුෙතල් වර්ගෙය් නම කවෙර්ද;  
 (iii) ඉහත කළුෙතල් වර්ගෙය් ෙමටික් ෙටොන් එකක් අෙලවි කළ මිල ෙකොපමණද; 
 (iv) එම කළුෙතල් අපනයනෙය්දී ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් අනුගමනය කර තිෙබ්ද; 
  



( 38 ) 

 

 (v) ෙමම ෙතල් අෙලවිෙයන් ලද මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

4313/’13 

7. 
ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා,— වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (2) 

 (අ) (i) උඩවලව, යාල, විල්පත්තුව, වසග්මුව, ගල්ගමුව හා අනුරාධපුර ආදී පෙද්ශවල 
ජීවත් වන ජනතාව තවමත් වන අලින්ෙග් පහාරවලට ලක්වන බවත්; 

 (ii) වන අලින්ෙගන් සිදුවන උවදුරුවලින් එම පෙද්ශවල ජනතාව ෙබ්රා ගැනීෙම් 
පිළියමක් ෙලස 2002 වර්ෂෙය් සිට විදුලි වැටවල් නඩත්තු කිරීම, වන අලි 
පලවා හැරීම, දඩයම්කරුවන් හා දඩමස් අෙලවි කරන්නන් නීතිය හමුවට ෙගන 
ඒම ආදී කටයුතු සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවය සඳහා 
අනියම් කම්කරුවන් ෙලස පුද්ගලයින් බඳවා ගත් බවත්;  

එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ඉහත (අ)(ii) හි පරිදි  බඳවා ෙගන ඇති ෙසේවකයින් සංඛ්යාව  ෙකොපමණද;  

 (ii) 2013.01.01 දින සිට එම ෙසේවකයින්ෙග් ෙසේවය අත්හිටුවා  ඇති බැවින් එම 
පෙද්ශවල වන අලින්ෙගන් සිදුවන අනතුරු නැවත වර්ධනය වී ඇති බවත්, 
රැකියා අහිමි වූ එම පිරිස දැඩි අපහසුතාවයකට පත්වී ඇති බවත් පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම ෙසේවකයින්ට නැවත ෙසේවය ලබාදී, සථ්ිර ෙසේවෙය් පිහිටුවා, එම 
පෙද්ශවල පවතින වන අලි ගැටලුව විසඳීම සඳහා කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

4318/’13 

8. 
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1) 

(අ) (i)  නැෙගනහිර පළාෙත් ජනතාවෙග් සාක්ෂරතාවය පිළිබඳව අවසන්වරට 
සමීක්ෂණයක් කරනු ලැබූ වර්ෂය කවෙර්ද;  

 (ii) නැෙගනහිර පළාෙත් මුළු ජනගහනෙයන් කියවීෙම් හා ලිවීෙම් හැකියාව ඇති 
ගැහැනු හා  පිරිමි ජනගහනෙය් පතිශතය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) නැෙගනහිර පළාෙත්, අම්පාර දිසත්ික්කෙය් වයස අවුරුදු 10 දක්වා වූ දරුවන් 
අතරින් පාථමික අධ්යාපනය සඳහා ෙයොමු ෙනොවූ දරුවන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද? 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත විමසා ඇති සංඛ්යාත්මක අගයන්  පමාණවත් මට්ටමක පවතින බවට 
අධ්යාපන බලධාරීන් විසින් පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) කියවීෙම් හා ලිවීෙම් හැකියාව අඩුවීමට බලපා ඇති බවට හඳුනාෙගන ඇති 
ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iii) එම තත්ත්වය ෙවනස ්කිරීම සඳහා කියාත්මක කරන වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  



( 39 ) 

 

4327/’13 

9. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1) 

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් ඕනෑම පුරවැසිෙයකුට මුහුදු ආරක්ෂක (Sea Marshals) රැකියාෙව් 
නිරතවීමට අයිතිය තිෙබ්ද; 

 (ii) මුහුදු ආරක්ෂක රැකියාෙව් නිරත වීම සඳහා රක්නා ආරක්ෂක ලංකා සමාගෙම් 
ෙසේවකයන්ට පමණක් හිමිකම් ඇති බවට දැක්ෙවන ලිපියක් 2013.06.18 දින 
රාජ්ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම් වන  
ඩී. එම්. එස.් ඩී. ජයරත්න මහතා විසින් නිකුත්කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එකී ලිපිය මගින් ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 14(1)(උ) ව්යවසථ්ාෙව් 
දැක්ෙවන නීත්යනුකූල රැකියාවක ෙහෝ වෘත්තියක නිරතවීමට ඕනෑම 
පුරවැසිෙයකුට ඇති හැකියාව  අහිමිකර ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ)   ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

4414/’13 

10. 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1)  

(අ)  (i) කුරුණෑගල නගරවාසීන් තම පානීය ජල අවශ්යතාවයන් සපුරා ගැනීෙම්දී දැඩි 
දුෂක්රතාවයකට මුහුණ පා සිටින බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දුෂක්රතාවයන් මඟහරවා ගැනීම සඳහා කඩිනමින් ගතහැකි  
කියාමාර්ග හඳුනාෙගන තිෙබ්ද; 

 (iii) එම කියාමාර්ග කියාත්මක කිරීමට ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

 (iv) කුරුණෑගල නගරවාසීන්ට පානීය ජලය සැපයීම සඳහා ෙයොදාගත හැකි බවට  
හඳුනාෙගන ඇති ජල මූලාශයන් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

4433/’13 

11. 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික 

කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්යවරයා විසින් ෙලොක් සභාෙව්දී සිදුකර ඇති 
පකාශයකට අනුව ඉන්දියාව විසින් ශී ලංකාෙවන් අවි මිලදී ගැනීමක් සිදුකර 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම අවි ගණුෙදනුව සිදු කර ඇති දින වකවානු කවෙර්ද;  

 (iii) ඉන්දියාව විසින් එෙසේ මිලදී ගනු ලැබ ඇති ආයුධ වර්ග කවෙර්ද;  

 (iv) එම ආයුධ අෙලවි කිරීම මගින් ශී ලංකාව ලැබූ ආදායම ෙකොපමණද; 

 (v) එම ගනුෙදනුවල විනිවිදභාවය තහවුරු ෙකෙරන වාර්තාව කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 



( 40 ) 

 

2609/’12 

12. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාෙව් 
පධාන නිරීක්ෂණ හා නිර්ෙද්ශයන්හි සාරාංශෙය් 70 වැනි පිටුෙව් සඳහන්  
ව්යවසථ්ා පිළිබඳ අධිකරණ සමාෙලෝචනය සඳහා වූ ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාමය 
විධිවිධාන පමාණවත්  ෙනොවන බවට වූ සඳහනට එකඟ වන්ෙන්ද;  

 (ii) එම වාර්තාෙව් ඇති නීතියක ව්යවසථ්ානුකූලභාවය ෙශේෂඨ්ාධිකරණය ඉදිරිපිට 
සාර්ථක ෙලස විමසීම සඳහා, විෙශේෂෙයන්ම හදිසි පනත් ෙකටුම්පත් සඳහා 
සපයා ඇති අදාළ කාලය ඉතාම අල්ප බවට වන සඳහන පිළිගන්ෙන්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත තත්ත්වය පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කරමින් එයට පිළියම් ෙයදීමට  පියවර 
ගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර ගනු ලබන දිනය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම  සභාවට දන්වන ේනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

3198/’12 

13. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (3) 

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් මාළු ටින් කිරීෙම් කර්මාන්තශාලා සතුව සම්පූර්ණෙයන් ඒකාබද්ධ 
වූ නිෂප්ාදන කර්මාන්තශාලා තිෙබ්ද;  

 (ii) ෙමම කර්මාන්තශාලා සඳහා අල්ලා ගන්නා ලද මාළු පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iii) මාළු ටින් කිරීෙම් කර්මාන්තශාලා ආරම්භෙය් සිට අද දක්වා ශී ලංකාව තුළ 
නිෂප්ාදනය කරන ලද මාළු ටින් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) මාළු ටින් කිරීෙම් කර්මාන්තශාලා ආරම්භෙය් සිට අද දක්වා කාලය තුළ ෙද්ශීය 
වශෙයන් නිෂප්ාදිත ටින් මාළු ශී ලංකාව තුළ අෙලවිකරන ලද්ෙද් කුමන 
ෙල්බලයක් ෙහෝ ෙවළඳ සන්නාමයක් යටෙත්ද; 

 (v) ඉහත සඳහන් මාළු ටින් කිරීෙම් කර්මාන්තශාලා විසින් ආරම්භෙය් සිට ෙගවනු 
ලැබූ ෙද්ශීය බදු මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

3218/’12 

14. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (2) 

(අ) (i) මහනුවර දිසත්ික්කෙය්, ගලෙගදර, තුම්පෙන් පාෙද්ශීය සභා බල පෙද්ශෙයන් 
ඉවත් කරන ලද කැළිකසළ හා ඝන අපදව්ය පූජාපිටිය පාෙද්ශීය සභාවට අයත්, 
දික්ඔයවත්ත නමැති ඉඩමට බැහැර කරන බවත්; 

 (ii) බැහැර කරන අපදව්ය එම පෙද්ශෙය් ජලයට එකතුවීම නිසා අවට ජනතාව 
ෙරෝගී තත්ත්වයන්ට මුහුණපා ඇති බවත්; 



( 41 ) 

 

 (iii) අපදව්ය ෙමම සථ්ානයට ෙගන ෙගොස ් දැමීම නතර කරන ෙලස අදාළ 
බලධාරීන් දැනුවත් කළද ෙම් දක්වා විසඳුමක් ෙනොලැබුණු බවට පෙද්ශවාසීන් 
ෙචෝදනා කරන බවත්; 

 (iv) කැළිකසළ පවාහනය කිරීම ෙහේතුෙවන් අවට මාර්ග කිහිපයක්ද ෙම් වන විට  
විනාශ වී ඇති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) කසළ පවාහනය නිසා විනාශ වූ මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) ඉවතලන කැළිකසළ ඉහත සඳහන් සථ්ානයට බැහැර කිරීම නතර කිරීමට 
අවශ්ය කටයුතු සිදු කරන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

3447/’13 

15. 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ තනතුර සඳහා සපුරා තිබිය යුතු අවම සුදුසුකම් 
කවෙර්ද;  

 (ii) උතුරු මැද පළාෙත්  එක් එක් අධ්යාපන කලාපෙය් ෙසේවය කරන කලාප 
අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් නම් සහ අධ්යාපන සුදුසුකම් ෙවන් ෙවන්  
වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iii) ඉහත (i) හි සඳහන් සුදුසුකම් ෙනොමැතිව ෙසේවය කරන කලාප අධ්යාපන 
අධ්යක්ෂවරුන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv)  ඔවුන්ෙග් නම් සහ ෙසේවය කරන අධ්යාපන කලාප කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) උතුරු මැද පළාෙත් ෙසේවය කරන අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් I, II, සහ III 
ෙශේණිවලට අයත් නිලධාරීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන්ෙග් නම් සහ දැනට ෙසේවය කරන සථ්ාන කවෙර්ද; 

 (iii) අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවා සුදුසුකම් ෙනොමැතිව එම පළාෙත් ෙසේවය කරන  
කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඔවුන්ෙග් නම් සහ ෙසේවය කරන අධ්යාපන කලාප කවෙර්ද; 

 (v) ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසුකම් ෙනොමැති පුද්ගලයින් පත්කිරීෙම් පදනම 
කවෙර්ද; 

 (vi) සුදුසුකම් ෙනොමැති පුද්ගලයන් විසින් තමාට හිමි නැති තනතුරකට ඉහත පරිදි 
පත්වී අයථා ෙලස දීමනා ලබා ෙගන ඇත්නම්, එම මුදල් ආපසු අයකර ගැනීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 

 
 



( 42 ) 

 

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු 

පා. 16/’10 

1. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විශාම ගැන්වීෙම් වයස ් සීමාව දීර්ඝ කිරීම,— රාජ්ය 

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

පා. 17/’10 

2. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අධ්යාපනය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තත්ත්ව ආරක්ෂණ 

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

පා. 18/’10 

3. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— “විෙශේෂ නඩු පවරන නිලධාරී” නමැති තනතුරක් ඇති 

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

පා. 20/’10 

4. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— උද්ධමනයට ගැලෙපන ෙසේ ෙසේවා නියුක්තිකයන්ට 1%ක 

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

පා. 21/’10 

5. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙජ්යෂඨ් පුරවැසියන්ට ෙනොමිෙල් ගමන් පහසුකම් 

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

පා. 22/’10 

6. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අර්බුද සමථ මධ්යසථ්ානයක් පිහිටුවීම,— සාමය කඩවීම 

වැනි ජාතික පශන්යක් ඇති ශී ලංකාව බහු ජාතික හා බහු ආගමික රටක් වන ෙහයින්, ශී ලංකාව 
තුළ, කලාපය තුළ හා සමසත් වශෙයන් ෙලෝකෙය්ම එවැනි පශන් විසදීම සඳහා ෙබෞද්ධ, 
කිසත්ියානි, හින්දු හා ඉසල්ාම් ආගම්වල ශක්තිය පෙයෝජනයට ගනිමින් අර්බුද සමථ 
මධ්යසථ්ානයක් පිහිටු විය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 
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පා. 23/’10 

7. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විශාමික පාරි ෙතෝෂික මුදල් පමාදයකින් ෙතොරව  

ලබාදීම,— ෙමෙතක් විශාමික පාරිෙතෝෂික මුදල් ලබා  ෙනොදුන් විශාමිකයින්ට එම විශාමික 
පාරිෙතෝෂික මුදල් පමාදයකින් ෙතොරව ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 24/’10 

8. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ජාතික පතිපත්ති සැලසුම් සභාවක් පත් කිරීම,— කමවත් 

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

පා. 25/’10 

9. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විෙද්ශ රැකියා නියුක්තිකයන්ෙග් ගැටලු නිරාකරණය 

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

පා. 26/’10 

10. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— නව නිපැයුම්කරුවන් ෙලෝකයට හඳුන්වා දීම සඳහා 

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

පා. 27/’10 

11. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙද්ශීය අමු දව්ය ෙයොදා ගන්නා කර්මාන්තකරුවන්ට බදු 

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

පා. 28/’10 

12. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— වතුකර ජනතාවට පුරවැසිකම් ලබාදීම,— වතුකරෙය්      

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

 

 

 



( 44 ) 

 

පා. 29/’10 

13. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— දිවයිෙන් පාථමික පාසල් දරුවන්ට ෙනොමිෙල්  කිරි 

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

පා. 31/’10 

14. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පාසල් ළමුන් සඳහා නිදහස ්වාර ගමන් පෙව්ශ පත ලබා 

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

පා. 32/’10 

15. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— කීඩා පාසල් ඉදිකිරීම හා ජාතික කීඩා පතිපත්තියක් සකස ්

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

පා. 33/’10 

16. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ජාතික භාෂා අධ්යාපන මණ්ඩපයක් පිහිටුවීම,— 

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

පා. 44/’10 

17. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— රාජ්ය ෙතොරතුරු නිදහසව් ලබා ගැනීම සඳහා  නීති 

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

පා.45/’10 

18. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ශී  ලාංකිකයින්ට වඩා  යහපත් ෙසෞඛ්ය  අවසථ්ාවන් සලසා 

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

 

 

 



( 45 ) 

 

පා.46/’10 

19. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙලෝක පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම,— ශී ලංකාව, ෙලෝක 

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

පා.47/’10 

20. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩකටයුතු විකාශනය කිරීම,— 

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

පා.48/’10 

21. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— එෙතර ජීවත් වන ශී ලාංකිකයන්ට ඡන්දය පකාශ කිරීමට 

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

පා.49/’10 

22. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විද ත් ඡන්ද පකාශ කිරීෙම් කමයක් හඳුන්වාදීම,— 

යල්පැන ගිය වර්තමාන ඡන්දය පකාශ කිරීෙම් කමය ෙවනුවට විද ත් ඡන්දය පකාශ කිරීෙම් 
කමයක් හඳුන්වා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

     පා.57/’10 

23. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනය  නිරතුරුව  යාවත්කාලීන  

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

පා.59/’10 

24. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විෙද්ශ රැකියාවල නියුතු අය සඳහා විශාම වැටුප් කමයක් 

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

පා.60/’10 

25. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— 2009 මැයි 19 දිනට ෙපර ෙසේවෙය් සිටි සන්නද්ධ 

ෙසේනාවන් සඳහා  විශාම වැටුප් පදානය කිරීම,—පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් වසර පහක ෙසේවා 
කාලය සම්පූර්ණවු පසු විශාම වැටුප් ලැබීමට සුදුසුකම් ලබන බැවින් සන්නද්ධ ෙසේනාවන්වල 
අවුරුදු 22 ක කාලය සම්පූර්ණ ෙනොකළද 2009 වර්ෂෙය් මැයි 19 වන දිනට ෙපර කියාකාරී 
ෙසේවෙය් ෙයදී සිටි යුධ ෙසබළුන්ට ද විශාම වැටුප් ලබා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා කරයි. 
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පා.62/’10 

26. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— දුබල හා එහා ෙමහා යා ෙනොහැකි  පුද්ගලයන්  සඳහා 

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

පා.63/’10 

27. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා, — ඡන්දය පකාශ කිරීෙම් අයිතිය තහවුරු කිරීම,— 

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

පා.64/’10 

28. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,—  දුෂණෙයන් ෙතොර ෙලෝකයක් තහවුරු කිරීම— දූෂණය 

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

පා. 69/’10 

29. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුළාවට ලක්වු තැන්පත්කරුවන්ට තම මුදල් නැවත 

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

පා.78/’10 

30. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— දිසත්ික් මට්ටමින් ෙතොරතුරු මධ්යසථ්ාන  ඇති කිරීම,—

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

පා.79/’10 

31. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—ශී ලංකාෙව් දහම් පාසල් අධ්යාපනය හා  පරිපාලනය විධිමත් 

කිරීම,— ශී ලංකාෙව් සියලුම ආගම්වල දහම් පාසල් අධ්යාපනය හා පරිපාලනය වඩාත්  විධිමත් 
කිරීමට සහ ෙබෞද්ධ දහම් පාසල් තුළ පවත්නා දහම් අවසාන  හා ධර්මාචාර්ය විභාග ෙමන්ම 
සියලුම ආගම්වල දහම් පාසල් තුළ පැවැත්ෙවන ඒ හා සමාන  විභාග සහතික පත සඳහා නිසි 
පිළිගැනීමක් ලබා දීමට, දහම් පාසල් සඳහා  අඛණ්ඩව මානව සම්පත් හා ෙභෞතික සම්පත් ලබා 



( 47 ) 

 

දීෙමන් දහම් පාසල් සඳහා පැමිෙණන සිසුන්  සංඛ්යාව වැඩි කිරීමට කඩිනම් වැඩපිළිෙවළක් 
සකස ්කළ යුතුයැයි    ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.80/’10 

32. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—සුනඛයින් , බළලුන් වැනි සුරතල් සතුන් ඇති කිරීම සම්බන්ධ  

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

පා. 81/’10 

33. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා ,— රැකියා ෙවළඳෙපොළට  අවශ්ය ශමිකයින් පුහුණු කිරීම,—

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

පා. 82/’10 

34. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා ,— රාජ්ය  පරිපාලන ව හය පතිසංවිධානය කිරීම,— දැනට රාජ්ය 

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

පා. 83/’10 

35. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— නිල්වලා ගඟ ව්යාපාරෙය් ඉදිරි සංවර්ධන  කටයුතු යළි 

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

පා. 84/’10 

36. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල මහජන  

නිෙයෝජිතයින්ෙග් නිල කාලයට පසුද සාමවිනිසුරු පදවිය ලබාදීම,— පළාත් සභා සහ පළාත් 
පාලන ආයතනවල මහජන  නිෙයෝජිතයින්ට ෙදනු ලබන සාමවිනිසුරු තනතුරු  ඔවුන්ෙග් නිල 
කාලයට පමණක් සීමාවන  බැවින්,  නිල කාලෙයන් පසුවත් ඔවුන්ෙගන් එම ෙසේවාව ලබා  ගැනීම 
සඳහා පැමිෙණන විශාල  පිරිසක් අපහසුතාවයට පත්වන බැවින් , එම මහජන නිෙයෝජිතයන්ට  
තම නිල කාලෙයන් පසුවත් , සාම  විනිසුරු තනතුරු ලබා දීම සඳහා සුදුසු වැඩපිළිෙවළක් සකස ්
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

 



( 48 ) 

 

පා. 85/’10 

37. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සියලුම පළාත් සභා  ජනතා නිෙයෝජිතයන්ෙග් දීමනා හා 

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

පා. 86/’10 

38. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පළාත් පාලන ආයතන වල සියලුම මහජන 

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

පා.87/’10 

39. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— උතුරු නැෙගනහිර අතුරුදහන් වූ ෙදමළ ජනතාවට  මරණ 

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

පා. 88/’10 

40. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජාතික තරුණ පතිපත්තියක් සකස ් කිරීම,— සියලුම 

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

පා. 89/’10 

41. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— රජෙය් පාසල් හා විශව්විද්යාල නිවාඩු දිනවලදී  එම 

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

 

 

 



( 49 ) 

 

පා. 90/’10 

42. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පුරප්පාඩු වන ගාම නිලධාරී තනතුරු වල වැඩ  බැලී ෙම් 

පත්වීම් සඳහා කාර්යක්ෂම වැඩපිළිෙවළක් සකස ් කිරීම,— ගාම නිලධාරී තනතුරක පුරප්පාඩු 
ඇති වූ විට  ආසන්න ගාම නිලධාරී වසෙම් ගාම නිලධාරීවරයා වැඩ බැලීම සඳහා පත් කරනු 
ලබන්ෙන් ඉතා  සුළු දීමනාවක් යටෙත් බැවින් ද , ෙමම වැඩ බැලීෙම් පත්වීම් තුළින් ගාම නිලධාරී 
වසම්  ෙදෙකහිම කාර්යක්ෂමතාව බිඳ වැෙටන බැවින්ද , එම තත්වය මග හරවා ගැනීම සඳහා 
සෑම පාෙද්ශීය  ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම ගාම නිලධාරී සංචිතයක් පාෙද්ශීය  ෙල්කම් කාර්යාලය 
තුළ  පිහිටුවිය යුතු අතර පුරප්පාඩු සිදුවන වසම සඳහා එකී සංචිතය තුළින් ගාම නිලධාරීන්  පත් 
කිරීම සහ එම සංචිතය තුළ සිටින ගාම නිලධාරීන්ට පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින්  පවරනු ලබන 
ෙවනත් ඵලදායී ක්ෙෂේත ෙහෝ රාජකාරී සඳහා ෙයදවීෙම් වැඩපිළිෙවළක් සකස ්කළ යුතුයැයි  
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.   

පා. 91/’10 

43. 
ගරු  බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වර්තමානෙය් කියාත්මක වන සිවිල් ආරක්ෂක  කමිටුවලට 

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

පා. 92/’10 

44. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— දිවයින තුළ දැනට කියාත්මක වන යල් පැන ගිය  නීති 

අණපනත් යාවත්කාලීන කිරීම,— ශී ලංකාෙව් ෙම් වනවිටත් අධිරාජ්යවාදී යුගෙය්දී හඳුන්වාෙදන  
ලද නීති අණපනත් කියාත්මකවන බැවින් එම නීති අණපනත් යළි අධ්යනය කිරීෙම්  කමිටු 
පත්කර , යල් පැනගිය දඬුවම් , දඩ  මුදල් ආදිය යාවත්කාලීන කිරීෙම් ජාතික වැඩපිළිෙවළක් 
කියාවට  නැංවිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.   

පා. 93/’10 

45. 
ගරු  බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සියලු මැතිවරණ එකම දිනක පැවැත්වීම,— ශී ලංකාව තුළ  

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

පා. 94/’10 

46. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය ශක්තිමත්  කිරීමට කටයුතු 

කිරීම,— රට තුළ පජාතන්තවාදය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව  පාර්ලිෙම්න්තුව හා 



( 50 ) 

 

පළාත් සභා අතරත් , පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන අතරත් මනා  සම්බන්ධීකරණයක් 
පවත්වා ෙගන යාම අත්යාවශ්ය වන අතර ඒ සඳහා පළාත් පාලන ආයතන පධානීන් , පළාත් සභා 
තුළ  නිෙයෝජනයවීම සහතිකවනු පිණිස ද , පළාත් සභා පධානීන් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
නිෙයෝජනය වීම  සහතිකවනු පිණිසද කමෙව්දයක් සකස ්කිරීමට අවශ්ය ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ා 
සංෙශෝධනයක් කළ  යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.   

