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அதிகொர அறிக்மக 
OFFICIAL REPORT 

 

(අශ ෝධිත පිටපත /பிமழ திருத்தப்படொதது /Uncorrected) 
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පූ. ාා. 10.00  පාර්ලිප්ම්න්ුරව රැුන විය.   
කථානායකුරමා [ැු මහින්  යාපා අප්ේවර්ධන මහතා] 

මූලාුනාරූඪ විය. 
பொரொளுைன்றம் மு.ப. 10.00 ைணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அதபவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 10.00 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 
නිප්ේ න 

அறிவிப்புக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
 ප්ේශීය ආ ායම් (ුසප්ශ් ධන) පන්, ප්කටුම්පත: 

ප්රේ නධාකරකරණය  ප්ප්,ුම් 
உண்ணொட்டரசிமற (திருத்தம்) சட்டமூலம்: உயர் 

நீதிைன்றுக்கு ைனுக்கள் 
INLAND REVENUE (AMENDMENT) BILL: PETITIONS TO THE 

SUPREME COURT 

 
ැු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩුක්රා වයවසාථාශේ 212(2) වයවසාථාව ප්රොයව දශේශීය 

ආදායම් (සංශ ෝධන)ද නාැති පනත් ශෙටුම්පත සම්බන්ධශයන් 

ශරේෂ්ඨාධාධිෙයටය ශවත ිරිපතපත් ෙයන  ද ශපත්සම් නකනෙ 

පිටපත් ාා ශවත  ැබී ඇති බව පා්ගලිශම්න්නකවට දැනුම්දීාට 

ෙැාැත්ශතමි. 
 

II 
 

ුාාව කල් 0 තබන අවුනථාප්ේ රශ්නන ුහහා 
මාර්ප්ැ පප්ේශ් 

ஒத்திமவப்பு வினொக்களுக்கொன வழிகொட்டுதல்கள்         
GUIDELINES FOR ADJOURNMENT QUESTIONS  

 
ැු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පා්ගලිශම්න්නකශේ පසුශපළ ාන්ත්රීවයයන්ට ාරි ප ශපු  

වැදපත්ොකින් යුනක ොයටයක් පිළිබහව සභාව ෙල් තබනු  බන 

අවසාථාශේදී ප්ර ාන ඇීමාට අවසාථාවක් ස සා දීාට පා්ගලිශම්න්නක 

ෙටයුනක පිළිබහ ොයෙ සභාව වි පන් 1012 ාා්ගනක 15 බ්රාසාපතින්දා 

පවත්වන  ද රැසාවීශම්දී තීයටය ෙයන  ද බව පා්ගලිශම්න්නකවට 

දැනුම්දීාට ෙැාැත්ශතමි. 

ඊට අනුකූ ව, සභාව ෙල් තබන අවසාථාශේදී ශයෝජනා සහාා 

ශවන්ෙළ රිනයන්හිදී, ඒ සහාා ශවන්ෙය ඇති පැයෙ ො ශයන් 

මිනිත්නක විසාසෙ (10) ො යක් දසභාව ෙල් තබන අවසාථාශේ 

ප්ර ානද ශදෙක් (01) පාටක් ඇීමා සහාා ශවන්ෙය දී ඇති බව 

දන්වා  පටිමි. 

සභාව ෙල් තබන අවසාථාශේ  අසනු  බන ශාා ප්ර ාන ානක 
දැක්ශවන ාා්ගශපෝපශේ ව ට යටත්ව  ප  ෙයනු  ැබිය යුනක 
බවත් සහාන් ෙයමි. 

සභාව ෙල් තබන අවසාථාශේ ප්ර ාන සහාා ාා්ගශපෝපශේ :  

1. සභාව ෙල් තබන අවසාථාශේ ප්ර ාන සහාා ශවන් ෙළ 
රිනයන්හිදී, ඒ සහාා මිනිත්නක විසාසෙ (10) ො යක් ශවන් 
ෙයනු  ැබිය යුනක අතය පිළිශවළින් ආණ්ඩු පා්ග ාවය සා 
විරුේධ පා්ග ාවය සහාා එක් ප්ර ානයක් බැිනන්  ප්ර ාන 
ශදෙක් (01) ක් සහාා පාටක් ිඩ ශදනු  ැබිය යුත්ශත් ය. 

 අදාළ පා්ගලිශම්න්නක ාන්ත්රීවයයාට ප්ර ානය ඇීමා සහාා 
මිනිත්නක පාෙ (05) ො යක් ද,  අදාළ අාාතයවයයාට 
ප්ර ානයට පිළිනකරු  බාදීා  සහාා මිනිත්නක පාෙ  (05) 
ො යක්ද ශවන් ෙයනු  ැබිය යුත්ශත් ය. 

2. සභාව ෙල් තබන අවසාථාශේ ප්ර ාන, ‘ාරි ප ශපු  
වැදපත්ොකින්  යුනක  ොයටා’ සහාා පාටක්ා ීමාා විය 
යුත්ශත් ය.  

 අදාළ පා්ගලිශම්න්නක ාන්ත්රීවයයාට රිනෙට එවැනි ප්ර ාන 
එෙක් (02) පාටක් ඇීමා සහාා අවසාථාව ස සා ශදනු 
 ැබිය යුත්ශත් ය. 

 සභාව ෙල් තබන අවසාථාශේ අදාළ ප්ර ාන, ාරි ප ශපු  
වැදපත්ොකින් යුනක ද යන්න ෙථානායෙවයයා වි පන් 
තීයටය ෙයනු  ැබිය යුත්ශත් ය. 

3. ඕනෑා පා්ගලිශම්න්නක ාන්ත්රීවයයට ට සභාව ෙල් තබන 
අවසාථාශේ ප්ර ානයක් ශප ේපලිෙව ශාෝ ැැක්සා ශාෝ 
විදුත් තැපෑ  ාන්න් ශාෝ අදාළ ප්රධාන සංවිධායෙවයයා 
ශවත ශයුමු ෙයනු  ැබිය ාැකි අතය, අදාළ පා්ගලිශම්න්නක 
ාන්ත්රීවයයා වි පන් ඊට සාවය ය අත්සන ශයුදනු  ැබ තිබිය 
යුත්ශත් ය.  

 එවැනි ඕනෑා ප්ර ානයක් අදාළ ප්රධාන සංවිධායෙවයයා 
වි පන් නියමිත රිනට ශපය රින පූ.භා. 20.00 වන විට 
පා්ගලිශම්න්නකශේ ාා ශල්ෙම්වයයා ශවත යවනු  ැබිය 
යුනක අතයා, අදාළ අාාතයවයයා ශවතද විධිාත් ශ ස 
දැනුම් දීාට ාැකිවන පිණිස එය  ප්ර ානය පා්ගලිශම්න්නකශේ 
ාා ශල්ෙම්වයයා වි පන් ාධයාාාන 21.00ට ශපය 
පා්ගලිශම්න්නකශේ සභානායෙ ශල්ෙම්වයයා ශවත ශයුමු 
ෙයනු  ැබිය යුත්ශත් ය. 

4. එය  ප්ර ානව ට සභා ප්ගභශ  දී පිළිනකරු  බා දීාට ාැකි 
වනු පිණිස, පා්ගලිශම්න්නකශේ සභානායෙවයයාශේ 
ශල්ෙම්වයයා වි පන් එා ප්ර ාන අදාළ අාාතයවරු ශවත 
ශයුමු ෙයනු  ැබිය යුත්ශත් ය.  

 එවැනි ඕනෑා ප්ර ානයක් සහාා සභා ප්ගභශ  දී පිළිනකරු 
 බාදීාට ශාෝ  බා ශනුදීාටත්, සවිසාතයාත්ාෙ 
ශතුයනකරු රැසා ෙයන ආොයශ  දී්ගඝ පිළිනකරු අව ය වන 
ප්ර ානයක් නම්, එය වාිකෙ පිළිනකරු අශකක්ෂ්ඨා ෙයන 
ප්ර ානයක් ශ ස  ැිසසානකපත ෙයන ශ ස ිල් ා  පීමාට ද 
අදාළ අාාතයවයයාට අිසතිය තිබිය යුත්ශත් ය. 

5. සභාව ෙල් තබන අවසාථාශේ ප්ර ානයක් පා්ගලිශම්න්නක 
ාන්ත්රීවයයා වි පන් සභා ප්ගභශ දී අසනු  බන 
අවසාථාශේදී ෙලින් දැනුම් දීා ෙයනු  ැබ තිබූ ප්ර ානයට 
පාටක් ීමාා විය යුත්ශත්ය. 

6. කි ප  අනකරු ප්ර ානයක් අසනු ශනු ැබිය යුත්ශත් ය. 

7. දසභාව ෙල් තබන අවසාථාශේ  ප්ර ානද සම්බන්ධශයන් ද 
පා්ගලිශම්න්නකශේ සාථාවය නිශයෝප 36 යටශත් සහාන් රීති 
එපපතේශදන්ා අදාළ විය යුත්ශත් ය. 
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පා්ගලිශම්න්නකව 

ලිිළ ප්ල් 0ඛනාිරය ිළිතැැන්වීම 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

2020 අංෙ 7 දයන විස්ගජන පනශත් 6(2) වපන්තිය යටශත් 

1012.01.02  පට 1012.01.15 දක්වා ජාතිෙ අයවැය ශදපා්ගතශම්න්නකශේ 

වැය ශී්ගෂ්ඨ අංෙ 140 යටශත් පපතපූයෙ සාාය ශසේවා සා ාරි ප අව යතා 

වපය ම් වයාපිතිය ාන්න්  ප  ෙයන  ද පපතපූයෙ ශවන්කිරීම් පිළිබහ 

සටාන.- [අග්රාාාතය, මුදල් අාාතය, ුදේධ ාසන, ආපමිෙ ාා සංසාෙිතිෙ 
ෙටයුනක අාාතය සා නාපපතෙ සංව්ගධන ාා නිවාස අාාතයනකාා ශවනුවට 

පරු ශජුන්සාටන් ප්රනාන්  ාාතා] 
 

ුාාප්ම්ුය මත තිබිය යුුරයයි නිප්ය ැ කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ැු ප් ොන්ුන න් රනාන්ු  මහතා (මහාමාර්ැ අමාතය ුහ 
ආණ්ඩු පාර්ශ්නවප්හ රධාන ුසවිධායකුරමා) 
(ைொண்புைிகு த ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்சொமலகள் 

அமைச்சரும் அரசொங்கக் கட்சியின் முதற்தகொலொசொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 

පරු ෙථානායෙනකානි,  1027 ව්ගෂ්ඨය සහාා ාා්ගප සංව්ගධන 

අධිොපතශ  වා්ගෂිෙ වා්ගතාව ාා ිරිපතපත් ෙයමි. 

ශාා වා්ගතාව ාාාාා්ගප ෙටයුනක පිළිබහ අාාතයාං  ය 

උපශේ ෙ ොයෙ සභාව ශවත ශයුමු ෙළ යුනකයැිස ාා ශයෝජනා 

ෙයමි.  
 

රශ්නනය විමුන ලිරන්  ුාා ුම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ැු ප් ොන්ුන න් රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு த ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

පරු ෙථානායෙනකානි, අධයාපන අාාතයනකාා ශවනුශවන් ාා 

1026 සා 1027 ව්ගෂ්ඨ සහාා  ංො - ජ්ගාන් ෝගමිෙ අභයාස 

ආයතනශ  වා්ගෂිෙ වා්ගතා  ිරිපතපත් ෙයමි. 

ශාා වා්ගතා අධයාපන ෙටයුනක පිළිබහ අාාතයාං  ය 

උපශේ ෙ ොයෙ සභාව ශවත ශයුමු ෙළ යුනකයැිස ාා ශයෝජනා 

ෙයමි.  
 

රශ්නනය විමුන ලිරන්  ුාා ුම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ැු ප් ොන්ුන න් රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு த ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

පරු ෙථානායෙනකානි, ශස ඛ්ය අාාතයනකමිය ශවනුශවන් ාා 

1028 ව්ගෂ්ඨය සහාා ීම ව - විජය ට ාායනකංප අනුසාායට ශයෝාශල් 

වා්ගෂිෙ වා්ගතාව ිරිපතපත් ෙයමි. 

ශාා වා්ගතාව ශස ඛ්ය ෙටයුනක පිළිබහ අාාතයාං  ය 

උපශේ ෙ ොයෙ සභාව ශවත ශයුමු ෙළ යුනකයැිස ාා ශයෝජනා 

ෙයමි.  
 

රශ්නනය විමුන ලිරන්  ුාා ුම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ැු ප් ොන්ුන න් රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு த ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

පරු ෙථානායෙනකානි, ජනාාධය අාාතයනකාා ශවනුශවන් ාා 

1026 ව්ගෂ්ඨය සහාා ශ්රී  ංො පවපවාහි ස සංසාථාශේ වා්ගෂිෙ 

වා්ගතාව ිරිපතපත් ෙයමි. 

ශාා වා්ගතාව ජනාාධය ෙටයුනක පිළිබහ අාාතයාං  ය 

උපශේ ෙ ොයෙ සභාව ශවත ශයුමු ෙළ යුනකයැිස ාා ශයෝජනා 

ෙයමි.  
 

රශ්නනය විමුන ලිරන්  ුාා ුම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ැු ප් ොන්ුන න් රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு த ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

පරු ෙථානායෙනකානි, වි ලිබ  අාාතයනකාා ශවනුශවන් ාා 

1027 ව්ගෂ්ඨය සහාා ීමාාසහිත  ංො වි ලි (ශප ේපලිෙ) සාාපශම් 

වා්ගෂිෙ වා්ගතාව ිරිපතපත් ෙයමි. 

ශාා වා්ගතාව වි ලිබ  ෙටයුනක පිළිබහ අාාතයාං  ය 

උපශේ ෙ ොයෙ සභාව ශවත ශයුමු ෙළ යුනකයැිස ාා ශයෝජනා 

ෙයමි.  
 

රශ්නනය විමුන ලිරන්  ුාා ුම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ැු ප් ොන්ුන න් රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு த ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

පරු ෙථානායෙනකානි, ේගාාන්ත අාාතයනකාා ශවනුශවන් 

ාා 1027 ව්ගෂ්ඨය සහාා ශ්රී  ංො ාසාත ේගාාන්ත ාණ්ඩ ශ  

වා්ගෂිෙ වා්ගතාව ිරිපතපත් ෙයමි. 

ශාා වා්ගතාව ේගාාන්ත ෙටයුනක පිළිබහ අාාතයාං  ය 

උපශේ ෙ ොයෙ සභාව ශවත ශයුමු ෙළ යුනකයැිස ාා ශයෝජනා 

ෙයමි.  
 

රශ්නනය විමුන ලිරන්  ුාා ුම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ැු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 මීළඟට, අද රින නයාය පරශ  ප්රධාන වැඩෙටයුනක ආයම්භශ  

දී ශයෝජනා පිළිබහ දැනුම්දීා යටශත් ඇති ශයෝජනා ශදෙ සභාශේ 

අවසයය ඇතිව ශාා අවසාථාශේදී ිරිපතපත් කිරීා.  

පරු සභානායෙනකාා.   

 
පාර්ලිප්ම්න්ුරප්ේ රැුනවීම් 
பொரொளுைன்ற அைர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 
ැු ිරප්න් න ගුණවර්ධන මහතා (විප්ේශ් අමාතය ුහ 
පාර්ලිප්ම්න්ුරප්ේ ුාානායකුරමා) 
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன - தவளிநொட்டு அலுவல்கள் 

அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப முதல்வரும்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Foreign  and 
the Leader of the House of Parliament) 
පරු ෙථානායෙනකානි, ාා පාත සහාන් ශයෝජනාව ිරිපතපත් 

ෙයනවා: 

 
"පා්ගලිශම්න්නකශේ සාථාවය නිශයෝප 8හි විධිවිධානව  සා 1010 

ඔක්ශතෝබ්ග 06 රින පා්ගලිශම්න්නකව වි පන් සම්ාත ෙයන  ද 

ශයෝජනාශවහි ට ාක් සහාන්ව තිුදට ද, අද රින රැසාවීම් පැවැත්ශවන ො  
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ශේ ාව පූ.භා. 20.00  පට අ.භා. 21.30 දක්වා ද, අ.භා. 2.30  පට අ.භා. 4.00 

දක්වා ද විය යුනක ය. අ.භා. 4.00ට ෙථානායෙනකාා ප්ර ානය ශනුවිාසා 

පා්ගලිශම්න්නකව ෙල් තැබිය යුනක ය.ද 

 
රශ්නනය විමුන ලිරන්  ුාා ුම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 
පාර්ලිප්ම්න්ුරප්ේ ක යුුර 
பொரொளுைன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 
ැු ිරප්න් න ගුණවර්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පරු ෙථානායෙනකානි, ාා පාත සහාන් ශයෝජනාව ිරිපතපත් 

ෙයනවා: 
 

"අද රින පා්ගලිශම්න්නකශේ නයාය පරශ  වාිකෙ පිළිනකරු අශකක්ෂ්ඨා 

ෙයන ප්ර ාන පිළිබහ වැඩෙටයුනක පා්ගලිශම්න්නකශේ සාථාවය නිශයෝප 17හි 

සා 35 හි විධිවිධානයන්ශපන් නිදාසා විය යුනක ය.ද 
 
රශ්නනය විමුන ලිරන්  ුාා ුම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ැු ලක් නමන් ිරිපඇල් 0ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පරු ෙථානායෙනකානි, ාට  ොයටයක් පැාැරිලි ෙයපන්න 

තිශබනවා. 

පරු ෙථානායෙනකානි, පසුිනය සතිශ  ෙැබිනට් ාණ්ඩ ශ දී 
පළාත් සභා ඡන්ද ක්රාය සංශ ෝධනය කිරීා සහාා වන පනත් 

ශෙටුම්පතක් පැන සාෙච්ඡා ෙය තිශබනවා. ශම් අනුව ෙැබිනට් 
ාණ්ඩ ය එෙ පනතක් අනුාත ෙයන අතය, ාැතිවයට  සති රීති 
සංශ ෝධනය ෙයන්න පා්ගලිශම්න්නක විශ ේෂ්ඨ ොයෙ සභාවත් පත් 
ෙයනවා. ාා අාන්ශන්, ඒ ශදශෙන් ප්රමුඛ්තාව  බා ශදන්ශන් 
ශාුෙටද? ෙැබිනට් ාණ්ඩ ශ  තීයටයටද? එශාා නැත්නම්, 
 පා්ගලිශම්න්නක විශ ේෂ්ඨ ොයෙ සභාශේ තීයටයට ද?  පසුිනය සතිශ  
ෙැබිනට් ාණ්ඩ යට ිරිපතපත් වුටා පළාත් සභා ාැතිවයට ක්රාය 
සංශ ෝධනය කිරීා සහාා වන අලුත් පනත් ශෙටුම්පතක්. ඒ අනුව 
ශෙුට්ධාස ක්රායට  පයයට 70ක් සා සාානුපාතිෙ ක්රායට  පයයට 

30ක් ශ සිස ාන්ත්රීවරුන් ශතෝයාපනු  බන්ශන්. එශාා තිශබේදී 
ාැතිවයට  සති රීති සංශ ෝධනය ෙයන්න පා්ගලිශම්න්නක විශ ේෂ්ඨ 
ොයෙ සභාවක් අද පත් ෙයනවා. එතශෙුට ප්රමුඛ්තාව  බා 
ශදන්ශන් ෙැබිනට් එෙට ිරිපතපත් ෙළ පනත් ශෙටුම්පතට ද, 
නැත්නම් ශම් පා්ගලිශම්න්නක විශ ේෂ්ඨ ොයෙ සභාශේ තීයටයට ද 
කියා පා්ගලිශම්න්නකශේ සභානායෙ පරු රිශන්ෂ්ඨා ගුටව්ගධන 
ාැතිනකාාශපන් ාා අාන්න ෙැාැතිිස. 

 
ැු ිරප්න් න ගුණවර්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පරු ෙථානායෙනකානි, පසුිනය පා්ගලිශම්න්නක රැසාවීම් සතිශ  

අවසන් දවශසේත් ශම් ොයටයා පරු විපක්ෂ්ඨශ  ප්රධාන 
සංවිධායෙනකාා ඇහුවා. එයට පිළිනකයක් ද  න්නා. පරු 
ෙථානායෙනකානි, ඊට ශපය පැවැති පා්ගලිශම්න්නක ෙටයුනක පිළිබහ 
ොයෙ සභා රැසාවීශම්දීත් අපි එෙඟතාවෙට පැමිණියා, ශම් 
පා්ගලිශම්න්නක විශ ේෂ්ඨ ොයෙ සභාව පත් කිරීාට. ඒ අනුවිස ශම් 
විශ ේෂ්ඨ ොයෙ සභාව සම්බන්ධශයන් වූ ශයෝජනාව ිරිපතපත් 

ෙයන්ශන්. එය එක් ොයටාවක් ශනුශවිස. ඒෙ කියවා බැලුශවුත් 
ඒ බව පැාැරිලිව ශපශනනවා. ඡන්ද ක්රාය, ඡන්ද  සති, ඡන්දය 
පවත්වන ආොයය, ශේ ාව  ආරි ොයටා යාශියක් එහි අන්ත්ගපත 

වනවා. ඒ ොයටා සම්බන්ධශයන් ාැතිවයට ශෙුමිසාත් එක්ෙ 
ෙථා ෙළ යුනකිස. අලුත් පා්ගලිශම්න්නකවක් පත් වුටාා 
සාාානයශයන් ශාවැනි විශ ේෂ්ඨ ොයෙ සභා පත් ෙයනවා. එා 
නිසා ාා හිතනවා, යළිත් ශම් පැන ෙථා ෙයන්න ො ය පත 
ෙයන්න අව ය නැාැ කිය ා. යජය ාැටියට අපි ශාය ිරිපතපත් 

ෙයනවා. අශක යජය ශපුශයුන්  වූ පපතරි ාැකි ික්ානින් 
ාැතිවයට ක්රා සංශ ෝධනය ෙයනවා. ඒවා ෙයන්ශන් අප 
පාටක් ශනුශවිස ශන්? අපි විරුේධ පක්ෂ්ඨය සාඟත් සාෙච්ඡා 
ෙය ා ශන්, ඒ ශේවල් ිරිපතපත් ෙයන්ශන්. ප්රජාතන්රවාදී 
ආණ්ඩුවක් ාැටියට අපි ඒ අනුව ෙටයුනක ෙයනවා. 

 

ැු ලක් නමන් ිරිපඇල් 0ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔබනකාන් ා විරුේධ පක්ෂ්ඨයත් එක්ෙ සාෙච්ඡා ෙළා ද, 

වි පවන ආණ්ඩුක්රා වයවසාථා සංශ ෝධනය ශපශනන ශෙුට? 

අපිත් එක්ෙ ඒ පිළිබහ කි පවක් සාෙච්ඡා ෙශළේ නැාැ. 
 

ැු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ පැන දැන් ෙථා ෙය ා වැඩක් නැාැ, පරු ාන්ත්රීනකාා. 
 

ැු ිරප්න් න ගුණවර්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පරු ෙථානායෙනකානි, විපක්ෂ්ඨය එක්ෙ ෙථා ශනුෙළා නම් 

එනකාාශේ පැත්ශතන් එයට පක්ෂ්ඨව අපට ඡන්දය  න්ශන් 

ශෙුශාුාද? එනකාන් ා දන්ශන් නැාැ ශන් එනකාන් ාශේ අය ඒ 

පැන අප සාඟ ෙථා ෙළ බව. පරු ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාන් ාශේ 

ශබුශාෝ අය අපිත් එක්ෙ ෙථා ෙළා. ාා ඒෙ වපය ශාන් යුනකවිස 

කියන්ශන්. ිරිපතශ දී ශාවැනි ශේවල් තවත් දැනපන්න  ැශබිස. 
 

ැු ලක් නමන් ිරිපඇල් 0ල මහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පරු ෙථානායෙනකානි, අපි දානව වන ආණ්ඩුක්රා වයවසාථා 

සංශ ෝධනය ශේනශෙුට එනකාන් ා සාඟත් සාෙච්ඡා ෙළා. එදා 

ඔබනකාාත් ඒෙට ඡන්දය  න්නා. [බාධා කිරීාක්]  

සභානායෙනකාාත් එදා ඒෙට ඡන්දය  න්නා. 

 
ැු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ිතිාාසය පැන දැන් ෙථා ෙය ා ප ක් නැාැ. දැන් ඒෙ 

අවසන්. 

 
ැු චමින්  වි ප්ේසිිප මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த வித சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පරු ෙථානායෙනකානි,- 

 
ැු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබනකාාත් ඒ ප්ර ානය පැනද ෙථා ෙයන්ශන්, මමින්ද විශස පපත 

ාන්ත්රීනකාා? 

 
ැු චමින්  වි ප්ේසිිප මහතා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த வித சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

පරු ෙථානායෙනකානි, පරු සභානායෙනකාා කියන ොයටය 

පිළිබහව අපි සනකටු වනවා. පරු සභානායෙනකානි, ඒ පැන අශක 

පැත්ශතනුත් ෙථා ෙයනවා නම්, ශම් ශේවල් සංශ ෝධනය ෙය ෙය 

ින්ශන් ඇිස? ශම් ක්රායටා ාැතිවයට පවත්වා රිනා පන්නශෙෝ. 
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පා්ගලිශම්න්නකව 

ැු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ාපත, ඒෙ දැන් ශාතැනට අදාළ නැාැ. ඒ ොයටය විවාදශ දී 

පන්න. 

පරු මාල්සා නි්ගා නාදන් ාාතා. 

 
ැු චාල් 0ුන නිර්මලනා න් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி, தகௌரவ சபொநொயகர் அவர்கதள! 

நித்திய இமளப்பொறிய முன்னொள் ைன்னொர் ைமறைொவட்ட 

ஆயர் இரொயப்பு த ொசப் ஆண்டமக அவர்களுமடய திருவுடல் 

ைன்னொர் ைமறைொவட்டப் தபரொலயைொகிய புனித தசபஸ்தியொர் 

தபரொலயத்தில் ைக்கள் அஞ்சலிக்கொக மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

இன்று ைொமல 3.00 ைணியளவில் அவருமடய திருவுடல் 

இவ்வொலயத்தில் நல்லடக்கம் தசய்யப்படவிருக்கின்றது. ஆயர் 

இரொயப்பு த ொசப் ஆண்டமக அவர்களுக்குத் தைிழ் ைக்கள் 

சொர்பொக எனது அஞ்சலிமயயும் இமற வணக்கத்மதயும் 

ததொிவித்து நிற்கின்தறன். இவர், யுத்த கொலங்களில் 

எங்களுமடய தைிழ் ைக்கள் எதிர்தகொண்ட ஆபத்துக்கமள 

முன்னின்று தகர்த்து, உலக நொடுகளுக்கு எங்களுமடய 

ைக்களுக்கு இமழக்கப்பட்ட அநீதிக்குச் சொட்சியொகத் தன்மனப் 

பதிவுதசய்த ஓர் ஆண்டமகயொவொர். அவருமடய இழப்பு தைிழ் 

ைக்களுக்கும் கத்ததொலிக்க ைக்களுக்கும் ைிகப் தபொியதும் 

ஈடுதசய்ய முடியொததுைொகும். ஆண்டமக இரொயப்பு த ொசப் 

அவர்களுக்கு ைீண்டும் எனது அஞ்சலிமயயும் 

இமறவணக்கத்மதயும் ததொிவித்துக்தகொள்கின்தறன்.  

 
ැු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පරු ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාා ෙලින් සහාන් ෙළ ශයෝජනාව 

ශනුශවිස දැන් ිරිපතපත් ෙශළේ. 

 
 

රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 
ප්පොප් ොන්නුව ිරුනත්රික්කප්හ ළු ව වාිපමාර්ැ: 
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1.  ැු අමරකීර්ති අුරප්ක ර  මහතා 
(ைொண்புைிகு அைரகீர்த்தி அதுதகொரல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  
වාපතාා්ගප අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ)  (i)    ශපුශළුන්නරුව රිසාත්රික්ෙශ  පිහිටි සු  
වාපතාා්ගප යටතට පැශනන වැේ ාා අමුණු 
සංඛ්යාව ශෙුපාටද  

 (ii) එා වැේ ාා අමුණු පිහිටා ඇති ප්රශේ  ෙවශ්ගද  

 (iii) ඒ අතපතන් වැඩිා වැේ ාා අමුණු සංඛ්යාවක් පිහිටා 
ඇති ප්රශේ ය ෙවශ්ගද  

 (iv) ිාත වැේ ාා අමුණුව  ජ  ධාපතතාව ශවන් ශවන් 
ව ශයන් ශෙුපාටද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) (i)  ව්ගෂ්ඨ 1025  පට ශම් වනශතක් අලුත්වැඩියා ෙයන 
 ද, රිසාත්රික්ෙශ  පිහිටි එවැනි වැේ ාා අමුණු 
සංඛ්යාව ශෙුපාටද  

 (ii)  අලුත්වැඩියා ෙළ යුනක බවට ාඳුනාශපන ඇති වැේ 
ාා අමුණු  සංඛ්යාව ශෙුපාටද   

 (iii) ඒ අතපතන් 1010 ව්ගෂ්ඨය නකළදී අලුත්වැඩියා ෙයනු 
 ැබූ වැේ ාා අමුණු සංඛ්යාව ශෙුපාටද  

 (iv)  ඒවාශ  නම් ෙවශ්ගද  

 යන්නත් එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) ශනු එශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 

 

நீர்ப்பொசன அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i) தபொலன்னறுமவ ைொவட்டத்தில் அமைந்துள்ள, 

சிறிய நீர்ப்பொசனத் திட்டங்களின்கீழ் தகொள்ளப் 

படும் வொவிகள் ைற்றும் அமணக்கட்டுக்களின் 

எண்ணிக்மக யொது; 

 (ii) தைற்படி வொவிகள் ைற்றும் அமணக்கட்டுக்கள் 

அமைந்துள்ள பிரததசங்கள் யொமவ; 

 (iii) அவற்றில் அதிகளவொன வொவிகள் ைற்றும் 

அமணக்கட்டுக்கள் அமைந்துள்ள பிரததசம் 

யொது; 

 (iv) தைற்படி வொவிகள் ைற்றும் அமணக்கட்டுக்களின் 

நீொின் தகொள்ளளவு தவவ்தவறொக யொது; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) தைற்படி ைொவட்டத்தில் அமைந்துள்ள 2015ஆம் 

ஆண்டு முதல் இதுவமர புனரமைக்கப்பட்டுள்ள 

அத்தமகய வொவிகள் ைற்றும் அமணக்கட்டுக் 

களின் எண்ணிக்மக யொது; 

 (ii) புனரமைக்கப்பட தவண்டுதைன அமடயொளம் 

கொணப்பட்டுள்ள வொவிகள் ைற்றும் 

அமணக்கட்டுக்களின் எண்ணிக்மக யொது; 

 (iii) அவற்றில் 2020ஆம் ஆண்டில் புனரமைக்கப் 

பட்டுள்ள வொவிகள் ைற்றும் அமணக்கட்டுக் 

களின் எண்ணிக்மக யொது; 

 (iv) அவற்றின் தபயர்கள் யொமவ; 

 என்பமதயும் அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( இ) இன்தறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Irrigation:  

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of tanks and anicuts coming 
under minor irrigations in Polonnaruwa 
District; 
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 (ii) the areas where aforesaid  tanks and anicuts 
are located; 

 (iii) the area where the most number of tanks 
and anicuts are located out of them; and 

 (iv) separately, the capacity of aforesaid tanks 
and anicuts? 

(b) Will he also inform this House of- 

 (i) the number of such tanks and anicuts in the 
district renovated since 2015 to date; 

 (ii) the number of tanks and anicuts  identified 
to be renovated; 

 (iii) the number of tanks and anicuts that were 
renovated in 2020; and 

 (iv) the names of aforesaid tanks and anicuts?  

(c) If not, why? 

 
ැු චමල් 0 රා පක්  මහතා (වාිපමාර්ැ අමාතය  රා ය 
ආරක් ක හා ආප ා ක මනාකරණ රා ය අමාතය ුහ 
ුනවප්ේශ් ක යුුර රා ය අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொ பக்ஷ - நீர்ப்பொசன அமைச்சரும் அரச 

பொதுகொப்பு ைற்றும் அனர்த்த முகொமைத்துவ இரொ ொங்க 

அமைச்சரும் உள்நொட்டலுவல்கள் இரொ ொங்க அமைச்சரும்) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa - Minister of Irrigation, State 
Minister of National Security and Disaster Management and 
State Minister of Home Affairs) 
පරු ෙථානායෙනකානි, එා ප්ර ානයට පිළිනකය ශාශසේිස.  

(අ) (i) වැේ 216ක් ාා අමුණු 275කි. 

 (ii) තාන්ෙඩුව, හිඟුයක්ශපුඩ,  ංොපුය, ඇළාැය, 
ාැරිපතිනපතය යන ප්රාශේශීය ශල්ෙම් ශෙුට්ධාස බ  
ප්රශේ ව  ශබුශාුායක් සු  වාපතාා්ගප වැේ ාා 
අමුණු පිහිටා ඇත. 

 (iii) ාැරිපතිනපතය ප්රාශේශීය ශල්ෙම් ශෙුට්ධාසය. 

 (iv) වැේව  පාටක් ජ  ධාපතතාව ශවන් ශවන් 
ව ශයන් සහාන් වා්ගතාවක් ිරිපතපත් ෙළ ාැෙ. ඒ 
අනුව වැේ 216ෙ ජ  ධාපතතාව ශවන් ශවන් 
ව ශයන් සහාන් ශේ. එය ඇමුණුශාහි දක්වා ඇත.  
ඇමුණුා  ුාාැත* ෙයමි. 

  එශාත් ශවල් පහු ශාෝ වැේ අපවාන ජ  ාා්ගප  
ආශ්රිතව අව ය අවසාථා  සහාා පාටක් ජ ය 
ාැයවුම් කිරීශම් අයමුණින් අමුණු නි්ගාාටය ෙය 
ඇති බැවින් අමුණුව  ජ  ධාපතතාව පටනය කිරීා 
අපාසුය. 

(ආ) (i)  වැේ 46ක් ාා අමුණු 36ක් ශම් වන විට අලුත්වැඩියා 
ෙය ඇත. 

 (ii)  වැේ 65ක් ාා අමුණු 32ක් අලුත්වැඩියා ෙළ යුනක 
බවට ාඳුනාශපන ඇත. 

 (iii) 2020 ව්ගෂ්ඨශ දී වැේ 07ක් ාා අමුණු 01ක් 
අලුත්වැඩියා ෙය ඇත. 

 (iv)   

 

 

(ඇ)  අදාළ ශනුශේ. 

 

ැු අමරකීර්ති අුරප්ක ර  මහතා 
(ைொண்புைிகு அைரகீர்த்தி அதுதகொரல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  
පරු ෙථානායෙනකානි, ාශේ පළමුවැනි අනකරු ප්ර ානය 

ශායිස. 

පරු ඇාතිනකානි, ශාුයපාෙන්ද ජ ා ශ  ශම් වන විට 

 පයයට 97ෙ වාශේ ජ  පපතාාටයක් තිශබනවා. ඒ ආසන්නශ  

තිශබන ඇ ාැය ප්රාශේශීය ශල්ෙම් ශෙුට්ධාසශ  රිපන්නාව වැව, 

ඊට අාතයව වැශල්ශව  වැව වාශේ වැේ දසු  වාපතාා්ගපද විෂ්ඨයය 

යටශත් තාිස තිශබන්ශන්. ඒවාට ප්රාාටවත් තයම් ජ ය 

ශනුාැතිවීා නිසා ශාුයපාෙන්ද ජ ා ශයන් යම්කි ප ජ  

ප්රාාටයක්  න්ශනුත්, ඒ ශපුවි ජනතාවට අතිශ්ගෙ ශභෝප 

වපාශවන් වි ා  වා පයක් අත්ෙය පන්න පු වන්, පරු 

ඇාතිනකානි. එා ිල්ලීා ිටු ෙයන්න පු වන්ද කිය ා ාා 

ඔබනකාාශපන් අානවා.  

 
ැු චමල් 0 රා පක්  මහතා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொ பக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

ඒ පිළිබහව අධයයනය ෙය ා, එශසේ ෙයන්න පු වන්ොක් 

තිශබනවා නම්  ඒෙ ෙය ා ශදන්නම්.   

 
ැු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අංෙ 1 - 643/1010 - (2), පරු නලින් බණ්ඩාය ජයාා 

ාාතා - [සභා ප්ගභය නකළ නැත.] 

වයාපිතිශ  නා වැේ / අමුට  

යන වප 

මිපතසාශාේන වැේ ශපෝෂිත 

ඇළ ාා්ගපය 
වැව 

අලිඅඩිඕඩය අමුට 

ඇළශේලි ප්රතිසංසාෙයටය 
අමුට 

අලුත්වැව පිටවාන 

ප්රතිසංසාෙයටය 
වැව 

පාමිණීපුය වැේ ශසුශයුේව 

ාා ඇළශේලි 

ප්රතිසංසාෙයටය 

වැව 

මිපතසාශාේන වැව ඇළ 

ාා්ගපය 
වැව 

මීශපුල් ෑව වැව ශපෝෂිත 

ඇළ ාා පැති බැමි 

ප්රතිසංසාෙයටය 

වැව 

ාන්ත ාව අමුට 

ප්රතිසංසාෙයටය 
අමුට 

ෙ  උල්පත් වැව 

ප්රතිසංසාෙයටය 
වැව 

අලුත්ඔය ප්රතිසංසාෙයටය වැව 

857 858 

————————— 
*  පුුනතකාලප්හ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ගලිශම්න්නකව 

ෆීල් 0ඩ් මාර් ල් 0 තනුරර  රන පුේැලයන්: විුනතර  

பீல்ட் ைொஷல் பதவி வகிக்கும் நபர்கள்: விபரம்  
PERSONS HOLDING RANK OF FIELD MARSHAL: DETAILS  

 
4.  ැු අජි්, රා පක්  මහතා 

(ைொண்புைிகு அ ித் ரொ பக்ஷ)  

(The Hon. Ajith Rajapakse)  

අග්රාාාතය  සා මුදල් අාාතය, ුදේධ ාසන, ආපමිෙ ාා 

සංසාෙිතිෙ ෙටයුනක අාාතය  සා නාපපතෙ සංව්ගධන ාා නිවාස 

අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය- (2): 

(අ) (i)   ර ී  ංොශේ ශම් වනවිට  පටින ල්ල් ම ාා්ගෂ්ඨල් 
තනනකය දයන පුේප යන් සංඛ්යාව ශෙුපාටද  

 (ii) ඔවුන්ශේ නම් සා ඔවුන් විරාා යාාට නියමිත රින 
ශවන් ශවන් ව ශයන් ෙවශ්ගද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) ිාත එක් එක් ල්ල් ම ාා්ගෂ්ඨල්වයයාට ශපවනු  බන වැටුක 
ාා දීානා,  බා දී ඇති ෝගය ාණ්ඩ  සාාාජිෙයන් 
සංඛ්යාව, නි  වාාන සංඛ්යාව, නි  නිවාස සා ශවනත් 
ප්රදානයන් ශවන් ශවන් ව ශයන් ෙවශ්ගද යන්නත් එනකාා 
ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද?  

(ඇ) ශනුඑශසේ නම්,  ඒ ාන්ද? 
 

பிரதை அமைச்சரும் நிதி அமைச்சரும் புத்தசொசன, சைய 

ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் அமைச்சரும் நகர அபிவிருத்தி 

ைற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சருைொனவமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இலங்மகயில் தற்தபொதுள்ள பீல்ட் ைொஷல் பதவி 

வகிக்கும் நபர்களின் எண்ணிக்மக யொது; 

 (ii) அவர்களது தபயர்கள் ைற்றும் அவர்கள் 

ஓய்வுதபறவுள்ள திகதிகள் தவவ்தவறொக யொமவ; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

( ஆ) தைற்படி ஒவ்தவொரு பீல்ட் ைொஷலுக்கும் 

தசலுத்தப்படும் சம்பளம் ைற்றும் தகொடுப்பனவுகள், 

வழங்கப்பட்டுள்ள பணியொட்குழுவினொின் 

எண்ணிக்மக, உத்திதயொகபூர்வ வொகனங்களின் 

எண்ணிக்மக, உத்திதயொகபூர்வ விடுதிகள் ைற்றும் 

ஏமனய அளிப்புகள் தவவ்தவறொக யொமவதயன் 

பமதயும் அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பரொ? 

( இ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Finance, 
Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs 
and Minister of Urban Development and Housing: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of persons in Sri Lanka who 
hold the Field Marshal position at present; 
and 

 (ii) separately, the names of the persons and 
their dates of retirement? 

(b) Will he also inform this House separately, the 
salaries and allowances paid, number of staff 
members assigned, number of official vehicles 
provided, official quarters and other grants given 
to each Field Marshal? 

(c) If not, why?    

ැු චමල් 0 රා පක්  මහතා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொ பக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

පරු ෙථානායෙනකානි, අග්රාාාතය, මුදල් අාාතය, ුදේධ ාසන, 

ආපමිෙ ාා සංසාෙිතිෙ ෙටයුනක අාාතය සා නාපපතෙ සංව්ගධන 

ාා නිවාස අාාතයනකාා ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකය 
ශදනවා. 

(අ) (i) ල්ල් ම ාා්ගෂ්ඨල් තනනකය ශ්රී  ංො යුේධ ාමුදාශේ 
තරු පශාේ නි ධාපත තනනකයක් වන අතය, එය ශ්රී 
 ංො යුේධ ාමුදාශේ දැනට පවතින ිාළා 
තනනකයකි. එශසේා ශ්රී  ංො නාවිෙ ාමුදාශේ 
අේමියාල් ඔැා ද ැාලීට් සා ශ්රී  ංො ගුවන් ාමුදාශේ 
ාා්ගෂ්ඨල් ඔැා ද එයා්ග ශැෝසා යන තනනකරු ශ්රී  ංො 
යුේධ ාමුදාශේ ල්ල් ම ාා්ගෂ්ඨල් තනනකයට සාාන්තය 
තනනකරු ශේ.  

  තනනකය දයන පුේප යන් සංඛ්යාව 

   ල්ල් ම ාා්ගෂ්ඨල් තනනකය  - 01 

   අේමියාල් ඔැා ද ැාලීට්  - 01 

   ාා්ගෂ්ඨල් ඔ ැා ද එයා්ග ශැෝසා - 01 
 

 (ii) ල්ල් ම ාා්ගෂ්ඨල් තනනකය (ශ්රී  ංො යුේධ ාමුදාව) 

   ල්ල් ම ාා්ගෂ්ඨල් ජී.එසා.ීම ශැුන්ශසේො ආ්ගඩබ්ලිේපී 
ආ්ගඑසාපී වීඑසාවී යූඑසාපී ආ්ගීමඩීඑසා පීඑසාීම 

  අේමියාල් ඔැා ද   ැාලීට් තනනකය (ශ්රී  ංො නාවිෙ 
ාමුදාව) 

   අේමියාල් ඔැා ද   ැාලීට් ඩබ්ලිේ.ශක්.ශස. 
ෙයන්නාශපුඩ ආ්ගඑසාපී වීඑසාවී යූඑසාපී එන්ඩීීම 
පීඑසාීම 

   ාා්ගෂ්ඨල් ඔැා ද එයා්ග ශැෝසා (ශ්රී  ංො ගුවන් 
ාමුදාව) 

   ාා්ගෂ්ඨල් ඔැා ද එයා්ග ශැෝසා  ඩබ්ලිේ.ඩී.ආ්ග.එම්.ශස. 
ගුටති ෙ (විරාමිෙ) ආ්ගඩබ්ලිේපී (ශදවයක්) 
වීඑසාවී යූඑසාපී පීඑච්ඩී එැාඅිසඑම් (ශ්රී  ංො) 
එන්ඩීීම පීඑසාීම 

   ාමුදා සම්ප්රදායට අනුකූ ව  ල්ල් ම 
ාා්ගෂ්ඨල්වයශයට  ාා ශ්රී  ංො නාවිෙ ාමුදාශේ/ ශ්රී 
 ංො ගුවන් ාමුදාශේ ඊට සාාන්තය තනනකරු 
දයන නි ධාපතන් එා නි  ජීවිතාන්තය දක්වා දයනු 
 බිස. 

(ආ) ල්ල් ම ාා්ගෂ්ඨල් තනනකය (ශ්රී  ංො යුේධ ාමුදාව) 

  ව්ගතාානශ  උක්ත තනනකය දයනු  බන ල්ල් ම 
ාා්ගෂ්ඨල් ජී.එසා.ීම. ශැුන්ශසේො ආ්ගඩබ්ලිේපී 
ආ්ගඑසාපී වීඑසාවී යූඑසාපී ආ්ගීමඩීඑසා පීඑසාීම සහාා 
ෝගය ාණ්ඩ  සාාාජිෙයන් 29 ශදශනට  පත් 
ෙය ඇත. එශසේා නි  වාානයක් ශ ස 
ාාණ්ඩලිෙ නි  ෝග යථයක්  බා දී ඇති අතය 
නි  නිවාස ශාෝ ශවනත් ප්රදාන හිමි පන්වා 
ශනුාැත. 

 අේමියාල් ඔැා ද  ැාලීට් තනනකය (ශ්රී  ංො නාවිෙ ාමුදාව) 

  ව්ගතාානශ  උක්ත තනනකය දයන අේමියාල් ඔැා ද 
ැාලීට් ඩබ්ලිේ.ශක්.ශස. ෙයන්නාශපුඩ ආ්ගඑසාපී 
වීඑසාවී යූඑසාපී එන්ඩීීම පීඑසාීම සහාා ෝගය 
ාණ්ඩ  සාාාජිෙයන් 09 ශදශනට  පත් ෙය ඇත. 
නි  වාාන  බා දී ශනුාැති අතය ෝගය 
ාණ්ඩ ශ  යාජොපත සහාා ෙැබ් යථයක් පාටක් 
 බා දී ඇත. නි  නිවාස සා ශවනත් ප්රදාන හිමි 
පන්වා ශනුාැත. 

859 860 
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 ාා්ගෂ්ඨල් ඔැා ද එයා්ග ශැෝසා (ශ්රී  ංො ගුවන් ාමුදාව) 

  ව්ගතාානශ  උක්ත තනනකය දයනු  බන ාා්ගෂ්ඨල් 
ඔැා ද එයා්ග ශැෝසා ඩබ්ලිේ.ඩී.ආ්ග.එම්.ශස. 
ගුටති ෙ (විරාමිෙ) ආ්ගඩබ්ලිේපී (ශදවයක්) 
වීඑසාවී යූඑසාපී පීඑච්ඩී එැාඅිසඑම් (ශ්රී  ංො) 
එන්ඩීීම පීඑසාීම සහාා ෝගය ාණ්ඩ  
සාාාජිෙයන් 27 ශදශනට  පත් ෙය ඇති අතය නි  
නිවාස සා ශවනත් ප්රදානයන් හිමි පන්වා 
ශනුාැත. 

 වැටුක  ාා දීානා 

  සන්නේධ ශසේවා  වැටුක සංග්රාශ  ශාා තනනකය 
සහාා වැටුක පපතාාට සහාන් වී ශනුාැත.  

 (ඇ) පැන ශනුනඟී. 
 
 

ැු අජි්, රා පක්  මහතා 
(ைொண்புைிகு அ ித் ரொ பக்ஷ)  

(The Hon. Ajith Rajapakse)  

පරු   ෙථානායෙනකානි, ාශේ  පළමුවැනි  අනකරු  ප්ර ානය 

ශායිස.  

පරු අාාතයනකානි, ඔබනකාා සහාන් ෙළ විධියට ශම් තනනකරු 

 පයල්  ෝගයක්ෂ්ඨා ාා දැනට යශට්  සතයනුකූ ව ්රියාත්ාෙ වන 

තනනකරු. අශක ආණ්ඩුක්රා වයවසාථාව අනුව, යජශ  නි ධාපතයට  

ශනුවන තැනැත්තන් යටතට ජනාධිපතිවයයා, අපාැතිනකාා, 

ෙථානායෙවයයා, අාාතයවරු ඇනක  ාන්ත්රීවරු  පයලුශදනා 

ඇනකළත් ශවනවා. යජශ  නි ධාපතන් ාැටියට ආණ්ඩුක්රා 

වයවසාථාශේ 92()) (vii) අනුවයවසාථාව යටශත් තිශබනවා, 

දව්ගෂ්ඨයෙට රුපියල් 6,710ෙට ශනු අඩු වූ, නැතශාුත් ින් පසුව 

 ප  ෙයන  ද යම් වැටුක පපතාාට ප්රතිශ ෝධනයක් යටශත්  එය   

ආයම්භෙ වැටුපට අනුපවප ශවනත් යම්  වා්ගෂිෙ වැටුක ප්රාාටයක් 

වූද යම්  ධුයයක් දයන්නා වූ යජශ   නි ධයශයක්.....ද කිය ා, ඒ 

විධියට ශපුලිසා නි ධාපතන් ඇනක  ශපුඩක්  නි ධාපතන්ශේ විසාතය 

ඇනකළත් වනවා.  

ඊට අාතයව දයුේධ ාමුදාශේ නිතය බ ොශ  සාාාජිෙශයක්, 

නාවිෙ ාමුදාශේ නිතය බ ොශ  සාාාජිෙශයක් ශාෝ ගුවන් 

ාමුදාශේ නිතය බ ොශ  සාාාජිෙශයක්  ශාෝ ශපුලිසා 

නි ධාපතශයක් ශාෝ ශපුලිසා ෝගය ිටු ෙයන්නා වූ යජශ  

නි ධාපතශයක් යන ශම් අය අනකශයන් කි පා තැනැත්තට  

පා්ගලිශම්න්නක ාන්ත්රීවයයට  ව ශයන් ශතෝයා පත්ෙය පනු  ැබීාට 

ශාෝ පා්ගලිශම්න්නකශේ අසුන් පැ සාට සා පා්ගලිශම්න්නකශේ දී 

ඡන්දය දීාට ශාෝ සු සාශසක් ශනු වන්ශන්යද යනුශවන් 

ආණ්ඩුක්රා වයවසාථාශේ 92()) (xi), (xii) අනුවයවසාථාව  

පැාැරිලිව සහාන් ශවනවා. පරු ඇාතිනකානි, ශම් අනුව ශම් 

පා්ගලිශම්න්නකශේ අසුන් පැ සාට සු සු නැති එවැනි ධුය දයන අය 

 පටිනවාද කියා ඔබනකාාට සහාන් ෙයන්න පු වන්ද?  

 
ැු චමල් 0 රා පක්  මහතා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொ பக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

පරු ෙථානායෙනකානි, අපි ඒ පිළිබහව ශසුයා බ ා පිළිනකයක් 

 බා ශදන්නම්.   

 
ැු අජි්, රා පක්  මහතා 
(ைொண்புைிகு அ ித் ரொ பக்ஷ)  

(The Hon. Ajith Rajapakse)  

ශාුහිස, පරු අාාතයනකානි.  

ප්ය ධ ඇ  වැසී ඇති  ල  පැ ෑටි: දව්, ිරතිම 
தயொத கொல்வொமய மூடியுள்ள நீர்த்தொவரங்கள்: 

அகற்றுதல்  
AQUATIC PLANTS COVERING YODHA ELA: REMOVAL 

     614/2020 
3.  ැු ද ාක් රහුමාන් මහතා 

(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

වාපතාා්ගප අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ) (i) ෙ ා වැව  පට තිසා වැව දක්වා ජ ය ශපන යන 
පයට ශයෝධ ඇළ සැල්වීනියා වැනි ජ ජ 
පැළෑටිවලින් වැීම ඇති බවත්  

 (ii) ශාා තත්ත්වය ඇළ ාා්ගපය ඔසාශසේ ජ ය ප ා 
යෑාට බාධාවක් වී ඇති බවත්  

 (iii) ශම් පිළිබහව අදාළ නි ධාපතන් කිහිපවයක් 
දැනුම්වත් ෙළද, ශම් වනශතක් කි ප  විසඳුාක් 
 ැබී ශනුාැති බවත්  

 එනකාා පිළිපන්ශන්ද? 

(ආ) (i) ිරිපත වපා ෙටයුනක සහාා ජ ය ශබදා ාැරීාට ශපය 
ිාත සහාන් ජ ජ පැළෑටි ිවත් කිරීාට යම් ්රියා 
ාා්ගපයක් පන්ශන්ද  

 (ii) එශසේ නම්, එා ්රියා ාා්ගපය ්රියාත්ාෙ ෙයනු 
 බන රිනය ෙවශ්ගද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) ශනුඑශසේ නම්,  ඒ ාන්ද?   
 

நீர்ப்பொசன அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i) கலொ வொவியிலிருந்து திசொ வொவிக்கு நீமர 

எடுத்துச் தசல்லும் பமழய தயொத கொல்வொய் 

சல்வீனியொ தபொன்ற நீர்த்தொவரங்களினொல் 

மூடப்பட்டுள்ளது என்பமதயும்; 

 (ii) இதன் கொரணைொக கொல்வொயினூடொக நீர் 

பொய்ந்ததொடுவது தமடப்பட்டுள்ளததன் 

பமதயும்; 

 (iii) இது குறித்து ததொடர்புமடய அலுவலர்கள் பல 

தடமவகள் அறிவூட்டப்பட்டுள்ளதபொதிலும், 

இதுவமரயில் எந்தவிதத் தீர்வும் கிமடக்கப் 

தபறவில்மல என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) எதிர்கொல பயிர்ச்தசய்மக நடவடிக்மககளுக்கொக 

நீமர விநிதயொகிப்பதற்கு முன்னர், தைற் 

குறிப்பிட்ட நீர்த்தொவரங்கமள அகற்றுவதற்கு 

நடவடிக்மக எடுக்கப்படுைொ; 

 (ii) ஆதைனில், அந்நடவடிக்மககள் தைற்தகொள்ளப் 

படும் திகதி யொது; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Irrigation: 

  (a) Will he admit that- 

 (i) the ancient Yodha Ela that carries water 
from Kala Wewa to Thisa Wewa is covered 
with aquatic plants like salvinia; 

 (ii) this situation impedes the flow of water 
along the canal; and 
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පා්ගලිශම්න්නකව 

 (iii) no solution has been provided up to now 
even though the relevant officers were 
made aware of this situation on several 
occasions? 

 (b)  Will he inform this House- 

 (i) whether some action will be taken to 
remove the said aquatic plants before water 
is distributed for future cultivation 
activities; and 

 (ii) if so, of the date on which such action will 
be taken? 

(c) If not, why?  
 
ැු චමල් 0 රා පක්  මහතා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொ பக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

පරු ෙථානායෙනකානි,  එා ප්ර ානයට පිළිනකය ශාශසේිස. 

(අ) (i) පයට ශයෝධ ඇශළහි ශාන්ා සා සාාය අන්ත්ග 
වැේව ද ජ ජ පැළෑටි වැවී ඇති බව නිරීක්ෂ්ඨටය 
ෙයමි. 

 (ii) එා තත්ත්වය ජ ය ප ා යෑාට ප්රධාන බාධාවක් 
ශනුශේ. 

 (iii) ාාවැලි ජ ය නිට ත් කිරීශම්දී ාා නාච්මාදූව 
වයාපායශයන් ජ  මුය ්රියාත්ාෙ ෙයන 
අවසාථාව දී ශදපා්ගතශම්න්නක ෙම්ෙරුවන් ශයුදා 
ජ ය ශපන යෑාට ාැකිවන පපතරි ඇළ පේධති 
පිපත ප  ෙයනු  බිස. 

(ආ) (i) 2021 ව්ගෂ්ඨශ  වා්ගෂිෙ ශාශායුම් ාා නඩත්නක වැය 
ශී්ගෂ්ඨය යටශත් රුපියල් 1,585,467.86ෙ මුද ක් 
ශවන්ෙය ඇත. 

 (ii) 2021 ව්ගෂ්ඨශ  වා්ගෂිෙ ශාශායුම් ාා නඩත්නක 
ෙටයුනක නි ප ො  වෙවානු නකළ  ප  කිරීාට 
අශකක්ෂ්ඨා ශෙශ්ග. 

(ඇ) ිාත පිළිනකයට අනුව අදාළ ශනුශේ. 

 ඇශළේ ශෙු ටසක් අ්රියශව ා තිශබනවා. ඒෙ නිසා තාිස 
වල් බිහිශව ා තිශබන්ශන්. ඒ ටිෙත් අපි ාදාශපන යනවා.  

   
ැු ද ාක් රහුමාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

පරු ෙථානායෙනකානි, ාශේ පළමුවැනි අනකරු ප්ර ානය ශායිස.  

 පරු ඇාතිනකානි, ෙ ා වැව කියන්ශන්  ංොශේ ාැා 

ශෙනාා දන්නා එෙක්; ධානකශසේන යජනකාා නි්ගාාටය ෙළ ාාා 

සම්පතක්. ශයෝධ ඇළ ාැතැක්ා 54ක් රිපිස, අඩි 40ක් පළ ිස. ශම් 

ඇළ ායාා ෙ ා වැශේ ිහ ා පල්ශ ාාට ශපුඩි වැේ 210ෙට 

වනකය අයශපන යනවා. ්රි.ව. 459දී පාට තාිස ෙ ා වැව ිරි 

ෙය ා තිශබන්ශන්. 

පරු ඇාතිනකානි, ඔබනකාා ශාුනවා කිේවත් ශම් ඇළ 

සම්බන්ධශයන් ිතාා ෙනපාටුදායෙ තත්ත්වයක් තාිස 

තිශබන්ශන්. ශම් ඇශළේ ජපන් ජබය සා ාා වි ා  ශ ස ෙැළෑ 

වැවි ා තිශබනවා. ඇළ රිශේ වනකය යන ො යට ශාතැන ඇළක් 

තිශබනවා කිය ා දැන පන්නට පු වන්.  ාැබැිස වනකය වැහුවාට 

පසුව එතැන ඇළක් තිශබනවා කිය ා කි ප ශෙශනට ට ාඳුනා 

පන්න බැාැ. ඒ වාශේා, ඒ ඇළට සාාන්තයව යන ාා්ගපශ  

කිශ ෝමීට්ග පාක් ායක් පාට පාටිස පාන් ෙයන්නට පු වන්, 

ාා්ගපශ  ිතිපත ාපතශ  පාන් ෙයන්නත් බැාැ.  

පරු ඇාතිනකානි,  ඔබනකාන් ා වාපත ාා්ගප පේධතිය රියුණු 

ෙයන්නට වි ා  මුද ක් ශවන් ෙයනවා; වියදම් ෙයනවා. ඒ 

යටශත් ශම් ඇළ ිතා ෙඩිනමින් සංව්ගධනය ෙය ා ශදන්න 

කිය ා ාා ඔබනකාාශපන් ිල්ලීාක් ෙයනවා, පරු ඇාතිනකානි. 

පරු ඇාතිනකානි,  ්රි.ව. 459 වාශේ ො ශ දී තාිස ශම් ඇළ 

ිරි ෙය ා තිශබන්ශන්. ශම් ඇළ නි්ගාාටය ෙය ා තිශබන්ශන් 

පුයාට වාපත තාක්ෂ්ඨටය අනුව. ඒ වාශේා ශම්ෙ  ංොශේ තිශබන 

පැයණිතා ඇළක්. එා නිසා ශම් ඇළ ශ ෝෙ උරුායක් බවට පත් 

ෙය ා ශදන්න කියා ාා ඔබනකාාශපන් ිල් ා  පටිනවා. 

 
ැු චමල් 0 රා පක්  මහතා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொ பக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

පරු ාන්ත්රීනකානි, ්රි.ව. 460දී පාට තාිස ධානකශසේන යජනකාා 

වි පන් ශම් ශයෝධ ඇළ සෙසා ෙය ා තිශබන්ශන්. 70 ද ෙශ  

ාාවැලි ෙඩිනම් වයාපිතියත් සාඟ ඇශළේ වි ා  ප්රාාටයක්, 

එනම් කිශ ෝමීටය 10ෙට වැඩි ප්රාාටයක් ශම් වන විට පාවිච්ික 

ශවන්ශන් නැාැ. ඒ ශවනුවට නව ජය පඟ ිරි ෙය ා තිශබනවා. ඒ 

නිසා ශයෝධ ඇශළේ ශෙුටසක් අභාවයට ිනහින් තිශබනවා. ඔබනකාා 

කියන පපතරි ඇළ සම්පූ්ගටශයන් ා ශ ෝෙ උරුායක් ාැටියට නම් 

කිරීාට ශයෝජනා ෙය ා UNESCO එෙට යවා තිශබනවා. ඇශළේ 

ශෙුටසක් වාපතාා්ගප ශදපා්ගතශම්න්නකව නඩත්නක ෙයනවා, තවත් 

ශෙුටසක් ශ්රී  ංො ාාවැලි අධිොපතය නඩත්නක ෙයනවා. ශම් 

ආයතන ශදෙ සාඟ ා සාෙච්ඡා ෙය ා ඒ ඇළ ශුේධ පවිර 

ෙයන්න අව ය ෙටයුනක ෙය ා ශදන්නම්.  

 
ැු ද ාක් රහුමාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

පරු ඇාතිනකානි, ාශේ ශදවන අනකරු ප්ර ානය ශායිස.  

ෙ ා වැශේ  පට දට ණු ිවුය ඇශළේ ශෙෝන් වැව ාා 

අමුණුශෙුළ වැව එෙනක ෙය ා dam එෙක් ාදා පත්ශතුත්, වනකය 

අක්ෙය අඩි 25,000ක් එෙනක ෙය පන්න පු වන්. දැනට 

ාාවැලිශයන්  ැශබන වැහි වනකය වැඩිශව ා වනකය අපශත් යනවා. 

පරු ඇාතිනකානි, ජනාධිපතිනකාාශේ සංෙල්පය අනුව ඒ ප්රශේ ව  

වපා ෙටයුනක ආයම්භ ෙයනශෙුටිස, වනකය වැඩිශයන් අව ය 

ශවන්ශන්. පරු ඇාතිනකානි, dam එෙක් ාදාශපන ඒ වනකය එක් 

 රැසා ෙය ා පාවිච්ික ෙශළුත් ෙන්න ශදෙ ා වපා ෙය ා යටට 

වි ා  සංව්ගධනයක් ෙයන්න පු වන්. ඔබනකාාශපන් ාා ිල්ලීාක් 

ෙයනවා, ශම් වැේ ශදෙ එෙනක ෙය ා dam එෙක් ාදා ශදන්න  

කිය ා. 

 
ැු චමල් 0 රා පක්  මහතා 
(ைொண்புைிகு சைல் ரொ பக்ஷ) 

(The Hon. Chamal Rajapaksa) 

පරු ෙථානායෙනකානි, ාන්ත්රීනකාාශේ ශයෝජනාව පිළිබහව අපි 

වාපතාා්ගප ශදපා්ගතශම්න්නකවත්, ාාවැලි අධිොපතයත් සාඟ 

සාෙච්ඡා ෙයන්නම්. පරු ාන්ත්රීනකාාත් ඒ සාෙච්ඡාවට 

පැමිශටන්න. අපි අව ය ෙටයුනක ෙය ා ශදන්නම්. 

 
ැු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අංෙ 5 -847/1010- (2), පරු වරුට ලියනශේ ාාතා - 
[සභා ප්ගභය නකළ නැත.] 

863 864 

[පරු ිෂ්ඨාක් යහුාාන් ාාතා] 
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අැවිනිළුු ප්මොහාන් පීතිුන මහතා:  
ප්,වීම අවලසගු ිරතිම  

பிரதை நீதியரசர் திரு. தைொஹொன் பீொிஸ்: நியைனம் 

இரத்துச் தசய்யப்பட்டமை 
CHIEF JUSTICE MOHAN PEIRIS: CANCELLATION OF 

APPOINTMENT 

     727/2020 
6.  ැු රමිත බණ්ඩාර ප්තන්නප්ක න් මහතා 

(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னதகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
අග්රාාාතය, මුදල් අාාතය, ුදේධ ාසන, ආපමිෙ ාා සංසාෙිතිෙ 

ෙටයුනක අාාතය සා නාපපතෙ සංව්ගධන ාා නිවාස 

අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ)  එවෙට බ ශ   පටි ජනාධිපතිවයයා වි පන් 1023 ජනවාපත  
25 අපවිනිසුරු ධුයයට වයවසාථානුකූ ව පත් ෙයන  ද 
ශාුාාන් පීරීසා ාාතාශේ පත්කිරීා, පසුව අව ංගු ාා බ  
ශූනය ෙයන  ද බව එනකාා දන්ශන්ද?   

(ආ)  ශාුාාන් පිරීසා ාාතාශේ අපවිනිසුරු ධුයය සහාා  වූ එා 
පත්කිරීා, අව ංගු ාා බ ශූනය ෙය ඇත්ශත් ෙවුරුන් 
වි පන්ද යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ)  ශනුඑශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 
 

பிரதை அமைச்சரும் நிதி  அமைச்சரும், புத்தசொசன, சைய 

ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் அமைச்சரும் நகர அபிவிருத்தி 

ைற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சருைொனவமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) அப்தபொமதக்கு அதிகொரத்திலிருந்த சனொதிபதியினொல் 

2013 சனவொி 15ஆம் திகதி பிரதை நீதியரசர் பதவிக்கு, 

அரசியலமைப்புக்கு அமைவொக நியைிக்கப்பட்ட திரு. 

தைொஹொன் பீொிஸின் நியைனைொனது பின்னர் இரத்துச் 

தசய்யப்பட்டு வலுவிழக்கச் தசய்யப்பட்டது என்பமத 

அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) திரு. தைொஹொன் பீொிஸின் பிரதை நீதியரசர் 

பதவிக்கொன நியைனம் யொரொல் இரத்துச் தசய்யப்பட்டு, 

வலுவிழக்கச் தசய்யப்பட்டது என்பமத அவர் 

இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Finance, 
Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs 
and Minister of Urban Development and Housing: 

(a) Is he aware that the appointment of Mr. Mohan 
Peiris, who was appointed constitutionally by the 
President of the time as the Chief Justice on 15th 
January, 2013, was cancelled and nullified?  

(b) Will he inform this House of the person who 
cancelled and nullified Mr. Mohan Peiris’s 
appointment as the Chief Justice? 

(c) If not, why? 
 
ැු එම්.යූ.එම්. අලි ුේිප මහතා (අකරකරණ අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி - நீதி அமைச்சர்) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 
පරු ෙථානායෙනකානි, අග්රාාාතය, මුදල් අාාතය, ුදේධ ාසන, 

ආපමිෙ ාා සංසාෙිතිෙ ෙටයුනක අාාතය සා නාපපතෙ සංව්ගධන 

ාා නිවාස අාාතයනකාා  ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකය  බා 
ශදනවා. 

(අ) ඔේ. 

(ආ) එවෙට අතිපරු ජනාධිපතිනකාාශේ නියාය පපතරි, 
1025.02.18 වන රිනැති ලිපිශයන් ජනාධිපති ශල්ෙම් වි පන් 
දැනුම් දී ඇත. 

(ඇ) අදාළ ශනුශේ. 

ැු රමිත බණ්ඩාර ප්තන්නප්ක න් මහතා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னதகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
පරු අාාතයනකානි, පී.බී. අශබ්ශෙෝන් ජනාධිපති ශල්ෙම්නකාා 

වි පන් ශාුාාන් පීපතසා අග්ර විනි ාමයොයනකාාට යවපු ලිපිය ාා ළඟ 

තිශබනවා. පරු ෙථානායෙනකානි, ාා එා ලිපිය ුාාැත* 
ෙයනවා.  

පරු අාාතයනකානි, ාා ඔබනකාාශපන් විාසන පළමු අනකරු 
ප්ර ානය ශායිස. ශියානි බණ්ඩායනායෙ හිටපු අග්ර 
විනි ාමයොයනකමිය ිවත් කිරීශම්දී වයවසාථානුකූ ව, ඒ වාශේා 
පා්ගලිශම්න්නකශේ සාථාවය නිශයෝප අනුව ්රියාාා්ගප ාපතයාොයව 
අයශපන එනකමිය ධුයශයන් ිවත් ෙළ බවට උපපතාාධිෙයටශ  
පසා විනිසුරු ාඬුලු තීන් වක්  බා දී තිශබනවා. එශසේ තිබියදී යශට් 
ජනාධිපති ශල්ෙම්වයයට ට ලිපියක් ාන්න්  අග්ර විනි ාමයොයනකාා 
ිවත් ෙයන්න පු වන්ද?   
 

ැු එම්.යූ.එම්. අලි ුේිප මහතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
පරු ෙථානායෙනකානි, ආණ්ඩුක්රා වයවසාථාශේ 207 (1) 

වයවසාථාව ාා ශම් අවසාථාශේ උපුටා දක්වනවා:  

"Every such Judge shall hold office during good behaviour and 
shall not be removed except by an order of the President made after 
an address of Parliament supported by a majority of the total 
number of Members of Parliament (including those not present) has 
been presented to the President for such removal on the ground of 
proved misbehaviour or incapacity; " 

ඔබනකාා කියූ ආොයයට, ශරේෂ්ඨාධාධිෙයටශ  ශාෝ 
අභියාමනාධිෙයටශ  විනි ාමයොයවයශයට  ිවත් කිරීා සහාා  
පා්ගලිශම්න්නකවට බ ය  බා දී තිශබන්ශන් ආණ්ඩුක්රා 
වයවසාථාශවන්. ඒ සහාා අව ය ප්රතිපාදන සා ්රියා පටිපාටිය 
පිළිබහව  සාථාවය නිශයෝපව  - Standing Orders - සහාන් 

ශව ා තිශබනවා. සාථාවය නිශයෝප අනුව ෙමිටුවක් පත් ෙය, එා 

ෙමිටුශේ නි්ගශේ  අනුව තාිස එවෙට  පටි පරු අග්ර 
විනි ාමයොයනකමිය  ධුයශයන් ිවත් ෙය ා තිශබන්ශන්. එය 
අභියාමනාධිෙයටශ  සා ශරේෂ්ඨාධාධිෙයටශ  අභිශයෝපයට  ක් 
ෙයනු  ැුදවා. ශරේෂ්ඨාධාධිෙයටශ  පංම පුේප  විනි ාමයොය 
ාණ්ඩ යක් -හිටපු විනි ාමයොයවයශයක් සා Acting Chief 
Justice ව ශයන් ෙටයුනක ෙළ  සලීම්  ා්ගූ ැා ාැතිනකාා ප්රමුඛ් 
ාණ්ඩ යක්- වි පන් එා තීයටය  බා දී එය  සතයනුකූ  ාා 
වයවසාථානුකූ  බවට තීන්  ෙය තිුදටා. ින් පසු, ශ්රී  ංො 
ප්රජාතාන්ත්රිෙ සාාජවාදී ජනයජශ  ආණ්ඩුක්රා වයවසාථා 
සංශ ෝධනශ  42අ. (8) වයවසාථාශේ විධිවිධාන ප්රොයව 
ශරේෂ්ඨාධාධිෙයටශ  පරු විනි ාමයොය ධුයයට ජනාධිපති  සති  

පීට්ග ශාුාාන් මාත්රී පීපතසා ාාතා පත් කිරීාට එවෙට  
ජනාධිපති අතිපරු ාහින්ද යාජපක්ෂ්ඨ ාැතිනකාා වි පන් ිරිපතපත් 
ෙයන  ද නාා ශයෝජනාවට 1023.02.25වැනි රින රැසාවූ 
ආණ්ඩුක්රා වයවසාථා සභාව එෙඟත්වය පළ ෙය තිශබනවා.  

ඒ අනුව ශ්රී  ංො ප්රජාතාන්ත්රිෙ සාාජවාදී ජනයජශ  
ආණ්ඩුක්රා වයවසාථාශේ 207වැනි වයවසාථාශවන් අතිපරු 
ජනාධිපතිනකාා ශවත පැවරී ඇති බ ය ාා අධිොයය අනුව 
1023.02.25 වැනි රින  පට ජනාධිපති  සති  පී.එම්.එම්. පීපතසා 
ාාතා ශ්රී  ංො ප්රජාතාන්ත්රිෙ සාාජවාදී ජනයජශ  

අග්රවිනි ාමයොයවයයා ාැටියට පත් ෙය තිශබනවා. එනකාා නැවත 
ිවත් ෙයනවා නම් පා්ගලිශම්න්නකශේ ්රියා පටිපාටියකින්  මිස 
ජනාධිපතිවයශයට ට  අව ය විධියට එය ෙළ ශනුාැකි බවිස ාට 
ශම් අවසාථාශේදී ප්රො  ෙයන්න තිශබන්ශන්, පරු ාන්ත්රීනකානි. 

865 866 

————————— 
*  පුුනතකාලප්හ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ගලිශම්න්නකව 

ැු රමිත බණ්ඩාර ප්තන්නප්ක න් මහතා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னதகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
පරු අාාතයනකානි, ශියානි බණ්ඩායනායෙ අග්ර 

විනි ාමයොයනකමිය ිවත් ෙයන්න පා්ගලිශම්න්නකශේ ශයෝජනාව 

සම්ාත ෙය පනිේරි, ාන්ත්රීවරු 255ශදශනක් -නකශනන් ශදෙෙ 

බහුතයයක්- ෙැාැත්ත ප්රො  ෙළා. යාජිත ශසේනායත්න ාැතිනකාා, 

මම්පිෙ යටවෙ ාැතිනකාා, ානූෂ්ඨ නානායක්ොය ාැතිනකාා, ට ාාය 

ශවල්පා ාැතිනකාා, යවුැා ාය ම් ාැතිනකාා, පතසා ම බරියුදීන් 

ාැතිනකාා, එා ධුයය  සති විශයෝධිිස කියපු මාත්රීපා   පපතශසේන 

හිටපු ජනාධිපතිනකාා, ැිසසල් ොීමම් ාැතිනකාා ඒ ශයෝජනාවට 

පක්ෂ්ඨව ඡන්දය පාවිච්ික ෙළා. ඒ වාශේා ශාුාාන් පීපතසා අග්ර 

විනි ාමයොයනකාාට මාත්රීපා   පපතශසේන ජනාධිපතිනකාාශේ 

යජශ  අග්රාාාතයවයයා ශදවතාවක් ෙථා ෙය කිේවා, ිල් ා 

අසාවීශම් ලිපිය භාය ශදන්න කිය ා. එක් වතාවක් එනකාාට 

බ්රීම ශ  තානාපති ධුයය පිපතනැමුවා. එනකාා එය ප්රතිශෙ ාෂ්ඨේප ෙළාා 

ඊට පසාශසේ ිතාලිශ  තානාපති ධුයය භාය පන්න කිය ා ශයෝජනා 

ෙළා. එනකාා ඒ තානාපති ධුයයත් ප්රතික්ශෂ්ඨේප ෙළාා, අසාේ සාලි 

ාැතිනකාා ශපදයට යව ා ත්ගජනය ෙළා. ඊට පසාශසේ ජනාධිපති 

ශල්ෙම් පී.බී. අශබ්ශෙෝන් ාැතිනකාාශේ ලිපියක් ාන්න් යශට් 

 ාතයවැනි පුයවැ පයා -අධිෙයටශ  ප්රධානියා- ිවත් ෙළා.  

එනකාාශේ ධුයය බ ශූනය ෙයන්න ශම් වයවසාථාශේ කි පා 

ප්රතිපාදනයක් නැාැ, පරු ෙථානායෙනකානි. ඒ වයද නිවැරැරි 

ෙයන්න අශක යජය පන්න ්රියාාා්ගප ශාුනවාද, එවැනි වයවසාථා 

විශයෝධි ්රියාවක් ෙයපු අයට විරුේධව අපට යම්කි ප 

්රියාාා්ගපයක් පන්න පු වන්ද, එශසේ නම් එය ට ාක්ද කියාිස ාා 

ඔබනකාාශපන් අාන්ශන්, පරු අාාතයනකානි.  

 
ැු එම්.යූ.එම්. අලි ුේිප මහතා  
(ைொண்புைிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ொி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
ශම් අවසාථාශේ ාට ප්රො  ෙළ ාැක්ශක් එය නිවැරැරි ෙළ යුනක 

වයදක් කියන එෙිස. අනිවා්ගයශයන්ා එය නිවැරැරි ෙළ යුනකිස. 

එනකාා ශම් යශට් අග්ර විනි ාමයොයව යයට  ාැටියට ෙටයුනක ෙය 

තිශබනවා. එනකාාශේ ධුය ො ය නකළ එනකාා නඩු තීන්  යාශියක් 

 බා දී ා තිශබනවා.  කි පශසේත්ා වයවසාථාවට අනුකූ ව ශාෝ 

Standing Ordersව ට අනුකූ ව ශනුශවිස එනකාා ිවත් ෙය 

තිශබන්ශන්. එය නිවැරැරි ෙයන්න ෙටයුනක ෙළ යුනකිස. ඒ 

සම්බන්ධශයන් පරු අග්රාාාතයනකාා එක්ෙ සාෙච්ඡා ෙය, ිරිපතශ දී 

ෙටයුනක කිරීාට අව ය උපශදසා  බා පන්න ාා බ ාශපුශයුත්නක 

වනවා.  

  
වයවුනථාමය ුහ තිතිමය සීමා දක්මවා නිකු්, ක  

ණය: විුනතර 
அரசியலமைப்பு ைற்றும் சட்டொீதியொன வமரயமறக்கு 

அப்பொல் வழங்கப்பட்ட கடன்: விபரம்  
DEBT ISSUED IN EXCESS OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL 

LIMITS: DETAILS  
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7. ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

අග්රාාාතයනකාා සා මුදල් අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ) (i) 2020 ව්ගෂ්ඨශ  දී ආණ්ඩුක්රා වයවසාථාාය සා 
 සතිාය ීමාාවන් ික්ාවා යමින් ටය නිට ත් 
කිරීාට ශපය  සතිපතිවයයාශේ උපශදසා ිල් ා 
 පටින  ේශේ ද  

 (ii) එශසේනම්,  සතිපතිවයයාශේ උපශදසා ාත පන්නා 
 ද ්රියාාා්ගප ෙවශ්ගද  

 (iii) 2020 ව්ගෂ්ඨශ  දී ආණ්ඩුක්රා වයවසාථාාය  සා 
 සතිාය ව ශයන් නියා ෙය ඇති ටය පැ සශම් 
ීමාාව ික්ාවා යමින් නිට ත් ෙයන  ද  ටය  ශ්රී 
 ංො යජය වි පන් නිට ත් ෙයන  ද අනිට ත් ටය 
ාා සාාන ශ ස ශපවීම් පැාැය ාැරීා පිළිබහ  
 ප වීම්ෙදී ස ෙනු  ැශබ් ද   

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්    ශන් ද? 

(ආ) (i) 2020 අංෙ 2 දයන ජාතිෙ අයවැය මක්රශල්ඛ්ය 
සම්බන්ධශයන්  සතිපතිවයයාශේ උපශදසා ිල් ා 
 පටින  ේශේ ද  

 (ii) එශසේනම්,   සතිපතිවයයාශේ උපශදසා ාත 
්රියාාා්ගප පන්නා  ේශේ ද  

 යන්නත් එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද?  

(ඇ) ශනුඑශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 
 

பிரதை அமைச்சரும் நிதி அமைச்சருைொனவமரக் தகட்ட 

வினொ: 

(அ) (i) 2020ஆம் ஆண்டில் அரசியலமைப்பு ைற்றும் சட்ட 

வமரயமறகமளவிட ைிமகயொக கடன்  

வழங்குவதற்கு முன்னர் சட்டத்துமற 

தமலமையதிபதியின் ஆதலொசமன தபறப் 

பட்டதொ என்பமதயும்; 

 (ii) அவ்வொதறனில், சட்டத்துமற 

தமலமையதிபதியின் ஆதலொசமனமய 

அடிப்பமடயொகக்தகொண்டு தைற்தகொள்ளப்பட்ட 

நடவடிக்மககள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iii) 2020ஆம் ஆண்டில் அரசியலமைப்பு ொீதியொகவும் 

சட்டொீதியொகவும் குறித்துமரக்கப்பட்ட 

கடன்தபறுமக வமரயமறக்கு அப்பொல் 

வழங்கப்பட்ட கடன், கடமனச் தசலுத்தத் 

தவறும் பட்சத்தில் இலங்மக அரசொங்கத்தொல் 

வழங்கப்படும் ஏமனய அமனத்துக் 

கடன்களுக்கு சைைொகக் கருதப்படுைொ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்குத் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) ததசிய வரவுதசலவுத்திட்ட 01/2020 ஆம் இலக்க 

சுற்றுநிருபம்  பற்றி சட்டத்துமற 

தமலமையதிபதியின் ஆதலொசமன 

தபறப்பட்டதொ என்பமதயும்; 

 (ii) அவ்வொதறனில், சட்டத்துமற 

தமலமையதிபதியின் ஆதலொசமனமய 

அடிப்பமடயொகக்தகொண்டு நடவடிக்மக 

தைற்தகொள்ளப்பட்டதொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்குத் அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) whether the Attorney-General’s advice was 
sought prior to issuing debt in excess of 
constitutional and legal limits in the year 
2020; 

 (ii) if so, the actions taken on the basis of the 
Attorney-General’s advice; and 

 (iii) whether the debt issued in excess of the 
constitutionally and legally stipulated 
borrowing limit in 2020 will be treated 

867 868 
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equally with all other debt issued by the 
Government of Sri Lanka in the event of 
default? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether the Attorney-General’s advice was 
sought on National Budget Circular No. 
01/2020; and 

 (ii) if so, whether action was taken on the basis 
of Attorney-General’s advice? 

(c) If not, why? 
 

ැු අජි්, නිවාඩ් කේරාල් 0 මහතා (මු ල් 0 හා රාග්ධනධන 
ප්වප් හ ප්පො  ුහ රා ය වයවුාය රතිුසුනකරණ රා ය 
අමාතයුරමා)  
(ைொண்புைிகு அ ித் நிவொட் கப்ரொல் - நிதி, மூலதனச் சந்மத 

ைற்றும் அரச ததொழில்முயற்சி ைறுசீரமைப்பு இரொ ொங்க 

அமைச்சர்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal - State Minister of Money 
and Capital Market and State Enterprise Reforms) 
පරු ෙථානායෙනකානි, අග්රාාාතයනකාා සා මුදල් අාාතයනකාා 

ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකය  බා ශදනවා. 

(අ) (i) නැත. යජය වි පන් 1010 ව්ගෂ්ඨය සහාා වූ ටය 
ීමාාව ික්ාවා ශනුාැත. 

 (ii) පැන ශනුනඟී. 

 (iii) පැන ශනුනඟී. 

(ආ) (i) නැත. 

  2020 අංෙ 2 දයන අය වැය මක්රශල්ඛ්ය නිට ත් ෙය 
ඇත්ශත් ජනාධිපතිනකාන් වි පන් ආණ්ඩුක්රා 
වයවසාථාශේ 250(3) අනුවයවසාථාශේ ප්රතිපාදන 
අනුව ඒොබේධ අයමුදලින් වියදම් දැරීා සහාා 
ශදන  ද අධිොපත බ ය පිළිබහව වැය දයන 
ආයතන දැනුවත් කිරීා සා එා අධිොපත බ ය 
බ ාත්ාෙ වන ො ය නකළ යජශ  වියදම් දැරීාට 
අදාළ ෙටයුනක පිළිබහව දැනුවත් කිරීා සහාා ශේ. 
මක්රශල්ඛ්යක් නිට ත් කිරීශම්දී සාාානයශයන් 
 සතිපති උපශදසා  බා ශනුප ස. මින් ශපය 1001 
සා 1020 ව්ගෂ්ඨව දී ද ජනාධිපතිනකාන් වි පන් 
ආණ්ඩුක්රා වයවසාථාශේ 250(3) අනුවයවසාථාව 
යටශත් ඒොබේධ අයමුදලින් වියදම් දැරීා සහාා 
අධිොපත බ පර නිට ත් ෙය ඇති අතය, එා 
අවසාථාව දී ද ශාශසේ මක්රශල්ඛ් නිට ත් ෙළ බවට 
පූ්ගවාද්ග  පවතී. 

  ශෙශසේ නමුත් ජනාධිපතිනකාන් වි පන් ිාත දැක්වූ 
අධිොපත බ පරය නිට ත් කිරීාට ශපය ජනාධිපති 
ශල්ෙම් වි පන්  සතිපතිවයයා විාසා ඔහුශේ 
එෙඟත්වය  බා පැ සා  ප  ෙය ඇත.  

 (ii) පැන ශනුනඟී. 

(ඇ) පැන ශනුනඟී. 

 
ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

පරු ෙථානායෙනකානි, ප්රජාතන්රවාදී වයවසාථාදායෙයක් නකළ 

රුපිය ක් ශාෝ බ  ාැටියට අය කිරීාට ප්රථාශයන්,  වියදම් කිරීාට 

ප්රථාශයන් වයවසාථාදායෙය ඒෙ සම්ාත ෙළ යුනකිස කියන 

ොයටය අපි දන්නවා. 1010 වසශ්ග වයවසාථාාය ප්රතිපාදන 

තිබියදී, එය ශනුස ො යජය වියදම් ෙළා. ාශේ ප්ර ානයට පරු 

යාජය ඇාතිනකාා පිළිනකරු  න්නා. එා පිළිනකය අනුව එශාා එෙක් 

ශව ා නැාැ කියන අදාසිස ාට ආශේ. ඒ අවසාථාශේ වයවසාථාාය 

ප්රතිපාදන තිුදටා. ශාුෙද, වයවසාථාශේ සහාන් ෙය තිශබනවා, ඒ 

වාශේ අවසාථාවෙදී ජනාධිපතිනකාාට විසුරුවපු පා්ගලිශම්න්නකව 

වුටත් ෙැහවන්න පු වන් කිය ා. නමුත්, ඒ ප්රතිපාදන පාවිච්ික 

ශනුෙයිස ඒ වියදා වුශණ්. දැන් ශවච්ම ශේ ශව ා ිවයිස. නමුත්, 

අනාපතශ දී ඒ පුටුශේ ශවන ෙවුරුන් ශාෝ වාඩි වුශටුත්, ඔහු 

ශම් ොයටය නිදාසට ෙරුටක් ෙය පත්ශතුත්, පා්ගලිශම්න්නකශේ 

සාවාධිපතයයිස, සාමවරීත්වයිස නැති ශවනවා. ඒෙිස ාා ශම් 

ප්ර ානය අාන්ශන්. ඔබනකාන් ා ඒ වයවසාථාාය අවසාථාව පාවිච්ික 

ශනුෙශළේ  සතිපතිවයයාශේ උපශදසා අනුව ද, නැේද කියන එෙිස 

ාට දැන පන්න ඕනෑ. 

 
ැු අජි්, නිවාඩ් කේරාල් 0 මහතා   
(ைொண்புைிகு அ ித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
පරු ාන්ත්රීනකානි, ාශේ පිළිනකය පැාැරිලිව අාශපන හිටියා 

නම් ඒ ොයටය පැාැරිලි වනවා.  ාා කිේවා, ඒෙ වයවසාථාවට 

අනුව ෙළ ෝගයයක් කිය ා. ඒ සාඟා ාා පැාැරිලිව කිේවා, 

ජනාධිපතිනකාා වි පන් ිාත දැක්වූ අධිොය බ පර නිට ත් කිරීාට 

ශපය ජනාධිපති ශල්ෙම්  සතිපතිවයයාශේ එෙඟත්වය  බා 

පැ සාට ෙටයුනක ෙය තිශබනවා කිය ා. 

පරු ෙථානායෙනකානි, ඒෙට ාා පැාැරිලිව උත්තය දී ා 

තිශබනවා. ඒ නිසා තව යටත් ඒ ොයටය පැන නන්න්ශන් නැාැ.  
අපි  සති රීති අනුවිස  පයලු ෙටයුනක ෙය තිශබන්ශන්.  වයවසාථාශේ  
ප්රතිපාදනව ට බාධා වන විධියට අපි කි ප විශටෙ ෙටයුනක ෙය 
නැාැ කියන එෙ ාා ිතාා පැාැරිලිව ඔබනකාාට කියන්නට 
අව යිස. 
 

ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

පරු යාජය ඇාතිනකානි, 1010 අංෙ 02 දයන අය වැය 

මක්රශල්ඛ්ය පැන ශනුශවිස ාා අාන්ශන්. ාා අාන්ශන් මුලින්ා 

වියදම් ෙයපු එෙ පැනිස.   සතිපතිශේ උපශදසා  බා ශපනද 

පා්ගලිශම්න්නකව ශනුෙැහවා ඒ වියදා ෙශළේ?  ඒ පැනිස ාා 

අාන්ශන්. 
 

ැු අජි්, නිවාඩ් කේරාල් 0 මහතා   
(ைொண்புைிகு அ ித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
පරු ාන්ත්රීනකානි, මුලින්ා ෙයපු වියදම් සහාාත් 

පා්ගලිශම්න්නකශේ අනුාැතිය  බා ශපන තිශබනවා. ඒ  පයලු 

ෙටයුනක වයවසාථාවට අනුකූ විස ෙය තිශබන්ශන්.  
 

ැු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අංෙ 8 -130/1010 - (2), පරු ශාුාා ම මුසම්මිල් 

ාාතා. 
 

ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

පරු ෙථානායෙනකානි, ාට ශදවන අනකරු ප්ර ානයක් 

තිශබනවා. 
 

ැු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබනකාා අනකරු ප්ර ාන ශදො ඇහුවා ශන්. [බාධා කිරීාක්] 
 

ැු ප්මොහමඩ් මුුම්මිල් 0 මහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ඔබනකාා අනකරු ප්ර ාන ශදො ඇහුවා, පරු ාන්ත්රීනකාා.  

පරු ෙථානායෙනකානි, 8 වන ප්ර ානය ාා අානවා. 
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පා්ගලිශම්න්නකව 

ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

පරු යාජය අාාතයනකානි, ාා ඔබනකාාශපන් අාන්ශන් -  

[බාධා කිරීාක්]  
 

ැු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ො ය පැන හිතන්න, පරු ාන්ත්රීනකාා. [බාධා කිරීාක්] 

 

ැු අජි්, නිවාඩ් කේරාල් 0 මහතා   
(ைொண்புைிகு அ ித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ඔබනකාා පරු ෙථානායෙනකාාශපන් අවසය අයශපන ඒ ප්ර ානය 

ඇහුවා නම් ශාුහිස, පරු  ාන්ත්රීනකානි.  
 

ැු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පරු ියාන් වික්රායත්න ාන්ත්රීනකානි,  නයාය පරශ  ප්ර ාන 
50ක් තිශබනවා, අද දවශසේ අාන්න. ඔබනකාන් ා ාැා දාා ෙෑ 
පානවා ශන්, ශම් ොයටාව සම්බන්ධශයන්. දැන් ඔබනකාාශේ 

අනකරු ප්ර ාන ශදො ඇහුවා. ඒ නිසා ඊළඟ ප්ර ානය අාන්න ිඩ 
ශදන්න. 
 

ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

පරු ෙථානායෙනකානි, ාා අාපු ප්ර ානයා තාිස ඒ clarify 
ෙශළේ. ශම්ෙත් අදාළ ප්ර ානයක්.  ඒ නිසා ෙරුටාෙය ශම් ප්ර ානය 
අාන්න ිඩ ශදන්න කියා ාා ිල් ා  පටිනවා. 
 

ැු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශාා නම් ික්ානට අාන්න. 
 

ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ශබුශාුා සානකතිිස, පරු ෙථානායෙනකානි.   

පරු යාජය අාාතයනකානි, පසුිනය ශෙුශයෝනා වසංපත සාශ  
ආ්ගථිෙ  ෂ්ඨාෙයතාව ට මුහුට  න්  කපත් ජනතාවට රුපියල් 
5,000ෙ දීානාවක්  න්නා ශන්.  එශාා  න්නු එෙ ශාුහිස. 
නමුත්, ඇාති ශෙශනක් ප්රො  ෙය තිශබනවා, ඒෙට මුදල් 
පත්ශත් සාිේධිය ායාාිස කිය ා. සාිේධිය කියන්ශන් ශපු  
ජනතාවට අිසති එෙක්. යජය ඒ පැන පා්ගලිශම්න්නකවට සහාන් 
ෙය ාත් නැාැ.  1012 අය වැශ දීවත් යජය ඒ පිළිබහව සහාන් 
ෙය නැාැ. නමුත්, ඒ මුදල් අයශපන ඒ ආොයයට වියදම් ෙය 
තිශබනවා. පරු  

අාාතයනකානි, ාට දැන පන්න ඕනෑ ශම්ෙිස. දශෙුවි ම -29 
ශස ඛ්ය ාා සාාජ ආයක්ෂ්ඨට අයමුද ද යනුශවන් අයමුද ක් 
තිුදටා  රුපියල් බිලියන 2.6ක් විතය ඒෙට එෙනක ෙය පත්තා. ඊට 
අාතයව, ශ ෝෙ බැංට ශවනුත් ශඩු ්ග මිලියන පටනක්  න්නා 

කිය ා අපි දන්නවා. ඒ පැනවත් පා්ගලිශම්න්නකවට තවාත්  
විසාතයයක් දී ා නැාැ. දැනට අවුරුේදෙට වඩා පත ශව ා 
තිශබනවා. ාට දැන පන්න ඕනෑ සාිේධි අයමුදලින් ඒ මුද  
පත්ශත් ශෙුශාුාද කිය ාිස.  

අශනක් ප්ර ානය ශම්ෙිස. දශෙුවි ම -29 ශස ඛ්ය ාා සාාජ 
ආයක්ෂ්ඨට අයමුද ද පැන ප්රො යක් ඔබනකාන් ා 
පා්ගලිශම්න්නකවට ෙයන්ශන් ෙවදාද?  ශාුෙද, එා අයමුද  
පිහිටුවා අවුරුේදක් පත වී තිශබනවා.  

ැු අජි්, නිවාඩ් කේරාල් 0 මහතා   
(ைொண்புைிகு அ ித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
ාා ශාතැනදී පැාැරිලිව කියන්න ඕනෑ ඔබනකාන් ා විපක්ෂ්ඨය 

ාැටියට ශෙුවි ම වසංපතයට මුවා ශව ා යජශ  ෙටයුනක අඩාළ 

කිරීාට ශබුශාෝ ශසිසන් වෑයම් ෙයන බව. අපි ඒෙ දන්නවා. ඒ 

වුටාට අපි නි ප ආොයයට ඒ  පයලු ෙටයුනක ෙය තිශබනවා. කි පා 

විශටෙ අපි  සතියට පටාැනිව ෙටයුනක ෙය ා නැාැ. ඔබනකාන් ා 

විවිධ ආොයශයන් ඒ පිළිබහ පුශයෝෙථන  බා ශදන්න වෑයම් 

ෙළත්, ඒෙ ෙයන්නට බැාැ. ශාුෙද,  පයලු Budgets ාපත පසාස ා 

ඒවා  පයල්  නි ප විධියට අනුාත ෙයශපනිස අපි ෙටයුනක 
ෙයශපන යන්ශන්. ඒ නිසා ඔබනකාන් ා ඔය පාන යන්න එපා 

කියන එෙ ාා කියන්න ෙැාැතිිස.  

ශෙුවි ම අයමුද  ාා බැංට ශේ අධිපතිනකාාශේ අධීක්ෂ්ඨටය 

යටශත් පවත්වාශපන යන අයමුද ක්. ඒ අයමුද  ාා සම්බන්ධ 

 පයලු ෙටයුනක ාපතයාොයව  ප  වන බව ාා ප්රො  ෙයන්න 

ෙැාැතිිස. 
 

ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 
ඒ ශතුයනකරු පා්ගලිශම්න්නකවට ිරිපතපත් ෙයන්න. 

 
 

2015-2019  ක්වා  ැව ආනයනය: විුනතර 
2015 - 2019 வமரயிலொன ைரக்கட்மட  இறக்குைதி: 

விபரம் 
IMPORT OF TIMBER FROM 2015-2019: DETAILS  
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8. ැු ප්මොහමඩ් මුුම්මිල් 0 මහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

අග්රාාාතය  සා මුදල් අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ) ව්ගෂ්ඨ 1025  පට 1029 දක්වා එක් එක් ව්ගෂ්ඨයක් නකළ- 

 (i) ශ්රී  ංොවට ආනයනය ෙළ දැව ප්රාාටය 
ශෙුපාටද  

 (ii) ඒ සහාා වැය වූ මුද  ශෙුපාටද  

 (iii) එා  දැව ආනයනය ෙළ යටවල් ෙවශ්ගද  

 (iv)  එා  දැව ආනයනය ෙළ සාාපම් ෙවශ්ගද   

 යන්න ශවන් ශවන් ව ශයන් එනකාා ශාා සභාවට 
දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) එා ො ීමාාව නකළ ශ්රී  ංොවට දැව ආනයනය කිරීා 
සහාා වැය වූ මු  මුද  ශෙුපාටද යන්නත් එනකාා ශාා 
සභාව ට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) ශනු එශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 
 

பிரதை அமைச்சரும் நிதி அமைச்சருைொனவமரக் தகட்ட 

வினொ: 

(அ) 2015ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு 

வமரயிலொன ஒவ்தவொரு வருடத்திலும்  - 

 (i) இலங்மகக்கு இறக்குைதி தசய்யப்பட்ட ைரக் 

கட்மடகளின் அளவு யொததன்பமதயும்; 

 (ii) அதற்கொகச் தசலவிடப்பட்ட பணத்ததொமக 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iii) தைற்படி ைரக் கட்மடகள் எந்ததந்த 

நொடுகளிலிருந்து இறக்குைதி தசய்யப்பட்டன 

என்பமதயும்; 
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 (iv) தைற்படி ைரக் கட்மடகள் இறக்குைதி தசய்த 

கம்தபனிகள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 தனித்தனியொக அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) தைற்படி கொலப்பகுதியில் இலங்மகக்கு ைரக் 

கட்மடகமள இறக்குைதி தசய்வதற்கொகச் தசலவொகிய 

தைொத்தத் ததொமக எவ்வளதவன்பமதயும் அவர் 

இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Finance : 

(a)  Will he inform this House separately, pertaining to 
each of the years during the period from 2015 to 
2019 - 

 (i)  the quantity of timber  imported into Sri 
Lanka; 

 (ii) the money that had been incurred on that; 

 (iii) the countries from which the timber was 
imported; and 

 (iv) the companies which imported the timber? 

(b) Will he also inform this House of the total 
expenditure on importing timber into Sri Lanka 
during the period concerned? 

(c) If not, why?  

 
ැු අජි්, නිවාඩ් කේරාල් 0 මහතා   
(ைொண்புைிகு அ ித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 

පරු ෙථානායෙනකානි, අග්රාාාතය  සා මුදල් අාාතයනකාා 

ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකය ශදනවා.  

(අ)  (i)  ඒ  පිළිබහ සම්පූ්ගට වා්ගතාවක් ඇමුණුා 02 හි 
දක්වා ඇත. 

 (ii)  2015 වසශ්ගදී රුපියල් මිලියන 6,216 ිස.  

  2016 වසශ්ග දී රුපියල් මිලියන 9,225 ිස. 

  2017 වසශ්ග දී රුපියල් මිලියන 9,501 ිස. 

  2018 වසශ්ග දී රුපියල් මිලියන 8,650 ිස. 

  2019 වසශ්ග දී රුපියල් මිලියන 8,283 ිස.  

  ඒ සහාා වැය වූ මු  මුද  රුපියල් මිලියන 42,576 
ිස. 

  මීට අදාළ විසාතය ඇමුණුා 01 ව ශයන් ිරිපතපත් 
ෙයනවා. 

 (iii)  යටවල් 59ක් තිශබනවා. ඒ  ැිසසානකව ඇමුණුා 
03හි දක්වා ඇත. 

 (iv)  ඒ සහාා පිළිනකය ඇමුණුා 04 හි දක්වා ඇත.  

