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அதிகொ  அறிக்மக 
OFFICIAL REPORT 

 

(අශ ෝධිත පිටපත /பிமழ திருத்தப்படொதது /Uncorrected) 
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පූ. වා. 10.00  පාර්ලිතේන්තුව රැස් විය.   
කථානායකතුමා [ගු මහින්ද යාපා අතේවර්ධාන මහ ා] 

මූලාසනාරූඪ විය. 
பொ ொளுைன்றம் மு.ப. 10.00 ைணிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர் அவர்கள் [ைொண்புைிகு ைஹிந்த யொப்பொ அரபவர்தன] 

தமலமை வகித்தொர்கள். 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 

 
 

නිතේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
කථානායකතුමාතේ සහතිකය 

சபொநொயக து சொன்றும  
SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී කුකා ප්ර ජාතා්දත්රික සමාජවාදී ජනරජශආ ්ඩුක්රම 

වයවසථථාශ  9  වීි  වයවසථථාව ප්රකාරව  020  සී්තතී් බ්  00  

ිරන මවිික්ද "පාිපශ ෝගික කටයුතු පිළිබා අධිකාිපය (සුශ ෝධන)" 

නමීති පන්  ශකටු් පශතහි සහතිකය සටහ්ද කරන ක: බව 

:ී්දවීමට කීමී් ශතමි.  

 
 

II 
 

වසප්රසාද: නාගානන්ද තක ිතතුවක්ු  මහ ා දිරිපප් 
කස ඇති මූලික අයිතිවාසිකේ තප්සම  

    சிறப்புொிமை: திரு. நொகொனந்த தகொடிதுவக்குவினது 

அடிப்பமட உொிமை ைனு  
PRIVILEGE: FUNDAMENTAL RIGHTS PETITION BY MR. 

NAGANANDA KODITUWAKKU 

 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පා් ිකශ් ්දතු ම්දත්රී ාරු රි  ව විරමිකුහ මහතා විික්ද 020  

සී්තතී් බ්   29  ිරන වරප්රසා: ප්ර ථන යටශ්  පා් ිකශ් ්දතුශ දී 

මතු කරන ක: කරුණු ්චාර ධ් ම සහ වරප්රසා: පිළිබා කාරක 

ස ාවට ශය මු කිරීම සාහා ශයෝජනාව්ක දිරිපප්  කළ හීකිය.  

ජාතික විගණන කාර්යාලතේ 2022 අයවැය 
ඇස ්තේන්තුව  

ரதசியக் கணக்கொய்வு அலுவலகத்தின் 

2022ஆம் ஆண்டுக்கொன பொதீட்டு ைதிப்பீடு  
BUDGET ESTIMATE OF NATIONAL AUDIT 

OFFICE FOR 2022 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2018 අුක    :රන ජාතික විාණන පනශ්  34  වා්දතිය 

ප්රකාරව  ජාතික විාණන කා් යාකය විික්ද සකසථ කරන කුවව 

මු: ව අමාතයවරයාශේ ි රී්කණණ : සම  දිරිපප්  කරන ක: 

ජාතික විාණන කා් යාකශආ 0200 අයවීය තසථතශ් ්දතුව මම 

ස ාාත කරමි. 

 
ගු ිරතන්ෂ් ගුණවර්ධාන මහ ා (අධාාපන අමා  සහ 
පාර්ලිතේන්තුතේ සවානායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு திரனஷ் குணவர்தன - கல்வி அமைச்சரும் 

பொ ொளுைன்றச் சமப முதல்வரும்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Education 
and the Leader of the House of Parliament) 

ාරු කථානායකතුමි   "එකී අයවීය තසථතශ් ්දතුව රජශආ 

මු: ව පිළිබා කාරක ස ාව ශවත ශය මු කළ යුතුය" ිත මම 

ශයෝජනා කරමි. 
 
ප්රශයීයන්ය විමසන ලිරන්  සවා සේම  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ලිිළ තේඛනාිරය ිළිතගැන්වීම 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்தி ங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා (මහාමාර්ග අමා  සහ 
ආණ්ඩු පාර්ශයීයව්තේ ප්රධාාන සාංවිධාායකතුමා) 
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து - தநடுஞ்சொமலகள் 

அமைச்சரும் அ சொங்கக் கட்சியின் முதற்ரகொலொசொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
ාරු කථානායකතුමි   ක් කරු අමාතයතුමා ශවුවශව්ද මම 

  56 අුක 49 :රන සථත්රී්ද  තරුණ අය සහ ළමිත්ද ශසයවශයහි 

ශය:වීශ්  පනශ්  02අ වා්දතිය සම  කියවිය යුතු 3  වා්දතිය 

යටශ්  ක් කරු අමාතයවරයා විික්ද සා:න ක: ි ශයෝාය  

දිරිපප්  කරමි.  

ශමම ි ශයෝාය ක් කරු කටයුතු පිළිබා අමාතයාු  ය 

උපශේ ක කාරක ස ාව ශවත ශය මු කළ යුතුයීිත මම ශයෝජනා 

කරමි.   
 

ප්රශයීයන්ය විමසන ලිරන්  සවා සේම  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 2020 ව් ණය සාහා ක් මා්දත අමාතයාු ශආ වා්  කක කා් ය සාධන 

වා් තාව; සහ 

 2020 ව් ණය සාහා ශ වී ව  පි් තක  මීටි  ලී බක් සහ ග්රාමීය ය ක් මා්දත 

ප්රව් ධන රාජය අමාතයාු ශආ කා් ය සාධන වා් තාව.- [ක් මා්දත 
අමාතයතුමා ශවුවවට ාරු ශජ ්දසථට්ද ප්රනා්දුව මහතා  

 

සවාතේසය ම  තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කසන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
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පා් ිකශ් ්දතුව 

 2020 ව් ණය සාහා දග්  පිපහරණ ප්රතිප් ති සීකුම්  

ශ:පා් තශ් ්දතුශ  කා් ය සාධන වා් තාව; 

 0202 ව් ණය සාහා ශ්රී කුකා මිි ්දශ:ෝරු ශ:පා් තශ් ්දතුශ  කා් ය 

සාධන වා් තාව; සහ 

 0202 ව් ණය සාහා දග්  අමාතයාු ශආ සහ දග්  කළමනාකරණ 

කටයුතු  රාජය වයාපාර දග්  හා ශේපළ සුව් ධන රාජය අමාතයාු ශආ 
කා් ය සාධන වා් තාව.- [ාරු එසථ.එ් . ච්දද්රශසයන මහතා  

 
සවාතේසය ම  තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කසන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

 
අමා ාාංශයීය උය ේපත ශයීයක කාසක සවා 

වාර් ා 
அமைச்சுசொர் ஆரலொசமனக் குழு 

அறிக்மககள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE 

REPORTS 
 

ගු තසෝහි  අතේගුණවර්ධාන මහ ා (වසාය හා නාවික 
අමා තුමා) 
(ைொண்புைிகு ர ொஹித அரபகுணவர்தன - துமறமுகங்கள் 

ைற்றும் கப்பற்றுமற அமைச்சர்) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana - Minister of Ports 
and Shipping) 

ාරු කථානායකතුමි   වරාය හා නාවික කටයුතු පිළිබා 

අමාතයාු  ය උපශේ ක කාරක ස ාව ශවත ශය මු කරන ක: 

පහත සාහ්ද වා් තා සහ ගිණු්  ස් බ්දධශය්ද එකී කාරක 

ස ාශ  වා් තාව මම දිරිපප්  කරමි.  

(i) 2015 / 02 6 ව් ණය සාහා සීමාසහිත කුකා නී  
සුසථථාශ  වා්  කක වා් තාව සහ ගිණු් ; 

(ii) 2018  ව් ණය සාහා ජය ක්දශේන්  ට් මින වසථ ිකමිටඩ් 
්යතනශආ වා්  කක වා් තාව සහ ගිණු් ; 

(iii) 2019 ව් ණය සාහා ජය ක්දශේන්  ට් මින වසථ ිකමිටඩ් 
්යතනශආ වා්  කක වා් තාව සහ ගිණු් ; සහ 

(iv) 2016 / 2017  ව් ණය සාහා සීමාසහිත කුකා නී  
සුසථථාශ  වා්  කක වා් තාව.  

 
සවාතේසය ම  තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කසන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගු ේදය ගේමන්ිළල මහ ා (බලශයීයක්ති අමා තුමා) 
(ைொண்புைிகு உதய கம்ைன்பில - வலுசக்தி அமைச்சர்) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila - Minister of Energy) 
ාරු කථානායකතුමි   බක ්කති කටයුතු පිළිබා 

අමාතයාු  ය උපශේ ක කාරක ස ාව ශවත ශය මු කරන ක: 

පහත සාහ්ද වා් තා ස් බ්දධශය්ද එකී කාරක ස ාශ  වා් තාව 

මම දිරිපප්  කරමි. 

(i)     ඛි ජශත ව ස් ප්  පන්  ශකටු් පත; 

(ii) 2017 ව් ණය සාහා ිකශකෝ්ද ශපශරෝිකය්  සථශටෝශ්   
ට් මින වසථ ිකමිටඩ් ්යතනශආ වා්  කක වා් තාව; 

(iii) 2018 ව් ණය සාහා ිකශකෝ්ද ශපශරෝිකය්  සථශටෝශ්   
ට් මින වසථ ිකමිටඩ් ්යතනශආ වා්  කක වා් තාව; 

(iv) 2019 ව් ණය සාහා ිකශකෝ්ද ශපශරෝිකය්  සථශටෝශ්   
ට් මින වසථ ිකමිටඩ් ්යතනශආ වා්  කක වා් තාව; 

(v) 2018 ව් ණය සාහා කුකා ඛි ජ ශත ව මතිාත සුසථථාශ  
වා්  කක වා් තාව; සහ 

(vi) 2019 ව් ණය සාහා කුකා ඛි ජ ශත ව මතිාත සුසථථාශ  
වා්  කක වා් තාව.  

 

සවාතේසය ම  තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කසන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
 

තප්සේ 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ාරු ි ම ව කා්දසා මහතා  - [ස ා ා්  ය තුළ නීත.  

ාරු ශම හා්ද ප්රිය:්  න : ික වවා මහතා  - [ස ා ා්  ය තුළ 
නීත.  
 

ගු මනූෂ නානායක්කාස මහ ා  
(ைொண்புைிகு ைனுஷ நொணொயக்கொ )  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
ාරු කථානායකතුමි   මම පහත සාහ්ද ශප් ස්  ශ:ක 

පිළිා්දවමි. 

(1) අහුාම  ිර්කු ඹුර  යහකව් ත යන ිකපිනශයහි පිරුචි 
ජී.ශ්ක. ශසයනානායක මහතාශා්ද කීබුණු  ශප් සම; සහ 

(2) අහුාම  කතළුව  අකවතුකිසථස  ශ ව්කවී  පා් ්ක යන 
ිකපිනශයහි පිරුචි එච්.ජී. ර් නිකිප මහතාශා්ද කීබුණු 
ශප් සම. 

 
ගු තහේෂා වි ානතේ මහ ා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ාරු කථානායකතුමි   තඹිිකපිටිය  ශම රකීටිය  ුවශේ හරසථ 

පාර  අුක 33 3/5 යන ිකපිනශයහි පිරුචි ඒ. එිරිපිකුහ මහතාශා්ද 

කීබුණු ශප් සම්ක මම පිළිා්දවමි.  
 

ගු ලලි් එේලාවල මහ ා   
(ைொண்புைிகு லலித் எல்லொவல)  

(The Hon. Lalith Ellawala)  

ාරු කථානායකතුමි   ශහෝමාාම  පිටිපන උතුර  අුක 52/  

යන ිකපිනශයහි පිරුචි කළුත්දත්රිශේ කපික මාතුා ශපශ් රා 

මහතාශා්ද කීබුණු ශප් සම්ක මම පිළිා්දවමි.  
 

ගු මිලාන් ජයතිලක මහ ා 
(ைொண்புைிகு ைிலொன்  யதிலக்க)  

(The Hon. Milan Jayathilake) 

ාරු කථානායකතුමි   මම පහත සාහ්ද ශප් ස්  ශ:ක 

පිළිා්දවමි. 

(1) ම වවාන  යබරළුව  අුක  34/ඒ යන ිකපිනශයහි පිරුචි 
එච්.පී. ශසෝමතිකක මහතාශා්ද කීබුණු ශප් සම; සහ 

(2) කිිපඳිවීක  ු ේටිවික  අුක  80/4 යන ිකපිනශයහි පිරුචි 
ශ .ඒ.පී.ශ්ක. ශසශනවිර් න මහතාශා්ද කීබුණු 
ශප් සම. 

 
දිරිපප් කසන ලද තප්සේ  මහජන තප්සේ ිළිතබඳ කාසක 

සවාව  පැවිපය යුතු යයි නිතයෝග කසන  ලදී. 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 

663 664 

[ාරු ශජ ්දසථට්ද ප්රනා්දුව මහතා  
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ගු සනිේ වික්රමසිාංහ මහ ා 
(ைொண்புைிகு  ணில் விக்கி ைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
 

නැඟී සිටිතේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ාරු රි  ව විරමිකුහ ම්දත්රීතුමා. 

 
 

වසප්රසාද: ගු ිපසා්  බිරයුදීන් මන්්රීතුමා 
අ්අඩාංගුව  තගන සඳවා  බා ගැනීම 
சிறப்புொிமை: ைொண்புைிகு றிஸொட் 

பதியுதீமனக் மகதுதசய்து 

தடுத்துமவத்திருத்தல்  
PRIVILEGE: ARREST AND DETENTION OF HON. 

RISHAD BATHIUDEEN  
 

ගු සනිේ වික්රමසිාංහ මහ ා 
(ைொண்புைிகு  ணில் விக்கி ைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ාරු කථානායකතුමි , මාහට :හව ව ශමම ාරු ස ාශ  

ිකටීමට ශන හීකි වන ි සා මම ඔබතුමාශා්ද අවසථථාව ද වකා 

ිකටිනවා, ශකටි වරප්රසා: ප්ර ථනය්ක ාීන :ී්ද සාහ්ද කර්දන.  

විශ යණශය්දම රජය :ී්ද අපට :ීුව්  දීකා තිශබ්දශ්ද, පාසථු  

දිප:ා ප්රහාරය ස් බ්දධ ිකයුදශ:නාට -ජීවතු්ද අතර ිකටින අයට- 

විරුේධව නක් :ීමීය මට ක්රියා කර තිශබන බවිත. ඒ හීම ශකනාම 

පිළිබාව :ී්ද නක් දිරිපප්  කරකා තිශබ්දශ්ද. ඒ ාීන ප්ර ථනය්ක 

නීහී. ශප ලීිකය අ:ාළ වි ාා අවස්ද කරකා  තිශබ්දශ්ද. ඒ ි සා 

එම නක් දිරිපයට ශාන ය්දන තිශබනවා. ශ්  අවසථථාශ   එක 

ශක ටසකට විරුේධව වීරැිරකරුව්ද හීටියට නක් :ාකාිත 

තිශබ්දශ්ද. ශමතීන දී අශ්ත ාරු ස ාවට බකපාන ප්ර ථනය්ක 

තිශබනවා.  එක ම්දත්රීවරශය්ක, ාරු ිපසාඩ් බිරයුදී්ද ම්දත්රීතුමා 

:ී්ද රාවා ාීමශ්  ි ශයෝාය්ක යටශ්  තමිත අ් අගුවටශ  තියා 

ශාන ද්දශ්ද. එතුමා වීරැිරකාරශය්ක න් , එතුමාට විරුේධව 

සා්ක ක තිශබනවා න්  එතුමාට නක් :ාකා ඒ නක්ව පව් වාශාන 

ය්දන. එතුමාට විරුේධව සා්ක ක නී් න් , ඒ අුවව කටයුතු 

කර්දන. ශමතීන තිශබ්දශ්ද, ඒ ම්දත්රීතුමාශේ ප්ර ථනය්ක 

ශන ශවිත. එය ශ්  ාරු ස ාශ  ප්ර ථනය්ක. විශ යණශය්දම 

ම්දත්රීවරශයු  අ්  අගුවටශ  ද්දනවා න්  ඒ පිළිබා ශචෝ:නා 

තිශබ්දන ඕනෑ. මාසය්ක, ශ:ක්ක යනවා වි ාා කර බක්දන. 

එශහම කර්දශ්ද නීති ි සා තමිත අපට ශ්  ාීන අහ්දන ිකුව 

ශවකා තිශබ්දශ්ද.  

ාරු කථානායකතුමි , මම ඔබතුමාශා්ද විශ යණශය්දම 

ද වකා ිකටි්දශ්ද :ී්ද තිශබන සා්ක ක අුවව එතුමාට විරුේධව 

නක්ව්ක :ා්දන පුළුව්ද :, බීිප : කියකා මතිපතිතුමාට ිකයා 
අහ්දන කියකාිත. ත්රසථතවා:යට අ:ාළ කාරණය්ක ශවුවශව්ද 

රාවා ාීමශ්  ි ශයෝාය්ක යටශ්  ිකටි ම්දත්රීවරයා :ී්ද 

රාවාශාන ද්දශ්ද, නක්වකට ස් බ්දධ ශවකා පරී්කණණයට 

තඟිික ාහිත කියකා. එවීි  සා්ක ක තිශබනවා න්  ඒ සා්ක ක 

දිරිපප්  කර්දන ඕනෑ. ශම ක:  ශ්  ාරු ස ාශ  ම්දත්රීවරශයු  

නක්වකට තඟිික ාසනවා න්   ඒක ප්රධාන ප්ර ථනය්ක. මට ශ්  

කාරණය මතු කර්දන ිකුව වුශඩු ශ් කිත. අපරාධය ිකුව වුණු 

කාකය තුළදී- එතුමා රාවා ාීමශ්  ි ශයෝාය්ක යටශ්  අ්  

අගුවටශ  ිකටිශආ. එතුමා වර:්ක කරකා තිශබනවා න්   එතුමාට 

විරුේධව තිශබන සා්ක ක්  අපට කබා ශ:්දන. එතශක ට ්චාර 

ධ් ම සහ වරප්රසා: පිළිබා කාරක ස ාවට ශය මු කර්දන පුළුව්ද. 

නී් න්  ඒවා දව්  කර්දන. ශම ක:  මශහසථත්රා් තුමියට 

දිරිපප්  කළ සා්ක ක ශ්  ාරු ස ාවට්  දිරිපප්  කර්දන 

වුවමනාිත කියා මම හිතනවා. 

ඊළ ට  පාසථු  දරුිරන ප්රහාරය ස් බ්දධශය්ද විම්  නය 

කිරීම සාහා ප්  කළ ශක මිණ්ද ස ා වා් තාශ  ශක ටස්ක 

දිරිපප්  කරකා්  නීහී. එම ස් පූ් ණ වා් තාව පා් ිකශ් ්දතුවට 

කබා ශ:්දන ඕනෑ. එතශක ට  ඒ කාරණය ස් බ්දධශය්ද රශේ 

තිශබන සමහර ප්ර ථන්  අක් ශවනවා. ඒ ස් පූ් ණ වා් තාව 

ශ:්දශ්ද නී් න්   ඒ බව අපට කිය්දන. ඒ ාීන මම ශමහිදී 

වීිතුවර කථා කර්දශ්ද නීහී. විප්කණ නායකතුමා සහ විප්කණශආ 

සමහර ප්කණ නායකවරු ශ්  ාරු ස ාශ  :ී්ද නීහී. අපි ඒ 

වා් තාව ාීන ශවන ශවකාවක කථා කරමු.  

සා්ක ක ා්දශ්ද ශක ශහ ම: කියන කාරණය ාීනිත මම ශ්  

කිය්දශ්ද. මම තව උ:ාහරණය්ක ශ:්දන් . ි ශයෝජය 

ශප ිකසථපතිවරු්දට  ඒ වාශේම ශප ිකසථ අධිකාිපවරු්දට 

විරුේධව්  නක් පවරා තිශබනවා. මම එක කාරණය්ක කිය්දන 

ඕනෑ. එ:ා මමිත කටයුතු  ාරව ිකටිශආ. ශ්  ි ශයෝජය 

ශප ිකසථපතිවරු  ශප ිකසථ අධිකාිපවරු කර්දන තිබුණු ිකයුද ශේ 

ශහ ාට කළා. මට න්  කිය්දන බීහී  ඒ ශා  වක්ද කටයුතු 

ශන කළා කියා. එතීනදී කියන අශන්ක කාරණය තමිත  

චරශ වඛය ක්රියා් මක කශළය නීහී කියන එක. එම චරශ වඛය 

ි ු ්  කිරීශම්ද පුම සාකච්ඡා තිබුණා. එ:ාට ශවන්  වීග 

කටයු් ත්ක එතුම්දකාට  ාර දී තිබුණා. ිකුහක අවුරුේශ:්ද පුම 

පළමුවීි  සති අ්දතය තමිත ඒ සති අ්දතය. මට මතක විධියට 

ශසනුමරා:ා රෑ සුගීත සු:්  න ාණනාව්ක තිබුණා. මට මතකිත  

ශබ්දශත ට පී් ශ් ්  එක්ක තිබුණා. මම ඒ ළ  ිකටිශආ. දිප:ා 

උශේ වීිතශය්දම තිබුශඩු සිතක ව ශ් සථ. ාරු අධිකරණ 

තමතිතුමි   ඔබතුමා ඒ ාීන ශස යා බක්දන ඕනෑ. ාරු 

තමතිතුමි   ඔබතුමා :්දනවා එ:ා ශක ළඹ තිබුණු උ් සව ාීන. 

අපි :්දනවා  ා් පහ තිබුණු උ් සව ාීන. මතිපතිතුමා ශ් වා 

සකකා බක්දන ඕනෑ කියා මම හිතනවා. රජය කියපු ි සා තමිත 

ශ්  අය ශ්  උ් සව ඔ්කශක ම කරශාන ගිශආ. ඒ වාශේම  

නව් ව්දන කියකා අපි කියපු ාම්ද ඒවා නීවී් වූවා.  

මම එක කාරණය්ක කිය්දන් . පාසථු  දරු ිරන ප්රහාරය ිකුව 

වන විට අග්රාමාතයවරයා විධියට මමිත ිකටිශආ. මට න්  කිය්දන 

බීහී  ඒ ශා  වක්ද වාකී්  අ් හීිපයා කියකා. ශක ළඹ සහ 

ා් පහ යන ිරසථත්රි්කක ශ:ශ්කම ි ශයෝජය ශප ිකසථපතිවරු එම වීග 

කටයුතු කළා. ඒකිත මා අහ්දශ්ද සා්ක ක ාීන. ඒ ශා  වක්දශේ 

ප්ර ථනය තිශබනවා; ිපසාඩ් බිරයුදී්ද ම්දත්රීතුමාශේ ප්ර ථනය 

තිශබනවා. ශමම ාරු ස ාශ  අපට ශප ලීිකය ාීන අහ්දන බීහී. 

මම ි ක්  උ:ාහරණය්ක කි ශ . ඒ්   ිපසාඩ් බිරයුදී්ද ම්දත්රීතුමා 

ාීන අපට අහ්දන පුළුව්ද  එතුමා ස් බ්දධශය්ද ශම ක්ක: 

ශව්දශ්ද කියකා. නී් න්  අශ්ත වරප්රසා:වකට්  ප්ර ථනය්ක 

ශව්දන පුළුව්ද. ඊළ  වතාශ  අප්  අරශාන යිත  :්දනා 

ශකශනු ශේ නක්වකට උ:වු කර්දන ගියා කියකා. ශ් කිත 

ප්ර ථනය. අපි නක් ාීන ශප ලීිකයට කථා කරනවා ශ්ද.  

 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ාරු ම්දත්රීතුමි   අපි ඒ ස් බ්දධශය්ද අවධානය ශය මු 

කර්දන් .   

 
ගු තම හම්  මුසේමිේ මහ ා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ාරු කථානායකතුමි   මට්  ශප ිත ශවකාව්ක ශ:්දන. අශ්ත 

පා් ිකශ් ්දතුශ  වාහන අව ාවිතාව්ක ාීන කිය්දන තමිත මා 

ශ්  අවසථථාව ඔබතුමාශා්ද ද වක්දශ්ද.  

665 666 



පා් ිකශ් ්දතුව 

විශ යණශය්දම WP-KY 3628 :රන වාහනය විප්කණශආ ප්රධාන 

සුවිධායකතුමාට දීකා ති ශබනවා. සාමානයශය්ද ශ්  වාහනයට 

මාසයකට රුපිය ව   9 222ක විතර ද්දධන ශය :ා තිශබනවා. ඒ 

වාශේම  0202 සී්තතී් බ්  මාසශආ දා්දම ශ්  වාහනය පාවිච්චි 

කර තිශබනවා. හීබීිත විප්කණශආ ප්රධාන සුවිධායකතුමා 

ශන ශවිත  ශමය පාවිච්චි කර්දශ්ද; ශවන්  ම්දත්රීවරශය්ක. මා 

:්දනා විධියට ාය්දත කරුණාතිකක ම්දත්රීතුමා තමිත ශමය 

පාවිච්චි කර්දශ්ද. ශමය පාවිච්චි කර්දන එතුමාට අිතතිය්ක 

නීහී  ාරු කථානායකතුමි . ශ්  වාහනයට අව ය ටය්   

ද්දධන ්දී ිකය වක සාහා පා් ිකශ් ්දතුශව්ද තමිත මු: ව කබා 

ශ:්දශ්ද. ස් පූ් ණශය්දම  ශමය වාහනය්ක අව ාවිත කිරීම්ක. 

ාරු කථානායකතුමි   ශ්  පිළිබාව පරී්කණණය්ක කර්දන කියා 

මම ඔබතුමාශා්ද ද වකා ිකටිනවා.  

 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශබ ශහ ම සථතුතිිත  ාරු ම්දත්රීතුමා.  

මීය ළ ට  වාචික පිළිතුරු අශ්ත්කණා කරන ප්ර ථන.  

 
ගු ලක්ෂම්න් කිිපඇේල මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ාරු කථානායකතුමි   මා හිත්දශ්ද  ශ් ක එතුමාට  

උශ:්දම අහ්දන ශ:ය්ක නීති ි සා අහපු ප්ර ථනය්ක වාශාිත. 

එවීි  වාහනය්ක තිශබනවා. එය පා් ිකශ් ්දතුශව්ද වීටු්ත කබන 

ශකශනු  නමි්ද තිශබ්දශ්ද. [බාධා කිරී්   අශ්ත කා් ය 

මඩුගකශආ. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
අපි ඒ ාීන ශස යා බක්දන් . [බාධා කිරී්   

 
ගු ලක්ෂම්න් කිිපඇේල මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

උශේ පා්ද:ර ික වකර ශේව ව ශ්ද අහ්දශ්ද. [බාධා කිරීම්ක  

තුේටු ශ:ශ්ක ශේව ව. අ: ප් තශ්  තිශබනවා  පාකක ප්කණශආ 

ඥාතී්දශේ ගිණු්  ශහළි:ර  ශවකා. ඒවා ාීන කථා කර්දශ්ද 

නීහී. [බාධා කිරී්    

 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අනව ය විවා:යකට ය්දන ඕනෑ නීහී. ඒක ශමතීි ්ද නතර 

කර්දන.  අපි ඒ ාීන ශස යා බක්දන් . 

 
ගු ලක්ෂම්න් කිිපඇේල මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ාරු කථානායකතුමි   එතුමා මශේ නම කි වා. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාශේ නම කියපු ි සා තමිත ඔබතුමාට අවසථථාව 

ුව්දශ්ද. [බාධා කිරී්   

ගු ලක්ෂම්න් කිිපඇේල මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ාරු කථානායකතුමි   staff member ශකශන්ක වාහනය්ක 

පාවිච්චි ශකරුවා; ද්දධන විය:ම රුපිය ව   9 222්ක කි වාට  අ: 

ප් තශ්  තිශබනවා  තශමිපකාුව ශග ක්  මිිකයන ාණි ්ද- 

තශමිපකාුව ශග ක්  මිිකයන  63්ක - ශහ ර ගිණු් වක :ාකා ඒවා 

ශහළි:ර  ශවකා  කියකා. [බාධා කිරී්   ඒවා ාීන අහ්දන. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ  තති. [බාධා කිරී්   ඔබතුමාට ශ කාව ුව්දනා ශ්ද. [බාධා 

කිරීම්ක  

ාරු රි  ව විරමිකුහ මීතිතුමා. 

 
ගු සනිේ වික්රමසිාංහ මහ ා 
(ைொண்புைிகு  ணில் விக்கி ைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ාරු කථානායකතුමි   මම කීමීතිිත  ස ානායකතුමාට ශ්  

ශයෝජනාව කර්දන.  වාහනය්ක ාීන එශහම ප්ර ථනය්ක තිශබනවා 

න්   House Committee එශ්ක ශහෝ ශවන්  කමිටුවකදී ඒ ාීන 

කථා කර්දන. නී් න්  ශව්දශ්ද ශ්  පී් ශත්ද වාහන ා් තාම  

ඒ පී් ශත්ද වාහන ා්දනවා. අ්දතිමට ශ්  ඔ්කශකෝම ස ාවට 

ශහ ා නීති එක්ක වනවා. ඒ තිශබන කාරණා ටික ශවනම කථා 

කර ා්දන. [බාධා කිරී්   

  
ගු තම හම්  මුසේමිේ මහ ා 
(ைொண்புைிகு தைொஹைட் முஸம்ைில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ාරු කථානායකතුමි   මම කිිපත වක ම්දත්රීතුමාට ශන ශවිත  

ශ:ෝණාශරෝපණය කශළය. ඒ වාහනය පාවිච්චි කර්දශ්ද ශවන්  

ම්දත්රී ශකශන්ක. එතුමාට ඒක අ:ාළ නීහී. ශ් වා 

පා් ිකශ් ්දතුශ  මු: ව ශ්ද. ඒ ි සා ශ්  පිළිබාව පරී්කණණය්ක 

කර්දන. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ පිළිබාව ශස යා බක්දන් . :ී්ද අනව ය විවා:යකට 

ය්දන වුවමනා නීහී.  

 
ගු ගයන්  කුණාතිලක මහ ා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ාරු කථානායකතුමි   - 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔ   ාරු ාය්දත කරුණාතිකක ම්දත්රීතුමා  

 
ගු ගයන්  කුණාතිලක මහ ා 
(ைொண்புைிகு கயந்த கருணொதிலக்க)  

(The Hon. Gayantha Karunatilleka)  

ාරු කථානායකතුමි   මට එශහම වාහනය්ක කීබිකා නීහී. 

විප්කණශආ සුවිධායකතුමාට තිශබනවා  කා් ය මඩුගකය්ක. ඒ 

කා් ය මඩුගකශආ ශකශනු ශේ  එකකට තමිත මා පටකවා ශාන 

තිශබ්දශ්ද  ශප ට වරේ:ාශාන.  
 

ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහ ාිත  අපි ඒ ාීන ශස යා බක්දන් .  

667 668 

[ාරු ශම හමඩ් මුස් මි ව  මහතා  
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ගු ලක්ෂම්න් කිිපඇේල මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ාරු කථානායකතුමි   මම ඔබතුමාට කිහිප වතාව්කම කියා 

තිශබනවා  පා් ිකශ් ්දතු  ම්දත්රීවරු්දශේ අිතතිවාිකක්  ්ර්කණා 

කළ යු් ශ්  ඔබතුමා බව. ඔබතුමා රජතුමාශේ අණව්   ්ඩුක්ශ  

අණව්  පිළිපිර්දන ඕනෑ නීහී. [බාධා කිරීම්ක  අශ්ත ිපසාඩ් 

බිරයුදී්ද ම්දත්රීතුමා ප්කණ නායකශය්ක. එතුමා අවුරුුව විසථස්ක 

පා් ිකශ් ්දතුශ  ිකටි ශකශන්ක. එතුමාට කිිකම ශචෝ:නාව්ක  

නීහී ශ්ද. [බාධා කිරීම්ක  ාරු කථානායකතුමි                

බ්රිතානය පා් ිකශ් ්දතුශ  ස් ප්ර:ාය්ක තිශබනවා. ඒ අුවව  

පා් ිකශ් ්දතුශ  ම්දත්රීවරශය්ක අ් අගුවටවට ා් තාම  

කථානායකවරයාට අිතතිය්ක තිශබනවා ිකඛිතව ඒ ාීන අහ්දන. 

හිටපු ාරු අාමීතිතුමා කි ශ ්  ඒකිත.  

 
 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම අහකා තිශබ්දශ්ද.   

 
 
ගු ලක්ෂම්න් කිිපඇේල මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශහ ාිත  ශහ ාිත. 

  
 
ගු සනිේ වික්රමසිාංහ මහ ා 
(ைொண்புைிகு  ணில் விக்கி ைசிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ාරු කථානායකතුමි   මම ්ඩුක්ශව්ද ද වකා ිකටිනවා  හා ව 

ශමෝ වහිමිය්දශේ ප්රකා  ාීන කිය්දන කියකා. ශම ක:  අපි 

:ීනා්දන කීමීතිිත  කවු: රට ශාි ය්දශ්ද කියකා. රට 

ශාි ය්දශ්ද කීබිනේ මඩුගකය:  හා ව ශමෝ වහිමිය්දශේ 

සුාමය: කියකා. ශක ශහ ම නමු්  ශහට නී් න්  අි ේ:ා 

්ඩුක්ශව්ද ඒ ස් බ්දධව ප්රකා ය්ක කශළ ්   අපට එතීන 

දාකා දිරිපයට ය්දන පුළුව්ද. ශ් ක රශේ ජනතාව අහන 

ප්ර ථනය්ක. ශම ක:  හා ව මික - [බාධා කිරීම්ක   

 
 
ගු ිරතන්ෂ ්ගුණවර්ධාන මහ ා 
(ைொண்புைிகு திரனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ාරු කථානායකතුමි   හිටපු අාමීතිතුමාට අපි ාරු කරනවා 

පා් ිකශ් ්දතුශ  ිකටින ශජයණථ ම ම්දත්රීවරයු  හීටියට. එතුමාට 

ශවන සාකච්ඡාවකට ය්දන තිශබන ි සා  ශ්  අවසථථාශ  ිකයුද 

ප්ර ථන අහ්දන අවසථථාව දීම න්  වීරිරිත. හිටපු ාරු අාමීතිතුමි   

ඔබතුමා මශේ පාස ව මිත්රයා. යළි්  මම ඔබතුමාට  ශාෞරවා්දවිතව 

කිය්දශ්ද ශ් කිත. [බාධා කිරීම්ක  Please, let us maintain the 

normal procedures of the House. Unless it is very urgent, do 

not waste the time of Parliament. We could calmly allow - 

[Interruption.] ාරු කථානායකතුමි   :ී්ද පා් ිකශ් ්දතුශ  වීග 

කටයුතු දිරිපයට කරශාන යමු. [බාධා කිරී්   

 
 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හිප  ශබ ශහ ම සථතුතිිත. ාරු එසථ.එ් . මිප්කකා්  ම්දත්රීතුමා  

ප්ර ථනය අහ්දන. [බාධා  

ප්රශයීයන්වල  වාිකක ිළිතතුු 
வினொக்களுக்கு வொய்மூல விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
තක ළඹ ශයීයාන්  අන්ත ෝනි බාලිකා මහා විදාලය: 

පුසප්පාඩු 
தகொழும்பு புனித அந்ரதொனியொர் ைகளிர் ைகொ 

வித்தியொலயம்: தவற்றிடங்கள் 
ST. ANTHONY’S BALIKA MAHA VIDYALAYA, COLOMBO: 

VACANCIES 
 

     154/2020
    

1.  ගු එස.්එේ. මිපක්කාර් මහ ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

අධයාපන අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - ( )  

(අ) (i) ශක ළඹ  5හි පිහිටි  ා්දත අ්දශතෝි  බාිකකා 
මහා වි:යාකශආ වාජ ජ උපාධි වටරු තනතුරක සහ 
දුග්රීික  ශරෝමාුව කශතෝිකක  චිත්ර කකාව සහ 
ශ:මළ යන විණයය්ද සාහා එ්ක වටරු පුර්තපාක්ව 
බීගි්ද පවතින බව් ; 

 (ii) ශමම වි:යාකශආ අනධයයන කා් ය මඩුගකශආ : 
කා් යාක සහායක  පුසථතකාක සහායක  ක් කරු 
සහ මුරකරු තනතුරු සාහා එ්ක පුර්තපාක්ව 
බීගි්ද පවතින බව් ; 

 එතුමා :්දශ්ද:? 

(්) දහත පුර්තපාක් පිරවීම සාහා අමාතයාු ය මඟි්ද ශාන 
තති පියවර කවශ් : ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට 
:්දව්දශ්ද:  

(ත)  ශන එශසය න්    ඒ ම්ද:    
 
 

கல்வி அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) தகொழும்பு 15 இல் அமைந்துள்ள புனித 

அந்ரதொனியொர் ைகளிர் ைகொ வித்தியொலயத்தில் 

வர்த்தகப் பட்டதொொி ஆசிொியர் பதவிதயொன்றிலும் 

ஆங்கிலம், உர ொைன் கத்ரதொலிக்கம், சித்தி ம் 

ைற்றும் தைிழ்தைொழி ஆகிய பொடங்களில் தலொ 

ஒரு ஆசிொியர் பதவியிலும் தவற்றிடங்கள் 

கொணப்படுகின்றன என்பமதயும்; 

 (ii) ரைற்படி வித்தியொலயத்தில் கல்விசொ ொ 

பதவியணியிலும் அலுவலக உதவியொளர், நூலக 

உதவியொளர், ததொழிலொளர் ைற்றும் கொவலொளி 

ஆகிய பதவிகளில் தலொ ஒரு தவற்றிடம் வீதம் 

கொணப்படுகின்றததன்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொ ொ? 

(ஆ) ரைற்படி தவற்றிடங்கமள நி ப்புவதற்கொக அமைச் 

சினொல் ரைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்மக 

யொததன்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that - 

 (i) vacancies for a graduate teacher of 
Commerce and teachers of English, Roman 
Catholicism, Art and Tamil exist at St. 
Anthony’s Balika Maha Vidyalaya situated 
in Colombo 15 with one vacancy for each 
subject; and 

669 670 



පා් ිකශ් ්දතුව 

 (ii) vacancies exist in the non-academic staff of 
this school as well for the posts of office 
helper, library assistant, labourer and 
watcher with one vacancy for each of the 
said posts?  

(b) Will he inform this House of the steps taken by the 
Ministry to fill the aforesaid vacancies? 

(c) If not, why? 

 
ගු සුසිේ තප්රේමජයන්  මහ ා (අධාාපන ප්රතිසාංසක්සණ  
විවෘ  විශයීය්වවිදාල හා ු සස්ථ අධාාපන ප්රවර්ධාන සාජ 
අමා තුමා)  
(ைொண்புைிகு சுசில் பிர ை யந்த - கல்விச் சீர்திருத்தங்கள், 

திறந்த பல்கமலக்கழகங்கள் ைற்றும் ததொமலக்கல்வி 

ரைம்பொட்டு இ ொ ொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Susil Premajayantha - State Minister of 
Education Reforms, Open Universities and Distance 
Learning Promotion) 

ාරු කථානායකතුමි   අධයාපන අමාතයතුමා ශවුවශව්ද මා 

එම ප්ර ථනයට පිළිතුර කබා ශ:නවා.  

(අ) (i) ශමම පාසශ ව වාජ ජ උපාධි (අ.ශප .ස. - උ.ශප. 
වාජ ජ විණයය දාී්දවීම)  දුග්රීික  චිත්ර කකාව  
ශ:මළ (ශ:වන බස) සාහා වටරු පුරපා්තක් 
ශන මීත.  

  නමු්  ශරෝමාුව කශතෝිකක විණයය සාහා වටරු 
 වශතු ශේ පුර්තපාක්ව්ක තති අතර  ශමම 
පුර්තපාක් ශත රතුරු 020 .24.2  ිරන බසථනාහිර 
පළා්  අධයාපන ශ:පා් තශ් ්දතුශ දී පීවීති 
වටරු තුකනශආදී හඳුනා ා්දනා කදී.  

  උපාධිධාරී අ යාසකාන්්දට ුවුවශ් ම ප් වී්  දීම 
සාහා :ීනට කටයුතු ස් පා:නය ශවමි්ද 
පවතිනවා. ඒ අුවව හඳුනාශාන තති උපාධිධාරී්ද 
අතිප්ද විණය සාහා ුමුවුමක්   ාීළශපන 
උපාධිධාරී්ද කබා දීම සාහා බසථනාහිර පළා්  
ස ාවට :්දවා තත. ඒ අුවව කබා ිරය හීක.  

 (ii) ශක ළඹ  5  ා්දත අ්දශතෝි  බාිකකා මහා 
වි:යාකශආ එ්ක අනධයයන ශසයවකශයු  පාස ව 
කා් යය සහායක තනතුශ්  ශසයවය කරන අතර  
ඔහු ශ්  ව් ණශආදී විශ්රාම යෑමට ි යමිතය.  

  පාස ව මුරකරු  පාස ව ක් කරු  පුසථතකාක 
ශසයවක යන තනතුරු පුර්තපාක්ව පවතී. පළා්  
ස ා මඟි්ද පුර්තපාක් සපුරාකන ශකස :්දවා තත. 

(්) ශමම පාසක බසථනාහිර පළා්  ස ාවට අය්  පාසකකි.  

 අනධයයන තනතුරු පුර්තපාක් ස් පූ් ණ කිරීම සාහා 
බහුකා් ය කා් ය සාධන බකකාය මඟි්ද  :ීනට පුහුණුව 
අවස්ද කර තති ශසයවකය්දශා්ද පුර්තපාක් පිරවීම සාහා 
අව ය කටයුතු ිකුව  ශකශරමි්ද පවතී. 

(ත)  අ:ාළ ශන ශ . 

 
ගු එස.්එේ. මිපක්කාර් මහ ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ාරු කථානායකතුමි   මශේ පළමුවීි  අතුරු ප්ර ථනය ශමයිත. 

ාරු රාජය තමතිතුමි   ඔබතුමා්  :්දනවා  ශ්  ශවනශක ට 
පළා්  ස ාව ක්රියා් මක ත් ් වශආ නීති බව. ඒ අුවව  :ී්ද 
එතීන ශේ පාකන අධිකාිපය්ක නීහී. පළා්  ස ාව ක්රියා් මක 
ශව්දශ්ද ්ඩුක්කාරතුමා යටශ් . ශක ළඹ නාරශආ ිරගි්ද 
ිරාටම වතු ි වාස සුසථකෘතිය්ක බිහි ශවකා තිශබ්දශ්ද 

අධයාපනය ිරයුණු කර්දශ්ද නීති ි සාිත. උ:ාහරණය්ක විධියට 
ශක ළඹ ිරසථත්රි්කකශආ තිශබන මීතිවරණ ශක ේ ාස  5්ද ජාතික 
පාසක්ක නීති එකම area එක තමිත ශ්  පාසක්  අිතති උතුරු 
ශක ළඹ ශක ේ ාසය. හිටපු අධයාපන අමාතය ජී.එ ව. පීිපසථ 
මීතිතුමා ශප ශර ්දුව වුණා  මීය ළ  ජාතික පාස ව   222 න්  කරන 
විට උතුරු ශක ළඹ ාීන්  සකකා බකනවා කියකා. ාරු රාජය 
තමතිතුමි   ඔබතුමා ි ශයෝජනය කර්දශ්ද්  ශක ළඹ 
ිරසථත්රි්කකයිත. මට මතකිත  පුමගිය මහ මීතිවරණශආදී මනාප 
ාණ්ද කරන විට ඔබතුමාශේ ජයග්රහණයට වීිතපුරම මනාප 
කීබුශඩු මී: ශක ළඹි්ද සහ උතුරු ශක ළඹි්ද බව. එම ි සා 
ශක ළඹ තිශබන වතු ි වාස සුසථකෘතිශය්ද එම ජනතාව එළියට 
ාීමමට අධයාපනය ිරයුණු කිරීම සාහා උතුරු ශක ළඹ ්සනයට 
:්කවන විශ යණ අවධානය ශම ක්ක: කියකා ඔබතුමා කීමීති න්  
පීහීිරික කර්දන කියකා මම ඔබතුමාශා්ද ද වලීම්ක කරනවා. 

 
ගු සුසිේ තප්රේමජයන්  මහ ා  
(ைொண்புைிகு சுசில் பிர ை யந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha)   

ාරු කථානායකතුමි   ජාතික පාස ව   222්ක අුදති්ද 

හඳු්දවාදීශ්  වීගසටහන යටශ්  ශ්  ශවනශක ට කකාප   ්ක 

හීටියට ඒ ඒ පළා් වක තිශබන පාස ව ිකය වක හඳුනාශාන ඒ 

සාහා අව ය :ී්දවී්  පවා පළකර අවසානිත. ඒ වාශේම  ශ්  

ව් ණශආ කබා ශ:න රුපිය ව මිිකයන ශ:ශ්ක ප්රතිපා:න කබාදීම 

සාහා අව ය :ීුව් දී්  කර තිශබනවා. සමහර පාස වවක ඒ 

රුපිය ව මිිකයන ශ:කට අ:ාළ දිරකිරී්  කටයුතු පවා අවස්ද කර 

තිශබනවා.  

ාරු ම්දත්රීතුමි   ඔබතුමා අහපු අතුරු ප්ර ථනයට මට එකවර 

උ් තර ශ:්දන බීහී. මශේ මතකශආ හීටියට උතුරු ශක ළඹ 

්සනශආ ශමෝ:ර ්න්ද: මධය මහා වි:යාකය  ශක ටශහයන 

ු මාර වි:යාකය  ිතකාසා ව වි:යාකය හා  ා්දත අ්දශතෝි  

වි:යාකය කියන ශ්  පාස ව හතරම ජාතික පාස ව බවට ප්  කිරීම 

සාහා :ීනට ශතෝරාශාන තිශබනවා. 

 
ගු එස.්එේ. මිපක්කාර් මහ ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ාරු කථානායකතුමි   ශ:වීි  අතුරු ප්ර ථනය අහනවා 

ශවුවවට ාරු රාජය තමතිතුමාට මම ශයෝජනාව්ක කර්දන 

කීමීතිිත.  

ාරු රාජය තමතිතුමි   අප ශ:ශ:නාම ි ශයෝජනය කර්දශ්ද 

ශක ළඹ ිරසථත්රි්කකය. මීතිවරණ කාකයට ාරු ිරශ්දණථ වටණව් ධන 

මීතිතුමා  ඔබතුමා තතුළු ශක ළඹ ිරසථත්රි්කකය ි ශයෝජනය කරන 

ාරු ම්දත්රීවරු ිකයුදශ:නා වාශේ ඡ්ද: වයාපාරය සාහා 

ශක ශළ ්දනාවට එ නවා. ශක ශළ ්දනාව ්සනශආ :ීනට 

තිශබ්දශ්ද ජාතික පාස ව ශ:කිත. ඒශකුව්  එක්ක අක්රියිත. :ී්ද 

තව්  පාසක්ක න්  කර තිශබනවා  ජාතික පාසක්ක බවට ප්  

කර්දන. ඒ  ශසය:ව් ත ිකේධා් ථ මධය මහා වි:යාකය. 

ශක ශළ ්දනාව කිය්දශ්ද ජන ඝන් වය අධික ප්රශේ ය්ක. 

නමු්   ඒ අවට තිශබන කක්ශවක  මහරාම  ශකෝේශේ සහ 

විශ යණශය්දම ජයව් ධනපුර වුහ කකාපය ා් තාම ඒ කකාප 

අතර කීශබන ඔ්කශකෝම පහුමක්  ශබ:ා ා්දනවා. 

ශක ශළ ්දනාවට තමිත අක් සීකකිික කීශබ්දශ්ද. එම ි සා 

මු වශ විපයාව ශ්රී රාහුක මහා වි:යාකය  මු වශ විපයාව එිරිපවීර 

සරච්ච්දද්ර වි:යාකය හා ශක ටිකාව් ත ශසෝමාශේවි බාිකකා 

වි:යාකය ජාතික පාස ව බවට ප්  කර්දන කියකා ඔබතුමාට මම 

ශයෝජනාව්ක කරනවා. ඒ සාහා අව ය සහශයෝාය අපි කබා 

ශ:්දන් .  

ාරු රාජය තමතිතුමි   පුමගිය වසරවක පීවීති සාමානය 

ශපළ වි ාා ප්රතිලක හා පශහය ිෂණය් ව වි ාා ප්රතිලක අරශාන 

බීුදවාම්   ඒ වාශේම විණය බාහිර ක්රියාකාරක් විකුව්  එම 

671 672 

[ාරු එසථ.එ් . මිප්කකා්  මහතා  
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පාස ව විශ යණ සථථාන කබාශාන තිශබනවා. ශා ගනීඟිික සෑදීම 

සාහා්  එම පාස වවක දගකග තිශබනවා. එම පාස වවකට 

ය්දශ්ද මධයම පා්දතික පවු වවක :රුව්ද. මම ඔබතුමාශා්ද 

ද වලීම්ක කරනවා  ශ්  කටයු් තට මීිරහ්  ශව්දන කියකා. 

අධයාපන තමතිතුමා්  ි ශයෝජනය කර්දශ්ද ශක ළඹ 

ිරසථත්රි්කකය. එම ි සා මම එතුමාට්  කියනවා  ශ්  සාහා :ායක 

ශව්දන කියකා. 
 
ගු සුසිේ තප්රේමජයන්  මහ ා  
(ைொண்புைிகு சுசில் பிர ை யந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 
අධයාපන තමතිතුමා ශක ළඹ ිරසථත්රි්කකය ි ශයෝජනය 

කරනවා විතර්ක ශන ශවිත. දතිහාසය බීුදවාම ශපශනනවා  

ශක ශළ ්දනාව ්සනයට එතුමාශේ ශක ු  ස් බ්දධතාව්ක 

තිශබන බව. මම ඒක  කිය්දන ය්දශ්ද නීහී. හිටපු අාමීති 

රි  ව විරමිකුහ මීතිතුමා්  ඒ ාීන :්දනවා.  

ාරු ම්දත්රීතුමි   ඔබතුමා සාහ්ද කරපු ඒ ශයෝත ත පාස ව 

තුශන්ද මු වශ විපයාව එිරිපවීර සරච්ච්දද්ර වි:යාකය ්ර්   කශළය 

මමිත. ඒ මම ප්රධාන තමති හීටියට ිකටියදී. එම ි සා අපි එම 

පාසක අි වා් යශය්දම ජාතික පාසක්ක කර්දන් . අශන්ක 

පාස ව  ශ:ක ාීන ශත රතුරු කබාශාන ඒ ස් බ්දධශයුව්  පළා්  

ස ාව හරහා සකකා බක්දන් .  

  
ශිෂ ේපත ශයීයන ගුුවු: ප්වීේ 

ைொணவர் ஆரலொசமன ஆசிொியர்கள்: நியைனங்கள் 
 STUDENT COUNSELLOR TEACHERS: APPOINTMENTS 

    786/2020 

2. ගු තසෝහිණී ු මාිප විතේස්න මහ්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ர ொஹினி குைொொி விர  த்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

අධයාපන අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - ( )  

(අ) (i) ිෂණය උපශේ න වටරුවරු්ද බාවා ාීමම පිජ ස 
පීවති තරා වි ාායට ශපම ිකටි මුළු 
අයුව් කරුව්ද සුඛයාව ශක පමණ:; 

 (ii) එම වි ාාය සම්  වූ සුඛයාව ශක පමණ:; 

 (iii) එම වි ාාය සම් වූව්දට ශ්  වනශත්ක ප් වී්  
කබා දී ශන මීති බව  :්දශ්ද:; 

 (iv) එශසය න්   දහත වි ාාය සම් වූව්දට කිතනමි්ද 
ප් වී්  කබාදීමට අමාතයාු ය ාුව කබන 
ක්රියාමා් ා කවශ් :; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:   

(්) ශන එශසය න්    ඒ ම්ද:  
 

கல்வி அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i )  ைொணவர் ஆரலொசமன ஆசிொியர்கமள 

ஆட்ரசர்ப்புச் தசய்வதற்கொக நடத்தப்பட்ட 

ரநர்முகப் பொீட்மசக்குத் ரதொற்றிய விண்ணப் 

பதொ ர்களின் தைொத்த எண்ணிக்மக 

யொததன்பமதயும்; 

 ( i i )  அப்பொீட்மசயில் சித்திதயய்தவர்களின் 

எண்ணிக்மக எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 ( i ii )  அப்பொீட்மசயில் சித்திதயய்தவர்களுக்கு 

இதுவம  நியைனங்கள் வழங்கப்படவில் 

மலதயன்பமத அவர் அறிவொ ொ என்பமதயும்; 

 ( i v )  அவ்வொறொயின், ரைற்படி பொீட்மசயில் 

சித்தியமடந்தவர்களுக்கு துொிதைொக 

நியைனங்கமள வழங்குவதற்கு அமைச்சு 

ரைற்தகொள்ளும் நடவடிக்மககள் யொமவதயன் 

பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total number of candidates who sat the 
competitive examination conducted for the 
recruitment of student counsellor teachers;  

 (ii) how many of them have passed the 
examination concerned;  

 (iii) whether he is aware that appointments have 
not yet been given to those who passed the 
examination; and  

 (iv) in that case, what measures will be taken by 
the Ministry to give appointments soon to 
those who passed the examination?  

(b) If not, why?  
 
ගු සුසිේ තප්රේමජයන්  මහ ා  
(ைொண்புைிகு சுசில் பிர ை யந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 
ාරු කථානායකතුමි   අධයාපන අමාතයතුමා ශවුවශව්ද මා 

එම ප්ර ථනයට පිළිතුර කබා ශ:නවා. 

(අ) (i) ිෂණය උපශේ න වටරුවරු බාවා ාීමම පිජ ස 
පීවීති තරා වි ාායට ශපම ිකටි මුළු 
අයුව් කරුව්ද සුඛයාව 8 384කි. විසථතර තමුණුම 
2  යටශ්  පහති්ද :්කවා තත. 

තමුණුම 2  

 ිෂණය උපශේ න වටරුවරු බාවා ාීමම පිජ ස පීවීති තරා 
වි ාායට ශපම ිකටි සහ එම වි ාාය සම්  වූ 
අයුව් කරුව්ද සුඛයාව ස් බ්දධ ශත රතුරු   

 

 (ii) එම වි ාාය සම්  වූ සුඛයාව 6 946කි. (තමුණුම 
01) 

 (iii) මධයම පළාත හීර ජාතික පාස ව සහ වයඹ හා 
සබරාමුව පළා්  සාහා ිෂණය උපශේ න වටරු 
වි ාාය සම් වූව්දට :ීනටම්  පහත පිපිර 
ප් වී්  කබා දී තත. 

වි ාා මාධයය වි ාායට 

ශපම ිකටි 

සුඛයාව 

වි ාාය 

සම්  

සුඛයාව 

ජාතික පාස ව ිකුහක මාධය 4,634 3,834 

ජාතික පාස ව ශ:මළ මාධය    976    720 

මධයම පළා්  ිකුහක මාධය    651    510 

මධයම පළා්  ශ:මළ මාධය    160    105 

වයඹ පළා්  ිකුහක මාධය    937    734 

වයඹ පළා්  ශ:මළ මාධය    200    134 

සබරාමුව ිකුහක මාධය    784    679 

සබරාමුව ශ:මළ මාධය      42      30 

එකතුව 8,384 6,746 

673 674 



පා් ිකශ් ්දතුව 

 

   මධයම පළාත සාහා තරා වි ාාය පව් වන ක: 
නමු්   අුවමත කා් ය මඩුගකය ද්කමවා තති 
බීවි්ද  මධයම පළා්  වටරු තනතුරු සුඛයාව 
කළමනාකරණ ශසයවා ශ:පා් තශ් ්දතුව ශවති්ද 
සුශ ෝධනය කිරීශම්ද අනතුරුව බාවාාීම්  ිකුව 
කිරීමට ි යමිතය. 

 (iv) :ීනට ප් වී්  කබාදී ශන මීති මධයම පළාත 
සාහා කළමනාකරණ ශසයවා ශ:පා් තශ් ්දතුව 
ශවති්ද අ:ාළ තනතුරු සුඛයාව සුශ ෝධනය කර 
අුවමීතිය කබාාීමශම්ද අනතුරුව බාවාාීම්  
ිකුවකිරීමට ි යමිතය. 

(්) අ:ාළ ශන ශ . 

     
ගු තසෝහිණී ු මාිප විතේස්න මහ්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ர ொஹினி குைொொி விர  த்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ාරු රාජය තමතිතුමි   මම ශ්  පිළිබාව ඔබතුමාට ශප ිත 

මත්ක කිරීම්ක කර්දන ඕනෑ. ඒ බාවා ාීම්  ිකය වකම අ:ාළ 

තරා වි ාාශය්ද ිකේධ ශව්දන තති කියකා මා වි ථවාස කරනවා. 

විශ යණශය්ද පුමගිය වසර එකහමාර්කම පාස ව පීවී් වූශආ 

නීහී.  ළමාකමට අව ය ක්රියාකාරක්  නීතිකම සහ ශන ශයු ්  
ශහයතු ි සා  ඒ වාශේම ශක ් පියුට්  සථක්රී්ද  ාවිතය ි සා ඒ පුුචි  

:රුව්ද :ීිත මානිකක පීගාවකට ක්කශවකා තිශබන බව ඔබතුමා 

:්දනවා. ඒ අතර :රුව්ද වි ාක අපශයෝජන සහ අපචාරවකට ක්ක 

වුණු අවසථථා්  අපි පුමගිය කාකය පුරාම :ී්කකා. ඔබතුමා :කි්දන 

තති  ජාතික ළමා ්ර්කණක අධිකාිපශආ ස ාපතිතුමා කියකා 

තිබුණා  ශ්  අවුරුේශේ මු ව කා් තුව තුළ ළමා අපචාර සහ 

අපශයෝජන ස් බ්දධශය්ද තමතු්  55 222කට වගා කීබුණා 

කියකා. ශම්දන ශමශහම ත් ් වය්ක තමිත තිශබ්දශ්ද. 

අපි :්දනවා  උතුශ්  යුේධය්ක තිබිකා වුණ්   "උපශේ නය" 

කියන එකට ශක ු  බර තීබීම්ක ිකේධ වුශඩු නීති බව. උතුශ්   

වී්ද:ඹුව්ද වූ කා්දතාව්ද ද්දනවා  :රුව්ද අහිමි වුණු 

ශ:ම පිශයෝ ද්දනවා  ශ:ම පිය්ද අහිමි වුණු :රුශවෝ ද්දනවා. 

ඔය ්දී ව ශය්ද පිිපසථ ද්දනවා. එම ි සා මම ශ්  ශවකාශ  

ඔබතුමාට ශයෝජනාව්ක කරනවා. ශ් ක මශේ අතුරු ප්ර ථනය 

ශන ශවිත. ශ්  පිළිබාව ාීඹුිප්ද ක වපනා කර්දන කියකා මම 

ඔබතුමාට ශයෝජනා කරනවා. ඒ වාශේම  ශ්  ප් වී්  ශේ පාකන 

ප් වීම්ක විධියට ුව්දශන ්  අපට අව ය කා් ය ිකේධ කරා්දන 

පුළුව්ද කියකා මම හිත්දශ්ද නීහී. එම ි සා පාස වවක ිෂණය 

උපශේ නය සාහා පිළිා්  වි ථවවි:යාකවක "උපශේ නය" 

ස් බ්දධශය්ද උපාධි තිශබන  ිත්තශකෝමා තිශබන  පුහුණුව 

තිශබන අය විධිම්  රමශ :යකට අුවව ප්  කර්දන. 

අපචාර ාීන කියනශක ට මම ශ:ය්ක මත්ක කර්දන් . 

හිඟුර්කශා ග ප්රශේ ශආ ීවවරධාිප විුවහ වපතිවරශය්ක :රුව්ද 

පාසේ වර්ගය ප්වීේ ලබාතදන ලද 
සාංඛාව 

ප්වීේ 
ක්රියා්මක වන 

ිරනය 

  ිකුහක 

මාධය 

ශ:මළ 

මාධය 

  

ජාතික පාස ව 139 38 2021.01.04 

වයඹ පළා්  

පාස ව 

277 13 2021.05.03 

සබරාමුව 

පළා්  පාස ව 

189 03 2021.04.01 

අපශයෝජනය කිරීම ස් බ්දධශය්ද පුමගිය :වසථවක 

උේශඝෝණණය්ක පීවතුණා. පුමගිය පළමුවීි  :ා මම :ී්කකා  ඒ 

පුේාකයා  තප කබා නීවත තවි්  තිශබන බව. අධයාපන 

ශ:පා් තශ් ්දතුශව්ද විනය පරී්කණණය්ක කරනවා න්   ඒ 

පුේාකයාශේ ශසයවය අ් හිටුව්දන ඕනෑ. ශසයවය අ් හිටුවකා තමිත 

පරී්කණණය්ක කර්දන ඕනෑ. නමු්  එශසය ිකුව ශවකා නීහී. ඒ 

පිළිබාව ඔබතුමාශේ අවධානය ශය මු කරවමි්ද   මශේ පළමුවීි  

අතුරු ප්ර ථනය අහනවා.  

ාරු තමතිතුමි   අශප ස (සාමානය ශපළ) වි ාාශආ ප්රතිලක 

ි ු ්  වුණා. 02 5 වසරට කික්ද මාතශ ව ිරසථත්රි්කකශආ වි වාමුව 

අධයාපන කකාපය තමිත කකාප   ්ද    වන සථථානශආ ිකටිශආ. 

මා සතුටු ශවනවා  වි වාමුව අධයාපන කකාපය :ී්ද 95 වන 

සථථානයට තවි වකා තිශබන එක ාීන. නාඋක අධයාපන කකාපය 

96 වන සථථානයට තවි වකා තිශබනවා. ඒ :වසථවක අපි :ී්කකා  

online අධයාපන කටයුතු කර ා්දන බීරුව හිටිය බව. ඕප වාක 
ප්රශේ ශආ එක තීනකට විතරිත ිකේන ව තිබුශඩු. එතීනට 

තවි වකා පීක්ක හ:ාශාන තමිත ළමිත පාග්  කටයුතු කශළය. 

හීබීිත අපි ශ්  ශවකාශ  :කිනවා  ශ්  ප්රතිලක සමසථත වටරු 

ප්රජාවශේ ෛධ් යශය්ද කබා ා් ත ශ:ය්ක බව. ඒ අය හීකි තර්  

online අධයාපනය කබා ුව්දනා. රජශආ කිිකම බකපෑමකි්ද 

ශත රව  සහශයෝායකි්ද ශත රව  ඒ අයශේ කීමී් ශත්ද තමිත 

මා් ාාත රමයට අධයාපනය :රුව්දට කබා ුව්දශ්ද. නමු්  මා 

:ී්කශ්ක නීහී  රජශය්ද වටරුවරු්දට සථතුතිය්ක පළ ශවන බව්ක. 

රශේ ශ:ක්කණ හතළිසථ:හස්ක වන වටරුවරු්ද සහ :හසය:හස 
ද්කමවන විුවහ වපතිවරු්ද :රුව්දට වි ාාය කර ා්දන 

සහශයෝාය කබා දීමට සථශ ච්ඡාශව්ද දිරිපප්  වීම 

ස් බ්දධශය්ද  online අධයාපනය කබා දීමට දිරිපප්  වීම 
ස් බ්දධශය්ද සමඟි ජන බකශ ාය තතුළු විප්කණය ශවුවශව්ද 

මා මාශේ ශාෞරවය පු: කරනවා. නමු්  ්ඩුක්ශව්ද ඒ අයට 
කීබුශඩු  "කාකකඩුජ   ත්රසථතවාිර" වාශේ න් බු නාම. Online 
අධයාපනය කරනවා න්  රුපිය ව ප්ද:හස්ක කබා ශ:නවා 

කියනවා; ශක ්දශේික පහශළ ව්ක පනවා තිශබනවා. එතශක ට 

වටරුවරු ශ:ක්කණ හතළිසථ:හසම online අධයාපන කටයුතු 

කශළ ්   මාසයකට රුපිය ව බිිකයන  .0්ක අව ය ශවනවා.  

ශ්  අයශේ වීටු්ත විණමතාව ාීන කථා කරනශක ට අපි 

:ී්කකා  වීිත වීටු්ත ද වකනවා වාශේ වටරුවරු්දශේ ශාෞරවය 

ශකශළසන විධිශආ ශේව ව සමාජාත කළ ්කාරය. නමු්  ශ්  අය 

ද වක්දශ්ද තම්දට හිමි වීටුප. ශ්  ප්ර ථනය ිරාටම ත:ශාන යෑම 

තුළ ත් තටම :රුව්දශේ  අනාාතය තමිත විනා  ශව්දශ්ද  ාරු 

රාජය තමතිතුමා. මම ඔබතුමාශා්ද අහ්දශ්ද ශ් කිත. ශමවර අය 

වීශය්ද ශ්  ප්ර ථනය විසානවා කියකා කීප අවසථථාව්ක කියනවා 

අපි :ී්කකා. වීටු්ත විණමතාව දව්  කිරීම හා එය සුවෘත ශසයවාව්ක 

කිරීම ශමවර අය වීශය්ද පුමව අහව ව ිරනශආදී ිකුව කරනවා 

කියකා චරශ වඛය්ක ි ු ්  කිරීශ්  හීකියාව්ක තිශබනවා:    
 
ගු සුසිේ තප්රේමජයන්  මහ ා  
(ைொண்புைிகு சுசில் பிர ை யந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha)   

ාරු කථානායකතුමි   දී් ඝ පීහීිරික කිරීම්ක සහ ප්ර ථනය්ක 

තමිත එතුමිය මතු කශළය. නමු්  දතා ශකටිශය්ද මම ඒ 

ප්ර ථනවකට පිළිතුරු කබා ශ:්දන් . විශ යණශය්දම අධයාපන 

අමාතයාු ශආ සුඛයා සහ :් ත අුවව්   චරශ වඛ අුවව්   

පාසශ ව ිෂණය සුඛයාව  පාස ව ව් ාය අුවව උපශේ නය සාහා 

වටරුවරු - වටරුවිපය්ද සථථානාත කිරීම ිකුව කරුව කබනවා. බාවා 

ාීමශ්  රමශ :ය ස් බ්දධශය්ද ඔබතුමිය අහපු ප්ර ථනයට තමිත 

මම මුික්ද පිළිතුරු කබා ශ:්දශ්ද. මධයම පළාශ්  පමණ්ක 

ශසයවක සුඛයාව වීිත කර ා් තාට පසථශසය  ප් වී්  ශ:්දන 

පුළුව්ද වි ාා පව් වකා තිශබනවා. උප ශේ නය සාහා ශක ළඹ 

වි ථවවි:යාකශආ ිත්තශකෝමා උපාධිය්ක තිශබනවා. විශ යණශය්දම 

ඒක තමිත :ීනට අපට :කි්දන තිශබ්දශ්ද. ඊට අමතරව විවෘත 

675 676 

[ාරු ුමික ව ශප්රයමජය්දත මහතා  
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වි ථවවි:යාකශආ තමිත එම උපාධිය හ:ාර්දන අවසථථාව 

තිශබ්දශ්ද. උපශේ නය කබා ාීමමට කීමති  -විශ යණශය්දම 

බාිකකාව්ද සාහා උා්දවන- වටරුවිපය්ද පුළුව්ද තර්  උන්දුව 

කරව්දන අපි කටයුතු කරනවා. ඒ යටශ්  තමිත බාවා ාීම්  

කරුව කබ්දශ්ද. මම්  පිළිා්දනවා  ඔබතුමිය කියන කාරණය.  

ිෂණය උපශේ නය දතා වී:ා්  වනවා. ශක විඩ්-   වසුාතය 

ි සා 0202 ව් ණශආ පාස ව ිරන :්  නශආ ිරන 0 2්ද  ිරන 65්ක 

පමණ තමිත :රුව්ද පාස ව ගිශආ.  

2021 ව් ණශආ ඔ්කශතෝබ්  මාසශආ පළමුවීි  :ා :්කවා 

ා් තාම - ශ්  අවුරුේ:ට තිශබන ිරන 0 2 ශහෝ 0 0්ද - පළමුවීි  

term එශ්ක විතර්ක :රුශවෝ පාස ව ගියා  බසථනාහිර පළාශ්  පාස ව 

හීර අශන්ක පළා් වක. බසථනාහිර පළාශ්  :රුශවෝ ඒ කාකය තුළ 

පාස ව ගිශආ ිරන 5ිත.  ශ් ක වි ාක අන්ශයෝාය්ක. ඒ ි සා තමිත 

රජය ක්රියා මා් ාය ා් ශ්   සමසථත වටරු ප්රජාව 049 222කට්   

විුවහ වපතිවරු  6 222කට්   අනධයයන කා් ය මඩුගක සහ 

අධයාපන පිපපාකන ශසයවශආ 3 222කට ්ස්දන ප්රමා ණයකට සහ 

වටරු උපශේ කවරු්දට එ්දනත කබා ශ:්දන. ශ්  වන විට 

එ්දනත කබා ාීමමට කීමීති ිකයුදශ:නාටම එ්දන්  දීකා 

දවරිත. :ී්ද ඒ සති ශ:ක අවස්ද ශවකා්  දවරිත. ය්  

අතපුමවීම්ක ශවකා තිශබනවා න්  ඒකට්  අව ය උපශ:සථ දීකා 

තිශබනවා. ඒ ි සා වටරුවරු්දශේ එ්දන් කරණය ශහයතුව්ක 

කරශාන පාස ව අරඹා ශන ිකටීමට ශහයතුව්ක නීහී. :ී්ද ය්  ය්  

අිරයර යටශ්  පාස ව ්ර්   කිරීම සාහා අධයාපන 

අමාතයාු ශආ ශ වක් තුමා විික්ද ශසෞඛය බකධාිප්ද සම  

සාකච්ඡා කරකා  පළා්  බකධාිප්ද සම  වීග පිළිශවළ්ක සකසථ 

කරශාන යනවා.  

මම වි ථවාස කරනවා  -ාරු ම්දත්රීතුමියි   ඔබතුමිය්  වටරු 

වෘ් තිශආ හිටපු මහ් මිය්ක විධියට ශ්  කාරණය පිළිා්දනවා 

තති.- මාස 9්ක තිසථශසය ශා:ර ද්දන :රුව්දට එකවර ප්දති 

කාමරයට ගිහි වකා දශාමශ්  කටයුතු කිරීමට ශපරාතුව ඒ 

:රුව්ද තුළ පාසශ ව ප්දති කාමරශආ මානිකක් වය අපි සකසථ 

කර්දන ඕනෑ කියකා. ඒ සාහා ශපරමුණ ාත යු් ශ්  උපශේ නය 

පිළිබා වටරුවරු. ඒ පිළිබාව ය්  orientation එක්ක කරකා  

විශ යණශය්ද ප්රාථමික අු ශආ :රුව්දට ප්දති කාමරශආ දශාමම 

සාහා අව ය මනස හීදීමට ිරන ශ:ක තුන්කව්  කටයුතු කර්දන 

ඕනෑ. ඒ සාහා අව ය උපශ:සථ කබාදීමට්  :ීනට කටයුතු 

කරශාන යනවා. ඒ ාීන කරුණු :ී්කවීම ස් බ්දධශයුව්  මම 

ඔබතුමියට සථතුතිව්දත ශවනවා. 

ඊළ ට  වි වාමුව කකාපය ාීන්  මම කථා කර්දන ඕනෑ. 

