
 

2010 ෙනොවැම්බර්  මස  09 වැනි අඟහරුවාදා   

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
0119/’10 

1. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ)   වර්ෂ 2005 සිට 2010 මාර්තු 31 දක්වා ශී ලංකාවට ෙගන්වන ලද ෙසේලයින්, 
   (i) පමාණය ෙකොපමණද; 
 (ii) වර්ග කවෙර්ද; 
 (iii) ආනයනය කිරීමට  වැයවූ මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) පසුගිය දිනවල ෙසේලයින් හිඟයක් පිළිබඳව විවිධ ෙතොරතුරු පුවත්පත්වල පළවූ 

අතර එවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 
 (ii) එවැනි තත්ත්වයක්  ඇති කිරීමට නිලධාරිෙයකු සම්බන්ධ නම්, ඔවුන්ට 

එෙරහිව ගත් පියවර කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0260/’10 

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

(අ) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය් තංගල්ල කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත් ෙබලිඅත්ත  
ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන රජෙය්  පාසල්වල අධ ාපනය 
ලබන දරුවන්ෙග් විභාග සමත්වීෙම් පතිශතය අඩුෙවමින් පවතින  බව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ආ) එම අධ ාපන කලාපෙයන් 2007, 2008 සහ 2009 වර්ෂයන්හිදී අ.ෙපො.ස. උසස ්ෙපළ 
සමත්ව විශව්විද ාල අධ ාපනය ලැබීමට සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන් සංඛ ාව සහ ඔවුන් 
අයත් පාසල්වල නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) වර්ෂය ආරම්භෙය්දී ෙපළෙපොත් සහ ගුරුවන්ෙග් විෂය නිර්ෙද්ශයන් නියමිත 
ෙව්ලාවට ෙනොලැබීම සිසුන්ෙග් අධ ාපනය පහත වැටීමට ෙහේතුවන බව එතුමා 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම සිසුන්ෙග් අධ ාපනය වැඩි දියුණු කිරීම හා කුසලතා වර්ධනය 
කිරීමට අවශ  ෙපළෙපොත් නියමිත කාලයට ලබා දීමට  පියවර ගන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?   

(හත්වැනි පාර්ලිෙම්න්තුව — පළමුවැනි සභාවාරය) 
අංක. 2] 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
න ාය පුස්තකය 

2010 ෙනොවැම්බර් මස 09 වැනි අඟහරුවාදා ඇතුළුව එදින සිට 

නිකුත් කෙළේ 2010 ඔක්ෙතෝබර් මස 21 වැනි බහස්පතින්දා 



( 2 ) 

 

 

(ඈ) (i) එම පාසල් නියමිත පරිදි අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා අදාළ නිලධාරීන් ෙයොමු 
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

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

0273/’10 

3. 
ගරු රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන සහ ආගමික කටයුතු  

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) “ඉන්ටර්නැෂනල් කයිසීස ්ගෲප්” නමැති සංවිධානයක් පිළිබඳව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i)  ෙමම සංවිධානෙය් නිෙයෝජිතයින් දැනට ශී ලංකාව තුළ සිටිත් ද, එෙසේත් නැති 
නම්, පසු ගිය වර්ෂ 10ක කාලය තුළ සිටිෙයෝ ද; 

 (ii) එම සංවිධානය ශී ලංකාව තුළ කියාත්මක වූෙය් කවර විධිවිධාන යටෙත්ද; 

 (iii) එහි ජාත න්තර කියාකාරිකයින් සඳහා වීසා බලපත් ලබා දුන්ෙන් ෙකෙසේද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i)  ෙමම සංවිධානය විසින් ශී ලංකාව තුළ ෙසේවෙය් ෙයොදවනු ලැබූ ශී 
ලාංකිකයින්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 (ii) ඔවුන් සතු අධ ාපනික ෙහෝ ෙවනත් සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 (iii) “ඉන්ටර්නැෂනල් කයිසීස ්ගෲප්”  සංවිධානය විසින් ඒ එක් එක් තැනැත්තාට 
ෙගවන ලද මුදල සහ ඒවා ෙගවූ පදනම කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) (i)  ෙමම සංවිධානය ෙහෝ එහි ෙසේවකයින්ෙගන් කිසිවකු ශී ලංකාෙව්දී බදු ෙගවිය 
යුතුව තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඔවුන් එම වගකීම ඉටු කර තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

0293/10 

4. 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,—  විදුලිබල  හා  බලශක්ති  අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට,— 

(අ) 2006 වර්ෂය සඳහා  විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව ෙපන්වා ෙදන පරිදි, 

 (i) මීටර් 9ක් දිග ලී කණු 21000ක් හා මී ටර් 10ක් දිග ලී කණු 3400ක් මිලදී ගැනීම 
සඳහා මිල ගණන් කැඳවන ලද බවත්; 

 (ii) අවම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ රාජ  දැව සංසථ්ාෙව් ෙටන්ඩරය පිළිෙනොගත් 
බවත්; 

 (ii) ෙදවනුව අඩුම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ දකුණු අපිකානු සමාගමට ෙටන්ඩරය 
පදානය කළ බවත්; 

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) ෙකෙසේ ෙවතත් මීටර් 9ක් දිග ලී කණු 10500ක්  හා මීටර් 10ක් දිග ලී කණු 

1700ක් මිලදී ගත් බවත්; 



( 3 ) 

 

 

 (ii) එයින් දකුණු පළාතට සැපයූ කණු 2363කින් පාවිච්චියට ෙගන තිබුෙන් කණු 
73ක් පමණක් බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 
(ඇ) රාජ  දැව සංසථ්ාවට ඉහත ෙටන්ඩරය පදානය ෙනොකිරීම නිසා රුපියල් මිලියන 

79.5ක පාඩුවක් සිදු වූ බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඈ)  එකී පාඩුව පිළිබඳව වගකිවයුත්තන්ෙග් නම් කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0366/’10 

5. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— 

(අ) (i) ෙලෝක ෙසෞඛ  සංවිධානෙය් පමිතීන් අනුව ෛවද වරුන් සහ ජනතාව අතර 
පැවතිය යුතු අවම අනුපාතය කුමක්ද; 

 (ii) ෙසෞඛ  අමාත ාංශය පිළිගන්නා පමිතීන් අනුව ශී ලංකාෙව් ෛවද වරුන් සහ 
ජනතාව අතර තිබිය යුතු අවම අනුපාතය ෙකොපමණද; 

 (iii) දැනට ශී ලංකා ව තුළ පවතින ෛවද වරුන් සහ ජනතාව අතර අනුපාතය 
ෙකොපමණද; 

 (iv) මධ ම රජෙය් පාලනය යටෙත් පවතින ෙරෝහල්වල ෙසේවය කරන 
ෛවද වරුන් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (v) පළාත් සභා යටෙත් පවතින ෙරෝහල්වල ෙසේවය කරන ෛවද වරුන් සංඛ ාව  
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?   

(ආ) (i) ශී ලංකාෙව් විශව්විද ාලවලින් පිටවන ෛවද වරුන් රජෙය් ෙසේවයට බඳවා 
ගැනීම නතර කිරීමට ෙහෝ සීමා කිරීමට තීරණය කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙහේතු කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0411/’10 

6. 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) ශී ලංකා රාජ  වැවිලි සංසථ්ාවට අයත් මහනුවර හන්තාන වත්ෙතන් අක්කර 45 රූඩ් 
02 පර්චස ් 16 ක බිම් පමාණයක් නීත ානුකූල ෙනොවන ඉඩම් හුවමාරුවක් ෙලස 
ෂාමිනී කිරිඇල්ල සහ පිලිප් ජයවර්ධන යන අය ෙවත ලබා දී ඇති බව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙමම ඉඩම ලබාදිය හැක්ෙක් ව වසථ්ාපිතව ඉඩම් පතිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් සභාවට 
පවරාෙගන වුවත්, එම කියා මාර්ගය අනුගමනය ෙනොකර එවකට සිටි අමාත තුමා සහ 
ජ.න.ව.ස.ම සභාපතිතුමා විසින් එම ඉඩම පවරා ඇත්ෙත් නීත ානුකූල ෙනොවන 
ආකාරයකට බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?  

(ඇ) (i) නීත ානුකූලව පවරා ෙනොමැති නම්, ෙමම ඉඩම වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත ාංශයට නැවත පවරා ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) නීත ානුකූල ෙනොවන ෙමම ඉඩම් ගණුෙදනුවට වගකිව යුත්ෙතෝ කවුරුන්ද; 



( 4 ) 

 

 

 (iii) ඔවුන් සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

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

0431/’10 

7. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) විෙද්ශ කටයුතු අමාත වරයා සිය ධූරෙය් රාජකාරි භාරගත් දිනෙය් සිට අද 
දක්වා විෙද්ශ කටයුතු අමාත වරයා ෙලස විෙද්ශ ගතවූ වාර සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii) සංචාරය කළ රෙට් නම, සංචාරය සඳහා ෙහේතුව, අමාත වරයා සඳහා වියදම, 
කැටුව ගිය පුද්ගලයන්ෙග් නම් සහ ඔවුන් ෙවනුෙවන් දැරූ පිරිවැය, එක් එක් 
සංචාරය සඳහා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;    

 (iii) එක් එක් සංචාරය තුළින් ෙමරට ලැබූ පතිලාභ කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ආ) (i) පසුගිය වර්ෂ 5 තුළ, වත්මන් අමාත වරයාට ෙපර එම තනතුර දැරූ පුද්ගලයන් 

ඉහත සඳහන් රටවලටම සංචාරය කළ වාර ගණන ෙකොපමණද;  
 (ii) ඒ සඳහා වැයවූ සමසත් පිරිවැය ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0556/’10 

8. 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) 2009.02.20 දින තසත්වාදී ගුවන් පහාරෙයන් හානියට පත් වූ ෙද්ශීය ආදායම් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පධාන කාර්යාල ෙගොඩනැගිල්ෙල් පතිසංසක්රණ කටයුතු සඳහා 
රාජ  ඉංජිෙන්රු සංසථ්ාෙව් ඇසත්ෙම්න්තු අනුව අමාත  මණ්ඩලය විසින් අනුමත 
කළ මුළු මුදල ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම ෙගොඩනැගිල්ෙල් අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදුකරන ලද ෙපෞද්ගලික 
ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් නම්, ෙකොන්තාත් වටිනාකම හා ෙගවා ඇති මුදල් 
පමාණයන් කවෙර්ද; 

 (ii) ෙගොඩනැගිල්ෙල් වර්ග අඩියක් සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත වියදම ෙකොපමණද; 
          (iii)  අලුත්වැඩියාවට අදාළ සියලු මුදල් ෙගවා අවසන් කර තිෙබ්ද; 
    (iv) අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා ෙටන්ඩර් පදානය කිරීෙම්දී නියමිත ෙටන්ඩර් 

පටිපාටි අනුගමනය කර තිෙබ්ද; 
           (v)   එෙසේ නම්, ඊට අදාළ විසත්ර ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
  (ඇ) (i) අලුත්වැඩියා කටයුතු ආරම්භ කළ දිනය කවෙර්ද; 

            (ii) එම කටයුතු අවසන් කිරීමට ගිවිසුම්ගත කාලය ෙකොපමණද; 
 (iii) ෙම් වන විට ෙගොඩනැගිල්ෙල් පතිසංසක්රණ කටයුතු මුළුමනින්ම අවසන් කර 

තිෙබ්ද; 
 (iv) ෙගොඩනැගිල්ෙල් පතිසංසක්රණ කටයුතු සම්බන්ධෙයන් සෑහීමකට පත් විය 

හැකි බවට විෙශේෂඥ වාර්තාවක් තිෙබ්ද; 

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



( 5 ) 

 

 

0261/’10 

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

(අ) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, වලසම්ුල්ල කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත් 
වලසම්ුල්ල ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන රජෙය් පාසල්වල 
අධ ාපනය ලබන දරුවන්ෙග් විභාග සමත්වීෙම් පතිශතය අඩුෙවමින් පවතින  බව 
එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) එම අධ ාපන කලාපෙයන් 2007, 2008 සහ 2009 වර්ෂයන්හිදී අ.ෙපො.ස. උසස ්ෙපළ 
සමත්ව විශව්විද ාල අධ ාපනය ලැබීමට සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන් සංඛ ාව සහ ඔවුන් 
අයත් පාසල්වල නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) වර්ෂය ආරම්භෙය්දී ෙපළෙපොත් සහ ගුරුවන්ෙග් විෂය නිර්ෙද්ශයන් නියමිත 
ෙව්ලාවට ෙනොලැබීම සිසුන්ෙග් අධ ාපනය පහත වැටීමට ෙහේතුවන බව එතුමා 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම සිසුන්ෙග් අධ ාපනය වැඩි දියුණු කිරීම හා කුසලතා වර්ධනය 
කිරීමට අවශ  ෙපළෙපොත් නියමිත කාලයට ලබා දීමට  පියවර ගන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?   
(ඈ) (i) එම පාසල් නියමිත පරිදි අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා අදාළ නිලධාරීන් ෙයොමු 

කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

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

0387/’10 

10. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) පසුගිය වර්ෂ 6 ක කාලය තුළ ෙරෝහල්වලින් ඉවත් කළ බාල වර්ගෙය්   ඖෂධ 
පමාණය ෙකොපමණද;  

 (ii) එෙසේ ඉවත් කරන ලද ඖෂධවල වටිනාකම ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ඖෂධ ෙගන්වීමට අනුමතිය ලබා දී ඇත්ෙත් කවුරුන්ද; 

 (iv) එම ඖෂධ විනාශ කිරීමට රජය විසින් මුදලක් වැය කෙළේද; 

 (v) එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද; 

 (vi) බාල වර්ගෙය් ඖෂධ ෙගන්වීෙමන් සමසත්යක් ෙලස රජයට දැරීමට  සිදු වූ 
අලාභය ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0432/’10 

11. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

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

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



( 6 ) 

 

 

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

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ආ) රෙට් ආර්ථිකය වගකීෙමන් ෙතොරව ෙමෙහයවීම ෙවනුෙවන් වගකිවයුතු 

පුද්ගලයින්ෙග් නම් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

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

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0557/’10 

12. 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) තසත්වාදී ගුවන් පහාරෙයන් හානියට පත්වූ ෙද්ශීය ආදායම් ෙගොඩනැගිල්ල 
අලුත්වැඩියා කර අවසන් කරන ෙතක් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අංශ සථ්ාපිත කිරීම 
සඳහා කුලී පදනම මත ලබාගත් ෙගොඩනැගිලි කවෙර්ද;  

 (ii) එම ෙගොඩනැගිලිවල අයිතිකරුවන්ෙග් නම් සහ  ලිපිනයන් කවෙර්ද; 
 (iii) එක් එක් කුලී ෙගොඩනැගිල්ලට ෙගවා ඇති මුළු මුදල් පමාණයන් ෙවන් ෙවන් 

වශෙයන් ෙකොපමණද; 
           (iv)    ඒවාෙය් කුලී කාල සීමාව ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් එක් එක් අංශ තවදුරට ත් කුලී 

ෙගොඩනැඟිලිවල පවත්වාෙගන යනු ලබන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද; 

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

0262/’10 

13. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, වලසම්ුල්ල කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත් කටුවන 
ෙකොට්ඨාශ අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන රජෙය් පාසල් වල අධ ාපනය 
ලබන දරු දැරියන්ෙග් විභාග සමත්  වීෙම් පතිශතය අඩුෙවමින් පවතින බැව්  ඔබතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ආ) එම අධ ාපන කලාපෙයන් 2007, 2008 සහ 2009 වර්ෂයන්හිදී අ.ෙපො.ස. උසස ්ෙපළ 
සමත්ව විශව්විද ාල අධ ාපනය ලැබීමට සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන් සංඛ ාව සහ ඔවුන් 
අයත් පාසල්වල නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) වර්ෂය ආරම්භෙය්දී ෙපළෙපොත් සහ ගුරුවන්ෙග් විෂය නිර්ෙද්ශයන් නියමිත 
ෙව්ලාවට ෙනොලැබීම සිසුන්ෙග් අධ ාපනය පහත වැටීමට ෙහේතුවන බව එතුමා 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම සිසුන්ෙග් අධ ාපනය වැඩි දියුණු කිරීම හා කුසලතා වර්ධනය 
කිරීමට අවශ  ෙපළෙපොත් නියමිත කාලයට ලබා දීමට  පියවර ගන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?   



( 7 ) 

 

 

(ඈ) (i) එම පාසල් නියමිත පරිදි අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා අදාළ නිලධාරීන් ෙයොමු 
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

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

0433/’10 

14. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු  

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) උතුරු සහ නැෙගනහිර පළාත්වල ෙම් වන විට ලියාපදිංචි වී ඇති ආගමික 
ආයතන සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ඒවාෙය් නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද;    

 (iii) ඒවා අතුෙරන් වඩා වැදගත්කමින් යුතු වූද, ඓතිහාසික වටිනාකමින් යුක්ත වූද, 
ආගමික සථ්ාන 20 හි නම් කවෙර්ද;  

 (iv) රජය විසින් එම ආගමික ආයතන ෙවත ෙවන් කර දී ඇති මුදල් පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (v) එම ආයතනයන්හි වැඩ ෙවෙසන පූජකවරුන් සංඛ ාව එක් එක් ආගම අනුව 
ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0558/’10 

15. 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— කීඩා අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

  ( අ) (i) අයිෆා සම්මාන උෙළල සඳහා සුගතදාස ගෘහසත් කීඩාංගනය නවීකරණය 
කරනු ලැබුෙව්ද; 

 (ii) එෙසේ නවීකරණය කිරීෙම්දී ගෘහසත් කීඩාංගනය තුළ සිදු කළ ෙවනසක්ම් 
පිළිබඳ සම්පූර්ණ විසත්ර කවෙර්ද;  

 (iii) එම නවීකරණය කිරීම් සිදු කරනු ලැබු ආයතනය කුමක්ද; 

 (iv) ඊට වැය කළ මුදල ෙකොපමණද; 

           (v)   එම මුදල් පතිපාදන ලබා දුන් ආයතනය කුමක්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 (ආ) සුගතදාස ගෘහසත් කීඩාංගනය තුළ, 

            (i) නවීකරණයට ෙපර අසුන්ගත හැකිව තිබූ පුද්ගලයින් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

           (ii)  නවීකරණෙයන් පසු  අසුන්ගත හැකි පුදගලයින් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ)   ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

 
 

 



( 8 ) 

 

 

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු 
 

*1.  
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත (2011) — ෙදවැනි වර කියවීම 
 

*2.  
භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් (නිෙයෝජිතයන් පත්කිරීෙම්)  පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනි වර කියවීම 
 

*3.  
ෙගවීම් පැහැර හරිනු ලැබූ බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනි වර කියවීම 
 

*4.  
සූදු (විෙශේෂ විධිවිධාන)  පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවන වර කියවීම 
 

*5.  
ශී ලංකා රාජ  ව වසාය පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභා (ඉවත් කිරීෙම්) පනත් 

ෙකටුම්පත — ෙදවැනි වර කියවීම 
 

*6.  
බැංකු මගින් පදානය කරන ලද ණය අයකර ගැනීෙම් (විෙශේෂ විධිවිධාන) (සංෙශෝධන) පනත් 

ෙකටුම්පත — ෙදවැනි වර කියවීම 
 

*7.  
රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත් කිරීෙම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනි වර කියවීම 
 

*8.  
මරණ ලියාපදිංචි කිරීෙම් (තාවකාලික විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනි වර කියවීම 
 

*9.  
පළාත් පාලන ආයතන (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනි වර කියවීම 
 

*10.  
පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත — ෙදවැනි වර කියවීම 
 

*11. 
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ 

බදු පනත ය ටෙත් නියමය (අංක 1),— ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් 44(2) වැනි ව වසථ්ාව සමඟ 
කියවිය යුතු, 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය යටෙත් 
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2010 ජූනි මස 17 
දිනැති අංක 1658/31 දරන අති  විෙශේෂ ගැසට් පත ෙය් පළ කරනු ලැබ, 2010.10.20 වැනි දින 
ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතුය. 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය ලැබී ඇත) 

*12. 
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ 

බදු පනත ය ටෙත් නියමය (අංක 2),— ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් 44(2) වැනි ව වසථ්ාව සමඟ 
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කියවිය යුතු, 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය යටෙත් 
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2010 අෙගෝසත්ු 
මස 09 දිනැති අංක 1666/1 දරන අති  විෙශේෂ ගැසට් පත ෙය් පළ කරනු ලැබ, 2010.10.20 වැනි 
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතුය. 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය ලැබී ඇත) 

*13. 
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා,— විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ 

බදු පනත ය ටෙත් නියමය (අංක 3),— ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් 44(2) වැනි ව වසථ්ාව සමඟ 
කියවිය යුතු, 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය යටෙත් 
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2010 සැප්තැම්බර් 
මස 09 දිනැති අංක 1670/20 දරන අති  විෙශේෂ ගැසට් පත ෙය් පළ කරනු ලැබ, 2010.10.20 වැනි 
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතුය. 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය ලැබී ඇත) 

*14. 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත තුමා,— ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත යටෙත් 

නිෙයෝගය,— 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනෙත් 14(1) වැනි වගන්තිය 
යටෙත් ෙසස ්බදු සම්බන්ධෙයන් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 
2010 ජූලි මස 09  දිනැති අංක 1661/36 දරන අති  විෙශේෂ ගැසට් පත ෙය් පළ කරනු ලැබ 
2010.10.20 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතුය. 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය ලැබී ඇත) 

*15. 
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා,— මුදල් පනත යටෙත් 

නිෙයෝග,— 2004 අංක 11 දරන මුදල් පනෙත් 22 වැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු 26 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් ජාත න්තර විදුලි සංෙද්ශ කියාකරු බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා කම 
සම්පාදන අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2010 ජූලි මස 12  දිනැති අංක 1662/1 දරන අති  
විෙශේෂ ගැසට් පත ෙය් පළ කරනු ලැබ, 2010.10.20 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත 
කළ යුතුය. 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය ලැබී ඇත) 

*16. 
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා,— නිෂප්ාදන බදු (විෙශේෂ 

විධිවිධාන) පනත ය ටෙත් නියමය,—  1989 අංක 13 දරන නිෂප්ාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) 
පනෙත් 3 වැනි වගන්තිය යටෙත් නිෂප්ාදන බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා කම සම්පාදන 
අමාත වරයා විසින් සාදනු ලදුව, 2010 අෙගෝසත්ු මස 30  දිනැති අංක 1669/1 දරන අති  විෙශේෂ 
ගැසට් පත ෙය් පළ කරනු ලැබ, 2010.10.20 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ 
යුතුය. 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය ලැබී ඇත) 

*17. 
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත තුමා,—  මැනුම් පනත යටෙත් නිෙව්දනය (අංක 1),— 

2002 අංක 17 දරන මැනුම් පනෙත් 41 වැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු, එම පනෙත් 65 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් ඉඩම් අමාත වරයා විසින් අනුමතකර 2005 ෙනොවැම්බර් මස 23 වැනි දින 
අංක 1420/20 දරන ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ “2005 ඉඩම් මැනුම් සභා (වෘත්තිෙය් ෙයදීෙම් 
වාර්ෂික බලපත)” නිෙයෝගෙය් 3 වැනි ෙඡ්දය සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා 2009 ෙදසැම්බර් මස 18 
වැනි දින අංක 1633 දරන ගැසට් පතෙය් පල කරනු ලැබ, 2010.10.19 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන 
ලද නිෙව්දනය අනුමත කළ යුතු ය. 
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*18. 
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත තුමා,—  මැනුම් පනත යටෙත් නිෙව්දනය (අංක 2),— 

2002 අංක 17 දරන මැනුම් පනෙත් 39 වැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු, එම පනෙත් 65 වැනි 
වගන්තිය යටෙත් ඉඩම් අමාත වරයා විසින් අනුමතකර 2005 ෙනොවැම්බර් මස 23 වැනි දින 
අංක 1420/20 දරන ගැසට් පතෙය් පල කරනු ලැබූ “2005 ඉඩම් මැනුම් (ලියාපදිංචි කිරීෙම්)” 
නිෙයෝගෙයහි 2(2) ෙඡ්දය සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා 2010 ජූනි මස 22 වැනි දින අංක 1659/9 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පල කරනු ලැබ, 2010.10.19 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
නිෙව්දනය අනුමත කළ යුතු ය. 

*19. 
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත තුමා,—  හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීෙම්  පනත යටෙත් 

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

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය ලැබී ඇත.) 

*20. 

අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා,— විසර්ජන පනත යටෙත් 
ෙයෝජනාව,— 2008 අංක 43 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා කම 
සම්පාදන අමාත තුවරයාට පැවරුන බලතල අනුව, ආණ්ඩුෙව් අනුමතිය ඇතිව, වැඩබලන මුදල් 
හා කම සම්පාදන අමාත වරයා විසින් ෙදන ලද පහත දැක්ෙවන අංක 27 දරන නියමය අනුමත 
කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

2008 අංක 43 දරන විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිය   
යටෙත් අංක 27 දරන නියමය 

වැඩ බලන මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත , සරත් අමුණුගම වන මම, 2008 අංක 43 දරන 
විසර්ජන පනෙත් 8 වැනි වගන්තිෙයන් මා ෙවත පවරනු ලැබ ඇති බලතල පකාරව, ආණ්ඩුෙව් 
අනුමතිය ඇතිව, එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් විෂය අංක: 21302 “ෙපොත් මුදණය, 
පචාරණය හා අෙලවිය අත්තිකාරම් ගිණුම — අධ ාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව” ෙවත 
පැවරී ඇති කාර්යය ෙවනුෙවන් නිශච්ිතව දක්වා ඇති සීමාවන්, ෙමම නියමය මගින් ෙවනස ්
කරමි. 

 (i) එකී පනෙත් ෙතවැනි  උපෙල්ඛනෙය් II වැනි තීරෙයහි  සංෙශෝධන 
  නිශච්ිතව දක්වා ඇති වියදෙමහි උපරිම සීමාව               ෙනොමැත 

 (ii) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් III වැනි තීරෙයහි රු.  2,400,000,000   සිට 
  නිශච්ිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල අවම සීමාව රු.  2,162,000,000   දක්වා  

 (iii) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් IV වැනි තීරෙයහි  සංෙශෝධන   
  නිශච්ිතව දක්වා ඇති ලැබීම්වල හර ෙශේෂයන්ෙග්                           ෙනොමැත 
  උපරිම සීමාව 

 



( 11 ) 

 

 

  (iv) එකී පනෙත් ෙතවැනි උපෙල්ඛනෙය් V වැනි තීරෙයහි  රු.  100,000,000  සිට 
  නිශච්ිතව දක්වා ඇති බැරකම්හි උපරිම සීමාව  රු.  960,000,000 දක්වා  

(ෙමම නියමය වලංගු වන්ෙන් 2009.12.31 වැනි දින දක්වා පමණි) 

     අත්සන් කෙළේ/ ආචාර්ය සරත් අමුණුගම,
    වැඩ බලන මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා. 

2010.07.03 වැනි දින, 
ෙකොළඹ 01. 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය ලැබී ඇත) 

*21. 

ෙසෞඛ  අමාත තුමා,— ශී ලංකා රාජ  ඖෂධ නිෂප්ාදන නීතිගත සංසථ්ාෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාව හා ගිණුම් 2007,— 1957 අංක 49 දරන රාජ  කාර්මික නීතිගත සංසථ්ා පනෙත් 30(2) 
සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2009.07.08 වැනි දින ඉදිරිපත් 
කරන ලද 2007.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා රාජ  ඖෂධ නිෂප්ාදන නීතිගත සංසථ්ාෙව් 
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය.  

(ෙසෞඛ  ආරක්ෂණ හා ෙපෝෂණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව විසින් 
2009.05.05 දින සලකා බලන ලදි.) 

*22. 

ෙසෞඛ  අමාත තුමා,— විජය කුමාරතුංග අනුසම්රණ ෙරෝහෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් 
2007,— 1957 අංක 49 දරන රාජ  කාර්මික නීතිගත සංසථ්ා පනෙත් 30(2) සහ 1971 අංක 38 
දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2009.07.08 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
2007.12.31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් විජය කුමාරතුංග අනුසම්රණ ෙරෝහෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් අනුමත 
කළ යුතු ය.  

(ෙසෞඛ  ආරක්ෂණ හා ෙපෝෂණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව විසින් 
2009.05.05 දින සලකා බලන ලදි.) 

*23. 

ෙසෞඛ  අමාත තුමා,— ශී  ජයවර්ධනපුර  මහ  ෙරෝහෙල්  වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් 2006,— 
1957 අංක 49 දරන රාජ  කාර්මික නීතිගත සංසථ්ා පනෙත් 30(2) සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් 
පනෙත් 14(3) වගන්තිය යටෙත් 2009.07.08 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2006.12.31 දිෙනන් 
අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා පිළිෙයල කරන ලද විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී 
ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහෙල් වාර්ෂික වාර්තාව හා  ගිණුම් අනුමත කළ යුතු ය. 

(ෙසෞඛ  ආරක්ෂණ හා ෙපෝෂණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව විසින් 
2009.05.05 දින සලකා බලන ලදි.) 



( 12 ) 

 

 

*24. 

තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමා,— ශී ලංකා පමිති ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව  
2007,— 1984 අංක 06 දරන ශී ලංකා පමිති ආයතනය පනත සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් 
පනෙත් 14(3) වැනි වගන්තිය අනුව 2009.09.09 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2007 ජනවාරි මස 
01 වැනි දින සිට 2007 ෙදසැම්බර් මස 31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ශී ලංකා පමිති ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව 
අනුමත කළ යුතු ය. 

(විද ා හා තාක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව විසින් 2009.08.06 දින සලකා 
බලන ලදී.) 

*25. 

තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමා,— කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව 
2006,— 1994 අංක 11 දරන විද ා හා තාක්ෂණ සංවර්ධන පනෙත් 40(3) සහ 1971 අංක 38 
දරන මුදල් පනෙත් 14(3) වැනි වගන්තිය අනුව 2009.09.06 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2006 
ජනවාරි මස 01 වැනි දින සිට 2006 ෙදසැම්බර් මස 31 වැනි දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් නිරීක්ෂණ ඇතුළත් කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව 
අනුමත කළ යුතු ය. 

(විද ා හා තාක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව විසින් 2009.08.06 දින සලකා 
බලන ලදී.)  

*26. 

තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමා,— අනුකූලතා තක්ෙසේරු පිළිබඳ ශී ලංකා පතීතන 
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව 2006,— 2005 අංක 32 දරන අනුකූලතා තක්ෙසේරු පිළිබඳ ශී 
ලංකා පතීතන මණ්ඩල පනෙත් 29(5) වැනි වගන්තිය අනුව සහ 1971 අංක 38 දරන මුදල් 
පනෙත් 14(3) වැනි වගන්තිය අනුව 2009.09.09 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 2006 ජනවාරි 01 
වැනි දින සිට 2006 ෙදසැම්බර් 31 දිෙනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් 
නිරීක්ෂණ ඇතුළත් අනුකූලතා තක්ෙසේරු පිළිබඳ ශී ලංකා පතීතන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව 
අනුමත කළ යුතු ය.  

(විද ා හා තාක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව විසින් 2009.08.06 දින සලකා 
බලන ලදී.) 

* සලකුෙණන් හඳුන්වනු ලබන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් කටයුතු ය. 
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2010 ෙනොවැම්බර් මස 10 වැනි බදාදා  

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
0039/’10 

1. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පවාහන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   
(අ) (i) 2009 වර්ෂෙය් ජනවාරි සිට ෙදසැම්බර් ෙතක් වූ එක් එක් මාසෙය්දී, ශී ලංකා 

මධ ම ගමනාගමන මණ්ඩලය (ශී.ලං.ග.ම) විසින් මාසික වාර පෙව්ශපතවලින් 
ලබා ගන්නා ලද ආදායම ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත කී ආදායම එකී මාස තුළදී ශී.ලං.ග.ම විසින් මගී පවාහනය තුළින් ලබා 
ගන්නා ලද මුළු ආදායෙමහි පතිශතයක් ෙලස ෙකොපමණද;   

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ආ) (i) ලබා ගන්නා ලද ආදායම එක් එක් මාසය ආරම්භෙය්දී බැංකුවක තැන්පත් 

කිරීම මගින් අදාළ ආයතනය අමතර ෙපොලියක් උපයනු ලබන්ෙන්ද;  
 (ii) එෙසේ නම්, ඉහත කී මාස තුළදී එෙලස උපයාගත් මුදල ෙකොපමණද;   
 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         
 (ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 

0076/'10 

2. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— 

(අ) දැනට වර්ෂයකට ෙපර ෙකොන්කීට් අතුරා සකසන ලද හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, 
ෙබලිඅත්ත පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, තාරෙප්රිය නැෙගනහිර ගාම නිලධාරී 
වසෙම්, තාරෙප්රිය, ෙපොත්ෙතෙවල වැව මාර්ගෙය් මීටර් 200 ක දුර පමාණෙයහි ෙම් 
වන විට ෙකොන්කී ට් ගැලවී, අබලන් වී ඇති බව එතුමා  දන්ෙනහිද?  

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

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

ලබාෙගන තිෙබ්ද;  
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0528/’10 

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

(අ) (i) නැෙගනහිර පළාෙත්, ඇතුළත වටරවුම් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
ෙයෝජිත මාර්ගයක් ද; 

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

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  



( 14 ) 

 

 

(ආ) ෙමම මාර්ගෙය් සංවර්ධන කටයුතු කරනු ලබන්ෙන් නම්,  

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

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

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

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

අරමුදල්වලින් ලබා ගත්ෙත්ද; 

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

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?   
(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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4. 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) යාපනය, කිළිෙනොච්චිය හා මුලතිව් දිසත්ික්ක තුළ පුරන් වූ කුඹුරු බිම් පමාණය 
ෙහක්ටයාර ෙකොපමණද;  

 (ii) එම කුඹුරු නැවත අසව්ැද්දීම සඳහා ෙගොවීන්ට දිරිදීම් ලබා ෙදන්ෙන්ද;  
 (iii) එෙසේ නම්, ඒ කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) එම කුඹුරු අසව්ැද්දීෙමන් ලබා ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත වී අසව්ැන්න ෙමටික් ෙටොන් 

සංඛ ාව ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

0613/’10 

5. 
ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය,— ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) (i) සපුගසක්න්ද ෙතල් පිරිපහදුව පුළුල් කිරීෙම් ව ාපෘතිය සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත 
පිරිවැය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ව ාපෘතිය ෙමෙහයවනු ලබන්ෙන් ණය පහසුකම් යටෙත්ද; පදාන 
යටෙත්ද; 

 (iii) එම ව ාපෘතිය අවසන් කිරීමට අෙප්ක්ෂිත වර්ෂය කවෙර්ද; 
 (iv) උක්ත ව ාපෘතිය අවසානෙය්දී ඉහළ නැංවීමට අෙප්ක්ෂිත ෛදනික ෙතල් 

පිරිපහදු ධාරිතාවය  ෙබොර ෙතල් බැරල් ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

 



( 15 ) 

 

 

(ආ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය් නව ෙතල් පිරිපහදුවක් ආරම්භ කිරීමට ෙයෝජිතව 
තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම ව ාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට අෙප්ක්ෂිත වර්ෂය කවෙර්ද; 

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

0621/’10 

6. 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) අධ ාපන අමාත ංශ ෙල්කම්ෙග් චකෙල්ඛ අංක 2008/41 මගින් පාසල් ආදී ශිෂ  
සංගම් හා ෙවනත් විවිධ සංගම් මගින් පාසල් සිසුන්ෙගන් සහ ෙදමාපියන්ෙගන් යම් 
යම් ෙහේතු දක්වා මුදල් එකතු කිරීම තහනම් කර ඇති බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?   