පා. 95/’10 

47. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජාතික ඒකාගතාව ඇති කිරීමට පියවර ගැනීම,— ජාතික 

ඒකාගතාවය පවර්ධනය  කිරීෙම් අරමුණින් ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව ජීවත් වන 
පෙද්ශවල සිංහල භාෂා පුහුණු  වැඩසටහන් ද , සිංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව ජීවත් වන 
පෙද්ශවල ෙදමළ භාෂා පුහුණු වැඩසටහන් ද , රාජ්ය , රාජ්ය ෙනොවන හා  ෙපෞද්ගලික 
ආයතනයන්හි සහෙයන් කියාත්මක විය යුතු අතර රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික විද ත් ෙමන්ම මුදිත  
මාධ්ය ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගනිමින් ෙමම පුහුණු වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීම සඳහා 
ජාතික වැඩපිළිෙවළක් කියාවට නැංවිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 96/’10 

48. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කලතයාෙග් ෙනොමනා කියා නිසා අසරණභාවයට  පත්වන 

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

පා. 98/’10 

49. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—චර්යා ධර්ම පිළිබඳ කාරක සභා ඇතිකිරීම,— ශී ලංකෙව් 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් විශව්ාසවන්තභාවය හා ඔවුන් තුළ උසස ්  ආචාර ධර්ම 
පවත්වාෙගන යාෙම් අවශ්යතාව නිසා ඒ පිළිබඳ කරුණු ෙසොයා බැලීම සඳහා චර්යා ධර්ම පිළිබඳ 
කාරක සභාවක් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 99/’10 

50. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—නව ඉෙලක්ෙටොනික් හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීම,— 

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

පා. 100/’10 

51. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, — ෙපොලිස ්නිලධාරීන්ට ද අවුරුදු විසස්ක ෙසේවා කාලයකින් 

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



( 51 ) 

 

පා. 101/’10 

52. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—ෙරගුලාසි ඉවත් කිරීෙම් කාරක සභා ඇති කිරීම,—ෙරගුලාසි 

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

පා. 102/’10 

53. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, — සිවිල් ආරක්ෂක බලකායට අයත් නිලධාරීන්/ නිලධාරිනියන් 

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

පා. 103/’10 

54. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—සහතික වීම පිලිබඳ කාරක සභා ඇති කිරීම,— 

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

පා. 105/’10 

55. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, — දුම්රිය ෙදපාර්තුෙම්න්තුව සතු ඉඩම්වල ඵලදායීතාව වැඩිකර 

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

පා.108/’10 

56. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— යාචකයින්ෙග් ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කමෙව්දයක් 

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

පා.109/’10 

57. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අයාෙල් යන සුනඛයින්ෙගන් මිනිස ් ජීවිතවලට සිදුවන 

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

 



( 52 ) 

 

පා.110/’10 

58. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ළමා අපචාර සිද්ධීන් සඳහා දැඩි දඬුවම් පැනවීම,— දිවයින 

පුරා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනයන් දිෙනන් දින සීඝෙයන් වර්ධනය වීෙම් තත්ත්වයක් ඇති වී 
තිෙබන බැවින් ඒ සම්බන්ධව දැනට පවත්නා නීති ෙරගුලාසි පමාණවත් ෙනොවන්ෙන් නම්, නව 
නීති  ෙරගුලාසි අලුතින් සම්මත ෙකොට ඉතා කඩිනමින් ෙම් සම්බන්ධ නඩු විසඳීමට කටයුතු කළ 
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.111/’10 

59. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සංචාරක ව්යාපාරය පවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙවරළ පිවිසුම් 

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

පා.112/’10 

60. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරීන්ෙග් වැටුප් විෂමතා 

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

පා.113/’10 

61. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙබෞද්ධ භික්ෂු අධ්යාපනය පවර්ධනය කිරීම,— ෙබෞද්ධ 

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

පා.114/’10 

62. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාව තුළ දැනට කියාත්මක වන ෙනොතාරිස ්ෙසේවාව 

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

පා.115/’10 

63. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වියළි කලාපීය ෙහේන් ෙගොවීන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 

කිරීම,—    වියළි කලාපීය පෙද්ශවල ෙහේන් ෙගොවීන් විසින් වගා කරනු ලබන වී, කුරක්කන්, මුං, 
තල වැනි වගාවන්හි අසව්ැන්න වැඩි කර ගැනීම සහ නිෂප්ාදන සකස ් කිරීම සඳහා නව 
තාක්ෂණය හඳුන්වාදීම තුළින් උසස ් ගුණාත්මක තත්ත්වෙයන් යුතු නිෂප්ාදන සකස ් කිරීම 
සඳහාත්, ෙද්ශීය හා  ජාත්යන්තර ෙවළඳෙපොළ තුළ නිෂප්ාදන අෙලවි කර ගැනීෙම් පදනම 



( 53 ) 

 

ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහාත් සීමිත සමූපකාර සමාගම් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා කරයි.  

පා.116/’10 

64. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාවක් ඇති කිරීම,— ශී ලංකාෙව් 

අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මක සංවර්ධනයක් ඇති කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව මීට වසර විසස්කට(20) 
පමණ ෙපර සිට ආරම්භ වී කියාත්මක වන ගුරු උපෙද්ශක තනතුරු ෙවනම ගුරු උපෙද්ශක 
ෙසේවා ඵක්කයක් ෙලස සථ්ාපනය කල යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.118/’10 

65. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— තිරිඟු පිටි ෙවනුවට සහල් පිටි ජනතාව අතර ජනපිය කරවීම 

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

පා.119/’10 

66. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— යුද්ධය නිසා ආබාධිතයන් බවට පත්වූවන්ට සහන 

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

පා.120/’10 

67. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සියලුම පභූ ආරක්ෂකයින් සඳහා ගමන් වියදම් දීමනාවක් 

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

පා.127/’11 

68. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ගාල්ල ජාත්යන්තර කීඩාංගණය නැවත නම් කිරීම,— 

නිදහස ්අධ්යාපනෙය් පියා වන දිවංගත ගරු (ආචාර්ය) සී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මහතාට 
ෙගෞරවයක් වශ ෙයන් ගාල්ල  ජාත්යන්තර කීඩාංගණය එතුමාෙග් නමින් නැවත නම් කළ 
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.130/’11 

69. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මැතිවරණ කියාවලිය සහ මැතිවරණ පැවැත්වීම පිළිබඳව 

පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කිරීම,— මැතිවරණ කියා පටිපාටිය සහ මැතිවරණ 
පැවැත්වීම පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් සථ්ිර පදනමකින් පත් කළ යුතුයැයි 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 
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පා.131/’11 

70. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදලින් සහ ෙසේවක භාරකාර 

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

පා.132/’11 

71. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— රාජ්ය මාධ්යවල අපක්ෂපාතීත්වය තහවුරු කිරීම,—  රාජ්ය 

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

පා.133/’11 

72. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— රාජ්ය ෙසේවෙය් භාෂා පවීණත්වෙය් අවශ්යතාව,—  වර්ෂ 

2025 වන විට සියලුම රජෙය් ෙසේවකයන්ට සිංහළ, ෙදමළ සහ ඉංගීසි යන භාෂා තුෙනන්ම වැඩ 
කටයුතු කිරීමට, ලිපි  හුවමාරු කර ගැනීමට සහ කථා කිරීමට හැකි වීම රජය විසින් අනිවාර්ය 
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.134/’11 

73. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට විමධ්යගත අයවැෙයන් 

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

පා.138/’11 

74. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විශව්විද්යාල මගින් පවත්වාෙගන යන පාඨමාලාවන් 

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

පා.139/’11 

75. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පාසල් සිසුන් පවාහනය කරනු ලබන වෑන් රථ සඳහා නිසි 

පමිතීන් නියම කිරීම,— දිවයින පුරා පවත්වාෙගන යනු ලබන පාසල් සිසු පවාහන ෙසේවාවන් 
නියමිත පමිතිෙයන් ෙනොපවතින බැවින් සහ ඇතැම් පාසල් වෑන් රථ ෙසේවකයින්ෙග් පැවතුම් 
යහපත් තත්ත්වෙයන් ෙනොපවතිත බැවින්, නිසි පමිතිෙයන් යුතු වෑන් රථ ෙසේවාවක් 
පවත්වාෙගන යෑම සඳහාත්, එම ෙසේවාවන් ලබාගන්නා පාසල් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ෙග් ආරක්ෂාව 



( 55 ) 

 

තහවුරු කිරීම සඳහාත්, වෑන් රථ ෙසේවාවන් සඳහා පමිතීන් හඳුන්වාදිය යුතුයැයි ද, වෑන් රථ 
ෙසේවකයින් තුළ යහපත් පැවතුම් පවත්වාෙගන යාම සඳහා විනය නීති මාලාවක් හඳුන්වා දිය 
යුතුයැයි ද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.142/’11 

76. 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අසව්ර් මහතා,— ශී ලංකාව වටා දූෂණෙයන් ෙතොර සමුදික 

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

පා.143/’11 

77. 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අසව්ර් මහතා,— කජු වගාව වැඩි දියුණු කිරීම උෙදසා කටයුතු 

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

පා.144/’11 

78. 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අසව්ර් මහතා,— සම්පදායික කර්මාන්ත සංවර්ධනය කිරීම,— 

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

පා.147/’11 

79. 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අසව්ර් මහතා,— රට ඉඳි වගාව හඳුන්වාදීෙම් හැකියාව විමසා 

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

පා.151/’11 

80. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ගුවන් විදුලි විකාශ නියාමනය කිරීම,— ගුවන් විදුලි විකාශ 

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

පා.152/’11 

81. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— රූපවාහිනී වැඩසටහන් විකාශය නියාමනය කිරීම,— 

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



( 56 ) 

 

පා.153/’11 

82. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මහ නගර සභාවලට රාජ්ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභා 

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

පා.154/’11 

83. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— හිමිකම් පනත සම්මත කිරීම,— මානව අභිමානය, 

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

පා.155/’11 

84. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට විෙශේෂ දීමනා ෙගවීම,—  

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

පා.158/’12 

85. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ශී ලංකාෙව් වරායන් සංවර්ධනය කිරීම,— ශී ලංකාව 

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

පා.159/’12 

86. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජාතික සහ ජාත්යන්තර අනාගත ඉල්ලුමට සරිලන ෙලස 

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

පා.160/’12 

87. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලාංකික ජනතාව ෙග් පාරම්පරික උරුමයන් රැකගැනීම 

සඳහා ඩිජිටල් පුසත්කාලයක් ඇති කිරීම,— ශී ලාංකික ජනතාවෙග් සම්පදායික දැනුම ආරක්ෂා 
කරමින්, ෙපෝෂණය කර අනාගත පරම්පරාව ෙවත රැෙගන යාම සඳහා ද, ජාන සම්පත් හා ෛජව 
උරුමයන් අපහරණය වැළැක්වීම සඳහා පුළුල් ජාතික වැඩපිළිෙවළක් අවශ්යව ඇති බැවින් ද, 
පරිසරය, ෙද්ශීය ෛවද්ය ක්ෙෂේතය, කෘෂිකර්මාන්තය හා සම්පදායික කර්මාන්ත ඇතුළු සියලු 
ක්ෙෂේතයන් සඳහා ඩිජිටල් තාක්ෂණය උපෙයෝගී කරගත් නවීන පුසත්කාලයක් සකස ්කිරීමට ද, 



( 57 ) 

 

ඒ සඳහා ෙලෝක බුද්ධිමය ෙද්පළ සංවිධානය (WIPO), ශී ලංකා බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාංශය, 
පරිසර අමාත්යංශෙය් ෛජව විවිධත්ව ඒකකය ඇතුළු සියලු අංශ ඒකාබද්ධවූ වැඩපිළිෙවළක් 
සකස ්කිරීමට ද පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තු ව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.161/’12 

88. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලාංකික ජනතාවෙග් පාරම්පරික දැනුම ආරක්ෂා කර 

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

පා.162/’12 

89. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාවට ආෙව්ණික හා ඖෂධමය වටිනාකම්වලින් යුතු 

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

පා.163/’12 

90. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජනතා නිෙයෝජිතයින්ෙග් ගරු නාම අත්හැරීම,— 

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

පා. 164/’12 

91. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— සුරැකුම්පත් සහ විනිමය ෙකොමිෂන් සභාව සව්ාධීන 

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

පා. 165/’12 

92. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— තැපැල් ඡන්ද පකාශ කිරීම ෙවනුවට “කලින් ඡන්ද පකාශ 

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

 



( 58 ) 

 

පා. 166/’12 

93. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විවෘත ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනයක් හඳුන්වාදීම පිණිස 

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

පා.170/’12 

94. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වැඩිහිටි නඩත්තු මණ්ඩල වැඩසටහන පළාත්, දිසත්ික් සහ 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ව්යාප්ත කිරීම,— විවිධ පාර්ශව්යන් විසින් වැඩිහිටි 
පුරවැසියන් ෙනොසලකා හැරීම තුළින් සිදුවන විවිධ අසාධාරණයන් සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලි 
කිරීම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශෙය් වැඩිහිටි ෙල්කම් කාර්යාලය යටෙත් කියාත්මක වන 
වැඩිහිටි නඩත්තු මණ්ඩල වැඩසටහන පළාත්, දිසත්ික් හා පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
මට්ටමින් ව්යාප්ත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.171/’12  

95. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වැඩිහිටි පජාව ශී ලංකාෙව් ආර්ථික වර්ධනයට දායක කර 

ගැනීමට ණය දීෙම් වැඩපිළිෙවළක් සකස ්කිරීම,— වයස අවුරුදු 60 ඉක්මවා ඇති වැඩිහිටි 
පජාවට තම ජීවෙනෝපාය මාර්ග ශක්තිමත් කරගනිමින් සමසත් ශී ලංකා ආර්ථිකෙය් වර්ධනයට 
දායකවීමට බැංකු පද්ධතිය මගින් ණය දීෙම් කමෙව්දයක් කියාත්මක ෙනොවී ම ඔවුන්ට සමාජය 
තුළ ෙවනත් අකාරයකට සැලකීමක් වන ෙහයින් එම අසාධාරණ තත්ත්වය වැළැක්වීමට කමවත් 
වැඩපිළිෙවළක් ඇති කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.172/’12 

96. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වයස අවුරුදු 60 ඉක්මවා ඇති පුද්ගලයින් සමාජය තුළ සකීය 

පුද්ගලයින් බවට පත් කිරීෙම් වැඩපිළිෙවළක් සකස ් කිරීම,— සමාජ ආර්ථික කියාවලිෙය් 
පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අවුරුදු 60 ඉක්මවීෙමන් පසු සමාජය තුළ නිසි 
පිළිගැනීමක් ෙනොමැතිව අකීයව ෙකොන්වී සිටින වැඩිහිටියන්, සමාජෙය් සකීය පුද්ගලයින් බවට 
පත් කිරිෙම් වැඩපිළිෙවළක් සකස ්කිරීමට පාසල් පජාව ඇතුළු මුළු මහත් සමාජයම දැනුවත් 
කිරීෙම් කමෙව්දයක් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.124/’11 

97. 
ගරු රුවන් රණතුංග මහතා,— ශාසත්ීය ගන්ථවල හැර ෛදනික පුවත්පත් සහ වාර 

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

පා.175/’13 

98. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙමෝටර් කාර්මික ක්ෙෂේතය පිළිබඳ පාසල් සිසුන්ෙග් දැනුම 

පුළුල් කිරීම,— ශී ලංකාෙව් අනාගත තරුණ තරුණියන්ෙග් රැකියා පශන්යට විසඳුමක් ෙලස සහ 
ෙමෝටර් කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් ඇතිවන්නාවූ වර්ධනයට සාෙප්ක්ෂව පුහුණු ශමිකයින්ෙග් 
අවශ්යතාව සපුරා ගැනිෙම් අරමුණ ඇතිව පාසල් විෂය නිර්ෙද්ශයට ෙමෝටර් කාර්මික ශිල්පය 



( 59 ) 

 

විෂයයක් ෙලස ඇතුළත් කිරීම සඳහා කමවත් වැඩපිළිෙවළක් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.176/’13 

99. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙමෝටර් කාර්මික ශිල්පය ඉගැන්වීම සඳහා ගුරුවරුන් පුහුණු 

කිරීමට අධ්යාපන විද්යා පීඨයක් ඇති කිරීම,— ශී ලංකාෙව් සහ විෙද්ශ රටවල ෙමෝටර් කාර්මික 
ක්ෙෂේතෙය් ඇතිවන වර්ධනයට සරිලන ෙලස, එම ක්ෙෂේතෙය් පුහුණු ශමිකයින්ෙග් ඉල්ලුම 
සපුරාලීමට හැකිවන පරිදි, පාසල් මට්ටමින් ඉගැන්වීම සඳහා ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීමට ෙමෝටර් 
කාර්මික ක්ෙෂේතය පිළිබඳ අධ්යාපන විද්යා පීඨයක් ඇති කළ යුතුයැයි  ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා කරයි. 

පා.177/’13 

100. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙමෝටර් කාර්මික ශිල්පය විෂය නිර්ෙද්ශයන් යාවත්කාලීන 

කිරීම,— ෙමෝටර් කාර්මික ක්ෙෂේතය හා සම්බන්ධ රජෙය් කාර්මික විද්යාල හා අනුබද්ධ 
ආයතනවල ඉෙගනුම් කටයුතු සිදු කරනු ලබන්ෙන් වසර 25-30 ක් තරම් පැරණි විෂය 
නිර්ෙද්ශයක් යටෙත් බැවින්, එම තත්ත්වය ෙවනස ් කිරීම සඳහා එම විෂය නිර්ෙද්ශයන් 
යාවත්කාලීන කිරීමට කමවත් වැඩපිළිෙවළක් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
කරයි. 

පා.178/’13 

101. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—  තිෙරෝද රථ හා යතුරු පැදි ආශිත රැකියාවල නියුක්ත 

වූවන්ෙග් රැකියාවල සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කිරීම,— ශී ලංකාව තුළ ජීවත්වන තිෙරෝද 
රථ හා යතුරුපැදි ආශිතව සෘජු හා වක ෙලස රැකියාවන්හි නියුක්තවීමට කැමැත්තක් 
දක්වන තරුණ පිරිස හා විශාමික තිවිධ හමුදා නිලධාරීන් සහ ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් යන 
ජන කණ්ඩායම්වල ආර්ථික ශක්තිය වර්ධනය කිරීෙමන් සමස්ත ජාතික නිෂ්පාදිතයට 
ඔවුන්ෙග් දායකත්වය ලබා ගැනීෙම් අරමුණ ඇතිව එම ක්ෙෂේතෙය් නියුක්තවූවන්ෙග් 
සකීය දායකත්වය ජාතික ආර්ථිකයට එක් කර ගැනීම සඳහා කමවත් වැඩපිළිෙවළක් 
කඩිනමින් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.179/’13 

102. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලාංකීය/ෙද්ශීය සූපෙව්දය පිළිබඳ රට තුළ ජනතා 

ආකල්ප පුළුල් කිරීම,— ශී ලාංකීය/ෙද්ශීය ආහාර කලාව පිළිබඳ ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය 
ජනතාව තුළ වැඩි නැඹුරුවක් ඇති කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව, රට තුළ ජනතා ආකල්ප ඒ ෙවත 
ෙයොමු කිරීම සඳහා පාසල්, විශ්වවිද්යාල, තෘතීයික අධ්යාපන ආයතනවල විෂය පාඨමාලාවට 
සූපෙව්දය විෂයයක් ෙලස ඇතුළත් කිරීමටත්, රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික අංශවල මැදිහත්වීම මත 
පර්ෙය්ෂණ අංශ දිරිගැන්වීම මගින් නව ෙසොයාගැනීම් සිදු කිරීමටත්, ඒ හා බැඳුනු ආයතන 
පද්ධතිය සම්බන්ධ කර ගනිමින් සහතික පත, ඩිප්ෙලෝමා, උපාධි, පශච්ාත් උපාධි පාඨමාලා 
ඇති කිරීම තුළින් ෙමම ක්ෙෂේතය පිළිබඳ ජනතාව තුළ පුළුල් ආකල්පමය ෙවනසක් ඇති 
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.180/’13 

103. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාෙව් ආහාර සංසක්ෘතිය ඉෙගනුම් සහ ඉගැන්වී ෙම් 

කියාවලියට බද්ධ කිරීම,— ශී ලාංකීය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග කිරීෙම් කලාව, 
ආහාර පිසීෙම් කලාව, වර්ණකාරක කලාව, ආහාර කැපීෙම් කලාව ඇතුළු අංශ ගණනාවකින් 
සකසව්ී ඇති අතර ඒ හා බැඳුණු ශී ලාංකීය ආහාර සංසක්ෘතිය පිළිබඳ ඉෙගනුම් සහ ඉගැන්වීම් 
කමෙව්දයන් හරහා අනාගත පරපුරට පවරාදීම ෙමන්ම ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ජනතාව අතර අපෙග් 



( 60 ) 

 

ආහාර සංසක්ෘතිය ව්යාප්ත කිරීම මගින් ශී ලාංකීය අනන්යතාව අන්තර්ජාතිකව ඔසවා තැබීම 
සඳහා වැඩපිළිෙවළක් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.181/’13 

104. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— විනිශච්යකාරවරුන්ෙග් වෘත්තිය පුහුණු ආයතනයක් 

පිහිටුවීම,— ශී ලංකාෙව් අධිකරණයන්හි යුක්තිය පසිඳලීම සඳහා පමුඛතම අවශ්යතාවයක් 
වන්ෙන් ගුණාත්මකභාවෙයන් ඉහළ විනිශච්යකාර වෘත්තියක් සථ්ාපිත කිරීම බැවින්, ඒ සඳහා 
අත්යවශ්ය “ගුණාත්මකභාවෙයන් ඉතා ඉහළ” පුහුණුවක් ලබා දීම සඳහා දැනට පිහිටුවා ඇති       
“ශී ලංකා විනිශච්යකාරවරුන්ෙග් ආයතනය” කිසිෙසේත් පමාණවත් ෙනොවන බැවින්, 
විනිශච්යකාරවරුන් පුහුණු කිරීමට විශව්විද්යාලයක පමිතියට අනුකූලවූ විනිශච්යකාරවරුන්ෙග් 
වෘත්තිය පුහුණු ආයතනයක් පිහිටුවිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.182/’13 

105. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— ද්වීතීයික පාසල් අධ්යාපනය සහ විශව්විද්යාල අධ්යාපනය 

ඉංගීසි මාධ්යෙයන් ෙනොමිෙල් ලබාදීම,— ශී ලංකාෙව් සෑම රජෙය් පාසලකම ද්විතීයික 
අධ්යාපනය සහ සියලු රජෙය් විශව් විද්යාලයන්හි සම්පූර්ණ අධ්යාපනය ඉංගීසි මාධ්යෙයන් ලබා 
දිය යුතු බවත්, එකී අධ්යාපනය සම්පූර්ණ රජෙය් වියදෙමන් ලබාෙදන නිදහස ්අධ්යාපනයක් විය 
යුතු බවත් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.183/’13 

106. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— ෙමෝටර් වාහන හා සම්බන්ධ වන්දි නඩු සඳහා ලඝු කාර්ය 

පටිපාටියක් හඳුන්වාදීම,— ෙමෝටර් වාහන හා සම්බන්ධ හදිසි අනතුරුවලින් මියගිය 
තැනැත්තන්ෙග් උරුමකරුවන්ට සහ යැෙපන්නන්ට ද, එවැනි හදිසි අනතුරුවලින් තුවාල ලැබූ 
තැනැත්තන්ට ද වන්දි ලබාගැනීම සඳහා ඉතා අසීරු සහ දීර්ඝ අධිකරණ කියාදාමයකට 
සහභාගීවීමට සිදුවීෙමන් ඔවුන් ඉතා අසරණ තත්ත්වයකට පත්වන බැවින්, ෙමෝටර් වාහන හා 
සම්බන්ධ වන්දි නඩු සඳහා ලඝු කාර්ය පටිපාටියක් හඳුන්වා ෙදන පරිදි සිවිල් නඩු විධාන සංගහය 
සංෙශෝධනය කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 186/’13 

107. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මහජන යහපත උෙදසා නඩුකරණයට නීති හඳුන්වාදීම,— 

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

පා.187/’13 

108. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අමාත්ය ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන් ෙද්ශපාලනඥයන්ට 

පමණක් සීමා කිරීම,— අමාත්ය ආරක්ෂක අංශය (MSD) මඟින් සපයා ෙදනු ලබන ආරක්ෂක 
නිලධාරීන් ෙද්ශපාලනඥයන්ට පමණක් සීමා කළ යුතු බවත් ඔවුන්ෙග් පවුෙල් සාමාජිකයන්ට 
ලබා ෙනොදිය යුතු බවත් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 
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පා.188/’13 

109. 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අසව්ර් මහතා,— ජාතික කීඩාව වන ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව නගා 

සිටුවීම,— ඉහළ  තලෙය් කුසලතාවක්, කඩිසරභාවයක්, ශාරීරික ෙයෝග්යතාවයක්, ක්ෂණික 
තීරණ ගැනීමක් සහ කණ්ඩායමක් ෙලස කටයුතු කිරීමක්, අවශ්ය කරන පශසත් කීඩාවක් වන 
ෙවොලිෙබෝල් ජාතික කීඩාව නගා සිටුවීම සඳහා ෙහොඳින් සැලසුම් කළ වැඩසටහනක් දියත් කළ 
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.189/’13 

110. 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අසව්ර් මහතා,— බීරළු නමින් හඳුන්වනු ලබන සම්පදායික 

අත්යන්ත ෙර්න්ද කර්මාන්තය නගා සිටුවීම,— ෙර්න්ද නිෂප්ාදනෙය් නිරත ගාමීය ජනතාවට 
ඉහළ ආදායමක් ලබා ගැනීමට හැකියාව සලසා දීම සඳහා ඔවුන්ට නවීන පහසුකම් ෙදමින් බීරළු 
ගෘහස්ත කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ ෙර්න්ද සහ ෙර්න්ද නිෂප්ාදන සංචාරකයන් අතර 
ජනපිය කරවීමට ඵලදායී සහ අර්ථවත් පියවර ගත යුතුයැයි, ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
කරයි. 