 ඇමුණුා 02, 01, 03 සා 04 ුාාැත* ෙයනවා.  

(ආ)  රුපියල් 42,575,526,561.00 (රුපියල් මිලියන 42,575) 

(ඇ)  පැන ශනුනඟී.  

ැු ප්මොහමඩ් මුුම්මිල් 0 මහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

පරු ෙථානායෙනකානි, එා ො  ීමාා වට අදාළව දැව 

ආනයනය සහාා රුපියල් මිලියන 42,576ක් වැය වුටා කියන්ශන් 

ව්ගෂ්ඨයෙට සාාානයශයන් රුපියල් මිලියන 8,000ෙ පාට මුද ක් 

දැව ආනයනය සහාා වැය වුටා කියන එෙිස. පරු යාජය 

අාාතයනකානි, අශක යශට් වාණිජ දැව අව යතාව සහාා යාජය දැව 

සංසාථාව ාන්න් යම් වපා කිරීාට ත් ෙය තිශබනවා. ශාශ ස 

ආනයනය ෙයන දැව සහාා වැය වන විශේ  විනිාය ිතිපත ෙය 

පැ සා සහාා අපට ක්රාශේදයක් තිබිය යුනකිස. ශම් යශට් දැව ියේරි 

ිවත් වන ලී ට ඩු ශාෝල්ව  වි ා  ව ශයන් පුච්මන ආොයය අපි 

දකිනවා. නමුත් ලීට ඩු compress ෙය ා නැවත දැව ාදන ක්රායක් 

දැන් ශ ෝෙශ  තිශබනවා.  ංොශේත් ඒ ෙටයුත්ත ෙයන 

සාාපම් තිශබනවා. පරු යාජය ඇාතිනකානි, ශප ේපලිෙ අං යත් 

යම් කි ප ආොයයෙට රිපතාත් ෙය ා ශම් ක්රාය යම්කි ප 

ප්රාාටයකින් ප්රමලිත ෙශළුත්, දැව ආනයනය සහාා වැය වන 

රුපියල් මිලියන 42,000ක් වූ වි ා  මුදලින්  පයයට 10ෙ, 15ෙ 

වාශේ මුද ක් ිතිපත ෙය පන්න අපට පු වන් ශවිස කියා ාා 

හිතනවා. ඒ සහාා යජශ  අවධානය ශයුමු ෙයවන්න ඔබනකාා යම් 

කි ප ූ දානාක් තිශබනවාද? 

 
ැු අජි්, නිවාඩ් කේරාල් 0 මහතා   
(ைொண்புைிகு அ ித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
පරු ෙථානායෙනකානි, ඒෙ ිතාා වැදපත් ප්ර ානයක්. 

ශාවැනි වයාපිති අශක යට නකළ රියත් ෙයන්න අව යිස. අපි දැන් 

අපය එෙනක කිරීා පැන සැ කිලිාත් වී තිශබනවා. පසුිනය ො ය 

නකළ විශ ේෂ්ඨශයන්ා අපි ශම් සම්බන්ධශයන් අශක යශට් 

වයාපාපතෙයන් සාඟ සාෙච්ඡා ෙය තිශබනවා. ඒ වාශේා ශම් 

පිළිබහ තව යටත් සාෙච්ඡා කිරීාට ාා බ ාශපුශයුත්නක වන බවත්  

පරු ාන්ත්රීනකාාට දැනුම් ශදන්න ෙැාැතිිස. 

 
ැු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker)  
ප්ර ාන අංෙ 9 -731/1010- (1), පරු ශක්.පී.එසා. ට ාාය පපත 

ාාතා. - [සභා ප්ගභය නකළ නැත.] 
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10.ැු ප්මොහමඩ් මුුම්මිල් 0 මහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

අග්රාාාතය  සා මුදල් අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ) ව්ගෂ්ඨ 1025  පට 1029 දක්වා එක් එක් ව්ගෂ්ඨය නකළ - 

 (i) ශ්රී  ංොවට  ආනයනය ෙළ වාාන සංඛ්යාව 
ශෙුපාටද  

 (ii) ඒ සහාා වැය වූ මුද  ශෙුපාටද  

 (iii) එා  වාාන ආනයනය ෙළ යටවල් ෙවශ්ගද  

 (iv)  එා  වාාන ආනයනය ෙළ සාාපම් ෙවශ්ගද  

 යන්න ශවන් ශවන් ව ශයන් එනකාා ශාා සභාවට 
දන්වන්ශන්ද? 

873 874 

————————— 
*  පුුනතකාලප්හ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ගලිශම්න්නකව 

(ආ) එා ො  ීමාාව නකළ ශ්රී  ංොවට වාාන ආනයනය කිරීා 
සහාා වැය වූ මු  මුද  ශෙුපාටද යන්නත් එනකාා ශාා 
සභාව ට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) ශනු එශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 
 

பிரதை அமைச்சரும் நிதி அமைச்சருைொனவமரக் தகட்ட 

வினொ: 

(அ) 2015ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு 

வமரயிலொன ஒவ்தவொரு வருடத்திலும்  - 

 (i) இலங்மகக்கு இறக்குைதி தசய்யப்பட்ட 

வொகனங்களின் அளவு யொததன்பமதயும்; 

 (ii) அதற்கொகச் தசலவிடப்பட்ட பணத்ததொமக 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iii) தைற்படி வொகனங்கள் எந்ததந்த நொடுகளிலிருந்து 

இறக்குைதி தசய்யப்பட்டன என்பமதயும்; 

 (iv) தைற்படி வொகனங்கமள இறக்குைதி தசய்த 

கம்தபனிகள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 தனித்தனியொக அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) தைற்படி கொலப்பகுதியில் இலங்மகக்கு வொகனங்கமள 

இறக்குைதி தசய்வதற்கொகச் தசலவொகிய தைொத்தத் 

ததொமக எவ்வளதவன்பமதயும் அவர் இச்சமபக்கு 

அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 
 

asked  the Prime Minister and Minister of   Finance : 

(a) Will he inform this House separately, pertaining to 
each of the years during the period from 2015 to 
2019 - 

 (i) the number of vehicles imported into Sri 
Lanka; 

 (ii) the money that has been incurred on that; 

 (iii) the countries from which those vehicles 
were imported; and 

 (iv) the companies which imported those 
vehicles? 

(b) Will he also inform this House of the total 
expenditure on importing vehicles into Sri Lanka 
during the period concerned? 

(c) If not, why?  
 
ැු අජි්, නිවාඩ් කේරාල් 0 මහතා   
(ைொண்புைிகு அ ித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
පරු ෙථානායෙනකානි, අග්රාාාතය  සා මුදල් අාාතයනකාා 

ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකය  බා ශදනවා. 

(අ)  (i)  ඇමුණුා 02 හි දැක්ශේ.  

 (ii) ඇමුණුා 01 හි දැක්ශේ.  

 (iii) ඇමුණුා 03 හි දැක්ශේ. 

 (iv) ඇමුණුා 04 හි දැක්ශේ.   

 පරු ෙථානායෙනකානි, 4 වන ඇමුණුශම් පිටු එක් දාසා 
පටනක් තිශබනවා. 

ඇමුණුම් ුාාැත* ෙයමි. 

(ආ) රුපියල් 2,138,606,198,228 (රුපියල් බිලියන 2,138) 

(ඇ) පැන ශනුනඟී. 

 
ැු ප්මොහමඩ් මුුම්මිල් 0 මහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

පරු ෙථානායෙනකානි, ාශේ පළමුවැනි අනකරු ප්ර ානය ශායිස.  

පරු යාජය අාාතයනකානි, දැනට වසයෙට අධිෙ ො යක් 

තිසාශසේ වාාන ආනයනය ීමාා ෙය ාිස තිශබන්ශන්. ශම් වන විට 

 ංොව ඇනකශළේ වාාන ේගාාන්තය යම්කි ප ෙඩා වැීමාෙට  ක් 

ශව ා තිශබනවා. ශම් පත්ත ්රියා ාා්ගපය නිසා තාිස රුපියල් 

බිලියන 2,139ක් වාශේ අතිවි ා  මුද ක් විශේ ව ට ශනුශපුසා 

නැවති ා තිශබන්ශන්. පරු යාජය ඇාතිනකානි,  ංොව ඇනකශළේ 

වාාන එෙ සා කිරීා ාා ඒ සහාා යම්කි ප අපය එෙනක කිරීශම් 

ේගාාන්ත සහාා යජශ  අවධානය ශයුමු ෙය ා, එයට අව ය 

ක්රාශේදයක් ාදන්න ඔබනකාන් ාශේ සැ සුාක් තිශබනවා ද? ශම් 

අවසාථාශේ පරු ා්ගෂ්ඨ ද  පල්වා ාන්ත්රීනකාාත් සභාශේ ින්න නිසා 

ශම් ොයටය ාා සහාන් ෙයන්න ෙැාැතිිස. ශාුෙද,  අපි දැක්ො 

පසුිනය ො ශ  Volkswagen පැන ශබුශාෝා උනන් ශවන් 

එවෙට ආණ්ඩුව ෙථා ෙළ ආොයය. ාැබැිස, ාා ඊශ -ශපශ්ගදාත් 

ට ලියාපිටිය පැත්ශතන් යේදී දැක්ො, ඒ Volkswagen ේගාාන්තය 

පැන එදා ෙථා ෙයපු ශේවල් පුසාසක් ශව ා තිශබන බව. එා නිසා 

ාා දැනපන්න ෙැාැතිිස, ශම් ේගාාන්තය සම්බන්ධශයන් අශක 

යජශ  යම්කි ප අවධානයක්  ශයුමු ශව ා තිශබනවා ද කිය ා. 

 
ැු අජි්, නිවාඩ් කේරාල් 0 මහතා   
(ைொண்புைிகு அ ித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 

පරු ෙථානායෙනකානි, අශක යජය විශ ේෂ්ඨශයන්ා වාාන 

එෙ සා කිරීා සා වාාන අපය එෙනක කිරීා පිළිබහව අවධානය 

ශයුමු ෙය ා තිශබනවා. ිරිපත අනාපතශ දී යම්  ආශයෝජන යටට 

ශපන්වා පන්නට අපි ෙටයුනක ෙයශපන යනවා. දැනට ඒවා 

සාෙච්ඡා ාට්ටශම් තිශබන නිසා ඒ පැන පුශයෝෙථනය කිරීාට 

අපට බැපත වුටත්, සාාය විට ශනුශබෝ රිනකින් ශම් සාෙච්ඡා 

ායාා ඒ ෙටයුනක  ප  ශවන්නට ිඩ තිශබන බව ාා ාතක් ෙය 

ශදන්නට ෙැාැතිිස. 

 
ැු ප්මොහමඩ් මුුම්මිල් 0 මහතා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

පරු යාජය ඇාතිනකානි, ාශේ ශදවැනි අනකරු ප්ර ානය ශායිස.  

විශ ේෂ්ඨශයන්ා පසුිනය ආණ්ඩුශේ හිටපු උදවිය  දැන් පපතසයය 

සම්බන්ධශයන් ශ ුට  ශඝෝෂ්ඨාවක් ෙයනවා ශන්. ාැබැිස, 

එනකාන් ාශේ ආණ්ඩුව ො ශ  පපතසය හිතොමී වාාන සහාා 

වි ා  ව ශයන් අාතය බ  අය ෙය පැ සාක් ෙළා. විශ ේෂ්ඨශයන්ා 

electric වාාන ාා hybrid වාාන සහාා. ඇත්තටා පපතසය 

හිතොමී විධියට හිතනවා නම්, ශම් වාාන  ංොවට ශපන්වීා 

සහාා  අවසාථාව ශදන්න ඕනෑ. ඔබනකාා ප්රො යක් ෙය ා 

තිශබනවා ාා දැක්ො, ශම් වසය අප වන විට වාාන ආනයනය 

කිරීශම් ීමාා ිවත් කිරීාට යම් ාැකියාවක් තිශබනවා ද කිය ා 

ශසුයා බ නවා කිය ා. එශාා වුශටුත් යජය ව ශයන් ශම් 

electric ාා hybrid වැනි පපතසය හිතොමී වාානව ට ප්රමුඛ්තාව 

දීාට ඔබනකාා ්රියාත්ාෙ ශවනවා ද? ඒ වාශේා, ශම් වාාන 

සම්බන්ධශයන්  ඊළඟට එන ප්ර ානය තාිස බැටපතය. බැටපත dispose 

කිරීා සහාා යම්කි ප ක්රාශේදයක් සෙසා ෙයනවා ද? අශක යශට් 

recycling  ප  ෙයන ආයතන තිශබනවා. ඒ ආයතන සාඟ ෙථා 

ෙය ා පපතසයයට ාානියක් ශනුවන විධියට අව ය ්රියා ාා්ගප 

පැ සා සම්බන්ධශයන්  මුදල් අාාතයාං ය පැත්ශතන් ූ දානාක් 

තිශබනවා ද? 

875 876 

[පරු ශාුාා ම මුසම්මිල් ාාතා] 

————————— 
*  පුුනතකාලප්හ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ැු අජි්, නිවාඩ් කේරාල් 0 මහතා   
(ைொண்புைிகு அ ித் நிவொட் கப்ரொல்) 
(The Hon. Ajith Nivard Cabraal) 
පරු ෙථානායෙනකානි, අද ශ ෝෙශ  ශබුශාෝ යටවල් 

electric වාාන පිළිබහව වැඩි සැ කිල් ක් දක්වා තිශබනවා. අශක 

යශට්ත් එවැනි ශදයක්  ප විය යුනකිස. අපි යම් රිනයෙ වාාන 

ආනයනය කිරීාට අවසය ශදන විට ඒ පිළිබහවත්  සැ කිලිාත් 

ශවන බව ාා ාතක් ෙය ශදන්නට ෙැාැතිිස. ඒත් එක්ො, අශක 

යට නකළ යම් ආොයයෙ වාාන නිෂ්ඨාපාදනය කිරීාට ාැකියාවක් 

තිශබනවා.  ඒ ායාා යට නකළ අපය එෙනක කිරීාත් අපට ිතාා 

ශාුඳින් ෙයපත ාැකි අවො යට ත් තිශබනවා. 

විශ ේෂ්ඨශයන්ා ටය්ග, ීමට් වාශේ ශේවල් අශක යශට් නිෂ්ඨාපාදනය 

ෙයන්න පු වන්. ඒ පැනත් අපි දැන් සැ කිලිාත් ශව ා 

තිශබනවා. ඒ  පයලු අං  ඔසාශසේ අනාපතශ  දී ශාවැනි ේගාාන්ත 
රියත් කිරීාට අපට ාැකියාව  ැශබිස කිය ා වි ාවාස ෙයනවා. 

ශෙුවි ම-29 වසංපත තත්ත්වය නිසා  පේධ වුණු එෙ ශාුහ 

ශදයට ත් තිශබනවා. අශක ය ශට් වයාපාපතෙයන් දැන් ශබුශාුා 

උනන් ශවන් ෙටයුනක ෙයනවා, පරු ෙථානායෙනකානි. ඒ නිසා  

අනාපතශ  දී ශාවැනි ේගාාන්ත රියත් කිරීාට අපට ාැකියාව 

 ැශබිස කිය ා අපි වි ාවාස ෙයනවා. ඒ සහාා දැඩි අවධානය 

ශයුමු ෙයන බවත් ාා ඔබනකාාට කියන්න ෙැාැතිිස.  
 

ුමෘේකර බැසකුවල තැන්ප්, කර ඇති අරමු ල් 0: 
අවාාවිතය   

சமுர்த்தி வங்கிகளில் மவப்புச் தசய்யப்பட்டுள்ள நிதி: 

துஷ்பிரதயொகம்  
FUNDS DEPOSITED IN SAMURDHI BANKS: MISUSE 

 857/2020 

11. ැු  ැ්, කුමාර මහතා 
 (ைொண்புைிகு  கத் குைொர)  

 (The Hon. Jagath Kumara) 

අග්රාාාතය ාා මුදල් අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය- (2): 

(අ) ශ්රී  ංොශේ රිළිඳුො පිටු දැය ශම් ප්රධානතා වයාපායය 
සාිේධි වයාපායය වන අතය එය රිළිඳුභාවය පිටු දැය ාට 
වි ා  ෝගය භායයක් ිටු ෙය ඇති බව එනකාා 
පිළිපන්ශනහිද?   

(ආ) (i) ශ්රී  ංොශේ පිහිටා ඇති සාිේධි බැංට  සංඛ්යාව 
ශෙුපාටද   

 (ii) එා බැංට ව  තැන්පත් ෙය ඇති අයමුදල් ප්රාාටය 
ශෙුපාටද  

 (iii) එා අයමුදල් ප්රාාටය අදාළ ිනණුම් අනුව ශවන් 
ශවන් ව ශයන් ශෙුපාටද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) (i) පසුිනය යජශ  ශේ පා න ප්රතිපවපය ශපුඩනපා 
පැ සා සහාා අඩු ආදායම් ාභින් වි පන් සාිේධි 
වයාපායය නකළ තැන්පත් ෙය තිබූ වි ා  මුද ක් 
ශයුදාශපන ඇති බව දන්ශන්ද  

 (ii) එශසේ නම්, අවභාවිත ෙය ඇති මුද  ශෙුපාටද  

 (iii) එා මුදල් ශයුදා පනු  ැබූ ෝගයයන් සා එා 
මුදල් අයත්වන අයමුදල් ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ෙවශ්ගද  

 (iv) එා මුදල් අවභාවිත කිරීාට සම්බන්ධ වූ පුේප යන් 
ෙවශ්ගද  

 (v) ඔවුන්ට එශයහිව  සතිාය පියවය පන්ශන්ද   

 යන්නත් එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

()) ශනුඑශසේ නම්,  ඒ ාන්ද?  

பிரதை அமைச்சரும் நிதி அமைச்சருைொனவமரக் தகட்ட 

வினொ: 

(அ) சமுர்த்தி இயக்கைொனது இலங்மகயில் வறுமைமய 

ஒழிக்கும் பிரதொன இயக்கம் என்பதுடன், அது 

வறுமைமய ஒழிப்பதற்கொகப் தபரும் பங்கொற்றியுள்ள 

ததன்பமதயும் அவர் ஏற்றுக்தகொள்வொரொ? 

(ஆ) (i) இலங்மகயில் அமைந்துள்ள சமுர்த்தி வங்கி 

களின் எண்ணிக்மக எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 (ii) தைற்படி வங்கிகளில் மவப்புச் தசய்யப்பட்டுள்ள 

நிதித் ததொமக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iii) தைற்படி நிதித் ததொமகயொனது உொிய கணக்கு 

களின் அடிப்பமடயில் தனித்தனிதய எவ்வள 

தவன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) (i) கடந்த அரசொங்கத்தின் அரசியல் நற்தபயமரக் 

கட்டிதயழுப்புவதற்கொக குமறந்த வருைொனம் 

தபறுபவர்களினொல் சமுர்த்தி இயக்கத்தில் 

மவப்புச் தசய்யப்பட்ட தபருைளவு நிதி 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளததன்பமத அறிவொரொ 

என்பமதயும்; 

 (ii)  ஆதைனின், துஷ்பிரதயொகம் தசய்யப்பட்டுள்ள 

ததொமக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iii)  தைற்படி நிதி பயன்படுத்தப்பட்ட பணிகள் 

ைற்றும் இத்ததொமக உொித்தொகும் நிதியங்கள் 

என்பன தனித்தனிதய யொமவ என்பமதயும்; 

 (iv) இந்நிதிமய துஷ்பிரதயொகம் தசய்வதில் 

ததொடர்புபட்ட நபர்கள் யொவர் என்பமதயும்; 

 (v) அவர்களுக்கு எதிரொக சட்ட நடவடிக்மக 

எடுக்கப்படுைொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Finance: 

(a) Will he admit that the Samurdhi Movement, being 
the major movement in Sri Lanka to eradicate 
poverty, has rendered an immense service to 
eradicate poverty? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the number of Samurdhi Banks functioning 
in Sri Lanka; 

 (ii) the amount of funds that have been 
deposited in the said Banks; and 

 (iii) the amount of said funds, separately, on the 
basis of relevant accounts? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether he is aware that a substantial 
amount of funds which had been deposited 
in the Samurdhi Banks by the low-income 
earners have been utilized to boost the 
image of the former Government; 

 (ii) if so, the amount of funds which have been 
misused; 

 (iii) separately, the functions for which the said 
money has been utilized and the funds to 
which the said amounts of money belong; 

 (iv) the persons who were involved in the 
misappropriation of the said funds; and 

 (v) whether legal action would be taken against 
them? 

(d) If not, why? 
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පා්ගලිශම්න්නකව 

ැු ප්ශ්හාන් ප්ුේමසිසහ මහතා (ුමෘේකර  ැෘහ ආර්ථික  
ක්ෂුද්ර මූලය  ුනවයස රැිරයා හා  වයාපාර ුසවර්ධන රා ය 
අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் தசைசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தபொருளொதொர, நுண்நிதிய, சுயததொழில், ததொழில் அபிவிருத்தி 

இரொ ொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Shehan Semasinghe - State Minister of 
Samurdhi, Household Economy, Micro Finance, Self-
employment and  Business Development)  

පරු ෙථානායෙනකානි, අග්රාාාතය  සා මුදල් අාාතයනකාා 

ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකය  බා ශදනවා.  

(අ) ඔේ. 

(ආ) (i) සාිේධි බැංට  සංඛ්යාව 2,073ිස. 

 (ii) අයමුදල් ප්රාාටය රු.239,751,610,000 (රුපියල් 
බිලියන 239) ිස.  

 (iii)  

 

පරු ෙථානායෙනකානි, අශක තැන්පත් ිනණුම් ව්ගප කිහිපයක් 

තිශබනවා. ඒ අනුව සාසාත ිනණුම් ප්රාාටය මිලියන 26.6ිස. 

තැන්පනක ප්රාාටය රුපියල් බිලියන 239ිස.  

(ඇ) (i) ඔේ. 

 (ii) ිාත වියදම් ෙය ඇති මුදල් සම්බන්ධව සාිේධි, 
පිා ආ්ගථිෙ, ක්ෂුද්ර ූල ය, සාවයං රැකියා ාා 
වයාපාය සංව්ගධන යාජය අාාතයාං ය ාා සාිේධි 
සංව්ගධන ශදපා්ගතශම්න්නකව ඒොබේධව 
විා්ග නයක් ශම් වන විට  ප  ෙයමින් පවතිනවා. 
එා විා්ග න වා්ගතාව  ැුදණු පසුව ඔබනකාා අසා 
තිශබන ශාා ප්ර ානයට ාා එහි (iii), (iv), (v) ප්ර ාන 
සහාා පිළිනකරු  බා ශදන්න පු වන්.  ඒ වා්ගතාව 
 බා ශදන්න තිුදණු ො ය තවත් ාාසයකින් දී්ගඝ 
ෙය ා තිශබනවා.  

 (iii) (ඇ) (ii) හි පිළිනකය අදාළ ශේ.  

 (iv) (ඇ) (ii) හි පිළිනකය අදාළ ශේ.  

 (v) (ඇ) (ii) හි පිළිනකය අදාළ ශේ.  

()) පැන ශනුනඟී.  

තැන්පනක ිනණුම් 

ව්ගපය 
ිනණුම් 

ප්රාාටය 
මුදල් 

ප්රාාටය 

(රු.මි.) 

ශෙුටසා 4,345,109 19,339.05 

සාාාජිෙ 

තැන්පනක 
4,322,479 31,928.69 

ළාා තැන්පනක 1,471,281  6,374.28 

රිපතය ාාතා 

තැන්පනක 
1,465,747 7,361.92 

සාාාජිෙ 

ශනුවන තැන්පනක 
1,427,767  5,790.60 

සූලා තැන්පනක   534,601  18,216.35 

අනිවා්ගය 

ිතිපතකිරීම් 
2,746,779  49,529.17 

 පසුයෙ තැන්පනක 317,352  1,127.94 

සාථාවය තැන්පනක 1,042 84.62 

එෙනකව 16,632,157 139,752.62 

ැු  ැ්, කුමාර මහතා 
(ைொண்புைிகு  கத் குைொர)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

පරු යාජය අාාතයනකානි, ාශේ පළමුවන අනකරු ප්ර ානය 

ශායිස. පසුිනය යාපා න යජය ො ශ  මුදල් සම්බන්ධ  

 පේධියක් පිළිබහවිස ශම් ප්ර ානය ාා ඇහුශේ. යාපා න යජය 

බ යට එන්නට ශපය හිටපු සාිේධි සා ආ්ගථිෙ ෙටයුනක 

ඇාතිවයයා සාිේධි ාභින්ශේ අයමුදල්වලින් සාිේධි ාභින්ශේ 

නිවාස ප්ර ාන ඇනක  ඔවුන්ශේ අව යතා සහාා රුපියල් 1,500 

පටශන් ශබ වාය කිය ා -ඔවුන්ශේ මුදල් ඔවුන්ටා ශබ වාය 

කිය ා- එනකාාට නඩු පිට නඩු පවය ා  පයපත ෙයන්නට ෙටයුනක 

ෙළා. දැනට අවුරු  ායක් පතශව ා තිශබනවා, ඒ සාාය නඩු 

තවාත් විභාප ශවමින් තිශබනවා. පසුිනය යාපා න ආණ්ඩුව 

ෙයපු ෙටයුනක සම්බන්ධව අපි FCID එෙට පැමිණිලි ෙය ා 

තිශබනවා.  

ඒ වාශේා,  එවෙට හිටපු ෙැබිනට් ාණ්ඩ ය, හිටපු අධයක්ෂ්ඨ 

ජනයාල්වයයා එා අයමුදල් ඡන්ද ො ශ  -ජනාධිපතිවයටය 

සාශ  - අවභාවිත ෙළා කිය ා ාැතිවයට ශෙුමිසශම් හිටපු 

සභාපතිනකාා කිේවා. ඒ වාශේා අපිත් ඒ සම්බන්ධව විවිධ 

අං ව ට පැමිණිලි ෙය තිශබනවා. ඒ පුේප යන් නම්, පම් සහිතව 

සහාන් ෙය තිශබනවා.   දයා පාශේ හිටපු ඇාතිනකාා, බණ්ඩාය 

නැාැති අධයක්ෂ්ඨ ජනයාල්වයයා වාශේ අය සම්බන්ධව එශසේ නම් 

පම් සහිතව පැමිණිලි ෙය තිබියදීත් තව යටත් නිාඬව ින්ශන් 

ඇිස  කියන ප්ර ානය ජනතාව අතය තිශබනවා. ඒ නිසා ශම් 

සම්බන්ධශයන් වාාා පියවයක් පන්නවාද, නැේද කියා ාා 

දැනපන්න ෙැාැතිිස. 

 
ැු ප්ශ්හාන්  ප්ුේමසිසහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் தசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

පරු ෙථානායෙනකානි, පරු ජපත් ට ාාය ාන්ත්රීනකාාට අපි 

ිතා පැාැරිලිව කියන්න ඕනෑ, ශම් සම්බන්ධශයන් 

අනිවා්ගයශයන්ා පියවයක් පන්නා බව. ශාුෙද, අශක යශට් රිළිඳු 

ජනතාවශේ සුබ පේධිය සහාා යජය සාිේධි වයාපායය ආයම්භ ෙය 

ෙටයුනක ෙයේදී, රිළිඳු ජනතාවශේ සුබ පේධිය ශවනුශවන් මුදල් 

වැය කිරීා පැත්තෙ තබා විවිධ ශේ පා න අයමුණු ශවනුශවන් 

විශ ේෂ්ඨශයන්ා පසුිනය ජනාධිපතිවයටය ි ක්ෙ ෙයශපන 

ඔවුන්ශේ ප්රතිපවපය ශපුඩනැීමා සහාා සාිේධි වයාපායශ  

අයමුදල් භාවිත ෙළ ආොයය අපි දැක්ො. ඒ අනුව ඒ 

සම්බන්ධශයන්  ැුදණු පැමිණිලි අනුව තාිස අපි ශම් ෙමිටුව පත් 

ෙය තිශබන්ශන්, පරු ෙථානායෙනකානි.  

එා ෙමිටුශේ වා්ගතාව  ැුදණු වාාා අපි ඒ සම්බන්ධශයන් 

පා්ගලිශම්න්නකවටත්, පරු ාන්ත්රීනකාාටත් ෙරුණු ිරිපතපත් ෙයනවා. 

වංමා  ප  ශව ා තිශබනවා නම්, එශසේ වංමා ෙළ අයට 

අනිවා්ගයශයන්ා දඬුවම්  බා ශදනවා. ශාුෙද, අශක පැවති යජය 

සා ශ  -විශ ේෂ්ඨශයන්ා ාහින්ද යාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපතිනකාාශේ යජය-  

සාිේධි ප්රති ාභ සාිේධි ාභින්ට  බා දීශම්දී, එවෙට විපක්ෂ්ඨය 

ාැටියට  පටි, පසුිනය යා පා න ආණ්ඩුශේ හිටපු අය වි ා  

ව ශයන් ඒ සම්බන්ධව ප්ර ාන ෙළ ආොයය අපි දැක්ො. ාැබැිස, 

එශාා ප්ර ාන ෙයන පාන්, එනකාන් ාශේ ො ශ  සාිේධි 

අයමුදල්ව ට බයපතළ ාානියට ත් ෙළා. ඒ සම්බන්ධශයන් 

පැාැරිලි ශතුයනකරු  බා ශදන්න අපි ෙටයුනක ෙයනවා. 

 
ැු  ැ්, කුමාර මහතා 
(ைொண்புைிகு  கத் குைொர)  

(The Hon. Jagath Kumara) 

පරු ෙථානායෙනකානි, ාශේ ශදවැනි අනකරු ප්ර ානය ශායිස.  

පරු යාජය ඇාතිනකානි, ශම් රිනව  ඔබනකාා සා අප එෙනක 

ශව ා සාිේධි වයාපායශ  සා සාිේධි නි ධාපතන්ශේ පැටලුව ට 

879 880 
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යම් විසඳුාක්  බා ශදමින් ින්නවා. ශම් වනවිට යජය සාිේධි 

වයාපායයට ශවනදාට වඩා අනුග්රායක් දක්වා යශට් වි ා  

සංව්ගධනයෙට සාිේධි වයාපායය ශාශායවනවා. ඒ පැන අපි 

සානකතිවන්ත ශවනවා. නමුත් පරු යාජය ඇාතිනකානි, ආණ්ඩුව පත් 

ශව ා දැන් වනවිට අවුරු  එොාායක් පාට ශවනවා. ශම් අවුරු  

එොාාය තිසාශසේත්, පසුිනය ආණ්ඩුව ො ශ ත්, ඊට ිසාශසල් ා 

ිහ ාත් සාිේධි නි ධාපතන් ව ශයන් ෙටයුනක ෙයන අයට යාජය 

ශසේවශ  විරාා වැටුක හිමිො තාවුරු ෙය පැ සා සා MN 3 

වැටුක ත ශ  උසසාවීම් ශනු ැබීා ඇනක  පැටලු යාශියක් 

පවතිනවා. අවුරු  15ක් තිසාශසේ සාිේධි නි ධාපතන්ට උසසාවීාක් 

 ැබී නැාැ. එා නිසා සාිේධි වයාපායශ  පැටලු විසහන්න තව 

ශබුශාෝ ො යක් පන්න ූ දානම් ශවනවාද, එශාා නැත්නම් 

ික්ානින් එා පැටලු විසහනවාද කියා ාා ශප යවශයන් අාන්න 

ෙැාැතිිස. 

 
ැු ප්ශ්හාන්  ප්ුේමසිසහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் தசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

පරු ෙථානායෙනකානි, අපි ඒ සහාා තව වි ා  ො යක් 

පන්න බ ාශපුශයුත්නක ශවන්ශන් නැාැ. අපි ශම් සම්බන්ධව පරු 

අපාැතිනකාා සාඟත් සාෙච්ඡා ෙළා. එනකාාත් අාාතයාං  

කිහිපයෙට උපශදසා  බා දී ා තිශබනවා, එා ප්ර ානව ට විසඳුම් 

 බා දීා ෙඩිනම් ෙයන්න කිය ා. පරු ෙථානායෙනකානි, ඒ 

එක්ො යාජය අාාතයාං යට සා සාිේධි සංව්ගධන  

ශදපා්ගතශම්න්නකවට පාටක් පත ාැකි තීන්  ශම් ශවනශෙුට 

අයශපන අපි පැටලු විසහා තිශබනවා.   

නමුත් සාසාත යාජය ශසේවයට බ පාන විසඳුම්  බා පැ සශම්දී  

අශනට ත් අාාතයාං  සා ඒ අදාළ ශදපා්ගත ශම්න්නකත් එක්ෙ 

සාෙච්ඡා ෙයන්න අපට  ප  ශවනවා. ශම් ශවනශෙුට අශක 

වයාපායය නකළ තිශයන  පයලු විත්තීය සමිති ෙණ්ඩායම්ව ට 

ඇහුම්ෙන් දී ා, ඔවුන්ශේ අදාසා  බාශපන, අව ය විසඳුම්  බා 

දීාට අපි ෙටයුනක ෙය තිශබනවා. විශ ේෂ්ඨශයන්ා ඒ ෙටයුනක 

ෙඩිනම් ෙයන්න කිය ා  අපාැතිනකාා  පසුිනය දා උපශදසා  බා 

 න්නා.  

පරු ෙථානායෙනකානි, ඒ වාශේා ාා ශාතැනදී තව  

ොයටයක් කියන්න ඕනෑ. එෙ පැත්තකින් අද  සාිේධි සංව්ගධන 

ශදපා්ගතශම්න්නකව නකළ  පටින ශසේවෙයන්ශේ ප්ර ාන විසහන්න 

තිශයනවා වා ශේා, පසුිනය ආණ්ඩුව වි පන් ශම් ෝගය ාණ්ඩ  

cadre එෙට පිටින් බහවා පැ සශම් මුවාශවන් සම්මුඛ් පරීක්ෂ්ඨට 

යාශියක් පවත්වා තිශබනවා අපි දැක්ො, පරු ෙථානායෙනකානි.   

සාිේධි සංව්ගධන නි ධාපතන් 21,396ක් පාටිස අදට අනුාත 

ශව ා තිශබන්ශන්.  නමුත් ශම් 21,396ෙ ප්රාාටය සම්පූ්ගට 

ශව ා තිශබන අවසාථාවෙත් ඔවුන් ජනාධිපතිවයටය ි ක්ෙ 

ෙයශපන සම්මුඛ් පරීක්ෂ්ඨට ෙැහවීාක්  ප  ෙළා, පරු 

ෙථානායෙනකානි. ාැබැිස ඒ සම්මුඛ් පරීක්ෂ්ඨට ෙැහවීා  ෙය ා 

තිුදටාට, කි පා නි ධාපතයට  බහවා පැ සාට අනුාැතියක්වත් 

 බාශපන තිුදශණ් නැාැ. එා සම්මුඛ් පරීක්ෂ්ඨටව ට ිරිපතපත්  

වුණු ෙණ්ඩායම් අද විපක්ෂ්ඨශ   පටින ෙණ්ඩායම් වි පන් 

ශාශායවන ආොයයට ත් අපට ශපශනන්නට තිශබනවා. යජයට 

විරුේධව ෙටයුනක ෙයන්න, උේශඝෝෂ්ඨටය ෙයන්න විපක්ෂ්ඨය වි පන් 

ඔවුන් උ ප පන්වනවා.  පරු ෙථානායෙනකානි, පසුිනය යජය වි පන් 

 ප  ෙළ ඒ වයද ිරිපතශ දී අපි නිවැයරි ෙයනවා. ඒ සහාා පරු 

අපාැතිනකාා අපට අව ය උපශදසා   බා දී තිශබනවා.  

පරු ෙථානායෙනකානි, ාට කියන්න අව ය වුණු එෙ 

ොයටයක් තාිස, අපි දැනට සාිේධි සංව්ගධන 

ශදපා්ගතශම්න්නකශේ  පටින නි ධාපතන්ශේ ප්ර ාන විසහනවා වාශේා, 

එා පුයකපාඩු සා උසසාවීම් සම්බන්ධශයනුත් අවධානය ශයුමු 

ෙය ා, ඒවාටත්  විසඳුම්  බා ශදන්න  ෙටයුනක ෙයන බව.   

ැු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ාන අංෙ 21 -943/1010- (2), පරු ායන්ත රිසානායෙ 

ාාතා - [සභා ප්ගභය නකළ නැත.] 
 
 
 

ුනප්ේච්ඡා ළුබුාධක ුසැම්: ලියාපිරසිකය අප්හ සි 
ිරතිම 

தன்னொர்வ நலதனொம்புமக அமைப்புக்கள்: பதிவிமன 

இரத்துச் தசய்தல் 
VOLUNTEER WELFARE SOCIETIES: CANCELLATION OF 

REGISTRATION 
 

 939/2020 
13. ැු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
      (ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

      (The Hon. Mujibur Rahuman) 
අග්රාාාතය  සා ුදේධ ාසන, ආපමිෙ ාා සංසාෙිතිෙ ෙටයුනක 
අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (2) : 

(අ) (i) මුසාලිම් ආපමිෙ ාා සංසාෙිතිෙ ෙටයුනක 
ශදපා්ගතශම්න්නකව යටශත් ලියාපරිංික ෙයන  ද 
සාශේච්ඡා සුබසාධෙ සංපම් පවතින බවත්   

 (ii) එශසේ ලියාපරිංික ෙයන  ද සාශේච්ඡා සුබසාධෙ 
සංපම්ව  ලියාපරිංිකය අශාෝ ප ෙළ බව දන්වා එා 
ශදපා්ගතශම්න්නකව වි පන්  අදාළ සංපම්ව ට ලිපි 
ශයුමු ෙය ඇති බවත්  

 එනකාා දන්ශන්ද? 

(ආ) නි  ව ශයන් ලියාපරිංික ෙයන  ද සාශවච්ඡා සුබසාධෙ 
සංපම්ව  ලියාපරිංිකය අශාෝ ප කිරීශම් පදනා ෙවශ්ගද 
යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ)  ශනුඑශසේ නම්, ඒ ාන්ද?   

 
பிரதை அமைச்சரும் புத்தசொசன, சைய ைற்றும் கலொசொர 

அலுவல்கள் அமைச்சருைொனவமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i) முஸ்லிம் சைய ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் 

திமணக்களத்தின் கீழ் பதிவு தசய்யப்பட்ட 

தன்னொர்வ நலதனொம்புமக அமைப்புக்கள் 

கொணப்படுகின்றததன்பமதயும்; 

 (ii) அவ்வொறு பதிவு தசய்யப்பட்ட தன்னொர்வ 

நலதனொம்புமக அமைப்புக்களின் பதிவு இரத்துச் 

தசய்யப்பட்டுள்ளதொகக் குறிப்பிட்டு அத்திமணக் 

களத்தினொல் ஏற்புமடய அமைப்புகளுக்கு 

கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளததன்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) உத்திதயொகபூர்வைொக பதிவு தசய்யப்பட்ட தன்னொர்வ 

நலதனொம்புமக அமைப்புக்களின் பதிவுகமள இரத்துச் 

தசய்தமைக்கொன அடிப்பமட யொததன்பமதயும் அவர் 

இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 

 asked the Prime Minister and Minister of 
Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs: 

(a) Is he aware that - 

 (i) there exist volunteer welfare societies which 
are registered with the Department of 
Muslim Religious and Cultural Affairs; and 
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පා්ගලිශම්න්නකව 

 (ii) the aforesaid Department has sent letters to 
those registered welfare societies stating 
that the registration of those societies has 
been cancelled?  

(b) Will he inform this House of the basis of 
cancelling the registration of those welfare 
societies that had been officially registered with 
the aforesaid Department? 

(c) If not, why? 

 
ැු විු ර වික්රමනායක මහතා ( ාතික රුම  රාුාසැ කලා 
හා ග්රාමීය ය කලා ල්ල් 0ිළ රවර්ධන ක යුුර රා ය අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு விதுற விக்கிரைநொயக்க - ததசிய ைரபுொிமைகள், 

அருங்கமலகள் ைற்றும் கிரொைியச் சிற்பக்கமலகள் தைம்பொட்டு 

அலுவல்கள் இரொ ொங்க அமைச்சர்) 
(The Hon. Vidura Wickramanayaka - State Minister of 
National Heritage, Performing Arts and Rural Arts 
Promotion) 
පරු ෙථානායෙනකානි, අග්රාාාතයනකාා සා ුදේධ ාසන, 

ආපමිෙ ාා සංසාෙිතිෙ ෙටයුනක අාාතයනකාා ශවනුශවන්  ාා එා 

ප්ර ානයට පිළිනකය  බා ශදනවා.  

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

(ආ) ඔේ. 

 ශාා තත්ත්වය නකළ සංපම්ව  ශතුයනකරු  යාවත්ොලීන 
කිරීශම් පැටලු  පැවතිට. විශ ේෂ්ඨශයන්  ශාා  සංපම් 
රිවිසශන් රිසාත්රික් වි පපශාේා පැවැති නමුත්  පයලු  රිසාත්රික්  
ආවයටය වන ශ ස ශදපා්ගතශම්න්නකශේ නි ධාපතන්  
ශනුාැති වීා,  ශාා සංපම්වලින් ශතුයනකරු ෙැහවන  ද  
නමුත් ප්රතිමාය ශනුදැක්වීා යනාදී  ෙරුණු ාත  ශතුයනකරු 
යාවත්ොලීන කිරීශම් ෙටයුනකව   ප්රාාද  පැවතිට.  

 ප්රධාන ව ශයන් ඇතැම් ලියා පරිංික සංපම්ව ට 
විශේ ාධාය  ැශබන බවට ආයක්ෂ්ඨෙ අං  වි පන් විාීමම් 
ෙයන  ද අතය, එා ශතුයනකරු ශදපා්ගතශම්න්නකව සනකව 
ශනුපැවතීා පිළිබහව ද ප්ර ාන කිරීම් ෙයන  දී. පවතින 
තත්ත්වය නකළ සංපම්වලින් ිනණුම් ශතුයනකරු විාීමශම්දී 
එා ශතුයනකරු ශදපා්ගතශම්න්නකවට  බා ශනුශදන 
ආයතනව ට එරිපතව ෙටයුනක කිරීාට ද 
ශදපා්ගතශම්න්නකවට කි ප   සතිාය ප්රතිපාදනයක් 
ශනුාැත. 

 ශාා ශදපා්ගතශම්න්නකශේ ලියා පරිංිකව තිබූ සංපායෙ 
ශේපළ සම්බන්ධව ත්රිට ටාා ය  පවිල් අභියාමන 

ාාාධිෙයට නඩු අංෙ EP/HCCA/TRN/FA/215/17 
යන නඩුවට අදාළ 1028.09.17 රිනැති තීයටය ාන්න් 
දක්වා ඇති පපතරි සාශේච්ඡා සංපම් ලියා පරිංික කිරීා 
සංවිධාන ආ ා පනත ශාෝ සාාජ ශසේවා 
ශදපා්ගතශම්න්නකව ශාෝ සාාපම් පනත යටශත්  ප  ෙළ 
ාැෙ. 1028.09.17 රිනැති එා තීයටය ඇමුණුා II  ශ ස 
නම් ෙයමි.  

 තවද, ශාා ශදපා්ගතශම්න්නකශේ ලියා පරිංික අදාළ සංපම් 
වකූැා පනශත් 15 (2) වපන්තිය යටශත් වකූැා සභාශේ 
නිශයෝපය සහිතව පාටක් නඩු ෙටයුනකව ට එළැඹිය යුනක 
බව දක්වා ඇත. ශාා නඩු තීන් ව පිළිබහව එවෙට වකූැා 
සභාව ශවත දන්වා යවන   ව, ශාා ශදපා්ගතශම්න්නකව 
යටශත් ලියා පරිංික  පයලුා ආයතන වකූැා පනත යටශත් 
නියාානයට යටත් ෙළ ාැකි ශ  පන් වකූැා පනත යටශත් 
ලියා පරිංික ෙයන ශ සට වකූැා සභාව වි පන් අංෙ 
WB/8206/2019 ාා 1029.02.27 රිනැති තීයටශයන් 
දැනුම් ශදන  දී. එා තීයටය ඇමුණුා III ශ ස නම් 
ෙයමි.  

 ඒ අනුව,  පයලු  සංපම්ව  ශදපා්ගතශම්න්නක ලියා පරිංිකය 
අව ංගු ෙයන බවටත්, එා සංපම් වකූැා පනත යටශත් 
පුටයාභාය ශ සට ලියා පදංික ෙයන ශ සත් දක්වමින් 
 පයලු සංවිධාන ශවත 1029.09.13 රිනැතිව ලිපියක් ශයුමු 
ෙයන  දී. එහිදී පුටයාභාය ශ ස ලියා පරිංික කිරීා සහාා 
වන අය ම්පත් ආෙිතියද ශයුමු ෙයන  දී. 1029.09.13 
රිනැති ලිපිය ඇමුණුා IV ශ ස නම් ෙයමි.  

 එහිදී ඇතැම් සංපම් ්රියාත්ාෙ ශනුවන බවට  ද 
ශතුයනකරු ාත එා සංපම්ව  ලියා පරිංිකය අව ංගු ෙයන 
 ද අතය, ශසසු සංපම්ව ට එශ ස වකූැා පනත යටශත් 
ලියා පරිංිකය සහාා ව්ගෂ්ඨයෙ ො යක්  බා දීශාන් පසු 
1010.08.28 රිනැති ලිපිය ාන්න් ශාා ශදපා්ගතශම්න්නක 
ලියා පරිංිකය අව ංගු වන බව ාා කි ප  ශ සකින් ශාා 
ශදපා්ගතශම්න්නක ලියා පරිංික අංෙය භාවිත ශනුෙළ යුනක 
බවට ද දන්වන  දී. 1010.08.28 රිනැති ලිපිය ඇමුණුා V 
ශ ස නම් ෙයමි.  

 ඇමුණුම්  II, III, IV, V  ුාාැත* ෙයමි. 

 ශෙශසේ වුවද, ශාශසේ අව ංගු ෙළ සංපම් අතපතන් 
කිහිපයක් පාටක් වකූැා පනත යටශත් ලියා පරිංිකයට 
අය ම් පර ිරිපතපත් ෙය ඇති අතය, සංපම් ශබුශාුායක් 
සාාපම් පනත යටශත් ශාෝ යාජය ශනුවන සංවිධාන 
ශ ස ශාෝ ලියා පරිංිකය සහිත බව ශතුයනකරු පරීක්ෂ්ඨා 
කිරීශම්දී ශප ස යිස. 

(ඇ) අදාළ ශනුශේ. 
 

ැු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
පරු ෙථානායෙනකානි, ප්ර ානයට අදාළවාිස ාශේ පළමුවන 

අනකරු ප්ර ානය අාන්ශන්.  

පරු යාජය අාාතයනකානි, ුදේධ ාසන, ආපමිෙ ාා සංසාෙිතිෙ 

ෙටයුනක අාාතයාං ය යටශත් තිශබන ශදපා්ගතශම්න්නකවක් වන 

මුසාලිම් ආපමිෙ ාා සංසාෙිතිෙ ෙටයුනක ශදපා්ගතශම්න්නකව 

යටශත් තාිස ාද්රසා පාසල් ාා දාම් පාසල් ලියා පරිංික ෙශළේ. 

විශ ේෂ්ඨශයන්ා අධයාපන අාාතයාං ශ  උපශදසා පපතරි 2980දී 

තාිස මුසාලිම් ආපමිෙ ාා සංසාෙිතිෙ ෙටයුනක ශදපා්ගතශම්න්නකව 

යටශත් ඒවා ලියා පරිංික ෙයශපන ආශේ. මුසාලිම් ආපමිෙ ාා 

සංසාෙිතිෙ ෙටයුනක ශදපා්ගතශම්න්නකව යටශත් ාද්රසා පාසල් ාා 

දාම් පාසල් ලියා පරිංික කිරීා දැනට නවතා තිශබනවා. එශාා 

නම්, දැනට එා ආයතන ශෙුශාේද ලියා පරිංික ෙයන්ශන්? ඒවා 

ලියා පරිංික ෙළ යුත්ශත් ශාුන ආයතනශ ද?  

 

ැු විු ර වික්රමනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு விதுற விக்கிரைநொயக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

පරු ෙථානායෙනකානි, ශම් ොයටය පිළිබහව  සතිාය 

පැත්ශතනුත් යම් යම් පැටලු තිශබනවා. අපි ශම් පිළිබහව නැවත 

විා්ග නයක් ෙය ා, ලියා පරිංික කිරීශම් ෙටයුනක ික්ානින් 

කිරීාට බ ාශපුශයුත්නක ශවනවා. 

 

ැු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
පරු යාජය ඇාතිනකානි, නැවත ලියා පරිංිකය  බා ශදන්න 

ඔබනකාා හිතන විධියට ශෙුපාට ො යක් යිස ද? 

 

883 884 

[පරු මුජිුද්ග යහුාාන් ාාතා] 

————————— 
*  පුුනතකාලප්හ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ැු විු ර වික්රමනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு விதுற விக்கிரைநொயக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

ඒ සම්බන්ධව ිතා ික්ානින් ෙටයුනක ෙයනවා. පරු 

ෙථානායෙනකානි, ඔබනකාාත් දන්නා පපතරි යම් යම් තැන්ව  ශම් 

ොයටය පිළිබහව  සති ප්ර ාන පැන නැන් ා තිශබනවා. පරු 

ාන්ත්රීනකාාත් ඒ පිළිබහව දන්නවා ඇති. අපට ිතා ශෙටි ො යක් 

ශදන්න. අපි ඒ ොයටය පිළිබහ අව ය ෙටයුනක ෙය ා, ඔබනකාාට 

පා්ගලිශම්න්නකශේදී දැනුම් ශදන්නම්.  

 

 

කූරැල පුරාවි යා ුනථානය: ුසරක් ණය 
கூரகல ததொல்தபொருள் இடங்கள்: பொதுகொத்தல் 

            KOORAGALA ARCHAEOLOGICAL SITE: 
CONSERVATION 

 33/2020 
14. ැු ප්හේ ා විතානප්ග්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு தஹசொ விதொனதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

අග්රාාාතය  සා ුදේධ ාසන, ආපමිෙ ාා සංසාෙිතිෙ ෙටයුනක 

අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ)  කූයප  පුයාවිදයාත්ාෙ සාථානය සංයක්ෂ්ඨටය කිරීා සහාා 
ශම් වනවිට යජය ශපන ඇති  ්රියා ාා්ගප ෙවශ්ගද යන්න 
එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද?   

(ආ)  ශනුඑශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 
 

பிரதை அமைச்சரும் புத்தசொசன, சைய ைற்றும் கலொசொர 

அலுவல்கள் அமைச்சருைொனவமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) கூரகல ததொல்தபொருள் ொீதியில் முக்கியத்துவம் வொய்ந்த 

இடங்கமளப் பொதுகொப்பதற்கொக இதுவமர அரசொங்கம் 

தைற்தகொண்டுள்ள நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமத 

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of 
Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs: 

(a) Will he inform this House of the measures that 
have been taken by the Government to conserve 
the Kooragala archaeological site by now?  

(b) If not, why? 

 
ැු විු ර වික්රමනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு விதுற விக்கிரைநொயக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

පරු ෙථානායෙනකානි, අග්රාාාතය  සා ුදේධ ාසන, ආපමිෙ 

ාා සංසාෙිතිෙ ෙටයුනක අාාතයනකාා ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට 

පිළිනකය  බා ශදනවා. 

(අ) කූයප  පුයාවිදයා සාථානය 2972 ව්ගෂ්ඨශ දී පුයාවිදයා 
තානම් ිඩාක් ශ ස ප්රො යට පත් ෙය ඇති අතය, 
එතැන්  පට එය නඩත්නක ෙය ාා ජනයා සහාා 
ප්රද්ග නාත්ාෙ ාට්ටමින් පවත්වාශපන යනු  බිස. 

 2013 ව්ගෂ්ඨශ දී එවෙට ආයක්ෂ්ඨෙ ශල්ෙම්ව  පටි අතිපරු 
ජනාධිපති ශපෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ ාැතිනකාාශේ ාැරිාත් 
වීශාන් කූයප  ප්රාේ    ඓතිාා පෙ ශ ටක් ශයුදා පනිමින් 
මුසාලිම් ජනතාව වි පන් වැඳුම් පි ම් ෙයන සාථානය ආශ්රිතව 
තිබූ  පයලු  අනවසය ශපුඩනැන්ලි ිවත් ෙයන  දී. එශසේ 
වුවත්, එා ශ ටට සම්බන්ධ ිරිකිරීම් ශෙුටස පාටක් 
ශම් දක්වා ිවත් ෙය ශනුාැත. 

 2019 ව්ගෂ්ඨශ  කූයප  සංයක්ෂ්ඨටය සහාා ිටු ෙය ඇති 
ෝගයයන්: 

 i. කූයප  සංයක්ෂ්ඨට වයාපිතිය සහාා නියමු 
සැ සුාක් - master plan එෙක් - සෙසා කිරීා. 

 ii. ිාළ මමතය දක්වා ප්රශේ  ාා්ගපශ  පිය පැට 
ශපළ සෙසා කිරීා. 

 iii. ප්රශේ  ාා්ගපය ඔසාශසේ ිාළ මමතය දක්වා ූගපත 
වි ලි සැපයුාක්  බා දීා. 

 iv. මමතය අස  වැලි ා වක් සෙසා කිරීා. 

 v. 2019 ව්ගෂ්ඨශ දී කූයප  වටේදය ශ ටට වසා විීමා 
සහාා සාවාමීන් වාන්ශසේ නාක් වැඩා කිරීා නිසා 
එා ශ ටට ප්රශේ  ාා්ගපය සැෙීමා ාා ශ ට 
නකළ අලුත්වැඩියා ෙටයුනක ිටු කිරීා. 

 2020 ව්ගෂ්ඨශ  කූයප  සංයක්ෂ්ඨටය සහාා ිටු ෙය ඇති 
ෝගයයන්: 

 i. අට ටක් වැදීා නිසා අ්රිය වූ වි ලි පේධතිය නැවත 
සැෙීමා සහාා රුපියල් 3,74,000ක් ශවන් කිරීා. 

 ii. පා සය ජ  සැපයුම් පේධතිය ප්රතිසංසාෙයටය 
කිරීා සහාා රුපියල් 7,97,000.00ක් ශවන් කිරීා. 

 iii. අසාිනපත පා්ග ාවශ  පූජය වනකයට ුරශ්ග ධම්ායතන 
සාවාමීන් වාන්ශසේ වි පන් කූයප  නව මමතයයක් 
සෑදීා සහාා පුයාවිදයා ශදපා්ගතශම්න්නකශවන් 
ිල්ලීම් ෙළ අතය එා ිල්ලීා පුයාවිදයා 
උපශේ ෙ සභාශවන් අනුාත ෙය ශම් වන විට 
අවසය  බා දීා. 

 iv. පුයාවිදයා ශදපා්ගතශම්න්නකව වි පන් සෙසා ෙයන 
 ද නියමු සැ ැසාාට අනුව එා සාවාමීන් වාන්ශසේ 
වි පන් සංයක්ෂ්ඨට ෙටයුනක ාා ූග ද්ග න ෙටයුනක 
්රියාත්ාෙ කිරීාට සැ සුම් කිරීා. 

(ආ) පැන ශනුනඟී. 

 
ැු ප්හේ ා විතානප්ග්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு தஹசொ விதொனதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

පරු ෙථානායෙනකානි, පිළිනකය  බාදීා සම්බන්ධශයන් අශක 

පරු යාජය ඇාතිනකාාට සානකතිවන්ත ශවනවා.  

ශම් ොයටය පිළිබහව දී්ගඝ ව ශයන් ප්ර ාන ශයුමු ෙය ා, 

ශයුමු ෙය ා අද තාිස පිළිනකයක්  ැුදශණ්, පරු යාජය 

ඇාතිනකානි. පසුිනය ආණ්ඩුව ො ශ දීත් අපි ශම් පැටලුව පැන 

ෙථා ෙයන්න උත්සාා ෙළා. කූයප  ඓතිාා පෙ පුද බිා 

නි්ගාාටය කිරීාට යජය දක්වන සාශයෝපය පිළිබහව ඒ 

රිසාත්රික්ෙශ  ාන්ත්රීවයයට  විධියට ාා ශම් අවසාථාශේදී ශප යවය 

පුද ෙයන්න ෙැාැතිිස.  

ාශේ පළමුවැනි අනකරු ප්ර ානය ශායිස. පසුිනය රිනෙ පැවති 

උත්සවයට පරු යාජය ඇාතිනකාා විධියට ඔබනකාාත් සම්බන්ධ 

වුටා. එතැනදී අශක ජනාාධය ඇාති ශෙශාළිය යුරක්වැල්  

ාැතිනකාා ප්රො  ෙළා, ිරිපත වසශ්ග ජාතිෙ ශවසක් ාශාෝත්සවය 

යාජය අනුග්රාය සහිතව ශම් සාථානශ දී පවත්වන්න තීන්  ෙළාය 

කිය ා. ාා ඒ පිළිබහව ශම් උත්තරීතය පා්ගලිශම්න්නකශේ 

ාැන්සා මපත වීා සහාා පරු යාජය ඇාතිනකාාශේ ප්රො යක් 

බ ාශපුශයුත්නක ශවනවා. ශාුෙද, ශම්ෙ අශක රිසාත්රික්ෙයට 

 ැශබන ශ ුට  අවසාථාවක්. ඒ වාශේා කූයප  පුදබිා තව යටත් 

රියුණු ෙයන්නට තරුට භික්ෂුවක් විධියට වනකයට ුරශ්ග ධම්ායතන 

නායෙ ාාහිමිපාටන් වාන්ශසේ ෙයන ශාශාය ශ ුට  ාිසයක්. ඒ 

ාිසයට සාධායටයක් ිටු ෙයන්න එදා පරු ඇාතිනකාා ෙැබිනට් 

අාාතයවයයට  විධියට  බා න් එා ප්රො යට නි  වටිනාොක් 

ශදන්න  ශාය අවසාථාවක් ෙයපනිිස කියා ාා හිතනවා.  

885 886 



පා්ගලිශම්න්නකව 

ැු විු ර වික්රමනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு விதுற விக்கிரைநொயக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

පරු ෙථානායෙනකානි, ුදේධ ාසන, ආපමිෙ ාා සංසාෙිතිෙ 

ෙටයුනක අාාතයාං ය ශම් වසශ්ග යාජය ශවසක් උත්සවය 

ශවනුශවන් ෙටයුනක ෙය ශපන යනවා.  බන වසශ්ග යාජය ශවසක් 

උත්සවය පිළිබහව ශම් වන ශතක් එශසේ තීන් -තීයට ශපන නැාැ. 

එනකාා එදා ශයෝජනාවක් ෙශළේ. ඒ ශෙශසේ ශවතත්, ඒ ශයෝජනාව 

පැන විශ ේෂ්ඨ සැ කිල් ක් දක්වා අශක ෙැබිනට් අාාතයවයයා 

ාැටියට පරු අග්රාාාතයනකාාටත් දන්වා ඒ පිළිබහව තීයටයක් 

පන්න අපට පු වන් ශවිස කියා ාා වි ාවාස ෙයනවා.  

සාාශවන්න, පරු ෙථානායෙනකානි.  බන අවුරුේශේ 

පවත්වන ශදයක් පිළිබහව ාට ශම් අවසාථාශේදී කියන්නට බැාැ. 

 
 

ැු ප්හේ ා විතානප්ග්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு தஹசொ விதொனதக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

පරු ෙථානායෙනකානි, ාශේ ශදවැනි අනකරු ප්ර ානයත් ඊට 

අදාළවිස අාන්ශන්. ාා හිතන විධියට ශම් පුදබිා ිතා අ ංොය 

ප්රශේ යෙ තිශබන අ ංොය සාථානයක්. ඔබනකාාත් ඒ සාථානය 

නැයුරවා. ශම් ශවනුශවන් තරුට භික්ෂුවක් වි ා  ෙැපකිරීාක් 

ෙයනවා. අපි දන්නවා, ශනල්ලිප  ාාමු රුශවෝ කියන්ශන් 

ශනල්ලිප  ජාතයන්තය ශබ ේධ ාධයසාථානය නි්ගාාටය කිරීශම් 

ශප යවය හිමි අශක ආදයණීය සාවාමින් වාන්ශසේ බව. කූයප ත් 

එවැනි තැනෙට අයශපන එන්න පු වන් ශයෝජනාවලියක් 

උන්වාන්ශසේ වි පන් පසුිනය රින ිරිපතපත් ෙළා. ඔබනකාා වත්ාන් 

යජශ  වපය ාක් ඇති යාජය අාාතයවයයට  විධියට අපට ශම් වැඩ 

ටිෙ ෙය  ශපන යන්න සාශයෝපය  බා ශදන්න. ිතිාාසය 

පත්ශතුත්, ශනල්ලිප  ජාතයන්තය ශබ ේධ ාධයසාථානය 

නි්ගාාටය ෙයේදී  පසුිනය යජය උන්වාන්ශසේට අතිවි ා  මුද ක් 

 බා දී ා ඒ ාාා නි්ගාාටයට දායෙත්වය  බා  න්නා. ශම්  අශක 

රිසාත්රික්ෙය. අපි ශම් වන විට විපක්ෂ්ඨශ  තාිස  පටින්ශන්. අශක 

රිසාත්රික්ෙශ  වැඩක් ශවනුශවන්, ඔබනකාන් ා  බා ශදන 

සාශයෝපය ශවනුශවන්,  ශම්  ාාා වයාපිතිය ශවනුශවන් අපිත් 

ශදන්න පු වන් උපපතා ාිසය  බා ශදනවා.  

ශම් ප්ර ානයට අදාළව ාා පරු යාජය ඇාතිනකාාශපන් 

ිල්ලීාක් ෙයනවා. ශම් සම්බන්ධව පරු නායෙ සාවාමීන් වාන්ශසේ 

එදා යම් ශයෝජනාවලියක් ිරිපතපත් ෙළා. ඒ සහාා යජය වි පන් 

ිරිපතශ දී  අව ය සාශයෝපය, ාිසය  බා දීාට ිරිපතපත් ශවනවාය 

කියන ප්රො ය ඔබනකාා එදාත් නායෙ සාවාමීන් වාන්ශසේට  ප  

ෙළා. ඔබනකාාට ඒ පැන යම් සහානක් ෙයන්න පු වන් නම් 

ිතාා වැදපත් ශවනවා.  

 
 

ැු විු ර වික්රමනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு விதுற விக்கிரைநொயக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

පරු ෙථානායෙනකානි,  සතිාය යාමුව නකළ  බා රිය යුනක  පයලු 

සාශයෝපය   බා ශදනවා. පරු ෙථානායෙනකානි, ශම් සාථානය 

ප්රාේ ඓතිාා පෙ වැදපත්ොක් තිශබන සාථානයක් බව පරු 

ාන්ත්රීනකාාත් දන්නවා. ශාා සාථානශයන් අවුරු  26,000ෙට වඩා 

පැයණි ඇටසැකිල් ක් ාමු වී තිශබනවා. අපි ඒ පැත්තත් 

සැ කිල් ට අයශපන තාිස අශනක් ෙටයුනක ෙයන්න ඕනෑ.  

පරු ෙථානායෙනකානි, යම් ආොයයෙ අ්ගුදදයක් ශාතැන 

ානක වී තිුදටා.  පරු ාන්ත්රීනකාා එය ශාුඳින්ා දන්නා ොයටයක්. 

ඒ  පයල් ා සානය ෙයශපන ශම් ෙටයුනක ෙයන්න ඕනෑ. ඒ 

ශවනුශවන් යජයක් ාැටියට අපි  බා රිය ාැකි  පයලු සාශයෝපය 

 බා ශදනවා. ඒ පැන කි පා පැටලුවක් නැාැ.  

නානාට් ාන් රප්ේශ්ප්යන් හමු ූ  ප්ප රාිකක කාසි: 
විුනතර 

நொனொட்டொன் பிரததசத்தில் கிமடத்த புரொதன 

நொணயங்கள்: விபரம் 
ANCIENT COINS FOUND IN NANATTAN AREA: DETAILS  

    721/2020 

15. ැු චාල් 0ුන නිර්මලනා න් මහතා 
 (ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

 (The Hon. Charles Nirmalanathan) 
අග්රාාාතය, ුදේධ ාසන, ආපමිෙ ාා සංසාෙිතිෙ ෙටයුනක 

අාාතයනකාාශපන් ඇසු ප්ර ානය - (2): 

(අ) ාන්නායා රිසාත්රික්ෙශ , නානාට්ටාන් ප්රශේ ශ දී නව 
නිවසක් ිරිකිරීා සහාා 1010.01.28 රින අත්තිවායාක් 
ෙැපීශම්දී ශප යාණිෙ වටිනාෙමින් යුත් ො ප ාමුවී ඇති 
බව එනකාා දන්ශන්ද?  

(ආ) (i) එහිදී ාමුවී ඇති ො ප සංඛ්යාව ශෙුපාටද  

 (ii) එා ො ප අයත්වන යුපය ෙවශ්ගද  

 (iii) එා ො ප පපතායටය ෙයන  ද ො ශ දී පැවති 
පා නය ෙවශ්ගද  

  (iv) එා ො පව  සටාන්ව ඇති ාත්සය ාා ෙඩුව 
සංශක්තයන් සා එා ො ප පපතායටය ෙයන  ද 
සාශ දී පැවති පා නය අතය පැවති සම්බන්ධය 
ෙවශ්ගද  

 (v) එා ො පව  පවතින ශප යාණිෙ වටිනාො 
පිළිබහ ෙරුණු ිතිාාසය විෂ්ඨය නි්ගශේ යට 
ඇනකළත් කිරීාට ෙටයුනක ෙයන්ශන්ද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) ශනුඑශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 

 

பிரதை அமைச்சரும் புத்தசொசன, சைய ைற்றும் கலொசொர 

அலுவல்கள் அமைச்சருைொனவமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) ைன்னொர் ைொவட்டத்தில், நொனொட்டொன் பிரததசத்தில் 

புதிய வீதடொன்மற நிர்ைொணிப்பதற்கொக 

2020.02.18ஆம் திகதியன்று அத்திவொரம் தவட் 

டுமகயில் புரொதன தபறுைதிவொய்ந்த நொணயங்கள் 

கிமடத்துள்ளன என்பமத அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) அதன்தபொது எத்தமன நொணயங்கள் 

கிமடத்துள்ளன; 

 (ii) அந்த நொணயங்கள் எந்த யுகத்திற்கு உொியமவ; 

 (iii)  தைற்படி நொணயங்கள் புழக்கத்தில் இருந்த 

கொலத்தில் நிலவிய ஆட்சி யொது; 

 (iv) குறித்த நொணயங்களில் தபொறிக்கப்பட்டுள்ள 

ைீன் ைற்றும் வொள் குறியீடுகளுக்கும், அந்த 

நொணயங்கள் புழக்கத்தில் இருந்த கொலத்தில் 

நிலவிய ஆட்சிக்கும் இமடயிலொன ததொடர்பு 

யொது; 

 (v) இந்த நொணயங்களுக்கொன புரொதன தபறுைதி 

பற்றிய விடயங்கமள வரலொறு பொடத்திட்டத்தில் 

உள்ளடக்குவதற்கொன நடவடிக்மககள் தைற் 

தகொள்ளப்படுைொ; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 
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asked the Prime Minister and Minister of 
Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs: 

(a) Is he aware that coins of historical value were 
found on 18.02.2020 while a foundation was being 
dug for the construction of a new house in 
Nanattan area in the Mannar District? 

(b) Will he inform this House -  

  (i) the number of coins that were found at the 
aforesaid site; 

 (ii)  the era to which those coins belong; 

 (iii) the administration that had existed at the 
time the aforesaid coins had been in use; 

 (iv) the connection between the symbols of fish 
and sword inscribed on those coins and the 
administration that had existed at the time 
those coins had been in use; and 

 (v) whether action will be taken to include the 
facts related to the historical value of the 
aforesaid coins in the History syllabus? 

(c) If not, why? 

 
ැු විු ර වික්රමනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு விதுற விக்கிரைநொயக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

පරු ෙථානායෙනකානි, අග්රාාාතය සා ුදේධ ාසන, ආපමිෙ 

ාා සංසාෙිතිෙ ෙටයුනක අාාතයනකාා ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට 

පිළිනකරු  බා ශදනවා.  

(අ) ඔේ. 

(ආ) (i) 1850. 

 (ii) අනුයාධපුයශ  අප භාපය ශාෝ ශපුශළුන්නරු 
යුපය. (වයවාාය ව්ගෂ්ඨය 8වන  ත ව්ගෂ්ඨය සා 
23වන  ත ව්ගෂ්ඨය අතය ො ය) 

 (iii) ශාා ො  වෙවානුවට අදාළව  ංොශේ යජවරු 
රැසක්  පටියා. එා ො  පයාසශ   පටි ෙැපී 
ශපශනන පා ෙයන් අතය පළමුවන ශසේන යජු, 
ශදවන ශසේන යජු, ාතයවන උදය යජු,  ාතයවන 
ාහින්ද යජු ශාන්ා ශපුශළුන්නරු යුපශ  
පා ෙයන් වූ පළමුවන විජයබාහු යජු, පළමුවන 
පයාක්රාබාහු ාා නි ා ංොල්  ආරි යජවරුන්ශේ 
පා න ො  ාැඳින්විය ාැෙ.    

 (iv) ශාහි ඇති ාත්සය සංශක්තය ාන්න් පාණ්ඩය 
වං ය සංශක්තවත් වන අතය, අශනක් සංශක්තය 
වන ෙඩුව ශවනුවට ෙණු (staff) ස ට ට 

සංශක්තවත් ශවිස. ශම් පිළිබහව "H.W. 
Codrington"ශේ "CEYLON COINS AND 
CURRENCY" ශපුශතහි ිාත සහාන් සංශක්ත 
පිළිබහව සහාන් ෙය ඇත. පාණ්ඩය ශේ ය ාා 
 ංොව යන ශදයට අතය පැවති ශවශළහ ආ්ගථිෙ 
යටාව, එනම් ආනයන ාා අපනයන ශවශළහාා 
පිළිබහව ාා එහිදී භාවිත වූ හුවාාරු ාාධයයක් 
ශ ස ශදයට අතය පාණ්ඩය ො ප පපතායටය ෙය 
ඇති බවට සාධෙ පවතී. 

 (v) පැරැණි ො ප පැන පාසැල් ිතිාාසය විෂ්ඨය 
ාා ාශේදී ශිෂ්ඨයයන්ට අවශබෝධයක්  බා 
ශදන්ශන් ිතිාාසය පිළිබහව ාැදෑරීාට ශයුදා පත 
ාැකි ූල ාරයක් ව ශයනි. එබැවින් එක් එක් ො ප 
පිළිබහව ශවන් ශවන්ව පාසැල් විෂ්ඨයය ාා ාව නකළ 
දී්ගඝ ව ශයන් විසාතය ශනුශෙශයන අතය, 

ශපු ශේ ො පව  ඇති වැදපත්ොත්, ශේ පා න 
ාා ශවශළහ සම්බන්ධතා ආරියත් එාන්න් විසාතය 
ශෙශ්ග. 

  දැනට භාවිතශ  පවතින ිතිාාසය විෂ්ඨයය 
නි්ගශේ ශ  20 වසය ූල ාර පිළිබහව පාඩම් 
ාා ාව යටශත් ශාන්ා විශේ  සම්බන්ධතා විග්රා 
කිරීශම්දී ද  එය  ශපු  ෙරුණු විසාතය ෙය ඇත. 

(ඇ) පැන ශනුනඟී. 

 
ැු චාල් 0ුන නිර්මලනා න් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ இரொ ொங்க அமைச்சர் அவர்கதள, தங்களுமடய 

பதிலுக்கு நன்றி. இந்த நொணயக்குற்றிகள் ததொடர்பொகவும் 

அக்கொலத்தில் ஆட்சி தசய்தவர்கள் ததொடர்பொகவும் தொங்கள் 

கூறிய கருத்மத நொன் முழுமையொக ஏற்றுக்தகொள்ளவில்மல. 

ஏதனன்றொல், நொன் அறிந்தவமரயில் தைிழர்களுமடய வரலொறு 

அழிக்கப்பட்டுக்தகொண்டு வருகின்றது. அந்த வமகயில்தொன் 

தங்களுமடய பதிலும் அமைந்திருக்கின்றது என்பமத நொன் 

இந்த தநரத்தில் கூறிக்தகொள்கின்தறன்.   

என்னுமடய முதலொவது உப தகள்விமயக் தகட்கின்தறன்.  

தகௌரவ இரொ ொங்க அமைச்சர் அவர்கதள, ைன்னொர் 

பொலத்திற்கு அருகொமையில் தகொட்மடதயொன்று இருக்கின்றது. 

ைொவட்ட நீதிைன்றம், தைல் நீதிைன்றம், தபொலிஸ் 

திமணக்களத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட கொணி, சிமறச்சொமலத் 

திமணக்களத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட கொணி, பள்ளிவொசல், சில 

கமடகள் என்பன அந்தக் தகொட்மடமயச் சுற்றிவர 

அமையப்தபற்றிருப்பதுடன், அங்தக குறிப்பிட்ட 

குடும்பங்கமளச் சொர்ந்தவர்களும் வசிக்கின்றொர்கள். அவர்கள் 

நீண்டகொலைொக அங்தக வசித்து வருகின்றொர்கள்; நீதிைன்றமும் 

நீண்டகொலைொக அங்கிருக்கின்றது. அப்படியிருக்கின்றதபொது, 

தகொட்மடமயச் சுற்றி 400 ைீற்றர் பரப்பளவில் எந்தவிதைொன 

அபிவிருத்திப் பணிகமளயும் தைற்தகொள்ளதவண்டொம் என்று 

தற்தபொழுது தங்களுமடய திமணக்கள அதிகொொிகள் 

பணித்திருக்கின்றொர்கள்.  

தகௌரவ இரொ ொங்க அமைச்சர் அவர்கதள. தைற்படி  

நீதிைன்றங்கள் ைற்றும் தபொலிஸ் திமணக்களத்திற்கு 

வழங்கப்பட்ட கொணி, சிமறச்சொமலத் திமணக்களத்திற்கு 

வழங்கப்பட்ட கொணி என்பன ததொடர்பொன முழு விபரங்களும் 

என்னிடம் இருக்கின்றன.  அந்த இடத்தில் கட்டிடம் 

அமைப்பதற்கு சிமறச்சொமலத் திமணக்களம் தயொரொக 

இருக்கின்றது. ஆனொல், ததொல்தபொருள் திமணக்களத்தினர் 

அதற்குத் ததொடர்ச்சியொகத் தமட விதித்து வருகின்றது. நொன் 

எதற்கொகச் சிமறச்சொமல ததொடர்பில்  கூறுகின்தறன் என்றொல், 

ைன்னொர் ைொவட்டத்தில் சிமறச்சொமலகள் இல்மல 

என்பதற்கொகத்தொன். நீதிைன்றத்தொல் ஏதொவது குற்றம் 

இமழக்கப்பட்டதொகக் கருதப்படும் சந்ததக நபர்கமளச்  

சிமறச்சொமலக்கு அனுப்புவதொக இருந்தொல், அவர்கள் 

வவுனியொ சிமறச்சொமலக்குத்தொன் அனுப்பப்படுகின்றொர்கள். 

ஆகதவ, இந்த விடயம் ததொடர்பொக தொங்கள் கவனம் தசலுத்த 

தவண்டும். அங்கிருக்கின்ற அரச திமணக்களங்கள், 

பள்ளிவொசல் ைற்றும் அந்த ைக்கமளயும் ததொடர்ச்சியொக 

மவத்துக்தகொண்டு, அங்தக அபிவிருத்திச் தசயற்பொடுகமள 

தைற்தகொள்ள நடவடிக்மக எடுக்க முடியுைொ?  

 
ැු විු ර වික්රමනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு விதுற விக்கிரைநொயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

පරු ෙථානායෙනකානි, පුයාවිදයා පනතට අනුකූ ව යම්කි ප 

පුයා විදයාත්ාෙ සාථානයක් නි ාිකතව ාඳුනා පත්තාට පසු ඒ වටා 

මීට්ග 400ෙ -යාය 400ක් කිය ා තිුදශණ්- ප්රාාටශ  ශපුඩනැන්ලි 
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පා්ගලිශම්න්නකව 

ශාෝ ූගමිය ශවනත් කි ප  ආොයශ  ප්රශයෝජනයෙට පැ සාක් 

ෙයන්ශන් නැාැ. ඒෙට ශාේනකව තාිස, ඒ ූගමිය නකළත් යම් 

ආොයයෙ පුයාවසානක ාමු විය ාැකිිස කියන පිළිපැ සා.  

පරු ෙථානායෙනකානි, ාශේ ාතෙශ  ාැටියට පසුිනය 

පා්ගලිශම්න්නක රැසාවීම් සතිශ  දී  පරු ාන්ත්රීවයශයක් ශම් ොයටය 

සම්බන්ධශයන් සභාව ෙල් තබන අවසාථාශේ ශයෝජනාවක් 

ිරිපතපත් ෙළා. එා  ශයෝජනාව ිරිපතපත් ෙළ දවශසේ ාැන්දෑශේ ඒ 

පරු ාන්ත්රීනකාා ශම් ොයටය පිළිබහව අපි දැනුවත් ෙළා. ඊට 

පසාශසේ පුයාවිදයා ශදපා්ගත ශම්න්නකවට අපි උපශදසා  බා  න්නා, 

ශම් ොයටය පිළිබහව ශසුයා බ ා ෙඩිනමින් වා්ගතාවක් සෙසා 

ෙය අපට එවන්න කිය ා. ඒ වාශේා ශම් සතිය නකළ අපත් එක්ෙ 

එා ොයටය සාෙච්ඡා ෙයන්න අවසාථාව  බා ශදන්න කියාත් 

පරු ාන්ත්රීනකාන් ාශේ ිල්ලීාක් තිුදටා, පරු ෙථානායෙනකානි.  

ඒ අවසාථාවත්  ැශබනවා. එතැනදීත් ශම් ප්ර ානය පිළිබහව අපට 

ෙථා ෙයන්න පු වන්. 

 
ැු චාල් 0ුන නිර්මලනා න් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 
(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ இரொ ொங்க அமைச்சர் அவர்கதள, நன்றி! 

என்னுமடய 2ஆவது தகள்வி என்னதவன்றொல், குறிப்பொக 

வடக்கு, கிழக்கு ைொகொணங்களில் ததொல்தபொருள் 

திமணக்களத்தினொல் தைற்தகொள்ளப்படும் ஆய்வுக்குொிய 

உத்திதயொகபூர்வ முடிவுகள் தவளிவருவதற்கு முன்பொகதவ, சில 

விடயப்பரப்புகளின்கீழ், ‘இது இந்தவமகயொன ததொல்தபொருள்’ 

என்றவொறொன அறிவிப்புகள் திமணக்களத்தினொல் 

தவளியிடப்படுகின்றது. அதொவது, ஆய்வுதசய்து, அதற்குொிய 

முடிவுகள் வருவதற்கு முன்பொகதவ, அவர்கள் அது ஒரு 

தபௌத்தம் அமடயொளம் என்பதொகதவொ அல்லது ஏததொ 

அதுதபொன்ற ஒன்மறச் சொர்ந்தததன்தறொ முன்னதர 

தசொல்கின்றொர்கள். இதமனயும் தங்களுமடய கவனத்திற்குக் 

தகொண்டுவருகின்தறன். குறிப்பொக வடக்கு, கிழக்கு 

ைொகொணங்களில் ததொல்தபொருள் திமணக்களம் ஆய்வுகமளச் 

தசய்ய முற்படுகின்றதபொது, அங்கு ஒரு குழப்பகரைொன 

சூழ்நிமல உருவொகின்றது. ஏதனன்றொல், ததொல்தபொருள் 

திமணக்களம் குறிப்பிட்ட இடத்தின் பிரததச சமபக்தகொ, 

பிரததச தசயலொளருக்தகொ அல்லது கிரொை அலுவலருக்தகொ 

"இந்த இடத்மத நொங்கள் ஆய்வு தசய்ய இருக்கின்தறொம்; 

நீங்களும் இதில் பங்கொளிகளொக வொருங்கள்" என்று 

எழுத்துமூலைொக முன்கூட்டிதய அறிவிப்பதில்மல. அவர்கள் 

தன்னிச்மசயொக முடிதவடுத்து எததச்மசயொகத் திடீதரன்று 

ைக்களுமடய வணக்க ஸ்தலங்களுக்குச் தசன்று ஆய்வு 

தசய்யமுற்படுகின்றதபொது, அங்கு ஒரு குழப்பகரைொன 

சூழ்நிமல உருவொகின்றது. ஆகதவ, தகௌரவ அமைச்சர் 

அவர்கதள, எதிர்கொலத்தில் இவ்வொறொன குழப்பகரைொன 

சூழ்நிமல ஏற்படொதவமகயில், தங்களுமடய ததொல்தபொருள் 

திமணக்களம் ஆய்வு நடவடிக்மககமள தைற்தகொள் 

கின்றதபொது, சம்பந்தப்பட்ட பிரததச சமப - பிரததச 

தசயலொளர், கிரொை அலுவலர் ைற்றும் குறிப்பிட்ட பிரததச 

ைக்களுக்கு முன்கூட்டிதய தைது ஆய்வு ததொடர்பொன ஓர்  

அறிவுறுத்தமல அல்லது ஆதலொசமனமய வழங்கமுடியுைொ? 

என்பமத நொன் தகட்கின்தறன்.  
 

ැු විු ර වික්රමනායක මහතා 
(ைொண்புைிகு விதுற விக்கிரைநொயக்க) 
(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

පරු ෙථානායෙනකානි, අශක යශට් පුයාවසානක සා පුයා 

විදයාත්ාෙ සාථානවලින් බහුතයය ශබ ේධ උරුායන් ාා 

සම්බන්ධිස. උනකශ්ග ශේවා, දට ශණ් ශේවා,  ංොශේ ශවනත් 

තැනෙ ශේවා, ශබුශාෝ ශව ාවට අපට දක්නට  ැශබන්ශන් 

ශබ ේධ පුයාවසානක. පරු මාල්සා නි්ගා නාදන් ාන්ත්රීනකාා 

ිල්ලීාක් ෙයනවා, පුයාවසානක ෙැණීම් ෙයන්නට ශාෝ පශේෂ්ඨටය 

ෙයන්නට යන අවසාථා පිළිබහව ඒ ඒ ප්රාශේශීය සභා, ප්රා ශේශීය 

ශල්ෙම්, ග්රාා නි ධාපතනකාන් ා  දැනුවත් ෙයන්න කිය ා. ශ්රී 

 ංොව පුයා වි පරී පවතින පුයාවසානක පශේෂ්ඨටය ෙයනශෙුට ඒ ඒ 

ප්රාශේශීය සභාව ට, ඒ ඒ ප්රාශේශීය ශල්ෙම්ට ශාෝ ග්රාා 

නි ධාපතන්ට දැනුම්දීාක් ශෙශයන්ශන් නැාැ. එශාා ෙයන්න 

ාැකියාවට ත් නැාැ, පරු ෙථානායෙනකානි. ශෙශසේ වුවත්, පරු 

ාන්ත්රීනකාාශේ ිල්ලීා පපතරි, ිරිපතශ දී විශ ේෂ්ඨශයන් උනකරු 

ප්රශේ ය පිළිබහව යම්කි ප ආොයයෙ සැ කිල් ක් දක්වා, ඒ 

දැනුවත් කිරීම් ෙයන්න අප ූ දානම් ෙයන්නම්. 

පරු ෙථානායෙනකානි, එනකාා ිරිපතපත් ෙළ තවත් ෙරුටක් 

තාිස, පශේෂ්ඨට සා ෙැණීම් නිසා දමිළ ජනතාවශේ 

අිසතිවා පෙම්ව ට ාානියක් ශවනවා කියන එෙ. පුයාවසානක 

පශේෂ්ඨටශ දී කි ප  ආොයයකින් කි ප  ජාතියෙට ශාෝ ආපාෙට 

ාානියක් කිරීශම් අව යතාව අපට නැාැ. අපි විදයාත්ාෙව ශම් 

පිළිබහව ශසුයා බ නවා විනා, ආපමිෙ ව ශයන් ශාෝ ජාතිෙ 

ව ශයන්  හිතවත්ව  එා ෙටයුත්ත ශෙශයන්ශන් නැාැ. පරු 

ෙථානායෙනකානි, වැරැරි ාත සාාජපත වීා නකළ අහිංසෙ මිනිසුන් 

ඇන ශෙුටා පන්නා තත්ත්වයට පත් ශවනවා. යශට් ිතිාාසය 
වළ ා දාන්ශන් නැතිව, අපි ශෙුිස ආොයයටද ශම් තත්ත්වයට 

ආශේ කියන එෙ පිළිබහව ශසුයා බ න්න, පශේෂ්ඨටය ෙයන්න 

යටක් ව ශයන්ා වාශේා ය ශට් මිනිසුන්ටත් අිසතිය තිශබනවා. 

ඒෙ ජාතියෙට ශාෝ ආපාෙට ීමාා වන්ශන් නැාැ. ඒ නිසා අපි 

 පයලු ශදනාා එෙනක ශව ා ශම් ේගතවයය ෙයන්නට ඕනෑ. ඔශබ් 

ප්රශේ ව ට අපි එනශෙුට ඒ පැත්ශත් ින්න ජනතාව එක්ෙ 

ෙටයුනක ෙයන්න අපි සුදානම්. ාැබැිස, අනව ය ආොයයට 

මිනිසුන් ට පිත ෙය ා ඒ ෙටයුනක නවත්වන්න එපා.  ඔශබ්ත්, 

අශකත් යශට් ිතිාාසයිස ශම් ශසුයන්ශන්.  

 
 

2005 - 2015  ක්වා පුනු්,ථාපන හා නැවත පිරසික 
ිරතිම් ක යුුර ුහහා ාාවිත ක  වාහන: වර්තමාන 

ත්,්,වය 
2005 - 2015 வமர புனர்வொழ்வு ைற்றும் ைீள் 

குடிதயற்ற நடவடிக்மககளுக்கொகப் 

பயன்படுத்தப்பட்ட வொகனங்கள்: தற்தபொமதய நிமல  
 VEHICLES USED FOR REHABILITATION AND 

RESETTLEMENT ACTIVITIES FROM 2005-2015: PRESENT 
CONDITION 

 781/2020 

16. ැු ප්ක්. කා ර් මුනතාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு கொ. கொதர் ைஸ்தொன்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 

අග්රාාාතයනකාා සා මුදල් අාාතයනකාා, ුදේධ ාසන, ආපමිෙ 

ාා සංසාෙිතිෙ ෙටයුනක අාාතයනකාා සා නාපපතෙ සංව්ගධන ාා 

නිවාස අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (3): 

(අ) (i) ව්ගෂ්ඨ 1005  පට 1025 දක්වා එවෙට  ජාතිෙ 
ප්රතිපත්ති, ආ්ගථිෙ ෙටයුනක, නැවත පරිංික කිරීම්, 
පුනරුත්ථාපන, උනකරු පළාත් සංව්ගධන ාා 
තරුට ෙටයුනක අාාතයාං ය ශවත පුනරුත්ථාපන 
ාා නැවත පරිංික කිරීශම් ෙටයුනක ශවනුශවන් විවිධ 
යටවලින් සා ආයතනවලින්  ැුදණු ාා මි දී පත් 
වාාන ව්ගප, ඒවාශ  ලියාපරිංික අංෙ සා ඒවා 
භාවිතය සහාා  බා ශදන  ද යාජය ාා යාජය 
  ශනුවන සංවිධාන ශවන් ශවන් ව ශයන්   

 (ii) එා වාානව  වත්ාන් ්රියාොපතත්වය  

 (iii)  ශම් වනවිට එා වාාන භාවිතා ෙයනු  බන 
ආයතන  

891 892 

[පරු වි ය වික්රානායෙ ාාතා] 
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 (iv)  ශම් වනවිට තශ ිසාන්නායා ශපුලි පශ  යහවා 
ශපන ඇති WP RB - 2639 ලියාපරිංික අංෙය දයන 
ට්රැක්ට්ග යථය භාවිතා ෙයන  ද අාාතයාං ය ාා 
එහි අදාළ අං ය  

 ෙවශ්ගද යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) (i) ව්ගෂ්ඨ 1009  පට 1021 දක්වා ාැණික් ැාම් අතයාැරි 
ෙහවුශයහි භාවිතා ෙළ වාානව  ව්ගප  ාා 
ලියාපරිංික අංෙ  

 (ii) ශම් වනවිට එා වාාන භාවිතා ෙයනු  බන  
ආයතනය ාා සාථානය  

 ශවන් ශවන් ව ශයන් ෙවශ්ගද යන්නත් එනකාා ශාා 
සභාවට  දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) ශනුඑශසේ නම්,  ඒ ාන්ද?   

 

பிரதை அமைச்சரும் நிதி அமைச்சரும் புத்தசொசன, சைய 

ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் அமைச்சரும் நகர அபிவிருத்தி 

ைற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சருைொனவமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  2005 ஆண்டு ததொடக்கம் 2015 ஆண்டு வமர 

அப்தபொமதய ததசிய தகொள்மககள், 

தபொருளொதொர நடவடிக்மககள், ைீள் குடிதயற்றம், 

புனர்வொழ்வு, வட ைொகொண அபிவிருத்தி ைற்றும் 

இமளஞர் விவகொர அமைச்சிற்கு புனர்வொழ்வு 

ைற்றும் ைீள் குடிதயற்ற நடவடிக்மககளுக்கொக 

பல்தவறு நொடுகள் ைற்றும் நிறுவனங்களிலிருந்து 

கிமடக்கப்தபற்ற ைற்றும் தகொள்வனவு 

தசய்யப்பட்ட வொகனங்களின் வமககள், 

அவற்றின் பதிவு இலக்கங்கள் ைற்றும் அமவ 

பயன்பொட்டுக்கொக வழங்கப்பட்ட அரச ைற்றும் 

அரச சொர்பற்ற அமைப்புக்கள் தவவ்தவறொக 

யொமவதயன்பமதயும்; 

 (ii )  அவ்வொகனங்களின் தற்தபொமதய நிமல 

யொததன்பமதயும்; 

 (iii )  அவ்வொகனங்கமள தற்தபொது பயன்படுத்தும் 

நிறுவனங்கள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iv )  தற்தபொது தமலைன்னொர் தபொலிஸ் நிமலயத்தில் 

தடுத்து மவக்கப்பட்டுள்ள WP RB- 2639 எனும் 

பதிவிலக்கத்மதக் தகொண்ட உழவு 

இயந்திரத்மதப் பயன்படுத்திய அமைச்சு ைற்றும் 

அதன் உொிய பிொிவு யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு ததொிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i )  2009 ஆண்டு ததொடக்கம் 2012 ஆண்டு வமர 

தைனிக்பொம் இமடத்தங்கல் முகொைில் 

பயன்படுத்தப்பட்ட வொகனங்களின் வமககள் 

ைற்றும் பதிவு இலக்கங்கள்; 

 (ii )  தற்தபொது அவ்வொகனங்கமளப் பயன்படுத்தும் 

நிறுவனங்கள் ைற்றும் இடங்கள்; 

 தவவ்தவறொக யொமவதயன்பமதயும் அவர் 

இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of Finance, 
Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs 
and Minister of Urban Development and Housing: 

(a) Will he inform this  House-  

 (i) the types of vehicles received and 
purchased from different countries and 
institutions to the then Ministry of National 

Policies, Economic Affairs, Resettlement, 
Rehabilitation and Northern Province 
Development and Youth Affairs for 
rehabilitation and resettlement activities 
during the period from 2005 up to 2015  
along with registered numbers of the 
aforesaid vehicles and the names of the 
government and non-governmental 
institutions to which they had been handed 
over, separately; 

 (ii) the present condition of those vehicles; 

 (iii) the institutions that use those vehicles at 
present; and 

 (iv) the Ministry and the relevant section of that 
Ministry that used the tractor bearing the 
registered number WP RB-2639, which is 
kept at Talaimannar Police Station 
presently? 

(b) Will he also inform this House, separately- 

 (i) the types  of vehicles that were used in the 
Manik Farm Transition Camp during the 
period from 2009 up to 2012 along with 
their registered numbers; and 

 (ii) the name of the institution that uses the 
aforesaid vehicles at present along with the 
place in which the vehicles are used? 

(c) If not, why?  
 

ැු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 
Committees will now take the Chair. 
 

අනුරුව ැු කථානායකුරමා මූලාුනප්යන් දව්, ූ ප්යන්, 
නිප්ය  ය කාරක ුාාපතිුරමා [ැු අසැ න් රාමනා න් මහතා] 
මූලාුනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலதவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் 

அவர்கள்  [ைொண்புைிகு அங்க ன் இரொைநொதன்]  தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] took the Chair. 
 

ැු නිප්ය  ය කාරක ුාාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. State Minister, you may answer that Question 
now. 
 

ැු දන්ිරක අනුුේධ ප්හේර්, මහතා (ග්රාමීය ය නිවාු හා 
දිරිරතිම් හා ප්ැොඩනැගිලි ද්රවය කර්මාන්ත රවර්ධන රා ය 
අමාතයුරමා)   
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத் - கிரொைிய வீடமைப்பு 

ைற்றும் நிர்ைொணத்துமற ைற்றும் கட்டிடப்தபொருள் 

மகத்ததொழில் இரொ ொங்க அமைச்சர்)  
(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Rural Housing and Construction and Building Material 
Industries) 
පරු නිශයෝජය ොයෙ සභාපතිනකානි, අග්රාාාතයනකාා සා මුදල් 

අාාතයනකාා, ුදේධ  ාසන, ආපමිෙ ාා සංසාෙිතිෙ ෙටයුනක 

අාාතයනකාා සා නාපපතෙ සංව්ගධන ාා නිවාස අාාතයනකාා 

ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකය  බා ශදනවා. 
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පා්ගලිශම්න්නකව 

(අ) (i) ව්ගෂ්ඨ 1005  පට 1025 දක්වා එවෙට ජාතිෙ 
ප්රතිපත්ති, ආ්ගථිෙ ෙටයුනක, නැවත පරිංික කිරීා, 
පුනරුත්ථාපන, උනකරු පළාත් සංව්ගධන ාා තරුට 
ෙටයුනක අාාතයාං ය ශවත පුනරුත්ථාපන ාා 
නැවත පරිංික කිරීශම් ෙටයුනක ශවනුශවන් විවිධ 
යටවලින් සා ආයතනවලින්  ැුදණු ාා මි දී පත් 
වාාන ව්ගප, ඒවාශ  ලියාපරිංික අංෙ සා ඒවා 
භාවිතය සහාා  බා ශදන  ද යාජය ාා යාජය 
ශනුවන සංවිධාන ශවන් ශවන් ව ශයන් සහාන් 
වන දී්ගඝ පිළිනකයක් තිශබනවා. එහි සායාං ය පාත 
වගුශේ දැක්ශවනවා. 

            වාාන සායාං ය   

 

  ිාත වගුවට අදාළ  පයලු විසාතය ඇනකළත් පිටු 
09කින් යුත් ශල්ඛ්නය ාා ුාාැත* ෙයනවා.   

(ii), (iii)   ප්ර ානශ  ශාා ශෙුටසා ශදෙ සහාා පිළිනකරු 
ිරිපතපත් ෙය ඇති ආොයය පිළිබහ සායාං ය පාත 
වගුශවහි දැක්ශවනවා.  

වාාන සායාං ය 

 

අනු 
අසකය 

වාහන මාිරලිය 
වාහන 
රමාණය 

 දිරිපප්, කර ඇති 
අනුිළිතප්ව  

01 ජීක 34 අංෙ 2  පට 34 දක්වා 

02 ෝග 24 අංෙ 35  පට 58 දක්වා 

03 ඩබල් ෙැබ් 23 අංෙ 59  පට 82 දක්වා 

04 වෑන් 03 අංෙ 81  පට 84 දක්වා 

05 ින න් යථ 01 අංෙ 85 දක්වා 

06 යනකරු පැරි 12 අංෙ 86  පට 97 දක්වා 

07 ශ ුපත 19 අංෙ 98  පට 226 දක්වා 

08 ට්රැක්ට්ග 45 අංෙ 227  පට 262 දක්වා 

09 ශේ ්ග 28 අංෙ 261  පට 289 දක්වා 

10 ශේ ්ග බවුස්ග 15 අංෙ 290  පට 104 දක්වා 

11 වනකය බවුස්ග 02 අංෙ 105  පට 106 දක්වා 

12 පලි බවුස්ග 15 අංෙ 107  පට 112 දක්වා 

13 බැශෙෝ ශ ෝඩ්ග 02 අංෙ 111  පට 113 දක්වා 

14 මිනි ට්රක් 05 අංෙ 114  පට 118 දක්වා 

15 එක්සාෙැශේට්ග 02 අංෙ 119  පට 130 දක්වා 

16 ශාෝට්ග ශග්රේඩ්ග 02 අංෙ 132  පට 131 දක්වා 

  එකුරව 232   

අනු 
අසකය 

වාහන මාිරලිය 
වාහන 
රමාණය 

දිරිපප්, කර ඇති 
අනුිළිතප්ව  

01 ජීක 34 අංෙ 2  පට 34 දක්වා 

02 ෝග 24 අංෙ 35  පට 58 දක්වා 

03 ඩබල් ෙැබ් 23 අංෙ 59  පට 82 දක්වා 

04 වෑන් 03 අංෙ 81  පට 84 දක්වා 

05 ින න් යථ 01 අංෙ 85 දක්වා 

06 යනකරු පැරි 12 අංෙ 86  පට 97 දක්වා 

07 ශ ුපත 19 අංෙ 98  පට 226 දක්වා 

08 ට්රැක්ට්ග 45 අංෙ 227 සට 262 දක්වා 

 ිාත වගුවට අදාළ  පයලු විසාතය ඇනකළත් පිටු 17කින් යුත් 
ශල්ඛ්නය ාා ුාාැත* ෙයනවා. 

 (iv)    අංෙ WP RB-2639 දයන ට්රැක්ට්ග යථය 1009 
ව්ගෂ්ඨශ  එවෙට පැවති නැවත පරිංික කිරීා ාා 
ආපදා සාන ශසේවා අාාතයාං ය වි පන් මි ට 
ශපන ාැණික්ැාම් ෙහවුශයහි සුබසාධන ෙටයුනක 
සහාා  බා දී ඇති අතය, ශම් වන විට එා යථය 
ාන්නායා ප්රාශේශීය සභාව භායශ  පවතී. 

  පරු නිශයෝජය ොයෙ සභාපතිනකානි, එා ට්රැක්ට්ග 
යථය නැවත පරිංික කිරීම් අාාතයාං ය යටශත් 
තවා තිශබන බවටිස දැනුවත් ෙය තිශබන්ශන්.  
එහි ලියාපරිංික අිසතිය අාාතයාං යට තබා ශපන 
එය භාවිත කිරීා සහාා ාන්නායා ප්රාශේශීය 
සභාවට නිදාසා ෙය තිශබනවා.   

(ආ)  (i), (ii)   2009  පට 1021 දක්වා එවෙට පැවති නැවත පරිංික 
කිරීා ාා ආපදා සාන ශසේවා අාාතයාං ය වි පන් 
ාැණික්ැාම් අතයාැරි ෙහවුය ශවත  බාදී ඇති 
වාාන පිළිබහ විසාතය පාත දක්වා තිශබනවා.  

 

 
 

  ිාත වගුවට අදාළ  පයලු විසාතය ඇනකළත් පිටු 
05කින් යුත් ශල්ඛ්නය ාා ුාාැත* ෙයනවා. 

 

(ඇ)  අදාළ ශනුශේ. 