මම 0225-02 2 අතර කාකශආ අධයාපන තමතිතුමා විධියට 

ිකටියදී තමිත ූ ් යශකෝණවික්ද කබා ා්දනා විුවිකශය්ද ඔබතුමිය 

කියපු වි වාමුව කකාපශආ පාස ව කීපයකටම ශත රතුරු තා්කණණ 

මධයසථථාන කබා ුව්දශ්ද. ඒක ුවණථකර කකාපය්ක. ඒ වාශේම  

online අධයාපනය කබා ශ:්දන ඒ towers සුඛයාව ප්රමාණව්  

නීහී. කඳු සහිත ප්රශේ වක දතාම අමාරුිත connectivity එක 

ා්දන. ඒක අධයාපන අමාතයාු ශආ ාීටුදව්ක ශන ශවිත. 

ශටිකශක ්  ්යතනය මඟි්ද කබාශ:න වීග පිළිශවළ යටශ් ිත ඒ 

පහුමකම කබා ශ:්දශ්ද. ශකශසය ශවත්  අපි සථතුතිව්දත ශව්දන 

ඕනෑ  ඔබතුමිය ශ්  ාීන කරුණු දිරිපප්  කිරීම ාීන. ඔබතුමිය 

කියපු ඒ කකාප ශ:ක ස් බ්දධශය්ද මම ශස යා බක්දන් . 

වි වාමුව සහ නාඋක කියන කකාප ශ:ක දහළට ඒම ාීන අපි 

දතාම සතුටු ශව්දන ඕනෑ. 

ඊළ ට  වටරුවරු්දශේ ශසයවය online රමයට කබා දීශ්  

අධයාපන රමශ :ය්ක අශ්ත රශේ නීහී. අශ්ත රශේ අධයාපන 

රමශ :ය ව්දශ්ද පාසශ ව ප්දති කාමරශආ කබා ශ:න සාමානය 

අධයාපනයිත. Online රමය ශ්  ශක විඩ්-   වසුාතය ි සා 

පාස වවකට ය්  ප්රමාණයකි්ද හඳු්දවා ශ:ුව කීබුවා. ඒ සාහා 

ිරිපාී්දවීම්ක කළා  අමාතයාු ශය්ද සහ පළා්  බකධාිප්ද. 

හීබීිත  වටරුවරු සථශ ච්ඡාශව්ද තමිත ඒක කශළය. සමහර වටරුවරු 

smartphone එක්ක loan එක්ක :ාකා අරශානිත :රුව්දට ඒ 

අධයාපනය කබා ුව්දශ්ද. ඒ ාීන මම අධයාපන ප්රතිසුසථකරණ 

රාජය තමතිවරයා හීටියට අමාතයාු ය ශවුවශව්ද මශේ සථතුතිය 

මීය ට කිකුව්  වටරුවරු්දට පළ කර තිශබනවා  ඒවා මාධයවක පළ 

ශන වුණාට. වටරුවරු්දශේ එම ශසයවාව අපි අාය කරනවා.  

ඊළ ට  online මඟි්ද අධයාපනය කබා දීම ශවුවශව්ද 

රුපිය ව ප්ද:හසක දීමනාව්ක කබා දීමට වගා  වටරුවරු 

ිරිපාී්දවීශ්  අතුරු වීගසටහන්ක විධියටිත මා :්දනා පිපිර 

අමාතය මඩුගකය ශ්  ශ්  ශයෝජනාව කශළය. එළීශඹන අය වීය  

-ඒ කිය්දශ්ද  ශන වී් බ්  මස  0වීි  :ා ප්රකා යට ප්  කරුව 

කබන අය වීය- ශයෝජනා කබා ශ:න ශත්ක  වටරුවරු ිරිපාී්දවීම 

සාහා අතුරු වීග පිළිශවළ්ක හීටියටිත ඒ රුපිය ව ප්ද:හසක 

දීමනාව කබා දීම ශයෝජනා කර තිබුශඩු. එය කබාදීම පිළිබාව  ඒ 

සාහා ශත රතුරු කබා ාීමම ස් බ්දධශය්ද කටයුතු කර්දශ්ද 

පළා්  අධයාපන බකධාරී්ද සහ අධයාපන අමාතයාු ශආ ශ වක්  

විික්ද.   

ාරු ම්දත්රීතුමියි   ඔබතුමිය කියන කාරණය මම්  

පිළිා්දනවා. වටරුවරු්දශේ ශ්  ප්ර ථනය විසීමම සාහා එවකට 

හිටපු අධයාපන තමතිතුමාට මම ශයෝජනා කළා   "මසකට 

රුපිය ව බිිකයන  .0්ක  විය:්  කරනවා න්   මාස හතරට  බිිකයන 

5්ක විතර වනවා.  ඊළ  අවුරුේශේ පුනරාව් තන විය:්  ශන ශවිත 

ප්රාේධන ශයුව් වික්ද අක් කරකා තව්  බිිකයන 9්ක :ී් මා න්  

බිිකයන  0කි්ද ිකයයට 05ක ප්රමාණයකට අර 02 8 වීටු්ත 

පිපමාණය කබා ශ:්දන පුළුව්ද" කියකා.  මට තිශබන සීමිත 

වපසිපය තුළිත මම කටයුතු කර්දශ්ද. ශ්  ශයෝජනාව ක්රියා් මක 

කළා න්   ශ්  ශවන ශක ට අපිට ප්ර ථන ාණනාව්ක අක් කර 

ා්දන තිබුණා. අපි දිරිප කාකශආදී බකමු  ාරු ම්දත්රීතුමියි . අපි 

ධනා් මකව හිතනවා  ාරු මු: ව තමතිතුමා ශන වී් බ්   0වන 

:ා දිරිපප්  කරන අය වීශය්ද ශ්  සාහා සා් ථක පිළිතුර්ක කබා 

ශේවි කියකා. අ: මාධය මඟිුව්  වා් තා කර තිශබනවා අධයාපන 

්කශණයත්රයට වීිතපුර මු: ව කබා ශ:්දන ූ :ානම්ක තිශබනවා 

කියකා.   එම ි සා අපි ඒ ස් බ්දධශය්ද තව සතිය්ක බකමු.   

 
ගු තසෝහිණී ු මාිප විතේස්න මහ්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ர ொஹினி குைொொி விர  த்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ාරු රාජය තමතිතුමි   මශේ ශ:වීි  අතුරු ප්ර ථනය තසීමට 

ශපර ශප  ිත පීහීිරික කරාීමම්ක කරා්දන ඕනෑ. වටරුවරු්දශේ 

ශ්   වීටු්ත විණමතාව දව්  කරමි්ද චරශ වඛය්ක ි ු ්  

කරනවා:  ත් තම කියනවා න්    ඔබතුමාට න්  අධයාපනය 

ාීන ශ් ශරනවා. අධයාපනය ාීන ශ් ශරන ඔබතුමාට අධයාපන 

තමතිකම ශන දී ශවන්  අයට දීම තුළ ශ්  ප්ර ථනය තව ු ණු 

ශවනවා. එම ි සා වීටු්ත විණමතාව දව්  කරනවා  එශහම 

නී් න්  වටරු ශසයවය සුවෘත ශසයවාව්ක කරනවා කියන තහවුරුව 

චරශ වඛය්ක මඟි්ද ශහෝ වටරුවරු්දට කබා ශ:්දන කියා මම 

ඔබතුමාශා්ද ද වකා ිකටිනවා.   
 
ගු සුසිේ තප්රේමජයන්  මහ ා  
(ைொண்புைிகு சுசில் பிர ை யந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 

වටරු විුවහ වපති ශසයවය සුවෘත ශසයවාව්ක කිරීම 

ස් බ්දධශය්ද 0228 අවුරුේශේ ශශ්රයණථ ාධිකරණය ුව්ද නක් 

තී්දුවව්ක තිශබනවා. එය සුවෘත ශසයවාව්ක කිරීම ස් බ්දධශය්ද 

අධයාපන ්කශණයත්රශආ තිශබන ශසයවාව්ද අතර ශප ුව  එක තාව්ක 

නීහී. වටරු සහ විුවහ වපති ශශ්රයජ වක ය්  එක තාව්ක තිශබනවා. 

නමු්  සමහර විුවහ වපති සුා්  එයට එක තාව්ක නීහී. එම 

ි සා ඒක සාකච්ඡා මේටශ්  පවතිනවා. ිකයුද ශ:නා එක  න්  

කීබිනේ පත්රිකාව්ක දිරිපප්  කරකා වටරු සහ විුවහ වපති ශසයවාව 

සුවෘත ශසයවාව්ක කර්දන පුළුව්ද. මශා්  සථථාවරය ඒකිත.  
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පා් ිකශ් ්දතුව 

ඊළ ට  විුවහ වපතිවරු අර staff grade එශ්ක ි යම එකට 

ා් තා න්  විුවහ වපතිවරු්දට්  ප්ර ථනය්ක ශව්දශ්ද නීහී.  

අශනක  ශ් ක සුවෘත ශසයවාව්ක කර්දශ්ද ශවන්  රාජය 

ශසයවාව්ද එ්කක මිස්ක අධයාපන ්කශණයත්රය තුළ ශන ශවිත. 

එතශක ට විුවහ වපතිවරු්දට්   වටරුවරු්දට්  අධයාපන 

පිපපාකන ශසයවය  වටරු අධයාපනඥ ශසයවය  වටරු උපශේ ක වාශේ 

ඕනෑම එකකට ය්දන පුළුව්ද. ඒ සාකච්ඡා අවස්ද වුණාම ාරු 

තමතිතුමා ඒ පිළිබාව පියවර්ක ාමවි.  

ශ:වීි  කාරණය ශමයිත. චරශ වඛය්ක ි ු ්  කළ යු් ශ්  ඒ 

පිළිබාව අවසාන තී්දුවව කබා ා් තාට පුම වීටු්ත තක සහ ිකය වක 

සාහ්ද කර  එහි ප්රති තය්ක න්  කබා ශ:්දශ්ද ඒ ප්රති තය්  

එ්කක. ි වීරැිරව ඒ ාණනය කිරී්  කරකා තමිත ඒක කර්දන 

ශව්දශ්ද. අය වීය ශ වඛනශය්ද ඒ පිළිබාව ශයෝජනාව දිරිපප්  

වුණාට පසථශසය එය කිරීමට දග කග තිශබනවා.  

 
ගු තසෝහිණී ු මාිප විතේස්න මහ්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ர ொஹினி குைொொி விர  த்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ාරු රාජය තමතිතුමි   මම ඒ ප්ර ථනය ාීන ිරාට කථා 

කර්දශ්ද නීහී. නමු්  ඔබතුමා :්දනවා  ශ්  ප්ර ථනය ි සා ඒක්  

:ී්ද වි ාක ප්ර ථනය්ක ශවකා තිශබන බව. ඒක ි සා තමිත මම 

තහුශ   ඒ අයශේ වීටු්ත විණමතාව දව්  කර්දන කටයුතු 

කරනවා: කියකා. ඒ ිකයුදශ:නා මු: ව අමාතයාු ය්  එ්කක 

සාකච්ඡාව්ක ද වකනවා. මම ඔබතුමාශා්ද ද වකා ිකටිනවා  ඒ 

සාහා මීිරහ්  ශව්දන කියකා. ඒ සාකච්ඡාව කබා ශ:්දන කටයුතු 

කර්දන. එශහම වුශණ ්  ශබ ශහෝ විට ඔය ප්ර ථනය විසාා ා්දන 

හීකියාව කීශබිත.  

ාරු කථානායකතුමි   මශේ ශ:වීි  අතුරු ප්ර ථනය ශමයිත. 

ාරු රාජය තමතිතුමි   අපි :ී්කකා  අධයාපන පිපපාකන ශසයවශආ 

82්ක ශහෝ එවීි  සුඛයාව්ක පුහුණුව්ක සාහා විශේ ාත කර්දන 

යනවා කියකා. ඒ පිළිබාව කථා කරපු තතී්  අයට ශබ ශහ ම 

නරක විධිශආ ප්රතිචාරා් මක ත් ් වය්දට මුහුණ ශ:්දන ිකුව 

වුණා. විශ යණශය්ද ශ්තරාශ:ජ ය වි ථවවි:යාකශආ ප්ර ා්  

ඒකනායක පී ාධිපතිතුමාට පවා කීත විධියට  නරක විධියට 

අපහාස මුඛශය්ද අමාතයාු ශය්ද ප්රතිචාර :්කවා තිබුණා. මම 

ඔබතුමාශා්ද ද වකා ිකටිනවා  අධයාපන පිපපාකන ශසයවශආ අය 

විශේ  පුහුණුවට යීවීම පිළිබාව පීහීිරික කිරීම්ක කර්දන 

කියකා. ඊළ ට උපාධිධාිප්ද බාවා ාීමම ස් බ්දධශය්ද ඊශආ - 

ශපශ් :ා ඔබතුම්දකා චරශ වඛය්ක ි ු ්  කර තිබුණා. ඒ ාීන්  

පීහීිරික කිරීම්ක කර්දන. ශමය වටරු අරාළය  එශහම නී් න්  

වටරුවරු කරන ද වලී්  නව් ව්දන  වටරුවරු :ණ ාසථව්දන 

්ඩුක්ව ා් ත පියවර්ක: කියා්  අපට හිශතනවා. ඒ ාීන්  

පීහීිරික කර්දන කියකා මම ද වකා ිකටිනවා.  

 
ගු සුසිේ තප්රේමජයන්  මහ ා  
(ைொண்புைிகு சுசில் பிர ை யந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 
ඒ අතුරු ප්ර ථනශආ ප්ර ථන තුන්ක තිශබනවා  ාරු 

කථානායකතුමි . පළමුවීි  ප්ර ථනය තමිත  උපාධිධාිප 

අ යාසකාන්්ද බාවා ාීමම පිළිබා කාරණය. පළා්  මේටමි්ද 

ා් ත ශත රතුරු අුවව  ශ්  වන විට  8 222්ක පමණ -හිපයටම 

ාණන කිය්දන බීහී.- උපාධිධාිප්ද අ යාසකාන්්ද හීටියට 

පාස වාත කර තිශබනවා. ඒ  8 222ම වටරු ශසයවයට කීමීති අය 

ශන ශවිත. ශමිත්ද ශක ටස්ක වටරු ශසයවාවට කීමීතිිත. සමහරු 

අකීමීතිිත. වටරු ශසයවයට කීමීති අය අධයාපන ්කශණයත්රශආ 

ශන වන ශවන්  අමාතයාු වකට අුවයු්කත කරකා්  තිශබනවා. 

හීබීිත  කීබිනේ මඩුගකයට ගිය පත්රිකාව්ක මඟි්ද Cabinet 

Subcommittee on Establishments විික්ද ා් ත තී්දුවව අුවව 

රාජය ශසයවා ශක මිණ්ද ස ාවට ඒක ශය මු කරකා  එම ශක මිණ්ද 

ස ාශව්ද කීබුණු උපශ:සථ අුවව ය්  රමශ :ය්ක සකසථ කරකා 

තිශබනවා  ඒ අය හඳුනා ාීමම හා ප් වී්  කබා දීම 

ස් බ්දධශය්ද. ඊට අමතරව  අ යාසකාන් උපාධිධාිප්ද 

53 222කට සථථිර ප් වී්  මාස තුන්ක තතුළත කබා දීම සාහා ාරු 

අධයාපන තමතිතුමාශේ ස ාපති් වශය්ද ාරු වාුමශේව 

නානාය්කකාර තමතිතුමාශේ්   ාරු ජනක බඩුගාර 

ශත්දනශකෝ්ද තමතිතුමාශේ්  සහ ාගි් වශය්ද යුතු කමිටුව්ක 

ප්  කර්දන :ීනට සති ශ:කකට ශපර අමාතය මඩුගකය 

තී්දුවව්ක ා් තා. ඒ කමිටුව :ී්ද රැසථවීමට ි යමිතව තිශබනවා. 

අ යාසකාන් වටරුවරු්දශේ ප්ර ථනයට විසඳු්  කබා දීම සාහා :ී්ද 

එම කමිටුව එය අධයයනය කරමි්ද ිකටිනවා. අ:ාළ ි රී්කණණ 

දතාම කිතනමි්ද ඒ කමිටුවට කබා ශ:නවා. එතශක ට අ යාසකාන් 

උපාධිධාිප්ද වටරු ශසයවයට ශය:වීම පිළිබා ප්ර ථනය අපට 

පහුමශව්ද විසාා ා්දන පුළුව්ද. ඒක ඔබතුමිය අහපු පළමුවීි  

කාරණයට පිළිතුර. ඔබතුමිය අහපු ශ:වීි  කාරණය මට මතක 

නීහී.  

 
ගු තසෝහිණී ු මාිප විතේස්න මහ්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ர ொஹினி குைொொி விர  த்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  
අධයාපන පිපපාකන ශසයවශආ ි කධාිප්ද පිිපස්ක විශේ  

පුහුණුව සාහා ශතෝරා ාීමම ස් බ්දධවිත මම තහුශ , ාරු රාජය 

තමතිතුමි . 

 
ගු සුසිේ තප්රේමජයන්  මහ ා  
(ைொண்புைிகு சுசில் பிர ை யந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 
අධයාපන පිපපාකන ශසයවශආ ි කධාිප්ද කඩුගායම්ක -:ී්ද 

ශන ශ  මීය ට සෑශහන කකකට දහත දී- විශේ ාධාර යටශ්  කීබුණු 

වයාපෘතිය්ක යටශ්  ිෂණය් ව කබාදීකා පුහුණුව සාහා විශේ වකට 

යව්දන ශතෝරා ශාන තිශබනවා. ඒ ශතෝරා ාීමම පිළිබා ය්  ය්  

ප්ර ථන  ාීටුද තිශබනවා. ඒ ි සා ඊට අවසාන විසඳුම්ක කබා 

ාීමම සාහා නීවත එය අධයයනය කිරීමට අමාතයාු  ශ වක්  

විික්ද :ීනට කටයුතු කරශාන යනවා. ඒක අවසානා් මක 

ශ වඛනය ශන ශවිත. මම කනාාටු ශවනවා කවුරු්ද ශහෝ එශහම 

යම්ක කි වා න් . ශම ක: මම  ාරව ද්දශ්ද රාජය 

අමාතයාු යිත. නමු්   ඒ කාරණය පිළිබාව මතු කරපු අයට 

අමාතයාු ශආ කවුරු්ද ශහෝ යම්ක කි වා : කියකා මා :්දශ්ද 

නීහී. ත් ත ව ශය්දම ඒ කාරණය මතු කරපු අයට සථතුතිව්දත 

ශව්දන ඕනෑ  එය ි වීරැිර කර ාීමමට අවසථථාව්ක කබා දීම 

ාීන. ඒක තමිත මශේ සථථාවරය. ඔබතුමිය තු්දවීි  කරුණ 

විධියට තහුශ  ශම ක්ක:  

 
ගු තසෝහිණී ු මාිප විතේස්න මහ්මිය 
(ைொண்புைிகு (திருைதி) ர ொஹினி குைொொி விர  த்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  
මම හිතන විධියට ඒ කරුණ සහ වටරු ශසයවයට බාවා ාීම්  

ස් බ්දධශය්ද ශ්  වටරු අරාළය තතිවීමට,-  [බාධා කිරීම්ක  

 
ගු සුසිේ තප්රේමජයන්  මහ ා  
(ைொண்புைிகு சுசில் பிர ை யந்த) 

(The Hon. Susil Premajayantha) 
වටරුවරු්දශේ ප්ර ථනය විසීමම සාහා ්ඩුක්ව ධනා් මකව 

කටයුතු කරශාන යනවා. තමති අුවකමිටුව මඟි්ද ඒ සාහා දතාම 

සාධමය විසඳු්  සහිත තීරණය්ක දීකා තිබුණා. ඒ තීරණය කීබිනේ 

මඩුගකය අුවමත කර තිශබනවා. ඒ ූලකය ප්ර ථනය විසීමම සාහා 

අය වීශය්ද කටයුතු කරනවා.  

679 680 

[ාරු ුමික ව ශප්රයමජය්දත මහතා  
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ජාතික තේඛනාසක්ෂක තදපාර් තේන්තුව: ිකත්රප  
සාංසක්ෂණය 

ரதசிய சுவடிக்கூடத் திமணக்களம்:  

திம ப்படங்கமளப் பொதுகொத்தல் 

DEPARTMENT OF NATIONAL ARCHIVES: PRESERVATION                   
OF FILMS 

    40/2020 

3.  ගු තහේෂා වි ානතේ මහ ා 
 (ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

 (The Hon. Hesha Withanage) 

අග්රාමාතයතුමා සහ බුේධ ාසන  ්ාමික හා සුසථකෘතික 

කටයුතු අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - ( )  

(අ) (i) ජාතික ශ වඛනාර්කණක ශ:පා් තශ් ්දතුව විික්ද 
චිත්රපට සුර්කණණය සාහා වීග පිළිශවළ්ක 
ක්රියා් මක කර්දශ්ද:; 

 (ii) එශසය න්    ශ්  වන විට සුර්කණණය කර තති 
චිත්රපට සුඛයාව ශක පමණ:; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(්) (i) ජාතික ශ වඛනාර්කණක ශ:පා් තශ් ්දතුශ  
චිත්රපට සුර්කණණයට අ:ාළ අු ශආ ි කධාිප්දට 
චිත්රපට සුර්කණණය සාහා විශේ  පුහුණුව කබා 
ශ:්දශ්ද:; 

 (ii) එශසය න්   විශේ  පුහුණුව සාහා ශය මු කරුව 
කබන රට සහ ්යතන කවශ් :; 

 (iii) පුම ගිය කාකය තුළ විශේ  පුහුණුව කබා දී තති 
පුේාකය්ද සුඛයාව ශක පමණ:; 

 ය්දන්  එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ත)  ශන  එශසය න්   ඒ  ම්ද:    

 
பி தை அமைச்சரும் புத்தசொசன, சைய ைற்றும் கலொசொ  

அலுவல்கள் அமைச்சருைொனவம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) ரதசியச் சுவடிக்கூடத் திமணக்களத்தினொல் 

திம ப்படங்கமளப் ரபணிப் பொதுகொப்பதற்கு 

ஏரதனும் ரவமலத்திட்டம் நமடமுமறப்படுத்தப் 

படுகின்றதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், இதுவம யில் ரபணிப் பொதுகொக்கப் 

பட்டுள்ள திம ப்படங்களின் எண்ணிக்மக 

எத்தமன என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) (i) ரதசியச் சுவடிக்கூடத் திமணக்களத்தில் திம ப் 

படங்கமளப்  ரபணிப் பொதுகொக்கும் பிொிவின் 

அலுவலர்களுக்குத் திம ப்படங்கமளப் ரபணிப் 

பொதுகொப்பது ததொடர்பில் தவளிநொட்டுப் பயிற் 

சிகள் வழங்கப்படுகின்றனவொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், தவளிநொட்டுப் பயிற்சிக்தகன அனுப் 

பப்படும் நொடுகள் ைற்றும் நிறுவனங்கள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 (iii) கடந்த கொலப்பகுதியில் தவளிநொட்டுப் பயிற்சிகள் 

வழங்கப்பட்ட ஆட்களின் எண்ணிக்மக எத்தமன 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

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

(a) Will he inform this House-  

 (i) whether the Department of National 
Archives is implementing a programme for 
the preservation of films; and 

 (ii) if so, the number of films that have been 
preserved so far? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether overseas training in preservation of 
films is given to the officers attached to the 
relevant division of the Department of 
National Archives which carries out 
conservation of films; 

 (ii) if so, the names of the country and the 
institutions to which they will be referred 
for overseas training; and 

 (iii) the number of personnel who have been 
given overseas training recently? 

(c) If not, why?  
 

ගු විු ස වික්රමනායක මහ ා (ජාතික ේුම  ප්රාසාාංග කලා 
හා ග්රාමීය ය කලා ශිේිළ ප්රවර්ධාන ක යුතු සාජ අමා තුමා) 
(ைொண்புைிகு விதுற விக்கி ைநொயக்க - ரதசிய ை புொிமைகள், 

அருங்கமலகள் ைற்றும் கி ொைியச் சிற்பக்கமலகள் ரைம்பொட்டு 

அலுவல்கள் இ ொ ொங்க அமைச்சர்) 
(The Hon. Vidura Wickramanayaka - State Minister of 
National Heritage, Performing Arts and Rural Arts 
Promotion) 

(අ)  (i)  ඔ . 

 (ii)  603කි. 

(්)  (i)  ඔ . 

 (ii)  ද්දිරයාව. Film Heritage Foundation and 
International Federation of Film Archives.  

 (iii)  චිත්රපට සුර්කණණය පිළිබා විශේ  පුහුණුව කබා දී 
තති පුේාකය්ද සුඛයාව 5කි. 

(ත)  අ:ාළ ශන ශ . 
 
ගු තහේෂා වි ානතේ මහ ා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 
ාරු කථානායකතුමි   මම ාරු රාජය අමාතයතුමාට 

සථතුතිව්දත ශවනවා  එම පිළිතුර කබා දීම ස් බ්දධව. ාරු රාජය 

අමාතයතුමි   මම ඊට අ:ාළව පළමුවීි  අතුරු ප්ර ථනය 

ඔබතුමාශා්ද අහ්දන කීමීතිිත. ඔබතුමා කියපු චිත්රපට 623 රට 

තුළ ශ්  :්කවා සුර්කණණය කරපු ස් පූ් ණ චිත්රපට සුඛයාව 

ශව්දන තති කියා මම හිතනවා. ාරු රාජය තමතිතුමි    

ශපෞේාිකක අු ය පවා චිත්රපට සුර්කණණය කිරීශ්  දී මීය ට වගා 

ය් කිික ්කාරයක වීිත මීිරහ්  වීම්ක කරනවා. ඒ අයට ශ්  

ස් බ්දධශය්ද මීය ට වගා ඕනෑකම්ක තිශබන බව අපි :්දනවා.  

ඔබතුමා රාජය අමාතයවරයා විධියට ප්  ශවකා තවම ශකටි 

කාකයිත ාත ශවකා තිශබ්දශ්ද. දතිහාසය පුරා ශ්  වාකීම :ීරූ 

අමාතයවරු ශ්  ශවුවශව්ද අව ය ක්රියා මා් ා ශාන තිශබනවා:  

ාරු රාජය තමතිතුමි   ඒ වාශේම  ශ්  සුර්කණණ ක්රියාවිකය 

තුළ :ීනට සුර්කණණය කර තිශබන චිත්රපට ප්රමාණය ාීන 

ඔබතුමා සෑහීමට ප්  ශවනවා:  

681 682 



පා් ිකශ් ්දතුව 

ගු විු ස වික්රමනායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு விதுற விக்கி ைநொயக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

ාරු කථානායකතුමි   ජාතික චිත්රපට සුසථථාශව්ද 092ු ්   

රජශආ ප්රවෘ් ති ශ:පා් තශ් ්දතුශව්ද 0 5ු ්   ශපෞේාිකක 

එකතුව්ක හීටියට  8ු ්  ව ශය්ද කබාශාන තමිත ශ්  වනවිට 

චිත්රපට 623්ක සුර්කණණය කර තිශබ්දශ්ද. ඔබතුමා මශා්ද 

තහුවා  ඒ සුඛයාව ාීන මා සෑහීමට ප්  ශවනවා: කියකා. ඒ 

ප්රමාණය ාීන මා සෑහීමට ප්  ව්දශ්ද නීහී  ාරු ම්දත්රීතුමි . 

ාරු කථානායකතුමි   ශ්  සාහා අව ය පහුමක්  ශ්  වන ශක ට 

අපි කබා ශ:මි්ද යනවා. අපට විශ යණශය්දම රසායනාාාර 

පහුමක්  නීහී. :ී්ද රසායනාාාර පහුමක්  සකසථ කරමි්ද 

පවතිනවා. ඒ වාශේම පුහුණු කා් ය මඩුගකය්ක අපි තති කර ාත 

යුතුිත.  NVQ 6 මේටශ්  පුහුණුව්ක කබා දී  ඒ ුමුවුමක්  මේටමට 

ඒ කා් ය මඩුගකය පුරුුව පුහුණු කරකා ශ්  කටයු් තට 

ශය :ව්දනිත අපි බකාශප ශර ් තු ව්දශ්ද.  

 

ගු තහේෂා වි ානතේ මහ ා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ාරු රාජය තමතිතුමි   ජාතික උරුම  ප්රාසාුා කකා හා ග්රාමීය ය 

කකා ිෂ වපි ප්රව් ධන කටයුතු ාරු රාජය අමාතයතුමා වන 
ඔබතුමාශා්ද මා ශ:වන අතුරු ප්ර ථනය අහනවා. ඔබතුමා :්දනවා 

අවුරුුව ශ:කකට ්ස්දන කාකය්ක තිසථශසය පවතින ශක ශරෝනා 

වසුාතය හමුශ  ශ්  වන ශක ට රශේ ිකයුදම ක් මා්දත කගා 

වීටී තිශබන බව. ඒ අතර තිශබන ප්රධාන ක් මා්දතය්ක තමිත 

චිත්රපට ක් මා්දතය. චිත්රපට ක් මා්දතය ා් තාම  අපට ශපශනන 

පිිපසට වගා ශන ශපශනන පිිපස්ක එය ජීවිකාව කරශාන 

තිශබනවා. කිතේ එක අ වකන මුවසථසයාශේ ිකට  කීමරාකරණය  

අධය්කණණය  ි ණථපා:නය කරන අය  රුාන ිෂ වපී්ද  ශ   

ි රූපණ ිෂ වපී්ද ්දී ව ශය්ද වි ාක පරාසය්ක තුළ ශ්  

ක් මා්දතය විහිදී යන බව ඔබතුමා :්දනවා. ශටික නාටය 

්කශණයත්රය්  එශහමිත. සුගීත ්කශණයත්රය්  එශහමිත.  

ාරු රාජය තමතිතුමි   ඔබතුමා ශ්  කාරණාව ාීන දතා 

සුශ දී අමාතයවරශයු  බව මා :්දනවා.  චිත්රපට ක් මා්දතශආ 

ශයශ:න අයට එම ක් මා්දතය කගා වීටීම ශවුවශව්ද අක් ශප ලී 

යටශ්  ණය පහුමක්  ශ:නවා  ්ධාර ශ:නවා කියමි්ද විටි්ද විට 

ඔබතුම්දකාශේ ්ඩුක්ව ය්  ය්  ශයෝජනා ශාන ් බව අපි 

:ී්කකා. නමු්   ාරු රාජය තමතිතුමි   ශ්  ක් මා්දතය හා 

ස් බ්දධ ාායක ාාිතකාව්ද  රුාන ිෂ වපී්ද  අධය්කණවරු්ද  

සහාය අධය්කණවරු්ද තතුළු කඩුගායම ශවුවශව්ද  තම්දශේ 

ජීවිකාව -වෘ් තීය- කගා වීටීම ි සා අසාධාරණයට ක්ක ශවකා 

ිකටින  අශ්ත රශේ සමසථත සමාජයම සතුටු කරන ඒ පිිපස 

ශවුවශව්ද ්ඩුක්ව ශ්  වන ශක ට ශාන තිශබන ක්රියා මා් ා 

ාීන සෑහීමට ප්  ශව්දන බීහී. ශ්  වන ශක ට ශක ශරෝනා 

වසුාත ත් ් වශආ ය්  පාකනය්ක තිශබන ි සා ඔබතුමා ඒ අය 

ශවුවශව්ද ය්  පියවර්ක ා්දන කටයුතු කරනවා: කියකා මම 

:ීනා්දන කීමීතිිත.  

 
ාරු රාජය තමතිතුමි   දතිහාසශආ ිකුව වුණු සමහර ිකේධි අපි 

:ී්කකා. යශමු ට ශාෞරවය්ක ශ:්දන ඕනෑ ශවකාවට ඔබතුම්දකා 

ඒ ශාෞරවය ශ:නවා වාශේ ශප්දවනවා. ගබ්ික .ඩී. අමරශේව 

මීතිතුමා ශ්  රටට අහිමි වුණු ශවකාශ  එතුමා ශවුවශව්ද 

අුවසථමරණ  ාකාව්ක හ:න බව  වයාපෘතිය්ක කරන බව කි වා. 

නමු්  :ී්ද ඒ දිරකිරී්  කීකෑවට ගිහි වකා. ඔබතුම්දකාශේ 

්ඩුක්ශ ්  කකාකරුව්ද ද්දනවා. නමු්   ඒ අයව්  ශ්  රශේ 

කකාකරුව්ද ශවුවශව්ද කථා කර්දශ්ද නීහී. ශ්  වනවිට 

කකාකරුව්ද ශවුවශව්ද ය් කිික ක්රියා මා් ාය්ක ශාන 

තිශබනවා:  දිරිපශආ දී ඔවු්ද ශවුවශව්ද ය්  ක්රියා මා් ාය්ක දතා 

කිතනමි්ද ා්දන කටයුතු කරනවා: කියා මා ඔබතුමාශා්ද :ීන 

ා්දන කීමීතිිත  ාරු රාජය තමතිතුමි .   

ගු විු ස වික්රමනායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு விதுற விக்கி ைநொயக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

ාරු ම්දත්රීතුමි   ඔබතුමාට ඒකට අව ය දී් ඝ පිළිතුර්ක :  

ශකටි පිළිතුර්ක :    

 
ගු තහේෂා වි ානතේ මහ ා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ාරු රාජය තමතිතුමි   දී් ඝ පිළිතුර්ක කබා ුව්දනා න්  එය 

මට වගා වී:ා්  ශවනවා  ශ්  හා ස් බ්දධ ිෂ වපී්ද සහ ඒ 

්කශණයත්රයට අ:ාළ අයට. ශම ක:  එමඟි්ද ඒ අය ඔබතුමා ිකටින 

මතය ාීන අවශබෝධය්ක කබා ා්දනවා.  

 
ගු විු ස වික්රමනායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு விதுற விக்கி ைநொயக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

ාරු කථානායකතුමි   ශක විඩ් -    වසුාත ත් ් වය ි සා 

මුික්දම පහර වීුවශඩු කකාකරුව්දට සහ ිෂ වපී්දට. ශමම 

වසුාත ත් ් වය යටශ්  අවසානයටම ය්  ප්රතිකා ය්ක 

කීශබනවා න්  කීශබ්දශ්ද්  කකාකරුව්දට සහ එම ිෂ වපී්දට 

තමිත. අපි කනාාටු ශවනවා  ඔවු්ද ද වකන ිකයුද ශේ අපට කබා 

ශ:්දන බීිප වීම ාීන. ඔවු්ද ශවුවශව්ද අපි ය්  ණය රමය්ක 

ක්රියා් මක කළා. නමු්   අපට ඒක්  නව් ව්දන ිකේධ වුණා. ශ්  

විණයය  ාර කීබිනේ අමාතයවරයා හීටියට ාරු අග්රාමාතයතුමා 

ශ්  පිළිබාව විමසා අුද්  වීග පිළිශවළ්ක ි ් මාණය කර්දනිත 

බකාශප ශර ් තු ව්දශ්ද. ශ්  වන ශක ට ඒ පිළිබාව සාකච්ඡා 

කරශාන යනවා. නීවත ප්රසුා පීවී් වීම ාීන  චිත්රපට ාකා 

විවෘත කරකා නීවත චිත්රපට ශප්දවීම ාීන  ාශ්  ශා ශඩ් 

ශත විකය්ක  බික යාාය්ක වීි  ශේව ව කර්දන පුළුව්ද ්කාරය 

ාීන :ීනට සාකච්ඡා කරශාන යනවා. එම වීග පිළි ශවළ පිළිබාව 

ශ්  වනවිට අපි සාකච්ඡා කරමි්ද ිකටිනවා. දිරිප සති ශ:ක තතුළත 

ශසෞඛය බකධාිප්ද සම ්  එම සාකච්ඡාමය කටයු් ත 

ශකශරනවා.  

ාරු කථානායකතුමි   ාරු ශහයණා විතානශේ ම්දත්රීතුමා 

කියපු ්කාරයට ශ්  කටයු් ශ්  ය්  ය්  ුව් වකක්  තිශබනවා; 

අක් පාක් තිශබනවා. අපි සතුටු ව්දශ්ද නීහී  කකාකරුව්දට සහ 

ිෂ වපී්දට කබා ුව්ද සහන පිළිබාව. අපි ඒක ශබ ශහ ම විවෘතව 

කියනවා. කකාකරුව්දට සහ ිෂ වපී්දට මීය ට වගා සහන කීබිය 

යුතුිත.  

 

අපි බකාශප ශර ් තු ශවනවා  බුේධ ාසන  ්ාමික හා 

සුසථකෘතික කටයුතු අමාතයාු යට්   ඒ වාශේම අශ්ත රාජය 

අමාතයාු යට්  ඒ අව ය කරන ප්රතිපා:න දිරිප අය වීශය්ද 

කීශබ්වි කියකා. එතී්ද ිකට අපට ඒ කටයු් ත්  කබන අවුරුේශේ 

දා්ද දිරිපයට කරශාන ය්දන පුළුව්ද. ඔබතුම්දකාශේ අ:හසථ  

ශයෝජනා අපි දතාම ශාෞරවශය්ද පිළිා්දනවා.  [බාධා කිරීම්ක   

 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාශේ අතුරු ප්ර ථන ශ:කම අසා අවසානිත  ාරු 

ම්දත්රීතුමා. 

 
ගු තහේෂා වි ානතේ මහ ා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ාරු කථානායකතුමි   ාරු රාජය තමතිතුමාශා්ද ශප ිත 

පීහීිරික කරාීමම්ක අව යිත. ඒ සාහා ුමළු ශවකාව්ක 

කබාශ:්දන.  
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ාරු රාජය තමතිතුමි   මම :්දනා විධියට ශ්  කාරණය ශ්  
පා් ිකශ් ්දතුශ  කවුරු්  කීමීති කාරණාව්ක. අශ්ත රශේ තරුණ 
පර් පරාශ  අුද්  ාාිතකාව්ක අ: ජාතය්දතරයට ගිහි්ද 
තිශබනවා. කුකාශ  අයට වගා ජාතය්දතරය -විශ යණශය්දම 
ද්දිරයාශ  ජනතාව- අ: ශය හාි  : ික වවා කියන අශ්ත ාාිතකාවට 

්:රය කරනවා. නමු්  ඒ තරුණ ාාිතකාව ශවුවශව්ද රජය 
විධියට ඔබතුම්දකා :ීශනන කිිකම ශ:ය්ක ශ්  වනවිට කරකා 
නීහී. ශපෞේාිකක රූපවාහිි  මාධයවික්ද එම ාාිතකාවට ශ:න 
හිතය විතරිත අපට ශපශන්දශ්ද. මා ඒ කාරණය ජාතික උරුම  
ප්රාසාුා කකා හා ග්රාමීය ය කකා ිෂ වපි ප්රව් ධන කටයුතු රාජය 
තමතිතුමා වන ඔබතුමාශේ අවධානයට ශය මු කරවනවා. අශ්ත 
රට වීටිකා තිශබන ශ්  ශවකාශ  අශ්ත රශේ නම ජාතය්දතරශආ 
කථා බහට ක්ක වන තීනට ශාන ගිය ඒ තරුණ ාාිතකාව වන 
ශය හාි  : ික වවා ශවුවශව්ද ශ්  ශවකාශ  ්ඩුක්ශව්ද කළ යුතු 

යුතුකම්ක තිශබනවා. ඒ ි සා ්ඩුක්ව තය ශවුවශව්ද ය්  ශ:ය්ක 
කර්දන අ:හසථ කරනවා: කියන ප්ර ථනයට ඔබතුමා පිළිතුර්ක කබා 
ුව්දශන ්  එය වගා වී:ා්  වනවා. 

 
ගු විු ස වික්රමනායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு விதுற விக்கி ைநொயக்க) 

(The  Hon. Vidura Wickramanayaka) 

ාරු කථානායකතුමි   විණයය  ාර ාරු අමාතයවරයා හීටියට 
ාරු අග්රාමාතයතුමා ඒ කටයුතු ශ්  වන ශක ට්  ්ර්   කර 
තිශබනවා. රාජය ස් මානයකි්ද ඒ කකාකාිපයට ශාෞරවය 
උපහාරය පු: කර්දනට්   එතී්ද පට්ද අුද්  වීග පිළිශවළ්ක 
යටශ්  කටයුතු කර්දන්  අපි බකාශප ශර ් තු වනවා.  

ාරු කථානායකතුමි   ඔබතුමා්  :්දනවා  විශ යණශය්දම 
අශ්ත රශේ කකාවට ස් බ්දධ  කකා කෘති සුර්කණණය කිරීශ්  

ශහෝ ඒ අයශේ අිතතිය තහවුරු කිරීශ්  වීග පිළිශවළ්ක නීති බව. 
අපි අ්දන ඒ වීග පිළිශවළ :ී්ද ්ර්   කර තිශබනවා. එවීි   ශේ 
මඟිුව්  ශමවීි  කකාකරුව්දශේ අිතතී්ද ්ර්කණා වන  වරප්රසා: 
්ර්කණා වන වීග පිළිශවළ්ක අපි ි ් මාණය කර්දන ඕනෑ. එක 
ශවකාවක විතර්ක ස් මානය්ක පු: කරකා  එක ශවකාවක විතර්ක 
ශ ිරකාව්ක මත ශාෞරවය පු: කරකා කකාකරුශවු  සතුටු 
කර්දන බීහී. ඒ රමශ :වකට අපි එක  නීහී. ජීවිත කාකය 
පුරා ශාෞරවය්ක  අන්මානය්ක එ්කක කකාකරුවාට එම කටයුතුවක 
ශයිරය හීකි වීග පිළිශවළ්ක තති කිරීමටිත අප බකාශප ශර ් තු 

ව්දශ්ද. අපි ශය හාි  : ික වවා කකාකාිපයට්  අි වා් යශය්දම 
ඒ ශාෞරවය පු: කරනවා. ශ්රී කුකාශ  නම මෑතකදී ජාතය්දතරයට 
ශානගිය කකාකාිපි ය වන එතුමියට්  අපශේ ශාෞරවය හා 
උපහාරය පු: කරනවා. විශ යණශය්ද කකා ්කශණයත්රශආ 
ිකයුදශ:නාටම කබා ිරය යුතු ශාෞරව හා උපහාර පු: කරමි්ද 
ඔවු්දට අන්මානය්ක තතුව ජීව් වීශ්  වටපිටාව ි ් මාණය 
කර්දනිත අපි බකාශප ශර ් තු ශව්දශ්ද.   සථතුතිිත. 

 
 

  මිිපිරය ධීවස කර්මාන් ය: තප තළ න්නුව 
ිරස්ත්රික්කය 

நன்னீர் ைீன்பிடிக் மகத்ததொழில்: தபொலன்னறுமவ 

ைொவட்டம் 
FRESHWATER FISHING INDUSTRY: POLONNARUWA 

DISTRICT 
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4. ගු අමසකීර්ති අතුතකෝසළ මහ ා 
     (ைொண்புைிகு அை கீர்த்தி அதுரகொ ல)   

     (The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  

 ධීවර අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - (0)  
 

(අ)  ශ්රී කුකාශ  -  
 (i) වා්  කක මිිපිරය ම් සය ි ණථපා:නය සහ අව යතාව 

ශක පමණ:;  

       (ii)  දහළම මිිපිරය ම් සය අසථවී්දන්ක කබා ශ:න 
ිරසථත්රි්කකය කවශ් :; 

 (iii) එම ක් මා්දතශආ ි යීශකන මුළු පවු ව සුඛයාව 
ශක පමණ:; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(්)  ශප ශළ ්දනරුව ිරසථත්රි්කකශආ - 

 (i) මිිපිරය ම් සය ක් මා්දතය ජීවිකාව කරා්  පවු ව 
සුඛයාව  ශක පමණ:;   

 (ii)  මාිකක මිිපිරය ම් සය අසථවී්දන ශක පමණ:; 

 (iii)  එම ක් මා්දතය ිකුවකරන වී  හා ජකා  කවශ් :; 

 ය්දන්  එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ත) (i) ව් ණ 02 5 ිකට 02   :්කවා ශප ශළ ්දනරුව 
ිරසථත්රි්කකශආ වී  හා ජකා වකට මු:ාහිපන ක: 
ම් සය පීටවු්ද සුඛයාව ශව්ද ශව්ද ව ශය්ද 
ශක පමණ:;  

 (ii) දහත කාකය තුළ එම වී  හා ජකා වික්ද ක: 
අසථවී්දන ශව්ද ශව්ද ව ශය්ද ශක පමණ:;  

 (iii) මු:ා හිපන ක: ම් සය පීටවු්දට සාශ්ත්කණව ක: 
අසථවී්දන පිළිබාව සෑහීමකට ප් ව්දශ්ද:; 

 (iv)  ශන එශසය න්   ඊට ශහයතු කවශ් :; 

 ය්දන එතුමා සාහ්ද කර්දශ්ද:  

(ඈ) ු ගා වී  ්ශ්රිතව මිිපිරය ම් සය ක් මා්දතය සුව් ධනය 
සාහා ා්  ක්රියාමා් ා කවශ් : ය්දන තවුවරට්  එතුමා 
ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ද) ශන එශසය න්    ඒ ම්ද:  
 

கடற்தறொழில் அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 
 

(அ) இலங்மகயில் - 

 (i) வருடொந்த நன்னீர் ைீன் உற்பத்தி ைற்றும் ரதமவ 

யொது என்பமதயும்; 

 (ii) ஆகக்கூடிய நன்னீர் ைீன் அறுவமடமயப் 

தபற்றுத்தரும் ைொவட்டம் யொது என்பமதயும்; 

 (iii) நன்னீர் ைீன்பிடிக் மகத்ததொழிலில் ஈடுபடும் 

தைொத்தக் குடும்பங்களின் எண்ணிக்மக யொது 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) தபொலன்னறுமவ ைொவட்டத்தில் - 

 (i) நன்னீர் ைீன்பிடிக் மகத்ததொழிமல வொழ்வொ 

தொ ைொகக் தகொண்டுள்ள குடும்பங்களின் 

எண்ணிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 (ii) ைொதொந்த நன்னீர் ைீன் அறுவமட எவ்வளவு 

என்பமதயும்; 

 (iii) நன்னீர் ைீன்பிடிக் மகத்ததொழில் ரைற்தகொள்ளப் 

படுகின்ற குளங்கள் ைற்றும் நீர்த்ரதக்கங்கள் 

யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) (i) 2015ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு 

வம  தபொலன்னறுமவ ைொவட்டத்திலுள்ள 

குளங்கள் ைற்றும் நீர்த்ரதக்கங்களில் விடப்பட்ட 

ைீன் குஞ்சுகளின் அளவு தனித்தனியொக யொது 

என்பமதயும்; 

 (ii) அக்கொலப் பகுதியில், ரைற்படி குளங்கள் ைற்றும் 

நீர்த்ரதக்கங்களிலிருந்து தபறப்பட்ட ைீன் 

அறுவமட தனித்தனியொக யொது என்பமதயும்; 
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 (iii) விடப்பட்ட ைீன் குஞ்சுகளுக்கு ஒப்பீட்டு ொீதி 

யொகப் தபறப்பட்ட ைீன் அறுவமட ததொடர்பில் 

திருப்தி அமடவொ ொ என்பமதயும்; 

 (iv) இன்ரறல், அதற்கொன கொ ணம் யொது 

என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொ ொ? 

(ஈ) சிறிய குளங்கமளச் சொர்ந்து நன்னீர் ைீன்பிடிக் 

மகத்ததொழிமல அபிவிருத்தி தசய்வதற்கொக எடுக்கப் 

பட்ட நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமத அவர் ரைலும் 

இச்சமபயில் அறிவிப்பொ ொ? 

(உ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

 asked the Minister of Fisheries:  

(a) Will he inform this House, in respect of                            
Sri Lanka - 

 (i) the annual freshwater fish production and 
the requirement; 

 (ii) the district that produces the highest 
freshwater fish yield; and 

 (iii) the total number of families who are 
engaged in that industry? 

(b) Will he also inform this House, in respect of the 
Polonnaruwa District - 

 (i) the number of families who have made 
freshwater fishing their livelihood; 

 (ii) the monthly freshwater fish yield; and 

 (iii) the tanks and reservoirs used for that 
industry? 

(c) Will he state - 

 (i) the number of fingerlings released to the 
tanks and reservoirs in the Polonnaruwa 
District from 2015 to 2019; 

 (ii) the yield obtained from those tanks and 
reservoirs during the above period; 

 (iii) whether the yield is satisfactory compared 
to the fingerlings released; and 

 (iv) if not, the reason for that? 

(d) Will he further inform this House of the measures 
that have been taken to develop the freshwater 
fishing industry related to small tanks? 

(e)    If not, why? 

 

ගු  කාංචන විතේතසේකස මහ ා (විසිතුු මසුන්  මිිපිරය 
ම්ස හා දස්සන් ඇති කිීමම  ධීවස වසාය සාංවර්ධාන  
බහුිරන ධීවස ක යුතු හා ම්ස අපනයන සාජ 
අමා තුමා) 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விர ரசக  - அலங்கொ  ைீன்கள், நன்னீர் 

ைீன்கள், இறொல்கமள வளர்த்தல், கடற்தறொழில் 

துமறமுகங்கள் அபிவிருத்தி, பலநொள் கடற்தறொழில் 

அலுவல்கள் ைற்றும் ைீன் ஏற்றுைதி இ ொ ொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - State Minister of 
Ornamental Fish, Inland Fish and Prawn Farming, Fishery 
Harbour Development, Multiday Fishing Activities and Fish 
Exports) 
ාරු කථානායකතුමි   ධීවර අමාතයතුමා ශවුවශව්ද මා එම 

ප්ර ථනයට පිළිතුර කබා ශ:නවා. 

(අ) (i) 2019 ව් ණශආදී ි ණථපා:නය - ශමට්රි්කශට ්ද 
 2 342කි. 

  අව යතාව - ශමට්රි්කශට ්ද  52 222-022 222 
පමණ. 

 (ii) අුවරාධපුර ිරසථත්රි්කකය. 

 (iii) 75 222්ක පමණ. 

(්) (i) 6 222්ක පමණ. 

 (ii) සාමානය ව ශය්ද ශමට්රි්කශට ්ද 962්ක පමණ. 

 (iii) ඔ . 

  ප්රධාන ජකා  - 25  මධයම ජකා  - 23  ු ගා 
පිපමාණ - 96  කාලීන ජකා  -  2  වි වුද - 28 

  ජකා  නාම ශ වඛනය තමුණුශමහි :්කවා තත. 
ාරු කථානායකතුමි   ාරු ම්දත්රීතුමාශේ :ීන 
ාීමම සාහා එම තමුණුම මම සවාග * කරනවා. 

(ත) (i)  

 

 (ii)  

 
 (iii) ඔ . 

 (iv) පීන ශන නඟී. 

(ඈ) ඔ . 

 1. ජකා වක ශන මිශ ව ම් සය තඟි වක්ද තී්දප්  
කිරීම. 

 2. ි ික රමශ :යට අුවූලකව ම් සය අසථවී්දන 
ශනළීම. 

 3. අ  ව 3.5ට වීිත තසථ සහිත :ී ව මුම්ද ත වලීමට 
 ාවිත කිරීම. 

ව් ණය ම් සය 

තඟි වක්ද 

ාණන 

(ක්කණවික්ද) 

මිිපිරය දසථස්ද 

පුමකීටය්ද 

ාණන 

(ක්කණවික්ද) 

2015 29.2 15.9 

2016 42.4 57.0 

2017 61.3 64.2 

2018 139.0 75.6 

2019 58.6 35.4 

ව් ණය ි ණථපා:නය 

(ක්කණවික්ද) 

2015 7,160 

2016 3,530 

2017 8,310 

2018 11,600 

2019 9,960 

687 688 

[ාරු අමරකී් ති අතුශකෝරළ මහතා  

————————— 
*  පුස ්කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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 4. ජකා වක මුම්ද ත වලීමට යෑමට හා ශා ගට 
ඒමට ශ කාව්ක ි යම කිරීම. 

 5.   අ වකන මාළු සෑම කිශකෝග්රෑ්  එකකටම රුපිය ව 
02.22 බීගි්ද එකතු කර  ධීවර සමිතිය විික්ද 
අරමු:ක්ක ශා ග නුවා එමඟි්ද නීවත ජකා ශආ 
ම් සය තඟි වක්ද තී්දප්  කිරීමට කටයුතු 
කිරීම.  

 6. ජකා වක වාාපා:ක ධීවර ක් මා්දතශආ 
වී:ා් කම හා තා්කණජ ක :ීුවම කබා දීම හා 
:ීුවව්  කිරීම.  

 7. ධීවරය්දශේ සහ ාගි් වශය්ද ජකා ශආ විධිම්  
කළමනාකරණය්ක සථථාපිත කිරීමට කටයුතු 
කිරීම.  

 8. මිිපිරය යාත්රා ිකයාපිරුචි කර ධීවරය්දට ශමශහයු්  
බකපත්ර කබා දීම.  

 9. ධීවර පනතට අුවව මති ශරවටකාික ක්රියා් මක 
කිරීම.  

(ඊ) පීන ශන නඟී.  

 
ගු අමසකීර්ති අතුතකෝසළ මහ ා 
(ைொண்புைிகு அை கீர்த்தி அதுரகொ ல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)   
ාරු රාජය තමතිතුමි   ශප ශළ ්දනරුව ිරසථත්රි්කකශආ ධීවර 

ජනතාව ශවුවශව්ද මා ඔබතුමාට  සථතුතිව්දත ශවනවා. ඔබතුමා 

අමාතයාු ය  ාර ා් තාට පසථශසය වි ාක ශසයවාව්ක දටු කරනවා. 

විශ යණශය්ද විිකතුරු ම් සය වාා වීග කටයුතු සාහා තරුණය්ද 

ිරිප ා්දවා ඒ වයාපෘති දතා සා් ථකව කරශාන යනවා.  

මම ඔබතුමාශා්ද පළමුවීි  අතුරු ප්ර ථනය අහ්දන කීමතිිත. 

ශග ක්  සුචිත සීමා වී තිශබන ශ්  අවසථථාශ  අපි ්නයනය 

කරන කීිතසථතුශ  fish fillets තිශබනවා. මම ි ශයෝජනය කරන 

මි්දශ්දිපය ්සනශආ ධීවර සුසථථා සුකී් ණශආ දතා සා් ථකව 

ශ්  fish fillets සකසථ කර වි ාක ්:ායම්ක උප:වා ා් තා. ාරු 

රාජය තමතිතුමි   :ී්ද වසර ාණනාව්ක තිසථශසය  ඒ සුකී් ණය 

ව ව බිහි ශවකා  විනා  ශවකා තිශබනවා. ශ් ක නීවත ්ර්   

කිරීමට අවසථථාව්ක තිශබනවා: කියකා මම :ීනා්දන කීමතිිත.  

 
ගු කාංචන විතේතසේකස මහ ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விர ரசக ) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ඒ ප්ර ථනය ශය මු කිරීම පිළිබාව ඔබතුමාට සථතුතිව්දත 

ශවනවා. ාරු කථානායකතුමි    ශප ශළ ්දනරුව ිරසථත්රි්කකශආ 

මි්දශ්දිපශආ තිශබන ශ්  පිපශ්රය ශපෞේාිකක රාජය හවු ව 

වයාපාරය්ක ව ශය්ද අන්කා  කීාවා නීවත ඒ කටයු් ත කිරීමට 

අපි බකාශප ශර ් තු ශවනවා. විශ යණශය්ද පුමගිය කාකශආ 

සීමාවකි්ද ශත රව රටට ම් සය ස් පත ්නයනය කිරීම ි සා 

අශ්ත අපනයන ්නයන පරතරය ශග ක්  මිිකයන 02කට වගා අක් 

ප්රමාණයකට වීටී තිබුණා. 02 4 තමිත අපි ධීවර ක් මා්දතය 

්ශ්රිත අපනයනවික්ද වීිතම අපනයන පරතරය කබා ා් ශ් . ඒ 

ශ කාශ  ශග ක්  මිිකයන  00ක පරතරය්ක තිබුණා. ඒක පුමගිය 

කාකශආ ශග ක්  මිිකයන 02ට පමණ අක් ශවකා තිබුණා. ශ්  

අවුරුේශේ නීවත වතාව්ක අපි ශග ක්  මිිකයන  22ක පරතරය්ක 

තියකා තිශබනවා. අපි දහළම  අපනයන ්:ාම්ක කබාශාන 

තිශබනවා. ඒ වාශේම අපි ශේශීය ව ශය්ද ි ණථපා:කය්ද වීිත 

කිරීම ි සා ්නයනය කරන ප්රමාණය දිරිපශආදී අව ය ශව්දශ්ද 

නීහී කියා මම හිතනවා. ඔබතුමා කියපු ්කාරයට 

ශප ශළ ්දනරුව ිරසථත්රි්කකශආ මි්දශ්දිපශආ වාශේම අශනු ්  

හීම ිරසථත්රි්කකයකම මිිපිරය ම් සය වාාව ව් ධනය කිරීම සාහා 

අපට රුපිය ව මිිකයන 3 2ක මු:ක්ක -වීිතම මු:ක- අපට පුම ගිය 

අය වීශය්ද ශව්ද කරකා ුව්දනා. ඒ තුළි්ද  කීශබන ි ණථපා:නය 

තුළි්ද ශ්  ක් මා්දත ාකා ිරයුණු කරශාන අව ය පහුමක්  ටික 

කබා ශ:්දන අපි බකාශප ශර ් තු ශවනවා.  

 
ගු අමසකීර්ති අතුතකෝසළ මහ ා 
(ைொண்புைிகு அை கீர்த்தி அதுரகொ ல)   

(The Hon. Amarakeerthi Athukorala)  
ාරු කථානායකතුමි , මශේ ශ:වීි  අතුරු ප්ර ථනය ශමයිත. 

ාරු රාජය තමතිතුමි , ශ්  වන විට "වාිප ශසෞ ාායා" 

වීගසටහන යටශ්  වාිපමා් ා ශ:පා් තශ් ්දතුව, ශා විජන 

සුව් ධන ශ:පා් තශ් ්දතුව සහ ශ්රී කුකා මහවීික අධිකාිපය 

යටශ්  ශප ශළ ්දනරුව ිරසථත්රි්කකශආ වී  වි ාක ප්රමාණය්ක 

ප්රතිසුසථකරණය කරකා තිශබනවා. :ී්ද මාසථ ක්දනය එ්දශ්ද. 

එතශක ට වී වකට ශ්  මාසශආ දාකා ව් ණාව පතිත ශවනවා. 

එවිට ශ්  වී  ටික පිරී දතිරී යනවා. ඒ අවසථථාවක ශ්  වී  සාහා 

ම් සයය්ද කබාදීශ්  වීග පිළිශවළ්ක තිශබනවා: කියකා මම 

:ීනා්දන කීමීතිිත. 

 
ගු කාංචන විතේතසේකස මහ ා 
(ைொண்புைிகு கஞ்சன விர ரசக ) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ාරු කථානායකතුමි   ශ්  වන විට්  "වාිප ශසෞ ාායා" 

වීගසටහන යටශ්  සුර්කණණය ශවන  ප්රතිසුසථකරණය ශවන 

සහ අුදති්ද දිරශවන වී  පිළිබාව අප :ීුවව්  කරකා තිශබනවා. 

NARA ්යතනශය්ද සහ NAQDA ්යතනශය්ද පරී්කණණ 

කරකා ඒ ජකා වක තී්දප්  කිරීමට ුමුවුමකම තති ම් සය 

පීටවු්ද තී්දප්  කිරීශ්  කටයු් ත කර්දන තමිත අපි 

බකාශප ශර ් තු ව්දශ්ද. අපි :ීනටම්  ඊළ  අවුරුේශේ අය 

වීශය්ද ඒ සාහා මු:ක්ක ශව්ද කර ා්දනට මු: ව අමාතයතුමා්  

සම  සාකච්ඡා කරකා තිශබනවා. අපට ඒ සාහා මු:ක්ක ශව්ද 

කරන බවට :ීුවව්  කරකා තිශබනවා. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ාරු චමි්ද: විශ ිකිප ම්දත්රීතුමා  ප්ර ථන අුක 5. 

 
ගු චමින්ද වි තේසිිප මහ ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விர சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ාරු කථානායකතුමි   ප්ර ථනය අහ්දනට කික්ද මා යම්ක 

කිය්දන කීමීතිිත. මීය ට ශපර අපට අතුරු ප්ර ථන තුන්ක අහ්දන 

අවසථථාව තිබුණා  කාකය මිර ි සා :ී්ද ඒක අතුරු ප්ර ථන ශ:කකට 

සීමා කරකා තිශබනවා. එම ි සා ශ්  වාශේ අවසථථාවක  ිරනට 

ප්ර ථන 42්ක තසීමට අවසථථාව ශ:න ිරනවකදීව්  ඒ තු්දවීි  අතුරු 

ප්ර ථනය තසීමට අවසථථාව ශ:න ශකස ද වලීම්ක කරනවා.  

ාරු කථානායකතුමි   අශන්ක කාරණය ශ් කිත. අ:  අහන 

හීම ප්ර ථනයකටම පිළිතුරු තිශබනවා:  එශහම නී් න්  ශ්  

ස ාශ  ද්දන අශ්ත කාකය අපරාශේ. ශම ක:  පිළිතුර ශන දී 

ස ාාත කර්දන පුළුව්ද  එශහම නී් න්  පිළිතුර "නීහී"  

කිය්දන පුළුව්ද. පිළිතුර ශන ශ:නවා න්  ම්දත්රීවරු්දට 

අසාධාරණය්ක ශවනවා.  
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පා් ිකශ් ්දතුව 

ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ථනය තහුවා න්  :ීනා්දන පුළුව්ද උ් තර තිශබනවා: 

කියකා. 

 
ගු ගාමිණී තල ු තේ මහ ා (විු ලිබල අමා තුමා) 
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குரக - ைின்சக்தி அமைச்சர்) 

 (The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Power)  

මම එතුමාශේ ප්ර ථනයට උ් තරය ශ:නවා  ාරු 

කථානායකතුමි . 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ථනයට උ් තරය තිශබනවා. ශකටිශය්ද අහ්දන  :ීනටම්  

පීය්ක ගිහි්ද තිශබනවා  නමු්  ප්ර ථන 5ිත අහකා තිශබ්දශ්ද. 

[බාධා කිරීම්ක  හිප  ඔබතුමා ප්ර ථනය අහ්දන  ඒකශ්ද ඔබතුමාට 

අවසථථාව ුව්දශ්ද.  

 
ගු චමින්ද වි තේසිිප මහ ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விர சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මට ශමශහ්  ප්ර ථන තිශබනවා  එශහ්  ප්ර ථන තිශබනවා. 

වීිතපුරම ප්ර ථන තිශබ්දශ්ද මට. මට වීිතශය්ද කාකය ශ:්දන  

ාරු කථානායකතුමි . 

 
ගු මන්්රීවසතයක් 
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ඔය පී් ශ්  ප්ර ථන තිශබනවා න්   ශ්  පී් තට එ්දන. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

:ී්ද ප්ර ථනය අහ්දන  චමි්ද: විශ ිකිප ම්දත්රීතුමා. 

 

 

 

ලාංකා විු ලිබල මණ්ඩලය ලබාතගන ඇති ණය: 
විස ්ස 

இலங்மக ைின்சொ  சமப தபற்ற கடன்: விப ம் 
 LOANS OBTAINED BY CEYLON ELECTRICITY BOARD: 

DETAILS 
  

   143/2020 

 
5. ගු චමින්ද වි තේසිිප මහ ා 

(ைொண்புைிகு சைிந்த விர சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
විුවිකබක අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - ( )  
 

(අ) (i) කුකා විුවිකබක මඩුගකය විික්ද ණය කබා ශාන 
තති රාජය ්යතනවක සහ බීුු වක න්  
කවශ් :; 

 (ii) 2015 ව් ණශආ ිකට ශ්  :්කවා කුකා විුවිකබක 
මඩුගකය විික්ද එකී ්යතනවකට හා බීුු වකට 
ශාවීමට තති ණය ප්රමාණය ශව්ද ශව්ද 
ව ශය්ද ශක පමණ:; 

 (iii) කුකා විුවිකබක මඩුගකය ූලකයමය  ව ශය්ද 
 ්කතිම්  කිරීමට අමාතයාු ය ාුව කබන 
ක්රියාමා් ා කවශ් :; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(්)  ශන එශසය න්    ඒ ම්ද:  

 

ைின்சக்தி அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இலங்மக ைின்சொ  சமப கடன் தபற்றுக் 

தகொண்டுள்ள அ சொங்க நிறுவனங்கள் ைற்றும் 

வங்கிகளின் தபயர்கள் யொமவ; 

 (ii) 2015ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவம யில் இலங்மக 

ைின்சொ  சமபயொனது ரைற்படி நிறுவனங்கள் 

ைற்றும் வங்கிகளுக்குச் தசலுத்த ரவண்டியுள்ள 

கடன் ததொமக தவவ்ரவறொக யொது; 

 (iii) இலங்மக ைின்சொ  சமபமய நிதிொீதியில் 

பலப்படுத்துவதற்கு அமைச்சு ரைற்தகொள்ளும் 

நடவடிக்மககள் யொமவ; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Power: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the names of the Government institutions 

and banks from which the Ceylon 

Electricity Board has obtained loans; 

 (ii) the sums of those loans which remain to be 

paid to such institutions and banks from the 

year 2015 up to now, separately; and  

 (iii) what courses of action the Ministry will 

take in order to strengthen the Ceylon 

Electricity Board financially? 

(b) If not, why?  
 
 
ගු ගාමිණී තල ු තේ මහ ා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

ාරු කථානායකතුමි   එම ප්ර ථනයට පිළිතුර ශමශසයිත. 

(අ) (i) මහජන බීුු ව 

  ජාතික දතිිප කිරීශ්  බීුු ව 

  කුකා බීුු ව 

  ශසකා්ද බීුු ව 

  ස් ප්  බීුු ව 

  සමෘේධි අධිකාිපය 

  කුකා විුවික පුේාිකක සමාාම 

  ශ්දණ්දසථ රසථේ බීුු ව 

691 692 
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 (iii) 0202 ශ:සී් බ්  3  ිරනට කරන ක: ාණනය 
කිරී්  අුවව පාිපශ ෝගිකය්ද ශවත ශබ:ා හිපුව 
කබන විුවික ඒකකයක (කිශකෝශව ේ පීයක - 
kWh -) සාමානය මික රුපිය ව  9.09්ක වන අතර  
ඒකකයක සාමානය ි ණථපා:න විය:ම රුපිය ව 
0 .24්ක ශ . එබීවි්ද කුකා විුවිකබක මඩුගකය 
අශළවි කරක සෑම විුවික ඒකකය්ක සාහාම 
ඒකකයකට රුපිය ව 3.99ක අකා ය්ක :රන අතර  
එය කුකා විුවිකබක මඩුගකශආ අයහප්  ූලකය 
ත් ් වයට ප්රධාන ශහයතුව්ක ශ .   

  විුවිකබක මඩුගකය ූලකයමය ව ශය්ද  ්කතිම්  
කිරීමට න්  ශමම අකා ය අවම කරාත යුතු අතර  
එය පාිපශ ෝගික ජනතාව ශවත වීය බර්ක 
ශන කර උ් පා:න විය:ම අවම කිරීශ්  උපාය 
මා් ාවකට ශය මු වීම අමාතයාු ශආ ප්රතිප් තිය 
ශ . 

  ඒ අුවව විුවිකබක උ් පා:න විය:්  අක් කිරීම සාහා 
auto diesel හා :ීවි ශත වවකට වගා කා :ායක 
ද්දධනය්ක වන ද්රවීකෘත සථවා ාවික වායුව විුවික 
උ් පා:නය සාහා හඳු්දවා දීම සහ පුන් ජනමය 
බක ්කතිය මඟි්ද විුවිකය උ් පා:නශආ 
:ායක් වය වීිත කිරීම මඟි්ද විුවික උ් පා:න 
විය:ම අක් කිරීමට අමාතයාු ය සහ කුකා 
විුවිකබක මඩුගකය කටයුතු   කරමි්ද ිකටී. ඊට 
අමතරව කුකා විුවිකබක මඩුගකය ූලකයමය 
ව ශය්ද  ්කතිම්  කිරීමට පහත සාහ්ද ක්රියා 
මා් ා ාි මි්ද තත. 

 *  රජශආ ්යතන පියික මත solar panels සවි කිරීම. 

 *  පාස ව ිකුම්ද ක්කණ 40්ක ශ්ක්දද්ර කරා්  
බක ්කති සුර්කණණ වීගසටහන ක්රියා් මක 
කිරීම. 

 *  විුවික පිපහරණශආ කා් ය්කණමතාව වීිත වන ශසය 
සීකුම්  කළ නව ශා ගනීඟිික දිරකිරීමට උන්දුව 
කිරීම. 

 *  නව තා්කණණය හඳු්දවා දීශම්ද ජාතික විුවිකබක 
පේධතියට ිකුව කරුව කබන වීිතිරයුණු කිරී්  මඟි්ද 
පේධතිශආ ස් ශප්රයණණ හා ශබ:ා හීරී්  හාි වී්  - 
transmission and distribution losses - අඛඩුගව 
අක් කිරීම. ඒ අුවව 0225  02 4 සහ 02   ව් ණවක 
වා් තා වූ හාි වී්  පිළිශවළි්ද  9.09%   2.49%්ක 
සහ 8.03%්ක වූ බව: සාහ්ද කරමි. 

 *  පහත :ී්කශවන බක ්කති කා් ය්කණමතාව වීිත 
කිරීශ්  උපාය මා් ා මඟි්ද විුවික ද වුදම අක් 
කිරීම. 

  බක ්කති කා් ය්කණමතාශව්ද යු්කත විුවික 
උපකරණවක අශළවිය ප්රව් ධනය කිරීම 
සාහා එම උපකරණ ශ වබ ව කිරීම. 
(:ීනටම්  ිකවිික්  විුවික පුකා  සුයු්කත 
ප්රතිදී්තත පහ්ද - CFL - සහ ප්රතිදී්තත පහ්ද - 
fluorescent lamps - ශ වබ ව කර තති අතර 
වතුර ශප ් ප  රූපවාහිම ය්දත්ර සහ rice 
cookers මීය ළ  අිරයශ් දී ශ වබ ව කිරීමට 
ි යමිතය.) 

  කුකා විුවිකබක මඩුගකය සහ කුකා විුවික 
සමාාම විික්ද බක ්කති 
කා් ය්කණමතාශව්ද යු්කත LED විුවික බුබුළු 
පාිපශ ෝගිකය්ද අතර ප්රචිකත කිරීම. 

(්) පීන ශන නඟී. 

693 694 

(ii)           Ceylon Electricity Board 

Loan Schedule 2015 - 2021 (June) 

(Rs.’000)  

Loans (Bank/Govt. Institution) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (June) 

Bank Loans - Working Capital 

People’s Bank 33,074,221 25,968,553 18,091,660 62,426,172 58,669,892 56,178,815 64,173,325 

National Savings Bank 8,750,000 7,500,000 6,250,000 5,000,000 3,750,000 7,498,750 6,875,000 

Bank of Ceylon - - - - 15,000,000 20,000,000 20,000,000 

Seylan Bank - - - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

NSB + Sampath + Seylan - - - - 10,000,000 10,000,000 8,600,000 

NTB           972,000 776,000 

Total - Bank Loans 41,824,221 33,468,553 24,341,660 67,426,172 89,419,892 96,649,565 102,424,325 

Loans Provided by Other Govt. Institutions 

Samurdhi Authority 1,036,934 901,487 577,237 301,612 132,073 43,813 17,925 

(To facilitate electricity connections to low income earners)           

Loan Provided by Related Parties               

Lanka Electricity Company - - - - - 2,000,000 2,000,000 

(In order to settle the CPC/Coal)               

Total 42,861,155 34,370,040 24,918,897 67,727,784 89,551,965 98,693,378 104,442,250 



පා් ිකශ් ්දතුව 

ගු චමින්ද වි තේසිිප මහ ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விர சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ාරු තමතිතුමි   පිළිතුර කබා දීම ාීන සථතුතිිත. 

