
 

2011 අෙපේල් මස  05 වැනි  අඟහරුවාදා  

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
 

0081/'10 

1. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,—  වරාය සහ මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1) 

(අ) දැනට වර්ෂයකට ෙපර ෙකොන්කීට් අතුරා සකසන ලද හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, 
අඟුණුෙකොලපැලැසස් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, වකමුල්ල ගාම නිලධාරී 
වසෙම්, ෙතොරණ හංදිෙය් සිට ජල සම්පාදන මණ්ඩලය දක්වා මාර්ගෙය් මීටර් 200 ක  
දුර පමාණෙයහි ෙම් වන විට ෙකොන්කී ට් ගැලවී, වලවල් සෑදී, අබලන් වී ඇති බව 
එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) එම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙවන් කරන ලද පතිපාදන ෙකොපමණද;  
 (ii) ඉදිකිරීම් සඳහා මුදල් නිදහස ්කිරීෙම්දී පමිතීන්ට අනුව වැඩ නිම කළ බවට 

කාර්මික නිලධාරීන්ෙග් නිර්ෙද්ශ ලබාෙගන තිෙබ්ද;  
 (iii)  එම මාර්ගය සඳහා ෙගවීම් කටයුතුවලදී ෙවනත් කුමන ආයතනවලින් නිර්ෙද්ශ 

ලබාෙගන තිෙබ්ද;  
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙම්  පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමටත්, එම මාර්ගය යථා තත්ත්වයට පත් 
කිරීමටත් එතුමා කටයුතු කරන්ෙනහිද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

0432/’10 

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

ඇසීමට,— (3)  

(අ) (i) රටක උද්ධමනය ගණනය කිරීමට බලය ලත් ආයතන කවෙර්ද;  

 (ii) පසුගිය වර්ෂ 15ක කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී ශී ලංකාෙව් උද්ධමන 
අනුපාතිකය ෙකොපමණද;    

 (iii) එක් එක් වර්ෂෙය්දී උද්ධමනය නිසා සිදුවන අගය අඩුවීම ගණන් බැලීෙමන් 
1995 වර්ෂෙය් රු.1000.00 ක අද වන විට මුදෙල් තථ  වටිනාකම (1995 
උපයන ලද රු. 1000.00 ක අද දින කය ශක්තිය) ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(හත්වැනි පාර්ලිෙම්න්තුව — පළමුවැනි සභාවාරය) 
අංක. 3] 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
න ාය පුස්තකය 

2011 අෙපේල් මස 05 වැනි අඟහරුවාදා ඇතුළුව එදින සිට 

නිකුත් කෙළේ 2011 මාර්තු මස 25 වැනි සිකුරාදා 



( 2 ) 

 

 

(ආ) රෙට් ආර්ථිකය වගකීෙමන් ෙතොරව ෙමෙහයවීම ෙවනුෙවන් වගකිවයුතු 
පුද්ගලයින්ෙග් නම් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ඉන්දියාව, පාකිසථ්ානය, මාලදිවයින, භූතානය, ෙන්පාලය, සිංගප්පූරුව සහ 
මැෙල්සියාව වැනි රටවල උද්ධමනය පසුගිය වර්ෂ 5 සඳහා ෙකොපමණද යන්න එතුමා 
සඳහන් කර න්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0535/’10 

3. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)  

(අ) (i) නැෙගනහිර පළාෙත්, සියඹලාණ්ඩුව - ෙපොතුවිල් - අක්ක ෙරයිපත්තු මාර්ගය               
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙයෝජිත මාර්ගයක්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම මාර්ගය ෙම් වන විට සංවර්ධනය කරමින් පවතින්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  
(ආ) ෙමම මාර්ගෙය් සංවර්ධන කටයුතු කරනු ලබන්ෙන් නම්,  

 (i) එහි  දිග කිෙලෝමීටර් ෙකොපමණද; 
 (ii) එහි වැඩ අවසන් කිරීමට ෙයෝජිත දිනය කවෙර්ද; 
 (iii) ඒ  සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ෙමම මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද; 

  (ii) එෙසේ නම්, ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතනවල නම් කවෙර්ද; 
 (iii) ඒ ඒ ආයතන විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙටන්ඩර් මිල ගණන් කවෙර්ද; 
          (iv) ෙටන්ඩරය පිරිනමන ලද ආයතනය හා අදාළ ෙටන්ඩර් මුදල කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  
(ඈ) (i) ෙමම මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තු ගත මුළු මුදල ෙද්ශීය 

අරමුදල්වලින් ලබා ගත්ෙත්ද; 

         (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, විෙද්ශ ආධාර මගින් ලබා ගත්ෙත්ද; 
 (iii) විෙද්ශ ආධාර ලබා ගත්ෙත් නම්,  ආධාර ලබාදුන් රෙට් නම කවෙර්ද; 

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

0791/’10 

4. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1) 

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය්, මුලටියන කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත්, මුලටියන 
ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන රජෙය් පාසල් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එම පාසල්වල නම්,  ලිපිනයන් හා දුරකථන අංක කවෙර්ද;  
 (iii) එම පාසල්වලින් දැනට වසා ඇති ෙහෝ වැසීමට තීරණය කර ඇති පාසල් 

සංඛ ාව ෙකොපමණද; 
 (iv) ඒවාෙය්  නම් කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?     



( 3 ) 

 

 

(ආ) (i) එම ෙකොට්ඨාසෙය් ගුරු අතිරික්තයක් ඇති පාසල් තිෙබ්ද;  

     (ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

 (iii) ගුරු අතිරික්තයක් පවතින විෂයයන් කවෙර්ද;  

 (iv) ගුරු ඌනතා ඇති පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

 (v) ගුරු ඌනතාවයක් පවතින විෂයයන් කවෙර්ද; 

 (vi) ගුරු ඌනතා පවතින ඉහත පාසල් සඳහා ගුරුවරුන් ලබාදීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (vii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

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

0834/’10 

5. 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)  

(අ) 5 වසර ශිෂ ත්ව විභාගෙයන් ලබා ගන්නා ලකුණු අනුව 6 ෙශේණියට සිසුන් ඇතුළත් 
කරගනු ලබන මුල් පාසල් 50 තුළ  2009 සහ 2010 වර්ෂවල පැවති ශිෂ ත්ව 
විභාගයන්ෙගන් සමත් සිසුන් සඳහා 2010 සහ 2011 වර්ෂයන්හිදී ෙවන් කළ පුරප්පාඩු 
සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත    සියලු පාසල් තුළ ෙහෝ ඇතැම් පාසල් තුළ 2009 වර්ෂෙය්  විභාගය 
සමත් වූ සිසුන් සඳහා  2010 වර්ෂෙය්දී  6 ෙශේණිෙයන් ෙවන්කළ පුරප්පාඩු 
පමාණයට වඩා, 2010 වර්ෂෙය්දී සමත්වූ සිසුන් සඳහා 2011 වර්ෂෙය් ෙවන් කර 
ඇති පුරප්පාඩු   සංඛ ාව අඩුවී තිෙබ්ද; 

 (ii) එවැනි අඩුවීමක් තිෙබ් නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iii) 6 ෙශේණිෙය් පුරප්පාඩු සංඛ ාෙව් අඩුවීමක් තිෙබ් නම්, අවම වශෙයන් 2010 දී               
ෙවන්කළ පුරප්පාඩු පමාණය 2011 දී ද ෙවන්කර දීමට පියවර ගන්ෙන්ද; 

 (iv) නිදහස ්අධ ාපන පතිපත්තිය තහවුරු කිරීම සඳහා, ශිෂ ත්ව විභාගය සමත්වන  
සිසුන් ෙවනුෙවන් දිවයිෙන් ජනපිය පාසල්වලින් ෙවන් කරනු ලබන පුරප්පාඩු 
පමාණය ඉදිරිෙය්දී අඩු ෙනොකර පවත්වා ගැනීමට ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද; 

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

0904/’10 

6. 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් යුධ, නාවික සහ ගුවන් හමුදා සඳහා අවි ආයුධ සහ අෙනකුත් 
උපකරණ මිලදී ගැනී ෙම්දී සිදුවූ බව කියන අකමිකතා පිළිබඳ පරීක්ෂණ 
පැවැත්වීම සඳහා ෙශේෂඨ්ාධිකරණ විනිසුරු ගරු ශිරානි තිලකවර්ධන මහත්මිය 
සභාපතිත්වය දැරූ ෙකොමිෂන් සභාවක් ගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පත්කරනු 
ලැබුෙව්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම  ෙකොමිසම පත්කරන ලද දිනය කවෙර්ද;  

 (iii) එකී ෙකොමිසෙම් සාමාජිකත්වය දැරූ අය කවරුන්ද; 



( 4 ) 

 

 

 (iv) එම ෙකොමිසෙම් වාර්තාව ගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත භාරෙදන ලද දිනය 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  
(ආ) (i) එම ෙකොමිසෙම් විෂයය පරාසය කුමක්ද; 

 (ii) එමගින් ආවරණය කරන ලද කාලසීමාව කවෙර්ද; 

 (iii) එම ෙකොමිසන් වාර්තාව පරිදි  අකමිකතා හදූනාගත්ෙත් නම්, ඒවා කවෙර්ද; 

 (iv) එම  වාර්තාව සභාගත කරන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) එම වාර්තාව මගින් අකමිකතා සඳහා වගකිවයුතු පුද්ගලයින් හඳුනාෙගන 

තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවරුන්ද; 

 (iii) එම තැනැත්තන්ට එෙරහිව ෙම් වන විට ෙගන ඇති නීතිමය ෙහෝ විනයානුකූල 
පියවර කවෙර්ද; 

 (iv) එෙසේ පියවර ෙනොගන්ෙන් නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද; 

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

0927/’10 

7. 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා,— පවාහන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දුම්රිය මාර්ග වැඩිදියුණු  කිරීෙම් 
ව ාපෘතිය සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත සම්පූර්ණ පිරිවැය; 

 (ii) එම සම්පූර්ණ පිරිවැෙයන් ෙද්ශීයව සපුරා ගන්නා පමාණය; 

 (iii)  විෙද්ශීයව සපුරා ගන්නා පමාණය;  

 (iv) එම ව ාපෘතිය සඳහා අරමුදල් ලැෙබන මාර්ග; 

 (v) සම්පූර්ණ පිරිවැෙයන් ණය වශෙයන් ලැෙබන පමාණය; 

 (vi) ණය මුදල් පදානය කරනු ලබන රටවල්, අදාළ ෙපොලී පමාණයන් සහ ණය 
පියවීෙම් කාල සීමාවන්; 

 (vii) සම්පූර්ණ ව ාපෘතිය නිම කිරීමට ගතවන කාල සීමාව; 

කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) ෙමම ව ාපෘතිෙය් වැඩ කටයුතු සඳහා ශමිකයින් බඳවා ගන්නා කමය කවෙර්ද යන්න 

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

0968/’10 

8. 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා,— වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) දැදුරු ඔය ජලාශ ව ාපෘතිෙය් වත්මන් පගතිය කවෙර්ද; 

 (ii) ෙමම ෙයෝජනා කමය යටෙත් ජලය ලබාෙදන පෙද්ශ කවෙර්ද; 

 (iii) ෙමම ෙයෝජනා කමය යටෙත් ජල විදුලි බලාගාරයක් ඉදිකරනු ලබන්ෙන්ද; 



( 5 ) 

 

 

 (iv) එ ෙසේ නම්, එහි විදුලි ජනන ධාරිතාව කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) යාපහුව ආසනය තුළ ඇති කුඩා හා මධ ම පමාණෙය් වැව්  සංඛ ාව 

ෙකොපමණද; 

  (ii) එම වැව්වලට ඉහත ෙයෝජනා කමය යටෙත් ජලය ලබා ෙදන්ෙන්ද; 

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

0126/'10 

9. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,—  ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3) 

(අ) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කය තුළ ෙපොල් සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් සංවර්ධන ව ාපෘති 
කියාත්මක කරනුෙය් කලාප 6 ක් යටෙත් බව එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 12 ක්, ෙමම කලාප 6 හි නිලධාරීන් විසින් ආවරණය 
කිරීම තුළ ෙපොල් ෙගොවීන්ෙග් අවශ තාවයන් නිසියාකාරව ඉටුවන්ෙන් යැයි එතුමා 
සෑහීමකට පත්වන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙමම නිලධාරීන් හමුවිය හැක්ෙක් බදාදා පමණක් වන බැව් එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙමම දිසත්ික්කෙය් ෙපොල් වගා කිරීෙම් ව ාපෘතිය නිසියාකාරව කියාත්මක කිරීමට 
එම තත්ත්වය බාධාවක් වී ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙමම ගැටලු විසඳාලීම පිණිස හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කය සඳහා දැනට අනුමතවී ඇති 
කලාප 6, කලාප 10 ක් ෙතක් වැඩි කිරීමට එතුමා කටයුතු කරන්ෙනහිද? 

(ඊ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

0649/’10 

10. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) කටුනායක අධි ෙව්ගී මාර්ගය ඉදිකිරීෙම් කටයුතු 2000 වර්ෂෙය්දී ආරම්භ කර 
පසුව අවලංගු කරනු ලැ බුෙව්ද;  

 (ii) එම ඉදිකිරීම් කටයුතු නතර කරනු ලැබූ දිනය කවෙර්ද;  

 (iii) එම කටයුතු නතර කරන අවසථ්ාව වන විට වැයවී තිබූ පිරිවැය ෙකොපමණද; 

 (iv) අධිෙව්ගී මාර්ගය සාදා නිම කිරීම සඳහා මුල් අවසථ්ාෙව්දී ඇසත්ෙම්න්තු කරන 
ලද පිරිවැය ෙකොපමණද; 

 (v) ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?       
(ආ) (i) ෙමම ව ාපෘතිය නැවත ආරම්භ කර තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එය යළි ආරම්භ කළ දිනය සහ ඉදිකිරී ම් අවසන් කිරීමට අෙප්ක්ෂිත 
දිනය කවෙර්ද;  

 (iii) යළි වැඩ ඇරැඹීම සඳහා වැයවූ මුදල ෙකොපමණද; 

 (iv) වත්මන් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         



( 6 ) 

 

 

(ඇ) (i) ෙගවා ඇති දඩ මුදල්ද ඇතුළත්ව ෙමම ව ාපෘතිෙය් සමසත් පිරිවැය 
ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙමම ව ාපෘතිය සඳහා ලබාගත් ණය මුදෙල් ෙපොලී අනුපාතිකය කවෙර්ද;  

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

0792/’10 

11. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය්, මුලටියන කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත්, 
කඹුරුපිටිය ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන රජෙය් පාසල් 
සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම පාසල්වල නම්,  ලිපිනයන් හා දුරකථන අංක කවෙර්ද;  

 (iii) එම පාසල්වලින් දැනට වසා ඇති ෙහෝ වැසීමට තීරණය කර ඇති පාසල් 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඒවාෙය්  නම් කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?     
(ආ) (i) එම ෙකොට්ඨාසෙය් ගුරු අතිරික්තයක් ඇති පාසල් තිෙබ්ද;  

     (ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;  

 (iii) ගුරු ඌනතා ඇති පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

 (iv) ගුරු ඌනතා පවතින ඉහත පාසල් සඳහා ගුරුවරුන් ලබාදීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

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

0918/’10 

12. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) ෙසේනානිගල පෙද්ශෙය් පදිංචි කිරීමට තීරණය කර ඇති ආදිවාසී පවුල් 
සංඛ ාව;  

 (ii) ෙම් වන විට පදිංචි කර ඇති පවුල් සංඛ ාව; 

 (iii) එම පවුල්වලට අයත් පුද්ගලයින් සංඛ ාව; 

 (iv) එක් පවුලක් සඳහා ලබා දීමට නිර්ෙද්ශ කර ඇති ඉඩම් පමාණය;  

 (v) ෙම් වනවිට ඔවුන්ට ලබා දී ඇති ෙහෝ ලබා දීමට අදහස ් කර ඇති ඉඩම් 
පමාණය; 

ෙකොපමණ ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) ආදිවාසී පවුල් ෙවනුෙවන් ෙසේනානිගල පෙද්ශෙයන් ලබාදීමට නිර්ෙද්ශ කර ඇති 

ඉඩම් පමාණය ඔවුන් ෙවත ලබා ෙනොදීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබ්ද යන්න එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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13. 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා,— සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට, මත්තල නව ගුවන් ෙතොටුපල ව ාපෘතිය සඳහා 
ඇසත්ෙම්න්තුගත සම්පූර්ණ  පිරිවැෙයන් ෙද්ශීයව සපුරා ගන්නා පමාණය; 

 (ii)  විෙද්ශීයව සපුරා ගන්නා පමාණය;  

 (iii) එම ව ාපෘතිය සඳහා අරමුදල් ලැෙබන මාර්ග; 

 (iv) සම්පූර්ණ පිරිවැෙයන් ණය වශෙයන් ලැෙබන පමාණය; 

 (v) ණය මුදල් පදානය කරනු ලබන රටවල්, අදාල ෙපොලී පමාණයන් සහ ණය 
පියවීෙම් කාල සීමාවන්; 

 (vi) සම්පූර්ණ ව ාපෘතිය නිම කිරීමට ගතවන කාල සීමාව; 

කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) ෙමම ව ාපෘතිෙය් වැඩ කටයුතු සඳහා ශමිකයින් බඳවා ගන්නා කමය කවෙර්ද යන්න    

එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0969/’10 

14. 
ගරු  ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා,— වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) ෙමොරගහකන්ද ජලාශ ව ාපෘතිය යටෙත් ජලය ලබා ෙදන පෙද්ශ කවෙර්ද යන්න 
එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙමම ෙයෝජනා කමය යටෙත් දඹුල්ල හරහා මී ඔය ඔසේසේ යාපහුව හා  ගල්ගමුව 
ප ෙද්ශවලට ජලය ෙගන ඒමට සැළසුම් කර තිබූ බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) යාපහුව හා ගල්ගමුව පෙද්ශවලට ජලය ලබා දීමට ෙවනත් කමෙව්දයක් ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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15. 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) රජෙය් පාසල් පද්ධතිය තුළ සිටින වැඩ බලන විදුහල්පතිවරුෙග් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද: 

 (ii) වැඩ බලන විදුහල්පතිවරු සිටින පාසල්වල විදුහල්පතීන් ෙලස ෙසේවය කිරීම 
සඳහා සුදුසුකම් ඇති, අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවා විභාගය සමත්ව සිටින 
සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) ඊට අමතරව ඉහත පාසල්වල විදුහල්පති තනතුරු දැරීමට සුදුසුකම් ඇති, 
විදුහල්පති ෙශේණීන් සමත්ව සිටින විදුහල්පතිවරුන් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එම විදුලහල්පතිවරු  එම තනතුරු සඳහා පත් ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 



( 8 ) 

 

 

(ආ) (i) දිවයින තුළ ඇති  ඉසුරු පාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) නෙවෝද ා පාසැල් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පාසල් සඳහා පසුගිය වර්ෂ පහ තුළ ෙවන්කර ඇති මුදල් පමාණය, ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) වයඹ පළාත් සභාව යටෙත් පාලනය වන පාසල්වලට බඳවාෙගන ඇති ෙසේවක 

සංඛ ාව එක් එක් තනතුරු අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ෙසේවකයින් බඳවාගත් පාසල් කවෙර්ද; 

 (iii) එම ෙසේවකයින් බඳවා ගැනීෙම් කමෙව්දය කවෙර්ද: 

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

 

 

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු 
*1. 

පළාත් පාලන ආයතන (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබනු ලැබූ 
පශන්ය (2011 ජනවාරි මස 04) [1] 

 

*2.  
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — විවාදය කල් තබනු 

ලැබූ පශන්ය (2011 ජනවාරි මස 04) [1] 
 

*3.  
මැතිවරණ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනි වර කියවීම. 
 

*4. 
සංගණන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනි වර කියවීම. 
 

*5. 
ආහාර (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනි වර කියවීම. 
 

*6 
සමූපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමා,— වී අෙලවි මණ්ඩලය පනත යටෙත් 

ෙයෝජනාව,— 1971 අංක 14 දරන වී අෙලවි මණ්ඩලය පනෙත් 10 වැනි වගන්තිය සහ 4 වැනි 
වගන්තිෙය් (6) වැනි ෙඡ්දය සමග කියවිය යුතු, 62 වැනි වගන්තිය යටෙත් සමූපකාර හා 
අභ න්තර  ෙවළඳ අමාත වරයා විසින් සාදනු ලදුව 2010 ෙදසැම්බර් 18 දිනැති අංක 1684/54 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2011.02.24 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව 
අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය ලැබී ඇත.) 
 

*7.  
ෙසේවක අර්ථසාධක (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනි වර කියවීම. 
 

 



( 9 ) 

 

 

*8 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත තුමා,— ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩල පනත  යටෙත් නිෙයෝග,— 1975 

අංක 14 දරන ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩල පනෙත් 5 ආ සහ 5 ඇ වගන්ති සමඟ කියවිය යුතු, එකී 
පනෙත් 25 වැනි වගන්තිය යටෙත් ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩලය විසින් සාදන ලද සහ වැවිලි 
කර්මාන්ත අමාත වරයා විසින් අනුමත කරන ලදුව 2010 ඔක්ෙතෝබර් මස 27 දිනැති, අංක 
1677/14 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2011.01.04 දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය. 
 

*9. 
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත තුමා,—  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 
අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2009 අෙගෝසත්ු 24 දිනැති, අංක 1616/23 දරන අති විෙශේෂ 
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,  2010.05.06 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය. 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය ලැබී ඇත.) 
 

*10. 
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත 

යටෙත් නියමය,—  (52 වැනි අධිකාරිය වූ) සුරාබදු ආඥාපනෙත් 25 වැනි වගන්තිය යටෙත්, 
සංචාරක පවර්ධන අධිකාරිෙය් අනුමතිය ලත් ෙහෝටල් තුළ මධ සාර භාවිතය සම්බන්ධෙයන් 
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2011 ජනවාරි 21 දිනැති අංක 
1689/20 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2011.02.10 දින ඉදිරිපත්කරන ලද 
නියමය අනුමත කළ යුතු ය.  

 

(අංක 935 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය) 
(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය ලැබී ඇත.) 

 

11. 
ම ෙහේෂව්රි පදනම (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — සලකා බැලීම 

 

12. 
ශී ලංකා ආර්ථික විද ා සංගමය (සංසථ්ාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — සලකා බැලීම 

 

 
 

* සලකුෙණන් හඳුන්වනු ලබන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් කටයුතු ය. 