අනු 
අසකය 

වාහන මාිරලිය වාහන 
රමාණය 

 දිරිපප්, කර ඇති 
අනුිළිතප්ව  

01 ජීක 12 අංෙ 2  පට 21 දක්වා 

02 යනකරු පැරි 10 අංෙ 23  පට 11 දක්වා 

03 ට්රැක්ට්ග 30 අංෙ 13  පට 51 දක්වා 

04 ශේ ්ග 18 අංෙ 53  පට 70 දක්වා 

05 ශේ ්ග බවුස්ග 15 අංෙ 72  පට 85 දක්වා 

06 වනකය බවුස්ග 02 අංෙ 86  පට 87 දක්වා 

07 පලි බවුස්ග 15 අංෙ 88  පට 201 දක්වා 

08 මිනි ට්රක් 05 අංෙ 203 සට 207 දක්වා 

                    එෙනකව 107 

895 896 

[පරු ින්රිෙ අනුරුේධ ශාේයත් ාාතා] අනු 
අසකය 

වාහන මාිරලිය 
වාහන 
රමාණය 

දිරිපප්, කර ඇති 
අනුිළිතප්ව  

09 ශේ ්ග 28 අංෙ 261  පට 289 දක්වා 

10 ශේ ්ග බවුස්ග 15 අංෙ 290  පට 104 දක්වා 

11 වනකය බවුස්ග 02 අංෙ 105  පට 106 දක්වා 

12 පලි බවුස්ග 15 අංෙ 107  පට 112 දක්වා 

13 බැශෙෝ ශ ෝඩ්ග 02 අංෙ 111  පට 113 දක්වා 

14 මිනි ට්රක් 05 අංෙ 114  පට 118 දක්වා 

15 එක්සාෙැශේට්ග 02 අංෙ 119  පට 130 දක්වා 

16 ශාෝට්ග ශග්රේඩ්ග 02 අංෙ 132  පට 131 දක්වා 

  එකුරව 232   

————————— 
*  පුුනතකාලප්හ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 

————————— 
*  පුුනතකාලප්හ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ැු ප්ක්. කා ර් මුනතාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு கொ. கொதர் ைஸ்தொன்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
தகௌரவ இரொ ொங்க அமைச்சர் அவர்கதள, இந்த வொகனம் 

உங்களின் அமைச்சுக்குொிய வொகனம் என்றும் இது ைன்னொர் 

பிரததச சமபயின் பொவமனயில் உள்ளதொகவும் நீங்கள் 

கூறினீர்கள். ஆனொல், 2014ஆம் ஆண்டும் அதததபொல 

2019ஆம் ஆண்டும் தங்களுமடய பொவமனயில் இந்த வொகனம் 

இல்மல என ைன்னொர் பிரததச சமப கூறியிருக்கிறது.  

தகவலறியும் சட்டமூலத்தின்கீழ்க் தகட்டதபொதும், இந்த 

வொகனம் தங்களுமடய வொகனம் அல்லதவன்று ைன்னொர் 

பிரததச சமபயின் Secretaryஆல் தசொல்லப்பட்டது.  அதொவது, 

வொகனங்கள் சம்பந்தைொக CID விசொரமணகள் இருக்கின்றன 

எனக்கூறி, இதில் எந்ததந்த வொகனங்கள் இருக்கின்றன என்று 

தகட்டு ஒரு பட்டியமல நீங்கள் அனுப்பியிருக்கின்றீர்கள். 

அந்ததநரம், அப்படியொன வொகனங்கள் ஒன்றுதை தங்களிடம் 

இல்மலதயன்று ைன்னொர் பிரததச சமப எழுத்துமூலம் 

உங்களுக்குத் ததொிவித்திருக்கின்றது. தந்திருக்கின்றது. நொன் 

அமத ුාාැත*කරනවා. 

இந்த வொகனம் தமலைன்னொர் தபொலிசில் பிடிபட்டதற்குப் 

பிறகு Chairman திடீதரன்று இந்த வொகனம் தங்களது 

பொவமனயிலிருக்கின்றததன்று கூறி, இதற்குொிய ஆவணங் 

கமள எடுப்பதற்கொக இந்த வொகனத்மதத் தங்களுக்கு 

ைொற்றித்தருைொறு உங்களது அமைச்மசக் தகொருகின்றொர். CID 

விசொரமணயிலிருக்கின்றது என்று பலமுமற அந்த வொகனம் 

சம்பந்தைொகக் தகட்கப்பட்டும், இல்மலதயன்று தசொன்னொர்கள். 

இந்த வொகனம் தங்களது பொவமனயிலிருக்கின்றததன்று 

தமலவர் அவர்கள்தொன் தசொல்கின்றொதர தவிர, தசயலொளர் 

இன்றுவமரக்கும் தங்களது தபொறுப்பில் இந்த வொகனம் 

இல்மலதயன்று ததளிவொகக் கூறுகின்றொர். ஆகதவ, இதிதல 

ஒரு பிமழ - ஒரு களவு - ஒரு தைொசடி நடந்திருக்கின்றது.  இந்த 

வொகனம் சம்பந்தைொக ைன்னொர் ைொவட்ட நீதவொன் நீதிைன்றில் 

50558 என்ற இலக்க வழக்தகொன்றும் நமடதபற்றிருக்கின்றது.  

அந்த வொகனத்தின் உொிமையொளமரக் தகொண்டுவரதவண்டும் 

என்று நீதிைன்றம் தசொன்னபிறகுதொன் எப்படியொவது 

பிமழயொன தகவமலக் தகொடுத்து அந்த வொகனத்மத 

எடுப்பதற்கொக உங்கள் அமைச்சிடம் ஒரு கடிதத்மதக் 

தகட்டதபொது, ஏததொதவொரு வமகயிதல அந்தக் கடிதம் 

தகொடுபட்டு, அந்தப் பிமழயொன கடிதம் நீதிைன்றுக்கு 

வழங்கப்பட்டு, நீதிைன்றம் அந்த வொகனத்மத விடுவித்து, 

இப்தபொது அந்த வொகனம் ைன்னொர் பிரததச சமபயிலிருக் 

கின்றது. ஆனொல், அங்குள்ள எந்த ஆவணத்திலும் அந்த 

வொகனம் அங்குமவத்துப் பொவிக்கப்பட்டதொக இல்மல.  இது 

சம்பந்தைொக நீங்கள் என்ன தசொல்ல விரும்புகின்றீர்கள்?   

 
ැු දන්ිරක අනුුේධ ප්හේර්, මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
පරු ාන්ත්රීනකාා, ඒෙ පැාැරිලිවා 1009 වසශ්ග ාැණික් ැාම් 

ෙහවුශ්ග අව යතාව ාත තාිස  බාශපන තිශබන්ශන්. ින් පසාශසේ 

නැවත පරිංික කිරීම්, පුනරුත්ථාපන අාාතයාං ශයන් එය  බා දී 

තිශබනවා, ාන්නායා ප්රාශේශීය සභාවට. ාන්නායා ප්රාශේශීය 

සභාව දැන් කියනවා නම්, ඒෙ නැාැ කිය ා- දැන් ඔබනකාා ා 

ප්රො  ෙයනවා, ඒ ට්රැක්ට්ග යථය ශපුලී පය භායශ ිස තිශබන්ශන් 

කිය ා. එය ශපුලී පය භායයට පත්තා නම් ශප ස යන්ශන් ඒ යන්ර 

ූ ර, වාාන ආරි  පයල්  යම් යම් තැන්ව  අවභාවිත ශව ා 

තිශබනවා කියන එෙිස. ලියා පරිංිකය අාාතයාං ශ  තියාශපන, 

සාාය ඒවා අශළවි ෙය තිශබනවා කියාත් අපට දැනට ශතුයනකරු 

 ැබී තිශබනවා. වාාන ශද පය පටනක්. අපි ඒ සම්බන්ධශයන් 

ශවනා ෙමිටුවක් පත් ෙය ා, පරීක්ෂ්ඨට ෙටයුනක ෙයශපන යනවා. 

දැනට අාාතයාං ශ  අදාළ නි ධාපතන් අප දැනුවත් ෙය 

තිශබන්ශන් ඒ ට්රැක්ටයය අාාතයාං ය යටශත් ලියා පරිංිකය 

තියාශපන අව යතාව ාත ප්රාශේශීය සභාවට නිදාසා ෙය 

තිශබනවා කියන එෙිස. 

 
ැු ප්ක්. කා ර් මුනතාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு கொ. கொதர் ைஸ்தொன்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 

தகௌரவ இரொ ொங்க அமைச்சர் அவர்கதள, நீங்கள் ஒரு 

தவறுக்கு உடந்மதயொக இருக்கக்கூடொது.  அந்த வொகனம் 

2009 -  2019 வமர ைன்னொர் பிரததச சமபயொல் பொவிக்கப்பட 

வில்மல.  அது ஒரு தனிநபரொல் பொவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.  

அரச வொகனங்கமளப் பொவித்ததற்கொக முன்னொள் பொரொளு 

ைன்ற உறுப்பினர்கமள CID மகது தசய்திருக்கிறது.  

கிட்டத்தட்ட 10 வருடங்களொக இதமன ஒரு தனிநபர் 

பொவித்திருக்கின்றொர்.  எனதவ, அதற்குொிய நடவடிக்மகமயக் 

கொலதொைதம் இல்லொைல் விமரவொக எடுக்கதவண்டும்.  

சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்ைொர் வொகனதைொன்மறப் பொரொளு 

ைன்ற உறுப்பினருக்குக் தகொடுப்பதத பிமழதயன்று தசொல்லிக் 

மகது தசய்யப்பட்டிருக்மகயில், 9 வருடங்களொக அரசுக்குச் 

தசொந்தைொன 'டிரக்டர்' வண்டிதயொன்று தனிநபரொல் பொவிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது.  ஆகதவ, உடனடியொக இது ததொடர்பொக  

CIDஇனருக்குத் ததொிவிக்க தவண்டும்.   இந்த ஒரு வொகனத்துக் 

குொிய முடிமவ நீங்கள் எடுத்தீர்கதளன்றொல், அந்த 30 

வொகனங்களும் எங்தகயிருக்கின்றன என்பமத அறியலொம் என 

நொன் நிமனக்கின்தறன்.   எைது ஆட்சியில்  இவ்வொறொன 

தைொசடிகளுக்கு நொங்கள் இடங்தகொடுக்கக்கூடொது.  எைது 

 னொதிபதி அவர்கள் இவ்வொறொன தைொசடிகமள இல்லொை 

லொக்குவதற்கொக வந்திருக்கின்றொர்.  அதற்கொகப் பொடுபட்ட 

வர்கள்தொன் நொங்கள் என்ற அடிப்பமடயில் விமரவொக 

இதற்குொிய நடவடிக்மகமய எடுங்கள்.  தசன்ற ஆட்சியிதலதய 

இது சம்பந்தைொக விசொரமண தசய்தொர்கள்.  ஆனொல், அதிகொர 

ைிக்கவர்கள் இதில் ததொடர்புபட்டிருந்ததொல் நடவடிக்மக 

எடுக்கப்படவில்மல.  எனதவ,  நீதியொன நடவடிக்மகமய 

விமரவொக எடுங்கள் என்பமதத்தொன் நொன் இங்கு 

கூறிக்தகொள்ள விரும்புகின்தறன்.   

 
ැු දන්ිරක අනුුේධ ප්හේර්, මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

පරු ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාාට ශබුශාුා සානකතිිස. ඔබනකාා දයන 

ප්රතිපත්තිශ ා  පට තාිස පැාැරිලිවා අපත් ෙටයුනක ෙයන්ශන්. 

ාා ඔබනකාාට විශ ේෂ්ඨශයන්ා කියන්න ඕනෑ, ඒ අවභාවිත 

කිරීම්ව ට -ිඩම් අවභාවිත කිරීම්, වාාන, නිවාස, ශේශපුළ ආදී 

 පයල් ට- අදාළ ෙරුණු ොයටා  පයල්  අප දැනටාත් 

අනාවයටය ෙය ශපන තිශබන බව.  ඔය කියන ට්රැක්ට්ග යථය 

පාටක් ශනුශවිස, ඔබනකාා කියපු ආොයයට වාාන 30ක්, 40ක් 

ශම් විධියට අසාථානපත ෙය තිශබනවා, පරු ාන්ත්රීනකානි. ඒ 

සම්බන්ධශයන් ශසුයා බැලීම් ශනුෙයපු නි ධාපතන්ටත්, ඒවා 

අවභාවිත ෙළ පුේප යන්ටත් එශයහිව අපි අනිවා්ගශයන්ා  සතිය 

අනුව ෙටයුනක ෙයන බව  ාා ශම් උත්තරීතය සභාවට ප්රො  

ෙයනවා. ඒ වාශේා ඊළඟ වතාවෙ ශම් සම්බන්ධශයන් 

සවිසාතයාත්ාෙ වා්ගතාවක් ඔබනකාාට  බා ශදන බවත් ාා ප්රො  

ෙයනවා.  

897 898 

————————— 
* ලියවිල් 0ල දිරිපප්, ප්නොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சைர்ப்பிக்கப்படவில்மல. 

  Document not tendered. 
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17.  ැු ප්ක්. කා ර් මුනතාන් මහතා 
        (ைொண்புைிகு கொ.கொதர் ைஸ்தொன்) 
      (The Hon. K. Kader Masthan) 

 අග්රාාාතයනකාා සා නාපපතෙ සංව්ගධන ාා නිවාස  

අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (1): 

(අ) එවෙට පුනරුත්ථාපන, නැවත පරිංික කිරීම් සා හින්  
ආපමිෙ ෙටයුනක අාාතයාං ය යටශත් වවුනියාව ප්රශේ ශ  
්රියාත්ාෙ වූ නිවාස ශයෝජනා ක්රාය යටශත් නිවාස අහිමි 
පුේප යන්ට නිවාස  බා ශදන බව එනකාා දන්ශන්ද? 

(ආ) (i)  වවුනියාව ප්රා ශේශීය ශල්ෙම් ශෙුට්ධාසශ  ග්රාා 
නි ධාපත වසම් 41 අතපතන් නිවාස  බා දීා සහාා 
1029 ව්ගෂ්ඨශ දී ාඳුනාශපන ඇති ප්රති ාභින් 
සංඛ්යාව ශෙුපාටද  

 (ii) ිාත එක් එක් ග්රාා නි ධාපත වසා සහාා ශම් 
වනශතක්  බා දී ඇති නිවාස සංඛ්යාව ශවන් ශවන් 
ව ශයන් ශෙුපාටද  

 (iii)  එා නිවාස  ාභින්ශේ නම් ෙවශ්ගද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) (i) එක් එක් ග්රාා නි ධාපත වසා සහාා නිවාස ශවන් 
ෙයන පදනා ෙවශ්ගද  

 (ii) ෙල්ලිට  ම් ග්රාා නි ධාපත වසශම් මුල් 
පරිංිකෙරුවන්ට සා පසුව පරිංික ෙයවනු  ැබූ අයට 
නිවාස ශවන් කිරීශම්දී පදනම් ෙය පනු  ැබූ 
සාධෙ ෙවශ්ගද  

 (iii) එා නිවාස ශවන් කිරීශම්දී පැන නැීම ඇති පැටලුව 
විසඳීාට පනු  බන පියවය ෙවශ්ගද   

 (iv) ශම් වනශතක් නිවාස  ැබී ශනුාැති පුේප යන්ට 
නිවාස  බා ශදන රිනය ෙවශ්ගද  

 යන්නත් එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

()) ශනු එශසේ නම්, ඒ ාන්ද?   

 

 பிரதை அமைச்சரும் நகர அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடமைப்பு 

அமைச்சருைொனவமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) முன்னொள் புனர்வொழ்வளிப்பு, ைீள்குடிதயற்றம் ைற்றும் 

இந்து ைத அலுவல்கள் அமைச்சின் கீழ், வவுனியொ 

பிரததசத்தில் நமடமுமறப்படுத்தப்பட்ட வீடமைப்புத் 

திட்டத்தின் கீழ் வீடற்றவர்களுக்கு வீடுகள் வழங்கப் 

பட்டன என்பமத அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) வவுனியொ பிரததச தசயலகப் பிொிவிற்கொன 42 

கிரொை உத்திதயொகத்தர் பிொிவுகளுக்கு ைத்தியில் 

வீடுகமள வழங்குவதற்கொக 2019ஆம் ஆண்டில் 

அமடயொளம் கொணப்பட்டுள்ள பயனொளிகளின் 

எண்ணிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 (ii) தைற்படி ஒவ்தவொரு கிரொை உத்திதயொகத்தர் 

பிொிவுக்கும் இதுவமர வழங்கப்பட்டுள்ள வீடு 

களின் எண்ணிக்மக தவவ்தவறொக யொது; 

 (iii) தைற்படி வீடு தபறுநர்களின் தபயர்கள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) (i) ஒவ்தவொரு கிரொை உத்திதயொகத்தர் பிொிவுக்கும் 

வீடுகள் ஒதுக்கப்படும் அடிப்பமட யொது 

என்பமதயும்; 

 (ii) கள்ளிக்குளம் கிரொை உத்திதயொகத்தர் பிொிவிற் 

கொன ஆரம்பக் குடியிருப்பொளர்களுக்கும் பின்னர் 

குடியைர்த்தப்பட்டவர்களுக்கும் வீடுகமள 

ஒதுக்கீடு தசய்மகயில் அடிப்பமடயொகக் 

தகொள்ளப்பட்ட கொரணிகள் யொமவ; 

 (iii) தைற்படி வீடுகமள ஒதுக்கீடு தசய்மகயில் எழுந் 

துள்ள பிரச்சிமனமயத் தீர்ப்பதற்கொக தைற் 

தகொள்ளப்படும் நடவடிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 (iv) இதுவமரயில் வீடுகள் கிமடக்கப்தபறொதுள்ள 

வர்களுக்கு வீடுகள் வழங்கப்படும் திகதி யொது 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Urban 

Development and Housing: 

(a) Is he aware that houses were provided to homeless 
people under the housing project that was 
operative in Vavuniya District under the then 
Ministry of Rehabilitation, Resettlement and 
Hindu Religious Affairs? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the number of beneficiaries that were  
identified in the year 2019 to be provided 
with houses from among the 42 Grama 
Niladhari Divisions in  the Divisional 
Secretary's Division of Vavuniya; 

 (ii) the number of houses provided to each of 
the aforesaid Grama Niladhari Divisions up 
to now, separately; and 

 (iii) the names of the aforesaid beneficiaries of 
houses? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) the basis on which houses are allocated to 
each Grama Niladhari Division; 

 (ii) the factors that were used as a basis when 
allocating houses to the original inhabitants 
of Kallikulum Grama Niladhari Division 
and to those who were settled there later; 

 (iii) the steps that will be taken to solve the 
problems that have arisen when allocating 
the aforesaid houses; and 

 (iv) the date on which houses will be provided 
to the persons who have not received 
houses yet? 

(d) If not, why?  
 
ැු දන්ිරක අනුුේධ ප්හේර්, මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
පරු නිශයෝජය ොයෙ සභාපතිනකානි, අග්රාාාතයනකාා සා 

නාපපතෙ සංව්ගධන ාා නිවාස අාාතයනකාා ශවනුශවන් ාා එා 

ප්ර ානයට පිළිනකය  බා ශදනවා. 
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(අ)  ඔේ.  

 පුනරුත්ථාපන, නැවත පරිංික කිරීම් සා හින්  ආපමිෙ 

ෙටයනක අාාතයාං ය ාිනන් පැටුම්ොරී වාතාවයටය 

ශාේනකශවන් නිවාස අහිමිව අවතැන් වූ පවුල් සහාා නිවාස 

 බා  න් බව දනිමි. 

(ආ)  (i)  ප්රති ාීනන් 465කි. 

 (ii)  ඇමුණුා - 02 හි දක්වා ඇත. 

 (iii)  ඇමුණුා - 01 හි දක්වා ඇත. 

(ඇ)  (i)   ැශබන ප්රතිපාදන අනුව ඒ ඒ අවසාථාශේ ානක වන 

අව යතා ාා ප්රමුඛ්තා ාත ප්රාශේශීය ශල්ෙම් වි පන් 

ග්රාා නි ධාපත වසම් අතය නිවාස සංඛ්යාව ශවන් 

කිරීා  ප  ෙයනු  බිස.  

  ඒවා විධිාත් ෙයන්න ඕනෑ. අපි ශම් ශවේදීත් ඒවා 

විධිාත් ෙයමින් ින්නවා. පසු ිනය වෙවානුශේ 

 පේධ ශවච්ම ශේව ට අදාළ ොයටා තාිස පිළිනකය 

විධියට අප ඔබනකාන් ාට ශම්  බා ශදන්ශන්.   

 (ii)   ශාා නිවාස  බා දීශම්දී මුල් පරිංිකෙරුවන් ාා 

පසුව පරිංික වූ අය යනුශවන් ස ො බැලීාක් 

ශනුෙයන අතය, පැටුම්ොරී වාතාවයටය 

ශාේනකශවන් නිවාස අහිමි වූ මුල් පවුල් ාා ඔවුන්ශේ 

අනුපවුල් යන පදනමින් අාාතයාං ය ාිනන්  බා දී 

ඇති නි්ගටායෙ ාත ප්රති ාීනන් ශතෝයා පනු  බිස. 

ඊට අදාළ විසාතය, ඇමුණුා 03 හි දක්වා ඇත. 

 ඇමුණුා 02, 01, සා 03 ුාාැත* ෙයමි.  

 (iii)  නිවාස ප්රති ාීනන්ශේ  ේපැනවිලි සහාා පිළියම් 
ශයදීශම් යන්රටයක් පවතී.  

  1. ශතෝයා පන්නා  ද ප්රති ාීනන්ශේ නාා 

ශල්ඛ්නය, ප්රාශේශීය ශල්ෙම් ෝගයා ශ  

ප්රද්ග නය කිරීා. 

  2.  පැමිණිලි ිරිපතපත් කිරීා සහාා සති ශදෙෙ 

(01) ො යක්  බා දීා. 

  3.  ප්රාශේශීය ශල්ෙම් වි පන් නම් ෙයන  ද 

ෙමිටුවක් ාිනන් පැමිණිලි වි ාශල්ෂ්ඨටය කිරීා. 

  4.  අවසන් ප්රති ාීන නාා ශල්ඛ්නය සැෙීමා. 

   ඒෙ දැනට පැවතශපන එන යන්රටයක්. ඒ 

ප්රශේ ශ  ින්න ශේ පා න අධිොපතය සාඟ 

සාෙච්ඡා ෙය ා ඒ යන්රටශ ත් යම් යම් 

සංශ ෝධන ෙයන්න ිරිපතශ දී අපි ෙටයුනක 

ෙයනවා.  

 (iv)   පැටුම්ොරී වාතාවයටය ශාේනකශවන් නිවාස අහිමි 

වූ නිවාස සැප ාට ශනුාැකි වූ ිතිපත පවුල් සහාා 

1013 වසය අවසන් වීාට ශපය අය වැය ප්රතිපාදන 

අනුව නිවාස  බා දීශම් ෙටයුනක සැ සුම් ෙය ඇත. 

())  අදාළ නැත. 
 

ැු ප්ක්. කා ර් මුනතාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு கொ. கொதர் ைஸ்தொன்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 

தகௌரவ இரொ ொங்க அமைச்சர் அவர்கதள, நன்றி. கடந்த 

கொலங்களில் நொங்கள் இந்த வீட்டுத் திட்டங்கமளக் 

தகொடுக்கும்தபொது ததமவப்பொடுகள் பல GN Divisionsஇல் 

இருந்தொலும் குறிப்பிட்ட ஒரு சில GN Divisionsஇமன ைட்டும் 

சிலருமடய ததமவக்கொகத் ததொிவுதசய்து, அதிலும் ஆரம்பத்தி 

லிருந்தத அந்தக் கிரொைங்களிலிருந்தவர்களுக்குக் தகொடுக் 

கொைல், புதிதொக ைீள்குடிதயறியவர்களுக்குத்தொன் முன்னுொிமை 

வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பொகச் தசொல்வததன்றொல், பல 

கிரொைங்களுக்கு அதிக எண்ணிக்மகயொன ததமவயிருக் 

மகயில், எந்தவிதைொன அளவீடுகளும் இல்லொைல் சில 

கிரொைங்களுக்கு வீடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. நீங்கள் 

தசொல்வதுைொதிொி உங்களுமடய அமைச்சுக்கூடொக உங்களு 

மடய தைற்பொர்மவயில் நடக்கின்ற வீட்டுத்திட்டங்களில் 

நீங்கள் சொியொன circularsஇமன அனுப்பிக் தகொடுக்கின்ற 

முமறகள் இப்தபொது பொரொட்டத்தக்க முமறயிலிருக்கின்றன.  

இருந்தொலும், கடந்தகொலங்களில் வீடுகள் தகொடுக்கப்பட்ட 

முமறகள் பிமழதயன்று நொங்கள் அன்தற தசொன்தனொம்.  

இவ்வொறு பிமழயொன முமறயில் தகொடுக்கப்பட்டதொல் சில 

இடங்களில் நூற்றுக்கணக்கொன வீடுகள் தகொடுக்கப் 

பட்டுள்ளதபொதும் 50 வீதைொன ைக்கள்கூட அந்தக் கிரொைங் 

களில் இல்மல.  ஏதனன்றொல், வீடுகள் மூடப்பட்டிருக்கின்றன. 

அதததநரம், ஏமனய கிரொைங்களில் வீடுகள் ததமவயொன 

வர்கள் இருந்தும் அவர்களுக்குக் தகொடுபடொைலிருக்கின்றது.  

எனதவ, இதமன அவ்வொதற விடொைல் சம்பந்தப்பட்ட 

அதிகொொிகளுக்தகதிரொக ஒழுக்கொற்று நடவடிக்மக எடுக்கப்பட 

தவண்டும். ஏதனன்றொல், இவ்வொறு விட்டுவிட்டுப் 

தபொகும்தபொது அதிகொொிகள் தொங்கள் நிமனத்தமதச் தசய்யப் 

பொர்க்கின்றொர்கள்.  அதற்கு இடங்தகொடுக்கொைல், தவறு தசய்ப 

வர்களுக்தகதிரொக நடவடிக்மக எடுக்குைொறு உங்களிடம் 

தகட்டுக்தகொள்கின்தறன்.   

 
ැු දන්ිරක අනුුේධ ප්හේර්, මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
පරු ාන්ත්රීනකානි, ශම් සම්බන්ධශයන් ඔබනකාන් ා එක්ෙ අපි 

සාෙච්ඡා ෙළා. විශ ේෂ්ඨශයන්ා පරු අග්රාාාතයනකාා නිවාස 

ඇාතිවයයා විධියට අපට  බා  න් උපශදසා අනුව අපි ශම් සංඛ්යා 

ශල්ඛ්න, එශාා නැත්නම් ශම් ශතුයනකරු අනාවයටය ෙය පන්න 

ශම් ශවේරිත් ෙටයුනක ෙය අවසන්.  පයයට  පයයක් වැඩ අවසන් 

ෙය ාත් පවුල්ව ට නිවාඩු පත ෙයන්න වාශේ ඒ නිවාස 

තබාශපන  පටින බවට එහිදී අපට ශතුයනකරු ාම්බ වුටා. ඒ 

පවුල්ව  සාාාජිෙයන් ො යෙට ඇවිල් ා ඒ නිවශසේ ින්නවා. 

සාාය නිවාසව  ෙවුරුවත් පරිංිකශව ාත් නැාැ. වි ා  ව ශයන් 

ූල ය අවභාවිතයක්, මුදල් නාසාතියක් ඒ නකළ  පේධශව ා 

තිශබනවා. එා නිසා ඒවා නිවැයරි ෙයමින් ශම් වනවිට වන්නි 

ප්රශේ ශ ත්, යාපනය රිසාත්රික්ෙශ ත්, නැ ශඟනහිය පළාශත්ත් 

නිවාස සෑදීා ශවනුශවන් මුදල් නිදාසා ශෙශයමින් පවතිනවා, 

1012 ව්ගෂ්ඨශ  අය වැය ප්රතිපාදනව ට අනුව. ාැබැිස, ඒ මුදල් 

නිදාසා ෙයන්ශන් නිවැයරි ශතුයනකරු අනාවයටය ෙය පත් 

ඒවාටිස. දැන් අපි ෙමිටු ක්රායක් යට ශත් ඒ සහාා වැඩසටාන් 

්රියාත්ාෙ ෙයනවා. ඒ ෙමිටු  ක්රාශ  ූලලිෙයා ශවන්ශන් 

සම්බන්ධීෙයට ෙමිටුශේ සභාපතිවයයා. ඒ අනුව අපට ශතෝයා 

එවන නිවාස ශවනුශවන් අපි මුදල් ප්රතිපාදන  බා ශදනවා. ඒ 

වාශේා හිසාව තිශබන නිවාසව  ජනතාව පරිංික ෙයවීා සහාා 

ඔබනකාන් ා අපට අව ය සාශයෝපය දක්වන්න. සතය ව ශයන්ා 

නිවාස නැති අය ඒ නිවාසව  පරිංික ෙයවන්න අපි ක්රා ශේදයක් 

සෙසා ෙයනවා. 

 
ැු ප්ක්. කා ර් මුනතාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு கொ. கொதர் ைஸ்தொன்) 
(The Hon. K. Kader Masthan) 
நன்றி.  

901 902 

————————— 
*  පුුනතකාලප්හ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ගලිශම්න්නකව 

අඩු ආ ායම්ලාභි පවුල් 0වල  නිවාු දිරකර දීප්ම් 
වැඩු හන: විුනතර  

குமறந்த வருைொனம் தபறும் குடும்பங்களுக்கொக 

வீடுகமள நிர்ைொணிக்கும் தவமலத்திட்டம்: விபரம் 
PROGRAMME TO BUILD HOUSES FOR LOW-INCOME 

FAMILIES: DETAILS 
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18.  ැු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
 (ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

      (The Hon. Mujibur Rahuman) 

අග්රාාාතය සා නාපපතෙ සංව්ගධන ාා නිවාස 

අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ) (i)  පයලුා ග්රාා නි ධාපත වසම් ආවයටය වන පපතරි 
අඩු ආදායම් ාීන පවුල්ව ට නිවාස ිරිෙය දීශම් 
වැඩසටානක් අාාතයාං ය වි පන් ්රියාත්ාෙ 
කිරීාට පියවය ශපන තිශබ්ද  

 (ii)  එශසේ නම්, එා වැඩසටාන ්රියාත්ාෙ ෙයනු 
 බන ග්රාා නි ධාපත වසම්ව  නම් ෙවශ්ගද  

 (iii) ට ලී නිවාසව  පරිංිකව  පටින පවුල් සහාාද ිාත 
වැඩසටාන ්රියාත්ාෙ ෙයන්ශන්ද  

 (iv) එශසේ නම්, ඒ සම්බන්ධශයන් අාාතයාං ය වි පන් 
පනු  බන ්රියාාා්ගප ෙවශ්ගද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ)  ශනුඑශසේ නම්, ඒ ාන්ද?  

 
  பிரதை அமைச்சரும் நகர அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடமைப்பு 

அமைச்சருைொனவமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i) சகல கிரொை உத்திதயொகத்தர் பிொிவுகமளயும் 

உள்வொங்கும்வமகயில் குமறந்த வருைொனம் 

தபறும் குடும்பங்களுக்கு வீடுகமள நிர் 

ைொணிக்கும் தவமலத்திட்டதைொன்மற அமைச்சி 

னொல் தசயற்படுத்துவதற்கு நடவடிக்மக தைற் 

தகொள்ளப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், தைற்படி தவமலத்திட்டம் தசயற் 

படுத்தப்படும் கிரொை உத்திதயொகத்தர் பிொிவு 

களின் தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) வொடமக வீடுகளில் வசிக்கின்ற குடும்பங் 

களுக்கும் தைற்படி தவமலத்திட்டம் முன்தனடுக் 

கப்படுைொ என்பமதயும்; 

 (iv) ஆதைனில், அது ததொடர்பொக அமைச்சு தைற் 

தகொள்ளும் நடவடிக்மக யொததன் பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Urban 
Development and Housing:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) whether steps have been taken by the 
Ministry to implement a programme to 
build houses for low-income families 
covering all Grama Niladhari Divisions; 

 (ii) if so, the names of the Grama Niladhari 
Divisions in which the aforesaid 
programme will be implemented; 

 (iii) whether the aforesaid programme will be 
implemented for the families living in 
rental houses as well; and 

 (iv) if so, the measures that will be taken by the 
Ministry in that regard? 

(b) If not, why not?  

 
ැු දන්ිරක අනුුේධ ප්හේර්, මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
පරු නිශයෝජය ොයෙ සභාපතිනකානි, අග්රාාාතය  සා නාපපතෙ 

සංව්ගධන ාා නිවාස අාාතයනකාා ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට 

පිළිනකය  බා ශදනවා. 

(අ)  (i)  ඔේ. 

 (ii)   2020 ව්ගෂ්ඨශ දී ආයම්භ ෙයන  ද දඔබට ශපයක් 
- යටට ශාටක්ද නිවාස ආධාය වැඩසටාන යටශත් 
නිවාස 9,971ක් ිරිකිරීා ආයම්භ ෙය වැඩෙටයුනක 
අවසන් ශවමින් පවතිනවා. ඊට අදාළ ග්රාා 
නි ධාපත වසම් ඇමුණුශාහි දක්වා ඇත. 

 

 ඇමුණුා ුාාැත* ෙයමි. 

 (iii)  ශාා වැඩසටාන ාන්න් ූලලිෙ ව ශයන්ා 
පැල්පත්ව  ජීවත්වන අඩු ආදායම් ාභි පවුල් 
සහාා නිවාස ිරිෙය දීා  ප ෙයන අතය, අනිට ත් 
නිවාස අව යතා සහාා ද නිවාස  බා දීා ශෙශයහි 
අවධානය ශයුමුෙය දැනටාත් එය ්රියාත්ාෙ 
වනවා. 

 (iv)   සෑා ාැතිවයට ශෙුට්ධාසයෙටා නිවාස 200 
බැිනන් යුත් ද පයපත නිවාස වයාපිතියද ශම් 
වනශෙුට ආයම්භ ෙය ඒ නකළ  පයලු ෙටයුනක 
ශෙරීශපන යනවා. ශම් නකළින් නිවාස අව යතාව 
ඇති ාැරි ආදායම් ාභි පවුල් සහාා නිවාස  බාදීා 
 ප  ශෙශයනවා. 

  පරු අග්රාාාතයනකාාශේ උපශදසා අනුව ට ලී 
නිවැ පයන් ශවනුශවන් අවා මි ෙට ාාල් නිවාස 
ිරිෙයදීා සහාා විශ ේෂ්ඨ වැඩසටානක් ආයම්භ 
ෙයන්න අපි බ ාශපුශයුත්නක වනවා. ඊට අව ය 
විශ ේෂ්ඨ  දැනුා අයශපන NERD වැනි ආයතන 
සම්බන්ධ ෙය ශපන සෑා ාැතිවයට 
ශෙුට්ධාසයො එා වැඩසටාන ්රියාත්ාෙ 
ෙයන්න අව ය ෙටයුනක අප ූ දානම් ෙය 
තිශබනවා. 

(ආ)  අදාළ ශනුශේ. 

 

ැු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

පරු නිශයෝජය ොයෙ සභාපතිනකානි, ාශේ පළමුවැනි අනකරු 

ප්ර ානය ශායිස.  

 පයලු ග්රාා නි ධාපත වසම් ආවයටය වන පපතරි අඩු 

ආදායම් ාභි පවුල්ව ට නිවාස  බා ශදන වයාපිතිය ශෙුළ  

ප්රාශේශීය ශල්ෙම් ෝගයා යටත්, තිඹිපතපසායාය ප්රාශේශීය ශල්ෙම් 

ෝගයා යටත් අදාළ ග්රාා නි ධාපත වසම්ව ත් ්රියාත්ාෙ 

වනවාද? 

903 904 

————————— 
*  පුුනතකාලප්හ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ැු දන්ිරක අනුුේධ ප්හේර්, මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
පරු ාන්ත්රීනකානි, ශෙුළ  රිසාත්රික්ෙය නකළ ිඩ පාසුෙම් 

තිශබන ප්රශේ ව  ඒ නිවාස ාදන්න පු වන්. නමුත්, ශම් 

වයාපිතිය පැල්පත් ජනපානය  පටින ප්රශේ ව ට පැළශපන 

වයාපිතියක් ශනුශවිස. ඒෙ ාා පැාැරිලිවා කියන්න ඕනෑ. 

නමුත්, ශම් ශවේරි ශෙුළ  රිසාත්රික්ෙය නකළ තිශබන ග්රාා නි ධාපත 

වසම්වලින්  පයයට 60ෙට වඩා -විශ ේෂ්ඨශයන් අවිසාසාශේල් , 

ශාෝාාපා වැනි ඔබනකාා සහාන් ෙළ අනිට ත් ප්රශේ ව  පවා- ශම් 

වයාපිතිය ්රියාත්ාෙ ෙයන්න අව ය ෙටයුනක අපි ෙයනවා.  

නමුත්, දඔබට ශපයක් - යටට ශාටක්ද වැඩසටාන ශෙුළ  

සා තදාසන්න ප්රශේ ව ට ශනුපැළශපන නිසා, පරු 

අග්රාාාතයනකාා අපට උපශදසා දී ා තිශබනවා, මීට වැඩි මුද ක් 

වියදම් වුටත් ඒ ාාල් නිවාස ක්රාශේදය ඒ ප්රශේ ව ට ශපන 

එන්න කිය ා.  

 

ැු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ශබුශාුා සානකතිිස, පරු යාජය ඇාතිනකානි. ඔබනකාා කියන 

එෙ ාපත. ඒ වයාපිතිය ශෙුළ  නපයය ආශ්රිතව  ප කිරීා 

පැළශපන්ශන් නැාැ. ඒ  නිසා ාාල් නිවාස ක්රාව ට යන්න ඕනෑ.  

ඊළඟ ොයටයත් ඔබනකාාශේ අාාතයාං යට සම්බන්ධ 

ොයටයක්. ඔබනකාා දන්නවා, පසුිනය දා ශතුටළඟ ප්රශේ ශ  

ෙජීාා වත්ශත් නිවාස 17ක් විතය ප්රාාටයෙට ිනන්ශනන් 

අ ාභාානි වුටා කිය ා. ඒ නිශවසා වැ පයන් දැනට ජීවත් 

ශවන්ශන්, ප්රජා  ා ාව . ඒ අය පැන පන්නා වූ තීයටය 

ශාුෙක්ද? ඒ අයට ිතා ික්ානින් නිවාස  බා ශදන්න ශාුෙක් 

ශාෝ වැඩ පිළිශවළක් ්රියාත්ාෙ ශවනවාද, පරු යාජය 

ඇාතිනකානි? 
 

ැු දන්ිරක අනුුේධ ප්හේර්, මහතා 
(ைொண்புைிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ඇත්ත ව ශයන්ා ාා ශම් ොයටය කියන්න ඕනෑ. පරු 

අග්රාාාතයනකාා යාජය අාාතයවරු නකන්ශදශනට ට වනක නිවාස, 

ග්රාමීය නිවාස සා නාපපතෙ නිවාස විධියට ශම් අාාතයාං ශ  බ ය 

පවය ා තිශබනවා. ඒෙ නිසා නාපපතෙ ාා තදාසන්න ප්රශේ ව  

නිවාස ෙටයුනක භායව ින්න යාජය අාාතයනකාාට ඒ සහාා 

අවසාථාවක්  ැශබිස. ඒ අය ශවනුශවන් නිවාස ෙඩිනමින්  බා රිය 

යුනකිස කිය ා අපි ෙථා ෙළා. ඒ ශවනුශවන් ෙඩිනමින් ්රියාාා්ගප 

පන්න එනකාාට අවසාථාවක් දී ා තිශබනවා.  

 
 

ප් ය නධ පුරවැසි මාසික දීමනාව:  විුනතර  
சிதரஷ்ட பிரம களுக்கொன ைொதொந்தக் 

தகொடுப்பனவு: விபரம் 
SENIOR CITIZENS’ MONTHLY ALLOWANCE: DETAILS   

     

607/2020 
19.ැු ැයන්ත කුණාතිලක මහතා 

(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ශස ඛ්ය අාාතයනකමියශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (1): 

(අ)  (i) ශම් වනවිට ශජයෂ්ඨාධ පුයවැ ප දීානාව  බා ශදනු 
 බන පුේප යන් සංඛ්යාව ශෙුපාටද  

 (ii) එා දීානාව  බා පැ සා සහාා අය ම් ෙය දැනට 
ශපුශයුත්නක ශල්ඛ්නශ   පටින සංඛ්යාව 
ශෙුපාටද  

 (iii) යජශ  දශස භාපශ  දැක්ාද ප්රතිපත්ති 
ප්රො නයට අනුව, ශජයෂ්ඨාධ පුයවැ ප ාා පෙ 
දීානාව රු.1000.00  පට රු. 1500.00 දක්වා වැඩි 
කිරීාට ්රියා ාා්ගප ශපන තිශබ්ද  

 (iv) එශසේ නම්, එා වැඩි ෙයනු  බන දීානාව  බා 
ශදන රිනය ෙවශ්ගද  

 (v) විශේ  වන්දනා පාන් සහාා ශජයෂ්ඨාධ 
පුයවැ පයන්ට අඩු ශපුලියට ටය  බා දීශම් වැඩ 
පිළිශවළක් තිශබ්ද    

 (vi) එශසේනම්, එය සම්බන්ධීෙයටය ෙයනු  බන 
ආයතන ෙවශ්ගද  

 යන්න එනකමිය ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) ශනුඑශසේ නම්, ඒ ාන්ද?   

 

சுகொதொர அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இன்றளவில் சிதரஷ்ட பிரம கள் தகொடுப்பனவு 

வழங்கப்படுகின்றவர்களின் எண்ணிக்மக 

எவ்வளவு என்பமதயும்; 

  (ii) தைற்படி தகொடுப்பனமவ தபறுவதற்கு 

விண்ணப்பித்து இன்றளவில் கொத்திருப்பு 

பட்டியலில் உள்ளவர்களின் எண்ணிக்மக 

எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 (iii) அரசொங்கத்தின் "சுபிட்சத்தின் தநொக்கு" 

தகொள்மகப் பிரகடனத்தின் பிரகொரம் சிதரஷ்ட 

பிரம களுக்கொன ைொதொந்தக் தகொடுப்பனமவ 

ரூ. 2000.00 இலிருந்து ரூ. 2500.00 வமர 

அதிகொிப்பதற்கு நடவடிக்மக தைற்தகொள்ளப் 

பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iv) ஆதைனில், தைற்படி அதிகொிக்கப்பட்ட 

தகொடுப்பனவு வழங்கப்படும் திகதி யொது 

என்பமதயும்; 

 (v) தவளிநொட்டு யொத்திமரகளுக்கு, சிதரஷ்ட 

பிரம களுக்கு குமறந்த வட்டியில் கடன் 

வழங்கும் தவமலத்திட்டதைதும் உள்ளதொ 

என்பமதயும்; 

 (vi) ஆதைனில், அதமன ஒருங்கிமணக்கின்ற 

நிறுவனங்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Health:  

(a) Will she inform this House - 

 (i) the number of persons who receive the 
senior citizens’ allowance; 

 (ii) the number of persons who had applied for 
the allowance and in the waiting list; 

 (iii) whether measures have been taken to 
increase the senior citizens’ monthly 
allowance from Rs. 2,000 to Rs. 2,500 
according to the National Policy 
Framework “Vistas of Prosperity and 
Splendour”; 

 (iv) if so, the date on which the increased 
allowance will be provided; 
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 (v) whether a programme is in place to provide 
loans at concessionary rates for senior 
citizens who engage in foreign pilgrimage; 
and 

 (vi) if so, the institutions that co-ordinate the 
process? 

(b) If not, why? 
 

ැු (වව ය) ළු ර්ල්ති රනාන්ු පුල් 0ප්ල් 0  මහ්,මිය 
(රාථමික ප්ු ඛය ප්ුේවා  වුසැත ප්ර ැ හා ප්කොවිඩ් ප්ර ැ 
පාලන ක යුුර රා ය අමාතයුරමිය) 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சுதர்ஷனி 

பர்னொந்துபுள்தள - ஆரம்ப சுகொதொர தசமவகள், ததொற்று 

தநொய்கள் ைற்றும் தகொவிட் தநொய்க் கட்டுப்பொட்டு அலுவல்கள் 
இரொ ொங்க அமைச்சர்) 

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle - State 
Minister of Primary Health Care, Epidemics and Covid 
Disease Control) 

පරු නිශයෝජය ොයෙ සභාපතිනකානි, ශස ඛ්ය ඇාතිනකමිය 

ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකය ශදනවා.  

(අ) (i) ශම් වන විට ශජයෂ්ඨාධ පුයවැ ප දීානාව ශදනු  බන 
පුේප යන් සංඛ්යාව  ාාය ක්ෂ්ඨ දාසයදාසා ායීමය 
ාැටාතකි. (426,667)  

 (ii) ශජයෂ්ඨාධ පුයවැ ප දීානාව  බා පැ සා සහාා 
ශපුශයුත්නක ශල්ඛ්නශ   පටින සංඛ්යාව ශද ක්ෂ්ඨ 
තිසාඅටදාසා ාය පය ාතලිාකි. ( 138,640)   

 (iii) අව ය ්රියාාා්ගප පනිමින් පවතී. 

 (iv) ප්රතිපාදන ශවන් ෙළ විපස  බා ශදනු  ැශබ්. 

 (v) යාජය ාා ශප ේපලිෙ බැංට  ාන්න් ටය ශයෝජනා 
ක්රායක් ාඳුන්වා දීා සහාා අදාළ බැංට  ාන්න් 
ශතුයනකරු  බාශපන සාෙච්ඡා කිරීාට අව ය 
ෙටයුනක සංවිධානය ෙය ඇත.  

 (vi) වැඩිහිටි තැනැත්තන් සහාා වූ ජාතිෙ සභාව. 

(ආ) පැන ශනුනඟී. 
 

ැු ැයන්ත කුණාතිලක මහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

පරු නිශයෝජය ොයෙ සභාපතිනකානි, ාශේ පළමුවැනි අනකරු 

ප්ර ානය ශායිස.  

පරු යාජය ඇාතිනකමියනි, ශම් ප්ර ානය, ශේ පා න ශදදයකින් 

ශතුයව ෙවුරුත් ශවනුශවන් අාන ප්ර ානයක්. දශස භාපයශ  

දැක්ාද ප්රතිපත්ති ප්රො ශ  තිශබනවා, දදැනට  බා ශදන රුපියල් 

1,000ෙ වැඩිහිටි දීානාශවන් ෙපා ාැය ඇති රුපියල් 200ද නැවත 

එක් ෙය ශාා දීානාව රුපියල් 1,500 දක්වා ිාළ දැමීාට ෙටයුනක 

ශෙශ්ගද කිය ා. අපි වැඩිහිටියන් පැන දන්නවා. ඔවුන් ශබුශාුා 

අසයට පිපතසක්. ශවනත් සානාධායයක් ශනු බන, ජීවිතශ  සැහෑ 

සාය පත ෙයන පිපතසක් තාිස ශම් වැඩිහිටි දීානාව  බන්ශන්. 

ඇාතිනකමිය ශාුහටා දන්නවා, ශාිසන් බහුතය පිපතසක් අඩුා 

පටශන් එෙ ශයෝපයෙට ශාෝ ප්රතිොය පන්නවා කිය ා. සාාරු 

ශයෝප පටනාවෙට ශබශාත් පන්නවා. ආණ්ඩුශේා ාැති-

ඇාතිවරු කියනවා, දැන් බඩු මි ත් වැඩි ශව ා කිය ා. ශබශාත් 

ටිෙ පන්න ාපත, ශාුනවා ාපත ෙයන්න ඒ ශදනවා කියපු රුපියල් 

500 ශදන දවසක් ඒ ශපුල් න්ට දැන පන්න පු වන් නම් ශාුහිස.  

ආණ්ඩුව පත් ශව ාත් දැන් සෑශාන ො යක් පත ශව ා 

තිශබනවා.  අශක යාපා න ආණ්ඩුශේ රින  පයය ඇනකළත රුපියල් 

2,000 දීානාව රුපියල් 1,000ක් ෙය ා  න්නා. ාා හිතනවා, 

ඔබනකමිය ශම්ෙට පිළිනකයක්  බා ශදිස කිය ා. 

ැු (වව ය) ළු ර්ල්ති රනාන්ු පුල් 0ප්ල් 0  මහ්,මිය  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சுதர்ஷனி 

பர்னொந்துபுள்தள) 

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
පරු ාන්ත්රීනකානි, අපි ශම් පිළිබහව ෙටයුනක ෙයශපන යනවා. 

මුල් අරියශ්ග ශපුශයුත්නක ශල්ඛ්නශ  ින්න 138,640 සහාා 

රුපියල් ශදදාාක්  බා දීා සහාා අපි දැනටාත් ෙැබිනට් 

පත්රිොවක් ිරිපතපත් ෙය ා තිශබනවා. ඒ වාශේා ඒ  පයලුශදනාට 

රුපියල් 1,500ක් ශපවීාට ජාතිෙ අය වැය ශදපා්ගතශම්න්නකශේ 

අධයක්ෂ්ඨ ජනයාල්නකාාශපන්  අනුාැතිය අපි ිල්  ා තිශබනවා. ඒ 

අනුාැතිය  ැුදණු වාාා අපට ශපවන්න පු වන්. 

 

ැු ැයන්ත කුණාතිලක මහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

එශාා නම් ළඟදීා ඒ වැඩි කිරීා  ප  ශවනවා කිය ා ඒ අයට 

බ ාශපුශයුත්නකවක් තියාපන්න පු වන්ද?  

පරු යාජය ඇාතිනකමියනි, ාශේ පළමුවැනි අනකරු ප්ර ානයටා 

අදාළවාිස ශම් ොයටයත් අාන්ශන්. ශජයෂ්ඨාධ පුයවැ පයන්ට 

තාන්ශේ ආපමිෙ  පේධසාථාන -ුදේධපයාව, වතිොනුව, ාක්ො- 

වැහ පුදා පන්න අඩු ශපුලියට ටය  බා ශදනවා කිය ා 

තිශබනවා. ඒ පැනත් ්රියාාා්ගප ික්ානින් ප සවි කිය ා 

බ ාශපුශයුත්නක ශවන්න පු වන්ද? 

 

ැු (වව ය) ළු ර්ල්ති රනාන්ු පුල් 0ප්ල් 0  මහ්,මිය  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சுதர்ஷனி 

பர்னொந்துபுள்தள) 

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
බැංට  කිහිපයක් සාඟ සාෙච්ඡා ෙයනවා, පරු ාන්ත්රීනකාා. 

ඒවා අවසන් වුටාා, අඩු ශපුලී ටය මුද ක් ාැටියට අපට එය 

 බා ශදන්න පු වන්. 

 

ැු ැයන්ත කුණාතිලක මහතා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

පරු නිශයෝජය ොයෙ සභාපතිනකානි, ාශේ ශදවැනි අනකරු 

ප්ර ානය ශායිස.  

ින්රියාශවන්  ැුදණු ශෙුවි ම එන්නත,  ක්ෂ්ඨ සංඛ්යාත 

පිපතසෙට ශම් ශවන ශෙුට  බා දී ා තිශබනවා. ාා දන්නා 

තයමින් පළමුවැනි ාාරාව පත්නක අය ඒශක් ශදවැනි ාාරාව අශප්රේල් 

20 වාශේ ශවන ශෙුට  බා පන්න බ ාශපුශයුත්නකශවන් 

ින්නවා. ින්රියාශේ එන්නත තාිස ඒ  ශපුල් න්ට  න්ශන්. 

ශදවැනි ාාරාව දීාට යජශ  තිශබන ූ දානා ට ාක්ද, ඒ පිළිබහව 

වැඩ පිළිශවළක් තිශබනවාද කිය ා දැන පන්න ෙැාැතිිස. 

 
ැු  (වව ය) ළු ර්ල්ති රනාන්ු පුල් 0ප්ල් 0  මහ්,මිය  
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருைதி) சுதர்ஷனி 

பர்னொந்துபுள்தள) 

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 

ශාය නම් එනකාාශේ ප්ර ානයට අදාළ නැති අනකරු ප්ර ානයක්, 

පරු නිශයෝජය ොයෙ සභාපතිනකානි. නමුත්, එනකාා අාන නිසා 

ාා උත්තයයක් ශදන්නම්.   

පරු ාන්ත්රීනකානි, එන්නශත් ශදවැනි ාාරාව  බාදීා ආයම්භ 

ෙයන්න තිශබන්ශන් අශප්රේල් 29වැනි දා. අපි එන්නශත් පළමුවැනි 

ාාරාව ජනවාපත 19වැනි දා ශදනශෙුට, ශදවැනි ාාරාව ශදන්න 

තිුදශණ් සති 4කින්. ාැබැිස, අලුත් ප්ගශ ෂ්ඨටව  ප්රතිල යක් 

ාැටියට ඒ ශදවැනි ාාරාව  බා දීා සති 20 සා 21 අතය දක්වා 

ෙල් දාන්න පු වන් කියන ඒ විදයාත්ාෙ ශතුයනකරුත් එක්ෙ, 

අශප්රේල් 29වැනි දා තාිස ශදවැනි ාාරාව  බා දීශම් ෙටයුනක 

ආයම්භ ෙයන්න තිශබන්ශන්. දැනට  ක්ෂ්ඨ නකනෙ විතය එන්නත් 
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ශතුපයක් ශවන් ෙයශපන තිශබනවා. ඒ අනුව, අශප්රේල් 29  පට ජුනි 

30 ශවනෙම් එන්නශත් ශදවැනි ාාරාව ශදන්න තිශබනවා. ඒ 

අතය, Oxford-AstraZeneca එන්නත් ිතිපත ශතුපය සා අපි මි දී 

පන්න ශතුපයත් COVAX පාසුො ායාා  ැබීාට නියමිතිස. ඒ 

අනුව, කි පා පැටලුවක් ඇති ශවන්ශන් නැාැ.  

 
 

අලුතින් දිරක  ලග්ධනැල රාප්ේශීය ප්ර හල: විුනතර 
புதிதொக நிர்ைொணிக்கப்பட்ட லக்கல பிரததச 

மவத்தியசொமல: விபரம்  
NEWLY BUILT LAGGALA DIVISIONAL HOSPITAL: DETAILS 

     726/2020 
20.ැු රමිත බණ්ඩාර ප්තන්නප්ක න් මහතා 

(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னதகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
ශස ඛ්ය අාාතයනකමියශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (1): 

(අ)  (i) ාාතශල් රිසාත්රික්ෙශ   ේප , පල්ශල්පා 
ප්රාශේශීය ශල්ෙම් ශෙුට්ධාසශ  පිහිටි  ේප  
ප්රාශේශීය ශයෝා  අලුතින් ිරිකිරීා සහාා යජය 
වි පන් වියදම් ෙය ඇති මු  මුද  ශෙුපාටද  

 (ii) එා ශයෝාශල් ශන්වා පෙව ප්රතිොය  බා පත ාැකි 
ශයෝීමන් සංඛ්යාව ශෙුපාටද   

 (iii) ශයෝා  සහාා අනුාත මවදයවරුන් සංඛ්යාව 
ශෙුපාටද  

 (iv) ශම් වන විට එා ශයෝාශල් ශසේවය ෙයන 
මවදයවරුන් සංඛ්යාව ශෙුපාටද   

 (v) ශයෝා  සහාා අනුාත ශාද ෝගය ාණ්ඩ ය 
ශෙුපාටද  

 (vi) ශම් වන විට එා ශයෝාශල් ශසේවශ  නියත ශාද 
ෝගය ාණ්ඩ ය ශෙුපාටද  

 (vii) දැනට එා ශයෝාශල් පවත්වාශපන යනු  බන 
 සායන ව්ගප ෙවශ්ගද  

 යන්න එනකමිය ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) ශනුඑශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 

 
சுகொதொர அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i) ைொத்தமள ைொவட்டத்தின் லக்கல, பள்தளகை 

பிரததச தசயலொளர் பிொிவில் அமைந்துள்ள 

லக்கல பிரததச மவத்தியசொமலமய புதிதொக 

நிர்ைொணிப்பதற்கு அரசொங்கம் தசலவிடப் 

பட்டுள்ள தைொத்தத் ததொமக யொது என்பமதயும்; 

 (ii) தைற்படி மவத்தியசொமலயில் தங்கியிருந்து 

சிகிச்மச தபற்றுக்தகொள்ளக் கூடிய 

தநொயொளிகளின் எண்ணிக்மக யொது 

என்பமதயும்; 

 (iii) மவத்தியசொமலக்கு அங்கீகொிக்கப்பட்ட மவத் 

தியர்களின் எண்ணிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 (iv) தற்தபொது தைற்படி மவத்தியசொமலயில் 

தசமவயொற்றுகின்ற மவத்தியர்களின் 

எண்ணிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 (v) மவத்தியசொமலக்கு அங்கீகொிக்கப்பட்ட தொதியர் 

பணியொட்தடொகுதி யொது என்பமதயும்; 

 (vi) தற்தபொது தைற்படி மவத்தியசொமலயில் 

தசமவயில் ஈடுபட்டுள்ள தொதியர் 

பணியொட்தடொகுதி யொது என்பமதயும்; 

 (vii) தற்தபொது தைற்படி மவத்தியசொமலயில் 

தபணிவரப்படுகின்ற சிகிச்மச நிமலயங்களின் 

வமககள் யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Health: 

(a) Will she inform this House- 

 (i) the total amount of money spent by the 
Government for the construction of the 
Laggala Divisional Hospital located in the 
Pallegama Divisional Secretary's Division 
in Laggala in Matale District, anew; 

 (ii) the number of patients who can receive 
residential treatment in that hospital; 

 (iii) the number of doctors approved for the 
hospital; 

 (iv) the number of doctors serving in the 
hospital, as of now; 

 (v) the nursing staff approved for the hospital; 

 (vi) the nursing staff serving in the hospital, as 
of now; and 

 (vii) the types of clinics being conducted in the 
hospital at present? 

(b) If not, why? 
 

ැු පවිත්රාප්ේවි වන්නිආරච්ික මහ්,මිය (ප්ු ඛය 
අමාතයුරමිය) 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொததவி வன்னிஆரச்சி - சுகொதொர 

அமைச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 
Health) 
පරු නිශයෝජය ොයෙ සභාපතිනකානි, එා ප්ර ානයට පිළිනකය 

ශාශසේිස. 

(අ)  (i)  ේප  ප්රාශේශීය ශයෝා  අලුතින් ිරිකිරීා සහාා 
යජය වි පන් වියදම් ෙය ඇති මු  මුද  රුපියල් 
මිලියන 550කි. ශාා ිරිකිරීම් ශාුයපාෙන්ද 
වයාපිතිය යටශත්  ප  ෙයන  ේදකි. 

 (ii) ශන්වා පෙව ප්රතිොය  බා පත ාැකි ශයෝීමන් 
සංඛ්යාව 210කි. 

 (iii) අනුාත මවදය නි ධාපතන් සංඛ්යාව 03කි. 

 (iv) දැනට ශසේවශ  නියුනක මවදය නි ධාපතන් සංඛ්යාව 
03කි. 

 (v) අනුාත ශාද ෝගය ාණ්ඩ ය 20කි. 

 (vi) දැනට ශසේවශ  නියුනක ශාද ෝගය ාණ්ඩ ය 
09කි. 

 (vii) දැනට පවත්වාශපන යනු  බන සායන - මවදය 
සායන, ශබෝ ශනුවන ශයෝප සායන, ාාති ාා 
ළාා සායන සා ාශනෝ මවදය සායන. 

(ආ)   පැන ශනුනඟී. 

 
ැු රමිත බණ්ඩාර ප්තන්නප්ක න් මහතා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னதகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
පරු ඇාතිනකමියනි, ශාුයපාෙන්ද වයාපිතිය යටශත්, වි ා  

වියදාක් දය ා ශම් ශයෝාශල් ශපුඩනැන්ලි ශබුශාුා  සාසනට 

ාද ා තිශබනවා. නමුත්, එතැන ජ  පාසුෙම් නැාැ. ජ  

පාසුෙම් ශනුාැති නිසා මවදයවරු ප්රො  ෙයනවා, දැනට 
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පා්ගලිශම්න්නකව 

 ශයෝාශල් ප්රතිොය ෙටයුනක කිරීා අපාසුිස කිය ා. විශ ේෂ්ඨශයන්ා 

ඔබනකමියශේ අවධානය ඒ ශෙශයහි ශයුමු ෙයවනවා. ශම් ශයෝා  

රුපියල් මිලියන 550ෙ වියදමින් ිරිෙයනු  ැුදවත්, තවා 

පවතින්ශන් ග්රාමීය ාට්ටශම් ප්රාශේශීය ශයෝා ක් විධියට. නමුත් 

ශම් ශයෝාශල් ශපුඩනැන්ලි ිතාා ශාුහ ාට්ටශම් තිශබනවා. ශම් 

ශයෝාශල් ශාුහ ඇහන් තිශබනවා. ශම්ෙ අපට ූලලිෙ ශයෝා ක් 

විධියට උසසා ෙය පන්න අව යිස. ශාුෙද, ශම් ප්රශේ ය  කපත් 

ශපුවි ජනතාවක් වාශේා,  කපත් ෙම්ෙරු ජනතාවක් ජීවත් වන 

ප්රශේ යක්. ඒ අය ශයෝපයෙට ප්රතිොය පන්න ාා ශයෝා ෙට 

යනවා නම් එක්ශෙෝ ාහියංපනයට යන්න ඕනෑ. නැත්නම්, නුවයට 

යන්න ඕනෑ. එශාාත් නැත්නම් ශපුශළුන්නරුවට යන්න ඕනෑ.  

ශම් ශයෝා  ූලලිෙ ශයෝා ක් විධියට උසසා ෙය පන්න ශාුන යම් 

ශාෝ බාධාවක් තිශබනවා ද කිය ා දැන පන්න ෙැාැතිිස. පරු 

ඇාතිනකමියනි, එශසේ බාධාවක් නැති නම් ඒ උසසාවීා අපට ෙය ා 

ශදන්න පු වන් ද? 

 

ැු පවිත්රාප්ේවී වන්නිආරච්ික මහ්,මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொததவி வன்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  
පරු ාන්ත්රීනකානි, ශම් ශයෝා  මිලියන 550ක් වියදම් ෙය ා 

ාදපු ශාුහ ාට්ටශම් ශයෝා ක් බව අපට වා්ගතාවලිනුත් 

දැනපන්න  ැබි ා තිශබනවා. අපි පු වන් තයාක් බ න්නම් ශම් 

ශයෝා  උසසා තත්ත්වයට ශපන ඒාට. ශාුෙද, ශයෝා ක් උසසා 

තත්ත්වයට පත් ෙයනශෙුට ඒ සහාා ශනුශයට ත් නි්ගටායෙ 

ස ො බ නවා. ඔබනකාා කියන විධියට වි ා  ජනපානයෙට 

ශසේවාවක්  බා ශදන ශයෝා ක් නම්, ප්රාශේශීය ශල්ෙම් ශෙුට්ධාස 
පටනාවෙට, MOH ශෙුට්ධාස පටනාවෙට ශසේවය  බා ශදන 

ශයෝා ක් නම්, අව යතාව අනුව ප්රාශේශීය ශයෝාශල් ඊළඟ රියුණු 

තත්ත්වයට අපට ශම් ශයෝා  පත් ෙයන්න පු වන්. එෙ පායටා 

ූලලිෙ ශයෝා ක් කිරීා ශනුශෙරුටත්, ශම් ශයෝා  ඊළඟ ාට්ටා 

වන රිසාත්රික් ශයෝා ෙ ාට්ටාට පත් ෙයන්න අව ය ෙරුණු 

ශසුයා බ න්නම්. ඒ ෙටයුත්ත ෙයන්න  අව ය සාෙච්ඡා ෙය ා, 

එය ෙයන්න ාැකියාවක් තිශබනවා නම් ාා ඒෙ ෙයන්නම්.  

ඔබනකාා ානක ෙයපු ශදවැනි ොයටය තාිස, වනකය ප්ර ානය. පරු 

ාන්ත්රීනකානි, එා ශයෝා  අයත් පාට වනකය තිශබනවා ද? 

 

ැු රමිත බණ්ඩාර ප්තන්නප්ක න් මහතා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னதகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
පරු අාාතයනකමියනි, වයාපිතිශයන් වනකය  ැබි ා තිශබන්ශන්. 

 
ැු පවිත්රාප්ේවී වන්නිආරච්ික මහ්,මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொததவி வன்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  

ශාුහිස. ාා ඒ සම්බන්ධශයන් ශප ේපලිෙවා අවධානය 

ශයුමු ෙය ා අව ය පියවය පන්නම්, පරු ාන්ත්රීනකාා.  

 

ැු රමිත බණ්ඩාර ප්තන්නප්ක න් මහතා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னதகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
පරු අාාතයනකමියනි, දැනට එා ශයෝා  ශෙුවි ම-29 ආසාරිත 

ශයෝීමන් සහාා ශවන්ෙය තිශබනවා. එතැන අශක රිසාත්රික්ෙශ  

සුවිශ ේෂී සාථානයක්. ඒ සම්බන්ධශයන් ඔබනකමියශේ අවධානය 

ශයුමු ෙයන්න කියා අපි ිල් ා  පටිනවා.  

 

ැු පවිත්රාප්ේවී වන්නිආරච්ික මහ්,මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொததவி வன்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  

ාා ඒ සහාා අව ය පියවය පන්නම්.  

කුුණෑැල ල්ක් ණ ප්ර හල: අඩු පාඩු 
குருணொகல் தபொதனொ மவத்தியசொமல: 

குமறபொடுகள் 
 KURUNEGALA TEACHING HOSPITAL: SHORTCOMINGS 

     565/2020 
21.ැු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ශස ඛ්ය අාාතයනකමියශපන් ඇූ  ප්ර ානය- (2): 

(අ)  ට රුටෑප  ශික්ෂ්ඨට ශයෝා  ාන්න් වි ා  ශසේවාවක්  ප  
වන බව එනකමිය පිළිපන්ශන්ද?   

(ආ)  (i) එා ශයෝාශල් ඇති වාට්ටු සංඛ්යාව  

 (ii) එා ශයෝාශල් පවතින ඇහන් සංඛ්යාව  

 ශෙුපාටද යන්න එනකමිය ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද?  

(ඇ)  (i) ප්රතිොය  බා පැ සා සහාා පැමිශටන ශයෝීමන්ට 
ප්රාාටවත් ශසේවාවක් සැප ාට අව ය වන 
පාසුෙම් ට රුටෑප  ශික්ෂ්ඨට ශයෝාශල් 
පවතින්ශන්ද  

 (ii) ශනුඑශසේ නම්, එා අඩු පාඩු සම්පූ්ගට කිරීා 
සහාා පනු  බන පියවය ෙවශ්ගද  

 යන්නත් එනකමිය ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද?  

()) ශනුඑශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 
 

சுகொதொர அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) குருணொகல் தபொதனொ மவத்தியசொமலயினொல் பொொிய 

தசமவயொற்றப்பட்டு வருகின்றது என்பமத அவர் 

ஏற்றுக் தகொள்வொரொ? 

(ஆ) (i) தைற்படி மவத்தியசொமலயிலுள்ள வொட்டுகளின் 

எண்ணிக்மக; 

 (ii) தைற்படி மவத்தியசொமலயில் கொணப்படுகின்ற 

கட்டில்களின் எண்ணிக்மக; 

 யொததன்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) (i) சிகிச்மச தபற்றுக் தகொள்வதற்கொக வருமக 

தருகின்ற தநொயொளர்களுக்கு தபொதியளவு 

தசமவ வழங்கத் ததமவயொன வசதிகள் 

குருநொகல் தபொதனொ மவத்தியசொமலயில் 

கொணப்படுகின்றதொ என்பமதயும்; 

 (ii) இன்தறல், தைற்படி குமறபொடுகமள நிவர்த்தி 

தசய்வதற்கொக தைற்தகொள்ளப்படும் நடவடிக்மக 

யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Health: 

(a) Will she admit that a tremendous service is 
rendered by the Kurunegala Teaching Hospital? 

( b) Will she inform this House - 

 (i) the number of wards in that hospital; and 

 (ii) the number of beds in that hospital? 

(c) Will she also inform this House- 

 (i) whether the Kurunegala hospital possesses 
necessary facilities to provide an adequate 
service to the patients who come to get 
treatments; and 
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 (ii) if not, the steps that will be taken to improve 
those shortcomings? 

(d) If not, why? 
 
ැු පවිත්රාප්ේවී වන්නිආරච්ික මහ්,මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொததவி வன்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  

පරු නිශයෝජය ොයෙ සභාපතිනකානි, එා ප්ර ානයට පිළිනකය 

ශාශසේිස.  

(අ) ඔේ. 

(ආ) (i) ට රුටෑප  ශික්ෂ්ඨට ශයෝාශල් ඇති වාට්ටු 
සංඛ්යාව 60ිස.  

 (ii) ට රුටෑප  ශික්ෂ්ඨට ශයෝාශල් පවතින ඇහන් 
සංඛ්යාව 1,355ිස.  

(ඇ) (i) පවතින පාසුෙම් ෙළානාෙයටය ෙයමින් දැනට 
ශසේවා සැප ා අඛ්ණ්ඩව  ප  ෙයනු  බනවා. 
ඇත්තටා ට රුටෑප  ශික්ෂ්ඨට ශයෝාශල් ිඩෙඩ 
පු ල් කිරීශම් අව යතාවක් තිශබනවා. පරු 
ාන්ත්රීනකානි, ශම් සම්බන්ධශයන් ඔබනකාාත්, අශක 
ශජුන්සාටන් ප්රනාන්  ඇාතිනකාාත් ඇනක  
ට රුටෑප  රිසාත්රික්ෙශ   පයලු පා්ගලිශම්න්නක 
ාැති ඇාතිවරුන් සාඟ අශක පරු අග්රාාාතයනකාා 
ට රුටෑප දී සාෙච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. අශක 
අාාතයාං ශ   පයලුා නි ධාපතන් එයට සාභාින 
වුටා. යජශ  මවදය නි ධාපතන්ශේ සංපායත් 
ශම් සම්බන්ධශයන් වි ා  උනන් වක් දක්වනවා. 
ශම් ශයෝා ට අව ය සංව්ගධන ෙටයුනක පිළිබහව 
සා ඒ සහාා මුදල් ශවන් කිරීා පිළිබහව ශම් 
ාාසශ  - බන බ්රාසාපතින්දා ාවස නකනාාායට- 
ශස ඛ්ය අාාතයාං ශ දී සාෙච්ඡාවක් 
පවත්වනවා. එා ශයෝා  වැඩි රියුණු කිරීා 
සම්බන්ධශයන් අව ය සැ සුම් සෙසා කිරීා සා ඒ 
සහාා මුදල් ශයදවීා සම්බන්ධශයන් එහිදී 
සාෙච්ඡා ෙයන්න බ ාශපුශයුත්නක ශවනවා. පරු 
ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාා කියන ොයටය ාපත. එා 
ශයෝා  තව යටත් වැඩි රියුණු ෙළ යුනක බව අපි 
පිළිපන්නවා. ශාුෙද, ට රුටෑප  ශික්ෂ්ඨට 
ශයෝා  කියන්ශන්  ංොශේ තිශබන ප්රධාන 
ශික්ෂ්ඨට ශයෝා ක්. එහි තිශබන අඩු පාඩු අපි 
අනිවා්ගයශයන්ා සම්පූ්ගට ෙළ යුනකිස. ඒ සහාා 
අපි ෙටයුනක ෙයශපන යනවා.  

 (ii) දැනට ාිද ශයෝප ඒෙෙය ාා ෙැතීටෙයට 
යසායනාපායය සා විකියට ඒෙෙය පු ල් ෙය 
සාථාපනය කිරීා ජිසො ආධාය යටශත් ආයම්භ ෙය 
තිශබනවා. අඩක් නිාෙය ඇති වාට්ටු ශපුඩනැන්ලි 
සංය ්ගටශ  ිරිකිරීම් සම්පූ්ගට කිරීා සහාා 
estate of late Mrs. Eileen De Mel ායාා ආධාය 
 බා දීාට එෙඟ වී ඇත. එශාන්ා  ශයෝප නි ාමය 
කිරීශම් පාසුෙම් ාා මවදය සා   ය ප්රතිොය 
පාසුෙම් වැඩිරියුණු කිරීාට ාාල් ාතකින් යුත් 
ශපුඩනැන්ල් ක් ිරිකිරීාටත් ශයෝජනා ෙය 
තිශබනවා.  

()) පැන ශනුනඟී.  
 

ැු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

පරු නිශයෝජය ොයෙ සභාපතිනකානි, පිළිනකය  බා දීා පැන 

පරු ශස ඛ්ය අාාතයනකමියට ාා සානකතිවන්ත ශවනවා.  

ශම් ප්ර ානය, අශක පරු අපාැතිනකාාශේ ප්රධානත්වශයන් අශක 

ශජුන්සාටන් ප්රනාන්  ඇාතිනකාා ඇනක  අපි  පයලුශදනාා එෙනක 

ශව ා ෙළ සාෙච්ඡාවට ෙලින් ිරිපතපත් ෙළ ප්ර ානයක්. ඇත්තටා 

එදා ඒ සාෙච්ඡාව පරු අපාැතිනකාාශේ ප්රධානත්වශයන් ිතාා 

සා්ගථෙව පැවැත්වුටා. ට රුටෑප  ශික්ෂ්ඨට ශයෝා  කියන්ශන්, 

අශක යශට් තිශබන ප්රධාන  ශයෝාල් අනකපතන් එෙක් බව අපි ෙවුරුත් 

දන්නවා. ප්රතිොය  බා පැ සා සහාා ශයෝීමන් ශම්වන විට ප්රශේ  

පටනාවකින්ා එා ශයෝා ට පැමිශටනවා. දැනට ඇත්තටා 

ඇහන් ාරිො නිසා වි ා  පිපතසක් බිා ිහශපන තාිස ප්රතිොය 

 බා පන්ශන්. ඒ සම්බන්ධශයන් රිසාත්රික්ෙශ  -ඒ ප්රශේ ශ - 

ජනතාව අපට ශබුශාෝ වාය පටනක් දැනුම්  න්නා. පරු 

ඇාතිනකමියනි, ශයෝාශල් දැනට තිශබන තදබදය වැඩි නිසා නව 

නපය සංව්ගධන සැ ැසාාට අනුකූ ව නව ශයෝා ක් ිරිකිරීා 

සම්බන්ධව ඒ ශව ාශේ ශයෝජනා වුටා. ඒ ශයෝජනාව ිරිපතයට 

්රියාත්ාෙ ෙයනවාද කිය ා ාා ඔබනකමියශපන් දැන පන්න 

ෙැාැතිිස.  

 
ැු පවිත්රාප්ේවී වන්නිආරච්ික මහ්,මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொததவி வன்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)  

ශස ඛ්ය අාාතයාං ශ දී පවත්වන සාෙච්ඡාශේදී  පයලු පා්ග ාව 

එක්ෙ සාෙච්ඡා ෙය ා අපි ඒ පිළිබහ එෙඟතාවෙට පැමිශටමු. 

ඔබනකාාත් එදාට සාභාින ශවන්න. අපි ෙථා ෙය ා එෙඟතාවෙට 

පැමිශටමු.  

 
ැු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහතා 
(ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொர) 
(The Hon. Shantha Bandara) 

පරු නිශයෝජය ොයෙ සභාපතිනකානි, ාශේ ශදවැනි අනකරු 

ප්ර ානය ශායිස.  

පරු ඇාතිනකමියනි, ට රුටෑප  ශයෝාශල් පවතින තදබදය අඩු 

කිරීා සහාා එා රිසාත්රික්ෙශ  ට ඩා, සාාානය ශයෝාල් වැඩිරියුණු 

ෙළ යුනකිස. විශ ේෂ්ඨශයන්ා ද ශදනිය, ට ලියාපිටිය, නිෙවැයටිය, 

ශපුල්පිතිපා ාා පල්පමුව කියන ප්රශේ ව  පිහිටි ශයෝාල් පා 

ශාුඳින් වැඩිරියුණු ෙශළුත් ඇත්ශතන්ා ශික්ෂ්ඨට ශයෝා ට 

ප්රතිොය  බා පැ සා සහාා පැමිශටන ශයෝීමන් වි ා  සංඛ්යාව 

අඩු ෙයපන්න පු වන්. ඒ පිළිබහව අාාතයාං ශ  අවධානය  ශයුමු 

ෙය තිශබනවාද, ඒ සම්බන්ධශයන් ිරිපතශ දී මුදල් ප්රතිපාදන ශවන් 

ෙයනවාද, අව ය ෙටයුනක ෙයනවාද කියා ාා ඔබනකමියශපන් 

අානවා. 

 
ැු පවිත්රාප්ේවී වන්නිආරච්ික මහ්,මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொததவி வன்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  

පරු ාන්ත්රීනකානි, පළාත් ශයෝාල් සංව්ගධනය කිරීා සහාා 

පරු අග්රාාාතයනකාා එනකාාශේ අය වැය ෙථාශේදීත් රුපියල් 

මිලියන පන්දාසෙ පාට මුද ක් ශවන් ෙළා. ට රුටෑප  

රිසාත්රික්ෙය සංව්ගධනය කිරීා සහාා අව ය වන මුදල් 

ඔබනකාන් ාශපන් සා පළාත් ශස ඛ්ය ශසේවා අධයක්ෂ්ඨශපන්  බා 

ශපන - ශම් වනවිට එා මුදල්  බා දීාට ාා භාණ්ඩාපායය 

ෙටයුනක ෙයශපන යනවා.- ඔබනකාාත් ිල් ා  පටින පපතරි ඒ 

ශයෝාල් මීට වඩා රියුණු තත්ත්වයෙට ශපන ඒා සහාා අපට එා 

මුදල් පාවිච්ික ෙයන්න පු වන් කියා ාා හිතනවා. පරු 

ාන්ත්රීනකානි, ට රුටෑප  ශස ඛ්ය ශසේවා අධයක්ෂ්ඨනකාාට 

ඔබනකාාශේ ශයෝජනාත් ිරිපතපත් ෙයන්න. ශම් වන විට එා 

පළාත්ව ට සල්ලි යවා තිශබනවා.  

 
ැු නිප්ය  ය කාරක ුාාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Question No. 22 - 598/2020- (1), the Hon.Sivagnanam 
Shritharan. - [Not in the Chamber.] 
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පා්ගලිශම්න්නකව 

මඩකලපුව ිරුනත්රික්කප්හ ප්ර හල් 0: වව ය හියය 
ைட்டக்களப்பு ைொவட்ட மவத்தியசொமலகள்: 

ைருத்துவர் பற்றொக்குமற 
HOSPITALS IN BATTICALOA DISTRICT: SHORTAGE OF 

DOCTORS  

6 38/2020 
 

23.ැු  ාණක්ිරයන් රා පු්,තිරන් රාුමාිකක්කම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொ புத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ශස ඛ්ය අාාතයනකමියශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ) (i) ාඩෙ පුව රිසාත්රික්ෙශ  පිහිටා ඇති ශයෝාල්ව  
ශම් වනවිට ශසේවය ෙයන මවදයවරුන් සංඛ්යාව 
අව ය ප්රාාටයට වඩා  පයයට දායක් පාට අඩු 
බවත්  

 (ii) එා ශයෝාල්ව  විශ ේෂ්ඨ  මවදයවරුන්ශේද 
හිඟයක් පවතින බවත්  

 එනකමිය දන්ශන්ද? 

(ආ) ිාත ශයෝාල්ව  පවතින මවදය පුයකපාඩු පියවීා සහාා 
අාාතයාං ය වි පන් පනු  බන පියවය ෙවශ්ගද යන්න 
එනකමිය ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) ශනුඑශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 

 
சுகொதொர அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ:  

(அ) (i) ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தில் அமைந்துள்ள 

மவத்தியசொமலகளில் தற்தபொது பணிபுொியும் 

ைருத்துவர்களின் எண்ணிக்மகயொனது 

ததமவயொன அளமவ விட சுைொர் நூற்றுக்குப் 

பத்து வீதம் குமறவொக உள்ளததன்பமதயும்; 

 (ii) தைற்படி மவத்தியசொமலகளில் ைருத்துவ 

நிபுணர்களின் பற்றொக்குமற கொணப் 

படுகின்றததன்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) தைற்படி மவத்தியசொமலகளில் கொணப்படுகின்ற 

ைருத்துவர் தவற்றிடங்கமள நிரப்புவதற்கொக 

அமைச்சினொல் தைற்தகொள்ளப்படும் நடவடிக்மக 

யொததன்பமத அவர் இச்சமபக்குத் ததொிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Health: 

(a) Is she aware that - 

 (i) the number of doctors who are serving at 
the hospitals in the Batticaloa District at 
present is about ten percent lower than the 
required number; and 

 (ii) there also exists a shortage of specialist 
doctors at the hospitals in the Batticaloa 
District? 

(b) Will she inform this House of the steps that will be 
taken by the Ministry to fill the vacancies for 
doctors existing at the aforesaid hospitals?  

(c) If not, why? 
 

ැු පවිත්රාප්ේවී වන්නිආරච්ික මහ්,මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொததவி வன்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  

පරු නිශයෝජය ොයෙ සභාපතිනකානි, එා ප්ර ානයට පිළිනකය 

ශාශසේිස. 

(අ) (i) ාඩෙ පුව රිසාත්රික්ෙශ  පිහිටා ඇති ශයෝාල්ව  
ශම් වන විට මවදයවරුන්ශේ හිඟයක් පවතී. 

 (ii) ඔේ. 

(ආ) දැනට ප ාමාත් ීමාාවා පෙ පුහුණුව අවසන් ෙය ඇති 
ප ාමාත් ීමාාවා පෙ මවදය නි ධාපත ෙණ්ඩායම්ව  
මවදය නි ධාපතන් 2,735ක් සහාා යාජය ශසේවා සාථිය 
පත්වීම්  බා දීාට ෙටයුනක ෙයන අතය, එා පත්වීම් යටශත් 
ාඩෙ පුව රිසාත්රික්ෙය නකළ වූ මවදය නි ධාපත 
පුයකපාඩුවලින් සැ කිය යුනක සංඛ්යාවක් සම්පූ්ගට කිරීශම් 
ාැකියාව පවතී. 

 පුහුණුවීම් අවසන් ෙළ විශ ේෂ්ඨ  මවදයවරු අනුප්රාකතිෙ 
 ැිසසානකව ාන්න්ද, විශ ේෂ්ඨ  මවදයවරුන්ශේ වා්ගෂිෙ 
සාථාන ාාරු  ැිසසානක ාන්න්ද විශ ේෂ්ඨ  මවදයවරුන්ශේ 
පුයකපාඩු ක්රාානුකූ ව පියවීාට බ ාශපුශයුත්නක ශේ. 

(ඇ) පැන ශනුනඟී. 

 
ැු  ාණක්ිරයන් රා පු්,තිරන් රාුමාිකක්කම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொ புத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

පිළිනකය  බා දීා පිළිබහව ශබුශාුා සානකතිිස, පරු 

ඇාතිනකමියනි.  

ාා හිතන විධියට doctors ාශේ පැටලුව නම්  ංොව පුයාා 

පවතින පැටලුවක්. ාැබැිස, ාඩෙ පුව රිසාත්රික්ෙශ  විශ ේෂ්ඨ 

පැටලුවක් තිශබනවා. North-East වැඩ ෙළාා අවුරු  ශදෙකින් 

යන්න පු වන් කිය ා දැනට ක්රායක් තිශබනවාද කියන්න ාා 

දන්ශන් නැාැ. ාැබැිස, ශපුඩක් අවසාථාව  doctors ා ආවාා, 

specially female doctor ා ආවාා ඒ අය ාාස නකනකින් විතය 

pregnant ශවනවා. ඊට පසුව maternity leave යනවා. ඊට පසුව 

අවුරු  ශදෙ ිවය වුටාා transfer එෙක් අයශපන යනවා. ඒෙ 

නම් ාැා තැනා තිශබන ප්ර ානයක්.  

පරු ඇාතිනකමියනි, ාට විශ ේෂ්ඨශයන්ා අාන්න තිශබන අනකරු 

ප්ර ානය ශම්ෙිස. ාඩෙ පුව රිසාත්රික්ෙයට cath lab එෙක්  බා 

පැ සා සම්බන්ධව ාා පරු ඇාතිනකමියත්, පරු අග්රාාාතයනකාාත් 

ාමු වී සාෙච්ඡා ෙළා. එතශෙුට ඇාතිනකමිය කිේවා ඒෙ අපට -

ාඩෙ පුව රිසාත්රික්ෙයට-  බා ශදනවා කිය ා. ාැබැිස, ශම් 

වනනකරු ඒෙ ාඩෙ පුව රිසාත්රික්ෙයට  ැබී නැාැ. පරු 

ඇාතිනකමියනි, පසුිනය සතිශ  පරු නාාල් යාජපක්ෂ්ඨ ඇාතිනකාා 

ාඩෙ පුව රිසාත්රික්ෙයට පැමිණි ශේ ාශේ, එතැනට පැමිණි යම් 

කි ප රිසාත්රික්ෙයෙ යාජය ඇාති ශෙශනක් කිේවා, ඒෙ එනකාාශේ 

රිසාත්රික්ෙයට අයශපන යනවා කිය ා. අපට කිේවා, අනාපතශ දී 

එය  බා ශදනවා කිය ා. අපට ශදනවාය කියපු  cath lab එශක් 

දැනට තිශබන තත්ත්වය ශාුෙක්ද, කිය ා පරු ඇාතිනකමියට 

කියන්න පු වන් නම් ශාුහිස. ශාුෙද, නැ ශඟනහිය පළාශත් එෙ 

cath lab එෙක්වත් නැාැ. ශාා ිල්ලීා ෙයන රිසාත්රික්ෙයට ළඟ 

රිසාත්රික්ෙව  cath labs තිශබනවා. නමුත් ාඩෙ පුව ශාෝ 

ත්රිට ටාා ය ශාෝ අම්පාශ්ග  පටින ශෙශනට ට cardiac issue 

එෙක් ආශවුත්, ශෙුළ  නැත්නම් Jaffna යන්න ඕනෑ. ඒෙට 

පැය අටක් පත ශවනවා. ඒ නිසා cath lab එෙක් ාඩෙ පුව 

රිසාත්රික්ෙයටා  බා ශදන්න පු වන් ක්රායක් තිශබනවාද  කියා ාා 

පරු ඇාතිනකමියශපන් අානවා. 

 
ැු පවිත්රාප්ේවී වන්නිආරච්ික මහ්,මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொததவி வன்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  

පරු ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාා කියපු පළමුවැනි ොයටය ශම්ෙිස. 

මවදයවරුන්ට පත්වීම්  බා  න්නාා, ප ාමාත් උපාධි                          

-postgraduate- පාධාා ාව ාැදෑරීා සහාා එනකාන් ා එා 

සාථානවලින් යනවා.  
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ැු  ාණක්ිරයන් රා පු්,තිරන් රාුමාිකක්කම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொ புத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Medical officers? 
 
ැු පවිත්රාප්ේවි  වන්නිආරච්ික මහ්,මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொததவி வன்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ඔේ. Medical officers ා තාිස. ඒශපුල් න්ශේ ඊළඟ 

educational qualification එෙ වන postgraduate degree එෙ 

ෙයන්න ඒ ා් අය ඒ තැන්වලින් යනවා. එශාා ිනයාා ඒ තැන්ව ට 

නැවත මවදයවරු පත් ෙයන එෙ අපට එෙවයා ප්ර ානයක් 

ශවනවා. මවදයවරුන්ශේ අවසාන විභාපශ   ට ණු අනුව, ඒ 

අයශේ තිශබන choice එෙ අනුව  තාිස  ංොව පුයාා මවදය 

ශසේවය පවත්වාශපන යන්න අපි  ෂ්ඨාෙය පළාත්ව ට මවදයවරු 

පත් ෙයන්ශන්. ඊට පසාශසේ ඒ අයශේ ප ාමාත් උපාධි පාධාා ාව 

ාැදෑරීාට, එශාා නැත්නම් විශ ේෂ්ඨ  මවදයවරුන් විධියට  

සු සුෙම්  බා පැ සාට ඒ ශපුල් න් ිතා ික්ානින් ඒ තැන්වලින් 

යනවා. ඒ වාශේා ඒෙට යම් බාධාවක් පැනවූශවුත් ඒ අය 

 ංොශවනුත් යනවා. එශාා ප්ර ානයට ත් තිශබනවා. ශම් 

සම්බන්ධශයන් අපි අභයන්තයව සාෙච්ඡා ෙයමින් පවතිනවා. ශම් 

පැන ප්රතිපත්තිාය තීයටයක් පැ සාට ෙටයුනක ෙයන්න කිය ා 

අතිපරු ජනාධිපතිනකාාත් අපට දැනුම් දී ා  තිශබනවා.  අපි ශම් 

ශවනශෙුට ඒ සම්බන්ධශයන් අදාළ stakeholders ාත් එක්ෙ  

සාෙච්ඡා ෙයශපන යනවා.  පරු ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාා කියන 

ොයටය නිවැයරිිස. අද  මවදය විදයා ව  ොන්තාවන් තාිස 

බහුතයයක් ින්ශන්. ඒ අයශේ ඒ දරුශවුත් අධයාපනය  බ ා, 

මවදයවයයට  විධියට පත්වීා  ැුදවාා, ෙසාද බැහ ා දරුවන් 

 ැුදටාා, පිපතමින්ට නැති maternity leave එෙක් 

අනිවා්ගයශයන්ා එා ොන්තාවන්ට රිය යුනක ශවනවා. එා නිසා  

මවදයවරු  පත් ෙය ා, ''අපි ාපත''   කිේවාට, ශාා ොයටා ශදෙ 

නිසාා ිසාපිපතතා ව  මවදයවරුන්ශේ හිඟයක් පවතිනවා.  

ශදවැනි ොයටය,  ංොශේ පළාත් පටනාවෙටා cath labs 

නැාැ. උදාායටයක් විධියට පත්ශතුත්, සබයපමු පළාතට cath 

labs නැාැ  ඌව පළාතට නැාැ  ාඩෙ පුව රිසාත්රික්ෙයටත් නැාැ. 

Cath labs ාැරිය යුනක ඒ වාශේ රිසාත්රික් පටනාවක් තිශබනවා.  අපි 

ඒ සම්බන්ධශයන් පු වන් තයම් වැඩ ෙයශපන යනවා. පරු 

ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාා කියන එෙ ාපත. ඒ පළාත්ව  ශෙශනට ට 

ාිදය ශයෝපයක් ාැ ශටුත් මිය යනවා ාැශයන්නට ශවන 

ෙයන්න ශදයක් නැාැ. ශාුෙද, cath lab එෙක් නැත්නම් නාය 

block ශවන ඒවාට stent එෙක් දාා පන්න බැාැ. එතශෙුට ඒ අය 

එතැනරි මිය යනවා. එා ප්ර ානය  ංොව පුයාා බයපතළව 

තිශබනවා.   ංොශේ රිසාත්රික්ෙ කිහිපයෙිස cath labs තිශබන්ශන්. 

ඒවාශ  සංව්ගධන ෙටයුනක ෙයන්න ශස ඛ්ය අාාතයාං ය ශම් වන 

විට ෙටයුනක ෙයශපන යනවා. ාඩෙ පුවට සා ෙ තයට cath 

labs ශදෙක් ාදන්න ශටන්ඩ්ග ෙැ  ශහේවා. එිසන්, ෙ තයට cath 

lab එෙ ඇවිල් ා තිශබනවා. ශවනත් technical ප්ර ානයක් නිසා 

ාඩෙ පුශේ cath lab එෙට සම්බන්ධ tender procedure එෙ 

නතය ශව ා තිශබනවා. ඒෙ තාිස දැනට තිශබන තත්ත්වය. 

 
ැු  ාණක්ිරයන් රා පු්,තිරන් රාුමාිකක්කම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொ புத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

පරු ඇාතිනකමියනි, ඔබනකමිය කියපු ොයටශ  ශපුඩි නිවැරැරි 

කිරීාක් ෙයන්න ඕනෑ. ෙ තයට ිල් පු cath lab එෙ ශනුශවිස 

 ැුදශණ්. අශක engineer ඇවිල් ා බ  ා තිුදටා  ඒෙට අපි ළඟ  

evidence තිශබනවා  Sri Lanka Heart Association එශෙනුත් 

කිය ා තිශබනවා  ාැශාෝා කිය ා ති ශබනවා. ාඩෙ පුවට 

ශටන්ඩ්ග ෙයපු cath lab එෙ තාිස  ැුදශණ්. ඒෙ තාිස ශම් වන 

විට ෙ තයට ශපනියන්න ාදන්ශන්. ඔබනකමිය කිේවා, සබයපමුව 

පළාතට cath labs නැාැ, ඌව පළාතට cath labs නැාැ කිය ා. 

පරු ඇාතිනකමියනි, ෙ තය රිසාත්රික්ෙශ  ිහ ා ශෙුළ ට එන්න 

පැයිස පත ශවන්ශන්. Highway එශෙන් එන්න පු වන්. 

Highway එශෙන් පාල් ටත් යන්න පු වන්. පැයිස පත 

ශවන්ශන්. එා නිසා ෙ තය රිසාත්රික්ෙයට වඩා Eastern Province 

එෙට priority ශදන්න ඕනෑ. සබයපමුවට ශාෝ ඌවට ශාෝ cath 

labs ශපන ිනශයුත් ඒෙ ශවනා ශදයක්. ඒ වාශේා  පරු 

ඇාතිනකමියනි, ඒෙ අපාැතිනකාාත් promise ෙයපු ොයටාවක්. 

එා නිසා  ාා ශාතැනදී රිසාත්රික්ෙ ව ශයන් නම්  සහාන් ෙශළේ 

නැත්ශත් එා රිසාත්රික්ෙශ  ින්න අශනක් ාන්ත්රීවරුත් ඒෙ පැන 

අාිස කිය ාිස. ාා  ඒෙිස රිසාත්රික්ෙය සහාන් ෙශළේ නැත්ශත්. 

අපාැතිනකාාත් promise ෙශළේ ශම් ොයටා නිසාිස. ාා ෙ තය 

රිසාත්රික්ෙශ  ජනතාවට විරුේධ නැාැ. ාැබැිස ෙ තය ිහ ා 

ශෙුළ ට එන්න කිශ ෝමීටය 200ක්වත් නැාැ, පරු 

ඇාතිනකමියනි. පැශයන් එන්න පු වන්. ඇත්තටා Northern and 

Eastern Provincesව ට තාිස cath labs අව ය වන්ශන්.  

 
ැු පවිත්රාප්ේවී වන්නිආරච්ික මහ්,මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொததவி வன்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  

හිටපු ශස ඛ්ය අාාතය පරු නිාල්  පපතපා  ද   පල්වා ාැතිනකාා 

බ ලු රිසාත්රික්ෙශ  ශස ඛ්ය පාසුෙම් තිුදටාට වඩා ශපුඩක් 

ිාළට ශපනාවා. එනකාා  ශාා පරු සභාශේ ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨශ  

ිහශපන  ාට කියනවා, දඅනිවා්ගයශයන් බ ල් ටත් cath lab 

එෙක් ශදන්න. අනිවා්ගයශයන් cath lab එෙක් ාදන්නද කිය ා.  

අපි ශම් වන විට ඒ සහාා සල්ලි ශවන් ෙයමින් පවතිනවා. ශම් cath 

labs ශදෙටා ශටන්ඩ්ග ෙැ      ශහේවා. Technical ප්ර ානයක් ඇවිල් ා 

Batticaloa cath lab එශක් ශටන්ඩ්ග එෙ අතයාඟ නතය වුටා. 

ප්රශේ වාීමන් එෙනක ශව ා ෙ තයත් building එෙ ාදාශපන 

ින්නවා. ඔබනකාන් ාත් building එෙ ාදාශපන ින්නවා. 

ඔබනකාන් ාශේ රිසාත්රික්ෙශ  ඒ building එෙ ාැරි ාද, පරු  

ාන්ත්රීනකානි?  

 
ැු  ාණක්ිරයන් රා පු්,තිරන් රාුමාිකක්කම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொ புத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

පරු ඇාතිනකමියනි, cath lab එෙ ාදන එශක් details තිශබන 

report එෙක් ාට ශදන්න පු වන්. ශම් Secretaryත් ෙ තය. එා 

නිසා ෙ තයට cath lab එෙ  න්නා  කියනවා.  ශම් cath lab එෙ 

Batticaloaව  ට තාිස අනුාත වුශණ් කියන්න ාා ළඟ ඔක්ශෙුා 

documents තිශබනවා.  ශම්  tender procedure එශක් ිහ ා, date 

එශක් ිහ ා, funding ආපු විධිය ිහ ා ඔක්ශෙුා විසාතය 

තිශබනවා. ෙ තය රිසාත්රික්ෙයට ිල් පු cath lab එෙ  ැුදශණ්  

නැාැ. ඒ ආපු නැති නිසා තාිස ෙ තය building එෙත් පසුව 

ාැ ශේ.  

      
ැු පවිත්රාප්ේවී වන්නිආරච්ික මහ්,මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) பவித்ரொததவி வன்னிஆரச்சி) 

(The Hon. (Mrs.)  Pavithradevi Wanniarachchi)  

අාාතයාං ව  එවැනි ශටන්ඩ්ග එෙක් ෙයන්නත් සෑශාන්න 

ො යක් පතශවනවා. ඒ ශටන්ඩ්ග එෙ අවසන් වුණු පාන් අපි 

ාඩෙ පුවටත්  බා ශදන්න ෙටයුනක ෙයනවා. ශම් සම්බන්ධශයන් 

පැාැරිලි වා්ගතාවක් ාා ඔබනකාාට ිරිපතපත් ෙයන්නම්. 

     
ැු  ාණක්ිරයන් රා පු්,තිරන් රාුමාිකක්කම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொ புத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ාඩෙ පුවට  බා දී ා ඊට පසාශසේ,- 

 
ැු නිප්ය  ය කාරක ුාාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you, Hon. Member.  
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පා්ගලිශම්න්නකව 

ැු  ාණක්ිරයන් රා පු්,තිරන් රාුමාිකක්කම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொ புத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Just give me one more minute, Sir.  

පරු ඇාතිනකමියනි, ශම්ෙ ාඩෙ පුවට දී ා, ඊළඟ එෙ 

ෙ තයට  බා ශදන්න පු වන් විධියක් පැන අපි බ මු. ාා ළඟ 

තිශබන ශම් documents ටිෙ ඔබනකමියට එවන්නම්. 