(ආ) එෙසේ තිබියදී ෙකොළඹ රාජකීය විද ාලෙය් ආදි ශිෂ  සංගමය 2010 ෙරෝයල් පැෙර්ඩ් 
(Royal Parade) නමින් රු. 600 ක් වටිනා ෙකොටු කාඩ්පත් ළමුන් අතර ෙබදා එමගින් 
මුදල් එකතු කරන බව එතුමා දන්ෙනහිද?   

(ඇ) උක්ත චකෙල්ඛයට පටහැනිව මුදල් එකතු කර තිෙබ් නම්, ඒ ෙවනුෙවන් ගනු ලබන 
පියවර කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන් වන්ෙනහිද?         

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0040/’10 

7. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට,—   

(අ) (i) පසුගිය වර්ෂ දහයක කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී, ශී ලංකා රජයට ණය මුදල් 
ලබා දී ඇති රටවල්, ජාත න්තර මූල  ආයතන ෙහෝ බැංකු සහ ෙපෞද්ගලික 
ආයතනවල නම් කවෙර්ද;  

 (ii) ෙම් වන විට ෙගවීමට ඉතිරිව තිෙබන ණය පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iii) 1999 වර්ෂය අවසාන වන විට ෙගවීමට ඉතිරිව තිබූ ණය පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iv) 1999 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා වූ කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී රටවල් විසින් 
ෙහෝ ආයතන විසින් ලබාදී ඇති ණය පමාණය ෙකොපමණද; 

 (v) ණය ෙපොලී අනුපාතිකයන් සහ ණය ආපසු ෙගවිය යුතු කාල පරිච්ෙඡ්දය 
කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?       

  (ආ) (i) ෙම් දක්වා ලබාෙගන ඇති ණය මුදල්ද සමග වර්ෂ 2000 සිට 2015 දක්වා වූ 
කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂය සඳහා සම්පූර්ණ ණය කමක්ෂය (මුල් ණය මුදල 
සහ ෙපොලී ෙගවීම්) ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත දක්වා ඇති දත්ත ඇමරිකානු ෙඩොලර් වලින් සහ විෙශේෂ ගැනුම් හිමිකම් 
(SDR) වලින් ෙකොපමණද;   

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

  (ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

 



( 16 ) 

 

 

0077/'10 

8. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— 

(අ) දැනට වර්ෂයකට ෙපර ෙකොන්කීට් අතුරා සකසන ලද හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, 
ෙබලිඅත්ත පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, තාරෙප්රිය බටහිර ගාම නිලධාරී වසෙම්, 
ගල්ෙකම පන්සල මාර්ගෙය් මීටර් 200 ක   දුර පමාණෙයහි ෙම් වන විට ෙකොන්කී ට් 
ගැලවී, අබලන් වී ඇති බව එතුමා  දන්ෙනහිද?  

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

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

ලබාෙගන තිෙබ්ද;  
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0529/’10 

9. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

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

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

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

 (i) එහි  දිග කිෙලෝමීටර් ෙකොපමණද; 

 (ii) එහි වැඩ අවසන් කිරීමට ෙයෝජිත දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) ඒ  සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද; 

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

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

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

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

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

අරමුදල්වලින් ලබා ගත්ෙත්ද; 

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

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

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



( 17 ) 

 

 

0608/’10 

10. 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) 2007, 2008 හා 2009 වර්ෂවලදී ෙමරට දළ වාර්ෂික ෙපොල් අසව්ැන්න 
ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉහත සඳහන් වර්ෂවලදී ෙපොල් අපනයනය මගින් ඉපැයූ සමසත් ආදායම 
ෙකොපමණද;   

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ආ) (i) දකුණු පළාත තුළ ෙපොල් වගාෙව් සීඝෙයන් පැතිර යන ෙපොල් ෙකොළ වියලීෙම් 

ෙරෝගය මර්ධනයට ෙමෙතක් ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;  

 (ii) එම ෙරෝගය අෙනකුත් පෙද්ශවල ව ාප්තවීම වැළැක්වීමට ෙගන ඇති පියවර 
කවෙර්ද;   

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

0622/’10 

11. 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) ෙකොළඹ රාජකීය විද ාලෙය් ඉෙගනුම ලබන මුළු සිසුන් සංඛ ාව ෙකොපමණද යන්න 
එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?   

(ආ) 2008 වර්ෂය සඳහා එම පාසෙල් එක් ශිෂ ෙයකුෙගන් රු. 3300ක් බැගින් පාසල් 
ගාසත්ු අයකර ඇති බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?   

(ඇ) (i) 2009 වර්ෂය සඳහා පාසල් ගාසත්ු ෙලස එම පාසෙල් එක් ශිෂ ෙයකුෙගන් 
අයකර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) 2009 වර්ෂය සඳහා ෙකොළඹ රාජකීය විද ාලයට රජෙයන් ෙවන කරන ලද 
මුදල ෙකොපමණද; 

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

0041/’10 

12. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් හිටපු සභාපතිවරුන් වන ගරු ෙජෝන් අමරතුංග, 
ගරු ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් සහ ගරු ෙරෝහිත ෙබෝෙගොල්ලාගම යන මහත්වරුන් 
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙකෝප් (COPE) වාර්තා සහ 2007 ජනවාරි 12 වැනි දින ගරු 
විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් ගනු ලැබූ 
කියාමාර්ග එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) හිටපු විගණකාධිපති මායාදුන්න මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 2006 ජුලි 20 
වැනි දිනැති වාර්තාව සහ රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපති ගරු 
රවුෆ ්හකීම් මහතා විසින් 2007 ෙනොවැම්බර්  29 වැනි දින ඉදිරිපත් කරන ලද 
අංක PS12 දරන වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් ගනු ලැබූ කියාමාර්ග කවෙර්ද;  

 (ii) ඉහත වාර්තාවලට අනුව විමර්ශනය කරන ලද ආයතනවල නම් කවෙර්ද;  



( 18 ) 

 

 

 (iii) කාරක සභා වාර්තාෙව් සඳහන් උපෙදස ්අනුව ආරම්භ කරන ලද කියාමාර්ග 
කවෙර්ද;  

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

0080/'10 

13. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— 

(අ) දැනට වර්ෂයකට ෙපර ෙකොන්කීට් අතුරා සකසන ලද හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, 
ෙබලිඅත්ත පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, ගජනායකගම ගාම නිලධාරී වසෙම්, 
ෙමොරයාය හංදිෙය් සිට   ෙබෝගමුව දක්වා මාර්ගෙය්  මීටර් 200 ක දුර පමාණෙයහි ෙම් 
වන විට ෙකොන්කී ට් ගැලවී, සම්පූර්ණෙයන්ම අබලන් වී ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?  

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

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

ලබාෙගන තිෙබ්ද;  
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0530/’10 

14. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

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

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

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙමම මාර්ගෙය් සංවර්ධන කටයුතු වසිදුකරනු ලබන්ෙන් නම්,  

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

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

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

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  

 



( 19 ) 

 

 

(ඈ) (i) ෙමම මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තු ගත මුළු මුදල ෙද්ශීය 
අරමුදල්වලින් ලබා ගත්ෙත්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම් විෙද්ශ ආධාර මගින් ලබා ගත්ෙත්ද; 

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

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?   

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0623/’10 

15. 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,— පරිසර අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) වාහන දුම් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා දිවයින පුරා පිහිටුවා ඇති ෙසේවා සථ්ාන 
සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) වාහන දුම් පරීක්ෂා කිරීෙමන් රජය ෙමෙතක් ලබා ඇති ආදායම ෙකොපමණද;  

 (iii) පරිසර සංරක්ෂණ බද්දක් වශෙයන් සලකන ෙමම බදු මුදලින් පරිසර 
සංරක්ෂණය සඳහා ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 (iv) වාහන දුම් පරීක්ෂා කර තත්ත්ව සහතිකයක් නිකුත් කිරීමට එම පරීක්ෂණය 
පවත්වනු ලබන ආයතන සපුරා ඇති සුදුසුකම් කවෙර්ද;  

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

 
2010 ෙනොවැම්බර් මස 11 වැනි බහස්පතින්දා  

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
0042/’10 

1. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— උසස් අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) රජයට අයත් විශව්විද ාල සංඛ ාව කවෙර්ද;  

 (ii) එම එක් එක් විශව්විද ාලය පිහිටා ඇති සථ්ානය සහ එම සථ්ානය අයත් වන 
පළාත, දිසත්ික්කය සහ මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය කවෙර්ද;  

 (iii) ශී ලංකාව තුළ ෙපෞද්ගලික විශව්විද ාල කියාත්මක වන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඒවාෙය් නම් සහ එම එක් එක් විශව්විද ාලෙය් ලියාපදිංචි වී ඇති 
ශිෂ  සංඛ ාව කවෙර්ද;  

 (v) එම විශව්විද ාල මඟින් ෙද්ශීය උපාධි පිරිනමනු ලබන්ෙන්ද; නැතෙහොත් 
විෙද්ශීය උපාධි පිරිනමනු ලබන්ෙන්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ආ) (i) පසුගිය වර්ෂ හයක කාලය තුළ එක් එක් විශව්විද ාලෙය් අධ යන කටයුතු 

පවත්වනු ලැබූ දින සංඛ ාව කවෙර්ද;  

 (ii) පසුගිය වර්ෂ හයක කාලය තුළ කිසිදු පංති වර්ජනයකින් ෙතොරව විශව් 
විද ාලෙය් අධ යන කටයුතු පවත්වනු ලැබුෙව් නම්, එෙලස අධ යන කටයුතු 
පැවැත්වීමට ඉඩ තිබූ දින ගණන හා ඉහත (i) හි සඳහන් දින ගණන අතර 
සංසන්දනය කවෙර්ද;  



( 20 ) 

 

 

 (iii) පසුගිය වර්ෂ 5 තුළ එක් එක් විශව්විද ාලෙය් සාමාන  ශිෂ  පැමිණීම වාර්ෂික 
පදනමින් ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා එක් එක් පීඨය අනුව සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) බරපතළ ෙලස නවක වධය දීම පිළිබඳව වාර්තා වී ඇති විශව්විද ාල සංඛ ාව 

කවෙර්ද;  

 (ii) පසුගිය වර්ෂ  2 තුළ ඒ සම්බන්ධෙයන් අධිකරණෙය් විභාග කර අවසන් වූ සහ 
ඉදිරිෙය් දී විභාගවීමට නියමිතව ඇති නඩු සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

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

0053/’10 

2. 
ගරු රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා,—මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) (i)  රාජ  ෙනොවන සංවිධානවලට සහ පාර්ලිෙම්න්තු පනතකින් සංසථ්ාගත කර 
ඇති සමාජ ෙසේවා කටයුතුවල ෙයෙදන ආයතනවලට ලැෙබන විෙද්ශ අරමුදල් 
අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා පවතින යාන්තණයන් කවෙර්ද; 

 (ii) සමාගම් ෙරජිසට්ාර්වරයා ෙවත ලියාපදිංචි වී ඇති සමාජ ෙසේවා ෙහෝ 
පර්ෙය්ෂණ ෙහෝ උපෙද්ශන කටයුතුවල ෙයෙදන සමාගම්වලට ලැෙබන 
විෙද්ශ මුදල් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා පවතින යාන්තණයන් කවෙර්ද;  

 (iii) ෙමම සමාගම් නීතිෙයන් නියමකර ඇති පරිදි තම ලැබීම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද, 
බදු ලිපිෙගොනු පවත්වාෙගන යන්ෙන් ද සහ ෙමවන් සමාගම්වලට ලැබී තිබිය 
හැකි පදානයන් සහ ෙමවන් සමාගම්වලට ලැබී තිබිය හැකි පදානයන් මත බදු 
ෙගවීම් කරන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i)  වර්ෂ 1999 සහ 2010 අතර වර්ෂ 2010 ඇතුළත් කාලසීමාව තුළ ජනවාර්ගික 

අධ යනය පිළිබඳ ජාත න්තර මධ සථ්ානයට බාහිර මූලාශවලින් ලැබුණ 
අරමුදල් සහ එම අරමුදල් භාවිතා කළ කාරණා කවෙර්ද; 

 (ii) ෙමම අරමුදල් ලබාගත් ෙහේතු විෙද්ශ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් අනුමත 
කෙළේද; 

 (iii) ෙමම අරමුදල් භාවිතා කිරීම ආණ්ඩුෙව් කිසියම් නිෙයෝජිතායතනයක් මගින් 
අධීක්ෂණය කෙළේද; 

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

0081/'10 

3. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,—  මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— 

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

(ආ) (i) එම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙවන් කරන ලද පතිපාදන ෙකොපමණද;  



( 21 ) 

 

 

 (ii) ඉදිකිරීම් සඳහා මුදල් නිදහස ්කිරීෙම්දී පමිතීන්ට අනුව වැඩ නිම කළ බවට 
කාර්මික නිලධාරීන්ෙග් නිර්ෙද්ශ ලබාෙගන තිෙබ්ද;  

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

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) ෙම්  පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමටත්, එම මාර්ගය යථා තත්ත්වයට පත් 

කිරීමටත් එතුමා කටයුතු කරන්ෙනහිද?  
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

0130/'10 

4. 
ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා,—   විදුලිබල   හා  බලශක්ති  අමාත තුමාෙගන්  

ඇසීමට,—   

(අ) (i) 2005 වර්ෂය වන විට ෙමරෙට් කියාත්මක වූ ගාමීය විදුලි ෙයෝජනා කම නම් 
වශෙයන්, ඒ ඒ දිසත්ික්කය අනුව කවෙර්ද;  

 (ii) 2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ආරම්භ කරන ලද ගාමීය විදුලි ව ාපෘතිවල නම් 
එක් එක් දිසත්ික්කය අනුව කවෙර්ද; 

 (iii) ඒ එක් එක් ව ාපෘතිය ෙවනුෙවන් වැය කරන ලද මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඉදිරිෙය්දී ඇති කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන ගාමීය විදුලි ෙයෝජනා කම 
කවෙර්ද; 

 (v) ඒ සඳහා වැය කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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5. 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,— පවාහන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) 1991.08.25 දින ලංගම ජනතාකරණය කිරීෙමන් පසු 2002 වර්ෂය දක්වා විශාම ගිය 
ෙසේවකයන්ට මුල් පත්වීෙම් දින සිට පාරිෙතෝෂික  ෙගවීමට ශී ලංගමය බැඳී සිටින බව 
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) මුල් පත්වීෙම් දින සිට ඔවුන්ට පාරිෙතෝෂික ෙගවීමට ෙනොහැකි බවට ශී ලංගමය 
අධිකරණ තීන්දුවක් ඉල්ලා සිටිෙය්ද; 

 (ii) එම අධිකරණ තීන්දුව කුමක්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) කම්කරු ෙකොමසාරිසව්රයා විසින් එම විශාමිකයන්ට පාරිෙතෝෂික ෙගවන 

ෙලස උපෙදස ්ලබා දී තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ විශාමික ෙසේවකයින් කී ෙදෙනකු සඳහාද; 

 (iii) ෙගවීමට ඇති මුළු මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඈ) (i) එම විශාමිකයන්ට පාරිෙතෝෂික ෙගවීමට කටයුතු ෙනොකරන්ෙන් මන්ද; 



( 22 ) 

 

 

 (ii) එම මුදල් කඩිනමින් ෙගවීමට ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඉ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0342/'10 

6. 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට,—  

(අ) (i) ජී. එස.් පී. ප්ලස ් සහනය යටෙත් අප රටින් අපනයනය කරන නිෂප්ාදන 
වර්ගයන් කවෙර්ද; 

 (ii) එම නිෂප්ාදන අපනයනය කරන රටවල් කවෙර්ද; 
 (iii) නිෂප්ාදන යැවීෙම්දී ලබා දුන් බදු සහනය ෙකොපමණද; 
 (iv) ෙමම සහනය ඉවත් කළෙහොත් අහිමි වන රැකියා සංඛ ාව ෙකොපමණද; 
 (v) ෙමම සහනය ඉවත් කිරීෙමන් බලපෑමක් ඇතිවන ව ාපාර සංඛ ාව 

ෙකොපමණද; 
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) රජය විෙද්ශ විනිමය උපයා ගැනීම සඳහා ගන්නා පියවර කවෙර්ද; 

 (ii) ජී. එස.් පී. ප්ලස ්ෙනොදුන් යුෙරෝපා රටවලට නිෂප්ාදන යැවීෙම් දී සිදු වන පාඩුව 
ෙකොපමණද; 

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

0531/’10 

7. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) නැෙගනහිර පළාෙත්, අක්කරපත්තු - මඩකලපුව -  තිරික්ෙකොන්ඩියාඩුමඩු 
මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා  ෙයෝජිත මාර්ගයක් ද; 

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

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

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

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

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

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

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

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  

(ඈ) (i) ෙමම මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තු ගත මුළු මුදල ෙද්ශීය 
අරමුදල්වලින් ලබාගත්ෙත්ද; 



( 23 ) 

 

 

           (ii) ෙනොඑෙසේ නම් විෙද්ශ ආධාර මගින් ලබාගත්ෙත්ද; 

  (iii) විෙද්ශ ආධාර ලබාගත්ෙත් නම්  ආධාර ලබාදුන් රෙට් නම කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?   

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

0566/’10 

8. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—  සමූපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට,— 

(අ) සමූපකාර පනත යටෙත් මහ බැංකුව විසින් ලියාපදිංචි කරන ලද සීමාසහිත ශී ලංකා 
මානව සම්පත් සංවර්ධන බැංකු සමිතිය ෙම් වනවිට සියලුම ශාඛාවන් ඈවර කර,  වසා 
දමා ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම බැංකුව සතුව පැවති ශාඛාවන් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) තැන්පත්කරුවන් සංඛ ාව සහ තැන්පත් කර තිබූ මුළු තැන්පතු පමාණය 
ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  

(ඇ) (i) තැන්පතු ආපසු ෙගවීම සඳහා 2007 වර්ෂෙය්දී අතුරු කමිටුවක් පත් කෙළේද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම අතුරු කමිටුෙව් පතිඵල කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) (i) ඉහත බැංකුෙව් තැන්පත්කරුවන්ට ආපසු ෙගවිය යුතු මුළු මුදල් පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම මුදල් නැවත ෙගවීමට කටයුතු කර තිෙබ්ද; 
 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, එම මුදල් ෙගවා අවසන් කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද? 

(ඉ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

0573/’10 

9. 
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා,— ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට,—   

  (අ) (i) 2004 ෙදසැම්බර් 26 වැනි දින සිදුවූ සුනාමි ව සනෙයන්, ෙදමව්පියන් මිය 
යෑෙමන් ෙහෝ අතුරුදහන්වීෙමන් අනාථයන් බවට පත්වූ දරුවන්ෙගන් රජෙය් 
සහ ෙපෞද්ගලික ළමා නිවාසවලට ඇතුළත් කරනු ලැබූ දරුවන්ෙග් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

    (ii) එවකට එම දරුවන්ෙග් වයස සහ ඔවුන්ෙග් නම් ෙහෝ පසුව ළමා නිවාස මගින් 
ඔවුන් හදුනාගැනීම පිණිස තබන ලද නම් කවෙර්ද; 

   (iii) එම එක් එක් දරුවා රජෙය් පරිවාස භාරයට ලබාදීමට සහාය වු ෙපොලිස ්සථ්ාන, 
ෙරෝහල් ෙහෝ පුද්ගලයන් කවෙර්ද;  

    (iv) ෙම් වන විට එම දරුවන් රඳවා සිටින රජෙය් සහ ෙපෞද්ගලික ළමා නිවාසයන්හි 
නම්  කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 



( 24 ) 

 

 

(ආ) (i) එම දරුවන් අතරින්, ෙම් වන විට, ෙදමව්පියන් ෙහෝ භාරකරුවන් හඳුනාෙගන 
ඔවුන්ෙග් භාරකත්වයට පත්කර ඇති දරුවන්ෙග් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

       (ii) ඔවුන්ෙග් නම්, වයස, එම පවරා ෙදන ලද දිනය, ඉදිරිපත්වූ ෙදමව්පියන් ෙහෝ 
භාරකරුවන්ෙග් නම්, ලිපිනයන්  සහ එම පැවරීම සිදු කරන ලද  අධිකරණය 
කවෙර්ද; 

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

0047/’10 
10. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත තුමාෙගන් 
ඇසීමට,—   

(අ) ෙලෝක ෙවළඳෙපොෙළහි ෙතල් බැරලයක මිල පහත වැටී ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) 2010 ජනවාරි සිට ෙම් දක්වා වූ කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙතල් බැරලයක මිල 
උච්ඡාවචනය වී ඇති ආකාරය ෙකබඳුද;  

 (ii) ෙමරටට පැමිෙණන විෙද්ශීය නැව්වලට අෙලවි කරන ඩීසල් ලීටරයක විකුණුම් 
මිල සහ ෙද්ශීය පාරි ෙභෝගිකයින්ට අෙලවි කරන ඩීසල් ලීටරයක විකුණුම් මිල 
කවෙර්ද;  

 (iii) ගුවන් යානාවන්හි භාවිතය සඳහා අෙලවි කරන ඉන්ධනවල මිල කවෙර්ද; 

 (iv) ෙද්ශීය ධීවර යාතා සඳහා අෙලවි කරන ඩීසල් ලීටරයක මිල කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ඇ) විෙද්ශීය නැව්වලට අෙලවිකරන ඉන්ධන සඳහා ලබාෙදන සහනය ෙද්ශීය ධීවර 

යාතාවලට ලබා ෙනොදීමට ෙහේතු කවෙර්දැයි එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0335/’10 

11. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, සූරියවැව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
සූරියවැව, නඹඩගසව්ැව, පියශානි ලිපිනෙය් පදිංචි එස.් ජී. කුසුමාවතී 
මහත්මියට ලබා දුන් නඹඩගසව්ැව, මහආර යූඩී 06, අංක 7 වාරි ඉඩම ෙමෙතක් 
නිරවුල් කර දී ෙනොමැති බවත්;  

 (ii) ඇයෙග් සව්ාමිපුරුෂයා වල් අලියකුෙග් පහර දීෙමන් මිය ෙගොස ්ඇති අතර ඇය 
විසින් අති දුෂක්රතා මධ ෙය් දරුවන් 4 ෙදෙනකු ෙපෝෂණය කරන බවත්;  

 (iii) කුසුමාවතී මහත්මියෙග් අංක 7 ඉඩම අනවසරෙයන් ෙවනත් අයකු විසින් 
අල්ලාෙගන ඇති අතර, මීට අමතරව ඔහු විසින් යූඩී. 08 වූ තවත් ඉඩමක්ද 
අල්ලාෙගන ඇති බවත්; 

 (iv) ෙමම ඉඩම නිරවුල් කර ගැනීම සඳහා කුසුමාවතී මහත්මිය මයුරපුර ඉඩම් 
කාර්යාලයට ෙගොස ්තම ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇති බවත්; 

 (v) ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙමෙතක් නිලධාරීන්  අවධානය ෙයොමුකර ෙනොමැති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද ?         

(ආ) (i) කුසුමාවතී මහත්මියට ලැබී ඇති අංක 7 ඉඩෙම් නිරවුල් භුක්තිය ඇයට 
ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙනහිද;  

 (ii) ෙනොඑ ෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙවනත් ඉඩමක් ඇයට ලබාෙදන්ෙන්ද;  



( 25 ) 

 

 

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

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

0532/’10 

12. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

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

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

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

 (i) එහි  දිග කිෙලෝමීටර් ෙකොපමණද; 

 (ii) එහි වැඩ අවසන් කිරීමට ෙයෝජිත දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) ඒ  සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

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

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

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

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  

(ඈ) (i) ෙමම මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තු ගත මුළු මුදල ෙද්ශීය 
අරමුදල්වලින් ලබා ගත්ෙත්ද; 

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

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

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?   

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

0048/’10 

13. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) ඉහළ ෙකොත්මෙල් ජල විදුලි බලාගාර ව ාපෘතිෙය් ඉදිකිරීම් නිමකරන දිනය 
කවෙර්ද;  

 (ii) ව ාපෘතිය ආරම්භෙය්දී ඇසත්ෙම්න්තුගත පිරිවැය සහ ෙම් වන විට පිරිවැය 
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iii) ෙමම ව ාපෘතිය සඳහා මුදල් ලබාදීමට ඉඩ ඇති රට ෙහෝ ආයතනෙය් නම 
කවෙර්ද; 

 (iv) ණය ලබාදීෙම් ෙකොන්ෙද්සි කවෙර්ද;  
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         



( 26 ) 

 

 

(ආ) මුදෙල් අගය ක්ෂයවීම ද ඇතුළත්ව විදුලි ඒකකයක පිරිවැය ෙකොපමණද යන්න එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0336/’10 

14. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, හම්බන්ෙතොට කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට 
අයත්, ලුණුගම්ෙවෙහර ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන 
එම්. ආර්. තාසිම් මුසල්ිම් විද ාලෙය් අනුමත ගුරුවරු සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙමම විද ාලෙය් ගුරු ඌණතාවයන් පවතින විෂයයන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         
(ආ) (i) ඉංගීසි විෂයය සඳහා 2006 වර්ෂෙය් සිට ගුරු පුරප්පාඩු පවතින බවත්;  

 (ii) එම විෂයය සඳහා සේව්ච්ඡාෙවන් ඉගැන්වීමට හම්බන්ෙතොට ෙම් වීදිය 
ලිපිනෙය් පදිංචි තුවාන් සල්ෆිකාර් අලි මහතා කටයුතු කළ බවත්;   

එතුමා  දන්ෙනහිද?         
(ඇ) (i) ඔහුෙග් ෙසේවය නැවත ෙමම විද ාලයට ලබාගැනීම සඳහා අවශ  කටයුතු 

සලසා ෙදන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවදා සිටද;  

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

0533/’10 

15. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) නැෙගනහිර පළාෙත්, සියඹලාණ්ඩුව -  අම්පාර  -  කාරතිව් මාර්ගය සංවර්ධනය 
කිරීම සඳහා ෙයෝජිත මාර්ගයක් ද; 

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

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

 (i) එහි  දිග කිෙලෝමීටර් ෙකොපමණද; 

 (ii) එහි වැඩ අවසන් කිරීමට ෙයෝජිත දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) ඒ  සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

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

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

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

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  
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(ඈ) (i) ෙමම මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තු ගත මුළු මුදල ෙද්ශීය අරමුදල් 
වලින් ලබා ගත්ෙත්ද; 

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

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

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

 
2010 ෙනොවැම්බර් මස 12 වැනි සිකුරාදා  

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
0049/’10 

1. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) දකුණු පළාෙත් එක් එක් දිසත්ික්කෙය් පිහිටා ඇති දිසත්ික් මූලික ෙරෝහල් 
සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (ii) දිසත්ික් මූලික ෙරෝහලක පැවතිය යුතු අවම තනතුරු සංඛ ාව ෙකොපමණද;  
 (iii) ඉහත සඳහන් ෙරෝහල්වල දැනට පවතින තනතුරු සංඛ ාව ෙකොපමණද; 
 (iv) ඉහත සඳහන් එක් එක් ෙරෝහෙල් පවතින පුරප්පාඩු සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් 

වශෙයන් ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ආ) (i) ඉහත සඳහන් එක් එක් ෙරෝහල, දිසත්ික් ෙරෝහලක තත්ත්වයට උසස ්කරනු 

ලැබූ දිනය කවෙර්ද;  

 (ii) එෙලස උසස ්කරනු ලැබුෙව් කවුරුන් විසින්ද;   

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ඇ) ඉහත සඳහන් එක් එක් දිසත්ික් මූලික ෙරෝහෙල් දැනට පවතින මානව සහ ෙභෞතික 

සම්පත් ඌණතාවන් සපුරාදීමට ගතවන කාලසීමාව කවෙර්ද යන්න එතුමා සදහන් 
ක රන්ෙනහිද?         

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

0253/’10 

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

(අ) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, හම්බන්ෙතොට කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත්,    
ලුණුගම්ෙවෙහර ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන  රජෙය් පාසල්වල 
අධ ාපනය ලබන දරුවන්ෙග් විභාග සමත්වීෙම්  පතිශතය අඩුෙවමින් පවතින බව 
එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) එම අධ ාපන කලාපෙයන් 2007, 2008 සහ 2009 වර්ෂයන්හිදී අ.ෙපො.ස. උසස ්ෙපළ 
සමත්ව විශව්විද ාල අධ ාපනය ලැබීමට සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන් සංඛ ාව සහ ඔවුන් 
අයත් පාසල්වල නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 



( 28 ) 

 

 

(ඇ) (i) වර්ෂය ආරම්භෙය්දී ෙපළෙපොත් සහ ගුරුවන්ෙග් විෂය නිර්ෙද්ශයන් නියමිත 
ෙව්ලාවට ෙනොලැබීම සිසුන්ෙග් අධ ාපනය  පහත වැටීමට ෙහේතුවන බව 
එතුමා පිළිගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම සිසුන්ෙග් අධ ාපනය වැඩි දියුණු කිරීම හා කුසලතා වර්ධනය 
කිරීමට අවශ  ෙපළෙපොත් නියමිත කාලයට ලබා දීමට  පියවර ගන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඈ) (i) එම පාසල් නියමිත පරිදි අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා අදාළ නිලධාරීන් ෙයොමු 

කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම් ඒ, සඳහා  ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

0534/’10 

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

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

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

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

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

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

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

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

අරමුදල්වලින් ලබා ගත්ෙත්ද; 

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

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

0565/’10 

4. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— 
(අ) (i) 2004/14 උපරිමය රැදී සිටීෙම් වාසි චකෙල්ඛය,  2005/04 උසසව්ීම් චකෙල්ඛය 

සහ 2008/45 පශච්ාත් උපාධි ෙනොමැති උපාධිධාරී ගුරුවරුන්ට උසසව්ීම් ලබා 
දීෙම් චකෙල්ඛය අනුව මාතර දිසත්ික්කෙය් අධ ාපන කලාප හතෙරහි 
ගුරුවරුන්ට උසසව්ීම් ලබා දුන් බවත්; 



( 29 ) 

 

 

 (ii) ඊ ට අදාළ  හිඟ වැටුප් ෙමෙතක් ෙගවා ෙනොමැති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) 2004/14, 2005/04 සහ 2008/45 චක ෙල්ඛවලට අනුව උසසව්ීම් ලබා දී ඇති 

ගුරුවරුන් සංඛ ාව සහ ඒ අනුව හිග වැටුප් ලබාදී ඇති ගුරුවරුන් සංඛ ාව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

            (ii) ෙම් වන විට හිග වැටුප්  ලැබිය යුතු ගුරු සංඛ ාව ෙකොපමණද; 
          (iii) හිඟ වැටුප් ෙලස ඔවුන්ට ෙගවිය යුතු මුළු මුදල් පමාණය ෙකොපමණද; 
           (iv) ෙමෙතක් හිඟ වැටුප් ෙනොෙගවීමට  ෙහේතු කවෙර්ද; 
   (v) හිග වැටුප් ෙගවා අවසන් කරන දිනය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

0576/’10 

5. 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා,— ඉදි කිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

  (අ)  (i) රද්ෙදොළුගම නිවාස සංකීර්ණෙය් මායිම් ඇල හරහා ෙවන්ෙද්සි ඉඩමක පදිංචි 
වනිගසිංහ යන අයට පාරක් ලබාදීමට නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් හිටපු 
සාමාන ාධිකාරීවරයා සැළසුම් කළ බවත්, 

 (ii) අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට නිවාසලාභීන් කළ පැමිණිලි අනුව එවකට නිවාස හා 
ඉදිකිරීම් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ෙවත ජනාධිපති කාර්යාංශෙයන් එවන ලද 
2006.01.31 ලිපිෙයන් එම පාර වසා දැමීමට නිෙයෝග කර ඇති බවත්; 

 (iii) හිටපු සාමාන ාධිකාරීවරයා විසින් වනිගසිංහ නැමැත්තා මඟින් පාර්ලිෙම්න්තු 
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ව ාජ කරුණු ඉදිරිපත් ෙකොට එම පාර ලබාදීමට 
සැළසුම් කර ඇති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) වනිගසිංහ යන අයෙග් නිවස ඉදිරිපිට පුළුල් පාරක් ඇති බවත්, 

 (ii) නිවස පිටුපසින්ද පාරක් ලබාදීමට කුවිතාන්සි මඟින් මුදල් ලබාෙගන ඔප්පුවක් 
ලබාදීමට සැළසුම් කර ඇති බවත්, 

 (iii) ෙමය පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් උපෙද්ශක කාරක සභාව ෙනොමග යැවූ පථම 
අවසථ්ාව බවත්; 

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) අදාළ සියලුම වාර්තා අධිකාරිෙය් සභාපතිවරයාට බාරදී ඇති බැවින් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් 2006.01.31 ලිපිෙය් නිර්ෙද්ශය අනුව ‘එම පාර වසා දැමීමට’  
පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් ක රන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0635/’10 

6. 
ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) 2009 වර්ෂය තුළ වැසීගිය පාසල් අතරින්;  

 (i) පාථමික පංති පමණක් පැවැත්වූ පාසල් සංඛ ාව; 
 (ii) සාමාන  ෙපළ දක්වා පැවති පාසල් සංඛ ාව;  



( 30 ) 

 

 

 (iii) උසස ්ෙපළ දක්වා පැවති පාසල් සංඛ ාව;  
ෙකොපමණද යන්න, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙනහිද?     

(ආ) (i) එම පාසල් වැසීයාමට තුඩුදුන් පධාන ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (ii) ෙමෙලස පාසල් වැසීයාම වැළැක්වීම සඳහා ෙයෝජිත කියාමාර්ගයක් 
පවතින්ෙන්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, ඒ කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0636/’10 

7. 
ගරු විජය දහනායක මහතා,— පරිසර අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) රසායනික ෙපොෙහොර ෙවනුවට විකල්පයක් ෙලස කාබනික ෙපොෙහොර භාවිතය 
හා නිෂප්ාදනය ෙගොවීන් අතර පචලිත කිරීම සඳහා පියවර ෙගන තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවෙර්ද;   
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?        

(ආ) කිරින්ද, පුහුල් ඇල්ල පාෙද්ශීය සභාවට අයත් ලක්ෂ 56 ක වියදමින් ඉදිකල කසල 
භාවිතෙයන් ෙකොම්ෙපෝසට්් ෙපොෙහොර නිෂප්ාදනය කරන මධ සථ්ානය ජනතා 
විෙරෝධතා නිසා දැනට වසා දමා ඇති බව එතුමා  දන්ෙනහිද?    

(ඇ) එය නැවත විවෘත කිරීම සඳහා ගන්නා පියවර කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙනහිද?      

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0638/’10 

8. 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) විල්පත්තු වෙනෝද ාන සංරක්ෂණ හා සංවර්ධන ව ාපෘතිය යටෙත් කියාත්මක 
කරනු ලබන සංරක්ෂණ හා සංවර්ධන පියවර කවෙර්ද;  

 (ii) එම ව ාපෘතිය සදහා ඇසත්ෙම්න්තුගත මුළු වියදම ෙකොපමණද;  
 (iii) ව ාපෘතිය අවසන් කිරීමට අෙප්ක්ෂිත වර්ෂය කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?      
(ආ) ඉහත ව ාපෘතිය අවසානෙය්දී වෙනෝද ානෙයන් ඉපැයීමට අෙප්ක්ෂිත වාර්ෂික 

ආදායම ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0639/’10 

9. 
ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා,— වරාය හා ගුවන්  ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට,—   

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, මත්තල ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුපළ ඉදිකිරීම 
සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත මුළු මුදල ෙකොපමණද;  

 (ii) එම ඉදිකිරීම් සඳහා ෙවන්කර ඇති භූමිය ෙහක්ටයාර ෙකොපමණද;   
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?   