 

 

[1] 
“පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවැනි වර කියවිය යුතුය” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්, 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 



( 10 ) 

 

 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා   ෙනොකරන පශ්න 
(2011 අෙපේල් මස  05 වැනි අඟහරුවාදා) 

0222/'10 

1. 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

 (අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කය තුළ  ඉඩම් පතිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් සභාවට අයත් 
ඉඩම් තිෙබ්ද; 

      (ii) එෙසේ නම්, ඒ එක් එක් ඉඩෙම් නම, පමාණය, පිහිටි ගාම නිලධාරී ෙකොට්ඨාසය 
සහ ඉඩෙම් සව්භාවය කවෙර්ද; 

      (iii) එක් එක් ඉඩෙම් වාර්ෂික ආදායම ෙකොපමණද; 
      (iv) එම ඉඩම්වල අයිතිය නීත ානුකූලව පුද්ගලයන්ට ෙහෝ ආයතනවලට පවරා 

තිෙබ්ද; 
       (v) එෙසේ නම්,  ඉඩම් පවරාදුන් කාර්යය සහ පදනම කවෙර්ද; 
       (vi) ඉඩම්ලාභී පුද්ගලයන්ෙග් ෙහෝ ආයතනවල නම, ලිපිනය, පවරා දුන් දිනය, 

ඉඩෙම් පමාණය හා කාල සීමාව කවෙර්ද; 
        (vii) එක් එක් ඉඩෙමන් ෙකොමිෂන් සභාවට ලැ ෙබන ආදායම ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) ෙකොමිෂන් සභාෙව් ඉඩම් නීත ානුකූල ෙනොවන අයුරින් පුද්ගලයින් ෙහෝ 

ආයතන  විසින් භුක්ති විඳින්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්,  ඔවුන්ෙග් නම් සහ  භුක්ති විඳින ඉඩම් පමාණය හා කාලසීමාව 
කවෙර්ද; 

 (iii) ඒ සම්බන්ධව ගත් කියාමාර්ග සහ එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 
 (iv) ආරම්භෙය්දී හා ෙම් වනවිට ෙකොමිෂන් සභාවට අයත් ඉඩම් පමාණය 

ෙකොපමණද; 
 (v) ආරම්භෙය් තිබූ ඉඩම් පමාණෙයන් අන්සතු කළ පමාණය ෙකොපමණද; 
 (vi) සන්තකය අන්සතු කළ අයෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ ඉඩම් පමාණයන් කවෙර්ද; 

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

0672/’10 

2. 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)   

(අ) පසුගිය වර්ෂ 10 තුළ, කෘෂි කාර්මික අවශ තාවයන් සඳහා,  

 (i) රාජ  හා ෙපෞද්ගලික අංශ මඟින්  ආනයනය කර ඇති ෙපොෙහොර පමාණය 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත ෙදපාර්ශව්ය විසින් ආනයනය කළ එක් එක් ෙපොෙහොර වර්ගෙය් 
පමාණය, ආනයනය කළ රටවල්  හා මිල ගණන් වාර්ෂික පදනම මත, ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 



( 11 ) 

 

 

0673/’10 

3. 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)   

(අ) පසුගිය වර්ෂ 10 තුළ, කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා,  

 (i) රාජ  හා ෙපෞද්ගලික අංශය මඟින් නිෂප්ාදනය කළ මුළු ෙපොෙහොර පමාණය 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

  (ii) ඉහත පරිදි නිපදවූ ෙපොෙහොර පමාණය, එක් එක් ෙපොෙහොර වර්ගය හා 
නිෂප්ාදනය කළ අංශය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්, වාර්ෂික පදනම මත 
කවෙර්ද; 

 (iii) වාර්ෂිකව රාජ  හා ෙපෞද්ගලික අංශය මඟින් නිපදවූ මුළු ෙපොෙහොර පමාණෙය්        
ෙවෙළදෙපොළ වටිනාකම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

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

0675/’10 

4. 
ගරු  අනුර දිසානායක මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)  

(අ) පසුගිය වර්ෂ 10 තුළ, 

 (i) රාජ  හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් මැදිහත් වීෙමන් වාර්ෂිකව ආනයනය කළ               
කෘෂිකර්මාන්තයට අදාළ බීජ පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

         (ii) ඉහත පරිදි ආනයනය කළ එක් එක් බීජ වර්ගෙය් පමාණයන්, වටිනාකම්,  
ආනයන කළ රටවල් සහ මිල ගණන් රාජ  හා ෙපෞද්ගලික අංශ අනුව හා 
වාර්ෂික පදනම අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

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

0676/’10 

5. 
ගරු  අනුර දිසානායක මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 
(අ) පසුගිය වර්ෂ 10  තුළ, 

 (i) වාර්ෂිකව, රාජ  හා ෙපෞද්ගලික අංශය මඟින් කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා     
නිෂප්ාදනය කළ  එක් එක් බීජ වර්ගෙය් පමාණයන් එම අංශ අනුව, ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන්  කවෙර්ද ; 

          (ii)  එම බීජවල ෙවෙළඳෙපොළ වටිනාකම වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්               
ෙකොපමණද; 

        යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0858/’10 

6. 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) බසන්ාහිර, සබරගමුව, වයඹ, මධ ම, ඌව, උතුරු මැද, නැෙගනහිර සහ උතුරු පළාත් 
සභාවන් තුළ මධ ම රජයට හා පළාත් සභාවට අයත් පාසල්හි ෙසේවය කරන 
ගුරුවරුන්ට හිඟ වැටුප්  ෙගවීමට තිෙබ්ද යන්න එක් එක් පළාත අනුව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 



( 12 ) 

 

 

(ආ) (i) එෙසේ හිඟ වැටුප් ෙගවීමට තිෙබ් නම්, 2010.01.01 දින වනවිට ඒ ඒ පළාත් 
මට්ටමින් ගුරුවරුන්ට ෙගවිය යුතු  හිඟ වැටුප් පමාණයන්, ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) එම හිඟ වැටුප් ෙගවීමට රජය මඟින් මුදල් පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබ්ද; 
 (iii) එෙසේ ෙවන්කර ෙනොමැති නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) හිඟ වැටුප් ෙනොෙගවීෙමන් එම ගුරුවරුන්ට අසාධාරණයක් වී ඇති බව  

පිළිගන්ෙන්ද; 

        (ii) එෙසේ නම්, එම ගුරුවරුන්ට හිඟ වැටුප් ෙගවනු ලබන දිනය ක වෙර්ද; 
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ)   ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

0909/’10 
7. 

ගරු එම්. ටී. හසන් අලි මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) සම්මන්තුෙර් අංක 3, එම්. පී. සී. එස.් පටුමෙග්, අංක 343/2 දරන සථ්ානෙය් 
පදිංචි, ඒ. එම්. ඉසම්යිල් මහතා (උ.ෙපො.ෙකො. 20302) සම්මන්තුෙර් ෙපොලිස ්
සථ්ානෙය් සිට ෙපොතුවිල් ෙපොලිස ්සථ්ානයට අනුයුක්තෙකොට ෙසේවෙය් ෙයදී 
සිටියදී සර්පයකු දෂඨ් කිරීෙමන් ෙසේවයට වාර්තා කිරීමට ෙනොහැකිවීම 
දැනුම්දීම පමාදවීම ෙහේතුෙකොටෙගන ඔහුෙග් ෙසේව ය අත්හිටුවන ලද බවත්; 

     (ii) ඔහු නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවන ෙලසට ඉදිරිපත් කරන ලද අභියාචනා පිළිබඳව 
පරීක්ෂණ ෙම්වන විට නිමවී ඇති අතර අම්පාර ෙජ ෂඨ් ෙපොලිස ්අධිකාරි විසින් 
අංක එස/්2/1/380/09 හා 2009/06/05 දිනැති ලිපිය මඟින් නැෙගනහිර දිසාව 
(දකුණ) නිෙයෝජ  ෙපොලිසප්තිවරයාට ඉසම්යිල් මහතා නැවත ෙසේවෙය් 
පිහිටුවීෙම් ලිඛිත නිර්ෙද්ශයක් ලබා දී ඇතත්, ෙමෙතක් ඔහු නැවත ෙසේවෙය් 
පිහිටුවා ෙනොමැති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද?  
(ආ) එෙසේ නම්, ෙසේවය අත්හිටවූ කාලෙය් අපරාධ ෙහෝ තසත් කියාවල ෙනොෙයදී, යහපත් 

හා චරිතවත් පැවැත්ෙමන් සිටි ඉසම්යිල් මහතා 1998 වර්ෂෙය් සිට කියාත්මකවන පරිදි 
නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවීමට  පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑ ෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

2011 අෙපේල් මස 06 වැනි බදාදා 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
0228/'10 

1. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3) 

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, තංගල්ල කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත්, 
ෙබලිඅත්ත ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන රජෙය් පාසල් 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 
 (iii) එම පාසල්වලින් දැනට වසා ඇති ෙහෝ වැසීමට  තීරණය කර ඇති පාසල් 

සංඛ ාව  ෙකොපමණද; 



( 13 ) 

 

 

 (iv) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට  දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම ෙකොට්ඨාසයට අයත් පාසල්වල අතිරික්ත ගුරුවරුන් සිටින්ෙන්ද; 

 (ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 
 (iii) ගුරු ඌනතා ඇති පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 
 (iv) ඌනතාවයන් පවතින්ෙන් කුමන විෂයයන් සඳහාද; 
 (v) ෙමම ගුරු ඌනතා පවතින පාසල් සඳහා ගුරුවරුන් ලබාදීමට කටයුතු 

කරන්ෙන්ද; 
 (vi) එෙසේ නම්, ඒ ෙකොපමණ කාලයක් තුළදී ද; 

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

0444/’10 

2. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)   

(අ) පසුගිය වර්ෂ පහ තුළදී වාර්තා වූ අසාර්ථක මූල  සමාගම් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) තැන්පත්කරුවන් ආරක්ෂා කිරීම ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් වගකීම බව එතුමා 
පිළිගන්ෙනහිද?         

(ඇ) (i) තැන්පත්කරුවන්ෙග් මුදල් භාරගත් සමාගම් මගින් මුදල් ෙගවනු ෙනොලැබූ 
සමසත් තැන්පත්කරුවන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙගවීම පැහැර හරින ලද සමාගම් කවෙර්ද;  
 (iii) මහ බැංකුව මැදිහත් වී කිසිදු සමාගමක් බංෙකොෙලොත්භාවයට පත් ෙනොවනු 

ඇති බවට සහතිකවීෙමන් පසුවත් 2010.06.01 දිනට IFC සහ CIFC 
තැන්පත්කරුවන්ට තම ඉතිරිකිරීම් අහිමි වූෙය් ෙකෙසේද;  

යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ඈ) (i) එම සමාගම් වල අධ ක්ෂවරුන්ට සිදුවී ඇත්ෙත් කුමක්ද;  

 (ii) ෙමම මූල  සමාගම් පිළිබඳ වාර්තා කිරීෙම්දී බැංකු විසින් අධ ක්ෂවරුන් 
සම්බන්ධෙයන් එකිෙනකට ෙවනස ් පමිතීන් අනුගමනය කිරීමට ෙහේතු 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට පැහැදිලි කරන්ෙනහිද?         
(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

0536/’10 

3. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)    

(අ) (i) නැෙගනහිර පළාෙත්, ෙපොතුවිල්  - පානම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
ෙයෝජිත මාර්ගයක් ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම මාර්ගය ෙම් වන විට සංවර්ධනය කරමින් පවතින්ෙන්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙමම මාර්ගෙය් සංවර්ධන කටයුතු කරනු ලබන්ෙන් නම්,  
 (i) එහි  දිග කිෙලෝමීටර් ෙකොපමණද; 
 (ii) එහි වැඩ අවසන් කිරීමට ෙයෝජිත දිනය කවෙර්ද; 
 (iii) ඒ  සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 



( 14 ) 

 

 

(ඇ) (i) ෙමම මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද; 

  (ii) එෙසේ නම්, ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතනවල නම් කවෙර්ද; 
 (iii) ඒ ඒ ආයතන විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙටන්ඩර් මිල ගණන් කවෙර්ද; 
          (iv) ෙටන්ඩරය පිරිනමන ලද ආයතනය හා අදාළ ෙටන්ඩර් මුදල කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  
(ඈ) (i) ෙමම මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තු ගත මුළු මුදල ෙද්ශීය 

අරමුදල්වලින් ලබා ගත්ෙත්ද; 

           (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, විෙද්ශ ආධාර මගින් ලබා ගත්ෙත්ද; 
 (iii) විෙද්ශ ආධාර ලබා ගත්ෙත් නම්,  ආධාර ලබාදුන් රෙට් නම කවෙර්ද; 

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

0559/’10 
4. 

ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන්   ඇසීමට,— (4)  

 (අ) පසුගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ඉදිරිපත් කළ මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම යටෙත්        
“විශාමික දිවියට අත්වැලක්” යටෙත් විශාමිකයන්ට සහනයක් වශෙයන් 2006 ට ෙපර         
විශාම ලැබූ අයට 2006 වැටුප් කමයට ගැලෙපන අයුරින් විශාම වැටුප සකස ්ෙකොට         
ඊළඟ අයවැෙය් සිට (2010) කියාත්මක කරන බවට ෙපොෙරොන්දු වූ බව එතුමා  
දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඒ අනුව 2010 අයවැෙය්දී 2006 ට ෙපර විශාම ගිය අයට, 2006 වැටුප් කමයට               
ගැලෙපන ෙලස විශාම වැටුප් ෙගවීමට කටයුතු කර තිෙබ්ද;  

         (ii) ඒ සඳහා ෙවන් ෙකොට ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

         (iii) එම සහනය 2010 අය වැෙයන් ලබා දී නැත්නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද; 

          (iv)   එම විශාම වැටුප් වැඩිවීම ලබා ෙදන දිනය කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0806/’10 

5. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය්, අකුරැසස් කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත්, වැලිපිටිය 
ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන රජෙය් පාසල් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එම පාසල්වල නම්, ලිපිනයන් හා දුරකථන අංක කවෙර්ද;  
 (iii) එම පාසල්වලින් සිසුන්  සියයට අඩු පාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;  
 (iv) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;  
 (v) සිසුන් සියයට අඩු පාසල්වලින් දැනට වසා දැමීමට තීරණය කර ඇති පාසල්වල 

නම් කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?     

 (ආ) (i) ෙමම ෙකොට්ඨාසෙය් ගුරු අතිරික්තයක් ඇති පාසල් තිෙබ්ද; 

 (ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;  
 (iii) ගුරු ඌනතා පවතින පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 
 (iv) ගුරු ඌනතාවයන් පවතින විෂයයන් කවෙර්ද; 



( 15 ) 

 

 

 (v) එම  ගුරු ඌනතා පවතින පාසල් සඳහා ගුරුවරුන් ලබාදීමට කටයුතු 
කරන්ෙනහිද; 

 (vi) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද;  
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0880/’10 

6. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— අධිකරණ අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

(අ) 2007, 2008 සහ 2009 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා නීති විද ාලෙය් සම්පූර්ණ ආදායම ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද; 

(ආ) එම එක් එක් වර්ෂ ෙය්දී,  
 (i) ෙද්ශන ගාසත්ු වශෙයන් අයකර ගන්නා ලද මුදල; 
 (ii) නීති විද ාල පෙව්ශ විභාගෙය් අයදුම්පත් ගාසත්ු වශෙයන් අයකර ගත් මුදල; 
 (iii) එම විභාගෙය් විභාග ගාසත්ු වශෙයන් අයකර ගත් මුදල; 
 (iv) ෙවනත් කම මගින් ශී ලංකා නීති විද ාලයට ලැබුණු ආදායම;  
 (v) ශී ලංකා නීති විද ාලෙය් වියදම;   

ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ශී ලංකා නීති විද ාලෙය් මූල  කළමනාකරණය විධිමත් කිරීම සඳහා ෙගන 
ඇති පියවර කවෙර්ද; 

 (ii) 2009 වර්ෂය සඳහා අධිකරණ හා නීති පතිසංසක්රණ අමාත ංශෙය් පගති 
වාර්තාෙව් දක්වා ඇති පරිදි ෙද්ශන ගාසත්ු වැඩිකිරීමකින් ෙතොරව ශී ලංකා නීති 
විද ාලෙය් කටයුතු පවත්වාෙගන යෑමට ෙනොහැකිද; 

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

0970/’10 

7. 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා,— වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)    

(අ) (i)  සුංගාවිල සිට ෙසෝමාවතී රජමහ විහාරය  දක්වා  මාර්ගය පිළිසකර කිරීම සඳහා 
ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අනුමතිය අනුව ෙවන් කර තිබූ මුදල කවෙර්ද; 

 (ii) එම මාර්ගය පතිසංසක්රණය සඳහා අනුමත කළ ඇසත්ෙම්න්තු මුදල 
ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම මුදල් පාලනය කළ අධිකාරිය ෙහෝ ෙදපාර්තෙම්න්තුව කවෙර්ද; 
         (ii) එම මුදල් පාලනය සඳහා පත් කළ නිලධාරීන් කවරුන්ද; 
         (iii) දැනට එම මුදලින් ඉහත මාර්ගෙය් පිළිසකර කටයුතු සඳහා වියදම්කර තිෙබන 

පමාණය කවෙර්ද;    
         (iv) එම මුදල් පාලනෙය්දී අකමිකතා සිදුවී තිෙබ්ද;  
        (v) එෙසේ නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් අමාත ාංශය සිදු කළ පරීක්ෂණෙය් වාර්තාව 

ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 



( 16 ) 

 

 

0988/’10 
8. 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා,— ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) රාජ  ෙසේවකයන් ෙවත නිවාස ලබාදීම සඳහා නිල ෙසවන නමින් නිවාස 
ව ාපෘතියක් රාගම නගරය ආශිතව ඉදිකිරීමට පියවර ගනු ලැබූෙව්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එය ආරම්භ කළ දිනය කවෙර්ද; 
 (iii) ෙයෝජිත නිවාස ව ාපෘතිය මගින් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කරන ලද නිවාස සංඛ ාව                  

ෙකොපමණද; 
 (iv) දැනට එම ව ාපෘතිෙය් වැඩ ආරම්භ කර ඇත්නම්, ෙම් වන විට ඉදිකිරීම් 

අවසන් කර ඇති නිවාස සංඛ ාව කවෙර්ද; 
         (v) එකී නිවාස ව ාපෘතිෙය් වැඩ අවසන් කිරීමට ෙයෝජිත දිනය කවෙර්ද; 

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

0242/'10 

9. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

(අ) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, හම්බන්ෙතොට කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත්, 
ලුණුගම්ෙවෙහර ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන රජෙය් පාසල්වල 
යටිතල පහසුකම් සහ ෙපොදු අවශ තාවයන්ෙග් ඌනතාවයන් පවතින බැව් එතුමා 
දන්ෙනහිද?    

(ආ) (i) එම පාසල් පද්ධතිය තුළ විදුලිය ෙනොමැති පාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;  
 (ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 
 (iii) එම පාසල් පද්ධතිය තුළ ඇති විදුලිය ෙනොමැති ගුරු නිවාස සංඛ ාව 

ෙකොපමණද; 
 (iv) ඒවා අයත් පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 
 (v) ලී බඩු අවශ තා ඇති පාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 
 (vi) එම අවශ තාවන් කවෙර්ද; 
 (vii) විද ාගාර සහ පුසත්කාල ෙනොමැති පාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 
 (viii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ඉහත සඳහන් අවශ තා ඉටුකරලීමට අවශ  පතිපාදන එම පාසල් සඳහා ෙවන් 

කර දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 
 (ii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකොපමණ කාලයක් තුළදී ද;  

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

0650/’10 

10. 

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

(අ) (i) සංචාරක කර්මාන්තය සංවර්ධනය කළ හැකි පෙද්ශ ෙලස අලුතින් හඳුනාෙගන 
ඇති පෙද්ශ කවෙර්ද;  

  



( 17 ) 

 

 

 (ii) කුච්චෙව්ලි සහ  කල්පිටිය පෙද්ශවල අක්කර 500 ක පෙද්ශයක් එම ෙතෝරාගත් 
පෙද්ශයට ඇතුළත් වන්ෙන් ද;  

 (iii) ඒ සඳහා රජය ආෙයෝජනය කර ඇති මුදල කවෙර්ද; 
 (iv) ෙමම ආෙයෝජන තුළින් අමාත ංශය ඉටුකර ගැනීමට අ ෙප්ක්ෂිත අරමුණු 

කවෙර්ද;  
 (v) ෙමෙසේ පහසුකම් සැලසීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන සංචාරකයන්ෙග් තරාතිරම 

සහ ජාතිකත්වයන් කවෙර්ද;  
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?        

(ආ) (i) සංචාරක අරමුදලක් ආරම්භ කිරීෙම් කටයුතු සිදුෙවමින් පවතින්ෙන් ද;   

 (ii) ෙමම අරමුදලට රජෙයන් ලබාෙදන මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;   
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද ?         

(ඇ) (i) ෙපෞද්ගලික සමාගම් 10ක් මිලියන පන්සියයක මුදලක් රට තුළ ආෙයෝජනය 
කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම සමාගම්වල නම් කවෙර්ද;   
යන්නත් සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0660/’10 

11. 

ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— ෙද්ශීය ෛවද  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  (2) 

(අ) (i) සුමනෙසේන රාමසිංහ මහතා දකුණු පළාත් ෙසෞඛ  අමාත ාංශෙය් ආයුර්ෙව්ද 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවයට  බැඳුනු තනතුර, දිනය, ෙසේවා කාලය, විශාම ගිය 
දිනය හා එදිනට දැරූ තනතුර කවෙර්ද; 

    (ii) ඔහු ලබාෙගන ඇති ෙසේවා දිගු සංඛ ාව හා අදාළ වර්ෂයන් කවෙර්ද; 

 (iii)  ෙසේවා දිගු නිර්ෙද්ශ කළ නිලධාරියාෙග් නම, තනතුර හා ලිපිනය  කවෙර්ද; 

 (iv) ෙසේවා දිගු සඳහා සපුරාලිය යුතු නිර්ණායක කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) රාමසිංහ මහතා මාණ්ඩලික ෙශේණියට ඇතුළත් වූ  දිනය කවෙර්ද; 

  (ii) මාණ්ඩලික ෙශේණිෙය් නිලධාරි යකුට හිමිවන වරපසාද හා පහසුකම් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) රාමසිංහ මහතාට ඔහුෙග් ෙසේවා කාලය තුළදී කිසියම් වරදක් සඳහා ෙචෝදනා 

පත ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඊට අදාළව විනය පරීක්ෂණ පවත්වා තිෙබ්ද;  

 (iii) ඔහු කිසියම් වරදකට වැරදිකරු වී, යම් දඩුවමක් ලබා තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඈ) (i) රාමසිංහ මහතාට විශාම වැටුප ලබාදීමට පත්වීම් බලධාරියා විසින් කටයුතු 

ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

  (ii) ඊට අදාළ   නීතිමය තත්ත්වය කවෙර්ද; 

 (iii) පරිපාලනමය අඩුපාඩුවක් නිසා රාමසිංහ මහතාෙග් විශාම වැටුප් සැකසීම 
පමාද වී ඇත්නම්, එම විශාම වැටුප සකසක්ර ෙදනු ලබන කාල රාමුව කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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0807/’10 

12. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය්, අකුරැසස් කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත්, අකුරැසස් 
ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන රජෙය් පාසල් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එම පාසල්වල නම්, ලිපිනයන් හා දුරකථන අංක කවෙර්ද;  
 (iii) එම පාසල්වලින් සිසුන්  සියයට අඩු පාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;  
 (iv) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?     
(ආ) (i) ෙමම ෙකොට්ඨාසෙය් ගුරු අතිරික්තයක් ඇති පාසල් තිෙබ්ද; 

 (ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද;  
 (iii) ගුරු ඌනතා පවතින පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 
 (iv) ගුරු ඌනතාවයන් පවතින විෂයයන් කවෙර්ද; 
 (v) එම  ගුරු ඌනතා පවතින පාසල් සඳහා ගුරුවරුන් ලබාදීමට කටයුතු 

කරන්ෙනහිද; 
 (vi) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

0881/’10 

13. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

(අ) නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිටින,   

 (i) රජෙය් අධිනීතීඥවරුන්ෙග් සංඛ ාව; 

 (ii) රජෙය් නීතීඥවරුන්ෙග් සංඛ ාව; 
ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වගකීම් පමාදයකින් ෙතොරව කාර්යක්ෂම ෙලස 
පවත්වාෙගන යාම සඳහා අවශ කරන රජෙය් අධිනීතීඥවරුන්ෙග් සංඛ ාව සහ රජෙය් 
නීතීඥවරුන්ෙග් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පවතින පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ගනු ලබන පියවර 
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0919/’10 

14. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  (1) 

(අ) (i) පාසල් සඳහා පුසත්කාල සහ රසායනාගාර ෙසේවක පිරිස ් බඳවාගැනීෙම් දී 
සලකා බලනු ලබන මූලික අධ ාපන සුදුසුකම් කවෙර්ද;    



( 19 ) 

 

 

 (ii) පාසල් කාර්ය මණ්ඩල අන්තර්ගහනය කිරීම යටෙත් උක්ත ෙසේවක පිරිසව්ල                
තනතුරු නාමය ෙවනස ්කිරීමකට ලක් කර තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම නාමය කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පාසල් කාර්ය මණ්ඩල අන්තර්ගහනය නිසා සාෙප්ක්ෂව පාසල් ෙනොවන අන් 
කාර්ය මණ්ඩලවලට වඩා වැඩි අධ ාපන සුදුසුකම් සපුරා ඇති  පුසත්කාල හා 
රසායනාගාර ෙසේවක පිරිසට  බලවත් අසාධාරණයක් සිදුවී ඇති බවත්; 

 (ii) එම ෙහේතුෙවන් ඔවුන්  මානසික පීඩාවට ලක්ව ඇති බවත්; 

 (iii) ඔවුන්ෙග් තනතුරුවලට  අදාළ ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලා හැදෑරීෙම් දී ගැටලු මතුවී 
ඇති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ඇ) එෙසේ නම්, ඔවුන්ට සිදුවී ඇති ෙමම අසාධාරණය ඉවත් කිරීම සඳහා අදාළ 
අන්තර්ගහනය සංෙශෝධනය කිරීමට ෙහෝ ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?     