 

ප්කොවිඩ්-19 බලපෑම  ලක් ූ  විප් ුනැත රමිකයන්: 
ුහන 

தகொவிட் - 19 ததொற்றுக்கு உள்ளொகிய புலம்தபயர் 

ததொழிலொளர்கள்: நிவொரணம்  
MIGRANT WORKERS AFFECTED BY COVID-19: RELIEF 

 839/2020 

24.ැු ප්ේ.සී. අලවුරවල මහතා 
(ைொண்புைிகு த .சீ. அலவத்துவல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ෙම්ෙරු අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ) ශම් වනවිට විශේ පත ශ්රී  ාංකිෙ රමිෙයන් අතපතන් 
ශෙුවි ම-29 විසයසය - 

 (i)  ආසාදනය වූ  

 (ii) ආසාදනශයන් පසුව සුව වූ  

 (iii) ආසාදනශයන් පසු ායටයට පත් වූ  

 (iv) ශාේනකශවන් ශම් වනවිට ශ්රී  ංොවට පැමිණි   

 රමිෙයන් සංඛ්යාව ඔවුන් ශසේවය ෙයන යට අනුව ශවන් 
ශවන් ව ශයන් ශෙුපාටද යන්න එනකාා ශාා සභාවට 
දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) (i) ිාත විසයසය ආසාදනය වීා ශාේනකශවන් ශම් 
වනවිට රැකියා අහිමි වූ විශදසාපත ශ්රී  ාංකිෙ 
රමිෙයන් සංඛ්යාව ඔවුන් ශසේවය ෙළ යට අනුව 
ශවන් ශවන් ව ශයන් ශෙුපාටද     

 (ii) ඔවුන්ට සාන සැ ීමාට පත් ්රියාාා්ගප ෙවශ්ගද  

          (iii)  ශෙුවි ම-29 ශපෝලීය වසංපත තත්ත්වයට ශපු රු 
වූ විශදසාපත රමිෙයන් තා පවුල්ව ට මුදල් 
ශනුඑවීශාන් ආ්ගථිෙ අපාසුතාවට පත් 
පවුල්ව ට සාන සැ ීමාට පත් පියවය ෙවශ්ගද   

 (iv) එා වසංපතය ශාේනකශවන් විපතට පත් විශදසාපත ශ්රී 
 ාංකිෙ රමිෙයන්ශේ සුභසාධනය සහාා අදාළ 
යටව  තානාපති ෝගයා ව ට  බා  න් 
ප්රතිපාදන ප්රාාටය ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ශෙුපාටද  

 යන්නත් එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ)  ශනුඑශසේ නම්, ඒ ාන්ද?   

 
ததொழில் அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) இலங்மகயின் புலம்தபயர் ததொழிலொளர்களில் 

தற்தபொது தகொவிட் -19 மவரஸ் -  

   (i )  ததொற்றியுள்ள; 

 (ii )  ததொற்றிய  பின்னர் குணைமடந்துள்ள; 

 (iii )  ததொற்றியதன் விமளவொக ைரணைமடந்துள்ள; 

 (iv )  கொரணைொக இலங்மகக்கு வருமக தந்துள்ள; 

 ததொழிலொளர்களின் எண்ணிக்மக அவர்கள் 

பணியொற்றும் நொடுகளுக்கு அமைவொக தனித்தனியொக 

யொததன்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) தைற்படி மவரசு ததொற்றியதன் விமளவொக 

இற்மறவமர ததொழில்வொய்ப்புகமள இழந்துள்ள 

இலங்மகயின் புலம்தபயர் ததொழிலொளர்களின் 

எண்ணிக்மக அவர்கள் பணியொற்றும் 

நொடுகளுக்கு அமைவொக தனித்தனியொக 

யொததன்பமதயும்; 

 (ii) அவர்களுக்கு நிவொரணம் வழங்குவதற்கொக 

தைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்மககள் 

யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iii) தகொவிட் - 19 உலகளொவிய ததொற்றுதநொய்க்கு 

உள்ளொகிய புலம்தபயர் ததொழிலொளர்கள் 

தங்களது குடும்பங்களுக்கு பணம் அனுப் 

பொததொல் தபொருளொதொர அதசௌகொியங்கமள 

எதிர்தநொக்கியுள்ள குடும்பங்களுக்கு நிவொரணம் 

வழங்குவதற்கு தைற்தகொள்ளப்பட்ட நடவடிக் 

மககள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iv) தைற்படி ததொற்றுதநொய் கொரணைொக பொதிக்கப் 

பட்டுள்ள இலங்மகயின் புலம்தபயர் 

ததொழிலொளர்களின் நலதனொம்புக்மகக்கொக 

சம்பந்தப்பட்ட நொடுகளின் தூதரகங்களுக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ள  நிதி ஒதுக்கீடுகளின் அளவு 

தனித்தனியொக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Labour: 

(a) Will he inform this House, separately as per the 
countries where they are employed - 

 (i) the number Sri Lankan migrant employees 
infected with COVID-19; 

 (ii) the number of Sri Lankan migrant 
employees who got cured after  infection; 

 (iii) the number of  Sri Lankan migrant 
employees who died due to infection; and 

 (iv) the  number of Sri Lankan migrant 
employees who returned to Sri Lanka  by 
reason of COVID-19? 

(b) Will he also inform this House-  

 (i) separately, as per the country they are 
employed in, the number of  Sri Lankan  
migrant employees who lost their jobs due 
to COVID-19 by now; 

 (ii) the measures that have been taken to 
provide them with relief; 

 (iii) the measures that have been taken to 
provide relief to the families which are 
financially inconvenienced since the 
migrant employees affected by COVID-19 
were unable to support their families 
financially; and 

 (iv) separately, the amount of allocation made 
to the embassies of the respective countries 
for the welfare of the Sri Lankan 
employees who got affected due to COVID
-19 pandemic?  

(c)   If not, why?  
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ැු නිමල් 0 සිිපපාල   සිල් 0වා මහතා (කම්කු අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ - ததொழில் அமைச்சர்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Labour) 

පරු නිශයෝජය ොයෙ සභාපතිනකානි, එා ප්ර ානයට පිළිනකය 

ශාශසේිස. 

(අ) (i) විශේ  ශසේවා නියුක්ති ෝගයාං ය යටශත් 
ෙම්ෙරු සුබසාධන අං  යටවල් 24ෙ තානාපති ාා 
ශෙුන්සල් ජනයාල් ෝගයා  26ෙ පවත්වාශපන 
යනු  බන අතය, 1012.03.30 රින වන විට එා 
යටව  ශවශසන ශ්රී  ාංකිෙ විපානිෙ රමිෙයන් 
අනකපතන් 4,431ෙ රමිෙ ප්රාාටයෙට ශෙුවි ම-29 
විසයසය ආසාදනය වී ඇත. ඒ අනුව, එක් එක් 
යශටහි විසයසය ආසාදනය වූ රමිෙයන් සංඛ්යාව 
පාත පපතරි ශේ. 

 සවුරි අයාබිය  

 පතයාේ නපයය     35 

 ශජේදා නපයය     52 

 එක්සත් අයාබි එමී්ග යාජයය 

 ඩුබාිස    192 

 අුදඩාබි   150 

 බාශ්ගන්   232 

 සිසප්රසා      40 

 ඊරාය ය     32 

 ාැශල් පයාව     20 

  පංපකපූරුව     26 

 දට ණු ශෙුපතයාව     29 

 ශ බනන්   190 

 ාා රිවිසන   395 

 ට ශේට්   992 

 ඕාාන්    250 

 ෙටා්ග   1,792 

 ශජෝ්ගදාන්    05 

  (ii) විශේ  ශසේවා නියුක්ති ෝගයාං ය යටශත් 
ෙම්ෙරු සුබසාධන අං  පවත්වාශපන යන යටවල් 
24හි 1012.03.30 රින වන විට ශෙුවි ම-29 
විසයසය ආසාදනය වී සුව වූ රමිෙයන් සංඛ්යාව 
4,072ිස. එක් එක් යටවල් අනුව සුව වූ රමිෙයන් 
සංඛ්යාව පිළිබහ ශතුයනකරු පාත පපතරි ශේ. 

 සවුරි අයාබිය 

 පතයාේ නපයය    11 

 ශජේදා නපයය    40 

 එක්සත් අයාබි එමී්ග යාජයය 

 ඩුබාිස    170 

 අුදඩාබි   148 

 බාශ්ගන්   230 

 සිසප්රසා      37 

 ඊරාය ය     31 

 ාැශල් පයාව     20 

  පංපකපූරුව     26 

 දට ණු ශෙුපතයාව     18 

 ශ බනන්   140 

 ාා රිවිසන   393 

 ට ශේට්   937 

 ඕාාන්    240 

 ෙටා්ග                 1,630 

 ශජෝ්ගදාන්     00 

 (iii) විශේ  ශසේවා නියුක්ති ෝගයාං ය යටශත් 
ෙම්ෙරු සුබසාධන අං  පවත්වාශපන යන යටවල් 
24හි 1012.03.30 රින වන විට ශෙුවි ම-29 
විසයසය ආසාදනය වීශාන් මිය ිනය රමිෙයන් 
සංඛ්යාව 211ක් ශේ. එක් එක් යටවල් අනුව 
ආසාදනය ශාේනකශවන් මිය ිනය රමිෙයන් සංඛ්යාව 
පිළිබහ ශතුයනකරු පාත පපතරි ශේ. 

 සවුරි අයාබිය 

 පතයාේ නපයය   24 

 ශජේදා නපයය   12 

 එක්සත් අයාබි එමී්ග යාජයය 

 ඩුබාිස    22 

 අුදඩාබි   02 

 බාශ්ගන්   02 

 සිසප්රසා    00 

 ඊරාය ය   01 

 ාැශල් පයාව   00 

  පංපකපූරුව   00 

 දට ණු ශෙුපතයාව   00 

 ශ බනන්   04 

 ාා රිවිසන   00 

 ට ශේට්   36 

 ඕාාන්    07 

 ෙටා්ග    09 

 ශජෝ්ගදාන්   03 

 (iv) විශේ  ශසේවා නියුක්ති ෝගයාං ය යටශත් 
ෙම්ෙරු සුබසාධන අං  පවත්වාශපන යන යටවල් 
24හි ශවශසන රමිෙයන් අනකපතන් 1012.03.30 රින 
වන විට රමිෙයන් 56,403ක් නැවත ශායටට 
පැමිට ඇත. එක් එක් යටවල් අනුව ශායටට 
පැමිණි රමිෙයන් සංඛ්යා පිළිබහ ශතුයනකරු 
ඇමුණුා 02හි දැක්ශේ.  

(ආ) (i) ශෙුවි ම-29 විසයසය ආසාදනය වීා ශාේනකශවන් 
විශේ  ශසේවා නියුක්ති ෝගයාං ය යටශත් 
ෙම්ෙරු සුබසාධන අං  පවත්වාශපන යන යටවල් 
24හි ශවශසන ශ්රී  ාංකිෙ රමිෙයන් අනකපතන් 
1012.03.30 රින වන විට රමිෙයන් 
30,831ශදශනට  ාට  පය රැකියා අහිමි වී ඇත. එක් 
එක් යටවල් අනුව රමිෙයන් පිළිබහ ශතුයනකරු 
ඇමුණුා 01හි  ිරිපතපත් ෙයමි. 

 (ii) ශෙුවි ම-29 වසංපත තත්ත්වය ශාේනකශවන් විපතට 
පත්වූවන්ට ක්ෂ්ඨණිෙ සාන සැ ීමශම් පියවයක් 
ශ ස විශේ  අාාතයාං ය වි පන් ඩුබාිස සා 
ශදෝාා යටවල් ශවත වියළි ස ාෙ සා ශේශීය 
ඖෂ්ඨධ පැෙට් 20,000ෙට අධිෙ ප්රාාටයක් 
ගුවනින් යවා ඇත. තවද, ූලලිෙ මවදය පරීක්ෂ්ඨට, 

921 922 



පා්ගලිශම්න්නකව 

ඖෂ්ඨධ, මුව ආවයට, තාවොලිෙ නවාතැන්, 
ආයක්ෂිත ආම්පන්න, අභයන්තය ප්රවාානය, 
සුබසාධන ෙටයුනක සා ඇතැම් අවසාථාව  ගුවන් 
ටිෙට් පත් සැප ා ආදී ෙටයුනක සහාා විශේ  
අාාතයාං ය ාන්න් රුපියල් මිලියන 81ෙ මුද ක් 
වැයශෙුට ඇත. එශසේා, ශ්රී  ංො විශේ  ශසේවා 
නියුක්ති ෝගයාං ය ාන්න්ද විශදසාපත රමිෙයන් 
සහාා ආාාය පාන, මවදය පාසුෙම්, නවාතැන් 
පාසුෙම් වැනි සාන  බා දීා සහාා රුපියල් 
මිලියන 21ෙට අධිෙ මුද ක් වැයශෙුට ඇත. 
තවද, විශේ  ශසේවා නියුක්ති ෝගයාං ය යටශත් 
පවත්වාශපන යනු  බන සුබසාධෙ ාධයසාථාන 
ාන්න් නිශයෝධායනයට  ක්වන රමිෙයන් සහාා 
ශාෝටල් පාසානක ශපවීා, පීීමආ්ග පරීක්ෂ්ඨට සහාා 
ශපවීම් කිරීා සා විවිධ ආයතන සම්බන්ධීෙයටය 
ෙය පනිමින් ගුවන් ටිෙට් පත් සාන මි ට  බා 
දීශම් වැඩසටාන් ්රියාත්ාෙ කිරීා ාා ශනුමිශල් 
ගුවන් ටිෙට් පත්  බා දීා  ප  ෙය ඇත. 

තවද, විශ ේෂ්ඨ ාරි ප ඇානකම් අංෙ ාඳුන්වා දීාත්, විශේ  

යාජයයන් සාඟ සාෙච්ඡා ශෙුට වීසා ෙල් ිට ත්වීම්ව දී දඩ 

ශපවීාකින් ශතුයව වීසා දී්ගඝ ෙය පැ සාට විශේ පත ශ්රී 

 ාංකිෙයන්ට අව ය පාසුෙම් සැප ා සා ාැකි සෑා 

අවසාථාවෙදීා ශසේවා ශයෝජෙයන් සා අදාළ අශනට ත් පා්ග ාව 

සාඟ සාෙච්ඡා ෙය තව යටත් ඔවුන්ශේ රැකියා අවසාථා සුයක්ෂිත 

කිරීා, නව රැකියා ශසුයා පැ සාට සාාය වීා ාා නි ප පපතරි වැටුක 

ශපවීා පැාැය ාපතන  ද ාාම්පුනකන් සාඟ සාෙච්ඡා ශෙුට 

ඔවුන්ශේ වැටුක  බා දීාටත්, එෙඟ ශනුවන අවසාථාව දී අව ය 

 සතිාය ෙටයුනක සහාා අව ය ාැරිාත්වීාත් ශ්රී  ංො යජය 

අඛ්ණ්ඩව  ප  ෙයමින් පවතී. එශසේා, අන්ත්ගජාතිෙ ෙම්ෙරු 

සංවිධානය, එක්සත් ජාතීන්ශේ සංක්රාණිෙයන් සහාා වූ 

සංවිධානය ශාන්ා ශේශීය ාා විශේශීය පුටයායතන සාඟ 

සම්බන්ධ ශවමින් අසයටභාවයට පත් රමිෙයන්ට සාන 

සැ ීමාටද පියවය ශපන ඇත. තව යටත් ාැද ශපයරිප ෙ ාපශ  

පිහිටි ශ්රී  ංො දූත ාණ්ඩ  ායාා ඔවුන්ශේ පැටලුව ට ෙඩිනම් 

විසඳුම්  බා දීාට අව ය උපශදසා  බා දී ඇත. 

එශාන්ා, ශෙුවි ම - 29 වසංපත තත්ත්වය ශාේනකශවන් 

තානාපති ෝගයා ව  පිහිටි රැහවුම් නිවාසව  ිඩෙඩ ප්රාාටවත් 

ශනුවන අවසාථාව  අතිශ්ගෙ ශපුඩනැන්ලි  බා පැ සාට ෙටයුනක 

ෙය ඇත. ඒ අනුව, ඕාාන්, ට ශේට් සා සිසප්රසා යන තානාපති 

ෝගයා  ශවත මුදල් ප්රතිපාදන  බා දී ඇත. තවද, දූත ාණ්ඩ ව  

ිල්ලීා අනුව අතිශ්ගෙ ිඩ ප්රාාට  බා පැ සාට අනුාැතිය  බා 

දීා නකළින් පිා ශසේවිොවන්ාට  ප වන අපාසුතා ාඟායවා 

පැ සාට උපපතා ව ශයන් ෙටයුනක ෙය ඇත.  

 (iii)  විශේ  රැකියා ප්රව්ගධන ාා ශවළහශපුළ 
විවිධාංිනෙයට යාජය අාාතයාං ශ  ාඟ ශපන්වීා 
යටශත් විශේ  ශසේවා නියුක්ති ෝගයාං ය ාා 
ජාතයන්තය සංක්රාණිෙ සංවිධානශ , -IOM- 
සාභාිනත්වශයන් පිළිශයළ ෙය ඇති ජාතිෙ 
ශෙුවි ම - 29 ප්රතිමාය සැ ැසාාට අනුව විශේ  
ශසේවා නියුක්ති ෝගයාං ශ  ලියාපරිංික විපානිෙ 
පවුල්ව ට සාවයං රැකියා ආයම්භ කිරීා සහාා එක් 
පවු ෙට රු.50,000.00ෙ සාවයං රැකියා උපෙයට 
 බාදීාට සැ සුම් ෙය ඇත. 

  ශම් වන විට ශෙුටසෙට ඒවා  බා දී ා 
තිශබනවා. 

  ශාහි පළමු අරියය යටශත් 1012 වසශ්ග ශපයළා 
 පය යට පැමිණි විපානිෙයන් 587ෙට අධාය  බා 
දීාට සැ සුම් ෙය ඇති අතය, ශම් වන විට අදාළ 

ආධාය ාභින් පිළිබහ ශතුයනකරු තාවුරු ෙය 
පැ සශම් ෙටයුනක  ප  ෙයමින් පවතී. 

  මීට අාතයව තානාපති ෝගයා වලින්  ද ිල්ලීම් 
ස ො බ ා එවැනි පවුල් 21ක් සහාා රු. 
20,000.00 බැිනන් (ආපදා තත්ත්වය ස ො) ූල ය 
සාන  බා ශදන  දී. 

  එශාන්ා ශාශසේ පැමිණි රමිෙයන් ශවතින් 
නිශයෝධායනය ශවමින් පවතින අවසාථාශේ  බා 
පත් ශතුයනකරු අනුව ශායට රැකියාවක්  ප  
කිරීාට සා සාවයං රැකියාවක් ආයම්භ කිරීාට 
එෙඟතාව පළ ෙයන  ද නැවත පැමිණි රමිෙයන් 
සම්බන්ධශයන් ිරිපත ෙටයුනක  ප  කිරීා සහාා 
තරුට ාා ක්රීඩා අාාතයාං ය, මිනිසාබ  සා 
රැකියක්ෂ්ඨා ශදපා්ගතශම්න්නකව සා ට ඩා වයාපාය 
සංව්ගධන අං ය සාඟ ඒොබේධව ෙටයුනක 
ෙයමින් පවතී. 

 (iv)  විශේ  ශසේවා නියුක්ති ෝගයාං ය යටශත් 
ෙම්ෙරු සුබසාධන අං  පවත්වාශපන යන 
යටවල් 24හි ශෙුවි ම - 29 වසංපතය ශාේනකශවන් 
විපතට පත් රමිෙයන්ශේ සුබසාධනය සහාා 
විශේ  ශසේවා නියුක්ති ෝගයාං ය ාන්න් ආාාය 
පාන සහාා රුපියල් මිලියන 22.5ක්ද, තාවොලිෙ 
නවාතැන් පාසුෙම් ශවනුශවන් රුපියල් මිලියන 
2.9ක්ද ඇනක ව රුපියල් මිලියන 23.5ෙට 
ආසන්න මුද ක්  බා දී ඇත. එක් එක් යටවල් 
අනුව  බා දී ඇති මුදල් ප්රාාටය පිළිබහ විසාතය 
ඇමුණුා 03හි දැක්ශේ.  

(ඇ) පැන ශනුනඟී. 

ඇමුණුා 02, 01, 03, ුාාැත* ෙයමි. 
 

ැු ප්ේ.සී. අලවුරවල මහතා 
(ைொண்புைிகு த .சீ. அலவத்துவல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

පරු ඇාතිනකානි, ප්ර ානයට සවිසාතයාත්ාෙ පිළිනකයක්  බා දීා 

පැන ශබුශාුා සානකතිිස.  

ප්ර ානශ  (ආ) (iv) ශෙුටසට පිළිනකය ශ ස ඔබනකාා සහාන් 

ෙළා, ශෙුවි ම වසංපතය නිසා අසයටභාවයට පත්ශව ා ින්න 

ාැදශපයරිප යටවල් 24හිා අය බ ා පන්නට විශේ  

අාාතයාං ශයන් ශාෝ ඔබනකාාශේ අාාතයාං ශයන් යවා 

තිශබන්ශන් රුපියල් මිලියන 23ිස කිය ා. එා මුද  ප්රාාටවත්ද? 

එෙ අතකින් අද ඒ වි ා  පිපතසක් ිතාා අසයටභාවයට පත්ශව ා 

ින්නවා  තානාපති ෝගයා  අස  ාඬා වැශටනවා. විශ ේෂ්ඨශයන් 

ා ිනවිසුම් ො ය අවසන් ශවච්ම අයශේ රැකියා අහිමි ශව ා 

තිශබනවා.  

පසුිනය වසශ්ග ශෙුවි ම - 29 වසංපත තත්ත්වය ආයම්භ 

වනවාත් එක්ො ඒ යටව  තානාපති ෝගයා ව  ෙම්ෙරු 

අං ශ  ශසේවය ෙළ 216 ශදනට  ශායටට ෙැ ශහේවා. අපට  ැබී 

තිශබන ශතුයනකරු අනුව ඒ ෝගයා ව  දැන් ඒ අං ශ  ෙටයුනක 

බ න්න ින්ශන් 26 ශදනාිස. ඒ නිසා අපාසුවක් ඇති ශව ා 

තිශබනවා ශන්ද කියන ප්ර ානය ාා අානවා.  

ශ්රී  ංො ාා බැංට  වා්ගතාවට අනුව ශෙුවි ම - 29 තත්ත්වය 

නකළත් පසුිනය අවුරුේශේ අශක යටට ඇශාපතොනු ශඩු ්ග බිලියන 

ාතිස ද ා පටනෙ ආදායාක් විශේ  රැකියා ක්ශෂ්ඨේරශයන්  ැබී 

තිශබනවා. ඊට ශපය ව්ගෂ්ඨ ශපන බැලුවත්, එනම් 1029, 1028   

923 924 

[පරු නිාල්  පපතපා  ද  පල්වා  ාාතා] 

————————— 
*  පුුනතකාලප්හ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ව්ගෂ්ඨ ශපන බැලුවත් ඒ ාැා අවුරුේදො ඇශාපතොනු ශඩු ්ග 

බිලියන ාතෙට වැඩි ආදායාක් -විශේ  විනිාය ප්රාාටයක්- 

ශෙලින්ා අශක යටට  ැබී ති ශබනවා. පරු ඇාතිනකානි, ශාවැනි 

තත්ත්වයක් නකළ ඒ අය බ ාපන්න ඔබනකාා කියපු ආොයයට 

ආාාය ද්රවය ඇනක  ශනුශයට ත් ශේවල් සහාා විශේ  ශසේවා 

නියුක්ති ෝගයාං ශයන්  බා දී තිශබන්ශන් රුපියල් මිලියන 23ක් 

පාටිස. එය සාධායටද?  

ඔබනකාා කිේවා, ඒ අයට ගුවන් ටිෙට් පත්  බා දී තිශබනවා 

කිය ා. දැනට අපට  ැබී තිශබන ශතුයනකරු අනුව ඒ 

රමිෙයන්ශපන් ා අය ෙය පත් රුපියල් බිලියන 20ෙ පාට 

තැන්පනකවක් විශේ  ශසේවා නියුක්ති ෝගයාං ශ  තිශබනවා. අඩු 

පටශන් ඒ මුදල් ශයුදවා, අශක යටින් ිනය - 

 
ැු නිමල් 0 සිිපපාල   සිල් 0වා මහතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඒ ප්ර ාන එකින් එෙට ාා උත්තය ශදන්නම්. 
 
ැු ප්ේ.සී. අලවුරවල මහතා 
(ைொண்புைிகு த .சீ. அலவத்துவல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ශාුහිස, ඔබනකාා උත්තය ශදන්න.  
 
ැු නිමල් 0 සිිපපාල   සිල් 0වා මහතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඔබනකාාශේ පළමුවන ප්ර ානය, අශක විශේ  ශසේවා නියුක්ති 

ෝගයාං ශයන් රුපියල් මිලියන 23ක් පාටක් යවා තිබීා 

සාධායටද? කියන එෙ.  

විශේ  අාාතයාං ශයන් රුපියල් මිලියන 81ක් වියදම් ෙය 

තිශබනවා. ඒ මුද ත්, ඒ අය ශවනුශවන්. අව යතාවක් තිශබනවා 

නම් අපි මුදල් යවනවා. ිල්ලීම් අනුව තාිස අපි මුදල් යවන්ශන්. 

ඒෙිස ඔබනකාාශේ පළමුවන ප්ර ානයට උත්තයය. 

ශදවන ොයටය ශම්ෙිස. ඔබනකාා කිේවා දැන් ඒ අය ඒ යටව  

තැන් තැන්ව  ින්නවා කිය ා. අශක පරු නාාල් යාජපක්ෂ්ඨ 

ඇාතිනකාාත් ිනහින් ශසුයා බැලුවා. එහි  පටින ඔක්ශෙුා ශපන්වා 

පන්න අශක පරු සංමායෙ ඇාතිනකාාත් ාැරිාත් ශව ා ඒ අයට 

ගුවන් ටිෙට් පත්  බා  න්නා. නමුත් එෙ අවසාථාවෙදී ඒ අය 

එන්න ාැළිොක් දැක්වූවා. ඒ, නිශයෝධායනය සම්බන්ධශයන් 

තිශබන ප්ර ාන නිසා. ඒ නිසා අශක Bureau එෙ පුවත් පත්ව  

ශ ුට  advertisements දා ා ශාෝටල් ශසුයපු බව ඔබනකාාත් 

දකින්න ඇති. දැන් ශාෝටල් ොාය 600ක් ශසුය ා තිශබනවා. ඒ 

අයට ඇවිල් ා ශනුමිශල් නිශයෝධායනය ශවන්න පාසුෙම් අපි 

ස සා දී තිශබනවා. ශාට අනිේදා වනශෙුට පළමුවන 600 ශදනා 

ශපන්වා පැ සාට පරු සංමායෙ ඇාතිනකාා වැඩ ෙටයුනක ෙය 

තිශබනවා. ඒ නිසා අපි දැන් තියසාය වැඩ පිළිශවළක් ශයුදා 

තිශබනවා, ඒ යටව   පටින අය ශපන්වා පන්න.  

නමුත් පරු ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාාට දැන පන්න ාා කියන්න 

ඕනෑ, අපි ඒ අයට එන්න  කිේවාා සාාය අය එන්න අොැති වූ 
බව. ශාුෙද, ශම් ශව ාශේ යාාදාන් උත්සවය ආරි ොයටා නිසා 

ඒ අයට එශාේ ෙයන ශපවීම් වැඩිිස. එන්න ඕනෑ කියන සාාය 

අයත් ඒ නිසා එන්ශන් නැාැ. එශාාත් ප්ර ානයක් තිශබනවා. 

නමුත් ශාශාේට එන්න ඕනෑ අයට එන්න අව ය ෙටයුනක අපි ස සා 

දී තිශබනවා. විශේ ව  තැන් තැන්ව  එෙ පය පටනක්  පටි බව 

ඇත්ත.  ශේ පා න පත්වීම් දී ා ඒ ශපුල් න් යවා තිශබනවා. 

අයාබියට යවා තිශබනවා අයාබි භාෂ්ඨාශේ අට යක්වත් දන්ශන් නැති, 

ිංග්රී ප භාෂ්ඨාශේ අට යක්වත් දන්ශන් නැති අය. ඊරාය යට යවා 

තිශබනවා හීබෲ භාෂ්ඨාව දන්ශන්ත් නැති, ිංග්රී ප භාෂ්ඨාව ාපතයාොයව 

ෙථා ෙයන්නත් බැපත අය.  

පරු ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාා කිේවා, රුපියල් බිලියන 20ෙ 

තැන්පනකවක් තිශබනවා කිය ා. රුපියල් බිලියන 20ක් තිශබන එෙ 

ඇත්ත. ඒ ෝගයාං ශ  වියහියදම්ව ට අවුරුේදෙට රුපියල් 

බිලියනයක් විතය යනවා කියා ඔබනකාාත් දන්නවා ඇති. ශෙුවි ම - 

29 වසංපතය නිසා පසුිනය අවුරුේද නකළ රමිෙයන් විශේ  ශසේවයට 

යවන්න බැපත වුටා. ඒ නිසා  ැුදණු ආදායා ිතා ා අඩු වුටා. ාට 

පු වන්, ඒ රුපියල් බිලියන 20ා දවසා ශදශෙන් වියදම් ෙය ා 

අවසන් ෙයන්න. එතශෙුට ශාශාේ  පටින එක්දාසා පටනට පඩි 

ශදන්ශන් ශෙුශාුාද? ඒ නිසා ඒ මුදල් ෙළානාෙයටය ෙයන්න 

ඕනෑ. මුදල් නි ප ශ ස ෙළානාෙයටය ෙය පනිමින්, අනව ය 

ෝගය ාණ්ඩ  අඩු ෙය පනිමින් අපි ෙටයුනක ෙයශපන යනවා. 

එශාේ  පටින, භාෂ්ඨාව දන්ශන් නැති අයට උදවු ෙයන්න බැාැ ශන්. 

ශේ පා න හිතවත්ෙම් ාත ශන් ඒ අය යැේශේ. දැන් අපි 

ක්රාශේදයක් සෙසා ෙයනවා, ශේ පා න හිතවත්ෙම් ාත 

යවන්ශන් නැතිව, Foreign Service  එෙට බහවා පන්නවා වාශේ 

ප්ර පේධ විභාපයක් පවත්වා බහවා ශපන, භාෂ්ඨාව පිළිබහ ානා 

දැනුාක් තිශබන උපාධිධාපතන් ඒ යටව ට යවන්න. 

 
ැු ප්ේ.සී. අලවුරවල මහතා 
(ைொண்புைிகு த .சீ. அலவத்துவல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

පරු ඇාතිනකානි, ාා විශ ේෂ්ඨශයන් ා ශම් ොයටය දැන පන්න 

ෙැාැතිිස. ඔබනකාා කිේවා, ඒ අයට ගුවන් ටිෙට් පත් ශනුමි ශ  

 න්නා කිය ා. දැන් අපට  ැබී තිශබන ශතුයනකරු අනුව නම් ඒ 

එන අය ශදගුටයෙටත් වැඩි මුද ක් ශපවා ගුවන් ටිෙට් පත  බා 

පන්න ඕනෑ. ඒ වාශේා ශම් වන ශෙුට නිශයෝධායනය සහාා 

පළමුවන අවසාථාව ශබුශාෝ විට  ැශබන්ශන් මුදල් ශපවා 

නිශයෝධායනය වීාට නියමිත අයට.  

ඔබනකාා දන්නවා, ශබුශාෝ ශදනා ාැද ශපයරිප යන්ශන් පිා 

ශසේවිො රැකියාව ට සා ෙම්ෙරු රැකියාව ට බව. ඒ අයට 

ශ ුට  ආදායාක් නැාැ වියදම් ෙයන්න. ශනුමි ශ  ශදනවා කියා 

ඔබනකාා කියපු පාසුෙම් ටිෙ අඩු පටශන් ඒ අයටවත් ෙඩිනමින් 

ශනුශදන්ශන් ඇිස? 

 
ැු නිමල් 0 සිිපපාල   සිල් 0වා මහතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඔබනකාාට  ැබී තිශබන ශතුයනකරු වැයරිිස. ශම් වන ශෙුට අපි 

53,000ක් පාට ශපන්නුවා ශන්, ශම් යටට. ඒ ශපන්වපු 53,000 

ශදනාා ශාෝටල්ව ට ිනශ  නැාැ ශන්. ඒ 53,000 ශදනාශපන් 

ායාත්දාාක් ශාෝටල්ව ට යන්න ඇති. ිතිපත  පයලුශදනාා 

යජශ  නිශයෝධායන ආයතනව ට යජය ාන්න් වියදම් ෙය ා 

ශපන ිනයා. ඒ නිසා ඔබනකාා කියපු ඒ ොයටය වැයරිිස.  

අශනක් අතට, අපි අව ය අයට ගුවන් ටිෙට් පත්  බා දී 

තිශබනවා. ශාශාා ශදයට ත් තිශබනවා. රැකියා ශෙුන්රාත්නකව 

අවසන් ශව ා නිවාඩුවට එන අයත් දැන් ශනුමි ශ  ගුවන් ටිෙට් 

පත් බ ාශපුශයුත්නක ශවනවා. ඒෙ ෙයන්න බැාැ ශන්. ඒ ිනවිසුා 

අනුව ාාම්පුනකන් ගුවන් ටිෙට් පත් අයශපන ශදන්න ඕනෑ. හිය 

 ශපවල්ව   පටින අයිස, safe housesව   පටින අයිස ඔක්ශෙු ා 

ගුවන් ටිෙට් පත් අයශපන දී ා ශපන්නුවා. 

 
ැු ප්ේ.සී. අලවුරවල මහතා 
(ைொண்புைிகு த .சீ. அலவத்துவல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 
පරු ඇාතිනකානි, ශපුඩි පැාැරිලි ෙයවා පැ සාක් අව යිස. 

සාාය ශේවල් පැන ඔබනකාාශේ පැත්ශතන් ඔබනකාා ෙරුණු 

ිරිපතපත් ෙයනවා. නමුත්, විශේ  රැකියාව  ශයදී  පටින ඒ අය ශම් 

ශෙුවි ම වසංපත තත්ත්වය නකළ අසයට ශව ාිස ින්ශන්. ඒ අයට 

ආපසු ශපදය පැමිණීශම්දී ගුවන් ටිෙට් පශත් වටිනාො ශදගුටයක් 

ශව ා තිශබනවා. ඒ නිසා අඩු පටශන් සාධායට පටනක් අය 

925 926 



පා්ගලිශම්න්නකව 

කිරීා ශාෝ එශාාත් නැත්නම් ශනුමි ශ  ගුවන් ටිෙට් පත්  බා 

දීා අසාධායටිස කියා ාා හිතන්ශන් නැාැ. ශාුෙද, ඔවුන් අශක 

යටට විශේ  විනිාය ශසුයා ශදන අය.  

 
ැු නිමල් 0 සිිපපාල   සිල් 0වා මහතා  
(ைொண்புைிகு  நிைல் சிறிபொல த சில்வொ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

ඒ අයශේ circumstances අනුව, ඒ අයට ගුවන් ටිෙට් පත් 

මි දී පන්න බැපත ඇිස කියන එෙට ශාේනකවක් ිරිපතපත් ෙයනවා 

නම් ගුවන් ටිෙට් පත් අයන් ශදන්න අපි  ෑසාතිිස. නමුත් ඔබනකාාත් 

දන්නවා ඇති, නිශයෝධායනය වීා සහාා මු දී ශාෝටල්ව ට 

ශපන්නුශේ මුදල් ශපවන්න පු වන් අය බව. මුදල් ශපවන්න 

පු වන් නම් ශාෝටල්ව  නිශයෝධායනයට එන්න කිේවා. දැන් 

එශාා ශනුශවිස. මුදල් ශපවන්න බැපත අය ශවනුශවනුත් ශාෝටල් 

ොාය 600ක් ූ දානම් ෙය තිශබනවා.  බන සතිශ   පට ඒ අයට 

ඇවිල් ා ඒවාශයහි ශනුමි ශ  ින්න පු වන්.      

 
ැු නිප්ය  ය කාරක ුාාපතිුරමා 
(ைொண்புைிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much.  

Order, please! The Sitting is suspended for lunch till 
1.30 p.m. 

 
රැුනවිම ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අ්, හිටුවන ලිරන්  අ.ාා.  

1.30  නැවත පව්,වන ලදී. 
அதன்படி அைர்வு இமடநிறுத்தப்பட்டு,  பி.ப.  1.30  ைணிக்கு 

ைீண்டும் ஆரம்பைொயிற்று.     

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed. 

 
ුහකාර මහ ප්ල් 0කම් 
(உதவிச்  தசயலொளர்  நொயகம்) 

(Assistant Secretary-General) 

පරු ාන්ත්රීවරුනි, ෙරුටාෙය ූල ාසනය සහාා පරු 

ාන්ත්රීවයයට ශේ නාක් ශයෝජනා ෙයන්න. 

 

ැු ය ාමිණී ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு யதொைிணீ குணவர்தன)  

(The Hon.Yadamini Gunawardena)  

"පරු අජිත් යාජපක්ෂ්ඨ ාන්ත්රීනකාා දැන් ූල ාසනය පත යුනකයදිස 

ාා ශයෝජනා ෙයනවා. 

 

ැු ද ාක් රහුමාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 
 

විසින් ුනථිර කරන ලදී 
ஆதைொதித்தொர். 

Seconded. 
 

රශ්නනය විමුන ලිරන්  ුාා ුම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනුරුව ැු අජි්, රා පක්  මහතා මූලාුනාරූඪ විය. 
அதன்படி, ைொண்புைிகு அ ித் ரொ பக்ஷ அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. AJITH  RAJAPAKSE took the Chair. 
 

ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ප්ර ාන අංෙ 15 -863/1010- (2), පරු ානූෂ්ඨ නානායක්ොය 

ාාතා - [සභා ප්ගභය නකළ නැත.] 

පල් 0ලිමුප්ණයි  පරප්පාසකණ්ඩල් 0 ුහ වසකාලයි 
ැම්මානවල දඩම් ැැ ලුව: විුදම්   

பள்ளிமுமன, பரப்பொங்கண்டல் ைற்றும் வங்கொமல 

கிரொை கொணிப் பிரச்சிமன: தீர்வு  
LAND ISSUE OF PALLIMUNEI, PARAPPANKANDAL AND 

WANKALEI VILLEGES: SOLUTIONS 

      
   861/2020 

26. ැු චාල් 0ුන නිර්මලනා න් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

වනජීවී ාා වන සංයක්ෂ්ඨට අාාතයනකාාශපන් ඇූ                  

ප්ර ානය - (2): 

(අ) (i) වනජීවි සංයක්ෂ්ඨට ශදපා්ගතශම්න්නකව වි පන් 
ාන්නායා ප්රාශේශීය ශල්ෙම් ශෙුට්ධාසයට අයත් 
පල්ලිමුශටිස සා පයකපාංෙණ්ඩල් යන 
පම්ාානවලින් සා නානාට්ටාන් ප්රාශේශීය 
ශල්ෙම් ශෙුට්ධාසයට අයත් වංො ිස 
පම්ාානශයන් ිඩම් පවයාපැ සා ශාේනකශවන් එා 
ප්රශේ ව  ජීවත්වන ජනතාව වි ා  
අපාසුතාවයන්ට මුහුටදී ඇති බවත්  

 (ii) 2019 ව්ගෂ්ඨශ දී වනජීවි අධයක්ෂ්ඨ ජනයාල්වයයා 
ිාත සහාන් පම්ාානව ට පැමිට ශාා පැටලුව 
විසහන බවට ජනතාවට ශපුශයුන්  වූ බවත්  

 (iii) එශසේ වුවද, ිාත සහාන් පම්ාාන නකශනහි පරිංික 
ශපු  ජනතාවශේ ිඩම් පැටලුව ශම් වනශතක් 
විසඳී ශනුාැති බවත්  

 එනකාා දන්ශන්ද?    

(ආ) (i) ශාා පැටලුව විසඳීා සහාා පියවය පන්ශන්ද   

 (ii) එශසේ නම්, ඒ සහාා පතවන ො ය ශෙුපාටද  

  (iii) ශාා පැටලුව විසඳීා සහාා වැඩසටාන ආයම්භ 
ෙයනු  බන රිනය ෙවශ්ගද  

 යන්න  එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ)  ශනුඑශසේ නම්, ඒ ාන්ද?  

 
வனசீவரொசிகள் ைற்றும் வனப்பொதுகொப்பு அமைச்சமரக் 

தகட்ட வினொ: 

(அ) (i) வனசீவரொசிகள் பொதுகொப்பு திமணக்களம், 

ைன்னொர் பிரததச தசயலகப் பிொிவுக்கு உொித்தொன 

பள்ளிமுமன ைற்றும் பரப்பொங்கண்டல் 

கிரொைங்களிலும் நொனொட்டொன் பிரததச 

தசயலகப் பிொிவுக்கு உொித்தொன வங்கொமல 

கிரொைத்திலும் கொணிகமள சுவீகொித்துள்ளதன் 

கொரணைொக அப்பிரததசங்களில் வொழும் ைக்கள் 

பொொிய தநருக்கடிகளுக்கு முகம் தகொடுத்துள் 

ளொர்கள் என்பமதயும்; 

 (ii) 2019 ஆம் ஆண்டில் வனசீவரொசிகள் 

பணிப்பொளர் நொயகம் தைற்படி கிரொைங்களுக்கு 

வி யம் தசய்து இப்பிரச்சிமனமய தீர்ப்பதொக 

ைக்களுக்கு வொக்குறுதியளித்துள்ளொர் 

என்பமதயும்; 

 (iii) ஆயினும், தைற்படி மூன்று கிரொைங்களிலும் 

குடிதயறியுள்ள தபொதுைக்களது கொணிப் 

பிரச்சிமன இதுவமரயில் தீர்க்கப்படவில்மல 

என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

927 928 

[පරු ශස.ීම. අ වනකව  ාාතා] 
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(ஆ) (i) இப்பிரச்சிமனமய தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்மக 

தைற்தகொள்வொரொ; 

 (ii) ஆதைனில், அதற்கு எடுக்கும் கொலம் யொது; 

 (iii) இப்பிரச்சிமனமய தீர்ப்பதற்கொன தவமலத் 

திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படும் திகதி யொது; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல். ஏன்? 

 
asked the Minister of Wildlife and Forest 

Conservation: 

(a)  Is he aware that - 

 (i)  acquiring of lands in the villages of 
Pallimunei and Parappankandal situated in 
the Mannar Divisional Secretary's Division 
and in Wankalei situated in the Nanattan 
Divisional Secretary's Division by the 
Department of Wildlife Conservation has 
caused people in the said areas immense 
difficulties; 

 (ii) the Director General of Wildlife had visited 
the said villages in year 2019 and had 
pledged to solve the issue; and 

 (iii)  however, the land issue of the people in the 
aforesaid villages is yet to be addressed ? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether measures will be taken to solve the 
issue; 

 (ii)  if so, the time that will take; and 

 (iii)  the date on which, the programme to 
address the issue will commence? 

(c) If not, why?  

 

ැු සී.බී. ර්,නායක මහතා (වන ජීවී හා වන ුසරක් ණ 
අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க - வனசீவரொசிகள் ைற்றும் வனப் 

பொதுகொப்பு அமைச்சர்) 

(The Hon. C.B. Rathnayake -  Minister of Wildlife and 
Forest Conservation)  
ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, நொன் சிங்களத்தில் 

தபசுகிதறன். ාා  පංා  භාෂ්ඨාශවන් උත්තය ශදන්නද? 

உங்களுக்கு விளங்கும்தொதன? 

 

ැු චාල් 0ුන නිර්මලනා න් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

ොක් නැාැ. 

 

ැු සී.බී. ර්,නායක මහතා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
Interpret ශවනවා ශන්. 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, එා ප්ර ානයට පිළිනකය 

ශාශසේිස. 

(අ) (i) වනසත්ව ාා වික්ෂ්ඨ තා ආයක්ෂ්ඨෙ ආ ාපනශතහි 
මනතිෙ ප්රතිපාදන යටශත් ප්රො යට පත් ෙය 
ඇති යම් අභයූගමියෙ එය ප්රො යට පත්                
කිරීාට ශපය පටන් ො ාන්තයයක් පුයා යම් 
පරිංිකවීාක්  ප ව ඇත්නම් එය දී්ගඝොලීනව  ප  

ෙයශපන යා ාැකි නමුත් එහි යම්                      
සංව්ගධන ෝගයයක්  ප  ෙයන්ශන් නම් වනජීවී 
සංයක්ෂ්ඨට ශදපා්ගතශම්න්නකව ශවතින් විධිාත් 
අවසයයක්  බා පත යුනකය.  

  තිසා වසයෙ යුේධය අවසන් වීශාන් පසුව 
ඒොබේධ උනකරු පළාත් ක්රශාෝපාිසෙ පාපතසපතෙ 
ඇප ා යටශත්, නව යක්ෂිත ප්රශේ  ප්රො යට 
පත් කිරීා යටශත් ාන්නායා විඩත්තල්තිේ 
සාවාභාවිෙ යක්ෂිතය ප්රො යට පත් කිරීශම්දී, එහි 
ිඩම් සම්බන්ධ ශතුයනකරු රැසා කිරීශම්දී එවෙට 
එහි ජනතාව පරිංිකව ශනු පටි බැවින්, අදාළ 
ප්රාශේශීය ශල්ෙම් ෝගයා ව ද එා ශතුයනකරු 
ශනුතිුදණි. ඒ අනුව යුේධයට ශපය පැවති  පතියම් 
ාා අදාළ ශතුයනකරු පදනම් ෙය පනිමින් ශාා 
සාවාභාවිෙ යක්ෂිතය ප්රො යට පත් ෙයන  දී. 
ශෙශසේ නමුත් ාෑත ො ශ දී සාවාභාවිෙ 
යක්ෂිතශයහි ශප ේපලිෙ ිඩම්ව ට ිල්ලීම් 
ිරිපතපත් වන බැවින් එා ිඩම් සම්බන්ධ ූලලිෙ 
ශතුයනකරු එෙනක කිරීශම් ෙටයුනක ශම් වන විටත් 
ආයම්භ ෙය ඇත.  

 (ii) එහිදී වනජීවී අධයක්ෂ්ඨ ජනයාල්වයයා වි පන් දන්වා 
ඇත්ශත් වනජීවී යක්ෂිතවලින් එා ිඩම් බැාැය 
කිරීාට ශනුාැකි බවත්, ඒවා අිසතිය සනාථ 
කිරීශාන් අනනකරුව නියාාොයශයන් ඔකපු  බා 
දීා සු සු බවත් ය. ඒ අනුව ශම් සම්බන්ධ 
ශතුයනකරු එක් රැසා ෙයමින් පවතී.    

 (iii) එා ශතුයනකරු එක්රැසා කිරීශාන් අනනකරුව ිරිපත 
ෙටයුනක  ප  කිරීාට ශයෝජිත ය.   

(ආ) (i) ඔේ.  

 (ii) අදාළ ශතුයනකරු එක් රැසා කිරීා  ෂ්ඨාෙය ෝගයයක් 
වන බැවින් ඊට පත වන ො ය නි ාිකතව සහාන් 
ෙළ ශනුාැකිය.  

 (iii) ශම් වන විටත් අදාළ ෙටයුනක ආයම්භ ෙය ඇත. 

(ඇ) අදාළ ශනුශේ.  

 

ැු චාල් 0ුන නිර්මලනා න් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி, தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கதள! ைன்னொர் 

ைொவட்டத்தில் வனசீவரொசிகள் திமணக்களத்தினொல் GPS 

ததொழில்நுட்பத்தின்மூலைொன அளவீட்டின்மூலம் 2008ஆம் 

ஆண்டுதொன் ‘வங்கொமல sanctuary’ என்று வர்த்தைொனிமூலம் 

அறிவித்தல்       தசய்யப்பட்டது.      1008          ො ශ     GPS  

තාක්ෂ්ඨටශයන් Google Maps අනුව තාිස පැසට් ෙය ා 
තිශබන්ශන්. එතශෙුට යුේධ ො ය. 1009 ව්ගෂ්ඨය  යුේධශ  

අන්තිා ො ය. 
 
ැු සී.බී. ර්,නායක මහතා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ශම් ොයටශ දී ඔබනකාාශේ නි්ගශේ   බාශපන ඔබනකාන් ා 

සාඟ සාෙච්ඡා ෙයමින් ිරිපතයට යන්න අපි බ ාශපුශයුත්නක 

ශවනවා. අපි ශතුයනකරු එක්රැසා ෙයශපන, අව ය ෙටයුනක ෙයන්න 

දැන් ූ දානම් ශවනවා.    

 
ැු චාල් 0ුන නිර්මලනා න් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

பள்ளிமுமனக் கிரொைத்தில் இருக்கின்ற ைக்கள் இருக்கக் 

கொணியில்லொைல் இருக்கின்றது. அங்குள்ள பொடசொமல 
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පා්ගලිශම්න්නකව 

விமளயொட்டு மைதொனமும் அதன் ததொடர்ச்சியொக இருக்கின்ற 

கொணிகளும் சுவீகொிக்கப்பட்டுள்ளன. அதததபொல ைன்னொர் 

ைொவட்டத்தில் அதிகைொன ைக்கமளக்தகொண்ட வங்கொமலக் 

கிரொைத்திலும் ைக்கள் இருக்கக் கொணியில்லொைல் இருக்கின்றது. 

தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கதள, நீங்கள் அந்த இடங்கமள 

தநரடியொகப் பொர்த்தொல் ததொியும், அது வனசீவரொசிகள் 

வருவதற்தகொ அல்லது அமவ அங்கிருப்பதற்தகொ எந்தவிதைொன 

சூழ்நிமலயும் இல்மல என்பது. நொன் 2 - 3 வருடங்களொகத்  

ததொடர்ச்சியொக இதுசம்பந்தைொகக் தகள்விதயழுப்பிக் 

தகொண்டிருக்கின்தறன். எனதவ, அந்த ைக்கள் அந்த 

இடங்களில் இருப்பதற்கு, அதமன அபிவிருத்தி தசய்வதற்கு 

ஏற்றவமகயில் இதற்குொிய பதிமல நீங்கள் தர தவண்டும். இந்த 

ைொதம் 27ஆம் திகதி கொணி அமைச்சினதும் வன இலொகொ, 

வனசீவரொசிகள் திமணக்களத்தினதும் தசயலொளர்கள் 

வவுனியொவிதலொ அல்லது யொழ்ப்பொணத்திதலொ 

கூட்டதைொன்மற நடத்தவிருப்பதொகக் தகௌரவ ைஹிந்தொனந்த 

அலுத்கைதக அவர்கள் கூறியிருந்தொர். அந்தக் கூட்டத்திலொவது 

இதற்குொிய தீர்க்கைொன ஒரு முடிமவப் பணிப்பொளர் 

எடுப்பதற்குொிய ஆதலொசமனமய உங்களொல் கூறமுடியுைொ? 

என்பமத நொன் தகட்க விரும்புகின்தறன்.  

 
ැු සී.බී. ර්,නායක මහතා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
நைக்கு நல்லொ விளங்கும். ைனிதப் பிரச்சிமன இது. 30 

வருஷ யுத்தம் இருந்ததொல் அங்தக ஒருத்தரும் இருந்ததில்மல.  

ශම් ොයටශ දී ාා ඔබනකාාත්, ඒ ප්රශේ ශ  ජනතාවත් සාඟ 

සාෙච්ඡා ෙයමින් ෙටයුනක ෙයන්න ූ දානම් බව විශ ේෂ්ඨශයන් 

සහාන් ෙයන්න ඕනෑ. ාහින්දානන්ද අලුත්පාශේ ඇාතිනකාා 

කිේවා වාශේා, එවැනි සාෙච්ඡාවක් සහාා අපි රිනයක් ශයුදා 

පන්නවා. ඒ රිනය ශයුදා පත්තාට පසුව ඔබනකාාශේ අදාසා ටිෙත් 
එෙනක ෙයශපන, සාථාන පරීක්ෂ්ඨාවක් ෙයමින් අවසාථාව ස සා 

ශදන්න ූ දානම් ශවනවා. පාසල් දරුවන්ට ක්රීඩා කිරීාට 

අවසාථාවක් නැති බවත් ාට ශත්ශයනවා. ඒ වාශේා, ඒ ප්රශේ ශ  

ජීවත් වන අයට මදනිෙව  ආාාය සපයා පැ සාට, ඒ අය බත 

ුද තින් ශපෝෂ්ඨටය කිරීාට අව ය පසුබිා සෙසා ෙයන්නට ඕනෑ. 

ඒ අය සනාථ ෙය පැ සා සහාා දැන් පරීක්ෂ්ඨට ෙයශපන යනවා. 

ඒ ෙටයුනකත් සාඟ ශම් ෝගයය ිටු ෙය දීාට අපට ටිෙ ො යක් 

අව යිස.  

 
ැු චාල් 0ුන නිර්මලනා න් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கதள, நீங்கள் கூறுகின்ற 

கொரணங்களின்படி, ைன்னொர் ைொவட்டத்தில் இந்த 3 

பிரததசங்களிலும் உள்ள ைக்கள் வனசீவரொசிகள் திமணக் 

களத்தின் தசயற்பொட்டினொல் ைிகவும் கஷ்டப்பட்டுக் 

தகொண்டிருக்கின்றொர்கள். நீங்கள் விரும்பினொல் அந்த 3 

கிரொைங்கமளயும் தசர்ந்த தலொ இரண்டு பிரதிநிதிகமளத் 

தங்களுமடய அமைச்சுக்கு அமழத்து, அவர்களுடன் 

கலந்துமரயொடி, ஒரு முடிமவ அறிவிக்க முடியும். அந்தக் 

கொணியில் இருக்கின்றவர்கள் அரசொங்கத்தினொல் வழங்கப் 

படுகின்ற திட்டங்கமளக்கூடப் தபறமுடியொைல் இருக்கின்றது.  

 
ැු සී.බී. ර්,නායක මහතා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
පරු ාන්ත්රීනකාා, ඒ අය අාාතයාං යට ෙැහවන්ශන් නැාැ. ාා 

එතැනට ඇවිත් ෙථා ෙයන්නම්. ඇවිත් ෙථා ෙයමු. ශාුෙද, 

පම්මුන් එක්ෙ සාෙච්ඡා ෙළාට පසුව තාිස අපට ිරිපතයට ෙටයුනක 

ෙයන්න පු වන් වන්ශන්.  

අනික් ොයටය ශායිස. ාන්නායශම් විතයක් ශනුශවිස, 

වවුනියාශේත් ශම් ප්ර ානය තිශබනවා  ත්රිට ටාා ය පැත්ශත්ත් ශම් 

ප්ර ානයා තිශබනවා  ාඩෙ පුව පැත්ශත්ත් ශම් ප්ර ානය 

තිශබනවා. ඒ නිසා ිතා සංශේදීව, අව යතාව ාත අපි ෙටයුනක 

ෙළ යුනක වනවා. 

 
ැු චාල් 0ුන නිර්මලනා න් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
 
නැඟී සිටිප්හය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පරු මාල්සා නි්ගා නාදන් ාන්ත්රීනකාා, ඔබනකාා අනකරු ප්ර ාන 

නකනක් අා ා තිශබනවා.  

 
ැු සී.බී. ර්,නායක මහතා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
පරු මාල්සා නි්ගා නාදන් ාන්ත්රීනකාා අසන අශනක් අනකරු 

ප්ර ානයට ශෙටිශයන් උත්තයයක්  න්නාට ොක් නැේද කිය ා 

ාා ඔබනකාාශපන් අාන්න ෙැාතිිස, ූල ාසනාපවඪ පරු 

ාන්ත්රීනකානි. ාැබැිස, එනකාා අනකරු ප්ර ාන නකනක් විතය ඇහුවා. 

ප්ර ාන දායක් විතය එක් ප්ර ානයකින් ඇහුවාා උත්තය ශදන්න බැපත 

නිසාිස ාා එශාා  කිේශේ. නමුත් ඔබනකාා අවසය ශදනවා නම් 

එනකාාට එා අනකරු ප්ර ානය අාන්න  න්නාට ොක් නැාැ.  ාා 

ඒෙට ශෙටිශයන් උත්තය  බා ශදන්නම්. 

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පරු ාන්ත්රීනකාා, ඔබනකාා ශෙටිශයන්  ප්ර ානය අාන්න. පරු 

ඇාතිනකාා උත්තය  ශදිස. 

 
ැු චාල් 0ුන නිර්මලනා න් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கதள, வனசீவரொசிகள் 

திமணக்களத்தினொல் முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தின் 

தகொக்கிளொய் களப்பு, நொயொறு களப்பு, நந்திக்கடல் களப்பு 

ஆகிய மூன்று களப்புகளும் அதற்குொியததன gazette 

பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. அதனொல் அந்தக் களப்புகளில் 

வொழ்வொதொரத்திற்கொக ைீன்பிடிக்கின்றவர்கள் ைிகவும் 

சிரைங்கமள எதிர்தநொக்கிக் தகொண்டிருக்கிறொர்கள். 

அதுததொடர்பொகவும் நீங்கள் கவனம் தசலுத்த தவண்டும். அந்த 

ைக்கள் தங்குதமடயின்றி அந்தக் களப்புகளில் ைீன்பிடிப்பதற்கு 

உதவி தசய்ய தவண்டும்.  

 

ැු සී.බී. ර්,නායක මහතා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, පැසට් ෙය ා තිශබනවා නම් 

ධීවය ේගාාන්තය ෙයන අයට අව යතාව අනුව අවසය පරයක් 

 බා ශදන්න අපි ූ දානම්. ධීවය ෙමිටු ාදන්න ඕනෑ. ඊට පසාශසේ ඒ 

අවසයය  බා ශදන්න අපි ූ දානම්. 
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කායාක්කුලි ැම  ආුන්නව ිළහි ා ඇති දඩම: 
නැවත පිරසිකය ුහහා ලබා දීම  

கொயக்குழி கிரொைத்துக்கு அருகில் அமைந்துள்ள 

கொணி: ைீள்குடிதயற்றத்துக்கு வழங்குதல்  
LAND NEARBY KAYAKKULI VILLAGE: ALLOCATION FOR 

RESETTLEMENT 

    862/2020 
 

27.ැු චාල් 0ුන නිර්මලනා න් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

වනජීවී ාා වන සංයක්ෂ්ඨට අාාතයනකාාශපන් ඇූ                  

ප්ර ානය - (1): 

(අ)   (i) වවුනියාව, මු තිේ, ාන්නායා යන රිසාත්රික්ෙව  
පිහිටි ෙිෂි ෝගමිෙ වැේ ප්රතිසංසාෙයටය 
කිරීාටත්, ශපුවීන්ට අයත් ෙිෂි ෝගමිෙ ිඩම් 
එළි ශපශාළි කිරීාටත් වන සංයක්ෂ්ඨට 
ශදපා්ගතශම්න්නකව වි පන් බාධා ෙයමින්  පටින 
බවත්  

 (ii) ාන්නායා රිසාත්රික් සංව්ගධන ෙමිටුශේ තීයටය 
පපතරි, ාන්නායා රිසාත්රික්ෙශ , මුසලි ප්රාශේශීය 
ශල්ෙම් ශෙුට්ධාසයට අයත් ොයාක්ට ලි පාට 
ආසන්නව පිහිටා ඇති අක්ෙය 10ෙ ිඩා 
ින්රියාශේ  පට ශ්රී  ංොවට පැමිණි ජනතාව 
නැවත පරිංික ෙයවීා සහාා  බා ශදන ශාන් 
ිල් ා වන සංයක්ෂ්ඨට අධයක්ෂ්ඨ ජනයාල්වයයාට 
ලිපියක් ශයුමු ෙය ශම් වනවිට ව්ගෂ්ඨ ශදෙක් 
පාට පත වී ඇතත්, එා ිල්ලීා ශම් වන ශතක් 
ිටුවී ශනුාැති බවත්  

 එනකාා දන්ශන්ද ? 

(ආ) එශසේ නම්, එා ිඩා ිාත සහාන් ෝගයය සහාා  බා දීා 
සහාා පියවය පන්ශන්ද යන්න එනකාා ශාා සභාවට 
දන්වන්ශන්ද?  

(ඇ) ශනුඑශසේ නම්, ඒ ාන්ද?  

 

வனசீவரொசிகள் ைற்றும் வனப்பொதுகொப்பு அமைச்சமரக் 

தகட்ட வினொ: 

(அ) (i) வவுனியொ, முல்மலத்தீவு ைற்றும் ைன்னொர் ஆகிய 

ைொவட்டங்களில் அமைந்துள்ள விவசொயக் குளங் 

கமளப் புனரமைப்பதற்கும், விவசொயிகளுக்கு 

உொித்தொன விவசொய நிலங்கமள தவட்டித் 

துப்பரவு தசய்வதற்கும் வனப் பொதுகொப்பு 

திமணக்களம் தமட விதித்துள்ளது என்பமதயும்; 

 (ii) ைன்னொர் ைொவட்ட அபிவிருத்திக் குழுவின் 

தீர்ைொனத்தின் பிரகொரம், முசலி பிரததச 

தசயலகப் பிொிவுக்கு உொித்தொன கொயக்குழி 

கிரொைத்துக்கு அருகில் அமைந்துள்ள 20 ஏக்கர் 

கொணிமய இந்தியொவிலிருந்து இலங்மகக்கு 

வந்துள்ள ைக்கமள ைீள்குடியைர்த்துவதற்கொக 

வழங்குைொறு தகொொி, வனப்பொதுகொப்பு 

பணிப்பொளர் நொயகத்துக்கு கடிததைொன்று 

ஆற்றுப்படுத்தப்பட்டு தற்தபொது சுைொர் இரண்டு 

வருடங்கள் கடந்துள்ளதபொதிலும், அக்தகொொிக் 

மக இதுவமரயில் நிமறதவற்றப்படவில்மல 

என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) ஆதைனில், தைற்படி கொணிமய தைற்குறிப்பிட்ட 

விடயத்துக்கு வழங்குவதற்கொன நடவடிக்மகமய 

தைற்தகொள்வொரொ என்பமத அவர் இச்சமபக்கு 

அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Wildlife and Forest 
Conservation: 

(a)  Is he aware that - 

 (i)  the Department of Wildlife Conservation is 
obstructing the renovation of tanks and 
clearing of lands owned by farmers in the 
Districts of Vavuniya, Mullaitivu and 
Mannar; 

 (ii)  whereas two years have passed after a 
request was made in writing from the 
Director General of Forest Conservation to 
allocate the 20-acre land situated near 
Kayakkuli Village of Musali Divisional 
Secretary's Division to resettle the people 
who had come to Sri Lanka from India, as 
per the decision of the Mannar District 
Development Coordinating Committee and 
the request is yet to be fulfilled? 

(b)  If so, will he inform this House whether measures 
will be taken to allocate the said land for the 
aforesaid purpose? 

(c)  If not, why?  

 
ැු සී.බී. ර්,නායක මහතා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, එා ප්ර ානයට පිළිනකය 

ශාශසේිස. 

(අ)  (i) ෙිෂි ෝගමිෙ වැේ ප්රතිසංසාෙයටය කිරීශම් 
ෝගයශ දී, දවැේපම් පුුද වද වැඩසටාන යටශත් 
 ප  ෙයනු  බන ිල්ලීම්ව ට අනුව ඒ සහාා 
අවසය දී ඇත.  

  ශම් වනවිටත් ශපුවීන්ට  පන්නක්ෙයව අයත්, 
ශවනත් ආොයශ  මනතිෙ අිසතියක් ඇති ෙිෂි 
ෝගමිෙ ිඩම් එළි ශපශාළි ෙය වපා ෙටයුනක  ප  
කිරීා සහාා වන සංයක්ෂ්ඨට ශදපා්ගතශම්න්නකව 
වි පන් කි ප  බාධා කිරීාක්   ෙයනු ශනු බන 
අතය, වන සංයක්ෂ්ඨට ශදපා්ගතශම්න්නකශේ 
ෙළානාොපතත්වශ  පවතින වනාන්තය ූගමි 
අලුතින් එළි ශපශාළි ෙය වපා ෙටයුනක සහාා 
ශයුදා පැ සාට කි පශවට ට අවසය දීාට මනතිෙ 
ාැකියාවක් ශනුාැති බවද ප්රො  ෙයමි.  

 (ii)  ශපුනු පරීක්ෂ්ඨා කිරීශාන් තාවුරු වූශ  එවැනි 
ිල්ලීාක් ිරිපතපත් වී ශනුාැති බවිස.  

(ආ)  වන සංයක්ෂ්ඨට ශදපා්ගතශම්න්නකශේ පා නය යටශත් 
පවතින සංයක්ෂිත, යක්ෂිත, ශයෝජිත යක්ෂිතව ට අයත් 
සා තව යටත් වනාන්තය ශ ස ෙළානාෙයටය ෙළ 
ාැකි ූගමි නකළින් ශාා ෝගයය සහාා ිඩම්  බා දීාට 
ාැකියාවක් ශනුාැත.  

 ශෙශසේ නමුත් වනජීවී ාා වන සංයක්ෂ්ඨට අාාතයාං ය 
වි පන් නිට ත් ෙයන  ද අංෙ MWFC/1/2020 යන 
අාාතයාං  මක්රශල්ඛ්යට අනුව වන සංයක්ෂ්ඨට 
ශදපා්ගතශම්න්නකව ෙළානාෙයටය ෙයන සංයක්ෂිත 

933 934 



පා්ගලිශම්න්නකව 

වනාන්තය, යක්ෂිත වනාන්තය, ශයෝජිත යක්ෂිත 
වනාන්තයව ට අයත් ශනුවන වනාන්තය ශ ස 
ෙළානාෙයටය ෙළ ශනුාැකි යජශ  ිඩම් ප්රාශේශීය 
ශල්ෙම්වරුන් ශවත භාය දීශම් වැඩ පිළිශවළක් ශම් වනවිට 
්රියාත්ාෙ ශවමින් පවතින අතය, එා යජශ  ිඩම් නකළින් 
ශයෝජිත ෝගයය සහාා සු සු බිම් ශෙුටසක්  බා පැ සාට 
අදාළ ප්රාශේශීය ශල්ෙම් ශවතින් ිල්ලීම් ෙය ිරිපත ෙටයුනක 
කිරීා සු සු බව ොරුණිෙව දන්වමි. 

(ඇ)  අදාළ ශනුශේ. 

 
ැු චාල් 0ුන නිර්මලනා න් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கதள,   ைன்னொர் ைொவட்டத்தில் 

முசலி பிரததச தசயலகத்திற்குட்பட்ட கொயக்குழி என்ற ஒரு 

கிரொைம் இருக்கின்றது. அங்கு இந்தியொவிலிருந்து வந்த 

குடும்பத்தினர் தவறு நபர்களின் வீடுகளில் வசித்துக் 

தகொண்டிருக்கின்றனர். அதன் கொரணைொக அந்தக் கிரொைத்திற்கு 

அருகிலுள்ள 20 ஏக்கர் கொணிமய  வனப் பொதுகொப்புத்  

திமணக்களத்தினுமடய ைொவட்ட அதிகொொி - DFO, பிரததச 

தசயலொளர் ைற்றும் நொனும் தநரடியொகச் தசன்று  

பொர்மவயிட்டு, அந்தக் கொணிமய இந்தியொவிலிருந்து வந்த 

ைக்கமள ைீளக் குடியைர்த்துவதற்கொக வழங்குைொறு 

தகொொியிருந்ததொம். அந்தக் கொணிமய வழங்குவதற்கு அவரும் 

சிபொொிசு பண்ணி அனுப்பியிருந்தொர். உங்களிடம்  அந்த 

ஆவணம் இல்மலதயன்று கூறுகின்றீர்கள். அதுததொடர்பொன 

அமனத்து ஆவணங்கமளயும் நொன் உங்களிடம் தநரடியொகச் 

சைர்ப்பிக்கின்தறன் என்று இந்த தநரத்தில் கூறிக்தகொள் 

கின்தறன். 

ைன்னொர் ைொவட்டத்தில் ைொந்மத தைற்கு பிரததச 

தசயலகத்திற்கு உட்பட்ட சன்னொர், ஈச்சிலவத்மத 

கிரொைத்திற்கு அருகிலிருக்கின்ற விடத்தல்தீவு Army Training 
School இற்கு 400 ஏக்கர் கொணிமய வன இலொகொ 

திமணக்களம் அண்மையில் வழங்கியிருந்தது. அதமன 

அவர்களுக்கு வழங்குவதற்கு முன்னர், தங்களுமடய  

வொழ்வொதொரத்திற்கு எந்தவிதைொன கொணிகளும் இல்லொததொல் 

ஓர் ஏக்கர் கொணி வீதம் அந்த 400 ஏக்கர் கொணிமயயும் 

தங்களுக்கு வழங்குைொறு பிரததச தசயலொளர் ைற்றும்  அரசொங்க 

அதிபர் ஊடொக சன்னொர், ஈச்சிலவத்மத கிரொைத்திலிருக்கின்ற 

ைக்கள் தகட்டுக்தகொண்டொர்கள். ஆனொல், அவர்களுக்கு 

எந்தவிதைொன கொணியும் வழங்கொைல், இரொணுவத்திற்கு 

வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. இரொணுவத்திற்கு 400 ஏக்கர் கொணி  

வழங்கப்பட்டதபொதிலும், அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 3,500 ஏக்கர் 

கொணிமயத் தங்களுமடய பரொைொிப்பில் மவத்திருக்கிறொர்கள். 

நொன் தநரடியொகச் தசன்று இரொணுவ அதிகொொிதயொடு கமதத்து, 

அந்த இடங்கமளதயல்லொம் பொர்மவயிட்டிருந்ததன். அவர் 

களுக்கு தகொடுத்த 400 ஏக்கர்  பகுதிக்குள்தொன் சன்னொர் குளம் 

இருக்கின்றது. அந்த 400 குடும்பத்தவர்களும் ைீன் பிடிப்பது 

அந்தக் குளத்தில்தொன். இரொணுவத்திற்தகன 400 ஏக்கர் 

தகொடுக்கப்பட்டதபொதிலும் அவர்கள் அதமன எல்மலப் 

படுத்தவில்மல. அந்த 400 ஏக்கர் கொணி தங்களுக்கு என்று 

வொயொல் தசொல்லிக்தகொண்டு, 3,500 ஏக்கமர அவர்கள் 

மவத்திருக்கிறொர்கள். எதிர்கொலத்தில் விவசொயம் தசய்வதற்கு,  

குளத்திமனப் பயன்படுத்தி  தநல் விமதப்பதற்கு  கொணிகள் 

இல்லொைல் தபொய்விடும் என்ற பயம் அந்த ைக்களுக்கு 

இருக்கின்றது. தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கதள, இந்த விடயம் 

ததொடர்பொக அந்த ைக்களுமடய தகொொிக்மககளுக்குத் 

தங்களுமடய பதிமல நொன் எதிர்பொர்க்கின்தறன்.  

ැු සී.බී. ර්,නායක මහතා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ைறக்க தவண்டொம், 30 வருஷ  யுத்தம்  இருந்ததொமல  அந்த  

தநரம் ත්රිවිධ ාමුදාව ඇවිල් ා තාිස ඒ ිඩම් අල් ා පත්ශත්. 

ඔවුන් තාිස ඒ ිඩම් ආයක්ෂ්ඨා ෙශළේ. ඒ ිඩම් ඔවුන් ආයක්ෂ්ඨා 
ෙයනශෙුට, ෙවුරුවත් පරිංිකව හිටිශ  නැාැ. එතැන අක්ෙය 
නකන්දාසා පටනක් තිශබනවා නම්, ඒවා රැෙ පන්ශන්ත්, ආයක්ෂ්ඨා 

ෙය පන්ශන්ත් එනකාන් ා. එනකාන් ා ඒ ෝගය භායය ෙයන්ශන් 

ජනතාව එා ිඩම්ව  ශනු පටි නිසාිස. දැන් ජනතාව ආවාට 

පසාශසේ ත්රිවිධ ාමුදාව එතැන ින්න එෙ පැන ෙථා ෙයනවා.  

ශම් යශට් පුයවැ පයන් වන ින්රියාශේ  පට පැමිණි ජනතාවත් 

එතැන ින්නවා නම්, ඒ ජනතාවට අිසති ිඩම් තිශබනවා නම්, ඒ 

පිළිබහවත් සාෙච්ඡා ෙය ා අපි තීන් වක් පනිමු. ඒ තීන් ව 

අයශපන, අපි ෙටයුනක ෙයන්න ූ දානම් ශවන්නම්.  

 
ැු චාල් 0ුන නිර්මලනා න් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ அமைச்சர் அவர்கதள, நொன் உங்களிடம் ஒரு 

தவண்டுதகொமள முன்மவக்க விரும்புகின்தறன். யுத்த 

கொலத்தில், குறிப்பொக எங்களுமடய பிரததசத்தில் கொடுகள் 

அழிக்கப்படவில்மல. கொடுகமள அழிப்பதற்கு எந்தவிதைொன 

சந்தர்ப்பமும் வழங்கப்படவில்மல. நொன் கூறுகின்ற 

இரொணுவப் பயிற்சி முகொம் யுத்த கொலத்தில் அங்கு 

இருக்கவில்மல. அது அண்மையில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு 

முகொைொகும். ஆனொல், இந்த ைக்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தத அங்கு 

இருக்கிறொர்கள். அது அரச கொணியொகும். அதில் நீங்கள் 400 

ஏக்கமர இரொணுவத்துக்கு வழங்கியிருக்கிறீர்கள். அதுதபொல் 

அங்கு வொழுகின்ற ஒரு குடும்பத்துக்கு ஓர் ஏக்கர் வீதம் 400 

குடும்பங்களுக்கும் 400 ஏக்கமர வழங்கச் தசொல்லித்தொன் 

நொங்கள் தகட்கிதறொம். அந்த ைக்களும் தங்களுமடய 

வொழ்வொதொரத்மத தைற்தகொள்வதற்கு - அந்தக் குளத்தில் 

ைீன்பிடிப்பதற்கு, அந்தக் குளத்தின்மூலம் விவசொயம் 

தசய்வதற்கு - எதிர்பொர்க்கிறொர்கள். நொன் இந்த விடயம் 

ததொடர்பொக இரொணுவ அதிகொொிகளுடன் தபசியிருக்கிதறன். 

இன்று கொமலயும் அவர்கள் என்மனத் ததொடர்புதகொண்டு 

இந்த விடயம் ததொடர்பில் தகட்டொர்கள். அந்த ைக்களுக்கு 400 

ஏக்கர் கொணிமய வழங்குவதற்கு நடவடிக்மக எடுக்கச் 

தசொல்லித்தொன் நொன் கூறிதனன். எதிர்கொலத்தில் நீங்கள் அங்கு 

வருகின்றதபொது, இந்த விடயம் ததொடர்பொகவும் கூடுதல் 

அக்கமற  தசலுத்த தவண்டுதைனக் தகட்டுக்தகொள்கிதறன்.  

 

ැු සී.බී. ර්,නායක මහතා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ශබුශාුා සය ිස, පරු ාන්ත්රීනකාා. ඔබනකාාා කියනවා, දඒ 

ජනතාව ින්රියාශේ ිහ ා ආශේද කිය ා. නැවත කියනවා, 

ද ංොශේ හිටිශ  නැාැද කිය ා. නමුත්, ාා කියන්න ෙැාැතිිස 

ශම් ොයටශ දී නිවැයරි ශේ නිවැයරි විධියට ෙයන්නත්, කි ප 

ශෙශනට ට අෙටයුත්තක් ශාෝ අසාධායටයක් ශනුවන ශ සත් 

අප ෙටයුනක ෙයන බව. ඒ වාශේා, ඒ ප්රශේ ව  ජීවත් වන 

ජනතාවට ඔවුන්ශේ විත්තිය ෙයශපන යෑාට අව ය ෙටයුනක ිටු 

ෙය ශදන්න අපි ඒ ප්රශේ ව ට ඇවිල් ා සාෙච්ඡා ෙයන්නම්. ඒ 

සාෙච්ඡාවට ාමුදාශේ අයත් ශපන්වා පන්නම්. 

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ප්ර ාන අංෙ 18 -639/1010- (1), පරු යවුැා ාය ම් ාාතා. [සභා 
ප්ගභය නකළ නැත.] 
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ප්හේන් වැාව  අවුර දී ඇති ර ප්හ දඩම්: විුනතර 
தசமனப் பயிர்ச் தசய்மகக்கு அனுைதிக்கப்பட்டுள்ள 

அரச கொணிகள்: விபரம்  
GOVERNMENT LANDS PERMITTED FOR CHENA 

CULTIVATION: DETAILS 

 654/2020  

29. ැු (ආචාර්ය) හර්    සිල් 0වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

වනජීවී ාා වන සංයක්ෂ්ඨට අාාතයනකාාශපන් ඇූ                 

ප්ර ානය - (2): 

(අ) අදාළ රිසාත්රික් ශල්ෙම්වයයාශේ අනුාැතිය ාත වනජීවී 
සංයක්ෂ්ඨට ශදපා්ගතශම්න්නකවට සා වන සංයක්ෂ්ඨට 
ශදපා්ගතශම්න්නකවට අිසති ිඩම්ව  ශාේන් වපාකිරීා සහාා 
අවසය  බා දීා සම්බන්ධශයන් යජය තීයටයක් ශපන 
තිශබ්ද යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) (i) එශසේ නම්, එා තීයටය ාන්න් ආවයටය වන 
වනජීවී සංයක්ෂ්ඨට ශදපා්ගතශම්න්නකවට සා වන 
සංයක්ෂ්ඨට ශදපා්ගතශම්න්නකවට අයත් ිඩම්  
ප්රාාටය;  

 (ii)   ිාත ිඩම් ප්රාාටය අතපතන් ශාේන් වපා කිරීා 
සහාා අවසය  බා දී ඇති ිඩම්  ප්රාාටය; 

 (iii) ශාා තීයටය ශාේනකශවන් එළිශපශාළි ෙයන 
අවශ ේෂ්ඨ වනාන්තය ප්රාාටය; 

 ශාක්ටයා්ගවලින් ශෙුපාටද යන්නත් එනකාා ශාා 
සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) ශනුඑශසේ නම්,  ඒ ාන්ද?  

 
வனசீவரொசிகள் ைற்றும் வனப்பொதுகொப்பு அமைச்சமரக் 

தகட்ட வினொ: 

(அ) ஏற்புமடய ைொவட்டச் தசயலொளொின் அங்கீகொரத்தின் 

தபொில் வனசீவரொசிகள் பொதுகொப்புத் திமணக்களம் 

ைற்றும் வனப் பொதுகொப்புத் திமணக்களத்திற்குச் 

தசொந்தைொன கொணிகளில் தசமனப் பயிர்ச் தசய்மக 

தைற்தகொள்ளப்படுவதற்கு அனுைதி வழங்குவது 

ததொடர்பொக அரசொங்கம் தீர்ைொனதைொன்மற 

தைற்தகொண்டுு்ள்ளதொ என்பமத அவர் இச்சமபக்கு 

அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i )  ஆதைனில், தைற்படி தீர்ைொனத்தின் மூலம் 

உள்வொங்கப்படுகின்ற வனசீவரொசிகள் 

பொதுகொப்புத் திமணக்களம் ைற்றும் வனப் 

பொதுகொப்புத் திமணக்களத்திற்குச் தசொந்தைொன 

கொணிகளின் விஸ்தீரணம் யொததன்பமதயும்; 

 (ii )  தைற்படி கொணிகளில் தசமனப் பயிர்ச் தசய்மக 

நடவடிக்மககளுக்கு அனுைதியளிக்கப்பட்டுள்ள 

கொணிகளின் விஸ்தீரணம் யொததன்பமதயும்; 

 (iii )  தைற்படி தீர்ைொனம் கொரணைொக துப்புரவு 

தசய்யப்படுகின்ற தைலதிக கொணிகளின் 

விஸ்தீரணம் தஹக்டயர்களில் எவ்வளதவன் 

பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Wildlife and Forest 
Conservation: 

(a) Will he inform this House whether the 
Government has taken a decision on granting 
permission for chena cultivation in the lands 
owned by the Department of Wildlife 

Conservation and the Department of Forest 
Conservation under the approval of the relevant 
District Secretary? 

(b) Will he also inform this House, in hectares- 

 (i) if so, the extent of land that is owned by the 
Department of Wildlife Conservation and 
the Department of Forest Conservation 
covered by the decision; 

 (ii) the extent of land that has been granted 
permission for, for chena cultivation, out of 
the aforesaid extent of land; and 

 (iii) the extent of residual forests that will be 
cleared due to this decision? 

(c) If not, why? 
 

ැු සී.බී. ර්,නායක මහතා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, එා ප්ර ානයට පිළිනකය 

ශාශසේිස. 

(අ) වනජීවි සංයක්ෂ්ඨට ශදපා්ගතශම්න්නකව සා වන සංයක්ෂ්ඨට 
ශදපා්ගතශම්න්නකව ාන්න් ප්රො යට පත් ෙයන  ද යක්ෂිත 
සහාා එවැනි තීයටයක් ශපන ශනුාැත. 

(ආ) (i) අදාළ නැත. 

 (ii) අදාළ නැත. 

 (iii) අදාළ නැත. 

(ඇ) අදාළ නැත. 

 
ැු (ආචාර්ය) හර්    සිල් 0වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

පරු ඇාතිනකානි, ඔබනකාා පු ා ෙථාවක් ශන්  කියන්ශන්. 

අශක අවශ ේෂ්ඨ වනාන්තය වන සංයක්ෂ්ඨට ශදපා්ගත ශම්න්නකව 

යටශත්ිස තිුදශණ්. ඒ අවශ ේෂ්ඨ වනාන්තය එළිශපශාළි කිරීා, 

ඒවාශ  වපා කිරීා ඇනක ව ඒවා සම්බන්ධව ඕනෑා තීයටයක් 

පැ සාට රිසාත්රික් ශල්ෙම්නකාාටිස, ප්රාශේශීය ශල්ෙම්නකාාටිස බ ය 

 බා ශදන්න ඡන්දයට ෙලින් -1010 ජූලි 02වන දා- ෙැබිනට් 

ාණ්ඩ  පත්රිොවක් නිට ත් ෙළ බව අපි දන්නවා. ඒ සම්බන්ධ 

ශ ුට  ආන්ශදෝ නයක් ඇති වුටාා, ඒ ෙැබිනට් පත්රිොව 

්රියාත්ාෙ ෙශළේ නැාැ.  

ඊට පසාශසේ, 1010  ශනුවැම්බ්ග ාාසශ  04වන දා 

MWFC/1/2020 කියන මක්රශල්ඛ්ය නිට ත් ෙය තිශබනවා. 

ඔබනකාා පරු මාල්සා නි්ගා නාදන් ාැතිනකාා ඇූ  ප්ර ානශ දී එා 

මක්රශල්ඛ්ය පැන සහාන් ෙළා. ඒ මක්රශල්ඛ්ය ප්රොයව, අවශ ේෂ්ඨ 

වනාන්තය සුේද කිරීාට, එළි කිරීාට, ශාේන් වපා කිරීාට ආදී 

ව ශයන් ඒවාශ  ඕනෑා සංව්ගධන වැඩ ෙටයුත්තක් කිරීාට 

නැවතත් ප්රාශේශීය ශල්ෙම්වරුන්ට අවසාථාව  ැශබනවා. දැන් 

ඔබනකාා කියනවා, එශාා තීයටයක් අයශපන නැාැ කිය ා. 

 
ැු සී.බී. ර්,නායක මහතා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
පරු ාන්ත්රීනකාා, එා මක්රශල්ඛ්ශ  තිශබන්ශන්, දැඩි යක්ෂිත 

සා යක්ෂිත වූ ප්රශේ  පිළිබහවිස. මුඩු ිඩම්ව ට තාිස 

ාන්ත්රීනකානි, අවශ ේෂ්ඨ ෙැ ෑ කියන මක්රශල්ඛ්ය ිරිපතපත් ෙය 

තිශබන්ශන්. ශාේන් ශපුවිතැන අශක මුනකන් මිත්තන්ශේ ො ශ  

ිහ ා පැව ශතන  බව ාා ඔබනකාාට ාතක් ෙයන්න ෙැාැතිිස. 

Google Map එෙ අනුව වනජීවි වන සංයක්ෂ්ඨට 

ශදපා්ගතශම්න්නකවට අයත් ිඩම් පිළිබහව තීන් -තීයට 

937 938 



පා්ගලිශම්න්නකව 

පන්නශෙුට සාාය අවසාථාව දී ඒ  පටින ිඩශම්, නිවශසේ අිසතිය 

ශෙශනට ට තිුදටත්, වැ පකිළිශ  අිසතිය තිුදශණ් නැාැ.  

අවශ ේෂ්ඨ ෙැ ෑ සම්බන්ධශයන් ාා කිේශේ,  සතියට ාා 

අධිෙයටයට එශයහි වන කි පා ශදයෙට අත ශනුපානවා කියන 

ොයටයත් ඇනක ව ෙරුණු 20ක් අපි එෙනක ෙය තිශබන බවිස. ඒ 

වාශේා, ූග විෂ්ඨාතා, දැඩි යක්ෂිත සා යක්ෂිත නකළ පරිංිකෙරුවන් 

අිසන් ෙය පන්න ඕනෑය කියන එෙ. ඒ නිසාිස ඒ ොයටය පැන 

ෙථා ෙශළේ. ඔබනකාා අවශ ේෂ්ඨ ෙැ ෑ පැන ඇහුවා නම්, ාා ඒෙට 

උත්තය ශදන්න  ෑසාතිිස. 

 
ැු (ආචාර්ය) හර්    සිල් 0වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

පරු ඇාතිනකානි, ශම්ෙ ිතා පැාැරිලිිස. ශාහි තිශබන්ශන්, 

වනජීවි ාා වන සංයක්ෂ්ඨට ශදපා්ගතශම්න්නකවට අිසති ිඩම්ව  

ශාේන් වපා කිරීා සහාා අවසය  බා දීා සම්බන්ධශයන්. එතශෙුට 

වන සංයක්ෂ්ඨට ශදපා්ගතශම්න්නකවට අිසති ශවන්ශන්, යක්ෂිත 

වනාන්තය සා අශනක් යජශ  වනාන්තය. අවශ ේෂ්ඨ වනාන්තය 

කිේවාා මිනිසුන් හිතනවා, ඇත්ත ව ශයන්ා ශම්වා වැඩක් නැති 

ූගමි කිය ා. නමුත් එශාා ශනුශවිස. 2950 ද ෙශ   පට යක්ෂිත 

විධියට ශයෝජනා වූ වනාන්තය වි ා  සංඛ්යාවක් තිශබනවා.  

පරු ඇාතිනකානි, ාා අාපු ප්ර ානයට ඔබනකාා උත්තය 

ශදන්ශන් නැාැ. ශාුෙද, එතශෙුට ඔබනකාාට ශම් ොයටය 

කියන්න  පේධ ශවන නිසා. ඇත්ත ව ශයන්ා අපට ආයංික  විධියට, 

ශම් ිඩම් ශාක්ශටයාය 496,931ක් ප්රාශේශීය  ශල්ෙම්වරුන්ට 

නිදාසා ෙය තිශබනවා. එතශෙුට ෙවුරු ශාෝ application එෙක් 

දැම්ාා ා, ඒවා  බා ශදන්න ප්රාශේශීය ශල්ෙම්වරුන්ට පු වන්. අපි 

ාැා දාා ශම් ප්ර ානය දකිනවා. ජනාධිපතිනකාා ඊශ  ශපශ්ගදා දපා 

සාඟ පිළිසහයද වැඩසටානෙදී කියා තිුදටා, ශබුරුවට ාඩ 

පානවා  කිය ා. නමුත් පවපවාහි ස නාළිොව , පත්තයව  අපි 

දකිනවා, ෙැ ෑ ෙපනවා කියනවා  ප්ර ාන ශපුඩක් ඇති ශව ා 

තිශබන බව. ඒ වාශේා ශම් දවසාව  අපි දකිනවා, අලි - මිනිසා 

පැටුා නිසා ිතාා තදට මිනිසුන්ශේ ජීවිත සා අලින්ශේ ජීවිත 

විනා  ශවනවා. ඒ නිසා පරු ඇාතිනකානි, ඔබනකාා එශාා කියන 

එෙ අසාධායටිස. ශාුෙද, ඔබනකාන් ා පත් තීයටය අනුව, ාා 

ෙලින් කියපු  MWFC/1/2020 මක්රශල්ඛ්ශයන් ෙය ා තිශබන තව 

ශදයක් තාිස, ෙලින් ඔබනකාා කියපු ෙථාව. ඒ තාිස වනාන්තය 

ශනුවන ිඩම් ශබදා දීාට අව ය  සතිාය තත්ත්වය  1/1006 

මක්රශල්ඛ්ය යටශත් ිසාසය තිුදටාය කියන ොයටය. ාැබැිස, අපි 

දන්නා විධියට නම්, අලුත් මක්රශල්ඛ්ශයන් 1/1006 මක්රශල්ඛ්යත් 

අව ංගු ශව ා තිශබනවා.  ඔබනකාා ශාතැන ශනුකිේවාට ඇත්ත 

ෙථාව තාිස, ිඩම් ශාක්ශටයාය  ක්ෂ්ඨ 5ෙට ආසන්න ප්රාාටයක් 

නැවතත් ප්රාශේශීය ශල්ෙම්නකාන් ාට  බාදී ා තිශබනවා, ඔවුන්ට 

ඕනෑ විධියට නිදාසා ෙයන්න. 

 
ැු සී.බී. ර්,නායක මහතා  
(ைொண்புைிகு சீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon.C.B. Rathnayake)  
ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, උපාානය ෙයන සංඛ්යා 

ශල්ඛ්නවලින් කියන්න පු වන් ශවිස, වනාන්තය එළි ෙයනවා, 

ෙැ ෑ ෙපනවා කිය ා. ඔබනකාාත් දන්නවා, අලි ාංෙඩව  ශපවල් 

ාදපු මිනිසාසු තාිස ශම් වාශේ ෙථා කියන්න ූ දානම් ශව ා 

ින්ශන් කියන ොයටය. ශාහිදී ාා පැාැරිලිව කියන්න ඕනෑ, 

යක්ෂිත පිළිබහව නි්ගාාටය ෙයපු ෙථා එක්ෙ ශම් ූගමි ප්රාාට  

අක්ෙය පටන්වලින් සහාන් ෙය ා ඇති. ාැබැිස,  ඒ අවශ ේෂ්ඨ 

ෙැ ෑ සම්බන්ධශයන් පංමාාා ෙමිටුවක් තිශබනවා. ඒ ෙමිටුවත් 
එක්ෙ තීන්  ෙයශපන, ඒ තීන් වලින් එන එෙඟතාවෙට  තවත් 

ෙරුණු දායක් තිශබනවා. ඒ නි්ගටායෙ 20ට අාතයව තාිස ඒ 

පැන සාෙච්ඡා ෙයන්න පු වන් ශවන්ශන්. ඒ සාෙච්ඡාවත් එක්ෙ 

තාිස අව ය පාසුෙම් ටිෙ සපයන්න පු වන් ශවන්ශන්. 

ඔබනකාාත්, ාාත් ූගමියට ආදයය ෙයන මිනිසාසු. ඒ නිසා හුසාා 

ශපුදක් පන්න පු වන් ශේවල් අපි නියපයාශේ විනා  ෙයන්න 

ූ දානම් ශවන්ශන් නැාැ, ාන්ත්රීනකාා.   [බාධා කිරීාක්] 

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පරු ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාා අනකරු ප්ර ාන ශදෙක් ඇහුවා.  

 
 

ප්ය ජිත කුුණෑැල- ඹුල් 0ල ු ම්ිපය මාර්ැය: විුනතර  
உத்ததச குருணொகல் - தம்புள்மள புமகயிரதப் 

பொமத: விபரம் 
 PROPOSED KURUNEGALA-DAMBULLA RAILWAY: DETAILS   
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30.ැු රමිත බණ්ඩාර ප්තන්නප්ක න් මහතා 

(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னதகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
ප්රවාාන අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ)  ට රුටෑප   පට පශල්ශව  ප්රාශේශීය ශල්ෙම් 
ශෙුට්ධාසය ායාා දුරල්  දක්වා  ම්පතය ාා්ගපයක් 
ිරිකිරීාට සැ සුම් ෙය තිශබන බව එනකාා දන්ශන්ද?   

(ආ)  (i) එශසේ නම්, ඒ සහාා ශවන් ෙයන  ද ප්රතිපාදන 
ප්රාාටය ශෙුපාටද    

 (ii) එා වයාපිතිශ  වැඩ ආයම්භ කිරීාට නියමිත 
රිනය ෙවශ්ගද    

 (iii) එා වයාපිතිශ  වැඩ අවසන් කිරීාට නියමිත 
රිනය ෙවශ්ගද   

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) ශනුඑශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 
 

தபொக்குவரத்து அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) குருணொகல் ததொடக்கம் கதலவல பிரததச தசயலொளர் 

பிொிவின் ஊடொக தம்புள்மள வமர புமகயிரத 

வீதிதயொன்மற அமைப்பதற்கு திட்டைிடப்பட்டுள்ளது 

என்பமத அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) அவ்வொறொயின், அதற்தகன ஒதுக்கப்பட்ட நிதி 

எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 (ii) தைற்படி கருத்திட்டத்தின் தவமலகள் 

ஆரம்பிக்கப்படவுள்ள திகதி யொததன்பமதயும்; 

 (iii) தைற்படி கருத்திட்டத்தின் தவமலகமள 

நிமறவுதசய்ய எதிர்பொர்க்கும் திகதி 

யொததன்பமதயும்; 

 அவர்  இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Transport: 

(a) Is he aware that it has been planned to construct a 
railway line from Kurunegala to Dambulla via 
Galewela Divisional Secretary's Division? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the amount of provisions allocated for that 
project; 

939 940 

[පරු ීම.බී. යත්නායෙ ාාතා] 
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 (ii) the date on which the said project will be 
commenced; and 

 (iii) the date on which the work of the project 
expected to be completed? 

(c) If not, why? 

 

ැු ැාමිණී ප්ලොකුප්ග්ධන මහතා (රවාහන අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குதக - தபொக்குவரத்து அமைச்சர்) 

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Transport)  

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, එා ප්ර ානයට පිළිනකය                

ශාශසේ ිස. 

(අ) ඔේ. ට රුටෑප   පට දුරල්  ායාා ාබයට දක්වා 
කිශ ෝමීටය 84ෙ  ම්පතය ාා්ගපයක් ිරිකිරීාට ූලලිෙ 
ෙටයුනක  ප  ශෙශයමින් පවතී. 

(ආ) (i) 2020 ව්ගෂ්ඨය සහාා රුපියල් මිලියන 78.85ක් 
ශවන් ෙය ඇත. 

 (ii) 2022 ශදසැම්බ්ග වන විට ිඩම් පවයා පැ සශම් 
ෙටයුනක අවසන් ෙය, වයාපිතිශ  වැඩ ආයම්භ 
කිරීාට නියමිතය. 

 (iii) නැත. 

(ඇ) ිරිකිරීම් ෙටයුනක ආයම්භෙ රිනය නි ාිකත ශනුවන බැවින්, 
වයාපිතිශ  වැඩ අවසන් කිරීාට නියමිත රිනයක් ප්රො  
කිරීාට අපාසු ය.  

 
ැු රමිත බණ්ඩාර ප්තන්නප්ක න් මහතා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னதகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
පරු අාාතයනකානි, ාාතශල් කියන්ශන් සංව්ගධන ෙටයුනක 

සහාා වි ා  ිඩම් ප්රාාටයක් වයාපිතිව ට දීපු රිසාත්රික්ෙයක්.  ඒ 

තාිස, ශාුයපාෙන්ද වයාපිතිය, වය  ඇළ වයාපිතිය, උනකරු 

අධිශේීම ාා්ගපය, ඒ වාශේා ට රුටෑප - ාබයට  ම්පතය ාා්ගපය  

සම්බන්ධ  වූ වයාපිති. ශම්  වයාපිති සම්බන්ධශයන් අශක කි පා 
විශයෝධයක් නැාැ, පරු අාාතයනකානි. ාැබැිස, ශම් රිසාත්රික්ෙශ  

ිඩම් වි ා  ප්රාාටයක් ශබරි ා තිශබනවා.  ෙලින් අධිශේීම 

ාා්ගපයට සාාන්තයව තාිස ශම්  ම්පතය ාා්ගපය ශයෝජනා ශව ා 

තිුදශණ්. ශම් වන විට එා ශයෝජනාව ශවනසා ශව ා තිශබනවා. ඒ 

සම්බන්ධශයන් ඔබනකාාට යම්කි ප  ශදයක් ෙයන්න පු වන් ද? 

ශාුෙද, ශම් ප්රශේ ශ  ිඩම්ව ට බයපතළ ාානියක්   පේධ ශව ා 

තිශබනවා.  

 
ැු ැාමිණී ප්ලොකුප්ග්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

ාා ශම් ොයටා පිළිබහව ෙථා ෙයන්න  ෙැාැතිිස.  ශම් 

ආණ්ඩුව පිහිටුව ා ඇාතිවරු පත් ශවනශෙුට ආයම්භ ෙයපු 

වයාපිතියක් ශම්ෙ. ශම් වයාපිතිශ  ශාුනවා ශාෝ ශවනසක් 

ෙයන්න ඕනෑ නම්, අපි - තමුන්නාන්ශසේ ාට වාඩි ශව ා ෙථා 

ෙය ා ඒ ෙටයුත්ත ෙයන්න පු වන්. 

 
ැු රමිත බණ්ඩාර ප්තන්නප්ක න් මහතා 
(ைொண்புைிகு பிரைித்த பண்டொர ததன்னதகொன்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 
ශබුශාුා සානකතිිස, පරු අාාතයනකානි. 

ශම් වයාපිතිය සහාා ිඩම් අත්පත් ෙය පැ සශම්දී ුදක්තිය 
භායශපන අවසන් ශව ා තිශබනවා,  38ආ වපන්ති ප්රොයව 

පශල්ශව , දුරල් , ට රුටෑප  කියන ප්රශේ ව . පරු 

අාාතයනකානි,  ශම් වයාපිතිය ආයම්භ ෙයන්ශන් ෙවදාද කියන 

එෙ අපිත් දන්ශන් නැාැ. ඒ වාශේා  ශම් වයාපිතිය අවසාන 

ෙයන්ශන් ෙවදාද කියන ොයටයත් අපි දන්ශන් නැාැ.  ාැබැිස, 

ිඩම්ව  ුදක්තිය භායශපන ිවයිස. ඒ නිසා ශම් ප්රශේ ව  ින්න 
ජනතාව ප්ර ාන යාශියෙට මුහුට දී ා තිශබනවා. ඒ ිඩම් 
දරුශවට ට දෑවැේදට ශදන්න බැාැ,  විට ටන්න බැාැ, ිඩම් 

තිය ා ටයක් පන්න බැාැ, සංව්ගධනයක් ෙයන්න බැාැ. ජනතාව 

ශබුශාුා  බයපතළ ප්ර ානයෙ තාිස ින්ශන්. ඒෙ නිසා ාා 

ඔබනකාාශපන් ශබුශාුා ශප යවශයන් ිල් ා  පටිනවා, ශම් 

වයාපිතිය සම්බන්ධශයන් ෙඩිනම් විසඳුාක් පන්න කිය ා. ඒ 

වාශේා, ශම් වයාපිතිය ්රියාත්ාෙ ශවනවා නම්, ිඩම් අත්පත් 

ෙයශපන ුදක්තිය පත් අය,  ශම් වසය ඇනකළතා ජනතාවට වන්රි 

දී ා එ ා් සාථානවලින්  ිවත් ෙයන්න ඕනෑ. ඒ අය ශවනුශවන්  
විෙල්ප වැඩ පිළිශවළක් ආයම්භ ෙයන්න කිය ාත් ශයෝජනා 

ෙයනවා. ශම් පිළිබහ අවධානය ශයුමු ෙයන්න කිය ා 

ඔබනකාාශපන් ිල් ා  පටිනවා.  
 

ැු ැාමිණී ප්ලොකුප්ග්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குதக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  
පරු ාන්ත්රීනකානි, ශම් අවුරුේශේ පවයා පැ සාෙට මුදල් ශවන් 

ෙය ා තිශබනවා. ඒ පැන ාා තමුන්නාශන ාසේත් එක්ෙ සාෙච්ඡා 

ෙයන්න ෙැාැතිිස. ප්ර ානයක් තිශබනවා නම් අපි එය විසහා පනිමු. 

  

අර්ධ රා ය පාුල් 0: ප්කො   ිරුනත්රික්කය 
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31.ැු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
අධයාපන අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ) ශෙුළ  රිසාත්රික්ෙශ  තිශබන අ්ගධ යාජය පාසල්  පය 
අයමුණුව ට පටාැනිව යමින් අසල්වැ ප ප්රශේ ව  අඩු 
පාසුෙම් සහිත ළමුන් බහවා ශනුපන්නා බව එනකාා 
දන්ශන්ද ? 