( 31 ) 

 

 

(ආ) (i) අදාළ ඉදිකිරීම් සදහා එම භූමිෙයන් ඉවත් කිරීමට සිදුවන පවුල් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එම පවුල් අතරින් නීත ානුකූල පදිංචිකරුවන් සහ අනවසර පදිංචිකරුවන් 
සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) එම පවුල් සඳහා විකල්ප ඉඩම් ලබාදීෙම් කියාවලියක් පවතීද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?       
(ඇ) (i) එම ගුවන්ෙතොටුෙපොළ ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කිරීමට අෙප්ක්ෂිත වර්ෂය 

කවෙර්ද;  

 (ii) නව ගුවන්ෙතොටුෙපොළ ඉදිකිරීෙමන් පසුව එය වාර්ෂිකව පරිහරණය කරනු 
ඇතැයි අෙප්ක්ෂිත ගුවන් මගින් සංඛ ාව  දළ වශෙයන් ෙකොපමණද;   

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

0050/’10 

10. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත තුමාෙගන්  

ඇසීමට,—   

(අ) (i) ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව විසින් නිෂප්ාදනය කරනු ලබන ෙහෝ 
ආනයනය කරනු ලබන සියළුම නිෂප්ාදන කවෙර්ද;  

 (ii) එක් එක් අයිතමය සම්බන්ධෙයන් එහි පිරිවැය (ලාභය අඩුකර විකුණුම් මිල) 
සහ පිරිවැය සංයුතිෙයහි විසත්ර කවෙර්ද;   

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?        
 (ආ) (i) පහත දක්වා ඇති පරිදි පිරිවැය ගණනය කිරීෙම් සියලු අදියරවලදී සියලුම බදු 

ෙකොපමණද;  

  විකුණුම් මිල   xxxx 

  නිෂප්ාදන පිරිවැය xxxx 

  පරිපාලන පිරිවැය xxxx 

  අෙලවි පිරිවැය xxxx 

  මූල  පිරිවැය xxxx 

  පචාරණ පිරිවැය xxxx  xxxx 
  දළ ලාභය      xxxx 

  බදු අඩුකර  xxxx 

  (සියලුම වර්ග ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන් කළ යුතුය) xxxx 

  ශුද්ධ ලාභය     xxxx 
  

 (ii) පසුගිය වර්ෂ 15 සඳහා ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාෙවහි සහ එහි 
පරිපාලිත සමාගම්වල වාර්ෂික ලාභය ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         
(ඇ) (i) රුපියල්වලට පරිවර්තනය කිරීමට ඇති මුදල් ෙනොකරන ලද ෙඩොලර් මත 

බැංකුවලට ෙගවීමට ඇති මුළු ණය පමාණය ෙකොපමණද;  



( 32 ) 

 

 

 (ii) හුවමාරු අලාභය දරන්ෙන් කවුරුන්ද;  

 (iii) (ආ) (i) අනුව විකුණනු ලබන මුළු පමාණය එහි සමසත් මූල  වටිනාකම සමඟ 
ෙකොපමණද;  

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

0254/’10 

11. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, හම්බන්ෙතොට කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත්, 
තිසස්මහා රාම ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන  රජෙය් පාසල්වල 
අධ ාපනය ලබන දරුවන්ෙග් විභාග සමත්වීෙම් පතිශතය  අඩුෙවමින් පවතින  බව 
එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) එම අධ ාපන කලාපෙයන් 2007, 2008 සහ 2009 වර්ෂයන්හිදී අ.ෙපො.ස. උසස ්ෙපළ 
සමත්ව විශව්විද ාල අධ ාපනය ලැබීමට සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන් සංඛ ාව සහ ඔවුන් 
අයත් පාසල්වල නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) වර්ෂය ආරම්භෙය්දී සිසුන්ෙග්  ෙපළෙපොත් සහ ගුරුවන්ෙග් විෂය නිර්ෙද්ශයන් 
නියමිත ෙව්ලාවට ෙනොලැබීම සිසුන්ෙග් අධ ාපනය පහත වැටීමට ෙහේතුවන 
බව එතුමා පිළිගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම සිසුන්ෙග් අධ ාපනය වැඩි දියුණු කිරීම හා කුසලතා වර්ධනය 
කිරීමට අවශ  ෙපළෙපොත් නියමිත කාලයට ලබා දීමට  පියවර ගන්ෙන්ද: 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) (i) එම පාසල් නියමිත පරිදි අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා අදාල නිලධාරීන් ෙයොමු 
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා  ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

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

0535/’10 

12. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

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

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

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

 (i) එහි  දිග කිෙලෝමීටර් ෙකොපමණද; 

 (ii) එහි වැඩ අවසන් කිරීමට ෙයෝජිත දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) ඒ  සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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



( 33 ) 

 

 

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

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

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

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  

(ඈ) (i) ෙමම මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තු ගත මුළු මුදල ෙද්ශීය අරමුදල් 
වලින් ලබා ගත්ෙත්ද; 

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

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

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?   
(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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13. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, හම්බන්ෙතොට කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත්, 
හම්බන්ෙතොට ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන  රජෙය් පාසල්වල 
අධ ාපනය ලබන දරුවන්ෙග් විභාග සමත්වීෙම් පතිශතය  අඩුෙවමින් පවතින  බව 
එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) එම අධ ාපන කලාපෙයන් 2007, 2008 සහ 2009 වර්ෂයන්හිදී අ.ෙපො.ස. උසස ්ෙපළ 
සමත්ව විශව්විද ාල අධ ාපනය ලැබීමට සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන් සංඛ ාව සහ ඔවුන් 
අයත් පාසල්වල නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) වර්ෂය ආරම්භෙය්දී සිසුන්ෙග්  ෙපළෙපොත් සහ ගුරුවන්ෙග් විෂය නිර්ෙද්ශයන් 
නියමිත ෙව්ලාවට ෙනොලැබීම සිසුන්ෙග් අධ ාපනය පහත වැටීමට ෙහේතුවන 
බව එතුමා පිළිගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම සිසුන්ෙග් අධ ාපනය වැඩි දියුණු කිරීම හා කුසලතා වර්ධනය 
කිරීමට අවශ  ෙපළෙපොත් නියමිත කාලයට ලබා දීමට  පියවර ගන්ෙන්ද: 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඈ) (i) එම පාසල් නියමිත පරිදි අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා අදාල නිලධාරීන් ෙයොමු 

කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම් ඒ සඳහා  ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0436/’10 

14. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— උසස් අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) උතුරු පළාත, නැෙගනහිර පළාත සහ උතුරු මැද පළාත තුළ කියාත්මකව 
පවතින විශව්විද ාල සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම විශව්විද ාල සඳහා ෙවන් කර දී ඇති ශිෂ  සංඛ ාව ෙකොපමණද;    
 (iii) එක් එක් විශව්විද ාලෙය්, එක් එක් පීඨය තුළ ඉෙගනුම ලබන එක් ශිෂ යකු 

සඳහා වියදම් කරන මුදල ෙකොපමණද;  
 (iv) එම විශව්විද ාලවල ෙසේවය කරන කථිකාචාර්යවරුන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         



( 34 ) 

 

 

(ආ) (i) එක් එක් විශව්විද ාලෙය් වර්ෂයකට අධ යන කටයුතු පවත්වන දින ගණන 
ෙකොපමණද; 

 (ii) පසුගිය වර්ෂ තුනක කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී එම විශව්විද ාලවලට 
පාෙයෝගිකව කියාත්මකවීමට  හැකි වූ දින ගණන කවෙර්ද;  

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

0536/’10 

15. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

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

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

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

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

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

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

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

අරමුදල්වලින් ලබා ගත්ෙත්ද; 

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

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

 
 

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු 
 

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

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

 



( 35 ) 

 

 

පා. 4/’10 

2. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් (COPE), රාජ  

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

පා. 5/’10 

3. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— කෘෂිකාර්මික සව්යං රැකියාවල නියුතු ෙගොවීන්ට 

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

පා. 6/’10 

4. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙපොලිතින්, ප්ලාසට්ික් ආදී අපදව  ඉවත් කිරීම පිළිබඳව 

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

පා. 7/’10 

5. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— රාජ  බැංකු වලින් ලබා ගත් ණය පැහැරහරින්නන්ෙග් 

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

පා. 8/’10 

6. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් ෙයෝජනා කියාත්මක  කිරීම,— 

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

පා. 9/’10 

7. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ජාතික ගීය වාදනය කිරීම,— දිවයින 

තුළ ජාතික මමත්වයක් වර්ධනය කිරීමට හැකිවනු වස ්පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම ආරම්භ කිරීමට 
හා අවසාන කිරීමට ෙපරාතුව පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ජාතික ගීය වාදනය කළ යුතු යැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

 



( 36 ) 

 

 

පා. 10/’10 

8. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— බලගතු ශී ලාංකික අනන තාවයක් ෙගොඩනැගීම,— 

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

පා. 11/’10 

9. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— වාණිජ අරමුණු සඳහා ආගමික නායකයින්ෙග් රූප 

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

පා. 12/’10 

10. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අධිකරණයට අපහාස කිරීම පිළිබඳ කාර්ය පටිපාටිය 

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

පා. 13/’10 

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

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

 

පා. 14/’10 

12. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙද්ශපාලන පක්ෂ විසින් මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවට 

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

පා. 15/’10 

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

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

 



( 37 ) 

 

 

පා. 16/’10 

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

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

පා. 17/’10 

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

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

පා. 18/’10 

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

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

පා. 19/’10 

17. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අයවැය සම්මත කිරීමට ෙපර පූර්ව අයවැය විවාදයක් 

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

 

පා. 20/’10 

18. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— උද්ධමනයට ගැලෙපන ෙසේ ෙසේවා නියුක්තිකයන්ට 1%ක 

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

පා. 21/’10 

19. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙජ ෂඨ් පුරවැසියන්ට ෙනොමිෙල් ගමන් පහසුකම් 

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

 

 



( 38 ) 

 

 

පා. 22/’10 

20. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අර්බුද සමථ මධ සථ්ානයක් පිහිටුවීම,— සාමය කඩවීම 

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

පා. 23/’10 

21. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විශාමික පාරි ෙතෝෂික මුදල් පමාදයකින් ෙතොරව ලබා 

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

පා. 24/’10 

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

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

පා. 25/’10 

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

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

පා. 26/’10 

24. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— නව නිපැයුම්කරුවන් ෙලෝකයට හඳුන්වා දීම සඳහා 

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

පා. 27/’10 

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

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

 



( 39 ) 

 

 

පා. 28/’10 

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

ශීලංකා පුරවැසිකම ෙනොමැති සියලු ජන ෙකොට්ඨාසවලට ඔවුන්ෙග් කැමැත්ත මත පුරවැසිභාවය 
ලබා දිය  යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

 

පා. 29/’10 

27. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— දිවයිෙන් පාථමික පාසල් දරුවන්ට ෙනොමිෙල්  කිරි 

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

 

පා. 30/’10 

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

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

 

පා. 31/’10 

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

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

 
 

පා. 32/’10 

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

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

 

පා. 33/’10 

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

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

 

 



( 40 ) 

 

 

පා. 34/’10 

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

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

පා. 35/’10 

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

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

පා. 39/’10 

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

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

පා. 40/’10 

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

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

පා. 41/’10 

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

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

 

පා. 42/’10 

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

කිරීම,— ශී ලංකාෙව් කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල නියැෙලන ෙගොවීන් සතු ඉඩම්වල අයිතිය විවිධ 
හිමිකම් යටෙත් පවතින අතර ඉන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අඳ ෙගොවියන් වන ෙහයින් ද, ඉහත පනත 
මගින් අඳ ෙගොවි කමය අෙහෝසි කිරීෙම් ෙහේතුෙවන් අඳ ෙගොවීන් ෙගොවි බිම් වලින් ෙනරපා දමා 
ඇති අතර නීතිමය රැකවරණයක් ෙනොමැතිකමින් විවිධ ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් නිර්මාණය 
ෙවමින් පවතින ෙහයින් ද, අඳ ෙගොවීන්ට වූ එම අසාධාරණය දුරැලීම සඳහා 2000 අංක 46 දරන 
ෙගොවිජන සංවර්ධන පනත සංෙශෝධනය කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 
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පා. 43/’10 

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

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

පා. 44/’10 

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

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

පා.45/’10 

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

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

පා.46/’10 

41. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙලෝක පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම,— ශී ලංකාව, ෙලෝක 

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

 

පා.47/’10 

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

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

පා.48/’10 

43. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— එෙතර ජීවත් වන ශී ලාංකිකයන්ට ඡන්දය පකාශ කිරීමට 

අවසර දීම,— එෙතර ජීවත්වන ශී ලාංකිකයන්ට ඉදිරි මැතිවරණ සඳහා ඡන්දය පකාශ කිරීමට 
අවසර දිය යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 
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පා.49/’10 

44. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විද ත් ඡන්ද පකාශ කිරීෙම් කමයක් හඳුන්වාදීම,— 

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

පා.50/’10 

45. 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— ශී ලංකාෙව් ව ටිනා සව්භාවික සම්පත් හා ඒ ආශිත පෙද්ශ 

ආරක්ෂා කිරීම සඳහා  විධිමත් විද ාත්මක සැලැසම්ක් කියාත්මක කිරීම,— ශී ලංකාෙව් පමණක් 
ෙනොව ෙලෝකෙය්ම වටිනා සව්ාභාවික සම්පත් ෙලස සැලෙකන සිංහරාජ වනාන්තරය, 
කන්ෙනලිය රක්ෂිත වනාන්තරය, රූමසස්ල කන්ද, ෙකොග්ගල ඔය දූපත් හා කෙඩොලාන 
පද්ධතිය, රැම්සා ෙතත් බිමක් වන මාදු ගඟ හා ඒ ආශිත පෙද්ශ ආරක්ෂා කිරීමටත්, පවර්ධනය 
කිරීමටත් විධිමත් විද ාත්මක සැලැසම්ක් කියාත්මක කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා කරයි. 

පා.51/’10 

46. 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— ගාලු ෙකොටුව හා ඒ ආශිත ඓතිහාසික හා  පුරා විද ාත්මක 

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

පා.52/’10 

47. 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා,— ශී ලංකාෙව් ජීවත්වන අඩු පහසුකම් සහිත නිවාස 

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

 

පා.53/’10 

48. 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා,—ෙකොළඹ නගරෙය් වැසි ජලය බැස යාම කමවත්  කිරීම,—

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



( 43 ) 

 

 

පා.54/’10 

49. 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා,— ෛවද   ක්ෙෂේතෙය් වෘත්තීමය වටිනාකම සුරැකීම,—ෙද්ශීය 

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

     පා.55/’10 

50. 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා,— මාධ  නිදහස හා ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය තහවුරු 

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

  පා.56/’10 

51. 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා,—කීඩාව තුළින් නිෙරෝගීමත් සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම,—

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

පා.57/’10 

52. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ඡන්ද හිමි නාම ෙල්ඛනය  නිරතුරුව  යාවත්කාලීන  

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

පා.59/’10 

53. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විෙද්ශ රැකියාවල නියුතු අය සඳහා විශාම වැටුප් කමයක් 

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

පා.60/’10 

54. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— 2009 මැයි 19 දිනට ෙපර ෙසේවෙය් සිටි සන්නද්ධ 

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



( 44 ) 

 

 

පා.62/’10 

55. 
  ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— දුබල හා එහා ෙමහා යා ෙනොහැකි  පුද්ගලයන්  සඳහා 

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

පා.63/’10 

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

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

 

පා.64/’10 

57. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,—  දුෂණෙයන් ෙතොර ෙලෝකයක් තහවුරු කිරීම— දූෂණය 

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

 

 

පා.65/’10 

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

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

 
පා. 69/’10 

59. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුළාවට ලක්වු තැන්පත්කරුවන්ට තම මුදල් නැවත 

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

 



( 45 ) 

 

 

පා. 70/’10 

60. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—ආබාධිත හා විෙශේෂ අවශ තා ඇති දරුවන්ට වෘත්තීය පුහුණුව 

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

 

පා. 71/’10 

61. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ෙද්ශීය ආයුර්ෙව්ද ෛවද වරුන් සඳහා සාමවිනිසුරු පත්වීම් 

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

පා. 72/’10 

62. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සාමවිනිසුරු තනතුරු ලබා දීෙම් දී විධිමත් කමෙව්දයක් 

සකස ්කිරීම,— මුළු මහත් සමාජයම ෙපොදුෙව් පිළිගනු ලබන සහ සමාජයට විශාල ෙසේවාවක් 
සපයනු ලබන තනතුරක් වන සාමවිනිසුරු තනතුරු ලබා දීෙම්දී ඒ සඳහා සුදුසු නිර්නායක පදනම් 
ෙකොට ෙගන එම තනතුරු ලබා ෙනොදීම නිසා එම තනතුෙරහි ෙගෞරවය හා ෙපොදු පිළිගැනීම 
කමෙයන් හීන වන බැවින් ඒ සඳහා ෙපොදුෙව් පිලිගත හැකි නිර්නායක පදනම් කර ගන්නා වූ 
කමෙව්දයක් සකස ්කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

 
ප.74/’10 

63. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා ,— සුනාමි ෙඛ්දවාචක ෙයන් ඇතිවූ ගැටලු විසඳීම ,— සුනාමි  

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

 
ප.75/’10 

64. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා ,— ගෘහසථ් ශමිකයින් සඳහා ජාතික පතිපත්තියක්  සකස ්

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

ප.76/’10 

65. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා ,—වී වගා කළ ෙනොහැකි කුඹුරු ඉඩම් ඵලදායි කටයුතු  සඳහා 

ෙයොදා ගැනීම   ,—කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩකිරීෙම් නීතිය උල්ලංඝනය ෙනොවන පරිදි , විධිමත් 
අධ යනයකින් හඳුනා ගැනීෙමන් පසු  කිසිෙසේත්ම වී වගා කළ ෙනොහැකි කුඹුරු ඉඩම්වල ඵලදායී 



( 46 ) 

 

 

කෘෂි නිෂප්ාදන පමණක් වගා කිරීමටත්   ,ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා කිසිෙසේත්ම ඉඩ පසථ්ා 
ෙනොලැෙබන ආකාරෙය් වැඩසටහන් සම්පාදනය කළ  යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා 
කරයි. 

ප.77/’10 

66. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා ,— රාජ  ෙසේවෙය් විශාමකයින්ෙග් වැටුප් විෂමතා  ඉවත් 

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

ප.78/’10 

67. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— දිසත්ික් මට්ටමින් ෙතොරතුරු මධ සථ්ාන  ඇති කිරීම,—

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

ප.79/’10 

68. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—ශී ලංකාෙව් දහම් පාසල් අධ ාපනය හා  පරිපාලනය විධිමත් 

කිරීම,— ශී ලංකාෙව් සියලුම ආගම්වල දහම් පාසල් අධ ාපනය හා පරිපාලනය වඩාත්  විධිමත් 
කිරීමට සහ ෙබෞද්ධ දහම් පාසල් තුළ පවත්නා දහම් අවසාන  හා ධර්මාචාර්ය විභාග ෙමන්ම 
සියලුම ආගම්වල දහම් පාසල් තුළ පැවැත්ෙවන ඒ හා සමාන  විභාග සහතික පත සඳහා නිසි 
පිළිගැනීමක් ලබා දීමට, දහම් පාසල් සඳහා  අඛණ්ඩව මානව සම්පත් හා ෙභෞතික සම්පත් ලබා 
දීෙමන් දහම් පාසල් සඳහා පැමිෙණන සිසුන්  සංඛ ාව වැඩි කිරීමට කඩිනම් වැඩ  පිළිෙවළක් 
සකස ්කළ යුතු යැයි    ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

 ප.80/’10 

69. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,—සුනඛයින් , බළලුන් වැනි සුරතල් සතුන් ඇති කිරීම සම්බන්ධ  

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

ප. 81/’10 

70. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා ,— රැකියා ෙවළඳෙපොළට  අවශ  ශමිකයින් පුහුණු කිරීම    ,—  

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

 

 

 



( 47 ) 

 

 

ප. 82/’10 

71. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා ,— රාජ   පරිපාලන ව හය පතිසංවිධානය කිරීම,— දැනට රාජ  

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

ප. 83/’10 

72. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— නිල්වලා ගඟ ව ාපාරෙය් ඉදිරි සංවර්ධන  කටයුතු යළි 

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

 

ප.84/’10 

73. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල මහජන  

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

ප.85/’10 

74. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සියළුම පළාත් සභා  ජනතා නිෙයෝජිතයන්ෙග් දීමනා හා 

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

ප. 86/’10 

75. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පළාත් පාලන ආයතන වල සියලුම මහජන 

නිෙයෝජිතයින්ෙග් දීමනා හා වරපසාද පිළිබඳ නැවත සලකා බැලීම,—දිවයිෙන් කියාත්මක වන 
හා ඉදිරිෙය්දී කියාත්මකවීමට නියමිත සියලුම මහ නගර සභා, නගර සභා හා පාෙද්ශීය 
සභාවන්හි පුරපතිවරයන්, නගරාධිපතිවරයන්, සහාපතිවරයන්,නිෙයෝජ  
පුරපතිවරයන්,නිෙයෝජ  නගරාධිපතිවරයන්,උප සභාපතිවරුන්, විපක්ෂනායකවරයන් හා 
මන්තීවරයන්ෙග් දීමනා, වරපසාද සහ අෙනකුත් පහසුකම් කමවත් තත්වයක ෙනොපවතින 



( 48 ) 

 

 

බැවින් ෙම් පිළිබඳව ගැඹුරින් සලකා බලා ඒ සඳහා විධිමත් කියාමාර්ග ගත යුතු යැයි ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 

 

ප.87/’10 

76. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— උතුරු නැෙගනහිර අතුරුදහන් වූ ෙදමළ ජනතාවට  මරණ 

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

ප. 88/’10 

77. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජාතික තරුණ පතිපත්තියක් සකස ් කිරීම,— සියළුම 

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

ප. 89/’10 

78. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— රජෙය් පාසල් හා විශව්විද ාල නිවාඩු දිනවලදී  එම 

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

 ප. 90/’10 

79. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පුරප්පාඩු වන ගාම නිලධාරී තනතුරු වල වැඩ  බැලී ෙම් 

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

ප. 91/’10 
80. 

ගරු  බුද්ධික පතිරණ මහතා,— වර්තමානෙය් කියාත්මක වන සිවිල් ආරක්ෂක  කමිටුවලට 
නිල පිළිගැනීමක් ලබා දීම,— සෑම ගාම නිලධාරී  වසමකම පිහිටා ඇති ආගමික 
සිද්ධසථ්ානයන්හි නායක සව්ාමීන්වහන්ෙසේ , පූජකතුමා , විදුහල්පතිතුමා , ගාම නිලධාරී , සමෘද්ධි 
සංවර්ධන නිලධාරී , කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ සහකාරවරයා , ජන සභා ෙල්කම්වරු , පෙද්ශෙය් 
ෙපොලිස ්සථ්ානය නිෙයෝජනය කරන නිලධාරියකු සහ එම ගාම  නිලධාරී වසෙම් පිහිටි සේව්ච්ඡා 
සංවිධාන , රාජ  හා ෙපෞද්ගලික  අංශ වල ෙසේවය කරන අදාළ වසෙම් පදිංචිව සිටින 
නිෙයෝජිතයින්ෙගන් සමන්විත සිවිල් ආරක්ෂක  කමිටු ෙගොඩනැගීමට වඩාත් පහසුවීම සඳහා 
වර්තමාන සිවිල් ආරක්ෂක කමිටුවලට නිල  පිළිගැනීමක් ලබා දිය හැකි පරිදි පාර්ලිෙම්න්තු 



( 49 ) 

 

 

පනතක් සම්මත කළ යුතු යැයි ද , ඒ තුළින් ගාම නිලධාරී වසම තුළ සිදුවන අපරාධ හා දුරාචාර , 
නීති විෙරෝධී කටයුතු පිළිබද අදාළ අංශ සමඟ මනා සම්බන්ධීකරණයක් ෙගොඩනැගීමට හැකි වන 
පරිදි අදාළ නීති    සම්පාදනය කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.         

ප. 92/’10 

81. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— දිවයින තුළ දැනට කියාත්මක වන යල් පැන ගිය  නීති 

අණපනත් යාවත්කාලීන කිරීම,— ශී ලංකාෙව් ෙම් වනවිටත් අධිරාජ වාදී යුගෙය්දී හඳුන්වාෙදන  
ලද නීති අණපනත් කියාත්මකවන බැවින් එම නීති අණපනත් යළි අධ නය කිරීෙම්  කමිටු 
පත්කර , යල් පැනගිය දඬුවම් , දඩ  මුදල් ආදිය යාවත්කාලීන කිරීෙම් ජාතික වැඩපිළිෙවලක් 
කියාවට    නැංවිය යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.   

ප. 93/’10 

82. 
ගරු  බුද්ධික පතිරණ මහතා,— සියලු මැතිවරණ එකම දිනක පැවැත්වීම,— ශී ලංකාව තුළ  

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

 ප. 94/’10 

83. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පාර්ලිෙම්න්තු පජාතන්තවාදය ශක්තිමත්  කිරීමට කටයුතු 

කිරීම,— රට තුළ පජාතන්තවාදය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීෙම් අරමුණ ඇතිව  පාර්ලිෙම්න්තුව හා 
පළාත් සභා අතරත් , පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතන අතරත් මනා  සම්බන්ධීකරණයක් 
පවත්වා ෙගන යාම අත ාවශ  වන අතර ඒ සඳහා පළාත් පාලන ආයතන පධානීන් , පළාත් සභා 
තුළ  නිෙයෝජනයවීම සහතිකවනු පිණිස ද   , පළාත් සභා පධානීන් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ 
නිෙයෝජනය වීම  සහතිකවනු පිණිසද කමෙව්දයක් සකස ්කිරීමට අවශ  ආණ්ඩුකම ව වසථ්ා 
සංෙශෝධනයක් කළ  යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි.   

ප. 95/’10 

84. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජාතික ඒකාගතාව ඇති කිරීමට පියවර ගැනීම,— ජාතික 

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

ප. 96/’10 

85. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කලතයාෙග් ෙනොමනා කියා නිසා අසරණභාවයට  පත්වන 

පාර්ශවයට සහන සලසා දීම,   —  විවාහක අඹුසැමි යුවලක් එකම වහලක් යට ජීවත්ව සිටින  
අවසථ්ාවලදී පුරුෂයා ෙහෝ බිරිඳ සුරාව , සූදුව සහ ෙවනත් අපචාරී කටයුතුවල ෙයෙදමින් ඉඩම්  
ෙහෝ ෙග් ෙදොර බඩු මුට්ටු තම ෙපෞද්ගලික අභිමතය පරිදි විකුණමින් ෙහෝ අන් අයට පවරමින්    
හැසිරීම නිසාෙවන් අෙනක් පාර්ශවයත් සමඟ දරුවන් දැඩි අසරණභාවයට පත් වන අවසථ්ාවලදී 



( 50 ) 

 

 

එම  තත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා අවශ  නීති සම්පාදනය කළ යුතු යැයි ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා  කරයි. 

 
 

 
2010 ෙනොවැම්බර් මස 23 වැනි අඟහරුවාදා  

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
0256/’10 

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

(අ) හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්, හම්බන්ෙතොට කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත් 
සූරියවැව ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන රජෙය් පාසල්වල 
අධ ාපනය ලබන දරුවන්ෙග් විභාග සමත්වීෙම් පතිශතය අඩුෙවමින් පවතින බව 
එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) එම අධ ාපන කලාපෙයන් 2007, 2008 සහ 2009 වර්ෂයන්හිදී අ.ෙපො.ස. උසස ්ෙපළ 
සමත්ව විශව් විද ාල අධ ාපනය ලැබීමට සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන් සංඛ ාව සහ ඔවුන් 
අයත් පාසල්වල නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) වර්ෂය ආරම්භෙය්දී ෙපළෙපොත් සහ ගුරුවන්ෙග් විෂය නිර්ෙද්ශයන් නියමිත 
ෙව්ලාවට ෙනොලැබීම සිසුන්ෙග් අධ ාපනය පහතවැටීමට ෙහේතුවන බව එතුමා 
පිළිගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම සිසුන්ෙග් අධ ාපනය වැඩි දියුණු කිරීම හා කුසලතා වර්ධනය 
කිරීමට අවශ  ෙපළෙපොත් නියමිත කාලයට ලබා දීමට  පියවර ගන්ෙන්ද: 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඈ) (i) එම පාසල් නියමිත පරිදි අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා අදාළ නිලධාරීන් ෙයොමු 

කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම් ඒ සඳහා  ගන්නා කියා මාර්ග කවෙර්ද; 

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

0437/’10 

2. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) උතුරු සහ නැෙගනහිර පළාත්වල අද වන විට කියාත්මකව පවතින ජාතික සහ 
පළාත් පාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම පාසල්වල සිටින ශිෂ  සංඛ ාව ෙකොපමණද;    

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ආ) (i) එකී පාසල්වල සිටින ගුරුවරුන් සංඛ ාව පාසල් පදනමින් ෙකොපමණද;   

 (ii) පාසලක් නිසි ෙලස පවත්වාෙගන යාමට තිබිය යුතු ගුරු ශිෂ  අනුපාතය 
කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         
(ඇ) (i) පසුගිය වර්ෂ 2 තුළ අධ ාපනය ෙවනුෙවන් දරන ලද පිරිවැය වාර්ෂික පදනමින් 

ෙකොපමණද;   



( 51 ) 

 

 

 (ii) මීළඟ වර්ෂය සඳහා ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

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

0537/’10 

3. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   
(අ) (i) නැෙගනහිර පළාෙත්, තිකුණාමලය -  හබරණ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 

සඳහා ෙයෝජිත  මාර්ගයක්ද; 

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

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

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

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

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

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

අරමුදල්වලින් ලබා ගත්ෙත්ද; 

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

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?   
(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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4. 
ගරු නූර්දීන් මෂුර් මහතා,— තැපැල් හා විදුලි සංෙද්ශ අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— 

(අ) පුත්තලම දිසත්ික්කෙය් තිල්ෙලයියඩි පෙද්ශෙය් තැපැල් කාර්යාලයක් ෙහෝ උප 
තැපැල් කාර්යාලයක්  ෙනොමැති නිසා එම පෙද්ශවාසීන්ට ෙනොෙයකුත් 
දුෂක්රතාවයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවී ඇති  බවත් එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) එම ජනතාවට තැපැල් කාර්යාලීය අවශ තාවයන් පහසුෙවන් ඉටු කර ගැනිම පිණිස 
තිල්ෙලයියඩි පෙද්ශය ආවරණය වන පරිදි උප තැපැල් කාර්යාලයක් සථ්ාපිත කිරීමට 
ෙනොපමාව පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

 

 

 



( 52 ) 
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5. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— 

(අ) කළුතර දිසත්ික්කෙය්, එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස බල පෙද්ශය තුළ 2008, 
2009 සහ 2010 වර්ෂවලදී ෙඩංගු ෙරෝගය වැළඳුන ෙරෝගීන් සංඛ ාව සහ ෙඩංගු 
ෙරෝගය නිසා මියගිය ෙරෝගීන් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න 
එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) කළුතර දිසත්ික්කය තුළ ෙඩංගු ෙරෝගය සීඝෙලස ව ාප්තවීෙම් අනතුරට 
මුහුණපා ඇති පෙද්ශ කවෙර්ද; 

 (ii) එම පෙද්ශය තුළ ෙඩංගු ෙරෝගය මර්ධනය කිරීම සඳහා ෙම් වන විට ෙගන ඇති 
විෙශේෂිත පියවර කවෙර්ද; 

 (iii) ඒ සඳහා ඉදිරිෙය්දී ගනු ලබන ෙවනත් විෙශේෂිත පියවර කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
     (ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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6. 
ගරු කරූ ජයසූරිය මහතා,— ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— 

(අ) (i) රද්ෙදොළුගම නිවාස සංකීර්ණෙය් ඉතිරිව ඇති බිම්  කැබලි විකිණීමට නිවාස 
සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් කියාත්මක කළ සැළසුමක් එහි නිවාසලාභීන් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත කළ  පැමිණිල්ලක් අනුව අත්හිටවූ බවත්;  

 (ii) ඒ සම්බන්ධව ජනාධිපති විමර්ශණ අංශය කළ පරීක්ෂණෙය් නිර්ෙද්ශය 
ජනාධිපති ෙල්කම් විසින් එවකට නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් සභාපති ෙවතද, 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ෙවත ද ෙයොමු අංක SP/4/2/4/2/1 
හා 2006/02/28 දිනැති ලිපිෙයන් දන්වා ඇති බවත්; 

 (iii) එම ලිපිෙය් (ෙකටිෙයන්) “ඉතිරිව ඇති කුඩා බිම් කැබලි වසර 23 පමණ 
කාලයක් එහි නිවැසියන් භුක්ති විද ඇති ෙහයින් ඔවුනට විකිණීෙමන් 
පවරාදීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කර තිබිණ.  ජනාධිපති 
විමර්ශන අංශෙය් නිර්ෙද්ශය අනුව රද්ෙදොළුගම නිවාස සංකීර්ණය වටා යාමට 
ඇති මාර්ගය 1820 බිම් ෙකොටෙසන් ෙවන් කිරීම සහ 1819 බිම් කැබැල්ල 
යාබද නිවැසියන් ෙවත විකිණීෙමන් පවරාදීම සුදුසු බවත් දන්වමි” යන්න 
සඳහන්ව ඇති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 
(ආ) අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉහත නිෙයෝගය ෙනොපමාව ඉටුකර දීමට එතුමා පියවර 

ගන්ෙනහිද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0571/’10 

7. 
ගරු රුවන් රණතුංග මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— 

(අ) (i) තිවිධ හමුදාෙව් සහ ෙපොලිසිෙය් ෙසේවය ෙකොට, දුබලතා මත විශාම ගන්වා 
දැනට විශාම වැටුප් ලබන පුද්ගලයින් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 



( 53 ) 

 

 

 (ii) ඔවුන් දැනට ලබන අවම විශාම වැටුප ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙකොටුෙගොඩ, නැදගමුව, පිටෙවල පාෙර්, අංක: 215/බී දරන, නිවෙසේ පදිංචි, 
ෙසේවා අංක: B6511 දැරූ නාවික හමුදාෙව් ඉංජිෙන්රු කාර්මික ෙසේවෙය් ෙයදී 
සිට 1985/10/30 වැනි දින දුබලතා මත විශාම ගන්වා දැනට මිනුවන්ෙගොඩ 
පා ෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් විශාම වැටුප් අංක: 3971 යටෙත් රුපියල් 
6561.20ක විශාම වැටුපක් ලබන, ඊ.එම්.ඩී. කීර්තිසිංහ ඒකනායක වැනි අය 
කුමන වර්ගීකරණයට අයත් වන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ)  කීර්තිසිංහ මහතා වැනි අය ලබන විශාම වැටුප වර්තමාන ජීවන වියදමට අනුව 

පමාණවත් ෙනොවන බැවින්, ඔවුන්ෙග් විශාම වැටුප වැඩිකිරීමට ෙහෝ ජිවෙනෝපාය 
මාර්ගයක් සළසා ගැනීමට පමාණවත් සහනයක් ලබා දීමට  ෙහෝ ෙගන ඇති පියවර 
කව ෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ  මන්ද? 
0637/’10 

8. 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අස්වර් මහතා,— සාම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව වසාය 

සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) 2009 වර්ෂය අවසන් වන විට ජාතික ශිල්ප සභාෙව් ලියාපදිංචි විවිධ හසත් 
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතවල නියුතු ශිල්පීන් සංඛ ාව කවෙර්ද;  

 (ii) ෙමරට හසත් කර්මාන්තෙය් නියුතු ශිල්පීන් විසින් මුහුණෙදන අමුදව  
ෙසොයාගැනීෙම් දුෂක්රතාවයට පිළියම් වශෙයන් ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ආ) (i) හසත් කර්මාන්ත ශිල්පීන් සතු දැනුම සංරක්ෂණයට හා අනාගත පරපුරට උරුම 

කරදීම සඳහා කියාත්මක වැඩ පිළිෙවලක් පවතින්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවෙර්ද;   
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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9. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, හම්බන්ෙතොට කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත් 
අම්බලන්ෙතොට ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන  රජෙය් පාසල්වල 
අධ ාපනය ලබන දරුවන්ෙග් විභාග සමත්වීෙම් පතිශතය  අඩුෙවමින් පවතින  බව 
එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) එම අධ ාපන කලාපෙයන් 2007, 2008 සහ 2009 වර්ෂයන්හිදී අ.ෙපො.ස. උසස ්ෙපළ 
සමත්ව විශව් විද ාල අධ ාපනය ලැබීමට සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන් සංඛ ාව සහ ඔවුන් 
අයත් පාසල්වල නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) වර්ෂය ආරම්භෙය්දී ෙපළෙපොත් සහ ගුරුවන්ෙග් විෂය නිර්ෙද්ශයන් නියමිත 
ෙව්ලාවට ෙනොලැබීම සිසුන්ෙග් අධ ාපනය පහත වැටීමට ෙහේතුවන බව එතුමා 
පිළිගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම සිසුන්ෙග් අධ ාපනය වැඩි දියුණු කිරීම හා කුසලතා වර්ධනය 
කිරීමට අවශ  ෙපළෙපොත් නියමිත කාලයට ලබා දීමට  පියවර ගන්ෙන්ද: 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 



( 54 ) 

 

 

(ඈ) (i) එම පාසල් නියමිත පරිදි අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා අදාළ නිලධාරීන් ෙයොමු 
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම් ඒ සඳහා  ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

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

0438/’10 

10. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— රාජ  පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) ෙමරට සිටින ගාම නිලධාරීවරුන් සංඛ ාව පළාත් සහ දිසත්ික් පදනමින් 
ෙකොපමණද;  

 (ii) ඔවුන්ට මසකට ෙගවනු ලබන මුදල ෙකොපමණද;  
 (iii) ඔවුන්ෙග් රැකියාවට අදාළ විෂය ක්ෙෂේතය කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ආ) (i) උතුරු සහ නැෙගනහිර පළාත්වල අළුතින් පත්කරන ලද ගාම නිලධාරීවරුන් 

සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම පත්වීම් සම්බන්ධෙයන් ෙයොදා ගන්නා ලද නිර්ණායක කවෙර්ද; 
 (iii) ෙතෝරා ගැනීම් සිදු කරන ලද්ෙද් ෙකෙසේද; 

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

0538/’10 

11. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) නැෙගනහිර පළාෙත්,  තිකුණාමලය -  පුල්මුෙඩ් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 
සඳහා ෙයෝජිත  මාර්ගයක්ද; 

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

(ආ) ෙමම මාර්ගෙය් සංවර්ධන කටයුතු කරනු ලබන්ෙන් නම්  

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

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

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

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

අරමුදල්වලින් ලබා ගත්ෙත්ද; 

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



( 55 ) 

 

 

  (iii) විෙද්ශ ආධාර ලබා ගත්ෙත් නම්, ආධාර ලබාදුන් රෙට් නම කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?   