ාරු කථානායකතුමි   මශේ ප්ර ථනශආ (අ) (iii) ශක ටසට 

පිළිතුර ශකස එතුමා කා  කීබීම සාහා ාුව කබන ක්රියා මා් ා 

ාණනාව්ක කි වා. ාරු තමතිතුමි   නමු්  ඔබතුම්දකා 

ක්රියා් මක කර්දශ්ද ඒවා ශන ශවිත. බක ්කති අ් බු:ය විසාා 

ාීමම සාහා විුවිකබක අමාතයාු ය ඔබතුමා කියන පියවර 

ා්දනවා න්   පුරවීිකය්ද හීටියට අපට සතුටු ශව්දන පුළුව්ද. 

ාරු කථානායකතුමි    මම ජූික 28වීි  :ා අශ්ත බක ්කති 

තමතිවරයාශා්ද ප්ර ථනය්ක තහුවා. එිරන ශ්  පා් ිකශ් ්දතුවට 

ඓතිහාිකක ිරනය්ක. ශම ක:  ඔබතුමාට්  මතක න්  ඒ අශ්ත 

ේවි් ව පුරවීික මු: ව තමතිතුමා වීග  ාර ා්  :වස. ශමම අතුරු 

ප්ර ථනය අහ්දන මම ඒ ප්ර ථනය්  උපශයෝගි කර ා්දනවා  ාරු 

කථානායකතුමි .  

ාරු තමතිතුමි   මම අහ්දශ්ද ශකෝටි 62 222ක          

ශට්දගරය තශමිපකාවට කබා දීම ාීන :ී්ද රශේ පවතින 

්්දශ:ෝකනා් මක ප්ර ථනය ාීනිත. තශමිපකාශ  

පුරවීිකශයු ශේ ශහෝ තශමිපකාශ  තානාපතිශේ බකපෑමකට 

යට් ව ශ්  ශට්දගරය කබා ශ:නවා: කියකා අපට කිය්දන.  

ාරු කථානායකතුමි   ශේ ශප්රයමීය  තමතිවරශයු  හීටියට 

උ:ය ා් ම්දපික මීතිතුමා කළ ප්රකා ය්ක සාහ්ද හී්දසාඩ් 

වා් තාව්ක මා ළ  තිශබනවා. මම ශ්  හී්දසාඩ් වා් තාශ  

සාහ්ද ශවකා තිශබන ිකයුද ශේ කියව්දන ය්දශ්ද නීහී. අ:ාළ 

ප්රකා ය පමණ්ක කියවීමට මම ඔබතුමාශා්ද අවසර ද වකා 

ිකටිනවා. 

2021 ජූික 28 වන ිරන හී්දසාඩ් වා් තාශ  තීරු අුක  98 හි 

ශමශසය සාහ්ද ශවනවා   

“ාරු කථානායකතුමි   මා ශ්  අමාතය ුරරයට ප්  කර තිශබ්දශ්ද  

ාරු අග්රාමාතයතුමාශේ ි ් ශේ  යටශ්   අතිාරු ජනාධිපතිතුමාිත. මට 

දහළි්ද ිකටි්දශ්ද එතුම්දකා පමණිත. එතුම්දකා ශ:ශ:නා මශේ 

අමාතයාු ශආ කටයුතුවකට කව:ාව්  කිිකම බකපෑම්ක කරකා නීහී. 

උපශ:සථ දීකා තිශබනවා  ශත රතුරු විමසා තිශබනවා. නමු්   කව:ාව්  

බකපෑම්ක කර නීහී. තානාපතිවරු්දශේ පී් ශත්ද ා් ශත ්   

තානාපතිවරු්ද මා හමු වී කළ සාකච්ඡා පිළිබාව මම අතිාරු 

ජනාධිපතිතුමා්   ාරු අග්රාමාතයතුමා්  :ීුවව්  කළා. ඒ තානාපතිවරු්ද 

තම්දශේ රශේ :ීවී්දත සමාා්  ශවුවශව්ද ශපම ිකටිමි්ද  මට දිරිපප්  

කළ අ:හසථ :ී්කවී් වකදී මම ඒ තානාපතිවරු්දට ිකඛිතව අශ්ත සථථාවරය 

:ීුව්  ුව්දනා. 'කුකා දතිහාසයට එ්ක වන :ීවී්දතම වයාපෘතිය  ශ් කිත  

ශක ශහ ම කළ්  ශ් ශකිර විවිධ ශචෝ:නාවකට ක්ක ශව්දන පුළුව්ද  ඒ 

ි සා ශ් ක විවෘත ශට්දග්  කීාවීමකි්ද  කුකාවට වගා්  වාික:ායක 

ශට්දගරය තිශයන ශකනාට තමිත කබා ශ:්දශ්ද  ඔබට්  පුළුව්ද  ඒ 

ශට්දගරයට සහ ාගි ශව්දන'..." 

ාරු කථානායකතුමි   ාරු උ:ය ා් ම්දපික තමතිතුමා ශ්  

කිය්දශ්ද යුා:නවි බකාාාරය ාීනිත.  

 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා ද්කමනට ප්ර ථනය අහ්දන. කාකය සීමිතිත. 

 
ගු චමින්ද වි තේසිිප මහ ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விர சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ාරු කථානායකතුමි   මට ශ් ක කිය්දන ශ:්දන. ශ් ක 

හී්දසාඩ් වා් තාශ  සාහ්ද ශ:ය්ක. එතුමාට්  ශ් ක වී:ා්  

ශවනවා.   

විණය  ාර තමතිතුමි   කාකය දතිිප කරා්දන ඕනෑ ි සා 

අවසානයට තිශබන ශේ පමණ්ක මම කිය්දන් . ු මන බකපෑම්ක 

්ව්   තශමිපකාුව පුරවීිකශය්ක ශහෝ ශ වා  තශමිපකාුව 

තානාපතිවරයා ශහෝ ශ වා කවුරු කි ව්   තශමිපකාවට යට්  

ශන වී විවෘත ශට්දග්  කීාවීමකි්ද ශමය කබාශ:නවාය කියන 

කාරණය තමිත ශමතීනදී ඔබතුමා කියා තිශබ්දශ්ද. නමු්   කා  

කබනවා කියකා ාරු තමතිතුමා ශප්දව්දශ්ද ශවන කාරණය්ක. 

හීබීිත  ශවන කඩුගායම්ක කා  කබනවා කියකා අත යට 

ාුවශ:ුව මත ශ්  ශට්දගරය කබාදීම පිළිබාව වාකිව යුතු  රටට 

්:රය කරන තමතිවරයු  හීටියට ඔබතුමා ශම ක්ක: 

කිය්දශ්ද  ශම ක:  ඔබතුමාශේ ්සනයට තව්  ්සන තුන්ක 

ශමහා තිශබන ්සනශආ ිකටින තමතිතුමිය තමිත එක 

පුශරෝහිතශය්ක හීටියට කි ශ   "ශමශහම ගිශය ්  එශහම අපට 

රජු්  එ්කක වී ළශක්දන ශවනවා  ඒ ි සා ශ් ශක්ද අිත්ද වුණු 

එක ශහ ාිත" කියකා. ශ්  ්ඩුක්ශ  පුශරෝහිතශයු  හීටියට්   

ශේ ශප්රයමීය ් වය තිශබන තමතිවරශයු  හීටියට්  රට 

විු ණ්දශ්ද නීහී කියන කාරණශආදී ඔබතුමා ශම ක්ක: 

කිය්දශ්ද කියකාිත මම අහ්දශ්ද. ාරු තමතිතුමි   ශ්  

හී්දසාඩ් වා් තාශ ්  තිශබනවා  එශහම ශ:්දශ්ද නීහී කියකා. 

නමු්   :ී්ද දීකා දවරිත. තමතිවරශයු  හීටියට ඔබතුමා්  :ී්ද 

ශපරළ්දශ්ද "ශසෞ ාායශආ :ී්කම" ශප ත. ශසෞ ාායශආ 

:ී්කශ්  ඒක ිකයකා තිශබනවා කියකා ඔබතුමා ඒ ශප ත 

ශප්දව්දන හ:නවා. හීබීිත  ශ්  රශේ ඔබතුම්දකාට ඡ්ද:ය ුව්ද 

හීටනව ක්කණයක ජනතාවට ඒ ශප ත හිපයටම ශප්දවූවා:   

නීේ: කියන කාරණය අපට කිය්දන. ඒ වාශේම ශක මිසථ 

අරශාන ශ්  වයාපෘතිය කබා දීකා  විුවිකබක අමාතයාු ය කා  

කබ්දශ්ද ශක ශහ ම: කියකා්  කිය්දන. කා  ටික ඔ්කශක ම 

තශමිපකාවට ශ්ද ය්දශ්ද  ාරු තමතිතුමි .  

 
ගු ගාමිණී තල ු තේ මහ ා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

ාරු කථානායකතුමි   LNGවකට ගියාම :ී්ද රුපිය ව 0 ට 

ා්දන විුවික ඒකකය්ක රුපිය ව  6කට වගා අක් ශවනවා. ඒ වාිකය 

කීශබ්දශ්ද කාට:  ශ්  රටට. ඔබතුම්දකා ඒකට විරුේධ:  

:ීවිශත වවික්ද ක්රියා් මක වන ය්දත්ර LNGවකට පිපව් තනය 

කළාම  :ීනට ඒකකය්ක සාහා රුපිය ව 0 ්ක වන cost එක 

රුපිය ව  6ට වගා අක් ශවනවා. ඒක ශහ ා:  නරක:  ඔබතුම්දකා 

ඒකට විරුේධ:  

 
ගු චමින්ද වි තේසිිප මහ ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விர சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඒක ශහ ාිත. ඔබතුම්දකා පීහීිරිකවම ගිවිුම් ාත ශවකා 

තිශබ්දශ්ද ඍජු ශට්දගරය්ක සාහා ශ්ද  ඔබතුමා ඔය කියන 

කාරණය රශේ ජනතාව :්දශ්ද නීහී. ඒ වාශේම ඔබතුමා 

:්දශ්ද්  නීහී  අමාතය මඩුගකය :්දශ්ද්  නීහී  හිටපු තමති 

:්දශ්ද්  නීති බව තමිත රශේ ප්රචාරය ශව්දශ්ද. ඒ ශේ ශවනවා 

න්  අශ්ත රටට ශහ ාිත. ාරු කථානායකතුමි   හීබීිත අපි :්දනා 

ශේ තමිත  මෑතකදී ශක ළඹ වරාශආ බටහිර ජීටිශආ ිකයයට 85්ක 

අ:ාි  ශක ් පීි යට දීකා තිශබන බව. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාශේ ශ:වීි  අතුරු ප්ර ථනය අහ්දන. 

 

ගු චමින්ද වි තේසිිප මහ ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விர சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ාරු කථානායකතුමි   ප්ර ථනය තමිත අහ්දශ්ද. ාරු 

කථානායකතුමි   ශ්  කාකය අපි 005ශ:නාටම බජ න කාකය්ක. 

අපි ඡ්ද:ය ා්දන  මීතිවරණය ිරන්දන යම්ක කියකා  
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මීතිවරණශය්ද පසථශසය වීරැිර ාමන්ක යනවා න්   නීවත්  

ශේ පාකනය කරනවා:  නීේ: කියන කාරණය ාීන අපි හිත්දන 

ඕනෑ. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තව ප්ර ථන 35්ක අහකා අවස්ද කර්දන ඕනෑ. කරුණාකර 

ද්කම්ද කර්දන. 

 

ගු චමින්ද වි තේසිිප මහ ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விர சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ාරු තමතිතුමි   ඔබතුමා කියන විධියට විුවිකය ඒකකය්ක 

රුපිය ව  6ට වගා අක්ශව්ද ශ:නවාය කියන එක සථථිරවම 

කිය්දන පුළුව්ද:  එශහම නී් න්  ඔබතුමා ශමතීි ්ද එළියට 

ගියාට පසථශසය  "ඒක එශහම ශන ශවිත" කියකා කියිත. එශහම 

ශ:නවා:  නී් න්   තශමිපකාවට ඕනෑ විධියට බක ්කතිය ඔවු්ද 

අතට ුව්දනාම ඔවු්ද ා්දනා තී්දුව්  එ්කක අපට කටයුතු කර්දන 

ශවනවා. ගඩ්ික ිකිපශසයන මහ් මයා ශ්ද  :ී්ද හා ව මික තී්දුව 

කර්දශ්ද. ඒ වාශේ තශමිපකාව්  ශ්  රශේ විුවික බකය 

ස් බ්දධශය්ද වූ බකය අතට අරශාන ඔවු්ද එහි මික තී්දුව 

කශළ ්  අපි ශක ශහය: ය්දශ්ද  ාරු තමතිතුමි   විු ණපු 

ශකනා න්  තශමිපකාවට යිත. අපි ශක ශහය: ය්දශ්ද  

 

ගු ගාමිණී තල ු තේ මහ ා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

තමු්දනා්දශසයශේ ඒ  ප්ර ථනය ශවනම අහනවා න්  මට මීය ට්  

වගා ශහ ඳි්ද පීහීිරික කර්දන තිබුණා. අපි ්ඩුක්ව්ක 

පිහිටුවනශක ට රටට ප්රතිප් ති ප්රකා ය්ක ි ු ්  කරනවා. අශ්ත 

ප්රතිප් ති ප්රකා ශආ තිශබනවා  ශ්  රට ිරයුණු කිරීම සාහා අපි 

රාජය අු ය සහ ශපෞේාිකක අු ය එකතු වූ වයාපාර ්ර්   

කරනවා කියකා.  එ්කස්  ජාතික ප්කණ ්ඩුක්ව කශළය ශම ක්ක:  

කුකා ඛි ජ ශත ව මතිාත සුසථථාව තිබුශඩු කුකාවට අිතති ති  

්යතනය්ක විධියට. නමු්  අපි රට  ාර ා්දනශක ට ශක ශහ ම: 

තිබුශඩු  අශ්ත ශත ව සුසථථාව ශ:කට ශබ:කා "ශක ශළ ්දනාව 

ට් මින ව" කියකා ්යතනය්ක ්ර්   කරකා  IOC කියන 

ද්දිරයාුව සමාාම ශානී වකා කුකාශ  ශහ ාම petrol sheds 

 22්ක  ඒ  IOC සමාාමට දීකා  ශත ව ශබ:ා හීරීමට IOC 

සමාාම්  ශක ටසථකාරශය්ක කර ා් තා. ශක ශළ ්දනාශ  

ට් මින ව එශක්ද තුශන්ද එක්ක IOC සමාාමට ුව්දනා. ඒ 

කාකශආ  මීතිවරණය තිබුශඩු නී් න්  තව්  තුශන්ද එක්ක ඒ 

සමාාමට ශ:නවා. නමු්   ශහ ා ශවකාවට මහි්ද: රාජප්කණ 

මීතිතුමා බකයට ප්  වීශම්ද පුම තුශන්ද එක්ක මහා 

 ාඩුගාාාරය යටතට ා්  ි සා අ: තුශන්ද ශ:ක්ක අිතති ශ්රී 

කුකාවට. නී් න්  තුශන්ද එක්ක පමණිත අපට අිතති ශව්දශ්ද. 

තමු්දනා්දශසයකා ශට්දග්  කීාවකා: අශ්ත ශත ව සුසථථාශව්ද 

තුශන්ද එක්ක ුව්දශ්ද  ඒ කාකශආ හිටපු තමතිවරු  ාරු විප්කණ 

නායකතුමා තතුළු ිකයුදශ:නා :ීුව්  ද්දනවා. කරු ජයූ ිපය 

මහ් මයා තමිත ඒ කාකශආදී විණය  ාර අමාතයවරයා ව ශය්ද 

කටයුතු කශළය. ශත ව ටීුකි ද්දිරයාවට පමණ්ක ශ:්දන ඕනෑ 

කියකා ගිවිුමම අ් ස්ද කශළය කවු:  රි  ව විරමිකුහ මීතිතුමා 

එ:ා තමු්දනා්දශසයකාශේ ්ඩුක්ශ  නායකයා. තමු්දනා්දශසයකා 

ඒ ්ඩුක්ශ  හිටියා. අ: ශ්  අහන ප්ර ථන එක්කව්  

තමු්දනා්දශසයකා එ:ා තහුශ  නීහී ශ්ද. ශ්  වන විට ඒ ගිවිුම්  

කාකය අවස්ද ශවකා ශ:වීි  ගිවිුමමට තවි වකා තිශබනවා. ඒක 

අ් ස්ද කර්දන එපා කියකා තමු්දනා්දශසයකා කියනවා. මුික්ද 

ඒක දීකා  ඒකට පාර කපකා  :ී්ද කියනවා  "අ් ස්ද කර්දන 

එපා" කියකා. ශකරවකපිටිය- [බාධා කිරීම්ක  එම සමාාම විුවිකබක 

මඩුගකයට අිතති සමාාම්ක ශන ශවිත  නමු්  ඒ ්යතනය -  

[බාධා කිරීම්ක  0235 වසර වනශක ට ශ්රී කුකාවට අිතති ශවනවා. 

ඊට අමතරව ශමාාශව ේ හාර:හසථ ප්දිකයයක ඩීස ව බකාාාරය්ක 

තති කරනවා. ඒකට්  ඒ අය ්ශයෝජනය කරනවා. රටට 

ප්රශයෝජනව්  වීග පිළිශවළ්ක ්ර්   කරකා තිශබනවා.  

 

ගු චමින්ද වි තේසිිප මහ ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விர சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ාරු කථානායකතුමි   මට අවසථථාව ශ:්දන. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාශේ අතුරු ප්ර ථන ශ:ක තහුවා ශ්ද. [බාධා කිරීම්ක  

:ී්ද විනාිත :හය්ක ා් තා. එක ප්ර ථනයකට විනාිත :හය්ක 

ා් ශත ්  අපි ශක ශහ ම: ශ් වා දවර කර්දශ්ද  

 

ගු චමින්ද වි තේසිිප මහ ා 
(ைொண்புைிகு சைிந்த விர சிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මම ශකටිශය්ද අහ්දන් . 

ාරු තමතිතුමි   බක ්කති තමතිතුමා්  ස ාශ  ද්දනවා. 

එතුමාම පීහීිරිකවම කියනවා  LNG බකාාාරය තුළ ාෑසථ හ:්දන 

ගිශය ්  එතුමා ශහ යා ා් ත ාෑසථ ටික ා්දන එකට්  අ් බු:ය්ක 

තති ශවනවා  කියකා.  :ී්ද ශ්  පරසථපරය්  එ්කක  ඔබතුමා ඔය 

කියන විධිශආ ද්දධන මික අක්වීම  එශහම නී් න්  විුවිකබික 

අක්වීම කියන ිකයුද කාරණා්  ාීන බරපතළ ාීටුදව්ක 

තිශබනවා. ඒ ි සා ඔබතුම්දකා අවසානශආ ශහ යා ා් ත ි ධි 

ටිශක්ද ාෑසථ අරශාන ඒ හරහා පිිපමීුම් :ා  විධියට රශේ 

ද්දධන සහ බක ්කති ප්ර ථනයට ය්  විසඳුම්ක ශ:්දන. ාරු 

තමතිතුමා බක ්කති තමතිතුමා හීටියට කියනවා  ශ් ක කබා 

ුව්දනාට ප්ර ථනය්ක නීහී  හීබීිත කබා දීශ් දී එක තාව තිශබන 

ය්  ය්  ශක ්දශේික මත රටට බරපතළ හාි ය්ක තිශබනවා 

කියකා  0208 :්කවා යෑශ් දී. ඒ ි සා ඔබතුමා කි වා වාශේ ඒ 

ප්ර ථනය විස ශා්දශ්ද නීහී. ඒ වාශේම මා අහනවා  ඔබතුමා 

ද්දශ්ද ශම න පුශරෝහිත ශා ශඩ්: කියකා. 

 

ගු ගාමිණී තල ු තේ මහ ා  
(ைொண்புைிகு கொைினி தலொக்குரக) 

(The Hon. Gamini Lokuge)  

මම ද්දශ්ද ්ඩුක්ව පී් ශ්   ්ශය්  ප්ර ථන ශ:ක්ක නීහී.  
   

 

ජාතික සමුපකාස මණ්ඩල  තග ඩනැඟිේල: සිු  කළ 
අලු්වැිතයා ක යුතු   

 ரதசிய கூட்டுறவுச் சமபக் கட்டிடம்: திருத்தப் 

பணிகள் 
 BUILDING OF NATIONAL CO-OPERATIVE BOARD: REPAIR 

WORK DONE 
      

     272/2020  
6. ගු බු ධික පතිසණ මහ ා 

(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ශවළා අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය- ( )  

(අ) (i) ශ්රී කුකා ජාතික සමුපකාර මඩුගකය 
පව් වාශාන යුව කබන ශා ගනීඟි වශ ව 02 9 
ව් ණශආදී අ ය්දතර අුද් වීිතයා කටයුතු ිකුවකර 
තති බව් ; 

 (ii) එහිදී ප්රස් පා:න ක්රියාවිකය උ වකුඝනය කරමි්ද 
කටයුතු කර තති බව් ;  

 (iii) ඒ ශහයතුශව්ද වි ාක ූලකයමය පාක්ව්ක ිකුව වී තති 
බව් ; 

 එතුමා  :්දශ්ද:  
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පා් ිකශ් ්දතුව 

(්) (i) එම අුද් වීිතයා කටයුතු සාහා ශට්දග්  කීාවා 
තිශබ්:; 

 (ii) එශසය න්   ශට්දග්  දිරිපප්  කරන ක: 
්යතනවක න්  කවශ් :; 

 (iii) එම එ්ක එ්ක ්යතනය දිරිපප්  කරන ක: 
ශට්ද ගරශආ වටිනාකම ශව්ද ශව්ද ව ශය්ද 
ශක පමණ:; 

 (iv) අ:ාළ ශට්දගරය ප්ර:ානය කරන ක: ්යතනශආ 
නම කවශ් :; 

 (v) එම ්යතනයට එම ශට්දගරය ප්ර:ානය කිරීමට 
ශහයතු කවශ් :; 

 ය්දන එතුමා සාහ්ද කර්දශ්ද:  

(ත) (i) අ:ාළ ශට්දගරය ප්ර:ානය කරන ක: ්යතනශආ 

කා් ය මඩුගක සාමාත කශයු  හා ශ්රී කුකා ජාතික 

සමුපකාර මඩුගකශආ ප්රවාහන අු ශආ 

ිකපිකරුශවු  අතර ඥාති ස් බ්දධතාව්ක පවතින 

බව :්දශ්ද:; 

 (ii) ශන එශසය න්   ඒ පිළිබාව පරී්කණණය්ක 
ිකුවකර්දශ්ද:; 

 ය්දන්  එතුමා සාහ්ද කර්දශ්ද:  

(ඈ) ශන එශසය න්   ඒ  ම්ද:    
 

வர்த்தக அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இலங்மகத் ரதசிய கூட்டுறவுச் சமப இயங்கி 

வருகின்ற கட்டிடத்தில் 2017ஆம் ஆண்டில் 

உள்ளகத் திருத்தப் பணிகள் ரைற்தகொள்ளப் 

பட்டுள்ளன என்பமதயும்; 

 (ii) அதன்ரபொது தபறுமகச் தசயன்முமறயிமன 

ைீறி நடவடிக்மககள் ரைற்தகொள்ளப் பட்டுள்ளன 

என்பமதயும்; 

 (iii) அதன் கொ ணைொக  நிதிொீதியொன பொொிய நட்டம் 

ஏற்பட்டுள்ளததன்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொ ொ? 

(ஆ) (i) ரைற்படி திருத்த நடவடிக்மககளுக்கொகக் ரகள்வி 

ைனு ரகொ ப்பட்டுள்ளனவொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், ரகள்வி ைனுக்கமளச் சைர்ப்பித்த 

நிறுவனங்களின் தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) ரைற்படி ஒவ்தவொரு நிறுவனமும் சைர்ப்பித்துள்ள 

ரகள்வி ைனுக்களின் தபறுைதி தவவ்ரவறொக 

எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 (iv) குறித்த ரகள்வி ைனு வழங்கப்பட்ட நிறு 

வனத்தின் தபயர் யொததன்பமதயும்; 

 (v) ரைற்படி நிறுவனத்திற்குக் குறித்த ரகள்வி ைனு 

வழங்கப்பட்டமைக்கொன கொ ணங்கள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொ ொ? 

(இ) (i) ரைற்படி ரகள்வி ைனு வழங்கப்பட்ட நிறுவனத் 

தின் பதவியணிமயச் ரசர்ந்த உறுப்பின 

த ொருவருக்கும் இலங்மகத் ரதசிய கூட்டுறவுச் 

சமபயின் ரபொக்குவ த்துப் பிொிவில் எழுதுவிமன 

ஞ ொகக் கடமையொற்றும் ஒருவருக்கும் இமடயில் 

உறவுமுமறத் ததொடர்பு உள்ளததன்பமத அவர் 

அறிவொ ொ என்பமதயும்; 

 (ii) இல்மலதயனில், அதுததொடர்பில் விசொ மண 

நடத்தப்படுைொ என்பமதயும்; 

 அவர் ரைலும் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 

asked the Minister of Trade: 

(a) Is he aware that - 

 (i)  internal repairs have been done on the 
building in which the National Co-
operative Board of Sri Lanka is housed in 
the year 2017; 

 (ii) the procurement process has been violated 
therein; and 

 (iii) a massive financial loss has taken place as a 
result? 

(b) Will he state - 

 (i) whether  tenders have been called for those 
repair work; 

 (ii) if so, the names of the institutions that 
submitted tenders; 

 (iii) the value of the tender submitted by each 
such institution, separately; 

 (iv) the name of the institution to which the 
tender was awarded; and 

 (v)  the reasons for awarding the tender to that 
institution? 

 

(c) Will he also state - 

 (i) whether he is aware that there is a 
relationship between a staff member of the 
institution to which the tender was awarded 
and a clerk attached to the transport section 
of the National Co-operative Board of Sri 
Lanka; and 

 (ii) if not, whether an inquiry would be 
conducted on that? 

(d) If not, why? 
 
ගු ලසන්  අලගියවන්න මහ ා (සමුපකාස තසේවා  
අතළවි සාංවර්ධාන හා පාිපතවෝගික ආසක්ෂණ  සාජ 
අමා තුමා) 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன - கூட்டுறவுச் ரசமவகள், 

சந்மதப்படுத்தல் அபிவிருத்தி ைற்றும் நுகர்ரவொர் பொதுகொப்பு 

இ ொ ொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of Co-
operative Services, Marketing Development and Consumer 
Protection) 
ාරු කථානායකතුමි   ශවශළා අමාතයතුමා ශවුවශව්ද මා 

එම ප්ර ථනයට පිළිතුර කබා ශ:නවා.  

(අ) (i) සමුපකාර සුව් ධන ශක මසාිපසථ/ සමිති 
ශරත සථරා්  මඟි්ද ශ්රී කුකා ජාතික සමුපකාර 
මඩුගකය විික්ද කබා දී තති ශත රතුරු අුවව            
ශ්රී කුකා ජාතික සමුපකාර මඩුගකය 
පව් වාශාන යුව කබන ශා ගනීඟි වශ ව 02 9 
වසරට අ:ාළ ුමළු අ ය්දතර අුද් වීිතයාවකට 
අමතරව ික වන මහශ ව ශ්දවාිකකාාාරශආ 
කාමර අුද් වීිතයාව පමණ්ක ිකුව කර තත. 

 (ii) ශමහිදී ප්රස් පා:න ක්රියාවිකය්ක උ වකුඝනය වී 
තති බව විාණන වා් තාශව්ද ශහෝ ශවන්  
ශ වඛන මඟි්ද ශහළි වී ශන මීත. 

 (iii) උ්කත (අ) (ii) අුවව පීන ශන නඟී. 

(්) (i) නීත. මඩුගලීය ාෘහ ි ් මාණ ිෂ වපී අු ශආ 
අධී්කණණශය්ද වීග ු ලී ප:නම මත ිකුව 
කරවාශාන තත. 
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[ාරු බුේධික පතිරණ මහතා  
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 (ii) ශට්දග්  කීාවීම්ක ිකුව වී ශන මීති අතර අ:ාළ 
එ්ක එ්ක ද්රවයය්දට අ:ාළව මික ාණ්ද කීාවා 
අධය්කණ මඩුගකශආ අුවමීතිය කබාශාන අවම 
මික ාණ්ද දිරිපප්  කර තති ්යතනය්දශා්ද 
මිකදී ාීමම ිකුවකර තත. 

 (iii) උ්කත (්) (i) අුවව පීන ශන නඟී. 

 (iv) උ්කත (්) (i) අුවව පීන ශන නඟී. 

 (v) උ්කත (්) (i) අුවව පීන ශන නඟී. 

(ත) (i) උ්කත (්) (i) අුවව පීන ශන නඟී. 

 (ii) උ්කත (්) (i) අුවව පීන ශන නඟී. 

(ඈ) පීන ශන නඟී. 

 
ගු බු ධික පතිසණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ාරු කථානායකතුමි , මම රාජය තමතිතුමාශා්ද සමුපකාර 

්කශණයත්රයට අ:ාළ කාරණය්ක අහනවා. සමුපකාර ජාතික 

ප්රතිප් තිය ශ්  වනශක ට රටට එළි :්කවකා අවසානිත. 

විශ යණශය්දම සමුපකාර බීුු  පන්  ශකටු් පත අුදති්ද 

ශාශන්දන් , සමුපකාර සමිති පනත සුශ ෝධනය කර්දන්  

කටයුතු කරමි්ද ිකටිනවා. ශ්  කටයුතු දී් ඝ කාකය්ක තදීශාන 

යනවා. ශ්  කටයු් තට මම හිතන හීටියට ශ්  වනශක ට අවුරුුව 

තුනකට වීිත කාකය්ක ාතශවකා තිශබනවා. මම සමුපකාර විණයය 

 ාර කීබිනේ තමතිවරයා විධියට ිකටියදී්  ශ්  පිළිබාව වීග මුළු 

පව් වකා අවසාන එක තාවකට ්පු බව මට මතකිත. ශ්  රජය 

බකයට ප් ශවකා ශ්  වනශක ට අවුරුුව ශ:ක්ක පමණ වනවා. 

සමුපකාරය කිය්දශ්ද, ාශ්  තිශබන, ාමට වී:ා් ම සුවිධානය. 

ශ්  අතශ් , සශත ස franchise අශළවි සී ව :ම්දන ගිශය ්  ශහෝ 

සශත ස යටශ්  පාකනය වන කග ාශ්  :ම්දන ගිශය ්  

සමුපකාරය වීනශසනවා. ඒ ි සා කළ යුතුව තිශබ්දශ්ද 

සමුපකාරයට ස් ප්  කබා දීකා  සමුපකාරයට උ:වු කරනවා 

වාශේම  සණස වයාපාරයට උ:වු කරන එකිත. ඒ වාශේම විවිධ 
ශසයවා සමුපකාර සමිති තිශබනවා. ඒ සමිතිවකට උ:වු කර්දන 

ඕනෑ. ඒ සමිති  ්කතිම්  කර්දන න්  බීුු  පනතට්   සමුපකාර 

සමිති පනතට්  අ:ාළ ශ්  ශකටු් ප්  ශ:ක කිතනමි්ද 

පා් ිකශ් ්දතුවට ශාශන්දන ඕනෑ. ශ්  පන්  ශකටු් ප්  ශ:ක 

ශාශන්දන තිශබන බකපෑම සහ ප්ර ථනය ශම ක්ක:  

 
ගු ලසන්  අලගියවන්න මහ ා 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

 ඔබතුම්දකා විික්ද සකසථ කරන ක: පන්  ශකටු් පතට පුම  

මම රාජය අමාතයවරයා විධියට ප් වීශම්ද අනතුරුව ශවශළා 

අමාතයතුමාශේ ම  ශප්දවීම ය ටශ්  ශ්  පන්  ශකටු් ප්  

ශ:කම ශාශන්දන කටයුතු කළා. ත් ත ව ශය්දම බීුු  පන්  

ශකටු් පත සකසථ කරකා තිබුශඩු නීහී. සමුපකාර සමිති පන්  

ශකටු් පත විතරිත සකසථ කරකා තිබුශඩු. සකසථ කරකා තිබුණු 

සමුපකාර සමිති පන්  ශකටු් පත්   අුදති්ද බීුු  සාහා 

පනතු ්  ශකටු් ප්  කරකා ශ්  වනශක ට ඒවා අවසාන අිරයශ්  

තිශබ්දශ්ද. ශ්  ස් බ්දධශය්ද අ:හසථ හා ශයෝජනා එව්දන 

කියකා අපි ිකයුද පළා්  ස ාවක ස ාපතිවරු්දට :්දවකා 

තිශබනවා. නමු්  බීුු  පන්  ශකටු් පතට සමුපකාර සමිතිවික්ද 

ය් කිික ්කාරයක විශරෝධය්ක තිශබනවා. ඒ පිළිබාව අ:්  

පළා්  මේටමි්ද සාකච්ඡා ාණනාව්ක පීවී් ශවනවා. ඒ ශකශසය 

ශවත්   අපි කිතනමි්ද ශ්  පන්  ශකටු් ප්  ශ:ක ශානා යුතුිත. 

එශහම ශාශන්දශ්ද නී් න්  සමුපකාර ්කශණයත්රය ිරයුණු කර්දන 

පුළුව්දකම්ක නීහී කියන කාරණය රාජය අමාතයවරයා විධියට 

මා්   පිළිා්දනවා. 

ගු බු ධික පතිසණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
මශේ ශ:වීි  අතුරු ප්ර ථනය ශමයිත.   

ාරු රාජය තමතිතුමි   එ්කතරා වකවාුවවක සමුපකාරයට 

අව ය ශත ා කබා දීම සමුපකාර ශත ා ශවශළා සුසථථාව -

සශත ස- තමිත කශළය. ඔබතුමා :්දනවා  ශ්  :වසථවක සශත ස සහ 

පාිපශ ෝගික කටයුතු පිළිබා අධිකාිපය ''වහා ගිි  තවිශළනුමුද'' 

්යතන බවට ප් ශවකා තිශබන බව.  

මම සමුපකාර විණයය පිළිබා කීබිනේ අමාතයවරයා ව ශය්ද 
හිටපු වකවාුවව -ශකටි කාකය තුළ- පිළිබාව ඔබතුමා ශහ යකා 
බක්දන. ි කධාිප්ද ඒ ස් බ්දධශය්ද සා්ක ක ශ:ිත. ශ්  

්යතනවක ශම නවා ශහෝ ශචෝ:නාව්ක පුව්  පතක පළ වුණු 
විාස මම කවුරු ශහෝ ප්  කරකා  ඒ ාීන ාීඹුරු පරී්කණණය්ක 
කළා. පා් ිකශ් ්දතු ම්දත්රීවරු 005ශ:නාම උපශේ ක කාරක 
ස ාවට  කීාවකා  එහි පිටප්  කබා දීකා  ශහ යා ා්  ශත රතුරු 
මත කටයුතු කළා. 

 ාරු ිරශ්දණථ වටණව් ධන තමතිතුමා ශමතීන හිටියා න්  
කියිත  නී ශ නහිර ශහයවාා්  ශකෝරළශආ සමුපකාර සමිතිශආ 
ශවච්ච ප්ර ථනයකදී මම කටයුතු කරපු ්කාරය. ඒ වාශේම  
සශත ස වාහන අපහරණය කිරීම පිළිබාව ශචෝ:නා එ වක ශවච්ච 

අවසථථාශ දී මම කටයුතු කරපු ්කාරය පිළිබාව්  එතුමා කියාවි. 
මම ඔබතුමාට කිය්දශ්ද ශමයිත. ශ්  කාරණා ාීන ඔබතුමා්   
ශවශළා තමතිතුමා්  ශම ක්ක ශහෝ උ් තරය්ක ශ:නවාට 
අමතරව ාීඹුරු පරී්කණණය්ක කර්දන බීිප තිත  :ී්ද උඳු 
පිළිබාව්   සබ්ද පිළිබාව්   විශ යණශය්දම පුමගිය :වසථවක 
ප්ර ථනාත වුණු සීි   ුමුව ූනුව සහ ප්ර ථනාත වුණු අශනු ්  ්හාර 
ද්රවය පිළිබාව්  යම්ක කිව යුතුිත. වරාශය්ද ක්දශේන්  වීිකසර 
ාබගාවට එනවා. ති  පුේාකශය්ක වීිකසර ාබගාශව්ද ු ගා 
කිශකෝ ාණන්ක විු ණුවාට  ශ්  විධියට ශට ්ද ාණ්ද විු ණ්දන 
බීහී. ශමතීන ශවකා තිශබ්දශ්ද ුමුව ූනුව කිශකෝග්රෑ්  56 222ක 

වුචාව්ක. එතශක ට ඒ විධියට ුමුව ූනුව විු ණුවා න්  ඒක 
ශක ශහ ම: විු ණුශ   ඊළ ට  ්පහු එතීි ්ද සශත සට එනවා. 
කිශකෝග්රෑ්  එක්ක ශ:්දශ්ද රුපිය ව   9ට; රුපිය ව  05 ට. ඊට 
පසථශසය මිකදී ා්දශ්ද කිශකෝග්රෑ්  එක්ක රුපිය ව 452ට. ඔබතුමා 
ශ් ක ශස යා බක්දන  CCTV පේධතිය හිතාමතා විනා  කරකා 
තිශබනවා. සශත ස billing system එක හිතාමතාම අවු ව සහාත 
ත් ් වයට ප්  කරනවා; CCTV කගනවා. ශ්  පිළිබාව ශස යා 
බක්දන ඔබතුම්දකා ිකයුදශ:නාටම වාකීම්ක තිශබනවා. 
ඔබතුම්දකා ශ් වාට ප්රාථමිකව උ් තර ශ:්දන ය්දශ්ද නීතිව 

ාීඔු ිප්ද ශස යා බක්දන බීිප තිත  මම ශ්  කිය්දශ්ද 
උ:ාහරණය්ක විතරිත. වීිකසර ාබගාවට උඳු ක්දශේනරය්ක ්වා 
න්   ඒ ක්දශේනරය වයාපාිපකශයු  අතට ගිහි වකා නීහී. 
ක්දශේනරය ාබගාව තතුශළය තිශබ්දශ්ද. හීබීිත  ිකයකියවිික 
අුවව ක්දශේනරය වයාපාිපකශයු  ශවුවශව්ද එළියට ගිහි වකා 
තිශබනවා. ඒ උඳු ක්දශේනරයම ්ශය්  ඒ වයාපාිපකයාශා්ද 
සශත ස අරශාන තිශබනවා. එතශක ට ක්දශේනරය physically 
තතුශළය තිශබනවා; ශ ෞතිකව වීිකසර ාබගාශ  තිශබනවා. 
ක්දශේනරය වීිකසර ාබගාශ  තිශබනවා; නමු්  

ිකයකියවිිකවික්ද ශ් ක විකිජ කා ්ශය්  තතුළට තවි වකා. 
ශමවීි  ශේව ව ශවකා තිශබනවා  රාජය තමතිතුමා. ශ්  
ස් බ්දධශය්ද මට :ී්ද උ් තරය්ක ඕනෑ නීහී. ඔබතුමා ශ් වා 
ාීන ාීඹුිප්ද ශහ ය්දන. රහසථ ශප ලීිකය තතුළු අ:ාළ ිකයුද 
කඩුගාය්  ශය :වා ශ්  පිළිබාව ශහ ය්දන. මම ශ්  ාීන 
කිය්දශ්ද මම්  ශ්   ත් ් වය ාීන ය්  ්කාරයකි්ද :්දනා 
ි සාිත. ඔබතුමා :්දනවා  මම විශ චනය්ක කර්දශ්ද ය් කිික 
සශහයතුක ශහයතුව්ක එ්කක බව. ඔබතුමා්  එ්කක අපි රජශආ ගිණු්  
පිළිබා කාරක ස ාශ  වීග කරපු විධිය ඔබතුමා :්දනවා. එවකට 

ඔබතුමා ඒ කාරක ස ාශ  ස ාපතිවරයා. ඒ ි සා ඔබතුමා්  
:්දනවා  රජශආ ගිණු්  පිළිබා කාරක ස ාශ  කටයුතු 
කරනශක ට ි කධාිප්ද කටයුතු කරපු ්කාරය පිළිබාව. හමු:ාශ  

701 702 



පා් ිකශ් ්දතුව 

කෑම ශට්දගරය ස් බ්දධශයුව්  ඔබතුමා ඍජුව කටයුතු කළා. 
මම කිය්දශ්ද ශ්  ප්ර ථනශආදී්  අ්දන ඒ වාශේ  ාීඹුිප්ද 
ශහ ය්දන කියකාිත. ඒ ාීන ශම ක්ක ශහෝ උ් තරය්ක 

පා් ිකශ් ්දතුවට ශ:්දන එපා. කීබිනේ තමතිතුමාට්  ඒක 
කිය්දන.  

 
ගු ලසන්  අලගියවන්න මහ ා 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)       

ාරු කථානායකතුමි   පාිපශ ෝගික කටයුතු පිළිබා අධිකාිපය 

සහ සශත ස කිය්දශ්ද ්යතන ශ:ක්ක. ඒ ්යතන ශ:ක තුළ 

ශම නම විධියකි්දව්  ාීටීම්ක තති ශවකා නීහී. ඒක 

විශ යණශය්දම සාහ්ද කර්දන ඕනෑ. ඒ වාශේම  පාිපශ ෝගික 

කටයුතු පිළිබා අධිකාිපය්   සමුපකාර ශ:පා් තශ් ්දතුව්  රාජය 

අමාතයාු ය යටතට තමිත  ාීසේ කරකා තිශබ්දශ්ද. සශත ස 

්යතනය ාීසේ කරකා තිශබ්දශ්ද ශවශළා අමාතයාු ය 

යටතට . ඒ අුවව  පුමගිය ිරනවක තතිවුණු ුමුව ූනුව වුචාව පිළිබාව 

විශ යණශය්දම ාරු ශවශළා අමාතයතුමාශේ ම  ශප්දවීම යටශ්  

ශ්  වන විට රහසථ ශප ලීිකය දහළම මේටශ්  පරී්කණණය්ක ිකුව 

කරමි්ද පවතිනවා. ඒ ස් බ්දධව ඔබතුම්දකාට්  ය් කිික 

්කාරයක ශහෝ ශත රතුරු තිශබනවා න්  කරුණාකර අපට 

දිරිපප්  කර්දන. අපි :්දනවා  විශ යණශය්දම ශ්  ්යතනවක 

වුචා අ:ට්  ිකේධ ශවන බව. අපි ඒක පිළිා්දන ඕනෑ. ශ් වා අවම 

කර ාීමමිත අශ්ත දක්කකය. මීය ට ස් බ්දධ ඔබතුම්දකා :්දනා 

ශත රතුරු තිශබනවා න්  කරුණාකර අපට දිරිපප්  කර්දන. 

අපට ඕනෑ ශ් වා නව් වා ා්දනිත. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ාරු බුේධික පතිරණ ම්දත්රීතුමා  9වීි  ප්ර ථනය අහ්දන. 

 
ගු බු ධික පතිසණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ාරු කථානායකතුමි   මම ඒ ප්ර ථනය අහ්දන කික්ද ශව ශළා 

තමතිතුමාට ශ්  ාීන්  කිය්දන ඕනෑ. රහසථ ශප ලීිකශආ 

ි කධාිප්දට කිය්දන  තුණා්ද වටණව් ධන මහ් මයා ශ්  ාීන 

්්දශ:ෝකනා් මක ප්රකා  ශ:ක්ක චමුිරත සමරවිරම 

මහ් මයාශේ YouTube channel එශ්ක කරකා තිශබන බව. ඒ 

ි සා රහසථ ශප ලීිකයට කිය්දන තුණා්ද වටණව් ධන 

මහ් මයාශා්ද ශ්  ාීන ප්ර ථන කර්දන කියකා. තවම 

එතුමාශා්ද ප්ර ථන කර්දශ්ද නීහී. එතුමා ජනාධිපතිතුමා අ: 

කුකාවට එනතුරු බකාශාන ද්දනවා files වාය්ක ශ:්දන. 

එතුමා ජනාධිපතිතුමාට files ටික ශ:නවා වාශේම  රහසථ ශප ිකසථ 

ි කධාිප්දට්  කිය්දන තුණා්ද වටණව් ධන මහ් මයා කීාවකා 

ශ්  ප්ර ථන කිරී්  කර්දන කියකා. තිත එතුමා කීාව්දශ්ද 

නී් ශ්   බ්දුවක වටණව් ධන මීතිතුමාශේ ප්රකා ය ාීන විතරිත 

රහසථ ශප ලීිකය එතුමාශා්ද ප්ර ථන කර්දශ්ද.  
 

ගු ලසන්  අලගියවන්න මහ ා 
(ைொண்புைிகு லசந்த அலகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)    

රහසථ ශප ලීිකයට කීාව්දශ්ද කවු:  කීාව්දශ්ද නී් ශ්  

කවු: කියන එක ාීන ශව ශළා තමතිතුමාටව්   මටව්  තීරණය 

කර්දන බීහී. පීමිජ  වක්ක දිරිපප්  කිරීම පමණිත අපට කර්දන 

පුළුව්දකම්ක තිශබ්දශ්ද. ඒ අුවව  උපිපම පරී්කණණය්ක කිරීම  

රහසථ ශප ලීිකශආ අයට පීවශරන වාකීම්ක. එම ි සා මම හිතන 

විධියට අි වා් යශය්දම එතුමා රහසථ ශප ලීිකයට කීාවිය යුතුිත. 

එතුමා කීාවකා ඒ ශත රතුරු්  කබාශාන විශ යණශය්දම ශ්  

පරී්කණණ කටයුතු ි ම කරිත.  

ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්ර ථන අුක 9 -305/0202- (0)  ාරු බුේධික පතිරණ මහතා. 

 
ගු බු ධික පතිසණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ාරු කථානායකතුමි   මා එම ප්ර ථනය අහනවා. 

 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ාරු කථානායකතුමි   එතුමාශේ ප්ර ථනයට තමතිතුමා 

උ් තර ශ:්දනිත හිටිශආ. නමු්  තමතිතුමාට හිරික රැසථවීම්ක ි සා 

ය්දන ිකේධ වුණා. ශ්  ප්ර ථනයට ඔබතුමාට දිරිපශආදී උ් තර 

ශ:්දන් . 

 
ගු බු ධික පතිසණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ාරු කථානායකතුමි   9වීි  ප්ර ථනය්   8වීි  ප්ර ථනය්  අසා 

තිශබ්දශ්ද වනජීවී හා වන සුර්කණණ අමාතයතුමාශා්ද ි සා 

එම ප්ර ථනවකට උ් තර ශ:වීි  වටශආදී කබා ාි මු. ාරු 

තමතිතුමා ශ:වීි  වටයට කික්ද ාරු ස ාවට ්ශව ්  උ් තර 

කබා ා්දන බකමු. 

 
 
 

 වනජීවී සාංසක්ෂණ තදපාර් තේන්තුව පවසා ග් 
දඩේ: ේතුු පළා     

வனசீவ ொசிகள் பொதுகொப்புத் திமணக்களம் 

சுவீகொித்துள்ள கொணிகள்: வட ைொகொணம் 
LANDS ACQUIRED BY WILDLIFE CONSERVATION 

DEPARTMENT: NORTHERN PROVINCE 
 

     579/2020 
9.  ගු චාේස ්නිර්මලනාදන් මහ ා 

(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

වනජීවී හා වන සුර්කණණ අමාතයතුමාශා්ද තූ                   

ප්ර ථනය- (3)  

(අ) (i) වනජීවි සුර්කණණ ශ:පා් තශ් ්දතුව විික්ද 
උතුරු පළාශ්  එ්ක එ්ක ිරසථත්රි්කකශය්ද 
පවරාශාන තති දග්  ප්රමාණය ශව්ද ශව්ද 
ව ශය්ද ශක පමණ:; 

 (ii) එම ප්රමාණය උතුරු පළාශ්  සමසථත ූමමි 
ප්රමාණශආ ප්රති තය්ක ශකස ශක පමණ:; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(්) ශමශකස දග්  පවරා ාීමශ් දී  ශපෞේාිකක දග්   
කෘ කකා් මික වී   කෘ කකා් මික දග්  සහ පශු ස් ප්  
සාහා වු තෘණ ූමමි දග්  : පවරාශාන තති අතර                 
එය ජනතාවශේ ජීවශනෝපාය  ට ශම්දම සහජීවනයට: 
අහිතකර ශකස බකපෑ්  කර තති බව එතුමා :්දශ්ද:  

(ත) උ්කත දග්  පවරා ාීමශ් දී ිරසථත්රි්ක ශ වක් වරයාශේ  
ප්රාශේශීය ශ වක් වරයාශේ සහ පළා්  දග්  
ශක මසාිපසථවරයාශේ උපශ:සථ කබා ශන ාීමමට ශහයතු 
කවශ් : ය්දන්  එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ඈ) ශන එශසය න්    ඒ ම්ද:  
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[ාරු බුේධික පතිරණ  මහතා  
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வனசீவ ொசிகள் ைற்றும் வனப் பொதுகொப்பு அமைச்சம க் 

ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i)  வட ைொகொணத்தின் ஒவ்தவொரு ைொவட்டத்திலும் 

வனசீவ ொசிகள்  பொதுகொப்புத் திமணக்களத் 

தினொல் சுவீகொிக்கப்பட்டுள்ள கொணிகளின் 

ப ப்பளவு தனித்தனியொக எவ்வளதவன் 

பமதயும்; 

 (ii)  அந்த அளவொனது வட ைொகொணத்திற்கொன 

தைொத்தக் கொணிப் ப ப்பளவின் எத்தமன 

சதவீதம் என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) இவ்வமகயில் கொணிகள் சுவீகொிக்கப்படும்ரபொது, 

தனியொர் கொணிகள், விவசொய வொவிகள், விவசொயக் 

கொணிகள் ைற்றும் கொல் நமடகளுக்கொன புற்றம களும் 

சுவீகொிக்கப்பட்டுள்ளரதொடு, அது ைக்களின் வொழ்வொ 

தொ த்தின் ைீது ைட்டுைன்றி சகவொழ்வின் ைீதும் 

பொதகைொன தொக்கத்திமன ஏற்படுத்தியுள்ளததன்பமத 

அவர் அறிவொ ொ? 

(இ) ரைற்படி கொணிகள் சுவீகொிக்கப்படும்ரபொது, 

ைொவட்டச் தசயலொளர், பி ரதச தசயலொளர் ைற்றும் 

ைொகொணக் கொணி ஆமணயொளர் ஆகிரயொொின் 

ஆரலொசமனகள் தபற்றுக்தகொள்ளப்படொமைக்கொன 

கொ ணங்கள் யொமவ என்பமதயும் அவர் இச் 

சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Wildlife and Forest 
Conservation: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) separately, the extent of land acquired by 
the Wildlife Conservation Department from 
each district in the Northern Province; and 

 (ii) the extent of the aforesaid land area as a 
percentage from the total extent of land in 
the Northern Province? 

(b) Is he aware that private lands, agricultural tanks, 
agricultural lands and grass lands for livestock 
have been acquired in that manner and it has an 
adverse impact on the livelihood and the co-
existence of the people? 

(c) Will he also inform this House the reason for not 
taking advice from the District Secretary, 
Divisional Secretary and the Provincial Land 
Commissioner when such lands are acquired? 

(d) If not, why? 
 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ාරු කථානායකතුමි   වනජීවී හා වන සුර්කණණ 

අමාතයතුමා ශවුවශව්ද මා එම ප්ර ථනයට පිළිතුර කබා ශ:නවා.  
 

(අ) (i) වනජීවී සුර්කණණ ශ:පා් තශ් ්දතුව විික්ද උතුරු 
පළාත තුළ එ්ක එ්ක ිරසථත්රි්කකශආ දග්  පවරා 
ාීමම්ක ිකුව කර  ශන මීති අතර  පහත දග්  
ප්රමාණ ර්ක කත ශකස ප්රකා යට ප්  කර තත.  

  ප්රකා යට ප්  කර තති වනජීවී ර්ක කතවක 
ශත රතුරු (අ) (ii) මඟි්ද :ී්කශ . 

       (ii)     

705 706 

ිරසථත්රි්කකය ර්ක කතශආ නම ප්රකාිෂත 

ිරනය 

ශ ෞමික ව් ා 

ප්රමාණය 

(ශහ්කශටයාර) 

ිරසථත්රි්කකශආ ර්ක කතවක 

සමසථත ශ ෞමික ව් ා 

ප්රමාණය (ශහ්කශටයාර) 

උතුරු 

පළාශත්ද 

ප්රති තය්ක 

ශකස 

ම්දනාරම ිරසථත්රි්කකය ්:් ශේ පාකම ජාතික උ:යානය 2015.06.22 0    

  මක් පාර ජාතික උ:යානය 2015.06.22 163067.39     

  ශවිතතකති  සථව ාව  ර්ක කතය 2016.03.01 6711.4 175947.69 19.8% 

  චා්දකාශකිත අ ය ූමමිය 2008.09.08 1838.8     

  ශයෝධ වීව අ ය ූමමිය 1954.09.24 4330.1     

යාපනය ිරසථත්රි්කකය ශග වෆථේ ජාතික උ:යානය 2015.06.22 1735.5   

  නාා්  ශකෝවි ව සථව ාව  

ර්ක කතය 

2016.03.01 2679.9 15567.63 1.7% 

  පශරිතතිති  අ ය ූමමිය 1973.05.18 0     

මුකති  ිරසථත්රි්කකය නයාරු සථව ාව ර්ක කතය 2017.01.24 3529.52    0.3% 

  න්දිරකගා ව සථව ාව ර්ක කතය 2017.01.24 2991.1 7059.04   

  වවුි ු ක්  අ ය ූමමිය 1963.06.21 538.42     

වවුි යා ිරසථත්රි්කකය - - - - - 

කිිකශන ච්චි ිරසථත්රි්කකය චු්දිතු ළ්  ජාතික උ:යානය 2015.06.22 19565.33 19565.33 1.9% 

                                        එකතුව 23.7% 



පා් ිකශ් ්දතුව 

(්) ජාතික ර්ක කත ප්රකා යට ප්  කිරීශ් දී ජනතාව පිරුචි 
දග්  දව්  කර ප්රකා යට ප්  කර තත. නමු්  අ ය ූමමිය 
තුළ රජශආ ශම්දම ශපෞේාිකක දග්   ශා විබි්  පීවතිය 
හීක. ශපෞේාිකක දග්  පවරා ාීමම්ක ිකුව කර නීති 
අතර  අ ය ූමමි තුළ පාර් පිපක දග් වක කෘ කකා් මික 
කටයුතු ිකුව කර ශාන යා හීකිය. 

(ත) ඔ . 

 ර්ක කතවික්ද වීිත ශක ටස්ක ප්රකා යට ප්  කිරීම ිකුව 
කරන කේශේ 022  යුේධය ි මවීම්  සම  උතුරු පළාත 
සාහා රාජය ්යතන 32්ක පමණ ස් බ්දධ වී සකසථ                   
කළ ISEA (Integrated Strategic Environmental 
Assessment of Northern Province) මඟිි . ශමම 
ක්රියාවිකය අවස්ද කර එම ශත රතුරු එවකට ශසයවය කළ 
ිරසථත්රි්ක ශ වක් වරු හා ප්රාශේශීය ශ වක් වරු ශවත 
දිරිපප්  කර එක තාව  කබා ශාන තත. 

(ඈ) අ:ාළ ශන ශ . 

 
ගු චාේස ්නිර්මලනාදන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

நன்றி, தகௌ வ அமைச்சர் அவர்கரள! வன இலொகொ 

திமணக்களத்தினதும் வனசீவ ொசிகள் திமணக்களத்தினதும் 

தசயற்பொடுகள் கொ ணைொக எங்களுமடய பி ரதசத்தில் 

பல்ரவறுபட்ட பி ச்சிமனகள் எழுந்திருக்கின்றன. பி ரதச 

தசயலொளொினது அனுைதிமயப் தபற்றுத்தொன் இது 

ததொடர்பொன வர்த்தைொனி அறிவித்தல் தவளியிடப்பட்டதொக 

தற்தபொழுது நீங்கள் கூறினீர்கள், GPSமூலம் வனப் 

பி ரதசங்கமள அமடயொளப்படுத்தி, அவற்மற gazette 

பண்ணும்ரபொது, பல த ப்பட்ட நிலங்கள் அதொவது, ைக்களு 

மடய விவசொய நிலங்கள், வொழ்வொதொ  நிலங்கள், பொடசொமல 

விமளயொட்டு மைதொனங்கள், கத்ரதொலிக்க ஆலயங்கள் 

என்பனவும் அதில் உள்ளடங்கி இருக்கின்றன.  

தகௌ வ அமைச்சர் அவர்கரள,  ைக்கள் தசன்று 

தங்களுமடய பி ச்சிமனகமளக் கூற முற்படுகின்றரபொது, 

அவர்கமள ரவற்று இன ைக்களொகக் கருதுகின்ற அல்லது 

இனொீதியொக வஞ்சிக்கின்ற தசயற்பொடுகமளத்தொன் வன 

இலொகொ ைற்றும் வனசீவ ொசிகள் திமணக்கள அதிகொொிகள் 

குறிப்பொக வன்னி ைொவட்ட அதிகொொிகள் ததொடர்ச்சியொகச் 

தசய்துதகொண்டு வருகின்றொர்கள். நொன் இது ததொடர்பொக 

தகௌ வ அமைச்சர் சீ.பி.  த்நொயக்க  அவர்களிடமும் கூறியிருக் 

கின்ரறன். அண்மையில் முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தின் 

கம தும ப்பற்றுப் பி ரதச தசயலகத்திற்குட்பட்ட தண்ணி 

முறிப்பு பி ரதசத்தில் குருந்தூர் குளத்துக்குக்கீழ் இருக்கின்ற 

வயல்நிலங்களில் பயிர்தசய்வமத வன இலொகொ திமணக் 

களத்தினர் எரதச்மசயொகத் தடுத்து நிறுத்தி இருக்கின்றொர்கள். 

யுத்தம் முடிந்ததன் பின்பு, ததொடர்ச்சியொக தநற்தசய்மக 

ரைற்தகொள்ளப்பட்டு வந்த இந்தப் பி ரதசத்தில், தற்தபொழுது 

தநற்தசய்மக ரைற்தகொள்வதற்குத் தமடவிதித்திருக்கிறொர்கள். 

இது ததொடர்பொக அமைச்சுக்குத் ததொியப்படுத்தியரபொது, வன 

இலொகொ திமணக்களத்தின் பணிப்பொளர் கூறுகின்றொர், “நொன் 

இவ்விடயம் ததொடர்பில் ஒரு report ரகட்டிருக்கின்ரறன்; அது 

இன்னும் கிமடக்கவில்மல” என்று.  வன இலொகொ 

திமணக்களத்துக்கும் வட ைொகொணத்தில் இருக்கின்ற அதிகொொி 

களுக்கும் இமடயில் ஒரு கடிதப் ரபொக்குவ த்துக்கு 

கிட்டத்தட்ட ஒரு வருட கொலம் தசல்கின்றது.  

அரதரபொல, முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்துக்கும் ைன்னொர் 

ைொவட்டத்துக்கும் இமடயில் இருக்கின்ற கூ ொய்க் குளத்மத 

தங்களுமடய அ சொங்கத்தின் நிதிஒதுக்கீட்டில் - 60 ைில்லியன் 

ரூபொய் தசலவில் - புன மைப்புச் தசய்யமுற்பட்டரபொது, 

அதுவும் வன இலொகொ திமணக்களத்தினொல் நிறுத்தப்பட்டிருக் 

கின்றது. இவ்வொறு பி ச்சிமனகள் ததொடர்ந்துதகொண்டு 

இருக்கின்றன. ஆமகயொல், இவற்மற நீங்கள் எவ்வொறு 

முடிவுக்குக் தகொண்டுவ ப்ரபொகின்றீர்கள்? என  நொன் ரகட்க 

விரும்புகின்ரறன். 
 

ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ාරු ම්දත්රීතුමි   ඔය ප්ර ථනය තිශබ්දශ්ද ඔබතුම්දකාශේ 

ිරසථත්රි්කකයට විතර්ක ශන ශවිත. අශ්ත ප්රශේ වක්  ඔය ප්ර ථනය 

තිශබනවා. [බාධා කිරීම්ක   Wait. I will answer that. 
 

ගු චාේස ්නිර්මලනාදන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

Forest Department එක  Wildlife Conservation 

Department එක කුකාශ ම- [බාධා කිරීම්ක  අපට තිශබන 

ප්ර ථනය ශ් කිත. ඒ ි කධාිප්දට report එක ා්දන එශහය දා්ද 

ශක ළඹට එ්දන සෑශහන කාකය්ක යනවා. එම ි සා අශ්ත 

මිි සථුම ු ඹුරු කර්දශ්ද නීතිව ි ක්  ද්දනවා.  
 

ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ාරු ම්දත්රීතුමි   ඔබතුමා ප්ර ථන ාණනාව්ක කි වා. ඒවා 

අශ්ත ප්රශේ වක්  තිශබනවා. එම ි සා තමිත ශාෝ ා ය රාජප්කණ 

ජනාධිපතිතුමා කි ශ   ශ් වා ි වීරැිර කර්දන කියකා. එශහම 

කි වාම ඔබතුමා ශන ශවිත  හු ්ක අය "පිපසරය විනා  කරන 

තී්දුව අරශාන තිශබනවා" කියකා ජනාධිපතිතුමාට පහර ාීහුවා. 

ත් තටම අශ්ත ප්රශේ වක්  ප්ර ථන තිශබනවා. එ්කශකෝ ශා:ර 

තිශබ්දශ්ද වනජීවී කකාපයට අය්  දගශ් . නී් න්  ශා:ර 

වීිකකිළිය තිශබ්දශ්ද වනජීවී කකාපයට අය්  දග්  ශක ටශසය. 

එශහම නී් න්  වීිකකිළිය තිශබ්දශ්ද එක පී් තක; ශා:ර 

තිශබ්දශ්ද අි ්ක පී් ශ් . ශ්  වාශේ ප්ර ථන අශ්ත ප්රශේ වක්  

තිශබනවා. හීබීිත  ඒවා ි වීරැිර කර්දන ගියාම ඒ කාරණය 

ශේ පාකනයට හරවා ා් තා. [බාධා කිරීම්ක   ඔබතුමා ශන ශවිත  

සමහර අය. මම ඔබතුමාට ශන ශවිත කිය්දශ්ද.  සමහර අය ඒ 

කාරණය ශේ පාකනයට හරවා ා් තා. ශ් වා ි වීරැිර කළ යුතුිත.  

ඊළ ට  මුකති  ිරසථත්රි්කකශආ වනජීවී කකාප ශකස ාීසේ කර 

තිශබ්දශ්ද නයාරු ර්ක කතයිත  න්දිරකගා ව ර්ක කතයිත විතරිත. 

02 9 ව් ණශආදී තමිත ඒවා ාීසේ කර තිශබ්දශ්ද. මුකති වක 

වනජීවී කකාප විධියට ාීසේ කරකා තිශබ්දශ්ද ඒවා විතරිත. 

අශන්ක තී්දවක එශහම ප්ර ථනය්ක තිශබනවා න්  ඔබතුමා ඒ 

විසථතර අපිට :්දව්දන.   

 
ගු චාේස ්නිර්මලනාදන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

ාරු තමතිතුමි   තී්ද කිහිපයක ඒ ප්ර ථනය තිශබනවා. 

ව ි යාව  ම්දනාරම  මුකති වක තිශබන Forest Department 

එශ්ක සහ Wildlife Conservation Department එශ්ක ප්ර ථන 

ටික්ක වීිතශය්ද තිශබනවා. ජනතාව ශබ ශහ ම අමාරුශව්ද 

ජීව්  ශව්දශ්ද. ඔබතුම්දකා team එක්ක එව්දන. ඒ තිශබන 

ප්ර ථන ටික මම ශප්දව්දන් . එශහම ශප්දවූවාට පසථශසය ්ඩුක්ව 

විධියට ඔබතුම්දකා තී්දුවව්ක ා්දන.  

 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ාරු කථානායකතුමි   එතුමාශේ ද වලීම ාීන මම වනජීවී 

හා වන සුර්කණණ තමතිතුමා :ීුවව්  කර්දන් . එතුමා තව 

ටිකකි්ද ඒවි.  

707 708 

[ාරු ශජ ්දසථට්ද ප්රනා්දුව මහතා  
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ගු චාේස ්නිර්මලනාදන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

ශක විඩ් තවි වකා අවුරුේ:කට වීිත කාකය්ක ශවනවා ශ්ද. 

අශ්ත ප්රශේ වකට විතරිත:  ශක විඩ් තිශබ්දශ්ද  ශක විඩ් 

තිබුණ්  අශන්ක ප්රශේ වක වීග කරනවා. අශ්ත ප්රශේ වක 

ි කධාිප්ද හිපයට වීග කර්දශ්ද නීහී. Forest Department 

එශ්ක හා Wildlife Conservation Department එශ්ක ද්දන 

උතුරු ප්රශේ ශආ ද්දන ි කධාිප්ද හිපයට වීග කර්දශ්ද නීහී. 

අශ්ත ජනතාවට ිරාටම ප්ර ථන :ානවා.  
 

ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ාරු ම්දත්රීතුමි   ඔබතුමාශේ ප්රශේ ශආ විතර්ක ශන ශවිත  
මශේ ්සනශආ්  -ි කවීරටිශආ් - ගිය මාසශආ අික ාහකා තු්ද  

හතර ශ:ශන්ක මීරුණා. ි කධාිප්ද ශා්දවා ා්දන අමාරු වුණා. 

ශක විඩ් අ් බු:ය්  එ්කක ඒ වාශේ ප්ර ථන තිශබනවා. අපි ඒක 

නීහීිත කිය්දශ්ද නීහී. ඔබතුමාශේ ිරසථත්රි්කකයට කියකා ශවනසථ 

විධියකට අපි සකක්දශ්ද නීහී. එශහම ප්ර ථනය්ක තති කර 

ා්දන එපා. අපට්  එවීි  ප්ර ථන තිශබනවා. මම තමතිවරශය්ක 

ශවකා්  මට ඒ වාශේ ාීටුදව්ක තති වුණා. ි කවීරටිශආ ඒ 

වාශේම ිකුවවීම්ක වුණා. ඊශආ මම යාපහුශ  ිකටියා. යාපහුශ ්  ඒ 

වාශේම ප්ර ථනය්ක තිශබනවා. ශක විඩ් වසුාතය තිබුණ්                    

සමහරු මහ්දික ශවකා වීග කරනවා. වරාශආ ශසයවකශයෝ 

ස් පූ් ණශය්දම වීග කරනවා. ශසෞඛය ්කශණයත්රය ා් තාම 

ෛව:යවරයාශේ දාකා සමපාර්කණක ක් කරුවා :්කවා හීශමෝම 

වීග කරනවා. ත්රිවිධ හමු:ාශ  අය වීග කරනවා. ශප ලීිකශආ අය 

වීග කරනවා. නාර ස ාවක පාරව ව පවිත්ර කරන අය වීග 

කරනවා. පිත අරශාන ශාව වවක ද්දන අය්  ද්දනවා. අපි 

නීහීිත කිය්දශ්ද නීහී. ඒක ාීටුදව්ක. ඒකිත  රට වහනවාට 

මම ශපෞේාිකකවම විරුේධ. ඒක ්ඩුක්ශ  මතය ශන ශවිත  

මශේ මතය. මශේ මතය වීග්ක නීහී. රජශආ මතයිත අ්දතිමට 

ක්රියා් මක ශව්දශ්ද. අපි වි ථවාස කරනවා  ශක විඩ් අ් බු:ශය්ද 

අපට ද්කමනට මිශ:්දන පුළුව්ද ශවිත කියකා. Vaccines 

ිකයුදශ:නාට කබා ුව්දනාට පුම අපට පුළුව්ද ශවිත  ඒ ප්ර ථනවකට 

විසඳු්  ශ:්දන. මම සී.බී. ර් නායක තමතිතුමාට කථා කරකා 

ඔබතුමාශේ ප්ර ථනය එතුමාට කියකා team එක්ක යවකා ඒ ප්ර ථන 

ටික විසා්දන කටයුතු කර්දන් .  

 

කිලිතන ච්ික ිරසත්්රික් මහ තසෝහල: හිරසි ප්රතිකාස 
ඒකකය 

கிளிதநொச்சி ைொவட்ட தபொது ைருத்துவைமன: திடீர் 

விபத்துப் பிொிவு 
KILINOCHCHI DISTRICT GENERAL HOSPITAL: EMERGENCY 

TREATMENT UNIT  
 

     594/2020 

10. ගු සිවඥානේ ශ්රී සන් මහ ා 
 (ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீத ன்)   

 (The Hon. Sivagnanam Shritharan)  

ශසෞඛය අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - ( ): 

(අ) (i) කිිකශන ච්චි ිරසථත්රි්ක මහ ශරෝහක සාහා අුවමත 
ශසයවක සුඛයාව;  

 (ii) එම ශරෝහශ ව ශ්  වනවිට ිකටින ශසයවක සුඛයාව; 

 (iii) එම ශරෝහශ ව ශ්  වනවිට පවතින පුර්තපාක් 
සුඛයාව;  

 (iv) ශරෝහශ ව රාජකාිපශආ ශයදී ිකටින ෛව:යවරු්ද 
සහ ශහිරය්දශේ සුඛයාව ඔවු්දශේ ස්දි ශ :න 
 ාණාව අුවව ශව්ද ශව්ද ව ශය්ද; 

 ශක පමණ: ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(්) (i) කිිකශන ච්චි ිරසථත්රි්ක මහ ශරෝහක සාහා හිරික 
අනතුරු ප්රතිකාර ඒකකය්ක දිරකිරීම සාහා 
02  .20. 5 ිරන මු වා ව තීබූ බව :්දශ්ද:; 

 (ii) එම ඒකකය දිරකිරීම සාහා මු: ව ශව්ද කර 
තිශබ්:; 

 (iii)   එශසය න්   එම දිරකිරී්  කටයුතු ශ්  වනශත්ක 
්ර්   ශන කිරීමට ශහයතු කවශ් :; 

 (iv) මු: ව ශව්ද කර ශන මීති න්   ඒ සාහා ශහයතු 
කවශ් :; 

 (v) එම ශරෝහශ ව හිරික අනතුරු ප්රතිකාර ඒකකය 
්ර්   කරුව කබන ිරනය කවශ් :; 

 ය්දන්  එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ත)  ශන එශසය න්   ඒ  ම්ද:    
 

சுகொதொ  அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) கிளிதநொச்சி ைொவட்ட தபொது ைருத்துவைமனக் 

கொன அங்கீகொிக்கப்பட்ட ஊழியர்களின் 

எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (ii) ரைற்படி ைருத்துவைமனயில் தற்ரபொதுள்ள 

ஊழியர்களின் எண்ணிக்மக யொததன்பமதயும்; 

 (iii) ரைற்படி ைருத்துவைமனயில் இன்றளவில் 

நிலவும் பதவி தவற்றிடங்களின் எண்ணிக்மக 

யொததன்பமதயும்; 

 (iv) ைருத்துவைமனயில் கடமையில் ஈடுபட்டுள்ள 

ைருத்துவர்கள் ைற்றும் தொதியர்களின் 

எண்ணிக்மக இவர்களின் ததொடர்பொடல் 

தைொழிக்கமைய தவவ்ரவறொக யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) (i) கிளிதநொச்சி ைொவட்ட தபொது ைருத்துவ 

ைமனக்குத் திடீர் விபத்துப் பிொிதவொன்மற நிறுவு 

வதற்கு 2019.02.15 ஆம் திகதியன்று அடிக்கல் 

நொட்டப்பட்டததன்பமதயும்; 

 (ii) ரைற்படி பிொிமவ நிறுவுவதற்கு நிதி ஒதுக்கப் 

பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iii) ஆதைனில், ரைற்படி நிர்ைொணப்பணிகள் இது 

வம  ஆ ம்பிக்கப்படொமைக்கொன கொ ண ங்கள் 

யொமவ என்பமதயும்; 

 (iv) நிதி ஒதுக்கப்படவில்மலதயனில், அதற்கொன 

கொ ணங்கள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 (v) ரைற்படி ைருத்துவைமனயில் திடீர் விபத்துப் 

பிொிவு ஆ ம்பிக்கப்படும் திகதி யொததன் 

பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Health: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the approved cadre of the Kilinochchi 
District General Hospital; 

 (ii) the cadre attached to that hospital at present; 

 (iii) the number of vacancies existing in that 
hospital at present; and 

 (iv) the number of doctors and nurses employed 
in the hospital in relation to their language 
of communication, separately? 
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පා් ිකශ් ්දතුව 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether he is aware that the foundation 
stone was laid to construct an Emergency 
Treatment Unit at the Kilinochchi District 
General Hospital on 15.02.2019; 

 (ii) whether funds have been allocated to 
construct that unit; 

 (iii) if so, the reason for not commencing 
construction activities of that unit; 

 (iv) if funds have not been allocated, the reasons 
for that; and 

 (v) the date when the Emergency Treatment 
Unit of that hospital would be commenced? 

