(හත්වැනි පාර්ලිෙම්න්තුව — පළමුවැනි සභාවාරය)

අංක. 6]

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
න ාය පුස් ත කය
2012 මැයි මස 22 වැනි අඟහරුවාදා ඇතුළුව එදින සිට

නිකුත් කෙළේ 2012 මැයි මස 11 වැනි සිකුරාදා
2012 මැයි මස 22 වැනි අඟහරුවාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
0993/’10

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

(ආ)

(i)
(ii)
(iii)

ගෑස් සමාගම සීමාසහිත ෙෂල් සමාගමට විකුණනු ලැබූ දිනය කවෙර්ද;
එෙලස විකුණනු ලැබූ ෙකොටස්වල මිල සහ පතිශතය ෙකොපමණද;
ගෑස් සමාගම විකුණන අවස්ථාෙව්දී සිටි ජනාධිපතිවරයාෙග් නම සහ බලෙය්
සිටි රජය කවෙර්ද;
(iv) විකුණනු ලැබූ දිනෙය් සිට නැවත මිලදී ගත් දිනය දක්වා කාලය තුළ රජයට
ලැබුණු ලාභාංශ පමාණය ෙකොපමණද;
(v) ෙෂල් ටර්මිනල් සමාගම තුළ රජය සතු ෙකොටස් පමාණය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

සීමාසහිත ෙෂල් සමාගම සතු ෙකොටස් නැවත මිලදී ගැනීම සඳහා රජය විසින්
ෙගවනු ලැබූ මිල කවෙර්ද;
(ii) රජය විසින් නැවත මිලදී ගත් ෙකොටස් පතිශතය ෙකොපමණද;
(iii) ඉහත සඳහන් නැවත මිලදී ගැනීම සිදු කරන ලද දිනය කවෙර්ද;
(iv) මිල තක්ෙසේරුව සම්බන්ධෙයන් එකඟතාවයකට පැමිණි කමය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1301/’11

2.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)

හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්, තංගල්ල හා ෙබලිඅත්ත මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස
ෙදකට යාබදව නළගම, විල්ලද්දර නම් වූ පෙද්ශෙය් වර්ෂ ෙදදහසක් තරම්
පැරණි නාමයාල විල පිහිටා ඇති බවත්;
2005 වර්ෂෙය්දී ෙමම විල සහ අවට ඉඩම් පානීය ජල ව ාපෘතියක් සඳහා
රජයට පවරා ගත් බවත්;

(2)

(iii)

එම ස්ථානෙය් තංගල්ල, ෙබලිඅත්ත ඒකාබද්ධ ජල ෙයෝජනා කමය නමින් ජල
ව ාපෘතියක් සඳහා 2005.10.05 දින මුල්ගල් තැබුවද, ෙම් දක්වා එහි ඉදිකිරීම්
කටයුතු සිදු ෙනොවී පවතින බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(ඇ)

(i)

එම ජල ව ාපෘතිය මගින් ජලය සැපයීමට සැලසුම් කර තිබු පවුල් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එහි වැඩකටයුතු කඩිනමින් ආරම්භෙකොට පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් පානීය ජල
අවශ තා සපුරාලීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එහි වැඩ ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද;
(iv) ඊට වැයවන මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

ජල ෙයෝජනා කමය නිසා ඉඩම් අහිමි වූ ජනතාවට ඉඩම් ලබා දීම සඳහා සුදුසු
කමෙව්දයක් සකසන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1621/’11

3.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— සිවිල් ගුවන්ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(ආ)

(i)

මිහින් ලංකා ආයතනෙය් වත්මන් ඉහළ නිලධාරී මණ්ඩලෙය් සහ
අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් ෙසේවය කරනු ලබන අය කවුරුන්ද;
(ii) එම එක් එක් නිලධාරියාෙග් හා අධ ක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයාෙග් අධ ාපන හා
වෘත්තීය සුදුසුකම් කවෙර්ද;
(iii) එම නිලධාරීන් සහ අධ ක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් ලබන වැටුප්, දීමනා හා
අෙනකුත් වරපසාද කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

මිහින් ලංකා ආයතනෙය් 2010 වර්ෂෙය් ෙශේෂ පතය අනුව රුපියල් බිලියන
5.6ක වත්කම් හිඟයක් පවතින්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා බලපෑ ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1985/’11

4.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

2005 වර්ෂෙය් සිට 2008 වර්ෂය දක්වා සහ 2011 වර්ෂය තුළදී මත්පැන්
අෙලවිසැල් ආරම්භ කිරීම සඳහා නිකුත් කර ඇති බලපත සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
2005 වර්ෂෙය් සිට 2011 වර්ෂය දක්වා කාල සීමාෙව්දී මත්පැන්
බලපතලාභීන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;
මත්පැන් අෙලවිකිරීම සදහා බලපත ලබා දීෙම් දී අනුගමනය කරන කය
ි ා
පිළිෙවත කවෙර්ද;

(3)

(iv)

ඉහත අ (i)හි සඳහන් වර්ෂවල මත්පැන් අෙලවිසැල් බලපත ලබා දීෙමන් රජය
ලද ආදායම වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙම් වනවිට මත්පැන් අෙලවි කිරීෙම් බලපත ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්
ඉදිරිපත් කර ඇති සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) ඒ අතරින් ඉදිරිෙය් දී බලපත ලබා දිය යුතු යැයි තීරණය කර ඇති
ඉල්ලුම්කරුවන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(iii) ඔවුන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2000/’11
5.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

නිමල් පුංචිෙහේවා නමැති අෙයකු ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව්
තනතුරක් දැරීම ආරම්භ කළ දිනය කවෙර්ද;
(ii) ඔහුෙග් උපන්දිනය කවදාද;
(iii) එම තැනැත්තාෙග් වයස අවුරුදු 60 ඉකුත් වූ පසුවත්, ශී ලංකා මානව හිමිකම්
ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙසේවය කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමතියක් ලබාදී
තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ කවදාද;
(v) එවැනි අනුමතියක් ලබාදී ෙනොමැති නම්, වයස අවුරුදු 60 ඉකුත් වූ දිනෙය් සිට
ෙම් දක්වා එම තැනැත්තා ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙසේවය
කර ඇත්ෙත් අනීතිකව බව පිළිගන්ෙන්ද;
(vi) එෙසේ නම්, එම තැනැත්තා සම්බන්ධෙයන් ගන්නා ඉදිරි පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2017/’11

6.
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා,— ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා
ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

පූජා භූමි ආශිතව අනවසරෙයන් ජීවත්වන පවුල් සඳහා ස්ථිර නිවාස ඉදිකිරීෙම්
ව ාපෘතියක් කියාත්මකෙව්ද;
(ii) එෙසේ නම්, කවර පූජාභූමි ෙක්න්දකර එම ව ාපෘතිය කියාත්මක ෙව්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(4)

2031/’11

7.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— උසස් අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)

විවිධ ජාත න්තර විශ්වවිද ාලයන්හි අනුබද්ධ ආයතන ෙලස හුවා දක්වමින්
එම විශ්වවිද ාල නාමයන් යටෙත් කියාත්මකවන පුද්ගලික අධ ාපන ආයතන
රැසක් දැනට ශී ලංකාෙව් පවතින බවත්;

(ii)

රජෙය් විශ්වවිද ාල පෙව්ශය අහිමිවූ සිසුන් විශාල සංඛ ාවක් එම අධ ාපන
ආයතනවලට ඇතුළත්වීමට උත්සාහ කරන බවත්;

(iii)

ඔවුන් අතර වත්ෙපොෙහොසත්කම් ෙනොමැති සාමාන පවුල්වල දරුවන් ද සිටින
බවත්;

(iv)

එයින් සමහර අධ ාපන ආයතන හුෙදක් මුදල් උපයා ගැනීෙම් අරමුණින්
පමණක් පවත්වාෙගන යන බවත්;

(v)

සමහර ආයතන මගින් කිසිදු පිළිගැනීමක් ෙනොමැති සහතික නිකුත් කර ඇති
බවත්;

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

දැනට ශී ලංකාව තුළ විවිධ ජාත න්තර විශ්වවිද ාල නාමයන් යටෙත්
කියාත්මකවන පුද්ගලික අධ ාපන ආයතන පිළිබඳ සංගණනයක් සිදුකර
තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම ආයතන සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) එවැනි අධ ාපන ආයතන පවත්වාෙගන යෑම සඳහා අවශ ගුණාත්මකභාවය හා
තත්ත්වය පරීක්ෂාකර විධිමත් ලියාපදිංචියක් ලබාගැනීම අනිවාර්ය ෙකෙරන වැඩ
පිළිෙවළක් සැකසීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2109/’11

8.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල විසින් සීමාසහිත ගලදාරි ෙහෝටල් ලංකා
සමාගම, සීමාසහිත ලාෆ්ස් ගෑස් සමාගම සහ සීමාසහිත සිෙලෝන් ෙගේන්
එලිෙව්ටර්ස් සමාගම යන සමාගම්වල ලබාෙගන ඇති ෙකොටස් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එම එක් එක් ෙකොටස් පමාණයන් මිලදී ගත් දිනයන් කවෙර්ද;
(iii) ඉහත කී ෙකොටස් ගත් මිල කවෙර්ද;
(iv) එම ෙකොටස් මිලට ගත්ෙත් කවර පුද්ගලයන්ෙගන්ද;
(v) ඉහත කී ෙකොටස් මිලට ගැනීෙමන් පසු විකුණන ලද්ෙද් නම්, එම එක් එක්
ෙකොටස් පමාණය විකුණන ලද්ෙද් කවර පුද්ගලයින් හටද;
(vi) ඉහත කී එක් එක් ෙකොටස් පමාණය විකුණන ලද මිල කවෙර්ද; සහ
(vii) ෙමම ගනුෙදනුවලට සම්බන්ධවූ තැරැව්කරුවන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(5)

2156/’11

9.
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය්, බලංෙගොඩ, කිරිමැටිතැන්න පෙද්ශෙය් පිහිටි පිඟන්
ගෙඩොල් කර්මාන්තශාලාව වර්ෂයක පමණ කාලයක සිට වසා දමා ඇති බවත්;
(ii) එම කර්මාන්තශාලාෙවන් පෙද්ශෙය් තරුණ තරුණියන් විශාල සංඛ ාවකට
රැකියා සපයා තිබූ බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

ෙමම ආයතනය වසා දැමීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
එම ආයතනය වසා දැමීෙම්දී ෙසේවය කළ නිලධාරීන්ට හා කම්කරුවන්ට වන්දි
මුදල් ෙගවනු ලැබුෙව්ද;
(iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඊට පදනම් වූ කරුණු කවෙර්ද;
(iv) පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් හා රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා එම
කර්මාන්තශාලාව නැවත ආරම්භ කරන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා සැලසුමක් සකසා තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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(ආ)

(i)
(ii)

10.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) මාතර දිස්තික්කෙය්, අකුරැස්ස, අතුරලිය පාෙද්ශීය සභාෙව් සංස්කෘතික
මධ ස්ථානෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු අතරමග නවතා ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(ඇ)

(i)

එම සංස්කෘතික මධ ස්ථානය ඉදිකිරීම සඳහා පතිපාදන ලබා ෙදන ලද
ආයතනෙය් නම කවෙර්ද;
(ii) ඒ සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද;
(iii) එම ඉදිකිරීම් කටයුතු නවතා දැමීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

අතුරලිය සංස්කෘතික මධ ස්ථානෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු කඩිනමින් අවසන්
කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඊට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1740/’11
11.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— සමූපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) 2010 ජූලි මාසෙය් සිට ෙම් දක්වා වූ කාලය තුළ, එක් එක් වර්ෂෙය්දී,
(i)

සමස්ත සීනි පරිෙභෝජනය සහ ඒක පුද්ගල සීනි පරිෙභෝජනය ෙකොපමණද;

(6)

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

සමස්ත ෙද්ශීය සීනි නිෂ්පාදනය සහ ඒක පුද්ගල සීනි නිෂ්පාදනය ෙකොපමණද;
ආනයනය කළ සීනි පමාණය ෙකොපමණද;
ආනයනය කළ සීනි පමාණෙය් වටිනාකම ෙකොපමණද; සහ
සනාථ කිරීමට අවශ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරමින්, රජය විසින් සීනි සඳහා ලබා දී
ඇති තථ සහනාධාර පමාණය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
2010 සහ 2011 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකාව තුළ සීනි කිෙලෝවක නිෂ්පාදන වියදම
ෙකොපමණද;
(ii) ආනයනය කරන ලද හා ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය කරන ලද සීනි කිෙලෝවක් සඳහා
පනවා ඇති සියලුම බදු (සෘජු සහ වක) කවෙර්ද;
යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
(ආ)

(i)
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12.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

ෙම් වනවිට රජය සතු ෙපෞද්ගලික සමාගම් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
එම සමාගම්වල නම් සහ ඒවා අදාළ වන අමාත ාංශය ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(iii) එම එක් එක් සමාගෙම් අධ ක්ෂ මණ්ඩල සමාජිකයින්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන්
කවෙර්ද;
(iv) එම එක් එක් සමාගම්වල ශී ලංකා රජය සතු ෙකොටස්වල පතිශතය සහ
ෙපෞද්ගලික අංශය විසින් ආෙයෝජනය කර ඇති ෙකොටස්වල පතිශතය ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(v) ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජකයින්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් එක් එක් සමාගම අනුව
කවෙර්ද;
(vi) එම එක් එක් සමාගම 2009 සහ 2010 වර්ෂවලදී ලබා ඇති ශුද්ධ ලාභය ෙහෝ
අලාභය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1651/’11

13.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙසෞඛ අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය්, අටකලම්පන්න පාෙද්ශීය සභා බල පෙද්ශයට අයත්,
හිරමඩලගම මධ ම ෙබෙහත් ශාලාව වසා දමා ඇති බවත්;
(ii) එම නිසා පෙද්ශෙය් ජනතාවට දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණපෑමට සිදු වී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)
(ii)

පතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කර, මනා තත්ත්වෙයන් තිබියදීත් එම ෙබෙහත්
ශාලාව වසා දැමීමට ෙහේතු වූ කරුණු කවෙර්ද;
එම ෙබෙහත් ශාලාව කඩිනමින් විවෘත කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(7)

(iii) එෙසේ නම්, ඊට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1741/’11

14.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— සමූපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) 2010 ජූලි මාසෙය් සිට ෙම් දක්වා වූ කාලය තුළ, එක් එක් වර්ෂෙය්දී,
(i)

සමස්ත පරිප්පු පරිෙභෝජනය සහ ඒක පුද්ගල පරිප්පු පරිෙභෝජනය
ෙකොපමණද;
(ii) සමස්ත ෙද්ශීය පරිප්පු නිෂ්පාදනය සහ ඒක පුද්ගල පරිප්පු නිෂ්පාදනය
ෙකොපමණද;
(iii) ආනයනය කළ පරිප්පු පමාණය ෙකොපමණද;
(iv) ආනයනය කළ පරිප්පු පමාණෙය් වටිනාකම ෙකොපමණද; සහ
(v) සනාථ කිරීමට අවශ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරමින් රජය විසින් පරිප්පු
ආනයනකරුවන්ට ලබා දී ඇති තථ සහනාධාර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

2010 සහ 2011 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකාව තුළ පරිප්පු කිෙලෝගෑම් එකක නිෂ්පාදන
වියදම ෙකොපමණද;
(ii) පරිප්පු ආනයනෙය්දී සහ ෙද්ශීය පරිප්පු නිෂ්පාදනෙය්දී පනවා ඇති සියලුම බදු
(සෘජු සහ වක) කවෙර්ද?
යන්න එතුමා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1987/’11
15.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— උසස් අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2010 වර්ෂය වන විට උසස් අධ ාපන අමාත ාංශය යටෙත් තිබූ සියලුම
විශ්වවිද ාල සහ ඒවාට අයත් ආයතනවලට ආරක්ෂක ෙසේවාවන් සැපයීෙම්
කාර්යය පවරා තිබූ ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂක ෙසේවා සැපයුම් ආයතන කවෙර්ද;
(ii) ඉහත එක් එක් ආරක්ෂක ආයතන විසින් ආරක්ෂාව සපයනු ලබන විශ්වවිද ාල
සහ ඒවාට අයත් ආයතන ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) 2010 වර්ෂය වනවිට එක් එක් විශ්වවිද ාලෙයහි ෙසේවෙය් ෙයොදවා සිටි
ආරක්ෂක නිලධාරීන් සංඛ ාව සහ ෙම් වන විට ෙයොදවා ඇති ආරක්ෂක
නිලධාරීන් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) එක් ආරක්ෂක නිලධාරිෙයකු සඳහා 2010 වර්ෂෙය්දී ෙගවන ලද මුදලත් ෙම්
වනවිට ෙගවන මුදලත් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(v) ඉහත එක් එක් ආයතනය විසින් මාසිකව ආරක්ෂාව සඳහා වැයකරන මුදල
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(8)

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
*1.
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා,— ආනයන හා අපනයන
(පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග,— ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44 වැනි ව වස්ථාෙව් (2) වැනි
ෙඡ්දය සහ 1985 අංක 48 දරන පනතින් සහ 1987 අංක 28 දරන පනතින් සංෙශෝධිත 1969 අංක
1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 14 වැනි වගන්තිය සහ 4 වැනි වගන්තිෙය් (3)
වැනි උප වගන්තිය සමග කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 20 වැනි වගන්තිය යටෙත් ජනාධිපතිවරයා
විසින් සාදන ලදුව, 2012 අෙපේල් 18 දිනැති අංක 1754/9 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2012.05.10 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය
*2.
සමාජ ෙසේවා අමාත තුමා,— වැඩිහිටි තැනැත්තන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත
යටෙත් නිෙයෝග,— 2000 අංක 9 දරන වැඩිහිටි තැනැත්තන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීෙම්
පනෙත් 17 වැනි සහ 18 වැනි වගන්ති සමග කියවිය යුතු එකී පනෙත් 34 වැනි වගන්තිය යටෙත්
සමාජ ෙසේවා අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2012 මාර්තු 16 දිනැති අංක 1750 දරන ගැසට්
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2012.05.08 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
*3.
පරිසර අමාත තුමා,— ජාතික පාරිසරික පනත යටෙත් නිෙයෝග,— 1980 අංක 47 දරන
ජාතික පාරිසරික පනෙත් 32 වැනි වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනෙත් 23ච වැනි වගන්තිය
යටෙත් පරිසර අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2011 ෙදසැම්බර් 29 දිනැති අංක 1738/37 දරන
අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2012.05.11 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත
කළ යුතු ය.
*4.
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත්
ෙයෝජනාව (අංක 1),— 2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා
කම සම්පාදන අමාත තුමාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එතුමා විසින්
ෙදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 3 දරන නියමය අනුමත කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.

2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය
යටෙත් අංක 3 දරන නියමය
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත , මහින්ද රාජපක්ෂ වන මම, 2010 අංක 20 දරන විසර්ජන
පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය
ඇතිව, එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක: 30602 “දුම්රිය ගබඩා අත්තිකාරම්
ගිණුම - ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව” ෙවත පැවරි ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව
දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මගින් සංෙශෝධනය කරමි.
(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි රු. 1,000,000,000 සිට
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව
රු. 1,700,000,000 දක්වා

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(9)

(iii)
(iv)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

රු. 4,838,000,000
රු. 5,037,000,000
රු. 500,000,000
රු. 800,000,000

සිට
දක්වා
සිට
දක්වා

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2011.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි)
අත්සන් කෙළේ/මහින්ද රාජපක්ෂ,
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා.
2012.05.09 වැනි දින,
ෙකොළඹ 01.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*5.
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත්
ෙයෝජනාව (අංක 2),— 2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා
කම සම්පාදන අමාත තුමාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එතුමා විසින්
ෙදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 27 දරන නියමය අනුමත කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.

2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය
යටෙත් අංක 27 දරන නියමය
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත , මහින්ද රාජපක්ෂ වන මම, 2010 අංක 20 දරන විසර්ජන
පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය
ඇතිව, එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක: 01002 “අල්ලස් වැටලීම්වල අල්ලස්
වශෙයන් පරිහරණය කිරීම සඳහා අත්තිකාරම් - අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ෂන
ෙකොමිෂන් සභාව” ෙවත පැවරි ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම
නියමය මගින් සංෙශෝධනය කරමි.
(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

(iii)
(iv)

සංෙශෝධන
ෙනොමැත
සංෙශෝධන
ෙනොමැත
රු. 7,500,000 සිට
රු. 12,000,000 දක්වා
සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2011.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි)
අත්සන් කෙළේ/මහින්ද රාජපක්ෂ,
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා.
2012.05.09 වැනි දින,
ෙකොළඹ 01.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

( 10 )

*6.
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත්
ෙයෝජනාව (අංක 3),— 2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා
කම සම්පාදන අමාත තුමාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එතුමා විසින්
ෙදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 42 දරන නියමය අනුමත කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.

2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය
යටෙත් අංක 42 දරන නියමය
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත , මහින්ද රාජපක්ෂ වන මම, 2010 අංක 20 දරන විසර්ජන
පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය
ඇතිව, එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක: 25002 “ෙවනත් ආණ්ඩු ෙවනුෙවන්
ෙගවීම් සඳහා අත්තිකාරම් - රාජ ගිණුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව” ෙවත පැවරි ඇති කාර්යය
ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මගින් සංෙශෝධනය කරමි.
(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

රු.
රු.

4,600,000 සිට
4,750,000 දක්වා

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

රු.
රු.

4,600,000 සිට
4,450,000 දක්වා
සංෙශෝධන
ෙනොමැත
සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(iii)
(iv)

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2011.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි)
අත්සන් කෙළේ/මහින්ද රාජපක්ෂ,
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා.
2012.05.09 වැනි දින,
ෙකොළඹ 01.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*7.
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත්
ෙයෝජනාව (අංක 4),— 2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා
කම සම්පාදන අමාත තුමාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එතුමා විසින්
ෙදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 43 දරන නියමය අනුමත කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.

2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය
යටෙත් අංක 43 දරන නියමය
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත , මහින්ද රාජපක්ෂ වන මම, 2010 අංක 20 දරන විසර්ජන
පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය
ඇතිව, එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක: 28502 “කෘෂිකාර්මික ෙගොවිපල
නඩත්තු හා බීජ අෙලවි අත්තිකාරම් ගිණුම් - කෘෂිකාර්මික ෙදපාර්තෙම්න්තුව” ෙවත පැවරි ඇති
කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මගින් සංෙශෝධනය කරමි.
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(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

රු. 300,000,000 සිට
රු. 355,000,000 දක්වා

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

රු. 270,000,000 සිට
රු. 292,000,000 දක්වා
සංෙශෝධන
ෙනොමැත
සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(iii)
(iv)

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2011.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි)
අත්සන් කෙළේ/මහින්ද රාජපක්ෂ,
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා.
2012.05.09 වැනි දින,
ෙකොළඹ 01.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*8.
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත්
ෙයෝජනාව (අංක 5),— 2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා
කම සම්පාදන අමාත තුමාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එතුමා විසින්
ෙදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 44 දරන නියමය අනුමත කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.

2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය
යටෙත් අංක 44 දරන නියමය
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත , මහින්ද රාජපක්ෂ වන මම, 2010 අංක 20 දරන විසර්ජන
පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය
ඇතිව, එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක: 31002 “රජෙය් කර්මාන්ත ශාලාෙව්
ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම, රජෙය් කර්මාන්ත ශාලාව” ෙවත පැවරි ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන්
නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මගින් සංෙශෝධනය කරමි.
(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

රු. 120,000,000 සිට
රු. 172,000,000 දක්වා

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත
රු. 10,000,000 සිට
රු. 31,000,000 දක්වා

(iii)
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(iv)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2011.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි)
අත්සන් කෙළේ/මහින්ද රාජපක්ෂ,
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා.
2012.05.09 වැනි දින,
ෙකොළඹ 01.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*9.
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත්
ෙයෝජනාව (අංක 6),— 2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා
කම සම්පාදන අමාත තුමාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එතුමා විසින්
ෙදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 45 දරන නියමය අනුමත කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.

2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය
යටෙත් අංක 45 දරන නියමය
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත , මහින්ද රාජපක්ෂ වන මම, 2010 අංක 20 දරන විසර්ජන
පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය
ඇතිව, එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක: 31003 “රජෙය් කර්මාන්ත ශාලාෙව්
කළ වැඩ අත්තිකාරම් ගිණුම - රජෙය් කර්මාන්තශාලාව” ෙවත පැවරි ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන්
නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මගින් සංෙශෝධනය කරමි.
(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

රු. 260,000,000 සිට
රු. 345,000,000 දක්වා

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත
සංෙශෝධන
ෙනොමැත
සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(iii)
(iv)

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2011.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි)
අත්සන් කෙළේ/මහින්ද රාජපක්ෂ,
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා.
2012.05.09 වැනි දින,
ෙකොළඹ 01.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

( 13 )

*10.
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත්
ෙයෝජනාව (අංක 7),— 2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා
කම සම්පාදන අමාත තුමාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එතුමා විසින්
ෙදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 46 දරන නියමය අනුමත කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.

2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය
යටෙත් අංක 46 දරන නියමය
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත , මහින්ද රාජපක්ෂ වන මම, 2010 අංක 20 දරන විසර්ජන
පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය
ඇතිව, එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක: 21302 “ෙපොත් මුදණය පචාරණය හා
අෙලවිය - අධ ාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව” ෙවත පැවරි ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන්
නිශ්චිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මගින් සංෙශෝධනය කරමි.
(i)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව

සංෙශෝධන
ෙනොමැත

(ii)

එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති හර ෙශේෂයන්ෙග් උපරිම සීමාව
එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි
නිශ්චිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව

රු. 2,900,000,000 සිට
රු. 2,300,000,000 දක්වා
සංෙශෝධන
ෙනොමැත
රු. 500,000,000 සිට
රු. 900,000,000 දක්වා

(iii)
(iv)

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2011.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි)
අත්සන් කෙළේ/මහින්ද රාජපක්ෂ,
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා.
2012.05.09 වැනි දින,
ෙකොළඹ 01.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

*11.
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත්
ෙයෝජනාව (අංක 8),— 2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා
කම සම්පාදන අමාත තුමාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, එතුමා විසින්
ෙදන ලද ෙමහි පහත උපෙල්ඛනෙයහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති නියමයන් අනුමත කළයුතු යැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
(ෙමම නියමයන් වලංගු වන්ෙන් 2011.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි.)

ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශය

අමාත මණ්ඩල කාර්යාලය

ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත ාංශය

තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව

ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී අමාත ාංශය

කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව

සිවිල් ආරක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව

2

3

4

5

6

7

8

9

අනුකමික අංකය
1,800,000

-

-

17,600,000

රු.

සිට

-

-

117,600,000

රු.

දක්වා

27,475,000
141,300,000

12701
30801
17901
22101
32001

170,000,000

-

-

-

11,475,000

-

-

-

525,000,000

8,500,000

-

-

-

480,000,000

2,000,000

1,686,297,000 1,496,297,000 1,100,000,000 1,000,000,000

1,256,000

00501
22501

-

10601

රු.
238,670,000

රු.
48,670,000

10301

විෂය අංකය

රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශය

දක්වා

සිට

රජෙය් කටයුතු පිළිබඳ ගිණුම්වලට
බැර කළ යුතු ලැබීම්වල අවම සීමාව

රජෙය් කටයුතු සඳහා වියදෙමහි
උපරිම සීමාව

20,000,000

-

-

-

-

13,000,000

560,000,000

රු.

දක්වා

-

-

160,000,000 240,754,151.36

2,000,000

-

-

-

-

10,000,000

200,000,000

රු.

සිට

රජෙය් කටයුතුවල හර ෙශේෂයන්ෙග්
උපරිම සීමාව

iv

10

9

8

7

6

5

4

2

1

නිෙයෝග අංකය

1

අමාත ාංශය / ෙදපාර්තෙම්න්තුව

iii

ii

2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් 2011 මුදල් වර්ෂය සඳහා රාජ නිලධාරීන්ට අත්තිකාරම් ගිණුම් සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා
කම සම්පාදන අමාත තුමා විසින් බලය ෙදන සීමා සංෙශෝධනය කිරීෙම් උපෙල්ඛනය.

උපෙල්ඛනය
2010 අංක 20 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය අනුව කරන විධානය

( 14 )

23,550,000
-

විෙශේෂ කාර්යයන් පිළිබඳ ෙල්කම් කාර්යාලය (ෙජ ෂ්ඨ 00301
අමාත වරු)
17601
25501
25601
27901
26601
26901
11401
17301
18201
14201
20801

සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත ාංශය

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය, ෙකොළඹ

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය, ගම්පහ

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය, කෑගල්ල

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය, වවුනියාව

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලය, මඩකලපුව

පවාහන අමාත ාංශය

රාජ කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ අමාත ාංශය

විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුභසාධන අමාත ාංශය

ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත ාංශය

ජාතික ෙකෞතුකාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1,000,000

18101

ඵලදායීතා පවර්ධන අමාත ාංශය

12

-

15201

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත ාංශය

11

-

11801

කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය

10

-

23,050,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,000,000

-

-

5,900,000

12,000,000

-

-

4,500,000

-

7,500,000

32,500,000

64,000,000

34,000,000

3,300,000

-

-

7,000,000

8,500,000

5,700,000

1,400,000

-

-

3,500,000

-

6,700,000

29,000,000

57,500,000

32,800,000

2,008,661

-

-

5,000,000

7,900,000

-

80,000,000

2,000,000

2,500,000

-

67,000,000

-

-

-

180,000,000

-

2,000,000

2,000,000

-

-

-

26,000,000

6,000,000

6,535,000

-

89,000,000

-

-

-

190,000,000

-

5,700,000

55,500,000

-

-
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22
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11

( 15 )

සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන අමාත ාංශය

පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා අමාත ාංශය

සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත ාංශය

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත ාංශය

තක්ෙසේරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව

රාජ මූල පතිපත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුව

ජාතික කම සම්පාදන ෙදොපාර්තෙම්න්තුව

ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත ාංශය

උසස් අධ ාපන අමාත ාංශය

මැතිවරණ ෙදොපාර්තෙම්න්තුව

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශය

තැපැල් ෙසේවා අමාත ාංශය

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

1,000,000
-

17701
10201
25101
23801

-

17801
17101
02001
13501
10801

7,065,000

-

18401

23701

-

18001

-

-

-

-

-

4,000,000

-

-

-

1,500,000

-

-

2,400,000

3,200,000

16,000,000

4,900,000

-

-

1,200,000

-

11,000,000

300,000

-

-

2,300,000

3,164,317

13,000,000

2,800,000

-

-

1,100,000

-

8,000,000

10,900,000

-

-

-

-

-

-

2,000,000

-

8,000,000

28,000,000

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

-

-

-

-

2,750,000

-

9,125,000

60,000,000

-

73,000,000

3,700,000

5,800,000

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

26

( 16 )

ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව

නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත ාංශය

38

39

2012 අෙපේල් 18 දින
ෙකොළඹ 01.

එකතුව

වරාය හා මහා මාර්ග අමාත ාංශය

37

1,963,792,000

1,937,613,000

14501
1,873,592,000

4,000,000

292,000

-

(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)

-

-

01301

-

-

11701
0.00

1,796,197,978

3,825,000

-

1,393,864,151.36

-

-

27,000,000

41

40

39

අ/ක. මහින්ද රාජපක්ෂ,
මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා.

776,500,000

-

-

25,000,000

( 17 )

( 18 )

*12.
විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 1),— 2011.09.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද ආෙයෝජන
පවර්ධන සහ අෙන ෝන වශෙයන් සුරක්ෂණය පිළිබඳ ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී
ජනරජෙය් ආණ්ඩුව සහ කුෙව්ට් රාජ ෙය් ආණ්ඩුව අතර 2009 ෙනොවැම්බර් මස 05 වැනි දින
අත්සන් කරනු ලැබුවාවූ ද, එම විෙද්ශ රාජ ෙය් ෙහෝ එහි වැසියන්ෙග් ෙහෝ ඒ රාජ ෙය් නීති
යටෙත් සංස්ථාගත කරන ලද නැතෙහොත් සංස්ථාපනය කරන ලද සංස්ථාවල, සමාගම්වල ෙහෝ
ෙවනත් සංගම්වල ශී ලංකාව තුළ ආෙයෝජන වඩාලීම ෙහෝ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇති
කරගත්තාවූ ද ගිවිසුම, ජාතික ආර්ථිකෙය් වර්ධනයට අත ාවශ වන්නක් ෙලස අනුමත කළ
යුතුයැයි ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 157 වැනි
ව වස්ථාව පකාර ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*13.
විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව (අංක 2),— 2011.09.07 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද ආෙයෝජන
පවර්ධන සහ සුරක්ෂා කිරීම සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුව සහ
වියට්නාම සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුව අතර 2009 ඔක්ෙතෝබර් මස 22 වැනි දින අත්සන්
කරනු ලැබුවාවූ ද, එම විෙද්ශ රාජ ෙය් ෙහෝ එහි වැසියන්ෙග් ෙහෝ ඒ රාජ ෙය් නීති යටෙත්
සංස්ථාගත කරන ලද නැතෙහොත් සංස්ථාපනය කරන ලද සංස්ථාවල, සමාගම්වල ෙහෝ ෙවනත්
සංගම්වල ශී ලංකාව තුළ ආෙයෝජන වඩාලීම ෙහෝ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇති කරගත්තාවූ ද
ගිවිසුම, ජාතික ආර්ථිකෙය් වර්ධනයට අත ාවශ වන්නක් ෙලස අනුමත කළ යුතුයැයි ශී ලංකා
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 157 වැනි ව වස්ථාව පකාර ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*14.
පළාත් පාලන ආයතන (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත — කාරක සභාව.
*15.
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — කාරක සභාව.
*16.

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 අෙගෝස්තු 24 දිනැති, අංක 1616/23 දරන අති විෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2010.05.06 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)
*17.
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා,— සුරාබදු ආඥාපනත
යටෙත් නියමය,— (52 වැනි අධිකාරය 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 දන්වා තිෙබ්.)
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*18.

අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත යටෙත් නියමය,— විවාදය කල්
තබන ලද පශ්නය (2011 සැප්තැම්බර් 08),— “2007 අංක 42 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංගහය
(විෙශේෂ විධිවිධාන) පනෙත් 7 වැනි වගන්තිෙය් (2) වැනි උපවගන්තිය යටෙත් අධිකරණ
අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2011 මැයි 30 දිනැති අංක 1708/5 දරන අති විෙශේෂ ගැසට්
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2011.08.23 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.”
යනුෙවන් ෙයෝජනා කරන ලදින්, පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
*19.
ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී අමාත තුමා,— වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනත
යටෙත් නියමය,— (469 වැනි අධිකාරය වැනි) වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනෙත්
2 වැනි වගන්තිෙය් (1) වැනි උපවගන්තිය යටෙත් ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවි අමාත වරයා
විසින් සාදන ලදුව, 2011 ෙදසැම්බර් 06 දිනැති අංක 1735/21 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කරනු ලැබ, 2011.12.13 දින ඉදිරිපත් කළ නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
20.
ශී ලංකා කාන්තා සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත — සලකා බැලීම.
21.
රාජ ෙසේව ක සංවර්ධන මූල
සලකා බැලීම.

සංස්ථාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත —

* සලකුෙණන් හඳුන්වනු ලබන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් කටයුතු ය.