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0568/’10 

12. 
ගරු නූර්දීන් මෂුර් මහතා,— වරාය හා ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— 

(අ) පුත්තලම දිසත්ික්කෙය්, කන්ඩක්කුලිය, ෙපරුම්කඩල් මුහුදුබඩ පෙද්ශය විටින් විට සීග 
මුහුදුකෑමට ලක්වන පෙද්ශයක් බවත්, එයින් එම පෙද්ශෙය් ධීවරයින්ෙග් නැවතුම් 
ෙපොළ වන ධීවර වාඩිවලට සහ අවට තිෙබන ෙවළඳසැල් ෙගොඩනැගිලිවලට බලවත් 
හානි සිදුවන බවත් එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) එම පෙද්ශෙය් සිදුවන සීග මුහුදුකෑම  වළකාලීම සඳහා ගත යුතු  කඩිනම් කියා මාර්ග  
ෙවරළ සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඔසේසේ අපමාදව කියාත්මක කිරීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0258/’10 

13. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, තංගල්ල කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත් තංගල්ල 
ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන රජෙය් පාසල්වල අධ ාපනය 
ලබන දරුවන්ෙග් විභාග සමත්වීෙම් පතිශතය අඩුෙවමින් පවතින බව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ආ) එම අධ ාපන කලාපෙයන් 2007, 2008 සහ 2009 වර්ෂයන්හිදී අ.ෙපො.ස. උසස ්ෙපළ 
සමත්ව විශව් විද ාල අධ ාපනය ලැබීමට ෙත්රීපත්වූ  වූ සිසුන් සංඛ ාව සහ ඔවුන් 
අයත් පාසල් වල නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) වර්ෂය ආරම්භෙය්දී ෙපළෙපොත් සහ ගුරුවන්ෙග් විෂය නිර්ෙද්ශයන් නියමිත 
ෙව්ලාවට ෙනොලැබීම සිසුන්ෙග් අධ ාපනය පහත වැටීමට ෙහේතුවන බව එතුමා 
පිළිගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම සිසුන්ෙග් අධ ාපනය වැඩි දියුණු කිරීම හා කුසලතා වර්ධනය 
කිරීමට අවශ  ෙපළෙපොත් නියමිත කාලයට ලබා දීමට  පියවර ගන්ෙන්ද: 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඈ) (i) එම පාසල් නියමිත පරිදි අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා අදාළ නිලධාරීන් ෙයොමු 

කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා  ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0474/’10 

14. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— සමූපකාර සහ අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට,—   

(අ) (i) පාරි ෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිෙය් සාමාජිකයන්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

 (ii) පසුගිය වර්ෂ තුනක කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දි පාරිෙභෝගික කටයුතු 
පිළිබද අධිකාරිය විසින් එක් මාසයකදී සිදු කරන ලද වැටලීම් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  



( 56 ) 

 

 

 (iii) පසුගිය අවුරුදු තුනක කාලය තුළදී සිදු කරන ලද වැදගත්ම සහ වැඩිම 
වටිනාකමක් ඇති වැටලීම් දහය කවෙර්ද;  

 (iv) එක් එක් දිසත්ික්කය තුළ සිදු කරන ලද වැටලීම්වලදී ෙසොයා ගන්නා ලද 
වැරදිවල වටිනාකම් කවෙර්ද; 

 (v) පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිෙය් ෙසේවෙය් නියුතු නිලධාරීන්ෙග් 
සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

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

0539/’10 

15. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

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

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

(ආ) ෙමම මාර්ගෙය් සංවර්ධන කටයුතු කරනු ලබන්ෙන් නම්,  

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

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

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

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

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

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

අරමුදල්වලින් ලබා ගත්ෙත්ද; 

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

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

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

 

2010 ෙනොවැම්බර් මස 24 වැනි බදාදා  

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
0259/’10 

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

(අ) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, තංගල්ල කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත් 
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අඟණුෙකොලපැලැසස්  ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන රජෙය් 
පාසල්වල අධ ාපනය ලබන දරුවන්ෙග් විභාග සමත්වීෙම් පතිශතය අඩුෙවමින් 
පවතින  බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) එම අධ ාපන කලාපෙයන් 2007, 2008 සහ 2009 වර්ෂයන්හිදී අ.ෙපො.ස. උසස ්ෙපළ 
සමත්ව විශව්විද ාල අධ ාපනය ලැබීමට සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන් සංඛ ාව සහ ඔවුන් 
අයත් පාසල්වල නම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) වර්ෂය ආරම්භෙය්දී සිසුන්ෙග්  ෙපළෙපොත් සහ ගුරුවන්ෙග් විෂය නිර්ෙද්ශයන් 
නියමිත ෙව්ලාවට ෙනොලැබීම සිසුන්ෙග් අධ ාපනය පහත වැටීමට ෙහේතුවන 
බව එතුමා පිළිගන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම සිසුන්ෙග් අධ ාපනය වැඩි දියුණු කිරීම හා කුසලතා වර්ධනය 
කිරීමට අවශ  ෙපළ ෙපොත් නියමිත කාලයට ලබා දීමට  පියවර ගන්ෙන්ද: 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඈ) (i) එම පාසල් නියමිත පරිදි අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා අදාල නිලධාරීන් ෙයොමු 

කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම් ඒ සඳහා  ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

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

0475/’10 
2. 

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

(අ) (i) අවසන් වරට පළාත් පාලන මැතිවරණ පවත්වන ලද දිනය කවෙර්ද;  

 (ii) එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් සහ ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විසින් ජයගහණය 
කරන ලද පළාත් පාලන සභා සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) නිල කාලය නිමවීමට ෙපර අත්හිටුවන ලද ෙහෝ විසුරුවා හරින ලද සභා 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) එෙසේ විසුරුවා හරින ලද සභා කවෙර්ද; 
 (v) ඒවා අත්හිටුවන ලද ෙහෝ විසුරුවා හරින ලද දිනයන් සහ එෙසේ කිරීමට ෙහේතු 

කවෙර්ද;  
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?       

  (ආ) (i) ඉහත (අ) (ii) හි සඳහන් සභා අතරින් නගරාධිපතිවරුන් ධූරෙයන් ඉවත් කරන 
ලද, ඔවුන්ෙග් තනතුරු අත්හිටුවන ලද ෙහෝ ඔවුන් තනතුෙරන් පහ කරන ලද, 
එෙසේත් නැති නම්, ඔවුන් විමර්ශනයට භාජනය කරන ලද පළාත් පාලන 
ආයතනවල නම් කවෙර්ද;  

 (ii) එම සිදුවීම්වලට අදාළ දිනයන් සහ එබඳු කියාමාර්ග ගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  
 (iii) ෙම් වන විට ඔවුන් සම්බන්ධෙයන් එළඹී ඇති නිගමනයන් කවෙර්ද; 

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

0540/’10 
3. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) නැෙගනහිර පළාෙත්,  තිකුණාමලය -  තිරික්ෙකොණ්ඩුයාඩුමඩු මාර්ගය 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙයෝජිත  මාර්ගයක් ද; 
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 (ii) එෙසේ නම්, එම මාර්ගය ෙම් වන විට සංවර්ධනය කරමින් පවතින්ෙන්ද; 

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

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

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

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

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

අරමුදල්වලින් ලබා ගත්ෙත්ද; 

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

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

0572/’10 

4. 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

  (අ)  (i) අංක 06/2006(iv) හා 2007.08.24 දිනැති රාජ  පරිපාලන චකෙල්ඛය අනුව 
විද ත් ෛවද  කාර්මික විද ාඥ හා වැඩ මූලික (විෙශේෂ) යන තනතුරු සඳහා 
ෙක්ත අංක MN - 7 - 2006 A ට අදාල වැටුප ෙගවන ෙලස අධ ක්ෂ (ජීව 
ෛවද  ඉංජි ෙන්රු ෙසේවා) විසින් අංක BES/පුලි/විවිධ 99 1 හා 2009.08.25 
දිනැති ලිපිෙයන් ශී ජයවර්ධනපුර මහ ෙරෝහල ෙවත දන්වා ඇතත් එම 
ෙරෝහෙල් ඉහත කාර්ය මණ්ඩලයට ෙගවනු ලබන්ෙන් ෙක්ත අංක MT2-2006 
A දරන අඩු වැටුප් තලය  බවත්; 

 (ii) එම කාර්ය මණ්ඩලයට වඩා අඩු වැටුප් තලයක සිටි සිවිල් (විදුලි, ෙගොඩනැගිලි) 
වැඩ මූලික (Forman) තනතුරු සඳහා ෙක්ත අංක MN - 7 - 2006 A වැටුප 
ෙගවන බැවින් වැටුප් විෂමතාවයක් ඇති වී තිෙබන බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 
(ආ) ඉහත ෙරෝහෙල් ඇති සියලුම ෛවද  උපකරණ (Medical Equipments) හා විකිරණ 

යන්ත (X Ray Machine) නඩත්තුව වැනි අත වශ  ෙසේවාවන් ඉටුකරනු ලබන ෙමම 
විද ත් ෛවද  කාර්මික විද ාඥ කාර්ය මණ්ඩලය නිර්ෙද්ශිත  වැටුප් තලෙය් පිහිටුවා 
ඔවුන්ට හිමි හිඟ වැටුප් ලබා දීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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0625/’10 
5. 

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා,— තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමාෙගන්  
ඇසීමට,—   

(අ) නව නිර්මාණකරුවන් විසින් තමන්ට සිදුවන අසාධාරණකම් සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා 
නව නිමැයුම්කරුවන්ෙග් ෙකොමිසම ෙවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති  පැමිණිලි පිළිබඳව 
එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) නව නිර්මාණකරුවන් වන ව ාපාරික ෙසෙනවිරත්න, කථිකාචාර්ය රිචඩ් 
නිකපිටිය සහ ෙක්. ඩී. ෙපෙර්රා යන අය විසින් ඔවුන්ෙග් නිර්මාණ වංචාකර 
ඇති බවට කරනු ලබන පකාශ සම්බන්ධව  ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;  

 (ii) නව නිර්මාණකරුවන් විසින් නව නිමැවුම්කරුවන්ෙග් ෙකොමිසෙම් සභාපති 
සහ එහි සමහර නිලධාරීන් සම්බන්ධව කර ඇති ලිඛිත පැමිණිලි පිළිබඳව 
විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුකර තිෙබ්ද;   

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         
(ඇ) (i) නව නිමැවුම්කරුවන්ෙග් ෙකොමිසෙම් සභාපතිෙග් අත්තෙනෝමතික කියාවන් 

පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ෙලස නිර්මාණ  මංෙකොල්ලයට හසුවී 
සිටින නිර්මාණකරුෙවෝ ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලිඛිතව ඉල්ලා ඇති බවත්;  

 (ii) එම ෙකොමිසමට වර්ෂයක්  සඳහා රජය ලබාදුන් පතිපාදන සුළු කාලයක් තුළ 
වියදම් කර ඇති බවත්;   

එතුමා දන්ෙනහිද?         

 (ඈ) ඉහත සඳහන්  ෙකොමිසෙම්  විගණන වාර්තා එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙනහිද? 

(ඉ)   ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0628/’10 

6. 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ)     (i)  ශී ලංකාෙව් සිටින කෘෂිකර්ම උපෙද්ශකවරුන් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන් ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් කියා පටිපාටිය කවෙර්ද ;  

 (iii) කෘෂිකර්ම උපෙද්ශක ෙශේණි හා ඊට අදාළ ෙශේණි සඳහා බඳවා ගැනීෙම් 
සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙම් සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  
(ආ) (i) පළාත් අනුව සිටිය යුතු කෘෂිකර්ම උපෙද්ශකවරුන්ෙග් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන්               

වශෙයන් ෙකොපමණද ; 

          (ii) ඌව පළාත් සභාවට බඳවාගත් කෘෂිකර්ම උපෙද්ශකවරුන්ෙග් සංඛ ාව                 
ෙකොපමණද;  

         (iii)  කෘෂිකර්ම උපෙද්ශක පුහුණු හා කෘෂිකර්ම ඩිප්ෙලෝමාෙව්දීන් අතර 
සමානත්වයක් පවතින්ෙන්ද; 

         (iv)  කෘෂිකර්ම උපෙද්ශක පුහුණු ෙශේණිය සඳහා අවශ  සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

         (v)  කෘෂිකර්ම ඩිප්ෙලෝමාෙව්දීන්, කෘෂිකර්ම උපෙද්ශක තනතුරට බඳවා ගැනීම 
සඳහා කියා පටිපාටියක් ති ෙබ්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම  සභාවට දන්වන්ෙනහිද?              
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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0641/’10 
7. 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා,— රාජ  පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු 
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— 

(අ) (i) ශී ලංකාව තුළ පිහිටි ගාම නිලධාරී වසම්වල ෙසේවය කරන රාජ  සහ පළාත්          
සභාවලට අයත් නිලධාරීන් කවෙර්ද; 

 (ii) එම එක් එක් නිලධාරීයා ඉටු කරන රාජකාරිය සහ ෙගවනු ලබන ආරම්භක         
මාසික වැටුප ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

        (iii)  වාර්ෂිකව ෙමම නිලධාරීන් සඳහා ෙව්තන හා දීමනා ෙගවීම ෙවනුෙවන් වැය 
කරනු ලබන මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ)  රජය විසින් ගාම නිලධාරී වසම් සඳහා පත්කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තුවන ජනසභා          

ෙල්කම්වරුන්ෙග් කාර්යභාරයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0642/’10 

8. 
ගරු  අජිත් කුමාර මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) (i) ෙමම වර්ෂය තුළදී  රැකියා ලබා දීමට අෙප්ක්ෂිත රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් 
සංඛ ාව  ෙකොපමණ ද; 

 (ii) ඒ සඳහා දැන්වීම් පසිද්ධකර සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා තිෙබ්ද; 
  (iii) එම බඳවා ගැනීම් ආරම්භ කරන හා අවසන් කරන දිනයන් කවෙර්ද; 
  (iv) ඉහත රැකියා ලබාදීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙවනු ෙවන් අයවැය ඇසත්ෙම්න්තුව 

මගින් ෙවන්කිරීමට අෙප්ක්ෂිත මුදල ෙකොපමණද: 
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

0338/'10 
9. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, ලුණුගම්ෙවෙහර පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය්, අග්ෙබෝපුර ගාම නිලධාරි වසෙම් පිහිටි වීරවිල නව නගරය, 
අග්ෙබෝපුර, කු.ග. 19, අංක  447 දරන නිවාස ඉඩම, ඉඩම් සංවර්ධන 
ආඥාපනත යටෙත් 1998/01/27 දිනැති  හම්/11/ප 47494 දරන දීමනා පතය 
මඟින් එච්. ජී. දයානන්ද මහතා ෙවත ලබාදී ඇති බවත්; 

 (ii) ඒ අනුව එම දීමනා පතෙය් සඳහන් හතර මායිම් තුල පිහිටි භූමි භාගය ඔහුට හිමි 
වන බවත්; 

 (iii) දයානන්ද මහතා ෙමම ඉඩම වසර 21 ක් භුක්ති විද ඇති බවත්; 

එතුමා  දන්ෙනහිද? 
(අ) (i) ඉහත ඉඩමට ෙවනත් පුද්ලෙයකු අනවසරෙයන් ඇතුල්කරලීමට එම පෙද්ශෙය්            

ෙසේවෙය් නියුතු ගාම නිලධාරීන් විසින් කටයුතු කර ඇති බව එතුමා  
පිළිගන්ෙන්ද ; 

 (ii) එෙසේ නම්, දයානන්ද මහතාට අයථා බලපෑම් කළ එම නිලධාරීන් 
සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ග කවෙර්ද:  



( 61 ) 

 

 

 (iii) එම  ඉඩම් ෙකොටස නිරවුල්කර දයානන්ද මහතාට ලබා දීම සඳහා අදාළ 
බලධාරීන්ට නිෙයෝග කරන්ෙන්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඒ ෙකොපමණ කාලයක් තුළදීද; 

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

0476/’10 
10. 

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

(අ) (i) පසුගිය වර්ෂ 10ක කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී සිගරට් සහ මධ සාරවල මිල 
වැඩි කරනු ලැබූ දිනයන් සහ පමාණයන් කවෙර්ද;  

 (ii) සිගරට් සහ මධ සාරවල මිල වැඩි කළ එම එක් එක් අවසථ්ාෙව්දී ෙපර පැවැති 
මිලට වඩා වැඩිෙයන් නියම කළ මිල ගණන් ෙහේතුෙවන් උපයාගත් සමසත් 
ආදායම ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;   

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ආ) මිල වැඩි කිරීම මගින් සිගරට් හා මධ සාර භාවිතය අෛධර්යමත් කිරීමට රජය 

උනන්දුවක් දක්වන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) සිගරට් සහ මධ සාර සඳහා පනවා ඇති සියළු බදු වර්ග කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් සඳහන් කරන්ෙනහිද?          

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0541/’10 

11. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,—  ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) (i) නැෙගනහිර පළාෙත්,  අල්ල - කන්ත ෙල්  මාර්ගය  සංවර්ධනය කිරීම සඳහා           
ෙයෝජිත  මාර්ගයක් ද; 

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

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

 (i) එහි  දිග කිෙලෝමීටර් ෙකොපමණද; 

 (ii) එහි වැඩ අවසන් කිරීමට ෙයෝජිත දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) ඒ  සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත මුදල ෙකොපමණද; 

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

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

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

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

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

අරමුදල්වලින් ලබා ගත්ෙත්ද; 

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



( 62 ) 

 

 

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

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

0629/’10 
12. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ)    2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා වසා දැමු  එක් එක් පාසලක සිටි ගුරුවරු සංඛ ාව හා          
සිසුන් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට         
දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) ලංකාෙව් රජෙය් පාසල්වලින් පරිගණක , අන්තර්ජාල , විදුලිය, පානීය ජලය,               
දුරකථන, පුසත්කාල, විද ාගාර , කීඩාංගන හා වැසිකිලි යන එක් එක් පහසුකම 
ඇති පාසල්  සංඛ ාව දිසත්ික් මට්ටමින් ෙකොපමණද; 

         (ii) ඉහත එක් එක් පහසුකම ඇති පාසල් සංඛ ාව මුළු රජෙය් පාසල් සංඛ ාෙවන් 
කවර පතිශතයක්ද; 

 යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

0478/’10 

13. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) මූල  වගකීම් පනතට අනුව රෙට් මූල  තත්වය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කිරීමට නියමිත කවදාද;  

 (ii) මූල  වගකීම් පනතට අනුව ගිණුම් පකාශනය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු 
ලැබුෙව්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, එය ඉදිරිපත් කරනු ලැබුෙව් කවදාද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         
(ආ) (i) ගිණුම් පකාශනෙයහි ෙහජිං ගනුෙදනුව අනිශච්ිත වගකීමක් ෙලස සඳහන් කර 

තිෙබ්ද හා ෙනොඑෙසේ නම් ඊට ෙහේතුව කවෙර්ද;  

 (ii) ෙහජිං ගනුෙදනුව පිළිබද පශන්ෙයහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද;  

 (iii) විනිමය පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙගවීම් ෙනොකරන ෙලසට උපෙදස ්දී තිබූ 
නමුත් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව ෙහෝ රජය විසින් ෙහජිං ගනුෙදනුව 
ෙවනුෙවන් ජාත න්තර බැංකු ෙවත ෙගවීම් කරනු ලැ බුෙව්ද; 

 (iv) ෙහජිං ගනුෙද නුවට අදාළ පශන්ය සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන නිශච්ිත කියා 
මාර්ග කවෙර්ද;  

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

0494/’10 

14. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) අද වන විට ශී ලංකාෙව් ජීවත්වන අඳ ෙගොවියන්ෙග් අඳ අයිතිය, ඉඩම් අයිතිය  
සහ අනුපාප්තික අයිතිය අහිමි වී ඇති බවත්; 



( 63 ) 

 

 

 (ii) ඊට පධානතම ෙහේතුව 2000 අංක 46 දරන ෙගොවිජන සංවර්ධන පනත බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) අඳ ෙගොවියාෙග් අඳ අයිතිය නැවත වරක් නව පනතක් මගින් ඔවුන්ට ලබාදීමට 

කටයුතු කරන්න්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ   නම්, ඊ ට අවශ  කියා මාර්ග ගනු ලබන නිශච්ිත කාල වකවානුව 
කවෙර්ද; 

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

0546/’10 

15. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,—  ආර්ථික සංවර්ධන  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය් ඉදිකිරීමට ෙයෝජිතව තිබූ ආරුගම්ෙබ් පාලෙමහි 
ඉදිකිරීම් අවසන්ව ඇත්ෙත්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 

         (iii)  එම පාලම ඉදිකිරීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත  මුදල ෙකොපමණද; 

         (iv)  ෙම් වන විට වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සදහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) එම පාලම ඉදිකිරීමට මුදල් ආ ෙයෝජනය කරන ලද ආයතනෙය් නම කවෙර්ද ; 

 (ii) ඒ සඳහා විෙද්ශ ආධාර ලැබුෙන් නම්, ආධාර පදානය කළ රට සහ අදාළ මුදල 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ෙමම පාලෙම් ඉදිකිරීම් කටයුතු කරනු ලබන ආයතනෙය් නම කවෙර්ද; 

 (ii) එම ආයතනයට ඉදිකිරීම් කටයුතු පවරනු ලැබූ පදනම කවෙර්ද; 
 (iii)  ඉදිකිරීම් කටයුතු පැවරීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවන ලද්ෙද්ද; 
 (iv)  එෙසේ නම්, ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතන හා ඉදිරිපත් කළ  මිල ගණන් 

ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන් ද? 
 

 

2010 ෙනොවැම්බර් මස 25 වැනි බහස්පතින්දා  

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
0479/’10 

1. 

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

(අ) (i) සුරැකුම්පත් සහ විනිමය ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය භාරය කවෙර්ද;  

 (ii) සුරැකුම්පත් සහ විනිමය ෙකොමිෂන් සභාව විසින් විමර්ශනය කරනු ලැබ 
ඇති, අභ න්තරික තැනැත්තන් විසින් සිදු කරන ලද වංචනික ගනුෙදනු 
සංඛ ාව ෙකොපමණද;  



( 64 ) 

 

 

 (iii) එම විමර්ශන කටයුතුවලට සම්බන්ධ නම් සහ සිද්ධි කවෙර්ද; 
 (iv) ෙම් වන විට එම විමර්ශන කටයුතුවලින් ලැබී ඇති පතිඵලය කවෙර්ද; 
 (v) එම සිද්ධි සමථයකට පත් ෙකොට ෙහෝ ඒ ෙවනුෙවන් දඩ මුදල් අය කරනු ලැබ 

තිෙබ්ද;  
 (vi) අය කරනු ලැබූ දඩ මුදල් පමාණයන් සහ එක් එක් පැමිණිල්ල සමථයකට පත් 

කරනු ලැබූ දිනයන් කවෙර්ද;  
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0495/’10 

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

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කය තුළ තිෙබන ලියාපදිංචි ෙපර පාසල් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙපර පාසල්වල අධ ාපනය ලබන දරු දැරියන්ට ආහාර ෙව්ලක් ලබා දීමට 
සහ  ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන පාලිකාවන්ට වැටුපක් ලබාදීමට වර්තමාන රජය 
කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඊට  ෙහේතු කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0547/’10 

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

(අ) (i) තිකුණාමලය දිසත්ික්කෙය් ඉදිකිරීමට ෙයෝජිතව තිබූ පුදමින්කට්ටු පාලෙමහි              
ඉදිකිරීම් අවසන්ව ඇත්ෙත්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 

         (iii) එම පාලම ඉදිකිරීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත  මුදල ෙකොපමණද; 

         (iv) ෙම් වන විට වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සදහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) එම පාලම ඉදිකිරීමට මුදල් ආ ෙයෝජනය කරන ලද ආයතනෙය් නම කවෙර්ද ; 

 (ii) ඒ සඳහා විෙද්ශ ආධාර ලැබුෙන් නම්, ආධාර පදානය කළ රට සහ අදාළ මුදල 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ෙමම පාලෙම් ඉදිකිරීම් කටයුතු කරනු ලබන ආයතනෙය් නම කවෙර්ද; 

 (ii) එම ආයතනයට ඉදිකිරීම් කටයුතු පවරනු ලැබූ පදනම කවෙර්ද; 

 (iii)  ඉදිකිරීම් කටයුතු පැවරීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවන ලද්ෙද්ද; 

 (iv)  එෙසේ නම්, ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතන හා ඉදිරිපත් කළ  මිල ගණන් 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

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

 



( 65 ) 

 

 

0630/’10 

4. 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) 2010.07.20 වැනි දින වන විට මන්නාරම් ෙදෝණිෙය් ඛනිජ ෙතල් ලිං කැනීෙම්               
කටයුතුවල තත්වය කවෙර්ද; 

 (ii) ඉන්දියාෙව් ෙකයාර්න් සමාගම සමග ඇති කරගත් ෙතල් ලිං කැනීම සඳහා වන                 
ගිවිසුම කුමක්ද; 

         (iii) එම ගිවිසුමට අනුව ගෙව්ෂණය කළ මුළු භූමිෙයන් ෙකයාර්න් සමාගමට 
ලබාදුන් භූමි පමාණය කවෙර්ද; 

          (iv) එකී ගිවිසුමට අනුව එම සමාගම කැනීම් අවසන් කළ යුතු දිනය කවෙර්ද;  

          (v) නියමිත දිනට කැනීම් කටයුතු අවසන් ෙනොකරන්ෙන් නම්, ගිවිසුමට අනුව 
ගන්නා කියා මාර්ගය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) කැනීම් කටයුතු සිදුකරන ෙකොන්තාත් සමාගෙම් ගිණුම් කටයුතු ලංකා රජය 

යටෙත් සිදුකරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, අදාළ ගිවිසුමට එළඹි දිනෙය් සිට 2010.07.20 වන දිනට ගිණුම් 
වාර්තා සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

         (iii) එකී ගිණුම් වාර්තා සමාෙලෝචනය සඳහා ලංකාෙව් වගකියන ආයතනයක් 
තිෙබ්ද; 

          (iv) එෙසේ නම්, එහි නම කවෙර්ද;  

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

0643/’10 

5. 
ගරු  අජිත් කුමාර මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) (i) රැකියා විරහිත ෙසෞන්දර්ය උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබාදීමට වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙම් වන විට සකසා තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙම් සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) ඉහත වැඩසටහනින් රැකියා ලබා දීමට අෙප්ක්ෂිත ෙසෞන්දර්ය උපධිධාරීන් 

සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

           (ii) ඒ සඳහා ෙවන් කර ඇති මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iii) බඳවා ගැනීමට අදාළ දැන්වීම් පසිද්ධකර, සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවා 
තිෙබ්ද; 

   (iv) එෙසේ නම්, එම සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සහභාගි වූ සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ඔවුන් අතරින් රැකියා ලබා ෙදන සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

           (vi) එම බඳවා ගැනීම් ආරම්භ කරන හා අවසන් කරන දිනයන් කවෙර්ද; 

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



( 66 ) 
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6. 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) මාතෙල් මහ ෙරෝහෙල් නව ශල  ෛවද  සංකීර්ණෙය් වැඩ අවසන් කර 
ෙරෝහල් අධිකාරියට භාර දී ති ෙබ්ද; 

 (ii) ෙමම නව ශල  ෛවද  සංකීර්ණෙය් ඉදිකිරීම් ආරම්භ කළ දිනය හා අවසන් 
කළ දිනය කවෙර්ද; 

 (iii) එම ෛවද  සංකීර්ණෙය් ඉදිකිරීම් අවසන්ව ඇත්නම්, එය විවෘත කිරීම ෙම් 
දක්වා පමාද කිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

        (iv) ෙමම නව ෙගොඩනැගිල්ල කඩිනමින් විවෘත කිරීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද; 

         (v) එෙසේ නම්, එය විවෘත කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) එම නව ශල  ෛවද  සංකීර්ණය ඉදිකිරීම සඳහා සහ වායු සමීකරණ හා අෙනකුත් 

මූලික උපාංග සවිකිරීම සඳහා වැය කරන ලද මුදල් පමාණය  ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0761/’10 

7. 
ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා,— තැපැල් හා විදුලි සංෙද්ශ අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට,—   

(අ) (i) ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් සමාගම විසින් VOIP අන්තර්ජාතික දුරකථන ෙසේවාවන් 
සම්බන්ධෙයන් ෙටලිෙකොම් ඒෂියා සමාගම සමග ගිවිසුමකට එළඹුෙන්ද; 

 (ii) ඒ  සඳහා ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් සමාගෙම් අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් පූර්ව අනුමතිය 
ලැබුෙන්ද; 

         (iii) එම ගිවිසුමට එළඹීමට ෙපර අන්තර්ජාතික දුරකථන ඇමතුම් ෙවනුෙවන් 
විනාඩියකට ඇමරිකානු ෙඩොලර් (US$) 0.075ක මුදලක් ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් 
සමාගමට ලැබුෙන්ද; 

 (iv) එම ගිවිසුම නිසා ඉහත මුදල විනාඩියකට ඇමරිකානු ෙඩොලර් (US$) 0.069 
දක්වා අඩු වී තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) ඉහත සමාගම සමඟ ගිවිසුමට එළෙඹන ෙලස වර්ෂ 2009 සැප්තැම්බර් මස දී 

මුල්වරට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුෙව්ද; 

 (ii) ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් සමාගෙම් අධ ක්ෂ මණ්ඩලය එම ෙයෝජනාව  නීතිමය 
හා මූල මය  කරුණු මත පතික්ෙෂේප කෙළේද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම සමාගම ශී ලංකාවට නැවත ෙගන්වනු ලැබුෙව් කවුරුන්ද; 

 (iv) එම ගිවිසුම අත්සන් කර ඇත්ෙත් අදාළ සාමාන  කාර්ය පටිපාටියට 
පටහැනිවද; 

 (v) එම ගිවිසුම අත්සන් කිරීෙමන් ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් සමාගමට සිදුවන අලාභය  
ෙකොපමණද; 

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



( 67 ) 

 

 

0482/’10 

8. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට,—   

(අ) (i) ෙකොළඹ මහ නගර සභාව අවසන් වරට ෙත්රී පත්වූෙය් කවදාද;  

 (ii) අවසන් වරට ෙත්රී පත්වූ ෙහෝ නම් කරනු ලැබූ නගරාධිපතිවරයාෙග් හා 
නිෙයෝජ  නගරාධිපතිවරයාෙග් නම් කවෙර්ද;   

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         
(ආ) (i) විෙශේෂ ෙකොමසාරිසව්රෙයකු පත්කරනු ලැබුෙව් කවදාද;  

 (ii) දූෂණ ෙහේතුෙවන් සභාව කියාත්මකවීම අත්හිටුවන ලද්ෙද් කවදාද;   

 (iii) ඒ පිළිබඳ වාර්තාව පධාන අමාත වරයාට ලබාෙදන ලද්ෙද් කවදාද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         
(ඇ) (i) ෙචෝදනා පතය හා ෙචෝදනා පිළිබඳ ෙසොයාගත් ෙතොරතුරු අඩංගු කමිටු 

වාර්තාව සභාගත කරන්ෙන්ද;  

 (ii) විෙශේෂ ෙකොමසාරිසව්රෙයකු පත්කරනු ෙවනුවට මැතිවරණයක් පැවැත්වීම 
සඳහා කටයුතු කිරීමට පධාන අමාත වරයාට හැකියාවක් ෙනොතිබුෙණ්ද;  

 (iii) නාගරික මන්තීවරුන්ට එෙරහිව ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු 
ෙකෙරන්ෙන්ද;  

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

0496/’10 

9. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය් ළදරුවන්ෙග් ෙපෝෂණ මට්ටම පිලිබඳව ඇති 
වත්මන් සංඛ ාෙල්ඛන කවෙර්ද; 

 (ii) එම  සංඛ ාෙල්ඛන  අනුව, ළදරුවන්ෙග් ෙපෝෂණ මට්ටම සතුටුදායක 
තත්වයක පවතින්ෙන්ද; 

 (iii) එම ළදරුවන්ෙග් ෙපෝෂණ මට්ටම වැඩිදියුණු කිරීමට ගන්නා වූ පියවර 
කවෙර්ද; 

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

0548/’10 

10. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,—  ආර්ථික සංවර්ධන  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) තිකුණාමලය දිසත්ික්කෙය් ඉදිකිරීමට ෙයෝජිතව තිබූ ඉරක්කන්ඩි පාලෙමහි 
ඉදිකිරීම් අවසන්ව ඇත්ෙත්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 

         (iii) එම පාලම ඉදිකිරීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත  මුදල ෙකොපමණද; 

         (iv) ෙම් වන විට වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සදහන් කරන්ෙනහිද? 



