
2015 මැ� මස 19 වැ� අඟහ�වාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
4824/’14 

1. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආරෂක අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2)  

(අ) (i) 0 ලංකා 3ද හ5දාව 67) 89 පදනම මත ලබා ග;, වා3 සමනය කළ, 
?ෙඛෝපෙභෝC වාහන 3ද හ5දා ෙජ(ෂඨ් FලධාH)ෙI ෙපෞ�ගKක 
පෙයෝජනය සඳහා  ෙයොදා ග)නා බව;; 

 (ii) එම වාහන සඳහා ඉ)ධන රජෙය) ලබා ග)නා බව;; 

එ�මා ද)ෙනQද?  

(ආ) (i) 89 පදනම මත ලබා ග;, ?ෙඛෝපෙභෝC වාහන ෙජ(ෂඨ් FලධාH)ෙI 
ෙපෞ�ගKක පSහරණය සඳහා ෙයොදා ගැUමට 0 ලංකා 3ද හ5දාෙV සහ 
ආරෂක අමාත(ාංශෙW එකඟතාවය ලබා Y  ෙZද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න\, එම වාහන පSහරණය ��බඳව පHෂණය 7] කර  ෙZද; 

  (iii) එෙසේ න\, එම පHෂණෙW ප ඵල කවෙ_ද;  

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 

5580/’14 

2. 
ග	 අc; මා)න�ෙප	ම මහතා,— ෙසෞඛ( හා ෙ�dය ෛවද( අමාත(�මාෙග) 

ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) ආ 3_ෙVද ෛවද(ව	 ස\බ)ධෙය) දැනට fයා;මක වන ෙසේවා 
ව(වසථ්ාව සකසන ලද ව_ෂය කවෙ_ද; 

 (ii) එම ෙසේවා ව(වසථ්ාව අවස) වරට සංෙශෝධනය කළ ව_ෂය කවෙ_ද;  

 (iii) එය සංෙශෝධනය ෙනොකෙළේ න\, ඊට ෙහේ� කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 

 

 

 

 

අංක 14] පා��ෙ���ෙ� 
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(හ;වැF පා_Kෙ\)�ව — පළ5වැF සභාවාරය) 



( 2 ) 

 

5943/’15 

3. 
ග	 ?ස)ත kං�Fලෙ\  මහතා,— රාජ( පSපාලන, පළා; පාලන හා පජාතා)lය 

පාලනය ��බඳ අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

  (අ) 6ශාම වැn� අධ(ෂ ජනරාoෙI අංක 06/2011 චකෙoඛය අsව ජනා�ප , 
අගමැ , කථානායක, කැtනu අමාත(, 6පෂ නායක, Fෙයෝජ( අමාත(, Fෙයෝජ( 
කථානායක, Fෙයෝජ( කාරක සභා සභාප , ව(ාපෘ  අමාත(, wසx් හා රාජ( 
අමාත(, කැtනu අමාත(ාංශ ෙoක\, පළා; සභාවක පධාන ෙoක\, භාyඩාගාර 
Fෙයෝජ( ෙoක\ යනාY තන�	ධාH)ෙI ෙoක\ව	)ට 6ශාම වැn� Q{කම 
ඇ  බව එ�මා ද)ෙනQද?  

(ආ) (i) එ| 6ශාම වැn� Q{කම ලබාYමට අදාළ අමාත( මyඩල සංෙ�ශයට හා ෙ\ 
වන 6ට එ| 6ශාම වැnප ස\බ)ධව වලං}ව පව න 7ය~ චකෙoඛ හා 
උපෙදසව්ල ෙතොර�	 ඇ�ළ; ෙගොsව ලබා Yමට කට3� කර)ෙ)ද;  

 (ii) ෙ\ වන 6ට ඉහත සඳහ) 6ශාම වැn� ප ලාභ ලබා ග)නා �Sස 
ෙකොපමණද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
6034/’15 

4. 
ග	 6cත ෙහේර;  මහතා,— ෙසෞඛ( හා ෙ�dය ෛවද( අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1)  

(අ) (i) ෙහෝ{ ෙයෝප  පනත අsව ව_ෂ 2006 - 2011 දවා කාල +මාව සඳහා  
ප;කර  � ෙහෝ{ෙයෝප  ෛවද( සභාව ආy�කම ව(වසථ්ාෙV 12 සහ 14 
වග) වලට පටහැFව 2009.10. 29 wන 6?	වා හැර ඇ  බව;; 

 (ii) ඒ ෙහේ�ෙව)  2006 ව_ෂෙW ප;� එ| ෛවද( සභාෙV සාමාcකය)ෙI 
�Kක අ� වා7ක\ උoලංඝනය � ඇ  බව;; 

 (iii) 6?	වන ලද ෛවද( සභාව ෙවsවට එවකට 6ෂයභාර අමාත(වරයා 67) 
Uත(ාs�ල ෙනොවන අ�	 ක{nව ප; කළ බව;; 

එ�මා ද)ෙනQද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ) (iii) Q සඳහ) ප; �Hම අsමත කර)ෙ)ද; 

 (ii) එම අ�	 ක{nව 67) 7] කළ අංක 184 7ට 275 දවා ෛවද(ව	) 
Kයාපwං�ය  ��) ෙහෝ{ෙයෝප  පනත උoලංඝනය �  ෙZද; 

 (iii) එෙසේ න\,  එම  ප;�\ අවලං} කර)ෙ)ද; 

 (iv) අවලං} කරන  wනය කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඇ) (i) ෙහෝ{ෙයෝප  පනෙ; 20 වැF වග) ය යටෙ; ෙoඛකා�කාHවරෙය8 
ප;�Hමට ෛවද( සභාවකට පමණ ඇ  බලය අ�බවා එවකට පැව  
ෙ�dය ෛවද( අමාත(ාංශෙW ෙoක\වරයා  67) එ\. ඒ. ෙපෙ_රා මහතාව 
ෙoඛකා�කාH ෙලස ප;�Hම  Uත(ාs�ල ව)ෙ)ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න\, එම ප;�Hම  Fවැරw �Hමට ග)නා �යවර කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න\, ඒ ම)ද? 
 

 



( 3 ) 

 

6039/’15 

5. 
ග	 වා?ෙ�ව නානායකාර මහතා,— Fවාස හා සමෘ�� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ප?�ය රජය ම�) සං6ධානය කර  � 2015 දැයට �	ළ වැඩසටහන යටෙ; 
ර;නkර wසx්කය සඳහා � Fවාස ආධාර වැඩ��ෙවළට අදාළව 
ඇහැKයෙගොඩ ඡ)ද ෙකොuඨාසෙW ඇහැKයෙගොඩ, �Sඇoල හා 8	6ට 
යන පාෙ�dය ෙoක\ ෙකොuඨාසවලට අය; ඉo~\ක	ව) 1000 වැ� 
�Sසකෙග) ඉo~\ප; ලැ�  �ෙyද; 

  (ii) එ| ඉo~\ප; අsව සකසs ලැ� ඇසත්ෙ\)� මත අදාළ භාyඩ සැප�ම 
සඳහා {ල ගණ) ෙහෝ ෙට)ඩ_ කැඳ�ෙ\ කා_යය  ර;නkර wසx් 
ෙoක\වරයා ෙවත ෙයො5 කර  �ෙyද;  

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ) (i) ෙ\ වන 6ට එම Fවාස ආධාර බලාෙපො ෙරො;�ෙව) 7�න අ� 
ආදාය\ලා�) එම ආධාර වැඩ��ෙවළ ව;ම) රජය 67) අවලං} කර 
 ෙZදැ� 6මසන බව FලධාS) ඇ�� වග�ව3;ත) ද)ෙ)ද; 

  (ii) ඒ ��බඳව අදාළ FලධාH)ෙග) 6මසා බලා ෙතොර�	 ලබා ෙගන  ෙZද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
6041/’15 

6. 
ග	 එS පස)න �රව_ධන මහතා,— කෘ�ක_ම අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1)  

(අ) (i) 2015 ජනවාS මාසෙW පැව  {ලට සාෙ�ෂව ෙ\ වන 6ට සාwකා {ල 
30% - 40% අතර පමාණය�) පහළ ෙගොස ්ඇ  බව ද)ෙ)ද;  

 (ii) එෙලස සාwකා {ල පහළ යෑමට ෙහේ�ව කවෙ_ද;  

 (iii) Fර)තරෙය) 7]වන සාwකා {ල පහළ වැ�ම වළවා ගැUමට ය\ 
�යවර ෙගන  ෙZද; 

 (iv) එෙසේ න\, එම �යවර පැහැwK කර)ෙ)ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ආ) (i) ප?�ය අයවැයට සාෙ�ෂව ෙමවර අයවැෙය) අපනයන කෘ�ක_ම 
ෙදපා_තෙ\)�ව සඳහා ෙව) කරන ලද ප පාදන 50%�) පමණ අ�කර 
ඇ  බව ද)ෙ)ද; 

 (ii) ප පාදන අ� �Hම ෙහේ�ෙව) අපනයන කෘ�ක_මා)තය)Q 7]වන 
ප?බෑම මග හරවා ගැUමට ෙගන ඇ  fයාමා_ගය කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\, ඒ ම)ද? 

6043/’15 

7. 
ග	 ඩIලස් ෙ�වාන)ද මහතා,— රාජ( පSපාලන, පළා; පාලන හා පජාතා)lය 

පාලනය ��බඳ අමාත(�මාෙග) ඇ+මට ,— (1) 

(අ) (i) යාපනය මහනගර සභාව සඳහා අ~ ) ඉw�Hමට Fය{ත ෙගොඩනැ�oලට 
ෙව) කර ඇ  5දල ෙකොපමණද;  

 (ii) එQ  පළ5වැF අwයෙ_  වැඩ කට3� ආර\භ කර  ෙZද;  



( 4 ) 

 

 (iii) එම පළ5වැF අwයර සඳහා ෙව) කළ 5දල ෙකොපමණද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?        

(ආ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
6048/’15 

8. 
ග	 +. ඒ. �Sයආර�� මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ප ප;  ස\පාදන, ආ_�ක 

කට3�, ළමා, ත	ණ හා සංසක්ෘ ක කට3� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1)  

(අ) තඹලග5ව පාෙ�dය සභාව 67) kරා6ද(ා;මක සථ්ාන 66ධ ෙපො] අවශ(තා 
ෙවsෙව) ෙයොදා ගැUෙ\ වැඩ��ෙවළ fයා;මක කරන බව එ�මා ද)ෙනQද? 

(ආ) (i) තඹලග5ව, 3Fu 17 ෙකොලFෙW  � kරා6ද(ා;මක ව�නාක{) 3; 
දාගැZ ෙදකක නට�) වනස{) ළමා උද(ානය ඉwකෙළේ ෙකෙසේද; 

 (ii) ඊට එෙරQව  U ය fයා;මක ෙනො ෙ) ම)ද;  

 (iii) තඹලග5ව -  සස්kර ගාම ෙW ��	 අංක l 51 අ ෙ_ක අංක 16, පත අංක 
16, කැබK අංක 576 යන kරා6ද(ා;මක ¢{ය ආස)නෙW �Q� ?සාන¢{ය 
k�o�Hම 5වාෙව) ක\t ගසා ෙව)කර ගැUමට  කරන උ;සාහය කවර 
පදනම මත, 8මන පා_ශව්යකෙI අවශ(තාවයකට  7] කර)ෙ)ද;  

 (iv) �£)වහ)ෙසේලා ප5ඛ පෙ�ශවා+) ඊට 6ෙරෝධය පෑෙම)  ප? එ| 
kරා6ද(ා ¢{ය ඔසේසේ 8�	වලට යාමට  � මා_ගය අවQර කර{) වැට 
ඉw�Hම කවර පා_ශව්ය�) පKගැUම සඳහා 7] කර  ෙZද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ඇ) (i) නැෙගනQර පළාෙ; ෙබෞ�ධ නට�) 6නාශ �Hමට පළා; පාලන 
ආයතනවලට  ඉඩYමට ෙහේ�ව කවෙ_ද; 

 (ii) එවැF 7]�\ ස\බ)ධව k�o පHෂණය 7]කර ඊට ස\බ)ධ  ෙහෝ 
අsබල ]) k�ගලය)ට එෙරQ fයාමා_ග ග)ෙ) ද; 

ය)න; එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද?        

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
4828/’14 

9. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙසෞඛ( හා ෙ�dය ෛවද( අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2)  

(අ) (i) මාතර මහ ෙරෝහලට තම පථම ප;�ම ලැ� එQ පධාන ෙහද FලධාSFය වන 
මoකා)  ද 7oවා මහ;{ය ෙ\ වන 6ට  සථ්ාන මා	�\වK) ෙතොරව එම 
ෙරෝහෙoම ව_ෂ 21  පමණ ෙසේවය කර ඇ  බව;; 

 (ii) එම ෙහද FලධාSFය අවසථ්ා �QපයකY සථ්ාන මා	�\ ඉoලා ඇ  බව;; 

එ�මා ද)ෙනQද? 

(ආ) (i) රජෙW ෙහද ෙසේවෙW F3� � අයට සථ්ාන මා	�\ ලබා Yෙ\Y රජය 
අsගමනය කරs ලබන ප ප; ය කවෙ_ද; 

 (ii) ඉහත  අ (ii) Q පSw සථ්ාන මා	�ම ඉoලා  tයY;, රජෙW ෙහද සථ්ාන මා	 
ලබා Yෙ\ ප ප; ය මoකා)  ද 7oවා මහ;{යට වලං} ෙනො�මට ෙහේ� 
කවෙ_ද; 

 (iii) අදාළ සථ්ාන මා	�\ ලබා Yෙ\ ප ප; යට අsව ඇයට සථ්ාන මා	�ම 
ලබා Yමට කට3� කර)ෙ)ද; 

 (iv) එෙසේ න\, ඇයට, ඇය ඉo~\ කරන සථ්ානයට සථ්ාන මා	�ම ෙදs ලබන 
wනය කවෙ_ද;  

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?      

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 



( 5 ) 

 

5581/’14 

10. 
ග	 අc; මා)න�ෙප	ම මහතා,— ෙසෞඛ( හා ෙ�dය ෛවද( අමාත(�මාෙග) 

ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) ව;ම) ආ 3_ෙVද ෛවද( ෙකොමසාSසව්රයාෙI අධ(ාපන ?]?ක\ කවෙ_ද; 

 (ii) එම FලධාSයාට ආ3_ෙVද ෛවද( 6ද(ාව ස\බ)ධෙය) ඇ  ?]?ක\ 
කවෙ_ද;  

 (iii) ආ3_ෙVද ෛවද( උපා�ධාSෙය8ට ෙසෞඛ( හා ෙ�dය ෛවද( අමාත(ාංශය 
�ළ ලබා ගත හැ� ඉහළම වෘ;¥යමය තන�ර කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 

5944/’15 

11. 
ග	 ?ස)ත kං�Fලෙ\  මහතා,— ¦වර හා ජලජ ස\ප; සංව_ධන 

අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) x8ණාමලය, ෙකො§ෙZQ �Q� ජා ක ජලජ ස\ප; ප_ෙWෂණ හා සංව_ධන 
ආයතනයට (NARA) අය; FලධාS Fවසන්ය 0 ලංකා නා6ක හ5දාෙV පSහරණයට 
ලබා Y ඇ  බව එ�මා ද)ෙනQද? 

(ආ) (i) x8ණාමලය හා තදාස)න පෙ�ශවල රාජකාS කට3�වල Fයැ9ෙ\Y, නාරා 
ආයතනෙW ප_ෙWෂකය)ට පෙයෝජනයට ගැUමට  � ඉහත සඳහ) 
Fවසන්ය 76o පSපාලනය සථ්ාපනය � ඇ  අවසථ්ාවක තව]රට; නා6ක 
හ5දාව භාරෙW තැ�ෙ\ අවශ(තාවය  ෙZද;  

 (ii) එම Fවසන්ය ය� නාරා ආයතනයට පවරා ෙනොග)ෙ)ද; 
 (iii) එම පවරා ගැUම 7] කර)ෙ) න\, එම wනය කවෙ_ද; 
 (iv) එම Fවසන්ය ය� නාරා ආයතනයට පවරා ග)නා ෙත, නාරා ආයතනෙW 

ප_ෙWෂකය)ට හා FලධාH)ට එම පෙ�ශෙW  රාජකාS �Hෙ\ Y  නවාතැ) 
පහ?ක\ සලසා ෙද)ෙ) ෙකෙසේද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
6042/’15 

12. 
ග	 එS පස)න �රව_ධන මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ප ප;  ස\පාදන, 

ආ_�ක කට3�, ළමා, ත	ණ හා සංස්කෘ ක කට3� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1)  

(අ) (i) එවකට පැව  ආ_�ක සංව_ධන අමාත(ාංශය 67) ෙයො ) ෙසේනාංක සහ 
«�යා මා_ෙගෝපෙ�ශ මධ(සථ්ානය ඉw�Hම සඳහා ප?�ය ව_ෂෙWY 
හාSසප්;�ව පාෙ�dය ෙoක\ කා_යාලය යටෙ; 5දo ෙව) කළබව;; 

 (ii) එම ව(ාපෘ ෙW වැඩ ආර\භ කර ෙ\ වන 6ට අඩ Fම � ඇ  බව;; 

 (iii) ව;ම) රජය 67) එම ව(ාපෘ ය නවතා දමා ඇ  බව;; 

එ�මා ද)ෙනQද? 

(ආ) (i) හාSසප්;�ව පෙ�ශෙW අනාගත ද	 පරkෙ_ යහපත උෙදසා ඉහත සඳහ)  
ව(ාපෘ ය නැවත ආර\භ කර)ෙ)ද; 

 



( 6 ) 

 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න\, ඊට ෙහේ�ව කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\, ඒ ම)ද? 
6045/’15 

13. 
ග	 ඩIලස ්ෙ�වාන)ද මහතා,— මහාමා_ග හා ආෙයෝජන පව_ධන අමාත(�මාෙග) 

ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) යාපනය wසx්කය �ළ මා_ග සංව_ධන අ�කාSය යටෙ; ඇ  මා_ග 
සංඛ(ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම මා_ග අතS) අ�;වැ�යා  �Hමට Fය{ත මා_ග සංඛ(ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) එ| මා_ග අ�;වැ�යාවට අදාළව  ව(ාපෘ  හ¬නා ෙගන  ෙZද;     

 (iv) එෙසේ න\, එම  ව(ාපෘ   සඳහා ෙව)කර ඇ  5දල ෙකොපමණද; 

 (v) එම ව(ාපෘ වලට අදාළව අමාත( මyඩල සංෙ�ශ ඉwSප; කර  ෙZද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?  

(ආ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
4829/’14 

14. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— කෘ�ක_ම අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2)  

(අ) මාතර wසx්කෙW, ක�	��ය පාෙ�dය ෙoක\ ෙකොuඨාසෙW, කරෙගොඩ 
උය)ෙගොඩ I අත හා II අත ඇ�� ගාම FලධාH වස\ �Qපයක වගා අසව්sවලට 
ව¬ර)ෙග) සහ ෙමොන	)ෙග) 7]වන හාF වළවාගත ෙනොහැ� �ම Fසා  
කෘ�කා_{ක කට3�වල F3� ප ෙ�ශවා+) දැ� අපහ?තාවට ප;� ඇ  බව එ�මා 
ද)ෙනQද? 

(ආ) (i) එම වගාව)ට 7]වන හාF වැළැ�ම සඳහා දැනට ෙගන ඇ  �යවර 
කවෙ_ද;  

 (ii) ඒ සඳහා ඉwSෙWY අsගමනය කරන කමෙVදය) කවෙ_ද; 

 (iii) ෙමම වගාව) ආරෂා කරYම සඳහා කට3� ආර\භ කරන wනය කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
5945/’15 

15. 
ග	 ?ස)ත kං�Fලෙ\  මහතා,— Fවාස හා සමෘ�� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ)  (i) w6නැ}ම සංව_ධන ෙදපා_තෙ\)�ෙV අධ(ෂ ජනරාoෙI අංක DODD/
HO/2/Admin/ප;�H\ හා 2015.02.05 wනැ  K�ෙය) ´. අsර එස්. 
�රර;න මහතා (0. ලං. කම ස\පාදන ෙසේවෙW I) x8ණාමලය wසx් 
w6නැ}ම අධ(ෂ තන�රට ප; කර ඇ  බව;;  

 (ii) ප?ව එම ෙදපා_තෙ\)�ෙV අධ(ෂ (පාලන) ෙI අංක DODD/HO/2/
Admin/ප;�H\ හා 2015.02.19 wනැ  K�ෙය) එ| ප; �Hම නැවත 
සංෙශෝධනය කර{) ඒ මහතාව එ| ෙදපා_තෙ\)�ෙV පධාන කා_යාලෙW, 
අධ(ෂ (පජා �ල සං6ධාන) තන�රට ප; කර ඇ  බව;;  

එ�මා ද)ෙනQද? 



( 7 ) 

 

(ආ)  (i) �රර;න මහතාට ඉහත (අ) (i) Q සඳහ) තන�ර ලබා ෙනොYමට x8ණාමල 
wසx් ෙoක\වරයාෙI සහ සමෘ�� 6ෂයයට අදාළ ෙනොවන 
අමාත(වරෙය8ෙI ෙ�ශපාලන මැwහ;�ම 7]�  ෙZද; 

 (ii) එවැF මැwහ;�ම 7]� ඇ;න\, එය  අsමත කර)ෙ)ද; 

 (iii)  x8ණාමලය wසx්කය �ළ සමෘ�� 6ෂයට අදාළ කට3� ඉඩ\ 
අමාත(වරයාට පවරා  ෙZද;  

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ඇ) x8ණාමලය wසx් w6නැ}ම අධ(ෂ තන�ර සඳහා ´. අsර එස.් �රර;න  මහතා 
ප; �Hමට කට3� කර)ෙ)ද ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 

 
 

ෙයෝජනා ��බඳ දැs\Yම සහ wනට Fය{ත කට3� 

*1. 

අ�කරණ අමාත(�මා,— සාපරා¦ කාරණාවලY අෙන(ෝන( සහෙයෝCතාව දැ�ෙ\ 
පනත යටෙ; Fයමය,— 2002 අංක 25 දරන සාපරා¦ කාරණාවලY අෙන(ෝන( සහෙයෝCතාව 
දැ�ෙ\ පනෙ; 2 වැF වග) ෙW (3) වැF උපවග) ය යටෙ; අ�කරණ හා ක\ක	 
සබඳතා අමාත(වරයා 67) සාදන ල]ව, 2015 මා_� 17 wනැ  අංක 1906/17 දරන අ  6ෙශේෂ 
ගැසu පතෙW පළ කරs ලැබ, 2015.04.09 wන ඉwSප; කරන ලද Fයමය අsමත කළ 3� ය.  

*2. 

ආගා{ක හා 6ගා{ක (සංෙශෝධන) පන; ෙකn\පත—  ෙදවැF වර �ය�ම. 

*3. 

ජා ක }	 අධ(ාපන අ�කාSය (ඉව; �Hෙ\) පන; ෙකn\පත—  ෙදවැF වර �ය�ම. 

*4. 

ෙ�dය ආදාය\ (සංෙශෝධන) පන; ෙකn\පත—  ෙදවැF වර �ය�ම. 

*5. 

එක� කළ අගය මත බ] (සංෙශෝධන) පන; ෙකn\පත—  ෙදවැF වර �ය�ම. 

*6. 

ජා ය ෙගොඩනැCෙ\ බ] (සංෙශෝධන) පන; ෙකn\පත—  ෙදවැF වර �ය�ම. 

*7. 

5දo පන; ෙකn\පත—  ෙදවැF වර �ය�ම. 

*8. 

ආ_�ක ෙසේවා ගාස�් (සංෙශෝධන) පන; ෙකn\පත—  ෙදවැF වර �ය�ම. 

*9. 

6]K සංෙ�ශ බ] (සංෙශෝධන) පන; ෙකn\පත—  ෙදවැF වර �ය�ම. 

*10. 

ඔun ඇo9ම හා �] බ] (සංෙශෝධන) පන; ෙකn\පත—  ෙදවැF වර �ය�ම. 
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*11. 

5දo අමාත(�මා,— 6ස_ජන පනත යටෙ; ෙයෝජනාව (අංක 1),— 2013 අංක 36 දරන 
6ස_ජන පනෙ; 8 වැF වග) ය යටෙ; 5දo අමාත(�මාට පැව	න බලතල අsව, 
ආy�ෙV අsම ය ඇ ව, එ�මා 67) ෙදන ලද පහත දැෙවන අංක 32 දරන Fයමය 
අsමත කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

2013 අංක 36 දරන 6ස_ජන පනෙ; 8 වැF වග) ය   
යටෙ; අංක 32 දරන Fයමය 

5දo අමාත( ර� ක	ණානායක වන මම, 2013 අංක 36 දරන 6ස_ජන පනෙ; 8 වැF 
වග) ෙය) මා ෙවත පවරs ලැබ ඇ  බලතල පකාරව, ආy�ෙV අsම ය ඇ ව, එ| 
පනෙ; ෙතවැF උපෙoඛනෙW 6ෂය අංක: 30602 “]\Sය ගබඩා අ; කාර\ �¸ම - ]\Sය 
ෙදපා_තෙ\)�ව” ෙවත පැවH ඇ  කා_යය ෙවsෙව) Fශ�්තව දවා ඇ  +මාව), ෙමම 
Fයමය ම�) සංෙශෝධනය කර{. 

 

 (i) එ| පනෙ; ෙතවැF උපෙoඛනෙW II වැF ¥රෙයQ  	. 1,700,000,000 7ට  
  Fශ�්තව දවා ඇ  6යදෙමQ උපSම +මාව  	. 2,200,000,000 දවා 

 (ii) එ| පනෙ; ෙතවැF උපෙoඛනෙW III වැF ¥රෙයQ  සංෙශෝධන 
  Fශ�්තව දවා ඇ  ලැ�\වල අවම +මාව  ෙනොමැත 

 (iii) එ| පනෙ; ෙතවැF උපෙoඛනෙW IV වැF ¥රෙයQ  	. 6,102,000,000 7ට 
  Fශ�්තව දවා ඇ  හර ෙශේෂය)ෙI උපSම +මාව  	. 6,602,000,000 දවා 

  (iv) එ| පනෙ; ෙතවැF  උපෙoඛනෙW V වැF ¥රෙයQ 	. 850,000,000  7ට 
  Fශ�්තව දවා ඇ  බැරක\Q උපSම +මාව 	. 1,000,000,000 දවා    

(ෙමම Fයමය වලං} ව)ෙ) 2014.12.31 වැF wන දවා පම») 

      අ;ස) කෙළේ/ ර� ක	ණානායක, 
      5දo අමාත(�මා. 

2015.04.10 වැF wන, 
ෙකොළඹ 01. 

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 

*12. 

5දo අමාත(�මා,— 6ස_ජන පනත යටෙ; ෙයෝජනාව (අංක 2),— 2013 අංක 36 දරන 
6ස_ජන පනෙ; 8 වැF වග) ය යටෙ; 5දo අමාත(�මාට පැව	න බලතල අsව, 
ආy�ෙV අsම ය ඇ ව, එ�මා 67) ෙදන ලද පහත දැෙවන අංක 33 දරන Fයමය 
අsමත කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

2013 අංක 36 දරන 6ස_ජන පනෙ; 8 වැF වග) ය   
යටෙ; අංක 33 දරන Fයමය 

5දo අමාත( ර� ක	ණානායක වන මම, 2013 අංක 36 දරන 6ස_ජන පනෙ; 8 වැF 
වග) ෙය) මා ෙවත පවරs ලැබ ඇ  බලතල පකාරව, ආy�ෙV අsම ය ඇ ව, එ| 
පනෙ; ෙතවැF උපෙoඛනෙW 6ෂය අංක: 24702 “අ;අඩං}වට ග)නා ලද හා රාජ ස)තක 
කරන ලද බ� දව( ��බඳ 6යද\ අ; කාර\ �¸ම - 0 ලංකා ෙ_} ෙදපා_තෙ\)�ව” ෙවත 
පැවH ඇ  කා_යය ෙවsෙව) Fශ�්තව දවා ඇ  +මාව), ෙමම Fයමය ම�) 
සංෙශෝධනය කර{. 

 (i) එ| පනෙ; ෙතවැF උපෙoඛනෙW II වැF ¥රෙයQ  සංෙශෝධන  
  Fශ�්තව දවා ඇ  6යදෙමQ උපSම +මාව   ෙනොමැත 
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 (ii) එ| පනෙ; ෙතවැF උපෙoඛනෙW III වැF ¥රෙයQ  සංෙශෝධන 
  Fශ�්තව දවා ඇ  ලැ�\වල අවම +මාව  ෙනොමැත 

 (iii) එ| පනෙ; ෙතවැF උපෙoඛනෙW IV වැF ¥රෙයQ 	. 20,000,000 7ට 
  Fශ�්තව දවා ඇ  හර ෙශේෂය)ෙI උපSම +මාව 	. 25,000,000 දවා 

  (iv) එ| පනෙ; ෙතවැF  උපෙoඛනෙW V වැF ¥රෙයQ  සංෙශෝධන   
  Fශ�්තව දවා ඇ  බැරක\Q උපSම +මාව  ෙනොමැත    

(ෙමම Fයමය වලං} ව)ෙ) 2014.12.31 වැF wන දවා පම») 

      අ;ස) කෙළේ/ ර� ක	ණානායක, 
      5දo අමාත(�මා. 

2015.04.10 වැF wන, 
ෙකොළඹ 01. 

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 

*13. 

5දo අමාත(�මා,— 6ස_ජන පනත යටෙ; ෙයෝජනාව (අංක 3),— 2013 අංක 36 දරන 
6ස_ජන පනෙ; 8 වැF වග) ය යටෙ; 5දo අමාත(�මාට පැව	න බලතල අsව, 
ආy�ෙV අsම ය ඇ ව, එ�මා 67) ෙදන ලද පහත දැෙවන අංක 34 දරන Fයමය 
අsමත කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

2013 අංක 36 දරන 6ස_ජන පනෙ; 8 වැF වග) ය   
යටෙ; අංක 34 දරන Fයමය 

5දo අමාත( ර� ක	ණානායක වන මම, 2013 අංක 36 දරන 6ස_ජන පනෙ; 8 වැF 
වග) ෙය) මා ෙවත පවරs ලැබ ඇ  බලතල පකාරව, ආy�ෙV අsම ය ඇ ව, එ| 
පනෙ; ෙතවැF උපෙoඛනෙW 6ෂය අංක: 21302 “ෙපො; 5දණය, පචාරණය හා අෙල6ය 
(පකාශන අ� ය ප7�ධ �Hම, පSව_තන Q{ක\ {ලට ගැUම හා කා_ය මyඩල වැn� හා 
Yමනා ඇ��ව) අ; කාර\ �¸ම - අධ(ාපන පකාශන ෙදපා_තෙ\)�ව” ෙවත පැවH ඇ  
කා_යය ෙවsෙව) Fශ�්තව දවා ඇ  +මාව), ෙමම Fයමය ම�) සංෙශෝධනය කර{. 

 (i) එ| පනෙ; ෙතවැF උපෙoඛනෙW II වැF ¥රෙයQ  සංෙශෝධන  
  Fශ�්තව දවා ඇ  6යදෙමQ උපSම +මාව  ෙනොමැත 

 (ii) එ| පනෙ; ෙතවැF උපෙoඛනෙW III වැF ¥රෙයQ 	. 2,900,000,000  7ට  
  Fශ�්තව දවා ඇ  ලැ�\වල අවම +මාව 	. 2,500,000,000  දවා 

 (iii) එ| පනෙ; ෙතවැF උපෙoඛනෙW IV වැF ¥රෙයQ  සංෙශෝධන    
  Fශ�්තව දවා ඇ  හර ෙශේෂය)ෙI උපSම +මාව  ෙනොමැත 

  (iv) එ| පනෙ; ෙතවැF  උපෙoඛනෙW V වැF ¥රෙයQ 	. 1,500,000,000  7ට 
  Fශ�්තව දවා ඇ  බැරක\Q උපSම +මාව 	. 2,250,000,000  දවා    

(ෙමම Fයමය වලං} ව)ෙ) 2014.12.31 වැF wන දවා පම») 

      අ;ස) කෙළේ/ ර� ක	ණානායක, 
      5දo අමාත(�මා. 

2015.04.10 වැF wන, 
ෙකොළඹ 01. 

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 
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*14. 

5දo අමාත(�මා,— 6ස_ජන පනත යටෙ; ෙයෝජනාව (අංක 4),— 2013 අංක 36 දරන 
6ස_ජන පනෙ; 8 වැF වග) ය යටෙ; 5දo අමාත(�මාට පැව	න බලතල අsව, 
ආy�ෙV අsම ය ඇ ව, එ�මා 67) ෙදන ලද පහත දැෙවන අංක 35 දරන Fයමය 
අsමත කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

2013 අංක 36 දරන 6ස_ජන පනෙ; 8 වැF වග) ය   
යටෙ; අංක 35 දරන Fයමය 

5දo අමාත( ර� ක	ණානායක වන මම, 2013 අංක 36 දරන 6ස_ජන පනෙ; 8 වැF 
වග) ෙය) මා ෙවත පවරs ලැබ ඇ  බලතල පකාරව, ආy�ෙV අsම ය ඇ ව, එ| 
පනෙ; ෙතවැF උපෙoඛනෙW 6ෂය අංක: 31002 “ගබඩා අ; කාර\ �¸ම - රජෙW 
ක_මා)ත ශාලාව” ෙවත පැවH ඇ  කා_යය ෙවsෙව) Fශ�්තව දවා ඇ  +මාව), ෙමම 
Fයමය ම�) සංෙශෝධනය කර{. 

 

 (i) එ| පනෙ; ෙතවැF උපෙoඛනෙW II වැF ¥රෙයQ 	. 120,000,000 7ට   
  Fශ�්තව දවා ඇ  6යදෙමQ උපSම +මාව 	. 170,000,000 දවා 

 (ii) එ| පනෙ; ෙතවැF උපෙoඛනෙW III වැF ¥රෙයQ  සංෙශෝධන  
  Fශ�්තව දවා ඇ  ලැ�\වල අවම +මාව  ෙනොමැත 

 (iii) එ| පනෙ; ෙතවැF උපෙoඛනෙW IV වැF ¥රෙයQ  සංෙශෝධන  
  Fශ�්තව දවා ඇ  හර ෙශේෂය)ෙI උපSම +මාව  ෙනොමැත 

  (iv) එ| පනෙ; ෙතවැF  උපෙoඛනෙW V වැF ¥රෙයQ  සංෙශෝධන   
  Fශ�්තව දවා ඇ  බැරක\Q උපSම +මාව  ෙනොමැත    

(ෙමම Fයමය වලං} ව)ෙ) 2014.12.31 වැF wන දවා පම») 

      අ;ස) කෙළේ/ ර� ක	ණානායක, 
      5දo අමාත(�මා. 

2015.04.10 වැF wන, 
ෙකොළඹ 01. 

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 

*15. 

5දo අමාත(�මා,— 6ස_ජන පනත යටෙ; ෙයෝජනාව (අංක 5),— 2013 අංක 36 දරන 
6ස_ජන පනෙ; 8 වැF වග) ය යටෙ; 5දo අමාත(�මාට පැව	න බලතල අsව, 
ආy�ෙV අsම ය ඇ ව, එ�මා 67) ෙදන ලද පහත දැෙවන අංක 36 දරන Fයමය 
අsමත කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

2013 අංක 36 දරන 6ස_ජන පනෙ; 8 වැF වග) ය   
යටෙ; අංක 36 දරන Fයමය 

5දo අමාත( ර� ක	ණානායක වන මම, 2013 අංක 36 දරන 6ස_ජන පනෙ; 8 වැF 
වග) ෙය) මා ෙවත පවරs ලැබ ඇ  බලතල පකාරව, ආy�ෙV අsම ය ඇ ව, එ| 
පනෙ; ෙතවැF උපෙoඛනෙW 6ෂය අංක: 31003 “ කළ වැඩ අ; කාර\ �¸ම - රජෙW 
ක_මා)ත ශාලාව” ෙවත පැවH ඇ  කා_යය ෙවsෙව) Fශ�්තව දවා ඇ  +මාව), ෙමම 
Fයමය ම�) සංෙශෝධනය කර{. 

 (i) එ| පනෙ; ෙතවැF උපෙoඛනෙW II වැF ¥රෙයQ 	. 260,000,000 7ට   
  Fශ�්තව දවා ඇ  6යදෙමQ උපSම +මාව 	. 450,000,000 දවා 
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 (ii) එ| පනෙ; ෙතවැF උපෙoඛනෙW III වැF ¥රෙයQ  සංෙශෝධන  
  Fශ�්තව දවා ඇ  ලැ�\වල අවම +මාව  ෙනොමැත 

 (iii) එ| පනෙ; ෙතවැF උපෙoඛනෙW IV වැF ¥රෙයQ  සංෙශෝධන  
  Fශ�්තව දවා ඇ  හර ෙශේෂය)ෙI උපSම +මාව  ෙනොමැත 

  (iv) එ| පනෙ; ෙතවැF  උපෙoඛනෙW V වැF ¥රෙයQ  සංෙශෝධන   
  Fශ�්තව දවා ඇ  බැරක\Q උපSම +මාව  ෙනොමැත    

(ෙමම Fයමය වලං} ව)ෙ) 2014.12.31 වැF wන දවා පම») 

      අ;ස) කෙළේ/ ර� ක	ණානායක, 
      5දo අමාත(�මා. 

2015.04.10 වැF wන, 
ෙකොළඹ 01. 

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 

 

*16. 

5දo අමාත(�මා,— 6ස_ජන පනත යටෙ; ෙයෝජනාව (අංක 6),— 2013 අංක 36 දරන 
6ස_ජන පනෙ; 8 වැF වග) ය යටෙ; 5දo අමාත(�මාට පැව	න බලතල අsව, 
ආy�ෙV අsම ය ඇ ව, එ�මා 67) ෙදන ලද ෙමQ පහත උපෙoඛනෙයQ Fශ�්තව දවා 
ඇ  Fයමය) අsමත කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

(ෙමම Fයමය) වලං} ව)ෙ) 2014.12.31 වැF wන දවා පම».) 
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*17. 

5දo අමාත(�මා,— ෙ_} ආඥාපනත යටෙ; ෙයෝජනාව (අංක 1),— (235 වැF අ�කාරය 
�) ෙ_} ආඥාපනෙ; 10 වැF වග) ය යටෙ;, ආනයන ¥	 ගාස�් ස\බ)ධෙය) 
2015.04.07 wන ඉwSප; කරන ලද ෙයෝජනාව අsමත කළ 3� ය.  
(2015 ජනවාS 29 wනැ  අංක 1899/33 දරන අ  6ෙශේෂ ගැසu පතය) 

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 

*18. 

5දo අමාත(�මා,— ෙ_} ආඥාපනත යටෙ; ෙයෝජනාව (අංක 2),— (235 වැF අ�කාරය 
�) ෙ_} ආඥාපනෙ; 10 වැF වග) ය යටෙ; ආනයන ¥	 ගාස�් ස\බ)ධෙය)  
2015.04.07 wන ඉwSප; කරන ලද ෙයෝජනාව අsමත කළ 3� ය.  
(2015 ෙපබරවාS 26 wනැ  අංක 1903/40 දරන අ  6ෙශේෂ ගැසu පතය) 

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 

*19. 

5දo අමාත(�මා,— 6ෙශේෂ ෙවළඳ භාyඩ බ] පනත යටෙ; Fයමය (අංක 1),— 
ආy�කම ව(වසථ්ාෙV 44(2) වැF ව(වසථ්ාව සමග �ය6ය 3�, 2007 අංක 48 දරන 6ෙශේෂ 
ෙවළඳ භාyඩ බ] පනෙ; 2 වැF වග) ය යටෙ; 6ෙශේෂ ෙවළඳ භාyඩ බ] ස\බ)ධෙය) 
ජනා�ප වරයා 67) සාදන ල]ව, 2014 ෙදසැ\බ_ 02 wනැ  අංක 1891/8 දරන අ  6ෙශේෂ 
ගැසu පතෙW පළ කරs ලැබ, 2015.04.07 wන ඉwSප; කරන ලද Fයමය අsමත කළ 3� ය.  

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 

*20. 

5දo අමාත(�මා,— 6ෙශේෂ ෙවළඳ භාyඩ බ] පනත යටෙ; Fයමය (අංක 2),—
ආy�කම ව(වසථ්ාෙV 44(2) වැF ව(වසථ්ාව සමග �ය6ය 3�, 2007 අංක 48 දරන 6ෙශේෂ 
ෙවළඳ භාyඩ බ] පනෙ; 2 වැF වග) ය යටෙ; 6ෙශේෂ ෙවළඳ භාyඩ බ] ස\බ)ධෙය) 
ජනා�ප වරයා 67) සාදන ල]ව, 2014 ෙදසැ\බ_ 12 wනැ  අංක 1892/39 දරන අ  6ෙශේෂ 
ගැසu පතෙW පළ කරs ලැබ, 2015.04.07 wන ඉwSප; කරන ලද Fයමය අsමත කළ 3� ය.  

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 

*21. 

5දo අමාත(�මා,— 6ෙශේෂ ෙවළඳ භාyඩ බ] පනත යටෙ; Fයමය (අංක 3),—
ආy�කම ව(වසථ්ාෙV 44(2) වැF ව(වසථ්ාව සමග �ය6ය 3�, 2007 අංක 48 දරන 6ෙශේෂ 
ෙවළඳ භාyඩ බ] පනෙ; 2 වැF වග) ය යටෙ; 6ෙශේෂ ෙවළඳ භාyඩ බ] ස\බ)ධෙය) 
ජනා�ප වරයා 67) සාදන ල]ව, 2014 ෙදසැ\බ_ 31 wනැ  අංක 1895/11 දරන අ  6ෙශේෂ 
ගැසu පතෙW පළ කරs ලැබ, 2015.04.07 wන ඉwSප; කරන ලද Fයමය අsමත කළ 3� ය.  

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 

*22. 

5දo අමාත(�මා,— 6ෙශේෂ ෙවළඳ භාyඩ බ] පනත යටෙ; Fයමය (අංක 4),— 2007 
අංක 48 දරන 6ෙශේෂ ෙවළඳ භාyඩ බ] පනෙ; 2 වැF වග) ය යටෙ; 6ෙශේෂ ෙවළඳ භාyඩ 
බ] ස\බ)ධෙය) 5දo අමාත(වරයා 67) සාදන ල]ව, 2015 ජනවාS 22 wනැ  අංක 
1898/43 දරන අ  6ෙශේෂ ගැසu පතෙW පළ කරs ලැබ, 2015.04.07 wන ඉwSප; කරන ලද 
Fයමය අsමත කළ 3� ය.  

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 

*23. 

5දo අමාත(�මා,— 6ෙශේෂ ෙවළඳ භාyඩ බ] පනත යටෙ; Fයමය (අංක 5),— 2007 
අංක 48 දරන 6ෙශේෂ ෙවළඳ භාyඩ බ] පනෙ; 2 වැF වග) ය යටෙ; 6ෙශේෂ ෙවළඳ භාyඩ 
බ] ස\බ)ධෙය) 5දo අමාත(වරයා 67) සාදන ල]ව, 2015 ජනවාS 29 wනැ  අංක 
1899/32 දරන අ  6ෙශේෂ ගැසu පතෙW පළ කරs ලැබ, 2015.04.07 wන ඉwSප; කරන ලද 
Fයමය අsමත කළ 3� ය.  

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 
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*24. 

5දo අමාත(�මා,— 6ෙශේෂ ෙවළඳ භාyඩ බ] පනත යටෙ; Fයමය (අංක 6),— 2007 
අංක 48 දරන 6ෙශේෂ ෙවළඳ භාyඩ බ] පනෙ; 2 වැF වග) ය යටෙ; 6ෙශේෂ ෙවළඳ භාyඩ 
බ] ස\බ)ධෙය) 5දo අමාත(වරයා 67) සාදන ල]ව, 2015 ෙපබරවාS 14 wනැ  අංක 
1901/28 දරන අ  6ෙශේෂ ගැසu පතෙW පළ කරs ලැබ, 2015.04.07 wන ඉwSප; කරන ලද 
Fයමය අsමත කළ 3� ය.   

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 

*25. 

5දo අමාත(�මා,— 6ෙශේෂ ෙවළඳ භාyඩ බ] පනත යටෙ; Fයමය (අංක 7),— 2007 
අංක 48 දරන 6ෙශේෂ ෙවළඳ භාyඩ බ] පනෙ; 2 වැF වග) ය යටෙ; 6ෙශේෂ ෙවළඳ භාyඩ 
බ] ස\බ)ධෙය) 5දo අමාත(වරයා 67) සාදන ල]ව, 2015 ෙපබරවාS 24 wනැ  අංක 
1903/4 දරන අ  6ෙශේෂ ගැසu පතෙW පළ කරs ලැබ, 2015.04.07 wන ඉwSප; කරන ලද 
Fයමය අsමත කළ 3� ය.  

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 

*26. 

5දo අමාත(�මා,— 6ෙශේෂ ෙවළඳ භාyඩ බ] පනත යටෙ; Fයමය (අංක 8),— 2007 
අංක 48 දරන 6ෙශේෂ ෙවළඳ භාyඩ බ] පනෙ; 2 වැF වග) ය යටෙ; 6ෙශේෂ ෙවළඳ භාyඩ 
බ] ස\බ)ධෙය) 5දo අමාත(වරයා 67) සාදන ල]ව, 2015 මා_� 17 wනැ  අංක 1906/7 
දරන අ  6ෙශේෂ ගැසu පතෙW පළ කරs ලැබ, 2015.04.07 wන ඉwSප; කරන ලද Fයමය 
අsමත කළ 3� ය.  

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 

*27. 

5දo අමාත(�මා,— ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙ; Fෙයෝග,— 1985 අංක 
48 සහ 1987 අංක 28 දරන පන; ම�) සංෙශෝ�ත, 1969 අංක 01 දරන ආනයන හා අපනයන 
(පාලන) පනෙ; 4 වැF වග) ෙW (3) වැF උපවග) ය සහ 14 වැF වග) ය සමග �ය6ය 
3�, එම පනෙ; 20 වැF වග) ය යටෙ; 5දo අමාත(වරයා 67) සාදන ල]ව, 2015 
ෙපබරවාS 26 wනැ  අංක 1903/41 දරන අ  6ෙශේෂ ගැසu පතෙW පළ කරs ලැබ, 2015.04.07 
wන ඉwSප; කරන ලද Fෙයෝග අsමත කළ 3� ය.  

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 

*28. 

5දo අමාත(�මා,— Fෂප්ාදන බ] (6ෙශේෂ 6�6ධාන) පනත යටෙ; Fෙයෝගය,— 1989 
අංක 13 දරන Fෂප්ාදන බ] (6ෙශේෂ 6�6ධාන) පනෙ; 3 වැF වග) ය යටෙ; Fෂප්ාදන බ] 
ස\බ)ධෙය) 5දo අමාත(වරයා 67) පනවන  ල]ව, 2015 ෙපබරවාS 26 wනැ  අංක 
1903/39 දරන අ  6ෙශේෂ ගැසu පතෙW පළ කරs ලැබ,  2015.04.27 wන ඉwSප; කරන ලද 
Fෙයෝගය අsමත කළ 3� ය. 

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 

*29. 

5දo අමාත(�මා,— ෙ�dය ආදාය\ පනත යටෙ; ෙයෝජනාව,— 2015.04.27 වැF wන 
ඉwSප; කරන ලද, ආදාය\ මත � බ] ස\බ)ධෙය) �6;ව බ]කරණය වැළැ�ම සහ බ] 
පැහැර හැHම වැළැ�ම සඳහා 0 ලංකා පජාතා)xක සමාජවාY ජනරජෙW ආy�ව සහ 
7ංග�Á_ ජනරජෙW ආy�ව අතර, 2014 අෙපේo මස 03 වැF wන ඇ කරග; �6?ම, 2006 
අංක 10 දරන ෙ�dය ආදාය\ පනෙ; 97(1)(අ) වග) ය යටෙ; අsමත කළ 3�යැ� ෙමම 
පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 

 

 



( 17 ) 

 

*30. 

6ෙ�ශ කට3� අමාත(�මා,— 0 ලංකා පජාතා)xක සමාජවාY ජනරජෙW ආy�කම 
ව(වසථ්ාව යටෙ; ෙයෝජනාව (අංක 1),— 2011.09.07 වැF wන ඉwSප; කරන ලද ආෙයෝජන 
පව_ධන සහ අෙන(ෝන( වශෙය) ?රෂණය ��බඳ 0 ලංකා පජාතා)xක සමාජවාY 
ජනරජෙW ආy�ව සහ 8ෙVu රාජ(ෙW ආy�ව අතර 2009 ෙනොවැ\බ_ මස 05 වැF wන 
අ;ස) කරs ලැ�වා� ද,  එම 6ෙ�ශ රාජ(ෙW ෙහෝ එQ වැ7ය)ෙI ෙහෝ ඒ රාජ(ෙW U  
යටෙ; සංසථ්ාගත කරන ලද, නැතෙහො; සංසථ්ාපනය කරන ලද සංසථ්ාවල, සමාග\වල ෙහෝ 
ෙවන; සංග\වල 0 ලංකාව �ළ ආෙයෝජන වඩා9ම ෙහෝ ආරෂා �Hම සඳහා ඇ  
කරග;තා� ද �6?ම, ජා ක ආ_�කෙW ව_ධනයට අත(ාවශ(ව)න ෙලස අsමත කළ 
3�යැ�  0 ලංකා පජාතා)xක සමාජවාY ජනරජෙW ආy�කම ව(වසථ්ාෙV 157 වැF 
ව(වසථ්ාව පකාර ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා ස\මත කර�. 

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 

*31. 

6ෙ�ශ කට3� අමාත(�මා,— 0 ලංකා පජාතා)xක සමාජවාY ජනරජෙW ආy�කම 
ව(වසථ්ාව යටෙ; ෙයෝජනාව (අංක 2),— 2011.09.07 වැF wන ඉwSප; කරන ලද ආෙයෝජන 
පව_ධන සහ ?රෂා �Hම සඳහා 0 ලංකා පජාතා)xක සමාජවාY ජනරජෙW ආy�ව සහ 
6යuනාම සමාජවාY ජනරජෙW ආy�ව අතර 2009 ඔෙතෝබ_ මස 22 වැF wන අ;ස) 
කරs ලැ�වා� ද, එම 6ෙ�ශ රාජ(ෙW ෙහෝ එQ වැ7ය)ෙI ෙහෝ ඒ රාජ(ෙW U  යටෙ; 
සංසථ්ාගත කරන ලද, නැතෙහො; සංසථ්ාපනය කරන ලද සංසථ්ාවල, සමාග\වල ෙහෝ ෙවන; 
සංග\වල 0 ලංකාව �ළ ආෙයෝජන වඩා9ම ෙහෝ ආරෂා �Hම සඳහා ඇ  කරග;තා� ද 
�6?ම, ජා ක ආ_�කෙW ව_ධනයට අත(ාවශ(ව)න ෙලස අsමත කළ 3�යැ�  0 ලංකා 
පජාතා)xක සමාජවාY ජනරජෙW ආy�කම ව(වසථ්ාෙV 157 වැF ව(වසථ්ාව පකාර ෙමම 
පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා ස\මත කර�. 

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 

*32. 

6ෙ�ශ කට3� අමාත(�මා,— 0 ලංකා පජාතා)xක සමාජවාY ජනරජෙW ආy�කම 
ව(වසථ්ාව යටෙ; ෙයෝජනාව (අංක 3),— 2014.08.05 වැF wන ඉwSප; කරන ලද ආෙයෝජන 
පව_ධන සහ අෙන(ෝන( වශෙය) ?රෂණය ��බඳ 0 ලංකා පජාතා)xක සමාජවාY 
ජනරජෙW ආy�ව සහ ෙච ජනරජෙW ආy�ව අතර 2011 මා_� මස 28 වැF wන අ;ස) 
කරs ලැ�වා� ද,  එම 6ෙ�ශ රාජ(ෙW ෙහෝ එQ වැ7ය)ෙI ෙහෝ ඒ රාජ(ෙW U  යටෙ; 
සංසථ්ාගත කරන ලද, නැතෙහො; සංසථ්ාපනය කරන ලද සංසථ්ාවල, සමාග\වල ෙහෝ ෙවන; 
සංග\වල  0 ලංකාව �ළ ආෙයෝජන වඩා9ම ෙහෝ ආරෂා �Hම සඳහා ඇ  කරග;තා� ද 
�6?ම, ජා ක ආ_�කෙW ව_ධනයට අත(ාවශ(ව)න ෙලස අsමත කළ 3�යැ�  0 ලංකා 
පජාතා)xක සමාජවාY ජනරජෙW ආy�කම ව(වසථ්ාෙV 157 වැF ව(වසථ්ාව පකාර ෙමම 
පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා ස\මත කර�. 

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 

*33. 

5දo අමාත(�මා,— 5�දර ගාස�් (6ෙශේෂ 6�6ධාන) පනත යටෙ; Fෙයෝගය,— 
ආy�කම ව(වසථ්ාෙV 44(2) වැF ව(වසථ්ාව සමග �ය6ය 3�, 2006 අංක 12 දරන 5�දර 
ගාස�් (6ෙශේෂ 6�6ධාන) පනෙ; 3 වැF වග) ය යටෙ; 5�දර ගාස්� ස\බ)ධෙය) 5දo 
හා කම ස\පාදන අමාත(වරයා 67) පනවන ල]ව, 2014 සැ�තැ\බ_ 30 wනැ  අංක 1882/17 
දරන අ  6ෙශේෂ ගැසu පතෙW පළ කරs ලැබ, 2014.12.12 wන ඉwSප; කරන ලද Fෙයෝගය 
අsමත කළ 3� ය.  

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 
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*34. 

6]Kබල හා බලශ  අමාත(�මා,— 0 ලංකා 6]Kබල පනත යටෙ; Fෙයෝග,— 0 ලංකා 
මහජන උපෙයෝCතා ෙකො{ෂ) සභාෙV F_ෙ�ශ මත 2009 අංක 20 දරන 0 ලංකා 6]Kබල 
පනෙ; 54 වැF වග) ය යටෙ; 6]Kබල හා බලශ  අමාත(වSය 67) සාදන ල]ව, 2014 
ඔෙතෝබ_ 10 wනැ  අංක 1883/12 දරන අ  6ෙශේෂ ගැසu පතෙW පළ කරs ලැබ,  
2014.11.24 wන ඉwSප; කරන ලද  Fෙයෝග (6]Kබල පHෂකව	)ෙI කා_යය, ක_තව( හා 
කා_යප�පා�) අsමත කළ 3� ය. 

(අමාත( මyඩලෙW අsම ය ද)වා  ෙZ.) 

*35. 

සංචාරක හා ¿ඩා අමාත(�මා,— වනස;ව හා වෘෂලතා ආරෂක ආඥාපනත යටෙ; 
Fයමය,— (469 වැF අ�කාරය �) වනස;ව හා වෘෂලතා ආරෂක ආඥාපනෙ; 2 වැF 
වග) ෙW (1) වැF උපවග) ය  යටෙ;  ෙගො6ජන  ෙසේවා හා වනÂ6 අමාත(වරයා 67) 
සාදන ල]ව, 2011 ෙදසැ\බ_ 06 wනැ  අංක 1735/21 දරන අ  6ෙශේෂ ගැසu පතෙW පළ කරs 
ලැබ, 2011.12.13 wන ඉwSප; කළ Fයමය අsමත කළ 3� ය. 

*36. 

කාලාවෙරෝධ (6ෙශේෂ 6�6ධාන) පන; ෙකn\පත —6වාදය කo තබs ලැ� පශන්ය. 
(2014 අෙගෝස�් 07) [1]. 

*37. 

පතo හා ඛFජ දව( (සංෙශෝධන) පන; ෙකn\පත—  ෙදවැF වර �ය�ම. 

38. 

0 ලංකා කා)තා ස\ෙ\ලනය (සංසථ්ාගත �Hෙ\) පන; ෙකn\පත — සලකා බැ9ම. 

39. 

රණ කලා ආයතනය (සංසථ්ාගත �Hෙ\) පන; ෙකn\පත — සලකා බැ9ම. 

40. 

ද ඉ)ස�්�3u ඔ ෆ ් ස_�ෆ�§ පZK එක )ට)uස ් (සංසථ්ාගත �Hෙ\) පන; 
ෙකn\පත — සලකා බැ9ම. 

41. 

ෙම�7නා ඕoටෙ)�වා ආයතනය (සංසථ්ාගත �Hෙ\) පන; ෙකn\පත — සලකා 
බැ9ම. 

42. 

පළා; පාලන ආයතන ඡ)ද 6ම+\ (සංෙශෝධන) පන; ෙකn\පත — සලකා බැ9ම. 

 
 

 * සල+ෙණ� හC�ව< ලබ�ෙ� ආ>Fෙ� කටG� ය. 