2012 මැයි මස 23 වැනි බදාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
0995/’10

1.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

නීතිෙයන් වරදකරුවන් බවට පත්වූ පුද්ගලයන්ට සමාවදීම සඳහා
ජනාධිපතිතුමාට බලතල තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, පසුගිය වර්ෂ තුනක කාලසීමාව තුළ, එෙලස ජනාධිපතිතුමා විසින්
සමාව ලබාදුන් පුද්ගලයින්ෙග් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(iii) එෙසේ එම පුද්ගලයන් නිදහස් කිරීමට ෙයොදාගත් පදනම කුමක්ද;
(iv) එෙසේ නිදහස ලබාදුන් අවස්ථාව වනවිට එම එක් එක් පුද්ගලයා ෙකොපමණ
කාලයක් සිර දඩුවම් විඳ තිබුෙන්ද;
(v) පසුගිය වර්ෂ තුනක කාලය තුළදී ජනාධිපතිතුමා විසින් සමාව ලබාදී නිදහස්කර
යැවූ ෙද්ශපාලඥයින් ෙහෝ ඔවුන්ෙග් ඥාතීන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා පකාශ කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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1320/’11

2.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

පුත්තලම දිස්තික්කෙය්, පුත්තලම - කල්පිටිය පාෙර්, ආලන්කුඩා පෙද්ශෙයහි
පිහිටි ඉඩම් ලියාපදිංචි කාර්යාලෙය් සැලසුම් අංක 2396 යටෙත් ලියාපදිංචි
ෙකොට ඇති, ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිසමට අයත් ඉඩම් අක්කර හාරසියයක්
පමණ ව ාජ ඔප්පු සකසා බාර් රිෆ් රිෙසෝට්ස් පයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනය විසින්
හිමි කරෙගන ඇති බවත්;
(ii) ෙම් වනවිට ෙමම ඉඩෙමහි ආලන්කුඩා නමින් සංචාරක ෙහෝටලයක්
ඉදිෙවමින් පවතින බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත ආයතනය විසින් රජයට අයත් ඉඩම් ව ාජ ඔප්පු සකසාෙගන
හිමිකාරත්වය ලබා ගන්නා ෙතක් ඒ පිළිබඳව රජෙය් නිලධාරීන් ෙසොයා
ෙනොබැලීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(ii) ෙමම ව ාජ ඉඩම් ගණුෙදනුව පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වා රජය සතු
ඉඩම් නැවත ලබා ගැනීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(iii) විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීම ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද;
(iv) ඊට සම්බන්ධ වරදකරුවන්ට එෙරහිව නීත ානුකූලව කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(v) ෙනොඑෙසේ නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1735/’11
3.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— උසස් අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

2011 අධ යන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද ාලවලට බඳවා ගන්නා ලද විෙද්ශීය
සිසුන් සංඛ ාව එක් එක් විශ්වවිද ාලය හා එක් එක් පාඨමාලාව අනුව, ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) එක් එක් පීඨයට බඳවා ගත් එම සිසුන් සංඛ ාව ඒ ඒ පීඨයට 2011 අධ යන
වර්ෂය සඳහා බඳවා ගත් සම්පූර්ණ සිසුන් සංඛ ාෙවන් කවර පතිශතයක්ද;
(iii) එම විෙද්ශීය සිසුන් අයත් රටවල් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

විෙද්ශීය සිසුන් ලියාපදිංචි වී ඇති එක් එක් උපාධි පාඨමාලාව ෙවනුෙවන් අය
කරනු ලැබූ ගාස්තු කවෙර්ද;
(ii) එමගින් ඒ ඒ විශ්වවිද ාලය ෙවත ලැබුනු ආදායම ෙකොපමණද;
(iii) එම මුදල් වැය කරනු ලැබූ කාර්යයන් කවෙර්ද;
(iv) එම මුදල් රජෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදල ෙවත ලබා ෙදනු ලැබුෙව්ද;
යන්න එතුමා සදහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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1988/’11

4.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(ඇ)

(i) ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසම ෙම් වනවිට කය
ි ාත්මක වන්ෙන්ද;
(ii) ෙනොඑෙසේ නම්, එය අකය
ි වූ දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

ෙම් වනවිට එකී ෙකොමිසම සඳහා ෙගොඩනැගිලි පහසුකම් ලබා දී තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම ස්ථානෙය් ලිපිනය කුමක්ද;
එම ෙගොඩනැගිල්ෙල් හිමිකරු කවුරුන්ද;
එම ෙගොඩනැගිල්ල කුලී පදනම මත ලබා ෙගන තිෙබ් නම්, එහි මාසික කුලිය
ෙකොපමණද;
(v) ජලය, විදුලිය, දුරකථන සහ අෙනකුත් පහසුකම් සඳහා මාසිකව ෙගවනු ලබන
මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)

ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසෙම් ෙසේවය කරන නිලධාරීන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
ඔවුන්ෙග් ෙව්තන ෙවනුෙවන් මාසිකව වැය කරනු ලබන මුදල ෙකොපමණද;
ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසම අකය
ි වූ දා සිට ෙම් දක්වා ඒ ෙවනුෙවන් වැයකරන
ලද මුදල වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1996/’11

5.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— පරිසර අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)
(ii)

ශී ලංකාවට ආෙව්නික සපුෂ්ප ශාක විෙශේෂ සංඛ ාව ෙකොපමණද;
ඒවා අතරින් සිංහරාජ ෙලෝක උරුම වන භූමිෙයන් වාර්තාවන සපුෂ්ප ශාක
සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(iii) ශී ලංකාවට ආෙව්නික ශාක ගණ සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(iv) එයින් සිංහරාජ වන භූමිෙයන් වාර්තාවන ශාක ගණ සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(v) සිංහරාජ වන භූමිෙයන් වාර්තාවන ශී ලංකාවට ආෙව්නික සත්ව විෙශේෂ
සංඛ ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

සිංහරාජ ෙලෝක උරුම වන රක්ෂිතයට පවරා ගැනීමට ෙයෝජිත වනාන්තර
භූමියක් හරහා ඉළුඹකන්ෙද් සිට සූරියකන්දට නව මාර්ගයක් ඉදිකර ඇති බව
දන්ෙන්ද;
එකී මාර්ගෙය් දුර පමාණය ෙකොපමණද;
එම මාර්ගය ඉදිකිරීම නිසා සිංහරාජ වන රක්ෂිතෙය් ශාක සහ සත්ව පජාවට
අහිතකර බලපෑමක් වන බව පිළිගන්ෙන්ද;
එකී මාර්ගය ඉදිකිරීම වැළැක්වීම සඳහා දැනට ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;

( 22 )

(v)

ඉහත මාර්ගය ඉදිකිරීම නිසා දැනට සිදුවී ඇති හානිය අවම කිරීම සඳහා ගන්නා
පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2015/’11
6.
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා,— පවාහන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ග නිසා 2010 වර්ෂෙය්දී, සිදුවූ පුද්ගල මරණ
සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම වර්ෂය තුළ දී දුම්රිය අනතුරු ෙහේතුෙවන් ආබාධිත වූ පුද්ගලයන් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙමම මරණ හා අනතුරු වලක්වාලීම සඳහා ගතහැකි පියවර කවෙර්ද යන්න එතුමා
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2157/’11

7.
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— ෙසෞඛ අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

රත්නපුර දිස්තික්කෙය්, වැලිෙගෙපොල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්
පිහිටි, රංවල රජෙය් ෙරෝහල වැසී යාෙම් තර්ජනයට ලක්ව ඇති බවත්;
(ii) එම ෙරෝහෙල් ෛවද වරුන්ෙග් සහ ෙසසු කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීන්ෙග්
හිඟයක් පවතින බවත්;
(iii) දැනට එහි ෙසේවය කරනු ලබන්ෙන් එක් ෛවද වරෙයක් පමණක් බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

එම ෙරෝහෙල් පතිකාර ලබන ෙරෝගීන් සංඛ ාෙව් සාමාන ය ෙන්වාසික හා
බාහිර වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙරෝහලට අනුමත ෛවද වරු සහ ෙසේවක සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(iii) රංවල රජෙය් ෙරෝහල වත්මන් තත්ත්වයට පත්වීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iv) එම ෙරෝහල සඳහා අවශ ෛවද වරු සහ කාර්ය මණ්ඩලය කඩිනමින් ලබා
දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, ඊට ගත වන කාලය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2262/’12

8.
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,— ෙසෞඛ අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2011 වර්ෂය අවසාන වනවිට ශී ලංකාෙව් වාර්තා වූ හදවත් ෙරෝගීන්ෙග්
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

( 23 )

(ii) හදවත් සැත්කම් සිදුකරන රජෙය් ෙරෝහල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(iii) එම ෙරෝහල් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත සඳහන් ෙරෝහල්වලින් හදවත් සැත්කම් සිදු කරගැනීෙම් අෙප්ක්ෂාෙවන්
ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනගතව සිටින ෙරෝගීන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙරෝගීන් ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනවලට ඇතුළත්ව ඇති වර්ෂයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2267/’12

9.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— කීඩා අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

හම්බන්ෙතොට කීඩා ගම්මානය පිහිටුවීමට ෙතෝරා ෙගන ඇති පෙද්ශය කවෙර්ද;
එම කීඩා ගම්මාන ව ාපෘතිය කියාත්මක කිරීම නිසා අවතැන්වන පවුල්
සංඛ ාව, අහිමිවන වැව් සංඛ ාව හා කුඹුරු ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;
(iii) අවතැන්වන ෙගොවි පවුල් සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1652/’11

10.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ෙමොනරාගල සහ බදුල්ල දිස්තික්කවල වර්ෂ ගණනාවක සිට අඛණ්ඩව
ෙසේවෙය් නිරතවන පාසල් අනධ යන ෙසේවකයින්ෙග් ෙසේවය ෙමෙතක් ස්ථිර
කර ෙනොමැති බවත්;
(ii) වර්ෂ 2005 සහ 2008 වර්ෂවලදී බඳවා ෙගන ඇති ෙමම පිරිස ෙම් දක්වා සුළු
ෛදනික වැටුපකට ෙසේවය කරනු ලබන බවත්;
(iii) එම තත්ත්වය යටෙත් ඔවුන් ආර්ථික දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ ෙදන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

ෙමම අනධ යන ෙසේවක පිරිස ස්ථිර කිරීම සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා
තිබියදීත් ඔවුන්ෙග් ෙසේවය ස්ථිර ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(ii) එම ෙහේතු මගහරවා ඔවුන් ස්ථිර ෙසේවක පිරිසට අන්තර්ගහණය කිරීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 24 )

1742/’11

11.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— සමූපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) 2010 ජූලි මාසෙය් සිට ෙම් දක්වා වූ කාලය තුළ, එක් එක් වර්ෂෙය්දී හා එක් එක්
මාසෙය්දී,
(i)
(ii)

මුළු සහල් පරිෙභෝජනය සහ ඒක පුද්ගල සහල් පරිෙභෝජනය ෙකොපමණද;
සමස්ත ෙද්ශීය සහල් නිෂ්පාදනය සහ ඒක පුද්ගල සහල් නිෂ්පාදනය යල සහ
මහ කන්නවලදී, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) ආනයනය කළ සහල් පමාණය ෙකොපමණද;
(iv) ආනයනය කළ සහල් පමාණෙය් වටිනාකම ෙකොපමණද; සහ
(v) සනාථ කිරීමට අවශ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරමින් සහල් ආනයනකරුවන්ට සහ
වී වගාකරුවන්ට රජය විසින් ලබා දී ඇති සැබෑ සහනාධාර පමාණය
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
2010 සහ 2011 වර්ෂවලදී ශී ලංකාව තුළ සහල් කිෙලෝවක නිෂ්පාදන වියදම
ෙකොපමණද;
(ii) වී වගාෙව් නියුතු පවුල් සංඛ ාව ෙකොපමණද; සහ
(iii) ආනයනය කළ සහ ෙද්ශීයව නිෂ්පාදිත සහල් කිෙලෝවක් සඳහා පනවා ඇති
සියලුම බදු (සෘජු සහ වක) කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2008/’11
(ආ)

(i)

12.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— කීඩා අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) 2009 වර්ෂෙය්දී පාකිස්තානු කිකට් කණ්ඩායම ශී ලංකාවට පැමිණි දිනය හා
ශී ලංකාෙවන් පිටවු දිනය කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(ඇ)

(i)

එම සංචාරෙය්දී පවාහන කටයුතු සඳහා කිසියම් ආයතනයකින් ෙහෝ
ආයතනවලින් වාහන ලබාෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ලබා ගත් එම වාහන සංඛ ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

එම සංචාරෙය්දී පවාහන ෙසේවා සැපයීම සඳහා ආයතන ෙතෝරා ගත් කමෙව්දය
කවෙර්ද;
(ii) ඒ සඳහා මිල ගණන් කැඳවීමක් කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, මිල ගණන් කැඳවන ලද ආයතනවලට පරිබාහිරව ෙවනත් ආයතන
පවාහන කටයුතු සඳහා ෙයොදාෙගන තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ආයතන කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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1653/’11

13.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්, තලාව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, කන්ඩකුලම සහ
කදුරුගස්වැව යන ගම්මානවලට පානීය ජල පහසුකම් ලබාදීම සඳහා මීට වර්ෂ
කිහිපයකට ෙපර පජා ජල සම්පාදන ව ාපෘතියක් ආරම්භ කළ බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) එම පජා ජල ව ාපෘතිය,
ඉදිකිරීම ආරම්භ කළ දිනය කවෙර්ද;
ඉදිකිරීම අවසන් කිරීමට ෙයෝජිත දිනය කවෙර්ද;
නිමකිරීම සඳහා වැය කිරීමට අෙප්ක්ෂිත මුළු මුදල ෙකොපමණද;
ඉදිකිරීම සඳහා විෙද්ශීය අරමුදල් ෙයොදා ගනු ලැබුෙව් නම්, එම අරමුදල් ලබා
දුන් ආයතන ෙහෝ ආයතනය කවෙර්ද;
(v) ෙද්ශීය අරමුදල් සපයාගන්නා ලද්ෙද් නම්, ඒ සඳහා අනුගමනය කළ කමෙව්දය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(ඇ)

(i)

ෙම් වන විට ඉදිකිරීම් කටයුතු නවතා දමා ඇති ව ාපෘතිෙය් ඉතිරි වැඩ කටයුතු
කඩිනමින් අවසන් කර පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් පානීය ජල අවශ තා
සපුරාලීමට පියවර ගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1743/’11
14.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— සමූපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) 2010 ජූලි මාසෙය් සිට ෙම් දක්වා වූ කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී, එක් එක් මාසෙය්දී,
(i)

සමස්ත ටින් මාළු පරිෙභෝජනය සහ ඒක පුද්ගල ටින් මාළු පරිෙභෝජනය
ෙකොපමණද;
(ii) සමස්ත ෙද්ශීය ටින් මාළු නිෂ්පාදනය සහ ඒක පුද්ගල ටින් මාළු නිෂ්පාදනය
ෙකොපමණද;
(iii) ආනයනය කළ ටින් මාළු පමාණය ෙකොපමණද;
(iv) ආනයනය කළ ටින් මාළු පමාණෙය් වටිනාකම ෙකොපමණද; සහ
(v) සනාථ කිරීමට අවශ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරමින් ටින් මාළු සඳහා රජය විසින්
ලබා දී ඇති තථ සහනාධාර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ටින් මාළු ආනයනය සඳහා පනවා ඇති සියලුම බදු (සෘජු සහ වක) කවෙර්ද යන්න
එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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15.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ජනමාධ හා පවෘත්ති අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)
(i) හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්, රන්මිහිතැන්න සිනමා ගම්මානය ඉදිකර ඇති
භූමිෙය් අක්කර පමාණය ෙකොපමණද;
(ii) එය විවෘත කරන ලද දිනය කවෙර්ද;
(iii) විවෘත කළ දින සිට අද දක්වා එම සිනමා ගම්මානය සිනමාපට සහ ෙටලි නාට
රූපගත කිරීමට භාවිතා කරන ලද එක් එක් අවස්ථාෙව්දී එම ආයතනය ෙවත
ලැබුණු ආදායම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

රන්මිහිතැන්න සිනමා ගම්මානෙය් රූ ගත කරන ලද ෙටලි නාට ෙහෝ
සිනමාපට කවෙර්ද;
(ii) එම එක් එක් නිර්මාණෙය් අධ ක්ෂ, නිෂ්පාදක ෙහෝ නිෂ්පාදනයට
සම්බන්ධවූ සමාගම කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2012 මැයි මස 24 වැනි බහස් ප තින්දා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1063/’11

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

(i)

චීනය, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, ජාත න්තර මුල අරමුදල,
ෙලෝක බැංකුව, ආසියා සංවර්ධන බැංකුව, ජාත න්තර සහෙයෝගීතාව
සඳහාවූ ජපාන බැංකුව සහ යුෙරෝපා සංගමය යනාදී රටවල් සහ ආයතන විසින්
පසුගිය වර්ෂ 15 තුළ ලබාදී ඇති ණය ෙහෝ පදාන ෙවනුෙවන් එකී ණය මුදල්
ෙහෝ පදානයන් ෙගවා නිමෙවන දිනය වන විට ෙගවිය යුතු සමස්ත මුදල්
පමාණය ඇ.එ.ජ. ෙඩොලර්වලින් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) එකී ණය මුදල් ආපසු ෙගවීෙම් සාමාන කාලසීමාව එක් එක් රට ෙහෝ
ආයතනය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1322/’11
2.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම්
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ගාල්ල දිස්තික්කෙය්, කරන්ෙදණිය මැතිවරණ බල පෙද්ශෙය් පිහිටි,
අනුරුද්ධගම ජනඋදාන ගම්මානය 1999 වර්ෂෙය්දී ජනතා අයිතියට පැවරූ
බවත්;

( 27 )

(ii)

ෙමම ගම්මානෙය් නිවාස බහුතරයක හිමිකරුවන් ෙම් දක්වා එම නිවාසවල
පදිංචිවී ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ඔවුන් එම නිවාසවල පදිංචි ෙනොවීමට ෙහේතුව කවෙර්ද?
(ඇ)

(i)

අනුරුද්ධගම ජනඋදාන ගම්මානෙය් නිවාස පිළිබඳ විධිමත් පරීක්ෂණයක්
පවත්වා, පෙද්ශෙය් නිවාස ෙනොමැති දිළිඳු පවුල් සඳහා අත්හැර දමා ඇති
නිවාස ලබා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඊට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1448/’11
3.
ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(ආ)

(ඇ)

(i) ජනාධිපතිතුමා යටෙත් දැනට ෙසේවය කරන උපෙද්ශකයින් සංඛ ාව,
(ii) ඔවුන්ෙග් නම්, අධ ාපන සුදුසුකම් සහ වගකීම්;
(iii) ඔවුන් ෙවත ෙගවනු ලබන වැටුප් සහ දීමනා;
(iv) පසුගිය මාසය සඳහා ෙගවන ලද සියලු දීමනාවල එකතුව;
කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

නිලරථ ලබාදී ඇති උපෙද්ශකයින්ෙග් නම්, ලබාදී ඇති නිලරථ සංඛ ාව සහ
ඒවාෙය් විස්තර කවෙර්ද;
(ii) ඔවුන් ෙවත ඉන්ධන දීමනා ලබාෙදන්ෙන් නම්, එක් එක් උපෙද්ශකවරයාට
ලබාෙදන ඉන්ධන දීමනාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ඔවුන් ෙවත දුරකථන පහසුකම් ලබා ෙදන්ෙන් නම්, ෙම් වන විට දුරකථන
පහසුකම් ලබා දී ඇති උපෙද්ශකයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(ii) දුරකථන දීමනාවක් ෙගවන්ෙන් නම්, එක් එක් උපෙද්ශකවරයාට ලබා දී ඇති
දීමනාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1997/’11
4.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— පරිසර අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) 2004.07.22 දිනැති අංක PS/CS/26/2004 දරන අමාත මණ්ඩල සංෙද්ශය අනුව
සිංහරාජ ෙලෝක උරුම වන භූමියට යාව, එහි සිට කිෙලෝමීටර් 1/2 ක දුර පමාණය තුළ
පිහිටි ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාවට අයත් සියලුම වනාන්තර ඉඩම් 1972
ඉඩම් පතිසංස්කරණ පනෙත් 22 (1) (ඊ) සහ 44(එ) වගන්ති අනුව වන සංරක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැවරීම සඳහා නිර්ෙද්ශ කර තිෙබ්ද යන්න එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත අමාත මණ්ඩල සංෙද්ශය පකාරව කටයුතු කර තිෙබ්ද;

( 28 )

(ii)

එකී අමාත මණ්ඩල සංෙද්ශය පකාරව ෙහක්ටයාර් 2508.4ක වනාන්තර බිම්
පමාණයක් සිංහරාජයට අලුතින් එකතු කිරීමට නියමිතව තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2020/’11
5.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2010 වර්ෂෙය්දී පවත්වන ලද බන්ධනාගාර ෙජ්ලර් - ෙදවැනි පංතිය සහ
සුබසාධක නිලධාරී - ෙදවැනි පංතිය තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීෙම් තරග
විභාගයට ඉදිරිපත් වූ අෙප්ක්ෂකයින් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම තනතුරු සඳහා වන පුරප්පාඩු සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(iii) එකී පුරප්පාඩු සඳහා උක්ත තරග විභාගෙය් පථිපල මත ෙම් වන විට බඳවා
ගැනීම් සිදුකර තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, බඳවා ගත් අවම ලකුණු සීමාව කවෙර්ද;
(v) ඉහත පරිදි බඳවාගත් අයෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ ලබාගත් ලකුණු පමාණයන්
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(vi) එකී තරග විභාගෙය් පථිපල පදනමට අමතරව ෙවනත් පිරිස් බඳවා ෙගන තිෙබ්
නම්, ඔවුන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(vii) එෙසේ බඳවා ගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2181/’11
6.
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා,— ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ෙගොවිජන ෙසේවා හා වන ජීවි අමාත ාංශය යටෙත් ඇති යම් ආයතනයක් මගින්
ෙමෙතක් හීලෑ කර ඇති වන අලි සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) ඉදිරිෙය්දී හීලෑ කිරීමට හඳුනා ෙගන ඇති වන අලි සංඛ ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

අලි - මිනිස් ගැටුම් මර්ධනය කිරීමට අමාත ාංශය විසින් දැනට කියාත්මක කර
ඇති වැඩපිළිෙවළ කවෙර්ද;
(ii) වන අලි හීලෑ කිරීමට සහ අලි - මිනිස් ගැටුම් වැළැක්වීම සඳහා ෙසේවෙය්
ෙයොදවාෙගන ඇති නිලධාරීන්ෙග් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2268/’12
7.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) ශී ලංකාව තුළ ෙගොවිජන ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව මගින් නඩත්තු ෙකෙරන වාරි
ෙයෝජනාකම සංඛ ාව ෙකොපමණද?

( 29 )

(ආ)

(i)

වර්ෂ 2005 සිට 2010 දක්වා වාරි පුනරුත්ථාපනය යටෙත් වැව් නඩත්තු කිරීම
සඳහා එම ෙදපාර්තෙම්න්තුව වැයකර ඇති මුදල එක් එක් වර්ෂය අනුව, ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) ඒ අනුව එක් එක් වර්ෂය සඳහා පමාණවත් මුදලක් වැය කර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1468/’11

8.
ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— පරිසර අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i) පරිසර අමාත ාංශෙය් ෙම් වනවිට ෙසේවය කරන උපෙද්ශකයින් සංඛ ාව;
(ii) ඔවුන්ෙග් නම්, අධ ාපන සුදුසුකම් සහ වගකීම්;
(iii) ඔවුන් ෙවත ෙගවනු ලබන වැටුප් සහ දීමනා;
(iv) පසුගිය මාසය සඳහා ෙගවන ලද සියලු දීමනාවල එකතුව;
කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ආ)

නිලරථ ලබාදී ඇති උපෙද්ශකයින්ෙග් නම්, ලබාදී ඇති නිලරථ සංඛ ාව සහ
ඒවාෙය් විස්තර කවෙර්ද;
(ii) ඔවුන් ෙවත ඉන්ධන දීමනා ලබාෙදන්ෙන් නම්, එක් එක් උපෙද්ශකවරයාට
ලබාෙදන ඉන්ධන දීමනාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ)

(i)

(i)

ඔවුන් ෙවත දුරකථන පහසුකම් ලබා ෙදන්ෙන් නම්, ෙම් වන විට දුරකථන
පහසුකම් ලබා දී ඇති උපෙද්ශකයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(ii) දුරකථන දීමනාවක් ෙගවන්ෙන් නම්, එක් එක් උපෙද්ශකවරයාට ලබා දී ඇති
දීමනාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1654/’11
9.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් හඟුරන්ෙකත පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ගඟ පළාත එච්.
එම්. පී. බණ්ඩා අනුස්මරණ පුස්තකාලය දැනට වර්ෂයක පමණ කාලයක සිට
වසා දමා ඇති බවත්;
(ii) එම පුස්තකාල ෙගොඩනැගිල්ල පතිසංස්කරණය ෙනොකිරීම ෙහේතුෙවන් වහලය,
ෙදොර ජෙනල් සහ විදුලි රැහැන් පද්ධතිය දැඩි ෙසේ විනාශ වී ඇති බවත්;
(iii) පුස්තකාලය වසා දැමීම නිසා දහසකට අධික පාඨකයින් පිරිසකට ෙපොත පත
කියවීමට ඇති අවස්ථාව අහිමිවී ඇති බවත් ;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)

කඩිනමින් එම පුස්තකාල ෙගොඩනැගිල්ල පතිසංස්කරණය
පාඨකයින්ෙග් අයිතියට පවරාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

ෙකොට

( 30 )

(ii) එෙසේ නම්, ඊට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1744/’11

10.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව විසින්, ඛනිජ ෙතල් ආනයනය කිරීෙම්දී
අනුගමනය කරනු ලබන කියාවලිය කවෙර්ද;
(ii) ඉහත කී කියාවලිය අනුමත කරන නිලධාරියා කවෙරක්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ආ)

2011 ජූනි මස අග සිට ජූලි මස මැද දක්වා වූ කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ
තත්ත්වෙයන් බාල ෙපටල් ආනයනය කිරීමට අවසර ලබාදීම;
(ii) තත්ත්වෙයන් බාල ෙපටල් ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව්දී සිදු කරන ලද
මූලික තත්ත්ව පාලන පරීක්ෂණෙය් නියමයන් සම්පූර්ණ කිරීම; සහ
(iii) ඉන් අනතුරුව, අෙප්ක්ෂිත මට්ටම්වලට ගුණාත්මක තත්ත්වය ෙනොමැති බව
තහවුරු කරමින් එම තත්ත්වය ෙවනස් කිරීම;
සිදුවූෙය් ෙකෙසේද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ඇ)

(i)

(i)

(i)

තත්ත්වෙයන් බාල ෙපටල් භාවිතා කිරීම නිසා හානියට පත් වාහන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
(ii) ෙමම වංචාවට සම්බන්ධ වූ පුද්ගලයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(iii) ඉහත කී වංචාව ෙහේතු ෙකොටෙගන බදු ෙගවන්නාට දැරීමට සිදු වූ පිරිවැය
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2004/’11
11.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) වර්ෂ 2005 සිට 2008 දක්වා සහ 2011.01.01 දින සිට 2011.09.01 දින දක්වා කාල
සීමාව තුළදී කලුතර දිස්තික්කය තුළ ලබා ෙදන ලද මත්පැන් බලපත සංඛ ාව
වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) 2010 වර්ෂය සඳහා කලුතර දිස්තික්කය තුළ මත්පැන් බලපත ලබාදුන් තැනැත්තන්ෙග්
නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2021/’11

12.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙම් වන විට සිටින තිවිධ හමුදා රණවිරු පවුල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

( 31 )

(ii)

2011 අයවැය ෙයෝජනාවක්වූ රණවිරු පවුලක උපදින තුන්වන දරුවාට
රුපියල් ලක්ෂයක දීමනාවක් ලබා දීෙම් ෙයෝජනාව යටෙත් ෙම් වන විට එම
දීමනා ලබා දීමට හඳුනාෙගන ඇති පවුල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(iii) ඉහත ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපර ෙතවන දරුවකු හිමිව සිටි රණවිරු
පවුල් ෙවත එම පතිලාභ ලබා ෙදන්ෙන්ද;
(iv) ෙම් වන විට එකී දීමනාව ලබා දී ෙනොමැති නම්, එය ලබා දීම ආරම්භ කරන
දිනය කවෙර්ද;
(v) එම දීමනාව ලබාදීම ෙකොපමණ කාලයක් දක්වා කය
ි ාත්මක කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරනෙ
් නහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1655/’11
13.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජාතික උරුමයන් අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහනුවර දිස්තික්කෙය්, පන්විල, අලවතුගිරිගම පිහිටි මහනුවර රාජධානි යුගයට
අයත් පුරාණ විහාරස්ථානෙය් පුරාවස්තු වර්ෂ ගණනාවක සිට විනාශ ෙවමින්
පවතින බවත්;
(ii) පුරාවිද ා ෙදපාර්තෙම්න්තු නිලධාරීන් එම පුරා වස්තු ආරක්ෂා කිරීමට පියවර
ගන්නා බවට පකාශ කර වර්ෂ ගණනාවක් ගතවී ඇතත් ෙම් දක්වා
පතිසංස්කරණ කටයුතු සිදුකර ෙනොමැති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) (i) එම විහාරස්ථානය පුරාවිද ා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරීන් පරීක්ෂාකර
තිබියදීත් පතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(ii) එම විහාරස්ථානෙය් පතිසංස්කරණ කටයුතු ඉදිරිෙය්දී ආරම්භ කරන්ෙන් නම්,
එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1745/’11

14.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— කීඩා අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් පිහිටි 2011 කිකට් ෙලෝක කුසලාන ෙල්කම් කාර්යාලය සඳහා
පත්කරන ලද ෙල්කම්වරයාෙග් නම කුමක්ද;
(ii) එම පත්කිරීම කරන ලද්ෙද් කවෙරකු විසින්ද;
(iii) එම තනතුරට පත්කිරීම සඳහා ෙවනත් පුද්ගලයන් සලකා බලනු ලැබුෙව්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඔවුන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

කිකට් ෙලෝක කුසලාන ෙල්කම් කාර්යාලෙය් ෙල්කම් තනතුරකට පවරා ඇති
බලතල කවෙර්ද;
(ii) එම තනතුරට පවරා දී තිබූ බලතල ඔහු විසින් නිසි ෙලස කියාත්මක කරනු
ලැබුෙව්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
(ආ)

(i)

( 32 )

2022/’11

15.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ගෙන්වත්ත පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශෙය්, ගෙන්වත්ත ෙපොතුවාෙගොන්න
මාර්ගය පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද;
(ii) කාපට් ඇතිරීම ෙහෝ ෙවනත් ආකාරයකින් පතිසංස්කරණය කරනු ලබන එම
මාර්ගෙය් පළල හා දුර පමාණය ෙකොපමණද;
(iii) එම මාර්ගයට අදාළ ඇස්තෙම්න්තුව අනුව ඉදිකළ යුතු පාලම් සහ ෙබෝක්කු
සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(iv) ෙපොතුවාෙගොන්න මාර්ගය පතිසංස්කරණය සඳහා ඉඩම් අත්පත් කරෙගන
ඇත්නම්, ඒ පිළිබඳ විස්තර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත මාර්ගය පතිසංස්කරණය කිරීෙම් ෙකොන්තාත්තුව ලබා දීෙම්දී විධිමත්
ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් අනුගමනය කෙළේද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ අයෙග් නම් සහ ලිපිනයන්
කවෙර්ද;
(iii) එම ෙටන්ඩරය ලබා දුන් අයෙග් නම සහ ලිපිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ඇ)

(i) ෙමම මාර්ගය පතිසංස්කරණය කිරීමට ෙපර පැවති පළල ෙකොපමණද;
(ii) මාර්ගය සාදා නිම කළ පසු ඒ සඳහා වියදම් වූ සමස්ත මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2012 මැයි මස 25 වැනි සිකුරාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1064/’11

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

(i)

2009, 2010 වර්ෂවලදී සහ 2011 වර්ෂෙය් ෙම් දක්වා ලැබී ඇති සමස්ත ණය
සහ පදානයන්ෙග් පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) ඉහත සඳහන් අයුරින් ලැබුණු ණය සහ පදානයන් ෙයොදගනු ලැබූ ව ාපෘති
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ඉහත සඳහන් අයුරින් ලබාගත් එක් එක් ණය මුදලට අදාළව,
(i)
(ii)

සියල්ල ඇතුළත් සාමාන ෙපොලී අනුපාතය ෙකොපමණද;
ණය කාලසීමාව ෙකොපමණද;

( 33 )

(iii)

ණය කාලසීමාව අවසානෙය්දී ෙගවා ඇති සමස්ත ෙපොලිය සහ ණය ගාස්තුව
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1167/’11

2.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(ආ)

(i)

2009 වර්ෂෙය්දී අයි. ඕ. සී. (IOC) නමැති ඉන්දියානු සමාගමට බදු නිදහස්
පදනමින් ඉන්ධන පිරවුම් හල් 100 ක් ලබා දී තිෙබ්ද;
(ii) එම ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලින් රජයට බදු ෙගවිය යුතු වන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, 2006, 2007, 2008 සහ 2009 වර්ෂවලදී රජයට ෙගවන ලද බදු
වටිනාකම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලින් ෙගවීම පැහැර හරින ලද බදු රජයට ෙගවන ෙලස ශී
ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය විසින් අයි. ඕ. සී. සමාගම ෙවත දන්වා තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
(iii) එම සමාගම බදු ෙගවිය යුතු නැති බව ආෙයෝජන මණ්ඩල සභාපතිවරයා
විසින්ම නැවත අදාළ සමාගමට දන්වා තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
(v) එවැනි දැනුම්දීමක් කිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) අයි. ඕ. සී. සමාගම රජයට ෙගවිය යුතු බදු ෙනොෙගවා පැහැර හැරීමට එෙරහිව ගනු
ලබන පියවර කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1327/’11

3.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ) මහනුවර දිස්තික්කෙය්, ෙපොත්තපිටිය මාර්ගෙය්, මැණික්දිෙවල සිට තිස්මඩ දක්වා
ෙකොටස පතිසංස්කරණය කිරීෙම් කටයුතු අතරමග නවතා දමා වර්ෂයක පමණ
කාලයක් ගතවී ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(ඇ)

එම මාර්ගෙය් පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
ඉහත පරිදි පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබ් නම්, පතිසංස්කරණ කටයුතු නවතා
දැමීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)
(ii)

(i)

එම මාර්ගෙය් පතිසංස්කරණ කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භකර පෙද්ශෙය්
ජනතාවෙග් ගමනාගමන පහසුකම් සලසාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඊට ගත වන කාලය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 34 )

1776/’11

4.
ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) ෙබෝෙප - ෙපෝද්දල පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා විසින් පරිහරණය කරනු ලබන
නිල කැබ් රථය සඳහා 2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා වැයවූ,
(i) ඉන්ධන වියදම;
(ii) නඩත්තු වියදම;
(iii) රියදුරු වැටුප් හා දීමනා සඳහා වැය වූ මුදල;
ෙකොපමණද යන්න වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(ඇ)

(i)
(ii)
(iii)

එම පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ‘මහජන ෙපොළ’ සංඛ ාව ෙකොපමණද;
ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
එම එක් එක් මහජන ෙපොළ ෙවතින් 2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ලැබූ වාර්ෂික
ආදායම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)

එම පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ෙපර පාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
ඒවා කවෙර්ද;
පාෙද්ශීය සභා අරමුදලින් එම ෙපර පාසල් ෙවනුෙවන් 2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම්
දක්වා වාර්ෂිකව වැය කර ඇති මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) එම පෙද්ශීය සභාවට අයත් පුස්තකාල සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(v) ඒවා කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1998/’11

5.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) නිමල් පුංචිෙහේවා නමැති අෙයකු,
(i)

ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති ෙලස කටයුතු කරමින්
වැටුපක් ලබන බවත්;

(ii)

ඊට අමතරව ඔහු ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් අතිෙර්ක ෙල්කම්
(නීති) ෙලස කටයුතු කරමින්ද වැටුපක් ලබන බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

නිමල් පුංචිෙහේවා යන අයෙග් වයස අවුරුදු 60 ඉක්මවා තිෙබ්ද;

(ii)

රජෙය් තනතුරු 2ක් එකවර දැරීම සඳහා නිමල් පුංචිෙහේවා යන අයට කැබිනට්
මණ්ඩල අනුමතියක් ලැබී තිෙබ්ද;

(iii)

ෙනොඑෙසේ නම්, එම තැනැත්තා සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;

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

( 35 )

2027/’11

6.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

වර්තමානෙය් අවිවිධිමත් හා අනියම් කම මගින් කාන්තාවන් හා කුඩා ළමුන්
ගෘහ ෙසේවය, ළමුන් රැකබලා ගැනීම හා ෙගවතු නඩත්තුව ආදී රැකියා සඳහා
ෙයොදවන බවත්;
(ii) එෙසේ ෙසේවෙය් ෙයෙදන කුඩා ළමුන් හා කාන්තාවන් ෙබොෙහෝවිට ෙනොෙයකුත්
වද හිංසාවලට භාජනය වන බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත පරිදි ළමුන් සහ කාන්තාවන් වද හිංසාවලට ලක්වීම තුරන් කිරීම
සඳහාත්, ෙසේවක හා ෙසේව යන ෙදපාර්ශ්වයටම යහපතක් වීම සඳහාත්, ඉහත
සඳහන් රැකියා අෙප්ක්ෂිත අයට ලියාපදිංචි විය හැකි විධිමත් කමෙව්දයක්
සහිත ආයතනයක් පිහිටුවීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) පිහිටුවන ලද එවැනි ආයතනයක ලියාපදිංචි පුද්ගලයින් පමණක් ඉහත (අ) (i)
හි සඳහන් රැකියා සඳහා විධිමත්ව ලබාදීමට අවශ පියවර ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2033/’11
7.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

රන්ටැෙඹ් පිහිටි ශිෂ භට පුහුණු කඳවුරු ආරම්භ කළ දිනය කවෙර්ද;
ෙම් වන විට එම කඳවුෙර් පහසුකම් සකසා ඇති ශිෂ භට ඛණ්ඩ සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
(iii) එම කඳවුෙර් එක් වරකදී ෙන්වාසික පුහුණුව ලැබිය හැකි ශිෂ භටයින්
සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(iv) එම සංඛ ාව ඉක්මවූ සිසුන් සංඛ ාවක් සහභාගි කර පුහුණු කඳවුරු පවත්වා
තිෙබ්ද;
(v) ශිෂ භට පුහුණුව ලැබිය හැකි සිසුන්ෙග් අවම වයස් සීමාව ෙකොපමණද;
(vi) එම වයස් සීමාවට අඩු වයස්වල සිසුන් එම කඳවුෙර් පුහුණුව ලබා තිෙබ්ද;
(vii) එෙසේ නම්, එම සිසුන් සහභාගි කරගත් කඳවුරු භාරව කටයුතු කළ නිලධාරීන්
සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කය
ි ා මාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1656/’11
8.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) කලුතර දිස්තික්කෙය්, ඉංගිරිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ පිහිටි ඇඳුරාගල
වතුයායට අයත් ෙකොටගල වැවිලි සමාගෙම් ෙත් සහ රබර් කර්මාන්තශාලා පරිශ
ෙගොඩනැගිලි වර්ෂ ගණනාවක සිට පෙයෝජනයට ෙනොෙගන අතහැර දමා ඇති බව
එතුමා දන්ෙනහිද?
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(ආ)

(i)

ෙමම කර්මාන්තශාලාව නැවත විවෘත කර පෙද්ශෙය් ජනතාවට සහනයක්
සැලසීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) ෙනොඑෙසේ නම්, එය ෙවනත් ඵලදායී කටයුත්තක් සඳහා ෙයොදා ගැනීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ කටයුතු කරන්ෙන් නම්, ඒ කුමන කටයුත්තක් සඳහාද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1747/’11
9.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කැසිෙනෝ ව ාපාර සාමාන ව ාපාරික කටයුත්තක් ෙලස ෙමම රජය
පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) ෙනොඑෙසේ නම්, කැසිෙනෝ ව ාපාරයට අදාළ කටයුතු නීතිගත කිරීමට සහ
ඒවායින් බදු අය කිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iii) කැසිෙනෝ ව ාපාරය තුළින් රටට ලැෙබන පතිලාභ කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1999/’11

10.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙසේවය කරන නිමල් පුංචිෙහේවා
නමැති අය මාසිකව ලබන වැටුප සහ අෙනකුත් දීමනා ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
(ii) ඔහු ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙවන් ලබාදුන් නිලරථයක් භාවිතා
කරන්ෙන්ද;
(iii) එම තැනැත්තා ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙසේවය කිරීමට
අමතරව ෙවනත් රජෙය් රැකියාවකද ෙයෙදන බව ඉඩම් පතිසංස්කරණ
ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ෙහලිදරව් කර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

එම තැනැත්තා ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙසේවය කිරීම
ෙවනුෙවන් රුපියල් අසූ දහසක (රු. 80,000/-) වැටුපක් ලබන බවත්;
(ii) එම තැනැත්තා ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් රථයක්ද නිල
රථයක් ෙලස භාවිතා කරන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2035/’11
11.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මහජන නිෙයෝජිතයින් ෙනොවන පුද්ගලයින්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා රජෙය්
ආරක්ෂක නිලධාරීන් ෙයොදවා තිෙබ්ද;

( 37 )

(ii)

එෙසේ ආරක්ෂාව සළසා ඇති පුද්ගලයින්ෙග් නම් සහ අෙනකුත් ෙතොරතුරු
කවෙර්ද;
(iii) ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂාවට ෙයොදවා ඇති නිලධාරීන් ෙපොලිස් නිලධාරීන් ද, ඇමති
ආරක්ෂක අංශෙය් නිලධාරීන් ද, නැතෙහොත් හමුදා නිලධාරීන් ද;
(iv) ඉහත පරිදි ආරක්ෂාව සලසා ඇති පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ෙනොවන එක් එක්
පුද්ගලයාට ලබා දී ඇති පසුෙපළ රථ (Backup vehicles) සංඛ ාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

කිසියම් පුද්ගලෙයකු සඳහා පභූ ආරක්ෂාව ලබා දිය යුතු බවට තීරණය කරන
බලධාරියා කවුරුන්ද;
(ii) එම ආරක්ෂාව ලබාදීෙම් කමෙව්දය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2269/’12