( 68 ) 

 

 

(ආ) (i) එම පාලම ඉදිකිරීමට මුදල් ආ ෙයෝජනය කරන ලද ආයතනෙය් නම කවෙර්ද ; 

 (ii) ඒ සඳහා විෙද්ශ ආධාර ලැබුෙන් නම්, ආධාර පදානය කළ රට සහ අදාළ මුදල 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ෙමම පාලෙම් ඉදිකිරීම් කටයුතු කරනු ලබන ආයතනෙය් නම කවෙර්ද; 

 (ii) එම ආයතනයට ඉදිකිරීම් කටයුතු පවරනු ලැබූ පදනම කවෙර්ද; 
 (iii)  ඉදිකිරීම් කටයුතු පැවරීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවන ලද්ෙද්ද; 
 (iv)  එෙසේ නම්, ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතන හා ඉදිරිපත් කළ  මිල ගණන් 

ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

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

0631/’10 

11. 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) ලංකාෙව් දකුණු අක්ෙවරෙළේ අවසාධිත ෙදෝණි 2 හි ඛනිජ ෙතල් පැවැතීම               
සම්බන්ධව කරන ලද පර්ෙය්ෂණයන්හි පතිඵල කවෙර්ද; 

         (ii)  එම පර්ෙය්ෂණෙය් ලිඛිත ෙතොරතුරු / සටහන් ඇත්නම්  ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;  

         (iii) එම පර්ෙය්ෂණ සම්බන්ධෙයන් වගකියන ආයතනය ෙහෝ එකී වගකීම පැවරූ 
ආයතනෙය් නම කවෙර්ද; 

         (iv) එම ආයතනය විසින් ලබාදුන් ෙතොරතුරුවල වගකීම දරන ලංකාෙව් 
විද ාඥයින් සිටින්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?    
(ආ) (i) ෙමම දකුණු ෙවරෙළේ ඛනිජ ෙතල් සම්බන්ධෙයන් ඉන්දියාව ෙහෝ ෙවනත් 

රටක් සමග ගිවිසුම් අත්සන් කර තිෙබ්ද; 

         (ii) එෙසේ නම්,  එය ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද; 

        (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඉදිරිෙය්දී ඉන්දියාව ෙහෝ ෙවනත් රටක් සමග ගිවිසුමක් 
අත්සන් කිරීමට රජය තීරණය කර තිෙබ්ද; 

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

0483/’10 

12. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමාෙගන් 
ඇසීමට,—   

(අ) (i) කැලි කසළ එකතු කිරීම සඳහා ෙකොළඹ මහ නගර සභාව විසින් දිනකට 
වැයකරන මුළු මුදල ෙකොපමණද;  

 (ii) දිනකට එකතු කරන කැලි කසළ ෙටොන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (iii) කැලි කසළ එකතු කිරීෙම්දී ෙටොන් එකක් සඳහා අය කරනු ලබන මුදල 
ෙකොපමණද; 



( 69 ) 

 

 

 (iv) ෙකොළඹ මහ නගර සභාව විසින් කැලි කසළ එකතු කිරීෙම් කාර්යය සඳහා 
සම්බන්ධ කර ෙගන ඇති සමාගම් කවෙර්ද;  

 (v) කැලි කසළ එකතු කිරීම සහ බැහැර කිරීම සඳහා වන ජාතික සැලැසම් 
බසන්ාහිර පළාත තුළ කියාත්මක කළ හැකිද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?       
(ආ) (i) ශී ජයවර්ධනපුර මහ නගර සභාව 

 (ii) මහරගම නගර සභාව  
 (iii) ෙමොරටුව මහ නගර සභාව 
 (iv) ෙදහිවල ගල්කිසස් මහ නගර සභාව 

යන ආයතන විසින්, එම ආයතන සීමා තුළ කැලි කසළ එකතු කිරීම සඳහා වැය කරන 
මුදල ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0497/’10 

13. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   
(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය් ෙම් වන විට සිටින ගැබිනි මව්වරුන්ෙග් ෙපෝෂණ 

තත්ත්වය පිලිබඳව ලැබී ඇති වත්මන් සංඛ ාෙල්ඛන කවෙර්ද; 

 (ii) එම දත්තයන් අනුව ගැබිනි මව්වරුන්ෙග් ෙපෝෂණ තත්ත්වය සතුටුදායක 
මට්මක පවතින්ෙන්ද; 

 (iii) එම ගැබිණි මව්වරුන්ෙග් ෙපෝෂණ මට්ටම වැඩිදියුණු කිරීමට ගන්නා වූ පියවර 
කවෙර්ද?; 

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

0549/’10 
14. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,—  ආර්ථික සංවර්ධන  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) තිකුණාමලය දිසත්ික්කෙය් ඉදිකිරීමට ෙයෝජිතව තිබූ රලිතුලායි පාලෙමහි 
ඉදිකිරීම් අවසන්ව ඇත්ෙත්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 
         (iii) එම පාලම ඉදිකිරීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත  මුදල ෙකොපමණද; 
         (iv) ෙම් වන විට වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සදහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) එම පාලම ඉදිකිරීමට මුදල් ආ ෙයෝජනය කරන ලද ආයතනෙය් නම කවෙර්ද ; 

 (ii) ඒ සඳහා විෙද්ශ ආධාර ලැබුෙන් නම්, ආධාර පදානය කළ රට සහ අදාළ මුදල 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ෙමම පාලෙම් ඉදිකිරීම් කටයුතු කරනු ලබන ආයතනෙය් නම කවෙර්ද; 

 (ii) එම ආයතනයට ඉදිකිරීම් කටයුතු පවරනු ලැබූ පදනම කවෙර්ද; 
 (iii)  ඉදිකිරීම් කටයුතු පැවරීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවන ලද්ෙද්ද; 
 (iv)  එෙසේ නම්, ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතන හා ඉදිරිපත් කළ  මිල ගණන් 

ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන් ද? 



( 70 ) 

 

 

0633/’10 
15. 

ගරු  අනුර දිසානායක මහතා,— නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) (i) උතුරු පෙද්ශෙය් සිටින යුද්ධෙයන් ෙදමාපියන් අහිමි වූ දරුවන් සංඛ ාව; 

     (ii) එම දරුවන් අතර සිටින පාසල්  සිසුන් සංඛ ාව;  
        (iii) ඔවුන්ෙගන් ෙම් වන විට පාසල් යන සංඛ ාව; 

 ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ)  ෙදමාපියන් අහිමි වූ ඉහත දරුවන් ෙවනුෙවන් සහ ඔවුන් අතරින් පාසල් ෙනොයන        

දරුවන් ෙවනුෙවන් දියත් කර ඇති වැඩ පිළිෙවළවල් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම        
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 

 

2010 ෙනොවැම්බර් මස 26 වැනි සිකුරාදා  

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
0096/'10 

1. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,—  මුදල්  හා  කම  සම්පාදන  අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට,—  

(අ) (i) 1948 වර්ෂෙය් සිට 1994 වර්ෂය දක්වා එක් එක් වර්ෂය අවසාන වන විට;  

 (ii) 1995 වර්ෂෙය් සිට 2009 වර්ෂය දක්වා, එක් එක් වර්ෂය අවසානෙය් හා 2010 
වර්ෂෙය් ෙම් දක්වා; 

 ෙගවීමට තිබු සමසත් රාජ  ණය පමාණය ෙද්ශීය ණය සහ විෙද්ශීය ණය ෙලස ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉහත (i) හි සහ (ii) හි සඳහන් කාලපරිච්ෙඡ්දයන්හි එක් එක් වර්ෂය සඳහා මුළු ණය 
කමක්ෂය (මුල් මුදල + ෙපොලිය වශෙයන් ෙගවූ මුදල) ෙකොපමණ ද යන්න එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) 1948 වර්ෂෙය් සිට 2003 වර්ෂය දක්වා වූ කාලපරිච්ෙඡ්දය, 2003 වර්ෂය, 2004 වර්ෂය, 
2005 වර්ෂය, 2006 වර්ෂය, 2007 වර්ෂය සහ 2008 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා වූ 
කාලපරිච්ෙඡ්දය යන කාල වකවානු සඳහා, 

 (i) ෙලෝක බැංකුව   

 (ii) ජාත න්තර මූල  අරමුදල 

 (iii) ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව 

 (iv) ජපන් ජාත න්තර සහෙයෝගීතා බැංකුව 

 (v) ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය 

 (vi) ජපානය 

 (vii) යුෙරෝපා සංගමෙය් (EU) රටවල් 

 (viii) ඉන්දියාව  

 (ix) චීනය 



( 71 ) 

 

 

 යන සංවිධාන සහ රටවල් ෙවත ෙගවිය යුතුව තිබූ මුළු ණය පමාණයන්, ඒ සඳහා වන 
සාමාන  ෙපොලී වියදමද සමගින් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) එෙමන්ම පසුගිය වර්ෂ 5 තුළ එක් එක් වර්ෂය සඳහා ඒක පුද්ගල ආදායම සමග 
සන්සන්දනාත්මකව ඒක පුද්ගල ණය බර පමාණයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
0359/'10 

2. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) ශී ලංකාව තුළ ඇති, 

    (i)   රජෙය් ජාතික පාසල් සහ රජෙය් අෙනකුත් පාසල් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (ii) පළමු ෙශේණිෙය් සිට උසස ්ෙපළ දක්වා ඉංගීසි මාධ ෙයන් උගන්වන රජෙය් 
පාසල් සංඛ ාව සහ සියලුම පන්ති සඳහා ඉංගීසි භාෂාෙවන් ඉගැන්වීම් 
ෙනොකරන නමුත් අවම වශෙයන් ඉංගීසි මාධ ෙයන් ඉගැන්වීම සිදුකරන 
රජෙය් පාසල් සංඛ ාව දිසත්ික් මට්ටමින්, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා  සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) බණ්ඩාරගම සහ මිල්ලනිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස තුළ ඉංගීසි 

මාධ ෙයන් උගන්වන පාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ඉංගීසි භාෂාව භාවිතය සම්බන්ධ අනාගත අභිෙයෝගවලට මුහුණදීමට සෑම 

පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම අවම වශෙයන් ඉංගීසි මාධ ෙයන් 
උගන්වන පාසල් ෙදකක්වත් වහාම ආරම්භ කළ යුතු බව එතුමා පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ  නම්, ඊට ඉදිරිපත් කරන විකල්ප කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ)   ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0406/’10 

3. 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා,— ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) ෙකොළඹ දිසත්ික්කෙය් ඇති; 

 (i) පර්චස ් 4 ට අඩු බිම් පමාණයක පිහිටි අඩු පහසුකම් සහිත නිවාස සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii) අඩු පහසුකම් සහිත අනවසර නිවාස සංඛ ාව ෙකොපමණද; 
 (iii) අනවසර නිවාස පිහිටි මුළු භූමි පමාණය ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  
(ආ) ෙමම අඩු පහසුකම් සහිත නිවාස, පහසුකම් සහිත නිවාස බවට පත්කිරීම සඳහා ෙගන 

ඇති පියවර කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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4. 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) (i) 2004 වර්ෂෙය් රාජ  ෙසේවෙය් සිටි ෙසේවක සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii)  වර්ෂ 2010 වන විට රාජ  ෙසේවෙය් සිටින ෙසේවක සංඛ ාව ෙකොපමණද; 
 (iii) 2004 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා රාජ  ෙසේවයට බඳවා ෙගන ඇති සංඛ ාව 

ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  
(ආ) (i) තවදුරටත් ෙමම ෙසේවක සංඛ ාව වැඩි කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ වැඩි කිරීමට ගන්නා කියාමාර්ගය කුමක්ද; 

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

0463/’10 

5. 
ගරු නූර්දීන් මෂූර් මහතා,— නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) (i) වර්ෂ 2004 සිට 2010 දක්වා වූ කාලය තුළ නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත ාංශෙය් 
පතිපාදනවලින් සෘජු වශෙයන් ෙහෝ එම අමාත ාංශ ෙයෝජනා සැලසම්ක් අනුව 
 ෙවනත් අමාත ාංශ පතිපාදනවලින්  ෙහෝ කියාත්මක කළ වැඩ සටහනක් 
යටෙත්, පුත්තලම, මන්නාරම, වවුනියාව යන දිසත්ික්කවල අවතැන්වූ 
පවුල්වල තරුණියන්ට සව්යං රැකියාවල නියැළීම පිණිස එක් එක් ව ර්ෂෙය් 
පවත්වන ලද මැහුම් පාඨමාලාවන් ගණන ෙකොපමණද;  

 (ii) එම මැහුම් පුහුණු පාඨමාලාවන් සඳහා එක් එක් වාරයන් සඳහා ෙතෝරා ගන්නා 
ලද තරුණියන්ෙග් සංඛ ාව,  ඔවුන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් ක වෙර්ද;  

 (iii) එම එක් එක් මැහුම් පුහුණු පාඨමාලාවන් සඳහා ෙවන්කරන ලද මුළු මුදල, 
එයින් වියදම් කරන ලද මුදල සහ එම වැය ශීර්ෂය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙමම පාඨමාලාවන් සඳහා පුහුණුකරුවන් ෙලස බඳවා ගන්නා ලද අයවලුන්ෙග් 
සංඛ ාව, නම් සහ ලිපිනයන්, ඔවුන් ෙවනුෙවන් ෙගවීම් කළ අකාරය සහ ෙගවන ලද 
පමාණය කවෙර්ද යන්න එක් එක් වර්ෂයට අදාළව, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
මට්ටමින් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද ?         

 (ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0498/’10 

6. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ෙසෞඛ   අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කය තුළ ඇති පවුල් ෙසෞඛ  ෙසේවා ෙකොට්ඨාස සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ෙකොට්ඨාසවල ෙසේවය කරන පවුල් ෙසෞඛ  ෙසේවා                 
නිලධාරිනියන් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම පවුල් ෙසෞඛ  ෙසේවා ෙකොට්ඨාස ෙවන් කර තිෙබන ජන අනුපාතය 
කුමක්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
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(ආ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කය තුළ පවුල් ෙසෞඛ  ෙසේවා ෙකොට්ඨාස ෙවන් කර ඇති 
ආකාරය සතුටුදායක  වන්ෙන්ද; 

 (ii) පවුල් ෙසෞඛ  ෙසේවෙය් නිරත වී සිටින නිලධාරිනියන්ට ලබා දී ඇති පහසුකම්       
සතුටුදායක තත්ත්වයක පවතින්ෙන්ද ;    

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

0550/’10 

7. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,—  ආර්ථික සංවර්ධන  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) තිකුණාමලය දිසත්ික්කෙය් ඉදිකිරීමට ෙයෝජිතව තිබූ ගංගි පාලෙමහි ඉදිකිරීම් 
අවසන්ව ඇත්ෙත්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 

         (iii) එම පාලම ඉදිකිරීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත  මුදල ෙකොපමණද; 

         (iv) ෙම් වන විට වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සදහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) එම පාලම ඉදිකිරීමට මුදල් ආ ෙයෝජනය කරන ලද ආයතනෙය් නම කවෙර්ද ; 

 (ii) ඒ සඳහා විෙද්ශ ආධාර ලැබුෙන් නම්, ආධාර පදානය කළ රට සහ අදාළ මුදල 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ෙමම පාලෙම් ඉදිකිරීම් කටයුතු කරනු ලබන ආයතනෙය් නම කවෙර්ද; 

 (ii) එම ආයතනයට ඉදිකිරීම් කටයුතු පවරනු ලැබූ පදනම කවෙර්ද; 

 (iii)  ඉදිකිරීම් කටයුතු පැවරීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවන ලද්ෙද්ද; 

 (iv)  එෙසේ නම්, ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතන හා ඉදිරිපත් කළ  මිල ගණන් 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

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

0634/’10 

8. 
ගරු  අනුර දිසානායක මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) (i) 2010.08.01 වන විට ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය මගින් සිදුකරනු ලැබූ නව 
බඳවා  ගැනීම් කවෙර්ද; 

 (ii) ජනසභා ෙල්කම් තනතුරට බඳවා ගැනීම ඊට අන්තර්ගත වන්ෙන්ද;  

 (iii) එම තනතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා අවශ  අවම සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 (iv) ජනසභා ෙල්කම් තනතුරු සඳහා බඳවා ගන්නා සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (v) ෙම් වන විට දැන්වීම් පසිද්ධකර, සම්මුඛ පරීක්ෂණ කැඳවා තිෙබ්ද; 

 (vi) එෙසේ නම්, සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සහභාගී වූ සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (vii) එයින් බඳවා ගනු ලබන සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (viii) එම බඳවා ගැනීම් ආරම්භ කරන හා අවසන් කරන දිනයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 



( 74 ) 

 

 

(ආ) (i) ෙමම නව තනතුරු සඳහා අදාළ අමාත ංශෙය් අයවැය ඇසත්ෙම්න්තු මගින් 
ෙවන් කර ඇති මුදල කවෙර්ද; 

          (ii) මුදල් ෙවන්ෙකොට ෙනොමැති නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද; 

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

0466/’10 

9. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) රජෙය් පතිශක්තිකරණ වැඩපිළිෙවල අඩාල වී ඇති බවත්, ඒ පිළිබඳව විපක්ෂය 
වගකිවයුතු බවත් හිටපු ෙසෞඛ  අමාත වරයා 2010.06.10 දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
පකාශ කළ බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) රජෙය් පතිශක්තිකරණ වැඩ පිළිෙවල අඩාල වී තිෙබ්ද;         

 (ii) එෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iii) පතිශක්තිකරණ වැඩපිළිෙවල අඩාල වී ඇත්නම්, එය නැවත සාර්ථක ෙලස 
කියාත්මක කිරීම සඳහා ගන්නා පියවර කවෙර්ද; 

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

0481/’10 

10. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් කියාත්මක වන වාණිජ බැංකු සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම එක් එක් බැංකුව සතු ශාඛාවන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;   

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ආ) (i) විෙද්ශ විනිමය පතිපත්තිය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීමට මහ බැංකුවට ඇති 

බලය ෙමම බැංකුවලට පවරා තිෙබ්ද;  

 (ii) විෙද්ශ  විනිමය හුවමාරු කිරීෙම් නිරත බැංකු ෙනොවන සමාගම් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iii) එම සමාගම්වල නම් සහ ඒවාෙයහි පාර්ශව්කරුවන්ෙග් ෙහෝ 
අධ ක්ෂවරුන්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 (iv) විෙද්ශ විනිමය හුවමාරුව සඳහා එම සමාගම් ෙතෝරා ගැනීමට භාවිතා කළ 
නිර්ණායකයන් කවෙර්ද; 

 (v) පසුගිය වර්ෂ ෙදක තුළ එක් එක් වර්ෂෙය් දී ඔවුන් හුවමාරු කළ පමාණය 
ෙකොපමණද; 

 (vi) විෙද්ශ විනිමය හුවමාරු කිරීෙමහි නිරතවීමට ෙමවන් බැංකු ෙනොවන 
ආයතනවලට ඉඩ ලබා දීම තුළින් රටට ලැෙබන වාසි කවෙර්ද; 

 (vii) එවැනි ආයතන සංඛ ාව වැඩි කරනු ලබන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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0499/’10 

11. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය් තිෙබන රජෙය් ෙරෝහල් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම  ෙරෝහල් වර්ගීකරණය කර ඇති ආකාරය කවෙර්ද; 

 (iii) එක් එක් ෙරෝහලට ලබා දී ඇති ගිලන් රථ සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඒවාෙය් වර්තමාන තත්ත්වය කුමක්ද;  

 (v) ඒවා සෑහීමකට පත්විය හැකි මට්ටමක පවතින්ෙන්ද; 

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

0551/’10 

12. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,—  ආර්ථික සංවර්ධන  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) තිකුණාමලය දිසත්ික්කෙය් ඉදිකිරීමට ෙයෝජිතව තිබූ  යාංඔය පාලෙමහි 
ඉදිකිරීම් අවසන්ව ඇත්ෙත්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 

         (iii) එම පාලම ඉදිකිරීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත  මුදල ෙකොපමණද; 

         (iv) ෙම් වන විට වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සදහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) එම පාලම ඉදිකිරීමට මුදල් ආ ෙයෝජනය කරන ලද ආයතනෙය් නම කවෙර්ද ; 

 (ii) ඒ සඳහා විෙද්ශ ආධාර ලැබුෙන් නම්, ආධාර පදානය කළ රට සහ අදාළ මුදල 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ෙමම පාලෙම් ඉදිකිරීම් කටයුතු කරනු ලබන ආයතනෙය් නම කවෙර්ද; 

 (ii) එම ආයතනයට ඉදිකිරීම් කටයුතු පවරනු ලැබූ පදනම කවෙර්ද; 

 (iii)  ඉදිකිරීම් කටයුතු පැවරීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවන ලද්ෙද්ද; 

 (iv)  එෙසේ නම්, ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතන හා ඉදිරිපත් කළ  මිල ගණන් 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

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

0500/’10 

13. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය් ඇති එක් එක් ෙගොවිජන ෙසේවා බල පෙද්ශය තුළ 
තිෙබන මහා වාරි සහ  සුළු වාරි වැව් සංඛ ව  ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවා පිහිටා ඇති සථ්ාන සහ එම වැව්වල නම් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 



( 76 ) 

 

 

(ආ) (i) 2008 සහ 2009 වසර ෙදක තුළ ඉහත වැව්වලින් පිළිසකර කරන ලද වැව් 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) ඒවාෙය් නම් සහ පිහිටි  සථ්ාන කවෙර්ද; 

 (iii) පතිසංසක්රණයට ලක් ෙනොවූ වැව්වල නම් සහ ඒවා පිහිටා ඇති සථ්ාන 
කවෙර්ද; 

 (iv) එම වැව්  පිළිසකර කිරීමට ගතවන කාලය නිශච්ිත වශෙයන් ෙකොපමණද; 

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

0552/’10 

14. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,—  ආර්ථික සංවර්ධන  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය් ඉදිකිරීමට ෙයෝජිතව තිබූ කල්ලඩි පාලෙමහි ඉදිකිරීම් 
අවසන්ව ඇත්ෙත්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 
         (iii) එම පාලම ඉදිකිරීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත  මුදල ෙකොපමණද; 
         (iv) ෙම් වන විට වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සදහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) එම පාලම ඉදිකිරීමට මුදල් ආ ෙයෝජනය කරන ලද ආයතනෙය් නම කවෙර්ද ; 

 (ii) ඒ සඳහා විෙද්ශ ආධාර ලැබුෙන් නම්, ආධාර පදානය කළ රට සහ අදාළ මුදල 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ෙමම පාලෙම් ඉදිකිරීම් කටයුතු කරනු ලබන ආයතනෙය් නම කවෙර්ද; 

 (ii) එම ආයතනයට ඉදිකිරීම් කටයුතු පවරනු ලැබූ පදනම කවෙර්ද; 
 (iii)  ඉදිකිරීම් කටයුතු පැවරීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවන ලද්ෙද්ද; 
 (iv)  එෙසේ නම්, ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතන හා ඉදිරිපත් කළ  මිල ගණන් 

ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන් ද? 
0578/’10 

15. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) (i) වාර්ෂිකව ශී ලංකාෙව් විශව්විද ාලවලින් උපාධි ලබා පිටවන ෛවද වරු 
සංඛ ාව කවෙර්ද;  

 (ii) ෛවද වරු වශෙයන් ලියාපදිංචි වීමට සුදුසුකම් ලබන විෙද්ශ ෛවද  
උපාධිධාරීන් සංඛ ාව කවෙර්ද;  

 (iii) ඉහත කී උපාධීධාරීන් ෛවද වරු ව ශෙයන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා පවත්වනු 
ලබන විභාග, ශී ලංකා ෛවද  සභාව විසින් පවත්වනු ලබන්ෙන්ද සහ 
2010.01.01 දින සිට එය ෙවනත් අධිකාරියකට පවරා තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ පවරා තිෙබ් නම්, එම නව අධිකාරිෙය් නම කවෙර්ද;  
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) වසරක කාලයක් සඳහා ෙමරටට අවශ  වන ෛවද වරු සංඛ ාව කවෙර්ද;  



( 77 ) 

 

 

 (ii) ෛවද වරයකුට ෙගවනු ලබන සාමාන  වැටුප කවෙර්ද;  
 (iii) ඔවුන්ට ලබාදී ඇති අෙනකුත් පතිලාභ කවෙර්ද; 
 (iv) ශී ලංකාෙව්දී සුදුසුකම් ලැබූ ෛවද වරුන් හට නිවාඩු ලබා විෙද්ශගත වීමට 

අවසර තිෙබ්ද;  
 (v) එෙසේ නම්, ඔවුන්ට එෙලස නිවාඩු ලබාෙගන විෙද්ශ ගතවීම සඳහා අවසර 

ලබාෙදන කාලසීමාව කවෙර්ද;  
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 

 

2010 ෙනොවැම්බර් මස 27 වැනි ෙසනසුරාදා  

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
0038/’10 

1. 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) ඉඩම් පතිසංසක්රණ ෙකොමිෂන් සභාවට අයත් ඉඩම්වල අයිතිය, ගිවිසුම්වලට 
එළැඹීෙමන් ෙතොරව නීත නුකූල ෙනොවන ආකාරෙයන් විවිධ පුද්ගලයින් ෙවත පවරා 
දී ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ)  (i) ඉහත ඉඩම් පවරා දී ඇති පදනම, පැවරුම්ලාභීන්ෙග් නම් හා ලබා දී ඇති 
ඉඩම්වල පමාණයන් ෙකොපමණද; 

 (ii)  නීත නුකූල කමෙව්දයක් අනුගමනය කිරීෙමන් ෙතොරව එම ඉඩම් පවරා දුන් 
නිලධාරීන්ට එෙරහිව විනය කියාමාර්ග ගැනීමට කියා කරන්ෙන්ද; 

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

0464/’10 

2. 
ගරු නූර්දීන් මෂූර් මහතා,— නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—    

(අ) (i) වර්ෂ 2004 සිට 2010 දක්වා වූ කාලය තුළ  නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත ාංශෙය් 
පතිපාදනවලින් සෘජු වශෙයන් ෙහෝ එම අමාත ාංශ ෙයෝජනා සැලසම්ක් අනුව 
ෙවනත් අමාත ාංශ පතිපාදනවලින් ෙහෝ කියාත්මක කළ වැඩ සටහනක් 
යටෙත්, පුත්තලම, මන්නාරම සහ වවුනියාව යන දිසත්ික්කවල අවතැන්වූ 
පවුල්වල කාන්තාවන්ට සව්යං රැකියාවල නියැළීම පිණිස ලබා ෙදන ලද මහන 
මැසින් සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම මහන මැසින්ලාභීන්ෙග් නම්, ලිපිනයන්, ඒවා නිකුත් කළ දිනයන් සහ එම 
වවුචර්පත් අංක කවෙර්ද;  

 (iii) එම එක් එක් මහන මැසිෙම් වටිනාකම සහ එක් එක් මහන මැසිම මිලදී ගැනීම 
සඳහා වියදම් කළ මුදල ෙකොපමණද: 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         
(ආ) (i) එම ව ාපෘතිය සඳහා ෙවන්කළ මුළු මුදල ෙකොපමණද;  



( 78 ) 

 

 

 (ii) එයින් වියදම් කළ මුදල ෙකොපමණද;  

 (iii) වියදම් සිදු කළ වැය ශීර්ෂය කවෙර්ද; 

යන්න එක් එක් වර්ෂයට අදාළව, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද?                

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0467/'10 

3. 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,— වරාය හා ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන්  

ඇසීමට,—  

(අ) ශී ලංකා වරාය අධිකාරිෙය් ෙසේවය කළ  පතිරෙග් නිහාල් ෙපෙර්රා සහ එස.් බී.  
විමලවීර විසින් ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කළ අංක 
එච්.ආර්.සී./5432/03 සහ එච්.ආර්.සී/5798/03 දරන පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන්   
"සහකාර ආරක්ෂක නිලධාරී තනතුරට අනික් පිරිස පත් කළ දින සිට පත්කර, වැටුප් 
පියවර යථාවත් කළ යුතු බවට"  එම ෙකොමිසම 2005.12.12 දින නිර්ෙද්ශ කර ඇති බව 
එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) රාජ  පරිපාලන චකෙල්ඛ 13/2005 අනුව මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීමට ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය බැඳී ඇති බව එතුමා 
පිළිගන්ෙන්ද; 

 (ii) ඉහත නිර්ෙද්ශ කියාත්මක ෙනොකිරීම පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන 
ෙපත්සම් කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කළ ෙපත්සම සම්බන්ධෙයන් 2009.10.22 
දින එළැඹි එකඟතාවය පරිදි ඔවුන් ෙදෙදනාෙග් පත්වීම් තවමත් ලබාදී 
නැත්ෙත් මන්ද; 

 (iii) මහජන ෙපත්සම් කාරක සභාව වරාය අධිකාරිෙය් සභාපති ෙවත යැවූ 
2009.11.24 සහ 2010.02.09 දිනැති ලිපිවල සඳහන් නියමයන් කියාත්මක  
ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iv) එම කාරක සභාෙව්දී ඇතිවූ එකඟතාවය අනුව අදාළ පත්වීම්  සිදුකිරීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද ; 

 (v) එෙසේ නම්, ඒ කවදාද; 

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

0501/’10 
4. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කය තුළ කියාත්මක වන පාසල් ෙපෝෂණ වැඩසටහන් 
කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ ෙවනුෙවන් රජය වැය කරන මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) එම දිසත්ික්කෙය් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් ෙවන් කර ඇති මුදලින් පාසල් 
ෙපෝෂණ ව ාපෘති සඳහා ෙවන්කළ පතිශතය ෙකොපමණද; 

 (iv) පාසල් ෙපෝෂණ ව ාපෘති ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ මුදල පමාණවත්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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0545/’10 

5. 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා,— කීඩා අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—     

(අ) 1948 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා කාලය තුළ ශී ලංකා කීඩක කීඩිකාවන් ඔලිම්පික් තරඟ 
සඳහා ඉදිරිපත් වූ බව එතුමා දන්ෙනහිද?         

(ආ) ඔලිම්පික් තරඟ සඳහා ඉදිරිපත් වූ එම කීඩක නාම ෙල්ඛනය සහ එම කීඩකයින් විසින් 
ලබාගත් ජයගහණත්, ඊට අදාළ වර්ෂයනුත් එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් 
කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) (i) ඉදිරි ඔලිම්පික් කීඩා උෙළල පවත්වනු ලබන සථ්ානය සහ වර්ෂය කවෙර්ද;  

 (ii) ඒ සඳහා අප රට ෙවනුෙවන් කීඩකයින් සහභාගි වන්ෙන්ද;   

 (iii) ඒ සම්බන්ධෙයන් දියත් කර ඇති වැඩපිළිෙවල කුමක්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0553/’10 

6. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,—  ආර්ථික සංවර්ධන  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය් ඉදිකිරීමට ෙයෝජිතව තිබූ ෙකොඩ්ඩායිකල්ලාර් 
පාලෙමහි ඉදිකිරීම් අවසන්ව ඇත්ෙත්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 
         (iii) එම පාලම ඉදිකිරීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත  මුදල ෙකොපමණද; 
         (iv) ෙම් වන විට වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සදහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) එම පාලම ඉදිකිරීමට මුදල් ආ ෙයෝජනය කරන ලද ආයතනෙය් නම කවෙර්ද ; 

 (ii) ඒ සඳහා විෙද්ශ ආධාර ලැබුෙන් නම්, ආධාර පදානය කළ රට සහ අදාළ මුදල 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ෙමම පාලෙම් ඉදිකිරීම් කටයුතු කරනු ලබන ආයතනෙය් නම කවෙර්ද; 

 (ii) එම ආයතනයට ඉදිකිරීම් කටයුතු පවරනු ලැබූ පදනම කවෙර්ද; 
 (iii)  ඉදිකිරීම් කටයුතු පැවරීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවන ලද්ෙද්ද; 
 (iv)  එෙසේ නම්, ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතන හා ඉදිරිපත් කළ  මිල ගණන් 

ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0563/’10 

7. 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—    

(අ) (i) 2009 වර්ෂෙය්දී රජයට පවරාගැනීමට නියමිතව තිබූ වතු ෙරෝහල් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii) ෙම් දක්වා රජයට පවරාෙගන ඇති වතු ෙරෝහල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;  
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 (iii) එෙලස පවරා ගන්නා ලද එක් එක් ෙරෝහෙල් සිදු කරන ලද යටිතල පහසුකම් 
වැඩි දියුණු කිරීම් කවෙර්ද; 

 (iv) ඉහත කී ෙරෝහල් සඳහා බඳවා ගන්නා ලද කාර්ය මණ්ඩලය කවෙර්ද; 

 (v) එකී ෙරෝහල්වල වත්මන් කාර්ය මණ්ඩලය නව ෙසේවක සංඛ ාවට 
අන්තර්ගහණය කරගැනීම සඳහා පියවර ගන්ෙන්ද;  

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

0626/’10 

8. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) 2009 ෙනොවැම්බර් මස 13 වන දින ශී ලංකා මහ බැංකුවට බැංකු සහායකයින් 
බඳවා ගැනීම සඳහා පැවත්වූ තරග විභාගයට ඉදිරිපත් වූ  මුළු විභාග 
අෙප්ක්ෂකයින් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

      (ii) එම විභාගෙයන් සමත්වූ සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

      (iii) එහි පතිඵල මත ෙම් වන විට මහ බැංකුවට බැංකු සහායකයන් බඳවා ෙගන 
තිෙබ්ද; 

      (iv) එෙසේ නම්, එම සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

යන්න  එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) ඉහත විභාගෙය් පතිඵල ෙමෙතක් විභාග අෙප්ක්ෂයන්ට ෙපෞද්ගලිකව නිකුත් කර 

ෙනොමැති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ඇ) එෙසේ නම්, ඊ ට ෙහේතු කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?      
0044/'10 

9. 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා,— මුදල්  හා  කම  සම්පාදන  අමාත තුමාෙගන්  

ඇසීමට,—  

(අ) (i) ආනයනය කරන ලද හා ෙද්ශීයව නිෂප්ාදනය කරන ලද සහල්, සීනි, තිරිඟු පිටි, 
පරිප්පු, කිරිපිටි, ලූනු හා මිරිස ්ආදී භාණ්ඩ මුළු පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) ඉහත භාණ්ඩ මත පනවා ඇති තීරුබදු, වැට් බදු හා නිෂප්ාදන බදු පමාණයන් 
කවෙර්ද; 

 (iii) ඉහත (ii) ට අනුව තීරුබදු හා බදු මගින් උපයාගත් මුළු ආදායම ෙකොපමණද; 

යන්න පසුගිය වර්ෂ 5ට අදාළව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්, එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0502/’10 

10. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට,—   

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය් තිෙබන කරදිය ධීවර ෙතොටුපලවල්  සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එම ෙතොටුපලවල් ආශිතව පිහිටුවා ඇති ධීවර සමිති සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
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(ආ) (i) ඉහත ධීවර ෙතොටුපලවල් ආශිත ධීවර පජාව ෙවනුෙවන් රාජ  මැදිහත්වීම 
තුළින් කියාත්මක වන සහන වැඩ සටහන් කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ  සඳහා ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

          (iii) එම මුදල අදාළ කටයුතු සඳහා පමාණවත්ද; 

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

0554/’10 
11. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,—  ආර්ථික සංවර්ධන  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) මඩකලපුව දිසත්ික්කෙය් ඉදිකිරීමට ෙයෝජිතව තිබූ ෙපරියකල්ලාර් පාලෙමහි 
ඉදිකිරීම් අවසන්ව ඇත්ෙත්ද; 

 (ii) ෙනොඑෙසේ නම්, එහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 
         (iii) එම පාලම ඉදිකිරීම සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත  මුදල ෙකොපමණද; 
         (iv) ෙම් වන විට වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සදහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) එම පාලම ඉදිකිරීමට මුදල් ආ ෙයෝජනය කරන ලද ආයතනෙය් නම කවෙර්ද ; 

 (ii) ඒ සඳහා විෙද්ශ ආධාර ලැබුෙන් නම්, ආධාර පදානය කළ රට සහ අදාළ මුදල 
කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) ෙමම පාලෙම් ඉදිකිරීම් කටයුතු කරනු ලබන ආයතනෙය් නම කවෙර්ද; 

 (ii) එම ආයතනයට ඉදිකිරීම් කටයුතු පවරනු ලැබූ පදනම කවෙර්ද; 
 (iii)  ඉදිකිරීම් කටයුතු පැවරීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවන ලද්ෙද්ද; 
 (iv)  එෙසේ නම්, ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතන හා ඉදිරිපත් කළ  මිල ගණන් 

ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන් ද? 