(c) If not, why? 
 
ගු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහ ා (ඖෂධා 
නිෂ්පාදනය  සැප උම හා නියාමන සාජ අමා තුමා)  
(ைொண்புைிகு (ரப ொசிொியர்) சன்ன  யசுைன - ஔடத உற்பத் 

திகள், வழங்குமககள் ைற்றும் ஒழுங்குறுத்துமக இ ொ ொங்க 

அமைச்சர்)  

(The Hon. (Prof.)  Channa Jayasumana - State Minister of 

Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals) 
ාරු කථානායකතුමි   ශසෞඛය අමාතයතුමා ශවුවශව්ද මා 

එම ප්ර ථනයට පිළිතුර කබා ශ:නවා.  

(අ) (i) කිිකශන ච්චි ිරසථත්රි්ක මහ ශරෝහක සාහා අුවමත 
ශසයවක සුඛයාව ප්දිකය :හනවයකි. 

 (ii) එම ශරෝහශ ව ශ්  වන විට ිකටින ශසයවක සුඛයාව 
හාරිකය :හනවයකි. 

 (iii) එම ශරෝහශ ව ශ්  වන විට පවතින පුර්තපාක් 
සුඛයාව ිකයයකි. 

 (iv) ශරෝහශ ව රාජකාිපශආ ශයදී ිකටින ෛව:යවරු හා 
ශහිරය්දශේ සුඛයාව ඔවු්දශේ ස්දි ශ :න 
 ාණාව අුවව ශව්ද ශව්ද ව ශය්ද පහත :ී්කශ . 

 

 

 

(්) (i) ඔ . 

 (ii) මු: ව ශව්ද කර ශන මීත. 

 (iii) හිරික අනතුරු ප්රතිකාර ඒකකය දිරකිරීම සාහා 
ජාතික රම ස් පා:න ශ:පා් තශ් ්දතුශ  
අුවමීතිය කීබී තිබුණ: මු: ව ශව්දවීම්ක ිකුවවී 
ශන මීති අතර මු ව ාක තීබීම පමණ්ක ිකුවව තත. 

  මු: ව අමාතයාු  ශ වක් ශේ 0202.2 .23 ිරනීති 
25/0202 ජාතික අයවීය චරශ වඛ මඟි්ද පවතින 
සීමිත ූලකය රාමුව යටශ්  නව දිරකිරී්  ්ර්   
කිරීම අවුරුුව ශ:ක්ක සාහා ක ව තබන ශකස 
:ීුව්  දී තති බීවි්ද ශමම ශා ගනීඟිික 
සුකී් ණය දිරකිරී්  ශමම ව් ණශආ ්ර්   කළ 
ශන හීකි අතර 0203 ව් ණය සාහා ප්රතිපා:න 
ශව්ද කිරීමට අශ්ත්කණා කරුව කීශබ්.  

 (iv) පීන ශන නඟී. 

තනතුර ිකුහක හා දුග්රීික ශ:මළ හා දුග්රීික 

ෛව:ය 27 35 

ශහ: 65 49 

 (v) 2023 ව් ණශආ මු: ව ශව්ද කිරීමට අශ්ත්කණා 
කරන බීවි්ද හිරික අනතුරු ඒකකය ්ර්   
කරුව කබන ිරනය :ීනට ි  ථචිතව ප්රකා  කළ 
ශන හීක. 

(ත) පීන ශන නඟී. 
 
ගු සිවඥානේ ශ්රී සන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீத ன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌ வ இ ொ ொங்க அமைச்சர் அவர்கரள, கிளிதநொச்சி 

ைொவட்ட தபொது மவத்தியசொமலக்கொன பணியொட்தடொகுதியில் 

நூற்றுக்கும் ரைற்பட்ட தவற்றிடங்கள் இருக்கின்றன. உங்களு 

மடய தகவலின்படி, இவ்மவத்தியசொமலயிரல மவத்தியர்கள், 

தொதியர்கள், ஏமனய உத்திரயொகத்தர்கள் என நூறு 

தவற்றிடங்கள் இருக்கின்றன.  இவற்மற  நி ப்பொைல் 

எவ்வொறு அந்த மவத்தியசொமலயினொல் தனது ரசமவகமள 

முழுமையொக அந்த இடத்திரல முன்தனடுத்துச் தசல்லமுடியும்? 

உங்களொல் அதற்கொன ைொற்றுவழி எதமனரயனும் 

தசொல்லமுடியுைொ?  

 
ගු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහ ා  
(ைொண்புைிகு (ரப ொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ාරු ම්දත්රීතුමි   කුකාශ  ශරෝහ ව ශබ ශහ මයක ෛව:ය 

සහ ශහ: ි කධාිප්දශේ පුර්තපාක් තිශබනවා. තව්  කඩුගාය්  

ශ:ක්ක දිරිපශආදී ශහ: ි කධාිප්ද ශකස ශසයවයට එකතු ශව්දන 

ි යමිතිත. ඔවු්ද අව ය සථථානාත කිරී්  කරනවා. ඒ වාශේම 

ෛව:යවරු්දශේ නව ප් වී්  දිරිප සති කිහිපයකදී කබා ශ:්දන 

ි යමිතිත. ඒ අුවව කිිකශන ච්චි ශරෝහශ ව තිශබන අක් පාක්්  

ිකය වකම ශන වුණ්  හීකි උපිපමශය්ද ස් පූ් ණ කර්දන 

උ් සාහ :රනවා.  

ඒ ශරෝහශ ව වාශේම රට පුරා තිශබන අශන්ක  ශරෝහ වවක්  

කා් ය මඩුගකවක අක් පාක් තිශබනවා  ාරු ම්දත්රීතුමි . ශමය 

කිිකශන ච්චි ිරසථත්රි්ක මහ ශරෝහකට පමණ්ක විශ ය කත වූ ප්ර ථනය්ක 

ශන ශවිත. මහ ශරෝහ වවක සහ ිරසථත්රි්ක මහ ශරෝහ වවක තිශබන 

ශ්  අක් පාක් ස් පූ් ණ කිරීමට අපි හීකි ද්කමි ්ද කටයුතු 

කරනවා.  

 
ගු සිවඥානේ ශ්රී සන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீத ன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌ வ இ ொ ொங்க அமைச்சர் அவர்கரள, உங்களுமடய 

தகவலின்படி, அங்கு சிங்களம் ைற்றும் ஆங்கில தைொழி 

ரபசுகின்ற மவத்தியர்கள், தொதியர்கள் ைற்றும் ஏமனய  

உத்திரயொகத்தர்கள் 65 சதவீதம் அளவில் இருக்கின்றொர்கள். 

கிளிதநொச்சி ைொவட்டைொனது, நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் தைிழ் 

தைொழி ரபசுகின்றவர்கமளக் தகொண்டதொகும். தைொழி ொீதியொன 

பி ச்சிமனகளொல் அந்த ைக்கள் மவத்தியத்துமற சொர்ந்து பல 

அதசௌகொியங்கமளச் சந்திக்கின்றொர்கள். ஆகரவ, தைிழ் 

தைொழி சொர்ந்த உத்திரயொகத்தர்கள், மவத்தியர்கள், 

தொதியர்கமள எதிர்வருங் கொலங்களில் அங்கு நியைிக்கக்கூடிய 

சொத்தியப்பொடுகள் உண்டொ? 

 
ගු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහ ා  
(ைொண்புைிகு (ரப ொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ාරු ම්දත්රීතුමි   ශ්  ෛව:යවරු්ද  ශහ: ි කධාිප්ද ්දී 

ිකයුද ශ:නා තම්දශේ රාජකාිප කටයුතු ්ර්   කර්දන 

දසථශස වකා ශ:මළ  ාණාව පිළිබා පරී්කණණශය්ද සම්  ශව්දන 

ඕනෑ. ඒ වාශේම  ශ්  ෛව:යවරු්ද සහ ශහ: ි කධාිප්ද 

තම්දශේ වි ාාවික්ද කබා ා්දනා කු ණු මත - ඒ rankings මත 

711 712 

[ාරු ිකවඥාන්  ශ්රීතර්ද මහතා  
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- තමිත ඔවු්දට හිමි සථථාන කීශබ්දශ්ද. ශම ක:  ෛව:යවරු්ද 

ා් ශත ්   දහළම කු ණු කබා ා්දනා අය ස් බ්දධශය්ද 

ශක ළඹ  යාපනය වාශේ ිෂ්කණණ ශරෝහ වවකට තමිත වීිතම 

ද වුදම්ක තිශබ්දශ්ද. ඒ අුවව අුවපිළිශවළි්ද ්වාට පුමව තමිත 

අවසාන වි ාාශආ කබා ා්දනා කු ණු සුඛයාව මත තම්දශේ 

සථථානය කීශබ්දශ්ද. ඒක රජය මීිරහ්  ශවකා ශහෝ අමාතයාු ය 

මීිරහ්  ශවකා කරන ශ:ය්ක ශන ශවිත. ශ්  ෛව:යවරු්ද  ශහ: 

ි කධාිප්ද කබා ා්දනා කු ණු මත තමිත ශ්  ක්රියා පටිපාටිය 

තීරණය ශව්දශ්ද. ඔවු්දශේ කීමී් ත මත තමිත ඒ සථථානය 

කීබිකා තිශබ්දශ්ද.  දති්ද ශ:මළ  ාණාව :්දනා අය පමණ්ක ශ්  

සථථානයට ශය :ව්දන කියා මීිරහ්  වීම්ක කර්දන අපට බීහී 

බීහී. ශම ක:  දී් ඝ කාකය්ක තිසථශසය ෛව:යවරු්දශේ සථථාන 

මාරුවී්  හා තම්ද කබා ා්දනා සථථානය ඔවු්ද අවස්ද වි ාාශආදී  

කබා ා්දනා කු ණු සුඛයාව මත තමිත ප:න්  ශව්දශ්ද. ශකශසය 

නමු්   විශ යණශය්දම උතුර සහ නී  ශ නහිර පළා් වක ශසයවය 

කරන ෛව:ය සහ ශහ: ි කධාිප්ද ිකයුද ශ:නා ශ:මළ  ාණාව 

පිළිබා ප්රවීණ් වය්ක  ි පුණතාවය්ක කබා ාත යුතුමිත. කුකාශ  

අශන්ක ප්රශේ වක්  එශහමිත. රැකියාව කබා ා්දන න්  ඔවු්ද ඒ 

අ:ාළ වි ාාශය්ද සම්  විය යුතුිත.  
  

ගු සිවඥානේ ශ්රී සන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீத ன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
 

නැඟී සිටිතේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Sivagnanam Shritharan? 
 
ගු සිවඥානේ ශ්රී සන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீத ன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌ வ சபொநொயகர் அவர்கரள, ரைலதிக 

விளக்கதைொன்மறக் ரகொ  விரும்புகின்ரறன். 

வவுனியொவிலிருந்து யொழ்ப்பொணம் வம யுள்ள பொொிய 

இமடதவளியிரல பல்ரவறுபட்ட ரந ங்களில் அதிகைொன 

விபத்துச் சம்பவங்கள் நமடதபறுகின்றன. கிளிதநொச்சி 

ைொவட்ட தபொது மவத்தியசொமலயில் திடீர் விபத்துப் 

பிொிதவொன்மற நிறுவுவதற்கொக 04 வருடங்களுக்கு முன்பு 
அடிக்கல் நொட்டப்பட்டது. தகௌ வ இ ொ ொங்க அமைச்சர் 

அவர்கரள, 2023ஆம் ஆண்டுக்கு அதமனப் பிற்ரபொடுவது 

அந்த ைக்கமளப் தபொறுத்தவம யில் அவர்கள் படுகின்ற 

துன்பங்களுக்கு ஒரு தீர்வொக அமையப்ரபொவதில்மல. இதமன 

விம வொகச் தசய்யக்கூடிய வமகயில் தீர்க்கைொன 

வழிமுமறதயொன்மற ஆ ொயுைொறு நொன் தயவொக இந்த 

இடத்திரல உங்களிடம் ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.   
 
ගු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහ ා  
(ைொண்புைிகு (ரப ொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ඔ   ාරු ම්දත්රීතුමි . එහි අුද්  ශා ගනීඟි වක දිරකිරීම ය්  

්කාරයකි්ද ක ව ගිහි්ද තිශබන ි සා තමිත ය්  ප්රමා:ය්ක ිකුව 

ව්දශ්ද. නමු්  ඒ සාහා අව ය ෛව:ය උපකරණ සහ අශන්ක 

උපකරණ කබා දීශ්  කිිකම අක්ව්ක ශවකා නීහී. කිිකශන ච්චි 

ශරෝහශ ව පමණ්ක ශන ශවිත  අුවරාධපුර ිෂ්කණණ ශරෝහශ ව්  

ශ්  ප්ර ථනය තිශබනවා. 02 9 ව් ණශආ දී මු ව ාක තීබුවාට ශ්  වන 

 ශත්ක එහි දිරකිරී්  කටයුතු කර්දන වුශඩු නීහී. එයට මු වාක 

තබපු ශක ්දත්රා් කරුවා පවා එම සථථානශය්ද ගිහි වකාිත 

තිශබ්දශ්ද. ඔවු්දශා්ද ඒ ව්දිර කබා ාීමම කරනවා. 

විශ යණශය්දම අුද්  දිරකිරී්  කටයුතු  ස් බ්දධශය්ද කුකාශ  

ශරෝහ ව ාණනාවක ශ්  ප්ර ථනය තිශබනවා. ාරු ම්දත්රීතුමි   මම 

ඔබතුමාශේ ද වලීම ශසෞඛය අමාතයාු ශආ අවධානයට ශය මු 

කර්දන් . ඒ කටයුතු ද්කමි ්ද කිරීම සාහා අපි හීකි උපිපම 

උ් සාහය :රනවා.   

 
 

ශ්රී ලාංකා දවද සවාව: පුසප්පාඩු 
இலங்மக ைருத்துவச் சமப: தவற்றிடங்கள் 

SRI LANKA MEDICAL COUNCIL: VACANCIES 

   621/2020 
11. ගු තුෂාස දඳුනිේ අමසතසේන මහ ා 

(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශසෞඛය අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - (0)  

(අ) (i) ශ්රී කුකා ෛව:ය ස ාශ  ශ්  වන විට පවතින 
පුර්තපාක් සුඛයාව එ්ක එ්ක තනතුරු නාමය අුවව 
ශව්ද ශව්ද ව ශය්ද ශක පමණ:; 

 (ii) එම පුර්තපාක් පිරවීමට අමාතයාු ය විික්ද ාුව 
කබන පියවර කවශ් :; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:      

(්) ශන  එශසය න්   ඒ  ම්ද:    

 

சுகொதொ  அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i)  இலங்மக ைருத்துவச் சமபயில் தற்ரபொது 

கொணப்படுகின்ற தவற்றிடங்களின் எண்ணிக்மக 

ஒவ்தவொரு பதவிப் தபயொின் பி கொ ம் 

தவவ்ரவறொக எத்தமன; 

 (ii)  ரைற்படி தவற்றிடங்கமள நி ப்புவதற்கொக 

அமைச்சினொல் ரைற்தகொள்ளப்படும் நடவடிக் 

மககள் யொமவ; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Health: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) separately, of the number of vacancies that 
exist at present in the Sri Lanka Medical 
Council on per designation basis; and 

 (ii) of the steps that will be taken by the 
Ministry to fill those vacancies?  

(b) If not, why? 
 
ගු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහ ා  
(ைொண்புைிகு (ரப ொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

ාරු කථානායකතුමි   ශසෞඛය අමාතය ාරු ශකශහළිය 

රඹු්කවී වක මීතිතුමා ශ්  ශවකාශ  හිරික රැසථවීමකට සහ ාගි වී 

ිකටිනවා. ශසෞඛය අමාතයතුමා ශවුවශව්ද මා එම ප්ර ථනයට පිළිතුර 

කබා ශ:නවා.  

(අ)  (i)  ශ්රී කුකා ෛව:ය ස ාශ  ශ්  වන විට පුර්තපාක් 
2 ්ක පවතී. 

  • ෛව:ය ්ඥා පනශ්  3  A වා්දතිය 
යටශ්  ිකයා පිරුචි වී තති ෛව:ය 
විශ යණඥය්ද විික්ද ශතෝරා ප්  කර ාත 
යුතු සාමාත කය්ද තුන්ක (23). 
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පා් ිකශ් ්දතුව 

  • ෛව:ය ්ඥා පනශ්  0  වා්දතිය යටශ්  
ිකයා පිරුචි වී තති ෛව:ය වෘ් තිකය්ද 
විික්ද ශතෝරා ප්  කර ාත යුතු 
සාමාත කය්ද පහ්ක (25). 

  • ෛව:ය ්ඥා පනශ්  43 වා්දතිය යටශ්  
ිකයා පිරුචි වී තති :්දත  කය 
ෛව:යවරු්ද විික්ද ශතෝරා ප්  කර ාත 
යුතු එ්ක (2 ) සාමාත කශය්ක. 

 (ii)  ශ්රී කුකා ෛව:ය ස ාශ  මීතිවරණ           
පීවී් වීමට අ:ාළ ශරවටකාික මති ශකටු් ප්  
ශ:පා් තශ් ්දතුව විික්ද සකසථ කරමි්ද පවතින 
අතර  එය ස් පූ් ණ වූ පුම ාීසේ කිරීමට කටයුතු 
කරුව කීශබ්.  

(්)  පීන ශන නඟී. 

 

ගු තුෂාස දඳුනිේ අමසතසේන මහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

සථතුතිිත  ාරු රාජය තමතිතුමි . මශේ පළමුවීි  අතුරු 

ප්ර ථනය ශමයිත.  

ාරු රාජය තමතිතුමි   කථාව්ක තිශබනවා  බ වකාශේ වීශඩ් 

බූරුවාට  ාර ුව්දනාම බූරුවා්  බීණු්  අහනවා  බ වකා්  බීණු්  

අහනවා කියකා. ශක ශරෝනා අ් බු:ය විසීමශ් දී කඩුගාය්  

ශ:ක්ක කටයුතු කරනවා. ඒ තමිත  ්ර්කණක හමු:ා සහ ෛව:ය 

කඩුගාය් . පුම ගිය කාකශආ උතුශ්  ත්රසථතවාිර්දට එශරහි යුේධය 

තිශබන ශක ට ්ර්කණක හමු:ාව දිරිපශය්ද ිකටියා; supporting 
units හීටියට ෛව:ය කඩුගාය්  ගියා. හීබීිත  ශ්  ශක ශරෝනා 

අ් බු:ශආදී්  තමු්දනා්දශසයකා ්ර්කණක හමු:ාව තමිත දසථසර 

කරකා තිශබ්දශ්ද; ෛව:ය හමු:ාව තමිත පිටුපසට කරකා 

තිශබ්දශ්ද.  

ඊශආ ශපශ් :ා එ්දන්  කබා ා්දන වි ථවවි:යාක ිෂණයය්දට 

යුේධ හමු:ා ශරෝහකට එ්දන කියකා  අ්දතිශ් දී එ්දන්  නීහී 

කියපු ි සා එ:ා ඒ ළමිත ්පුම ගියා. :ු ශඩු මාතිප්ද  ාා වශක්ද  

ඒ වාශේම යාපනශය්ද ්දී ව ශය්ද ශ්  රශේ හීම තීනකි්දම 

ිෂණයශයෝ තවි වකා ්පුම ගියා. ්පුම ගිශආ ි ක්  ශන ශවිත  

යුේධ හමු:ාවට්  බීණ බීණ. අපරාශේ යුේධ හමු:ාව බීණු්  

අහනවා! ශබ ශහෝ ුවරට හීම වි ථවවි:යාකයකම පාශහය ෛව:ය 

පී ය්ක තිශබනවා. ඒ නීත්  හීම වි ථවවි:යාකයකම medical 
centre එක්ක තිශබනවා. අව ය එ්දන්  ටික වි ථවවි:යාකශආ 

medical centre එකට  ෛව:ය පී යට යවකා එහි ිකටින 

ෛව:යවරු්ද මඟි්ද  ඒ වි ථවවි:යාක ිෂණයය්දට එ්දන්  කර්දන 

හීකිව තිබියදී ඒක්  යුේධ හමු:ාවට  ාර දීම ි සා යුේධ හමු:ාව්  

බීණු්  අහනවා; ෛව:යවරු්  බීණු්  අහනවා. ාශ්  කියන 

විධියට  බ වකාශේ වීශඩ් බූරුවාට  ාර ුව්දනාම ිකේධ වන ශේ 

ඒකිත. එතශක ට බ වකා්  බීණු්  අහනවා  බූරුවා්  බීණු්  

අහනවා. තමු්දනා්දශසයකා ශ් ක තවම්  ශ් රු්  ශාන නීේ: 

කියන එක තමිත මශේ පළමුවන අතුරු ප්ර ථනය. 

 
ගු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහ ා  
(ைொண்புைிகு (ரப ொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ාරු ම්දත්රීතුමි   ඔබතුමා කළ ඒ ශචෝ:නාව මම ප්රති්කශණයප 

කරනවා. ශක විඩ් ම් :නශආදී විශ යණශය්දම ්ර්කණක අු ය 

දතාම ුමවිශ යෂී :ායක් වය්ක කබා ුව්දනා. හීබීිත  

එ්දන් කරණය පිළිබා තී්දුව තීරණ ාීමශ් දී ෛව:ය 

විශ යණඥය්දශේ අ:හසථ  ඔවු්දශේ මතය අුවව තමිත හීම 

ශවකාශ ම කටයුතු කශළය. ඒ සාහා ්ර්කණක අු ය කබා ුව්ද 

:ායක් වය කිිකශසය්  අවත්කශසයරු කර්දන බීහී. ශසෞඛය 

අමාතයාු ය හීටියට අපි ඔවු්දශේ කා් ය ාරය විශ යණ 

තා මකට ක්ක කරනවා. විශ යණශය්දම විශේ ාත වීමට 

බකාශප ශර ් තුශව්ද ිකයාපිරුචි වී ිකටින වි ථවවි:යාක ිකුම්ද 

සාහා තමිත යුේධ හමු:ා ශරෝහශ වදී ඒ අවසථථාව කබා ුව්දශ්ද. 

ඔබතුමා කියන ්කාරශආ ප්ර ථනය්ක තති ශවකා තිශබනවා න්  -

එ්දන කියා ිරන කබා දීකා හීිපකා ය්දන ිකුවවී තිශබනවා න් - ඒ 

ාීන අපි අි වා් යශය්ද ශස යා බකනවා කියා මා ඔබතුමාට ශ්  

ාරු ස ාශ දී ප්රකා  කරනවා.  

 
ගු තුෂාස දඳුනිේ අමසතසේන මහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

බ වකාශේ වීශඩ් බූරුවාට  බූරුවාශේ වීශඩ් බ වකාට  ාර ුව්ද 

එකිත මා දසථමතු කශළය. ඒකටිත මට උ් තරය්ක ඕනෑ.  

 
ගු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහ ා  
(ைொண்புைிகு (ரப ொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ාරු ම්දත්රීතුමි   ශසෞඛය අු ශආ ශහෝ ්ර්කණක අු ශආ 

බ වශකෝ සහ බූරුශවෝ නීහී. මනාව ුමුවුමක්  ක්  ෛව:යවරු්ද  

ශහ: ි කධාිප්ද සහ ්ර්කණක අු  සාමාත කය්ද තමිත 

ිකටි්දශ්ද. ඒ ි සා එශහම අපහාස කර්දන එපා කියා 

ඔබතුමාශා්ද ද වකා ිකටිනවා.  

 
ගු තුෂාස දඳුනිේ අමසතසේන මහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ාරු කථානායකතුමි   මශේ ශ:වන අතුරු ප්ර ථනය ශමයිත.  

:ී්ද ශ්  ශසෞඛය ශසයවශආ ිකටින ෛව:යවරු්දට සහ 

අශනු ්  කා් ය මඩුගකවක ිකටින ිකයුදශ:නාට ශක ු  අු 

තේටුව්ක දීකා තිශබනවා. ඒ අු තේටුව තමිත  "ුමව විරුවා" කියන 

අු තේටුව. එක එක විරුශවෝ ද්දනවා ශ්ද. රණ විරුශවෝ 

ද්දනවා  රට විරුශවෝ ද්දනවා. :ී්ද ශ්  ශසෞඛය ්කශණයත්රය තුළ 

 ි රත වන ෛව:යවරු්ද  සහායකය්ද තතුළු ිකයුද අයට දීකා 

තිශබන අු තේටුව සහිත ඔටු්දන තමිත "ුමව විරුවා" කියන 

නාමය. හීබීිත  "ුමව විරුවා" කියන නාමය දීකා තිබියදී  

ශක ශරෝනා අ් බු:ය ඔක් ුවවා තිශබන අවසථථාවක  ඒ අයශේ ජීවිත 

අව:ානම්  ශන තකා කටයුතු කරන අවසථථාවක  මීය ට අවුරුේ:කට 

දසථශස වකා ීවනශය්ද ශක ශරෝනා එනශක ට පාවිච්චි කළ දටි 

ශක ළ තඳුම ම තමිත ඒ අය තවම්   ාවිත කර්දශ්ද. නමු්   

තශමිපකාව තතුළු ශකෝකශආ ශබ ශහෝ රටව ව ඒ සාහා නවීන 

තා්කණණය  ාවිත කරනවා. හීබීිත  අශ්ත රශේ  අශ්ත ශසෞඛය 

අු ශආ අයශේ ප්රවාහන පහුමක්  ශාන බක්දන. ු රුණෑාක 

ශරෝහශක්ද මට කි වා  රට වහකා තිබුණු කාකශආ 4.22ට duty 
off වුණාම ඒ ශා  වක්දට ශාව වවකට ය්දන 6.22 වනක ව 

වාහනය්ක එ්දශ්ද නීහී කියකා. ශ: සථතර මහ් වරු්දට cars 
තිබුණාට  ශපෞේාිකක වාහන තිබුණාට අහිුසක ුමළු ශසයවකය්දට 

එශහම නීහී. එතශක ට "ුමව විරුවා" කියන න් බු නාමය 

ුව්දනාට ඒ අයශේ ුමව පහුමක්  වීිතවීම්ක ශවකා නීහී.  

  
ගු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහ ා  
(ைொண்புைிகு (ரப ொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ාරු කථානායකතුමි   ශ්රී කුකා ෛව:ය ස ාශ  පුර්තපාක් 

පිළිබා තමිත එතුමා ප්ර ථනය ශය මු කර තිබුශඩු.  

ාරු ම්දත්රීතුමි   ඔබතුමා ප්ර ථනය පටකවාශාන : :්දශ්ද 

නීහී. ශ්රී කුකා  ෛව:ය ස ාශ  පුර්තපාක් පිළිබා ප්ර ථනය ාීන 

තමිත අපි කථා කර්දශ්ද  ාරු ම්දත්රීතුමි .   
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ைருத்துவர்கள் 
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 622/2020 

 
12. ගු තුෂාස දඳුනිේ අමසතසේන මහ ා 

(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශසෞඛය අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - (1): 

(අ) (i) ශ්රී කුකා ෛව:ය ස ාව යටශ්  ිකයාපිරුචි වී ිකටින 
මුළු ෛව:යවරු්ද සුඛයාව ශක පමණ:; 

 (ii) දහත සාහ්ද ෛව:යවරු්ද අතර ුමුවුමක්  
ශන මීති ෛව:යවරු්ද : ිකටින බව :්දශ්ද:; 

 (iii) එශසය න්   ඒ ස් බ්දධශය්ද අමාතයාු ය විික්ද 
ාුව කබන ක්රියාමා් ා කවශ් :; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:     
  

(්) ශන එශසය න්   ඒ  ම්ද:    

 
சுகொதொ  அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இலங்மக ைருத்துவச் சமபயின் கீழ் பதிவு 

தசய்யப்பட்ட ைருத்துவர்களின் தைொத்த 

எண்ணிக்மக எத்தமன; 

 (ii) ரைற்குறிப்பிட்ட ைருத்துவர்கள் ைத்தியில் 

தமகமைகமளக் தகொண்டி ொத ைருத்துவர்களும் 

உள்ளனர் என்பமத அறிவொ ொ; 

 (iii) ஆதைனில், அது ததொடர்பொக அமைச்சு 

ரைற்தகொள்ளும் நடவடிக்மககள் யொமவ; 

 என்பமத அவர் இச் சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

 

asked the Minister of Health: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total number of doctors who have got 
registered under the Sri Lanka Medical 
Council; 

 (ii) whether he is aware that quacks are also 
among the above-mentioned registered 
doctors; and 

 (iii) if so, the measures that will be taken by the 
Ministry with pertinence to this matter? 

(b) If not, why? 

 

ගු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහ ා  
(ைொண்புைிகு (ரப ொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

ාරු කථානායකතුමි   ශසෞඛය අමාතයතුමා ශවුවශව්ද මා 

එම ප්ර ථනයට පිළිතුර කබා ශ:නවා. 

(අ) (i)  ශ්රී කුකා ෛව:ය ස ාව යටශ්  ිකයාපිරුචි වී ිකටින 
මුළු ෛව:යවරු්ද සුඛයාව 42 02 ිත.          

 (ii)  ිකයුද ිකයකියවිික සතයාපනය කිරීශම්ද අනතුරුව  
ශ්රී කුකා  ෛව:ය ස ාව විික්ද  ෛව:යවරු්ද 
ිකයාපිරුචිය ිකුව කරුව කබිත. අව ය ුමුවුමක්  
සපුරා ශන මීති ෛව:යවරු්ද ශ්රී කුකා ෛව:ය 
ස ාශ   ිකයාපිරුචි  කිරීම්  ිකුව ශන කරුව කීශබ්.  

 (iii) පීන ශන නඟී. 

(්) පීන ශන නඟී.  

 
ගු තුෂාස දඳුනිේ අමසතසේන මහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශබ ශහ ම සථතුතිිත  ාරු රාජය තමතිතුමි .  

මම අහපු ප්ර ථනවකට තමු්දනා්දශසය ශබ ශහ ම සා් ථකව 

උ් තර ුව්දනා. තමු්දනා්දශසය්  ස් බ්දධ ශවන NMRA එකට 

අිතති :් ත රාිෂය්ක අතුරු:හ්ද වුණාය කියන කාරණය 

තමු්දනා්දශසය්  :්දනවා.  

 

ගු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහ ා  
(ைொண்புைிகு (ரப ொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ඔබතුමා අහපු ශ්  ප්ර ථනයට ඒ කාරණය අ:ාළ නීහී  ාරු 

ම්දත්රීතුමි . 
 

ගු තුෂාස දඳුනිේ අමසතසේන මහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

නීහී  ඒ ප්ර ථනයට අ:ාළවම තමිත ශ්  අහ්දශ්ද. NMRA 
එශ්ක :් ත ප්රතිණථ ාපනය කර්දන කියකා තමු්දනා්දශසයකා පුච 

පුේාක කමිටුව්ක ප්  කර තිශබනවා.  
 

ගු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහ ා  
(ைொண்புைிகு (ரப ொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ඒක ශමතීනට අ:ාළ නීහී. 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ාරු රාජය අමාතයතුමි   අ:ාළ නී් න්  ඔබතුමා උ් තර 

ශන දී ද්දන. 
 

ගු තුෂාස දඳුනිේ අමසතසේන මහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

අ:ාළ නීහී  කිය්දන එපා. ාරු කථානායකතුමි   ශ් ක ශ්  

රශේ ජනතාවශේ ජීවිත හා ස් බ්දධ වා කියන කාරණය්ක. ඒක 

ශක ශහ ම: අ:ාළ ශන ව්දශ්ද   අපි මිි සථුම හීටියට  

පුරවීිකශයෝ හීටියට ශ් වා :ීන ා්දන ඕනෑ. 

 

ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ාරු ම්දත්රීතුමි   ඔබතුමා අහපු ප්ර ථනයට අ:ාළ ප්ර ථන 

අහ්දන.  
 

ගු තුෂාස දඳුනිේ අමසතසේන මහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

මම අහ්දශ්ද NMRA එශ්ක :් ත ප්රතිණථ ාපනය කර්දන ප්  

කර තිශබන කමිටුවට කවු: ප්  කරකා තිශබ්දශ්ද කියකා.  ාරු 

රාජය අමාතයතුමි   ශ්  ස් බ්දධශය්ද ඔබතුමාට ශචෝ:නා 

තිශබනවා; ICTA එකට ශචෝ:නා තිශබනවා; Epic කියන 
්යතනයට ශචෝ:නා තිශබනවා. 
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පා් ිකශ් ්දතුව 

ගු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහ ා  
(ைொண்புைிகு (ரப ொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

ාරු කථානායකතුමි   NMRA කිය්දශ්ද ජාතික ඖණධ 

ි යාමන අධිකාිපය. තුණාර දඳුි  ව අමරශසයන ම්දත්රීතුමා ප්ර ථනය 

අහකා තිශබ්දශ්ද ශ්රී කුකා ෛව:ය ස ාව - SLMC -  

ස් බ්දධශය්ද.  ශ්    ්යතන ශ:ක්ක. මම හිතන හීටියට එතුමා 

ඒක පටකවාශාන තිශබ්දශ්ද. එම ි සා ශමම ප්ර ථනය එතුමා 

අහපු ප්රධාන ප්ර ථනයට අ:ාළ ව්දශ්ද නීහී  ාරු 

කථානායකතුමි .   

 
 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහ ාිත. ඔබතුමාශේ ශ:වීි  අතුරු ප්ර ථනය අහ්දන  ාරු 

ම්දත්රීතුමා. අ:ාළ ප්ර ථනය්ක අහ්දන.  

 
 
ගු තුෂාස දඳුනිේ අමසතසේන මහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

අ:ාළ ප්ර ථනය්ක කිය්දශ්ද ශ් කිත. ාරු කථානායකතුමි   

ජනතාවශේ ජීවිත හා ස් බ්දධව ශ්ද ශ්  කථා කර්දශ්ද.  

 
 
ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ූලිකක ප්ර ථනයට අ:ාළ ප්ර ථනය්ක අහ්දන.  

 

 

ගු තුෂාස දඳුනිේ අමසතසේන මහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ාරු කථානායකතුමි   මශේ හතරවීි  අතුරු ප්ර ථනය. [බාධා 

කිරී්   Sorry, මශේ ශ:වීි  අතුරු ප්ර ථනය.   

 

 

ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක තමිත. ඔබතුමා :ී්ද ප්ර ථන හතර්ක විතර තහුවා.  

 

 

ගු තුෂාස දඳුනිේ අමසතසේන මහ ා 
(ைொண்புைிகு துஷொ  இந்துனில் அை ரசன) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

තමු්දනා්දශසයකා :ී්ද සෑම ි වසකටම ඖණධීය මුජුසාව්ක 

ශ:්දන යනවා.  ඒකට ශවි වී වාීට  පාවේටා ශක ළ අිතති ශවිත. 

එතශක ට කුකාශ  හීම ශා:රකි්දම ශවි වී වාීට ද වුදශව ්    

ශම රටුවට ලී පටවාශාන යනවා වාශේ  ශවි වී වාීට ශක ිප 

පිටි්ද පටවාශාන යනවා. ශ් ක්  තව එක ාීහි වක්ක:   

 
 
ගු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහ ා  
(ைொண்புைிகு (ரப ொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ාරු කථානායකතුමි   එතුමා  ප්ර ථනය ශය මු කර තිශබ්දශ්ද  

බටහිර ෛව:ය වි:යාවට අ:ාළ වන ශ්රී කුකා ෛව:ය ස ාව 

ස් බ්දධශය්ද.  ශ් ක ත් තටම ්යු් ශ : ෛව:ය  ස ාවට 

අ:ාළ ශවන ප්ර ථනය්ක. එම ි සා එම ප්ර ථනය ශවනම ශය මු කළා 

න්  ඒකට උ් තර ශ:්දන පුළුව්ද  ාරු කථානායකතුමි . 

අනුසාධාපුස ිරසත්්රික්කතේ ඔසුසේ ජාලය:  වු ස ් 
වාප්තිය 

அநு ொதபு   ைொவட்ட ஒசுசல வமலயமைப்பு:  ரைலும் 

விஸ்தொித்தல்  
OSUSALA NETWORK IN ANURADHAPURA DISTRICT: 

EXPANSION  

533/2020 
 

13. ගු තසෝහණ බණ්ඩාස මහ ා 
 (ைொண்புைிகு ர ொஹண பண்டொ )  

  (The Hon. Rohana Bandara) 

ශසෞඛය අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - ( )  

(අ)  (i) අුවරාධපුර ිරසථත්රි්කකශආ පිහිටි රජයට අය්  වන 
ඔුමස ව සුඛයාව ශක පමණ:;  

 (ii) එම ඔුමස ව පිහිටා තති සථථානවක ිකපිනය්ද 
කවශ් :; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:    

(්)  රජශආ ඔුමස ව  ාඛා ජාකය  අුවරාධපුර ිරසථත්රි්කකය තුළ 
තවුවරට්  වයා්තත කිරීමට අමාතයාු ය ාුව කබන 
ක්රියාමා් ා කවශ් : ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට 
:්දව්දශ්ද:    

(ත)  ශන එශසය න්    ඒ ම්ද:    

 

சுகொதொ  அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ:  

(அ) (i) அநு ொதபு ம்  ைொவட்டத்தில் அமைந்துள்ள 

அ சொங்கத்திற்குச் தசொந்தைொன ைருந்தகங்களின் 

(ஒசுசல)       எண்ணிக்மக எத்தமன; 

 (ii) குறிப்பிட்ட ைருந்தகங்கள் அமைந்துள்ள 

இடங்களின் முகவொிகள் யொமவ; 

      என்பமத அவர் இச்சமபக்குத் அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) அ ச ைருந்தகக் கிமள வமலயமைப்பிமன 

அநு ொதபு ம்  ைொவட்டத்தில் ரைலும் விஸ்தொிப்பதற்கு 

அமைச்சினொல் ரைற்தகொள்ளப்படும் நடவடிக்மககள் 

யொமவ என்பமதயும் அவர் இச்சமபக்குத் 

அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Health: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of pharmacies (Osusala) that 
belong to the Government in the 
Anuradhapura District; and 

 (ii) the addresses of the locations of those 
pharmacies? 

(b) Will he also inform this House of the measures to 
be taken by the Ministry to further expand the 
network of government pharmacies within 
Anuradhapura District? 

(c) If not, why? 
 

ගු කථානායකතුමා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! Before the Question is answered, will 
an Hon. Member propose the Hon. Velu Kurmar to the 
Chair? 
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ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I propose that the Hon. Velu Kumar do now take 
the Chair. 

 

ප්රශයීයන්ය විමසන ලිරන්  සවා සේම  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුුව ගු කථානායකතුමා මූලාසනතයන් දව් වූතයන්  ගු 
තවලු ු මාර් මහ ා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள் அக்கி ொசனத் 

தினின்று அகலரவ, ைொண்புைிகு ரவலு குைொர் அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
VELU KUMAR took the Chair. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ාරු රාජය අමාතයතුමි   ඔබතුමා උ් තර ශ:්දන.  

 
ගු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහ ා  
(ைொண்புைிகு (ரப ொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

ාරු කථානායකතුමි   ශසෞඛය අමාතයතුමා ශවුවශව්ද මා 

එම ප්ර ථනයට පිළිතුරු කබා ශ:නවා. 

(අ)  (i) අුවරාධපුර ිරසථත්රි්කකශආ  පිහිටි රජයට අය්  
ඔුමස ව සුඛයාව 20 කි. 

      (ii) එම ඔුමස ව පිහිටා තති  සථථානවක ිකපිනය්ද 
ව්දශ්ද  

  • 414/4, ශ:වන පියවර  ශා ගශේ මාවත    
අුවරාධපුර. 

  •  අුක 52  ුවවර පාර  මී:වච්චිය. 

(්) කීකිරාව ප්රාශේශීය ස ාව මඟි්ද දිරකර තති ශවශළා 
සුකී් ණශය්ද ශා ගනීඟිික  පහුමක්  කබාදීමට එක  වී 
තති බීවි්ද  කීකිරාව රාජය ඔුමසක කිතනමි්ද ්ර්   
කිරීමට  කටයුතු ිකුව කරමි්ද පවතී. 

 මීය ට අමතරව දශක්කශර ි ක රමයට කබා ා්දනා 
වේශටෝරුවකට පාිපශ ෝගිකිත්ද  අතටම ඖණධ  ප්රවාහනය 
කර කබා දීශ්  "ශා:රටම ශබශහ් " ි යමු වයාපෘතිය : 
අුවරාධපුර  ිරසථත්රි්කකශය්ද  ්ර්   කර  ක්රියා් මක 
ශවමි්ද පවතින අතර ඖණධ ශබ:ාහීරීශ්  කටයුතු තීපී ව 
ශ:පා් තශ් ්දතුව මඟි්ද ිකුව කරුව කීශබ්. 

 රජශආ ඔුමසී ව ජාකය අුවරාධපුර ිරසථත්රි්කකය තුළ 
තවුවරට්  වයා්තත කිරීම සාහා කටයුතු ශය:ා ති ශබනවා. 
අුවරාධපුර ිරසථත්රි්කකශආ ූලිකක ශරෝහ ව පිහිටා තිශබන 
කහටාසථිරගිිකය   කීකිරාව සහ තඹු් ශ් ාම යන 
නාරවක ඔුමස ව පිහිටුව්දන ශ්  ශවනශක ට අපි 
ශයෝජනා කර තිශබනවා. ඒ සාහා කටයුතු කරශාන 
යනවා. කීකිරාව ඔුමසක ශ්  වසර තතුළත විවෘත කර්දන 
අපි බකාශප ශර ් තු ශවනවා  ාරු  ම්දත්රීතුමි .  

(ත) පීන ශන නඟී. 
 

ගු තසෝහණ බණ්ඩාස මහ ා 
(ைொண்புைிகு ர ொஹண பண்டொ )  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ශබ ශහ ම සථතුතිිත  ාරු රාජය අමාතයතුමි . එම කටයුතු ටික 

ද්කම්ද කර්දන. ඒක අශ්ත ප්රශේ ශආ ජනතාවට පහුමව්ක 

ශවනවා. ඒ වාශේම  ාරු රාජය තමතිතුමි   මම ශ්  කාරණය 

ඔබතුමාශා්ද අහ්දන කීමීතිිත. ඔබතුම්දකා සහ අපි :කින  

විවිධ විවා:වකට ක්ක ශවන කාරණය්ක තමිත  අුදති්ද ඖණධ 

ි ණථපා:නය කිරීම  පරණ ඖණධවකට ශ වබ ව තකවීම වීි  

කාරණා.  

හීබීිත  අපි ප්රධාන කාරණය්ක විධියට :කිනවා  අශ්ත රශේ 

ඖණධ ව් ා 322කට ්ස්දන ප්රමාණය්ක ශ්  ශවනශක ට  

ි ණථපා:නය කරන බව. ශප්රණ්  ශප් ත  විටමි්ද සී තතුළු සෑශහන 

ඖණධ ව් ා ප්රමාණය්ක -ඖණධ 322්ක- ි ණථපා:නය කරනවා. 

හීබීිත  අතයව ය ්හාර ද්රවය ශානී වකා වරාශආ හිරශවකා 

තිශබනවා වාශේ ශේව ව ිකුව ශවනවා. අුදති්ද ඖණධ ි ණථපා:නය 

කර්දන අපි උ් සාහ කරනවා. ඒ සාහා ශවනම වයාපෘති යන 

අතශ්   ඖණධ ි ණථපා:නය කර්දනා වූ ි ණථපා:න ්යතනවකට 

අව ය  අමු ද්රවය ශා්දවා ාීමම තතුළු තව්  කාරණා ස් බ්දධව 

ශ්  ශවනශක ට ඔවු්ද එවීි  විවිධ අපහුමතාවකට මුහුණ ශ:මි්ද 

ද්දනවා. ඔබතුමා ඒ ාීන :ීුවව්  තති. ඒ ි සා  අුදති්ද ඖණධ 

ි ණථපා:නය කරනවාට වගා තිබුණු ටිකව්  සා් ථකව දසථසරහට  

ශාන යෑම ශවුවශව්ද ඔබතුමා ශම ක්ක හිප සා් ථක වීග 

පිළිශවළ්ක කරකා තිශබනවා:  ශ්  අයට ඒ අමු ද්රවය සහ අව ය 

ශේව ව ශා්දවා ාීමමට ඔබතුමාට ශ:්දන පුළුව්ද :ායක් වය 

ශම ක්ක:  

 
ගු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහ ා  
(ைொண்புைிகு (ரப ொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ාරු ම්දත්රීතුමි   ශ්  ස් බ්දධශය්ද අපි මු: ව අමාතයතුමා 

සම ්   මු: ව අමාතයාු ය සම ්  සාකච්ඡා කළා. ඖණධ 
ි ණථපා:නයට අ:ාළ අමු ද්රවය හා ඊට අ:ාළ වන අශනු ්  ශේව ව 
කිතනමි්ද ි :හසථ කර ාීමම සාහා ූලිකක් වය්ක කබා ශ:න 

ශකස ාරු මු: ව අමාතයතුමා ි කධාිප්දට  ශ් වටව තතුළු ිකයුද 
පා්  ථවවකට ශ්  ශවනශකට උපශ:සථ කබා දීකා තිශබනවා. ඒ ි සා 
ඒ ස් බ්දධ  ප්රමා:ය්ක තති ශව්දශ්ද නීහී  ාරු ම්දත්රීතුමි . 

 
ගු තසෝහණ බණ්ඩාස මහ ා 
(ைொண்புைிகு ர ொஹண பண்டொ )  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ඔබතුමා ඒ පිළිබා  වාකීම  ාර ා්දනවා   සථතුතිිත. 

එශහම න්   මශේ ශ:වන අතුරු ප්ර ථනය ශමයිත. ශ්  කාරණය 

ඔබතුමාට්  මට්   ශ:ශ:නාටම බකපාන ප්ර ථනය්ක. මශේ  

්සනශආ කීබිතිශා  වකෑව ශරෝහශ ව ෛව:යවරශය්ක ස් බ්දධ 

ප්ර ථනය්ක. මම හිත්දශ්ද ඔබතුමා්  ශ් කට මීිරහ්  වුණා. නමු්  

ශ්  ප්ර ථනය තවම්  විසඳිකා නීහී.  ිරශ්දණථ ු මාර කියන අශ්ත 

හිතව්  ෛව:යවරයා පිළිබා ප්ර ථනය්ක. එතුමා අපි්  එ්කක 

ශන ශවිත  ප්රශේ ශආ ජනතාව එ්කක ශබ ශහ ම හිතව් ව කටයුතු 

කරපු :්කණ ෛව:යවරශය්ක. ප්රශේ ශආ ජනතාවට ශක ු  

කා් ය ාරය්ක දණථට කරපු ෛව:යවරශය්ක.  අපි ශ්  කාරණයට 

මීිරහ්  ශන වුශණ ්  මම හිතන හීටියට වි ාක ප්ර ථනයකට 

මුහුණ ශ:්දන ශවිත. සථවාමීය ්ද වහ්දශසයකා තතුළු ප්රශේ ශආ 

ජනතාව ශක ු  ප්ර ථනයකට මීිරහ්  ශවකා ද්දනවා. එතුමා අති්ද 

ය් කිික අ් වීරැේ:්ක ශවකා තිශබනවා න්   ඒකට ජනතාවට 

:ඬුව්  ශන කර ප්ර ථනය විසාා ාත යුතුිත. ශම ක:  ශ්  ි සා 

:ඬුව්  විඳි්දන ශවකා තිශබ්දශ්ද ජනතාවට. එතුමා ජනතාවට 

ශහ ා කා් ය ාරය්ක දණථට කරපු ෛව:යවරශය්ක. ශ්  කාරණය 

යථා ත් ් වයට ප්  කර්දන ඔබතුමාට මීිරහ්  ශව්දන පුළුව්ද 

:  ශ්  ස් බ්දධශය්ද ා්දනා ක්රියාමා් ාය ශම ක්ක: කියකා 

තමිත මම අහ්දශ්ද. 

 
ගු (මහාචාර්ය) චන්න ජයසුමන මහ ා  
(ைொண்புைிகு (ரப ொசிொியர்) சன்ன  யசுைன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ාරු ම්දත්රීතුමි   ශ්  කාරණය ස් බ්දධශය්ද මම :ීුවව් . 

ඒ විශ යණඥ ෛව:යවරයා  පුහුණුව සාහා විශේ ාත ශව්දන 
බකාශප ශර ් තුශව්ද ිකටින ශකශන්ක. එම විශ යණඥ 
ෛව:යවරයාට විරුේධව එම ශරෝහශ වම ෛව:යවරු 
කඩුගායම්ක තමිත පීමිජ ික කරකා තිශබ්දශ්ද. දති්ද  ඒ 
පිළිබාව පළා්  ශසෞඛය ශසයවා අධය්කණවරයා  ඒ වාශේම ශසෞඛය 
ශසයවා අධය්කණ ජනරා වවරයා මීිරහ්  ශවකා විනය පරී්කණණය්ක 
ිකුව කරනවා. සාමානයශය්ද ෛව:යවරු ස් බ්දධ විනය 

721 722 



පා් ිකශ් ්දතුව 

පරී්කණණවකට අමාතයවරු හීටියට ශහෝ ශේ පාකනඥය්ද 
හීටියට අපි මීිරහ් වීම්ක කර්දශ්ද නීහී.  එම පරී්කණණ කටයුතු 
සථවාධීනව පව් වා ි මා කරකා එහි තී්දුවව කීබුණාට පුමව ඒ 
පිළිබාව  ශසෞඛය අමාතයාු ය විික්ද තීරණය්ක ා්දනවා. 
ස් ප්ර:ාය්ක හීටියට  ඔබතුමා්  :්දනවා  ශම න රජය්ක වුණ්   

ශසෞඛය තමතිවරු ශහෝ ශවන්  ශේ පාකනඥය්ද 
ෛව:යවරු්දශේ විනය පරී්කණණවකට මීිරහ් වීම්ක  කර්දශ්ද 
නීහී කියන කාරණය. මම හිතනවා  ශ්  ශවනශක ට කරශාන 
යන විනය පරී්කණණශආ ප්රතිලක ශන ශබෝ ිරනකි්ද කීශබිත 
කියකා. ඒ අුවව අපි ඔවු්දට අවසථථාව කබා ශ:නවා  ුමුවුම තීරණ 
ා්දන. නමු්  කිිකශසය් ම කීබිතිශා  වකෑව ප්රශේ ශආ ජනතාවට 
ද්ද අාතිය්ක ශව්දන අපි දග තිය්දශ්ද නීහී  ාරු ම්දත්රීතුමි . 

 
 

ආසිිප ශයීයල තසෝහල ිළහිටි දඩම පවසා දීම: ගිවිසුම 
ஆசிொி சத்தி சிகிச்மச மவத்தியசொமலக்கு  

ஒப்பமடக்கப்பட்ட கொணி: ஒப்பந்தம்  
TRANSFER OF LAND OCCUPIED BY ASIRI SURGICAL  

HOSPITAL: AGREEMENT  

     
 854/2020 

14. ගු අජි් සාජපක්ෂ මහ ා 
    (ைொண்புைிகு அ ித்  ொ பக்ஷ)  

(The Hon. Ajith Rajapakse)  

දග්  අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය- (0)  

(අ) ශක ළඹ 25  කිිපමඩුගක මාවත යන ිකපිනශආ 
පව් වා ශාන යුව කබන සී/ස ්ිකිප  කය ශරෝහක පිහිටි 
දගම  එම ශරෝහක දිරකිරීමට ප්රථම  රජය සතුව පීවති 
දගම්ක බව එතුමා :්දශ්ද:   

(්) (i) එම දගම  දහත සාහ්ද ශරෝහක දිරකිරීම සාහා 
පවරා ුව්ද ප:නම කවශ් :; 

 (ii) එම දගම  දහත සාහ්ද ශරෝහක දිරකිරීම සාහා 
පවරා දීශ් දී  එළීඹි ගිවිුමශ්  සහතික කළ 
පිටපත්ක ශමම ස ාවට දිරිපප්  කර්දශ්ද:; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ත) ශන එශසය න්    ඒ ම්ද:  

 

கொணி அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) தகொழும்பு 05, கிொிைண்டல ைொவத்மத எனும் முகவொி 

யில் ரபணிச் தசல்லப்படும் வ/ப ஆசிொி சத்தி சிகிச்மச 

மவத்தியசொமல அமைந்துள்ள கொணியொனது அவ் 

மவத்தியசொமலமய நிர்ைொணிப்பதற்கு முன்னர் 

அ சொங்கத்திற்குச் தசொந்தைொனதொக இருந்தததன்பமத 

அவர் அறிவொ ொ? 

(ஆ) (i) ரைற்படி கொணி, ரைற்குறிப்பிடப்பட்ட மவத்திய 

சொமலமய நிர்ைொணிப்பதற்கொக ஒப்பமடக்கப் 

பட்ட அடிப்பமட யொததன்பமதயும்; 

 (ii) ரைற்குறிப்பிடப்பட்ட மவத்தியசொமலமய 

நிர்ைொணிப்பதற்கொக இக்கொணி ஒப்பமடக்கப் 

பட்டரபொது, ஏற்படுத்திக்தகொள்ளப்பட்ட ஒப்பந் 

தத்தின் அத்தொட்சிப்படுத்தப்பட்ட பி தி 

தயொன்மற இச்சமபயில் சைர்ப்பிப்பொ ொ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

asked the Minister of Lands: 

(a) Is he aware that the land located at Kirimandala 
Mawatha, Colombo 05 in which the Asiri Surgical 
Hospital Limited functions has been a land 
belonging to the Government, prior to the 
construction of the said hospital? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the basis on which the said land has been 
granted for the construction of the above 
hospital; and 

 (ii) whether a certified copy of the agreement 
entered into with relevance to the transfer 
of the said land for the construction of the 
above-mentioned hospital will be presented 
to this House? 

(c)    If not, why? 
 

ගු එස.්එේ. චන්ද්රතසේන මහ ා (දඩේ අමා තුමා) 
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்தி ரசன - கொணி அமைச்சர்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of  Lands) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   එම ප්ර ථනයට පිළිතුර 

ශමශසයිත. 

(අ) ඔ .  

 ශමම දගම රජශආ දගම්ක වන අතර මු.පි.ශක . 6 00 
පිඹුශ්  කීබික අුක 0 :රන දග්  ශක ටස ශ . 

(්) (i) එම දගම 4/ 2/ 63 4 :රන ි :හසථ දීමනා පත්රය 
මඟි්ද ශ්රී කුකා ්ශයෝජන මඩුගකය ශවත පවරා 
දී තති අතර ශ්රී කුකා ්ශයෝජන මඩුගකය මඟි්ද 
Asiri Medical Services Limited ්යතනය 
ශවත අුක 458 හා 0222.26.2  ිරනීති බුව ඔ්තපුව 
මඟි්ද බුව ප:නම මත පවරා දී තත. 

 (ii) ඔ . 

  අ:ාළ ි :හසථ දීමනා පත්රය හා බුව ඔ්තපුශ  සහතික 
කරන ක: පිටප්  ශ්  සම  අමුණා තත. 

  එකී ශ වඛන සවාග * කරමි. 

(ත) අ:ාළ ශන ශ . 
 

ගු අජි් සාජපක්ෂ මහ ා 
(ைொண்புைிகு அ ித்  ொ பக்ஷ)  

(The Hon. Ajith Rajapakse)  

ාරු තමතිතුමි   මශේ පළමුවන අතුරු ප්ර ථනය ශමයිත.  

ශ්  එළීඹි ගිවිුමශම්ද අක් ්:ාය් කාන්්දට  නී් න්  රශේ 

ජනතාවට විශ යණ වරප්රසා:ය්ක හීටියට බකපාන ශම නවා ශහෝ 

ශක ්දශේික තිශබනවා: කියා මම :ීන ා්දන කීමීතිිත. 
 

ගු එස.්එේ. චන්ද්රතසේන මහ ා  
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்தி ரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

නීහී. අපි රජශආ දග්  සහ දග්  ප්රතිසුසථකරණ ශක මිණ්ද 

ස ාව සතු දග්  ්ශයෝජකය්දට කබා දීමට කටයුතු කරනවා. 

අතිාරු ජනාධිපතිතුමාශේ උපශ:සථ පිපිර විශ යණශය්දම අශ්ත රශේ 

වාා කර්දන පුළුව්ද ශේව ව පිටරටි්ද ශා්දවීම :ීනට නව් වා 

තිශබනවා. කහ  දඟුරු වාශේ ශ ෝා ව් ා  6්ක අපි එශසය න්  කර 

තිශබනවා. එම ශ ෝා වාා කටයුතුවකට වා්  කක බුව රමය 

යටශ්  සහ තිසථතු්ද අවුරුුව බුව රමය යටශ්  දග්  කබා දීමට අපි 

කටයුතු කරශාන යනවා.  

723 724 

[ාරු (මහාචා් ය) ච්දන ජයුමමන මහතා  

————————— 
*  පුස ්කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ජන ාව  ලබා ු න් සජතේ දඩේ සඳහා වන ඔප්පු: 
පසු ේුමකුවන් නේ කිීමම  

தபொது ைக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அ ச 

கொணிகளுக்கொன உறுதிகள்: உொித்தொளர்கமளப் 

தபயர் குறிப்பிடல் 
DEEDS ON STATE LANDS GRANED TO PUBLIC: NOMINATION 

OF HEIRS 
     

   1801/2021 

15. ගු තසෝහණ ිරසානායක මහ ා 
 (ைொண்புைிகு ரறொஹண திஸொநொயக்க)   

       (The Hon. Rohana Dissanayaka)  

 දග්  අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - ( )  

(අ) (i) ජනතාවට කබා ශ:න ක: රජශආ දග්  සාහා 
ි ු ්  කර තති ඔ්තපු ව් ාවක න්  කවශ් :;    

 (ii) එම ඔ්තපු ව් ා අතිප්ද පුම උරුමකරු න්  කර 
කබා ශ:ුව කබන ඔ්තපු ව් ාවක න්  කවශ් :;  

 (iii) එම ඔ්තපු යටශ්  කබා ශ:න ක: දග්   පවුශ ව 
ශසුම සාමාත කය්ද අතර මතයුවූලක ශකස 
පහුමශව්ද ශබ:ා දීම සාහා රමශ :ය්ක 
සීකසීමට අමාතයාු ය පියවර ශාන තිශබ්:; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(්)  ශන එශසය න්    ඒ ම්ද:    

 

கொணி அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) ைக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதொன அ ச கொணி 

களுக்கொக வழங்கப்பட்டுள்ள கொணி உறுதி 

வமககளின் தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்;  

 (ii) அத்தமகய உறுதி வமககளில், பின் உொித்தொள 

வம க் குறிப்பிட்டு வழங்கப்படும் உறுதி 

வமககளின் தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) அத்தமகய உறுதிகளுக்கு உட்பட்ட வமகயில் 

வழங்கப்பட்ட கொணிகமள, குடும்பத்தின் 

ஏமனய அங்கத்தவர்களிமடரய சட்ட ொீதியொக 

எளிமையொகப் பிொிக்கும் வழிமுமறதயொன்மறத் 

தயொொிக்க அமைச்சு நடவடிக்மக எடுத்துள்ளதொ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Lands: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the types of deeds issued on State lands that 
are granted to the people;  

 (ii) the types of deeds that name the heirs; and 

 (iii) whether the Ministry has taken steps to 
devise a mechanism for easy distribution of 
lands granted under aforesaid deeds among 
the other members of the family lawfully?   

(b) If not, why?  
 

ගු එස.්එේ. චන්ද්රතසේන මහ ා  
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்தி ரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   එම ප්ර ථනයට පිළිතුර 

ශමශසයිත. 

(අ) (i)  

 

 (ii) දග්  සුව් ධන ්ඥා පනත යටශ්  ි ු ්  කරන 
ක: අවසරපත්ර ශහෝ දීමනාපත්රවක හිමිකරුට 
තමාශා්ද පුමව දගශ්  උරුමය කබා ිරය යු් ශ්  
කා සාහා :  ය්දන න්  කර තීබීමට අවසථථාව හිමි 
ශ . එය පනශතහි සාහ්ද ව්දශ්ද "පුම උරුමය 
න්  කිරීම" ශකිකි . පුම උරුමකරුශවු  ශකස 
තමාශේ කකත්රයා ශහෝ පනශ්  III වන 
උපශ වඛනශආ සාහ්ද ශ ව ඥාතිශයු  න්  කර 
තීබිය හීකිය. අවසරපත්රකරුශේ ශහෝ 
දීමනාපත්රකරුශේ මරජ ්ද පුම න්  කරන ක: 
පුේාකයා/පුේාකය්ද ශවත මු ව උරුමය හිමි ශ . 

 (iii) දග්  සුව් ධන ්ඥා පනත යටශ්  ි ු ්  කරන 
ක: දීමනාපත්ර/අවසරපත්ර සාහා පුම 
උරුමකරුශවු  න්  කර ශන මීති අවසථථාවකදී 
එම පනශ්  90 වා්දතිය ප්රකාරව පනශ්  III 
උපශ වඛනය අුවව උරුමය කබා ිරය යුතු ශ . 
එහිදී එම උපශ වඛනශආ සාහ්ද පිළිශවළ අුවව 
පවුශ ව වීිතම ව පිිපමි :රුවා ශවත ප්රමුඛතාව හිමි 
ශ . දගශ්  බු්කතිය :රන අය ශහෝ පවුශ ව ිකයුද 
:රුව්ද ශවත අිතතිය කබා දීමට පනශ්  ප්රතිපා:න 
ශන මීති බීවි්ද  

  1.  දගම බු්කති විඳින අය ශවත ප්රමුඛතාව කබා 
දීමට්   

  2.  පනශ්  III වන උපශ වඛනශආ තති සථත්රී 
පුරුණ විශේ:නය දව්  කර ිකයුද  :රුව්දට 
සමාන හිමිකම්ක කබා දීමට්   හීකිවන 
පිපිර දග්  සුව් ධන ්ඥා පනත 
සුශ ෝධනය කිරීමට අව ය කටයුතු 
්ර්   කර තත. අ:ාළ සුශ ෝධන 
:ීනටම්  මති ශකටු් ප්  
ශ:පා් තශ් ්දතුශ  ි ් ශේ  සහිතව 
මතිපති ශ:පා් තශ් ්දතුව ශවත ශය මු කර 
තිශබ්.   

(්) අ:ාළ ශන ශ . 

 
ගු තසෝහණ ිරසානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு ரறொஹண திஸொநொயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

ාරු තමතිතුමි     කබා ුව්ද පිළිතුර  පිළිබාව දතා සතුටු වන 

අතර  ඔබතුමාට ඒ ස් බ්දධව සථතුතිව්දත ශවනවා. අශ්ත රශේ 

සථව් ණූමමි  ජයූමමි  ර්දබිම  දුමරුූමමි යනාදී ව ශය්ද වන ශමම 

දග්  ප්රතිකාන් :හසථ සුඛයාත  ක්කණ සුඛයාත ජනතාව්ක ිකටිනවා. 

අ: ද්දශ්ද ඔවු්දශේ ශ:වීි   තු්දවීි  ශහෝ හතරවීි  

පර් පරාව. පවුකක අ් මාට ශහෝ තා් තාට තම දගම කීබී 

තිශබ්දශ්ද   35 අුක    :රන දග්  සුව් ධන ්ඥා පනත 

කාලය දීමනාපත්ර නාමය 

1982-1994 සථව් ණූමමි 

1995-1999 ජයූමමි 

2004-2006   

2000-2001 දුමරුූමමි 

2006-2014 ර්දබිම 

2015 ශ්  :්කවා දග්  සුව් ධන ්ඥා පනත 

යටශ්  දීමනාපත්රය 

(නාමකරණය ිකුවකර 

ශන මීත.) 

725 726 



පා් ිකශ් ්දතුව 

අුවවිත. එහිදී සමහර අයට දග්  අ්කකර පහ්ක පමණ මිත්ද සහ 

ශා ිත්ද කීබී තිබුණා. නමු්   අ: ශවනශක ට එම දග්  ප්රමාණය 

ප් චසථ ාණනකට සීමා ශවන ත් ් වය්ක තති ශවකා තිශබනවා. 

ඊට ශහයතුව ව්දශ්ද ප්රමාණව්  දග්  ප්රමාණය්ක ශන තිබීමිත.  

ශකශසය වුව්  ාරු අමාතයතුමි   ශ්  තුළ අපි :කින ප්රධාන 

කාරණය්ක තිශබනවා. ශ්  රශේ පීවීති සුසථකෘතිය්  

සීකකි වකට ශාන  අ් මා  තා් තා  අිතයකා  ම විකකා  නුගිකා  

ුවවකා  පුතාකා කියන ශ්  ඔ්කශකෝම අය ාීන හිතා බකා තමිත ුමුව 

්ඩුක් කාකශආ ශ්  තී්දුව ශාන තිශබ්දශ්ද. හීබීිත  ශ්  රශේ 

තිබුණු එම සුසථකෘතිශය්ද ශප ඩ්ග්ක එහාට ගිහි වකා අ: 

ශවනශක ට එම කටයුතු ිකුව ශවනවා කියන කාරණය අපට 

ශ් රු්  යනවා. ඒ අුවව ය් කිික දගම්ක උරුමශය්ද එම පවුශ ව 

ිකටින වීිතමහ ව සශහෝ:රයාට කීබුණු පුම සමහර විට එම පවුශ ව 

නුගිකා  ම විකකා පිට රටකට වාශේ ශා සථ නීවත පීමිණ ශහෝ 

ශවන්  රැකියාවක ි රත ශවමි්ද රුපිය ව ක්කණ ාණ්ද  ශකෝටි 

ාණ්ද වටිනා ි වාස එම දගශ් ම හ:නවා. එශසය කීබුණු දගමක 

ශම ු ්  හ:ාා්දන බීිප ුවගී පිිපසු ්  ඒ අතර ද්දනවා. හීබීිත  

දගම ශන පවරා තිබීම ි සා  පුම උරුමය න්  ශන කර තිබීම ි සා 

පවු ශ ව අශන්ක අය එශසය ශාව ව හීුවවාට පුම  ඒ ශවුවශව්ද 

වටිනා මු:ක්ක විය:්  කළාට පුම  අිතයා තම්දශේ නුගිට  එශහම 

නී් න්  ම විකට කියනවා  "ුවඹකාට දග්  ශ:්දන විධිය්ක නීහී. 

ුවඹකා පකය වකා" කියකා. එශහම කි වාම එම පවුශ ව අශන්ක 

ිකයුදශ:නාට වි ාක අසාධාරණය්ක ිකේධ ශවනවා කියා මා 

හිතනවා. 

ාරු අමාතයතුමි   අපි ශ්  කරුණ ාීන තව්  ශත රතුරු 

:ීනා්දන කීමීතිිත. මශේ ප්ර ථනය ට උ් තරය ඔබතුමාශා්ද 

කීබුණා. ඒ වුණ්  අපට ඒක වගා්  තහවුරු කර ා්දන අව යිත. 

සශහෝ:රය්ද අතර තති වී තිශබන ශමවීි  දග්  ප්ර ථන ි සා 

ඔවු්දශේ :රුව්ද පාසකකට :මාා්දන විධිය්ක නීහී. ඔවු්දට 

බීුු  ණය්ක  රජශආ ්ධාරය්ක කබා ා්දන විධිය්ක නීහී.  ශ්  

ි සා ි ර්දතරශය්ද පවු ව ්රවු ව තති ශවනවා. ශ්  පිළිබාව 

අණ පන්  ශානී වකා මති ශකටු් ප්  අු යට ශය මුකර එම 

කටයුතු අවස්ද කර ා්දන ශක ිත තර්  කාකය්ක ාතශවිත:  ාරු 

තමතිතුමි     

 
ගු එස.්එේ. චන්ද්රතසේන මහ ා  
(ைொண்புைிகு  எஸ்.எம். சந்தி ரசன) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ාරු ම්දත්රීතුමි   අපි ශ්  ශවනශක ට දග්  සුව් ධන ්ඥා 

පනත සුශ ෝධනය කිරීමට අව ය කීබිනේ අුවමීතිය කබාශාන 

එය මති ශකටු් ප්  ශ:පා් තශ් ්දතුවට ශය මු කර තිශබනවා. 

අපට එය කීබුණාම පා් ිකශ් ්දතුවට දිරිපප්  කරනවා. ාරු 

ම්දත්රීතුමා නීඟුශ  ශහ ා ප්ර ථනය්ක. ශම ක:  අශ්ත රශේ 

උසාවිවක වීිතශය්දම තිශබ්දශ්ද දග්  නක්. අ: දග්  ්රවු ව 

ි සා ශ:ම පිය්ද  :රුව්ද මරා ා්දනවා  ඥාති ස් බ්දධතා නීති 

ශවනවා. ඔබතුමා සාහ්ද කළ පිපිර පියාශා්ද පුම කකත්රයා 

හීටියට බිිපාට්   වීිතමහ ව :රවාට්  තමිත එ ථු දගශ්  අිතතිය 

කීශබ්දශ්ද. :රුශවෝ හය හ් ශ:ශන්ක හිටිශය ්  අශන්ක 

:රුව්දට දගශ්  අිතතිය කීශබ්දශ්ද නීහී. අපට :ී්ද 

අ් :ීකීශම්දම ශ් ශරන ශ:ය්ක තමිත  වීිතමහ ව :රුවා දගම 

අනව ය විධියට  ාවිත කිරීශම්ද අශන්ක සශහෝ:රය්දට 

අසාධාරණය්ක ිකුවවන බව. එම ි සා තමිත අවුරුුව ාණනකට පුම 

අපි :ී්ද දග්  සුව් ධන ්ඥා පනත සුශ ෝධනය කර 

උසාවිවකට යන නක් ප්රමාණය අක් කිරීමට කටයුතු කර්දශ්ද. 