12.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2011 වර්ෂය තුළ සමෘද්ධි මුද්දර දීමනාව ෙවනුෙවන් වැය කරන ලද මුලු මුදල
ෙකොපමණද;
(ii) එම වර්ෂෙය්ම සමෘද්ධි වැඩසටහන කියාත්මක කිරීම සඳහා වූ පුනරාවර්තන
වියදම් ෙකොපමණද;
(iii) ඉහත සඳහන් පුනරාවර්තන වියදම්වලට සාෙප්ක්ෂව සමෘද්ධි මුද්දර දීමනාව
ෙවනුෙවන් වඩා වැඩි මුදලක් ෙවන් කිරීම සුදුසු බව පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1657/’11

13.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— උසස් අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව මගින් 2005-2006 අධ යන වර්ෂෙය්
සිට 2010-2011 අධ යන වර්ෂය දක්වා රජෙය් විශ්වවිද ාලවලට බඳවා ගන්නා
ලද මුළු ශිෂ සංඛ ාව වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) 2009-2010 සහ 2010-2011 අධ යන වර්ෂවලදී ෛවද පීඨ සඳහා බඳවා
ගන්නා ලද ශිෂ ශිෂ ාවන් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) 2009-2010 අධ යන වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව 2010-2011 අධ යන වර්ෂෙය්දී
ෛවද පීඨ සඳහා බඳවා ගන්නා ලද සිසුන් සංඛ ාෙවහි අඩුවීමක් තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 38 )

1748/’11

14.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

2005 වර්ෂෙය් සිට 2011 වර්ෂය දක්වා කාලය තුළ ශී ලංකා රජය චීනය හා
සම්බන්ධ වී කියාත්මක කරන ලද ව ාපෘති සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ව ාපෘතිවල නම් කවෙර්ද;
(iii) එක් එක් ව ාපෘතිෙය් සමස්ත වටිනාකමට සාෙප්ක්ෂව චීන ආධාර පමාණය
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)
(ii)

එක් එක් ව ාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් අදාළ චීන සමාගම විසින් ෙමහි ෙසේවෙය්
ෙයදවීමට ඉල්ලා තිබූ චීන ජාතික ශමිකයන් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
චීන ජාතික ශමිකයන් ෙසේවෙය් ෙයදවීමට අදාළව චීන සමාගම් විසින් කරන
ලද ඉල්ලීම්වලට එකඟත්වය ලබා ෙදනු ලැබුෙව්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, එම ඉල්ලීම්වලට එකඟත්වය ලබාදීම සාධාරණීකරණය කරන
ආකාරය සහ එෙසේ එකඟත්වය ලබා දීමට තදින් බලපෑ ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2036/’11
15.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— කීඩා අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ශී ලංකා කක
ි ට් ආයතනෙය් නිලධාරීන් විෙද්ශගතවීම ෙවනුෙවන් 2008
වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එම ආයතනය විසින් වාර්ෂිකව වියදම් කර ඇති මුදල;
(ii) ඉහත එක් එක් වර්ෂෙය්දී නිලධාරීන් විෙද්ශගත වූ එක් එක් අවස්ථාෙව්දී වියදම්
කළ මුදල;
(iii) එම එක් එක් අවස්ථාෙව්දී නිලධාරීන් විෙද්ශගත වී සිටි දින ගණන;
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

නිලධාරීන්ෙග් ඉහත සඳහන් විෙද්ශගතවීම් ෙහේතුෙවන් කක
ි ට් කඩ
ී ාවට අත් වූ
යහපත් ෙහෝ අයහපත් පතිඵල කවෙර්ද;
(ii) විෙද්ශගත වූ නිලධාරීන්ෙග් ගමන් වියදම්, නවාතැන් ගත් ස්ථාන සඳහා කළ
වියදම් සහ අෙනකුත් වියදම් එක් එක් නිලධාරියාට අනුව, ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) එකී නිලධාරීන්ෙග් සංචාර විස්තර සටහන් පත් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iv) එකී නිලධාරීන්ෙග් මාසික වැටුප් සහ ෙවනත් දීමනා ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 39 )

2012 ජූනි මස 05 වැනි අඟහරුවාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
0449/’10

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

(ආ)

(i) වාණිජ බැංකු සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය කවෙර්ද;
(ii) ෙපෞද්ගලික බැංකුවල ෙකොටස් රජය මිලදී ගනිමින් සිටින්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

ෙසේවක භාරකාර අරමුදල මගින් ෙහෝ ෙවනත් රාජ ආයතනයක් මගින් ෙම්
වනවිට ෙපෞද්ගලික බැංකුවලින් රජය මිලදී ෙගන ඇති මුළු ෙකොටස් පමාණය
ෙකොපමණද;
(ii) එම එක් එක් බැංකුෙවන් මිලදීගත් ෙකොටස්වල පතිශතය සහ ඒ සඳහා වැය
කළ සම්පූර්ණ මුදල එම මිලදීගැනීම සිදු කළ දිනෙය් සිට එක් එක් වර්ෂෙය්දී,
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) ෙකොටස්වල මිල පහත වැටුනෙහොත් ෙකොටස් මිලදීගැනීෙම් අවදානම දරන්ෙන්
කවෙරක්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1115/’11
2.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) අධ ාපනෙය් ගුණාත්මක සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම සඳහා ගුරු උපෙද්ශකවරු විශාල
ෙසේවාවක් ඉටු කරනු ලබන බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ගුරු උපෙද්ශකවරුන් බඳවා ගැනීම සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන කමෙව්දය
කවෙර්ද;

(ii)

ඔවුන්ට හිමි වරපසාද සහ දීමනා කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

ෙසේවා තෘප්තිමත්භාවය ඇතිකර ගුරු උපෙද්ශකයින්ෙගන් වඩාත් ඵලදායී
ෙසේවාවක් ලබා ගැනීම සඳහා ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාවක් ඇති කිරීමටත්;

(ii)

ඒ තුළින් ඔවුන්ෙග් ෙසේවාෙව් සුරක්ෂිතතාවය ඇති කිරීමටත්;

කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගතවන කාලය ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 40 )

1562/’11

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

රාජ

පරිපාලන

හා

ස්වෙද්ශ

කටයුතු

(i)

රාජ ෙසේවය සඳහා තරඟ විභාග පැවැත්වීමකින් ෙතොරව ෙසේවකයින් බදවා
ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ යටෙත් බඳවා ගන්නා සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(iii) එම පිරිස බඳවා ගැනීෙම්දී සලකා බලනු ලබන අවම සුදුසුකම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

රාජ ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් තරඟ විභාග සඳහා ඉදිරිපත් ව වැඩි ලකුණු ලැබූ
දහස් සංඛ ාවක් ෙම් වන විටත් රැකියා ෙනොලබා සිටිය දී තරඟ විභාග
පැවැත්වීමකින් ෙතොරව ඉහත සඳහන් පරිදි සිදුකරනු ලබන බඳවා ගැනීම්
ෙහේතුෙවන් විභාගවලට මුහුණදුන් පිරිසට බලවත් අසාධාරණයක් සිදුවන බව
පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, තරඟ විභාග සඳහා ඉදිරිපත් වී සමත්ව සිටින පිරිසට රැකියා
ලබාදීමට සාධාරණ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
(ආ)

(i)

1859/’11

4.
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(ඇ)

(i)

වවුනියාව නගර සභාවට අයත් ගවමස් හා එළුමස් ෙවළඳසැල් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙවළඳසැල් පිහිටා ඇති ස්ථාන කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

පූන්ෙතෝට්ටම්, කුරුමන්කාඩු හා වවුනියාව ෙපොළ අසල පිහිටි ගවමස් ෙවළඳ
සැල් හා කුරුමන්කාඩු හා වවුනියාව ෙපොළ අසල පිහිටි එළුමස් ෙවළඳසැල්
බදුදීෙම්දී ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් ෙහෝ පසිද්ධ ෙවන්ෙද්සි කිරීමක් සිදු කෙළේද;
(ii) 2009, 2010 සහ 2011 වර්ෂවලදී එම එක් එක් ෙවළඳසැල බදු දුන් මුදල හා
බදුගත් පාර්ශ්වයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

2011.06.29 දින පැවැති නගර සභා රැස්වීම් වාර්තා අනුව වවුනියාව ෙපොළ අසල
පිහිටි ගවමස් ෙවළඳසැල එස්. ෙක්. කාදර් නැමැති අයට රු. 859,711.05කට හා
එළුමස් ෙවළඳසැල ෙක්. ෙක්. මස්තාන් නමැති අයට රු. 79,315.50කට
ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරව අඩු මුදලකට ලබා දී ඇති බවත්;
(ii) එමගින් සභාවට ඉහත වර්ෂ තුනට අදාළව රුපියල් ෙකෝටියක පමණ
අලාභයක් සිදු වී ඇති බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?

( 41 )

(ඈ) එෙසේ නම්, ඊට වගකිවයුත්තන්ෙගන් එම මුදල් අයකර ගැනීමට පියවර ගන්ෙන්ද
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1978/’11

5.
ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්, බුත්තල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්,
ගල්ටැම්මණ්ඩිය ගාම නිලධාරී වසෙම් පදිංචි ඩී. එම්. පියදාස, ඩී. එම්. ගුණදාස,
ආර්. එම්. අමරදාස, ටී. ඒ. සරත්, එම්. පී. ගුණපාල, ඩී. එම්. රත්නසිරි, ඩී. එම්.
සරත්, ෙජ්. එම්. ෙපේමලතා සහ එච්. එම්. ගුණෙසේකර යන අය සමෘද්ධි සහන
ලැබූ අඩු ආදායම්ලාභීන් බවත්;
(ii) ෙම් වනවිට ඔවුන්ෙග් සමෘද්ධි සහනාධාරය කපා හැර ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) සමෘද්ධි සහනාධාරය අහිමි වීම නිසා ඉතා අසරණභාවයට පත්ව සිටින ෙමම පිරිසට
නැවත සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1989/’11

6.
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

චාවකච්ෙච්රි නගර සභා පෙද්ශය තුළ පාසල් 12කට අයත් වැසිකිළිවල අපදව
ඉවත් කිරීමට චාවකච්ෙච්රිය නගර සභාව අෙපොෙහොසත් වී ඇති බවත්;
(ii) එම තත්ත්වය පිළිබඳව අදාළ පාසල්වල පරිපාලනය විසින් නගර සභාවට
දන්වා ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ෙමම ගැටලුකාරී තත්ත්වය විසඳීම සඳහා චාවකච්ෙච්රි නගර සභාවට අවශ උපෙදස්
ලබා දී, එම පාසල්වලට නගර සභාෙවන් ලබාදිය හැකි සියලු සම්පත් නිසියාකාරව
ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2025/’11

7.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— උසස් අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2011 වර්ෂෙය්දී ශී ලංකාෙව් විශ්වවිද ාලවලට පථම උපාධිය සහ පශ්චාත්
උපාධිය හැදෑරීමට ඇතුළත් කරෙගන ඇති ශී ලාංකික ෙනොවන ශිෂ සංඛ ාව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) පථම උපාධිය හා පශ්චාත් උපාධිය හැදෑරීමට ඇතුළත් වූ ඉහත ශිෂ සංඛ ාව
එක් එක් විශ්වවිද ාලය සහ උපාධි පාඨමාලාව අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
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(ආ)

(i)

2011 වර්ෂෙය්දී ශී ලංකාෙව් විශ්වවිද ාලවලට පථම උපාධිය හා පශ්චාත්
උපාධිය හැදෑරීමට ඇතුළත් වූ ශී ලාංකික ෙනොවන සිසුන්ෙගන් ලැබුණු
ආදායම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) ශී ලංකාෙව් විශ්වවිද ාල සඳහා ඇතුළත් කර ගන්නා ශී ලාංකික ෙනොවන
ශිෂ යින් සඳහා “නායකත්ව සහ ෙපෞරුෂ වර්ධන” පුහුණු වැඩසටහන පවත්වා
තිෙබ්ද;
(iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iv) ඉදිරිෙය්දී එම සිසුන් සඳහා ඉහත පුහුණු වැඩසටහන පැවැත්වීමට සැලසුම් කර
තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2057/’11
8.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

පසුගිය වර්ෂ ෙදක තුළදී ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල විසින් ෙකොළඹ ෙකොටස්
ෙවළඳෙපොෙල් සිදුකරන ලද සියලුම ලැයිස්තුගත ෙකොටස් මිලදීගැනීම් හා
විකිණීම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) එක් එක් ගනුෙදනුව සඳහා වගකීම දැරූ තැරැව්කරුවන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(iii) තැරැව්කරු ගාස්තු ද ඇතුළුව එක් එක් ගනුෙදනුවට අදාළ පිරිවැය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) ඉහත සඳහන් වර්ෂ ෙදකක කාල පරිච්ෙඡ්දය සඳහා එක් එක් ෙකොටස්
තැරැව්කාර සමාගමට ෙගවන ලද තැරැව්කාර ගාස්තු පමාණය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) එක් එක් මිලදී ගැනීමට ෙහෝ විකිණීමට සති ෙදකකට ෙපර සහ මිලදී ගැනීෙමන් ෙහෝ
විකිණීෙමන් සති ෙදකකට පසු ඉහත (අ) (i) හි සඳහන් එක් එක් ෙකොටෙසහි ඇවුරුම්
මිල ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2087/’11

9.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අප රෙට් ෙබෞද්ධාගාමික පූජනීය සිද්ධස්ථාන සුරක්ෂිත කිරීම උෙදසා රජය
විසින් ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
(ii) වර්ෂ 2005 - 2010 අතර කාල සීමාව තුළදී එම කියාවලිය සඳහා පමාණවත්
මුදලක් ෙවන් කර තිබුෙන්ද;
(iii) එම කාල සීමාව තුළ ඒ සඳහා වැය කළ මුදල් පමාණය වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

( 43 )

2102/’11

10.
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

ලංකාෙව් දැනට සිටින වැඩ බලන විදුහල්පතිවරුන් ස්ථිර ෙසේවෙය් පිහිටුවීම
සම්බන්ධෙයන් ෙම් දක්වා ෙගන ඇති කියා මාර්ග කවෙර්ද;
වැඩබලන විදුහල්පතිවරුන් ෙලස ඔවුන් ෙසේවය කර ඇති කාල සීමාව සඳහා
ඔවුන්ට හිඟ වැටුප් ෙගවීමට තිෙබ් නම්, එම මුදල ෙකොපමණද;

එම හිඟ වැටුප් ෙගවනු ලබන දිනය කවෙර්ද;
වැඩබලන විදුහල්පතිවරුන් අතර කාන්තා
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
(iii)
(iv)

නිෙයෝජනෙය්

පතිශතය

2112/’11

11.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල භාරව කටයුතු කරන ශී ලංකා මහ බැංකුෙව්
නිලධාරියාෙග් නම සහ තනතුර කවෙර්ද;
(ii) ඉහත කී නිලධාරියාෙග් අධ ාපන සුදුසුකම් කවෙර්ද;
(iii) එකී නිලධාරියාෙග් මහ බැංකුෙව් ෙසේවා කාලය ෙකොපමණද;
(iv) මහ බැංකුෙව් ආෙයෝජන කමිටුෙව් එක් එක් සාමාජිකයාෙග් නම, තනතුර සහ
අධ ාපන සුදුසුකම් කවෙර්ද;
(v) ඉහත (iv) හි සඳහන් එක් එක් නිලධාරියාෙග් මහ බැංකුෙව් ෙසේවා කාලය
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1551/’11

12.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පවාහන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ඉන්දියන් ආධාර මත 2010 වසෙර්දී කියාත්මක කරන ලද ශී ලංකා දුම්රිය
මාර්ග නවීකරණ ව ාපෘතිය ආරම්භ කරන ලද දිනය හා අවසන් කරන ලද
දිනය කවෙර්ද;
(ii) ඉහත ව ාපෘතිය සඳහා ඇස්තෙම්න්තු කරන ලද මුළු මුදල හා ව ාපෘතිය
අවසන් වන විට වැය ෙකොට තිබූ මුදල ෙකොපමණද;
(iii) එම ව ාපෘතිෙයහි ශමය ෙවනුෙවන් දරන ලද පිරිවැය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)
(ii)

ව ාපෘතිෙය් ෙසේවය කළ ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ශමිකයන් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
ශී ලංකාවට විෙද්ශීය ශමිකයන් ෙගන එන ලද සමාගම ෙහෝ රට විසින් එම
ශමිකයන් හට ලබා දුන් තනතුරු නාමයන් කවෙර්ද;
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(iii)

ශී ලංකා දුම්රිය මාර්ග නවීකරණ ව ාපෘතිෙය් ශමිකයන් ෙවනුෙවන් ෙසේවක
අර්ථසාධක අරමුදල හා ෙසේවක භාරකාර අරමුදල ෙවත ෙගවන ලද දායක
මුදල්වල වටිනාකම කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1590/’11
13.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්, බුත්තල පැවති දැයට කිරුළ පදර්ශනයට සමගාමීව
කියාත්මක කළ සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත් කුඹුක්කන, ඔක්කම්පිටිය,
බුත්තල සහ ෙසල්ලකතරගම යන මාර්ග කාපට් කර සකස් කළ බවත්;
(ii) එම මාර්ගවලින් කිහිපයක් ෙම් වනවිට ගිලා බැස ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

එම එක් එක් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වැය කරන ලද මුදල
ෙකොපමණද;
(ii) එම පතිපාදන සපයන ලද ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශීය ආයතනය ෙහෝ ආයතන
කවෙර්ද;
යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ)

(i)

(i)

(i)

ෙමම මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු භාරදුන් ෙකොන්තාත්කරු/ෙකොන්තාත්කරුවන්
කවුරුන්ද;
(ii) එම කටයුතු අධීක්ෂණය කරන ලද ආයතනය කවෙර්ද;
(iii) එම මාර්ගයන්හි අබලන්ව ඇති ස්ථාන එම ෙකොන්තාත්කරුවන් මගින් නැවත
පතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1867/’11

14.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව 2011.06.31 දිනට ලබා ෙගන ඇති දිගු කාලීන හා
ෙකටි කාලීන, ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) 2007 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එක් එක් ණය අයිතමය යටෙත් ලබාෙගන ඇති
ණය පමාණයන් වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) එකී ණය පමාණයන් ලබා ගැනීමට ෙහේතු වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(iv) එම එක් එක් ණය පමාණයන් ලබා ෙගන ඇති ෙපොලී අනුපාතිකයන් කවෙර්ද;
(v) ලබා ගත් එම ණය මුදල්වලින් ෙම් වන විට ෙගවා ඇති පමාණයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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2088/’11

15.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අප රෙට් කිස්තියානි සහ කෙතෝලික සිද්ධස්ථාන සුරක්ෂිත කිරීම උෙදසා රජය
විසින් ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
(ii) වර්ෂ 2005 - 2010 අතර කාල සීමාව තුළදී එම කියාවලිය සඳහා පමාණවත්
මුදලක් ෙවන් කර තිබුෙන්ද;
(iii) එම කාල සීමාව තුළ ඒ සඳහා වැය කළ මුදල් පමාණය වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2012 ජූනි මස 06 වැනි බදාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
0686/’10

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

(ආ)

(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 ෙකොපමණද;
(iii) රජය 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?
(i)
(ii)
(iii)

රජයට අයත් රත්තරන් පමාණයක් පසුගිය වසර ෙදක තුළ විකුණනු ලැබුෙව්ද;
එෙසේ නම්, එම රත්තරන්වල අෙලවි මිල කවෙර්ද;
එම රත්තරන් විකිණීම ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් ෙහෝ ෙවන්ෙද්සි කිරීමක් මගින්
සිදුකරන ලද්ෙද්ද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1116/’11
2.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ගුරු ෙසේවෙය් ෙයදී සිටිය දී විදුහල්පතිවරුන් බඳවා ගැනීෙම් තරඟ විභාගයට
ඉදිරිපත් වී, සමත් වීෙමන් පසු විදුහල්පති ෙසේවයට අන්තර්ගහණය
වූ විදුහල්පතිවරුන් කලින් ෙසේවයට වඩා පහළ වැටුපක් ලබන බවත්;
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(ii) එම ෙහේතුව නිසා ඔවුන් දැඩි මානසික හා ආර්ථික අපහසුතාවයන්ට මුහුණ පා
සිටින බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

දැඩි කැපවීමකින් පාසල් කළමනාකරණ කටයුතුවල නියුක්තව සිටින එම පිරිස
මීට ෙපර ගුරු ෙසේවෙය් දී ලැබූ වැටුප් තලයට වැඩි වැටුප් තලයක පිහිටුවීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) ඒ සඳහා ෙම් වන විට කමෙව්දයක් සකස් කර තිෙබ්ද;
(iii) ෙනොඑෙසේ නම්, එවැනි කමෙව්දයක් සකසනු ලබන කාල වකවානුව කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1563/’11
3.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) වර්ෂ 2010 මැයි මස සිට ෙම් දක්වා කැලණිතිස්ස ද්විත්ව බලාගාරෙය් ලාභය ෙහෝ
අලාභය ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද?
(ආ) අලාභ ලැබීමක් සිදුවූෙය් නම්,
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

එයට ෙහේතුව කවෙර්ද;
එම අලාභය දරනු ලබන අය කවුරුන්ද;
ඒ සඳහා වගකිව යුත්ෙත් කවුරුන්ද;
එම අලාභය ජනතාවට දැරීමට සිදු වූෙය් නම්, ඒ සඳහා සහනයක් ජනතාවට
ලබා ෙදන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1861/’11
4.
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ෙඩංගු මර්දනය සඳහා උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් වවුනියාව නගර
සභාවට 2009 වර්ෂෙය්දී ෙවන්කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;
(ii) එම මුදල් වියදම් කිරීමට අදාළ ගිණුම් වාර්තා හා විස්තර ෙමෙතක් නගර
සභාවට ඉදිරිපත් ෙනොකිරීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;
(iii) එම ගිණුම් වාර්තා හා විස්තර නගර සභාවට ඉදිරිපත් කරවීමට පියවර
ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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2001/’11

5.
ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

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

බුත්තල නගරෙය් ඉදිකර ඇති නව පාෙද්ශීය සභා ෙගොඩනැගිල්ෙල් පිහිටි
ෙවළඳ කුටි 17න් ධීවර සංස්ථාවට ෙවන්කළ අංක 11 දරන ෙවළද කුටිය
හැරුණු ෙකොට, අංක 4 සිට 17 දක්වා ෙවළඳ කුටි සියල්ලම ෙටන්ඩර් කැඳවා
එක් ෙවළඳ කුටියක් රුපියල් ලක්ෂ 20ක පමණ මුදලකට ලබාදුන් බවත්;
අංක 1, 2 සහ 3 යන ෙවළද කුටි සභාෙව් අනාගත අවශ තාවයන් සඳහා
ෙයදවීම පිණිස ෙටන්ඩර් මගින් ලබා ෙනොදීමට මාසික සභා රැස්වීෙම්දී
තීරණයකට එළැඹි බවත්;
පසුව එම ෙවළඳකුටි තුන ෙවනුෙවන් තම හිතවතුන් ඉදිරිපත් කළ එක්
ෙවළඳසැලකට රුපියල් ලක්ෂ 10ක් වැනි අවම වටිනාකමින් යුත් ෙටන්ඩර්පත්
පිළිෙගන ඇති බවත්;
විනිවිදබවින් ෙතොරව සිදුකරන ලද ඉහත ෙටන්ඩර් කැඳවීම තුළින් එම
පාෙද්ශීය සභාවට ලැබිය යුතු විශාල ආදායමක් අහිමිවී ඇති බවත්;
එම අයථා ෙටන්ඩර් කැඳවීම තුළින් විශාල මූල වංචාවක් සිදුවී ඇති බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ඉහත ෙටන්ඩර් කැඳවීම සම්බන්ධෙයන් අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2089/’11

6.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) (i) අප රෙට් හින්දු ආගමික පූජනීය සිද්ධස්ථාන සුරක්ෂා කිරීම උෙදසා රජය විසින්
ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
(ii) එම කටයුතු ෙවනුෙවන් වර්ෂ 2005-2010 අතර කාලය තුළ වැය කරන ලද
මුදල් පමාණයන් වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) ඒ සඳහා ෙවන්කරන ලද පතිපාදන පමාණවත් වූෙය්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2103/’11
7.
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) වර්ෂ 2005 සිට 2010 දක්වා අ.ෙපො.ස සාමාන ෙපළ විභාගයට ඉදිරිපත් වූ පාසල්
අයදුම්කරුවන්ෙගන්,
(i) එම විභාගෙය් විෂයයන් 8ම සමත් සිසුන් සංඛ ාව;
(ii) සිංහල, ෙදමළ සහ ඉංගීසි භාෂා මාධ අනුව එම විභාගය සමත් සිසුන් සංඛ ාව;
(iii) ගණිතය, මව් භාෂාව, ඉංගීසි සහ විද ාව යන විෂයයන් අසමත් වූ සංඛ ාව;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා වාර්ෂිකව, දිස්තික් පදනමින්, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
සඳහන් කරන්ෙනහිද?

( 48 )

(ආ) රජෙය් පාසල්වල ගණිතය, මව් භාෂාව, ඉංගීසි සහ විද ාව යන විෂයයන් ඉගැන්වීම
සඳහා සිටින ගුරුවරු සංඛ ාව දිස්තික්ක මට්ටමින්, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

සිංහල මාධ හැරුණු ෙකොට ඉංගීසි මාධ ද භාවිතාකරන ජාතික හා පළාත්
සභා පාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම පාසල්වල එක් එක් විෂය ඉගැන්වීමට සිටින ගුරුවරුන් සංඛ ාව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
0691/’10
8.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)

(ආ)

(ඇ)

(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 ෙකොටස් පාග්ධනය ෙකොපමණද;
(iv) අද වන විට වාණිජ බැංකුවලට අවශ වන ෙකොටස් පාග්ධන පමාණය
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත බැංකු අතරින් පධාන කාර්යාලය ශී ලංකාෙව් තිෙබන කවර ෙහෝ
බැංකුවක් විෙද්ශීය බැංකුවක් මිලදී ගැනීමට මුදල් ෙගවා තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම බැංකුෙව් නම සහ එම බැංකුව මගින් අනුමත කර ඇති මුදල්
පමාණය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

වාණිජ ෙනොවන බැංකු සඳහා නිකුත් කර ඇති බලපත සංඛ ාව ෙකොපමණද;
ශී ලංකාෙව් දැනට කියාත්මක වන වාණිජ ෙනොවන බැංකු සංඛ ාව කවෙර්ද;
එම බැංකුවල ෙකොටස් පාග්ධනය ෙකොපමණද;
යම්කිසි වාණිජ ෙහෝ වාණිජ ෙනොවන බැංකුවක් බංෙකොෙළොත් තත්ත්වයට
පත්වී තිෙබ්ද;
(v) එෙසේ නම්, එම බැංකුවල සහ ඒවාෙය් අධ ක්ෂවරුන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1634/’11
9.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) මාතර දිස්තික්කෙය්, කිතලගම බටහිර ගාම නිලධාරී වසමට අයත්, බදුලු කුඹුරුයාෙය්
ඇළ මාර්ග හා අමුණු නිසි ෙලස පතිසංස්කරණය ෙනොකිරීම නිසා කුඹුරු අක්කර 150
ක් පමණ පුරන් වී ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එම කුඹුරුයායට අයත් වාරි පද්ධතිය කඩිනමින් පතිසංස්කරණය කරන්ෙන්ද;

( 49 )

(ii) එෙසේ නම්, එම කටයුතු නිමකරන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1659/’11

10.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— කීඩා අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

2011 වර්ෂය වනවිට ශී ලංකා කිකට් ආයතනෙය් ස්ථිර, අනියම් හා
ෙකොන්තාත් පදනමින් සිටි ෙසේවකයින් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) ඔවුන්ෙග් නම්, තනතුරු, අදාළ වැටුප් සහ ලබා ෙදන ෙවනත් පහසුකම්
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන් කරන්ෙනහිද?

ඉහත ෙසේවකයින් අතුරින් 2011 වර්ෂෙය්දී පසාද දීමනා ෙගවා ඇති ෙසේවකයින්
සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) ඔවුන්ෙග් නම් සහ නතතුරු කවෙර්ද;
(iii) එක් එක් ෙසේවකයාට ලබාදුන් පසාද දීමනා මුදල ෙකොපමණද;
(iv) ඒ ෙවනුෙවන් දරන ලද මුළු වියදම ෙකොපමණද;
(v) ඒ සඳහා මුදල් ලබා ගත් මාර්ගය කුමක්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2090/’11
(ආ)

(i)

11.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

අප රෙට් ඉස්ලාම් ආගමික සිද්ධස්ථාන සුරක්ෂා කිරීම උෙදසා රජය විසින්
ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
(ii) එම කටයුතු ෙවනුෙවන් වර්ෂ 2005-2010 අතර කාලය තුළ වැය කරන ලද
මුදල් පමාණයන් වාර්ෂිකව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) ඒ සඳහා ෙවන්කරන ලද පතිපාදන පමාණවත් වූෙය්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2105/’11
12.
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) ශී ලංකාෙව් පාසල් අධ ාපන කියාවලිය තුළ ළමුන් විවිධ ෙශේණිවලදී පාසල් හැරයන
බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එෙසේ පාසල් හැරයාෙම් අනුපාතිකය ෙකොපමණද;

(ii)

එෙසේ පාසල් හැරයන සංඛ ාව එක් එක් දිස්තික්කය අනුව, ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
පස්වැනි ෙශේණිෙය්දී පාසල් හැරයාෙම් අනුපාතිකය ෙකොපමණද;

(iii)
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(iv)

අ.ෙපො.ස. සාමාන ෙපළ විභාගෙයන් පසු පාසල් හැරයාෙම් අනුපාතිකය
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) සිංහල මාධ හා ෙදමළ මාධ සිසුන් අතර පාසල් හැරයාෙම් පතිශතයන් ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද?
(ඈ)

(i)
(ii)

ශී ලංකාෙව් ළමුන් පාසල් හැර යාමට ෙහේතු කවෙර්ද;
ශී ලංකාෙව් ළමුන්ෙග් පාසල් පැමිණීම දිරි ගැන්වීම සඳහා දැනට කියාත්මක
වැඩසටහන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1552/’11
13.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාර ව ාපෘතිෙය් ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීෙම්දී ශම
පිරිවැය ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙම් සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය ඉදිකිරීම් ව ාපෘතිෙය් ෙසේවෙය් නියුතු
වූ විෙද්ශීය හා ෙද්ශීය ශමිකයන් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) විෙද්ශීය ශමිකයින් ශී ලංකාවට රැෙගන ආ රට ෙහෝ සමාගම මගින් එම
ශමිකයන්ට ලබා දුන් තනතුරු නාමයන් කවෙර්ද;
(iii) ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය ඉදිකිරීම් ව ාපෘතිෙය් ෙයදුණු
ශමිකයින් ෙවනුෙවන් ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල සහ ෙසේවක භාරකාර
අරමුදල ෙවත ෙගවූ දායක මුදල්වල වටිනාකම ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1870/’11
14.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් අන්තර්ජාල හරහා ඇමතුම් අංශෙය් (VOIP)
දිනක ආදායම හා මාසික ආදායම ෙකොපමණද;
(ii) එම අංශය ෙම් වන විට වසා දමා තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, වසා දමන ලද දිනය කවෙර්ද;
(iv) එම අංශය වසා දැමීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(v) වසා දමන අවස්ථාෙව් දී එම අංශය ලැබූ ලාභය ෙහෝ අලාභය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2091/’11
15.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙම් වන විට ශී ලන්කන් ගුවන් ෙසේවය සාර්ථක තත්ත්වයකින් කියාත්මක
වන්ෙන්ද;
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(ii)

වර්ෂ 2005-2010 අතර කාල සීමාව තුළ එම ගුවන් ෙසේවය සාර්ථක
කියාකාරීත්වයක් ෙපන්වා තිෙබ්ද;
(iii) ඉහත කාල සීමාෙව්දී ශී ලන්කන් ගුවන් ෙසේවය ලබා ඇති පගතිය වාර්ෂිකව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2012 ජූනි මස 07 වැනි බහස් ප තින්දා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
0768/’10

1.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— උසස් අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (3)
(අ)
(i) 2006 සිට 2010 දක්වා කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී ෙද්ශීය විශ්වවිද ාලවලට
බඳවා ගත් විෙද්ශ සිසුන් සංඛ ාව ඔවුන් අයත් රටවල් අනුව, ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) ඔවුන් බඳවාෙගන ඇති අධ යන අංශ කවෙර්ද;
(iii) ඉහත කී ශිෂ යන්ෙගන් වාර්ෂිකව ශී ලංකාවට ලැබුන විෙද්ශ විනිමය පමාණය
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙද්ශීය විශ්වවිද ාලවලට වැඩි වශෙයන් විෙද්ශ සිසුන් ආකර්ෂණය කරගැනීම සඳහා
විකල්ප වැඩ සටහනක් හඳුන්වා ෙදන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

ෙද්ශීය විශ්වවිද ාල පද්ධතියට විෙද්ශ සිසුන් බඳවා ගැනීම ෙහේතුෙවන්,
විශ්වවිද ාලයකට ඇතුළත්වීෙම් අවස්ථාව අහිමිවූ ෙද්ශීය සිසුන්ෙග් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
(ii) ෙමම ගැටලුව විසඳන ආකාරය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1120/’11

2.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ධර්මාචාර්ය විභාගය සමත්ව ෙම් වනවිට දහම් පාසල්වල ඉගැන්වීෙම්
කටයුතුවල නිරතව සිටින ගුරු පිරිසට රජෙය් ගුරු පත්වීම් ලබා දීමට අදාළව
කැබිනට් පතිකා ෙදකක් අනුමත කරෙගන තිෙබ්ද;

(ii)

එම ගුරු පිරිසට 2600 වැනි සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති වර්ෂය තුළදී රජෙය් ගුරු
පත්වීම් ලබා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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1664/’11

3.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— සමූපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

2010 වර්ෂෙය් අග භාගෙය්දී සහ 2011 වර්ෂෙය් මුල් කාල සීමාෙව්දී ලංකා
සෙතොස ආයතනය විසින් ඉන්දියාෙවන් ආනයනය කරන ලද කුකුල් මස්
පමාණය ෙකොපමණද;
ආනයනය කරන ලද එක් මස් කිෙලෝවක් සඳහා ඉන්දියාවට ෙගවන ලද මුදල
ෙකොපමණද;
එම කුකුල් මස් ගබඩා කළ ස්ථාන කවෙර්ද;

(iv)

ගබඩා කළ ස්ථානයන්ෙගන් පරිෙභෝජනය සඳහා කුකුල් මස් නිදහස් කළ
දිනය, පමාණය සහ ලබාගත් ආයතන එක් එක් ගබඩාවලට අදාළව, ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(v)

2011 වර්ෂෙය් ජූනි මස වන විට ඉහත කුකුල් මස් ෙතොගවලින් ගබඩාවල
ඉතිරිවී තිබූ පමාණය ෙකොපමණද;

(vi)

එම ඉතිරි ෙතොග සම්බන්ධෙයන් ගත් කියාමාර්ග කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1862/’11

4.
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා,— රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (3)
(අ)

(i)
(ii)

ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගමට අයත් වතු සංඛ ාව හා ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;
ෙසේවකයින් බඳවා ගැනීම, ඉවත් කිරීම හා ෙසේවය දීර්ඝ කිරීෙම් පූර්ණ බලතල
එම සමාගෙම් පරිපාලනය සතුවන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ඉහත වැවිලි සමාගෙම් වත්මන් සභාපතිවරයා වැවිලි ක්ෙෂේතය තුළ දූෂණ හා වංචා සිදු
කළ අෙයකු බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)
(ii)
(iii)

එම දූෂණ හා වංචා සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන්ෙන්ද;
එම පරීක්ෂණෙය් පගතිය කවෙර්ද;
එම පරීක්ෂණෙයන් එම සභාපතිවරයා වරදකරුවකු වුවෙහොත් ගන්නා
කියාමාර්ගය කවෙර්ද;
(iv) එම සභාපතිවරයා ඉදිරිපත් කරන ඇල්කඩුව වැවිලි සමාගෙම් ගිණුම් වාර්තා
පිළිගත හැකිද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඈ)

(i) ඉහත සමාගෙම් 2007-2010 වර්ෂ තුළ ලාභ ලැබූ වතු සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) අලාභ ලැබුෙව් නම්, එම අලාභය ෙකොපමණද;
(iii) දූෂණ සහ අකමිකතා ඊට ෙහේතු වූෙය්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ඉ)

(i)

එම සමාගම සඳහා ෙකෝප් වාර්තාවක නිර්ෙද්ශයක් පරිදි ආශිත ෙමෙහයුම්
කාර්යාලයක් ඉදිකර තිෙබ්ද;
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(ii) එය ඉදිකිරීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;
(iii) ඒ සඳහා වැයවූ මුදල ෙකොපමණද;
(iv) එම කාර්යාලෙය් වර්තමාන පගතිය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඊ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2092/’11

5.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) අද වන විට ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය සම්පූර්ණෙයන්ම අඩාළ වී ඇති බව එතුමා
දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

වර්ෂ 2005 සිට 2010 දක්වා කාල සීමාෙව්දී ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය
කියාත්මක කිරීම උෙදසා වැය කරන මුදල් පමාණය වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය ශක්තිමත් කිරීමට ගන්නා වූ පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2107/’11

6.
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(ඇ)

(i)

ශී ලංකාෙව් දැනට කියාත්මක වන ෙදමළ මාධ ෙයන් පමණක් අධ ාපන
කටයුතු කරන වතුකරෙය් ෙනොවන පාසල් සංඛ ාව එක් එක් දිස්තික්කය අනුව;
(ii) එම ෙදමළ මාධ පාසල් අතර පවතින ජාතික පාසල්, පළාත් පාසල්, නෙවෝද ා
හා ඉසුරු පාසල් සංඛ ාව; සහ
(iii) පාථමික හා ද්වීතියික පාසල් සංඛ ාව;
ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

ද්විතියික පාසල් 1000 ව ාපෘතියට අයත් වතුකරෙය් ෙනොවන ෙදමළ
මාධ පාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම පාසල්වල නම් එක් එක් දිස්තික්කය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

දැනට කියාත්මක රජෙය් දවිඩ පාසල්වල ළමුන්ෙග් පාසල් හැරයාෙම්
අනුපාතය ෙකොපමණද;
(ii) පසුගිය වර්ෂ 5 තුළ වැසී ගිය රජෙය් ෙදමළ පාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1553/’11

7.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත න්තර සම්මන්තණශාලාව පතිසංස්කරණය
සහ අලුත්වැඩියා කිරීෙම් ව ාපෘතිය ආරම්භ කළ දිනය කවෙර්ද;

( 54 )

(ii)
(iii)