(ආ) එශසේනම්, ශෙුළ  රිසාත්රික්ෙශ  එක් එක් අ්ගධ යාජය 
පාසැ  සම්බන්ධශයන්- 

 (i) පාසශල් නා ෙවශ්ගද;  

 (ii) ආපමිෙ ශාෝ ආපමිෙ ශනුවන ශ ස ව්ගපය 
ෙවශ්ගද  

 (iii) ජාතිය ාා ආපා පදනම් ශෙුට ඇනකළත් ෙය 
පන්නා  පසුන් සංඛ්යාව ශෙුපාටද; 

 (iv) එෙ ශරේණිශ   පට පා ශරේණිය දක්වා අනුාත 
ිංග්රී ප ප්රමුඛ් ශෙුටපත් ේවිභාෂිෙ පංති සංඛ්යාව 
ශෙුපාටද;   

 (v) අසල්වැ ප ප්රශේ ව  අඩු පාසුෙම් සහිත ළමුන්ට 
ශවන්ශෙුට ඇති ශෙෝටාව ශෙුපාටද; 

 යන්න එනකාා සහාන් ෙයන්ශන්ද? 

(ඇ) ිාත ය  පාසැල් සම්බන්ධශයන් - 

 (i) පළමු ශරේණිශ   පට පසාවන ශරේණිය දක්වා ිංග්රී ප 
ාාධයශයන් පංති පැවැත්වීාට අවසය  බාදී 
තිශබ්ද; 

 (ii) පළමු ශරේණියට බහවාපැ සා පිළිබහ ශපු  
ාා්ගශපෝපශේ  අනුපානය ශනුෙළ ාැක්ශක් 
ාන්ද  

 (iii) පවත්නා ඇනකළත් ෙයපැ සශම් ්රියාවලිය, 
විනිවිදභාවය ාා ෝගයසාධනය පිළිබහ යජය 
සෑහීාට පත්වන්ශන්ද;  
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 (iv) ිශපනුම් ාා ෙළානාෙයට ක්රාශේද විධිාත් 
කිරීාට යජය පියවය පන්ශන්ද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

()) ශනුඑශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 
 

 

கல்வி அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) தகொழும்பு ைொவட்டத்திலுள்ள பகுதியளவு அரசொங்க 

பொடசொமலகள் அருகிலுள்ள பிரததசங்களிலுள்ள 

வறிய பிள்மளகமள அனுைதிக்கொது அதன் 

குறிக்தகொள்களில் இருந்து விலகிச் தசல்கின்றன 

என்பமத அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) அவ்வொதறனில், தகொழும்பு ைொவட்டத்திலுள்ள 

ஒவ்தவொரு பகுதியளவு அரசொங்க பொடசொமலகள் 

ததொடர்பொக - 

 (i) பொடசொமலகளின் தபயர்கமளயும்; 

 (ii) சையம் ைற்றும் சையம் சொரொத வகுதிகமளயும்; 

 (iii) இனம் ைற்றும் சைய அடிப்பமடயில் 

அனுைதிக்கப்பட்ட ைொணவர்களின் 

எண்ணிக்மகமயயும்; 

 (iv) முதலொம் தரம் முதல் ஐந்தொம் தரம் வமரயில் 

ஆங்கிலத்திற்கு முன்னுொிமை அளிக்கப்பட்டு, 

அங்கீகொிக்கப்பட்ட இருதைொழி வகுப்புகளின் 

எண்ணிக்மகமயயும்; 

 (v) அயலிலுள்ள வறிய ைொணவர்களுக்கொக 

ஒதுக்கப்பட்ட  எண்ணிக்மகமயயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

(இ) தைற்குறிப்பிடப்பட்ட பொடசொமலகள் ததொடர்பொக - 

 (i) முதலொம் தரம் முதல் ஐந்தொம் தரம் வமரயில் 

ஆங்கில தைொழிமூலம் வகுப்புகமள 

நடத்துவதற்கு அனுைதி வழங்கப்பட்டதொ 

என்பமதயும்; 

 (ii) முதலொம் தரத்திற்கு அனுைதித்தல் ததொடர்பொன 

தபொது வழிகொட்டல்கமள ஏன் பின்பற்றமுடியொது 

என்பமதயும்; 

 (iii) தற்தபொது ைொணவர்கமள அனுைதிக்கும் 

தசயன்முமற, தவளிப்பமடத்தன்மை ைற்றும் 

தசயலொற்றுமக ஆகியவற்றில் அரசொங்கம் 

திருப்தியமடகின்றதொ என்பமதயும்; 

 (iv) கற்பித்தல் ைற்றும் முகொமைத்துவச் 

தசயன்முமறகமளச் சீர்தசய்வதற்கொன 

நடவடிக்மககமள அரசொங்கம் தைற்தகொள்ளுைொ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that the semi-government schools in 
Colombo District are deviating from its objectives 
by not enrolling the underprivileged children 
living in nearby areas? 

(b) If so, will he state in respect of the semi-
government schools in Colombo District -  

 (i) the names;  

 (ii) schools categorized as religious and non-
religious; 

 (iii) the number of students admitted by 
ethnicity and religion; 

 (iv) the number of English prioritized bilingual 
classes approved to be conducted from 
grade one to five; and 

 (v) the quota allocated for the underprivileged 
children living in nearby areas of each 
school? 

(c) Will he inform this House, with regard to 
aforesaid schools - 

 (i) whether permission was given to conduct 
English-medium classes from grade one to 
five;  

 (ii) the reason why the general guidelines for 
admission to grade one cannot be adopted; 

 (iii) whether the Government is satisfied with 
the current admission process, transparency 
and performance; and 

 (iv) whether the Government will take action to 
streamline the teaching and management 
practices? 

(d) If not, why? 

 
ැු (මහාචාර්ය) ජී.එල් 0. පීිපුන මහතා (අධයාපන 
අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்)   ீ.எல். பீொிஸ் - கல்வி அமைச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of Education) 
ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, එා ප්ර ානයට පිළිනකය 

ශාශසේිස. 

(අ) දඅ්ගධ යාජය පාසල්ද ශ ස ශප ේපලිෙ පාසල් ව්ගපයක් 
ශනුාැත. යජශ  අනුාත ශප ේපලිෙ පාසල් යනු 2960 
අංෙ 05 ාා 2962 අංෙ 08 දයන උපෙිත පාධ ා ා ාා 
අභයාස විදයා  පනත්ව  විධිවිධානව ට අනුව 
ශප ේපලිෙ පාසල් යජයට පවයා පැ සශම් දී පවයා 
ශනුපත් ාා යජශ  ප්රතිපත්ති අනුපානය ෙයමින් 
ශප ේපලිෙ ෙළානාොපතත්වය යටශත් ා පවත්වා ශපන 
යන පාසල් ශේ. 

 ශාා පාසල්වලින් බහුතයයක්  පසුන්ශපන් මුදල් 
අයෙයශපන පවත්වාශපන යනු   බිස. අසල්වැ ප ශාෝ අඩු 
පාසුෙම් සහිත  පසුන් ඇනකළත් ෙය පැ සා එා පාසල්ව  
අයමුටක් ශනුශේ. 

(ආ)  (i)  "අ්ගධ යාජය පාසල්ද ශ ස පාසල් ව්ගපයක් 
ශනුාැත. එශාත් උක්ත (අ) ප්ර ානශ  පිළිනකය 
අනුව පාත පපතරි පිළිනකය සපයමි. 

  ශෙුළ  රිසාත්රික්ෙය නකළ පවතින යජශ  අනුාත 
ආධාය  බන ශප ේපලිෙ පාසල් ාා යජශ  
අනුාත ආධාය ශනු බන ශප ේපලිෙ පාසල් 
ඇමුණුශාහි දක්වා ඇත. ඇමුණුා ුාාැත* ෙයමි. 
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[පරු මුජිුද්ග යහුාාන් ාාතා] 

————————— 
*  පුුනතකාලප්හ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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 (ii)  ශප ේපලිෙ පාසල් ආපමිෙ ශාෝ ආපමිෙ 
ශනුවන ශ ස ව්ගීමෙයටය ෙය නැත. 

 (iii)   පසුන් පාසල්ව ට ඇනකළත් ෙය පැ සා පාසල් 
ෙළානාෙයටය ාන්න් තීයටය ෙයනු  බන 
නි්ගටායෙ ාත  ප  ශේ.  

 (iv)  ශෙුළ  රිසාත්රික්ෙය නකළ ්රියාත්ාෙ වන යජශ  
අනුාත ශප ේපලිෙ පාසල් අතපතන් 22ෙ පාට 
ප්රාථමිෙ පන්තිව  ිංග්රී ප ප්රමුඛ් ශෙුටපත් 
ේවිභාෂ්ඨා පන්ති පවත්වාශපන යන බවට ශතුයනකරු 
වා්ගතා වී ඇත.  

 (v)  එවැනි ශෙෝටාවක් ශනුාැත. 

(ඇ)  (i)  පළමු ශරේණිශ   පට පසාවන ශරේණිය දක්වා ිංග්රී ප 
ාාධයශයන් පන්ති පැවැත්වීාට අවසය  බා දී 
නැත. ිංග්රී ප ාාධය අධයාපනය ප්රමුඛ් ේවිභාෂ්ඨා 
අධයාපනය ප්රාථමිෙ ශරේණි සහාා ාඳුන්වා දීාට 
ප්රතිපත්තිාය තීයටයක් පැ සා සහාා වන ෙරුණු 
පරු සභාවට ිරිපතශ  දී ශයුමු කිරීාට අශකක්ෂ්ඨා 
ෙයමි. 

 (ii)  ශාා පාසල් පවත්වාශපන යෑශම් අයමුට, ශසේවය 
 බාදීාට ි ක්ෙ වන ප්රජාව, හිමිොපතත්වශ  
සාවභාවය, ූල ය සාධෙය ආදී ෙරුණු අනුව 
විවිධත්වයක් පවතින ශාිසන් පළමු ශරේණියට 
බහවා පැ සාට ශපු  ාා්ගශපෝපශේ යක් සැෙීමා 
අීමරුය. 

 (iii)  ඔේ. 

 (iv)  ඔේ. 

  යජශ  පාසල්ව  විත්තීය සංව්ගධන 
වැඩසටාන්ව ට සාභාිනවීාට සා ගුරු විදයා  
යටශත් ගුරු පුහුණුව  බා පැ සාට පාසුෙම් 
සපයා ඇත. 

  ෙ ාප අධයාපන ෝගයා ය ාන්න් ිශපනුම්-
ිපැන්වීම් ්රියාවලිය අධීක්ෂ්ඨටය කිරීාට ෙටයුනක 
ෙයනු  බිස. පාසල්ව  පැටලු  තත්ත්ව  පිළිබහ 
වා්ගතා වූ විට අධයාපන අාාතයාං ශ  
ශප ේපලිෙ පාසල්  ාඛ්ාව ාන්න් ද ඒ පිළිබහ 
ශසුයා බැලීා ාා උපශදසා  බා දීා  ප  ෙයනු 
 බිස. 

())  අදාළ ශනුශේ.  

 
ැු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, ාශේ පළමුවන අනකරු ප්ර ානය 

ශායිස.  

පරු ඇාතිනකාා කිේවා වාශේ 2961දී යජයට පවයා පත්ත 

පාසල් සා අ්ගධ ව ශයන් යජශ  ආධාය  බන පාසල් තිශබනවා. 

විශ ේෂ්ඨශයන්ා යජශ  ආධාය  බන පාසල්, අධයාපන අාාතයාං ය 

ාන්න් පළමු වසයට ළමුන් ඇනකළත් ෙය පැ සශම් මක්රශල්ඛ්ය 

අනුපානය ෙයන්ශන් නැාැ. අාාතයවයයා ාැටියට ඒ පිළිබහ 

අදාසක් ඔබනකාාට තිශබනවාද? පාසල් පත්තාා, අනිවා්ගයශයන්ා 

ඒ පාස  දයන වියදශාන් වි ා  මුදල් ප්රාාටයක් ආණ්ඩුවක් 

ාැටියට අපිත් දයනවා.  

නමුත්, යජය නිට ත් ෙයන මක්රශල්ඛ්ය අනුව යජශ  

පාසල්ව ට ිල්ලීම් ෙළාට බ  ශපවන ජනතාවට ඒ අවසාථාව 

 ැශබන්ශන් නැාැ. නමුත්, ඔවුන්ශේ බ  මුදලුත් ඒ පාසල් 

සංව්ගධනය සහාා යජය  බා ශදනවා. පරු ඇාතිනකානි, අධයාපන 

ඇාතිවයයා ාැටියට ශම් පිළිබහව ඔබනකාාට පන්න පු වන් 

්රියාාා්ගපය ශාුෙක්ද? 

ැු (මහාචාර්ය) ජී.එල් 0. පීිපුන මහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
පරු ාන්ත්රීනකානි, ඒ මක්රශල්ඛ්න ඒ විධියට උල් ංඝනය 

ශෙශයනවා නම්, ඒවාශ  අඩංගු නි්ගශේ ව ට අනුපත ශනුවනවා 

නම්, ඊට ාැරිාත්ශව ා  සු සු ්රියාාා්ගප පැ සාට අප ූ දානම්. 

පරු ාන්ත්රීනකානි, ශාන්න ශම් ශම් අවසාථා ව දී මක්රශල්ඛ්න 

උල් ංඝනය ශව ා තිශබනවා කිය ා ඔබනකාා ඊට අදාළ විසාතය 

කිහිපයක් සපයා ශදනවා නම්, ාට ඒ සම්බන්ධශයන් ෙටයුනක ෙළ 

ාැකිිස. එශසේ කිරීාටත් අපි ූ දානම්. 

 
ැු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

පරු ඇාතිනකානි, යජය වි පන් අනුාත ෙයන  ද, පළමු 

ශරේණියට ළමුන් ඇනකළත් ෙය පැ සශම් මක්රශල්ඛ්ය අනුව ෙටයුනක 

ශනුෙයන පාසල් පිළිබහව ඔබනකාා දැනුවත් ෙශළුත්, ඔබනකාාට 

ඒ පිළිබහව යම්කි ප ්රියාාා්ගපයක් පන්න පු වන්ද? 

 
ැු (මහාචාර්ය) ජී.එල් 0. පීිපුන මහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
පරු ාන්ත්රීනකානි, ෙරුටාෙය ාට ඒ විසාතය ටිෙ සපයා 

ශදන්න. එතශෙුට ඒ සහාා සු සු ්රියාාා්ගප අපි පන්නම්. 

 

 
 

 ාතයන්තර පාුල් 0: නියාමනය 
சர்வததச பொடசொமலகள்: ஒழுங்குபடுத்தல் 
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32.  ැු ප්ක්.  ළුජි්, ුස ය ප්පප්ර්රා මහතා  
        (ைொண்புைிகு தக. சு ித் சஞ் ய தபதரரொ) 

       (The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

        අධයාපන අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (1): 

(අ) (i) ශ්රී  ංොශේ ශම් වනවිට ්රියාත්ාෙ වන 
ජාතයන්තය පාසල් සංඛ්යාව ශෙුපාටද  

 (ii) ජාතයන්තය පාසල් පිහිටුවීශම්දී, ගුරුවරුන් 
බහාවාපැ සශම්දී, පාසානක අයකිරීශම්දී සා ශවනත් 
ෙටයුනකව දී එය  පාසල් නියාානය කිරීාට 
අාාතයාං ය පනු  බන ්රියාාා්ගප ෙවශ්ගද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ)  ශනුඑශසේ නම්, ඒ ාන්ද?   
 
 
கல்விஅமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இலங்மகயில் இன்றளவில் இயங்கிவரும் சர்வ 

ததச பொடசொமலகளின் எண்ணிக்மக யொததன் 

பமதயும்; 

 (ii) சர்வததச பொடசொமலகமள நிறுவுதல், ஆசிொியர் 

கமள ஆட்தசொு்ப்புச் தசய்தல், கட்டணம் 

அறவிடுதல் ைற்றும் இதர நடவடிக்மககளின் 

தபொது அப்பொடசொமலகமள ஒழுங்குபடுத்து 

வதற்கு அமைச்சு எடுக்கும் நடவடிக்மககள் 

யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 
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පා්ගලිශම්න්නකව 

asked the Minister of Education : 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the number of international schools 
functioning in Sri Lanka at present; and  

 (ii) the course of action taken by the Ministry to 
regulate those international schools in terms 
of establishing, recruiting teachers, charging 
fees and other affairs? 

(b) If not, why?  

 
ැු (මහාචාර්ය) ජී.එල් 0. පීිපුන මහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, එා ප්ර ානයට පිළිනකය 

ශාශසේිස. 

(අ)  (i)   ජාතයන්තය පාසල් අධයාපන අාාතයාං ය ාන්න් 
නියාානය ශනුවන ශාිසන් ශම් පිළිබහ නි ාිකත 
ශතුයනකරු ශනුාැත.   

  ශාුෙද, ශම් පාසල් අශක අධීක්ෂ්ඨටයට යටත් 
වන්ශන් නැාැ.  ැබී ඇති ශතුයනකරු අනුව පාසල් 
393ක් පවතී. 

      (ii)  1961 අංෙ 08 දයන උපෙිත පාධ ා ා ාා අභයාස 
විදයා  (අතිශ්ගෙ විධිවිධාන) පනශත් 15 වපන්තිය 
ාන්න් වයස අවුරු  5-24 වයශසේ පසුවන දරුවන්ට 
අධයාපනය  බා දීා සහාා පාසල් ආයම්භ කිරීාට 
ශප ේපලිෙ අං යට ශනුාැකි බවට 
විධිවිධානයක් පනවා ඇත. 

  එබැවින් ජාතයන්තය පාසල් ආශයෝජන ාණ්ඩ ය/
සාාපම් පනත යටශත් සාාපම් ව ශයන් ශාෝ 
වයාපාය නාා ලියාපරිංික කිරීශම් ආ ා පනත 
යටශත් තනි පුේප /ාවුල් වයාපාය ව ශයන් 
ශප ේපලිෙ පාසල් ආයම්භ ෙය පවත්වාශපන යනු 
 බන අතය, ඒවා අධයාපන අාාතයාං ය යටශත් 
ලියාපරිංික වූ ආයතන ශනුශේ. 

  ශාා තත්ත්වය ශාේනක ෙයශපන ජාතයන්තය 
පාසල් පිහිටුවීශම්දී ගුරුවරුන් බහවා පැ සා, පාසානක 
අයකිරීා ාා ශවනත් ෙටයුනකව දී ඒවා නියාානය 
කිරීාට අධයාපන අාාතයාං යට ාැකියාවක් 
නැත. 

(ආ)  2962 අංෙ 08 දයන උපෙිත පාධ ා ා ාා අභයාස විදයා  
(අතිශ්ගෙ විධිවිධාන) පනශත් 15 වපන්තිය අනුව 
ශප ේපලිෙ පා්ග ාවයන්ට පාසල් ආයම්භ කිරීශම්  සතිාය 
බාධාවක් පවතී. එබැවින් කි ප  ජාතයන්තය පාස ක් 
ආයම්භ කිරීාට අධයාපන අාාතයාං ය අවසය  බා දී නැත. 

ශප ේපලිෙ පා්ග ාවයෙට පාස ක් ආයම්භ ෙළ ාැකි වන පපතරි 

ශාා පනශත් 15 වපන්තිය සංශ ෝධනය කිරීා සහාා විවිධ 

අවසාථාව  අධයාපන අාාතයාං ය ප්රයත්න දයා ඇතත්, ශම් 

වනනකරු එය යථා්ගථයක් බවට පත් ෙය පැ සාට ශනුාැකි වී ඇත.  

එබැවින් ජාතයන්තය පාසල් අධයාපන අාාතයාං ය යටශත් 

ලියාපරිංික කිරීාට ශනුාැකි වී ඇති අතය, ඒ ශාේනකශවන් අධයාපන 

අාාතයාං යට ඒවා නියාානය කිරීශම් මනතිෙ බ යක් ද හිමි වී 

ශනුාැත.  

ඒෙ තාිස අද තිශබන තත්ත්වය, පරු ාන්ත්රීනකාා. 

ැු ප්ක්.  ළුජි්, ුස ය ප්පප්ර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு தக. சு ித் சஞ் ய தபதரரொ) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

සානකතිිස, පරු ඇාතිනකානි. ශම් අවසාථාශේ ඔබනකාා සහාන් 

ෙළ ොයටයක් සම්බන්ධව ාශේ පළමු අනකරු ප්ර ානය අාන්න 

ෙැාැතිිස. 

පරු ඇාතිනකානි, ශම් ොයටශ දී ශදාේපියන්ට ශ ුට  

අසාධායටයක්  පේධවනවා. අපි දන්නවා, ානක පිශපනවා වාශේ 

දැන් ජාතයන්තය පාසල් ලියාපරිංික ෙයන්න ෙටයුනක ෙයන බව. 

ඒවාශ  ප්රමිතිය සම්බන්ධශයන් ශ ුට  පැටලුවක් තිශබනවා. ඒ 

වාශේා ඒ ගුරුවරු සම්බන්ධශයනුත්, ඒ දරුවන්ට තිශබන 

පාසුෙම් සම්බන්ධශයනුත් පැටලුවක් තිශබනවා. අධයාපන 

අාාතයාං ශයන් ශම් සම්බන්ධශයන් අධීක්ෂ්ඨටයක් ෙය ා 

ප්රමිතිශයන් යුනක ජාතයන්තය පාසල් ආයම්භ කිරීශම් වැඩ 

පිළිශවළක් ්රියාත්ාෙ ෙයන්න කිය ා අපි ිල්ලීාක් ෙයන්ශන් ඒ 

නිසාිස. පරු ඇාතිනකානි, ඒ සහාා  සති-රීති නැත්නම් අඩුා 

තයමින්  සති-රීති සම්ාත ෙය ා ශාෝ ොක් නැාැ, ශම් 

සම්බන්ධශයන් වැඩ පිළිශවළක් ්රියාත්ාෙ ෙයන්න ඕනෑය 

කිය ා තාිස ාා ශම් අවසාථාශේදී සහාන් ෙයන්ශන්. 

 
 
ැු (මහාචාර්ය) ජී.එල් 0. පීිපුන මහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
පරු ාන්ත්රීනකානි, ඒෙ ස ො බ න්න අපි ූ දානම්. 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, එතැන තිශබන පැටලුව වන්ශන් 

පවතින  සතිය නකළ ඒ විධිශ  පා නයක් කිරීාට අධයාපන 

අාාතයාං යට බ යක් ශනුාැතිවීාිස. එශාා නම්, අපි ඒ  සතිය 

ශවනසා ෙයන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධශයන් ඔබනකාන් ාත් සාඟ 

සාෙච්ඡා ෙය ා අපට එෙඟත්වයෙට එන්න පු වන් නම්, ශාය 

ෙළ ාැකිිස. 

 

 
ැු ප්ක්.  ළුජි්, ුස ය ප්පප්ර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு தக. சு ித் சஞ் ய தபதரரொ) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

ඒ දරුවන් යජයට බයක් ශව ා නැාැ. අපි දන්නවා, 

ජාතයන්තය පාසල් නකළ පාසානක අය කිරීශම් විවිධාොය ්රියාාා්ගප 

්රියාත්ාෙ වන බව.  ඒ වාශේා, එා පාසල්ව  වසපතන් වසය 

ශවන්ශන් ශාුෙක්ද? ඒ අය හිනකානාශපට පාසානක වැඩි ෙයන්න 

ෙටයුනක ෙයනවා. එශාා වුටාා ශදාේපියන් අසයට ශවනවා. 

පාසානක වැඩි ෙළා කිය ා ශදාේපියන්ට පු වන්ොක් නැාැ, 

දරුවන් නැවත ශවනත් පාස ෙට අයශපන යන්න. එා නිසා රිිනන් 

රිපටා ඒ අසාධායට පාසානකවට යටත්ව දරුවන් එා පාස ටා 

අයශපන යන්න එා ශදාේපියන්ට  පේධවනවා. පරු ඇාතිනකානි, 

ඒ නිසා යම්කි ප නියාානයක් ශවන්න ඕනෑය කිය ාිස ාා කියා 

 පටින්ශන්.  

 

 
ැු (මහාචාර්ය) ජී.එල් 0. පීිපුන මහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 

ශම්ෙ ජාතිෙ ප්ර ානයක් ාැටියට ස ො,  පයලු  පක්ෂ්ඨ 

නිශයෝජිතයන්ශපන් සාන්විත ෙමිටුවක් පත් ෙය ා අපට තීයටය 

ෙයන්න පු වන් ශම් පාසල් ශෙුතයම් ප්රාාටයෙට අධයාපන 

අාාතයාං ශ  පා නයට භාජන විය යුනකද කිය ා. ඒ සම්බන්ධ  

ප්රතිපත්ති ාා ාවක් නි්ගාාටය ෙය ා ඒ අනුව අලුත්  සතියක් 

සම්පාදනය කිරීාට අපි ූ දානම්, පරු ාන්ත්රීනකානි. අපි ඒ පැන 

සාෙච්ඡා ෙයමු.  

947 948 

[පරු ශක්.  සුජිත් සංජය ශපශ්ගයා ාාතා] 
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ැු ප්ක්.  ළුජි්, ුස ය ප්පප්ර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு தக. சு ித் சஞ் ய தபதரரொ) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

පරු ඇාතිනකානි, - 
 

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පරු ාන්ත්රීනකානි, ශෙටිශයන් අාන්න. 

 
 

ැු ප්ක්.  ළුජි්, ුස ය ප්පප්ර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு தக. சு ித் சஞ் ய தபதரரொ) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, ාට විනාඩියක් ශදන්න. 

ශෙටිශයන් අාන්නම්.  

ශම් කියන්න යන ොයටය පිළිබහව ාා ශප ේපලිෙවා 

ඔබනකාා දැනුවත් ෙළා. රුවන්වැල්  යාජ පංා ාධය ාාා 

විදයා ශ  පැටලුවක් ානක ශව ා තිශබනවා, ායවැනි ශරේණියට 

 පසුන් ඇනකළත් ෙය පැ සා සම්බන්ධව. රුවන්වැල්  ප්රශේ ශ  

තිශබන ප්රාථමිෙ පාස ෙ දරුවන් කි පා ප්රමිතියකින් ශතුයව, ඒ 

කියන්ශන්, ශිෂ්ඨයත්ව ෙඩිම්  ට ණු කි පවක් ස ෙන්ශන් නැනකව 

ඒ පාසශල් ායවැනි ශරේණියට ඇනකළත් ෙය පන්න ෙටයුනක ෙය 

තිශබනවා. ඒ නිසා ශිෂ්ඨයත්වය සාත් වුණු දරුවන්ට වි ා  

අසාධායටයක් ශවනවා. යටියන්ශතුට ප්රශේ ශ   පටින දරුවන්ට 

වාශේා, දැයණියප , ශදහිඕවිට, ුද ත්ශෙුහුපිටිය ප්රශේ ව  

 පටින  දරුවන්ට ශම් නිසා වි ා  අසාධායටයක් ශවනවා.   

ෙන්නන්පය ාැතිනකාාශේ සංෙල්පයක් අනුව තාිස ශම් ාධය 

ාාා විදයා  ඇති වුශණ්.  

 
 

ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පරු ාන්ත්රීනකානි, ශෙටිශයන් ප්ර ානය අාන්න. 
 

 

ැු ප්ක්.  ළුජි්, ුස ය ප්පප්ර්රා මහතා  
(ைொண்புைிகு தக. சு ித் சஞ் ய தபதரரொ) 

(The Hon.K.  Sujith Sanjaya  Perera)  

අනිවා්ගයශයන්ා ාධය ාාා විදයා යට පා වසය ශිෂ්ඨයත්වය 

සාත් දරුවන් තාිස ඇනකළත් ෙය පන්න තිශබන්ශන්. ශාතැනදී ඒ 

 පයල්  ශනුස ො ාැය, යම්කි ප බ පෑම්ව ට ප්රාථමිෙ පාස ෙ 

දරුවන්  පයලුශදනාා ඇනකළත් ෙයන්න ෙටයුනක ෙය තිශබනවා.   

ශිෂ්ඨයත්වය සාත් දරුවන්ට ඒ නකළින් වි ා  අසාධායටයක්  ප  

ශව ා තිශබන බවට ශම් අවසාථාශේ ඔබනකාා දැනුවත් ෙයන්න 

ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධව  යම්කි ප පියවයක්  පන්න කිය ා ාා 

ඔබනකාාශපන් ිල් ා  පටින්න ෙැාැතිිස. 

 
 

ැු (මහාචාර්ය) ජී.එල් 0. පීිපුන මහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 

ාා ඒ පැන ශසුයා බ න්නම්. පරු ාන්ත්රීනකාා අාපු ප්ර ානයට 
ඒ ොයටය සම්බන්ධ නැාැ. ාැබැිස, ාා ඒ පැන ශසුයා බ ා 
ඔබනකාාට පිළිනකයක් ශදන්නම්.  

 

 

ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ප්ර ාන අංෙ 33 -489/1010- (2), පරු නකෂ්ඨාය ිඳුනිල් අායශසේන 

ාාතා. - [සභා ප්ගභය නකළ නැත.] 

ප්කො   නැරප්හ  ාතික පාුල් 0: ප මු ප්රේිකය  
බහවාැැතිප්ම් ක්රියාවලිය 

தகொழும்பு ைொநகர ததசிய பொடசொமலகள்:  தரம் 

ஒன்றுக்குச் தசொு்க்கும் தசயன்முமற 
NATIONAL SCHOOLS WITHIN COLOMBO MUNICIPALITY: 

ADMISSION PROCESS FOR GRADE ONE 
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34. ැු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
       (ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

       (The Hon. Mujibur Rahuman) 

අධයාපන අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ) ශෙුළ  නාපපතෙ ීමාාව නකළ පිහිටි ජාතිෙ පාසල්ව  පළමු 
ශරේණියට ඇනකළත් වීාට අඩු පාසුෙම් සහිත නාපපතෙ 
ළමුන්ට ශනුාැකි වන තයම් බව එනකාා දන්ශන්ද?  

(ආ)  එශසේ නම්,  ශෙුළ  නපය සභා ීමාාව නකළ පිහිටි ජාතිෙ 
පාසල් සම්බන්ධශයන්; 

 (i) පාසල්ව  නම් ෙවශ්ගද; 

 (ii) ආපමිෙ ාා ආපමිෙ ශනුවන ශ ස ව්ගපය 
ෙවශ්ගද  

 (iii) අධයයන ාාධය අනුව පාසල් සංඛ්යාව සා  පංා  
ාා ශදාළ ාාධයට ශවන්ෙය ඇති පංති  සංඛ්යාව 
ශෙුපාටද; 

   (iv) රිසභාෂ්ඨා ජාතිෙ පාසල්ව  1  පට 5 දක්වා 
ශරේණිව  ශදාළ ාාධය පංතිව  ිශපනුා  බන 
ළමුන් සංඛ්යාව ශෙුපාටද; 

 (v) භාෂ්ඨා ාාධය, ජාතිය ාා ආපා පදනම් ෙය පනිමින් 
එක් එක් පාසල්ව ට ඇනක ත් ෙය පන්නා  පසුන් 
සංඛ්යාව ෙවශ්ගද; 

 යන්න එනකාා සහාන් ෙයන්ශන්ද? 

(ඇ) (i) පළමු ශරේණියට ළමුන් බහවාපැ සශම් පවතින 
්රියාවලිය පිළිබහව යජය තිකතිාත් වන්ශන්ද; 

 (ii) පයම්පයා පටනාවක් පාසැල් ආසන්නශ  ජීවත් 
වන ශදාාපියන්ශේ ළමුන් සහාා විශ ේෂ්ඨ ශෙෝටා 
ක්රාශේදයක් ාඳුන්වාදීා ාන්න් විවිධ ජාතිෙ, 
ආපමිෙ ාා සාාජ පසුබිාක් සහිත  පසුන් වැඩි 
සංඛ්යාවෙට අවසාථාව  බා ශදන්ශන්ද; 

 යන්නත් එනකාා සදාන් ෙයන්ශන්ද? 

()) ශනුඑශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 

 
கல்வி அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) தகொழும்பு ைொநகர சமப பிரொந்தியத்தில்/ ைொநகர சமப 

எல்மலயில் உள்ள ததசிய பொடசொமலகளில் அங்கு 

வசிக்கின்ற வறிய நகர்ப்பிரததச பிள்மளகளுக்கு தரம் 

ஒன்றிற்கொன அனுைதிமயப் தபற்றுக்தகொள்வது 

தபரும்பொலும் முடியொத விடயைொக உள்ளது என்பமத 

அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) அவ்வொதறனில், தகொழும்பு ைொநகர சமப 

எல்மலக்குள் இருக்கின்ற ததசிய பொடசொமல 

களின் தபயர்கமளயும்; 

 (ii) சையம் ைற்றும் சையம் சொரொத வமகயில் வமகப் 

படுத்தப்பட்ட பொடசொமலகள் எமவதயன் 

பமதயும்; 
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 (iii) தபொதனொ தைொழி அடிப்பமடயில் பொடசொமல 

களின் எண்ணிக்மக ைற்றும் சிங்களம் ைற்றும் 

தைிழ் தைொழிக்கொக ஒதுக்கப்பட்ட வகுப்புகளின் 

எண்ணிக்மகமயயும்; 

 (iv) மும்தைொழி ததசிய பொடசொமலகளில் தரம் 1 முதல் 

5 வமர தைிழ் தைொழியில் கல்வி கற்கின்ற 

ைொணவர்களின் எண்ணிக்மகமயயும்; 

 (v) ஒவ்தவொரு பொடசொமலயிலும் தபொதனொ தைொழி, 

இனம் ைற்றும் சையம் ஆகியவற்றின் அடிப் 

பமடயில் அனுைதிக்கப்பட்ட ைொணவர்களின் 

எண்ணிக்மகமயயும்;  அவர் கூறுவொரொ? 

(இ) (i) தற்தபொது தரம் ஒன்றிற்கு ைொணவர்கமள 

அனுைதிக்கின்ற தசயன்முமற ததொடர்பில் 

அரசொங்கம் திருப்தியமடகிறதொ என்பமதயும்; 

 (ii) பல தமலமுமறகளொகப் பொடசொமலக்கு அருகில் 

வசிக்கின்ற தபற்தறொர்களது பிள்மளகளுக்கு 

விதசட ஒதுக்கீடுகமள தைற்தகொள்வதன்மூலம் 

பல்தவறு இன, சைய, சமூகப் பின்புலங்கமளக் 

தகொண்ட ைொணவர்களுக்கு அதிக இடம் ஒதுக்க 

முடியுைொ என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

(ஈ) இன்தறல் ஏன்? 

 

asked  the Minister of Education : 

(a) Is he aware that admission to grade one of the 
National Schools in Colombo Municipal region 
has become a competition for underprivileged 
urban children? 

(b) If so, will he state in respect of the National 
Schools within the Colombo Municipality of the;  

 (i) names;  

 (ii) names of schools categorized as religious 
and non-religious;  

 (iii) number of  schools by language of study 
and number of classes allotted for Sinhala 
and Tamil medium;  

 (iv) number of students in Tamil-medium 
classes from grade 1 to 5 in  the trilingual 
National Schools; and 

 (v) number of students admitted to each school 
by language of study, ethnicity and 
religion? 

(c) Will he also state whether the Government- 

 (i) is satisfied with the current process of 
admission for grade one; and 

 (ii) accommodates more students from various 
ethnic, religious and social backgrounds by 
allocating special quota for the students of 
the parents living in the proximity to the 
schools for generations? 

(d)   If not, why? 

ැු (මහාචාර්ය) ජී.එල් 0. පීිපුන මහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, එා ප්ර ානයට පිළිනකය 

ශාශසේිස. 

(අ) ශෙුළ  නාපපතෙ ීමාාව නකළ පිහිටි ජාතිෙ පාසල්ව  පළමු 
ශරේණියට ඇනකළත් වීාට අඩු පාසුෙම් සහිත නාපපතෙ 
ළමුන්ට ශනුාැකි ශනුශේ. ඒ කියන්ශන්, පු වන් කියන 
එෙිස. බාධාවක් නැාැ. 

(ආ) (i) ශෙුළ  නාපපතෙ ීමාාව නකළ ජාතිෙ පාසල් 12ක් 
පිහිටා ඇති අතය ඒවාශ  නම් ඇමුණුා 02 ශ ස 
ාා ිරිපතපත් ෙයනවා.  

 (ii) ආපමිෙ ාා ආපමිෙ ශනුවන ශ ස ව්ගීමෙයටය 
අදාළ පාසල් අනුව ාා 2960 අංෙ 08 දයන 
උපෙිත පාසල් පනත යටශත් යජයට පවයන  ද 
පාසල්ව  එා අවසාථාශේ පැවැති ආපමිෙ 
සංයුතිය අනුව තීයටය වී ඇත. 

 (iii) 2020 ව්ගෂ්ඨයට අදාළ අධයයන ාාධය අනුව ශවන්ව 
ඇති පාසල් සංඛ්යාව ාා  පංා  ාා ශදාළ ාාධය 
ව ශයන් ශවන්ෙය ඇති පන්ති සංඛ්යාව ඇමුණුා 
01 ව ශයන් දක්වා ඇත. 

 (iv) ශෙුළ  නපය ීමාාව නකළ පවතින මරභාෂ්ඨා 
පාසල්ව  2  පට 5 වසය දක්වා ශදාළ ාාධය 
පන්තිව  ිශපනුා  බන  පසුන් සංඛ්යාව 
ඇමුණුා 03 ව ශයන් දක්වා ඇත. 

 (v) ඔේ.  

  භාෂ්ඨා ාාධය, ජාතිය ාා ආපා පදනම් ෙයපනිමින් 
එක් එක් පාසල්ව ට ඇනකළත් ෙය පන්නා  පසුන් 
සංඛ්යාව ඇමුණුා 04 යටශත් දක්වා ඇත.   

(ඇ) (i)  ඔේ. 

 (ii)  ව්ගතාානශ  ්රියාත්ාෙ වන පළමු ශරේණියට 
දරුවන් ඇනකළත් කිරීශම් මක්රශල්ඛ්යට අනුව 
පාස ට ඇනකළත් ෙය පන්නා මු   පසුන් අතපතන් 
 පයයට 50ෙ  පසුන් සංඛ්යාවක් ආසන්නතා 
පදනමින් බහවා පනු  බන අතය, ශාහිදී ආසන්න 
පරිංිකෙරුවන් සහාා වැඩි අවසාථාවක් ශම් 
වනවිටත්  බා දී ඇත. ඒෙ දැනටාත් පවතින 
තත්ත්වයිස. 

   තවද, 2960 අංෙ 08 දයන උපෙිත පාසල් පනත 
යටශත් යජයට පවයන  ද පාසල්ව  එා 
අවසාථාශේ පැවති ආපමිෙ සංයුතිය අනුව දරුවන් 
ඇනකළත් කිරීා  ප ෙයන නමුත් සාාජ පසුබිම් 
අනුව ව්ගීමෙයටය ශනුශේ.  

()) අදාළ ශනුශේ.  

   ඇමුණුා 02, 01, 03, 04  ුාාැත* ෙයමි. 

 
ැු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, ාශේ පළමුවැනි අනකරු 

ප්ර ානය ශායිස.  

පරු ඇාතිනකානි, විශ ේෂ්ඨශයන් පළමුවැනි ශරේණියට ළමුන් 

ඇනකළත් කිරීශම්දී පාසුෙම් අඩු නිවාසව  ජීවත්වන අඩු 

ආදායම් ාීන ජනතාව මුහුට ශදන පැටලු තිශබනවා. විශ ේෂ්ඨශයන් 
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[පරු මුජිුද්ග යහුාාන් ාාතා] 

————————— 
*  පුුනතකාලප්හ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ශෙුළ  නපයශ  තිශබනවා, නපය සභාවට අයත් නිවාස. ඒ 

වාශේා, නිවාස සංව්ගධන අධිොපතයට අයත් නිවාස තිශබනවා. 

නාපපතෙ සංව්ගධන අධිොපතයට අයත් නිවාසත් තිශබනවා.  

ඒ නිවාසව  පරිංිකෙරුවන් පළමු ශරේණියට ළමුන් ඇනකළත් 

ෙය පැ සාට අදාළ සම්මුඛ් පරීක්ෂ්ඨටයට - interview එෙට - 

ිනයාා ඔවුන් යම් අසාධායටයෙට  ක් ශවනවා. නපය සභාවට, 

නාපපතෙ සංව්ගධන අධිොපතයට, ජාතිෙ නිවාස සංව්ගධන 

අධිොපතයට අයත් නිවාසව  අවුරු  පටනෙ පරිංිකය සනාථ 

කිරීාට එා ජනතාවට තිශබන්ශන් ට ටුම්භ ො ම පත. ඒෙ තාිස 
තා පරිංිකය සනාථ ෙයන්න ඔවුන්ට තිශබන ලියවිල් . නමුත් 

ඔවුන් ඒ අිසතිය සනාථ ෙළාට, එයට  බා රිය යුනක  ට ණු 

ප්රාාටය සම්මුඛ් පරීක්ෂ්ඨටශ දී  බා ශදන්ශන් නැාැ. ඒ ශාේනකව 

නිසාා, ඒ ශදාාපියන්ශේ ළාිසන් පාස ට ඇනකළත් කිරීා සහාා 

අව ය  ට ණු ප්රාාටශයන්  ට ණු 20ක්, 25ක් අතය ප්රාාටයක් 

ශනු ැබී යනවා. ඒ  ට ණු ශනු ැබී යන හින්දා ඔවුන්ට විශ ේෂ්ඨ 

අසාධායටයක් ශවනවා. නමුත් ඔවුන් ඒ ප්රශේ ව  අවුරු  60, 70, 

80 වාශේ ො යක් තිසාශසේ ජීවත් ශවනවා  පයම්පයා නකනාතය 

ජීවත් ශවනවා. නමුත් ඔවුන්ට සාථීය ඔකපු ශනුාැති වීා නිසාත්, 

යජශයන්  බාශදන එා ො ම පතට  ට ණු  බා ශනුදීා නිසාත්, 

ඔවුන්ශේ ළාිසන්ට ඒ පාසල්ව ට ඇනකළත් වීශම් අවසාථාව 

ශනු ැබී යනවා. පරු ඇාතිනකානි, ාා හිතනවා, ඔබනකාා ඒ පැන 

අවධානය ශයුමු ෙය ා පළමුවැනි ශරේණියට ළාිසන් ඇනකළත් 

කිරීශම් මක්රශල්ඛ්යට එා ො ම පතට  ට ණු  බා දීාට අදාළ 

ොයටාත් ඇනකළත් ෙශළුත් ශාුහිස කිය ා.  

 
 
ැු (මහාචාර්ය) ජී.එල් 0. පීිපුන මහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
පරු ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාා කියන්ශන් ඒ දරුවන්ටත් 

පාසල්ව ට ඇනකළත් වීශම් අිසතිය තිශබනවා, ාැබැිස, ළාිසන් 

ඇනකළත් ෙය පැ සශම් ක්රාශේදය සනකටුදායෙ නැාැ, ඒ ළාිසන්ට 

 ැබිය යුනක  ට ණු සංඛ්යාව ශම්  ට ණු  බා දීශම් ක්රාශේදය අනුව 

 ැශබන්ශන් නැාැ කියන එෙ ශන්ද? 
 
 
 

ැු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඔේ. 

 
 

ැු (මහාචාර්ය) ජී.එල් 0. පීිපුන මහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
එශාා ප්ර ානයක් තිශබනවා නම් අපි ඒ පැන ශසුයා 

බ න්නම්, පරු ාන්ත්රීනකාා. 

 
 
ැු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ඒ ක්රාශේදය ාත ඔවුන්ට ඒ  ට ණු ප්රාාටය  ැශබන්ශන් 

නැාැ, පරු ඇාතිනකාා. ශාුෙද, ඒ ො ම පත්ව ට  ට ණු ශදන්න 

ක්රායක් අධයාපන අාාතයාං ය ාද ා නැාැ. ඒ තත්ත්වය පසුිනය 

ො ය පුයාා දකින්න තිුදටා. සම්මුඛ් පරීක්ෂ්ඨටශ දී ඒ ො ම 

පත්ව ටත්  ට ණු  බා රිය යුනකය කියන ොයටය ාා රිිනන් 

රිපටා ානක ෙළා. නමුත්, සාාය ජාතිෙ පාසල්ව  ින්න 

වි ාල්පතිවරු විරුේධිස ඒවාට  ට ණු ශදනවාට. 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, ාශේ ශදවැනි අනකරු ප්ර ානය 
පරු ා්ගෂ්ඨ ද  පල්වා ාන්ත්රීනකාා අානවා. 

ැු (ආචාර්ය) හර්    සිල් 0වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

පරු අධයාපන අාාතයනකාා ජාතිෙ පාසල් පැන ෙථා ෙයන 
නිසාිස ාා ශම් ප්ර ානය අාන්ශන්. පරු ඇාතිනකානි, ශෙෝට්ශට් 
ප්රශේ ශ  ශම් දවසාව  ආන්ශදෝ නයට නකඩු  න් ොයටාවක් 
තිශබනවා. ඒ තාිස, ළාිස 72ශදශනක් ින්න උඩාමුල්ශල් 
විජයායාා විදයා ය වැීම යන තත්ත්වයෙ තිබීා. ඒ පාස ට 
බසානාහිය පළාත් සභාවට අයත් ාාාාායා බාලිො විදයා ශයන් 
ළාිස 360ශදශනක් ශපනැල් ා තිශබනවා. ාාාාායා බාලිො 
විදයා ශ  ඇතැම් බිල්ඩින් ෙඩාශපන වැශටන නිසා ඒ ළාිසන් 
විජයායාා විදයා යට  ශපනැල් ා එය වැඩි රියුණු කිරීශම් වැඩ 
පිළිශවළක් ො යක් තිසාශසේ ෙයශපන යමින් තිුදටා. ඊට ටිෙ 
දවසෙට පසාශසේ අපට ආයංික වුටා - පවපවාහිනිශ ත් ශපන්නුවා - 
වයාපාපතෙයන් ශදශදශනට  සා ප්රශේ ශ  ාන්ත්රීවරුන් 
ෙණ්ඩායාක් එා පාස ට ඇනක  ශව ා, එය ශේවි බාලිො 
විදයා ශ  ශෙුටසක් බවට පත් ෙයන්න යන බව සා ඊට පසාශසේ 
ඒෙ ජාතිෙ පාස ක් ාැටියට සංව්ගධනය ෙයන බව කියා 
තිශබනවා කිය ා. පරු ඇාතිනකානි, ප්රධාන පාස ෙ  ාඛ්ාවක් 
තවත් සාථානයෙ ආයම්භ කිරීාට ශාෝ එශාාත් නැත්නම් තවත් 
පාස ක් ජාතිෙ පාස ක් සහාා පවයා පැ සාට ශාෝ අධයාපන 
අාාතයාං ශ  යම්කි ප ප්රතිපත්තියක් තිශබනවා ද කියා ාා 
ඔබනකාාශපන් දැනපන්න ෙැාැතිිස. එශාා නම් ඒෙ ද ශම් 
්රියාත්ාෙ ශවන්ශන්? එශාා නැත්නම්, හිනකාතයට ජාතිෙ 
පාස ෙට තවත් පාස ක් පවයා පන්න පු වන්ද? ඒෙ තාිස ාට 
ඔබනකාාශපන් අාන්න තිශබන ප්ර ානය. ශබුශාුා සානකතිිස. 

 
 

ැු (මහාචාර්ය) ජී.එල් 0. පීිපුන මහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
පරු ාන්ත්රීනකානි, ශම් ප්ර ානය පරු මුජිුද්ග යහුාාන් ාන්ත්රීනකාා 

අාපු ප්ර ානයට කි පශසේත් සම්බන්ධ නැාැ. ශම්ෙ සම්පූ්ගටශයන්ා 

ශවනසා ාාතිොවක්. ාැබැිස, විශ ේෂ්ඨශයන්ා පණිතය සා විදයාව 

වැනි විෂ්ඨයයන් සම්බන්ධශයන් ශේවි බාලිො පාස ට ශ ුට  

ිල්ලුාක් තිශබනවා. පරු ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාා දැන් සහාන් 

ෙයපු පාසශල් ප්රාථමිෙ පන්තිව  ාා දන්නා තයාට ළාිස 

72ශදශනක් විතය තාිස ින්ශන්. වැඩි වියදාක් ශනුෙය, අලුත් 

ශපුඩනැන්ලි ාදන්ශන් නැතිව, තිශබන ශපුඩනැන්ලි අලුත්වැඩියා 

ෙය ා ශිෂ්ඨයයන් වි ා  සංඛ්යාවෙට අධයාපනය  බාදීශම් 

ාැකියාව එතැන  තිශබනවා. එතැන ිල්ලුා තිශබන්ශන් දශේවි 

බාලිොද කියන brand එෙට. ඒෙ ිතාා ප්ර පේධ පාස ක් නිසා 

වි ා  ිල්ලුාක් තිශබනවා. ාට ශදාේපියන්ශපන් ලියුම් යාශියක් 

 ැබී තිශබනවා, පු වන් නම් ඒෙ ෙයන්න කිය ා.  

ඒ නිසා තාිස එා ිල්ලීා සැ කිල් ට භාජන ෙශළේ. ඒ 

ප්රශේ ශ  ජනතාවශේ ශබුශාුා දැඩි ිල්ලීාක් තිශබනවා, 

ඔවුන්ශේ ළාිසන්ට ශේවි බාලිො පාස ට ිනහිල් ා අධයාපනය 

 බා පැ සාට අවො  සපයා ශදන්න කිය ා. ඔබනකාාට ඒ 

සම්බන්ධශයන් යම් ාතයක් තිශබනවා නම්, ෙරුටාෙය ඒ ාතය 

ාට ිරිපතපත් ෙයන්න. අපි ඒ පැන ස ො බැලීාට ූ දානම්, පරු 

ාන්ත්රීනකානි. 

 
ැු (ආචාර්ය) හර්    සිල් 0වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

පරු ඇාතිනකානි, ශාය ිතාා වැදපත් ොයටයක් නිසා තවත් 

ප්ර ානයක් අාන්න අවසාථාව ශදන්න. 

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පරු ාන්ත්රීනකානි, දැන් ඔබනකාා අනකරු ප්ර ාන ශදෙක් අා ා 

තිශබනවා.  
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පා්ගලිශම්න්නකව 

ැු (ආචාර්ය) හර්    සිල් 0වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, ශාය ිතාා වැදපත් 

ොයටයක් නිසාිස අවසාථාව ිල් න්ශන්. 

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අලුත් ප්ර ානයක්ද? ෙලින් ොයටශ ා ශෙුටසක් ද? 

 
ැු (ආචාර්ය) හර්    සිල් 0වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

ඒෙටා අදාළවිස.  

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශාුහිස, අාන්න.  

 
ැු (ආචාර්ය) හර්    සිල් 0වා මහතා  
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த சில்வொ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha de Silva) 

ිතාා වැදපත් ොයටයක් නිසාිස අවසාථාව ිල්ලුශේ.  

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, අවසාථාව  බා  න්නාට 

ඔබනකාාට ශබශාවින්ා සානකතිවන්ත ශවනවා. පරු ඇාතිනකානි, ාා 

ඇහුශේ ඒ සම්බන්ධශයන් ප්රතිපත්තියක් තිශබනවාද කිය ාිස. 

යාජය ය විදයා ය, ආනන්ද විදයා ය, ඩී.එසා. ශසේනානායෙ 

විදයා ය, නා න්ද විදයා ය ආරියටත් ශම් වාශේ ශ ුට  ිල්ලුාක් 

තිශබනවා. ශම් කියන පාස ට එාා පැත්ශත් ශ්රී  පේධා්ගථ ාාා 

විදයා ය තිශබනවා. ඒවාශ ත් ළාිස තිාිස-ාතළිාිස ින්ශන්. 

ඒවාශ ත් බිල්ඩින් තිශබනවා. එතශෙුට අපට පු වන් කියන්න, 

යාජය ය විදයා ශ  ශෙුටසක්, එශාා නැත්නම් ආනන්ද 

විදයා ශ  ශෙුටසක් ශ්රී  පේධා්ගථ ාාා විදයා ශ  ාපත ශෙුශාේ 

ාපත ිසාශෙෝ යෙ පටන් පන්න කිය ා. පරු ඇාතිනකානි, 

ඔබනකාාශේ අධයාපන අාාතයාං යට ඒ සම්බන්ධශයන් 

ප්රතිපත්තියක් තිශබන්න එපායැ. ජාතිෙ පාස ෙ   ාඛ්ාවක් 

ාදනවා නම්, ඒෙ ප්රතිපත්තිාය ශවනසකින් විය යුනකිස කිය ාිස ාා 

වි ාවාස ෙයන්ශන්. ාට පැටලුවක් නැාැ, ශේවි බාලිො විදයා ශ  

 ාඛ්ාවක් උඩාමුල්ශල් ාදන එෙ පැන. අපි ඒෙට අොැත්තක් 

නැාැ. ාැබැිස, ශේවි බාලිො විදයා ශ   ාඛ්ාවක් එතැන ාැ වාා 

ඒ ප්රශේ ශ  දරුවන්ටත් ඒ පාස ට යන්න ාැකියාව තිශබන්න 

ඕනෑ. එශාා නැතිව උඩාමුල්ශල් ාදන ශේවි බාලිො විදයා ශ  

 ාඛ්ාවට ශවන ප්රශේ වලින් එන දරුවන් ඇනකළත් ෙය ා, අශක 

ප්රශේ ශ  -උඩාමුල්ශල්- ින්න දරුවන්ට ඒෙට යන්න බැපත 

වුශටුත් ඒෙ ාපතා අසාධායට තත්ත්වයක්. එශාා නම් ාා 

ඔබනකාාශපන් ිල් නවා, අශනක් ිසාශෙෝ ව ටත් ඒ අවසාථාව 

 බා ශදන්න කිය ා. පවතින ප්රතිපත්තිය ශවනසා ෙය ා ආනන්ද 

විදයා ය, නා න්ද විදයා ය, ඩී.එසා. ශසේනානායෙ විදයා ය, 

වි ාො විදයා ය, යාජය ය විදයා ය, ි පපතන විදයා ය, ාාානාා 

විදයා ය ආරි ජාතිෙ පාසල්  පයල්ශල්  ාඛ්ා ශම් ප්රශේ ශ  වැහි ා 

යන පාසල්ව  පිහිටුවන්න කිය ා. ාැබැිස එශාා ෙයන්න 

පු වන්ද? බැාැ ශන්. 

 
ැු (මහාචාර්ය) ජී.එල් 0. පීිපුන මහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
පරු ාන්ත්රීනකානි, දීප වයාකත ාට්ටාකින් පු ල් ප්රතිපත්තියක් 

ාැටියට එශාා ්රියාත්ාෙ කිරීශම් අදාසක් නැාැ. ාැබැිස ශම්ෙ 

සුවිශ ේෂ්ඨ අවසාථාවක්. ඒ ශදාේපියන්ශේ දැඩි ිල්ලීාක් තිශබනවා. 

ඒ නිසා තාිස ඒ පැන ස ො බැලීාට අප ූ දානම් වුශණ්. [බාධා 

කිරීාක්]   පරු ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාා ඒ සම්බන්ධශයන් ශවනා 

ප්ර ානයක් අාන්න. 

 

ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පරු ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාා ඒ පිළිබහ ශවනා ප්ර ානයක් අා ා 

උත්තය  බා පන්න. 34වන ප්ර ානයට අදාළ ොයටා ශනුශවිස 

දැන් ශාතැන සාෙච්ඡා ශවන්ශන්.  

 

 ප්පොප් ොන්නුව ිරුනත්රික්කප්හ පාුල් 0: මූලික 
පහළුකම්  

தபொலன்னறுமவ ைொவட்ட பொடசொமலகள்: 

அடிப்பமட வசதிகள் 
SCHOOLS IN POLONNARUWA DISTRICT: BASIC FACILITIES  

      774/2020 
 

35.ැු ිරසුන ප්නල් 0ුන් මහතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன் 

(The Hon. Kins Nelson) 

අධයාපන අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය- (1): 

(අ) (i) ශපුශළුන්නරුව රිසාත්රික්ෙශ  පිහිටි ාධයා 
යජයට සා පළාත් සභාවට අයත් පාසල් අතපතන් 
ගුරු හිඟය පවතින, පා සය ජ  පාසුෙම්, වැ පකිළි 
පාසුෙම්, විදයාපාය, පුසාතො  සා ක්රීඩා 
පාසුෙම් ශනුාැති පාසල් සංඛ්යාව, ප්රාශේශීය 
ශල්ෙම් ශෙුට්ධාසය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ශෙුපාටද  

 (ii)  එා පාසල්ව  නම් සා ලිපින ෙවශ්ගද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) (i) ශාා රිසාත්රික්ෙශ  ිාත අඩු පාඩුෙම් සහිත 
පාසල් සංව්ගධනය කිරීාට යජය පියවය පන්ශන්ද  

 (ii) එශසේ නම්, එා පියවය පැ සාට පත වන ො ය 
ශෙුපාටද  

 යන්නත් එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) ශනු එශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 
 

 

கல்வி அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  தபொலன்னறுமவ ைொவட்டத்தில் 

அமைந்துள்ள ைத்திய அரசொங்கத்திற்கும் 

ைொகொண சமபக்கும் தசொந்தைொன 

பொடசொமலகளில் ஆசிொியர் பற்றொக்குமற 

நிலவுகின்ற, குடிநீர், ைலசலகூடம், ஆய்வுகூடம், 

நூலகம் ைற்றும் விமளயொட்டு வசதிகள் இல்லொத 

பொடொசமலகளின் எண்ணிக்மக பிரததச 

தசயலகப் பிொிவு அடிப் பமடயில் தவவ்தவறொக 

எத்தமனதயன் பமதயும்; 

 (ii )  தைற்படி பொடசொமலகளின் தபயர்களும் 

முகவொிகளும் யொமவதயன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i )  இம்ைொவட்டத்தில் தைற்குறிப்பிட்ட 

குமறபொடுகளுடன்கூடிய பொடசொமலகமள 

அபிவிருத்தி தசய்வதற்கு அரசொங்கம் 

நடவடிக்மக எடுக்குைொ என்பமதயும்; 
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 (ii )  ஆதைனில், தைற்படி நடவடிக்மககமள 

தைற்தகொள்வதற்கு எவ்வளவு கொலம் எடுக்கும் 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 

 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House of-  

 (i) the number of schools experiencing 
shortage of teachers and those lacking 
drinking water facilities, laboratories, 
libraries and sports facilities out of the 
schools situated within the Polonnaruwa 
District belonging to both the Central 
Government and the Provincial Council, 
separately in respect of each Divisional 
Secretary's Division; and  

 (ii) the names and addresses of such schools? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether the Government will take steps to 
develop schools within this District which 
lack the above-mentioned facilities; and  

 (ii) if so, how long it will take to adopt such 
steps? 

(c) If not, why?  

 
ැු (මහාචාර්ය) ජී.එල් 0. පීිපුන මහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, එා ප්ර ානයට පිළිනකය 

ශාශසේිස.  

(අ) (i) ශපුශළුන්නරුව රිසාත්රික්ෙශ  පිහිටි ාධයා 
යජයට සා පළාත් සභාවට අයත් පාසල් අතපතන් 
ගුරු හිඟය පවතින, පා සය ජ  පාසුෙම්, වැ පකිළි 
පාසුෙම්, විදයාපාය, පුසාතො  සා ක්රීඩා 
පාසුෙම් ප්රාාටවත් තයම් ශනුාැති පාසල් 
සංඛ්යාව පිළිබහ ශතුයනකරු ඇමුණුා 02 යටශත් 
දක්වා ඇත.  

 (ii) ඔේ. 

  එා පාසල්ව  නම් ඇමුණුා අංෙ 01 යටශත් දක්වා 
ඇත.  

ඇමුණුා 02 සා 01 ුාාැත* ෙයමි.  
 

(ආ) (i) ශපුශළුන්නරුව රිසාත්රික්ෙශ  පිහිටි පාසල්ව  
වැ පකිළි පාසුෙම් වැඩි රියුණු කිරීා යටශත් 1010 
ව්ගෂ්ඨශ දී පාසල් 22ක් සහාා ස සපායක්ෂ්ඨෙ 
පාසුෙම්  බා දී ඇති අතය, එා වැඩසටාන ශම් 
වන විට අවසන්ව ඇත. ඒ සහාා වියදම් ෙළ මුද  
රු.7,436,000.00කි. (රුපියල් ාැත්තෑාතය ක්ෂ්ඨ 
තිසාායදාසකි.) එා පාසල් 22 පාත සහාන් පපතරි 
ශේ. 

  01. පල්ඔය ාන්රිය ෙනිෂ්ඨාධ විදයා ය, පල්ඔය 
ාන්රිය. 

  02.  ශතෝපාවැව ාාා විදයා ය, 
ශපුශළුන්නරුව. 

  03. ශසේවාමුක්ත ෙහවුය ාාා විදයා ය, 
පලුපසාදාන, ශපුශළුන්නරුව. 

  04. ෙ ාප  ප්රාථමිෙ විදයා ය, ෙ ාප , 
පයාක්රා සමුද්රය, ශපුශළුන්නරුව. 

  05. විජයපයාක්රා ෙනිෂ්ඨාට විදයා ය, බහනාප , 
ෙලුෙැශල්, ශපුශළුන්නරුව. 

  06. පෑ ටියාව ෙනිෂ්ඨාධ විදයා ය, පෑ ටියාව, 
ශපුශළුන්නරුව.  

  07.  ශසවනපිටිය ාාා විදයා ය, ශසවනපිටිය. 

  08. පල්මුල්  ෙනිෂ්ඨාධ විදයා ය, පල්මුල් , 
බෙූලට. 

  09. බෙූලට ාාශසන් ප්රාථමිෙ විදයා ය, 
බෙූලට. 

  10.  පපතපුය ාධය විදයා ය,  පපතපුය, 
ශපුශළුන්නරුව. 

  11. බිශසෝබණ්ඩාය ෙනිෂ්ඨාධ විදයා ය, 
බිශසෝබණ්ඩාය, ාැරිපතිනපතය. 

  එශසේා ශපුශළුන්නරුව රිසාත්රික්ෙශ  පිහිටි 
පා සය ජ  පාසුෙම්, වැ පකිළි පාසුෙම් අඩු 
පාඩුෙම් සහිත පාසල් සහාා CERC වයාපිතිය 
ාන්න් සංව්ගධනය කිරීා ිරිපතශ දී  ප  කිරීාට 
නියමිතව ඇත.  

  ජාතිෙ පාසල්ව ට අදාළ ගුරු පුයකපාඩු 1012 
ව්ගෂ්ඨය සහාා ජාතිෙ ශික්ෂ්ඨට විදයා 
ඩිකශ ෝාාධාපතන් ාා නව උපාධිධාපතන් ගුරු 
භවනකන් ශ ස බහවා පැ සශම්දී සම්පූ්ගට කිරීාට 
නියමිතය. එශසේා ිරිපතශ දී ජාතිෙ පාසල් ාා 
පළාත් සභා පාසල් අතය ගුරු නක නයක් කිරීාටද 
නියමිත අතය, එාන්න් ශාා පාසල්ව  ගුරු 
ඌනතා සම්පූ්ගට කිරීාට නියමිතය. 

 (ii) ප්රතිපාදන ශවන් වන ආොයය ාා ො ය අනුව 
ප්රමුඛ්තාව ාත ක්රාක්රාශයන් අදාළ අඩුපාඩු 
ිරිපතශ දී සම්පූ්ගට කිරීාට සැ සුම් ෙය ඇත. 

(ඇ) අදාළ ශනුශේ. 

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පරු ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාාශේ පළමුවැනි අනකරු ප්ර ානය 

අාන්න. 

 
ැු ිරසුන ප්නල් 0ුන් මහතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

පිළිනකය  බාදීා පිළිබහව ප්රථාශයන්ා පරු ඇාතිනකාාට ාා 

සානකතිවන්ත ශවනවා. ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, ාශේ 

පළමුවැනි අනකරු ප්ර ානය ශායිස.  

පරු ඇාතිනකානි, ගුරු පුයකපාඩු සහාා බහවා පැ සශම් දී 

ශපුශළුන්නරුව රිසාත්රික්ෙශ   පටින රැකියා වියහිත උපාධිධාපතන්, 

විදයාපීධ පාධාා ා ාැදෑපව  පසුන්, උසසා ශපළ සාත් දරුවන් 

සම්බන්ධව පන්නා ්රියාාා්ගපය ශාුෙක්ද? විශ ේෂ්ඨශයන්ා 

ශවනත් පළාත්වලින් ශපුශළුන්නරුව රිසාත්රික්ෙයට පත්වීම්  බා 

957 958 

————————— 
*  පුුනතකාලප්හ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා්ගලිශම්න්නකව 

 න්නාා, එශසේ පැමිශටන අය ශපුශළුන්නරුශේ රැ ශහන්ශන් 

නැාැ, පරු ඇාතිනකානි.  ිරිපතශ දී පත්වීම්  බා ශදනවිට 

උපාධිධාපතන් සහාා ශාන්ා විදයාපීධ පාධාා ා ාැදෑපව 

දරුවන්ටත්, උසසා ශපළ සාත් අය සහාාත් ප්රමුඛ්තාව  බා ශදනවා 

නම් ශාුහිස.  ශපුශළුන්නරුව රිසා ත්රික්ෙශ  එවැනි වි ා  පිපතසක් 

ින්නවා. ඒ නිසා ඒ අයට ප්රමුඛ්තාව  බා  න්ශනුත් ශාුහිස කියා 

ාා ශයෝජනා ෙයනවා. ඒ සම්බන්ධව ඔබනකාා ශාුනවා ශාෝ වැඩ 

පිළිශවළක් රියත් ෙය තිශබනවාද කියා ාා දැනපන්න ෙැාැතිිස.  

ඒ වාශේා, විභාප ශදපා්ගතශම්න්නකව වි පන් පවත්වන 

විභාපව  දත්ත  පපතපටෙයට ඇනකළත් කිරීශම් ෙටයුනක 

ශප ේපලීෙයටය ෙයනවා කිය ා ළඟරි පුවත්පතෙ පළ වුටා. ඒ 

සම්බන්ධව ඔබනකාා දන්නවාද කියන එෙත් ාා දැනපන්න 

ෙැාැතිිස. 

 

ැු (මහාචාර්ය) ජී.එල් 0. පීිපුන මහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
පරු ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාා අාපු පළමුවැනි ප්ර ානයට පිළිනකය 

ශම්ෙිස. අපි බ ාශපුශයුත්නක ශවන්ශන් එා ගුරු පත්වීම් ඒ අයට 

අදාළ ප්රාශේශීය ශල්ෙම් ශෙුට්ධාසය නකළා  බා ශදන්නිස.  එශසේ 

පත්වීම්  බන්නන්ට ඔවුන් පරිංික ප්රාශේශීය ශල්ෙම් ශෙුට්ධාසය 

නකළා එා ගුරු පත්වීම්  බා  න්ශනුත් ඒ අය ශවන පළාත්ව ට 

යන්න උත්සාා දයන්ශන් නැනකව ො යක් ඒ පළා ශත් ිඳිිස කිය ා 

අප වි ාවාස ෙයනවා. ඒෙ හුඟක්  යට ශම් ප්ර ානයට ප්රාශයෝිනෙ 

විසඳුාක් ශවනවා. ඒ නිසා එශාා ප්රතිපත්තියක් ්රියාත්ාෙ 

කිරීාට අප බ ාශපුශයුත්නක ශවනවා.  

ඔබනකාා අසන  ද අශනක් ප්ර ානශයන් සහාන් ෙළ පපතරි, 
විභාපව  දත්ත  පපතපටෙයට ඇනකළත් කිරීශම් ෙටයුනක 
ශප ේපලීෙයටය කිරීශම්  තීයටයක් අපි අයශපන නැාැ, පරු 
ාන්ත්රීනකානි.  
 

ැු ිරසුන ප්නල් 0ුන් මහතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, ාශේ ශදවැනි අනකරු ප්ර ානය 

ශායිස. පරු ඇාතිනකානි, 1027 වසශ්ගදී ශපුශළුන්නරුව 

රිසාත්රික්ෙය නකළ ආයම්භ ෙළ මරභාෂ්ඨා පාසශල් වැඩ ෙටයුනක ශම් 
වනවිට ාාස 25ක් තිසාශසේ නැවති ා තිශබනවා. ඔබනකාා ඒ 

සම්බන්ධව පන්නා ්රියාාා්ගපය ශාුෙක්ද  කියා ාා දැනපන්න 

ෙැාැතිිස.  

ඒ වාශේා, ශම් ශවනශෙුට පාසල් දරුවන්ශේ නි  ඇඳුම්  බා 
දීශම් ෙටයුනක ආයම්භ ෙය තිශබනවා. ඒ අදාළ වයාපාපතෙයන් ශම් 
ශවනශෙුට එා කූපන් අ යශපන අදාළ බැංට ව ට ිනයාා, 
බැංට ව  සල්ලි නැාැ කියනවා. ිරිපතයට එන්ශන් අවුරු  ො ය. 
ඒ අය ාා පපතාාටශ  වයාපාපතෙයන් ශනුශවිස, පරු ඇාතිනකානි. 
ඔවුන් ට ඩා වයාපාපතෙයන්. ඔවුන් දැඩි අපාසුතාවෙට පත් ශව ා 
ින්නවා. ශපුශළුන්නරුව රිසා ත්රික්ෙය පත්තාා, ශම් 
ශවනශෙුටත් එා වවුම්ග තිශබන වයාපාපතෙයන්ට මුදල්  ැබී 

නැාැ. අනුයාධපුයය රිසාත්රික්ෙශ ත් ශම් ප්ර ානයා තිශබනවා. 
ඔබනකාා ශම් සම්බන්ධව ශාුනවා ශාෝ වැඩ පිළිශවළක් රියත් 
ෙයනවාද   පංා  අලුත් අවුරුේදට ෙලින්? 
 

ැු (මහාචාර්ය) ජී.එල් 0. පීිපුන මහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
අපි උපපතා උත්සාායක් දයන්නම්, පරු ාන්ත්රීනකානි. එශාා 

ප්ර ානයක් තිශබනවා නම්, එා මුදල් ශම් ො ශ   ැබී නැත්නම් 

ිතාා ික්ානින් එා මුදල්  බා දීාට අපි උත්සාා දයන්නම්.  

පරු ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාා සහාන් ෙළ මරභාෂ්ඨා පාස  

සම්බන්ධව ඔබනකාා අද රින අසා තිශබන ප්ර ානශ  සහාන් ශව ා 

තිුදශණ් නැාැ. ාැබැිස, ාා ඒ පැන ශසුයා බ ා අව ය ෙටයුනක 

ෙයන්නම්. 

 

ැු ිරසුන ප්නල් 0ුන් මහතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, ාට ශපුඩි පැාැරිලි කිරීාක් 

ෙයපන්න අව යිස. 

 

ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබනකාා අාපු ප්ර ානයට අදාළවද අාන්ශන්?  

 

ැු ිරසුන ප්නල් 0ුන් මහතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

ඔේ, ඒ ප්ර ානයට අදාළිස. 

 

ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අලුත් ප්ර ානයක්ද? 

 

ැු ිරසුන ප්නල් 0ුන් මහතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

නැාැ, අලුත් ප්ර ානයක් ශනුශවිස.  

 

ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශාුහිස, අාන්න. 

 

ැු ිරසුන ප්නල් 0ුන් මහතා 
(ைொண்புைிகு கிங்ஸ் தநல்சன்) 

(The Hon.  Kins Nelson) 

පරු ඇාතිනකානි, ඒ ිනණුම්ව  සල්ලි නැාැ කිය ා තාිස 

කියන්ශන්. ඒ නිසා ඔබනකාා ඒ සම්බන්ධ විශ ේෂ්ඨ අවධානයක් 

ශයුමු ෙශළුත් ශාුහිස. 

  

AHEAD වයාපෘතිය ය ප්්, ර ානය ක  ණය මු ල: 
රුුන අධයාපනය ප්වනුප්වන් ක  විය ම 

AHEAD கருத்திட்டத்தின்கீழ் வழங்கப்பட்ட கடன்: 

உயர் கல்விக்கொகச் தசலவழிக்கப்பட்ட தசலவினம்  
LOAN GRANTED UNDER "AHEAD" PROJECT: EXPENDITURE 

ON HIGHER EDUCATION 
 

882/2020  

36.ැු (ආචාර්ය) හිපනි අමරසූිපය ප්මප්නවිය 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்வி) ஹொினி அைரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
අධයාපන අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (1): 

(අ) 1029 ව්ගෂ්ඨශ දී යාජය වි ාවවිදයා  සා යාජය ශනුවන 
වි ාවවිදයා  ශවනුශවන් වැය ෙයන  ද මු  මුද  ශවන් 
ශවන් ව ශයන් එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද?  

(ආ) (i) උසසා අධයාපන වයාකතිය සා සංව්ගධනය 
ෙඩිනම් කිරීශම් (AHEAD) වයාපිතිය යටශත් 

959 960 

[පරු කිංසා ශනල්සන් ාාතා] 
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ප්රදානය ෙයන  ද ශ ෝෙ බැංට  ටය මුදශ හි 
සම්පූ්ගට වටිනාො ශෙුපාටද  

 (ii) ශ ෝෙ බැංට  ටය ායාා උසසා අධයාපනය 
ශවනුශවන් වැය ෙයන  ද යජශ  වියදම් ප්රති තය 
ෙවශ්ගද  

 (iii) වි ාවවිදයා  ප්රතිපාදන ශෙුමිෂ්ඨන් සභාශවන් 
ප්රතීතනය ෙයන  ද ශප ේපලිෙ උසසා අධයාපන 
ආයතන ශවත ශවන් ෙයන  ද ටය ප්රති තය 
ෙවශ්ගද    

 (iv) උක්ත වයාපිතිය යටශත් ශසේවය කිරීා පිණිස 
ේවිතීයන පදනශාන් අනුයුක්ත ෙයන  ද  
අධයාපන අාාතයාං යට අයත් උසසා අධයාපන 
අං ශයහි ශසේවෙ සංඛ්යාව ශෙුපාටද  

 යන්නත් එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද?  

(ඇ) ශනුඑශසේ නම්, ඒ ාන්ද?  
 

கல்வி அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) அரச பல்கமலக்கழகங்கள் ைற்றும் அரச சொர்பற்ற 

பல்கமலக்கழகங்களுக்கு 2019இல் தசலவிடப்பட்ட 

தைொத்தத் ததொமகமய தனித்தனியொக அவர் 

இச்சமபக்குத் ததொிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) உயர் கல்வி விஸ்தொிப்பு ைற்றும் அபிவிருத்தி 

நடவடிக்மக (AHEAD) கருத்திட்டத்தின் 

துொிதப்படுத்தலின்கீழ், உயர் கல்விக்கொக உலக 

வங்கியினொல் வழங்கப்பட்ட தைொத்தக் கடன் 

தபறுைதிமயயும்; 

 (ii) உலக வங்கியின் கடன்களின் ஊடொக, உயர் 

கல்விக்கொகச் தசலவழிக்கப்பட்ட அரசொங்கச் 

தசலவினத்தின் சதவீதத்மதயும்; 

 (iii) பல்கமலக்கழக ைொனியங்கள் ஆமணக் 

குழுவினொல் சொன்றுப்படுத்தப்பட்ட தனியொர் 

உயர் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 

கடன்களின் சதவீதத்மதயும்; 

 (iv) AHEAD கருத்திட்டத்தின்கீழ், ைொற்றுப் பதவி 

அைர்த்துமக (secondment) அடிப்பமடயில் 

பணியொற்றுவதற்கு கல்வியமைச்சுடன் இமணக் 

கப்பட்டுள்ள அரச உயர் கல்வித்துமறயின் 

பணியொட்களின் எண்ணிக்மகமயயும்; 

 அவர் இச்சமபக்குத் ததொிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House, separately, the total 
amount of money spent on State universities and 
non-State universities in the year 2019; 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the total value of the World Bank loan taken 
for higher education under the Accelerating 
Higher Education Expansion and 
Development Operation (AHEAD) Project;  

 (ii) the percentage of the Government 
expenditure on higher education through 
World Bank loans; 

 (iii) the percentage of the loans allocated to the 
private higher education institutes 
accredited by the University Grants 
Commission; and 

 (iv) the number of the employees of the State 
higher education sector attached to the 
Ministry of Education to work under the 
said project on secondment basis?  

(c) If not, why? 
 
 
ැු (මහාචාර්ය) ජී.එල් 0. පීිපුන මහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, එා ප්ර ානයට පිළිනකය 

ශාශසේිස. 

(අ) ඔේ. 

 1029 ව්ගෂ්ඨශ  යාජය වි ාවවිදයා  සා යාජය ශනුවන 
වි ාවවිදයා  සහාා වැය ෙයන  ද මු  මුද  රුපියල් 
මිලියන 72,045කි. 

 එහි සංයුතිය, 

 යාජය වි ාවවිදයා  -    රුපියල් මිලියන 72,005.74 

 යාජය ශනුවන  

 උසසා අධයාපන ආයතන -  රුපියල්  මිලියන        39.16 

 එෙනකව -  රුපියල් මිලියන 72,045.00 
* යාජය ශනුවන උසසා අධයාපන ආයතනව  ශපුලී යහිත 

ශිෂ්ඨය ටය ශයෝජනා ක්රාය යටශත් උසසා අධයාපනය 
ාදායන  පසුන් සහාා  ංො බැංට ව ශවත ශපවනු  බන 
ශපුලී වාපතෙ ිාත මුද  නකළ අන්ත්ගපත ශේ. එය යාජය 
ශනුවන උසසා අධයාපන අං ය ශවත ෙයන  ද වියදාක් 
ශසේ ස ො ඇත. 

(ආ) (i) ඇශාපතොනු ශඩු ්ග මිලියන 200කි. (රුපියල් 
මිලියන 24,500කි.) 

   (ටය ිනවිසුා අත්සන් ෙළ රිනය - 1027 ජූලි 27, 
එරිනට විනිාය අනුපාතය US Dollar එෙෙට ශ්රී 
 ංො රුපියල් 245ිස) 

 (ii) උසසා අධයාපන ෙටයුනක සහාා ශ ෝෙ බැංට ව 
ාිනන් ටය ආධාය  බාශපන ඇත්ශත් AHEAD 
වයාපිතිය සහාා පාණි.  

  ඒ අනුව 1029 වසය සහාා  සාසාත  උසසා 
අධයාපන  වියදා  රුපියල් මිලියන 72,045ක් වන 
අතය එිසන් AHEAD වයාපිතිය යටශත්  ෙයන 
 ද වියදා රුපියල්  මිලියන 1,580.5කි. ඒ අනුව 
වියදම් ප්රති තය  පයයට 3.6කි.  

 (iii) ශප ේපලිෙ උසසා අධයාපන ආයතන ශවත ටය 
ශවන් ෙය නැත.  නමුත් ශ ෝෙ බැංට  අයමුදල් 
ාන්න්  බාපත් ටය මුදශ න් AHEAD 
වයාපිතිය ාන්න් 1029 වසශ්ගදී  රුපියල් 
මිලියන 03ෙ ප්රතිපාදන  ිාත ය  ආයතන ශවත                 
ශවන්ෙය ඇත.  එය යජශ  සාසාත  වියදශාන්  
0.0038ෙ ප්රති තයකි. AHEAD වයාපිතිය 
යටශතහි  එය  ආයතන  සහාා ශවන් ෙය ඇති 
සාසාත ප්රතිපාදනය (වසය 06ක් සහාා) රුපියල් 
මිලියන 238.5කි. එය ශ ෝෙ බැංට   ටය  
මුදශ හි  ප්රති තයක්  ශ ස  පයයට  0.95කි. 

   ශාය පටනය ෙය ඇත්ශත් වයාපිති  වටිනාො 
වන රුපියල්  මිලියන 24,500ට සාශකක්ෂ්ඨව ශේ. 

961 962 



පා්ගලිශම්න්නකව 

 (iv) ශාා වයාපිතිය යටශත් 1028/1029 ව්ගෂ්ඨශ  
ශසේවය කිරීා පිණිස ේවිතීයන පදනශාන් 
අනුයුක්ත ෙයන  ද අධයාපන අාාතයාං යට  
අයත් උසසා අධයාපන අං ශයහි  ශසේවෙ සංඛ්යාව 
05කි. 

   එහි සංයුතිය ශාශසේය, 

   • අධයාපන විප්ශ්ේ ියින් ප්ල  ු -  04 

    ශෙුළ  වි ාවවිදයා ය -  02 

    ෙැ ණිය වි ාවවිදයා ය -  01 

    සබයපමුව වි ාවවිදයා ය -  01 
  

   • වයාපෘති නිලධාිපන් -  01 

    (රු නු අධයාපන අසශ්ය ුසවර්ධන නිලධාති) 

(ඇ) අදාළ ශනුශේ.  

 
ැු (ආචාර්ය) හිපනි අමරසූිපය ප්මප්නවිය 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்வி) ஹொினி அைரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
ශබුශාුා සානකතිිස, පරු ඇාතිනකානි.   

 AHEAD වයාපිතිය කියන්ශන් ශම් ශව ාශේ ශ ෝෙ බැංට ව 

වි පන් ්රියාත්ාෙ ෙයන උසසා අධයාපනය පිළිබහ වයාපිතියක්. 

ශ ෝෙ බැංට ව මීට ෙලිනුත් අවුරු  පටනක් තිසාශසේ උසසා 

අධයාපනය සහාා වි ාවවිදයා  ායාා විවිධ නම්වලින් වයාපිති 

්රියාත්ාෙ ෙය තිශබනවා. ශාහිදී අපි දන්නවා, ශ ෝෙ බැංට වට 

උසසා අධයාපනය පිළිබහ නි ාිකත ප්රතිපත්ති ාා ාවක් සා ාතවාදී 

සාථානයක් තිශබන බව.  විශ ේෂ්ඨශයන්ා  ශ ෝෙශ  

අධයාපන යන්  ශම් ශවනශෙුට එය විශේමනයට  ක් ෙය 

තිශබනවා.  

ාශේ අනකරු ප්ර ානය ශායිස, පරු ඇාතිනකානි. අවුරු  

පටනක් තිසාශසේ ශ ෝෙ බැංට ව වි පන් ිරිපතපත් ෙය තිශබන, 

්රියාත්ාෙ ෙය තිශබන ශාා විවිධ වයාපිති පිළිබහ සාවාධීන 

ඇප ාක් ෙය තිශබනවාද?  උසසා අධයාපනය සම්බන්ධශයන් 

ඔවුන් බ ාශපුශයුත්නක වුණු ොයටා පිළිබහ, ඔවුන් ්රියාත්ාෙ 

ෙළ ශේවල් පිළිබහ සාවාධීන ඇපැ ාක් ෙය තිශබනවාද?  එශාා 

සාවාධීන ඇප ාක් ෙය තිශබනවා නම් ඒ පිළිබහ  වා්ගතා 

තිශබනවාද?  

 

ැු (මහාචාර්ය) ජී.එල් 0. පීිපුන මහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
ශම් ිනවිසුා අත්සන් ෙය තිශබන්ශන් 1027 ව්ගෂ්ඨශ  දීිස. ඒ 

කියන්ශන්, මීට අවුරු  4ෙට  ශපය තාිස ශම් ිනවිසුා අත්සන් ෙය 

තිශබන්ශන්.  එා ො  වෙවානුව නකළ තිුදණු ප්රපතිය, ඒශෙන් 

යශට් අධයාපන වුායට  ැුදණු ප්රශයෝජන පිළිබහ විා්ග නයක් 

ෙය ා, ඒ තත්ත්වය ඔබනකමියට දැනුම් ශදන්න අපට පු වන්.  

 

ැු (ආචාර්ය) හිපනි අමරසූිපය ප්මප්නවිය 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்வி) ஹொினி அைரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
පරු ඇාතිනකානි, අධයාපන ප්රතිපත්ති ාත ඔවුන්ශපන් වි ා  

ාැරිාත්වීාක් තිශබනවා. එා අධයාපන ප්රතිපත්ති ශෙුශතක් යට 

අශක යටට පැළශපනවා ද කියන එෙ,  ඒවා ශම් යශට් තත්ත්වයත් 

එක්ෙ පැළශපනවා ද කියන එෙ පැන  සාවාධීන ඇප ාක් ෙය ා, 

එහි ප්රතිල  පා්ගලිශම්න්නකවට  බා ශදනවා නම් එය ශපුඩක් 

වටිනවා කියා ාා හිතනවා.  

ාශේ ශදවැනි අනකරු ප්ර ානය ශායිස. ඒ ාතවාදය නකළා සා 

විශ ේෂ්ඨශයන්ා ෙ ා විෂ්ඨයයන් පිළිබහව ශ ෝෙ බැංට ව ාැරිාත්වීා 

ෙයමින් ානක ෙයන ප්රධාන ත්ගෙයක් තාිස, උපාධිධාපතන්ශේ 

විරැකියාව. උපාධිධාපතන්ශේ විරැකියාව පිළිබහ සංඛ්යා ශල්ඛ්න 

එෙනක ෙයනශෙුට external degree holders ා ශෙුශතක් යට 

ශම් විරැකියාවට මුහුට ශදනවාද කියන එෙ පැන අදාසක් 

තිශබනවාද?  ශම් external degree programmesවලින් උපයන 

මුදල් වියදම් ශවන්ශන් ශෙුශාුාද, ොශේ පා නය යටශත්ද ඒවා 

වියදම් ශවන්ශන් කියන එෙ පිළිබහ ඔබනකාාට අදාසක් 

තිශබනවාද?  ශාුෙද, උපාධිධාරීන්ශේ විරැකියාව, විශ ේෂ්ඨශයන්ා 

ෙ ා විෂ්ඨයයන් පිළිබහ ශ ෝෙ බැංට ශේ ාැරිාත්වීා 

සාධායණීෙයටය කිරීා සහාා තිශබන ප්රධාන ත්ගෙයක් වන 

නිසා. 
  

ැු (මහාචාර්ය) ජී.එල් 0. පීිපුන මහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
පරු ාන්ත්රීනකමිය දන්නවා ඇති, අශක වි ාවවිදයා  ාා පාසල් 

සපයාශදන අධයාපනය සා රැය  යක්ෂ්ඨා අවසාථා අතය පයතයය 

පිළිබහව මීට සති ශදෙෙට ිසාශසල් ා විා්ග නය ෙය ා, සු සු 

විධියට අලුත් ප්රතිපත්ති රියත් කිරීාට අපි වැඩ පිළිශවළක් ආයම්භ 

ෙළ බව.  

බාහිය උපාධිධාපතන් සම්බන්ධව තාිස ඔබනකමිය විශ ේෂ්ඨශයන්ා 

ශම් ප්ර ානශයන් අාන්ශන්. බාහිය උපාධිධාපතන් සම්බන්ධ  

ශතුයනකරු ශෙළින්ා ශම් ප්ර ානශයන් ඔබනකමිය අා ා තිුදශණ් 

නැාැ. ාැබැිස, එා විසාතය වි ාවවිදයා  ප්රතිපාදන ශෙුමිෂ්ඨන් 

සභාශවන්  බාශපන ඔබනකමියට  බා ශදන්න අපි ූ දානම්. 

       
ැු (ආචාර්ය) හිපනි අමරසූිපය ප්මප්නවිය 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்வி) ஹொினி அைரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
පරු ඇාතිනකානි, එා සංඛ්යා ශල්ඛ්න අනුව තාිස, ෙ ා 

උපාධිය පිළිබහ ාතවාදී තීයට පන්ශන්. එා උපාධිධාපතන්ශේ 

විරැකියා තත්ත්වය ශාුන වාශේ තැනෙද තිශබන්ශන් කියන 

ොයටය පිළිබහව අපට නිවැයරි තක්ශසේරුවෙට එන්න, එා 

සංඛ්යා ශල්ඛ්න අතයව යිස. External degree ාා internal degree 

කියන ශදෙ ශවන් ශවන් ව ශයන් ාඳුනා පැ සා සහාාත් එා 

සංඛ්යා ශල්ඛ්න අව යිස. 

       
ැු (මහාචාර්ය) ජී.එල් 0. පීිපුන මහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
එා සංඛ්යා ශල්ඛ්න ශවන් ශවන් ව ශයන් ාද ා තිශබනවා. 

ඒවා ශ්රී  ංො විවිත වි ාවවිදයා ශයන්  බා පන්නත් පු වන්, 

වි ාවවිදයා  ප්රතිපාදන ශෙුමිෂ්ඨන් සභාශේත් එා දත්ත තිශබනවා. 

 
ැු (ආචාර්ය) හිපනි අමරසූිපය ප්මප්නවිය 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) (தசல்வி) ஹொினி அைரசூொிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
Open University of Sri Lanka ාන්න් ප්රදානය ෙයන්ශන් 

external degrees ශනුශවිස.  යසාථ අධයාපනය සා external 
degree එෙ අතය තිශබන ශවනසත් අපි නිවැයරිව ශත්රුම් 

පතයුනකිස කිය ා, ාා ශයෝජනා ෙයනවා. ඒ ශදෙ, ශදෙක්. 

  
ැු (මහාචාර්ය) ජී.එල් 0. පීිපුන මහතා 
(ைொண்புைிகு (தபரொசிொியர்)  ீ.எல். பீொிஸ்)  

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris) 
අදාළ ආයතනවලින් අපි ඒ විසාතය  බාශපන ඔබනකමියට  බා 

ශදන්නම්. ඒ අනුව ශවන ශාුනවා ශාෝ පියවයක් පැ සා අව යිස 

කිය ා හිතනවා නම්, අපි ඒ සම්බන්ධශයන් ස ො බ ා අව ය 

ෙටයුනක ෙයමු. 
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ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  ෙවුරුන් ශාෝ පරු ාන්ත්රීවයශයක් ූල ාසනය 

සහාා පරු ායන්ත රිසානායෙ ාන්ත්රීනකාාශේ නා ශයෝජනා ෙයන 

ශ ස ාා ිල් ා  පටිනවා. 

 
ැු (ආචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්ධන මහතා (ප්වප් හ 
අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன - வர்த்தக 

அமைச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana - Minister of Trade) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, දපරු ායන්ත රිසානායෙ 

ාන්ත්රීනකාා දැන් ූල ාසනය පත යුනකයදිස ාා ශයෝජනා ෙයනවා. 

 
රශ්නනය විමුන ලිරන්  ුාා ුම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ැු අජි්, රා පක්  මහතා මූලාුනප්යන් දව්, 

ූ ප්යන්  ැු මයන්ත ිරුානායක මහතා මූලාුනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு அ ித் ரொ பக்ஷ அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலதவ, ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க 

அவர்கள்  தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. AJITH RAJAPAKSE left the Chair, and 
THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE took the Chair.   

 
 

ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ප්ර ාන අංෙ 37 - 866/1010- (2), පරු ිම්යාන් ාාපවැා ාාතා - 
[සභා ප්ගභය නකළ නැත.] 

 

සී/ු හබරාදූව විවිධ ප්ුේවා ුමුපකාර ුමිතිප්හ 
ග්රාමීය ය බැසකුව: මූලය වසචා 

வமரயறுக்கப்பட்ட ஹபரொதுவ பலதநொக்குக் 

கூட்டுறவுச் சங்க கிரொைிய வங்கி: நிதி தைொசடி 
RURAL BANK OF HABARADUWA MULTI-PURPOSES CO-

OPERATIVE SOCIETY LTD.: FINANCIAL FRAUDS  
     

 656/2020 
38.ැු චන්ිරම වීරක්ප්කොඩි මහතා  

(ைொண்புைிகு சந்திை வீரக்தகொடி) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ශවශළහ අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ) ීම/ස ාබයාදූව විවිධ ශසේවා සමුපොය සමිතිය ාන්න් 
පා නය වන ග්රාමීය බැංට ශේ මුදල් තැන්පත් ෙයන  ද 
තැන්පත්ෙරුවන්ශේ මුදල්, ආපසු ශනුශපවීා 
සම්බන්ධශයන් යම් පැටලු  තත්ත්වයක් පවතින බව එනකාා 
දන්ශන්ද? 

(ආ) (i) ශාහිදී වංමා ෙය ඇති මුද  ශෙුපාටද  

 (ii) එය  තැන්පත්ෙරුවන්ට ශම් වනවිට ශපවා ඇති 
මුද  ශෙුපාටද  

 (iii) තැන්පත්ෙරුවන්ට තව යටත් ශපවීාට ිතිපත වී 
ඇති මුද  ශෙුපාටද   

 (iv) ිතිපත තැන්පත්ෙරුවන්ශේ මුදල් ආපසු ශපවන 
රිනය ෙවශ්ගද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) (i) එය   මුදල් වංමාවට අදාළ ො  වෙවානුව   පටි 
සභාපතිවරු ඇනක  අධයක්ෂ්ඨ ාණ්ඩ ශ  
සාාාජිෙයන්ශේ නම් ෙවශ්ගද  

 (ii)  එය  සභාපතිවරුන් ඇනක  අධයක්ෂ්ඨ ාණ්ඩ  
සාාාජිෙයන්ට එශයහිව ශපන ඇති  සතයානුකූ  
්රියා ාා්ගප ෙවශ්ගද  

 යන්නත් එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

()) ශනුඑශසේ නම්,  ඒ ාන්ද? 

 

வர்த்தக அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) வமரயறுக்கப்பட்ட ஹபரொதுவ பலதநொக்குக் 

கூட்டுறவுச் சங்கத்தின்மூலம் நிர்வொகம் தசய்யப் 

படுகின்ற கிரொைிய வங்கியில் நிதி மவப்புச் தசய்த 

மவப்பொளர்களது நிதி ைீளச் தசலுத்தப்படொமை 

ததொடர்பில் சிக்கல் நிமலமை ஏற்பட்டுள்ளததன்பமத 

அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) இதன்தபொது தைொசடி தசய்யப்பட்டுள்ள ததொமக 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (ii) அங்கு மவப்புச்  தசய்தவர்களுக்கு இதுவமரயில் 

தசலுத்தப்பட்டுள்ள ததொமக எவ்வளவு 

என்பமதயும்; 

 (iii) மவப்பொளர்களுக்கு தைலும் தசலுத்துவதற்கு 

எஞ்சியுள்ள ததொமக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iv) எஞ்சிய மவப்பொளர்களின் நிதி ைீள்தசலுத்தப் 

படும் திகதி யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) (i) தைற்படி நிதி தைொசடி இடம்தபற்ற கொலப் 

பகுதிகளில் பதவியில் இருந்த தமலவர்கள் 

உட்பட பணிப்பொளர் சமப உறுப்பினர்களின் 

தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (ii) தைற்படி தமலவர்கள் உட்பட பணிப்பொளர் சமப 

உறுப்பினர்களுக்கு எதிரொக தைற்தகொள்ளப் 

பட்டுள்ள சட்ட ொீதியொன நடவடிக்மககள் 

யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Trade: 

(a) Is he aware that there is some problematic 
situation as the Rural Bank that is operated by the 
Habaraduwa Multi-purpose Co-operative Society 
Ltd. has not paid back the money deposited at the 
bank to the depositors? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the amount of money that has been 
defrauded; 

 (ii) the amount of money that has been paid 
back to its depositors; 

 (iii) the amount of money that remains further 
to be paid to the depositors; and 

 (iv) the date on which the remaining amounts 
will be paid back to the depositors? 
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(c) Will he also inform this House - 

 (i) the names of the chairpersons and members 
of the boards of directors of the aforesaid 
bank during the periods when the scam was 
committed; and 

 (ii) the legal action that has been taken against 
those chairpersons and board members? 

(d) If not, why?    
 
ැු (ආචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, එනකාා ාබයාදූව විවිධ ශසේවා 

සමුපොය සමිතිය පිළිබහ ප්ර ානයක් අසන්ශන්. දට ණු පළාත් 

සභාශේ පළාත් ශෙුාසාපතසාවයයා එවා තිශබන පිළිනකය අනුව තාිස 

ාට එා ප්ර ානයට පිළිනකරු ශදන්න ශවන්ශන්. 

(අ) සමුපොය සංව්ගධන ශදපා්ගතශම්න්නකශේ දට ණු පළාත් 
සමුපොය සංව්ගධන ශෙුාසාපතසා වි පන්  බාදී ඇති 
ශතුයනකරුව ට අනුව, ඔේ. 

(ආ) (i) දැනට  ප ෙය ඇති විපටනවලින් ාා 
පරීක්ෂ්ඨටවලින් ග්රාමීය බැංට  අං ය නකළින්,  

  අනාවයටය ෙයශපන ඇති මුදල් වංමාව රුපියල් 
15,747,592.74 

  ශම් වනවිට අය ෙයශපන ඇති මුද  රුපියල්   
3,078,492.74 

  2020.12.31 වන විට අය වීාට ඇති මුද  රුපියල් 
12,669,100.00 

 (ii) 2020.12.31 වන විට ශපවා ඇති මු  මුද  
ආසන්න ව ශයන් රුපියල් 200,000,000.00කි. 

 (iii) තැන්පත්ෙරුවන්ට ශම් වනවිට ශපවීාට ඇති මුද  
ආසන්න ව ශයන් රුපියල් 500,000,000.00කි. 

 (iv) සමුපොය සංව්ගධන ශදපා්ගතශම්න්නකශේ දට ණු 
පළාත් සමුපොය සංව්ගධන ශෙුාසාපතසා වි පන් 
දැනුම් දී ඇති පපතරි ශපවා අවසන් ෙළ ාැකි රිනය 
නි ාිකතව කිව ශනුාැකි වුවත්, උසාවි දඩ 
මුදල්වලින් සා දැනට අයවන ටය ාා ටය 
ශපුලිශයන් ඇතිවන ූල ය  ෙයතාව අනුව ශාා 
තැන්පත් සමිතිය වි පන් ශපවීාට ෙටයුනක ෙයමින් 
පවතී. 

(ඇ) (i) මුදල් වංමාවට අදාළ ො  වෙවානුව   පටි 
සභාපතිවයයා ඇනක ව අධයක්ෂ්ඨ ාණ්ඩ ශ  
31ෙශේ නම් තිශබනවා. ාා ඒ නම් කියවන්න 
ෙැාැතිිස. එශසේා, එා නාා ශල්ඛ්නය ඇමුණුා 
02හි දක්වා තිශබනවා.  

  සභාපතිවයයා ඇනක  අධයක්ෂ්ඨ ාණ්ඩ  
සාාාජිෙයන්ශේ නම්. 

  සාන්ත රි ාන් වැලිපාශේ ාාතා - සභාපති, ජී.ජී. 
ජපත් නිාාල් ාාතා - අධයක්ෂ්ඨ, ශයුනල් 
ාාපටුනශේ ාාතා - අධයක්ෂ්ඨ, නානානායක්ොය 
විතානශේ ාශනෝස ්රිෂ්ඨාන්ත ාාතා - අධයක්ෂ්ඨ, 
ජයන්ත පම්ාන්පි  ාාතා - අධයක්ෂ්ඨ, යට පංා 
ශේවශේ පාලිත ාාතා - අධයක්ෂ්ඨ, ඒ.වී. යසවතී 
මිය - අධයක්ෂ්ඨ, ජී.ඩබ්ලිේ. ජය පපත ාාතා - 
අධයක්ෂ්ඨ, ාේ ාශේ ාැඩිල්ඩා ජයශසේෙය මිය - 
අධයක්ෂ්ඨ, අඟු පා පාශේ බන්  ශසේන ාාතා -
අධයක්ෂ්ඨ, ඩී.ශක්. අනුය ාාතා - අධයක්ෂ්ඨ, පී.ජී. 