එවිට එම නක් ප්රමාණය අපට ශබ ශහෝ ුවරට -ිකයයට  2කට විතර- 

අක් කර ා්දන පුළුව්ද ශවිත. ශ්  සුශ ෝධන ස් මත වුණාම ශ්  

දග්  ි සා පවු ව අතර තතිවන ාීටු්   ඥාතී්ද අතර තතිවන 

ාීටු්  ශබ ශහෝුවරට අක් කර ා්දන පුළුව්ද. ඒ සාහා අව ය 

සහශයෝාය දිරිපශආදී කබාශ:්දන කියකා අපි  ඔබතුම්දකාශා්ද 

ද වකා ිකටිනවා. දගම්ක කිය්දශ්ද පුරවීිකශයු ට අව ය 

ප්රධානම ශ:ය්ක. ඔබතුමා :ීුවව්  කළ ්කාරයට  ශ්  දග්  

ාීටුදව විසීමමට අපි කිතනමි්ද කටයුතු කරනවා  ාරු 

ම්දත්රීතුමි .   

  
ගු තසෝහණ ිරසානායක මහ ා 
(ைொண்புைிகு ரறொஹண திஸொநொயக்க)   

(The Hon. Rohana Dissanayaka)  

ාරු අමාතයතුමි   ඔබතුමාශේ පිළිතුර මම පිළිා්දනවා. 

විශ යණශය්දම විණයාුවබේධව වාකියන ාරු අමාතයවරයු  

ව ශය්ද ඔබතුමාශේ කා් ය  ාරය පිළිබාව අපි සතුටු ශවනවා. 

ශ්  රශේ හීම ිරසථත්රි්කකයකම දග්  පිළිබා ප්ර ථන තිශබනවා. 

ප්රාශේශීය ශ වක්  ශක ේ ාස තු්දිකය ාණි ්ද ිකයයට   ක 

පමණ ජනතාව තම බකාශප ශර ් තු දණථට වනශත්ක :ෑසථ 

: වවාශාන ද්දශ්ද.  ශ්  අය තම්දශේ ප්ර ථනවකට විසඳු්  

ශස යාශාන සෑම ිරනකම වාශේ ප්රාශේශීය ශ වක් වරු හමුවීමට 

එනවා. ඒ වාශේම ශේ පාකනඥය්ද හමුවීමට එනවා. එම ි සා 

අතිාරු ජනාධිපතිතුමාශේ "ශසෞ ාායශආ :ී්කම" තුළ සාහ්ද 

වන පිපිර දග්  ඔ්තපු පිළිබා ාීටුද ි රාකරණය කිරීමට විණය 

 ාර අමාතයතුමා ව ශය්ද ඔබතුමා කීපශවකා ශමශත්ක ශ්  

කා් යය කළා ශසය දිරිපයට්  ඒ කටයුතු කර ශ:න ශකස මම 

ද වකා ිකටිනවා. ඔබතුමා අ: ශ්  ප්ර ථනයට පිළිතුරු කබා දී තම 

වාකීම දණථට කිරීම ස් බ්දධශය්ද මම නීවත්  ඔබතුමාට 

සථතුතිව්දත ශවනවා.  
 
 

ක්තෂේත්ර තබෝග පර්තේෂණ හා සාංවර්ධාන ආය නය  
අය් දඩේ: විස ්ස 

களப் பயிர்கள் ஆ ொய்ச்சி ைற்றும் அபிவிருத்தி 

நிறுவனத்துக்குச் தசொந்தைொன கொணிகள்: விப ம் 
LAND BELONGING TO  FIELD CROP RESEARCH AND 

DEVELOPMENT INSTITUTE: DETAILS 
        

  604/2020 

16. ගු දෂාක් සහුමාන් මහ ා 
 (ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்)   

 (The Hon. Ishak Rahuman) 

 කෘ කක් ම අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - (0)  

(අ)  (i) මහදුද්තප වකම පිහිටි ්කශණයත්ර ශබෝා ප් ශආණණ 
හා සුව් ධන ්යතනයට අය්  වන ස් පූ් ණ ූමමි 
ප්රමාණය;  

 (ii) ඒ අතිප්ද බීජ ි ණථපා:න මධයසථථානය සාහා 
ශව්ද කර තති ූමමි ප්රමාණය; 

 (iii) ්කශණයත්ර ප් ශආණණ මධයසථථානය සාහා ශව්ද 
කර තති ූමමි ප්රමාණය; 

 (iv) ශා විශප ළ යා්දත්රික මධයසථථානය සාහා ශව්ද 
කර තති ූමමි ප්රමාණය; 

 (v) වාා කටයුතුවකට ශය :ා ශන ා්දනා ූමමි 
ප්රමාණය; 

 අ්කකරවික්ද ශක පමණ: ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට 
:්දව්දශ්ද:   

(්)  වාා කටයුතු සාහා ශය :ා ශන ා්දනා ූමමි ප්රමාණය වාා 
කටයුතු සාහා ශය :ා ාීමම සාහා ාුව කබන ක්රියාමා් ා 
කවශ් : ය්දන්  එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ත) ශන එශසය න්    ඒ ම්ද:  

727 728 

[ාරු ශරෝහණ ිරසානායක මහතා  
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கைத்ததொழில் அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) ைஹொஇலுப்பல்லைவில் அமைந்துள்ள களப் 

பயிர்கள் ஆ ொய்ச்சி ைற்றும் அபிவிருத்தி நிறுவ 

னத்துக்குச் தசொந்தைொன முழு நிலப்ப ப்பின் 

அளவு; 

 (ii) அவற்றில் விமத உற்பத்தி நிமலயத்திற்கு 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலப்ப ப்பின் அளவு; 

 (iii) கள ஆ ொய்ச்சி நிமலயத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 

நிலப்ப ப்பின் அளவு; 

 (iv) பண்மண தபொறித்ததொகுதி நிமலயத்திற்கு ஒதுக் 

கப்பட்டுள்ள நிலப்ப ப்பின் அளவு; 

 (v) பயிர்ச்தசய்மக நடவடிக்மககளுக்குப் பயன்படுத் 

தப்படொத நிலப்ப ப்பின் அளவு; 

  ஏக்கர்களில் எவ்வளதவன்பமத அவர் 

இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) பயிர்ச்தசய்மக நடவடிக்மககளுக்குப் பயன்படுத்தப் 

படொத நிலப்ப ப்பிமன பயிர்ச்தசய்மக நடவடிக்மக 

களுக்குப் பயன்படுத்துவதற்கு ரைற்தகொள்ளப்படும் 

நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமதயும் அவர் 

இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he inform this House, in acres - 

 (i) the total extent of land that belongs to the 
Field Crop Research and Development 
Institute located in Mahailuppallama; 

 (ii) out of that extent of land, the extent that has 
been reserved for the Seed  Production 
Centre; 

 (iii) the extent of land that has been reserved for 
the Field Research Centre; 

 (iv) the extent of land that has been reserved for 
the Farm Mechanical Centre; and 

 (v) the extent of land that is not used for 
cultivation purposes? 

(b) Will he also inform this House of the measures to 
be taken to utilize the extent of land which is not 
used for cultivation at present, for cultivation 
purposes? 

(c) If not, why? 

 
ගු මහින්දානන්ද අලු්ගමතේ මහ ා (කෘෂිකර්ම 
අමා තුමා) 
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக - கைத்ததொழில் 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Agriculture) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   එම ප්ර ථනයට පිළිතුර 

ශමශසයිත.  

(අ) (i) අ්කකර 859කි. 

  (ii) බීජ ි ණථපා:න මධයසථථානය ්කශණයත්ර ශබෝා 
ප් ශආණණ හා සුව් ධන ්යතනය යටශ්  

පවතින ්යතනය්ක ශන ශ . එම ්යතනය  
කෘ කක් ම ශ:පා් තශ් ්දතුශ  බීජ හා ශරෝපණ 
ද්රවය සුව් ධන මධයසථථානයට අය්  වන අතර 
ප් ශආණණ ්යතනයට යාබ: දගමක අ්කකර 
489.5ක ූමමි ප්රමාණයක පිහිටා තත.  

 (iii) ්කශණයත්ර ප් ශආණණ මධයසථථානය ශකස ශක ටස්ක 
ශවනම හඳුනාශාන ශන මීති අතර දහත (i)හි 
:්කවා ත් ශ්  මහදුද්තප වකම ්කශණයත්ර ශබෝා 
ප් ශආණණ හා සුව් ධන ්යතනයට අය්  මුළු 
ූමමි ප්රමාණයිත. එම ූමමි ප්රමාණශය්ද ්යතනයට 
අ:ාළ ශබෝාවක ්කශණයත්ර ප් ශආණණ සාහා අ්කකර 
 9 ක පමණ ූමමි ප්රමාණය්ක  ාවිත කරන අතර  
ශ්  යටතට ප්රශේ: අන්ජනනශආදී අතයව ය 
තා්කණජ ක උපරමය්ක වන පරාා එ්ක එ්ක 
්කශණයත්ර අතර ාම්ද කිරීම අවහිර කරන  වන තීරු 
: අය්  ශ .  

 (iv) අ්කකර  8කි.  

  ශමම ්යතනය ්කශණයත්ර ශබෝා ප් ශආණණ හා 
සුව් ධන ්යතනයට අය්  අුවබේධ ්යතනය්ක 
ශ .  

 (v) ්කශණයත්ර ශබෝා ප් ශආණණ හා සුව් ධන 
්යතනයට අය්  වාා කටයුතුවකට ශය :ා 
ශන ා්දනා ූමමි ප්රමාණය අ්කකර 305කි. (ශයෝධ 
තළ ශක ටස)  

(්) ්කශණයත්ර ශබෝා ප් ශආණණ හා සුව් ධන ්යතනයට අය්  
දහත කී ූමමිය වාා කටයුතු සාහා ශය :ා ාීමමට ප්රධාන 
බාධක ව්දශ්ද ජක ස් පා:න පහුමක්  ශන මීතිකම  
අධික කවණතාව සහ වන අික ත් ජන පීවතීමිත. ශකශසය 
ශවත්  ශමම ශක ටශසය වාා ළිු ශ:ක්ක දිරශක ට 02   
වසශ්  ිකට අ්කකර  2ක පමණ ූමමි ප්රමාණය්ක වාාව 
සාහා ශය :ාශාන තත. දතිිප ූමමි ප්රමාණය 0200 වසශ් දී 
අ්දත් ජාතික ්හාර හා කෘ කකා් මික සුවිධානය මඟි්ද 
කීබී තති වයාපෘතිය්ක යටශ්  තවුවරට්  ජක සීපයු්  
පේධති පුළු ව ශක ට  අික වීට්ක: දිරකිරීම මඟි්ද වාාව 
සාහා ශය :ා ාීමමට අශ්ත්කණා ශකශ් . 

(ත) අ:ාළ ශන ශ . 

 
ගු දෂාක් සහුමාන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

 පිළිතුරු කබා ුව්දනාට සථතුතිිත  ාරු තමතිතුමි . මශේ 

පළමුවීි  අතුරු ප්ර ථනය ශමයිත. 

ාරු තමතිතුමි   ඔබතුමා්  :්දනවා  ශ්  ශවනශක ට 

කුකාශ  තිශබන බරපතළම ප්ර ථනය තමිත ශා වි මහ් වරු්දට 

ශප ශහ ර ශන මීතිකම. විශ යණශය්දම මශේ අුවරාධපුර 

ිරසථත්රි්කකශආ ශා වි මහ් වරු්ද ිකයුදශ:නාම දිරිප ක්දනය වාා 

කර්දන ූ :ාන්  ශවකා ද්දනවා. ශ්  අතශ් දී  රසායි ක 
ශප ශහ ර පාවිච්චි කළාම වු ාක් ශරෝා හීශ:නවා කියකා සමහර 

පිපසරශ දී්ද නක් :ම්දන යනවා.    48 දී අපි ි :හස කබා ා්  

:වශසය දාකා ශමශත්ක කුකා දතිහාසය ා් තාම හීම :ාම 

රසායි ක ශප ශහ ර පාවිච්චි කරකා තිශබනවා. නක් :මනවා 

කියකා බක බකා හිටියා න්  මිි ුම්දට ක්දන හා ව රටි්ද තමිත 

ශානී වකා ශ:්දන ශව්දශ්ද. ාරු තමතිතුමි   ශ් කට 

ඔබතුමාශේ උ් තරය ශම ක්ක:  

 

ගු මහින්දානන්ද අලු්ගමතේ මහ ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ාරු ම්දත්රීතුමා  ශ්  අතුරු ප්ර ථනය ඔබතුමා අහපු ප්ර ථනයට 

අ:ාළ නීහී. නමු්   මම උ් තරය ශ:්දන් . ඊශආ විප්කණ 

නායකතුමා හ් බ්දශත ට ගිය එක ාීන්  යම්ක කියකා ඔබතුමාට 

729 730 



පා් ිකශ් ්දතුව 

උ් තරය ශ:්දන්   ාරු ම්දත්රීතුමි . විප්කණ නායකතුමා 

ුදණුා් ශවශහර  වීරවික ු ඹුරකට බීහීකා තිශබනවා. මම හිතන 

විධියට ජීවිතශආ පළමුවවීි  වතාවටිත විප්කණ නායකතුමා 

ු ඹුරකට බීහීකා තිශබ්දශ්ද. අ: එතුමා පා් ිකශ් ්දතුවට 

තවි වකා නී් ශ්  කු ශ ව ි යශප තුවක මග ුමේ: කර්දන ඕනෑ 

ි සා ශව්දන තති.  

 ාරු ම්දත්රීතුමි   විප්කණ නායකතුමාට සහ විප්කණශආ ාරු 

ම්දත්රීවරු්දට මම කිය්දන ඕනෑ හ් බ්දශත ට ිරසථත්රි්කකශආ  

අ්කකර 88 0 2ක වී වාා කරන බව. ඒ අ්කකර 88 0 2ට අපි 

ශප ශහ ර ශමට්රි්ක ශට ්ද    49්ක කබා ශ:්දන ඕනෑ. අපි ඒ 

දග් වකට ශප ශහ ර ශමට්රි්ක ශට ්ද 8 533්ක දීකා තිශබනවා. 

ුදණුා් ශවශහරට අක්ශවකා තිශබ්දශ්ද ශප ශහ ර ශමට්රි්ක ශට ්ද 

 22්ක පමණිත. හීම ශකශනු ටම වාශේ ඒ අව ය ශප ශහ ර ටික 

දීකා තිශබනවා. විප්කණ නායකතුමා ගිය ු ඹුර පහුශවකා වාා 

කරපු එක්ක. එශහම ප්ර ථනය්ක තමිත එතීන තිශබ්දශ්ද. ඒ 

හීශර්දනට සමසථතය්ක ශකස හ් බ්දශත ට ිරසථත්රි්කකශආ 

ශා වී්දට ිකයයට   .5්ක ශප ශහ ර දීකා තිශබනවා. [බාධා 

කිරීම්ක  මම ශ්  කිය්දශ්ද විප්කණ නායකතුමා හ් බ්දශත ට ගිය 

එක ාීන  ාරු ම්දත්රීතුමි . ඔබතුමා තහුශ   ශා විතී්ද සාහා 

කබාශ:න ශප ශහ ර පිළිබාවිත. ාරු ම්දත්රීතුමා  කිිකුව ශප ශහ ර 

හි ය්ක තති ශව්දශ්ද නීහී. ඔ්කශතෝබ්  මාසශආ  5වන :ා 

තමිත  මහ ක්දනය පට්ද ා්දශ්ද. එතශක ට අපි ඔ්කශතෝබ්  

මාසශආ  5වන :ාට මහ ක්දනය සාහා අව ය ශප ශහ ර ටික 

ශ:්දන ඕනෑ. ශ්  ශවනශක ට ඔබතුමාශේ ිරසථත්රි්කකය තතුළු 

අශන්ක ිරසථත්රි්කකවක වී ශා වී්ද සාහා ශප ශහ ර ව් ා 4්ක කබා 

ශ:්දන එක  ශවකා තිශබනවා. ද්ද පළමුවන ව් ාය තමිත  වී 

ශා විතීන සාහා ශක ් ශපෝසථේ ෛජව ශප ශහ ර කබාදීම. ශ්  

වන විට අුවරාධපුර ිරසථත්රි්කකශආ ශා වී්ද අව ය ශක ් ශපෝසථේ 

ශප ශහ ර හ:කා තිශබනවා. අපි ශා වී්දට ඒ සාහා මු: ව ශාවකා 

තිශබනවා. ිකයුද ශක ් ශපෝසථේ ශප ශහ ර ි ණථපා:නය කරකා 

දවරිත.  

ඒ වාශේම අපි ෛජව ිරයර ශප ශහ ර ලීටර  2්   5්  අතර 

ප්රමාණය්ක වී ශා වී්දට කබා ශ:නවා. ඒ ිකය වක ි ණථපා:නය 

කරකා දවරිත. ඒවා අපි ඔ්කශතෝබ්  මාසශආ  5වන :ා වනවිට  

ශා විජන ශසයවා මධයසථථානවකට යවනවා. ඒ වාශේම 

ශප ටෑිකය්  ්කශකෝරිතඩ් ්නයනය කරනවා. ශප ටෑිකය්  

්කශකෝරිතඩ් ශප ශහ ර ශහට ශවනශක ට කුකාවට එනවා. 

ඔ්කශතෝබ්   5වන :ා ශවනශක ට ඒ ිකයුද ශප ශහ ර ශා විජන 

ශසයවා මධයසථථානවකට යවනවා. ඒ වාශේම අපි -ශ් ක පටකවා 

ා්දන එපා.- නිතරජ්ද ි සථසාරකය්ක  ඒ කිය්දශ්ද booster 
එක්ක  ශා වී්ද සාහා නිතරජ්ද extract එක්ක ශා්දව්දන 
හීුවවා. ශ් ක අමතර ි සථසාරකය්ක. ීවනශය්ද ්නයනය කිරීශ් දී 

ය්  ප්ර ථනය්ක තති වුශඩු ඒවා ස් බ්දධවිත. අපි ඒ පිළිබාව ීවනය 

සහ ද්දිරයාව සම  සාකච්ඡා කරශාන යනවා. ඒක අපි 

වීිතමන්  ශ:්දන ගිය ශප ශහ ර ව් ාය්ක. එම ි සා ශා වී්දට 

කිිකුව ප්ර ථනය්ක තති ශව්දශ්ද නීහී.  

එළශඹන මහ ක්දනය ඔ්කශතෝබ්  මාසශආ  5වන :ා තමිත 

පට්ද ා්දශ්ද. ඔ්කශතෝබ්   5වන :ා ශවනශක ට හීම ශා විජන 

ශසයවා මධයසථථානයකටම ශක ් ශපෝසථේ ශප ශහ ර ටික්    ෛජව 

ිරයර ශප ශහ ර ටික්   ශප ටෑිකය්  ්කශකෝරිතඩ් ශප ශහ ර ටික්  

ශ:නවා. අපි ශප සථශ්තේ ශ:්දශ්ද නීහී. ශම ක:  මහ ශප ශළ ශ  

ඕනෑවට්  වීිතශය්ද ශප සථශ්තේ තිශබනවා. අපි පස පරී්කණා 

කරකා තිශබනවා  ශප ශළ ශ  ඕනෑවට්  වගා ශප සථශ්තේ 

තිශබනවා. එම ි සා ශා වී්දට කිිකුව ප්ර ථනය්ක තති ශන කර අපි 

ශප ශහ ර ටික කබා ශ:නවා  ාරු ම්දත්රීතුමි . 

ගු දෂාක් සහුමාන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මශේ ශ:වීි  අතුරු ප්ර ථනය ශමයිත. ාරු තමතිතුමි , 1905දී, 

ුමේ:්දශේ කාකශආ තමිත මහදුද්තප වකම ශා විශප ශළය හණ 

වාාව ්ර්   කර තිශබ්දශ්ද. ඊළ ට,  MI 2 කියන මිිපසථ වාාව 

හඳු්දවා ශ:මි්ද   56දී මහදුද්තප වකම ශා විශප ශළය තමිත බීජ 

ි ණථපා:නය  ්ර්   කශළය. එම බීජ මුළු රටටම ශබ:ා හීරකා  

රමණීය වාාව්ක තුළි්ද වි ාක ්:ායම්ක ා් ත තීන්ක තමිත 

මහදුද්තප වකම ශා විශප ළ.  

ාරු තමතිතුමි   කුකාව ශකෝකය එ්කක ාුවශ:ුව කරනවා. 

ඔබතුමා :්දනවා greenhouse කියන අුද් ම වාා රමය ාීන. ඒ 

යටශ්  වාා කටයුතු කරනශක ට වීහි කාකයට සහ අ ව වීිත 

කාකයට මහ ශප ශළ වට තති වන පීගා  ඒ වාශේම කෘමි 

සතු්දශා්ද තති වන හාි වික්ද එම ශා වි මහතු්දට තම වාාව 

ශබ්රා ා්දන පුළුව්ද ශව්දන ඕනෑ. කුකාශ  තවම කීප ශ:ශන්ක 

පමණිත greenhousesවක වාා කර්දශ්ද. එිත්ද වි ාක 

්:ායම්ක ා්දන පුළුව්ද. හීබීිත  අව ය බීජ අපි පිට රටි්ද තමිත 

ශාශන්දශ්ද. එම ි සා අපිට වි ාක මු:ක්ක ශාව්දන ශවකා 

තිශබනවා. කෘ කක් ම තමතිවරයා විධියට ඔබතුමා ශමයට මීිරහ්  

ශවකා  ශා වි මහතු්දට සහන මිකට බීජ කබා දීකා  කුකාශ  

ි ණථපා:නය වීිත කර්දන කටයුතු කර්දන කියකා මා ද වකා 

ිකටිනවා. 

 
ගු මහින්දානන්ද අලු්ගමතේ මහ ා  
(ைொண்புைிகு ைஹிந்தொனந்த அலுத்கைரக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ාරු ම්දත්රීතුමා  ඔබතුමා කියන ශේ ි වීරිරිත. අපි නවීන 

තා්කණණය කරා ය්දන ඕනෑ. අශ්ත ශා විශප ළව ව  8ම නව 

තා්කණණය සම  ිරයුණු කර්දන ශකශසය: කියන එක ාීන අපි 

පුමගිය ිකු රා:ා්  සාකච්ඡා කරකා  අවස්ද තී්දුවවකට ්වා. අපි 

ව් ා අිත ක්කණයක polytunnels ශ:නවා  ශා විශප ළකට. 

විුමරු්  ජක පේධතිය්  එ්කක අපි ඒ ිකය වක කබා ශ:නවා. ාරු 

ම්දත්රීතුමා  ඔබතුමා අව ය යීිත කියන නව තා්කණණය කරා අපි 

යනවා.  

ාරු ම්දත්රීතුමි   ශ්  වනශක ට අපි බීජ ව් ා 08්ක 

්නයනය කරනවා. අශ්ත මිිපසථ පිපශ ෝජනය ශමට්රි්ක ශට ්ද 

52 222ිත. ඒ අව ය මිිපසථ ප්රමාණශය්ද ිකයයට ිකයයම අපි 

්නයනය කරනවා. ඔබතුමා ි ශයෝජනය කරන ප්රශේ ශආ තමිත 

අපි මිිපසථ බීජ හීුවශ . අපි දිරිප වසර තුළ මිිපසථ ්නයනය 

ස් පූ් ණශය්ද නතර කරනවා. ශ්  වන විට මහුවවර 

ිරසථත්රි්කකශආ නාවකපිටිය ප්රශේ ශආ අුද් ාම ා් මානශආ ව් ා 

අිත  52 222ක රශේ අව යතාවට සිපකන බීජ ිකය වක ි ණථපා:නය 

කරනවා. මුකුමශ්ද ිකටින ාරු ම්දත්රීතුමා්  ඒ කටයු් ත 

කරනවාට විරුේධ වුණා. අපට ශහ්කශටයාර  2 222්ක අව යිත 

මිිපසථ වාා කර්දන. ඒ සාහා විශ යණශය්දම උතුරු  නී ශ නහිර 

තතුළු ප්රශේ  ාණනාව්ක හඳුනාශාන තිශබනවා. රටට අව ය 

මිිපසථ බීජ ටික අපි හ:කා දවරිත. අපි දිරිප වසර තුළ මිිපසථ වාා 

කරකා  පිට රටි්ද මිිපසථ ්නයනය ස් පූ් ණශය්ද නතර කරනවා.  

 ඒ විතර්ක ශන ශවිත. අපි :ඹු වක ිරා්දපතන ප්රශේ ශආ 
ශා වී්ද 52ශ:ශනු  හඳුනාශාන  එ්ක ශා විශයු ට ක්කණ 05 

ාණශ්ද දීකා  ඔවු්ද කවා අව ය ූනුව බීජ ි ණථපා:නය කරකා  

ඊළ  අවුරුුව තුන තතුළත ූනුව ්නයනය ස් පූ් ණශය්ද නතර 

කර්දන කටයුතු කරනවා. අපි සීතාඑළිය ශා විපශළය අක බීජ 

ි ණථපා:නය ිකයයට 322කි්ද වීිත කරකා  පිට රටි්ද අක ශාශනන 

එක නතර කරකා  රටට අව ය අක ප්රමාණය ි ණථපා:නය කර්දන 

කටයුතු කරනවා. අශ්ත බකාශප ශර ් තුව යීපු්  ්නයන 

්් ථිකශය්ද මිිරකා ි ණථපා:න ්් ථිකයකට යාමිත. අපි පිට රටි්ද 

ශාශනන ිකයුද ශ ෝා රශේම හ:න වීග පිළිශවළ සකසථ කරකාිත 
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[ාරු මහි්ද:ාන්ද: අුද් ාමශේ මහතා  
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තිශබ්දශ්ද. රටට බීජ ශා්දවන එක නව් වකා  බීජ අශ්ත රශේ 

හ:කා  අශ්ත මහ ශප ශළ ශ  වාා කරන ිකයුද වීග පිළිශවළ 

සකසථ කරකා දවරිත. රටට වීිතශය්දම ශා්දවන අක  ූනුව හා 

මිිපසථ ්නයනය දිරිප වසර තුන තුළ නතර කිරීම ශකශරහි අශ්ත 
අවධානය ශය මු ශවකා තිශබනවා. අපි  ශ ෝා ව් ා  6්ක හඳුනා 

ශාන තිශබනවා. එම ශ ෝා  6ම අශ්ත රශේ ි ණථපා:නය කරකා  

අශ්ත රට සථවයු ශපෝ කත කර්දන බකාශප ශර ් තු වනවා. 

 
 

1983 වර්ෂය   තපස ේතුු පළාත් පැවැති දන්ධාන 
ිළසවුේහේ: විස ්ස 

1983க்கு முன்பு வட ைொகொணத்தில் தசயற்பட்ட 

எொிதபொருள் நி ப்பு நிமலயங்கள்: விப ம்  
FILLING STATIONS EXISTED IN NORTHERN PROVINCE PRIOR 

TO 1983: DETAILS  
38/2020 

17. ගු තහේෂා වි ානතේ මහ ා 
 (ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

 (The Hon. Hesha Withanage) 

බක ්කති අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - ( )  

(අ)   83 ව් ණශආදී ිකවි ව යු:මය ත් ් වය ්ර්   වීමට ශපර 
උතුරු පළාශ්  පීවති කුකා ඛි ජ ශත ව මතීාත 
සුසථථාවට අය්  ද්දධන පිරවු් හ ව- 

  (i) සුඛයාව; 

 (ii) පිහිටා තිබු සථථානවක ිකපිනය;   

 (iii) එම ද්දධන පිරවු් හ වවක අිතතිකරුව්දශේ න් ; 

 (iv) ඔවු්දශේ ිකපිනය; 

 කවශ් : ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(්) දහත (අ) (iii) හි සාහ්ද අිතතිකරුව්ද අතිප්ද උතුරු 
පළාශ්  පීවති ිකවි ව යු:මය කාක සීමාව තුළ ඝාතනය 
වීශම්ද  අතුරු:හ්ද වීශම්ද ශහෝ මිය යෑශම්ද එම 
පිරවු් හ වවක අිතතිය ශවනසථ වූශආ: ය්දන්  එතුමා ශමම 
ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ත) එම පිරවු් හ වවක නව අිතතිය කබා ා්  අිතතිකරුව්ද- 

 (i) සුඛයාව; 

 (ii) ඔවු්දශේ න් ; 

 (iii) ිකපිනය;  

 (iv) පුම අිතතිකරුට  මු ව අිතතිකරුශේ ඥාති් වය්ක 
තිශබ් න්   එම ඥාති් වය; 

 කවශ් : ය්දන තවුවරට්  එතුමා ශමම ස ාවට 
:්දව්දශ්ද:  

(ඈ)  ශන එශසය න්   ඒ  ම්ද:    

 

வலுசக்தி அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) 1983ஆம் ஆண்டில் உள்நொட்டு யுத்த நிமலமை 

ஆ ம்பிக்க முன்னர், வடக்கு ைொகொணத்தில் 

கொணப்பட்ட இலங்மகப் தபற்ரறொலியக் 

கூட்டுத்தொபனத்திற்குொிய எொிதபொருள் நி ப்பு 

நிமலயங்களின் - 

 (i) எண்ணிக்மக எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 (ii) அமைக்கப்பட்டிருந்த இடங்களின் முகவொிகள் 

யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iii) ரைற்குறிப்பிட்ட எொிதபொருள் நி ப்பு 

நிமலயங்களின் உொிமையொளர்களது தபயர்கள் 

யொமவ என்பமதயும்; 

 (iv) அவர்களது முகவொிகள் யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) ரைற்குறிப்பிட்ட (அ)(iii) இல் குறிப்பிட்ட 

உொிமையொளர்களுள், வட ைொகொணத்தில் இடம்தபற்ற 

உள்நொட்டு யுத்த கொலப் பகுதியினுள் தகொமல 

தசய்யப்பட்டு, கொணொைல்ரபொனதன் கொ ணைொக 

அல்லது இறப்பின் கொ ணைொக குறிப்பிட்ட 

எொிதபொருள் நி ப்பு நிமலயங்களின் உொிமையொனது 

ைொற்றைமடந்ததொ என்பமதயும் அவர் இச்சமபக்கு 

அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) ரைற்குறிப்பிட்ட எொிதபொருள் நி ப்பு நிமலயங்களில் 

புதிதொக உொித்திமனப் தபற்றுக்தகொண்ட 

உொிமையொளர்களின் - 

 ( i )  எண்ணிக்மக எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 (ii) அவர்களின் தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) முகவொிகள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iv) பின் உொிமையொளர்களுக்கு, முன் 

உொிமையொளர்களது உறவுமுமறமைதயொன்று 

கொணப்படுைொயின் குறித்த உறவுமுமற யொது 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு ரைலும் அறிவிப்பொ ொ? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 

  

asked the Minister of Energy: 

(a) Will he inform this House in regard to the fuel 
filling stations that existed in the Northern 
Province before the commencement of the civil 
war in the year 1983 - 

 (i) the number of filling stations; 

 (ii) the addresses of the places in which they 
were situated;  

 (iii) the names of the owners of the aforesaid 
filling stations; and  

 (iv) the addresses of the owners of the aforesaid 
filling stations? 

(b) Will he also inform this House whether the 
ownership of the aforesaid filling stations was 
changed due to the fact that the owners referred to 
in (a) (iii) above were killed, went on missing or 
died during the period in which the civil war 
existed in the Northern Province? 

(c) Will he further inform this House in regard to the 
persons who obtained the new ownership of the 
aforesaid filling stations- 

 (i) the number of owners; 

 (ii) their names; 

 (iii) their addresses; and 

 (iv) the relationship of the subsequent owner to 
the original owner, if  there is any? 

(d) If not, why? 
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පා් ිකශ් ්දතුව 

ගු ේදය ගේමන්ිළල මහ ා  
(ைொண்புைிகு உதய கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   එම ප්ර ථනයට පිළිතුර ශමශසයිත. 

(අ) (i) පිරවු් හ ව 34කි. 

 (ii) තමුණු්  අුක (2 ) හි තීරු අුක 25 යටශ්  :්කවා තත. 

 

735 736 



2021 ඔ්කශතෝබ්  24  

 (iii) එම ද්දධන පිරවු් හ වවක පූ් ණ අිතතිය කුකා 
ඛි ජ ශත ව මතිාත සුසථථාව සතු ශ . 

 (iv) කුකා ඛි ජ ශත ව මතිාත සුසථථාව  අුක 62   
ශ: සථතර ගීි සථට්  : ික වවා මාවත  ශක ළඹ 2 . 

(්) දහත :්කවන ක: ද්දධන පිරවු් හ ව කිිකවක අිතතිය 
ශවනසථ වී ශන මීති අතර එම ද්දධන පිරවු් හ ව 
ිකය වශකහිම පූ් ණ අිතතිය ශ්  :්කවාම කුකා ඛි ජ ශත ව 
මතිාත සුසථථාව සතු ශ . 

(ත) (i) අ:ාළ ශන ශ . 

 (ii) අ:ාළ ශන ශ . 

 (iii) අ:ාළ ශන ශ . 

 (iv) අ:ාළ ශන ශ . 

(ඈ) අ:ාළ ශන ශ . 

  
ගු තහේෂා වි ානතේ මහ ා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   මට ාරු තමතිතුමාශා්ද 

:ීනා්දන අව ය ශවකා තිබුශඩු  අශ්ත රශේ යු:මය ත් ් වය 

්ර්   වීමට ශපර උතුරු පළාශ්  ශත ව ශබ:ා හීරීම සාහා 

ශපෞේාිකක ි ශයෝත ත ද්දධන පිරවු් හ ව තිබුණා: කියකාිත. 

එතුමාශේ පිළිතුර අුවව න්  එශහම එක්කව්  නීහී  ිකයුදම ඒවා 

රජය මීිරහ් ශවකා කළා කියන අ:හසිත දිරිපප්  ශව්දශ්ද.   

  
ගු ේදය ගේමන්ිළල මහ ා  
(ைொண்புைிகு உதய கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ාරු ම්දත්රීතුමි   කුකා ඛි ජ ශත ව මතිාත සුසථථාව යටශ්  

තිශබන ද්දධන  ශබ:න පිරවු් හ ව ව් ා ශ:ක්ක තිශබනවා. ද්ද 

එක්ක  කුකා ඛි ජ ශත ව මතිාත සුසථථාව සතු පිරවු් හ ව. ඒවා 

ි ශයෝත තශයු ට  ාර දීකා තිශබනවා  ශක මිසථ මු:ක්ක කබාශාන 

ශත ව ශබ:ා හිප්දන. අශන්ක ඒවා ශපෞේාිකක හිමිකාිප් වශආ 

තිශබන ඒවාිත. ඒවා අශප්ද ශත ව මිකදී ශාන ශබ:ා හීරීම 

කරනවා.  උතුරු පළාශ්  දී් ඝ කාකය්ක යුේධය පීවීති ි සා අර 

ශ:වන ාණශආ පිරවු් හ ව ්ර්   වන විට උතුරට ඒවා හඳු්දවා 

දීම්ක ිකේධ ශවකා  නීහී. 

 
ගු තහේෂා වි ානතේ මහ ා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   මශේ පළමුවීි  අතුරු ප්ර ථනය 

ශමයිත. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමා පළමුවන අතුරු ප්ර ථනය තහුවා ශ්ද.  

 
ගු තහේෂා වි ානතේ මහ ා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

නීහී  ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි .  ඒක පීහීිරික කර 

ාීමම්ක.  

මශේ පළමුවන අතුරු ප්ර ථනය ශමයිත. ාරු තමතිතුමි   ශ්  

:වසථවක රශේ ජනතාව ඔබතුමාශේ අමාතයාු ය පිළිබාව 

උන්දුවශව්ද බකනවා. ඊශආ ශපශ් :ා ද්දදීය විශේ  

ශ වක් වරයා කුකාවට පීමිණ ත්රිු ණාමකශආ ශත ව ටීුකි 

බක්දන ගියා. ශ්  ශත ව ටීුකි පිළිබා කාරණශආ දතිහාසය 

ා් තාම  අි වා් යශය්දම ඔබතුමා කිය්දශ්ද ශමය 0223 

වස ශ් දී එ්කස්  ජාතික ප්කණ ්ඩුක්ව පටකවපු එක්ක කියකාිත. 

දතිහාසශආ එශහම වර:්ක ශවකා තිශබනවා න්  ඒක ුමේ: 

කර්දන මම උ් සාහ කර්දශ්ද නීහී. නමු්   මා :්දනා තරමි්ද 

එ:ා ද්දධන පිරවු් හ ව - filling stations- 103්ක සහ ශත ව 

ටීුකි  0්ක සාහා අව ය ගිවිුම්  පත්ර සකසථ වුණා. ද්දධන 

පිරවු් හ ව සාහා අවුරුුව 02ක කාක සීමාව්ක තතුළ්  වුණා.  මා 

වීරැිර න්   ි වීරැිර කර්දන. ඒ කිය්දශ්ද  0223 ිකට 0203 

ශ:සී් බ්  ශවනශක ට මා :්දනා තරමි්ද ඒ ගිවිුම්  කාකය 

අවසානිත. ශමවීි  වටපිටාව්ක තුළ IOC සමාාමට කබාදී තිශබන 

ද්දධන පිරවු් හ වවකට අ:ාළ ගිවිුම් වක කාක සීමාව 0203 

වසශ්  අවස්ද ශවනවා.  එතීි ්ද එහාට අව ය කටයුතු කර්දන 

ශ්  ශවනශක ට ඔබතුමා කීබිනේ මඩුගකය හරහා ශ්  ස් බ්දධ 

පනත සුශ ෝධනය කිිපමට අව ය ක්රියා මා් ා අරශාන 

තිශබනවා. ද්දිරයාශ  ද වලීම ශත ව ටීුකි  0්ද නවති්දශ්ද 

නීහී  තව ප්රමාණය්ක ඕනෑය කියන තීන ද්දිරයාව ද්දනවා 

කියා මම හිතනවා. අපිට තව ්රුචි ශවනවා  " ාර්  

ශපශරෝිකය් " කියන ද්දිරයාුව සමාාම්  ශමහාට එ්දන ද වලී්  

කර තිශබනවා කියකා. ශ්  ඔ්කශක ම මම දිරිපප්  කරන 

ප්ර ථනවකට වගා සමාජය තුළ කතිකා වන ප්ර ථන.  

මා ළ  :ී්ද තිශබනවා  ාරු චමි්ද: විශ ිකිප ම්දත්රීතුමා අහපු 

ප්ර ථනයකට ඔබතුමා දීපු උ් තරය්ක තතුළ්  හී්දසාඩ් වා් තාව. 

ඔබතුමා ාරු ස ාශ  ශන මීති ශ කාවක එතුමා ඒක ්පහු 

සීරය්ක පා් ිකශ් ්දතුශ  කිශය වා. එතුමා  බීික ව රාජප්කණ 

අමාතයවරයා ශමවර පා් ිකශ් ්දතු තවි වකා ිරවුරු්  ුව්ද ිරනශආම 

ඔබතුමාශා්ද තහුවා ජාතික ශේපළ විු ණ්දන ඔබතුමාට බක 

කශළ ්  ඔබතුමා ා්දනා තී්දුවව ශම ක්ක: කියකා. ඒ ශ කාශ  

ඔබතුමා ශකළි්ද කි වා  "මම හිතට එක ව එවීි  තී්දුවව්ක 

ා්දශ්ද නීහී  මම කාටව්  වා කිය්දශ්ද නීහී  මම වා 

කිය්දශ්ද ජනාධිපතිතුමාටිත  අාමීතිතුමාටිත විතරිත" කියකා.  ඒ 

හිතය තුළ දාශාන ඔබතුමා ශ්  ශම ශහ ශ් දී කටයුතු කරනවා 

තතීිත මම වි ථවාස කරනවා. ගකසථ අකහ්තශපරුම තමතිතුමා 

ිරගි්ද ිරාටම හිර කර්දන හීුවවා. අ්දතිශ් දී එතුමා අමාතය ුරරය 

:ාකා ගියා කියකා ශ්  රශේ ශේ පාකනය ාීන ශ් ශරන පුුචි 

:රුශව්ක වුණ්  :්දනවා. හීබීිත  :ී්ද ඒකට ගමිය්ක තියකා 

තිශයනවා. මම  ය නීතිව අහනවා  තමති ගමිය්ක තබාශාන ශ්  

රශේ ස් ප්  විු ණන ශ කාවක ඔබතුමා්  ශ්  උවටකට හුමශවකා 

ද්දනවා:  එශහම නී් න්  එශහම ශ:ය්ක ශවන්න ශ:්දශ්ද නීහී 

කියන සහතිකය නීවත වතාව්ක ජාතියට ශ:්දන ඔබතුමාට 

පුළුව්ද: කියකා. 

 
ගු ේදය ගේමන්ිළල මහ ා  
(ைொண்புைிகு உதய கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ාරු ම්දත්රීතුමි    දතාම වී:ා්  ප්ර ථනය්ක මතු කිරීම ාීන 

ඔබතුමාට මශේ ප්රණාමය පු: කරනවා. ූලකාසනාරූඪ ාරු 

ම්දත්රීතුමි   ශත ව ටීුකි ස් බ්දධශය්ද ශ්  ිරනවක පීතිරී 

ය්දශ්ද හුඹසථ බිය්ක. පුුචි ත් ත්ක මත ශක ු  ශබ රුව්ක හ:්දන 

පුළුව්ද සමහර ශේව ව තිශබනවා. ශ් ශ්ක පුුචි ත් ත්කව්  නීහී. 

"ත්රිු ණාමකශආ ශත ව ටීුකි ටික ශ:්දන යනවා  ද්දිරයාුව 

විශේ  ශ වක් වරයාිත  බක ්කති අමාතයවරයාිත ාම්ද කරපු 

ශහිකශක ්තටරය ශම්දන" කියකා විප්කණශආ ශහ්කට්  අ්තපුහාමි 

ම්දත්රීතුමා ශහිකශක ්තටරය්ක ශප්දවමි්ද ජනමාධය හමුවකදී 

කි වා මම :ී්කකා. එතුමා හිතනවා තති  ශ්  රශේ ජනතාව 

ක්දශ්ද තණශක ළ කියකා. එතුමා අපහාස කශළය ශ්  රශේ 

ජනතාවටිත. ද්දිරයාුව විශේ  ශ වක් වරයා මාව හමු ශව්දන 

අවසථථාව්කව්  ද වකා නීහී. එශහම හමුවීශ්  අව යතාව්ක මතු 

ශවකා්  නීහී.  

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   ශත ව ටීුකි ද්දිරයාවට 

ශ:්දන ශ:ය්ක නීහී.  ශත ව ටීුකි  22ම ද්දිරයාවට දීකා දවරිත; 

ස:ාකාිකකවම දීකා දවරිත. ද්දුව-කුකා ගිවිුමශ්  ශක ටස්ක ශකස 

737 738 



පා් ිකශ් ්දතුව 

සීකශකන  ශ .්් . ජයව් ධන ජනාධිපතිතුමා්   රජී  ාා්දධි 

අාමීතිතුමා්  අතර හුවමාරු වූ ිකපිශආ- [බාධා කිරීම්ක  මට ශ් ක 

කිය්දන ශ:්දන. රජීවි ාා්දධි අාමීතිතුමා්   ශ .්් . ජයව් ධන 

ජනාධිපතිතුමා්  අතර හුවමාරු වූ ිකපිශආ ශ:වීි  ශේ:ශආ 

තු්දවීි  උපශේ:ශආ දතා පීහීිරිකව සාහ්ද ශවනවා  

"ත්රිු ණාමකශආ ශත ව ටීුකි සුව් ධනය කළ හී්කශ්ක ද්දිරයාව 

සම  පමණිත" කියකා.   89දී්   0223දී්  තමු්දනා්දශසයකා එම 

ශත ව ටීුකි ටික ද්දිරයාවට දීකා දවරිත. ඒ ශත ව ටීුකි යළි අප 

සතු කර ාීමශ්  වීග පිළිශවළ්ක සකසථ කර ා්දන තමිත මම 

ද්දිරයාව සම  හී්තශපමි්ද වසර්ක පුරා බරපතළ වෑයමක ශයදී 

ද්දශ්ද.  :ී්ද ශ:්දන ශ:ය්ක නීහී. ුව්දශ්ද තමු්දනා්දශසයකාිත. 

:ී්ද මම උ් සාහ කර්දශ්ද තමු්දනා්දශසයකා ුව්දුව ශේ ්පහු 

ා්දනිත. ්පහු ා්දන හ:නශක ට කවුරු හිප "ශ:නශවෝ  

ශ:නශවෝ" කියකා කෑ ාහනවා න්   ඒ අය ද්දිරයාශ  වුවමනාව්ක 

දටු කරන අය මිස්ක  කුකාශ  වුවමනාව්ක ශවුවශව්ද ශපම 

ිකටින අය ශන ශවිත කියන එක මම දතාම වා කීශම්ද ප්රකා  

කර්දන ඕනෑ.  

 

ගු තහක් ර් අප්පුහාමි මහ ා 
(ைொண்புைிகு தஹக்டர் அப்புஹொைி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

ාරු තමතිතුමි   ඔබතුමා මශේ නම කියපු ි සාිත මම කථා 

කර්දශ්ද. ඔබතුමා කි වා  හාමු මහ් තයාශේ ශා:ර බ වකා 

වාශේ තමිත ඔබතුමා ශ්  :වසථවක ්ඩුක්ශ  ද්දශ්ද කියකා.   

අශන්ක ශත ව ටීුකි 95ම ද්දිරයාවට ශ:නවා:  නීේ: කියකා ශ්  

ාරු ස ාවට සථථිර ව ශය්ද කිය්දන.  

 

ගු ේදය ගේමන්ිළල මහ ා  
(ைொண்புைிகு உதய கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   ශහ්කට්  අ්තපුහාමි ම්දත්රීතුමා 

කථා කරන එක ශබ ශහ ම ශහ ාිත. කථා කර්දන කික්ද එතුමා 

කරුණු හී:ෑරීම්ක කරකා කථා කරනවා න්   ඒක එතුමාට ඡ්ද:ය 

ුව්ද ජනතාවට කරන ශාෞරවය්ක විධියට මා සකකනවා. ාරු 

ම්දත්රීතුමි   එම ශත ව ටීුකි  22ම තමු්දනා්දශසයකා ද්දිරයාවට 

දීකා දවරිත. අපට අමුතුශව්ද ශ:්දන ශ:ය්ක නීහී. ටීුකි  22ම 

දීකාිත තිශබ්දශ්ද. 0223දී අ් ස්ද කරපු ගිවිුමම බක්දන. මම ඒ  

වා්දති්  එ්කකිත කි ශ . ඒක බක්දන.   තමු්දනා්දශසයකා කිික 

ශ:ය්ක කියව්දශ්ද නීතුව ශමතීනට තවි වකා ශබ රුවට කථා 

කර්දන එපා. 0203දී ්පහු ශ:්දශ්ද නීහී. පවතින ගිවිුමම වසර 

35්ක සාහා අ් ස්ද කරපු ගිවිුමම්ක. ඒ වසර 35 දවර වුණාම 

නීවත්  ද්දිරයාවටම තමිත අිතති ශව්දශ්ද. ද්දුව-කුකා 

ගිවිුමශ්  ශ:වීි  ශේ:ශආ තු්දවීි  උපශේ:ශය්ද ඒ ශත ව ටීුකි 

ස:හටම ද්දිරයාවට ශ:්දන බීඳිකා දවරිත. අපි ශ්  උ් සාහ 

කර්දශ්ද  තමු්දනා්දශසයකා ස:හටම ද්දිරයාවට ුව්දුව ශේ යළි 

කුකාව සතු කර ා්දනිත.  
 

ගු තහේෂා වි ානතේ මහ ා 
(ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   මශේ ශ:වීි  අතුරු ප්ර ථන 

ශමයිත.  

ාරු තමතිතුමි   මා :්දනා තරමි්ද දීකා තිශබ්දශ්ද ශත ව 

ටීුකි  0ිත. ඔබතුමා  22්ක  කියනවා. එම ශත ව ටීුකි  22ම අපට 

ා්දන පුළුව්ද න්   ඔබතුමාශේ ඒ ක්රියාමා් ාය  ාීන ශ්  රශේ 

ජනතාව අනාාතශආ්  කතා කරාවි  "ශම්දන  දතිහාසශආ 

ශමවීි  තමතිවරශය්ක ශ්  වාශේ කාක සීමාවක ශ්  විධියට 

කටයුතු කර තිශබනවා" කියකා. ාරු තමතිතුමි   මම 

ඔබතුමාශා්ද අහන ශ්  ප්ර ථනයට ඔබතුමා සාධාරණ උ් තරය්ක 

ශ:්දන. ශම ක:  අශන්ක තමතිවරයාශා්ද අහකා වීග්ක නීහී. 

ප්ර ථනය තහුවාට ඒ තමතිතුමාට උ් තර ශ:්දන ශ් ශර්දශ්ද 

නීහී. ඔබතුමා කීබිනේ එශ්ක ද්දන  ශ්  විණයයට ස් බ්දධ 

තමතිවරයු  විධියට මම ඔබතුමාශා්ද ශ්  ප්ර ථනය අහනවා.  

LNG බකාාාරය ස් බ්දධ ගිවිුමම - agreement - පුමගිය ිරනක 
රාත්රී  0.26ට අ් ස්ද කළා කියකා කථා ශවනවා. නමු්   අපි 

තවම්  ඒ ගිවිුමම :ී්කශ්ක නීහී. එම ගිවිුමශ්  තිශබන කාරණා 

ාීන අ: රශේ ජනතාව තවම හිපයට :්දශ්ද නීහී. ඔබතුමා ශත ව 

ටීුකි ටික ශබ්රාා්දන ශමශහය දාකා උ් සාහ ා්දනශක ට  

LNG බකාාාර ි ් මාණය ශවකා  LNG සීප ශ්  

ඒකාධිකාරය්ක තශමිපකාුව සමාාම්ක විික්ද ි ් මාණය කර 

ාීමශ්  අනතුර්ක තිශබනවා:  ඔබතුමා එක පාරටම "එශහම 

එක්ක නීහී" කියනවා න්   මා තව්  කාරණය්ක :ීන ා්දන 

කීමීතිිත.  ඒ තමිත  එවීි  ත් ් වයකට ්ශව ්   තශමිපකාව 

ශමශහය supplying  power තබා ා් ශත ්  අපට අනතුර්ක 
තිශබනවා: කියන ප්ර ථනයට මට උ් තරය්ක ශ:්දන.  

ඒ වාශේම  ඔබතුම්දකාශේ ාරු ජනාධිපතිතුමා සහ කීබිනේ 

මඩුගකය ශප ශර ්දුව වුණා  ශ්  රශේ ශේපළ කිිකව්ක 

විු ණ්දශ්ද නීහී  පුමගිය යහපාකන ්ඩුක්ව විු ණපු ශේපළ  

වරාය පවා නීවත අිතති කර ා්දනවා කියකා. නමු්  :ී්ද 

විු ණන ශේපළ අපට න්  කරකා කිය්දන පුළුව්ද. [බාධා 

කිරීම්ක  නීහීිත කි වාට විු ණනවා ශ්ද  නී් න්  බුව 

ශ:නවාශ්ද. ශ්  ප්ර ථනය හීම ශකනාශා්දම අහ්දන බීහී. රටට 

්:රය කරන  ය්  කිික :ීුවම්ක තිශබන   ශ්  රට ාීන ්:රය්ක 

තිශබන තමතිවරයු  වන ඔබතුමා ඒ සථථාවරයට එක ව ශ්  ාරු 

ස ාශ  වාිත ශවකා නීහී  කියා මම වි ථවාස කරනවා. නමු්   ශ්  

ශවුවශව්ද සාධමය මීිරහ්  වීම්ක ශව්දන ඔබතුමාට හිතය්ක 

තිශබනවා:  ශ්  ශවුවශව්ද ය්  කිික ක්රියාමා් ාය්ක ා්දන 

තිශබන අවසථථාවක  අක්ම ාණශ්ද ගකසථ අකහ්තශපරුම 

තමතිතුමා ා්  ක්රියාමා් ායව්  අරශාන ශ්  රට ශවුවශව්ද ය්  

පජ වුගය්ක ශ:්දන ඔබතුමා ූ :ාන් : කියන කාරණය මා :ීන 

ා්දන කීමීතිිත.  මම ශ්  ප්ර ථනය ඔබතුමාශා්ද අහ්දශ්ද  ශ් ක 

හීම ශකශනු ශා්දම අහකා වීග්ක නීති ි සා සහ උ:ය 

ා් ම්දපිකශේ band එක ශ් කට විරුේධ band එක්ක කියා 

වි ථවාස කරන ි සාිත. 

 
ගු ේදය ගේමන්ිළල මහ ා  
(ைொண்புைிகு உதய கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ාරු ම්දත්රීතුමි   ශත ව ටීුකි  22්ක වුශඩු ශක ශහ ම: 

කියකා ඔබතුමා තහුවා. වටව්ද හමු:ාවට අය්  යානය්ක කගා 

ශාන වීටිකා එක ටීුකිය්ක විනා ශවකා තිබුණු ි සා 

තමු්දනා්දශසයකාශේ ්ඩුක්ව කාකශආ ශත ව ටීුකි   ිත LIOC 

එකට  ාර ුව්දශ්ද.  ාර ුව්දශ්ද ශත ව ටීුකි   ්ක වුණ්   LIOC 

එක එම ටීුකිය යළි එතීන හ:කා තිශබන ි සා :ී්ද ටීුකි  22්ක 

බවට ප් ශවකා තිශබනවා. LNG ස් බ්දධශය්ද අහපු ප්ර ථනයට 
උ් තරය ශව්දශ්ද  "ඔ   ඒ ස් බ්දධශය්ද අමාතය මඩුගකයට 

පත්රිකාව්ක දිරිපප්  වුණා"  කියන එකිත. 

උපාය මා් ගික ව ශය්ද වී:ා්  ස් ප්  රැක ාීමම 

ශවුවශව්ද අපි ශපම ද්දනවා. ාරු ම්දත්රීතුමි   ශපෞේාිකක 

අු ය බක ්කතිය හා ස් බ්දධ වයාපාරවකට ස් බ්දධ වනවාට 

අපි විරුේධ නීහී. එශසය ිකයයට 42්ක ශක ටසථ මිකදී ාීමම 

ස් බ්දධශය්ද මට න්  ප්ර ථනය්ක නීහී. මශේ ප්රතිප් තිවකට 

එිත්ද කිිකම බාධාව්ක නීහී. අ: අශ්ත රශේ ිකයයට  22්ක 

ශපෞේාිකක අු යට අිතති mini-hydros තිශබනවා. ිකයයට  22්ක 

ශපෞේාිකක අු යට අිතති ූ ් ය විුවික බකාාාර  ුමළු විුවික 

බකාාාර තිශබනවා. ඒ ි සා ඔය කියන ිකයයට 42 ශක ටසථ මිකදී 

ාීමම ාීන න්  කිික ප්ර ථනය්ක නීහී. [බාධා කිරීම්ක  ඔ . 

තශමිපකාුව සමාාමට ාෑසථ පිළිබා ඒකාධිකාරය කබා දීම අපට 

ප්ර ථනය්ක තමිත. එය අශ්ත බක ්කති ුමර්ක කතතාවට බකපා්දශ්ද 

ශක ශහ ම:  යහ පාකනයට බකපා්දශ්ද ශක ශහ ම:  රාජය 

739 740 

[ාරු උ:ය ා් ම්දපික මහතා  
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තා්දත්රික සබාතාවකට බකපා්දශ්ද ශක ශහ ම: වාශේම අප 

කීණීමට බකාශප ශර ් තු වන ම්දනාර්  ශද්රෝජ ශආ ාෑසථ ි ධි 

සාහා ්ශයෝජකය්ද ්ක් ණණය කිරීමට බකපා්දශ්ද 

ශක ශහ ම: කියා මා අමාතය මඩුගකයට ි රී්කණණ ශ:ක්ක 

දිරිපප්  කර තිශබනවා. ඒ කාරණා අමාතය මඩුගකය තතුශළය 

තිශබ්වි. 

 
ගු සිවඥානේ ශ්රී සන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீத ன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
 

නැඟී සිටිතේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ාරු ිකවඥාන්  ශ්රීතර්ද ම්දත්රීතුමා. 

 

ගු සිවඥානේ ශ්රී සන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீத ன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
வலுசக்தி அமைச்சர் தகௌ வ உதய கம்ைன்பில 

அவர்களிடம் விரசடைொன ஒரு ரகொொிக்மகமய முன்மவக்க 

விரும்புகின்ரறன். Hon. Minister, Please.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ාරු තමතිතුමා  ඔබතුමා කීමීති න්  පීහීිරික කිරීම්ක 

කර්දන.  
 

ගු ේදය ගේමන්ිළල මහ ා  
(ைொண்புைிகு உதய கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ාරු ම්දත්රීතුමා  එශහම න්  අහ්දන.  

 

ගු සිවඥානේ ශ්රී සන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சிவஞொனம் சிறீத ன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
தகௌ வ அமைச்சர் அவர்கரள, உங்களுமடய விமடகள் 

தபொருத்தைொனதொக இருந்தமத நொன் அவதொனித்ரதன். 

ஆனொல், வடக்கு ைொகொணத்திரல இருந்த ஒர தயொரு 

எொிதபொருள் ரசகொிப்பு நிமலயைொன கிளிதநொச்சி எொிதபொருள் 

ரசகொிப்பு நிமலயைொனது, இன்று அடிரயொடு இல்லொைல்ரபொய் 

விட்டது. அந்த இடத்தின் முற்பகுதியில் தனியொருக்கு 

எொிதபொருள் விற்பமன நிமலயதைொன்று ைட்டும் அமைத்துக் 

தகொடுக்கப்பட்ட நிமலயில், அந்தக் கொணியின் ைிகுதிப் பகுதி 

தவறுமையொக இருக்கின்றது. யொழ்ப்பொணம், கிளிதநொச்சி, 

வவுனியொ, ைன்னொர் ைற்றும் முல்மலத்தீவு ஆகிய 05 

ைொவட்டங்கமளயும் உள்ளடக்கும் வமகயில் ஒரு தபொிய 

நிலப்ப ப்பில் கிளிதநொச்சியில் இருந்த எொிதபொருள் ரசகொிப்பு 

நிமலயம் இதுவம  புன மைக்கப்படவில்மல. நொன் இந்தப் 

பொ ொளுைன்றத்திற்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 12 ஆண்டு 

களொகின்றன. இக்கொலப் பகுதியில் இது சம்பந்தைொகப் பல 

ரகள்விகமளக் ரகட்டிருக்கின்ரறன். இது சம்பந்தைொன ரகள்வி 

ஒன்மற உங்களுக்கும் முன்மவத்திருந்ரதன். ஆனொல், 

இதுவம  அதற்கு விமட கிமடக்கவில்மல. ஆமகயொல், 

தயவுதசய்து அந்த எொிதபொருள் ரசகொிப்பு நிமலயத்மதப் 

புன மைத்துத் தருைொறு ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.  

கடந்த கொலங்களில் ததன்பகுதியிலிருந்து புமகயி தம் 

மூலம் எொிதபொருள் தகொண்டுவ ப்பட்டு அங்கு ரசகொிக் 

கப்பட்டது. அங்கிருந்துதொன் ஏமனய இடங்களுக்கு 

எொிதபொருள் விநிரயொகிக்கப்பட்டது. இப்தபொழுது, தகொழும்பி 

லிருந்து ரந டியொகரவ bowsers மூலம் எொிதபொருள் 

தகொண்டுவருகின்ற நிமலமை இருக்கின்றது. ஆகரவ, அந்த 

எொிதபொருள் ரசகொிப்பு நிமலயத்மதப் புன மைப்பதற்கு 

ஏரதனும் வொய்ப்பு உண்டொ? தயவுதசய்து, இமதப் பற்றி 

ஏதொவது தசொல்ல முடியுைொ? 

 
ගු ේදය ගේමන්ිළල මහ ා  
(ைொண்புைிகு உதய கம்ைன்பில) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   එතුමා දතා වී:ා්  ප්ර ථනය්ක 

මතු කශළය. හිප න්   උතුරු පළාශ්  කිිකශන ච්චිය වාශේ 

ප්රශේ යක තමිත අශ්ත ද්දධන ාබගාව තිබිය යු් ශ් . එශසය 

ශන වන හි්ද:ා  එතුමා දතා ි වීරැිරව සාහ්ද කළා වාශේ අශ්ත 

ශත ව බවුස්  ක්දකස්දතුශ් ට අරශාන ගිහි්ද  ව ි යාව :්කවා 

්පහු පහළට අරශාන එනවා. හීබීිත ාරු ම්දත්රීතුමි   

ඔබතුමා්  :්දනවා- [බාධා කිරීම්ක  මම පිළිතුර ශ:්දන් . ඒ ි සා 

අපි :ී්ද බකාශප ශර ් තු ශවනවා - [බාධා කිරීම්ක  එය 

ක්දකස්දතුශ් ට ශාන ගිය ශහයතුව ශ් කිත. යු: සමශආ අශ්ත ඒ-  

මා් ාය වසා තීබුණා. හිරික අව යතාවකදී ශා ගබි්  මා් ාශය්ද 

වාශේම නී  මඟිුව්  ද්දධන ශාන ය්දන පුළුව්දකම තිශබ්දන 

ඕනෑ ි සා තමිත ද්දධන ාබගාව ක්දකස්දතුශ්  පව් වාශාන 

ය්දශ්ද. ද්දධන ාබගාව රට මී:ට ශාන එමු කියන ශයෝජනාව 

මා අශ්ත ි කධාිප්දට දිරිපප්  කළා. එතශක ට අශ්ත ි කධාිප්ද 

කි වා  ද්දධන අව යතාශව්ද ිකයයට 85්කම යාපනය 

අ් ධේවීපයට වන ි සා එය ක්දකස්දතුශ්  පීවීතීම ාීටුදව්ක 

නීහී කියකා. ාරු ම්දත්රීතුමි   ඔබතුමා :කින ශ්  ප්ර ථනය ශ්  

පා් ිකශ් ්දතු සතිය තතුළත ිකඛිතව මට දිරිපප්  කශළ ්   මා ඒ 

ප්ර ථනය ාීන ි කධාිප්ද සම  යළි සාකච්ඡා කරකා  ඔබතුමාට 

පිළිතුර්ක එව්දන් . 

 
 

ම් ල සාජපක්ෂ ජා න් ස ගුවන් ත  ුපපතළේ වී 
ගබඩා කිීමම: විස ්ස 

ைத்தள  ொ பக்ஷ சர்வரதச விைொன நிமலயத்தில் 
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18. ගු යූ.තක්. සුමි් ේඩුු ඹුස මහ ා 
(ைொண்புைிகு யூ.ரக. சுைித் உடுகும்பு )  

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura) 

සුචාරක අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය- ( )  

(අ)  (i) ම් තක රාජප්කණ ජාතය්දතර වටව්ද ශත ටුපළ ශ්රී 
කුකාවට ස් පත්ක වන බව් ; 

 (ii) පුම ගිය රජය සමශආදී එහි වී ාබගා කරන ක: 
බව් ; 

 එතුමා :්දශ්ද:  

(්) (i) දහත සාහ්ද වටව්ද ශත ටුපළ තුළ වී ාබගා 
කිරීමට හීකියාව්ක තිශබ්:; 

 (ii) එම වටව්ද ශත ටුපශළය වී ාබගා කරන ක: සථථානය 
කවශ් :; 

 (iii) ාබගා කරන ක: වී ප්රමාණය ශක පමණ:; 

 (iv) ඒ සාහා උපශ:සථ ශ:න ක: පුේාකය්දශේ න්  
කවශ් :; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

741 742 



පා් ිකශ් ්දතුව 

(ත) (i) වී ාබගා කර තීබීශම්ද පුම එම පිපශ්රය 
ප්රතිසුසථකරණය කිරීම සාහා වීය කරන ක: මු:ක 
ශක පමණ:; 

 (ii) ඒ සාහා වාකිව යුතු පුේාකය්දශා්ද එම මු:ක 
අය කර ාීමමට කටයුතු කර තිශබ්:; 

 (iii) ශන  එශසය න්   දිරිපශආදී  අය කර ාීමමට 
කටයුතු කර්දශ්ද:; 

 ය්දන්  එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ඈ) ජාතය්දතර වටව්ද ශත ටුපළ්ක තුළ වී ාබගා කිරීශම්ද ශ්රී 
කුකාව අ්දත් ජාතික ව ශය්ද අපකී් තියට ප්  වූශආ: 
ය්දන තවුවරට්  එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ද) ශන  එශසය න්   ඒ  ම්ද:  
 

சுற்றுலொத்துமற அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) ைத்தள  ொ பக்ஷ சர்வரதச விைொன நிமலயம்  

இலங்மகக்குப் தபரும் தசொத்தொக உள்ளததன் 

பமதயும்; 

 (ii) கடந்த ஆட்சிக் கொலத்தில் அதில் தநல் களஞ்சியப் 

படுத்தப்பட்டததன்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொ ொ? 

(ஆ) (i) ரைற்குறிப்பிட்ட விைொன நிமலயத்தில் தநல் 

களஞ்சியப்படுத்தும் சொத்தியம் உள்ளதொ என்ப 

மதயும்; 

 (ii) ரைற்படி விைொன நிமலயத்தில் தநல் களஞ்சியப் 

படுத்தப்பட்ட இடம் யொததன்பமதயும்; 

 (iii) களஞ்சியப்படுத்தப்பட்ட தநல்லின் அளவு 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iv) இதற்கொக ஆரலொசமன வழங்கிய ஆட்களின் 

தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) (i) தநல் களஞ்சியப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் அவ் 

வளொகத்மத ைீளப் புன மைப்பதற்குச் தசலவிடப் 

பட்ட ததொமக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (ii) அதற்குப் தபொறுப்புக்கூறரவண்டிய ஆட்களிட 

ைிருந்து அப்பணத்மத அறவிடுவதற்கு 

நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iii) இன்ரறல், எதிர்கொலத்தில் அறவிடுவதற்கு  

நடவடிக்மக எடுக்கப்படுைொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஈ) சர்வரதச விைொன நிமலயதைொன்றில் தநல் களஞ்சியப் 

படுத்தியதன்மூலம் இலங்மக சர்வரதச ொீதியொக 

அபகீர்த்திக்கு உள்ளொனதொ என்பமதயும் அவர் ரைலும் 

இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(உ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Tourism: 

(a) Is he aware that - 

 (i) the Mattala Rajapaksa International Airport 
is an asset for Sri Lanka; and 

 (ii) paddy was stored there under the former 
Government? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether it is possible to store paddy in the 
said Airport; 

 (ii) the place where paddy was stored in that 
Airport; 

 (iii) the amount of paddy stored there; and 

 (iv) the names of persons who advised to do so? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) the amount of money spent for 
rehabilitating the premises subsequent to 
the storing of paddy; 

 (ii) whether action has been taken to recover 
that amount from the persons responsible 
for that; and 

 (iii) if not, whether action will be taken to 
recover that in due course? 

(d) Will he further inform this House whether Sri 
Lanka's international reputation was tarnished as a 
result of storing paddy at an international airport?  

(e) If not, why?  
 
ගු  ඩී. වී. චානක මහ ා (ගුවන් තසේවා හා අපනයන 
කලාප සාංවර්ධාන සාජ අමා තුමා)  
(ைொண்புைிகு டி.வி. சொனக - விைொனச் ரசமவகள் ைற்றும் 

ஏற்றுைதி வலயங்கள் அபிவிருத்தி இ ொ ொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. D.V. Chanaka - State Minister of Aviation and 
Export Zones Development) 
ාරු කථානායකතුමි   සුචාරක අමාතයතුමා ශවුවශව්ද මා 

එම ප්ර ථනයට පිළිතුර ශ:නවා. 

(අ) (i) ම් තක රාජප්කණ ජාතය්දතර වටව්ද ශත ටුශප ළ 
ශ්රී කුකාවට ස් පත්ක ශ .   

 (ii) වටව්ද ශත ටුශප ළ හා වටව්ද ශසයවා (ශ්රී කුකා) 
(ශපෞේාිකක) සමාාම හා වී අ ශකවි මඩුගකය 
අතර 02 5 සී්තතී් බ්   5 ිරන තති කරා්  
අවශබෝධතා ගිවිුමශමහි එක තාව මත ම් තක 
රාජප්කණ ජාතය්දතර වටව්ද ශත ටුශප ශළහි 
වටව්ද බක් ප් ය්දතශආ වී ාබගා කර තත. වටව්ද 
ශත ටුශප ළ හා වටව්ද ශසයවා (ශ්රී කුකා) 
(ශපෞේාිකක) සමාාම ශවුවශව්ද එවකට එහි 
ස ාපති ්න්ද: විමකශසයන මහතා හා වී අශකවි 
මඩුගකය ශවුවශව්ද එවකට එහි ස ාපති එ් .බී. 
ිරසානායක මහතා ශමම ගිවිුමමට අ් ස්ද කර 
තති අතර  එහි පිටපත්ක  තමුණුම 2  ව ශය්ද 
දිරිපප්  කරමි.   

 

  වී ාබගා කිරීම සාහා වූ අවශබෝධතා ගිවිුමමට 
එළඹීමට ශපර වී අශළවි මඩුගකශආ 
ස ාපතිවරයා විික්ද 02 5.28.25වන ිරනීතිව 
"ස ාපති  ශ්රී කුකා වටව්ද ශසයවා අධිකාිපය" ශකස 
අමතන ක: ිකපියට අුවව 02 5 යක ක්දනශආ වී 
මිකදී ාීමමට ප්රමාණව්  ාබගා පහුමක්  වී 
අශකවි මඩුගකය සතුව ශන මීති ශහිත්ද ම් තක 
වටව්ද ශත ටුශප ශළහි තති ාබගාවක වී ශත ා 
ාබගා කිරීමට තති හීකියාව පිළිබාව ශස යා 
බකන ශකස එවකට ාරු අග්රාමාතයතුමා විික්ද 
උපශ:සථ  කබා දී තති බව සාහ්ද කර තත.  

  එම ිකපිය තමුණුම 20 ව ශය්ද දිරිපප්  කරමි. 

  තමුණු්  2  සහ 20 සවාග * කරමි. 
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[ාරු යූ.ශ්ක. ුමමි්  උක්ු ඹුර  මහතා  

————————— 
*  පුස ්කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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  ඒ අුවව  02 5.2 .2  ිරන ිකට ම් තක රාජප්කණ 
ජාතය්දතර වටව්ද ශත ටුශප ශළය වටව්ද බක් 
ප් ය්දත ශා ගනීඟි වක වී අශකවි මඩුගකශආ 
බකය ක්  ි කධාිපශයු  විික්ද  ාර ා්  බව්   ඒ 
අුවව අවශබෝධතා ගිවිුමම්ක අ් ස්ද කළ යුතු 
බව්   02 5. 2.2  ිරනීතිව වටව්ද ශත ටුශප ළ හා 
වටව්ද ශසයවා (ශ්රී කුකා) (ශපෞේාිකක) සමාාශ්  
ස ාපතිවරයා විික්ද වී අශකවි මඩුගකශආ 
ස ාපති ශවත :්දවා තත.  

(්) (i)   ජාතය්දතර වටව්ද ශත ටුශප ළක එශකස වී ාබගා 
කිරීශ්  හීකියාව්ක නීත.  

 (ii)  එම වටව්ද ශත ටුශප ශළය වී ාබගා කරන කේශේ 
 වටව්ද බක් ප් ය්දත ශා ගනීඟි වක තුළ ය. 