එම ව ාපෘතිය අවසන් කළ දිනය කවෙර්ද;
ඇස්තෙම්න්තු කළ මුළු පිරිවැය සහ ව ාපෘතිෙය් වැඩ අවසන් වනවිට වැය
වූ සැබෑ පිරිවැය ෙකොපමණද;
(iv) එම ව ාපෘතිෙය් ශමය සඳහා දරන ලද පිරිවැය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත න්තර සම්මන්තණ ශාලාව පතිසංස්කරණ
ව ාපෘතිෙය් ෙසේවෙය් ෙයදුනු ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ශමික සංඛ ාව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
(ii) විෙද්ශීය ශමිකයින් ශී ලංකාවට ෙගන්වන ලද රට ෙහෝ සමාගම මගින් එම
විෙද්ශීය ශමිකයින්ට ලබාදුන් තනතුරු නාමයන් කවෙර්ද;
(iii) ඉහත ව ාපෘතිෙයහි ශමිකයන් ෙවනුෙවන් ෙගවනලද ෙසේවක අර්ථසාධක
අරමුදල හා ෙසේවක භාරකාර අරමුදල ෙවත ෙගවූ දායක මුදල්වල වටිනාකම
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1635/’11
8.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) රත්නපුර දිස්තික්කෙය්, තිෙබොල්කැටිය ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථානය මගින් පාලනය
වන, “පනහඬුව” වැෙව් පිටවාන ගිලා බැසීම ෙහේතුෙවන් කුඹුරු අක්කර හැටක පමණ
පමාණයක් විනාශ වී යාෙම් තර්ජනයකට ලක්ව ඇති බැවින් පෙද්ශෙය් ෙගොවි ජනතාව
ගැටලු රාශියකට මුහුණ පා ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i) එම වැෙව් පිටවාන කඩිනමින් පතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඊට ගතවන කාලය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1871/’11

9.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

යාපනය ෙටලිෙකොම් ෙගොඩනැගිල්ල පතිසංස්කරණය සඳහා ඇස්තෙම්න්තු
කළ මුදල ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙගොඩනැගිල්ල පතිසංස්කරණය සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් සිදු කෙළේ නම්,
ඒ සඳහා ඉල්ලුම්පත් ඉදිරිපත් කළ අයෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(iii) ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුව අඩුම මිල ගණන් යටෙත් ඉල්ලුම් පත් ෙයොමු කළ
අයෙග් නම සහ ලිපිනය කවෙර්ද;
(iv) එකී ෙටන්ඩරය ලබා දුන් පුද්ගලයාෙග් ෙහෝ ආයතනෙය් නම සහ ෙටන්ඩරය
ලබා දුන් මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

ෙම් වන විට එකී ෙගොඩනැගිල්ෙල් ඉදිකිරීම් අවසන් කර තිෙබ්ද;

( 55 )

(ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා දරන ලද සමස්ත පිරිවැය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2093/’11

10.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

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

ශී ලංකාෙව් වත්මන් වන අලිගහනය ෙකොපමණද;
වන අලි සංරක්ෂණය ෙවනුෙවන් ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;
එම කියාමාර්ග තුළින් ලබා ඇති පථිඵල කවෙර්ද;
වන අලි සංරක්ෂණය ෙවනුෙවන් වර්ෂ 2005-2010 අතර කාලය තුළ ෙවන් කර
ඇති මුදල වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2113/’11

11.
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,— ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) ශී ලංකාෙව් සිටින වීදි දරුවන් සංඛ ාව ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?
(ආ) මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම අනුව,
(i)

සියලු දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව සහ රැකවරණය සම්පූර්ණෙයන්ම සහතික කිරීම
සඳහා ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට අනුබද්ධිත ෙපොලිස් ළමා
කාර්යාංශයක් පිහිටුවා තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එය පිහිටුවා ඇති දිස්තික්කය කුමක්ද;
(iii) දරුවන්ට පමණක් ෙවන්වූ අධිකරණ පද්ධතියක් ෙම් වන විට ආරම්භකර
තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(ඈ)

(i)

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම අනුව වයස අවුරුදු පහ දක්වා දරුවන්ට කිරි මිලදී
ගැනීම සඳහා ලබා ෙදන රුපියල් 200ක මාසික දීමනාව ෙවනුවට වර්තමානෙය්
රුපියල් 60ක දීමනාවක් ලබා ෙදන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දීමනාව ලබා දීම ආරම්භ කළ වර්ෂය කුමක්ද;
(iii) එමගින් පතිලාභ ලබන ළමුන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් දක්වා ඇති පරිදි ෙපෝෂණ මල්ලට අමතරව
සමෘද්ධිලාභී මව්වරුන් දරුවකු බිහිකිරීෙම්දී දරුවාට අවශ දෑ අඩංගු තිළිණ
පාර්සලයක් ලබා ෙදන්ෙන්ද;
(ii) එම තිළිණ පාර්සලය හිමිවූ පවුල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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1554/’11

12.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

විහාරමහා ෙද්වී උද ානය අසල ඉදිකර ඇති චීන සංස්කෘතික මධ ස්ථානය
2002 - 2004 කාල සීමාව තුළදී ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතාෙග්
අගාමාත ධූරය යටෙත් චීන රජෙයන් ශී ලංකා රජයට ලැබුණු ත ාගයක්ද;
(ii) එය පූර්ණ පදානයක්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) චීන සංස්කෘතික මධ ස්ථානෙය් ඉදිකිරීම් ආරම්භ වූ දිනය සහ අවසන් වූ දිනය
කවෙර්ද;
(ii) ඉහත ව ාපෘතිය සඳහා ඇස්තෙම්න්තු කළ මුළු පිරිවැය සහ එය අවසන්
කිරීෙම්දී දැරීමට සිදු වූ පිරිවැය ෙකොපමණද;
(iii) එම ව ාපෘතිෙයහි ශමය සඳහා වැයවූ පිරිවැය ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) (i) ව ාපෘතිෙය් ෙසේවෙය් ෙයදවූ ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය ෙසේවක සංඛ ාව ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) ඉහත කී ව ාපෘතිෙය් විෙද්ශික ශමිකයන්ට, ඔවුන් ශී ලංකාවට ෙගන එනු ලැබූ
සමාගම ෙහෝ රට විසින් ලබා දී තිබූ තනතුරු නාමයන් කවෙර්ද;
(iii) චීන සංස්කෘතික මධ ස්ථාන ඉදිකිරීම් ව ාපෘතිෙය් ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන්
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සහ ෙසේවක භාරකාර අරමුදල ෙවත ෙගවන ලද
දායක මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;
යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1636/’11
13.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙසෞඛ අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

සුනාමිෙයන් විනාශ වූ ගාල්ල මහෙමෝදර ෙරෝහල යළි ෙගොඩනැගීම සඳහා
රුපියල් මිලියන 3000 ක විෙද්ශ ආධාර මුදලක් ලැබී වර්ෂ පහකට වැඩි
කාලයක් ගත වී ඇති බවත්;
(ii) ෙම් දක්වා එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු අත්තිවාරමට පමණක් සීමා වී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ෙමම ෙරෝහල ඉදිකිරීම සඳහා ෙකොන්තාත්කරුට රජෙය් බදු සහන ලබා දී තිෙබ්ද
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)
(ii)

ෙරෝහල ඉදිකිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 3000 ක මුදල ලබා දුන් රට කුමක්ද;
ෙකොන්තාත්කරු විසින් එම මුදල් ලබාෙගන ෙරෝහල් ෙගොඩනැගිල්ල
ඉදිෙනොකිරීම පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමට ෙසෞඛ අමාත ාංශය විසින්
පරීක්ෂණයක් සිදු කරනු ලැබුෙව්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එහි පතිඵලය කවෙර්ද;
(iv) පරීක්ෂණයක් සිදු ෙනොකෙළේ නම්, ඊට ෙහේතුව කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
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(ඈ)

(i)

නැවතත් විෙද්ශීය ණය මුදලක් ලබා ෙගන ෙමහි ඉදිකිරීම් කටයුතු කිරීෙම්
සැලසුමක් තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම ණය මුදල ෙකොපමණද;
(iii) එම ණය මුදල ලබා ගන්නා ආයතනය සහ රට කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1902/’11
14.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

ශී ලංකාෙව් නිරුවත් ෙවරළ තීර ඇති කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර තිෙබ්ද;
නිරුවත් ෙවරළ තීර ඇති කරන්ෙන් නම්, ඒ සඳහා ෙවන් කිරීමට අෙප්ක්ෂිත
ෙවරළ තීරයන් කවෙර්ද;
(iii) නිරුවත් ෙවරළ තීර ඇති කිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iv) එම ෙවරළ තීරයන් ඇති කිරීම තුළින් අෙප්ක්ෂිත පතිලාභ කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2094/’11
15.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— කීඩා අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2018 ෙපොදු රාජ මණ්ඩලීය කීඩා උෙළල ශී ලංකාවට ලබාගැනීම උෙදසා ගත්
කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(ii) එම එක් එක් කියාමාර්ගය සඳහා වියදම් වූ මුදල් පමාණයන් ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) එම පතිපාදනයන් ලබා ගත් ආකාරයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2012 ජූනි මස 08 වැනි සිකුරාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
0771/’10

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

(i)
(ii)

රජෙය් කටයුතු ෙවනුෙවන් මුදල් සැපයීම සඳහා පසුගිය වර්ෂ 6 තුළ රජය මුදල්
ණයට ලබාෙගන තිෙබ්ද;
2011, 2012, 2013, 2014 හා 2015 යන වර්ෂවලට අදාළව පක්ෙෂේපිත සමස්ත
ණය ආපසු ෙගවීෙම් පමාණය පාග්ධන හා ෙපොලී පිරිවැය වශෙයන්
ෙකොපමණද;
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(iii)

2003, 2004 හා 2005 යන වර්ෂවල සමස්ත ණය ආපසු ෙගවීෙම් පමාණය
පාග්ධන හා ෙපොලී පිරිවැය වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) 2008, 2009 හා 2010 යන වර්ෂවල ෙගවුම් ෙශේෂ හිඟය ෙකොපමණද;
(v) 2011, 2012, 2013 හා 2014 යන වර්ෂ සඳහා ගණන් බලා ඇති ෙගවුම් ෙශේෂ
හිඟය ෙහෝ පමාණයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1157/’11

2.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

අධිකරණ තීන්දුවක් මත ලංකා මැරයින් සර්විස් ආයතනෙය් ෙකොටස් රජයට
පැවරුණ බව දන්ෙන්ද;
(ii) එම ආයතනය දැනට පවත්වා ෙගන යනු ලබන නම කවෙර්ද;
(iii) එම ආයතනය සතු ෙකොටස් ෙම් වන විට ෙවනත් ආයතනවලට අෙලවි කර
තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම ආයතනවල නම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

හම්බන්ෙතොට මාගම්පුර වරායට පැමිෙණන නැව්වලට ෙතල් සැපයීම සඳහා
ඉදිකරමින් පවතින ෙතල් ටැංකි සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙතල් ටැංකි විෙද්ශීය සමාගමකට ෙහෝ සමාගම්වලට බදුදීමට සැලසුමක්
තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, බදු දීමට අෙප්ක්ෂිත සමාගම්වල නම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1666/’11

(ආ)

(i)

3.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)
(ii)

ශී ලංකාව සතුව පවතින වර්තමාන රතන් සංචිතය ෙකොපමණද;
2005 වර්ෂෙය් සිට ශී ලංකාව සතුව තිබූ රතන් සංචිත පමාණයන් වාර්ෂිකව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) 2011 වර්ෂය තුළ තිබූ රතන් සංචිතෙයන් ෙකොටසක් විකුණා දැමුෙව්ද;
(iv) එෙසේ නම්, විකුණූ රතන් පමාණය ෙකොපමණද;
(v) එෙලස රතන් විකිණීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(vi) එම රතන් මිලදී ගත් රට ෙහෝ පුද්ගලයින් කවෙර්ද;
(vii) රතන් විකිණීෙමන් ලද මුදල ෙකොපමණද;
(viii) එම මුදල් කවර කාර්යයක් සඳහා භාවිතා කෙළේද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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2024/’11

4.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(ඇ)

(i)

මිල්ලනිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් මාර්ගවල කාපට් ඇතිරීම සඳහා
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය විසින් 2011 වර්ෂය තුළ ලබා දී ඇති සම්පූර්ණ
මුදල ෙකොපමණද;
(ii) එම මුදල් ෙයොදා සකස් ෙකොට ඇති මාර්ග කවෙර්ද;
(iii) එකී එක් එක් මාර්ගෙය් කාපට් අතුරා ඇති දුර පමාණය ෙකොපමණද;
(iv) එම කාපට් ඇතිරීම සඳහා භාවිතා කළ කාපට් මිශණ කියුබ් ගණන ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත මාර්ග කාපට් ඇතිරීම සිදුකළ ෙකොන්තාත් සමාගම ෙහෝ සමාගම්
කවෙර්ද;
(ii) එකී එක් එක් සමාගම ෙවත එම ෙකොන්තාත් ලබා දීමට අදාළව ගිවිසුම් අත්සන්
කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම ගිවිසුම් සභාගත කරන්ෙන්ද;
(iv) ගිවිසුම් අත්සන්කර ෙනොමැති නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)
(ii)

ඉහත ෙකොන්තාත් ලබා දීෙම්දී විධිමත් ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය කෙළේද;
එෙසේ ෙනොමැති නම්, ෙකොන්තාත් ලබාදීම සඳහා අනුගමනය කරන ලද
කමෙව්දය කවෙර්ද;
(iii) ඉහත කී ව ාපෘතිවලදී සිදුවිය හැකි අකමිකතා වැළැක්වීම සඳහා ෙගන ඇති
පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2095/’11

5.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ශී ලංකාව තුළ වර්ෂ 30 ක් පුරා පැවති යුද්ධය නිමා කිරීමට තිවිධ හමුදාව හා
සමානව ශී ලංකා ෙපොලීසියද විශාල ෙමෙහවරක් ඉටුකළ බවත්;
(ii) ශී ලංකා ෙපොලිස් ෙදපර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරීන්ෙග් වැටුප් හා තිවිධ හමුදා
නිලධාරීන්ෙග් වැටුප් අතර ෙවනසක් පවතින බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ) ෙමම ෙපොලිස් නිලධාරීන්ෙග් වැටුප් තිවිධ හමුදාෙව් සමාන තනතුරු දරන
නිලධාරීන්ෙග් වැටුපට සමානව ඉහළ නැංවීමට අවශ පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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2110/’11

6.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් ෙහෝ විෙද්ශයන්හි පිහිටි වාණිජ බැංකුවල, ෙසේවක අර්ථසාධක
අරමුදල මගින් හිමිකාරීත්වය දරන ෙකොටස් හිමිකෙම් වටිනාකම, එම එක් එක්
බැංකුව අනුව ෙකොපමණද;
(ii) ඉහත සඳහන් එක් එක් සමාගෙම් ෙකොටස් පමාණයන් මිලදීගත් දිනයන්
කවෙර්ද;
(iii) එම එක් එක් සමාගෙම් ෙකොටස් හිමිකම මිලදීගනු ලැබුෙව් කවර පුද්ගලයකු
සහ/ෙහෝ පුද්ගලයින්ෙගන්ද;
(iv) එම එක් එක් ෙකොටස් පමාණය මිලදීගනු ලැබූ වටිනාකම කවෙර්ද;
(v) ඉහත සඳහන් අයුරින් මිලදීගත් ෙකොටස් පසුව විකුණා ඇත්නම්, එම ෙකොටස්
විකිණූ මිල කවෙර්ද සහ එම ෙකොටස් විකුණනු ලැබුෙව් කවර පුද්ගලයන්ටද;
(vi) එෙලස ෙකොටස් හිමිකාරීත්වය දරන එක් එක් බැංකුෙව් අධ ක්ෂ මණ්ඩල
සඳහා රජය සහ/ෙහෝ ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල ෙහෝ විසින් නම් කළ අයෙග්
නම්, තනතුරු සහ අධ ාපන සුදුසුකම් කවෙර්ද;
යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1602/’11

7.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)
(i) විෙද්ශිකයන් විසින් ශී ලංකාෙව් ඉඩම් හා ෙගොඩනැගිලි මිලටගැනීෙම්දී 100%
ක බද්දක් පැනවීම සඳහා වූ පනත හඳුන්වාදුන් දිනය කවෙර්ද;
(ii) එබදු නීතියක් හඳුන්වාදීෙම් අරමුණ කුමක්ද;
(iii) ඉහත කී පනෙත් විධිවිධාන යටෙත් එහි ආරම්භෙය් සිට ෙම් දක්වා එම බද්ද
ෙගවා ඇති විෙද්ශීය සමාගම්/පුද්ගලයන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(iv) වාර්ෂික පදනමින් ඔවුන් ෙම් දක්වා ෙගවා ඇති මුදල ෙකොපමණද;
(v) ඉහත කී බද්ද ෙගවීෙමන් නිදහස්කර ඇති සමාගම්/විෙද්ශීය පුද්ගලයන්
සංඛ ාව සහ ඔවුන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1637/’11

8.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙසෞඛ අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

කලුතර දිස්තික්කෙය්, අගලවත්ත පෙද්ශෙය්, මදුරාවල ෙසෞඛ ෛවද
නිලධාරී ෙකොට්ඨාසෙය්, නිව් චැටල් වතු ෙරෝහෙල් ෙගොඩනැගිලි අබලන්
වී ඇති බවත් ;
ෙරෝහල පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා නිලධාරීන් විසින් ඇස්තෙම්න්තු
සකස්කර ඇති බවත්;
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(iii)

ෙමම ෙරෝහෙල් අත වශ ෙබෙහත් වර්ග පවා ෙනොමැති වීෙමන් පෙද්ශෙය්
ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණපාන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත තත්ත්වය මඟ හැරවීම සඳහා ෙරෝහල කඩිනමින් පතිසංස්කරණය
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගතවන කාලය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1903/’11

9.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ජනමාධ හා පවෘත්ති අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කාල්ටන් කීඩා නාලිකාෙව් (CSN) අයිතිය රජය ෙහෝ රජය අනුබද්ධ
ආයතනයක් සතුවන්ෙන්ද;
(ii) එහි අයිතිය ෙපෞද්ගලික ආයතනයක් සතු නම්, එම ආයතනෙය් හිමිකරු ෙහෝ
හිමිකරුවන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(iii) එම ආයතනෙය් අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ආ)

කාල්ටන් කීඩා නාලිකාෙව් විකාශන කටයුතු ආරම්භ කළ දිනය ෙහෝ ආරම්භ
කිරීමට නියමිත දිනය කවෙර්ද;
(ii) එම නාලිකාව ආරම්භ කිරීමට ෙවන් කළ තරංග පරාසයන් (frequency range)
කවෙර්ද;
(iii) කාල්ටන් කීඩා නාලිකාවට විකාශන අයිතිය ලබා ෙදන ලද්ෙද් කවර
කාලසීමාවක් සඳහාද;
(iv) එම නාලිකාව ආරම්භ කිරීමට අනුමතිය ලබා දුන් ෙල්ඛන සහ විකාශන අයිතිය
ලබා දීමට අදාළ ගිවිසුම කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

(ඇ)

(i) එම නාලිකාව ආරම්භ කිරීම සඳහා ෙගවන ලද මුදල ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙගවීමට අදාළ ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2096/’11

10.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළට අනුව ශී ලංකාෙව් පශු සම්පත් සංවර්ධනය
සඳහා ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;
(ii) ගව සම්පත වර්ධනය කිරීමට ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ගවයින් සඳහා ෙවන් කර ඇති තෘණ බිම් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
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(ii)
(iii)

එම තෘණ බිම් අක්කර පමාණය ෙකොපමණද;
ගාමීය මට්ටෙම් කුඩා පරිමාණ ෙගොවීන්ට තම ගවයින් ඇති කිරීමට තෘණ භූමි
ෙවන්කර ෙදන්ෙන්ද;
(iv) කුඩා පරිමාණෙයන් ගාමීය මට්ටමින් කිරි ගවයින් ඇති කරන ෙගොවීන්ෙග් සුභ
සිද්ධිය සඳහා ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2111/’11

11.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ශී ලංකා රජය විසින් සහ එහි කවර ෙහෝ නිෙයෝජිත ආයතනයක් විසින් පූර්ණ
වශෙයන් ෙහෝ අර්ධ වශෙයන් ෙහෝ හිමිකාරීත්වය දරනු ලබන මූල සහ/ෙහෝ
අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම්වල නම් කවෙර්ද;
(ii) ෙමම එක් එක් සමාගෙමහි නිකුත්කළ පාග්ධනය කවෙර්ද;
(iii) අවසන්වරට නිකුත් වූ අදාළ සහතික කරන ලද ෙශේෂ පතයන්හි සඳහන් පරිදි
ෙමම එක් එක් සමාගෙමහි සමස්ත වත්කම් පමාණය ෙකොපමණද;
(iv) ඉහත කී සමාගම්වල පවතින අධ ක්ෂ මණ්ඩල කීපෙයහි සිටින එක් එක්
සාමාජිකයාෙග් නම, තනතුර සහ අධ ාපන සුදුසුකම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1638/’11

12.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්, බිංගිරිය පෙද්ශෙය්, කටුපිළදඬුව අධිබල විදුලි
ෙයෝජනා කමෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු වර්ෂ කිහිපයක සිට නවතා දමා ඇති බවත්;
(ii) එම පෙද්ශෙය් ගම්මානවලට පමාණවත් විදුලි ධාරිතාවක් ෙනොලැෙබන බැවින්
පෙද්ශවාසීන් දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණපාන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

එම විදුලි ෙයෝජනා කමෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු නැවත ආරම්භ කිරීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1705/’11
(ආ)

(i)

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

(i)

ෙලොව පුරා පිහිටි ශී ලංකා තානාපති කාර්යාල ෙහෝ මහ ෙකොමසාරිස්
කාර්යාලවල ෙසේවෙය් නියුතු, තානාපතිවරු ෙහෝ මහ ෙකොමසාරිස්වරුන්ෙග්
නම්, ඔවුන් ෙසේවෙය් නියුතු රට අනුව කවෙර්ද;
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(ii)

කිසියම් තානාපතිවරෙයකු ෙහෝ මහ ෙකොමසාරිස්වරෙයකු විසින් සිය පධාන
කාර්යාලෙය් සිට ෙවනත් රටවල් ද ආවරණය කරමින් ෙසේවය කරන්ෙන් නම්
එම රටවල නම් කවෙර්ද;
(iii) විෙද්ශ දූත ෙසේවාෙවන් පත්කර ඇති තානාපතිවරුන්ෙග් / මහ
ෙකොමසාරිස්වරුන්ෙග් ෙසේවා පළපුරුද්ද කවෙර්ද;
(iv) ෙද්ශපාලන පදනමින් තනතුරට පත්කර ඇති තානාපතිවරුන්ෙග් / මහ
ෙකොමසාරිස්වරුන්ෙග් ෙසේවා පළපුරුද්ද ෙහෝ සුදුසුකම් කවෙර්ද;
(v) ශී ලංකාව ෙවනුෙවන් පසුගිය වසර පහක කාලය එක් එක් තානාපති
කාර්යාලය විසින් ඉටුකරන ලද වැදගත් කාර්යයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ශී ලංකාෙවන් ඉහත සඳහන් එක් එක් තානාපති කාර්යාලයට ෙහෝ මහ
ෙකොමසාරිස් කාර්යාලයට පත්කර යවන ලද කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්
සංඛ ාව කවෙර්ද;
(ii) ඉහත සඳහන් එක් එක් තානාපති කර්යාලෙය් ෙහෝ මහ ෙකොමසාරිස්
කාර්යාලෙය් කාර්ය මණ්ඩලය ෙවනුෙවන් වාර්ෂිකව දරන ලද පිරිවැය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1904/’11
14.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

2011 වර්ෂෙය්දී ශී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ෙහලිෙකොප්ටර් යානා මිලදී ගැනීමට
කටයුතු ෙයොදා තිබුෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, මිලදී ගනු ලැබූ ෙහලිෙකොප්ටර් සංඛ ාව එක් එක් වර්ගය අනුව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) එම එක් යානාවක් මිලදී ගැනීම සදහා වැය වූ මුදල ෙකොපමණද;
(iv) ෙහලිෙකොප්ටර් යානා මිළදීගත් රට කුමක්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)
(ii)

එම ෙහලිෙකොප්ටර් යානා මිලදී ගත් පදනම කවෙර්ද;
ණය ෙහෝ ණය ආධාර පදනම යටෙත් ලබා ගත්ෙත් නම්, එය ෙගවා අවසන්
කළ යුතු කාල සීමාව කවෙර්ද;
(iii) එම ගනුෙදනුවට අදාළ සියලු ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2097/’11
15.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

1999 වර්ෂෙය් රජෙය් පමුඛතා කාර්යයන් කියාත්මක කිරීම සහ 2005 වර්ෂෙය්
රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදීෙම් වැඩසටහන යටෙත් රාජ
ෙසේවයට බඳවා ගන්නා ලද උපාධිධාරීන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
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(ii)

ඔවුන්ෙග් බඳවාගැනීම් උසස්වීම් කමයක් සහිත නිශ්චිත බඳවා ගැනීෙම් කියා
පටිපාටියක් යටෙත් සිදුකරනු ලැබුෙව්ද;
(iii) ඉහත පරිදි බඳවා ගත් මුළු උපාධිධාරීන් අතරින් විධිමත් කියා පටිපාටියකට
අනුව උසස්වීම් ලබාගැනීමට හැකිවූ උපාධිධාරීන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(iv) රාජ ෙසේවයට පිවිෙසන කාර්යාල කාර්ය සහායකවරෙයකුටද මාණ්ඩලික
ෙශේණියකට පත්වී විශාමයාමට හැකි උසස්වීම් කියා පටිපාටියක් පවතින රාජ
ෙසේවයට බඳවා ගත් උපාධිධාරීන්ට ද නිශ්චිත පටිපාටියක් අනුව උසස්වීම්
ලබාදීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගතවන කාලය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු
1.

පා. 8/’10

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.
2.

පා. 9/’10

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ජාතික ගීය වාදනය කිරීම,— දිවයින
තුළ ජාතික මමත්වයක් වර්ධනය කිරීමට හැකිවනු වස් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම ආරම්භ කිරීමට
හා අවසාන කිරීමට ෙපරාතුව පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ජාතික ගීය වාදනය කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
3.

පා. 10/’10

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 යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
4.

පා. 11/’10

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, ෙජ්සුස් කිස්තුස්
වහන්ෙසේෙග්, ශිව ෙදවියන්ෙග් සහ මහම්මත් නබිතුමන්ෙග් රූප ඇතුලත් ෙනොකළ යුතුයැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
5.

පා. 12/’10

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අධිකරණයට අපහාස කිරීම පිළිබඳ කාර්ය පටිපාටිය
විධිමත් කිරීමට නව නීති සකස් කිරීම,— සියලු ෙදනාටම සමාන සාධාරණත්වයක් සහතික
කරනු වස් ශක්තිමත් පජාතන්තවාදයක් සහ උද්දීප්තිමත් නිදහස් මාධ යක් පවත්වාෙගන යාම

( 65 )

සඳහා අධිකරණයට අපහාස කිරීම පිළිබඳ කාර්ය පටිපාටිය විධිමත් කිරීමට නව නීති සකස් කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
6.

පා. 13/’10

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මහජන යහපත උෙදසා නඩුකරණයට නීති හඳුන්වාදීම,—
දිළිඳු ජනතාවෙග් මූලික මිනිස් 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 යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
7.

පා. 14/’10

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 යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
8.

පා. 15/’10

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— රාජ නිලධාරීන්ට දඬුවම් පැමිණවීම,— රජෙය් උසස්
නිලධරයන් තම ස්වාධීන නිලය ෙද්ශපාලනීකරණය කරන්ෙන් නම් හා අයථා ෙලස ෙයොදා
ගන්ෙන් නම්, එයින් වැරදිකරුවන් බව ඔප්පු වූ වහාම ඔවුන්ට දඬුවම් පැමිණවිය යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
9.

පා. 16/’10

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විශාම ගැන්වීෙම් වයස් සීමාව දීර්ඝ කිරීම,— රාජ
නිලධාරීන්ෙග් විශාම ගැන්වීෙම් වයස අවුරුදු 65 දක්වා වැඩි කළ යුතු යැයිද, ව වස්ථාදායකය
විසින් නිර්ෙද්ශ කරනු ලැබුවෙහොත් විෙශේෂ කුසලතා ඇති නිලධාරීන් සඳහා එය අවුරුදු 70 දක්වා
දීර්ඝ කළ හැකි යැයි ද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
10.

පා. 17/’10

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අධ ාපනය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තත්ත්ව ආරක්ෂණ
සභාවක් ස්ථාපිත කිරීම,— වගකීමකින් ෙතොරව විශ්වවිද ා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
ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 18/’10
11.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— “විෙශේෂ නඩු පවරන නිලධාරී” නමැති තනතුරක් ඇති
කිරීම,— රාජ ෙසේවය ෙද්ශපාලන බලපෑම් වලින් ෙතොර බවට සහතික කරනු වස්, ආයතනවල
ගුණාත්මකභාවයට බලපාන ෙලස සිදු කළ අයථා පරිහරණයන්, දූෂණයන් ෙහෝ
අකාර්යක්ෂමතාවයන් පිළිබඳ සිද්ධීන්, ස්වාධීන ෙ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” නමින්
ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

( 66 )

12.