ධ්ගාපා  ාාතා - අධයක්ෂ්ඨ, ඒ.ජී. වසන්ත ාාතා - 
අධයක්ෂ්ඨ, ඩ මලි පපත වැලිෙන්දශේ ාාතා - 
අධයක්ෂ්ඨ, පී.ජී. වික්රායත්න ාාතා - අධයක්ෂ්ඨ, 
ඩයසා ති ෙයත්න ාාතා - අධයක්ෂ්ඨ, පී.එම්.ශක්.ඒ. 
නානායක්ොය ාාතා - අධයක්ෂ්ඨ, ශෂ්ඨරීෂ්ඨා නදී 
යාජපක්ෂ්ඨ මිය - අධයක්ෂ්ඨ, ශසේනෙ මන්ද්ර පපත ාාතා 
- අධයක්ෂ්ඨ, සම්පත් ශාේාාල් පවප පංා ාාතා - 
අධයක්ෂ්ඨ,  මන්ද්ර පපත යටධීය ාාතා - අධයක්ෂ්ඨ, 
සනත් පාලින්ද ට ඩාපා ාාතා - අධයක්ෂ්ඨ, 
අශ ෝෙ ට ාාය අපරැක්ෙ ාාතා - අධයක්ෂ්ඨ,  
ඒ.එැා. අශබ්වික්රා ාාතා - අධයක්ෂ්ඨ, උයනශේ 
ටියුඩ්ග ාාතා - අධයක්ෂ්ඨ,  දීශපුඩ පාශේ 
යත්නදාස ාාතා - අධයක්ෂ්ඨ, ිශ්ගෂ්ඨා  ක්ෂ්ඨාමි 
ලියනශේ මිය - අධයක්ෂ්ඨ,  එච්.එච්. වි ාඛ්ා ශ්රීාාලි 
මිය - අධයක්ෂ්ඨ, ටිශයෝන් ආනන්ද පතියට ාාතා - 
අධයක්ෂ්ඨ, අිස. අ පත් මාාය ාාතා - අධයක්ෂ්ඨ, 
 තිත් ප්රභාත් ට ාාය ාාතා - අධයක්ෂ්ඨ,  ොල් 
නි ාන්ත නානායක්ොය ාාතා - අධයක්ෂ්ඨ.  

 (ii) සභාපති ඇනක  අධයක්ෂ්ඨ ාණ්ඩ  සාාාජිෙයන්ට 
එශයහිව ශපන ඇති  සතයනුකූ  ්රියා ාා්ගප 
ඇමුණුා 01හි දක්වා ඇත.  

  ඇමුණුා 02 සා 01  ුාාැත* ෙයමි. 

පරු ාන්ත්රීනකානි, ඒ අනුව විවිධ ්රියාාා්ගප යාශියක් අයශපන 

තිශබනවා. ින් ය පයක් ාා සහාන් ෙයන්නම්. 

 1.  1022.03.23 වන රින සභාපති ධුයය දැපව සාන්ත 
රි ාන් වැලිපාශේ ාාතා 1024.01.08 වන රින 
ාාා සභා ඡන්දශයන් නැවතත් ශදවන වයට 
සභාපති ධුයයට පත්වී ඇති අතය, 1024.07.01 
සමුපොය පනශත් 60 (1) වපන්තිය ප්රොයව 
ධුයශයන් ිවත් ෙය ඇත.  

 2. ඔහු 1025.21.21 වන රින ශතවන වයටත් ාාා 
සභා ඡන්දශයන් සභාපති ධුයයට ශත්රී පත් වී ඇති 
අතය 1026.02.08 වන රින නැවත සමුපොය 
පනශත් 60 (1) වපන්තිය ප්රොයව ධුයශයන් ිවත් 
ෙය ඇත.  

 3. එයට එශයහිව ඔහු වි පන් පාල්  ාාාධිෙයටශ  
අංෙ SPGA/HC/Writ/23/2016 දයන නඩුව පවයා 
අත්හිටුවීශම් නිශයෝපයක්  බාශපන 1027.08.29 
වන රින දක්වා සභාපති ධුයශ  රැඳී  පට ිල් ා 
අසාවී ඇත. 

 4. 1027.08.11 වන රින සමුපොය සමිති රීති 
ාා ාශේ 28.(2) වපන්තිශ  විධිවිධාන පපතරි 
ශෙුාසාපතසාවයයා වි පන් සමිතිශ  ාාා සභාව 
ෙැහවා ාාා සභාවට ෙරුණු ිරිපතපත් ෙය පැවති 
අධයක්ෂ්ඨ ාණ්ඩ ය ිවත් ෙය නව අධයක්ෂ්ඨ 
ාණ්ඩ යක් පත් ෙයන  දී. 

 5. 1024.04.17  පට 1025.03.28 වන රින දක්වා 
ො යට සමුපොය පනශත් 46.(2) වපන්තිය 
ප්රොයව විභාපයක්  ප  ෙය ඇත. 

 6. එය  විභාපශයන් රු. 10,717,232.43ෙ ූල ය ාානි 
ාා ූල ය වංමා අනාවයට ෙය ශපන ඇත. 

 ඒ අනුව නව අධයක්ෂ්ඨ ාණ්ඩ ය වි පන් මුදල් ශපවීා සහාා 
ෙටයුනක ෙයශපන යන බව තාිස ශාහි සහාන් ෙය ා 
තිශබන්ශන්.  

()) පැන ශනුනඟී. 

967 968 

[පරු මන්රිා වීයක්ශෙුඩි ාාතා] 

————————— 
*  පුුනතකාලප්හ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ැු චන්ිරම වීරක්ප්කොඩි මහතා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீரக்தகொடி) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, ාශේ පළමුවන අනකරු ප්ර ානය 

ශායිස. 

පරු අාාතයනකානි, එය  වංමාව සම්බන්ධශයන් අයශපන 
තිශබන පියවය, සභාපති සා අධයක්ෂ්ඨ ාණ්ඩ ය ිවත් කිරීා 
කිය ා ඔබනකාා කියන්නට ශය ටා. නමුත් ඒ වංමාව සම්බන්ධ  

කි ප   සතිාය පියවයක් අයශපන නැාැ. ාා දැනුවත් ෙළ විධියට, 
Ministerial Consultative Committee එශක්දී, සම්බන්ධීෙයට 
ෙමිටුශේදී ඒ ප්ර ානය අාපු ාැා අවසාථාවෙදීා ප්රො  ෙය 
තිශබන්ශන්, දවිපටනය ෙය තිශබන්ශන් 1021/ 1023 දක්වා 
පාටිස කියන ොයටය ාත පියවය පන්නට බැාැද කිය ා. විෂ්ඨය 
භාය අාාතයවයයා ාැටියට ඔබනකාා ශම් සම්බන්ධව විශ ේෂ්ඨ 
විපටන ෙණ්ඩායාක් ශයුදව ා, ශම් සමුපොය සමිතිශ  
විපටනය අවසන් කිරීාට පියවය පන්නට පු වන්ද? 

අශනක් ොයටය තාිස  පයලු තීන්  පන්ශන් සභාපති ඇනක  
අධයක්ෂ්ඨ ාණ්ඩ ය. එා ෙණ්ඩායාට එශයහිව පන්නා පියවය 
ට ාක්ද කිය ාත් ාා දැනපන්නට ෙැාැතිිස. 

 
ැු (ආචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

මු ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි,  ංොශේා සමුපොය 
වයාපායශ  ශම් තත්ත්වය තිශබනවා. සමුපොය කියන්ශන් පළාත් 
සභා යටශත් තිශබන, ශබදා ාපතන  ද විෂ්ඨයයක් - a devolved 
subject. එා නිසා ාධයා යජශ  අාාතයාං යට එයට වජුව 
ාැරිාත්වීා පිළිබහ පැටලු පවතිනවා. නමුත්, පසු ිනය ො  
පපතච්ශේදය නකළ ූල ය වංමා පිළිබහව වි ා  ව ශයන් වා්ගතා 
ශව ා තිශබනවා. සමුපොය වයාපායය සාවාධීන සාාාජිෙයන්ශේ 
වයාපායයක් වන නිසා එයට ාැරිාත්වීා පිළිබහව සමුපොය 
ක්ශෂ්ඨේරශ ා විවිධ විශයෝධතා පැන නැන් ා තිශබනවා. ඒ ශෙශසේ 
වන්ශන් වී නමුත්, වි ා  ූල ය වංමා  ප ශව ා තිශබන තැන්ව  
ඒවා විභාප ෙයන්නට ඒ පළාත් ශෙුාසාපතසාවරු ශාශායවීා 
සහාා ජාතිෙ සමුපොය ශෙුාසාපතසාවයයාට නියා ෙය ා, 
විශ ේෂ්ඨශයන් ඒ තැන්පත්ෙරුවන්ට, ාා ජනතාවට ආයක්ෂ්ඨාව 
ස සා දීා සහාා ෙටයුනක ෙයන්නට ාා ාැරිාත් ශවනවා.  

 

ැු චන්ිරම වීරක්ප්කොඩි මහතා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீரக்தகொடி) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

පරු ඇාතිනකානි, ාශේ ප්ර ානයට උත්තයය  ැුදශණ් නැාැ. 
ශාතැන තිශබන ප්ර ානය තාිස, නඩු පවයන්නත් 1023න් පසුව 
විපටනය ෙය ා නැති එෙ. විශ ේෂ්ඨ ෙණ්ඩායාක් ශයුදව ා ශාෝ 
එා විපටනය ෙඩිනමින් අවසන් ෙය ශදන්න පු වන්ද කිය ාිස 
ාට දැන පන්නට අව ය. 

 

ැු (ආචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

අපි සමුපොය විෂ්ඨය භායව  පටින යාජය අාාතය පරු  සන්ත 
අ ිනයවන්න ාැතිනකාාටත්, සමුපොය ශෙුාසාපතසානකාාටත් දැනුම් 
දී ා විපටනය ෙඩිනම් ෙය ා ශදන්නම්. 

 

ැු චන්ිරම වීරක්ප්කොඩි මහතා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீரக்தகொடி) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

පරු අාාතයනකානි, ාශේ ශදවන අනකරු ප්ර ානය ශායිස.  

ඔබනකාාශේ පිළිනකශ්ගා කියැවුටා, ශම් වනවිට 

තැන්පත්ෙරුවන්ට රුපියල් මිලියන 500ක් ශපවන්න තිශබනවා 

කිය ා. ාබයාදූව ආසනශ  මිනිසාසු ශබුශාුා අාාරුශවන් 

උපයාපත් මුදල් ශාහි තැන්පත් ෙය තිශබනවා. එක් ොන්තාවක් 

මු  ජීවිත ො ශ දීා උපයාපත් රුපියල්  ක්ෂ්ඨ 93ක් තැන්පත් 

ෙය ා තිශබනවා. අද එනකමියට ශබශාත් ටිෙ පන්නවත් 

තත්ත්වයක් නැාැ. සාාය අය රුපියල්  ක්ෂ්ඨ 30, රුපියල්  ක්ෂ්ඨ 

40, රුපියල්  ක්ෂ්ඨ 50 තැන්පත් ෙය ා තිශබනවා. සාාය අය ඊට 

වඩා අඩු මුදල් ප්රාාටයක් තැන්පත් ෙය ා තිශබනවා. ශම් 

උදවියශේ ප්ර ානය විසහන්න. ශම් සමුපොය සමිතියට ශේශපුළ 

තිශබනවා.  ශම් සමුපොය සමිතිශ  වපය ා භාය පන්න ෙැාැති 

සල්ලි තිශබන ශවනත් සමුපොය සමිති තිශබනවා. ශබය පනාතය 

සමුපොය සමිතිශයන් ශම් ටය  පයල්  ශපවා ාබයාදූව සමුපොය 

සමිතිය භාය පන්න ෙැාැතිිස කිය ා සාෙච්ඡාවක් තිුදටා. 

එක්ශෙෝ, ශේශපුළක් විට ටා ශම් මුදල් ශපවන්න ඕනෑ. ාබයාදූව 

සමුපොය සමිතියට අයත්   පයලු පාසුෙම් සහිත filling stations 

ශදෙක් පාලු පාය අිසශන් තිශබනවා. ශම් ශේශපුළක් ශවනත් 

සමුපොය සමිතියෙට විට ටා ශාෝ ශම් රුපියල් මිලියන 500 

ශපවන්න පු වන්.  ශම් මිනිසුන් ජීවිත ො ය පුයාා උපයාපත් 

මුදල් තාිස තැන්පත් ෙය ා තිශබන්ශන්. ශම් ප්ර ානය ාැතිවයට 

ො යට පාටක් ඇශදනවා. ඊට පසාශසේ කි ප ශෙශනක් ශම් 

පිළිබහව අවධානය ශයුමු ෙයන්ශන් නැාැ. ශම් ප්ර ානය 

විසහන්නට එවන් ප්රාශයෝිනෙ විසඳුාක් සහාා උපශදසා දීාට 

සමුපොය සමිති භාය අාාතයවයයා ාැටියට, අාාතයාං ය ාැටියට 

අදාළ නි ධාපතන්ට උපශදසා ශදන්න පු වන්ොක් තිශබනවාද? 

එශසේ කිරීා සහාා අාාතයාං ශයන් ශාෝ ශදපා්ගතශම්න්නකශවන් 

ශම් ආයතනශ  පා නය භායශපන ශම් ෙටයුනක ෙයන්න 

ාැකියාවක් තිශබනවාද? 

 
ැු (ආචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

අවිසාසාශේල්  සමුපොය සමිතිශ  ශාවැනි ා ප්ර ානයෙට අපි 

විශ ේෂ්ඨ ෙමිටුවක් පත් ෙය ා තිශබනවා. අදාළ අං ත් සාඟ 

සාෙච්ඡා ෙය ා, ශෙශසේ  ශාෝ ඒ මුදල්  බාදීා සහාා ස්රිය ශ ස 

ාැරිාත් වන බවට ඔබනකාාට දැනුම් ශදනවා. [බාධා කිරීාක්] 

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබනකාා අනකරු ප්ර ාන ශදෙ අා ා අවසානිස.  

 
ැු චන්ිරම වීරක්ප්කොඩි මහතා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீரக்தகொடி) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, ාට තව එෙ ොයටයක් 

අාන්න ිඩ ශදන්න. 

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පරු මන්රිා වීයක්ශෙුඩි ාන්ත්රීනකාා අාන්න. පරු ඇාතිනකාා 

ෙැාැති නම් උත්තය ශදන්න. 

 
ැු චන්ිරම වීරක්ප්කොඩි මහතා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீரக்தகொடி) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

පරු ඇාතිනකානි, විවිධ ශසේවා සමුපොය සමිතිව ට එෙ එෙ 

ො යට, එෙ එෙ ෙණ්ඩායම් බ යට ඇවිල් ා, ඒ අයට හිශතන 

හිශතන වයාපිති ්රියාත්ාෙ කිරීශම් ප්රවටතා  දකින්න තිශබනවා. 

ඒ වයාපිති  ආයම්භ කිරීාට ාත්ශතන්, ඒවා නකළින්  ාභ  ැබිය 

ාැකිද, ඒ වයාපිති නකළින් සුපතියක් වනවාද කියන එෙ පිළිබහව 

විත්තීාය උපශදසා දීාට ෙටයුනක ෙශළුත් ශාුහිස. එශාා 

නැත්නම්, හිශතන හිශතන ශේවල් ආයම්භ ෙය ා තව යටත්  ශම් 

ආයතන අපාධයට යන්න ිඩ තිශබනවා. ඒ පිළිබහවත් 

ඔබනකාාශේ අවධානය ශයුමු ෙයන්නය කිය ා ාා ිල් ා 

 පටිනවා. 

969 970 



පා්ගලිශම්න්නකව 

ැු (ආචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

1976 දී ආයම්භ ෙයන  ද ිතා ා දීකතිාත් සමුපොය 

සමිතියක් තාිස ාබයාදූව සමුපොය සමිතිය කියන්ශන්. වැදපනකන් 

වි පන් සාාාජිෙත්වය දයමින් පා නය ෙයන ාැා අවසාථාවෙදීා 

සමුපොය සමිතිය ිතා වි ා  වපය ාක් ිෂ්ඨාට ෙයනවා. වංමා, 

දූෂ්ඨට, අක්රමිෙතාව ට බය, ශේ පා න ව ශයන් පත්වන අය 

වි පන් ශම් වයාපායශ  සාාය අං  විනා  ෙය ා තිශබනවා. 

ආශයෝජනය කිරීශම්දී, ශෙුාසාපතසාවයයාශේ නියා  පිළිපරින්ශන් 

නැනකව, හිනකවක්ොපත ශ ස අධිෙ ශපුලිය යටශත් අවදානම් සහිත 

ආශයෝජන ෙය තිශබනවා. එා නිසා සමුපොය සමිති ෙඩා වැීම 

තිශබනවා. ඒ නිසා ිරිපතශ දී සමුපොය අට පනත්ව ට අව ය 

සංශ ෝධන ෙය ා සාාාජිෙයන් ආයක්ෂ්ඨා කිරීා සහාා අව ය 

ාැරිාත්වීා ෙයන්න අපි බ ාශපුශයුත්නක වනවා. 

 
ැු චන්ිරම වීරක්ප්කොඩි මහතා  
(ைொண்புைிகு சந்திை வீரக்தகொடி) 
(The Hon. Chandima Weerakkody) 

ශබුශාුා සානකතිිස, පරු ඇාතිනකානි. 

 
සීමාුහිත ලසකා ුප්තොු: පාිපප්ා ගික ාාණ්ඩ 

ප්තොැ 
வமரயறுக்கப்பட்ட லங்கொ சததொச நிறுவனம்: 

நுகர்தவொர் பண்ட மகயிருப்புக்கள் 
LANKA SATHOSA LIMITED: CONSUMER GOODS STOCKS 

 

855/2020 

39.ැු නලින් රනාන්ු  මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பர்னொந்து)  
(The Hon. Nalin Fernando) 

ශවශළහ අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ) (i) 2020 අශපෝසානක 32 රිනට ීමාාසහිත  ංො සශතුස 
ආයතනශ  පාපතශභෝිනෙ භාණ්ඩ ශතුපව  දළ 
වටිනාො ශෙුපාටද  

 (ii) 2020 ජනවාපත 02 රින  පට 1010 අශපෝසානක 32 රින 
දක්වා එක් එක් ාාසශ  ාා පෙ ආදායා ශවන් 
ශවන් ව ශයන් ශෙුපාටද  

 (iii) 2020 අශපෝසානක ාස 32 රිනට සැපයුම්ෙරුවන්ට 
ශපවීාට තිබූ මු  මුද  ශෙුපාටද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) (i) 2020 අශපෝසානක ාස 32 රින වනවිට ීමාාසහිත 
 ංො සශතුස ආයතනය නකළ තිබූ ෙල් ිට ත් වූ 
භාණ්ඩව  වටිනාො ශෙුපාටද  

 (ii) එා භාණ්ඩ සම්බන්ධශයන් ආයතනය වි පන් ශපන 
ඇති පියවය ෙවශ්ගද  

 යන්නත් එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) ශනු එශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 
 

வர்த்தக அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ)     (i) 2020 ஓகஸ்ட் 31ஆம் திகதிக்கு வமரயறுக் 

கப்பட்ட லங்கொ சததொச நிறுவனத்தின் 

நுகர்தவொர் பண்ட மகயிருப்புக்களின் தைொத்தப் 

தபறுைதி யொது; 

 (ii) 2020  னவொி 01 முதல் 2020 ஓகஸ்ட் 31ஆம் 

திகதி வமரயில் ஒவ்தவொரு ைொதத்திற்கொன 

வருைொனம் தவவ்தவறொக யொது; 

 (iii) 2020 ஓகஸ்ட் 31 ஆம் திகதியில் வழங்குநர் 

களுக்குச் தசலுத்த தவண்டியிருந்த தைொத்தப் 

பணம் யொது; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) 2020 ஓகஸ்ட் 31ஆம் திகதிக்கு வமரயறுக் 

கப்பட்ட லங்கொ சததொச நிறுவனத்தில் 

கொணப்பட்ட கொலொவதியொன பண்டங்களின் 

தபறுைதி  யொது; 

 (ii) தைற்படி பண்டங்கள் ததொடர்பில் நிறுவனத் 

தினொல் தைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக் 

மககள் யொமவ; 

 என்பமதயும் அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Trade: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the gross value of consumer goods stocks 
of Lanka Sathosa Limited by 31st of 
August, 2020;  

 (ii) separately, the monthly income recorded 
from 01st of January, 2020 to 31st of 
August, 2020; and 

 (iii) the total amount due to suppliers as of 31st 
of August, 2020? 

(b) Will he also inform this House-  

 (i) the value of expired consumer goods in 
Lanka Sathosa Limited by 31st of August, 
2020; and 

 (ii) the measures taken by the institution 
regarding the said goods?  

(c) If not, why ?                

 
ැු (ආචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, එා ප්ර ානයට පිළිනකය 

ශාශසේිස. 

(අ) (i) ශවශළහ අාාතයාං ය යටශත් පවත්නා ීමාාසහිත 
 ංො සශතුස ආයතනශ  1010 අශපෝසානක 32 
රිනට පාපතශභෝිනෙ භාණ්ඩ ශතුපව  දළ 
වටිනාො රුපියල් 4,379,150,246කි. 

 (ii) 2020 ජනවාපත ාස  පට 1010 අශපෝසානක 32 දක්වා 
ාා පෙ ආදායා පාත පපතරි ශේ. 

 

මාුය ආ ායම ුිළයල් 0 
මිලියන 

ජනවාපත 3,042 

ශපබයවාපත 2,385 

ාා්ගනක 3,924 

අශප්රේල් 3,236 

ාැිස 2,046 

ජුනි 2,309 

ජූලි 2,705 

අශපෝසානක 2,474 

 මු ව එකුරව 22,123 

971 972 
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 (iii) භාණ්ඩ සැපයුම්ෙරුවන්ට 1010 අශපෝසානක 32 වන 
විට ශපවීාට ඇති මුද  රුපියල් 7,004,833,311කි. 

(ආ) (i) 2020 අශපෝසානක 32 වන විට ඇසාතශම්න්නකපත ෙල් 
ිට ත් වූ භාණ්ඩ වටිනාො රුපියල් මිලියන 
510කි. 

 (ii)  ංො සශතුස ආයතනය ශම් වන විට  පයලු 
අශළවි සැල් තනි පේධතියෙට (E-wis) 
පපතව්ගතනය ෙයමින් පවතින අතය එාන්න් 
සාාපා ආයම්භශ   පට පවතින ෙල් ිට ත් වීශම් 
භාණ්ඩ ෙළානාෙයටශ  අෝගයක්ෂ්ඨාතාව 
පිළිබහ පැටලුව ට පාත විසඳුම්  ැශබනු ඇත. 

  පපතපටෙපත කිරීා සම්පූ්ගට වූ පසු ශබදාාැරීම් 
පබඩා ශවත භාණ්ඩ  ැබීශම්දී ෙල් ිට ත් වූ 
රිනය භාණ්ඩ සහාා පේධතිපත කිරීාට පාසුො 
 ැශබන අතය එාන්න් භාණ්ඩව  සහාන් ෙල් 
ිට ත්වීම් පිළිබහ ිතා ික්ානින් පියවය පැ සාට 
ිඩ  ැශබනු ඇත. 

 ආයතනශ  ිාළ ෙළානාෙයටය වි පන් 

අශළවිෙයට ඒෙෙයට ෙල් ිට ත්වීාට 
ආසන්න භාණ්ඩ සහාා වට්ටම්  බා දී එහි 
අශළවිය ිාළ නැංවීාට උපශදසා  බා දී ඇති 
අතය, ශාා වට්ටම් සැපයුම්ෙරුවන්ශේ 
පිපතවැයට අදාළව  බා පැ සාට සෑා විටා 
උත්සා ෙයන අතය ීමමිත අවසාථාව දී සශතුස 
ආයතනශ  පිපතවැයට යටත්ව  ප  ෙයනු  බිස.  

  නැවත ඇටවුම් ප්රාාටය, උපපතා ශතුප ාට්ටා 
ාා අවා ශතුප ාට්ටා යන විධිාත් ශතුප 
ෙළානාෙයට ක්රා සාථාපිත කිරීා ාන්න්                   
 ංො සශතුස ආයතනය විධිාත් ාා ක්රාානුකූ  
ශතුප ඇටවුම් ක්රාශේදයෙට ළඟාවීාට 
බ ාශපුශයුත්නක ශේ. 

  ශවශළහසැල් සහාා ඇති ිල්ලුා ෝගනකාය 
ව ශයන් පටනය ශෙුට වඩාත් ික්ානින් 
අශළවි වන භාණ්ඩ පාටක් අදාළ අශළවිසැල් 
සහාා  බා දීාටත් අශළවි වීා පාා වන අිසතා 
එා අශළවිසැල්වලින් ිවත් කිරීාටත් පියවය 
ශපන ඇත. 

   ංො සශතුස ආයතනය නකළ පවතින  පයලු 
ෙල් ිට ත් වූ අිසතා 1012 ව්ගෂ්ඨශ  නිෂ්ඨාොසනය 
කිරීාට පියවය ශපන ඇති අතය ඒ සාඟ  පයලු 
භාණ්ඩ නැවත ායවා යැවුම් පබඩා වසා  
දැමීාටත් 1012 ව්ගෂ්ඨය නකළ දනැවත ායවා 
ශනුයවනු  බිස.ද යන ප්රතිපත්තිශ   පට 
්රියාත්ාෙ වීාට  ංො සශතුස ආයතනය 
පියවය ශපන ඇත. 

(ඇ) පැන ශනුනඟී. 

          
ැු නලින් රනාන්ු  මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பர்னொந்து)  

(The Hon. Nalin Fernando) 

පරු අාාතයනකානි, පසුිනය ො ශ  ප්රමිතිශයන් ශතුය භාණ්ඩ 

සම්බන්ධ  අශක යශට් වි ා  ෙතිොවක්  ප වුණු බව ඔබනකාා 

දන්නවා. ඒ සාාය ශේවල් ඇත්ත, සාාය ශේවල් ශබුරු ප්රමාය 

බවට පත්වුටා. විශ ේෂ්ඨශයන්ා අශක දශස භාපයශ  දැක්ාද වැඩ 

පිළිශවශළේ තිශබනවා, වස විශසන් ශතුය ආාාය ජනතාවට  බා 

ශදන්නත්, ඒ ායාා ජනතාවශේ ආයක්ෂ්ඨාව සාතිෙ ෙයන්නත් අපි 

ෙටයුනක ෙයන්න ඕනෑය කිය ා.  ංො සශතුස ආයතනය තාිස 

 ංොශේ යජශ  භාණ්ඩ ශබදාාැරීම් ජා ය වන්ශන්. ආනයනිෙව 

ශාෝ ශේශීයව ශාෝ  ංො සශතුස ආයතනය මි දී පන්නා භාණ්ඩ 

වස විශසන් ශතුය ද,  ඒවාට අව ය නැති ශේවල් එෙනක ශව ා 

තිශබනවාද කියා පරීක්ෂ්ඨා ෙය ඒ   ශවළහාම් ෙයන්න, එශාා 

නැත්නම් ඒ  වස විසවලින් ශතුයව භාණ්ඩ විට ටාපන්න ශම් 

ආයතනයට ශවනා වැඩ පිළිශවළක් තිශබනවාද කියා  ාා අානවා. 

 
ැු (ආචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

අපි ශම් ෝගය භායයට අත පසා තවා ිතා ශෙටි ො යිස  

පත වී තිශබන්ශන්, පරු ාන්ත්රීනකාා. ශාය සම්පූ්ගටශයන් විනා  

ෙය ා තිුදණු ආයතනයක්. පසුිනය යජය යටශත් ශම් ආයතනශ  

අ ාභ ප්රාාටය පාටක් රුපියල් බිලියන 10ිස. සැපයුම්ෙරුවන්ට 

ශපවන්න තිශබන ප්රාාටය පාටක් රුපියල් බිලියන 7ිස. 

මු ානින් විනා  ෙයනු  ැබූ ආයතනයක් ො ම ට ට්ටාක් අනික් 

පැත්ත ශපයළනවා වාශේ දවසකින් ශවනසා ෙයන්නට අාාරු බව 

ඔබනකාා දන්නවා. අපි ූලලිෙව ිාළ ෙළානාොපතත්වශ   පට 

 පයල්  ශවනසා ෙය  ශපන යනවා. පළමු වතාවට  පයලු සශතුස 

අශළවි ජා  පපතපටෙපත ෙය ා තිශබනවා. ඊට පසුව අපි ෙල් 

ිට ත් වන භාණ්ඩ ආපසු පබඩාව ට යවන්ශන් නැතිව ඒ භාණ්ඩ 

ෙල් ිට ත් ශනුවන ආොයයට තබාපන්න ෙටයුනක ශයුදා 

තිශබනවා. භාණ්ඩ මි දී පැ සශම් ක්රාශේදය සම්පූ්ගටශයන් 

ශවනසා ෙය තිශබනවා. ශාශතක් ෙල් සතිශයන් සතියට භාණ්ඩ 

ශවන්ශේ ප ෙයනශෙුට අතයාැරියන් ාැටහුටාාායක් ඇවිල් ා 

විවිධ ක්රායට තාිස ිතිාාසය පුයාා භාණ්ඩ සපයා තිශබන්ශන්. 

සාවජාතිෙ නිෂ්ඨාපාදෙයන්ට සා වජුව භාණ්ඩ ආනයනය ෙයන 

ආනයනෙරුවන්ට භාණ්ඩ සපයන්න පු වන්. ිරිපත විනිාය 

ිනවිසුාක් ඇති ෙය ා, ශටන්ඩ්ග ක්රාය සම්පූ්ගටශයන් ශවනසා 

ෙය ා ශම් අයශපන් භාණ්ඩ පැ සා ෙයනවා. ාාස 3ක් ශාය 

සා්ගථෙව අත්ාදා බ ා තිශබනවා. ිරිපත ජුනි, ජූලි, අශපෝසානක 

කියන ාාස 3 සහාා සාථාවය මි ෙට භාණ්ඩ සපයන්න  බන 

ාාසශ දී ප්ර පේධ මි  පටන් ෙැහවනවා. එහිදී අශක  වපකිවයුනක 

සැපයුම්ෙරුවන් කිහිපශදනාිස  පටින්ශන්. ඒ අයශේ භාණ්ඩව  

ගුටාත්ාෙභාවශ  ප්ර ානයක් ඇති ශනුවන විධියට තාිස අපි වැඩ 

ෙයන්ශන්.  

විශ ේෂ්ඨශයන් යාජය ආයතනව ට ිතිාාසශ  ශනුවූ විපව ිඩ 
ප්රසාථාවක් අපි  බා දී තිශබනවා. ෝගමිෙ තාක්ෂ්ඨට ආයතනශ  

sanitizers ව්ගප අශළවි ෙයනවා. BCC ආයතනය ාදන සබන් 

ව්ගප අශළවි ෙයනවා. ජානෙ වක්ට ුරය යාජය අාාතයනකාාශේ 

අාාතයාං ය යටශත් තිශබන ආයතන ායාා ට  බඩු ව්ගප අසුරුම් 

ෙය ිාළ ගුටත්වශයන් යුනකව අඩු මි ට සැප ාට එෙඟ ශව ා 

තිශබනවා. ජාතිෙ පශු සම්පත් ාණ්ඩ ශ  නිෂ්ඨාපාදන ටිෙ අපි 

 බා ශදනවා. යජශ  ආයතන  පයල්  තාන්ශේ භාණ්ඩ ශබදා 

ාැරීශම් ප්රධාන ජා ය ශ ස සශතුස ශයුදා පත්තාා, පුේපලිෙ 

අං ශ  නි්ගවයාජ සැපයුම්ෙරුවන් සාඟ පනුශදනු ෙළාා 

වපය ාකින් යුනකව  භාණ්ඩ සැප ාට අපට ාැකි ශවනවා කියා ාා 

වි ාවාස ෙයනවා.  

          
ැු නලින් රනාන්ු  මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பர்னொந்து)  

(The Hon. Nalin Fernando) 
පරු ඇාතිනකානි, ාා සහාන් ෙශළේ භාණ්ඩව  තත්ත්වය 

පරීක්ෂ්ඨා ෙයන සාථානයක් පිළිබහවිස. මීට ශපය භාණ්ඩ පරීක්ෂ්ඨා 

කිරීාට සශතුස ආයතනශ  laboratory එෙක් තිුදටා. අද ඒ 

laboratory එෙ නැාැ. ාා සහාන් ෙශළේ භාණ්ඩ පරීක්ෂ්ඨා කිරීශම් 

ාධයසාථානයක් ඇති ෙය ා භාණ්ඩව  ගුටාත්ාෙභාවය පවත්වා 

පැ සා සම්බන්ධවිස.  

ාශේ ශදවැනි අනකරු ප්ර ානය ාා අාන්නම්. පරු 

අාාතයනකානි, ඔබනකාා පසුිනය ො ශ  ට ට   ාසාව ට පා න 

මි ක් නියා ෙළා. ට ට   ාසා නිෂ්ඨාපාදනය ෙයන සාාය සාාපම් 

අධිෙ  ාභයක්  බා පන්නවා කිය ා ට ට   ාසා ප්රවාානය ෙයන 

සා ශවශළහාම් ෙයන අය පසුිනය සතිශ   ඔබනකාා ාමු වී 

973 974 



පා්ගලිශම්න්නකව 

සාෙච්ඡා ෙළා.  එශසේ ාමුවී දවසා ශදෙෙට පසුව ාාා 

පපතාාටශයන් ට ට   ාසා නිෂ්ඨාපාදනය ෙයන ආයතනව  අය 

ඔබනකාා ාමුවුටා. ඒ ාමුවීශම් ප්රතිල යක්ද කියන්න ාා දන්ශන් 

නැාැ, ට ට   ාසා කිශ ෝව  රුපියල් 200කින්, රුපියල් 215කින් 

නැවත පටන් ිනයා. ඔබනකාාට  ිරිපතශ දී  ශම් සම්බන්ධව 

්රියාත්ාෙ කිරීාට වැඩ පිළිශවළක් තිශබනවාද? ඒ සාාපම් ාැා 

දාා ශම්වාශයහි මි  වැඩි ෙයේදී, පාපතශභෝිනෙයා ආයක්ෂ්ඨා කිරීාට 

්රියාත්ාෙ ෙයන වැඩ පිළිශවළ ශාුෙක්ද කියා ාා අානවා.  

 
ැු (ආචාර්ය) බන්ු ල ගුණවර්ධන මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana) 

අපි ාසා ව්ගපව  උපපත ා මිශ හි කි පා ශවනසක්  ප  ෙය 

නැාැ. එවැනි මි  වැඩි කිරීාක් පැන විසාතය ඔබනකාා නි ාිකතව 

සහාන් ෙශළුත්,  නියමිත මි ට වැඩිශයන් ාසා අශළවි ෙයන 

සාථාන වට න්න කිය ා පාපතශභෝිනෙ ෙටයුනක පිළිබහ අධිොපතයට 

කියන්න ාට  පු වන්. ඔවුන් එවැනි මි  ිාළ නැංවීාක් සහාා 

අනුාැතිය ිල් ා නැාැ. පවතින තත්ත්වය පිළිබහ පැාැරිලි 

කිරීාක් පාටිස  ප  ෙශළේ. බඩිපතඟු කිශ ෝවක් සහාා නිෂ්ඨාපාදන 

වියදා රුපියල් 15ක් ශවේදී, බඩිපතඟු කිශ ෝවක් සහාා යජය 

රුපියල් 50ෙ මි ක් නියා ෙය තිබියදී, බඩිපතඟු ජාවායම්ෙරුවන් 

වි පන් බඩිපතඟු කිශ ෝව රුපියල් 85ක්, 90ක් වැනි මි ෙට අශළවි 

ෙයන්ශන් නිෂ්ඨාපාදන පිපතවැය ිාළ ශපුසා තිශබන නිසාය කිය ාිස 

සහාන් ෙශළේ. ඒ සහාා ඔවුන් විෙල්පයක් ිරිපතපත් ෙළා. ඔවුන්ට 

බඩිපතඟු නිෂ්ඨාපාදනය ෙය පැ සාට අවසාථාව  බා ශදන්න කිය ා 

ිල් ා  පටියා. අපි කිේවා, දඒ අවසාථාව  බා ශදන්නම්. මි  ිාළ 

නැංවීාට ිඩ ශදන්න පු වන් ොක් නැාැද කිය ා.  ඔබනකාා 

කියාපු ොයටය පිළිබහව ාා ශසුයා බ න්නම්.  

 

ැු නලින් රනාන්ු  මහතා 
(ைொண்புைிகு நலின் பர்னொந்து)  

(The Hon. Nalin Fernando) 
 සාෙච්ඡා ෙය ා ඒ ෙටයුනක ෙයන්න. ාා නැවත වතාවක් ඒ 

සම්බන්ධව ඔබනකාාට ාතක් ෙයනවා.  
 
 

පලුකාමම්  වීරච්ප්ච්ප්නයි  මායාපුරම් ුහ 
වන්නිනැර් ැම්මාන: පාතිය  ල හියය 

பழுகொைம், வீரஞ்தசமன, ைொயொபுரம் ைற்றும் வன்னி 

நகர் கிரொைங்கள்: குடிநீர் பற்றொக்குமற  
VILLAGES OF PALUKAAMAM, VEERACHCHENAI, 

MAYAPURAM  AND WANNI NAGAR: SHORTAGE OF      
DRINKING WATER 

 

635/2020 
 

40.  ැු  ාණක්ිරයන් රා පු්,තිරන් රාුමාිකක්කම් මහතා 
         (ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொ புத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

        (The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

  ජ  සම්පාදන අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ)  ාඩෙළපුව රිසාත්රික්ෙශ , පලුොාම්, වීයච්ශච්ශනිස, 
ාායාපුයම් සා වන්නිනප්ග යන පම්ාානව  ජීවත්වන 
ජනතාව පා සය ජ  හිඟයෙට මුහුට දී ඇති බව එනකාා 
දන්ශන්ද? 

(ආ) (i) එා පම්ාානව  ජීවත්වන, උග්ර පා සය ජ  
හිඟයෙට මුහුට දී ඇති පවුල් සංඛ්යාව 
ශෙුපාටද   

 (ii) එා පම්ාානව  ජනතාවට පා සය ජ ය  බා දීා 
සහාා ජ  න  එළිය යුනක  ය ප්රාාටය 
ශෙුපාටද  

 (iii) ශාා පම්ාානව  පවතින පා සය ජ  හිඟය 
විසඳීා සහාා ෙඩිනම් පියවය පන්ශන්ද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) ශනුඑශසේ නම්,  ඒ ාන්ද? 
 

நீர் வழங்கல் அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) ைட்டக்களப்பு ைொவட்டத்தின் பழுகொைம், வீரஞ்தசமன, 

ைொயொபுரம் ைற்றும் வன்னி நகர் ஆகிய கிரொைங்களில் 

வொழும் ைக்கள் குடிநீர் பற்றொக்குமறமய எதிர்தநொக்கி 

யிருப்பமத அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) தைற்படி கிரொைங்களில் வொழும், குடிநீர் பற்றொக் 

குமறமய எதிர்தநொக்கியுள்ள குடும்பங்களின் 

எண்ணிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 (ii) தைற்படி கிரொை ைக்களுக்கு குடிநீர் வழங்க நீர்க் 

குழொய்கமளப் தபொருத்ததவண்டிய தூரத்தின் 

அளவு யொது என்பமதயும்; 

 (iii) தைற்படி கிரொைங்களில் நிலவும் குடிநீர் பற்றொக் 

குமறமயத் தீர்ப்பதற்கு துொித நடவடிக்மக 

தைற்தகொள்ளப்படுைொ என்பமதயும் 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Water Supply: 

(a) Is he aware that people living in the villages of 
Palukaamam, Veerachchenai, Mayapuram and 
Wanni Nagar in Batticaloa District are faced with 
a severe shortage of drinking water? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) the number of families living in the 
aforesaid villages who are faced with the 
shortage of drinking water; 

 (ii) the total distance along which pipelines 
have to be laid in order to provide drinking 
water to the people living in those villages; 
and 

 (iii) whether immediate steps will be taken to 
solve the shortage of drinking water in 
those villages? 

(c) If not, why?   
 
ැු වාළුප්ේව නානායක්කාර මහතා ( ල ුම්පා න 
අමාතයුරමා)  
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொயக்கொர - நீர் வழங்கல் 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of Water 
Supply) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, පරු ාන්ත්රීනකාා  පංා  බ පන් 

ප්ර ානය අසන බව කියන නිසා ාා ශම් ප්ර ානයට  පංා  බ පන් 

පිළිනකය  බා ශදන්නම්.  

ඊට ශපය ශපුඩි පැාැරිලි කිරීාක් ෙයන්න ෙැාැතිිස. තා 

තාන්ශේ රිසාත්රික්ෙව  1012 ව්ගෂ්ඨශ  ්රියාත්ාෙ වන ජ  

ශයෝජනා ක්රා, ජ  වයාපිති පිළිබහ ශතුයනකරු ඇනකළත් ශපුතක් 

අපි  පයලු ාන්ත්රීවරුන්ට  බා දී තිශබනවා.  පයලුශදනා ඒ ශපුත  

අධයයනය ෙය, එහි අඩු පාඩු තිශබනවා නම් අපට නැවත 

දන්වන්න කිය ා අපි ඔබනකාන් ාශපන් ිල් ා තිශබනවා.  අපි 

බ ාශපුශයුත්නක ශවන්ශන්  ඔබනකාන් ා ිරිපතපත් ෙයන ෙරුණුත් 

975 976 

[පරු නලින් ප්රනාන්  ාාතා] 
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ඒ ශපුතට ඇනකළත් ෙය, නැවත එය සෙසා ෙය එය 1012 ව්ගෂ්ඨශ  

අශක ්රියාත්ාෙ වැඩ පිළිශවළ බවට පත් ෙය පන්නිස.  

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, පරු ෂ්ඨාටක්කියන් 

යාජපුත්තියන් යාසාාණික්ෙම් ාන්ත්රීනකාා අසා ඇති ප්ර ානයට 

පිළිනකය ශාශසේිස. 

(අ) දැනුවත් වී ඇත.  

(ආ)  (i)    අදාළ පම්ාානව  පරිංික, පා සය ජ  හිඟයෙට 
මුහුට දී ඇති පවුල් සංඛ්යාව පාත පපතරි ශේ. 

 

 (ii)   ශාා ග්රාා නි ධාපත වසම් ආවයටය වන පපතරි ජ  
නළ එළිය යුනක  ය ප්රාාටය කිශ ෝමීට්ග 40කි. 

 (iii)   ඔේ. 

         2021 ව්ගෂ්ඨය ඇනකළත ජ  නළ එළීා අවසන් ෙය, 
ශාා ග්රාා නි ධාපත වසම් සහාා ජ ය  බා දීශම් 
ෝගයය අවසන් කිරීාට බ ාශපුශයුත්නක වනු 
ඇත. 

(ඇ)   අදාළ ශනුශේ. 
 
ැු  ාණක්ිරයන් රා පු්,තිරන් රාුමාිකක්කම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொ புத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

පරු ඇාතිනකානි, පිළිනකරු  බා දීා සම්බන්ධශයන් ඔබනකාාට 

සානකතිවන්ත වනවා. ාා පා්ගලිශම්න්නකවට ශත්රී පත් වුණු විපස 

ඔබනකාා කිේවා, ඒ  ශවනුශවන් proposal එෙක් ාදනවා කිය ා. ඒ 

proposal එෙත්  ැුදටා. ඒ proposal එෙ අධයයනය ෙය අශක 

recommendations එවන්නම්. ාා ශම් ප්ර ානය භාය  න්ශන් 

සැකතැම්බ්ග ාාසශ . නමුත් අද  තාිස සභාශේ ඒෙ අාන්න 

අවසාථාව  ැුදශණ්.  

පරු ඇාතිනකානි, දැන් ාශේ පළමුවන අනකරු ප්ර ානය  

අාන්නම්. Pipelinesවලින් වනකය  න්නත් අම්පාය රිසාත්රික්ෙශ  

තිශබන ශෙුන්ඩවට් ටුවාන, හිමි යාව කියන treatment 

plantsවලින් තාිස වනකය එන්ශන්. ාඩෙ පුව රිසාත්රික්ෙශ  

තිශබනවා, දනවිනපතද කිය ා tank එෙක්. ඒ Nawagiri tank එෙ 

සම්බන්ධ ෙය  10,000 cubic metres වාශේ capacity එෙක් 

තිශබන water plant එෙක් ඇති ෙශළුත්, ශම් ප්ර ානශයන් ාා 

අා ා තිශබන ප්රාශේශීය ශල්ෙම් ශෙුට්ධාසයටිස, ඊට එාා 

පැත්ශත් තිශබන ප්රාශේශීය ශල්ෙම් ශෙුට්ධාසයටිස ශදෙටා 

uninterrupted water supply එෙක් ශදන්න පු වන්. පරු 

ඇාතිනකානි, දැනට අම්පාශ්ග ිහ ා වනකය එන නිසා 14-hour 

water supply එෙක් ශදන්න අාාරු තත්ත්වයක් තිශබනවා. 

පලුොාම් දක්වා වනකය  බා පැ සශම්දී කිශ ෝමීට්ග 40ක්  ය එන්න 

ඕනෑය කියනවා.  ඒ නිසා Nawagiri area එශක් water treatment 

plant එෙක් ාැ ශවුත් එච්මය  යෙට යන්න අව ය ශවන්ශන් 

නැාැ . ඒ නිසා එය consider ෙයන්න පු වන් විධියක් තිශබනවාද 

කිය ාිස පළමුවැනි අනකරු ප්ර ානශයන් ාා අාන්ශන්. 

ග්රාම නිලධාිප වුම පවුල් 0 
ුසඛයාව 

වර්තමාන 
න  

ආවරණය 
ප්නොවීම 

පලුපාාම් (206,207) 450 85% 

වීයච්ශච්ශනිස ාා 

ාායාපුයම් (206 B) 
236 85% 

වන්නිනප්ග (206 D) 422 40% 

ැු වාළුප්ේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

දැන් කිේව ග්රාා නි ධාපත ශෙුට්ධාසව  පායවල් රිශේ 

කිශ ෝමීට්ග 40ෙ  ය ජ  නළ එළීාට තිශබනවා, පරු ාන්ත්රීනකාා. 

 
ැු  ාණක්ිරයන් රා පු්,තිරන් රාුමාිකක්කම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொ புத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ඒ කියන්ශන්, internal pipes. 

 

ැු වාළුප්ේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ාන්දූ්ගව  ිහ ාශන් ශපශනන්ශන්. අම්පාශ්ග Himidurawa 

Treatment Plant එශෙන් ශපශනන්ශන්. දාන්දූ්ග ජ සම්පාදන 

ක්රායද කිය ාිස ඒෙට කියන්ශන්. ඔබනකාා ශයෝජනා ෙයන්ශන්, 

අම්පාශ්ග ිහ ා Himidurawa Treatment Plant එශෙන් 

ශපශනන්ශන් නැතිව අලුත් ශපුම්පාපායයට ිස - pumping station 

එෙට ිස -  අලුත් පිපතපා වට ිස - treatment plant එෙට ිස - 

නවිනපත ජ ා ය සම්බන්ධ ෙය ිරිෙයන්න කිය ාද?  දනවිනපතද 

කියන්ශන් ජ ා යක් ශන්ද? 

 

ැු  ාණක්ිරයන් රා පු්,තිරන් රාුමාිකක්කම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொ புத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Irrigation tank එෙක්. 
 

ැු වාළුප්ේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ පැන අපිට ෙල්පනා ෙය බ න්න පු වන්. වනකය  ැශබන 

ප්රාාටය අඩු නම් අපි ඒ පැන ශාුයා බ න්නම්. කිශ ෝමීට්ග 40ක් 

 ය ජ  නළ එළීශාන් පසුවත් වනකය ාපතයට එන්ශන් නැත්නම් 

විෙල්ප වැඩ පිළිශවළක් ාැටියට ඔබනකාා ිරිපතපත් ෙයන 

ශයෝජනාව අපිට සැ කිල් ට පන්න පු වන්.  

 

ැු  ාණක්ිරයන් රා පු්,තිරන් රාුමාිකක්කම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொ புத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

ශබුශාුා සානකතිිස, පරු ඇාතිනකානි. ඔබනකාා කිේවා වාශේ 

කිශ ෝමී ට්ග 40ක්  ය එළන්ශන් internal pipesශන්. පරු 

ඇාතිනකානි, දැනටත් water supply එශක් ශපුඩි හිඟයක් 

තිශබනවා. 14 hours වනකය ශදන්න බැාැ. ඒෙිස ාා ශාය 

propose ෙශළේ.   

 
ැු වාළුප්ේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ ොයටය ඔබනකාා ලිය ා එේවාද? 
 
ැු  ාණක්ිරයන් රා පු්,තිරන් රාුමාිකක්කම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொ புத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

නැාැ. ාා පසුව ඔබනකාාට ිරිපතපත් ෙයන්නම්. දැන් ාා ාශේ 

ශදවැනි අනකරු ප්ර ානය අන්නම්.  

පරු ඇාතිනකානි, පවුල් 20ක්, 25ක් ින්න තැන්ව ට 

immediately water supply එෙක් දීශම්දී යන cost එෙත් එක්ෙ 

බැලුවාා, practically, it is not possible. ඒ areasව  tube wells  

එශාාත් තිශබනවා. Ministry of Water Supply, Central 

Environmental Authority, GSMB වාශේ ආයතන එක්ෙ ශපුඩි 

coordination එෙක් ෙය ෙටයුනක ෙළා නම් ශාුහිස. ශාුෙද, 
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පා්ගලිශම්න්නකව 

sand mining ෙයන සාාය තැන්ව  තව ාාස කිහිපයක් පත 

වුටාා drinking water නැති වනවා. දැනට drinking water 

තිශබනවා, tube wellsවලින්  වනකය එන නිසා.  ඒ නිසා අනාපතශ  

GSMB එෙට sand miningව ට permission ශදනශෙුට 

Ministry of Water Supply එශක් permission එෙට ත් පන්නය 

කියන්න. ශාුෙද, ශපුඩක් තැන්ව  main pipelines දැනටාත්  

දා ා තිශබනවා. Interior pipelines තාිස තවා දා ා නැත්ශත්. 

සාාය  sand mining ෙයන districtsව  දැනට drinking water is 
not a problem because they have tube wells, but at the rate 

they are mining sand - ශපුඩ වැලි පන්න ක්රාය අනුව පරු 

ඇාතිනකානි - in a few months or maybe, in a few years, we 
are going to have a drinking water problem in areas where 
there is no drinking water problem now.  

 
Therefore, you can at least propose a mechanism like 

this to the Cabinet. ඒ කියන්ශන්, sand mining permits 
ශදනශෙුට, Environment Ministry එශෙන් සා Irrigation 
Ministry එශෙන් අවසය  පන්නවා වාශේ drinking waterව ට 
Ministry of Water Supplyහි consent එෙට ත් පන්න පු වන් 
ක්රාශේදයක් ාදන්න පු වන්ද, පරු ඇාතිනකානි?  

 

ැු වාළුප්ේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එය ිරිපතපත් ෙය ා ෙැබිනට් ාණ්ඩ ශයන් අනුාැතිය  බා 

පත්තා, පරු ාන්ත්රීනකානි. ඒ කියන්ශන්, ශෙුශාේ ශාෝ sand 

mining ෙයනවා නම්, වැලි පන්නවා නම්, ඒෙට අශක ජ  සම්පත් 

ාණ්ඩ ශයනුත් නි්ගශේ යක් පන්න ඕනෑ. We have the Water 

Resources Board. ජ  සම්පත් ාණ්ඩ ය තාිස අශක ූගපත ජ  

තත්ත්වය බ න්ශන්. ඒශෙනුත් නි්ගශේ යක් අයශපන තාිස ූග 

විදයා ාා පතල් ෙැ සම් අං ය ඒ බ පරය ශදන්න ඕනෑ. ශාුෙද, 

sand miningව  තිශයන්ශන් එක්තයා ප්රාාටයෙට වඩා පැුරයට 

ාෑරුශවුත් ඒ අවට ළිංව  ජ ය ශබුන්න බැපත වන තත්ත්වයක්. 

ඒෙ ශම් ළඟදී ාාදම්ශක ප්රශේ ශ ත්  ප  වුටා. ඒ ප්රශේ ව  tube 

wells තිුදටත්, ඒ tube wellsව  ො ය ශෙුච්මයද  කියන්න 

බැාැ. ඒ නිසා ඒ වාශේ පම්ාාන ඔබනකාා අපට ශපන්වා  න්ශනුත්, 

1015 ව්ගෂ්ඨශ  programme එෙට ඇනකළත් ෙයශපන ශාන්න ශම් 

පම්ාානව ට ශාන්න ශම් තැන්වලින් ජ ය ශපන යන්න කිය ා 

අපට කියන්න පු වන්. දැනට sand miningව ට ශපය, අශක 

නි්ගශේ යක් පත යුනකිස. 

 

ැු  ාණක්ිරයන් රා පු්,තිරන් රාුමාිකක්කම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொ புத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

Hon. Presiding Member, this is not another 
Supplementary Question. But, I just want to say this to 
the Hon. Minister.  

 

ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Okay. I will allow it.  
 

ැු  ාණක්ිරයන් රා පු්,තිරන් රාුමාිකක්කම් මහතා 
(ைொண்புைிகு சொணக்கியன் ரொ புத்திரன் இரொசைொணிக்கம்) 

(The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  
පරු ඇාතිනකානි, එශාා නම්, දැනට ාඩෙ පුව රිසාත්රික්ෙශ  

water supply නැති ශවන්න යන සාථාන 200ෙ විතය  ැිසසානකවක් 

ඔබනකාාට ශදන්න ාට පු වන්. අඩි 25ක් 10ක් ාාය ා තිශබනවා  

Ministry of Irrigationහි permission නැාැ  Ministry of 

Environmentහි permission නැාැ. ඇාතිනකාාශපන් 

ශෙුශාුාටවත් permission නැාැ. එශාා නම් ඇාතිනකාා, 

District එශක් GSMB එෙට call ෙයන්න, [බාධා කිරීාක්]  

ඇාතිනකාාට පු වන් නම්,- අපි කිේවාට අාන්ශන් නැාැ, 

ඇාතිනකානි.  

 

ැු වාළුප්ේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ සාථාන පිළිබහ ශතුයනකරු ාට  න්ශනුත් ාා අව ය පියවය 

පන්නම්. 
 

ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පරු ඇාතිනකානි, ාා නිශයෝජනය ෙයන ාානුවය 

රිසාත්රික්ෙශ  ඊශ  යටිනුවයත්, උඩුනුවයත් ජ  ප්ර ානයක් ඇති 

ශව ා තිශබනවා. දවසා ශදෙෙට වනකය නැාැ. ඔබනකාාශේ 

අවධානයට ාා ඒ ොයටය ශයුමු ෙයනවා.  

 

ැු වාළුප්ේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශාුෙක් ශාෝ බිහ වැීමාක් ශව ාද? 

 

ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔේ, බිහ වැීමාක්.  

 

ැු වාළුප්ේව නානායක්කාර මහතා   
(ைொண்புைிகு வொசுததவ நொணொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ බිහ වැීමා යථා තත්ත්වයට පත් ෙයවන්නම්.  

 

ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
For two days, they have not had water, Hon. Minister. 

Thank you.  
 

රා ය පිපපාලන චක්රප්ල් 0ඛ 03/201  අනුව විරාම 
වැටුප් ප්ැවීම: ැනු ලබන ිළයවර 

தபொதுநிர்வொகச் சுற்றறிக்மக 03/2016இற்கு 

அமைவொக ஓய்வூதியம் வழங்கல்: நடவடிக்மக 
PAYMENT OF PENSION AS PER PUBLIC ADMINISTRATION 

CIRCULAR 03/2016: STEPS TO BE TAKEN 

 838/2020 
41. ැු ප්ේ.සී. අලවුරවල මහතා 
(ைொண்புைிகு த .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

යාජය ශසේවා, පළාත් සභා ාා පළාත් පා න අාාතයනකාාශපන් 

ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ) (i) යාජය පපතපා න මක්රශල්ඛ් 24/1029 අනුව, යජශ  
 පයලු විරාමිෙයන්ශේ විරාා වැටුක සාධායට 
අයුපතන් වැඩි වී ශනුාැති බවත්  

 (ii) ඒ ශාේනකශවන් විරාමිෙයන් ෙ කිරීාට පත් වී ඇති 
බවත්  

 (iii) යාජය පපතපා න මක්රශල්ඛ් 03/1026 අනුව අරියය 
පාක් යටශත් වැඩිවන අවසන් වැටුප ාත විරාා 
වැටුක සැෙීමාට නියමිතව තිුදටද, යාජය 
පපතපා න මක්රශල්ඛ් 24/1029ට අනුව 1027.02.02 

979 980 

[පරු ෂ්ඨාටක්කියන් යාජපුත්තියන් යාසාාණික්ෙම් ාාතා] 
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රිනට අදාළව අරියය ශදෙක් යටශත් වූ වැටුප ාත 
පාටක් විරාා වැටුප සැෙීමා ශාේනකශවන් 
1026.02.02 රිනට ප්රථා විරාා පන්වනු  ැබූ ත්රිවිධ 
ාමුදාශේ ාා ශපුලි පශ , යටවිරුවන් ඇනක   පයලු  
යජශ  විරාමිෙයන්ට බ වත් අසාධායටයක්  ප  
වී ඇති බවත්  

 (iv) යාජය පපතපා න මක්රශල්ඛ් 03/1026 අනුව අරියය 
පාක් යටශත් වැඩිවීාට නියමිතව තිබූ අවසන් 
වැටුප ාත විරාා වැටුප සැෙීමාට ෙටයුනක ෙයන 
 ේශේ නම්,  1010.02.02 රිනට ප්රථා විරාා 
 බාපත් යජශ  විරාමිෙයන්ශේ විරාා වැටුක 
විෂ්ඨාතාව ිවත් වීශාන් ඔවුන්ට සාධායටයක් ිටු 
වන බවත්  

 එනකාා පිළිපන්ශන්ද? 

(ආ) යාජය පපතපා න මක්රශල්ඛ් 03/1026 ෙඩිනමින් ්රියාත්ාෙ 
ෙය යජශ  විරාමිෙයන්ට සාධායටයක් ිටු කිරීාට පියවය 
පන්ශන්ද යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ)  ශනු එශසේ නම්, ඒ ාන්ද?   

 

அரசொங்க தசமவகள், ைொகொண சமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூரொட்சி அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  தபொது நிர்வொக சுற்றறிக்மக  14/2019 இற்கு 

அமைவொக அரச தசமவயிலிருந்து ஓய்வுதபற்ற 

அமனவருக்குைொன ஓய்வூதியைொனது 

நியொயைொன முமறயில் அதிகொிக்கப்படவில்மல 

என்பமதயும்; 

 (ii )  அதன் கொரணைொக ஓய்வுதபற்றவர்கள் 

தவறுப்பமடந்துள்ளனர் என்பமதயும்; 

 (iii )  தபொது நிர்வொக சுற்றறிக்மக 03/2016இற்கு 

அமைவொக ஐந்து கட்டங்களின்கீழ் அதிகொிக்கும் 

இறுதிச் சம்பளத்திமன அடிப்பமடயொகக் 

தகொண்டு ஓய்வூதியத்மதக் கணிக்க 

தவண்டுதைனினும், தபொது நிர்வொக சுற்றறிக்மக 

14/2019 இற்கு அமைவொக 2017.01.01 

திகதிக்குொியதொக இரண்டு கட்டங்களின் கீழொன 

சம்பளத்தின் அடிப்பமடயில் ைொத்திரதை 

ஓய்வூதியம் கணிக்கப்பட்டதன் கொரணைொக 

2016.01.01 திகதிக்கு முன்னர் ஓய்வளிக்கப்பட்ட 

முப்பமட ைற்றும் தபொலிஸ் வீரர்கள் உட்பட 

அரச தசமவயிலிருந்து ஓய்வுதபற்ற சகலருக்கும் 

பொொிய அநீதி இமழக்கப்பட்டுள்ளது 

என்பமதயும்; 

 (iv )  தபொது நிர்வொக சுற்றறிக்மக 03/2016 இற்கு 

அமைவொக ஐந்து கட்டங்களின்கீழ் அதிகொிக்கப் 

படவிருந்த இறுதிச் சம்பளத்தின் அடிப்பமடயில் 

ஓய்வூதியத்மதக் கணிக்க நடவடிக்மக 

எடுத்திருப்பின் 2020.01.01 திகதிக்கு முன்னர் 

அரச தசமவயிலிருந்து ஓய்வுதபற்றவர்களின் 

ஓய்வூதிய முரண்பொடு நீக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு 

நியொயம் கிமடக்கப்தபறும் என்பமதயும்; 

 அவர் ஏற்றுக்தகொள்வொரொ? 

(ஆ) தபொது நிர்வொக சுற்றறிக்மக 03/2016 இமன துொிதைொக 

நமடமுமறப்படுத்தி அரச தசமவயிலிருந்து ஓய்வுதபற் 

றவர்களுக்கு நியொயம் கிமடக்க நடவடிக்மக 

எடுக்கப்படுைொ என்பதமன அவர் இச்சமபக்கு 

அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

asked the Minister of Public Services, Provincial 
Councils and Local Government:  

(a) Will he admit that - 

 (i) the pension payments of all  the public 
sector pensioners have not been reasonably 
increased as per the Public Administration 
Circular 14/2019; 

 (ii) the pensioners are in despair owing to the 
above reason; 

 (iii) all the public sector pensioners including 
the officers of the three armed forces and 
the police who retired prior to 01.01.2016 
have been seriously discriminated as their 
pensions have been formulated based on 
the salary under two stages as at  
01.01.2017 as per the public 
Administration Circular 14/2019, in spite of 
the fact that the pensions were to be 
formulated based on the last salary, which 
increases over five stages as the Public 
Administration Circular 03/2016; and 

 (iv) justice could have been meted out to the 
public sector pensioners who retired prior 
to 01.01.2020 had their pension anomaly 
been rectified by computing the pension 
payment based on the last salary, which 
was to be increased over five stages as per 
the Public Administration Circular 
03/2016? 

(b) Will he inform this House whether steps will be 
taken to mete out justice to the pensioners of the 
public sector by implementing the Public 
Administration Circular 03/2016 expeditiously? 

(c) If not, why? 

 
ැු ප්රො ාන් රණසිසහ මහතා (ප ා්, ුාා හා ප ා්, 
පාලන ක යුුර රා ය අමාතයුරමා)   
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க -  ைொகொண சமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூரொட்சி அலுவல்கள் இரொ ொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Roshan Ranasinghe - State Minister of 
Provincial Councils and Local Government) 
ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, යාජය ශසේවා, පළාත් සභා ාා 

පළාත් පා න අාාතයනකාා ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකය 

 බා ශදනවා. 

(අ) (i) නි ධයශයට ශේ ශසේවා ො ය පදනම් ෙයශපන 
විරාා වැටුක සෙසා ෙයනු  බන අතය, ඒ අනුව 
එක් එක් පුේප යාට හිමි වන විරාා වැටුප ශවනසා 
ශේ. ඒ අනුව විරාා වැටුක සංශ ෝධනශ දී සැාට 
එෙ ාා සාාන විරාා වැටුක වැඩිවීාක් 
බ ාශපුශයුත්නක විය ශනුාැෙ. 

 (ii) ශනුද ස. 

 (iii) අාප/29/1732/210/049 සා 1029.20.19 රිනැති 
අාාතය ාණ්ඩ  තීයටය අනුව, 1027.02.02 රිනට 
ශපය විරාා පන්වා ඇති  පයලු  විරාමිෙයන්ශේ 
විරාා වැටුක, 1029.05.32 රිනැති යාජය පපතපා න 
මක්රශල්ඛ් අංෙ 24/1029 අනුව, 1027.02.02 රිනට 
හිමි වැටුප ාත පිහිටුවා විෂ්ඨාතා ිවත් ෙය ඇත. ඒ 
අනුව  පයලු  විරාමිෙයන්ශේ විරාා වැටුක එරිනට 
අදාළ වන ශසේ සංශ ෝධනය ෙය ඇති බැවින් 

981 982 



පා්ගලිශම්න්නකව 

1026.02.02 රිනට ශපය විරාා පන්වා ඇති 
විරාමිෙයන් සහාා අසාධායටයක්  ප  වී 
ශනුාැත. 

 (iv) නැත. 

  03/1026 මක්රශල්ඛ්ය ාන්න් 1026.02.02 රිනට 

ශසේවශ  නියත යාජය ශසේවෙයන්ශේ වැටුක 

සංශ ෝධනය  ප  ෙයන  දී. එා වැටුක වැඩිවීා 

අරියය 05ක් යටශත් ්රියාත්ාෙ වූ අතය, එහිදී 

1026.02.02 රිශනන් පසුව විරාා පන්නා 

නි ධාපතන් සහාා ඔවුන් අවසන් වයට  බාපත් 

වැටුප ාත විරාා පන්වා විරාා වැටුප  ශපවනු 
 ැශබ්. අවසන් වැටුක වැඩි වීා, 1010.02.02 රිනට 

වැටුප ාත පදනම්ව යජය වි පන් පනු  බන 

තීයටයක් ාත විරාා වැටුක සංශ ෝධනය කිරීා 

අයමුට විය. නි ධාපතශයට ශේ ශසේවා ො ය ාා 

අවසන් වයට  බාපත් වැටුප පදනම් ෙය පනිමින් 

විරාා වැටුක සෙසා ෙයනු  බන බැවින් ාා විරාා 

යන අවසාථාශේ  බා පත් ූලලිෙ වැටුප ාත 

පදනම්ව විරාා වැටුක ශපවන බැවින් 

අසාධායටයක්  ප  ශනුශේ. 

(ආ) ප්රතිපත්තිාය තීයටයක් පත යුනකය. 

(ඇ) (ආ) හි පිළිනකය අදාළ ශේ. 

 

ැු ප්ේ.සී. අලවුරවල මහතා 
(ைொண்புைிகு த .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

පරු යාජය ඇාතිනකානි, ඔබනකාාශේ පිළිනකය පැාැරිලිිස. විරාා 

පැන්වීශම් ො ය අනුව ස ො ඔබනකාා කියපු ඒ ොයටා අපි 

පිළිපන්නවා. ඒ ශෙුශාුා වුටත්, ව්ගෂ්ඨ 1025 ිහ ා 1010 

වනනකරු පැවැති අශක ආණ්ඩුව ො ශ  අරියය 5කින් වැටුක වැඩි 

ෙළා. එශසේ අරියය 5කින් වැටුක වැඩි ෙළාා, යජශ  සෑා 

නි ධාපතශයට ශේා ූලලිෙ වැටුප  පයයට 207.5කින් වැඩි වුටා. ඒ 

වැටුක වැඩි කිරීශම්දී ා අපි යාජය ශසේවෙයන්ට  බා  න්නා, 

ශපුශයුන් වක්. 

පරු යාජය අාාතයනකානි, ඔබනකාා කියපු ආොයයට, 

1026.02.02 රිශනන් පසුව විරාා ිනය අයට අසාධායටයක් වුශණ් 

නැාැ කියන ොයටය අපට පිළිපන්න බැාැ. ශාුෙද, ඒ වැටුක 

වැඩි කිරීා අවුරු  5ෙ ො  ීමාාවට අදාළවිස ෙශළේ. පසුිනය 1025 

යජය ො ශ  -අශක යජය ො ශ - තීන්  ෙය තිුදටා, ශාන්න 

ශම් වැටුප 03/1026 කියන මක්රශල්ඛ්ය ාන්න් 1026.02.02 රිශනන් 

පසුව විරාා යන අයශේ වැටුපට 1010 ජනවාපත ාාසශ  ිහ ා 

එෙනක ෙයන්න. ඒෙ තාිස දැන් ඔබනකාන් ා මක්රශල්ඛ්යක් නිට ත් 

ෙය ා ශපවන්ශන් නැනකව ින්ශන්. ඒෙ අසාධායටිස. ශාුෙද, ඒ 

වැටුක වැඩි වීා ඒ අවුරු  5 නකළ ශවච්ම වැටුක වැඩි වීාක්. 

1026.02.02 රිශනන් පසුව විරාා ිනය අයටත් එය අදාළිස. ශාුෙද, 

මුල් අවසාථාශේ -1025 දී- ඒ වැටුක වැඩි කිරීා ෙශළේ අවුරු  5කින් 

වැඩි වන විධියටිස. එතශෙුට ඒ ආොයයට පටනය ෙය ා තාිස 

ාද ා තිුදශණ්. ඒ නිසා  1026.02.02 රින  පට විරාා ිනය අයටත් 

1010 ජනවාපත ාාසශ  ිහ ා වැඩි ශවන්න තිුදණු වැටුප ශපවන්න 

කියා තාිස ාා ඔබනකාන් ාශපන් ිල් ා  පටින්ශන්. 

 
ැු ප්රො ාන් රණසිසහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

ඔබනකාා කියන්ශන් 1026.02.02 රිනට ශපය විරාා ිනය               

අයට ද? 

ැු ප්ේ.සී. අලවුරවල මහතා 
(ைொண்புைிகு த .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

නැාැ, 1026.02.02 රිශනන් පසුව විරාා ිනය අයට. 

 

ැු ප්රො ාන් රණසිසහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

 පරු ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාා තාිස හිටපු අභයන්තය ාා සාවශේ  

ෙටයුනක සා පළාත් සභා ාා පළාත් පා න යාජය අාාතයනකාා. ශම් 

පැටලුව ඇති ශවන්න ප්රධානා ශාේනකව වුශණ් ශම්ෙිස, පරු 

ාන්ත්රීනකාා. ඔබනකාන් ා ාැතිවයටශ දී  න්නා ශපුශයුන් වක්, 

රුපියල් 20,000කින් වැටුප වැඩි ෙයනවා කිය ා. ින් පසාශසේ ඒ 

වැටුක වැඩි කිරීා පැන ජනතාව ශබශාවින් වි ාවාස ෙය ා 

ඔබනකාන් ා රිශනේවා. ජනතාව ඒ පිළිබහ ශ ුට  වි ාවාසයකින් 

 පටිේදී, ඒ ජනතාව ශනුාඟ යවා එය පසාවතාවෙ වැටුක වැඩි 

කිරීාක් ශ ස තාිස  ප  ෙශළේ.  

ාා ශම් ොයටයත් ිරිපතපත් ෙයනවා. 1029 ඔක්ශතෝබ්ග 

09වන දා ශම් යශට් විරාමිෙයන්ශේ සම්ශම් නශ දී හිටපු 

අග්රාාාතය යනිල් වික්රා පංා ාැතිනකාා කිේවා, විරාා වැටුකව  

විෂ්ඨාතා  ාා පැටලු විසහා 1010 ව්ගෂ්ඨශ දී  පයලුශදනා ඒ අදාළ 

විරාා වැටුපට ශපශනන විධිශ  වැඩ පිළිශවළක් ාදන්න නම්, 

අශක යශට් ආ්ගථිෙ ව්ගධන ශේපය  පයයට 7.5ෙට ශේන්න ඕනෑ 

කිය ා. පරු ාන්ත්රීනකානි, ඒ නිසා ාට හිශතන විධියට ඔබනකාා 

ෙයන ශම් ිල්ලීා සදාමායාත්ාෙ නැාැ. ශාුෙද,  පයයට 7.5ෙ 

ව්ගධන ශේපයක් තිුදණු ආ්ගථිෙය තාිස ඔබනකාන් ා  පයයට 

1.8ට බසාවා අපට බාය  න්ශන්. එය ඇැාපනිසාථානශ  ආ්ගථිෙ 

ව්ගධන ශේපයට සාානිස.  

යජයක් විධියට අද අප මුහුට ශදන අභිශයෝප පටනාවක් 

තිශබනවා. එෙක් තාිස, ශෙුවි ම වසංපතය. ඊළඟට, ඔබනකාන් ා 

ජාතිෙ ආයක්ෂ්ඨාව තාවුරු ශනුකිරීා නිසා එල්  වූ පාසාට  ිරු 

රින ප්රාායයත් එක්ෙ ශම් යශට් ආ්ගථිෙශ  බිහ වැීමා, සංමායෙ 

ේගාාන්තශ  බිහ වැීමා ආරි ඔක්ශෙෝා  පේධ වුටා. ාැබැිස අපි 

කියනවා, ාැාදාා යාජය ශසේවෙයා  ක්තිාත් ෙශළේ ාහින්ද 

යාජපක්ෂ්ඨ යජය බව. අපි ඒෙ පැාැරිලිව කියනවා. ඔබනකාාට ාතෙ 

ඇති, යාජය ශසේවෙයාට වන්රි දී ා අිසන් ෙශළේ ව්ගෂ්ඨ 1002-1004 

ො ය නකළ පැවැති යනිල් වික්රා පංා ාැතිනකාාශේ ආණ්ඩුවාිස 

කියන එෙ.  

යාජය ශසේවෙයන් නැවත  ක්ෂ්ඨ 25ක් දක්වා  වැඩි ෙය ා, ඒ 

අයට  විරාා වැටුක දී ා  පයලු ෙටයුනක ෙයන්න යාජපක්ෂ්ඨ යජය 

ෙටයුනක ෙළා. ඒ  වාශේා ඔබනකාන් ාට ාතෙ ඇති,  අය වැශයන් 

ශයෝජනාවක් ශපනාවා,  1025න් පසාශසේ විරාා වැටුප ෙපා 

ාපතන්න. ඒෙ නැවත ඔබනකාන් ා ිල් ා අසා ෙය පත්තා.  ඒ නිසා 

ශම්  විරාමිෙයන් ශවනුශවන් සාධායටයක් ිෂ්ඨාට ෙයන්න අපි 

ාැරිාත් ශව ා ෙටයුනක ෙයනවා. ඔබනකාන් ා පට වපු නූල් 

ශබෝ ය තාිස අපි තවාත් ලිාා ශපන යන්ශන්.  

 
ැු ප්ේ.සී. අලවුරවල මහතා 
(ைொண்புைிகு த .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, ාශේ ඊළඟ අනකරු ප්ර ානය 

ශායිස.  

පරු අාාතයනකානි, ඔබනකාන් ාශේ ශස භාපයශ  දැක්ශම් 
තිශබන්ශන් නම් ඔබනකාා කියපු ශේවල් ශනුශවිස. දැන් ඒෙ අලුත් 
ශව ා ද කිය ා ාා දන්ශන් නැාැ. විරාා වැටුප සම්බන්ධවත්, 

යාජය ශසේවය සම්බන්ධවත්  ඒෙ අදාළ ශවන්න ඇති. නමුත්  තවා 
සත පාක්වත් වැඩි ෙයන්න බැපත වුටා. අපි ිල් න්ශන් ඒෙ 
ශනුශවිස. අශක යජය ො ශ   යාජය ශසේවෙයන්ශේ ූලලිෙ වැටුප 

983 984 

[පරු ශයුෂ්ඨාන් යට පංා  ාාතා] 
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1026 ිහ ා 1010 දක්වා   පයයට 207.5කින් වැඩි ෙළා. 
ිතිාාසශ  ෙවදාවත් එශාා  ප ශව ා නැාැ. ඒෙ package එෙක් 
ාැටියට තාිස වැඩි වුශණ්. Package එෙක් ාැටියට වැඩි වුටාා 
අතය ාඟරි විරාා ිනය අයටත් ඒෙ  බා රිය යුනකිස කියන එෙ තාිස 
ශම් 02/1026 මක්ර ශල්ඛ්ශයන් අපි කිේශේ. ජනාධිපති ශපෝධාභය 

යාජපක්ෂ්ඨ ාැතිනකාා 1029 ශනුවැම්බ්ග ාාසශ  ජයග්රාටය 
ෙයන්න ෙලින් නියා ශව ා තිුදශණ්, ඒෙ ජනවාපත ාාසශ  
පළමුශවනි දා  පට ශපවන්නිස. දැන් අවුරුේදිස ාාස ාතයක් 
පතශව ාත් තවාත් ඔබනකාන් ාට ශනුාැකි ශව ා තිශබනවා, 
ශපවන්න නියා ශව ා තිුදණු විරාා වැටුප ශපවන්න. අපි 
කියන්ශන් ඒෙ ශපවන්න කිය ා. යාජය පපතපා න 
අාාතයාං ශයන් තීන්  තීයට අයශපන, ශපවන්න  මුදල් ශවන් 
ෙය ා තිුදණු විරාා වැටුප ඔබනකාන් ා මක්රශල්ඛ්යක් ාිනන්  
නවත්ව ා තිශබනවා.  දැන් ඒෙ ශපවන්න  ැාැසාති ෙයන්න. 

එතශෙුට සාධායටයක් ිෂ්ඨාට ශවනවා.  

 
ැු ප්රො ාන් රණසිසහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

පරු ාන්ත්රීනකාා, 1027 පළාත් පා න ාැතිවයටශ දී යාජය 
ශසේවෙයා  බා  න් තැපැල් ඡන්ද අනුව, ජනතාව  උත්තය  න්ශන් 
ශෙුශාුාද කිය ා  ඔබනකාන් ා ශාුඳින්ා දැනශපන  පටියා. 
අපට තිශබන පැටලුව ශායිස. 1025න් පසාශසේ අරියය 
පටනාවකින් වැටුක වැඩි ෙය ා එෙ අරියයක් ශනුාඟ යැේවා.  
ඒෙ 1010ට ශනුදා, 1029ශ දීා ශම් ප්ර ානය විසහන්න 
ඔබනකාන් ාට පු වන්ො තිුදටා ශන්. ඇත්තටා ඒෙ ඒ 

ශව ාශේ ෙළ ශනුාැක්ෙක්, ෙයන්න බැපත ශදයක් බව 
ඔබනකාන් ා දැනශපන  පටියා. ඒ නිසා ඇඟ ශබ්යා පැ සාක් තාිස 
ඔබනකාන් ා ෙශළේ. ශපෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ ාැතිනකාා දශස භාපයශ  
දැක්ාද ප්රතිපත්ති ප්රො ශ   ලිය ා තිශබන ාැා ොයටයක්ා, 
දාශේ ො ය නකළ ඒ  පයල්  ිෂ්ඨාට ෙයනවාද කිය ාිස එනකාා 
කිේශේ. ඒ නිසා ශම් පැටලුව ට අපි විසඳුාක් ශදනශතක් 
ඔබනකාන් ා ිවීමශාන් ින්න. විරාමිෙයා පිළිබහ අපට ශාුහ 
ාැඟීාක් තිශබනවා. අපි ඒ ප්ර ානය විසහ ා ශදනවා. 

 
ැු ප්ේ.සී. අලවුරවල මහතා 
(ைொண்புைிகு த .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

පරු යාජය ඇාතිනකානි, ාට තව ොයටයක් කියන්න 

තිශබනවා. 

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
පරු යාජය ඇාතිනකාා ෙැාති නම් පාටක් එයට උත්තය 

ශදන්න පු වන්. 

 

ැු ප්ේ.සී. අලවුරවල මහතා 
(ைொண்புைிகு த .சீ. அலவத்துவல) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

පරු යාජය ඇාතිනකානි, ඔබනකාා කියපු ෙරුණු පැාැරිලිිස. 

නමුත් අපි ශම් ෙරුට පැන දැන පන්න ඕනෑ. ශම් විරාමිෙයන්ට 

අවුරුේදිස ාාස 4ක් යනශතක් ශම් විරාා වැටුප  ැබි ා නැාැ ශන්. 

ඔබනකාා කිේවා ිරිපතශ දී ඒ විරාා වැටුප ශපවනවා කිය ා. එය 

ශපවන්න රිනයක් තිශබනවාද? ඒ වාශේා ශම් විරාා වැටුප 

ශදන්න ින්න විරාමිෙයන් ෙවුද? යටවිරුවන් ින්නවා  

ශපුලී පශ  අය ින්නවා  යාජය ශසේවශ  තවත් අය ින්නවා. ශම් 

 පයලුශදනාා ින්නවා. මුලින් කිේවා වාශේා,  1010 ජනවාපත 

ාාසයට දැමීා නිසා ශම් වැටුක වැඩි වීා අවසන් ශවන්ශන් 1010 

ජනවාපත ාාසශ . ජනවාපත ිහ ා තාිස ශදගුටයක් ශවන්ශන්. 

ඒෙිස ඒෙට ශාේනකව. ශවනත් ශාේනකවක් නිසා ශනුශවිස.  පයයට 

207.5කින් වැටුක  වැඩි ෙළා නම්,   1010 ජනවාපත ාාසශ  ිහ ා 

තාිස ඒෙ ශදන්න ඕනෑ.  

ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
පරු ාන්ත්රීනකාා, ශාතැන වාද ෙයන්න ිඩ ශදන්න බැාැ. පරු 

යාජය ඇාතිනකාා ෙැාති නම් පිළිනකරු ශදන්න. ශාුෙද, ො ය 

පිළිබහ ප්ර ානයක් තිශබනවා.  

 

ැු ප්රො ාන් රණසිසහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

 පරු ාන්ත්රීනකාා, ාා ඔබනකාාට ෙලිනුත්  ඒ ප්ර ානයට පිළිනකරු 

 බා  න්නා. ඔබනකාන් ා ශම් යට ආ්ගථිෙ ව ශයන් වට්ටපු 

පසුබිාක් නකළ තාිස අපට ශම්  පයලු ප්ර ාන විසහන්න තිශබන්ශන්. 

ාැබැිස, අපි ඒෙ කිය ා අත පිාදා පන්ශන් නැාැ. අපි            

ප්ර ාන විසහන්න ප්රතිපත්තිාය තීන් වක් අයපන්නවා. ඒෙ 

ජනාධිපතිනකාා, අපාැතිනකාා, අශක ආණ්ඩුව විධියට  පයලුශදනා 

එෙනක ශව ා ඒ තීන් ව අයශපන ෙටයුනක ෙයනවා.  

 
 

  කාප්ැොල් 0ලෑව හන්ිරප්හ සි  කටුකැලියාව හන්ිරය 
 ක්වා මාර්ැය: අලු්,වැඩියාව 

கொதகொல்தலவ சந்தியிலிருந்து கட்டுக்தகலியொவ சந்தி 

வமரயொன வீதி: புனரமைப்பு 
ROAD FROM KAGOLLEWA JUNCTION TO KATUKELIYAWA 

JUNCTION: REPAIR                                                                                                                             
    603/2020 

42.ැු ද ාක් රහුමාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

යාජය ශසේවා, පළාත් සභා ාා පළාත් පා න අාාතයනකාාශපන් 

ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ)  අනුයාධපුය රිසාත්රික්ෙශ , ාධයා නුවයපම් පළාත 
ප්රාශේශීය ශල්ෙම් ශෙුට්ධාසයට අයත් අංෙ 308 ග්රාා 
නි ධාපත වසශම් පිහිටි ආ පපතපා ාා්ගපශ  ොශපුල් ෑව 
ාන්රිශ   පට ෙටුෙැලියාව ාන්රිය දක්වා කිශ ෝ මීට්ග 1 
ෙ පාට  ය ප්රාාටයකින් යුක්ත වූ ශෙුටස ිතා  අබ න් 
තත්ත්වශ  පවතින බව එනකාා දන්ශන්ද? 

(ආ) (i) ශාා ාා්ගප ශෙුටස අලුත්වැඩියා කිරීාට අව ය 
පියවය පන්ශන්ද    

 (ii) එශසේ නම්, එා පියවය ෙවශ්ගද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද?   

(ඇ)  ශනුඑශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 

 

 அரசொங்க தசமவகள், ைொகொண சமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூரொட்சி அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) அநுரொதபுரம் ைொவட்டத்தின் ைத்திய நுவரகம் பலொத்த 

பிரததச தசயலொளர் பிொிவுக்கு உட்பட்ட 308ஆம் 

இலக்க கிரொை அலுவலர் பிொிவில் அமைந்துள்ள 

ஆசிொிகை வீதியில் கொதகொல்தலவ சந்தியிலிருந்து 

கட்டுக்தகலியொவ சந்தி வமர சுைொர் 2 கி.ைீ. தூரத்மதக் 

தகொண்ட பகுதி ைிகவும் தசதைமடந்த நிமலயில் 

கொணப்படுகின்றது என்பமத அறிவொரொ? 

(ஆ) (i )  தைற்படி வீதிப் பகுதிமயப் புனரமைக்கத் 

ததமவயொன நடவடிக்மக தைற்தகொள்ளப்படுைொ 

என்பமதயும்; 

 (ii )  ஆதைனில், அந்நடவடிக்மககள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

அவர்  இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

985 986 



පා්ගලිශම්න්නකව 

asked the Minister of Public Services, Provincial 
Councils and Local Government: 

(a) Is he aware that the nearly two-kilometer stretch of 
the Asirigama Road from Kagollewa Junction to 
Katukeliyawa Junction in the 308 Grama Niladhari 
Division of Madyama Nuwara Gampalatha 
Divisional Secretary's Division in the 
Anuradhapura District is in a very dilapidated 
condition? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether steps will be taken to repair this 
stretch of the road; and 

 (ii) if so, what those steps are? 

(c) If not, why? 

 
ැු ප්රො ාන් රණසිසහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, යාජය ශසේවා, පළාත් සභා ාා 

පළාත් පා න අාාතයනකාා ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකරු 

ශදනවා.  උනකරුාැද පළාත් පා න ශෙුාසාපතසා ශවතින්  බා පත් 

වා්ගතාව පදනම් ෙයශපනිස ාා  පිළිනකය  බා ශදන්ශන්.  

(අ)  ආ පපතපා ාා්ගපශ  ොශපුල් ෑව ාන්රිශ   පට 
ෙටුෙැලියාව ාන්රිය දක්වා වූ ාා්ගපය ාධයා නුවයපම් 
පළාත ප්රාශේශීය සභාවට අයත් ාා්ගපයකි. ශාහි  ය කිශ ෝ 
මීට්ග 01ක් පාට වන අතය, එා ාා්ගපය ෙටුෙැලියාව වැේ 
බැම්ා ාතින් වැීම ඇත. 

 20 1 7 ව්ගෂ්ඨශ  අනුයාධපුය ශපුවිජන ශසේවා 
ශදපා්ගතශම්න්නකව ාන්න් ශබෝක්ට  01ක් ශයුදා ශබුයලු 
අනකයා ාා්ගපය පිළිසෙය ෙය ඇති අතය, එා ාා්ගපශ  මීටය 
100ෙ පාට  ය ප්රාාටයක් ට ට්ටිපල් අනකයා සංව්ගධනය 
ෙය ඇත. එශසේා දැනට ාා්ගපය පානාපානය සහාා සු සු 
ාට්ටශම් පවතී. 

(ආ)  (i)  ශාා ාා්ගපය තව යටත් සංව්ගධනය කිරීශම් 
අව යතාව  පිළිබහව අදාළ ප්රාශේශීය සභාව ාන්න් 
විාසා ප්රමුඛ්තාව  බා රිය යුනක ාා්ගපයක් නම්, ිරිපත 
පියවය පැ සාට විශ ේෂ්ඨශයන් ාැරිාත් ශව ා 
ෙඩිනමින් ඒ ෙටයුනක ෙයනවා. 

 (ii)  අදාළ ශනුශේ. 

(ඇ)  අදාළ ශනුශේ. 

 
ැු ද ාක් රහුමාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

පරු යාජය ඇාතිනකානි, ාශේ පළමුවන අනකරු ප්ර ානය ශායිස.  

අනුයාධපුයය රිසාත්රික්ෙශ  ප්රාශේශීය සභා 29ක් තිශබනවා. ඒ 

වාශේා සාසාත  ංොශේා ාා නපය සභා, නපය සභා සා 

ප්රාශේශීය සභා 342ක් පාට තිශබනවා. ශම්වා පටන් පන්නශෙුට 

 සතියක් පැනවූවා, උසාවි දඩ මුදල් ාා මුේදය පාසානකව අදාළ 

ප්රාශේශීය සභාවට ශපවනවා කිය ා. පරු යාජය ඇාතිනකානි, 

 ංොශේ තිශබන ප්රාශේශීය සභාවලින් සාාය ඒවා රියුණු 

ප්රාශේශීය සභා බව ඔබනකාාත් දන්නවා ඇති. නමුත්, අනුයාධපුයය 

රිසාත්රික්ෙශ  තිශබන ප්රාශේශීය සභා 29න් වැඩිපුය තිශබන්ශන් 

ිතා  ෂ්ඨාෙය ප්රාශේශීය සභා. අඩු පටශන් වීරි  ාම්පුවක් 

්රියාවියහිත වුශටුත් ඒෙ ාදාපන්න බැපත, පපතසය ප්ර ානයක් 

ආශවුත් ක්ෂ්ඨණිෙ විසඳුාක් පන්න බැපත, ශබෝක්ට වක් ෙඩාශපන 

ිනශයුත්, ඒෙ කියන්න ඒ ප්රාශේශීය සභාශේ සභාපතිනකාා ළඟට 

ිනයාා සභාපතිනකාා ාඟ ාපතන තත්ත්වයක් තාිස අනුයාධපුය 

රිසාත්රික්ෙශ  ප්රාශේශීය සභාව  තිශබන්ශන්. එශාා ශවන්ශන් 

උසාවි දඩ මුදල් සා මුේදය පාසානක ශෙළින්ා පළාත් සභාවට යවන 

නිසාිස. පළාත් සභාශේ  පටින ාා ඇාති, එශාා නැත්නම් 

ආණ්ඩුොයනකාා ප්රාශේශීය සභාශේ සභාපතිනකාා එක්ෙ තයාා 

ශව ා තිුදටා නම්, ඒ මුදල් ශෙළින්ා එා ප්රාශේශීය සභාවට  බා 

ශදන්ශන් නැති ො යක් තිුදටා. පරු යාජය ඇාතිනකානි, එා 

නිසා ඔබනකාා ශම් සම්බන්ධශයන් ජනාධිපතිනකාා එක්ෙ සාෙච්ඡා 

ෙය ා ශම් මුේදය පාසානකවිස, උසාවිවලින් අය ෙයන දඩ මුද ිස 

ශෙළින්ා ප්රාශේශීය සභාවටා  බා ශදන්න අව ය ෙටයුනක 

ෙයන්න කිය ා ාා ිල්ලීාක් ෙයනවා. 

 
ැු ප්රො ාන් රණසිසහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

ශාුහිස, පරු ාන්ත්රීනකානි.  

"ශස භාපයශ  දැක්ාද යටශත් අතිපරු ජනාධිපතිනකාා ාා්ගප 

කිශ ෝමීටය  ක්ෂ්ඨයක් ාදන්න  අශක දක්ෂ්ඨ ඇාතිවයයට  වන 

ශජුන්සාටන් ප්රනාන්  ාැතිනකාාට ාාාාා්ගප අාාතයාං ය භාය දී 

තිශබනවා. අද ඒ වැඩ ෙටයුනක ටිෙ ිතා සා්ගථෙව  පේධවනවා. 

ශම්ෙ තාිස ඇත්ත ෙථාව. එනකාා ශාතැන ින්න නිසා ාා ශම්ෙ 

කියනවා ශනුශවිස. ශම්ෙ තාිස ඇත්ත. ශබුශාුා ෙඩිනමින් ඒ 

ෙටයුනක ශෙශයනවා. ඒ පිළිබහව අපි එනකාාට විශ ේෂ්ඨ ශප යවයක් 

පුද ෙයනවා. ාා ශපුශළුන්නරුව රිසාත්රික්ෙය නිශයෝජනය ෙයන 

නිසා දන්නවා, ශපුශළුන්නරුශේ ාා්ගප සංව්ගධනය 

සම්බන්ධශයන් එනකාා ෙයන ෙටයුනක පිළිබහව. ශම් වනශෙුට 

ශපුශළුන්නරුශේ කිශ ෝමීට්ග 2,100ෙ ාා්ගප සංව්ගධන ෙටයුනක 

ශෙශයනවා. ඒ වාශේා පළාත් පා න ආයතනව  තිශබන ාා්ගප 

ටිෙත් ශම් කිශ ෝමීට්ග  ක්ෂ්ඨය යටශත් ාදන්න එනකාා සම්පූ්ගට 

සාශයෝපය  බා දී ා තිශබනවා. යම් ප්ර ානයක් තිශබනවා නම් 

ඒෙ පැන විාසා බ ා, පරු ාන්ත්රීනකාා සහාන් ෙයන ශම් 

කිශ ෝමීට්ග ශදශක් ාා්ගපයත් ාදා ශදන්න එනකාා ශම් 

ශාුශාුශත්ා එෙඟතාව පළ ෙය තිශබනවා. 

පරු ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාා සහාන් ෙළ ඊළඟ ොයටය තාිස, 

උසාවි දඩ මුද . අතිපරු ජනාධිපතිනකාා ශම් ළඟදීත් ප්රාශේශීය 

සභාව  සභාපතිවරු ාම්බ ශව ා ශම් සම්බන්ධශයන් සාෙච්ඡා 

ෙයේරිත් කිේශේ,  පළාත් පා න ආයතනය සනක දඩ මුද  පළාත් 

සභාවට යන්න අව ය නැාැ, සිජුවා අධිෙයටශයන් පළාත් 

පා න ආයතනයට ඒ මුදල්  බා ශදන්න අව ය ෙටයුනක ටිෙ 

ෙයන්න කිය ාිස. ඒෙට පළාත් සභා නවශ ා එෙඟතාව අපට 

අව ය වනවා. එශාා නැත්නම් නකශනන් ශදෙකින් ශම් උත්තරීතය 

පා්ගලිශම්න්නකශේදී අපි එා ශයෝජනාව සම්ාත ෙය ශදන්න ඕනෑ. 

පරු ාන්ත්රීනකාා ානක ෙළ ශම් ොයටය සම්බන්ධශයන් අතිපරු 

ජනාධිපතිනකාා, පරු අග්රාාාතයනකාා ප්රමුඛ් අශක යජශ  අවධානය 

ශයුමුශව ා තිශබනවා.  

 
ැු ද ාක් රහුමාන් මහතා 
(ைொண்புைிகு இஷொக் ரஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ශබුශාුා සානකතිිස, පරු යාජය ඇාතිනකානි. ඔබනකාා  බා  න් 

පිළිනකය පැන ාා සනකටුවනවා. ඔබනකාා කියපු විධියට ාා 

නිශයෝජනය ෙයන අනුයාධපුයය රිසාත්රික්ෙශ  තිශබන වි ා  

ාා්ගප අශක ශජුන්සාටන් ප්රනාන්  ඇාතිනකාා ශම් දවසාව  

සංව්ගධනය ෙයනවා. පරු ශජුන්සාටන් ප්රනාන්  ඇාතිනකානි, ාා 

සහාන් ෙළ කිශ ෝමීට්ග ශදශක් ාා්ගපයත් ඔබනකාා ාද ා ශදිස. 

එනකාාත්, එනකාාශේ යාජය ඇාතිනකාාත් ාා්ගප වි ා  ශ ස 

සංව්ගධනය ෙයනවා. ඒෙ නැාැ කියන්න ොටවත් බැාැ.  
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[පරු ිෂ්ඨාක් යහුාාන් ාාතා] 
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ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, ාශේ ශදවැනි අනකරු ප්ර ානය 
ශායිස. ශම් පා්ගලිශම්න්නකශේ ාන්ත්රීවරු  115ශදශනක් ින්නවා. ඒ 
අය අතය ෙැබිනට් ඇාතිවරු සා යාජය ඇාතිවරු 70ක් විතය 
ින්නවා. ඒ අයශේ පතයැ රු ාාත්වරුන්ට වඩා ින්ශන් 
ාන්ත්රීවයයන්ශේ පතයැ රු ාාත්වරුන්. ඇාතිවරුන්ශේ පතයැ යන් 
වාශේ අශක පතයැ රු ාාත්වරුත් දවල්, රෑ ශනුබ ා ශසේවය 
ෙයනවා. ඒ අයට overtime, batta නැාැ  සාථියත් නැාැ. ාා 
පසුිනය ආණ්ඩුව ො ශ  -අවුරු  ාතයාාායක් තිසාශසේ- ශම් 
ප්ර ානය කිහිප සැයයක් ශම් සභාවට ිරිපතපත් ෙළා. ඒෙ ිටු වුශණ් 
නැාැ. ඔබනකාාට පු වන්, ෙැබිනට් ාණ්ඩ ය රැසාවුණු ශව ාවෙ 
ජනාධිපතිනකාාත් එක්ෙ ෙථා ෙය ා ඇාතිවරුන්ශේ පතයැ යන්ට 
ශදනවා වාශේ, ාන්ත්රීවරුන්ශේ පතයැ යන්ටත් overtime, batta 
දීානා  බා ශදන්න ෙටයුනක ෙයන්න. ඒ ශේ ෙයන්න කිය ා 
ඔබනකාාශපන් ිල්ලීාක් ෙයනවා, පරු යාජය ඇාතිනකානි.  

 
ැු ප්රො ාන් රණසිසහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

ජනාධිපතිනකාා සා අශක ෙණ්ඩායම් රැසාවීා ඒ සම්බන්ධශයන් 

දැනුවත් ෙය ා, ප්රතිපත්ති තීන් වක් පන්න බ ාශපුශයුත්නක 

ශවනවා. ඔබනකාාශේ පණිවුඩය ාා ශපන යනවා.  

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ෙවුරුන් ශාෝ පරු ාන්ත්රීවයශයක් ූල ාසනය 

සහාා පරු අජිත් යාජපක්ෂ්ඨ ාන්ත්රීනකාාශේ නා ශයෝජනා ෙයන්න.  

 
ැු එුන.එම්. චන්ද්රප්ුේන මහතා (දඩම් අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரதசன - கொணி அமைச்சர்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of  Lands) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, දපරු අජිත් යාජපක්ෂ්ඨ 

ාන්ත්රීනකාා දැන් ූල ාසනය පත යුනකයදිස ාා ශයෝජනා ෙයනවා.  
 
රශ්නනය විමුන ලිරන්  ුාා ුම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනුරුව ැු මයන්ත ිරුානායක මහතා මූලාුනප්යන් දව්, 

ූ ප්යන්  ැු අජි්, රා පක්  මහතා මූලාුනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலதவ, ைொண்புைிகு அ ித் ரொ பக்ஷ 

அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. MAYANTHA DISSANAYAKE left the Chair 
and THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

 

 
ුන්නේධ හමු ා ුාමාජිකයන් සිවිල් 0 තනුරුවල  

ප්, ිරතිම: විුනතර 
ஆயுதப்பமட உறுப்பினர்கமளச் சிவில் பதவிகளுக்கு 

நியைித்தல் : விபரம் 
APPOINTMENT OF MILITARY OFFICERS TO CIVIL POSITIONS: 

DETAILS 

 878/2020 

43.ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

යාජය ශසේවා, පළාත් සභා සා පළාත් පා න අාාතයනකාාශපන් 

ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ) (i) දානවවන  ත ව්ගෂ්ඨශ  මුල් භාපශ  දී ශ්රී  ංො 
යජශ   පවිල් අං ය සා ාමුදා අං ය ශ ස ශබදා 
දැක්වීාක්  ප  ෙයන  ද අවසාථාශේ  පට ශ්රී 
 ංොශේ යජය නකළ  පවිල් අං ශ   සාාාජිෙයන් 

ාමුදාාය අං යටත් ාමුදා අං ශයහි සාාාජිෙයන් 
 පවිල් අං යටත් විධිාත් ශ ස පත්  ෙයනු 
 ැබීාක්   ප ශෙුට තිශබ්ද  

 (ii) 2019.11. 27 රින  පට සන්නේධ ාමුදාව  ශසේවය 
ෙයන කි පයම් සාාාජිෙයන්  පවිල් තනනකරුව ට 
පත් ෙයනු  ැබ තිශබ්ද  

 (iii) එශසේනම්, එා එක් එක් තැනැත්තාශේ නම් 
ෙවශ්ගද  

 (iv) ඔවුන්  පවිල් තනනකරුව ට පත් කිරීා 
සාධායණීෙයටය ෙයනු  බන ශාේනකව ශවන් 
ශවන් ව ශයන් ෙවශ්ගද  

 (v) සන්නේධ ාමුදාව  ශසේවය ෙයන සාාාජිෙයන් 
 පවිල්  තනනකරුව ට පත් කිරීශම්  ශාා  
ප්රතිපත්තිාය ශවනස අාාතය ාණ්ඩ ය නකළ 
සාෙච්ඡා ෙයනු  ැුදශේද  

 (vi) ශ්රී  ංො පපතපා න ශසේවය, ශ්රී  ංො සැ සුම් 
ශසේවය, යජශ  මවදය ශසේවය, ශ්රී  ංො ශ්ගගුව, 
ශ්රී  ංො ශතුයනකරු ාා සන්නිශේදන තාක්ෂ්ඨට 
ශසේවය ආරිය නකළ අඩංගු  පවිල් ශසේවා තනනකරුව  
යාජොපත ිටු කිරීා සහාා ාැකියාව  ඇති 
නි ධාපතන් ශනුාැත්ශත්ද  

 (vii) එශසේනම්,  ිාත ය  ශසේවා  අඛ්ණ්ඩව පැවතීශම් 
කි පයම් ප්රශයෝජනයක් තිශබ්ද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) ශනුඑශසේ නම් ඒ ාන්ද? 