පා.190/’13 

111. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ආර්ථික ෙහේතූන් මත තරුණ මව්වරුන් ශී ලංකාෙවන් 

පිටවී යාම වැළැක්වීමට නීති පැනවීම,— ශක්තිමත් සහ පීතිමත් පවුල් පරිසරයක් ෙගොඩනැගීම 
සඳහා තරුණ මව්වරුන් විසින් පධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලබන ෙහයින් ද, මෑත කාලෙය්දී 
එවැනි මව්වරුන් ශක්තිමත් පවුල් ඒකකයක පවතින සාරධර්ම විනාශකර දමමින් සහ බරපතල 
සමාජ අර්බුදයක් නිර්මාණය කරමින් විෙද්ශ රැකියා සඳහා ශී ලංකාෙවන් බැහැරව ගිය ෙහයින් ද, 
අවුරුදු පහට වඩා අඩු වයසැති දරුවන් සිටින මව්වරුන් ආර්ථික ෙහේතූන් මත ශී ලංකාෙවන් 
බැහැරවීම වැළැක්වීමට සුදුසු නීති පැනවිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.191/’13 

112. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විශව්විද්යාල සහ තෘතීයික අධ්යාපන ආයතනවල සිසුන්ෙග් 

පර්ෙය්ෂණ නිබන්ධන අමාත්යාංශවල සංවර්ධන කටයුතු ඉලක්ක කර සකස ් කිරිම,— 
විශව්විද්යාල සහ තෘතීයික අධ්යාපන ආයතනවල සිසුන් විසින් තම පාඨමාලා සම්බන්ධෙයන් 
ඉදිරිපත් කරන පර්ෙය්ෂණ නිබන්ධන රෙට් ආර්ථික, සමාජීය, සංසක්ෘතික හා සංවර්ධන 
කටයුතුවලට උපෙයෝගී කර ගැනීම වැදගත් වන බැවින් එම නිබන්ධන අධික්ෂණය කරනු ලබන 
ආචාර්යවරු හා පර්ෙය්ෂණ නිබන්ධන අදාළ වන අමාත්යාංශ අතර මනා සම්බන්ධීකරණයක් 
ඇති කිරීම සඳහා එකී අමාත්යාංශෙය් නිලධාරිෙයකු පත්කිරීෙමන් එම පර්ෙය්ෂණ නිබන්ධන 
මගින් අමාත්යාංශෙය් ඉදිරි සංවර්ධන කියාදාමයන් සහ කාලීන ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට හැකිවන 
පරිදි කමවත් වැඩපිළිෙවළක් ඇති කළ යුතුයැයි  ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.192/’13 

113. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වන අවසථ්ාෙව්දීම ඡන්ද හිමි 

නාමෙල්ඛනයට නම ඇතුළත් කිරීම,— මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් වාර්ෂිකව ඡන්ද හිමි 
නාමෙල්ඛන සංෙශෝධනය කිරීමට නියමිත දිනට පසුව ෙහෝ ෙපර දිනකදී වයස අවුරුදු 18 
සම්පූර්ණ වන තැනැත්තන්ට නියමිත වයස සම්පූර්ණ වූ දිනටම ඡන්ද හිමි නාමෙල්ඛනෙයහි නම 
ඇතුළත් කරවා ගත හැකි ආකාරෙය් පාෙයෝගික වැඩපිළිෙවළක් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  
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පා.193/’13 

114. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— “ජාතික ෙසෞඛ්ය සභා නිලතන්තයක්” ඇති කිරීම,— 

ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව කළමනාකරණය කිරීම ෙකෙරහි අද පවතිනවාට වඩා ඉහළ මට්ටෙම් 
පාලනයක් සහ අවධාරණයක් තිබිය යුතු ෙහයින්, ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙය් තිෙබන 
උපපශසත්ිකරණය ඉවත්කර දැමීමට හා කපා හැරීමට උපකාරී වන සහ අගාමාත්යවරයාට 
වාර්තා කරන “ජාතික ෙසෞඛ්ය සභා නිලතන්තයක්” නිර්මාණය කළ යුතුයැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.195/’13 

115. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විශාම පාරිෙතෝෂිකය මත පනවා ඇති බදු නිදහස ්කිරීම,— 

ෙමරෙටහි පනවා ඇති බදු ඉතා අසමතුලිත තත්ත්වයක පවතින අතර ෙවෙහසකර දිවියකින් 
අනතුරුව විශාම ලබද්දී විශාම පාරිෙතෝෂිකය ලබාගන්නා ෙසේවකයන්ට 36% ක බදු පමාණයක් 
ෙගවීමට සිදුවන බැවින්, විෙශේෂෙයන්ම ආන්තික පතිලාභ සහ විශාම පාරිෙතෝෂිකය මත පනවා 
ඇති බදු සම්පූර්ණෙයන්ම නිදහස ්කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.196/’13 

116. 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා,— එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් නිත්ය අසුනක් 

ලබාගැනීම සඳහා ඉන්දියාවට සහාය වීම,— ඉන්දියාව ශී ලංකාෙව් සමීපතම මිතුරා වන බැවින් 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් නිත්ය අසුනක් ලබාගැනීම සඳහා ඉන්දියාවට සහාය ලබා දිය 
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.197/’13 

117. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාව තුළ ෙසේලයින් නිෂප්ාදනය කිරීම සඳහා කමවත් 

වැඩපිළිෙවළක් ඇති කිරීම,— ශී ලංකාව තුළ වාර්ෂිකව ෙසේලයින් විශාල පමාණයක් භාවිතා 
කරනු ලබන අතර ෙසේලයින් ආනයනය කිරීම සඳහා ද විශාල මුදලක් වාර්ෂිකව විෙද්ශීය රටවලට 
ඇදී යන බැවින්, එම විෙද්ශ විනිමය පමාණය රට තුළ ඉතිරි කර ගැනීෙම් අරමුණ ඇතිව ලංකාව 
තුළ පවත්නා ෙද්ශීය තාක්ෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේලයින් නිෂප්ාදනය කිරීම සඳහා රාජ්ය, 
ෙපෞද්ගලික ෙහෝ සමූපකාර අංශයන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් කමවත් වැඩපිළිෙවළක් රජය 
මැදිහත් වීෙමන් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.198/’13 

118. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙපොල් වතුර ආශිතව නව නිෂප්ාදනයන් ඇති කිරීම,—          

ශී ලංකාව තුළ වාර්ෂිකව විශාල පමාණයක ෙපොල් වතුර අපෙත් යන බැවින්, නව තාක්ෂණය 
ෙයොදා ගනිමින් විධිමත් කමෙව්දයක් යටෙත් ෙපොල් වතුර ආශිතව නව නිෂප්ාදනයන් ෙද්ශීය හා 
ජාත්යන්තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක්ක කර ගනිමින් ඇති කිරීම සඳහා කමෙව්දයක් කියාත්මක කළ 
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.199/’13 

119. 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අසව්ර් මහතා,— අපනයන ෙවළඳ  ෙපොළ සඳහා දූරියන් වගා 

කිරීම,— ෙමරටට සැලකිය යුතු විෙද්ශ විනිමය ආදායමක් ඉපැයිය හැකි වන පරිද්ෙදන්, මිල 
අධික නමුදු අපනයන ෙවළඳ  ෙපොෙළහි ඉහළ ඉල්ලුමක් සහිත ජනපිය පලතුරු වර්ගයක් වන 
දූරියන් වාණිජ මට්ටෙමන් වගා කරනු පිණිස පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
කරයි. 

 

 



( 63 ) 

 

පා.200/’13 

120. 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අසව්ර් මහතා,— ති භාෂා ශී ලංකාවක් සඳහා වූ දස අවුරුදු 

සැලැස්ම,— “ති භාෂා ශී ලංකාවක් සඳහා වූ 2012-2021 දස අවුරුදු සැලැසම්” යන මැෙයන් වූ 
දස අවුරුදු සැලසුමට හිමිවූ අමාත්ය මණ්ඩල අනුමතියට පසංශාව පළ කරන අතර, ෙමම 
ව්යාපෘතිය සීගෙයන් හා දීප ව්යාප්තව බහු භාෂාවන් කථා කරන බහු වාර්ගික ජනතාව ෙග් පූර්ණ 
සහය ලබාෙගන, රාජ්ය සහ පුද්ගලික ආයතනවල සහෙයෝගෙයන් මුළු රටටම පෙයෝජනවත් 
වන ආකාරෙයන් දියත් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.77/’10 

121. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා ,— රාජ්ය ෙසේවෙය් විශාමිකයින්ෙග් වැටුප් විෂමතා  ඉවත් 

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

පා.117/’10 

122. 
ගරු රුවන් රණතුංග මහතා,— අතුරු ෙබදීම් තහනම් නිකුත්කර ඇති රජෙය් දීමනා පත 

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

 

 
2014 මැයි මස 20 වැනි අඟහරුවාදා 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
2613/’12 

1. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) කුරුණෑගල දිසත්ික්කෙය් ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
මහමඩගල්ල වැව නමින් ෙයෝජිත වාරි ව්යාපෘතියක්  ඇති බව දන්ෙන්ද;  

 (ii) එම වාරි ව්යාපෘතිය සඳහා මුල් ගල් තැබූ දිනය කවෙර්ද; 
 (iii) අද වනෙතක් ෙමම ව්යාපෘතිය කියාත්මක ෙනොවීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 
 (iv) ඉදිරිෙය්දී ෙමම ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්ද;  
 (v) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 



( 64 ) 

 

3221/’12 

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

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

(අ) (i) 2012 වර්ෂෙය්දී ශී ලාංකික ජනගහනෙය් පතිශතය එක් එක් ආගම අනුව, ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත සඳහන් ෙතොරතුරු 2012 වර්ෂෙය් පැවති ජාතික සංගණනෙය් ෙතොරතුරු 
හා තහවුරුවන්ෙන්ද;  

 (iii) බලහත්කාරෙයන් පුද්ගලයින් ආගම්වලට හරවාගැනීම් වාර්තාවීම් එක් එක් 
දිසත්ික්කය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iv) බලහත්කාරෙයන් පුද්ගලයින් ආගම්වලට හරවාගැනීම් සිදුකළ පුද්ගලයින්ට 
එෙරහිව ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

3448/’13 

3. 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) අධ්යාපන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නියමයන්ට අනුව  විෂය අධ්යක්ෂ තනතුරු 
සඳහා සපුරා තිබිය යුතු අවම සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 (ii) උතුරු මැද පළාෙත් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරන විෂය 
අධ්යක්ෂවරුන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත අධ්යක්ෂවරුන් අතරින් ශී ලංකා අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් II සහ III 
ෙශේණියට  අයත් සංඛ්යාව සහ ඔවුන්ෙග් නම්, එම ෙශේණිවලට අනුව, ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv)  ඉහත එක් එක් විෂය අධ්යක්ෂවරෙයකුට පවරාදී තිෙබන විෂය හා රාජකාරි 
කටයුතු කවෙර්ද;  

 (v) එම විෂය අධ්යක්ෂවරුන් අතරින් ගරු ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශී ලංකා අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් සිටින නිලධාරීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම නිලධාරීන් ඉහත සඳහන් විෂය අධ්යක්ෂ තනතුරු සඳහා පත් ෙනොකිරීමට 
ෙහේතුව කවෙර්ද; 

 (iii) එම අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් අමතර දීමනා හා ෙගවීම් සිදු කරනු ලබන්ෙන් පළාත් 
සභාෙවන්ද; නැතෙහොත්, මධ්යම ආණ්ඩුෙවන්ද; 

 (iv) අධ්යාපන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව මගින් උතුරු මැද පළාත් අධ්යාපන 
අමාත්යාංශයට අනුමත කියා පටිපාටියට බාහිරින් විෂය අධ්යක්ෂවරුන් බඳවා 
ගැනීම සඳහා විෙශේෂ බලයක් ලබා දී තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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3526/’13 

4. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන  අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1) 

(අ) (i) කඹුරුපිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩකරනු 
ලබන බවට ජනතාව ෙචෝදනා කරන බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) 2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ 
අනවසරෙයන් ෙගොඩකර ඇති  කුඹුරු ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම අනවසර ෙගොඩකිරීම්වලට අදාළව පැමිණිලි ලැබී තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ලැබි ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ පවත්වා නීත්යානුකූලව කටයුතු කර 
තිෙබ්ද; 

 (vi) ඒ අනුව ෙගන ඇති කියා මාර්ග කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා කඹුරුපිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ 
කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩකිරීමට නීත්යානුකූල අවසරය ලබාෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්,  ෙගොඩකිරීම සඳහා අවසර ලබා දී ඇති කුඹුරු ඉඩම් පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩකිරීමට අවසථ්ාව ලබා දීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

3616/’13 

5. 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,— අධිකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) වර්ෂ 2006 සිට 2011  දක්වා කාලය තුළ නීති විද්යාල පෙව්ශ විභාගයට  එක් 
එක් මාධ්ය අනුව ෙපනී සිටි ශිෂ්ය සංඛ්යාව වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත එක් එක් වර්ෂෙය්දී එම විභාගය සමත් සිසුන්ෙග් පතිශතය එක් එක් මාධ්ය 
අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) නීති විද්යාල පෙව්ශ විභාගෙය් පශන් පත යතුරුලියනය කරනු ලබන්ෙන් 
කවෙරකු විසින්ද; 

 (iv) එය සිදු කරනු ලබන සථ්ානය කවෙර්ද; 

 (v) නීති විද්යාල පෙව්ශ විභාගෙය් පශන් පතවල ෙසෝදුපත් පරීක්ෂා කරනු ලබන 
අය කවුරුන්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) 2011 වර්ෂෙය් පැවති නීති විද්යාල පෙව්ශ විභාගෙය් පතිඵල ෙල්ඛනෙය් 
අයදුම්කරුවන්ෙග් සම්පූර්ණ නම, ලිපිනය, සත්ී/පුරුෂභාවය, ෙපනී සිටි මාධ්ය වැනි 
මූලික කරුණු දක්වා තිබුෙණ්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?           

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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3689/’13 

6. 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) 2012 වර්ෂය තුළ රැකියාවන් සඳහා විෙද්ශගතවූ සමසත් ශි ලාංකිකයින් 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පිරිස පුහුණු, නුපුහුණු, අර්ධ පුහුණු මධ්යම මට්ටම, ලිපිකරු, ගුවන්ෙසේවිකා 
හා ෙවනත් යන වර්ගීකරණයන් යටෙත් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) විෙද්ශගතවූ ඉහත පිරිසට අයත් කාන්තාවන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 
 (iv) ඉහත (ii) හි එක් එක් කාණ්ඩය යටෙත් වූ කාන්තාවන් සංඛ්යාව, අදාළ වර්ෂෙය් 

විෙදසග්ත වූ සමසත් කාන්තා ශමිකයන් සංඛ්යාෙව් පතිශතයක් ෙලස ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

4314/’13 

7. 
ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)  

 (අ) (i) ශී ලංකා ගණකාධිකාරි ෙසේවෙය් III වැනි පන්තියට බඳවා ගැනීෙම් තරග 
විභාගය පවත්වා, 2013 මැයි මස 03 වැනි දින එහි පතිඵල නිකුත් කළ බවත්;  

 (ii) එකී විභාගෙය් පතිඵල මත සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වූ බවත්; 
 (iii) විභාගය සමත් නමුත්, සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවීම් ෙනොලැබූ පිරිසක් 

ඉතිරි වී ඇති බවත්; 
 (iv) ඔවුන්ෙග් පතිඵල සටහෙනහි ඔවුන් ලැබූ කුසලතාවය සටහන් කර දන්වා යවා 

ෙනොමැති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශී ලංකා ගණකාධිකාරි ෙසේවෙය් III වැනි පන්තිෙය් පවතින පුරප්පාඩු සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) උක්ත විභාගෙය් පතිඵල මත පවත්වනු ලැබූ සම්මුඛ පරීක්ෂණෙයන් 
ෙතෝරාගනු ලැබූ සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (iii) තවදුරටත් පිරවිය යුතු පුරප්පාඩු සංඛ්යාවක් ඉතිරිව තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ඉහත විභාගෙයන් සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කරන ලද 
පුද්ගලයින් බඳවා ගත හැකි බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (vi) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගත හැකි කියා මාර්ග කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
4319/’13 

8. 
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය,— තැපැල් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1) 

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් ඇති තැපැල් කාර්යාල, උප තැපැල් කාර්යාල සහ නිෙයෝජිත 
තැපැල් කාර්යාල සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 
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 (ii) එම තැපැල් කාර්යාල මගින් දැනට පවත්වාෙගන යනු ලබන  ෙසේවාවන් 
කවෙර්ද; 

 (iii) එම ෙසේවාවන් ලබාදීම ෙවනුෙවන් රජයට ලැෙබන වාර්ෂික ආදායම 
ෙකොපමණද; 

 (iv) තැපැල් ෙසේවාව පවත්වාෙගන යාමට ෙයොදවා ඇති කාර්ය මණ්ඩලය එක් එක් 
තනතුර අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (v) තැපැල් ෙසේවය පවත්වා  ෙගන යාෙම්දී කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වැටුප්, නිවාස 
කුලී, ජල පහසුකම්, විදුලිය හා දුරකථන පහසුකම් ආදිය ෙවනුෙවන් වාර්ෂිකව 
වැයවන මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) නව ෙටලිෙම්ල් ෙසේවාව සඳහා සෑම තැපැල් කාර්යාලයකටම අවශ්ය පහසුකම් 
සපයා තිෙබ්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, නව ෙටලිෙම්ල් ෙසේවාව පවත්වාෙගන යෑමට සැලසුම්කර ඇති 
ආකාරය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

4416/’13 

9. 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමියෙගන් 

ඇසීමට,— (1)  

(අ)  (i) ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙය් සිට අනුරාධපුරය දක්වා විදුලිය 
සම්ෙපේෂණය කරන කිෙලෝෙවොට් 220 අධි සම්ෙපේෂණ මාර්ගය ඉදිකිරීම නිසා 
අගතියට පත් පවුල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සෑම පවුලකටම වන්දි පදානය කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙලස ෙගවා ඇති වන්දි මුදල්වල වටිනාකම  ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත සම්ෙපේෂණ මාර්ගය ඉදිකිරීෙම්දී ෙමෙතක් වන්දි ෙනොලැබුණු, අවතැන්වූ 
පිරිසක් සිටින්ෙන්ද; 

 (v) එම පිරිසට වන්දි ෙගවීම පමාදවීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (vi)  ඉහත ව්යාපෘතියට අදාළව ෙගවිය යුතු සියලුම වන්දි මුදල් ෙගවා අවසන් 
කිරීමට ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

4434/’13 

10. 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය,— සමූපකාර හා අභ්යන්තර ෙවළඳ අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් කිරිපිටි මිල ඉහළ නැංවීමට 
අවසර ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) දැනට කිරිපිටි සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, එම මිල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
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(ආ)  කිරිපිටි සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කර තිබියදී, සමහර කිරිපිටි සමාගම් තම 
අභිමතය පරිදි එම මිල ඉක්මවා කිරිපිටි අෙලවි කරනු ලබන විට  පාරිෙභෝගික කටයුතු 
පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් ගන්නා වූ කියාමාර්ග කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

2614/’12 

11. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) කුරුණෑගල දිසත්ික්කෙය්, ෙපොල්පිතිගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, 
හක්වටුනාව නමින් වාරි ව්යාපෘතියක්  තිෙබ්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) හක්වටුනාව වාරි ව්යාපෘතිය යට ෙත්, 

       (i) අසව්ද්දන කුඹුරු අක්කර පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) පතිලාභ ලබන ෙගොවි පවුල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) යල මහ ෙදකන්නෙය්ම වගා කටයුතු සඳහා ජලය ලබා ගැනීමට හැකියාව 
තිෙබ්ද; 

 (iv) එම හැකියාව ෙනොමැති නම්, එෙසේ කිරීමට හැකිවන පරිදි හක්වටුනාව වාරි 
ව්යාපෘතිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

3238/’12 

12. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1) 

(අ) මිල්ෙකෝ ආයතනයට අදාළව,  
 (i) 2012 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා ලැබූ ලාභය ෙහෝ අලාභය ෙකොපමණද;  
 (ii) 2015 - 2016 වර්ෂ සඳහා අ ෙප්ක්ෂිත ලාභය ෙහෝ අලාභය ෙකොපමණද;  
 (iii) අද වන විට තිෙබන පාග්ධන පමාණය සහ සංචිත පමාණය ෙකොපමණද; 
 (iv) එම ආයතනෙය් ෙසේවය කරන පුද්ගලයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  
 (v) එහි ෙසේවක අතිරික්තයක් ෙහෝ ෙසේවක හිඟයක් තිෙබ්ද; 
 (vi) එම ආයතනය ෙසේවකෙයකුට දරන වියදම සහ ෙසේවකෙයකුෙගන් ලබන 

ලාභය ෙකොපමණද;  
 (vii) ෙකටි කාලීන ණය, බැංකු අයිරා, මධ්ය කාලීන සහ දිගු කාලීන ණය 

යනාදිෙයහි ෙම් වන විට පවතින මුළු එකතුව ෙකොපමණද; 
 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

3449/’13 

13. 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) විදුහල්පතිවරුන් හා ශී ලංකා අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරීන් බඳවා 
ගැනීෙම් බලය  මධ්යම රජෙය් අධ්යාපන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව සතුවූවක්ද;  



( 69 ) 

 

 (ii) උතුරු මැද පළාත් සභා අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් එම බලතල අභිභවමින්  
පළාත් අධ්යාපන ෙසේවය සඳහා නිලධාරීන් බඳවා ගැනීෙම් බලතල එම පළාත් 
සභාවට ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, උතුරු මැද පලාත් අධ්යාපන කාර්යාලවල අනුයුක්ත ගුරු 
ෙසේවෙය් නිලධාරීන් විෂය අධ්යක්ෂ ධුර සඳහා බඳවා ගැනීම සිදුකර ඇති කියා 
පටිපාටිය කවෙර්ද; 

 (iv) පළාත් සභාව මගින් මධ්යම ආණ්ඩුෙව් අනුමතියකින් ෙතොරව බඳවා ගත් 
නිලධාරීන් සඳහා ගමන් වියදම් හා අමතර දීමනා ෙගවීම් සිදුකරන  ආකාරය 
කවෙර්ද; 

 (v) එම ෙගවීම් සිදු කරන්ෙන් උතුරු මැද පළාත් සභාෙව් කවර වැය ශීර්ෂය 
යටෙත්ද; 

 (vi) එම නිලධාරීන් සඳහා මුදල් ෙගවීම මධ්යම ආණ්ඩුෙව් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් 
අනුමතිය  යටෙත් සිදුකරන්ෙන්ද; 

 (vii) එම මුදල් ෙගවීෙම්දී රජෙය් මුදල් අයථා ෙලස භාවිත ෙකොට තිෙබ් නම්, එෙසේ 
සිදුකළ නිලධාරීන්ට විරුද්ධව ගනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
3589/’13 

14. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

(අ) (i) 2011 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකාවට ලැබී ඇති විෙද්ශ ආෙයෝජන 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ආෙයෝජන සඳහා ෙයොදවා ඇති මුළු මුදල වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම අරමුදල් ෙයොදවා ඇති කර්මාන්ත ෙහෝ ෙසේවා කවෙර්ද; 

යන්න  එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) විෙද්ශීය ආෙයෝජකයින් දිරි ගැන්වීම සඳහා ලබා දී ඇති සහන කවෙර්ද; 

 (ii) 2010, 2012 සහ 2013 වර්ෂවලදී ඔවුන්ෙග් කර්මාන්ත ෙහෝ ෙසේවා සථ්ාන 
සථ්ාපනය කිරීම සඳහා රජය මගින් ඉඩම් ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම ඉඩම් ලබා දී ඇති පදනම කවෙර්ද; 
 (iv) එෙලස ලබා දී ඇති එක් එක් ඉඩම් පිහිටි දිසත්ික්කය, ඉඩම් පමාණය, ඉඩෙම් 

නම සහ ලිපිනය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

3691/’13 

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

(අ) (i) ශී ලංකා කිකට් ආයතනයට ආදායම් ලැෙබන මාර්ග කවෙර්ද;  

 (ii) 2005 වර්ෂෙය් සිට 2012 දක්වා ශී ලංකා කිකට් ආයතනයට ඉහත ආදායම් 
මාර්ගවලින් ලැබුණු මුළු ආදායම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) 2005 වර්ෂෙය් සිට 2012 වර්ෂය දක්වා ශී ලංකා කිකට් ආයතනය ඒ ඒ 
අවශ්යතා ෙවනුෙවන් වැය කළ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

  



( 70 ) 

 

 (iv) කිකට් කීඩාෙව් සංවර්ධනය සඳහා ශී ලංකා කිකට් ආයතනය සතු නව 
වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

 

2014 මැයි මස 21 වැනි බදාදා 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
2615/’12 

1. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1) 

(අ) (i) කුරුණෑගල දිසත්ික්කෙය්, මල්ලවපිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශෙය්, 
ෙදොරටියාව සිට ෙකෝන්පල දක්වා මාර්ගය දැඩි ෙලස අබලන් වී ඇති බවත්;  

 (ii) එම ෙහේතුෙවන් ප ෙද්ශවාසීන් විශාල පිරිසක් අපහසුතාවට පත් වී ඇති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහන් මාර්ගය පිළිසකර කිරීමට පියවර ගන්නා දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා වැයවන මුළු මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම මාර්ගය පිළිසකර කිරීෙම් ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීමට අවශ්ය පතිපාදන 
නිදහස ්කිරීමට කටයුතු කරන දිනය කවෙර්ද;  

 (iv) ෙමම මාර්ගය පිළිසකර කිරීම අවසන් කර ජනතාව අතට පත් කරන දිනය 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
3235/’12 

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

  (අ) මහජන බැංකුවට අදාළව,  

 (i) 2012 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා ලැබූ ලාභය ෙහෝ අලාභය ෙකොපමණද;  

 (ii) 2015 - 2016 වර්ෂ සඳහා අ ෙප්ක්ෂිත ලාභය ෙහෝ අලාභය ෙකොපමණද;  

 (iii) අද වන විට තිෙබන පාග්ධන පමාණය සහ සංචිත පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ආයතනෙය් ෙසේවය කරන පුද්ගලයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  

 (v) එහි ෙසේවක අතිරික්තයක් ෙහෝ ෙසේවක හිඟයක් තිෙබ්ද; 

 (vi) එම ආයතනය ෙසේවකෙයකුට දරන වියදම සහ ෙසේවකෙයකුෙගන් ලබන 
ලාභය ෙකොපමණද;  

 (vii) ෙකටි කාලීන ණය, බැංකු අයිරා, මධ්ය කාලීන සහ දිගු කාලීන ණය 
යනාදිෙයහි ෙම් වන විට පවතින මුළු එකතුව ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 



( 71 ) 

 

3450/’13 

3. 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) උතුරු මැද පළාෙත් පිහිටි ෙකොට්ඨාස අධ්යාපන කාර්යාල සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එක් එක් ෙකොට්ඨාස කාර්යාලෙය් ෙසේවය කරන සථ්ිර ෙසේවක සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙකොට්ඨාස අධ්යාපන අධ්යක්ෂ තනතුරක් දැරීම සඳහා තිබිය යුතු අවම සුදුසුකම් 
කවෙර්ද;  

 (ii) උතුරු මැද පළාෙත් සිටින එම සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර ඇති නිලධාරීන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) ඉහත තනතුර සඳහා වැඩබලන පදනම යටෙත් ෙකොට්ඨාස අධ්යාපන 
කාර්යාලවල ෙසේවය කිරීම සඳහා පත්කර ඇති නිලධාරීන් සංඛ්යාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) වැඩබලන නිලධාරීන් පත්කිරීෙම්දී අනුගමනය කරනු ලැබූ කියා පටිපාටිය 
කවෙර්ද;  

 (v) ෙකොට්ඨාස අධ්යාපන අධ්යක්ෂ තනතුරක් පුරප්පාඩු වූ විට එය පිරවීම සඳහා 
අනුගමනය කළයුතු සම්මත කියා පටිපාටිය කවෙර්ද; 

 (vi) එම කමෙව්දය ඉහත සඳහන් පත්වීම් ලබා දීෙම්දී අනුගමනය කර තිෙබ්ද; 
  
 (vii) එෙසේ නම්, අඩු සුදුසුකම් ලැබූ පුද්ගලයින් ඉහත තනතුරු සඳහා පත්වී ඇත්ෙත් 

ෙකෙසේද; 
 (viii) ඉහත තනතුරු සඳහා පත්වූ නුසුදුසු පුද්ගලයින් එම තනතුරට හිමි දීමනා හා 

වියදම් ලබාෙගන ඇත්නම්, ඒවා ආපසු අයකර ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 
 (ix) එම නුසුදුසු පුද්ගලයින්ට මුදල් ෙගවූ නිලධාරීන්ට එෙරහිව විනයානුකූල පියවර 

ගන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

3535/’13 

4. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1) 

(අ) පාෙද්ශිය සංවර්ධන බැංකුෙවහි සභාපති, උප සභාපති ඇතුළු අධ්යක්ෂවරුන්ෙග්, 

 (i) නම් හා ලිපිනයන්; 