පා. 20/’10

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
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 21/’10
13.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ෙනොමිෙල් ගමන් පහසුකම්
සැලසීම,— සියලුම ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ෙපොදු ගමනාගමන ෙසේවාවන්වල ෙනොමිෙල් ගමන්
පහසුකම් සලසා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 22/’10
14.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අර්බුද සමථ මධ ස්ථානයක් පිහිටුවීම,— සාමය කඩවීම
වැනි ජාතික පශ්නයක් ඇති ශී ලංකාව බහු ජාතික හා බහු ආගමික රටක් වන ෙහයින්, ශී ලංකාව
තුළ, කලාපය තුළ හා සමස්ත වශෙයන් ෙලෝකෙය්ම එවැනි පශ්න විසදීම සඳහා ෙබෞද්ධ,
කිස්තියානි, හින්දු හා ඉස්ලාම් ආගම්වල ශක්තිය පෙයෝජනයට ගනිමින් අර්බුද සමථ
මධ ස්ථානයක් පිහිටු විය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 23/’10
15.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විශාමික පාරිෙතෝෂික මුදල් පමාදයකින් ෙතොරව ලබා
දීම,— ෙමෙතක් විශාමික පාරිෙතෝෂික මුදල් ලබා ෙනොදුන් විශාමිකයින්ට එම විශාමික
පාරිෙතෝෂික මුදල් පමාදයකින් ෙතොරව ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
පා. 24/’10
16.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ජාතික පතිපත්ති සැලසුම් සභාවක් පත් කිරීම,— කමවත්
ජාතික පතිපත්ති හා සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ෙද්ශපාලනඥයන්ෙගන් හා විෂය බද්ධ
වෘත්තීයෙව්දීන්ෙගන් සමන්විත ආණ්ඩු මාරුවීම් අනුව ෙවනස් ෙනොවන නිශ්චිත බලයක්
සහිතවූත් ජාතික පතිපත්ති සැලසුම් සභාවක් පත්කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
පා. 25/’10
17.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විෙද්ශ රැකියා නියුක්තිකයන්ෙග් ගැටලු නිරාකරණය
කිරීම සඳහා නීතිමය බලතල සහිත ඒකකයක් පිහිටුවීම,— විෙද්ශ රැකියාවන්හි නියුක්ත වූවන්ට
සිදුවන පහරදීම්, පැහැරෙගන යෑම්, ස්තී දූෂණ, ලිංගික අපචාරෙයහි ෙයදවීම්, මිනීමැරීම් හා
විෙද්ශගත වීෙම්දී සිදුවන මුදල් වංචා කිරීම් හා විෙද්ශගත වී අනාථ වූවන් නැවත ෙගන්වා ගැනීම
හා ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳ ෙසොයා බැලිය හැකි නීතිමය බලතල ඇති ඒකකයක් පිහිටුවිය
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 26/’10
18.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— නව නිපැයුම්කරුවන් ෙලෝකයට හඳුන්වා දීම සඳහා
ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීම,— නව නිපැයුම්කරුවන් සහ විවිධ දක්ෂතා ඇති
පුරවැසියන් ෙලෝකයට හඳුන්වාදීම සඳහා ද ඔවුන් සතු දක්ෂතා හා එකී නිර්මාණ දියුණු කර
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ගැනීම සඳහා ද ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
පා. 27/’10
19.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙද්ශීය අමු දව ෙයොදා ගන්නා කර්මාන්තකරුවන්ට බදු
සහන ලබා දීම,— සම්පූර්ණෙයන් ජාත න්තර ෙවෙළඳෙපොල සඳහා ඉලක්ක කර ගනිමින් 75%
කට වඩා ෙද්ශීය අමුදව ෙයොදා ගනිමින් භාණ්ඩ නිපදවන ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන්ට අවුරුදු
02ක බදු සහන කාලයක් ලබා යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 28/’10
20.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— වතුකර ජනතාවට පුරවැසිකම් ලබාදීම,— වතුකරෙය්
ශී ලංකා පුරවැසිකම ෙනොමැති සියලු ජන ෙකොට්ඨාසවලට ඔවුන්ෙග් කැමැත්ත මත
පුරවැසිභාවය ලබා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 29/’10
21.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— දිවයිෙන් පාථමික පාසල් දරුවන්ට ෙනොමිෙල් කිරි
වීදුරුවක් ලබා දීම,— දිවයිෙන් සියලු පාථමික පාසල් දරුවන්ට උදෑසන ෙනොමිලෙය් කිරි
වීදුරුවක් ලබා දීමට කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 30/’10
22.
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
සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 31/’10
23.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පාසල් ළමුන් සඳහා නිදහස් වාර ගමන් පෙව්ශ පත ලබා
දීම,— පාසල් ළමුන්ට මාර්ගස්ථ මගී පවාහන අධිකාරිෙය් බස් රථවල ගමන් කිරීම සඳහා නිදහස්
වාර පෙව්ශපත් කමයක් හඳුන්වාදීමට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 32/’10
24.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— කීඩා පාසල් ඉදිකිරීම හා ජාතික කීඩා පතිපත්තියක් සකස්
කිරීම,— දිගුකාලීන ඉලක්කයක් සහිත ජාතික කීඩා පතිපත්තියක් හා වැඩ පිළිෙවළක් සකස්
කිරීම උෙදසා මූලික වශෙයන් සෑම දිස්තික්කයක්ම ආවරණය වන පරිදි කීඩාගාර, පිට්ටනි,
උපකරණ හා කීඩා උපෙද්ශකයන්ෙගන් සමන්විත උසස් ගණෙය් කීඩා පාසල් ඉදි කිරීමටත්
ජාතික කීඩා පතිපත්තියක් සකස් කිරීමටත් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 33/’10
25.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ජාතික භාෂා අධ ාපන මණ්ඩපයක් පිහිටුවීම,—
ගුරුවරුන්ට සිංහල, ෙදමළ, ඉංගීසි භාෂා ඉගැන්වීම සඳහා ජාතික භාෂා අධ ාපන මණ්ඩපයක්
ස්ථාපිත කිරීමට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 44/’10
26.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— රාජ ෙතොරතුරු නිදහස්ව ලබා ගැනීම සඳහා නීති
සම්පාදනය කිරීම,— රජෙය් විනිවිදභාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා ද, මහජනතාවට සියලු රාජ
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ෙතොරතුරු නිදහස්ව ලබා ගැනීෙම් අයිතිය උෙදසා ද පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ නීති සම්පාදනය කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.45/’10
27.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ශී ලාංකිකයින්ට වඩා යහපත් ෙසෞඛ අවස්ථාවන් සලසා
දීම,— ජනතාවෙගන් විශාල පිරිසකට හදවත් සැත්කම් කිරීම අවශ ව ඇති ෙහයින්, ශී
ලාංකිකයන්ට වඩා ෙහොඳ ෙසෞඛ අවස්ථාවන් සලසා දිය යුතු යැයි ද, ඒ සඳහා ෙපෞද්ගලික
අංශෙය් ෙසේවකයින්ට ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල ෙහෝ ෙසේවක භාරකාර අරමුදල හරහා
ෙනොමිලෙය් පහසුකම් සලසා දිය යුතුයැයි ද, රජෙය් ෙසේවකයන් ෙහෝ ෙසේවා වියුක්තිකයන්
සඳහා සම්පූර්ණ වියදම රජය විසින් ජනාධිපති අරමුදල හරහා සැපයිය යුතුයැයි ද ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.46/’10
28.
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
29.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩකටයුතු විකාශනය කිරීම,—
රූපවාහිනිය ෙහෝ අන්තර්ජාලය හරහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු සජීවිව ෙහෝ පරීක්ෂිතව
විකාශනය කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.48/’10
30.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— එෙතර ජීවත් වන ශී ලාංකිකයන්ට ඡන්දය පකාශ කිරීමට
අවසර දීම,— එෙතර ජීවත්වන ශී ලාංකිකයන්ට ඉදිරි මැතිවරණ සඳහා ඡන්දය පකාශ කිරීමට
අවසර දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.49/’10
31.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විද ත් ඡන්ද පකාශ කිරීෙම් කමයක් හඳුන්වාදීම,—
යල්පැන ගිය වර්තමාන ඡන්දය පකාශ කිරීෙම් කමය ෙවනුවට විද ත් ඡන්දය පකාශ කිරීෙම්
කමයක් හඳුන්වා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.50/’10
32.
ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— ශී ලංකාෙව් වටිනා ස්වභාවික සම්පත් හා ඒ ආශිත පෙද්ශ
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා විධිමත් විද ාත්මක සැලැස්මක් කියාත්මක කිරීම,— ශී ලංකාෙව් පමණක්
ෙනොව ෙලෝකෙය්ම වටිනා ස්වාභාවික සම්පත් ෙලස සැලෙකන සිංහරාජ වනාන්තරය,
කන්ෙනලිය රක්ෂිත වනාන්තරය, රූමස්සල කන්ද, ෙකොග්ගල ඔය දූපත් හා කෙඩොලාන
පද්ධතිය, රැම්සා ෙතත් බිමක් වන මාදු ගඟ හා ඒ ආශිත පෙද්ශ ආරක්ෂා කිරීමටත්, පවර්ධනය
කිරීමටත් විධිමත් විද ාත්මක සැලැස්මක් කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
පා.51/’10
33.
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 ස්ථානයක් වූ ද, ඓතිහාසික හා පුරා විද ාත්මක
වටිනාකමකින් යුතු වූ ද, ෙලෝක උරුමයක් ෙලස සැලෙකන 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
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විධිමත් සැලැස්මක් කියාත්මක කරමින් අප රටට ෙමම ඓතිහාසික උරුමෙය් නිසි පෙයෝජන
ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.55/’10
34.
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා,— මාධ නිදහස හා ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය තහවුරු
කිරීම,— ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව තුළම ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් හා පකාශ කිරීෙම් අයිතිය
තහවුරු කර ඇති ෙහයින් ද, තාක්ෂණය දියුණු ෙවමින් පවතින ෙලෝකයක සත සැඟවීමට ෙහෝ
වසන් කිරීමට අවස්ථාවක් ෙනොමැති ෙහයින් ද, පජාතාන්තික රටක සියලු පුරවැසියන්ට නිදහස්
මාධ තුළින් දැනුම හා අවෙබෝධය ලබාගැනීෙම් අවකාශය ලබාදිය යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.56/’10
35.
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 සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
පා.57/’10
36.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනය නිරතුරුව යාවත්කාලීන
කිරීම,— ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනය මුළු වර්ෂෙයන්ම දින තිහක කාලයක් සඳහා පමණක්
යාවත්කාලීන වන ලයිස්තුවක් ෙනොව නිරතුරුවම යාවත් කාලීන වන විවෘත ලැයිස්තුවක් විය
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.59/’10
37.
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
38.
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
39.
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.
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පා.63/’10
40.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා, — ඡන්දය පකාශ කිරීෙම් අයිතිය තහවුරු කිරීම,—
ලියාපදිංචිවූවද ඡන්දය පකාශකිරීමට අවස්ථාව ෙ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.
පා.64/’10
41.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— දුෂණෙයන් ෙතොර ෙලෝකයක් තහවුරු කිරීම— දූෂණය
මුලින් උපුටා දැමීම සඳහා ෙලෝකෙය් පාර්ලිෙම්න්තු සංවිධාන සමඟ එක්වී ශී ලාංකික
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් කටයුතු කළ යුතු බවට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 69/’10
42.
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 පාරෙය්දී ෙ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. 71/’10
43.
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 සියලුම ෙදනාට සාමවිනිසුරු පදවි ලබා දිය යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 72/’10
44.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සාමවිනිසුරු තනතුරු ලබා දීෙම් දී විධිමත් කමෙව්දයක්
සකස් 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
කමෙයන් හීන වන බැවින් ඒ සඳහා ෙපොදුෙව් පිලිගත හැකි නිර්නායක පදනම් කර ගන්නා වූ
කමෙව්දයක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.74/’10
45.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සුනාමි ෙඛ්දවාචකෙයන් ඇතිවූ ගැටලු විසඳීම,— සුනාමි
ෙඛ්දවාචකය ෙහේතුෙවන් කුමන ෙහෝ ආකාරෙය් ගැටලුවකට මුහුණ දී ෙම් වන ෙතක් ෙනොවිසඳී
පවතින ගැටලු තිෙබ් නම්, පාෙද්ශීය ෙල්කම්, දිස්තික් ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ෙසොයා බලා
ඔවුන් මුහුණ දී ඇති හා දැනටත් මුහුණ ෙදනු ලබන ගැටලු අවම කිරීම සඳහා කාර්යක්ෂම වැඩ
පිළිෙවලක් කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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පා.75/’10
46.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ගෘහස්ථ ශමිකයින් සඳහා ජාතික පතිපත්තියක් සකස්
කිරීම,— ශී ලංකාෙව් විවිධ රැකියා උත්පාදන ක්ෙෂේත තුළ විවිධ නිෂ්පාදන කටයුතු කරන
දසලක්ෂයකට ආසන්න ගෘහස්ථ 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 සකස් ෙකොට එය කඩිනමින්
කියාත්මක කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.76/’10
47.
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 නිෂ්පාදන පමණක් වගා කිරීමටත් ,ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා කිසිෙසේත්ම ඉඩ පස්ථා
ෙනොලැෙබන ආකාරෙය් වැඩසටහන් සම්පාදනය කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
පා.77/’10
48.
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 සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.78/’10
49.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— දිස්තික් මට්ටමින් ෙතොරතුරු මධ ස්ථාන ඇති කිරීම,—
භූෙගෝලීය පිහිටීම, ඓතිහාසික පසුබිම, වගාකරන ෙභෝග වර්ග, මාර්ග පද්ධතිය, රජෙය්
කාර්යාල, පාසල්, විශ්වවිද ාල, දුම්රිය ස්ථාන සහ බස් නැවතුම් ෙපොළවල් ආදි සියලුම ෙතොරතුරු
පරිගණක ගත කරන ලද හා ෙල්ඛන ගත කරන ලද ෙතොරතුරු මධ ස්ථාන ඇති කිරීමටත්, එහි
පළමු පියවෙර්දී පළාත් මට්ටමින්, ෙදවැනි පියවර ෙලස දිස්තික් මට්ටමින් සහ ෙතවැනි පියවර
ෙලස පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශ මට්ටමින් ෙමම මධ ස්ථාන ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.79/’10
50.
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
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
සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.80/’10
51.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—සුනඛයින්, බළලුන් වැනි සුරතල් සතුන් ඇති කිරීම සම්බන්ධ
නීති සම්පාදනය,— නිෙවස්වල ෙහෝ අෙලවි කිරීම සඳහා ඇති කරන සුනඛයින්, බළලුන් වැනි
සුරතල් සතුන් පළාත් පාලන ආයතනවල ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අවශ නීති සම්පාදනය කළ
යුතු අතර, එම සතුන්ෙග් පැටවුන් අෙලවි කිරීම නීත ානුකූලව අවසර ලත් මධ ස්ථානවලදී
පමණක් සිදු කළ යුතු බවත්, එෙසේ ෙනොවන ස්ථානවල ඇති කරන ගැහැණු සතුන්
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අනිවාර්යෙයන්ම වන්ද ාකරණයට ලක් කිරීමටත්, අවශ නීති සම්පාදනය කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 81/’10
52.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— රැකියා ෙවළඳෙපොළට අවශ ශමිකයින් පුහුණු කිරීම—,
අනාගත ශී ලංකාෙව් බිහිවන නව රැකියා අවස්ථා සඳහා අවශ ශමිකයින් පුහුණු කිරීෙම්
කමෙව්දයකට මුල පිරීෙම් කාර්යය වඩාත් කාර්යක්ෂම ෙලස රට තුළ පවත්නා සියලුම තෘතීක
අධ ාපන ආයතන මගින් ආරම්භ කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 82/’10
53.
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 දිස්තික් සීමා නිර්ණය කළ යුතු බවත්, ෙමෙසේ
නිර්ණය කරනු ලබන පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය පළාත් පාලන ආයතන බල පෙද්ශය බවට
පත්කළ යුතු අතර එකී බල පෙද්ශයට ෙකොට්ඨාස අධ ාපන බල පෙද්ශය, ෙපොලිස් බල පෙද්ශය,
ෙගොවිජන ෙසේවා බල පෙද්ශය, පාෙද්ශීය ෙසෞඛ ෙසේවා නිලධාරී බල පෙද්ශය ඇතුළු සියලු
රාජ ආයතනයන්හි බල පෙද්ශ සීමා සංයුක්ත වන පරිදි සමස්ත රාජ ව හයම පතිසංවිධානය
විය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 83/’10
54.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— නිල්වලා ගඟ ව ාපාරෙය් ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු යළි
ආරම්භ කිරීම,— මාතර දිස්තික්කෙය් 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
55.
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 සකස්
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 85/’10
56.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සියලුම පළාත් සභා ජනතා නිෙයෝජිතයන්ෙග් දීමනා හා
වරපසාද පිළිබදව නැවත සලකා බැලීම,— දිවයිෙන් දැනට කියාත්මක වන පළාත් සභා හා
ඉදිරිෙය්දී විධිමත්ව කියාත්මකවීමට නියමිත උතුරු පළාත් සභාෙව් ගරු අමාත වරුන්,
සභාපතිවරුන්, උපසභාපතිවරුන්, ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් සංවිධායකවරුන්, සභා නායකවරුන්,
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකවරුන්, විරුද්ධ පාර්ශවෙය් පධාන සංවිධායකවරුන් සහ ගරු
මන්තීවරුන්ෙග් දීමනා, වරපසාද හා පහසුකම් කමවත් තත්වයක ෙනොපවතින බැවින් ෙම්
පිළිබදව ගැඹුරින් සලකා බලා ඒ සඳහා විධිමත් කියාමාර්ග ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
පා. 86/’10
57.
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,
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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 යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
පා.87/’10
58.
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
59.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජාතික තරුණ පතිපත්තියක් සකස් කිරීම,— සියලුම
ෙද්ශපාලන පක්ෂ නිෙයෝජනය කරන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙගන් සමන්විත විෙශේෂ
කාරක සභාවක් පත්ෙකොට ශී ලංකාවට ෙයෝග වූ ජාතික තරුණ පතිපත්තියක් සකස් කිරීම
ආරම්භ කළ යුතුයැයි ද, ඒ සඳහා ඒ හා සබැඳි සියලු ක්ෙෂේතයන් නිෙයෝජනය වන පරිදි
පවීණයන්, උගතුන් හා බුද්ධිමතුන්ෙගන් ෙමන්ම රාජ හා රාජ ෙනොවන ආයතනයන්හි සහාය
ලබා ගත යුතුයැයි ද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 89/’10
60.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— රජෙය් පාසල් හා විශ්වවිද ාල නිවාඩු දිනවලදී එම
මධ ස්ථාන අධ පන ඒකක සඳහා ලබාදීම,—රජෙය් පාසල් නිවාඩු කාලෙය්දී සහ සවස්
වරුවලත් විශ්වවිද ාල නිවාඩු දිනවලත් එම මධ ස්ථාන 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 ගාස්තු පදනමක්
මත ආරම්භකළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 90/’10
61.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පුරප්පාඩු වන ගාම නිලධාරී තනතුරු වල වැඩ බැලීෙම්
පත්වීම් සඳහා කාර්යක්ෂම වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කිරීම,— ගාම නිලධාරී තනතුරක පුරප්පාඩු
ඇති වූ විට ආසන්න ගාම නිලධාරී වසෙම් ගාම නිලධාරීවරයා වැඩ බැලීම සඳහා පත් කරනු
ලබන්ෙන් ඉතා සුළු දීමනාවක් යටෙත් බැවින් ද, ෙමම වැඩ බැලීෙම් පත්වීම් තුළින් ගාම නිලධාරී
වසම් ෙදෙකහිම කාර්යක්ෂමතාව බිඳ වැෙටන බැවින්ද, එම තත්වය මග හරවා ගැනීම සඳහා
සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම ගාම නිලධාරී සංචිතයක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය
තුළ පිහිටුවිය යුතු අතර පුරප්පාඩු සිදුවන වසම සඳහා එකී සංචිතය තුළින් ගාම නිලධාරීන් පත්
කිරීම සහ එම සංචිතය තුළ සිටින ගාම නිලධාරීන්ට පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින් පවරනු ලබන
ෙවනත් ඵලදායී ක්ෙෂේත ෙහෝ රාජකාරී සඳහා ෙයදවීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 91/’10
62.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වර්තමානෙය් කියාත්මක වන සිවිල් ආරක්ෂක කමිටුවලට
නිල පිළිගැනීමක් ලබා දීම,— සෑම ගාම නිලධාරී වසමකම පිහිටා ඇති ආගමික
සිද්ධස්ථානයන්හි නායක ස්වාමීන්වහන්ෙසේ, පූජකතුමා, විදුහල්පතිතුමා, ගාම නිලධාරී, සමෘද්ධි
සංවර්ධන නිලධාරී, කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ සහකාරවරයා, ජන සභා ෙල්කම්වරු, පෙද්ශෙය්
ෙපොලිස් ස්ථානය නිෙයෝජනය කරන නිලධාරියකු සහ එම ගාම නිලධාරී වසෙම් පිහිටි ස්ෙව්ච්ඡා
සංවිධාන, 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 යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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පා. 92/’10
63.
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 යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 93/’10
64.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සියලු මැතිවරණ එකම දිනක පැවැත්වීම,— ශී ලංකාව තුළ
1988 සිට 2010 දක්වා වසර 22 ක කාලය තුළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003 සහ 2007
වසරවලදී හැර අන් සෑම වසරකදීම කිසියම් මැතිවරණයක් පවත්වා ඇති අතර, එෙසේ මැතිවරණ
පැවැත්වීම ජනතා මතය සලකා බැලීම සඳහා වටිනා නිර්ණායකයක් වුවද, ෙම් තුළින් රෙට්
ආර්ථිකය, පරිපාලනය ආදි සෑම ක්ෙෂේතයකටම දැඩි බලපෑමක් ඇති කරන බැවින් පළාත් පාලන
මැතිවරණ, මහා මැතිවරණ සහ ජනාධිපතිවරණය එකම දිනයකදී පැවැත්වීමට හැකි වන පරිදි
එකී ආයතනවල නිල කාලය සංෙශෝධනය කිරීමටත්, ගැලෙපන මැතිවරණ කමෙව්දයක්
නිර්මාණය කිරීමටත් සුදුසු පරිදි ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයක් කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 94/’10
65.
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 සකස් කිරීමට අවශ ආණ්ඩුකම ව වස්ථා
සංෙශෝධනයක් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 95/’10
66.
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
මාධ ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගනිමින් ෙමම පුහුණු වැඩ සටහන් ආරම්භ කිරීම සඳහා
ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් කියාවට නැංවිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 96/’10
67.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කලතයාෙග් ෙනොමනා කියා නිසා අසරණභාවයට පත්වන
පාර්ශවයට සහන සලසා දීම,— විවාහක අඹුසැමි යුවලක් එකම වහලක් යට ජීවත්ව සිටින
අවස්ථාවලදී පුරුෂයා ෙහෝ බිරිඳ සුරාව, සූදුව සහ ෙවනත් අපචාරී කටයුතුවල ෙයෙදමින් ඉඩම්
ෙහෝ ෙග් ෙදොර බඩු මුට්ටු තම ෙපෞද්ගලික අභිමතය පරිදි විකුණමින් ෙහෝ අන් අයට පවරමින්
හැසිරීම නිසාෙවන් අෙනක් පාර්ශවයත් සමඟ දරුවන් දැඩි අසරණභාවයට පත් වන අවස්ථාවලදී
එම තත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා අවශ නීති සම්පාදනය කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
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පා. 98/’10
68.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—චර්යා ධර්ම පිළිබඳ කාරක සභා ඇතිකිරීම,— ශී ලංකෙව්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් විශ්වාසවන්තභාවය හා ඔවුන් තුළ උසස් ආචාර ධර්ම
පවත්වාෙගන යාෙම් අවශ තාව නිසා ඒ පිළිබඳ කරුණු ෙසොයා බැලීම සඳහා චර්යා ධර්ම පිළිබඳ
කාරක සභාවක් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 99/’10
69.
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 කළයුතු බවත් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 100/’10
70.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, — ෙපොලිස් නිලධාරීන්ට ද අවුරුදු විස්සක ෙසේවා කාලයකින්
පසු විශාම යාමට අවස්ථාව ලබාදීම, — ෙපොලිස් ෙදපාර්තුෙම්න්තුෙව් කාන්තා ෙපොලිස්
නිලධාරිනියන් සඳහා වන විසි වසරක ෙසේවා කාලයකින් පසු ස්ව කැමැත්ෙතන් විශාමයාෙම්
හැකියාව, ෙපොලිස් නිලධාරීන් සඳහා ද අදාළ වියයුතු යැයි ද ඒ සඳහා කමෙව්දයක් සකස් කළ
යුතුයැයි ද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 101/’10
71.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—ෙරගුලාසි ඉවත් කිරීෙම් කාරක සභා ඇති කිරීම ,—ෙරගුලාසි
තැනීම ෙමන්ම ෙරගුලාසි ඉවත් කිරීමද නිතර සිදුවන කියාවලියක් බැවින් කල්පැන ගිය
ෙරගුලාසි ඉවත් කිරීම පිළිබඳ ෙසොයා බැලීම සඳහා ෙරගුලාසි ඉවත් කිරීෙම් කාරක සභා ඇති කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 102/’10
72.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, — සිවිල් ආරක්ෂක බලකායට අයත් නිලධාරීන්/ නිලධාරිනියන්
ෙසේවෙය් ස්ථිර කිරීම, — සිවිල් ආරක්ෂක බලකායට අයත් නිලධාරීන් හා නිලධාරිනියන් සඳහා ද
රජෙය් අෙනකුත් ආරක්ෂක අංශවල ෙසේවෙය් නියුතු නිලධාරීන් හා නිලධාරිනියන්ට ෙමන්
වැටුප්, දීමනා, ස්ථිර ෙසේවය සහ විශාම වැටුප් සහිත රජෙය් ෙවනත් ෙදපාර්තුෙම්න්තුවල ෙමන්
පිළිගත් නිල තත්ත්වයක් ලබාදිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 103/’10
73.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—සහතික වීම පිලිබඳ කාරක සභා ඇති කිරීම,—
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අසන පශ්නවලට පිළීතුරු වශෙයන් රජය ෙදන සහතික හා රජෙය් බැඳීම්
ඇතැම් විට කඩ වන අවස්ථා දක්නට ලැෙබන බැවින්, රජය සිය වගකීම් ඉටු කරන බවට සහ ඒවා
පිළිබඳව වගකියන බවට සහතික වීම සඳහා සහතික වීම පිලිබඳ කාරක සභා ඇති කළ යුතුයැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා. 104/’10
74.
ගරු. (අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා,— තල් ගස් වගාව දිරිමත් කිරීම,— “කට්පගතරු”
යන නමින් හැඳින්ෙවන ෙපොදු ජනතාවට ඉමහත් පෙයෝජනවත් වන තල් ගස් වගාව දිරිමත්
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කිරීෙමන් තල් ආශිත නිෂ්පදන පවර්ධනයට සියලු පියවර ගත යුතු බව ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
පා. 105/’10
75.
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 යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.108/’10
76.
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
77.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අයාෙල් යන සුනඛයින්ෙගන් මිනිස් ජීවිතවලට සිදුවන
හානිය වළක්වා ගැනීම සඳහා කමෙව්දයක් සැකසීම,— අයාෙල් යන සුනඛයින්ෙගන් මිනිස්
ජීවිතවලට සිදුවන හානිය වළක්වා ගැනීෙම් අරමුණින්, රජය මගින් භූමි පමාණයක් ෙවන්ෙකොට
එම ස්ථානයට නිදැල්ෙල් යන සුනඛයින් ෙගන ෙගොස් ඔවුන් රැක බලාගැනීම සඳහා සුදුසු වැඩ
පිළිෙවලක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.110/’10
78.
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
79.
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
80.
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
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ආත්මාභිමානයට සරිලන වැටුපක් ලැෙබන පරිදි වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම සඳහා කමෙව්දයක්
සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.113/’10
81.
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 සකස් කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.114/’10
82.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ශී ලංකාව තුළ දැනට කියාත්මක වන ෙනොතාරිස් ෙසේවාව
යාවත්කාලීන කිරීම,— දිවයින තුළ කියාත්මක වන ෙනොතාරිස් ෙසේවය යල්පැන ගිය නීතිවලින්
සකස් වී ඇති නිසා ඒ පිළිබඳව යළි සලකා බලා වර්තමානයට ගැලෙපන ෙලස නීති හඳුන්වා දිය
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.115/’10
83.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වියළි කලාපීය ෙහේන් ෙගොවීන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත්
කිරීම,— වියළි කලාපීය පෙද්ශවල ෙහේන් ෙගොවීන් විසින් වගා කරනු ලබන වී, කුරක්කන්, මුං,
තල වැනි වගාවන්හි අස්වැන්න වැඩි කර ගැනීම සහ නිෂ්පාදන සකස් කිරීම සඳහා නව
තාක්ෂණය හඳුන්වාදීම තුළින් උසස් ගුණාත්මක තත්ත්වෙයන් යුතු නිෂ්පාදන සකස් කිරීම
සඳහාත්, ෙද්ශීය හා ජාත න්තර ෙවළඳෙපොළ තුළ නිෂ්පාදන අෙලවි කර ගැනීෙම් පදනම
ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහාත් සීමිත සමූපකාර සමාගම් ඇති කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා කරයි.
පා.116/’10
84.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ගුරු උපෙද්ශක ෙසේවාවක් ඇති කිරීම,— ශී ලංකාෙව්
අධ ාපනෙය් ගුණාත්මක සංවර්ධනයක් ඇති කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව මීට වසර විස්සකට(20)
පමණ ෙපර සිට ආරම්භ වී කියාත්මක වන ගුරු උපෙද්ශක තනතුරු ෙවනම ගුරු උපෙද්ශක
ෙසේවා ඵ්කකයක් ෙලස ස්ථාපනය කල යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.117/’10
85.
ගරු රුවන් රණතුංග මහතා,— අතුරු ෙබදීම් තහනම් නිකුත්කර ඇති රජෙය් දීමනා පත
ඉඩම්වල අතුරු ෙබදීෙම් බලය පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට පැවරීම,— ජය භූමි, ස්වර්ණ 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 ෙකොමසාරිස්, ඉඩම්
ෙකොමසාරිස් 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
86.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— තිරිඟු පිටි ෙවනුවට සහල් පිටි ජනතාව අතර ජනපිය කරවීම
සඳහා නව තාක්ෂණය හඳුන්වා දීම,— තිරිඟු පිටි සඳහා විෙද්ශ රටවලට ඇදී යන විශාල
ධනස්කන්ධය නවතාලීෙම් අරමුණ ඇතිව ආෙද්ශකයක් ෙලස භාවිතා කළ හැකි සහල් පිටිවලින්
සැකසූ ආහාර පචලිත කිරීම සඳහාත්, ෙකඳි සහිත ධාන වර්ගයක් වන සහල් වඩාත් සියුම් ෙලස
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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
87.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— යුද්ධය නිසා ආබාධිතයන් බවට පත්වූවන්ට සහන
සලසා දීම,— වසර 30කට ආසන්න කාලයක් පැවැති යුද්ධය ෙහේතුෙකොට ෙගන එදිෙනදා කුලී
වැඩ ෙකොට ජීවත් වූ ජනතාවත් ස්ථිර රැකී රක්ෂා කළ ජනතාවත් 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
88.
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
89.
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 ස්ථාවර 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.
පා.123/’11
90.
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 යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.124/’11
91.
ගරු රුවන් රණතුංග මහතා,— ශාස්තීය 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 ශාස්තීය 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.
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පා.126/’11
92.
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා,— තීභාෂා ශී ලංකාවක් සඳහා “සෙහෝදර පාසල්
වැඩසටහනක්” ස්ථාපනය කිරීම,— තීභාෂා ශී ලංකාවක් සඳහා වන දස අවුරුදු ජාතික
සැලැස්මක් ඇති කිරීම ජාතික ඒකාබද්ධතාව සහ සමාජ සංහිඳියාව සඳහා ඉතා වැදගත් කියා
මාර්ගයක් බැවින්, ෙකටි කාලීන නිරාවරණ වැඩ සටහන් යටෙත් ශිෂ යන් සහ ගුරුවරුන්
හුවමාරුව සඳහා “සෙහෝදර පාසල් වැඩසටහනක්” මගින් බහුතරයක් සිංහල භාෂාව කථා කරන
පෙද්ශවල තිෙබන එක් එක් පාසල්, ෙදමළ මාධ පාසල් සමග සම්බන්ධ කිරීමට අධ ාපන
අමාත ාංශය සහ ජාතික භාෂා සහ සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත ාංශය පියවර ගත යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.127/’11
93.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ගාල්ල ජාත න්තර කීඩාංගණය නැවත නම් කිරීම,—
නිදහස් අධ ාපනෙය් පියා වන දිවංගත ගරු (ආචාර්ය) සී. ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මහතාට
ෙගෞරවයක් වශෙයන් ගාල්ල ජාත න්තර කීඩාංගණය එතුමාෙග් නමින් නැවත නම් කළ
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.128/’11
94.
ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— පූව ළමා විය අධ ාපනය පිළිබඳව ජාතික වැඩපිළිෙවළක් සකස්
කිරීම,— අප රට තුළ දරුවන්ෙග් අධ ාපනෙය් ඉතා වැදගත් අවස්ථාවක් වන පූව ළමා විය
අධ ාපනය ලබා දීම (ෙපර පාසල් අධ ාපනය) පිළිබඳව ජාතික වැඩපිළිෙවළක් සකස් කළ යුතු
අතර ෙපර පාසල් පාලිකාවන්ට විධිමත් පුහුණුවක් හා බඳවා ගැනීෙම් කමයක් සමගින් වැටුප්
කමයක් ද සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.129/’11
95.
ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ඓතිහාසික ස්ථාන පිළිබඳ නිබන්ධනයක්
සකස් කිරීම,— ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ඓතිහාසික, පුරා විද ාත්මක හා සංස්කෘතිකමය වශෙයන්
වටිනා ස්ථාන සම්බන්ධෙයන් පුළුල් අධ යනයක් සිදුකර ඒ පිළිබඳව ශාස්තීය වශෙයන්
වටිනාකමක් ඇති නිබන්ධනයක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.130/’11
96.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මැතිවරණ කියාවලිය සහ මැතිවරණ පැවැත්වීම පිළිබඳව
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කිරීම,— මැතිවරණ කියා පටිපාටිය සහ මැතිවරණ
පැවැත්වීම පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් ස්ථිර පදනමකින් පත් කළ යුතුයැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.131/’11
97.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදලින් සහ ෙසේවක භාරකාර
අරමුදලින් කඩිනමින් මුදල් ෙගවීම,— ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් සහ ෙසේවක භාරකාර
අරමුදෙල් දායකත්වය දරන සියලුම සාමාජිකයින්ට ෙගවිය යුතු මුදල් කියාකාරී ෙසේවෙයන්
විශාම ෙගන එක් මසක් ගතවීෙමන් අනතුරුව ෙගවීම සඳහා විධිවිධාන සැළසිය යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.132/’11
98.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— රාජ මාධ වල අපක්ෂපාතීත්වය තහවුරු කිරීම,— රාජ
මාධ ශී ලංකාෙව් පුරවැසියන්ට පමණක්ම හිමි වූ තනි අයිතිවාසිකමක්වන නිසාත්, රජෙය්
මාධ නිරන්තරවම ෙද්ශපාලනීකරණයට ලක්වීමක් සිදුවී තිෙබන නිසාත් ශී ලංකාෙව් ලියාපදිංචි
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වී සිටින සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට රාජ මාධ තුළින් සමාන ෙලස සැලකීම සහ සමාන
ෙලස අවස්ථාවන් ලබාදීම තහවුරු කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.133/’11
99.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— රාජ ෙසේවෙය් භාෂා පවීණත්වෙය් අවශ තාව,— වර්ෂ
2025 වන විට සියලුම රජෙය් ෙසේවකයන්ට සිංහළ, ෙදමළ සහ ඉංගීසි යන භාෂා තුෙනන්ම වැඩ
කටයුතු කිරීමට, ලිපි හුවමාරු කර ගැනීමට සහ කථා කිරීමට හැකි වීම රජය විසින් අනිවාර්ය
කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.134/’11
100.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට විමධ ගත අයවැෙයන්
පතිපාදන ෙවන්කරදීම,— පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 225 ෙදනා ෙවත, දළ ජාතික
නිෂ්පාදිතෙයන් 1% කට සමාන වූ විමධ ගත අයවැය මුදලක් වාර්ෂිකව ෙවන්කළ යුතු බවත් එම
ෙවන්කිරීෙමන්, 50% ක් පාග්ධන වියදම් වශෙයන් උපෙයෝගීකර ගැනීමටත් ෙශේෂය රජෙය්
නිර්ණායක මත පදනම්ව තම ඡන්ද දායකයින් ෙවනුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයාෙග්
අභිමතය පරිදි කවර ෙහෝ පදනමකින් උපෙයෝගී කර ගැනීම සඳහාත් හිමිකම් ලබා දිය යුතු බවත්
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.138/’11
101.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— විශ්වවිද ාල මගින් පවත්වාෙගන යන පාඨමාලාවන්
රැකියාභිමුඛ පාඨමාලාවන් බවට පත්කිරීම,— දිවයිෙන් සියලුම රජෙය් විශ්වවිද ාල සහ
ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාල මගින් පවත්වාෙගන යන ශාස්තීය අධ ාපනයම සඳහා වූ උපාධි
පාඨමාලාවන් රැකියාභිමුඛ වෘත්තීයමය උපාධි පාඨමාලාවන් බවට පරිවර්තනය කර එමගින්
බිහිවන්නා වූ උපාධිධාරීන් ෙවත නව රැකියා සපයා දීෙම් අරමුණ ඇතිව, සියලුම විශ්වවිද ාල
සමඟ රාජ අංශෙය් සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආයතන සම්බන්ධීකරණය සඳහා කමවත් වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.139/’11
102.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පාසල් සිසුන් පවාහනය කරනු ලබන වෑන් රථ සඳහා නිසි
පමිතීන් නියම කිරීම,— දිවයින පුරා පවත්වාෙගන යනු ලබන පාසල් සිසු පවාහන ෙසේවාවන්
නියමිත පමිතිෙයන් ෙනොපවතින බැවින් සහ ඇතැම් පාසල් වෑන් රථ ෙසේවකයින්ෙග් පැවතුම්
යහපත් තත්ත්වෙයන් ෙනොපවතිත බැවින්, නිසි පමිතිෙයන් යුතු වෑන් රථ ෙසේවාවක්
පවත්වාෙගන යෑම සඳහාත්, එම ෙසේවාවන් ලබාගන්නා පාසල් ශිෂ ශිෂ ාවන්ෙග් ආරක්ෂාව
තහවුරු කිරීම සඳහාත්, වෑන් රථ ෙසේවාවන් සඳහා පමිතීන් හඳුන්වාදිය යුතුයැයි ද, වෑන් රථ
ෙසේවකයින් තුළ යහපත් පැවතුම් පවත්වාෙගන යාම සඳහා විනය නීති මාලාවක් හඳුන්වා දිය
යුතුයැයි ද ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.140/’11
103.
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා,— ෙපොල් කර්මාන්තෙයහි සහ ෙපොල් සම්පත්වල
සංවර්ධනය හා පවර්ධනය විධිමත් කිරීම,— වානිජමය නිෂ්පාදන අතර ඉතා වැදගත් ස්ථානයක්
ෙපොල්වලට හිමි වන ෙහයින් ෙපොල් සම්පත් සහ ඒවාෙය් පරිසරය තිරසාරව පවත්වා ගන්නා
අතරම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට සුවිෙශේෂී දායකත්වයක් ලබා ෙදන ෙලස ෙපොල් කර්මාන්තය සහ
ෙපොල් සම්පත්වල සංවර්ධනය විධිමත් ෙකොට පවර්ධනය කිරීම උෙදසා අර්ථාන්විත පියවර ගත
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
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පා.141/’11
104.
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා,— කිතුල් කර්මාන්තය නගා සිටුවීම උෙදසා කිතුල්
වගා කිරීම වැඩි කිරීම,— ගාමීය කර්මාන්ත ෙකෙරහි කිතුල් මගින් සිදු කරනා සුවිශාල
දායකත්වය ෙහේතු ෙකොට ෙගන ගාමීය කර්මාන්ත සහ ගාමීය පජාව නගා සිටුවිම පිණිස වගාවන්
තුළ කිතුල් ගහනය වැඩි කිරීම සඳහා වන අපෙග් දිරිය සැලසුමට අනුගතව නව කිතුල් වගාවන්
සංඛ ාව වැඩි කිරීම උෙදසා නිසි කියාමාර්ග ගත යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.142/’11
105.
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා,— ශී ලංකාව වටා දූෂණෙයන් ෙතොර සමුදික
පරිසරයක් සුරක්ෂිත කිරීම,— තිරසාර ජාතික සංවර්ධනයක් සහ ස්වකීය ජනතාවෙග් සහ
ආර්ථිකෙය් යහ පැවැත්ම උෙදසා, වසර 2020 වන විට ශී ලංකාව වටා දූෂණෙයන් ෙතොර සමුදික
පරිසරයක් තහවුරු කිරීම පිණිස පියවර ගත යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.143/’11
106.
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා,— කජු වගාව වැඩි දියුණු කිරීම උෙදසා කටයුතු
ආරම්භ කිරීම— කජු සහ ඒ ආශිත නිෂ්පාදන සැකැසුම, අෙලවි කිරීම සහ වගා කිරීමට ආධාර
කිරීම සහ එමගින් පධාන ෙපෙළේ, තත්වෙයන් උසස් සහ වටිනාකම එකතු කළ කජු
නිෂ්පාදකයකු සහ අපනයනකරුවකු බවට පත්වීම සඳහා ශී ලංකාවට සහාය ලබා දීම පිණිස කජු
වගාව වැඩි දියුණු කිරීම උෙදසා කටයුතු ආරම්භ කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
පා.144/’11
107.
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා,— සම්පදායික කර්මාන්ත සංවර්ධනය කිරීම,—
අම්පාර දිස්තික්කෙය් අභාවයට යන සම්පදායික කර්මාන්ත වන අත් යන්ත ෙප්ෂ කර්මාන්තය,
කුඹල් කර්මාන්තය, තල් ෙකොළ හා පන් ගස්වලින් ෙපට්ටි, වට්ටි හා පැදුරු විවීම, ෙකොහු
කර්මාන්තය හා ෙව්වැල් කර්මාන්තය යනාදිය සංවර්ධනය කර, එම පෙද්ශෙය් ජනතාවට රැකියා
අවස්ථාවන් උදාකර දීෙමන් ඔවුන්ෙග් ආදායම නංවාලීමට රජය කටයුතු කළ යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.146/’11
108.
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා,— ආයුධ ෙවළඳාම සඳහා විධිමත් පාලන කමයක් ස්ථාපිත
කිරීම,—ජාත න්තර වශෙයන්, කිසිදු පාලනයකින් ෙතොරව ආයුධ ෙවළඳාම කියාත්මක වීෙම්
පතිඵලයක් ෙලස ශී ලංකාව වැනි රටවලට ආයුධ ගලා ඒම සහ එම රටවල් තුළ අවිධිමත් ෙලස
ආයුධ සංසරණයවීම, ජනසමාජෙය් නිදහසට ඉමහත් බාධකයක් ද පජාතන්තවාදී ෙලස බලයට
පත් රජයකට තර්ජනයක් හා බලපෑමක් ෙමන්ම රට තුළ මත්දව සහ ගණිකා වෘත්තිය වැනි නීති
විෙරෝධී කියාකාරකම් පුළුල් වීම සඳහා ෙහේතුවක්ද වී ඇත. ඉහත තත්ත්වය වළක්වාලමින්
විනයගරුක, නීතිගරුක සහ සදාචාර සම්පන්න සමාජයක් ජනිත කිරීම මහින්ද චින්තන ඉදිරි
දැක්ෙමහි අෙප්ක්ෂාවක් වන බැවින් ද, වර්තමාන ෙලෝකෙය් බලාෙපොෙරොත්තුව අවි ෙවළඳ
ගිවිසුම් කියාත්මක කිරීම මගින් සමාජ අරගල අවම කර සමාජ සුභ සාධනය සහතික කිරීම වන
බැවින් ද, ෙමම විෂමාචාරයන් පිටුදැකීම සඳහා ජාත න්තර ගිවිසුම්වලට හා පඥප්තිවලට අදාළව
ෙද්ශීය නීති පද්ධතියක් ස්ථාපිත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.147/’11
109.
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා,— රට ඉඳි වගාව හඳුන්වාදීෙම් හැකියාව විමසා
බැලීම සඳහා පුළුල් අධ යනයක් සිදු කිරීම,— රට ඉඳි ශාඛය (ෆීනික්ස් ඩැක්ටිලිෙෆරා) අප රෙට්
වගා කිරීම සම්බන්ධෙයන් මඩකලපුව දිස්තික්කෙය් කාත්තන්කුඩිහි සිදු කරන ලද අත්හදා
බැලීමක් සාර්ථක බව ෙපනී ෙගොස් ඇති ෙහයින්, අප රෙට් ජනතාවට අෙප්ම ෙපොළෙව් වවන ලද
ෙමම රසවත් පළතුර භුක්ති විඳීමට අවස්ථාව සලසනු පිණිස, රට ඉඳි වගාව හඳුන්වා දීෙම්
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හැකියාව විමසා බලන පුළුල් අධ යනයක් සිදු කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
පා.151/’11
110.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ගුවන් විදුලි විකාශ නියාමනය කිරීම,— ගුවන් විදුලි විකාශ
නියාමනය කිරීෙම් ස්වාධීන අධිකාරියක් සංස්ථාගත කිරීම සඳහා නීති හඳුන්වා දිය යුතුයැයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.152/’11
111.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— රූපවාහිනී වැඩසටහන් විකාශය නියාමනය කිරීම,—
රූපවාහිනී වැඩසටහන් විකාශය නියාමනය කිරීෙම් ස්වාධීන අධිකාරියක් සංස්ථාගත කිරීම සඳහා
නීති හඳුන්වා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.153/’11
112.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මහ නගර සභාවලට රාජ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභා
හඳුන්වා දීම,— 2013 ජනවාරි මස 01 වැනි දින වන විට සෑම මහ නගර සභාවකම රාජ ගිණුම්
පිළිබඳ කාරක සභා පිහිටුවීම සඳහා නීති හඳුන්වා දිය යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
කරයි.
පා.154/’11
113.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— හිමිකම් පනත සම්මත කිරීම,— මානව අභිමානය,
සමානාත්මතාව සහ නිදහස යන පජාතන්තවාදී වටිනාකම් තහවුරු කරන දකුණු අපිකාෙව්
පජාතන්තවාදෙය් පදනම වන හිමිකම් පනත හා සමානව රෙට් සියලු ජනතාවෙග් හිමිකම්
සහතික කරමින් එම පනෙත් නිශ්චිතව දැක්ෙවන සීමාවන්ට යටත්ව රාජ ය විසින් ඒවා ගරු කළ
යුතු, ආරක්ෂා කළ යුතු, පවර්ධනය කළ යුතු හා ඉටුකර දිය යුතු බවට විධිවිධාන සලස්වන
පනතක් ශී ලංකාෙව් සම්මත කළ යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
පා.155/’11
114.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට විෙශේෂ දීමනා ෙගවීම,—
රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව සහ වැටුප් සහ ෙසේවක සංඛ ා ෙකොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත
කර පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවෙහොත් හැර කිසිදු අමාත වරෙයකුට, නිෙයෝජ
අමාත වරෙයකුට ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට කිසිදු විෙශේෂ දීමනාවක් ෙනොෙගවිය
යුතුයැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.