 (iii)  වී බුස ව   9 9 4.88කි.  (4 254 9 5kg) 

 (iv)  2015.08.05 වන ිරනීතිව "ස ාපති  ශ්රී කුකා වටව්ද 
ශසයවා අධිකාිපය" ශකස අමතන ක: ිකපියට අුවව 
02 5 යක ක්දනශආ වී මිකදී ාීමමට ප්රමාණව්  
ාබගා පහුමක්  වී අශකවි මඩුගකය සතුව 
ශන මීති ශහිත්ද ම් තක රාජප්කණ ජාතය්දතර 
වටව්ද ශත ටුශප ශළය තති ාබගාවක වී ශත ා 
ාබගා කිරීමට තති හීකියාව පිළිබාව ශස යා 
බකන ශකස ාරු අග්රාමාතයතුමා විික්ද උපශ:සථ 
කබා දී තත.  

  ඒ අුවව වටව්ද ශත ටුශප ළ හා වටව්ද ශසයවා           
(ශ්රී කුකා) සමාාශ්  ස ාපතිවරයා විික්ද 
02 5.2 .2  ිරනීති ිකපිශය්ද වී අශකවි 
මඩුගකශආ ස ාපතිවරයා ශවත ම් තක වටව්ද 
ශත ටුශප ශළය වී ාබගා කිරීමට අ:ාළ අව ශබෝධතා 
ගිවිුමම්ක අ් ස්ද කරන ශකසට :්දවා යවන කදී . 
එම ිකපියට අුවව අවශබෝධතා ගිවිුමමට වටව්ද 
ශත ටුශප ළ හා වටව්ද ශසයවා සමාාම ශවුවශව්ද 
එහි ස ාපතිවරයා විික්ද අ් ස්ද කර තත. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please!  

ිරවා විශ කයට ශපර  ශ්  ප්ර ථනයට ස් පූ් ණ පිළිතුර කබා දීම 

සාහා අව ය කාකය කබා දීමට ාරු ස ාව එක :  

 
ගු මන්්රීවු  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 
ගු  ඩී.වී. චානක මහ ා   
(ைொண்புைிகு டி.வி. சொனக)  

(The Hon. D.V. Chanaka) 

(ත) (i)   ම් තක රාජප්කණ ජාතය්දතර වටව්ද 
ශත ටුශප ශළහි වී ාබගා කර තීබීශම්ද පුම එම 
පිපශ්රය යළි ප්රතිසුසථකරණය කිරීශ් දී VRV වායු 
සමීය කරණ පේධතිය හා ස්දි ශ :න පේධතිය - 
fiber splicing - අුද් වීිතයා කිරීම සාහා සහ එකී 
පිපශ්රය පිිපිකුව කර යථා ත් ් වයට ප්  කිරීමට 
රුපිය ව    32 28 .55ක මු:ක්ක වටව්ද 
ශත ටුශප ළ හා වටව්ද ශසයවා (ශ්රී කුකා) (පුේාිකක) 
සමාාම වීය කර තත. 

  වටව්ද බක් ප් ය්දතශආ සවි කර තති පාක්  
තරාිරය අුද් වීිතයා කිරීම හා වායු සමීය කරණ 
ය්දත්ර නීවත සථථාපනය කිරීම සාහා ශ්රීකුක්ද 
වටව්ද සමාාමට පිළිශවළි්ද රුපිය ව 

   9  362.22්ක හා රුපිය ව    4  222.22ක 
මු:ක්ක : වීය වී තත. ඒ අුවව  ශ්රීකුක්ද වටව්ද 
සමාාම වීය කර තති මුළු මු:ක රුපිය ව 
0 302 362.22්ක ශ . 

 (ii)   රුපිය ව    32 28 .55්ක වූ  වටව්ද ශත ටුශප ළ හා 
වටව්ද ශසයවා සමාාමට ිකුව වූ පාක්ව ශවුවශව්ද 
මු: ව කබා ශ:න  ශකස 02 9.2 .20  02  . 0. 2 
හා 020 .2 .   ිරනීතිව අවසථථා ාණනාවකදීම වී 
අශකවි මඩුගකයට :්දවා තත. 

  2021.02.24 ිරනීතිව වී අශකවි මඩුගකශආ 
ස ාපති :්දවා ත් ශ්  ශමකී මු: ව ශාවීමට 
තීරණය්ක ාුව කීබුව: ඒ සාහා මු: ව ශාවීමට 
ප්රතිපා:න ්යතනය සතුව ශන පවතින බවිත. 

 (iii)   වී අශකවි මඩුගකශය්ද එකී මු:ක අය කර 
ාීමමට ිකහි කීාවීම්ක ව් ණ 02   ශ:සී් බ්  මස 
 2වන ිරන යවා තත්   ඊට : පිළිතුර්ක 
ශන කීබුණු ශහිත්ද ව් ණ 020  ශපබරවාිප මස    
ිරනීතිව : වී අශකවි මඩුගකය ශවත නීවත 
ිකපිය්ක ශය මු කර තත. 

  එම ිකපියට පිළිතුරු ව ශය්ද 020 .20.04 ිරනීති 
පිළිතුරු ිකපිශය්ද :්දවා ත් ශ්  ම් තක වටව්ද 
ශත ටුශප ශළය වී ාබගාව ස් බ්දධශය්ද 
ජනාධිපති ශක මිණ්ද ස ාව මඟි්ද කරුණු 
විම්  නය කර තති බවට වා් තා වන ශහිත්ද එම 
ශක මිණ්ද ස ාශ  ි ් ශේ ය්ද ස් බ්දධශය්ද 
රජය ාුව කබන තීරණ මත දිරිප ක්රියා මා් ා 
ාීමම ුමුවුම බව්   ශ්  වන විට වී අශකවි 
මඩුගකය කටයුතු කරුව කබ්දශ්ද මහා 
 ාඩුගාාාරශය්ද කබා ශ:්දනා වූ ප්රතිපා:න 
මඟි්ද හා බීුු වික්ද කබා ශ:න ණය ප:න්  
කරශාන බීවි්ද ශමම අකා ය ශාවීමට මු: ව 
ප්රතිපා:න වී අශකවි මඩුගකය සතුව ශන මීති 
බව්  ය. 

(ඈ)   ශ්  පිළිබාව ජාතය්දතර මාධය තුළි්ද කරන ක: ප්රචාර 
ශහයතු ශක ටශාන ම් තක රාජප්කණ ජාතය්දතර වටව්ද 
ශත ටුශප ශළහි සක්රිය ාවය පිළිබාව ය්  ය්  විමසී්  
කරන කදී. 

 ම් තක වටව්ද ශත ටුශප ශළය වී ාබගා කිරීම ි සා 
ශේපළවකට ිකුව වූ ූලකයමය පාක්ව රුපිය ව 
0 288 24 .55කි. ඊට අමතරව වීිතපුර මාස හය හමාරක 
කාකය්ක වී ාබගා කර තිබීම සාහා වූ ශන ශාවන ක: බුව 
මු:ක රුපිය ව 5 408 35 .63්ක වන අතර ශන ශාවූ විුවික 
සහ ජක බි වප් වක වටිනාකම 020 .2 .3 වන විට 
රුපිය ව 545  05. 9කි. සමාජමය හා ජාතය්දතර ව ශය්ද 
ම් තක වටව්ද ශත ටුශප ළට ිකුව වූ අකා ය ූලකයමය 
ව ශය්ද ාණනය කර ශන මීත. ශ්  අතර වී ාබගා කිරීම 
ශහයතුශව්ද වූ අහිතකර මාධය ප්රචාරය සහ වටව්ද  ාඩුග 
හා මගී ශමශහයු්  ිකුව ශන වීම වටව්ද ශත ටුශප ළ හා 
වටව්ද ශසයවා (ශ්රී කුකා) (ශපෞේාිකක) සමාාමට ශ්රීකුක්ද 
වටව්ද සමාාම ශම්දම ජාතික ්:ායමට :ායක වන ශ් වටව 
තතුළු රාජය හා ශපෞේාිකක ්යතනය්දට සෘජුව හා වරව 
ිකුව වූ හාි ය වි ාක ය. 

(ද)  අ:ාළ ශන ශ . 

 

ගු යූ.තක්. සුමි් ේඩුු ඹුස මහ ා 
(ைொண்புைிகு யூ.ரக. சுைித் உடுகும்பு )  

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   මශේ පළමුවීි  අතුරු ප්ර ථනය 

ශමයිත.  

විශ යණශය්දම ම් තක ජාතය්දතර වටව්ද ශත ටුශප ශළය වී 

ාබගා කර්දන උපශ:සථ දී තිශබ්දශ්ද එවකට අග්රාමාතයවරයා වූ 

745 746 



පා් ිකශ් ්දතුව 

රි  ව විරමිකුහ මීතිතුමා බව පිළිතුශ්  සාහ්ද වනවා. රි  ව 

විරමිකුහ හිටපු අග්රාමාතයතුමා්   ඒ වාශේම අවුරුුව 02්ක 

හ් බ්දශත ට ිරසථත්රි්කකයට නායක් වය කබා ුව්ද සත ්  ශප්රයම:ාස 

මීතිතුමා්  -ව් තමාන විප්කණ නායකතුමා් - තමිත ඒ ි ශයෝාය 

ක්රියා් මක කර්දන ි කධාිප්දට අව ය උපශ:සථ කබා දී 

තිශබ්දශ්ද. මම අශ්ත ාරු රාජය අමාතයතුමාශා්ද අහ්දන 

කීමීතිිත  ශ්  ්කාරයට ේශ ණශය්ද එම ජාතය්දතර වටව්ද 

ශත ටුශප ශළය වී ාබගා කර්දන ි ශයෝාය ි ු ්  කර්දශ්ද 

ජාතය්දතර වටව්ද ශත ටුශප ළ්ක හ් බ්දශත ට ිරසථත්රි්කකශආ  

ම් තක පව් වාශාන යෑම  ුවුමුවුම ි සා: කියකා. 

 
ගු  ඩී.වී. චානක මහ ා   
(ைொண்புைிகு டி.வி. சொனக)  

(The Hon. D.V. Chanaka) 
ාරු ම්දත්රීතුමි   මම පීහීිරිකවම කිය්දන ඕනෑ  එම වටව්ද 

ශත ටුශප ළ වී ාබගාව්ක කිරීමට ා්  තීරණය ෛවරයකි්ද  

ේශ ණයකි්ද ා්  තීරණය්ක බව. අවුරුුව 02්ක සත ්  ශප්රයම:ාස 

මීතිතුමා එම ිරසථත්රි්කකශආ නායකයා ව ශය්ද ිකටියදී එය වී 

ාබගාව්ක කිරීමට යන විට ඊට සහශයෝාය කබා දීම පිළිබාව අපි 

කනාාටු ශවනවා. විශ යණශය්ද ම් තක රාජප්කණ ජාතය්දතර 

වටව්ද ශත ටුශප ළ සෑදීශ් දී අව ය පාිපසිපක වා් තා  feasibility 

reports - ඒ ිකයුද  ශේව ව - අරශාන තමිත හ:කා තිශබ්දශ්ද.  

ඒ වාශේම එ:ා ාරු මහි්ද: රාජප්කණ මීතිතුමා එය ති  

වයාපෘතිය්ක ව ශය්ද ශන ශවිත ්ර්   කශළය. වරාය  වටව්ද 

ශත ටුශප ළ  highway එක ්ිර ිකය වක ශ්ක්දද්ර කරශාන තමිත 

ම් තක රාජප්කණ ජාතය්දතර වටව්ද ශත ටුශප ළ එතුමා ්ර්   

කශළය. ඒ තුළි්ද එක පී් තකි්ද Industrial Park එක හීශ:නවා. 

වටව්ද ශත ටුශප ළ  වරාය එ්කක රට වි ාක සුව් ධනය්ක කරා 

ශාන ය්දන තමිත ඒ වටව්ද ශත ටුශප ළ හීුවශ . අවාසනාවකට  

රටට කීශබ්දන තිබුණු ්:ායම එය වී ාබගාව්ක කිරීම ි සා  

අහිමි වුණා. අවුරුුව තුනකට වීිත කාකය්ක ඒ වටව්ද ශත ටුශප ළ 

වසා :මා තිබුණා. ඒ ි සා කුකාවට කීශබ්දන තිබුණු රුපිය ව 

බිිකයන පහකට -රුපිය ව ශකෝටි 522කට- වීිත මු:ක්ක අහිමි 

ශවකා තිශබනවා. තව්  පී් තකි්ද  ජාතය්දතර වටව්ද 

ශත ටුශප ළව ව ශ:ක්ක තිබීශ්  වාිකය කබා ා්දන බීිප වුණා. 

අශ්ත වටව්ද කකාපය දහළි්ද වටව්ද යානා ාම්ද කළ්  ඒ 

ශවුවශව්ද ්:ායම්ක කීශබන බව අපි :්දනවා. ඒ ිකය වක අහිමි 

ශවකා තිබුණා. හීබීිත  අ: වන ශක ට එය නීවත වතාව්ක යථා 

ත් ් වයට ප්  ශවමි්ද යනවා. 

 
ගු යූ.තක්. සුමි් ේඩුු ඹුස මහ ා 
(ைொண்புைிகு யூ.ரக. சுைித் உடுகும்பு )  

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   මශේ ශ:වීි  අතුරු ප්ර ථනය 

ශමයිත. විශ යණශය්දම අශ්ත ාරු රාජය අමාතයතුමා ප්රකා  කළා  

ශ්  රටට කීශබ්දන තිබුණු රුපිය ව බිිකයන පහක මු:ක්ක රටට 

අහිමි කළා කියකා. ඒ කටයු් ත සාහා උපශ:සථ කබා දී තිශබනවා  

එවකට අග්රමාතය රි  ව විරමිකුහ මහ් මයා. ඒ වාශේම  ඒ 

ි කධාිප්ද ශ්  පාක්වට වා කිය්දන ඕනෑ. ශ්  පාක්ව තවම රජයට 

අය ශවකා නීති බව මා විශ යණශය්ද මත්ක කර්දන ඕනෑ. අ:්  

උශ:්දම රි  ව විරමිකුහ මීතිතුමා තවි වකා පාසථු  දරු ිරන 

ප්රහාරය ස් බ්දධශය්ද අ් අගුවටවට අරශාන ද්දන ම්දත්රීතුමා 

ශවුවශව්ද කිඹු ව කඳුළු ශහළුවා. විශ යණශය්දම අපි මත්ක 

කර්දන ඕනෑ  එතුම්දකා එ:ා ා් ශ්  වීරැිර තී්දුව බව. ISIS 

පුහුණුව කබපු ත්රසථතවාදී්ද ශ්  රශේ ද්දනවා කියකා අශ්ත රශේ 

බුේධි අු  ්ර්කණක කවු්දසකයට මුික්දම :ීුව්  ුව්දශ්ද පාසථු  

දරු ිරන ප්රහාරයට කික්ද  02 6 ව් ණශආදී. එ:ා ඒවා තුේටුවකට 

ාණ්ද ා්දශ්ද නීතිව ිකටියා. ඒ ි සා තමිත  02   ව් ණශආ  

පාසථු  දරු ිරන ප්රහාරය ශ්  රශේ ිකේධ වුශඩු. ඒ වාශේ කටයුතු 

කරපු අය අ: උශේම පා් ිකශ් ්දතුවට තවි වකා අහනවා  

"ශම නවා: ශචෝ:නා " කියකා. එතුමාට ශචෝ:නා කියකා ශ:්දන 

අපට අව ය නීහී. එතුමා :ීුවව්  කර්දන අපට අව ය නීහී. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ාරු ම්දත්රීතුමා  අ:ාළ ප්ර ථනය දිරිපප්  කර්දන. 
 

ගු යූ.තක්. සුමි් ේඩුු ඹුස මහ ා 
(ைொண்புைிகு யூ.ரக. சுைித் உடுகும்பு )  

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura) 

ශ්  රශේ ජනතාවට අපි මත්ක කර ශ:නවා  එ:ා බකයට ප්  

ශවච්ච අාමීතිවරයා රාජප්කණකාට විරුේධව  රාජප්කණකාශා්ද 

පළිා්දන කශළය ම් තක රාජප්කණ ජාතය්දතර වටව්ද 

ශත ටුශප ශළය වී ාබගා  කළ බව. අශ්ත ාරු රාජය 

තමතිතුමාශා්ද මම අහ්දශ්ද  ඒ ජාතය්දතර වටව්ද ශත ටුශප ළ 

මඟි්ද අශ්ත රටට කබා ශ:න ශසයවය ු ම්ක: කියකාිත. 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ ප්ර ථනය අ:ාළ නීහී. [බාධා කිරීම්ක  ඔබතුමා අ:ාළ ප්ර ථනය 

දිරිපප්  කර්දන. [බාධා කිරීම්ක  ාරු ම්දත්රීතුමා  ඔබතුමාශේ 

ශ:වීි  අතුරු ප්ර ථනය දිරිපප්  කර්දන.  

 

ගු යූ.තක්. සුමි් ේඩුු ඹුස මහ ා 
(ைொண்புைிகு யூ.ரக. சுைித் உடுகும்பு )  

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   එවකට හිටපු රි  ව විරමිකුහ 

අග්රාමාතයතුමා ඒ විනා ය කරපු ඒ වටව්ද ශත ටුශප ළ අ: අශ්ත 

රටට කබා ශ:න :ායක් වය ු ම්ක: කියකා මම අශ්ත රාජය 

අමාතයතුමාශා්ද අහ්දන කීමීතිිත. 
 

ගු  ඩී. වී. චානක මහ ා   
(ைொண்புைிகு டி.வி. சொனக)  

(The Hon. D.V. Chanaka) 
ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   ඕනෑම රටක ජාතය්දතර 

වටව්ද ශත ටුශප ළව ව එකකට වීිත සුඛයාව්ක තිශබන බව අපි 

:්දනවා. අශ්ත රශේ ම් තක ජාතය්දතර වටව්ද ශත ටුශප ළ එ:ා 

වී ාබගාව්ක බවට ප්  කළා. විශ යණශය්දම එ:ා කියපු ශ:ය්ක 

තමිත  ම් තක ජාතය්දතර වටව්ද ශත ටුශප ළ ිරයුණු කර්දන 

බීහී කියන එක. හීබීිත අපි :්දනවා  ශ්  තිශබ්දශ්ද ශකෝකශආ 

වටව්ද ්කශණයත්රය ස් පූ් ණශය්දම කගා වීටිච්ච ශම ශහ ත්ක බව. 

ශ්  වන විට ශකෝකශආ ිකයුද  වටව්ද ශත ටුශප ළවක පාශහය 

්:ායම කගා වීටිකා තිශබනවා. වටව්ද මඟි ප්රවාහනය 

ස් පූ් ණශය්ද කගා වීටිකා. ශමය  cargo services පවා කගා 

වීටිච්ච ශම ශහ ත්ක. ශකෝකශආම වටව්ද ශත ටුශප ළවික්ද 

කීපය්ක විතරිත  තම්දශේ වටව්ද ාම්ද වාර ප්රමාණය වීිත 

කරශාන දිරිපයට ගිහි්ද තිශබ්දශ්ද. ඒ කීපය අතරට අ: ම් තක 

රාජප්කණ ජාතය්දතර වටව්ද ශත ටුශප ළ්  තතුළ්  ශවකා 

තිශබනවා. අ: එහි වටව්ද ාම්ද සාමානය ත් ් වයට ප්  

කරශාන තිශබනවා. විශ යණශය්දම කුකාවට සුචාරකය්ද 

පීමිණීශ් දී ශය :ා ා්දනා ප්රධානම වටව්ද ශත ටුශප ළ්ක බවට අ: 

ම් තක රාජප්කණ ජාතය්දතර වටව්ද ශත ටුශප ළ ප්  ශවකා 

තිශබනවා. ම් තක රාජප්කණ ජාතය්දතර වටව්ද ශත ටුශප ළ හ:පු 

:වශසය දා්ද අ: :්කවා ා් තාම  ශ් ච්චර වයසනය්ක මී:්  එම 

වටව්ද ශත ටුශප ළ මඟි්ද කුකාවට වීිතම වටව්ද මඟී්ද සුඛයාව්ක 

ශා්දවා ා්දන ශ්  අවුරුේශේ කටයුතු කර තිශබනවා. සුචාරක 

ක් මා්දතශආ ිරයුණුවට වන වි ාක :ායක් වය :ීකකා තමිත 

මහි්ද: රාජප්කණ හිටපු ජනාධිපතිතුමා එ:ා ඒ වටව්ද ශත ටුශප ළ 

747 748 

[ාරු යූ.ශ්ක. ුමමි්  උක්ු ඹුර  මහතා  
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හීුවශ . දිරිපශආදී කුකාවට වීිතම ශග ක්  ශාන එන එ්ක 

ූලකසථථානය්ක බවට ම් තක ජාතය්දතර වටව්ද ශත ටුශප ළ ප්  

ශවනවා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  
ිරවා ්හාර විශ කය සාහා පසථ වරු  .32 වන ශත්ක ස ාශ  

කටයුතු තාවකාිකකව අ්  හිටුවනවා. 
 

 
රැස්විම ඊ  අනුකූලව  ාවකාලිකව අ්හිුපවන ලිරන්  අ.වා. 

1.30  නැව  පව්වන ලදී. 
அதன்படி அைர்வு இமடநிறுத்தப்பட்டு, பி.ப. 1.30 ைணிக்கு 

ைீண்டும் ஆ ம்பைொயிற்று.     

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

 
සහකාස මහ තේකේ 
(உதவிச்  தசயலொளர்  நொயகம்) 

(Assistant Secretary-General) 
කරුණාකර, කවුරු ශහෝ ාරු ම්දත්රීවරශය්ක ූලකාසනය සාහා 

ාරු ම්දත්රීවරශයු ශේ නම්ක ශයෝජනා කර්දන. 

 
ගු  ත්නුක විදානගමතේ මහ ා (ග්රාමීය ය හා පාසේ රීඩා 
යටි ල පහසුකේ ප්රවර්ධාන සාජ  අමා තුමා) 
(ைொண்புைிகு ரதனுக விதொனகைரக - கி ொைிய ைற்றும் 

பொடசொமல விமளயொட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் 

ரைம்பொட்டு இ ொ ொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage - State Minister of Rural 
and School Sports Infrastructure Improvement)  
“ාරු අත ්  රාජප්කණ ම්දත්රීතුමා :ී්ද ූලකාසනය ාත යුතුය” ිත 

මා ශයෝජනා කරනවා. 

 
 

ගු  ඩී. වී. චානක මහ ා   
(ைொண்புைிகு டி.வி. சொனக)  

(The Hon. D.V. Chanaka) 

 
විසින් සථ්ිස කසන ලදී. 
ஆரைொதித்தொர். 
Seconded. 

 
 

ප්රශයීයන්ය විමසන ලිරන්  සවා සේම  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

අනතුුව ගු අජි් සාජපක්ෂ මහ ා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்படி, ைொண்புைிகு அ ித்  ொ பக்ஷ அவர்கள் தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 
 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ප්ර ථන අුක    -020/0202- ( )  ාරු චමි්ද: විශ ිකිප මහතා - 
[ස ා ා්  ය තුළ නීත.  

ප්ර ථන අුක 02 -058/0202- ( )   ාරු චමි්ද: විශ ිකිප මහතා - 
[ස ා ා්  ය තුළ නීත.  

ප්ර ථන අුක 0  -9 8/0202- (0)   ාරු  ා්දත බඩුගාර මහතා - 
[ස ා ා්  ය තුළ නීත.  

කැකිසාව තප ලිස ්සථ්ානය : අඩුපාඩු 
தககி ொவ தபொலிஸ் நிமலயம்: குமறபொடுகள்  
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22.  ගු දෂාක් සහුමාන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මහජන ්ර්කණක අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය -( )  

(අ) (i) කීකිරාව ශප ිකසථ සථථානය මඟි්ද ග්රාම ි කධාිප 
ශක ේ ාස 4  ්ක පමණ ්වරණය කරන අතර 
එහි ශප ිකසථ ි කධාිප්ද 022 ්ක පමණ ශසයවය 
කරන බව් ; 

 (ii) එම ශප ිකසථ සථථානය පව් වාශාන යුව කබන 
ශා ගනීඟි වක වසර 52්ක පමණ පීරජ  බව් ; 

 (iii) එම ශප ිකසථ සථථානශආ දතාම  අබක්ද ත් ් වශආ 
පවතින බීරැ්කක  ාවිතා කරුව කබන ි කධාිප්ද 
වීික ිරනවකදී දතා අසීරුතාවකට ප් වන බව් ; 

 එතුමා :්දශ්ද:  

(්) (i) කීකිරාව ශප ිකසථ සථථානශආ පවතින අක්පාක් 
ස් පූ් ණ කිරීම සාහා ශ්  වනවිට පියවර ශාන 
තිශබ්:; 

 (ii) එශසය න්   එම පියවර කවශ් :; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:   

(ත) ශන එශසය න්   ඒ  ම්ද:    
 

தபொதுைக்கள் பொதுகொப்பு அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) தககி ொவ தபொலிஸ் நிமலயைொனது சுைொர் 49 

கி ொை உத்திரயொகத்தர் பிொிவுகமள 

உள்வொங்குவதுடன், அங்கு சுைொர் 200 தபொலிஸ் 

உத்திரயொகத்தர்கள் ரசமவயொற்றுகின்றனர் 

என்பமதயும்; 

 (ii) ரைற்படி தபொலிஸ் நிமலயம் இயங்கும் 

கட்டிடைொனது சுைொர் 50 வருட கொலம் 

பமழமையொனது என்பமதயும்; 

 (iii) ரைற்படி தபொலிஸ் நிமலயத்தில் ைிகவும் 

ரசதைமடந்த நிமலயில் கொணப்படும் 

பொமளயங்கமளப் பயன்படுத்தும் உத்திரயொகத் 

தர்கள் ைமழக் கொலங்களில் ைிகவும் 

அதசௌகொியங்களுக்கு உள்ளொகின்றனர் 

என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொ ொ? 

(ஆ) (i) தககி ொவ தபொலிஸ் நிமலயத்தில் கொணப்படும் 

குமறபொடுகமளத் தீர்ப்பதற்கொன நடவடிக் 

மககள் தற்ரபொது  ரைற்தகொள்ளப் 

பட்டுள்ளனவொ; 

 (ii) ஆதைனில், அந்நடவடிக்மககள் யொமவ; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Public Security: 

(a) Is he aware that -  

 (i) the Kekirawa Police Station covers about 
49 Grama Niladhari Divisions and has a 
force of 200 police officers serving there; 

749 750 



පා් ිකශ් ්දතුව 

 (ii) the building which houses the police station 
concerned is around 50 years old; and  

 (iii) the police officers who use its barracks, 
which are in a state of dilapidation, fall into 
a serious inconvenience on rainy days? 

(b) Will he inform the House -  

 (i) whether steps have been taken by now to 
remedy the deficiencies existing at the 
Kekirawa Police Station; and  

 (ii) if so, what those steps are?           

(c) If not, why?   

 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   මහජන ්ර්කණක අමාතයතුමා 

ශවුවශව්ද මා එම ප්ර ථනයට පිළිතුර කබා ශ:නවා.  

(අ) (i) ඔ . (ි කධාිප්ද  80කි.) 

 (ii) ඔ . (වසර 93 ්ක පීරජ ය.) 

 (iii) නීත. 

  ප්රමාණව්  බීරැ්කක පහුමක්  තත. පීරජ  
බීරැ්කකශආ වහක අුද් වීිතයා කර තති බීවි්ද 
ජක කා්දුවව්ක ිකුව ශන ශ .  

(්) (i) ඔ . 

 (ii) 2021 ක්රියාකාරී සීකීසථමට අුවව අුා ස් පූ් ණ 
නව ශා ගනීඟි වක්ක දිරකිරීම සාහා 
ශා ගනීඟිික ශ:පා් තශ් ්දතුව හා ස් බ්දධ 
ශවමි්ද රුපිය ව 63 393 092.26 (හීටතු්ද මිිකයන 
තු්දක්කණ හී් තෑතු්ද:හසථ ශ:සීය හී් තෑවිත  ත 
හයක) යු්  බි වප්  තසථතශ් ්දතුව්ක සාහා 
විධිම්  ප්රස් පා:න රමශ :ය අුවාමනය කරමි්ද 
කුුම ප්  කීාවීමට ි යමිත බීවි්ද ශමම ව් ණය 
තුළ දිරකිරී්  කටයුතු ්ර්   කිරීමට හීකියාව 
තත. 

(ත) පීන ශන නඟී. 

 
ගු දෂාක් සහුමාන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මශේ අතුරු ප්ර ථනය්ක තිශබනවා. ාරු තමතිතුමා :ී්ද එිත: 

:්දශ්ද නීහී. 

 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

පුළුව්ද ශ:ය්ක න්  මම උ් තර ශ:්දන්   ාරු ම්දත්රීතුමි . 

නීතින්  ාරු තමතිතුමාට ප්ර ථනය ශය මු කර්දන් .  

 
ගු දෂාක් සහුමාන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ාරු තමතිතුමි , විශ යණ ප්ර ථනය්ක ඔබතුමාට මම මතු 

කර්දශ්ද.    

මාතශ ව ිරසථත්රි්කකශආ ාශ වශවක බක ප්රශේ ශආ police 

station එක තිශබ්දශ්ද ු ලී ප:නම්ක මත තාවකාිකකව ා් ත 

දගමක. එම දගම   63දී අබ්ුව ව හමීය ඩ් කියන වයාපාිපකයා තමිත 

ශප ලීිකයට බාර දීකා තිබුශඩු. ඒ කාකශආ ගිවිුමම්ක තිබුශඩු 

නීහී. ශ:ශා  වක්දශේ සාකච්ඡා අුවව එම ශා ගනීඟි වක 

ශප ලීිකයට බාර දීකා තිශබනවා. එම ශා ගනීඟි වශ ව  ප්රමාණය 

අ්කකරයිත.   94 පළමුවීි  මස 2 වන :ා නබගාහව් ත 

Children's Education Centre එකට එම ශා ගනීඟි වක සහිත 

දගශ්  අ්කකරයක ප්රමාණය්ක තයාාය්ක  ව ශය්ද බාර දී 

තිශබනවා. හීබීිත  ිරගි්ද ිරාටම ු ලී ප:නම මත දාකා 

   9.2 .2  ිරන එ:ා හිටපු ස ාපති ඒ.එච්.එ් . ම්දූ ්  මහතා 

මාතශ ව ශප ලීිකශආ ශජයණථ  ශප ිකසථ අධිකාරී ඔසථටි්ද 

වටණතිකකට මාිකකව රුපිය ව හය:හසක ු ලී ප:නම්ක මත 

ගිවිුමමකට ගිහි වකා ශමය බාර දීකා තිශබනවා  ාරු තමතිතුමි . 

අ්කකරයක දගම ශා ගනීඟි වක්  එ්කක රුපිය ව 6 222ක ු ලී 

ප:නමට තමිත දීකා තිශබ්දශ්ද. ඒක දතාම කනාාටු:ායක 

ත් ් වය්ක; අසාධාරණය්ක. ගිය ්ඩුක්ව තිශයේිර්   මම එ:ා 

හිටපු ශප ලීිකය  ාර තමතිතුමා එක පාර්ක ශන ශවිත  කිහිප 

සීරය්කම ගිහි වකා හ් බ වුණා. එ:ා කටි්ද බතක හිශට වා. මට 

උ් තරය්ක හ් බ වුශඩු නීහී  ාරු තමතිතුමි . ඔබතුමාශා්ද 

ද වලීම්ක කරනවා  අ: ද්දන ශප ිකිකය  ාර තමතිතුමාට ශ්  

ප්ර ථනය දිරිපප්  කරකා විසඳුම්ක කබා ශ:්දන කියකා. ඒ දගම 

එතුමා සමාජයට  ාර දීපු ශ:ය්ක; education සාහා  ාර දීපු 

ශ:ය්ක. එතුම්දකා :ී්ද ද වක්දශ්ද ඒ ශා ගනීඟි වකිත  ඒ ූමමි 

ප්රමාණයිත Education Department එකට කබා ශ:්දන කියකා. 

ඔබතුමාශා්ද ද වලීම්ක කරනවා  ාරු ජනාධිපතිතුමා්  එ්කක්  

ඒ ාීන සාකච්ඡා කර්දන කියකා. අශ්ත මු: ව තමති බීික ව 

රාජප්කණ තමතිතුමා සමසථත කුකාශ ම බිිකයන ාණි ්ද 

සුව් ධන කටයුතු කරනවා. තිත  ශ්  වාශේ අසාධාරණය්ක 

කර්දශ්ද ාරු තමතිතුමි   ඔබතුමා දිරිපප්  ශවකා ශ් කට දතා 

ද්කමි ්ද විසඳුම්ක කබා ශ:්දන කියකා මම ද වකා ිකටිනවා. 

 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ාරු ම්දත්රීතුමි   මම තමතිතුමාට ඒ ප්ර ථනය ශය මු 

කර්දන් . ශ් ක දග්  ප්ර ථනය්ක. 

 
ගු දෂාක් සහුමාන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

නීහී, නීහී. දග්  ප්ර ථනය්ක ශන ශවිත. 

 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නීහී  මම කිය්දශ්ද දග්  නක්ව්ක.  

 
ගු දෂාක් සහුමාන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

නක්ව්ක නීහී.  

 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඒක ු ිකයට දීකා. ඊට පසථශසය තෑගි දීකා. ්පුම ු ිකය වීිත 

කරකා. ශ්  පා් ිකශ් ්දතුශ  ද්දන මතිඥ වෘ් තිය කරපු 

ම්දත්රීවරු්ද ශ් වා ාීන :්දනවා. ශ් ක දග්  නක්ව්ක වාශේ.  

 
ගු දෂාක් සහුමාන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

තවම ගිවිුමම්ක නීහී.  
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ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

 ඒ ප්ර ථනය මශේ අමාතයාු යට අ:ාළ ප්ර ථනය්ක ශන ශවිත. අ: 

තමතිතුමා තවි වකා හිටියා.  
 

ගු දෂාක් සහුමාන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ාරු තමතිතුමි , ශ්  ාීන නක්ව්ක උසාවිශආ්  නීහී. 

ශප ිකසථ ශ:පා් තශ් ්දතුව්  එ්කක agreement එක්ක විතරිත 

තිශබ්දශ්ද.  
 

ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

තිශබන agreements ාීන :්දනවා ශ්ද.  
 

ගු දෂාක් සහුමාන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

රුපිය ව 6,000ක ු ිකයට දීකා තිශබ්දශ්ද.  
 

ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

කවුරු හිප ශායකට ිපුාා ා් තාම එළවා ා්දන බීහී  අවුරුුව 

:හය  පහශළ ව නක් යනවා. මම ශ්  ප්ර ථනය තමතිතුමාට ශය මු 

කර්දන් . ශප ලීිකය්  තිශබ්දන එපා යී. 
 

ගු දෂාක් සහුමාන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ශප ලීිකය එපා කියකා අපි කිය්දශ්ද නීහී. මාතශ ව 

ාශ වශවක ප්රශේ ශය්ද දගම්ක ශ:්දන - 
 

ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

බීිප:  ඒක  ාාය   ාාය ශබ:ා ා්දන   
 

ගු දෂාක් සහුමාන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

අපි කීමීතිිත, ඔබතුම්දකා එ්කක සාකච්ඡා කරකා විසඳුමකට 

එ්දන.  
 

ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

තමතිතුමාට කිය්දන්   සාකච්ඡා කර්දන කියකා.  

 
සැසයන් නිලතයන් පහළ තප ලිස ් නිලධාාිපන්: 

සුු සුකේවල  සිපලන ේසසව්ීේ  
 ‘சொர் ன்ட்’ பதவிக்குக் கீழுள்ள தபொலிஸ் 

உத்திரயொகத்தர்கள்: தமகமைகளுக்கு உகந்த பதவி 

உயர்வுகள் 
POLICE OFFICERS BELOW RANK OF SERGEANT: 

QUALIFICATION-BASED PROMOTIONS  

733/2020 

23.ගු දෂාක් සහුමාන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මහජන ්ර්කණක අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - (0)  

(අ) (i) ශ්රී කුකා ශප ිකසථ ශ:පා් තශ් ්දතුශ  ශප ිකසථ 
සීරය්ද ි කශය්ද පහළ ි කවක ශසයවය කරුව 
කබන උපාධිධාිප ශප ිකසථ ි කධාිප්ද සුඛයාව 
ශක පමණ:; 

 (ii) අධයාපන ුමුවුමක් වකට සිපකන උසසථවී්  
ශන කීබීම ශහයතුශව්ද එම ි කධාිප්ද :ීිත ශකස 
කකකිරීමට හා මානිකක පීගාවකට ප්  වී තති බව 
පිළිා්දශ්ද:; 

 (iii) එශසය න්   එම ි කධාිප්දශේ අධයාපන 
ුමුවුමක් වකට සිපකන උසසථවී්  කබා දී 
ඔවු්දශා්ද ලක:ා  ශසයවාව්ක  ශ්රී කුකා ශප ිකසථ 
ශ:පා් තශ් ්දතුවට කබා ාීමමට කටයුතු 
කර්දශ්ද:; 

 (iv) එම ි කධාිප්දට උසසථවී්  කබා දීමට ාුව කබන 
ක්රියාමා් ා කවශ් :; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(්) ශන එශසය න්   ඒ  ම්ද:    
 

தபொதுைக்கள் பொதுகொப்பு அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i)  இலங்மகப் தபொலிஸ் திமணக்களத்தில் 

தபொலிஸ்  ‘சொர் ன்ட்’ பதவிக்குக் கீழுள்ள 

பதவிகளில் பணிபுொியும் பட்டதொொி தபொலிஸ் 

உத்திரயொகத்தர்களின் எண்ணிக்மக எத்தமன; 

 (ii)  கல்வித் தமகமைகளுக்கு உகந்த பதவியுயர்வுகள் 

கிமடக்கப்படொமை கொ ணைொக ரைற்படி 

உத்திரயொகத்தர்கள் பொொிய ைன வி க்திக்கும் ைன 

அழுத்தத்திற்கும் உள்ளொகியுள்ளனர் என்பமத 

ஏற்றுக்தகொள்வொ ொ; 

 (iii)  ஆதைனில், ரைற்படி உத்திரயொகத்தர்களின் 

கல்வித் தமகமைகளுக்கு உகந்த பதவி 

உயர்வுகமள வழங்கி அவர்களிடைிருந்து 

பயனுள்ள ரசமவயிமனப் தபொலிஸ் 

திமணக்களத்திற்குப் தபற்றுக்தகொள்வதற்கு 

நடவடிக்மக எடுக்கப்படுைொ; 

 (iv)  ரைற்படி உத்திரயொகத்தர்களுக்குப் பதவி 

உயர்வுகமள வழங்குவதற்கு எடுக்கப்படும் 

நடவடிக்மககள் யொமவ; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Public Security: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the number of graduate police officers 
serving in the ranks below the rank of 
Sergeant of Police in the Sri Lanka Police 
Department;  

 (ii) whether he admits that the aforesaid 
officers have been severely disappointed 
and mentally distressed as they do not get 
promotions to suit their educational 
qualifications;  

 (iii) if so, whether action will be taken to give 
them promotions to suit their educational 
qualifications and to obtain a productive 
service from them for the Sri Lanka Police 
Department; and  
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පා් ිකශ් ්දතුව 

 (iv) the measures that will be taken to give 
promotions to the aforesaid officers?  

(b) If not, why? 

 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   මහජන ්ර්කණක අමාතයතුමා 

ශවුවශව්ද මා එම ප්ර ථනයට පිළිතුර කබා ශ:නවා.  

(අ) (i)  

 

 (ii) නීත.  

  ශ්රී කුකා ශප ලීිකශආ ි යාමන ශසයවා ාණශආ 
කි ණථ  ශශ්රයජ ය සාහා වන අුවමත බාවා 
ාීමශ්  හා උසසථ කිරීශ්  පිපපාටියට අුවූලකව 
ශමම ි කධාිප්දශේ බාවා ාීම්  හා තනතුශර්ද 
තනතුරට උසසථ කිරී්  කර තත. 

 (iii) අුවමත බාවා ාීමශ්  හා උසසථ කිරීශ්  
පිපපාටියට අුවූලකව කටයුතු කරුව කීශබ්. 

 (iv) ශ්රී කුකා ශප ලීිකශආ ි යාමන ශසයවා ාණශආ 
පරී්කණක ශශ්රයජ ය සාහා වන අුවමත බාවා 
ාීමශ්  හා උසසථ කිරීශ්  පිපපාටිය අුවව ශසයවා 
කාකය වසර පහ්ක ස් පූ් ණ කර තති කි ණථ  
ශශ්රයජ ශආ උපාධිධාිප ි කධාිප්දට සීමිත තරා 
වි ාා ප:නම යටශ්  උප ශප ිකසථ පරී්කණක 
තනතුරට උසසථවී්  කබා ාීමමට අවසථථාව සකසා 
තත. 

  එශම්දම ශමම ි කධාිප්දට අ:ාළ වන ශ්රී කුකා 
ශප ලීිකශආ ි යාමන ශසයවා ාණශආ කි ණථ  
ශශ්රයජ ය සාහා වන අුවමත බාවා ාීමශ්  හා 
උසසථ කිරීශ්  පිපපාටියට අුවූලකව ඊළ  තනතුරට 
උසසථවී්  කබා දීශ් දී ඔවු්දශේ විශ යණ අධයාපි ක 
:්කණතා  ශසයවා කාකය  උපාධි හා ු සකතා  
තා මට විධිවිධාන සීකසී තත. 

  ඒ අුවව  ශ්රී කුකා ශප ලීිකශආ ශප ිකසථ සීරය්ද 
තනතුශර්ද පහළ ි කවක ශසයවය කරුව කබන 
උපාධිධාිප ශප ිකසථ ි කධාිප්ද සාහා ි ික 
රමශ :ය්ක යටශ්  උසසථවී්  කබා දීම තුළි්ද 
ශමම ි කධරය්දශේ ලක:ා  ශසයවාව්ක ශ්රී කුකා 
ශප ලීිකයට කබා ාීමමට හීකි වුව තත.  

(්) අ:ාළ ශන ශ . 

 
ගු දෂාක් සහුමාන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

ාරු තමතිතුමි , මශේ පළමුවන අතුරු ප්ර ථනය ශමයිත.  

නාවික හමු:ාව   52. 0.2 වන:ා, යු: හමු:ාව   4 . 2. 2වන 
:ා, වටව්ද හමු:ාව   5 .23.23වන :ා, ිකවි ව ්ර්කණක බකකාය 

ශප ිකසථ සීරය්ද 90 

කා්දතා ශප ිකසථ සීරය්ද 05 

ශප ිකසථ ශක සථතාප ව 86 

කා්දතා ශප ිකසථ ශක සථතාප ව 23 

ශප ිකසථ සීරය්ද ිපයීුවරු 01 

ශප ිකසථ ශක සථතාප ව ිපයීුවරු 01 

එකතුව 206 

  86.2 .2 වන :ා, ශප ලීිකය  866.2 .23වන :ා තමිත ්ර්   
කර තිශබ්දශ්ද. :ීනට කුකාශ  ශප ිකසථ ි කධාිප්ද 84,000්ක 
පමණ ද්දනවා. නමු් , දතා කනාාටු:ායක ත් ් වය්ක 
තිශබනවා, ාරු තමතිතුමි . කුකාශ  වටව්ද හමු:ාශ  ිකට මම 
කියපු සෑම හමු:ාවකම ි කධාිප්දට ්හාර දීමනාව්ක ශ:නවා. 
හීබීිත, ශප ලීිකශආ ි කධාිප්දට පමණ්ක ්හාර දීමනාව්ක 
ශ:්දශ්ද නීහී. ඒ ාීන ඔබතුමාශේ විශ යණ අවධානය ශය මු 
කරකා ශප ලීිකශආ ි කධාිප්දට්  ්හාර දීමනාව්ක කබා ශ:්දන  
කටයුතු කර්දන කියා මා ඔබතුමාශා්ද ද වකා ිකටිනවා.  

 

ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   අතිාරු ජනාධිපතිතුමා 

ජනාධිපති වූ විාස ශ්  උසසථවී්  ාීන වහාම වීග පිළිශවළ්ක 

සකසථ කර්දන කියකා ි ශයෝා කළා. එම ි සා ඒ 

අසාධාරණක් වකට සාධාරණ් වය කබා ශ:්දන අපි දිරිප ශආදී 

බකාශප ශර ් තු ශවනවා. ඔබතුමාශේ කෑම ප්ර ථනය මම විණය 

 ාර තමතිතුමාට ශය මු කර්දන් .  
 

ගු දෂාක් සහුමාන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு இஷொக்  ஹுைொன்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

කෑම ප්ර ථනය මශේ ශන ශවිත, තමතිතුමි . එය ශප ිකසථ 

ි කධාිප්දශේ ප්ර ථනය්ක. 
 

ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

හිප. හිප. ශප ලීිකශආ තමිත. ඔබතුමා ශප ලීිකය ශවුවශව්ද 

ශපම දාකා ශ්ද ශ්  ප්ර ථන අහ්දශ්ද. මම ඒ විණය  ාර 

තමතිවරයා ශන ශවිත. මම ශ්  ප්ර ථනය විණය  ාර තමතිවරයාට 

ශය මු කර්දන් .  

 
 

ශ්රී ලාංකා දඩේ තග ඩකිීමතේ හා සාංවර්ධානය කිීමතේ 
සාංසථ්ාව: 2015-2019 දක්වා මිලදී ග් යන්ත්ර ූතත්ර   
இலங்மக கொணி ைீட்டல் ைற்றும் அபிவிருத்திக் 

கூட்டுத்தொபனம்: 2015-2019 வம யொன 

தபொறித்ததொகுதிகள் தகொள்வனவு 
SRI LANKA LAND RECLAMATION AND DEVELOPMENT 

CORPORATION: PURCHASE OF EQUIPMENT FROM 2015-2019 
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24. ගු සාංජීව එිරිපමාන්න මහ ා 

 (ைொண்புைிகு சஞ் ீவ எதிொிைொன்ன)  

 (The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

අග්රාමාතය සහ නාාිපක සුව් ධන හා ි වාස 

අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - ( )  

(අ) (i) ව් ණ 02 5 ිකට 02   :්කවා එවකට පීවති මහා 
නාර සහ බසථනාහිර සුව් ධන අමාතයාු ය 
 ාරව කටයුතු කළ අමාතයවරයා/අමාතය 
වරු්දශේ න්  කවශ් :; 

 (ii) එම අමාතයාු ය යටශ්  පීවති ්යතනවක න්  
කවශ් :; 

 (iii) ශ්රී කුකා දග්  ශා ගකිරීශ්  හා සුව් ධනය 
කිරීශ්  සුසථථාව  දහත අමාතයාු ය යටශ්  
පීවතිශආ:; 

  (iv) ව් ණ 02 5 ිකට 02   :්කවා එම ්යතනය  ාරව 
කටයුතු කරන ක: ස ාපතිවරයා/ස ාපති 
වරු්දශේ න්  කවශ් :; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  
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(්) (i) දහත ්යතනයට ය්දත්ර ූ ත්ර මිකදී ාීමශ් දී 
ප්රස් පා:න ක්රියාවිකය අුවාමනය කර තිශබ්:; 

 (ii) ප්රස් පා:න ක්රියාවිකය අුවාමනය ශන ශක ට 
රුපිය ව මිිකයන 692්ක වටිනා ය්දත්ර ූ ත්ර මිකදී 
ශාන තිශබ්:; 

 (iii) එම මිකදී ාීමශ් දී ය්  අරමිකතාව්ක ිකුව වී තිශබ් 
න්   එම අරමිකතාව කවශ් :; 

 (iv) ඒ සාහා වාකිව යුතු පුේාකය්දශේ න්  කවශ් :; 

 (v) ඒ ස් බ්දධශය්ද විධිම්  විම්  නය්ක ිකුව කර 
වර:කරුව්දට එශරහිව පියවර ාීමමට කටයුතු 
කර්දශ්ද:; 

 ය්දන්  එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ත) ශන එශසය න්    ඒ ම්ද:  

 
பி தை அமைச்சரும் நக  அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடமைப்பு 

அமைச்சருைொனவம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) 2015ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு 

வம  அப்ரபொது கொணப்பட்ட ைொநக  ைற்றும் 

ரைல் ைொகொண அபிவிருத்தி அமைச்சுப் 

தபொறுப்மப வகித்த அமைச்சர்/ அமைச்சர்களின் 

தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (ii) ரைற்படி அமைச்சின்கீழ் கொணப்பட்ட நிறுவனங் 

களின் தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) இலங்மக கொணி ைீட்டல் ைற்றும் அபிவிருத்திக் 

கூட்டுத்தொபனம், ரைற்படி அமைச்சின்கீழ் 

கொணப்பட்டதொ என்பமதயும்; 

 (iv) 2015ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு 

வம  ரைற்படி நிறுவனத்துக்குப் 

தபொறுப்பொகவிருந்த தவிசொளர்/தவிசொளர்களின் 

தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) (i) ரைற்படி நிறுவனத்திற்குப் தபொறித் 

ததொகுதிகமளக் தகொள்வனவு தசய்மகயில் 

தகொள்வனவு நமடமுமறகள் பின்பற்றப்பட்டுள் 

ளனவொ என்பமதயும்; 

 (ii) தகொள்வனவு நமடமுமறகள் பின்பற்றப்படொது 

6 7 0  ைில்லியன் ரூபொய் தபறுைதியொன 

தபொறித்ததொகுதிகள் தகொள்வனவு தசய்யப் 

பட்டுள்ளனவொ என்பமதயும்; 

 (iii) ரைற்படி தகொள்வனவின்ரபொது ஏரதனும் 

முமறரகடு இடம்தபற்றிருப்பின், அந்த 

முமறரகடு யொததன்பமதயும்; 

 (iv) அதற்குப் தபொறுப்புக்கூறரவண்டிய ஆட்களின் 

தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (v) அதுததொடர்பொக முமறயொன விசொ மண 

நடொத்தப்பட்டு குற்றவொளிகளுக்கு எதி ொக  

நடவடிக்மக எடுக்கப்படுைொ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

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

(a) Will he inform this House - 

 (i) the names of the Minister/Ministers in 
charge of the then Ministry of Megapolis 
and Western Development from 2015 to 
2019; 

 (ii) the names of the institutions which were 
under that Ministry; 

 (iii) whether the Sri Lanka Land Reclamation 
and Development Corporation was under 
that Ministry; and 

 (iv) the names of the Chairpersons/Chairperson 
in charge of that institution from 2015 to 
2019? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether the procurement procedure had 
been followed when machines and 
equipment were purchased to that 
institution; 

 (ii) whether machines and equipment to the 
tune of Rs. 670 million had been purchased 
without following the procurement 
procedure; 

 (iii) whether any irregularity took place in that 
purchase and if so, what that irregularity is; 

 (iv) the names of the persons responsible for 
that; and 

 (v) whether action will be taken to conduct a 
formal investigation in this regard and 
punish the culprits? 

(c) If not, why? 

 
ගු තම හාන් ප්රියදර්ශයීයන ද සිේවා මහ ා (තවසළ 
සාංසක්ෂණ හා පහ්බිේ සාංවර්ධාන සාජ අමා තුමා) 
(ைொண்புைிகு தைொஹொன் பிொியதர்ஷன த சில்வொ - கம ரயொ ப் 

பொதுகொப்பு ைற்றும் தொழ்நில அபிவிருத்தி இ ொ ொங்க 

அமைச்சர்)  

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva -State Minister 
of Coast Conservation and Low-Lying Lands 
Development)   
ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   අග්රාමාතය සහ නාාිපක 

සුව් ධන හා ි වාස අමාතයතුමා ශවුවශව්ද මා එම ප්ර ථනයට 

පිළිතුර කබා ශ:නවා. 

(අ)  (i) ාරු පා ලී ච් පික රණවක මීතිතුමා. 

 (ii) නාාිපක සුව් ධන අධිකාිපය. 

  ජාතික ශ ෞතික සීකුම්  ශ:පා් තශ් ්දතුව. 

  ශ්රී කුකා දග්  ශා ගකිරීශ්  හා සුව් ධනය 
කිරීශ්  සුසථථාව. 

 (iii) ඔ . 

 (iv) ඔ . 
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පා් ිකශ් ්දතුව 

  

    2015 ිකට 02   :්කවා ිකටි ස ාපතිවරු්දශේ න්  පහත පිපිර ශ . 

 

 

(්) (i) ඔ . 

 (ii) නීත. 

  රුපිය ව මිිකයන 692ක මු:ක ශබ්ශ්  වීව වයාපෘතිශආ මුළු පිිපවීය ශ . එම වයාපෘතියට 02   ව් ණශආදී රුපිය ව මිිකයන 
423. ්ක වටිනා ය්දත්ර ූ ත්ර මිකදී ාීමශ් දී ප්රස් පා:න ක්රියාවිකය අුවාමනය ශක ට ශන මීත. 

 (iii) ශබ්ශ්  වීව වයාපෘතිය සාහා පහත වවටශ  සාහ්ද ය්දත්ර 23 මිකදී ාීමමට අමාතය මඩුගකය විික්ද අුවමත කර තිබූ 
වටිනාකම රුපිය ව මිිකයන 080්ක ශ . එම මු:ක ද්කමවා රුපිය ව මිිකයන 424ක ප්රමාණයක මික ාණ්ද දිරිපප්  වී තති අතර    
අුවමත මු:ක ද්කමවන රුපිය ව මිිකයන  00ක මු:ක සාහා නීවත අමාතය මඩුගක අුවමීතිය කබා ාීමමට ප්රස් පා:න 
කමිටුව ි ් ශේ  කර තිබියදී එම අුවමීතිය කබා ාීමශම්ද ශත රව  ාඩුග මිකදී ාීමශම්ද අරමිකතාව්ක ිකුව වී තත.  

  නම ප් වී්  ිරනය ුරරය 

අවස්ද කළ 

ිරනය 

කාකය 

01 එ් .එච්.එච්. ස වමා්ද මහතා 2015.01.30 2015.08.24 මාස 29 

02 අශසයක දේ:ශවක මහතා 2015.10.28 2018.02.28 අවු. 23 මාස 24 

03 ශර ණා්ද වටණව් ධන මහතා 2018.02.28 2018.11.14 මාස  2 

04 එ්ද.පී. තිබ්බටුමුණුව මහතා 2018.11.15 2018.12.30 මාස 20 

05 ශර ණා්ද වටණව් ධන මහතා 2018.12.31 2019.12.04 මාස    
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[ාරු ශම හා්ද ප්රිය:්  න : ික වවා මහතා  

ව් ණය වයාපෘතිය ය්දත්රය සහ 

වටිනාකම 

අුවමත 

වටිනාකම 

(වීේ 

රහිත) 

(රු.) 

මික ාණ්ද 

කීාවීශ් දී 

දිරිපප්  කර තිබූ 

අවම මික (රු.) 

අුවමත 

වටිනාකම 

ද්කමවන 

වටිනාකම (වීේ 

රහිත) (රු.) 

       

2019 

    ශර ්දමග දව්  

කිරීම  ශසෝ:ා හීරීම 

මඟි්ද ශබ්ශ්  වීව 

පිිපිකුව කිරීශ්  

වයාපෘතිය 

අ  ව  0 

විණථක්  ශය්ද යු්  

Cutter Suction 

Dredger ය්දත්රය 

(උපාුා සම ) 

 රුපිය ව 

මිිකයන 

150.0 

 රුපිය ව මිිකයන 

244.7 

 රුපිය ව මිිකයන 

94.7 

    අ  ව 6 කීම්  

ශප ් ප සහිතව 

ශට ්ද 02 ප්දතිශආ 

ත් ෆීබියසථ 

එ්කසථකීශ ට්   

ය්දත්රය 

   රුපිය ව 

මිිකයන 

66.0 

   රුපිය ව 

මිිකයන 83.3 

   රුපිය ව 

මිිකයන  9.3 

    අ  ව  0 බූසථට්  

ශප ් පය 

 රුපිය ව 

මිිකයන 

66.0 

 රුපිය ව මිිකයන 

76.0 

 රුපිය ව මිිකයන 

10.0 

 මුළු වටිනාකම රුපිය ව 

මිිකයන 

282.0 

 රුපිය ව මිිකයන 

404.0 

 රුපිය ව මිිකයන 

122.0 

 (iv)  දහත සාහ්ද අරමිකතා ස් බ්දධශය්ද තවුවරට්  විම්  නය කිරීම සාහා ශ් ීයය අමාතයාු ශආ ශ වක් තුමා විික්ද 
0202.26.06 ිරන අපරාධ පරී්කණණ ශ:පා් තශ් ්දතුවට පීමිජ ික කර තති අතර  ව් තමානශආ එම විම්  න කටයුතු ිකුව 
කරමි්ද පවතී. එම විම්  න මඟි්ද දිරිපශආදී ශමම අරමිකතාවකට වාකිවයුතු පා්  ථව  හඳුනා ාීමමට කටයුතු කරුව තත. 

  එශම්දම  ශ්  ස් බ්දධශය්ද අපරාධ පරී්කණණ ශ:පා් තශ් ්දතුව විික්ද කක්ශවක මශහසථත්රා්  අධිකරණය ශවත අුක 
B/40201/20 යටශ්  'බී' වා් තාව්ක මඟි්ද කරුණු වා් තා  කර තති අතර  මතිපති ශ:පා් තශ් ්දතුව ශවත ශය මු කර තති 
අුක CRI/137/2021 හා 020 .26.00 ිරනීති ිකපිය මඟි්ද වීිතුවර උපශ:සථ ද වකා තත. 
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 (v)  අපරාධ පරී්කණණ ශ:පා් තශ් ්දතුශ  ිකුව කරන 
විම්  නවකට අමතරව තවුවරට්  විම්  නය 
කිරීම සාහා 0202. 2. 5 ිරන විශ්රාමික ි ශයෝජය 
ශප ිකසථපතිවරශයු ශේ ස ාපති් වශය්ද හා 
ශ් ීයය අමාතයාු ශආ ි ශයෝත තශයු ශා්ද 
සම්දවිත සථවාධීන පරී්කණණ මඩුගකය්ක ප්  කර 
තති අතර  එම පරී්කණණ කටයුතු : ිකුව කරමි්ද 
පවතී.  

(ත)  අ:ාළ ශන ශ .  

 
ගු සාංජීව එිරිපමාන්න මහ ා 
(ைொண்புைிகு சஞ் ீவ எதிொிைொன்ன)  

(The Hon. Sanjeeva Edirimanna) 

සථතුතිිත  ාරු රාජය අමාතයතුමි .   
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ප්ර ථන අුක 05 -40/0202- ( )  ාරු ශහයණා විතානශේ මහතා - 

[ස ා ා්  ය තුළ නීත.  

ප්ර ථන අුක 06 - 3 /0202- ( )  ාරු චමි්ද: විශ ිකිප මහතා - 
[ස ා ා්  ය තුළ නීත.  
 

 

මඩු  ඔ් ඩුසුඩාන්  කණ්ඩාවතලයි සහ 
තව්තිලකර්ණි සඳහා ප්රාත ය ය සවා ිළහිුපවීම: ගනු 

ලබන ිළයවස 
ைடு, ஒட்டுசுட்டொன், கண்டொவமள ைற்றும் 

தவற்றிமலக்ரகணிக்கொன பி ரதச சமபகமள 

நிறுவுதல்: நடவடிக்மககள்  
 ESTABLISHMENT OF PRADESHIYA SABHAS FOR 

MADHU, ODDUSUDDAN, KANDAVALAI AND 
VETTILAIKERNY: STEPS TAKEN 

 

580/2020 

27. ගු චාේස ්නිර්මලනාදන් මහ ා 
 (ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

 (The Hon. Charles Nirmalanathan) 

රාජය ශසයවා  පළා්  ස ා හා පළා්  පාකන අමාතයතුමාශා්ද 

තූ  ප්ර ථනය - (0)  

(අ ) (i) ශ්රී කුකාශ  සෑම ප්රාශේශීය ශ වක්  ශක ේ ාසය්ක 
සාහාම එ්ක ප්රාශේශීය ස ාව්ක බීගි්ද පිහිටුවා 
තති බව් ; 

 (ii) ශ්  වනශත්ක ප්රාශේශීය ස ාව්ක පිහිටුවා 
ශන මීති ම්දනාරම ිරසථත්රි්කකශආ මක්  මුකති  
ිරසථත්රි්කකශආ ඔඩ්ක්ුමගා්ද  කිිකශන ච්චි 
ිරසථත්රි්කකශආ කඩුගාවශකිත සහ යාපනය 
ිරසථත්රි්කකශආ ශව් තිකක් ජ  යන ප්රාශේශීය 
ශ වක්  ශක ේ ාස සාහා ප්රාශේශීය ස ා පිහිටුවන 
ශකසට අඛඩුගව ද වලී්  කළ: ශ්  වනශත්ක එම 
ද වලී්  දටු කර ශන මීති බව් ; 

 (iii) මක් ප්රාශේශීය ශ වක්  ශක ේ ාසයට අය්  
ික්දනවකය්දකේටු  කා්කකය්දු ක්   ක වමක් 
පියවර-II, දරශණිතදුද්තශපිත්කු ක්  යන ා් වක 
ජීව් වන ජනතාවශේ අව යතා දටු කර ාීමම 
සාහා කිශකෝමීය ට්  92ට වගා වීිත ුවර්ක ශාවා 
මා්දශතිත බටහිර ප්රාශේශීය ස ාව ශවත යාමට ිකුව 
වී තති බව් ; 

 එතුමා :්දශ්ද:  

(්) (i) එශසය න්   අ:ාළ ප්රාශේශීය ස ා 24 පිහිටුවීම සාහා 
ශ්  වනවිට ශාන තති පියවර කවශ් :; 

 (ii) ඒ සාහා ාතවන කාකය ශක පමණ:; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ත) ශන එශසය න්   ඒ  ම්ද:  
 

அ சொங்க ரசமவகள், ைொகொண சமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூ ொட்சி அமைச்சொிடம் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இலங்மகயிலுள்ள ஒவ்தவொரு பி ரதச தசயலகப் 

பிொிவுக்கும் ஒரு பி ரதச சமப வீதம் 

நிறுவப்பட்டுள்ளததன்பமதயும்; 

 (ii) இற்மறவம  பி ரதச சமபதயொன்று 

நிறுவப்படொத ைன்னொர் ைொவட்டத்தின் ைடு, 

முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தின் ஒட்டுசுட்டொன், 

கிளிதநொச்சி ைொவட்டத்தின் கண்டொவமள 

ைற்றும் யொழ்ப்பொண ைொவட்டத்தின் 

தவற்றிமலக்ரகணி ஆகிய பி ரதச தசயலகப் 

பிொிவுகளுக்குப் பி ரதச சமபகமள நிறுவுைொறு 

ததொடர்ச்சியொகக் ரகொொிக்மககள் விடுக்கப் 

பட்டரபொதிலும் இற்மறவம  இக்ரகொொிக் 

மககள் நிமறரவற்றப்படவில்மல என்பமதயும்; 

 (iii) ைடுப் பி ரதச தசயலகப் பிொிவிலுள்ள 

சின்னவலயங்கட்டு, கொக்மகயன்குளம், கல்ைடு 

கட்டம்-2, இ மண இலுப்மபக்குளம் ஆகிய 

கி ொைங்களில் வசிக்கும் ைக்கள் தங்களுமடய 

ரதமவகமள நிமறரவற்றிக்தகொள்வதற்கு 70 

கி.ைீ ரைலதிகைொகப் பயணம்தசய்து ைொந்மத 

ரைற்குப் பி ரதச சமபக்குச் தசல்ல 

ரவண்டியுள்ளததனவும்; 

 அவர்அறிவொ ொ? 

(ஆ) (i) ஆதைனில், சம்பந்தப்பட்ட 04 பி ரதச 

சமபகமள நிறுவுவதற்கு இற்மறவம  

ரைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்மககள் 

யொமவதயன்பமதயும்; 

 (ii) அதற்கொக எடுக்கப்படும் கொலம் யொததன் 

பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Public Services, Provincial 
Councils and Local Government: 

  (a) Is he aware that - 

 (i)  one Pradeshiya Sabha has been established 

for each every Divisional Secretary's 
Division in Sri Lanka; 

 (ii)  requests that Pradeshiya Sabhas be 

established for Divisional Secretary's 
Divisions of Madhu in the Mannar District, 
Oddusuddan in the Mullaitivu District, 
Kandavalai in the Kilinochchi District and 
Vettilaikerny in Jaffna District, for which 
Pradeshiya Sabhas have not been 
established hitherto, have not been fulfilled 
so far; and 

 (iii)  people living in the villages named 

Sinnawalayankattu, Kakkayankulam, 

761 762 



පා් ිකශ් ්දතුව 

Kalmadu Stage-II, Iranai-Iluppaikulam 
have had to go to the Manthai West 

Pradeshiya Sabha travelling more than 70 
km in order to get their requisite tasks 
fulfilled? 

(b) Will he inform the House - 

 (i)  what steps have been taken towards the 

establishment of the four Pradeshiya Sabhas 
referred to above; and 

  (ii)  how long it will take? 

(c)  If not, why?  
  
 ගු තස ෂාන් සණසිාංහ මහ ා (පළා් සවා හා පළා් 
පාලන ක යුතු සාජ අමා තුමා)   
(ைொண்புைிகு த ொஷொன்  ணசிங்க - ைொகொண சமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூ ொட்சி அலுவல்கள் இ ொ ொங்க அமைச்சர்) 

(The Hon. Roshan Ranasinghe - State Minister of Provincial 

Councils and Local Government) 
ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   රාජය ශසයවා  පළා්  ස ා හා 

පළා්  පාකන අමාතයතුමා ශවුවශව්ද මා එම ප්ර ථනයට පිළිතුර 

කබා  ශ:නවා. 

(අ)  (i)  ශ්රී කුකාශ  පවතින සෑම ප්රාශේශීය ශ වක්  
ශක ේ ාසය්ක සාහාම එ්ක ප්රාශේශීය ස ාව 
බීගි්ද පිහිටුවා නීත.  

 (ii)  ම්දනාර්  ිරසථත්රි්කකශආ මක්  මුකති   
ිරසථත්රි්කකශආ ඔඩ්ක්ුමගා්ද  කිිකශන ච්චි 
ිරසථත්රි්කකශආ කඩුගාවශකිත හා යාපනය 
ිරසථත්රි්කකශආ වගමාරච්චි නී ශ නහිර යන 
ප්රාශේශීය ශ වක්  ශක ේ ාස 24 සාහා ප්රාශේශීය 
ස ා 24්ක පිහිටුවීමට අ:ාළව ශයෝජනා කීබී තති 
අතර  පව් නා ප්රතිප් තිය අුවව පළා්  ප්රධාන 
ශ වක්  විික්ද ප්  කරන ක: ිරසථත්රි්ක කමිටු විික්ද 
ි ් ශේ  කරන ක: ිරසථත්රි්ක කමිටු වා් තා ප්රධාන 
ශ වක් ශේ : ි ් ශේ  සහිතව ශමම අමාතයාු ය 
ශවත කීබී තත. 

 (iii)  ්ස්දන ව ශය්ද කිශකෝමීය ටර 92ක පමණ ුවර 
ප්රමාණය්ක ාම්ද කළ යුතු ශ .  

(්)  (i)  අව ය ි ් ශේ  කීබී තිබුණ : අ:ාළ 
ිකයකියවිිකවක ය්  ය්  අපීහීිරික කරුණු පවතින 
බීවි්ද ඒවා පීහීිරික කර ාි මි්ද මක්  
ඔඩ්ක්ුමගා්ද  කඩුගාවශකිත සහ වගමාරච්චි 
නී ශ නහිර ප්රා ශේශීය ස ා පිහිටුවීශ්  හීකියාව 
ස් බ්දධශය්ද තීරණවකට එළඹීම සාහා 
020 .24.32 ිරන උතුරු පළාතට අ:ාළව පළා්  
සාකච්ඡාව්ක පීවී් වීමට කටයුතු ශය :ා තිබූ 
අතර  ශක විඩ්-   වසුාතය ශහයතුශව්ද එම 
සාකච්ඡාව ිරන ි යමය්ක ශන මීතිව ක ව :මන 
කදී. 

 (ii)  (පව් නා ශක විඩ්-   වසුාත ත් ් වය 
ශහයතුශව්ද ි  ථචිත  ිරනය්ක ප්රකා  කළ 
ශන හීක) 

  පළා්  පාකන ්යතන සුසථථාපනය සාහා තිබිය 
යුතු අව යතා ස් පූ් ණ කර තිශබ් න්  මීය ළ  
පළා්  පාකන මීතිවරණශආදී ශයෝත ත ස ා 
පිහිටුවීමට හීකිවන පිපිර හා ඊට ශපර ශමම 
සුසථථාපන කටයුතු ි ම කිරීමට අශ්ත්කණා ශකශ් . 

(ත)  අ:ාළ ශන ශ .  

ගු චාේස ්නිර්මලනාදන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

நன்றி, தகௌ வ இ ொ ொங்க அமைச்சர் அவர்கரள! வட 

ைொகொணத்திலுள்ள ைன்னொர் ைொவட்டத்தில் ைடுப் பி ரதச 

சமபமயயும் முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்தில் ஒட்டுசுட்டொன் 

பி ரதச சமபமயயும் கிளிதநொச்சி ைொவட்டத்தில் 

கண்டொவமளப் பி ரதச சமபமயயும் யொழ். ைொவட்டத்தில் 

வடை ொட்சி கிழக்குப் பி ரதச சமபமயயும் உருவொக்குவதற்கு 

நொன் கடந்த சில ஆண்டுகளொகத் ததொடர் முயற்சிமய 

எடுத்துக்தகொண்டிருக்கின்ரறன்.  கடந்த வருடம் வட 

ைொகொணப் பி தை தசயலொளருமடய தமலமையில் ஒரு குழு 

நியைிக்கப்பட்டு, அமைச்சுக்கு அதற்குொிய த வுகள் 

அனுப்பப்பட்டிருப்பதொக நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள்.  தகௌ வ 

இ ொ ொங்க அமைச்சர் அவர்கரள, நொன் உங்களிடம் ைிகவும் 

தொழ்மையொகத் ததொிவிக்க விரும்புவது என்னதவனில், இந்த 

நொன்கு பி ரதச சமபகளும் உருவொக்கப்படொத கொ ணத்தினொல் 

அந்தந்தப் பி ரதச சமபகளுக்குக் கீழிருக்கின்ற ைக்கள் 

அவர்களுமடய ரசமவகமளப் தபற்றுக்தகொள்வதில் பொொிய 

சி ைத்மத எதிர்ரநொக்கியிருக்கிறொர்கள். 2021ஆம் ஆண்டு 

ஏப்பி ல் ைொதம் இது ததொடர்பொன ஒரு கூட்டம் நமடதபற 

இருந்தது என்றும், தகொவிட் ததொற்றுக் கொ ணைொக அது 

பிற்ரபொடப்பட்டிருக்கின்றது என்றும் நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள்.   

தகௌ வ இ ொ ொங்க அமைச்சர் அவர்கரள, தகொவிட் 

ததொற்று ததொடர்ச்சியொக இருக்கின்றது. எனரவ, வட 

ைொகொணத்துக்குொிய இந்தப் புதிய நொன்கு பி ரதச சமபகளின் 

உருவொக்கத்துக்கொன அந்தக் கூட்டத்மத ைிக விம வில் நடத்த 

ரவண்டும் என்றும் அமத எவ்வளவு கொலப்பகுதிக்குள் தசய்ய 

முடியும் என்பமதத் ததொிவிக்குைொறும் நொன்  ரகட்டுக் 

தகொள்கின்ரறன்.     