 

[1] 
“පන; ෙකn\පත දැ) ෙදවැF වර �ය6ය 3�ය” යsෙව) ෙයෝජනා කරන ලw), 

පශන්ය සභා�5ඛ කරන ලY. 
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2015 මැ� මස 20 වැ� බදාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
4996/’14 

1. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රාජ( පSපාලන, පළා; පාලන හා පජාතා)lය 

පාලනය ��බඳ අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2)  

(අ) (i) ෙපො] රාජ( මyඩ9ය නායක ස5�ව පැවැ; s කාල+මාව �ළ ෙකොළඹ 
නගර සභා +මාෙව) ඉව; කරs ලැ�  ?නඛ�) සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ?නඛ�) «ෙගන ෙගොස ්දැ�  සථ්ානය කවෙ_ද;  

 (iii) එම සථ්ානෙWY  ?නඛ�) සඳහා F7 පSw වාසසථ්ාන හා ආහාරපාන සපයs 
ලැ�ෙVද; 

 (iv) ඒ සඳහා වැය කළ 5දල ෙකොපමණද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ආ) (i) ඉහත සඳහ) පSw ?නඛ�) «ෙගන ෙගොස ් දැ¾ම ස\බ)ධෙය) ස;;ව 
සං6ධාන සමග ඇ  කර ග; එකඟතා කවෙ_ද;  

 (ii) එෙලස එකඟතා ඇ  කර ග; ස;ව සං6ධාන කවෙ_ද;  

 (iii) එම එකඟතාවK) ඉn කළ හා ෙනොකළ එකඟතා කවෙ_ද; 

ය)න; එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?      

(ඇ) (i) ඉහත පSw ෙගන ෙගොස ්දැ� ?නඛ�) දැනට රඳවා 7�න පෙ�ශය කවෙ_ද;  

 (ii) ඉwSෙWY එම ?නඛ�) ස\බ)ධව කට3� ඉnකරs ලබ)ෙ) ෙකෙසේද;  

ය)න තව]රට; එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
5575/’14 

2. 
ග	 අc; මා)න�ෙප	ම මහතා,— ෙසෞඛ( හා ෙ�dය ෛවද( අමාත(�මාෙග) 

ඇ+මට,— (2)  

(අ) (i) දැනට fයා;මක වන ආ3_ෙVද පනත හ¬)වා ]) ව_ෂය කවෙ_ද; 

 (ii) ෙ\ වන 6ට එම පනත සංෙශෝධනය කර ඇ  වාර ගණන ෙකොපමණද;  

  (iii) එය අවස) වරට සංෙශෝධනය කළ ව_ෂය කවෙ_ද; 

 (iv) ෙමෙත එම පනත සංෙශෝධනය කර ෙනොමැ  න\, එයට ෙහේ�ව කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ) (i) ආ3_ෙVද ෛවද( උපා�ධාH) හ¬)වs ලබ)ෙ) ෛවද( FලධාH)   
ෙලස ද; නැතෙහො;, ෛවද( වෘ; කය) ෙලස ද; 

 (ii) ඔ ) එම නාමෙය) හැÇ)�මට   ෙහේ�ව කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
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3. 
ග	 අ	)wක පනා)] මහතා,— අ�කරණ අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) බ)ධනාගාරගතව 7�න 7රක	ව)ෙI ශමය ෙයොදා ගැUෙ\Y ඔ )ට 
ෙVතනය ලබා ෙද)ෙ)ද; 

 (ii) එෙසේ න\, එම ෙVතනය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ෙVතනය අවසාන වරට සංෙශෝධනය කළ wනය කවෙ_ද; 

 (iv) ව_තමාන ත;;වය)ට අsව එම ෙVතනය වැ� කළ 3�ව  ෙබන බව 
ද)ෙ)ද; 

 (v) Èතාන(ය වැF රටවල 7රක	ව) සඳහා මසකට ප \ 200 ලබා ෙදන 
වාතාවරණය �ළ ෙමරට 7රක	ව)ට දැනට ලබා ෙදන ෙVතනය වැ� 
කරs ලබන 5දල ෙකොපමණද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න\, ඒ ම)ද? 
5913/’15 

4. 
ග	 (මහාචා_ය)  ස්ස 6තාරණ මහතා,— අගාමාත(�මා ප ප;  ස\පාදන, 

ආ_�ක  කට3�, ළමා, ත	ණ හා සංසක්ෘ ක කට3� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) ආ_�ක සංව_ධන, ඵලදා�තා පව_ධන ඇ�� එවකට පැව  අමාත(ාංශ 
�Qපය අෙහෝ7 කර එම අමාත(ාංශය)ට අs3තව ෙසේවය කළ 
සංව_ධන FලධාH) ඉn කළ කා_යය) අ;Qnවා ඇ  බව;; 

 (ii) එබැ6) එම FලධාH) දහස් ගණන ෙ\ වන 6ට �7] රාජකාSය 
ෙනොමැ ව 7�න බව;; 

  (iii) ඔ )ට කා_යාල පව;වාෙගන යෑමට  රජෙය) ලබා Y  � Yමනාවද ෙ\ 
වන 6ට අෙහෝ7කර ඇ  බව;; 

 (iv) එම ෙහේ�ෙව) බ] පදනම මත භා6තා කළ කා_යාල ෙගොඩනැ�KවK)   
ඉව;�මට 7]� ඇ  බව;; 

 (v) එබැ6) එම කා_යාලවලට ලබා Y  � රජෙW ෙ�පළ අනාර�ත 
ත;;වයකට ප;� ඇ  බව;; 

එ�මා ද)ෙනQද? 

(ආ)  (i) ඉහත (අ) Q සඳහ) ක	¸ ස\බ)ධෙය) ගs ලබන  �යවර කවෙ_ද; 

 (ii) ඉහත සඳහ) අමාත(ාංශය)Q දැනට ෙසේවය කරන සංව_ධන FලධාH) සහ 
බඳවා ග; උපා�ධාH) 6�ම; ෙලස රාජ( ෙසේවයට ඇ�ළ; ෙකොට උසස්�\ 
කමය හ¬)වා ෙදන බවට wන 100 වැඩසටහෙනQ සඳහ) ෙපොෙරො)]ව 
පSw එම FලධාH) wන 100 ඇ�ළතY  ඵලදා� කා_යයක ෙයොදව)ෙ)ද; 

 (iii) එෙසේ න\, එම wනය කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
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5. 
ග	 ?ස)ත kං�Fලෙ\ මහතා,— මහජන සාමය හා fස් යාF ආග{ක කට3� 

අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) 2015.01.08 wන පැව  ජනා�ප වරණෙය) ප? ෙ�ශපාලFක ෙහෝ ෙවනය\ 
ෙහේ� මත ෙපොKස ් ෙහෝ ෙවන; ආරෂක අංශවල පHෂාව)ට ල� 
කෙතෝKක ෙ�වසථ්ාන, Q)] ආග{ක සථ්ාන සහ 5සK්\ ෙ�වසථ්ාන 
සංඛ(ාව ෙව) ෙව) වශෙය) ෙකොපමණද; 

 (ii) එෙසේ පHෂාවට ලකළ එ එ අදාළ ආග{ක සථ්ානෙW නම, K�නය, 
]රකථන අංකය පHෂාවට ල කළ wනය සහ ඊට අදාළ � ෙහේ�), 
කෙතෝKක, Q)] සහ 5සK්\ යන ආග{ක සථ්ාන අsව, ෙව) ෙව) 
වශෙය) කවෙ_ද;  

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?     

(ආ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
6018/’15 

6. 
ග	 ඩIලස් ෙ�වාන)ද මහතා,— ආරෂක අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2)   

(අ) (i) 0 ලංකාව �ළ රහ7ගත «ඳ \ කඳ 	  ෙZද;  

 (ii) එෙසේ න\,  එම කඳ 	 ��බඳ 6සත්ර කවෙ_ද; 
 (iii) එම කඳ 	වල රඳවා තබා 7�න «ඳ6ය) ක 	)ද;  
 (iv) ඔ ) ��බඳ ෙතොර�	 කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න\ ඒ ම)ද?  

6036/ 15 

7. 
ග	 රාÂව 6ෙÉ7ංහ මහතා,— 6ෙ�ශ කට3� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) එස; ජා¥)ෙI සං6ධානෙW cUවාQ 0 ලංකාෙV Fත( Fෙයෝcත 
තන�ෙරQ 7� තමරා 8නනායග\ මහ;{ය ව_ෂ 1989 7ට 1990 දවා 
කාල පS�ෙÊදය �ළ එo.�.�.ඊ. සං6ධානෙW FෙයෝcතවSයක ෙලස 
කට3� කළ බවට “සව්_ණවාQU” නාKකාව සමග පැවැ;� ස\5ඛ 
සාක�ඡාවකY පකාශ කෙළේද; 

 (ii) එෙසේ න\, එ| පකාශය 7] කරන ල�ෙ� කවර සා� පදන\ කරෙගනද; 

 (iii) එ| සා� වැදග;කම�) 3�යැ� සළකs ලබ)ෙ) න\, 8නනායග\ 
මහ;{ය ෙනරËමට �යවර ගs ලබ)ෙ)ද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ)  ඉහත අ(i) Q සඳහ) කාල පS�ෙÊදය �ළ සහ ඒ ආස)න කාලෙWY 8නනායග\ 
මහ;{ය මානව Q{ක\ fයාකාS»ය වශෙය) කට3� කළ බව;, ඇය  
අමාත(වරයා ද ස\බ)ධ� 7� “මVව	)ෙI ෙපර5ණ” නමැ  සං6ධානෙW 
fයාකාරක\වලට සහෙයෝගය දව{) කට3� කළ බව; එ�මා ද)ෙනQද? 

(ඇ)  8නනායග\ මහ;{ය තසත්වාදයට අsක\පාව දවන බවට ෙචෝදනා �Hමට 
ෙහේ�ව ව)ෙ) ඇය මානව Q{ක\ ෙෂේතෙW fයාකාH �මද ය)න; එ�මා 
සඳහ) කර)ෙනQද?  

(ඈ)  ෙනො එෙසේ න\, ඒ ම)ද? 
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8. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රාජ( පSපාලන, පළා; පාලන හා පජාතා)lය 

පාලනය ��බඳ අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2)  

(අ) (i) 0 ලංකා ගණකා�කාH ෙසේවයට බඳවා ගැUෙ\ තරග 6භාගය 2006 ව_ෂෙWY 
පැවැ;� ප? නැවත පව;වs ලැ�ෙV 2012 ව_ෂෙWY බව;;  

 (ii) එම Fසා 6භාගයට ෙපU 7�ය හැ� උපSම වයස ්+මාව වන අ 	] 28 +මා 
ගැට~වට 5Ìණ ෙදන, ?]?ක\ සkරs ලැ� �Sස 7�න බව;;  

 (iii) උපSම වශෙය) ෙදවර ෙපU 7�ය හැ� 6භාගයට වයස ් +මාව ��බඳ 
ගැට~ව Fසා ඇතැ5) එ වර පමණ ෙපU 7ට ඇ  අතර, ඇතැෙම8ට 
එ වර ෙහෝ ෙපU 7�මට ෙනොහැ� � ඇ  බව;;  

එ�මා ද)ෙනQද?         

(ආ) ඉහත (අ) (ii) Q වයස ්+මා ගැට~වට 5Ìණ පා 7�න ?]?ක\ල; �Sසට ලබා ෙදන 
සහන කවෙ_ද ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ඇ) (i) 2014.02.28 wන වන 6ට රාජ( අංශෙW ආයතනය)Q පැව  0 ලංකා 
ගණකා�කාH ෙසේවෙW III ෙශේ»ෙW kර�පා� සංඛ(ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත kර�පා� පමාණය �ර�ෙ\Y 2012 ව_ෂෙW තරග 6භාගයට ෙපU 7�, 
සම;�මට අවශ( Fය{ත ල8¸ පමාණය ලබා ග; අය]\ක	ව)ට 
අවසථ්ාව ලබාYමට කට3� කර)ෙ)ද;  

 (iii) එෙසේ න\, එම wනය කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
5576/’14 

9. 
ග	 අc; මා)න�ෙප	ම මහතා,— ෙසෞඛ( හා ෙ�dය ෛවද( අමාත(�මාෙග) 

ඇ+මට,— (2)  
(අ) (i) 2012 ව_ෂෙW උපා�ධාH)ට «�යා ලබාYම සඳහා අය]\ප; කැඳ� 

අවසථ්ාෙVY ඒ සඳහා ඉo~\ කර  � ආ3_ෙVද ෛවද( උපා�ධාH) 
සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔ ) අතS) «�යා ලබා ]) සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ) (i) 2011.12.31 wන වන 6ට «�යා 6රQතව 7� ආ3_ෙVද ෛවද( උපා�ධාH)  
සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) 2012 ව_ෂෙWY ඔ )ට «�යා ලබාYම සඳහා වැඩ��ෙවළ සකසා  
 �ෙ)ද; 

 (iii) එෙසේ න\, එම වැඩ��ෙවළ කවෙ_ද; 

  (iv) ඒ යටෙ; «�යා ලබා ]) ආ3_ෙVද ෛවද(ව	 සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?          

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
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10. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— උසස් අධ(ාපන සහ ප_ෙWෂණ අමාත(�මාෙග) 

ඇ+මට,— (1)  

(අ) (i) අIFwග 6ශව්6ද(ාලෙW, සම)�ෙ_ ËඨෙW Ëඨමyඩල «ස�්ෙ\Y 7ංහල 
භාෂාෙව) අදහස ්ෙනොදවන ෙලස Ëඨා�ප වරයා පවසා ඇ  බව;;  

 (ii) ඒ ෙහේ�ෙව) එම 6ශව්6ද(ාලෙW ඉෙගsම ලබන 7?)ෙI භාෂා අ� ය 
අQ{ � ඇ  බව;;  

 (iii) ෙමම Fෙයෝගය ජා වාදය වැ�Hම බව;; 

එ�මා ද)ෙනQද? 

(ආ) (i) අIFwග 6ශව්6ද(ාලෙW 7ංහල 7?)ෙI භාෂා අ� ය ?ර�ත �Hමට  
�යවර ෙගන  ෙZද;  

 (ii) එෙසේ න\, ඒ ෙකෙසේද;  

 (iii) උත Ëඨා�ප ෙI (අ)(i) Q සඳහ) Fෙයෝගයට එෙරQව අමාත(ාංශය ග; 
fයාමා_ග කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
 

 
2015 මැ� මස 21 වැ� 2හස්ප3�දා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
4787/’14 

1. 
ග	 අෙශෝ අෙZ7ංහ මහතා,— මහජන සාමය හා fස් යාF ආග{ක කට3� 

අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2)  

(අ) (i) 3�ධය Fම�Hම සඳහා ෙපොKස ් FලධාH) හා ෙපොKස ් 6ෙශේෂ කා_ය 
බලකායද ස\බ)ධ � බව ��ග)ෙ)ද; 

 (ii) එෙසේ න\, ඔ ) රණ6	ව) ෙලස  ��ග)ෙ)ද;  

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ) රණ6	ව) wSම; �Hම සඳහා පව;වs ලබන “රණ6	 Sයo සට්ා_” තරගාවKයට 
ෙපොKස ් FලධාH) සහභාC කර ෙනොගැUමට ෙහේ� කවෙ_ද ය)න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 

4987/’14 

2. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1)   

(අ) 2013 ව_ෂෙW අ.ෙපො.ස. (සාමාන( ෙපළ) 6භාගය පැවැ;�ම සඳහා, 

 (i) සථ්ා�ත කළ මධ(සථ්ාන; 
 (ii) එම මධ(සථ්ාන ස\බ)¦කරණය �Hම සඳහා fයා;මක � ස\බ)¦කරණ 

මධ(සථ්ාන; 
 (iii) ෙසේවෙW ෙයොදවාග; ශාලා�ප ව	; 
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 (iv) ෙයොදාග; }	ව	; 
 (v) ෙයොදා ග; ශාලා කා_ය සහායකය); 

සංඛ(ාව ෙකොපමණද ය)න ෙව) ෙව) වශෙය) එ�මා ෙමම සභාවට 
ද)ව)ෙනQද?   

(ආ) ඉහත (අ)(v)Q සඳහ) ශාලා කා_ය සහායක�)ෙI න\, K�නය) හා ]රකථන අංක 
ෙව) ෙව) වශෙය) එ�මා සභාගත කර)ෙනQද? 

(ඇ) (i) ඉහත න\ සඳහ) ශාලා කා_ය සහායක�)ෙග) අධ(ාපන ෙෂේතයට අය; 
ෙසේවක සංඛ(ාව සහ එම  ෙෂේතයට අය; ෙනොවන සංඛ(ාව ෙව) ෙව) 
වශෙය) ෙකොපමණද;  

 (ii) උත 6භාගෙW කට3� සඳහා බාQරව බඳවා ග; ශාලා කා_ය 
සහායක�)ෙI වැn� හා Yමනා ෙවsෙව) ෙග� 5දල ෙකොපමණද;  

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද?         

(ඈ) (i) අධ(ාපන අනධ(යන ෙසේවක�) 7�යY බාQර k�ගලය) 6භාග කට3� 
සඳහා ෙයොදා ගැUම Fසා එම ෙසේවකය)ට Yමනාව ලබා ගැUමට ඇ  
අවසථ්ාව අQ{ �ම වැළැ�මට �යවර ග)ෙ)ද; 

 (ii) එෙසේ න\, ඒ ෙකෙසේද;  

ය)න; එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?   

(ඉ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 

5436/’14 

3. 
ග	 අc; මා)න�ෙප	ම මහතා,— 6]Kබල හා බලශ  අමාත(�මාෙග) 

ඇ+මට,— (2) 

(අ) +මාසQත ලංකා ඛFජ ෙතo ගබඩා ප_ය)තය ස� 5�රාජෙවල ටැං� සං|_ණය 
සඳහා ආනයනය කළ Íසoවල ෙග)දග\ ප ශතය ෙකොපමණද ය)න එ�මා 
සඳහ) කර)ෙනQද?    

(ආ)    (i) ග\පහ wසx්කය �ළ ඉ)ධන �ර \හoවල 6�Îමට ඇ  ලංකා ඔෙටෝ 
Íසo සහ ?ප_ Íසoවල ඇ  ෙග)දග\ ප ශතය ෙව) ෙව) වශෙය) 
ෙකොපමණද; 

  (ii) ග\පහ wසx්කය �ළ ඇ  ඉ)ධන �ර \හoවලට ලංකා ඔෙටෝ Íසo හා 
?ප_ Íසo ලබා ෙද)ෙ) 8මන ඛFජ ෙතo ගබඩා ප_ය)තෙය)ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
5845/’14 

4. 
ග	 ෙමොහම§ අසල්\ මහතා,— රාජ( පSපාලන, පළා; පාලන හා පජාතා)lය පාලනය 

��බඳ අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2)   

(අ) ෙකොළඹ මහ නගර සභා බල ප ෙ�ශෙW, අංක 32, 8��යාව;ත බටQර ෙකොuඨාසයට 
අය;, Qක�ව 0 ?මංගල Q{ මාවෙ;, වSපන\ අංක 108 සහ 108/20 දරන 
සථ්ානය)ට පෙVශ වන මා_ගයට බාධා වන අ3S), නාගSක ෙපො] වැ7�� 
ප�ධ ය මත අනවසර ඉw�Hම 7]ෙකොට  ෙබන බව එ�මා ද)ෙනQද?  

(ආ) ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙV ඇතැ\ FලධාH)ෙI අsගහය මත 7] කරන ලද එ| 
අනවසර ඉw�H\ Fසා ෙපො] වැ7�K ප�ධ ය k�ගKක ෙ�පළ බවට ප;� 
 ෙබන ෙහ�), එම ඉw�H\ ෙනොපමාව ඉව; �Hමට �යවර ග)ෙ)ද ය)න එ�මා 
ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
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5919/’15 

5. 
ග	 ?ස)ත kං�Fලෙ\  මහතා,— මහජන සාමය හා fස් යාF ආග{ක කට3� 

අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) ප?�ය ජනා�ප වරණ සමෙWY Ïන වරාය, sවර පාර, සමනළ මාවත, අංක 49/1 
දරන සථ්ානෙW fයා;මක � Kයාපwං� මැ වරණ ෙමෙහ3\ කා_යාලයක 
ෙපෞ�ගKක 5දK) {ලY ෙගන ගබඩා කර  �, ගංව�ර ආධාර ෙලස ෙබදා ඉ S � 
භාyඩ ෙතොගයකට උසා6 Fෙයෝගය මත ෙපො97ය මÐ) 5දා තබා න� 
කට3;තකට ෙයො5 කරs ලැ�ෙV 8මන ෙහේ�ව මත, කාෙI පැ{»oලකට, 
කාෙI Fෙයෝගය මතද ය)න ෙව) ෙව) වශෙය) එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ) (i) 5දා තබා ඇ  ඉහත සඳහ) භාyඩ වැ� පමාණය ෛදFක පSෙභෝ�ක 
භාyඩ වන බැ6) ඒවාට 7]6ය හැ� හාF ෙවsෙව) ෙපොKස ්
ෙදපා_තෙ\)�ව 67) වග�යs ලබ)ෙ)ද; 

  (ii) ඉහත 7��ය � wනම එ| කා_යාල පSශෙW  � එවකට පැව  ආ_�ක 
සංව_ධන අමාත(ාංශයට අය; WP PA 4549 දරන ඩබo කැZ රථය එQ 
Sයැ]	 67) නැවත ෙසේවා සථ්ානයට «ෙගන ය{) 7�යY අ;අඩං}වට ග; 
පදනම සහ එම පැ{»oල ඉwSප; කළ අය කවරÌද; 

 (iii) ඉහත සඳහ) ආකාරෙW අ;තෙනෝම ක 7�¦) ය� 7] ෙනො�මට �යවර 
ග)ෙ)ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
5922/’15 

6. 
ග	 6]ර 6කමනායක මහතා,— රාජ( පSපාලන, පළා; පාලන හා පජාතා)lය 

පාලනය ��බඳ අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1)  

(අ) ෙහොරණ පාෙ�dය ෙoක\ ෙකොuඨාසෙW, ෙහොරණ, හෑගoල 7ට ල�ගම හ)wය 
දවා මා_ගය, ෙහොරණ සVගස ්හ)wය 7ට 8ඩා උ�ව දවා තoගහ6ල මා_ගය, 
ෙහොරණ, 8�පන 7ට ඔලෙබො�ව දවා මVගම මා_ගය සහ ෙහොරණ, ඕ6�යාගල 
ෙහේ)ක)ද හරහා උ�ව මා_ගය යන මා_ගවල උරQස ්ප�] �Hමට බසන්ාQර පළා; 
මා_ග සංව_ධන අ�කාSය 67) අsම ය ලබා ෙනොYම Fසා, එම පෙ�ශවල 
ජනතාවට පාUය නල ජලය ලබා Yම සඳහා අsමතව ඇ  ජා ක ජලස\පාදන හා 
ජලාපවාහන මyඩලෙW ව(ාපෘ  fයා;මක �Hමට ෙනොහැ� � ඇ  බව එ�මා 
ද)ෙනQද? 

(ආ) එම පෙ�ශවල ජනතාවට පාUය ජලය ලබාYෙ\  ව(ාපෘ  fයා;මක �Hම සඳහා, 
කාපu අ�රා වසර පහකට; වඩා කoගත� ඇ  ඉහත සඳහ) මා_ගවලට අවම 
හාFය වන පSw,  එ| මා_ගය)Q උරQස ් ප�] �Hම සඳහා අවසරය ලබාYමට 
�යවර ග)ෙ)ද ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
5931/’15 

7. 
ග	 ?Fo හ¬)ෙන;  මහතා,— Fවාස හා සමෘ�� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ?නා{ ව(සනෙය) Fවාස අQ{ � මාතර wසx්කෙW ජනතාවට ලබා ]) 
Fවාස සඳහා ෙ\ වන 6ට ඔ�k ලබා Y  ෙZද; 

 (ii) එම ඔ�k ලබා Y ෙනොමැ  න\, ඊට ෙහේ� කවෙ_ද; 
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 (iii) ෙද6sවර පාෙ�dය ෙoක\ ෙකොuඨාසෙW, ක)දෙගොඩැoල (H.H.O. 
Fවාස), අ�ම)kර, wවැoල පාෙ�dය ෙoක\ ෙකොuඨාසෙW, මැදව;ත 
(~¸කලkව), 5wය)ෙසේව;ත සහ මාතර පාෙ�dය ෙoක\ ෙකොuඨාසෙW, 
ගාoලෙIව;ත, �ඩාව, ෙකො�කාර ෙගොඩනැ�oල සහ ෙලොර)ට 7� යන 
සථ්ානවල ලබා Y ඇ  Fවාස සඳහා සව්ා¦නමය ෙ�පළ ෙලස ෙහෝ තF තF 
Fවාස ෙලස ෙහෝ ඔ�k ලබා wය හැ� බවට ජා ක Fවාස අ�කාSය F_ෙ�ශ 
කර  ෙZද; 

 (iv) එම Fවාසවලට ඔ�k ලබාYෙ\ කා_යය සහා�පත( කළමනාකරණ 
අ�කාSයට පැවHම සඳහා කැtනu පxකාව ඉwSප; කර  ෙZද; 

 (v) සහා�පත( ෙ�පළ පදන{) ෙහෝ තF Fවාස අ� ය යටෙ; ෙහෝ ඉහත (iii)  
Q සඳහ) Fවාසලා�)ට ඔ�k ලබා ෙනොYමට ෙහේ� කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ)   ෙනොඑෙසේ න\, ඒ ම)ද? 
5939/’15 

8. 
ග	 වා?ෙ�ව නානායකාර මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ප ප;  ස\පාදන, 

ආ_�ක කට3�, ළමා, ත	ණ හා සංස්කෘ ක  කට3� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ග	 ÓරාF  ලකව_ධන ෙශේෂඨ්ා�කරණ 6Fශච්යකාර�{යෙI 
සභාප¥;වෙය) ප;කරන ලද ආ3ධ ජාවාරම ගැන 6මසා බැ9ම සඳහා �  
ෙකො{සම 67) වා_තාව සකසා  ෙZද; 

 (ii) එම වා_තාව පකාශයට ප; කර)ෙ)ද; 

 (iii) එෙසේ න\, එම wනය කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
4999/’14 

9. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ස්වෙ�ශ කට3� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1)  

(අ) (i) wසx් ෙoක\ව	)ට සහ පාෙ�dය ෙoක\ව	)ට ��ෙව�) 
	.15,000.00 සහ 	.5,000.00ද, wසx් ෙoක\ කා_යාලවලට අsබ�ධ 
සැල?\ අධ(ෂව	)ට හා පධාන ගණකා�කාHව	)ට 	.3,000.00 ද 
වශෙය) wS Yමනා ලබා ෙදන බවට � 2014 අයවැය ෙයෝජනාව ෙ\ වන 6ට 
ඉn කර  ෙZද;  

 (ii) එෙසේ න\, එම Yමනා ලබා Yම ආර\භ කළ wනය කවෙ_ද;  

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද?  

(ආ)      (i) wසx් ෙoක\ කා_යාලවලට අsබ�ධ සැල?\ අධ(ෂව	)ට හා පධාන 
ගණකා�කාHව	)ට අ� ව�නාකම�) 3� wS Yමනාව ෙග�මට 
ෙයෝජනා �Hමට ෙහේ� කවෙ_ද; 

 (ii) අ� ව�නාකම�) 3� wS Yමනාව ෙග�මට ¥රණය �Hම Fසා ඉහත (i) Q 
සඳහ) FලධාH)ෙI ෙසේවය අවතෙසේ	�ම 7]� ඇ  බව එ�මා 
��ග)ෙ)ද;  

 (iii) එෙසේ න\, ඔ )ෙI wS Yමනා ඉහළ දැ¾මට කට3� කර)ෙ)ද; 

 (iv) එම වැ� කරs ලබන පමාණය ෙකොපමණද; 
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 (v) එම වැ� �Hම 7] කරs ලබන wනය කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
5224/’14 

10. 
ග	 අෙශෝ අෙZ7ංහ මහතා,— Fවාස හා සමෘ�� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 8	ණෑගල wසx්කෙW ඇ  Fවාස සංඛ(ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම wසx්කෙW ඇ  5�8 Fවාස හා ලැ�\ කාමර සංඛ(ාව ෙව) ෙව) 
වශෙය) ෙකොපමණද;  

 (iii) wසx්කෙW 7�න Fවාස ෙනොමැ  ප o සංඛ(ාව  ෙකොපමණද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ) (i) 8	ණෑගල wසx්කෙW වැ7�K ෙනොමැ  Fවාස සංඛ(ාව  ෙකොපමණද; 

 (ii) වැ7�K ෙනොමැ  Fවාස සඳහා වැ7�K ලබා Yෙ\ කමෙVදය කවෙ_ද;  

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?     

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
5920/’15 

11. 
ග	 ?ස)ත kං�Fලෙ\  මහතා,— සංචාරක හා ¿ඩා අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) වනÂ� සංරෂණ ෙදපා_තෙ\)�ව 67) බලපත සQතව ෙම)ම රQතව අK 
ඇ�) රඳවා 7�න සථ්ාන ෙසොයා ෙගොස ් අ;අඩං}වට ගැU\ 7] කර අදාළ 
බලපතවල Fරවද(භාවය තහ 	 කර ගැUමට; ෙපර එම 7��  ප7�ධ මාධ( මÐ) 
අපහාසා;මක ෙලස පචාරය �Hෙ\ වැඩ සටහන  ෙබන බව එ�මා ද)ෙනQද? 

(ආ) (i) ප?�ය ජනා�ප වරණෙය) ප? අ;අඩං}වට ග; බලපත සQත අK - ඇ�) 
සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම බලපතලා�)ෙI න\, K�නය) හා ]රකථන අංක කවෙ_ද; 

 (iii) එ| කාල +මාව �ළ අ;අඩං}වට ග; බලපත රQත අK - ඇ�) සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv)  එම බලපත රQත අK - ඇ�) රඳවාෙගන 7� අයෙI න\, K�නය) හා 
]රකථන අංක කවෙ_ද; 

 (v) අ;අඩං}වට ෙගන ඇ  අK - ඇ�) රඳවා ඇ  සථ්ානය කවෙ_ද; 

 (vi) ඔ )ෙI ෙසෞඛ( ත;;වය කවෙ_ද; 

 (vii) Uත(ාs�ලව නැවත භාර wය 3� අK - ඇ�) හ¬නාෙගන  ෙZද; 

 (viii) එෙසේ න\, ඔ ) නැවත භාර ෙදන wනය කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
5932/’15 

12. 
ග	 ?Fo හ¬)ෙන;  මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ප ප;  ස\පාදන, ආ_�ක 

කට3�, ළමා, ත	ණ හා සංසක්ෘ ක කට3� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) දැනට පාෙ�dය ෙoක\ හා wසx් ෙoක\ කා_යාලවල ෙසේවෙW F3� 
සංසක්ෘ ක FලධාH) සහ සංසක්ෘ ක සංව_ධන සහකාරව	) සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 



( 28 ) 

 

 (ii) රාජ( ෙසේවෙW අෙන8; FලධාH)ට Q{ උසස�්\ එම �Sසට ද අදාළ 
ව)ෙ)ද; 

 (iii) එෙසේ න\, උසස�්\ ලබාYමට අදාළ ෙසේවා ෙකො)ෙ�7 කවෙ_ද; 

 (iv) එම FලධාH)ට උසස�්\ ලබාYම අදාළ ෙනොව)ෙ) න\, ඔ ) 6ශාම යන 
අවසථ්ාෙV දරs ලබන තන�ර දැනට දරන තන�රම ව)ෙ)ද; 

 (v) එම FලධාH)ට උසස�්\ ලබාYමට අදාළ කැtනu අsම ය ¾ට ෙපර ලැ� 
 ෙZද; 

 (vi) එෙසේ න\, එම අsම ය fයා;මක ෙනො�Hමට ෙහේ� කවෙ_ද; 

 (vii) රාජ( පSපාලන චකෙoඛ අංක 6/2006 යටෙ; සහකාර සංසක්ෘ ක FලධාH 
තන�	 ෙ\ වන 6ට අෙහෝ7 කර  ෙZද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ආ)   ෙනොඑෙසේ න\, ඒ ම)ද? 
5225/’14 

13. 
ග	 අෙශෝ අෙZ7ංහ මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ප ප;  ස\පාදන, ආ_�ක 

කට3�, ළමා, ත	ණ හා සංසක්ෘ ක කට3� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) මහා මා_ග සංව_ධනය සඳහා ෙ�dය බැං8 ම�) 5දo ලබා ෙද)ෙ)ද ය)න එ�මා 
සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ) (i) එෙසේ න\, මා_ග සංව_ධන ව(ාපෘ  සඳහා 5දo ලබා Y ඇ  ෙ�dය බැං8  
කවෙ_ද; 

 (ii) එම එ එ බැං8ව  ම�) ලබා Y ඇ  5දo පමාණය සහ 5දo ලබා Y ඇ  
මහා මා_ග ව(ාපෘ  ෙව) ෙව) වශෙය) කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා සභාගත කර)ෙනQද? 

(ඇ) ලබා ]) 5දo නැවත බැං8 ෙවත ලබා ගැUෙ\ කමෙVදය කවෙ_ද ය)න එ�මා 
ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
5722/’14 

14. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වැ6K ක_මා)ත අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1)  

(අ) (i) මාතර wසx්කෙW, අ8«සස්, Ìලංදාව ව�යාය ආÔතව Âව; වන ජනතාවට 
අවම �Kක පහ?ක\ව; ෙනොමැ  බව;;  

 (ii) එම Fසා එම ජනතාව දැ� අපහ?තාව)ට 5Ìණ ෙදන බව;;   

එ�මා ද)ෙනQද?         

(ආ) (i) Ìලංදාව ව�යාය ආÔතව ෙවෙසන ජනතාවට අවශ( පාUය ජලය, මා_ග 
පහ?ක\ සහ Fවාස හා ෙසෞඛ( පහ?ක\ වැ� w3¸ �Hමට �යවර 
ග)ෙ)ද;  

 (ii) එෙසේ න\, ඒ ෙකෙසේද;  
 (iii) එම �යවර ගs ලබන wනය කවෙ_ද; 
 (iv) ඒ සඳහා වැය �Hමට අෙ��ත  5දල ෙකොපමණද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
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15. 
ග	 ?ස)ත kං�Fලෙ\  මහතා,— ඉඩ\ අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) පද6 0 kර පාෙ�dය ෙoක\ ෙකොuඨාසයට මා�\ව, 8�චෙVK පාෙ�dය ෙoක\ 
ෙකොuඨාසෙW �Q�, ෙත)නමරවා�ය ගාම FලධාS වසෙමQ හා තදාස)න 
පෙ�ශයට අය; ෙතොරංකා�ව, 2 ක¸ව, 4 ක¸ව, ෙතෝරමS�k, ෙබොරවැව, 
8oලකoKය, ෙන�\වැව යනාY ග\වල පද6 ව(ාපාරය යටෙ; පwං� කර 7� 
පැර» Õ ක	ව) හා නව Q{ක	ව) අතර ඉඩ\ ගැට~ව උ�ගත � ඇ  බව 
එ�මා ද)ෙනQද? 

(ආ) (i) එo. �. �. ඊ. තසත්වාY fයා ෙහේ�ෙව) උත පෙ�ශවK) පැර» 
Õ ක	ව) Â6ත ආරෂාව පතා ඉව; � ප?, එම ඉඩ\වලට Yමනාපත    
(LDO) ලබා Y අ~; �Sස පwං� කර� අය ක 	)ද; 

 (ii) එෙසේ පwං� � අයෙI න\ හා K�නය) කවෙ_ද;  

 (iii) වා_�ක බලපත මත එ| ඉඩ\වල පwං�ව 7� පැර» Õ ක	ව) 
ක 	)ද; 

 (iv) ඔ )ෙI න\ හා K�නය) කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ඇ) (i) ඉහත ඉඩ\වල Uත(ාs�ල Q{කාH;වය ඇ;ෙ; පද6ය ව(ාපාරය යටෙ; 
5o Õ ක	ව)ටද; ෙනොඑෙසේ න\, Yමනාපත මත ප?ව පwං� කර�ව)ටද; 

 (ii) ඉහත ගැට~ව Fර o �Hමට ගs ලබන fයාමා_ගය කවෙ_ද; 

 (iii) එම fයාමා_ගය ගs ලබන wනය කවෙ_ද;  

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
 

 
2015 මැ� මස 22 වැ� )+රාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
4788/’14 

1. 
ග	 අෙශෝ අෙZ7ංහ මහතා,— කෘ�ක_ම අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) එ ව_ෂය �ළ යල සහ මහ ක)න ෙදක වගා �Hම සඳහා අවශ( t;තර 
� පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) දැනට රට �ළ Fෂප්ාදනය කරන t;තර � පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iii) අවශ( t;තර � පමාණය Fෂප්ාදනය �Hම සඳහා ෙගන ඇ  fයාමා_ග 
කවෙ_ද; 

 (iv) �ජ Fෂප්ාදනය වැ� �Hම සඳහා ජා ක �ජ ප ප; ය fයා;මක 
 කර)ෙ)ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
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5141/’14 

2. 
ග	 අc; මා)න�ෙප	ම මහතා,— 6]Kබල හා බලශ  අමාත(�මාෙග) 

ඇ+මට,— (2)  

(අ) (i) ලංකා 6]Kබල මyඩලෙW  ෙසේවය සඳහා {Fසබ්ල ෙසේවා සපයන ආයතන 
හරහා ෙයොදවා 7�න ෙසේවක  සංඛ(ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම ෙසේවක�) ෙසේවෙW ෙයොදවා ෙගන 7�න කාල +මාව කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද?  

(ආ) (i) 2014 ව_ෂය �ළ Y ලංකා 6]Kබල මyඩලෙW ෙසේවය සඳහා සෘ×වම බඳවා 
ග; ෙසේවක�) සංඛ(ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම ෙසේවක�) බඳවා ගැUෙ\Y පලk	] ෙසේවා කාලය සQත, ඉහත (අ)(i) 
Q සඳහ) ෙසේවක�) ෙකෙරQ  6ෙශේෂ අවධානය ෙයො5 කෙළේද;  

 (iii) ෙනොඑෙසේ න\, එයට ෙහේ� කවෙ_ද;  

 (iv) 2014 ව_ෂෙWY බඳවා ග; 5� ෙසේවක සංඛ(ාව �ළ (අ)(i) Q සඳහ)  
ෙසේවක�)ෙග) ෙ;H ප; � සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
5708/’14 

3. 
ග	 නK) බyඩාර ජයමහ මහතා,— Fවාස හා සමෘ��  අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2)  

(අ) (i) 2011 දැයට �	ළ වැඩසටහනට සමගා¾ව 2011 ජන ෙසවණ Fවාස දස 
ලෂය Fවාස  සහ ජනාවාස ෙමෙහ3ම යටෙ; ෙමොණරාගල wසx්කය �ළ 
Fවාස පහ?ක\ ලබාYමට හ¬නාග; 5� ප o සංඛ(ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එ| ෙයෝජනා කමය යටෙ; Fවාස පහ?ක\ ලබා]) ප o සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

   (iii) එම ෙයෝජනා කමය සඳහා වැය කළ 5දo පමාණය ෙකොපමණද; 
 (iv) එ| 5දo ලබා ග; කමෙVදය කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ)   (i) 2011 ජන ෙසවණ Fවාස දස ලෂය Fවාස සහ ජනාවාස ෙමෙහ3ම යටෙ; 
Fවාස පහ?ක\ ලබාYමට හ¬නාග; ප o ෙවත KØත ෙපොෙරො)]ව ලබා 
Y  �ෙyද; 

 (ii) එ| ෙපොෙරො)]ව අsව ෙමෙත Fවාස ලැ� ෙනොමැ  ප o සඳහා Fවාස 
ලබා Yමට �යවර ග)ෙ)ද; 

   (iii) ඒ සඳහා ගත වන කාලය කවෙ_ද;   

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
5723/’14 

4. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— මහජන සාමය හා fස ්යාF ආග{ක කට3� 

අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1)  

(අ) (i) සංචාරක �සා මත 0 ලංකාවට පැ{ණ U  6 ෙරෝ¦ ෙලස රට �ළ «Ù 7�{) 
66ධ ආග\ පචාරය කළ, 66ධ «�යා හා ව(ාපාරවල Fරත� හා සමාජ 
6ෙරෝ¦ කට3�වලට ස\බ)ධ � සංචාරකය) ෙකොපමණ සංඛ(ාව 2014 
ව_ෂය �ළ අ;අඩං}වට ෙගන  ෙZද;  
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 (ii) ඔ ) අය; රටවo  කවෙ_ද;  

 (iii) අ;අඩං}වට ග; එම එ එ k�ගලයා 67) 7] කරන ලද U  6ෙරෝ¦ 
කට3;ත හා ලබා]) දÚවම ෙව) ෙව) වශෙය) කවෙ_ද;  

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ආ) (i) සංචාරක �සා මත පැ{ණ U  6ෙරෝ¦ව රට �ළ «Ù 7�න 6ෙ�Óකය) 
අ;අඩං}වට ගැUමට 6ෙශේෂ වැඩ��ෙවළ සකසා  ෙZද;  

 (ii) ෙ\ ස\බ)ධෙය) බලා;මක වන U  ෙර}ලා7 තව]රට; දැ� �Hමට 
කට3� කර)ෙ)ද 

 (iii) එෙසේ න\, ඒ 8මන ආකාරෙය)ද;  

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
5928/’15 

5. 
ග	 ?ස)ත kං�Fලෙ\  මහතා,— ඉඩ\ අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) x8ණාමලය wසx්කෙW, ko5ෙ§ �Q�, අ7Sමෙo ආ7Sක)ද kරාණ රජ 
මහා 6හාරයට අය; ඉඩ\ ඇ�~ ÁජUය ෙ�පළ 66ධ ජා¥)ෙI අනවසර 
ගහණය)ට ලව ඇ  බැ6)  එ| 6හාරසථ්ානයට අය; ඉඩ\ ඉපැර» +මා 
ෙව) �H\ අsව මැන Uත(ාs�ලව ෙව)කර ෙදන wනය කවෙ_ද;  

 (ii) ඇතා නැ� ක)ද 6හාරය, යා)ඔය රජ මහා 6හාරය, නාගෙලන රජ මහා 
6හාරය සහ ෙවන; ෙපෞරා»ක 6හාරසථ්ාන ද අනවසර පwං�ක	ව)ෙI හා 
ෙබෞ�ධ උ	මය) 6නාශ කර)න)ෙI ගහණයට හ?ව ඇ  බැ6) එම 
6හාරසථ්ානවලට අය; ඉඩ\වල මැs\ කට3� 7]කර  ෙව)කර ෙදන wනය 
කවෙ_ද; 

 (iii) ඉහත 6හාරසථ්ානවලට අය; ඉඩ\ බව ෙනොදැන එම ඉඩ\වල පwං� � 7�න 
ප o සඳහා ෙවන; පෙ�ශය�) ඉඩ\ ලබාYමට කට3� ෙනො�Hමට ෙහේ�ව 
කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ) එ එ 6හාරසථ්ානයට අය; ඉඩ\වK) ෙ\ වන 6ට ඉව; 
කළ 3� බවට හ¬නාෙගන ඇ  ප o සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පwං�ක	ව)ෙI න\ හා K�නය) කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 

6019/’15 

6. 
ග	 ඩIලස් ෙ�වාන)ද මහතා,— මහජන සාමය හා fස් යාF ආග{ක කට3� 

අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1)  

(අ) (i) අවතැ)ව ෙවන; රටක  Âව;වන 0 ලාං�කය) නැවත ෙමරටට  පැ{ෙණන 
6ට අ;අඩං}වට ගැU\ 7]ව)ෙ)ද; 

 (ii)  එෙසේ න\, එම අ;අඩං}වට ගැU\ 8මන U  ප පාදනය යටෙ; 7] කරs 
ලබ)ෙ)ද; 

 (iii)  එෙසේ අ;අඩං}වට ග)නා ලද තැනැ;ත) ��බඳ 6සත්ර  සභාගත 
කර)ෙ)ද; 
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 (iv)  එම තැනැ;ත)ට අදාළව අ�කරණ කට3� 7] ෙකොට  ෙZද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න\, ඒ ම)ද? 

6035/’15 

7. 
ග	 �. රංc; ද ෙසො�සා මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ප ප;  ස\පාදන, ආ_�ක 

කට3�, ළමා, ත	ණ හා සංසක්ෘ ක කට3� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 0 ලංකාෙV එ wන �ළ 7] වන ද	 උප; සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ද	ව) 7ය~ ෙදනාටම 	. 20,000.00 Yමනාව ලබා ෙද)ෙ)ද; 

 (iii) ඒ සඳහා වා_�කව වැය වන 5� 5දල ෙකොපමණද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ) (i) 2015 අයවැෙය) ඉහත Yමනාව ලබා Yම සඳහා ෙව)කර ඇ  5දල 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙව) කරන ලද එම 5දල එ| Yමනාව ලබා Yමට පමාණව; ව)ෙ)ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ න\, පමාණව; 5දල ෙව) කර ෙදන ආකාරය කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\, ඒ ම)ද? 
6046/’15 

8. 
ග	 6cත ෙහේර; මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ප ප;  ස\පාදන, ආ_�ක කට3�, 

ළමා, ත	ණ හා සංස්කෘ ක කට3� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) 1981 අංක 66 දරන මහෙපොළ උසස ්අධ(ාපන Óෂ(;ව භාර අර5දo පනෙ; 19 වැF 
වග) ය අsව එම අර5දෙo පාර\භක භාරක	ව)ෙ) ෙවළඳ 6ෂය භාර 
අමාත(වරයා බව එ�මා ද)ෙනQද? 

(ආ) (i) ව;ම) ෙවළඳ 6ෂය භාර අමාත(වරයා ක 	)ද; 

 (ii) මහෙපොළ උසස ් අධ(ාපන Óෂ(;ව භාරකාර මyඩලෙW භාරක	ව) හා 
භාරකාර මyඩලෙW සභාප වරයා ක 	)ද; 

 (iii) එම භාරක	ව) ප;කරs ලබ)ෙ) ක 	) 67)ද;  

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ඇ) (i) මහෙපොළ උසස ් අධ(ාපන Óෂ(;ව භාරකාර මyඩලය යටෙ; පව;නා 
නැෂනo ෙවo; ෙකෝපෙ_ෂ) සමාගම සහ නැuෙවo; ෙස8S�ස ්සමාගම 
සඳහා අධ(ෂ මyඩල සාමාcක�) ප; කරs ලබ)ෙ) ක 	) 67)ද; 

 (ii) ඉහත සමාග\ සඳහා අධ(ෂව	) ප;කළ wනය කවෙ_ද; 

 (iii) එම අධ(ෂව	)ෙI න\ සහ වයස කවෙ_ද;  

ය)න; එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
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4793/’14 

9. 
ග	 අෙශෝ අෙZ7ංහ මහතා,— උසස ් අධ(ාපන සහ ප_ෙWෂණ අමාත(�මාෙග) 

ඇ+මට,— (2) 

  (අ) (i) wව�ෙ) Kයාපwං� සමසත් උපා�ධාH) අතS) බාQර උපා�ධාH) සංඛ(ාව 
හා අභ()තර උපා�ධාH) සංඛ(ාව ෙව) ෙව) වශෙය) ෙකොපමණද;  

 (ii) ව_ෂය �ළ Y  රජෙW 6ශව් 6ද(ාල සඳහා ඇ�ළ; කර ග)නා Óෂ( සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iii) අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) 6භාගෙW ප ඵල F8; � wන 7ට 6ශව්6ද(ාලවලට 
7?) ඇ�ළ; කර ගැUම දවා ගත වන කාල +මාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ෙ\ වන 6ට එම කාල +මාව ව_ෂයකට ද වැ� කාල +මාව බවට ප;� ඇ  
බව ද)ෙ)ද; 

 (v) එම ත;;වයට ෙහේ� කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ) අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) 6භාගෙW ප ඵල F8;�Hෙම) ප? ඉතා ඉමF) 
6ශව්6ද(ාල සඳහා Óෂ(ය) ඇ�ළ; කර ගැUම සඳහා ය\ වැඩ��ෙවළ 
fයා;මක කර)ෙ)ද ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
5754/’14 

10. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අ�කරණ අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1)  

(අ) (i) ෙබෝග\බර බ)ධනාගාරෙය) «ඳ6ය) ඉව; කළ ප? එය �S7] �Hම 
සඳහා වැය කළ 5දල ෙකොපමණද;  

 (ii) එම 5දල සපයාග; �ලාශ කවෙ_ද;   

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ආ) (i) ෙබෝග\බර බ)ධනාගාරය ව_තමානෙW 8මන කට3;ත සඳහා භා6තා 
කරs ලබ)ෙ)ද;  

 (ii) එQ අ� ය ෙපෞ�ගKක ආයතනයකට ෙහෝ k�ගලෙය8ට පවරා  ෙZද;  

 (iii) එෙසේ න\, එම ආයතනෙW ෙහෝ k�ගලයාෙI නම, K�නය හා ]රකථන අංක 
කවෙ_ද;   

ය)න; එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
5929/’15 

11. 
ග	 ?ස)ත kං�Fලෙ\  මහතා,— ¦වර හා ජලජ ස\ප; සංව_ධන අමාත(�මාෙග) 

ඇ+මට,— (1) 

(අ) x8ණාමලය - ෙකො§ෙZ ¦වර වරාෙW �Q�, 6ශාල ආදායම ලබා ගත හැ� 
ආපනශාලාව ඉතා අ� 5දලකට ලබාYෙම) රජයට ලැtය 3�ව  � සැබෑ ආදායම 
අQ{ � ඇ  බව එ�මා ද)ෙනQද? 

(ආ) (i) එ| ආපනශාලාව පව;වාෙගන යෑමට ෙට)ඩරය ලබා Y ඇ  අයෙI නම, 
K�නය හා ]රකථන අංක කවෙ_ද; 
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 (ii) 2015.03.05 wන එම ෙට)ඩ_ලා�යා හා ලංකා ¦වර වරාය U ගත සංසථ්ාව 
අතර ඇ  කරෙගන  ෙබන �6?ම මÐ) එම ආපනශාලාෙV මා7ක 8Kය 
	. 10,000/-  දවා අ� �Hමට ෙහේ�ව කවෙ_ද; 

 (iii) ඉහත සඳහ) ෙට)ඩ_ක	 67) ප?�ය කාල +මාව �ළ w�) wගටම 
Fය{ත බ] 5දo ෙනොෙගවා  එම ආපන ශාලාව පාලනය කර ඇ  බවට  
ෙචෝදනා ලබා  tයY;, රජයට 6ශාල 5දල අQ{වන පSw ඉහත අ3S) 
කට3� �Hමට ෙහේ�ව කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඇ) (i) ඉහත ආපනශාලාව සඳහා ප7�ධ {ල ගණ) කැඳ�ම 7] ෙනො�Hමට ෙහේ� 
කවෙ_ද; 

 (ii) ඉwSෙWY ඊට අදාළව ප7�ධ {ල ගණ) කැඳ�ම 7] කර)ෙ)ද; 

 (iii) එෙසේ  න\, එම wනය කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
5755/’14 

12. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— නාගSක සංව_ධන, ජල ස\පාදන හා ජලාපවහන 

අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1)  

(අ) (i) ව_ෂ 2010 7ට 2014 දවා ජල ස\පාදන හා ජලාපවහන මyඩලය 
ජනතාවෙI පSෙභෝජනය සඳහා F8; කළ ජලය 9ට_ පමාණය ෙව) ෙව) 
වශෙය) ෙකොපමණද;  

 (ii) දැනට නල ජල පහ?ක\ ලබා ග)නා 5� පාSෙභෝ�ක�) සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පාSෙභෝ�ක සංඛ(ාව සමසත් ජනගහනෙW ප ශතය වශෙය) 
ෙකොපමණද;  

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ආ) (i) ෙ\ වන 6ට නල ජල පහ?ක\ ෙනොමැ , එෙහ; ජල පහ?ක\ අත(ාවශ( 
ජනතාව ��බඳ ස¾ෂණය කර  ෙZද;  

 (ii) එෙසේ න\, එම සංඛ(ාව ෙකොපමණද;  
 (iii) ඔ )ට අවශ(වන ජල 9ට_ පමාණය ඇසත්ෙ\)� කර  ෙZද; 
 (iv) එෙසේ න\, එම පමාණය ෙකොපමණද; 
 (v) එම ජල පමාණය සපයා ගැUමට පමාණව; ජල �ලාශ රට �ළ  ෙZද; 

ය)න; එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ඇ) (i) 5Ì] ජලය �Sපහ] කර පාUය ජලය ෙලස ජනතාවට ලබාYමට සැල?\ කර 
 ෙZද;  

 (ii) එෙසේ න\, එම සැල?\ ඉwSප; කර)ෙ)ද;   

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද?         
(ඈ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
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13. 
ග	 ?ස)ත kං�Fලෙ\  මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ප ප;  ස\පාදන, ආ_�ක 

කට3�, ළමා, ත	ණ හා සංසක්ෘ ක කට3� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) පැව  රජෙW අමාත(ව	)ෙI සහ Fෙයෝජ( අමාත(ව	)ෙI කා_ය 
මyඩලය)Q  තන�	 දැÛ අයෙI «�යා 2015.01.09 wන 7ට අවස)ව ඇ  බව 
එ�මා ද)ෙනQද? 

(ආ) (i) අමාත( කා_ය මyඩලවල 7� සාමාcක�)ට තම ෙසේව ය අවස) �  ඉහත 
wනය දවා Q{ මා7ක ෙVතන, අ කාල හා ගම) 6යද\ Yමනා ෙනොෙග�මට 
ෙහේ�ව කවෙ_ද; 

 (ii) එම ෙසේවක�) 67) ෙසේවක අ_ථසාධක අර5දෙo ප ලාභ ලබා ගැUමට 
F7 පSw ඉo~\ කළද, අදාළ ප ලාභ ලබා ෙනොYමට;, පැව  ආ_�ක 
සංව_ධන අමාත(ාංශයට අය; � එ| FලධාH)ෙI එම අය]\ප; පවා භාර 
ෙනොගැUමට; ෙහේ� කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ඇ) (i) අමාත( කා_ය මyඩල ෙoක\ව	) සඳහා 6ශාම වැn� ෙග�මට අදාළ 
6ශාම වැn� චකෙoඛ 06/2011ට අsව අ 	] 5ක ෙසේවා කාලය ස\Á_ණ 
කර ඇ    එ| ෙoක\ව	)ෙI 6ශාම වැn� සැක+ම සඳහා ඔ ) ෙපර 
ෙසේවය කරන ලද අමාත(ාංශ 67) ෙසේවා කාලය තහ 	 �Hම හා ච_යා 
සටහ) ලබාwය 3�ව ඇත;, ෙබොෙහෝ අමාත(ාංශ වS)වර අෙහෝ7 � ඇ  
ත;;වය යටෙ; එම 6ෂයය) දැනට පැවH ඇ  අමාත(ාංශ එ| වග|ම 
පැහැර හැHමට ෙහේ�ව කවෙ_ද; 

 (ii) ඉහත සඳහ) ගැට~ ක�න{) Fර o �Hමට �යවර ග)ෙ)ද; 

ය)න; එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 

 

 
2015 J� මස 09 වැ� අඟහ�වාදා 

වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
4589/’13 

1. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 6ෙ�ශ «�යා අමාත(�{යෙග) ඇ+මට,— (2)  

(අ) 6ෙ�dය රටවල «�යා සඳහා ෙගොස ් 7�න රට 6	ව)ට 6ශාම වැnප ලබාYම 
සඳහා 2010 ජනා�ප වරණයට ෙපර ෙපොෙරො)] � බව එ�{ය ද)ෙනQද?  