 
அரசொங்க தசமவகள், ைொகொண சமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூரொட்சி அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 19ஆம் நூற்றொண்டின் ஆரம்ப கொலத்தில் 

அரசொங்கத்தின் சிவில் ைற்றும் இரொணுவக் 

கிமளகள் பிொிக்கப்பட்டதிலிருந்து இலங்மக 

அரசொங்கத்தின் சிவில் கிமளயின் உறுப் 

பினர்கமள இரொணுவக் கிமளயில் அல்லது 

ைறுதமலயொக முமறயொன நியைனம் 

வழங்கப்பட்டிருக்கின்றதொ என்பமதயும்; 

 (ii) 2019.11.17ஆம் திகதி முதல் எவதரனும் 

தசமவயிலுள்ள ஆயுதப்பமடகளின் உறுப் 

பினர்கள் சிவில் பதவிகளுக்கு நியைிக்கப் 

பட்டுள்ளொர்களொ என்பமதயும்; 

 (iii) அவ்வொதறனில், அவர்கள் ஒவ்தவொருவொின் 

தபயமரயும்; 

 (iv) சிவில் பதவிகளுக்கொக அவர்கமள நியைித் 

தமைக்கொன நியொயைொன கொரணத்மத 

தவவ்தவறொகவும்; 

 (v) தசமவயிலுள்ள ஆயுதப்பமட உறுப்பினர் 

கமளச் சிவில் பதவிகளில்  நியைிக்கும் இந்தக் 

தகொள்மக ொீதியொன ைொற்றம் அமைச்சரமவயில் 

கலந்துமரயொடப்பட்டதொ என்பமதயும்; 

 (vi) இலங்மக நிர்வொக தசமவ, இலங்மக 

திட்டைிடல் தசமவ, அரசொங்க ைருத்துவ தசமவ, 

இலங்மகச் சுங்கம், இலங்மக தகவல் ைற்றும் 

ததொடர்பொடல் ததொழில்நுட்ப தசமவ தபொன் 

றவற்றில் சிவில் பதவிகளின் கடமைகமள 

நிமறதவற்றுவதற்கு ஆற்றலுள்ள உத்திதயொகத் 

தர்கள் எவரும் இல்மலயொ என்பமதயும்; 
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 (vii) அவ்வொதறனில், தைற்கூறப்பட்ட தசமவகள் 

ததொடர்ச்சியொக இருப்பதொல் ஏததனும் 

பயனுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்குத் ததொிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Public Services, Provincial 

Councils and  Local Government: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether there has been systematic 
appointment of members of the civil branch 
to the military branch or vice versa of the 
Government of Sri Lanka since the division 
of the civil and military branches of the 
Government in the early 19th    Century;  

 (ii) whether any serving members of the armed 
forces have been appointed to civil 
positions since 17.11.2019; 

 (iii) if so, the name of each of them; 

 (iv) separately, the rationale for appointing them 
for the civil positions; 

 (v) whether this change of policy of appointing 
serving members of the armed forces to 
civil positions was discussed in the Cabinet 
of Ministers; 

 (vi) whether there are not capable officers to 
perform the duties of the civil positions that 
are available in SLAS, SLPS, Medical 
Service, Sri Lanka Customs, SLICTS et 
cetera.; and 

 (vii) if so, whether there is any use of continued 
existence of aforesaid services? 

(b) If not, why? 
 
ැු ප්රො ාන් රණසිසහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, යාජය ශසේවා, පළාත් සභා සා 

පළාත් පා න අාාතයනකාා ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකරු 

ශදනවා.  

(අ) (i) ශාා අාාතයාං ය සනකව ඊට අදාළ ශතුයනකරු 
ශනුාැත. 

 (ii) නැත. 

 (iii) අදාළ ශනුශේ. 

 (iv) අදාළ ශනුශේ. 

 (v) ශාා අාාතයාං ය සනකව ඊට අදාළ ශතුයනකරු 
ශනුාැත. 

 (vi) ශ්රී  ංො පපතපා න ශසේවය, ශ්රී  ංො සැ සුම් 
ශසේවය ාා ශ්රී  ංො ශතුයනකරු සා සන්නිශේදන 
තාක්ෂ්ඨට ශසේවය යන ශසේවාව ට අයත් 
තනනකරුව  යාජොපත ිටු කිරීා සහාා එා 
ක්ශෂ්ඨේරශ  විශ ේෂ්ඨ ාැකියා සහිත නි ධාපතන් 
විවිත/ ීමමිත තයප විභාප යටශත් දක්වන 
ට ස තාව ාත පදනම්ව ශසේවයට බහවාශපන ඇත.  

 (vii) ඒ ඒ ක්ශෂ්ඨේරශ  අදාළ ශසේවා  බා දීශම්දී එා 
ශසේවාව  දායෙත්වය අඛ්ණ්ඩව පවත්වාශපන 
යෑශම් අව යතාවක් පවතී.  

(ආ) අදාළ ශනුශේ. 

 
ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ශම් ප්ර ානය ඔබනකාාශේ අාාතයාං යට අදාළද, නැේද කියන 

එෙ තීයටය ෙයන්ශන් අපි ශනුශවිස. ප්ර ානය එේවාා, ශාුන 

අාාතයාං ශයන්ද ශම්ෙට උත්තය ශදන්න ඕනෑ කිය ා යජයිස 

තීයටය ෙයන්ශන්. ඒෙ අපට අදාළ නැාැ. ඒෙ යජය තීයටය 

ෙයන්න ඕනෑ.  

 
ැු ප් ොන්ුන න් රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு த ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

පා්ගලිශම්න්නකශවන් ඒෙ ෙයන්ශන්.  

 
ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

පා්ගලිශම්න්නකව ප්ර ානය ශයුමු ෙළාා, එා ප්ර ානය ඒ 
අාාතයාං යට අදාළ නැත්නම්, ඒ අාාතයාං ය වි පන් 

පා්ගලිශම්න්නකව දැනුවත් ෙශළුත් පා්ගලිශම්න්නකව නිවැරැරි 

අාාතයාං යට යවිස. ඒෙිස ාා කියන්ශන්. අපට ඒ පැන ෙයන්න 

ශදයක් නැාැ ශන්. අපට තිශබන්ශන් ප්ර ානය අාන්න විතයිස. 

ශාුන අාාතයාං යටද යවන්ශන් කියන එෙ අශක තීයටයක් 

ශනුශවිස.  

 
ැු ප් ොන්ුන න් රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு த ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

අාාතයාං ය නම් ෙය ා තිශබන්න ඕනෑ. 

 
ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ඒෙ වැරැරි නම් වැරැරිිස   කියන්න පු වන් ශන්. භාපයට - 

 
ැු ප් ොන්ුන න් රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு த ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඒෙ පා්ගලිශම්න්නකශවන් කියන්න ඕනෑ.  

 
ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

අපි ප්ර ානය ශදන්ශන් පා්ගලිශම්න්නකවට ශන්.  

 
ැු ප්රො ාන් රණසිසහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

අපට ප්ර ානය ආවාට පසාශසේ තාිස ඒ ප්ර ානය පැන අපි 

දන්ශන්. ඔබනකාා ාන්ත්රීවයශයක් නිසා එයට පරු ෙය ා තාිස අපි 

ශම් උත්තයය ශදන්න ාැරිාත් වුශණ්. 

 
ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ාා ඔබනකාාශේ වයදක් ශාුයනවා ශනුශවිස. ාා කියන්ශන්, 

ප්ර ානය ාපත අාාතයාං යට ශයුමු ෙයන එෙ පා්ගලිශම්න්නකවිස, 

යජයිස තීයටය ෙළ යුනක බවිස. ාන්ත්රීවරුන් ාැටියට අපි 
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වයවසාථාදායෙශ දී ප්ර ාන අානවා. ෙවුද ඒෙට උත්තය ශදන්ශන් 

කියන එෙ අපි ශනුශවිස තීයටය ෙයන්ශන්. ූල ාසනාපවඪ පරු 

ාන්ත්රීනකානි, ාා ශම් ප්ර ානය අානවා. එනකාාට ශාෝ යජශ  ශවන 

ොට ශාෝ පිළිනකරු ශදන්න පු වන්. අපට පිළිනකයිස දැන පන්න 

ඕනෑ.  

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, (අ) (i)ට  න් පිළිනකය තාිස, 

ශාා අාාතයාං ය සනකව ඊට අදාළ විසාතය නැාැිස කියන එෙ. 

අපට තිශබන විසාතය අනුව,  පවිල් අං ශයන් පත් ෙළ යුනක අය 

ශවනුවට ාමුදාශේ  පට විරාා  බපු අය පත් ෙය තිශබනවා. ාශේ 

ළඟ තිශබන ශතුයනකරුව ට අනුව ආණ්ඩුොයවයයට  ශ ස, හිටපු 

ගුවන් ාමුදාපතිවයශයක් පත් ෙය තිශබනවා. ශස ඛ්ය 

අාාතයාං ශ  ශල්ෙම්වයයට  ශ ස, ාමුදාශේ ශසේවය ෙයපු 

ශෙශනක් පත් ෙය තිශබනවා. විශේ  අාාතයාං යට විරාමිෙ 

අේමියාල් ශෙශනක් පත් ෙය තිශබනවා. ඒ වාශේා, 

බන්ධනාපායය අයත් යාජය අාාතයාං යටත් එවැනි ශල්ෙම් 

ශෙශනක් පත් ෙය තිශබනවා. ඒ  පයල් ටා පත් ෙය තිශබන්ශන්, 

ාමුදාශේ විරාා ිනය අය. ඊළඟට, වි ලි සංශේ  නියාාන 

ශෙුමිෂ්ඨන් සභාවට පත් ෙය ා තිශබනවා,- 

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පරු ාන්ත්රීනකාා ශෙටිශයන් ප්ර ානය අාන්න. ශාුෙද, අපට 

තිශබන්ශන් ීමමිත ො යක්. 

 
ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ප්ර ානය අාන්න ෙලින් එනකාන් ාට ශම් විසාතයය කියන්න 

එපායැ. ශාුෙද, එනකාන් ා ශම්වා දන්ශන් නැාැිස  කිේවා ශන්. 

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පරු ාන්ත්රීනකාා, අද ප්ර ාන 50ෙට පිළිනකරු ශදන්න තිශබනවා. 

සවස 4.00 වන විට සභාශේ ෙටයුනක අවසන් ෙයන්නත් ඕනෑ. 

 
ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ාා ඒෙ දන්නවා.  

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබනකාා ඒෙ දන්නවා නම් ො ය ෙළානාෙයටය ෙය 

පන්න එෙ ශාුහිස. 

 
ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

එනකාන් ා දන්ශන් නැාැ කිය ා කිේවාා විසාතය කියන්න එපා 

යැ. නැත්නම්, සාධායට නැාැ ශන්. ාා ශම් ප්ර ානය ශයුමු ෙය ා 

ාාස 6ෙට වැඩිිස ශන්.  

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබනකාා කියපු  ැිසසානකව දන්නවා. 

ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ඒෙ විතයක් ශනුශවිස. අපි මු  දවසා ශාතැන වාඩි ශව ා 

හිටිශ  ප්ර ානය අා ා පිළිනකයක්  බා පන්න ශන්. ාා ශම් අාන 

ප්ර ානව ට පිළිනකරු ශදන්න පු වන් තව ඇාතිවරු ශාතැන 

ිහශපන ින්නවා ඇති. ඒෙිස ාා ශම්ෙ කියන්ශන්. ශම් පරු 

සභාශේරි අාන ප්ර ානයෙට පිළිනකරු ශදන්න පු වන් ඇාතිවරු අද 

ින්නවා ශන්. එනකාන් ා පිළිනකරු  න්නත් අපට ොක් නැාැ. 

නමුත් අපට පිළිනකරු ශනුශදන ප්ර ානය තාිස තිශබන්ශන්. 

 
ැු ප්රො ාන් රණසිසහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

පරු ාන්ත්රීනකානි, ාා ඔබනකාාශේ ූලලිෙ ප්ර ානයත්, ායසා 

ප්ර ානයත් අවශබෝධ ෙයශපනිස ින්ශන්. ඒ  නිසා ාා පිළිනකයක් 

ශදන්නම්. ඊට අාතයව තව ප්ර ානයක් තිුදශටුත් අශක ආණ්ඩු 

පක්ෂ්ඨශ  ප්රධාන සංවිධායෙනකාා ඒෙට උත්තයය  බා ශේවි. 

 
ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

පරු යාජය ඇාතිනකානි, ාමුදාශේ විරාා ිනය අය ශ්ගගුවට පත් 

ෙය ා තිශබනවා  ධීවය සංසාථාවට පත් ෙය ා තිශබනවා  

පාපතශභෝිනෙ අධිොපතයට පත් ෙය ා තිශබනවා  බහුෝගය 

සංව්ගධන බ ොයට පත් ෙය ා තිශබනවා   පාකිසාතානශ  ාා 
ශෙුාසාපතසා ශ ස පත් ෙය ා තිශබනවා  Ombudsman ශ ස පත් 

ෙය ා තිශබනවා  බන්ධනාපාය ප්රතිවුාපත කිරීාට පත් ෙය ා 

තිශබනවා. ඒ වාශේා ෝගය සාධෙ බ ො 3ෙට පත් ෙය ා 

තිශබනවා. ාා ඒ අයශේ නම් කියන්න යන්ශන් නැාැ. ාා අාන 

ප්ර ානය ශම්ෙිස.  පවිල් අං ශ  ින්න යාජය නි ධාපතන් අවුරු  

10ක්, 30ක් එෙ තැනෙ වැඩ ෙයනවා. ඒ අය අවුරු  10ක්, 30ක් 
එෙ තැනෙ වැඩ ෙළාට පසාශසේ ිාළ වපය ම්ව ට, ිාළ 

තනනකරුව ට යන්න බ ාශපුශයුත්නකශවන් ින්නවා. මුදල් 

අාාතයාං ශ  ශසශනවියත්න ාැතිනකාා හිටියා. එනකාා හුඟක් 

ප්ර ාන අාන පුේප ශයක්. ාාත් එනකාා එක්ෙ වැඩ ෙය ා 

තිශබනවා. ඒ වාශේා අපි දන්නවා, වන සංයක්ෂ්ඨට 

ශදපා්ගතශම්න්නකශේ ශේවානි ජයති ෙ ාාත්මිය පැන. ඒ වාශේ, 

ප්ර ාන අාන අය හුඟක් යාජය ශසේවශ  ින්නවා. අද යාජය 

ශසේවශ  ින්න හුඟක් අය ප්ර ාන ෙයනවා ශන්. ඔවුන්ශේ ඒ 

ාාන පෙත්වය නිසා ද අද ිාළ තනනකරුව ට පත් ෙයන්ශන් 

නැත්ශත්? නැත්නම් ශවන ශාුෙක් ශාෝ ශාේනකවක් තිශබනවා ද 

කියන ොයටයිස ාා අාන්ශන්. 

 
ැු ප්රො ාන් රණසිසහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

පරු ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාා අාපු ශම් ප්ර ානශ දී ාට කියන්න 

තිුදටා, “අදාළ ශනුශේ” කිය ා. නමුත් ාා එශාා කියන 

ශෙශනක් ශනුශවිස. ශම් ොයටය ශාන්න ශම් විධියට පන්න 

ශෙෝ. ාා ඔබනකාාශපන් ප්ර ානයක් විධියට එෙ ශදයක් අාන්නම්. 

ාමුදාශේ ශසේවය ෙයන නි ධාපතයට  ශාෝ ශසුල්දා ශවට  විරාා 

ිනයාට පසාශසේ තව යටත් ඔහු ාමුදාශේ ද,  පවිල් පුයවැ පශයක් ද? 

 
ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ශාතැන තිශබන්ශන් විරාා  යන වයස පිළිබහ ප්ර ානයිස. 

ාමුදා ශසේවශ  ශවන්න පු වන්, යාජය ශසේවශ  ශවන්න පු වන් 

අවුරු  55න් විරාා ශනුයා යුනකිස කියන එෙිස ාශේ ාතය. ඒ 

වය පන් විරාා ශනුයා යුනකිස. අවුරු  55න් විරාා යනවා 

කියන්ශන් අඩු වයසක්. ශාුෙද, අද මිනිසාසු හුඟක් ෙල් ජීවත් 

ශවනවා. ඒෙ යජය ප්රතිපත්ති තීයටයක් අයශපන විසහන්න ඕනෑ 
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පා්ගලිශම්න්නකව 

ප්ර ානයක්. ාා කියන්ශන් ඒ ප්ර ානය ශම් විධියට විසහන්න එපා 

කිය ාිස. ශාුෙද, ශම් නිසා ශවන ොට ශාෝ අසාධායටයක් 

ශවනවා ශන්.  
 

ැු ප්රො ාන් රණසිසහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

කි පා ශෙශනට ට අසාධායටයක් ශවන්ශන් නැාැ, පරු 
ාන්ත්රීනකාා. ශාුෙද, ශම් යශට් යට විරුශවෝ කියන්ශන් අශක ාාති 
ූගමිය තිසාවසයෙ යුද සාපශයන් ප වා පත්ත ිතා සුවිශ ේෂී 
පිපතසක්. එදා රසාතවාදීන් වි පන් විශ ේෂ්ඨශයන්ා එක්සත් ජාතිෙ 
පක්ෂ්ඨශ  හිටපු දැවැන්ත නායෙයන්, ඒ වාශේා ශපු ජන 
ශපයමුට පැත්ශත් ශේ පා න යන්, යාජය නි ධාපතන් ඇනක  
ශබුශාෝ ශදශනක් ම්ශල්ච්ඡ ශ ස ඝාතනය ෙයේදී, ඒ  පයල්  
නැති ෙය ා  ශම් යටට සාාය ශපනත්  න්නු ශම් යශට් වප කිවයුනක 
පිපතසක් තාිස අශක යට විරුවන්. ඒ විධියට ශප යවාන්විතව 
ාමුදාශේ ශසේවය ෙයපු දක්ෂ්ඨශයක්  පවිල් ශසේවයට දායෙ ෙය 
පැ සා වැයරි ද කියන එෙ තාිස ාට තිශබන ප්ර ානය. 

 

ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ාා කියන්ශන් ඒෙ ශනුශවිස. ාා කියන්ශන්, විරාා යන 

වයස වැඩි ෙයන්න කිය ාිස. ාමුදාශේ ින්න ඕනෑ අය ාමුදාශේ 

හිටපුශදන්. විරාා වයස වැඩි ෙයන්න. ඔබනකාන් ා ඒ අභිශයෝපය 

පන්ශන් නැත්ශත් ඇිස?  
 

ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පරු ාන්ත්රීනකානි, ඒ  පැන අාන්න ශවනා ශයෝජනාවක් 

ශේන්න. ඔබනකාා අදාළ ප්ර ානය දැන් අාන්න. 
 

ැු ප්රො ාන් රණසිසහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

පරු ාන්ත්රීනකානි, විරාා වයස වැඩි ෙළා නම් පරු සයත් 

ශැුන්ශසේො ාැතිනකාා ශෙුශාුාද ශපු  අශකක්ෂ්ඨෙයා විධියට 

එදා ිරිපතපත් ශවන්ශන්? ඊළඟ ොයටය තාිස,-  
 

ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශම් ොයටය පිළිබහව විවාදයෙට යන්ශන් නැතිව අදාළ 

ප්ර ානය සා පිළිනකය පාටක් සපයන්න.  
 

ැු ප්රො ාන් රණසිසහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

ඔබනකාන් ා ාතෙ තියා පන්න, එදා ඔබනකාන් ාශේ පක්ෂ්ඨය 

Major General Janaka Perera ාැතිනකාා ාැතිවයටයට ිරිපතපත් 

ෙළ බව. ඊළඟ ොයටය තාිස, ාමුදා නි ධාපතයට  විධියට ශසේවය 

ෙයපු  ාන්ත ශෙෝට්ශට්ශපුඩ ාැතිනකාා ඔබනකාන් ාශේ ආණ්ඩුශේ 

ආයක්ෂ්ඨෙ ශල්ෙම්වයයට  විධියට ශසේවය ෙළා. 
 

එදා ෙයන්න ශාුහ නම්, දැන් ෙළාා තිශබන ප්ර ානය 

ශාුෙක්ද? 

 
ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ප්ර ානයක් තිශබනවා, පරු යාජය ඇාතිනකාා. විරාා වයස පැන 

ප්රතිපත්තිාය ප්ර ානයක් තිශබනවා. ාමුදාශේ විතයක් ශනුශවිස, 

ාැශාෝශේා විරාා වයස වැඩි ෙළ යුනකිස. මිනිසාසු හුඟක් ෙල් 

ජීවත් ශවනවා. ශම්ෙ ප්රතිපත්තිාය පැටලුවක්. ාමුදාශේ අයටත් ඒ 

සාධායටය ශවන්න ඕනෑ කිය ාිස ාා ශාතැනදී කියන්ශන්. ාා 

කියන්ශන්, එක් ශෙශනට ට සාධායටයක් ෙය ා තව 

එක්ශෙශනට ට අසාධායටයක් ෙයන්න එපා කිය ාිස. 
 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, ාශේ ශදවන අනකරු ප්ර ානය 

අානවා. අශක ාාාමා්ගයනකාාත් ශාතැන ින්න නිසාිස ාා 

අාන්ශන්.  

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශෙටිශයන් අාන්න, පරු ාන්ත්රීනකානි. 

 
ැු දරාන් වික්රමර්,න මහතා  
(ைொண்புைிகு இரொன் விக்கிரைரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

පරු යාජය ඇාතිනකානි, ශම් වන විට පුහුණුවීම් ෙයශපන 

යනවා ශන්. තවත් ාමුදා නි ධාපතන් පුහුණු ෙයශපන යනවා. ාා 

අාන ප්ර ානය  ශම්ෙිස. එතශෙුට තවත් අය ශල්ෙම්වරු, අතිශ්ගෙ 

ශල්ෙම්වරු ාැටියට පත් ෙයනවාද? අශක අදාස විරාා වයස පැන 

ස ෙන්න ඕනෑ කියන එෙිස. ඕනෑ නම් එතැනින් අිසන් ශව ා 

ශාතැනට ඇවිල් ා තව අවුරු  වි පපාක් වාඩි ශව ා ින්න 

පු වන්. ඒ අය අවුරු  පනසාපශාන් ශපදය යවනශෙුට ාමුදාශේ 

ින්න අයටත් සාධායටත්වයක් නැාැ, ශප ේපලිෙ අං ශ  ින්න 

අයටත් සාධායටත්වයක් නැාැ, යාජය ශසේවශ  ින්න අයටත් 

සාධායටත්වයක් නැාැ. යම් පුේප ශයට ට ඕනෑ නම් අවුරු  අූ ව

-අනූව වනනකරු ශාතැනට ඇවිල් ා වාඩි ශව ා ින්න පු වන්. 

ඒෙ පැටලුවක් ශනුශවිස. ාා අාන්ශන්, ශම් පුහුණු ෙයන අයත් 

යජශ  ිාළ තනනකරුව ට පත් ෙයනවාද, නැේද කිය ාිස.  

 
ැු ප්රො ාන් රණසිසහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

පරු ාන්ත්රීනකානි, ශම්වා කියේදී හිනා යනවා. එශාා නම් 

ඔබනකාන් ා ාා බැංට ශේ අධිපති විධියට අ්ගජුන ාශාේන්ද්රන් 

ාාත්ායා පත් ෙශළේ ශෙුශාුාද? ඊළඟට, එක්සත් ජාතිෙ 

පක්ෂ්ඨශ  ාා ශල්ෙම්- [බාධා කිරීම්]  එක්සත් ජාතිෙ පක්ෂ්ඨශ  

ාා ශල්ෙම්වයයා- [බාධා කිරීම්] ඔේ. පුයවැ පභාවයවත් නැති 

පුේප ශයක්. [බාධා කිරීම්] පුයවැ පභාවයවත් නැති පුේප ශයක්. 

ඒෙිස ශ ුට ා පැටලුව. ඔබනකාන් ාට පපතපා න ශසේවශ  

නි ධාපතන් සම්බන්ධශයන් ඔච්මය ෙැක්ට ාක් තිශබේදී, ශාච්මය 

දක්ෂ්ඨශයෝ  පටියදී ඇිස ඔබනකාන් ා පිටරැටිශයක් ශපනැල් ා ාා 

බැංට වට පත් ෙශළේ? [බාධා කිරීම්]  

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශම් පැන ශාතැන විවාදයක් ඇති ශව ා තිශබන නිසා අපි ශම් 

ප්ර ානය ශාතැනින් අවසන් ෙයනවා. 

 
ැු ප්රො ාන් රණසිසහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

ඊළඟ ොයටය ශම්ෙිස. එක්සත් ජාතිෙ පක්ෂ්ඨශ - [බාධා 

කිරීම්] ාපත, ාා ප්ර ානයට උත්තයය තාිස ශදන්ශන්. එක්සත් 

ජාතිෙ පක්ෂ්ඨශ  ාා ශල්ෙම්වයයා, ඔබනකාන් ාශේ පක්ෂ්ඨය 

ශාශායවපු මපතත යත්වත්ශත් ාාත්ායා භාණ්ඩාපායශ  ශල්ෙම් 

ෙයනවා. එතශෙුට ඒෙත්  පවිල් ශසේවයට ෙයපු අසාධායටයක් 

ශන්. [බාධා කිරීම්]  පවිල් ශසේවයට අසාධායටයක් ශන්. [බාධා 

කිරීම්] 

995 996 

[පරු ියාන් වික්රායත්න  ාාතා] 
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ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පරු යාජය අාාතයනකානි, ශාතැන විවාදයක් ඇති ශව ා 

තිශබන නිසා- [බාධා කිරීම්]  

 

ැු ප්රො ාන් රණසිසහ මහතා 
(ைொண்புைிகு தரொஷொன் ரணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

ඊළඟ ොයටය ශම්ෙිස, පරු ියාන් වික්රායත්න ාන්ත්රීනකානි. 

ාමුදාශේ ශේවා, පපතපා න ශසේවශ  ශේවා, විරාා ිනය දක්ෂ්ඨශයෝ  

යජශ  තනනකරුව  ින්නවා  කියන ොයටය තාිස ාට 

විශ ේෂ්ඨශයන්ා කියන්න තිශබන්ශන්. ඒ වාශේා ාතෙ තබා 

පන්න, ආයක්ෂ්ඨෙ ශල්ෙම්වයයා විධියට ඔබනකාන් ා ශාේා පපත 

ප්රනාන්  ාැතිනකාාත් පත් ෙළා. එනකාාත් ාමුදාශේ. ඒවා 

ඔබනකාන් ා ෙයනශෙුට එෙ විධියක්, අපි ෙයනශෙුට එෙ 

විධියක් ශවන  විධියට ෙටයුනක ෙයන්න එපා. 

 

 

 "මහනුැලන්  ව්,ත" දඩම ප්වුන ර්න් 
ඔප්  ප්මොබයිල් 0 ුමාැම  පවරා දීම: විුනතර 

"ைஹநுகலந்த வத்த" கொணிமய ‘தவஸ்ரன் ஒட்தடொ 

தைொபயில்’ கம்பனிக்குக் மகயளித்தல்: விபரம் 
HANDOVER OF "MAHANUGALANDA WATTA" TO WESTERN 

AUTOMOBILE COMPANY: DETAILS 
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44.ැු ුමන්ප්රිය ප්හේර්, මහතා 
      (ைொண்புைிகு சைன்பிொிய தஹரத்)  

 (The Hon. Samanpriya Herath)  

ිඩම් අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය- (2): 

(අ) (i) ට රුටෑප  රිසාත්රික්ෙශ , ට ලියාපිටිය ප්රශේ ශ , 
“ාානුප න්ද වත්තද නමින් අක්ෙය 85ෙ පාට 
වි ා ත්වශයන් යුනක සශ්රිෙ ශපුල් ිඩාක් තිබූ 
බවත්  

 (ii) එය ාාා භායොය ශදපා්ගතශම්න්නකවට අයත්ව තිබූ 
ිඩාක් බවත්  

 (iii) එය භායයෙට අයත්ව තිබූ ිඩාක් බවත්  

 (iv) ශාා ිඩා ශැුක්සාවැපන් ශාෝට්ග යථ 
නිෂ්ඨාපාදනය කිරීශම් ේගාාන්ත  ා ාවක් ආයම්භ 
කිරීා සහාා “ශවසාට්ගන් ඔශටෝ 
ශාුබිසල්ද (දWestern Automobile”) නාැති 
සාාපාෙට  බා දී ඇති බවත්  

 එනකාා දන්ශන්ද? 

(ආ) ිාත සාාපාට ශාා ිඩා   බා දී ඇති පදනා සා 
ො ීමාාව ෙවශ්ගද යන්න එනකාා ශාා සභාවට 
දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ)  (i) ශාා ිඩශාන් ෙපා ිවත් ෙයන  ද ශපුල් පසා 
සංඛ්යාව ශෙුපාටද  

 (ii) එා ශපුල් පසා අශළවි ෙය ඇති පදනා ෙවශ්ගද  

 යන්නත් එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

()) ශනුඑශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 
 

கொணி அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i) குருணொகல் ைொவட்டத்தின் குளியொப்பிட்டி 

பிரததசத்தில் "ைஹநுகலந்த வத்த" எனப்படும் 

சுைொர் 85 ஏக்கர் பரப்பளமவக்தகொண்ட ததங்கு 

பயிர்தசய்யப்பட்ட தசழிப்பொன ஒரு கொணி 

இருந்தது என்பமதயும்; 

 (ii) அது தபொது நம்பிக்மகப்தபொறுப்பொளர் திமணக் 

களத்திற்குச் தசொந்தைொன கொணி என்பமதயும்; 

 (iii) அக்கொணி நம்பிக்மகப்தபொறுப்பு ஒன்றுக்குச் 

தசொந்தைொனது என்மதயும்; 

 (iv) இந்தக் கொணி தவொக்ஸ்வகன் கொர் தயொொிப்பு 

ததொழிற்சொமலதயொன்மற ஆரம்பிப்பதற்கொக 

"தவஸ்ரன் ஒட்தடொ தைொபயில்" (Western 

Automobile) எனப்படும் கம்பனிக்கு வழங்கப் 

பட்டுள்ளது என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) தைற்படி கம்பனிக்கு இந்தக் கொணி எவ்வடிப்பமடயில் 

எவ்வளவு கொலப்பகுதிக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற 

ததன்பதமன அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(இ) (i) இக்கொணியிலிருந்து தவட்டி அகற்றப்பட்ட 

ததன்மன ைரங்களின் எண்ணிக்மக யொததன் 

பமதயும்; 

 ( i i )  அந்த ததன்மன ைரங்கள் எந்த அடிப்பமடயில் 

விற்கப்பட்டுள்ளன என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Lands: 

(a) Is he aware that - 

 (i) there was a fertile coconut land with an 
extent of around 85 acres known as 
“Mahanugalanda Watta” in Kuliyapitiya 
area in the Kurunegala District;  

 (ii) it belonged to the Department of Trustee; 

 (iii) it was governed by a trust; and 

 (iv) this land has been given to a company 
known as Western Automobile to start a 
factory to manufacture to Volkswagen 
cars? 

(b) Will he inform this House of the basis on which 
this land has been given to the above-mentioned 
company and the period for which it has been 
given? 

(c) Will he also inform this House- 

 (i) the number of coconut trees that were cut 
down and removed from this land; and  

 (ii) the basis on which those coconut trees have 
been sold? 

(d )  If not why? 
 
ැු එුන.එම්. චන්ද්රප්ුේන මහතා  
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரதசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, එා ප්ර ානයට පිළිනකය 

ශාශසේිස. 

(අ) (i) අත්ෙය පැ සශම් ශයෝජනාශේ ිල්ලුම් පරශ  ඇති 
විසාතය ප්රො ය අනුව අක්ෙය 19, පව ම 1, ප්ගමසා 
5.19ක් වි ා  ිඩම් ශෙුටසක් ශ්රී  ංො 
ආශයෝජන ාණ්ඩ ය ශවත අත්ෙය පැ සාට 
ශයෝජනා ෙය ඇත. විසාතය ප්රො ශ  අංෙ 28 
ෙරුට යටශත් ිඩශම් වපාව ශපුල් සා මිර 
වපාව ශ ස දක්වා ඇත.  
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පා්ගලිශම්න්නකව 

 (ii) අත්ෙය පැ සශම් ිල්ලුම් පරයට අනුව             
ිඩාට හිමිෙම් කියන්නා ාාා භායොය 
ශදපා්ගතශම්න්නකව ශ ස සහාන් ශේ. හිමිෙම් 
පරීක්ෂ්ඨටශ දී හිමිෙරු තීයටය ෙළ ශනුාැකි 
බැවින් ිඩම් හිමිෙම් තීයටය කිරීා සහාා පනශත් 
20(2) ආ වපන්තිය යටශත් අධිෙයටය ශවත 
ශයුමු ෙය ඇත. 

 (iii) ිාත පිළිනකය අදාළ ශේ. 

 (iv) අත්ෙය පැ සශම් පනශත් 44 වපන්තිය යටශත් 
පැවරුම් ශයෝජනාවක් ාන්න් ශ්රී  ංො ආශයෝජන 
ාණ්ඩ ය ශවත පවයා දී ඇත. ශවසාට්ගන් 
ඔශටෝශාුබිසල් සාාපාට  බා දී ශනුාැත. 

(ආ)  ශවසාට්ගන් ඔශටෝශාුබිසල් සාාපාට  බා දී ශනුාැත. 

(ඇ) (i) ශ්රී  ංො ආශයෝජන ාණ්ඩ ශයන් විා පය යුනකය. 

 (ii) ශ්රී  ංො ආශයෝජන ාණ්ඩ ශයන් විා පය යුනකය. 

()) ිඩශම් ොිසෙ ුදක්තිය ප්රාශේශීය ශල්ෙම් වි පන් 
1026.05.28 රින යජය ශවත භාය ශපන එරිනා ශ්රී  ංො 
ආශයෝජන ාණ්ඩ ශ  නිශයෝජය අධයක්ෂ්ඨනකමිය ශවත 
භාය දී ඇත. 

 

ැු ුමන්ප්රිය ප්හේර්, මහතා 
(ைொண்புைிகு சைன்பிொிய தஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, ාා හිතන විධියට ශම් ප්ර ානය 

අා ා ාාස ායෙට ආසන්න ො යක් පත ශව ා තිශබනවා. පරු 

ඇාතිනකානි, ශාා ිඩා භායයෙට - trust එෙෙට - අයත් ිඩාක්. 

ාා හිතන විධියට ශම් ිඩා අවභාවිතය සම්බන්ධශයන් පසුිනය 

යජය සම්පූ්ගටශයන්ා වප කියන්න ඕනෑ.  

ශාා ිඩා, පීට්ග යාළාාමි කියන අශක ප්රශේ ශ   පටි 
දානපතිශයට ට අයත්ව තිුදණු ිඩාක්. එනකාාට දරුවන්  පටිශ  
නැති නිසා එනකාා ශම් ිඩා ාාා භායොය ශදපා්ගතශම්න්නකවට 
ලිේවා. ශාා ිඩශම් ශපුල් වපාශේ ආදායා සම්පූ්ගටශයන් බැය 
ෙය තිුදශණ් ට ලියාපිටිශ  ූලලිෙ ශයෝා ට.  

පරු ඇාතිනකානි, ශවසාට්ගන් ඔශටෝශාුබිසල් කියන සාාපා 
සම්බන්ධව ාට පැටලුවක් නැාැ. නමුත් ිඩා පවයා දීශම්දී යම් 
අක්රමිෙතාවක්  පේධ ශව ා තිශබනවා. ඇත්තටා ාා ශම් ප්ර ානය 
ඇසුශේත් ඒ නිසාිස. පරු ඇාතිනකානි, ශාා ිඩශම් ශපුල් පසා 
විතයක් ශනුශවිස තිුදශණ්. අද විපක්ෂ්ඨය ාා ශ ුට වට, ාා 
ාිසශයන් ෙෑ පසමින් පපතසයය පැන ෙථා ෙයනවා.  

 

ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පරු ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාාශේ අනකරු ප්ර ානය ඇසුවා නම් 

ශාුහිස. 
 

ැු ුමන්ප්රිය ප්හේර්, මහතා 
(ைொண்புைிகு சைன்பிொிய தஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

පරු ඇාතිනකානි, භායයෙට අයත්ව තිුදණු ිඩාක් ඒ 

ආොයයට ආශයෝජන ාණ්ඩ යට පවයා ශදන්න පු වන්ද  කියන 

ප්ර ානය ාා ඔබනකාාශපන් අානවා. 
 

ැු එුන.එම්. චන්ද්රප්ුේන මහතා  
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரதசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඇත්තටා, ාාා භායොය යටශත් තිශබන ිඩාක් ශම් විධියට 

ආශයෝජෙයන්ට  බා දීා ශ ුට  වැරැේදක්. නමුත් ඒෙ ශව ා 

තිශබනවා. ාා හිතන විධියට ශැුක්සාවැපන් වයාපායය - ඒෙ 

ෙය ාත්  නැාැ.- ෙළාද ාා දන්ශන් නැාැ.  

ැු මන්ත්රීවරප්යක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
පසා ය යක් ෙපා තිශබනවාද? 

 
ැු එුන.එම්. චන්ද්රප්ුේන මහතා  
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரதசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

පසා දාසෙට වඩා ෙපා තිශබනවා. පපතසය විනා ය පැන 

කියමින් ශබුශාුා දඟ න, ෙෑ පාන විපක්ෂ්ඨශ  අය ඒ ො ශ  

ඒ පැන හිනකශේ නැාැ. පසා දාසක් විතය ෙපා තිශබනවා. වි ා  

පපතසය විනා යක්! නමුත් ඒශෙන් නියා ප්රශයෝජනයක් අයශපනත් 

නැාැ. ාා නම් දැක්ශක් නැාැ, ශැුක්සාවැපන් ේගාාන්ත ා ාව 

ාද ා තිශබන්ශන් ශෙුශාේද කිය ා. ඒෙ තාිස ඇත්ත තත්ත්වය.  

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පරු ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාාශේ ශදවන අනකරු ප්ර ානය අාන්න. 

 
ැු ුමන්ප්රිය ප්හේර්, මහතා 
(ைொண்புைிகு சைன்பிொிய தஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

පරු ඇාතිනකානි, ශම්ෙ අක්ෙය 85ෙ ිඩාක්. ශම් ිඩශම් 

ශෙුටසෙ තාිස මවදය පීධය ආයම්භ ෙය ා තිශබන්ශන්. ශාා 

ිඩශම් වි ා  ට ුරක් පසා සා මී පසා තිුදටා. ාා ෙලින් කිේවා 

වාශේ විපක්ෂ්ඨශ  අය ශම් ශේ ාශේ පපතසයය සම්බන්ධශයන් ෙෑ 

පානවා; ආන්ශදෝ නාත්ාෙ ප්රො  වි ා  ව ශයන්  පේධ 

ෙයනවා.  

අපි පරු ඇාතිනකාාශපන් අානවා, ඒ තිුදණු ට ුරක් පසා සා මී 

පසාව  දැව වටිනාො සම්බන්ධශයන් ඔබනකාාට ශම් අවසාථාශේ 

අපට යම් පිළිනකයක්  බා දීාට ාැකිද කිය ා.  

 
ැු එුන.එම්. චන්ද්රප්ුේන මහතා  
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரதசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

පසාව  වටිනාො, එා පසා භාය  න්ශන් ශෙුශාේටද කියන 

ොයටා පැන කි පා විසාතයයක් නැාැ. අපට ඒ පිළිබහ  විසාතය 

 බා දී ා නැාැ. පසා වි ා  ප්රාාටයක් තිුදටාය කියන ොයටය 

පසුබිම් වා්ගතාශේ සහාන් ශවනවා. නමුත් එා පසාව ට මුදල්  බා 
පත් ාැටි, ඒවා දැව සංසාථාවට  න්නාද කියන කි පා ශදයක් පැන 

සහාන් ශවන්ශන් නැාැ. ශම් සම්බන්ධව වැඩි ය පරීක්ෂ්ඨටයට ත් 

ෙයන්න ශවිස කිය ා ාා හිතනවා. ශාුෙද, එා ිඩශම් තිුදණු 

පසාව ට ශවච්ම ශදයක් නැාැ. වත්ශත් තිුදණු පසා ටිෙ විනා  

ෙය ා තිශබනවා.  [බාධා කිරීාක්] 

 
ැු ුමන්ප්රිය ප්හේර්, මහතා 
(ைொண்புைிகு சைன்பிொிய தஹரத்)  

(The Hon. Samanpriya Herath)  

ාා හිතන විධියට ශම් සම්බන්ධශයන් පරීක්ෂ්ඨටයක් ෙයන්න 

ඕනෑ. ශම්වා ජනතාවශේ ශේපළ. ඇත්තටා ශම් සම්බන්ධ  

පරීක්ෂ්ඨටයක් කිරීා සහාා පරු ඇාතිනකාාශේ අවධානය ශයුමු 

ෙයන්න කියාත් ාා ශම් අවසාථාශේ ිල් ා  පටිනවා.  

 
ැු එුන.එම්. චන්ද්රප්ුේන මහතා  
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரதசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

විශ ේෂ්ඨශයන්ා පපතසයය පැන කියමින් ශන්, දැන් ශබුශාුා 

තරින් ෙෑ පාන්ශන්. එා වත්ත ශුේධ කිරීශාන් ශ ුට  පපතසය 

විනා යක්  පේධ ශව ා තිශබනවා. ට ුරක් පසා, මීපසා  වාශේා- 

999 1000 

[පරු එසා.එම්. මන්ද්රශසේන ාාතා] 
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ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පරු ඇාතිනකානි, ඔබනකාා ඒ පිළිබහව පරීක්ෂ්ඨටයක් ෙය ා 

පරු ාන්ත්රීනකාාට විසාතය දන්වන්න. 

 

ැු එුන.එම්. චන්ද්රප්ුේන මහතා  
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரதசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඒ පිළිබහ නැවත පරීක්ෂ්ඨටයක් ෙයනවා. නමුත්, 

භායොයත්වය යටශත් තිුදණු ිඩම්, අශයෝජෙයන්ට ශදන්න බැාැ. 

ඒ process එෙ සම්පූ්ගටශයන් වැයරිිස කියන එෙ ාා පැාැරිලිවා 

ප්රො  ෙයන්න ඕනෑ. 

 

 

 දඩම් ඔප්පු ප්නොමැති පවුල් 0: කුුණෑැල ිරුනත්රික්කය 
கொணி உறுதி உொித்து இல்லொத குடும்பங்கள்: 

குருநொகல் ைொவட்டம் 
FAMILIES WITHOUT LAND TITLES: KURUNEGALA DISTRICT 

 

777/2020 
4ව. ැු අප්ශ් ක් අප්ේසිසහ මහතා  
    (ைொண்புைிகு அதசொக் அதபசிங்க)  

       (The Hon. Ashok Abeysinghe) 

   ිඩම් අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ) (i) ට රුටෑප  රිසාත්රික්ෙයට අයත් ප්රාශේශීය ශල්ෙම් 
ශෙුට්ධාස නකළ පරිංිකව  පටින ිඩම් ඔකපු හිමිෙම් 
ශනුාැති පවුල් සංඛ්යාව ශෙුපාටද  

 (ii) එා පවුල් සහාා ඔකපු  බාදීශම් ක්රාශේදක්  සෙසා 
ෙය තිශබ්ද  

 (iii) එශසේ නම්, එා ක්රාශේදය  ෙවශ්ගද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) ශනුඑශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 
 

கொணி அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i) குருநொகல் ைொவட்டத்திற்குொிய பிரததச தசயலகப் 

பிொிவுகளில் வதியும் கொணி உறுதி உொித்து 

இல்லொதவர்களின் எண்ணிக்மக எத்தமன 

தயன்பமதயும்; 

 (ii) தைற்படி குடும்பங்களுக்கு உறுதிகமள வழங்கு 

வதற்கொன முமறயியல்கள் தயொொிக்கப் 

பட்டுள்ளனவொ என்பமதயும்; 

 (iii) ஆதைனின், அந்த முமறயியல்கள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு  அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Lands: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the number of families with no land titles 
residing within the Divisional Secretaries' 
Divisions of Kurunegala District;  

 (ii) whether methodologies have been 
formulated to grant deeds to those families; 
and  

 (iii) if so, what those methodologies are? 

(b) If not, why?  

ැු එුන.එම්. චන්ද්රප්ුේන මහතා  
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரதசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 
ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, එා ප්ර ානයට පිළිනකය 

ශාශසේිස. 

(අ) (i) 15,000ෙට ආසන්න සංඛ්යාවක් ශේ. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii)  

 

 

  දැනට  ැබී ති ශබන ශතුයනකරු අනුව බ පර  සා 
දීානාපර 30,000ක් ශදන්න අපි  ැාැසාති ෙය 
තිශබනවා. ඒ පටන 30,000න් නවතින්ශන් 
නැාැ. තව ිඩම් පැටලු ආවාා, ඒ සහාාත් ිඩම් 
ෙච්ශච්පත පවත්වා බ පර සා දීානාපර ශදන්න 
අප ෙටයුනක ෙයනවා 

 (ආ) අදාළ ශනුශේ.  

 

ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පරු අශ ෝක් අශබ් පංා ාන්ත්රීනකානි, අනකරු ප්ර ාන ශෙටිශයන් 

අාන්න.  අද රින පා්ගලිශම්න්නකශේ ෙටයුනක අවසන් ෙයන්න තව 

විනාඩි 25ිස තිශයන්ශන්. 
 

ැු අප්ශ් ක් අප්ේසිසහ මහතා  
(ைொண்புைிகு அதசொக் அதபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි,  ිඩම් ඇාතිනකාා කිේවා 

 ංොශේා ඔකපු  ක්ෂ්ඨ 4ක් පාට දී ා තිශබනවා කිය ා. පරු 

ඇාතිනකානි, දැනට  ැබී තිශබන ප්රාාටය 25,000ිස කිය ාද 

ඔබනකාා කියන්ශන්?    
 

ැු එුන.එම්. චන්ද්රප්ුේන මහතා  
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரதசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

දැනට ිඩම් ෙච්ශච්පත පවත්වා ඒ ශතුයනකරු එෙනක ෙයපන්න 

අපි ෙටයුනක ෙයනවා. 
 

ැු අප්ශ් ක් අප්ේසිසහ මහතා  
(ைொண்புைிகு அதசொக் அதபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

 දැනට  ැබී තිශබන ිල්ලුම්පර  සහාා 1015 ශවේරි ඔකපු 

 බා ශදනවාද?     

 

ැු එුන.එම්. චන්ද්රප්ුේන මහතා  
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரதசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

දීානාපර ාභි ිඩම් 25,000ක් සා බ පර ාභි ිඩම් 

25,000ක් ව ශයන් 30,000ක් සහාා ඔකපු  බාදීාට අපි 

බ ාශපුශයුත්නක ශවනවා. ඊට අාතයව, වයවසායෙයන්ට ිඩම් 

ඔකපු 

 බාදීශම් 

වැඩසටාන 

2021 2022 2023 2024 2025 එකුරව 

ිඩම් 

ෙච්ශච්පත 

පැවැත්වීා 

  150   100   100     50     50     450 

බ පර 

 බාදීා 2000 4000 4000 4000 1000 15000 

දීානාපර 

සෙසා කිරීා 3000 4000 4000 2000 2000 15000 

1001 1002 



පා්ගලිශම්න්නකව 

 බාදීා, පරිංික ෙයවීා සා ෙිෂිෝගමිෙ ෙටයුනකව ට ිඩම් 

 බාදීම් ආරිය ෙයශපන යනවා. ඒවා  ශම්ෙට ඇනකළත් ශව ා 

නැාැ, පරු ාන්ත්රීනකාා. 
 

ැු අප්ශ් ක් අප්ේසිසහ මහතා  
(ைொண்புைிகு அதசொக் அதபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඔකපු  බා රිය යුනක සංඛ්යාව ශෙුපාටද කිය ා සහාන් 

ශවනවාද?  
 

ැු එුන.එම්. චන්ද්රප්ුේන මහතා  
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரதசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

30,000ිස. 
 

ැු අප්ශ් ක් අප්ේසිසහ මහතා  
(ைொண்புைிகு அதசொக் அதபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

සාසාත ප්රාාටය 30,000 ද, පරු ඇාතිනකාා? 
 

ැු එුන.එම්. චන්ද්රප්ුේන මහතා  
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரதசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

දැනට 30,000ෙට ශදමින් යනවා.  
 

ැු අප්ශ් ක් අප්ේසිසහ මහතා  
(ைொண்புைிகு அதசொக் அதபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ාශේ ශදවැනි අනකරු ප්ර ානය අාන්නම්.  

පරු ඇාතිනකානි, ාා විශ ේෂ්ඨශයන් ඔබනකාාශපන් ිල්ලීාක් 
ෙයන්න බ ාශපුශයුත්නක ශවනවා. ාා ශම් ප්ර ානය අාන්න 
අවසාථාව එනනකරු බ ා  පටිශ  ඒෙිස. ාා ශම් කියන්න යන 
ොයටය පැන ආණ්ඩු පා්ග ාවශ  ප්රධාන සංවිධායෙනකාාත් 
දන්නවා. පරු ඇාතිනකානි, එ ප , පල්ව , වැේප  යනුශවන් 
ප්රශේ  නකනක් ට රුටෑප  නපයශ  තිශබනවා. අඩු ආදායම් ාභි 
ජනතාව අවුරු  50ෙට වැඩි ො යක් තිසාශසේ එා ප්රශේ ව  
පරිංිකව  පටිනවා. පරු ඇාතිනකානි, ඔවුන්ට හිමිෙම් පර ශාෝ ිඩම් 
බ පර, එශාා නැත්නම් ඔකපු  බාදීශම් වැඩසටානක් 
ඔබනකාාශේ ධුය ො ය නකළ ්රියාත්ාෙ ෙයනවාද?  ඒ ෝගයය 
ෙයන්න ඔබනකාා බ ාශපුශයුත්නක ශවනවාද? 

 

ැු එුන.එම්. චන්ද්රප්ුේන මහතා  
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரதசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

 අපි යජශ  ිඩම්ව ට වාශේා, LRC ිඩම්ව ටත් ඒ අව ය 

බ පර  බා ශදනවා.  
 

ැු අප්ශ් ක් අප්ේසිසහ මහතා  
(ைொண்புைிகு அதசொக் அதபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

එය අනුාත ෙය ාද තිශයන්ශන්? 
 

ැු එුන.එම්. චන්ද්රප්ුේන මහතා  
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்திரதசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඔේ, අනුාත ෙය එවා තිශබනවා.  
 

ැු ප් ොන්ුන න් රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு த ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

පරු ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාන් ාශේ ො ශ ත් ශම් ප්ර ානය  
විසඳුශේ නැාැ. අශක රිසාත්රික් සම්බන්ධීෙයට ෙමිටු රැසාවීශම්දී 
අනුාැතිය අයශපන, පරු ඇාතිනකාා ඒ සහාා දැන් ෙටයුනක 
ෙයශපන යනවා.   ඒ  පයලුශදනාටා ිඩම් බ පර  බා ශදනවා. 

ැු අප්ශ් ක් අප්ේසිසහ මහතා  
(ைொண்புைிகு அதசொக் அதபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

අපි ිඩම් ඔකපු දස  ක්ෂ්ඨයක්  බාදීාට- [බාධා කිරීාක්]  
 
ැු ප් ොන්ුන න් රනාන්ු  මහතා   
(ைொண்புைிகு த ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඒ වුටාට ඔබනකාන් ා ඡන්දශයන් පයාද වුටා ශන්.   

  

 
පාුනකු දිප ා රහාරය ුම්බන්ධප්යන් අ්,අඩසගුව  

ප්, පුේැලයන්: විුනතර 
உயிர்த்த ஞொயிறு தொக்குதல் ததொடர்பில் 

மகதுதசய்யப்பட்தடொர்: விபரம்  
  INDIVIDUALS TAKEN INTO CUSTODY OVER EASTER 

SUNDAY ATTACK: DETAILS 
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46. ැු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
       (ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

       (The Hon. Mujibur Rahuman) 

ාාජන ආයක්ෂ්ඨෙ  අාාතයනකාාශපන්  ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ) පාසාට  ිපතදා ශබෝම්බ ප්රාායය සම්බන්ධශයන් 2019.04.21 
 පට  පය පටනක් පුේප යන් අත්අඩංගුවට ශපන යහවා 
තබා ශපන  පටින බව එනකාා දන්ශන්ද? 

(ආ)  එශසේ නම් 2019.04.21 රින  පට 2019.11.16 රින දක්වා සා 
2019.11.17  පට ශම් දක්වා ො ය නකළ- 

 (i) විා්ග න සහාා  භායයට පත් සංඛ්යාව 
ශෙුපාටද ; 

 (ii) යහවාපැ සම් නිශයෝපය දී්ගඝ ෙයමින් යහවා 
තබාශපන  පටින සංඛ්යාව ශෙුපාටද ; 

 (iii) ශමෝදනා පර ශපුනුශෙුට උසාවියට ිරිපතපත් 
ෙළ සංඛ්යාව ශෙුපාටද   

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද ? 

(ඇ) (i) නිදාසා ශෙුට, ඇප  බාදී ශාෝ නිශදුසා ශෙුට 
ඇති පුේප යන්ශේ නම් ෙවශ්ගද;  

 (ii) පවතින විා්ග න ්රියාවලිය පිළිබහව යජය 
තිකතිාත් වන්ශන්ද;  

 (iii) සු  ශමෝදනා ාත යදවා  පටින පුේප යන් නිදාසා 
කිරීාටත්, දී්ගඝ ෙළ රැහවුම් නිශයෝප ාත  පටින 
සැෙෙරුවන් අධිෙයටයට ිරිපතපත් කිරීාටත් 
යජය පියවය පන්ශන්ද    

 යන්න එනකාා සහාන් ෙයන්ශන්ද? 

()) ශනුඑශසේ නම්,  ඒ ාන්ද? 

 

தபொதுைக்கள் பொதுகொப்பு அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) உயிர்த்த ஞொயிறு தொக்குதல் ததொடர்பில் 2019.04.21 

முதல் நூற்றுக்கணக்கொன ஆட்கள் மகதுதசய் 

யப்பட்டு, தடுத்து மவக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பமத 

அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) அவ்வொதறனில், 2019.04.21முதல் 2019.11.16 வமர 

ைற்றும் 2019.11.17 முதல் இன்று வமரயிலொன கொலப் 

பகுதியில் - 

 (i) விசொரமணக்கொக கொவலில் மவக்கப்பட்டுள்ள 

வர்கள்; 

 (ii) தடுத்துமவத்திருத்தல் உத்தரமவ நீடித்து தடுத்து 

மவக்கப்பட்டுள்ளவர்கள்; 

1003 1004 
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 (iii) குற்றப்பத்திரத்துடன் நீதிைன்றத்தில் நிறுத்தப் 

பட்டவர்கள்; ஆகிதயொொின் எண்ணிக்மகமய  

 அவர் தனித் தனியொகஇச்சமபயில் ததொிவிப்பொரொ? 

(இ) (i)  பிமண வழங்கப்பட்டு விடுவிக்கப்பட்ட அல்லது 

விடுதமல தசய்யப்பட்ட ஆட்களின் தபயர் 

கமளயும்; 

 (ii) தற்தபொமதய விசொரமண தசயன்முமறயில் 

அரசொங்கம் திருப்தியமடகிறதொ என்பமதயும்; 

 (iii) சிறு குற்றங்களுக்கொகத் தடுத்து மவக்கப் 

பட்டிருக்கின்ற ஆட்கமள விடுதமல தசய்வதற் 

கும் நீடித்த தடுத்துமவத்தல் கட்டமள களின்கீழ் 

உள்ள சந்ததக நபர்கமள நீதிைன்றத்தின் 

முன்நிறுத்துவதற்கும் அரசொங்கம் நடவடிக் 

மககமள தைற்தகொள்ளுைொ என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொரொ? 

(ஈ) இன்தறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Public Security: 

(a) Is he aware that hundreds of individuals have been 
arrested and detained in respect of the Easter 
Sunday attack since 21.04.2019? 

(b) If so, will he inform this House separately, in 
respect of the period from 21.04.2019 to 
16.11.2019 and the period from 17.11.2019 to 
date, of the number of individuals -  

 (i) taken into custody for inquiry; 

 (ii) detained by extending the detention order; 
and 

 (iii) produced in court with charge sheets? 

(c) Will he state - 

 (i) the names of the individuals who have been 
released, granted bail or acquitted; 

 (ii) whether the Government is satisfied with 
the current investigation process; and  

 (iii)  whether the Government will take 
necessary action to release the individuals 
detained for minor charges and produce the 
suspects who have been under extended 
detention orders in court ? 

(d) If not, why? 
 
ැු (ආචාර්ය) ුර්, වීරප්ුේකර මහතා (මහ න ආරක් ක 
අමාතයුරමා) 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரதசகர - தபொதுைக்கள் 

பொதுகொப்பு  அமைச்சர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, එා  ප්ර ානයට පිළිනකය 

ශාශසේිස.  

(අ) ශම් වනවිට දී්ගඝ ෙළ රැහවුම් නිශයෝප ාත සැෙෙරුවන් 5 
ශදශනට  පාටක් අපයාධ පරීක්ෂ්ඨට ශදපා්ගතශම්න්නකව 
වි පන් ද සැෙෙරුවන් 70 ශදශනට  රසාත ා්ගදන ාා 
විා්ග න ශෙුට්ධාසය වි පන් ද යහවාශපන විා්ග න  ප  
ෙයනු  බිස.   

ශාශසේ 1029.04.12 වන රින  ප  වූ පාසාට  ිරුරින ප්රාායයට 

සම්බන්ධ සැෙෙරුවන් රැහවුම් නිශයෝප ාත යහවාශපන ප්ර ාන 

කිරීා නකළින් එයට සම්බන්ධිත රසාත සංවිධානශ  ්රියාොපතත්වය 

ාා වුාය සම්බන්ධශයන් ෙරුණු අනාවයට  ෙයශපන ඇත. 

(ආ) (i) විා්ග න සහාා භායයට පත් සංඛ්යාව  

 

 (ii) යහවා පැ සශම් නිශයෝපය දී්ගඝ ෙයමින් යහවා 
තබාශපන  පටින සංඛ්යාව  

 

 (iii) ශදෙකි. 

  තවද, ානුෂ්ඨය ඝාතන ාා ඊට අදාළ අනුබ  දීශම් 
ශමෝදනා යටශත් පුේප යන් තිසාශදශනට  
සම්බන්ධශයන් නඩු විභාප අටෙට අදාළව උදිත 
ශපුනු  සතිපති උපශදසා පතා ශයුමුෙය ඇත. 

(ඇ) (i) නිදාසා ශෙුට, ඇප  බාදී ශාෝ නිශදුසා ශෙුට 
ඇති පටන  

 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) සු  ශමෝදනා ාත කි පශවට ත් ශම් වන විට 
යහවාශපන ශනුාැත. දී්ගඝ ෙළ රැහවුම් නිශයෝප 
ාත  පටින සැෙෙරුවන් සම්බන්ධ විා්ග න 
අවසන් වූ වාාා පරු අධිෙයටය ශවත අධිෙයට 
්රියාවලිය සහාා ිරිපතපත් ෙයනු  ැශබ්. 

()) පැන ශනුනඟී. 

 
ැු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි,- 

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පරු ාන්ත්රීනකානි, අනකරු ප්ර ාන ශෙටිශයන් අාන්න. තව 

විනාඩි 20ිස තිශබන්ශන්. නමුත්, තව ප්ර ාන කිහිපයක් වාශේා, 

ශදවැනි වටයත් ිතිපතශව ා තිශබනවා. 

කාල සීමාව අපරාධ පතික් ණ 
ප් පාර්තප්ම්න්ුරව 

ත්රුනත මර් න හා 
විමර්ශ්න 
ප්කොට්ධාුය 

2019.04.21 රින  පට 

1029.22.26 රින දක්වා 

88 98 

2019.11.17 රින  පට 

ශම් දක්වා 

24 77 

කාල සීමාව අපරාධ පතික් ණ 
ප් පාර්තප්ම්න්ුරව 

ත්රුනත මර් න හා 
විමර්ශ්න 
ප්කොට්ධාුය 

2019.04.21 රින  පට 

1029.22.26 රින දක්වා 

නැත 04 

2019.11.17 රින  පට 

ශම් දක්වා 

05 65 

  නි හුන 
ප්කො  ඇති 
ැණන 

ඇප ිළ  
නි හුන ප්කො  
ඇති ැණන 

නිප් ොුන 
ප්කො  ඇති 
ැණන 

අපරාධ පතික් ණ 
ප් පාර්තප්ම්න්ුරව 

44 03 නැත 

ත්රුනත මර් න හා 
විමර්ශ්න 
ප්කොට්ධාුය 

03 04 26 

1005 1006 



පා්ගලිශම්න්නකව 

ැු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ශාුහිස, ාා ශෙටිශයන් අාන්නම්. 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, විශ ේෂ්ඨශයන් පසුිනය දවසා 

ටිශක්ා යම් යම් පුේප යන් අත්අඩංගුවට පැ සා පිළිබහව අපට 

ාාධයවලින් දකින්න  ැුදටා. ඔවුන්ට එල් වී තිශබන ශමෝදනා 

තාිස, එක්ශෙෝ අන්තවාදය පැතියවීා, එශාා නැත්නම් 

වාාබ්වාදය පැතියවීා. පරු ඇාතිනකානි, ශාතැනදී වාාබ්වාදය 

කියන්ශන් ශාන්න ශම්ෙිස කිය ා යජය වි පන් යම් නි්ගටායෙයක් 

ාද ා තිශබනවාද කිය ා ාා දැනපන්න ෙැාැතිිස. 

 
ැු (ආචාර්ය) ුර්, වීරප්ුේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரதசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ඔේ, ඒෙ සාාානයශයන් දන්න ොයටයක්. ශාුෙද, IS 

කියන්ශන්, ාතවාදයක්. ඒ වාශේා වාාබ්වාදය කියන්ශන්, අල්වයා 

වල්බයා කියන නයාය. දිසා ාම් ආපා පාටිස තිබිය යුත්ශත්, 

ිසා ාම් ආපාට පටාැනි  පයල් ක්ා විනා  ෙළ යුනකිසද කියන 

ිකන්තනයිස ඒ නකළ තිශබන්ශන්. වාාබ්වාදය ඒ විධියිස. ඇත්ත 

ව ශයන්ා IS ාතවාදය 1024දී අුද බේග අල්-බේඩාඩි කියන 

පුේප යාිස ආයම්භ ෙශළේ. වාාබ්වාදය ඊට  තව්ගෂ්ඨ පටනාවෙට 

ිසාශසල් ා ඇති වුණු ශදයක්. ශබුශාෝ  යට වාාබ්වාදය 

තිශබන්ශන්, අල්වයා වල්බයා කියන නයාය ාතිස.  ිසා ාම් ආපා 

පාටිස ශම් ශ ෝෙශ  තිබිය යුත්ශත්, අශනට ත්  පයලු ආපම් 

විනා  ෙළ යුනකිස කියන ාතවාදයිස ඒ නකළ තිශබන්ශන්. එා නිසා 

අපි විා්ග න ෙටයුනක ෙයන අතයනකය ඒ ාතවාද දයන  පයලු 

ශදනාා අත්අඩංගුවට අයශපන ඔවුන්ශපන් රිපටා ප්ර ාන කිරීම් 

ෙයශපන යනවා. 

 
ැු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

පරු ඇාතිනකානි, ඒ කියන්ශන්, නි්ගටායෙයක් ාදාශපන 

තිශබනවා කිය ාද? 

 
ැු (ආචාර්ය) ුර්, වීරප්ුේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரதசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ඔේ, අන්ත්ගජා යට ශපුසා බැලුවාා ඔබනකාාට වාාබ්වාදය 

කියන්ශන් ශාුෙක්ද කිය ා ිතා ශාුඳින් දැන පන්න පු වන්. 

 
ැු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(ைொண்புைிகு மு ிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

පරු ඇාතිනකානි, ාශේ ඊළඟ අනකරු ප්ර ානය ශායිස. ශම්ෙ 

ොශ ෝිකත ප්ර ානයක්.  

විශ ේෂ්ඨශයන් ශපුලී පය භායව ෙටයුනක ෙයන ඇාතිවයයා 

ාැටියට ඔබනකාා පසුිනය ො ශ  ප්රති ා යාශියක්  බා  න්නා, 

ාත්ද්රවය සා සාාජ විශයෝධී ්රියාොයෙම් කි ප ශේෙට ිඩ 

ශදන්ශන් නැාැ කිය ා.  අපි දැක්ො   පුත්ත ා රිසාත්රික්ෙය නකළ 

වැඩ ෙයපු සාොය ශපුලිසා අධිොරී එපතක් ශපශ්ගයා ාාත්ායා 

ාත්ද්රවය ාා සාාජ විශයෝධී ්රියාව ට එශයහිව රිිනන් රිපටා 

ෙටයුනක ෙළ ආොයය.  ඒ පළාශත්  පටින ශේ පා න යන්ශේ 

ිල්ලීා ාත අද වන විට එනකාා සාථාන ාාරු ෙය තිශබනවා. අද 
වන විට ජාතිෙ ශපුලිසා ශෙුමිසාත් ්රියාත්ාෙ ශවනවා. ඔබනකාා 

එා තීන් ව පත්ශත් ශපුලිසා ශෙුමිසශාන් එාාට ිනහිල් ා ද? 

එශාා නැත්නම් ශේ පා න යන්ශේ බ පෑා ාත ඔබනකාාට එා 

තීන් ව පන්න  පේධ වුටාද? 

ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

පරු ාන්ත්රීනකානි, අනකරු ප්ර ාන ශෙටිශයන් අාන්න. තව 

විනාඩි 8ෙ ො යක් පාටිස තිශබන්ශන්. 

 

ැු (ආචාර්ය) ුර්, වීරප්ුේකර මහතා 
(ைொண்புைிகு (கலொநிதி) சரத் வீரதசக்கர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ඒ සම්බන්ධශයන් ශේ පා න යන්ශේ කි පා බ  කිරීාක් 

තිුදශණ් නැාැ. එනකාා එක් ශපුලිසා නි ධාපතශයක් පාටිස, පරු 

ාන්ත්රීනකාා. එපතක් ශපශ්ගයා ාාත්ායා විතයක් ශනුශවිස, 

ශපුලි පශ  ශාුහ නි ධාපතන් තව ශබුශාෝ පිපතසක් ින්නවා. එපතක් 

ශපශ්ගයා ාාතා ශවනුවට ආ නි ධාපතයා දැන් ඊටත් වඩා ශාුඳින් 

වැටලීම් ෙටයුනක ෙයශපන යනවා.  

එපතක් ශපශ්ගයා ාාත්ායා ාාරු ෙළ ශාේනකව ාා කියන්නම්. 

ඔහුට විරුේධව යම්කි ප ශපත්සම් සංඛ්යාවක් ඇවිල් ා තිශබනවා. 

ඒ ශපත්සම් විා්ග නය ෙයනනකරු තාිස ඔහු එතැනින් මීපමුව 
ප්රශේ යට ාාරු ෙය යවා තිශබන්ශන්. ඒ සාථාන ාාරු කිරීා 

ෙශළේත් ඔහුශේ ිල්ලීා ාතිස. එශාා නැතිව, එනකාා ාාරු ෙශළේ 

කි පා ශේ පා න ශාේනකවක් නිසා ශනුශවිස. ඔහුට පු වන්, 

මීපමුව ප්රශේ ශ දීත් ඔහුශේ ඒ ෝගය භායය ිෂ්ඨාට ෙයන්න.  

 අශනක් ොයටය ශම්ෙිස. ඔහු සාඟ තවත් නි ධාපතන් 

තිසාශදනට  ශාෝ තිසා පසාශදශනට  ාාරු ෙළා. ඒ අය 

සම්බන්ධශයනුත් ඔබනකාන් ා ශම් වාශේ ිල්ලීම් ෙයන්ශන් 

නැත්ශත්, ශම් වාශේ ප්ර ාන ෙයන්ශන් නැත්ශත් ඇිස? ශම්ෙ තවත් 

එක් ාාරු කිරීාක් පාටිස. ාමුදාව  වාශේා ශපුලි පශ ත් 

නි ධාපතන් ශම් ආොයයට ාාරු කිරීා  ප  වනවා.  

 

ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ප්ර ාන අංෙ 47 -240/1010- (2), පරු මමින්ද විශස පපත               

ාාතා - [සභා ප්ගභය නකළ නැත.] 

ප්ර ාන අංෙ 48 -593/1010- (2), පරු එසා.එම්.එම්. මුෂ්ඨායැා 

ාාතා - [සභා ප්ගභය නකළ නැත.] 

 
 ුසචාරක පැමිණීම් ුහ ුසචාරක නිප්ක්තන: විුනතර 
சுற்றுலொப் பயணிகளின் வருமக ைற்றும் சுற்றுலொ 

விடுதிகள்: விபரம் 
TOURIST ARRIVALS AND TOURIST RESORTS: DETAILS 

     648/2020 

49. ැු මයන්ත ිරුානායක මහතා 
 (ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க) 

 (The Hon. Mayantha Dissanayake) 

සංමායෙ අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ) (i) ව්ගෂ්ඨ 1025  පට 1028 දක්වා ශ්රී  ංොවට පැමිණි 
විශේශීය සංමායෙයන් සංඛ්යාව ශෙුපාටද  

 (ii) එා සංඛ්යාව එක් එක් යට අනුව ශවන් ශවන් 
ව ශයන් ෙවශ්ගද  

 (iii) එා සංමායෙයන්ශපන් ශ්රී  ංොවට  ැුදණු විශේ  
විනිාය ප්රාාටය, එක් එක් ව්ගෂ්ඨය අනුව ශවන් 
ශවන් ව ශයන්  ශෙුපාටද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 
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(ආ) (i) ශ්රී  ංො සංමායෙ ප්රව්ගධන ෝගයාං ය ාන්න් 
පවත්වාශපන යනු  බන සංමායෙ නිශක්තන 
සංඛ්යාව ශෙුපාටද  

 (ii) ඒවා  පිහිටා ඇති ප්රශේ  ෙවශ්ගද  

 (iii) එා සංමායෙ නිශක්තනව  ශසේවය ෙයන 
ශසේවෙයන් සංඛ්යාව ශෙුපාටද  

 යන්නත් එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) (i) ශ්රී  ංො සංමායෙ ප්රව්ගධන ෝගයාං ය වි පන් ශ්රී 
 ංොව නකළ නව සංමායෙ නිශක්තන ආයම්භ ෙය 
තිශබ්ද  

 (ii) එශසේ නම්, එා සංමායෙ නිශක්තන ෙවශ්ගද     

 යන්න තව යටත් එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

()) ශනු එශසේ නම්, ඒ ාන්ද?   
 

சுற்றுலொத்துமற அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 2015 முதல் 2018 வமரயிலொன ஆண்டுகளில் 

இலங்மகக்கு வருமக தந்துள்ள தவளிநொட்டுச் 

சுற்றுலொப் பயணிகளின் எண்ணிக்மக 

எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 (ii) தைற்படி எண்ணிக்மக ஒவ்தவொரு நொடு வொொியொக 

தவவ்தவறொக எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 (iii) தைற்படி சுற்றுலொப் பயணிகள்மூலம் இலங் 

மகக்குக் கிமடத்த அந்நியச் தசலொவணி, 

ஒவ்தவொரு வருடத்திற்கமைய தவவ்தவறொக 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) இலங்மகச் சுற்றுலொ ஊக்குவிப்புப் பணியகத் 

தின்மூலம் நடொத்தப்படுகின்ற சுற்றுலொ 

விடுதிகளின் எண்ணிக்மக எத்தமனதயன் 

பமதயும்; 

 (ii) அமவ அமைந்துள்ள பிரததசங்கள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 (iii) தைற்படி சுற்றுலொ விடுதிகளில் பணியொற்றுகின்ற 

ஊழியர்களின் எண்ணிக்மக எத்தமனதயன் 

பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) (i) இலங்மகச் சுற்றுலொ ஊக்குவிப்புப் பணியகத் 

தினொல் இலங்மகயில் புதிய சுற்றுலொ விடுதிகள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளனவொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், தைற்படி சுற்றுலொ விடுதிகள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர்  தைலும் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்தறல், ஏன்? 

  
asked the Minister of Tourism: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of tourists who visited Sri 
Lanka from 2015 to 2018; 

 (ii) the number in relation to each country, 
separately; and 

 (iii) the amount of foreign exchange earned by 
Sri Lanka from those tourists in each of the 
above years, separately? 

(b) Will he also inform this House of- 

 (i) the number of tourist resorts run by the 
Tourism Promotion Bureau of Sri Lanka; 

 (ii) their locations; and 

 (iii) the number of employees attached to those 
tourist resorts? 

(c) Will he further inform this House - 

 (i) whether new tourist resorts have been 
started by the Sri  Lanka Tourism 
Promotion Bureau  in the country; and 

 (ii) if so, what their names are? 

(d)   If not, why? 
 

ැු ිරප්න් න ගුණවර්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, එා ප්ර ානයට පිළිනකය ූ දානම්. 

ො ය පිළිබහ ප්ර ානයක් තිශබන නිසා ඔබනකාාශේ එෙඟතාව 

ාත, සංමායෙ අාාතයනකාා ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකය 

ුාාැත* ෙයනවා, පරු  ාන්ත්රීනකානි. අනකරු ප්ර ානයක් තිශබනවා 
නම් ශයුමු ෙයන්න.  

 
* ුාාප්ම්ුය මත තබන ල  ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i)  1025, 1026, 1027 ාා 1028 ව්ගෂ්ඨ ව දී ශ්රී  ංොවට පැමිණි 
විශේ  සංමායෙයන් පටන පාත දැක්ශවන පපතරි ශේ. 

 

 (ii)  ප්රධාන යටවල් අනුව 1025, 1026, 1027 ාා 1028 ව්ගෂ්ඨව දී 
පැමිණි සංමායෙයන් පටන පාත දැක්ශේ. 

ව්ගෂ්ඨය පැමිණි සංමායෙයන් පටන 

2015 1,798,380 

2016 2,050,832 

2017 2,116,407 

2018 2,333,796 
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අනු 

අංෙය 

ශන්වා පෙ යට 

(පැමිණි යට) 

ව්ගෂ්ඨය 

    2015 2016 2017 2018 

1 ින්රියාව 316,247 356,729 384,628 424,887 

2 එක්සත් 

යාජධානිය 

161,845 188,159 201,879 254,176 

3 චීනය 214,783 271,577 268,952 265,965 

4 ජ්ගානිය 115,868 133,275 130,227 156,888 

5 ඕසාශේලියාව 63,554 74,496 81,281 110,928 

6 ප්රං ය 86,126 96,440 97,282 106,449 

7 රු පයාව 61,846 58,176 59,191 64,497 

8 ඇශාපතො 

එක්සත් ජනපදය 

47,211 54,254 57,479 75,308 

9 ාා රිවිසන 90,617 95,167 79,371 76,108 

10 ෙැනඩාව 37,732 44,122 46,896 52,681 

11 ශනද්ග න්තය 32,742 41,373 51,148 57,160 

12 ිතාලිය 24,293 29,791 31,428 38,379 

13 යුක්ශ්ගනය 23,853 31,302 32,346 36,515 



පා්ගලිශම්න්නකව 

  

 (iii) 1025 ව්ගෂ්ඨශ දී උපයාපත් විශේ  විනිාය ප්රාාටය 
ඇශාපතොනු ශඩු ්ග මිලියන 1,980.6 වන අතය, 1026 
ව්ගෂ්ඨශ දී එා ප්රාාටය ඇශාපතොනු ශඩු ්ග මිලියන 
3,528.5 විය. 1027 ව්ගෂ්ඨශ දී එය ඇශාපතොනු ශඩු ්ග 
මිලියන 3,914.9 වූ අතය, 1028 ව්ගෂ්ඨශ දී උපයා පත් විශේ  
විනිාය ප්රාාටය ඇශාපතොනු ශඩු ්ග මිලියන 4,380.6 
විය. 

 
(ආ) (i) අදාළ නැත. 

  (ඇමුණුා* බ න්න) 

 (ii) අදාළ නැත. 

 (iii) අදාළ නැත. 

(ඇ) (i) අදාළ නැත. 

 (ii) අදාළ නැත. 

()) පැන ශනුනඟී. 

ව්ගෂ්ඨය විශේ  විනිාය ප්රාාටය 

(ඇ.ශඩු. මිලියන) 
2015 2980.6 

2016 3518.5 

2017 3924.9 

2018 4380.6 

1011 1012 

[පරු රිශන්ෂ්ඨා ගුටව්ගධන ාාතා] අනු 

අංෙය 

ශන්වා පෙ යට 

(පැමිණි යට) 

ව්ගෂ්ඨය 

    2015 2016 2017 2018 

57 ලිනකශේනියාව 1,764 2,304 2,959 3,386 

58 වියට්නාාය 1,798 2,200 2,551 3,189 

59 එසාශටෝනියාව 1,961 2,761 2,881 2,744 

60 ෙසෙසාතානය 6,371 7,769 6,122 2,721 

61 බාශ්ගන් 2,697 3,119 3,296 2,858 

62 ශක්රුශ ෂියාව 1,372 1,962 2,136 2,181 

63 ීමශෂ්ඨල්සා 2,344 2,406 422 416 

64 ශෙන්යාව 601 845 853 874 

65 ආ්ගජන්ටිනාව 550 706 921 1,809 

66 ශ ානය 1,693 1,855 1,725 1,367 

67 ෙටා්ග යාජයය 1,547 1,683 1,859 1,676 

68 ශාුශයුක්ශෙෝ 827 1,075 1,121 1,036 

69 ිකලි යාජයය 433 579 631 1,002 

70 ප සාතීනය 973 1,227 1,426 1,078 

71 ියාෙය 907 1,035 1,111 1,021 

72 ශාුපතෂ්ඨසා 430 652 703 720 

73 ශෙුශ ුම්බියාව 466 600 710 702 

74 සිසප්රසා 342 426 558 672 

75 සුඩානය 665 887 1,078 858 

76 ඇැාපනිසාතානය 587 860 745 861 

77 ූගතානය 397 468 737 679 

78 නිසජීපතයාව 390 444 416 412 

79 ශෙුාශයෝසා 334 366 303 191 

80 ශවනත් 16,882 10,372 1,772 24,944 

  එෙනකව 1,798,380 2,050,832 2,116,407 2,333,796 

අනු 

අංෙය 

ශන්වා පෙ යට 

(පැමිණි යට) 

ව්ගෂ්ඨය 

    2015 2016 2017 2018 

14 ජපානය 39,358 43,110 44,988 49,450 

15 සාවිට්ස්ග න්තය 22,418 26,282 28,402 33,965 

16 සාපාඤාඤය 15,582 19,425 22,361 29,208 

17 සාවීඩනය 18,423 21,589 24,275 28,267 

18 ශපෝ න්තය 13,245 14,432 15,346 20,378 

19 ශමක් ජනපදය 15,278 17,858 15,712 17,600 

20 ශඩන්ාා්ගෙය 15,203 18,097 18,647 19,223 

21 ා යා පයාව 22,772 24,727 26,414 22,808 

22 සවුරි අයාබිය 36,617 38,836 35,481 34,703 

23 ශබල්ජියා 13,054 14,387 14,616 17,519 

24 ඊරාය ය 7,790 10,391 11,080 13,833 

25 ඔසාට්රියාව 14,253 16,995 17,466 19,320 

26 පාකිසාතානය 32,300 29,965 31,815 19,116 

27 පිලිපීනය 11,305 12,747 16,845 19,303 

28  පංපකපූරුව 15,846 19,033 19,457 19,861 

29 ශනෝ්ගශේ 12,007 12,790 14,159 17,217 

30 නවීම න්තය 7,762 9,045 10,332 13,825 

31 දට ණු ශෙුපතයාව 14,373 14,520 15,963 15,748 

32 තාිස න්තය 10,112 9,462 10,828 9,178 

33 බංේ ාශේ ය 13,358 17,098 15,510 10,487 

34 අය්ග න්තය 5,970 7,912 9,806 10,830 

35 දට ණු අප්රිොව 4,717 5,208 5,726 7,416 

36 තාිසවානය 5,330 6,252 7,636 8,187 

37 ෆින් න්තය 3,830 6,682 7,334 8,888 

38 ග්රී පය 5,144 6,146 5,651 7,778 

39 ශයුශම්නියාව 3,107 4,189 4,652 5,931 

40 ශන්පා ය 5,801 12,838 5,144 5,302 

41 පිනකපා ය 3,001 3,931 5,060 5,933 

42 නක්ගකිය 3,108 3,874 4,609 4,262 

43 සාශ ෝශවකියාව 4,214 5,550 6,579 5,289 

44 ින්  ස පයාව 23,305 16,047 25,806 5,365 

45 ශබ ාරුසා 3,319 4,387 4,268 4,621 

46 ශ බනනය 4,829 6,169 7,152 5,521 

47 ඕාානය 14,216 13,268 8,343 6,846 

48 ාංශේපතයාව 2,955 3,911 4,951 4,514 

49 ඊජිකනකව 2,734 3,432 3,907 3,854 

50 එක්සත් අයාබිය 10,576 8,475 7,136 5,785 

51 ියානය 3,486 4,400 6,816 5,720 

52 ට ශේටය 6,522 5,726 4,327 3,465 

53 මියන්ාායය 2,794 3,286 4,365 3,241 

54 ශජෝ්ගදානය 3,370 4,290 5,165 3,156 

55 බ්රීම ය 1,341 1,727 1,822 2,774 

56 ොම්ශබෝජය 607 881 1,311 771 

————————— 
*  පුුනතකාලප්හ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ැු මයන්ත ිරුානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

පරු ඇාතිනකානි, අනාපතශ දී විෂ්ඨයභාය අාාතයනකාා උත්තය 

ශදිස කියා බ ාශපුශයුත්නකශවන් ාා අනකරු ප්ර ානයක් අානවා. 

විශ ේෂ්ඨශයන්ා යුක්ශ්ගන සංමායෙයන්ශේ පැමිණීා පිළිබහ දත්ත 

තිශබනවාද, ඒ අය පැමිණීා ායාා ශෙුපාට ආදායාක් අශක 

යටට  බා පත්තාද, යුක්ශ්ගනශයන් ශෙුපාට සංමායෙයන් 

සංඛ්යාවක්  ංොවට පැමිණියා ද කියා ාා දැනපන්න ෙැාැතිිස. ඒ 

ප්ර ානව ට ිරිපතශ දී පරු අාාතයනකාා උත්තය ශදිස කියා ාා 

බ ාශපුශයුත්නක ශවනවා.  සානකතිිස.  

 
ැු ිරප්න් න ගුණවර්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

පරු ාන්ත්රීනකානි, ඔබනකාා ිල් එ එා සංඛ්යා ශල්ඛ්න  පයල්  

ිරිපතශ දී ශබුශාුා ික්ානින් ඔබනකාාට සපයනවා ඇති.  

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ප්ර ාන අංෙ 50 -312/1010- (2), පරු ුදේධිෙ පතියට ාාතා. 

 
ැු බුේකරක පතිරණ මහතා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, ාා එා ප්ර ානය අානවා. 

 
ැු ිරප්න් න ගුණවර්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, තරුට ාා ක්රීඩා අාාතයනකාා 

ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකය දීා සහාා සතියෙ ො යක් 

ිල් ා  පටිනවා.   
 

රශ්නනය මුර ිරනකදී දිරිපප්, ිරතිම  නිප්ය ැ කරන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ශදවන වටය. 

 
තල් 0ිළටිැල  කුඹුක්කන් ඔය ුහ හැඩ ඔය වයාපෘති:  

රැතිය 
தல்பிட்டிகல, கும்புக்கன் ஓயொ, தஹட ஓயொ 

நீர்ப்பொசனக் கருத்திட்டங்கள்: முன்தனற்றம் 
THALPITIGALA, KUMBUKKAN OYA AND HEDA OYA 

PROJECTS: PROGRESS 

    643/2020 

 
2. ැු බුේකරක පතිරණ මහතා (ැු නලින් බණ්ඩාර  යමහ 
මහතා ප්වනුව ) 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண - ைொண்புைிகு நலின் பண்டொர 

 யைஹ சொர்பொக)   

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Nalin 
Bandara Jayamaha)  
වාපතාා්ගප අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය- (2): 

(අ) ඌව පළාශත් පිහිටි -  

 (i) තල්පිටිප  ජ ා  වයාපිතිශ  ිරි කිරීම් 
ෙටයුනකව  ප්රාාදයට ශාේනක ෙවශ්ගද  

 (ii) 2015 ව්ගෂ්ඨශ දී මුල්ප  තබන  ද ට ුරක්ෙන් ඔය 
ජ ා  වයාපිතිශ  ව්ගතාාන ප්රපතිය ෙවශ්ගද  

 (iii)  ාැඩ ඔය ජ ා  වයාපිතිශ  ව්ගතාාන ප්රපතිය 
ෙවශ්ගද   

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) ශනු එශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 

 

நீர்ப்பொசன அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) ஊவொ ைொகொணத்தில் அமைந்துள்ள -  

 (i) தல்பிட்டிகல நீர்ப்பொசனக் கருத்திட்ட 

நிர்ைொணப்பணிகளின் தொைதத்துக்கொன கொரணம் 

யொது; 

 (ii) 2015ஆம் ஆண்டு அடிக்கல் நடப்பட்டுள்ள 

கும்புக்கன் ஓயொ நீர்ப்பொசனக் கருத்திட்டத்தின் 

தற்தபொமதய முன்தனற்றம் யொது; 

 (iii) தஹட ஓயொ நீர்ப்பொசனக் கருத்திட்டத்தின் 

தற்தபொமதய முன்தனற்றம் யொது; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Irrigation: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the reasons that contribute towards the 
delay in the construction activities of the 
Thalpitigala Reservoir Project; 

 (ii) the current progress of the Kumbukkan 
Oya Reservoir Project, for which the 
foundation stone had been laid in the year 
2015; and 

 (iii) the current progress of the Heda Oya 
Reservoir Project; of the Uva Province? 

(b) If not, why? 

 
ැු ිරප්න් න ගුණවර්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, වාපතාා්ගප අාාතයනකාා 

ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකය ුාාැත* ෙයනවා.  

 
* ුාාප්ම්ුය මත තබන ල  ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) තල්පිටිප  වාපත ජ  ාා පුන්ගජන සය බ  ක්ති නිෂ්ඨාපාදන 

වයාපිතිශයහි ඇසාතශම්න්නකපත පිපතවැය වන ඇශාපතොනු 

ශඩු ්ග මිලියන 274ෙ මුදලින්  පයයට 85ක් සානදා  ටය 

මුද ක් ශ ස  බා පැ සා සහාා චීන යජශ  EXIM බැංට ව 

සාඟ 1027 වසශ්ගදී ිනවිසුාක් අත්සන් ෙය ඇත. එශාත් 

ශාශතක් අදාළ ටය ිනවිසුා සක්රීය ෙය ශනුාැති බැවින් 

වයාපිතිශ  වැඩ ෙටයුනක ශාශතක් ආයම්භ ෙය ශනුාැත. 

 (ii) වයාපිති ෙළානාෙයට ෝගයා ය 1029 ව්ගෂ්ඨශ  

අශපෝසානක ාාසශ දී සාථාපිත ෙය ඇති අතය එා වයාපිතිශ  

ශම් දක්වා වූ ප්රපතිය පාත දක්වමි.  

   ජ ා ශ  අධිපැලීම් ීමාාව HFL ූගමිශ  ස ට ණු කිරීම් 

 පයල්  ශම් වන විට අවසන් ෙය ඇත. 
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පා්ගලිශම්න්නකව 

  ජ ා ය ිරි කිරීා නිසා බ පෑාට  ක් වන පවුල් ඒෙෙ 
පටන, ශේශපුළ ාඳුනා පැ සා සා අදාළ සාාජ සමීක්ෂ්ඨට 
ශතුයනකරු රැසා කිරීා ශම් වන විට අවසන් ෙය ඇත. 

  ජ ා  ූගමියට යට වන ාැදපා ාා බඩල්ට ුරය ප්රාශේශීය 
ශල්ෙම් ශෙුට්ධාසව ට අිසති අදාළ ිඩම් අත් පත් ෙය 
පැ සා සහාා දිඩම් අත්පත් ෙය පැ සශම් ශයෝජනාවද ශම් 
වන විටත් ිඩම් අාාතයාං ය ශවත ිරිපතපත් ෙය නැත. 

  ජ ා ය ිරි ෙරීශම්දී අවහිය වන ාා්ගප පේධති ශවනුවට ිරි 
කිරීාට ශයෝජිත විෙල්ප ාා්ගප ශම් වන විටත් ාඳුනාශපන 
ඇති අතය එා ාා්ගප සැ සුම් කිරීාට අදාළව ාැනුම් ෙටයුනක 
 ප  කිරීා සහාා ාැනුම් නිශයෝප නිට ත් ෙය ඇත. 

  පපතසය ඇප ම් වා්ගතාවට අනුාැතිය  බා පැ සා සහාා, 
පපතසය ඇප ම් වා්ගතාශේ (EIA) අවසන් ශෙටුම්පත අනුාත 
කිරීශම් බ ධාපතයා වන, වන සංයක්ෂ්ඨට ශදපා්ගතශම්න්නකව 
ශවත ශම් වන විටත් ිරිපතපත් ෙය ඇත. 

  නැවත පරිංික කිරීශම් ්රියාොරී සැ ැසාා සා සාාජීය 
බ පෑා ඇප ම් (SIA) වා්ගතාව  අවසන් ශෙටුම්පත් ශම් 
වන විටත් සෙසා ෙය ඇත.  

  ජ ා ය ිරි කිරීශම්දී බ පෑාට  ක්වන ශපු  සාථාන 
ාඳුනාශපන ඇති අතය, එා ශපු  සාථාන නැවත 
ප්රතිසාථාපනය කිරීා සහාා අව ය සැ සුම් සෙසා 
ශෙශයමින් පවතී. 

  බ පෑාට  ක් වන පවුල් ඒෙෙ නැවත පරිංික කිරීම්  ප  
ෙයන ප්රශේ , වන සංයක්ෂ්ඨට ජනයාල් ශවතින් නිදාසා ෙය 
පැ සාට අදාළ ෙටයුනක  ප  ෙයමින් පවතී. එා ිඩම් 
ශෙුටසාව ට අදාළ වට ාැනුම් ෙටයුනක ද ශම් වන විට 
අවසන් ෙය ඇත. 

  පාළ නිම්න සංව්ගධන වැඩසටාන යටශත් සංව්ගධනය ෙළ 
යුනක වම් ිවුශ්ග වැේ ාා අමුණු 27ක් සා දට ණු ිවුශ්ග වැේ 
සා අමුණු 25ක් ාඳුනාශපන අදාළ  ෙයතා  ප  ශෙශයමින් 
පවතී. 

  ජ ා  බැම්ශම් ාා බැ ම්ශම් යක්ෂිතශ  මිනුම් ෙටයුනක  ප  
ෙය අවසන් ෙය ඇත. අදාළ ිඩම් ශෙුටසා අත් පත් ෙය 
පැ සාට ෙටයුනක  ප  ශෙශයමින් පවතී. 

  ජ ා  බැම්ාට අදාළ ප්රධාන පිවිසුම් ාා්ගපය ාඳුනාශපන 
ශම් වන විට අදාළ ාැනුම් ෙටයුනක ද අවසන්ව ඇත. 

  ශයෝජිත උාං ාා්ගපය ිරි ෙයනු  බන ප්රශේ  ාඳුනාශපන 
ඇති අතය, ඒවාශ  ාැනුම් ෙටයුනක ශම් රිනව   ප  
ශෙශයමින් පවතී.  

  විශ ේෂ්ඨ ූග විෂ්ඨාතා බ පෑම්ව ට  ක් විය ාැකි වයාපිති බ  
ප්රශේ ය නකළ පිහිටි සාථාන ාා නැවත පරිංික කිරීාට ශයෝජිත 
සාථාන ාඳුනා පැ සා සහාා ජාතිෙ ශපුඩනැන්ලි ප්ගශ ෂ්ඨට 
ආයතනය (NBRO) සාඟ එක්ව අදාළ සැ සුම් සෙසා 
ෙයමින් පවතී. 

  වම් ිවුරු ඇළ ාා්ගපයට අයත් වන ිඩම් ාඳුනා පැ සම් 
ෙටයුනක ශම් වන විට  ප  ශෙශයමින් පවතී. 

  ජ ා ශ  ප්රධාන ශේල්  සහාා පිවිසුම් ාා්ගපශ  
ඇසාතශම්න්නකව, නව වයාපිති ෙළානාෙයට ෝගයා ය, 
අවතැන් වන ජනතාව නැවත පරිංික කිරීාට අදාළ නිවාස 
ඇනක  වයාපිතියට අයත් අශනට ත් ශපුඩනැන්ලි ිරි කිරීශම් 
ඇසාතශම්න්නක ාා සැ සුම් සෙසා ෙය ඇත. ශම් වන විටත්, 
වයාපිති ෙළානාෙයට ෝගයා ශ  ිරි කිරීම් ෙටයුනක  ප  
ශෙශයමින් පවතී. 

  ජ ා ය නිසා බ පෑාට  ක් වන ජනතාව නැවත පරිංික 
ෙයනු  බන ප්රශේ  ආශ්රිතව විධිාත් නාපපතෙ සැ ැසාාක් 
සෙසා කිරීාට නාපපතෙ සංව්ගධන අධිොපතශ  උපශදසා ාා 
සාාය ිල් ා ඇත. 

  ිරි කිරීාට ශයෝජිත තල්පිටිප  ජ  වි ලි බ ාපායය ආශ්රිතව 
ජනනය වන වි ලිය ජාතිෙ වි ලිබ  පේධතියට සම්බන්ධ  
කිරීා සහාා අදාළ වන සැ සුම් එා ආයතන සාඟ 
ඒොබේධව ශම් වන විට සෙසා ශෙශයමින් පවතී. 

  ශාුනයාප  රිසාත්රික්ෙය නකළ පවතින උග්ර පා සය ජ  
පැටලුව සහාා විසඳුම්  බාදීා ි ක්ෙ ශෙුට පත් සැ සුම් 
සෙසා කිරීාට ජාතිෙ ජ  සම්පාදන ාා ජ ාපවාන 
ාණ්ඩ ය සාඟ ශම් වන විට අදාළ ූලලිෙ ෙටයුනක  ප  
ශෙශයමින් පවතී. 

  ජ ා ය නිසා බ පෑාට  ක් වන ජනතාව සහාා  බා දීාට 
ශයෝජිත වන්රි ාා සාන දීානා ඇනකළත් ශයෝජනා ශම් වන 
විට ශාුනයාප  රිසාපතිවයයා සාඟ සම්බන්ධ ශවමින් 
සෙසා ෙය ශම් වන විටත් අාාතයාං ය ශවත  බා දී ඇත. 

  එශාන්ා 1021 ව්ගෂ්ඨශ දී වාපතාා්ගප ශදපා්ගතශම්න්නකව 
වි පන් සෙසා ෙය ඇති  ෙයතා අධයයන වා්ගතාව 
යාවත්ොලීන කිරීා සහාා සාවිසා මැශල්න්ස ප්රසම්පාදන 
ක්රාය යටශත්  ප  කිරීාට 1028 ාා්ගනක ාස 30 වන රින 
China National Heavy Machinery Corporation 
(SINOMACH-HE) ආයතනය ාා වාපතාා්ගප අාාතයාං ය 
අතය ඇති ෙය පනු  ැබූ අවශබෝධතා ිනවිසුාට අනුව අදාළ 
 ෙයතා අධයයන වා්ගතාව ාා ූල ය ශයෝජනා ශම් වන 
විටත් භාය දී ඇත. 

 (iii) ාැඩ ඔය ජ ා  වයාපිතිශ  ව්ගතාාන ප්රපතිය පිළිබහව 
දැක්වීශම්දී ශම් වන විට, 

  ජ ා ශ  අධිපැලීම් ීමාාව (HFL) ූගමිශ  ස ට ණු කිරීා 
අවසන් ෙය ඇත. 

  ජ ා  බැම්ශම් ප්රධාන අක්ෂ්ඨශ  පිහිීමා ාඳුනා ශපන අදාළ 
ූග විදයාත්ාෙ ප්ගශ ෂ්ඨට ෙටයුනක ද  ප  ෙය ඇත. 

  නැවත පරිංික කිරීශම් ්රියාොපත සැ ැසාා සා සාාජීය 
බ පෑා ඇප ම් (SIA) වා්ගතා සෙසා ෙය ඇති අතය, එහි 
සංශ ෝධන  ප  කිරීා ප්රාාද වී ඇත්ශත් ප්රශේ ශ  
ජනතාවශපන් ශාා වයාපිතියට එල්  වන දැඩි විශයෝධතා 
ශාේනකශවනි. 

  ශයෝජිත වයාපිතිය සහාා ප්රශේ ශ  ජනතාව එල්  ෙයනු 
 බන දැඩි විශයෝධතා නිසා වන සංයක්ෂ්ඨට 
ශදපා්ගතශම්න්නකව ාන්න් පපතසය ඇප ම් වා්ගතාවට (EIA) 
අනුාැතින් ශාශතක්   බා ශනුදීා ශාේනකශවන් ශයෝජිත 
වයාපිතියට අදාළ පපතසය ඇප ම් වා්ගතාව සැෙීමා ප්රාාද වී 
ඇත. 

(ආ) අදාළ ශනුශේ.  

