(හත්වැනි පාර්ලිෙම්න්තුව — පළමුවැනි සභාවාරය)

අංක 12]

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
න්යාය පුස් ත කය

2014 අෙගෝස් තු මස 05 වැනි අඟහරුවාදා ඇතුළුව එදින සිට
නිකුත් කෙළේ 2014 ජූලි මස 25 වැනි සිකුරාදා
2014 අෙගෝස් තු මස 05 වැනි අඟහරුවාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
2627/’12

1.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් ධීවර කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම උෙදසා ෙම් වන විට ෙගන
ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(ii) වර්ෂ 2005 සිට 2011 දක්වා ධීවර ෙක්ෂේතය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල
වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) ෙවන් කරන ලද මුදල් ඒ ඒ වර්ෂ සඳහා පමාණවත් වූෙය්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3240/’12
2.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු
පහසුකම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට අදාළව,
(i) 2012 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා ලැබූ ලාභය ෙහෝ අලාභය ෙකොපමණද;
(ii) 2015 - 2016 වර්ෂ සඳහා අෙප්ක්ෂිත 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?

(2)
3268/’12

3.
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,— රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

දිවයිෙන් සෑම ගාම නිලධාරී වසමක් සඳහාම “ෙසේවා පියස” කාර්යාලය බැගින්
ඉදිකිරීමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) ඒ සඳහා ෙවන් ෙකොට ඇති මුදල ෙකොපමණද;
(iii) “ෙසේවා පියස” එක් කාර්යාලයක් ඉදිකිරීම සඳහා ඇස්තෙම්න්තු කළ මුදල
ෙකොපමණද;
(iv) “ෙසේවා පියස” පළමු කාර්යාලය ඉදිකරනු ලබන්ෙන් කවදාද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3447/’13
4.
ගරු පී. හැරිසන් මහතා,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(ආ)

(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?
(i)

උතුරු මැද පළාෙත් ෙසේවය කරන ශී ලංකා අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් I, II,
සහ III ෙශේණිවලට අයත් නිලධාරීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(ii) ඔවුන්ෙග් නම් සහ දැනට ෙසේවය කරන ස්ථාන කවෙර්ද;
(iii) ශී ලංකා 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?
3651/’13
5.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

වැලිපිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩකරනු ලබන
බවට ජනතාව ෙචෝදනා කරන බව දන්ෙන්ද;

(3)
(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, ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(v) එම පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ පවත්වා නීත්යානුකුලව කටයුතු කර
තිෙබ්ද;
(vi) ඒ අනුව ෙගන ඇති කියා මාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා වැලිපිටිය 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 අවසර ලබා දීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3688/’13
6.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

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)

(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 ආකාරය
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4433/’13
7.
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික
කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

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

(4)
(ii) එෙසේ නම්, එම අවි ගනුෙදනුව 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?
4505/’13

8.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා,— විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙපොදුරාජ්ය මණ්ඩලීය රාජ්ය නායක සමුළුව (CHOGM) සඳහා සහභාගී වූ
රාජ්ය නායකයින් හා අමුත්තන් ෙවනුෙවන් ෙවන් කර තිබූ සංචාරක ෙහෝටල්
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(ii) ඒ සඳහා වැය කළ මුළු මුදල ෙකොපමණද;
(iii) එකී සමුළුවට සහභාගී වූ අමුත්තන් ෙවනුෙවන් ආහාර සැපයීම සිදු කළ
ෙහෝටල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(iv) ඒ සඳහා වැය වූ මුළු මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4521/’13
9.
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

දික්ඕවිට ධීවර වරාය ෙක්න්ද කර ගනිමින් ශී ලංකාවට ආසන්නව ජාත්යන්තර
මුහුෙද් මසුන් මැරීමට ශී ලංකා රජය විසින් විෙද්ශ සමාගම් සඳහා අවසර ලබා
දී තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එකී අවසරය මත ෙම් වන විට එම මුහුදු පෙද්ශෙය් මසුන් මැරීෙම්
ෙයදී සිටින සමාගම් සහ එම සමාගම් අයත් රටවල් කවෙර්ද;
(iii) ශී ලාංකික ධීවර කර්මාන්තයට අදාළව එම සමාගම් විසින් පිළිපැදිය යුතු
නීතිරීති මාලාවන් හඳුන්වා දී තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4588/’13
10.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

සූදු බදු සහ අෙනකුත් ආශිත බදු ෙගවීම පිණිස “මරීනා කලම්බු” ෙහෝ ෙවනත්
සමාන නමකින් “කැසිෙනෝ” ආයතනයක් ලියාපදිංචි ෙකොට තිෙබ්ද;
(ii) එම ආයතනය පළමු වරට ලියාපදිංචි ෙකොට තිෙබන්ෙන් කවදාද;
(iii) ඉහත කී කැසිෙනෝ ආයතනය ලියාපදිංචි ෙකොට තිෙබන්ෙන් කවර නාමයක්
(පුද්ගලයකු ෙහෝ සමාගමක්) යටෙත්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(5)
4714/’14

11.
ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) මහනුවර, කුළුගම්මන, අංක 122 දරන ස්ථානෙය් පදිංචි එන්. පී. එම්. තව්ෆීර් මහතා,
වත්ෙත්ගම අධ්යාපන කලාපයට අයත්, මහ/ව/අල්හික්මා මුස්ලිම් මහ විදුහෙල්
නිෙයෝජ්ය විදුහල්පති (විදුහල්පති ෙසේවෙය් II ෙශේණිය) ධූරය දරමින් සිටියදී, ෙසේවෙයන්
විශාම යෑම පිණිස 2008.03.01 දින ලිඛිත ඉල්ලීමක් භාර දී ඇති බව එතුමා
දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

2011.05.30 වැනි දිනට වයස අවුරුදු 60 ක් සම්පූර්ණ කරන ලද තව්ෆීර් මහතා
විශාම ගැන්වීම පමාද කිරීෙම් ෙහේතු කවෙර්ද;
(ii) මුල් පත්වීම ලද 1971.10.03 වන දිනෙය් සිට දශක තුනක කාලයක්
සතුටුදායකව ඉටු කරන ලද ෙසේවය සැලකිල්ලට ෙගන ඒ මහතා විශාම
ගැන්වීමට ෙනොපමාව පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4741/’14
12.
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

දිවයිෙන් ඇති පාසල් අතරින් 6 වැනි ෙශේණිෙය් සිට උසස් ෙපළ දක්වා
ෙසෞන්දර්යය විෂයයන් උගන්වනු ලබන පාසල් කවෙර්ද;
(ii) කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ඇති එවැනි පාසල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(iii) කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් පාසල්වල ෙසේවෙය් නියුතු සංගීත, නැටුම්, චිත හා
නාට්ය හා රංග කලාව යන ෙසෞන්දර්යය විෂයයන් උගන්වනු ලබන ගුරුවරු
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(iv) එම දිස්තික්කෙය් ඇති ෙසෞන්දර්යය ගුරු අවශ්යතාව ඇති පාසල් සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4797/’14
13.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— රාජ්ය පරිපාලන
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

හා ස්වෙද්ශ කටයුතු

ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා 1994 වර්ෂෙය්දී පැවති විවෘත
තරග විභාගෙය් දී ලබා ගත් ලකුණු මත පවත්වන ලද සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට
කැඳවන ලද අෙප්ක්ෂකයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
එම සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවීම් සිදු කරන ලද කඩඉම් ලකුණ (Cut - off
mark) ෙකොපමණද;
විභාග අංක 01381 යටෙත් එකී විභාගයට ෙපනී සිට, ලකුණු 850න් 421ක් ලබා
ගත් ගල්ගමුව, මහගල කන්ද විල, මැදගම, අංක 36 හි පදිංචි එල්. ඒ. නිමල් යන
අයව සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා ෙනොකැඳවීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ෙනොකැඳවීම ෙහේතුෙවන් එල්. ඒ. නිමල් යන අයට
අසාධාරණයක් සිදු වී ඇති බව පිළිගන්ෙන්ද;

(6)
(v) එෙසේ නම්, එල්. ඒ. නිමල් මහතාට ලබා දිය හැකි සහනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4818/’14

14.
ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා,— මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) මහනුවර දිස්තික්කෙය්, කුණ්ඩසාල ආසනෙය් පවුල් 300ක් සහ පාසල් සිසුන් 500ක්
පමණ භාවිතා කරන ගල්ඒදණ්ඩ, වළල දක්වා දිෙවන කිෙලෝමීටර 2 ක් පමණ වූ
මාර්ගය වාහන ධාවනය කළ ෙනොහැකි මට්ටමකට දැඩි ෙලස අබලන් වී සහ
ෙසෝදාපාළුවට ලක් වී ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i) ෙමම මාර්ගය කඩිනමින් පිළිසකර කර දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවදාද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4842/’14

15.
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා,— තැපැල් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කිලිෙනොච්චිය දිස්තික්කෙය්, කණ්ඩවාෙලයි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්,
ධර්මපුරම් ගම්මානෙය් තැපැල් කාර්යාලය සඳහා ස්ථිර ෙගොඩනැගිල්ලක්
ෙනොමැති බවත්;
(ii) 1958 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ධර්මපුරම් ගම්මානය සහ අවට පෙද්ශෙය්
ජනතාව තම තැපැල් ෙසේවාවන් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ෙපෞද්ගලික නිෙවස්වල
සිට කියාත්මක වූ ධර්මපුරම් තැපැල් කාර්යාලය භාවිතා කරමින් සිටින බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ධර්මපුරම් තැපැල් කාර්යාලයට ස්ථිර ෙගොඩනැගිල්ලක් ලබා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනි වර කියවීම.
*2.
පතල් හා ඛනිජ දව්ය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනි වර කියවීම.

(7)
*3.
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 1),— 2011.09.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද ආෙයෝජන
පවර්ධන සහ අෙන්යොන්ය 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 සංස්ථාගත කරන ලද නැතෙහොත් සංස්ථාපනය කරන ලද සංස්ථාවල, 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 ව්යවස්ථාෙව් 157 වැනි
ව්යවස්ථාව පකාර ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*4.
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාව 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
සංස්ථාගත කරන ලද නැතෙහොත් සංස්ථාපනය කරන ලද සංස්ථාවල, 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 ව්යවස්ථාෙව් 157 වැනි ව්යවස්ථාව පකාර ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*5.
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.
*6.
කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත්යතුමා,— ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල පනත යටෙත්
නිෙයෝග,— කලින් කල සංෙශෝධිත 1958 අංක 15 දරන ෙසේවක අර්ථසාධක 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.)
*7.
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 අෙගෝස්තු 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.)

(8)
*8.
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.
*9.
ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා,— විජය කුමාරතුංග අනුස්මරණ ෙරෝහෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් - 2011,— 1999 අංක 38 දරන පාර්ලිෙම්න්තු පනතින් ස්ථාපනය කරන ලද විජය
කුමාරතුංග අනුස්මරණ ෙරෝහෙල් 2013.09.04 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2011.12.31 දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණය ඇතුළත් විජය
කුමාරතුංග අනුස්මරණ ෙරෝහෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ්ය කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව විසින් 2013.09.13 දින සලකා බලන ලදී.)
*10.
ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා,— ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා
ගිණුම් - 2011,— 1983 අංක 54 දරන පාර්ලිෙම්න්තු පනතින් ස්ථාපනය කරන ලද
ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල් 2013.11.22 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද, 2011.12.31 දිෙනන්
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණය ඇතුළත් ශී
ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.
(ෙසෞඛ්ය කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව විසින් 2014.02.07 දින සලකා බලන ලදී.)
*11.
තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමා,— ශී ලංකා ජාතික ඉංජිෙන්රු පර්ෙය්ෂණ හා
සංවර්ධන මධ්යස්ථානෙය් වාර්ෂික වාර්තාව - 2011,— 1957 අංක 49 දරන රාජ්ය කාර්මික
නීතිගත සංස්ථා පනෙත් 30 (2) වගන්තිය යටෙත් 2013.10.10 දින ඉදිරිපත් කරන ලද
2011 ජනවාරි 01 දින සිට 2011 ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන
ලද, විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණය ඇතුළත් ශී ලංකා ජාතික ඉංජිෙන්රු පර්ෙය්ෂණ හා
සංවර්ධන මධ්යස්ථානෙය් වාර්ෂික වාර්තාව අනුමත කළ යුතු ය.
(තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව විසින් 2014.02.21 දින
සලකා බලන ලදී.)
12.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — සලකා බැලීම.
13.
රණ කලා ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — සලකා බැලීම.
14.
ද ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් සර්ටිෆයිඩ් පබ්ලික් එකවුන්ටන්ට්ස් (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — සලකා බැලීම.
15.
පියෙසේන ගමෙග් පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — සලකා බැලීම.
16.
ෙබෝධිරාජාරාම අධ්යාපනික හා සංස්කෘතික පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත — සලකා බැලීම.

(9)
17.
වසන්ත ෙසේනානායක පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — සලකා බැලීම.
18.
අල් ජමියාතුල් හ්හව්සියා (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනි වර කියවීම.
* සලකුෙණන් හඳුන්වනු ලබන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් කටයුතු ය.

2014 අෙගෝස් තු මස 06 වැනි බදාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
2642/’12

1.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

උතුරු හා නැෙගනහිර පළාත්වල කාන්තාවන් විසින් මූලිකත්වය දරනු ලබන
පවුල්වලට සුදුසු ආර්ථික කියාවලියකට ෙයොමු වීම සඳහා එක් පවුලකට
රුපියල් ලක්ෂ 2කට ෙනොවැඩි වූ ණය මුදලක් සහන ෙපොලියක් යටෙත්
ලබාදීමට කටයුතු කර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම ණය මුදල් ලබා දී ඇති පවුල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3272/’12
2.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)
(i) පුද්ගලික බස්රථ සංකල්පය තුළින් රෙට් ෙපොදු පවාහන පද්ධතියට යහපතක්
ඇති වී තිෙබ්ද;
(ii) දිස්තික්ක පදනම මත බලපත ලබා දී ඇති පුද්ගලික බස්රථ ධාවකයින්
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(iii) දැනට ධාවනය ෙකෙරන පුද්ගලික බස්රථ සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(iv) ෙමම සියලුම බස්රථ ධාවනය කරනු ලබන්ෙන් බලපත සහිතවද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)
(ii)

පුද්ගලික බස්රථ ධාවකයින්ට රජෙයන් ලැබී ඇති පතිලාභ කවෙර්ද;
ෙමරට පුද්ගලික බස්රථ කර්මාන්තය තුළින් ෙකොපමණ ආසන ධාරිතාවක්
සැපෙය්ද;
(iii) ජාතික සහ පළාත් මට්ටෙමන් එක් බස්රථයකින් වර්ෂයකට උපයනු ලබන
ආදායම කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 10 )
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3.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (4)
(අ)

(i)
(ii)

රජයට බදු ෙගවනු ලබන රාජ්ය හා පුද්ගලික ඉන්ධන අෙලවි සමාගම් කවෙර්ද;
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?
3824/’13
4.
ගරු පී. හැරිසන් මහතා,— ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)
(ii)

ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති ශික්ෂණ ෙරෝහල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
එම එක් එක් ෙරෝහෙල් ෙසේවය කරන සනීපාරක්ෂක කම්කරුවන් සංඛ්යාව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) එම ෙරෝහල්වල සිටින ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන් සනීපාරක්ෂක කම්කරුවන්
ඉටුකරන කාර්යභාරය කවෙර්ද;
(iv) එක් එක් ශික්ෂණ ෙරෝහෙල් සනීපාරක්ෂක කම්කරුවන් සඳහා දීමනා ඇතුළුව
වැටුප් සඳහා ලබාදී ඇති මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

2012 වර්ෂෙය්දී එක් එක් ශික්ෂණ ෙරෝහෙල් සනීපාරක්ෂක කටයුතු
සඳහා පුද්ගලික අංශයට ෙගවා ඇති මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) එම මුදල් ෙගවා ඇති පුද්ගලික ආයතනවල නම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3919/13
5.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සමූපකාර හා අභ්යන්තර ෙවළඳ අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අඹ, ෙකෙසල්, ගස්ලබු වැනි පළතුරු කල්තබා ගැනීමට සහ ඉක්මනින් ඉදවීමට
ඇතැම් ව්යාපාරිකයින් විවිධ රසායනික දව්ය භාවිතා කරන බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) එෙලස භාවිතා කරනු ලබන දව්යවල රසායන විද්යාත්මක නාම හා ෙවළඳ
නාම කවෙර්ද;
(iii) එම රසායනික දව්ය අතරින් මිනිස් සිරුරට අහිතකර දව්ය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

( 11 )
(ආ)

(i)

පළතුරු ඉදවීමට සහ කල්තබා ගැනීමට මිනිස් සිරුරට අහිතකර රසායනික
දව්ය ෙයොදා ගන්නා ව්යාපාරිකයින් නීතිෙය් රැහැනට හසුකර ගැනීම සඳහා
ෙගන ඇති කියා මාර්ග කවෙර්ද;
(ii) 2011 සහ 2012 වර්ෂවල නීතිෙය් රැහැනට හසුකර ගන්නා ලද එවැනි
ව්යාපාරිකයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(iii) ඔවුන් අතරින් දඩුවම් ලබා දී ඇති සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4506/’13
6.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා,— සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

සීමාසහිත ශී ලංකන් ගුවන් සමාගම සඳහා අලුෙතන් ගුවන් යානා දහයක් මිලදී
ගැනීෙම් සැලසුමක් ඇති බව දන්ෙන්ද;
(ii) මිලදී ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත එම ගුවන් යානා සඳහා වැය කිරීමට නියමිත මුදල
ෙකොපමණද;
(iii) එම ගුවන් යානා මිලදී ගන්ෙන් කුමන රටකින්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

සීමාසහිත ශී ලංකන් ගුවන් සමාගම සහ සීමාසහිත මිහින් ලංකා (ෙපෞද්ගලික)
ගුවන් සමාගම 2013 ජනවාරි සිට ෙම් දක්වා ලැබූ පාඩුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(ii) අධික පාඩු ලබමින් පවත්වාෙගන යනු ලබන ශී ලංකන් ගුවන් සමාගම සඳහා
අලුෙතන් ගුවන් යානා මිලදී ගැනීමට පතිපාදන සපයා ගනු ලබන ආකාරය
කවෙර්ද;
(iii) එම නව ගුවන් යානා මිලදී ගැනීම අනුමත කරන්ෙන්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4522/’13
7.
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) ශක්ති ජනක පානයක් ෙලස ෙවළඳෙපොළට හඳුන්වා දී ඇති ‘ෙරඩ් බුල්’ නම් වූ පානය
ෙද්ශීය ෙවළඳෙපොළ තුළ ජනපිය කරවීමටත්, අෙලවි කිරීමටත් කටයුතු සිදු කරන බව
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) එම බීම වර්ගය පානය කිරීම තුළින් අතුරු ආබාධ ඇතිවිෙම් හැකියාව සලකා බලා
ජාතික අන්තරායකර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලය විසින් තහනම් කිරීමට කටයුතු කර
තිබියදීත්, නැවත එම පානය ආනයනය කිරීම සඳහා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය
විසින් අවසර ලබා දී තිෙබ්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 12 )
4737/’14

8.
ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා,— පවාහන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙකොෙලොන්නාව, පන්සල්ෙහේන පාර, අංක 9/1 දරන ස්ථානෙය් පදිංචි, ඒ. ඒ.
සාබ්ජු මහතා විසින් අංක 38 ශී 6185 දරණ මෙහේන්දා ජීප් රථය එහි මුල්
අයිතිකාරිය වන පී. විෙජ්සූරිය යන අයෙගන් මිලට ෙගන, එම ෙමෝටර් රථෙය්
ලියාපදිංචිය නිල වශෙයන් ඔහුෙග් නමට පවරා ගැනීම පිණිස වර්ෂ 2007 දී
අයදුම්පතයක් (අංක TR 200760250) ෙමෝටර් රථ පවාහන
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙයොමු කරනු ලැබ ඇති බවත්;
(ii) වර්ෂ කිහිපයක් ගතවී ඇතත්, උක්ත අයදුම්පතට අනුව ෙමෙතක් එම වාහනෙය්
නීත්යානුකූල පැවරීම් කටයුතු සිදු වී ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ඉහත සඳහන් වාහනෙය් ලියාපදිංචි අයිතිය සාබ්ජු මහතාෙග් නමට පැවරීම සඳහා
අවශ්ය පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4749/’14

9.
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා,— මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

මධ්යම රජය විසින් නඩත්තු කරනු ලබන මාර්ගවල දිග පමාණය ෙකොපමණද;
පළාත් සභා විසින් නඩත්තු කරනු ලබන මාර්ගවල දිග පමාණය ෙකොපමණද;
පාෙද්ශීය සභා විසින් නඩත්තු කරනු ලබන මාර්ගවල දිග පමාණය
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) මධ්යම රජය විසින් නඩත්තු කරනු ලබන මාර්ග අතරින් ෙම් වන විට කාපට් අතුරා
ඇති මාර්ගවල දිග පමාණය ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4845/’14

10.
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා,— විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමියෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරය පමිතිෙයන් ෙතොර බලාගාරයක් බව විදුලිබල
හා බලශක්ති අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසින් පකාශකර ඇතිබව එතුමිය
දන්ෙනහිද?
(ආ) එම බලාගාරෙය්,
(i)
(ii)
(iii)

පළමුවන අදියර ෙවනුෙවන් ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල හා වැය කළ මුදල
ෙකොපමණද;
පමිතිය, උපකරණ හා කියාකාරී තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් අදාළ ඉදිකිරීම්
සමාගම සමඟ වගකීම් කාලයක් සහිත ගිවිසුමකට එළැඹ සිටිෙය්ද;
පමිතිෙයන් ෙතොර තත්ත්වය හා සිදුවන අකියවීම් සම්බන්ධෙයන් බලාගාරය
ඉදි කළ සමාගමට එෙරහිව ගත් කියාමාර්ග කවෙර්ද;

( 13 )
(iv)

අලුත්වැඩියාවන්වලට සහ එම කාලය තුළ අහිමි වූ විදුලි බලය ලබා ගැනීමට
වැය වූ අතිවිශාල මුදල ඊට වගකිව යුත්තන්ෙගන් අය කර ගැනීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;
(v) පළමු අදියර නිසි පරිදි ඉදි ෙනොකළ සමාගම විසින්ම එහි ඊළඟ අදියරයන්ද
ඉදිකරනු ලබන්ෙන් නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
ඉදිරිෙය්දී මහජනතාවට පතිලාභ ලබා දිය හැකි වන පරිදි විදුලිය නිපදවීමට
සැලසුම් කර තිෙබ්ද;
(ii) විදුලි බිල අඩුවීමට ෙහේතු වන එම සැලසුම දින වකවානු සහිතව කවෙර්ද;
යන්න එතුමිය සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4852/’14
(ඇ)

(i)

11.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

සූදු ව්යාපාර පවත්වාෙගන යාම පිණිස ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
විසින් 2013 වර්ෂය සඳහා නිකුත් කර ඇති ලියාපදිංචි සහතික සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;
(ii) එකී එක් එක් ලියාපදිංචි සහතිකය නිකුත් කරන ලද්ෙද් කවර පුද්ගලයින්
ෙවතද;
(iii) එකී එක් එක් ලියාපදිංචි සහතිකය නිකුත් කරන ලද නිවැරදි දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4865/’14
12.
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙකොඩිකාමම්, එරියාන්පිටි සුසාන භූමියට පිවිෙසන මාර්ගය ගමන් කිරීමට
නුසුදුසු තත්ත්වෙය් තිෙබන බවත්;
(ii) වර්ෂාව පවතින කාලෙය්දී එම සුසාන භූමියට පිවිසීමට ෙනොහැකි ආකාරෙයන්
මාර්ගෙය් ඇති වලවල්වල වතුර පිෙරන නිසා මෘත ෙද්හයන් රැෙගන යාෙම්දී
ජනතාව ෙනොෙයක් දුෂ්කරතාවලට මුහුණපාන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ෙකොඩිකාමම්, එරියාන්පිටි සුසාන භූමියට පිවිෙසන මාර්ගය පතිසංස්කරණය කිරීමට
වහාම පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4908/’14

13.
ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා,— ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙමොණරාගල, ඇතිමෙල්වැව, ෙරෝහල ඉදිරිපිට, අංක 127/1හි පදිංචි, ඩබ්ලිව්.
එම්. වීරසිංහ මහතා මිනුම්පති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මැනුම් ක්ෙෂේත
සහායකෙයකු ෙලස (ඩබ්ඊ/ඩබ්/158) ෙසේවය කළ බවත්;
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(ii)

ෙපොෙලොන්නරුව නව නගරෙය් මිනින්ෙදෝරු කාර්යාලෙය් ෙසේවය කරමින්
සිටියදී, මිනුම්පතිෙග් අංක සීජී/1/1/1/වී/460 හා 2004.08.20 දිනැති ලිපිය මගින්
ඔහුෙග් වැඩ තහනම් කර ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) වීරසිංහ මහතාෙග් වැඩ තහනම් කිරීමට ෙහේතුපාදක වූ බදුල්ල මහාධිකරණෙය් පැවති
අංක 91/2003 දරන නඩුව සම්බන්ධෙයන් අභියාචනාධිකරණය විසින් කළ
විමර්ශනෙයන් පසු, 2012.11.02 දින ඒ මහතාව එම නඩුෙවන් නිෙදොස් ෙකොට නිදහස්
කර ඇති බැවින්, වැඩ තහනමට ලක් වූ දින සිට ඔහුට හිමි හිඟ වැටුප් ලබාදීමට සහ
ඔහුෙග් විශාම වැටුප ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4952/’14

14.
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) පුත්තලම දිස්තික්කෙය්, මහවැව සිට කටුෙන්රිය දක්වා මුහුදු තීරෙය් ෙවරළ දැඩි
ඛාදනයකට ලක්ෙවමින් පවතින බව දන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(ඇ)

(i)

ඉහත පෙද්ශෙය් ෙවරළ ඛාදනය වැළැක්වීම සඳහා ගනු ලැබූ කියාමාර්ග
කවෙර්ද;
(ii) එම කියා මාර්ග ගැනීෙමන් පසුවද ෙවරළ ඛාදනය වලක්වා ගත ෙනොහැකි වී
තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒ මන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත සඳහන් පෙද්ශෙය් සිදුවූ ෙවරළ ඛාදනය නිසා විනාශ වී ඇති හා විනාශ
වීෙම් තර්ජනයට ලක්ව ඇති නිවාස සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(ii) විනාශ වී ඇති නිවාස හා ෙද්පළ ෙවනුෙවන් වන්දි මුදල් ෙගවීෙම් වැඩ
පිළිෙවළක් අරඹා තිෙබ්ද;
(iii) එම වන්දි මුදල තක්ෙසේරු කිරීෙම් කමෙව්දය කවෙර්ද;
(iv) ෙවරළ ඛාදනය නිසා අවතැන් ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා
ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4962/’14
15.
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) පසුගිය වර්ෂය තුළ ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දුන් ෙගොවීන් සංඛ්යාව එක් එක් ෙබෝග
වර්ගය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙපොෙහොර සහනාධාර කමය යටෙත් පසුගිය වර්ෂෙය් සිට ලබා දුන්
රු.350.00ක ෙපොෙහොර බෑගයක් සඳහා රු.150.00ක අමතර මුදලක්
රක්ෂණාවරණයක් වශෙයන් අය කර ගත් බව එතුමා දන්ෙන්ද;
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(ii)

එෙසේ නම්, සහනාධාර යටෙත් ලබා ෙදන එක් ෙපොෙහොර බෑගයක් ෙවනුෙවන්
රු.150.00ක මුදලක් අමතරව අය කර ගනිමින් ආරම්භ කළ රක්ෂණාවරණෙය්
පදනම කවෙර්ද;
(iii) එම රක්ෂණාවරණය ආරම්භ කළ දින සිට ෙම් දක්වා ෙගොවීන්ෙගන් අය කර
ෙගන ඇති මුළු මුදල ෙකොපමණද;
(iv) එකී රක්ෂණාවරණය යටෙත් හිමිකම් ඉල්ලීම සඳහා සපුරාලිය යුතු
ෙකොන්ෙද්සි කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2014 අෙගෝස් තු මස 07 වැනි බහස් ප තින්දා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
2652/’12