 (ii) අධ්යාපන හා වෘත්තිය සුදුසුකම්; 
 (iii) උපන් දිනයන්; 
 (iv) මාසික වැටුප්, ෙව්තන හා දීමනාවල අගයන් සහ ෙවනත් වරපසාදයන්; 
 (v) කාර්යභාරය; 

කවෙර්ද යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව් ෙසේවය කරනු ලබන ඉහත සඳහන් ධූර දරන 
පුද්ගලයන් එම තනතුරට අමතරව ෙවනත් සථ්ිර ෙහෝ තාවකාලික තනතුරු 
දරන්ෙන්ද;  
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 (ii) එෙසේ නම්, එම තනතුරු සහ ෙසේවා සථ්ානයන් කවෙර්ද; 

 (iii) රාජ්ය ෙසේවෙය් සථ්ිර තනතුරු දරන පුද්ගලයින් ඉහත (අ) හි සඳහන් තනතුරු 
සඳහා අනුයුක්ත කර ඇත්නම්, එෙලස අනුයුක්ත කර ඇති පුද්ගලයින්ෙග් නම් 
සහ අනුයුක්ත කරන ලද දිනයන් කවෙර්ද; 

 (iv) එෙලස අනුයුක්ත කර ඇති පුද්ගලයන්ට බැංකුෙවන් ලැෙබන වැටුප ෙහෝ 
දීමනාවට අමතරව සථ්ිර ෙසේවා සථ්ානෙයන් වැටුප් ෙහෝ ෙවනත් දීමනා ලබා 
ෙදන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

3620/’13 

5. 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,— කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) අවිසස්ාෙව්ල්ල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්, සීතාවකපුර නගර සභා බල පෙද්ශය තුළ 
ඉදිකරෙගන යනු ලබන පිලිප් ගුණවර්ධන අනුසම්රණ කීඩා පිටිය පිළිබඳව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ආ) එෙසේ නම්, 

 (i) එම කීඩාපිටිය ඉදිකිරීම ආරම්භ කළ වර්ෂය කවෙර්ද;  

 (ii) ඒ ෙවනුෙවන් ඇසත්ෙම්න්තුගත වියදම ෙකොපමණද;  

 (iii) එහි වැඩකටයුතු අවසන් කිරීමට නියමිත දිනය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

3704/’13 

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

(අ) (i) මාතර සිට ෙබලිඅත්ත දක්වා දුම්රිය මාර්ගයක් සකස ්කිරීමට ෙයෝජනා කර 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එහි  දුර පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීම සම්බන්ධෙයන් දැනට ෙගන ඇති කියා මාර්ග 
කවෙර්ද; 

 (iv) එම දුම්රිය මාර්ගය සකස ් කිරීම ෙවනුෙවන් දරනු ලබන සමසත් පිරිවැය 
ෙකොපමණද; 

 (v) එම පිරිවැය සපයා ගනු ලබන ආකාරය කවෙර්ද; 

 (vi) එම පිරිවැය ණය මගින් සපයා ගනු ලබන්ෙන් නම්, ණය ලබා ගන්නා 
ආයතනය කවෙර්ද; 

 (vii) එම ණය ෙවනුෙවන් ෙගවිය යුතු ෙපොලී අනුපාතය සහ ඊට අදාළ ෙකොන්ෙද්සි 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) මාතර - ෙබලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීෙම් කටයුතු පවරා ඇති සමාගම 
කවෙර්ද; 
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 (ii) එම සමාගම ෙතෝරා ගනු ලැබීෙම්දී විධිමත් ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් අනුගමනය 
කෙළේද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

4320/’13 

7. 
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය,— සමූපකාර හා අභ්යන්තර ෙවළඳ අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) 2013 වර්ෂෙය් අෙගෝසත්ු මස අවසානය වන විට දිවයිෙන් වී ගබඩාවල තිබූ වී 
ෙතොග පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වී ෙතොග පසුගිය මහ කන්නෙය් මිළදී ගනු ලැබූ ඒවාද; 
 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඊටත් වඩා පැරණි වී ෙතොග එම ගබඩා තුළ තිබුෙණ්ද;  
 (iv) එම වී ෙතොග ජනතාවෙග් පරිෙභෝජනය සඳහා නිකුත් ෙනොකිරීමට ෙහේතු 

කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) 2013 වර්ෂෙය් යල කන්නය සඳහා අෙප්ක්ෂා කරන ලද වී අසව්ැන්න 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම අසව්ැන්න මිළදී ගැනීමට හා ගබඩා කිරීමට සැලසුම් කරනු ලැබුෙව්ද; 
 (iii) එම වැඩසටහන කවෙර්ද; 

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

4435/’13 

8. 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් නගර හා මහාමාර්ග සංවර්ධනය කිරීම 
යටෙත් ෙකොළඹ - මඩකලපුව මාර්ගය සංවර්ධනය කරනු ලබන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, සංවර්ධනය කරනු  ලබන එම මාර්ගෙය් විශාලත්වය ( දිග සහ 
පළල) ෙකොපමණද;   

 (iii) එම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීෙම්දී හානි සිදුවන ෙද්පළ නිශච්ිත  කමෙව්දයකට 
අනුව පවරා ගනු ලබන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ ෙද්පළ පවරා ගැනීෙම් බලය හිමි ආයතනය කවෙර්ද; 

 (v) එම පවරා ගැනීෙම් වගකීම පැවෙරන බලධාරියා කවුරුන්ද; 

 (vi) පවරා ගනු ලබන ෙද්පළ සඳහා වන්දි මුදලක් ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

 (vii) එෙසේ වන්දි ෙගවන්ෙන් නම්, එම වන්දිය තක්ෙසේරු කරන පදනම කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 

 

 

 



( 74 ) 

 

4441/’13 

9. 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ සහ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ  

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) දැයට කිරුළ 2014 සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත් ශී ලංකා වයඹ 
විශව්විද්යාලයට ලබා දුන් පහසුකම් කවෙර්ද;  

 (ii) එකී පහසුකම් ලබාදීම ෙවනුෙවන් වැය කළ පතිපාදනවල වටිනාකම 
ෙකොපමණද;  

 (iii) එම පතිපාදන යටෙත් සිදු කළ නවීකරන කටයුතු සහ පහසුකම් ලබාදීෙම් 
කටයුතු 2014 දැයට කිරුළ පදර්ශනය ආරම්භ කිරීමට ෙපර අවසන් කරනු 
ලැබුෙව්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?     

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

2616/’12 

10. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) කුරුණෑගල පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශෙය්, වැල්ලව, හදිරවලාන හරහා  
බුදුනාපිටිය දක්වා දිෙවන මාර්ගය දැඩි ෙලස අබලන් වී ඇති බවත්;  

 (ii) එම ෙහේතුෙවන් ප ෙද්ශවාසීන් විශාල පිරිසක් අපහසුතාවට පත් වී ඇති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහන් මාර්ගය පිළිසකර කිරීමට පියවර ගන්නා දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා වැය වන මුළු මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම මාර්ගය පිළිසකර කිරීෙම් ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීමට අවශ්ය පතිපාදන 
නිදහස ්කිරීමට කටයුතු කරන දිනය කවෙර්ද;  

 (iv) ෙමම මාර්ගය පිළිසකර කිරීම අවසන් කර ජනතාව අතට පත් කරන දිනය 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  

3239/’12 

11. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1) 

  (අ) සීමාසහිත ලංකා ෙපොෙහොර සමාගමට අදාළව,  
 (i) 2012 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා ලැබූ ලාභය ෙහෝ අලාභය ෙකොපමණද;  
 (ii) 2015 - 2016 වර්ෂ සඳහා අ ෙප්ක්ෂිත ලාභය ෙහෝ අලාභය ෙකොපමණද;  
 (iii) අද වන විට තිෙබන පාග්ධන පමාණය සහ සංචිත පමාණය ෙකොපමණද; 
 (iv) එම ආයතනෙය් ෙසේවය කරන පුද්ගලයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;  
 (v) එහි ෙසේවක අතිරික්තයක් ෙහෝ ෙසේවක හිඟයක් තිෙබ්ද; 
 (vi) එම ආයතනය ෙසේවකෙයකුට දරන වියදම සහ ෙසේවකෙයකුෙගන් ලබන 

ලාභය ෙකොපමණද;  



( 75 ) 

 

 (vii) ෙකටි කාලීන ණය, බැංකු අයිරා, මධ්ය කාලීන සහ දිගු කාලීන ණය 
යනාදිෙයහි ෙම් වන විට පවතින මුළු එකතුව ෙකොපමණද; 

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

3465/’13 

12. 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ)     (i) අනුරාධපුර දිසත්ික්කෙය් මහා පරිමාණෙයන් කාබනික ෙපොෙහොර නිෂප්ාදනය 
කරන ෙගොවීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුනෙග් නම්,  ලිපිනයන් හා දුරකථන අංකයන් කවෙර්ද; 

 (iii) 2012 මහ කන්නෙය්දී අනුරාධපුර දිසත්ික්කෙය් කාබනික ෙපොෙහොර පමණක් 
භාවිතා කරමින් වගා කරන ලද බිම් පමාණය  සහ එෙසේ වගා කටයුතු කරන 
ෙගොවීන්ෙග් නම්, එක් එක් ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යසථ්ානය, අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් කවෙර්ද; 

  (iv) කාබනික ෙපොෙහොර ෙයොදා නිපදවන ලද වී වර්ගවල පමිතිය පරීක්ෂා 
කිරීම සිදුකරන්ෙන්ද;  

 (v) එෙසේ නම්, එම සථ්ාන කවෙර්ද; 

 (vi) කාබනික ෙපොෙහොර ෙයොදා නිපදවන වී වර්ග මිලදී ගන්නා සථ්ාන තිෙබ්ද; 

 (vii) එෙසේ නම්, එම සථ්ානවල නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද ? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම් ඒ මන්ද? 

3590/’13 

13. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

(අ) (i) 2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකාවට ආනයනය කර ඇති ෙමෝටර් රථ 
සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එන්ජින් ධාරිතාව අනුව ආනයනය කළ එම ෙමෝටර් රථ සංඛ්යාව  වාර්ෂිකව, 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමෝටර් රථ ආනයනය සඳහා වැය කරන ලද විෙද්ශ විනිමය පමාණය 
වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2005 වර්ෂෙය් සිට 2012 වර්ෂය දක්වා ෙගවුම් ෙශේෂ ෙල්ඛනෙයහි හිඟය ෙහෝ 
අතිරික්තය වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමෝටර් රථ ෙගන්වීම සඳහා විෙද්ශ විනිමය වැය කිරීමට සිදුවීම ෙහේතු ෙකොට 
ෙගන ෙගවුම් ෙශේෂෙයහි හිඟය වැඩිවීම ෙකෙරහි දැඩි බලපෑමක් ඇතිකර 
තිෙබන බව  පිළිගන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ අයුරින් ෙගවුම් ෙශේෂය ෙකෙරහි ඇති වන පීඩනය අවම කිරීම 
සඳහා ෙගන ඇති පියවර  කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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3716/’13 

14. 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන   අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

  (අ) (i) මාධ්යෙව්දීන් හා මාධ්ය ආයතන හිමිකරුවන් ෙවත තීරුබදු රහිත වාහන 
ආනයන බලපත ලබාදී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම එක් එක් බලපතය ෙවනුෙවන් ලබා දී ඇති තීරුබදු නිදහස ්
කිරීම්වල වටිනාකම ෙකොපමණද; 

 (iii) එම තීරුබදු රහිත වාහන ආනයන බලපත ලබාදී තිෙබන මාධ්යෙව්දීන් හා 
මාධ්ය ආයතන හිමිකරුවන් කවුරුන්ද; 

  (iv) එම බලපතලාභීන් ෙතෝරා ගන්නා ලද පදනම කවෙර්ද 

 (v) ඔවුන් එම බලපත මගින් වාහන ආනයනය ෙකොට තිෙබ්ද; 

 (vi)   එම ව්යාපෘතිය 2013 වර්ෂෙය්දීත් කියාත්මක වූෙය්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

3900/’13 

15. 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,— ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)  

(අ) (i) 2013 මාර්තු හා අෙපේල් මාසවලදී රජෙය් ෙරෝහල්වල ඇති වූ දැඩි ඖෂධ හිඟය 
පිළිබඳව දන්ෙන්ද; 

 (ii) එම කාල සීමාෙව්දී හිඟ වූ  ඖෂධ කවෙර්ද; 

 (iii) ඉහත ඖෂධවල හිඟය පැවති රජෙය් ෙරෝහල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉහත මාස 2 තුළ දී  රජෙය් ෙරෝහල්වල දිනකට මියගිය ෙරෝගීන්ෙග් පතිශතය 
ෙකොපමණද; 

 (v) ඉහත කාල සීමාෙව්දී මහරගම පිළිකා ෙරෝහලට අවශ්ය වූ ඖෂධවලින් 
ෙනොලැබුණු පමාණය ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

 

දින නියමයක් ෙනොමැති ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම 
 

*1. 
ගරු අධ්යාපන අමාත්යතුමා,— ජාතික අධ්යාපන පතිපත්තියක් සැකසීම සඳහා වන 

පාර්ලිෙම්න්තු  විෙශේෂ කාරක සභාව,—  

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

එම කරුණට අදාළව අධ්යාපන ක ේෂේතය තුළ විවිධ අකටයුතු හා අසාධාරණකම් ෙමන්ම 
වංචා සහ දූෂණ සිදුවන බවට සමාජ මතයක් නිර්මාණය වී ඇති ෙහයින් ද, 
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සමසථ් අධ්යාපන කමෙය් සුවිශාල ෙවනසක්ම් සහ පතිසංසක්රණ  රැසක් සිදුවිය යුතු බවට 
ෙපොදු ජන මතයක් ෙගොඩනැගී ඇති ෙහයින් ද, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ඇ) එහි වාර්තාව එහි පළමු රැසව්ීෙම් සිට මාස තුනක(03) කාලයක් ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසින් දීර්ඝ ෙකෙරන එවැනි කාල පරිච්ෙඡ්දයක් තුළ දී පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිපත් කළ 
යුතුය. 
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(3.) ඒ කාරක සභාවට,—  
(අ)   සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට බලය තිබිය යුතුය. 

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

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

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

පා. 37/’10 

 2. 

 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 

ගරු  එච්. එම්. එම්. හරීස් මහතා 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 

ගරු  නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා 

ගරු  අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා 

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

 අත්යාවශ්ය ඖෂධවල උග හිඟයක් රට පුරා පවතින ෙහයින් ද, 

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

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

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

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

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

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

2.       (අ)    එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති කථානායකතුමා විසින් නම් කළ යුතු 
වන්ෙන්ය. 
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 (ආ) ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන් ව තිබුණ ද, කාරක 
සභාව සාමාජිකයින් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් 
සමන්විත විය යුතු ය. 

3. ඒ කාරක සභාවට,—  

      (අ)      සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද; 

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

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

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

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

 බලය තිබිය යුතුය. 

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

පා. 38/’10 
 3. 

 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා 

ගරු  අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 

ගරු  එච්. එම්. එම්. හරීස් මහතා 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 

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

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

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

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



( 80 ) 

 

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

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

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

ෙමය ඉතාමත් අසතුටුදායක තත්ත්වයක්  වන ෙහයින් ද, 

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

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

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

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

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

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

3. ඒ කාරක සභාවට,— 

 (අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද; 

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

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

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

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

 බලය තිබිය යුතුය. 

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

පා. 58/’10 
 4. 

 

ගරු  කරු ජයසූරිය මහතා 

ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 

ගරු  එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
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ගරු  ඩී. එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා 

ගරු  රවී කරුණානායක මහතා 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.  ඒ කාරක සභාවට,— 

   (අ)  සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද; 

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

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

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



( 82 ) 

 

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

බලය තිබිය යුතුය. 

 

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

පා. 61/’10 
 5. 

 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා 

ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 

ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා 

ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ඒ කාරක සභාවට,— 

(අ)  සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට බලය තිබිය යුතුය. 
 



( 83 ) 

 

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

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

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

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

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

 
පා. 66/’10 

 6. 

ගරු  රනිල් විකමසිංහ මහතා  

ගරු  කරු ජයසූරිය මහතා 

ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 

ගරු  රවුෆ් හකීම් මහතා 

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

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

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

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

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

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

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

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

(උ) රාජ්ය ණය සහ ණය ෙපොලී ෙගවීම ද; 

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

 පරීක්ෂා කිරීම එකී කාරක සභාෙව් කාර්යය වන්ෙන්ය. 

 



( 84 ) 

 

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

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

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

පා. 67/’10 
 7. 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා 

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

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

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

 ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

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

ජාත්යන්තර සම්ෙම්ලන සහ ගිවිසුම්, කලාපීය සංවිධාන 

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

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

  3.  කෘෂිකර්ම සහ ඉඩම් 

   වැවිලි කර්මාන්ත, මහවැලි අධිකාරිය, ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග ඇතුළුව 

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

ඇතුළුව 

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

ගුවන් ෙසේවා, තැපැල් සහ විදුලි සංෙද්ශ 

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

හා ළමා සුබ සාධනය ඇතුළුව 



( 85 ) 

 

 7. අභ්යන්තර පරිපාලනය 

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

කටයුතු ඇතුළුව 

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

සමාජභාවය ඇතුළුව 

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

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

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

  සම්බන්ධෙයන් සිය වි ශ ේල්ෂණ ඇගයීම් කාර්යෙය් දී ද; සහ  

  (ii)  නීති හා අවශ්ය සහ ෙයෝග්ය විය හැකි පරිදි එවැනි අතිෙර්ක නීති සකසක්ිරීෙම්දී 
  සලකා බැලීෙම්දී හා නීති පැනවීෙම්දී ෙහෝ ෙවනස ්කිරීෙම්දී ද;  

  පාර්ලිෙම්න්තුවට සහාය වීම පිණිස (ආ) ෙඡ්දෙයහි විධිවිධාන සලසව්ා ඇති පරිදි එකී 
විවිධ අධීක්ෂණ සථ්ාවර කාරක සභා වලට ෙපොදු අධීක්ෂණ වගකීම් තිබිය යුත්ෙත්ය. 

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

(i)  සිය බලසීමාවට ඇතුළත් වන විෂයයන්ට අදාළ ව්යවසථ්ා සම්පාදනය 
ව්යාපෘති සහ වැඩසටහන් ෙයදවුම, පරිපාලනය, කියාත්මක කිරීම හා 
ඵලදායී බව; 

(ii)  සිය බලසීමාවට ඇතුළත් වන විෂයයන්ට අදාළ ව්යවස්ථා සම්පාදන සහ 
වැඩසටහන් පාලනය සහ කියාත්මක කිරීම සඳහා වගකීම ඇති 
ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතන වල සංවිධානය හා ෙමෙහයුම; 

 
(iii) සිය බලසීමාවට ඇතුළත් වන විෂයයන්ට අදාළව නව ෙහෝ අතිෙර්ක 

ව්යවසථ්ා පැනවීෙම් අවශ්යතාව ෙහෝ ෙයෝග්යතාව දැක්විය හැකි කව ර ෙහෝ 
තත්ත්වයන් ෙහෝ අවසථ්ා (එයට අදාළව පනත් ෙකටුම්පතක් ෙහෝ 
ෙයෝජනාවක් හඳුන්වා ෙදනු ලැබ ඇතිව ෙහෝ නැතිව වුවද); සහ 

(iv) සිය බල සීමාවට ඇතුළත් වන විෂයයන් පිළිබඳ අනාගත පර්ෙය්ෂණ හා 
පුෙරෝකථන; 

අධීක්ෂණය කළ යුත්ෙත්ය. 
 (ඇ) සෑම කාරක සභාවක්ම විසින් සිය වගකීම් ඉටු කිරීෙම්දී අවශ්ය යැයි ෙහෝ ෙයෝග්ය යැයි 

ෙහෝ එය සලකන පරීක්ෂණ ෙහෝ අධ්යයනයන් කවර ෙහෝ අවසථ්ාවක සිදු කිරීමට එක් 
එක් කාරක සභාවට හැකිය. 

(ඈ) පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමු සැසිවාරෙයහි ආරම්භෙයන් පසු සති හයකට ෙනොවැඩි 
කාලයකදී එක් එක් සථ්ාවර කාරක සභාව, එම පාර්ලිෙම්න්තුව සඳහා සිය අධීක්ෂණ 



( 86 ) 

 

සැලැසුම සකස ්කළ යුත්ෙත්ය. එකී සැලසුම පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු  පිළිබඳ කාරක 
සභාවට ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය. සිය සැලැසම් සකස ් කිරීෙම්දී එක් එක් කාරක 
සභාව, හැකි තාක් දුරට— 

 (i)  එකී ව්යවසථ්ා සම්පාදන ව්යාපෘති, වැඩ සටහන් ෙහෝ නිෙයෝජිතායතන  පිළිබඳ 
සමාෙලෝචන සිදුකිරීෙම්දී කාරක සභා අතර උපරිම සම්බන්ධීකරණය සහ 
සහෙයෝගය සහතික කිරීෙම් අරමුණින් සමාන ෙහෝ සම්බන්ධ ව්යවසථ්ා 
සම්පාදන ව්යාපෘති, වැඩ සටහන් පිළිබඳ බල සීමාව සහිත අෙනකුත් කාරක 
සභා ෙහෝ  තම බල සීමාවට අයත් නිෙයෝජිතායතන ෙහෝ විමසා බැලිය යුතු 
අතර එකී සම්බන්ධීකරණය සහ සහෙයෝගය සහතික කරනු පිණිස ගනු ලැබ 
ඇති ෙහෝ ගනු ලබන පියවර පැහැදිලි කිරීමක් සිය සැලසුෙමහි අන්තර්ගත කළ 
යුත්ෙත්ය;  

 (ii)   ෙනොපැහැදිලි, අත්තෙනෝමතික ෙහෝ අර්ථයක් නැති ෙහෝ පුද්ගල යන් මත උග 
මූල්ය බර පටවනු ලබන ආණ්ඩුෙව් රීති ෙරගුලාසි, ව්යවසථ්ා සහ අධිකරණ 
තීරණ පිළිබඳව නිශච්ිත ගැටලු සමාෙලෝචනය කළ යුත්ෙත්ය; 

 (iii)  සථ්ිර අය වැය අධිකාරිය ෙහෝ ව්යවසථ්ාපිත අධිකාරිය ෙහෝ යටෙත් කියාත්මක 
වන එකී ව්යවසථ්ා සම්පාදන ව්යාපෘති, වැඩ සටහන් ෙහෝ නිෙයෝජිතායතන 
පිළිබඳ සමාෙලෝචන සිය සැලැසේම් අන්තර්ගත කිරීම සඳහා පමුඛතාව ලබා 
දිය යුත්ෙත්ය; සහ  

 (iv)  සිය බල සීමාවට අයත් සියලු වැදගත් ව්යවසථ්ා සම්පාදන ව්යාපෘති, වැඩසටහන් 
ෙහෝ නිෙයෝජිතායතන සෑම වසර 10 කට වරක්ම සමා ෙලෝචනයකට භාජන 
කරන බවට සහතික කිරීමට කටයුතු කළ යුත්ෙත්ය. 

(ඉ) පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුවැනි සැසිය ආරම්භෙයන් පසු සති නවයකට ෙනොවැඩි 
කාලයකදී, කාරක සභා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අධීක්ෂණ සැලසුම් සහ එකී 
අධීක්ෂණ සැලැසුම් වඩාත්ම ඵලදායී ෙලස සම්බන්ධීකරණය සහතික කිරීම සඳහා සහ 
නැතෙහොත් ෙම් අනු ෙඡ්දෙය් අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා, එමගින් කිරීමට ඉඩ 
ඇති යම් නිර්ෙද්ශ ෙව් නම් ඒවාද සමගින්, පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කළ යුත්ෙත්ය. 

3 (අ) කවර ෙහෝ විෂයයක් යම් සථ්ාවර කාරක සභාවකට ෙයොමු කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
හැකිය. 

 (ආ) අමාත්යවරයා යටෙත් ඇති විෂයයක්, කර්තව්යයක්, ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙහෝ 
ආයතනයක් පිළිබඳ අධිකාරී බලය ඇති අදාළ අධීක්ෂණ සථ්ාවර කාරක සභාවට යම් 
කරුණක් ෙයොමු කිරීමට අමාත්යවරයාට හැකිය. 

4 (අ) ෙමම ෙඡ්දෙය් විධිවිධාන අනුව එම 1(අ) ෙඡ්දය ය ටෙත් නම් කර ඇති අධීක්ෂණ 
සථ්ාවර කාරක සභාවක් යටෙත් ලැයිසත්ු ගත කරන ලද විෂයයකට අදාළ සෑම පනත් 
ෙකටුම්පතක්, නිෙයෝගයක්, ෙයෝජනාවක් ෙහෝ අෙනකුත් කරුණක් කථානායකවරයා 
එයට ෙයොමු කළ යුත්ෙත්ය. 

(ආ) 1(අ) ෙඡ්දෙය් විධිවිධානයක ඇති විෂය කරුණක් සම්බන්ධෙයන් අධිකාරී බලය ඇති 
එක් එක් කාරක සභාවට එකී විධිවිධානය සලකා බලා ඒ පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
වාර්තා කිරීමට හැකිතාක් දුරට හැකිවන ආකාරයට කථානායකවරයා 4(අ) ෙඡ්දය 
යටෙත් කරුණු ෙයොමු කළ යුත්ෙත්ය. 

(ඇ) කිසියම් කරුණක් ෙයොමුකිරීම සම්බන්ධෙයන් ඉහත (අ) සහ (ආ) ෙඡ්ද 
කියාත්මකකිරීෙම්දී, කථානායකවරයා:— 

(i)  පාථමික බලසීමාව ඇති කාරක සභාවක් නම් කළ යුත්ෙත්ය. 

(ii)  පාථමික බලසීමාව ඇති කාරක සභාෙව් මතය විමසීම සඳහා කරුණු 
  ෙයොමුකිරීමට ෙපර ෙහෝ පසු, එම කරුණු තවත් අතිෙර්ක කාරක සභා 
  එකකට ෙහෝ වැඩි සංඛ්යාවකට ෙහෝ ෙයොමු කළ හැකිය. 



( 87 ) 

 

(iii)  ෙයොමුකිරීමක් ෙයෝග්ය කාල සීමාවකට යටත් කළ හැකිය; සහ 

(iv)  ෙයෝග්යයැයි හැ  ෙගන පරිදි එබඳු අෙනකුත් විධිවිධාන සකස් කළ හැකිය. 
(ඈ) මතයත්, පකාශ කරන කාරක සභාෙව් වගකීම්  ක්ෙෂේත යටතට ගැෙනන කරුණු 

පමණක් මතයට විෂය විය යුත්ෙත්ය. 