 
ගු තස ෂාන් සණසිාංහ මහ ා 
(ைொண்புைிகு த ொஷொன்  ணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

ාරු ම්දත්රීතුමි   ශ්  ස් බ්දධශය්ද කරුණු කිහිපය්ක මට 

කිය්දන තිශබනවා. ඔබතුමා අහකා තිබුණා  "හීම ප්රාශේශීය 

ශ වක්  ශක ේ ාසයකටම පළා්  පාකන ්යතනය්ක තිශබනවා.  

ශ්  ශක ේ ාසවකට එශහම නී් ශ්  තිත "  කියකා. උතුශ් ්   

:ු ශඩු්  හීමවිටම එශහම ශව්දශ්ද නීහී  ාරු ම්දත්රීතුමි . 

උ:ාහරණය්ක ව ශය්ද ා් ශත ්  මුහුුවබගප් තුව ප්රාශේශීය 

ස ාව ා් තාම  එහි ප්රාශේශීය ශ වක්  කා් යාක ශ:ක්ක 

තිශබනවා. එක්ක වීිකඔය. අශන්ක එක මුහුුවබගප් තුව. තකාව 

ප්රාශේශීය ස ා බක ප්රශේ ය ා් ත්   එහි තකාව ප්රාශේශීය ශ වක්  

ශක ේ ාසය සහ තඹු් ශ් ාම ප්රාශේශීය ශ වක්  ශක ේ ාසය 

තිශබනවා. ා වාමුව ප්රාශේශීය ස ාව ා් ත්   එතීන්  ප්රාශේශීය 

ශ වක්  කා් යාක ශ:ක්ක තිශබනවා. ඒ තමිත  තහීටුවීව සහ 

ා වාමුව. මා ශ්   කරුණු පීහීිරික කරේදී ශ්  විසථතරය කිය්දන 

ා් ශ්  ඔබතුමාට ශ්  කරුණ අවශබෝධ කර්දනිත. උතුරු 

පළාතට ප්රාශේශීය ශ වක්  ශක ේ ාස 34්ක තිශබනවා  පළා්  

පාකන ්යතන 34්ක තිශබනවා. යාපනශආ ප්රාශේශීය ශ වක්  

ශක ේ ාස  5ට පළා්  පාකන ්යතන  9්ක තිශබනවා. ඒ 

කිය්දශ්ද ප්රාශේශීය ශ වක්  ශක ේ ාසවකට වගා පළා්  පාකන 

්යතන තිශබනවා. ම්දනාරම ප්රාශේශීය ශ වක්  ශක ේ ාස 5ිත  

පළා්  පාකන ්යතන 5ිත. ව ි යාව ප්රාශේශීය ශ වක්  

ශක ේ ාස 4ිත  පළා්  පාකන ්යතන 5ිත. යාපනශආ වාශේම 

එහි්  වීිතපුර  තිශබනවා. මුකති  ප්රාශේශීය ශ වක්  ශක ේ ාස 

6්ක තිශබනවා  පළා්  පාකන ්යතන 4ිත තිශබ්දශ්ද. ඒ 

වාශේම  කිිකශන ච්චි ප්රාශේශීය ශ වක්  ශක ේ ාස 4ිත  පළා්  

පාකන ්යතන 3්ක තිශබනවා.   
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[ාරු  චා වසථ ි ් මකනා:්ද මහතා  
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ාරු ම්දත්රීතුමි   එක කාරණය්ක මා ප්රධාන ව ශය්දම 

කිය්දන ඕනෑ. ජනවා් ගික ප:නම මත පළා්  පාකන ්යතන 

පිහිටුව්දන අපි කිිකුව මීිරහ් වීම්ක කර්දශ්ද නීහී. එය 

ප්රජාත්දත්රවාදී විධියට ිකුව කළ යු් ත්ක විධියට තමිත අපි 

:කි්දශ්ද. ඒ වාශේම  පළා්  පාකන ්යතනය්ක පිහිටුවේදී 

කීබිනේ මඩුගකය විික්ද අපට ස් පූ් ණ කළ යුතු කාරණා 08්ක 

දීකා තිශබනවා. ජනාහන ප්රමාණය  ජන ඝන් වය  ි වාස 

සුඛයාව  සථථිර ි වාස  විුවික සහ ුවරකථන පහුමක්  යනාදී විධියට 

කරණු-කාරණා ශා ග්ක තිශබනවා. ශ්  ිකය වක අධයයනය කර 

බකනශක ට ඔබතුමා කික්ද කි වා වාශේ උතුරු පළා්  ස ාශව්ද 

එවන ක: ි ් ශේ  තුළ ය්  ය්  ාීටුදසහාත තී්ද තිශබනවා. 

එම ි සා ඔබතුමා සාහ්ද කළ ඒ කාරණය අපි විශ යණ 

සීකකි වකට අරශාන  දතා ද්කමි ්ද සාකච්ඡාව්ක ශය :ාශාන 

ශ්  ප්ර ථනයට මීිරහ්  ශවකා කටයුතු කරනවා. මහජනතාවශේ 

පහුමව උශ:සා ්යතන පිහිටුවීම ශවුවශව්ද අපි ශක ිත 

ශවකාශ ව්  පීකිශක්දශ්ද නීහී. අපි ජනවා් ගික ව ශය්ද  

ශබ:කා ්යතන හ:්දන කටයුතු කර්දශ්ද නීහී. ශ්  ප්ර ථනශආ දී 

ඒක අ:ාළ ශව්දශ්ද නීති බව්  අපි විශ යණශය්ද :ීුවව්  

කරනවා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ාරු චා වසථ ි ් මකනා:්ද ම්දත්රීතුමි   තව්  අතුරු ප්ර ථන 

තිශබනවා:    

 
ගු චාේස ්නිර්මලනාදන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

தகௌ வ இ ொ ொங்க அமைச்சர் அவர்கரள, இன ொீதியொகப் 

பிொிக்க ரவண்டுதைன்று நொன் எந்ததவொரு வொக்கியத்மதயும் 

பயன்படுத்தவில்மல. நீங்கள் தவறுதலொகப் 

புொிந்துதகொண்டீர்கரளொ அல்லது உம தபயர்ப்புச் தசய்யப் 

பட்டரபொது அமதத் தவறுதலொக எடுத்துக்தகொண்டீர்கரளொ 

ததொியவில்மல.  நீண்டகொலைொக  தங்களுமடய பி ரதசத்தில் 

பி ரதச சமப இல்லொத கொ ணத்தினொல் அந்த ைக்கள் ைிகவும் 

சி ைப்படுகின்றொர்கள் என்றுதொன் நொன் கூறிரனன். அந்த 

வமகயில், அதற்குொிய முயற்சிமய நீங்கள் எடுக்க ரவண்டும் 

என்பதற்கொகத்தொன் நொன் இந்தக் ரகள்விமயப் 

பொ ொளுைன்றத்தில் எழுப்பியிருந்ரதன். உங்களுமடய ததொடர் 

முயற்சிக்கு என்னுமடய வொழ்த்துக்கள்! அடுத்த பி ரதச சமபத் 

ரதொோ்தல் நமடதபறுவதற்கு முன்பொக இந்தப் பி ரதச சமபகள் 

உருவொக்கப்பட ரவண்டும் என்பமதயும் கூறிக்தகொண்டு, 

தங்களுமடய அமைச்சு சொர்ந்த ஒரு ரகள்விமயத் தங்களிடம் 

ரகட்க விரும்புகின்ரறன்.   

தகௌ வ இ ொ ொங்க அமைச்சர் அவர்கரள, உள்ளூ ொட்சி 

அமைச்சின்கீழ் வருகின்ற உள்ளூ ொட்சிச் சமபகளுக்கு 

வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற Fire Brigade units ைன்னொர் 

ைொவட்டத்திலும் முல்மலத்தீவு ைொவட்டத்திலும் இல்மல. 

நீண்டகொலைொகத் ததொடர்ச்சியொன ரகொொிக்மககள் விடப் 

படுகின்றன. அண்மையில் நொன் தகௌ வ பி தைர் ைஹிந்த 

 ொ பக்ஷ அவர்கமள அவருமடய பொ ொளுைன்றக் 

கொொியொலயத்தில் சந்தித்து, எழுத்துமூலைொன ரகொொிக்மக 

ஒன்மறயும் விடுத்திருந்ரதன். அதற்கு அவர், அவ்வியந் 

தி ங்கள்  இறக்குைதி தசய்யப்பட இருக்கின்றததன்றும் ைிக 

விம வில் அது கிமடக்குதைன்றும் கூறியிருந்தொர். நொன் 

தங்களுமடய அமைச்சினுமடய கவனத்துக்கும் இதமனக் 

தகொண்டுவருகின்ரறன். ைன்னொர் நக  சமபக்கும் 

முல்மலத்தீவுக் கம துமறப்பற்றுப் பி ரதச சமபக்கும் இந்த 

Fire Brigade units ைிக விம வில் வழங்கப்பட ரவண்டும் 

என்பது அந்தப் பி ரதச ைக்களுமடய ரகொொிக்மகயொக 

இருக்கின்றது. தங்களுக்கு இது ததொடர்பொக ஏதொவது 

ததொிந்தொல் பதிலளியுங்கள்! இல்லொவிட்டொல், இது 

ததொடர்பிலும் நடவடிக்மக எடுக்க ரவண்டுதைன்றும் நொன் 

ரகட்டுக்தகொள்கின்ரறன்.   

 
ගු තස ෂාන් සණසිාංහ මහ ා 
(ைொண்புைிகு த ொஷொன்  ணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

ාරු ම්දත්රීතුමි   මම තව කාරණය්ක කිය්දන් . පළා්  

පාකන ්යතන පිහිටුවේදී ඔබතුම්දකා එවකා තිශබන 

ශයෝජනාවට අුවව එක පළා්  පාකන ශක ේ ාසය්ක ප්රාශේශීය 

ස ා ශ:කකට කීශගන ත් ් වය්ක තිශබනවා. අ්දන ඒ 

ාීටුදව්  තිශබනවා. එම ාීටුදව්  අපි සාකච්ඡාවට ාත යුතු 

කාරණය්ක ශවනවා.  

ඊළ  කාරණය ා් ශත ්   ශක විඩ් -   වසුාත ත් ් වය 

හමුශ  වුව:  අපි රජය්ක විධියට මීිරහ්  ශවකා කටයුතු කරකා  

ගිි  ි වන රථ  5කට වීිත ප්රමාණය්ක ශා්දවකා  ඒවා ශක ළඹ  

ු රුණෑාක  හ් බ්දශත ට  මහුවවර  යාපනය  ශකෝේශේ වීි  

නාර ස ා  5කට කබා දීමට කටයුතු කර තිශබනවා. ඔබතුමා 

ිරගි්ද ිරාටම ශ්  ිරසථත්රි්කක ශ:ක ාීන කථා කරනවා. අපි ශ්  

ශයෝජනාව්  අතිාරු ජනාධිපතිතුමාට දිරිපප්  කරනවා. ඒ 

වාශේම ාරු අග්රාමාතයතුමා ශ්  ාීන ශහ ඳි්දම අවශබෝධ 

කරශාන ද්දනවා. මු: ව අමාතය ාරු බීික ව රාජප්කණ 

මීතිතුමා්  ශ් කට එතුමාශේ අවධානය දීකා තිශබනවා. රශේ 

්් ථික මේටම අපි කවුරු්  :්දනවා. ඒක ාීන ්ශආ අමුතුශව්ද 

හුා්දන ශ:ය්ක නීහී. ශ්  ත් ් වය පහව ගිහි වකා ්් ථික 

ව ශය්ද අපි  ්කතිම්  ශවකා එනශක ට ශ්  ාීටුදව විසා්දන 

අි වා් යශය්දම අමාතයාු ය විධියට අපි මීිරහ්  ශවනවාය 

කියන එක ශ්  ශවකාශ දී  කියනවා. 

 
ගු බු ධික පතිසණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ාරු රාජය තමතිතුමි   ගිි  ි වන රථ ස් බ්දධශය්ද කියපු 

ි සා ඔබතුමාට කාරණය්ක කිය්දන තිශබනවා. මා මීිරහ්  ශවකා 

ඔබතුමාශේ්  ස් බ්දධක්  තිශබන ඔබතුමාශේ ිරසථත්රි්කකශආ 

හිඟුර්කශා ග ප්රාශේශීය ස ාවට  ජපානශය්ද ගිි  ි වන රථය්ක 

දීකා තිශබනවා. මට :ීන ා්දන කීබී තිශබනවා  ඒ ගිි  ි වන 

රථය ප්රශයෝජනයට ා්දශ්ද නීහී කියකා. ඔබතුමා මීිරහ්  ශවකා 

ඒක ප්රශයෝජනයට ශය :ව්දන. වටව්ද හමු:ාවට තමිත ගිි  ි වන 

ක්රියාවිකය ශහ ාටම කර්දන පුළුව්ද. ඒ ි සා ඔබතුමාශේ 

ිරසථත්රි්කකශආ හිඟුර්කශා ග වටව්ද හමු:ා කාවුරට ශහෝ ඒ ගිි  

ි වන රථය අරශාන ප්රශයෝජනයට ා්දන. ශම ක:  සමහර 

පළා්  පාකන ්යතනවක ඒ සාහා පුහුණු ි කධාිප්ද නීහී. මම 

:්දශ්ද නීහී  හිඟුර්කශා ගට ඒ ි කධාිප්ද අරශාන ද්දනවා: 

කියකා. ඔබතුමා ශ්  ාීන අ:ම ශහ යා බක්දන.  ඒක ජපානශය්ද 

කීබුණු තෑේා්ක. මම තමිත ඒක අරශාන ශ:්දන මීිරහ්  වුශඩු.  

 
ගු තස ෂාන් සණසිාංහ මහ ා 
(ைொண்புைிகு த ொஷொன்  ணசிங்க)  

(The Hon. Roshan Ranasinghe) 

ඔබතුමාශේ ඒ මීිරහ් වීම ාීන අශ්ත සථතුතිය පු: කරනවා. 

ාරු ම්දත්රීතුමි   අපි කිතනමි්ද ශස යා බකා  ඒ ගිි  ි වන රථය 

ප්රශයෝජනයට ශන ා්දනවා න්   එය ප්රශයෝජනයට ශය :ව්දන 

කටයුතු කර්දන් .  
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පා් ිකශ් ්දතුව 

තයෝජි  මාලතේ-තක ළඹ තක ුපව  
සැහැේලු විු ලි ු ේිපය වාපෘතිය: ක්රියා්මක කිීමම 

உத்ரதச ைொலம்ரப-தகொழும்பு ரகொட்மட                    

இலகு ைின்சொ  புமகயி தக் கருத்திட்டம்: 

நமடமுமறப்படுத்தல் 
 

 PROPOSED MALABE-COLOMBO FORT LIGHT RAIL TRANSIT 
PROJECT: IMPLEMENTATION 

  170/2020 

28. ගු එස.්එේ. මිපක්කාර් මහ ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

මු: ව අමාතයතුමා ශා්ද තූ  ප්ර ථනය- (3)  

(අ) (i) මාකශබ් ිකට ශක ළඹ-ශක ටුව :්කවා සීහී වුද 
විුවික ුව් ිපය වයාපෘතිය්ක ක්රියා් මක කිරීමට 
ශයෝජනා වී තිබූ බව් ; 

 (ii) එම වයාපෘතිය සාහා  පාුශු පරී්කණාව හා දග්  
අ් ප් කර ාීමමට අ:ාළ මීුව්  කටයුතු ිකුව කර 
තති බව් ; 

 එතුමා  :්දශ්ද:  

(්) (i) ශමම වයාපෘතිය තවුවරට්  ක්රියා් මක 
කර්දශ්ද:; 

 (ii) එශසයන්   ශමම වයාපෘතිය ස් බ්දධව ාීමමට 
අශ්ත්ක කත දිරිප පියවර කවශ් :; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ත)  ශන එශසය න්   ඒ  ම්ද:   

 

நிதி அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) ைொலம்ரப ததொடக்கம் தகொழும்பு ரகொட்மட வம  

இலகு ைின்சொ  புமகயி தக் கருத்திட் 

டதைொன்மறச் தசயற்படுத்துவதற்கு 

முன்தைொழியப்பட்டிருந்தததன்பமதயும்; 

 (ii) ரைற்படி கருத்திட்டத்திற்கு ைண் பொிரசொதமன 

ைற்றும் கொணிகமளச் சுவீகொிப்பதற்கு ஏற்புமடய 

நில அளமவ நடவடிக்மககள் ரைற்தகொள்ளப் 

பட்டுள்ளததன்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொ ொ? 

(ஆ) (i) ரைற்படி கருத்திட்டம் ததொடர்ந்தும் தசயற் 

படுத்தப்படுைொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், ரைற்படி கருத்திட்டம் ததொடர்பொக 

ரைற்தகொள்வதற்கு எதிர்பொர்த்துள்ள நடவடிக் 

மககள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Finance: 

  (a)  Is he aware that- 

 (i)  it had been proposed to implement an 
electric monorail project from Malabe to 
Colombo Fort; and 

 (ii)  the soil inspection and surveying activities 
related to land acquisition of the said project 
ha been carried out? 

  (b)  Will he inform this House - 

 (i)  whether this project will be further 
implemented; and 

 (ii) if so, the steps that are expected to be taken 
in relation to this project in future? 

  (c)  If  not, why? 
 

ගු තශයීයහාන් තසේමසිාංහ මහ ා (සමෘ ධි  ගෘහ ආර්ථික  
ක්ෂුද්ර මූල  ස්වයාං රැකියා හා  වාපාස සාංවර්ධාන සාජ 
අමා තුමා) 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் ரசைசிங்க - சமுர்த்தி, உள்ளக 

தபொருளொதொ , நுண்நிதிய, சுயததொழில், ததொழில் அபிவிருத்தி 

இ ொ ொங்க அமைச்சர்) 

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

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   මු: ව අමාතයතුමා ශවුවශව්ද 

මා එම ප්ර ථනයට පිළිතුර කබා ශ:නවා. 

(අ) (i) මාකශබ් ිකට ශක ළඹ - ශක ටුව :්කවා සීහී වුද 
විුවික ුව් ිපය වයාපෘතිය්ක ක්රියා් මක කිරීමට 
ශයෝජනා වී තිබුජ . 

 (ii) ඔ . 

(්) (i) එම වයාපෘතිය රජය විික්ද විශේ  ණය ාීම්  
යටශ්  කිරීමට තීරණය කර තිබුණු වයාපෘතියකි. 
ශක ළඹ හා ත:ාස්දන ප්රශේ වක ප්රවාහන 
පහුමක් වකට එමඟි්ද  තති වන ප්රතිකා  දතා 
සීමිත බව වයාපෘති විශ යණඥය්ද විික්ද ශප්දවා දී 
තත. ිරගි්ද ිරාටම විශේ  ණය මඟි්ද ශමවීි  
වයාපෘති කිරීම ශවුවවට විශේ  ණය අක් කරමි්ද 
ශේශීය හා විශේශීය ්ශයෝජන මඟි්ද වාජ ජමය 
වී:ා් කම්ක තති හා :ීනට ක්රියා් මක වන 
යටිතක පහුමක් වකට පිපපූරකව අව ය යටිතක 
පහුමක්  වීිතිරයුණු කිරීමට රාජය ්ශයෝජන 
වයාපෘතිවකට ප්රමුඛ් වය දීමට ප්රතිප් තිමය 
තීරණය්ක ශාන තති බීවි්ද  එම වයාපෘතිය 
ශම්දම තව්  එවීි  වයාපෘති රාිෂය්ක : ණය 
මු: ව යටශ්  ක්රියා් මක කිරීම නතර කර තත. 

 (ii) 2020 ශ:සී් බ්  3  ිරන ිකට උපශේ න 
ශක ්දත්රා්  ගිවිුමම අවස්ද කිරීම ශහයතුශව්ද  
අ:ාළ උපශේ න ්යතනය විික්ද අකා  හා හාි  
ශවුවශව්ද ව්දිර මු:ක්ක ද වකා තති අතර  ශමම 
මු:ක ශාවීම පිළිබාව තීරණය කිරීම සාහා 
සාමාත කය්ද   කි්ද සම්දවිත කමිටුව්ක 020  
ශපබරවාිප 03 වන ිරන අමාතය මඩුගක අුවමතිය 
යටශ්  පිහිටුවා තත. එම කමිටුව මඟි්ද ශාවිය 
යුතු මු:ක හා අ:ාළ කරුණු පිළිබාව සාකච්ඡා 
කරමි්ද පවතී. 

(ත) පීන ශන නඟී. 

 
ගු එස.්එේ. මිපක්කාර් මහ ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   මශේ පළමුවන අතුරු ප්ර ථනය 

ශමයිත.  

මාකශබ් ිකට ශක ළඹ ශක ටුව :්කවා LRT line එක හ:්දන 
කබා ශ:න JICA ණය මු:ශ ව ශප ලී ප්රති තය බි්දුවවිත : ම 

එක්ක. ඒ වයාපෘතිය නව් වනවා කියකා රජය ප්රතිප් තිමය 

තීරණය්ක අරශාන තිශබන බව :ීන ා්දන කීබී තිශබනවා.  ශ්  

සාහා දග්  අ් ප්  කර ාීම්   මීණු්  කටයුතු සාහා ගිය විය:ම 

අපට ්රුචි විධියට බිිකයන  .5්ක විතර වනවා. ාරු රාජය 

තමතිතුමි   ඒක ත් ත :   

767 768 
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ගු තශයීයහාන්  තසේමසිාංහ මහ ා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் ரசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ාරු ම්දත්රීතුමි   ඔබතුමා කථා කර්දශ්ද කිශකෝමීය ට්   5.9ක 

ුවර්ක තිශබන මා් ා වයාපෘතිය්ක ාීන. ණය ශප ලී ප්රති තය 

ශකශසය ශවත්   ශමහි ස් පූ් ණ විය:ම හීටියට තසථතශ් ්දතුාත 

කර තිශබ්දශ්ද තශමිපකාුව ශග ක්  මිිකයන 0 44 ්ක. ශ් ශක්ද 

ශග ක්  මිිකයන   852්ක තමිත විශේ  ණය හීටියට කබා ා්දන 

කටයුතු කරකා තිශබ්දශ්ද.  ශග ක්  මිිකයන 5  ්ක ශ්රී කුකා රජය 

්ශයෝජනය කළ යුතුිත. නමු්  ඒ සාහා සීකීසථම්ක තිබිකා්  

නීහී. නීවත්  ශ්  වයාපෘති ිකය වක පිළිබා  කයතා 

අධයයනය්ක කරකා  ශපෞේාිකක අු ය්   රාජය අු ය්  

ඒකාබේධ ්ශයෝජනවකට ය්දන අපි බකාශප ශර ් තු වනවා. 

ශ්  සා වි ාක ණය ප්රමාණය්ක අශ්ත රශේ ණය ශා ්දනට 

තව්  එකතු කරා්දශ්ද නීතුව ශ් වා නව් වා තිශබ්දශ්ද. 

නමු්  ඒශක්ද අ:හසථ ශව්දශ්ද නීහී  ශමම වයාපෘති අපි 

දිරිපශආදී ක්රියා් මක ශන කරනවාය කියකා. ඒ සාහා අව ය 

විශ යණඥ :ීුවම වාශේම ඒ ස් බ්දධ  කයතා අධයයන වා් තා 

තහවුරු වීශම්ද පුමව මම මුික්ද සාහ්ද කළ ්කාරයට රාජය සහ 

ශපෞේාිකක අු ශආ ්ශයෝජන ඒකාබේධ වීගසටහන්ක හීටියට 

ශමම වයාපෘති ක්රියා් මක කරනවා. 

ාරු ම්දත්රීතුමි   ඊළ ට ඔබතුමා ප්ර ථනශආ (්) (ii) ශක ටස 

ය ටශ්  අසා තිබුණු කාරණයට කබා ුව්ද පිළිතුශරහි සාහ්ද කළ 

්කාරයට  අ:ාළ උපශේ න ්යතනය විික්ද ශවකා තිශබන 

අකා වකට ව්දිර ශාවීම්ක කර්දන කියා ද වකා තිශබනවා. 

හීබීිත  අපි එම ්යතනයට එශසය ශාවීම්ක කරකා නීහී.  

කීබිනේ මඩුගකය ප්  කළ කමිටුව්  එ්කක ශ්  ශවනශක ට 

අතිාරු ජනාධිපතිතුමා ශ්  ස් බ්දධව සාකච්ඡා කරමි්ද 

පවතිනවා. ඒ අුවව තමිත අපට කිය්දන පුළුව්ද ව්දශ්ද ූලකයමය 

ව ශය්ද එතීන තිශබන වටිනාකම ශම ක්ක: කියන එක. එම 

ි සා :ීනට කිිකව්ක තහවුරු කර්දන බීහී. :ීනට ඒ ස් බ්දධව 

සාකච්ඡා කරමි්ද පවති්දශ්ද.  

 
ගු එස.්එේ. මිපක්කාර් මහ ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ඒක හිප. ාරු රාජය තමතිතුමි   මම තුමශ  අකා  ාීන 

විතර්ක ශන ශවිත. දග්  අ් ප්  කර ාීමමට අ:ාළව ය්  

ශක ටස්ක ශාවා තිශබනවා. මම හිතන විධියට එයට අ:ාළ 

සුඛයාශ වඛන න්  තති.  

ාරු රාජය තමතිතුමි   මශේ ශ:වීි  අතුරු ප්ර ථනය ශමයිත. 

පුමගිය :වසථවක කථා බහ්ක තිබුණා  ශක ළඹ නාරය අවට 

තිශබන රථ වාහන ත:බ:ය අවම කිරීශ්  අරමුජ ්ද public 

transport සාහා තමිත ශමම වයාපෘතිය ශානාශ  කියකා. :ී්ද ශ්  

LRT එක නව් වන ි සා ඒකට වික වපය්ක විධියට  පෑිකයශා ග 

ිකට දිරකිරීමට ි යමිත ු ුදුව මති්ද යන අධිශ ගී මා් ාය                     

-highway එක- රාජගිිපය :්කවා්   රාජගිිපශආ ිකට අතුරුගිිපය 

:්කවා්  ීවන සමාාම්ක එ්කක එකතු ශවකා හ:නවා කියකා කථා 

බහ්ක තිබුණා. ාරු ශජ ්දසථට්ද ප්රනා්දුව තමතිතුමා  ශ්  ප්ර ථනයට 
උ් තර ුව්දන්  කම්ක නීහී. එශහම ශ:ය්ක ශකශරනවා:  එශහම 

වයාපෘතිය්ක තිශබනවා:  ශ්  කාරණය ත් ත: කියකා මම 

අහ්දන කීමීතිිත.   

 
ගු තශයීයහාන්  තසේමසිාංහ මහ ා 
(ைொண்புைிகு தசஹொன் ரசைசிங்க) 

(The Hon. Shehan Semasinghe) 

ඔබතුමා මහාමා් ා අමාතයාු ශය්ද තිකය යුතු ප්ර ථනයක 

අතුරු ප්ර ථනය්ක තමිත ඒ තහුශ .   

ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   ඒ පී් ත අශ්ත මිප්කකා්  

ම්දත්රීතුමාට්  බකපාන පී් ත්ක. ඒක  එතුමාශේ ඡ්ද: :ායකය්ද 
ද්දන ප්රශේ ය්ක. අපි අතුරුගිිපය :්කවා ු ුදුව මත දිරශවන 
අධිශ ගී මා් ායට මු ව ා ව තබා දවරිත. :ී්ද එහි වීග කටයුතු 
්ර්   කරමි්ද පවති්දශ්ද. අපි බකාශප ශර ් තු ශවනවා  
අවුරුුව එකහමාර්ක ය්දන දසථශස වකා එය හ:ා අවස්ද කර්දන.  

 
ගු එස.්එේ. මිපක්කාර් මහ ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ාරු තමතිතුමි   පෑිකයශා ග දාකා එක පියවර්ක විධියට 
අතුරුගිිපය :්කවා එය දිරශවනවා:  නී් න්  පියවර ශ:කකි්ද 
එම කටයුතු කරනවා:  ඒ කිය්දශ්ද රාජගිිපය :්කවා දිරකරකා  
ශ:වීි  පියවර විධියට:  අතුරුගිිපය :්කවා ය්දශ්ද   

 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

අශ්ත දක්කකය අතුරුගිිපය :්කවා ය්දනිත. :ීනට රාජගිිපය 
:්කවා දිරකිරීශ්  වීග කටයුතු ්ර්   කරකා තිශබ්දශ්ද. 
අතුරුගිිපය :්කවාම හ:නවා. එශහම හ:න එක ශහ ාිත ශ්ද:  

 
ගු එස.්එේ. මිපක්කාර් මහ ා 
(ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

අපි කීමීතිිත  ඒකට.  

 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

අපි එය අාය කරනවා. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமை  தொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ප්ර ථන අුක 0  -045/0202- ( )  ාරු ශම හමඩ් මුස් මි ව 

මහතා - [ස ා ා්  ය තුළ නීත.  

ප්ර ථන අුක 32 -4 6/0202- (0)  ාරු ශම හමඩ් මුස් මි ව 

මහතා - [ස ා ා්  ය තුළ නීත.  

ප්ර ථන අුක 3  - 099/0202- ( )  ාරු තිසථස අ් තනායක 

මහතා - [ස ා ා්  ය තුළ නීත.  

 

ු ඹුක්කන් ඔය වාිප වාපෘතිය: විස ්ස 
கும்புக்கன் ஓயொ நீர்ப்பொசனக் கருத்திட்டம்: விப ம்  

KUMBUKKAN OYA IRRIGATION PROJECT: DETAILS  

      
  669/2020 

32.  ගු නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහ ා 
  (ைொண்புைிகு நலின் பண்டொ   யைஹ)  

  (The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
 වාිපමා් ා අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - ( )  

(අ) (i) ශයෝත ත ු ඹු්කක්ද ඔය වාිප වයාපෘතිය ්ර්   
කිරීමට අශ්ත්කණා කරුව කබන ිරනය කවශ් :; 

 (ii) එහි තසථතශ් ්දතුාත පිිපවීය ශක පමණ:; 

 (iii) එම වාිප වයාපෘතිය ශවුවශව්ද වීය වන මු: ව 
සපයා ාුව කබන රමශ :ය කවශ් :; 
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පා් ිකශ් ්දතුව 

 (iv) එම වාිප වයාපෘතිය අවස්ද කිරීම සාහා ාතවන 
කාකය ශක පමණ:; 

 (v) එම වයාපෘතිශආ අශ්ත්ක කත ප්රතිකා  කවශ් :; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(්) ශන එශසය න්    ඒ ම්ද:  

 

நீர்ப்பொசன அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) முன்தைொழியப்பட்டுள்ள கும்புக்கன் ஓயொ நீர்ப் 

பொசனக் கருத்திட்டத்மத ஆ ம்பிப்பதற்கு 

எதிர்பொர்க்கும் திகதி யொததன்பமதயும்; 

 (ii) அதன் ைதிப்பீட்டுச் தசலவினம் எவ்வளவு என்ப 

மதயும்; 

 (iii) ரைற்படி நீர்ப்பொசனக் கருத்திட்டத்திற்கொகச் 

தசலவொகும் ததொமகயிமனப் தபற்றுக் 

தகொள்ளும் முமற யொததன்பமதயும்; 

 (iv) ரைற்படி நீர்ப்பொசனக் கருத்திட்டத்திமன நிமறவு 

தசய்வதற்கு எவ்வளவு கொலம் தசல்லும் 

என்பமதயும்; 

 (v) ரைற்படி கருத்திட்டத்தின்மூலம் எதிர்பொர்க் 

கப்படும் பயன்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Irrigation:   

(a) Will he inform this House -  

 (i) the date on which the proposed Kumbukkan 
Oya Irrigation Project is expected to be 
started; 

 (ii) the estimated cost thereof; 

 (iii) the method of sourcing the money needed 
for the irrigation project; 

 (iv) the time that would be spent for the 
completion of the project; and 

 (v) the anticipated benefits of the said project?  

(b) If not, why?  
 
ගු සිිපපාල ගමල් මහ ා (මහවැලි කලාප ආශ්රි  
ඇලතේලි හා ජනාවාස තප ු  යටි ල පහසුකේ සාංවර්ධාන 
සාජ අමා තුමා)  
(ைொண்புைிகு சிறிபொல கம்லத் - ைகொவலி வலயங்கமள 

அண்டியுள்ள கொல்வொய்கள் ைற்றும் குடியிருப்புகள் தபொது 

உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இ ொ ொங்க அமைச்சர்)  

(The Hon. Siripala Gamalath - State Minister of Canals and 
Common Infrastructure Development in Settlements in 
Mahaweli Zones) 
ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   වාිපමා් ා අමාතයතුමා 

ශවුවශව්ද මා එම ප්ර ථනයට පිළිතුර කබා ශ:නවා. 

(අ) (i) 2015 අශාෝසථතු මස ිකට වයාපෘතිශආ ූලිකක 
කා් යය්ද ්ර්   කර තති අතර  ශ්  වනවිට 
සමාජ ්් ථික සමීය ්කණණ  පිපසර අධයයන සහ 
දග්  අ් ප්  කර ාීමම හා ව්දිර ශාවී් වකට 
අ:ාළ ූලිකක කටයුතු ිකුව ශකශරමි්ද පවතින අතර  
වයාපෘතිශආ දිරකිරී්  ්ර්   කිරීමට ි  ථචිත 
ිරනය්ක ප්රකා  කළ ශන හීක. 

 (ii) :ළ තසථතශ් ්දතුව රුපිය ව මිිකයන 54 222කි. 

 (iii) ූලිකක කා් යය්ද සාහා ශමම වසශ් දී: රුපිය ව 
මිිකයන 322්ක සකසා තති අතර  මහා 
 ාඩුගාාාරය මගි්ද 0200 ව් ණශආ ිකට ුමුවුම 
්ශයෝජන රමශ :ය්ක හඳු්දවා ශ:ුව තතීිත 
අශ්ත්කණා ශකශ් . 

 (iv) :ීනටම්  ූලිකක සමීය ්කණණ යනාිරය ිකුව 
ශකශරමි්ද පවතින බීවි්ද  ි  ථචිත ූලකය 
ස් පා:න රමශ :ය්ක හඳු්දවා ුව්ද පුමව වසර 
හතරකි්ද ි ම කළ හීකි වුව තත. 

 (v) • ු ඹුරු අ්කකර  3 4 5්ක සාහා ශ:ක්දනශආ 

වාාව ශවුවශව්ද වාිප ජකය සීප ම. 

  • ප්රශේ ශආ පවතින උග්ර පාමය ජක ාීටුදවට 

විසඳුම්ක ශකස පාමය ජකය සාහා ජක 
ඝනමීය ට්  මිිකයන  0්ක සීප ම. 

  • ගිාාශව ේ  6ක පුන් ජනමය විුවික බකය්ක 

ජාතික විුවිකබක සීපයුමට කබා දීම. 
(්) අ:ාළ ශන ශ .  

  
ගු නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහ ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொ   யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ාරු රාජය තමතිතුමි   මශග  විකම  ුදුවාක ප්රශේ ශය්ද 

්ර්   වී කිශකෝමීය ට්    6්ක පමණ ුවර ශාවා මුහු:ට එකතු වන 

ු ඹු්කක්ද ඔය  අශ්ත ජකා  පේධතිය දිරකිරීශ් දී පාවිච්චි ශන වූ 

 ප්රධාන ාුාාව්ක විධියට හඳු්දව්දන පුළුව්ද. ඒ ාුාාව හරසථ කර 

ශම ණරාාකට ්ස්දනශය්ද දිරකරන ශ්  කියන ශ  වක සහ 

වයාපෘතිය තුළි්ද වි ාක ශසයවය්ක විශ යණශය්ද ශම ණරාාක 

ිරසථත්රි්කකශආ ශා වි ජනතාවට ිකුව ශවනවා. වාා කළ හීකි  දග්  

වි ාක ප්රමාණය්ක එම ප්රශේ ශආ තිශබන බව අපි :්දනවා. නමු්  

ඒ වාා කටයුතුවකට ජකය ශන මීතිකම තමිත ප්රධාන බාධාව 

ශවකා තිශබ්දශ්ද. අශ්ත රශේ ශා විතීන ාීන විශ යණශය්ද කථා 

ශවන කාකයක  අශ්ත ්හාර ුමර්ක කතතාව ාීන කථා කරන 

කාකයක ශ් ක දතාම වී:ා්  වයාපෘතිය්ක විධියට මම :කිනවා.  

ාරු රාජය අමාතයතුමි   පළමු අතුරු ප්ර ථනය විධියට මා 

අහ්දශ්ද  ශ්  වයාපෘතියට අ:ාළ ව්දිර ශාවීම පිළිබාව ශ්  වන 

විට පවතින ත් ් වය ශම ක්ක:  ව්දිර ශාවකා තිශබනවා:  ව්දිර 

ශාවීමට මු: ව තිශබනවා:  ව්දිර ශාවීම පිළිබාව ි ික 

රමශ :ය්ක ක්රියා් මක වනවා: කියාිත. ඒ වයාපෘතිය ාීන :ීනට 

වසර ාණනාවක ිකට කථා කරනවා. 02 5්ද පුමව යහ පාකන 

්ඩුක්ව කාකශආ්   ඊට කික්ද මහි්ද: රාජප්කණ 

ජනාධිපතිතුමාශේ ්ඩුක්ව කාකශආ්  ඒ ාීන කථා වුණා. ය්  

මේටමකට  එන්  වයාපෘතිය ්ර්   කළ හීකි කග දමට :ී්ද 

තවි්  තිශබනවා. ඊට අ:ාළ ව්දිර ශාවී්  ස් බ්දධව ඔබතුමා 

:ීුවව් :  ඒ ාීන ඔබතුමාට ශම නවා: කිය්දන පුළුව්ද   

 
ගු සිිපපාල ගමල් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சிறிபொல கம்லத்)  

(The Hon. Siripala Gamalath) 
ාරු ම්දත්රීතුමි   02 5 ව් ණශආදී එම කා් යය ්ර්   කළ්   

02   ව් ණශආදී තමිත එතීන කා් යාකය open කරකා ඒ වීග 

කටයුතු පට්දශාන තිශබ්දශ්ද. එහි පළමු අිරයර ව ශය්ද ශ්  

වන විට වි ාක වීග ශක ටස්ක කරශාන යනවා. ඒ පිළිබා දී් ඝ 

විසථතරය්ක තතුළ්  පුමබි්  වා් තාව මා ළ  තිශබනවා. එම 

වයාපෘතිශආ ප්රාතිය ස් බ්දධශය්ද එහි සාහ්ද කරුණු කීපය්ක 

මා කියව්දන් .    

• ජකා ශආ අධිාීලී්  සීමාව ූමමිශආ සකු ණු කිරීම අවස්ද 
කර තත. 
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•  ජකා ශය්ද විපතට ප් ව අවතී්ද වන පවු ව හා ශේපළ 
හඳුනා ාීමම සහ ශත රතුරු රැසථ කිරීම අවස්ද කර තත. 

•  ජකා යට යට වන මී:ාම හා බග වු ඹුර ප්රාශේශීය ශ වක්  
ශක ේ ාසවකට අ:ාළ දග්  අ්  ප්  කර ාීමම සාහා අ:ාළ 
දග්  අ්  ප්  කර ාීමශ්  ශයෝජනාව දග්  අමාතයාු ය 
ශවත කබා දී තත. 

•  ජකා ය දිරකිරීශ් දී අවහිර වන මා් ා ශවුවවට දිර කිරීමට 
ශයෝත ත වික වප මා් ා හඳුනාශාන තති අතර  එහි මීුව්  
කටයුතු ිකුව කිරීම සාහා මීුව්  ි ශයෝා ි ු ්  කර තත. 

•  පිපසර තාී ්  වා් තාවට අුවමීතිය කබා ාීමම සාහා 
පිපසර තාී ්  වා් තා ශ  (EIA) අවස්ද ශකටු් පත අුවමත 
කිරීශ්  බකධාිපයා වන  වන සුර්කණණ ශ:පා් තශ් ්දතුව 
ශවත  ාර දී තත.  

•  නීවත පිරුචි කිරීශ්  ක්රියාකාරී සීකීසථම සහ සමාජීය බකපෑම 
තාී ්  වා් තාවක අවස්ද ශකටු් ප්  ශ්  වන විට සකසා 
අවස්දව තත.  

•  ජකා ය දිරකිරීශ් දී හාි යට ප්  වන ශප ුව සථථාන 
හඳුනාශාන තති අතර  එම සථථාන නීවත ප්රතිසථථාපනය 
කිරීම සාහා සීකුම්  සකසථ කරමි්ද පවතී.  

•  වන සුර්කණණ ශ:පා් තශ් ්දතුවට අය්  නීවත පිරුචි කිරී්  
ිකුව කරන ප්රශේ ය වයාපෘතිය ශවත ි :හසථ කර ාීමමට 
අ:ාළ කටයුතු ිකුව කරමි්ද පවතී. එම දග්  ශක ටසථවක වට 
මීුව්  කටයුතු : අවස්ද කර තත. 

•  පහළ ි ් න සුව් ධන වීටසටහන යටශ්  සුව් ධනය කළ 
යුතු ව්  දවුශ්  වී  හා අමුණු  9්ක සහ :ු ණු දවුශ්  වී  
සහ අමුණු  5්ක හඳුනාශාන තත.  

ශමහි තිශබනවා  දී් ඝ විසථතරය්ක. ශ්  වන විට අවස්ද කළ 

ිකයුද වීග පිළිබාව අපි ශ්  වා් තාශ  සාහ්ද කර තිශබනවා. 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   ශමම පුමබි්  වා් තාව මම 

සවාග * කරනවා. 
 

ගු නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහ ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொ   யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   මශේ ශ:වීි  අතුරු ප්ර ථනය 

ශමයිත. 

ාරු රාජය අමාතයතුමි     48 ව් ණශය්ද පට්ද ා් තාම 

  99 ව් ණය වනක වම අශ්ත රශේ ්ඩුක් ශපරශළ්දන ශහයතු 

වුශඩු හා ව බව ඔබතුමා්  :්දනවා තති. ශම ක:    99දී ශ .්් . 

ජයව් ධන මීතිතුමා බකයට ප්  වන ශක ට අශ්ත රශේ සහ ව 

අව යතාශව්ද තුශන්ද ශ:කිත අපට සපුර්දන හීකියාව තිබුශඩු. 

අපි දතිිප ටික ීවනශය්ද ශානාවා. ඒ බව ඔබතුමා ශහ ඳි්දම 

:්දනවා. කිතන්  මහවීික වයාපාරය හ:කා  :ීවී්දත ජකා  

හ:කා  මට මතක විධියට ශමාාශව ේ 60 ක විුවික බක 

ි ණථපා:නය්ක ිකුව කරකා  මහවීික කකාප වි ාක ප්රමාණය්ක හ:කා 

අපි සහ වවික්ද රට සථවයුශපෝ කත කළා. මා කියන ශ්  ශත රතුරු 

ි වීරැිර න්   අ: වන විට අශ්ත රටට සහ ව ශමට්රි්කශට ්ද ක්කණ 

32්ක ඕනෑ. නමු්  සහ ව ශමට්රි්කශට ්ද ක්කණ 45්ක  52්ක විතර 

ි ණථපා:නය වනවා. ඒ ි සා සහ ව අතිිප්කතය පිළිබා ප්ර ථනය 

නීවත තවි්  තිශබනවා. :ී්ද අපට හා ව වීිත ශවකා. ඒ බව 

ඔබතුමා මට වගා ශහ ාට :්දනවා. අශ්ත රට තුළ වී අතිිප්කතය්ක 

තිශබනවා; හා ව අතිිප්කතය්ක තිශබනවා. ශ්  වාශේ ජක 

වයාපෘතිය්ක කරන විට ඒ මඟි්ද : අපි තවුවරට්  වී ශා විතීනට 

ගිශය ්  අශ්ත සහ ව අතිිප්කතය තව්  වීිත ශවනවා. 

ශ්  ්කශණයත්රය ාීන විශ යණශය්ද :්දනා ඔබතුමාශා්ද ඊශආ 
ශපශ් :ා :වසක මාධය විික්ද හා ව ාීන තහුවාම ඔබතුමා එයට 
උ් තර ශ:්දශ්ද නීතිව පී් තකට වනවා මම :ී්කකා. මම හිතන 
විධියට  හිපයටම ඔබතුමාශා්ද තමිත හා ව ප්ර ථනය ාීන අහ්දන 
ඕනෑ. ශම ක:  ඔබතුමා ශ්  ප්ර ථනය ාීන සීබෑවටම :්දනා 
ශකශන්ක. එක පී් තකි්ද  ඔබතුමා ශා වි බි්  ප්රශේ  
ි ශයෝජනය කරන ශේ පාකනඥශය්ක. අශන්ක පී් ශත්ද  
ඔබතුමා ශහ ා වයවසායකශය්ක. ශ්  වාශේ වයාපෘති කරේදී 
ඔබතුම්දකා අධයයනය්ක කර තිශබනවා:  ශ්  වයාපෘති හරහා 
දිරිපශආදී ශම න වාශේ ශ ෝා : වාා කර්දන ඕනෑ කියකා  
ශම ක:  අපි :ී්ද සහ ව අතිිප්කතය්ක ි සා ප්ර ථනයකට ශක ටු 
ශවකා ද්දනවා. ශා වියා සහ පාිපශ ෝගිකයා කියන ශ:ශ: නාම 
හිර ශවකා ද්දශ්ද. වයාපාිපකය්ද විධියට ඔබතුම්දකා්  :ී්ද 
්ඩුක් ශපරළන ත් ් වයට ප්  ශවකා ද්දනවා; ඔබතුම්දකා 
ප්රබක ශවකා තිශබනවා. ඒ ි සාිත ශ්  ප්ර ථනය මා ඔබතුමාශා්ද 
අහ්දශ්ද. දිරිපශආදී ම වවතු ඔය වයාපෘතිය එනවා  තව්  වාිප 
වයාපෘති ාණනාව්කම එනවා. ඒ ්ශ්රිත ශා වි බි් වක වාා කළ 
යුතු  ශන කළ යුතු  ප්රමුඛතාව ිරය යුතු වයාපෘති පිළිබා ය්  
අධී්කණණය්ක  අධයයනය්ක -රාජය තමතිතුමා විධියට ශන ශවිත- 
රජය විධියට කර තිශබනවා: කියා මම ඔබතුමාශා්ද අහනවා. 
ාරු ිකිපපාක ා් ක්  මීතිතුමි   ඒ ප්ර ථනයට මා ඔබතුමාශා්ද 
ශහ ා පිළිතුර්ක බකාශප ශර ් තු ශවනවා.  

 
ගු සිිපපාල ගමල් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சிறிபொல கம்லத்)  

(The Hon. Siripala Gamalath) 

අශ්ත හිතව්  ාරු නික්ද බඩුගාර ජයමහ ම්දත්රීතුමි   :ී්ද 
අපි අශ්ත අව යතා සාහා වි ාක ව ශය්ද පිට රටි්ද  ාඩුග 
ශා්දවනවා. ඒ ි සා පුම ගිය :වසථවක අශ්ත අතිාරු 
ජනාධිපතිතුමාට ිකුව වුණා ශ ෝා ්ශ්රිත ි ණථපා:න ව් ා  6්ක 
ශා්දවීම ස් පූ් ණශය්ද නතර කර්දන. මිිපසථ  අක  බී ූනුව වාශේ 
ශේව ව ය්  ප්රමාණය්ක ි ණථපා:නය කළ්   ඒවා වි ාක ව ශය්ද 

ශා්දව්දන අපට ිකේධ ශවනවා. ඒ වාශේම රශේ තති වන ි ය   
ාුවතුර වාශේ ශේවික්ද අශ්ත වාා විනා  ශවනවා. ඒ හීම 
ත් ් වය්ක එ්කකම ා්  විට  ශමශත්ක අශ්ත රටට වි ාක 
ව ශය්ද අතිශ් ක ශ ෝා ි ණථපා:න ්නයනය කර්දන ිකේධ 
ශවකා තිශබන බව ශපශනනවා. ඒ ි සා ශ්  වාශේ වයාපෘතිවික්ද 
අපි ශා වි ජනතාවට හඳු්දවා ශ:්දන බකාශප ශර ් තු ව්දශ්ද 
වීිත ්:ායම්ක කබා ා්දන පුළුව්ද  අපට වාා කර්දන පුළුව්ද 
ිකයුද ශේ ශ්  රශේ වාා කිරීමටිත. එවීි  ශ ෝා හඳු්දවා ශ:මි්ද  
ඒවා ාීන :ීුවව්  කරමි්ද යන වීග පිළිශවළ ක්රියා් මක කිරීම 

තුළි්ද  ශ්  කරන වයාපෘතිවික්ද යක මහ ශ:ක්දනශආ වී වාාව 
පමණ්ක ශන ව අශනු ්  ශ ෝා : වාා කරකා ශ්  රශේ අව යතා 
සපුරා ාීමමට හීකියාව කීශබිත කියකා අපි වි ථවාස කරනවා. 
සහ ව අතිිප්කතය්ක තති ශවිත කියා බකාශප ශර ් තු ශව්දන 
විධිය්ක නීහී  ාරු ම්දත්රීතුමි . අපි :ීනට්  වීවික්ද 
සථවයුශපෝ කතිත කි වාට  අශ්ත පා්ද පිටි පිපශ ෝජනය දතාම 
දහළ මේටමක තිශබනවා. ඒවා ඔ්කශක ම අප පිට රටි්ද 
්නයනය කරන ශේව ව. එම ි සාිත ශ්  කාරණය ාීන මා 
ඔබතුමාට ශ්  අවසථථාශ දී පීහීිරික කශළය.  

 

"ිරගන විතේේ"හි තග ඩනැඟිලි: බු  දීම  
"திகன விரலஜ்" இலுள்ள கட்டிடங்கள்: குத்தமக  

 BUILDINGS AT “DIGANA VILLAGE”: LEASE 
  

 979/2020 
33. ගු තේලු ු මාර් මහ ා  

 (ைொண்புைிகு ரவலு குைொர்)  

 (The Hon. Velu Kumar) 
වාිපමා් ා අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - ( )  

(අ) (i) වි්කශටෝිපයා විුවික බකාාාරය දිර කිරීශ්  
වයාපෘතිශආ ශසයවය කරන ක: විශේිෂකය්ද සාහා 
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————————— 
*  පුස ්කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා් ිකශ් ්දතුව 

ු ඩුගසාශ ව ප්රාශේශීය ශ වක්  ශක ේ ාසශආ 
“ිරාන වි ශ ව ” හි ශ්දවාිකක පහුමක්  කබා ුව්ද 
බව් ;  

 (ii) එහි කා් යාක ශා ගනීඟිික  ශ ෝජනාාාර හා 
ශ්දවාිකකාර ්ිරය පවතින බව්  ;  

 (iii) ශ්  වන විට එය ශ්රී කුකා මහවීික අධිකාිපය විික්ද 
පාකනය කරුව කබන බව් ; 

 එතුමා :්දශ්ද:  

(්)     (i)  “ිරාන වි ශ ව ”හි පවතින කා් යාක ශා ගනීඟිික  
ශ ෝජනාාාර සහ ශ්දවාිකකාාාර  සුඛයාව; 

 (ii)  ඒවා ශ්  වන විට  ාවිත කරුව කබන කා් යය්ද; 

 ශව්ද ශව්ද ව ශය්ද කවශ් : ය්දන එතුමා සාහ්ද 
කර්දශ්ද:   

(ත) (i) “ිරාන විශ ව ”හි දිර කර තති ය්  
ශා ගනීඟි වක්ක ශපෞේාිකක පා්  ථවයකට/
්යතනයකට කබා දී තිශබ්:; 

 (ii) එශසය න්   එය  කබා ශ:න ක: ප:නම කවශ් :; 

 (iii) එම ශා ගනීඟි වක කබා දී තති ශපෞේාිකක 
පා්  ථවශආ / ්යතනශආ නම කවශ් :; 

  (iv)    එම ප්රශේ ශආ මති විශරෝධි පිරුචි කිරී්  ිකුව වී 
තිශබ්:; 

 (v) එශසය න්   ඊට එශරහිව ා්දනා ක: ක්රියා මා් ා 
කවශ් :; 

 ය්දන්  එතුමා සාහ්ද කර්දශ්ද:   

(ඈ)   ශන  එශසය න්    ඒ ම්ද :  

 

நீர்ப்பொசன அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) விக்ரடொொியொ ைின் உற்பத்தி நிமலய நிர்ைொணக் 

கருத்திட்டத்தில் பணியொற்றிய தவளிநொட்டவர் 

களுக்குக் குண்டசொமலப் பி ரதச தசயலகப் 

பிொிவின் "திகன விரலஜ்"இல் தங்குைிட வசதிகள் 

வழங்கப்பட்டிருந்தன என்ப மதயும்; 

 (ii) அங்கு அலுவலகக் கட்டிடங்கள், உணவகங்கள் 

ைற்றும் தங்குைிட விடுதிகள் ரபொன்றமவ 

உள்ளன என்பமதயும்; 

 (iii) இன்றளவில் அது இலங்மக ைகொவலி 

அதிகொ சமபயினொல் நிர்வகிக்கப்படுகின்றது 

என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொ ொ? 

(ஆ)  (i) "திகன விரலஜ்"இல் கொணப்படும் அலுவலகக் 

கட்டிடங்கள், உணவகங்கள் ைற்றும் தங்குைிட 

விடுதிகளின் எண்ணிக்மகயும்; 

 (ii) அமவ இன்றளவில் பயன்படுத்தப்படுவதன் 

ரநொக்கங்களும்; 

 தனித்தனியொக யொமவ என்பமத அவர் 

குறிப்பிடுவொ ொ? 

(இ) (i) "திகன விரலஜ்"இல் நிர்ைொணிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு 

கட்டிடம் தனியொர் த ப்புக்கு / நிறுவனத்திற்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) அவ்வொறொயின், அது எந்த அடிப்பமடயில் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பமதயும்; 

 (iii) குறித்த கட்டிடம் வழங்கப்பட்டுள்ள தனியொர் 

த ப்பின் / நிறுவனத்தின் தபயர் யொது என்ப 

மதயும்; 

 (iv) அந்தப் பி ரதசத்தில் சட்டவிர ொத குடியைர்த் 

தல்கள் ரைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளனவொ என்ப 

மதயும்; 

 (v) அவ்வொறொயின், அதற்தகதி ொக எடுக்கப் 

பட்டுள்ள நடவடிக்மககள் யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொ ொ?  

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Irrigation: 

(a) Is he aware that  

 (i) residential facilities were made available at 
the “Digana Village” within the Kundasale 
Divisional Secretary's Division for 
foreigners who served in the Victoria 
Power Station Construction Project; 

 (ii) there are office buildings, cafeterias and 
hostels; and  

 (iii) it is governed by the Sri Lanka Mahaweli 
Authority at present? 

(b) Will he state separately -  

 (i) the number of office buildings, cafeterias 
and hostels existing at “Digana Village”; 
and  

 (ii) the purposes for which they are used at 
present? 

(c) Will he also state -  

 (i) whether any building that had been 
constructed at “Digana Village” has been 
made available to any private party; 

 (ii) if so, the criterion according to which it was 
given;  

 (iii) the name of the party/institution to whom 
the building has been given; 

 (iv) whether illegal settling has occurred in that 
area; and  

 (v) if so, the measures taken against it? 

(d)    If not, why?  

 
ගු සිිපපාල ගමල් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சிறிபொல கம்லத்)  

(The Hon. Siripala Gamalath) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   වාිපමා් ා අමාතයතුමා 

ශවුවශව්ද මා එම ප්ර ථනයට පිළිතුර කබා ශ:නවා. 

(අ) (i) ඔ . 

 (ii) ඔ . 

 (iii) ඔ . 

(්) (i)  

 කා් යාක ශා ගනීඟිික  - 29  

 ශ ෝජනාාාර  - 05 

 ශ්දවාිකකාාාර - 052 
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[ාරු ශ ුද ු මා්   මහතා  
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 (ii) (a) ශ්රී කුකා මහවීික අධිකාිපශආ කා් යාක පිපශ්රය.  

   ශ්දවාිකක වයාපාර  කළමනාකාර කා් යාක - 2  

   ප්රධාන ශ ික හා ජකා  ශමශහයු්  අු ය- 23 

   මහවීික ්ර්කණණ  සුවිධානය - 23 

(b) ිරාන ශහ ිකශඩ් ිපශසෝේ (ශ්  වනවිට අධිකරණශආ 
නක්ව්ක පවතී.) 

(c) ි ක ි වාස - 052  

 

(ත)  (i) ඔ . 

 (ii) දී් ඝ කාලීන බුව ප:නම මත. 

 (iii) * ිරාන ශහ ිකශඩ් ිපශසෝේ ්යතනය (:ීනට 
අධිකරණශආ නක්ව්ක පවතී.) 

  *  දශකෝ ව ජාතය්දතර පාසක. 

 (iv) නීත. මතයුවූලක ශ් රී් කාන්්දට විධිම් ව දග්  
බීහීර කර තත. 

 (v) අ:ාළ ශන ශ . 

(ඈ) අ:ාළ ශන ශ . 
 

ගු තේලු ු මාර් මහ ා  
(ைொண்புைிகு ரவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ාරු රාජය අමාතයතුමි   උ් තරය කබා ුව්දනාට ශබ ශහ ම 

සථතුතිිත.  

ාරු රාජය තමතිතුමි   මම (ත) (iii) ප්ර ථනශය්ද  "ිරාන 

විශ ව "හි ශා ගනීඟිික කබා දී තති ශපෞේාිකක පා්  ථව ශහෝ 

්යතන ාීන විමසා තිශබනවා. ඊට පිළිතුරු ශකස ඔබතුමා 

්යතන ශ:කක න්  දිරිපප්  කළා. ඊට කික්ද කබා ුව්ද පිළිතුරක 

ඔබතුමා සාහ්ද කළා  "ිරාන විශ ව " හි ි ක ි වාස 022 

ාණන්ක තිශබනවා කියකා. ඒ ි ක ි වාස ශපෞේාිකක 

පා්  ථවය්දට කබා දී තිශබනවා: කියකා මට :ීන ා්දන අව යිත. 
 

ගු සිිපපාල ගමල් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சிறிபொல கம்லத்)  

(The Hon. Siripala Gamalath) 
ඔබතුමා  අසා තිශබන ප්ර ථනයට අ:ාළව මට කීබුණු ශත රතුරු 

අුවව  මම සාහ්ද කරපු ඒ ්යතනවකට තමිත ි ක ි වාස කබා 

දීකා තිශබ්දශ්ද. ශවන්  අය ඒ ි ක ි වාසවක ද්දනවා: කියකා 

පරී්කණා කරකා මම ඔබතුමාට කිය්දන් . මහවීික අධිකාිපය මම 

සාහ්ද කළ ්යතනවකට තමිත ි ක ි වාස කබා දී තිශබ්දශ්ද. 

අුව 

අුකය 

 ාවිත කරන ්යතනශආ නම ි ක 

ි වාස 

ාණන 

1. ප්රධාන ශ ික හා ජකා  කා් යාකය 89 

2. ශ්දවාිකක වයාපාර කළමනාකාර 

කා් යාකය - වි්කශටෝිපයා කා් යාකය 

30 

3. මහවීික ්ර්කණක බකකාය 44 

4. කුකා විුවිකබක මඩුගකය 25 

5. දුත ශ්දරුමය කා් යය්ද පිළිබා 

මධයම උපශේ ක කා් යාු ය 

32 

6. ිරාන පුනරු් ථාපන ශරෝහක 04 

7. මධයම පළා්  ස ාව 04 

8. ිරාන ිපශසෝේ ්යතනය 15 

9. දශකෝ ව ජාතය්දතර පාසීක 01 

10 ූලිකක අධයයන ්යතනය - IFS 06 

  මුළු එකතුව 250 

ගු තේලු ු මාර් මහ ා  
(ைொண்புைிகு ரவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ාරු රාජය තමතිතුමි   මශේ ශ:වීි  අතුරු ප්ර ථනය ශමයිත. 

ාරු රාජය තමතිතුමි   "ිරාන විශ ව "  පිහිටා තිශබ්දශ්ද 

දතා ප්රිකේධ වටිනා පළාතක බව ඔබතුමා්  :්දනවා. ජාතය්දතර 

ව ශය්ද ප්රිකේධ Pallekele International Cricket Stadium එක 

හා Victoria Golf Course එක තිශබ්දශ්ද්  ඒ ප්රශේ ශආ. 

ශමවීි  ප්රිකේධ ප්රශේ යක වි ාක ශා ගනීඟිික ප්රමාණය්ක දී් ඝ 

කාකය්ක තිසථශසය හිපයාකාරව  ාවිතයට ශන ශාන තිශබනවා. ශ්  

පිළිබාව ඔබතුමාශේ අවධානය ශය මු කරකා  එම ශා ගනීඟිික 

මහ ජනතාවශේ ප්රශයෝජනයට ාත හීකි ශකස සුව් ධනය කරකා 

ුව්දශන ්  එය දතා වටිනා ශ:ය්ක. 

ාරු රාජය තමතිතුමි   එම ශා ගනීඟිිකවක අනවසර 

පිරුචිකරුව්ද ද්දනවා. ඒ වා ශේම එම ශා ගනීඟිික අනවසරව 

පාවිච්චි කරනවා. ඒ පිළිබාව පරී්කණා කරකා  එම ශා ගනීඟිික 

මහවීික අධිකාිපයට කබාශාන ජනතාවට පාවිච්චි කර්දන 

පුළුව්ද ශකස සුව් ධනය කර්දන වීග පිළිශවළ්ක ශය :්දන 

කියකා මම ඔබතුමාශා්ද ද වකා ිකටිනවා. 

 
ගු සිිපපාල ගමල් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சிறிபொல கம்லத்)  

(The Hon. Siripala Gamalath) 
ාරු ශ ුද ු මා්  ම්දත්රීතුමි   ඔබතුමා දිරිපප්  කශළය දතා 

ශහ ා ශයෝජනාව්ක. ඒ කාරණය මම අවධානයට ා්දන් . අපි 

:ීනට ්යතනයකට විරුේධව නක් පවරා තිශබනවා. ඒ නක්ව්  

තවම අවස්ද නීහී. ඒ වාශේම  ඒ ්යතනය්   මහවීික 

අධිකාිපයට විරුේධව නක් පවරා තිශබනවා. ඒ ගිවිුමම හිපයට 

ක්රියා් මක ශවකා නීහී  මහවීික අධිකාිපය ශප ශර ්දුව වුණු 

කටයුතු ශකිපකා නීහී කියකා ඒ ්යතනය මහවීික අධිකාිපයට 

විරුේධව නක් පවරා තිශබනවා. ඒ වාශේම ඒ ශා  වක්දශේ 

්ශයෝජන කිික ශ:ය්ක ිකේධ ශවකා්  නීහී. ඒ ි සා 

බකාශප ශර ් තු වුණු වීග පිළිශවළ ක්රියා් මක ශන වුණු ි සා 

අපි ඒවා අ් ප්  කර ා්දන කටයුතු කරනවා.  කි වා වාශේම 

දතාම වටිනා සථථාන වාශේම ිකයුද පහුමක්  සහිතව තමිත "ිරාන 

විශ ව " ි වාස තති කරකා තිශබ්දශ්ද. ඒ ි සා අපි ශ් වා පිළිබා 

ශස යා බකා  දතා ද්කමි ්ද දිරිප කටයුතු කර  ඊට පුමව 

ඔබතුමාට ිකයුද ශත රතුරු මම :්දව්දන් . 

 
 

වතු දවද  සහායකවු: විස ්ස 
ரதொட்ட ைருத்துவ உதவியொளர்கள்: விப ம் 

ESTATE MEDICAL ASSISTANTS: DETAILS 

 
   584/2020 

 

34. ගු තේලු ු මාර් මහ ා  
 (ைொண்புைிகு ரவலு குைொர்)  

 (The Hon. Velu Kumar) 

අග්රාමාතයතුමා සහ නාාිපක සුව් ධන හා ි වාස 

අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - ( )  

(අ) (i)  ශ්රී කුකාශ  වීවිික ්කශණයත්රය ්ශ්රිතව වතු ෛව:ය 
මධයසථථාන ක්රියා් මක වන බව් ; 

 (ii)   එවීි  මධයසථථානයක  ාරකරු ශකස වතු 
ෛව:ය සහායක තනතුර :ර්දශනු  කටයුතු 
කරන බව් ; 

 (iii)  ශරෝගී්ද පරී්කණා කර ඖණධ ි යම කිරීම  එම වතු 
ෛව:ය සහායකවරයා විික්ද ිකුව කරන බව් ; 

 එතුමා :්දශ්ද:  

777 778 



පා් ිකශ් ්දතුව 

(්) (i) වීවිික ්කශණයත්රය ්ශ්රිතව ශ්  වනවිට ක්රියා් මක 
වන වතු ෛව:ය මධයසථථාන සුඛයාව 
ශක පමණ:; 

 (ii) එම මධයසථථානය්දහි ශසයවය කරුව කබන වතු 
ෛව:ය සහායකවරු්ද සුඛයාව ශක පමණ:; 

 (iii) එම වතු ෛව:ය සහායකවරු්දශේ ුමුවුමක්  
කවශ් :; 

 (iv)  ඔවු්දශේ කා් ය ාරය කවශ් :; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ත) (i) එම වතු ෛව:ය සහායකවරු්ද විික්ද දටු කරුව 
කබන කා් ය ාරය මතයාුවූලක ව්දශ්ද:; 

 (ii) ශන එශසය න්   ඒ ස් බ්දධශය්ද ාුව කබන 
ක්රියාමා් ා කවශ් :; 

 ය්දන්  එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ඈ) ශන එශසය න්   ඒ  ම්ද:  
 

பி தை அமைச்சரும் நக  அபிவிருத்தி ைற்றும் வீடமைப்பு 

அமைச்சருைொனவம க் ரகட்ட வினொ:  

(அ) (i) இலங்மகயில் தபருந்ரதொட்டத்துமற சொர்ந் 

ததொகத் ரதொட்ட ைருத்துவ நிமலயங்கள் 

நமடமுமறயில் உள்ளன என்பமதயும்; 

 (ii) அத்தமகய ஒரு நிமலயத்தின் தபொறுப்பொள ொக, 

ரதொட்ட ைருத்துவ உதவியொளர் பதவிமய வகிக் 

குதைொருவர் கடமையொற்றுகின்றொர் என்பமதயும்; 

 (iii) ரநொயொளர்கமளப் பொிசீலித்து ஔடதங்கமளப் 

பொிந்தும த்தல், குறிப்பிட்ட ரதொட்ட ைருத்துவ 

உதவியொள ொல் ரைற்தகொள்ளப்படுகிறது 

என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொ ொ? 

(ஆ) (i) தபருந்ரதொட்டத்துமற சொர்ந்ததொகத் தற்ரபொது 

இயங்கிவரும் ரதொட்ட ைருத்துவ நிமலயங்களின் 

எண்ணிக்மக யொது; 

 (ii) ரைற்படி மவத்தியசொமலகளில் பணியொற்றும் 

ரதொட்ட ைருத்துவ உதவியொளர்களின் எண்ணிக் 

மக யொது; 

 (iii) ரைற்படி  ரதொட்ட  ைருத்துவ உதவியொளர்களின்  

தமகமைகள் யொமவ; 

 (iv) அவர்களது விடயப்தபொறுப்புக்கள் யொமவ; 

 என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) (i) ரைற்படி ரதொட்ட ைருத்துவ உதவியொளர் 

களினொல் ரைற்தகொள்ளப்படும் விடயப்தபொறுப்பு 

சட்டொீதியொனதொ; 

 (ii) இன்ரறல்,  இது ததொடர்பில் ரைற்தகொள்ளப்படும் 

நடவடிக்மககள் யொமவ; 

 என்பமதயும் அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Urban 

Development and Housing: 

(a) Is he aware that - 

 (i) estate dispensaries are functioning  in the 
plantation sector of Sri  Lanka;  

 (ii) an Estate Medical Assistant works as the 
overseer to aforesaid centres; and  

 (iii) aforesaid Estate Medical Assistants 
examine patients and prescribe medicine?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) the number of estate dispensaries 
functioning in the  plantation sector by 
now;  

 (ii) the number of  Estate Medical Assistants 
employed at aforesaid centres;  

 (iii) the qualifications of aforesaid Estate 
Medical Assistants; and  

 (iv) their task?  

(c) Will he also inform this House - 

 (i) whether the task of aforesaid  Estate 
Medical Assistants is legal; and 

 (ii) if not, the measures taken in that regard?  

(d) If not, why?   

 
ගු ජීවන් ත  න්ඩමන් මහ ා (වතු නිවාස හා ප්රජා යටි ල 
පහසුකේ සාජ අමා තුමා) 
(ைொண்புைிகு  ீவன் ததொண்டைொன் - ரதொட்ட வீடமைப்பு 

ைற்றும் சமுதொய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இ ொ ொங்க 

அமைச்சர்)   

(The Hon. Jeevan Thondaman - State Minister of Estate 
Housing and Community Infrastructure) 

Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of 
Urban Development and Housing, I answer the Question.       

(a) (i) Yes, estate dispensaries are functioning in 
the plantation sector.   

 (ii) Yes, it is not only Estate Medical 
Assistants, but government doctors, too, 
oversee the estate dispensaries.  

 (iii) Estate Medical Assistants neither examine 
patients nor prescribe medicines. They only 
perform first aid.   

(b) (i) A number of 299 estate dispensaries are 
functioning in the plantation sector by now. 
This includes dispensaries functioned by 
government doctors as well.    

 (ii) One hundred and thirty nine Estate Medical 
Assistants are employed, the breakdown of 
which is as follows: 

 Estate Medical Assistants -  21 Nos. 

 Pharmacists  -  73 Nos. 

 Apprentice Pharmacists -  45 Nos.  

  Total                139 Nos.
  

 (iii) a) EMA Certificate  

  b) Pharmacist Certificate 

  c) Apprentice Pharmacist Certificate 

 (iv)  MAs only perform first aid.  

(c ) (i) It is legal. 

 (ii)  Not applicable.  

(d) Not applicable.   
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ගු තේලු ු මාර් මහ ා  
(ைொண்புைிகு ரவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தகௌ வ தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கரள, இந்த 

நொட்டில் இருக்கின்ற ரதசிய சுகொதொ த்துமறயின் 

நமடமுமறகள் எங்களுமடய தபருந்ரதொட்டப் பகுதியில் 

தசயற்பொட்டில் இல்மல. அதற்குப் பதிலொக ரதொட்ட ைருத்துவ 

நிமலயங்கரள தொபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இத்ரதொட்ட 

ைருத்துவ நிமலயங்கள் ததொடர்பில் எங்களுக்கு உடன்பொடு 

இல்மல. கடந்த கொலம் உட்பட இன்மறய ‘தகொவிட்’ 

சூழ்நிமலயில் தபருந்ரதொட்டத்துமறக்கு ைருத்துவ ரசமவமய 

வழங்குவதற்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ைருத்துவ நிமலயங்கள் - 

medical centres - அல்லது அது சொர்ந்த அலகுகள் ரந டியொக 

எவ்வித தசயற்பொட்மடயும் தகொண்டிருக்கவில்மல. அதற்குப் 

பதிலொக, ரதொட்ட உட்கட்டமைப்பு அமைச்சினூடொக 

ைமலயகத்துக்கொன தகொர ொனொ தடுப்புச் தசயலணிமய 

அமைக்கின்ரறொம், ‘பி  ொசக்தி’ அமைப்பினூடொகச் தசயற் 

படுகின்ரறொம் என்தறல்லொம் அறிக்மககள் தவளியிடப்பட்டன. 