1.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් සඳහන් වන පරිදි පධාන නගර 25ක ෙතොරතුරු
තාක්ෂණ මධ්යස්ථාන පිහිටුවා තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, පිහිටුවා ඇති එම ෙතොරතුරු තාක්ෂණ මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව එක්
එක් පධාන නගරය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3273/’12
2.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පවාහන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

දුම්රිය මාර්ගවල ෙහෝ දුම්රියවල හවුල් හිමිකාරිත්වය දැරීෙම් සංකල්පයට
ෙපෞද්ගලික සමාගම් සම්බන්ධ වූෙය් කවදා සිටද;
(ii) ඒ සඳහා සම්බන්ධ වූ සමාගම්වල අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(iii) එම සමාගම්වලින් ෙසේවය සැපෙයන පෙද්ශ කවෙර්ද;
(iv) දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ෙම් දක්වා අය කරනු ලැබූ ගාස්තුවලට
සාෙප්ක්ෂව, එම සමාගම් විසින් අය කරනු ලබන ගාස්තු කවෙර්ද;
(v) ෙමම ෙසේවය බාහිර සම්පත් දායකයින්ට පැවරීම නිසා දුම්රිය
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අහිමි කරගන්නා ආවස්ථික පිරිවැය ෙකොපමණද;
(vi) ෙමම ගිවිසුෙම් වලංගු කාල සීමාව කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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3626/’13

3.
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,— කීඩා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) ෙකොළඹ සුගතදාස කීඩා පිටිෙය් අලුතින් අතුරන ලද “සැන්විච්” ධාවන පථය
අලුත්වැඩියා කිරීෙම් තත්ත්වයක් ඇතිවී තිබූ බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත කරුණ ෙසොයා බැලීමට කීඩා අමාත්යාංශය විසින් කමිටුවක් පත් කරනු
ලැබුෙව්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම කමිටුෙව් සාමාජිකයන් කවුරුන්ද;
(iii) එම කමිටුව පත් කළ දිනය කවෙර්ද;
(iv) එම කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශයන් කවෙර්ද;
(v) ඉහත සඳහන් නව ධාවන පථෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු භාරදුන් සමාගම ෙහෝ
පුද්ගලයින් කවුරුන්ද;
(vi) එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බැලීමට ජනාධිපති විමර්ශන
ඒකකෙයන්ද කමිටුවක් පත් කර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3714/’13
4.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

2010, 2011 සහ 2012 වර්ෂවලදී ජනාධිපති අරමුදලින් අධ්යාපන ආධාර
ලබා දීම සඳහා සුදුස්සන් ෙ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?
3827/’13
5.
ගරු පී. හැරිසන් මහතා,— ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම්
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ෙහොෙරොව්පතාන පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසෙය්, දියතිත්තවැව මාර්ගෙය් නිවාස ෙයෝජනා කමයක් ඉදිකර
තිෙබ්ද;
(ii) එම එක් නිවසක් ඉදිකර ගැනීමට නිවාසලාභියකුට ලබා දුන් මුදල ෙකොපමණද;
(iii) එම මුදල ලබා දුන්ෙන් ආධාර වශෙයන්ද; නැතෙහොත්, ණය මුදලක් වශෙයන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) එම නිවාසලාභීන්ට,
(i)
(ii)

ලබා දී ඇති ඉඩම් කට්ටියක වර්ග පමාණය කවෙර්ද;
එම ඉඩම්වල සින්නක්කර අයිතිය ලබා දී තිෙබ්ද;
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(iii) පානීය ජල අවශ්යතාවය සපුරාලීමට වැඩපිළිෙවළක් සකස්කර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) එම ෙයෝජනා කමෙය්,
(i) ඉදිකර ඇති මුළු නිවාස සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(ii) දැනට පදිංචිය සඳහා ලබා දී ඇති නිවාස සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(iii) දැනට පදිංචි ෙනොවී ඇති නිවාස සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3920/’13
6.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකාව තුළ සංයුක්ත පතිදීප්ත පහන් (CFL), පතිදීප්ත නළ (ටියුබ් ලයිට්)
සහ ජංගම දුරකථන භාවිතය විශාල ෙලස ඉහළ ෙගොස් ඇති බවත්;
(ii) එම උපාංග භාවිතය ඉහළයාමත් සමග පරිසරයට එක්වන රසදිය හා කැඩ්මියම්
පමාණය ඉහළ යන බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ) ඉවතලන සංයුක්ත පතිදීප්ත පහන්, පතිදීප්ත නළ සහ ජංගම දුරකථන පතිචකීකරණය
කිරීම සඳහා ෙම් වන විට ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල ජලයට එක්වන රසදිය හා කැඩ්මියම් පරීක්ෂා කිරීම
සඳහා විෙශේෂිත උපකරණ භාවිතා කරන බව දන්ෙන්ද;
(ii) ශී ලංකාෙව් එවැනි උපකරණ භාවිතා කරන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ ෙනොමැති නම්, එවැනි උපකරණ භාවිතය හඳුන්වා දීම සඳහා ගනු ලබන
කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4507/’13
7.
ගරු සුජීව ෙසේ න සිංහ මහතා,— මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)
(i) හම්බන්ෙතොට වරාය ආරම්භ කළ දින සිට ෙම් දක්වා එහි නඩත්තු කටයුතු
ෙවනුෙවන් වැය වූ මුදල ෙකොපමණද;
(ii) හම්බන්ෙතොට වරාය තුළින් රුපියල් මිලියන 420 ක ආදායමක් ලැබී ඇති බව
සනාථ කරන්ෙන්ද;
(iii) එම වරාය ඔස්ෙසේ වාහන ආනයනය කිරීෙමන් හා පති අපනයනෙයන්
ෙමෙතක් උපයා ඇති ආදායම ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

හම්බන්ෙතොට වරාෙය් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ෙපර සියලු අපනයන හා පතිඅපනයනගත වාහන ෙගොඩබෑම හා නැව්ගත කිරීම සිදුකරනු ලැබුෙව්
ෙකොළඹ වරාෙය් බවත්;

( 18 )
(ii)

සාධාරණ ෙහේතුවක් ෙනොමැතිව එම කටයුතු ෙකොළඹ වරාෙයන් ඉවත් කර
හම්බන්ෙතොට වරාය ෙවත ෙගන යාෙමන් වාහන ආනයනකරුවන්ට වැඩි
පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) හම්බන්ෙතොට වරායට නුදුරින්, ජාත්යන්තර මුහුදු මාර්ගය ඔස්ෙසේ දිනකට නැව්
400ක් පමණ යාතා කරනු ලබන්ෙන්ද;
(ii) එම නැව් අතරින් ඉන්ධන ලබා ගැනීම සඳහා හම්බන්ෙතොට වරායට පැමිෙණන
නැව් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4523/’13
8.
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය පිහිටා ඇති භූමිෙය් ෙරෝපණය කර ඇති සුදු හඳුන්
ශාක සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(ii) එම සුදු හඳුන් ශාක අතරින් කිසියම් සංඛ්යාවක් කපා ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර
තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම ශාක සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(iv) එම ශාක කපා ඉවත් කිරීෙම් අරමුණ කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

ඉහත අ (ii) හි සඳහන් පරිදි කපා ඉවත් කරන ලද සුදු හඳුන් ශාක අෙලවි කරනු
ලැබුෙව්ද;
(ii) එෙසේ නම්, අෙලවි කරන ලද සුදු හඳුන් ෙතොගෙය් පමාණය සහ එහි වටිනාකම
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4756/’14
(ආ)

(i)

9.
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා,— ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය සභාෙව් ලියාපදිංචි ආයුර්ෙව්ද උපාධිය සමත් ෛවද්යවරු
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ෛවද්ය සභාෙව් ලියාපදිංචි ආයුර්ෙව්ද ඩිප්ෙලෝමාව සමත් ෛවද්යවරු
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(iii) එම සභාෙව් පාරම්පරික ෛවද්යවරු ලියාපදිංචි කර තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ෛවද්යවරු සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(v) 2013 වර්ෂය අවසාන වන විට ඉහත සියලු ෛවද්යවරුන්ෙග් ලියාපදිංචි
ෙල්ඛනය යාවත්කාලීන කර තිබුෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 19 )
4814/’14

10.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

වර්තමාන මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් සාමාජිකයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
ඔවුන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 103 (2) ව්යවස්ථාව පකාරව ඉටු කළ යුතු බවට
අෙප්ක්ෂා කරන පරමාර්ථයන් අනුව කටයුතු කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ ෙනොමැති නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4854/’14
11.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) 2002 වර්ෂෙය් සිට 2013 දක්වා එක් එක් වර්ෂය සඳහා අපනයන / දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිත
අනුපාතිකය (අපනයන දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයහි පතිශතයක් ෙලස) එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4866/’14

12.
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා,— මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) දිගු කලකින් පතිසංස්කරණය කර ෙනොමැති යාපනෙය් ජුම්මා මස්ජීඩ් මාර්ගෙය්
පවතින වළෙගොඩැලි සහිත තත්ත්වය නිසා එම මාර්ගෙය් ගමන් කිරීම දුෂ්කර වී ඇති
බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) 1868 වර්ෂෙය් දී ෙගොඩ නගා ඇති ඉතාම ෙපෞරාණික, යාපනය ජුම්මා මස්ජීඩ්
ෙද්වස්ථානයට පැමිෙණන බැතිමතුන්ෙග් සහ නැරඹීමට පැමිෙණන අයෙග් පහසුව
පිණිස වහාම එම මාර්ගය පතිසංස්කරණය කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4871/’14

13.
ගරු තිස් ස අත්තනායක මහතා,— විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමියෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) ෙනොෙරොච්ෙචෝල තාප බලාගාරෙය් බිඳ වැටීම් සහ නඩත්තු කටයුතු ෙහේතුෙවන්
නිෂ්පාදන කටයුතු නවතා දැමීම නිසා ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට ෙම් දක්වා අහිමි වූ
විදුලි ධාරිතාවය ෙකොපමණද යන්න එතුමිය සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)
(ii)

2014 ෙපබරවාරි 13 වැනි දින ෙනොෙරොච්ෙචෝල තාප බලාගාරෙය්
කන්ෙඩන්සර් පද්ධතියට ලුණු ෙහෝ ඒ හා සමාන කිසියම් රසායනික දව්යයක්
එකතු කර ඇති බවට ඉදිරිපත් වූ පකාශෙයහි සත්යතාවයක් තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව ෙම් වන විට සිදු කර ඇති පරීක්ෂණ කවෙර්ද;

( 20 )
(iii) ඒ සම්බන්ධෙයන් වරදකරුවන් වූ පුද්ගලෙයෝ කවුරුන්ද;
(iv) ඔවුන් සම්බන්ධෙයන් ගනු ලැබූ නීතිමය කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4953/’14

14.
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා,— මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

කටයුතු

(i)

පුත්තලම දිස්තික්කෙය්, ෙවන්නප්පුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්, ෙතෝප්පුෙතොට
සිට දන්ෙකොටුව, නාත්තන්ඩිය හරහා මහවැව දක්වා මාර්ගෙය් දුර පමාණය
ෙකොපමණද;
(ii) එම මාර්ගය ඉදිකිරීම හා පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුළු
මුදල ෙකොපමණද;
(iii) එම මාර්ගය ඉදිකිරීම සිදු කරනු ලබන සමාගම කවෙර්ද;
(iv) එම සමාගමට ඉදිකිරීම පැවරීෙම්දී විධිමත් ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් අනුගමනය
කර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) ෙමම මාර්ගෙය් ඉදිකිරීම් අරඹන ලද දිනය කවෙර්ද;
(ii) ෙමම මාර්ගෙය් ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීෙම් ඉලක්ක ගත දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4963/’14

15.
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,— උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් කළමනාකරණ උපාධි පාඨමාලාව සඳහා බඳවා ගන්නා
ශිෂ්යයින් සංඛ්යාව අඩු කර ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)
(ii)

එම උපාධි පාඨමාලාව ආරම්භ කළ වර්ෂය කවෙර්ද;
පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා එක් වර්ෂයකට බඳවා ගැනීමට තීරණය කර ඇති
අභ්යන්තර සිසුන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(iii) පසුගිය වර්ෂෙය් දී කළමනාකරණ උපාධිය සඳහා බඳවා ගත් අභ්යන්තර සිසුන්
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 21 )

2014 අෙගෝස් තු මස 08 වැනි සිකුරාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
2671/’12

1.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

ශී ලංකාෙව් මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ධීවර ෙතොටුපළවල් සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙතොටුපළවල් ආශිතව මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තෙය් නියැෙළන පවුල්
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(iii) වර්ෂ 2006 සිට 2012 දක්වා මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම
උෙදසා වාර්ෂිකව ෙවන් කළ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) එම මුදල ඉහත එක් එක් වර්ෂෙය්දී ධීවර අමාත්යංශයට ෙවන් කළ මුළු මුදෙල්
පතිශතයක් ෙලස ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත කාල සීමාව තුළදී මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් පමාණවත්
මුදලක් ෙවන් කර තිබුෙණ්ද;
(ii) මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තෙය් නියැෙළන ධීවරයන්ට ධීවර ආම්පන්න ලබාදීෙම්
වැඩසටහනක් කියාත්මකෙව්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම වැඩසටහන කවෙර්ද;
(iv) එම වැඩසටහන මිරිදිය ධීවරයින්ෙග් අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා
පමාණවත්ෙව්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3276/’12

2.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) 2011, 2012 සහ 2013 වර්ෂවලදී ෙලෝක බැංකුව විසින් ශී ලංකාවට ලබා ෙදන ලද ණය
සහ පදානයන් සම්බන්ධෙයන්,
(i) ඒවාෙය් වටිනාකම ෙකොපමණද;
(ii) ණය කාල පරිච්ෙඡ්දය කවෙර්ද;
(iii) සාමාන්ය ෙපොලී වියදම කවෙර්ද;
(iv) ණය ෙහෝ පදානයන් ලබා දුන් ෙකොන්තාත්තු ෙහෝ ව්යාපෘති කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 22 )
3718/’13

3.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— සමූපකාර හා අභ්යන්තර ෙවළඳ අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

පසුගිය වර්ෂ හතර තුළ එක් එක් කන්නෙය්දී රජය මගින් මිලදී ගන්නා ලද මුළු
වී පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) එම වී පමාණයන් එක් එක් කන්නෙය් සමස්ත නිෂ්පාදනෙයන් කවර
පතිශතයක්ද;
(iii) පසුගිය වර්ෂෙය්දී වී මිලදී ගැනීම සඳහා වැය කළ මුදල ෙකොපමණද;
(iv) පසුගිය වර්ෂ හතර තුළ වී මිලදී ගැනීම සඳහා මුදල් සපයා ගනු ලැබූ ආකාරය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

එක් එක් කන්නෙය් මිලදී ගන්නා ලද වී ෙතොග, එක් එක්
අවස්ථාවන්හිදී අෙලවිකරන ලද මිල ගණන්, මිලදී ගත් පුද්ගලයින් සහ එම
එක් එක් පුද්ගලයා මිලදී ගත් පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) ඉහත වී මිලදී ගැනීම් හරහා ලබා ඇති ලාභය / අලාභය වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) අලාභයක් සිදුවී තිෙබ් නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3745/’13
4.
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,— රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) ෙම් වන විට රාජ්ය ෙසේවෙය් සිටින,
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

සමස්ත ෙසේවක සංඛ්යාව;
එම සංඛ්යාෙවන් කාන්තා පතිශතය;
අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරු සංඛ්යාව;
අමාත්යාංශ ෙල්කම් ධූර දරන කාන්තාවන් සංඛ්යාව;
අමාත්යාංශ ෙල්කම් ධූර ෙනොදරන ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවා නිලධාරීන්
සංඛ්යාව;
(vi) ඉහත (v) හි නිලධාරීන් අතර සිටින නිලධාරිනියන් සංඛ්යාව;
(vii) එක් එක් ෙශේණිය අනුව එම නිලධාරිනියන්ෙග් පතිශතය;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3921/’13
5.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2000 - 2005 ෙගේටර් කැන්ඩි, මහනුවර උතුර හා හාරිස්පත්තුව ජල සම්පාදන
කමය අදියර I ආරම්භෙය්දී ෙපොම්පාගාරෙය් මීෙත්න් සහ රසදිය ඉවත් කිරීෙම්
ව්යාපෘතියක් කියාත්මක වූ බවත්;

( 23 )
(ii) දැනට එවැන්නක් කියාත්මක ෙනොවන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත සඳහන් ජල ෙපොම්පාගාරෙය්දී මීෙත්න් සහ රසදිය ඉවත් කිරීෙම්
කියාවලිය නැවත සිදු කිරීම සඳහා ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(ii) එම ෙපොම්පාගාරෙය් තිබූ ඉහල තාක්ෂණයක් සහිත ජලය පිරිසිදු කිරීමට ෙයොදා
ගන්නා ජල ෙපරණයක් (ෆිල්ටරයක්) අතුරුදන් වී ඇති බව දන්ෙන්ද;
(iii) ඒ සම්බන්ධෙයන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලැබුෙව්ද;
(iv) එහි පතිඵල කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4129/’13

6.
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය,— විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

2013 දැයට කිරුළ වැඩසටහනට සමගාමීව අම්පාර, මඩකලපුව හා
තිකුණාමලය දිස්තික්කයන්හි කියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන ව්යාපෘති
කවෙර්ද;
(ii) එම එක් එක් ව්යාපෘතිය සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත 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?
4163/’13

7.
ගරු පී. හැරිසන් මහතා,— අධිකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

2011.11.26 වැනි දින ෙහෝ ඊට ආසන්න දිනයකදී අනුරාධපුර මෙහේසත
් ාත්
අධිකරණෙය් ගින්නක් ඇතිවූ බවත්;
(ii) එම ගින්ෙනන් අනුරාධපුර මෙහේසත
් ාත් අධිකරණෙය් නඩු භාණ්ඩ හා
ලිපිෙල්ඛනවලින් විශාල පමාණයක් ගිනිබත්වීම ෙහෝ අලාභ හානි සිදු වූ බවත්;
(iii) නඩු භාණ්ඩ හා ලිපිෙල්ඛන අලාභ හානි වීම නිසා එම අධිකරණෙය් විභාග
ෙවමින් පැවතුන නඩු වර්ෂ ගණනාවක් පමාදවීම්වලට ලක් වී ඇති බවත්;
(iv) එම ගින්ෙනන් පසුව සමහර නඩු ලිපිෙගොනු අස්ථානගතවී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)

අනුරාධපුර මෙහේසත
් ාත් අධිකරණෙය් සිදු වූ එම ගින්නට ෙහේතුව කවෙර්ද;
එම ගින්නට ෙහේතුව ගිනි තැබීමක් නම්, ඒ හා සම්බන්ධ පුද්ගලයින්
අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුෙව්ද;
එෙසේ නම්, එම පුද්ගලයින් සම්බන්ධෙයන් දැනට ෙගන ඇති කියාමාර්ග
කවෙර්ද;

( 24 )
(iv)

එම සිදුවීම් සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ පවත්වනු ලබන ෙපොලිස් ස්ථානය
කවෙර්ද;
(v) එම පරීක්ෂණවල පතිඵල කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4524/’13
8.
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පසුගිය වර්ෂ තුනට ආසන්න කාලසීමාව තුළදී ශී ජයවර්ධනපුර ෙරෝහල තුළ
පරිගණක මෘදුකාංග පද්ධතියක් ස්ථාපිත කරනු ලැබුෙව්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා වැය කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;
(iii) එකී පරිගණක මෘදුකාංග පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා මුදල් ෙගවන ලද්ෙද්
කුමන ආයතනයකටද;
(iv) එෙලස එක් කරන ලද පරිගණක මෘදුකාංග පද්ධතිෙය් ගුණාත්මකභාවය
පිළිබඳව සෑහීමකට පත් විය හැකි මට්ටමක පවතින්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4613/’13
9.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

තිවිධ හමුදා සාමාජිකයන්ෙග් වැටුප් ෙවනුෙවන් 2013 වර්ෂය සඳහා
අයවැෙයන් ෙවන්කර තිබූ මුදල ෙකොපමණද;
(ii) එම වර්ෂය තුළ තිවිධ හමුදාෙව් සාමාජිකයන්ෙග් වැටුප් සඳහා වැය වූ මුළු මුදල
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

2013 වර්ෂය සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහා ෙවන් කර තිබූ මුදල
ෙකොපමණද;
(ii) එම මුදලින් ෙකොළඹ නගරය අලංකරණය කිරීම ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ මුළු
මුදල ෙකොපමණද;
(iii) ෙකොළඹ නගරය අලංකරණය කිරීෙම් වැඩ සටහනට ෙයොදවනු ලබන
ශමිකයන් ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුළු මුදල ෙකොපමණද;
(iv) එම මුදලින් ෙකොළඹ නගරය අලංකරණය කිරීම ෙවනුෙවන් විවිධ කාර්යයන්
සිදු කිරීම සඳහා ශමය සැපයූ තිවිධ හමුදා සාමාජිකයින් හට අමතර දීමනාවක්
ෙගවනු ලැබුෙව්ද;
(v) ඉහත (iv) පරිදි ෙගවීමක් සිදු කර ෙනොමැති නම්, 2013 වර්ෂය සඳහා ඉහත
වැඩසටහන ෙවනුෙවන් ශමිකයන් හට ෙවන් කළ මුදල සහ එම මුදල වැය කල
ආකාරය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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4757/’14

10.
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා,— ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

දිවයිෙන් ලියාපදිංචි ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහල් සංඛ්යාව;
මධ්යම රජයට සහ පළාත් සභාවට අයත් ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහල් සංඛ්යාව;
කුරුණෑගල දිස්තක්
ි කෙය් ඇති ලියාපදිංචි ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහල් සංඛ්යාව;
කුරුණෑගල දිස්තක්
ි කෙය් සිටින ලියාපදිංචි ආයුර්ෙව්ද උපාධිධාරී ෛවද්යවරු
සංඛ්යාව;
(v) එම දිස්තික්කෙය් සිටින ආයුර්ෙව්ද ඩිප්ෙලෝමාධාරී ෛවද්යවරු සංඛ්යාව;
(vi) කුරුණෑගල දිස්තක්
ි කෙය් සිටින ලියාපදිංචි පාරම්පරික ෛවද්යවරු සංඛ්යාව;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)
(ii)

දිවයිෙන් සිටින ලියාපදිංචි ආයුර්ෙව්ද ෙහදියන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
කුරුණෑගල දිස්තක්
ි කෙය් සිටින ලියාපදිංචි ආයුර්ෙව්ද ෙහදියන් සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;
(iii) ලියාපදිංචිය ඉල්ලා ඇතත්, ෙමෙතක් ලියාපදිංචිය ලබා ෙනොදුන් ආයුර්ෙව්ද
ෙහදියන් සංඛ්යාවක් සිටින බව දන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4902/’14
11.
ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා,— සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) මත්තල, රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුපෙළේ ෙසේවකයින්ෙග් මාසික වැටුප්
ෙගවීම සඳහා වැය කරන මුළු මුදල ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉදිරිෙය්දී අභ්යන්තර ගුවන් ගමන් ෙසේවා සඳහා පමණක් මත්තල, රාජපක්ෂ
ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුපළ භාවිතා කිරීමට පියවර ගනු ලබන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iii) එම ගුවන් ෙතොටුපළ සතු භාණ්ඩ හා උපකරණ රැසක් ෙම් වන විට රහසිගතව
ෙවනත් රාජ්ය ආයතනවලට ෙබදා දී තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4945/’14
12.
ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා,— වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය්, මඩුල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, එවකට
ගංගා නිම්න භූමි සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත්ව තිබූ “බදුලුෙවල රක්ෂිතෙය්”
වර්ෂ 50 - 60ක් පමණ පැරණි ෙත්ක්ක වගාවක් ඇති බවත්;
කිසියම් පුද්ගලෙයකු කූඨ ලිපි ෙල්ඛන සකසා එම ඉඩම ෙපෞද්ගලික
සින්නක්කර ඉඩමක් ෙලස භුක්ති විඳින බවත්;

( 26 )
(iii)

පුද්ගලයන් කිහිප ෙදෙනකු රජයට අයත් එම ෙත්ක්ක වගාව විනාශ කරමින්
සිටින බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) වර්ෂ ගණනාවක් ආරක්ෂිතව තිබූ බදුලුෙවල රක්ෂිතෙය් ෙත්ක්ක වනය අනවසර
පදිංචිකරුවන්ෙගන් රැක ගැනීම සඳහා කඩිනම් කියාමාර්ගයක් ගන්ෙන්ද යන්න
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4954/’14

13.
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) පුත්තලම දිස්තික්කෙය්, ෙවන්නප්පුව නගරෙය් ඉදිෙකෙරන නව පධාන බස්
නැවතුම්පළ සඳහා ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබන මුදල ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)
(ii)
(iii)

එම බස් නැවතුම්පෙළේ ඉදිකිරීම් පවරා ඇති සමාගම කවෙර්ද;
එම සමාගම විසින් එකී ඉදිකිරීම සඳහා ෙවනත් ආයතනයකට උප ෙකොන්තාත්
ලබා දී තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම උප ෙකොන්තාත් ලබා දීෙම්දී විධිමත් ෙටන්ඩර් පටිපාටියක්
අනුගමනය කර තිෙබ්ද;

(iv)

එෙසේ උප ෙකොන්තාත් ලබා දී ඇති ආයතනෙය් හිමිකරුෙග් නම, ලිපිනය හා
දුරකථන අංක කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

ඉහත සඳහන් බස් නැවතුම්පෙළහි ඉදිකිරීම් අධීක්ෂණය කරනු ලබන ආයතනය
කවෙර්ද;
(ii) එම ඉදිකිරීම් නිම කිරීම සඳහා ගත වන කාලය කවෙර්ද;
(iii) ඉදිකිරීම් නිම වීෙමන් පසු එම බස් නැවතුම්පෙළහි නවතා තැබිය හැකි බස් රථ
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේනම්, ඒ ම න්ද?
4964/’14

14.
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,— ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

කුරුණෑගල, මාවතගම පෙද්ශෙය් යම් භූමි පමාණයක් කිරි ෙගොවිපළක්
පිහිටුවීම සඳහා ෙනදර්ලන්ත සමාගමකට ලබා දීමට කටයුතු කරමින්
සිටින්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, එම සමාගමට ලබා දීමට ෙයෝජිත භූමිෙය් විශාලත්වය ෙකොපමණද;
එම භූමි පමාණය ලබා ෙදන ෙනදර්ලන්ත සමාගෙමහි නම කවෙර්ද;
භූමි පමාණය අදාළ සමාගමට අෙලවි කිරීෙම් ෙකොන්ෙද්සි කවෙර්ද;

( 27 )
(v)

එම භූමිය කිරි ෙගොවිපළක් පිහිටුවීම සඳහා ලබා දීමට ෙපර කුමන කාර්යයක්
සඳහා භාවිතා කෙළේද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5167/’14
15.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා,— ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වත්තල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, අංක 179 ඇලපිටිවල ගාම නිලධාරී
වසෙම්, නවම්මහර ගාමෙය් ඇති රජෙය් ඉඩම්වල අනවසරෙයන් පදිංචිව සිටින
පවුල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(ii) එම අනවසර පදිංචිකරුවන්ෙග් පවුල්වල ගෘහ මූලිකයින්ෙග් නම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ඉහත පවුල් අතරින් පවුල් වැඩි සංඛ්යාවක් වසර 20කට වැඩි කාලයක් ඉහත
ගාමෙයහි පදිංචිව සිටියද, ෙමෙතක් ඔවුන්ෙග් ඉඩම් ෙවනුෙවන් ස්ථිර
ඔප්පුවක් ෙහෝ තාවකාලික බලපතයක් ෙහෝ ලබා දීමට කටයුතු ෙනොකිරීමට
ෙහේතු කවෙර්ද;
(ii) එම පිරිස පදිංචි ඉඩම් සඳහා ස්ථිර ඔප්පු ලබා ෙදන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
(iv) ස්ථිර ඔප්පු ලබා ෙදන ෙතක් තාවකාලික බලපත ලබා ෙදන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
(ආ)

(i)

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
පා. 18/’10

1.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— “විෙශේෂ නඩු පවරන නිලධාරී” නමැති තනතුරක් ඇති
කිරීම,— රාජ්ය ෙසේවය ෙද්ශපාලන බලපෑම් වලින් ෙතොර බවට සහතික කරනු වස්, ආයතනවල
ගුණාත්මකභාවයට බලපාන ෙලස සිදු කළ අයථා පරිහරණයන්, දූෂණයන් ෙහෝ
අකාර්යක්ෂමතාවයන් පිළිබඳ සිද්ධීන්, ස්වාධීන ෙ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.