(ඉ) පාථමික බල සීමා කාරක සභාෙව්දී සලකා බැලිය යුතු ෙව් නම්, මතය විමසා සිටින 
කාරක සභාව ඉල්ලා සිටින කාල සීමාව තුළ එය ලබා දීම සඳහා පාථමික බල සීමා 
අධිකරණය අවසන් කාල සීමාවක් නියම කළ යුත්ෙත්ය. 

5 (අ) සිය බල සීමාව කියාත්මක කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීෙම්දී, එක් එක් කාරක සභාව එකී 
කාරක සභාව විසින් සලකා බලන ලද එක් එක් විෂයයට අදාළ වාර්තාවක් 
කථානායකවරයාට ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය. එකී වාර්තා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත 
කිරීමට කථානායකවරයා කටයුතු කළ යුත්ෙත්ය. 

(ආ) (i)  කිසියම් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙහෝ නිෙයෝගයක් පිළිබඳව කාරක සභාවක 
ඕනෑම වාර්තාවක් ක්ෂණික සාධාරණීකරණය අනුව ෙයෝග්ය ෙව් නම් ඒ සමග 
දැක්ෙවන ෙයෝජනාවට යම් ෙකටුම්පත් සංෙශෝධනයක් අවශ්ය නම්  එයින් 
සමන්විත විය යුත්ෙත්ය. 

 (ii)  ෙකටුම්පතක් සඳහා වන එබඳු ඕනෑම සංෙශෝධනයක්, කාරක සභාෙව් 
සභාපතිවරයා ෙහෝ කාරක සභා ව විසින් නම් කරනු ලැබූ එහි ෙවනත් 
සාමාජිකෙයකු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ සංෙශෝධනයක් ෙලස, එකී  පනත් 
ෙකටුම්පෙත් කාරක සභා අවසථ්ාෙව්දී සථ්ාවර නිෙයෝග 56 යටෙත් 
කථානායකවරයා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැෙබ්. 

 (iii)  නිෙයෝගයක් සඳහා වන එබඳු ඕනෑම සංෙශෝධනයක්, කාරක සභාෙව් 
සභාපතිවරයා විසින් ෙහෝ කාරක සභාව විසින් නම් කරනු ලැබූ එහි ෙවනත් 
සාමාජිකෙයකු විසින් ෙහෝ ඉදිරිපත් කරනු ලබන සංෙශෝධනයක් ෙලස, 
කථානායකවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැෙබ්. 

(ඇ) පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් තබන ලද කිසියම් ව්යවසථ්ාදායක ෙනොවන වාර්තාවක 
නිර්ෙද්ශ, පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙයෝජනාවක් මගින් අනුමත කරනු ලැබිය හැකිය. 

6 (අ) එක් එක් කාරක සභාව සිය රැසව්ීම් පිළිබඳ දින දර්ශනයක් සකස ් කර එය 
කථානායකවරයා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය.  

(ආ) සෑම කාරක සභාවක්ම මසකට දින ෙදකකට ෙනොඅඩු දින ගණනක රැස ්විය යුත්ෙත්ය. 
දින දර්ශනය/කාල සටහන කථානායකවරයා විසින් අනුමත කරනු ලැබීෙමන් පසු එක් 
එක් සථ්ාවර කාරක සභාෙව් රැසව්ීම් පවත්වනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

(ඇ) යම් සථ්ාවර කාරක සභාවක අතිෙර්ක රැසව්ීම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉල්ලීම පරිදි ෙහෝ 
සථ්ාවර කාරක සභාෙව් සාමාජිකයන්ෙගන් අඩක් විසින් කරනු ලැබූ ඉල්ලීම පරිදි ෙහෝ 
කැඳවනු ලැබිය යුත ේත්ය. 

(ඈ) සථ්ාවර කාරක සභාවක් ෙවත ෙයොමු ෙකොට ඇති යම් කරුණක පගතිය පිළිබඳ 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ෙලසට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන් තුෙනන් එකක 
සංඛ්යාවක් විසින් ලිඛිතව එකී කාරක සභාෙවන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. එවන් ඉල්ලීමක් 
ලැබී සති ෙදකක කාලයක් ඇතුළත එකී කාරක සභාව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එකී වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාභිමුඛ කරනු 
ලබන්ෙන්ය. 

7 සෑම සථ්ාවර කාරක සභාවක්ම පාර්ලිෙම්න්තු කාලසීමාව තුළ කියාත්මක ෙව්. 

8  (අ) පහත දැක්ෙවන අය හැර අෙනකුත් සියලු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන් සථ්ාවර කාරක 
සභාවන්හි සාමාජිකයින් ෙලස කටයුතු කිරීමට සුදුසුකම් ලබති: 

 (i) කථානායකවරයා 



( 88 ) 

 

 (ii) නිෙයෝජ්ය කථානායකවරයා 

 (iii) නිෙයෝජ්ය කාරක සභා සභාපතිවරයා 

 (iv) අගාමාත්යවරයා 

 (v) සභානායකවරයා 

 (vi) විපක්ෂනායකවරයා 

 (vii) ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 44(1) ව්යවසථ්ාව පකාරව පත් කරනු ලැබ ඇති 
කැබිනට් අමාත්යවරයන් 

 (viii) සිය අමාත්යංශවල විෂයයන් හා කාර්යයන් කැබිනට් අමාත්යවරයකුෙග් විෂය 
පථය යටතට ෙනොගැෙනන, ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 45(1) ව්යවසථ්ාව 
යටෙත් පත් කරනු ලබන අමාත්යවරයන් ෙහෝ 45(4) ව්යවසථ්ාව යටෙත් 
විෂයයන් හා කාර්යයන් පවරනු ලැබ ෙනොමැති අමාත්යවරයන් 

(ආ) සුදුසුකම් ඇති සෑම මන්තීවරෙයකුම එක් සථ්ාවර කාරක සභාවක සාමාජිකයකු ෙලස 
කටයුතු කළ යුත්ෙත්ය. එම 8(අ)(viii) ෙඡ්දය යටතට ෙනොගැෙනන නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරයන් සහ අමාත්යවරයන්, එකී නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා ෙහෝ අමාත්යවරයා 
කටයුතු කරන්ෙන් තම කැබිනට් අමාත්යවරයාෙග් විෂය පථය යටතට ගැෙනන යම් 
විෂයයක්, කර්තව්යයක්, ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙහෝ ආයතනයක් සම්බන්ධෙයන් ද, එකී 
විෂය පථයන් සහ ඒ හා සම්බන්ධ කාර්යයන්ට පැවරී ඇති යම් සථ්ාවර කාරක සභාවක 
කටයුතු ෙනොකළ යුත්ෙත්ය.  

(ඇ) (i)  සුදුසුකම් ඇති මන්තීවරයන්ෙග් ෙල්ඛනයක් කථානායකවරයා විසින් සකස ්
කළ යුත්ෙත්ය. 

 (ii)  සුදුසුකම් ඇති මන්තීවරයන්ෙග් ෙල්ඛනෙය් සංඛ්යාත්මක අගය අනුව එක් එක් 
කාරක සභාවට අයත් සථ්ානය කථානායකවරයා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරනු ලබන ෙද්ශපාලන පක්ෂ හා සව්ාධීන කණ්ඩායම් ෙවත 
ලබා ෙදනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

(ඈ) පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙද්ශපාලන පක්ෂවල ෙහෝ සව්ාධීන කණ්ඩායම් වල නායකයින් 
විසින් එක් එක් සථ්ාවර කාරක සභාෙව් සාමාජික නාම ෙයෝජනා කථානායකවරයා 
ෙවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් අදහස ්විමසා බලා 
කථානායකවරයා විසින් එකී නම් පාර්ලිෙම්න්තුවට නිෙව්දනය කරනු ලැබිය 
යුත්ෙත්ය. 

(ඉ) 8(ඈ) ෙඡ්දය යටෙත් නම් කරන ලද ඕනෑම සාමාජිකයකු එකී සථ්ාවර කාරක 
සභාෙවන් ඉවත් කරන ෙලසට කථානායකවරයා ෙවත ලිඛිත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් 
කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලන පක්ෂයක ෙහෝ සව්ාධීන 
කණ්ඩායමක ෙහෝ නායකයකුට හැකිය. එවැනි ඉල්ලීමක් ලැබීෙමන් පසු එය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම්දීෙමන් අනතුරුව කථානායකවරයා අදාළ මන්තීවරයා එකී 
කාරක සභාෙවන් ඉවත් කළ යුත්ෙත්ය. 

(ඊ) (i)  සෑම සථ්ාවර කාරක සභාවක්ම සිය පළමු රැසව්ීෙම්දී සහ සභාපති ධූරය 
පුරප්පාඩු වූ පසු එළෙඹන පළමු රැසව්ීෙම්දී සථ්ාවර කාරක සභාෙව් 
සභාපතිවරයකු පත් කර ගත යුත්ෙත්ය. 

 (ii)  අමාත්යවරෙයකු ෙහෝ නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරෙයකු සථ්ාවර කාරක සභාවක 
සභාපති වශෙයන් ෙතෝරා පත් කර ගනු ලැබීමට සුදුසුකම් ෙනොලබන්ෙන්ය. 

(උ) කාරක සභාෙව් රැසව්ීම් වලට ෙනොකඩවා තුන් වාරයක් සහභාගී ෙනොවන 
මන්තීවරෙයකු එකී කාරක සභාෙව් සාමාජිකත්වය හැර ගියා ෙසේ සලකනු ලබන්ෙන්ය. 

9 අවශ්යයැයි හැ ෙගන කරුණු පරීක්ෂා කර බලා කාරක සභාවට වාර්තා කිරීම සඳහා, 
අවශ්යයැයි එය සලකන අවසථ්ාවලදී සිය සාමාජිකයන්ෙගන් සමන්විත වන අනු කාරක 
සභා පත් කිරීමට එක් එක් අධීක්ෂණ කාරක සභාවට හැකිය. 



( 89 ) 

 

10 අධීක්ෂණ කාරක සභාවක් ෙවත ෙයොමු කරන ලද කරුණු අදාළ ෙයොමු කිරීෙමන් මාස 3 ක් 
ඉකුත් වීමට ෙපර පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සැලකිල්ලට භාජනය ෙනොකළ යුත්ෙත්ය. එෙසේ 
වුවද, යම් නිශච්ිත කරුණක් පිළිබඳව වාර්තා කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙයෝජනාවක් 
මගින් අදාළ කාල සීමාව දීර්ඝ කරනු ලැබ ඇති අවසථ්ාවකදී එකී කාල සීමාව ඉකුත් වීෙමන් 
පසු පමණක් එකී කරුණ සලකා බලනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

11 පනත් ෙකටුම්පතක් ෙහෝ ෙපොදු වැදගත්කමක් ඇති ෙවනත් කරුණක් ෙහෝ සම්බන්ධෙයන් 
කටයුතු කරන සථ්ාවර කාරක සභාවකට, එකී පනත් ෙකටුම්පත ෙහේතුෙවන් අගතියට 
පත්වන පාර්ශවයන්, ඒ සම්බන්ධෙයන් උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන් ෙහෝ ඒ පිළිබඳ 
අත්දැකීම් ඇති පුද්ගලයින් සාක්ෂි සඳහා කැඳවීමට හැකිය. 

12. (අ) ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 152 ව්යවසථ්ාෙව් සඳහන් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙහෝ 
ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාවට කරනු ලබන සංෙශෝධනයක් හැර ෙවනත් නීතියක් පැනවීම 
අධීක්ෂණ සථ්ාවර කාරක සභා වාර්තාවක් විසින් නිර්ෙද්ශ කරනු ලබන අවසථ්ාවකදී 
එකී පරමාර්ථ සඳහා වාර්තාෙව් විෙශේෂිතව සඳහන් කරනු ලබන කාරක සභාෙව් 
සභාපතිවරයා ෙහෝ ෙවනත් සාමාජිකයකු ෙහෝ විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 78 වැනි 
ව්යවසථ්ාව පකාර, දැනුම් දීෙමන් අනතුරුව, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නියමයකින් ෙතොරව 
පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී පළමුවැනි වර කියවීම සඳහා ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය හැකිය. පනත් ෙකටුම්පෙත් පිටපත් ෙයෝජනාව සමග ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය. ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් සති හයක් ඇතුළත 
ඡන්දයක් සඳහා කථානායකවරයා විසින් එම ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. එෙසේ වුවද එකී සති හයක කාල සීමාව විසර්ජන පනත් 
ෙකටුම්පෙත් ෙදවැනි වර කියවීෙම් ෙහෝ කාරක සභා අවසථ්ාෙව් ෙහෝ තුන්වැනි වර 
කියවීෙම් කාල සීමාව තුළ ෙයෙදන්ෙන් නම්, එකී ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුව  හමුෙව් 
තැබිය යුත්ෙත් විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත සලකා බැලීම අවසන් වූ පසුවය. එකී 
 ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුමත කරනු ලැබීෙමන් ඉක්බිතිව පනත් ෙකටුම් 
පත පළමුවැනි වර කියවා මුදණය කිරීම සඳහා නිෙයෝග කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

 එෙසේ වුවද, එකී පනත් ෙකටුම්පත අධීක්ෂණ සථ්ාවර කාරක සභාෙව් 
සාමාජිකයින්ෙගන් 2/3ක සාමාජික සංඛ්යාවක් විසින් අනුමත කරනු ලැබිය යුතු අතර 
එකී සාමාජිකයින්ෙග් නම් සමග එය වාර්තා කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

 (ආ) පනත් ෙකටුම් පත පළමුවැනි වර කියවා මුදණය කිරීමට නිෙයෝගය ලබා දීෙමන් 
අනතුරුව, කථානායකවරයා විසින් එකී පනත් ෙකටුම්පත අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත 
ෙයොමු කරනු ලැබිය යුතු අතර, අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ලබා ෙදන තුරු ඒ සම්බන්ධෙයන් තවදුරටත් සාකච්ඡා ෙනොකළ 
යුත්ෙත්ය. 

 (ඇ) අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත වාර්තාවක් ලබා ෙදනු ලැබීෙමන් පසු 
ෙහෝ පනත් ෙකටුම් පත අමාත්ය මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කළ දින සිට මාස ෙදකක 
කාලයක් ඉකුත් වීෙමන් පසු පනත් ෙකටුම් පත ෙදවැනි වර කියවීම සඳහා නියම කළ 
යුත්ෙත්ය. 

13 (අ) පුද්ගලයින්, ලිපි ෙල්ඛන හා වාර්තා කැඳවීමට සෑම සථ්ාවර කාරක සභාවකටම 
බලතල තිෙබන අතර, ඔවුන් ඉදිරිෙය් ගනු ලැබූ සාක්ෂි වල කාර්යය සටහන් සමඟ, 
ඔවුන්ෙග් අදහස ්හා නිරීක්ෂණයන්ද සහිතව එක් එක් කාරක සභාව පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙවත වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය. 

(ආ) සථ්ාවර කාරක සභාවක සාමාජිකයකුෙග් විෙරෝධතාවයක් ෙහෝ ෙවනස ් මතයක් 
එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාවට ඇමිණිය හැකිය.  

14 (අ) ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 152 වැනි ව්යවසථ්ාෙව් දැක්ෙවන ව්යවසථ්ා පැනවීම සථ්ාවර 
කාරක සභාවක් විසින් නිර්ෙද්ශ කරනු ලබන ඕනෑම අවසථ්ාවකදී එකී වාර්තාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් මාස තුනක කාලයක් ඇතුළත අමාත්ය මණ්ඩලය 
ඒ සම්බන්ධෙයන් සිය මතය ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය. 

 (ආ) සථ්ාවර කාරක සභාවක වාර්තාවක් ව්යවසථ්ා පැනවීම සම්බන්ධ වාර්තාවක් ෙනොවන 
අවසථ්ාවකදී, එකී වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් මාස ෙදකක් ඇතුළත 
අමාත්ය මණ්ඩලය සිය මතය ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය. එවැනි වාර්තාවක් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සලකා බලනු ෙනොලබන්ෙන්ය. 
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15 යම් නීතියක් යටෙත් යම් ආයතනයක්, සංගමයක්, නිලධාරිෙයකු ෙහෝ පුද්ගලෙයකු විසින් 
ෙපෞද්ගලිකත්වය ෙහෝ රහස්යභාවය ආරක්ෂා කළ යුතු අවසථ්ාවකදී, අදාළ සථ්ාවර කාරක 
සභාව එකී නීතිය පකාරව කටයුතු කළ යුත්ෙත්ය. 

16 (අ) ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 155 වැනි ව්යවසථ්ාව යටෙත් සාදනු ලබන මහජන ආරක්ෂාව 
සම්බන්ධ ඕනෑම නිෙයෝගයක් සම්බන්ධෙයන් වාර්තා කිරීම සඳහා ෛනතික හා 
කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ සථ්ාවර කාරක සභාව ෙවත ෙයොමුෙකොට වාර්තාවක් ලබා ගත 
යුත්ෙත්ය. යම් නිෙයෝගයක ලුහුඬු නාමය ෙවනත් කාරක සභාවක බල සීමාව යටෙත් 
එන නිශච්ිත විෂයයක් හා සම්බන්ධ ෙව් නම්, එම 4(ඇ)(ii) ෙඡ්දය යටෙත් 
කථානායකවරයා එකී නිෙයෝග අදාළ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුත්ෙත්ය. 

 (ආ) (අ) ෙඡ්දය යටෙත් කරනු ලබන සඳහනට 7 ෙඡ්දය අදාළ ෙනොවන්ෙන්ය. 
17 කථානායකවරයාෙග් අනුමතිය ලබා ගැනීෙමන් පසුව, ෙවනත් කාරක සභා එකක් ෙහෝ 

වැඩි ගණනක් සමග සාකච්ඡා පැවැත්වීමට ඕනෑම අධීක්ෂණ සථ්ාවර කාරක සභාවකට 
හැකිය. 

18 කවර ෙහෝ විසර්ජනයන් ෙහෝ වැය ෙනොකරන ලද ෙශේෂයක් පැවරීම පිළිබඳව, මුදල් 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්, අයවැය අධ්යක්ෂ සහ අදාළ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් රාජ්ය මූල්ය 
කාරක සභාවට වහාම දැනුම් දිය යුත්ෙත්ය. 

19  බල සීමාව යන්ෙනන් ව්යවසථ්ාදායක අධීක්ෂණ බල සීමාව අදහස ් වන අතර අනු 
ව්යවසථ්ාවන් සම්බන්ධෙයන් වන බල සීමාවද ඊට ඇතුළත් ෙව්. 

  
 ඕනෑම විසර්ජනයක් ෙහෝ වැය ෙනොකරන ලද ෙශේෂයක් ෙහෝ මාරු කිරීෙම්දී 

අදාළ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ඒ බැව් වහාම අදාළ අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත දැනුම් දිය 
යුත්ෙත්ය. 

20. 8(අ) හා (ඊ)(ii) ෙඡ්ද රාජ්ය ගිණුම් කාරක සභාවට සහ ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක  සභාවට 
 අදාළ වන්ෙන්ය. 

පා.106/’ 10 

 8. 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා  

ගරු  (පූජ්ය) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි 

ගරු  සී. ඒ. සූරියආරච්චි මහතා  

ගරු   සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය  

ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා 

ගරු  එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා  

ගරු වයි. ජී. පද්මසිරි මහතා  

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා  

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  

ගරු  ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා  

ගරු  ජානක වක්කුඹුර මහතා  

ගරු  උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා  

ගරු  ෙරෝහණ දිසානායක මහතා  

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා  

ගරු ඒ. එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා  
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ගරු  ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා    

 ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා  

ගරු  විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා  

ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා  

ගරු  වී. එස්. රාධකිෂන්න් මහතා  

ගරු   ජානක බණ්ඩාර මහතා  

ගරු  සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා  

ගරු  වී. ෙක්. ඉන්දික මහතා  

ගරු  ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා  

ගරු   ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා  

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා  

ගරු  (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා  

ගරු  ඒ. පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  

ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා  

ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා  

ගරු විජය දහනායක මහතා  

ගරු  තාරානාත් බසන්ායක මහතා  

 ගරු  ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා  

ගරු  ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  

ගරු  (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා  

ගරු  ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා  

ගරු  ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා  

ගරු  එස.් එම්. චන්දෙසේන මහතා  

ගරු  විදුර විකමනායක මහතා  

ගරු  ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා  

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා  

ගරු  අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා  

ගරු  චන්දසිරි ගජදීර මහතා  

ගරු  සාලින්ද දිසානායක මහතා  

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  

ගරු  නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා  

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  
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ගරු  ෙජ්. ආර්. පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා  

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා  

ගරු  කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය  

ගරු   ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා  

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා  

ගරු  නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා  

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  

ගරු  එච්. ආර්. මිතපාල මහතා  

ගරු  ජයරත්න ෙහේරත් මහතා  

ගරු  පවිතා ෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය  

ගරු  රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  

ගරු  මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය  

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා  

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා  

ගරු  සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා  

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා  

ගරු  (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා  

ගරු (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂප් කුමාර මහතා  

ගරු  ඒ. ආර්. එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා  

ගරු  දුමින්ද දිසානායක මහතා  

ගරු  තිලංග සුමතිපාල මහතා  

ගරු එම්. එල්. ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා මහතා  

ගරු  ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා  

ගරු   දයාශිත තිෙසේරා මහතා  

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා  

ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා  

ගරු එස.් බී. දිසානායක මහතා  

ගරු  අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා  

ගරු  දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් 
ජයවර්ධන මහතා ශී ලංකා ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව උල්ලංඝනය කරමින් කියා 
කිරීම පිළිබඳ පරීක්ෂා කර වාර්තා කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව, — 

ෙමම ගරු සභාෙව් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු වන ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන 
මහතා 2010 ෙනොවැම්බර් මස 29 වැනි දින හා ඊට ෙපර දිනයන්හිදී එල්.ටී.ටී.ඊ. කියාකාරීන් 
විසින් ලන්ඩන් නගරෙය්දී ශී ලංකා රජයට හා අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට 
එෙරහිව පවත්වන ලද රැසව්ීම්, විෙරෝධතා ව්යාපාර, සාකච්ඡා සඳහා සෘජුව සහ / ෙහෝ වකව 



( 93 ) 

 

සහභාගී වී ඇති බවට එකී සාකච්ඡා, විෙරෝධතා සඳහා සෘජුව ෙහෝ වකව සහ/ ෙහෝ අනුබල දී ඇති 
සහ අනුගහ දක්වා ඇති බවට වාර්තා ලැබී ඇති ෙහයින්ද, 

එකී විෙරෝධතාවයන් සංවිධානය කිරීමට අදාළ මූලික සාකච්ඡාවන් හා උනන්දු කිරීෙම් 
රැසව්ීම් හා ඊට අදාළ දැනුවත් කිරීම් සඳහාද පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් 
ජයවර්ධන මහතා සෘජුව සහභාගී වී ඇති බව වාර්තාවී ඇති ෙහයින්ද, 

මීට ෙපරද පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා එල්.ටී.ටී.ඊ. 
සංවිධානය සහ එහි හිතවතුන් සමඟ විවිධ ආකාරෙය් සම්බන්ධතාවයන් පවත්වාෙගන ගිය බවට 
කරුණු ෙහළිදරව් වී ඇති බැවින්ද, 

ලන්ඩනය හා යුෙරෝපෙය් ෙවනත් පධාන නගරවල එල්.ටී.ටී.ඊ. කියාකාරීන් සහ/ ෙහෝ 
එල්.ටී.ටී.ඊ. ආධාරකරුවන් සමග ඉතා කිට්ටු සම්බන්ධතාවයක් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  ගරු 
(ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා පවත්වා ඇති බව හා පවත්වාෙගන යන බවට කරුණු 
ෙහළිදරව් වී ඇති බැවින්ද,  

ඉහත කී කියාවන් එකකින් ෙහෝ වැඩි ගණනක් තුළින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  ගරු (ෛවද්ය) 
ජයලත් ජයවර්ධන මහතා ශී ලංකා ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 157අ ව්යවසථ්ාව හා ආණ්ඩුකම 
ව්යවසථ්ාෙව් හය  වැනි  සංෙශෝධනය  හා දිවුරුම පැහැදිලිවම උල්ලංඝනය කර ඇති බව ෙපනී 
යන ෙහයින්ද,  

ඉහත කී කරුණු සම්බන්ධෙයන් හා ඉහත කී කරුණුවලට අදාළව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  ගරු 
(ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතාෙග් කියා කලාපය පිළිබඳව පරීක්ෂා කර බලා ෙමම ගරු 
සභාවට වාර්තා කිරීම පිණිස පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතුයැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 
2.  තවද,— 

(අ) එකී කාරක සභාවට සාමාජිකයන් නම් කිරීම හා සභාපතිවරයා පත් කිරීම 
කථානායකවරයා විසින් කළ යුතු බවත්, 

(ආ) එකී කාරක සභාවට සව්කීය ගණපූරණය නියම කිරීමටත්, 

(ඇ) අවශ්ය පුද්ගලයින් කැඳවීමට හා අවශ්ය ලිපි ෙල්ඛනාදිය ෙගන්වා ගැනීමට  සහ 

(ඈ) දිවුරුම් පිට සාක්ෂිකරුවන් විභාග කිරීමටත් 

කාරක සභාවට බලය තිබිය යුතුය. 

3.  වරින් වර වාර්තා කිරීමටත්, පාර්ලිෙම්න්තු සැසිවාරය කල් තබනු ලැබූවත්, රැස්වීම් 
 පවත්වාෙගන යාමටත්, එකී කාරක සභාවට බලය තිබිය යුතුය. 

පා.107/’10 
 9. 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා 

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු  තිස්ස අත්තනායක මහතා 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 

ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 

ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා,— එංගලන් තෙය් “හීෙතෝ” ගුවන් ෙතොටුපෙළේ පැවති 
උද්ෙඝෝෂණ ව්යාපාරවලට ෙමම ගරු සභාෙව් කිසියම් මන්තීවරෙයකු සම්බන්ධ වී සිටිෙය්ද 
යන්න ෙසොයා බලා වාර්තා කිරීම පිණිස වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,— 
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2010 ෙදසැම්බර් මස 02 වැනි දින  ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්ය හා ආණ්ඩු 
පාර්ශව්ෙය් පධාන සංවිධායක ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව්, 

"ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාව අනුව දිවුරුම් දුන් මන්තී ෙකෙනක් තහනම් 
කළ සංවිධානයක් එක්ක නීති විෙරෝධී කණ්ඩායම් සමග අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පැමිෙණන 
ෙව්ලාවට එංගලන්තෙය් ගුවන් ෙතොටුපළට ගිහිල්ලා අෙප් රටටත්, ඒවාෙග්ම තමන්ෙග් දිවුරුම් 
දීමටත් විරුද්ධව වැඩ කළා නම්, ඒ මන්තීතුමාව ෙම් සභාව විසින් වහාම පරීක්ෂණයකට ලක් කළ 
යුතුයි" 

යනුෙවන් පකාශයක් කර ඇති බැවින් ද;  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන අමාත්යතුමා විසින් මතු කරන ලද කරුණු ෙමම සභාෙව් බරපතළ 
පරීක්ෂණයකට භාජනය කළ යුතු බැවින් ද; 

ඉහත නම් සඳහන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් වන අපි, 
(අ) ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන අමාත්යතුමා විසින් එල්ල කරන ලද ෙචෝදනාෙව් පසුබිමට 

ෙහේතු වූ කරුණු; සහ 

(ආ) එංගලන්තෙය් "හීෙතෝ" ගුවන් ෙතොටුපෙළේ පැවති උද්ෙඝෝෂණ ව්යාපාරවලට ෙමම ගරු 
සභාෙව් කිසියම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු සම්බන්ධ වී සිටිෙය් ද යන්න ෙසොයා 
බලා වාර්තා කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතුයැයි 
ෙයෝජනා කර සිටිමු.   