0999/’10 

15. 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා,— වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   
(අ) (i) ෙලෝකෙය් වාරි හා කෘෂි ශිෂඨ්ාචාරය අනුව ශී ලංකාවට ඉතා වැදගත් තැනක් 

හිමිවන ෙහයින් එම තත්ත්වය මතු පරපුරට දායාද කිරීමට හැකිවන පරිදි ජල 
හා වාරි ෙකෞතුකාගාරයක් ඉදිකිරීම සුදුසු බවත්; 

 (ii) එමගින් ලාංකීය කෘෂි හා වාරි කර්මාන්ත ඉතිහාසය පිළිබඳව අනාගත පරපුරට 
අධ යනය කිරීමට අවසථ්ාව සැලෙසන බවත්; 

 (iii) එවැනි ෙකෞතුකාගාරයක් ඉදිකිරීම මගින් වාරි හා කෘෂි ක්ෙෂේතෙය් නියැලී 
සිටින  අයට පර්ෙය්ෂණ කිරීමට අවසථ්ාවක් සැළෙසන බවත්; 

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 
(ආ) එෙසේ නම්, එවැනි ෙකෞතුකාගාරයක් ඉදිකිරීම කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු 

කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද ? 

(ඇ)   ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

2011 අෙපේල් මස 07 වැනි බහස්පතින්දා 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
0237/'10 

1. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3) 

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, තංගල්ල කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත්, 
තංගල්ල ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන රජෙය් පාසල් 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 



( 20 ) 

 

 

 (ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 
 (iii) එම පාසල්වලින් දැනට වසා ඇති ෙහෝ වැසීමට තීරණය කර ඇති පාසල් 

සංඛ ාව ෙකොපමණද; 
 (iv) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) ෙමම ෙකොට් ඨාසයට අයත් පාසල්වල අතිරික්ත ගුරුවරුන් සිටින්ෙන්ද;  

 (ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 
 (iii) ගුරු ඌනතා ඇති පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 
 (iv) ඌනතාවයන් පවතින්ෙන් කුමන විෂයයන් සඳහාද; 
 (v) ෙමම ගුරු ඌනතා පවතින පාසල් සඳහා ගුරුවරුන් ලබාදීමට  කටයුතු 

කරන්ෙන්ද; 
 (vi) එෙසේ නම්, ඒ ෙකොපමණ කාලයක් තුළදීද; 

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

0376/’10 

2. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් 
ඇසීමට,—  (4) 

(අ) (i) ආනයනික භාණ්ඩ වන කිරි පිටි, ගෑස,් සීනි, පරිප්පු, ළූණු, අර්තාපල්, සහල්, 
ටින් මාළු සහ ඛනිජ ෙතල් මත පැනෙවන තීරු බදු සහ අෙනකුත් සියලු 
ආකාරෙය් බදු පමාණ ෙකොපමණද;  

 (ii) පසුගිය වර්ෂ 10 තුළ ඉහත සඳහන් භාණ්ඩ ආනයනය කරන ලද පමාණයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iii) පසුගිය වර්ෂ 5 තුළ බදු පැනවීෙමන් උපයාගත් ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iv) එකී භාණ්ඩ අතරින්  ෙද්ශීය වශෙයන් නිෂප්ාදනය ෙකෙරන යම් භාණ්ඩ ෙව් 
නම්, පසුගිය වර්ෂ 5 තුළ එම භාණ්ඩවල නිෂප්ාදන පමාණයන් වාර්ෂික 
පදනමින් ෙකොපමණද;  

 (v) පසුගිය වර්ෂ 5 තුළ එම භාණ්ඩවල වාර්ෂික පරිෙභෝජනය  ෙකොපමණද; 

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

0539/’10 

3. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3) 

(අ) (i) නැෙගනහිර පළාෙත්,  ෙබෝගහවැව  -   පුල්මු ෙඩ්  මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 
සඳහා ෙයෝජිත  මාර්ගයක්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම මාර්ගය ෙම් වන විට සංවර්ධනය කරමින් පවතින්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා දන්වන්ෙනහිද?  
(ආ) ෙමම මාර්ගෙය් සංවර්ධන කටයුතු කරනු ලබන්ෙන් නම්,  

 (i) එහි  දිග කිෙලෝමීටර් ෙකොපමණද; 

 (ii) එහි වැඩ අවසන් කිරීමට ෙයෝජිත දිනය කවෙර්ද; 



( 21 ) 

 

 

 (iii) ඒ  සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ෙමම මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද; 

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

 (iii) ඒ ඒ ආයතන විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙටන්ඩර් මිල ගණන් කවෙර්ද; 

          (iv)  ෙටන්ඩරය පිරිනමන ලද ආයතනය හා අදාළ ෙටන්ඩර් මුදල කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  
(ඈ) (i) ෙමම මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තු ගත මුළු මුදල ෙද්ශීය 

අරමුදල්වලින් ලබා ගත්ෙත්ද; 

           (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, විෙද්ශ ආධාර මගින් ලබා ගත්ෙත්ද; 

          (iii) විෙද්ශ ආධාර ලබා ගත්ෙත් නම්,  ආධාර ලබාදුන් රෙට් නම කවෙර්ද; 

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

0795/’10 

4. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— රාජ  පරිපාලන හා සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් 
ඇසීමට,— (2)    

(අ) මාතර දිසත්ික්කෙය්, රංචාෙගොඩ ෙකොට්ඨාසෙය් උප්පැන්න හා මරණ සහ       
කන්දබඩපත්තුව ෙකොට්ඨාසෙය් විවාහ (සාමාන ) අතිෙර්ක ෙරජිසට්ාර් ධූරය සඳහා  
අයදුම්පත් කැඳවා ඇති බව  එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ)  (i) එම අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබූ දිනය කවෙර්ද;  

 (ii) එම ධූරය සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ  සුදුසුකම් කවෙර්ද; 
 (iii) ෙමම ධූරය සඳහා අයදුම් කළ සංඛ ාව කවෙර්ද; 
          (iv)     අයදුම්කරුවන්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?     
(ඇ) (i) ඉහත තනතුරට අදාළ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ෙම් වන විට පවත්වා තිෙබ්ද;  

 (ii) එම සම්මුඛ පරීක්ෂණෙය්දී එක් එක් අයදුම්කරුවන් ලබාගත් ලකුණු ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) ෙම් වන විට සම්මුඛ පරීක්ෂණෙයන් සුදුසුකම්ලත් අෙයකු එම ධූරය සඳහා 
ෙතෝරාෙගන තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්,  එම තැනැත්තාෙග් නම කුමක්ද; 
 (v) ෙනොඑෙසේ නම්, සුදුසුකම්ලත් අෙයකු ෙමෙතක් පත් ෙනොකිරීමට ෙහේතුව 

කවෙර්ද;  
 (vi) තනතුර සඳහා අෙයකු පත් කරන්ෙන් නම්, ඊට ගතවන කාලය ක වෙර්ද; 
 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

  (ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
 
 
 



( 22 ) 

 

 

0854/’10 

5. 

ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)   

(අ) (i) 2010 ජූනි 30 වන විට වයඹ පළාෙත් වාර්තාගත අලි ඇතුන් සංඛ ාව  
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2009 වර්ෂෙය් සහ 2010 ජූනි 30 දක්වා වයඹ පළාත තුළ අලි - මිනිස ්ගැටුම් 
ෙහේතුෙවන් මිය ෙගොස ්තිෙබන අලි ඇතුන් සංඛ ාව හා මිනිසුන් සංඛ ාව ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

        (iii) මියගිය පුද්ගලයින් සඳහා වන්දි ෙගවීමට කටයුතු ෙකොට තිෙබ්ද; 
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) වයඹ පළාත තුළ වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්,  
 (i) කාර්ය මණ්ඩලය  සහ ෙසේවා සථ්ාන; 
 (ii) කාර්ය මණ්ඩල සඳහා සපයා ඇති රථ වාහන සංඛ ාව; 
 (iii) කාර්ය මණ්ඩල සඳහා 2009/2010 වර්ෂවලදී  ෙවන්කර ඇති පතිපාදන 

පමාණය; 
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) වයඹ පළාත තුළ පවතින අලි - මිනිස ්ගැටුම අවම කිරීම සඳහා රජය ෙගන ඇති 
කියාමාර්ග කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ)   ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0911/’10 

6. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— කීඩා අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)  

(අ) (i) 2010 සැප්තැම්බර් මාසෙය් දකුණු අපිකාෙව් පැවති චැම්පියන්ස ්ලීග් 20 - 20 
කිකට් තරඟාවලිය සඳහා ශී ලංකාව නිෙයෝජනය කරන ලද “වයඹ” 
කණ්ඩායම සඳහා අනුගාහකත්වය දක්වන ලද්ෙද් Musli Power X-tra නම් වූ 
ෙවළඳ නාමයක් සහිත ආයතනයක් විසින්ද;      

          (ii) එම ආයතනය කවරක්ද; 
 (iii) එම ආයතනය විසින් ශී ලංකා කිකට් ආයතනයට ෙගවන ලද මුදල 

ෙකොපමණද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) Musli Power X-tra ෙවළඳ නාමය යටෙත් අෙලවිකරනු ලබන්ෙන් ලිංගික 
උත්ෙත්ජනය සඳහා භාවිතා කරන නිෂප්ාදනයක් ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) එෙසේ නම්, එම නිෂප්ාදනයට අදාළ ලාංඡනය “වයඹ” කිකට් කණ්ඩායෙම් තරඟ 
කටයුතු අතරදී පචාරය කිරීම එම කීඩකයන්ෙග් සහ රෙට් පතිරූපයට හානිකර බව 
එතුමා  පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඈ) ඉහත තරඟාවලිය සඳහා අනුගහකයන් ෙතෝරා ගැනීෙම්දී වගකීෙමන් ෙතොරව 
කියාකළ නිලධාරීන්ට එෙරහිව ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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7. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3) 

(අ) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, හම්බන්ෙතොට කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත්, 
අම්බලන්ෙතොට ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන රජෙය් පාසල්වල 
යටිතල පහසුකම් සහ ෙපොදු අවශ තාවයන්ෙග් ඌණතාවයන් පවතින බැව් එතුමා 
දන්ෙනහිද?    

(ආ) (i) එම පාසල් පද්ධතිය තුළ ඇති විදුලිය ෙනොමැති පාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 
 (iii) එම පාසල් පද්ධතිය තුළ විදුලිය ෙනොමැති ගුරු නිවාස සංඛ ාව ෙකොපමණද; 
 (iv) ඒවා අයත් පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 
 (v) ලී බඩු අවශ තා ඇති පාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 
 (vi) එම අවශ තාවන් කවෙර්ද; 
 (vii) විද ාගාර සහ පුසත්කාල ෙනොමැති පාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 
 (viii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ඉහත සඳහන් අවශ තා ඉටුකරලීමට අවශ  පතිපාදන එම පාසල් සඳහා ෙවන් 

කර දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකොපමණ කාලයක් තුළදීද;  
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

0540/’10 

8. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)  

(අ) (i) නැෙගනහිර පළාෙත්,  තිකුණාමලය -  තිරික්ෙකොණ්ඩුයාඩුමඩු මාර්ගය 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙයෝජිත  මාර්ගයක් ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම මාර්ගය ෙම් වන විට සංවර්ධනය කරමින් පවතින්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා දන්වන්ෙනහිද?  
  (ආ) ෙමම මාර්ගෙය් සංවර්ධන කටයුතු කරනු ලබන්ෙන් නම්;  

 (i) එහි  දිග කිෙලෝමීටර් ෙකොපමණද; 
 (ii) එහි වැඩ අවසන් කිරීමට ෙයෝජිත දිනය කවෙර්ද; 
  (iii) ඒ  සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ෙමම මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවනු ලැබුෙව්ද; 

  (ii) එෙසේ නම්, ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතනවල නම් කවෙර්ද; 
 (iii) ඒ ඒ ආයතන විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙටන්ඩර් මිල ගණන් කවෙර්ද; 
        (iv) ෙටන්ඩරය පිරිනමන ලද ආයතනය හා අදාළ ෙටන්ඩර් මුදල කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  
(ඈ) (i) ෙමම මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තු ගත මුළු මුදල ෙද්ශීය 

අරමුදල්වලින් ලබා ගත්ෙත්ද; 



( 24 ) 

 

 

            (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, විෙද්ශ ආධාර මගින් ලබා ගත්ෙත්ද; 

  (iii) විෙද්ශ ආධාර ලබා ගත්ෙත් නම්,  ආධාර ලබාදුන් රෙට් නම කවෙර්ද; 

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

0651/’10 

9. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  (1) 

(අ) (i) මහෙපොළ උසස ් අධ ාපන ශිෂ ත්ව අරමුදල ආරම්භ කරන ලද වසර, එය 
ආරම්භ කරන ලද පුද්ගලයාෙග් නම සහ එය ආරම්භ කිරීෙම් අරමුණ කවෙර්ද;  

 (ii) වර්තමානෙය්දී පාග්ධන අරමුදලට ෙවන් ෙකොට ඇති මුදල් පමාණය කවෙර්ද;  

 (iii) අරමුදල ආරම්භෙය් සිට ෙම් දක්වා එක් එක් වසෙර්දී පාග්ධනය ෙලස අරමුදලට 
එක් කරන ලද මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද ?         
(ආ) (i) අරමුදෙල් වර්තමාන භාරකරුවන්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

 (ii) මහෙපොළ භාරකාර අරමුදල ආරම්භෙය් සිට ෙම් දක්වා එහි මුදල් උපෙයෝගී 
ෙකොට ෙගන මිලදී ෙගත් සියලුම ඉඩම්වල නම් කවෙර්ද;  

 (iii) එම එක් එක් ඉඩම ගත් මිල හා ඒවාෙය් වර්තමාන ෙවළඳෙපොල මිල ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iv) ඉහත කී ඉඩම්වලින් කිසිවක් විකුණා තිෙබ්ද;  

 (v) එෙසේ නම්, එක් එක් ඉඩම විකිණීෙම් අරමුණ සහ විකුණන ලද මිල කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         
(ඇ) (i) මහෙපොළ ශිෂ ත්ව අරමුදල මගින් වර්තමානෙය්දී පතිලාභ ලබාෙදන ශිෂ  

ශිෂ ාවන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) මහෙපොළ ශිෂ ත්වලාභියකුට මාසිකව ලබා ෙදන ශිෂ ත්ව දීමනාව 
ෙකොපමණද;   

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

0800/’10 

10. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) දැනට කියාත්මක වන ජාතික අධ ාපන විද ාපීඨ දාහතකින් ශික්ෂණ විද ා ඩිප්ෙලෝමා 
පාඨමාලාව හා සීමාවාසික පුහුණුව සාර්ථකව නිමකළ, ෙමෙතක්  ගුරු පත්වීම් 
ෙනොලැබූ ගුරු ශිෂ /ශිෂ ාවන් විශාල පිරිසක් සිටින බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ)  (i) වර්ෂ 2009 ෙදසැම්බර් සිට ෙම් දක්වා ගුරු පත්වීම්    ෙනොලබා සිටින එම 
ඩිප්ෙලෝමාධාරීන්ෙග් සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම ගුරු ශිෂ /ශිෂ ාවන් සඳහා පත්වීම් ලබාදීෙම් කමෙව්දයක් ෙම් වන විට 
සකසා තිෙබ්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, 2010 හා 2011 වර්ෂ තුළ  පත්වීම් ලබා ෙදනු ලබන ගුරු සිසුන් 
සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 



( 25 ) 

 

 

 (iv) 2010 හා 2011 වර්ෂවලදී එම පත්වීම් ලබා ෙදන දින වකවානු කවෙර්ද; 
 (v) එම පත්වීම් ලබා දීම සඳහා ෙම් වන විට පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබ්ද; 
          (vi)   එෙසේ නම්, 2010 හා 2011 වර්ෂ සඳහා ෙවන් කළ පතිපාදන පමාණය ෙවන් 

ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 
  (vii) එම පතිපාදනයන් ෙවන්කරන ලද වැයශීර්ෂ හා කමෙව්දය කවෙර්ද; 

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

0914/’10 

11. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— කීඩා අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)   

(අ) (i) ශී ලංකා කිකට් ආයතනය සමර්ෙසට් එන්ටර්ෙට්න්මන්ට් ෙවන්චර්ස ්
(සිංගප්පුරු) ෙපෞද්ගලික සමාගම (Somerset Entertainment Ventures 
(Singapore) Pvt. Ltd.)  සමඟ ගිවිසුමකට එළඹී තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම ගිවිසුමට එළැඹි දිනය හා ඊට අදාළ කරුණු කවෙර්ද; 
 (iii) එම ගිවිසුෙම් වටිනාකම ෙකොපමණද; 
 (iv) එකී ගිවිසුම සභාගත කරන්ෙන්ද; 
 (v) ෙනොඑෙසේ නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) ඉහත කී සමාගම, 

 (i)  ශී ලංකාෙව් ලියාපදිංචි කර ඇත්නම්, ලියාපදිංචි අංකය කවෙර්ද; 
 (ii) එම සමාගම ෙවනත් රටක ලියාපදිංචි සමාගමක් නම්, එම ලියාපදිංචි රට, දිනය 

හා අංකය කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ඉහත කී ගිවිසුමට අදාළ දැන්වීම ශී ලංකා කිකට් ආයතනය විසින් තම ෙවබ් 

අඩවිෙය් පමණක් පචාරණය කරන ලැබුෙව්ද; 

 (ii) එම දැන්වීම පචාරය කළ දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) ඉහත කී සමාගම කිකට් කීඩාව හා සම්බන්ධව මීට පථම ගිවිසුම්වලට එළඹී 
තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ  අවසථ්ාවන් කවෙර්ද; 

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

0246/'10 

12. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,—  අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

(අ) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, තංගල්ල කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත්, ෙබලිඅත්ත 
ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන රජෙය් පාසල්වල, 

 (i) සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ෙනොමැති පාසල් සංඛ ාව සහ ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (ii) ෙගොඩනැගිලි අවශ තා ඇති පාසල්වල නම් සහ අවශ  ෙගොඩනැගිලි සංඛ ාව 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 



( 26 ) 

 

 

(ආ) (i) ඉහත අවශ තාවයන් සපුරාලීම තුළ අධ ාපනෙය් නෙවෝදයක් ඇති වන බැව් 
පිළිගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම අවශ තාවයන් සපුරාලීමට අවශ  පතිපාදන එම පාසල් සඳහා 
ලබාදීමට  කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකොපමණ කාලයක් තුළදී ද; 

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

0654/’10 

13. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,—  සමූපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමාෙගන් 
ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) වී අෙලවි මණ්ඩලය පිහිටුවීෙම් අරමුණු කවෙර්ද;  

 (ii) වී අෙලවි මණ්ඩලය විවෘත කරනු ලැබූ දිනය කවෙර්ද;  

 (iii) 1995 දී එය වසා දැමීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) පසුගිය වර්ෂ 4-5 තුළදී වී අෙලවි මණ්ඩලය විසින් මිළදී ගනු ලැබූ වී ෙටොන් 
සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) යල සහ මහ කන්නවල වී නිෂප්ාදනයට සාෙප්ක්ෂව වී අෙලවි මණ්ඩලය විසින් 
මිළදී ගත් වී පමාණය පතිශතයක් ෙලස ෙකොපමණද;  

 (iii) වී වල අවම විකුණුම් මිළ ඉහළ නැංවීමට වී අෙලවි මණ්ඩලයට හැකි වූෙය් 
ෙකෙසේද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?     
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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14. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  (1) 

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය්, රජය මගින් පාලනය වන ජාතික පාසල් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එම පාසල්වල නම්, ලිපිනයන් හා දුරකථන අංක කවෙර්ද;  

 (iii) එම පාසල් අතරින් ගුරු අතිරික්තයක් පවතින පාසල් කවෙර්ද; 

 (iv) ගුරු අතිරික්තයක් පවතින  විෂයයන් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?     

(ආ) (i) එම පාසල්වලින් ගුරු ඌනතා පවතින පාසල් කවෙර්ද;  

 (ii) ගුරු ඌනතාවයන් පවතින විෂයයන් කවෙර්ද;  

 (iii) ගුරු ඌනතා පවතින පාසල්වලට ගුරුවරුන් ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද;   

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 



( 27 ) 
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15. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) රාජ  ඖෂධ නිෂප්ාදන නීතිගත සංසථ්ා නිෂප්ාදනාගාරය තුළ 2010 අෙගෝසත්ු මාසෙය් 
දිනක වැරදි ෙබෙහත් කලවම් කිරීමක් සිදුවී ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?    

(ආ) එෙසේ නම්, 

 (i) වැරදි ෙලස නිපදවූ එම ෙබෙහත් ෙතොගය ෙම් වන විට භාවිතෙයන්  ඉවත්කර 
තිෙබ්ද; 

        (ii) එම වරද සිදුකළ පුද්ගලයා ෙහෝ පුද්ගලයින් සම්බන්ධෙයන් ගත් කියාමාර්ගය 
කවෙර්ද; 

 (iii) ෙම් පිළිබඳව ඖෂධ අධිකාරියට වාර්තා වී තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙමම වැරදීෙමන් පසු නිෂප්ාදනාගාරය ජී. එම්. පී. (Good Manufacturing Practice) 
කියාවලිය අනුව පිරිසිදු කිරීමකට ලක්කර තිෙබ්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) (i) වැරදි ෙලස සිදූව ඇති ඖෂධ නිෂප්ාදනය නිසා සංසථ්ාවට සිදුවූ පාඩුව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාඩුව වසන් කිරීම සඳහා අදාළ ෙබෙහත් ෙතොගය ෙවළඳ ෙපොළ ෙවත 
නිකුත් කර තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 

 

2011 අෙපේල් මස 08 වැනි සිකුරාදා 

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
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1. 

ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (4) 

 (අ) (i) ගාල්ල දිසත්ික්කය තුළ  ඉඩම් පතිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් සභාවට අයත් ඉඩම් 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ එක් එක් ඉඩෙම් නම, පමාණය, පිහිටි ගාම නිලධාරී ෙකොට්ඨාසය 
සහ ඉඩෙම් සව්භාවය කවෙර්ද; 

 (iii) එක් එක් ඉඩෙම් වාර්ෂික ආදායම ෙකොපමණද; 

 (iv) එම ඉඩම්වල අයිතිය නීත ානුකූලව පුද්ගලයන්ට ෙහෝ ආයතනවලට පවරා 
තිෙබ්ද; 

 (v) එෙසේ නම්,  ඉඩම් පවරාදුන් කාර්යය සහ පදනම කවෙර්ද; 



( 28 ) 

 

 

 (vi) ඉඩම්ලාභී පුද්ගලයන්ෙග් ෙහෝ ආයතනවල නම, ලිපිනය, පවරා දුන් දිනය, 
ඉඩෙම් පමාණය හා කාල සීමාව කවෙර්ද; 

 (vii) එක් එක් ඉඩෙමන් ෙකොමිෂන් සභාවට ලැ ෙබන ආදායම ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද? 
(ආ)     (i) ෙකොමිෂන් සභාෙව් ඉඩම් නීත ානුකූල ෙනොවන අයුරින් පුද්ගලයින් ෙහෝ 

ආයතන විසින් භුක්ති විඳින්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්,  ඔවුන්ෙග් නම් සහ  භුක්ති විඳින ඉඩම් පමාණය හා කාල සීමාව 
කවෙර්ද; 

 (iii) ඒ සම්බන්ධව ගත් කියාමාර්ග සහ එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 
 (iv) ආරම්භෙය්දී හා ෙම් වනවිට ෙකොමිෂන් සභාවට අයත් ඉඩම් පමාණය 

ෙකොපමණද; 
 (v) ආරම්භෙය් තිබූ ඉඩම් පමාණෙයන් අන්සතු කළ පමාණය ෙකොපමණද; 
 (vi) සන්තකය අන්සතු කළ අයෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ ඉඩම් පමාණය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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2. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,—  අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

(අ) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, තංගල්ල කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත්, තංගල්ල 
ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන රජෙය් පාසල්වල,  

 (i) සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ෙනොමැති පාසල් සංඛ ාව සහ ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (ii) ෙගොඩනැගිලි අවශ තා ඇති පාසල්වල නම් සහ අවශ  ෙගොඩනැගිලි සංඛ ාව 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) ඉහත අවශ තාවයන් සපුරාලීම තුළ අධ ාපනෙය් නෙවෝදයක් ඇති වන බැව් 

පිළිගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේනම් එම අවශ තාවයන් සපුරාලීමට අවශ  පතිපාදන එම පාසල් සඳහා 
ලබාදීමට  කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකොපමණ කාලයක් තුළදී ද; 
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0445/’10 

3. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන අමාත තුමාෙගන් 
ඇසීමට,—  (3) 

(අ) ෙම් දක්වා වූ පසුගිය වර්ෂ පහක කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී විෙද්ශ රැකියා සඳහා 
පිටත්ව ගිය පුද්ගලයන් සංඛ ාව ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) රැකියා සඳහා විෙද්ශගත වන පුද්ගලයන් රක්ෂණ සැලැසම්ක් තුළින් ආරක්ෂා කළ යුතු 
බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?         

(ඇ) එෙසේ නම්, එවැනි රක්ෂණ ආවරණයක් සඳහා එක් පුද්ගලයකුෙගන් ෙකොපමණ 
මුදලක් අයකරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         



( 29 ) 

 

 

(ඈ) පසුගිය වර්ෂ 5 තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී ඉල්ලා සිටි රක්ෂණ හිමිකම් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඉ) රක්ෂණ ගිවිසුම සඳහා මුදල් ෙගවා තිබුනද, රක්ෂණ හිමි පුද්ගලයන්ට හිමිකම් 
ෙනොලැබීමට ෙහේතු කවෙර්ද යන්න එතුමා පැහැදිලි කරන්ෙනහිද?            

(ඊ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0678/’10 

4. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර  මහතා,— කීඩා අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)  

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට සූරියවැව කිකට්   කීඩාංගනය ඉදිවන ඉඩම රජය විසින් බදු ෙහෝ  
ෙවනත් කමයකට බාහිර පාර්ශව්යක් ෙවත පවරනු ලැබුෙව්ද; 

 (ii) එෙසේ පවරා ෙදනු ලැබුෙව් කවෙරකුටද; 

 (iii) එම ඉඩම පවරා දුන් මුදල, පැවරුම සිදුකළ වර්ෂය හා ඉ ඩෙම් පමාණය 
කවෙර්ද; 

 (iv) එම කීඩාපිටිය ෙගොඩනැඟීෙමන් පසු එහි අයිතිය පැවෙරන පාර්ශව්ය 
කවෙරක්ද; 

 (v) පවරනු ලබන කාල සීමාව හා මුදල ෙකොපමණද; 

 (vi)  එමගින්  අෙප්ක්ෂිත වාර්ෂික ආදායම ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) ඉහත කීඩාංගනය ඉදිකිරීම් සඳහා වැය වන මුළු මුදල ෙකොපමණද; 
        (ii) එම මුදල වැය කරනු ලබන්ෙන්  රජය ෙහෝ රජෙය් ආයතනයක් විසින්ද; 

නැතෙහොත් ශී ලංකා කිකට් ආයතනය  ෙහෝ ෙවනත් ආයතනයක් විසින්ද; 

        (iii) එෙසේ නම්, එක් එක් පාර්ශව් විසින් වැය කළ මුදල  ෙවන්  ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ෙමම කීඩාංගනය සහ එහි ගෘහ නිර්මාණ කටයුතු සඳහා උපෙදස ් ලබා 

ෙදන්ෙන් කවරුන්ද; 

 (ii) කීඩාපිටිය, කීඩා මණ්ඩපය, දිවා රාතී විදුලි බුබුළු හා වාර්ෂික නඩත්තුව සඳහා 
වැය කිරීමට අෙප්ක්ෂිත මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

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

0802/’10 

5. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) මාතර දිසත්ික්කෙය්, අකුරැසස් කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත්, අකුරැසස් 
ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන පාසල්වල යටිතල පහසුකම් සහ 
ෙපොදු අවශ තාවයන්ෙග් ඌනතාවයන් පවතින බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) එම පාසල් පද්ධතිය තුළ ඇති, 

 (i) විදුලිය ෙනොමැති පාසල් සංඛ ාව; 

 (ii) පුසත්කාල සහ විද ාගාර පහසුකම් ෙනොමැති පාසල් සංඛ ාව ; 

          (iii) ගුරු නිවාස සංඛ ාව; 



( 30 ) 

 

 

           (iv) විදුලිය ෙනොමැති ගුරු නිවාස සංඛ ාව; 

 (v) ලී බඩු අවශ තා ඇති පාසල් සංඛ ාව; සහ 

          (vi)  ඉහත අඩුපාඩු සහිත පාසල්වල නම්, ලිපිනයන් සහ දුරකථන අංක;  

කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  

(ඇ) (i) ඉහත පාසල්වල පවතින අඩුපාඩු සපුරාලීමට අවශ  පතිපාදන ෙවන් කරදීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?      

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0215/'10 

6. 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (4) 

 (අ) (i) මාතර දිසත්ික්කය තුළ  ඉඩම් පතිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් සභාවට අයත් ඉඩම් 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ එක් එක් ඉඩෙම් නම, පමාණය, පිහිටි ගාම නිලධාරී ෙකොට්ඨාසය 
සහ ඉඩෙම් සව්භාවය කවෙර්ද; 

 (iii) එක් එක් ඉඩෙම් වාර්ෂික ආදායම ෙකොපමණද; 
 (iv) එම ඉඩම්වල අයිතිය නීත ානුකූලව පුද්ගලයන්ට ෙහෝ ආයතනවලට පවරා 

තිෙබ්ද; 
 (v) එෙසේ නම්,  ඉඩම් පවරාදුන් කාර්යය සහ පදනම කවෙර්ද; 
 (vi) ඉඩම්ලාභී පුද්ගලයන්ෙග් ෙහෝ ආයතනවල නම, ලිපිනය, පවරා දුන් දිනය, 

ඉඩෙම් පමාණය හා කාල සීමාව කවෙර්ද; 
 (vii) එක් එක් ඉඩෙමන් ෙකොමිෂන් සභාවට ලැ ෙබන ආදායම ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද? 
(ආ)     (i) ෙකොමිෂන් සභාෙව් ඉඩම් නීත ානුකූල ෙනොවන අයුරින් පුද්ගලයින් ෙහෝ 

ආයතන විසින් භුක්ති විඳින්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්,  ඔවුන්ෙග් නම් සහ  භුක්ති විඳින ඉඩම් පමාණය හා කාල සීමාව 
කවෙර්ද; 

 (iii) ඒ සම්බන්ධව ගත් කියාමාර්ග සහ එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 
 (iv) ආරම්භෙය්දී හා ෙම් වනවිට ෙකොමිෂන් සභාවට අයත් ඉඩම් පමාණය 

ෙකොපමණද; 
 (v) ආරම්භෙය් තිබූ ඉඩම් පමාණෙයන් අන්සතු කළ පමාණය ෙකොපමණද; 
 (vi) සන්තකය අන්සතු කළ අයෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ ඉඩම් පමාණය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0248/'10 

7. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,—  අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2) 

(අ) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, හම්බන්ෙතොට කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත්, 
අම්බලන්ෙතොට ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන රජෙය් පාසල්වල,  



( 31 ) 

 

 

 (i) සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ෙනොමැති පාසල් සංඛ ාව සහ ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (ii) ෙගොඩනැගිලි අවශ තා ඇති පාසල්වල නම් සහ අවශ  ෙගොඩනැගිලි සංඛ ාව 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත අවශ තාවයන් සපුරාලීම තුළ අධ ාපනෙය් නෙවෝදයක් ඇති වන බැව් 
පිළිගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම අවශ තාවයන් සපුරාලීමට අවශ  පතිපාදන එම පාසල් සඳහා 
ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකොපමණ කාලයක් තුළදී ද; 
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0686/’10 

8. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  (1)   

(අ) (i) 2010 සැප්තැම්බර් 01 දිනට ශී ලංකා මහ බැංකුව මගින්  ෙවන්ෙද්සි කරනලද 
ශී ලංකා රජෙය් රන් සංචිත පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) එෙසේ ෙවන්ෙද්සි කරන ලද රත්තරන්වල වටිනාකම එක්සත් ජනපද 
 ෙඩොලර්වලින් සහ ශී ලංකා රුපියල්වලින් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපම 

 (iii) ර ජය විසින් රත්තරන් මිලදී ගැනීමට ෙගවූ මිල ගණන් කවෙර්ද; 
 (iv) රාජසන්තක කරනලද රත්තරන් පමාණයක් ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් රන් 

සංචිතවලට එක් කරනු ලැබුෙව්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         
(ආ) (i) රජයට අයත් රත්තරන් පමාණයක් පසුගිය වසර ෙදක තුළ විකුණනු ලැබුෙව්ද;  
 (ii) එෙසේ නම්, එම රත්තරන්වල අෙලවි මිල කවෙර්ද;   
 (iii) එම රත්තරන් විකිණීම ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් ෙහෝ ෙවන්ෙද්සි කිරීමක් මගින් 

සිදුකරන ලද්ෙද්ද;  

යන්නත් එතුමා දන්වන්ෙනහිද?   
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

0803/’10 

9. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) මාතර දිසත්ික්කෙය්, අකුරැසස් කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත්, මාලිම්බඩ 
ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන රජෙය් පාසල්වල යටිතල පහසුකම් 
සහ ෙපොදු අවශ තාවයන්ෙග් ඌනතාවයන් පවතින බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) එම පාසල් පද්ධතිය තුළ ඇති, 

 (i) විදුලිය ෙනොමැති පාසල් සංඛ ාව; 

 (ii)  පුසත්කාල සහ විද ාගාර පහසුකම් ෙනොමැති පාසල් සංඛ ාව; 

           (iii) ගුරු නිවාස සංඛ ාව; 

           (iv)   විදුලිය ෙනොමැති ගුරු නිවාස සංඛ ාව; 

           (v)   ලී බඩු අවශ තා ඇති පාසල් සංඛ ාව; සහ 



( 32 ) 

 

 

           (vi)  ඉහත අඩුපාඩු සහිත පාසල්වල නම්, ලිපිනයන් සහ දුරකථන අංක;  

කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  
(ඇ) (i) ඉහත පාසල්වල පවතින අඩුපාඩු සපුරාලීමට අවශ  පතිපාදන ෙවන් කරදීමට 

කටයුතු කරන්ෙන්ද;  
 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

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

0921/’10 
10. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)  

(අ) (i) රාජ  ඖෂධ නිෂප්ාදන නීතිගත සංසථ්ාෙව් සභාපතිවරයාෙග් සම්පූර්ණ නම හා 
වයස කවෙර්ද;    

 (ii) ෙමම තනතුරට පත්වීමට ෙපර ඔහු ෙසේවය කළ සථ්ානය හා තනතුර කවෙර්ද; 
 (iii) ඔහුෙග් වෘත්තීය පලපුරුද්ද කවෙර්ද;  
 (iv) ඔහුෙග් මාසික වැටුප හා ලැෙබන ෙවනත් දීමනා කවෙර්ද; 
 (v) ඔහු එම තනතුරට පත් කළ බලධාරියා කවරුන්ද ; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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11. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,—  අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)  

(අ) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, හම්බන්ෙතොට කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත්, 
තිසස්මහාරාම ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන රජෙය් පාසල්වල, 

 (i) සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ෙනොමැති පාසල් සංඛ ාව සහ ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 
 (ii) ෙගොඩනැගිලි අවශ තා ඇති පාසල්වල නම් සහ අවශ  ෙගොඩනැගිලි සංඛ ාව 

කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත අවශ තාවයන් සපුරාලීම තුළ අධ ාපනෙය් නෙවෝදයක් ඇති වන බැව් 
පිළිගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම අවශ තාවයන් සපුරාලීමට අවශ  පතිපාදන එම පාසල් සඳහා 
ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකොපමණ කාලයක් තුළදී ද; 
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0691/’10 

12. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  (1) 

(අ) (i) ශී ලංකා මහ බැංකුව ආරම්භ වූ දින සිට ෙම් දක්වා කාලය තුළ ශී  ලංකාෙව් 
වාණිජ බැංකු පිහිටුවීම සඳහා නිකුත් කර ඇති බලපත සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙමම එක් එක් බැංකුෙව් පධාන ශාඛාව යටෙත් කියාත්මක වන බැංකු ශාඛා 
සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) ඉහත බැංකුවල ෙගවා නිමි ෙකොටස ්පාග්ධනය ෙකොපමණද; සහ 



( 33 ) 

 

 

 (iv) අද වන විට වාණිජ බැංකුවලට අවශ  වන ෙකොටස ් පාග්ධන පමාණය 
ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

 (ආ) (i) ඉහත බැංකු අතරින් පධාන කාර්යාලය ශී ලංකාෙව් තිෙබන කවර ෙහෝ 
බැංකුවක් විෙද්ශීය බැංකුවක් මිලදී ගැනීමට මුදල් ෙගවා තිෙබ්ද; සහ  

 (ii) එෙසේ නම්, එම බැංකුෙව් නම සහ එම බැංකුව මගින් අනුමත කර ඇති මුදල් 
පමාණය කවෙර්ද;   

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) (i) වාණිජ ෙනොවන බැංකු සඳහා නිකුත් කර ඇති බලපත සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ශී ලංකාෙව් දැනට කියාත්මක වන වාණිජ ෙනොවන බැංකු සංඛ ාව කවෙර්ද;  

 (iii) එම බැංකුවල ෙකොටස ්පාග්ධනය ෙකොපමණද; 

 (iv) යම්කිසි වාණිජ ෙහෝ වාණිජ ෙනොවන බැංකුවක් බංෙකො  ෙළොත් තත්ත්වයට 
පත්වී තිෙබ්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, එම බැංකුවල සහ ඒවාෙය් අධ ක්ෂවරුන්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා දන්වන්ෙනහිද?         

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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13. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) මාතර දිසත්ික්කෙය්, අකුරැසස් කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත්, වැලිපිටිය 
ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන රජෙය් පාසල්වල යටිතල පහසුකම් 
සහ ෙපොදු අවශ තාවයන්ෙග් ඌනතාවයන් පවතින බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) එම පාසල් පද්ධතිය තුළ ඇති, 

 (i)  විදුලිය ෙනොමැති පාසල් සංඛ ාව; 

 (ii)   පුසත්කාල සහ විද ාගාර පහසුකම් ෙනොමැති පාසල් සංඛ ාව ; 

          (iii) ගුරු නිවාස සංඛ ාව; 

        (iv) විදුලිය ෙනොමැති ගුරු නිවාස සංඛ ාව; 

          (v) ලී බඩු අවශ තා ඇති පාසල් සංඛ ාව; සහ 

         (vi) ඉහත අඩුපාඩු සහිත පාසල්වල නම්, ලිපිනයන් සහ දුරකථන අංක;  

කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  
(ඇ) (i) ඉහත පාසල්වල පවතින අඩුපාඩු සපුරාලීමට අවශ  පතිපාදන ෙවන් කරදීමට 

කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද; 

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

 
 
 
 



( 34 ) 
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14. 

ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)  

(අ) (i) ගාල්ල බස ්නැවතුම්පල ඉදිකිරීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත වියදම ෙකොපමණද; 
 (ii) ෙමම ඇසත්ෙම්න්තුව සකසක්ළ ආයතනය කුමක්ද; 
 (iii) එම ඇසත්ෙම්න්තුව හා ෙගොඩනැගිල්ෙල් සැලැසම් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) ෙමම ව ාපෘතියට අදාළ, 

 (i) ෙකොන්තාත්කරු  ෙහෝ ෙකොන්තාත්කරුවන් කවුරුන්ද; 
 (ii) උපෙද්ශක සමාගමක් ෙහෝ ආයතනයක් තිෙබ් නම්, ඒ කවෙර්ද; 
 (iii) අධීක්ෂණ කටයුතු කරනු ලබන ආයතනය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) එම බසන්ැවතුම්ප ෙල් සව්භාවය හා අදාළ ෙගොඩනැගිල්ල තුළ කියාත්මක 

කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන ආයතන ෙහෝ ව ාපාර කවෙර්ද; 
         (ii) ෙමම ෙගොඩනැගිල්ල තුළ ව ාපාරික සථ්ාන ලබාදීෙම්දී අනුගමනය කරනු 

ලබන කමෙව්දය කුමක්ද; 
        (iii) බසන්ැවතුම්පල ඉදිකිරීමට සමගාමීව බස ්නැවතුම්පල අවට සහ ගාලු නගරෙය් 

අනිකුත් පෙද්ශවලින් ඉවත් කරන ලද  පදික ෙවළඳුන්ට හා තාවකාලික 
ව ාපාරික සථ්ාන හිමියන්ට  ලබාෙදන සහනය කවෙර්ද; 

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

0922/’10 
15. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)   

(අ) (i) පසුගිය වර්ෂ 06 ක කාලය තුළ බාල වර්ගෙය් ඖෂධ ෙගන එන ලද සමාගම් 
ෙලස හඳුනාෙගන ඇති සමාගම් සංඛ ාව කවෙර්ද;  

 (ii) එම සමාගම්වල නම් කවෙර්ද; 
 (iii) එම එක් එක් සමාගම විසින් බාල වර්ගෙය්  ඖෂධ ෙගන ඒම නිසා රජයට සිදුවූ 

පාඩුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 
 (iv) එක් එක් සමාගම් විසින් රජයට ආපසු ෙගවා ඇති මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන් 

වශෙයන් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) බාල වර්ගෙය් ඖෂධ ෙගන ආ බවට හඳුනාෙගන ඇති එක් එක් සමාගෙම් 

සභාපති හා අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද; 
 (ii) එම සමාගම් අතුරින් ෙම් වන විට අපෙල්ඛනගත කර (Black list),  තහනම් කර 

ඇති සමාගම් සංඛ ාව කවෙර්ද; 
  (iii) ඒ සමාගම්වල නම් කවෙර්ද; 
 (iv) ඉහත පරිදි  තහනම් කර ඇති සමාගම්වලින් වර්ෂ 2006 සිට 2010 දක්වා කාල 

සීමාෙව්දී නැවත ඖෂධ මිලදී ගැනීම්  සිදුකර තිෙබ්ද; 

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

 
  



( 35 ) 

 

 

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු 

1. 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා,— ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා විසින් අමාත  ධූරයන් 

දැරීම ෙයෝග  ෙනොවීම,— විවාදය කල් තබනු ලැබූ පශන්ය (2010 ඔක්ෙතෝබර් මස 08) “ඉතා 
ඵලදායී පරිපාලනයක් පවත්වාෙගන යාමටත්, අමාත වරුන්ෙග් කටයුතු නිසි ෙලස 
සමාෙලෝචනය කිරීමටත්, ජනාධිපතිවරයා හා අගමැතිවරයා විසින් කිසිදු අමාත  ධූරයක් දැරීම 
ෙයෝග  ෙනොවන බව ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.” යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්, 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. [පා. 1/’10] 

පා. 4/’10 
2. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් (COPE), රාජ  
ගිණුම් කාරක සභාෙව් (PAC)  සහ උපෙද්ශක කාරක සභාවල සියලුම රැසව්ීම්වලට සහභාගි 
වීමට මාධ ෙව්දීන්ට අවසර ලබාදීම,— ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්, රාජ  ගිණුම් 
කාරක සභාෙව් සහ උපෙද්ශක කාරක සභාවල සියලුම රැසව්ීම්වලට මාධ ෙව්දීන්ෙග් 
සහභාගිත්වය තුළින් එම සාකච්ඡා වඩාත් ඵලදායී, අර්ථවත් හා විනිවිදභාවයකින් යුක්ත වනු ඇති 
බැවින් මාධ ෙව්දීන්ට එම රැසව්ීම්වලට සහභාගි වීමට අවසර දිය යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 5/’10 
3. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— කෘෂිකාර්මික සව්යං රැකියාවල නියුතු ෙගොවීන්ට 
කෘෂිකාර්මික ණය ලබා දීම,— කෘෂිකාර්මික සව්යං රැකියාවල නියුතු ෙගොවීන්ට 5% ක අඩු 
ෙපොළී අනුපාතයක් මත රු. 250,000 උපරිමයකට යටත්ව කෘෂිකාර්මික ණය ලබා දිය   යුතු යැයි 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 6/’10 
4. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙපොලිතින්, ප්ලාසට්ික් ආදී අපදව  ඉවත් කිරීම පිළිබඳව 
ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා දීප ව ාප්ත වැඩ සටහනක් කියාත්මක කිරීම,— දිවයිෙන් 
ෙපොලිතින් හා ප්ලාසට්ික් දව  භාවිතය සීඝෙයන් වැඩි වී ඇති අතර, ඒවා අනිසි ෙලස බැහැර 
කිරීෙමන් මහා පරිමාණෙයන් පරිසර දූෂණය සිදුවන බැවින් එවැනි අපදව  ඉවත් කිරීම පිළිබඳව 
ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා දීප ව ාප්ත වැඩ සටහනක් කියාත්මක කළ යුතු යැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 7/’10 
5. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— රාජ  බැංකු වලින් ලබා ගත් ණය පැහැරහරින්නන්ෙග් 
නම් පසිද්ධියට පත් කිරීම,— රාජ  බැංකුවලින් රුපියල් මිලියන 100 කට අධික ණය ලබා ෙගන 
ආපසු ෙගවීම පැහැරහරින්නන්ෙග් නම් පසිද්ධියට පත් කිරීම සඳහා නීති සම්පාදනය කළ යුතු 
යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 8/’10 
6. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් ෙයෝජනා කියාත්මක  කිරීම,— 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් ෙයෝජනා ඵලදායී කමයක් වන අයුරින්, ඒවා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරනු ලැබීෙමන් පසු වසරක් තුල විවාදයට භාජනය කළ යුතු බවත්, ඒවා සභා සම්මත වුවෙහොත්, 
හය මාසයක් තුළ අමාත  මණ්ඩලය විසින් ද අනුමත කළ යුතු බවත් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා කරයි. 