2012 ජූනි මස 19 වැනි අඟහරුවාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
0773/’10

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

(ආ)

2010.06.29 දින නිකුත් කරන ලද මූල කළමනාකරණ වාර්තාවට අනුව, ෙගේලයින්
ඉන්ටර්නැෂනල් පුද්ගලික සමාගමට රුපියල් මිලියන 400 ක බැංකු ඇපකරයක් ලබා දී
ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)

එම බැංකු ඇපකරය ලබා දීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
එමගින් ලැබුනු පතිලාභය කවෙර්ද;
එම වගකීම නිදහස් කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;

( 83 )

(iv)

සමූපකාර ෙතොග ෙවළද සංස්ථාව, රාජ ෙවළඳ සමාගම ෙහෝ රාජ ෙවළඳ
සමූපකාර ෙතොග සමාගම ෙවත ලබා දී ඇති රුපියල් මිලියන 4200 ක බැංකු
ඇපකරය නිදහස් කර ෙනොමැති වීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(v) ඉහත කී ඇපකරය පැවතීම ෙහේතුෙවන් ලැෙබන පතිලාභය කවෙර්ද;
(vi) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ණය පමාණය තවදුරටත් වැඩි කරමින් ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලය හා ආශිත ව ාපෘති සඳහා රුපියල් බිලියන 120 ක බැංකු
ඇපකරයක් ලබා දී තිෙබ්ද;
(vii) ෙමම තත්ත්වය නිවැරදි කිරීමට ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
(viii) රජය විසින් මහජන බැංකුෙව් විශාම අරමුදෙලන් මුදල් ලබා ගැනීමට ෙහේතු
කවෙර්ද;
යන්න ඉහත සඳහන් වාර්තාවට අනුව එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1158/’11

2.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(ආ)

(i)

මාතර දිස්තික්කෙය්, මුලටියන අධ ාපන කලාපයට අයත්, මුලටියන
ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන මාර/අතපත්තුකන්ද
කණිෂ්ඨ විද ාලෙය් ගුරු නිවාසෙය් වහලෙය් ලී දිරා ෙගොස්, ෙදොර ජෙනල් සහ
බිත්ති දැඩි ෙසේ අබලන් තත්ත්වයට පත් වී ඇති බවත්;
(ii) එවැනි අබලන් ගුරු නිවාසයක් පැවතීම එම පාසෙල් දරුවන්ෙග් කටයුතුවලට
අවදානමක් බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(i)

අවදානම් සහිත ඉහත ගුරු නිවාසය ඉවත් කර නව ගුරු නිවසක් ඉදිකිරීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙම් වන විට පතිපාදන ෙවන් ෙකොට තිෙබ්ද;
(iii) ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
(iv) ගුරු නිවාසෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද;
(v) ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කිරීමට ෙයෝජිත දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1691/’11
3.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— තැපැල් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

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

තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව රාජ හා ෙපෞද්ගලික ෙසේවා ආයතන සමඟ එකඟ වී
ඇති ෙසේවා ගිවිසුම් කවෙර්ද;
එම ගිවිසුම් ඇති කරගත් ආයතන කවෙර්ද;
එම ගිවිසුම් ඇතිකර ගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
එක් එක් ආයතනයට අදාළව ඇති කර ගත් ෙසේවා ගිවිසුම් ආරම්භ වූ දින සහ
අවසාන වන දින කවෙර්ද;
එම ගිවිසුම් ඇති කර ගැනීම සඳහා අනුමතිය ලබාදුන් අය කවුරුන්ද;

( 84 )

(vi)

එම ගිවිසුම් යටෙත් තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලැෙබන ලාභය ෙහෝ පාඩුව
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2099/’11

4.
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ආරක්ෂක හමුදාවල ෙසේවය කරන රණවිරුවන්හට ඔවුන්ෙග් තුන්වැනි දරුවා
ඉපදුන විට රුපියල් ලක්ෂයක දීමනාවක් ලබා දීමට 2011 අයවැෙයන් කළ
ෙයෝජනාව කියාත්මක කරන කමෙව්දය කවෙර්ද;
(ii) එම දීමනාව ලබා ෙදනු ලබන ආරක්ෂක හමුදා නිලයන් කවෙර්ද;
(iii) එය ලබා දීෙම්දී සකීය ෙසේවය සැලකිල්ලට ගනු ලබන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1639/’11
5.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සමූපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

බදුල්ල, මයිලගස්තැන්ෙන් පිහිටි රජෙය් ආහාර ගබඩා සංකීර්ණයක් ෙලස
පෙයෝජනයට ගත් ෙගොඩනැගිල්ල වසා දමා ඇති බවත්;
(ii) රජෙය් වාහන විශාල සංඛ ාවක් එම ෙගොඩනැගිලි භූමිෙයහි දිරාපත් ෙවමින්
පවතින බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ඉහත සඳහන් පරිදි රජෙය් සම්පත් විනාශවීමට ඉඩ හැරීම ජාතික අපරාධයක් බව එතුමා
පිළිගන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

එම ආහාර ගබඩා සංකීර්ණය සහ අදාළ අෙනකුත් සම්පත් කඩිනමින්, ඵලදායී
කටයුතු සඳහා ෙයොදා ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම් , එම කටයුතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1706/’11

6.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)
(ii)

ෙපෞද්ගලික පවාහන ෙසේවා අමාත ාංශෙය් කාර්යභාරය කවෙර්ද;
අමාත ාංශෙය් ෙසේවෙය් නියුතු එහි කාර්ය මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයින් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

ෙම් වනවිට රට තුළ ධාවනයට ෙයොදාගන්නා මුළු පුද්ගලික බස්රථ සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
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(ii)

නිසි ලියාපදිංචිවීමකින් අනතුරුව ධාවනය වන පුද්ගලික බස්රථ සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
(iii) නිසි ලියාපදිංචිවීමකින් ෙතොරව ධාවනය වන පුද්ගලික බස්රථ සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
(iv) 2000, 2003 සහ 2006 යන වර්ෂ වලදී ධාවනය කරවන ලද පුද්ගලික බස්රථ
සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
පසුගිය වර්ෂ අටක කාලය තුළ පුද්ගලික බස් ගාස්තු සංෙශෝධනය වූ අවස්ථා
කවෙර්ද;
(ii) ඉකුත් කාලසීමාව තුළ අනුමත කරන ලද බස් ගාස්තු වැඩිවීම් කවෙර්ද;
යන්න වාර්ෂික පදනමින් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
(ඇ)

(i)

1905/’11

7.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)
(i) 2011 වර්ෂෙය් අෙගෝස්තු මාසෙය්දී ඉඩම් රජෙය් භුක්තියට පවරා ගැනීම
සම්බන්ධව අති විෙශේෂ ගැසට් පතයක් නිකුත් කරනු ලැබුෙව්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම ගැසට් පතය නිකුත් කළ දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)
(ii)

එම ගැසට් පතය යටෙත් රජය ෙවත පවරා ගැනීමට ෙයෝජිත ඉඩම් කවෙර්ද;
එම ඉඩම් අයිතිකරුවන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ එක් එක් ඉඩම් හිමියාෙගන්
පවරා ගනු ලබන භූමි පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) එකී ඉඩම් රජයට පවරා ගැනීෙම් ගැසට් පතය නිකුත් කිරීමට ෙපර එම ඉඩම්වල
තිබූ ෙද්පලවලට හානි සිදු කර තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, හානිකරන අවස්ථාව වන විට එකී ෙද්පලවල වටිනාකම් තක්ෙසේරු
කිරීමක් සිදු කෙළේද;
(v) එම ෙද්පල කඩා බිඳ දැමීම සඳහා අනුමතිය ලබා දුන් බලධාරියා කවුරුන්ද;
(vi) එවැනි අනුමතියක් ලබාදීම සඳහා ඔහුට ඇති බලතල කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1707/’11

8.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)
(iii)

ශී ලංකාෙව් මුළු ජනගහනය ෙකොපමණද;
වයස අවුරුදු 18 වැඩි ජනගහනය ෙකොපමණද; සහ
වයස අවුරුදු 18 වැඩි ජනගහනය අතරින් ලියාපදිංචි ඡන්ද දායකයන් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දැනුම් ෙදන්ෙනහිද?
(ආ) ඡන්ද බලය අහිමි කරන ලද සහ අඛණ්ඩව ඡන්දය පකාශ කිරීමට ෙනොහැකි වූ ඡන්ද
දායකයන් විශාල සංඛ ාවක් සිටින බව එතුමා දන්ෙනහිද?
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(ඇ)

(i)

ඡන්දහිමි නාම ෙල්ඛනය යාවත්කාලීන කිරීම වර්ෂෙය් ජූනි මස පළමුවැනි දින
සිට ජූලි මස තිස්එක් වැනි දින ෙතක් කාලයට සීමා කරනු ෙවනුවට එය වර්ෂය
පුරා සිදුකිරීමට අවස්ථාව සැලසිය හැකිද;
(ii) ඡන්දය පකාශ කිරීම අනිවාර්ෙයන්ම සිදුකළ යුතු කටයුත්තක් බවට පත්කිරීෙම්
හැකියාවක් තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1815/’11
9.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) මාතර දිස්තික්කෙය්, අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභා බල පෙද්ශය තුළ පිහිටි දිගිලි ඇළ හරහා
ඉදිකර ඇති කනමීයගල ලෑලි පාලම දිරාපත්වීම ෙහේතුෙවන් එය භාවිතා කරන
ජනතාව දැඩි අනතුරුදායක තත්වයකට මුහුණ දී ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(i) එම ස්ථානෙය් නව පාලමක් ඉදිකිරීමට සැලසුම්කර තිෙබ්ද;
(ii) ෙම් වනවිට ඒ සඳහා පතිපාදන ෙවන්කර තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද;
(iv) එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(ආ)

1906/’11

10.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2009 වර්ෂෙය් සිට ලංකා ඛනිජ වැලි සමාගම විසින් ඛනිජ සම්පත් කැණීම
සඳහා ෙටන්ඩර් ලබා දුන් ආයතනවල නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(ii) එම සමාගම්වල අධ ක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන්
කවෙර්ද;
(iii) එම ෙටන්ඩර් ලබා දීම අනුමත කළ බලධාරියා ෙහෝ බලධාරීන් කවුරුන්ද;
යන්න එතුමා සදහන් කරන්ෙනහිද?

2009, 2010 සහ 2011 වර්ෂවල ලංකා ඛනිජ වැලි සමාගෙම් අධ ක්ෂවරයා
ෙලස කටයුතු කළ අයෙග් නම, ලිපිනය සහ එම තනතුරට අදාළ සුදුසුකම්
කවෙර්ද;
(ii) වර්ෂ 2009 සිට 2011 දක්වා ලංකා ඛනිජ වැලි සමාගම ලැබූ ලාභය ෙහෝ
අලාභය වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
(ආ)

(i)

( 87 )

2012 ජූනි මස 20 වැනි බදාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1065/’11

1.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ) ආෙයෝජන මණ්ඩල පනෙත් 16 සහ 17 වගන්ති යටෙත් 2009, 2010 සහ 2011
වර්ෂෙය් ෙම් දක්වා පිහිටුවන ලද කර්මාන්තශාලා තුළින් අෙප්ක්ෂා කළ මුළු රැකියා
සංඛ ාව කවෙර්ද යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

අලුතින් පිහිටුවන ලද ආෙයෝජන මණ්ඩල සමාගම්හි වාර්ෂික අපනයන
ශක තාවෙය් පමාණය කවෙර්ද;
(ii) ආෙයෝජනයන් සිදු කළ පධාන රටවල් ෙමොනවාද;
(iii) බදු ෙගවීමට නියමිත දිනෙය් සිට ඉහත කී ආෙයෝජනවලින් අෙප්ක්ෂිත බදු මුදල
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1329/’11
2.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ) මාතෙල් දිස්තික්කෙය්, යටවත්ත, ගම්මුල්ල, හීං ඇළ පාලම ඉදිකිරීම සඳහා මීට වර්ෂ
කිහිපයකට ෙපර මුල් ගල් තැබූ බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) එම පාලම ඉදිකිරීම සඳහා,
(i) ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද;
(ii) ෙම් වනවිට වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
(iii) මුදල් ආෙයෝජනය කරන ලද ආයතනෙය් නම කවෙර්ද;
(iv) විෙද්ශ ආධාර ලැබුෙන් නම්, එය පදානය කළ රට සහ මුදල කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)
(ii)

එම පාලෙමහි ඉදිකිරීම් කටයුතු පැවරීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවන ලද්ෙද්ද;
එෙසේ නම්, ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතන හා ඉදිරිපත් කළ මිල ගණන්
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
(iii) පාලෙම් ඉදිකිරීෙම් කටයුතු කරනු ලබන ආයතනෙය් නම කවෙර්ද;
(iv) එම ආයතනයට ඉදිකිරීම් කටයුතු පවරනු ලැබූ පදනම කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2037/’11
3.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙනොෙරොච්ෙචෝල තාප විදුලි බලාගාරය සඳහා ගල්අඟුරු සැපයීෙම්
ෙකොන්තාත්තුව ලබා දී ඇති සමාගෙම් නම කුමක්ද;
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(ii)

එම ෙකොන්තාත්තුව ලබාදීෙම්දී පිළිගත් ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය කර
තිෙබ්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ අෙනකුත් ෙටන්ඩර්කරුවන්ෙග්
නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(ඇ)

(i)

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත ංශය පත් කළ තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටු නිර්ෙද්ශය
ගල්අඟුරු සපයනු ලබන ඉහත සමාගම ෙවත ලබා දී තිෙබ්ද;
(ii) එම ඇගයීම් සහතිකය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ගල්අඟුරු සැපයීෙම් ගිවිසුම ආරම්භවන දිනය සහ බලපවත්නා කාල සීමාව
කවෙර්ද;
(ii) එම ගිවිසුම ආරම්භක අවස්ථාෙව් සිට 2011 ඔක්ෙතෝබර් මාසය දක්වා සපයා
ඇති ගල්අඟුරු ෙමටික් ෙටොන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(iii) එකී කාලසීමාව සඳහා සත වශෙයන් අවශ වූ ගල්අඟුරු පමාණය
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1570/’11
4.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

මාතර දිස්තික්කෙය්, ෙදනියාය කලාප අධ ාපන කාර්යාලය මගින් පාලනය
වන මාර/කළුෙබෝවිටියන මහ විදුහෙල් ෙගොඩනැගිලි කිහිපයක් දැඩි ෙලස
අබලන්ව ඇති බවත්;
(ii) එම පාසෙල් සිසු දරුවන් එම අබලන් ෙගොඩනැගිලි තුළ දැඩි අවදානම්
තත්වයක් යටෙත් අධ ාපන කටයුතුවල ෙයෙදන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

ෙමම ෙගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියා කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
ඊට අවශ පතිපාදන ෙම් වන විට ෙවන්කර තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද;
පතිපාදන ෙවන්කර තිෙබ් නම්, එහි අලුත්වැඩියා කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1749/’11
(ආ)

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

5.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)
(ii)

දුරකථන සංවාදවලට රහසිගතව සවන්දීම දැනට ශී ලංකාෙව් නීත ානුකූල
කටයුත්තක්ද;
රහසිගතව දුරකථන සංවාදවලට සවන්දීම අතීතෙය්දී සිදුකර තිෙබ්ද;
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(iii)
(iv)

එෙසේ නම්, එම කාලපරිච්ෙඡ්දය කවෙර්ද;
වගකීම් ඉටුකිරීම විමර්ෂණයට ලක් ෙකෙරන විදුලි සංෙද්ශ සමාගම්වල නම්
කවෙර්ද;
(v) පුද්ගලයකුෙග් මූලික අයිතිවාසිකම්වලට බලපෑමක් ඇති කරන දුරකථන
සංවාදවලට රහසිගතව සවන්දීම සඳහා අවසරදීමට හැකි බලධාරියා කවෙරක්ද;
(vi) සිය දුරකථන මාර්ග රහසිගතව ශවනය කිරීමට ලක් වූ ෙද්ශපාලඥයින්ෙග් නම්
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2039/’11
6.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ජනමාධ හා පවෘත්ති අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

විෙද්ශීය ෙටලිනාට ෙමරට රූපවාහිනී නාලිකාවක විකාශය කිරීෙම් දී එහි
එක් ෙකොටසක් සඳහා රජය අයකර ගන්නා මුදල ෙකොපමණද;
(ii) එම අයකිරීෙම් කමය ආරම්භ කරන ලද දිනය කවෙර්ද;
(iii) ආරම්භක දිනෙය් සිට ෙම් දක්වා එක් එක් රූපවාහිනී නාලිකාව මගින් රජය
ෙවත ෙගවන ලද මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iv) එයින් ලද සමස්ත ආදායම ෙකොපමණද;
(v) එම මුදල් ෙයොදවන ලද කටයුතු කවෙර්ද;
(vi) අද වනවිට ඉහත අ (i) හි අයකිරීම කය
ි ාත්මක කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1750/’11
7.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

නිසි කියා පිළිෙවත අනුගමනය කිරීමකින් ෙතොරව තිවිධ හමුදා හැරගිය
පුද්ගලයන්ෙග් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) ඔවුන් හමුදාව හැර යාමට ෙහේතු වූ කරුණු කවෙර්ද;
(iii) ඔවුන්ට එෙරහිව ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;
(iv) එවැනි ෙසේවය හැර යෑම් යළි ඇති ෙනොවීම සඳහා ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) පසුගිය වර්ෂ තුනක කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී තිවිධ හමුදාව සඳහා වැය වූ මුදල
ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1816/’11
8.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මාතර දිස්තික්කෙය්, මුලටියන පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශයට අයත්,
ෙද්වාලගම, නැෙගනහිර ගල්දැට්ට, පුහුල්ෙහේන පාලම ගංවතුර ෙහේතුෙවන්
කැඩී බිඳී ෙගොස් වර්ෂ කිහිපයක් ගත වී ඇති බවත්;
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(ii) එම නිසා පෙද්ශෙය් ජනතාව දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණපාන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i) එම පාලෙම් පතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා අවශ පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබ්ද;
(iii) ෙවන්කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
(iv) පාලෙම් ඉදිකිරීම් කටයුතු නැවත ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ගංවතුෙරන් හානි වූ ගල්දැට්ට, පුහුල්ෙහේන පාලම නිසි පමිතියකින් ෙතොරව
ඉදිකර තිබූ බවට පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙචෝදනා කරන බව දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුකරනු ලබන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2040/’11
(ඇ)

(i)

9.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— සමූපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

එළවළු හා පලතුරු පවාහනය සඳහා ප්ලාස්ටික් ඇසුරුම් භාවිතා කිරීම
අනිවාර්ය කරන ලද දිනය කවෙර්ද;
(ii) එම එක් ප්ලාස්ටික් ඇසුරුමක් සඳහා වැයවන මුදල ෙකොපමණද;
(iii) එම ඇසුරුමක සාමාන ෙයන් ඇසිරිය හැකි එළවළු ෙහෝ පලතුරු කිෙලෝගෑම්
ගණන ෙකොපමණද;
(iv) එක් ඇසුරුමක ධාරිතාව ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ආ)

(i) එම ඇසුරුම් කමය ස්ථාපිත කිරීෙම් දී නිසි අධ යනයක් කර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම අධ යන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ)

(i)

(i)

එම ප්ලාස්ටික් ඇසුරුම් ෙමරට නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්ද, නැතෙහොත් ආනයනය
කරන්ෙන්ද;
(ii) ෙමම ප්ලාස්ටික් ඇසුරුම් නිෂ්පාදනය කරන ෙහෝ ආනයනය කරන ආයතනෙය්
නම, ලිපිනය, අධ ක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(iii) ප්ලාස්ටික් ඇසුරුම් සැපයීමට අදාළව කමවත් ෙටන්ඩර් පටිපාටියක්
අනුගමනය කෙළේද;
(iv) එෙසේ නම්, ඊට ඉදිරිපත් වූ ෙටන්ඩර්කරුවන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ ඔවුන්
ඉදිරිපත්කරන ලද මිල ගණන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1066/’11

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

(ආ)

(i)
(ii)
(iii)

ෙමරට ඇති ගම්මාන සංඛ ාව ෙකොපමණද;
එක් ගම්මානයක සාමාන ෙයන් වාසය කරන පවුල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
ෙමරට ඇති ගාම නිලධාරී ෙකොට්ඨාස සහ ගාම නිලධාරී තනතුරු සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
(iv) ෙමරට සිටින පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
යන්න මෑතකදී ලබාගත් ජනසංගණන සංඛ ාෙල්ඛන ආශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(i)

එක් එක් පළාත, දිස්තික්කය, මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය, පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසය සහ ගාම නිලධාරී ෙකොට්ඨාසය තුල පිහිටා ඇති ගම්මාන සංඛ ාව
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) එක් එක් දිස්තික්කෙය් මුළු ජනගහනය ෙකොපමණද;
(iii) මීළඟ නිල ජනසංගනනය පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1330/’11

2.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙසෞඛ අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

රජෙය් ෙරෝහල්වලට අවශ ඖෂධ වර්ග මිලදීගැනීම සඳහා වර්ෂ 2011
ජනවාරි මස සිට ෙම් දක්වා කැඳවා ඇති ෙටන්ඩර් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) ඖෂධ සැපයීම සඳහා ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කර ඇති ආයතනවල නම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

දිවයින පුරා පිහිටි රජෙය් ෙරෝහල්වල ෙම් වනවිට අත වශ ඖෂධ වර්ගවල
කිසියම් හිඟයක් ඇති වී තිෙබ්ද;
(ii) රජෙය් ෙරෝහල්වල ඖෂධ හිඟයක් ඇතිවීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iii) හිඟයක් පවතින ඖෂධ වර්ග කවෙර්ද;
(iv) ෙමම තත්ත්වය මගහරවා රජෙය් ෙරෝහල්වලට හිඟයකින් ෙතොරව ඖෂධ
වර්ග ලබා දීමට කඩිනමින් කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(v) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා අනුගමනය කරන වැඩ පිළිෙවළ කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
(ආ)

(i)

( 92 )

2041/’11

3.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— පවාහන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ෙමෝටර් වාහන ලියාපදිංචි කිරීෙම් සහතික මුදණය කිරීෙම් ෙටන්ඩරය සඳහා
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පසිද්ධ කළ දැන්වීම අනුව
අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ ආයතන සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම එක් එක් ආයතනය ඉදිරිපත් කළ මිල ගණන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
(iii) අවම මිල ගණන් ඉදිරිපත්කර තිබූ ආයතනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත ෙටන්ඩර් කමිටුෙව් සමාජිකයින්ෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ ඔවුන් දරන
තනතුර කවෙර්ද;
(ii) ෙම් වනවිට ෙටන්ඩරය ලබා දී ඇති ආයතනය කවෙර්ද;
(iii) එම ආයතනෙය් අධ ක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන්
කවෙර්ද;
(iv) එම ආයතනයට ෙටන්ඩරය ලබා දීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(v) එම ෙටන්ඩරෙය් වලංගු කාලය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1751/’11
4.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2008, 2009, 2010 සහ 2011 යන වර්ෂ තුළ රාජ අංශෙය් උත්පාදනය වූ
රැකියා සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) 2007, 2008, 2009, 2010 සහ 2011 යන වර්ෂ තුළදී බිහිවූ උපාධිධාරීන්
සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
(iii) දැනට ෙමරට සිටින රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ෙග් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(iv) රාජ අංශෙය් ෙසේවෙය් නියුතු උපාධිධාරියකුට ෙගවනු ලබන සාමාන වැටුප
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1817/’11
5.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්, සියඹලාණ්ඩුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්
පිහිටි ෙමො/සි/ෙකෝන්ගස්පිටිය කනිෂ්ඨ විද ාලය පධාන මාර්ගෙය් සිට කිෙලෝ
මීටර් 12ක් පමණ දුරින් පිහිටි දුෂ්කර පාසලක් බවත්;
(ii) ෙගොඩනැගිලි පහසුකම් ෙනොලැබීම නිසා එම පාසෙල් පංති කාමර
තාවකාලිකව තනන ලද ටකරන් මඩුවල පවත්වා ෙගන යන බවත්;
(iii) එම තත්ත්වය සිසු දරුවන්ෙග් සහ ගුරුවරුන්ෙග් ජීවිතවලට අනතුරුදායක
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

( 93 )

(ආ)

(i)

ඉහත තත්ත්වය යටෙත් එම පාසෙල් ගුරුවරුන්ෙග් ෙහෝ සිසුන්ෙග් ජීවිතවලට
යම් හානියක් වුවෙහොත් එහි වගකීම දරනු ලබන අය කවුරුන්ද ;
(ii) පවතින අයහපත් තත්ත්වය මඟහැර ෙමො/සි/ෙකෝන්ගස්පිටිය කනිෂ්ඨ
විද ාලෙය් පවතින ෙගොඩනැගිලි අඩුපාඩු සපුරාලීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබ්ද;
(iv) ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;
(v) පාසල් ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2060/’11

6.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ශී ලංකාව තුළ පවත්වාෙගන යනු ලබන ලියාපදිංචි පිරිෙවන් සංඛ ාව හා
ඒවාෙය් දැනට ඉෙගනුම ලබන ශිෂ ස්වාමීන්වහන්ෙසේලා/ශිෂ යින් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එම ශිෂ
ස්වාමීන්වහන්ෙසේලාට/ශිෂ යින්ට මාසිකව යම් ෙගවීමක්
කරන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එක් අෙයකු සඳහා ෙගවන මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

මහින්ද චින්තන පතිපත්ති පකාශනෙය් සඳහන් “ෙමෙතක් පිරිෙවන් ශිෂ යන්
සඳහා රජෙයන් ලබා ෙදන ලද රුපියල් 1,000ක පතිපාදනය රුපියල් 2,000 ක්
දක්වා වැඩි කරන්ෙනමි.” යන ෙපොෙරොන්දුව ෙම් වන විට කය
ි ාත්මක
කරන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එය කියාත්මක කිරීම ආරම්භ කළ දිනය කවෙර්ද;
(iii) ඒ යටෙත් පතිලාභ ලබන සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(iv) ෙම් වන විට එම ෙපොෙරොන්දුව කය
ි ාත්මක ෙනොකරන්ෙන් නම්, එයට ෙහේතු
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1752/’11
7.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) 2006 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා වූ කාල සීමාව තුළ, එක් එක් වර්ෂෙය්දී,
(i)

යුද අධිකරණය හමුවට පමුණුවන ලද තිවිධ හමුදා සාමාජිකයන් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
(ii) යුද හමුදාෙව් බිෙග්ඩියර් නිලෙය් ෙහෝ එම නිලය හා සමතත්ත්වෙය් නිලයක
ෙසේවය කරන නාවික හමුදාෙව් සහ ගුවන් හමුදාෙව් නිලධාරීන් අතරින් යුද
අධිකරණය හමුවට පමුණුවන ලද ආරක්ෂක නිලධාරීන්ෙග් නම් එම එක්
නිලධාරියාට එෙරහිව නැගූ ෙචෝදනාද සමගින් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;
(iii) එම නිලධාරීන්ට ලබාදුන් දඬුවම්වල කාලසීමාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

( 94 )

(ආ)

(i)

රෙට් පවත්නා අධිකරණ පද්ධතියට යුද අධිකරණය අනුමත කිරීමට
සිදුවී තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, යුද අධිකරණය විසින් ලබාදී ඇති දඬුවම් අවලංගු කිරීෙම්
හැකියාවක් තිෙබ්ද;
(iii) යුද අධිකරණ මඟින් ලබා දුන් තීන්දු ඉවතලීමට බලය ඇති බලධරයා
කවෙරක්ද;
යන්න එතුමා පකාශ කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1818/’11

8.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සමූපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය්, බිබිල, මැදගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට
අයත්, ෙකොටෙබෝව මාර්ගෙය් එෙක් කණුව පෙද්ශෙය් ඉදිකර ඇති වී අෙලවි
මණ්ඩලයට අයත් විශාල පමාණෙය් වී ගබඩාවක් වර්ෂ විස්සක පමණ කාලයක
සිට කිසිදු පෙයෝජනයකට ෙනොෙගන වසා දමා ඇති බවත්;
(ii) එම ගබඩාව නැවතත් පතිසංස්කරණය කර වී ගබඩා කිරීම සඳහා ෙයොදා ගත
හැකි බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(i)
(ii)

ඉහත ගබඩාව පතිසංස්කරණය කරන්ෙන් නම්, ඊට පතිපාදන ෙවන්කර තිෙබ්ද;
ෙනොඑෙසේ නම්, ෙවනත් කර්මාන්තයක් ෙහෝ ෙමහි ආරම්භ කිරීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2061/’11

9.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,—
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

රාජ

පරිපාලන

හා

ස්වෙද්ශ

කටයුතු

(i)

ෙම් වන විට විශාම වැටුප් ලබන විශාමික රජෙය් ෙසේවකයින් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
(ii) ඔවුන් ෙවනුෙවන් රජය විසින් කය
ි ාත්මක කරන පතිලාභ ලැබිය හැකි රක්ෂණ
කම කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

(ii)
(iii)

2010 මහින්ද චින්තනෙය් සඳහන් “විශාමික රජෙය් ෙසේවකයින්ට ෙසෞඛ
පහසුකම් ෙවනුෙවන් ඖෂධ සහ ෛවද ගාස්තු සඳහා වර්ෂයකට රුපියල්
10,000/- ක් වන ෙසෞඛ රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා ෙදන්ෙනමි.” යන
ෙපොෙරොන්දුවට අනුව හඳුන්වා දී ඇති රක්ෂණ කමය කවෙර්ද;
ඒ යටෙත් පතිලාභ ලැබීමට සුදුසුකම් ඇති විශාමික ෙසේවකයින් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
ෙම් වන විට පතිලාභ ලබා ඇති විශාමික ෙසේවකයින් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

( 95 )

(iv)
(v)

ෙම් වන විට පතිලාභ වශෙයන් ෙගවා ඇති මුදල ෙකොපමණද;
ෙනොඑෙසේ නම්, එම රක්ෂණ කමය යටෙත් පතිලාභ ලබා දීම ආරම්භ කරන
දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2012 ජූනි මස 22 වැනි සිකුරාදා

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න
1069/’11

1.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ)

(i)

ෙතෝරාගත් කුඩා සහ මධ පරිමාණ මට්ටෙම් අපනයනකරුවන්ට අපනයන
සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් සහාය ලබා ෙදන ෙක්ෂේත කවෙර්ද;
(ii) ඉහත දක්වා ඇති ෙක්ෂේත අතරින් හඳුනාගත්, සහාය දැක්වූ ෙක්ෂේත පහක්
ෙවනුෙවන් අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය දරන ලද වියදම ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) (i) අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් ෙසේවය කරන ෙසේවක සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) ෙසේවක මණ්ඩලය ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් නිෂ්පාදන පරාසය පදනම්
කරෙගනද; නැතෙහොත් නිෂ්පාදන අපනයනය කරන රට පදනම් කරෙගන ද;
එෙසේ නැත්නම්, අවශ අවස්ථාවල අපනයන කරුවන්ට සහාය දීම සඳහා ඔවුන්
සංචිතයක් වශෙයන් සිටින්ෙන්ද;
(iii) අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් සිටින විෙශේෂඥයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
(iv) ඔවුන් විෙශේෂඥභාවය ලබා තිෙබන ෙක්ෂේත කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1334/’11

2.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (2)
(අ) කාර්මික අධ ාපන හා පුහුණු කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් දිවයින පුරා පිහිටි
කාර්මික විද ාල 38 ක දැනට රජෙය් ස්ථිර ෙසේවෙය් නියුතු පිළිගැනීෙම් නිලධාරී, විදුලි
කාර්මික හා වෑද්දුම් ශිල්පී යන ෙසේවක පිරිසකට වර්ෂයක පමණ කාලයක සිට වැටුප්
ෙනොෙගවන බව එතුමා දන්ෙනහිද?
එම ෙසේවක පිරිසට වැටුප් ෙනොෙගවීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
ඔවුන්ට වැටුප් ෙගවීමට යම්කිසි බාධාවක් පවතී නම්, එය ඉවත් කර කඩිනමින්
වැටුප් ෙගවීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඊට ගතවන කාලය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
(ආ)

(i)
(ii)

( 96 )

2063/’11

3.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානෙය් ජාත න්තර මූල අංශ පධානියා ෙලස අනාවරණය වූ
පුද්ගලයාට එෙරහිව ෙමරට අධිකරණයක දී නඩු පවරා තිෙබ්ද;
(ii) ෙම් වන විට ඔහුට ලබා දී ඇති දඬුවම් කවෙර්ද;
ි ා කළ
(iii) එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානෙය් ජාත න්තර මූල කටයුතු සම්බන්ධෙයන් කය
ෙවනත් පුද්ගලයින්ට එෙරහිව ෙමරට දී නඩු පවරා තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම පුද්ගලයින් කවුරුන්ද;
(v) ඔවුන්ට නඩු පවරා ඇති පදනම කවෙර්ද;
(vi) එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානෙය් ජාත න්තර මූල අංශ පධානියාට නඩු පවරා
ෙනොතිෙබ් නම්, ඔහු සිටියදී ෙවනත් අයට නඩු පැවරීමටත්, පධානියාට එෙරහිව
නඩු ෙනොපැවරීමටත් ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2436/’12
4.
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) නිෙයෝජ ෙපොලිස්පති තනතුරට මෑතකදී ලබාදුන් උසස්වීම්වලට අදාළව;
(i) අයැදුම්කරුවන්ෙග් නම් කවෙර්ද; සහ
(ii) උසස් කරන ලද නිලධාරීන්ෙග් නම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) සෑම අෙප්ක්ෂකෙයකු සඳහාම ෙජ ෂ්ඨත්වය හා පුද්ගලික වාර්තා මත ලකුණු 70ක් සහ
සම්මුඛ පරීක්ෂණෙය්දී ලකුණු 30ක් ලබා දී ඇති බව එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

(ඈ)

(i)

එම එක් එක් අෙප්ක්ෂකයා ෙජ ෂ්ඨත්වය හා පුද්ගලික වාර්තා පදනම්ව ලබා
ගත් ලකුණු සහ ලබාගත් ස්ථාන කවෙර්ද;
(ii) එම සෑම අෙප්ක්ෂකෙයකුම සම්මුඛ පරීක්ෂණෙය්දී ලබා ගත් ලකුණුවල සහ
ඉහත (ඈ) (i)හි ලැබූ ලකුණුවල එකතුව මත ලබාගත් ස්ථාන කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දැනුම් ෙදන්ෙනහිද?
(i)

සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන්ෙග් නම් කවෙර්ද; සහ

(ii) සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලය පත්කළ බලධාරියා කවුරුන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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1753/’11

5.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)

2006 වර්ෂෙය් සිට 2011 වර්ෂය දක්වා වූ කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී
ශී ලංකාෙව් ෙසේවෙය් ෙයදීමට අවසර ලබාදී ඇති ඉන්දීය ජාතික ෙසේවකයින්
සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) ඉන්දියානු ජාතිකයන්ෙග් වීසා අවශ තාවන්හි ෙමතරම් විශාල වැඩිවීමක්
ඇතිවීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;
(iii) ෙමරටට පැමිණීෙම්දී ඉන්දියානු ජාතිකයන් හට ලබාෙදන වීසා සඳහා
ගාස්තුවක් අය කිරීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ශී ලංකාෙව් රැකියාවල නිරතවීමට ශමිකයන් 500කට වඩා වැඩි පිරිසකට
අවසර දී ඇති ෙවනත් රටවල් තිෙබ්ද;
(ii) එම විෙද්ශිකයන්ට ෙමරට රැකියාවල නිරත වීමට ඉඩ ලබාදීෙමන් ශී ලංකාව
ලැබූ පතිලාභ කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1819/’11
6.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත තුමාෙගන්
ඇසීමට,— (1)
(අ) බදුල්ල දිස්තික්කෙය්, මහියංගනය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට අයත්
දිවුලපැලැස්ස මහවැලි ගම්මානෙය් ඉදිකරන ලද පානීය ජල ව ාපෘතිය ජලය ෙනොමැති
ෙහේතුෙවන් අත්හැර දමා ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(ඇ)

(i)
(ii)

එම ජල ෙයෝජනා කමය සඳහා වැයකරන ලද මුදල ෙකොපමණද;
ව ාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට ෙපර ජලය ලබාගැනීෙම් ශක තාවය පිළිබඳව
අධ නයක් කරනු ලැබුෙව්ද;
(iii) එම ශාක තා අධ න වාර්තාෙව් පතිඵලය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

දිවුලපැලැස්ස මහවැලි ගම්මානෙය් ජල ව ාපෘතිය ඉදිකිරීෙම්දී අයථා මුදල්
පරිහරණයක් සිදු වී ඇති බවට පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙචෝදනා කරන බව
දන්ෙන්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ විධිමත් පරීක්ෂණයක් කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(iii) ඉහත ජල ව ාපෘතිය කඩිනමින් පතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;
(v) ඒ සඳහා පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබ්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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2064/’11

7.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(ආ)

(i)
(ii)
(iii)

ශී ලංකා යුද හමුදා තූර්ය වාදක මූලස්ථානය පිහිටි ස්ථානය කුමක්ද;
එය පිහිටි ඉඩෙම් පමාණය ෙකොපමණද;
තූර්ය වාදක මූලස්ථානය ෙවනත් ස්ථානයක් සඳහා ෙගන යාමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද;
(v) තූර්ය වාදක මූලස්ථානය දැනට එය පිහිටි ඉඩම ෙයොදා ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත
කටයුත්ත කවෙර්ද;
(vi) එම ඉඩෙම් වර්තමාන ෙවළඳපල වටිනාකම ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

තූර්ය වාදක මූලස්ථානය ෙවනත් ස්ථානයක් ෙවත ෙගන යන්ෙන් නම්, එම
නව ස්ථානෙය් ලිපිනය කවෙර්ද;
(ii) එම ස්ථානෙය් අයිතිකරුවන් කවුරුන්ද;
(iii) එම ස්ථානය බදු ෙහෝ කුලී පදනම මත ලබා ගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1754/’11
8.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

2005 වර්ෂෙය් සිට 2011 වර්ෂය දක්වා කාල සීමාව තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී
ශී ලංකාව තුළ රැකියා කිරීමට අවසර ලබාදී ඇති චීන ජාතික ශමිකයන්
සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) චීන ජාතිකයන්ෙග් වීසා අවශ තාවල ෙමතරම් විශාල වැඩිවීමක් ඇතිවීමට
ෙහේතුව කවෙර්ද;
(iii) රෙට් ෙමතරම් විශාල ෙසේවා වියුක්තිකයන් තිබියදී, විශාල චීන ජාතික
ශමිකයන් පිරිසක් ෙමරට ෙසේවෙයහි සිටීම සාධාරණීකරණය කළ හැකි
ආකාරය කවෙර්ද;
(iv) චීන ජාතික ශමිකයන් විශාල සංඛ ාවකට ෙමරට රැකියා කිරීමට අවසරදීම
තුළින්, ෙමරටට අහිමිවන ධනය ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
1820/’11
9.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම්
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ)

(i)

මාතර දිස්තික්කෙය් කඹුරුපිටිය, බිබුෙල්ෙවල, රුහුණුගම, ගම්උදා භූමිෙය්
පිහිටි රුපියල් ෙකෝටි ගණනාවක් වටිනා ෙගොඩනැගිලි සහ ෙද්පළ
විනාශෙවමින් පවතින බවත්;
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(ii) රජය සතු එම වටිනා ෙද්පල විනාශවීමට ඉඩ හැරීම ජාතික අපරාධයක් බවත්;
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත සඳහන් ෙගොඩනැගිලි සහ භූමිය ඵලදායී ආර්ථික කටයුත්තක් සඳහා
ෙයොදා ගැනීෙම් සැලසුමක් තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම සැලසුම කුමක්ද;
(iii) එම සැලසුම අනුව කටයුතු කරන දිනය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
2065/’11
10.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— (1)
(අ) අනුරාධපුර මහකනදරා වැව පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ෙවන් කළ මුදල
ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(ඇ)

(i)

එකී පතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කිරීම පිළිගත් ෙටන්ඩර් පටිපාටියට අනුව ලබා
දී තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කළ ෙටන්ඩර්කරුවන්ෙග් නම් සහ
ලිපිනයන් කවෙර්ද;
(iii) ෙටන්ඩරය ලබා දුන් ආයතනෙය් නම සහ ලිපිනය කවෙර්ද;
(iv) එම ආයතනෙය් අධ ක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින්ෙග් නම් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

මහකනදරා වැව පතිසංස්කරණය කිරීෙම්දී අකමිකතා සිදු වූ බවට ජනාධිපති
විමර්ශන අංශය මඟින් ෙහලිදරව් කර ෙගන තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ අනුව ඊට ෙචෝදනා ලැබූ නිලධාරීන් කවුරුන්ද;
(iii) එම අවස්ථාෙව් දී ඔවුන් දැරූ තනතුරු කවෙර්ද;
(iv) ඔවුන්ට එෙරහිව ගත් කය
ි ාමාර්ග කවෙර්ද;
(v) කය
ි ාමාර්ගයක් ෙගන ෙනොමැති නම්, ෙම් වන විට ඔවුන් ෙසේවය කරන ස්ථාන
කවෙර්ද;
(vi) ෙම් වන විට ඔවුන් දරන තනතුරු කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

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 නිදහස් 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,
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එම කරුණට අදාළව අධ ාපන කෙ
් ෂේතය තුළ විවිධ අකටයුතු හා අසාධාරණකම් ෙමන්ම
වංචා සහ දූෂණ සිදුවන බවට සමාජ මතයක් නිර්මාණය වී ඇති ෙහයින් ද,
සමස්ථ අධ ාපන කමෙය් සුවිශාල ෙවනස්කම් සහ පතිසංස්කරණ රැසක් සිදුවිය යුතු බවට
ෙපොදු ජන මතයක් ෙගොඩනැගී ඇති ෙහයින් ද,
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙමහි දක්වා ඇති දැනුම ෙක්න්දීය සංවර්ධන උපාය මාර්ගය
සැලකිල්ලට ගනිමින්ද,
සමස්ත ලාංකීය ශිෂ පරම්පරාෙව් අනාගතය නිර්මාණය කිරීමට අදාළ වන ෙලස ළදරු
පාසල් අවධිෙය් සිට විශ්ව විද ාල අධ ාපනය දක්වා සිසුන්ෙග් දැනුම, කුසලතා සහ ආකල්ප
වර්ධනය කිරීමට අදාළවන පරිදි ජාතික අධ ාපන කමයක් සකස් 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 ෙවනස්කම් ෙව් දැයි ෙසොයා බැලීම
පිණිසද,
(ආ) ජාතික, ආගමික සහ සංස්කෘතික හර පද්ධතීන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අධ ාපන කමය
තුළ ඇති කළ යුතු ෙවනස්කම් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම පිණිසද,
(ඇ) පිරිෙවන් අධ ාපනෙය් සිදුවිය යුතු ෙවනස්කම් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම පිණිසද,
(ඈ) පළමු ෙශේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීෙම්දී නිශ්චිත කමෙව්දයක් තිෙබ්ද යන්න ෙසොයා
බැලීම පිණිසද,
(ඉ) සියලුම විභාග සහ පරීක්ෂණ පතිඵල ඉහළ මට්ටමකට ෙගන ඒම සහ උසස් අධ ාපන
සුදුසුකම් ෙනොලබන සිසුන් ෙවනුෙවන් අධ ාපන කමය තුළ ලබා දිය හැකි විකල්ප
කියා මාර්ග ඇතිකළ යුතුද යන්න ෙසොයා බැලීම පිණිසද,
(ඊ) විශ්ව විද ාලයට ඇතුල්වීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබුවත් ශී ලංකාෙව් විශ්ව විද ාලයකට
ඇතුළත් ෙනොවී විෙද්ශයන්හි අධ ාපනය ලැබීම පිණිස විෙද්ශ ගතවන සිසුන්ට ෙමරට
තුළදීම අධ ාපන ඉඩ පස්ථා 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 ස්වභාවය 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 සමස්ථ අධ ාපනෙව්දීන්ෙග් වගකීම සහ කාර්යය නිශ්චය
කිරීම සඳහා ගතයුතු පියවර කවෙර්දැයි ෙසොයා බැලීම පිණිසද,
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළයුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා
සම්මත කරයි.
(2.)
(අ) එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති කථානායකතුමා විසින් නම් කළ යුතු වන්ෙන්ය.
(ආ) ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, කාරක සභාව
සාමාජිකයින් විසිඑක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ ාවකින් සමන්විත විය යුතු ය.