(ආ) (i) එෙසේ න\, රට 6	ව) සඳහා 6ශාම වැnප ලබාYමට අsගමනය කරs 
ලබන කමෙVදය කවෙ_ද; 

 (ii) රට 6	ව) සඳහා 6ශාම වැnප ලබාYෙ\Y රට 6	ව)ෙග), «�යා 
ආයතනෙය) සහ රජය මÐ) දායක;වය දරs ලබන ආකාරය ෙව) ෙව) 
වශෙය) කවෙ_ද; 

 (iii) එම 6ශාම වැnප ෙලස මා7කව ලබාYමට අෙ��ත 5දල  ෙකොපමණද; 

 

 



( 36 ) 

 

 (iv) 6ෙ�ශ «�යාවල F3��ව)ට 6ශාම වැn� ලබා ෙදන ෙලෝකෙW ෙවන; 
රටවo කවෙ_ද; 

ය)න එ�{ය ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 

4783/’14 

2. 
ග	 අෙශෝ අෙZ7ංහ මහතා,— සංචාරක හා ¿ඩා අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2) 

(අ) ව_ෂ 2005 7ට 2013 දවා කාල +මාෙVY, 

           (i)  8	ණෑගල wසx්ක �ළ වන අK පහරY\ Fසා {ය �ය k�ගල�)   
සංඛ(ාව;  

 (ii) {Fස ්fයාකාරක\ Fසා එම wසx්කය �ළ {ය �ය වන අK සංඛ(ාව; 
 (iii) සමසත් wව�න �ළ {ය�ය වන අK සංඛ(ාව; 

වා_�කව, ෙව) ෙව) වශෙය) ෙකොපමණද ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 

5272/’14 

3. 
ග	 අc; මා)න�ෙප	ම මහතා,— මහජන සාමය හා fස ්යාF ආග{ක කට3� 

අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2)  

(අ) (i) ෙපොKසප්  චක ෙoඛ 2416/2013 සහ  ආයතන චකෙoඛ 01/2013 යටෙ; 
“2013 ෙපොKස ්FලධාH)ෙI Yමනා වැ� �Hමට” යට; ෙනොවන ෙපොKස ්
FලධාH) ෙකොuඨාස ෙහෝ FලධාH) 7�)ෙ)ද; 

 (ii) එෙසේ න\, එම ෙපොKස ්FලධාH ෙකොuඨාසය) ෙහෝ FලධාH) කවෙ_ද; 

 (iii) ඉහත චකෙoඛ අsව එම ෙකොuඨාසෙW FලධාH)ෙI Yමනා වැ� 
ෙනො�Hමට ෙහේ�ව කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ආ) 0 ලංකා ෙපොKස ්ඉංcෙ)	 ෙසේවෙයQ ෙයෙද)න) ෙපොKස ්FලධාH ගණයට අය; 
ෙනොව)ෙ)ද ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\, ඒ ම)ද? 

5907/’15 

4. 
ග	 අ	)wක පනා)] මහතා,— අ�කරණ අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) ෙ\ වන 6ට මරණ දÚවමට ල � බ)ධනාගාරගතව 7�න 7රක	ව)ෙI 
සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ\ වන 6ට Â6තා)තය දවා 7රදÚව\ ලබා බ)ධනාගාරගතව 7�න 
7රක	ව)ෙI සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) මරණ දÚවමට ල�ව)ෙI සහ Â6තා)තය දවා 7රගත�ව)ෙI යහප; 
කofයාව සළකා බලා ඔ )ට ලබා Y ඇ  දÚව\ KQo �Hම අවසාන 
වශෙය) 7] කර  ඇ  wනය කවෙ_ද; 

 (iv) එවැF ද�ව\ KQo �Hම 7] කර ෙනොමැ  න\,  එෙසේ �Hමට �යවර 
ග)ෙ)ද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න\, ඒ ම)ද? 
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5911/’15 

5. 
ග	 ?Fo හ¬)ෙන;  මහතා,— රාජ( පSපාලන, පළා; පාලන හා පජාතා)lය 

පාලනය ��බඳ අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1)  

(අ) (i) තාවකාKක, අFය\ (ෛදFක), ආෙ�ශක සහ ෙකො)තා; පදන\ යටෙ; 
රාජ( ෙසේවයට බඳවා ෙගන wන 180ක ෙසේවා කාලය ස\Á_ණ කර ඇ  
7ය~ෙදනාෙI ෙසේවය ස�්ර �Hෙ\ ෙයෝජනාව 2015 අයවැය ම�) 
පා_Kෙ\)�වට ඉwSප; � බව;; 

 (ii) ඊට අදාළව රාජ( පSපාලන චකෙoඛ 25/2014 F8; � බව;; 

එ�මා ද)ෙනQද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ)(i) Q සඳහ) “wන 180 ක ෙසේවා කාලය ස\Á_ණ කර ඇ  අය” 
ය)න 2015 ව_ෂය සඳහා ඉwSප; කළ අ�	 අයවැය ෙයෝජනා ම�)  
“අ 	] 07 රාජ( ෙසේවෙW අFය\ පදන{) ෙසේවය කල අය” ෙලස ෙවනස ්
කර  ෙZද; 

 (ii) ඉහත අයවැය ෙයෝජනා ෙදක අතS) fයා;මක ව)ෙ) කවර ෙයෝජනාවද; 

 (iii) එම ෙයෝජනාව අsව;, ස�්ර ෙනොකරන ක\ක	ව) තව]රට; අFය\ 
පදනම යටෙ; ෙසේවා අවශ(තාවය අsව ෙසේවෙW ෙයොදව)ෙ)ද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ඇ)   ෙනොඑෙසේ න\, ඒ ම)ද? 

5918/’15 

6. 
ග	 ?ස)ත kං�Fලෙ\  මහතා,— මහජන සාමය හා fස් යාF ආග{ක කට3� 

අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) 2015 ජනා�ප වරණ සමෙWY x8ණාමලය, sවර පාෙ_, මu�ෙකK නමැ  
සථ්ානෙW  � අවසරල; මැ වරණ ෙමෙහ3\ කා_යාලයට 2015.01.04 wන 
මැ වරණ FලධාS) ෙලස හ¬)වාග; �Sස සහ �ටසත්ර �Sස පැ{ණ 
කලහකාHව හැ7H, එQ  �  ��ෙයෝ උපකරණ හා කා_යාල උපකරණ පැහැරෙගන 
ෙගොස ්ඇ  බව එ�මා ද)ෙනQද? 

(ආ) (i) එම අවසථ්ාෙVY කා_යාලෙW 7� �Sස පැ{» �Sෙස) කළ ක	¸ 6ම+ම 
මැ වරණ FලධාH)ෙI රාජකාSයට බාධා �Hම ෙලස සලක)ෙ)ද; 

 (ii) මැ වරණ කාල +මාෙවQ අsමත කා_යාලය �ළව; ෙතොර�	, �තපට 
ආwය පද_ශනය �Hම, කථා පැවැ;�ම ෙහෝ ෙවන; මැ වරණ පචාරක 
කට3;ත 7] �Hමට ෙනොහැෙද; 

 (iii) අපරාධ න� 6ධාන සංගහෙW දවා ඇ  අ3� ඇ���ම, කලහකාH ෙලස 
හැ7Hම යනාY ෙචෝදනා ඉහත (අ) Q සඳහ) ආකාරයට හැ7ෙරන මැ වරණ 
FලධාH)ට අදාළ ෙනොව)ෙ)ද; 

 (iv) ඉහත කා_යාලය �ළ කලහකාHව හැ7H, එQ උපකරණ පැහැර ෙගන ෙගොස,් 
කා_යාලය පව;වාෙගන �ය අයට එෙරQව න� පැවHමට කට3� කර ඇ  
FලධාH)ට එෙරQව යහ පාලනය යටෙ; ගs ලබන �යවර කවෙ_ද;  

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
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7. 
ග	 6]ර 6කමනායක මහතා,— ඉඩ\ අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1)  

(අ) (i) ඉං�Sය පාෙ�dය ෙoක\ ෙකොuඨාසෙW, වගව;ත ගාම FලධාH වසෙ\ 
රජෙW ඉඩ\ ෙකොටස සමාජ ෙසේවා කට3;ත සඳහා යන පදන{) ලබා  
ෙගන ෙපෞ�ගKක සමාගම 67) වා»ජමය අපදව( ප ච¿කරණ 
ව(ාපාරය සඳහා  ෙයොදාෙගන ඇ  බව;; 

 (ii) ජල ර�ත ඉඩමක �Q� ඉහත සමාගෙ\ fයාකාරක\ ෙහේ�ෙකොට ෙගන 
පෙ�ශෙW ජනතාව පාUය ජලය ලබා ග)නා මාවඔෙW ජලය අප6ත  වන 
බව;; 

 (iii) එම ර�ත ඉඩ\ ආප? ලබා ෙදන ෙලස අදාළ ආයතනයට KØතව දැs\Yම 
කර, එම දැs\Yමට අsව ඉඩම භාරYමට කට3� ෙනොකළෙහො; නැවත 
පවරා ගැUමට �යවර ග)නා බවට 2013 ෙනොවැ\බ_ 26 වැF wන පව;වන 
ලද ඉඩ\ හා ඉඩ\ සංව_ධන කට3� ��බඳ උපෙ�ශක කාරක සභා «ස�්ෙ\Y 
එවකට ඉඩ\ හා ඉඩ\ සංව_ධන අමාත(ාංශෙW ෙoක\වරයා පකාශ කර ඇ  
බව;; 

 (iv) ෙමෙත එම ආකාරයට කට3� කර නැ  බව;; 

එ�මා ද)ෙනQද? 

(ආ)  ඉහත සඳහ) ඉඩම නැවත පවරා ගැUමට කට3� කර)ෙ)ද ය)න එ�මා ෙමම 
සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
5926/’15 

8. 
ග	 ඉ)wක බyඩාරනායක මහතා,— මහාමා_ග හා ආෙයෝජන පව_ධන 

අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1)  

(අ) (i) පÚවසs්වර නැෙගනQර පාෙ�dය ෙoක\ ෙකොuඨාසෙW, මා6ඇල -
�Sමැ�යාව මා_ගෙW ෙදවන අwයර, පÚවසs්වර බටQර පාෙ�dය ෙoක\ 
ෙකොuඨාසෙW, Fකට��ය - ඉහලගම මා_ගෙW ෙදවන අwයර සහ ව�5)න -
මඩන මා_ගය යන මා_ගවල කාපu අ�රා සංව_ධනය �Hෙ\ ව(ාපෘ  සඳහා 
ප පාදන අsමත �, ෙකො)තා; �6?\ අ;ස) කර එම සංව_ධන කට3� 
ආර\භ කළ බව;; 

 (ii) ෙ\ වන 6ට එම මා_ග සංව_ධන කට3� හw7ෙWම නතර කර ඇ  බව;; 

 (iii) එබැ6) දැ� අබල) ත;;වෙW පව න ඉහත මා_ගය)Q ගමනාගමන 
කට3� ඉතා ]ෂක්ර � ඇ  බව;;  

එ�මා ද)ෙනQද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ) මා_ගය)Q සංව_ධන කට3� නවතා දැ¾මට ෙහේ� කවෙ_ද; 

 (ii) එ| මා_ගය)Q  සංව_ධන කට3� නැවත ආර\භ කරන wනය කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
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9. 
ග	 අsර wසානායක මහතා,— ආරෂක අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1)  

(අ) (i) ව_ෂ 2000 7ට 2010 දවා කාල +මාව �ළY  0 ලංකා නා6ක හ5දාෙV 
6ධායක ශාඛාවට බඳවා ගැUම සඳහා සලකා බැÜ අධ(ාපන ?]?ක\ 
වා_�කව, ෙව) ෙව) වශෙය) කවෙ_ද; 

 (ii) 2006 ව_ෂෙWY 0 ලංකා නා6ක හ5දාෙV 6ධායක ශාඛාව සඳහා බඳවා ග; 
සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ව_ෂෙWY බඳවා ග; කyඩායමට අය; � ෙයෝ�ත රාජපෂ මහතාෙI 
අ.ෙපො.ස. (සාමාන( ෙපළ) හා අ.ෙපො.ස. (උසස ්ෙපළ) ?]?ක\ කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ) (i) ෙයෝ�ත රාජපෂ මහතා 0 ලංකා නා6ක හ5දාවට බැ¬s wනය කවෙ_ද; 

 (ii) ඔÌ kÌ¸ව සඳහා Èතාන(ෙW රාජ|ය නා6ක ඇකඩ{යට බැ¬s wනය 
කවෙ_ද; 

 (iii) එම පාඨමාලාව සඳහා ෙයෝ�ත රාජපෂ මහතා ෙතෝරා ගැUමට අදාළ කරග; 
F_නායක  කවෙ_ද; 

 (iv) ඔÌ එම kÌ¸ව අවස) කළ wනය කවෙ_ද; 

 (v) එම kÌ¸ව අවසානෙW පැව  6භාගවK) ඔÌ ලද ප ඵල කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඇ)   ෙනොඑෙසේ න\, ඒ ම)ද? 
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10. 
ග	 රාÂව 6ෙÉ7ංහ මහතා,— 6ෙ�ශ කට3� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) එo.�.�.ඊ. සං6ධානයට ස\බ)ධක\ ඇ  �Sසකට ෙකො)තා;�ව ලබා 
])ෙ)යැ� එස; ජා¥)ෙI Qටk Fත( Fෙයෝcත වන ෙෂේsකා 
ෙසෙන6ර;න මහ;{යට එෙරQව ඉwSප; කර  � ෙචෝදනා ��බඳව; සහ 

 (ii) එස; රාජධාFෙW Qටk මහ ෙකොමසාSස ්ආචා_ය fස ්ෙනෝFස ්මහතාට 
පහරYෙ\ 7��ෙය) ප?ව ෙසෙන6ර;න මහ;{ය 67) ඔÌට 6	�ධව 
ඉwSප; කර  � ෙචෝදනා  ��බඳව;; 

එ�මා ද)ෙනQද? 

 (ආ) (i) ඉහත (අ) (i) Q සඳහ) ෙචෝදනා එස; ජා¥)ෙI Qටk Fත( 
Fෙයෝcතව	)ෙග) ෙකෙන8 වන තමරා 8නනායග\ මහ;{ය 67) 
ෙසෙන6ර;න මහ;{ය සමඟ  � ෙපෞ�ගKක ආර ල Fසා 7] කළ බව 
මෑතකY පැවැ;� ස\5ඛ සාක�ඡාවකY ඔÌ පකාශ කළ බව;;  

 (ii) එෙසේ පකාශ �Hමට ඔÌ ස�ව සා�  ෙZද ය)න;; 

එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ඇ) (i) ෙමම ෙචෝදනා ස\බ)ධෙය)  6�ම; 6ම_ශනය 7]කර  ෙZද; 

 (ii) එම ෙචෝදනා ��බඳව වන 6ම_ශන වා_තා සභාගත කර)ෙ)ද; 

 (iii) ඉහත (අ) (i) Q සඳහ) ෙකො)තා;�ව ��බඳව මහා භාyඩාගාරෙW 
Fෙයෝcතය) 67) සකස ්කරන ලද 6ගණන වා_තාව �යවා  ෙZද;  

ය)න; එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න\, ඒ ම)ද? 
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11. 
ග	 අෙශෝ අෙZ7ංහ මහතා,— සංචාරක හා ¿ඩා අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) wව�න �ළ වන අK Fසා 7]වන {Fස ්Â6ත හාF සංඛ(ාව අවම �Hම සඳහා 
ග)නා ලද fයා මා_ග කවෙ_ද;  

 (ii) වන අK)ෙග) ආරෂා �ම සඳහා 5� wව�නටම අවශ( � ඇ  6]K 
වැටවල (අK වැටවල) wග පමාණය ��බඳ දැsව; භාවය  ෙZද;  

 (iii) එෙසේ න\, එම අවශ(තාව ෙකොපමණද; 

 (iv) 8	ණෑගල wසx්කය සඳහා අවශ( 6]K වැටවල wග පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) 6]K වැට ඉw�Hම සඳහා ෙමවර අයවැෙය) 5දo ෙව) කර  ෙZද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 

4813/’14 

12. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අභ()තර පවාහන අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2)  

(අ) (i) 0 ලංකා ආෙයෝජන මyඩලය යටෙ; Kයාපwං� � දැනට Fදහස ් ෙවළඳ 
කලාපය �ළ වාහන එකලස ්කර 6�Îෙ\ ව(ාපාරය පව;වාෙගන යs 
ලබන +/ස ෙවQකoස ්ලංකා k�ගKක සමාගම 67) අෙල6 කරs ලබන 
ෙමෝට_ රථ  මාසය ඇ�ළත Kයාපwං� කරන බවට ෙමෝට_ රථ පවාහන  
ෙකොමසාSස ්ජනරාo 67) F8; කළ K�ය ගැ¸\ක	ව)ට ෙප)වs 
ලබන බව;;  

 (ii) එෙසේ න5;, එම සමාගම ම�) 68ණන ලද වාහන Kයාපwං� �Hම, ෙමෝට_ 
රථ පවාහන ෙදපා_තෙ\)�ව 67) ප ෙෂේප කරs ලබන බව;; 

 (iii) ඒ ෙහේ�ෙව) එම සමාගෙම) ෙමෝට_ රථ {ල Y ෙගන ඇ  ගැ¸\ක	ව) 
6ශාල සංඛ(ාව තම වාහන ධාවනය �Hමට ෙනොහැ�ව දැ� 
අපහ?තාවයකට ප;� 7�න බව;; 

එ�මා ද)ෙනQද?  

(ආ) +/ස ෙවQකoස ්ලංකා k�ගKක සමාගෙම) {ලY ග)නා ලද වාහන, ෙමෝට_ රථ 
පවාහන ෙදපා_ත ෙ\)�ෙV Kයාපwං�කර ගැUම සඳහා පහ?ක\ සලසා 
ෙද)ෙ)දැ� එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 

5223/’14 

13. 
ග	 අෙශෝ අෙZ7ංහ මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ප ප;  ස\පාදන, ආ_�ක 

කට3�, ළමා, ත	ණ හා සංසක්ෘ ක කට3� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) 0 ලංකාෙV බලපතලා� සමසත් බැං8 සංඛ(ාව ෙකොපමණද ය)න එ�මා සඳහ) 
කර)ෙනQද? 

(ආ) (i) එම එ එ බැං8ෙV ව;ක\ පමාණය ෙව) ෙව) වශෙය) ෙකොපමණද;  

 (ii) එම එ එ බැං8ව ම�) රජයට ලබා Y ඇ  ණය පමාණය ෙව) ෙව) 
වශෙය)  ෙකොපමණද; 

ය)න; එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 
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(ඇ) එම බැං8 ම�) රජයට ලබා]) ණය නැවත අය කර ගැUම සඳහා කමෙVදය 
 ෙZද ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
4819/’14 

14. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආරෂක අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2)  

(අ) (i) 0 ලංකා }ව) හ5දාව 67) 89 පදනම මත ලබා ග;, වා3 සමනය කළ, 
?ෙඛෝපෙභෝC වාහන }ව) හ5දා ෙජ(ෂඨ් FලධාH)ෙI ෙපෞ�ගKක 
පෙයෝජනය සඳහා  ෙයොදා ග)නා බව;; 

 (ii) එම වාහන සඳහා ඉ)ධන රජෙය) ලබා ග)නා බව;; 

එ�මා ද)ෙනQද?  

(ආ) (i) 89 පදනම මත ලබා ග; ?ෙඛෝපෙභෝC වාහන ෙජ(ෂඨ් FලධාH)ෙI 
ෙපෞ�ගKක පSහරණය සඳහා ෙයොදා ගැUමට 0 ලංකා }ව) හ5දාෙV සහ 
ආරෂක අමාත(ාංශෙW එකඟතාවය ලබා Y  ෙZද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න\, එම වාහන පSහරණය ��බඳව පHෂණය 7] කර  ෙZද; 

 (iii) එම පHෂණෙW ප ඵල කවෙ_ද;  

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
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වා�ක ���	 අෙ�ෂා කරන පශ්න 
 

4579/’13 

1. 
ග	 අsර wසානායක මහතා,— 5දo අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (4) 

 (අ) (i) 0 ලංකාව �ළ කැ7ෙනෝ �]ව ෙවsෙව) 2012 7ට ෙ\ දවා F8; කර 
ඇ  බලපත සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම බලපතලා�)ෙI න\ සහ K�නය) කවෙ_ද; 

 (iii) එම කැ7ෙනෝශාලා පව;වාෙගන යs ලබන පෙ�ශ කවෙ_ද; 

 (iv) ෙ\ වන 6ට බලපත රQත කැ7ෙනෝශාලා පව;වාෙගන යs ලබන බවට 
වා_තා �  ෙZද; 

 (v) එෙසේ න\, එම කැ7ෙනෝශාලා ස\බ)ධෙය) ෙගන ඇ  fයාමා_ග කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 

4801/’14 

2. 
ග	 අෙශෝ අෙZ7ංහ මහතා,— ෙසෞඛ( හා ෙ�dය ෛවද( අමාත(�මාෙග) 

ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) wව�න kරා ෙසේවය කරs ලබන ප o ෙසෞඛ(  ෙසේ6කාව)ෙI සමසත් 
සංඛ(ාව ෙකොපමණද;  
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 (ii) Yප ව(ා�ත ෙසේවය සඳහා අවශ( ප o ෙසෞඛ( ෙසේ6කාව) සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙහද කා_ය මyඩලයට � කා kÌ¸ව ලබාYම සඳහා ප ප; මය 
¥රණය ෙගන  ෙZද; 

 (iv) � කා kÌ¸ව ලබාYමට අදාළව ෙහද හා ප o ෙසෞඛ( ෙසේ6කාව) අතර 
ඇ  �  ෙබන ගැට~ව 6සÙමට fයාමා_ග ග)ෙ)ද;  

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?        

(ආ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 

4822/’14 

3. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Fවාස හා සමෘ�� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2)  

(අ) (i) ෙකොළඹ wසx්කෙW, මාKගාව;ත Fවාස ෙයෝජනා කමෙW �Qටා ඇ  කඩ 
කාමර හා රථ ගාල ගැ¸\ක	ව)ට ලබාYෙ\Y ෙට)ඩ_ කැඳ�ම 7] 
කෙළේද; 

 (ii) ෙට)ඩ_ කැඳ�ම 7] ෙනොකෙළේ න\, ඒවා ලබා]) කමෙVදය කව ෙ_ද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ) ඉහත පSw ෙට)ඩ_ කැඳ�ම 7] කෙළේ න\,  ෙට)ඩ_ අය]\ප; ඉwSප; කළ 
අයෙI න\, K�නය) සහ එ එ ෙට)ඩ_ අය]\පෙතQ සඳහ) 5දල ෙව) ෙව) 
වශෙය) ඇ�ළ; ෙoඛනය එ�මා සභාගත කර)ෙනQද? 

(ඇ) (i) මාKගාව;ත Fවාස ෙයෝජනා කමෙW �Q� කඩ කාමර සහ රථ ගාෙලQ 
ව_තමාන Q{ක	ව)ෙI න\ සහ K�නය) කවෙ_ද;  

 (ii) එම එ එ k�ගලයා 67) එම කඩ කාමර සහ රථ ගාල ලබාෙගන ඇ  
5දල ෙව) ෙව) වශෙය) කවෙ_ද;  

ය)න; එ�මා සභාගත කර)ෙනQද?   

(ඈ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
5420/’14 

4. 
ග	 අc; 8මාර මහතා,— වාSමා_ග අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (4)  

(අ) (i) ෙමොණරාගල wසx්කෙW, 8�ක) ඔය හරස ් කර අකර 800ක 
ජලාශය ඉw�Hමට කට3� ෙයොදා ඇ  බව;;  

 (ii) එම ජලාශය ඉw�Hම ෙහේ�ෙව) ෙමොණරාගල wසx්කෙW ග\{Sස ්හා රබ_ 
වගාවට දැවැ)ත බලපෑම 7] වන බව;;  

 (iii) එම Fසා එම පෙ�ශෙW ජනතාවෙI ආ_�ක fයාවKය ඇන Q�න බව;;  

 (iv) ජලාශය ඉw�Hම Fසා පෙ�ශෙW දැවැ)ත වන හාFය හා පSසර හාFය 
7]වන බව;; 

එ�මා ද)ෙනQද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහ) ජල ෙයෝජනාකමෙW අෙ��ත අර5¸ හා ඉලක කවෙ_ද; 

 (ii) එම ජලාශය ඉw�Hෙම) ලඟා කර ගැUමට අෙ��ත සංව_ධනය කවෙ_ද;  

 (iii) ෙමම ෙයෝජනාකමය සඳහා වැය වන 5දල ෙකොපමණද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\, ඒ ම)ද? 
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5. 
ග	 අc; මා)න�ෙප	ම මහතා,— ෙසෞඛ( හා ෙ�dය ෛවද( අමාත(�මාෙග) 

ඇ+මට,— (2)  

(අ) (i) 2006 ව_ෂෙWY  ෙබො«oල ආ3_ෙVද ෙරෝහෙලQ ෙ)වා7ක ෙරෝC) සඳහා 
 � ඇඳ) සංඛ(ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙ\ වන 6ට එම ෙරෝහෙලQ ෙ)වා7ක ෙරෝC) සඳහා ඇ  ඇඳ) සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iii)  2006 ව_ෂෙW 7ට ෙ\ දවා � කාලය �ළ එම ෙරෝහෙo  � ඇඳ) සංඛ(ාව 
අ� �  ෙZ න\, එයට ෙහේ� කවෙ_ද;  

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ) (i) නාගSක සංව_ධන අ�කාSය 67) ව_ෂ 2020 ට අදාළව සකසා ඇ   
ෙකොළඹ නාගSක  සැලැසම් �ළ   ෙබො«oල ආ3_ෙVද ෙරෝහල අ)ත_ගත � 
 ෙZද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න\, එයට ෙහේ� කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
5848/’14 

6. 
ග	 ෙමොහම§ අසල්\ මහතා,— රාජ( පSපාලන, පළා; පාලන හා පජාතා)lය 

පාලනය ��බඳ අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2)  

(අ) (i) ෙකොළඹ මහ නගර සභා බල පෙ�ශෙW, අංක 32, 8��යාව;ත බටQර 
ෙකොuඨාසයට අය;, මා�ගාක)ද පnමග, වSපන\ අංක 59 සහ 59/8 දරන 
සථ්ානය අසK) ඇ   පෙVශ මා_ගෙW අනවසර ඉw�Hම කර  �ම Fසා 
පෙ�ශවා+)ට ෙනොෙය8; බාධා 7] ෙව{) පව න බව  ද)ෙ)ද; 

 (ii) ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙV ඇතැ\ FලධාH)ෙI අsගහය මත 7] කර ඇ  
එ| U  6ෙරෝ¦ ඉw�H\ ඉව; ෙකොට පwං�ක	ව)ෙI �6?\ මා_ගය 
සංව_ධනය �Hම සඳහා �යවර ග)ෙ)ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
5942/’15 

7. 
ග	 ?ස)ත kං�Fලෙ\  මහතා,— පා_Kෙ\)� කට3� අමාත(�මාෙග) 

ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) 7ය~ම පා_Kෙ\)� ම)lව	)ෙI ෙoක\ ඇ�� කා_ය මyඩලවල 
න\, තන�	, K�නය) හා ]රකථන අංක ද)ෙ) ද; 

 (ii) එ එ පා_Kෙ\)� ම)lවරයාෙI ෙoක\වරයාෙI ෙසේවා කාලය ෙව) 
ෙව) වශෙය) ෙකොපමණ ද;  

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
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6016/’15 

8. 
ග	 ?Fo හ¬)ෙන;  මහතා,— වැ6K ක_මා)ත අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1) 

(අ) (i) රබ_ සංව_ධන ෙදපා_තෙ\)�ව 67) රබ_ වගාක	ව) wSගැ)�මට 
ප?�ය ව_ෂය �ළ ග; �යවර කවෙ_ද; 

 (ii) රබ_ සඳහා වන සහ ක {ල රබ_ Fෂප්ාදක�) ෙවත ලබාෙදන යා)තණය 
කවෙ_ද; 

 (iii) රබ_ සඳහා වන ෙවළඳෙපොළ {ල සහ  සහ ක {ල අතර පරතරය �යවා 
ගැUමට රජය ෙපෞ�ගKක ආයතනය ස\බ)ධ කර ග)ෙ)ද; 

 (iv) ෙ\ වන 6ට නව සහ ක {ල කමෙVදය  fයා;මක වන ආකාරය කවෙ_ද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න\, ඒ ම)ද? 
6023/’15 

9. 
ග	 වා?ෙ�ව නානායකාර මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ප ප;  ස\පාදන, 

ආ_�ක කට3�, ළමා, ත	ණ හා සංස්කෘ ක  කට3� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1)  

(අ) (i) ෙලෝකෙW 66ධ රටවoවල ඇ  0 ලාං�කය) ස� බැං8 �¸\ සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම �¸\වල ෙශේෂය) එ එ රට අsව, ෙව) ෙව) වශෙය) 
ෙකොපමණද;  

 (iii) එ| �¸\ Q{ය) 0 ලංකාෙV U  උoලංඝනය කර{) එම �¸\වල  5දo 
තැ)ප; කර  ෙZද; 

 (iv) එෙසේ න\, එවැF �¸\ ��බඳව ෙතොර�	 කවෙ_ද; 

 (v) ඉහත | 7ය~ �¸\වල ෙතොර�	 ලබා ගැUම සඳහා රාජ( තා)xක 
මuටෙම) අදාළ බැං8වK) ඉo9\ කර  ෙZද; 

 (vi) ෙනොඑෙසේ න\,  ඊට ෙහේ� කවෙ_ද; 

 (vii) එ| �¸\ ස\බ)ධෙය) U මය �යවර ගැUමට කට3� කර)ෙ)ද;  

 (viii) එෙසේ න\, ඒ ෙකෙසේද; 

ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ) (i) ම67) ¾ට ඉහත අවසථ්ාවකY ස6්uස_ල)තෙW HSBC බැං8ෙV ඇ  
�¸\ ��බඳව පා_Kෙ\)�ෙVY කළ 6ම?මට ලබා ]) ���ෙරQ  �ල( 
��� අංශයට අදාළ U  අවශ( පSw සංෙශෝධනය කරගත 3� බවට සඳහන 
�ෙWද;  

 (ii) එෙසේ න\, ඒ අsව එ| U  ෙ\ වන 6ට සංෙශෝධනය කර  ෙZද;  

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\, ඒ ම)ද? 
6033/’15 

10. 
ග	 6cත ෙහේර; මහතා,— අගාමාත(�මා සහ ප ප;  ස\පාදන, ආ_�ක කට3�, 

ළමා, ත	ණ හා සංස්කෘ ක කට3� අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1)  

(අ) (i) 0 ලංකා 6]K සංෙ�ශ Fයාමන ෙකො{ෂ) සභාෙV අධ(ෂ ජනරාoවරයාට 
ෙසේවෙW ෙයොදවා ගත හැෙ එ ෙoක\වරෙය8 පමණ බව;;  
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 (ii) එම ෙoක\ තන�ෙ_ ව_ෂ 12 ෙසේවය කළ ෙ. ෙ. Â. ප�මා මහ;{ය 
2010.08.12 wන 7ට එ| තන�ෙර) මා	කර යවා ඇ  බව;;  

 (iii) එ| මා	 �Hමට ෙහේ�ව Qටk අධ(ෂ ජනරාo අàෂ පැo�ට මහතා 67) 
අsමත +මාව ඉමවා භා6තා කළ වාහනවල ධාවන සටහ) අ;ස) �Hම 
ඇය 67) ප ෙෂේප �Hම බව;; 

 (iv) ඇය එම තන�ෙ_ කා_යය Fයමය ෙනොමැ  ත;;වයට ප;කර, ෙවන; 
අෙය8 වැඩබලන ෙoක\වSය වශෙය) ප;කර මා7ක Yමනාව ෙගවන 
ලද බව;; 

එ�මා ද)ෙනQද? 

(ආ)  (i) අදාළ තන�රට ප; කළ k�ගලෙය8 7�යY Yමනා ෙගවා තව; අෙය8 
ෙසේවෙW ෙයොදා ගැUම ස\Á_ණ U  6ෙරෝ¦ fයාව ෙනොව)ෙ)ද; 

 (ii) ෙ. ෙ. Â. ප�මා මහ;{ය නැවත අදාළ තන�ෙරQ ෙසේවෙW ෙයොදවා ඇයට 
අQ{ කළ උසස�්\ ලබා ෙද)ෙ)ද; 

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
6038/’15 

11. 
ග	 6ට_ ඇ)ටF  මහතා,— අභ()තර පවාහන අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1)   

(අ) (i) හලාවත සහ k;තලම 0 ලංගම �ෙපෝවල ෙසේවය කළ �ෙපෝ 
කළමනාක	ව) සහ සහකාර කළමනාක	ව) �7] ෙචෝදනාව 
ෙනොමැ ව එම තන�	වK) ඉව; කර ඇ  බව;;  

 (ii) එම තන�	 සඳහා අවම වශෙය) අ.ෙපො.ස. (සාමාන( ෙපළ) 6භාගයට ෙහෝ 
 ෙපU ෙනො7�, ෙවන; �7] ?]?කම ද ෙනොමැ  අය ප;කර ඇ  බව;; 

 (iii) එෙසේ s?]? k�ගල�) ප; �Hම Fසා එම ආයතන �Sෙහන බව;;  

එ�මා ද)ෙනQද? 

(ආ)  ඉහත අ (i)Q සඳහ) තන�	වK) ඉව; කළ අය නැවත ප;කර, යහපාලනයට          
ආද_ශය ලබාYමට කට3� කර)ෙ)ද ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 

6040/’15 

12. 
ග	 එS පස)න �රව_ධන මහතා,— අධ(ාපන අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (1)  

(අ) (i) sගෙවල මධ( 6ද(ාලෙW ගෘහසථ් ¿ඩාගාරය ඉw�Hම, මහsවර ආන)ද 
6ද(ාලෙW ෙදමහo ෙගොඩනැ�oල ප සංසක්රණය �Hම සහ මැදෙගොඩ, 
Áජා��ය ජනා�ප  ආද_ශ පාථ{ක 6ද(ාලෙW ෙදමහo ෙගොඩනැ�oල 
ඉw�Hම යන ව(ාපෘ  සඳහා ප?�ය ව_ෂෙW Y  5දo ෙව) කළ බව;; 

 (ii) එම ව(ාපෘ වලට අදාළ ඉw�H\ ෙ\ වන 6ට අඩ වශෙය) Fම � ඇ  බව;; 

එ�මා ද)ෙනQද? 

(ආ)  (i) ව;ම) රජය 67)  ඉහත සඳහ) ව(ාපෘ¥) නවතා දමා  ෙZද;  

 (ii) එෙසේ න\, එම පාසoවල ද	ව)ෙI යහපත ෙවsෙව) එම ඉw�H\ ව(ාපෘ  
නැවත ආර\භ කර)ෙ)ද; 

 ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
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4823/’14 

13. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආරෂක අමාත(�මාෙග) ඇ+මට,— (2)  

(අ) (i) 0 ලංකා නා6ක හ5දාව 67) 89 පදනම මත ලබා ග;, වා3 සමනය කළ, 
?ෙඛෝපෙභෝC වාහන නා6ක හ5දා ෙජ(ෂඨ් FලධාH)ෙI ෙපෞ�ගKක 
පෙයෝජනය සඳහා  ෙයොදා ග)නා බව;; 

 (ii) එම වාහන සඳහා ඉ)ධන රජෙය) ලබා ග)නා බව;; 

එ�මා ද)ෙනQද?  

(ආ) (i) 89 පදනම මත ලබා ග; ?ෙඛෝපෙභෝC වාහන ෙජ(ෂඨ් FලධාH)ෙI 
ෙපෞ�ගKක පSහරණය සඳහා ෙයොදා ගැUමට 0 ලංකා නා6ක හ5දාෙV සහ 
ආරෂක අමාත(ාංශෙW එකඟතාවය ලබා Y  ෙZද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ න\, එම වාහන පSහරණය ��බඳව පHෂණය 7] කර  ෙZද; 
 (iii) එම පHෂණෙW ප ඵල කවෙ_ද;  

ය)න එ�මා ෙමම සභාවට ද)ව)ෙනQද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
4837/’14 

14. 
ග	 අෙශෝ අෙZ7ංහ මහතා,— ෙසෞඛ( හා ෙ�dය ෛවද( අමාත(�මාෙග) 

ඇ+මට,— (2) 

(අ) (i) වයඹ පළා; සභාව ම�) පාලනය කරs ලබන ෙරෝහo සංඛ(ාව එ එ 
wසx්කය අsව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම එ එ ෙරෝහල සඳහා අsමත ෛවද(ව	, ෙහwය), ෙරෝහo 
ක\ක	ව) හා අෙන8; කා_ය මyඩල සාමාcක සංඛ(ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) එම එ එ ෙරෝහෙo අsමත කා_ය මyඩලෙW පව න kර�පා� සංඛ(ාව 
ෙකොපමණද;  

ය)න ෙව) ෙව) වශෙය) එ�මා සභාගත කර)ෙනQද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
5579/’14 

15. 
ග	 අc; මා)න�ෙප	ම මහතා,— ෙසෞඛ( හා ෙ�dය ෛවද( අමාත(�මාෙග) 

ඇ+මට,— (2)   

(අ) ෙ\ වන 6ට ෙසෞඛ( හා ෙ�dය ෛවද( අමාත(ාංශය ම�) පාලනය වන ආ3_ෙVද 
ෙරෝහo සංඛ(ාව ෙකොපමණද ය)න එ�මා සඳහ) කර)ෙනQද? 

(ආ) (i)  ඉහත සඳහ) ෙරෝහoවල න\ කවෙ_ද; 

 (ii) එම ෙරෝහo �Qටා ඇ  සථ්ාන කවෙ_ද;  

 (iii) 2013 ව_ෂය �ළY ඉහත එ එ ෙරෝහල ෙව ) ප කාර ලබා ෙගන ඇ  
බාQර ෙරෝC) සංඛ(ාව සහ ෙ)වා7ක ෙරෝC) සංඛ(ාව ෙව) ෙව) 
වශෙය) ෙකොපමණද;   

ය)න එ�මා සභාගත කර)ෙනQද?          

(ඇ) ෙනොඑෙසේ න\,  ඒ ම)ද? 
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2015 J� මස 12 වැ� )+රාදා 

ෙයෝජනා ��බඳ දැs\Yම සහ wනට Fය{ත කට3� 
 

1. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා ,— «�යා ෙවළඳෙපොළට  අවශ( ශ{ක�) kÌ¸ �Hම,—

6වාදය කo තබs ලැ� පශන්ය (2015 අෙපේo මස 10) “අනාගත 0 ලංකාෙV  tQවන නව 
«�යා අවසථ්ා සඳහා අවශ( ශ{ක�) kÌ¸ �Hෙ\ කමෙVදයකට 5ල  �Hෙ\ කා_යය වඩා; 
කා_යෂම ෙලස රට  �ළ පව;නා 7ය~ම තෘ¥�ක අධ(ාපන ආයතන ම�)  ආර\භ කළ 
3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�     .” යsෙව) ෙයෝජනා කරන ලw), පශන්ය 
සභා�5ඛ කරන ලY. [පා. 81/’10] 

පා. 82/’10 

2. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා ,— රාජ(  පSපාලන වáහය ප සං6ධානය �Hම,— දැනට රාජ( 

පSපාලන  අමාත(ාංශය ම�) ගාම FලධාH වස\ ය� +මා F_ණය �Hම සඳහා කට3� 
කරෙගන ය{)  7�න බැ6) එෙසේ +මා F_ණය කරs ලබන ගාම FලධාH වස\ ��) නව 
පාෙ�dය  ෙoක\ බල පෙ�ශ +මා  සහ නව wසx් +මා F_ණය කළ 3� බව; , ෙමෙසේ 
F_ණය කරs ලබන  පාෙ�dය ෙoක\ බල පෙ�ශය පළා; පාලන ආයතන බල පෙ�ශය බවට 
ප;කළ 3� අතර එ| බල පෙ�ශයට  ෙකොuඨාස අධ(ාපන බල පෙ�ශය , ෙපොKස ්බල පෙ�ශය , 
ෙගො6ජන ෙසේවා බල පෙ�ශය , පාෙ�dය ෙසෞඛ( ෙසේවා FලධාH බල පෙ�ශය  ඇ�� 7ය~ 
රාජ( ආයතනය)Q බල පෙ�ශ +මා සං3ත වන පSw සමසත්  රාජ( වáහයම ප සං6ධානය 
6ය 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 83/’10 

3. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— Foවලා ගඟ ව(ාපාරෙW ඉwS සංව_ධන  කට3� ය� 

ආර\භ �Hම ,— මාතර wසx්කෙW  Foවලා ගඟ ව(ාපාරෙW සංව_ධන කට3� අතර මග 
ඇන Q�ෙම)  එම {�යාවෙ; ෙපෝෂක පෙ�ශය)Q  භව ෙභෝග වගා කරන ජනතාවට 5Ìණ 
පෑමට 7]� ඇ  ගැට~ ක�න{) 6සÙමට �යවර ගත 3� බව; , Foවලා ගඟ ව(ාපාරෙW  
ඉwS සංව_ධන  කට3� ක�න{) ය� ආර\භ කළ 3� බව; ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා. 84/’10 

4. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පළා; සභා සහ පළා; පාලන ආයතනවල මහජන  

Fෙයෝcත�)ෙI Fල කාලයට ප?ද සාම6F?	 පද6ය ලබාYම,— පළා; සභා සහ පළා; 
පාලන ආයතනවල මහජන  Fෙයෝcත�)ට ෙදs ලබන සාම6F?	 තන�	  ඔ )ෙI Fල 
කාලයට පමණ +මාවන  බැ6),  Fල කාලෙය) ප?ව; ඔ )ෙග) එම ෙසේවාව ලබා  ගැUම 
සඳහා පැ{ෙණන 6ශාල  �Sස අපහ?තාවයට ප;වන බැ6) , එම මහජන Fෙයෝcතය)ට  
තම Fල කාලෙය) ප?ව; , සාම  6F?	 තන�	 ලබා Yම සඳහා ?]? වැඩ��ෙවළ සකස ්
කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 85/’10 

5. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 7ය~ම පළා; සභා  ජනතා Fෙයෝcතය)ෙI Yමනා හා 

වරපසාද  ��බඳව නැවත සලකා බැ9ම,— wව�ෙ) දැනට fයා;මක වන පළා; සභා හා 
ඉwSෙWY  6�ම;ව fයා;මක�මට Fය{ත උ�	 පළා; සභා ෙV ග	 අමාත(ව	) , 
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සභාප ව	) , උපසභාප ව	) , ආy�  පා_ශව්ෙW සං6ධායකව	) , සභා නායකව	) , 
6	�ධ පා_ශව්ෙW නායකව	) , 6	�ධ පා_ශව්ෙW පධාන  සං6ධායකව	) සහ ග	 
ම)lව	)ෙI Yමනා, වරපසාද හා පහ?ක\ කමව;  ත;;වයක ෙනොපව න    බැ6) ෙ\ 
��බදව  ගැ�S) සලකා බලා ඒ සඳහා 6�ම; fයාමා_ග ගත 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව  
ෙයෝජනා කර�. 

පා. 86/’10 

6. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පළා; පාලන ආයතන වල 7ය~ම මහජන 

Fෙයෝcත�)ෙI Yමනා හා වරපසාද ��බඳ නැවත සලකා බැ9ම,—wව�ෙ) fයා;මක වන 
හා ඉwSෙWY fයා;මක�මට Fය{ත 7ය~ම මහ නගර සභා, නගර සභා හා පාෙ�dය       
සභාව)Q kරප වරය), නගරා�ප වරය), සහාප වරය), Fෙයෝජ( kරප වරය), 
Fෙයෝජ( නගරා�ප වරය), උප සභාප ව	), 6පෂනායකවරය) හා ම)lවරය)ෙI 
Yමනා, වරපසාද සහ අෙන8; පහ?ක\ කමව; ත;වයක ෙනොපව න බැ6) ෙ\ ��බඳව 
ගැ�S) සලකා බලා ඒ සඳහා 6�ම; fයාමා_ග ගත 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.87/’10 

7. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— උ�	 නැෙගනQර අ�	දහ) � ෙදමළ ජනතාවට  මරණ 

සහ ක ලබා Yම,— උ�	 නැෙගනQර පෙ�ශවල 3�ධය පැව  ප?�ය දශක �නක පමණ 
කාලය  �ළ  66ධ ෙහේâ) Fසා අ�	දහ) � ඇ  k�ගලය)  ෙ\ වන 6ට Âව�) අතර +� ද 
නැ�ද ය)න ක�න{) පHෂණ පව;වා ඔ ) Âව�)  අතර ෙනොමැ  න\ ඔ ) සදහා 
මරණ සහ ක ලබා wය 3� යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා  කර�. 

පා. 88/’10 

8. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක ත	ණ ප ප; ය සකස ් �Hම,— 7ය~ම 

ෙ�ශපාලන පෂ  Fෙයෝජනය කරන පා_Kෙ\)� ම)lවරය)ෙග) සම)6ත 6ෙශේෂ  
කාරක සභාව ප;ෙකොට 0  ලංකාවට  ෙයෝග(�  ජා ක ත	ණ ප ප; ය සකස ් �Hම  
ආර\භ කළ 3�යැ� ද , ඒ සඳහා ඒ හා සබැÇ 7ය~ ෙෂේතය)  Fෙයෝජනය වන පSw 
ප�ණය) , උග�) හා ���ම�)ෙග) ෙම)ම රාජ( හා රාජ(  ෙනොවන ආයතනය)Q සහාය 
ලබා  ගත 3�යැ�  ද ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�.   

පා. 89/’10 

9. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රජෙW පාසo හා 6ශව්6ද(ාල Fවා� wනවලY  එම 

මධ(සථ්ාන අධ(ාපන ඒකක සඳහා ලබාYම,—රජෙW පාසo Fවා� කාලෙWY සහ සවස ්
ව	වල; 6ශව්6ද(ාල  Fවා� wනවල; එම මධ(සථ්ාන 5o ෙකොට ෙගන ව(ාපාSක පජාව , 
රාජ( ෙනොවන සං6ධාන , වා»ජ මyඩල , පජා �ල සං6ධාන  ස\බ)ධ කර ග)නා � k�o 
වැඩ��ෙවළ වශෙය) වැ�Q� හා ෙනො6�ම; අධ(ාපන  ඒකක සහනදා� ගාස�් පදනම 
මත ආර\භකළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�.   

පා. 90/’10 

10. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— kර�පා� වන ගාම FලධාH තන�	 වල වැඩ  බැ9 ෙ\ 

ප;�\ සඳහා කා_යෂම වැඩ��ෙවළ සකස ් �Hම,— ගාම FලධාH තන�රක kර�පා� 
ඇ  � 6ට  ආස)න ගාම FලධාH වසෙ\ ගාම FලධාHවරයා වැඩ බැ9ම සඳහා ප; කරs 
ලබ)ෙ) ඉතා  ?� Yමනාව යටෙ; බැ6) ද , ෙමම වැඩ බැ9ෙ\ ප;�\ ��) ගාම FලධාH 



( 49 ) 

 

වස\  ෙදෙකQම කා_යෂමතාව tඳ වැෙටන බැ6)ද , එම ත;වය මග හරවා ගැUම සඳහා 
සෑම පාෙ�dය  ෙoක\ ෙකොuඨාසයකම ගාම FලධාH සං�තය පාෙ�dය  ෙoක\ කා_යාලය 
�ළ  �Qn6ය 3� අතර kර�පා� 7]වන වසම සඳහා එ| සං�තය ��) ගාම FලධාH)  ප; 
�Hම සහ එම සං�තය �ළ 7�න ගාම FලධාH)ට පාෙ�dය ෙoක\ 67)  පවරs ලබන 
ෙවන; ඵලදා� ෙෂේත ෙහෝ රාජකාH සඳහා ෙයද�ෙ\ වැඩ��ෙවළ සකස ්කළ 3�යැ�  
ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�.   

පා. 91/’10 

11. 
ග	  ���ක ප රණ මහතා,— ව_තමානෙW fයා;මක වන 76o ආරෂක  ක{nවලට 

Fල ��ගැUම ලබා Yම,— සෑම ගාම FලධාH  වසමකම �Qටා ඇ  ආග{ක 
7�ධසථ්ානය)Q නායක සව්ා¾)වහ)ෙසේ , Áජක�මා , 6]හoප �මා , ගාම FලධාH , සමෘ�� 
සංව_ධන FලධාH , කෘ�ක_ම ප_ෙWෂණ සහකාරවරයා , ජන සභා ෙoක\ව	 , පෙ�ශෙW 
ෙපොKස ්සථ්ානය Fෙයෝජනය කරන FලධාSය8 සහ එම ගාම  FලධාH වසෙ\ �Q� සේV�ඡා 
සං6ධාන , රාජ( හා ෙපෞ�ගKක  අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙ\ පwං�ව 7�න 
Fෙයෝcත�)ෙග) සම)6ත 76o ආරෂක  ක{n ෙගොඩනැCමට වඩා; පහ?�ම සඳහා 
ව_තමාන 76o ආරෂක ක{nවලට Fල  ��ගැUම ලබා wය හැ� පSw පා_Kෙ\)� 
පනත ස\මත කළ 3� යැ� ද , ඒ ��) ගාම FලධාH වසම �ළ 7]වන අපරාධ හා ]රාචාර , 
U  6ෙරෝ¦ කට3� ��බද අදාළ අංශ සමඟ මනා ස\බ)¦කරණය ෙගොඩනැCමට හැ� වන 
පSw අදාළ U   ස\පාදනය කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�.       

පා. 92/’10 

12. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— wව�න �ළ දැනට fයා;මක වන යo පැන �ය  U  

අණපන; යාව;කා9න �Hම,— 0 ලංකාෙV ෙ\ වන6ට; අ�රාජ(වාY 3ගෙWY හ¬)වාෙදන  
ලද U  අණපන; fයා;මකවන බැ6) එම U  අණපන; ය� අධ(නය �Hෙ\  ක{n 
ප;කර , යo පැන�ය දÚව\ , දඩ  5දo ආwය යාව;කා9න �Hෙ\ ජා ක වැඩ��ෙවළ 
fයාවට  නැං6ය 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�.   

පා. 93/’10 

13. 
ග	  ���ක ප රණ මහතා,— 7ය~ මැ වරණ එකම wනක පැවැ;�ම,— 0 ලංකාව �ළ  

1988 7ට    2010 දවා වසර 22 ක කාලය  �ළ 1990, 1992, 1995, 1996, 1998, 2003  සහ  2007 
වසරවලY හැර අ) සෑම වසරකYම �7ය\ මැ වරණය පව;වා ඇ   අතර , එෙසේ මැ වරණ 
පැවැ;�ම ජනතා මතය සලකා බැ9ම සඳහා ව�නා F_ණායකය  වද , ෙ\ ��) රෙu 
ආ_�කය , පSපාලනය ආw සෑම ෙෂේතයකටම දැ� බලපෑම  ඇ  කරන බැ6) පළා; පාලන 
මැ වරණ , මහා මැ වරණ සහ  ජනා�ප වරණය එකම wනයකY පැවැ;�මට හැ� වන පSw 
එ| ආයතනවල Fල කාලය සංෙශෝධනය �Hමට; , ගැලෙපන මැ වරණ කම ෙVදය 
F_මාණය  �Hමට; ?]? පSw ආy�කම ව(වසථ්ා සංෙශෝධනය කළ 3�යැ� ෙමම 
පා_Kෙ\)�ව  ෙයෝජනා කර�.   

පා. 94/’10 

14. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පා_Kෙ\)� පජාත)තවාදය ශ ම;  �Hමට කට3� 

�Hම,— රට �ළ පජාත)තවාදය වඩා; ශ ම; �Hෙ\ අර5ණ ඇ ව  පා_Kෙ\)�ව හා 
පළා; සභා අතර; , පළා; සභා හා පළා; පාලන ආයතන අතර; මනා  ස\බ)¦කරණය 
පව;වා ෙගන යාම අත(ාවශ( වන අතර ඒ සඳහා පළා; පාලන ආයතන පධාU) , පළා; සභා 
�ළ  Fෙයෝජනය�ම සහ කවs �»ස ද , පළා; සභා පධාU) පා_Kෙ\)�ව �ළ 



( 50 ) 

 

Fෙයෝජනය �ම  සහ කවs �»සද කමෙVදය සකස ් �Hමට අවශ( ආy�කම ව(වසථ්ා 
සංෙශෝධනය කළ  3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�.   

පා. 95/’10 

15. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක ඒකාගතාව ඇ  �Hමට �යවර ගැUම,— ජා ක 

ඒකාගතාවය පව_ධනය  �Hෙ\ අර5») ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාව Âව; වන 
පෙ�ශවල 7ංහල භාෂා kÌ¸  වැඩසටහ) ද , 7ංහල භාෂාව කථා කරන ජනතාව Âව; වන 
පෙ�ශවල ෙදමළ භාෂා kÌ¸ වැඩසටහ) ද , රාජ( , රාජ( ෙනොවන හා  ෙපෞ�ගKක 
ආයතනය)Q සහෙය) fයා;මක 6ය 3� අතර රාජ( හා ෙපෞ�ගKක 6දá; ෙම)ම 5ãත  
මාධ( ආයතනවල සහෙයෝගය ලබාගF{) ෙමම kÌ¸ වැඩසටහ) ආර\භ �Hම සඳහා 
ජා ක වැඩ��ෙවළ fයාවට නැං6ය 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 96/’10 

16. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— කලතයාෙI ෙනොමනා fයා Fසා අසරණභාවයට  ප;වන 

පා_ශවයට සහන සලසා Yම,   —  6වාහක අ�සැ{ 3වල එකම වහල යට Âව;ව 7�න  
අවසථ්ාවලY k	ෂයා ෙහෝ tSඳ ?රාව , �]ව සහ ෙවන; අපචාH කට3�වල ෙයෙද{) ඉඩ\  
ෙහෝ ෙI ෙදොර බ� 5un තම ෙපෞ�ගKක අ�මතය පSw 68ණ{) ෙහෝ අ) අයට පවර{)  
හැ7Hම Fසාෙව) අෙන පා_ශවය; සමඟ ද	ව) දැ� අසරණභාවයට ප; වන අවසථ්ාවලY 
එම  ත;වය වළවා ගැUම සඳහා අවශ( U  ස\පාදනය කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව 
ෙයෝජනා  කර�. 