0564/’10 

12. 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) (i) පුසස්ැල්ලාව ෙපොෙටොෆ ් (Protoft) වතුයාෙය් පිහිටා ඇති වතු ෙරෝහල 2009 
වර්ෂෙය්දී රජයට පවරා ගත් බවත්;  

 (ii) වර්ෂයකට ඉහත එහි නව ෙගොඩනැගිල්ලක් ඉදිෙකොට වැඩ නිම කළ බවත්;  
 (iii) එම ෙගොඩනැගිල්ල වසා දමා තිෙබන බවත් සහ එය මහජනයාෙග් පෙයෝජනය 

සඳහා විවෘත කර ෙනොමැති බවත්;  
එතුමා දන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) ෙමම ෙගොඩනැගිල්ල විවෘත ෙකොට එය මහජනයාෙග් පෙයෝජනය සඳහා 
ෙයදවීමට පියවර ගන්ෙන්ද;   

 (ii) එෙසේ නම්, එය විවෘත කරනු ලබන්ෙන් කවදාද;   
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?        

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 



( 82 ) 

 

 

0095/'10 
13. 

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

(අ) (i) 2010.05.01 දින සිට 2010.07.01 දින දක්වා කැබිනට් අමාත වරුන් සහ 
නිෙයෝජ  අමාත වරුන් හට ෙගවූ මුදල් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) අමාත වරුන් සහ ඔවුන්ෙග් කාර්ය මණ්ඩලය භුක්ති විඳින අෙනකුත් පතිලාභ 
කවෙර්ද; 

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

0503/’10 
14. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් 
ඇසීමට,—   

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය් තිෙබන මිරිදිය ධීවර ෙතොටුපලවල්  සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එම ෙතොටුපලවල් ආශිතව පිහිටුවා ඇති ධීවර සමිති සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) ඉහත ධීවර ෙතොටුපලවල් ආශිත ධීවර පජාව ෙවනුෙවන් රාජ  මැදිහත්වීම 

තුළින් කියාත්මක වන සහන වැඩ සටහන් කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ  සඳහා ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

          (iii) එම මුදල අදාළ කටයුතු සඳහා පමාණවත්ද; 

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

0617/’10 
15. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— අධිකරණ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) (i) පිසක්ල් භාරකාරමාතා තනතුර සඳහා ෙම් වන විට පවතින පුරප්පාඩු සංඛ ාව               
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පුරප්පාඩු සඳහා බඳවාගැනීම් සිදු කරන්ෙන්ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ෙම් වන විට එම බඳවා ගැනීම් අවසන් කර තිෙබ්ද; 

 (iv) එම තනතුර සඳහා අවශ  අවම සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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2010 ෙනොවැම්බර් මස 29 වැනි සඳුදා  

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
0376/’10 

1. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— සමූපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට,—   

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

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

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

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

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

යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0506/’10 

2. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) 2006, 2007, 2008, සහ 2009 යන වර්ෂයන්හිදී  හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කය 
තුළ රජය විසින් ඉදිකළ නිවාස සංඛ ාව  ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) එම නිවාස  ඉදිකිරීම  ෙවනුෙවන් වැය කළ මුදල ෙකොපමණද; 
 (iii) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කය තුළ ඉදිකර ඇති නිවාස සංඛ ාව පමාණවත්ද; 

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

0619/’10 
3. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමාෙගන් 
ඇසීමට,—   

(අ) දික්වැල්ල පාෙද්ශීය සභාව, එම බල පෙද්ශයට අයත් බතීගම ගම මැද 
ආදාහනාගාරයක් ඉදි කිරීමට කටයුතු කරන බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එම ඉදි කිරීම නවතා ෙවනත් ජන ශූන  සථ්ානයක එය ඉදි කරන ෙලස පළාත් 
සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව ෙමයට ෙපර 
දැනුම් දීමක් කර තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම දැනුම්දීම් අනුව අදාළ පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරයා  කටයුතු කර 
තිෙබ්ද; 

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් තීරණවලට එෙරහිව යමින් පා ෙද්ශීය 
සභා සභාපතිවරයා විසින් ෙමම ගරු සභාව හෑල්ලුවට ලක් කරමින් තම 
අභිමතය මත කටයුතු කරන්ෙන්ද; 



( 84 ) 

 

 

 (iv) එෙසේ නම්, ඊට අදාලව ඔහුට එෙරහිව ගන්නා කියා මාර්ගය කුමක්ද; 

 (v) එම ඉදිකිරීම ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද ; 

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

0659/’10 
4. 

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) අධ ාපන අමාත ාංශය මගින්  අඩු පහසුකම් සහිත පාසල් ෙලස හඳුනාෙගන              
තිෙබන පළාත් සභා සහ මධ ම රජය යටෙත් පවතින පාසල් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පාසල් අතුරින් මුසල්ිම් පාසල් හා වතු පාසල් කවෙර්ද; 
          (iii) එම පාසල්වල දියුණුව උෙදසා ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන 

වැඩ සටහන් දිසත්ික් මට්ටමින්, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 
 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0661/’10 

5. 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— 

(අ) (i) හිටපු පුරාවිද ා ෙකොමසාරිස ්ශිරාන් දැරණියගල මහතා විසින් 1996 දී පකාශ 
කර ඇති  පරිදි ශී ලංකාෙව් පැවති ලක්ෂයක් පමණ වන කුඩා වැව් සංඛ ාෙවන් 
ෙම් වන විට භාවිත කරනු ලබන වැව් සංඛ ාව ෙකොපමණද;   

        (ii) වර්ෂ 1996 සිට  ශී ලංකාෙව් කුඩා වැව් පද්ධතිය පිළිසකර කරලීම සඳහා පියවර               
ෙගන තිෙබ්ද; 

        (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශී ලංකාෙව් කුඩා වැව් පද්ධතිය පිළිසකර ෙකොට යථා තත්වයට පැමිණවීම 
රජෙය් සංවර්ධන කියාවලිෙය් මූලික පියවරක් බවත්; 

 (ii) මහින්ද චින්තනෙය් අෙප්ක්ෂාවක් ෙලස එහි සඳහන් වී ඇති වැව් දස දහෙසේ 
ව ාපෘතිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පියවර  ගැනීමට වාරිමාර්ග අමාත ාංශය ෙම් 
දක්වා  අෙපොෙහොසත් වී ඇති බවත්; 

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 
(ඇ) එෙසේ නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) වැව් දස දහෙසේ ව ාපෘතිය වශෙයන් මහින්ද චින්තනෙය් ද සඳහන් ශී ලංකාෙව් කුඩා 
වැව් පද්ධතිය පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා අධිකාරියක් පිහිටුවීමට ෙනොපමාව පියවර 
ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

 (ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0380/’10 

6. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අධිකරණ අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) ෙශේෂඨ්ාධිකරණෙයහි, අභියාචනාධිකරණෙයහි, මහාධිකරණෙයහි සහ 
මෙහේසත්ාත් අධිකරණවල ෙසේවය කරන සියලු විනිශච්යකාරවරුන්ෙග් නම් 
සහ උපන් දිනයන් කවෙර්ද;  



( 85 ) 

 

 

 (ii) ඔවුන්ෙග් සුදුසුකම් සහ දැනට දරන තනතුෙරහි පළපුරුද්ද කවෙර්ද;  

 (iii) නිල නිවාස සපයා ඇති සියලු කාණ්ඩවල විනිශච්යකාරවරුන්ෙග් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 (iv) සියලු විනිශච්යකාරවරුන්ට නිල නිවාස ෙනොසැපයීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (v) නිල නිවාස ෙනොලැෙබන්ෙන් නම්, ඔවුන්ට නිවාස දීමනාවක් ෙගවනු 
ලබන්ෙන්ද; 

 (vi) එෙසේ නම්, ෙගවනු ලබන මුදල සහ එය ෙකොපමණ කාලයක් ෙගවා තිෙබ්ද; 

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

0507/’10 
7. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— කම්කරු සබඳතා හා ඵලදායිතා පවර්ධන 
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් වත්මන් විරැකියා  පතිශතය ෙකොපමණද; 

 (ii) විරැකියාෙවන් ෙපෙළන පතිශතය අවම කිරීමට රජය ගන්නා වූ කියා මාර්ග 
කවෙර්ද; 

 (iii) එම කියාවලිය ෙවනුෙවන් රජය වැය කළ මුදල ෙකොපමණද; 

 (iv) රජය විසින් කියාත්මක කළ ඉහත කියා මාර්ගයන් විරැකියාව අඩුකිරීම සඳහා 
පමාණවත්ද; 

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

0714/’10 
8. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— වරාය හා ගුවන් ෙසේවා  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) වරාය අධිකාරිෙය් වත්මන් සභාපතිවරයාෙග් සම්පූර්ණ නම සහ වයස කවෙර්ද; 

 (ii) එම තනතුරට ඔහු පත් කළ බලධාරියා කවෙරක්ද; 

 (iii) එම සභාපතිවරයා ෙමයට ෙපර ෙසේවය කළ සථ්ානය සහ තනතුර කවෙර්ද; 

 (iv) ඔහුෙග් අධ ාපන සුදුසුකම් සහ වෘත්තීය පළපුරුද්ද කවෙර්ද; 

 (v) ඔහුෙග් මාසික වැටුප සහ ලැෙබන ෙවනත් දීමනා කවෙර්ද; 

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

 
2010 ෙනොවැම්බර් මස 30 වැනි අඟහරුවාදා  

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
0381/’10 

1. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) පසුගිය වර්ෂ 15 තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී පළමුවැනි ෙශේණියට ඇතුළු වූ සිසුන් 
සංඛ ාව;  



( 86 ) 

 

 

 (ii) සාමාන   ෙපළ හා උසස ්ෙපළ සඳහා වසරකට ෙපනී සිටින සිසුන් සංඛ ාව;  

 (iii) විශව්විද ාල අධ ාපනය සඳහා වසරකට සුදුසුකම් ලබන සිසුන් සංඛ ාව; 

 (iv) ෙද්ශීය විශව්විද ාලවලට ඇතුළුවීමට සුදුසුකම්  ෙනොලැබීම ෙහේතුෙවන් 
විශව්විද ාල අධ ාපනය සඳහා වසරකට විෙද්ශගත වන සිසුන් සංඛ ාව; 

ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         
(ආ) විෙද්ශිය විශව්විද ාලවල අධ ාපන ලැබීම ෙවනුෙවන් ෙගවන ගාසත්ු වශෙයන් 

රෙටන් බැහැර  යැෙවන මුළු විෙද්ශ විනිමය පමාණය ෙකොපමණද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0508/’10 

2. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව වසාය සංවර්ධන 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් ගාමීය කර්මාන්ත දියුණු කිරීම උෙදසා රජය අනුගමනය කරන 
කියා මාර්ග කවෙර්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා ෙම් වන විට වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

 (iii) ගාමීය කර්මාන්ත පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීම උෙදසා කියාත්මක කර ඇති 
ව ාපෘති පමාණවත්ද; 

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

0662/’10 
3. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා,— වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,— 

(අ) (i) වර්ෂ 1818 වන විට ශී ලංකාෙව් තිබූ කුඩා වැව් සංඛ ාව ෙකොපමණද: 

          (ii) වර්ෂ 1948 වන විට ශී ලංකාෙව් භාවිතා කළ කුඩා වැව් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

          (iii) වර්ෂ 1977 වන විට ශී ලංකාෙව් භාවිතා කළ කුඩා වැව් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

           (iv) වර්ෂ 2005 වන විට ශී ලංකාෙව් භාවිතා කළ හා භාවිතා කිරීමට හැකිව තිබූ 
කුඩා වැව් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (v) වර්ෂ 2005 සිට ෙම් දක්වා මඟ නැගුම ව ාපෘතිය සහ ෙවනත් සංවර්ධන 
කියාවලි නිසා    අභාවයට පත්වූ කුඩා වැව් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

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

0685/’10 
4. 

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා,— ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත තුමියෙගන් 
ඇසීමට,—   

(අ)  ජාතික උරුමයන් හා සංසක්ෘතික කටයුතු අමාත ාංශය හා ටවර් ෙහෝල් රඟහල 
පදනම ඒකාබද්ධව වර්ෂ 2010 දී සමසත් ලංකා පාසල් නාට  තරඟ පැවැත්වීම සඳහා 
අයදුම්පත් කැඳවා ඇති බවත්, එයට දිවයිෙන් ඕනෑම පාසලකට සහභාගිවීමට හැකි 
පරිදි අධ ාපන අමාත ාංශෙය් පූර්ණ අනුගහය ලබාදී තිෙබන බවත් එතුමිය 
දන්ෙනහිද? 
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(ආ) එම නාට  තරඟ සිංහල මාධ ෙයන් පමණක් පැවැත්වීමට තීරණයක් කර ඒ අනුව 
අයදුම්පත් කැඳවා තිබීම නිසා, ෙදමළ මාධ ෙයන් අධ ාපනය ලබන සිසු දරුවනට  
බලවත් අසාධාරණයක් සිදු වී ඇති බව එතුමිය පිළිගන්ෙනහිද?      

(ඇ) එෙසේ නම්, ෙදමළ මාධ ෙයන් ඉෙගනුම ලබන සිසුන්ට සහ ෙදමළ මාධ  පාසල්වලටද 
එම අවසථ්ාව ලැෙබන පරිද  එම නාට  තරඟ ෙදමළ මාධ ෙයන්ද පැවැත්වීමට එතුමිය 
ෙනොපමාව පියවර ගන්ෙනහිද?  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0716/’10 

5. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) 2010 වර්ෂෙය් යල කන්නෙය් දී ලබාගත් වී අසව්නු පමාණය ශී ලංකාෙව් 
පධාන වශෙයන් වී වගා කරන දිසත්ික්ක දහය හැර ඉතිරි දිසත්ික්ක සඳහා 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) ෙමම යල කන්නයට ෙපර යල කන්නෙය් වී අසව්නු පමාණය එම එක් එක් 
දිසත්ික්කය අනුව ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) ෙමම යල කන්නෙය් රෙට් සමසත් වී අසව්ැන්ෙනන් රජය විසින් මිල දී ෙගන 

තිෙබන පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) වී මිලදී ගත් මිල ගණන් කවෙර්ද; 
 (iii) යල කන්නෙය් වී මිලදී ගැනීම සඳහා ෙවන් කළ මුදල් පමාණය ෙකොපමණද; 

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

0382/’10 
6. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) ෙඩංගු උණ ෙහේතුෙවන් පසුගිය වර්ෂ 2 තුළ ෙකොළඹ දිසත්ික්කෙය් මියගිය 
සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) වාර්ෂික පදනමින් සහ දිසත්ික් පදනමින් පසුගිය වර්ෂ 5 තුල වාර්තා වී ඇති 
ෙඩංගු මරණ සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම ෙඩංගු ව සනය මර්ධනය කිරීම සඳහා රජය දරන පිරිවැය ෙකොපමණද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) පසුගිය වර්ෂ 2 තුළ ෙමරට පැතිර ගිය අෙනකුත් වසංගතවල නම් කවෙර්ද; 

 (ii) එකී එක් එක් ෙරෝගෙයන් මියගිය සංඛ ාව ෙකොපමණද; 
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?   

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0509/’10 

7. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— පරිසර අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කය පමුඛ ශී ලංකාෙව් පචලිත ගාමීය කර්මාන්තයන් වන 
සව්ර්ණාභරණ කර්මාන්තය අප රටට වැදගත් වන බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කය ඇතුළුව ශී ලංකාෙව් සවර්ණාභරණ කර්මාන්තය සිදු 
කරන ගම්මාන සංඛ ාව ෙකොපමණද; 
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 (ii) එම ගම්මානවල නම් කවෙර්ද; 
 (iii) ෙද්ශීය සව්ර්ණාභරණ කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කිරීමට රජය ෙගන ඇති කියා 

මාර්ග කවෙර්ද; 
 (iv) ඒ සඳහා වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 
 (v) වැයකළ එම මුදල සහ කියාත්මක කළ ව ාපෘති සංඛ ාව ඉහත කර්මාන්තය 

වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පමාණවත්ද; 
 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0717/’10 

8. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— වරාය හා ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) වර්ෂ 1994 සිට ෙම් දක්වා කටුනායක ගුවන්ෙතොටුපෙල් තිෙබන තීරුබදු රහිත 
ෙව ෙ◌ළඳසැල් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එක් එක් තීරුබදු රහිත ෙවෙළඳසැල් ලබා දී ඇති ෙහෝ බදු දී ඇති   
පුද්ගලයන්ෙග් නම් සහ ලිපිනයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම සාප්පු සංකීර්ණ ලබා දී ඇති මුළු මුදල ෙහෝ සථ්ිර වශෙයන් පවරා දීමට   
රජය ලබා ගත් මුදල් පමාණය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට  දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) කටුනායක ගුවන්ෙතොටුපල තුළ නව සාප්පු සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීම සඳහා 

කටයුතු ෙයොදා තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එය ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද; 
 (iii) ඒ යටෙත් ඉදිකිරීමට අෙප්ක්ෂිත ෙවෙළඳසැල් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

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

 
2010 ෙදසැම්බර් මස 01 වැනි බදාදා  

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
0316/’10 

1. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට,—   

(අ) (i) ඉන්දු - ලංකා නිදහස ්ෙව ළඳ ගිවිසුම අත්සන් කරන ලද දිනය කවෙර්ද;  

 (ii) පසුගිය වර්ෂ දහය තුළදී ශී ලංකාව සහ ඉන්දියාව සිදු කරන ලද ආනයන සහ 
අපනයන පිළිබඳ ෙවළඳ සංඛ ා දත්ත කවෙර්ද ;  

 (iii) “සීපා” ගිවිසුෙමහි වර්තමාන තත්ත්වය කවෙර්ද; 

 (iv) “සීපා” ගිවිසුම සම්බන්ධව රජෙය් සථ්ාවරය කවෙර්ද; 

 (v) “සීපා” ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට නියමිතද;  

 (vi) “සීපා” ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් ඉන්දියාව සමඟ සාකච්ඡා පවත්වන 
පුද්ගලයන්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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0510/’10 
2. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කය පමුඛ ශී ලංකාෙව් පාසල් දරුවන්ෙග් ඉංගීසි භාෂා 
දැනුම පගුණ කිරීම උෙදසා රජය විසින් ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;  

 (ii) එම පියවරයන්හි ඉලක්කයන් කවෙර්ද; 
 (iii) ඒ සඳහා ෙවන් කළ මුදල කවෙර්ද; 
 (iv) ෙම් වන විට එම ඉලක්කයන් සපුරා තිෙබන්ෙන්ද; 
 (v) ඉංගීසි භාෂා පගුණත්වය ෙවනුෙවන් ෙගන ඇති පියවර පමාණවත්ද; 

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

0689/’10 
3. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා,— පවාහන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) දුම්රිය මාර්ග හරහා වැටී ඇති පධාන හා අතුරු මහා මාර්ගයන්හි පිහිටුවා ඇති 
දුම්රිය හරස ්ෙග්ට්ටු සංඛ ාව ෙකොපමණද;    

       (ii) දුම්රිය හරස ් ෙග්ට්ටු ෙනොමැති අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස ් මාර්ග ඇති 
සථ්ානයන්හි වර්ෂ  2000  සිට 2009 දක්වා කාල සීමාව තුළ සිදුවූ දුම්රිය 
අනතුරු සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

          (iii) එම අනතුරුවලින් මියගිය හා ආබාධිතවූ සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්               
ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) දුම්රිය මාර්ග හරහා වැටී ඇති අනාරක්ෂිත මාර්ග සථ්ානයන්හි ආරක්ෂිත 

ෙග්ට්ටු සවි කිරීමට පියවර ගන්ෙනහිද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එය ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0694/’10 

4. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පවාහන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) ශී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලෙය් දකුණු පළාතට අයත් ඩිෙපෝවල ෙසේවකයින් සඳහා 
හිඟ වැටුප් ෙගවීමට තිෙබන බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) හිඟ වැටුප් ෙගවීය යුතු  ෙසේවක සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

       (ii) හිඟ වැටුප් ෙගවීම සඳහා අවශ වන මුදල් පමාණය ෙකොපමණද; 

       (iii) හිඟ වැටුප් ෙගවීම සඳහා කිසියම් වූ කමෙව්දයක් සකස ්කර තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) හිඟ වැටුප් සඳහා හිමිකම් ඇති දැනට විශාම ෙගොස ්සිටින ෙසේවකයින්ට එම හිඟ මුදල් 

ෙනොෙගවා, දැනට ෙසේවෙය් නියුතු ෙසේවකයින්ට පමණක් හිඟ වැටුප් ෙගවීමට කටයුතු 
කරන බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඈ) විශාමික හා දැනට ෙසේවෙය් නියුතු ෙසේවකයින්ට හිමි හිඟ වැටුප් ෙගවනු ලබන දිනය         
කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 



( 90 ) 

 

 

0726/’10 
5. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) පඬුවසන්ුවර බටහිර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ගිරාතලාන උතුර 
මාර්ගය අයත් වන ආයතනය කවෙර්ද; 

 (ii) එම මාර්ගයට  තාර දැමීම සඳහා අදාළ ආයතනෙයන් අවසර ලබාෙගන තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම  සභාවට දන්වන්ෙනහිද; 
(ආ) (i) එම මාර්ගයට  තාර දැමීම භාරදුන් ආයතනය ෙහෝ පුද්ගලයින් කවුරුන්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා ෙවන් කළ ඇසත්ෙම්න්තු ගත මුදල ෙකොපමණද ; 

 (iii) එම ඇසත්ෙම්න්තුව අනුව තාර දැමීම සිදුකළ යුතු දුර පමාණය හා පාෙර් පළල 
ෙකොපමණද ; 

 (iv) ෙම් වන විට තාර දමා ඇති දුර පමාණය ෙකොපමණද; 

          (v)    තාර දමීම අවසන් කළ දින ය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) එම මාර්ගයට තාර දැමීම පමිතියට අනුකූලව සිදු කර ෙනොමැති බවත්,  ෙම් වන විට   

ෙබො ෙහෝ සථ්ාන ගිලා බැස ඇති බවත්, නියමිත දුර පමාණය තාර දමා ෙනොමැති බවත්        
එතුමා දන්ෙනහිද? 

 (ඈ) එෙසේ නම්, පමිතීන්ට අනුකූල ෙනොවන ඉදි කිරීම් කළ ආයතනය ෙහෝ පුද්ගලයින් 
සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ගය කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට        
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
0383/’10 

6. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) පසුගිය වර්ෂ 5 තුළ සර්පයන් විසින් දෂට් කරනු ලැබීම නිසා සිදුවූ මරණ 
සංඛ ාව  වාර්ෂික පදනමින් ෙකොපමණද;  

 (ii) සර්පයන් දෂට් කළ අවසථ්ාවලදී පතිකාර ෙලස ලබාෙදන පති විෂ එන්නත් ශී 
ලංකාව තුළ පමාණවත් තරමින් තිෙබ්ද;   

 (iii) ෙනොඑෙසේ නම්, එම එන්නත් ෙනොතිබීමට ෙහේතුව කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ආ) (i) සර්පයන් විසින් දෂට් කරනු ලැබීෙමන් ෙරෝගී තත්ත්වයට පත්වන පුද්ගලයින් 

සංඛ ාව අඩු කරන්ෙන් ෙකෙසේද;  

 (ii) සර්පයන් විසින් දෂට් කරනු ලබන අවසථ්ා අඩුකර ගැනීමට අදාළ 
දැනුවත්කිරීෙම් වැඩසටහන් ෙමරට තුළ පවත්වනු ලබන්ෙන්ද;   

 (iii) එෙසේ නම්, එම වැඩසටහන් පවත්වනු ලබන සථ්ාන, අදාළ බලධාරීන් සහ 
එවැනි වැඩ සටහන් පැවැත්වීෙම් කමෙව්දය කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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0511/’10 
7. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කය පමුඛ ශී ලංකාෙව් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ සහ 
පරිගණක අධ ාපනය පගුණ කිරීම උෙදසා රජය ෙගන ඇති පියවර කවෙර්ද;  

 (ii) ඒ සඳහා ෙවන් කර ඇති  මුදල ෙකොපමණද; 
 (iii) රජෙය් මැදිහත්වීෙමන් ෙගන ඇති ඉහත කියා මාර්ග පමාණවත්ද; 

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

0727/’10 
8. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) පඬුවසන්ුවර බටහිර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, ෙපොල්තවාන, 
ෙගොරකෙදණිය මාර්ගය අයත් වන ආයතනය කවෙර්ද; 

 (ii) එම මාර්ගයට  තාර දැමීම සඳහා අදාළ ආයතනෙයන් අවසර ලබාෙගන තිෙබ්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම  සභාවට දන්වන්ෙනහිද; 

(ආ) (i) එම මාර්ගයට  තාර දැමීම භාරදුන් ආයතනය ෙහෝ පුද්ගලයින් කවුරුන්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා ෙවන් කළ ඇසත්ෙම්න්තු ගත මුදල ෙකොපමණද ; 
 (iii) එම ඇසත්ෙම්න්තුව අනුව තාර දැමීම සිදුකළ යුතු දුර පමාණය හා පාෙර් පළල 

ෙකොපමණද ; 
 (iv) ෙම් වන විට තාර දමා ඇති දුර පමාණය ෙකොපමණද; 
           (v)     තාර දමීම අවසන් කළ දින ය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) එම මාර්ගයට තාර දැමීම පමිතියට අනුකූලව සිදු කර ෙනොමැති බව සහ  නියමිත දුර          

පමාණය ෙනොමැති බව   එතුමා දන්ෙනහිද? 

 (ඈ) එෙසේ නම්, පමිතීන්ට අනුකූල ෙනොවන ඉදි කිරීම් කළ ආයතනය ෙහෝ පුද්ගලයින්         
සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ගය කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට        
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 

 
2010 ෙදසැම්බර් මස 02 වැනි බහස්පතින්දා  

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
0318/’10 

1. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට,—   

(අ) (i) පසුගිය වර්ෂ 5 තුළ රජය, පළාත් සභා ෙහෝ අෙනකුත් කවර  ෙහෝ පළාත් පාලන 
ආයතනයක් විසින් ඉන්දියාව සහ චීනය සමඟ අත්සන් කළ සියලුම 
ෙකොන්තාත් ගිවිසුම්වල නම් කවෙර්ද;  



( 92 ) 

 

 

 (ii) එළ ෙඹන වර්ෂය තුළ ඉහත සඳහන් රටවල් සමඟ අත්සන් කිරීමට 
බලාෙපොෙරොත්තුවන ගිවිසුම් තිෙබ් නම්, ඒවාෙය් නම් කවෙර්ද;  

 (iii) ඉහත (i) හි දක්වා ඇති ෙකොන්තාත්තුවල සමසත් පිරිවැය කවෙර්ද; 

 (iv) එම පිරිවැය දැරීම සඳහා ආදායම් උපයාගන්ෙන් ෙකෙසේද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) එවැනි ගිවිසුම්වලට එළෙඹන ලද්ෙද් ෙටන්ඩර් පටිපාටි අනුගමනය කිරීෙමන් 
ෙහෝ සාකච්ඡා කිරීෙමන් අනතුරුවද; 

 (ii) ෙටන්ඩර් කැඳවූෙය් නම්, ලැබුණ ෙටන්ඩර් පමාණය සහ ඉදිරිපත් කළ මිල 
ගණන් කවෙර්ද;  

 (iii) එය සාකච්ඡා පදනමක් මත සිදුවන්ෙන් නම්, ෙද්ශීය පාර්ශව්කරුවන්ෙග් නම් 
කවෙර්ද;  

 (iv) නිෙයෝජිතවරුන්ට ෙකොමිස ්වශෙයන් ෙගවන මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0512/’10 

2. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් සමෘද්ධි 
සහනාධාරය ලබන පවුල් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටෙමන් ලබා ෙදන විවිධ සමෘද්ධි 
මුද්දර වර්ගයන්, පමාණයන් සහ පුද්ගලයන් සංඛ ාව කවෙර්ද; 

 (iii) සමෘද්ධි සහනාධාර ෙලස ලබා ෙදන මුද්දරවල අගයන් පමාණවත්ද; 
 (iv) ෙමම පතිලාභය තුළින් දුගී දුප්පත්කම තුරන් කළ හැකිද; 

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

0695/’10 
3. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— අධිකරණ අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) 1980 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා මාතර දිසත්ික්කය තුළ සාම විනිසුරු 
පත්වීම්ලාභීන්ෙග් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම  පත්වීම්වලින් මාතර අධිකරණ බල පෙද්ශයට පමණක් පත්කළ සහ මුළු 
දිවයිනටම බලපාන පරිදි පත්කළ පත්වීම් සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iii) මාතර දිසත්ික්කෙය් එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාෙය්, 1980 වර්ෂෙය් 
සිට ෙම් දක්වා සාම විනිසුරු තනතුරු ලැබූ අයෙග් නම් සහ ලිපිනයන් ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන්  කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද?  
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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0728/’10 
4. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) පඬුවසන්ුවර බටහිර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් මුණිහිරිගම, පටපිලිගම 
මාර්ගය අයත් වන ආයතනය කවෙර්ද; 

 (ii) එම මාර්ගෙය් ෙකොන්කීට් ඇතිරීම සඳහා අදාළ ආයතනෙයන් අවසර ලබාෙගන 
තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම  සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) එම මාර්ගයට  ෙකොන්කීට් ඇතිරීම භාරදුන් ආයතනය ෙහෝ පුද්ගලයින් 

කවුරුන්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා ෙවන් කළ ඇසත්ෙම්න්තු ගත මුදල ෙකොපමණද ; 
 (iii) එම ඇසත්ෙම්න්තුව අනුව ෙකොන්කීට් ඇතිරීම සිදුකළ යුතු ඝණකම, පළල සහ 

දුර පමාණය ෙකොපමණද ; 
 (iv) ෙම් වන විට ෙකොන්කීට් අතුරා ඇති දුර පමාණය ෙකොපමණද; 

          (v)    ෙකොන්කීට් අතුරා අවසන් කළ දින ය කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) එම මාර්ගෙය් ෙකොන්කීට් ඇතිරීම පමිතියට අනුකූලව සිදු කර ෙනොමැති බවත්,          
සිෙමන්ති ගැලවී ඉවත්ව ගල් මතුව ඇති බවත් එතුමා දන්ෙනහිද? 

 (ඈ) එෙසේ නම්, පමිතීන්ට අනුකූල ෙනොවන පරිදි එම ඉදි කිරීම් කළ ආයතනය ෙහෝ 
පුද්ගලයින් සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියාමාර්ගය කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම        
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
0324/’10 

5. 

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

(අ) (i) සිගරැට් පරිෙභෝජනය තුරන් කර දැමීම ‘මතට තිත’ වැඩසටහනට ඇතුළත් කර 
තිෙබ්ද;  

 (ii) පසුගිය වර්ෂ 5 තුළ ශී ලංකාෙව් සිගරැට් සහ බීඩි පරිෙභෝජනය වාර්ෂික 
පදනමින් ෙකොපමණද;  

 (iii) පසුගිය වර්ෂ 6 තුළ ෙද්ශීය වශෙයන් නිපදවන ලද සිගරැට් සහ බීඩි පමාණය 
වාර්ෂික පදනමින් ෙකොපමණද; 

 (iv) පසුගිය වර්ෂ 6 තුළ රටට ආනයනය කරන ලද සිගරැට් පමාණය ෙකොපමණද;  

 (v) ෙද්ශීය වශෙයන් නිෂප්ාදිත හා ආනයනික සිගරැට් මත බදු පැනවීෙමන් පසුගිය 
වර්ෂ 6 තුළ උපයා ගන්නා ලද ආදායම වාර්ෂික පදනමින් ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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0514/’10 
6. 

 ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව වසාය සංවර්ධන 
අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කය පමුඛ ශී ලංකාෙව් පචලිත ගාමීය කර්මාන්තයන් වන මැටි 
කර්මාන්තය අප රටට වැදගත් වන බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කය ඇතුළු ශී ලංකාෙව් මැටි කර්මාන්තය සිදු කරන 
ගම්මාන සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ගම්මානවල නම් කවෙර්ද; 
 (iii) මැටි කර්මාන්තය වැඩි දියුණු කිරීමට රජය ෙගන ඇති කියාමාර්ග කවෙර්ද; 
 (iv) ඒ සඳහා වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 
 (v) වැයකළ එම මුදල සහ කියාත්මක කළ ව ාපෘති සංඛ ාව ඉහත කර්මාන්තය  

වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පමාණවත්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0696/’10 

7. 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත තුමාෙගන් 
ඇසීමට,—   

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය් පිටබැද්දර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ගම්මාන 
රාශියකට පානීය ජලය ලබා දීම සඳහා ආරම්භ කළ පිටබැද්දර ජල ෙයෝජනා 
කමය මගින් ජලය සැපයීමට අෙප්ක්ෂිත පවුල් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම ජල ෙයෝජනා කමය සඳහා ඇසත්ෙම්න්තුගත මුළු මුදල ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) පිටබැද්දර  ජල ෙයෝජනා කමය ෙම් වන විට අතරමග නවතා දමා ඇති බව එතුමා       

දන්ෙනහිද? 

(ඇ)  (i) එෙසේ නම් , ඊට  ෙහේතු කවෙර්ද; 
 (ii) නැවත එම ජල ෙයෝජනා කමය ආරම්භ කිරීම සඳහා  කටයුතු කරන්ෙන්ද; 
 (iii) එෙසේ නම්, එම කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද; 

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

0729/’10 
8. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) පඬුවසන්ුවර බටහිර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, ෙහට්ටිෙපොල, 
අඹගහමුලවත්ත පුබුදු මාවත අයත් වන ආයතනය කවෙර්ද; 

 (ii) එම මාර්ගෙය් ෙකොන්කීට් ඇතිරීම සඳහා අදාළ ආයතනෙයන් අවසර ලබාෙගන 
තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම  සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
 



( 95 ) 

 

 

(ආ) (i) එම මාර්ගයට  ෙකොන්කීට් ඇතිරීම භාරදුන් ආයතනය ෙහෝ පුද්ගලයින් 
කවුරුන්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා ෙවන් කළ ඇසත්ෙම්න්තු ගත මුදල ෙකොපමණද ; 

 (iii) එම ඇසත්ෙම්න්තුව අනුව ෙකොන්කීට් ඇතිරීම සිදුකළ යුතු ඝණකම, පළල සහ 
දුර පමාණය ෙකොපමණද ; 

 (iv) ෙම් වන විට ෙකොන්කීට් අතුරා ඇති දුර පමාණය ෙකොපමණද; 

          (v)    ෙකොන්කීට් අතුරා අවසන් කළ දින ය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) එම මාර්ගයට   ෙකොන්කීට් ඇතිරීම පමිතියට අනුකූලව සිදු කර ෙනොමැති බවත්,          

සිෙමන්ති ගැලවී ඉවත්ව ගල් මතුවී ඇති බවත්, නියමිත දුර පමාණය ෙනොමැති බවත්         
එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ඈ) එෙසේ නම්, පමිතීන්ට අනුකූල ෙනොවන පරිද එම ඉදි කිරීම් කළ ආයතනය ෙහෝ        
පුද්ගලයින්    සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියාමාර්ගය කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම        
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  

 

 
2010 ෙදසැම්බර් මස 03 වැනි සිකුරාදා  

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
0067/'10 

1. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) දැනට  වර්ෂයකට ෙපර  ෙකොන්කීට් අතුරා සකසන ලද හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, 
අඟුණුෙකොළපැලැසස් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, තලාව ගාම නිලධාරි වසෙම්, 
තලාව හංදිය, දඹරැල්ල මාර්ගෙය් කි.මී. 01  ක දුර පමාණෙයහි ෙම් වන විට ෙකොන්කීට් 
ඉරිතලා, වලවල් සෑදී, අබලන්ව ඇති බව  එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i)  එම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙවන් කරන ලද පතිපාදන ෙකොපමණද;  

 (ii) ඉදිකිරීම් සඳහා මුදල් නිදහස ්කිරීෙම්දී පමිතීන්ට අනුව වැඩ නිම කළ බවට 
කාර්මික නිලධාරීන්ෙග් නිර්ෙද්ශ ලබාෙගන තිෙබ්ද;  

 (iii)  එම මාර්ගය සඳහා ෙගවීම් කටයුතු වලදී ෙවනත් කුමන ආයතනවලින් 
නිර්ෙද්ශ ලබාෙගන තිෙබ්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

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

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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2. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) 2008 සහ 2009 වර්ෂවලදී ඖෂධ මිලදී ගැනීම සඳහා ෙසෞඛ  අමාත ාංශයට 
ෙවන් කළ ඇසත්ෙම්න්තු ගත මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) එම මුදලින් එකී වර්ෂයන් සඳහා අමාත ාංශය ෙවත ලැබුණු සත  මුදල 
ෙකොපමණද;  

 (iii) එක් එක් වර්ෂය සඳහා ඖෂධ මිලදී ගැනීමට පත් කර තිෙබන කමිටුෙව් 
සාමාජිකයින්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) පසුගිය කාලෙය් ඇති වූ ඖෂධ හිඟයට ෙහේතුව ඒ සඳහා ෙවන් කළ මුදල් පමාණවත් 
ෙනොවීම බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0321/’10 

3. 