 



( 36 ) 

 

 

පා. 9/’10 
7. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ජාතික ගීය වාදනය කිරීම,— දිවයින 
තුළ ජාතික මමත්වයක් වර්ධනය කිරීමට හැකිවනු වස ්පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම ආරම්භ කිරීමට 
හා අවසාන කිරීමට ෙපරාතුව පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ජාතික ගීය වාදනය කළ යුතු යැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 10/’10 
8. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— බලගතු ශී ලාංකික අනන තාවයක් ෙගොඩනැගීම,— 
ආණ්ඩුෙව් ලිපිෙල්ඛනාදිෙයහි යම් ෙකෙනකුෙග් ජාතිය  හා ආගම සඳහන් කිරීම අවශ  
කරුණක් වීම බලගතු ශී ලාංකික අනන තාවයක් ෙගොඩනැගීමට බාධාවක් හා අවහිරයක් වී ඇති 
බැවින් එම අවශ තාවය ඉවත් කළ යුතු යයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 11/’10 
9. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— වාණිජ අරමුණු සඳහා ආගමික නායකයින්ෙග් රූප 
භාවිතා කිරීම වැළැක්වීම,— සියලුම ආගම්වලට සමානව ගරු කළ යුතු අතර කිසිදු ෙවෙළඳ  
දැන්වීමක ෙහෝ ෙවනත් ආගමික ෙනොවන භාණ්ඩයක බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග්, ෙජ්සුස ්කිසත්ුස ්
වහන්ෙසේෙග්, ශිව ෙදවියන්ෙග් සහ මහම්මත් නබිතුමන්ෙග් රූප ඇතුලත් ෙනොකළ යුතු යැයි 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 12/’10 
10. 
 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අධිකරණයට අපහාස කිරීම පිළිබඳ කාර්ය පටිපාටිය 
විධිමත් කිරීමට නව නීති සකස ්කිරීම,— සියලු ෙදනාටම සමාන සාධාරණත්වයක් සහතික 
කරනු වස ්ශක්තිමත් පජාතන්තවාදයක් සහ  උද්දීප්තිමත් නිදහස ්මාධ යක් පවත්වාෙගන යාම 
සඳහා අධිකරණයට අපහාස කිරීම පිළිබඳ කාර්ය පටිපාටිය විධිමත් කිරීමට නව නීති සකස ්
කළයුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 13/’10 
 

11. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මහජන යහපත උෙදසා නඩුකරණයට නීති හඳුන්වාදීම,— 

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

පා. 14/’10 
12. 

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

පා. 15/’10 
 

13. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— රාජ  නිලධාරීන්ට දඬුවම් පැමිණවීම,— රජෙය් උසස ් 

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



( 37 ) 

 

 

පා. 16/’10 
 

14. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විශාම ගැන්වීෙම් වයස ් සීමාව දීර්ඝ කිරීම,— රාජ  

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

පා. 17/’10 
 

15. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අධ ාපනය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තත්ත්ව ආරක්ෂණ 

සභාවක් සථ්ාපිත කිරීම,— වගකීමකින් ෙතොරව විශව්විද ාල නාමයන් භාවිත කරමින් ශී ලංකාව 
තුළ විශාල වශෙයන් අධ ාපනික ආයතන බිහිෙවමින් පවතින නිසා, අධ ාපනය අනාගත 
පරම්පරාව සඳහා ආරක්ෂා කර දීම උෙදසා “ තත්ත්ව ආරක්ෂණ සභාවක්” නීතිමය වශෙයන් 
වහා සථ්ාපිත කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 18/’10 
 

16. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— “නඩු පවරන නිලධාරී” නමැති තනතුරක් ඇති කිරීම,— 

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

පා. 19/’10 
17. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අයවැය සම්මත කිරීමට ෙපර පූර්ව අයවැය විවාදයක් 
පැවැත්වීම,—ඉන්දියාව හා එක්සත් රාජධානිය ෙමන් අවසාන හා පූර්ණ අයවැය සම්මත කිරීමට 
මාස තුනකට පථම, අයවැය ඇසත්ෙම්න්තුවල අහිතකර ෙහෝ අවාසිදායක බලපෑම් ඇෙතොත් ඒවා 
අවම කිරීමට සහ නිවැරදි කිරීමට හැකි වන පරිදි පූර්ව අයවැය විවාදයක් පැවැත්විය යුතු යැයි 
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 20/’10 
18. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— උද්ධමනයට ගැලෙපන ෙසේ ෙසේවා නියුක්තිකයන්ට 1%ක 
දීමනාවක් ෙගවීම,— රාජ  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 යුතු 
යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා. 21/’10 
19. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙජ ෂඨ් පුරවැසියන්ට ෙනොමිෙල් ගමන් පහසුකම් 
සැලසීම,— සියලුම ෙජ ෂඨ් පුරවැසියන්ට ෙපොදු ගමනාගමන ෙසේවාවන්වල ෙනොමිෙල් ගමන් 
පහසුකම් සලසා දිය යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 22/’10 
20. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අර්බුද සමථ මධ සථ්ානයක් පිහිටුවීම,— සාමය කඩවීම 
වැනි ජාතික පශන්යක් ඇති ශී ලංකාව බහු ජාතික හා බහු ආගමික රටක් වන ෙහයින්, ශී ලංකාව 
තුළ, කලාපය තුළ හා සමසථ් වශෙයන් ෙලෝකෙය්ම එවැනි පශන් විසදීම සඳහා ෙබෞද්ධ, 
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කිසත්ියානි, හින්දු හා ඉසල්ාම් ආගම්වල ශක්තිය පෙයෝජනයට ගනිමින් අර්බුද සමථ 
මධ සථ්ානයක් පිහිටු විය යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 23/’10 
21. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විශාමික පාරි ෙතෝෂික මුදල් පමාදයකින් ෙතොරව ලබා 
දීම,— ෙමෙතක් විශාමික පාරිෙතෝෂික මුදල් ලබා  ෙනොදුන් විශාමිකයින්ට එම විශාමික 
පාරිෙතෝෂික මුදල් පමාදයකින් ෙතොරව ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 24/’10 

22. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ජාතික පතිපත්ති සැලසුම් සභාවක් පත් කිරීම,— කමවත් 

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

පා. 25/’10 

23. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විෙද්ශ රැකියා නියුක්තිකයන්ෙග් ගැටලු නිරාකරණය 

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

පා. 26/’10 

24. 
 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— නව නිපැයුම්කරුවන් ෙලෝකයට හඳුන්වා දීම සඳහා 
ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් සකස ් කිරීම,— නව නිපැයුම්කරුවන් සහ විවිධ දක්ෂතා ඇති 
පුරවැසියන් ෙලෝකයට හඳුන්වාදීම සඳහා ද ඔවුන් සතු දක්ෂතා හා එකී නිර්මාණ දියුණු කර 
ගැනීම සඳහා ද ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් සකස ්කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
කරයි.   

පා. 27/’10 

25. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙද්ශීය අමු දව  ෙයොදා ගන්නා කර්මාන්තකරුවන්ට බදු 

සහන ලබා දීම,— සම්පූර්ණෙයන් ජාත න්තර ෙව ෙළඳෙපොල සඳහා ඉලක්ක කර ගනිමින් 75% 
කට වඩා ෙද්ශීය අමුදව  ෙයොදා ගනිමින් භාණ්ඩ නිපදවන ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන්ට අවුරුදු 
02ක බදු සහන කාලයක් ලබා යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 28/’10 

26. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— වතුකර ජනතාවට පුරවැසිකම් ලබාදීම,— වතුකරෙය්      

ශීලංකා පුරවැසිකම ෙනොමැති සියලු ජන ෙකොට්ඨාසවලට ඔවුන්ෙග් කැමැත්ත මත පුරවැසිභාවය 
ලබා දිය  යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 
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පා. 29/’10 

27. 
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  යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 30/’10 

28. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් හා ෙසේවා නියුක්ති භාරකාර 

අරමුදල් සතියක් ඇතුළත ඉල්ලුම්කරුවන්ට ලබා දීම,— ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් හා ෙසේවා 
නියුක්ති භාරකාර අරමුදල් සතියක් ඇතුළත ඉල්ලුම්කරුවන්ට ලබා දිය හැකි වැඩ පිළිෙවළක් 
සකස ්කළ  යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 31/’10 

29. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පාසල් ළමුන් සඳහා නිදහස ්වාර ගමන් පෙව්ශ පත ලබා 

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

පා. 32/’10 

30. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— කීඩා පාසල් ඉදිකිරීම හා ජාතික කීඩා පතිපත්තියක් සකස ්

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

පා. 33/’10 

31. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ජාතික භාෂා අධ ාපන මණ්ඩපයක් පිහිටුවීම,— 

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

පා. 34/’10 

32. 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අසව්ර් මහතා, —පුත්තලම දිසත්ික්කය තුළ කාර්මික උද ාන 

පිහිටුවීම, —කර්මාන්ත වැඩි දියුණු කිරීෙම් හා  තරුණ තරුණියන්ට රැකියා අවසථ්ා ලබා දීෙම් 
අදහසින් පුත්තලම දිසත්ික්කය තුළ කාර්මික උද ාන පිහිටුවිය යුතු යයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 35/’10 

33. 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අසව්ර් මහතා,— කල්මුෙන් නගරය තුළ පිහිටි සාතන්කර්නි 

මහජන කීඩාංගනය සංව ර්ධනය කිරීම,— දිගාමඩුල්ල දිසත්ික්කෙය් තරුණ තරුණියන්ෙග් විවිධ 
වූ කීඩා කුසලතාවයන් හා හැකියාවන් වැඩි දියුණු  කිරීම සඳහා උසස ් තත්වෙය් පහසුකම් 
සපයාදීෙම්  අදහසින් කල්මුෙන් නගරය තුළ පිහිටි සාතන්කර්නි මහජන කීඩාංගනය සියලු 
පහසුකම් සහිත ජාත න්තර කීඩාංගනයක් ෙලස සංවර්ධනය කළ යුතු යයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා කරයි. 
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පා. 39/’10 

34. 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— කෑගල්ල දිසත්ික්කය තුළ ෙකෞතුකාගාරයක් පිහිටුවීම,— 

කෑගල්ල දිසත්ික්කය තුළ ඇති ෙපෞරාණික, සංසක්ෘතික, සමාජමය වටිනාකමක් ඇති සථ්ානවල 
ෙතොරතුරු ලබා ගත හැකි හා ෙකෞතුක භාණ්ඩ සඳහා ෙකෞතුකාගාරයක් පිහිටුවීමට පියවර ගත 
යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 40/’10 

35. 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— අධිකරණය, ෙපොලීසිය, බන්ධනාගාරය ඒකාබද්ධ වන අයුරින් 

ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කිරීම,— සමාජෙයහි ව ාප්තව යමින් පවතින අපරාධ අඩු කිරීමත්, 
අපරාධ නීති පද්ධතිෙය් පවතින අඩුපාඩු අඩුකර අපරාධ නීතිය සංෙශෝධනය කිරීමත්, අධිකරණය 
තුළ ෙගොඩගැසී ඇති ඉඩම් නඩු ඇතුලු  නඩු විභාග අවසන් කිරීම හා අධිකරණය, ෙපොලිසිය හා 
බන්ධනාගාර නවීකරණය කර කඩිනම් ෙසේවයක් ලබා දීම සඳහාත් අධිකරණය, ෙපොලීසිය, 
බන්ධනාගාරය ඒකාබද්ධ වන අයුරින්  ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කිරීමට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා කරයි.  

පා. 41/’10 

36. 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් වූවන්ට සහන සැලසීම සඳහා 

ජනාධිපති ෙකොමිසමක්,— අතීතෙය් සිට ෙම් දක්වා ජනතාව තමන් දරන ෙද්ශපාලන මතය නිසා 
පීඩාවට හා ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් වූ අයෙග් පැමිණිලි විභාග කර සහන සැලසිය හැකි 
පූර්ණ බලැති ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

 

පා. 42/’10 

37. 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— 2000 අංක 46 දරන ෙගොවිජන සංවර්ධන පනත සංෙශෝධනය 

කිරීම,— ශී ලංකාෙව් කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල නියැෙලන ෙගොවීන් සතු ඉඩම්වල අයිතිය විවිධ 
හිමිකම් යටෙත් පවතින අතර ඉන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අඳ ෙගොවියන් වන ෙහයින් ද, ඉහත පනත 
මගින් අඳ ෙගොවි කමය අෙහෝසි කිරීෙම් ෙහේතුෙවන් අඳ ෙගොවීන් ෙගොවි බිම් වලින් ෙනරපා දමා 
ඇති අතර නීතිමය රැකවරණයක් ෙනොමැතිකමින් විවිධ ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් නිර්මාණය 
ෙවමින් පවතින ෙහයින් ද, අඳ ෙගොවීන්ට වූ එම අසාධාරණය දුරැලීම සඳහා 2000 අංක 46 දරන 
ෙගොවිජන සංවර්ධන පනත සංෙශෝධනය කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

 

පා. 43/’10 

38. 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— උසස්න්ෙගොඩ කඳුවැටිය පිහිටි භූමිය සංරක්ෂණය කිරීම,— පාග් 

ඓතිහාසික යුගෙය් මධ ම පුරාශීලා යුගයට අයත් යැයි හඳුනාෙගන ඇති දකුණු පළාෙත් 
අම්බලන්ෙතොට පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට අයත් මුහුදු ෙවරළ තීරෙය් පිහිටා ඇති දකුෙණ් 
ෙහෝර්ටන් තැන්න නමින් පකට උසස්න්ෙගොඩ කඳුවැටිය පිහිටා ඇති භූමිය, ශී ලංකාෙව් විවෘත 
ජනාවාසයකින් අවුරුදු විසි අටදහසක් පැරණි ජ ාමිතික ආයුධ හා පාෂාණ ෙසොයාගත් භූමියක් 
ෙලස ද, සාගර හා ෙගොඩබිම් ෛජව විවිධත්වය අතින් ඉතා ෙපොෙහොසත් භූමියක් ෙලස ද, කදිම 
කැසබ්ෑ වාසසථ්ානයක් ෙලස ද, සුනාමි රළ පහරින් ජනතාව ආරක්ෂා කළ පවුරක් ෙලස ද, 
අතිශය වටිනාකමක් උරුම කරෙගන ඇති ෙහයින් එම භූමිය තුළ ආරම්භ කිරීමට ෙයෝජිත 
ව ාපෘති නවතා දමා වහාම සංරක්ෂණය කළ යුතු පරිසර පද්ධතියක් ෙලස පකාශයට පත් කළ 
යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.   

 

 



( 41 ) 

 

 

පා. 44/’10 

39. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— රාජ  ෙතොරතුරු නිදහසව් ලබා ගැනීම සඳහා  නීති 

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

පා.45/’10 

40. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ශී  ලාංකිකයින්ට වඩා  යහපත් ෙසෞඛ   අවසථ්ාවන් සලසා 

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

පා.46/’10 

41. 
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 

42. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩකටයුතු විකාශනය කිරීම,— 

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

පා.48/’10 

43. 
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 යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.49/’10 

44. 
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 යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.50/’10 
45. 

ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— ශී ලංකාෙව් ව ටිනා සව්භාවික සම්පත් හා ඒ ආශිත පෙද්ශ 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා  විධිමත් විද ාත්මක සැලැසම්ක් කියාත්මක කිරීම,— ශී ලංකාෙව් පමණක් 
ෙනොව ෙලෝකෙය්ම වටිනා සව්ාභාවික සම්පත් ෙලස සැලෙකන සිංහරාජ වනාන්තරය, 
කන්ෙනලිය රක්ෂිත වනාන්තරය, රූමසස්ල කන්ද, ෙකොග්ගල ඔය දූපත් හා කෙඩොලාන 
පද්ධතිය, රැම්සා ෙතත් බිමක් වන මාදු ගඟ හා ඒ ආශිත පෙද්ශ ආරක්ෂා කිරීමටත්, පවර්ධනය 
කිරීමටත් විධිමත් විද ාත්මක සැලැසම්ක් කියාත්මක කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා කරයි. 
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පා.51/’10 
46. 

ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— ගාලු ෙකොටුව හා ඒ ආශිත ඓතිහාසික හා  පුරා විද ාත්මක 
උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම, පවර්ධනය කිරීම හා නිසි පෙයෝජන ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම,— 
සංචාරක කර්මාන්තෙය් ඉතා වැදගත් මධ සථ්ානයක් වූ ද, ඓතිහාසික හා පුරා විද ාත්මක 
වටිනාකමකින් යුතු වූ ද, ෙලෝක  උරුමයක් ෙලස සැල ෙකන ගාලු ෙකොටුපවුර, ගාලු ෙකොටුව 
ඇතුළත හා ගාලු ෙකොටුව ආශිතව ඇති ඓතිහාසික හා පුරා විද ාත්මක උරුමයන් ආරක්ෂා 
කිරීමටත්, පවර්ධනය කිරීමටත්, ඒ හා සම්බන්ධ රාජ  ආයතන  හා ජන සහභාගීත්වය ඇතිව 
විධිමත් සැලැසම්ක් කියාත්මක කරමින් අප රටට ෙමම  ඓතිහාසික උරු මෙය් නිසි පෙයෝජන 
ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.52/’10 
47. 

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා,— ශී ලංකාෙව් ජීවත්වන අඩු පහසුකම් සහිත නිවාස 
හිමියන්ෙග් නිවාස පශන් විසඳීමට පාෙයෝගික වැඩසටහනක් කියාත්මක කිරීම,—ශී ලංකාෙව් 
ජීවත්වන සෑම පවුලකටම ඔවුන්ෙග් මූලික අවශ තාවයන් වන පානීය ජලය, විදුලිය, 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් හා මුළුතැන් ෙගයකින් සමන්විත නිවසක ජීවත්වීෙම් අයිතිය සුරක්ෂිත 
කිරීම ෙවනුෙවන් මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම යටෙත් තට්ටු නිවාස හා තට්ටු නිවාස ෙපොකුරු 
ෙයෝජනා කම ෙකොළඹ හා තදාසන්න නගරවල ඉදිකරමින් ජනතාවෙග් නිවාස පශන් විසඳීම 
සඳහා පාෙයෝගික වැඩසටහනක් ඇති කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.53/’10 
48. 

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා,—ෙකොළඹ නගරෙය් වැසි ජලය බැස යාම කමවත්  කිරීම,—
ෙකොළඹ නගරෙය් තවමත් පවතින්ෙන් වසර 100 කටත් වඩා පැරණි ජලය බැස යන කාණු 
පද්ධතියක් වන අතර එය නිසියාකාරව කියාත්මක ෙනොවන බැවින් පැය භාගයක පමණ අඛණ්ඩ 
වර්ෂාවකින් ෙකොළඹ නගරයම ජලෙයන් යටවන තත්ත්වයකට පත්ව ඇති ෙහයින්ද, අවිධිමත් 
ෙලස ඉදිකරන ලද නිවාස, ෙගොඩනැගිලි හා අනවස ර ඉදිකිරීම් වලින් පරිසරයට හානි සිදුවන 
ෙහයින්ද, අධික වැසි අවසථ්ාවලදී ෙකොළඹ නගර සභා බල පෙද්ශය තුළ ඇතිවන ගංවතුර ආපදා 
තත්ත්වය අවම කිරීම සඳහා වැසි ජලය කමවත්ව බැස යාමට හැකිවන පරිදි අදාළ කාණු 
පද්ධතිය නවීකරණය හා ශද්ධ පවිත කර විධිමත්ව පවත්වාෙගන යා යුතු යැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.54/’10 
49. 

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා,— ෛවද   ක්ෙෂේතෙය් වෘත්තීමය වටිනාකම සුරැකීම,—ෙද්ශීය 
හා ජාත න්තර ෛවද  කමය තුළ වෘත්තීමය සුදුසුකම් හා අත්දැකීම ෙනොමැති ෛවද වරුන් හා 
ෛවද වරියන් පතිකාර කිරීෙමහි ෙයදී සිටීම තුළින් සාමාන  ෙරෝගී ජනතාවට විශාල ගැටලු 
වලට මුහුණ පෑමට සිදුවීෙමන් අසරණ තත්ත්වයකට පත්ව ඇති ෙහයින් ද, ඒ තුළින් ෛවද  
ක්ෙෂේතය තුළ සිටින්නා වූ සුදුසුකම් ඇති ෛවද  වෘත්තිකයන් සමාජය තුළ අවමානයට පත්ව 
ඇති ෙහයින්ද, ෛවද   ක්ෙෂේතෙය් වෘත්තීමය වටිනාකම සුරැකීමට, කමවත්ව හා විධිමත්ව 
නීත ානුකූලව කියාත්මක විය යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

     පා.55/’10 
50. 

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා,— මාධ  නිදහස හා ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය තහවුරු 
කිරීම,— ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාව තුළම ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් හා පකාශ කිරීෙම් අයිතිය 
තහවුරු කර ඇති ෙහයින් ද, තාක්ෂණය දියුණු ෙවමින් පවතින ෙලෝකයක සත  සැඟවීමට ෙහෝ 
වසන් කිරීමට අවසථ්ාවක් ෙනොමැති ෙහයින් ද,  පජාතාන්තික රටක සියලු පුරවැසියන්ට නිදහස ්
මාධ  තුළින් දැනුම හා අවෙබෝධය ලබාගැනීෙම් අවකාශය ලබාදිය යුතුයැයි ෙමම  
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

 

 



( 43 ) 

 

 

පා.56/’10 
51. 

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා,—කීඩාව තුළින් නිෙරෝගීමත් සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම,—
ළමා අවධිෙය්දීම දරුවන් කීඩාවට ෙයොමු කිරීම තුළින් නිෙරෝගීමත් සමාජයක් බිහිකිරීමටත්, 
සහජ කුසලතා ඇති දරුවන් ජාත න්තර තලයට ෙයොමු කිරීමටත්, ෙලොව සුපතල කීඩකයින් බිහි 
කර  රටට කීර්තියක් ලබා ගැනීමටත් හැකිවන පරිදි ජාති ෙභ්දෙයන් පන්ති ෙභ්දෙයන් ෙතොරවූ  
සාධාරණ කම ෙව්දයක් රාජ  මට්ටමින් සකස ්කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
කරයි. 

 

පා.57/’10 
52. 

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

 
පා.59/’10 

53. 
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 
54. 

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 

55. 
  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 
අනවශ  ෙලස අනුන් මත යැපීම අවම කිරීම සඳහාත් සියලු නව රජෙය් ෙගොඩනැගිලිවල 
විෙශේෂිත සැලසුම් කමයක් ඇතිකළ යුතු බව ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.     

 

පා.63/’10 

56. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා, — ඡන්දය පකාශ කිරීෙම් අයිතිය තහවුරු කිරීම,— 

ලියාපදිංචිවූවද ඡන්දය පකාශකිරීමට අවසථ්ාව ෙනොලැබුනු   ඡන්දදායකයන් ෙබොෙහෝ 
සංඛ ාවක් 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.  