( 28 )
පා. 20/’10

2.
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

3.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ෙනොමිෙල් ගමන් පහසුකම්
සැලසීම,— සියලුම ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ෙපොදු ගමනාගමන ෙසේවාවන්වල ෙනොමිෙල් ගමන්
පහසුකම් සලසා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 22/’10

4.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අර්බුද සමථ මධ්යස්ථානයක් පිහිටුවීම,— සාමය කඩවීම
වැනි ජාතික පශ්නයක් ඇති ශී ලංකාව බහු ජාතික හා බහු ආගමික රටක් වන ෙහයින්, ශී ලංකාව
තුළ, කලාපය තුළ හා සමස්ත වශෙයන් ෙලෝකෙය්ම එවැනි පශ්න විසදීම සඳහා ෙබෞද්ධ,
කිස්තියානි, හින්දු හා ඉස්ලාම් ආගම්වල ශක්තිය පෙයෝජනයට ගනිමින් අර්බුද සමථ
මධ්යස්ථානයක් පිහිටු විය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 23/’10

5.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විශාමික පාරිෙතෝෂික 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

6.
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 ෙවනස් ෙනොවන නිශ්චිත බලයක්
සහිතවූත් ජාතික පතිපත්ති සැලසුම් සභාවක් පත්කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
පා. 25/’10

7.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විෙද්ශ රැකියා නියුක්තිකයන්ෙග් ගැටලු නිරාකරණය
කිරීම සඳහා නීතිමය බලතල සහිත ඒකකයක් පිහිටුවීම,— විෙද්ශ රැකියාවන්හි නියුක්ත වූවන්ට
සිදුවන පහරදීම්, පැහැරෙගන යෑම්, ස්තී 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.

( 29 )
පා. 26/’10

8.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— නව නිපැයුම්කරුවන් ෙලෝකයට හඳුන්වා දීම සඳහා
ජාතික වැඩපිළිෙවළක් සකස් 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 සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 27/’10
9.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙද්ශීය අමු දව්ය ෙයොදා ගන්නා කර්මාන්තකරුවන්ට බදු
සහන ලබා දීම,— සම්පූර්ණෙයන් ජාත්යන්තර ෙවෙළඳෙපොල 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
10.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— වතුකර ජනතාවට පුරවැසිකම් ලබාදීම,— වතුකරෙය්
ශී ලංකා පුරවැසිකම ෙනොමැති සියලු ජන ෙකොට්ඨාසවලට ඔවුන්ෙග් කැමැත්ත මත
පුරවැසිභාවය ලබා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 29/’10

11.
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

12.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පාසල් ළමුන් සඳහා නිදහස් වාර ගමන් පෙව්ශ පත ලබා
දීම,— පාසල් ළමුන්ට මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරිෙය් බස් රථවල ගමන් කිරීම සඳහා නිදහස්
වාර පෙව්ශපත් කමයක් හඳුන්වාදීමට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 32/’10

13.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— කීඩා පාසල් ඉදිකිරීම හා ජාතික කීඩා පතිපත්තියක් සකස්
කිරීම,— දිගුකාලීන ඉලක්කයක් සහිත ජාතික කීඩා පතිපත්තියක් හා වැඩපිළිෙවළක් සකස්
කිරීම උෙදසා මූලික වශෙයන් සෑම දිස්තික්කයක්ම ආවරණය වන පරිදි කීඩාගාර, පිට්ටනි,
උපකරණ හා කීඩා උපෙද්ශකයන්ෙගන් සමන්විත උසස් ගණෙය් කීඩා පාසල් ඉදිකිරීමටත්
ජාතික කීඩා පතිපත්තියක් සකස් කිරීමටත් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 33/’10

14.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ජාතික භාෂා අධ්යාපන මණ්ඩපයක් පිහිටුවීම,—
ගුරුවරුන්ට සිංහල, ෙදමළ, ඉංගීසි භාෂා ඉගැන්වීම සඳහා ජාතික භාෂා අධ්යාපන මණ්ඩපයක්
ස්ථාපිත කිරීමට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

( 30 )
පා. 44/’10

15.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— රාජ්ය ෙතොරතුරු නිදහස්ව ලබා ගැනීම සඳහා නීති
සම්පාදනය කිරීම,— රජෙය් විනිවිදභාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා ද, මහජනතාවට සියලු රාජ්ය
ෙතොරතුරු නිදහස්ව ලබා ගැනීෙම් අයිතිය උෙදසා ද පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ නීති සම්පාදනය කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.45/’10

16.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ශී ලාංකිකයින්ට වඩා යහපත් ෙසෞඛ්ය අවස්ථාවන් සලසා
දීම,— ජනතාවෙගන් විශාල පිරිසකට හදවත් සැත්කම් කිරීම අවශ්යව ඇති ෙහයින්, ශී
ලාංකිකයන්ට වඩා ෙහොඳ ෙසෞඛ්ය අවස්ථාවන් සලසා දිය යුතු යැයි ද, ඒ සඳහා ෙපෞද්ගලික
අංශෙය් ෙසේවකයින්ට ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල ෙහෝ ෙසේවක භාරකාර අරමුදල හරහා
ෙනොමිලෙය් පහසුකම් සලසා දිය යුතුයැයි ද, රජෙය් ෙසේවකයන් ෙහෝ ෙසේවා වියුක්තිකයන්
සඳහා සම්පූර්ණ වියදම රජය විසින් ජනාධිපති අරමුදල හරහා සැපයිය යුතුයැයි ද ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.46/’10

17.
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

18.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩකටයුතු විකාශනය කිරීම,—
රූපවාහිනිය ෙහෝ අන්තර්ජාලය හරහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු සජීවිව ෙහෝ පරීක්ෂිතව
විකාශනය කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.48/’10

19.
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

20.
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

21.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනය නිරතුරුව යාවත්කාලීන
කිරීම,— ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනය මුළු වර්ෂෙයන්ම දින තිහක කාලයක් සඳහා පමණක්
යාවත්කාලීන වන ලයිස්තුවක් ෙනොව නිරතුරුවම යාවත් කාලීන වන විවෘත ලැයිස්තුවක් විය
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

( 31 )
පා.59/’10

22.
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

23.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— 2009 මැයි 19 දිනට ෙපර ෙසේවෙය් සිටි සන්නද්ධ
ෙසේනාවන් සඳහා විශාම වැටුප් පදානය කිරීම,—පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් වසර පහක ෙසේවා
කාලය සම්පූර්ණවු පසු විශාම වැටුප් ලැබීමට සුදුසුකම් ලබන බැවින් සන්නද්ධ ෙසේනාවන්වල
අවුරුදු 22 ක කාලය සම්පූර්ණ ෙනොකළද 2009 වර්ෂෙය් මැයි 19 වන දිනට ෙපර කියාකාරී
ෙසේවෙය් ෙයදී සිටි යුධ ෙසබළුන්ට ද විශාම වැටුප් ලබා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
පා.62/’10

24.
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

25.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා, — ඡන්දය පකාශ කිරීෙම් අයිතිය තහවුරු කිරීම,—
ලියාපදිංචිවූවද ඡන්දය පකාශකිරීමට අවස්ථාව ෙ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

26.
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

27.
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 ව්යපාරෙය්දී ෙ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.

( 32 )
පා.80/’10

28.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—සුනඛයින්, බළලුන් වැනි සුරතල් සතුන් ඇති කිරීම සම්බන්ධ
නීති සම්පාදනය,— නිෙවස්වල ෙ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 මධ්යස්ථානවලදී
පමණක් සිදු කළ යුතු බවත්, එෙසේ ෙනොවන ස්ථානවල ඇති කරන ගැහැණු සතුන්
අනිවාර්යෙයන්ම වන්ද්යාකරණයට ලක් කිරීමටත්, අවශ්ය නීති සම්පාදනය කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 81/’10

29.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— රැකියා ෙවළඳෙපොළට අවශ්ය ශමිකයින් පුහුණු කිරීම,—
අනාගත ශී ලංකාෙව් බිහිවන නව රැකියා අවස්ථා 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

30.
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 දිස්තික් 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, ෙපොලිස් බල පෙද්ශය,
ෙගොවිජන ෙසේවා බල පෙද්ශය, පාෙද්ශීය ෙසෞඛ්ය ෙසේවා නිලධාරී බල පෙද්ශය ඇතුළු සියලු
රාජ්ය ආයතනයන්හි බල පෙද්ශ සීමා සංයුක්ත වන පරිදි සමස්ත රාජ්ය ව හයම පතිසංවිධානය
විය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 83/’10

31.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— නිල්වලා ගඟ ව්යාපාරෙය් ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු යළි
ආරම්භ කිරීම,— මාතර දිස්තික්කෙය් 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

32.
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 සකස්
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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පා. 85/’10

33.
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 සභාෙව් ගරු අමාත්යවරුන්,
සභාපතිවරුන්, උපසභාපතිවරුන්, ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් සංවිධායකවරුන්, සභා නායකවරුන්,
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 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

34.
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

35.
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

36.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජාතික තරුණ පතිපත්තියක් සකස් කිරීම,— සියලුම
ෙද්ශපාලන පක්ෂ නිෙයෝජනය කරන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙගන් සමන්විත විෙශේෂ
කාරක සභාවක් පත්ෙකොට ශී ලංකාවට ෙයෝග්යවූ ජාතික තරුණ පතිපත්තියක් සකස් 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

37.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— රජෙය් පාසල් හා විශ්වවිද්යාල නිවාඩු දිනවලදී එම
මධ්යස්ථාන අධ්යාපන ඒකක සඳහා ලබාදීම,—රජෙය් පාසල් නිවාඩු කාලෙය්දී සහ සවස්
වරුවලත් විශ්වවිද්යාල නිවාඩු දිනවලත් එම මධ්යස්ථාන 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 ගාස්තු පදනමක්
මත ආරම්භකළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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38.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පුරප්පාඩු වන ගාම නිලධාරී තනතුරු වල වැඩ බැලීෙම්
පත්වීම් සඳහා කාර්යක්ෂම වැඩපිළිෙවළක් සකස් 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 සකස් කළ යුතුයැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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39.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වර්තමානෙය් කියාත්මක වන සිවිල් ආරක්ෂක කමිටුවලට
නිල පිළිගැනීමක් ලබා දීම,— සෑම ගාම නිලධාරී වසමකම පිහිටා ඇති ආගමික
සිද්ධස්ථානයන්හි නායක ස්වාමීන්වහන්ෙසේ, පූජකතුමා, විදුහල්පතිතුමා, ගාම නිලධාරී, සමෘද්ධි
සංවර්ධන නිලධාරී, කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙල්කම්වරු, පෙද්ශෙය්
ෙපොලිස් ස්ථානය නිෙයෝජනය කරන නිලධාරියකු සහ එම ගාම නිලධාරී වසෙම් පිහිටි ස්ෙව්ච්ඡා
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.
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40.
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

41.
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 කමෙව්දයක්
නිර්මාණය කිරීමටත් සුදුසු පරිදි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

( 35 )
පා. 94/’10

42.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කිරීමට කටයුතු
කිරීම,— රට තුළ පජාතන්තවාදය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව පාර්ලිෙම්න්තුව හා
පළාත් සභා අතරත්, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන අතරත් මනා සම්බන්ධීකරණයක්
පවත්වා ෙගන යාම අත්යාවශ්ය වන අතර ඒ සඳහා පළාත් පාලන ආයතන පධානීන්, පළාත් සභා
තුළ නිෙයෝජනයවීම සහතිකවනු පිණිස ද, පළාත් සභා පධානීන් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ
නිෙයෝජනය වීම සහතිකවනු පිණිසද කමෙව්දයක් සකස් කිරීමට අවශ්ය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනයක් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 95/’10

43.
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

44.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කලතයාෙග් ෙනොමනා කියා නිසා අසරණභාවයට පත්වන
පාර්ශවයට සහන සලසා දීම,— විවාහක අඹුසැමි යුවලක් එකම වහලක් යට ජීවත්ව සිටින
අවස්ථාවලදී 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 අවස්ථාවලදී
එම තත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා අවශ්ය නීති සම්පාදනය කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
පා. 98/’10

45.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—චර්යා ධර්ම පිළිබඳ කාරක සභා ඇතිකිරීම,— ශී ලංකෙව්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් විශ්වාසවන්තභාවය හා ඔවුන් තුළ උසස් 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

46.
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.
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පා. 100/’10

47.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, — ෙපොලිස් නිලධාරීන්ට ද අවුරුදු විස්සක ෙසේවා කාලයකින්
පසු විශාම යාමට අවස්ථාව ලබාදීම, — ෙපොලිස් ෙදපාර්තුෙම්න්තුෙව් කාන්තා ෙපොලිස්
නිලධාරිනියන් සඳහා වන විසි වසරක ෙසේවා කාලයකින් පසු ස්ව කැමැත්ෙතන් විශාමයාෙම්
හැකියාව, ෙපොලිස් නිලධාරීන් සඳහා ද අදාළ වියයුතු යැයි ද ඒ සඳහා කමෙව්දයක් සකස් කළ
යුතුයැයි ද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 101/’10

48.
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

49.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, — සිවිල් ආරක්ෂක බලකායට අයත් නිලධාරීන්/ නිලධාරිනියන්
ෙසේවෙය් ස්ථිර කිරීම, — සිවිල් ආරක්ෂක බලකායට අයත් නිලධාරීන් හා නිලධාරිනියන් සඳහා ද
රජෙය් අෙනකුත් ආරක්ෂක අංශවල ෙසේවෙය් නියුතු නිලධාරීන් හා නිලධාරිනියන්ට ෙමන්
වැටුප්, දීමනා, ස්ථිර ෙසේවය සහ විශාම වැටුප් සහිත රජෙය් ෙවනත් ෙදපාර්තුෙම්න්තුවල ෙමන්
පිළිගත් නිල තත්ත්වයක් ලබාදිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 103/’10

50.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—සහතික වීම පිලිබඳ කාරක සභා ඇති කිරීම,—
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අසන පශ්නවලට පිළීතුරු වශෙයන් රජය ෙදන සහතික හා රජෙය් බැඳීම්
ඇතැම් විට කඩ වන අවස්ථා 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

51.
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

52.
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.
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පා.109/’10

53.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අයාෙල් යන සුනඛයින්ෙගන් මිනිස් ජීවිතවලට සිදුවන
හානිය වළක්වා ගැනීම සඳහා කමෙව්දයක් සැකසීම,— අයාෙල් යන සුනඛයින්ෙගන් මිනිස්
ජීවිතවලට සිදුවන හානිය වළක්වා ගැනීෙම් අරමුණින්, රජය මගින් භූමි පමාණයක් ෙවන්ෙකොට
එම ස්ථානයට නිදැල්ෙල් යන සුනඛයින් ෙගන ෙගොස් ඔවුන් රැක බලාගැනීම සඳහා සුදුසු
වැඩපිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.110/’10

54.
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

55.
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

56.
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
සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.113/’10

57.
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 සකස් කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

( 38 )
පා.114/’10

58.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාව තුළ දැනට කියාත්මක වන ෙනොතාරිස් ෙසේවාව
යාවත්කාලීන කිරීම,— දිවයින තුළ කියාත්මක වන ෙනොතාරිස් ෙසේවය යල්පැන ගිය නීතිවලින්
සකස් වී ඇති නිසා ඒ පිළිබඳව යළි සලකා බලා වර්තමානයට ගැලෙපන ෙලස නීති හඳුන්වා දිය
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.115/’10

59.
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 අස්වැන්න වැඩි කර ගැනීම සහ නිෂ්පාදන සකස් කිරීම සඳහා නව
තාක්ෂණය හඳුන්වාදීම තුළින් උසස් ගුණාත්මක තත්ත්වෙයන් යුතු නිෂ්පාදන සකස් කිරීම
සඳහාත්, ෙද්ශීය හා ජාත්යන්තර ෙවළඳෙපොළ තුළ නිෂ්පාදන අෙලවි කර ගැනීෙම් පදනම
ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහාත් සීමිත සමූපකාර සමාගම් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
පා.116/’10

60.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාවක් ඇති කිරීම,— ශී ලංකාෙව්
අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මක සංවර්ධනයක් ඇති කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව මීට වසර විස්සකට(20)
පමණ ෙපර සිට ආරම්භ වී කියාත්මක වන ගුරු උපෙද්ශක තනතුරු ෙවනම ගුරු උපෙද්ශක
ෙසේවා ඵ්කකයක් ෙලස ස්ථාපනය කල යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.118/’10

61.
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
ධනස්කන්ධය 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

62.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— යුද්ධය නිසා ආබාධිතයන් බවට පත්වූවන්ට සහන
සලසා දීම,— වසර 30කට ආසන්න කාලයක් පැවැති යුද්ධය ෙහේතුෙකොට ෙගන එදිෙනදා කුලී
වැඩ ෙකොට ජීවත් වූ ජනතාවත් ස්ථිර 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

63.
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.

( 39 )
පා.127/’11

64.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ගාල්ල ජාත්යන්තර කීඩාංගණය නැවත නම් කිරීම,—
නිදහස් අධ්යාපනෙය් පියා වන දිවංගත ගරු (ආචාර්ය) සී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මහතාට
ෙගෞරවයක් වශෙයන් ගාල්ල ජාත්යන්තර කීඩාංගණය එතුමාෙග් නමින් නැවත නම් කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.130/’11

65.
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 ස්ථිර පදනමකින් පත් කළ යුතුයැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.131/’11

66.
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

67.
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 අවස්ථාවන් ලබාදීම තහවුරු කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.133/’11

68.
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

69.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට විමධ්යගත අයවැෙයන්
පතිපාදන ෙවන්කරදීම,— පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 225 ෙදනා ෙවත, දළ ජාතික
නිෂ්පාදිතෙයන් 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.

( 40 )
පා.138/’11

70.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විශ්වවිද්යාල මගින් පවත්වාෙගන යන පාඨමාලාවන්
රැකියාභිමුඛ පාඨමාලාවන් බවට පත්කිරීම,— දිවයිෙන් සියලුම රජෙය් විශ්වවිද්යාල සහ
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල මගින් පවත්වාෙගන යන ශාස්තීය අධ්යාපනයම සඳහා වූ උපාධි
පාඨමාලාවන් රැකියාභිමුඛ වෘත්තීයමය උපාධි පාඨමාලාවන් බවට පරිවර්තනය කර එමගින්
බිහිවන්නා වූ උපාධිධාරීන් ෙවත නව රැකියා සපයා දීෙම් අරමුණ ඇතිව, සියලුම විශ්වවිද්යාල
සමඟ රාජ්ය අංශෙය් සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආයතන සම්බන්ධීකරණය සඳහා කමවත්
වැඩපිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.139/’11

71.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පාසල් සිසුන් පවාහනය කරනු ලබන වෑන් රථ සඳහා නිසි
පමිතීන් නියම කිරීම,— දිවයින පුරා පවත්වාෙගන යනු ලබන පාසල් සිසු පවාහන ෙසේවාවන්
නියමිත පමිතිෙයන් ෙනොපවතින බැවින් සහ ඇතැම් පාසල් වෑන් රථ ෙසේවකයින්ෙග් පැවතුම්
යහපත් තත්ත්වෙයන් ෙනොපවතිත බැවින්, නිසි පමිතිෙයන් යුතු වෑන් රථ ෙසේවාවක්
පවත්වාෙගන යෑම සඳහාත්, එම ෙසේවාවන් ලබාගන්නා පාසල් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ෙග් ආරක්ෂාව
තහවුරු කිරීම සඳහාත්, වෑන් රථ ෙසේවාවන් සඳහා පමිතීන් හඳුන්වාදිය යුතුයැයි ද, වෑන් රථ
ෙසේවකයින් තුළ යහපත් පැවතුම් පවත්වාෙගන යාම සඳහා විනය නීති මාලාවක් හඳුන්වා දිය
යුතුයැයි ද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.144/’11

72.
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා,— සම්පදායික කර්මාන්ත සංවර්ධනය කිරීම,—
අම්පාර දිස්තික්කෙය් අභාවයට යන සම්පදායික කර්මාන්ත වන අත් යන්ත ෙප්ෂ කර්මාන්තය,
කුඹල් කර්මාන්තය, තල් ෙකොළ හා පන් ගස්වලින් ෙපට්ටි, වට්ටි හා පැදුරු විවීම, ෙකොහු
කර්මාන්තය හා ෙව්වැල් කර්මාන්තය යනාදිය සංවර්ධනය කර, එම පෙද්ශෙය් ජනතාවට රැකියා
අවස්ථාවන් උදාකර දීෙමන් ඔවුන්ෙග් ආදායම නංවාලීමට රජය කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.147/’11

73.
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා,— රට ඉඳි වගාව හඳුන්වාදීෙම් හැකියාව විමසා
බැලීම සඳහා පුළුල් අධ්යයනයක් සිදු කිරීම,— රට ඉඳි ශාඛය (ෆීනික්ස් ඩැක්ටිලිෙෆරා) අප රෙට්
වගා කිරීම සම්බන්ධෙයන් මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් කාත්තන්කුඩිහි සිදු කරන ලද අත්හදා
බැලීමක් සාර්ථක බව ෙපනී ෙගොස් ඇති ෙහයින්, අප රෙට් ජනතාවට අෙප්ම ෙපොළෙව් වවන ලද
ෙමම රසවත් පළතුර භුක්ති විඳීමට අවස්ථාව සලසනු පිණිස, රට ඉඳි වගාව හඳුන්වා දීෙම්
හැකියාව විමසා බලන පුළුල් අධ්යයනයක් සිදු කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
පා.151/’11

74.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ගුවන් විදුලි විකාශ නියාමනය කිරීම,— ගුවන් විදුලි විකාශ
නියාමනය කිරීෙම් ස්වාධීන අධිකාරියක් සංස්ථාගත කිරීම සඳහා නීති හඳුන්වා දිය යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.152/’11

75.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— රූපවාහිනී වැඩසටහන් විකාශය නියාමනය කිරීම,—
රූපවාහිනී වැඩසටහන් විකාශය නියාමනය කිරීෙම් ස්වාධීන අධිකාරියක් සංස්ථාගත කිරීම සඳහා
නීති හඳුන්වා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

( 41 )
පා.153/’11

76.
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

77.
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 නිශ්චිතව දැක්ෙවන සීමාවන්ට යටත්ව රාජ්යය විසින් ඒවා ගරු කළ
යුතු, ආරක්ෂා කළ යුතු, පවර්ධනය කළ යුතු හා ඉටුකර දිය යුතු බවට විධිවිධාන සලස්වන
පනතක් ශී ලංකාෙව් සම්මත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.155/’11

78.
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

79.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ශී ලංකාෙව් වරායන් සංවර්ධනය කිරීම,— ශී ලංකාව
භූෙගෝලීය වශෙයන් වාසිදායක ආකාරයට ස්ථානගත වූ ෙක්න්දස්ථානයක පිහිටා ඇති බවට
පචලිතව තිබීමත්, පුරාතනෙය් සිටම නැව් පවාහන ෙසේවය ඉතා වැදගත් ෙසේවා කර්මාන්තයක්
වීමත් සහ ඉන්දියාව ඉතාම අධිෂ්ඨානශීලීව 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 පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.159/’12

80.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජාතික සහ ජාත්යන්තර අනාගත ඉල්ලුමට සරිලන ෙලස
නිෂ්පාදනය වර්ධනය කිරීම සඳහා කමෙව්දයක් සකස් කිරීම,— ජාතික සහ ජාත්යන්තර
පජාවෙග් අනාගත ඉල්ලුමට සරිලන කාර්මික සහ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනයන් පිළිබඳව
පුෙරෝකථනයක් කර අදාළ නිෂ්පාදනයන්ට අනුබද්ධිත සියලුම ක්ෙෂේතවල අන්තර්
සම්බන්ධතාවයක් තුළින් ද, නවීන තාක්ෂණය උපරිම මට්ටමින් පෙයෝජනයට ගනිමින් ද,
නිෂ්පාදන කියාවලිය වර්ධනය කිරීම සඳහා කමෙව්දයක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.160/’12

81.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලාංකික ජනතාවෙග් පාරම්පරික උරුමයන් රැකගැනීම
සඳහා ඩිජිටල් පුස්තකාලයක් ඇති කිරීම,— ශී ලාංකික ජනතාවෙග් සම්පදායික දැනුම ආරක්ෂා
කරමින්, ෙපෝෂණය කර අනාගත පරම්පරාව ෙවත රැෙගන යාම සඳහා ද, ජාන සම්පත් හා ෛජව

( 42 )
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 පුස්තකාලයක් සකස් කිරීමට ද,
ඒ සඳහා ෙලෝක බුද්ධිමය ෙද්පළ සංවිධානය (WIPO), ශී ලංකා බුද්ධිමය ෙද්පළ කාර්යාංශය,
පරිසර අමාත්යංශෙය් ෛජව විවිධත්ව ඒකකය ඇතුළු සියලු අංශ ඒකාබද්ධවූ වැඩපිළිෙවළක්
සකස් කිරීමට ද පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.161/’12

82.
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, හස්ත 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 පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.162/’12

83.
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 නිෂ්පාදනයට
සහ වැඩි දියුණු කිරීමට එම ෙකොටස් ෙයොදා ගැනීමටත්, ෛජව විවිධත්ව අංශය, බුද්ධිමය ෙද්පළ
කාර්යාංශය සහ ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යාංශය ඇතුළු වගකිවයුතු සියලු ආයතන එක්ව විෙශේෂ
වැඩපිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.163/’12

84.
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 නිස්සරණධ්යාසෙයන් 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

85.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— සුරැකුම්පත් සහ විනිමය ෙකොමිෂන් සභාව ස්වාධීන
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.