පා. 98/’10 

17. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—ච_යා ධ_ම ��බඳ කාරක සභා ඇ �Hම,— 0 ලංකෙV 

පා_Kෙ\)� ම)lව	)ෙI 6ශව්ාසව)තභාවය හා ඔ ) �ළ උසස ්  ආචාර ධ_ම 
පව;වාෙගන යාෙ\ අවශ(තාව Fසා ඒ ��බඳ ක	¸ ෙසොයා බැ9ම සඳහා ච_යා ධ_ම ��බඳ 
කාරක සභාව ඇ  කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 99/’10 

18. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,—නව ඉෙලෙටොF හැ¬s\පත F8; �Hම,— 

පSපාලනය පහ? �Sම, අපරාධ මැඩ9ම සඳහා හා ෙවන; වංචFක fයාවලට ෙයො5�ම 
අවම�Hම  සඳහා අදාළ k�ගලයාෙI 	�ර ගණය, බැං8 �¸\, ෙක�u කා§, අධ(ාපන 
?]?ක\, Sය]	 බලපත හා 6ෙ�ශ ගම) බලපත අංක ආY වැදග; හා අවශ( ෙතොර�	 
ඇ�ළ; නව ඉෙලෙටොFක අංකය සQත ජා ක හැ¬s\පත F8; කළ 3� බව; 
පාෙ�dය ෙoක\ බල පෙ�ශය)Q Âව;වන 7ය~ ෙදනාෙI ෙතොර�	 ගාම FලධාH 
ෙකොuඨාස මuට{) පSගණකගත �Hම ක�න{) කළ 3� බව; එම ෙතොර�	 වS)වර 
යාව;කා9න කළ3� බව; ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 100/’10 

19. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා, — ෙපොKස ්FලධාH)ට ද අ 	] 6සස්ක ෙසේවා කාලය�) 

ප? 6ශාම යාමට අවසථ්ාව ලබාYම, — ෙපොKස ් ෙදපා_�ෙ\)�ෙV කා)තා ෙපොKස ්
FලධාSFය)  සඳහා වන 67 වසරක ෙසේවා කාලය�) ප? සව් කැමැ;ෙත) 6ශාමයාෙ\ 
හැ�යාව, ෙපොKස ්FලධාH) සඳහා ද අදාළ 6ය3� යැ� ද  ඒ සඳහා කමෙVදය සකස ්කළ 
3�යැ� ද ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 101/’10 

20. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,—ෙර}ලා7 ඉව; �Hෙ\ කාරක සභා ඇ  �Hම,—ෙර}ලා7 
තැUම ෙම)ම ෙර}ලා7 ඉව; �Hමද Fතර 7]වන fයාවKය බැ6) කoපැන �ය 
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ෙර}ලා7 ඉව; �Hම ��බඳ ෙසොයා බැ9ම සඳහා ෙර}ලා7 ඉව; �Hෙ\ කාරක සභා ඇ  කළ 
3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා. 102/’10 
21. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා, — 76o ආරෂක බලකායට අය; FලධාH)/ FලධාSFය) 
ෙසේවෙW ස�්ර �Hම, — 76o ආරෂක බලකායට අය; FලධාH) හා FලධාSFය) සඳහා ද 
රජෙW අෙන8; ආරෂක අංශවල ෙසේවෙW F3� FලධාH) හා FලධාSFය)ට ෙම) 
වැn�, Yමනා, ස�්ර ෙසේවය සහ 6ශාම වැn� සQත රජෙW ෙවන; ෙදපා_�ෙ\)�වල ෙම) 
��ග; Fල ත;;වය ලබාwය 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා. 103/’10 
22. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,—සහ ක �ම �Kබඳ කාරක සභා ඇ  �Hම,— 
පා_Kෙ\)�ෙV අසන පශන්වලට �å�	 වශෙය) රජය ෙදන සහ ක හා රජෙW බැÙ\ 
ඇතැ\ 6ට කඩ වන අවසථ්ා දනට ලැෙබන බැ6), රජය 7ය වග|\ ඉn කරන බවට සහ ඒවා 
��බඳව වග�යන බවට සහ ක �ම සඳහා සහ ක �ම �Kබඳ කාරක සභා ඇ  කළ 3�යැ� 
ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා. 105/’10 
23. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා, — ]\Sය ෙදපා_�ෙ\)�ව ස� ඉඩ\වල ඵලදා�තාව වැ�කර 
ගැUම,— 0 ලංකා ]\Sය ෙදපා_�ෙ\)�ව ස� ඉඩ\වල ඇ  අනවසර ඉÇ�H\ හා අනවසර 
පwං�ක	ව) ක�න{) ඉව;කර Uත(ාs�ල ඉÇ�H\ ස\බ)ධ �6?\ නැවත 
සමාෙලෝචනය �Hෙම) ෙදපා_තෙ\)�වට ලැෙබන ආදාය\ ව_ධනය කළ 3� අතර, 
ෙදපා_තෙ\)�ෙV සංව_ධන කට3� සඳහා සෘ×වම බල ෙනොපා)නා � ඉඩ\ w}කා9න බ] 
පදනම මත ෙපෞ�ගKක අංශයට ලබාY එම 5දo ]\Sය ප�ධ ය න�කරණය සදහා ෙයොදා 
ගත 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.108/’10 

24. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— යාචක�)ෙI Â6ත ආරෂා �Hම සඳහා කමෙVදය 
සැක+ම,— ෙ\ වන 6ට යාචක�)ෙI Â6තවලට 6ශාල ෙලස ත_ජන එoල �  ෙබන බැ6) 
ඔ )ෙI Â6තවල ?ර�තතාව «කYම උෙදසා, ඔ )ට වගා �Hම සඳහා ඉඩ\ ලබා Y ඉ) 
ලැෙබන ආදායෙම) ඔ )ෙI Â6තවල ආරෂාව හා ෙපෝෂණය සහ ක කළ 3�යැ� ෙමම 
පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.109/’10 

25. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අයාෙo යන ?නඛ�)ෙග) {Fස ් Â6තවලට 7]වන 
හාFය වළවා ගැUම සඳහා කමෙVදය සැක+ම,— අයාෙo යන ?නඛ�)ෙග) {Fස ්
Â6තවලට 7]වන හාFය වළවා ගැUෙ\ අර5»), රජය ම�) ¢{ පමාණය ෙව)ෙකො ට  
එම සථ්ානයට Fදැoෙo යන ?නඛ�) ෙගන ෙගොස ් ඔ ) «ක බලාගැUම සඳහා ?]? 
වැඩ��ෙවළ සකස ්කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.110/’10 

26. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ළමා අපචාර 7�¦) සඳහා දැ� දÚව\ පැන�ම,— wව�න 
kරා ළමා අපචාර හා අපෙයෝජනය) wෙන) wන +ඝෙය) ව_ධනය �ෙ\ ත;;වය ඇ  � 
 ෙබන බැ6) ඒ ස\බ)ධව දැනට පව;නා U  ෙර}ලා7 පමාණව; ෙනොව)ෙ) න\, නව 
U   ෙර}ලා7 අ~ ) ස\මත ෙකොට ඉතා ක�න{) ෙ\ ස\බ)ධ න� 6සÙමට කට3� කළ 
3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�.  
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පා.111/’10 

27. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංචාරක ව(ාපාරය පව_ධනය �Hම සඳහා ෙවරළ �6?\ 

මා_ග ඇ  �Hම,— wව�ෙ) ෙවරළබඩ කලාපය �ළ +ඝෙය) 7]වන ඉw�H\  Fසාෙව) 
ෙ�dය, 6ෙ�dය සංචාරකය)ට ෙම)ම ¦වරය)ට ද ෙවරළ ¥රයට �6+ෙ\Y අවQරතා ඇ ව 
 �ම සංචාරක ව(ාපාරය පව_ධනයට ෙම)ම ¦වර ක_මා)තයට ද බාධා ෙගන ෙදන බැ6) 
එම ත;;වය වළවා9ම සඳහා ෙම)ම  ෙමම  ෙෂේත පව_ධනය �Hෙ\ අර5ණ ඇ ව 
ෙවරළ �6?\ මා_ග ප�ධ ය ඇ  කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.112/’10 

28. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අධ(ාපන පSපාලන ෙසේවෙW FලධාH)ෙI වැn� 6ෂමතා 
ඉව; �Hම,— 6]හoප  ෙසේවය, }	 අධ(ාපන ෙසේවය, අධ(ාපන පSපාලන ෙසේවය යන 
ෙසේවාවල දැ� වැn� 6ෂමතාව පව න බැ6), එම ත;;වය මඟ හරවා ඔ )ෙI 
ආ;මා�මානයට සSලන වැnප ලැෙබන පSw වැn� 6ෂමතා ඉව; �Hම සඳහා කමෙVදය 
සකස ් කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.113/’10 

29. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ �ç අධ(ාපනය පව_ධනය �Hම,— ෙබෞ�ධ 

�£)වහ)ෙසේලාෙI ධ_ම ඥානය පව_ධනය �Hෙ\ අර5ණ ඇ ව උ)වහ)ෙසේලාෙI 
කථන හැ�යා, ශවණ හැ�යා, පSගණක, මෙනෝ6ද(ා;මක සහ උපෙ�ශනය ��බඳ දැsම 
වැ� w3¸ �Hම උෙදසා දැනට පව;නා �ç අධ(ාපන ආයතනවලට පSබාQරව ෙමම 
කට3� සඳහාම ෙව) � �ç අධ(ාපන ආයතන ඇ  �Hම සඳහා කමෙVදය සකස ්කළ 
3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.114/’10 

30. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 0 ලංකාව �ළ දැනට fයා;මක වන ෙනොතාSස ්ෙසේවාව 
යාව;කා9න �Hම,— wව�න �ළ fයා;මක වන ෙනොතාSස ්ෙසේවය යoපැන �ය U වK) 
සකස ්� ඇ  Fසා ඒ ��බඳව ය� සලකා බලා ව_තමානයට ගැලෙපන ෙලස U  හ¬)වා wය 
3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.115/’10 

31. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 6ය� කලාËය ෙහේ) ෙගො�)ෙI ආ_�කය ශ ම; 

�Hම,—    6ය� කලාËය පෙ�ශවල ෙහේ) ෙගො�) 67) වගා කරs ලබන �, 8රක), 5ං, 
තල වැF වගාව)Q අසව්ැ)න වැ� කර ගැUම සහ Fෂප්ාදන සකස ් �Hම සඳහා නව 
තාෂණය හ¬)වාYම ��) උසස ් }ණා;මක ත;;වෙය) 3� Fෂප්ාදන සකස ් �Hම 
සඳහා;, ෙ�dය හා  ජාත()තර ෙවළඳෙපොළ �ළ Fෂප්ාදන අෙල6 කර ගැUෙ\ පදනම 
ශ ම; කර ගැUම සඳහා; +{ත ස�පකාර සමාග\ ඇ  කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව 
ෙයෝජනා කර�.  

පා.116/’10 

32. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— }	 උපෙ�ශක ෙසේවාව ඇ  �Hම,— 0 ලංකාෙV 
අධ(ාපනෙW }ණා;මක සංව_ධනය ඇ  �Hෙ\ අර5ණ ඇ ව ¾ට වසර 6ස්සකට(20) 
පමණ ෙපර 7ට ආර\භ � fයා;මක වන }	 උපෙ�ශක තන�	 ෙවනම }	 උපෙ�ශක 
ෙසේවා ඵක්කය ෙලස සථ්ාපනය කල 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.118/’10 

33. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  Sè �� ෙවsවට සහo �� ජනතාව අතර ජනéය කර�ම 
සඳහා නව තාෂණය හ¬)වා Yම,—  Sè �� සඳහා 6ෙ�ශ රටවලට ඇY යන 6ශාල 
ධනසක්)ධය නවතා9ෙ\ අර5ණ ඇ ව ආෙ�ශකය ෙලස භා6තා කළ හැ� සහo ��වK) 
සැක� ආහාර පචKත �Hම සඳහා;, ෙකÇ සQත ධාන( ව_ගය වන සහo වඩා; 73\ ෙලස 
 Sè �� ෙම) අඹරා ගැUම සඳහා;,  Sè �� ඇඹHමට භා6තා කරන ආකාරෙW ය)ත �ත 
සහ නව තාෂණය හ¬)වා wය 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.119/’10 

34. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 3�ධය Fසා ආබා�තය) බවට ප;�ව)ට සහන 
සලසා Yම,—  වසර 30කට ආස)න කාලය පැවැ  3�ධය ෙහේ�ෙකොට ෙගන එ wෙනදා 89 
වැඩ ෙකොට Âව; � ජනතාව; ස�්ර «| රෂා කළ ජනතාව; අතS) සැල�ය 3� 
පමාණය අංග6කලව ආබා�තව Âවන බS) මහ; Ëඩාවට ප; � අසරණව Âව; වන බැ6), 
ඔ ) සඳහා ය\ මා7ක Yමනාව ලබා Yමට කට3� කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව 
ෙයෝජනා කර�.   

පා.120/’10 

35. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 7ය~ම ප¢ ආරෂක�) සඳහා ගම) 6යද\ Yමනාව 
ලබා Yම,— ජනා�ප  ආරෂක සහ අගමැ  ආරෂක ෙසේවෙW F3ත FලධාH)ට ෙම)ම 
අෙන8; ප¢ ආරෂක ෙසේවාවල F3ත FලධාH)ට ද සමාන ගම) 6යද\ Yමනාව ලබා 
Yමට කට3� කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�.    

පා.138/’11 

36. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 6ශව්6ද(ාල ම�) පව;වාෙගන යන පාඨමාලාව) 
«�යා�5ඛ පාඨමාලාව) බවට ප;�Hම,— wව�ෙ) 7ය~ම රජෙW 6ශව්6ද(ාල සහ 
ෙපෞ�ගKක 6ශව්6ද(ාල ම�) පව;වා ෙගන යන ශාසl්ය අධ(ාපනයම සඳහා � උපා� 
පාඨමාලාව) «�යා�5ඛ වෘ;¥යමය උපා� පාඨමාලාව) බවට පSව_තනය කර එම�) 
tQව)නා � උපා�ධාH) ෙවත නව «�යා සපයා Yෙ\ අර5ණ ඇ ව, 7ය~ම 6ශව්6ද(ාල 
සමඟ රාජ( අංශෙW සහ ෙපෞ�ගKක අංශෙW ආයතන ස\බ)¦කරණය සඳහා කමව; 
වැඩ��ෙවළ සකස ්කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.139/’11 

37. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසo 7?) පවාහනය කරs ලබන වෑ) රථ සඳහා F7 
ප{¥) Fයම �Hම,— wව�න kරා පව;වාෙගන යs ලබන පාසo 7? පවාහන ෙසේවාව) 
Fය{ත ප{ ෙය) ෙනොපව න බැ6) සහ ඇතැ\ පාසo වෑ) රථ ෙසේවක�)ෙI පැව�\ 
යහප; ත;;වෙය) ෙනොපව ත බැ6), F7 ප{ ෙය) 3� වෑ) රථ ෙසේවාව 
පව;වාෙගන යෑම සඳහා;, එම ෙසේවාව) ලබාග)නා පාසo Óෂ( Óෂ(ාව)ෙI ආරෂාව 
තහ 	 �Hම සඳහා;, වෑ) රථ ෙසේවාව) සඳහා ප{¥) හ¬)වාwය 3�යැ� ද, වෑ) රථ 
ෙසේවක�) �ළ යහප; පැව�\ පව;වාෙගන යාම සඳහා 6නය U  මාලාව හ¬)වා wය 
3�යැ� ද ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.159/’12 

38. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක සහ ජාත()තර අනාගත ඉo~මට සSලන ෙලස 
Fෂප්ාදනය ව_ධනය �Hම සඳහා කමෙVදය සකස ් �Hම,— ජා ක සහ ජාත()තර 



( 54 ) 

 

පජාවෙI අනාගත ඉo~මට සSලන කා_{ක සහ කෘ�කා_{ක Fෂප්ාදනය) ��බඳව 
kෙරෝකථනය කර අදාළ Fෂප්ාදනය)ට අsබ��ත 7ය~ම ෙෂේතවල අ)ත_ 
ස\බ)ධතාවය ��) ද, න�න තාෂණය උපSම මuට{) පෙයෝජනයට ගF{) ද, 
Fෂප්ාදන fයාවKය ව_ධනය �Hම සඳහා කමෙVදය සකස ් කළ 3�යැ� ෙමම 
පා_Kෙ\)� ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.160/’12 

39. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 0 ලාං�ක ජනතාව ෙI පාර\පSක උ	මය) «කගැUම 
සඳහා �cටo kසත්කාලය ඇ  �Hම,— 0 ලාං�ක ජනතාවෙI ස\පදා�ක දැsම ආරෂා 
කර{), ෙපෝෂණය කර අනාගත පර\පරාව ෙවත «ෙගන යාම සඳහා ද, ජාන ස\ප; හා ෛජව 
උ	මය) අපහරණය වැළැ�ම සඳහා k�o ජා ක වැඩ��ෙවළ අවශ(ව ඇ  බැ6) ද, 
පSසරය, ෙ�dය ෛවද( ෙෂේතය, කෘ�ක_මා)තය හා ස\පදා�ක ක_මා)ත ඇ�� 7ය~ 
ෙෂේතය) සඳහා �cටo තාෂණය උපෙයෝC කරග; න�න kසත්කාලය සකස ්�Hමට ද, 
ඒ සඳහා ෙලෝක ���මය ෙ�පළ සං6ධානය (WIPO), 0 ලංකා ���මය ෙ�පළ කා_යාංශය, 
පSසර අමාත(ංශෙW ෛජව 66ධ;ව ඒකකය ඇ�� 7ය~ අංශ ඒකාබ�ධ� වැඩ��ෙවළ 
සකස ්�Hමට ද �යවර ගත 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)� ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.161/’12 
40. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 0 ලාං�ක ජනතාවෙI පාර\පSක දැsම ආරෂා කර 
ගැUම සඳහා � ජා ක වැඩ��ෙවළ ආර\භ �Hම,— 0 ලාං�ක ජනතාවෙI පාර\පSක 
දැsම භා6තා වන ෛවද( කම, කෘ�ක_මා)තය, ආහාර සංරෂණය, හස්ත ක_මා)ත අංශය 
ඇ�� 66ධ ෙෂේතය)Q පාර\පSක දැsම ආරෂා �Hම සඳහා අදාළ ෙෂේතය) 
Fෙයෝජනය ෙකෙරන ජනතාවෙග) ෙතොර�	 ලබාෙගන, ෛජව 66ධ;ව ඒකකය, ���මය 
ෙ�පළ කා_යාංශය ඇ�� අදාළ අංශ ඒකාබ�ධව ජා ක වැඩ��ෙවළ ආර\භ කළ 3�යැ� 
ෙමම පා_Kෙ\)� ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.162/’12 

41. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 0 ලංකාවට ආෙV»ක හා ඖෂධමය ව�නාක\වK) 3� 
ශාඛවල ජාන ස\ප;වලට ෙ�ට)u බලපත ලබා ගැUම,— 6ෙ�dය රටවo 0 ලංකාවට 
ආෙV»ක ව�නා ඖෂධමය ශාඛවල සfය රසායFක දව( සහ ජාන ස\ප; හ¬නා ෙගන, 
ඒවාට වංචFක ෙලස ෙ�ට)u බලපත ලබා ගැUම වැළැ�ම සඳහා අදාළ සfය රසායFක 
දව( සහ ජාන ස\ප; සඳහා 0 ලංකාවට ෙ�ට)u බලපත ලබා ගැUමට;, ඖෂධ Fෂප්ාදනයට 
සහ වැ� w3¸ �Hමට එම ෙකොටස ්ෙයොදා ගැUමට;, ෛජව 66ධ;ව අංශය, ���මය ෙ�පළ 
කා_යාංශය සහ ෙ�dය ෛවද( අමාත(ාංශය ඇ�� වග�ව3� 7ය~ ආයතන එව 6ෙශේෂ 
වැඩ��ෙවළ සකස ්කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)� ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.163/’12 

42. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජනතා Fෙයෝcත�)ෙI ග	 නාම අ;හැHම,— 

ජනා�ප �මා, අගමැ �මා ඇ�� පා_Kෙ\)�, පළා; සභා, පාෙ�dය සභා Fෙයෝජනය 
කරන 7ය~ම ජනතා Fෙයෝcතය) මා7කව තම) කරන ෙසේවයට අදාළව වැn� හා / ෙහෝ 
Yමනා ලබා ග)නා අතර ඉහත �7] ëරය Fසස්රණධ(ාසෙය) 7] කරs ලබන ග	 
ෙසේවය) ෙනොවන බැ6) ද, එම ëර දර)න)ෙI නමට ඉwSෙය) ෙහෝ ëරයට ඉwSෙය) 
අ ග	, 0ම; ෙහෝ ග	 යන නාම සහ නමට ප?ව උ�මාණ), මැ �මා යන පද ෙයYම 
උපහාසයට ල�මට ෙහේ�ව � ඇ  බැ6) ද, ජනතා Fෙයෝcතය)ෙI ග	 නාම භා6තය 
නතර �Hමට අවශ( �යවර ගත 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.170/’12 

43. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වැ�Q� නඩ;� මyඩල වැඩසටහන පළා;, wසx් සහ 

පාෙ�dය ෙoක\ ෙකොuඨාස මuට{) ව(ා�ත �Hම,— 66ධ පා_ශව්ය) 67) වැ�Q� 
kරවැ7ය) ෙනොසලකා හැHම ��) 7]වන 66ධ අසාධාරණය) ස\බ)ධෙය) පැ{»K 
�Hම සඳහා සමාජ ෙසේවා අමාත(ාංශෙW වැ�Q� ෙoක\ කා_යාලය යටෙ; fයා;මක වන 
වැ�Q� නඩ;� මyඩල වැඩසටහන පළා;, wසx් හා පාෙ�dය ෙoක\ ෙකොuඨාස 
මuට{) ව(ා�ත කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.171/’12  

44. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වැ�Q� පජාව 0 ලංකාෙV ආ_�ක ව_ධනයට දායක කර 

ගැUමට ණය Yෙ\ වැඩ��ෙවළ සකස ් �Hම,— වයස අ 	] 60 ඉමවා ඇ  වැ�Q� 
පජාවට තම Âවෙනෝපාය මා_ග ශ ම; කරගF{) සමසත් 0 ලංකා ආ_�කෙW ව_ධනයට 
දායක�මට බැං8 ප�ධ ය ම�) ණය Yෙ\ කමෙVදය fයා;මක ෙනො� ම ඔ )ට සමාජය 
�ළ ෙවන; අකාරයකට සැල|ම වන ෙහ�) එම අසාධාරණ ත;;වය වැළැ�මට කමව; 
වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ 3� යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.172/’12 

45. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වයස අ 	] 60 ඉමවා ඇ  k�ගල�) සමාජය �ළ ස¿ය 

k�ගල�) බවට ප; �Hෙ\ වැඩ��ෙවළ සකස ් �Hම,— සමාජ ආ_�ක fයාවKෙW 
පගමනය උෙදසා තම ශමය කැප කර වයස  අ 	] 60 ඉම�ෙම) ප? සමාජය �ළ F7 
��ගැUම ෙනොමැ ව අ¿යව ෙකො)� 7�න වැ�Q�ය), සමාජෙW ස¿ය k�ගල�) බවට 
ප; �Sෙ\ වැඩ��ෙවළ සකස ්�Hමට පාසo පජාව ඇ�� 5� මහ; සමාජයම දැsව; 
�Hෙ\ කමෙVදය ඇ  කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.175/’13 

46. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙමෝට_ කා_{ක ෙෂේතය ��බඳ පාසo 7?)ෙI දැsම 

k�o �Hම,— 0 ලංකාෙV අනාගත ත	ණ ත	»ය)ෙI «�යා පශන්යට 6ස¬ම ෙලස සහ 
ෙමෝට_ කා_{ක ෙෂේතෙW ඇ ව)නා� ව_ධනයට සාෙ�ෂව kÌ¸ ශ{ක�)ෙI 
අවශ(තාව සkරා ගැFෙ\ අර5ණ ඇ ව පාසo 6ෂය F_ෙ�ශයට ෙමෝට_ කා_{ක Óoපය 
6ෂයය ෙලස ඇ�ළ; �Hම සඳහා කමව; වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ 3�යැ� ෙමම 
පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.176/’13 

47. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙමෝට_ කා_{ක Óoපය ඉගැ)�ම සඳහා }	ව	) kÌ¸ 
�Hමට අධ(ාපන 6ද(ා Ëඨය ඇ  �Hම,— 0 ලංකාෙV සහ 6ෙ�ශ රටවල ෙමෝට_ කා_{ක 
ෙෂේතෙW ඇ වන ව_ධනයට සSලන ෙලස, එම ෙෂේතෙW kÌ¸ ශ{ක�)ෙI ඉo~ම 
සkරා9මට හැ�වන පSw, පාසo මuට{) ඉගැ)�ම සඳහා }	ව	) kÌ¸ �Hමට ෙමෝට_ 
කා_{ක ෙෂේතය ��බඳ අධ(ාපන 6ද(ා Ëඨය ඇ  කළ 3�යැ�  ෙමම පා_Kෙ\)�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.177/’13 

48. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙමෝට_ කා_{ක Óoපය 6ෂය F_ෙ�ශය) යාව;කා9න 

�Hම,— ෙමෝට_ කා_{ක ෙෂේතය හා ස\බ)ධ රජෙW කා_{ක 6ද(ාල හා අsබ�ධ 
ආයතනවල ඉෙගs\ කට3� 7] කරs ලබ)ෙ) වසර 25-30  තර\ පැර» 6ෂය 
F_ෙ�ශය යටෙ; බැ6), එම ත;;වය ෙවනස ් �Hම සඳහා එම 6ෂය F_ෙ�ශය) 
යාව;කා9න �Hමට කමව; වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා 
කර�. 
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පා.178/’13 

49. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,—  xෙරෝද රථ හා ය�	 පැw ආÔත «�යාවල F3ත 
�ව)ෙI «�යාවල ?ර�තභාවය තහ 	 �Hම,— 0 ලංකාව �ළ Âව;වන xෙරෝද රථ 
හා ය�	පැw ආÔතව සෘ× හා වක ෙලස «�යාව)Q F3ත�මට කැමැ;ත දවන 
ත	ණ �Sස හා 6ශා{ක x6ධ හ5දා FලධාH) සහ ෙජ(ෂඨ් kරවැ7ය) යන ජන 
කyඩාය\වල ආ_�ක ශ ය ව_ධනය �Hෙම) සමසත් ජා ක Fෂප්ාwතයට ඔ )ෙI 
දායක;වය ලබා ගැUෙ\ අර5ණ ඇ ව එම ෙෂේතෙW F3ත�ව)ෙI ස¿ය 
දායක;වය ජා ක ආ_�කයට එ කර ගැUම සඳහා කමව; වැඩ��ෙවළ ක�න{) 
සකස ්කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.179/’13 

50. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 0 ලාං|ය/ෙ�dය �පෙVදය ��බඳ රට �ළ ජනතා ආකoප 

k�o �Hම,— 0 ලාං|ය/ෙ�dය ආහාර කලාව ��බඳ ෙ�dය හා 6ෙ�dය ජනතාව �ළ වැ� 
නැ�	ව ඇ  �Hෙ\ අර5ණ ඇ ව, රට �ළ ජනතා ආකoප ඒ ෙවත ෙයො5 �Hම සඳහා 
පාසo, 6ශව්6ද(ාල, තෘ¥�ක අධ(ාපන ආයතනවල 6ෂය පාඨමාලාවට �පෙVදය 6ෂයය 
ෙලස ඇ�ළ; �Hමට;, රාජ( හා ෙපෞ�ගKක අංශවල මැwහ;�ම මත ප_ෙWෂණ අංශ 
wSගැ)�ම ම�) නව ෙසොයාගැU\ 7] �Hමට;, ඒ හා බැ¬s ආයතන ප�ධ ය ස\බ)ධ කර 
ගF{) සහ ක පත, ��ෙලෝමා, උපා�, පශච්ා; උපා� පාඨමාලා ඇ  �Hම ��) ෙමම 
ෙෂේතය ��බඳ ජනතාව �ළ k�o ආකoපමය ෙවනස ඇ  කළ 3�යැ� ෙමම 
පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.180/’13 

51. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 0 ලංකාෙV ආහාර සංසක්ෘ ය ඉෙගs\ සහ ඉගැ)� ෙ\ 

fයාවKයට බ�ධ �Hම,— 0 ලාං|ය ආහාර කලාව, රස කාරක හා සංෙයෝග �Hෙ\ කලාව, 
ආහාර �+ෙ\ කලාව, ව_ණකාරක කලාව, ආහාර කැËෙ\ කලාව ඇ�� අංශ ගණනාව�) 
සකස�් ඇ  අතර ඒ හා බැ¬¸ 0 ලාං|ය ආහාර සංසක්ෘ ය ��බඳ ඉෙගs\ සහ ඉගැ)�\ 
කමෙVදය) හරහා අනාගත පරkරට පවරාYම ෙම)ම ෙ�dය හා 6ෙ�dය ජනතාව අතර අපෙI 
ආහාර සංසක්ෘ ය ව(ා�ත �Hම ම�) 0 ලාං|ය අනන(තාව අ)ත_ජා කව ඔසවා තැ�ම 
සඳහා වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.191/’13 

52. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 6ශව්6ද(ාල සහ තෘ¥�ක අධ(ාපන ආයතනවල 7?)ෙI 

ප_ෙWෂණ Fබ)ධන අමාත(ාංශවල සංව_ධන කට3� ඉලක කර සකස ් �Sම,— 
6ශව්6ද(ාල සහ තෘ¥�ක අධ(ාපන ආයතනවල 7?) 67) තම පාඨමාලා ස\බ)ධෙය) 
ඉwSප; කරන ප_ෙWෂණ Fබ)ධන රෙu ආ_�ක, සමාÂය, සංසක්ෘ ක හා සංව_ධන 
කට3�වලට උපෙයෝC කර ගැUම වැදග; වන බැ6) එම Fබ)ධන අ�ෂණය කරs ලබන 
ආචා_යව	 හා ප_ෙWෂණ Fබ)ධන අදාළ වන අමාත(ාංශ අතර මනා ස\බ)¦කරණය 
ඇ  �Hම සඳහා එ| අමාත(ාංශෙW FලධාSෙය8 ප;�Hෙම) එම ප_ෙWෂණ Fබ)ධන 
ම�) අමාත(ාංශෙW ඉwS සංව_ධන fයාදාමය) සහ කා9න ඉලක සkරා ගැUමට හැ�වන 
පSw කමව; වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ 3�යැ�  ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.192/’13 

53. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වයස අ 	] 18 ස\Á_ණ වන අවසථ්ාෙVYම ඡ)ද Q{ 

නාමෙoඛනයට නම ඇ�ළ; �Hම,— මැ වරණ ෙදපා_තෙ\)�ව ම�) වා_�කව ඡ)ද Q{ 
නාමෙoඛන සංෙශෝධනය �Hමට Fය{ත wනට ප?ව ෙහෝ ෙපර wනකY වයස අ 	] 18 
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ස\Á_ණ වන තැනැ;ත)ට Fය{ත වයස ස\Á_ණ � wනටම ඡ)ද Q{ නාමෙoඛනෙයQ නම 
ඇ�ළ; කරවා ගත හැ� ආකාරෙW පාෙයෝ�ක වැඩ��ෙවළ ඇ  කළ 3�යැ� ෙමම 
පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�.  

පා.197/’13 

54. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 0 ලංකාව �ළ ෙසේල�) Fෂප්ාදනය �Hම සඳහා කමව; 

වැඩ��ෙවළ ඇ  �Hම,— 0 ලංකාව �ළ වා_�කව ෙසේල�) 6ශාල පමාණය භා6තා 
කරs ලබන අතර ෙසේල�) ආනයනය �Hම සඳහා ද 6ශාල 5දල වා_�කව 6ෙ�dය රටවලට 
ඇY යන බැ6), එම 6ෙ�ශ 6Fමය පමාණය රට �ළ ඉ S කර ගැUෙ\ අර5ණ ඇ ව ලංකාව 
�ළ පව;නා ෙ�dය තාෂණය ෙයොදාෙගන ෙසේල�) Fෂප්ාදනය �Hම සඳහා රාජ(, 
ෙපෞ�ගKක ෙහෝ ස�පකාර අංශය) ස\බ)ධ කර ගF{) කමව; වැඩ��ෙවළ රජය 
මැwහ; �ෙම) ඇ  කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.198/’13 

55. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙපොo ව�ර ආÔතව නව Fෂප්ාදනය) ඇ  �Hම,—          

0 ලංකාව �ළ වා_�කව 6ශාල පමාණයක ෙපොo ව�ර අපෙ; යන බැ6), නව තාෂණය 
ෙයොදා ගF{) 6�ම; කමෙVදය යටෙ; ෙපොo ව�ර ආÔතව නව Fෂප්ාදනය) ෙ�dය හා 
ජාත()තර ෙවළඳෙපොළ ඉලක කර ගF{) ඇ  �Hම සඳහා කමෙVදය fයා;මක කළ 
3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.77/’10 

56. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා ,— රාජ( ෙසේවෙW 6ශා{ක�)ෙI වැn� 6ෂමතා  ඉව; 

�Hම,— 2006/6 වැn� ප ෙශෝධන චක ෙoඛයට   අsව 2006.06.01 wන 7ට fයා;මක 
වන පSw රාජ( ෙසේවකය)ෙI වැn�  පSව_තනය �Hම Fසා 2006.06.01 wනට ෙපර 6ශාම 
�ය සහ ඉ)ප? 6ශාම �ය රාජ(  ෙසේවකය) අතර දැ� වැn� 6ෂමතාව පව න බැ6) එය 
ඉව; �Hමට ජා ක වැඩ��ෙවළ  සකස ්කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�.        

පා.201/’14 

57. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සාගරෙW නව ස\ප; ගෙVෂණය,— 6ශාල සාගර 

කලාපය  Q{ රට   0 ලංකාව ප5ඛ;වය ලබා Y ඇ;ෙ; ¦වර ක_මා)තය සඳහා පමණ 
වන අතර  සාගරය ආÔතව 6ශාල පමාණයක සවභා6ක ස\ප; ඇ  බැ6) ෙමරටට 6ශාල 
«�යා අවසථ්ා පමාණය ෙම)ම ධනය ද උපයා ගැUෙ\ අර5ණ ඇ ව සාගර ස\ප; 
��බඳව 6�ම; වැ�]ර අධ(යනය කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.202/’14 

58. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 0 ලංකාෙV ම;ස( ස\පත 6ෙ�Óක�) 67) ෙනලා 

ගැUම වළකා9ම,— 0 ලාං�ක ¦වරය)ට 6ශාල ආ_�ක අවා7ය ඇ  කර{) 0 ලංකා 
5Ì] කලාපෙW ම;ස( ස\ප; 6ෙ�Óක�) 67) ෙනලා ග)නා බැ6) 0 ලංකා 5Ì] 
කලාපය �ළ මා� ඇo9මට සහ 6ෙ�ශ  යාතාවලට මා� බෑම සඳහා ෙතොnපල ෙලස භා6තා 
�Hම වළකා9ම සඳහා රජය 67) 6�ම; වැඩ ��ෙවළ සකස ්කර fයා;මක කළ 3�යැ� 
ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 
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පා.203/’14 

59. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙකොස ්Fෂප්ාදනය වැ� කර ඒ ආÔත Fෂප්ාදන අපනයනය 

�Hම,— ඉතා පUත ෙම)ම ඖෂ¦ය }ණෙය) අàන, රසායFක දව(වK) ෙතොරව වගා කළ 
හැ� ෙබෝගය වන ෙකොස ්වගාව ව(ා�ත �Hම ��) ඒ ආÔත Fෂප්ාදන ඉහළ නංවා ඒවා 
අපනයනය �Hම ම�) 6ශාල 6ෙ�ශ 6Fමය පමාණය අප රටට උපයා ගත හැ� බැ6) ඒ 
සඳහා රජෙW මැwහ;6ෙම) 6�ම; වැඩ ��ෙවළ සකස ්කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.204/’14 

60. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක ෙගො6 ස\මාන උෙළල වා_�කව සං6ධානය 
�Hම,— රට ෙපරට යාමට න\ 5Kක වශෙය) ෙගො6තැF) සÔක 6ය 3� බැ6) රට ස	 
කරන ෙගො6 ජනතාවට 7ය වෘ; ය ��බඳ අ�මානය ඇ වන පSw 6�ම; සං6ධාන 
වáහය හරහා fයා;මක වන ෙගො6 ස\මාන උෙළල රජෙW මැwහ;�ෙම) වා_�කව 
සං6ධානය කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.205/’14 

61. 

ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සහන {ලකට LED බoබ පාSෙභෝ�ක ජනතාවට 
ලබාYම,— Fවාස ආෙලෝක �Sමට ෙයොදා ග)නා }ණා;මක LED බoබ {ල අ�ක බැ6), 
6]Kබල මyඩලය මැwහ;� සහනදා� {ලකට හා ෙග�ෙ\ කමයට ෙමම බoබ පාSෙභෝ�ක 
ජනතාවට ලබාY ජා ක වශෙය) 6]Kය 6ශාල පමාණය ඉ S කර ගැUමට;,  LED බoබ 
ජනතාව අතර ජනéය �Hම ම�) 6]Kබල මyඩලයටද අමතර ආදායම උපයා ගැUමට; 
හැ�වන පSw කමව; වැඩ ��ෙවළ සැක7ය 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.206/’14 

62. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ?� පSමාණ ෙසoල\ බ� ක_මා)තශාලා ව(ා�ත 

�Hම,— 0 ලංකාව �ළ ෙසoල\ බ� සඳහා 6ශාල ෙව ළදෙපොළ පැව�ණ ද,  රට �ළ ඒවා 
Fෂප්ාදනය ෙකෙර)ෙ) ?� වශෙය) වන අතර ඒ සඳහා Ïනය ප5ඛ අෙන8; රටවලට 
6ෙ�ශ 6Fමය 6ශාල පමාණය ඇY යන බැ6), ?� �Sවැය දැSය 3�  ෙමම ක_මා)තය 
ගා¾ය පෙ�ශවල ව(ා�ත �Hම සඳහා 6�ම; වැඩ ��ෙවළ සකස ් කළ 3�යැ� ෙමම 
පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.208/’14 

63. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 0 ලංකාව �ළ ඖෂධ Fෂප්ාදන ක_මා)ත ශාලා ආර\භ 

�Hම,—  0 ලංකාව �ළ ඖෂධ Fෂප්ාදනය දැනට ඉතා අවම මuටමක පව න අතර ඖෂධ 
ආනයනය සඳහා වසරකට 6ශාල 6ෙ�ශ 6Fමය පමාණය වැයවන බැ6) w3¸ මානව 
ස\පත Q{ රට ෙලස 0 ලංකාවට අත(ාවශ( ඖෂධ ව_ග රට �ළම Fපද�මට අවශ( 
පහ?ක\ රජය මැwහ; �ෙම) ලබා Y ඖෂධ Fෂප්ාදන ක_මා)ත ශාලා ආර\භ කළ 3�යැ� 
ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.209/’14 

64. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසo 6ෂය F_ෙ�ශයට මෙනෝ 6ද(ාව 6ෂයය ඇ�ළ; 

�Hම,— පාසo Óෂ( පජාව FෙරෝC මනස�) 3; ���ම; ¥රණ ගැUමට හැ� �Sස 
ෙලස හැඩගැස�්ම උෙදසා හය වැF ෙශේ»ෙW 7ට fයා;මක වන පSw ෙබෞ�ධ මෙනෝ 6ද(ාව 
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සහ බටQර මෙනෝ 6ද(ාව යන 6ෂයය) ඒකාබ�ධ ෙකොට කමව;ව සැල?\ කරන ලද “මෙනෝ 
6ද(ාව සහ භාවනාව” න{) 6ෂයය පාසo 6ෂය F_ෙ�ශයට ඇ�ළ; කළ 3�යැ� ෙමම 
පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.210/’14 

65. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 6ශා{ක ආධාරක මධ(සථ්ාන �Qn�ම,— 6ශා{කය) 

ෙවsෙව) උපෙ�ශන ෙසේවා, ෛවද( පහ?ක\ සහ  wවා ?«8\ ෙසේවා යනාY වැ�Q�ය)ට 
අවශ( ?බසාධන කට3� «ස එකම සථ්ානය�) ඉn කර ගැUමට හැ� වන පSw 6ශා{ක 
ආධාරක මධ(සථ්ාන ෙගොඩනැං�මට;, එම මධ(සථ්ාන ෙ)ද කර ගF{) ය\ Fෂප්ාදන 
කට3;ත සඳහා 6ශා{කය) ෙයො5 �Hම හරහා ඔ )ෙI w6යට සහනය ලබාෙදන අතර 
අමතර ආදායම ද උපයා ගැUමට හැ� වන ෙලස රජය මැwහ; �ෙම) රටkරා 6ශා{ක 
ආධාරක මධ(සථ්ාන �Qn6ය 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.211/’14 

66. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 6ශා{කය)ෙI ආ_�කය ශ ම; �Hම සඳහා නව 

ෙලොත«�ය හ¬)වා Yම,— 6ශා{ක රාජ( ෙසවකය)ෙI වැn� 6ෂමතා ඉව; �Hමට සහ 
ඔ )ෙI ?බසාධන කට3� සඳහා අවශ( 5දo ෙසොයා ගැUම සඳහා නව ෙලොත«�ය 
ෙවළඳෙපොළට හ¬)වාYමට රජය කට3� කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.214/’14 

67. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංචාරක මගෙප)ව)න) kÌ¸ �Hම,— සංචාරක�)ට 

ඵලදා� හා ආචාරd9 ෙසේවාව සැප�මට හැ� �Sස බවට ප; �Hමට ෙම)ම, ඔ )ෙI  
වෘ;¥ය මuටම ඉහළ නැං�ම සඳහා; සංචාරක මගෙප)ව)න) kÌ¸ �Hමට 6�ම; 
වැඩ��ෙවළ සකස ්කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.215/’14 

68. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉඩ\ ස\බ)ධව පව න U  සංෙශෝධනය �Hම,—            

0 ලංකාව �ළ ෙ\ වන 6ට ඉඩ\වලට ව(ාජ ඔ�k සකසා 6�Îෙ\ ජාවාරම fයා;මකවන 
අතර ¾ට අදාළව U ය fයා;මක �ම ද ඉතා අවම මuටමක පව න බැ6), ඉඩ\ අ� ය 
ස\බ)ධව ?ර�තභාවය වැ� වන අ3S) හා වැරwක	ව)ට දැ� දÚව\ පැ{ණ6ය හැ� 
අ3S) පව න U  ප�ධ ය සංෙශෝධනය කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.216/’14 

69. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 0 ලංකාව අවට සාගරෙW ෙකොරoපර ආරෂා කර 

ගැUම,— 0 ලංකාව අවට සාගරෙW ඇ  ෙකොරoපර {Fස ්  fයාකාරක\ ෙහේ�ෙව) 
6නාශ�ෙ\ ත_ජනයට 5Ìණපා ඇ  බැ6), එම ෙකොරoපර ආරෂාකර ගැUම සඳහා {Fස ්
fයාකාරක\ පාලනය �Hමට හැ�වන පSw k�ගල ආකoපමය ෙවනස ෙම)ම, ෛන ක 
රා5ෙV ෙවනස ඇ  �Hම සඳහා 6�ව; ක{nව හරහා ?]? වැඩ��ෙවළ සැල?\ කර 
fයා;මක කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.217/’14 

70. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසo වෑ) රථ සඳහා කා)තාව) ෙසේවයට ෙයද�ම,— 

පාසo වෑ) රථ ෙසේවෙයQ }ණා;මක බව වැ� �Hමට;, එම වෑ) රථවල ගම) කරන 
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ද	ව)ෙI ආරෂාව උෙදසා;  7ය~ම පාසo ෙසේවා වෑ) රථවල ෙසේවය සඳහා කා)තාව) 
ෙයොදා ගැUම අFවා_ය �Hමට U  සකස ්කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.218/’14 

71. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඖෂධ {ල පහත ෙහ9ම,— 0 ලංකාව �ළ ජා ක ඖෂධ 

ප ප; ය පකාශයට ප; කර ඖෂ¦ය නාමෙය) ෙබෙහ; අෙල6 �Hම ක�න{) ආර\භ 
�Hම ම�) ඖෂධ {ල පහත ෙහ9මට රජය මැwහ; 6ය 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.219/’14 

72. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අ)ත_ජාලය හරහා අෙල6 කරන ඖෂධ ඇ�� ජාවාර\ 

මැඩපැවැ;�ම,— ෙ\ වන 6ට අ)ත_ජාලය හරහා ප{ ය�) ෙතොර ඖෂධ, ෛවද( 
උපකරණ හා Ûපලාවන( Fෂප්ාදන 6ශාල ෙලස අෙල6 ෙකෙරන අතර ෙමම ජාවාර\ අප රෙu 
ජනතාව ෙI ෙසෞඛ(යට සහ යහපැවැ;මට 6ශාල ත_ජනය වන බැ6) ඒවා මැඩපැවැ;�ම 
සඳහා F7 වැඩ��ෙවළ සකස ් කර fයා;මක �Hම ?]? යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.220/’14 

73. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— කෘ� රසායන දව( භා6තා ෙනොකර වගා �Hම,— අ�ක 6ෂ 

සQත කෘ� රසායන දව( 0 ලංකාව �ළ තහන\ කර පැර» කමයට පSසර Qතකා¾ වගා 
කමය රටට හ¬)වාYමට අවශ( ප_ෙWණ 7]�Hමට කෘ� 6ද(ාඥය) හා පSසරෙVY)ෙග) 
සම)6ත ක{nව ප; කර ඔ )ෙග) ලබා ග)නා F_ෙ�ශ ��) ජනතාවට වස 6ෙස) 
ෙතොර ෙසෞඛ(ාර�ත ආහාර ෙVල  ලබා Yමට අවශ( �යවර ගැUමට රජය මැwහ;�ම ?]? 
යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.221/’14 

74. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පාසo 7?) ම;දව(වලට ඇZබැQ�ෙම) 5දවා ගැUම,— 

ෙ\ වන 6ට 0 ලංකාව �ළ පාසo 7?) ම;දව(වලට ඇZබැQ �ෙ\ වැ� පවණතාවය 
F_මාණය � ඇ  බැ6) පාසo 7?) ම;දව(වK) 5දවාගැUම සඳහා රජය මැwහ;� 
6�ම; වැඩ��ෙවළ fයා;මක කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.222/’14 

75. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක ඵලදා�තා ක{nව ප; �Hම,— රජය 67) 

fයා;මක කරs ලබන ඵලදා�තා වැඩසටහ)QY තම ආයතන ඉතා ඉහළ ඵලදා�තා මuටම 
කරා ෙමෙහය� ආයතන පධාU) හ¬නාෙගන ඔ )ෙI දැsම හා අ;දැ|\ පෙයෝජනයට ගත 
හැ� වන ආකාරෙය), එම ආයතනවල fයා;මක කරන ලද වැඩසටහ) සහ කමෙVද 
අෙන8; ආයතනවලට ගැලෙපන පSw ආෙ�ශ �Hමට හැ�වන පSw එම ආයතන 
පධාU)ෙග) සම)6ත ජා ක ඵලදා�තා ක{nව �Qට6ය 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.223/’14 

76. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පජා ෛවද(ෙVදය ��බඳ 6ෙශේෂඥ ෙසේවාව w3¸ �Hම,— 

ෙසෞඛ( ෙසේවාෙV අත(ාවශ( අංගය වන පජා ෛවද(ෙVදය ��බඳ 6ෙශේෂඥ අංශය w3¸ 
�Hමට අවශ( සැල?\ සකස ්�Hම හා එම ෙෂේතෙW දැනට පව න ගැට~ FHෂණය කර 
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ක�න{) Fරාකරණය �Hමට අවශ( කට3� 7] �Hමට රජය මැwහ; 6ය 3�යැ� ෙමම 
පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.224/’14 

77. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉංí+) රාජෙදෝî) ෙලස න\ කළ 0 ලාං�ක�) ජා ක 

�රය) ෙලස න\ �Hම,— ව_ෂ 1815 7ට 1948 Fදහස ලැ�ම දවා � කාලය �ළ ඉංí+)ට 
එෙරQව රට ජ ◌ා ය ෙවsෙව) w6 ෙනොතකා සට) කළ 0 ලාං�ක�) රාජ ෙදෝî) ෙලස 
න\ කර ඇ  අතර ඔ ) 7ය~ෙදනාම 6ෙශේෂ ගැසu පතය ම�) ජා ක �රය) ෙලස න\ 
කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.225/’14 

78. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පSෙභෝජනයට s?]? ආහාර ෙවළඳ ෙපොළට ඒම 

වැළැ�මට කට3� �Hම,— පSෙභෝජනයට s?]? ආහාර Fෂප්ාදනය කරන, අෙල6 කරන 
හා ඊට අsබල ෙදන k�ගලය) හා ආයතන වැට9මට පාSෙභෝ�ක කට3� ��බඳ අ�කාSෙW 
6ෙශේෂ වැට9\ ඒකකයට පව න ගැට~ Fරාකරණය කර අවශ( පහ?ක\ ෙනොඅ�ව ලබා 
Yමට;, වැරwක	ව)ට උපSම දÚව\ ලබා wය හැ� වන පSw පව න U  ප�ධ ය 
සංෙශෝධනය �Hමට; කට3� කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.226/’14 

79. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වස 6ස නැ  ආහාර Fෂප්ාදනය wSම; �Hම,—  ආහාර හා 

ස\බ)ධ Fෂප්ාදන කට3�වල ෙ�dයව Fරතව 7�න Fෂප්ාදක�) ඉලක කර ගF{) 
}ණා;මක බ6) ඉහළ, ෙසෞඛ(ාර�ත ආහාර පාSෙභෝ�කය)ට ලබා Yම ��) රටට කළ 
හැ� ෙසේවාව ��බඳව දැsව; කර, ආකoපමය ෙවනස ඇ  �Hමට හා එෙලස වස 6ෙස) 
ෙතොර ආහාර Fපදවන ව(වසායක�)ට ෙගෞරව නාමය සQත ස\මාන පදානය ෙකොට ඔ ) 
wSගැ)�මට වැඩසටහන රජය මැwහ;� ආර\භ කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.227/’14 

80. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අයථා ෙලස අ;ප; කරග; අභය¢{වලට අය; ඉඩ\ 

Fදහස ් කරගැUම,— 0 ලංකාෙV පකාශයට ප; කර ඇ  අභය¢{වලට අය; ඉඩ\ 66ධ 
k�ගල�) හා සං6ධාන 67) U  6ෙරෝ¦ ෙලස අ;ප; කරෙගන ඇ  බැ6), එම ඉඩ\ 
නැවත ලබා ගැUමට රජය ක�න{) මැwහ; 6ය 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.228/’14 

81. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආwවා+ ජනයා නගා7n�ම සඳහා සැල?ම fයා;මක 

�Hම,— 0 ලංකාව �ළ දැනට වාසය කරන ආwවා+ ජනතාව ��බඳ ෙවනම සංගණනය 
7]කර, ඔ නට Âව; �ම සඳහා දැනට පව න අපහ?තා කමව;ව හ¬නාෙගන, ඔ නට 
 ෙගෞරවUයව Âව; �මට හැ� පSසරය F_මාණය කර Yමට අවශ( සාධUය සැල?ම 
ආwවා+ නායක�) ද ඇ�ළ;ව ප;කරන ලද 6�ව; මyඩලය හරහා fයා;මක කළ 
3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.229/’14 

82. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 3�ධය Fසා උ�	 හා නැෙගනQර පෙ�ශය)Q හාF � 

kරාවස�් සංරෂණය �Hම,—  ස ්වසරක 3�ධය ෙහේ�ෙව) උ�	 හා නැෙගනQර පළා; 
වල පැව  kරාවස�් 6ශාල ෙලස 6නාශ � අතර පව න kරාවස�් ��බඳ ස¾ෂණය 7] කර 
ෙතොර�	 «සක්ර ගැUම;, එම kරාවස�් තහ 	 �Hම, ආරෂා �Hම හා ප සංසක්රණය 
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�Hම; අර5¸ කර ෙගන 6�ව; kරා6ද(ාඥ�)ෙග) සම)6ත ක{nව ප;�Hම ?]? 
යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.230/’14 

83. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වගා �Hම සඳහා ෙ�dය �ජ පචKත �Hම,— කෘ� රසායන 

භා6තෙය) ෙතොරව ෙ�dය කාබFක ෙපොෙහොර ආශෙය) වගා කළ හැ� ෙ�dය �ජ ව_ග 
හ¬නාෙගන එම �ජ ක�න{) රට kරා ව(ා�ත කර රසායFක වස 6ෙස) ෙතොර ආහාර 
ජනතාවට ලබා Yම සඳහා අවශ( කරන ප_ෙWෂණ, තාෂණය හා Fෂප්ාදනය වැ� w3¸ 
�Hමට අවශ( සැල?\ සකස ්කර fයා;මක කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.231/’14 

84. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 6ෙ�ශ භාෂා අධ(යනයට පහ?ක\ සැප�ම,— k�ගල 

���ෙW පෘðල බව ¥රණය �මට ඔÌ ස� භාෂා ඥානය පධාන සාධකය වන බැ6) ඉංí7 
භාෂාව හැ	¸ෙකොට අෙන8; පධාන 6ෙ�ශ භාෂා හැදෑHමට අවශ( පහ?ක\ k�o කර, 
සැල?\ ස\පාදනය කර fයා;මක කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.232/’14 

85. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 7ය~ මැ වරණ පචාරක කට3� සඳහා 6යද\ කරන 5දo 

+මා �Hම,— 0 ලංකාව �ළ පැවැ;ෙවන 7ය~ මැ වරණය)QY ඇතැ\ අෙ�ෂකය) අ  
6ශාල 5දo පමාණය 6යද\ කරන අතර 5දo 6යද\ කළ ෙනොහැ�, එෙහ; රටට වැඩ කළ 
හැ� ���ම; �Sසකට ඉ) අවා7 සහගත ත;;වය ඇ  වන බැ6) මැ වරණ සඳහා 6යද\ 
කරන 5දo පමාණය +මා �Hමට හැ� වන ආකාරෙW U  ස\පාදනය කළ 3�යැ� ෙමම 
පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.233/’14 

86. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— යට; 6cත සමෙW 0 ලංකාෙව) «ෙගන �ය kරාවස�් 

නැවත ලබා ගැUම,— 0 ලංකාව යට; 6cතයව පැව  සමෙW අප ර�) පෘ�ගාලය, 
ඕල)දය හා මහා Èතාන(යට «ෙගන �ය kරා6ද(ා;මක ව�නාකම සQත භාyඩ ��බඳ 
ස¾ෂණය 7] කර එම භාyඩ නැවත අප රටට ලබා ගැUම සඳහා අවශ( �යවර ගැUමට 
රජය මැwහ; 6ය 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.234/’14 

87. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංඝා�කරණය සථ්ාපනය �Hම,— �£) 

වහ)ෙසේලාෙI ආරෂාව හා ෙගෞරවය «ක ගැUම ෙවsෙව) උ)වහ)ෙසේලාට අදාළ 
අ�කරණමය කා_යය) සඳහා ෙවනම සංඝා�කරණය �Qn6ය 3� බවට; එම අ�කරණ 
¥)] සඳහා U මය බලය ලබාගැUමට හැ� වන අ3S) ෙමම සංඝා�කරණය සථ්ාපනය කළ 
3� බවට; ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.235/’14 

88. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ව(වසථ්ා�ත සංඝ සභාව ප; �Hම,— පා_Kෙ\)�ව 

ඇ�� ජනතා Fෙයෝcත ආයතන සඳහා උපෙ�ශක;වය හා මග ෙප)�ම ලබා Yමට හා 
අණපන;වලට සංෙශෝධන ඉwSප; කළ හැ� ෛන ක බලය සQත සංඝ ස\5 ෙය) ප; 
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කර ග; රාජ( පSපාලනය, U ය, 6ෙ�ශ කට3� හා සමාජ fයාකාරක\ ��බඳ හසල දැsම 
සහ අ;දැ|\ සQත 6�ව; සංඝයා වහ)ෙසේලාෙග) සම)6ත ව(වසථ්ා�ත සංඝ සභාව ප; 
කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.236/’14 

89. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— වා� සංසක්ෘ ක අධ(යන ආයතනය �Qn�ම,— 0 

ලංකාෙV පැවැ  ජල තාෂණය හා වැV තාෂණය නැවත පණග)වා «කගැUම සහ වැ� 
w3¸ �Hම සඳහා අවශ( ප_ෙWෂණ 7] �Hමට හා අධ(ාපන පාඨමාලා ම�) උත 6ෂය 
ගැන දැs{) ස)න�ධ කරන ලද �Sස F_මාණය �Hමට හැ�යාව ඇ වන පSw “වා� 
සංසක්ෘ ක අධ(යන ආයතනය” න{) ආයතනය රජය මැwහ;�ෙම) ආර\භ කළ 3�යැ� 
ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.237/’14 

90. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— මහාවංශය අධ(යනය සඳහා ආයතනය �Qn�ම,— 0 

ලාං|ය ඉ හාසෙW ගම) මග ෙප)වන මහාවංශය අධ(යනය �Hම සඳහා �£) 
වහ)ෙසේලාෙI මැwහ; �ෙම) “මහාවංශ අධ(යන ප_ෙWෂණ ජා ක ආයතනය” න{) 
ආයතනය රාජ( අsගහෙය) �Qn6ය 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.238/’14 

91. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ 6ෙරෝ¦ fයා නැවැ;�ම,— ධ_ම ග)ථ හා 

පකාශන අධ(යනය �Hෙ\ මනා දැsම ඇ  ෛන ක බලය සQත 6�ව; සංඝ 
මyඩලය �Qn�ම ම�) ය\ F_මාණය එ�දැ�මට ෙපර එය එම මyඩලයට ඉwSප; 
�Hෙම) අන�	ව, සමාජගත �Hමට s?]? න\, සංෙශෝධන ඉwSප; �Hමට හැ�වන පSw 
යා)තණය සැක+ම ම�) ෙබෞ�ධ 6ෙරෝ¦ fයා හා පකාශන රචනා �ම හා �] දහම 
ස\බ)ධ කර{) සාවද( F_වචන ඉසම්��ම නැවැ;�ම සඳහා රජය මැwහ; 6ය 3�යැ� 
ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.239/’14 

92. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙ�ශ Qෛතñ කලා F_මාණ ඇග�ම,— ෙ�ශාsරාගය හා 

ආ;මා�මානය ඇ වන පSw ෙ�dය හා සංසක්ෘ ක ව�නාක{) අàන කලාකෘ  වා_�කව 
ඇග�ම සඳහා වැඩ ��ෙවළ සකස ්�Hමට රජය මැwහ; 6ය 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව 
ෙයෝජනා කර�. 