( 101 )

(ඇ) එහි වාර්තාව එහි පළමු රැස්වීෙම් සිට මාස තුනක(03) කාලයක් ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව
විසින් දීර්ඝ ෙකෙරන එවැනි කාල පරිච්ෙඡ්දයක් තුළ දී පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිපත් කළ
යුතුය.
(3.) ඒ කාරක සභාවට,—
(අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට බලය තිබිය යුතුය.
(ආ) සිය කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම් තැනැත්තකු කැඳවීමට ද, යම්
ෙල්ඛනයක් ෙහෝ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස යම් තැනැත්තකුට නියම කිරීමට ද,
ඉහත සඳහන් කරුණු පූර්ණ ෙලස සලකා බැලීම පිණිස 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, රැස්වීම් පවත්වාෙගන යෑමට බලය තිබිය යුතු ය.
පා. 37/’10
2.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා
ගරු එච්. එම්. එම්. හරීස් මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා
ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා,— රට පුරා පවතින අත ාවශ ඖෂධවල 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 ස්ථිර
කියාමාර්ග නිර්ෙද්ශ කිරීම සඳහාත්;

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

(අ)

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

(ආ)

3.

ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන් ව තිබුණ ද, කාරක
සභාව සාමාජිකයින් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ ාවකින්
සමන්විත විය යුතු ය.
ඒ කාරක සභාවට,—
(අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද;
(ආ) පුද්ගලයන්, ලිපි ෙල්ඛන හා වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙහෝ එබඳු කාරක සභාවක් ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස ඕනෑම
පුද්ගලෙයකුට නියම කිරීමට ද, එබඳු පුද්ගලයන්ෙග් සන්තකෙය් ෙහෝ
පාලනය යටෙත් පවතින යම් ලිපියක්, ෙපොතක්, ෙල්ඛනයක් ෙහෝ වාර්තා
ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම කිරීමට ද;
(ඇ) 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;
(ඈ) කාරක සභාෙව් සහය පිණිස අදාළ ක්ෙෂතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති
පුද්ගලයන්ෙග් සහ පවීනයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට ; සහ
(ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල්
තබන ලද්ෙද් වුව ද රැස්වීම් පවත්වාෙගන යෑමට ද;
බලය තිබිය යුතුය.

4. සිය පළමුවැනි රැස්වීම් දිනෙය් සිට මාස 6ක කාලයක් තුළ ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්
වැඩිදුරටත් ලබා ෙදන අන් කවර කාල සීමාවක් තුළ කාරක සභාව සිය වාර්තාව
ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
පා. 38/’10
3.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා
ගරු එච්. එම්. එම්. හරීස් මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා
ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා,— ෙකොළඹ නගරය හා තදාසන්න පෙද්ශවල යළි යළිත්
ජල ගැලීම් ඇති වීමට ෙහේතු ෙසොයා බලා වාර්තා කිරීම පිණිස වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ
කාරක සභාව,—
පසුගිය දින ගණනාවක් තුළ ෙකොළඹ මහ නගර සභා බල පෙද්ශෙය් වැඩි ෙකොටසක් සහ
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් විශාල ෙකොටස් තදබල ජල ගැලීම් වලට ෙගොදුරු වී ඇති ෙහයින් ද,
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ෙමය, ෙකොළඹ මහ නගර සභා බල පෙද්ශය සහ දිස්තික්කය තුළ ෙවෙසන පුරවැසියන්ෙග්
ජීවිත වල නිරන්තරෙයන් යළි යළිත් ඇතිවන ලක්ෂණයක් බවට පත්ව ඇති ෙහයින් ද,
ෙම් පිළිබඳ වගකීම ඇත්තවුන් ෙමම තත්ත්වය පාලනය කිරීමට කිසිදු පයත්නයක් දරා
ෙනොමැති ෙහයින් ද,
ෙමම ජල ගැලීම් යළි යළිත් ඇතිවීම වැළැක්වීම පිණිස කිසිදු කියාමාර්ගයක් ගනු ලැබ
ෙනොමැති ෙහයින් ද,
කාලයත් සමඟ තත්ත්වය වඩ වඩාත් නරක අතට හැරී ඇති ෙහයින් ද,
ජල ගැල්ම පහව යාෙමන් පසුව සියළු ෙදයම අමතක කර දැමීෙම් පවණතාවක් ඇති
ෙහයින් ද,
ෙමය ඉතාමත් අසතුටුදායක තත්ත්වයක් වන ෙහයින් ද,
(අ)

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

(ආ)

ඉහත කී පරිදි ජල ගැලීම් ඇති වීම වැළැක්වීමට 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;

පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා සම්මත කරයි.
2. (අ)
(ආ)

3.

එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති කථානායකතුමා විසින් නම් කළ යුතු
වන්ෙන්ය.
ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, කාරක සභාව
සාමාජිකයන් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ ාවකින් සමන්විත විය
යුතුය.

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.
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පා. 58/’10
4.
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු ඩී. එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා
ගරු රවී කරුණානායක මහතා
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා,— මැතිවරණ නීති සමාෙලෝචනය කිරීම හා සංෙශෝධන
නිර්ෙද්ශ කිරීම සඳහා වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,—
ශී ලංකාෙව් මැතිවරණ කමය පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා පසුගිය වර්ෂ ගණනාවක්
මුළුල්ෙල් විවිධාකාර පයත්නයන් දරා ඇති ෙහයින්ද,
5 වැනි පාර්ලිෙම්න්තුව කාලෙය්දී හා ඉන් අනතුරුව 2006, 6 වැනි පාර්ලිෙම්න්තුව කාලෙය්දී
ද ඇතුළුව, අවස්ථා ගණනාවකදී මැතිවරණ පතිසංස්කරණ පිළිබඳව විමසා බැලීම සඳහා විෙශේෂ
කාරක සභා පත් කරනු ලැබ ඇති ෙහයින් ද,
ෙමම කාරක සභා විසින් අන්තර්වාර වාර්තා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති ෙහයින් ද,
ෙමම කාරක සභාවල නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම සඳහා කිසිදු කියාමාර්ගයක් ෙගන ෙනොමැති
ෙහයින් ද,
(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 සභාව
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;
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(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 කරු ජයසූරිය මහතා
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා
ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය,— දහහත්වැනි ආණ්ඩුකම ව වස්ථා
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 වස්ථා සංෙශෝධනෙයහි විධිවිධාන උල්ලංඝනය වන බව
නිරීක්ෂණය කරනු ලැබ ඇති ෙහයින් ද;
(අ) ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් දහහත්වැනි ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 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.

( 106 )

(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 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.
(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 කරු ජයසූරිය මහතා
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා
ගරු මංගල සමරවීර මහතා,— රාජ මූල ය පිළිබඳ කාරක සභාව,—
ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් නම් කරනු ලබන සභාපතිවරයකුෙගන් සහ සාමාජිකයන්
එෙකොෙළොස් ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත වන්නා වූ ද, එෙසේ වුවද සභාපතිවරයා විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වන්නා වූ ද, රාජ මූල ය පිළිබඳ කාරක සභාව යැයි හැඳින්විය යුතු
කාරක සභාවක් වන්ෙන්ය.
2. (අ) ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 148 වැනි ව වස්ථාව යටෙත් ආදායම් එකතු කිරීම ද;
(ආ) ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 149(1) ව වස්ථාව යටෙත් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් ෙගවීම් කිරීම
ද;
(ඇ) ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 149(1) ව වස්ථාව යටෙත්, නීතිය පකාරව විෙශේෂිත පරමාර්ථ
සඳහා රාජ අරමුදල් උපෙයෝජනය කිරීම ද;
(ඈ) ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 150(1) සහ 150(2) ව වස්ථාව 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;

( 107 )

(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 යටෙත් වාර්තා සහ
පකාශ ද;
පරීක්ෂා කිරීම එකී කාරක සභාෙව් කාර්යය වන්ෙන්ය.
3. ඉහත 2 ෙඡ්දෙයහි සඳහන් වන කරුණු වලින් පැන නගින කරුණු සම්බන්ධෙයන් කාරක
සභාව වරින් වර පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කළ යුත්ෙත් ය.
4. අයවැය ඇස්තෙම්න්තු ෙකටුම්පත් සභාගත කරනු ලැබීෙමන් පසු සති 6ක් ඇතුළත කාරක
සභාව, රජෙය් පතිපත්ති සීමාවන් ඇතුළත නිසි පරිදි මුදල් වැය කරනු ලැෙබ් ද යන්න
සඳහන් කරමින් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය.
5. අයවැය ඉදිරිපත් කරනු ලැබීෙමන් ඉක්බිතිව විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනි වර
කියවීෙමන් පසු දින 4ක් ඇතුළත කාරක සභාව, සමස්ත ඇස්තෙම්න්තුගත වියදම් සහ
ලැබීම් නිගමනය කිරීෙම්දී පදනම් වශෙයන් භාවිත කරනු ලබන රාජ මූල , මූල සහ
ආර්ථික උපකල්පනයන් පිළිබඳ වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත් ය.
පා. 67/’10
7.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා
ගරු මංගල සමරවීර මහතා,— අධීක්ෂණ ස්ථාවර කාරක සභා,—
(අ)

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

(ආ) එකී කාරක සභාවල බල සීමාව යටතට එන සියලු පනත් ෙකටුම්පත්, ෙයෝජනා,
ගිවිසුම්, වාර්තා සහ අෙනකුත් කරුණු පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට පථමෙයන්
වාර්තා කිරීම සඳහා අදාළ කාරක සභාවලට ෙයොමු කළ යුතු යැයිද,
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
1. 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, රහස් ෙතොරතුරු, මහජන
නීතිය හා සාමය, ෙපොලිසිය හා ආරක්ෂාව, විෙද්ශීය රටවල් සමඟ
සහෙයෝගීතාව
3. කෘෂිකර්ම සහ ඉඩම්
වැවිලි කර්මාන්ත, මහවැලි අධිකාරිය, ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග ඇතුළුව
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4. මානව සම්පත් හා සංස්කෘතිය
අධ ාපනය, පුහුණුව, තරුණ කටයුතු, කීඩා, සංස්කෘතිය හා ආගමික කටයුතු
ඇතුළුව
5. මානව ජනාවාස හා බල ශක්තිය
නාගරික හා ගාමීය යටිතල ව හයක්, මහා මාර්ග, මාර්ග, දුම්රිය, නැව් කටයුතු,
ගුවන් ෙසේවා, තැපැල් සහ විදුලි සංෙද්ශ
6. මානව සුබ සාධනය
ෙසෞඛ ය, සමාජ සුබ සාධනය, දරිදතාව දුරලීම, අබාධිතයින්, ෙජ ෂ්ඨ 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 ස්තී පුරුෂ
සමාජභාවය ඇතුළුව
(ඇ) ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවහි 44(ඇ) සහ 45(1) ව වස්ථා යටෙත් අමාත ාංශ වලට පවරා
ඇති විෂයයන්, කාර්යයන්, ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතන, ව වස්ථාදායක අධීක්ෂණ
කාර්යය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙයෝග ස්ථාවර කාරක සභාවට ෙවන් කරනු
ලබන්ෙන්ය.
2 (අ)

(i) (අ) පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරනු ලබන නීති භාවිතය, පරිපාලනය,
කියාත්මක කිරීම හා ඵලදායී බව; සහ
(ආ) නව ෙහෝ අතිෙර්ක නීති පැනවීෙම් අවශ තාව ෙහෝ ෙයෝග තාව දැක්විය
හැකි තත්ත්වයන් සහ අවස්ථා;
සම්බන්ධෙයන් සිය විශෙ
් ල්ෂණ ඇගයීම් කාර්යෙය් දී ද; සහ
(ii)
නීති හා අවශ සහ ෙයෝග විය හැකි පරිදි එවැනි අතිෙර්ක නීති සකස්කිරීෙම්දී
සලකා බැලීෙම්දී හා නීති පැනවීෙම්දී ෙහෝ ෙවනස් කිරීෙම්දී ද;
පාර්ලිෙම්න්තුවට සහාය වීම පිණිස (ආ) ෙඡ්දෙයහි විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි එකී
විවිධ අධීක්ෂණ ස්ථාවර කාරක සභා වලට ෙපොදු අධීක්ෂණ වගකීම් තිබිය යුත්ෙත්ය.

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

(ii)

(iii)

සිය බලසීමාවට ඇතුළත් වන විෂයයන්ට අදාළ ව වස්ථා සම්පාදනය
ව ාපෘති සහ වැඩසටහන් ෙයදවුම, පරිපාලනය, කියාත්මක කිරීම හා
ඵලදායී බව;
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;
සිය බලසීමාවට ඇතුළත් වන විෂයයන්ට අදාළව නව ෙහෝ අතිෙර්ක
ව වස්ථා පැනවීෙම් අවශ තාව ෙහෝ ෙයෝග තාව දැක්විය හැකි කවර ෙහෝ
තත්ත්වයන් ෙහෝ අවස්ථා (එයට අදාළව පනත් ෙකටුම්පතක් ෙහෝ
ෙයෝජනාවක් හඳුන්වා ෙදනු ලැබ ඇතිව ෙහෝ නැතිව වුවද); සහ
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(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 අවස්ථාවක සිදු කිරීමට එක්
එක් කාරක සභාවට හැකිය.
(ඈ) පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමු සැසිවාරෙයහි ආරම්භෙයන් පසු සති හයකට ෙනොවැඩි
කාලයකදී එක් එක් ස්ථාවර කාරක සභාව, එම පාර්ලිෙම්න්තුව සඳහා සිය අධීක්ෂණ
සැලැසුම සකස් කළ යුත්ෙත්ය. එකී සැලසුම පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක
සභාවට ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය. සිය සැලැස්ම සකස් කිරීෙම්දී එක් එක් කාරක
සභාව, හැකි තාක් දුරට—
එකී ව වස්ථා සම්පාදන ව ාපෘති, වැඩ සටහන් ෙහෝ නිෙයෝජිතායතන පිළිබඳ
සමාෙලෝචන සිදුකිරීෙම්දී කාරක සභා අතර උපරිම සම්බන්ධීකරණය සහ
සහෙයෝගය සහතික කිරීෙම් අරමුණින් සමාන ෙහෝ සම්බන්ධ ව වස්ථා
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
ඇති ෙහෝ ගනු ලබන පියවර පැහැදිලි කිරීමක් සිය සැලසුෙමහි අන්තර්ගත කළ
යුත්ෙත්ය;
(ii)
ෙනොපැහැදිලි, අත්තෙනෝමතික ෙහෝ අර්ථයක් නැති ෙහෝ පුද්ගලයන් මත උග
මූල බර පටවනු ලබන ආණ්ඩුෙව් රීති ෙරගුලාසි, ව වස්ථා සහ අධිකරණ
තීරණ පිළිබඳව නිශ්චිත ගැටලු සමාෙලෝචනය කළ යුත්ෙත්ය;
(iii) ස්ථිර අය වැය අධිකාරිය ෙහෝ ව වස්ථාපිත අධිකාරිය ෙහෝ යටෙත් කියාත්මක
වන එකී ව වස්ථා සම්පාදන ව ාපෘති, වැඩ සටහන් ෙහෝ නිෙයෝජිතායතන
පිළිබඳ සමාෙලෝචන සිය සැලැස්ෙම් අන්තර්ගත කිරීම සඳහා පමුඛතාව ලබා
දිය යුත්ෙත්ය; සහ
(iv) සිය බල සීමාවට අයත් සියලු වැදගත් ව වස්ථා සම්පාදන ව ාපෘති, වැඩසටහන්
ෙහෝ නිෙයෝජිතායතන සෑම වසර 10 කට වරක්ම සමාෙලෝචනයකට භාජන
කරන බවට සහතික කිරීමට කටයුතු කළ යුත්ෙත්ය.
(ඉ) පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුවැනි සැසිය ආරම්භෙයන් පසු සති නවයකට ෙනොවැඩි
කාලයකදී, කාරක සභා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අධීක්ෂණ සැලසුම් සහ එකී
අධීක්ෂණ සැලැසුම් වඩාත්ම ඵලදායී ෙලස සම්බන්ධීකරණය සහතික කිරීම සඳහා සහ
නැතෙහොත් ෙම් අනු ෙඡ්දෙය් අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා, එමගින් කිරීමට ඉඩ
ඇති යම් නිර්ෙද්ශ ෙව් නම් ඒවාද සමගින්, පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කළ යුත්ෙත්ය.
(i)

3 (අ)

කවර ෙහෝ විෂයයක් යම් ස්ථාවර කාරක සභාවකට ෙයොමු කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුවට
හැකිය.

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

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

( 110 )

(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 හැෙගන පරිදි එබඳු අෙනකුත් විධිවිධාන සකස් කළ හැකිය.
(ඈ) මතයත්, පකාශ කරන කාරක සභාෙව් වගකීම් ක්ෙෂේත යටතට ගැෙනන කරුණු
පමණක් මතයට විෂය විය යුත්ෙත්ය.
(ඉ) පාථමික බල සීමා කාරක සභාෙව්දී සලකා බැලිය යුතු ෙව් නම්, මතය විමසා සිටින
කාරක සභාව ඉල්ලා සිටින කාල සීමාව තුළ එය ලබා දීම සඳහා පාථමික බල සීමා
අධිකරණය අවසන් කාල සීමාවක් නියම කළ යුත්ෙත්ය.
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 සභාව විසින් නම් කරනු ලැබූ එහි ෙවනත්
සාමාජිකෙයකු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ සංෙශෝධනයක් ෙලස, එකී පනත්
ෙකටුම්පෙත් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ස්ථාවර නිෙයෝග 56 යටෙත්
කථානායකවරයා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැෙබ්.
නිෙයෝගයක් සඳහා වන එබඳු ඕනෑම සංෙශෝධනයක්, කාරක සභාෙව්
සභාපතිවරයා විසින් ෙහෝ කාරක සභාව විසින් නම් කරනු ලැබූ එහි ෙවනත්
සාමාජිකෙයකු විසින් ෙහෝ ඉදිරිපත් කරනු ලබන සංෙශෝධනයක් ෙලස,
කථානායකවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැෙබ්.

(iii)

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

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

(ආ) සෑම කාරක සභාවක්ම මසකට දින ෙදකකට ෙනොඅඩු දින ගණනක රැස් විය යුත්ෙත්ය.
දින දර්ශනය/කාල සටහන කථානායකවරයා විසින් අනුමත කරනු ලැබීෙමන් පසු එක්
එක් ස්ථාවර කාරක සභාෙව් රැස්වීම් පවත්වනු ලැබිය යුත්ෙත්ය.
(ඇ) යම් ස්ථාවර කාරක සභාවක අතිෙර්ක රැස්වීම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉල්ලීම පරිදි ෙහෝ
ස්ථාවර කාරක සභාෙව් සාමාජිකයන්ෙගන් අඩක් විසින් කරනු ලැබූ ඉල්ලීම පරිදි ෙහෝ
් ත්ය.
කැඳවනු ලැබිය යුතෙ

( 111 )

(ඈ) ස්ථාවර 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 ස්ථාවර කාරක සභාවක්ම පාර්ලිෙම්න්තු කාලසීමාව තුළ කියාත්මක ෙව්.
8 (අ) පහත දැක්ෙවන අය හැර අෙනකුත් සියලු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන් ස්ථාවර කාරක
සභාවන්හි සාමාජිකයින් ෙලස කටයුතු කිරීමට සුදුසුකම් ලබති:
(i) කථානායකවරයා
(ii) නිෙයෝජ කථානායකවරයා
(iii) නිෙයෝජ කාරක සභා සභාපතිවරයා
(iv) අගාමාත වරයා
(v) සභානායකවරයා
(vi) විපක්ෂනායකවරයා
(vii) ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44(1) ව වස්ථාව පකාරව පත් කරනු ලැබ ඇති
කැබිනට් අමාත වරයන්
(viii) සිය අමාත ංශවල විෂයයන් හා කාර්යයන් කැබිනට් අමාත වරයකුෙග් විෂය
පථය යටතට ෙනොගැෙනන, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 45(1) ව වස්ථාව
යටෙත් පත් කරනු ලබන අමාත වරයන් ෙහෝ 45(4) ව වස්ථාව යටෙත්
විෂයයන් හා කාර්යයන් පවරනු ලැබ ෙනොමැති අමාත වරයන්
(ආ) සුදුසුකම් ඇති සෑම මන්තීවරෙයකුම එක් ස්ථාවර 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 ස්ථාවර කාරක සභාවක
කටයුතු ෙනොකළ යුත්ෙත්ය.
(ඇ) (i)
(ii)

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

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

( 112 )

(ඊ) (i)

සෑම ස්ථාවර කාරක සභාවක්ම සිය පළමු රැස්වීෙම්දී සහ සභාපති ධූරය
පුරප්පාඩු වූ පසු එළෙඹන පළමු රැස්වීෙම්දී ස්ථාවර කාරක සභාෙව්
සභාපතිවරයකු පත් කර ගත යුත්ෙත්ය.
(ii)
අමාත වරෙයකු ෙහෝ නිෙයෝජ අමාත වරෙයකු ස්ථාවර කාරක සභාවක
සභාපති වශෙයන් ෙතෝරා පත් කර ගනු ලැබීමට සුදුසුකම් ෙනොලබන්ෙන්ය.
(උ) කාරක සභාෙව් රැස්වීම් වලට ෙනොකඩවා තුන් වාරයක් සහභාගී ෙනොවන
මන්තීවරෙයකු එකී කාරක සභාෙව් සාමාජිකත්වය හැර ගියා ෙසේ සලකනු ලබන්ෙන්ය.
9

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

10 අධීක්ෂණ කාරක සභාවක් ෙවත ෙයොමු කරන ලද කරුණු අදාළ ෙයොමු කිරීෙමන් මාස 3 ක්
ඉකුත් වීමට ෙපර පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සැලකිල්ලට භාජනය ෙනොකළ යුත්ෙත්ය. එෙසේ
වුවද, යම් නිශ්චිත කරුණක් පිළිබඳව වාර්තා කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙයෝජනාවක්
මගින් අදාළ කාල සීමාව දීර්ඝ කරනු ලැබ ඇති අවස්ථාවකදී එකී කාල සීමාව ඉකුත් වීෙමන්
පසු පමණක් එකී කරුණ සලකා බලනු ලැබිය යුත්ෙත්ය.
11 පනත් ෙකටුම්පතක් ෙහෝ ෙපොදු වැදගත්කමක් ඇති ෙවනත් කරුණක් ෙහෝ සම්බන්ධෙයන්
කටයුතු කරන ස්ථාවර කාරක සභාවකට, එකී පනත් ෙකටුම්පත ෙහේතුෙවන් අගතියට
පත්වන පාර්ශවයන්, ඒ සම්බන්ධෙයන් උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන් ෙහෝ ඒ පිළිබඳ
අත්දැකීම් ඇති පුද්ගලයින් සාක්ෂි සඳහා කැඳවීමට හැකිය.
12. (අ) ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 152 ව වස්ථාෙව් සඳහන් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙහෝ
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට කරනු ලබන සංෙශෝධනයක් හැර ෙවනත් නීතියක් පැනවීම
අධීක්ෂණ ස්ථාවර කාරක සභා වාර්තාවක් විසින් නිර්ෙද්ශ කරනු ලබන අවස්ථාවකදී
එකී පරමාර්ථ සඳහා වාර්තාෙව් විෙශේෂිතව සඳහන් කරනු ලබන කාරක සභාෙව්
සභාපතිවරයා ෙහෝ ෙවනත් සාමාජිකයකු ෙහෝ විසින් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 78 වැනි
ව වස්ථාව පකාර, දැනුම් දීෙමන් අනතුරුව, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නියමයකින් ෙතොරව
පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී පළමුවැනි වර කියවීම සඳහා ෙයෝජනාවක්
ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය හැකිය. පනත් ෙකටුම්පෙත් පිටපත් ෙයෝජනාව සමග ඉදිරිපත්
කළ යුතුය. ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් සති හයක් ඇතුළත
ඡන්දයක් සඳහා කථානායකවරයා විසින් එම ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. එෙසේ වුවද එකී සති හයක කාල සීමාව විසර්ජන පනත්
ෙකටුම්පෙත් ෙදවැනි වර කියවීෙම් ෙහෝ කාරක සභා අවස්ථාෙව් ෙහෝ තුන්වැනි වර
කියවීෙම් කාල සීමාව තුළ ෙයෙදන්ෙන් නම්, එකී ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව්
තැබිය යුත්ෙත් විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත සලකා බැලීම අවසන් වූ පසුවය. එකී
ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුමත කරනු ලැබීෙමන් ඉක්බිතිව පනත් ෙකටුම්
පත පළමුවැනි වර කියවා මුදණය කිරීම සඳහා නිෙයෝග කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය.
එෙසේ වුවද, එකී පනත් ෙකටුම්පත අධීක්ෂණ ස්ථාවර කාරක සභාෙව්
සාමාජිකයින්ෙගන් 2/3ක සාමාජික 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 ස්ථාවර කාරක සභාවකටම
බලතල තිෙබන අතර, ඔවුන් ඉදිරිෙය් ගනු ලැබූ සාක්ෂි වල කාර්යය සටහන් සමඟ,
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ඔවුන්ෙග් අදහස් හා නිරීක්ෂණයන්ද සහිතව එක් එක් කාරක සභාව පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙවත වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය.
(ආ) ස්ථාවර කාරක සභාවක සාමාජිකයකුෙග් විෙරෝධතාවයක් ෙහෝ ෙවනස් මතයක්
එකී කාරක සභාෙව් වාර්තාවට ඇමිණිය හැකිය.
14 (අ) ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 152 වැනි ව වස්ථාෙව් දැක්ෙවන ව වස්ථා පැනවීම ස්ථාවර
කාරක සභාවක් විසින් නිර්ෙද්ශ කරනු ලබන ඕනෑම අවස්ථාවකදී එකී වාර්තාව
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් මාස තුනක කාලයක් ඇතුළත අමාත මණ්ඩලය
ඒ සම්බන්ධෙයන් සිය මතය ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය.
(ආ) ස්ථාවර කාරක සභාවක වාර්තාවක් ව වස්ථා පැනවීම සම්බන්ධ වාර්තාවක් ෙනොවන
අවස්ථාවකදී, 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 අවස්ථාවකදී, අදාළ ස්ථාවර කාරක
සභාව එකී නීතිය පකාරව කටයුතු කළ යුත්ෙත්ය.
16 (අ) ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 155 වැනි ව වස්ථාව යටෙත් සාදනු ලබන මහජන ආරක්ෂාව
සම්බන්ධ ඕනෑම නිෙයෝගයක් සම්බන්ධෙයන් වාර්තා කිරීම සඳහා ෛනතික හා
කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ ස්ථාවර කාරක සභාව ෙවත ෙයොමුෙකොට වාර්තාවක් ලබා ගත
යුත්ෙත්ය. යම් නිෙයෝගයක ලුහුඬු නාමය ෙවනත් කාරක සභාවක බල සීමාව යටෙත්
එන නිශ්චිත විෂයයක් හා සම්බන්ධ ෙව් නම්, එම 4(ඇ)(ii) ෙඡ්දය යටෙත්
කථානායකවරයා එකී නිෙයෝග අදාළ කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුත්ෙත්ය.
(ආ) (අ) ෙඡ්දය යටෙත් කරනු ලබන සඳහනට 7 ෙඡ්දය අදාළ ෙනොවන්ෙන්ය.
17 කථානායකවරයාෙග් අනුමතිය ලබා ගැනීෙමන් පසුව, ෙවනත් කාරක සභා එකක් ෙහෝ
වැඩි ගණනක් සමග සාකච්ඡා පැවැත්වීමට ඕනෑම අධීක්ෂණ ස්ථාවර කාරක සභාවකට
හැකිය.
18 කවර ෙහෝ විසර්ජනයන් ෙහෝ වැය ෙනොකරන ලද ෙශේෂයක් පැවරීම පිළිබඳව, මුදල්
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්, අයවැය අධ ක්ෂ සහ අදාළ අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් රාජ මූල
කාරක සභාවට වහාම දැනුම් දිය යුත්ෙත්ය.
19 බල සීමාව යන්ෙනන් ව වස්ථාදායක අධීක්ෂණ බල සීමාව අදහස් වන අතර අනු
ව වස්ථාවන් 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

( 114 )

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
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. එස්. රාධකිෂ්නන් 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 පුෂ්පකුමාර මහතා
ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා
ගරු විජය දහනායක මහතා
ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
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ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා
ගරු විදුර විකමනායක මහතා
ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා
ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
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 පුෂ්ප කුමාර මහතා
ගරු ඒ. ආර්. එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා
ගරු එම්. එල්. ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා මහතා
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ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා
ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා
ගරු එස්. බී. දිසානායක මහතා
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු (ෛවද ) ජයලත්
ජයවර්ධන මහතා ශී ලංකා ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව උල්ලංඝනය කරමින් 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 රැස්වීම්, 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
රැස්වීම් 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 වස්ථාෙව් 157අ ව වස්ථාව හා ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 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
පිළිබඳව පරීක්ෂා කර බලා ෙමම ගරු
(ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතාෙග් කියා කලාපය
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 ස්වකීය 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, රැස්වීම්
පවත්වාෙගන යාමටත්, එකී කාරක සභාවට බලය තිබිය යුතුය.
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පා.107/’10
9.
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා
ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා,— එංගලන්තෙය් “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 පාර්ශ්වෙය්
පධාන සංවිධායක ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව්;
"ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව 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 දිෙන්ෂ් 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
වන්ෙන්ය.

යුතු

(ආ) ස්ථාවර 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 රැස්වීෙම් සිට මාස තුනක (03) කාලයක් ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව
විසින් දීර්ඝ ෙකෙරන එවැනි කාල පරිච්ෙඡ්දයක් තුළ දී
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කළ යුතු ය.
3. එම කාරක සභාවට,—
(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

( 118 )

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 කිරීමටද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන
ලද්ෙද් වුවද, රැස්වීම් පවත්වාෙගන යෑමටද බලය තිබිය යුතුය.
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10.
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා
ගරු කබීර් හෂීම් මහතා
ගරු ඩී. එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා
ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා
ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා
ගරු ඒ. ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත ගරු ඒ.
එල්. එම්. අතාවුල්ලා මහතා ෙකෙරහි විශ්වාස 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 ෙකෝට්ෙට් සහ ෙදහිවල - ගල්කිස්ස මහනගර සභාවල හා
ෙකොෙළොන්නාව නගර සභාෙව් ඡන්ද විමසීම් දැන් කල්දමනු ලැබ ඇති ෙහයින් හා තවත්
මහනගර සභා, නගර සභා හා පාෙද්ශීය සභාවල ඡන්දද කල් දමනු ලැබීමට නියමිත බව වාර්තා වී
ඇති ෙහයින් ද; හා
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.
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පා. 125/’11
11.
ගරු රවී කරුණානායක මහතා
ගරු පාලිත රන්ෙග බණ්ඩාර මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා,—
කුමරන් පද්මනාදන් අත්අඩංගුෙව් තබාෙගන
ඇත්ෙත් සහ ඔහුට එෙරහිව ෙචෝදනා ෙගොනුකිරීමට අදහස් කරන්ෙන් කුමන ෛනතික
පතිපාදන යටෙත්ද යන්න සහ අෙනක් කරුණු සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනය කර වාර්තා
කිරීම සඳහා වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,—
2009 අෙගෝස්තු 7 වැනි දින ශී ලංකා රජෙය් නිෙව්දනය පකාරව, ෂන්මුගම් කුමාරන්
ධර්මලිංගම් ෙහවත් ෙසල්වරාසා පත්මනාදන් ෙහවත් කුමාරන්
පත්මනාදන්
ෙහවත්
කාලයක් රජෙය් අත්
“ෙක්.පී.” නමින් වඩාත් පකට පුද්ගලයා, දැනට වසරකට වැඩි
අඩංගුෙව් පසුවන ෙහයින් ද,
ආයුධ ජාවාරම සහ සාපරාධී කුමන්තණය කිරීම ඇතුළුව විවිධ ෙචෝදනා සඳහා “ෙක්.පී.”
ජාත න්තර ෙපොලීසිෙය් වඩාත් අවශ පුද්ගල ලැයිස්තුෙව් සිටින අෙයකු ෙහයින් ද,
හිටපු ඉන්දීය අගාමාත රාජිව් ගාන්ධි මහතා 1991 දී ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් සහ
තස්තවාදී පනත සහ ඉන්දීය පුපුරණ දව පනත උල්ලංඝණය කිරීම සම්බන්ධෙයන් නීතිය
කියාත්මක කිරීෙම් ඉන්දීය ආයතනයන්ට ද ඔහු අවශ
පුද්ගලෙයකුෙහයින් ද,
ශී මහා ෙබෝධියට සහ දළදා මාළිගාවට එල්ලවූ පහාර ඇතුළුව ශී ලංකාෙව් සිදුවූ තස්ත පහාර
කිහිපයකට සෘජුව හා වකව යන ෙදයාකාරෙයන්ම ඔහු සම්බන්ධ වී ඇතැයි පැවෙසන ෙහයින් ද,
ඔහු ෙදමළ ඊළාම් විමුක්ති ෙකොටි සංවිධානය (එල්.ටී.ටී.ඊ) ෙවනුෙවන් ආයුධ මිල දී ගත්
තැනැත්තා වූ ෙහයින් ද,
එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානෙය් ආයුධ පතිසම්පාදන, සැපයුම් දාම සහ මුදල් විශුද්ධිකරණ
ෙමෙහයුම්වල නිරත වූ ඔහු එහි ෙගෝලීය කාර්යාල ජාලයක් පවත්වාෙගන ගිය ෙහයින් ද,
එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට අවි ආයුධ නැව් මගින් පවාහනය කිරීෙම් නියැලුණු නැව් සමාගමක්
ඔහු විසින් ෙමෙහයවූ බව ෙහළිවී ඇති ෙහයින් ද,
ශී ලංකාෙව් බැංකු මංෙකොල්ල කිහිපයක් ඔහු විසින් ෙමෙහයවූෙය් යැයි ද පැවෙසන
ෙහයින් ද,
එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට අවි ෙතොග සම්පාදනය කිරීෙම් ඔහු නියැළී ඇති ෙහයින් ද,
එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයට අයත් නැව් 19ක් සහ රන් රිදී ෙතොග ඇතුළු අති විශාල වත්කම්
සම්භාරයක් ඔහු පාලනය කරන්ෙන් යැයි පැවෙසන ෙහයින් ද, 2009 ජුලි 21 වැනි දින
එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය නිකුත් කළ නිෙව්දනයකින් ඔහු එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානෙය් නායකයා බව
පකාශ කළ ෙහයින් ද,
අහිංසක ජනයා ඝාතනය කරමින් එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය දරුණු ම්ෙල්ච්ඡ කියා සිදු කළ බව
එක්සත් ජාතීන්ෙග් පකාශනයක සඳහන් වන ෙහයින් ද, එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානෙය් කියාකාරකම්
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සඳහා මූල ාධාර ලබාදීම සඳහා ජාත න්තරව මුදල් එකතු කළ පුද්ගලයා “ෙක්.පී.” බව රජය
පවසන ෙහයින් ද,
පහත දැක්ෙවන කරුණු පිළිබඳව විමර්ශනය කර වාර්තා කිරීම පිණිස පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ
කාරක සභාවක් පත් කරනු ලැබිය යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.
(අ) “ෙක්.පී.” අත් අඩංගුෙව් රඳවා තබාෙගන ඇත්ෙත් කුමන ෛනතික පතිපාදන යටෙත්ද;
(ආ) “ෙක්.පී.” ට එෙරහිව ෙචෝදනා ෙගොනු කිරීමට අදහස් කරන්ෙන්ද, එෙසේ නම්, —
(i) ඔහුට නඩු පවරනුෙය් කුමන නීතිය යටෙත්ද;
(ii) ෙචෝදනා පතෙය් අන්තර්ගත කරන වැරදි කවෙර්ද;
(iii) ඔහුට එෙරහිව ෙචෝදනා ෙගොනුකිරීමට අදහස් කරනුෙය් කවදාද; සහ
(iv) එම ෙචෝදනා ෙගොනු කරනුෙය් කවර අධිකරණෙය්ද;
(ඇ) ඔහු ෙවනත් රටකට බාරදිය යුතු බවට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී තිෙබ්ද, එෙසේ නම්, එබඳු
ඉල්ලීම් කර ඇත්ෙත් කවර රටවල්ද සහ ඔහු ෙවනත් රටකට බාරදීම සඳහා ෙයෝජනා
වී තිෙබ්ද;
(ඈ) රන් රිදී ෙතොග සහ නැව් ෙකෙරහි විෙශේෂ අවධානය සහිතව, “ෙක්.පී.”
සන්තකෙය් තිබූ එල්.ටී.ටී.ඊ. වත්කම්වල ඉරණම සහ පිහිටීම;
(ඉ) රෙට් නීතිය යටෙත් ඔහුට එෙරහිව කටයුතු ෙනොකර “ෙක්.පී.” රඳවාෙගන සිටීෙමන්,
කිසියම් නිලධාරිෙයකු ෙහෝ නිලධාරීහු ෙදෝහි හැසිරීම සහ රාජකාරිය පැහැර හැරීම
සම්බන්ධෙයන් වරදකරුවන් වන්ෙන්ද යන පශ්නය පිළිබඳව ද විෙශේෂ කාරක සභාව
සිය අවධානය ෙයොමු කළ යුතුය.
2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති කථානායකතුමා විසින් නම් කළ යුතු වන්ෙන්ය.
(ආ) ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, කාරක සභාව
සාමාජිකයන් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි 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.
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12.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ෙහජින් ගිවිසුම් මත ලංකා ඛනිජෙතල් සංස්ථාවට
සිදුවූ අවාසිය හා අලාභය සහ එම ගිවිසුම් සඳහා වගකිව යුතු පුද්ගලයින්ට විරුද්ධව ගත යුතු
පියවර පිළිබඳ පරීක්ෂා කර වාර්තා කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,—
ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාෙව් කළමනාකාරීත්වෙය් පූර්ණ අකාර්යක්ෂමතාවෙය් පතිඵලයක්
ෙලස සංස්ථාවට එෙරහිව ලබා දී ඇති අධිකරණ තීරණයක් පකාරව ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන
160 ක මුදලක් ෙගවීමට ඇති ෙහයින් ද,
සංස්ථාවට එෙරහිව තීන්දු වුවෙහොත් පිළිෙවළින් ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 60ක් හා
ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 200ක් සංස්ථාව විසින් ෙගවිය යුතු නඩු ෙදකක් ෙම් වන විට විභාග
ෙවමින් පවතින ෙහයින් ද,
නිසි සැලසුමකින් හා ෙසොයාබැලීමකින් ෙතොරව ෙමම ෙහජින් ගිවිසුම්වලට එළෙඹන ලද්ෙද්
හුදු අකාර්යක්ෂමතාවය ෙහේතුෙවන්ද, නැතෙහොත් වංකභාවය ෙහේතුෙවන්ද යන්න පැහැදිලි නැති
ෙහයින්ද,
(අ) ලංකා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවට මුළුමනින්ම අවාසිදායක වන එවන් ෙහජින් ගිවිසුම්වලට
එළැෙඹන ලද්ෙද් ෙකෙසේද;
(ආ) එම ගිවිසුම් පිළිබඳව වගකිව යුතු සංස්ථා නිලධාරින් කවුරුන්ද;
(ඇ) ෙහජින් ගිවිසුම් ෙහේතුෙවන් සංස්ථාවට සිදුවූ මුළු පාඩුව ෙකොපමණද;
(ඈ) ඉදිරිෙය්දී එවන් සිදුවීම් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා ගත යුතු පියවර කවෙර්ද;
(ඉ) ෙහජින් ගිවිසුම් පිළිබඳව වගකිව යුතු පුද්ගලයින්ට එෙරහිව ගත යුතු පියවර
කවෙර්ද; හා
(ඊ) පස්තුත කරුණට යම් සම්බන්ධතාවයක් ෙහෝ අදාළත්වයක් ඇතැයි කාරක සභාව
තීරණය කරනු ලබන ෙවනත් ඕනෑම කරුණක් පිළිබඳව ද,
පරීක්ෂා කර බලා වාර්තා කිරීම පිණිස පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත්කරනු
ලැබිය යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.
(2) (අ) එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති කථානායකතුමා විසින් නම් කළ යුතු වන්ෙන්ය,
(ආ) ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සදහන්ව තිබුන ද, කාරක සභාව
සාමාජිකයින් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ ාවකින් සමන්විත විය යුතුය.
(3) එම කාරක සභාවට,
(අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද;
(ආ) යම් තැනැත්ෙතකු කැඳවීමට, යම් ෙල්ඛන ෙහෝ වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමට,