 

 
ුනවාාාවික විප්,වලින් ආප ාව  ප්, පවුල් 0: වන්ිර  

இயற்மக அனர்த்தங்கள் கொரணைொகப் 

பொதிக்கப்பட்டுள்ள குடும்பங்கள்: நட்டஈடு  
FAMILIES AFFECTED BY NATURAL DISASTERS:  

COMPENSATION 

  847/2020 

 
5. ැු බුේකරක පතිරණ මහතා (ැු වුණ ලියනප්ග්ධන මහතා 
ප්වනුව ) 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண - ைொண்புைிகு வருண லியனதக 

சொர்பொக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Waruna Liyanage) 

අග්රාාාතයනකාා සා මුදල් අාාතයනකාා, ුදේධ ාසන, ආපමිෙ 

ාා සංසාෙිතිෙ ෙටයුනක අාාතයනකාා සා නාපපතෙ සංව්ගධන ාා 

නිවාස අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය- (2): 

(අ) (i) 2016 ව්ගෂ්ඨශයන් පසුව ශ්රී  ංොශේ  ප  වූ 
සාවාභාවිෙ විපත් ශාේනකශවන් ආපදාවට පත් වූ 
පවුල් සංඛ්යාව ශෙුපාටද  

 (ii) ඒ අතපතන් යජය ාන්න්  බා ශදනු  බන ආපදා 
වන්රි  බා දී ඇති පවුල් සංඛ්යාව ශෙුපාටද  

 (iii) එශසේ ආපදා වන්රි  බා  දී ශනුාැති පවුල් සංඛ්යාව 
ශෙුපාටද  

 (iv) ආපදා වන්රි  බා  දී ශනුාැති පවුල් සහාා ආපදා 
වන්රි  බාදීාට තව යටත් පත වන ො ය 
ශෙුපාටද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) ශනු එශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 
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பிரதை அமைச்சரும் நிதி  அமைச்சரும், புத்தசொசன, சைய 

ைற்றும் கலொசொர அலுவல்கள் அமைச்சரும் நகர அபிவிருத்தி 

ைற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சருைொனவமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 2016 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர் இலங்மகயில் 

இடம்தபற்ற இயற்மக அனர்த்தங்கள் 

கொரணைொக பொதிக்கப்பட்டுள்ள குடும்பங்களின் 

எண்ணிக்மக யொது; 

 (ii) அவற்றில் அரசொங்கத்தினொல் வழங்கப்படும் 

அனர்த்த நட்டஈடு வழங்கப்பட்டுள்ள 

குடும்பங்களின் எண்ணிக்மக யொது; 

 (iii) இவ்வொறு அனர்த்த நட்டஈடு வழங்கப்படொதுள்ள 

குடும்பங்களின் எண்ணிக்மக யொது; 

 (iv) அனர்த்த நட்டஈடு வழங்கப்படொதுள்ள குடும்பங் 

களுக்கு அனர்த்த நட்டஈடு வழங்குவதற்கு 

தைலதிகைொக எடுக்கப்படும் கொலம் யொது; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Finance, 
Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs 
and Minister of Urban Development and Housing:  

(a) Will he inform this House -  

 (i) the number of families affected by natural 
disasters that occurred in Sri Lanka after the 
year 2016;  

 (ii) the number of families that has been granted 
with disaster compensation provided by the 
Government; 

 (iii) the number of families that has not been 
paid compensation thus; and 

 (iv) the further period of time that would be 
taken to pay disaster compensation for 
families which have not been granted with 
disaster compensation?  

(b) If not, why?   

 
ැු ිරප්න් න ගුණවර්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, අග්රාාාතය සා මුදල් අාාතය, 

ුදේධ ාසන, ආපමිෙ ාා සංසාෙිතිෙ ෙටයුනක අාාතය සා 
නාපපතෙ සංව්ගධන ාා නිවාස අාාතයනකාා ශවනුශවන් ාා එා 
ප්ර ානයට පිළිනකය ුාාැත* ෙයනවා. 
 

* ුාාප්ම්ුය මත තබන ල  ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i)   2017 ව්ගෂ්ඨය - පවුල් සංඛ්යාව 2,425,650 (ඇමුණුා 02**) 

   2018 ව්ගෂ්ඨය - පවුල් සංඛ්යාව 744,687   (ඇමුණුා 01**) 

   2019 ව්ගෂ්ඨය - පවුල් සංඛ්යාව 522,027   (ඇමුණුා 03**) 

   2020 ව්ගෂ්ඨය - පවුල් සංඛ්යාව 421,383 (ඇමුණුා 04**, 
05**) 

 (ii)  

 
 

           පා සය ජ ය  

 
 

විශ ේෂ්ඨ සානාධාය වැඩසටාන 1027/1028 

 

  ශාය 1027/1028 ව්ගෂ්ඨව දී පාටක් වියළි ො ගුණිෙ 
තත්ත්වය ශාේනකශවන් පීඩාවට පත් ශපුවි පවුල් සහාා 
්රියාත්ාෙ වූ විශ ේෂ්ඨ වියළි ස ාෙ වැඩසටානකි. 

  ශාා විශ ේෂ්ඨ සානාධාය වැඩසටාන ව්ගෂ්ඨ ශදෙක් සහාා 
පාටක් ්රියාත්ාෙ වූවකි. 

  ජාතිෙ ආපදා සාන ශසේවා ාධයසාථානය වි පන් ආපදා 
අවසාථාවන්හිදී පීඩාවට පත් පවුල් සහාා අවසාථානුකූ ව 
 බා ශදනු  බන වියළි ස ාෙ වන්රියක් ශ ස 
ශනුසැ ශක්. 

 (iii) 2019/2020 යක්ෂ්ඨට ව්ගෂ්ඨයට අදාළව සාවාභාවිෙ ආපදා 
ශාේනකශවන් පීඩාවට පත් වන්රි ශනු ද පවුල් සංඛ්යාව 
147ක් වන අතය ශපවිය යුනක වන්රි වටිනාො රුපියල් 
20,166,794කි. (ඇමුණුා 09**) 

 (iv)       2019/2020 ව්ගෂ්ඨයට අදාළ වන්රි මුදල් ෙඩිනමින්  බාශදන 
බවට ජාතිෙ යක්ෂ්ඨට භාය අයමුද  දැනුම් දී ඇත. (ඇමුණුා 
11**) 

(ආ) අදාළ ශනුශේ. 

 වර් ය 

 ාතික ුනවාාාවික ආප ා ුහහා ූ  
රක් ණාවරණ වැඩු හන ය ප්්, 
වන්ිර ලබා දී ඇති පවුල් 0 ුසඛයාව 

(ඇමුුම 0 **) 

2016.04.01 
 පට 

2017.03.31 

138,773 

2017.04.01 
 පට 

2018.03.31 

269,642 

2018.04.01 
 පට 

2019.03.31 

  29,446 

2019.04.01 
 පට 

2019.12.01 

  24,985 

2020.04.01 
 පට 

2020.12.31 

  30,201  
ාාා භාණ්ඩාපාය ප්රතිපාදන යටශත් 

(ඇාණුා 07**) 

වර් ය 
පාතිය  ලය ුහහා රතිපා න 
ලබාදී ඇති පවුල් 0 ුසඛයාව 

ඇමුුම 

2017 1,116,780 01 

2018   567,987 02 

2019   335,380 03 

2020   310,742 04 

වර් ය රතිලාා ලැූ  පවුල් 0 ුසඛයාව   ඇමුුම 

2017 735,381 08** 

2018 736,095 08** 

1017 1018 

————————— 
**  පුුනතකාලප්හ තබා ඇත. 
**  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

**  Placed in the Library. 

————————— 
**  පුුනතකාලප්හ තබා ඇත. 
**  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

**  Placed in the Library. 



පා්ගලිශම්න්නකව 

ඊ-ප්කොමර්ුන හරහා ාාණ්ඩ අප් විය: පහළුකම් 
ුැලසීම 

“ஈ - வர்த்தகம்” ஊடொக தபொருட்கள் விற்பமன:  

வசதிகள் வழங்குதல்  
SALE OF GOODS THROUGH E-COMMERCE: FACILITATION 

 

 732/2020 

 
9. ැු බුේකරක පතිරණ මහතා (ැු ප්ක්.පී.එුන. කුමාරසිිප 
මහතා ප්වනුව ) 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண - ைொண்புைிகு தக.பி.எஸ். 

குைொரசிறி சொர்பொக)  

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. K. P. 
S. Kumarasiri) 
අග්රාාාතයනකාා සා මුදල් අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය- (1): 

(අ) (i) වි ශේ  යටෙට භාණ්ඩ අශළවිය සහාා ඇති පාසුා 
ක්රාය දඊ-ශෙුා්ගසාද (e-commerce) ශවබ් 
අඩවියක් ායාා  ප  ෙයන අශළවිය වන බැවින් ශම් 
සහාා ශ ෝෙශ  මිලියන 305ෙ පාට ජනතාවක් 
දශකපෑල්ද (PayPal) දශේට්ශේද (Gateway) භාවිත 
ෙයන බවත්  

 (ii) ශ්රී  ංොශේ නිෂ්ඨාපාදන විශේ යන්ට අශළවි  
කිරීශම් දී ිාත ක්රාය භාවිත ෙළ ාැකි බවත්  

 (iii) ශ්රී  ංො ාා බැංට ව වි පන් එා ක්රාය ශ්රී  ංොශේ 
විවිත ෙය ශනුතිබීශාන් භාණ්ඩයක්/ශසේවාවක් 
 විශේ යන්ට අශළවි ෙය, විශේ  විනිාය  ැබිය 
ාැකි ආදායම් ාා්ගප ඇහිරී ඇති බවත්  

 (iv) ශ්රී  ංොශේ  ඇති දඔන් ිසන්ද (online) ක්රායට 
ශසේවා සපයන ආයතන, විශේශීය ලිපිනයන් භාවිත 
ෙයමින්දශකපෑල්ද (PayPal) ිනණුම් සෙසා ෙයන 
බවත්  

 (v) ශම් ශාේනකශවන් ශ්රී  ංොවට  ැබිය යුනක වි ා  
මුද ක්, ශෙුමිසා ව ශයන් විශේ යන්ට ශපවීාට 
 ප ව ඇති බවත්  

 එනකාා දන්ශන්ද?   

(ආ) (i) ශ්රී  ංොශේ නිෂ්ඨාපාදන / ශසේවා 
දඔන් ිසන්ද  (online) ක්රායට විශේ යන්ට අශළවි 
කිරීා සහාා පවතින බාධා  ිවත් කිරීාට පියවය 
පන්ශන්ද  

 (ii) එශසේ නම්, එා පියවය ෙවශ්ගද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද?   

(ඇ)  ශනු එශසේ නම්, ඒ ාන්ද?  

 
பிரதை அமைச்சரும் நிதி அமைச்சருைொனவமரக் தகட்ட 

வினொ: 

(அ) (i) நொடுகளுக்கிமடதய தபொருட்கமள விற்பமன 

தசய்வதற்கு இலகுவொன முமற “ஈ - வர்த்தகம்”  

(e-commerce) இமணயத்தளமூடொன விற் 

பமனயொக இருப்பதனொல், அதற்கொக சுைொர் 305 

ைில்லியன் அளவிலொன உலக ைக்கள் “தப தபல்” 

(Pay Pal) ைற்றும் “தகட்தவ” (Gateway)                  

என்பவற்மறப் பயன்படுத்துகின்றொர்கள் 

என்பமதயும்; 

 (ii) இலங்மகயின் உற்பத்திகமள தவளிநொடுகளுக்கு 

விற்பமன தசய்வதற்கு தைற்படி முமறயிமனப் 

பயன்படுத்த முடியுதைன்பமதயும்; 

 (iii) இலங்மக ைத்திய வங்கியொல் தைற்படி 

முமறயொனது இலங்மகயில் ஆரம்பிக்கப் 

படொமையொல் தபொருட்கள் / தசமவகமள 

தவளிநொடுகளுக்கு விற்பமன தசய்து, அந்நியச் 

தசலொவணிமயப் தபறக்கூடிய வருைொன 

வழியொனது தமடப்பட்டுள்ளது என்பமதயும்; 

 (iv) இலங்மகயில் கொணப்படுகின்ற இமணயவழி 

(online) முமறமைக்கமைய தசமவகமள 

வழங்கும் நிறுவனங்கள் தவளிநொட்டு 

முகவொிகமளப் பயன்படுத்தி 'தப தபல்' (PayPal) 

கணக்குகமளத் தயொர் தசய்கின்றன 

என்பமதயும்; 

 (v) இதன் கொரணைொக இலங்மகக்கு 

கிமடக்கக்கூடிய தபருைளவு நிதிமய தரகுப் 

பணைொக தவளிநொடுகளுக்குச் தசலுத்ததவண்டி 

ஏற்பட்டுள்ளததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) இலங்மகயின் உற்பத்திகள், தசமவகள் 

“இமணயவழி” (online) முமறமைக்கமைய 

தவளிநொடுகளுக்கு விற்பமன தசய்மகயில் 

கொணப்படும் தமடகமள நீக்குவதற்கு 

நடவடிக்மக தைற்தகொள்ளப்படுைொ என்பமதயும்; 

 (ii) தைற்படி நடவடிக்மககள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்?  

 
asked the Prime Minister and Minister of Finance: 

(a) Is he aware that- 

 (i) nearly 305 million people around the world 
use PayPal Gateway as the e-commerce 
websites are the easiest channels to sell 
goods to a foreign country;     

 (ii) aforesaid option can be used to sell Sri 
Lankan goods to foreign countries; 

 (iii) foreign exchange income channels related 
to sale of goods and services to foreign 
countries are rendered useless as the 
Central Bank of Sri Lanka has not made 
aforesaid option available in Sri Lanka; 

 (iv) Sri Lankan companies that use the online 
systems to provide services, create PayPal 
accounts with  foreign addresses; and 

 (v) a huge amount of  income that should reach 
Sri Lanka has been diverted to foreign 
countries as commissions due to aforesaid 
reason? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether steps will be taken to  remove  
existing  barriers with regard to sale of  
goods and  services to foreign countries by 
way of online systems; and 

 (ii) if so, of aforesaid measures? 

(c) If not why? 
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ැු ිරප්න් න ගුණවර්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, අග්රාාාතය  සා මුදල් 

අාාතයනකාා ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකය ුාාැත* 
ෙයනවා.  
 

* ුාාප්ම්ුය මත තබන ල  ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ශකපෑල් යනු ඇාපතො එක්සත් ජනපදය පදනම් ෙයපත්, 'ඊ 
ශෙුා්ගසා ' ශය ම් ශසේවා සැපයුම්ෙරුශවක් වන, වි ා  ාා 
ජනප්රිය අන්ත්ගජා  ශපවීම් ශදුයටුවකි. ශකපෑල් ාංපත 
ශවළහාා සහාා ආයක්ෂිත ශපවීම් ක්රායක් ශ ස ප්රධාන 
ව ශයන් භාවිත ෙයිස. දැනට, ශකපෑල් පාත දැක්ශවන 
ොණ්ඩ යටශත් යටවල්/ෙ ාප 100ෙට වැඩි පටනෙට 
ශසේවා සපයිස. 

i. මුදල් යැවීා (send),  ැබීා (receive) සා ආපසු 
පැ සා (withdraw) සාඟ අතිශ්ගෙ විශ ේෂ්ඨාංප. 

ii. මුදල් යැවීා  (send),  ැබීා  (receive), සා ආපසු 
පැ සා (withdraw). 

iii. මුදල් යැවීා (send), පාටක් නමුත්  ැබීා  (receive) 
ෙළ ශනුාැෙ. 

 2020 ශදවන ෝගනකශේදී ශ ුව පුයා සක්රීය ශකපෑල් 
ිනණුම් මිලියන 346ක් තිුදණි.  (ූල ාරය: 
statista.com)  

 (ii)  ප්රධාන ව ශයන් ාංපත ශවළහාශම්දී භාණ්ඩ ාා ශසේවා 
විකිණීශාන් ශාෝ මි දී පැ සශාන් ශ්රී  ංොවට අයමුදල් 
 බා පැ සාට ශාෝ යැවීාට ශකපෑල් භාවිත ෙළ ාැකිය. 
නමුත් ශම් වන විට ශකපෑල් වි පන් ශ්රී  ංොවට, භාණ්ඩ ාා 
ශසේවා මි දී පැ සශාන් පසු මුදල් යැවීශම් පාසුො (money 
send facility) පාටක්  බා දී ඇත. 

 (iii) ශකපෑල් වි පන් ශ්රී  ංොව දමුදල් යැවීා පාටක්ද (money 
send only) යටක් ශ ස ව්ගීමෙයටය ෙය ඇත. පසුිනය වසය 
අටෙ  පට ශකපෑල්  ැබීශම් (money receive facility) 
පාසුො සක්රීය කිරීා සහාා ශ්රී  ංො ාා බැංට ව කිහිප 
වතාවක් ඇාපතො එක්සත් ජනපදය,  පංපකපූරුව සා 
ින්රියාව ශකපෑල් නි ධාපතන් සා යජශ  බ ධාපතන් සාඟ 
ෙරුණු දක්වා ඇත. 

  (iv) ශ්රී  ංොව සහාා අංප සම්පූ්ගට ශකපෑල් ශසේවාවක් (money 
receive facility)  බා පත් පසු, පපතශී ෙිසන්ට ඔවුන්ශේ 
ශේශීය විදුත් ලිපිනයන් ශවත ිනණුම් නි්ගාාටය ෙළ ාැකි 
අතය ඔවුන්ශේ ශේශීය ශකපෑල් ිනණුම්ව ට මුදල්  බා පත 
ාැකිය.  

 (v) ශකපෑල් යනු ශ්රී  ංොශවන් පිටත ්රියාත්ාෙ වන සාවාධීන 
මුදල් හුවාාරු යන්රටයක් බැවින් එවැනි ිනණුම් නි්ගාාටය 
කිරීා පිළිබහ ශතුයනකරු ශසුයා පැ සාට ශ්රී  ංො ාා 
බැංට වට ශනුාැකිය. එහි ෝගයයන් ශ්රී  ංොශේ ශයගු ා ප 
යටශත් ශනුාැත. එබැවින්, විශේ  යටව ට ප ා යන 
ශෙුමිසා මුද  අධීක්ෂ්ඨටය කිරීාට ාා පටනය කිරීාට ශ්රී 
 ංො ාා බැංට වට ශනුාැකිය.  

(ආ) (i) ව්ගතාානශ දී ශ්රී  ංොව යනු ශකපෑල් පේධතිය නකළ මුදල් 
යැවීශම් (money send facility) ාැකියාව පාටක් ඇති 
යටකි. ශාා මුදල්  බා පැ සශම් පාසුො (money receive 
facility) ශ්රී  ංොවට  බා පැ සා සහාා ශ්රී  ංො ාා 
බැංට ව වි පන් කි ප  බාධෙයක් නි්ගාාටය ශනුෙයිස. 1023 
 පට ශ්රී  ංො ාා බැංට ව ශාා පාසුො ශ්රී  ංොවට  බා 
පැ සාට උත්සාා ෙයිස. ශකපෑල් මුදල්  ැබීශම් පාසුො 
(money receive facility) පිළිබහ සාසාත අවශබෝධය  බා 
පැ සා සහාා ශකපෑල් වි පන් ඔවුන්ශේ ශයෝජනා ශ්රී 
 ංොවට ිරිපතපත් ෙළ යුනකය.  

 (ii)  ශකපෑල්  පය ශයෝජනා ිරිපතපත් ෙළ පසු ශ්රී  ංො ාා 
බැංට ව ශකපෑල් අධිොපතය සාඟ වැඩ කිරීාට ෙැාැත්ශතන් 
පසුශවිස. ශකපෑල්ව ට අාතයව, ාංපත ශවළහාශම්දී භාවිත 
ෙළ ාැකි තවත් ාංපත ශපවීම් ක්රා කිහිපයක් තිශබ්. (උදා: 
PayHere, Direct Pay සා WebxPay) භාණ්ඩ ාා ශසේවා 
විකිණීශාන් විශේ  මුදල් ශපන ඒාට ශ්රී  ංොවට ශාා 
ශපවීම් ක්රා භාවිත ෙළ ාැකිය. 

a. Xoom 

 Xoom යනු ශ්රී  ංොවට ක්ෂ්ඨණිෙව මුදල් හුවාාරු 
ෙළ ාැකි ශසේවාවකි. ප්රමුඛ් ඩිජිටල් මුදල් හුවාාරු 
සැපයුම්ෙරුශවට  වන Xoom ශෙෝපශ්ගෂ්ඨන් 1025 දී 
 පය මුදල් හුවාාරු ශසේවාව ශ්රී  ංොවට රියත් ෙයන 
බව නිශේදනය ෙශළේය. Xoom ශේශීය වාණිජ බැංට  
සාඟ ාවුල් වී ඇති අතය Xoom  හි මුදල් හුවාාරු 
ශසේවා දැන් යටවල් 33ක් දක්වා වයාකත වී පවතී.  

b. Skrill 

 Skrill යනු අඩු වියදම් ජාතයන්තය මුදල් හුවාාරුව 
ශෙශයහි අවධානය ශයුමු ෙයමින් අන්ත්ගජා ය 
ායාා ශපවීම් සා මුදල් හුවාාරුව  ප  කිරීාට ිඩ 
ස සන දඊ ශෙුා්ගසාද වයාපායයකි.  

c. Payoneer 

 Payoneer යනු ාංපත මුදල් හුවාාරුව සා ඩිජිටල් 
ශපවීම් ශසේවා සපයන ූල ය ශසේවා සාාපාකි. 
ිනණුම් හිමියන්ට ඔවුන්ශේ බැංට  ිනණුාට, 
Payoneer ඊ-පසුම්බියට ශාෝ නැවත පූයටය ෙළ 
ාැකි ශපය ශපවුම් ාාසාට්ග ො ම බැය ො මපතෙට 
අන්ත්ගජා ය ායාා  ශාෝ විකිණීශම් සාථානයෙදී 
මුදල් යැවීා ශාෝ  ැබීා ෙළ ාැකිය.  

d. Earthport  

 ශේ  ීමාා අතය පනුශදනු ආ පයාවට පු ල් ෙළ 
Earthport, ශේ  ීමාා අතය පනුශදනු සහාා ප්රමුඛ් 
ශපශළේ ශපවීම් ශසේවා සැපයුම්ෙරුශවකි.  

(ඇ) පැන ශනුනීම.  

 
 

මහනුවර ිරුනත්රික්කප්හ ප්ුේවා වියුක්තිය: විුදම් 
கண்டி ைொவட்டத்தில் தவமலவொய்ப்பின்மை: 

தீர்வுகள் 
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12. ැු මයන්ත ිරුානායක මහතා 
(ைொண்புைிகு ையந்த திசொநொயக்க) 
(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

අග්රාාාතය  සා මුදල් අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ) (i) ාානුවය රිසාත්රික්ෙශ  පවතින රැකියා වියුක්ති 
අනුපාතය එක් එක් ප්රාශේශීය ශල්ෙම් 
ශෙුට්ධාසය අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ශෙුපාටද  

 (ii) එා රැකියා වියුක්තිය සහාා  බා ශදනු  බන 
විසඳුම් ෙවශ්ගද  

 (iii) එා විසඳුම්  බා දීා නකළින් සපුයා පැ සාට 
අශකක්ෂිත ි ක්ෙ ෙවශ්ගද  

 (iv) එා ි ක්ෙ සපුයා පැ සාට ශපන ඇති පියවය 
ෙවශ්ගද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) ශනු එශසේ නම්, ඒ ාන්ද?  
 

பிரதை அமைச்சரும் நிதி அமைச்சருைொனவமரக் தகட்ட 

வினொ: 

(அ) (i) கண்டி ைொவட்டத்தில் கொணப்படும் தவமல 

வொய்ப்பின்மை விகிதம் ஒவ்தவொரு பிரததச 

தசயலகப் பிொிவு வொொியொகவும் தவவ்தவறொக 

யொது; 

 (ii) தைற்படி தவமலவொய்ப்பின்மைக்கொக வழங்கப் 

படும் தீர்வுகள் யொமவ; 

 (iii) தைற்படி தீர்வு வழங்கலின்மூலம் அமடந்து 

தகொள்வதற்கு எதிர்பொர்க்கப்படும் இலக்குகள் 

யொமவ; 
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පා්ගලිශම්න්නකව 

 (iv) தைற்படி இலக்குகமள அமடவதற்கொக எடுக்கப் 

பட்டுள்ள நடவடிக்மககள் யொமவ; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of  Finance: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the unemployment ratio in the Kandy 
District, separately by each Divisional 
Secretary's Division;  

 (ii) the solutions to be offered to said 
unemployment;  

 (iii) the targets expected to be achieved by 
offering the said solutions; and 

 (iv) the steps taken to achieve the said targets? 

(b) If not, why?  

 
ැු ිරප්න් න ගුණවර්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, අග්රාාාතය  සා මුදල් 

අාාතයනකාා ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකය ුාාැත* 
ෙයනවා.  

 
* ුාාප්ම්ුය මත තබන ල  ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ජනශල්ඛ්න ාා සංඛ්යාශල්ඛ්න ශදපා්ගතශම්න්නකශේ ප්රොශිත 
දත්තයන්ට අනුව, 1029 ව්ගෂ්ඨශ  ාානුවය රිසාත්රික්ෙශ  
රැකියා වියුක්ති අනුපාතය  පයයට 6.6ක් ශේ. ශෙශසේ ශවතත් 
ප්රාශේශීය ශල්ෙම් ශෙුට්ධාස ාට්ටමින් රැකියා වියුක්ති 
අනුපාතය ජනශල්ඛ්න ාා සංඛ්යාශල්ඛ්න ශදපා්ගතශම්න්නකව 
ප්රො යට පත් ෙයනු ශනු ැශබ්. ිරිපතශ දී පැවැත්වීාට 
නියමිත ජන ාා නිවාස සංපටනශ දී ප්රාශේශීය ාට්ටමින් 
දත්ත  බා පැ සාට සැ සුම් ෙය ඇත. 

  (ii) අතිපරු ජනාධිපතිනකාාශේ දශස භාපයශ  දැක්ාද ප්රතිපත්ති 
ප්රො යට අනුව උපාධිධාපතන් බහවා පැ සා සා උසසා ශපළ 
විභාපය සාත්, සාාානය ශපළ විභාපය සාත් ාා සාාානය 
ශපළ විභාපය අසාත් පිපතසාව  විරැකියාව අඩු කිරීාට 
ෙටයුනක ෙයනු  ැශබ්. ඒ සහාා යජශ  ප්රතිපත්ති යාමුශේ 
යජශ  විවිධ අං  නකළින් රැකියා ජනනය කිරීාට සා එය  
අං යන්ට අදාළ වන පපතරි නිපුටතා සංව්ගධනය සහාා යජය 
විවිධ වැඩ පිළිශවළ යාශියක් ාඳුනාශපන ඇති අතය, යජය 
ාන්න් සානදාිස ශපුලී අනුපාත යටශත් සාවයං 
රැකියා ාීනන්ට සා නව ේගාාන්ත ආයම්භ කිරීා සහාා 
ූල ය ආයතන ාන්න් දැනටාත් වැඩසටාන් යාශියක් 
ාඳුනාශපන, ්රියාත්ාෙ කිරීාට පියවය ශපන ඇත. 
විශ ේෂ්ඨශයන්ා සාිේධි වයවසායෙිසන් සහාා සානදාිස 
ශපුලී අනුපාත යටශත් ටය පාසුෙම්  බා දීාට ෙටයුනක 
ශයුදා ඇත. එශාන්ා ාානුවය රිසාත්රික්ෙ ය පාදෙ ෙයපත් 
විවිධ වයාපිති යාශියක් විවිධ අං  (ප්රවාාන, නාපපතෙ 
සංව්ගධන, ෙිෂි වයවසාය) නකළින් ආයම්භ ෙය ඇති අතය, 
එාන්න් රැකියා අවසාථා බිහි කිරීාට ෙටයුනක ශයුදා ඇත. 

 (iii) •  රැකියා වියුක්තිය අඩු කිරීා. 

  •  ආදායා ිාළ නැංවීා. 

  •   කපත්ො නකයන් කිරීා. 

  •  රැකියා සුයක්ෂිතභාවය තාවුරු කිරීා. 

  •  නිෂ්ඨාපාදන ිාළ නැංවීා. 

  •  විශේ  විනිාය ිප ම් ව්ගධනය කිරීා.    

 (iv) 1029.21.32 රින වන විට උපාධිය සපුයා ඇති උපාධිධාපතන් 
සංඛ්යාව අනකපතන් පළමු අරියය යටශත් උපාධිධාපතන් 
50,000ක් යාජය ශසේවයට බහවා පැ සාට ෙටයුනක ෙය ඇති 
අතය, දැනට ින් 49,448ක් ශසේවා සාථානව ට අනුයුක්ත 
ෙය ඇත. එිසන් 45,093ක් ශසේවයට වා්ගතා ෙය ඇත. ින් 
3,662ක් ාානුවය රිසාත්රික්ෙයට අනුයුක්ත ෙය ඇති අතය, 
එිසන් 3,368ක් වැඩ භාය ශපන තිශබ්. ශදවන අරියය යටශත් 
උපාධියට ශනුපැළශපන රැකියාවෙ නියත වීා යන පදනා 
යටශත් උපාධිධාපතන් 20,000ක් යාජය ශසේවයට බහවා 
පැ සා සහාා ෙැබිනට් අනුාැතිය  බා දී ඇත. ඒ අතපතන් 
සු සුෙම් සම්පූ්ගට ෙළ 7,882ක් 1012.01.02 රින ශසේවා 
සාථානව ට අනුයුක්ත කිරීාට ෙටයුනක ූ දානම් ෙය ඇත. 
ින් 571ක් ාානුවය රිසාත්රික්ෙය සහාා අනුයුක්ත ශෙශ්ග. 
තවද, යාජය ශසේවා, පළාත් සභා ාා පළාත් පා න 
අාාතයාං ය ාන්න් විශදසා යටව  උපාධි සම්පූ්ගට ෙය 
ඇති උපාධිධාපතන් අතපතන් අය ම් ෙය ඇති 4,096ෙශේ ිරිපත 
ෙටයුනක සහාා ශතුයනකරු එෙනක ෙයමින් පවතී.  

  මීට අාතයව, පාත සහාන් වැඩ පිළිශවළ ාන්න් උසසා 
ශපළ විභාපය සාත්, සාාානය ශපළ විභාපය සාත් ාා 
සාාානය ශපළ විභාපය අසාත් පිපතසාව  විරැකියාව අඩු 
කිරීාට ෙටයුනක ෙයනු  ැශබ්. 

  i. සාාානය ශපළ අසාත් අඩු ආදායම් ාීන තරුට 
තරුණියන්  ක්ෂ්ඨයෙට (200,000) රැකියා  බා දීා. 

   ශාා වැඩසටාන යටශත් සාාානය ශපළ අසාත් අඩු 
ආදායම් ාීන පවුල්ව  තරුට තරුණියන්  ක්ෂ්ඨයෙට 
රැකියා  බා දීශම් වැඩ ෙටයුනක දැනටාත් ආයම්භ ෙය 
ඇත. ඒ අනුව දැනට 34,548ශදශනට  සහාා පත්වීම්  බා 
දී ඇති අතය, ින් 34,027ශදශනට  පුහුණුව සහාා වා්ගතා 
ෙය ඇත. ඒ අතපතන් ාානුවය රිසාත්රික්ෙශ  1,262ක් 
සහාා පත්වීම්  බා දී ඇති අතය, ින් 1,090ක් පුහුණුව 
සහාා වා්ගතා ෙය ඇත. 

  ii.  සංමායෙ ේගාාන්තය රියුණු කිරීා.  

   යජශ  රිගු ොලීන ආ්ගථිෙ ි ක්ෙ අනුව දැනට මිලියන 
1.3ක්ව පවතින සංමායෙිසන්ශේ පැමිණීා 1030 වන විට 
මිලියන 7 දක්වා වැඩි කිරීාටත් ඒ නකළින් උපයන විශේ  
විනිාය ඇශාපතොනු ශඩු ්ග බිලියන 4  පට ඇාපතොනු 
ශඩු ්ග බිලියන 20 දක්වා වැඩි කිරීාටත් 
බ ාශපුශයුත්නක ශේ. සංමායෙ ේගාාන්තය ආශ්රිත 
විත්තීය පුහුණුව  බා දීාට ෙටයුනක ආයම්භ ෙය ඇත. 
සංමායෙ ේගාාන්තශ  නියැශළන්නන් සංඛ්යාව 
මිලියනය දක්වා වැඩි කිරීා නකළින් ිාළ රැකියා 
ප්රාාටයක් බිහි කිරීාට  අශකක්ෂිතය. එාන්න් සංමායෙ 
පුයවයයක් වන ාානුවය රිසාත්රික්ෙය නකළ සංමායෙ 
ක්ශෂ්ඨේරයට අදාළ නව රැකියා උත්පාදනය වනු ඇත. 

  iii. සු  ාා ාධය පපතාාට ේගාාන්ත රියුණු කිරීා. 

   පසුිනය වසය කිහිපශ  ්රියාත්ාෙ වූ සංය ්ගට බ  
ප්රතිපත්ති ාා බැංට   සති-රීති නිසා යශට් සු  ාා ාධය 
පපතාාට වයාපාය වි ා  ෙඩා වැීමාෙට  ක් වූ අතය, 
නව යජශ  ප්රතිපත්ති යාමුව වන ශස භාපයශ  දැක්ා 
නකළින් ඒ පිළිබහ විශ ේෂ්ඨ අවධානයක් ශයුමු ෙයමින් සු  
ාා ාධය පපතාාට ක්ශෂ්ඨේරය නඟා  පටුවීා සහාා 
ශයෝජනා ාා ාවක් ිරිපතපත් ෙය ඇත. ඒ අනුව දැනටාත් 
සු  ාා ාධය පපතාාට ේගාාන්ත රියුණු කිරීා සහාා 
යජය වි පන් බ  සාන  බා දී ඇත. එශසේා වසා දාා ඇති 
සු  ාා ාධය පපතාාට වයාපාය නැවත ශපුඩනැංවීාටත්, 
පවතින වයාපාය පු ල් ෙය පැ සාටත්, නව වයාපාය 
ආයම්භ කිරීාටත් යජය විශ ේෂ්ඨ සානදාිස වැඩසටානක් 
ආයම්භ ෙය ඇත. ඒ අනුව, 1012 අය  වැය ප්රතිපාදන 
යටශත් ග්රාමීය ජනතාවශේ ජීවන තත්ත්වය නඟා  පටුවීා 
සහාා  

  • සාම්ප්රදාිසෙ ේගාාන්ත ආශ්රිත පම්ාානව ට 
සුවිශ ේෂ්ඨ වූ භාණ්ඩ නිෂ්ඨාපාදනය කිරීාට අව ය ූල ය 
පාසුෙම් සැ ීමා. 

  • උපශේ ෙ ශසේවා  බා දීා ාා ේගාාන්තපුය 
පිහිටුවීා සහාා රුපියල් මිලියන 4,000ක්  බා දීා. 

  • සාිේධි බැංට  වි පන් යාජය බැංට ව  සාභාීමත්වය 
ඇතිව රුපියල් මිලියන 80,000ක් පාට වන 
ිනකරුම් ශයුදා පනිමින් ග්රාමීය ප්රශේ ව  
වයවසායෙයන් රිපතාත් කිරීා සහාා ශයෝජිත ටය 
ශයෝජනා ක්රා ්රියාත්ාෙ කිරීා. 
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  • සාිේධි ොන්තා ශවළහ ජා   ක්තිාත් කිරීා 
ාන්න් ොන්තා වයවසායෙිසන් 15,000ක් බිහි කිරීා 
සහාා රුපියල් මිලියන 2,000ක්  බා දීා. 

  • සු  ාා ාධය පපතාාට වාණිජාය ෙිෂි ශපුවි 
ශපුළවල් සංව්ගධනය සහාා රුපියල් මිලියන 
2,500ක්  බා දීා. 

  • ශේශීය කිපත නිෂ්ඨාපාදනය ප්රව්ගධනය කිරීා සහාා කිපත 
ශපුවීන් රිපතපැන්වීා (සානදාිස ටය ශෙුන්ශේ ප 
යටශත් කිපත ශපුවීන්ට පවිසන් මි දී පැ සා, 
අභිජනනය, පව පාල් ිරිකිරීා සා උපෙයට මි දී 
පැ සා) සහාා ප්රාශේශීය සංව්ගධන බැංට ව ායාා 
ටය පාසුෙම් සැප ා සහාා රුපියල් මිලියන 
1,000ක්  බා දීා ආදී ශ ස විවිධ වැඩසටාන් 
්රියාත්ාෙ කිරීා සහාා ප්රතිපාදන ශවන් ෙය තිශබ්.  

   ශාා ්රියාාා්ගප පැ සා නකළින් ශ්රී  ංොශේ සාසාත 
සු  ාා ාධය පපතාාට වයවසායෙයන්ට ප්රති ාභ 
අත්වන අතය, එා ේගාාන්තව  රියුණුවක් ඇති 
ශේ. ඒ නකළින් ද ාානුවය රිසාත්රික්ෙශ  රැකියා 
අවසාථා වි ා  ප්රාාටයක් බිහි ශේ.  

 iv. විත්තීය පුහුණු අවසාථා වැඩි කිරීා. 

   විවිධ ක්ශෂ්ඨේරයන් සහාා විත්තිෙයන් බිහි කිරීශම් අයමුණින් 
යජය දැනටාත් විවිධ පියවය පනිමින්  පටිිස. අධයාපන 
සු සුෙම් ශනුස ො අව ය  පසුන්ට විත්තීය ාා තාක්ෂ්ඨට 
පුහුණු අවසාථා  බා දීා, දැනට පවත්නා  පයලු විත්තීය 
පුහුණු ආයතන ඒොබේධ ෙය ානාව විහි ණු තාක්ෂ්ඨණිෙ 
ාා ෝගමිෙ වි ාවවිදයා  විදයායතන පේධතියක් ආයම්භ 
කිරීා, දැනට පවත්නා ජාතිෙ විත්තීය සු සුෙම් වැඩි කිරීා 
ාා ඊට අනුපවපව ශ්රී  ංො සු සුෙම් යාමුව සංශ ෝධනය 
කිරීා සාාය පියවයයන් ශ ස දැක්විය ාැෙ. ඒ අනුව, 
විත්තීය පුහුණු අවසන් ෙය NVQ 3  පට 7 දක්වා සු සුෙම් 
 ැබූ නව වයාපාය ආයම්භ කිරීාට අශකක්ෂ්ඨා ෙයන තරුට 
වයවසායෙිසන් සහාා ප්රාශේශීය සංව්ගධන බැංට ව ායාා 
ටය පාසුෙම් සැප ාට රුපියල් මිලියන 500ක් 1012 අය 
වැය ප්රතිපාදන යටශත් ශවන් ෙය තිශබ්. ශාශසේ විත්තීය 
පුහුණු අවසාථා නකළින් ාානුවය රිසාත්රික්ෙශ  ද රැකියා 
නියුක්තිය ිාළ නැංවීාට ාැකියාව  ැශබ්.  

 v. සු  අපනයන ශභෝප සා ෙිෂිෝගමිෙ ශභෝප වපාව රියුණු 
කිරීා. 

   ට රුඳු, පම්මිපතසා, ෙරුංො ආරි ට  බඩු නිෂ්ඨාපාදන 
ප්රතිඅපනයන තානම් ෙය ඇති අතය, බඩිපතඟු, යටෙජු 
ආනයනය ීමාා ෙය ඇත. ශාවැනි පියවය ාන්න් සු  
අපනයන ශභෝප වපාව  නියත වන ශපුවීන් රිපත පැන්වීාක් 
 ප  වන අතය, එා නිෂ්ඨාපාදන ිාළ යිස. තවද, අධි 
තාක්ෂ්ඨණිෙ ෙිෂි ේගාාන්තය ප්රව්ගධනය කිපතා සහාා 
ෙ ාපීය ාට්ටමින් සමුපොය ශපුවිපළවල් ඇති කිරීාට 
බ ාශපුශයුත්නක ශේ. ශාා පියවයයන් නකළින් ශපුවීන්ශේ 
සා ඒ ආශ්රිත නිෂ්ඨාපාදන ේගාාන්තව  රියුණුවක් ඇති ශේ. 
එාන්න් ද ාානුවය රිසාත්රික්ෙශ  රැකියා වියුක්තිය අඩු 
කිරීාට ාැකියාව  ැශබ්.  

(ආ) පැන ශනුනීම. 

 
ප්ේලප්නයි රාප්ේශීය ප්ර හල: පුරප්පාඩු 
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22.ැු බුේකරක පතිරණ මහතා (ැු සිවිානම් ශ්රීතරන් මහතා 
ප්වනුව ) 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண - ைொண்புைிகு சிவஞொனம் 

சிறீதரன் சொர்பொக)    

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Sivagnanam Shritharan) 

ශස ඛ්ය අාාතයනකමියශපන් ඇූ  ප්ර ානය- (2): 

(අ) යාපනය රිසාත්රික්ෙශ , ශේ  ශනිස ප්රාශේශීය ශල්ෙම් 
ශෙුට්ධාසය නකළ ශේ ශනිස ප්රාශේශීය ශයෝා  පවතින 
බව එනකමිය දන්ශන්ද? 

(ආ)  එා ශයෝා  සහාා සාථිය මවදයවයශයක් පත් ශනුකිරීා 
ශාේනකශවන් ප්රශේ ශ   ජනතාව පීඩා විඳින බව එනකමිය 
පිළිපන්ශන්ද  

(ඇ) (i)  එා ශයෝා  සහාා අනුාත ශසේවෙ සංඛ්යාව 
ශෙුපාටද  

 (ii) එා ශයෝා  සහාා ශම් වනශතක් සාථිය 
මවදයවයශයක් පත් ශනුකිරීාට ශාේනක ෙවශ්ගද   

 (iii) ජනතාවට ප්ර සාත මවදය ශසේවාවක්  බා දීා 
සහාා ශේ ශනිස ප්රාශේශීය ශයෝාශල් ශම් වනවිට 
පවතින ෝගය ාණ්ඩ  පුයකපාඩු පුයවනු  බන 
රිනය ෙවශ්ගද   

 යන්න එනකමිය ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

()) ශනු එශසේ නම්, ඒ ාන්ද?  

 
சுகொதொர அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) யொழ்ப்பொண ைொவட்டத்தின் தவலமண பிரததச 

தசயலகப் பிொிவில் தவலமண பிரததச மவத்திய 

சொமல அமைந்துள்ளததன்பமத அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) இவ்மவத்தியசொமலக்கொக நிரந்தர மவத்தியதரொருவர் 

நியைிக்கப்படொதுள்ளமையினொல் பிரததசத்திலுள்ள 

ைக்கள் பொதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பமத அவர் 

ஏற்றுக்தகொள்வொரொ? 

(இ) (i) தைற்படி மவத்தியசொமலக்கொக அங்கீொிக்கப் 

பட்ட பதவியணி யொததன்பமதயும்; 

 (ii) தைற்படி மவத்தியசொமலக்கு இதுவமர நிரந்தர 

மவத்தியதரொருவர் நியைிக்கப்படொமைக்கொன 

கொரணம் யொததன்பமதயும்; 

  (iii) ைக்களுக்கு திருப்திகரைொன ைருத்துவ 

தசமவயிமன வழங்குவதற்கொக தவலமண 

பிரததச மவத்தியசொமலயில் தற்தபொது நிலவும் 

பதவியணி தவற்றிடங்கமள நிரப்பும் திகதி 

யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஈ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Health: 

(a) Is she aware that the Welanei Regional Hospital is 
located in the Welanei  Divisional Secretary's 
Division in the Jaffna District? 

(b) Will she admit that people residing in the said area 
immensely suffer due to a doctor not being 
permanently appointed to the aforesaid hospital? 

(c) Will she inform this House of - 

 (i) the approved cadre of the said hospital;  

 (ii) the reasons for not  hitherto appointing a 
permanent doctor to the aforesaid  hospital; 
and 

 (iii) the date on which the current cadre 
vacancies of the Welanei Regional Hospital 
will be filled with a view to providing an 
optimum service to the people? 

(d) If not, why? 
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පා්ගලිශම්න්නකව 

ැු ිරප්න් න ගුණවර්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, ශස ඛ්ය අාාතයනකමිය 

ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකය ුාාැත* ෙයනවා. 
  
*ුාාප්ම්ුය මත තබන ල  ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)  ඔේ. 

(ආ)   සාථිය මවදය නි ධාපතන් ශදශදනට  ශේ ශනිස ප්රාශේශීය ශයෝාශල් 
ශසේවය ෙයිස. 

(ඇ)  (i)   ශේ ශනිස ප්රාශේශීය ශයෝාශල් අනුාත ශසේවෙ සංඛ්යාව 
පාතින් දැක්ශේ. 

 

 (ii)   පැන ශනුනඟී. 

 (iii)    පැන ශනුනඟී. 

 

())  පැන ශනුනඟී. 

  

 

ශ්රී ලසකාව   පැමිප්ණන විප්ේශ්ැත රමිකයන් හා 
නිප්ර ධායන ක යුුර: විුනතර 

இலங்மகக்கு வருமக தரும் புலம்தபயர் 

ததொழிலொளர்கள் ைற்றும் தனிமைப்படுத்தல் 

தசயன்முமற: விபரம் 
MIGRANT WORKERS RETURNING TO SRI LANKA AND 

QUARANTINE ACTIVITIES: DETAILS 

      
  863/2020 

2ව.ැු බුේකරක පතිරණ මහතා (ැු මනූ  නානායක්කාර 
මහතා ප්වනුව ) 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண - ைொண்புைிகு ைனுஷ 

நொணொயக்கொர சொர்பொக)    
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Manusha Nanayakkara) 
ෙම්ෙරු අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය- (2): 

 

(අ) (i) 2020.01.01  පට 1010.20.20 දක්වා   ර ී  ංොවට 
පැමිණි විශේ පත ශ්රී  ාංකිෙ රමිෙයන් සංඛ්යාව 
ශෙුපාටද  

 (ii) එා රමිෙයන් පැමිණි යටව  නම් ෙවශ්ගද   

ොණ්ඩ 

අංෙය 
රැකියාව අනුාත 

ශසේවෙ 

සංඛ්යාව 

01 මවදය නි ධාපත 2 

02 දන්ත   ය මවදය 1 

03 පවුල් ශස ඛ්ය  ශසේවිො 2 

04 ඖෂ්ඨධ සංශයෝජෙ 2 

05 පතයැ රු 1 

06 උපසාථායෙ/සාත්නක ශසේවෙ 6 

07 සාායෙ (ෙනිෂ්ඨාධ) 6 

08 සාායෙ (සාාානය) 2 

09 මුයෙරු 1 

 (iii) ශ්රී  ංොවට පැමිණීා සහාා ශම් වනවිට ලියාපරිංික 
වී  පටින විශේ පත ශ්රී  ාංකිෙ රමිෙයන් සංඛ්යාව 
ශෙුපාටද  

  (iv) එා රමිෙයන් ශසේවය ෙයනු  බන යටව  නම් 
ෙවශ්ගද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද?  

(ආ) (i) විශේ පත ශ්රී  ාංකිෙ රමිෙයන් ශ්රී  ංොවට 
ශපන්වා පැ සා සහාා අනුපානය ෙයනු  බන 
ක්රාශේදය ෙවශ්ගද  

 (ii) එා රමිෙයන් නිශයෝධායනය කිරීා සහාා 
අනුපානය ෙයනු  බන ක්රාශේදය ෙවශ්ගද  

 (iii)  එා රමිෙයන් නිශයෝධායනය කිරීා 
සම්බන්ධීෙයටය කිරීා සහාා ඇවන්ට් පා්ග ම 
(Avant Guard) ආයතනයට  බා දී තිශබ්ද  

 (iv) එශසේ නම්, ඒ සහාා අනුපානය ෙය ඇති 
ක්රාශේදය ෙවශ්ගද  

 (v)  එක් රමිෙයට  නිශයෝධායනය කිරීා සහාා 
ඇවන්ට් පා්ග ම ආයතනය වි පන් අය ෙයනු  බන 
මුද  ෙවශ්ගද  

 (vi)  ඇවන්ට් පා්ග ම ආයතනය වි පන් ශම් වනවිට 
නිශයෝධායනයට ශයුමු ෙය ඇති  රමිෙයන් 
සංඛ්යාව ශෙුපාටද  

 යන්නත් එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) ශනු එශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 
 

 

ததொழில்  அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 2020.01.01 முதல் 2020.10.10 வமர இலங்மக க்கு 

வருமக தந்துள்ள இலங்மகயின் புலம்தபயர் 

ததொழிலொளர்களின் எண்ணிக்மக யொததன் 

பமதயும்; 

 (ii) தைற்படி ததொழிலொளர்கள் எந்நொடுகளிலிருந்து 

வருமக தந்துள்ளனர் என்பமதயும்; 

 (iii) இலங்மகக்கு வருவதற்கொக இதுவமர பதிவு 

தசய்துள்ள இலங்மகயின் புலம்தபயர் ததொழிலொ 

ளர்களின் எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (iv) தைற்படி ததொழிலொளர்கள் பணிபுொியும் நொடு 

களின் தபயர்கள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) (i) இலங்மகயின் புலம்தபயர் ததொழிலொளர்கமள 

இலங்மகக்கு அமழத்து வருவதற்குப் பின்பற்றப் 

படவுள்ள வழிமுமற யொததன்பமதயும்; 

 (ii) தைற்படி ஊழியர்கமள தனிமைப்படுத்துவதற் 

கொக பின்பற்றப்படவுள்ள வழிமுமற யொததன் 

பமதயும்; 

 (iii) தைற்படி ஊழியர்களின் தனிமைப்படுத்தமல 

ஒருங்கிமணப்பதற்கு "அவன்கொர்ட்" (Avant 

Guard)  எனும் நிறுவனத்திற்கு தபொறுப்பளிக்கப் 

பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iv) ஆதைனில், அதற்கொக பின்பற்றப்பட்டுள்ள 

வழிமுமற யொததன்பமதயும்; 

 (v) ஒரு ததொழிலொளமர தனிமைப்படுத்துவதற்கொக 

அவன்கொர்ட் நிறுவனம் அறவிடும் ததொமக 

யொததன்பமதயும்; 
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 (vi) அவன்கொர்ட் நிறுவனத்தினொல் இதுவமர 

தனிமைப்படுத்தலுக்கொக ஆற்றுப்படுத்தப் 

பட்டுள்ள ததொழிலொளர்களின் எண்ணிக்மக 

யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச் சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Labour: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the number of Sri Lankan migrant workers 
who came to Sri Lanka from 01.01.2020 to 
10.10.2020; 

 (ii) the countries from which they came; 

 (iii) the number of Sri Lankan migrant workers 
who have registered themselves to come to 
Sri Lanka so far; and  

 (iv) the countries in which they had been 
employed? 

(b) Will he also inform the House-  

 (i) the procedure to be adopted in bringing Sri 
Lankan migrant workers to Sri Lanka; 

 (ii) the procedure to be followed in 
quarantining the migrant workers who 
arrive in Sri Lanka; 

 (iii) whether Avant Garde has been assigned the 
coordination of quarantining such workers;  

 (iv) if so, the methodology that has been 
adopted for that; 

 (v) the amount charged by Avant Garde for 
quarantining each worker; and  

 (vi) the number of workers who have been sent 
for quarantining through Avant Garde so 
far? 

(c)     If not, why? 
 

ැු ිරප්න් න ගුණවර්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, ෙම්ෙරු අාාතයනකාා 

ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකය ුාාැත* ෙයනවා. 
 

 ුාාප්ම්ුය මත තබන ල  ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

(අ)  (i)    2021.03.30 රින වනවිට යටවල් 26ෙ ශ්රී  ාංකිෙ රමිෙයන් 
56,403ක් ශායටට පැමිට ඇත. ඒ පිළිබහ විසාතය ඇමුණුා - 
02හි** සවිසාතයාත්ාෙව දක්වා ඇත. 

 (ii)   2021.03.30 රින වනවිට එය  රමිෙයන් පැමිණි යටව  නම් 
ඇමුණුා - 02හි දැක්ශේ. 

 (iii)   2021.03.30 රින වනවිට යටවල් 25ෙ ශ්රී  ාංකිෙ රමිෙයන් 
34,896ක් ශායටට පැමිණීා සහාා ලියාපරිංික වී ඇත. 
(ඇමුණුා - 01)** 

 (iv)   එා ශ්රී  ාංකිෙ රමිෙයන් ශසේවය ෙයනු  බන යටව  නම් 
ඇමුණුා - 01හි දැක්ශේ. 

(ආ)  (i)    විපානිෙ ශසේවෙිසන්ද ඇනක ව  පයලු ශ්රී  ාංකිෙිසන් 
රිවිසනට ශපන්වා පැ සාට ෙටයුනක ෙයනු  බන්ශන් 
ශෙුවි ම - 29 නිවායටය කිරීශම් ජාතිෙ ශාශායුම් 
ාධයසාථානය ශේ. ශම් සහාා විශේ  ෙටයුනක අාාතයාං ය, 
විශේ  දූත ාණ්ඩ  ාා විශේ  ශසේවා නියුක්ති ෝගයාං ය 
අව ය දායෙත්වය  බා ශේ. නිශයෝධායන ාධයසාථානව  
පවතින ධාපතතාව ාා ප්රමුඛ්තා  ැිසසානකව අනුව ඔවුන් 
ශපන්වා පැ සා  ප  ෙයනු  බිස. විපානිෙ ශසේවෙිසන් 
සහාා වැඩි අවසාථාවක්  බා දීා පිණිස ෝගයාං  වියදමින් 
විපානිෙ ශසේවෙිසන් සහාාා ශවන් වූ නිශයෝධායන 
ාධයසාථාන පිහිටුවීා සහාා සු සු සාථාන ශතෝයා පැ සාට 
විශේ  රැකියා ප්රව්ගධන ාා ශවශළහ පළ විවිධාංීමෙයට 
යාජය අාාතයාං ය ාන්න් ශම් වනවිට අව ය පියවයශපන 
ඇත. එා රිසාත්රික් ාට්ටමින් ාඳුනා පත් සාථාන දැනටාත් 
ශෙුවි ම - 29 නිවායටය කිරීශම් ජාතිෙ ශාශායුම් 
ාධයසාථානය ශවත දැනුම් දී ඇති අතය, ඒ නකළින් සු සු 
ාධයසාථාන 46ක් ාඳුනාශපන ඇති අතය, එහි ිරිපත වැඩ 
ෙටයුනක ශස ඛ්ය ාා්ගශපෝපශේ යන්ට අනුකූ ව  ප  
ෙයමින් පවතී. 

 (ii)   විශේ පතව  පට පැමිශටන ශ්රී  ාංකිෙිසන් සහාා ාැකි 
උපපතා අයුපතන් ශනුමිශල් නිශයෝධායන පාසුෙම් සැප ාට 
ශෙුවි ම - 29 නිවායටය කිරීශම් ජාතිෙ ශාශායුම් 
ාධයසාථානය ෙටයුනක ෙයමින්  පීම. තවද, ශ්රී  ංො විශේ  
ශසේවා නියුක්ති ෝගයාං ශ  ාැරිාත් වීා ාත විපානිෙ 
රමිෙයන්ාට ශනුමිශල් නිශයෝධායන පාසුෙම් සැප ා 
සහාා ආාාය පානාරිය ඇනක ව  පයලු පාසුෙම්වලින් යුනක 
ශාෝටල් දායෙ නිශයෝධායන ාධයසාථාන සාථාපිත ෙය 
ඇති අතය ිරිපත සතිය නකළ ඔවුනට එා පාසුෙම් භුක්ති 
විඳීාට ාැකියාව උදා  ශේ. ඒ අනුව, එක් සතියෙදී රමිෙයන් 
572ක් නිශයෝධායනය කිරීාට  ැශබන අතය එා පාසුෙම් 
සැප ා සහාා ෝගයාං යට සතියෙට රුපියල් මිලියන 
28ෙට ආසන්න මුද ක් වැය කිරීාට  ප  වී ඇත. ශාාන්න් 
අඟහිඟෙම් ඇති විපානිෙ රමිෙයන්ට සානයක්  ැශබන 
බව ශාා පරු සභාවට සනකටින් ප්රො  ෙයනු ෙැාැත්ශතමි. 

  එශාන්ා, ශප ේපලිෙ නිශයෝධායන ාධයසාථාන සහාා 
ශයුමු වීාට අශකක්ෂ්ඨා ෙයන විපානිෙ ශසේවෙිසන් ඇනක  
ඕනෑා ශ්රී  ාංකිෙශයට ට ඔවුන්ශේ ෙැාැත්ත පපතරි මුදල් 
වැය ෙය නිශයෝධායනය වීශම් ක්රාශේදයක් ්රියාත්ාෙ ෙය 
ඇත. 

 (iii)   රමිෙයන් නිශයෝධායනය කිරීා සම්බන්ධීෙයටය 
සම්බන්ධව විශේ  ශසේවා නියුක්ති ෝගයාං ය ශාෝ ශාා 
අාාතයාං ය ඇවන්ට් පා්ග ම (Avant  Guard) ආයතනය 
සාඟ ෙටයුනක ෙය ශනුාැත. 

 (iv)   පැන ශනුනඟී. 

 (v)   පැන ශනුනඟී. 

 (vi)   පැන ශනුනඟී. 

(ඇ)   පැන ශනුනඟී. 

 
රක්ෂිත වනාන්තර: විුනතර 
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28. ැු බුේකරක පතිරණ මහතා (ැු රවුෆන හකීම් මහතා 
ප්වනුව ) 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண - ைொண்புைிகு றவுப் ஹகீம் 

சொர்பொக)    
(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Rauff 
Hakeem) 
වනජීවී ාා වන සංයක්ෂ්ඨට අාාතයනකාාශපන් ඇූ                   

ප්ර ානය- (1): 

(අ) (i) වන සංයක්ෂ්ඨට ආ ා පනත අනුව යම් ූගමියක් 
සංයක්ෂිත වනාන්තයයක් ශ ස පැසට් 
නිශේදනයක් ාන්න් ප්රො යට පත් කිරීාට 
සම්පූ්ගට විය යුනක ූලලිෙ අව යතා ෙවශ්ගද  

 (ii) වන සංයක්ෂ්ඨට ආ ාපනත යටශත් ශම් දක්වා 
ප්රො යට පත්ෙය ඇති යක්ෂිත වනාන්තය 
සංඛ්යාව ශෙුපාටද   

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

1029 1030 

————————— 
** පුුනතකාලප්හ තබා ඇත. 
**  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

**  Placed in the Library. 



පා්ගලිශම්න්නකව 

(ආ) එා එක් එක්  වනාන්තයය, යක්ෂිත වනාන්තයයක් ශ ස 
ප්රො යට පත්ෙළ රිනය, එයට අයත් වන ූගමි ප්රාාටය ාා 
අදාළ  පතියම් පිළිබහ  පයලු විසාතය රිසාත්රික් ාා ප්රාශේශීය 
ශල්ෙම්  ශෙුට්ධාස ාට්ටමින් ශවන් ශවන් ව ශයන් 
ෙවශ්ගද   

 යන්නත් එනකාා  ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) ශනු එශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 
 

வனசீவரொசிகள் ைற்றும் வனப் பொதுகொப்பு அமைச்சமரக் 

தகட்ட வினொ: 

(அ) (i) வனப் பொதுகொப்பு கட்டமளச் சட்டத்தின் 

பிரகொரம் ஏததனும் நிலப் பகுதி பொதுகொக்கப்பட்ட 

வனப் பிரததசைொக வர்த்தைொனி அறிவித்தலின் 

மூலம் பிரகடனப்படுத்தப்படுவதற்கு பூர்த்தி 

தசய்யப்பட தவண்டிய அடிப்பமடத் ததமவகள் 

யொமவ என்பமதயும்; 

 (ii) வனப் பொதுகொப்பு கட்டமளச் சட்டத்தின் கீழ் 

இதுவமர பிரகடனப்படுத்தப் பட்டுள்ள பொதுகொக் 

கப்பட்ட வனப் பிரததசங்களின் எண்ணிக்மக 

எத்தமன என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) தைற்படி ஒவ்தவொரு வனப் பிரததசமும் பொதுகொக் 

கப்பட்ட வனப் பிரததசைொக பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட 

திகதி, அதில் உள்ளடங்கும் நிலப்பரப்பு ைற்றும் 

ததொடர்புமடய வமரபடங்கள் அமனத்தும் பற்றிய 

விபரங்கள் ைொவட்ட ைற்றும் பிரததச தசயலகப் பிொிவு 

ைட்ட வொொியொக தனித்தனியொக யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Wildlife and Forest 
Conservation: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the basic requirements to be met in order to 
declare a certain area as a forest reserve 
through a Gazette Notification as per the  
Forest Conservation Ordinance; and 

 (ii) the number of forests hitherto declared as 
forest reserves under the Forest 
Conservation Ordinance? 

(b) Will he also inform this House separately, on 
District and Divisional Secretaries' Divisions basis 
- of all the details about the dates on which each of 
the aforesaid forests had been declared as a forest 
reserve, the extent of  land that belongs to each 
such forest and about the relevant maps? 

(c) If not, why? 

 
ැු ිරප්න් න ගුණවර්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, වනජීවී ාා වන සංයක්ෂ්ඨට 

අාාතයනකාා ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකය ුාාැත* 
ෙයනවා. 

 

* ුාාප්ම්ුය මත තබන ල  ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i)    ප්රශේ යට ආශේණිෙ වන අනනය වූ පපතසය පේධතියෙ 
සත්ත්ව, වික්ෂ්ඨ තා සා ක්ෂුද්රජීවී විශ ේෂ්ඨයන් වහවීශම් 
ත්ගජනයෙට භාජන වීාට ිඩ ඇතැිස ශප ස යාා. 

  විය  වූ ජාන විදයාත්ාෙ සම්පත් ඇති අනනය වූ පපතසය 
පේධතියකින් සාන්විත වීා. 

  පංපා  වණීෙයටය වීා සා  පඳීයාා වැළැක්වීශම් 
අව යතාව 

  ප්රාාටවත් ව්ගෂ්ඨාපතනය  ැශබන බවට ෙටයුනක 
සැ ැසාවීශාන් පා සය ශාෝ බ   ක්තිය සහාා අව ය ජ ය 
සපයන ජ ා   පඳීයාා වැළැක්වීශම් අව යතාව 

  ජන ජීවිතයට ාානිෙය වූ නාය යාම් ාා ිනනි ඇවිළීම් යන 
ෙරුණු වැළැක්වීශම් අව යතාවක් ඇති වීා. 

  පපතසය විදයාත්ාෙ නක නයක් ඇති කිරීා සහාා ආයක්ෂ්ඨා 
ෙය පත යුනක වූ යජශ  ිඩාක් වීා. 

  එශාන්ා යම් යක්ෂිත වනයෙ සම්පූ්ගටශයන්ා ශාෝ එහි 
යම් නි ාිකත ප්රශේ යක් වීා. 

 (ii) 

 
(ආ)   අදාළ ශතුයනකරු ඇමුණුශාහි* දක්වා ඇත. 

(ඇ) අදාළ ශනුශේ. 

       
 

 ාතික පාුල් 0: කුුණෑැල ිරුනත්රික්කය  

ததசிய பொடசொமலகள்: குருணொகல் ைொவட்டம்  
NATIONAL SCHOOLS: KURUNEGALA DISTRICT  

           489/2020 

33. ැු බුේකරක පතිරණ මහතා (ැු ුර ාර දදනිල් 0 අමරප්ුේන 
මහතා ප්වනුව ) 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண - ைொண்புைிகு துஷொர இந்துனில் 

அைரதசன சொர்பொக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Thushara Indunil Amarasena) 
අධයාපන අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ) (i) ට රුටෑප  රිසාත්රික්ෙශ  පිහිටි එක් එක් ප්රාශේශීය 
ශල්ෙම් ශෙුට්ධාසය නකළ පිහිටා ඇති ජාතිෙ 
පාසල් සංඛ්යාව ශෙුපාටද  

 (ii) එා ජාතිෙ පාසල්ව  නම් ෙවශ්ගද  

 යන්න ශවන් ශවන් ව ශයන් එනකාා ශාා සභාවට 
දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) අවා ජාතිෙ පාසල් සංඛ්යාවක් සහිත රිසාත්රික්ෙශ  
ප්රාශේශීය ශල්ෙම් ශෙුට්ධාසව  පිහිටි ජාතිෙ පාසල් 
සංඛ්යාව ිාළ දැමීාට අාාතයාං ය පනු  බන පියවය 
ෙවශ්ගද යන්නත් එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ)  ශනු එශසේ නම්, ඒ ාන්ද?  
 

கல்வி அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i) குருணொகல் ைொவட்டத்தில் அமைந்துள்ள 

ஒவ்தவொரு பிரததச தசயலகப் பிொிவிலுமுள்ள 

ததசிய பொடசொமலகளின் எண்ணிக்மக 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

  වනාන්තය 

ප්රාාටය 

ූගමි ප්රාාටය 

(ශාක්ශටයාය) 

සංයක්ෂිත 

වනාන්තය 

128 179,915 

යක්ෂිත 

වනාන්තය 

657 1,097,479 

එකුරව 785 1,277,394 

1031 1032 

[පරු ුදේධිෙ පතියට  ාාතා] 

————————— 
*  පුුනතකාලප්හ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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 (ii) தைற்படி ததசிய பொடசொமலகளின் தபயர்கள் 

யொமவ என்பமதயும்; 

 தனித்தனிதய அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) ஆகக் குமறந்த எண்ணிக்மகயொன ததசிய 

பொடசொமலகமளக் தகொண்ட ைொவட்டத்தின் பிரததச 

தசயலகங்களிலுள்ள ததசிய பொடசொமலகளின் 

எண்ணிக்மகமய அதிகொிப்பதற்கு அமைச்சு 

எடுக்கவுள்ள நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமதயும் 

அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ?  

(இ) இன்தறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House, separately- 

 (i) the number of National Schools located in 
each of the Divisional Secretaries' Divisions 
in Kurunegala District; and 

 (ii) the names of those National Schools? 

(b) Will he also inform this House of the steps that 
will be taken by the Ministry to increase the 
number of National Schools in the Divisional 
Secretaries' Divisions of the district that have 
minimum numbers of National Schools? 

(c) If not, why? 
 
ැු ිරප්න් න ගුණවර්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, අධයාපන අාාතයනකාා 

ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකය ුාාැත* ෙයනවා. 
 

* ුාාප්ම්ුය මත තබන ල  ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ට රුටෑප  රිසාත්රික්ෙශ  පවතින ජාතිෙ පාසල් සංඛ්යාව 
30කි. 

 (ii) ඔේ.  

  ට රුටෑප  රිසාත්රික්ෙශ  එක් එක් ප්රාශේශීය ශල්ෙම් 
ශෙුට්ධාසය නකළ පිහිටා ඇති ජාතිෙ පාසල්ව  නම් 
ඇමුණුශාහි** දක්වා ඇත.  

(ආ) ඔේ. 

 ජාතිෙ පාසල් සංඛ්යාව 2,000ක් දක්වා ිාළ නැංවීශම් වැඩසටාන 
පාත සහාන් අරියය යටශත් ්රියාත්ාෙ කිරීාට ෙටයුනක ශයුදා ඇත. 

 අරියය 2 : දැනට කි ප  ජාතිෙ පාස ක් ශනුාැති ප්රාශේශීය ශල්ෙම් 
ශෙුට්ධාස 213ක් සහාා ජාතිෙ පාසල් 213ක් සංව්ගධනය කිරීා. 

 අරියය 1 :  පයලුා ප්රාශේශීය ශල්ෙම් ශෙුට්ධාස ආවයටය වන පපතරි 
පාසල් 673ක් සංව්ගධනය කිරීා. 

 පළමු අරියය යටශත් ට රුටෑප  රිසාත්රික්ෙශයහි දැනට කි ප  ජාතිෙ 
පාස ක් ශනුාැති ප්රාශේශීය ශල්ෙම් ශෙුට්ධාස 09ක් ඇති අතය, එා 
ප්රාශේශීය ශල්ෙම් ශෙුට්ධාස 09 සහාා නව ජාතිෙ පාසල් 09ක් 
සංව්ගධනය කිරීාට ෙටයුනක ශයුදා ඇත.  

 ශදවන අරියය යටශත් ට රුටෑප  රිසාත්රික්ෙශයහි  පයලුා ප්රාශේශීය 
ශල්ෙම් ශෙුට්ධාස ආවයටය වන පපතරි ආසන්න ව ශයන් නව 
ජාතිෙ පාසල් 50ක් සංව්ගධනය කිරීාට සැ සුම් ෙය ඇත.  

(ඇ) අදාළ ශනුශේ. 

නැ ප්යනහිර ප ාප්්, ගුු ුරලනය:  
ැනු ලබන ිළයවර   

கிழக்கு ைொகொணத்தில் ஆசிொியர் சைநிமல: 

நடவடிக்மக  
TEACHER BALANCE IN EASTERN PROVINCE: STEPS TAKEN 

     866/2020 

37. ැු දම්රාන් මහරූෆන මහතා 
(ைொண்புைிகு இம்ரொன் ைஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
අධයාපන අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය -  (2):  

(අ) (i) නැශපනහිය පළාශත් අධයාපන ෙ ාප අතපතන් 
ගුරු අතිපතක්තයක්  පවතින අධයාපන ෙ ාපව  
නම් ෙවශ්ගද  

 (ii) එා අතිපතක්ත ගුරුවරුන් සංඛ්යාව එක් එක් විෂ්ඨය 
අනුව ශවන් ශවන් ව ශයන් ශෙුපාටද  

 (iii) නැශපනහිය පළාශත් අධයාපන ෙ ාප අතපතන් 
ගුරු හිඟයක්  පවතින අධයාපන ෙ ාපව  නම් 
ෙවශ්ගද  

 (iv) එා හිඟ ගුරුවරුන් සංඛ්යාව එක් එක් විෂ්ඨය අනුව 
ශවන් ශවන් ව ශයන් ශෙුපාටද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ආ) ශම් වනවිට නැශපනහිය පළාත් සභාව ්රියාත්ාෙ ශනුවන 
අතය එා පළාත් සභාශේ පපතපා නය සිජුවා අදාළ 
ආණ්ඩුොයවයයා යටශත් ්රියාත්ාෙ වන බැවින් 
නැශපනහිය පළාශත් ගුරු සානකලිතයක් ඇති කිරීාට 
අාාතයාං ය වි පන් ෙඩිනම් පියවය පන්ශන්ද යන්නත් 
එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) ශනු එශසේ නම්, ඒ ාන්ද? 

 
கல்வி அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  கிழக்கு ைொகொணக் கல்வி வலயங்களுள் ஆசிொியர் 

ைிமக கொணப்படும் கல்வி வலயங்களின் 

தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (ii )  தைற்படி ைிமகயொகவுள்ள ஆசிொியர்களின் 

எண்ணிக்மகயொனது ஒவ்தவொரு பொட ொீதியில் 

தவவ்தவறொக எத்தமன என்பமதயும்; 

 (iii )  கிழக்கு ைொகொண கல்வி வலயங்களுள் ஆசிொியர் 

பற்றொக்குமற நிலவும் கல்வி வலயங்களின் 

தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iv )  அவ்வொறு பற்றொக்குமறயொகவுள்ள ஆசிொியர் 

களின் எண்ணிக்மகயொனது ஒவ்தவொரு பொட 

ொீதியில் தவவ்தவறொக எத்தமன என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(ஆ) தற்தபொது கிழக்கு ைொகொண சமப இயங்கொத 

நிமலயில், ைொகொண சமபயின் நிர்வொக நடவடிக் 

மககள் தநரடியொக உொிய ஆளுநொின்கீழ் 

தைற்தகொள்ளப்படுவதனொல் கிழக்கு ைொகொணத்தில் 

ஆசிொியர் சைநிமலமய ஏற்படுத்துவதற்கு அமைச் 

சினொல் துொித நடவடிக்மககள் தைற்தகொள்ளப்படுைொ 

என்பமதயும் அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 
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————————— 
**  පුුනතකාලප්හ තබා ඇත. 
** நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

**  Placed in the Library. 



පා්ගලිශම්න්නකව 

asked the Minister Education: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the names of the Education Zones in which 
there is an excess of teachers, out of the 
Education Zones in the Eastern Province; 

 (ii) the number of such excess teachers in 
relation to each subject, separately; 

 (iii) the names of the Education Zones in which 
there is a shortage of teachers, out of the 
Education Zones in the Eastern Province; 
and 

 (iv) the number of such teachers in short supply 
in relation to each subject, separately? 

(b) Will he also inform this House whether the 
Ministry would take expeditious measures to 
effect the teacher balance in the Eastern Province 
as the Eastern Provincial Council does not 
function at present and the administration of the 
Provincial Council functions directly under the 
purview of the Governor? 

(c) If not, why? 
 
ැු ිරප්න් න ගුණවර්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, අධයාපන අාාතයනකාා 

ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකය ුාාැත* ෙයනවා. 
 

* ුාාප්ම්ුය මත තබන ල  ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) නැ ශඟනහිය පළාශත් අධයාපන ෙ ාප අතපතන් ගුරු 
අතිපතක්තයක් පවතින අධයාපන ෙ ාපව  නම් පාත පපතරි 
ශේ. 

  ත්රිට ටාා ය 

  මුතූ්ග 

  කින්නියා 

  ෙන්තශල් 

  ත්රිට ටාා ය උනකය 

  ාඩෙ පුව 

  ාඩෙ පුව බටහිය 

  ාඩෙ පුව ාධයා 

  ෙල්ට ඩා 

  පරිපතකපුව 

  අම්පාය 

  ෙල්මුශණ් 

  අක්ෙයපත්නකව 

  සාන්නකමය 

  තිරුක්ශෙෝවිල් 

  ාාඔය 

  ශදහිඅත්තෙණ්ඩිය 

 (ii)  එා අතිපතක්ත ගුරුවරුන් සංඛ්යාව එක් එක් විෂ්ඨය අනුව 
ශවන් ශවන් ව ශයන් ඇමුුම 01** යටශත් දක්වා ඇත.  

 (iii) නැ  ශඟනහිය පළා ශත් අධයාපන ෙ ාප අතපතන් ගුරු හිඟයක් 
පවතින අධයාපන ෙ ාපව  නම් පාත පපතරි ශේ. 

  ත්රිට ටාා ය 

  මුතූ්ග 

  කින්නියා 

  ෙන්තශල් 

  ත්රිට ටාා ය උනකය 

  ාඩෙ පුව 

  ාඩෙ පුව බටහිය 

  ාඩෙ පුව ාධයා 

  ෙල්ට ඩා 

  පරිපතකපුව 

  අක්ෙයපත්නකව 

  සාන්නකමය 

  තිරුක්ශෙෝවිල් 

  ාාඔය 

  ශදහිඅත්තෙණ්ඩිය 

 (iv) ඔේ. 

  එා හිඟ ගුරුවරුන් සංඛ්යාව එක් එක් විෂ්ඨය අනුව ශවන් 
ශවන් ව ශයන් ඇමුුම 02** යටශත් දක්වා ඇත.  

(ආ) ඔේ. 

  පයලු පළාත්හි ආණ්ඩුොයවරුන්, පළාත් අධයාපන ශල්ෙම්වරුන්, 

පළාත් අධයාපන අධයක්ෂ්ඨවරුන් ාා අධයාපන අාාතයාං ශ  

නි ධාපතන්ශේ සාභාීමත්වශයන් ාා අධයාපන ශල්ෙම්නකාාශේ 

ප්රධානත්වශයන් 1010.22.14 රින Zoom තාක්ෂ්ඨටය ඔසාශසේ පළාත් 

ගුරු පුයකපාඩු ාා ගුරු නක නය පිළිබහව සාෙච්ඡාවක් පවත්වන  දී. 

 එහිදී ජාතිෙ පාසල් ාා පළාත් අතය ගුරු නක නයක්  ප  කිරීා පිළිබහව 

දී්ගඝ ව ශයන් සාෙච්ඡා ෙයන  ද අතය, නැ ශඟනහිය පළාත් 

ආණ්ඩුොයනකාා ඇනක   පයලු පළාත් ආණ්ඩුොයවරුන් ඒ සහාා තා 

එෙඟතාව පළ ෙයන  දී. ඒ අනුව ගුරු සාථාන ාාරුවීම් ප්රතිපත්තියක් 

සෙසා කිරීාටත්, පළාත් පාසල් අතය පළාත් පාසල්, ජාතිෙ පාසල් 

අතය පළාත් නකළ ාා පළාත් අතය ගුරු නක නයක්  ප  කිරීාටත් 

එෙඟතාව පළ විය. 

 තවද, ශාා වසශ්ග ශික්ෂ්ඨට ඩිකශ ෝාාධාපතන් ශවත ගුරු පත්වීම් 

 බාදීශම්දී පළාත් පාසල්හි පවතින පුයකපාඩු සහාා ප්රමුඛ්තාව  බා 

ශදමින් පත් කිරීම්  ප  ෙයනු  බන බව ද පළාත් ආණ්ඩුොයවරුන් 

ශවත දැනුම් ශදන  දී. 

 ඒ අනුව නැ ශඟනහිය පළාත ශවත නව පත්වීම් ාීනන් 424 ශදශනට  

ශයුමු ෙය ඇති අතය, 1012.02.28 රින  පට ්රියාත්ාෙ වන පපතරි ඔවුන් 

ශවත පත්වීම්  බාදී නැ ශඟනහිය පළාත ශවත ශයුමු ෙය ඇත. ිාත 

පපතරි පුයකපාඩු පියවීශාන් පසු තව යටත් ිතිපත වන පුයකපාඩු 

උපාධිධාපත අභයාස ාීනන් ශ්රී  ංො ගුරු ශසේවයට අන්ත්ග ග්රාටය 

කිරීශම් වැඩසටාන යටශත් පියවීාට ෙටයුනක ශෙශ්ග. 

(ඇ) අදාළ ශනුශේ. 
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[පරු ිම්යාන් ාාපවැා ාාතා] 

————————— 
**  පුුනතකාලප්හ තබා ඇත. 
**  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

**  Placed in the Library. 
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අඩු ආ ායම්ලාභි පවුල් 0වල අය  රැිරයා ලබා දීප්ම් 
වැඩු හන: විුනතර 

குமறந்த வருைொனம் தபறும் குடும்பத்தவர்களுக்குத் 

ததொழில் வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம்: விபரம் 
PROGRAMME TO PROVIDE JOBS TO MEMBERS OF 

LOW-INCOME FAMILIES:  DETAILS 
 

    140/2020              
 

47. ැු බුේකරක පතිරණ මහතා (ැු චමින්  විප්ේසිිප මහතා 
ප්වනුව ) 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்திரண - ைொண்புைிகு சைிந்த வித சிறி 

சொர்பொக)  

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Chaminda Wijesiri) 

ාාජන ආයක්ෂ්ඨෙ අාාතයනකාාශපන් ඇූ  ප්ර ානය - (2): 

(අ)  ප්රතිපත්ති ප්රො නය යටශත් අඩු ආදායම් ාභි පවුල්ව ට 
රැකියා  බාදීශම් වැඩසටානක් ්රියාත්ාෙ වන බව එනකාා 
දන්ශන්ද? 

(ආ) (i) එා වැඩසටාන යටශත් ශම් වනශතක්  බා දී ඇති 
රැකියා සංඛ්යාව ශෙුපාටද  

 (ii) එා රැකියා ාභින්ශේ නම් ෙවශ්ගද  

 (iii) එා වැඩසටාන තව යටත් වයාකත කිරීාට 
අාාතයාං ය පනු  බන ්රියාාා්ගප ෙවශ්ගද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද?  

(ඇ)  ශනු එශසේ නම්, ඒ ාන්ද?  

 

தபொதுைக்கள் பொதுகொப்பு அமைச்சமரக் தகட்ட வினொ: 

(அ) "சுபிட்சத்தின் தநொக்கு" தகொள்மகப் பிரகடனத்தின்கீழ் 

குமறந்த வருைொனம் தபறும் குடும்பங்களுக்குத் 

ததொழில்வொய்ப்புகமள வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்ட 

தைொன்று நமடமுமறப்படுத்தப்படுகின்றது என்பமத 

அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) இந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் இற்மறவமர 

வழங்கப்பட்டுள்ள ததொழில்வொய்ப்புகளின் 

எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (ii) தைற்படி ததொழில் தபறுனர்களின் தபயர்கள் 

யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) இந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்மத தைலும் விொிவொக் 

குவதற்கு அமைச்சு தைற்தகொள்ளும் 

நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Public Security: 

(a) Is he aware that a programme to give jobs to 
members of low-income families is in operation 
under the Manifesto “Vision Towards Prosperity”? 

(b) Will he inform this House of-  

 (i) the number of jobs that have been given 
under this programme; 

 (ii) the names of the recipients of the jobs 
concerned; and 

 (iii) what measures will be taken by the Ministry 
to expand this programme further?  

(c)    If not, why? 

ැු ිරප්න් න ගුණවර්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ූල ාසනාපවඪ පරු ාන්ත්රීනකානි, ාාජන ආයක්ෂ්ඨෙ 

අාාතයනකාා ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකය ුාාැත* 
ෙයනවා. 

 
* ුාාප්ම්ුය මත තබන ල  ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

(අ) ඔේ. 

(ආ) (i) පුහුණු ාීන පත්වීම් 34,828ක් (තිසා ාතය දාසා අට පය 
දාඅටක්) ප්රදානය ෙය ඇති අතය, ින් පත්වීම් 34,005ක් 
(තිසා ාතය දාසා පාක්) භායශපන ඇත. 

 (ii) පුහුණු පත්වීම් ාීනන්ශේ නාා ශල්ඛ්නය ුසයුක්ත 
තැටියක** (CD) අන්ත්ගපතශෙුට ිරිපතපත් ෙයමි*. 

 (iii) අතිපරු ජනාධිපති ශපෝධාභය යාජපක්ෂ්ඨ ාැතිනකාාශේ 
දශස භාපයශ  දැක්ාද ප්රතිපත්ති ප්රො ය අනුව, ශ්රී 
 ංොශේ රිළිඳුො පිටු දැය ශම් අයමුණින් ්රියාත්ාෙ ෙයන 
 ද ශාා වැඩසටාන යටශත් අඩු ආදායම් ාීන ශ්රී 
 ාංකිෙිසන්  ක්ෂ්ඨයක් ශදනා විධිාත් විත්තීය පුහුණුවක් 
සහිතව යාජය ශසේවශ  රැකියා පැන්වීාට නියමිත අතය, 
ින් පළමු අරියය යටශත් පුහුණු ාීන පත්වීම් 34,828ක් 
ප්රදානය ෙය ඇත. ිරිපතශ දී ශාය තව යටත් වයාකත 
ෙයමින් ශදවන අරියය යටශත් පුහුණු ාීන පත්වීම් 58,787ක් 
ප්රදානය කිරීාටත්, ශතවන අරියය යටශත් ිතිපත පත්වීම් 
ප්රදානය කිරීාටත් අව ය ෙටයුනක  ප  ෙයනු ඇත.  

(ඇ) පැන ශනුනීම. 

 
ැු මූලාුනාරූඪ මන්ත්රීුරමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! ශම් අවසාථාශේදී පරු ෙථානායෙනකාා 

ූල ාසනයට පැමිශටනවා ඇති. 

 
අනුරුව ැු අජි්, රා පක්  මහතා මූලාුනප්යන් දව්, 

ූ ප්යන්  ැු කථානායකුරමා මූලාුනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு அ ித் ரொ பக்ஷ அவர்கள் 

அக்கிரொசனத்தினின்று அகலதவ, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. AJITH RAJAPAKSE left the Chair, and 
THE HON. SPEAKER took the Chair. 
 

 

ඔලුවිල් 0 වරාය දිරිරිපප්මන් පළු මුරව ඇති  ැැ ලු:  
විුදම්  

ஒலுவில் துமறமுக  நிர்ைொணத்தின் பின்னர் 

ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சிமன: தீர்வு  
ISSUES ARISEN AFTER CONSTRUCTION OF OLUVIL 

HARBOUR: SOLUTIONS 

 

593/2020 

48. ැු එුන.එම්.එම්. මු ාරෆන මහතා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸொரப்) 

(The Hon. S.M.M. Muszhaaraff) 

වයාය ාා නාවිෙ අාාතයනකාා ශපන් ඇූ  ප්ර ානය- (2): 

(අ)   ඔලුවිල් වයාය ිරිකිරී ශාන් පසු ප්ර ශේ ශ  ශවයළ වි ා  
ඛ්ාදනයෙට  ක් වන බව එනකාා දන්  ශන්ද?     
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————————— 
**  පුුනතකාලප්හ තබා ඇත. 
**  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

**  Placed in the Library. 



පා්ගලිශම්න්නකව 

(ආ) (i) ශම් සම්බන්ධශයන් පත් ්රියා ාා්ගප ෙව ශ්ගද  

 (ii) ශම් තත්ත්වය වැළැක්වීාට වැලි  ශයදී ා වැනි 
තාවොලිෙ පියවය අනුපානය කිරීාට ශාේනක 
ෙවශ්ගද  

 (iii) ඛ්ාදනය වැළැක්වීාට ිරිපතශ දී සාථිය පියවය 
පන්ශන්ද  

 (iv) එ ශසේ නම්, එා රිනය ෙවශ්ගද  

 යන්න එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ඇ) වයාය ිරිකිරීශාන් ිඩම් අහිමි වූ ජනතාවට වයාය 
අධිොපත ය වි පන් විෙල්ප ිඩම්  බා  දී ශනුාැති බවත් 
එනකාා දන්  ශන්ද?  

()) (i) එශසේ නම්, ඔවුන්ට විෙල්ප ිඩම්  බා ශදන රිනය  

 (ii) ිඩම් අහිමිවූවන් සහාා වන්රි  බා  ශදන රිනය  

 (iii) විෙල්ප ිඩම්  බාදීශම්දී  පයලු ශදනාටා ප්ගමසා 
10 බැිනන් ිඩම්  බාදීශාන්  ප වූ වයද, නිවැයරි 
ෙයනු  බන ආොයය  

 (iv) වයාය අධිොපත ය වි පන් ිරිෙළ ඔලුවිල් ෙටා්ග 
නිවාස  ශයෝජනා ක්රා ශ   ශපු  ෙටයුනක සහාා 
ිඩම්  ශවන් ෙය  ශදන බවට වූ ශපු ශයුන් ව ිටු 
ෙයනු  බන ආොයය  

 ෙවශ්ගද යන්නත් එනකාා ශාා සභාවට දන්වන්ශන්ද? 

(ි) ශනු එශසේ නම්, ඒ ාන්ද?  
 

துமறமுகங்கள் ைற்றும் கப்பற்றுமற அமைச்சமரக் தகட்ட 

வினொ: 

(அ) ஒலுவில் துமறமுகம் அமைக்கப்பட்ட பின்னர் 

அப்பிரததச கடற்கமர தபருைளவு கடல் அொிப்புக்கு 

உள்ளொகிவருகின்றததன்பமத அவர் அறிவொரொ? 

(ஆ) (i) இது ததொடர்பொக தைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள 

நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (ii) இந்த நிமலமைமயத் தடுத்து நிறுத்துவதற்கு 

ைணல் தமடகமள இடுதல் தபொன்ற தற்கொலிக 

நடவடிக்மககமளப் பின்பற்றுவதற்கொன 

கொரணம் யொததன்பமதயும்; 

 (iii) கடல் அொிப்பிமனத் தடுப்பதற்கு எதிர்கொலத்தில் 

நிரந்தர நடவடிக்மககள் தைற்தகொள்ளப்படுைொ 

என்பமதயும்; 

 (iv) ஆதைனில், எத்தததியில் என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(இ) துமறமுகத்மத அமைத்ததன் கொரணைொக கொணிகமள 

இழந்துள்ள ைக்களுக்கு துமறமுக 

அதிகொரசமபயினொல் ைொற்றுக் கொணிகள் வழங்கப் 

படவில்மல என்பமத அவர் அறிவொரொ? 

(ஈ) (i) ஆதைனில், அவர்களுக்கு ைொற்றுக் கொணிகள் 

வழங்கப்படும் திகதி யொததன்பமதயும்; 

 (ii) கொணிகமள இழந்தவர்களுக்கு இழப்பீடுகள் 

வழங்கப்படும் திகதி யொததன்பமதயும்; 

 (iii) ைொற்றுக் கொணிகமள வழங்கும்தபொது 

அமனவருக்கும் 20 தபர்ச்சஸ் வீதம் கொணிகமள 

வழங்குவதன்மூலம் நிகழ்ந்த தவறு நிவர்த்தி 

தசய்யப்படும் முமற யொததன்பமதயும்; 

 (iv) துமறமுக அதிகொரசமபயினொல் அமைக்கப்பட்ட 

ஒலுவில் கட்டொர் வீடமைப்புத் திட்டத்தின் 

தபொதுப்பணிகளுக்கு கொணிகமள ஒதுக்கித் 

தருவதொக  வழங்கப்பட்ட வொக்குறுதிமய 

நிமறதவற்றும் முமற யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொரொ? 

(உ) இன்தறல், ஏன்? 

asked the Minister of Ports and Shipping: 

(a) Is he aware that the coast along the Oluvil area 
will be subjected to massive coastal erosion after 
the construction of the Oluvil Harbour? 

(b) Will he inform this House-  

 (i) the measures that have been taken with 
regard to the aforesaid coastal erosion; 

 (ii) the reasons for taking temporary measures 
such as depositing sand along the beach to 
prevent this situation; 

 (iii) whether permanent measures will be taken 
in future to prevent coastal erosion in this 
area; and 

 (iv) if so, the date on which such measures will 
be taken? 

(c) Is he also aware that the Ports Authority has not 
awarded alternative lands to those who have lost 
their lands due to the construction of the aforesaid 
harbour? 

(d) If so, will he also inform this House of -  

 (i) the date on which alternative lands will be 
awarded to those who have lost their lands; 

 (ii) the date on which compensation will be 
paid to those persons; 

 (iii) the manner in which the mistake that was 
made by awarding 20 perches to each 
person when awarding alternative lands 
will be corrected; and 

 (iv) the manner in which the promise that was 
given to set aside lands for public purposes 
in the Oluvil Qatar Housing Scheme 
constructed by the Ports Authority will be 
fulfilled? 

(e) If not, why? 

 
ැු ිරප්න් න ගුණවර්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පරු ෙථානායෙනකානි, වයාය ාා නාවිෙ අාාතයනකාා 

ශවනුශවන් ාා එා ප්ර ානයට පිළිනකය  ුාාැත* ෙයනවා. 
 

* ුාාප්ම්ුය මත තබන ල  ිළිතුරර: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) ඔේ. 

(ආ) (i) ඔලුවිල් වයාශ  රියෙඩන ිරිෙළ පසු ඔලුවිල් වයායට ිාළ 
ප්රශේ ශ  ඛ්ාදන තත්ත්වයක් වා්ගතා වී තිබූ අතය එය අවා 
ෙය පැ සාට ශයුක් ශබෝල්ඩ්ගසා (Rock Boulders) පල්පය 
ශයදීාක් තාවොලිෙ පියවයක් ශ ස ද සාථිය විසඳුාක් 
දී්ගඝොලීනව ශසවීාට ඩැනිඩා ජ ාසුරු ආයතනය (DHI) 
සම්බන්ධ ෙය පනිමින් අධයයනය ෙය වා්ගතා  බා 
පැ සාක් ද  ප  ෙය ඇත. 

 (ii) ඔලුවිල් වයායට ිාළ ප්රශේ ශ  සාපය ඛ්ාදනය 
වැළැක්වීාට වැලි ශයදීාක් ෙය ශනුාැති අතය ඛ්ාදනය 
දරුණු වූ සාථානව  (Rock Boulders) පල්පය ශයුදා 
ඛ්ාදනය අවා කිරීාට ෙටයුනක ෙය ඇත. 

 (iii) දැනට ශාා ඛ්ාදන තත්ත්වය සාථියව නවතා දැමීා සහාා 
ඩැනිඩා ජ ාසුරු ආයතනය  (DHI)  වි පන් අධයයන 
වා්ගතාවක්  බාදී ඇති අතය එා වා්ගතා ද පදනම් ෙය 
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පනිමින් උේපතව ඇති තත්ත්වය සහාා සාථිය විසඳුාක් 
 බාදීාට වයාය අධිොපතය ්රියා ෙයමින්  පටිිස. 

 (iv) ිාත අධයයන වා්ගතා අනුව ිතා ෙඩිනමින් නු රු ො ශ  
සාථිය විසඳුාක් ්රියාවට නැංවීාට අව ය ්රියාාා්ගප 
අනුපානය ෙයමින් පවතී. 

(ඇ) නැත. (විෙල්ප ිඩම්  බා දී ඇත.) 

 ිඩම් හිමියන් ශදශදශනට  වි පන් උසාවි නඩු පවයා ඇති බැවින් ාා 
ප්රාශේශීය ශල්ෙම් වි පන් ිඩම් හිමියන් 6 ශදශනට ට වන්රි ප්රදානය ශ්රී 
 ංො වයාය අධිොපතය ශවත  බා දී ශනුාැති බැවින් වන්රි  බා දී 
ශනුාැත. 

()) (i)  අදාළ ශනුශේ. 

 (ii) අදාළ ශනුශේ. 

 (iii) වයදක්  ප වී ශනුාැත. 

 (iv) ඔලුවිල් වයාය වයාපිතිශ දී නිවාස අහිමි වූ 58 ශදශනට ට 
ශඩන්ාා්ගක් යජශ  ආධායශයන් නිවාස සාදා  බා දී ඇත. 
ශවනත්, ශපු  පාසුෙම්  බාදීා සහාා වයාය අධිොපතය 
ශපුශයුන්  වී ශනුාැත. 

(ි) පැන ශනුනඟී. 

 
ැු කථානායකුරමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
පරු සභානායෙනකාා. 

 
 

මැතිවරණ ුහ ඡන්  විමසීම් වුහප්හ හා තිති 
තිතිවල රතිුසුනකරණ හදනාැැතිම ්,    
ුම්බන්ධප්යන් අවශ්ය ුසප්ශ් ධන දිරිපප්, 
ිරතිම ්, වන විප්ශ්ේ  කාරක ුාාව 
ததர்தல் சட்டங்கள் ைற்றும் ததர்தல் 

முமறமை ததொடர்பொகப் தபொருத்தைொன 

சீர்திருத்தங்கமள 

அமடயொளங்கொண்பதற்கும் ததமவயொன 

திருத்தங்கமளப் பொிந்துமரப்பதற்குைொன 

ததொிகுழு 
SELECT COMMITTEE TO IDENTIFY APPROPRIATE 

REFORMS OF THE ELECTION LAWS AND THE 
ELECTORAL SYSTEM AND TO RECOMMEND 

NECESSARY AMENDMENTS 
 
ැු ිරප්න් න ගුණවර්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පරු ෙථානායෙනකානි, අග්රාාාතය  සා මුදල් අාාතය, ුදේධ 

 ාසන, ආපමිෙ ාා සංසාෙිතිෙ ෙටයුනක අාාතය  සා නාපපතෙ 

සංව්ගධන ාා නිවාස අාාතයනකාා ශවනුශවන් ාා පාත සහාන් 

ශයෝජනාව ිරිපතපත් ෙයනවා: 

"ඒ අනුව, පවත්නා ාැතිවයට සා ඡන්ද විාීමම් වුාශ  ාා  සති රීතිව  

ප්රතිසංසාෙයට ාඳුනාපැ සාත්, ඒ සම්බන්ධශයන් අව ය සංශ ෝධන ශයෝජනා 

කිරීාත් අතයව ය වන ශාිසන් ද   

(අ) දැනට පවත්නා ාැතිවයට සා ඡන්ද විාීමම් වුාශ  ාා  සති රීතිව  
පවතින අඩුපාඩු ාඳුනාපැ සා සහාා  සා 

(ආ) ඒ සම්බන්ධශයන් ෙළ යුනක සංශ ෝධන නි්ගශේ  කිරීා සහාා 
පා්ගලිශම්න්නක විශ ේෂ්ඨ ොයෙ සභාවක් පත් ෙළ යුනකයැිස ශාා 
පා්ගලිශම්න්නකව ශයෝජනා සම්ාත ෙය  පටිිස. 

2.  (අ) එහි සභාපතිවයයා සා සභිෙ ාන්ත්රීවයයන් ෙථානායෙවයයා වි පන් 
පත්ෙයනු  ැබිය යුනක ය  

(ආ) පා්ගලිශම්න්නකශේ සාථාවය නිශයෝප 202 හි විධිවිධානව  ට ාක් 
සහාන්ව තිුදට ද, එා ොයෙ සභාව සාාාජිෙයන් පාශළුසා (25) 
ශදශනට ශපන් සාන්විත විය යුනක ය  සා 

(ඇ) එා ොයෙ සභාශේ වා්ගතාව එහි පළමු රැසාවීශම් රින  පට ාාස ායෙ 
(6) ො යක් ශාෝ පා්ගලිශම්න්නකව වි පන් දී්ගඝ ෙයනු  බන එවැනි 
ො  පපතච්ශේදයක් ඇනකළත දී පා්ගලිශම්න්නකවට ිරිපතපත් ෙළ යුනක ය. 

3. එා ොයෙ සභාවට,- 

(අ)  පය පටපූයටය නියා ෙය පැ සාට ද  

(ආ)  පය ොයෙ සභාව ිරිපතශ  ශප ස  පටින ශ ස යම් තැනැත්ශතට  
ෙැහවීාටද, යම් ශල්ඛ්නයක්  ශාෝ වා්ගතාවක් ිරිපතපත් ෙයන ශ ස 
යම් තැනැත්ශතට ට නියා කිරීාට ද, ිාත සහාන් ෙරුණු පූ්ගට 
ශ ස ස ො බැලීා පිණිස අව යයැිස ොයෙ සභාව ෙල්පනා ෙයන 
ලිඛිත ශාෝ වාිකෙ සාක්ෂි  බා පැ සාට ාා භායපැ සාට ද   

(ඇ) ොයෙ සභාශේ සාය පිණිස අදාළ ක්ශෂ්ඨේරයන්හි විශ ේෂ්ඨ  දැනුාක් 
ඇති පුේප යන්ශේ සා ප්රවීටයන්ශේ  ශසේවය  බාපැ සාට ද  සා  

()) ෙලින් ෙ  අනකරු වා්ගතා ිරිපතපත් කිරීාට ද පා්ගලිශම්න්නකව ෙල් 
තබන  ේශේ වුවද රැසාවීම් පවත්වාශපන යෑාට ද  බ ය තිබිය යුනක 
ය.ද 

 

රශ්නනය විමුන ලිරන්  ුාා ුම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 

කල් 0තැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ැු ිරප්න් න ගුණවර්ධන මහතා  
(ைொண்புைிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පරු ෙථානායෙනකානි, දපා්ගලිශම්න්නකව දැන් ෙල් තැබිය 

යුනකයද ිස ාා ශයෝජනා ෙයනවා. 
 

රශ්නනය විමුන ලිරන්  ුාා ුම්මත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිප්ම්න්ුරව ඊ  අනුකූලව අ.ාා. 3.ව8   2021 අප්රේල් 0 0  වන 

අයහුවා ා  පූ.ාා. 10.00 වන ප්තක් කල් 0 ගිප්හය. 
அதன்படி பி.ப. 3.58 ைணிக்கு பொரொளுைன்றம், 2021 ஏப்பிரல்  06,  

தசவ்வொய்க்கிழமை  மு.ப. 10.00  ைணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 3.58 p.m. until 10.00 a.m. on 
Tuesday, 06th April, 2021. 

1041 1042 





 

 
 
 
 

ුැ.යු. 
 

ශාා වා්ගතාශේ අවසාන මුද්රටය සහාා සාවය ය ෙථාව  නිවැයරි ෙළ යුනක තැන් දක්වනු පත ප ාන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශපන 
 නිවැයරි ෙළ යුනක ආොයය එහි පැාැරිලිව  ට ණු ශෙුට, පිටපත  ැබී ශදසතියක් ශනුික්ාවා  

හැන්ුාඩ් සංසාොයෙ ශවත  ැශබන ශසේ එවිය යුනකය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் தவண்டும். 
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හැන්ුාඩ් වාර්තා  
ප්කො   ව  ප්පොල් 0ප්හේන්ප්ැොඩ  ිරු පන පාර  අසක 1 3  රන ුනථානප්යහි ිළහිටි 
ර ප්හ රවෘ්,ති ප් පාර්තප්ම්න්ුරප්ේ ිළහිටි ර ප්හ රකාශ්න කාර්යාසශ්ප්යන්  

මිල දී ැත හැක. 
 

ප්මම හැන්ුාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ප්වේ අඩවිප්යන්  
බාැත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்தஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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ශ්රී  ංො යජශ  මුද්රට ශදපා්ගතශම්න්නකශේ මුද්රටය ෙයන  දී. 