පා.240/’14 

93. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 0 ලංකාෙV පාසo Óෂ( Óෂ(ාව)ෙI 6නය නැං�මට 

කට3� �Hම,— 0 ලංකාෙV පාසo Óෂ( Óෂ(ාව) ෙසෞඛ( ස\ප)න, FෙරෝC හා කා�කව 
ශ ම; kරවැ7ය) ෙලස සමාජගත �Hෙ\ අර5») ඔ )ට තමා කැම  ¿ඩාවකට ෙයො5 
�මට සහ පාෙයෝ�ක 6නය kÌ¸වකට ෙයො5 �Hමට අවශ( කට3� ස\පාදනය කළ 3�යැ� 
ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.241/’14 

94. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ ක ෙතොර�	 මධ(සථ්ානය ආර\භ 

�Hම,— 0 ලංකාව �ළ �Qටා ඇ  ෙබෞ�ධාග{ක සථ්ාන, ඒ හා සබැÇ අsෂං�ක අංශය) 
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ෙම)ම, �£) වහ)ෙසේලා ��බඳ ෙතොර�	 ආY ක	¸ එ «ස ්කර 6�ම;ව පSගණක 
ගත කර, න�න තාෂ»ක උපකරණ සහ පමාණව; මානව හා ෙභෞ ක ස\ප; වK) �Sk) 
“ ෙබෞ�ධ සංසක්ෘ ක ෙතොර�	 මධ(සථ්ානය” න{) ආයතනය රාජ( අsගහෙය) ආර\භ 
කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.242/’14 

95. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— දහ\ පාසo පාඨ ග)ථ කාලාsÛËව සංෙශෝධනය �Hම,— 

6භාග ඉලක කරග;, දැsම පමණ ෙ)දගත කළ පාඨ ග)ථ ෙවsවට පා ෙයෝ�ක 
kÌ¸ව පදන\ කරග;, ���ය ව_ධනය කර)නා�, Óෂට් ස\ප)න සමාජය F_මාණය 
�Hම ඉලක කර ග; පාඨ ග)ථ 6�ව; මyඩලය හරහා ස\පාදනය කර දහ\ පාසo ෙවත 
ලබා wය 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.243/’14 

96. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජාත()තර පාසo Fයාමනයට මyඩලය ප; �Hම,— 0 

ලංකාෙV සංසක්ෘ යට, සදාචාරයට හා සමාජ පැවැ;මට ගැලෙපන පSw ජාත()තර පාසoQ 
6ෂය පථය) අවශ( පSw Fයාමනය කළ හැ� Á_ණ බලතල සQත මyඩලය ප; කළ 
3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.244/’14 

97. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජා ක අධ(ාපන ෙකො{ෂ) සභාව වඩා; ස¿ය �Hම,— 

ෙ�dය ඉ හාස දැsම, සාරධ_ම ස\ප)න බව, Fෂප්ාදන ශක(තාව, ��� ස\ප)න බව, 
ස\පදා�ක දැsම, ෙ�ශාsරාගය, FෙරෝCතාව, 8සලතා Á_ණ බව සහ ආකoප 
ස\ප; ෙය) 3� බව යන අංගය)ෙග) පSÁ_ණ සා_ථක kරවැ7ෙය8 tQ කල හැ� වන 
පSw සකසන ලද ජා ක අධ(ාපන ප ප; ය හරහා සමසත් අධ(ාපන කමෙWම 
පSව_තනය ඇ  �Hමට ජා ක අධ(ාපන ෙකො{ෂ) සභාව ව ඩා; ස¿ය කළ 3�යැ� ෙමම 
පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.245/’14 

98. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ප o ෛවද(ෙVදය ��බඳ 6ෙශේෂඥ ෙසේවාව w3¸ 

�Hම,— ෙසෞඛ( ෙසේවාෙV අත(ාවශ( අංශය වන ප o ෛවද(ෙVදය ��බඳ 6ෙශේෂඥ 
ෙෂේතය �ළ දැනට පව න ගැට~ FHෂණය කර ඒවා ක�න{) Fරාකරණය �Hමට 
අවශ( කට3� 7] �Hමට; එම ප o ෛවද(ෙVදය ��බඳ 6ෙශේෂඥ ෙසේවාව w3¸ �Hමට 
සැල?\ �Hමට; රජය මැwහ; 6ය 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.246/’14 

99. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආ3_ෙVද ෛවද(ව	)ෙI ෙසේවය 6ෙ�ශය)ට ලබා 

Yම,— ආ3_ෙVද ෛවද( උපා�ය ස\Á_ණ කරන උපා�ධාH)හට 6ෙ�ශ රටවල «�යා 
අවසථ්ා ලබා Yම සඳහා 6�ම; වැඩ ��ෙවළ සැල?\ කර fයා;මක �Hම ?]? යැ� ෙමම 
පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.247/’14 

100. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ආ3_ෙVද ෛවද( පනත සංෙශෝධනය �Hම,— දැනට 

පව න යo පැන �ය ආ3_ෙVද ෛවද( පනත සංෙශෝධනය කර ආ3_ෙVද ෛවද(ව	)ෙI 
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වෘ;¥ය ගැට~ 6සඳ{), එම වෘ; ය ස� ග	;වය හා අ�මානය «ක ගැUමට නව ආ3_ෙVද 
ෛවද( පනත ක�න{) ඉwSප; �Hමට �යවර ගත 3�යැ�  ෙමම පා_Kෙ\)�ව 
ෙයෝජන ◌ා කර�. 

පා.248/’14 

101. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ]\Sය ආරෂක ප�ධ ය සකස ්�Hම,— 0 ලංකාෙV 

]\Sය ආරෂක ප�ධ  F_මාණය කළ නව Fපැ3\ ක	ව) ද, එම ෙෂේතයට ස\බ)ධ 
6�ව�) ද, ]\Sය ෙදපා_තෙ\)�ෙV 7ය~ම ෙෂේතය)Q ප�නය)ෙග) ද සම)6ත 
ක{nව ම�) ]\Sය ආරෂක ප�ධ ය සකස ්කර fයා;මක �Hමට රජය මැwහ; 6ය 
3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.249/’14 

102. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— මC පවාහන ෙසේවෙW }ණා;මක ත;;වය වැ� �Hම,— 

බස ් මC පවාහන ෙසේවෙW }ණා;මක ත;;වය වැ� �Hම ම�) වා_�කව එම ෙසේවාව 
ප ෙෂේප කරන 1% - 2%  පමණ � මC) පමාණය රඳවා ගැUමට කට3� �Hෙම), එම 
ෙසේවෙW පැවැ;මට Y_ඝ කා9නව ඇ  6ය හැ� අවදානම අ� කර ගැUම සඳහා කමව; වැඩ 
��ෙවළ සැල?\ කර fයා;මක �Hම ?]? යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.250/’14 

103. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 7ංහල භාෂාවට ස\මතය සකස ්�Hම,— 7ංහල භාෂාෙV 

KØත ව(වහාරය හා කථන ව(වහාරය ෙදයාකාරය ග)නා අතරම න, ණ, ල, ළ ෙòදය, 
අoපපාණ, මහපාණ අෂර ෙයYම සහ පද ෙබYම ආ wය ද 6වාද සQත බැ6) 7ංහල භාෂාව 
සඳහා ස\මතය සකස ්�Hමට 6�ව; මyඩලය ප; කර කාලාsÛපව 7]වන ෙවනසක්\ 
ද සැල�oලට ෙගන භාෂාෙV පැවැ;ම තහ 	 �Hමට හැ� fයාදාමය සකස ්කළ 3�යැ� 
ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.251/’14 

104. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සංසථ්ාFක කාබFක අපදව( ම�) පSසරය óෂණය �ම 

පාලනය �Hම,— පKෙබෝධ නාශක සහ ක_මා)ත fයාවKය)Q Y �ටවන සංසථ්ාFක 
කාබFක අපදව( (Persistent Organic Pollutants - POPs) ෙදොෙළ ◌ාස ් ව_ගයක óෂණ 
කාරකය)ෙග) සම)6ත අතර ඒවා {FසාෙI ෙසෞඛ(යට ඉතා අQතකර බැ6) එම 
රසායFකය) පSසරයට 5දා හැHම පාලනය �Hමට 6�ම; වැඩ ��ෙවළ සැල?\ කර 
fයා;මක කළ 3� යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.252/’14 

105. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රාජ( පාලනයට ස\��ධ ද_ශනය ස\බ)ධ කර ගැUම,— 

ස�ත අපSහාUය ධ_ම, දසරාජ ධ_ම, රාෙජෝවාද ජාතකය, 8	 ධ_ම ජාතකය, ග)ඩ F)]ක 
ජාතකය, ෙතස�ර ජාතකය, ෙ�වධ_ම ජාතකය, සතර සංගහ වස�්, චකව;¥ 7හනාද �තය 
හා ධ_ම පY�කාව යන ස\��ධ ඉගැ)�\ ස\බ)ධව පා_Kෙ\)�, පළා; සභා හා පාෙ�dය 
මuටෙ\ 7�න 7ය~ම පෂ 6පෂ ම)lව	) දැsව; �Hම ��) ඔ )ෙI ¢{කාව රෙu 
යහපාලනයට දායක කර ගැUමට හැ� වන ආකාරෙW වැඩ ��ෙවළ සැල?\ කර fයා;මක 
�Hමට රජය මැwහ; 6ය 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

 

 

 



( 66 ) 

 

පා.253/’14 

106. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ඉෙලෙටොFක අපදව( බැහැර �Hම,— ෆේලොරස)u 

බoබ, ]රකථන, ජංගම ]රකථන, 6]K උපකරණ, බැටS, පSගණක හා එQ ෙකොටස ් ආwය 
අපදව( ෙලස පSසරයට බැහැර �Hෙ\Y ආසF, කැ§{ය\, රසwය, ෙල§ වැF බැර ෙලෝහ 
පSසරයට එක�වන බැ6) ෙමම ඉෙලෙටොFක අපදව( බැහැර �Hමට කමව; වැඩ 
��ෙවළ සකස ්කර පSසරය ?«|මට කට3� කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.254/’14 

107. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රෙu යහපාලනය සථ්ා�ත �Hම,— අයහප; පාලනෙW අංග 

ලෂණ වන අ)තෙනෝම ක ප ප;  ස\පාදනය, Fලබල වාදය, බලා;මක ෙනොවන සහ 
අසාධාරණ U , 6ධායක බලතල අF7 පSහරණය, ෙ�ශපාලනයට kරවැ7 දායක;වය අ��ම 
සහ  óෂණය පැ Hම යන ක	¸ අප රට �ළ ෙනොඅ�ව දනට ලැෙබන අතර ෙ\ Fසා රෙu 
අයහප; පාලනය පව න බව ෙපU යන ෙහ�) රට �ළ යහපාලනය ෙගොඩනැCම සඳහා 
සැල?\ සකස ්කර fයා;මක කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.255/’14 

108. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— 6ෙ�ශ රටවල ඇ  0 ලංකාවට අය; kසේකොළ ෙපො; 

නැවත ලබා ගැUම,— 0 ලංකාවට අය; ව�නා kසේකොළ ෙපො; රාÓය 3ෙරෝපා රටවo 
ඇ�� ෙලෝකෙW රටවo ගණනාවක  ෙබන අතර ඒවාෙW අ)ත_ගතව ඇ  දැsම ෙ\ වන 
6ට ව;ම) ලාං|ය සමාජයට අQ{ව ෙගොස ්ඇ  බැ6), එම kසේකොළ ෙපො; අප රටට ආප? 
ලබා ෙගන ඒවාෙW අඩං} ෙපෞරා»ක දැsම නැවත සමාජගත �Hමට 6�ම; වැඩ ��ෙවළ 
සැල?\ කර fයා;මක කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.256/’14 

109. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෛජව 66ධ;වය «ක ගැUම සඳහා කෘ�ක_මය දායක කර 

ගැUම,— ඒක ෙබෝග වගාව ෙවsවට බÌ ෙබෝග වගාව සහ {ශ ෙබෝග වගාව ජනéය කර�ම, 
ෛජව 66ධ;වයට හාFකර රස ◌ායන දව( කෘ� ක_මා)තෙය) ඈ; �Hම හා ඒකාබ�ධ 
ප�ෙබෝධ කළමනාකරණ කම භා6තය ��) රට �ළ ෛජව 66ධ;වය ආරෂා �Hමට 
ෙගො�) ෙයො5 කරන වැඩ ��ෙවළ  fයා;මක කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.257/’14 

110. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ජනතාවෙI ආහාර ලැ�ෙ\ අ� ය ?ර�ත �Hම,— 

එස; ජා¥)ෙI සං6ධානෙW මානව අ� වා7ක\◌ ි ප�ධ¥)ට අs�ලව ආහාර ලැ�ෙ\ 
�Kක අ� වා7කම 0 ලාං�ක ජනතාවට අQ{ වන ත;;වය රජෙW ප ප;  ස\පාදනය 
හා fයා;මක �H\ �ළ දනට ලැෙබන ෙහ�) උත පඥ�¥)ට අsව රෙu ජනතාවෙI 
ආහාර පශන්ය 6සÙෙ\ වග|ම 5�මF)ම රජයට පැවH ඇ  බැ6) රජය මැwහ;� ආහාර 
දව( {ල පාලනය හා ෙසෞඛ( ආර�ත ආහාර ෙVල රෙu ජනතාවට ලැ�ම සහ ක 
ෙකෙරන 6�ම; වැඩ ��ෙවළ ස\පාදනය කර ජනතාවෙI ආහාර ලැ�ෙ\ �Kක 
අ� වා7කම තහ 	 �Hමට �යවර ගත 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.258/’14 

111. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— අකාබFක දව( කළමනාකරණය �Hම,— අකාබFක දව( 

ප ච¿කරණය �Hම;, අකාබFක දව( භා6තය අවම �Hම;, භා6තෙය) ඉව;වන 
අකාබFක දව( එක� �Hෙ\ යා)තණය සැක+ම හා අකාබFක දව( භා6තා �Hෙ\ පSසර 
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U  H  6�ම; �Hම; ��) රෙu පSසර ප�ධ ෙW ආරෂාව හා යහපැවැ;ම සඳහා 
අකාබFක දව( කළමනාකරණය �Hමට �යවර ගත 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා 
කර�. 

පා.259/’14 

112. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— ෙ�dය ඖෂධ සහ අ; ෙබෙහ; ��බඳව පාසo 7?) 

දැsව; �Hම,— FෙරෝC ජා ය ෙගොඩනැCම සහ ෙ�dය ආ3_ෙVදෙW යහපැවැ;ම �Kක 
අර5¸ වශෙය) ෙගන ෙ�dය ඖෂධ ව_ග හා අ; ෙබෙහ; ��බඳ 6�ම; ක	¸ සQත 
6ෂයය පාසo 6ෂය F_ෙ�ශයට ඇ�ළ; �Hම ම�) ෙ�dය  ඖෂධ සහ අ; ෙබෙහ; ��බඳ 
පාසo 7?) දැsව; �Hම ට �යවර ගත 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.261/’14 

113. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— මාතෘ හා ළමා ම)දෙපෝෂණය �ර) �Hම,— 0 ලංකාව 

�ළ අ�බර ද	 උප; අsපා කය 25% තර\ ඉහළ අගය ග)නා අතර එයට පධාන සාධකය 
ව)ෙ) ෙපෝෂ(දා� ආහාර Qඟකම වන බැ6), මාතෘ හා ළමා ම)දෙපෝෂණය ]ර9මට අවශ( 
ෙපෝෂ(දා� ආහාර ]�ප; ජනතාවට ලබා Yම ප5ඛතාවය කරග; වැඩ ��ෙවළ fයා;මක 
කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.262/’14 

114. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— පSසරය ?«|ෙම) FෙරෝC රට ෙගොඩනැCම,— 

ව_තමාන 0 ලංකාෙV පSසර óෂණය ඉහළ යාම ෙහේ�ෙව) ජලෙW හා ආහාරවල 6�රණd9 
බව වැ� � ඇ  අතර අනාගතෙWY {Fසාට වැළ ෙඳන ඇතැ\ ෙරෝගවල ෙරෝග Fධානය පවා 
ෙසොයා ගැUම අපහ?  6ය හැ� බැ6), ෙ\ ��බඳ වැ�]ර 6ම_ශනය �Hම සඳහා 6�ව; 
ක{nව ප; කර වා_තාව කැඳවා, එම F_ෙ�ශ fයා;මක �Hම ��) රෙu ජනතාවෙI 
UෙරෝCභාවය සහ ක කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.263/’14 

115. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— රෙu ආරෂාවට කෘ�ක_මය ?ර�ත �Hම,— ධනවාදෙW 

�)වැF කා_�ව වන ෙදවැF ෙලෝක 3�ධෙය) ප? කාලෙWY හSත 6�ලවය; සමඟ 
කෘ�කා_{ක Âවන රටාව ස\Á_ණෙය)ම ෙවනස ්�ම ෙහේ�ෙව) ව_තමාන ෙලෝක පජාව 
5Ìණ Y ඇ  පSසර óෂණය, UෙරෝC බව නැ �ම හා �S7] ආහාර ෙනොමැ �ම ආY අවදාන\ 
ත;;වය)ෙග) 0 ලංකාව ආරෂා කර ගැUම සඳහා ජනතාව  රසාර කෘ�ක_ම භා6තය)ට 
ෙපළඹ�ෙම) හා ෙගො�) ආරෂා ෙකෙරන රාජ( ප ප;  රට �ළ සථ්ා�ත කර�ෙම) 
රෙu අනාගතය ?ර�ත කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

පා.264/’14 

116. 
ග	 ���ක ප රණ මහතා,— සං|_ණ ෙගෝ9ය ෙවළඳෙපොළ Fසා ජනතාවට ඇ වන 

ගැට~ අවම �Hම,— ෙගෝ9යකරණය 67) හ¬)වා]) ෙලෝක ෙවළඳ රටාව {FසාෙI මනස 
ආකමණය �Hම ෙහේ�ෙකොට ෙගන ඔÌ පාර\පSකව ෙගන ආ හර ප�ධ¥) හා w3¸ 
දා_ශFක �)තනය) {Fස ්මනස ��) උ]රා දැ¾ම ව_තමානය වන 6ට 0 ලාං�ක�)ට ද 
ෙපො] බැ6), ෙවළඳෙපොළ ආ_�කය �ළ ෙගොඩනැෙගන සං|_ණ Âවන රටාව හා ඒ සමග පැන 
න�න සං|_ණ සමාÂය පශන්; 6සඳා ගF{) සහනd9 w6 පැවැ;මකට යා 3� ව)ෙ) 
ෙකෙසේද ය)න ��බඳව ජනතාව දැsව; �Hමට අවශ( වැඩ ��ෙවළ හා ���මය 
සංවාදය රට �ළ fයා;මක කළ 3�යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 
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wන Fයමය ෙනොමැ  ෙයෝජනා ��බඳ දැs\Yම 

*1. 

අධ(ාපන අමාත(�මා,— ජා ක අධ(ාපන ප ප; ය සැක+ම සඳහා වන 
පා_Kෙ\)�  6ෙශේෂ කාරක සභාව,—  

0 ලංකාෙV Fදහස ් අධ(ාපන කමය fයා;මක �ෙම) ප?ව අධ(ාපන කමය 
පමාණා;මකව ව_ධනය � ඇත; ඊට සාෙ�ෂව අධ(ාපනය }ණා;මකව සහ වáහා;මකව 
ව_ධනය ෙනො�ම Fසා }	ව	)ට; 7? ද	 දැSය) සහ ෙදමා�ය)ට; ËඩාකාHවන 
වට�ටාව F_මාණය � ඇ  ෙහ�) ද, 

එම ක	ණට අදාළව අධ(ාපන ෙක ්ෂේතය �ළ 66ධ අකට3� හා අසාධාරණක\ ෙම)ම 
වංචා සහ óෂණ 7]වන බවට සමාජ මතය F_මාණය � ඇ  ෙහ�) ද, 

සමසථ් අධ(ාපන කමෙW ?6ශාල ෙවනසක්\ සහ ප සංසක්රණ  «ස 7]6ය 3� බවට 
ෙපො] ජන මතය ෙගොඩනැC ඇ  ෙහ�) ද, 

මQ)ද �)තන ඉwS දැෙමQ දවා ඇ  දැsම ෙ)�ය සංව_ධන උපාය මා_ගය 
සැල�oලට ගF{)ද, 

සමසත් ලාං|ය Óෂ( පර\පරාෙV අනාගතය F_මාණය �Hමට අදාළ වන ෙලස ළද	 
පාසo අව�ෙW 7ට 6ශව් 6ද(ාල අධ(ාපනය දවා 7?)ෙI දැsම, 8සලතා සහ ආකoප 
ව_ධනය �Hමට අදාළවන පSw ජා ක අධ(ාපන කමය සකස ්�Hම කo දැ{ය ෙනොහැ� සහ 
ජා ක ප5ඛතාව ලැtය 3� ක	ණ ෙහ�) ද, 

(අ)  ෙපර පාසo, පාථ{ක, �6 �ක සහ තෘ �ක අධ(ාපනෙයQ ඇ  6ය 3� 
පමාණා;මක, }ණා;මක සහ වáහා;මක ෙවනසක්\ ෙV දැ� ෙසොයා බැ9ම 
�»සද, 

(ආ) ජා ක, ආග{ක සහ සංසක්ෘ ක  හර ප�ධ¥) ආරෂා �Hම සඳහා අධ(ාපන කමය 
�ළ ඇ  කළ 3� ෙවනසක්\ ��බඳව ෙසොයා බැ9ම �»සද, 

(ඇ)  �Sෙව) අධ(ාපනෙW 7]6ය 3� ෙවනසක්\ ��බඳව ෙසොයා බැ9ම �»සද, 

(ඈ)  පළ5 ෙශේ»යට ළ5) ඇ�ළ; �Hෙ\Y Fශ�්ත කමෙVදය  ෙZද ය)න ෙසොයා 
බැ9ම �»සද, 

(ඉ)  7ය~ම 6භාග සහ පHෂණ ප ඵල ඉහළ මuටමකට ෙගන ඒම සහ උසස ්අධ(ාපන 
?]?ක\ ෙනොලබන 7?) ෙවsෙව) අධ(ාපන කමය �ළ ලබා wය හැ� 6කoප 
fයා මා_ග ඇ කළ 3�ද ය)න ෙසොයා බැ9ම �»සද, 

(ඊ)  6ශව් 6ද(ාලයට ඇ�o�ම සඳහා ?]?ක\ ලැ�ව; 0 ලංකාෙV 6ශව් 6ද(ාලයකට 
ඇ�ළ; ෙනො� 6ෙ�ශය)Q අධ(ාපනය ලැ�ම �»ස 6ෙ�ශ ගතවන 7?)ට ෙමරට 
�ළYම අධ(ාපන ඉඩ පසථ්ා ලබා wය හැ� කමෙVදය) ෙVදැ� ෙසොයා බැ9ම 
�»සද, 

(උ)  අධ(ාපන කමය fයා;මක�ම �ළ පාෙ�dය, ජා¥) සහ ආග{ක වශෙය) පව න 
6ෂමතා ඉව; �Hමට ගත3� කමෙVදය) කවෙ_දැ� ෙසොයා බැ9ම �»සද, 

(ඌ) ජා ක අධ(ාපන ප ප;  fයා;මක �ෙ\Y මධ(ම රජය සහ පළා; සභා අතර 
ඇ 6ය 3� අ)ත_ ස\බ)ධතාව)Q සව්භාවය ��බඳව ෙසොයා බැ9ම �»සද, 

(එ)  අධ(ාපන fයාවKෙWY, }	ව	), }	 උපෙ�ශකව	), 6]හoප ව	), 
ෙකොuඨාස අධ(ාපන අධ(ෂව	), කලාප අධ(ාපන අධ(ෂව	) සහ පළා; 
අධ(ාපන අධ(ෂව	) සමසථ් අධ(ාපනෙVY)ෙI වග|ම සහ කා_යය Fශ්චය 
�Hම සඳහා ගත3� �යවර කවෙ_දැ� ෙසොයා බැ9ම �»සද, 

පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව ප; කළ3� යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා 
ස\මත කර�. 
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(2.)  
(අ) එම කාරක සභාව සහ එQ සභාප  කථානායක�මා 67) න\ කළ 3� ව)ෙ)ය. 

(ආ) සථ්ාවර Fෙයෝග 95 Q 6�6ධානවල 8ම සඳහ)ව  �ණ ද, කාරක සභාව 
සාමාcක�) 67එ (21) ෙදෙන8ට ෙනොවැ� සංඛ(ාව�) සම)6ත 6ය 3� ය. 

(ඇ) එQ වා_තාව එQ පළ5 «ස�්ෙ\ 7ට මාස �නක(03) කාලය ෙහෝ පා_Kෙ\)�ව 
67) Y_ඝ ෙකෙරන එවැF කාල පS�ෙÊදය �ළ Y පා_Kෙ\)�ව ඉwSප; කළ 
3�ය. 

(3.) ඒ කාරක සභාවට,—  
(අ)   7ය ගණÁරණය Fයම කර ගැUමට බලය  tය 3�ය. 

(ආ)  7ය කාරක සභාව ඉwSෙW ෙපU 7�න ෙලස ය\ තැනැ;ත8 කැඳ�මට ද, ය\ 
ෙoඛනය ෙහෝ වා_තාව ඉwSප; කරන ෙලස ය\ තැනැ;ත8ට Fයම �Hමට ද, 
ඉහත සඳහ) ක	¸ Á_ණ ෙලස සලකා බැ9ම �»ස අවශ( ය� කාරක සභාව 
කoපනා කරන KØත ෙහෝ වා�ක සා� ලබා ගැUමට හා භාර ගැUමට ද බලය  tය 
3�ය. 

(ඇ) කාරක සභාෙV සහාය �»ස අදාළ ෙ� ේතය)Q 6ෙශේෂඥ දැsම ඇ  
k�ගලය)ෙI සහ ප�ණය)ෙI ෙසේවය ලබා ගැUමට ද බලය  tය 3�ය. 

(ඈ) කK) කල අ)ත_වාර වා_තා ඉwSප; �Hමට ද, පා_Kෙ\)�ව කo තබන ල�ෙ� 
 ව ද, «ස�්\ පව;වාෙගන යෑමට බලය  tය 3� ය. 

*2. 
අගාමාත(�මා සහ ප ප;  ස\පාදන, ආ_�ක කට3�, ළමා, ත	ණ හා සංසක්ෘ ක 

කට3� අමාත(�මා,— 2010 ව_ෂෙW 7ට සහ ඉ) අන�	ව ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොළ �ළ 7] � 
ඇ   සැකසQත ෙහෝ U  6ෙරෝ¦ ගsෙදs ��බඳව 6ම_ශනය කර වා_තා �Hම සඳහා වන 
පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව,— 

 0 ලංකාෙV ෙකොටස ් ෙවළඳෙපොළ ග¸ෙදsවල 6F6දභාවය හා ෙයෝග(තාවය ��බඳ 
බරපතල සැක ම�� ඇ  ෙහ�) ද;  

ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළේ රහස( ෙතොර�	 ලබාග; රජෙW  හා ඉ) පSබාQර ආයතනවල 
ඉහළ තන�	 දරන ඇතැ\ k�ගල�) 67) �ට ගsෙදs හා ඒ හා සමාන අයථා fයාව)Q 
Fරත � ඇ  බව හා Fරත ෙව{) 7�න බව වා_තා වන ෙහ�) ද; 

ෙමව) 7�¦) 0 ලංකාෙV ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොළ ගsෙදs වල 6ශව්සUය;වය ෙකෙරQ 
ඉතා හාFකර ෙලස බලපෑ හැ� ෙහ�) ද; 

ෙ\ ��බඳව ප ක _¾ය �යවර ෙනොග)ෙ) න\, 0 ලංකාව ෙකෙරQ ආ ෙයෝජකය) �ළ 
ඇ  6ශව්ාසය බරපතල කඩාවැ�මකට ලවන ෙහ�) ද; 

පහත දැෙවන ක	¸ ��බඳව 6ම_ශනය ෙකොට වා_තා �Hම සඳහා පා_Kෙ\)� 
6ෙශේෂ කාරක සභාව ප; කළ 3� යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා ස\මත කර�:— 

(අ) 2010 ව_ෂෙW 7ට සහ ඉ) අන�	ව ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොළ �ළ 7]� �7ය\ 
 ගsෙදsව සැකසQත ෙහෝ U  6ෙරෝ¦ සව්භාවෙය) 3තෙVද; 

(ආ)    ෙමම කාල+මාව �ළ ෙකොටස ් ෙවළඳෙපොෙළQ ෙතොර�	 රහෙසේ ලබා 
 ගF{) ෙකොටස ් ෙවළඳෙපොළ �ළ 7] කළ �ට ග¸ෙදs ��බඳ සා� 
  ෙZද; 

(ඇ)    රජෙW අර5දo භා6තා කර{) 7] කළ වංචාව) ��බඳ සා�  ෙZද; 

(ඈ)    එෙසේ න\, එම U  6ෙරෝ¦ ග¸ෙදs හා වංචාව) ��බඳව වග�ව3� 
 k�ගල�) ක 	)ද; 

(ඉ)    ෙකොටස ්ෙවළඳෙපොෙළේ ෙවනය\ අයථා fයා 7]�\ ��බඳව සා�  ෙZද; 
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(ඊ) එෙසේ න\, එම අයථා fයා කවෙ_ද; 

(උ) එම අයථා fයා ස\බ)ධෙය) වග�ව3� k�ගල�) ක 	)ද; 

(ඌ) ෙකොටස ්ගsෙදs ඒවා පාලනය කරs ලබ)නා� U  ෙර}ලා7වලට අs�ල 
 ෙලස 7]වන බවට වගබලා ගැUෙ\ වග|ම පැවH ඇ  k�ගල�) එෙසේ 
 ෙනො�Hම ��බඳ සා�  ෙZද; 

(එ) එවැF U  6ෙරෝ¦ ගsෙදs හා අයථා fයා ඉwSෙWY නැවත 7]�ම 
 වැලැ�ම සඳහා අවශ( �යවර හා fයාමා_ග කවෙ_ද;  සහ 

(ඒ) 6ම_ශනයට අදාළ ෙVයැ� 7ය අ�මතය පSw කාරක සභාව Fශච්ය කරන 
 අෙන8; ෙවන; ක	¸;  

2.  (අ) එම කාරක සභාව සහ එQ සභාප  කථානායක�මා 67) න\ කළ 3� ය. 

(ආ) සථ්ාවර Fෙයෝග අංක 95Q 6�6ධානවල 8ම සදහ)ව  �ණද, කාරක 
 සභාව සාමාcක�) 67 එ (21) ෙදෙන8ට  ෙනොවැ� සංඛ(ාව�) සම)6ත 
 6ය 3� ය. 

3. එ| කාරක සභාවට, 

 (අ)   7ය ගණÁරණය Fයම කර ගැUමට ද; 

 (ආ)  ය\ තැනැ;ෙත8 කැඳ�මට, ය\ ෙoඛන ෙහෝ වා_තා ෙග)වා ගැUමට, 
 පා_Kෙ\)�ව ෙහෝ එම කාරක සභාව ඉwSෙW ෙපU 7�න ෙලස ය\ 
 තැනැ;ෙත8ට Fයම �Hමට හා එබ¬ තැනැ;ෙත8 ස)තකෙයQ ෙහෝ 
 පාලනය යටෙ; පව න ය\ ෙoඛනය, ෙපොත, වා_තාව ෙහෝ 
 Kය6oල ඉwSප; කරන ෙලස Fයම �Hමට ද; 

 (ඇ) සා�ක	ව) වා�කව 6භාග �Hෙම) සත( අසත(තාව 6මසා බැ9මට 
 ෙහෝ අන(ාකාරෙය) තහ 	 කර ගැUමට හා කාරක සභාෙV සභාප  
 ෙහෝ එම කා_යය සඳහා 6ෙශේෂෙය) බලය පවරs ලැ� තැනැ;ෙත8 
 67) w රවs ලැ� සා�ක	ව) 6භාග �Hමට ද; 

 (ඈ) කාරක සභාෙV සහාය �»ස අදාළ ෙ� ේතය)Q 6ෙශේෂඥ දැsම ඇ  
 k�ගල�)ෙI සහ ප�ණය)ෙI ෙසේවය ලබා ගැUමට; සහ 

 (ඉ) කK)කල අ)ත_වාර වා_තා ඉwSප; �Hමට ද, පා_Kෙ\)�ව 
 කoතබන ල�ෙ�  වද «ස�්\ පව;වාෙගන යාමට ද 

 බලය  tය 3�ය.  

4.  7ය පළ5වැF «ස�්\ wනෙW 7ට ව_ෂයක කාලය �ළ ෙහෝ පා_Kෙ\)�ව 67) 
වැ�]රට; ලබා ෙදන අ) කවර කාල +මාව �ළ කාරක සභාව 7ය වා_තාව 
ඉwSප; කළ 3�ය. 

පා. 37/’10 

3. 
 

ග	 ර� ක	ණානායක මහතා 

ග	 ර)ජ) රාමනායක මහතා 

ග	  එ�. එ\. එ\. හHස් මහතා 

ග	 ලෂ්ම) �Sඇoල මහතා 

ග	 අ_×න රණ�ංග මහතා 

ග	  Fමo 6ෙÉ7ංහ මහතා 
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ග	  අ�ල 6රාÉ කාSයවස\ මහතා 

ග	 ෙÉ. 0 රංගා මහතා 

ග	 හS) පනා)] මහතා,— රට kරා පව න අත(ාවශ( ඖෂධවල උග Qඟය ��බඳ 
ක	¸ ෙසොයා බලා වා_තා �Hම �»ස වන පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව,— 

 අත(ාවශ( ඖෂධවල උග Qඟය රට kරා පව න ෙහ�) ද, 

ෙමම Qඟය සඳහා ෙහේ� ග	 ෙසෞඛ( අමාත(�මා පා_Kෙ\)�ෙVY ෙහ�දරV කර ඇ  
ෙහ�) ද, 

ෙමම ත;වය Fවැරw �Hම සඳහා � fයාමා_ග ක�න{) ෙනොගතෙහො;, මහ; 
ව(සනය ඇ 6ය හැ� ෙහ�) ද, 

(අ) ෙමම ඖෂධ Qඟය සඳහා ෙහේ� 6මසා බැ9ම සඳහා;; 

(ආ) ෙමම ත;වෙය) {Yම සඳහා අවශ( ෙක� කා9න fයාමා_ග F_ෙ�ශ �Hම    
සඳහා;; 

(ඇ) අනාගතෙW ෙමබ¬ ත;වය ය� ඇ �ම වැළැ�මට ගත3� ස�්ර fයාමා_ග 
F_ෙ�ශ �Hම සඳහා;; 

පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව ප; කළ 3� යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා 
ස\මත කර�. 

2.   (අ)    එම කාරක සභාව සහ එQ සභාප  කථානායක�මා 67) න\ කළ 3� ව)ෙ)ය. 

(ආ) සථ්ාවර Fෙයෝග 95 Q 6�6ධානවල 8ම සඳහ) ව  �ණ ද, කාරක සභාව 
සාමාcක�) 67 එ (21) ෙදෙන8ට ෙනොවැ� සංඛ(ාව�) සම)6ත 6ය 3� ය. 

3. ඒ කාරක සභාවට,—  
(අ)     7ය ගණÁරණය Fයම කර ගැUමට ද; 

(ආ)  k�ගලය), K� ෙoඛන හා වා_තා ෙග)වා ගැUමට ද, පා_Kෙ\)�ව ෙහෝ එබ¬ 
කාරක සභාව ඉwSෙW ෙපU 7�න ෙලස ඕනෑම k�ගලෙය8ට Fයම �Hමට ද, 
එබ¬ k�ගලය)ෙI ස)තකෙW ෙහෝ පාලනය යටෙ; පව න ය\ K�ය, ෙපොත, 
ෙoඛනය ෙහෝ වා_තා ඉwSප; කරන ෙලස Fයම �Hමට ද;  

(ඇ)  සාෂ(ක	ව) වා�කව 6භාග �Hෙම) සත( අසත(තාව 6මසා බැ9මට ෙහෝ 
අන(ාකාරෙය) තහ 	 කර ගැUමට ද, කාරක සභාෙV සභාප  ෙහෝ එම කා_ය 
සඳහා 6ෙශේෂෙය) බලය පවරs ලැ� තැන;ෙත8 67) w රවs ෙහෝ සහ ක 
කරs ලැ� සාෂ(ක	ව) 6භාග �Hමට ද; 

(ඈ) කාරක සභාෙV සහය �»ස අදාළ ෙෂතය)Q 6ෙශේෂඥ දැsම ඇ  
k�ගලය)ෙI සහ ප�නය)ෙI ෙසේවය ලබා ගැUමට ; සහ 

(ඉ)    කK) කල අ)ත_වාර වා_තා ඉwSප; �Hමට ද, පා_Kෙ\)�ව කo තබන ල�ෙ� 
 ව ද «ස�්\ පව;වාෙගන යෑමට ද; 

 බලය  tය 3�ය. 

4.  7ය පළ5වැF «ස්�\ wනෙW 7ට මාස 6ක කාලය �ළ ෙහෝ පා_Kෙ\)�ව  67) 
වැ�]රට; ලබා ෙදන අ) කවර කාල +මාව �ළ කාරක සභාව 7ය  වා_තාව 
ඉwSප; කළ 3�ය. 

පා. 38/’10 
 4. 

 
ග	 ර� ක	ණානායක මහතා 

ග	  අ�ල 6රාÉ කාSයවස\ මහතා 
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ග	 ෙÉ. 0 රංගා මහතා 

ග	 ර)ජ) රාමනායක මහතා 

ග	 හS) පනා)] මහතා 

ග	 පාKත ෙතවර�ෙප	ම මහතා 

ග	  එ�. එ\. එ\. හHස් මහතා 

ග	 ලෂ්ම) �Sඇoල මහතා 

ග	 අ_×න රණ�ංග මහතා 

ග	  Fමo 6ෙÉ7ංහ මහතා,— ෙකොළඹ නගරය හා තදාස)න පෙ�ශවල ය� ය�; 
ජල ගැ9\ ඇ  �මට ෙහේ� ෙසොයා බලා වා_තා �Hම �»ස වන පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ   
කාරක සභාව,— 

ප?�ය wන ගණනාව �ළ ෙකොළඹ මහ නගර සභා බල පෙ�ශෙW වැ� ෙකොටස සහ 
ෙකොළඹ wසx්කෙW 6ශාල ෙකොටස ්තදබල ජල ගැ9\ වලට ෙගො]	 � ඇ  ෙහ�) ද, 

ෙමය, ෙකොළඹ මහ නගර සභා බල පෙ�ශය සහ wසx්කය �ළ ෙවෙසන kරවැ7ය)ෙI 
Â6ත වල Fර)තරෙය) ය� ය�; ඇ වන ලෂණය බවට ප;ව ඇ  ෙහ�) ද, 

ෙ\ ��බඳ වග|ම ඇ;ත ) ෙමම ත;;වය පාලනය �Hමට �7] පය;නය දරා 
ෙනොමැ  ෙහ�) ද, 

ෙමම ජල ගැ9\ ය� ය�; ඇ �ම වැළැ�ම �»ස �7] fයාමා_ගය ගs ලැබ 
ෙනොමැ  ෙහ�) ද, 

කාලය; සමඟ ත;;වය වඩ වඩා; නරක අතට හැH ඇ  ෙහ�) ද, 

ජල ගැoම පහව යාෙම) ප?ව 7ය� ෙදයම අමතක කර දැ¾ෙ\ පවණතාව ඇ  
ෙහ�) ද, 

ෙමය ඉතාම; අස�nදායක ත;;වය  වන ෙහ�) ද, 

      (අ) ෙකොළඹ නගරෙW හා ඒ අවටද, එම wසx්කෙW ද ය� ය�; ජල ගැ9\           
ඇ �මට ෙහේ� 6මසා බැ9මට ද; 

(ආ) ඉහත | පSw ජල ගැ9\ ඇ  �ම වැළැ�මට අවශ( ෂ»ක හා ෙක�     
කා9න fයා මා_ග ��බඳව 6මසා බැ9මට ද; 

(ඇ) ෙමම ගැට�ව ය� ය�; ඇ �ම ස�්රව ම වැළැ�ෙ\ කම සහ 6�   
F_ෙ�ශ �Hමට ද; 

පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභා ව ප; කළ 3� යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව 
 ෙයෝජනා ස\මත කර�. 

2.   (අ) එම කාරක සභාව සහ එQ සභාප  කථානායක�මා 67) න\ කළ 3� 
ව)ෙ)ය. 

 (ආ) ස්ථාවර Fෙයෝග 95 Q 6�6ධානවල 8ම සඳහ)ව  �ණ ද, කාරක සභාව 
සාමාcකය) 67 එ (21) ෙදෙන8ට ෙනොවැ� සංඛ(ාව�) සම)6ත 6ය 
3�ය. 

3. ඒ කාරක සභාවට,— 

 (අ) 7ය ගණÁරණය Fයම කර ගැUමට ද; 

  (ආ) k�ගලය), K� ෙoඛන හා වා_තා ෙග)වා ගැUමට ද, පා_Kෙ\)�ව ෙහෝ 
එබ¬ කාරක සභාව ඉwSෙW ෙපU 7�න ෙලස ඕනෑම k�ගලෙය8ට Fයම 
�Hමට ද, එබ¬ k�ගලය)ෙI ස)තකෙW ෙහෝ පාලනය යටෙ; පව න ය\ 
K�ය, ෙපොත, වා_තාව ෙහෝ ෙoඛනය ඉwSප; කරන ෙලස Fයම 
�Hමට ද; 
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  (ඇ) සාෂ(ක	ව) වා�කව 6භාග �Hෙම) සත( අසත(තාව 6මසා බැ9මට 
ෙහෝ අන(ාකාරෙය) තහ 	 කර ගැUමට ද, කාරක සභාෙV සභාප  ෙහෝ ඒ 
එම කා_යය සඳහා 6ෙශේෂෙය) බලය පවරs ලැ� තැනැ;ෙත8 67) 
w රවs ෙහෝ සහ ක කරවs ලැ� සාෂ(ක	ව) 6භාග �Hමට ද; 

  (ඈ) කාරක සභාෙV සහාය �»ස අදාළ ෙෂේතය)Q 6ෙශේෂඥ දැsම ඇ  
k�ගලය)ෙI හා ප�නය)ෙI සහාය ලබා ගැUමට; සහ 

  (ඉ) කK) කල අ)ත_වාර වා_තා ඉwSප; �Hමට ද, පා_Kෙ\)�ව කo තබන 
ල�ෙ�  ව ද «ස්�\ පව;වාෙගන යෑමට ද; 

 බලය  tය 3�ය. 
 

4.  7ය පළ5වැF «ස්�\ wනෙW 7ට මාස 6ක කාලය �ළ ෙහෝ පා_Kෙ\)�ව 67) 
වැ�]රට; ලබා ෙදන අ) කවර කාල +මාව �ළ කාරක සභාව 7ය වා_තාව 
ඉwSප; කළ 3�ය. 

පා. 58/’10 
 5. 

 

ග	  ක	 ජය�Sය මහතා 

ග	  ෙජෝ) අමර�ංග මහතා 

ග	  එ\. ෙජෝශ� ම�කo ෙපෙ_රා මහතා 

ග	  Í. එ\. සව්ා{නාද) මහතා 

ග	  ර� ක	ණානායක මහතා 

ග	  ෙÉ. 0 රංගා මහතා,— මැ වරණ U  සමාෙලෝචනය �Hම හා සංෙශෝධන 
F_ෙ�ශ �Hම සඳහා වන පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව,— 
 

0 ලංකාෙV මැ වරණ කමය ප සංසක්රණය �Hම සඳහා ප?�ය ව_ෂ ගණනාව 
5�oෙo 66ධාකාර පය;නය) දරා ඇ  ෙහ�)ද, 

5 වැF පා_Kෙ\)�ව කාලෙWY හා ඉ) අන�	ව 2006, 6 වැF පා_Kෙ\)�ව කාලෙWY 
ද ඇ��ව, අවසථ්ා ගණනාවකY මැ වරණ ප සංසක්රණ ��බඳව 6මසා බැ9ම සඳහා 6ෙශේෂ 
කාරක සභා ප; කරs ලැබ ඇ  ෙහ�) ද, 

ෙමම කාරක සභා 67) අ)ත_වාර වා_තා ගණනාව ඉwSප; කරs ලැබ ඇ  ෙහ�) ද, 

ෙමම කාරක සභාවල F_ෙ�ශ fයා;මක �Hම සඳහා �7] fයාමා_ගය ෙගන ෙනොමැ  
ෙහ�) ද, 

(අ)  මැ වරණ ස\බ)ධ U , 6ෙශේෂෙය)ම ඡ)දදායකය) Kයාපwං� �Hෙ\ 
පනත, පළා; පාලන මැ වරණ පනත, පළා; සභා මැ වරණ පනත, 
පා_Kෙ\)� මැ වරණ පනත සහ ජනා�ප  මැ වරණ පනත හා සමඟ ඉහත 
| පන;වලට වසර ගණනාව kරා 7]කරන ලද 66ධ සංෙශෝධනද ඉහත 
දවා ඇ  පන;වල 6�6ධාන වලට අදාළ කරන ලද 6ෙශේෂ 6�6ධාන පන; 
ෙකn\ප;ද සමාෙලෝචනය �Hමට;; 

 (ආ) ෙමම පන;  ප ෙශෝධනය �Hමට, සංෙශෝධනය �Hමට හා ඒකාබ�ධ �Hමට 
ඇ  අවශ(තාව තෙසේ	 �Hමට;; 

 (ඇ)  මැ වරණවලට අදාළව දැනට පව;නා U  වලට අවශ( ප සංස්කරණ සහ 
සංෙශෝධන F_ෙ�ශ �Hමට;; 

පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව ප; කළ 3� යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව 
ෙයෝජනා ස\මත කර�. 
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2. (අ)  එම කාරක සභාව සහ එQ සභාප  කථානායක�මා 67) න\ කළ 3� 
 ව)ෙ)ය. 

  (ආ)  ස්ථාවර Fෙයෝග 95 Q 6�6ධාන වල 8ම සඳහ)ව  �ණ ද, කාරක සභා ව 
 සාමාcකය) (21) ෙදෙන8ට ෙනොවැ� සංඛ(ාව�) සම)6ත 6ය 3�ය. 

3.  ඒ කාරක සභාවට,— 

   (අ)  7ය ගණÁරණය Fයම කර ගැUමට ද; 

  (ආ)  ය\ තැනැ;ෙත8 කැඳ�මට, ය\ ෙoඛන ෙහෝ වා_තා ෙග)වා ගැUමට, 
පා_Kෙ\)�ව ෙහෝ 7ය කාරක සභාව ඉwSෙW ෙපU 7�න ෙලස ය\ 
තැනැ;ෙත8ට Fයම �Hමට හා එබ¬ තැනැ;ෙත8 ස)තකෙයQ ෙහෝ 
පාලනය යටෙ; පව න ය\ ෙoඛනය, ෙපොත, වා_තාව ෙහෝ Kය6oල 
ඉwSප; කරන ෙලස Fයම �Hමට ද; 

  (ඇ) සා�ක	ව) වා�කව 6භාග �Hෙම) සත( අසත(තාව 6මසා බැ9මට ෙහෝ 
අන(ාකාරෙය) තහ 	 කර ගැUමට හා කාරක සභාෙV සභාප   ෙහෝ එම 
කා_යය සඳහා 6ෙශේෂෙය) බලය පවරs ලැ� තැනැ;ෙත8 67) w රවs 
ලැ� සා�ක	ව) 6භාග �Hමට ද; 

  (ඈ) කාරක සභාෙV සහාය �»ස අදාළ ෙෂේතය)Q 6ෙශේෂඥ දැsම ඇ  
k�ගලය)ෙI සහ ප�නය)ෙI ෙසේවය ලබා ගැUමට; සහ 

   (ඉ) කK) කල අ)ත_වාර වා_තා ඉwSප; �Hමට ද පා_Kෙ\)�ව කo තබන 
ල�ෙ�  වද «ස්�\ පව;වාෙගන  යෑමට ද;  

බලය  tය 3�ය. 

4.  7ය පළ5වැF «ස්�\ wනෙW 7ට ව_ෂයක කාලය �ළ ෙහෝ පා_Kෙ\)�ව              
67) වැ�]රට; ලබා ෙදන අ) කවර කාල +මාව �ළ කාරක සභාව 7ය වා_තාව 
ඉwSප; කළ 3�ය. 
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 6. 

 

ග	 ක	 ජය�Sය මහතා 

ග	  ෙජෝ) අමර�ංග මහතා 

ග	 (ෛවද() ජයල; ජයව_ධන මහතා 

ග	 ආ_. එ\. රංc; ම�]ම බyඩාර මහතා 

ග	 තලතා අ�ෙකෝරල මහ;{ය 

ග	 ච)දාF බyඩාර ජය7ංහ මහ;{ය,— දහහ;වැF ආy�කම ව(වස්ථා 
සංෙශෝධනෙW 6�6ධාන fයා;මක �Hම, සමාෙලෝචනය �Hම හා එය fයා;මක �Hම 
සඳහා තව]රට; සංෙශෝධන අවශ( ව)ෙ)ද ය)න ��බඳව වා_තා �Hම �»ස වන 
පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව,—  

 දහහ;වැF ආy�කම ව(වස්ථා සංෙශෝධනය 2001 ව_ෂෙWY පා_Kෙ\)�ව 67) 
ස\මත කර සහ ක කරන ලද ෙහ�) ද; 

 රාජ( පSපාලන සහ අ�කරණ Fෙයෝcත ආයතන ගණනාවක ස්වා¦න;වය සහ ක 
කරs �»ස � වැදග; 6�6ධාන ගණනාව ඉහත | සංෙශෝධනෙයQ 6�6ධාන ම�) 
හ¬)වා]) හා එම 6�6ධානවලට අ)ත_ගත � ෙහ�) ද; 

 ඉහත | සංෙශෝධන ම�) සාධාරණ හා Fදහස් සමාජය සහ ක �Hම ෙ�තනය 
කරන ලද ෙහ�) ද; 

 දහහ;වැF ආy�කම ව(වස්ථා සංෙශෝධනෙයQ 6�6ධාන උoලංඝනය වන බව 
FHෂණය කරs ලැබ ඇ  ෙහ�) ද; 
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(අ)  ආy�කම ව(වසථ්ාෙV දහහ;වැF ආy�කම ව(වසථ්ා සංෙශෝධනෙයQ 6�6ධාන 
fයා;මක �Hම සමාෙලෝචනය �Hමට ද; 

(ආ) එQ 6�6ධාන අsගමනය �Hම සහ ක �Hම සඳහා අවශ( �යවර F_ෙ�ශ �Hමට 
ද; 

(ඇ) තව]රට; සංෙශෝධන අවශ( ව)ෙ)ද ය)න සලකා බැ9මට ද; 
 

 පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව ප; කරs ලැtය 3� යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව 
ෙයෝජනා ස\මත කර�. 

2.  (අ)  එම කාරක සභාව සහ එQ සභාප  කථානායක�මා 67) න\ කළ 3� 
 ව)ෙ)ය. 

(ආ) සථ්ාවර Fෙයෝග 95 Q 6�6ධානවල 8ම සඳහ)ව  �ණ ද, කාරක සභා ව 
සාමාcකය) 67 එ (21) ෙදෙන8ට ෙනොවැ� සංඛ(ාව�) සම)6ත 6ය 3�ය. 

3. ඒ කාරක සභාවට,— 

(අ)  7ය ගණÁරණය Fයම කර ගැUමට බලය  tය 3�ය. 
(ආ) ය\ තැනැ;ෙත8 කැඳ�මට, ය\ ෙoඛන ෙහෝ වා_තා ෙග)වා ගැUමට, 

පා_Kෙ\)�ව ෙහෝ 7ය කාරක සභාව ඉwSෙW ෙපU 7�න ෙලස ය\ 
තැනැ;ෙත8ට Fයම �Hමට හා එබ¬ තැනැ;ෙත8 ස)තකෙයQ ෙහෝ පාලනය 
යටෙ; පව න ය\ ෙoඛනය, ෙපොත, වා_තාව ෙහෝ Kය6oල ඉwSප; කරන 
ෙලස Fයම �Hමට බලය  tය 3�ය. 

(ඇ) සා�ක	ව) වා�කව පHෂා �Hෙම) සත( අසත(තාව 6ම+මට ෙහෝ 
අන(ාකාරෙය) තහ 	 කරගැUමට, කාරක සභාෙV සභාප   ෙහෝ එම කා_යය 
සඳහා 6ෙශේෂෙය) බලය පවරs ලැ� තැනැ;ෙත8 67) w රවs ලැ� 
සා�ක	ව) 6භාග �Hමට බලය  tය 3�ය. 

(ඈ) කාරක සභාෙV සහාය �»ස අදාළ ෙෂේතය)Q 6ෙශේෂඥ දැsම ඇ  
k�ගලය)ෙI සහ ප�නය)ෙI ෙසේවය ලබා ගැUමටද බලය  tය 3�ය. 

(ඉ)  කK) කල අ)ත_වාර වා_තා ඉwSප; �Hමට ද, පා_Kෙ\)�ව කo තබන ල�ෙ� 
 වද «ස�්\ පව;වාෙගන යෑමට බලය  tය 3�ය. 

4.  කාරක සභාව, 7ය පළ5වැF «ස�්\ wනෙයQ 7ට එ ව_ෂය ෙහෝ 
 පා_Kෙ\)�ව ලබා ෙද)නා� එවැF අ) කවර ෙහෝ නැතෙහො; Y_ඝ � ෙහෝ  කාල 
 +මාව �ළ 7ය වා_තාව ඉwSප; කළ 3�ය. 
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 7. 

ග	  රFo 6කම7ංහ මහතා  

ග	  ක	 ජය�Sය මහතා 

ග	  ෙජෝ) අමර�ංග මහතා 

ග	  ර ෆ් හ|\ මහතා 

ග	  මංගල සමර�ර මහතා,— රාජ( �ල(ය ��බඳ කාරක සභාව,—  

ෙ;H\ කාරක සභාව 67) න\ කරs ලබන සභාප වරය8ෙග) සහ සාමාcකය) 
එෙකොෙළොස ්ෙදෙන8ෙග) සම)6ත ව)නා � ද, එෙසේ  වද සභාප වරයා 6	�ධ පා_ශව්ෙW 
පා_Kෙ\)� ම)lවරය8 ව)නා � ද, රාජ( �ල(ය ��බඳ කාරක සභාව යැ� හැÇ)6ය 3� 
කාරක සභාව ව)ෙ)ය. 

2. (අ) ආy�කම ව(වසථ්ාෙV 148 වැF ව(වසථ්ාව යටෙ; ආදාය\ එක� �Hම ද; 
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(ආ) ආy�කම ව(වසථ්ාෙV 149(1) ව(වසථ්ාව යටෙ; ඒකාබ�ධ අර5දK) ෙග�\ �Hම 
ද; 

(ඇ) ආy�කම ව(වසථ්ාෙV 149(1) ව(වසථ්ාව යටෙ;, U ය පකාරව 6ෙශේ�ත පරමා_ථ 
සඳහා රාජ( අර5දo උපෙයෝජනය �Hම ද; 

(ඈ) ආy�කම ව(වසථ්ාෙV 150(1) සහ 150(2) ව(වසථ්ාව යටෙ; රාජ( අර5දo භා6තා 
�Hම ද; 

(ඉ) 6ස_ජන පනෙ; ඇ�ළ; වන 6ස_ජනය) පව_තන ව_ෂය සඳහා ආප? ගැU\, 
6ස_ජනය) මා	 �H\ සහ අනෙ��ත ෙශේෂය මා	 �Hම ද; 

(ඊ) පව_තන ව_ෂය සඳහා 6ස_ජන පනත fයා;මක �Hම ද; 

(උ) රාජ( ණය සහ ණය ෙපො9 ෙග�ම ද; 

(ඌ) 2003 අංක 2 දරන රාජ( �ල( කළමනාකරණ (වග|\) පනත ය ටෙ; වා_තා සහ 
පකාශ ද; 

 පHෂා �Hම එ| කාරක සභාෙV කා_යය ව)ෙ)ය. 

3.  ඉහත 2 ෙÊදෙයQ සඳහ) වන ක	¸ වK) පැන න�න ක	¸ ස\බ)ධෙය) කාරක 
සභාව වS) වර පා_Kෙ\)�වට වා_තා කළ 3;ෙ; ය. 

4.  අයවැය ඇසත්ෙ\)� ෙකn\ප; සභාගත කරs ලැ�ෙම) ප? ස  6 ඇ�ළත කාරක 
සභාව, රජෙW ප ප;  +මාව) ඇ�ළත F7 පSw 5දo වැය කරs ලැෙZ ද ය)න 
සඳහ) කර{) වා_තාව ඉwSප; කළ 3;ෙ;ය. 

5.  අයවැය ඉwSප; කරs ලැ�ෙම) ඉt ව 6ස_ජන පන; ෙකn\පත ෙදවැF වර 
�ය�ෙම) ප? wන 4 ඇ�ළත කාරක සභාව, සමසත් ඇසත්ෙ\)�ගත 6යද\ සහ 
ලැ�\ Fගමනය �Hෙ\Y පදන\ වශෙය) භා6ත කරs ලබන රාජ( �ල(, �ල(  සහ 
ආ_�ක උපකoපනය) ��බඳ වා_තාව පා_Kෙ\)�වට ඉwSප; කළ 3;ෙ; ය. 

 
පා. 67/’10 

 8. 