( 43 )
පා. 165/’12

86.
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 ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය
කළ යුතු බවට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 166/’12

87.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විවෘත ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනයක් හඳුන්වාදීම පිණිස
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කිරීම,— ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනය වර්තමානෙයහි
පවත්වාෙගන යන ස්ථාවර ආකාරෙය් නාම ෙල්ඛනයක් ෙවනුවට විවෘත නාම ෙල්ඛනයක් බවට
පත් කරනු පිණිස, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කළ යුතු බවට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
පා.170/’12

88.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වැඩිහිටි නඩත්තු මණ්ඩල වැඩසටහන පළාත්, දිස්තික් සහ
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ව්යාප්ත කිරීම,— විවිධ පාර්ශ්වයන් 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, දිස්තික් හා පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස
මට්ටමින් ව්යාප්ත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.171/’12

89.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වැඩිහිටි පජාව ශී ලංකාෙව් ආර්ථික වර්ධනයට දායක කර
ගැනීමට ණය දීෙම් වැඩපිළිෙවළක් සකස් කිරීම,— වයස අවුරුදු 60 ඉක්මවා ඇති වැඩිහිටි
පජාවට තම ජීවෙනෝපාය මාර්ග ශක්තිමත් කරගනිමින් සමස්ත ශී ලංකා ආර්ථිකෙය් වර්ධනයට
දායකවීමට බැංකු පද්ධතිය මගින් ණය දීෙම් කමෙව්දයක් කියාත්මක ෙනොවීම 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

90.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වයස අවුරුදු 60 ඉක්මවා ඇති පුද්ගලයින් සමාජය තුළ සකීය
පුද්ගලයින් බවට පත් කිරීෙම් වැඩපිළිෙවළක් සකස් 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 සකස් කිරීමට පාසල් පජාව ඇතුළු මුළු මහත් සමාජයම දැනුවත්
කිරීෙම් කමෙව්දයක් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.175/’13

91.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙමෝටර් කාර්මික ක්ෙෂේතය පිළිබඳ පාසල් සිසුන්ෙග් දැනුම
පුළුල් කිරීම,— ශී ලංකාෙව් අනාගත තරුණ තරුණියන්ෙග් රැකියා පශ්නයට විසඳුමක් ෙලස සහ
ෙමෝටර් කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් ඇතිවන්නාවූ වර්ධනයට සාෙප්ක්ෂව පුහුණු ශමිකයින්ෙග්

( 44 )
අවශ්යතාව සපුරා ගැනිෙම් අරමුණ ඇතිව පාසල් විෂය නිර්ෙද්ශයට ෙමෝටර් කාර්මික ශිල්පය
විෂයයක් ෙලස ඇතුළත් කිරීම සඳහා කමවත් වැඩපිළිෙවළක් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.176/’13

92.
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

93.
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 ෙවනස් කිරීම සඳහා එම විෂය නිර්ෙද්ශයන්
යාවත්කාලීන කිරීමට කමවත් වැඩපිළිෙවළක් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
පා.178/’13

94.
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

95.
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, පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා
ඇති කිරීම තුළින් ෙමම ක්ෙෂේතය පිළිබඳ ජනතාව තුළ පුළුල් ආකල්පමය ෙවනසක් ඇති
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

( 45 )
පා.180/’13

96.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාෙව් ආහාර සංස්කෘතිය ඉෙගනුම් සහ ඉගැන්වීෙම්
කියාවලියට බද්ධ කිරීම,— ශී ලාංකීය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග කිරීෙම් කලාව,
ආහාර පිසීෙම් කලාව, වර්ණකාරක කලාව, ආහාර කැපීෙම් කලාව ඇතුළු අංශ ගණනාවකින්
සකස්වී ඇති අතර ඒ හා බැඳුණු ශී ලාංකීය ආහාර සංස්කෘතිය පිළිබඳ ඉෙගනුම් සහ ඉගැන්වීම්
කමෙව්දයන් හරහා අනාගත පරපුරට පවරාදීම ෙමන්ම ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ජනතාව අතර අපෙග්
ආහාර සංස්කෘතිය ව්යාප්ත කිරීම මගින් ශී ලාංකීය අනන්යතාව අන්තර්ජාතිකව ඔසවා තැබීම
සඳහා වැඩපිළිෙවළක් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.183/’13

97.
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

98.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මහජන යහපත උෙදසා නඩුකරණයට නීති හඳුන්වාදීම,—
දිළිඳු ජනතාවෙග් මූලික මිනිස් 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

99.
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.
පා.188/’13

100.
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා,— ජාතික කීඩාව වන ෙවොලිෙබෝල් කීඩාව නගා
සිටුවීම,— ඉහළ තලෙය් කුසලතාවක්, කඩිසරභාවයක්, ශාරීරික ෙයෝග්යතාවයක්, ක්ෂණික
තීරණ ගැනීමක් සහ කණ්ඩායමක් ෙලස කටයුතු කිරීමක්, අවශ්ය කරන පශස්ත කීඩාවක් වන
ෙවොලිෙබෝල් ජාතික කීඩාව නගා සිටුවීම සඳහා ෙහොඳින් සැලසුම් කළ වැඩසටහනක් දියත් කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.189/’13

101.
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා,— බීරළු නමින් හඳුන්වනු ලබන සම්පදායික
අත්යන්ත ෙර්න්ද කර්මාන්තය නගා සිටුවීම,— ෙර්න්ද නිෂ්පාදනෙය් නිරත ගාමීය ජනතාවට
ඉහළ ආදායමක් ලබා ගැනීමට හැකියාව සලසා දීම සඳහා ඔවුන්ට නවීන පහසුකම් ෙදමින් බීරළු

( 46 )
ගෘහස්ත කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ ෙර්න්ද සහ ෙර්න්ද නිෂ්පාදන සංචාරකයන් අතර
ජනපිය කරවීමට ඵලදායී සහ අර්ථවත් පියවර ගත යුතුයැයි, ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
පා.190/’13

102.
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

103.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විශ්වවිද්යාල සහ තෘතීයික අධ්යාපන ආයතනවල සිසුන්ෙග්
පර්ෙය්ෂණ නිබන්ධන අමාත්යාංශවල සංවර්ධන කටයුතු ඉලක්ක කර සකස් කිරිම,—
විශ්වවිද්යාල සහ තෘතීයික අධ්යාපන ආයතනවල සිසුන් විසින් තම පාඨමාලා සම්බන්ධෙයන්
ඉදිරිපත් කරන පර්ෙය්ෂණ නිබන්ධන රෙට් ආර්ථික, සමාජීය, සංස්කෘතික 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

104.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වන අවස්ථාෙව්දීම 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.
පා.193/’13

105.
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
උපපශස්තිකරණය 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

106.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විශාම පාරිෙතෝෂිකය මත පනවා ඇති බදු නිදහස් 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 නිදහස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

( 47 )
පා.196/’13

107.
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

108.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාව තුළ ෙසේලයින් නිෂ්පාදනය 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 නිෂ්පාදනය 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

109.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙපොල් වතුර ආශිතව නව නිෂ්පාදනයන් ඇති කිරීම,—
ශී ලංකාව තුළ වාර්ෂිකව විශාල පමාණයක ෙපොල් වතුර අපෙත් යන බැවින්, නව තාක්ෂණය
ෙයොදා ගනිමින් විධිමත් කමෙව්දයක් යටෙත් ෙපොල් වතුර ආශිතව නව නිෂ්පාදනයන් ෙද්ශීය හා
ජාත්යන්තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක්ක කර ගනිමින් ඇති කිරීම සඳහා කමෙව්දයක් කියාත්මක කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.199/’13
110.
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා,— අපනයන ෙවළඳෙපොළ සඳහා දූරියන් වගා
කිරීම,— ෙමරටට සැලකිය යුතු විෙද්ශ විනිමය ආදායමක් ඉපැයිය හැකි වන පරිද්ෙදන්, මිල
අධික නමුදු අපනයන ෙවළඳෙපොෙළහි ඉහළ ඉල්ලුමක් සහිත ජනපිය පලතුරු වර්ගයක් වන
දූරියන් වාණිජ මට්ටෙමන් වගා කරනු පිණිස පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
පා.200/’13

111.
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා,— ති භාෂා ශී ලංකාවක් සඳහා වූ දස අවුරුදු
සැලැස්ම,— “ති භාෂා ශී ලංකාවක් සඳහා වූ 2012-2021 දස අවුරුදු සැලැස්ම” 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 ජනතාවෙග් පූර්ණ
සහය ලබාෙගන, රාජ්ය සහ පුද්ගලික ආයතනවල සහෙයෝගෙයන් මුළු රටටම පෙයෝජනවත්
වන ආකාරෙයන් දියත් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.77/’10

112.
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 සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

( 48 )
පා.201/’14

113.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සාගරෙය් නව සම්පත් ගෙව්ෂණය,— විශාල සාගර
කලාපයක් හිමි රටක් වු ශී ලංකාව පමුඛත්වය ලබා දී ඇත්ෙත් ධීවර කර්මාන්තය සඳහා පමණක්
වන අතර සාගරය ආශිතව විශාල පමාණයක සවභාවික සම්පත් ඇති බැවින් ෙමරටට විශාල
රැකියා අවස්ථා පමාණයක් ෙමන්ම ධනයක් ද උපයා ගැනීෙම් අරමුණ ඇතිව සාගර සම්පත්
පිළිබඳව විධිමත් වැඩිදුර අධ්යයනයක් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.202/’14
114.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාෙව් මත්ස්ය සම්පත විෙද්ශිකයින් විසින් ෙනලා
ගැනීම වළකාලීම,— ශී ලාංකික ධීවරයන්ට විශාල ආර්ථික අවාසියක් ඇති කරමින් ශී ලංකා
මුහුදු කලාපෙය් මත්ස්ය සම්පත් විෙද්ශිකයින් විසින් ෙනලා ගන්නා බැවින් ශී ලංකා මුහුදු
කලාපය තුළ මාළු ඇල්ලීමට සහ විෙද්ශ යාතාවලට මාළු බෑම සඳහා ෙතොටුපලක් ෙලස භාවිතා
කිරීම වළකාලීම සඳහා රජය විසින් විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර කියාත්මක කළ යුතුයැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.203/’14
115.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙකොස් නිෂ්පාදනය වැඩි කර ඒ ආශිත නිෂ්පාදන අපනයනය
කිරීම,— ඉතා පනීත ෙමන්ම ඖෂධීය ගුණෙයන් අනූන, රසායනික දව්යවලින් ෙතොරව වගා කළ
හැකි ෙබෝගයක් වන ෙකොස් වගාව ව්යාප්ත කිරීම තුළින් ඒ ආශිත නිෂ්පාදන ඉහළ නංවා ඒවා
අපනයනය කිරීම මගින් විශාල විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් අප රටට උපයා ගත හැකි බැවින් ඒ
සඳහා රජෙය් මැදිහත්විෙමන් විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
පා.204/’14
116.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජාතික ෙගොවි සම්මාන උෙළලක් වාර්ෂිකව සංවිධානය කිරීම,
— රටක් ෙපරට යාමට නම් මුලික වශෙයන් ෙගොවිතැනින් සශික විය යුතු බැවින් රට සරු කරන
ෙගොවි ජනතාවට සිය වෘත්තිය පිළිබඳ අභිමානයක් ඇතිවන පරිදි විධිමත් සංවිධාන ව හයක්
හරහා කියාත්මක වන ෙගොවි සම්මාන උෙළලක් රජෙය් මැදිහත්වීෙමන් වාර්ෂිකව සංවිධානය
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.205/’14
117.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සහන මිලකට LED බල්බ පාරිෙභෝගික ජනතාවට ලබාදීම,
— නිවාස ආෙලෝක කිරිමට ෙයොදා ගන්නා ගුණාත්මක LED බල්බ මිල අධික බැවින්, විදුලිබල
මණ්ඩලය මැදිහත්වී සහනදායි මිලකට හා ෙගවීෙම් කමයට ෙමම බල්බ පාරිෙභෝගික ජනතාවට
ලබාදී ජාතික වශෙයන් විදුලිය විශාල පමාණයක් ඉතිරි කර ගැනීමටත්, LED බල්බ ජනතාව
අතර ජනපිය කිරීම මගින් විදුලිබල මණ්ඩලයටද අමතර ආදායමක් උපයා ගැනීමටත් හැකිවන
පරිදි කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් සැකසිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.206/’14
118.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සුළු පරිමාණ ෙසල්ලම් බඩු කර්මාන්තශාලා ව්යාප්ත කිරීම,
— ශී ලංකාව තුළ ෙසල්ලම් බඩු සඳහා විශාල ෙවළදෙපොළක් පැවතුණ ද, රට තුළ ඒවා
නිෂ්පාදනය ෙකෙරන්ෙන් සුළු වශෙයන් වන අතර ඒ සඳහා චීනය පමුඛ අෙනකුත් රටවලට
විෙද්ශ විනිමය විශාල පමාණයක් ඇදී යන බැවින්, සුළු පිරිවැයක් දැරිය යුතු ෙමම කර්මාන්තය
ගාමීය පෙද්ශවල ව්යාප්ත කිරීම සඳහා විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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119.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාව තුළ ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලා ආරම්භ
කිරීම,— ශී ලංකාව තුළ ඖෂධ නිෂ්පාදනය දැනට ඉතා අවම මට්ටමක පවතින අතර ඖෂධ
ආනයනය සඳහා වසරකට විශාල විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් වැයවන බැවින් දියුණු මානව
සම්පතක් හිමි රටක් ෙලස ශී ලංකාවට අත්යාවශ්ය ඖෂධ වර්ග රට තුළම නිපදවීමට අවශ්ය
පහසුකම් රජය මැදිහත් වීෙමන් ලබා දී ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලා ආරම්භ කළ යුතුයැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.209/’14

120.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පාසල් විෂය නිර්ෙද්ශයට මෙනෝ විද්යාව විෂයය ඇතුළත්
කිරීම,— පාසල් ශිෂ්ය පජාව නිෙරෝගී මනසකින් යුත් බුද්ධිමත් තීරණ ගැනීමට හැකි පිරිසක්
ෙලස හැඩගැස්වීම උෙදසා හය වැනි ෙශේණිෙය් සිට කියාත්මක වන පරිදි ෙබෞද්ධ මෙනෝ විද්යාව
සහ බටහිර මෙනෝ විද්යාව යන විෂයයන් ඒකාබද්ධ ෙකොට කමවත්ව සැලසුම් කරන ලද “මෙනෝ
විද්යාව සහ භාවනාව” නමින් විෂයයක් පාසල් විෂය නිර්ෙද්ශයට ඇතුළත් කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.210/’14

121.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විශාමික ආධාරක මධ්යස්ථාන පිහිටුවීම,— විශාමිකයන්
ෙවනුෙවන් උපෙද්ශන ෙසේවා, ෛවද්ය පහසුකම් සහ දිවා සුරැකුම් ෙසේවා යනාදී වැඩිහිටියන්ට
අවශ්ය සුබසාධන කටයුතු රැසක් එකම ස්ථානයකින් ඉටු කර ගැනීමට හැකි වන පරිදි විශාමික
ආධාරක මධ්යස්ථාන ෙගොඩනැංවීමටත්, එම මධ්යස්ථාන ෙක්න්ද කර ගනිමින් යම් නිෂ්පාදන
කටයුත්තක් සඳහා විශාමිකයන් ෙයොමු කිරීම හරහා ඔවුන්ෙග් දිවියට සහනයක් ලබාෙදන අතර
අමතර ආදායමක් ද උපයා ගැනීමට හැකි වන ෙලස රජය මැදිහත් වීෙමන් රටපුරා විශාමික
ආධාරක මධ්යස්ථාන පිහිටුවිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.211/’14

122.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විශාමිකයන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නව
ෙලොතරැයියක් හඳුන්වා දීම,— විශාමික රාජ්ය ෙසවකයන්ෙග් වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමට සහ
ඔවුන්ෙග් සුබසාධන කටයුතු සඳහා අවශ්ය මුදල් ෙසොයා ගැනීම සඳහා නව ෙලොතරැයියක්
ෙවළඳෙපොළට හඳුන්වාදීමට රජය කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.213/’14
123.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ඉහළ තනතුරු දරන දූෂිත රජෙය් නිලධාරීන්ට දඬුවම්
පැමිණවීම,— සිය ස්වාධීන තනතුරු වැරදි අරමුණු සඳහා ෙයොදා ගන්නා සහ ෙද්ශපාලනීකරණය
කරන රජෙය් ඉහළ තනතුරු දරන නිලධාරීන්ට ඔවුන් වරදකරුවන් බව සනාථ වූ වහාම දඬුවම්
පැමිණවීම සහ දඩයකට යටත් කිරීම සිදු කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.214/’14
124.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සංචාරක මගෙපන්වන්නන් පුහුණු කිරීම,— සංචාරකයින්ට
ඵලදායී හා ආචාරශීලී ෙසේවාවක් සැපයීමට හැකි පිරිසක් බවට පත් කිරීමට ෙමන්ම, ඔවුන්ෙග්
වෘත්තීය මට්ටම ඉහළ නැංවීම සඳහාත් සංචාරක මගෙපන්වන්නන් පුහුණු කිරීමට විධිමත්
වැඩපිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

( 50 )
පා.215/’14
125.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ඉඩම් සම්බන්ධව පවතින නීති සංෙශෝධනය කිරීම,—
ශී ලංකාව තුළ ෙම් වන විට ඉඩම්වලට ව්යාජ ඔප්පු සකසා විකිණීෙම් ජාවාරමක් කියාත්මකවන
අතර මීට අදාළව නීතිය කියාත්මක වීම ද ඉතා අවම මට්ටමක පවතින බැවින්, ඉඩම් අයිතිය
සම්බන්ධව සුරක්ෂිතභාවය වැඩි වන අයුරින් හා වැරදිකරුවන්ට දැඩි දඬුවම් පැමිණවිය හැකි
අයුරින් පවතින නීති පද්ධතිය සංෙශෝධනය කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.216/’14
126.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාව අවට සාගරෙය් ෙකොරල්පර ආරක්ෂා කර
ගැනීම,— ශී ලංකාව අවට සාගරෙය් ඇති ෙකොරල්පර මිනිස් කියාකාරකම් ෙහේතුෙවන්
විනාශවීෙම් තර්ජනයට මුහුණපා ඇති බැවින්, එම ෙකොරල්පර ආරක්ෂාකර ගැනීම සඳහා මිනිස්
කියාකාරකම් පාලනය කිරීමට හැකිවන පරිදි පුද්ගල ආකල්පමය ෙවනසක් ෙමන්ම, ෛනතික
රාමුෙව් ෙවනසක් ඇති කිරීම සඳහා විද්වත් කමිටුවක් හරහා සුදුසු වැඩපිළිෙවළක් සැලසුම් කර
කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.217/’14
127.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පාසල් වෑන් රථ සඳහා කාන්තාවන් ෙසේවයට ෙයදවීම,—
පාසල් වෑන් රථ ෙසේවෙයහි ගුණාත්මක බව වැඩි කිරීමටත්, එම වෑන් රථවල ගමන් කරන
දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව උෙදසාත් සියලුම පාසල් ෙසේවා වෑන් රථවල ෙසේවය සඳහා කාන්තාවන්
ෙයොදා ගැනීම අනිවාර්ය කිරීමට නීති සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.218/’14
128.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ඖෂධ මිල පහත ෙහලීම,— ශී ලංකාව තුළ ජාතික ඖෂධ
පතිපත්තිය පකාශයට පත් කර ඖෂධීය නාමෙයන් ෙබෙහත් අෙලවි කිරීම කඩිනමින් ආරම්භ
කිරීම මගින් ඖෂධ මිල පහත ෙහලීමට රජය මැදිහත් විය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
පා.219/’14
129.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අන්තර්ජාලය හරහා අෙලවි කරන ඖෂධ ඇතුළු ජාවාරම්
මැඩපැවැත්වීම,— ෙම් වන විට අන්තර්ජාලය හරහා පමිතියකින් ෙතොර ඖෂධ, ෛවද්ය
උපකරණ හා රූපලාවන්ය නිෂ්පාදන විශාල ෙලස අෙලවි ෙකෙරන අතර ෙමම ජාවාරම් අප රෙට්
ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්යයට සහ යහපැවැත්මට විශාල තර්ජනයක් වන බැවින් ඒවා මැඩපැවැත්වීම
සඳහා නිසි වැඩපිළිෙවළක් සකස් කර කියාත්මක කිරීම සුදුසු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
පා.220/’14
130.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කෘෂි රසායන දව්ය භාවිතා ෙනොකර වගා කිරීම,— අධික විෂ
සහිත කෘෂි රසායන දව්ය ශී ලංකාව තුළ තහනම් කර පැරණි කමයට පරිසර හිතකාමී වගා
කමයක් රටට හඳුන්වාදීමට අවශ්ය පර්ෙය්ණ සිදුකිරීමට කෘෂි විද්යාඥයන් හා පරිසරෙව්දීන්ෙගන්
සමන්විත කමිටුවක් පත් කර ඔවුන්ෙගන් ලබා ගන්නා නිර්ෙද්ශ තුළින් ජනතාවට වස විෙසන්
ෙතොර ෙසෞඛ්යාරක්ෂිත ආහාර ෙව්ලක් ලබා දීමට අවශ්ය පියවර ගැනීමට රජය මැදිහත්වීම සුදුසු
යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

( 51 )
පා.221/’14
131.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පාසල් සිසුන් මත්දව්යවලට ඇබ්බැහිවීෙමන් මුදවා ගැනීම,—
ෙම් වන විට ශී ලංකාව තුළ පාසල් සිසුන් මත්දව්යවලට ඇබ්බැහි වීෙම් වැඩි පවණතාවයක්
නිර්මාණය වී ඇති බැවින් පාසල් සිසුන් මත්දව්යවලින් මුදවාගැනීම සඳහා රජය මැදිහත්වී
විධිමත් වැඩපිළිෙවළක් කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.222/’14
132.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජාතික ඵලදායීතා කමිටුවක් පත් කිරීම,— රජය විසින්
කියාත්මක කරනු ලබන ඵලදායීතා වැඩසටහන්හිදී තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදායීතා මට්ටමක්
කරා ෙමෙහයවූ ආයතන පධානීන් හඳුනාෙගන ඔවුන්ෙග් දැනුම හා අත්දැකීම් පෙයෝජනයට ගත
හැකි වන ආකාරෙයන්, එම ආයතනවල කියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන් සහ කමෙව්ද
අෙනකුත් ආයතනවලට ගැලෙපන පරිදි ආෙද්ශ කිරීමට හැකිවන පරිදි එම ආයතන
පධානීන්ෙගන් සමන්විත ජාතික ඵලදායීතා කමිටුවක් පිහිටවිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
පා.223/’14
133.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පජා ෛවද්යෙව්දය පිළිබඳ විෙශේෂඥ ෙසේවාව දියුණු කිරීම,—
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාෙව් අත්යාවශ්ය අංගයක් වන පජා ෛවද්යෙව්දය පිළිබඳ විෙශේෂඥ අංශය දියුණු
කිරීමට අවශ්ය සැලසුම් සකස් කිරීම හා එම ක්ෙෂේතෙය් දැනට පවතින ගැටලු නිරීක්ෂණය කර
කඩිනමින් නිරාකරණය කිරීමට අවශ්ය කටයුතු සිදු කිරීමට රජය මැදිහත් විය යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

2014 අෙගෝස් තු මස 19 වැනි අඟහරුවාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
2675/’12

1.
ගරු සජිත් ෙපේ ම දාස මහතා,— මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

හම්බන්ෙතොට වරාය ව්යාපෘතියට අදාළ ශක්යතා අධ්යයනයන් සිදු කළ
සමාගම් කවෙර්ද;
(ii) එම අධ්යයනයන් සිදුකිරීම ෙවනුෙවන් එම සමාගම් ෙවත ෙගවන ලද මුදල
ෙකොපමණද;
(iii) හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදිකළ පෙද්ශය ආශිත ෙවරෙළේ ගල් පර්වතයක් ඇති බව
ශක්යතා අධ්යයන වාර්තා මගින් ෙහළි කර තිෙබ්ද;
(iv) හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ගල් පර්වතය පුපුරවා හැරීමට දරන ලද මුළු වියදම
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 52 )
3277/’12

2.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) 2011, 2012 සහ 2013 වර්ෂවලදී ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල (IMF) විසින් ශී ලංකාවට
ලබා ෙදන ලද ණය සහ පදානයන් සම්බන්ධෙයන්,
(i) ඒවාෙය් වටිනාකම ෙකොපමණද;
(ii) ණෙයහි කාල පරිච්ෙඡ්දය කවෙර්ද;
(iii) සාමාන්ය ෙපොලී වියදම කවෙර්ද;
(iv) ණය ෙහෝ පදානයන් ලබා දුන් ෙකොන්තාත් ෙහෝ ව්යාපෘති කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3627/’13

3.
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,—
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

පරිසර

හා

පුනර්ජනනීය

බලශක්ති

(i)
(ii)
(iii)

ශී ලංකාෙව් ඇති වගුරු වනාන්තර පමාණය ෙකොපමණද;
එම වනාන්තර පිහිටා ඇති පෙද්ශ කවෙර්ද;
ශී ලංකාෙව් වගුරු වනාන්තර තුළ ජීවත්වන, හඳුනාෙගන ඇති සත්ව විෙශේෂ
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(iv) එම සත්ව විෙශේෂ සංරක්ෂණයට ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

ශී ලංකාවට පමණක් ආෙව්නික “සුවද” ශාකය සංරක්ෂණය සඳහා පියවර
ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3922/’13
(ආ)

(i)

4.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

මහනුවර නගරය තුළ එක්රැස්වන කැළිකසළ මහනුවර, ෙගොහාෙගොඩ
පෙද්ශෙය් මහවැලි ගඟ ආසන්නෙය් වූ ස්ථානයකට බැහැර කරන බවත්;
(ii) එම ස්ථානය අසල සත්ව ෙගොවිපළක් පවත්වාෙගන යනු ලබන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)

ඉහත සඳහන් ස්ථානෙය් සත්ව ෙගොවිපළක් පවත්වාෙගනයෑම සඳහා
නීත්යානුකූල අවසරයක් ලබා දී තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම අවසරය ලබා දී ඇති ආයතනෙය් ෙහෝ ආයතනවල නම්
කවෙර්ද;
එම සත්ව ෙගොවිපෙළහි හිමිකරුෙග් නම සහ ලිපිනය කවෙර්ද;

( 53 )
(iv)

එකී සත්ව ෙගොවිපෙළේ හිමිකරු එම ව්යාපාරයට අමතරව ෙවනත් ආයතනයක
රැකියාවක් කරනු ලබන්ෙන් නම්, එම ආයතනෙය් නම සහ ඔහු විසින් දරනු
ලබන තනතුර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3943/’13
5.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (4)
(අ)

(i)

2005 වර්ෂෙය් සිට 2013 වර්ෂය දක්වා කාල සීමාව තුළ පත්ෙකොට ඇති
ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙකොමිෂන් සභා කවෙර්ද;
(iii) එම එක් එක් ෙකොමිෂන් සභාව සඳහා වැය කර ඇති මුදල් ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ඉහත එක් එක් ෙකොමිෂන් සභාව,
(i) සැදුම්ලත් සාමාජිකයින් සංඛ්යාව, ඔවුන්ෙග් නම් සහ සුදුසුකම් කවෙර්ද;
(ii) පත් කිරීෙම් අරමුණු කවෙර්ද;
(iii) තම වාර්තා ඉදිරිපත් කර තිෙබ්ද;
(iv) එම වාර්තා සභාගත කරන්ෙන්ද;
(v) එම වාර්තා මගින් ලබා දී ඇති නිර්ෙද්ශයන් කියාත්මකකර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4164/’13

6.
ගරු පී. හැරිසන් මහතා,— ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)
(ii)
(iii)

ශී ලංකාෙව් සිටින ආයුර්ෙව්ද ෛවද්යවරුන්ෙග් කාණ්ඩවල නම් කවෙර්ද;
එම එක් එක් කාණ්ඩයට අයත් ෛවද්යවරුන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
එම කාණ්ඩ අතර සිටින සර්වාංග විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන් සංඛ්යාව දිස්තික්ක
අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)

2005 වර්ෂෙය් සිට 2013 දක්වා කාල සීමාව තුළ ආයුර්ෙව්ද ෙදපාර්තෙම්න්තුව
මගින් බලපත ලබාදී ඇති සමස්ත සම්බාහන මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;
එම සංඛ්යාව, ඒවාෙය් ලිපිනයන් සමග දිස්තික්ක මට්ටමින් ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
එම සම්බාහන මධ්යස්ථාන පවත්වාෙගන යාමට අවසර ලබාදී ඇති
ෛවද්යවරුන්ෙග් නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද;
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(iv)

ආයුර්ෙව්ද ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අමතරව ෙවනත් ආයතන මගින් සම්බාහන
මධ්යස්ථාන පවත්වාෙගන යාම සඳහා බලපත ලබාදී තිෙබ් නම්, එම
ආයතනවල නම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

ආයුර්ෙව්ද සම්බාහන මධ්යස්ථානයක් පවත්වාෙගන යාම සඳහා තිබිය යුතු
අවම වෘත්තීය සුදුසුකම් කවෙර්ද;
(ii) එවැනි මධ්යස්ථානයක් පවත්වාෙගන යන ස්ථානයක තිබිය යුතු තත්ත්වයන්
කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4318/’13
7.
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(ආ)

(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) අම්පාර දිස්තික්කෙය් වයස අවුරුදු 10 දක්වා වූ දරුවන් අතරින් පාථමික
අධ්යාපනය සඳහා ෙයොමු ෙනොවූ දරුවන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද?
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(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 ෙවනස් කිරීම සඳහා කියාත්මක කරන වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4525/’13
8.
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— පවාහන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2013 වර්ෂය තුළ භාවිතෙයන් ඉවත් කරන ලද ෙර්ල් පීලි විකිණීම සඳහා
ෙටන්ඩර් කැඳවූ අවස්ථා ගණන ෙකොපමණද;
(ii) එකී ෙටන්ඩර් කැඳවීම් සිදු කළ දිනයන් කවෙර්ද;
(iii) එම එක් එක් දිනය තුළ කැඳවන ලද ෙටන්ඩරයට අනුව අෙලවි කරන ලද
ෙර්ල් පීලි පමාණය, ෙර්ල් පීලි මිලදී ගත් ආයතනය සහ කිෙලෝගෑම් එකකට
ෙගවන ලද මිල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 55 )
4614/’13

9.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) ශී ලංකාෙව් වත්මන් ඒක පුද්ගල ආදායම සම්මත අයුරින් සහ ශී ලංකා රුපියල්වලින්
ෙකොපමණද යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