( 122 )

පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ එම කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම් තැනැත්ෙතකුට
නියම කිරීමට හා එබඳු තැනැත්ෙතකු සන්තකෙයහි ෙහෝ පාලනය යටෙත් පවතින යම්
ෙල්ඛනයක්, ෙපොතක්, වාර්තාවක් ෙහෝ ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම
කිරීමට ද;
(ඇ) සාක්ෂිකරුවන් වාචිකව විභාග කිරීෙමන් 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 ෙක්ෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති
පුද්ගලයින්ෙග් සහ පවීණයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට; සහ
(ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලද්ෙද්
වුවද රැස්වීම් පවත්වාෙගන යාමට ද;
බලය තිබිය යුතුය.
(4)

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

13.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා
ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ලංකා ඛනිජෙතල් සංස්ථාව විසින් බාල තත්ත්වෙය්
ෙපටල් ආනයනය කරන ලද්ෙද් කවර ආකාරෙයන්ද යන්න, සංස්ථාවට සිදුවූ සම්පූර්ණ
අලාභය සහ ගැටලුවට ෙහේතුවූ ආනයනයන් සඳහා වගකිව යුතු පුද්ගලයන්ට විරුද්ධව ගත
යුතු පියවර පිළිබඳ පරීක්ෂා කර වාර්තා කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක
සභාව,—
මෑත අතීතෙය්දි ලංකා ඛනිජෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් පරිපාලනය සම්පූර්ණෙයන්ම දුර්වලව
පැවති බව ෙපනී ෙගොස් ඇති ෙහයින්ද,
සංස්ථාව තත්ත්වෙයන් බාල ඛනිජ ෙතල් ආනයනය කර ඇති බව දැන් ෙහළිදරව් වී ඇති
ෙහයින් ද,
ෙමම තත්ත්වෙයන් බාල ඛනිජ ෙතල් නිසා වාහන දහස් ගණනකට හානි සිදුවී ඇති අතර,
ඇතැම් වාහනවලට අලුත්වැඩියා කිරීමට ෙනොහැකි තරමටම හානි සිදුවී ඇති ෙහයින් ද,
ඉන්ධන පිරවුම්හල් ගණනාවක සවිකර ඇති ෙපටල් ෙපොම්ප ගණනාවකටද හානි සිදුවී ඇති
ෙහයින් ද,
සංස්ථාෙව් ෙමම කියාමාර්ගය ෙහේතුෙවන් මිනිය ෙනොහැකි තරෙම් මූල මය පාඩු සිදුවී ඇති
ෙහයින් ද,

( 123 )

බලධාරීන් දැනටමත් වරද පැටවීමට තැනැත්ෙතකු ෙසොයාෙගන ඇති ෙහයින් ද,
තත්ත්වෙයන් බාල ඛනිජ ෙතල් සත
පිළිෙගන ඇති ෙහයින් ද,

වශෙයන්ම ආනයනය කළ බව අමාත වරයා

ෙමම නින්දා සහගත පතිඵලය සම්බන්ධෙයන් රජය පරස්පර විෙරෝධී පකාශ ගණනාවක් කර
ඇති ෙහයින් ද,
(අ) ෙමම ඛනිජ ෙතල් ෙතොගය ඇණවුම් කිරීෙම්දී ෙටන්ඩර් පටිපාටි අනුගමනය
ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(ආ) සංස්ථාව විසින් තත්ත්වෙයන් බාල ඛනිජ ෙතල් සත වශෙයන්ම ආනයනය කරනු
ලැබුෙව්ද;
(ඇ) එම ආනයනයන් කරන ලද්ෙද් කවර රටකින්ද;
(ඈ) එම ආනයනයන්හි සම්පූර්ණ පිරිවැය ෙකොපමණද;
(ඉ) එබඳු ආනයනයන් ෙහේතුෙවන් සංස්ථාවට සිදුවූ මුළු අලාභය ෙකොපමණද;
(ඊ) එබදු ආනයනයන් වැළැක්වීමට කිසිදු කියාමාර්ගයක් ෙනොගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද;
(උ)

පැමිණි ෙතොග තත්ත්වෙයන් බාල බව ෙහළිදරව් වූෙය් නම්, ඒවා පතික්ෙෂේප
කිරීමට කිසිදු කියාමාර්ගයක් ෙනොගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

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

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

(ඒ)

නියත වශෙයන්ම ෙපටල් හිඟයක් ඇති විය හැකිව තිබූ බව ජනතාවට දැනුම්
ෙනොදීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

(ඓ) එබඳු ආනයනයන් සම්බන්ධෙයන් වගකිව යුතු පුද්ගලයන් කවුරුන්ද;
(ඔ)

ඉදිරිෙය්දී එබඳු සිදුවීම් වැළැක්වීමට ගත යුතු පියවර කවෙර්ද;

(ඕ)

ෙමම ආනයනයන් සම්බන්ධෙයන් වගකිවයුත්තන්ට එෙරහිව ගත යුතු
කියාමාර්ග කවෙර්ද; සහ

(ඖ) පස්තුත කරුණුවලට සම්බන්ධ ෙහයින් විමසා බැලීම ෙයෝග
සභාවට හැෙඟන අන් කවර ෙහෝ කරුණු,

යැයි කාරක

පරීක්ෂා කර බැලීම පිණිස පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත්කරනු ලැබිය යුතු යැයි
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.
(2)

(අ)

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

(ආ)

ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සදහන්ව තිබුන ද, කාරක සභාව
සාමාජිකයින් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ ාවකින් සමන්විත
විය යුතුය.
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(3)

එම කාරක සභාවට,
(අ)

සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද;

(ආ) යම් තැනැත්ෙතකු කැඳවීමට, යම් ෙල්ඛන ෙහෝ වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමට,
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ එම කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම්
තැනැත්ෙතකුට නියම කිරීමට හා එබඳු තැනැත්ෙතකු සන්තකෙයහි ෙහෝ
පාලනය යටෙත් පවතින යම් ෙල්ඛනයක්, ෙපොතක්, වාර්තාවක් ෙහෝ
ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම කිරීමට ද;
(ඇ) සාක්ෂිකරුවන් වාචිකව විභාග කිරීෙමන් 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 ෙක්ෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති
පුද්ගලයින්ෙග් සහ පවීණයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට; සහ

(ඉ)

කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල්තබන
ලද්ෙද් වුවද රැස්වීම් පවත්වාෙගන යාමට ද;

බලය තිබිය යුතුය.
(4)

සිය පළමුවැනි රැස්වීම් දිනෙය් සිට වර්ෂයක කාලයක් තුළ ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්
වැඩිදුරටත් ලබා ෙදන අන් කවර කාල සීමාවක් තුළ කාරක සභාව සිය වාර්තාව
ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
පා. 137/’11

14.
ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
ගරු වී. එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා
ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා
ගරු රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා
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ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා,— ශී ලංකාෙව් ජනතාව එකම ෙද්ශයක ජනතාවක්
ෙලස සවිබල ගැන්වීම පිණිස ෙද්ශපාලන හා ව වස්ථාමය කියාමාර්ග නිර්ෙද්ශකර වාර්තා
කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,—
රෙටහි සහ එහි වැසියන්ෙග් ආර්ථික, සාමාජීය සහ ෙද්ශපාලන සංවර්ධනය සඳහා ජාතියක්
ෙලස එකමුතු වීමට සහ කටයුතු කිරීමට ශී ලාංකික ජනතාවට අද්විතීය අවස්ථාවක් උදාවී ඇති
ෙහයින්ද,
ෙමම කාර්යය සඳහා ශී ලංකාෙව් ජනතාවෙග් සමගිය පවර්ධනය කිරීමට සහ ඔවුන්ෙග්
ආර්ථික, සමාජයීය සහ ෙද්ශපාලන සංවර්ධනය සඳහා තීරණ ගැනීමට ඔවුන් සවිබල ගැන්වීම
සඳහා පියවර ගැනීම කාෙලෝචිත ෙහයින්ද,
පූර්ෙවෝක්ත කරුණු සඳහා හැකියාව ලබා දීමට ගතයුතු පියවරවල ස්වභාවය හා විෂය පථය
නිර්ණය කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසුකම් ඇත්ෙත් ජනතාවෙගන් ෙත්රී පත්වූ නිෙයෝජිතයන්ෙග්
කමිටුවක්වන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් විෙශේෂ කාරක සභාවකට ෙහයින්ද,
(අ) ශී ලංකාෙව් ජනතාවෙග් සමගිය පවර්ධනය කිරීම සඳහාත්,
(ආ) එකම ෙද්ශයක ජනතාවක් ෙලස ඔවුන් තවදුරටත් සවිබල ගැන්වීම සඳහාත්, සහ
(ඇ) ඔවුන්ෙග් ආර්ථික, සමාජීය සහ ෙද්ශපාලන සංවර්ධනය සඳහා තීරණ ගැනීම සහ
කියාමාර්ගවල නියැළීමට ඔවුනට හැකියාව ලබා දීම සඳහාත් වූ,
ශී ලංකාෙව් ජනතාවට ෙයෝග හා පිළිගතහැකි විසඳුමක් සඳහා වූ ෙද්ශපාලන හා
ව වස්ථාමය කියාමාර්ග ෙමම ගරු සභාවට මාස 06ක් ඇතුළත නිර්ෙද්ශ කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තු
විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.
2. (අ)

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

(ආ) ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුනද, කාරක සභාව
සාමාජිකයින් තිස් එක් (31) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ ාවකින් සමන්විත විය යුතු ය.
3. එකී කාරක සභාවට,
(අ) සිය ගණපූරණය නියමකර ගැනීමටත්;
(ආ) එය අවශ යැයි සලකන ඕනෑම පුද්ගලෙයකු ෙහෝ ෙල්ඛනයක් කැඳවීමත්;
(ඇ) එෙසේ කැඳවනු ලබන ඕනෑම පුද්ගලෙයකු දිවුරුම් ෙහෝ පතිඥා මත පශ්න කිරීමටත්;
(ඈ) කලින් කල පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලද්ෙද් වුවද, සිය කටයුතු අඛණ්ඩව
පවත්වාෙගන යාමටත්;
(ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමටත්;
බලය තිබිය යුතු ය.
පා.149/’11
15.
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා
ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා
ගරු ඩබ්ලිව්. බී. ඒකනායක මහතා
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ගරු ඒ. ආර්. එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
ගරු රුවන් රණතුංග මහතා
ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා
ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා
ගරු ජගත් බාලසූරිය මහතා
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා
ගරු වයි. ජී. පද්මසිරි මහතා
ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා
ගරු පවිතා ෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය
ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා
ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා
ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා
ගරු එච්. එම්. එම්. හරීස් මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා
ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා
ගරු (ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා
ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා
ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා
ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා
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ගරු කනක ෙහේරත් මහතා
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා
ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා
ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා
ගරු වී. එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා
ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා
ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය
ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා
ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා
ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය
ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා
ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා
ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
ගරු ගාමිණී විජිත් විජිතමුණි ද ෙසොයිසා මහතා
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා
ගරු ෙජ්. ආර්. පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා
ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා
ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා
ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා
ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා
ගරු ඒ. එල්. එම්. අතාවුල්ලා මහතා
ගරු ඒ. එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
ගරු එම්. බී. ෆාරුක් මහතා
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා,— ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
හිටපු අගවිනිශ්ච යකාර ගරු සරත් එන්. සිල්වා මහතාට එෙරහිව බලය අයථා භාවිතය
පිළිබඳවත්, විෂමාචාරය සහ/ෙහෝ අවකල් කියාව පිළිබඳවත් වූ ෙචෝදනා පරීක්ෂාකර
වාර්තා කිරීම සඳහා වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,—
එවැනි ෙචෝදනාවලට අනුව ඔහු අධිකරණය අපකීර්තියට පත්ෙකොට ඇති බව සඳහන් වන
බැවින්ද,
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය හා නීතිෙය් රීතිය ආරක්ෂා කිරීමට හා පවත්වාෙගන යෑමට ඔහු
අෙපොෙහොසත්වූ බැවින්ද,
පහත සඳහන් කරුණු විමර්ශනයට ලක්ෙකොට වාර්තා කිරීම පිණිස පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ
කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු බවට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.
(අ) වැල්ලවාය හිටපු මෙහේස්තාත් ජනක බණ්ඩාර මහතාෙග් ෙසේවය අත්හිටුවීමට
තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ඉල්ලා අස්වීම ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස ඔහුට බලපෑම්
එල්ල කරනු ලැබුෙව්ද යන වග,
(ආ) ෙකොළඹ, හිටපු අතිෙර්ක මෙහේස්තාත් හිරාන් ඒකනායක මහතාෙග් ෙසේවය
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය ද්ෙව්ෂ සහගත ෙලස
අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග;
(ඇ) හිටපු මෙහේස්තාත් සුනිල් ෙලෝරන්ස් ද ෙකොස්තා මහතාෙග් ෙසේවය අත්හිටුවීමට
තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග;
(ඈ) මාතර හිටපු අතිෙර්ක දිස්තික් විනිශ්චයකාර අනුර බණ්ඩාර මහතාෙග් ෙසේවය
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග;
් ාත් ඩී. එම්. සිරිවර්ධන මහතාෙග් ෙසේවය
(ඉ) මාළිගාකන්ද හිටපු මෙහේසත
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග;
(ඊ) මීගමුව හිටපු දිස්තික් විනිශ්චයකාර පාලිත බණ්ඩාරනායක මහතාෙග් ෙසේවය
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග;
(උ) නුවරඑළිය හිටපු දිස්තික් විනිශ්චයකාර පභාත් ද සිල්වා මහතාෙග් ෙසේවය
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග;
(ඌ) කැබිතිෙගොල්ලෑව හිටපු මෙහේසත
් ාත් ඩී. එම්. ටී. බී. දිසානායක මහතාෙග් ෙසේවය
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග;
(එ) ෙකොළඹ, හිටපු අතිෙර්ක මෙහේස්තාත් හැරල්ඩ් විෙජ්සිරි ලියනෙග් මහතාෙග්
ෙසේවය අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද
යන වග;
(ඒ) ෙමොරවක හිටපු මෙහේස්තාත් ෙක්. ඩී. ඩී. ෙක්. ද ආබෘ මහතාෙග් ෙසේවය
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග;
(ඔ) බලපිටිය, හිටපු මෙහේස්තාත් වයි. එල්. ධර්මෙසේන මහතාෙග් ෙසේවය
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග;
(ඕ) මහනුවර, හිටපු අතිෙර්ක මෙහේස්තාත් නන්දන වීරසිංහ මහතාෙග් ෙසේවය
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග;
(ක) කන්තෙල් හිටපු මෙහේස්තාත් ඒ. එම්. ඩී. එස්. දික්කපිටිය මහතාෙග් ෙසේවය
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග;
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(ග) ඇල්පිටිය හිටපු දිස්තික් විනිශ්චයකාර ජී. ඩී. කුලතිලක මහතාෙග් ෙසේවය
අත්හිටුවීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ ඔහුෙග් ෙසේවය අත්හිටුවනු ලැබුෙව්ද යන වග;
(ච) ඉහත සඳහන් අවස්ථාවලට අමතර වශෙයන් අධිකරණ ෙසේවෙය් නිලධාරීන්ෙග්
ෙසේවාවන් ද්ෙව්ෂසහගත ෙලස අවසන් කරනු ලැබූ අවස්ථාවන්;
(ජ) ෙකොළඹ 7, විෙජ්වර්ධන මාවෙත් අංක 129 දරන ස්ථානෙය් පිහිටි
අගවිනිශ්චයකාර නිල නිවෙසේ පවත්වා ෙගන යමින් තිබූ විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග්
ආයතනෙය් භාරකරු වශෙයන් අධිකරණය ඉදිරිෙය් ෙචෝදනා ගණනාවක්
එල්ලවී තිබූ ෙරෝහණ කුමාර නමැති පුද්ගලයකුට ගරු සරත් එන්. සිල්වා මහතා
විසින් පත්වීමක් ලබා දුන්ෙන්ද යන වග;
(ට) ගරු සරත් එන්. සිල්වා මහතා ගරු අධ ක්ෂවරෙයකු වශෙයන් ෙසේවය කරනු
ලබන ෙබෞද්ධ ගුවන්විදුලි ෙසේවාව ස්ථාපනය කරනු ලැබීමට තුඩුදුන් කරුණු සහ
ද බුඩිස්ට් රූපවාහිනී නාලිකාව (The Buddhist TV Channel) ආරම්භ කිරීමට
රුපියල් මිලියන 65ක පදානයක් ලබා දුන් මුහුන්තන් කානගී ෙපත්සම්කරු
වශෙයන් ෙපනී සිටි සී. බී. එන්. චන්දිකා (CBN Sat) නඩුෙව් තීරණයට අදාළ
කරුණු;
(ඩ) පාර්ලිෙම්න්තුව නවීකරණය කිරීම, පජාතන්තවාදය සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ
ෙලෝක බැංකු/එජාස ව ා. (World Bank/ UNDP) ආධාර ව ාපෘතිෙය්දී ගරු
සරත් එන්. සිල්වා මහතා විසින් ඉටු කරන ලද කාර්යභාරයට අදාළ කරුණු;
(න) අගවිනිශ්චයකාරවරයා වශෙයන් ගරු සරත් එන්. සිල්වා මහතා ෙසේවය කරන
ලද කාල සීමාව ඇතුළත ඔහුෙග් ද්ෙව්ශසහගත කියා ෙහේතුෙවන් ෙවනත්
කිසියම් පුද්ගලයන්ට අගතියක්ද සිදුවී ඇත්ද යන වග.
(2) (අ) එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති කථානායකවරයා විසින් නම් කළයුතු
වන්ෙන්ය.
(ආ) ස්ථාවර නිෙයෝග 95හි විධි විධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, කාරක සභාව
සාමාජිකයන් තිස්එක් ෙදෙනකුට (31) ෙනොවැඩි සංඛ ාවකින් සමන්විත විය
යුතුය.
(3) එකී කාරක සභාවට,—
(අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමටද,
(ආ) යම් තැනැත්ෙතකු කැඳවීමටද, යම් ෙල්ඛන ෙහෝ වාර්තා ෙගන්වා
ගැනීමට, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ සිය කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම්
තැනැත්ෙතකුට නියම කිරීමට හා එබඳු තැනැත්ෙතකු සන්තකෙයහි ෙහෝ
පාලනය යටෙත් පවතින යම් ෙල්ඛනයක්, ෙපොතක්, වාර්තාවක් ෙහෝ
ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම කිරීමටද;
(ඇ) සාක්ෂිකරුවන් වාචිකව විභාග කිරීෙමන් 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 කිරීමටද;
(ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ක්ෙෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති
පුද්ගලයන්ෙග් සහ පවීණයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට; සහ
(ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන
ලද්ෙද් වුවද රැස්වීම් පවත්වා ෙගන යාමටද
බලය තිබිය යුතුය.
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16.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා
ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා
ගරු පී. හැරිසන් මහතා
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— 2011 ෙදසැම්බර් මස 1 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව මගින් අවධානයට
ලක්කර තිෙබන රජයට අයත් ව ාපාරවල පාඩු පිළිබඳව පරීක්ෂාකර ඒවාට වගකිව යුතු
අයට එෙරහිව ගත යුතු පියවර හා ඒවා නිවැරදි කිරීමට ගත යුතු කියාමාර්ග නිර්ෙද්ශකර
වාර්තා කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,—
ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව එම කාරක සභාෙව් සභාපති හා මානව
සම්පත් අමාත ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා විසින් 2011 ෙදසැම්බර් මස 1 වැනි දින ඉදිරිපත්
කරන ලද ෙහයින්ද;
රජයට අයත් පාඩු ලබන ආයතන සහ ව ාපාර ගණනාවක් එම වාර්තාව මගින් අවධානයට
ලක්කර ඇති ෙහයින්ද;
එම ආයතන අතර වඩාත් කැපී ෙපෙනන්ෙන් පහත සඳහන් ආයතන ෙහයින්ද;
1. ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහල
2. ශී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය
3. ලංකා ඛණිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව
4. ශී ලංකන් ගුවන් ෙසේවය
5. සීමාසහිත මිහින් ලංකා සමාගම
6. ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය
7. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ
ශී ලංකා කිකට් ආයතනය බංෙකොෙලොත්භාවයට පත් වී ශී ලංකා රජය විසින් එම
තත්ත්වෙයන් මුදවා ගත යුතුව පවතින බවද ෙහළිදරව් වී ඇති ෙහයින්ද;
ෙමම පාඩු ශී ලංකාෙව් මූල තත්ත්වය තද බල ෙලස පිරිහීමට ෙහේතුවන ෙහයින්ද;
ෙමම ආයතන පවත්වාෙගන යාෙම් හා ඒවා පත්ව ඇති තත්ත්වෙයන් මුදවා
ගැනීෙම් පිරිවැය අවසානෙය්දී දැරීමට සිදුවන්ෙන් මහජනතාවට වන ෙහයින් සහ
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ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ෙකෙරහි පැවරී ඇති බලතල, එය වාර්තා
ඉදිරිපත් කිරීමට පමණක් සීමා කරන අතර තමන් ෙහළිදරව් කරගන්නා ලද කරුණු
සම්බන්ධෙයන් වැඩිදුර කියාමාර්ග ගැනීෙම් භූමිකාවක් එය සතුව ෙනොමැති ෙහයින් ද;
(අ)

ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභා වාර්තාෙව් පිළිබිඹු ෙකෙරන ෙමම ආයතනවල,
විෙශේෂෙයන්ම ෙමහි ලැයිස්තුගතකර ඇති ආයතනවල කටයුතු ෙසොයාබලා
ඒවා පාඩු ලැබීමට ෙහේතු නිශ්චය කිරීම සඳහා ද;

(ආ) යම් පුද්ගලෙයකු ෙහෝ පුද්ගලයන් ෙමම ආයතනවල කළමනාකරණය සඳහා වගකිව
යුතු ද යන්න සහ වංචා සහගත කියාකාරකම්වලට සම්බන්ධව සිටී ද යන්න නිශ්චය
කිරීම සඳහා ද;
(ඇ) ෙමම පාඩු දිගින් දිගටම සිදුවීම වැළැක්වීම සඳහා ද;
(ඈ) වගකිව යුත්තන්ට දඬුවම් කිරීම පිණිස මුල් අවස්ථාෙව්දී ගතයුතු කියාමාර්ග නිර්ෙද්ශ
කිරීම සඳහා ද;
(ඉ) ෙමම පාඩු පියවා ගැනීම සඳහා ගත යුතු පියවර තීරණය කිරීම සඳහා; සහ
(ඊ) පාර්ලිෙම්න්තු අයවැය කාර්යාංශයක් ස්ථාපනය කිරීම ඇතුළුව, වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ
කියාත්මක කිරීම පිණිස අවශ අතිෙර්ක නීති කවෙර්ද යන්න නිශ්චය කිරීම සඳහා ද;
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත්කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙයෝජනා සම්මත කරයි.
2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපතිවරයා කථානායකවරයා විසින් නම් කරනු ලැබිය
යුතු ය.
(ආ) ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, ෙමම කාරක සභාව
සාමාජිකයින් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ ාවකින් සමන්විත විය යුතු ය.
3. එම කාරක සභාවට—
(අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමටද;
(ආ) පුද්ගලයන්, ලිපි ෙල්ඛන හා වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමටද, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ සිය
කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම් තැනැත්ෙතකුට නියම කිරීමටද, එබඳු
තැනැත්ෙතකුෙග් සන්තකෙය් ෙහෝ පාලනය යටෙත් පවතින යම් ලිපි ෙල්ඛන,
ෙපොතක්, ෙල්ඛනයක් ෙහෝ ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම කිරීමටද;
(ඇ) සාක්ෂිකරුවන් වාචිකව පරීක්ෂා කිරීම මගින් සත අසත තාව විමසීෙමන් ෙහෝ
අන ාකාරයකින් තහවුරු කරගැනීමටද, කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා ෙහෝ එම
කාර්යය සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරන ලද තැනැත්ෙතකු විසින් දිවුරවනු ලැබූ ෙහෝ
පතිඥා දීමට සලස්වනු ලැබූ සාක්ෂිකරුවන් පරීක්ෂා කිරීමටද;
(ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ක්ෙෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති
පුද්ගලයින්ෙග් සහ පවීනයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට; සහ
(ඉ) කලින් කලට අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල්තබන ලද්ෙද්
වුවද රැස්වීම් පවත්වාෙගන යාමට ද;
බලය තිබිය යුතු ය.
4. කාරක සභාව, එහි පළමු රැස්වීෙම් සිට එක් වර්ෂයක් ඇතුළත ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්
නියම ෙකෙරන ෙවනත් ෙහෝ වැඩිමනත් කාලයක් තුළ සිය වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
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පා. 156/’12
17.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු කබීර් හෂීම් මහතා
ගරු මංගල සමරවීර මහතා
ගරු පී. හැරිසන් මහතා
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,— 2011 වර්ෂෙය් අධ යන ෙපොදු සහතික පත උසස්
ෙපළ විභාගෙය් පතිඵල සම්බන්ධ ගැටලු පරීක්ෂා කර බලා ඒවා නිරාකරණය කර ගැනීමට
අවශ පතිකර්ම නිර්ෙද්ශ කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,—
2011 අධ යන වර්ෂය සඳහා අධ යන ෙපොදු සහතික පත උසස් ෙපළ විභාගෙය් පතිඵල
නිකුත් කිරීම බරපතළ ගැටලු ඇති ෙකොට ඇති ෙහයින්ද;
විවිධ පාර්ශ්ව විසින් පරස්පර විෙරෝධී පකාශ සිදු කරමින් ඇති ෙහයින්ද;
ගැටලු ඇති වී ඇත්ෙත් තාක්ෂණික ෙදෝෂ ෙහේතුෙවන් බව සමහර පාර්ශ්ව පකාශ කරන
ෙහයින්ද;
පතිඵල නිකුත් කිරීෙම්දී ඇතිවූ අනවශ හදිසිය සම්බන්ධෙයන් තවත් සමහර අය ෙචෝදනා
කරන ෙහයින්ද;
අදාළ නිලධාරීන්ෙග් අකාර්යක්ෂමභාවය නිසා ගැටලු මතුවී ඇතැයි තවත් සමහරු ෙචෝදනා
කරන ෙහයින්ද;
විභාග ෙකොමසාරිස්වරයා ස්වකීය ධූරෙයන් මුදා හැර ඇති ෙහයින්ද;
ෙමම කාරණය සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂා කිරීමට ජනාධිපතිවරයා තමා විසින්ම ෙකොමිසමක්
පත් කර ඇති ෙහයින්ද;
සමස්ත ශිෂ පරම්පරාවකම අනාගතය විපතට පත් කර ඇති ෙහයින්ද;
අධ ාපන පද්ධතිය පිළිබඳ විශ්වාසය දැඩිෙලස බිඳවැටීමට ෙමය ෙහේතු වී ඇති ෙහයින්ද;
අධ ාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද සහතික පිළිගැනීම සම්බන්ධෙයන්
සැක මතුව ඇති ෙහයින්ද;
පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු
යැයි ෙමම සභාව ෙයෝජනා සම්මත කරයි:—
(අ)

Z ලකුණු කමය සහ එය කියාත්මක කරන ආකාරය පරීක්ෂා කිරීමට;

(ආ)

ෙමම ගැටලුවට පාදක වූ ෙහේතු පරීක්ෂා කිරීමට;

(ඇ)

2011 වර්ෂය සඳහා වූ අධ යන ෙපොදු සහතික පත උසස් ෙපළ විභාගෙය්
පතිඵල පිළිබඳ ගැටලු නිරාකරණය කර පතිකර්ම නිර්ෙද්ශ කිරීමට;

(ඈ)

එවැනි ගැටලු අනාගතෙය්දී ඇති වීම වළකාලීම සඳහා ගත යුතු පියවර
නිර්ෙද්ශ කිරීමට; සහ

(ඉ)

කාරක සභාව විසින් අවශ
නිර්ෙද්ශ කිරීමට

යැයි තීරණය කරන්නා වූ ෙවනත් පතිකර්ම
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2.

3.

(අ)

එම කාරක සභාව සහ එහි සභාපති කථානායකතුමා විසින් නම් කළයුතු
වන්ෙන්ය.

(ආ)

ස්ථාවර නිෙයෝග 95හි විධි විධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණද, කාරක සභාව
සාමාජිකයන් විසිඑක් ෙදෙනකුට (21) ෙනොවැඩි සංඛ ාවකින් සමන්විත විය
යුතුය.

එම කාරක සභාවට,—
(අ)

සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමටද;

(ආ)

සිය කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම් තැනැත්ෙතකු
කැඳවීමටද, යම් ෙල්ඛනයක් ෙහෝ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ෙලස යම්
තැනැත්ෙතකුට නියම කිරීමටද, ඉහත සඳහන් කරුණු පූර්ණ ෙලස සලකා
බැලීම පිණිස අවශ යැයි කාරක සභාව කල්පනා කරන ලිඛිත ෙහෝ වාචික
සාක්ෂි ලබා ගැනීමට හා භාර ගැනීමටද;
සාක්ෂිකරුවන් වාචිකව පරීක්ෂා කිරීම මගින් සත අසත තාව විමසීෙමන් ෙහෝ
අන ාකාරයකින් තහවුරු කරගැනීමටද, කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා ෙහෝ එම
කාර්යය සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරන ලද තැනැත්ෙතකු විසින් දිවුරවනු ලැබූ
ෙහෝ පතිඥා දීමට සලස්වනු ලැබූ සාක්ෂිකරුවන් පරීක්ෂා කිරීමටද;

(ඇ)

(ඈ)

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

(ඉ)

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

බලය තිබිය යුතුය.
4. සිය පළමු රැස්වීම් වාරෙය් සිට වසරක් ඇතුළත ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අවසර ලබා
ෙදන එවැනි ෙවනත් ෙහෝ වැඩිදුර කාලයක් ඇතුළත කාරක සභාව සිය වාර්තාව
ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
පා. 157/’12
18.
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ගරු ඩී. එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා
ගරු කබීර් හෂීම් මහතා
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා
ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
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ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය
ගරු මංගල සමරවීර මහතා
ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
ගරු පාලිත රන්ෙග බණ්ඩාර මහතා
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා
ගරු ජයන්ත කැටෙගොඩ මහතා
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා
ගරු රවී කරුණානායක මහතා
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා,— රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත
ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා ෙකෙරහි විශ්වාස භංගත්වය,—
ෙම් රෙට් රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් අද වන විට 40,000කට වැඩි පමාණයක් සිටින
ෙහයින් ද;
ෙමම රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සඳහා රජෙය් රැකියා ලබා දීෙම්දී විධිමත් සහ සාධාරණ
වැඩපිළිෙවළක් කියාත්මක ෙනොවන ෙහයින්ද;
රජය විසින් රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රැකියා සැපයීෙම්දී ෙද්ශපාලන හිතවත්කම්, පවුල්
සම්බන්ධතා, ෙවනත් ඥාති සම්බන්ධකම් මත ෙමකී පිරිසට රැකියා ලබා දීම සඳහා කටයුතු
කරෙගන යනු ලබන ෙහයින් ද;
“ෙද්ශපාලන ලැයිස්තු” මගින්, රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් සඳහා රජෙය් රැකියා ලබා දීම
අසාධාරණ, අවිධිමත් සහ රජෙය් රැකියාවලට බඳවා ගැනීෙම් පිළිගත් පරිපාටිය සහමුලින්ම
උල්ලංඝනය කරනු ලැබ ඇති ෙහයින් ද;

( 135 )

ෙද්ශපාලන පක්ෂපාතීත්වය සලකා රජෙය් රැකියා ලබාදීම මගින් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව්
12(1) ව වස්ථාෙවන් සහතික කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවී ඇති ෙහයින් ද;
රාජ පතිපත්ති ෙමෙහයවීෙම් මූලධර්මයන්හි 27(2)(අ) ව වස්ථාව මගින් මූලික
අයිතිවාසිකම් සැබෑ ෙලස කියාත්මක කිරීෙම් වගකීම රජය ෙවත භාර කර ඇති ෙහයින් ද;
ෙමෙසේ රැකියා ලබා දීමට ෙහේතු වූ කරුණු කාරණා සම්බන්ධෙයන් සාධාරණ කරුණු
දැක්වීමක් කිරීමට අදාළ අමාත වරයා අෙපොෙහොසත් වී ඇති ෙහයින් ද;
රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට ෙමෙසේ සැලකීම, ෙම් රෙට් තරුණ සම්පත නිකරුෙණ්
ෙද්ශපාලනඥයින් පසුපස යන පිරිසක් බවට පත් කිරීෙම් මූලික අරමුණ ඇතිව කියාත්මක
වන්නක් බවට සැලකිය හැකි ෙහයින් ද;
රාජ ෙසේවයට සීමිත තරග විභාගවලින් රාජ නිලධාරීන් බඳවා ගැනීෙම්දී තරග විභාග
පතිඵල පසිද්ධ ෙනොකරමින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ මගින් ඔවුන් බඳවාෙගන පසුව පතිඵල නිකුත්
කිරීම මගින් රාජ
ෙසේවයට බඳවා ගැනීම පිළිබඳව කිසිදු විනිවිදභාවයක් ෙනොමැතිවීෙමන්
රෙට් අති බහුතරයකින් යුත් උගත් තරුණ පරපුරට අසාධාරණයක් වන ෙහයින්; සහ
රාජ නිලධාරීන්ෙග් පත් කිරීම්, මාරු කිරීම්, උසස් කිරීම්, පිළිබඳව ඇති ස්වාධීන රාජ
ආයතනය වන රාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ස්වාධීන ෙලස කියාත්මක කරවීමට ඇති ඉඩකඩ
අහුරා ඇති ෙහයින් ද;
රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා
ෙකෙරහි සභාෙව් විශ්වාසය භංගවී ඇති බව ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා සම්මත කරයි.

* සලකුෙණන් හඳුන්වනු ලබන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් කටයුතු ය.