ග	 රFo 6කම7ංහ මහතා 

ග	 ක	 ජය�Sය මහතා 

ග	 ෙජෝ) අමර�ංග මහතා 

ග	 ර ෆ් හ|\ මහතා 

ග	 මංගල සමර�ර මහතා,— අ¦ෂණ ස්ථාවර කාරක සභා,— 

(අ)  පහත ලැ�ස�්ගත කර ඇ  පSw, තම බල +මාව යටතට එන 6ෂයය)ට අදාළ 7ය~ 
පන; ෙකn\ප;, ෙයෝජනා, �6?\, වා_තා හා අෙන8; ක	¸  පHෂා �Hෙ\ 
බලතල සහ බල +මාව) පහත දවා ඇ  එ එ කාරක සභාවට පැවෙරන 
“අ¦ෂණ සථ්ාවර කාරක සභා” යsෙව) හැÇ)ෙවන කාරක සභා පා_Kෙ\)�ෙV 
 tය 3� යැ�ද, 

(ආ)  එ| කාරක සභාවල බල +මාව යටතට එන 7ය~ පන; ෙකn\ප;, ෙයෝජනා, 
�6?\, වා_තා සහ අෙන8; ක	¸ පා_Kෙ\)�වට ඉwSප; �Hමට පථමෙය) 
වා_තා �Hම සඳහා අදාළ කාරක සභාවලට ෙයො5 කළ 3� යැ�ද, 

 ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

 1. ජාත()තර සබඳතා 
   ජාත()තර ෙවළඳාම ඇ��ව 6ෙ�ශ «�යා, ජාත()තර සං6ධාන, 

ජාත()තර ස\ෙ\ලන සහ �6?\, කලාËය සං6ධාන 
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 2. ජා ක ආරෂාව 

   0 ලංකාෙV ආරෂාව ඇ��ව ස)න�ධ හ5දා, රහස ් ෙතොර�	, මහජන 
U ය හා සාමය, ෙපොK7ය හා ආරෂාව, 6ෙ�dය රටවo සමඟ 
සහෙයෝCතාව 

  3.  කෘ�ක_ම සහ ඉඩ\ 

   වැ6K ක_මා)ත, මහවැK අ�කාSය, ඉඩ\ සහ වාSමා_ග ඇ��ව 

 4. මානව ස\ප; හා සංස්කෘ ය 
   අධ(ාපනය, kÌ¸ව, ත	ණ කට3�, ¿ඩා, සංසක්ෘ ය හා ආග{ක කට3� 

ඇ��ව 

 5. මානව ජනාවාස හා බල ශ ය 
   නාගSක හා ගා¾ය ය�තල වáහය, මහා මා_ග, මා_ග, ]\Sය, නැV කට3�, 

}ව) ෙසේවා, තැපැo සහ 6]K සංෙ�ශ 

 6. මානව ?බ සාධනය 
   ෙසෞඛ(ය, සමාජ ?බ සාධනය, දSදතාව ]ර9ම, අබා�ත�), ෙජ(ෂඨ් kරවැ7 

හා ළමා ?බ සාධනය ඇ��ව 

 7. අභ()තර පSපාලනය 

 8. පSසර හා ස්වාභා6ක ස\ප; 
   ජල කළමනාකරණය, ජලජ ස\ප;, 6ෙශේ�ත ආ_�ක කලාපය හා ¦වර 

කට3� ඇ��ව 

 9. ෛන ක හා කා)තා කට3� 
   අ�කරණ, මානව Q{ක\, මාධ(, ක\ක	, ජා ක ඒකාබ�ධතා හා ස්l k	ෂ 

සමාජභාවය ඇ��ව 

(ඇ)  ආy�කම ව(වසථ්ාෙවQ 44(ඇ) සහ 45(1) ව(වසථ්ා යටෙ; අමාත(ාංශ වලට පවරා 
ඇ  6ෂයය), කා_යය), ෙදපා_තෙ\)� හා ආයතන, ව(වසථ්ාදායක අ¦ෂණ 
කා_යය සඳහා පා_Kෙ\)�ව 67) ෙයෝග( සථ්ාවර කාරක සභාවට ෙව) කරs 
ලබ)ෙ)ය. 

2 (අ)  (i)  (අ)  පා_Kෙ\)�ව 67) ස\මත කරs ලබන U  භා6තය, පSපාලනය, 
  fයා;මක �Hම හා ඵලදා� බව; සහ 

  (ආ)  නව ෙහෝ අ ෙ_ක U  පැන�ෙ\ අවශ(තාව  ෙහෝ ෙයෝග(තාව දැ6ය 
  හැ� ත;;වය) සහ අවසථ්ා;  

  ස\බ)ධෙය) 7ය 6 ෙශ ්oෂණ ඇග�\ කා_යෙW Y ද; සහ  

  (ii)  U  හා අවශ( සහ ෙයෝග( 6ය හැ� පSw එවැF අ ෙ_ක U  සකස�්Hෙ\Y 
  සලකා බැ9ෙ\Y හා U  පැන�ෙ\Y ෙහෝ ෙවනස ්�Hෙ\Y ද;  

  පා_Kෙ\)�වට සහාය �ම �»ස (ආ) ෙÊදෙයQ 6�6ධාන සලසව්ා ඇ  පSw එ| 
66ධ අ¦ෂණ සථ්ාවර කාරක සභා වලට ෙපො] අ¦ෂණ වග|\  tය 3;ෙ;ය. 

(ආ)  කාරක සභාවක බල +මාවට ඇ�ළ; වන 6ෂයය)ට අදාළ ව(වසථ්ා ස\පාදන 
ව(ාපෘ  හා වැඩසටහ) පා_Kෙ\)�ෙV අ�පායට අs�ලව fයා;මක ව)ෙ)ද 
සහ ඉn ව)ෙ)ද ය)න හා ඒවා wගටම පව;වා ගත 3�ද, +මා කළ 3�ද නැතෙහො; 
බැහැර කළ 3�ද ය)න ¥රණය කරs �»ස සෑම සථ්ාවර කාරක සභාවම අඛyඩ 
පදනම මත— 

(i)  7ය බල+මාවට ඇ�ළ; වන 6ෂයය)ට අදාළ ව(වසථ්ා ස\පාදනය 
ව(ාපෘ  සහ වැඩසටහ) ෙයද ම, පSපාලනය, fයා;මක �Hම හා 
ඵලදා� බව; 
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(ii)  7ය බල+මාවට ඇ�ළ; වන 6ෂයය)ට අදාළ ව(වස්ථා ස\පාදන සහ 
වැඩසටහ) පාලනය සහ fයා;මක �Hම සඳහා වග|ම ඇ  
ෙදපා_තෙ\)� හා ආයතන වල සං6ධානය හා ෙමෙහ3ම; 

(iii) 7ය බල+මාවට ඇ�ළ; වන 6ෂයය)ට අදාළව නව ෙහෝ අ ෙ_ක 
ව(වසථ්ා පැන�ෙ\ අවශ(තාව ෙහෝ ෙයෝග(තාව දැ6ය හැ� කව ර ෙහෝ 
ත;;වය) ෙහෝ අවසථ්ා (එයට අදාළව පන; ෙකn\පත ෙහෝ 
ෙයෝජනාව හ¬)වා ෙදs ලැබ ඇ ව ෙහෝ නැ ව  වද); සහ 

(iv) 7ය බල +මාවට ඇ�ළ; වන 6ෂයය) ��බඳ අනාගත ප_ෙWෂණ හා 
kෙරෝකථන; 

අ¦ෂණය කළ 3;ෙ;ය. 

 (ඇ) සෑම කාරක සභාවම 67) 7ය වග|\ ඉn �Hෙ\Y අවශ( යැ� ෙහෝ ෙයෝග( යැ� 
ෙහෝ එය සලකන පHෂණ ෙහෝ අධ(යනය) කවර ෙහෝ අවසථ්ාවක 7] �Hමට එ 
එ කාරක සභාවට හැ�ය. 

(ඈ) පා_Kෙ\)�ෙV පළ5 සැ7වාරෙයQ ආර\භෙය) ප? ස  හයකට ෙනොවැ� 
කාලයකY එ එ සථ්ාවර කාරක සභාව, එම පා_Kෙ\)�ව සඳහා 7ය අ¦ෂණ 
සැලැ?ම සකස ්කළ 3;ෙ;ය. එ| සැල?ම පා_Kෙ\)� කට3�  ��බඳ කාරක 
සභාවට ඉwSප; කළ 3;ෙ;ය. 7ය සැලැසම් සකස ් �Hෙ\Y එ එ කාරක 
සභාව, හැ� තා ]රට— 

 (i)  එ| ව(වසථ්ා ස\පාදන ව(ාපෘ , වැඩ සටහ) ෙහෝ Fෙයෝcතායතන  ��බඳ 
සමාෙලෝචන 7]�Hෙ\Y කාරක සභා අතර උපSම ස\බ)¦කරණය සහ 
සහෙයෝගය සහ ක �Hෙ\ අර5») සමාන ෙහෝ ස\බ)ධ ව(වසථ්ා 
ස\පාදන ව(ාපෘ , වැඩ සටහ) ��බඳ බල +මාව සQත අෙන8; කාරක 
සභා ෙහෝ  තම බල +මාවට අය; Fෙයෝcතායතන ෙහෝ 6මසා බැKය 3� 
අතර එ| ස\බ)¦කරණය සහ සහෙයෝගය සහ ක කරs �»ස ගs ලැබ 
ඇ  ෙහෝ ගs ලබන �යවර පැහැwK �Hම 7ය සැල?ෙමQ අ)ත_ගත කළ 
3;ෙ;ය;  

 (ii)   ෙනොපැහැwK, අ;තෙනෝම ක ෙහෝ අ_ථය නැ  ෙහෝ k�ගල ය) මත උග 
�ල( බර පටවs ලබන ආy�ෙV H  ෙර}ලා7, ව(වසථ්ා සහ අ�කරණ 
¥රණ ��බඳව Fශ�්ත ගැට~ සමාෙලෝචනය කළ 3;ෙ;ය; 

 (iii)  ස�්ර අය වැය අ�කාSය ෙහෝ ව(වසථ්ා�ත අ�කාSය ෙහෝ යටෙ; fයා;මක 
වන එ| ව(වසථ්ා ස\පාදන ව(ාපෘ , වැඩ සටහ) ෙහෝ Fෙයෝcතායතන 
��බඳ සමාෙලෝචන 7ය සැලැසේ\ අ)ත_ගත �Hම සඳහා ප5ඛතාව ලබා 
wය 3;ෙ;ය; සහ  

 (iv)  7ය බල +මාවට අය; 7ය~ වැදග; ව(වසථ්ා ස\පාදන ව(ාපෘ , වැඩසටහ) 
ෙහෝ Fෙයෝcතායතන සෑම වසර 10 කට වරම සමා ෙලෝචනයකට භාජන 
කරන බවට සහ ක �Hමට කට3� කළ 3;ෙ;ය. 

(ඉ) පා_Kෙ\)�ෙV පළ5වැF සැ7ය ආර\භෙය) ප? ස  නවයකට ෙනොවැ� 
කාලයකY, කාරක සභා 67) ඉwSප; කරs ලැ� අ¦ෂණ සැල?\ සහ එ| 
අ¦ෂණ සැලැ?\ වඩා;ම ඵලදා� ෙලස ස\බ)¦කරණය සහ ක �Hම සඳහා සහ 
නැතෙහො; ෙ\ අs ෙÊදෙW අර5¸ සාෂා; කරගැUම සඳහා, එම�) �Hමට ඉඩ 
ඇ  ය\ F_ෙ�ශ ෙV න\ ඒවාද සම�), පා_Kෙ\)� කට3� ��බඳ කාරක සභාව 
පා_Kෙ\)�වට වා_තා කළ 3;ෙ;ය. 

3 (අ) කවර ෙහෝ 6ෂයය ය\ සථ්ාවර කාරක සභාවකට ෙයො5 �Hමට පා_Kෙ\)�වට 
හැ�ය. 

 (ආ) අමාත(වරයා යටෙ; ඇ  6ෂයය, ක_තව(ය, ෙදපා_තෙ\)�ව ෙහෝ 
ආයතනය ��බඳ අ�කාH බලය ඇ  අදාළ අ¦ෂණ සථ්ාවර කාරක සභාවට ය\ 
ක	ණ ෙයො5 �Hමට අමාත(වරයාට හැ�ය. 
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4 (අ) ෙමම ෙÊදෙW 6�6ධාන අsව එම 1(අ) ෙÊදය ය ටෙ; න\ කර ඇ  අ¦ෂණ 
සථ්ාවර කාරක සභාව යටෙ; ලැ�ස�් ගත කරන ලද 6ෂයයකට අදාළ සෑම පන; 
ෙකn\පත, Fෙයෝගය, ෙයෝජනාව ෙහෝ අෙන8; ක	ණ කථානායකවරයා 
එයට ෙයො5 කළ 3;ෙ;ය. 

(ආ) 1(අ) ෙÊදෙW 6�6ධානයක ඇ  6ෂය ක	ණ ස\බ)ධෙය) අ�කාH බලය ඇ  
එ එ කාරක සභාවට එ| 6�6ධානය සලකා බලා ඒ ��බඳව පා_Kෙ\)�වට 
වා_තා �Hමට හැ�තා ]රට හැ�වන ආකාරයට කථානායකවරයා 4(අ) ෙÊදය 
යටෙ; ක	¸ ෙයො5 කළ 3;ෙ;ය. 

(ඇ) �7ය\ ක	ණ ෙයො5�Hම ස\බ)ධෙය) ඉහත (අ) සහ (ආ) ෙÊද 
fයා;මක�Hෙ\Y, කථානායකවරයා:— 

(i)  පාථ{ක බල+මාව ඇ  කාරක සභාව න\ කළ 3;ෙ;ය. 

(ii)  පාථ{ක බල+මාව ඇ  කාරක සභාෙV මතය 6ම+ම සඳහා ක	¸ 
  ෙයො5�Hමට ෙපර ෙහෝ ප?, එම ක	¸ තව; අ ෙ_ක කාරක සභා 
  එකකට ෙහෝ වැ� සංඛ(ාවකට ෙහෝ ෙයො5 කළ හැ�ය. 

(iii)  ෙයො5�Hම ෙයෝග( කාල +මාවකට යට; කළ හැ�ය; සහ 

(iv)  ෙයෝග(යැ� හැ  ෙගන පSw එබ¬ අෙන8; 6�6ධාන සකස් කළ හැ�ය. 
(ඈ) මතය;, පකාශ කරන කාරක සභාෙV වග|\  ෙෂේත යටතට ගැෙනන ක	¸ 

පමණ මතයට 6ෂය 6ය 3;ෙ;ය. 

(ඉ) පාථ{ක බල +මා කාරක සභාෙVY සලකා බැKය 3� ෙV න\, මතය 6මසා 7�න 
කාරක සභාව ඉoලා 7�න කාල +මාව �ළ එය ලබා Yම සඳහා පාථ{ක බල +මා 
අ�කරණය අවස) කාල +මාව Fයම කළ 3;ෙ;ය. 

5 (අ) 7ය බල +මාව fයා;මක �Hම සඳහා කට3� �Hෙ\Y, එ එ කාරක සභාව එ| 
කාරක සභාව 67) සලකා බලන ලද එ එ 6ෂයයට අදාළ වා_තාව 
කථානායකවරයාට ඉwSප; කළ 3;ෙ;ය. එ| වා_තා පා_Kෙ\)�ෙV සභාගත 
�Hමට කථානායකවරයා කට3� කළ 3;ෙ;ය. 

(ආ) (i)  �7ය\ පන; ෙකn\පත ෙහෝ Fෙයෝගය ��බඳව කාරක සභාවක 
ඕනෑම වා_තාව ෂ»ක සාධාරÎකරණය අsව ෙයෝග( ෙV න\ ඒ සමග 
දැෙවන ෙයෝජනාවට ය\ ෙකn\ප; සංෙශෝධනය අවශ( න\  එ�) 
සම)6ත 6ය 3;ෙ;ය. 

 (ii)  ෙකn\පත සඳහා වන එබ¬ ඕනෑම සංෙශෝධනය, කාරක සභාෙV 
සභාප වරයා ෙහෝ කාරක සභා ව 67) න\ කරs ලැ� එQ ෙවන; 
සාමාcකෙය8 67) ඉwSප; කරs ලැ� සංෙශෝධනය ෙලස, එ|  පන; 
ෙකn\පෙ; කාරක සභා අවසථ්ාෙVY සථ්ාවර Fෙයෝග 56 යටෙ; 
කථානායකවරයා 67) පා_Kෙ\)�වට ඉwSප; කරs ලැෙZ. 

 (iii)  Fෙයෝගය සඳහා වන එබ¬ ඕනෑම සංෙශෝධනය, කාරක සභාෙV 
සභාප වරයා 67) ෙහෝ කාරක සභාව 67) න\ කරs ලැ� එQ ෙවන; 
සාමාcකෙය8 67) ෙහෝ ඉwSප; කරs ලබන සංෙශෝධනය ෙලස, 
කථානායකවරයා 67) ඉwSප; කරs ලැෙZ. 

(ඇ) පා_Kෙ\)�ව හ5ෙV තබන ලද �7ය\ ව(වසථ්ාදායක ෙනොවන වා_තාවක 
F_ෙ�ශ, පා_Kෙ\)�ව 67) ෙයෝජනාව ම�) අsමත කරs ලැtය හැ�ය. 

6 (අ) එ එ කාරක සභාව 7ය «ස�්\ ��බඳ wන ද_ශනය සකස ් කර එය 
කථානායකවරයා ෙවත ඉwSප; කළ 3;ෙ;ය.  

(ආ) සෑම කාරක සභාවම මසකට wන ෙදකකට ෙනොඅ� wන ගණනක «ස ්6ය 3;ෙ;ය. 
wන ද_ශනය/කාල සටහන කථානායකවරයා 67) අsමත කරs ලැ�ෙම) ප? එ 
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එ සථ්ාවර කාරක සභාෙV «ස�්\ පව;වs ලැtය 3;ෙ;ය. 

(ඇ) ය\ සථ්ාවර කාරක සභාවක අ ෙ_ක «ස�්\ පා_Kෙ\)�ෙV ඉo9ම පSw ෙහෝ 
සථ්ාවර කාරක සභාෙV සාමාcකය)ෙග) අඩ 67) කරs ලැ� ඉo9ම පSw ෙහෝ 
කැඳවs ලැtය 3ෙත ්;ය. 

(ඈ) සථ්ාවර කාරක සභාව ෙවත ෙයො5 ෙකොට ඇ  ය\ ක	ණක පග ය ��බඳ 
වා_තාව ඉwSප; කරන ෙලසට පා_Kෙ\)� ම)lව	)ෙග) �ෙන) එකක 
සංඛ(ාව 67) KØතව එ| කාරක සභාෙව) ඉoලා 7�ය හැ�ය. එව) ඉo9ම 
ලැ� ස  ෙදකක කාලය ඇ�ළත එ| කාරක සභාව පා_Kෙ\)�ව ෙවත 
වා_තාව ඉwSප; කළ 3� අතර එ| වා_තාව පා_Kෙ\)�ෙV සභා�5ඛ කරs 
ලබ)ෙ)ය. 

7 සෑම සථ්ාවර කාරක සභාවම පා_Kෙ\)� කාල+මාව �ළ fයා;මක ෙV. 

8  (අ) පහත දැෙවන අය හැර අෙන8; 7ය~ පා_Kෙ\)� ම)lවරය) සථ්ාවර කාරක 
සභාව)Q සාමාcක�) ෙලස කට3� �Hමට ?]?ක\ ලබ : 

 (i) කථානායකවරයා 

 (ii) Fෙයෝජ( කථානායකවරයා 

 (iii) Fෙයෝජ( කාරක සභා සභාප වරයා 

 (iv) අගාමාත(වරයා 

 (v) සභානායකවරයා 

 (vi) 6පෂනායකවරයා 

 (vii) ආy�කම ව(වසථ්ාෙV 44(1) ව(වසථ්ාව පකාරව ප; කරs ලැබ ඇ  
කැtනu අමාත(වරය) 

 (viii) 7ය අමාත(ංශවල 6ෂයය) හා කා_යය) කැtනu අමාත(වරය8ෙI 6ෂය 
පථය යටතට ෙනොගැෙනන, ආy�කම ව(වසථ්ාෙV 45(1) ව(වසථ්ාව 
යටෙ; ප; කරs ලබන අමාත(වරය) ෙහෝ 45(4) ව(වසථ්ාව යටෙ; 
6ෂයය) හා කා_යය) පවරs ලැබ ෙනොමැ  අමාත(වරය) 

(ආ) ?]?ක\ ඇ  සෑම ම)lවරෙය8ම එ සථ්ාවර කාරක සභාවක සාමාcකය8 ෙලස 
කට3� කළ 3;ෙ;ය. එම 8(අ)(viii) ෙÊදය යටතට ෙනොගැෙනන Fෙයෝජ( 
අමාත(වරය) සහ අමාත(වරය), එ| Fෙයෝජ( අමාත(වරයා ෙහෝ අමාත(වරයා 
කට3� කර)ෙ) තම කැtනu අමාත(වරයාෙI 6ෂය පථය යටතට ගැෙනන ය\ 
6ෂයය, ක_තව(ය, ෙදපා_තෙ\)�ව ෙහෝ ආයතනය ස\බ)ධෙය) ද, එ| 
6ෂය පථය) සහ ඒ හා ස\බ)ධ කා_යය)ට පැවH ඇ  ය\ සථ්ාවර කාරක සභාවක 
කට3� ෙනොකළ 3;ෙ;ය.  

(ඇ) (i)  ?]?ක\ ඇ  ම)lවරය)ෙI ෙoඛනය කථානායකවරයා 67) සකස ්
කළ 3;ෙ;ය. 

 (ii)  ?]?ක\ ඇ  ම)lවරය)ෙI ෙoඛනෙW සංඛ(ා;මක අගය අsව එ එ 
කාරක සභාවට අය; සථ්ානය කථානායකවරයා 67) පා_Kෙ\)�ව 
Fෙයෝජනය කරs ලබන ෙ�ශපාලන පෂ හා සව්ා¦න කyඩාය\ ෙවත 
ලබා ෙදs ලැtය 3;ෙ;ය. 

(ඈ) පා_Kෙ\)�ෙV ෙ�ශපාලන පෂවල ෙහෝ සව්ා¦න කyඩාය\ වල නායක�) 
67) එ එ සථ්ාවර කාරක සභාෙV සාමාcක නාම ෙයෝජනා කථානායකවරයා 
ෙවත ඉwSප; කරs ලැtය 3;ෙ;ය. ෙ;H\ කාරක සභාෙV අදහස ් 6මසා බලා 
කථානායකවරයා 67) එ| න\ පා_Kෙ\)�වට FෙVදනය කරs ලැtය 
3;ෙ;ය. 
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(ඉ) 8(ඈ) ෙÊදය යටෙ; න\ කරන ලද ඕනෑම සාමාcකය8 එ| සථ්ාවර කාරක 
සභාෙව) ඉව; කරන ෙලසට කථානායකවරයා ෙවත KØත ඉo9ම ඉwSප; 
�Hමට පා_Kෙ\)�ව Fෙයෝජනය කරන ෙ�ශපාලන පෂයක ෙහෝ සව්ා¦න 
කyඩායමක ෙහෝ නායකය8ට හැ�ය. එවැF ඉo9ම ලැ�ෙම) ප? එය 
පා_Kෙ\)�වට දැs\Yෙම) අන�	ව කථානායකවරයා අදාළ ම)lවරයා එ| 
කාරක සභාෙව) ඉව; කළ 3;ෙ;ය. 

(ඊ) (i)  සෑම සථ්ාවර කාරක සභාවම 7ය පළ5 «ස�්ෙ\Y සහ සභාප  ëරය 
kර�පා� � ප? එළෙඹන පළ5 «ස�්ෙ\Y සථ්ාවර කාරක සභාෙV 
සභාප වරය8 ප; කර ගත 3;ෙ;ය. 

 (ii)  අමාත(වරෙය8 ෙහෝ Fෙයෝජ( අමාත(වරෙය8 සථ්ාවර කාරක සභාවක 
සභාප  වශෙය) ෙතෝරා ප; කර ගs ලැ�මට ?]?ක\ ෙනොලබ)ෙ)ය. 

(උ) කාරක සභාෙV «ස�්\ වලට ෙනොකඩවා �) වාරය සහභාC ෙනොවන 
ම)lවරෙය8 එ| කාරක සභාෙV සාමාcක;වය හැර �යා ෙසේ සලකs ලබ)ෙ)ය. 

9 අවශ(යැ� හැ ෙගන ක	¸ පHෂා කර බලා කාරක සභාවට වා_තා �Hම සඳහා, 
අවශ(යැ� එය සලකන අවසථ්ාවලY 7ය සාමාcකය)ෙග) සම)6ත වන අs කාරක 
සභා ප; �Hමට එ එ අ¦ෂණ කාරක සභාවට හැ�ය. 

10 අ¦ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයො5 කරන ලද ක	¸ අදාළ ෙයො5 �Hෙම) මාස 3  
ඉ8; �මට ෙපර පා_Kෙ\)�ව 67) සැල�oලට භාජනය ෙනොකළ 3;ෙ;ය. එෙසේ 
 වද, ය\ Fශ�්ත ක	ණ ��බඳව වා_තා �Hමට පා_Kෙ\)�ව 67) ෙයෝජනාව 
ම�) අදාළ කාල +මාව Y_ඝ කරs ලැබ ඇ  අවසථ්ාවකY එ| කාල +මාව ඉ8; �ෙම) 
ප? පමණ එ| ක	ණ සලකා බලs ලැtය 3;ෙ;ය. 

11 පන; ෙකn\පත ෙහෝ ෙපො] වැදග;කම ඇ  ෙවන; ක	ණ ෙහෝ ස\බ)ධෙය) 
කට3� කරන සථ්ාවර කාරක සභාවකට, එ| පන; ෙකn\පත ෙහේ�ෙව) අග යට 
ප;වන පා_ශවය), ඒ ස\බ)ධෙය) උන)]ව දවන පා_ශවය) ෙහෝ ඒ ��බඳ 
අ;දැ|\ ඇ  k�ගල�) සා� සඳහා කැඳ�මට හැ�ය. 

12. (අ) ආy�කම ව(වසථ්ාෙV 152 ව(වසථ්ාෙV සඳහ) පන; ෙකn\පත ෙහෝ 
ආy�කම ව(වසථ්ාවට කරs ලබන සංෙශෝධනය හැර ෙවන; U ය පැන�ම 
අ¦ෂණ සථ්ාවර කාරක සභා වා_තාව 67) F_ෙ�ශ කරs ලබන අවස්ථාවකY 
එ| පරමා_ථ සඳහා වා_තාෙV 6ෙශේ�තව සඳහ) කරs ලබන කාරක සභාෙV 
සභාප වරයා ෙහෝ ෙවන; සාමාcකය8 ෙහෝ 67) ආy�කම ව(වසථ්ාෙV 78 වැF 
ව(වසථ්ාව පකාර, දැs\ Yෙම) අන�	ව, පා_Kෙ\)�ෙV Fයමය�) ෙතොරව 
පන; ෙකn\පත පා_Kෙ\)�ෙV Y පළ5වැF වර �ය�ම සඳහා ෙයෝජනාව 
ඉwSප; කරs ලැtය හැ�ය. පන; ෙකn\පෙ; �ටප; ෙයෝජනාව සමග ඉwSප; 
කළ 3�ය. ෙයෝජනාව පා_Kෙ\)�වට ඉwSප; �Hෙම) ස  හය ඇ�ළත 
ඡ)දය සඳහා කථානායකවරයා 67) එම ෙයෝජනාව පා_Kෙ\)�වට ඉwSප; 
කරs ලැtය 3;ෙ;ය. එෙසේ  වද එ| ස  හයක කාල +මාව 6ස_ජන පන; 
ෙකn\පෙ; ෙදවැF වර �ය�ෙ\ ෙහෝ කාරක සභා අවසථ්ාෙV ෙහෝ �)වැF වර 
�ය�ෙ\ කාල +මාව �ළ ෙයෙද)ෙ) න\, එ| ෙයෝජනාව පා_Kෙ\)�ව  හ5ෙV 
තැtය 3;ෙ; 6ස_ජන පන; ෙකn\පත සලකා බැ9ම අවස) � ප?වය. එ| 
 ෙයෝජනාව පා_Kෙ\)�ව 67) අsමත කරs ලැ�ෙම) ඉt ව පන; ෙකn\ 
පත පළ5වැF වර �යවා 5දණය �Hම සඳහා Fෙයෝග කරs ලැtය 3;ෙ;ය. 

 එෙසේ  වද, එ| පන; ෙකn\පත අ¦ෂණ සථ්ාවර කාරක සභාෙV 
සාමාcක�)ෙග) 2/3ක සාමාcක සංඛ(ාව 67) අsමත කරs ලැtය 3� අතර 
එ| සාමාcක�)ෙI න\ සමග එය වා_තා කරs ලැtය 3;ෙ;ය. 

 (ආ) පන; ෙකn\ පත පළ5වැF වර �යවා 5දණය �Hමට Fෙයෝගය ලබා Yෙම) 
අන�	ව, කථානායකවරයා 67) එ| පන; ෙකn\පත අමාත( මyඩලය ෙවත 
ෙයො5 කරs ලැtය 3� අතර, අමාත( මyඩලය 67) ඒ ��බඳ වා_තාව 
පා_Kෙ\)�ව ෙවත ලබා ෙදන �	 ඒ ස\බ)ධෙය) තව]රට; සාක�ඡා ෙනොකළ 
3;ෙ;ය. 
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 (ඇ) අමාත( මyඩලය 67) පා_Kෙ\)�ව ෙවත වා_තාව ලබා ෙදs ලැ�ෙම) ප? 
ෙහෝ පන; ෙකn\ පත අමාත( මyඩලය ෙවත ඉwSප; කළ wන 7ට මාස ෙදකක 
කාලය ඉ8; �ෙම) ප? පන; ෙකn\ පත ෙදවැF වර �ය�ම සඳහා Fයම කළ 
3;ෙ;ය. 

13 (අ) k�ගල�), K� ෙoඛන හා වා_තා කැඳ�මට සෑම සථ්ාවර කාරක සභාවකටම 
බලතල  ෙබන අතර, ඔ ) ඉwSෙW ගs ලැ� සා� වල කා_යය සටහ) සමඟ, 
ඔ )ෙI අදහස ්හා FHෂණය)ද සQතව එ එ කාරක සභාව පා_Kෙ\)�ව 
ෙවත වා_තා ඉwSප; කළ 3;ෙ;ය. 

(ආ) සථ්ාවර කාරක සභාවක සාමාcකය8ෙI 6ෙරෝධතාවය ෙහෝ ෙවනස ් මතය 
එ| කාරක සභාෙV වා_තාවට ඇ{»ය හැ�ය.  

14 (අ) ආy�කම ව(වසථ්ාෙV 152 වැF ව(වසථ්ාෙV දැෙවන ව(වසථ්ා පැන�ම සථ්ාවර 
කාරක සභාව 67) F_ෙ�ශ කරs ලබන ඕනෑම අවසථ්ාවකY එ| වා_තාව 
පා_Kෙ\)�වට ඉwSප; �Hෙම) මාස �නක කාලය ඇ�ළත අමාත( මyඩලය 
ඒ ස\බ)ධෙය) 7ය මතය ඉwSප; කළ 3;ෙ;ය. 

 (ආ) සථ්ාවර කාරක සභාවක වා_තාව ව(වසථ්ා පැන�ම ස\බ)ධ වා_තාව ෙනොවන 
අවසථ්ාවකY, එ| වා_තාව පා_Kෙ\)�වට ඉwSප; �Hෙම) මාස ෙදක ඇ�ළත 
අමාත( මyඩලය 7ය මතය ඉwSප; කළ 3;ෙ;ය. එවැF වා_තාව 
පා_Kෙ\)�ව 67) සලකා බලs ෙනොලබ)ෙ)ය. 

15 ය\ U ය යටෙ; ය\ ආයතනය, සංගමය, FලධාSෙය8 ෙහෝ k�ගලෙය8 67) 
ෙපෞ�ගKක;වය ෙහෝ රහස(භාවය ආරෂා කළ 3� අවසථ්ාවකY, අදාළ සථ්ාවර කාරක 
සභාව එ| U ය පකාරව කට3� කළ 3;ෙ;ය. 

16 (අ) ආy�කම ව(වසථ්ාෙV 155 වැF ව(වසථ්ාව යටෙ; සාදs ලබන මහජන ආරෂාව 
ස\බ)ධ ඕනෑම Fෙයෝගය ස\බ)ධෙය) වා_තා �Hම සඳහා ෛන ක හා 
කා)තා කට3� ��බඳ සථ්ාවර කාරක සභාව ෙවත ෙයො5ෙකොට වා_තාව ලබා ගත 
3;ෙ;ය. ය\ Fෙයෝගයක ~ÌÚ නාමය ෙවන; කාරක සභාවක බල +මාව යටෙ; 
එන Fශ�්ත 6ෂයය හා ස\බ)ධ ෙV න\, එම 4(ඇ)(ii) ෙÊදය යටෙ; 
කථානායකවරයා එ| Fෙයෝග අදාළ කාරක සභාවට ෙයො5 කළ 3;ෙ;ය. 

(ආ) (අ) ෙÊදය යටෙ; කරs ලබන සඳහනට 7 ෙÊදය අදාළ ෙනොව)ෙ)ය. 

17 කථානායකවරයාෙI අsම ය ලබා ගැUෙම) ප?ව, ෙවන; කාරක සභා එක ෙහෝ 
වැ� ගණන සමග සාක�ඡා පැවැ;�මට ඕනෑම අ¦ෂණ සථ්ාවර කාරක සභාවකට 
හැ�ය. 

18 කවර ෙහෝ 6ස_ජනය) ෙහෝ වැය ෙනොකරන ලද ෙශේෂය පැවHම ��බඳව, 5දo 
අමාත(ාංශෙW ෙoක\, අයවැය අධ(ෂ සහ අදාළ අමාත(ාංශෙW ෙoක\ රාජ( �ල( 
කාරක සභාවට වහාම දැs\ wය 3;ෙ;ය. 

19  බල +මාව ය)ෙන) ව(වසථ්ාදායක අ¦ෂණ බල +මාව අදහස ් වන අතර අs 
ව(වසථ්ාව) ස\බ)ධෙය) වන බල +මාවද ඊට ඇ�ළ; ෙV. 

 ඕනෑම 6ස_ජනය ෙහෝ වැය ෙනොකරන ලද ෙශේෂය ෙහෝ මා	 �Hෙ\Y 
අදාළ අමාත(ාංශෙW ෙoක\ ඒ බැV වහාම අදාළ අ¦ෂණ කාරක සභාව ෙවත දැs\ wය 
3;ෙ;ය. 

20. 8(අ) හා (ඊ)(ii) ෙÊද රාජ( �¸\ කාරක සභාවට සහ ෙපො] ව(ාපාර ��බඳ කාරක  සභාවට 
 අදාළ ව)ෙ)ය. 

පා.121/’11 

9. 

ග	  ක	 ජය�Sය මහතා  

ග	  ෙජෝ) අමර�ංග මහතා  

ග	  එ\. ෙජෝශ� ම�කo ෙපෙ_රා මහතා  

ග	  හS) පනා)] මහතා 
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ග	  ක�_ හñ\ මහතා 

ග	  Í. එ\. ස්වා{නාද) මහතා  

ග	  	ව) 6ජයව_ධන මහතා 

ග	  ආ_. ෙයෝගරාජ) මහතා 

ග	   ස්ස අ;තනායක මහතා 

ග	  (ෛවද() ජයල; ජයව_ධන මහතා 

ග	  ඒ. Í. ච\�ක ෙපේමදාස මහතා,—  පළා; පාලන හා පළා; සභා අමාත( ග	 ඒ. 
එo. එ\. අතා oලා මහතා ෙකෙරQ 6ශ්වාස භංග;වය,— 

පළා; පාලන හා පළා; සභා අමාත( ග	 ඒ. එo. එ\. අතා oලා මහතා 2011 ජනවාS මස 
04 වැF wන,  

“අද ෙවලා  ෙබ)ෙ) ෙ\ක�. 2011 අෙපේo 01 වැFදා අ� පළා; පාලන ආයතනවල 
අ~; සභාවාරය කැඳව)න ඕනෑ. ඒකට ඇ;තටම මා_� මාසෙW ඡ)දය  ය)න ෙවනවා.”  

යැ� පැව� 6ට පළා; පාලන ආයතනවල නව කාල +මා 2011 අෙපේo මස 01 වැF wන 
ආර\භ �මට Fය{ත ෙහ�) පළා; පාලන ආයතනවල ඡ)ද 6ම+\ 2011 මා_� මස 
පැවැ;ෙවs ඇ  බව එ�මා සභාවට සහ ක � ෙහ�) ද; 

 

ෙකොළඹ, 0 ජයව_ධනkර ෙකෝ uෙu සහ ෙදQවල - ගo�සස් මහනගර සභාවල හා 
ෙකොෙළො)නාව නගර සභාෙV ඡ)ද 6ම+\ දැ) කoදමs ලැබ ඇ  ෙහ�) හා තව; 
මහනගර සභා, නගර සභා හා පාෙ�dය සභාවල ඡ)දද කo දමs ලැ�මට Fය{ත බව වා_තා � 
ඇ  ෙහ�) ද; හා 

අමාත(වරයා උවමනාෙව)ම අසත( පකාශය කර{) සභාව ෙනොමග හැSය ෙහ�) ද; 

පළා; පාලන හා පළා; සභා අමාත(වරයා ෙලස 7ය කා_යය) ඉn�Hම තව]රට; 
කරෙගන යාමට අමාත(වරයා ස� හැ�යාව ෙකෙරQ සභාෙV 6ශව්ාසය �Kî ඇ  බවට හා 
අමාත( මyඩලෙW �රය ෙහබ�ම සඳහා ඔÌ තව]රට; ?]? හා ෙයෝග( තැනැ;ෙත8 
 ෙනොවන බවට ෙමම සභාව ෙයෝජනා කර�.  

පා. 125/’11 

10. 

ග	 ර� ක	ණානායක මහතා 

ග	 පාKත ර)ෙග බyඩාර මහතා 

ග	 ලෂ්ම) �Sඇoල මහතා 

ග	 (ෛවද() ජයල; ජයව_ධන මහතා 

ග	 ආ_. ෙයෝගරාජ) මහතා 

ග	 පාKත ෙතවර�ෙප	ම මහතා 

ග	 Fෙරෝෂ) ෙපෙ_රා මහතා 

ග	 අZ]o හ9\ මහතා 

ග	 ඉරා) 6කමර;න මහතා,— 8මර) ප�මනාද) අ;අඩං}ෙV තබාෙගන 
ඇ;ෙ; සහ ඔÌට එෙරQව ෙචෝදනා ෙගොs�Hමට අදහස් කර)ෙ) 8මන ෛන ක 
ප පාදන යටෙ;ද ය)න සහ අෙන ක	¸ ස\බ)ධෙය) 6ම_ශනය කර වා_තා �Hම 
සඳහා වන පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව,—  
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2009 අෙගෝස�් 7 වැF wන 0 ලංකා රජෙW FෙVදනය පකාරව, ෂ)5ග\ 8මාර) 
ධ_මKංග\ ෙහව; ෙසoවරාසා ප;මනාද) ෙහව; 8මාර) ප;මනාද) ෙහව; “ෙ.Ë.” 
න{) වඩා; පකට k�ගලයා, දැනට වසරකට වැ� කාලය රජෙW අ; අඩං}ෙV ප?වන 
ෙහ�) ද, 

ආ3ධ ජාවාරම සහ සාපරා¦ 8ම)තණය �Hම ඇ��ව 66ධ ෙචෝදනා සඳහා “ෙ.Ë.” 
ජාත()තර ෙපො97ෙW වඩා; අවශ( k�ගල ලැ�ස�්ෙV 7�න අෙය8 ෙහ�) ද, 

Qටk ඉ)Yය අගාමාත( රාcV ගා)� මහතා 1991 Y ඝාතනය �Hම ස\බ)ධෙය) සහ 
තසත්වාY පනත සහ ඉ)Yය kkරණ දව( පනත උoලංඝණය �Hම ස\බ)ධෙය) U ය 
fයා;මක �Hෙ\ ඉ)Yය ආයතනය)ට ද ඔÌ අවශ( k�ගලෙය8 ෙහ�) ද, 

0 මහා ෙබෝ�යට සහ දළදා මා�ගාවට එoල� පහාර ඇ��ව 0 ලංකාෙV 7]� තසත් පහාර 
�Qපයකට සෘ×ව හා වකව යන ෙදයාකාරෙය)ම ඔÌ ස\බ)ධ � ඇතැ� පැවෙසන ෙහ�) ද, 

ඔÌ ෙදමළ ඊළා\ 65  ෙකො� සං6ධානය (එo.�.�.ඊ) ෙවsෙව) ආ3ධ {ල Y ග; 
තැනැ;තා � ෙහ�) ද, 

එo.�.�.ඊ. සං6ධානෙW ආ3ධ ප ස\පාදන, සැප3\ දාම සහ 5දo 6½��කරණ 
ෙමෙහ3\වල Fරත � ඔÌ එQ ෙගෝ9ය කා_යාල ජාලය පව;වාෙගන �ය ෙහ�) ද, 

එo.�.�.ඊ. සං6ධානයට අ6 ආ3ධ නැV ම�) පවාහනය �Hෙ\ Fයැ~¸ නැV සමාගම 
ඔÌ 67) ෙමෙහය� බව ෙහ�� ඇ  ෙහ�) ද, 

0 ලංකාෙV බැං8 මංෙකොoල �Qපය ඔÌ 67) ෙමෙහය�ෙW යැ� ද පැවෙසන  
ෙහ�) ද, 

එo.�.�.ඊ. සං6ධානයට අ6 ෙතොග ස\පාදනය �Hෙ\ ඔÌ Fයැå ඇ  ෙහ�) ද, 

එo.�.�.ඊ. සං6ධානයට අය; නැV 19 සහ ර) SY ෙතොග ඇ�� අ  6ශාල ව;ක\ 
ස\භාරය ඔÌ පාලනය කර)ෙ) යැ� පැවෙසන ෙහ�) ද, 2009 ×K 21 වැF wන 
එo.�.�.ඊ. සං6ධානය F8; කළ FෙVදනය�) ඔÌ එo.�.�.ඊ. සං6ධානෙW නායකයා බව 
පකාශ කළ ෙහ�) ද, 

අQංසක ජනයා ඝාතනය කර{) එo.�.�.ඊ. සං6ධානය ද	¸ \ෙo�ඡ fයා 7] කළ බව 
එස; ජා¥)ෙI පකාශනයක සඳහ) වන ෙහ�) ද, එo.�.�.ඊ. සං6ධානෙW fයාකාරක\ 
සඳහා �ල(ාධාර ලබාYම සඳහා ජාත()තරව 5දo එක� කළ k�ගලයා “ෙ.Ë.” බව රජය 
පවසන ෙහ�) ද, 

පහත දැෙවන ක	¸ ��බඳව 6ම_ශනය කර වා_තා �Hම �»ස පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ 
කාරක සභාව ප; කරs ලැtය 3� යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා ස\මත කර�.   

 (අ) “ෙ.Ë.” අ; අඩං}ෙV රඳවා තබාෙගන ඇ;ෙ; 8මන ෛන ක ප පාදන යටෙ;ද; 

 (ආ) “ෙ.Ë.” ට එෙරQව ෙචෝදනා ෙගොs �Hමට අදහස ්කර)ෙ)ද, එෙසේ න\, —  

 (i) ඔÌට න� පවරsෙW 8මන U ය යටෙ;ද; 

 (ii) ෙචෝදනා පතෙW අ)ත_ගත කරන වැරw කවෙ_ද; 

 (iii) ඔÌට එෙරQව ෙචෝදනා ෙගොs�Hමට අදහස ්කරsෙW කවදාද; සහ 

 (iv) එම ෙචෝදනා ෙගොs කරsෙW කවර අ�කරණෙWද; 

 (ඇ) ඔÌ  ෙවන; රටකට බාරwය 3� බවට ඉo9\ ඉwSප; �  ෙZද, එෙසේ න\, එබ¬               
ඉo9\ කර ඇ;ෙ; කවර රටවoද සහ ඔÌ ෙවන; රටකට බාරYම  සඳහා ෙයෝජනා 
�  ෙZද; 

 (ඈ)  ර)   SY  ෙතොග සහ නැV ෙකෙරQ 6ෙශේෂ   අවධානය  සQතව,  “ෙ.Ë.” ස)තකෙW 
 � එo.�.�.ඊ. ව;ක\වල ඉරණම සහ �Q�ම; 
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(ඉ)   රෙu U ය යටෙ; ඔÌට එෙරQව කට3� ෙනොකර “ෙ.Ë.” රඳවාෙගන 7�ෙම), 
�7ය\ FලධාSෙය8 ෙහෝ FලධාHÌ ෙදෝQ  හැ7Hම සහ රාජකාSය පැහැර හැHම 
ස\බ)ධෙය) වරදක	ව) ව)ෙ)ද යන පශන්ය  ��බඳව ද 6ෙශේෂ කාරක සභාව 
7ය අවධානය ෙයො5 කළ 3�ය.  

2.   (අ) එම කාරක සභාව සහ එQ සභාප  කථානායක�මා 67) න\ කළ 3� ව)ෙ)ය. 

(ආ)   සථ්ාවර Fෙයෝග 95 Q 6�6ධානවල 8ම සඳහ)ව  �ණ ද, කාරක සභා ව 
සාමාcකය) (21) ෙදෙන8ට ෙනොවැ� සංඛ(ාව�) සම)6ත 6ය 3�ය. 

3. ඒ කාරක සභාවට,—  
 

(අ)  7ය ගණÁරණය Fයම කර ගැUමට ද; 

(ආ) ය\ තැනැ;ෙත8 කැඳ�මට, ය\ ෙoඛන ෙහෝ වා_තා ෙග)වා ගැUමට, 
පා_Kෙ\)�ව ෙහෝ 7ය කාරක සභාව ඉwSෙW ෙපU 7�න ෙලස ය\ 
තැනැ;ෙත8ට Fයම �Hමට හා එබ¬ තැනැ;ෙත8 ස)තකෙයQ ෙහෝ පාලනය 
යටෙ; පව න ය\ ෙoඛනය, ෙපොත, වා_තාව ෙහෝ Kය6oල ඉwSප; කරන 
ෙලස Fයම �Hමට ද; 

(ඇ) සා�ක	ව) වා�කව 6භාග �Hෙම) සත( අසත(තාව 6මසා බැ9මට ෙහෝ 
අන(ාකාරෙය) තහ 	 කර ගැUමට හා කාරක සභාෙV සභාප  ෙහෝ එම කා_යය 
සඳහා 6ෙශේෂෙය) බලය පවරs ලැ� තැනැ;ෙත8 67) w රවs ලැ� 
සා�ක	ව) 6භාග �Hමට ද; 

(ඈ) කාරක සභාෙV සහාය �»ස අදාළ ෙෂේතය)Q 6ෙශේෂඥ දැsම ඇ  
k�ගලය)ෙI සහ ප�නය)ෙI ෙසේවය ලබා ගැUමට; සහ 

(ඉ) කK) කල අ)ත_වාර වා_තා ඉwSප; �Hමට ද, පා_Kෙ\)�ව කo තබන ල�ෙ� 
 වද «ස�්\ පව;වාෙගන යෑමට ද; 

බලය  tය 3�ය.  

4.  7ය පළ5වැF «ස�්\ wනෙW 7ට ව_ෂයක කාලය �ළ ෙහෝ පා_Kෙ\)�ව 67) 
වැ�]රට; ලබා ෙදන අ) කවර කාල +මාව �ළ කාරක සභාව 7ය වා_තාව 
ඉwSප; කළ 3�ය. 

පා.135/’11 
11. 
 

ග	 ලෂ්ම) �Sඇoල මහතා 

ග	 එ\. ෙජෝශ� ම�කo ෙපෙ_රා මහතා 

ග	 අෙනෝමා ගමෙI මහ;{ය 

ග	 හS) පනා)] මහතා 

ග	 	ව) 6ජයව_ධන මහතා 

ග	 ෙරෝ7 ෙසේනානායක මහ;{ය 

ග	 දයා7S ජයෙසේකර මහතා,— ෙහc) �6?\ මත ලංකා ඛFජ ෙතo සංස්ථාවට 
7]� අවා7ය හා අලාභය සහ එම �6?\ සඳහා වග�ව 3� k�ගල�)ට 6	�ධව ගත 3� 
�යවර ��බඳ පHෂා කර වා_තා �Hම සඳහා � පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව,— 

ලංකා ඛFජ ෙතo සංසථ්ාෙV කළමනාකාH;වෙW Á_ණ අකා_යෂමතාවෙW ප ඵලය 
ෙලස සංසථ්ාවට එෙරQව ලබා Y ඇ  අ�කරණ ¥රණය පකාරව ඇමSකාs ෙඩොල_ {Kයන 
160 ක 5දල ෙග�මට ඇ  ෙහ�) ද, 
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සංසථ්ාවට එෙරQව ¥)]  වෙහො; ��ෙව�) ඇමSකාs  ෙඩොල_ {Kයන 60 හා 
ඇමSකාs ෙඩොල_ {Kයන 200 සංසථ්ාව 67) ෙග6ය 3� න� ෙදක ෙ\ වන 6ට 6භාග 
 ෙව{) පව න  ෙහ�) ද, 

F7 සැල?ම�) හා ෙසොයාබැ9ම�) ෙතොරව ෙමම ෙහc) �6?\වලට එළෙඹන ල�ෙ� 
Ì] අකා_යෂමතාවය ෙහේ�ෙව)ද, නැතෙහො; වංකභාවය ෙහේ�ෙව)ද ය)න පැහැwK නැ  
ෙහ�)ද, 

(අ) ලංකා ඛFජ ෙතo සංසථ්ාවට 5�මF)ම අවා7දායක වන එව) ෙහc) �6?\වලට 
එළැෙඹන ල�ෙ� ෙකෙසේද; 

(ආ) එම �6?\ ��බඳව වග�ව 3� සංසථ්ා FලධාS) ක 	)ද; 

(ඇ) ෙහc) �6?\ ෙහේ�ෙව) සංසථ්ාවට 7]� 5� පා�ව ෙකොපමණද; 

(ඈ) ඉwSෙWY එව) 7]�\ ඇ �ම වැළැ�ම සඳහා ගත 3� �යවර කවෙ_ද; 

(ඉ) ෙහc) �6?\ ��බඳව වග�ව 3� k�ගල�)ට එෙරQව ගත 3� �යවර 
කවෙ_ද; හා  

(ඊ) පස�්ත ක	ණට ය\ ස\බ)ධතාවය ෙහෝ අදාළ;වය ඇතැ� කාරක සභාව 
¥රණය කරs ලබන ෙවන; ඕනෑම ක	ණ ��බඳව ද,  

පHෂා කර බලා වා_තා �Hම �»ස පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව ප;කරs 
ලැtය 3� යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා ස\මත කර�. 

(2)  (අ) එම කාරක සභාව සහ එQ සභාප  කථානායක�මා 67) න\ කළ 3� ව)ෙ)ය, 

 (ආ) සථ්ාවර Fෙයෝග 95 Q 6�6ධානවල 8ම සදහ)ව  �න ද, කාරක සභාව 
සාමාcක�) 67 එ (21) ෙදෙන8ට ෙනොවැ� සංඛ(ාව�) සම)6ත 6ය 3�ය.  

(3)  එම කාරක සභාවට, 
 (අ)  7ය ගණÁරණය Fයම කර ගැUමට ද; 

 (ආ) ය\ තැනැ;ෙත8 කැඳ�මට, ය\ ෙoඛන ෙහෝ වා_තා ෙග)වා ගැUමට, 
පා_Kෙ\)�ව ෙහෝ එම කාරක සභාව ඉwSෙW ෙපU 7�න ෙලස ය\ තැනැ;ෙත8ට 
Fයම �Hමට හා එබ¬ තැනැ;ෙත8 ස)තකෙයQ ෙහෝ පාලනය යටෙ; පව න ය\ 
ෙoඛනය, ෙපොත, වා_තාව ෙහෝ Kය6oල ඉwSප; කරන ෙලස Fයම 
�Hමට ද; 

 (ඇ) සා�ක	ව) වා�කව 6භාග �Hෙම) සත( අසත(තාව 6මසා බැ9මට ෙහෝ 
අන(ාකාරෙය) තහ 	 කර ගැUමට හා කාරක සභාෙV සභාප  ෙහෝ එම කා_යය 
සඳහා 6ෙශේෂෙය) බලය පවරs ලැ� තැනැ;ෙත8 67) w රවs ලැ� 
සා�ක	ව) 6භාග �Hමට ද; 

 (ඈ) කාරක සභාෙV සහාය �»ස අදාළ ෙ� ේතය)Q 6ෙශේෂඥ දැsම ඇ  
k�ගල�)ෙI සහ ප�ණය)ෙI ෙසේවය ලබා ගැUමට; සහ 

 (ඉ) කK) කල අ)ත_වාර වා_තා ඉwSප; �Hමට ද, පා_Kෙ\)�ව කo තබන ල�ෙ� 
 වද «ස�්\ පව;වාෙගන යාමට ද; 

බලය  tය 3�ය.  
(4)  7ය පළ5වැF «ස�්\ wනෙW 7ට ව_ෂයක කාලය �ළ ෙහෝ පා_Kෙ\)�ව 

67)වැ�]රට; ලබා ෙදන අ) කවර කාල +මාව �ළ කාරක සභාව 7ය වා_තාව 
ඉwSප; කළ 3�ය. 
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පා.136/’11 

12. 

ග	   ෙජෝ) අමර�ංග මහතා 

ග	   ගා{Î ජය6කම ෙපෙ_රා මහතා 

ග	   ෙමොහා) ලාo ෙගේ	 මහතා 

ග	   ?Âව ෙසේන7ංහ මහතා 

ග	   වස)ත අ~6හාෙ_ මහතා 

ග	   ඉරා) 6කමර;න මහතා 

ග	    ස්ස අ;තනායක මහතා 

ග	  දයා7S ජයෙසේකර මහතා,— ලංකා ඛFජෙතo සංස්ථාව 67) බාල ත;;වෙW 
ෙපටo ආනයනය කරන ල�ෙ� කවර ආකාරෙය)ද ය)න, සංස්ථාවට 7]� ස\Á_ණ 
අලාභය සහ ගැට~වට ෙහේ�� ආනයනය) සඳහා වග�ව 3� k�ගලය)ට 6	�ධව ගත 
3� �යවර ��බඳ පHෂා කර වා_තා �Hම සඳහා � පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක    
සභාව,—  

මෑත අ¥තෙWw ලංකා ඛFජෙතo U ගත සංසථ්ාෙV පSපාලනය ස\Á_ණෙය)ම ]_වලව 
පැව  බව ෙපU ෙගොස ්ඇ  ෙහ�)ද, 

සංසථ්ාව ත;;වෙය) බාල ඛFජ ෙතo ආනයනය කර ඇ  බව දැ) ෙහ�දරV � ඇ  
ෙහ�) ද, 

ෙමම ත;;වෙය) බාල ඛFජ ෙතo Fසා වාහන දහස ්ගණනකට හාF 7]� ඇ  අතර, 
ඇතැ\ වාහනවලට අ~;වැ�යා �Hමට ෙනොහැ� තරමටම හාF 7]� ඇ  ෙහ�) ද, 

ඉ)ධන �ර \හo ගණනාවක ස6කර ඇ  ෙපටo ෙපො\ප ගණනාවකටද හාF 7]� ඇ  
ෙහ�) ද,  

සංසථ්ාෙV ෙමම fයාමා_ගය ෙහේ�ෙව) {Fය ෙනොහැ� තරෙ\ �ල(මය පා� 7]� ඇ  
ෙහ�) ද, 

බලධාH) දැනටම; වරද පැට�මට තැනැ;ෙත8 ෙසොයාෙගන ඇ  ෙහ�) ද, 

ත;;වෙය) බාල ඛFජ ෙතo සත( වශෙය)ම ආනයනය කළ බව අමාත(වරයා 
��ෙගන ඇ  ෙහ�) ද, 

ෙමම F)දා සහගත ප ඵලය ස\බ)ධෙය) රජය පරසප්ර 6ෙරෝ¦ පකාශ ගණනාව කර 
ඇ  ෙහ�) ද, 

(අ) ෙමම ඛFජ ෙතo ෙතොගය ඇණ \ �Hෙ\Y ෙට)ඩ_ ප�පා� අsගමනය 
ෙනො�Hමට ෙහේ� කවෙ_ද;  

(ආ) සංස්ථාව 67) ත;;වෙය) බාල ඛFජ ෙතo සත( වශෙය)ම ආනයනය කරs 
ලැ�ෙVද; 

(ඇ) එම ආනයනය) කරන ල�ෙ� කවර රට�)ද; 

(ඈ) එම ආනයනය)Q ස\Á_ණ �Sවැය ෙකොපමණද; 

(ඉ) එබ¬ ආනයනය) ෙහේ�ෙව) සංස්ථාවට 7]� 5� අලාභය ෙකොපමණද; 

(ඊ) එබ] ආනයනය) වැළැ�මට �7] fයාමා_ගය ෙනොගැUමට ෙහේ� කවෙ_ද; 

(උ) පැ{» ෙතොග ත;;වෙය) බාල බව ෙහ�දරV �ෙW න\, ඒවා ප ෙෂේප 
�Hමට �7] fයාමා_ගය ෙනොගැUමට ෙහේ� කවෙ_ද;  
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(ඌ) ආනයනය කරන ලද ෙතොග ත;;වෙය) බාල බව දැන 7�යY;, ඒවා රෙu 
�ර \හo ගණනාවකට ෙබදාහSs ලැtමට ෙහේ� ක වෙ_ද; 

(එ) ආනයනය කරන ලද ෙතොග ත;;වෙය) බාල බව ෙහ�දරV�ෙම) ප?ව එම 
ෙතොග සඳහා ෙග�\ �Hමට ෙහේ� කව ෙ_ද; 

(ඒ) Fයත වශෙය)ම ෙපටo Qඟය ඇ  6ය හැ�ව  � බව ජනතාවට දැs\ 
ෙනොYමට ෙහේ� කවෙ_ද; 

(ඓ) එබ¬ ආනයනය) ස\බ)ධෙය) වග�ව 3� k�ගලය) ක 	)ද; 

(ඔ) ඉwSෙWY එබ¬ 7]�\ වැළැ�මට ගත 3� �යවර කවෙ_ද; 

(ඕ) ෙමම ආනයනය) ස\බ)ධෙය) වග�ව3;ත)ට එෙරQව ගත 3� 
fයාමා_ග කවෙ_ද; සහ 

(ඖ) පස්�ත ක	¸වලට ස\බ)ධ ෙහ�) 6මසා බැ9ම ෙයෝග( යැ� කාරක 
සභාවට හැ  ෙඟන  අ) කවර ෙහෝ ක	¸, 

පHෂා කර බැ9ම �»ස පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව ප;කරs ලැtය 3� යැ� 
ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා ස\මත කර�.  