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

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

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

3.  එම කාරක සභාව ට,— 

(අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට බලය තිබිය යුතු ය. 

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

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

 (ඈ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමටද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
 ලද්ෙද් වුවද, රැසව්ීම් පවත්වාෙගන යෑමටද බලය තිබිය යුතුය.  

පා.121/’11 

10. 

ගරු  කරු ජයසූරිය මහතා  

ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  

ගරු  එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා  

ගරු  හරින් පනාන්දු මහතා 

ගරු  කබීර් හෂීම් මහතා 
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ගරු  ඩී. එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා  

ගරු  රුවන් විජයවර්ධන මහතා 

ගරු  ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 

ගරු  තිස්ස අත්තනායක මහතා 

ගරු  (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා 

ගරු  ඒ. ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා,—  පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්ය ගරු ඒ. 
එල්. එම්. අතාවුල්ලා මහතා ෙකෙරහි විශ්වාස භංගත්වය,— 

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්ය ගරු ඒ. එල්. එම්. අතාවුල්ලා මහතා 2011 ජනවාරි මස 
04 වැනි දින,  

“අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. 2011 අෙපේල් 01 වැනිදා අපි පළාත් පාලන ආයතනවල 
අලුත් සභාවාරය කැඳවන්න ඕනෑ. ඒකට ඇත්තටම මාර්තු මාසෙය් ඡන්දය තියන්න ෙවනවා.”  

යැයි පැවසූ විට පළාත් පාලන ආයතනවල නව කාල සීමා 2011 අෙපේල් මස 01 වැනි දින 
ආරම්භ වීමට නියමිත ෙහයින් පළාත් පාලන ආයතනවල ඡන්ද විමසීම් 2011 මාර්තු මස 
පැවැත්ෙවනු ඇති බව එතුමා සභාවට සහතික වූ ෙහයින් ද; 

ෙකොළඹ, ශී ජයවර්ධනපුර ෙකෝ ට්ෙට් සහ ෙදහිවල - ගල්කිසස් මහනගර සභාවල හා 
ෙකොෙළොන්නාව නගර සභාෙව් ඡන්ද විමසීම් දැන් කල්දමනු ලැබ ඇති ෙහයින් හා තවත් 
මහනගර සභා, නගර සභා හා පාෙද්ශීය සභාවල ඡන්දද කල් දමනු ලැබීමට නියමිත බව වාර්තා වී 
ඇති ෙහයින් ද; හා 

අමාත්යවරයා උවමනාෙවන්ම අසත්ය පකාශයක් කරමින් සභාව ෙනොමග හැරිය ෙහයින් ද; 

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යවරයා ෙලස සිය කාර්යයන් ඉටුකිරීම තවදුරටත් 
කරෙගන යාමට අමාත්යවරයා සතු හැකියාව ෙකෙරහි සභාෙව් විශව්ාසය ගිලිහී ඇති බවට හා 
අමාත්ය මණ්ඩලෙය් ධුරයක් ෙහබවීම සඳහා ඔහු තවදුරටත් සුදුසු හා ෙයෝග්ය තැනැත්ෙතකු 
 ෙනොවන බවට ෙමම සභාව ෙයෝජනා කරයි.  

පා. 125/’11 

11. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා 

ගරු පාලිත රන්ෙග බණ්ඩාර මහතා 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා 

ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා,— කුමරන් පද්මනාදන් අත්අඩංගුෙව් තබාෙගන 
ඇත්ෙත් සහ ඔහුට එෙරහිව ෙචෝදනා ෙගොනුකිරීමට අදහස් කරන්ෙන් කුමන ෛනතික 
පතිපාදන යටෙත්ද යන්න සහ අෙනක් කරුණු සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනය කර වාර්තා කිරීම 
සඳහා වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,—  

2009 අෙගෝසත්ු 7 වැනි දින ශී ලංකා රජෙය් නිෙව්දනය පකාරව, ෂන්මුගම් කුමාරන් 
ධර්මලිංගම් ෙහවත් ෙසල්වරාසා පත්මනාදන් ෙහවත් කුමාරන් පත්මනාදන් ෙහවත් “ෙක්.පී.” 



( 96 ) 

 

නමින් වඩාත් පකට පුද්ගලයා, දැනට වසරකට වැඩි කාලයක් රජෙය් අත් අඩංගුෙව් පසුවන 
ෙහයින් ද, 

ආයුධ ජාවාරම සහ සාපරාධී කුමන්තණය කිරීම ඇතුළුව විවිධ ෙචෝදනා සඳහා “ෙක්.පී.” 
ජාත්යන්තර ෙපොලීසිෙය් වඩාත් අවශ්ය පුද්ගල ලැයිසත්ුෙව් සිටින අෙයකු ෙහයින් ද, 

හිටපු ඉන්දීය අගාමාත්ය රාජිව් ගාන්ධි මහතා 1991 දී ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් සහ 
තසත්වාදී පනත සහ ඉන්දීය පුපුරණ දව්ය පනත උල්ලංඝණය කිරීම සම්බන්ධෙයන් නීතිය 
කියාත්මක කිරීෙම් ඉන්දීය ආයතනයන්ට ද ඔහු අවශ්ය පුද්ගලෙයකු ෙහයින් ද, 

ශී මහා ෙබෝධියට සහ දළදා මාළිගාවට එල්ලවූ පහාර ඇතුළුව ශී ලංකාෙව් සිදුවූ තසත් පහාර 
කිහිපයකට සෘජුව හා වකව යන ෙදයාකාරෙයන්ම ඔහු සම්බන්ධ වී ඇතැයි පැවෙසන ෙහයින් ද, 

ඔහු ෙදමළ ඊළාම් විමුක්ති ෙකොටි සංවිධානය (එල්.ටී.ටී.ඊ) ෙවනුෙවන් ආයුධ මිල දී ගත් 
තැනැත්තා වූ ෙහයින් ද, 

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානෙය් ආයුධ පතිසම්පාදන, සැපයුම් දාම සහ මුදල් විශුද්ධිකරණ 
ෙමෙහයුම්වල නිරත වූ ඔහු එහි ෙගෝලීය කාර්යාල ජාලයක් පවත්වාෙගන ගිය ෙහයින් ද, 

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට අවි ආයුධ නැව් මගින් පවාහනය කිරීෙම් නියැලුණු නැව් සමාගමක් 
ඔහු විසින් ෙමෙහයවූ බව ෙහළිවී ඇති ෙහයින් ද, 

ශී ලංකාෙව් බැංකු මංෙකොල්ල කිහිපයක් ඔහු විසින් ෙමෙහයවූෙය් යැයි ද පැවෙසන  
ෙහයින් ද, 

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට අවි ෙතොග සම්පාදනය කිරීෙම් ඔහු නියැළී ඇති ෙහයින් ද, 

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට අයත් නැව් 19ක් සහ රන් රිදී ෙතොග ඇතුළු අති විශාල වත්කම් 
සම්භාරයක් ඔහු පාලනය කරන්ෙන් යැයි පැවෙසන ෙහයින් ද, 2009 ජුලි 21 වැනි දින 
එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය නිකුත් කළ නිෙව්දනයකින් ඔහු එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානෙය් නායකයා බව 
පකාශ කළ ෙහයින් ද, 

අහිංසක ජනයා ඝාතනය කරමින් එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය දරුණු ම්ෙල්ච්ඡ කියා සිදු කළ බව 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් පකාශනයක සඳහන් වන ෙහයින් ද, එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානෙය් කියාකාරකම් 
සඳහා මූල්යාධාර ලබාදීම සඳහා ජාත්යන්තරව මුදල් එකතු කළ පුද්ගලයා “ෙක්.පී.” බව රජය 
පවසන ෙහයින් ද, 

පහත දැක්ෙවන කරුණු පිළිබඳව විමර්ශනය කර වාර්තා කිරීම පිණිස පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ 
කාරක සභාවක් පත් කරනු ලැබිය යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.   

 (අ) “ෙක්.පී.” අත් අඩංගුෙව් රඳවා තබාෙගන ඇත්ෙත් කුමන ෛනතික පතිපාදන යටෙත්ද; 

 (ආ) “ෙක්.පී.” ට එෙරහිව ෙචෝදනා ෙගොනු කිරීමට අදහස ්කරන්ෙන්ද, එෙසේ නම්, —  

 (i) ඔහුට නඩු පවරනුෙය් කුමන නීතිය යටෙත්ද; 

 (ii) ෙචෝදනා පතෙය් අන්තර්ගත කරන වැරදි කවෙර්ද; 

 (iii) ඔහුට එෙරහිව ෙචෝදනා ෙගොනුකිරීමට අදහස ්කරනුෙය් කවදාද; සහ 

 (iv) එම ෙචෝදනා ෙගොනු කරනුෙය් කවර අධිකරණෙය්ද; 

 

 (ඇ) ඔහු  ෙවනත් රටකට බාරදිය යුතු බවට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී තිෙබ්ද, එෙසේ නම්, එබඳු               
ඉල්ලීම් කර ඇත්ෙත් කවර රටවල්ද සහ ඔහු ෙවනත් රටකට බාරදීම  සඳහා ෙයෝජනා 
වී තිෙබ්ද; 

 (ඈ)  රන්   රිදී  ෙතොග සහ නැව් ෙකෙරහි විෙශේෂ   අවධානය  සහිතව,  “ෙක්.පී.” සන්තකෙය් 
තිබූ එල්.ටී.ටී.ඊ. වත්කම්වල ඉරණම සහ පිහිටීම; 
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(ඉ)   රෙට් නීතිය යටෙත් ඔහුට එෙරහිව කටයුතු ෙනොකර “ෙක්.පී.” රඳවාෙගන සිටීෙමන්, 
කිසියම් නිලධාරිෙයකු ෙහෝ නිලධාරීහු ෙදෝහි  හැසිරීම සහ රාජකාරිය පැහැර හැරීම 
සම්බන්ධෙයන් වරදකරුවන් වන්ෙන්ද යන පශන්ය  පිළිබඳව ද විෙශේෂ කාරක සභාව 
සිය අවධානය ෙයොමු කළ යුතුය.  

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

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

3. ඒ කාරක සභාවට,—  
 

(අ)  සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද; 

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

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

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

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

බලය තිබිය යුතුය.  

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

 
පා.135/’11 

12. 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා 

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා 

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 

ගරු   දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ෙහජින් ගිවිසුම් මත ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවට 
සිදුවූ අවාසිය හා අලාභය සහ එම ගිවිසුම් සඳහා වගකිව යුතු පුද්ගලයින්ට විරුද්ධව ගත යුතු 
පියවර පිළිබඳ පරීක්ෂා කර වාර්තා කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,— 

ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංසථ්ාෙව් කළමනාකාරීත්වෙය් පූර්ණ අකාර්යක්ෂමතාවෙය් පතිඵලයක් 
ෙලස සංසථ්ාවට එෙරහිව ලබා දී ඇති අධිකරණ තීරණයක් පකාරව ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 
160 ක මුදලක් ෙගවීමට ඇති ෙහයින් ද, 
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සංසථ්ාවට එෙරහිව තීන්දු වුවෙහොත් පිළිෙවළින් ඇමරිකානු  ෙඩොලර් මිලියන 60ක් හා 
ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 200ක් සංසථ්ාව විසින් ෙගවිය යුතු නඩු ෙදකක් ෙම් වන විට විභාග 
 ෙවමින් පවතින  ෙහයින් ද, 

නිසි සැලසුමකින් හා ෙසොයාබැලීමකින් ෙතොරව ෙමම ෙහජින් ගිවිසුම්වලට එළෙඹන ලද්ෙද් 
හුදු අකාර්යක්ෂමතාවය ෙහේතුෙවන්ද, නැතෙහොත් වංකභාවය ෙහේතුෙවන්ද යන්න පැහැදිලි නැති 
ෙහයින්ද, 

 (අ) ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංසථ්ාවට මුළුමනින්ම අවාසිදායක වන එවන් ෙහජින් ගිවිසුම්වලට 
එළැෙඹන ලද්ෙද් ෙකෙසේද; 

 (ආ) එම ගිවිසුම් පිළිබඳව වගකිව යුතු සංසථ්ා නිලධාරින් කවුරුන්ද; 

 (ඇ) ෙහජින් ගිවිසුම් ෙහේතුෙවන් සංසථ්ාවට සිදුවූ මුළු පාඩුව ෙකොපමණද; 

 (ඈ) ඉදිරිෙය්දී එවන් සිදුවීම් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා ගත යුතු පියවර කවෙර්ද; 

 (ඉ) ෙහජින් ගිවිසුම් පිළිබඳව වගකිව යුතු පුද්ගලයින්ට එෙරහිව ගත යුතු පියවර 
කවෙර්ද; හා  

 (ඊ) පසත්ුත කරුණට යම් සම්බන්ධතාවයක් ෙහෝ අදාළත්වයක් ඇතැයි කාරක සභාව 
තීරණය කරනු ලබන ෙවනත් ඕනෑම කරුණක් පිළිබඳව ද,  

පරීක්ෂා කර බලා වාර්තා කිරීම පිණිස පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත්කරනු 
ලැබිය යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 

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

 (ආ) සථ්ාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සදහන්ව තිබුන ද, කාරක සභාව 
සාමාජිකයින් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය යුතුය.  

(3)  එම කාරක සභාවට, 
 (අ)  සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද; 

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

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

 (ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ෙක්ෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති 
පුද්ගලයින්ෙග් සහ පවීණයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට; සහ 

 (ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලද්ෙද් 
වුවද රැසව්ීම් පවත්වාෙගන යාමට ද; 

බලය තිබිය යුතුය.  
(4)  සිය පළමුවැනි රැසව්ීම් දිනෙය් සිට වර්ෂයක කාලයක් තුළ ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව 

විසින්වැඩිදුරටත් ලබා ෙදන අන් කවර කාල සීමාවක් තුළ කාරක සභාව සිය වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
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13. 

ගරු   ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 

ගරු   ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු   ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 

ගරු   සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 

ගරු   වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 

ගරු   ඉරාන් විකමරත්න මහතා 

ගරු   තිස්ස අත්තනායක මහතා 

ගරු  දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ලංකා ඛනිජෙතල් සංස්ථාව විසින් බාල තත්ත්වෙය් 
ෙපටල් ආනයනය කරන ලද්ෙද් කවර ආකාරෙයන්ද යන්න, සංස්ථාවට සිදුවූ සම්පූර්ණ 
අලාභය සහ ගැටලුවට ෙහේතුවූ ආනයනයන් සඳහා වගකිව යුතු පුද්ගලයන්ට විරුද්ධව ගත 
යුතු පියවර පිළිබඳ පරීක්ෂා කර වාර්තා කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක    
සභාව,—  

මෑත අතීතෙය්දි ලංකා ඛනිජෙතල් නීතිගත සංසථ්ාෙව් පරිපාලනය සම්පූර්ණෙයන්ම දුර්වලව 
පැවති බව ෙපනී ෙගොස ්ඇති ෙහයින්ද, 

සංසථ්ාව තත්ත්වෙයන් බාල ඛනිජ ෙතල් ආනයනය කර ඇති බව දැන් ෙහළිදරව් වී ඇති 
ෙහයින් ද, 

ෙමම තත්ත්වෙයන් බාල ඛනිජ ෙතල් නිසා වාහන දහස ්ගණනකට හානි සිදුවී ඇති අතර, 
ඇතැම් වාහනවලට අලුත්වැඩියා කිරීමට ෙනොහැකි තරමටම හානි සිදුවී ඇති ෙහයින් ද, 

ඉන්ධන පිරවුම්හල් ගණනාවක සවිකර ඇති ෙපටල් ෙපොම්ප ගණනාවකටද හානි සිදුවී ඇති 
ෙහයින් ද,  

සංසථ්ාෙව් ෙමම කියාමාර්ගය ෙහේතුෙවන් මිනිය ෙනොහැකි තරෙම් මූල්යමය පාඩු සිදුවී ඇති 
ෙහයින් ද, 

බලධාරීන් දැනටමත් වරද පැටවීමට තැනැත්ෙතකු ෙසොයාෙගන ඇති ෙහයින් ද, 

තත්ත්වෙයන් බාල ඛනිජ ෙතල් සත්ය වශෙයන්ම ආනයනය කළ බව අමාත්යවරයා 
පිළිෙගන ඇති ෙහයින් ද, 

ෙමම නින්දා සහගත පතිඵලය සම්බන්ධෙයන් රජය පරසප්ර විෙරෝධී පකාශ ගණනාවක් කර 
ඇති ෙහයින් ද, 

(අ) ෙමම ඛනිජ ෙතල් ෙතොගය ඇණවුම් කිරීෙම්දී ෙටන්ඩර් පටිපාටි අනුගමනය 
ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

(ආ) සංස්ථාව විසින් තත්ත්වෙයන් බාල ඛනිජ ෙතල් සත්ය වශෙයන්ම ආනයනය කරනු 
ලැබුෙව්ද; 

(ඇ) එම ආනයනයන් කරන ලද්ෙද් කවර රටකින්ද; 

(ඈ) එම ආනයනයන්හි සම්පූර්ණ පිරිවැය ෙකොපමණද; 

(ඉ) එබඳු ආනයනයන් ෙහේතුෙවන් සංස්ථාවට සිදුවූ මුළු අලාභය ෙකොපමණද; 

(ඊ) එබදු ආනයනයන් වැළැක්වීමට කිසිදු කියාමාර්ගයක් ෙනොගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

(උ) පැමිණි ෙතොග තත්ත්වෙයන් බාල බව ෙහළිදරව් වූෙය් නම්, ඒවා පතික්ෙෂේප 
කිරීමට කිසිදු කියාමාර්ගයක් ෙනොගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  
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(ඌ) ආනයනය කරන ලද ෙතොග තත්ත්වෙයන් බාල බව දැන සිටියදීත්, ඒවා රෙට් 
පිරවුම්හල් ගණනාවකට ෙබදාහරිනු ලැබිමට ෙහේතු ක වෙර්ද; 

(එ) ආනයනය කරන ලද ෙතොග තත්ත්වෙයන් බාල බව ෙහළිදරව්වීෙමන් පසුව එම 
ෙතොග සඳහා ෙගවීම් කිරීමට ෙහේතු කව ෙර්ද; 

(ඒ) නියත වශෙයන්ම ෙපටල් හිඟයක් ඇති විය හැකිව තිබූ බව ජනතාවට දැනුම් 
ෙනොදීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

(ඓ) එබඳු ආනයනයන් සම්බන්ධෙයන් වගකිව යුතු පුද්ගලයන් කවුරුන්ද; 

(ඔ) ඉදිරිෙය්දී එබඳු සිදුවීම් වැළැක්වීමට ගත යුතු පියවර කවෙර්ද; 

(ඕ) ෙමම ආනයනයන් සම්බන්ධෙයන් වගකිවයුත්තන්ට එෙරහිව ගත යුතු 
කියාමාර්ග කවෙර්ද; සහ 

(ඖ) පස්තුත කරුණුවලට සම්බන්ධ ෙහයින් විමසා බැලීම ෙයෝග්ය යැයි කාරක 
සභාවට හැ  ෙඟන  අන් කවර ෙහෝ කරුණු, 

පරීක්ෂා කර බැලීම පිණිස පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත්කරනු ලැබිය යුතු යැයි 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.  

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

 (ආ) ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සදහන්ව තිබුන ද, කාරක සභාව 
 සාමාජිකයින් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත 
 විය යුතුය.  

(3) එම කාරක සභාවට, 

(අ)  සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද; 

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

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

(ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ෙක්ෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති 
පුද්ගලයින්ෙග් සහ පවීණයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට; සහ 

(ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල්තබන 
ලද්ෙද් වුවද රැස්වීම් පවත්වාෙගන යාමට ද; 

බලය තිබිය යුතුය.  

(4)  සිය පළමුවැනි රැසව්ීම් දිනෙය් සිට වර්ෂයක කාලයක් තුළ ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
වැඩිදුරටත් ලබා ෙදන අන් කවර කාල සීමාවක් තුළ කාරක සභාව සිය වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
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14. 

ගරු  ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා 

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා 

ගරු   (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා 

ගරු   ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා 

ගරු  දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 

ගරු  ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

ගරු  රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා 

ගරු   බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා 

ගරු වී. එස.් රාධකිෂන්න් මහතා 

ගරු  ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා 

ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා 

ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා 

ගරු  රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— ශී ලංකාෙව් ජනතාව එකම ෙද්ශයක ජනතාවක් 
ෙලස සවිබල ගැන්වීම පිණිස ෙද්ශපාලන හා ව්යවස්ථාමය කියාමාර්ග නිර්ෙද්ශකර වාර්තා 
කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,—   

රෙටහි සහ එහි වැසියන්ෙග් ආර්ථික, සාමාජීය සහ ෙද්ශපාලන සංවර්ධනය සඳහා ජාතියක් 
ෙලස එකමුතු වීමට සහ කටයුතු කිරීමට ශී ලාංකික ජනතාවට අද්විතීය අවසථ්ාවක් උදාවී ඇති 
ෙහයින්ද, 

ෙමම කාර්යය සඳහා ශී ලංකාෙව් ජනතාවෙග් සමගිය පවර්ධනය කිරීමට සහ ඔවුන්ෙග් 
ආර්ථික, සමාජයීය සහ ෙද්ශපාලන සංවර්ධනය සඳහා තීරණ ගැනීමට ඔවුන් සවිබල ගැන්වීම 
සඳහා පියවර ගැනීම කාෙලෝචිත ෙහයින්ද, 

පූර්ෙවෝක්ත කරුණු සඳහා හැකියාව ලබා දීමට ගතයුතු පියවරවල සව්භාවය හා විෂය පථය 
නිර්ණය කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසුකම් ඇත්ෙත් ජනතාවෙගන් ෙත්රී පත්වූ නිෙයෝජිතයන්ෙග් 
කමිටුවක්වන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් විෙශේෂ කාරක සභාවකට ෙහයින්ද,      

(අ) ශී ලංකාෙව් ජනතාවෙග් සමගිය පවර්ධනය කිරීම සඳහාත්,  

 (ආ) එකම ෙද්ශයක ජනතාවක් ෙලස ඔවුන් තවදුරටත් සවිබල ගැන්වීම සඳහාත්, සහ  

 (ඇ) ඔවුන්ෙග් ආර්ථික, සමාජීය සහ ෙද්ශපාලන සංවර්ධනය සඳහා තීරණ ගැනීම සහ 
  කියාමාර්ගවල නියැළීමට ඔවුනට හැකියාව ලබා දීම සඳහාත් වූ,  

ශී ලංකාෙව් ජනතාවට ෙයෝග්ය හා පිළිගතහැකි විසඳුමක් සඳහා වූ  ෙද්ශපාලන හා 
ව්යවසථ්ාමය කියාමාර්ග ෙමම ගරු සභාවට මාස 06ක් ඇතුළත නිර්ෙද්ශ කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තු 
විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.  
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2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති, කථානායකතුමා විසින් නම් කළ යුතු 
 වන්ෙන්ය.  

(ආ) සථ්ාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුනද, කාරක සභාව 
සාමාජිකයින් තිස ්එක් (31) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය යුතු ය.  

3. එකී කාරක සභාවට, 

(අ) සිය ගණපූරණය නියමකර ගැනීමටත්; 

(ආ) එය අවශ්ය යැයි සලකන ඕනෑම පුද්ගලෙයකු ෙහෝ ෙල්ඛනයක් කැඳවීමත්;  

(ඇ) එෙසේ කැඳවනු ලබන ඕනෑම පුද්ගලෙයකු දිවුරුම් ෙහෝ පතිඥා මත පශන් කිරීමටත්; 

(ඈ) කලින් කල පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලද්ෙද් වුවද, සිය කටයුතු අඛණ්ඩව 
පවත්වාෙගන යාමටත්;  

(ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමටත්;  

බලය තිබිය යුතු ය. 

පා.149/’11 

15. 