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

(අ) (i) අතීතෙය් සිදුවූ සිද්ධීන් සලකා බැලීම සඳහා පතිසන්ධාන මණ්ඩලය ෙහෝ 
ෙකොමිෂන් සභාව පත් කළ දිනය කවෙර්ද;  

 (ii) ඉහත සඳහන් ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙහෝ මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන්ෙග් නම් 
කවෙර්ද;  

 (iii) ඉහත සඳහන් ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙහෝ මණ්ඩලෙය් වාර්තාව බලාෙපොෙරොත්තු 
වන දිනය කවෙර්ද; 

 (iv) ෙකොමිෂන් සභාව / මණ්ඩලය අද වන විට රැස ්වී ඇති වාර ගණන කවෙර්ද; 
 (v) ෙමම ෙකොමිෂන් සභාෙව් / මණ්ඩලෙය් පවත්වාෙගන යෑම සඳහා ෙවන් කර 

ඇති මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;  
 (vi) එම ෙවන් කරන ලද මුදල් පමාණය ඒ සඳහා පමාණවත්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?                 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0698/’10 

4. 

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

(අ)     දැනට ශී ලංකාව තුළ ඇති ගාම නිලධාරී ෙකොට්ඨාස සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

(ආ) (i) ගාම නිලධාරී තනතුෙරහි පුරප්පාඩු පවතින ෙකොට්ඨාසවල වැඩ බලන ගාම              
නිලධාරීන්ට ෙගවනු ලබන දීමනාව ඔහුෙග් / ඇයෙග් මුල් පත්වීම ලබන 
අවසථ්ාෙව් ලැබූ මූලික වැටුෙපන් 1/4 ක් බවත්; 

        (ii) එම පදනම මත වැඩ බැලී ෙම් දීමනාව ෙගවීම නිසා  මීට වසර 10 - 15 ට ෙපර                 
පත්වීම් ලැබූ ගාම නිලධාරීන්ට ලැෙබන එම දීමනාව ඉතා අල්ප මුදලක් බැවින්                 
එවැනි නිලධාරීන්ට මුල මය අසාධාරණයක් සිදුවන බවත්; 

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 
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(ඇ)      (i)   එවැනි නිලධාරීන්ට සාධාරණයක් ඉටු කිරීම සඳහා එතුමා කටයුතු කරන්ෙන්ද; 
 (ii) එ ෙසේ නම්, ඊට අදාළව පියවර ගනු ලබන දිනය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

0226/'10 
5. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

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

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

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

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

 (ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

 (iii) ගුරු ඌණතා ඇති පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

 (iv) ඌණතාවයන් පවතින්ෙන් කුමන විෂයයන් සඳහාද; 

 (v) ෙමම ගුරු ඌණතා පවතින පාසල් සඳහා ගුරුවරුන් ලබාදීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

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

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

0323/’10 

6. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—    

(අ) රජය “මතට තිත” වැඩසටහන ඇරඹ ූදිනය එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙම් දක්වා වූ පසුගිය වර්ෂ දහයක කාලය තුළ, එක් එක් වර්ෂෙය්දී,  

 (i) බියර් සහ සැර මත්පැන් පරිෙභෝජනය ෙවන ෙවනම ෙකොපමණද;  

 (ii) ශී ලංකාව තුළ නිෂප්ාදනය කරන ලද බියර් සහ සැර මත්පැන් පමාණය 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ශී ලංකාව ආනයනය කරන ලද බියර් සහ සැර මත්පැන් පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iv) බියර් සහ සැර මත්පැන් ආනයනෙය්දී සහ ෙද්ශීයව නිෂප්ාදනය කිරීෙම්දී 
පනවනු ලබන සියලු ආකාර බදු වලින් රජය උපයන ලද මුළු ආදායම 
ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) ශී ලංකාව තුළ සිදුවන නීති විෙරෝධී මත්පැන් ෙපරීම මගින් නිපදවනු ඇතැයි ගණන් 
බලා ඇති මත්පැන් පමාණය පසුගිය වර්ෂ තුන තුළදී ෙකොපමණ පමාණයක් වීද යන්න 
වාර්ෂික පදනමින් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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7. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— පවාහන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) ශී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලෙය් දකුණු පළාතට අයත් ඩිෙපෝවල 2005 සිට ෙම් 
දක්වා විශාම ගිය ෙසේවකයින්ට විශාමික පාරිෙතෝෂික මුදල් ෙගවා ෙනොමැති බව එතුමා 
පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) එෙසේ ෙගවීමට ඇති මුළු පාරිෙතෝෂික මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) විශාම යාෙමන් පසු එම ෙසේවකයින්ට හිමි පාරිෙතෝෂික මුදල ෙගවිය යුතු කාල 
සීමාව ෙකොපමණද: 

 (iii) 2005 සිට විශාම ගිය ෙසේවකයින්ෙගන් ෙම් වන විට පාරිෙතෝෂික මුදල් ෙගවා 
ඇති ෙසේවක සංඛ ාව සහ ෙගවීමට ඇති ෙසේවක සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකොපමණද; 

           (iv)  පාරිෙතෝෂික මුදල් ෙම් දක්වා ෙගවා ෙනොමැති විශාමිකයින් සඳහා එම මුදල්                      
ෙගවනු ලබන දිනය කවෙර්ද; 

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

0730/’10 

8. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) පඬුවසන්ුවර බටහිර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පතිරණවත්ත මාර්ගය 
අයත් වන ආයතනය කවෙර්ද; 

 (ii) එම මාර්ගෙය් ෙකොන්කීට් ඇතිරීම සඳහා අදාළ ආයතනෙයන් අවසර ලබාෙගන 
තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම  සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) එම මාර්ගයට  ෙකොන්කීට් ඇතිරීම භාරදුන් ආයතනය ෙහෝ පුද්ගලයින් 

කවුරුන්ද; 

 (ii) ඒ සඳහා ෙවන් කළ ඇසත්ෙම්න්තු ගත මුදල ෙකොපමණද ; 

 (iii) එම ඇසත්ෙම්න්තුව අනුව ෙකොන්කීට් ඇතිරීම සිදුකළ යුතු ඝණකම, පළල සහ 
දුර පමාණය ෙකොපමණද ; 

 (iv) ෙම් වන විට ෙකොන්කීට් අතුරා ඇති දුර පමාණය ෙකොපමණද; 

          (v)    ෙකොන්කීට් අතුරා අවසන් කළ දින ය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) එම මාර්ගයට   ෙකොන්කීට් ඇතිරීම පමිතියට අනුකූලව සිදු කර ෙනොමැති බවත්         

මතුපිට ගැටි සහිත සහ සමතල මට්ටෙම් ෙනොමැති බවත් සිෙමන්ති ගැලවී ඉවත්ව ගල් 
මතුව ඇති බවත් එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ඈ)  එෙසේ නම්, පමිතීන්ට අනුකූල ෙනොවන පරිද එම ඉදි කිරීම් කළ ආයතනය ෙහෝ         
පුද්ගලයින්    සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ගය කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම        
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
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2010 ෙදසැම්බර් මස 04 වැනි ෙසනසුරාදා  

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
0227/'10 

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

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

 (ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

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

 (iv) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

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

 (ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

 (iii) ගුරු ඌණතා ඇති පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

 (iv) ඌණතාවයන් පවතින්ෙන් කුමන විෂයයන් සඳහාද; 

 (v) ෙමම ගුරු ඌණතා පවතින පාසල් සඳහා ගුරුවරුන් ලබාදීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

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

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

0284/'10 

2. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු 

පහසුකම් අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) 1978 - 1988, 1989 - 1994, 1995 - 2009, සහ 2010 සිට ෙම් දක්වා, යන කාල 
පරිච්ෙඡ්ද තුළ දී රජය විසින් ඉදිකරන ලද නිවාස සංඛ ාව  ෙකොපමණද යන්න වාර්ෂික 
පදනමින් සහ දිසත්ික් පදනමින් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?   

(ආ) (i) ඉදි කිරීමට නියමිත නිවාස සංඛ ාව වැඩිකිරීම පිණිස ගැනීමට අදහස ්කරන 
පියවර කවෙර්ද;  

 (ii) නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා මුදල් සපයාගන්නා පභවයන් ෙමොනවාද සහ අවශ තාව 
ඇති ජනතාව අතර මුදල් ෙබදා ෙදනු ලබන්ෙන් කුමන ආකාරයටද;  

 (iii) නිවාස හිමි සමාජයක් ඇති කිරීම උෙදසා ගැනීමට නියමිත පියවර කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා තවදුරටත් සඳහන් කරන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

 

 



( 100 ) 
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3. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,—  ආර්ථික සංවර්ධන  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) කුරුණෑගල දිසත්ික්කෙය් එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ වර්ෂ 2005  
සිට 2009 දක්වා සෑම වර්ෂයකම ජුනි මස 30 දිනට හිමිකම් ලබමින් සිටි සමෘද්ධිලාභීන් 
සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද? 

(ආ) (i) වර්ෂ 2005 සිට 2009 දක්වා  කුරුණෑගල දිසත්ික්කෙය් එක් එක් පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් සමෘද්ධිලාභීන් ෙවනුෙවන් වාර්ෂිකව ෙවන් කළ මුදල් 
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (ii) වර්ෂ 2005 සිට 2009 දක්වා කාල සීමාෙව්දී පඬුවසන්ුවර නැෙගනහිර හා බටහිර 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල සමෘද්ධිලාභීන්ව සිට ඉවත් කරන ලද අයෙග් 
නම් හා ලිපිනයන් කවෙර්ද; 

 (iii) එම පුද්ගලයන් ඉවත්කරන ලද පදනම කුමක්ද;   
 (iv) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙදකහි සමෘද්ධිලාභීන් ෙලස අලුතින් එක්  

කරන  ලද  අයෙග්  නම් සහ ලිපිනයන් කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0759/’10 

4. 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) ශී ලංකාව තුළ ජලභීතිකා ෙරෝගය ෙහේතුෙවන්  වාර්ෂිකව ෙරෝගිහු සිය ගණනක් මිය 
යන බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ජලභීතිකා ෙරෝගය වැළැක්වීම සඳහා ෙසෞඛ  අමාත ාංශය විසින් ආනයනය කරනු 
ලබන එන්නත් සඳහා පසුගිය වර්ෂෙය්දී  වැය කරන ලද මුදල් පමාණය ෙකොපමණද 
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ඒ සඳහා වැය කරනු ලබන මුදල් පමාණය වාර්ෂිකව ඉහළ යන බව එතුමා  
පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඈ) දිවයින පුරා ව ාප්තව ඇති ජලභීතිකා ෙරෝගය වැළැක්වීම සඳහා ෙගන ඇති පියවර 
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0827/’10 

5. 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) හලාවත මූලික ෙරෝහල මහ ෙරෝහලක් බවට පත් කර මධ ම ර ජයට පවරා ගැනීෙම් 
වැඩකටයුතු අවසන් වී තිෙබ්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) හලාවත මූලික ෙරෝහෙල් එක්ස ් - කිරණ යන්තය කියා විරහිතව නැවත 
අලුත්වැඩියා කළ ෙනොහැකි තත්වයක පවතින බවත්; 

            (ii) එම  එක්ස ් - කිරණ යන්තය කියා විරහිතවීම නිසා ෙරෝගීන් විශාල පිරිසක් 
හලාවත ෙරෝහෙල් සිට මාරවිල ෙරෝහල දක්වා දිනපතා රැෙගන යාමට සිදු වී 
ඇති බවත්; 

 (iii) ඒ සඳහා ෙසේවකයින් ෙයදීෙම්දී අඩුපාඩු සිදුවන බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 



( 101 ) 

 

 

(ඇ) (i) ෙමම තත්ත්වය නිසා ෙරෝගීන් දැඩි අපහසුතාවයකට පත්වන බවත්; 

           (ii) ඒ සඳහා විශාල අමතර මුදලක් වැය කිරීමට සිදුවන බවත්; 
එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඈ) එෙසේ නම්, කියා විරහිතවූ යන්තය ෙවනුවට නව එක්ස ් - කිරණ යන්තයක් හලාවත   
මූලික ෙරෝහලට කඩිනමින් ලබාදීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  

0228/'10 
6. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

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

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

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

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

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

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

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

0384/’10 

7. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— වරාය සහ ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   
(අ) ගාලු මුව ෙදොර සිට වැල්ලවත්ත දක්වා මුහුදු පෙද්ශය තුළ අක්කර 500 ක් ෙගොඩ කරනු 

පිණිස ශක තා අධ යනයක් සිදු ෙකෙරමින් පවතින බව සත යක් දැයි එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) ෙමම ශක තා අධ යනය සිදු කරන්ෙන් කවෙරක්ද; 
 (ii) මුහුදු පතුල පිරවීමට යන වියදම ෙකොපමණද;  
 (iii) එයින් පරිසරයට බලපෑම් ඇති  ෙකෙරන්ෙන්ද; 
 (iv) ෙමම ව ාපෘතිෙය් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය විෙශේෂඥ උපෙද්ශකවරු සහ 

අෙයෝජකෙයෝ යන පාර්ශව් කවෙර්ද; 
 (v) එබඳු ව ාපෘතියක් කියාත්මක කිරීෙම් පරමාර්ථය කුමක්ද; 
 (vi) ඒ සඳහා වැයකරනු ලබන මුදල ආපසු ෙගවිය යුතු කාලසීමාව කව ෙර්ද; 
 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?       
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 



( 102 ) 

 

 

0485/’10 

8. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) (i) බහුකාර්ය ජල සම්පත් සැලසුම්කරන ජාතික ව ාපෘතිය යනුෙවන් ව ාපෘතියක් 
                කියාත්මක වන්ෙන්ද; 
 (ii) එහි අරමුණු කවෙර්ද; 
 (iii) ගංගා නිම්න සංවර්ධන නමින් වැඩ සටහනක් තිෙබ්ද; 
 (iv) එහි අරමුණ කවෙර්ද; 
 (v) ෙමම වැඩ සටහන් ආරම්භ කර ඇති දිසත්ික්ක සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා  ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) ඉහත ව ාපෘති සඳහා මුදල් ලබා ගන්ෙන් ණය ෙලසද; ආධාර ෙලස ද; 
 (ii) එම මුදල් ලබා ෙදන  ආයතනය  ෙහෝ ආයතන කවෙර්ද; 

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

 
2010 ෙදසැම්බර් මස 06 වැනි සඳුදා  

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 

0229/'10 

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

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

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

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

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

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

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

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



( 103 ) 

 

 

0315/’10 

2. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) අයිෆා උෙළල ෙකොළඹදී පැවැත්වීමට  ශී ලංකාව එකඟතාවකට පැමිණිෙය් 
කවදාද;  

 (ii) එම උෙළල සඳහා කරන ලද වියදම් සඳහා ෙගවීම් කරන පාර්ශව්ය කවෙරක්ද;  
 (iii) ඒ සඳහා මුදල් ලැබුනු දිනය කවෙර්ද; 
 (iv) ඉහත සඳහන් ආකාරයට මුදල් ෙගවීම සිදු කරනු ෙනොලබන්ෙන් නම්, අදාළ 

වියදම පියවනු ලබන්ෙන් කවෙරක්ද; 
 (v) උෙළල සඳහා වැය වූ මුළු වියදම ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ආ) (i) අයිෆා උෙළල තුළින් ලබා ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන ලද පතිලාභ කවෙර්ද;  
 (ii) එවැනි පතිලාභ ලබා ගැනීමට හැකිවූෙය්ද;   

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

0330/’10 
3. 

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   
(අ) (i) පසුගිය වර්ෂ 20 ක කාලය තුළ මහාමාර්ග ඉදි කිරීම සඳහා වාර්ෂිකව පවරා ගත් 

ඉඩම් පමාණයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (ii)  ඒ සඳහා ෙගවිය යුතු වන්දි පමාණය ෙකොපමණද; 
 (iii) එයින් දැනටමත් ෙගවා ඇති මුදල් පමාණය ෙකොපමණද; 
 (iv) තවදුරටත් ෙගවීමට ඇති මුදල ෙකොපමණද; 
 (v) එම මුදල් ෙගවා නිමකරන්ෙන් කවදාද; 

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

 
0828/’10 

4. 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට,—   

(අ) හලාවත ධීවර වරාය ඉදිකිරීෙම් කටයුතු සම්පූර්ණෙයන් අවසන් වී තිෙබ්ද යන්න එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙපොදු මාලු ෙවළඳෙපොෙළේ ෙවන්ෙද්සි ෙපොළ සඳහා ෙගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමද 
හලාවත ධීවර වරාෙය් සංවර්ධන ව ාපෘතියට අයත්වන බවත්; 

  (ii) කිසියම් ෙහේතුවක් නිසා එම ෙවන්ෙද්සි ෙපොළ ෙගොඩනැගිල්ල ඉදිකර ෙනොමැති 
බවත්; 

 (iii) ෙමම ෙපොදු ෙවන්ෙද්සි ෙපොළ ඉදිෙනොවීෙමන් එම ධීවර වරාෙය් ඇති 
වටිනාකම් ෙබොෙහෝ අඩු වී ඇති බවත්; 

           (iv) අති විශාල මුදලක් වැයකර ඉදි කළ ෙමම ධීවර වරාය සංකීර්ණෙය් 
පාරිෙභෝගික ජනතාවට ෙහෝ ධීවර ජනතාවට අවශ  ජල පහසුකම් ෙහෝ 
වැසිකිලි /කැසිකිලි පහසුකම් ෙහෝ ෙනොමැති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 
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(ඇ) එෙසේ නම්, එම  අඩුපාඩු සකස ්කිරීමට එතුමා කඩිනම් පියවර ගන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  

0230/'10 

5. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

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

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

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

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට  දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම ෙකොට්ඨාසයට අයත් පාසල්වල අතිරික්ත ගුරුවරුන් සිටින්ෙන්ද; 
 (ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 
 (iii) ගුරු ඌණතා ඇති පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 
 (iv) ඌණතාවයන් පවතින්ෙන් කුමන විෂයයන් සඳහාද; 
 (v) ෙමම ගුරු ඌණතා පවතින පාසල් සඳහා ගුරුවරුන් ලබාදීමට කටයුතු 

කරන්ෙනහිද; 
 (vi) එෙසේ නම් ඒ ෙකොපමණ කාලයක් තුළදී ද; 

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

0444/’10 

6. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

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

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

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

 (ii) ෙගවීම පැහැර හරින ලද සමාගම් කවෙර්ද;  

 (iii) මහ බැංකුව මැදිහත් වී කිසිදු සමාගමක් බංෙකොෙලොත්භාවයට පත් ෙනොවනු 
ඇති බවට සහතිකවීෙමන් පසුවත් 2010.06.01 දිනට IFC සහ CIFC 
තැන්පත්කරුවන්ට තම ඉතිරිකිරීම් අහිමි වූෙය් ෙකෙසේද;  

යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ඈ) (i) එම සමාගම් වල අධ ක්ෂවරුන්ට සිදුවී ඇත්ෙත් කුමක්ද;  
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 (ii) ෙමම මූල  සමාගම් පිළිබඳ වාර්තා කිරීෙම්දී බැංකු විසින් අධ ක්ෂවරුන් 
සම්බන්ධෙයන් එකිෙනකට ෙවනස ්සම්මතයන් ෙයදවීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

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

0575/’10 

7. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) (i) ෙම් වනවිට  එක් එක් දිසත්ික්කෙය් රජෙය් පාසල්වල ෙසේවය කරන සේව්ච්ඡා 
ගුරුවරුන්ෙග් සංඛ ාව පාසල් වර්ගීකරණය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්          
ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සේව්ච්ඡා ගුරුවරුන් සථ්ිර කිරීම සඳහා යම් වැඩ පිළිෙවලක් කියාත්මක 
කරන්ෙන්ද; 

 (iii) පසුගිය අයවැය යටෙත් ඒ  සඳහා මුදල් ෙවන් කර තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ)  අධ ාපන අමාත ංශ චකෙල්ඛ 2008/50 හි 2 ෙකොටෙසේ VI වැනි වගන්තියට ය ටත් 

සේව්ච්ඡා ගුරුවරුන් ෙම් වන ෙතක් සථ්ිර ෙසේවෙය් පිහිටුවා  ෙනොමැති බව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ඇ) එෙසේ  නම්, ඔවුන් ෙසේවෙය් සථ්ිර කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගන්නා වූ කියා මාර්ග කවෙර්ද 
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0829/’10 

8. 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට,—   

(අ) (i) හලාවත ධීවර වරාය සංවර්ධන ව ාපෘතිය යටෙත් ෙමෝය කට සංවර්ධනය 
කිරීම හා සෑම දිනකම ෙමෝය කෙට් වැලි ඉවත් කිරීෙම් යන්තයක් ෙයදීම කළ 
යුතු බවත්; 

  (ii) ඒ අනුව එම ෙමෝය කෙට් වැලි ඉවත් කිරීම සඳහා ෙයදවූ එම ව ාපෘතියට අයත් 
යන්තය ධීවර වරාය සංවර්ධන ව ාපෘතිය විවෘත කර සතියක් යාමට ෙපර 
ආපසු රැෙගන ෙගොස ්ඇති බවත්; 

           (iii)  එම යන්තය ෙනොමැති වීෙමන් නිතරම ෙමෝය කෙට් වැලි පිරීම නිසා ධීවර 
ජනතාවට අති මහත් දුෂක්රතාවයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවී ඇති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) ඉහත සඳහන්  වැලි ඉවත් කිරීෙම් යන්තය ආපසු රැෙගන යාමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

          (ii) දැනට අවහිරව ඇති ෙමෝය කෙටහි වැලි තාවකාලිකව ෙහෝ ඉවත් කිරීමට 
පියවර ගන්ෙන්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද?  
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2010 ෙදසැම්බර් මස 07 වැනි අඟහරුවාදා  

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
0231/'10 

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

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

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

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

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

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

කර දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

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

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

0314/’10 

2. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—    

(අ) (i) ෙමරට රජෙය් පාසල් සහ රජයට අනුබද්ධිත පාසල්වල ෙසේවය කරන ඉංගීසි 
ගුරුවරු සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) ඔවුන්ට මසකට ෙගවනු ලබන මුදල ෙකොපමණද;  

 (iii) ඔවුන්ට හිමිවන අෙනකුත් පතිලාභ කවෙර්ද; 

 (iv) ශී ලංකාෙව් ඉංගීසි ගුරු අවශ තාව එක් එක් දිසත්ික්කය අනුව ෙකොපමණද;  

 (v) ඉංගීසි ගුරුවරුන්ෙග් හිඟය මගහරවා ගැනීම පිණිස ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) ශී ලාංකික ඉංගීසි ගුරුවරුන් 2000 ෙකොරියාවට යැවිය යුතු යැයි එතුමා විසින් 
ෙයෝජනාවක් ෙහෝ පකාශයක් කිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (ii) එෙසේ කිරීෙමන් ශී ලංකාවට ලැෙබන පතිලාභ කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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0712/’10 

3. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ  

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) ගිංගඟ ෙයෝජනා කමය නමින් වැඩ සටහනක් කියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම් එයට යටත් වන පෙද්ශ සහ අවදානම් පෙද්ශ කවෙර්ද; 

 (iii) එම  පෙද්ශවල අවතැන්වන ජනතාව සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ග 
කවෙර්ද; 

 (iv) ඔවුන් නැවත පදිංචි කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තුවන පෙද්ශ කවෙර්ද; 

 (v) ඔවුන් ෙවනුෙවන් වන්දි ලබා දීෙම් පදනම කුමක්ද; 

 (vi) ගිංගඟ ෙයෝජනා කමය ආරම්භ කරන දිනය කවෙර්ද; 

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

0830/’10 

4. 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට,—   

(අ) ධීවර පජාවට උසස ්සමාජ තත්වයක් ලබාදීම සඳහා ධීවර සම්පත් වර්ධනය කිරීම, ධීවර 
පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම, අෙලවි  පහසුකම් සලසා දීම සහ ධීවර ජනතාවෙග් 
සකසුරුවම්කම පිළිබඳව දැනුම වර්ධනය කිරීම ආදි කටයුතු සම්බන්ධෙයන් වැඩ 
සටහන් ආරම්භ කර තිෙබ්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) වාරකන් කාලෙය්දි ධීවර ජනතාවෙග් ආර්ථිකය තිරසාරව පවත්වා ගැනීම සඳහා ෙගන 
ඇති විකල්ප කියා මාර්ග කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) කරවල ෙව්ලීම, ජාඩි දැමීම, සත්ව ආහාර නිෂප්ාදනය සඳහා මසුන් 
සැකසීම, තල් ෙකොල භාණ්ඩ සැකසීම, මැහුම් කටයුතු  සහ සිප්පිකටු විසිතුරු 
භාණ්ඩ නිෂප්ාදනය වැනි ජීවෙනෝපායන් සඳහා ධීවර කාන්තාවන් පුහුණු 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවලක් ආරම්භ කර තිෙබ්ද ; 

          (ii) එම නිෂප්ාදන අෙලවිය සඳහා වැඩ පිළිෙවලක් සකස ්කර තිෙබ්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

0232/'10 

5. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

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

 (ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

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

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



( 108 ) 

 

 

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

 (ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

 (iii) ගුරු ඌණතා ඇති පාසල් වල නම් කවෙර්ද; 

 (iv) ඌණතාවයන් පවතින්ෙන් කුමන විෂයයන් සඳහාද; 

 (v) ෙමම ගුරු ඌණතා පවතින පාසල් සඳහා ගුරුවරුන් ලබාදීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 (vi) එෙසේ නම් ඒ ෙකොපමණ කාලයක් තුළදී ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

0445/’10 

6. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

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

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

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

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

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

(ඊ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0713/’10 

7. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— වරාය හා ගුවන් ෙසේවා  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) හම්බන්ෙතොට වරාය විවෘත කිරීෙම් කරදියවර මංගල ය නම් උත්සවය සඳහා 
වැය කළ මුළු මුදල  ෙකොපමණද; 

 (ii) එම උත්සවෙය් පසාංගික කටයුතු භාරව කියා කළ පුද්ගලයාෙග් ෙහෝ 
ආයතනෙය් නම කවෙර්ද; 

 (iii) එම කටයුතු ඉටු කරන ලද්ෙද් ආයතනයක් විසින් නම්, එහි පධානියාෙග් සහ 
අධ ක්ෂ   මණ්ඩලෙය් නම් කවෙර්ද; 

 (iv) එම ආයතනයට ෙහෝ පුද්ගලයාට ෙගවන ලද මුළු මුදල ෙකොපමණද; 

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

 
 
 
 
 



( 109 ) 

 

 

0831/’10 

8. 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට,—   

(අ) (i) කරදිය සහ කළපු ආශිතව මසුන් ඇල්ලීම සඳහා තහනම් දැල් භාවිතය නිසා 
සිදුවන මත්ස  පැටවුන් විනාශය ෙහේතුෙවන් මත්ස  සම්පත් අඩුවී ඇති බවත්; 

         (ii) ඒ ෙහේතුෙවන් ධීවර කාර්මිකයින්ට පමාණවත් මත්ස  සම්පත් ෙනලා ගැනීමට 
ෙනොහැකි වී ඇති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) දැනට භාවිත වන සියලුම තහනම් දැල් වර්ග අත්අඩංගුවට ගැනීමට සහ තහනම් 

දැල් වර්ග භාවිතය සදහටම ඉවත් කිරීම සඳහා කියාත්මක කිරීමට අෙප්ක්ෂිත 
වැඩසටහන් කවෙර්ද; 

 (ii) තහනම් දැල් වර්ග භාවිතයට ෙනොගැනීමට හා විනාශ කිරීමට  ෙමෙතක් ෙගන 
ඇති කියා මාර්ග කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) (i) කරදිය හා කිවුල් දිය (කළපු) මත්ස යින් බහුල කරවීම සඳහා  ගනු ලබන 

කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

          (ii) තහනම්, අවිධිමත් දැල්කම නිසා විනාශ වී ඇති සව්භාවික මත්ස  පජනන 
මධ සථ්ාන ආරක්ෂා කිරීමට හා ඒවා වර්ධනය කිරීමට ෙගන ඇති කියා මාර්ග 
කවෙර්ද; 

 (iii) මත්ස  පජනනය සඳහා විෙශේෂිත වූ කලාප ෙවන් කිරීමට අදහස ්කරන්ෙන්ද; 

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

 

 
2010 ෙදසැම්බර් මස 08 වැනි බදාදා  

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
0233/'10 

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

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

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

 (ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම පාසල් පද්ධතිය තුළ ඇති විදුලිය ෙනොමැති ගුරු නිවාස සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඒවා අයත් පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

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



( 110 ) 

 

 

 (vi) එම අවශ තාවන් කවෙර්ද; 

 (vii) විද ාගාර සහ පුසත්කාල ෙනොමැති පාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (viii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ඉහත සඳහන් අවශ තා ඉටුකරලීමට අවශ  පතිපාදන එම පාසල් සඳහා ෙවන් 
කර දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

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

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0472/’10 

2. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත තුමාෙගන්  

ඇසීමට,—   

(අ) (i) ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාවට “ෙහජින්” ගනුෙදනු කමය 
හඳුන්වාදුන්ෙන් කවෙරක්ද;  

 (ii) එම ගනුෙදනුව ඉදිරිපත් කිරීෙම් අරමුණ කුමක්ද;   
 (iii) ඒ සඳහා කිසියම් ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් කරන ලද්ෙද්ද;   
 (iv)  ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන ලද අයෙග් නම් කවෙර්ද;  
 (v) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ සඳහා ෙහේතු ක වෙර්ද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?   
 (ආ) (i) ෙම් දක්වා, ෙහජින් ගනුෙදනු සඳහා වැය කරන ලද මුළු මුදල ෙකොපමණද;  
 (ii) ෙමම ගනුෙදනුවට විරුද්ධව මහජනයා විසින් පවරන ලද නඩු සංඛ ාව 

ෙකොපමණද;   
 (iii) එවැනි නඩු පැවරූ අයෙග් නම් සහ එම නඩු පැවරූ දිනයන් කවෙර්ද;   
 (iv) එමගින් ලැබී ඇති පතිඵලය කවරක්ද;   

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?   
 (ඇ) (i) අභ න්තර සමථකරණයක් සඳහා කිසියම් බැංකුවක් විසින් ලංකා ඛනිජ ෙතල් 

නීතිගත සංසථ්ාව ෙතෝරාෙගන තිෙබ්ද;  
 (ii) එෙසේ ෙතෝරාෙගන තිෙබ් නම්, ඒ ෙකොපමණ මුදලකටද සහ එය සිදුකළ 

සථ්ානය කවෙර්ද;   
 (iii) සිදු කරන ලද නීතිමය කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙම් දක්වා ෙගවීමට ති ෙබන මුළු 

මුදල ෙකොපමණද;   
 (iv) නීතිමය කටයුතු සඳහා වියදම් ෙලස ෙගවීමට නියමිත මුදල ෙකොපමණද;  
 (v) ඉහත නඩු සඳහා සම්භව  වගකීම් වටිනාකම ෙකොපමණද;   

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0715/’10 

3. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— මහාමාර්ග  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) මගනැගුම යන්ෙතෝපකරණ හා ඉදිකිරීම් සමාගෙම් සභාපතිවරයා පත් කළ                
බලධාරියා කවුරුන්ද; 



( 111 ) 

 

 

           (ii) එම සභාපතිවරයාෙග් වයස කවෙර්ද; 

 (iii) ඔහු ෙමයට ෙපර ෙසේවය කළ සථ්ානය හා තනතුර කවෙර්ද; 

           (iv) ඔහුෙග් වෘත්තීය පලපුරුද්ද කවෙර්ද; 

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

0836/’10 

4. 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා,— සමූපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට,—   

(අ) මහින්ද චින්තන වැඩසටහන යටෙත් අති සාර්ථක වී මිලදී ගැනීෙම් කමයක් ඇතිවී 
තිෙබන බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) එෙසේ වුවත් නාත්තන්ඩිය පෙද්ශෙය් වී මිලදී ගැනීෙම් වැඩපිළිෙවල වී ගබඩා 
පහසුකම්  ෙනොමැතිවීම ෙහේතු ෙකොටෙගන අසාර්ථක වී ඇති බවත්; 

 (ii) එම පෙද්ශය තුළ පිහිටි වී ගබඩා කිරීමට ඉතාමත් ෙයෝග  , වයඹ (ෙප්ෂකර්ම) 
සමූපකාර ව ාපාරයට අයත්  දැවැන්ත ෙගොඩනැගිල්ලක් කිසිදු පෙයෝජනයක්  
ෙනොෙගන වර්ෂ ගණනාවක් තිසේසේ වසා තබා ඇති බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 
(ඇ) අදාළ සමූපකාර පධානීන් සමඟ සාකච්ඡා ෙකොට ෙමම ෙගොඩනැගිල්ල පෙද්ශෙය් 

ෙගොවි ජනතාවෙග් වී ගබඩා කිරීම සඳහා ෙයොදා ගැනීමට හා රජයට පවරා ගැනීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0234/'10 

5. 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

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

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

 (ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම පාසල් පද්ධතිය තුළ ඇති විදුලිය ෙනොමැති ගුරු නිවාස සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඒවා අයත් පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

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

 (vi) එම අවශ තාවන් කවෙර්ද; 

 (vii) විද ාගාර සහ පුසත්කාල ෙනොමැති පාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (viii)  එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

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

කර දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 



( 112 ) 

 

 

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

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

0577/’10 

6. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   
(අ) (i) ශී ලංකා ෙසෞඛ  ෙසේවාවට අවශ වන ෙහදියන් සංඛ ාව කවෙර්ද;  

 (ii) දැනට ෙසේවෙය් නියුතු ෙහදියන් සංඛ ාව කවෙර්ද;    
 (iii) ෙහදියකෙග් වැටුප සහ ඔවුන්ට ලැෙබන අමතර පතිලාභ කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         
(ආ) (i) ශී ලංකාෙව් ෙහද අභ ාස විද ාල පිහිටා ඇති සථ්ාන කවෙර්ද; 

 (ii) වසරකට පුහුණු කරනු ලබන ෙහදියන් සංඛ ාව කවෙර්ද; 
 (iii) එක් ෙහදියක් පුහුණු කිරීම ෙවනුෙවන් වසරකට වැයවන මුදල ෙකොපමණද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ඇ) ශම සඵලතාව සඳහා ෙයොදා ගතහැකි අයුරින් ෙමම පමාණයට වඩා වැඩිෙයන් 

ෙහදියන් පුහුණු කිරීමට හැකියාවක් ෙනොතිෙබ්ද යන්න වැඩිදුරටත් සඳහන් 
කරන්ෙනහිද;  

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0718/’10 

7. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— සමූපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට,—   

(අ) (i) 2010 වර්ෂෙය් අෙපේල් මාසෙය් සිට ෙම් දක්වා ආනයනය කරන ලද මුළු කුකුල් 
මස ්පමාණය ෙකොපමණද; 

 (ii) එම පමාණය එක් එක් මාසය සඳහා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 (iii) එම කුකුල් මස ්ආනයනය කරන ලැබූ රටවල් කවෙර්ද; 

 (iv) කුකුල්  මස ්කිෙලෝවක් ආනයනය සඳහා වැය වූ මුදල ෙකොපමණද; 

 (v) ආනයනික මස ්අෙලවි කිරීම සඳහා ලබා දුන් ආයතනවල නම් කවෙර්ද; 

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

0837/’10 

8. 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා,— ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට,—  

 (අ) කල්පිටිය පාෙද්ශීය සභා බල පෙද්ශෙය් අසාරවත් වැලිබිම් තීරුව මත රසායනික 
ෙපොෙහොර සහ පළිෙබෝධ නාශක වර්ග ෙයොදමින් එළවළු සහ පළතුරු වගා කරන බව 
එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) එම අසාරවත් බිමට ෙයොදන යූරියා ඇතුළු රසායනික ෙපොෙහොර වර්ගයන්හි 
ඇති නයිට්ෙට්ට් සහ නයිටයිට් යන විෂ රසායනික  එම පෙද්ශවල භූගත ජලයට 
එකතු වී  එම ජලය දැඩි ෙලස අපවිත වී ඇති බවත්;  



( 113 ) 

 

 

         (ii) ෛවද  විෙශේෂඥයින්ෙග් මතය අනුව එම අපවිත ජලය භාවිත කරන ජනතාව 
ෙරෝගීන් වන බවත්; 

       (iii) එම නිසා කල්පිටිය පෙද්ශෙය් ජනතාවට පිරිසිදු පානීය ජලය ලබාදීම සඳහා  
විෙශේෂ වැඩ පිළි ෙවළක් සකස ්කිරීම  කඩිනම් කළයුතු බවත්; 

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 
(ඇ) එෙසේ නම්, එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් කඩිනමින් සැකසීමට  කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න 

එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 

 
2010 ෙදසැම්බර් මස 09 වැනි බහස්පතින්දා  

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
0120/’10 

1. 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,—  ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන්  ඇසීමට,—  

(අ)   ශී ලංකාෙව් ඖෂධ හිඟයක් ඇතිවී තිෙබන බවට 2010 මැයි මාසෙය්දී පළ වූ මාධ  
වාර්තා එතුමා  පිළිගන්ෙනහිද? 