(2) (අ) එම කාරක සභාව සහ එQ සභාප  කථානායක�මා 67) න\ කළ 3� 
 ව)ෙ)ය, 

 (ආ) ස්ථාවර Fෙයෝග 95 Q 6�6ධානවල 8ම සදහ)ව  �න ද, කාරක සභාව 
 සාමාcක�) 67 එ (21) ෙදෙන8ට ෙනොවැ� සංඛ(ාව�) සම)6ත 
 6ය 3�ය.  

(3) එම කාරක සභාවට, 

(අ)  7ය ගණÁරණය Fයම කර ගැUමට ද; 

(ආ)  ය\ තැනැ;ෙත8 කැඳ�මට, ය\ ෙoඛන ෙහෝ වා_තා ෙග)වා ගැUමට, 
පා_Kෙ\)�ව ෙහෝ එම කාරක සභාව ඉwSෙW ෙපU 7�න ෙලස ය\ 
තැනැ;ෙත8ට Fයම �Hමට හා එබ¬ තැනැ;ෙත8 ස)තකෙයQ ෙහෝ 
පාලනය යටෙ; පව න ය\ ෙoඛනය, ෙපොත, වා_තාව ෙහෝ 
Kය6oල ඉwSප; කරන ෙලස Fයම �Hමට ද; 

(ඇ) සා�ක	ව) වා�කව 6භාග �Hෙම) සත( අසත(තාව 6මසා බැ9මට 
ෙහෝ අන(ාකාරෙය) තහ 	 කර ගැUමට හා කාරක සභාෙV සභාප  ෙහෝ 
එම කා_යය සඳහා 6ෙශේෂෙය) බලය පවරs ලැ� තැනැ;ෙත8 67) 
w රවs ලැ� සා�ක	ව) 6භාග �Hමට ද; 

(ඈ) කාරක සභාෙV සහාය �»ස අදාළ ෙ� ේතය)Q 6ෙශේෂඥ දැsම ඇ  
k�ගල�)ෙI සහ ප�ණය)ෙI ෙසේවය ලබා ගැUමට; සහ 

(ඉ) කK) කල අ)ත_වාර වා_තා ඉwSප; �Hමට ද, පා_Kෙ\)�ව කoතබන 
ල�ෙ�  වද «ස්�\ පව;වාෙගන යාමට ද; 

බලය  tය 3�ය.  

(4)  7ය පළ5වැF «ස�්\ wනෙW 7ට ව_ෂයක කාලය �ළ ෙහෝ පා_Kෙ\)�ව 67) 
වැ�]රට; ලබා ෙදන අ) කවර කාල +මාව �ළ කාරක සභාව 7ය වා_තාව 
ඉwSප; කළ 3�ය. 
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13. 

ග	  ඒ. Í. ?7o ෙපේමජය)ත මහතා 

ග	 පාඨ9 ච\�ක රණවක මහතා 

ග	 ර ෆ් හ|\ මහතා 

ග	   (මහාචා_ය)  ස්ස 6තාරණ මහතා 

ග	   ඩIලස් ෙ�වාන)ද මහතා 

ග	  wෙ)ෂ් }ණව_ධන මහතා 

ග	  ෛමlපාල 7Sෙසේන මහතා 

ග	 වා?ෙ�ව නානායකාර මහතා 

ග	  Sසා§ බw3Y) මහතා 

ග	   බැ7o ෙරෝහණ රාජප� මහතා 

ග	 �. එස.් රාධfෂන්) මහතා 

ග	  �V }ණෙසේකර මහතා 

ග	 5;� 7වKංග\ මහතා 

ග	 ෙප	මාo රාජ]ර� මහතා 

ග	  රාÂව 6ෙÉ7ංහ මහතා 

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා,— 0 ලංකාෙV ජනතාව එකම ෙ�ශයක ජනතාව 
ෙලස ස6බල ගැ)�ම �»ස ෙ�ශපාලන හා ව(වස්ථාමය fයාමා_ග F_ෙ�ශකර වා_තා 
�Hම සඳහා � පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව,—   

රෙටQ සහ එQ වැ7ය)ෙI ආ_�ක, සාමාÂය සහ ෙ�ශපාලන සංව_ධනය සඳහා ජා ය 
ෙලස එක5� �මට සහ කට3� �Hමට 0 ලාං�ක ජනතාවට අ�6¥ය අවසථ්ාව උදා� ඇ  
ෙහ�)ද, 

ෙමම කා_යය සඳහා 0 ලංකාෙV ජනතාවෙI සම�ය පව_ධනය �Hමට සහ ඔ )ෙI 
ආ_�ක, සමාජ�ය සහ ෙ�ශපාලන සංව_ධනය සඳහා ¥රණ ගැUමට ඔ ) ස6බල ගැ)�ම 
සඳහා �යවර ගැUම කාෙලෝ�ත ෙහ�)ද, 

Á_ෙවෝත ක	¸ සඳහා හැ�යාව ලබා Yමට ගත3� �යවරවල සව්භාවය හා 6ෂය පථය 
F_ණය �Hම සඳහා වඩා; ?]?ක\ ඇ;ෙ; ජනතාවෙග) ෙ;H ප;� Fෙයෝcතය)ෙI 
ක{nවවන පා_Kෙ\)� ම)lව	)ෙI 6ෙශේෂ කාරක සභාවකට ෙහ�)ද,      

(අ) 0 ලංකාෙV ජනතාවෙI සම�ය පව_ධනය �Hම සඳහා;,  

 (ආ) එකම ෙ�ශයක ජනතාව ෙලස ඔ ) තව]රට; ස6බල ගැ)�ම සඳහා;, සහ  

 (ඇ) ඔ )ෙI ආ_�ක, සමාÂය සහ ෙ�ශපාලන සංව_ධනය සඳහා ¥රණ ගැUම සහ 
  fයාමා_ගවල Fයැåමට ඔ නට හැ�යාව ලබා Yම සඳහා; �,  

0 ලංකාෙV ජනතාවට ෙයෝග( හා ��ගතහැ� 6ස¬ම සඳහා �  ෙ�ශපාලන හා 
ව(වසථ්ාමය fයාමා_ග ෙමම ග	 සභාවට මාස 06 ඇ�ළත F_ෙ�ශ �Hමට පා_Kෙ\)� 
6ෙශේෂ කාරක සභාව ප; කළ 3� යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා ස\මත කර�.  
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2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එQ සභාප , කථානායක�මා 67) න\ කළ 3� 
 ව)ෙ)ය.  

(ආ) සථ්ාවර Fෙයෝග 95 Q 6�6ධානවල 8ම සඳහ)ව  �නද, කාරක සභාව 
සාමාcක�)  ස ්එ (31) ෙදෙන8ට ෙනොවැ� සංඛ(ාව�) සම)6ත 6ය 3� ය.  

3. එ| කාරක සභාවට, 

(අ) 7ය ගණÁරණය Fයමකර ගැUමට;; 

(ආ) එය අවශ( යැ� සලකන ඕනෑම k�ගලෙය8 ෙහෝ ෙoඛනය කැඳ�ම;;  

(ඇ) එෙසේ කැඳවs ලබන ඕනෑම k�ගලෙය8 w 	\ ෙහෝ ප ඥා මත පශ්න �Hමට;; 

(ඈ) කK) කල පා_Kෙ\)�ව කo තබන ල�ෙ�  වද, 7ය කට3� අඛyඩව 
පව;වාෙගන යාමට;;  

(ඉ) කK) කල අ)ත_වාර වා_තා ඉwSප; �Hමට;;  

බලය  tය 3� ය. 

පා.149/’11 

14. 

ග	 ෛමlපාල 7Sෙසේන මහතා  

ග	 F_මල ෙකොතලාවල මහතා  

ග	 ෙමොහම§ අසල්\ මහතා  

ග	 ඉ)wක බyඩාරනායක මහතා  

ග	 ඩZKV. �. ඒකනායක මහතා  

ග	 ඒ. ආ_. එ\. අZ]o කාද_ මහතා  

ග	 ?ස)ත kං�Fලෙ\ මහතා  

ග	  	ව) රණ�ංග මහතා  

ග	 තාරානා; බසන්ායක මහතා  

ග	 6නායග�_  5රKදර) මහතා  

ග	 පලF wග\බර\ මහතා  

ග	 සරණ }ණව_ධන මහතා  

ග	 ජග; බාල�Sය මහතා  

ග	  රංc; 7යඹලා��ය මහතා  

ග	  �K� 6ෙÉෙසේකර මහතා  

ග	 ව�. Â. ප�ම7S මහතා  

ග	 සc) ද වාස ්}ණව_ධන මහතා  

ග	  �යංකර ජයර;න මහතා  

ග	 මàෂ නානායකාර මහතා  

ග	  ප6තා ෙ�� ව)Fආර�� මහ;{ය  

ග	  උw; ෙලො8බyඩාර මහතා  
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ග	  Fමo 6ෙÉ7ංහ මහතා  

ග	  ඒ. එ�. එ\. ෆ 7 මහතා  

ග	  එ�. එ\. එ\. හHස් මහතා  

ග	 ලෂ්ම) වස)ත ෙපෙ_රා මහතා  

ග	  අචල ජාෙගොඩෙI මහතා  

ග	 ෙමොහා) éයද_ශන ද 7oවා මහතා  

ග	  Fශා)ත 5�ෙහu�ගමෙI මහතා  

ග	 (ෛවද() ෙරෝහණ kෂප් 8මාර මහතා  

ග	 ශා)ත බyඩාර මහතා  

ග	 �. රංc; ද ෙසො�සා මහතා  

ග	  ෙරෝQත අෙZ}ණව_ධන මහතා  

ග	 මQ)දාන)ද අ~;ගමෙI මහතා  

ග	  ලස)ත අල�යව)න මහතා  

ග	  සර; 8මාර }ණර;න මහතා  

ග	  ස්ස කරoKය�ද මහතා  

ග	 ෙහේමාo }ණෙසේකර මහතා  

ග	 එS පස)න �රව_ධන මහතා  

ග	 ෙශහා)  ෙසේම7ංහ මහතා  

ග	  කනක ෙහේර; මහතා  

ග	 ෙලොහා) ර;ව;ෙ; මහතා  

ග	  ෙරොෂා) රණ7ංහ මහතා  

ග	 Cතාංජන }ණව_ධන මහතා  

ග	  ෙරcෙනෝo§ 8ෙ_ මහතා  

ග	  �. එස.් රාධfෂන්) මහතා  

ග	  ජයර;න ෙහේර; මහතා  

ග	 6ට_ ඇ)ටF මහතා  

ග	  කමලා රණ�ංග ෙමෙන6ය  

ග	  7Sපාල ගමල; මහතා  

ග	  එ�. ආ_. {තපාල මහතා  

ග	  ෙරෝහණ wසානායක මහතා  

ග	  උෙ�ෂා සව්_ණමාK මහ;{ය  

ග	  මාලU ෙෆො)ෙසේකා මහ;{ය  

ග	  ජානක ව8�ර මහතා  

ග	  6cත ෙZ	ෙගොඩ මහතා  
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ග	  ගා{Î ෙලො8ෙI මහතා  

ග	  ච)ද7S ගජYර මහතා  

ග	  +. �. ර;නායක මහතා  

ග	  �යෙසේන ගමෙI මහතා  

ග	  8මාර ෙවoගම මහතා  

ග	  ගා{Î 6c; 6cත5» ද ෙසො�සා මහතා  

ග	  නාමo රාජපෂ මහතා  

ග	  Sසා§ බw3Y) මහතා  

ග	  ෙÉ. ආ_. Ë. �Sය�ෙප	ම මහතා  

ග	  ඩZKV. Í. ෙÉ. ෙසෙන6ර;න මහතා  

ග	  එස්. +.  5�8මාරණ මහතා  

ග	  ඒ. Í. ?7o ෙපේමජය)ත මහතා  

ග	 ර ෆ් හ|\ මහතා  

ග	  {oෙරෝ� පනා)] මහතා  

ග	  (ආචා_ය) ම_6) 7oවා මහතා  

ග	   ඒ. එo. එ\. අතා oලා මහතා  

ග	 ඒ. එ\. චා{ක ��ධදාස මහතා  

ග	  �Kස ්ෙපෙ_රා මහතා  

ග	 6මo �රවංශ මහතා  

ග	 එ\. �. ෆා	 මහතා  

ග	 න)w{ත ඒකනායක මහතා,— 0 ලංකා පජාතා)xක සමාජවාY ජනරජෙW 
Qටk අග6Fශ්චයකාර ග	 සර; එ). 7oවා මහතාට එෙරQව බලය අයථා භා6තය 
��බඳව;, 6ෂමාචාරය සහ/ෙහෝ අවකo fයාව ��බඳව; �  ෙචෝදනා පHෂාකර 
වා_තා �Hම සඳහා වන පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව,— 

එවැF ෙචෝදනාවලට අsව ඔÌ අ�කරණය අප|_ යට ප;ෙකොට ඇ  බව සඳහ) වන 
බැ6)ද, 

අ�කරණෙW සව්ා¦න;වය හා U ෙW H ය ආරෂා �Hමට හා පව;වාෙගන යෑමට ඔÌ 
අෙපොෙහොස;� බැ6)ද, 

පහත සඳහ) ක	¸ 6ම_ශනයට ලෙකොට වා_තා �Hම �»ස පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ 
කාරක සභාව ප; කළ 3� බවට ෙ\ පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා කර�. 

 

 

(අ) වැoලවාය Qටk මෙහේස්තා; ජනක බyඩාර මහතාෙI ෙසේවය අ;Qn�මට 
��]) ක	¸ සහ ඔÌෙI ඉoලා අස්�ම ඉwSප; �Hම �»ස ඔÌට බලපෑ\ 
එoල කරs ලැ�ෙVද යන වග,  

(ආ) ෙකොළඹ, Qටk අ ෙ_ක මෙහේස්තා; Qරා) ඒකනායක මහතාෙI ෙසේවය 
අ;Qn�මට ��]) ක	¸ සහ ඔÌෙI ෙසේවය �ෙVෂ සහගත ෙලස 
අ;Qnවs ලැ�ෙVද යන වග;  

(ඇ) Qටk මෙහේස්තා; ?Fo ෙලෝර)ස් ද ෙකොස්තා මහතාෙI ෙසේවය අ;Qn�මට 
��]) ක	¸ සහ ඔÌෙI ෙසේවය අ;Qnවs ලැ�ෙVද යන වග; 
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(ඈ) මාතර Qටk අ ෙ_ක wස්x 6Fශ්චයකාර අsර බyඩාර මහතාෙI  ෙසේවය 
අ;Qn�මට ��]) ක	¸ සහ ඔÌෙI ෙසේවය අ;Qnවs ලැ�ෙVද යන වග; 

(ඉ) මා�ගාක)ද Qටk මෙහේසත්ා; Í. එ\. 7Sව_ධන මහතාෙI ෙසේවය 
අ;Qn�මට ��]) ක	¸ සහ ඔÌෙI ෙසේවය අ;Qnවs ලැ�ෙVද යන වග; 

(ඊ) ¾ග5ව Qටk wස්x 6Fශ්චයකාර පාKත බyඩාරනායක මහතාෙI ෙසේවය 
අ;Qn�මට ��]) ක	¸ සහ ඔÌෙI ෙසේවය අ;Qnවs ලැ�ෙVද යන වග ; 

(උ) sවරඑ�ය Qටk wස්x 6Fශ්චයකාර පභා; ද 7oවා මහතාෙI ෙසේවය 
අ;Qn�මට ��]) ක	¸ සහ ඔÌෙI ෙසේවය අ;Qnවs ලැ�ෙVද යන වග; 

(ඌ) කැt ෙගොoලෑව Qටk මෙහේසත්ා; Í. එ\. �. �. wසානායක මහතාෙI ෙසේවය 
අ;Qn�මට ��]) ක	¸ සහ ඔÌ  ෙI ෙසේවය අ;Qnවs ලැ�ෙVද යන වග; 

(එ) ෙකොළඹ, Qටk අ ෙ_ක මෙහේස්තා; හැරo§ 6ෙÉ7S KයනෙI මහතාෙI 
ෙසේවය අ;Qn�මට ��]) ක	¸ සහ ඔÌෙI ෙසේවය අ;Qnවs ලැ�ෙVද 
යන වග; 

(ඒ) ෙමොරවක Qටk මෙහේස්තා; ෙ. Í. Í. ෙ. ද ආබෘ මහතාෙI ෙසේවය 
අ;Qn�මට ��]) ක	¸ සහ ඔÌෙI ෙසේවය අ;Qnවs ලැ�ෙVද යන වග; 

(ඔ) බල��ය, Qටk මෙහේස්තා; ව�. එo. ධ_මෙසේන මහතාෙI ෙසේවය 
අ;Qn�මට ��]) ක	¸ සහ ඔÌෙI ෙසේවය අ;Qnවs ලැ�ෙVද යන වග; 

(ඕ) මහsවර, Qටk අ ෙ_ක මෙහේස්තා; න)දන �ර7ංහ මහතාෙI ෙසේවය 
අ;Qn�මට ��]) ක	¸ සහ ඔÌෙI ෙසේවය අ;Qnවs ලැ�ෙVද යන වග;  

(ක) ක)තෙo Qටk මෙහේස්තා; ඒ. එ\. Í. එස්. wක��ය මහතාෙI ෙසේවය 
අ;Qn�මට ��]) ක	¸ සහ ඔÌෙI ෙසේවය අ;Qnවs ලැ�ෙVද යන වග; 

(ග) ඇo��ය Qටk wස්x 6Fශ්චයකාර Â. Í. 8ල ලක මහතාෙI ෙසේවය 
අ;Qn�මට ��]) ක	¸ සහ ඔÌෙI ෙසේවය අ;Qnවs ලැ�ෙVද යන වග; 

(ච) ඉහත සඳහ) අවස්ථාවලට අමතර වශෙය) අ�කරණ ෙසේවෙW FලධාH)ෙI 
ෙසේවාව)  �ෙVෂසහගත ෙලස අවස) කරs ලැ� අවස්ථාව); 

(ජ) ෙකොළඹ 7, 6ෙÉව_ධන මාවෙ; අංක 129 දරන ස්ථානෙW �Q� 
අග6Fශ්චයකාර Fල Fවෙසේ පව;වා ෙගන ය{)  � 6Fශ්චයකාරව	 )ෙI 
ආයතනෙW භාරක	 වශෙය) අ�කරණය ඉwSෙW ෙචෝදනා ගණනාව 
එoල�  � ෙරෝහණ 8මාර නමැ  k�ගලය8ට ග	 සර; එ). 7oවා මහතා 
67) ප;�ම ලබා ])ෙ)ද යන වග; 

(ට) ග	 සර; එ). 7oවා මහතා ග	 අධ(ෂවරෙය8 වශෙය) ෙසේවය කරs 
ලබන ෙබෞ�ධ }ව)6]K ෙසේවාව ස්ථාපනය කරs ලැ�මට ��]) ක	¸ සහ 
ද ��ස්u ÛපවාQU නාKකාව (The Buddhist TV Channel) ආර\භ �Hමට 
	�යo {Kයන 65ක පදානය ලබා ]) 5Ì)ත) කානC ෙප;ස\ක	 
වශෙය) ෙපU 7� +. �. එ). ච)ãකා (CBN Sat) න�ෙV ¥රණයට අදාළ 
ක	¸; 

(ඩ) පා_Kෙ\)�ව න�කරණය �Hම, පජාත)තවාදය සහ සංව_ධනය ��බඳ 
ෙලෝක බැං8/එජාස ව(ා. (World Bank/ UNDP) ආධාර ව(ාපෘ ෙWY ග	 
සර; එ). 7oවා මහතා 67) ඉn කරන ලද කා_යභාරයට අදාළ ක	¸; 

(න) අග6Fශ්චයකාරවරයා වශෙය) ග	 සර; එ). 7oවා මහතා ෙසේවය කරන 
ලද කාල +මාව ඇ�ළත ඔÌෙI �ෙVශසහගත fයා ෙහේ�ෙව) ෙවන; 
�7ය\ k�ගලය)ට අග යද 7]� ඇ;ද යන වග. 
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(2) (අ) එම කාරක සභාව සහ එQ සභාප  කථානායකවරයා 67) න\ කළ3� 
ව)ෙ)ය.  

 (ආ) ස්ථාවර Fෙයෝග 95Q 6� 6ධානවල 8ම සඳහ)ව  �ණද, කාරක සභාව 
සාමාcකය)  ස්එ ෙදෙන8ට (31) ෙනොවැ� සංඛ(ාව�) සම)6ත 6ය 
3�ය.  

(3) එ| කාරක සභාවට,— 

 (අ) 7ය ගණÁරණය Fයම කර ගැUමටද, 

 (ආ) ය\ තැනැ;ෙත8 කැඳ�මටද, ය\ ෙoඛන ෙහෝ වා_තා ෙග)වා 
ගැUමට, පා_Kෙ\)�ව ෙහෝ 7ය කාරක සභාව ඉwSෙW ෙපU 7�න ෙලස ය\ 
තැනැ;ෙත8ට Fයම �Hමට හා එබ¬ තැනැ;ෙත8 ස)තකෙයQ ෙහෝ 
පාලනය යටෙ; පව න ය\ ෙoඛනය, ෙපොත, වා_තාව ෙහෝ 
Kය6oල ඉwSප; කරන ෙලස Fයම �Hමටද;  

 (ඇ) සා�ක	ව) වා�කව 6භාග �Hෙම) සත( අසත(තාව 6මසා බැ9මට ෙහෝ 
අන(ාකාරෙය) තහ 	 කර ගැUමට හා කාරක සභාෙV සභාප  ෙහෝ එම 
කා_යය සඳහා 6ෙශේෂෙය) බලය පවරs ලැ� තැනැ;ෙත8 67) w රවs 
ලැ� සා�ක	ව) 6භාග �Hමටද; 

 (ඈ) කාරක සභාෙV සහාය �»ස අදාළ ෙෂේතය)Q 6ෙශේෂඥ දැsම ඇ  
k�ගලය)ෙI සහ ප�ණය)ෙI ෙසේවය ලබා ගැUමට; සහ  

 (ඉ) කK) කල අ)ත_වාර වා_තා ඉwSප; �Hමට ද, පා_Kෙ\)�ව කo තබන 
ල�ෙ�  වද «ස්�\ පව;වා ෙගන යාමටද  

බලය  tය 3�ය.  

පා. 150/’11 

15. 

ග	 ෙජෝ) අමර�ංග මහතා 

ග	 දයා7S ජයෙසේකර මහතා 

ග	  (ෛවද() ජයල; ජයව_ධන මහතා 

ග	  Ë. හැSස) මහතා 

ග	  ?Âව ෙසේන7ංහ මහතා 

ග	   අෙනෝමා ගමෙI මහ;{ය 

ග	 ච)දාF බyඩාර ජය7ංහ මහ;{ය 

ග	  ගා{Î ජය6කම ෙපෙ_රා මහතා 

ග	   (ආචා_ය) හ_ෂ ද 7oවා 

ග	 සc; ෙපේමදාස මහතා 

ග	 ආ_. එ\. රංc; ම�]ම බyඩාර මහතා 

ග	   ලෂ්ම) �Sඇoල මහතා 

ග	 ර� ක	ණානායක මහතා,— 2011 ෙදසැ\බ_ මස 1 වැF wන පා_Kෙ\)�වට 
ඉwSප; කරන ලද ෙපො] ව(ාපාර ��බඳ කාරක සභාෙV වා_තාව ම�) අවධානයට 
ලකර  ෙබන රජයට අය; ව(ාපාරවල පා� ��බඳව පHෂාකර ඒවාට වග�ව 3� 
අයට එෙරQව ගත 3� �යවර හා ඒවා Fවැරw �Hමට ගත 3� fයාමා_ග F_ෙ�ශකර 
වා_තා �Hම සඳහා � පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව,—   

ෙපො] ව(ාපාර ��බඳ කාරක සභාෙV වා_තාව එම කාරක සභාෙV සභාප  හා මානව 
ස\ප; අමාත( ග	 �V }ණෙසේකර මහතා 67) 2011 ෙදසැ\බ_ මස 1 වැF wන ඉwSප; 
කරන ලද ෙහ�)ද; 
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රජයට අය; පා� ලබන ආයතන සහ ව(ාපාර ගණනාව එම වා_තාව ම�) අවධානයට 
ලකර ඇ  ෙහ�)ද; 

එම ආයතන අතර වඩා; කැË ෙපෙන)ෙ) පහත සඳහ) ආයතන ෙහ�)ද;      

 1. 0 ජයව_ධනkර මහ ෙරෝහල  

  2. 0 ලංකා සමෘ�� අ�කාSය   

  3. ලංකා ඛ»ජ ෙතo U ගත සංසථ්ාව 

  4. 0 ලංක) }ව) ෙසේවය 

  5. +මාසQත {Q) ලංකා සමාගම 

  6. 0 ලංකා වරාය අ�කාSය 

  7. මා_ග සංව_ධන අ�කාSය  සහ   

  0 ලංකා fකu ආයතනය බංෙකොෙලො;භාවයට ප; � 0 ලංකා රජය 67) එම 
 ත;;වෙය) 5දවා ගත 3�ව පව න බවද ෙහ�දරV � ඇ  ෙහ�)ද;   

ෙමම පා� 0 ලංකාෙV �ල( ත;;වය තද බල ෙලස �Sîමට ෙහේ�වන ෙහ�)ද;   

ෙමම ආයතන පව;වාෙගන යාෙ\ හා ඒවා ප;ව ඇ  ත;;වෙය) 5දවා 
ගැUෙ\ �Sවැය අවසානෙWY දැHමට 7]ව)ෙ) මහජනතාවට වන ෙහ�) සහ  

ෙපො] ව(ාපාර ��බඳ කාරක සභාව ෙකෙරQ පැවH ඇ  බලතල, එය වා_තා 
ඉwSප; �Hමට පමණ +මා කරන අතර තම) ෙහ�දරV කරග)නා ලද ක	¸ 
ස\බ)ධෙය) වැ�]ර fයාමා_ග ගැUෙ\ ¢{කාව එය ස�ව ෙනොමැ  ෙහ�) ද; 

 (අ) ෙපො] ව(ාපාර ��බඳ කාරක සභා වා_තාෙV ��t� ෙකෙරන ෙමම ආයතනවල, 
 6ෙශේෂෙය)ම ෙමQ ලැ�ස�්ගතකර ඇ  ආයතනවල කට3� ෙසොයාබලා 
 ඒවා පා� ලැ�මට ෙහේ�  Fශච්ය �Hම සඳහා ද; 

(ආ) ය\ k�ගලෙය8 ෙහෝ k�ගලය) ෙමම ආයතනවල කළමනාකරණය සඳහා වග�ව 
3� ද ය)න සහ වංචා සහගත fයාකාරක\වලට ස\බ)ධව 7� ද ය)න Fශච්ය 
�Hම සඳහා ද;  

(ඇ) ෙමම පා� w�) wගටම 7]�ම වැළැ�ම සඳහා ද; 

(ඈ) වග�ව 3;ත)ට දÚව\ �Hම �»ස 5o අවසථ්ාෙVY ගත3� fයාමා_ග F_ෙ�ශ 
�Hම සඳහා ද; 

(ඉ) ෙමම පා� �යවා ගැUම සඳහා ගත 3� �යවර ¥රණය �Hම සඳහා;  සහ  

(ඊ) පා_Kෙ\)� අයවැය කා_යාංශය සථ්ාපනය �Hම ඇ��ව, වා_තාෙV F_ෙ�ශ 
fයා;මක �Hම �»ස අවශ( අ ෙ_ක U  කවෙ_ද ය)න Fශච්ය �Hම සඳහා ද; 

පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව ප;කළ 3� යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා 
ස\මත කර�. 

2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එQ සභාප වරයා කථානායකවරයා 67) න\ කරs ලැtය   
 3� ය. 

(ආ) සථ්ාවර Fෙයෝග 95 Q 6�6ධානවල 8ම සඳහ)ව  �ණ ද, ෙමම කාරක සභාව 
සාමාcක�) 67 එ (21) ෙදෙන8ට ෙනොවැ� සංඛ(ාව�) සම)6ත 6ය 3� ය.  

3. එම කාරක සභාවට— 

(අ) 7ය ගණÁරණය Fයම කර ගැUමටද;  

(ආ) k�ගලය), K� ෙoඛන හා වා_තා ෙග)වා ගැUමටද, පා_Kෙ\)�ව ෙහෝ 7ය 
කාරක සභාව ඉwSෙW ෙපU 7�න ෙලස ය\ තැනැ;ෙත8ට Fයම �Hමටද, එබ¬ 
තැනැ;ෙත8ෙI ස)තකෙW ෙහෝ පාලනය යටෙ; පව න ය\ K� ෙoඛන, 
ෙපොත, ෙoඛනය ෙහෝ Kය6oල ඉwSප; කරන ෙලස Fයම �Hමටද;  
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(ඇ) සා�ක	ව) වා�කව පH�ා �Hම ම�) සත( අසත(තාව 6ම+ෙම) ෙහෝ 
අන(ාකාරය�) තහ 	 කරගැUමටද, කාරක සභාෙV සභාප වරයා  ෙහෝ එම 
කා_යය සඳහා 6ෙශේෂෙය) බලය පවරන ලද තැනැ;ෙත8 67) w රවs ලැ� ෙහෝ 
ප ඥා Yමට සලසව්s ලැ� සා�ක	ව) පH�ා �Hමටද;  

(ඈ) කාරක සභාෙV සහාය �»ස අදාළ ෙෂේතය)Q 6ෙශේෂඥ දැsම ඇ  
k�ගල�)ෙI සහ ප�නය)ෙI ෙසේවය ලබා ගැUමට;   සහ 

(ඉ) කK) කලට අ)ත_වාර වා_තා ඉwSප; �Hමට ද, පා_Kෙ\)�ව කoතබන ල�ෙ� 
 වද «ස�්\ පව;වාෙගන යාමට ද; 

බලය  tය 3� ය. 

4. කාරක සභාව, එQ පළ5 «ස�්ෙ\ 7ට එ ව_ෂය ඇ�ළත ෙහෝ පා_Kෙ\)�ව 67) 
Fයම ෙකෙරන ෙවන; ෙහෝ වැ�මන; කාලය �ළ 7ය වා_තාව ඉwSප; කළ 3� ය. 

පා. 156/’12 

16. 

ග	  ෙජෝ) අමර�ංග මහතා  

ග	   ස්ස අ;තනායක මහතා 

ග	  එ\. ෙජෝශ� ම�කo ෙපෙ_රා මහතා 

ග	  ක�_ හñ\ මහතා 

ග	  මංගල සමර�ර මහතා 

ග	  Ë. හැSස) මහතා 

ග	  ආ_. ෙයෝගරාජ) මහතා 

ග	  ගා{Î ජය6කම ෙපෙ_රා මහතා 

ග	  අ�ල 6රාÉ කාSයවස\ මහතා,— 2011 ව_ෂෙW අධ(යන ෙපො] සහ ක පත උසස ්
ෙපළ 6භාගෙW ප ඵල ස\බ)ධ ගැට~ පHෂා කර බලා ඒවා Fරාකරණය කර ගැUමට 
අවශ( ප ක_ම F_ෙ�ශ �Hම සඳහා � පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව,— 

2011 අධ(යන ව_ෂය සඳහා අධ(යන ෙපො] සහ ක පත උසස ් ෙපළ 6භාගෙW ප ඵල 
F8; �Hම බරපතළ ගැට~ ඇ  ෙකොට ඇ  ෙහ�)ද; 

66ධ පා_ශව් 67) පරසප්ර 6ෙරෝ¦ පකාශ 7] කර{) ඇ  ෙහ�)ද;  

ගැට~ ඇ  � ඇ;ෙ; තාෂ»ක ෙදෝෂ ෙහේ�ෙව) බව සමහර පා_ශව් පකාශ කරන 
ෙහ�)ද;  

ප ඵල F8; �Hෙ\Y ඇ � අනවශ( හw7ය ස\බ)ධෙය) තව; සමහර අය ෙචෝදනා 
කරන  ෙහ�)ද;  

අදාළ FලධාH)ෙI අකා_යෂමභාවය Fසා ගැට~ ම�� ඇතැ� තව; සමහ	 ෙචෝදනා 
කරන ෙහ�)ද;  

6භාග ෙකොමසාSසව්රයා සව්|ය ëරෙය) 5දා හැර ඇ  ෙහ�)ද;  

ෙමම කාරණය ස\බ)ධෙය) පHෂා �Hමට ජනා�ප වරයා තමා 67)ම ෙකො{සම 
ප; කර ඇ  ෙහ�)ද;  

සමසත් Óෂ( පර\පරාවකම අනාගතය 6පතට ප; කර ඇ  ෙහ�)ද;  

අධ(ාපන ප�ධ ය ��බඳ 6ශව්ාසය දැ�ෙලස tඳවැ�මට ෙමය ෙහේ� � ඇ  ෙහ�)ද; 
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අධ(ාපන ෙදපා_තෙ\)�ව 67) F8; කරන ලද සහ ක ��ගැUම ස\බ)ධෙය) 
සැක ම�ව ඇ  ෙහ�)ද;  

පහත සඳහ) ක	¸ ස\බ)ධෙය) පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව ප; කළ 3� 
යැ� ෙමම සභාව ෙයෝජනා ස\මත කර�:— 

 
 (අ) Z ල8¸ කමය සහ එය fයා;මක කරන ආකාරය පHෂා �Hමට;  

 (ආ) ෙමම ගැට~වට පාදක � ෙහේ� පHෂා �Hමට;  

 (ඇ) 2011 ව_ෂය සඳහා � අධ(යන ෙපො] සහ ක පත උසස ් ෙපළ 6භාගෙW 
ප ඵල ��බඳ ගැට~ Fරාකරණය කර ප ක_ම F_ෙ�ශ �Hමට; 

 (ඈ) එවැF ගැට~ අනාගතෙWY ඇ  �ම වළකා9ම සඳහා ගත 3� �යවර 
F_ෙ�ශ �Hමට; සහ 

 (ඉ) කාරක සභාව 67) අවශ( යැ� ¥රණය කර)නා � ෙවන; ප ක_ම 
F_ෙ�ශ �Hමට 

2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එQ සභාප  කථානායක�මා 67) න\ කළ3� 
ව)ෙ)ය.  

 (ආ) ස්ථාවර Fෙයෝග 95Q 6� 6ධානවල 8ම සඳහ)ව  �ණද, කාරක සභාව 
සාමාcකය) 67එ ෙදෙන8ට (21) ෙනොවැ� සංඛ(ාව�) සම)6ත 6ය 
3�ය.  

3. එම කාරක සභාවට,— 

 (අ) 7ය ගණÁරණය Fයම කර ගැUමටද; 

 (ආ) 7ය කාරක සභාව ඉwSෙW ෙපU 7�න ෙලස ය\ තැනැ;ෙත8 
කැඳ�මටද, ය\ ෙoඛනය ෙහෝ වා_තාව ඉwSප; කරන ෙලස ය\ 
තැනැ;ෙත8ට Fයම �Hමටද, ඉහත සඳහ) ක	¸ Á_ණ ෙලස සලකා 
බැ9ම �»ස අවශ( යැ� කාරක සභාව කoපනා කරන KØත ෙහෝ වා�ක 
සා� ලබා ගැUමට හා භාර ගැUමටද; 

(ඇ) සා�ක	ව) වා�කව පH�ා �Hම ම�) සත( අසත(තාව 6ම+ෙම) ෙහෝ 
අන(ාකාරය�) තහ 	 කරගැUමටද, කාරක සභාෙV සභාප වරයා  ෙහෝ එම 
කා_යය සඳහා 6ෙශේෂෙය) බලය පවරන ලද තැනැ;ෙත8 67) w රවs ලැ� 
ෙහෝ ප ඥා Yමට සලසව්s ලැ� සා�ක	ව) පH�ා �Hමටද;  

(ඈ) කාරක සභාෙV සහාය �»ස අදාළ ෙෂේතය)Q 6ෙශේෂඥ දැsම ඇ  
k�ගලය)ෙI සහ ප�ණය)ෙI ෙසේවය ලබා ගැUමට; සහ  

 (ඉ) කK) කල අ)ත_වාර වා_තා ඉwSප; �Hමටද, පා_Kෙ\)�ව කo තබන 
ල�ෙ�  වද «ස්�\ පව;වා ෙගන යාමටද  

බලය  tය 3�ය.  

4. 7ය පළ5 «ස�්\ වාරෙW 7ට වසර ඇ�ළත ෙහෝ පා_Kෙ\)�ව 67) අවසර ලබා 
ෙදන එවැF ෙවන; ෙහෝ වැ�]ර කාලය ඇ�ළත කාරක සභාව 7ය වා_තාව 
ඉwSප; කළ 3�ය. 

පා. 157/’12 

17. 

ග	 දයා7S ජයෙසේකර මහතා 

ග	 සc; ෙපේමදාස මහතා 

ග	 Í. එ\. ස්වා{නාද)  මහතා 
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ග	 ක�_ හñ\ මහතා 

ග	 අ�ල 6රාÉ කාSයවස\ මහතා  

ග	  ස්ස අ;තනායක මහතා 

ග	 ක	 ජය�Sය මහතා  

ග	 ගය)ත ක	ණා ලක මහතා  

ග	 අc; Ë. ෙපෙ_රා මහතා 

ග	 එ\. ෙජෝශ� ම�කo ෙපෙ_රා මහතා 

ග	 ���ක ප රණ මහතා 

ග	 තලතා අ�ෙකෝරල මහ;{ය 

ග	 මංගල සමර�ර මහතා  

ග	 ආ_. එ\. රංc; ම�]ම බyඩාර  මහතා 

ග	 අෙශෝ අෙZ7ංහ මහතා  

ග	 ච)දාF බyඩාර ජය7ංහ මහ;{ය  

ග	 අෙනෝමා ගමෙI මහ;{ය 

ග	 ඉරා) 6කමර;න මහතා 

ග	 ලෂ්ම) �Sඇoල මහතා 

ග	 අZ]o හ9\ මහතා 

ග	 වස)ත අ~6හාෙ_ මහතා  

ග	 පාKත ර)ෙග බyඩාර මහතා 

ග	 පාKත ෙතවර�ෙප	ම මහතා  

ග	 ජය)ත කැටෙගොඩ මහතා 

ග	 ?Âව ෙසේන7ංහ මහතා 

ග	 අ_×න රණ�ංග මහතා 

ග	 ආ_. ෙයෝගරාජ) මහතා 

ග	 ර� ක	ණානායක මහතා  

ග	 wK� ෙවදආර�� මහතා  

ග	 ]ෙ)ෂ් ග)ක)ද මහතා 

ග	 ෙරෝ7 ෙසේනානායක මහ;{ය  

ග	 (ආචා_ය) හ_ෂ ද 7oවා මහතා,— රාජ( පSපාලන හා සව්ෙ�ශ කට3� අමාත(     
ග	 ඩZKV. Í. ෙÉ. ෙසෙන6ර;න මහතා ෙකෙරQ 6ශව්ාස භංග;වය,— 

ෙ\ රෙu «�යා 6රQත උපා�ධාH) අද වන 6ට 40,000කට වැ� පමාණය 7�න 
ෙහ�) ද; 

ෙමම «�යා 6රQත උපා�ධාH) සඳහා රජෙW «�යා ලබා Yෙ\Y 6�ම; සහ සාධාරණ 
වැඩ��ෙවළ fයා;මක ෙනොවන ෙහ�)ද; 



( 99 ) 

 

රජය 67) «�යා 6රQත උපා�ධාH)ට «�යා සැප�ෙ\Y ෙ�ශපාලන Qතව;ක\, ප o 
ස\බ)ධතා, ෙවන; ඥා  ස\බ)ධක\ මත ෙම| �Sසට «�යා ලබා Yම සඳහා කට3� 
කරෙගන යs ලබන ෙහ�) ද;  

“ෙ�ශපාලන ලැ�ස�්” ම�), «�යා 6රQත උපා�ධාH) සඳහා රජෙW «�යා ලබා Yම 
අසාධාරණ, අ6�ම; සහ රජෙW «�යාවලට බඳවා ගැU ෙ\ ��ග; පSපා�ය සහ5K)ම 
උoලංඝනය කරs ලැබ ඇ  ෙහ�) ද; 

ෙ�ශපාලන පෂපා¥;වය සලකා රජෙW «�යා ලබාYම ම�) ආy�කම ව(වසථ්ාෙV 
12(1) ව(වසථ්ාෙව) සහ ක කර ඇ  �Kක අ� වා7ක\ කඩ� ඇ  ෙහ�) ද; 

රාජ( ප ප;  ෙමෙහය�ෙ\ �ලධ_මය)Q 27(2)(අ) ව(වසථ්ාව ම�) �Kක 
අ� වා7ක\ සැබෑ ෙලස fයා;මක �Hෙ\ වග|ම රජය ෙවත භාර කර ඇ  ෙහ�) ද; 

ෙමෙසේ «�යා ලබා Yමට ෙහේ� � ක	¸ කාරණා ස\බ)ධෙය) සාධාරණ ක	¸ 
දැ�ම �Hමට අදාළ අමාත(වරයා අෙපොෙහොස; � ඇ  ෙහ�) ද; 

«�යා 6රQත උපා�ධාH)ට ෙමෙසේ සැල|ම, ෙ\ රෙu ත	ණ ස\පත Fක	ෙy 
ෙ�ශපාලනඥ�) ප?පස යන �Sස බවට ප; �Hෙ\ �Kක අර5ණ ඇ ව fයා;මක 
ව)න බවට සැල�ය හැ� ෙහ�) ද; 

රාජ( ෙසේවයට +{ත තරග 6භාගවK) රාජ( FලධාH) බඳවා ගැUෙ\Y තරග 6භාග 
ප ඵල ප7�ධ ෙනොකර{) ස\5ඛ පH�ණ ම�) ඔ ) බඳවාෙගන ප?ව ප ඵල F8; 
�Hම  ම�)  රාජ(   ෙසේවයට බඳවා ගැUම ��බඳව �7] 6F6දභාවය ෙනොමැ �ෙම)  
රෙu අ  බÌතරය�) 3; උග; ත	ණ පරkරට අසාධාරණය වන ෙහ�); සහ 

රාජ( FලධාH)ෙI ප; �H\, මා	 �H\, උසස ් �H\, ��බඳව ඇ  ස්වා¦න රාජ( 
ආයතනය වන රාජ( ෙසේවා ෙකො{ෂ) සභාව සව්ා¦න ෙලස fයා;මක කර�මට ඇ  ඉඩකඩ 
අÌරා ඇ  ෙහ�) ද; 

රාජ( පSපාලන හා සව්ෙ�ශ කට3� අමාත( ග	 ඩZKV. Í. ෙÉ. ෙසෙන6ර;න මහතා 
ෙකෙරQ සභාෙV 6ශව්ාසය භංග� ඇ  බව ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා ස\මත කර�. 
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18. 

 ග	   (ආචා_ය) හ_ෂ ද 7oවා මහතා 

 ග	 අc; Ë. ෙපෙ_රා මහතා 

ග	 Fෙරෝෂ) ෙපෙ_රා මහතා,— 0 ලංකා මහ බැං8ව 67) íක බැ¬\කරවK) කරන 
ලද ආෙයෝජනය) ස\බ)ධෙය) ජාත()තර �ල( සහෙයෝ�තා අමාත( ග	 (ආචා_ය) සර; 
අ5¸ගම මහතා 67) පා_Kෙ\)�ෙVY කරන ලද පකාශය ��බඳ පH�ා කර වා_තා �Hම 
�»ස � පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව,—  

වග|ෙම)  ෙතොර ෙ�dය ආ_�ක කළමණාකරණය 67) වඩා; අයහප; ත;;වයට 
ප;කරන ලද,  ෙගෝ9ය �ල( අ_�දෙW ප ඵලය වශෙය) 3ෙරෝපා කලාපෙW ආ_�කය) 
�Qපයම 2010 ව_ෂෙWY පමණ අ_�දකාH ත;;වයට ඇද වැnන ෙහ�)ද;  

í7ය 7ය ඇසත්ෙ\)�වලට වඩා ෙබෙහ6) පහළට වැn¸ ව_ධන ෙVගයද, 6ශාල 
පරතරය�) බ] ආදායමට වඩා අ�ක � 6යද\ සමග ෙගොඩනැ}s රාජ( �ල(  
අසම�Kතතාව)ද, පාලනය කළ ෙනොහැ� ෙලස ඉහළ ය{) ඇ  ණය බරද, රජය 7ය අයවැය 
පරතරය ��බඳව මවා පෑ අගය) ලබාෙද{) 3ෙරෝපා සංගමය  ෙනොමග යැ� බව අනාවරණය 
�ෙම) ප?ව 6ශව්ාසය තැtය හැ� බව සහ5K)ම පාෙහේ �Kî �ය Fල සංඛ(ා ද;තද 
ෙහේ�ෙව) වඩා; හාFයට ප; � රටවK) එක බවට ප; � ෙහ�)ද; 



( 100 ) 

 

2010 පථම කා_�ව වන6ට íක රජයට 7ය ණය ආප? ෙග�ම සඳහා � බැÙ\ සkරා9මට 
ඇ  හැ�යාව බරපතල පශන්යකට භාජනය � රාජ( ණය ආප? ෙග�ම පැහැර හSs ඇතැ� 
යන tය ඇ  කළ ෙහ�)ද; 

ෙශේ»ගත �Hෙ\ ආයතන íක ණයවලට “ෙනොව�නා” යන තරා රම ලබා Y, එම�) 
í7ය ෙවත ලබා ෙදන k�ගKක ණය ස\Á_ණෙය)ම 7Ç  � ෙහ�)ද; 

2010 අෙපේo මාසෙWY  íක රජය ආ_�ක  ෙගොඩගැUෙ\ ණය සඳහා අයැ]\ කළ අතර, 
ආ_�කය තව තව; අයහප;�ම නවතා9ෙ\ අෙ��ාෙව), දෘඪතර අර�Sමැසම්�) කට3� 
�Hම සඳහා � ෙයෝජනාවKයද ෙකො)ෙ�7  වශෙය) පනව{), 3ෙරෝපා කලාපෙW 
රටවo සහ ජාත()තර �ල( අර5දල ඒකාබ�ධව අර5දo සපයන ලද, ´ෙරෝ tKයන 110ක 
ආධාරය අsමත කරs ලැ� ෙහ�)ද; 

5දo අංශෙය) �7] ?නම(තාවය ෙනොමැ  �ම ෙහේ�ෙව) íක රජයට එම දැ� �ල( 
පාලන ෙකො)ෙ�7 අsව කට3� �Hමට ෙනොහැ� �ම Fසා fයා;මක කරන ලද 
fයාමා_ගය) ජනතාවට �w බැස කැරK ගැ+මට සැලැස�් ෙහ�)ද; 

íක ආ_�කය ඇද වැ�ම w�) wගටම 7] ෙව{), íක ණය ��බඳ 6ශව්ාසය කැË 
ෙපෙනන ෙලස අ� �, එම�) රාජ( ණය ආප? ෙග�ම පැහැර හSs ඇතැ� යන අෙ��ාව 
තව; ඉහළ නැං� ෙහ�)ද; 

2011 මා_� මාසෙWY “��” නමැ  ආයතනය 67) íක ණය “ෙනොව�නා” යන පෙòදෙW 
ගැ�රටම ඇද දමා, එයට ඉහළ අවදානම සQත ෙශේ»ය ලබා ෙද{), සෘණා;මක 
සව්Ûපය ලබා ]) ෙහ�)ද; 

ෙමම පවණතාවය; සමග ආෙයෝජක�) +ඝෙය) íක බැ¬\කර “ව�නාකම�)  ෙතොර 
කඩදා7” ෙලස බැහැර �Hම සහ íක රජයට අර�Sමැසේම) කට3� �Hෙ\ ෙයෝජනාවKය 
fයා;මක �Hමට ෙනොහැ� �ම Fසා, 3ෙරෝපා කලාපෙW රටවo හා ජාත()තර �ල( 
අර5දල ඒකාබ�ධව ලබාෙදන ආ_�කය  ෙගොඩගැUෙ\ ආධාර 5දල ඇණ Q�ෙම) s]ෙ_ එන 
රාජ( ණය ආප? ෙග�ම පැහැර හැH ෙ\ ත;;වය Fසා íක බැ¬\කරවලට ඉwSප; ෙකෙරන 
ප ලාභ ඉහළ යාම ඇර�¸ ෙහ�)ද; 

ෙමම ප?tම �ළ 0 ලංකා මහ බැං8ව 2011 අෙපේo මස 5o භාගෙWY 6ශාල අලාභය 
ඇ �ෙ\ අවදානම ඇ ව ´ෙරෝ {Kයන 22 íක බැ¬\කරවල ආ ෙයෝජනයකර ඇතැ� 
පැවෙසන ෙහ�) ද;  

íක බැ¬\කර සමහර පා��ට 6�Îෙම) 0 ලංකා මහ බැං8වට 6ශාල අලාභය 7]ව 
ඇ  බවට kව;ප; ෙහ�දරV �Hෙම) අන�	ව, 2012 �K 17 වැF wන ෙමය 
පා_Kෙ\)�ෙV ම� කළ ෙහ�) ද;  

එය සත(ය න\, ආ ෙයෝජනය)Q 6සත්ර සහ 6ෙශේෂෙය)ම �ල( මyඩලෙW 
කැමැ;ෙත) ෙතොරව එබ] ආෙයෝජනය 7]කෙළේ ම)දැ� අමාත(�මාෙග) 6මසා  7� 
ෙහ�) ද;  

එම පශන්යට ���	 ෙද{), අෙපේo මස 5o භාගෙWY මහ බැං8ව ඇ;ත වශෙය)ම íක 
බැ]\කරවල ආෙයෝජනය කර ඇතැ� ජාත()තර �ල( සහෙයෝCතාව ��බඳ අමාත( ග	 
(ආචා_ය) සර; අ5¸ගම මහතා පකාශ කළ ෙහ�) ද; 

එම ආෙයෝජනය සාධාරÎකරණය කර{) “එම ¥රණයට (íක බැ¬\කරවල ආෙයෝජනය 
�Hමට) බලපාs ලැ�ෙW එම කාලය වන6ට (2011 අෙපේo 05) 3ෙරෝපෙW පැව , �ල( 
සථ්ාවර;ව පැෙජය ම�) සහය ෙදs ලැ� අ_�ද කළමනාකරණය සඳහා � ශ ම; 
රා5ව පැව¥ම Fසා” බව ග	 අමාත(�මා  පැව� ෙහ�) ද;  

 



( 101 ) 

 

“එබැ6) එම අවසථ්ාව වන6ට í7ය ෙZරාගැUම සඳහා ජාත()තර �ල( අ�කාH) 67) 
F_මාණයකර  � ෙමම 6ශාල අර5දල පැව ෙWය. එෙහ�) අවසථ්ාsගත  ක	¸ යටෙ;, 
අවදානම සැල�ය 3� ෙලස අ� සහ දරාගත හැ� යැ� සලකන ලY.” යsෙව) ග	 
අමාත(�මා තව]රට; සඳහ) කළ ෙහ�) ද; 

ජාත()තර �ල( සහෙයෝ�තා අමාත( ග	 (ආචා_ය) සර; අ5¸ගම මහතා 7]කළ උත 
පකාශය අසත( බව ෙපU ෙගොස ්ඇ  ෙහ�) ද;  

íක බැ¬\කරවල අවදානම සැල�ය 3� ඉහළ සහ ෙග�\ පැහැර හැHම අත(ාස)න 
� ෙහ�) ද;  

íක බැ¬\කරවල ඉහත | ආෙයෝජනය 7]කළ කාල වකවාsව වන6ට එම රට සමග 
3ෙරෝËය �ල( සථ්ාවර;ව පහ?කම (EFSF) ��බඳ සැලැ?ම ෙනො � ෙහ�) ද;  

3ෙරෝËය �ල( සථ්ාවර;ව පහ?කම ම�) í7ය 7ය �ල( අ_�දෙය) ෙගොඩ ඒම  සඳහා 
�ල(ාධාර ලබාග;ෙ;  වද, ජාත()තර �ල( අර5දලට පමණ ෙදවැF ව)නා � “වර»ත 
ණය Q{යා” ත;;වය සQත Fත( 3ෙරෝËය සථ්ාවර  යා)තණය (ESM) බවට 
තාවකාKක 3ෙරෝËය �ල( සථ්ාවර;ව පහ?කම  (EFSF) පSව_තනය කර{)  � බැ6), එය 
0 ලංකාවට වා7දායක ෙනොවන ෙහ�) ද;  

“වර»ත ණය Q{යා” ත;;වය යsෙව) අදහසව්)ෙ), වරÎය අs��ෙවළ අsව 
ෙග�\ 7]�Hෙ\Y, 3ෙරෝËය සථ්ාවර;ව යා)තණය (ESM)ම�) 7]කළ ආෙයෝජනය)ට, 
ජාත()තර �ල( අර5දල හැර අෙන8; 7ය~ පා_ශවය)ට වඩා ප5ඛතාව ලැෙබs ඇතැ� 
යන බව ෙහ�) ද;  

0 ලංකා මහ බැං8ව 7]කළ ආෙයෝජන ෙනොෙගවා පැහැර හැHෙ\ බරපතළ අන�ර 
පැව  ෙහ�) ද;  

0 ලංකා මහ බැං8ව ආෙයෝජනය කළ අර5දo සැබෑ ෙලසම දැ� අවදානමක පව �Y, ඒවා 
?ර�ත බව හඟව{) ග	 අමාත(�මා සභාව ෙනොමග යවා ඇ  ෙහ�) ද;  

0 ලංකා මහ බැං8ව íක බැ¬\කරවල 7]කළ ෙනොසැල�Kම; ආෙයෝජනෙය) 
ඉt වම, íක රජය ය�;වර අසම;ව, එQ ණය ෙශේ»ගත �Hම ෙලොව අ�ම අගය දවා 
පහත ෙහ� ෙහ�) ද;  

2011 ඔෙතෝබ_ වන6ට, එQ ණය 7යයට 50කට වැ� පමාණය�) කපා හැHමට ණය 
Q{ය) එකඟ � පාKත ණය පැහැර හැHමකට í7ය එළැ� ෙහ�) ද; 

0 ලංකා මහ බැං8ව 7ය ඉ Sව පැව  íක බැ¬\කරවල ආෙයෝcත 5� 5දK) 53.5% 
(අ�ක වuටම සQතව 6�Îෙම) ප?වද) රටට 6ශාල අලාභය 7] කර{) අQ{ කර ගs 
ලැ� ෙහ�) ද;  

ජාත()තර �ල( සහෙයෝCතාව ��බඳ අමාත( ග	 (ආචා_ය) සර; අ5¸ගම මහතා 
2012 �K 17 wන කරන ලද පකාශෙW සත( ෙහ� ෙනොකර{) සහ එම ආෙයෝජනය 
සාධාරÎකරණය කර{) “එම අවසථ්ාෙV í7ය ආරෂා �Hමට  ෙගෝ9ය �ල( අ�කාSය 
67) අර5දල ඇ  කළ බව” සහ එFසා “එම අවදානම  මධ(සථ් වශෙය) අ� සහ දරාගත 
හැ� මuටමක පව න බවට සළක¸ ලැ� බව”  හඟව{), Qතාමතාම සභාව ෙනොමඟ යවා ඇ  
ෙහ�)ද; 

(අ) 0 ලංකා මහ බැං8ව 67) íක බැ¬\කරවල කරන ලද ´ෙරෝ {Kයන 22ක 
ආෙයෝජන ස\බ)ධෙය) ජාත()තර �ල( සහෙයෝ�තා අමාත( ග	 (ආචා_ය) 
සර; අ5¸ගම මහතා සභාව ෙනොමඟ යැVෙVද සහ සභාව ෙනොමඟ යවා ඇ;ෙ; 
ෙකොපමණ පමාණයකට ද ය)න ¥රණය �Hමට; සහ 
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(ආ) එම අවසථ්ාව)QY ගත හැ� �යවර ��බඳව සභාවට F_ෙ�ශ �Hමට;, 

පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව ප;කළ 3� යැ� ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා 
ස\මත කර�. 