රෙට් ආදායම් උපයනු ලබන පුද්ගලයින් අතර සිටින සමස්ත රාජ්ය ෙසේවකයින්
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(ii) එම සංඛ්යාෙවන් වත්මන් ඒක පුද්ගල ආදායමට සමාන ෙහෝ එයට වැඩි වැටුප්
ලබන රාජ්ය ෙසේවකයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(iii) එය සමස්ත රාජ්ය ෙසේවක සංඛ්යාෙව් පතිශතයක් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4758/’14
10.
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා,— ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාව පිහිටු වූ දිනය කවෙර්ද;
ෙම් වන විට ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය සභාව කය
ි ාත්මක වන්ෙන්ද;
2012 වර්ෂය වන විට දිවයිෙන් ලියාපදිංචි වී සිටි ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්යවරු
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(iv) ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමය පචලිත කිරීම සඳහා අමාත්යාංශෙයන් යම් කිසි
වැඩපිළිෙවළක් කය
ි ාත්මක කර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4903/’14
11.
ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා,— පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මරණීය දණ්ඩනය නියම වූ සිරකරුවන් පිරිසක් 2014 ජනවාරි 04 වැනි දින
ෙබෝගම්බර බන්ධනාගාරෙය් සිට වැලිකඩ බන්ධනාගාරය ෙවත මාරු කරනු
ලැබුෙව්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම සිරකරුවන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(iii) ෙම් වන විට ඔවුන් වැලිකඩ බන්ධනාගාරය තුළ රඳවා ෙගන සිටින ස්ථානය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ)

වැලිකඩ බන්ධනාගාරෙය් සිටින ඉහත සඳහන් සිරකරුවන්ට වාසය කිරීම
සඳහා සුදුසු පරිසරයක් ෙනොමැති බවත්;
(ii) එම ෙහේතුෙවන් ඔවුන් දැඩි දුෂ්කරතාවලට ලක්වී ඇති බවත්;
(iii) එම සිරකරුවන් වැලිකඩ බන්ධනාගාරය ෙවත මාරු කරනු ලැබූ දින සිට දැඩි
ෙලස අමානුෂික වධ බන්ධනයන්ට ලක් වන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

( 56 )
(ඇ) සිරකරුවන් මුහුණ පා ඇති ෙමම තත්ත්වයන් සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන කියා මාර්ග
කවෙර්ද යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4955/’14

12.
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා,— මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ෙවන්නප්පුව නගරෙය් සිට කිරිමැටියාන දක්වා දිෙවන “අළුත් මාවත” නමැති
මාර්ගෙය් හැමිල්ටන් ඇළ හරහා ඉදිකරනු ලබන පාලෙම් සමස්ත පිරිවැය
ෙකොපමණද;
(ii) එම පාලෙම් ඉදිකිරීම් කටයුතු පවරා ඇති ආයතනෙය් නම කවෙර්ද;
(iii) එම ආයතනය මගින් එකී ඉදිකිරීම සඳහා ෙවනත් ආයතනයකට උප
ෙකොන්තාත් දී තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම උප ෙකොන්තාත් ලබාදීම විධිමත් ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් අනුව
සිදුකර තිෙබ්ද;
(v) ඉහත සඳහන් පාලෙම් ඉදිකිරීම් අධීක්ෂණය කරනු ලබන ආයතනෙය් නම
කවෙර්ද;
(vi) එහි ඉදිකිරීම් නිම කිරීමට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත අ (i) හි සඳහන් පාලෙම් ඉදිකිරීම් අවසන් වනෙතක් ගමනාගමනය සඳහා
තාවකාලික පාලමක් ඉදිකර තිෙබ්ද;
(ii) ෙනොඑෙසේ නම්, ෙවන්නප්පුව සිට කිරිමැටියාන දක්වා ඇති විකල්ප මාර්ගය
ඔස්ෙසේ ගමන් කිරීෙම්දී වැඩිපුර ගමන් කළයුතු දුර පමාණය කිෙලෝමීටර
ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5024/’14
13.
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ සහ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

දැයට කිරුළ 2014 යටෙත් වයඹ විශ්වවිද්යාල භූමිෙය්, කුලියාපිටිය මධ්ය මහා
විද්යාල භූමිෙය් සහ කුලියාපිටිය කාර්මික විද්යාල භූමිෙය් සිදු කළ ෙගොඩනැගිලි
ඉදිකිරීම් රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව මගින් සිදු කරනු ලැබුෙව්ද;
(ii) එම ඉදිකිරීම් ෙවනත් සමාගම් විසින් සිදු කරනු ලැබුෙව් නම්, එම සමාගම්වල
නම් කවෙර්ද;
(iii) එම එක් එක් ෙගොඩනැගිල්ල සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල් පමාණය ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) එකී ෙගොඩනැගිලි ඉදිකරනු ලැබුෙව් ෙකොන්තාත් පදනම මතද;
(v) එෙසේ නම්, ඉදිකිරීම් ෙකොන්තාත් ලබා දීෙම්දී අනුගමනය කරනු ලැබූ ෙටන්ඩර්
පටිපාටි කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 57 )
2677/’12

14.
ගරු සජිත් ෙපේ ම දාස මහතා,— මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

හම්බන්ෙතොට ජාත්යන්තර වරාය විවෘත කළ දිනෙය් සිට ෙම් දක්වා එම වරාෙය්
මාසික ආදායම සහ වියදම එක් එක් මාසය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(ii) ඉහත පරිදි වාර්තාවූ ආදායම සහ වියදම අනුව ලැබූ ලාභය ෙහෝ අලාභය එම
වරාය සංවර්ධන ව්යාපෘතිෙය් ඉලක්කවලට සාෙප්ක්ෂව සෑහීමකට පත්විය
හැකි මට්ටමක තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3278/’12
15.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) 2011, 2012 සහ 2013 වර්ෂවලදී ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින්
ශී ලංකාවට ලබා ෙදන ලද ණය සහ පදානයන් සම්බන්ධෙයන්,
(i) ඒවාෙය් වටිනාකම ෙකොපමණද;
(ii) ණෙයහි කාල පරිච්ෙඡ්දය කවෙර්ද;
(iii) සාමාන්ය ෙපොලී වියදම කවෙර්ද;
(iv) ණය ෙහෝ පදානයන් ලබා දුන් ෙකොන්තාත් ෙහෝ ව්යාපෘති කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2014 අෙගෝස් තු මස 20 වැනි බදාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
2679/’12

1.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

‘මිල්ෙකෝ’ ආයතනෙය් උසස් බලධාරීන් කීප ෙදනකු එකතු වී, ෙමරට කිරි
නිෂ්පාදනය සහමුලින්ම වනසා දැමීෙම් වැඩපිළිෙවළක් කියාත්මක කරන
බවත්;
ඔවුන් මීට මාස කීපයකට ෙපර, ආයතනෙය් සියලු වත්කම් ඇපයට තබා,
රුපියල් මිලියන 700ක් වැය කර, දියර කිරි පැකට් සැකැසුම් යන්ත 2ක්
ආනයනය කර ඇති බවත්;
නැවතත් රුපියල් මිලියන 40ක පමණ ණයක් ෙගන, යන්ෙතෝපකරණ
ෙගන්වීමට මිල්ෙකෝ සමාගම සැරෙසන බවත්;

( 58 )
(iv)

ඉකුත් ෙදසැම්බරෙය් සිට ෙම් දක්වා එම ආයතනය විසින් ෙසේවක අර්ථසාධක
අරමුදලට හා ෙසේවා නියුක්තිකයින්ෙග් භාරකාර අරමුදලට බැර විය යුතු මුදල්
ෙගවා නැති බවත්;
(v) එහි සැපැයුම්කරුවන්ට රුපියල් මිලියන 100කට අධික මුදලක් ණය වී ඇති
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) දූෂිත බලධාරීන්ට එෙරහිව කටයුතු ෙකොට ‘මිල්ෙකෝ’ ආයතනය රැක ගැනීමට පියවර
ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3279/’12

2.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) 2011, 2012 සහ 2013 වර්ෂවලදී ජපන් ජාත්යන්තර සහෙයෝගීතා ඒජන්සිය (JAICA)
විසින් ශී ලංකාවට ලබා ෙදන ලද ණය සහ පදානයන් සම්බන්ධෙයන්,
(i) ඒවාෙය් වටිනාකම ෙකොපමණද;
(ii) ණය කාල පරිච්ෙඡ්දය කවෙර්ද;
(iii) සාමාන්ය ෙපොලී වියදම කවෙර්ද;
(iv) ණය ෙහෝ පදානයන් ලබාදුන් ෙකොන්තාත් ෙහෝ ව්යාපෘති කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3330/’12

3.
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික
කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) වර්ෂ 2008-2012 කාල සීමාව තුළ,
(i)
(ii)

ස්තී දූෂණ සම්බන්ධෙයන් වරදකරුවන් බවට පත්වී ඇති සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
ස්තී ඝාතන සම්බන්ධෙයන් වරදකරුවන් බවට පත්වී ඇති සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;
යන්න වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ඉහත කාල සීමාව තුළ ස්තී දූෂණ හා ස්තී ඝාතනවලට අදාළව වරදකරුවන්
බවට පත්වූ, ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) එම වරදකරුවන් ෙවත ලබා දී ඇති දඬුවම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3923/’13
4.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

1985, 1995, 2005 සහ 2012 යන එක් එක් වර්ෂෙය්දී ශී ලංකාෙව්,
(i)

පිළිකා ෙරෝගවලට ෙගොදුරු වී ඇති වයස මාස 01ත් - අවුරුදු 18ත් අතර දරුවන්
සංඛ්යාව;

( 59 )
(ii)

පුද්ගලයින් ලක්ෂයකට සාෙප්ක්ෂව පිළිකා ෙරෝගයට ෙගොදුරු වූ පුද්ගලයින්
සංඛ්යාව;
(iii) කාන්තාවන් ලක්ෂයකට සාෙප්ක්ෂව පිළිකා ෙරෝගය වැළදී ඇති කාන්තාවන්
සංඛ්යාව;
(iv) පුරුෂයින් ලක්ෂයකට සාෙප්ක්ෂව පිළිකා ෙරෝගය වැළදී ඇති පුරුෂයින්
සංඛ්යාව;
ෙකොපමණද යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ශී ලංකාෙව් වාර්ෂිකව සිදුවන මරණ සංඛ්යාෙවන් පිළිකා නිසා මිය යන
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(ii) එම තත්ත්වය අවම කිරීම සඳහා දැනට ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4225/’13
5.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

වර්ෂ 2005 සිට 2013 දක්වා කාල සීමාෙව්දී ශී ලංකා රජය විසින් චීන අපනයන
ආනයන බැංකුව (The Export—Import Bank of China) ෙවතින් ලබාෙගන
ඇති ණය පමාණයන් වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) එම එක් එක් වර්ෂෙය්දී ලබාෙගන ඇති ණය මුදල් ලබාගත් දිනය අනුව, ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) එම එක් එක් ණය මුදල සඳහා ෙගවිය යුතු ෙපොලී අනුපාතිකයන් ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4464/’13
6.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

2013 වර්ෂ තුළ දී පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
හැඳුනුම්පත් සකස් කිරීම සඳහා ෙයොදා ගනු ලබන ආරක්ෂිත කාඩ්පත් 11ක් සහ
මල්ටිමීඩියා යන්ත 02ක් අතුරුදහන් වී තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම අතුරුදහන්වීම් පිළිබඳව ෙදපාර්තෙම්න්තු මට්ටමින් පරීක්ෂණ
පවත්වා ඊට වගකිවයුත්තන් හඳුනා ගනු ලැබ තිෙබ්ද;
(iii) සිදුවී ඇති අලාභය ඔවුන්ෙගන් අයකර ගනු ලැබුෙව්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත අ(i) හි සඳහන් සිද්ධියට අදාළව කුරුඳුවත්ත ෙපොලීසිය විසින් කරෙගන
යනු ලබන පරීක්ෂණ මගින් අදාළ උපකරණ හා දව්ය ෙසොයාගනු ලැබ ෙහෝ
වරදකරුවන් හඳුනාගනු ලැබ තිෙබ්ද;
(ii) ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් වගකිව යුතු ආයතනයක සිදු වූ ෙමම සිදුවීම
පිළිබඳව රජෙය් ස්ථාවරය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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4485/’13

7.
ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා,— ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) බලන්ෙගොඩ, කල්ෙතොට දිසා ෙරෝහල ෙම් වන විට අබලන්ව වැසී යාෙම් තර්ජනයකට
මුහුණ දී ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) කල්ෙතොට දිසා ෙරෝහෙලන් ෛවද්ය ෙසේවා ලබා ගන්නා පවුල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

එම ෙරෝහෙලහි කාර්ය මණ්ඩලෙය් දැඩි හිඟයක් පවත්නා බවත් සහ නිසි පරිදි
ෙසේවා සැපයීම සඳහා පමාණවත් ෙගොඩනැගිලි පහසුකම් ෙනොමැති බවත්
පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) එම ෙරෝහෙලහි ෙසේවය කරනු ලබන ෛවද්යවරුන්, ෙහදියන් සහ අෙනකුත්
ෙසේවක ෙසේවිකාවන් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) එම ෙරෝහෙල් අලුතින් ඉදි කළ යුතු සහ පිළිසකර කළ යුතු ෙගොඩනැගිලි
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(iv) පෙද්ශෙය් ජනතාවට කාර්යක්ෂම ෙසේවාවක් ලබා දීම සඳහා එම ෙරෝහලට
අවශ්ය කාර්ය මණ්ඩලය සහ අෙනකුත් සියලු පහසුකම් ලබා දීම
සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4526/’13
8.
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු
පහසුකම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කුරුණෑගල, ෙවලන්ෙගොල්ල නිවාස ෙයෝජනා කමය තුළ ඉදිකර ඇති නිවාස
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(ii) එම නිවාස ෙයෝජනා කමය සඳහා වැය වූ මුදල ෙකොපමණද;
(iii) එම නිවාස ෙයෝජනා කමය යටෙත් නිවසක් ලබා ෙදන කමෙව්දය කවෙර්ද;
(iv) එම නිවසක විකුණුම් මිල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4621/’13
9.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) ෙල්සර් කිරණ භාවිතෙයන් භූගතව පවතින නිදන් වස්තු නිරීක්ෂණය කළ හැකි
යන්තයක් ශී ලංකාවට ෙගන්වා ඇති බවත්, එය ෙපොලිස් අත්අඩංගුවට පත් වූ බවත්
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)
(ii)

එම යන්තය ෙගන්වීම සඳහා ආරක්ෂක ක්ෙෂේතෙය් පබල අෙයකුෙග්
මැදිහත්වීමක් සිදු වී තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම පුද්ගලයාෙග් නම කවෙර්ද;

( 61 )
(iii)

ෙමම ආරක්ෂක ක්ෙෂේතෙය් පබල තැනැත්තාෙග් මැදිහත්වීම ෙහේතුෙවන් එම
යන්තය පිළිබඳ පරීක්ෂණ නවතා දමා තිෙබ්ද;
(iv) ෙනොඑෙසේ නම්, එම පරීක්ෂණවල වත්මන් තත්ත්වය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(ඈ)

(i)
(ii)
(iii)

එම ෙල්සර් යන්තය ආනයනය කර ඇති රට කවෙර්ද;
ඒ සඳහා වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
ඉහත (අ) හි සඳහන් යන්තයට අමතරව ෙමරටට ෙගන්වා ඇති එවැනි යන්ත
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත සඳහන් යන්තය ෙහෝ යන්ත ෙගන්වීම ෙහේතුෙවන් භූගතව පවතින නිදන්
වස්තුවල ආරක්ෂාව සඳහා යම්කිසි බලපෑමක් ඇති විය හැකි බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඊට අදාළව ෙම් වන විට ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4632/’13

10.
ගරු පී. හැරිසන් මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

ශී ලංකාවට අනවසරෙයන් බීජ වර්ග ආනයනය කරනු ලබන බව දන්ෙන්ද;
එෙසේ අනවසරෙයන් බීජ ආනයනය කරනු ලබන රටවල් කවෙර්ද;
අනවසරෙයන් ආනයනය කරනු ලබන බීජ වර්ග කවෙර්ද;
අනවසරෙයන් බීජ ෙගන්වීමට ඇති අවශ්යතාවය කවෙර්ද;
විෙද්ශ රටවලින් බීජ ෙගන්වීම සඳහා රාජ්ය මැදිහත්වීමක් සිදු කිරීමට ඇති
අපහසුතාවය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

අනවසරෙයන් බීජ වර්ග ආනයනය කිරීම නිසා ෙගොවීන් විශාල අපහසුතාවලට
පත් වන බව දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එය වැළැක්වීමට හා ඒ පිළිබඳව ෙගොවීන් දැනුවත් කිරීමට ෙගන
ඇති පියවර කවෙර්ද;
(iii) අනවසරෙයන් බීජ ආනයනය කරන පුද්ගලයින්ට එෙරහිව නීතිමය පියවර
ගැනීෙම් හැකියාවක් තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, අනවසරෙයන් බීජ ආනයනය කරනු ලබන අයට දඩුවම් ලබා දීම
සඳහා එම නීති කියාත්මක කිරීමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4759/’14

11.
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා,—
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පශු

සම්පත්

හා

ගාමීය

පජා

සංවර්ධන

ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම සඳහා කිරි ගවයින් ආනයනය කිරීමට ෙවන්
කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;

( 62 )
(ii) ෙම් වන විට ආනයනය කර ඇති කිරි ගවයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(iii) කිරි සහ ද්විත්ව කාර්ය එළුවන් ආනයනය සඳහා ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද;
(iv) 2013 වර්ෂය වන විට එම එළුවන් ආනයනය කර තිබුෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4956/’14
12.
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා,— මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පුත්තලම දිස්තික්කෙය්, බත්තුළුඔය - උඩප්පුව මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා
ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද;
(ii) ෙමම මාර්ගෙය් ඉදිකිරීම් පවරා ඇති ආයතනය කවෙර්ද;
(iii) එකී සමාගම ෙවත ඉදිකිරීම් පැවරීෙම් දී විධිමත් ෙටන්ඩර් පටිපාටියක්
අනුගමනය කර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ඉහත සඳහන් මාර්ගෙය් ඉදිකිරීම් අතරමගදී නවතා දැමීෙමන් ජනතාව බලවත්
දුෂ්කරතාවකට පත්ව ඇති බව දන්ෙන්ද;
(ii) එම මාර්ගෙය් ඉදිකිරීම් නැවත ආරම්භ කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
(iii) ඉහත මාර්ගෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ නතර කර තිබීම නිසා
ගමනාගමන කටයුතුවලදී පීඩාවන්ට පත්ව සිටින ජනතාවට සහන සැලසීමට
පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5026/’14
(ආ)

(i)

13.
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,— ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ශී ලාංකික පාරිෙභෝගිකයින් අන්තර්ජාලය ඔස්ෙසේ ඇණවුම් කර ඖෂධ මිලදී
ගැනීෙම් පවනතාවය මෑතක සිට ඉතා සීඝෙයන් ඉහළ ෙගොස් ඇති බවත්;
(ii) එෙසේ අෙලවි කරනු ලබන ෙබොෙහෝ ඖෂධ වර්ග ශී ලංකාෙව් ලියාපදිංචි කර
ෙනොමැති බවත්;
(iii) අන්තර්ජාලය ඔස්ෙසේ ඇණවුම් කර ලබා ගන්නා ඖෂධ ෙබොෙහෝ විට
ෛවද්යවරුන්ෙග් නිර්ෙද්ශයකින් ෙතොරව භාවිතා කරනු ලබන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)

අන්තර්ජාලය ඔස්ෙසේ ෙද්ශීය ජනතාවට අෙලවි කරනු ලබන ඖෂධ පිළිබඳව
විධිමත් අධ්යයනයක් කර තිෙබ්ද;
එෙසේ සිදු කරනු ලබන ඖෂධ අෙලවිය යාමනය කිරීෙම් නීතිමය හැකියාවක්
ෙමරට ෙසෞඛ්ය බලධාරීන් හට තිෙබ්ද;
ෙනොඑෙසේ නම්, ෛවද්ය නිර්ෙද්ශයකින් ෙතොරව අන්තර්ජාලය ඔස්ෙසේ ඖෂධ
මිලදී ගැනීම හා එම ඖෂධ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධෙයන් පවතින
අන්තරායකාරී ස්වභාවය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;

( 63 )
(iv) එෙසේ නම්, ජනතාව ඒ සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කරන ආකාරය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2686/’12
14.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙම් වන විට ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් අධ්යාපනය ලබන මුළු ශිෂ්ය සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;
(ii) ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලයට අයත් පීඨ සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(iii) එම පීඨයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) 2012 වර්ෂය සඳහා ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලයට ෙවන් කළ පතිපාදනවල මුළු
වටිනාකම ෙකොපමණද;
(ii) එම පතිපාදනයන් 2012 වර්ෂය තුළ එම විශ්වවිද්යාලෙය් පැවති සියලුම
අවශ්යතාවයන් සම්පූර්ණ කරලීම සඳහා පමාණවත් වූෙය්ද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3280/’12
15.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— රාජ්ය පරිපාලන සහ ස්වෙද්ශ කටයුතු
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2012 වර්ෂෙය්දී රාජ්ය ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කරන ලද උපාධිධාරී
අභ්යාසලාභීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(ii) ඔවුන්ට පුහුණුවීෙම් පහසුකම් සපයන ලද්ෙද් කවර ස්ථානයකදීද;
(iii) පුහුණු කාලසීමාව තුළ ඔවුන්ට දීමනාවක් ෙහෝ වැටුපක් ෙගවනු ලැබුෙව්ද;
(iv) ඔවුන්ෙග් පුහුණු කාලසීමාව සහ පුහුණුකරුවන් කවෙර්ද;
(v) පුහුණු අත්ෙපොත් ලබාදී තිබුෙණ්ද;
(vi) 2013 වර්ෂෙය්දී බඳවා ගත් උපාධිධාරී අභ්යාසලාභීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(vii) උපාධිධාරී අභ්යාසලාභීන්ෙග් වර්තමාන ෙව්තන සහ අනාගත වැටුප්
පරිමාණයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2014 අෙගෝස් තු මස 21 වැනි බහස් ප තින්දා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
2687/’12

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

(i)

ෙම් වන විට කැලණිය විශ්වවිද්යාලෙය් ඉෙගනුම ලබන මුළු ශිෂ්ය සංඛ්යාව සහ
ෙසේවය කරන අධ්යයන කාර්යමණ්ඩල සාමාජික සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;

( 64 )
(ii) එම විශ්වවිද්යාලය සතු පීඨ සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(iii) එම පීඨයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

2012 වර්ෂය සඳහා කැලණිය විශ්වවිද්යාලයට ෙවන් කළ පතිපාදනවල මුළු
වටිනාකම ෙකොපමණද;
(ii) ෙවන්කළ ඉහත සඳහන් පතිපාදන අදාළ කාල සීමාෙව්දී එම විශ්වවිද්යාලෙය්
සියලුම අවශ්යතාවයන් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පමාණවත් වූෙය්ද;
(iii) කැලණිය විශ්වවිද්යාලය සතුව සෑහීමකට පත් විය හැකි තරමට ෙභෞතික සහ
මානව සම්පත් තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3302/’12
2.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වීරවිල ගුවන් ෙතොටුපළ ඉදිකිරීම සඳහා 2010, 2011, 2012, 2013 යන වර්ෂවල
සහ එතැන් සිට අද දක්වා වියදම් කරන ලද මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(ii) එකී ව්යාපෘතිය තවදුරටත් කියාත්මක කරන්ෙන්ද;
(iii) ෙනොඑෙසේ නම්, එකී ව්යාපෘතිය නවතා දැමීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iv) එකී ව්යාපෘතිය අත්හැරදැමීම ෙහේතුෙවන් ශී ලංකා රජයට දැරීමට සිදු වූ අලාභය
ෙකොපමණද;
(v) එකී අලාභය සිදුකිරීෙම් වගකීම භාර ගතයුතු පුද්ගලයා ෙහෝ පුද්ගලයින්
කවුරුන්ද;
(vi) එකී පුද්ගලයින්ට එෙරහිව ගනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3908/’13
3.
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,—
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

පරිසර

හා

පුනර්ජනනීය

බලශක්ති

ගම්පහ දිස්තික්කෙය්, ජා-ඇල නගරයට යාබද දඬුගම පෙද්ශෙය් පවත්වාෙගන
යනු ලබන සත්ව ගාල් සංඛ්යාව සහ සත්ව ඝාතකාගාර සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) එම පෙද්ශෙය් නිරන්තරව එකතු වන ජීව අපදව්ය බැහැර කිරීම සම්බන්ධෙයන්
කියාත්මක වන වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද;
(iii) එම අපදව්යවලට අදාළව යම් පාරිසරික හා ෙසෞඛ්ය සංරක්ෂණ වැඩපිළිෙවළක්
කියාත්මකෙව්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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3958/’13

4.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් අලි - මිනිස් ගැටුම නිසා වාර්ෂිකව විශාල මිනිස් ජීවිත සංඛ්යාවක්
අහිමි වන බව දන්ෙන්ද;
(ii) 2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එෙසේ අහිමිවූ මිනිස් ජීවිත සංඛ්යාව වාර්ෂිකව,
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) ඉහත සඳහන් කාල සීමාව තුළදී අලි - මිනිස් ගැටුම් ෙහේතුෙවන් විනාශ වූ මිනිස්
ජීවිත හා ෙද්පළ ෙවනුෙවන් ෙගවන ලද වන්දි මුදල් පමාණය වාර්ෂිකව, ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) මාතර, මිදිගම රජෙය් ෙරෝහෙල් විශාමික ෛවද්ය සරත් විමලසූරිය මහතා
අලි - මිනිස් ගැටුමට විසඳුමක් ෙලස විදුලි වැටක් නිර්මාණය කර ඇති බවත්;
(ii) ෙමම උපකරණය පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා ෙයොදා ගැනීමට වනජීවී නිලධාරීන්
ලබා ෙගන ඇති බවත්;
(iii) එය ෙම් දක්වා ආපසු ලබාදී ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) ෛවද්ය සරත් විමලසූරිය මහතා විසින් අඩු වියදමින් නිර්මාණය කරන ලද විදුලි
වැට පරීක්ෂා කර බලා එය අලි - මිනිස් ගැටුමට විසඳුමක් ෙලස භාවිතයට
ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගනු ලබන කියාමාර්ගය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4465/’13
5.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

සී/ස මිහින් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම 2010/2011 වර්ෂෙය්දී ලැබූ ශුද්ධ
අලාභය ෙකොපමණද;
(ii) එම වර්ෂෙය් ගිණුම් පිළිබඳව විගණනය කළ වරළත් ගණකාධිකාරීවරුන් වන
පයිස් ෙවෝටර් හවුස් කූපර්ස් ආයතනය විසින් මිහින් ලංකා සමාගෙම් පැවැත්ම
පිළිබඳව මතයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එකී ආයතනය පළ කර ඇති මතෙය් “වර්ෂය තුළ මිහින් ලංකා
සමාගම රුපියල් මිලියන 940.49 ක අලාභයක් ෙපන්වා ඇති අතර, ජංගම
වගකීම් රුපියල් මිලියන 1,083.92 කින් ජංගම වත්කම් ඉක්මවා ෙගොස් රුපියල්
මිලියන 3,814.45ක සෘණ ශුද්ධ අගයක් ෙපන්නුම් කරන බැවින් සමාගම
කියාත්මක තත්ත්වෙය් ව්යාපාරයක් ෙලස අඛණ්ඩව පවත්වාෙගන යාමට ඇති
හැකියාව පිළිබඳව සැක සහිත තත්ත්වයක් ෙපන්නුම් කරයි.” යනුෙවන්
සඳහන් වී තිෙබ්ද;
(iv) එම තත්ත්වය තුළ සී/ස මිහින් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම තවදුරටත්
පවත්වාෙගන යෑම සඳහා මහජන මුදල් ෙයදවීම ඵලදායක ෙනොවන බව රජය
පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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4527/’13

6.
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකාව තුළ සම්බාහන මධ්යස්ථානයක් පවත්වාෙගන යාම සඳහා ෙද්ශීය
ෛවද්ය අමාත්යාංශය මගින් නීත්යානුකූල අවසරයක් නිකුත් කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එකී අවසරය මත ෙම් වන විට පිහිටුවා ඇති සම්බාහන මධ්යස්ථාන
සංඛ්යාව දිස්තික් මට්ටමින් ෙකොපමණද;
(iii) එෙලස පිහිටුවා ඇති සම්බාහන මධ්යස්ථාන පවත්වාෙගන යාෙම්දී පිළිපැදිය
යුතු නීතිරීති මාලාවක් හඳුන්වා දී තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4571/’13
7.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