( 44 ) 

 

 

පා.64/’10 

57. 
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.65/’10 

58. 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අසව්ර් මහතා,— කාදී අධිකරණ පද්ධතියට නිසි සථ්ානය ලබා 

දීම,— 1929 දරණ මුසල්ිම් විවාහ හා දික්කසාද ආඥාපනත යටෙත් කාදී අධිකරණ පද්ධතිය ශී 
ලංකාෙව් සථ්ාපිත කළ අතර ඉන් පසුව 1951 දී මුසල්ිම් විවාහ හා දික්කසාද පනත යටෙත් 
සංෙශෝධනය කරන ලද එම ආඥාපනත මුසල්ිම් පවුල්වල පැනනගින ගැටලු පිළිබඳ සියළුම 
කාරණා සම්බන්ධ තීරණයන් ගැනීමට කාදී විනිශච්කාරවරුන්ෙග් බල තල වැඩිකළ යුතු අතර 
එම පද්ධතිෙය් ෙගෞරවයට නිසි තැන ලබා ෙදමින් නඩු විභාග වාර නිසි පරිදි පැවැත්වීමට කාදී 
අධිකරණ පද්ධතිෙය් තත්ත්වය උසස ්කළ යුතු බව සහ අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 
කාදී විනිශච්කාරවරුන් පත්කරන බැවින් ෙසසු අධිකරණ නිලධාරීන් හට හිමි වන ගරුත්වය හා 
පිළිගත් වැටුප් තලය මත සථ්ාන ගත කළ යුතු බව ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 69/’10 
59. 

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

පා. 70/’10 
60. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—ආබාධිත හා විෙශේෂ අවශ තා ඇති දරුවන්ට වෘත්තීය පුහුණුව 
ලබාදීම,—ආබාධිත හා විෙශේෂ අවශ තා සහිත දරුවන් සඳහා වෘත්තීය පුහුණුවක් දිසත්ික් හා 
පළාත් මට්ටමින් ලබා දී එම දරුවන් වඩාත් විධිමත් ආකාරෙයන් රැකියා අවසථ්ාවලට ෙයොමු 
කිරීෙම් වැඩපිළිෙවලක් කියාත්මක කල යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 71/’10 
61. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙද්ශීය ආයුර්ෙව්ද ෛවද වරුන් සඳහා සාමවිනිසුරු පත්වීම් 
ලබා දීම,—  ෙද්ශීය ආයුර්ෙව්ද ෛවද වරුන් මුදල් සහ වරපසාද අෙප්ක්ෂාෙවන් ෙතොරව 
ඔවුන්ෙගන් සමාජයට ඉටුවිය යුතු සමාජ වගකීමක් ෙලස සලකා විෙශේෂෙයන් ගාමීය ජනතාවට 
විශාල ෙසේවාවක් ඉටු කරනු ලබන බැවින් එම ෙසේවාවට ගරු කිරීමක් ෙලස ආයුර්ෙව්ද ෛවද  
සභාෙව් ලියාපදිංචි වී ඇති සියළුම ෙදනාට සාමවිනිසුරු පදවි ලබා දිය යුතු යැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 72/’10 
62. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සාමවිනිසුරු තනතුරු ලබා දීෙම් දී විධිමත් කමෙව්දයක් 
සකස ්කිරීම,— මුළු මහත් සමාජයම ෙපොදුෙව් පිළිගනු ලබන සහ සමාජයට විශාල ෙසේවාවක් 
සපයනු ලබන තනතුරක් වන සාමවිනිසුරු තනතුරු ලබා දීෙම්දී ඒ සඳහා සුදුසු නිර්නායක පදනම් 
ෙකොට ෙගන එම තනතුරු ලබා ෙනොදීම නිසා එම තනතුෙරහි ෙගෞරවය හා ෙපොදු පිළිගැනීම 



( 45 ) 

 

 

කමෙයන් හීන වන බැවින් ඒ සඳහා ෙපොදුෙව් පිලිගත හැකි නිර්නායක පදනම් කර ගන්නා වූ 
කමෙව්දයක් සකස ්කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.74/’10 
63. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා ,— සුනාමි ෙඛ්දවාචක ෙයන් ඇතිවූ ගැටලු විසඳීම ,— සුනාමි  
ෙඛ්දවාචකය ෙහේතුෙවන් කුමන ෙහෝ ආකාරෙය් ගැටලුවකට මුහුණ දී ෙම් වන ෙතක් ෙනොවිසඳී 
පවතින ගැටලු තිෙබ් නම් , පාෙද්ශීය ෙල්කම් , දිසත්ික් ෙල්කම්  ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ෙසොයා බලා 
ඔවුන් මුහුණ දී ඇති හා දැනටත් මුහුණ ෙදනු ලබන ගැටලු අවම කිරීම සඳහා  කාර්යක්ෂම වැඩ  
පිළිෙවලක් කියාත්මක කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.75/’10 
64. 

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

පා.76/’10 
65. 

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

පා.77/’10 
66. 

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

පා.78/’10 
67. 

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

පා.79/’10 
68. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—ශී ලංකාෙව් දහම් පාසල් අධ ාපනය හා  පරිපාලනය විධිමත් 
කිරීම,— ශී ලංකාෙව් සියලුම ආගම්වල දහම් පාසල් අධ ාපනය හා පරිපාලනය වඩාත්  විධිමත් 
කිරීමට සහ ෙබෞද්ධ දහම් පාසල් තුළ පවත්නා දහම් අවසාන  හා ධර්මාචාර්ය විභාග ෙමන්ම 
සියලුම ආගම්වල දහම් පාසල් තුළ පැවැත්ෙවන ඒ හා සමාන  විභාග සහතික පත සඳහා නිසි 



( 46 ) 

 

 

පිළිගැනීමක් ලබා දීමට, දහම් පාසල් සඳහා  අඛණ්ඩව මානව සම්පත් හා ෙභෞතික සම්පත් ලබා 
දීෙමන් දහම් පාසල් සඳහා පැමිෙණන සිසුන්  සංඛ ාව වැඩි කිරීමට කඩිනම් වැඩ  පිළිෙවළක් 
සකස ්කළ යුතු යැයි    ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

 පා.80/’10 
69. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—සුනඛයින් , බළලුන් වැනි සුරතල් සතුන් ඇති කිරීම සම්බන්ධ  
නීති සම්පාදනය,— නි ෙවසව්ල ෙහෝ අෙලවි කිරීම සඳහා ඇති කරන සුනඛයින් , බළලුන් වැනි 
සුරතල් සතුන් පළාත් පාලන ආයතනවල  ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අවශ  නීති සම්පාදනය කළ 
යුතු අතර , එම සතුන්ෙග් පැටවුන් අෙලවි කිරීම නීත ානුකූලව  අවසර ලත් මධ සථ්ානවලදී 
පමණක් සිදු කළ යුතු බවත් , එෙසේ ෙනොවන සථ්ානවල ඇති කරන ගැහැණු සතුන්  
අනිවාර්යෙයන්ම වන්ද ාකරණයට ලක් කිරීමටත් , අවශ  නීති සම්පාදනය කළ යුතු යැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 81/’10 
70. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා ,— රැකියා ෙවළඳෙපොළට  අවශ  ශමිකයින් පුහුණු කිරීම    ,—  
අනාගත ශී ලංකාෙව්  බිහිවන නව රැකියා අවසථ්ා සඳහා අවශ  ශමිකයින් පුහුණු කිරීෙම් 
කමෙව්දයකට මුල  පිරීෙම් කාර්යය වඩාත් කාර්යක්ෂම ෙලස රට  තුළ පවත්නා සියලුම තෘතීක 
අධ ාපන ආයතන මගින්  ආරම්භ කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 82/’10 
71. 

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

පා. 83/’10 
72. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— නිල්වලා ගඟ ව ාපාරෙය් ඉදිරි සංවර්ධන  කටයුතු යළි 
ආරම්භ කිරීම ,— මාතර දිසත්ික්කෙය්  නිල්වලා ගඟ ව ාපාරෙය් 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 ව ාපාරෙය්  
ඉදිරි සංවර්ධන  කටයුතු කඩිනමින් යළි ආරම්භ කළ යුතු බවත් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
කරයි. 

පා.84/’10 
73. 

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

පා.85/’10 
74. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සියළුම පළාත් සභා  ජනතා නිෙයෝජිතයන්ෙග් දීමනා හා 
වරපසාද  පිළිබදව නැවත සලකා බැලීම,— දිවයිෙන් දැනට කියාත්මක වන පළාත් සභා හා 



( 47 ) 

 

 

ඉදිරිෙය්දී  විධිමත්ව කියාත්මකවීමට නියමිත උතුරු පළාත් සභා ෙව් ගරු අමාත වරුන් , 
සභාපතිවරුන් , උපසභාපතිවරුන් , ආණ්ඩු  පාර්ශව්ෙය් සංවිධායකවරුන් , සභා නායකවරුන් , 
විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් නායකවරුන් , විරුද්ධ පාර්ශවෙය් පධාන  සංවිධායකවරුන් සහ ගරු 
මන්තීවරුන්ෙග් දීමනා, වරපසාද හා පහසුකම් කමවත්  තත්වයක ෙනොපවතින    බැවින් ෙම් 
පිළිබදව  ගැඹුරින් සලකා බලා ඒ සඳහා විධිමත් කියාමාර්ග ගත යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව  
ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 86/’10 
75. 

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,නිෙයෝජ  
පුරපතිවරයන්,නිෙයෝජ  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 යුතු යැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.87/’10 
76. 

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 
77. 

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

පා. 89/’10 
78. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— රජෙය් පාසල් හා විශව්විද ාල නිවාඩු දිනවලදී  එම 
මධ සථ්ාන අධ පන ඒකක සඳහා ලබාදීම,—රජෙය් පාසල් නිවාඩු කාලෙය්දී සහ සවස ්
වරුවලත් විශව්විද ාල  නිවාඩු දිනවලත් එම මධ සථ්ාන මුල් ෙකොට ෙගන ව ාපාරික පජාව , 
රාජ  ෙනොවන සංවිධාන , වාණිජ මණ්ඩල , පජා මූල සංවිධාන  සම්බන්ධ කර ගන්නා වූ පුළුල් 
වැඩ  පිළිෙවළක් වශෙයන් වැඩිහිටි හා ෙනොවිධිමත් අධ ාපන  ඒකක සහනදායී ගාසත්ු පදනමක් 
මත ආරම්භකළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.   

 පා. 90/’10 
79. 

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



( 48 ) 

 

 

ෙවනත් ඵලදායී ක්ෙෂේත ෙහෝ රාජකාරී සඳහා ෙයදවීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස ්කළ යුතු යැයි    
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.     

පා. 91/’10 
80. 

ගරු  බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වර්තමානෙය් කියාත්මක වන සිවිල් ආරක්ෂක  කමිටුවලට 
නිල පිළිගැනීමක් ලබා දීම,— සෑම ගාම නිලධාරී  වසමකම පිහිටා ඇති ආගමික 
සිද්ධසථ්ානයන්හි නායක සව්ාමීන්වහන්ෙසේ , පූජකතුමා , විදුහල්පතිතුමා , ගාම නිලධාරී , සමෘද්ධි 
සංවර්ධන නිලධාරී , කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ සහකාරවරයා , ජන සභා ෙල්කම්වරු , පෙද්ශෙය් 
ෙපොලිස ්සථ්ානය නිෙයෝජනය කරන නිලධාරියකු සහ එම ගාම  නිලධාරී වසෙම් පිහිටි සේව්ච්ඡා 
සංවිධාන , රාජ  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 යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.         

පා. 92/’10 
81. 

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

පා. 93/’10 
82. 

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

 පා. 94/’10 
83. 

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 අත ාවශ  වන අතර ඒ සඳහා පළාත් පාලන ආයතන පධානීන් , පළාත් සභා 
තුළ  නිෙයෝජනයවීම සහතිකවනු පිණිස ද   , පළාත් සභා පධානීන් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
නිෙයෝජනය වීම  සහතිකවනු පිණිසද කමෙව්දයක් සකස ්කිරීමට අවශ  ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා 
සංෙශෝධනයක් කළ  යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.   

පා. 95/’10 
84. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජාතික ඒකාගතාව ඇති කිරීමට පියවර ගැනීම,— ජාතික 
ඒකාගතාවය පවර්ධනය  කිරීෙම් අරමුණින් ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව ජීවත් වන 
පෙද්ශවල සිංහල භාෂා පුහුණු  වැඩ සටහන් ද , සිංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව ජීවත් වන 
පෙද්ශවල ෙදමළ භාෂා පුහුණු වැඩසටහන් ද , රාජ  , රාජ  ෙනොවන හා  ෙපෞද්ගලික 
ආයතනයන්හි සහෙයන් කියාත්මක විය යුතු අතර රාජ  හා ෙපෞද්ගලික විද ත් ෙමන්ම මුදිත    



( 49 ) 

 

 

මාධ  ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගනිමින් ෙමම පුහුණු වැඩ සටහන් ආරම්භ කිරීම සඳහා 
ජාතික වැඩ  පිළිෙවළක් කියාවට නැංවිය යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 96/’10 
85. 

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

පා. 97/’10 
86. 

ගරු රුවන් රණතුංග මහතා,— ෙජ ෂඨ් පුරවැසියන්ෙග් සථ්ාවර තැන්පතු සඳහා වන වාර්ෂික 
ෙපොලී අනුපාතය 14% ක් ෙලස වැඩි කිරීම,— සංසථ්ා, මණ්ඩල,අධිකාරී සහ ෙපෞද්ගලික අංශය 
තුළ රට ෙවනුෙවන් සැලකිය යුතු ෙමෙහවරක් ඉටුෙකොට දැනට ජීවිතෙය් සැඳෑ සමය ෙගවන 
ෙබොෙහෝ ෙජ ෂඨ් පුරවැසියන් තමන්ෙග් රැකි යාෙවන් ඉතිරි කරගත් මුදල් හා අර්ථසාධක 
අරමුදල් සථ්ාවර තැන්පතුවල ෙයොදවා ඊට ලැෙබන ෙපොලිෙයන් වර්ත මානෙය් ජීවත් වන අතර, 
රජෙය් බැංකුවල වාර්ෂික ෙපොලී අනුපාත 10.5% දක්වා අඩුකිරීම නිසා ෙජ ෂඨ් පුරවැසියන්ෙග් 
සථ්ාවර තැන්පතු ෙවනුෙවන් ලැෙබන ෙපොලී ආදායම පහත වැටීම ෙහේතුෙවන් ඔවුන් දැඩි 
අසීරුතාවයකට පත්ව සිටින බැවින්, ෙජ ෂඨ් පුරවැසියන්ෙග් රුපියල් ලක්ෂ 15 ෙහෝ ඊට අඩු 
සථ්ාවර තැන්පතු ෙවනුෙවන් වාර්ෂික ෙපොලී අනුපාතය 14% ක් ෙලස වැඩි කළ යුතු යැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 98/’10 
87. 

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

පා. 99/’10 
88. 

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, අධ ාපන 
සුදුසුකම්, රියදුරු බලපත හා විෙද්ශ ගමන් බලපත අංක ආදී වැදගත් හා අවශ  ෙ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 කළ යුතු බවත් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 100/’10 
89. 

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

 



( 50 ) 

 

 

පා. 101/’10 
90. 

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 
යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා. 102/’10 
91. 

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

පා. 103/’10 
92. 

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

පා. 104/’10 
93. 

ගරු. (අල්හාජ්)ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා,— තල් ගස ්වගාව දිරිමත් කිරීම,- “කට්පගතරු” යන 
නමින් හැඳින්ෙවන ෙපොදු ජනතාවට ඉමහත් පෙයෝජනවත් වන තල් ගස ්වගාව දිරිමත් කිරීෙමන් 
තල් ආශිත නිෂප්දන පවර්ධනයට සියලු පියවර ගත යුතු බව ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
කරයි. 

පා. 105/’10 
94. 

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 නීත ානුකූල ඉඳිකරීම් සමබන්ධ ගිවිසුම් නැවත 
සමාෙලෝචනය කිරීෙමන් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලැෙබන ආදායම් වර්ධනය කළ යුතු අතර, 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සංවර්ධන කටයුතු සඳහා සෘජුවම බල ෙනොපාන්නා වූ ඉඩම් දිගුකාලීන බදු 
පදනමක් මත ෙපෞද්ගලික අංශයට ලබාදී එම මුදල් දුම්රිය පද්ධතිය නවීකරණය සදහා ෙයොදා 
ගත යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

පා.108/’10 
95. 

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

පා.109/’10 
96. 

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



( 51 ) 

 

 

පා.110/’10 
97. 

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 
98. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සංචාරක ව ාපාරය 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 ව ාපාරය 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 
99. 

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

පා.113/’10 
100. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙබෞද්ධ භික්ෂු අධ ාපනය පවර්ධනය කිරීම,— ෙබෞද්ධ 
භික්ෂූන්වහන්ෙසේලාෙග් ධර්ම ඥානය පවර්ධනය කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව උන්වහන්ෙසේලාෙග් 
කථන හැකියා, ශවණ හැකියා, පරිගණක, මෙනෝවිද ාත්මක සහ උපෙද්ශනය පිළිබඳ දැනුම 
වැඩි දියුණු කිරීම උෙදසා දැනට පවත්නා භික්ෂු අධ ාපන ආයතනවලට පරිබාහිරව ෙමම 
කටයුතු සඳහාම ෙවන් වූ භික්ෂු අධ ාපන ආයතන ඇති කිරීම සඳහා කමෙව්දයක් සකස ්කළ 
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.  

පා.114/’10 
101. 

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

පා.115/’10 
102. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වියළි කලාපීය ෙහේන් ෙගොවීන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් 
කිරීම,—    වියළි කලාපීය පෙද්ශවල ෙහේන් ෙගොවීන් විසින් වගා කරනු ලබන වී, කුරක්කන්, මුං, 
තල වැනි වගාවන්හි අසව්ැන්න වැඩි කර ගැනීම සහ නිෂප්ාදන සකස ් කිරීම සඳහා නව 
තාක්ෂණය හඳුන්වාදීම තුළින් උසස ් ගුණාත්මක තත්ත්වෙයන් යුතු නිෂප්ාදන සකස ් කිරීම 
සඳහාත්, ෙද්ශීය හා  ජාත න්තර ෙවළඳෙපොල තුළ නිෂප්ාදන අෙලවි කර ගැනීෙම් පදනම 
ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහාත් සීමිත සමූපකාර සමාගම් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා කරයි.  
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පා.116/’10 
103. 

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

පා.117/’10 
104. 

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

පා.118/’10 
105. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— තිරිඟු පිටි ෙවනුවට සහල් පිටි ජනතාව අතර ජනපිය කරවීම 
සඳහා නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම,— තිරිඟු පිටි සඳහා විෙද්ශ රටවලට ඇදී යන විශාල 
ධනසක්න්ධය නවතාලීෙම් අරමුණ ඇතිව ආෙද්ශකයක් ෙලස භාවිතා කළ හැකි සහල් පිටිවලින් 
සැකසූ ආහාර පචලිත කිරීම සඳහාත්, ෙකඳි සහිත ධාන  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 
106. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— යුද්ධය නිසා ආබාධිතයන් බවට පත්වූවන්ට සහන 
සලසා දීම,—  වසර 30කට ආසන්න කාලයක් පැවැති යුද්ධය ෙහේතුෙකොට ෙගන එ දිෙනදා කුලී 
වැඩ ෙකොට ජීවත් වූ ජනතාවත් සථ්ිර රැකී රක්ෂා කළ ජනතාවත් අතුරින් 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 
107. 

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

පා.122/’11 
108. 

ගරු රුවන් රණතුංග මහතා,— රාජ  බැංකුවල ෙපොලී ෙගවීම සහ ෙපොලී අයකිරීම අතර 
පවතින පරතරය අඩු කිරීම,— රාජ  බැංකුවල සාමාන  ඉතුරුම් තැන්පතු සඳහා ෙගවන ෙපොලී 
අනුපාතය 4 % සිට 4.5 % දක්වාද සථ්ාවර තැන්පතු සඳහා ෙගවන ෙපොලී අනුපාතය 8 % පමණ ද 
වන අතර බැංකු විසින් නිවාස, ව ාපාරික සහ කෘෂිකාර්මික වැනි ණය සඳහා අය කරනු ලබන 
ෙපොලී අනුපාතය 12 % සිට 13 % ක් ද පමණ වන බැවින් ජනතාවට සහ කුඩා පරිමාණ 
ව ාපාරිකයන්ට අතදීම සඳහාත් ඔවුන් දිරිගැන්වීම සඳහාත්  ෙමම අයකරන ෙපොලිය සහ ෙගවන 
ෙපොලිය අතර පවතින පරතරය අඩුකිරීමට පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
කරයි.  

 



( 53 ) 

 

 

පා.123/’11 
109. 