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා  

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා  

ගරු ෙමොහමඩ් අසල්ම් මහතා  

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  

ගරු ඩබ්ලිව්. බී. ඒකනායක මහතා  

ගරු ඒ. ආර්. එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා  

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා  

ගරු  රුවන් රණතුංග මහතා  

ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා  

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා  

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා  

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා  

ගරු ජගත් බාලසූරිය මහතා  

ගරු  රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා  

ගරු  ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා  

ගරු වයි. ජී. පද්මසිරි මහතා  

ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා  

ගරු  පියංකර ජයරත්න මහතා  

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  

ගරු  පවිතා ෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය  

ගරු  උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා  



( 103 ) 

 

ගරු  නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා  

ගරු  ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා  

ගරු  එච්. එම්. එම්. හරීස් මහතා  

ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා  

ගරු  අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා  

ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා  

ගරු  නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා  

ගරු (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂප් කුමාර මහතා  

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා  

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා  

ගරු  ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා  

ගරු  ලසන්ත අලගියවන්න මහතා  

ගරු  සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා  

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා  

ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා  

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා  

ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා  

ගරු  කනක ෙහේරත් මහතා  

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා  

ගරු  ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා  

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  

ගරු  ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා  

ගරු  වී. එස්. රාධකිෂන්න් මහතා  

ගරු  ජයරත්න ෙහේරත් මහතා  

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා  

ගරු  කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය  

ගරු  සිරිපාල ගමලත් මහතා  

ගරු  එච්. ආර්. මිතපාල මහතා  

ගරු  ෙරෝහණ දිසානායක මහතා  

ගරු  උෙප්ක්ෂා සව්ර්ණමාලි මහත්මිය  

ගරු  මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය  

ගරු  ජානක වක්කුඹුර මහතා  

ගරු  විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා  
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ගරු  ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා  

ගරු  චන්දසිරි ගජදීර මහතා  

ගරු  සී. බී. රත්නායක මහතා  

ගරු  පියෙසේන ගමෙග් මහතා  

ගරු  කුමාර ෙවල්ගම මහතා  

ගරු  ගාමිණී විජිත් විජිතමුණි ද ෙසොයිසා මහතා  

ගරු  නාමල් රාජපක්ෂ මහතා  

ගරු  රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  

ගරු  ෙජ්. ආර්. පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා  

ගරු  ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා  

ගරු  එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා  

ගරු  ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා  

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා  

ගරු  මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා  

ගරු  (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා  

ගරු   ඒ. එල්. එම්. අතාවුල්ලා මහතා  

ගරු ඒ. එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා  

ගරු  ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා  

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා  

ගරු එම්. බී. ෆාරුක් මහතා  

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් 
හිටපු අගවිනිශ්චයකාර ගරු සරත් එන්. සිල්වා මහතාට එෙරහිව බලය අයථා භාවිතය 
පිළිබඳවත්, විෂමාචාරය සහ/ෙහෝ අවකල් කියාව පිළිබඳවත් වූ  ෙචෝදනා පරීක්ෂාකර 
වාර්තා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,— 

එවැනි ෙචෝදනාවලට අනුව ඔහු අධිකරණය අපකීර්තියට පත්ෙකොට ඇති බව සඳහන් වන 
බැවින්ද, 

අධිකරණෙය් සව්ාධීනත්වය හා නීතිෙය් රීතිය ආරක්ෂා කිරීමට හා පවත්වාෙගන යෑමට ඔහු 
අෙපොෙහොසත්වූ බැවින්ද, 

පහත සඳහන් කරුණු විමර්ශනයට ලක්ෙකොට වාර්තා කිරීම පිණිස පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ 
කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු බවට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

 

 

(අ) වැල්ලවාය හිටපු මෙහේස්තාත් ජනක බණ්ඩාර මහතාෙග් ෙසේවය අත්හිටුවීමට 
තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ඉල්ලා අස්වීම ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස ඔහුට බලපෑම් 
එල්ල කරනු ලැබුෙව්ද යන වග,  

(ආ) ෙකොළඹ, හිටපු අතිෙර්ක මෙහේස්තාත් හිරාන් ඒකනායක මහතාෙග් ෙසේවය 
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය ද්ෙව්ෂ සහගත ෙලස 
අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග;  

(ඇ) හිටපු මෙහේස්තාත් සුනිල් ෙලෝරන්ස් ද ෙකොස්තා මහතාෙග් ෙසේවය අත්හිටුවීමට 
තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග; 
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(ඈ) මාතර හිටපු අතිෙර්ක දිස්තික් විනිශ්චයකාර අනුර බණ්ඩාර මහතාෙග්  ෙසේවය 
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග; 

(ඉ) මාළිගාකන්ද හිටපු මෙහේසත්ාත් ඩී. එම්. සිරිවර්ධන මහතාෙග් ෙසේවය 
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග; 

(ඊ) මීගමුව හිටපු දිස්තික් විනිශ්චයකාර පාලිත බණ්ඩාරනායක මහතාෙග් ෙසේවය 
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග ; 

(උ) නුවරඑළිය හිටපු දිස්තික් විනිශ්චයකාර පභාත් ද සිල්වා මහතාෙග් ෙසේවය 
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග; 

(ඌ) කැබිතිෙගොල්ලෑව හිටපු මෙහේසත්ාත් ඩී. එම්. ටී. බී. දිසානායක මහතාෙග් ෙසේවය 
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහු  ෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග; 

(එ) ෙකොළඹ, හිටපු අතිෙර්ක මෙහේස්තාත් හැරල්ඩ් විෙජ්සිරි ලියනෙග් මහතාෙග් 
ෙසේවය අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද 
යන වග; 

(ඒ) ෙමොරවක හිටපු මෙහේස්තාත් ෙක්. ඩී. ඩී. ෙක්. ද ආබෘ මහතාෙග් ෙසේවය 
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග; 

(ඔ) බලපිටිය, හිටපු මෙහේස්තාත් වයි. එල්. ධර්මෙසේන මහතාෙග් ෙසේවය 
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග; 

(ඕ) මහනුවර, හිටපු අතිෙර්ක මෙහේස්තාත් නන්දන වීරසිංහ මහතාෙග් ෙසේවය 
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග;  

(ක) කන්තෙල් හිටපු මෙහේස්තාත් ඒ. එම්. ඩී. එස්. දික්කපිටිය මහතාෙග් ෙසේවය 
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග; 

(ග) ඇල්පිටිය හිටපු දිස්තික් විනිශ්චයකාර ජී. ඩී. කුලතිලක මහතාෙග් ෙසේවය 
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග; 

(ච) ඉහත සඳහන් අවස්ථාවලට අමතර වශෙයන් අධිකරණ ෙසේවෙය් නිලධාරීන්ෙග් 
ෙසේවාවන්  ද්ෙව්ෂසහගත ෙලස අවසන් කරනු ලැබූ අවස්ථාවන්; 

(ජ) ෙකොළඹ 7, විෙජ්වර්ධන මාවෙත් අංක 129 දරන ස්ථානෙය් පිහිටි 
අගවිනිශ්චයකාර නිල නිවෙසේ පවත්වා ෙගන යමින් තිබූ විනිශ්චයකාරවරු න්ෙග් 
ආයතනෙය් භාරකරු වශෙයන් අධිකරණය ඉදිරිෙය් ෙචෝදනා ගණනාවක් 
එල්ලවී තිබූ ෙරෝහණ කුමාර නමැති පුද්ගලයකුට ගරු සරත් එන්. සිල්වා මහතා 
විසින් පත්වීමක් ලබා දුන්ෙන්ද යන වග; 

(ට) ගරු සරත් එන්. සිල්වා මහතා ගරු අධ්යක්ෂවරෙයකු වශෙයන් ෙසේවය කරනු 
ලබන ෙබෞද්ධ ගුවන්විදුලි ෙසේවාව ස්ථාපනය කරනු ලැබීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ 
ද බුඩිස්ට් රූපවාහිනී නාලිකාව (The Buddhist TV Channel) ආරම්භ කිරීමට 
රුපියල් මිලියන 65ක පදානයක් ලබා දුන් මුහුන්තන් කානගී ෙපත්සම්කරු 
වශෙයන් ෙපනී සිටි සී. බී. එන්. චන්දිකා (CBN Sat) නඩුෙව් තීරණයට අදාළ 
කරුණු; 

(ඩ) පාර්ලිෙම්න්තුව නවීකරණය කිරීම, පජාතන්තවාදය සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ 
ෙලෝක බැංකු/එජාස ව්යා. (World Bank/ UNDP) ආධාර ව්යාපෘතිෙය්දී ගරු 
සරත් එන්. සිල්වා මහතා විසින් ඉටු කරන ලද කාර්යභාරයට අදාළ කරුණු; 
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(න) අගවිනිශ්චයකාරවරයා වශෙයන් ගරු සරත් එන්. සිල්වා මහතා ෙසේවය කරන 
ලද කාල සීමාව ඇතුළත ඔහුෙග් ද්ෙව්ශසහගත කියා ෙහේතුෙවන් ෙවනත් 
කිසියම් පුද්ගලයන්ට අගතියක්ද සිදුවී ඇත්ද යන වග. 

(2) (අ) එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති කථානායකවරයා විසින් නම් කළයුතු 
වන්ෙන්ය.  

 (ආ) ස්ථාවර නිෙයෝග 95හි විධි විධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, කාරක සභාව 
සාමාජිකයන් තිස්එක් ෙදෙනකුට (31) ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය 
යුතුය.  

(3) එකී කාරක සභාවට,— 

 (අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමටද, 

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

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

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

 (ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
ලද්ෙද් වුවද රැස්වීම් පවත්වා ෙගන යාමටද  

බලය තිබිය යුතුය.  

පා. 150/’11 
16. 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 

ගරු  (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා 

ගරු  පී. හැරිසන් මහතා 

ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 

ගරු   අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 

ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය 

ගරු  ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු   (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 

ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 

ගරු   ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— 2011 ෙදසැම්බර් මස 1 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව මගින් අවධානයට 
ලක්කර තිෙබන රජයට අයත් ව්යාපාරවල පාඩු පිළිබඳව පරීක්ෂාකර ඒවාට වගකිව යුතු 
අයට එෙරහිව ගත යුතු පියවර හා ඒවා නිවැරදි කිරීමට ගත යුතු කියාමාර්ග නිර්ෙද්ශකර 
වාර්තා කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,—   
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ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව එම කාරක සභාෙව් සභාපති හා මානව 
සම්පත් අමාත්ය ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා විසින් 2011 ෙදසැම්බර් මස 1 වැනි දින ඉදිරිපත් 
කරන ලද ෙහයින්ද; 

රජයට අයත් පාඩු ලබන ආයතන සහ ව්යාපාර ගණනාවක් එම වාර්තාව මගින් අවධානයට 
ලක්කර ඇති ෙහයින්ද; 

එම ආයතන අතර වඩාත් කැපී ෙපෙනන්ෙන් පහත සඳහන් ආයතන ෙහයින්ද;      
 1. ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහල  

  2. ශී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය   

  3. ලංකා ඛණිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව 

  4. ශී ලංකන් ගුවන් ෙසේවය 

  5. සීමාසහිත මිහින් ලංකා සමාගම 

  6. ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය 

  7. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය  සහ   

  ශී ලංකා කිකට් ආයතනය බංෙකොෙලොත්භාවයට පත් වී ශී ලංකා රජය විසින් එම 
 තත්ත්වෙයන් මුදවා ගත යුතුව පවතින බවද ෙහළිදරව් වී ඇති ෙහයින්ද;   

ෙමම පාඩු ශී ලංකාෙව් මූල්ය තත්ත්වය තද බල ෙලස පිරිහීමට ෙහේතුවන ෙහයින්ද;   

ෙමම ආයතන පවත්වාෙගන යාෙම් හා ඒවා පත්ව ඇති තත්ත්වෙයන් මුදවා 
ගැනීෙම් පිරිවැය අවසානෙය්දී දැරීමට සිදුවන්ෙන් මහජනතාවට වන ෙහයින් සහ  

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ෙකෙරහි පැවරී ඇති බලතල, එය වාර්තා 
ඉදිරිපත් කිරීමට පමණක් සීමා කරන අතර තමන් ෙහළිදරව් කරගන්නා ලද කරුණු 
සම්බන්ධෙයන් වැඩිදුර කියාමාර්ග ගැනීෙම් භූමිකාවක් එය සතුව ෙනොමැති ෙහයින් ද; 

 (අ) ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා වාර්තාෙව් පිළිබිඹු ෙකෙරන ෙමම ආයතනවල, 
 විෙශේෂෙයන්ම ෙමහි ලැයිසත්ුගතකර ඇති ආයතනවල කටයුතු ෙසොයාබලා 
 ඒවා පාඩු ලැබීමට ෙහේතු  නිශච්ය කිරීම සඳහා ද; 

(ආ) යම් පුද්ගලෙයකු ෙහෝ පුද්ගලයන් ෙමම ආයතනවල කළමනාකරණය සඳහා වගකිව 
යුතු ද යන්න සහ වංචා සහගත කියාකාරකම්වලට සම්බන්ධව සිටී ද යන්න නිශච්ය 
කිරීම සඳහා ද;  

(ඇ) ෙමම පාඩු දිගින් දිගටම සිදුවීම වැළැක්වීම සඳහා ද; 

(ඈ) වගකිව යුත්තන්ට දඬුවම් කිරීම පිණිස මුල් අවසථ්ාෙව්දී ගතයුතු කියාමාර්ග නිර්ෙද්ශ 
කිරීම සඳහා ද; 

(ඉ) ෙමම පාඩු පියවා ගැනීම සඳහා ගත යුතු පියවර තීරණය කිරීම සඳහා;  සහ  

(ඊ) පාර්ලිෙම්න්තු අයවැය කාර්යාංශයක් සථ්ාපනය කිරීම ඇතුළුව, වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ 
කියාත්මක කිරීම පිණිස අවශ්ය අතිෙර්ක නීති කවෙර්ද යන්න නිශච්ය කිරීම සඳහා ද; 

  

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

2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපතිවරයා කථානායකවරයා විසින් නම් කරනු ලැබිය   
 යුතු ය. 

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



( 108 ) 

 

3. එම කාරක සභාවට— 

(අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමටද;  

(ආ) පුද්ගලයන්, ලිපි ෙල්ඛන හා වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමටද, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ සිය 
කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම් තැනැත්ෙතකුට නියම කිරීමටද, එබඳු 
තැනැත්ෙතකුෙග් සන්තකෙය් ෙහෝ පාලනය යටෙත් පවතින යම් ලිපි ෙල්ඛන, 
ෙපොතක්, ෙල්ඛනයක් ෙහෝ ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම කිරීමටද;  

(ඇ) සාක්ෂිකරුවන් වාචිකව පරීක්ෂා කිරීම මගින් සත්ය අසත්යතාව විමසීෙමන් ෙහෝ 
අන්යාකාරයකින් තහවුරු කරගැනීමටද, කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා  ෙහෝ එම 
කාර්යය සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරන ලද තැනැත්ෙතකු විසින් දිවුරවනු ලැබූ ෙහෝ 
පතිඥා දීමට සලසව්නු ලැබූ සාක්ෂිකරුවන් පරීක්ෂා කිරීමටද;  

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

(ඉ) කලින් කලට අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල්තබන ලද්ෙද් 
වුවද රැසව්ීම් පවත්වාෙගන යාමට ද; 

බලය තිබිය යුතු ය. 
 

4. කාරක සභාව, එහි පළමු රැසව්ීෙම් සිට එක් වර්ෂයක් ඇතුළත ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
නියම ෙකෙරන ෙවනත් ෙහෝ වැඩිමනත් කාලයක් තුළ සිය වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. 

පා. 156/’12 
17. 

ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  

ගරු  තිස්ස අත්තනායක මහතා 

ගරු  එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු  කබීර් හෂීම් මහතා 

ගරු  මංගල සමරවීර මහතා 

ගරු  පී. හැරිසන් මහතා 

ගරු  ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 

ගරු  ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු  අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,— 2011 වර්ෂෙය් අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත උසස ්
ෙපළ විභාගෙය් පතිඵල සම්බන්ධ ගැටලු පරීක්ෂා කර බලා ඒවා නිරාකරණය කර ගැනීමට 
අවශ්ය පතිකර්ම නිර්ෙද්ශ කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,— 

2011 අධ්යයන වර්ෂය සඳහා අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත උසස ්ෙපළ විභාගෙය් පතිඵල 
නිකුත් කිරීම බරපතළ ගැටලු ඇති ෙකොට ඇති ෙහයින්ද; 

විවිධ පාර්ශව් විසින් පරසප්ර විෙරෝධී පකාශ සිදු කරමින් ඇති ෙහයින්ද;  

ගැටලු ඇති වී ඇත්ෙත් තාක්ෂණික ෙදෝෂ ෙහේතුෙවන් බව සමහර පාර්ශව් පකාශ කරන 
ෙහයින්ද;  

පතිඵල නිකුත් කිරීෙම්දී ඇතිවූ අනවශ්ය හදිසිය සම්බන්ධෙයන් තවත් සමහර අය ෙචෝදනා 
කරන  ෙහයින්ද;  

අදාළ නිලධාරීන්ෙග් අකාර්යක්ෂමභාවය නිසා ගැටලු මතුවී ඇතැයි තවත් සමහරු ෙචෝදනා 
කරන ෙහයින්ද;  
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විභාග ෙකොමසාරිසව්රයා සව්කීය ධූරෙයන් මුදා හැර ඇති ෙහයින්ද;  

ෙමම කාරණය සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂා කිරීමට ජනාධිපතිවරයා තමා විසින්ම ෙකොමිසමක් 
පත් කර ඇති ෙහයින්ද;  

සමසත් ශිෂ්ය පරම්පරාවකම අනාගතය විපතට පත් කර ඇති ෙහයින්ද;  

අධ්යාපන පද්ධතිය පිළිබඳ විශව්ාසය දැඩිෙලස බිඳවැටීමට ෙමය ෙහේතු වී ඇති ෙහයින්ද; 

අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද සහතික පිළිගැනීම සම්බන්ධෙයන් 
සැක මතුව ඇති ෙහයින්ද;  

පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු 
යැයි ෙමම සභාව ෙයෝජනා සම්මත කරයි:— 

 
 (අ) Z ලකුණු කමය සහ එය කියාත්මක කරන ආකාරය පරීක්ෂා කිරීමට;  

 (ආ) ෙමම ගැටලුවට පාදක වූ ෙහේතු පරීක්ෂා කිරීමට;  

 (ඇ) 2011 වර්ෂය සඳහා වූ අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත උසස ් ෙපළ විභාගෙය් 
පතිඵල පිළිබඳ ගැටලු නිරාකරණය කර පතිකර්ම නිර්ෙද්ශ කිරීමට; 

 (ඈ) එවැනි ගැටලු අනාගතෙය්දී ඇති වීම වළකාලීම සඳහා ගත යුතු පියවර 
නිර්ෙද්ශ කිරීමට; සහ 

 (ඉ) කාරක සභාව විසින් අවශ්ය යැයි තීරණය කරන්නා වූ ෙවනත් පතිකර්ම 
නිර්ෙද්ශ කිරීමට 

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

 (ආ) ස්ථාවර නිෙයෝග 95හි විධි විධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, කාරක සභාව 
සාමාජිකයන් විසිඑක් ෙදෙනකුට (21) ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය 
යුතුය.  

3. එම කාරක සභාවට,— 

 (අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමටද; 

 (ආ) සිය කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම් තැනැත්ෙතකු 
කැඳවීමටද, යම් ෙල්ඛනයක් ෙහෝ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස යම් 
තැනැත්ෙතකුට නියම කිරීමටද, ඉහත සඳහන් කරුණු පූර්ණ ෙලස සලකා 
බැලීම පිණිස අවශ්ය යැයි කාරක සභාව කල්පනා කරන ලිඛිත ෙහෝ වාචික 
සාක්ෂි ලබා ගැනීමට හා භාර ගැනීමටද; 

(ඇ) සාක්ෂිකරුවන් වාචිකව පරීක්ෂා කිරීම මගින් සත්ය අසත්යතාව විමසීෙමන් ෙහෝ 
අන්යාකාරයකින් තහවුරු කරගැනීමටද, කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා  ෙහෝ එම 
කාර්යය සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරන ලද තැනැත්ෙතකු විසින් දිවුරවනු ලැබූ 
ෙහෝ පතිඥා දීමට සලසව්නු ලැබූ සාක්ෂිකරුවන් පරීක්ෂා කිරීමටද;  

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

 (ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමටද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
ලද්ෙද් වුවද රැස්වීම් පවත්වා ෙගන යාමටද  

බලය තිබිය යුතුය.  

4. සිය පළමු රැසව්ීම් වාරෙය් සිට වසරක් ඇතුළත ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අවසර ලබා 
ෙදන එවැනි ෙවනත් ෙහෝ වැඩිදුර කාලයක් ඇතුළත කාරක සභාව සිය වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 
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ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 

ගරු ඩී. එම්. ස්වාමිනාදන්  මහතා 

ගරු කබීර් හෂීම් මහතා 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා  

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා  

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  

ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර  මහතා 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා  

ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය  

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා 

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා 

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා  

ගරු පාලිත රන්ෙග බණ්ඩාර මහතා 

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා  

ගරු ජයන්ත කැටෙගොඩ මහතා 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා  

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා  

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා 

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය  



( 111 ) 

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා,— රාජ්ය පරිපාලන හා සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය     
ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා ෙකෙරහි විශව්ාස භංගත්වය,— 

ෙම් රෙට් රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් අද වන විට 40,000කට වැඩි පමාණයක් සිටින 
ෙහයින් ද; 

ෙමම රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සඳහා රජෙය් රැකියා ලබා දීෙම්දී විධිමත් සහ සාධාරණ 
වැඩපිළිෙවළක් කියාත්මක ෙනොවන ෙහයින්ද; 

රජය විසින් රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රැකියා සැපයීෙම්දී ෙද්ශපාලන හිතවත්කම්, පවුල් 
සම්බන්ධතා, ෙවනත් ඥාති සම්බන්ධකම් මත ෙමකී පිරිසට රැකියා ලබා දීම සඳහා කටයුතු 
කරෙගන යනු ලබන ෙහයින් ද;  

“ෙද්ශපාලන ලැයිසත්ු” මගින්, රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සඳහා රජෙය් රැකියා ලබා දීම 
අසාධාරණ, අවිධිමත් සහ රජෙය් රැකියාවලට බඳවා ගැනී ෙම් පිළිගත් පරිපාටිය සහමුලින්ම 
උල්ලංඝනය කරනු ලැබ ඇති ෙහයින් ද; 

ෙද්ශපාලන පක්ෂපාතීත්වය සලකා රජෙය් රැකියා ලබාදීම මගින් ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 
12(1) ව්යවසථ්ාෙවන් සහතික කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවී ඇති ෙහයින් ද; 

රාජ්ය පතිපත්ති ෙමෙහයවීෙම් මූලධර්මයන්හි 27(2)(අ) ව්යවසථ්ාව මගින් මූලික 
අයිතිවාසිකම් සැබෑ ෙලස කියාත්මක කිරීෙම් වගකීම රජය ෙවත භාර කර ඇති ෙහයින් ද; 

ෙමෙසේ රැකියා ලබා දීමට ෙහේතු වූ කරුණු කාරණා සම්බන්ධෙයන් සාධාරණ කරුණු 
දැක්වීමක් කිරීමට අදාළ අමාත්යවරයා අෙපොෙහොසත් වී ඇති ෙහයින් ද; 

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට ෙමෙසේ සැලකීම, ෙම් රෙට් තරුණ සම්පත නිකරුෙණ් 
ෙද්ශපාලනඥයින් පසුපස යන පිරිසක් බවට පත් කිරීෙම් මූලික අරමුණ ඇතිව කියාත්මක 
වන්නක් බවට සැලකිය හැකි ෙහයින් ද; 

රාජ්ය ෙසේවයට සීමිත තරග විභාගවලින් රාජ්ය නිලධාරීන් බඳවා ගැනීෙම්දී තරග විභාග 
පතිඵල පසිද්ධ ෙනොකරමින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මගින් ඔවුන් බඳවාෙගන පසුව පතිඵල නිකුත් 
කිරීම  මගින්  රාජ්ය   ෙසේවයට බඳවා ගැනීම පිළිබඳව කිසිදු විනිවිදභාවයක් ෙනොමැතිවීෙමන්  
රෙට් අති බහුතරයකින් යුත් උගත් තරුණ පරපුරට අසාධාරණයක් වන ෙහයින්; සහ 

රාජ්ය නිලධාරීන්ෙග් පත් කිරීම්, මාරු කිරීම්, උසස ්කිරීම්, පිළිබඳව ඇති සව්ාධීන රාජ්ය 
ආයතනය වන රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව සව්ාධීන ෙලස කියාත්මක කරවීමට ඇති ඉඩකඩ 
අහුරා ඇති ෙහයින් ද; 

රාජ්ය පරිපාලන හා සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
ෙකෙරහි සභාෙව් විශව්ාසය භංගවී ඇති බව ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 

පා. 168/’12 
19. 