වර්ෂ 2011 සිට ෙම් දක්වා කාල සීමාව තුළ ශී ලංකා වරාය අධිකාරියට අයත්
එක් එක් වරාය ෙවත පැමිණි නැව් සංඛ්යාව හා හුවමාරු වූ බහාළුම් සංඛ්යාව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) එම කාල සීමාව තුළ ඉහත එක් එක් වරාෙය් ෙමෙහයුම් ලාභය ෙහෝ පාඩුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය සමස්තයක් වශෙයන් ඉහත කාල සීමාව තුළ ලැබූ
ආදායම හා ලාභය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4622/’13
8.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප බලාගාරය, හම්බන්ෙතොට වරාය, හම්බන්ෙතොට ගුවන්
ෙතොටුපල, හම්බන්ෙතොට (සූරියවැව) කිකට් කීඩාංගනය, තිකුණාමලය
බලාගාරය සහ සාම්පූර් බලාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවීම් සිදු කරනු
ලැබුෙව්ද;
(ii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ෙටන්ඩර් ෙනොකැඳවා ඉහත ව්යාපෘතිවලට අදාළ ඉදිකිරීම් විෙද්ශීය ෙපෞද්ගලික
ආයතනවලට භාර දීෙම් දී විශාල ෙකොමිස් මුදල් ලබා ගැනීම් සිදු වී තිෙබ්ද;
(ii) චීන ණය යටෙත් කියාත්මක වන ඉහත සියලු ව්යාපෘතිවලට අදාළ ණය
සම්බන්ධෙයන් ගිවිස ෙගන ඇති සාමාන්ය ෙපොලී අනුපාතය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 67 )
4633/’13

9.
ගරු පී. හැරිසන් මහතා,— ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) ශී ලංකාෙව් මුල්ම HIV ආසාදිතයා ෙසොයා ගනු ලැබූ වර්ෂය එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත (අ)හි සඳහන් දින සිට ෙම් දක්වා HIV ආසාදිතයන් සංඛ්යාෙව් වාර්ෂික
වර්ධනය;
(ii) HIV ආසාදිතයන් සංඛ්යාෙව් වාර්ෂික වර්ධනය දිස්තික් මට්ටමින් ෙවන් ෙවන්
වශෙයන්;
(iii) HIV ආසාදනය සඳහා බලපාන පධාන කරුණු;
(iv) එම කරුණු පාලනය කිරීම සඳහා ෙගන ඇති පියවර;
කවෙර්ද යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද?
(ඇ) HIV ආසාදිතයන් අතරින් බහුතරය කාන්තාවන්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) (i) HIV ආසාදිත මවකෙග් කුස තුළ සිටින දරුවකුට HIV ආසාදනය වීම වළක්වා
ගැනීමට කමෙව්දයක් තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එය කවෙර්ද;
(iii) ෙමම ෙරෝගය ශී ලංකාව තුළ පැතිරීමට බලපාන පධාන කරුණු කවෙර්ද;
(iv) HIV පැතිරීම වැළැක්වීමට රජය ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4760/’14
10.
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා,—
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

පශු

සම්පත්

හා

ගාමීය

පජා

සංවර්ධන

(i)
(ii)
(iii)

ශී ලංකාව කිරිවලින් ස්වයංෙපෝෂිත කිරීම සඳහා ගන්නා කය
ි ා මාර්ග කවෙර්ද;
දියර කිරි මගින් පිටිකිරි නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා ස්ථාපිත ආයතනය කවෙර්ද;
එම ආයතනෙය් නිෂ්පාදන ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා යම්කිසි කය
ි ා
මාර්ගයක් සැලසුම් කර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4906/’14
11.
ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා,—
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රාජ්ය

පරිපාලන

හා

ස්වෙද්ශ

කටයුතු

2014 ජනවාරි මාසය වන විට විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් විශාම
පාරිෙතෝෂික මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා රැඳී සිටි විශාමික රාජ්ය ෙසේවකයින්
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(ii) ඔවුන්ට විශාමික පාරිෙතෝෂික මුදල් ලබා දීෙම් යම් පමාදයක් පවතින්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iv) විශාමික රාජ්ය ෙසේවකයින්ට පාරිෙතෝෂික අත්තිකාරම් ලබා දීම සඳහා
වාර්ෂිකව මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙවන් ෙකෙරන මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

( 68 )
(ආ)

(i)

විශාම වැටුප් චකෙල්ඛ 2/2014 අනුව ෙමෙතක් විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
හරහා ලබා දුන් විශාම පාරිෙතෝෂික අත්තිකාරම් මුදල් ඉදිරිෙය්දී බැංකු මගින්
ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලබන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4957/’14
12.
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා,— කර්මාන්ත හා වානිජ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පුත්තලම පෙද්ශෙය් දැනට කියාත්මක වන ලියාපදිංචි ලුණු ෙල්වායන්
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ලුණු ෙල්වායන් මගින් වාර්ෂිකව නිපදවන ලුණු පමාණය ෙමටික් ෙටොන්
ෙකොපමණද;
(iii) පුත්තලම පෙද්ශෙය් නිපදවන ලුණු පමාණය, ජාතික ලුණු අවශ්යතාවෙයන්
කුමන පතිශතයක් සම්පූර්ණ කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

ලුණු නිෂ්පාදන ආයතන සඳහා රජෙය් ඉඩම් කුමන ෙහෝ රාජ්ය පතිපත්තියක්
යටෙත් ලබා දී තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම ඉඩම් ලබා දී ඇති සමාගම්, එක් එක් සමාගමට ලබා දී ඇති ඉඩම්
පමාණය සහ එම ඉඩම් සඳහා රජෙය් තක්ෙසේරු වටිනාකම් ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) රජෙය් ඉඩම් ලුණු නිෂ්පාදනය සඳහා ලබා දීෙම්දී ඇතැම් සමාගම් සඳහා විෙශේෂ
වරපසාද ලබා දී තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5027/’14
(ආ)

(i)

13.
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහතා,—

සමූපකාර

හා

අභ්යන්තර

ෙවළඳ

ෙම් වන විට ෙද්ශීය ෙවළඳෙපොෙළහි අෙළවි කරනු ලබන ශක්තිජනක පාන
(Energy Drinks) වර්ග සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(ii) එම පාන අතර ඇති ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය කරනු ලබන පාන වර්ග සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;
(iii) ශක්තිජනක පානයන්හි ගුණාත්මකභාවය හා ෙසෞඛ්යාරක්ෂිතභාවය තීරණය
කරනු ලබන නිර්ණායක කවෙර්ද;
(iv) 2014 වර්ෂ තුළදී ශක්තිජනක පාන සම්බන්ධෙයන් පාරිෙභෝගික කටයුතු
පිළිබඳ අධිකාරිය ෙවත ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(v) එම පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 69 )
2688/’12

14.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙම් වන විට රුහුණ විශ්වවිද්යාලෙය් ඉෙගනුම ලබන සිසුන් සංඛ්යාව හා ෙසේවය
කරන අධ්යයන කාර්යමණ්ඩල සාමාජික සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(ii) 2012 වර්ෂය සඳහා රුහුණ විශ්වවිද්යාලයට ෙවන්කළ පතිපාදනයන්හි මුළු
වටිනාකම ෙකොපමණද;
(iii) එම විශ්වවිද්යාලය තුළින් සිසුන්ට ඉහළ ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතු
අධ්යාපනයක් ලබාදීම සඳහා ෙවන් කළ එම පතිපාදනයන් පමාණවත්ෙව්ද;
(iv) එම විශ්වවිද්යාලෙය් අධ්යයන කාර්යමණ්ඩලය සඳහා සාධාරණ වැටුපක් ලබා
ෙදන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3304/’12
15.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) වර්ෂ 1960 සිට 2000 දක්වා වූ දශකවලදීත්, වර්ෂ 2000 සිට 2012 දක්වා කාලෙය්දීත්,
එතැන් සිට ෙම් දක්වාත් ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලය, ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය,
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලය, ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලය සහ යාපනය විශ්වවිද්යාලය
සඳහා ලබාෙගන තිබූ ජාත්යන්තර ෙශේණිගත කිරීම් කවෙර්දැයි එතුමා ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(ඇ)

(i)

ඉහත කී විශ්වවිද්යාලවලට අෙන්යොන්ය පදනමින් විෙද්ශීය කථිකාචාර්යවරුන්
බඳවා ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, පසුගිය වර්ෂ ෙදක තුළ එම බඳවා ගැනීම් සිදු කරන ලද දිනයන් සහ
අදාළ විශ්ව විද්යාලයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

පසුගිය වර්ෂ පහ තුළ එක් එක් විශ්වවිද්යාලෙය් පීඨයකට හා ශිෂ්යෙයකුට
වශෙයන් දැරූ වියදම වාර්ෂික පදනමින් ෙකොපමණද;
(ii) ෙම් වන විට ෙන්වාසික පහසුකම් ලබන විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;
(iii) එකී පහසුකම් සපයනු ලබන්ෙන් ෙනොමිෙල්ද, නැතෙහොත්, යම් ෙගවීමක් මතද;
(iv) ෙන්වාසික පහසුකම් ලබාදීම සඳහා ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් ෙතෝරාගනු පිණිස භාවිතා
ෙකෙරන නිර්ණායක කවෙර්ද;
(v) ෙන්වාසික පහසුකම් ෙනොලබන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් සඳහා ෙයොදා ඇති විකල්ප
වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද;
(vi) සියලුම ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් සඳහා නවාතැන් ලබාදීම සඳහා ෙයොදා ඇති දීර්ඝ
කාලීන කෙමෝපාය කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 70 )

2014 අෙගෝස් තු මස 22 වැනි සිකුරාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
2689/’12

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

(i)

ෙම් වන විට ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලෙය් ෙසේවය කරන අධ්යයන කාර්ය
මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(ii) ෙමම විශ්වවිද්යාලෙය් ඉෙගනුම ලබන වත්මන් ශිෂ්ය සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(iii) 2012 වර්ෂය සඳහා එම විශ්වවිද්යාලයට ෙවන් කල මුළු පතිපාදනවල
වටිනාකම ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලෙය් පවතින ඌනතාවයන් හා අඩුපාඩුකම්
සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ඉහත ෙවන් කළ පතිපාදන පමාණවත් වූෙය්ද;
(ii) එම විශ්වවිද්යාලෙය් දියුණුව උෙදසා සකස් කළ සංවර්ධන සැලැස්මක් තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම සැලැස්මට අයත් වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3307/’12
(ආ)

(i)

2.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අද වන විට ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ෙසේවය කරන සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන්
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(ii) ඔවුන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(iii) එම නිලධාරීන් ලබාෙදන ෙසේවා කවෙර්ද;
(iv) සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරිෙයකුෙග් මාසික වැටුප සහ ඉහත දිස්තික්කෙය්
ෙසේවය කරන සියලුම සමෘද්ධි නිලධාරීන්ෙග් වැටුප් ෙගවීම සඳහා වැය කරන
මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීන් ලබාෙදන ෙසේවාව පමාණවත්ද
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3959/’13

3.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

මහනුවර මහ නගර සභාව මගින් ෙගොහාෙගොඩ පෙද්ශයට බැහැර කරන
කැළිකසළ සහ අපදව්ය කළමනාකරණය කිරීම පවරා ඇති ආයතනෙය් නම
සහ ලිපිනය කවෙර්ද;
එම ආයතනෙය් හිමිකරුෙග් සහ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය් නම් සහ ලිපිනයන්
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
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(iii)
(iv)

එම ආයතනෙය් හිමිකරු ෙවනත් ආයතනයක තනතුරක් දරනු ලබන්ෙන්ද;
ඉහත (i) හි සඳහන් ආයතනය සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීෙම් පනත යටෙත් ෙහෝ
ෙවනත් ආයතනයක ලියාපදිංචි කර තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම ආයතනවල ෙහෝ ආයතනෙය් නම සහ ලියාපදිංචි අංකය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) ඉහත සඳහන් ආයතනය සහ මහනුවර මහ නගර සභාව අතර ඇති කරගන්නා
ලද බදු ගිවිසුෙමහි පිටපතක් සභාගත කරන්ෙන්ද;
(ii) එම බදු ගිවිසුෙම් අඩංගු ෙකොන්ෙද්සි කවෙර්ද;
(iii) ගිවිසුම අනුව ඉටු කර ඇති සහ පැහැර හැර ඇති ෙකොන්ෙද්සි කවෙර්ද;
(iv) ෙකොන්ෙද්සි කඩකර ඇත්නම්, ඊට එෙරහිව ගන්නා ලද කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4174/’13
4.
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,— උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2013 ජුලි මාසය අවසන් වන විට රාජ්ය විශ්වවිද්යාලවල ෙසේවෙය් නියුතුව සිටි
එක් එක් අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් ෙසේවක සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) විශ්වවිද්යාල 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?
4466/’13
5.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2010, 2011 සහ 2012 යන වර්ෂවලදී එක්සත් ජනපදෙය් ශී ලංකා තානාපති
කාර්යාලය Hedges Strategies නමැති සමාගම සමග ගනුෙදනු කර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම ගනුෙදනු සිදුවී ඇති දින වකවානු කවෙර්ද;
(iii) එම ගනුෙදනු තුළින් ඉටුකර ෙගන ඇති කාර්යය ෙහෝ කාර්යයන් කවෙර්ද;
(iv) එමගින් ලැබී ඇති පෙයෝජන කවෙර්ද;
(v) එම කටයුතු ෙවනුෙවන් කරන ලද ෙගවීම්වල වටිනාකම ෙකොපමණද;
(vi) ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කරනු ලැබූ වැය ශීර්ෂය කවෙර්ද;
(vii) එම සමාගම සමග ගිවිසුම්වලට එළැඹී ඇත්නම්, එම ගිවිසුම් සභාගත
කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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4623/’13

6.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා,— අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රුසියානු තානාපති කාර්යාලයට ලබා දීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
විසින් ෙපෞද්ගලික ඉඩමක් පවරා ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එම පවරා ගැනීම සිදු කර ඇති පදනම කවෙර්ද;
(iii) රුසියානු තානාපති කාර්යාලය සඳහා ලබාදීමට නියමිත ඉඩෙම් මුළු බිම්
පමාණය ෙකොපමණද;
(iv) ෙපෞද්ගලික ඉඩම් පවරා ෙගන ෙවනත් ආයතන සඳහා විකිණීම සදාචාරාත්මක
කටයුත්තක් වන්ෙන්ද;
(v) පවරා ගන්නා ලද ඉඩම්, පවතින නීතිය යටෙත් ෙපොදු කටයුත්තක් සඳහා හැර
ෙවනත් කාර්යයකට භාවිතා කිරීමට හැකියාව තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ඉහත ඉඩම් පවරා ගැනීෙමන් පසු එම ඉඩම්වල සිටි පදිංචිකරුවන්ට ලබා දී ඇති වන්දි
මුදල ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4634/’13

7.
ගරු පී. හැරිසන් මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ශී ලංකාව ඉදිරිෙය්දී විෙද්ශ රටවලට සහල් අපනයනය කිරීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, විෙද්ශීය ෙවෙළඳෙපොළට අවශ්ය සහල් නිපදවීමට අවශ්ය බිත්තර වී
ෙම් වන විට රට තුළ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම බිත්තර වී නිපදවනු ලබන ෙගොවිපළවල් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ශී ලංකාව තුළ නිෂ්පාදනය කර ඇති බාස්මතී වර්ග ෙද්ශීය ෙවෙළඳෙපොළට
ඉදිරිපත් කර තිෙබ්ද;
(ii) බාස්මතී වර්ග වගා කරනු ලබන ෙගොවීන්ෙග් නිෂ්පාදන සඳහා වැඩි මිලක් ලබා
දීමට කටයුතු කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, බාස්මතී සඳහා ෙගවනු ලබන මිල ෙකොපමණද;
(iv) එෙසේ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන බාස්මතී වර්ග මිලදී ගැනීම සඳහා රජෙය්
මධ්යස්ථානයක් ස්ථාපිත කර තිෙබ්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4761/’14
8.
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා,—
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

පශු

සම්පත්

හා

ගාමීය

පජා

සංවර්ධන

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කුකුළු ෙගොවිපළ සංවර්ධන වැඩසටහන් කය
ි ාත්මක
වන්ෙන්ද;

( 73 )
(ii)
(iii)

එෙසේ නම්, ඒ සඳහා 2012 වර්ෂෙය් ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද;
කුරුණෑගල දිස්තක්
ි කය තුළ ලියාපදිංචි කර ඇති කුකුළු ෙගොවිපළ සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;
(iv) ස්වයං රැකියාවක් ෙලස සුළු පරිමාණ කුකුළු ෙගොවිපළ සංවර්ධනය සඳහා
වැඩපිළිෙවළක් කය
ි ාත්මක කර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4817/’14
9.
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමියෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කුරුණෑගල දිස්තික්කය තුළ ඉදිෙවමින් පවතින දැදුරුඔය ජලාශ ව්යාපෘතියට
සම්බන්ධ කර කුඩා ජල විදුලි බලාගාරයක් ඉදිකිරීමට ෙයෝජිතව තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ තුළින් නිෂ්පාදනය කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන විදුලි ධාරිතාව
ෙකොපමණද;
(iii) එකී ව්යාපෘතියට වැය වන මුළු මුදල ෙකොපමණද;
(iv) ෙම් වන විට එම විදුලි ව්යාපෘතිෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරනු ලබන සමාගම කවෙර්ද;
(vi) ෙමෙලස නිපදවීමට අෙප්ක්ෂිත විදුලි ධාරිතාව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින්
මිලදී ගැනීමට ගිවිසුම් ගත වී තිෙබ්ද;
(vii) එෙසේ නම්, එක් විදුලි ඒකකයක් මිලදී ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන මුදල
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
4907/’14
10.
ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා,— පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i) මහර බන්ධනාගාරය තුළ රඳවා සිටින මුළු රැඳවියන් සංඛ්යාව;
(ii) ඔවුන් අතරින් සැකකරුවන් ෙලස එහි රඳවා සිටින සංඛ්යාව;
(iii) සිරකරුවන් ෙලස රඳවා සිටින සංඛ්යාව;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

මහර බන්ධනාගාරෙය් “එල්” සහ “එන්” යන රැඳවුම් ශාලා ෙදක සැකකරුවන්
රඳවා තැබීමට ෙයොදා ගන්නා බවත්;
(ii) එම ශාලාවල අධික තදබදයක් පවතින බවත්;
(iii) එහි වැසිකිළි පහසුකම් සහ බීමට හා නෑමට අවශ්ය ජල පහසුකම් අවම
මට්ටමක පවතින බවත්;
(iv) ඉහත තත්ත්වයන් ෙහේතුෙවන් එම ශාලාවල රැඳවියන් ඉතා පීඩාකාරී
තත්ත්වයකට පත්වී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ඇ) මහර බන්ධනාගාරෙය් රැඳවුම් ස්ථාන තුළ පවත්නා තදබදය අවම කිරීම සඳහා ගනු
ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

( 74 )
(ඈ)

(i)
(ii)
(iii)

මහර බන්ධනාගාරෙය් වත්මන් අධිකාරීවරයාෙග් නම කවෙර්ද;
එම බන්ධනාගාරය තුළ ෙසේවය කරනු ලබන මුළු ෙසේවක පිරිස ෙකොපමණද;
මහර බන්ධනාගාරෙය් අධිකාරීවරයා ඇතුළු ෙසේවක පිරිස එහි රැඳවියන්ට
අමානුෂික ආකාරෙයන් සලකන බවට වන ෙචෝදනාෙවහි කිසියම්
සත්යතාවයක් තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
5028/’14
11.
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,— ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෛවද්ය පතිකාර ලබා දීෙම්දී ෙපෝෂණෙව්දියකු විසින් ඉටු කරනු ලබන
කාර්යභාරය කවෙර්ද;
(ii) ෙසෞඛ්ය ෙසේවය තුළ සිටිය යුතු ෙපෝෂණෙව්දීන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(iii) ෙම් වන විට රජෙය් ෙරෝහල්වල ෙසේවය කරනු ලබන ෙපෝෂණෙව්දීන් සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;
(iv) රජෙය් ෙරෝහල් සඳහා අවශ්ය ෙපෝෂණෙව්දීන් සංඛ්යාව ෙමෙතක් බඳවා
ෙනොගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(v) ෙරෝගීන්ට වඩා ෙහොඳ පතිකාර ෙසේවාවක් ලබාදීම සඳහා අවශ්ය
ෙපෝෂණෙව්දීන් සංඛ්යාව කඩිනමින් බඳවා ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2690/’12
12.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i) ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලය ආරම්භ කරන ලද වර්ෂය කවෙර්ද;
(ii) එම විශ්වවිද්යාලෙය් නිර්මාතෘවරුන් කවුරුන්ද;
(iii) ෙම් වන විට එම විශ්වවිද්යාලෙය් ඉෙගනුම ලබන සිසුන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)
(ii)

2012 වර්ෂය සඳහා ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලයට ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද;
එම මුදල එකී විශ්වවිද්යාලයට 2011 වර්ෂෙය්දී ෙවන්කළ මුදලට සාෙප්ක්ෂව
අඩු වී ෙහෝ වැඩිවී ඇති පමාණය ෙකොපමණද;
(iii) ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් සිසුන්ට ගුණාත්මක අධ්යාපනයක් ලබා දීම සඳහා
පමාණවත් මුදලක් ෙවන්කරදී තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 75 )
3308/’12

13.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙද්ශපාලනඥයින් ෙහෝ රජෙය් ෙසේවකයින් විෙද්ශගතවූ අවස්ථාවලදී ඔවුන්ෙග්
වියදම් පියවීම සඳහා අදාළ රටවල ශී ලංකා තානාපති කාර්යාල සතු
අරමුදල්වලින් මුදල් වියදම් කිරීමට සිදුවන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම වියදම් පියවීම සඳහා පසුගිය වර්ෂ හය ඇතුළත අදාළ තානාපති
කාර්යාල විසින් වැයකරන ලද මුළු මුදල වාර්ෂික පදනමින් ෙකොපමණද;
(iii) උක්ත ෙගවීම් සිදුකරන ලද කාර්යයන් ෙමොනවාද;
(iv) එම වියදම් දැරීමට සිදුවූ ෙහේතු ෙපෞද්ගලික ෙහේතූන්ද; නැතෙහොත්, රාජකාරීමය
ෙහේතූන්ද;
(v) එකී වියදම් දරන ලද්ෙද් ෙපෞද්ගලික ෙහේතු මත නම්, එම ෙගවීම් සිදු කරන
ලැබුෙව් කවර අය සඳහාද;
(vi) එම ෙගවීම් සිදු කරන ලද දිනයන් සහ ෙගවීම්වලට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
3960/’13
14.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(ඇ)

(i)

ලුණුවිල ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය යටෙත් ඇති වතුවල සිටි කිරි ගවයින්
300ක් පමණ ව්යාජ ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් සිදුකරමින් මස් සඳහා විකුණා ඇති
බවත්;
(ii) එම ගවයින් අතර කිරි එළෙදනුන්, වසුපැටවුන් සහ ගැබ්බර එළෙදනුන් සිටි
බවත්;
(iii) රජෙය් නීති රීති අනුව මස් පිණිස අෙලවි කළ හැක්ෙක් පිරිමි ගවයින්
(ෙගොනුන්) පමණක් බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත පරිදි විකුණා ඇති එක් එක් ගවයාෙග් වයස හා බර ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(ii) එම ගවයින් මිලදී ෙගන ඇති පුද්ගලයින්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත සඳහන් ගවයින් අෙලවි කිරීම සිදුෙකොට ඇත්ෙත් පවතින නීති රීතිවලට
පටහැනිව බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම වංචනික ගනුෙදනුව පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක්
පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 76 )
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15.
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,— අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2011 වර්ෂෙය් ඇතිවු z-score අර්බුදය ෙහේතුෙවන් අධ්යාපන විද්යා පීඨවලට
සිසුන් ඉල්ලුම් පත් ෙයොමු කිරීෙම්දී ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් උද්ගත වූ බව
දන්ෙන්ද;
(ii) අධ්යාපන විද්යා පීඨවලට සිසුන් බඳවා ගැනීම්වලට අදාළව ගැසට් නිෙව්දන
නිකුත් කර තිෙබ්ද;
(iii) එම ගැසට් නිෙව්දනයන්ෙග් අංක හා දිනයන් කවෙර්ද;
(iv) එම ගැසට් නිෙව්දනයන්හි සඳහන් කරුණු කවෙර්ද;
(v) ෙම් වන විට අධ්යාපන විද්යා පීඨ ෙවනුෙවන් ලැබී තිෙබන ඉල්ලුම් පත්
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
(vi) ඒ අතරින් සම්මුඛ පරීක්ෂණවලට කැඳවීම් ලැබූ සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

දින නියමයක් ෙනොමැති ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම
*1.
අධ්යාපන අමාත්යතුමා,— ජාතික අධ්යාපන පතිපත්තියක් සැකසීම සඳහා වන
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,—
ශී ලංකාෙව් නිදහස් අධ්යාපන කමය කියාත්මක වීෙමන් පසුව අධ්යාපන කමය
පමාණාත්මකව වර්ධනය වී ඇතත් ඊට සාෙප්ක්ෂව අධ්යාපනය ගුණාත්මකව සහ ව හාත්මකව
වර්ධනය ෙනොවීම නිසා ගුරුවරුන්ටත් සිසු දරු දැරියන් සහ ෙදමාපියන්ටත් පීඩාකාරීවන
වටපිටාවක් නිර්මාණය වී ඇති ෙහයින් ද,
් ෂේතය තුළ විවිධ අකටයුතු හා අසාධාරණකම් ෙමන්ම
එම කරුණට අදාළව අධ්යාපන කෙ
වංචා සහ දූෂණ සිදුවන බවට සමාජ මතයක් නිර්මාණය වී ඇති ෙහයින් ද,
සමස්ථ අධ්යාපන කමෙය් සුවිශාල ෙවනස්කම් සහ පතිසංස්කරණ රැසක් සිදුවිය යුතු බවට
ෙපොදු ජන මතයක් ෙගොඩනැගී ඇති ෙහයින් ද,
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙමහි දක්වා ඇති දැනුම ෙක්න්දීය සංවර්ධන උපාය මාර්ගය
සැලකිල්ලට ගනිමින්ද,
සමස්ත ලාංකීය ශිෂ්ය පරම්පරාෙව් අනාගතය නිර්මාණය කිරීමට අදාළ වන ෙලස ළදරු
පාසල් අවධිෙය් සිට විශ්ව විද්යාල අධ්යාපනය දක්වා සිසුන්ෙග් දැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප
වර්ධනය කිරීමට අදාළවන පරිදි ජාතික අධ්යාපන කමයක් සකස් 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 ෙවනස්කම් ෙව් දැයි ෙසොයා බැලීම
පිණිසද,
(ආ) ජාතික, ආගමික සහ සංස්කෘතික හර පද්ධතීන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අධ්යාපන කමය
තුළ ඇති කළ යුතු ෙවනස්කම් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම පිණිසද,
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(ඇ) පිරිෙවන් අධ්යාපනෙය් සිදුවිය යුතු ෙවනස්කම් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම පිණිසද,
(ඈ) පළමු ෙශේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීෙම්දී නිශ්චිත කමෙව්දයක් තිෙබ්ද යන්න ෙසොයා
බැලීම පිණිසද,
(ඉ) සියලුම විභාග සහ පරීක්ෂණ පතිඵල ඉහළ මට්ටමකට ෙගන ඒම සහ උසස් අධ්යාපන
සුදුසුකම් ෙනොලබන සිසුන් ෙවනුෙවන් අධ්යාපන කමය තුළ ලබා දිය හැකි විකල්ප
කියා මාර්ග ඇතිකළ යුතුද යන්න ෙසොයා බැලීම පිණිසද,
(ඊ) විශ්ව විද්යාලයට ඇතුල්වීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබුවත් ශී ලංකාෙව් විශ්ව විද්යාලයකට
ඇතුළත් ෙනොවී විෙද්ශයන්හි අධ්යාපනය ලැබීම පිණිස විෙද්ශ ගතවන සිසුන්ට ෙමරට
තුළදීම අධ්යාපන ඉඩ පස්ථා 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 ස්වභාවය පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම පිණිසද,
(එ) අධ්යාපන කියාවලිෙය්දී, ගුරුවරුන්, ගුරු උපෙද්ශකවරුන්, විදුහල්පතිවරුන්,
ෙකොට්ඨාස අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන්, කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන් සහ පළාත්
අධ්යාපන අධ්යක්ෂවරුන් සමස්ථ අධ්යාපනෙව්දීන්ෙග් වගකීම සහ කාර්යය නිශ්චය
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) ස්ථාවර 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 රැස්වීෙම් සිට මාස තුනක(03) කාලයක් ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව
විසින් දීර්ඝ ෙකෙරන එවැනි කාල පරිච්ෙඡ්දයක් තුළ දී පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිපත් කළ
යුතුය.
(3.) ඒ කාරක සභාවට,—
(අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට බලය තිබිය යුතුය.
(ආ) සිය කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම් තැනැත්තකු කැඳවීමට ද, යම්
ෙල්ඛනයක් ෙහෝ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස යම් තැනැත්තකුට නියම කිරීමට ද,
ඉහත සඳහන් කරුණු පූර්ණ ෙලස සලකා බැලීම පිණිස අවශ්ය යයි කාරක සභාව
කල්පනා කරන ලිඛිත ෙහෝ වාචික සාක්ෂි ලබා ගැනීමට හා භාර ගැනීමට ද බලය තිබිය
යුතුය.
(ඇ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ෙක්ෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති
පුද්ගලයන්ෙග් සහ පවීණයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට ද බලය තිබිය යුතුය.
(ඈ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලද්ෙද්
වුව ද, රැස්වීම් පවත්වාෙගන යෑමට බලය තිබිය යුතු ය.
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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 ස්ථිර
කියාමාර්ග නිර්ෙද්ශ කිරීම සඳහාත්;

පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
සම්මත කරයි.
2.