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

පා.124/’11 

110. 
ගරු රුවන් රණතුංග මහතා,— ශාසත්ීය ගන්ථවල හැර ෛදනික පුවත්පත් සහ වාර 

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

 
 

 
 

දින නියමයක් ෙනොමැති ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම 
 

*1. 
ගරු අධ ාපන අමාත තුමා,— ජාතික අධ ාපන පතිපත්තියක් සැකසීම සඳහා වන 

පාර්ලිෙම්න්තු  විෙශේෂ කාරක සභාව,—  

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

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

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

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

සමසත් ලාංකීය ශිෂ  පරම්පරාෙව් අනාගතය නිර්මාණය කිරීමට අදාළ වන ෙලස ළදරු 
පාසල් අවධිෙය් සිට විශව් විද ාල අධ ාපනය දක්වා සිසුන්ෙග් දැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප 
වර්ධනය කිරීමට අදාළවන පරිදි ජාතික අධ ාපන කමයක් සකස ්කිරීම කල් දැමිය ෙනොහැකි සහ 
ජාතික පමුඛතාව ලැබිය යුතු කරුණක් ෙහයින් ද, 

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

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



( 54 ) 

 

 

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

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

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

(ඊ)  විශව් විද ාලයට ඇතුල්වීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබුවත් ශී ලංකාෙව් විශව් විද ාලයකට 
ඇතුළත් ෙනොවී විෙද්ශයන්හි අධ ාපනය ලැබීම පිණිස විෙද්ශ ගතවන සිසුන්ට ෙමරට 
තුළදීම අධ ාපන ඉඩ පසථ්ා ලබා දිය හැකි කමෙව්දයන් ෙව්දැයි ෙසොයා බැලීම 
පිණිසද, 

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

(ඌ) ජාතික අධ ාපන පතිපත්ති කියාත්මක වීෙම්දී මධ ම රජය සහ පළාත් සභා අතර 
ඇතිවිය යුතු අන්තර් සම්බන්ධතාවන්හි සව්භාවය පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම පිණිසද, 

(එ)  අධ ාපන කියාවලිෙය්දී, ගුරුවරුන්, ගුරු උපෙද්ශකවරුන්, විදුහල්පතිවරුන්, 
ෙකොට්ඨාස අධ ාපන අධ ක්ෂවරුන්, කලාප අධ ාපන අධ ක්ෂවරුන් සහ පළාත් 
අධ ාපන අධ ක්ෂවරුන් සමසථ් අධ ාපනෙව්දීන්ෙග් වගකීම සහ කාර්යය නිශච්ය 
කිරීම සඳහා ගතයුතු පියවර කවෙර්දැයි ෙසොයා බැලීම පිණිසද, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



( 55 ) 

 

 

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 අත ාවශ  ඖෂධ වල උග හිඟය පිළිබඳ 
කරුණු ෙසොයා බලා වාර්තා කිරීම පිණිස වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,— 

 අත ාවශ  ඖෂධවල උග හිඟයක් රට පුරා පවතින ෙහයින් ද, 

ෙමම හිඟය සඳහා ෙහේතු ගරු ෙසෞඛ  අමාත තුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙහළිදරව් කර ඇති 
ෙහයින් ද, 

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

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

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

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

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

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

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

3. ඒ කාරක සභාවට,—  

      (අ)     සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද; 

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

(ඇ)    සාක්ෂ කරුවන් වාචිකව විභාග කිරීෙමන් සත  අසත තාව විමසා බැලීමට    
ෙහෝ අන ාකාරෙයන් තහවුරු කර ගැනීමට ද, කාරක සභාෙව් සභාපති 
ෙහෝ එම කාර්ය සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ තැනත්ෙතකු විසින් 
දිවුරවනු ෙහෝ සහතික කරනු ලැබූ සාක්ෂ කරුවන් විභාග කිරීමට ද; 

  



( 56 ) 

 

 

 (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 පෙද්ශ වල යළි යළිත් ජල 
ගැලීම් ඇති වීමට ෙහේතු ෙසොයා බලා වාර්තා කිරීම පිණිස වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක 
සභාව,— 

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

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

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

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

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

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

ෙමය ඉතාමත් අසතුටුදායක තත්ත්වයක්  වන ෙහයින් ද, 

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

(ආ) ඉහත කී පරිදි ජල ගැලීම් ඇති වීම වැළැක්වීමට අවශ  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; 
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පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභා වක් පත් කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
 ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 

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

 (ආ) ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, කාරක සභාව 
සාමාජිකයන් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ ාවකින් 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) සාක්ෂ කරුවන් වාචිකව විභාග කිරීෙමන් සත  අසත තාව විමසා බැලීමට 
ෙහෝ අන ාකාරෙයන් තහවුරු කර ගැනීමට ද, කාරක සභාෙව් සභාපති ෙහෝ ඒ 
එම කාර්යය සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ තැනැත්ෙතකු විසින් 
දිවුරවනු ෙහෝ සහතික කරවනු ලැබූ සාක්ෂ කරුවන් 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 කරූ ජයසූරිය මහතා 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
ගරු ඩී. එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා 
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා,— මැතිවරණ නීති සමාෙලෝචනය කිරීම හා සංෙශෝධන නිර්ෙද්ශ 
කිරීම සඳහා වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,— 
 

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

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

ෙමම කාරක සභා විසින් අන්තර්වාර වාර්තා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති ෙහයින් ද, 
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ෙමම කාරක සභාවල නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම සඳහා කිසිදු කියාමාර්ගයක් ෙගන ෙනොමැති 
ෙහයින් ද, 

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

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

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

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

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

  (ආ)  ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධාන වල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, කාරක සභා ව 
 සාමාජිකයන් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ ාවකින් 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 සත  අසත තාව විමසා බැලීමට ෙහෝ 
අන ාකාරෙයන් 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 කරූ ජයසූරිය මහතා 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 



( 59 ) 

 

 

ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා 
ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය,— දහහත්වැනි ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා 
සංෙශෝධනෙය් විධිවිධාන කියාත්මක කිරීම, සමාෙලෝචනය කිරීමට හා එය කියාත්මක 
කිරීම සඳහා තවදුරටත් සංෙශෝධන අවශ  වන්ෙන්ද යන්න පිළිබඳව වාර්තා කිරීම පිණිස 
වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,—  

  දහහත්වැනි ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 2001 වර්ෂෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුව 
විසින් සම්මත කර සහතික කරන ලද ෙහයින් ද; 

 රාජ  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 ව වසථ්ා සංෙශෝධනෙයහි විධිවිධාන උල්ලංඝනය වන බව 
නිරීක්ෂණය කරනු ලැබ ඇති ෙහයින් ද; 

(අ)  ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් දහහත්වැනි ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා සංෙශෝධනෙයහි විධිවිධාන 
කියාත්මක කිරීම සමාෙලෝචනය කිරීමට ද; 

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

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

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

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

(ආ) සථ්ාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, කාරක සභා ව 
සාමාජිකයන් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ ාවකින් 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 සත  අසත තාව විමසීමට ෙහෝ 
අන ාකාරෙයන් 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. 

 



( 60 ) 

 

 

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

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 කරූ ජයසූරිය මහතා 
 ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
 ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
 ගරු මංගල සමරවීර මහතා,— රාජ  මූල ය පිළිබඳ කාරක සභාව,—  

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

2. (අ) ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් 148 වැනි ව වසථ්ාව යටෙත් ආදායම් එකතු කිරීම ද; 

 (ආ)  ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් 149(1) ව වසථ්ාව යටෙත් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් 
ෙගවීම් කිරීම ද; 

 (ඇ)  ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් 149(1) ව වසථ්ාව යටෙත්, නීතිය පකාරව විෙශේෂිත 
පරමාර්ථ සඳහා රාජ  අරමුදල් උපෙයෝජනය කිරීම ද; 

 (ඈ)  ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් 150(1) සහ 150(2) ව වසථ්ාව යටෙත් රාජ  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)  රාජ  ණය සහ ණය ෙපොලී ෙගවීම ද; 

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

 පරීක්ෂා කිරීම එකී කාරක සභාෙව් කාර්යය වන්ෙන්ය. 

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

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

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

 
 
 



( 61 ) 

 

 

පා 67/’10 
 7. 

 
 ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
 ගරු කරූ ජයසූරිය මහතා 
 ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
 ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 
 ගරු මංගල සමරවීර මහතා,— අධීක්ෂණ සථ්ාවර කාරක සභා,— 

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

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

 ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

 1. ජාත න්තර සබඳතා 
   ජාත න්තර ෙවළඳාම ඇතුළුව විෙද්ශ රැකියා, ජාත න්තර සංවිධාන, 

ජාත න්තර සම්ෙම්ලන සහ ගිවිසුම්, කලාපීය සංවිධාන 
 2. ජාතික ආරක්ෂාව 

   ශී ලංකාෙව් ආරක්ෂාව ඇතුළුව සන්නද්ධ හමුදා, රහස ් ෙතොරතුරු, මහජන 
නීතිය හා සාමය, ෙපොලිසිය හා ආරක්ෂාව, විෙද්ශීය රටවල් සමඟ 
සහෙයෝගීතාව 

  3.  කෘෂිකර්ම සහ ඉඩම් 

   වැවිලි කර්මාන්ත, මහවැලි අධිකාරිය, ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග ඇතුළුව 

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

ඇතුළුව 

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

ගුවන් ෙසේවා, තැපැල් සහ විදුලි සංෙද්ශ 

 6. මානව සුබ සාධනය 

   ෙසෞඛ ය, සමාජ සුබ සාධනය, දරිදතාව දුරලීම, අබාධිතයින්, ෙජ ෂඨ් පුරවැසි 
හා ළමා සුබ සාධනය ඇතුළුව 

 7. අභ න්තර 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, මාධ , කම්කරු, ජාතික ඒකාබද්ධතා හා සත්ී පුරුෂ 
සමාජභාවය ඇතුළුව 



( 62 ) 

 

 

 (ඇ)  ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙවහි 44(ඇ) සහ 45(1) ව වසථ්ා යටෙත් අමාත ාංශ වලට පවරා 
ඇති විෂයයන්, කාර්යයන්, ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතන, ව වසථ්ාදායක අධීක්ෂණ 
කාර්යය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙයෝග  සථ්ාවර කාරක සභාවට ෙවන් කරනු 
ලබන්ෙන්ය. 

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

  (ආ)  නව ෙහෝ අතිෙර්ක නීති පැනවීෙම් අවශ තාව  ෙහෝ ෙයෝග තාව දැක්විය 
  හැකි තත්ත්වයන් සහ අවසථ්ා;  

  සම්බන්ධෙයන් සිය වි ශ ේල්ෂණ ඇගයීම් කාර්යෙය් දී ද; සහ  

  (ii)  නීති හා අවශ  සහ ෙයෝග  විය හැකි පරිදි එවැනි අතිෙර්ක නීති සකසක්ිරීෙම්දී 
  සලකා බැලීෙම්දී හා නීති පැනවීෙම්දී ෙහෝ ෙවනස ්කිරීෙම්දී ද;  

  පාර්ලිෙම්න්තුවට සහාය වීම පිණිස (ආ) ෙඡ්දෙයහි විධිවිධාන සලසව්ා ඇති පරිදි එකී 
විවිධ අධීක්ෂණ සථ්ාවර කාරක සභා වලට ෙපොදු අධීක්ෂණ වගකීම් තිබිය යුත්ෙත්ය. 

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

(i)  සිය බලසීමාවට ඇතුළත් වන විෂයයන්ට අදාළ ව වසථ්ා සම්පාදනය 
ව ාපෘති සහ වැඩසටහන් ෙයදවුම, පරිපාලනය, කියාත්මක කිරීම හා 
ඵලදායී බව; 

(ii)  සිය බලසීමාවට ඇතුළත් වන විෂයයන්ට අදාළ ව වස්ථා 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 
ව වසථ්ා පැනවීෙම් අවශ තාව ෙහෝ ෙයෝග තාව දැක්විය හැකි කව ර ෙහෝ 
තත්ත්වයන් ෙහෝ අවසථ්ා (එයට අදාළව පනත් ෙකටුම්පතක් ෙහෝ 
ෙයෝජනාවක් හඳුන්වා ෙදනු ලැබ ඇතිව ෙහෝ නැතිව වුවද); සහ 

(iv) සිය බල සීමාවට ඇතුළත් වන විෂයයන් පිළිබඳ අනාගත පර්ෙය්ෂණ හා 
පුෙරෝකථන; 

අධීක්ෂණය කළ යුත්ෙත්ය. 
 (ඇ) සෑම කාරක සභාවක්ම විසින් සිය වගකීම් ඉටු කිරීෙම්දී අවශ  යැයි ෙහෝ ෙයෝග  යැයි 

ෙහෝ එය සලකන පරීක්ෂණ ෙහෝ අධ යනයන් කවර ෙහෝ අවසථ්ාවක සිදු කිරීමට එක් 
එක් කාරක සභාවට හැකිය. 

 (ඈ) පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමු සැසිවාරෙයහි ආරම්භෙයන් පසු සති හයකට ෙනොවැඩි 
කාලයකදී එක් එක් සථ්ාවර කාරක සභාව, එම පාර්ලිෙම්න්තුව සඳහා සිය අධීක්ෂණ 
සැලැසුම සකස ්කළ යුත්ෙත්ය. එකී සැලසුම පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු  පිළිබඳ කාරක 
සභාවට ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය. සිය සැලැසම් සකස ් කිරීෙම්දී එක් එක් කාරක 
සභාව, හැකි තාක් දුරට— 

 (i)  එකී ව වසථ්ා සම්පාදන ව ාපෘති, වැඩ සටහන් ෙහෝ නිෙයෝජිතායතන  පිළිබඳ 
සමාෙලෝචන සිදුකිරීෙම්දී කාරක සභා අතර උපරිම සම්බන්ධීකරණය සහ 
සහෙයෝගය සහතික කිරීෙම් අරමුණින් සමාන ෙහෝ සම්බන්ධ ව වසථ්ා 
සම්පාදන ව ාපෘති, වැඩ සටහන් පිළිබඳ බල සීමාව සහිත අෙනකුත් කාරක 
සභා ෙහෝ  තම බල සීමාවට අයත් නිෙයෝජිතායතන ෙහෝ විමසා බැලිය යුතු 
අතර එකී සම්බන්ධීකරණය සහ සහෙයෝගය සහතික කරනු පිණිස ගනු ලැබ 



( 63 ) 

 

 

ඇති ෙහෝ ගනු ලබන පියවර පැහැදිලි කිරීමක් සිය සැලසුෙමහි අන්තර්ගත කළ 
යුත්ෙත්ය;  

 (ii)   ෙනොපැහැදිලි, අත්තෙනෝමතික ෙහෝ අර්ථයක් නැති ෙහෝ පුද්ගල යන් මත උග 
මූල  බර පටවනු ලබන ආණ්ඩුෙව් රීති ෙරගුලාසි, ව වසථ්ා සහ අධිකරණ 
තීරණ පිළිබඳව නිශච්ිත ගැටලු සමාෙලෝචනය කළ යුත්ෙත්ය; 

 (iii)  සථ්ිර අය වැය අධිකාරිය ෙහෝ ව වසථ්ාපිත අධිකාරිය ෙහෝ යටෙත් කියාත්මක 
වන එකී ව වසථ්ා සම්පාදන ව ාපෘති, වැඩ සටහන් ෙහෝ නිෙයෝජිතායතන 
පිළිබඳ සමාෙලෝචන සිය සැලැසේම් අන්තර්ගත කිරීම සඳහා පමුඛතාව ලබා 
දිය යුත්ෙත්ය; සහ  

  (iv)  සිය බල සීමාවට අයත් සියලු වැදගත් ව වසථ්ා සම්පාදන ව ාපෘති, වැඩසටහන් 
ෙහෝ නිෙයෝජිතායතන සෑම වසර 10 කට වරක්ම සමා ෙලෝචනයකට භාජන 
කරන බවට සහතික කිරීමට කටයුතු කළ යුත්ෙත්ය. 

 (ඉ) පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුවැනි සැසිය ආරම්භෙයන් පසු සති නවයකට ෙනොවැඩි 
කාලයකදී, කාරක සභා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අධීක්ෂණ සැලසුම් සහ එකී 
අධීක්ෂණ සැලැසුම් වඩාත්ම ඵලදායී ෙලස සම්බන්ධීකරණය සහතික කිරීම සඳහා සහ 
නැතෙහොත් ෙම් අනු ෙඡ්දෙය් අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා, එමගින් කිරීමට ඉඩ 
ඇති යම් නිර්ෙද්ශ ෙව් නම් ඒවාද සමගින්, පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කළ යුත්ෙත්ය. 

3 (අ) කවර ෙහෝ විෂයයක් යම් සථ්ාවර කාරක සභාවකට ෙයොමු කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
හැකිය. 

 (ආ) අමාත වරයා යටෙත් ඇති විෂයයක්, කර්තව යක්, ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙහෝ 
ආයතනයක් පිළිබඳ අධිකාරී බලය ඇති අදාළ අධීක්ෂණ සථ්ාවර කාරක සභාවට යම් 
කරුණක් ෙයොමු කිරීමට අමාත වරයාට හැකිය. 

4 (අ) ෙමම ෙඡ්දෙය් විධිවිධාන අනුව එම 1(අ) ෙඡ්දය ය ටෙත් නම් කර ඇති අධීක්ෂණ 
සථ්ාවර කාරක සභාවක් යටෙත් ලැයිසත්ු ගත කරන ලද විෂයයකට අදාළ සෑම පනත් 
ෙකටුම්පතක්, නිෙයෝගයක්, ෙයෝජනාවක් ෙහෝ අෙනකුත් කරුණක් කථානායකවරයා 
එයට ෙයොමු කළ යුත්ෙත්ය. 

 (ආ) 1(අ) ෙඡ්දෙය් විධිවිධානයක ඇති විෂය කරුණක් සම්බන්ධෙයන් අධිකාරී බලය ඇති 
එක් එක් කාරක සභාවට එකී විධිවිධානය සලකා බලා ඒ පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට 
වාර්තා කිරීමට හැකිතාක් දුරට හැකිවන ආකාරයට කථානායකවරයා 4(අ) ෙඡ්දය 
යටෙත් කරුණු ෙයොමු කළ යුත්ෙත්ය. 

 (ඇ) කිසියම් කරුණක් ෙයොමුකිරීම සම්බන්ධෙයන් ඉහත (අ) සහ (ආ) ෙඡ්ද 
කියාත්මකකිරීෙම්දී, කථානායකවරයා:— 

(i)  පාථමික බලසීමාව ඇති කාරක සභාවක් නම් කළ යුත්ෙත්ය. 

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

(iii)  ෙයොමුකිරීමක් ෙයෝග  කාල සීමාවකට යටත් කළ හැකිය; සහ 

(iv)  ෙයෝග යැයි හැ  ෙගන පරිදි එබඳු අෙනකුත් විධිවිධාන සකස් කළ  
  හැකිය. 

 (ඈ) මතයත්, පකාශ කරන කාරක සභාෙව් වගකීම්  ක්ෙෂේත යටතට ගැෙනන කරුණු 
පමණක් මතයට විෂය විය යුත්ෙත්ය. 

 



( 64 ) 

 

 

 (ඉ) පාථමික බල සීමා කාරක සභාෙව්දී සලකා බැලිය යුතු ෙව් නම්, මතය විමසා සිටින 
කාරක සභාව ඉල්ලා සිටින කාල සීමාව තුළ එය ලබා දීම සඳහා පාථමික බල සීමා 
අධිකරණය අවසන් කාල සීමාවක් නියම කළ යුත්ෙත්ය. 

5 (අ) සිය බල සීමාව කියාත්මක කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීෙම්දී, එක් එක් කාරක සභාව එකී 
කාරක සභාව විසින් සලකා බලන ලද එක් එක් විෂයයට අදාළ වාර්තාවක් 
කථානායකවරයාට ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය. එකී වාර්තා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත 
කිරීමට කථානායකවරයා කටයුතු කළ යුත්ෙත්ය. 

 (ආ) (i)  කිසියම් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙහෝ නිෙයෝගයක් පිළිබඳව කාරක සභාවක 
ඕනෑම වාර්තාවක් ක්ෂණික සාධාරණීකරණය අනුව ෙයෝග  ෙව් නම් ඒ සමග 
දැක්ෙවන ෙයෝජනාවට යම් ෙකටුම්පත් සංෙශෝධනයක් අවශ  නම්  එයින් 
සමන්විත විය යුත්ෙත්ය. 

 (ii)  ෙකටුම්පතක් සඳහා වන එබඳු ඕනෑම සංෙශෝධනයක්, කාරක සභාෙව් 
සභාපතිවරයා ෙහෝ කාරක සභා ව විසින් නම් කරනු ලැබූ එහි ෙවනත් 
සාමාජිකෙයකු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ සංෙශෝධනයක් ෙලස, එකී  පනත් 
ෙකටුම්පෙත් කාරක සභා අවසථ්ාෙව්දී සථ්ාවර නිෙයෝග 56 යටෙත් 
කථානායකවරයා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැෙබ්. 

 (iii)  නිෙයෝගයක් සඳහා වන එබඳු ඕනෑම සංෙශෝධනයක්, කාරක සභාෙව් 
සභාපතිවරයා විසින් ෙහෝ කාරක සභාව විසින් නම් කරනු ලැබූ එහි ෙවනත් 
සාමාජිකෙයකු විසින් ෙහෝ ඉදිරිපත් කරනු ලබන සංෙශෝධනයක් ෙලස, 
කථානායකවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැෙබ්. 

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

6 (අ) එක් එක් කාරක සභාව සිය රැසව්ීම් පිළිබඳ දින දර්ශනයක් සකස ් කර එය 
කථානායකවරයා ෙවත ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය.  

 (ආ) සෑම කාරක සභාවක්ම මසකට දින ෙදකකට ෙනොඅඩු දින ගණනක රැස ්විය යුත්ෙත්ය. 
දින දර්ශනය/කාල සටහන කථානායකවරයා විසින් අනුමත කරනු ලැබීෙමන් පසු එක් 
එක් සථ්ාවර කාරක සභාෙව් රැසව්ීම් පවත්වනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

 (ඇ) යම් සථ්ාවර කාරක සභාවක අතිෙර්ක රැසව්ීම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉල්ලීම පරිදි ෙහෝ 
සථ්ාවර කාරක සභාෙව් සාමාජිකයන්ෙගන් අඩක් විසින් කරනු ලැබූ ඉල්ලීම පරිදි ෙහෝ 
කැඳවනු ලැබිය යුත ේත්ය. 

 (ඈ) සථ්ාවර කාරක සභාවක් ෙවත ෙයොමු ෙකොට ඇති යම් කරුණක පගතිය පිළිබඳ 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ෙලසට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන් තුෙනන් එකක 
සංඛ ාවක් විසින් ලිඛිතව එකී කාරක සභාෙවන් ඉල්ලා සිටිය හැකිය. එවන් ඉල්ලීමක් 
ලැබී සති ෙදකක කාලයක් ඇතුළත එකී කාරක සභාව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත 
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එකී වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාභිමුඛ කරනු 
ලබන්ෙන්ය. 

7 සෑම සථ්ාවර කාරක සභාවක්ම පාර්ලිෙම්න්තු කාලසීමාව තුළ කියාත්මක ෙව්. 

8  (අ) පහත දැක්ෙවන අය හැර අෙනකුත් සියලු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන් සථ්ාවර කාරක 
සභාවන්හි සාමාජිකයින් ෙලස කටයුතු කිරීමට සුදුසුකම් ලබති: 

 (i) කථානායකවරයා 

 (ii) නිෙයෝජ  කථානායකවරයා 

 (iii) නිෙයෝජ  කාරක සභා සභාපතිවරයා 

 (iv) අගාමාත වරයා 



( 65 ) 

 

 

 (v) සභානායකවරයා 

 (vi) විපක්ෂනායකවරයා 

 (vii) ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් 44(1) ව වසථ්ාව පකාරව පත් කරනු ලැබ ඇති 
කැබිනට් අමාත වරයන් 

 (viii) සිය අමාත ංශවල විෂයයන් හා කාර්යයන් කැබිනට් අමාත වරයකුෙග් විෂය 
පථය යටතට ෙනොගැෙනන, ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් 45(1) ව වසථ්ාව යටෙත් 
පත් කරනු ලබන අමාත වරයන් ෙහෝ 45(4) ව වසථ්ාව යටෙත් විෂයයන් හා 
කාර්යයන් පවරනු ලැබ ෙනොමැති අමාත වරයන් 

 (ආ) සුදුසුකම් ඇති සෑම මන්තීවරෙයකුම එක් සථ්ාවර කාරක සභාවක සාමාජිකයකු ෙලස 
කටයුතු කළ යුත්ෙත්ය. එම 8(අ)(viii) ෙඡ්දය යටතට ෙනොගැෙනන නිෙයෝජ  
අමාත වරයන් සහ අමාත වරයන්, එකී නිෙයෝජ  අමාත වරයා ෙහෝ අමාත වරයා 
කටයුතු කරන්ෙන් තම කැබිනට් අමාත වරයාෙග් විෂය පථය යටතට ගැෙනන යම් 
විෂයයක්, කර්තව යක්, ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙහෝ ආයතනයක් සම්බන්ධෙයන් ද, එකී 
විෂය පථයන් සහ ඒ හා සම්බන්ධ කාර්යයන්ට පැවරී ඇති යම් සථ්ාවර කාරක සභාවක 
කටයුතු ෙනොකළ යුත්ෙත්ය.  

 (ඇ) (i)  සුදුසුකම් ඇති මන්තීවරයන්ෙග් ෙල්ඛනයක් කථානායකවරයා විසින් සකස ්
කළ යුත්ෙත්ය. 

 (ii)  සුදුසුකම් ඇති මන්තීවරයන්ෙග් ෙල්ඛනෙය් සංඛ ාත්මක අගය අනුව එක් එක් 
කාරක සභාවට අයත් සථ්ානය කථානායකවරයා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරනු ලබන ෙද්ශපාලන පක්ෂ හා සව්ාධීන කණ්ඩායම් ෙවත 
ලබා ෙදනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

 (ඈ) පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙද්ශපාලන පක්ෂවල ෙහෝ සව්ාධීන කණ්ඩායම් වල නායකයින් 
විසින් එක් එක් සථ්ාවර කාරක සභාෙව් සාමාජික නාම ෙයෝජනා කථානායකවරයා 
ෙවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් අදහස ්විමසා බලා 
කථානායකවරයා විසින් එකී නම් පාර්ලිෙම්න්තුවට නිෙව්දනය කරනු ලැබිය 
යුත්ෙත්ය. 