 ගරු   (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 

 ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා,— ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ගීක බැඳුම්කරවලින් කරන 
ලද ආෙයෝජනයන් සම්බන්ධෙයන් ජාත්යන්තර මූල්ය සහෙයෝගිතා අමාත්ය ගරු (ආචාර්ය) සරත් 
අමුණුගම මහතා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කරන ලද පකාශය පිළිබඳ පරීක්ෂා කර වාර්තා කිරීම 
පිණිස වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,—  



( 112 ) 

 

වගකීෙමන්  ෙතොර ෙද්ශීය ආර්ථික කළමණාකරණය විසින් වඩාත් අයහපත් තත්ත්වයට 
පත්කරන ලද,  ෙගෝලීය මූල්ය අර්බුදෙය් පතිඵලයක් වශෙයන් යුෙරෝපා කලාපෙය් ආර්ථිකයන් 
කිහිපයක්ම 2010 වර්ෂෙය්දී පමණ අර්බුදකාරී තත්ත්වයට ඇද වැටුන ෙහයින්ද;  

ගීසිය සිය ඇසත්ෙම්න්තුවලට වඩා ෙබෙහවින් පහළට වැටුණු වර්ධන ෙව්ගයක්ද, විශාල 
පරතරයකින් බදු ආදායමට වඩා අධික වූ වියදම් සමග ෙගොඩනැගුනු රාජ්ය මූල්ය  
අසමතුලිතතාවන්ද, පාලනය කළ ෙනොහැකි ෙලස ඉහළ යමින් ඇති ණය බරද, රජය සිය අයවැය 
පරතරය පිළිබඳව මවා පෑ අගයන් ලබාෙදමින් යුෙරෝපා සංගමය  ෙනොමග යැවූ බව අනාවරණය 
වීෙමන් පසුව විශව්ාසය තැබිය හැකි බව සහමුලින්ම පාෙහේ ගිලිහී ගිය නිල සංඛ්යා දත්තද 
ෙහේතුෙවන් වඩාත් හානියට පත් වූ රටවලින් එකක් බවට පත් වූ ෙහයින්ද; 

2010 පථම කාර්තුව වනවිට ගීක රජයට සිය ණය ආපසු ෙගවීම සඳහා වූ බැඳීම් සපුරාලීමට 
ඇති හැකියාව බරපතල පශන්යකට භාජනය වී රාජ්ය ණය ආපසු ෙගවීම පැහැර හරිනු ඇතැයි 
යන බිය ඇති කළ ෙහයින්ද; 

ෙශේණිගත කිරීෙම් ආයතන ගීක ණයවලට “ෙනොවටිනා” යන තරාතිරම ලබා දී, එමගින් 
ගීසිය ෙවත ලබා ෙදන පුද්ගලික ණය සම්පූර්ණෙයන්ම සිඳි තිබූ ෙහයින්ද; 

2010 අෙපේල් මාසෙය්දී  ගීක රජය ආර්ථික  ෙගොඩගැනීෙම් ණයක් සඳහා අයැදුම් කළ අතර, 
ආර්ථිකය තව තවත් අයහපත්වීම නවතාලීෙම් අෙප්ක්ෂාෙවන්, දෘඪතර අරපිරිමැස්මකින් කටයුතු 
කිරීම සඳහා වූ ෙයෝජනාවලියක්ද ෙකොන්ෙද්සි  වශෙයන් පනවමින්, යුෙරෝපා කලාපෙය් 
රටවල් සහ ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ඒකාබද්ධව අරමුදල් සපයන ලද, යූෙරෝ බිලියන 110ක 
ආධාරයක් අනුමත කරනු ලැබූ ෙහයින්ද; 

මුදල් අංශෙයන් කිසිදු සුනම්යතාවයක් ෙනොමැති වීම ෙහේතුෙවන් ගීක රජයට එම දැඩි මූල්ය 
පාලන ෙකොන්ෙද්සි අනුව කටයුතු කිරීමට ෙනොහැකි වීම නිසා කියාත්මක කරන ලද 
කියාමාර්ගයන් ජනතාවට වීදි බැස කැරලි ගැසීමට සැලැසව්ූ ෙහයින්ද; 

ගීක ආර්ථිකය ඇද වැටීම දිගින් දිගටම සිදු ෙවමින්, ගීක ණය පිළිබඳ විශව්ාසය කැපී 
ෙපෙනන ෙලස අඩු වී, එමගින් රාජ්ය ණය ආපසු ෙගවීම පැහැර හරිනු ඇතැයි යන අෙප්ක්ෂාව 
තවත් ඉහළ නැංවූ ෙහයින්ද; 

2011 මාර්තු මාසෙය්දී “මූඩි” නමැති ආයතනය විසින් ගීක ණය “ෙනොවටිනා” යන පෙභ්දෙය් 
ගැඹුරටම ඇද දමා, එයට ඉහළ අවදානමක් සහිත ෙශේණියක් ලබා ෙදමින්, සෘණාත්මක 
සව්රූපයක් ලබා දුන් ෙහයින්ද; 

ෙමම පවණතාවයත් සමග ආෙයෝජකයින් සීඝෙයන් ගීක බැඳුම්කර “වටිනාකමකින්  ෙතොර 
කඩදාසි” ෙලස බැහැර කිරීම සහ ගීක රජයට අරපිරිමැස්ෙමන් කටයුතු කිරීෙම් ෙයෝජනාවලිය 
කියාත්මක කිරීමට ෙනොහැකි වීම නිසා, යුෙරෝපා කලාපෙය් රටවල් හා ජාත්යන්තර මූල්ය 
අරමුදල ඒකාබද්ධව ලබාෙදන ආර්ථිකය  ෙගොඩගැනීෙම් ආධාර මුදල ඇණ හිටීෙමන් නුදුෙර් එන 
රාජ්ය ණය ආපසු ෙගවීම පැහැර හැරී ෙම් තත්ත්වය නිසා ගීක බැඳුම්කරවලට ඉදිරිපත් ෙකෙරන 
පතිලාභ ඉහළ යාම ඇරඹුණු ෙහයින්ද; 

ෙමම පසුබිම තුළ ශී ලංකා මහ බැංකුව 2011 අෙපේල් මස මුල් භාගෙය්දී විශාල අලාභයක් 
ඇතිවීෙම් අවදානම ඇතිව යූෙරෝ මිලියන 22ක් ගීක බැඳුම්කරවල ආ ෙයෝජනයකර ඇතැයි 
පැවෙසන ෙහයින් ද;  

ගීක බැඳුම්කර සමහරක් පාඩුපිට විකිණීෙමන් ශී ලංකා මහ බැංකුවට විශාල අලාභයක් සිදුව 
ඇති බවට පුවත්පත් ෙහළිදරව් කිරීෙමන් අනතුරුව, 2012 ජූලි 17 වැනි දින ෙමය 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මතු කළ ෙහයින් ද;  

එය සත්යයක් නම්, ආ ෙයෝජනයන්හි විසත්ර සහ විෙශේෂෙයන්ම මූල්ය මණ්ඩලෙය් 
කැමැත්ෙතන් ෙතොරව එබදු ආෙයෝජනයක් සිදුකෙළේ මන්දැයි අමාත්යතුමාෙගන් විමසා  සිටි 
ෙහයින් ද;  



( 113 ) 

 

එම පශන්යට පිළිතුරු ෙදමින්, අෙපේල් මස මුල් භාගෙය්දී මහ බැංකුව ඇත්ත වශෙයන්ම ගීක 
බැදුම්කරවල ආෙයෝජනය කර ඇතැයි ජාත්යන්තර මූල්ය සහෙයෝගීතාව පිළිබඳ අමාත්ය ගරු 
(ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා පකාශ කළ ෙහයින් ද; 

එම ආෙයෝජනය සාධාරණීකරණය කරමින් “එම තීරණයට (ගීක බැඳුම්කරවල ආෙයෝජනය 
කිරීමට) බලපානු ලැබුෙය් එම කාලය වනවිට (2011 අෙපේල් 05) යුෙරෝපෙය් පැවති, මූල්ය 
සථ්ාවරත්ව පැෙක්ජයක් මගින් සහය ෙදනු ලැබූ අර්බුද කළමනාකරණය සඳහා වූ ශක්තිමත් 
රාමුවක් පැවතීම නිසා” බව ගරු අමාත්යතුමා  පැවසූ ෙහයින් ද;  

“එබැවින් එම අවසථ්ාව වනවිට ගීසිය ෙබ්රාගැනීම සඳහා ජාත්යන්තර මූල්ය අධිකාරීන් විසින් 
නිර්මාණයකර තිබූ ෙමම විශාල අරමුදල පැවතිෙය්ය. එෙහයින් අවසථ්ානුගත  කරුණු යටෙත්, 
අවදානම සැලකිය යුතු ෙලස අඩු සහ දරාගත හැකි යැයි සලකන ලදී.” යනුෙවන් ගරු 
අමාත්යතුමා තවදුරටත් සඳහන් කළ ෙහයින් ද; 

ජාත්යන්තර මූල්ය සහෙයෝගිතා අමාත්ය ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා සිදුකළ උක්ත 
පකාශය අසත්ය බව ෙපනී ෙගොස ්ඇති ෙහයින් ද;  

ගීක බැඳුම්කරවල අවදානම සැලකිය යුතු ඉහළ සහ ෙගවීම් පැහැර හැරීම අත්යාසන්න 
වූ ෙහයින් ද;  

ගීක බැඳුම්කරවල ඉහත කී ආෙයෝජනය සිදුකළ කාල වකවානුව වනවිට එම රට සමග 
යුෙරෝපීය මූල්ය සථ්ාවරත්ව පහසුකම (EFSF) පිළිබඳ සැලැසුමක් ෙනොතිබූ ෙහයින් ද;  

යුෙරෝපීය මූල්ය සථ්ාවරත්ව පහසුකම මගින් ගීසිය සිය මූල්ය අර්බුදෙයන් ෙගොඩ ඒම  සඳහා 
මූල්යාධාර ලබාගත්ෙත් වුවද, ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලට පමණක් ෙදවැනි වන්නා වූ “වරණිත 
ණය හිමියා” තත්ත්වය සහිත නිත්ය යුෙරෝපීය සථ්ාවර  යාන්තණයක් (ESM) බවට 
තාවකාලික යුෙරෝපීය මූල්ය සථ්ාවරත්ව පහසුකම  (EFSF) පරිවර්තනය කරමින් තිබු බැවින්, එය 
ශී ලංකාවට වාසිදායක ෙනොවන ෙහයින් ද;  

“වරණිත ණය හිමියා” තත්ත්වය යනුෙවන් අදහසව්න්ෙන්, වරණීය අනුපිළිෙවළ අනුව 
ෙගවීම් සිදුකිරීෙම්දී, යුෙරෝපීය සථ්ාවරත්ව යාන්තණය (ESM)මගින් සිදුකළ ආෙයෝජනයන්ට, 
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල හැර අෙනකුත් සියලු පාර්ශවයන්ට වඩා පමුඛතාව ලැෙබනු ඇතැයි 
යන බව ෙහයින් ද;  

ශී ලංකා මහ බැංකුව සිදුකළ ආෙයෝජන ෙනොෙගවා පැහැර හැරීෙම් බරපතළ අනතුරක් 
පැවති ෙහයින් ද;  

ශී ලංකා මහ බැංකුව ආෙයෝජනය කළ අරමුදල් සැබෑ ෙලසම දැඩි අවදානමක පවතිද්දී, ඒවා 
සුරක්ෂිත බව හඟවමින් ගරු අමාත්යතුමා සභාව ෙනොමග යවා ඇති ෙහයින් ද;  

ශී ලංකා මහ බැංකුව ගීක බැඳුම්කරවල සිදුකළ ෙනොසැලකිලිමත් ආෙයෝජනෙයන් 
ඉක්බිතිවම, ගීක රජය යළිත්වරක් අසමත්ව, එහි ණය ෙශේණිගත කිරීම ෙලොව අඩුම අගය දක්වා 
පහත ෙහළූ ෙහයින් ද;  

2011 ඔක්ෙතෝබර් වනවිට, එහි ණය සියයට 50කට වැඩි පමාණයකින් කපා හැරීමට ණය 
හිමියන් එකඟ වූ පාලිත ණය පැහැර හැරීමකට ගීසිය එළැඹි ෙහයින් ද; 

ශී ලංකා මහ බැංකුව සිය ඉතිරිව පැවති ගීක බැඳුම්කරවල ආෙයෝජිත මුළු මුදලින් 53.5% 
(අධික වට්ටමක් සහිතව විකිණීෙමන් පසුවද) රටට විශාල අලාභයක් සිදු කරමින් අහිමි කර ගනු 
ලැබූ ෙහයින් ද;  

ජාත්යන්තර මූල්ය සහෙයෝගීතාව පිළිබඳ අමාත්ය ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
2012 ජූලි 17 දින කරන ලද පකාශෙය් සත්ය ෙහළි ෙනොකරමින් සහ එම ආෙයෝජනය 
සාධාරණීකරණය කරමින් “එම අවසථ්ාෙව් ගීසිය ආරක්ෂා කිරීමට  ෙගෝලීය මූල්ය අධිකාරිය 
විසින් අරමුදලක් ඇති කළ බව” සහ එනිසා “එම අවදානම  මධ්යසථ් වශෙයන් අඩු සහ දරාගත 



( 114 ) 

 

හැකි මට්ටමක පවතින බවට සළකණු ලැබූ බව”  හඟවමින්, හිතාමතාම සභාව ෙනොමඟ යවා ඇති 
ෙහයින්ද; 

(අ) ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ගීක බැඳුම්කරවල කරන ලද යූෙරෝ මිලියන 22ක 
ආෙයෝජන සම්බන්ධෙයන් ජාත්යන්තර මූල්ය සහෙයෝගිතා අමාත්ය ගරු (ආචාර්ය) 
සරත් අමුණුගම මහතා සභාව ෙනොමඟ යැව්ෙව්ද සහ සභාව ෙනොමඟ යවා ඇත්ෙත් 
ෙකොපමණ පමාණයකට ද යන්න තීරණය කිරීමට; සහ 

(ආ) එම අවසථ්ාවන්හිදී ගත හැකි පියවර පිළිබඳව සභාවට නිර්ෙද්ශ කිරීමටත්, 

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

2. (අ)  එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති කථානායකවරයා විසින් නම් කළ යුතුය. 

(ආ)  සථ්ාවර නිෙයෝග 95හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණද කාරක සභාව 
සාමාජිකයන් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය යුතු ය. 

3.එම කාරක සභාවට,— 

 (අ)   සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමටද; 

(ආ)  පුද්ගලයන්, ලියවිලි සහ වාර්තා කැඳවීමටත්, යම් තැනැත්ෙතකුට පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ 
සිය කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලසත්, එම තැනැත්තන් සතුව ෙහෝ ඔවුන්ෙග් 
පාලනය යටෙත් තිෙබන ලියවිලි, ෙපොත්, සටහන් ෙහෝ ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන  ෙලසට 
විධාන කිරීමටත් බලය තිබිය යුතු ය. 

(ඇ) කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා ෙහෝ ඒ සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පැවරූ නිලධාරිෙයක් 
විසින් සිදුකරවන දිවුරුම් දීමක් ෙහෝ පතිඥා දීමක් මත සාක්ෂිකරුවන් පරීක්ෂා කිරීම 
සහ සාක්ෂිකරුවන්ෙග් වාචික පරීක්ෂණ මගින් තහවුරු කරගැනීම ෙහෝ ෙවනත් 
ෙලසකින් නිශච්ය කරගැනීමටද;  

(ඈ) කාරක සභාෙව් සහය පිණිස අදාළ ෙක්ෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති පුද්ගලයන්ෙග් 
සහ පවීණයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමටද;  

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

4. කාරක සභාව තම වාර්තාව කාරක සභාව පළමුවරට රැසව්ූ දින සිට වසරක් ඇතුළත 
ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව ලබාෙදන එවැනි ෙවනත් ෙහෝ ඉදිරි කාලසීමාවක් තුළ ඉදිරිපත් 
කළ යුතු ය.   

පා. 169/’12 
20. 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 

ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය,— 2012 ෙනොවැම්බර් මස 09 වැනි දින සිදු වූ 
බන්ධනාගාර කැරැල්ල සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනය ෙකොට වාර්තා කිරීම සඳහා වූ 
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,—  

2012 ෙනොවැම්බර් මස 09 වැනි දින රාතී කාලෙයහි මහා පරිමාණෙය් බන්ධනාගාර 
කැරැල්ලක් හටගත් අතර 2012 ෙනොවැම්බර් මස 10 වැනි දින අලුයම කාලය දක්වා පැවති 
එම කැරැල්ෙලහි පතිඵලයක් ෙලස පුද්ගලයන් 30 ෙදෙනකුට ආසන්න සංඛ්යාවක් මරණයට 



( 115 ) 

 

පත්වී විෙශේෂ කාර්ය බලකාෙය් අණෙදන නිලධාරී ෙලස කටයුතු කළ නිෙයෝජ්ය 
ෙපොලිසප්තිවරයාද ඇතුළුව, ඒ හා සමාන පුද්ගලයන් සංඛ්යාවකට තුවාල සිදුවී ඇති ෙහයින්ද;   

බන්ධනාගාර තුළ ෙමවැනි ආකාරෙය් සිදුවීම් ඇති වූ පළමුවතාව ෙමය   ෙනොවන ෙහයින්; සහ 

බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ ඇති දූෂණ කියා ෙහේතුෙකොට ෙගන ෙමම සිදුවීම් ඇති වී තිෙබන 
බව ෙපනී යන ෙහයින් ද; 

 පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනය ෙකොට වාර්තා කිරීම සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි ෙමම සභාව ෙයෝජනා සම්මත 
කරයි. 

(අ) ෙමවර ඇති වූ කැරැල්ලට ආසන්නම ෙහේතුව කවෙර්ද; 

(ආ) බන්ධනාගාර තුළ නිතර කැරලි ඇති වීමට ෙහේතු සාධකවන කරුණු කවෙර්ද; 

(ඇ) බන්ධනාගාර තුළ විනය පවත්වා ෙගනයාම ෙකෙරහි බලපාන දිගුකාලීන ගැටලු 
කවෙර්ද; 

(ඈ) ෙමවැනි සිදුවීම් වළක්වාලීම සඳහා ගත යුතු ෙකටිකාලීන හා දිගුකාලීන පියවර 
කවෙර්ද;  

(ඉ) කාරක සභාව විසින් අදාළ ෙව් යැයි සිතිය හැකි ෙවනත් කිසියම් කරුණු ඇෙතොත් 
එම කරුණු; 

2. (අ) ෙමම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති, කථානායකවරයා විසින් නම් කළ යුතුය. 

 (ආ) ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුනද, කාරක සභාව  
සාමාජිකයන් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය යුතු 
ය. 

3. එකී කාරක සභාවට,— 

 (අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද;  

 (ආ) පුද්ගලයන්, ලිපි ෙල්ඛන ෙහෝ වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ 
සිය කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම් තැනැත්ෙතකුට නියම කිරීමට ද, 
එම පුද්ගලයා සතුව තිෙබන ෙහෝ එම පුද්ගලයා භාරෙය් පවතින කිසියම් 
ලියවිල්ලක්, ෙපොතක්, වාර්තාවක් ෙහෝ ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම 
කිරීමට ද;  

 (ඇ) සාක්ෂිකරුවන් වාචික පරීක්ෂණවලට භාජනය කිරීම මගින් සාක්ෂිවල සත්ය 
අසත්යභාවය පරීක්ෂා කිරීමට ෙහෝ අන්යාකාරයකින් ඒවා තහවුරු කර ගැනීමට හා 
කාරක සභාෙව් සභාපති ෙහෝ එම කාර්යය සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරන ලද 
පුද්ගලෙයක් විසින් සිදු කරවන දිවුරුම්දීමක් ෙහෝ පතිඥා දීමක් මගින් 
සාක්ෂිකරුවන් විභාග කිරීමට ද;  

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

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

බලය තිබිය යුතු ය. 

4. කාරක සභාව තම පළමුවැනි රැස්වීම් දිනෙය් සිට වර්ෂයක කාල සීමාවක් තුළ ෙහෝ 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ලබා ෙදන එවන් ෙවනත් ෙහෝ වැඩිදුර කාලසීමාවක් තුළ තම 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. 
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21. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා 

ගරු   ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 

ගරු  ඩී. එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා 

ගරු  (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා 

ගරු  ෙජ්. ශී රංගා මහතා 

ගරු  විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය 

ගරු  ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 

ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා  

ගරු  දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 

ගරු  රන්ජන් රාමනායක මහතා 

ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු   රුවන් විජයවර්ධන මහතා 

ගරු  ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා,— විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්ය ගරු පවිතාෙද්වී 
වන්නිආරච්චි මහත්මිය ෙකෙරහි විශ්වාස භංගත්වය,—  

විදුලි ගාසත්ු ඉහළ දැමීම සම්බන්ධෙයන් 2013 අෙපේල් මස 23 වැනි දින විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
පධාන සංවිධායක ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා නගන ලද පශන්යට පිළිතුරු ලබා ෙදමින් 
විදුලිබල සහ බලශක්ති අමාත්ය ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය ෙමම විදුලි ගාසත්ු ඉහළ 
දැමීෙම් ෙයෝජනාව එතුමිය ෙමම තනතුර භාර ගැනීමට ෙපර ෙමම තනතුර ෙහබවූ ගරු පාඨලී 
චම්පික රණවක මහතා විසින් සකස ්කරන ලද බව අවධාරණෙයන් යුතුව පකාශ කළ ෙහයින් ද;   

වත්මන් තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ සහ පරමාණුක බලශක්ති අමාත්ය ගරු පාඨලී චම්පික රණවක 
මහතා 2013 අෙපේල් මස 24 වැනි දින නිකුත් කළ පකාශයකින් විදුලි ගාසත්ු ඉහළ නැංවීම පිළිබඳ 
තමාෙග් කිසිදු වගකීමක් ෙනොමැතිබව දක්වමින් ඉහත කාරණය පැහැදිලිව පතික්ෙෂේප කර තිබූ 
ෙහයින් ද; 

එෙසේම, ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මියෙග් පකාශය තහවුරු කිරීම සඳහා සාක්ෂි 
ඉදිරිපත් කරන ෙලසට එතුමියට අභිෙයෝග කරන තත්ත්වයකට එතුමා සිය පකාශය කර ඇති 
ෙහයින් ද; 

විදුලිබල සහ බලශක්ති අමාත්යතුමිය හිතාමතාම ෙමම සභාව ෙනොමග යවා ඇති බවත්, එෙසේ 
කිරීෙමන් ෙමම සමසත් සභාෙව්ම සහ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් වරපසාද කඩකිරීම 
සම්බන්ධෙයන් අමාත්යතුමිය වරදක් කර ඇති බවත් ඉතා පැහැදිලි වන ෙහයින් ද; 

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය විදුලිබල සහ බලශක්ති අමාත්ය තනතුෙරහි 
තවදුරටත් කටයුතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් කිසිදු විශව්ාසයක් ෙනොමැති බවට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව  
ෙයෝජනා සම්මත කරයි.  
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22. 

ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 

ගරු  ඉරාන් විකමරත්න මහතා 

ගරු  අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 

ගරු  බුද්ධික පතිරණ මහතා 

ගරු  පී. හැරිසන් මහතා 

ගරු  ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 

ගරු  ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු  මංගල සමරවීර මහතා 

ගරු  ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා 

ගරු  රවී කරුණානායක මහතා 

ගරු  හරින් පනාන්දු මහතා 

ගරු  රන්ජන් රාමනායක මහතා 

ගරු  ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 

ගරු  අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 

ගරු  වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 

ගරු  අබ්දුල් හලීම් මහතා 

ගරු  (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 

ගරු  අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු  චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය 

ගරු  නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 

ගරු  ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 

ගරු  රුවන් විජයවර්ධන මහතා 

ගරු  තිසස් අත්තනායක මහතා 

ගරු  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 

ගරු  ඒ. ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා 

ගරු  ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 

ගරු  එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු  ඩී. එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  

ගරු  කරු ජයසූරිය මහතා 

ගරු  කබීර් හෂීම් මහතා,— රජය ෙකෙරහි විශව්ාස භංගත්වය,—  

අග්නිදිග ආසියාව හා ගල්ෆ ්ෙවරළ සිසාරා කියාත්මක වන ජාත්යන්තර මත්දව්ය ජාවාරම් 
සමූහයක් ඇති බව ඇෆග්නිසථ්ානෙය්, පකිසථ්ානෙය්, ඉන්දියාෙව් සහ තවත් රටවල ෙපොලිස ්
විමර්ශන මගින් ෙහළිදරව් වී ඇතැයි මාධ්ය මගින් වාර්තා කර ඇති ෙහයින්ද; 



( 118 ) 

 

ශී ලංකාව දකුණු ආසියාෙව් අෙනක් රටවලට ෙහෙරොයින් ෙබදාහරින ෙක්න්දසථ්ානය බවට 
පත් කරමින් ඇෆග්නිසථ්ානෙය් නිෂප්ාදිත ෙහෙරොයින්, 

(1) පකිසථ්ානයට ෙගනැවිත් එතැනින් ශී ලංකාව ෙවත ෙයොමු ෙකෙරතැයි, හා  

(2) පකිසථ්ානයට හා පන්ජාබ් ෙද්ශ සීමාව හරහා ඉන්දියාවට ෙගනැවිත් අවසානෙය්දී ශී 
ලංකාවට ෙගෙනතැයි,  

එම විමර්ශනයන්ෙගන් ෙහළිදරව් වී ඇති ෙහයින්ද;  

ෙමම මත්දව්ය ජාවාරම් සමූහය කලාපෙය් යහපැවැත්මට තර්ජනයක් බවට පත් වී ඇති 
ෙහයින්ද;  

ෙමම ජාවාරම් සමූහයට පකිසථ්ානු, ඉන්දීය හා ශී ලාංකික ජාතිකයින් සම්බන්ධව සිටින 
බවට එම විමර්ශන වලින් ෙහළිදරව් වී ඇති ෙහයින්ද; 

 ශී ලංකාෙව් අසස්ක් මුල්ලක් නෑර සෑම තැනකම ෙමම මත්දව්ය තිෙබන ෙහයින් හා එහි 
පතිඵලයක් වශෙයන් ලාබාල අය ෙහෙරොයින් භාවිතා කිරීම වැඩි වී ඇති ෙහයින්ද; 

අගාමාත්ය රාජීව් ගාන්ධි මහතා ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් ජාත්යන්තර ෙපොලිසියට 
අවශ්යව ඇති සහ කූඨ ෙලස මත්දව්ය පවාහනය කිරීමට සම්බන්ධ බවට වාර්තා වන කුමරන් 
පද්මනාදන් නමැත්තා රජෙය් ආරක්ෂාව යටෙත් ශී ලංකාව තුළ වාසය කරන ෙහයින්ද; 

 2013 අෙගොසත්ු මාසෙය්දී අගාමාත්යවරයාෙග් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරයා ඊසට්් ඒසියා 
ෙග්ට්ෙව් ටර්මිනල් නමැති ආයතනෙය් කළමනාකරු ෙවත ලිපියක් නිකුත් කරමින්, බහලුමක් 
මුදා හරින ෙලස ඉල්ලා සිටි අතර එහි මත්දව්ය අඩංගුව ඇති බව ෙසොයා ගනු ලැබූ ෙහයින්ද;  

අදාළ සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරයාෙග් 2013 ෙදසැම්බර් මස 9 වැනි දිනැති ඉල්ලා අසව්ීෙම් 
ලිපිය මගින් ඔහු ෙමම ගනුෙදනුවට සම්බන්ධ බව ෙපනී යන ෙහයින්ද;  

ෙමම ජාවාරම් කණ්ඩායම මුලිනුපුටා දමනු පිණිස ඉන්දියාෙව් හා පකිසථ්ානෙය් බලධාරීන් 
සමග සම්බන්ධීකරණය වීමට රජය අසමත් වී ඇති ෙහයින්ද; 

ෙමරටට ෙහොෙරන් ෙගන ඒෙම්දී අල්ලා ගනු ලබන විශාල මත්දව්ය ෙතොග සම්බන්ධෙයන් 
පූර්ණ පරීක්ෂණයක් කිරීමට රජය අසමත් වී ඇති ෙහයින්ද; 

ශී ලංකාව තුළ මත්දව්ය ෙබදා හැරීම තුරන් කරනු පිණිස කිසිදු හරවත් කියා මාර්ගයක් ගනු 
ෙනොලබන ෙහයින්ද; 

ෙමම උවදුර පාලනය කිරීමට හා මර්දනය කිරීමට රජය අකමති බව ෙපනී යන ෙහයින්ද; 

කිසිදු පරීක්ෂා කිරීමකින් ෙතොරව බහලුම් මුදා හරිනු ලබන බවට වූ මෑත කාලීන වාර්තා 
මගින් ෙපනී යන පරිදි, ෙමම උවදුර බාධාවකින් ෙතොරව දිගටම සිදු වන බව ෙපනී යන ෙහයින්ද; 

ෙමමගින් වර්ෂ 2500 කට වැඩි අභිමානවත් ඉතිහාසයක් පිළිබඳව උදම් අනන ෙමම ෙද්ශෙය් 
සාමාජීය හා ආර්ථික ව හය ෙකෙරහි විනාශකාරී පතිවිපාක අත් වනු ඇති ෙහයින්; සහ 

 ෙමය අඛණ්ඩව සිදු වුවෙහොත් ශී ලංකාව මත්දව්ය රාජ්යයක් බවට පත් වී රෙට් අනාගතය 
මහත් අනතුරකට පත් විය හැකි ෙහයින්ද; 

සිය පුරවැසියන්ෙග් සුභසාධනය තහවුරු කිරීමට හා පවර්ධනය කිරීමට රජයට ඇති හැකියාව 
පිළිබඳ විශව්ාසය බිඳ වැටී ඇතැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.  

 
 

* සලකුෙණන් හඳුන්වනු ලබන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් කටයුතු ය. 
 

 