(අ)
(ආ)

3.

එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති කථානායකතුමා විසින් නම් කළ යුතු
වන්ෙන්ය.

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

( 79 )
(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 දිස්තික්කෙය් විශාල ෙකොටස් තදබල ජල ගැලීම් වලට ෙගොදුරු වී ඇති ෙහයින් ද,
ෙමය, ෙකොළඹ මහ නගර සභා බල පෙද්ශය සහ දිස්තික්කය තුළ ෙවෙසන පුරවැසියන්ෙග්
ජීවිත වල නිරන්තරෙයන් යළි යළිත් ඇතිවන ලක්ෂණයක් බවට පත්ව ඇති ෙහයින් ද,
ෙම් පිළිබඳ වගකීම ඇත්තවුන් ෙමම තත්ත්වය පාලනය කිරීමට කිසිදු පයත්නයක් දරා
ෙනොමැති ෙහයින් ද,
ෙමම ජල ගැලීම් යළි යළිත් ඇතිවීම වැළැක්වීම පිණිස කිසිදු කියාමාර්ගයක් ගනු ලැබ
ෙනොමැති ෙහයින් ද,
කාලයත් සමඟ තත්ත්වය වඩ වඩාත් නරක අතට හැරී ඇති ෙහයින් ද,
ජල ගැල්ම පහව යාෙමන් පසුව සියළු ෙදයම අමතක කර දැමීෙම් පවණතාවක් ඇති
ෙහයින් ද,
ෙමය ඉතාමත් අසතුටුදායක තත්ත්වයක් වන ෙහයින් ද,
(අ) ෙකොළඹ නගරෙය් හා ඒ අවටද, එම දිස්තික්කෙය් ද යළි යළිත් ජල ගැලීම්
ඇතිවීමට ෙහේතු විමසා බැලීමට ද;
(ආ) ඉහත කී පරිදි ජල ගැලීම් ඇති වීම වැළැක්වීමට අවශ්ය ක්ෂණික හා ෙකටි
කාලීන කියා මාර්ග පිළිබඳව විමසා බැලීමට ද;
(ඇ) ෙමම ගැටළුව යළි යළිත් ඇතිවීම ස්ථිරව ම වැළැක්වීෙම් කම සහ විධි
නිර්ෙද්ශ කිරීමට ද;

( 80 )
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා සම්මත කරයි.
2. (අ)
එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති කථානායකතුමා විසින් නම් කළ යුතු
වන්ෙන්ය.
(ආ) ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, කාරක සභාව
සාමාජිකයන් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය
යුතුය.
3.

ඒ කාරක සභාවට,—
(අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද;
(ආ) පුද්ගලයන්, ලිපි ෙල්ඛන හා වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ
එබඳු කාරක සභාවක් ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට නියම
කිරීමට ද, එබඳු පුද්ගලයන්ෙග් සන්තකෙය් ෙහෝ පාලනය යටෙත් පවතින යම්
ලිපියක්, ෙපොතක්, වාර්තාවක් ෙහෝ ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම
කිරීමට ද;
(ඇ) සාක්ෂ්යකරුවන් වාචිකව විභාග කිරීෙමන් සත්ය අසත්යතාව විමසා බැලීමට
ෙහෝ අන්යාකාරෙයන් තහවුරු කර ගැනීමට ද, කාරක සභාෙව් සභාපති ෙහෝ ඒ
එම කාර්යය සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ තැනැත්ෙතකු විසින්
දිවුරවනු ෙහෝ සහතික කරවනු ලැබූ සාක්ෂ්යකරුවන් විභාග කිරීමට ද;
(ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ක්ෙෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති
පුද්ගලයන්ෙග් හා පවීනයන්ෙග් සහාය ලබා ගැනීමට; සහ
(ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන
ලද්ෙද් වුව ද රැස්වීම් පවත්වාෙගන යෑමට ද;
බලය තිබිය යුතුය.

4.

සිය පළමුවැනි රැස්වීම් දිනෙය් සිට මාස 6ක කාලයක් තුළ ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්
වැඩිදුරටත් ලබා ෙදන අන් කවර කාල සීමාවක් තුළ කාරක සභාව සිය වාර්තාව
ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
පා. 58/’10

4.
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු ඩී. එම්. 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 පතිසංස්කරණය 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, අවස්ථා ගණනාවකදී මැතිවරණ පතිසංස්කරණ 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,

( 81 )
(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 සභාව
සාමාජිකයන් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය යුතුය.

3.

ඒ කාරක සභාවට,—
(අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද;
(ආ) යම් තැනැත්ෙතකු කැඳවීමට, යම් ෙල්ඛන ෙහෝ වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමට,
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ සිය කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම්
තැනැත්ෙතකුට නියම කිරීමට හා එබඳු තැනැත්ෙතකු සන්තකෙයහි ෙහෝ
පාලනය යටෙත් පවතින යම් ෙල්ඛනයක්, ෙපොතක්, වාර්තාවක් ෙහෝ ලියවිල්ලක්
ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම කිරීමට ද;
(ඇ) සාක්ෂිකරුවන් වාචිකව විභාග කිරීෙමන් සත්ය අසත්යතාව විමසා බැලීමට ෙහෝ
අන්යාකාරෙයන් තහවුරු කර ගැනීමට හා කාරක සභාෙව් සභාපති ෙහෝ එම
කාර්යය සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ තැනැත්ෙතකු විසින් දිවුරවනු
ලැබූ සාක්ෂිකරුවන් විභාග කිරීමට ද;
(ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ක්ෙෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති
පුද්ගලයන්ෙග් සහ පවීනයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට; සහ
(ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන
ලද්ෙද් වුවද රැස්වීම් පවත්වාෙගන යෑමට ද;
බලය තිබිය යුතුය.

4.

සිය පළමුවැනි රැස්වීම් දිනෙය් සිට වර්ෂයක කාලයක් තුළ ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව
විසින් වැඩිදුරටත් ලබා ෙදන අන් කවර කාල සීමාවක් තුළ කාරක සභාව සිය වාර්තාව
ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
පා. 61/’10

5.
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු
ගරු

කරු ජයසූරිය මහතා
ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
(ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා
ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

( 82 )
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 ව්යවස්ථාෙව් දහහත්වැනි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 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) 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 බලය තිබිය යුතුය.
(ආ) යම් තැනැත්ෙතකු කැඳවීමට, යම් ෙල්ඛන ෙහෝ වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමට,
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ සිය කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම්
තැනැත්ෙතකුට නියම කිරීමට හා එබඳු තැනැත්ෙතකු සන්තකෙයහි ෙහෝ පාලනය
යටෙත් පවතින යම් ෙල්ඛනයක්, ෙපොතක්, වාර්තාවක් ෙහෝ ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන
ෙලස නියම කිරීමට බලය තිබිය යුතුය.
(ඇ) සාක්ෂිකරුවන් වාචිකව පරීක්ෂා කිරීෙමන් සත්ය අසත්යතාව විමසීමට ෙහෝ
අන්යාකාරෙයන් තහවුරු කරගැනීමට, කාරක සභාෙව් සභාපති ෙහෝ එම කාර්යය
සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ තැනැත්ෙතකු විසින් දිවුරවනු ලැබූ
සාක්ෂිකරුවන් විභාග කිරීමට බලය තිබිය යුතුය.
(ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ක්ෙෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති
පුද්ගලයන්ෙග් සහ පවීනයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමටද බලය තිබිය යුතුය.
(ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලද්ෙද්
වුවද රැස්වීම් පවත්වාෙගන යෑමට බලය තිබිය යුතුය.

( 83 )
4. කාරක සභාව, සිය පළමුවැනි රැස්වීම් 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
එෙකොෙළොස් ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත වන්නා වූ ද, එෙසේ වුවද සභාපතිවරයා විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වන්නා වූ ද, රාජ්ය මූල්යය පිළිබඳ කාරක සභාව යැයි හැඳින්විය යුතු
කාරක සභාවක් වන්ෙන්ය.
2. (අ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 148 වැනි ව්යවස්ථාව යටෙත් ආදායම් එකතු කිරීම ද;
(ආ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 149(1) ව්යවස්ථාව යටෙත් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් ෙගවීම් කිරීම
ද;
(ඇ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 149(1) ව්යවස්ථාව යටෙත්, නීතිය පකාරව විෙශේෂිත පරමාර්ථ
සඳහා රාජ්ය අරමුදල් උපෙයෝජනය කිරීම ද;
(ඈ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 150(1) සහ 150(2) ව්යවස්ථාව 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 යටෙත් වාර්තා සහ
පකාශ ද;
පරීක්ෂා කිරීම එකී කාරක සභාෙව් කාර්යය වන්ෙන්ය.
3. ඉහත 2 ෙඡ්දෙයහි සඳහන් වන කරුණු වලින් පැන නගින කරුණු සම්බන්ධෙයන් කාරක
සභාව වරින් වර පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කළ යුත්ෙත් ය.
4. අයවැය ඇස්තෙම්න්තු ෙ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, සමස්ත ඇස්තෙම්න්තුගත වියදම් සහ
ලැබීම් නිගමනය කිරීෙම්දී පදනම් වශෙයන් භාවිත කරනු ලබන රාජ්ය මූල්ය, මූල්ය සහ
ආර්ථික උපකල්පනයන් පිළිබඳ වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත් ය.

( 84 )
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 ලැයිස්තුගත 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 ස්ථාවර 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, රහස් ෙ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, සංස්කෘතිය 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, ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසි
හා ළමා සුබ සාධනය ඇතුළුව
7. අභ්යන්තර පරිපාලනය
8. පරිසර හා ස්වාභාවික සම්පත්
ජල කළමනාකරණය, ජලජ සම්පත්, විෙශේෂිත ආර්ථික කලාපය හා ධීවර
කටයුතු ඇතුළුව
9. ෛනතික හා කාන්තා කටයුතු
අධිකරණ, මානව හිමිකම්, මාධ්ය, කම්කරු, ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ස්තී පුරුෂ
සමාජභාවය ඇතුළුව

( 85 )
(ඇ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවහි 44(ඇ) සහ 45(1) ව්යවස්ථා යටෙත් අමාත්යාංශ වලට පවරා
ඇති විෂයයන්, කාර්යයන්, ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතන, ව්යවස්ථාදායක අධීක්ෂණ
කාර්යය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙයෝග්ය ස්ථාවර 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 අවස්ථා;
සම්බන්ධෙයන් සිය විශෙ
් ල්ෂණ ඇගයීම් කාර්යෙය් දී ද; සහ
(ii)
නීති හා අවශ්ය සහ ෙයෝග්ය විය හැකි පරිදි එවැනි අතිෙර්ක නීති සකස්කිරීෙම්දී
සලකා බැලීෙම්දී හා නීති පැනවීෙම්දී ෙහෝ ෙවනස් කිරීෙම්දී ද;
පාර්ලිෙම්න්තුවට සහාය වීම පිණිස (ආ) ෙඡ්දෙයහි විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි එකී
විවිධ අධීක්ෂණ ස්ථාවර කාරක සභා වලට ෙපොදු අධීක්ෂණ වගකීම් තිබිය යුත්ෙත්ය.

(ආ) කාරක සභාවක බල සීමාවට ඇතුළත් වන විෂයයන්ට අදාළ ව්යවස්ථා 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 ස්ථාවර කාරක සභාවක්ම අඛණ්ඩ
පදනමක් මත—
(i)

(ii)

සිය බලසීමාවට ඇතුළත් වන විෂයයන්ට අදාළ ව්යවස්ථා සම්පාදනය
ව්යාපෘති සහ වැඩසටහන් ෙයදවුම, පරිපාලනය, කියාත්මක කිරීම හා
ඵලදායී බව;
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
ව්යවස්ථා පැනවීෙම් අවශ්යතාව ෙහෝ ෙයෝග්යතාව දැක්විය හැකි කවර ෙහෝ
තත්ත්වයන් ෙහෝ අවස්ථා (එයට අදාළව පනත් ෙකටුම්පතක් ෙහෝ
ෙයෝජනාවක් හඳුන්වා ෙදනු ලැබ ඇතිව ෙහෝ නැතිව වුවද); සහ
(iv) සිය බල සීමාවට ඇතුළත් වන විෂයයන් පිළිබඳ අනාගත පර්ෙය්ෂණ හා
පුෙරෝකථන;
අධීක්ෂණය කළ යුත්ෙත්ය.
(ඇ) සෑම කාරක සභාවක්ම විසින් සිය වගකීම් ඉටු කිරීෙම්දී අවශ්ය යැයි ෙහෝ ෙයෝග්ය යැයි
ෙහෝ එය සලකන පරීක්ෂණ ෙහෝ අධ්යයනයන් කවර ෙහෝ අවස්ථාවක සිදු කිරීමට එක්
එක් කාරක සභාවට හැකිය.
(ඈ) පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමු සැසිවාරෙයහි ආරම්භෙයන් පසු සති හයකට ෙනොවැඩි
කාලයකදී එක් එක් ස්ථාවර කාරක සභාව, එම පාර්ලිෙම්න්තුව සඳහා සිය අධීක්ෂණ
සැලැසුම සකස් කළ යුත්ෙත්ය. එකී සැලසුම පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක
සභාවට ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය. සිය සැලැස්ම සකස් කිරීෙම්දී එක් එක් කාරක
සභාව, හැකි තාක් දුරට—
(i)

එකී ව්යවස්ථා සම්පාදන ව්යාපෘති, වැඩ සටහන් ෙහෝ නිෙයෝජිතායතන පිළිබඳ
සමාෙලෝචන සිදුකිරීෙම්දී කාරක සභා අතර උපරිම සම්බන්ධීකරණය සහ
සහෙයෝගය සහතික කිරීෙම් අරමුණින් සමාන ෙහෝ සම්බන්ධ ව්යවස්ථා
සම්පාදන ව්යාපෘති, වැඩ සටහන් පිළිබඳ බල සීමාව සහිත අෙනකුත් කාරක
සභා ෙහෝ තම බල සීමාවට අයත් නිෙයෝජිතායතන ෙහෝ විමසා බැලිය යුතු

( 86 )
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 පුද්ගලයන් මත උග
මූල්ය බර පටවනු ලබන ආණ්ඩුෙව් රීති ෙරගුලාසි, ව්යවස්ථා සහ අධිකරණ
තීරණ පිළිබඳව නිශ්චිත ගැටලු සමාෙලෝචනය කළ යුත්ෙත්ය;
(iii) ස්ථිර අය වැය අධිකාරිය ෙහෝ ව්යවස්ථාපිත අධිකාරිය ෙහෝ යටෙත් කියාත්මක
වන එකී ව්යවස්ථා සම්පාදන ව්යාපෘති, වැඩ සටහන් ෙහෝ නිෙයෝජිතායතන
පිළිබඳ සමාෙලෝචන සිය සැලැස්ෙම් අන්තර්ගත කිරීම සඳහා පමුඛතාව ලබා
දිය යුත්ෙත්ය; සහ
(iv) සිය බල සීමාවට අයත් සියලු වැදගත් ව්යවස්ථා සම්පාදන ව්යාපෘති, වැඩසටහන්
ෙහෝ නිෙයෝජිතායතන සෑම වසර 10 කට වරක්ම සමාෙලෝචනයකට 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 ස්ථාවර කාරක සභාවකට ෙයොමු කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුවට
හැකිය.
(ආ) අමාත්යවරයා යටෙත් ඇති විෂයයක්, කර්තව්යයක්, ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙහෝ
ආයතනයක් පිළිබඳ අධිකාරී බලය ඇති අදාළ අධීක්ෂණ ස්ථාවර කාරක සභාවට යම්
කරුණක් ෙයොමු කිරීමට අමාත්යවරයාට හැකිය.
4 (අ) ෙමම ෙඡ්දෙය් විධිවිධාන අනුව එම 1(අ) ෙඡ්දය යටෙත් නම් කර ඇති අධීක්ෂණ
ස්ථාවර කාරක සභාවක් යටෙත් ලැයිස්තු ගත කරන ලද විෂයයකට අදාළ සෑම පනත්
ෙකටුම්පතක්, නිෙයෝගයක්, ෙයෝජනාවක් ෙහෝ අෙනකුත් කරුණක් කථානායකවරයා
එයට ෙයොමු කළ යුත්ෙත්ය.
(ආ) 1(අ) ෙඡ්දෙය් විධිවිධානයක ඇති විෂය කරුණක් සම්බන්ධෙයන් අධිකාරී බලය ඇති
එක් එක් කාරක සභාවට එකී විධිවිධානය සලකා බලා ඒ පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට
වාර්තා කිරීමට හැකිතාක් දුරට හැකිවන ආකාරයට කථානායකවරයා 4(අ) ෙඡ්දය
යටෙත් කරුණු ෙයොමු කළ යුත්ෙත්ය.
(ඇ) කිසියම් කරුණක් ෙයොමුකිරීම සම්බන්ධෙයන් ඉහත (අ) සහ (ආ) ෙඡ්ද
කියාත්මකකිරීෙම්දී, කථානායකවරයා:—
(i)

පාථමික බලසීමාව ඇති කාරක සභාවක් නම් කළ යුත්ෙත්ය.

(ii)

පාථමික බලසීමාව ඇති කාරක සභාෙව් මතය විමසීම සඳහා කරුණු
ෙයොමුකිරීමට ෙපර ෙහෝ පසු, එම කරුණු තවත් අතිෙර්ක කාරක සභා
එකකට ෙහෝ වැඩි සංඛ්යාවකට ෙහෝ ෙයොමු කළ හැකිය.

(iii)

ෙයොමුකිරීමක් ෙයෝග්ය කාල සීමාවකට යටත් කළ හැකිය; සහ

(iv) ෙයෝග්යයැයි හැෙගන 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.
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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 සභාව විසින් නම් කරනු ලැබූ එහි ෙවනත්
සාමාජිකෙයකු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ සංෙශෝධනයක් ෙලස, එකී පනත්
ෙකටුම්පෙත් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ස්ථාවර නිෙයෝග 56 යටෙත්
කථානායකවරයා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැෙබ්.
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.

(iii)

(ඇ) පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් තබන ලද කිසියම් ව්යවස්ථාදායක ෙනොවන වාර්තාවක
නිර්ෙද්ශ, පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙයෝජනාවක් මගින් අනුමත කරනු ලැබිය හැකිය.
6 (අ)

එක් එක් කාරක සභාව සිය රැස්වීම් පිළිබඳ දින දර්ශනයක් සකස් කර එය
කථානායකවරයා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය.

(ආ) සෑම කාරක සභාවක්ම මසකට දින ෙදකකට ෙනොඅඩු දින ගණනක රැස් විය යුත්ෙත්ය.
දින දර්ශනය/කාල සටහන කථානායකවරයා විසින් අනුමත කරනු ලැබීෙමන් පසු එක්
එක් ස්ථාවර කාරක සභාෙව් රැස්වීම් පවත්වනු ලැබිය යුත්ෙත්ය.
(ඇ) යම් ස්ථාවර කාරක සභාවක අතිෙර්ක රැස්වීම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉල්ලීම පරිදි ෙහෝ
ස්ථාවර කාරක සභාෙව් සාමාජිකයන්ෙගන් අඩක් විසින් කරනු ලැබූ ඉල්ලීම පරිදි ෙහෝ
කැඳවනු ලැබිය යුතෙ
් ත්ය.
(ඈ) ස්ථාවර 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 ස්ථාවර කාරක සභාවක්ම පාර්ලිෙම්න්තු කාලසීමාව තුළ කියාත්මක ෙව්.
8 (අ) පහත දැක්ෙවන අය හැර අෙනකුත් සියලු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන් ස්ථාවර කාරක
සභාවන්හි සාමාජිකයින් ෙලස කටයුතු කිරීමට සුදුසුකම් ලබති:
(i) කථානායකවරයා
(ii) නිෙයෝජ්ය කථානායකවරයා
(iii) නිෙයෝජ්ය කාරක සභා සභාපතිවරයා
(iv) අගාමාත්යවරයා
(v) සභානායකවරයා
(vi) විපක්ෂනායකවරයා
(vii) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 44(1) ව්යවස්ථාව පකාරව පත් කරනු ලැබ ඇති
කැබිනට් අමාත්යවරයන්
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(viii) සිය අමාත්යංශවල විෂයයන් හා කාර්යයන් කැබිනට් අමාත්යවරයකුෙග් විෂය
පථය යටතට ෙනොගැෙනන, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 45(1) ව්යවස්ථාව
යටෙත් පත් කරනු ලබන අමාත්යවරයන් ෙහෝ 45(4) ව්යවස්ථාව යටෙත්
විෂයයන් හා කාර්යයන් පවරනු ලැබ ෙනොමැති අමාත්යවරයන්
(ආ) සුදුසුකම් ඇති සෑම මන්තීවරෙයකුම එක් ස්ථාවර 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 ස්ථාවර කාරක සභාවක
කටයුතු ෙනොකළ යුත්ෙත්ය.
(ඇ) (i)
(ii)

සුදුසුකම් ඇති මන්තීවරයන්ෙග් ෙල්ඛනයක් කථානායකවරයා විසින් සකස්
කළ යුත්ෙත්ය.
සුදුසුකම් ඇති මන්තීවරයන්ෙග් ෙල්ඛනෙය් සංඛ්යාත්මක අගය අනුව එක් එක්
කාරක සභාවට අයත් ස්ථානය කථානායකවරයා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුව
නිෙයෝජනය කරනු ලබන ෙද්ශපාලන පක්ෂ හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් ෙවත
ලබා ෙදනු ලැබිය යුත්ෙත්ය.

(ඈ) පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙද්ශපාලන පක්ෂවල ෙහෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම් වල නායකයින්
විසින් එක් එක් ස්ථාවර කාරක සභාෙව් සාමාජික නාම ෙයෝජනා කථානායකවරයා
ෙවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් අදහස් විමසා බලා
කථානායකවරයා විසින් එකී නම් පාර්ලිෙම්න්තුවට නිෙව්දනය කරනු ලැබිය
යුත්ෙත්ය.
(ඉ) 8(ඈ) ෙඡ්දය යටෙත් නම් කරන ලද ඕනෑම සාමාජිකයකු එකී ස්ථාවර කාරක
සභාෙවන් ඉවත් කරන ෙලසට කථානායකවරයා ෙවත ලිඛිත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත්
කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලන පක්ෂයක ෙහෝ ස්වාධීන
කණ්ඩායමක ෙහෝ නායකයකුට හැකිය. එවැනි ඉල්ලීමක් ලැබීෙමන් පසු එය
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම්දීෙමන් අනතුරුව කථානායකවරයා අදාළ මන්තීවරයා එකී
කාරක සභාෙවන් ඉවත් කළ යුත්ෙත්ය.
(ඊ) (i)

සෑම ස්ථාවර කාරක සභාවක්ම සිය පළමු රැස්වීෙම්දී සහ සභාපති ධූරය
පුරප්පාඩු වූ පසු එළෙඹන පළමු රැස්වීෙම්දී ස්ථාවර කාරක සභාෙව්
සභාපතිවරයකු පත් කර ගත යුත්ෙත්ය.

(ii)

අමාත්යවරෙයකු ෙහෝ නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරෙයකු ස්ථාවර කාරක සභාවක
සභාපති වශෙයන් ෙතෝරා පත් කර ගනු ලැබීමට සුදුසුකම් ෙනොලබන්ෙන්ය.
(උ) කාරක සභාෙව් රැස්වීම් වලට ෙනොකඩවා තුන් වාරයක් සහභාගී ෙනොවන
මන්තීවරෙයකු එකී කාරක සභාෙව් සාමාජිකත්වය හැර ගියා ෙසේ සලකනු ලබන්ෙන්ය.
අවශ්යයැයි හැෙගන කරුණු පරීක්ෂා කර බලා කාරක සභාවට වාර්තා කිරීම සඳහා,
අවශ්යයැයි එය සලකන අවස්ථාවලදී සිය සාමාජිකයන්ෙගන් සමන්විත වන අනු කාරක
සභා පත් කිරීමට එක් එක් අධීක්ෂණ කාරක සභාවට හැකිය.
10 අධීක්ෂණ කාරක සභාවක් ෙවත ෙයොමු කරන ලද කරුණු අදාළ ෙයොමු කිරීෙමන් මාස 3 ක්
ඉකුත් වීමට ෙපර පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සැලකිල්ලට භාජනය ෙනොකළ යුත්ෙත්ය. එෙසේ
වුවද, යම් නිශ්චිත කරුණක් පිළිබඳව වාර්තා කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙයෝජනාවක්
මගින් අදාළ කාල සීමාව දීර්ඝ කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවකදී 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 ස්ථාවර කාරක සභාවකට, එකී පනත් ෙකටුම්පත ෙහේතුෙවන් අගතියට
පත්වන පාර්ශවයන්, ඒ සම්බන්ධෙයන් උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන් ෙහෝ ඒ පිළිබඳ
අත්දැකීම් ඇති පුද්ගලයින් සාක්ෂි සඳහා කැඳවීමට හැකිය.