2. (අ)  එම කාරක සභාව සහ එQ සභාප  කථානායකවරයා 67) න\ කළ 3�ය. 

(ආ)  සථ්ාවර Fෙයෝග 95Q 6�6ධානවල 8ම සඳහ)ව  �ණද කාරක සභාව 
සාමාcකය) 67 එ (21) ෙදෙන8ට ෙනොවැ� සංඛ(ාව�) සම)6ත 6ය 3� ය. 

3.එම කාරක සභාවට,— 

 (අ)   7ය ගණÁරණය Fයම කර ගැUමටද; 

(ආ)  k�ගලය), Kය6K සහ වා_තා කැඳ�මට;, ය\ තැනැ;ෙත8ට පා_Kෙ\)�ව ෙහෝ 
7ය කාරක සභාව ඉwSෙW ෙපU 7�න ෙලස;, එම තැනැ;ත) ස�ව ෙහෝ ඔ )ෙI 
පාලනය යටෙ;  ෙබන Kය6K, ෙපො;, සටහ) ෙහෝ ෙoඛන ඉwSප; කරන  ෙලසට 
6ධාන �Hමට; බලය  tය 3� ය. 

(ඇ) කාරක සභාෙV සභාප වරයා ෙහෝ ඒ සඳහා 6ෙශේෂෙය) බලය පැවÛ FලධාSෙය 
67) 7]කරවන w 	\ Yම ෙහෝ ප ඥා Yම මත සා�ක	ව) පH�ා �Hම 
සහ සා�ක	ව)ෙI වා�ක පHෂණ ම�) තහ 	 කරගැUම ෙහෝ ෙවන; 
ෙලස�) Fශච්ය කරගැUමටද;  

(ඈ) කාරක සභාෙV සහය �»ස අදාළ ෙ� ේතය)Q 6ෙශේෂඥ දැsම ඇ  k�ගලය)ෙI 
සහ ප�ණය)ෙI ෙසේවය ලබා ගැUමටද;  

(ඉ) එෙම)ම කK) කල අ)ත_වාර වා_තා ඉwSප; �Hමට ද, පා_Kෙ\)�ව කo 
තබන ල�ෙ�  ව ද «ස�්\ පව;වාෙගන යෑමටද බලය  tය 3� ය. 

4. කාරක සභාව තම වා_තාව කාරක සභාව පළ5වරට «ස�් wන 7ට වසර ඇ�ළත 
ෙහෝ පා_Kෙ\)�ව ලබාෙදන එවැF ෙවන; ෙහෝ ඉwS කාල+මාව �ළ ඉwSප; 
කළ 3� ය.   

පා. 169/’12 

19. 

ග	 ෙජෝ) අමර�ංග මහතා 

ග	 අ�ල 6රාÉ කාSයවස\ මහතා 

ග	 ?Âව ෙසේන7ංහ මහතා 

ග	 6ජයකලා මෙහේස්වර) මහ;{ය,— 2012 ෙනොවැ\බ_ මස 09 වැF wන 7] � 
බ)ධනාගාර කැ«oල ස\බ)ධෙය) 6ම_ශනය ෙකොට වා_තා �Hම සඳහා � 
පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව,—  

2012 ෙනොවැ\බ_ මස 09 වැF wන රාl කාලෙයQ මහා පSමාණෙW බ)ධනාගාර 
කැ«oල හටග; අතර 2012 ෙනොවැ\බ_ මස 10 වැF wන අ~යම කාලය දවා පැව  එම 
කැ«oෙලQ ප ඵලය ෙලස k�ගලය) 30 ෙදෙන8ට ආස)න සංඛ(ාව මරණයට 
ප;� 6ෙශේෂ කා_ය බලකාෙW අණෙදන FලධාH ෙලස කට3� කළ Fෙයෝජ( 
ෙපොKසප් වරයාද ඇ��ව, ඒ හා සමාන k�ගලය) සංඛ(ාවකට �වාල 7]� ඇ  ෙහ�)ද;   

බ)ධනාගාර �ළ ෙමවැF ආකාරෙW 7]�\ ඇ  � පළ5වතාව ෙමය   ෙනොවන ෙහ�); සහ 

බ)ධනාගාර ප�ධ ය �ළ ඇ  óෂණ fයා ෙහේ�ෙකොට ෙගන ෙමම 7]�\ ඇ  �  ෙබන 
බව ෙපU යන ෙහ�) ද; 
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පහත සඳහ) ක	¸ ස\බ)ධෙය) 6ම_ශනය ෙකොට වා_තා �Hම සඳහා පා_Kෙ\)� 
6ෙශේෂ කාරක සභාව ප; කළ 3� යැ� ෙමම සභාව ෙයෝජනා ස\මත කර�. 

(අ) ෙමවර ඇ  � කැ«oලට ආස)නම ෙහේ�ව කවෙ_ද; 

(ආ) බ)ධනාගාර �ළ Fතර කැරK ඇ  �මට ෙහේ� සාධකවන ක	¸ කවෙ_ද; 

(ඇ) බ)ධනාගාර �ළ 6නය පව;වා ෙගනයාම ෙකෙරQ බලපාන w}කා9න ගැට~ 
කවෙ_ද; 

(ඈ) ෙමවැF 7]�\ වළවා9ම සඳහා ගත 3� ෙක�කා9න හා w}කා9න �යවර 
කවෙ_ද;  

(ඉ) කාරක සභාව 67) අදාළ ෙV යැ� 7 ය හැ� ෙවන; �7ය\ ක	¸ ඇෙතො; 
එම ක	¸; 

2. (අ) ෙමම කාරක සභාව සහ එQ සභාප , කථානායකවරයා 67) න\ කළ 3�ය. 

 (ආ) සථ්ාවර Fෙයෝග 95 Q 6�6ධානවල 8ම සඳහ)ව  �නද, කාරක සභාව  
සාමාcකය) 67 එ (21) ෙදෙන8ට ෙනොවැ� සංඛ(ාව�) සම)6ත 6ය 3� ය. 

3. එ| කාරක සභාවට,— 

 (අ) 7ය ගණÁරණය Fයම කර ගැUමට ද;  

 (ආ) k�ගලය), K� ෙoඛන ෙහෝ වා_තා ෙග)වා ගැUමට ද, පා_Kෙ\)�ව ෙහෝ 
7ය කාරක සභාව ඉwSෙW ෙපU 7�න ෙලස ය\ තැනැ;ෙත8ට Fයම �Hමට ද, 
එම k�ගලයා ස�ව  ෙබන ෙහෝ එම k�ගලයා භාරෙW පව න �7ය\ 
Kය6oල, ෙපොත, වා_තාව ෙහෝ ෙoඛනය ඉwSප; කරන ෙලස Fයම 
�Hමට ද;  

 (ඇ) සා�ක	ව) වා�ක පH�ණවලට භාජනය �Hම ම�) සා�වල සත( 
අසත(භාවය පHෂා �Hමට ෙහෝ අන(ාකාරය�) ඒවා තහ 	 කර ගැUමට හා 
කාරක සභාෙV සභාප  ෙහෝ එම කා_යය සඳහා 6ෙශේෂෙය) බලය පවරන ලද 
k�ගලෙය 67) 7] කරවන w 	\Yම ෙහෝ ප ඥා Yම ම�) 
සා�ක	ව) 6භාග �Hමට ද;  

 (ඈ) කාරක සභාෙV සහාය �»ස අදාළ ෙ� ේතය)Q 6ෙශේෂඥ දැsම ඇ  
k�ගලය)ෙI සහ ප�ණය)ෙI ෙසේවය ලබා ගැUමට; සහ  

 (ඉ) කK) කල අ)ත_වාර වා_තා ඉwSප; �Hමට ද, පා_Kෙ\)�ව කo තබන 
ල�ෙ�  වද, «ස්�\ පව;වාෙගන යෑමට ද  

බලය  tය 3� ය. 

4. කාරක සභාව තම පළ5වැF «ස්�\ wනෙW 7ට ව_ෂයක කාල +මාව �ළ ෙහෝ 
පා_Kෙ\)�ව 67) ලබා ෙදන එව) ෙවන; ෙහෝ වැ�]ර කාල+මාව �ළ තම 
වා_තාව ඉwSප; කළ 3� ය. 

පා. 185/’13 

20. 
ග	 ර� ක	ණානායක මහතා 

ග	   ලෂ්ම) �Sඇoල මහතා 

ග	 දයා7S ජයෙසේකර මහතා 

ග	  Í. එ\. ස්වා{නාද) මහතා 
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ග	  (ෛවද() ජයල; ජයව_ධන මහතා 

ග	  ෙÉ. 0 රංගා මහතා 

ග	  6ජයකලා මෙහේස්වර) මහ;{ය 

ග	  ෙරෝ7 ෙසේනානායක මහ;{ය 

ග	 පාKත ෙතවර�ෙප	ම මහතා  

ග	  wK� ෙවදආර�� මහතා 

ග	 අ�ල 6රාÉ කාSයවස\ මහතා 

ග	  ර)ජ) රාමනායක මහතා 

ග	 ච)දාF බyඩාර ජය7ංහ මහ;{ය 

ග	 අc; Ë. ෙපෙ_රා මහතා 

ග	 Fෙරෝෂ) ෙපෙ_රා මහතා 

ග	   	ව) 6ජයව_ධන මහතා 

ග	  ආ_. ෙයෝගරාජ) මහතා,— 6]Kබල හා බලශ  අමාත( ග	 ප6තාෙ�� 
ව)Fආර�� මහ;{ය ෙකෙරQ 6ශ්වාස භංග;වය,—  

6]K ගාස�් ඉහළ දැ¾ම ස\බ)ධෙය) 2013 අෙපේo මස 23 වැF wන 6	�ධ පා_ශව්ෙW 
පධාන සං6ධායක ග	 ෙජෝ) අමර�ංග මහතා නගන ලද පශන්යට ���	 ලබා ෙද{) 
6]Kබල සහ බලශ  අමාත( ග	 ප6තාෙ�� ව)Fආර�� මහ;{ය ෙමම 6]K ගාස�් ඉහළ 
දැ¾ෙ\ ෙයෝජනාව එ�{ය ෙමම තන�ර භාර ගැUමට ෙපර ෙමම තන�ර ෙහබ� ග	 පාඨ9 
ච\�ක රණවක මහතා 67) සකස ්කරන ලද බව අවධාරණෙය) 3�ව පකාශ කළ ෙහ�) ද;   

ව;ම) තාෂණ, ප_ෙWෂණ සහ පරමා¸ක බලශ  අමාත( ග	 පාඨ9 ච\�ක රණවක 
මහතා 2013 අෙපේo මස 24 වැF wන F8; කළ පකාශය�) 6]K ගාස්� ඉහළ නැං�ම ��බඳ 
තමාෙI �7] වග|ම ෙනොමැ බව දව{) ඉහත කාරණය පැහැwKව ප ෙෂේප කර  � 
ෙහ�) ද; 

එෙසේම, ග	 ප6තාෙ�� ව)Fආර�� මහ;{යෙI පකාශය තහ 	 �Hම සඳහා සා� 
ඉwSප; කරන ෙලසට එ�{යට අ�ෙයෝග කරන ත;;වයකට එ�මා 7ය පකාශය කර ඇ  
ෙහ�) ද; 

6]Kබල සහ බලශ  අමාත(�{ය Qතාමතාම ෙමම සභාව ෙනොමග යවා ඇ  බව;, එෙසේ 
�Hෙම) ෙමම සමසත් සභාෙVම සහ පා_Kෙ\)� ම)lව	)ෙI වරපසාද කඩ�Hම 
ස\බ)ධෙය) අමාත(�{ය වරද කර ඇ  බව; ඉතා පැහැwK වන ෙහ�) ද; 

ග	 ප6තාෙ�� ව)Fආර�� මහ;{ය 6]Kබල සහ බලශ  අමාත( තන�ෙරQ 
තව]රට; කට3� �Hම ස\බ)ධෙය) �7] 6ශව්ාසය ෙනොමැ  බවට ෙමම පා_Kෙ\)�ව  
ෙයෝජනා ස\මත කර�.  

පා. 260/’14 

21. 

  ග	   රFo 6කම7ංහ මහතා 

ග	 ක	 ජය�Sය මහතා 

ග	   ස්ස අ;තනායක මහතා 

ග	 අc; Ë. ෙපෙ_රා මහතා,— ෙබෞ�ධ 6හාර හා ෙ�වාලග\ ආඥාපනතට ෙයෝcත 
සංෙශෝධන ම�) ඇ  කරන බලපෑම ��බඳව 6ම_ශනය කර වා_තා �Hම සඳහා වන 
පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව,— 
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 U  ෙකn\ප; ස\පාදක 67) රජෙW උපෙදස ්පකාරව ෙබෞ�ධ 6හාර හා ෙ�වාලග\ 
ආඥාපනත සංෙශෝධනය �Hම සඳහා පන; ෙකn\පත (දැනට එo. Í. ඕ. 20/2014 දරන) 
��ෙයල කර ඇ  ෙහ�) ද;  

දැනට පව න ෙබෞ�ධ 6හාර හා ෙ�වාලග\ ආඥාපනතට k�o හා ඵලදා� සංෙශෝධන 
ෙයෝජනා ලැෙබ{) පව න  ෙහ�) ද; 

ෙම| ෙයෝcත සංෙශෝධනවල 6�6ධාන ස\බ)ධෙය) �7] ප7�ධ සාක�ඡාව 7]ව 
ෙනොමැ  ෙහ�) ද; 

මහා සංඝයාවහ)ෙසේ සහ 6හාර ස�ව පව න ෙ�පළ ද ඇ�ළ;ව)නා � ��ධශාසනය 
ආරෂා �Hමට සහ ?ර�ත �Hමට ආy�කම ව(වසථ්ාව පකාරව රජය බැÙ ඇ  ෙහ�) 
සහ 

6ෙශේෂෙය)ම ෙම| සංෙශෝධන ම�) වැ� වශෙය)ම බලපෑමට ලවන Fකාය 
�QපෙයQ මහා නායක Q{ව	) සහ ෙබෞ�ධ �£)වහ)ෙසේලා සමඟ �7] සාක�ඡාව 
7] ෙකොට ෙනොමැ  ෙහ�) ද; 

පහත සඳහ) ක	¸ ස\බ)ධෙය) 6ම_ශනය කර වා_තා �Hම සඳහා පා_Kෙ\)� 
6ෙශේෂ කාරක සභාව ප;කළ 3�යැ�  ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා ස\මත කර�:— 

(අ)   මහා සංඝයාවහ)ෙසේ භාරෙW ඇ  6හාර ෙ�පළ සහ අF8; ෙ�වාලග\ 
 ස\බ)ධෙය) ෙයෝcත සංෙශෝධන ම�) ඇ  කරන බලපෑම; 

(ආ)    6හාර ෙ�පළ ?ර�ත �Hම සඳහා අවශ( බවට කාරක සභාවට හැ  ෙඟන 
 �7ය\ සංෙශෝධන; 

(ඇ)    ෙ\ වන6ට මහා සංඝයාවහ)ෙසේ භාරෙW පව න 6හාර ෙ�පළ අ� කර 
 ගැUම ෙහෝ බැහැර �Hම වැළැ�ම සඳහා අවශ( කරs ලබන �යවර; 

(ඈ)    6හාරසථ්ාන  ස�   ෙ�පළ  හා  මහා  සංඝයාවහ)ෙසේ  ස�  ෙවන;  සාං�ක 
 ෙ�පළ ��බඳව ය\ fයාමා_ගය ගැUමට ෙපර ඊට අදාළ  මහානායක 
 Q{ව	)ෙI උපෙදස ් ගැUෙ\ fයාවKය අsගමනය �Hම සහ ක 
 �Hම සඳහා ය ◌ා)තණය; 

(ඉ)    අවසථ්ාs�ලව, ?]?යැ� හා අවශ(යැ� කාරක සභාවට හැ  ෙඟන  සහ කාරක 
 සභාව 67) සලකා බලs ලබන ක	ණට බලපාන ෙවන; ය\ ක	¸. 

2. (අ) එම කාරක සභාව සහ එQ සභාප වරයා කථානායක�මා 67) න\ කරs 
 ලැtය 3�ය. 

 (ආ) ස්ථාවර Fෙයෝග අංක 95 Q 6�6ධානවල 8ම සඳහ)ව  �න ද, කාරක 
 සභාව සාමාcක�) 67 එ (21) ෙදෙන8ට ෙනොවැ� සංඛ(ාව�) 
 සම)6ත  6ය 3�ය.  

3. පා_Kෙ\)� 6ෙශේෂ කාරක සභාව ෙගෞරවUය මහා නායක Q{ව	) 6මසා  
ඔ )ෙI උපෙදස් මත කට3� කළ 3� ය.  

4. එම කාරක සභාවට, 

 (අ)   7ය ගණÁරණය Fයම කර ගැUමට ද; 

 (ආ)  ය\ තැනැ;ෙත8 කැඳ�මට, ය\ ෙoඛන ෙහෝ වා_තා ෙග)වා ගැUමට, 
 පා_Kෙ\)�ව ෙහෝ එම කාරක සභාව ඉwSෙW ෙපU 7�න ෙලස ය\ 
 තැනැ;ෙත8ට Fයම �Hමට හා එබ¬ තැනැ;ෙත8 ස)තකෙයQ ෙහෝ 
 පාලනය යටෙ; පව න ය\ ෙoඛනය, ෙපොත, වා_තාව ෙහෝ 
 Kය6oල ඉwSප; කරන ෙලස Fයම �Hමට ද; 

 (ඇ) සා�ක	ව) වා�කව 6භාග �Hෙම) සත( අසත(තාව 6මසා බැ9මට 
 ෙහෝ අන(ාකාරෙය) තහ 	 කර ගැUමට හා කාරක සභාෙV සභාප  
 ෙහෝ එම කා_යය සඳහා 6ෙශේෂෙය) බලය පවරs ලැ� තැනැ;ෙත8 
 67) w රවs ලැ� සා�ක	ව) 6භාග �Hමට ද; 
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 (ඈ) කාරක සභාෙV සහාය �»ස අදාළ ෙ� ේතය)Q 6ෙශේෂඥ දැsම ඇ  
 k�ගල�)ෙI සහ ප�ණය)ෙI ෙසේවය ලබා ගැUමට; සහ 

 (ඉ) කK) කල අ)ත_වාර වා_තා ඉwSප; �Hමට ද, පා_Kෙ\)�ව 
 කoතබන ල�ෙ�  වද «ස�්\ පව;වාෙගන යාමට ද 

 බලය  tය 3�ය.  

5. 7ය පළ5වැF «ස�්\ wනෙW 7ට මාස හයක කාලය �ළ ෙහෝ පා_Kෙ\)�ව 67) 
වැ�]රට; ලබා ෙදන අ) කවර කාල +මාව �ළ කාරක සභාව 7ය වා_තාව ඉwSප; 
කළ 3�ය. 
 

 පා. 304/’15 

22. 

ග	  Fමo 7Sපාල ද 7oවා  මහතා  

ග	  w. 5. ජයර;න  මහතා 

ග	  බ)]ල }ණව_ධන  මහතා  

ග	  මQ)දාන)ද අ~;ගමෙI  මහතා 

ග	  Ë. දයාර;න  මහතා 

ග	  ඒ. එo. එ\. අතා oලා  මහතා 

ග	  ඒ. එ�. එ\. ෆ 7 මහතා 

ග	  {oෙරෝ� පනා)]  මහතා 

ග	  ජග; බාල�Sය  මහතා 

ග	  Âව) 8මාරණ�ංග මහතා 

ග	  ෙරcෙනෝo§ 8ෙ_  මහතා 

ග	   සස් කරoKය�ද  මහතා 

ග	  මQ)ද අමර�ර  මහතා 

ග	  එස.් එ\. ච)දෙසේන  මහතා 

ග	  ඒ. Ë. ජග; kෂප්8මාර  මහතා 

ග	  6cත ෙZ	ෙගොඩ  මහතා 

ග	  ලස)ත අල�යව)න  මහතා 

ග	  අsර éයද_ශන යාපා  මහතා 

ග	  මQ)ද යාපා අෙZව_ධන  මහතා 

ග	  (ෛවද() රෙ\ෂ ්ප රණ  මහතා 

ග	  ෙමොහා) éයද_ශන ද 7oවා  මහතා 

ග	  ලෂම්) වස)ත ෙපෙ_රා  මහතා 

ග	  (ෛවද() ?ද_ÓU පනා�koෙo මහ;{ය 

ග	  �. රංc; ද ෙසො�සා  මහතා 
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ග	  ලෂම්) ෙසෙන6ර;න මහතා 

ග	  ච)ද7S ගජYර  මහතා 

ග	   ලංග ?ම පාල  මහතා 

ග	  �. �. ඒකනායක  මහතා  

ග	  ?ෙ\ධා Â. ජයෙසේන මහ;{ය 

ග	  ඩZKV. Í. ෙÉ. ෙසෙන6ර;න මහතා 

ග	  එස.් �. නා6)න  මහතා 

ග	  ගා{Î 6c; 6ජය5» ෙසො�සා මහතා  

ග	  �ලා) ෙපෙ_රා  මහතා  

ග	  සc) ද වාස ්}ණව_ධන  මහතා 

ග	  �රා) අලස ් මහතා 

ග	  �ර8මාර wසානායක  මහතා  

ග	  එස.් �. wසානායක  මහතා 

ග	  �V }ණෙසේකර  මහතා 

ග	  6මo �රවංශ මහතා 

ග	  ලK; wසානායක  මහතා  

ග	  රංc; 7යඹලා��ය මහතා  

ග	  ?ස)ත kං�Fලෙ\  මහතා 

ග	  සරණ }ණව_ධන  මහතා 

ග	  ÔයාF 6ෙÉ6කම මහ;{ය  

ග	  එ�. ආ_. {තපාල  මහතා 

ග	  ප6තාෙ�� ව)Fආර�� මහ;{ය 

ග	  ජනක බyඩාර ෙත)නෙකෝ)  මහතා 

ග	  +. ඒ. �Sයආර�� මහතා  

ග	  ඒ. Í. ?7o ෙපේමජය)ත  මහතා 

ග	  ෙනර)ජ) 6කම7ංහ  මහතා 

ග	  ජානක බyඩාර  මහතා 

ග	  අ	)wක පනා)]  මහතා   

ග	  ශා)ත බyඩාර  මහතා 

ග	  �යෙසේන ගමෙI  මහතා 

ග	  FÛපමා රාජපෂ මහ;{ය 

ග	  �Kස ්ෙපෙ_රා  මහතා 
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ග	  සාK)ද wසානායක  මහතා 

ග	  Fශා)ත 5�ෙහu�ගමෙI  මහතා 

ග	  (ආචා_ය) සර; �රෙසේකර මහතා 

ග	   ෙරෝහණ wසානායක  මහතා 

ග	  ඉ)wක බyඩාරනායක  මහතා 

ග	  6]ර 6කමනායක  මහතා 

ග	  කමලා රණ�ංග ෙමෙන6ය 

ග	  උw; ෙලො8බyඩාර  මහතා 

ග	  	ව) රණ�ංග  මහතා 

ග	  ව�. Â. ප�ම7S  මහතා 

ග	  එS පස)න �රව_ධන මහතා 

ග	  +. Ë. Í. බyඩාරනායක  මහතා 

ග	  ෙශහා) ෙසේම7ංහ මහතා 

ග	  ජානක ව8�ර මහතා 

ග	  �. ෙ. ඉ)wක  මහතා 

ග	  එස.් +. 5�8මාරණ  මහතා 

ග	  නාමo රාජප�  මහතා 

ග	  තාරානා; බසන්ායක  මහතා 

ග	  ඒ. එ\. චා{ක ��ධදාස  මහතා 

ග	  �K� 6ෙÉෙසේකර මහතා 

ග	  Cතාංජන }ණව_ධන මහතා  

ග	  +. �. ර;නායක  මහතා 

ග	  �යංකර ජයර;න  මහතා 

ග	  ඩZKV. �. ඒකනායක  මහතා 

ග	  වා?ෙ�ව නානායකාර  මහතා 

ග	  දයාÔත  ෙසේරා  මහතා 

ග	  ආ_. ]{)ද 7oවා මහතා  

ග	  (මහාචා_ය) Â. එo. ËSස ් මහතා 

ග	  කනක ෙහේර; මහතා   

ග	  අතා ද ෙසෙන6ර;න මහතා  

ග	  සර; 8මාර }ණර;න  මහතා 

ග	  8මාර ෙවoගම මහතා  



( 109 ) 

 

ග	  wෙ)ෂ ්}ණව_ධන  මහතා 

ග	  ලෂම්) යාපා අෙZව_ධන  මහතා  

ග	  ජයර;න ෙහේර; මහතා 

ග	  6ට_ ඇ)ටF  මහතා  

ග	  ෙලොහා) ර;ව;ෙ;  මහතා 

ග	  ජය)ත කැටෙගොඩ මහතා 

ග	  (ෛවද() ෙරෝහණ kෂප් 8මාර  මහතා 

ග	  ෙ;sක 6දානගමෙI මහතා 

ග	  Ë. �යෙසේන  මහතා 

ග	  (මහාචා_ය)  සස් 6තාරණ මහතා 

ග	  ඩලස ්අලහ�ෙප	ම මහතා 

ග	  ඒ. ආ_. එ\. අZ]o කාද_  මහතා 

ග	  6නායග�_  5රKදර)  මහතා 

ග	   එ\. එo. ඒ. එ\. Qස�්oලා මහතා  

ග	  ෙරෝQත අෙZ}ණව_ධන  මහතා 

ග	  ගා{Î ෙලො8ෙI  මහතා 

ග	  7Sපාල ගමල;  මහතා  

ග	  ෙහේමාo }ණෙසේකර  මහතා  

ග	  (Áජ() එoලාවල ෙ\ධාන)ද Q{ 

ග	  පභා ගෙ)ස)  මහතා 

ග	  6ජය දහනායක  මහතා 

ග	  ෙජො)සට්) පනා)]  මහතා  

ග	  F_මල ෙකොතලාවල  මහතා 

ග	  ජය7ංහ බyඩාර  මහතා 

ග	  w�\ අ5¸ගම  මහතා 

ග	  සU ෙරෝහන ෙකො��ව8  මහතා,— මහජන සාමය, ආපදා කළමනාකරණය හා 
fස ්යාF ආග{ක කට3� අමාත( ග	 ෙජෝ) අමර�ංග මහතාට එෙරQ 6ශව්ාස භංග;වය,—  

U ය හා සාමය ?«|ෙ\ වග|ම; හා U ය සෑම kරවැ7යාටම සාධාරණ ෙලස 
fයා;මක �Hෙ\ වග|ම;, U ය fයා;මක �Hෙ\Y පෂගාî;වෙය) ෙතොරව ෙපො97ය 
සහ අපරාධ පHෂණ ෙදපා_තෙ\)�ව යන ආයතන F7 ෙලස ෙමෙහය�ෙම) ෙ�ශපාලන 
පෂ ෙòදය)ෙග) ෙහෝ k�ගල�)ෙI තරා ර\වK) ෙතොරව U ය fයා;මක කර�ෙ\ 
වග|ම;, එෙසේ U ය fයා;මක ෙනොකර)ෙ) න\, එවැF FලධාH)ට එෙරQව �යවර 
ගැUෙ\ වග|ම; පැවෙරන මහජන සාමය, ආපදා කළමනාකරණය හා fස ්යාF ආග{ක 
කට3�  අමාත(ාංශෙW ව_තමාන අමාත(වරයා වන ග	 ෙජෝ) අමර�ංග මහතා,— 
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(අ) 7ය ëරය භාරග; wනෙW 7ට ෙ\ දවා තමා ෙවත පැව	¸ එ| වග|\ සාධාරණ 
 හා අපෂපා¥ ෙලස fයා;මක �Hමට අෙපොෙහොස;� ඇ  බව පැහැwKව ෙපU 
 යන ෙහ�)ද;   

(ආ) 0 ලංකාෙV මැ වරණ  ෙකොuඨාශ රාÓයක 0 ලංකා Fදහස ්ප�ක�) ප5ඛ එස; 
 ජනතා Fදහස ් ස)ධානෙW හා අQංසක වෘ;¥ය ස{ වල නායක�)ට හා 
 fයාකාH)ට එෙරQව 6	�ධ ෙ�ශපාලන පෂ ආධාරක	ව) හා පාෙ�dය 
 නායක�) 67) wය; කරන ලද පචyඩ;වය ��) 7]� Â6ත හාF, ශාHSක 
 හාF හා ෙ�පළ හාF ��බඳව F7 ෙලස පHෂා    ෙකොට, �wත�) අ�කරණය හ5වට 
 ෙගන ඒමට ෙපො97ය ඇ�� U ය fයා;මක කරන ආයතන ෙමෙහය�ම පැහැර 
 හS{), පෂගාîව කට3� කර ඇ  බව පැහැwKව ෙපෙනන ෙහ�)ද; 

(ඇ)  අමාත( ග	 ෙජෝ) අමර�ංග මහතා ව;තල පාෙ�dය සභාෙV මා7ක සභා «ස�්ම 
 පැවැ;� 2015 ජනවාS 30 වැF wන එම සථ්ානයට පැ{ණ, ��ගැUෙ\ «ස�්ම 
 පැවැ;�ෙ\ සව්Ûපෙය) එස; ජා ක පා�ක�) එම සථ්ානයට කැඳවා, ඔ ) 
 8�ත කරවන කථාව) පැවැ;�මට සලසව්ා, ඉ) අන�	ව මැරවර�) �Sස 
 පා ෙ�dය සභාෙV «ස�්ම පැව  සභා ග_භයට U  6ෙරෝ¦ ෙලස,
 බලහ;කාරෙය) ඇ�o �, එස; ජනතා Fදහස ්ස)ධානෙW සභාප වරයා ඇ�� 
 ම)lව	)ට පහරY, ඔ ) ෙරෝහo ගතකරන ලද ෙමම 7��ය ස\Á_ණෙය)ම 
 උසස ්ෙපොKස ්FලධාH) Fහඬව බලා 7�යY 7]� බව පැහැwKවම තහ 	 � ඇ  
 Fසා ෙමවැF බරපතල 7��ය ග	 ෙජෝ) අමර�ංග අමාත(�මා ෙ�ශපාලන 
 නායක;වය ලබා ෙදන ව;තල මැ වරණ ෙකොuඨාශය �ළ 7]�ෙW එ�මාෙI වක 
 සහෙයෝගය හා අsබලය Fසා බව පැහැwKවම ෙපෙනන ෙහ�)ද, එයට අදාළව U  
 6ෙරෝ¦ fයාවල Fරත � මැරවර �) අ;අඩං}වට ෙගන යථා පSw කට3� �Hමට 
 ෙපො97ය අෙපොෙහොස; � ෙහ�)ද, 6ෙශේෂෙය) අ�කරණයට ඉwSප; කරන ලද 
 සමහර සැකක	ව) එwනම ඇප මත 5දා හැර ඇ  බව වා_තා වන ෙහ�)ද, ෙමවැF 
 බරපතල අපරාධවල Fරත � සැකක	ව) එෙසේ වහාම ඇප මත 5දාහSන ල�ෙ� 
 ෙ�ශපාලන බලපෑ\ මත බව පැහැwKව  ෙපෙනන ෙහ�)ද; 

(ඈ) තලවකැෙo ෙපොKස ්වසෙ\, ෙගේu ෙවසට්) ගoක)දව;ෙ; 6� මෙනෝÉ නමැ  
 k�ගලයා තලවකැෙo ෙපො97ය 67) අනවශ( ෙලස ~ÌබැÙම Fසා tයට ප;� 
 ජලාශයට පැන {ය �ය අවසථ්ාෙVY ෙපො97ය F7යාකාරෙය) fයා;මක ෙනො� 
 බව පැව� 6ට, අQංසක ව� ක\ක	 ජනතාවෙග) පKගැUෙ\ ෙ�තනාෙව) 
 ෙපො97ය fයා;මක වන අවසථ්ා ෙV අමාත(ාංශෙW පධාFයා වශෙය)  ග	 ෙජෝ) 
 අමර�ංග මහතා සව්ා¦න පHෂණය පැවැ;�ම සඳහා අවශ( කට3� ස\පාදනය 
 ෙනොකර, එය පෙසක තබා ෙ\ 7��ය ස\බ)ධ ෙය) උ�ෙඝෝෂණ කළ අQංසක ව� 
 ක\ක	 ජනතාව ෙ\ වන6ට; අ;අඩං}වට ගF{) 7�න බැ6), ඔ ) තව]රට; 
 Ëඩාවට ලව ඇ  ෙහ�)ද; 

(ඉ) ¾ට අමතරව උසා6වල 6F?	ව) පවා 7ය 6Fශච්ය ආසනවK) බලහ;කාරෙය) 
 ඉව; �Hමට ෙපළඹ� k�ගල�)ට එෙරQව �යවර ගැUමට ෙපො97ය අෙපොෙහොස; 
 � Fසා ෙමවැF 7�¦) ගණනාව wව�ෙ) 66ධ පෙ�ශවK) වා_තා � ඇ  අතර, 
 ෙමම අමාත(වරයාෙI අමාත(ාංශය යටෙ; ඇ  ෙපො97ය fයා කර ඇ  ඉතා 
 ඇoමැ	ණ ත;;වය ෙමම සාහ7ක fයාව ��බඳව �යවර ෙනොග; බව 
 පැහැwKවම ෙපU යන ෙහ�)ද, සමසත්ය ෙලස  රෙu ෙබොෙහෝ පෙ�ශය)Q  
 U ෙW ආ�පත( tඳ වැ�, කැලෑ U ය රජ කරන 3ගයකට අව¥_ණ වන බව 
 ෙපU යන ෙහ�)ද, සමහර ෙපො97 ම�) Ëඩාවට ප; � k�ගල�)ෙI පැ{»K 
 භාර ගැUම පවා ප ෙෂේප කර ඇ  බවට ෙතොර�	 ලැ� ඇ  ෙහ�)ද; 

 ෙම| සමසත් කාරණා සැල�oලට ගැUෙ\Y මහජන සාමය, ආපදා කළමනාකරණය  
හා fස ්යාF ආග{ක කට3� 6ෂය භාර අමාත( ග	 ෙජෝ) අමර�ංග මහතා පෂගාî 
ෙලස කට3� කර ඇ  බව;, U ය හා සාමය «|ම සඳහා අවශ( උපෙදස් හා fයාමා_ග 
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ගැUමට නායක;වය ලබා Yමට අෙපොෙහොස; � ඇ  බව;, 6පෂ ෙ�ශපාලන 
fයාකාH)ට එෙරQව කරන ලද අඩ)ෙ;uට\වලY U ය F7 ෙලස fයා;මක කර�මට 
අ ෙපොෙහොස; � ඇ  බව; පැහැwKවම  ෙපU යන ෙහ�)ද;  

 මහජන සාමය, ආපදා කළමනාකරණය හා fස ්යාF ආග{ක කට3� අමාත( ග	 
ෙජෝ) අමර�ංග මහතාට තව]රට; මහජන සාමය, ආපදා කළමනාකරණය හා fස ්යාF 
ආග{ක කට3� අමාත(ාංශෙW අමාත(වරයා වශෙය) කට3� �Hෙ\ හැ�යාව ��බඳව 
6ශව්ාසය ෙනොපව න බවට ෙමම පා_Kෙ\)�ව ෙයෝජනා ස\මත කර�. 
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23. 

ග	 බ)]ල }ණව_ධන මහතා        

ග	 (මහාචා_ය) Â. එo. ËSස ්මහතා 

ග	 wෙ)ෂ් }ණව_ධන මහතා 

ග	 ඩZKV. Í. ෙÉ. ෙසෙන6ර;න මහතා 

ග	 8මාර ෙවoගම මහතා 

ග	 සාK)ද wසානායක මහතා 

ග	 එස්. එ\. ච)දෙසේන මහතා 

ග	 �. රංc; ද ෙසො�සා  මහතා        

ග	 ෙමොහා) éයද_ශන ද 7oවා  මහතා 

ග	 ෙජො)ස්ට) පනා)] මහතා 

ග	 ?ස)ත kං�Fලෙ\  මහතා        

ග	 කමලා රණ�ංග ෙමෙන6ය    

ග	 එස්. +. 5�8මාරණ  මහතා        

ග	 මQ)දාන)ද අ~;ගමෙI  මහතා        

ග	 ජානක ව8�ර මහතා        

ග	 ඒ. එ\. චා{ක ��ධදාස  මහතා        

ග	 ෙ;sක 6දානගමෙI මහතා        

ග	 �ර8මාර wසානායක  මහතා      

ග	 �. �. ඒකනායක  මහතා        

ග	 උw; ෙලො8බyඩාර  මහතා       

ග	 ෙශහා) ෙසේම7ංහ මහතා        

ග	 ෙරෝQත අෙZ}ණව_ධන  මහතා        

ග	 ජානක බyඩාර  මහතා        

ග	 ජය)ත කැටෙගොඩ මහතා        

ග	 එ�. ආ_. {තපාල  මහතා        

ග	 ලෂ්ම) වස)ත ෙපෙ_රා  මහතා        
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ග	  ස්ස කරoKය�ද  මහතා 

ග	 එ\. එo. ඒ. එ\. Qස්�oලා මහතා        

ග	 ව�. Â. ප�ම7S  මහතා        

ග	 නාමo රාජප�  මහතා        

ග	 ÔයාF 6ෙÉ6කම මහ;{ය       

ග	 මාලU ෙෆො)ෙසේකා මහ;{ය      

ග	 ආ_. ]{)ද 7oවා මහතා        

ග	 ?ෙ\ධා Â. ජයෙසේන මහ;{ය 

ග	 සc) ද වාස ්}ණව_ධන  මහතා        

ග	 සර; 8මාර }ණර;න  මහතා         

ග	 Cතාංජන }ණව_ධන මහතා       

ග	 ඩලස් අලහ�ෙප	ම මහතා 

ග	 6මo �රවංශ මහතා 

ග	 �K� 6ෙÉෙසේකර මහතා        

ග	 Fශා)ත 5�ෙහu�ගමෙI  මහතා        

ග	 (ෛවද() ෙරෝහණ kෂප් 8මාර  මහතා        

ග	 කනක ෙහේර; මහතා        

ග	 (ෛවද() රෙ\ෂ් ප රණ  මහතා        

ග	 +. Ë. Í. බyඩාරනායක  මහතා     

ග	 w. 5. ජයර;න  මහතා        

ග	 ෙÉ. ආ_. Ë. �Sය�ෙප	ම මහතා        

ග	 6cත ෙZ	ෙගොඩ  මහතා        

ග	 ෙලොහා) ර;ව;ෙ;  මහතා        

ග	 w�\ අ5¸ගම  මහතා      

ග	 �යංකර ජයර;න  මහතා       

ග	 Ë. �යෙසේන මහතා 

ග	 තාරානා; බසන්ායක  මහතා        

ග	 ශා)ත බyඩාර  මහතා 

ග	 එS පස)න �රව_ධන මහතා      

ග	 +. �. ර;නායක  මහතා 

ග	 අ	)wක පනා)]  මහතා        

ග	 ඩZKV. �. ඒකනායක  මහතා        

ග	 ෙරොෂා) රණ7ංහ මහතා        
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ග	 Fෙයෝමාo ෙපෙ_රා  මහතා        

ග	 7Sපාල ගමල;  මහතා        

ග	 ජය7ංහ බyඩාර  මහතා        

ග	 (ආචා_ය) සර;  �රෙසේකර මහතා        

ග	 ජයර;න ෙහේර; මහතා 

ග	 {oෙරෝ� පනා)]  මහතා        

ග	 Fමo 6ෙÉ7ංහ  මහතා        

ග	 (මහාචා_ය)  ස්ස 6තාරණ මහතා        

ග	 ඒ. Í. ?7o ෙපේමජය)ත  මහතා        

ග	 වා?ෙ�ව නානායකාර  මහතා            

ග	 ඩIලස් ෙ�වාන)ද මහතා 

ග	 අ_o }ණෙසේකර  මහතා    

ග	 ච)ද7S ගජYර මහතා     

ග	 �. ෙ. ඉ)wක  මහතා        

ග	 මQ)ද යාපා අෙZව_ධන  මහතා 

ග	 ෙහේමාo }ණෙසේකර  මහතා     

ග	 6ජය දහනායක  මහතා        

ග	 දයාÔත  ෙසේරා  මහතා 

ග	 ඉ)wක බyඩාරනායක  මහතා        

ග	 ඒ. Ë. ජග; kෂප්8මාර  මහතා 

ග	 අතා ද ෙසෙන6ර;න මහතා     

ග	 මQ)ද අමර�ර  මහතා 

ග	 F_මල ෙකොතලාවල  මහතා        

ග	 සන; ජය�Sය  මහතා        

ග	 සරණ }ණව_ධන  මහතා         

ග	  ලංග ?ම පාල  මහතා        

ග	 ෙමොහා) ලාo ෙගේ	  මහතා        

ග	 උෙ��ා ස්ව_ණමාK මහ;{ය   

ග	 �ලා) ෙපෙ_රා  මහතා 

ග	 අsර éයද_ශන යාපා  මහතා        

ග	 ලෂ්ම) යාපා අෙZව_ධන  මහතා 

ග	 සU ෙරෝහන ෙකො��ව8  මහතා        

ග	  මsෂ නානායකාර  මහතා      
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ග	 ඒ. ආ_. එ\. අZ]o කාද_  මහතා         

ග	 ලස)ත අල�යව)න  මහතා 

ග	  ෙරcෙනෝo§ 8ෙ_  මහතා 

ග	 ප6තාෙ�� ව)Fආර�� මහ;{ය 

ග	 }ණර;න �රෙකෝ) මහතා        

ග	 6ට_ ඇ)ටF  මහතා        

ග	 (ෛවද() ?ද_ÓU පනා�koෙo මහ;{ය 

ග	 	ව) රණ�ංග  මහතා        

ග	 ෙනර)ජ) 6කම7ංහ  මහතා 

ග	 (Áජ() එoලාවල ෙ\ධාන)ද Q{    

ග	 ජග; බාල�Sය  මහතා        

ග	 ගා{Î ෙලො8ෙI  මහතා      

ග	 රාcව 6ෙÉ7ංහ මහතා 

ග	 6නායග�_  5රKදර) මහතා,— අoලස් ෙහෝ óෂණ ෙචෝදනා 6ම_ශන 
ෙකො{ෂ) සභාෙV අධ(ෂ ජනරාoවSය වන wo	� ඩයස් 6කම7ංහ මහ;{යෙI 
අ;තෙනෝම ක හා �ෙVෂ සහගත fයාකාරක\,— 

අoලස් ෙහෝ óෂණ ෙචෝදනා 6ම_ශන ෙකො{ෂ) සභාෙV අධ(ෂ ජනරාoවSය වන 
wo	� ඩයස් 6කම7ංහ මහ;{ය 67) Qටk ජනා�ප  මQ)ද රාජපෂ මැ �මා 
ෙවත අoලස ් ෙහෝ óෂණ ෙචෝදනා 6ම_ශන ෙකො{ෂ) සභාව ඉwSෙW  ෙපU  7�න  
ෙලසට කරන ලද  දැ)�ම  පකාරව,  පහත සඳහ) කාරණා පදන\ කරෙගන 0 ලංකා 
පජාතා)xක සමාජවාY ජනරජෙW ආy�කම ව(වස්ථාව;, 1994 අංක 19 දරන අoලස් 
ෙහෝ óෂණ ෙචෝදනා 6ම_ශන ෙකො{ෂ) සභා පනත; උoලංඝනය කර  ෙබන බවට 
ෙමම පා_Kෙ\)�ව අදහස් කර�:— 

1. Qටk ජනා�ප  මQ)ද රාජපෂ මැ �මා තමාෙI ජනා�ප  ëරය ෙහොබවන 
කාල +මාෙVY එම බලතල අsව fයාකර{) කරන ලද කට3;ත ස\බ)ධව 
එම ජනා�ප  බලතල ස\බ)ධව දැUම ඇ  අධ(ෂ ජනරාoවSය 67) 
දැන දැනම හා Qතාමතාම Qටk ජනා�ප �මා අමාත(වරය) ප;�Hම 
ස\බ)ධව 6ම_ශනය ආර\භ �Hෙම) අoලස් ෙහෝ óෂණ ෙචෝදනා 6ම_ශන 
ෙකො{ෂ) සභා පනෙ; 4 (2) වග) ය උoලංඝනය කර ඇ  ෙහ�)ද;  

2. ආy�කම ව(වස්ථාෙV 35 (1) වැF ව(වස්ථාව යටෙ; ජනා�ප  ëරය දැÛ 
ෙහෝ දරන කවර ෙහෝ තැනැ;ෙත8 67) ෙපෞ�ගKක ත;;වෙයQ ලා ෙහෝ Fල 
ත;;වෙW ලා ෙහෝ කරන ලද ෙහෝ ෙනොකර හSන ලද �7ව ස\බ)ධෙය) 
ඔÌට 6	�ධව �7ම අ�කරණයක ෙහෝ 6Fශ්චය අ�කාරයක �7ම න� 
කට3;ත පැවHම ෙහෝ පව;වාෙගන යාම ෙනොකළ 3� බවට වන 
6�6ධානය) ෙනොසලකා හැHෙම) ආy�කම ව(වසථ්ාව උoලංඝනය කර ඇ  
ෙහ�)ද; 

3. ආy�කම ව(වස්ථාෙV 44 (1) ව(වස්ථාව යටෙ; ජනා�ප වරයාට ඇ  බලතල 
අsව අමාත( මyඩලෙW අමාත(වරය)ෙI 6ෂය හා කා_යය Fශ්චය �Hම හා 
අමාත(වරය) ප;�Hම ජනා�ප වරයාෙI කා_යය වන බව පැහැwKවම 
දවා  tයY; එය ෙනොසලකා fයා�Hෙම) ආy�කම ව(වස්ථාව 
උoලංඝනය කර ඇ  ෙහ�)ද; 
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4. එවැF බලය මත කට3� කර{) අමාත(වරෙය8 ප;�Hම අoලස්  ෙහෝ óෂණ  
කට3;ත බවට ෙචෝදනා කර{) Qටk ජනා�ප  මQ)ද රාජපෂ මැ �ම) 
ෙවත අoලස් ෙහෝ óෂණ ෙචෝදනා 6ම_ශන ෙකො{ෂ) සභාව ඉwSෙW ෙපU 
7�න ෙලස අධ(ෂ  ජනරාoවSය 67) ෙකො{ෂ) සභාෙV Fෙයෝගය මත 
ෙහෝ ෙකො{ෂ) සභාෙV Fෙයෝගය ෙනොමැ ව දැs\Yම �Hම ෙහේ�ෙව) 
ආy�කම ව(වස්ථාව උoලංඝනය වන බව දැන දැනම, �ෙVෂ සහගතව අදාළ 
6ම_ශනය 7] �Hම සඳහා කැඳ�ෙම) ආy�කම ව(වස්ථාවද, 1994 අංක 19 
දරන අoලස් ෙහෝ óෂණ ෙචෝදනා 6ම_ශන ෙකො{ෂ) සභා පනතද, උoලංඝනය 
කර ඇ  ෙහ�)ද; 

5. 1994 අංක 19 දරන අoලස ්ෙහෝ óෂණ ෙචෝදනා 6ම_ශන ෙකො{ෂ) සභා පනෙ; 
8(1) වග) ය යටෙ; “ෙකො{ෂ) සභාව 67) F8; කරs ලබන සෑම 
7තා7යම ෙකො{ෂ) සභාෙV සභාප වරයාෙI අ;සන සQතව 6ය 3�ය” යන 
Fෙයෝගය කඩකර{) අoලස් ෙහෝ óෂණ ෙචෝදනා 6ම_ශන ෙකො{ෂ) සභාෙV 
අධ(ෂ ජනරාo යන න{) Qටk ජනා�ප  මQ)ද රාජපෂ මැ �මාට 
ෙකො{ෂ) සභාව ඉwSෙW ෙපU 7�න ෙලසට Fෙයෝගය ලබා Yෙම) අoලස් 
ෙහෝ óෂණ ෙචෝදනා 6ම_ශන ෙකො{ෂ) සභා පනෙ; 8(1) වග) ය 
උoලංඝනය කර ඇ  ෙහ�)ද; 

6. 1994 අංක 19 දරන අoලස ්ෙහෝ óෂණ ෙචෝදනා 6ම_ශන ෙකො{ෂ) සභා පනෙ; 
16(1) වග) ය යටෙ; “ෙකො{ෂ) සභාව ෙවත පැවH ඇ  ක_තව( ඉn 
�HෙමQලා ෙකො{ෂ) සභාවට සහාය �ම �»ස ජනා�ප වරයා 67) 
ෙකො{ෂ) සභාෙV සාමාcකය) 6මසා අoලස් හා óෂණ වැළැ�ෙ\ අධ(ෂ 
ජනරාoවරෙය8 ප; කරs ලැtය හැ�ය” යන වග) යට පටහැFව කට3� 
කර{) ෙමම අධ(ෂ ජනරාoවSය ප;කර ඇ  බව අගාමාත(�මා 67) 
2015.04.20 වැF wන පා_Kෙ\)�ෙVY කරන ලද “න� MපයN ෙමම තන�රට 
ඉ(Pප, ෙවලා ඉ0Q�  කර 3Rනා. මම ඒක අTකරණ ඇම3�මාට U�නා ෙ�ක 
බලලා VUV ෙකෙනNව දා�න Wයලා.” යන පකාශෙය) තහ 	 වන ෙහ�)ද; 

7. එෙම)ම ඇය, අගාමාත(�මාෙI ස¾පතමෙය බව අගාමාත(�මා 
පා_Kෙ\)�ෙVY කරන ලද “දැ� ඉ�න අධ Nෂ ජනරා0�Zය මෙ[ 
භා�යාවෙ[ Z�PයN Wයලා ද�නවා Wයලා. හැබැ� මම තම� ]පා0 8^ම)ංහ 
මැ3�ම, ෙමය, දැනග,ෙ,. ඒ �සා මාෙ[ භා�යාව ෙ�කට ගාව�න එපා.”  
යන පකාශෙය) තහ 	 වන ෙහ�)ද; 

8. 1994 අංක 19 දරන අoලස ්ෙහෝ óෂණ ෙචෝදනා 6ම_ශන ෙකො{ෂ) සභා පනෙ; 
16(2)(1) උප වග) ය යටෙ; අධ(ෂ ජනරාoවරයාෙI වැnප 
පා_Kෙ\)�ෙව) Fශ්චය කළ 3� අතර එය ඒකාබ�ධ අර5දලට වැය බර 
කරs ලැtය 3� ෙහ�)ද, ෙකො{ෂ) සභාෙV ඔÌෙI ෙසේවා කාලය �ළ ඒ වැnප 
අ� කරs ෙනොලැtය 3� බැ6) අදාළ වැnප Fශ්චය කරs ලබ)ෙ) 
පා_Kෙ\)�ව වන ෙහ�)ද, අධ(ෂ ජනරාoවරයාෙI ෙසේවය F_පා�කව, 
ස්වා¦නව, අවංකවම 7]කළ 3�යැ� උ;තHතර පා_Kෙ\)�ව අදහස් කරන 
ෙහ�)ද, අධ(ෂ ජනරාoවSය ��බඳව  ෙබන අ6ශ්වාසය, ෙ�ශපාලන 
ස\බ)ධතා, �ෙVෂ සහගත ෙලස කට3� �H\ වැF කට3� Fසා 
පා_Kෙ\)�ෙව) ඇය ෙවත ලබා ෙදන වැnප මහජනතාවෙI 5දo අF7 ෙලස 
භා6තා �Hම වන ෙහ�)ද;  

9. 1994 අංක 19 දරන අoලස ්ෙහෝ óෂණ ෙචෝදනා 6ම_ශන ෙකො{ෂ) සභා පනෙ; 
17 වග) ය යටෙ; ෙකො{ෂ) සභාෙV සෑම සාමාcකෙය8 67), අධ(ෂ 
ජනරාoවරයාට සහ ෙකො{ෂ) සභාවට සහාය �ම සඳහා ප; කරන ලද සෑම 
Fලධරෙය8 ෙහෝ ෙසේවකෙය8 67), ස්ව|ය ëරෙW කා_ය භාරගැUමට පථම 
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ෙමම පනෙ; 6�6ධාන බලා;මක  �Hෙ\ කා_යය සඳහා හැර, ෙ\ පනත 
යටෙ; ස්ව|ය බලතල fයා;මක �Hෙ\Y හා ක_තව( ඉn �Hෙ\Y තම)ට 
ලැෙබන ෙහෝ තම)ට දැනගැUමට ලැෙබන ෙතොර�	 �7ව අනාවරණය 
ෙනොකරන බවට පකාශය අ;ස) කර{) බැÙ 7�යY  2015.04.20 wනැ  
මVtම, ලංකාYප, wව�න, ෙ§K {ර_ ඇ�� wව�ෙ) 7ය~ම ජා ක kව;ප; 
ම�)ද, එwන ෙවZ අඩ6 හා සමාජ ජාලා ම�)ද, }ව) 6]K නාKකා හා 
ÛපවාQU නාKකා ම�)ද අoලස් ෙහෝ óෂණ ෙචෝදනා 6ම_ශන ෙකො{ෂ) 
සභාෙV ආරං� මා_ග ම�) පැව+ය යsෙව) දව{) හා ඒ සඳහා ඉමහ; 
පචාරණය ලබාYෙම) අoලස් ෙහෝ óෂණ ෙචෝදනා 6ම_ශන ෙකො{ෂ) සභාෙV 
අධ(ෂ ජනරාoවSයෙI අ;සF) Qටk ජනා�ප  මQ)ද රාජපෂ 
මැ �මාට 7තා7ය F8; �Hෙම) 17 වැF වග) ෙW සඳහ) රහස(භාවය 
«|ෙ\ 3�කම උoලංඝනය කර ඇ  ෙහ�)ද;  

10. 1994 අංක 19 දරන අoලස ්ෙහෝ óෂණ ෙචෝදනා 6ම_ශන ෙකො{ෂ) සභා පනෙ; 
22 වග) ය යටෙ; රහස(භාවය කඩ �Sම වරද වන බව දැන එය 
උoලංඝනය �Hෙම) අපරාධ න�ව පැවHම සඳහා අoලස් ෙහෝ óෂණ ෙචෝදනා 
6ම_ශන ෙකො{ෂ) සභාෙV අධ(ෂ ජනරාoවSය යට; වන ෙහ�)ද; 

11. ඇය U ප  ෙදපා_තෙ\)�ෙV 7�යY තම)ෙI FලෙW බලය භා6තා කර{) 
ෙලෝක උ	මය ෙලස න\ කර ඇ  මාතෙo, නකoස් ර�තයට අය; අකර 
25ක ඉඩම අ;ප; කරෙගන  �ම සහ එම ඉඩම සංව_ධනය �Hම ��බඳ 
ලIගල ෙපො97ෙW න�කරය පැවැ;�ම ��බඳ ෙචෝදනාව ඇ  ෙහ�); සහ 

12. අධ(ෂ ජනරාo වශෙය) කට3� කර{) ෙවළඳෙපොෙo 	�යo 65,000/= ක 
ව�නාක{) 3; ජංගම ]රකථනය 	�යo 125,000/= ක වැ� 5දලකට {ලY 
ගැUෙම) අoලස් ෙහෝ óෂණ ෙචෝදනා 6ම_ශන ෙකො{ෂ) සභාෙV 5දo අF7 
ෙලස භා6තා කර ඇ  ෙහ�)ද; 

 

පා_Kෙ\)�ෙව) වැn� ¥)] කරs ලබන FලධාSෙය8 වශෙය) අoලස් ෙහෝ 
óෂණ ෙචෝදනා 6ම_ශන ෙකො{ෂ) සභාෙV අධ(ෂ ජනරාoවSය වන (0�N_ ඩයස ්
8^ම)ංහ මහ,Zය ආy�කම ව(වස්ථාව හා 1994 අංක 19 දරන අoලස් ෙහෝ óෂණ 
ෙචෝදනා 6ම_ශන ෙකො{ෂ) සභා පනත අ5 අ5ෙV උoලංඝනය කර{) හා ෙ�ශපාලන 
ප;�ම ලැ�ෙම) ඒ අsව කට3� �Hෙම)ද, ෙමම පා_Kෙ\)�ෙV 6ශ්වාසය tඳ 
ෙහළා ඇ  බැ6) ෙම| FලධාSFයෙI ෙසේවය අවස)  ෙකොට ඇය අoලස් ෙහෝ óෂණ 
ෙචෝදනා 6ම_ශන ෙකො{ෂ) සභාෙV අධ(ෂ ජනරාo ëරෙය) පහ කළ 3� බවට ෙමම 
පා_Kෙ\)�ව අදහස් කර�.   

 
* සල+ෙණ� හC�ව< ලබ�ෙ� ආ>Fෙ� කටG� ය. 

 

 

 

 