  (ඉ) 8(ඈ) ෙඡ්දය යටෙත් නම් කරන ලද ඕනෑම සාමාජිකයකු එකී සථ්ාවර කාරක 
සභාෙවන් ඉවත් කරන ෙලසට කථානායකවරයා ෙවත ලිඛිත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් 
කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලන පක්ෂයක ෙහෝ සව්ාධීන 
කණ්ඩායමක ෙහෝ නායකයකුට හැකිය. එවැනි ඉල්ලීමක් ලැබීෙමන් පසු එය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම්දීෙමන් අනතුරුව කථානායකවරයා අදාළ මන්තීවරයා එකී 
කාරක සභාෙවන් ඉවත් කළ යුත්ෙත්ය. 

 (ඊ) (i)  සෑම සථ්ාවර කාරක සභාවක්ම සිය පළමු රැසව්ීෙම්දී සහ සභාපති ධූරය 
පුරප්පාඩු වූ පසු එළෙඹන පළමු රැසව්ීෙම්දී සථ්ාවර කාරක සභාෙව් 
සභාපතිවරයකු පත් කර ගත යුත්ෙත්ය. 

 (ii)  අමාත වරෙයකු ෙහෝ නිෙයෝජ  අමාත වරෙයකු සථ්ාවර කාරක සභාවක 
සභාපති වශෙයන් ෙතෝරා පත් කර ගනු ලැබීමට සුදුසුකම් ෙනොලබන්ෙන්ය. 

 (උ) කාරක සභාෙව් රැසව්ීම් වලට ෙනොකඩවා තුන් වාරයක් සහභාගී ෙනොවන 
මන්තීවරෙයකු එකී කාරක සභාෙව් සාමාජිකත්වය හැර ගියා ෙසේ සලකනු ලබන්ෙන්ය. 

9 අවශ යැයි හැ ෙගන කරුණු පරීක්ෂා කර බලා කාරක සභාවට වාර්තා කිරීම සඳහා, 
අවශ යැයි එය සලකන අවසථ්ාවලදී සිය සාමාජිකයන්ෙගන් සමන්විත වන අනු 
කාරක සභා පත් කිරීමට එක් එක් අධීක්ෂණ කාරක සභාවට හැකිය. 

 



( 66 ) 

 

 

10  අධීක්ෂණ කාරක සභාවක් ෙවත ෙයොමු කරන ලද කරුණු අදාළ ෙයොමු කිරීෙමන් මාස 
3 ක් ඉකුත් වීමට ෙපර පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සැලකිල්ලට භාජනය 
ෙනොකළ යුත්ෙත්ය. එෙසේ වුවද, යම් නිශච්ිත කරුණක් පිළිබඳව වාර්තා කිරීමට 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙයෝජනාවක් මගින් අදාළ කාල සීමාව දීර්ඝ කරනු ලැබ ඇති 
අවසථ්ාවකදී එකී කාල සීමාව ඉකුත් වීෙමන් පසු පමණක් එකී කරුණ සලකා බලනු 
ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

11 පනත් ෙකටුම්පතක් ෙහෝ ෙපොදු වැදගත්කමක් ඇති ෙවනත් කරුණක් ෙහෝ 
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන සථ්ාවර කාරක සභාවකට, එකී පනත් ෙකටුම්පත 
ෙහේතුෙවන් අගතියට පත්වන පාර්ශවයන්, ඒ සම්බන්ධෙයන් උනන්දුවක් දක්වන 
පාර්ශවයන් ෙහෝ ඒ පිළිබඳ අත්දැකීම් ඇති පුද්ගලයින් සාක්ෂි සඳහා කැඳවීමට හැකිය. 

12. (අ) ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් 152 ව වසථ්ාෙව් සඳහන් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙහෝ 
ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාවට කරනු ලබන සංෙශෝධනයක් හැර ෙවනත් නීතියක් පැනවීම 
අධීක්ෂණ සථ්ාවර කාරක සභා වාර්තාවක් විසින් නිර්ෙද්ශ කරනු ලබන අවසථ්ාවකදී 
එකී පරමාර්ථ සඳහා වාර්තාෙව් විෙශේෂිතව සඳහන් කරනු ලබන කාරක සභාෙව් 
සභාපතිවරයා ෙහෝ ෙවනත් සාමාජිකයකු ෙහෝ විසින් ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් 78 වැනි 
ව වසථ්ාව පකාර, දැනුම් දීෙමන් අනතුරුව, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නියමයකින් ෙතොරව 
පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී පළමුවැනි වර කියවීම සඳහා ෙයෝජනාවක් 
ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය හැකිය. පනත් ෙකටුම්පෙත් පිටපත් ෙයෝජනාව සමග ඉදිරිපත් 
කළ යුතුය. ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් සති හයක් ඇතුළත 
ඡන්දයක් සඳහා කථානායකවරයා විසින් එම ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. එෙසේ වුවද එකී සති හයක කාල සීමාව විසර්ජන පනත් 
ෙකටුම්පෙත් ෙදවැනි වර කියවීෙම් ෙහෝ කාරක සභා අවසථ්ාෙව් ෙහෝ තුන්වැනි වර 
කියවීෙම් කාල සීමාව තුළ ෙයෙදන්ෙන් නම්, එකී ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුව  හමුෙව් 
තැබිය යුත්ෙත් විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත සලකා බැලීම අවසන් වූ පසුවය. එකී 
 ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුමත කරනු ලැබීෙමන් ඉක්බිතිව පනත් ෙකටුම් 
පත පළමුවැනි වර කියවා මුදණය කිරීම සඳහා නිෙයෝග කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

 එෙසේ වුවද, එකී පනත් ෙකටුම්පත අධීක්ෂණ සථ්ාවර කාරක සභාෙව් 
සාමාජිකයින්ෙගන් 2/3ක සාමාජික සංඛ ාවක් 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 අමාත  මණ්ඩලය ෙවත 
ෙයොමු කරනු ලැබිය යුතු අතර, අමාත  මණ්ඩලය විසින් ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ලබා ෙදන තුරු ඒ සම්බන්ධෙයන් තවදුරටත් සාකච්ඡා ෙනොකළ 
යුත්ෙත්ය. 

 (ඇ) අමාත  මණ්ඩලය විසින් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත වාර්තාවක් ලබා ෙදනු ලැබීෙමන් පසු 
ෙහෝ පනත් ෙකටුම් පත අමාත  මණ්ඩලය ෙවත ඉදිරිපත් කළ දින සිට මාස ෙදකක 
කාලයක් ඉකුත් වීෙමන් පසු පනත් ෙකටුම් පත ෙදවැනි වර කියවීම සඳහා නියම කළ 
යුත්ෙත්ය. 

13 (අ) පුද්ගලයින්, ලිපි ෙල්ඛන හා වාර්තා කැඳවීමට සෑම සථ්ාවර කාරක සභාවකටම 
බලතල තිෙබන අතර, ඔවුන් ඉදිරිෙය් ගනු ලැබූ සාක්ෂි වල කාර්යය සටහන් සමඟ, 
ඔවුන්ෙග් අදහස ්හා නිරීක්ෂණයන්ද සහිතව එක් එක් කාරක සභාව පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙවත වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය. 

 (ආ) සථ්ාවර කාරක සභාවක සාමාජිකයකුෙග් විෙරෝධතාවයක් ෙහෝ ෙවනස ් මතයක් 
එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාවට ඇමිණිය හැකිය.  

14 (අ) ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් 152 වැනි ව වසථ්ාෙව් දැක්ෙවන ව වසථ්ා පැනවීම සථ්ාවර 
කාරක සභාවක් විසින් නිර්ෙද්ශ කරනු ලබන ඕනෑම අවසථ්ාවකදී එකී වාර්තාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් මාස තුනක කාලයක් ඇතුළත අමාත  මණ්ඩලය 
ඒ සම්බන්ධෙයන් සිය මතය ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය. 



( 67 ) 

 

 

 (ආ) සථ්ාවර කාරක සභාවක වාර්තාවක් ව වසථ්ා පැනවීම සම්බන්ධ වාර්තාවක් ෙනොවන 
අවසථ්ාවකදී, එකී වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් මාස ෙදකක් ඇතුළත 
අමාත  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 රහස භාවය ආරක්ෂා කළ යුතු අවසථ්ාවකදී, අදාළ 
සථ්ාවර කාරක සභාව එකී නීතිය පකාරව කටයුතු කළ යුත්ෙත්ය. 

16 (අ) ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් 155 වැනි ව වසථ්ාව යටෙත් සාදනු ලබන මහජන ආරක්ෂාව 
සම්බන්ධ ඕනෑම නිෙයෝගයක් සම්බන්ධෙයන් වාර්තා කිරීම සඳහා ෛනතික හා 
කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ සථ්ාවර කාරක සභාව ෙවත ෙයොමුෙකොට වාර්තාවක් ලබා ගත 
යුත්ෙත්ය. යම් නිෙයෝගයක ලුහුඬු නාමය ෙවනත් කාරක සභාවක බල සීමාව යටෙත් 
එන නිශච්ිත විෂයයක් හා සම්බන්ධ ෙව් නම්, එම 4(ඇ)(ii) ෙඡ්දය යටෙත් 
කථානායකවරයා එකී නිෙයෝග අදාළ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුත්ෙත්ය. 

 (ආ) (අ) ෙඡ්දය යටෙත් කරනු ලබන සඳහනට 7 ෙඡ්දය අදාළ ෙනොවන්ෙන්ය. 

17 කථානායකවරයාෙග් අනුමතිය ලබා ගැනීෙමන් පසුව, ෙවනත් කාරක සභා එකක් 
ෙහෝ වැඩි ගණනක් සමග සාකච්ඡා පැවැත්වීමට ඕනෑම අධීක්ෂණ සථ්ාවර කාරක 
සභාවකට හැකිය. 

18 කවර ෙහෝ විසර්ජනයන් ෙහෝ වැය ෙනොකරන ලද ෙශේෂයක් පැවරීම පිළිබඳව, මුදල් 
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්, අයවැය අධ ක්ෂ සහ අදාළ අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් රාජ  
මූල  කාරක සභාවට වහාම දැනුම් දිය යුත්ෙත්ය. 

19  බල සීමාව යන්ෙනන් ව වසථ්ාදායක අධීක්ෂණ බල සීමාව අදහස ් වන අතර අනු 
ව වසථ්ාවන් සම්බන්ධෙයන් වන බල සීමාවද ඊට ඇතුළත් ෙව්. 

 ඕනෑම විසර්ජනයක් ෙහෝ වැය ෙනොකරන ලද ෙශේෂයක් ෙහෝ මාරු කිරීෙම්දී 
අදාළ අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ඒ බැව් වහාම අදාළ අධීක්ෂණ කාරක සභාව ෙවත 
දැනුම් දිය යුත්ෙත්ය. 

20. 8(අ) හා (ඊ)(ii) ෙඡ්ද රාජ  ගිණුම් කාරක සභාවට සහ ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක 
 සභාවට අදාළ වන්ෙන්ය. 

පා.106/’ 10 
 8. 

 
 ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා  

 ගරු  (පූජ ) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි 

 ගරු  සී. ඒ. සූරියආරච්චි මහතා  

 ගරු   සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය  

 ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා 

 ගරු  එස්. සී.  මුතුකුමාරණ මහතා  

 ගරු වයි. ජී. පද්මසිරි මහතා  

 ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා  

 ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  

 ගරු  ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා  

 ගරු  ජානක වක්කුඹුර මහතා  



( 68 ) 

 

 

 ගරු  උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා  

 ගරු  ෙරෝහණ දිසානායක මහතා  

 ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා  

 ගරු ඒ. එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා  

 ගරු  ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා    

  ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා  

 ගරු  විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 

 ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා  

 ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා  

 ගරු  වී. එස.් රාධකිෂන්න් මහතා  

 ගරු   ජානක බණ්ඩාර මහතා  

 ගරු  සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා  

 ගරු  වී. ෙක්. ඉන්දික මහතා  

 ගරු  ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා  

 ගරු   ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා  

 ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා  

 ගරු  (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා  

 ගරු  ඒ. පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  

 ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා  

 ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා  

 ගරු විජය දහනායක මහතා  

 ගරු  තාරානාත් බසන්ායක මහතා  

  ගරු  ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා  

 ගරු  ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  

 ගරු  (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා  

 ගරු  ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා  

 ගරු  ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා  

 ගරු  එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා  

 ගරු  විදුර විකමනායක මහතා  

 ගරු  ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා  

 ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා  

 ගරු  අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා  

 ගරු  චන්දසිරි ගජදීර මහතා  

 ගරු  සාලින්ද දිසානායක මහතා  
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 ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  

 ගරු  නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා  

 ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  

 ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා  

 ගරු  ෙජ්. ආර්. පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා  

 ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා  

 ගරු  කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය  

 ගරු   ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා  

 ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා  

 ගරු  නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා  

 ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  

 ගරු  එච්. ආර්. මිතපාල මහතා  

 ගරු  ජයරත්න ෙහේරත් මහතා  

 ගරු  පවිතා ෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය  

 ගරු  රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  

 ගරු  මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය  

 ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා  

 ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා  

 ගරු  සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා  

 ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා  

 ගරු  (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා  

 ගරු (ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂප් කුමාර මහතා  

 ගරු  ඒ. ආර්. එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා  

 ගරු  දුමින්ද දිසානායක මහතා  

 ගරු  තිලංග සුමතිපාල මහතා  

 ගරු එම්. එල්. ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා මහතා  

 ගරු  ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා  

 ගරු   දයාශිත තිෙසේරා මහතා  

 ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා  

 ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා  

 ගරු එස්. බී. දිසානායක මහතා  

 ගරු  අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා  

 ගරු  දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  ගරු (ෛවද ) ජයලත් 
ජයවර්ධන මහතා ශී ලංකා ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාව උල්ලංඝනය කරමින් 
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කියා කිරීම පිළිබඳ පරීක්ෂා කර වාර්තා කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක 
සභාව, — 

ෙමම ගරු සභාෙව් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු වන ගරු (ෛවද ) ජයලත් 
ජයවර්ධන මහතා 2010 ෙනොවැම්බර් මස 29 වැනි දින හා ඊට ෙපර දිනයන්හිදී 
එල්.ටී.ටී.ඊ. කියාකාරීන් විසින් ලන්ඩන් නගරෙය්දී ශී ලංකා රජයට හා අතිගරු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට එෙරහිව පවත්වන ලද රැසව්ීම්, විෙරෝධතා 
ව ාපාර, සාකච්ඡා සඳහා සෘජුව සහ / ෙහෝ වකව සහභාගී වී ඇති බවට එකී සාකච්ඡා, 
විෙරෝධතා සඳහා සෘජුව ෙහෝ වකව සහ/ ෙහෝ අනුබල දී ඇති සහ අනුගහ දක්වා ඇති 
බවට වාර්තා ලැබී ඇති ෙහයින්ද, 

එකී විෙරෝධතාවයන් සංවිධානය කිරීමට අදාළ මූලික සාකච්ඡාවන් හා උනන්දු 
කිරීෙම් රැසව්ීම් හා ඊට අදාළ දැනුවත් කිරීම් සඳහාද පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු (ෛවද ) 
ජයලත් ජයවර්ධන මහතා සෘජුව සහභාගී වී ඇති බව වාර්තාවී ඇති ෙහයින්ද, 

මීට ෙපරද පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා 
එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය සහ එහි හිතවතුන් සමඟ විවිධ ආකාරෙය් සම්බන්ධතාවයන් 
පවත්වාෙගන ගිය බවට කරුණු ෙහළිදරව් වී ඇති බැවින්ද, 

ලන්ඩනය හා යුෙරෝපෙය් ෙවනත් පධාන නගරවල එල්.ටී.ටී.ඊ. කියාකාරීන් සහ/ 
ෙහෝ එල්.ටී.ටී.ඊ. ආධාරකරුවන් සමග ඉතා කිට්ටු සම්බන්ධතාවයක් පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී  ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා පවත්වා ඇති බව හා පවත්වාෙගන 
යන බවට කරුණු ෙහළිදරව් වී ඇති බැවින්ද,  

ඉහත කී කියාවන් එකකින් ෙහෝ වැඩි ගණනක් තුළින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  ගරු 
(ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා ශී ලංකා ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් 157අ 
ව වසථ්ාව හා ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් හය  වැනි  සංෙශෝධනය  හා දිවුරුම 
පැහැදිලිවම උල්ලංඝනය කර ඇති බව ෙපනී යන ෙහයින්ද,  

ඉහත කී කරුණු සම්බන්ධෙයන් හා ඉහත කී කරුණුවලට අදාළව පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තී  ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතාෙග් කියා කලාපය  පිළිබඳව පරීක්ෂා 
කර බලා ෙමම ගරු සභාවට වාර්තා කිරීම පිණිස පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් 
පත් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 

2.  තවද,— 

(අ) එකී කාරක සභාවට සාමාජිකයන් නම් කිරීම හා සභාපතිවරයා පත් කිරීම 
කථානායකවරයා විසින් කළ යුතු බවත්, 

(ආ) එකී කාරක සභාවට සව්කීය ගණපූරණය නියම කිරීමටත්, 

(ඇ) අවශ  පුද්ගලයින් කැඳවීමට හා අවශ  ලිපි ෙල්ඛනාදිය ෙගන්වා ගැනීමට  සහ 

(ඈ) දිවුරුම් පිට සාක්ෂිකරුවන් විභාග කිරීමටත් 

කාරක සභාවට බලය තිබිය යුතුය. 
 

3.  වරින් වර වාර්තා කිරීමටත්, පාර්ලිෙම්න්තු සැසිවාරය කල් තබනු ලැබූවත්, රැසව්ීම් 
 පවත්වාෙගන යාමටත්, එකී කාරක සභාවට බලය තිබිය යුතුය. 

පා.107/’10 
 9. 
 

 ගරු කරූ ජයසූරිය මහතා 

 ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 



( 71 ) 

 

 

 ගරු  තිස්ස අත්තනායක මහතා 

 ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 

 ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 

 ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 

 ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා,— එංගලන් තෙය් “හීෙතෝ” ගුවන් ෙතොටුපෙළේ 
පැවති උද්ෙඝෝෂණ ව ාපාරවලට ෙමම ගරු සභාෙව් කිසියම් මන්තීවරෙයකු 
සම්බන්ධ වී සිටිෙය්ද යන්න ෙසොයා බලා වාර්තා කිරීම පිණිස වූ පාර්ලිෙම්න්තු 
විෙශේෂ කාරක සභාව,— 

2010 ෙදසැම්බර් මස 02 වැනි දින  ජලම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත  හා ආණ්ඩු 
පාර්ශව්ෙය් පධාන සංවිධායක ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව්; 

"ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාව අනුව දිවුරුම් දුන් මන්තී ෙකෙනක් 
තහනම් කළ සංවිධානයක් එක්ක නීති විෙරෝධී කණ්ඩායම් සමග අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා පැමිෙණන ෙව්ලාවට එංගලන්තෙය් ගුවන් ෙතොටුපළට ගිහිල්ලා අෙප් 
රටටත්, ඒවාෙග්ම තමන්ෙග් දිවුරුම් දීමටත් විරුද්ධව වැඩ කළා නම්, ඒ මන්තීතුමාව 
ෙම් සභාව විසින් වහාම පරීක්ෂණයකට ලක් කළ යුතුයි" 

යනුෙවන් පකාශයක් කර ඇති බැවින් ද;  
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන අමාත තුමා විසින් මතු කරන ලද කරුණු ෙමම 

සභාෙව් බරපතළ පරීක්ෂණයකට භාජනය කළ යුතු බැවින් ද; 

ඉහත නම් සඳහන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් වන අපි 

(අ) ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන අමාත තුමා විසින් එල්ල කරන ලද ෙචෝදනාෙව් 
පසුබිමට ෙහේතු වූ කරුණු; සහ 

(ආ) එංගලන්තෙය් "හීෙතෝ" ගුවන් ෙතොටුපෙළේ පැවති උද්ෙඝෝෂණ ව ාපාරවලට 
ෙමම ගරු සභාෙව් කිසියම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු සම්බන්ධ වී සිටිෙය් ද 
යන්න ෙසොයා බලා වාර්තා කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් 
පත් කළ යුතුයැයි ෙයෝජනා කර සිටිමු.   

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

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

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

3.  ඒ කාරක සභාව ට,— 

 (අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට බලය තිබිය යුතු ය. 

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

  



( 72 ) 

 

 

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

  (ඈ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමටද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
 ලද්ෙද් වුවද, රැසව්ීම් පවත්වාෙගන යෑමටද බලය තිබිය යුතුය.  

 
පා.121/’11 

 10. 
 

ගරු කරූ ජයසූරිය මහතා  

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා  

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 

ගරු කබීර් හෂීම් මහතා 

ගරු ඩී. එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා  

ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා 

ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා 
ගරු ඒ. ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා,—  පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත  ගරු ඒ. එල්. 

එම්. අතාවුල්ලා මහතා ෙකෙරහි විශව්ාස භංගත්වය,— 
 

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත  ගරු ඒ. එල්. එම්. අතාවුල්ලා මහතා 2011 ජනවාරි මස 
04 වැනි දින,  

 

“අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. 2011 අෙපේල් 01 වැනිදා අපි පළාත් පාලන ආයතනවල 
අලුත් සභාවාරය කැඳවන්න ඕනෑ. ඒකට ඇත්තටම මාර්තු මාසෙය් ඡන්දය තියන්න ෙවනවා.”  

 

යැයි පැවසූ විට පළාත් පාලන ආයතනවල නව කාල සීමා 2011 අෙපේල් මස 01 වැනි දින 
ආරම්භ වීමට නියමිත ෙහයින් පළාත් පාලන ආයතනවල ඡන්ද විමසීම් 2011 මාර්තු මස 
පැවැත්ෙවනු ඇති බව එතුමා සභාවට සහතික වූ ෙහයින් ද; 

 

ෙකොළඹ, ශී ජයවර්ධනපුර ෙකෝ ට්ෙට් සහ ෙදහිවල - ගල්කිසස් මහනගර සභාවල හා 
ෙකොෙළොන්නාව නගර සභාෙව් ඡන්ද විමසීම් දැන් කල්දමනු ලැබ ඇති ෙහයින් හා තවත් 
මහනගර සභා, නගර සභා හා පාෙද්ශීය සභාවල ඡන්දද කල් දමනු ලැබීමට නියමිත බව වාර්තා වී 
ඇති ෙහයින් ද; හා 

 

අමාත වරයා උවමනාෙවන්ම අසත  පකාශයක් කරමින් සභාව ෙනොමග හැරිය ෙහයින් ද; 
 
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත වරයා ෙලස සිය කාර්යයන් ඉටුකිරීම තවදුරටත් 
කරෙගන යාමට අමාත වරයා සතු හැකියාව ෙකෙරහි සභාෙව් විශ්වාසය ගිලිහී ඇති බවට 
හා අමාත  මණ්ඩලෙය් ධුරයක් ෙහබවීම සඳහා ඔහු තවදුරටත් සුදුසු හා ෙයෝග  
තැනැත්ෙතකු  ෙනොවන බවට ෙමම සභාව ෙයෝජනා කරයි.  
 
* සලකුෙණන් හඳුන්වනු ලබන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් කටයුතු ය. 
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