9

( 89 )
12. (අ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 152 ව්යවස්ථාෙව් සඳහන් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙහෝ
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට කරනු ලබන සංෙශෝධනයක් හැර ෙවනත් නීතියක් පැනවීම
අධීක්ෂණ ස්ථාවර කාරක සභා වාර්තාවක් විසින් නිර්ෙද්ශ කරනු ලබන අවස්ථාවකදී
එකී පරමාර්ථ සඳහා වාර්තාෙව් විෙශේෂිතව සඳහන් කරනු ලබන කාරක සභාෙව්
සභාපතිවරයා ෙහෝ ෙවනත් සාමාජිකයකු ෙහෝ විසින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 78 වැනි
ව්යවස්ථාව 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 අවස්ථාෙව් ෙ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 ස්ථාවර 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 ස්ථාවර කාරක සභාවකටම
බලතල තිෙබන අතර, ඔවුන් ඉදිරිෙය් ගනු ලැබූ සාක්ෂි වල කාර්යය සටහන් සමඟ,
ඔවුන්ෙග් අදහස් හා නිරීක්ෂණයන්ද සහිතව එක් එක් කාරක සභාව පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙවත වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය.
(ආ) ස්ථාවර කාරක සභාවක සාමාජිකයකුෙග් විෙරෝධතාවයක් ෙහෝ ෙවනස් මතයක්
එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාවට ඇමිණිය හැකිය.
14 (අ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 152 වැනි ව්යවස්ථාෙව් දැක්ෙවන ව්යවස්ථා පැනවීම ස්ථාවර
කාරක සභාවක් විසින් නිර්ෙද්ශ කරනු ලබන ඕනෑම අවස්ථාවකදී එකී වාර්තාව
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් මාස තුනක කාලයක් ඇතුළත අමාත්ය මණ්ඩලය
ඒ සම්බන්ධෙයන් සිය මතය ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය.
(ආ) ස්ථාවර කාරක සභාවක වාර්තාවක් ව්යවස්ථා පැනවීම සම්බන්ධ වාර්තාවක් ෙනොවන
අවස්ථාවකදී, එකී වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් මාස ෙදකක් ඇතුළත
අමාත්ය මණ්ඩලය සිය මතය ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය. එවැනි වාර්තාවක්
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සලකා බලනු ෙනොලබන්ෙන්ය.
15 යම් නීතියක් යටෙත් යම් ආයතනයක්, සංගමයක්, නිලධාරිෙයකු ෙහෝ පුද්ගලෙයකු විසින්
ෙපෞද්ගලිකත්වය ෙහෝ රහස්යභාවය ආරක්ෂා කළ යුතු අවස්ථාවකදී, අදාළ ස්ථාවර කාරක
සභාව එකී නීතිය පකාරව කටයුතු කළ යුත්ෙත්ය.
16 (අ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 155 වැනි ව්යවස්ථාව යටෙත් සාදනු ලබන මහජන ආරක්ෂාව
සම්බන්ධ ඕනෑම නිෙයෝගයක් සම්බන්ධෙයන් වාර්තා කිරීම සඳහා ෛනතික හා
කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ ස්ථාවර කාරක සභාව ෙවත ෙයොමුෙකොට වාර්තාවක් ලබා ගත
යුත්ෙත්ය. යම් නිෙයෝගයක ලුහුඬු නාමය ෙවනත් කාරක සභාවක බල සීමාව යටෙත්
එන නිශ්චිත විෂයයක් හා සම්බන්ධ ෙව් නම්, එම 4(ඇ)(ii) ෙඡ්දය යටෙත්
කථානායකවරයා එකී නිෙයෝග අදාළ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුත්ෙත්ය.

( 90 )
(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 ස්ථාවර 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 ව්යවස්ථාදායක අධීක්ෂණ බල සීමාව අදහස් වන අතර අනු
ව්යවස්ථාවන් 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.121/’11
8.
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා
ගරු කබීර් හෂීම් මහතා
ගරු ඩී. එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා
ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා
ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා
ගරු ඒ. ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්ය ගරු ඒ.
එල්. එම්. අතාවුල්ලා මහතා ෙකෙරහි විශ්වාස භංගත්වය,—
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්ය ගරු ඒ. එල්. එම්. අතාවුල්ලා මහතා 2011 ජනවාරි මස
04 වැනි දින,
“අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. 2011 අෙපේල් 01 වැනිදා අපි පළාත් පාලන ආයතනවල
අලුත් සභාවාරය කැඳවන්න ඕනෑ. ඒකට ඇත්තටම මාර්තු මාසෙය් ඡන්දය තියන්න ෙවනවා.”
යැයි පැවසූ විට පළාත් පාලන ආයතනවල නව කාල සීමා 2011 අෙපේල් මස 01 වැනි දින
ආරම්භ වීමට නියමිත ෙහයින් පළාත් පාලන ආයතනවල ඡන්ද විමසීම් 2011 මාර්තු මස
පැවැත්ෙවනු ඇති බව එතුමා සභාවට සහතික වූ ෙහයින් ද;
ෙකොළඹ, ශී ජයවර්ධනපුර ෙකෝට්ෙට් සහ ෙදහිවල - ගල්කිස්ස 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;

( 91 )
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යවරයා ෙලස සිය කාර්යයන් ඉටුකිරීම තවදුරටත්
කරෙගන යාමට අමාත්යවරයා සතු හැකියාව ෙකෙරහි සභාෙව් විශ්වාසය ගිලිහී ඇති බවට හා
අමාත්ය මණ්ඩලෙය් ධුරයක් ෙහබවීම සඳහා ඔහු තවදුරටත් සුදුසු හා ෙයෝග්ය තැනැත්ෙතකු
ෙනොවන බවට ෙමම සභාව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 125/’11
9.
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 අෙගෝස්තු 7 වැනි දින ශී ලංකා රජෙය් නිෙව්දනය පකාරව, ෂන්මුගම් කුමාරන්
ධර්මලිංගම් ෙහවත් ෙසල්වරාසා පත්මනාදන් ෙහවත් කුමාරන් පත්මනාදන් ෙහවත් “ෙක්.පී.”
නමින් වඩාත් පකට පුද්ගලයා, දැනට වසරකට වැඩි කාලයක් රජෙය් අත් අඩංගුෙව් පසුවන
ෙහයින් ද,
ආයුධ ජාවාරම සහ සාපරාධී කුමන්තණය කිරීම ඇතුළුව විවිධ ෙචෝදනා සඳහා “ෙක්.පී.”
ජාත්යන්තර ෙපොලීසිෙය් වඩාත් අවශ්ය පුද්ගල ලැයිස්තුෙව් සිටින අෙයකු ෙහයින් ද,
හිටපු ඉන්දීය අගාමාත්ය රාජිව් ගාන්ධි මහතා 1991 දී ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් සහ
තස්තවාදී 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 තස්ත 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,
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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 අදහස් කරන්ෙන්ද, එෙසේ නම්, —
(i) ඔහුට නඩු පවරනුෙය් කුමන නීතිය යටෙත්ද;
(ii) ෙචෝදනා පතෙය් අන්තර්ගත කරන වැරදි කවෙර්ද;
(iii) ඔහුට එෙරහිව ෙචෝදනා ෙගොනුකිරීමට අදහස් කරනුෙය් කවදාද; සහ
(iv) එම ෙචෝදනා ෙගොනු කරනුෙය් කවර අධිකරණෙය්ද;
(ඇ) ඔහු ෙවනත් රටකට බාරදිය යුතු බවට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී තිෙබ්ද, එෙසේ නම්, එබඳු
ඉල්ලීම් කර ඇත්ෙත් කවර රටවල්ද සහ ඔහු ෙවනත් රටකට බාරදීම සඳහා ෙයෝජනා
වී තිෙබ්ද;
(ඈ) රන් රිදී ෙතොග සහ නැව් ෙකෙරහි විෙශේෂ අවධානය සහිතව, “ෙක්.පී.” සන්තකෙය්
තිබූ එල්.ටී.ටී.ඊ. වත්කම්වල ඉරණම සහ පිහිටීම;
(ඉ) රෙට් නීතිය යටෙත් ඔහුට එෙරහිව කටයුතු ෙනොකර “ෙක්.පී.” රඳවාෙගන සිටීෙමන්,
කිසියම් නිලධාරිෙයකු ෙහෝ නිලධාරීහු ෙදෝහි හැසිරීම සහ රාජකාරිය පැහැර හැරීම
සම්බන්ධෙයන් වරදකරුවන් වන්ෙන්ද යන පශ්නය 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) ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, කාරක සභාව
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

( 93 )
(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.135/’11

10.
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 සංස්ථාෙව් කළමනාකාරීත්වෙය් පූර්ණ අකාර්යක්ෂමතාවෙය් පතිඵලයක්
ෙලස සංස්ථාවට එෙරහිව ලබා දී ඇති අධිකරණ තීරණයක් පකාරව ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන
160 ක මුදලක් ෙගවීමට ඇති ෙහයින් ද,
සංස්ථාවට එෙරහිව තීන්දු වුවෙහොත් පිළිෙවළින් ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 60ක් හා
ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 200ක් සංස්ථාව 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 සංස්ථාවට මුළුමනින්ම අවාසිදායක වන එවන් ෙහජින් ගිවිසුම්වලට
එළැෙඹන ලද්ෙද් ෙකෙසේද;
(ආ) එම ගිවිසුම් පිළිබඳව වගකිව යුතු සංස්ථා නිලධාරින් කවුරුන්ද;
(ඇ) ෙහජින් ගිවිසුම් ෙහේතුෙවන් සංස්ථාවට 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) පස්තුත 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) ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සදහන්ව තිබුන ද, කාරක සභාව
සාමාජිකයින් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය යුතුය.

( 94 )
(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 රැස්වීම් පවත්වාෙගන යාමට ද;
(4)

බලය තිබිය යුතුය.
සිය පළමුවැනි රැස්වීම් දිනෙය් සිට වර්ෂයක කාලයක් තුළ ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව
විසින්වැඩිදුරටත් ලබා ෙදන අන් කවර කාල සීමාවක් තුළ කාරක සභාව සිය වාර්තාව
ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
පා.136/’11

11.
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 සංස්ථාෙව් පරිපාලනය සම්පූර්ණෙයන්ම දුර්වලව
පැවති බව ෙපනී ෙගොස් ඇති ෙහයින්ද,
සංස්ථාව තත්ත්වෙයන් බාල ඛනිජ ෙතල් ආනයනය කර ඇති බව දැන් ෙහළිදරව් වී ඇති
ෙහයින් ද,
ෙමම තත්ත්වෙයන් බාල ඛනිජ ෙතල් නිසා වාහන දහස් 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,

( 95 )
සංස්ථාෙව් ෙ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 පරස්පර 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;

(ඌ) ආනයනය කරන ලද ෙතොග තත්ත්වෙයන් බාල බව දැන සිටියදීත්, ඒවා රෙට්
පිරවුම්හල් ගණනාවකට ෙබදාහරිනු ලැබිමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(එ)

ආනයනය කරන ලද ෙතොග තත්ත්වෙයන් බාල බව ෙහළිදරව්වීෙමන් පසුව එම
ෙතොග සඳහා ෙගවීම් කිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

(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 හැෙඟන අන් කවර ෙහෝ කරුණු,
පරීක්ෂා කර බැලීම පිණිස පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත්කරනු ලැබිය යුතු යැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.
(2)

(3)

(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.

එම කාරක සභාවට,
(අ)

සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද;

( 96 )
(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 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. 137/’11

12.
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. එස්. රාධකිෂ්නන් 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,—

( 97 )
රෙටහි සහ එහි වැසියන්ෙග් ආර්ථික, සාමාජීය සහ ෙද්ශපාලන සංවර්ධනය සඳහා ජාතියක්
ෙලස එකමුතු වීමට සහ කටයුතු කිරීමට ශී ලාංකික ජනතාවට අද්විතීය අවස්ථාවක් 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 ස්වභාවය 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
ව්යවස්ථාමය කියාමාර්ග ෙමම ගරු සභාවට මාස 06ක් ඇතුළත නිර්ෙද්ශ කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තු
විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.
2. (අ)

එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති, කථානායකතුමා විසින් නම් කළ යුතු
වන්ෙන්ය.

(ආ) ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුනද, කාරක සභාව
සාමාජිකයින් තිස් 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 පශ්න 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
13.
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා
ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා
ගරු ඩබ්ලිව්. බී. ඒකනායක මහතා
ගරු ඒ. ආර්. එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
ගරු රුවන් රණතුංග මහතා

( 98 )
ගරු තාරානාත් බස්නායක 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 වාස් ගුණවර්ධන මහතා
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා
ගරු පවිතා ෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය
ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා
ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා
ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා
ගරු එච්. එම්. එම්. හරීස් මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා
ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා
ගරු (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂ්ප 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

( 99 )
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා
ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා
ගරු වී. එස්. රාධකිෂ්නන් 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 ස්වර්ණමාලි මහත්මිය
ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා
ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා
ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
ගරු ගාමිණී විජිත් විජිතමුණි ද ෙසොයිසා මහතා
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා
ගරු ෙජ්. ආර්. පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා
ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා
ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා
ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා
ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා
ගරු ඒ. එල්. එම්. අතාවුල්ලා මහතා
ගරු ඒ. එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
ගරු එම්. බී. ෆාරුක් මහතා
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
හිටපු අගවිනිශ්ච යකාර ගරු සරත් එන්. සිල්වා මහතාට එෙරහිව බලය අයථා භාවිතය

( 100 )
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 ස්වාධීනත්වය 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;
(ඈ) මාතර හිටපු අතිෙර්ක දිස්තික් විනිශ්චයකාර අනුර බණ්ඩාර මහතාෙග් ෙසේවය
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග;
(ඉ) මාළිගාකන්ද හිටපු මෙහේසත
් ාත් 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 මෙහේසත
් ාත් ඩී. එම්. ටී. බී. දිසානායක මහතාෙග් ෙසේවය
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙ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;

( 101 )
(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 විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග්
ආයතනෙය් භාරකරු වශෙයන් අධිකරණය ඉදිරිෙය් ෙචෝදනා ගණනාවක්
එල්ලවී තිබූ ෙරෝහණ කුමාර නමැති පුද්ගලයකුට ගරු සරත් එන්. සිල්වා මහතා
විසින් පත්වීමක් ලබා දුන්ෙන්ද යන වග;
(ට) ගරු සරත් එන්. සිල්වා මහතා ගරු අධ්යක්ෂවරෙයකු වශෙයන් ෙසේවය කරනු
ලබන ෙබෞද්ධ ගුවන්විදුලි ෙසේවාව ස්ථාපනය කරනු ලැබීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ
ද බුඩිස්ට් රූපවාහිනී නාලිකාව (The Buddhist TV Channel) ආරම්භ කිරීමට
රුපියල් මිලියන 65ක පදානයක් ලබා දුන් මුහුන්තන් කානගී ෙපත්සම්කරු
වශෙයන් ෙපනී සිටි සී. බී. එන්. චන්දිකා (CBN Sat) නඩුෙව් තීරණයට අදාළ
කරුණු;
(ඩ) පාර්ලිෙම්න්තුව නවීකරණය කිරීම, පජාතන්තවාදය සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ
ෙලෝක බැංකු/එජාස ව්යා. (World Bank/ UNDP) ආධාර ව්යාපෘතිෙය්දී ගරු
සරත් එන්. සිල්වා මහතා විසින් ඉටු කරන ලද කාර්යභාරයට අදාළ කරුණු;
(න) අගවිනිශ්චයකාරවරයා වශෙයන් ගරු සරත් එන්. සිල්වා මහතා ෙසේවය කරන
ලද කාල සීමාව ඇතුළත ඔහුෙග් ද්ෙව්ශසහගත කියා ෙහේතුෙවන් ෙවනත්
කිසියම් පුද්ගලයන්ට අගතියක්ද සිදුවී ඇත්ද යන වග.
(2) (අ) එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති කථානායකවරයා විසින් නම් කළයුතු
වන්ෙන්ය.
(ආ) ස්ථාවර නිෙයෝග 95හි විධි විධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, කාරක සභාව
සාමාජිකයන් තිස්එක් ෙදෙනකුට (31) ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය
යුතුය.
(3) එකී කාරක සභාවට,—
(අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමටද,
(ආ) යම් තැනැත්ෙතකු කැඳවීමටද, යම් ෙල්ඛන ෙහෝ වාර්තා ෙගන්වා
ගැනීමට, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ සිය කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම්
තැනැත්ෙතකුට නියම කිරීමට හා එබඳු තැනැත්ෙතකු සන්තකෙයහි ෙහෝ
පාලනය යටෙත් පවතින යම් ෙල්ඛනයක්, ෙපොතක්, වාර්තාවක් ෙහෝ
ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම කිරීමටද;
(ඇ) සාක්ෂිකරුවන් වාචිකව විභාග කිරීෙමන් සත්ය අසත්යතාව විමසා බැලීමට ෙහෝ
අන්යාකාරෙයන් තහවුරු කර ගැනීමට හා කාරක සභාෙව් සභාපති ෙහෝ එම
කාර්යය සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ තැනැත්ෙතකු විසින් දිවුරවනු
ලැබූ සාක්ෂිකරුවන් විභාග කිරීමටද;
(ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ක්ෙෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති
පුද්ගලයන්ෙග් සහ පවීණයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට; සහ
(ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන
ලද්ෙද් වුවද රැස්වීම් පවත්වා ෙගන යාමටද
බලය තිබිය යුතුය.
පා. 150/’11
14.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

( 102 )
ගරු (ෛවද්ය) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා
ගරු පී. හැරිසන් මහතා
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— 2011 ෙදසැම්බර් මස 1 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව මගින් අවධානයට
ලක්කර තිෙබන රජයට අයත් ව්යාපාරවල පාඩු පිළිබඳව පරීක්ෂාකර ඒවාට වගකිව යුතු
අයට එෙරහිව ගත යුතු පියවර හා ඒවා නිවැරදි කිරීමට ගත යුතු කියාමාර්ග නිර්ෙද්ශකර
වාර්තා කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,—
ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව එම කාරක සභාෙව් සභාපති හා මානව
සම්පත් අමාත්ය ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා විසින් 2011 ෙදසැම්බර් මස 1 වැනි දින ඉදිරිපත්
කරන ලද ෙහයින්ද;
රජයට අයත් පාඩු ලබන ආයතන සහ ව්යාපාර ගණනාවක් එම වාර්තාව මගින් අවධානයට
ලක්කර ඇති ෙහයින්ද;
එම ආයතන අතර වඩාත් කැපී ෙපෙනන්ෙන් පහත සඳහන් ආයතන ෙහයින්ද;
1. ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහල
2. ශී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය
3. ලංකා ඛණිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව
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 ලැයිස්තුගතකර ඇති ආයතනවල කටයුතු ෙසොයාබලා
ඒවා පාඩු ලැබීමට ෙහේතු නිශ්චය කිරීම සඳහා ද;

( 103 )
(ආ) යම් පුද්ගලෙයකු ෙහෝ පුද්ගලයන් ෙමම ආයතනවල කළමනාකරණය සඳහා වගකිව
යුතු ද යන්න සහ වංචා සහගත කියාකාරකම්වලට සම්බන්ධව සිටී ද යන්න නිශ්චය
කිරීම සඳහා ද;
(ඇ) ෙමම පාඩු දිගින් දිගටම සිදුවීම වැළැක්වීම සඳහා ද;
(ඈ) වගකිව යුත්තන්ට දඬුවම් කිරීම පිණිස මුල් අවස්ථාෙව්දී ගතයුතු කියාමාර්ග නිර්ෙද්ශ
කිරීම සඳහා ද;
(ඉ) ෙමම පාඩු පියවා ගැනීම සඳහා ගත යුතු පියවර තීරණය කිරීම සඳහා; සහ
(ඊ) පාර්ලිෙම්න්තු අයවැය කාර්යාංශයක් ස්ථාපනය කිරීම ඇතුළුව, වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ
කියාත්මක කිරීම පිණිස අවශ්ය අතිෙර්ක නීති කවෙර්ද යන්න නිශ්චය 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) ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, ෙමම කාරක සභාව
සාමාජිකයින් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ්යාවකින් සමන්විත විය යුතු ය.
3. එම කාරක සභාවට—
(අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමටද;
(ආ) පුද්ගලයන්, ලිපි ෙල්ඛන හා වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමටද, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ සිය
කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම් තැනැත්ෙතකුට නියම කිරීමටද, එබඳු
තැනැත්ෙතකුෙග් සන්තකෙය් ෙහෝ පාලනය යටෙත් පවතින යම් ලිපි ෙල්ඛන,
ෙපොතක්, ෙල්ඛනයක් ෙහෝ ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම කිරීමටද;
(ඇ) සාක්ෂිකරුවන් වාචිකව පරීක්ෂා කිරීම මගින් සත්ය අසත්යතාව විමසීෙමන් ෙහෝ
අන්යාකාරයකින් තහවුරු කරගැනීමටද, කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා ෙහෝ එම
කාර්යය සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරන ලද තැනැත්ෙතකු විසින් දිවුරවනු ලැබූ ෙහෝ
පතිඥා දීමට සලස්වනු 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 රැස්වීම් පවත්වාෙගන යාමට ද;
බලය තිබිය යුතු ය.
4. කාරක සභාව, එහි පළමු රැස්වීෙම් සිට එක් වර්ෂයක් ඇතුළත ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්
නියම ෙකෙරන ෙවනත් ෙහෝ වැඩිමනත් කාලයක් තුළ සිය වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
පා. 156/’12
15.
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
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ගරු

ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

ගරු

ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,— 2011 වර්ෂෙය් අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත උසස්
ෙ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 උසස් ෙපළ විභාගෙය් පතිඵල
නිකුත් කිරීම බරපතළ ගැටලු ඇති ෙකොට ඇති ෙහයින්ද;
විවිධ පාර්ශ්ව විසින් පරස්පර විෙරෝධී පකාශ සිදු කරමින් ඇති ෙහයින්ද;
ගැටලු ඇති වී ඇත්ෙත් තාක්ෂණික ෙදෝෂ ෙහේතුෙවන් බව සමහර පාර්ශ්ව පකාශ කරන
ෙහයින්ද;
පතිඵල නිකුත් කිරීෙම්දී ඇතිවූ අනවශ්ය හදිසිය සම්බන්ධෙයන් තවත් සමහර අය ෙචෝදනා
කරන ෙහයින්ද;
අදාළ නිලධාරීන්ෙග් අකාර්යක්ෂමභාවය නිසා ගැටලු මතුවී ඇතැයි තවත් සමහරු ෙචෝදනා
කරන ෙහයින්ද;
විභාග ෙකොමසාරිස්වරයා ස්වකීය ධූරෙයන් මුදා හැර ඇති ෙහයින්ද;
ෙමම කාරණය සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂා කිරීමට ජනාධිපතිවරයා තමා විසින්ම ෙකොමිසමක්
පත් කර ඇති ෙහයින්ද;
සමස්ත ශිෂ්ය පරම්පරාවකම අනාගතය විපතට පත් කර ඇති ෙහයින්ද;
අධ්යාපන පද්ධතිය පිළිබඳ විශ්වාසය 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:—

2.

(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 උසස් ෙ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

(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.
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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;
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 සලස්වනු ලැබූ සාක්ෂිකරුවන් පරීක්ෂා කිරීමටද;

(ඇ)

(ඈ)

කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ක්ෙෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති
පුද්ගලයන්ෙග් සහ පවීණයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට; සහ

(ඉ)

කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමටද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන
ලද්ෙද් වුවද රැස්වීම් පවත්වා ෙගන යාමටද

බලය තිබිය යුතුය.
4. සිය පළමු රැස්වීම් වාරෙය් සිට වසරක් ඇතුළත ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අවසර ලබා
ෙදන එවැනි ෙවනත් ෙහෝ වැඩිදුර කාලයක් ඇතුළත කාරක සභාව සිය වාර්තාව
ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
පා. 157/’12
16.
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

( 106 )
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
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා,— රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය
ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා ෙකෙරහි විශ්වාස 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 ලැයිස්තු” මගින්, රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සඳහා රජෙය් රැකියා ලබා දීම
අසාධාරණ, අවිධිමත් සහ රජෙය් රැකියාවලට බඳවා ගැනීෙම් පිළිගත් පරිපාටිය සහමුලින්ම
උල්ලංඝනය කරනු ලැබ ඇති ෙහයින් ද;
ෙද්ශපාලන පක්ෂපාතීත්වය සලකා රජෙය් රැකියා ලබාදීම මගින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්
12(1) ව්යවස්ථාෙවන් සහතික කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවී ඇති ෙහයින් ද;
රාජ්ය පතිපත්ති ෙමෙහයවීෙම් මූලධර්මයන්හි 27(2)(අ) ව්යවස්ථාව 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
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රාජ්ය නිලධාරීන්ෙග් පත් කිරීම්, මාරු කිරීම්, උසස් කිරීම්, පිළිබඳව ඇති ස්වාධීන රාජ්ය
ආයතනය වන රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ස්වාධීන ෙලස කියාත්මක කරවීමට ඇති ඉඩකඩ
අහුරා ඇති ෙහයින් ද;
රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා
ෙකෙරහි සභාෙව් විශ්වාසය භංගවී ඇති බව ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.
පා. 168/’12
17.
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,—
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 ඇස්තෙම්න්තුවලට 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 විශ්වාසය 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 පශ්නයකට 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 සැලැස්වූ ෙහයින්ද;
ගීක ආර්ථිකය ඇද වැටීම දිගින් දිගටම සිදු ෙවමින්, ගීක ණය පිළිබඳ විශ්වාසය 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
ස්වරූපයක් ලබා දුන් ෙහයින්ද;
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ෙ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 හැරීෙම් 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 ආෙයෝජනයකර 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, ආෙයෝජනයන්හි විස්තර සහ විෙශේෂෙයන්ම මූල්ය මණ්ඩලෙය්
කැමැත්ෙතන් ෙතොරව එබදු ආෙයෝජනයක් සිදුකෙළේ මන්දැයි අමාත්යතුමාෙගන් විමසා සිටි
ෙහයින් ද;
එම පශ්නයට 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
ස්ථාවරත්ව පැෙක්ජයක් මගින් සහය ෙදනු ලැබූ අර්බුද කළමනාකරණය සඳහා වූ ශක්තිමත්
රාමුවක් පැවතීම නිසා” බව ගරු අමාත්යතුමා පැවසූ ෙහයින් ද;
“එබැවින් එම අවස්ථාව වනවිට ගීසිය ෙබ්රාගැනීම සඳහා ජාත්යන්තර මූල්ය අධිකාරීන් විසින්
නිර්මාණයකර තිබූ ෙමම විශාල අරමුදල පැවතිෙය්ය. එෙහයින් අවස්ථානුගත 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 ෙගොස් 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 ස්ථාවරත්ව පහසුකම (EFSF) පිළිබඳ සැලැසුමක් ෙනොතිබූ ෙහයින් ද;
යුෙරෝපීය මූල්ය ස්ථාවරත්ව 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 ස්ථාවර
යාන්තණයක්
(ESM)
බවට
තාවකාලික යුෙරෝපීය මූල්ය ස්ථාවරත්ව පහසුකම (EFSF) පරිවර්තනය කරමින් තිබු බැවින්, එය
ශී ලංකාවට වාසිදායක ෙනොවන ෙහයින් ද;
“වරණිත ණය හිමියා” තත්ත්වය යනුෙවන් අදහස්වන්ෙන්, වරණීය අනුපිළිෙවළ අනුව
ෙගවීම් සිදුකිරීෙම්දී, යුෙරෝපීය ස්ථාවරත්ව 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;

( 109 )
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 අවස්ථාෙව් ගීසිය ආරක්ෂා කිරීමට ෙගෝලීය මූල්ය අධිකාරිය
විසින් අරමුදලක් ඇති කළ බව” සහ එනිසා “එම අවදානම මධ්යස්ථ වශෙයන් අඩු සහ දරාගත
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 අවස්ථාවන්හිදී 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) ස්ථාවර 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 නිශ්චය 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 රැස්වීම් පවත්වාෙගන යෑමටද බලය තිබිය යුතු ය.

( 110 )
4. කාරක සභාව තම වාර්තාව කාරක සභාව පළමුවරට රැස්වූ දින සිට වසරක් ඇතුළත
ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව ලබාෙදන එවැනි ෙවනත් ෙහෝ ඉදිරි කාලසීමාවක් තුළ ඉදිරිපත්
කළ යුතු ය.
පා. 169/’12
18.
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
පත්වී විෙශේෂ කාර්ය බලකාෙය් අණෙදන නිලධාරී ෙලස කටයුතු කළ නිෙයෝජ්ය
ෙපොලිස්පතිවරයාද 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;
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(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.
පා. 185/’13
19.
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 ගාස්තු ඉහළ දැමීම සම්බන්ධෙයන් 2013 අෙපේල් මස 23 වැනි දින විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
පධාන සංවිධායක ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා නගන ලද පශ්නයට පිළිතුරු ලබාෙදමින්
විදුලිබල සහ බලශක්ති අමාත්ය ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය ෙමම විදුලි ගාස්තු ඉහළ
දැමීෙම් ෙයෝජනාව එතුමිය ෙමම තනතුර භාර ගැනීමට ෙපර ෙමම තනතුර ෙහබවූ ගරු පාඨලී
චම්පික රණවක මහතා විසින් සකස් කරන ලද බව අවධාරණෙයන් යුතුව පකාශ කළ ෙහයින් ද;
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වත්මන් තාක්ෂණ, පර්ෙය්ෂණ සහ පරමාණුක බලශක්ති අමාත්ය ගරු පාඨලී චම්පික රණවක
මහතා 2013 අෙපේල් මස 24 වැනි දින නිකුත් කළ පකාශයකින් විදුලි ගාස්තු 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 සමස්ත 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 විශ්වාසයක් ෙනොමැති බවට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා සම්මත කරයි.

* සලකුෙණන් හඳුන්වනු ලබන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් කටයුතු ය.