(ආ)   එම ඖෂධ හිඟයට ෙහේතු කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ)   ඖෂධ වැනි අත ාවශ  දව  පමාණවත් තරමින් ෙතොග ගබඩාවල තිබිය යුතු බව එතුමා 
පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඈ) (i) රාජ  ඖෂධ නිෂප්ාදන සංසථ්ාව මගින් නිපදවන ඖෂධ වර්ග පමාණය 
ෙකොපමණද; 

  (ii) ශී ලංකාවට පිටරටින් ෙගන්වන ඖෂධ වර්ග පමාණය ෙකොපමණද; 

  (iii)  රාජ  ඖෂධ නීතිගත සංසථ්ාව ලබා ඇති පාඩුව ෙහෝ ණය වී ඇති පමාණය 
ෙකොපමණද; 

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

0235/'10 

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

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

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

 (ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම පාසල් පද්ධතිය තුළ ඇති විදුලිය ෙනොමැති ගුරු නිවාස සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 



( 114 ) 

 

 

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

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

කර දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

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

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

0542/’10 

3. 
ගරු  එම්. ටී. හසන් අලි මහතා,— ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) අම්පාර දිසත්ික්කෙය් කාරතීව් ෙරෝහලට අයත් ගිලන් රථය පසුගියදා නාඳුනන 
පිරිසක් විසින් ගිණි තබා විනාශ කළ බවත්; 

 (ii) එම නිසා ෙරෝහෙල් අසාධ  ෙරෝගීන් සහ ගර්භණී මව්වරුන් හදිසි පතිකාර 
සඳහා ෙවනත් ෙරෝහලකට රැෙගන යෑෙම් අපහසුතාවයක් පවතින බවත්; 

එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) කාරතිව් ෙරෝහලට ගිලන් රථයක් ලබාදීෙම් අවශ තාව පිළිබඳව අම්පාර දිසත්ික් 
සංවර්ධන සහ සම්බන්ධීකරණ කමිටුව මඟින් අදාළ බලධාරීන් දැනුවත් කර තිබුණත් 
ෙම් දක්වා ගිලන් රථයක් ලබා දීමට පියවර ෙගන ෙනොමැති බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ) එෙසේ නම්, එම ෙරෝහලට ෙනොපමාව ගිලන් රථයක් ලබා දීමට පියවර ගන්ෙන්ද යන්න 
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0559/’10 

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

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

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

         (ii) ඒ සඳහා ෙවන් ෙකොට ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

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

          (iv)   එම විශාම වැටුප් වැඩිවීම ලබා ෙදන දිනය කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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5. 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් පධාන වශෙයන් වී වගාකරනු ලබන දිසත්ික්ක 10 කවෙර්ද;  

 (ii) ඉහත සඳහන් දිසත්ික්කවල වී වගාකරනු ලබන බිම් පමාණය අක්කර 
ෙකොපමණද;  

 (iii) පසුගිය වසර පහක කාලය තුළදී ඉහත සඳහන් පෙද්ශවලින් ලැබූ වී අසව්ැන්න 
යල සහ මහ කන්නවලදී, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         
(ආ) වී ෙගොවීන් විශාල සංඛ ාවකට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබාගත ෙනොහැකි බව සහ 

ඔවුන්ට එම සහනාධාරය ලැබුනත් එම ෙපොෙහොරවල තත්වය පහල මට්ටමක පවතින 
බව එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ඇ) (i) අවම තත්වය පිළිබඳ පාලනයක් පවත්වා ගැනීෙම් පමිතියක් සහිතව ෙමම 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය විවෘත ෙවෙළඳ ෙපොෙල්දී මිලදී ගැනීමට අමාත ංශය 
විසින් ඉඩකඩ ලබා ෙනොදීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (ii) ඉහත (අ) (i) හි සඳහන් කළ දිසත්ික්කවල පසුගිය වසර තුනක කාලය තුළ එක් 
එක් වර්ෂෙය්දී ෙබදාහරින ලද සහනාධාර යටෙත් ලබාදුන් ෙපොෙහොර පමාණය 
ෙටොන් ෙකොපමණද;  

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

0618/’10 

6. 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,— අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) මහව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් එච්. එම්. වසන්ත අනුර කුමාර මහතා 
ෙසකරදාරිස ් වත්ෙත් පවත්වාෙගන ගිය පැෙපොල් වගාව යම් අෙයකු ෙහෝ 
කණ්ඩායමක් විසින් විනාශ කරනු ලැබ ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?         

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ ෙහේතුෙවන් ඔහුට සිදුවූ අලාභය ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද; 
(ආ) ෙම් සිදුවීම සම්බන්ධෙයන් වසන්ත මහතා කළ පැමිණිලි මහව ෙපොලිසිය විසින් භාර 

ෙනොගත් බවත්, මාධ  ආයතනයක ඉදිරිපත්වීම මත ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් 
ආරම්භ කර ඇති බවත් එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?         

(ඇ) (i) එම පරීක්ෂණෙය් වත්මන්  පගතිය කවෙර්ද;         

         (ii)  යම් අෙයකුෙග් ෙහෝ කණ්ඩායමකෙග් බලපෑම මත එම පරීක්ෂණ අඩාල වී 
තිෙබ්ද; 

        (iii)  වසන්ත මහතාට සිදුවූ අලාභය ෙවනුෙවන් වන්දියක් ෙගවීමට රජය කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

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

 



( 116 ) 

 

 

0236/'10 

7. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

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

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

 (ii) එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

 (iii) එම පාසල් පද්ධතිය තුළ ඇති විදුලිය ෙනොමැති ගුරු නිවාස සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඒවා අයත් පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

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

 (vi) එම අවශ තාවන් කවෙර්ද; 

 (vii) විද ාගාර සහ පුසත්කාල ෙනොමැති පාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (viii)  එම පාසල්වල නම් කවෙර්ද; 

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

කර දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

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

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

0581/’10 

8. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— ජාතික උරුමයන් හා සංස්කෘතික කටයුතු 
අමාත තුමියෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) පසුගිය වර්ෂ 5 තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී සංසක්ෘතික තිෙකෝණයට අයත්   
පෙද්ශෙය් සංචාරය කිරීමට පැමිණි සංචාරකයින් සංඛ ාව කවෙර්ද;   

 (ii) සංසක්ෘතික තිෙකෝණයට අයත් පෙද්ශෙය් පිහිටි ඓතිහාසික සථ්ානවලින් 
උපයන ලද විෙද්ශ විනිමය පමාණය කවෙර්ද;  

 (iii) ෙබෞද්ධාගම පවර්ධනය කිරීම සහ සංචාරක ෙවෙළඳපල ආකර්ශනය කර 
ගැනීම සඳහා සංසක්ෘතික තිෙකෝණය පෙයෝජනයට ෙනොගන්ෙන් කවර ෙහේතු 
නිසාද;  

 (iv) දැනටමත්  එෙසේ පෙයෝජනයට ෙගන තිෙබ් නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙගන ඇති 
පියවර කවෙර්ද;  

යන්න එතුමිය ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) (i) ෙබෞද්ධ සංචාරකෙයකුට නැරඹීම සඳහා උනන්දුවක් ඇතිකරවන සුළු ශී 
ලංකාව තුළ පිහිටි ෙවනත්  ඓතිහාසික සථ්ාන පහක නම් කවෙර්ද;  

 (ii) ඓතිහාසික වශෙයන් වැදගත් සථ්ාන නගා සිටුවීම සහ සුරැකීම සඳහා ඉහත 
කියාවලිය තුලින් උපයාගත් මුදල් රජය පන්සල්වලට ලබා ෙදන්ෙන්ද;  



( 117 ) 

 

 

 (iii) එෙසේ නම්, පසුගිය වර්ෂය තුළ එෙසේ මුදල් ලැබූ පන්සල් ෙහෝ ෙවනත් 
සථ්ානයන් කවෙර්ද සහ එම එක් එක් සථ්ානයට ලැබුනු මුදල් පමාණය 
කවෙර්ද;  

යන්න එතුමිය සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 

 

2010 ෙදසැම්බර් මස 10 වැනි සිකුරාදා  

වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 
0237/'10 

1. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

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

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

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

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

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

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

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

0465/’10 
2. 

ගරු නූර්දීන් මෂූර් මහතා,— නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) 2007 වර්ෂෙය්දී නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත ාංශෙය් පතිපාදනවලින් සෘජු 
වශෙයන් ෙහෝ එම අමාත ාංශ ෙයෝජනා සැලසම්ක් අනුව ෙවනත් අමාත ාංශ 
පතිපාදනවලින්  ෙහෝ කියාත්මක කළ වැඩ සටහනක් යටෙත්, මන්නාරම සහ 
වව්නියාව යන පරිපාලන දිසත්ික්කවල අවතැන්වූ ජනතාව නැවත පදිංචි 
කිරීෙම්දී, එම එක් එක් පවුලක් සඳහා ලබා දුන් ෙසවිලි තහඩු සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 (ii)  එම ෙසවිලි තහඩු ලාභීන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ ඒවා නිකුත් කරන ලද 
දිනයන් කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         
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(ආ) (i) එම ෙසවිලි තහඩු ලබාදීම සඳහා මුදල් වියදම් කළ වැය ශීර්ෂය කුමක්ද;  

 (ii) ඒ සඳහා ෙවන්කරන ලද මුළු මුදල සහ එයින් වියදම් කරන ලද මුදල් පමාණය 
ෙකොපමණද;  

යන්න පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

0560/10 

3. 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ. එච්. එම්. අසව්ර්  මහතා,— සමූපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ 

අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  
(අ) (i) ස. ෙතො.ස. ආයතනෙය් සිල්ලර ගබඩා පැය 24 පුරා විවෘතව තැබූ කාල 

සීමාෙව්දී එම ආයතනය භාරව කටයුතු කළ අමාත වරයා කවෙරක්ද; 
 (ii) එම අමාත වරයාෙග් ෙපෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ජනාධිපති 

ෙල්කම්ෙග් අදාළ චකෙල්ඛය පකාරව අනුමත නිලධාරීන් සංඛ ාව සහ 
ඔවුන්ෙග් තනතුරු නාමයන් කවෙර්ද; 

 (iii)  එම තනතුරු ෙහබවූ නිලධාරීන්ෙග් නම්, ලිපිනයන්, ලැබූ වැටුප් හා දීමනාවන් 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?      
(ආ) (i) ඉහත අමාත වරයා අමාත  පදවිය දැරූ කාල සීමාෙව්දී ඔහුෙග් කාර්ය 

මණ්ඩලය සඳහා එම අමාත ාංශෙයන්, රාජ  සංසථ්ා සහ ව වසථ්ාපිත 
මණ්ඩලවලින් හා ස.ෙතො.ස වැනි අනුබද්ධ සමාගම්වලින්  අනුයුක්ත කරන ලද 
නිලධාරීන් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

         (ii) ඔවුන්ෙග් නම්, ලිපිනයන්, දැරූ තනතුරු, වැටුප්, දීමනා සහ ලැබූ අෙනකුත් 
වරපසාද ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (iii)   එම නිලධාරීන් අමාත  කාර්ය මණ්ඩලයට අනුයුක්ත කිරීමට ෙපර ෙසේවය කළ 
ආයතන හා දැරූ තනතුරු ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

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

0697/’10 

4. 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) ෙගොවි ජනතාවෙග් ජීවන තත්වය සුරක්ෂිත කිරීම සදහා කියාත්මක කර ඇති ෙගොවි 
විශාම වැටුප් කමය පිළිබඳව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) දැනට  ෙගොවි විශාම වැටුප් ලබන පුද්ගලයින් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

        (ii) ෙගොවි ජනතාව ෙගොවි විශාම වැටුප් කමයට දායක කර ගනු ලබන කමෙව්දය              
කවෙර්ද; 

        (iii) ෙගොවි විශාම වැටුප වශෙයන් මාසයකට එක් පුද්ගලෙයකුට ලබා ෙදන  මුදල            
ෙකොපමණද; 

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ඇ) දැනට ලැෙබන ෙගොවි විශාම වැටුප පවතින ජීවන වියදම් තත්වය අනුව පමාණවත්         

බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඈ)      (i)     දැනට ලබා ෙදන ෙගොවි විශාම වැටුප වර්තමාන ජීවන වියදම් තත්වයට 
ගැලෙපන අයුරින් වැඩි කිරීම සඳහා කටයුතු කරන්ෙන්ද; 
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 (ii) එෙසේ නම්, ෙගොවි විශාම වැටුප වැඩි කරනු ලබන මුදල කවෙර්ද; 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
0582/’10 

5. 

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

(අ) (i) ෙමරට කියාත්මක වන සියලුම ෙබෝඩ්බෑන්ඩ් (පුළුල් තරංග මාලා) ෙසේවා 
සපයන්නන්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

 (ii) එම සමාගම්වල හිමිකරුවන්ෙග් සහ අධ ක්ෂවරුන්ෙග් නම් ක වෙර්ද;  
 (iii) එම ෙබෝඩ්බෑන්ඩ් ෙසේවා සපයන්නන් ෙවත ලබාදී ඇති තරංගමාලා 

සංඛ ාතයන් කවෙර්ද;  
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?      

(ආ) (i) ෙබෝඩ්බෑන්ඩ් ෙසේවා සපයන කාර්යාලවල ෙසේවය කරන ෙසේවකයන්ෙග් 
සංඛ ාව කවෙර්ද;  

 (ii) ෙබෝඩ්බෑන්ඩ් ෙසේවා සපයන්නන් සිය ෙමෙහයුම් ආරම්භ කළ දිනයන් කවෙර්ද;  
 (iii) පසුගිය වර්ෂ පහක කාලය තුළ එක් එක් වර්ෂෙය්දී ෙබෝඩ්බෑන්ඩ් ෙසේවා 

සපයන්නන් විසින් ෙගවන ලද බදු මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;  
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?     

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
0609/’10 

6. 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශණ ද සිල්වා මහතා,— ෙද්ශීය ෛවද  අමාත තුමාෙගන්  

ඇසීමට,—  

(අ) (i) 2008 හා 2009 වර්ෂවලදී ෙද්ශීය ෛවද  අවශ තාවය අනුව ෙමරටට 
ආනයනය කරන ලද ඖෂධ පැළෑටි වර්ග සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම ඖෂධ පැළෑටි ආනයනය සඳහා ඉහත වර්ෂවලදී දැරූ මුළු වියදම 
ෙකොපමණද;   

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ආ) (i) එම ඖෂධ පැළෑටි ෙමරට වගා කිරීම සඳහා කියාත්මක වැඩ පිළිෙවළක් 

තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, අදාළ ව පෘති සඳහා ෙම්වන විට වැය කර ඇති මුදල ෙකොපමණද; 

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

0238/'10 

7. 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,— අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—  

(අ) හම්බන්ෙතොට දිසත්ික්කෙය්, හම්බන්ෙතොට කලාප අධ ාපන කාර්යාලයට අයත්, 
අම්බලන්ෙතොට ෙකොට්ඨාස අධ ාපන කාර්යාලෙයන් පාලනය වන රජෙය් පාසල්වල 
යටිතල පහසුකම් සහ ෙපොදු අවශ තාවයන්ෙග් ඌණතාවයන් පවතින බැව් එතුමා 
දන්ෙනහිද?    
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(ආ) (i) එම පාසල් පද්ධතිය තුළ ඇති විදුලිය ෙනොමැති පාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

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

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

කර දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ ෙකොපමණ කාලයක් තුළදීද;  

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

0583/’10 
8. 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා,— විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසීමට,—   

(අ) (i) ශී ලංකා රජය විසින් 2009 සහ 2010 වර්ෂයන්හිදී ෙලොව පුරා පත් කරන ලද 
ගරු උපෙද්ශකවරුන් සංඛ ාව කවෙර්ද;  

 (ii) එවැනි පත්කිරීම් සිදු කරන ලද්ෙද් කවර රටවල් සඳහාද සහ එම පත්වීම් 
ලබාදීමට ෙහේතු කවෙර්ද;  

 (iii) පත්වීම් ලබාදීම මගින් ශී ලංකාවට ලැබුණ විෙශේෂ වාසි කවෙර්ද;  

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         
(ආ) (i) ගරු උපෙද්ශකවරුන් වශෙයන් නව පත්වීම් ලබාදීමට නියමිත තැනැත්තන් 

සිටිත්ද;  

 (ii) එම නව පත් කිරීම් ලබාදීම සඳහා කිසියම් නිර්ණායකයක් තිෙබ්ද;  

 (iii) පසුගිය වර්ෂ 10 තුළ කවර ෙහෝ උපෙද්ශකවරෙයකු ඉවත් කරනු ලැබ තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ඔවුන්ෙග් නම් සහ එෙසේ ඉවත් කරනු ලැබීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

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

 
 

දින නියමයක් ෙනොමැති ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම 
*1. 

ගරු අධ ාපන අමාත තුමා,— ජාතික අධ ාපන පතිපත්තියක් සැකසීම සඳහා වන 
පාර්ලිෙම්න්තු  විෙශේෂ කාරක සභාව,—  

ශී ලංකාෙව් නිදහස ් අධ ාපන කමය කියාත්මක වීෙමන් පසුව අධ ාපන කමය 
පමාණාත්මකව වර්ධනය වී ඇතත් ඊට සාෙප්ක්ෂව අධ ාපනය ගුණාත්මකව සහ ව හාත්මකව 
වර්ධනය ෙනොවීම නිසා ගුරුවරුන්ටත් සිසු දරු දැරියන් සහ ෙදමාපියන්ටත් පීඩාකාරීවන 
වටපිටාවක් නිර්මාණය වී ඇති ෙහයින් ද, 
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එම කරුණට අදාළව අධ ාපන ක ේෂේතය තුළ විවිධ අකටයුතු හා අසාධාරණකම් ෙමන්ම 
වංචා සහ දූෂණ සිදුවන බවට සමාජ මතයක් නිර්මාණය වී ඇති ෙහයින් ද, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3.) ඒ කාරක සභාවට,—  



( 122 ) 

 

 

 (අ)   සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට බලය තිබිය යුතුය. 

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

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

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

පා. 37/’10 
2. 
  
ගරු රවී කරුණානායක මහතා 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
ගරු  එච්. එම්. එම්. හරීස් මහතා 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
ගරු  නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා 
ගරු  අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා,— රට පුරා පවතින අත ාවශ  ඖෂධවල උග හිඟය පිළිබඳ 
කරුණු ෙසොයා බලා වාර්තා කිරීම පිණිස වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,— 

 අත ාවශ  ඖෂධවල උග හිඟයක් රට පුරා පවතින ෙහයින් ද, 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ඒ කාරක සභාවට,—  

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

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

 (ඈ)  කාරක සභාෙව් සහය පිණිස අදාළ ක්ෙෂතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති 
  පුද්ගලයන්ෙග් සහ පවීනයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට ; සහ 

 (ඉ)   කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් 
 තබන ලද්ෙද් වුව ද රැස්වීම් පවත්වාෙගන යෑමට ද; 

 බලය තිබිය යුතුය. 

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

 
පා. 38/’10 

3. 
 

ගරු රවී කරුණානායක මහතා 
ගරු  අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
ගරු  එච්. එම්. එම්. හරීස් මහතා 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා 
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
ගරු  නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා,— ෙකොළඹ නගරය හා තදාසන්න පෙද්ශවල යළි යළිත් ජල 
ගැලීම් ඇති වීමට ෙහේතු ෙසොයා බලා වාර්තා කිරීම පිණිස වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක 
සභාව,— 

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

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

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

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

කාලයත් සමඟ තත්ත්වය වඩ වඩාත් නරක අතට හැරී ඇති ෙහයින් ද, 
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ජල ගැල්ම පහව යාෙමන් පසුව සියළු ෙදයම අමතක කර දැමීෙම් පවණතාවක් ඇති ෙහයින් 
ද, 

ෙමය ඉතාමත් අසතුටුදායක තත්ත්වයක්  වන ෙහයින් ද, 

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

(ආ) ඉහත කී පරිදි ජල ගැලීම් ඇති වීම වැළැක්වීමට අවශ  ක්ෂණික හා ෙකටි     
කාලීන කියා මාර්ග පිළිබඳව විමසා බැලීමට ද; 

(ඇ) ෙමම ගැටළුව යළි යළිත් ඇතිවීම ස්ථිරව ම වැළැක්වීෙම් කම සහ විධි   
නිර්ෙද්ශ කිරීමට ද; 

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

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

 (ආ) ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, කාරක සභාව 
සාමාජිකයන් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ ාවකින් සමන්විත විය 
යුතුය. 

3. ඒ කාරක සභාවට,— 

 (අ) සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද; 

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

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

  (ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ක්ෙෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති 
පුද්ගලයන්ෙග් හා පවීනයන්ෙග් සහාය ලබා ගැනීමට; සහ 

  (ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද, පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
ලද්ෙද් වුව ද රැස්වීම් පවත්වාෙගන යෑමට ද; 

 බලය තිබිය යුතුය. 

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

පා. 58/’10 
4. 

 
ගරු කරූ ජයසූරිය මහතා 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
ගරු ඩී. එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා 
ගරු රවී කරුණානායක මහතා 



( 125 ) 

 

 

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා,— මැතිවරණ නීති සමාෙලෝචනය කිරීම හා සංෙශෝධන නිර්ෙද්ශ 
කිරීම සඳහා වන පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාව,— 
 

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

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

ෙමම කාරක සභා විසින් අන්තර්වාර වාර්තා ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති ෙහයින් ද, 

ෙමම කාරක සභාවල නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම සඳහා කිසිදු කියාමාර්ගයක් ෙගන ෙනොමැති 
ෙහයින් ද, 

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

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

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

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

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

  (ආ)  ස්ථාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධාන වල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, කාරක සභා ව 
 සාමාජිකයන් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ ාවකින් සමන්විත විය යුතුය. 

3.  ඒ කාරක සභාවට,— 

   (අ)  සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට ද; 

   (ආ)  යම් තැනැත්ෙතකු කැඳවීමට, යම් ෙල්ඛන ෙහෝ වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමට, 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ සිය කාරක සභාව ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම් 
තැනැත්ෙතකුට නියම කිරීමට හා එබඳු තැනැත්ෙතකු සන්තකෙයහි ෙහෝ 
පාලනය යටෙත් පවතින යම් ෙල්ඛනයක්, ෙපොතක්, වාර්තාවක් ෙහෝ ලියවිල්ලක් 
ඉදිරිපත් කරන ෙලස නියම කිරීමට ද; 

   (ඇ) සාක්ෂිකරුවන් වාචිකව විභාග කිරීෙමන් සත  අසත තාව විමසා බැලීමට ෙහෝ 
අන ාකාරෙයන් තහවුරු කර ගැනීමට හා කාරක සභාෙව් සභාපති  ෙහෝ එම 
කාර්යය සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ තැනැත්ෙතකු විසින් දිවුරවනු 
ලැබූ සාක්ෂිකරුවන් විභාග කිරීමට ද; 

   (ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ක්ෙෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති 
පුද්ගලයන්ෙග් සහ පවීනයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමට; සහ 

   (ඉ) කලින් කල අන්තර්වාර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමට ද පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
ලද්ෙද් වුවද රැස්වීම් පවත්වාෙගන  යෑමට ද;  

බලය තිබිය යුතුය. 



( 126 ) 

 

 

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

 
පා. 61/’10 

5. 
 
 

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

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

 රාජ  පරිපාලන සහ අධිකරණ නිෙයෝජිත ආයතන ගණනාවක ස්වාධීනත්වය 
සහතික කරනු පිණිස වූ වැදගත් විධිවිධාන ගණනාවක් ඉහත කී සංෙශෝධනෙයහි විධිවිධාන 
මගින් හඳුන්වාදුන් හා එම විධිවිධානවලට අන්තර්ගත වූ ෙහයින් ද; 

 ඉහත කී සංෙශෝධන මගින් සාධාරණ හා නිදහස් සමාජයක් සහතික කිරීම 
ෙච්තනය කරන ලද ෙහයින් ද; 

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

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

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

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

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

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

(ආ) සථ්ාවර නිෙයෝග 95 හි විධිවිධානවල කුමක් සඳහන්ව තිබුණ ද, කාරක සභා ව 
සාමාජිකයන් විසි එක් (21) ෙදෙනකුට ෙනොවැඩි සංඛ ාවකින් සමන්විත විය යුතුය. 

3. ඒ කාරක සභාවට,— 

(අ)  සිය ගණපූරණය නියම කර ගැනීමට බලය තිබිය යුතුය. 

(ආ) යම් තැනැත්ෙතකු කැඳවීමට, යම් ෙල්ඛන ෙහෝ වාර්තා ෙගන්වා ගැනීමට, 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ සිය කාරක සභාව  ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙලස යම් 



( 127 ) 

 

 

තැනැත්ෙතකුට නියම කිරීමට හා එබඳු තැනැත්ෙතකු සන්තකෙයහි ෙහෝ පාලනය 
 යටෙත් පවතින යම් ෙල්ඛනයක්, ෙපොතක්, වාර්තාවක් ෙහෝ ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් 
කරන ෙලස නියම කිරීමට බලය තිබිය යුතුය. 

(ඇ) සාක්ෂිකරුවන් වාචිකව පරීක්ෂා කිරීෙමන් සත  අසත තාව විමසීමට ෙහෝ 
අන ාකාරෙයන් තහවුරු කරගැනීමට, කාරක සභාෙව් සභාපති  ෙහෝ එම කාර්යය 
සඳහා විෙශේෂෙයන් බලය පවරනු ලැබූ තැනැත්ෙතකු විසින් දිවුරවනු ලැබූ 
සාක්ෂිකරුවන් විභාග කිරීමට බලය තිබිය යුතුය. 

(ඈ) කාරක සභාෙව් සහාය පිණිස අදාළ ක්ෙෂේතයන්හි විෙශේෂඥ දැනුමක් ඇති 
පුද්ගලයන්ෙග් සහ පවීනයන්ෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමටද බලය තිබිය යුතුය. 

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

4. කාරක සභාව, සිය පළමුවැනි රැස්වීම් දිනෙයහි සිට එක් වර්ෂයක් ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව 
ලබා ෙදන්නාවූ එවැනි අන් කවර ෙහෝ නැතෙහොත් දීර්ඝ වූ ෙහෝ  කාල සීමාවක් තුළ සිය 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

 
පා. 66/’10 

6. 
 

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

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

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

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

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

 (ඈ)  ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් 150(1) සහ 150(2) ව වසථ්ාව යටෙත් රාජ  අරමුදල් 
භාවිතා කිරීම ද; 

 (ඉ)  විසර්ජන පනෙත් ඇතුළත් වන විසර්ජනයන් පවර්තන වර්ෂය සඳහා ආපසු 
ගැනීම්, විසර්ජනයන් මාරු කිරීම් සහ අනෙප්ක්ෂිත ෙශේෂය මාරු කිරීම ද; 

 (ඊ)  පවර්තන වර්ෂය සඳහා විසර්ජන පනත කියාත්මක කිරීම ද; 

 (උ)  රාජ  ණය සහ ණය ෙපොලී ෙගවීම ද; 

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

 පරීක්ෂා කිරීම එකී කාරක සභාෙව් කාර්යය වන්ෙන්ය. 

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



( 128 ) 

 

 

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

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

 
පා 67/’10 

7. 
 

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

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

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

 ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි. 
 1. ජාත න්තර සබඳතා 

   ජාත න්තර ෙවළඳාම ඇතුළුව විෙද්ශ රැකියා, ජාත න්තර සංවිධාන, 
ජාත න්තර සම්ෙම්ලන සහ ගිවිසුම්, කලාපීය සංවිධාන 

 2. ජාතික ආරක්ෂාව 
   ශී ලංකාෙව් ආරක්ෂාව ඇතුළුව සන්නද්ධ හමුදා, රහස ් ෙතොරතුරු, මහජන 

නීතිය හා සාමය, ෙපොලිසිය හා ආරක්ෂාව, විෙද්ශීය රටවල් සමඟ 
සහෙයෝගීතාව 

  3.  කෘෂිකර්ම සහ ඉඩම් 

   වැවිලි කර්මාන්ත, මහවැලි අධිකාරිය, ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග ඇතුළුව 

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

ඇතුළුව 

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

ගුවන් ෙසේවා, තැපැල් සහ විදුලි සංෙද්ශ 

 6. මානව සුබ සාධනය 
   ෙසෞඛ ය, සමාජ සුබ සාධනය, දරිදතාව දුරලීම, අබාධිතයින්, ෙජ ෂඨ් පුරවැසි 

හා ළමා සුබ සාධනය ඇතුළුව 

 7. අභ න්තර පරිපාලනය 
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 8. පරිසර හා ස්වාභාවික සම්පත් 
   ජල කළමනාකරණය, ජලජ සම්පත්, විෙශේෂිත ආර්ථික කලාපය හා ධීවර 

කටයුතු ඇතුළුව 

 9. ෛනතික හා කාන්තා කටයුතු 
   අධිකරණ, මානව හිමිකම්, මාධ , කම්කරු, ජාතික ඒකාබද්ධතා හා සත්ී පුරුෂ 

සමාජභාවය ඇතුළුව 

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

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

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

  සම්බන්ධෙයන් සිය වි ශ ේල්ෂණ ඇගයීම් කාර්යෙය් දී ද; සහ  

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

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

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

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

(ii)  සිය බලසීමාවට ඇතුළත් වන විෂයයන්ට අදාළ ව වස්ථා සම්පාදන සහ 
වැඩසටහන් පාලනය සහ කියාත්මක කිරීම සඳහා වගකීම ඇති 
ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතන වල සංවිධානය හා ෙමෙහයුම; 

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

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

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

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

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

 (i)  එකී ව වසථ්ා සම්පාදන ව ාපෘති, වැඩ සටහන් ෙහෝ නිෙයෝජිතායතන  පිළිබඳ 
සමාෙලෝචන සිදුකිරීෙම්දී කාරක සභා අතර උපරිම සම්බන්ධීකරණය සහ 
සහෙයෝගය සහතික කිරීෙම් අරමුණින් සමාන ෙහෝ සම්බන්ධ ව වසථ්ා 
සම්පාදන ව ාපෘති, වැඩ සටහන් පිළිබඳ බල සීමාව සහිත අෙනකුත් කාරක 
සභා ෙහෝ  තම බල සීමාවට අයත් නිෙයෝජිතායතන ෙහෝ විමසා බැලිය යුතු 
අතර එකී සම්බන්ධීකරණය සහ සහෙයෝගය සහතික කරනු පිණිස ගනු ලැබ 
ඇති ෙහෝ ගනු ලබන පියවර පැහැදිලි කිරීමක් සිය සැලසුෙමහි අන්තර්ගත කළ 
යුත්ෙත්ය;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(iii)  ෙයොමුකිරීමක් ෙයෝග  කාල සීමාවකට යටත් කළ හැකිය; සහ 
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(iv)  ෙයෝග යැයි හැ  ෙගන පරිදි එබඳු අෙනකුත් විධිවිධාන සකස් කළ  
  හැකිය. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 සෑම සථ්ාවර කාරක සභාවක්ම පාර්ලිෙම්න්තු කාලසීමාව තුළ කියාත්මක ෙව්. 

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



( 132 ) 

 

 

 (i) කථානායකවරයා 

 (ii) නිෙයෝජ  කථානායකවරයා 

 (iii) නිෙයෝජ  කාරක සභා සභාපතිවරයා 

 (iv) අගාමාත වරයා 

 (v) සභානායකවරයා 

 (vi) විපක්ෂනායකවරයා 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



( 133 ) 

 

 

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

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

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

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

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

 එෙසේ වුවද, එකී පනත් ෙකටුම්පත අධීක්ෂණ සථ්ාවර කාරක සභාෙව් 
සාමාජිකයින්ෙගන් 2/3ක සාමාජික සංඛ ාවක් විසින් අනුමත කරනු ලැබිය යුතු අතර 
එකී සාමාජිකයින්ෙග් නම් සමග එය වාර්තා කරනු ලැබිය යුත්ෙත්ය. 

 (ආ) පනත් ෙකටුම් පත පළමුවැනි වර කියවා මුදණය කිරීමට නිෙයෝගය ලබා දීෙමන් 
අනතුරුව, කථානායකවරයා විසින් එකී පනත් ෙකටුම්පත අමාත  මණ්ඩලය ෙවත 
ෙයොමු කරනු ලැබිය යුතු අතර, අමාත  මණ්ඩලය විසින් ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ලබා ෙදන තුරු ඒ සම්බන්ධෙයන් තවදුරටත් සාකච්ඡා ෙනොකළ 
යුත්ෙත්ය. 

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

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



( 134 ) 

 

 

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

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

 (ආ) සථ්ාවර කාරක සභාවක වාර්තාවක් ව වසථ්ා පැනවීම සම්බන්ධ වාර්තාවක් ෙනොවන 
අවසථ්ාවකදී, එකී වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන් මාස ෙදකක් ඇතුළත 
අමාත  මණ්ඩලය සිය මතය ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත්ය. එවැනි වාර්තාවක් 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සලකා බලනු ෙනොලබන්ෙන්ය. 

15 යම් නීතියක් යටෙත් යම් ආයතනයක්, සංගමයක්, නිලධාරිෙයකු ෙහෝ පුද්ගලෙයකු 
විසින් ෙපෞද්ගලිකත්වය ෙහෝ රහස භාවය ආරක්ෂා කළ යුතු අවසථ්ාවකදී, අදාළ 
සථ්ාවර කාරක සභාව එකී නීතිය පකාරව කටයුතු කළ යුත්ෙත්ය. 

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

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

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

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

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

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

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

 
* සලකුෙණන් හඳුන්වනු ලබන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් කටයුතු ය. 
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