தபருந்ரதொட்டத்துமறயில் சுகொதொ  ரசமவமய அளிக்கின்ற 

இந்த ைருத்துவ நிமலயங்கள் தசயற்பொட்டில் இருக்கத் 

தக்கதொக, தசயலற்ற ஒன்மற இதற்குள் நுமழப்பதற்கொன 

கொ ணம் என்ன? இந்தக் கொலப்பகுதியிரல எங்களுமடய 

ைக்கமளக் ‘தகொவிட்’ ததொற்றிலிருந்து ைீட்பதற்கொக இந்த 

ைருத்துவ நிமலயங்களுக்தகன விரசட நிதி ஒதுக்கீடுகள் 

எதுவும் தசய்யப்பட்டதொ? என நொன் உங்களிடம் 

ரகட்கின்ரறன். 
 

ගු ජීවන් ත  න්ඩමන් මහ ා  
(ைொண்புைிகு  ீவன் ததொண்டைொன்)   

(The Hon. Jeevan Thondaman) 
தகௌ வ உறுப்பினர் அவர்கரள, இப்தபொழுது நீங்கள் 

என்னிடம் சில விடயங்கள் ததொடர்பில் ரகட்டிருந்தீர்கள். 

முக்கியைொக ‘பி  ொசக்தி’ அமைப்பினூடொக உருவொக்கப்பட்ட 

தகொர ொனொ தடுப்புச் தசயலணி பற்றி ரகட்டீர்கள். 

இதுததொடர்பில் ஒரு விடயத்மத நொன் இங்கு ததளிவுபடுத்த 

விரும்புகின்ரறன். உங்களுக்கு நன்றொகரவ ததொியும்! 

நுவத லியொ ைொவட்டத்திலுள்ள ைக்களுக்கு ைட்டுைல்ல, 

ஒட்டுதைொத்த ைமலயகத்திலுமுள்ள ைக்களுக்கும் access to 
vaccination centres ஒரு பி ச்சிமனயொக இருந்தது. அதொவது, 

தடுப்பூசி தசலுத்தும் நிமலயத்துக்குச் தசல்வது என்பது 

அவர்களுக்குப் தபொிய பி ச்சிமனயொக இருந்தது. 

அதுைட்டுைல்லொைல், resource பி ச்சிமனயும் இருந்தது. இமவ 

எல்லொவற்மறயும் நிவர்த்தி தசய்வதற்கொகத்தொன் நொங்கள் 

‘பி  ொசக்தி’ அமைப்பினூடொக இந்த Task Forceஐ 

உருவொக்கிரனொம். அந்த vaccination centres இற்கு நீங்கள் 

தசன்று பொர்த்தீர்கள் என்றொல், ‘பி  ொசக்தி’ அமைப்பினூடொக 

எத்தமன ரபருக்கு நொங்கள் transport வசதிகமள 

வழங்கியிருக்கின்ரறொம் என்பது உங்களுக்குத் ததொியவரும். 

அதுைட்டுைல்லொைல், கிட்டத்தட்ட 1,100 volunteers அங்கு 

கடமையொற்றுகின்றொர்கள். நீங்கள் தசொன்ன ஒரு விடயத்மத 

நொன் ஒத்துக்க்தகொள்கின்ரறன். அதொவது, தபருந்ரதொட்டப் 

பகுதிகளில் இருக்கின்ற medical centres ைிகவும் ரைொசைொன 

நிமலயில்தொன் கொணப்படுகின்றனதவன்பமத நொங்கள் 

ஏற்றுக்தகொண்டுதொன் ஆகரவண்டும். இது ஓொிரு வருடங்களொக 

இருக்கின்ற நிமலமை அல்ல. பல ஆண்டுகளொக இப்படித்தொன் 

இருக்கின்றது. இதற்கு ஒரு தீர்வு கொணரவண்டும் 

என்பதற்கொகத்தொன் நொங்கள் முதலில் பவித் ொரதவி 

வன்னிஆ ச்சி அம்மையொர் அவர்கள் சுகொதொ  அமைச்ச ொக 

இருந்தரபொது அவொிடம் இது சம்பந்தைொகத் ததொிவித்ரதொம்.  

அதன்பிறகு Cabinet reshuffle தசய்யப்பட்டது. 

இப்தபொழுது தகௌ வ அமைச்சர் தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல 

அவர்கள் சுகொதொ  அமைச்ச ொக இருக்கின்றொர். இப்ரபொது 

நொங்கள் உங்களுக்கு அது ததொடர்பொக ரயொசமன கூற முடியும்; 

நீங்கள் அதமன ஏற்றுக்தகொண்டொல் நல்லததன்று 

நிமனக்கிரறொம். அதொவது, ைமலயகத்திலுள்ள அமனத்து 

அ சியல் த ப்பினர்களும் ஒன்றிமணந்து சுகொதொ ப் 

பி ச்சிமன சம்பந்தைொக என்தனன்ன ரதமவகள் 

இருக்கின்றரதொ அது ததொடர்பில் சுகொதொ  அமைச்சுடன் ரபசி 

அந்தத் ரதமவகமளப் பூர்த்திதசய்வது நல்லததன்று நொன் 

நிமனக்கின்ரறன்.  

 
ගු තේලු ු මාර් මහ ා  
(ைொண்புைிகு ரவலு குைொர்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தகௌ வ சமபக்குத் தமலமைதொங்கும் உறுப்பினர் 

அவர்கரள, தகௌ வ அமைச்சொினது விமடக்கு என்னுமடய 

நன்றிகமளத் ததொிவித்துக்தகொள்வரதொடு, நொங்கள் ஒன்மறக் 

குறிப்பிட ரவண்டும். இந்த நொடு சுதந்தி ைமடந்ததன் பிறகு 

இன்று வம யொன கொலப்பகுதியிரல 2015 இலிருந்து 

நொன்கம  வருடகொலம் தவி , முற்றுமுழுதொக இந்த உயர் 

சமபயிரல ைமலயக ைக்களின் பி திநிதிகளொகவும் 

அமைச்சர்களொகவும் தொங்கள் இன்று பி திநிதித்துவம் 

தசய்யக்கூடிய அந்தக் கட்சிமய, அந்தத் ததொழிற்சங்கத்மதச் 

சொர்ந்தவர்கள்தொன் இருந்திருக்கின்றொர்கள். இந்த நொட்டிரல 

வொழும் ஏமனய சமூகத்தவர்கள் ைருத்துவக் கற்மகமய 

நிமறவுதசய்த மவத்தியர்கள்மூலம் ைருத்துவச் ரசமவகமளப் 

தபறுகின்றரபொது, எங்களது ைக்கள், நீங்கள் உங்களது 

விமடயிரல குறிப்பிட்டதுரபொல, இ ண்டொம் த ைொன 

மவத்திய உத்திரயொகத்தர்கமள -MBBS பட்டம் தபற்றி ொதவர் 

கமளக் தகொண்டுதொன் அந்தச் ரசமவமயப் தபறரவண்டிய 

ஒரு துர்ப்பொக்கிய நிமலமை கடந்த 50 - 60 ஆண்டுகளொக 

இருந்து வருகின்றது. எனரவ, அது ததொடர்பொக தொங்கள் 

பி திநிதித்துவம் தசய்கின்ற கட்சியினர் என்ன தசய்தொர்கள்? 

என்ற ரகள்வி எழுகின்றது.  

எங்களுமடய நல்லொட்சிக் கொலத்தின்ரபொது நொங்கள் இந்த 

ைக்களுக்கொன வீடுகமளக் கட்டுகின்றரபொது, “அது குருவிக் 

கூடுகள்” என்றும் "Seven perches கொணிமய ஏற்கொதீர்கள். 

நொங்கள் வந்தொல் 20 perches  கொணி தருரவொம்” என்றும் 

குறிப்பிட்ட நீங்கள், இன்று அந்த வீடுகமளத் திறந்துமவத்து 

ைக்களுக்குக் மகயளிப்பது ைகிழ்ச்சியொக இருக்கின்றது. நொன் 

இதமனக் குறிப்பிடுவதற்கொன கொ ணம், நொங்கள் 

எங்களுமடய நொன்கம  வருட கொலத்தில் இந்தப் 

தபருந்ரதொட்டத்துமறயிரல இருக்கின்ற மவத்திய 

நிமலயங்கமள -medical centres- ரதொட்ட மவத் 

தியசொமலகமளத் ரதசிய சுகொதொ  முமறமைக்குள் 

தகொண்டுவருவதற்கொன ஒரு ரவமலத்திட்டத்மதச் 

தசய்திருந்ரதொம். இது ததொடர்பொன சுகொதொ ம் பற்றிய 

துமறசொர் ரைற்பொர்மவக் குழுவின் முழுமையொன 

அறிக்மகமய இந்தப் பொ ொளுைன்ற அமவயில் 

முன்மவத்திருந்ரதொம். ஆனொல், இந்த 1½ - 2 வருட 

கொலங்களிரல இது ததொடர்பொன எந்தவிதைொன 

முன்தனடுப்புக்களும் நமடதபறவில்மல. ஆகரவ, அந்த 

அறிக்மகமய மையப்படுத்தி தங்களுமடய அமைச்சினூடொக 

ரதசிய சுகொதொ  முமறமைக்குள் எங்களுமடய ைக்களும் 

பங்ரகற்பதற்கொன வழிவமககமள முன்தனடுப்பீர்களொ? 

அதற்கொக நீங்கள் தசய்திருக்கக்கூடிய ரவமலத்திட்டங்கள் 

ஏதும் இருக்கின்றதொ? என்பமத எங்களுமடய ைக்களுக்கொக 

விளங்கப்படுத்துைொறு ரகட்கின்ரறன்.  
 

ගු ජීවන් ත  න්ඩමන් මහ ා  
(ைொண்புைிகு  ீவன் ததொண்டைொன்)   

(The Hon. Jeevan Thondaman) 
நீங்கள் கட்டிய வீடுகமள நொங்கள் மகயளித்ததில் 

உங்களுக்கு ைிகவும் ைகிழ்ச்சி என்று தசொன்னீர்கள். அதற்கொக 

நொன் உங்களுக்கு நன்றி தசொல்லிரய ஆக ரவண்டும். ஆனொல், 

அதில் சின்னத் திருத்தம் தசொல்ல ரவண்டியிருக்கின்றது. நொன் 

அது ததொடர்பில் வியொழக்கிழமை ததளிவுபடுத்துகிரறன். 

ஆனொல், அதற்கு முன்னொடி நொன் ஒரு விடயத்மதச் 

தசொல்லிவிடுகிரறன். நீங்கள் 699 வீடுகமளத்தொன் 

781 782 



පා් ිකශ් ්දතුව 

முழுமையொக ைக்களிடம் ஒப்பமடத்திருக்கின்றீர்கள். நீங்கள் 

இதமன நம்பவில்மலதயன்றொல் right to information  மூலம்  

அமைச்சில்  ஆதொ த்மத தபற்றுக்தகொள்ளுங்கள்! யொரும் 

தடுக்கவில்மல. ஆனொல், நீங்கள் ஐந்து வருடத்தில் தசய்யொத 

ரவமலகமள நொங்கள் பதவிக்கு வந்து ஒரு வருடத்தில் 

தசய்திருக்கின்ரறொம். ைீதியொக இருக்கின்ற 3,301 வீடுகளுக்கும் 

தண்ணீர், ைின்சொ  வசதிகமள வழங்கத் திட்டைிட்டிருக் 

கின்ரறொம்; 1,635 வீடுகமள ைக்களிடம் ஒப்பமடத் 

திருக்கின்ரறொம். இந்த ைொதத்திற்குள் 4,000 வீடுகமளயும் 

ஒப்பமடப்ரபொம். நீங்கள் அம குமறயொக விட்டுச்தசன்ற 

வீடுகமள நொங்கள் முழுமையொக முடித்தமதயிட்டு நொன் 

ைகிழ்ச்சி அமடகின்ரறன்.  இதற்கொக உங்களுக்கும் நன்றி 

தசொல்கின்ரறன். கட்டிட உதவிகமள வழங்கிய இந்திய 

அ சொங்கத்திற்கும் நன்றிமயத் ததொிவித்துக்தகொள்கின்ரறன்.  

நீங்கள் தசொன்ன இ ண்டொவது விடயம் நியொயைொனது. 

அதொவது, Consultative Committee மூலம் ஒரு documentஐ  

தயொொித்திருப்பதொகச் தசொன்னீர்கள். நொங்கள் அதமன 

பொர்த்துவிட்டு, இரு த ப்பும் ரசர்ந்து இமதப் பற்றி ரபசி 

கட்டொயம் ஒரு  முடிவு எடுப்ரபொம்! [இமடயீடு] Seven perches 

விட ten perches ஆனது three perches அதிகம். நீங்கள் seven 

perches  தகொடுத்தீர்கள்; நொங்கள் ten perches  தகொடுத்ரதொம். 

அதுதொன் வித்தியொசம். யொர் தகொடுத்தொல் என்ன ைக்களுக்கு 

நன்மை கிமடத்தொல் ரபொதும். நன்றி.  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශබ ශහ ම සථතුතිිත  ාරු රාජය අමාතයතුමි . 
 

ගු චාේස ්නිර්මලනාදන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
 

නැඟී සිටිතේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ාරු චා වසථ ි ් මකනා:්ද ම්දත්රීතුමි   ප්ර ථනය්ක:  
 

ගු චාේස ්නිර්මලනාදන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

ප්ර ථනය්ක ශන ශවිත. ශප ිත ශයෝජනාව්ක විතරිත. 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ද්කමි ්ද කිය්දන. 
 

ගු චාේස ්නිර්මලනාදන් මහ ා 
(ைொண்புைிகு சொள்ஸ் நிர்ைலநொதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
தகௌ வ இ ொ ொங்க அமைச்சர் அவர்கரள, நொன் அந்தத் 

துமறசொர் ரைற்பொர்மவக்குழுவில் அங்கம் வகித்ரதன். 

முன்னொள் பொ ொளுைன்ற உறுப்பினர் ைொண்புைிகு  திலக ொ ொ 

அவர்கள்தொன் இதுததொடர்பொக ததொடர்ச்சியொக முயற்சி 

எடுத்துக்தகொண்டிருந்தொர். அவ து முயற்சியின் ஒரு கட்டைொக, 

“சொள்ஸ் MP,  நொமளக்கு ைமலயகப் பி ரதசத்தில் இருக்கின்ற 

மவத்தியசொமலகளின் அபிவிருத்தி ததொடர்பொன கூட்டம் 

இருக்கிறது; அதில் கட்டொயம் கலந்துதகொள்ளுங்கள்!” என்று 

கூட்டத்துக்கு முதல் நொரள என்னிடம் கூறுவொர்.  நொன் 

நிமனக்கின்ரறன்,  03 வருட ததொடர் முயற்சியொக இது 

ரைற்தகொள்ளப்பட்டது என்று. அப்ரபொதிருந்த சுகொதொ  

ரசமவகள் பணிப்பொளர் நொயகம் Dr. Anil Jasinghe 

அவர்களும் அந்தக் கூட்டங்களில் கலந்துதகொண்டொர். 

அவருமடய பங்களிப்புடன்தொன் இது ததொடர்பில் ஒரு முடிவு 

எடுக்கப்பட்டது. இந்த விஷயத்மத அவர் எனக்கு 

ஞொபகப்படுத்தியிருந்தொர். நொன் 03 வருடங்கள் அந்தக் 

குழுவுக்குப் பங்களிப்புச் தசய்திருக்கின்ரறன். அந்த 

documentஐ Dr. Anil Jasingheதொன் தயொொித்திருக்கின்றொர். 

தயவுதசய்து அமத நீங்கள் எடுத்துப் பொருங்கள்! அமத நீங்கள் 

பொர்த்தீர்கதளன்றொல், உங்களுக்கு அதிலுள்ள நன்மைகள் 

விளங்குதைன்று நிமனக்கின்ரறன். இதமன நொன் உங்களுக்கு 

ஒரு ரயொசமனயொகச் தசொல்லுகின்ரறன். நன்றி. 
 

ගු ජීවන් ත  න්ඩමන් මහ ා  
(ைொண்புைிகு  ீவன் ததொண்டைொன்)   

(The Hon. Jeevan Thondaman) 
கட்டொயம் பொர்க்கின்ரறன். ைிகவும் நன்றி. 
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35. ගු නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහ ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொ   யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

අග්රාමාතය  සහ ්් ථික ප්රතිප් ති හා සීකුම්  ක්රියා් මක 

කිරීශ්  අමාතය  බුේධ ාසන  ්ාමික හා සුසථකෘතික කටයුතු 

අමාතය  සහ නාාිපක සුව් ධන හා ි වාස අමාතයතුමාශා්ද තූ  

ප්ර ථනය - ( )  

(අ) ශ්රී කුකාව තුළ පව් වාශාන යුව කබන අපනයන 
සීකුම්  කකාප සුඛයාව ශක පමණ: ය්දන එතුමා ශමම 
ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(්) එම එ්ක එ්ක අපනයන සීකුම්  කකාපය- 

 (i) ්ර්   කරන ක: ිරනය කවශ් :;  

 (ii) අය් වන ූමමි ප්රමාණය ශක පමණ:;   

 (iii) එම ූමමි ප්රමාණශය්ද ශ්  වනවිට  ාවිත කර තති 
ූමමි ප්රමාණය ශක පමණ:; 

 ය්දන්  ශව්ද ශව්ද ව ශය්ද එතුමා ශමම ස ාවට 
:්දව්දශ්ද:  

(ත) (i) දිරිපශආදී සථථාපිත කිරීමට සීකුම්  කර තති 
අපනයන සීකුම්  කකාප සුඛයාව ශක පමණ:; 

 (ii) ඒවාශආ න්  කවශ් :; 

 ය්දන එතුමා තවුවරට්  ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ඈ) ශන එශසය න්    ඒ ම්ද:  
 

பி தை அமைச்சரும் தபொருளொதொ க் தகொள்மககள் ைற்றும் 

திட்டச் தசயற்படுத்துமக அமைச்சரும் புத்தசொசன, சைய 

ைற்றும் கலொசொ  அலுவல்கள் அமைச்சரும் நக  அபிவிருத்தி 

ைற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சருைொனவம க் ரகட்ட வினொ:  

(அ) இலங்மகயில் நடொத்திச் தசல்லப்படும் ஏற்றுைதிச் 

தசயற்பொட்டு வலயங்களின் எண்ணிக்மக எத்தமன 

என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) ரைற்படி ஒவ்ரவொர்  ஏற்றுைதிச் தசயற்பொட்டு  

வலயமும் - 

783 784 

[ාරු ජීව්ද ශත ්දගම්ද මහතා  
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 (i) ஆ ம்பிக்கப்பட்ட திகதி யொததன்பமதயும்;  

 (ii) தகொண்டுள்ள நிலப்ப ப்பு எவ்வளதவன் 

பமதயும்; 

 (iii) ரைற்படி நிலப்ப ப்பில் இதுவம  பயன்படுத் 

தப்பட்டுள்ள நிலப்ப ப்பு எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 தவவ்ரவறொக அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) (i) எதிர்கொலத்தில் நிர்ைொணிப்பதற்குத் திட்டைிடப் 

பட்டுள்ள ஏற்றுைதித்  தயொொிப்பு வலயங்களின் 

எண்ணிக்மக எத்தமனதயன்பமதயும்; 

 (ii) அவற்றின் தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் ரைலும் இச்சமபக்குத் அறிவிப்பொ ொ? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Economic 
Policies and Plan Implementation, Minister of 
Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs and 
Minister of Urban Development and Housing : 

(a) Will he inform this House of the number of Export 
Processing Zones in Sri Lanka? 

(b) Will he also inform this House in relation to each 
such Export Processing Zone - 

 (i) the date of commencement; 

 (ii) the extent of land; and 

 (iii) the portion that has been used out of that 
extent of land, separately? 

(c) Will he further inform this House - 

 (i) the number of Export Processing Zones 
planned to be established in future; and 

 (ii) their names? 

(d)   If not, why? 

 
ගු  ඩී.වී. චානක මහ ා   
(ைொண்புைிகு டி.வி. சொனக)  

(The Hon. D.V. Chanaka) 
ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   අග්රාමාතය සහ ්් ථික 

ප්රතිප් ති හා සීකුම්  ක්රියා් මක කිරීශ්  අමාතය  බුේධ ාසන  

්ාමික හා සුසථකෘතික කටයුතු අමාතය සහ නාාිපක සුව් ධන 

හා ි වාස අමාතයතුමා ශවුවශව්ද මා එම ප්ර ථනයට පිළිතුර කබා 

ශ:නවා. 

(අ)  4ිත.  තමුණුම 2  මඟි්ද විසථතර :්කවා තත. 
 

තමුණුම 2  

 

අපනයන සැකසුේ 
කලාප 

කර්මාන්  ේදාන/
කර්මාන්  කලාප 

අපනයන 
සැකසුේ 
ේදාන 

කටුනායක   බියාම   

ශක ේාක   මීය ිපාම   

සීතාවක   මිිප ජවික   

වතුපිටිවක  ශහ රණ    

ශප  වාහශවක   

මාවතාම සහ  

බිුගිිපය (අිරයර  ) 

මහුවවර වාව් ත 

ක් මා්දත 

උ:යානය (අිරයර  ) 

සහ වාව් ත 

ක් මා්දත කකාපය 

(අිරයර 0) 

ම වව් ත 

(්) (i), (ii), (iii) ප්ර ථන තුනටම අ:ාළ පිළිතුරු තමුණුම 20හි 
:්කවා තත. 

තමුණුම 20 

785 786 

අපනයන 
සීකුම්  
කකාප/
ක් මා්දත 
උ:යාන/
ක් මා්දත 
කකාප/
අපනයන 
සීකුම්  
උ:යාන 

්ර්  ක 
ිරනය 

මුළු ූමමි 
ප්රමාණය 
(අ්කකර) 

 ාවිත කළ 
හීකි මුළු 
ූමමි 

ප්රමාණය 
(අ්කකර) 

ක් මා්දත 
සහ 

යටිතක 
පහුමක්  
සාහා 

 ාවිත කළ 
ූමමි 

ප්රමාණය 
(අ්කකර) 

දග්  
 ාවිත 
ප්රති තය 

(%) 

කටුනායක 
අපනයන 
සීකුම්  
කකාපය 

1978.03.27 513.5 510 493 97% 

බියාම 
අපනයන 
සීකුම්  
කකාපය 

1983.11.20 450.1 389 379 98% 

සීතාවක 
අපනයන 
සීකුම්  
කකාපය 

1997.08.11 431 272 266 98% 

ශහ රණ 
අපනයන 
සීකුම්  
කකාපය 

1999.10.30 391 284 273 96% 

ශක ේාක 
අපනයන 
සීකුම්  
කකාපය 

1991.07.14 227 218 208 95% 

මහුවවර 
ක් මා්දත 
උ:යානය 

1994.04.08 195 150 141 94% 

ශප  වාහ
ශවක 
අපනයන 
සීකුම්  
කකාපය 

1999.01.20 65 65 61 93% 

මාවතාම 
අපනයන 
සීකුම්  
කකාපය 

1999.01.17 54 54 49 91% 

වතුපිටිවක 
අපනයන 
සීකුම්  
කකාපය 

1998.03.22 123 123 123 100% 

මීය ිපාම 
අපනයන 
සීකුම්  
කකාපය 

1998.03.19 261 200 127 63% 

ම වව් ත 
අපනයන 
සීකුම්  
උ:යාන 

1997.03.19 33 33 30 92% 

මිිප ජවික 
අපනයන 
සීකුම්  
කකාපය 

1999.12.12 566 529 372 70% 

වාව් ත 
ක් මා්දත 
උ:යාන ය 
(  අිරයර) 

2004.06.01 76 70 70 100% 

වාව් ත 
ක් මා්දත 
කකාපය    
(0 අිරයර) 

2014.02.20 224 224 218 97% 

බිුගිිපය 
අපනයන 
සීකුම්  
කකාපය 

2019.03.04 157 157 93 59% 



පා් ිකශ් ්දතුව 

 මීය ිපාම කකාපයට අව ය විුවිකබක සීපයුම 0203 වන විට 
කීශබතීිත අශ්ත්කණා ශකශ් . 

 බිුගිිපය කකාපයට අව ය ජක සීපයුම මා ඔය ජක 
වයාපෘතිය මඟි්ද 0204 වන විට කීශබතීිත අශ්ත්කණා 
ශකශ් . 

   හ් බ්දශත ට ප්රශේ ශආ කා් මික ූම :්  නය සීකකි වකට 
ාි මි්ද ශමාා පිපමාණ වයාපෘති සාහා මිිප ජවික 
කකාපය හඳුනාශාන තත.  

 (ත) (i) 04ිත. 

 (ii) 1.  ශබශහ්  ද්රවය ි ණථපා:නය සාහා - 
්රශබ ්කක  හ් බ්දශත ට. 

  2. ත ුද්  ි ණථපා:නය සාහා - එරාවු්   
මගකකපුව. 

  3.  හ් බ්දශත ට - ්රශබ ්කක (නව අපනයන 
සීකුම්  කකාපය). 

  4.  බිුගිිපය අපනයන සීකුම්  කකාපය                       
(0 අිරයර). මි වකි ය අපනයන සීකුම්  
කකාපය. 

(ඈ)  අ:ාළ ශන ශ . 
      
ගු නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහ ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொ   யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශබ ශහ ම සථතුතිිත  ාරු රාජය තමතිතුමි . ඔබතුමා පීහීිරික 

පිළිතුර්ක කබා ුව්දනා. 

ාරු රාජය තමතිතුමි   ඔබතුමා ඔය කීිතසථතුව කිශය වාම 

ඔබතුමාට්  පීහීිරිකව ශපශනනවා  අශ්ත රශේ :ීනට දිරශවකා 

තිශබන අපනයන සීකුම්  කකාප  4්ද අවස්ද වරට දිරකළ -

විශ යණශය්ද මම ි ශයෝජය තමතිවරයා විධියට කටයුතු 

කරනශක ට හ:පු- බිුගිිපය අපනයන සීකුම්  කකාපය :්කවා වූ 

අපනයන සීකුම්  කකාප අතිබහුතරය්ක ්ශයෝජනවික්ද පිිපකා 

තිශබන බව. එම ි සා  නව අපනයන සීකුම්  කකාපවක තිශබන 

අව යතාව සහ අපනයන සීකුම්  කකාපයක තිශබන වටිනාකම 

ඔබතුමා්  පිළිා්දනවා තති කියකා මම හිතනවා. 

  මශේ පළමුවීි  අතුරු ප්ර ථනය ශමයිත. 02   ව් ණශආ 

තු්දවීි  මාසශආ අපි බිුගිිපය අපනයන සීකුම්  කකාපය ්ර්   

කළා. නමු්  කිය්දන කනාාටුිත  ශ්  වන විට එහි යටිතක 

පහුමක්  නතරශවකා තිශබනවා. වතුව් ත ිකට ුව් මකූ ිපය  

තු් ශමෝ:ර හ්දිරය :්කවා වූ මා් ා දිරකිරීම නතරශවකා 

තිශබනවා. එම අපනයන සීකුම්  කකාපය මීිර්ද ාම්ද කරන 

මා් ාය දව්  කරකා  ඒක අ ය්දතර මා් ාය්ක විධියට පාවිච්චි 

කර්දන කටයුතු කරකා  ප්රධාන මා් ාය අපනයන සීකුම්  

කකාපශආ මාිතම ඔසථශසය ාම්ද කරන අයුිප්ද කරන දිරකිරී්  

කටයු් ත්  ශ්  වන විට නතරශවකා තිශබනවා. ඒ වාශේම  ජක 

සීපයුම්  අවස්දශවකා තිශබනවා. එම ි සා අ ය්දතර ජක 

පේධතිශආ කටයුතු නතරශවකා තිශබනවා. විුවික සීපයුම 

ා් ශත ්   පළමුවීි  ශක ටසට අව ය ශමාාශව ේ ශ:ශ්ක 

දිරකිරී්  අවස්දශවකා තිශබනවා. විශ යණශය්දම මම ි ශයෝජය 

තමතිවරයා ව ශය්ද කටයුතු කරනශක ට ගිවිුම්  6්ක අ් ස්ද 

කර තිබුණා. ද්ද තුනක දිරකිරී්  ්ර්   කළා. එකක වයාපෘති 

කටයුතු අවස්දශවකා තිශබනවා. :ී්ද එහි ි ණථපා:න කටයුතු 

කරනවා. අශන්ක වයාපෘති තුශ්ද කටයුතු :ී්ද නතරශවකා 

තිශබනවා. එම වයාපෘති තුන සාහා ්ශයෝජන ශන එ්දන ශහයතුව 

තමිත  යටිතක පහුමක්  සීප ශ්  ප්රමා:ය. බිුගිිපය අපනයන 

සීකුම්  කකාපශආ යටිතක පහුමක්  සීප ම කිතන්  කර්දන 

ඔබතුම්දකා කටයුතු කරනවා:  ාරු රාජය තමතිතුමි    ඒකට 

තිශබන ප්රමා:ය ශම ක්ක:  ඒ සාහා බාධාව්ක තිශබනවා: කියකා 

මම  ඔබතුමාශා්ද :ීනා්දන කීමීතිිත. 

 
ගු  ඩී. වී. චානක මහ ා   
(ைொண்புைிகு டி.வி. சொனக)  

(The Hon. D.V. Chanaka) 
ාරු ම්දත්රීතුමි   යටිතක පහුමක්  ිරයුණු කර්දන අපි ශ්  

අවුරුේශේ්  රුපිය ව මිිකයන 422්ක ශව්ද කළ බව මම 

විශ යණශය්දම කිය්දන ඕනෑ. හීබීිත  අවාසනාවට ඔබතුම්දකා 

එ:ා අපනයන සීකුම්  කකාපය හ:න ශවකාශ  රාජය ්යතන 

සම  කිිකම ගිවිුම් ාතවීම්ක ශවකා නීහී. අපි :්දනවා  ඕනෑම 

දිරකිරීම්ක කරනශක ට -RDA එක සම  ශව්දන පුළුව්ද  

National Water Supply and Drainage Board එක සම  

ශව්දන පුළුව්ද  එශහම නී් න්  Ceylon Electricity Board එක 

සම  ශව්දන පුළුව්ද- ඒ වීග ්ර්  ශආදී ඊට කික්ද ඒ  ්යතන 

සම  අපි ගිවිුම් ාත ශව්දන ඕනෑ බව. ඒ වාශේම MoUs අ් ස්ද 

කර්දන ඕනෑ. ඒ කිිකම ශ:ය්ක නීතිව  ත්කශසයරු කර්දශ්ද 

නීතිව තමිත එම දිරකිරී්  කටයුතු ිකුවශවකා තිශබ්දශ්ද. හීබීිත  

අපි ශ්  අවුරුේශේ සී්තතී් බ්  මාසය ශවනශක ට RDA එක්  

එ්කක ගිවිුමම්ක අ් ස්ද කළා. සාමානයශය්ද ගිවිුම් ාත ශන වී 

වීග කළාට පසථශසය අුද්  ගිවිුමම්ක අ් ස්ද කිරීම දතා අමාරුිත. 

විශ යණශය්දම National Audit Office එශක්ද අපට :්දවා එවා 

තිබුණා  MoUs අ් ස්ද කර නීති ි සා ශ්  සාහා ශාවී්  කටයුතු  

කර්දන එපා කියකා. ඒක ි සා ඒ සාහා ගිවිුම් ාත වීම දතා 

අපහුම කා් යය්ක වුණා. ඊට පසථශසය මතිපති උපශ:සථ අරශාන  

National Audit Office එක තතුළු ඒ ිකයුදශ:නා එ්කක සාකච්ඡා 

කරකා ශ්  ශවේිර අපි RDA එක්  එ්කක ගිවිුම් ාතවී තිශබනවා. 

ඒ වාශේම  Ceylon Electricity Board එක සහ National Water 

Supply and Drainage Board එක අතර ගිවිුම් ාතවී්  :ී්ද 

ිකුවශවමි්ද පවතිනවා. ඒවාට අව ය ශ වඛන :ී්ද හ:ාශාන 

යනවා. ශ්  ශවේිර ශප  ශළ ව යට ජක නළ එළා දවරිත. විුවික 

අව යතාව ා් ශත ්   ශ්  වන විට 0 megawatts කීබිකා දවරිත. 

තව ශමාාශව ේ අටක විුවිකය අපි Ceylon Electricity Board 

එශක්ද ද වකා තිශබනවා. ඒ අව ය කටයුතු ිකය වකම ිකුව 

ශවනවා. ඒවාශආ කිිකම බාධාව්ක ශව්දශ්ද නීහී. ගිය ්ඩුක්ශ  

ඔබතුම්දකා කටයුතු කරපු රමයට අපි කටයුතු කර්දශ්ද නීහී.  

මහි්ද: රාජප්කණ මීතිතුමා හ:පු ම් තක වටව්ද ශත ටුශප ළ 

ඔබතුම්දකා වී ාබගාව්ක කළා වාශේ අපි කටයුතු කර්දශ්ද 

නීහී. ඔබතුම්දකා එශහම කළා කියකා අපි ඒ සුව් ධන කටයුතු 

නව් ව්දශ්ද්  නීහී. එහි ශ:වීි  අිරයශ්  කටයුතු සාහා අව ය 

මු: ව  අපි ශව්ද කරශාන තිශබනවා. මතයුවූලක විධියට  

ගිවිුමමට අුවූලක විධියට දිරිපශආදී අපි  ඒ කටයුතු කරනවා. 

 
ගු නලින් බණ්ඩාස ජයමහ මහ ා 
(ைொண்புைிகு நலின் பண்டொ   யைஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මශේ ශ:වීි  අතුරු ප්ර ථනය අහ්දන ශපර ි වීරිර කිරීම්ක 

කර්දන ඕනෑ. ාරු රාජය තමතිතුමි   ඒ මා ් ාය දිරකශළය 

ශක ්දත්රා් කරුව්ද  ශන ශවිත. හිප ද්කමි ්ද ශක ්දත්රා්  

කරුව්දට කබා දීකා මා් ා දිරකිරීම අපි RDA එකට තමිත  ාර 

ුව්දශ්ද. RDA එක සම  ගිවිුම් ාත ශවකා තමිත ඒ ශා  වක්ද ඒ 

කටයු් ත කශළය. ඒ වාශේම ව්දිර ශාවීම සාහා රුපිය ව මිිකයන 

64්ක උක්බේ:ාව ප්රාශේශීය ශ වක්  ශවත කබාදී තිබුණා. අක් 

තරමි්ද ඒ ව්දිර ශාවීමව්  තවම ිකුවශවකා නීහී. ඒ ාීන 

ඔබතුමා පරී්කණා කරකා බක්දන.  

මශේ ශ:වීි  අතුරු ප්ර ථනය ශමයිත  ාරු රාජය තමතිතුමි . 

අපනයන සීකුම්  කකාපවක වී:ා් කම පිළිබාව ඔබතුමා්  

:්දනවා. අපි එ:ා හ් බ්දශත ට අපනයන සීකුම්  කකාපශආ 

දිරකිරී්  කටයුතු කරනශක ට ඔබතුම්දකා ඊට විරුේධව වි ාක 

ශඝෝණාව්ක  කළා; ා ව මු ව ප්රහාර ිකුව කළා; ශන ශය්ක ප්ර ථන තති 

වුණා. නමු්  අ: ඒ අපනයන සීකුම්  කකාපශආ කටයුතු දතා 

787 788 

[ාරු ඩී.වී. චානක මහතා  
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කිතනමි්ද ිකුව ශවනවා. මා වි ථවාස කරන විධියට :ී්ද 

ඔබතුම්දකා එතීන ඖණධ ි ණථපා:න අපනයනය දක්කක 

කරශාන  කකාපය්ක විධියට න්  කරකා තිශබනවා. මා හිතන 

විධියට ඒ සාහා උපාය මා් ා සුව් ධන ප්රතිකා  කබා දීමට්  

කටයුතු කරමි්ද ද්දනවා. ඔබතුම්දකා ඒ zone එකම ඒ විධියට 

declare කරනවා:  එශහම නී් න්   එතීනට එන 

්ශයෝජකය්දට ඒ ප්රතිකා  කබා ශ:නවා: කියන ප්ර ථනය අපට 

තිශබනවා. ශම ක:  zone එක declare කළාම එතීනට එන 

්ශයෝජකය්ද ඒක අව ාවිත කශළ ්   ඔබතුම්දකාට ඒක 

ි යාමනය කිරීශ්  ප්ර ථනය්ක තති ශවනවා. ඒ ි සා ඔබතුම්දකා 

ශ:න බුව සහන ඒ එන ්ශයෝජකයාට කබා දීම ුමුවුමිත කියකා මා 

හිතනවා. ඔබතුමා ශ්  පිළිබාව :්කවන මතය ශම ක්ක:  

 
ගු  ඩී.වී.චානක මහ ා   
(ைொண்புைிகு டி.வி. சொனக)  

(The Hon. D.V. Chanaka) 
ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   ාරු ම්දත්රීතුමා කියපු කාරණා 

ශ:ක්ක ි වීරිර කර්දන ඕනෑ. පළමුවීි  කාරණය ශ් කිත. කිිකම 

ශපෞේාිකක ශක ්දත්රා්  සමාාමකට ුව්දනාය කියන එක 

ශන ශවිත මා කි ශ . ඔබතුම්දකා RDA එක සම ව්  ගිවිුම් ාත 

ශවකා තිබුශඩු නීහී; MoU අ් ස්ද කරකා තිබුශඩු නීහී. 

ඕනෑම ශ:ය්ක කරන රජශආ රමශ :ය්ක තිශබනවා. ඒ 

රමශ :ශය්ද පිපබාහිරව වීග කළාම ඒවාට මු: ව ශාව්දන 

National Audit Office එශක්ද දග ශ:්දශ්ද නීහී. ඒ මු: ව 

පිළිබා විසථතර National Audit Office එකට යනවා  ඊට පුමව 

COPE එකට යනවා. ඒ ි සා ඒවා රමාුවූලකව කිරීම තමිත ශ්  

කාකය තුළ ිකුව කශළය.  

ඔබතුමා කි වා  හ් බ්දශත ට අපනයන කකාපශආ දිරකිරී්  
කටයුතු කරනශක ට අපි ා ව මු ව ාීහුවා  උේශඝෝණණය කළා 
කියකා. නීහී. පීහීිරිකවම එශහම ශ:ය්ක වුශඩු නීහී. අපි 

උේශඝෝණණය කශළය  හ් බ්දශත ට වරාය අවුරුුව   කට බුව 
ශ:නශක ටිත. අපි උේශඝෝණණය කශළය  හ් බ්දත ශුුාට 
ජනතාවශේ දග්  අ්කකර 5 222්ක ීවනයට ශ:නශක ටිත. එශහම 
නීතුව  අපනයන කකාප හ:්දන එපා  කියකා අපි උේශඝෝණණය 
කශළය නීහී. හීබීිත  ඔබතුම්දකා ශම ක්ක: කශළය  එ:ා වරාය 
්ස්දන ූමමියට  අ්කකර   222ට ්ශයෝජන 02්ක ්වා. ඒ 
්ශයෝජන 02 හරවකා යී වා. ඒ ්ශයෝජන 02 නව් වකා  වීග 
පට්ද ා් ත කාෆථ  සමාාශ්  ්ශයෝජනයට විතර්ක දග දීකා  
අශන්ක ිකය වකම හරවකා යී වා. එශහම තමිත ඔබතුම්දකා 

්ශයෝජන කකාප  වරාය විකිණුශ . හීබීිත  අපි එශහම කර්දශ්ද 
නීහී. ඒ වාශේම  ශ්  අුදති්ද හ:න කකාපය තුළ්  ඔබතුමා 
කි වා වාශේ අ්කකර 022්ක පමණිත අපි pharmaceuticalsවකට 
තිය්දශ්ද. ඒ අ්කකර 022 විතරිත pharmaceuticals සාහා 
තිශබ්දශ්ද. හීබීිත  ඒවාශආදී්  ඔබතුමා කියන විධියට කාටව්  
අි ික ප්රතිකා  කීශබ්දන සකසථව්දශ්ද නීහී. ශම ක:  ඔබතුමා්  
ි ශයෝජය අමාතයවරයා හීටියට හිටපු ි සා  ශ්  ාීන :්දනවා. 
BOI එකට දිරිපප්  කළාම ඒශ්ක කකාප ශ:ක්ක තිශබනවා. එකක 
අටිකයය්ක තිශබනවා. අශන්ක ්ශයෝජන ්ශව ්   ඒක 

pharmaceutical zone එකට යනවා:  නී් න්  අශන්ක zone 
එකට යනවා: කියකා තීරණය කර්දශ්ද BOI එශක්ද. BOI එක 
තතුශළය ඒවා බක්දන ි කධාිප්ද ද්දනවා. ඒවා බකකා ි ික 
්කාරශය්ද  ුමුවුම අය ්ශව ්  විතරිත අපි ඒවා කබා ශ:්දශ්ද. 
හීබීිත  අපි පීහීිරිකව කියනවා  ශවන:ා ශබශහ්  ටික 
ශාශන්දන පිට රටට ස වික ටික ගියා  ශග ක්  ටික ගියා. අපි 
:්දනවා  කුකාව තුළ   48්ද පුමවම කකාප  4ිත හ:කා තිබුශඩු. 
හීබීිත  ශ්  අවුරුුව ශ:ක තුළ විතර්ක අපි කකාප පහ්ක ්ර්   
කරකා තිශබනවා. ඒක්  ශ්  ශවේදී EIA එක කරකා දවර කරකා  

වීග කටයුතු ්ර්   කරකා  කකාප තුනකට ූ :ාන්  ශවකා්  
දවරිත. දතුරු කකාප ශ:ශ්ක්  වීග දවර කරකා  පුළුව්ද තර්  
කුකාවට ්ශයෝජන ශානී වකා  ්නයනය කරනවා ශවුවවට 
අපනයනය කර්දන පුළුව්ද ශවශළා ශප ළ්ක හ:්දන අපි 
බකාශප ශර ් තු ශවනවා.  

සාජ ආය න වාවි තයන් දව් කසන ලද වාහන: 
විස ්ස 

பொவமனயிலிருந்து அகற்றப்பட்ட அ ச நிறுவன 

வொகனங்கள்: விப ம்  
VEHICLES WITHDRAWN FROM USE BY STATE 

INSTITUTIONS: DETAILS 
273/2020 

36.ගු බු ධික පතිසණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
අග්රාමාතය  සහ ්් ථික ප්රතිප් ති හා සීකුම්  ක්රියා් මක 

කිරීශ්  අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - ( )  

(අ) (i) රාජය ්යතනවක  ාවිතශය්ද පුම දව්  කරන 
ක: වාහන වි ාක ප්රමාණය්ක පවතින බව් ; 

 (ii) ශමම වාහන ිරරාප්  ශවමි්ද පවතින බව් ; 

 එතුමා :්දශ්ද:  

(්) (i) රාජය ්යතනවක  ාවිතශය්ද පුම දව්  කරන 
ක: වාහනවක ව් තමාන වටිනාකම ශක පමණ:; 

  (ii) එම වාහන පිළිබාව සුාණනය්ක ිකුව කර තිශබ්:; 

 (iii) එශසය න්   එම සුාණනය ිකුව කරන ක: ිරනය 
කවශ් :; 

 ය්දන එතුමා සාහ්ද කර්දශ්ද:  

(ත) (i) රාජය ්යතනවක  ාවිතශය්ද පුම දව්  කරුව 
කබන වාහන බීහීර කිරීම සාහා විධිම්  
ක්රියාමා් ාය්ක ශාන තිශබ්:; 

 (ii) එශසය න්   එම ක්රියාමා් ාය කවශ් :; 

 ය්දන්  එතුමා සාහ්ද කර්දශ්ද:  

(ඈ) ශන එශසය න්   ඒ  ම්ද:    

 

பி தை அமைச்சரும் தபொருளொதொ க் தகொள்மககள் ைற்றும் 

திட்டச் தசயற்படுத்துமக அமைச்சருைொனவம க் ரகட்ட 

வினொ: 

(அ) (i) அ ச நிறுவனங்களில் பொவமனயின் பின்னர் 

அகற்றப்பட்டுள்ள வொகனங்கள் தபருைளவில் 

கொணப்படுகின்றன என்பமதயும்; 

 (ii) அமவ துருப்பிடித்து வருகின்றன என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவொ ொ? 

(ஆ) (i) அ ச நிறுவனங்களிலிருந்து பொவமனயின் 

பின்னர் அகற்றப்பட்டுள்ள வொகனங்களின் 

இன்மறய தபறுைதி எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (ii) அவ்வொகனங்கள் ததொடர்பில் ததொமகக் கணிப் 

பீடு ரைற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iii) ஆதைனில், அக்கணிப்பீடு ரைற்தகொள்ளப்பட்ட 

திகதி யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் குறிப்பிடுவொ ொ? 

(இ) (i) அ ச நிறுவனங்களிலிருந்து பொவமனயின் 

பின்னர் அகற்றப்படும் வொகனங்கமள அப்புறப் 

படுத்துவதற்கொன முமறயொன நடவடிக்மககள் 

எடுக்கப்பட்டுள்ளனவொ என்ப மதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், அந்நடவடிக்மககள் யொமவதயன்ப 

மதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவொ ொ? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 
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පා් ිකශ් ්දතුව 

asked the  Prime Minister and Minister of Economic 
Policies and Plan Implementation: 

(a) Is he aware that -  

 (i) there is a large number of vehicles in State 
institutions which have been removed from 
use; and 

 (ii) the said vehicles are decaying? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the present value of the vehicles in State 
institutions which have been removed from 
use;  

 (ii) whether a survey has been conducted on the 
aforesaid vehicles; and 

 (iii) if so, the date on which the survey was 
conducted? 

(c) Will he also inform this House -  

 (i) whether a proper mechanism is in place for 
the disposal of vehicles in State institutions 
which have been removed from use; and 

 (ii) if so, what the said mechanism is?  

(d) If not, why?  
 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   අග්රාමාතය  සහ ්් ථික 

ප්රතිප් ති හා සීකුම්  ක්රියා් මක කිරීශ්  අමාතයතුමා ශවුවශව්ද 

මම එම ප්ර ථනයට පිළිතුර කබා ශ:නවා. 

(අ) (i)   ඔ . රාජය ්යතනවක  ාවිතශය්ද පුම දව්  
කරන ක: වාහන වි ාක ප්රමාණය්ක පවතී. 

 (ii)   ඔ . තතී්  වාහන ිරරාප්  ශවමි්ද පවතී. 

(්)  (i)   ධාවන ත් ් වශආ ශන මීති අපහරණය සාහා 
හඳුනා ාුව කබන වාහන අපහරණය කිරීශ්  
ක්රියාවිකශආදී අ:ාළ ්යතන විික්ද එවීි  
වාහනවක වටිනාකම ත්කශසයරු කරුව කීශබ්. 

 (ii)    ඔ . එම වාහන පිළිබාව සුාණනය්ක ිකුව කර 
තිශබ්. 

 (iii)   2020 අශාෝසථතු මස 3  වන ිරන එම වාහන 
පිළිබාව සුාණනය්ක ිකුව කර තත. 

(ත)  (i)   ඔ . 

 (ii)    2020 අ  ශාෝසථතු මස 3  වන ිරනට ධාවන 
ත් ් වශආ ශන පීවති රාජය ්යතන සතු වාහන 
සුඛයාව පිළිබාව 0202 අශාෝසථතු මස 3  ිරනීති 
අමාතය මඩුගක ස්දශේ ය දිරිපප්  කර  ඒ අුවව 
අුද් වීිතයා කර  ාවිත කිරීම ලක:ා  වන වාහන 
ශකස හඳුනා  ාුව කබන වාහන අුද් වීිතයා කරන 
ශකසට හා අපහරණය කළ යුතු වාහන අපහරණය 
කිරීමට අව ය උපශ:සථ හා මා් ශාෝපශේ  රජශආ 
ිකයුද ්යතන ප්රධාම්ද ශවත 0202 ඔ්කශතෝබ්  
මස 20 ිරනීති ව් ක්  කළමනාකරණ චරශ වඛ 
අුක 25/0202 මඟි්ද ි ු ්  කර තත. ඒ අුවව 
ධාවන ත් ් වශආ ශන මීති වාහන අුද් වීිතයා 
කිරීම ශහෝ අපහරණය කිරීම අ:ාළ රාජය ්යතන 
විික්ද ිකුව කරුව කීශබ්. 

(ඈ)  පීන ශන නඟී. 

ගු බු ධික පතිසණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   ාරු ශජ ්දසථට්ද ප්රනා්දුව 

තමතිතුමා කීබිනේ තමතිවරයු  විධියට කටයුතු කළ ි සා 

එතුමාට ශ්  අ් :ීකීම තති. ශ්  ප්ර ථනය අ: ඊශආ ිකට තිශබන 

ප්ර ථනය්ක ශන ශවිත. මම හිත්දශ්ද ි :හික්ද පසථශසය හීම 

්ඩුක්ව්කම ශ්  කාරණයට අක් වීිත ව ශය්ද වා කිය්දන ඕනෑ. 

මු: ව අමාතයාු ශආ වාහන සුචිතය අපි බීුදශව ්   එතීන ිකය 

:හසථ ාණනක වාහන තිශබනවා. අශනු ්  අමාතයාු වක්   

එශහමිත. හීම රජය්කම ශ්  කාරණයට  අවධානය ශය මු කශළය 

නීහී. ඒ වා ශේම ුව් ිපය අුාණ  -ුව් ිපය මීිරිප- ිර රමි්ද පවතිනවා. 

අක්ම ාණශ්ද මාස හයකට වතාව්ක ශහෝ අවුරුේ:කට වතාව්ක 

අුද් වීිතයා කළ හීකි වාහන අුද් වීිතයා කර්දන ඕනෑ. පළා්  

ස ාවක  පළා්  පාකන ්යතනවක ත් ් වය්  එශකසමිත. 

ප්රශයෝජනයට ා්දන බීිප වාහන එක තීනකට රැසථ කරකා  මාස 

හයකට වතාව්කව්  auction එක්ක :ම්දන පුළුව්ද න්  විය:්  

අක් වනවා. අ: වාහනය්ක auction එශ්කදී විකිශණන ාණනට 

වගා  අවුරුුව ාණනාව්ක ාතශවකා  එම වාහන ිරරුවාට පසථශසය 

තුේටු ශ:කට තමිත විු ණ්දන ශව්දශ්ද. සමහර විට ඒ 

වාහනවික්ද කාටව්  ප්රශයෝජනය්ක ා්දන්  බීිප වනවා.  

ගික්ද රථ ස් බ්දධ කාරණය්  ඒ වාශේමිත. සමහර මාධය 

්යතන මීිරහ් ශවකා  එවීි  ගික්ද රථ ප්රතිසුසථකරණය කරකා  

ශක ශරෝනා වසුාතය ශවුවශව්ද ප්රශයෝජනයට ාීමමට කබා 

ශ:නවා මම :ී්කකා. ශ:රණ මාධය ජාකය "මුවස්  ශ:රණ" 

වීගසටහන යටශ්  එවීි  ගික්ද රථ කබා ුව්දනා.  ඒ වාශේම 

ශපෞේාිකක අු ය කීමති න්  මීිරහ් ශවකා -:ායක් වය කබා 

දීකා- ශ්  වාහන මිකදී ා්දන පුළුව්ද. Kantale Sugar Factory 

එක වාශේ තී්දවක්  ශ්  වාශේ වාහන තිශබනවා.  

ශ්  වාහන ජාතිය සතු මහා ස් ප් ; ජනතාවශේ බුව මු: ව  

එශහම නී් න්  ශකෝකශය්ද ා්  ණය ්ධාර.  ශ්  වාහන 

පිළිබාව සුාණනය්ක කරකා තිශබනවා කියකා ඔබතුමා සාහ්ද 

කළා. හීබීිත  ශ්  සුාණනය්  එ්කක ්පුම මාස ාණනාව්ක 

ාත ශව්දශ්ද නීති වන විධියට ක්රියාකාිප සීකීසථම්ක - Action 

Plan එක්ක - හ:කා  ශ්  කටයු් ත කිතන්  කර්දන රජයට 

තිශබන road map එක ශම ක්ක:  

 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   අශ්ත ාරු බුේධික පතිරණ 

තරුණ ම්දත්රීතුමා ශ්  කාරණය පිළිබාව ප්ර ථනය්ක තසීම ාීන 

මම එතුමාට සථතුතිව්දත වනවා. අශ්ත අතිාරු ශාෝ ා ය 

රාජප්කණ ජනාධිපතිතුමා ශ්  ාීටුදව :ී්කකා. ඒ ි සා එතුමා 

බකයට ්පු විාස ශ්  ි ශයෝාය කබා ුව්දනා. තිබුණු වාහන 

ශා ග්ක අක් කරකා  ඒ වාහන ශබ:ා හීරකා  නාසථතිය හා දූණණය 

අවම කර්දන කීප වුණු නායකශය්ක තමිත අතිාරු ශාෝ ා ය 

රාජප්කණ ජනාධිපතිතුමා.  

ඊළ ට  ඔබතුමා කි ව විධියට අ පි වාහන ාණනාව්ක 

අුද් වීිතයා කරකා තිශබනවා. අශ්ත අමාතයාු ශආ්  එශහමිත. 

රුපිය ව ශකෝටි ාණන්ක වටිනා වාහන අුද් වීිතයා කළා. ඒ 

විතර්ක ශන ශවිත. ිතශපෝවක බසථ  ගික්ද රථ  අුද් වීිතයා කරන 

ශවනම සථථානය්ක හ:කා  ඒ කටයු් ත ශස යා බක්දන රාජය 

තමතිවරශයු ට  ාර ුව්දනා. ඒ අමාතයාු වකට්  ි ශයෝා කළා  

වහාම ශ්  වාහන හ:්දන  හ:්දන බීිප වාහන ශව්දශේික 

කර්දන කියකා. 

ඒක දතාම ශහ ා ශ:ය්ක විධියට අපි කවුරු්  :කිනවා. 02 5ට 

කික්ද අවසථථා ාණනාවකදී ශ්  කටයු් ත කළා. ාරු 
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[ාරු බුේධික පතිරණ මහතා  
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ම්දත්රීතුමි   හීබීිත පුමගිය කාකශආ ශ් ක ිකේධ වුශඩු නීහී. 

ත් තටම ඔබතුමාට ඒ කාකශආ ශහ ා තමතිකම්ක දීකා ශ් වා 

ඔ්කශකෝම බාර ුව්දනා න්  ශහ ාිත. ශම ක:  ඔබතුමා :්කණයා. 

ඔබතුමා :්කණයා හි්ද:ා තමිත ුව්දශ්ද නී් ශ් . ඔබතුමා මාතර 

ිරසථත්රි්කකශආ මනාපවික්ද පළමු තීනට තවි වකා්  ඒ අවසථථාව 

ුව්දශ්ද නීහී  ශ්ද: බුේධික පතිරණ ම්දත්රීතුමි   මාතර 

ිරසථත්රි්කකශආ මනාපවික්ද පළමු තීනට තවි වකා්  ුව්දශ්ද නීහී. 

ඔබතුමා වාශේ :්කණ ම්දත්රීවරු්දට ශහ ා තමතික්  ුව්දනා න්  

ඔබතුම්දකාශේ ්ඩුක්ව ඒ තර්  ද්කමනට වීශට්දශ්ද නීහී. 

ඔබතුමා කියපු ශේව ව ාීන අපි සතුටු ශවනවා. අපි ශ්  වීග 

පිළිශවළට අත ාහකා ද්කමි ්දම ශ්  කටයුතු කරනවා. 

ඔබතුමා්  කියනවා වාශේ ශ් ක අපරාධය්ක. දව්  කර තිශබන 

තතී්  වාහනවක ාසථ පවා පීළශවකා තිශබනවා. ශ්  

ස් බ්දධශය්ද මු: ව අමාතය ාරු බීික ව රාජප්කණ මීතිතුමා්  

ගිය සතියට  කික්ද සතිශආ අප කීාවකා ි ශයෝා ශකරුවා  ඒ 

ශ:පා් තශ් ්දතු ප්රධාම්ද ශ්   ශේව ව කර්දශ්ද නී් න්  වහාම 

වා් තා කර්දන කියකා. ාරු බුේධික පතිරණ ම්දත්රීතුමි    මම 

වි ථවාස කරනවා අපට දිරිප මාස 6 තතුළතදී ශ්  ශේව ව විසා්දන 

පුළුව්ද ශවිත කියකා. ඔබතුමා තුමශ  ශහ ා ප්ර ථනය්ක. ඔබතුමාට 

අපි සථතුතිව්දත ශවනවා ශමවීි  ප්ර ථනය්ක අහපු එක ාීන. 

 
ගු බු ධික පතිසණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ාරු තමතිතුමි   ඔබතුමාශේ අවධානයට ශය මු කරවන මශේ 

ශ:වීි  අතුරු ප්ර ථනය ශමයිත. රජශආ ිපයීුවරු සුචිතය තුළ 

ිපයීුවරු මහ් වරු සෑශහන ප්රමාණය්ක ද්දනවා. ඒ අය ලක:ා ව 

ශය :වන ාම්ද රජශආ හීම ්යතනයකටම වාහන මිකදී ාීමමට 

වගා  බුව රමයට වාහන කබා ා්දනා වීග පිළිශවළ්ක සකසථ 

කරනවා න්  ශහ ාිත. එතශක ට කිතස්ද  ද්දෂුවර්දසථවකට  යන 

මු: ව පිළිබා ප්ර ථන  ශත ව ශහ රාට ාීහුවා කියන  කෑික පී්දුවවා 

කියන ප්ර ථන අක් ශවනවා. බුව රමයට වාහන ා් තාම හය්  එක 

තමිත ශාව්දන තිශබ්දශ්ද. ශ්  රශේ ශා ග්ක ශපෞේාිකක 

්යතන අුවාමනය කර්දශ්ද කිශකෝමීය ට්  ාණනට ශාවන 

වාහන ා්දන රමශ :යිත. ඒ රමශ :යම අපට්  පාවිච්චි කර්දන 

පුළුව්ද. ඔබතුමා සශත ස  ාරව හිටපු තමතිවරශය්ක. සශත ස 

්යතනශආ :ී්ද තතිශවකා තිශබන ශේ:මය ත් ් වය ාීන 

ඔබතුමා :්දනවා. ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   මීය ට විනාිත 

කීපයකට කික්ද මට හ් බවුණා ුමුව ූනුව විකිණීම පිළිබා  ිකුව කර 

තති අ ය්දතර විාණන වා් තාව. මා ශ්  වා් තාව සවාග * 
කරනවා.  ාරු තමතිතුමි   එහි පිටපත්ක මම ඔබතුමාට්  

එව්දන් .    

ශ්  හීම ශ:යකි්දම ශපශන්දශ්ද අශ්ත මහජන මු: ව 

අපහරණය ශ්ද. ඔබතුමා කියන විධියට පුමගිය කාකශආ්  

ශමවීි  ශේ ශව්දන තති; :ීුව්  ශමවීි  ශේව ව ිකේධ ශවන 

තී්ද තිශබනවා. ශහට්  ශමවීි  ශේව ව ශව්දන පුළුව්ද. ශ් වා 

සමහර තී්දවක පුේාකාුවබේධිත. ඒ ි සා ශ්  කාරණා පිළිබාව්  

විශ යණශය්දම අවධානය ශය මු කරන අතශ්   කිශකෝමීය ට්  

ාණනට ශාවන රමයට වාහන කබා ා්දනා රමශ :යකට යන 

එක වාික:ායක: කියකා ඒ වාශේම ාීඹුරු සමීය ්කණණය්ක කරකා 

බීුදශව ්  ශහ ාිත. එතශක ට අශ්ත සුචිතවක ද්දන ිපයීුවරු 

මහ් වරු්  ය්  ප්රශයෝජනයකට ා්දන ු ා ාම්ද මහජන මු: ව 

උපිපම ්කණමතාවකි්ද යුතුව පාවිච්චි කර්දන පුළුව්ද. එවීි  

ාීඹුරු සමීය ්කණණය්ක කර්දන රජශආ අවධානය ශය මු කර්දන 

පුළුව්ද :  

ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ාරු ම්දත්රීතුමි   ඔබතුමා කියපු විධියට සමහර තී්දවක 

ිපයීුවර්ද වීිතිත; සමහර තී්දවක ිපයීුවර්ද අක්ිත. අශ්ත පළා්  

ස ාශ  ශසෞඛය අු ය ා් තාම ිපයීුවර්ද ාණනාව්ක අක්ිත. 

Ambulancesවකට්  ිපයීුවර්ද නීහී. සමහර ශවකාවට 

මතයුවූලක ශන වන විධියට පහළ මේටශ්  ද්දන අයට්  අපි ඒ 

ිපයීුවරු රාජකාිප බාර දීකා තිශබනවා.  ශක විඩ් කාකශආ ිපයීුවර්ද 

අක් ි සා කරා්දන ශ:ය්ක නීති ි සා එශහම කරකා තිශබනවා. 

එවීි  ප්ර ථන්  තිශබනවා.  

ඊළ ට  ඔබතුමා කියපු ලීිකු  නී් න්  බුව රමයට වාහන 

පාවිච්චියට ා්දන එක කා :ායකිත කියකා මම්  වයාපාිපකයු  

හීටියට :කිනවා. සශත ස වීි  අතයව ය ශසයවා තිශබන 

තී්දවකට ඒ රමශ :ය වී:ා් . අපි 02 2දී සශත ස ්යතනය 

බාර ා්දනශක ට ඒ ්යතනය සතු ශක ිප ඔ්කශකෝම තිබුශඩු 

ශක ට උග.  ක්කණ 4  222්ක ණය ශවකා   වාහනවකට නක් :ාකා  

වාහන ශහ  වක්දන ශන දී උසාවි තී්දුව අරශාන තිබුණු 

ශවකාවක අපි ඒ ්යතනයට ශක ිප ිකයය්ක ා් තා.  ඒ ශක ිප 

ා් ශ්  සශත ස ්යතනශආ අතයව ය  ාඩුග ප්රවාහනය 

කර්දනිත. ඒ විතර්ක ශන ශවිත  lease එකට වාහන අරශාන  

arrears නීතිව ශවකාවට ශාවපු කුකාශ  ්යතන අතර  සශත ස 

්යතනය පළමු සථථානශආ ිකටින බවට සහතිකය්ක හ් බ වුණා. 

හීබීිත කිය්දන කනාාටුිත ාරු ම්දත්රීතුමා  ඔබතුම්දකාශේ හිටපු 

තමතිතුමා කරපු ශේව ව ාීන. ඔබතුමා එවීි  ශේව ව ශකරුශ  

නීහී. ඔබතුමා ඒ වාශේ තුේටු ශ:ශ්ක වීග කරන ම්දත්රීවරශය්ක 

ශන ශවිත. හීබීිත  හිටපු තමතිවරයා මාසයකට රුපිය ව ශකෝටි 

ාණන්ක ශපෞේාිකක සමාාමකට කීශබන විධියට කටයුතු කරකා 

ඒ ්යතනය සතු ශක ිප ටික ඔ්කශකෝම අිත්ද කළා. ඒ ශක ිප ටික 

්පහු re-lease කරකා ඒ ස වික්  අරා් තා. ඒ ස විකවකට ශවච්ච 

ශ:ය්ක නීහී. ාරු ම්දත්රීතුමි   ඒ ශේව ව ස් පූ් ණශය්දම 

ශපෞේාිකක සමාාමකට දීකා තිබුණා. මම :්දශ්ද නීහී :ීනට්  

එශහම ක්රියා් මක ශවනවා : කියකා. මම ඒ ාීන :්දශ්ද නීහී. 

ශ්  වාශේ ප්ර ථන තිශබනවා.  

ුමුව ූනුව ප්ර ථනය ාීන ඔබතුමා කි වා. ුමුව ූනුව ප්ර ථනය ාීන්  

ාරු තමතිතුමාම පීමිජ  වක්ක :ාකා ඒ පිළිබාව ශහ යනවා. අශ්ත 

රජය ශ්  කිික ශ:ය්ක හුා්දශ්ද නීහී. ශාෝ ා ය රාජප්කණ 

ජනාධිපතිතුමා පීහීිරිකව කි වා  දූණණශය්ද ශත රව ශ්  රට 

පාකනය කරන වීග පිළි ශවළ්ක ක්රියා් මක කරනවා  නාසථතිශය්ද 

ශත ර පාකනය්ක ශ්  රශේ ක්රියා් මක කරනවා කියකා. එතුමා 

්:්  ය්ක වුණා  එතුමාශේ ජනාධිපති කා් යාකශආ තිබිච්ච වාහන 

ටික ඔ්කශකෝම ශබ:ා හීරකා  නාසථතිය අවම කරශාන ක්රියා කිරීම 

හරහා. අපට හ් බ වුශඩු ්් ථික ව ශය්ද බි්දුවවට වීටිච්ච 

්ඩුක්ව්ක. අපි තරා ශකරුශ  අ්දතිම තීනට ශන එ්දන 

තෆථාි සථථානය්  එ්කක. හීබීිත  මාස ශ:ක යේදී ශක විඩ් 

වසුාතයට්  අපි මුහුණ ශ:මි්ද  ්් ථිකය වීශට්දන දග ශන දී 

නාසථතිය සහ දූණණය අවම කරපු ි සා තමිත අපට ශ්  විධියට රට 

පාකනය කර්දන පුළුව්ද ශවකා තිශබ්දශ්ද. ඒක ඔබතුම්දකා්  

පිළිා්දනවා; අපි්  පිළිා්දනවා. ඔබතුම්දකාශේ ප්කණශආ 

ිකයුදශ:නාම න්  පිළිා්දශ්ද නීති ශවිත. සමහර අය ශක විඩ් 

වසුාතය එ්කක ශේ පාකනය්  කර්දන හ:නවා. අපි ඔබතුමා 

කියපු ශයෝජනා ාීන්  සකකා බකනවා. ශ්  රශේ විය:්  අක් 

කර්දන ා්දන පුළුව්ද උපරීම තී්දුව තීරණ ටික අශ්ත  

ජනාධිපතිතුමාශේ උපශ:සථ අුවව අපි ා්දනවාය කියන එක මම 

ශ්  ශවකාශ දී පීහීිරිකව ප්රකා  කරනවා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ප්ර ථන අුක 39 -322/0202- (0)  ාරු එසථ.එ් . මිප්කකා්  

මහතා - [ස ා ා්  ය තුළ නීත.  
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————————— 
*  පුස ්කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පා් ිකශ් ්දතුව 

ජාතික  පළා් සහ ග්රාමීය ය මාර්ග: ු ුණලගල 
ිරස්ත්රික්කය 

ரதசிய, ைொகொண ைற்றும் கி ொைிய வீதிகள்: 

குருணொகல் ைொவட்டம் 
NATIONAL HIGHWAYS, PROVINCIAL AND RURAL ROADS: 

KURUNEGALA DISTRICT 
      

553/2020 
 

38.ගු අතශයීයෝක් අතේසිාංහ මහ ා  
(ைொண்புைிகு அரசொக் அரபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

මහාමා් ා අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - (3)  

(අ) ු රුණෑාක ිරසථත්රි්කකය තුළ පිහිටා තති ජාතික මා් ා  
පළා්  මා් ා සහ ග්රාමීය ය මා් ාවක ුවර ප්රමාණය එ්ක එ්ක 
ප්රාශේශීය ශ වක්  ශක ේ ාසය අුවව ශව්ද ශව්ද 
ව ශය්ද ශක පමණ: ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට 
:්දව්දශ්ද:  

(්) එම මා් ා අතිප්ද-  

 (i) කාපේ අතුරා තති මා් ාවක ුවර ප්රමාණය;  

 (ii) තාර :මා තති මා් ාවක ුවර ප්රමාණය;  

 (iii) තාර :මා ශහෝ කාපේ අතුරා ශන මීති 
මා් ාවක ුවර ප්රමාණය; 

 ශව්ද ශව්ද ව ශය්ද ශක පමණ: ය්දන්  එතුමා ශමම 
ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ත) (i)  දහත (අ)හි සාහ්ද ග්රාමීය ය මා් ා ප්රමාණය එ්ක එ්ක 
පළා්  පාකන ්යතනය අුවව ශව්ද ශව්ද 
ව ශය්ද ශක පමණ:;  

 (ii) එම ග්රාමීය ය මා් ා ප්රතිසුසථකරණය කිරීම සාහා ාුව 
කබන ක්රියා මා් ා කවශ් :;  

 ය්දන තවුවරට්  එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:   

(ඈ) ශන  එශසය න්    ඒ ම්ද:    

 
தநடுஞ்சொமலகள் அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) குருணொகல் ைொவட்டத்தில் அமைந்துள்ள ரதசிய 

வீதிகள், ைொகொண வீதிகள் ைற்றும் கி ொைிய வீதிகளின் 

நீளம் பி ரதச தசயலகப் பிொிவுகளின் அடிப்பமடயில் 

தனித்தனியொக எவ்வளதவன்பமத அவர் இச்சமபக்கு 

அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) ரைற்படி வீதிகளில் - 

 (i)  ‘கொபட்’ இடப்பட்ட வீதிகளின் நீளம்; 

 (ii)  தொர் இடப்பட்ட வீதிகளின் நீளம்; 

 (iii)  ‘கொபட்’ அல்லது தொர் இடப்படொத வீதிகளின் 

நீளம்; 

 எவ்வளவு என்பமதயும் தனித்தனியொக அவர் 

இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) (i) ரைற்படி (அ)இல் குறிப்பிட்ட கி ொைிய வீதிகளின் 

நீளம் தனித்தனியொக உள்ளூ ொட்சி ைன்றங்களின் 

அடிப்பமடயில் எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 (ii) ரைற்படி கி ொைிய வீதிகமளப் புன மைப்பதற்கு 

ரைற்தகொள்ளப்படும் நடவடிக்மககள் 

யொமவதயன்பமதயும்; 

 அவர் ரைலும் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 

asked the Minister of Highways: 

(a) Will he inform this House, separately, of the total 
extent of national highways, provincial roads and 
rural roads located in Kurunegala District on 
Divisional Secretaries' Divisions basis? 

(b) Will he also inform this House separately, out of 
the aforesaid extents of roads -  

 (i) the extent of roads that have been carpeted; 

 (ii) the extent of roads that have been tarred; 
and 

 (iii) the extent of roads that have neither been 
tarred nor carpeted? 

(c) Will he further inform this House - 

 (i) separately, the breakdown of the aforesaid 
extent of rural roads in (a) above, on Local 
Government Institutions basis; and 

 (ii) the measures that will be taken to 
rehabilitate these rural roads? 

(d) If not, why? 
 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   එම ප්ර ථනයට පිළිතුර 

ශමශසයිත. 

(අ) විසථතර තමුණුශමහි :්කවා තත. තමුණුම සවාග * කරමි.  
 

 එය  දී් ඝ විසථතරය්ක සහිත තමුණුම්ක. ාරු ම්දත්රීතුමි   
මා එහි පිටපත්ක ඔබතුමාට්  එව්දන් .  

(්) (i) කිශකෝමීය ටර   59 .03ිත. 

 (ii) කිශකෝමීය ටර    35. 0ිත. 

 (iii) කිශකෝමීය ටර 9 942.06ිත.   

(ත) (i) පඬුවසථුවවර ප්රාශේශීය ස ාව  - මා් ා 035 

  බිුගිිපය ප්රාශේශීය ස ාව  - මා් ා 935 

  උක්බේ:ාව ප්රාශේශීය ස ාව  - මා් ා  68 

  නාර් මක ප්රාශේශීය ස ාව  - මා් ා 959 

  අක ව ප්රාශේශීය ස ාව  - මා් ා   222 

  ු ිකයාපිටිය ප්රාශේශීය ස ාව  - මා් ා  4  

  ප්දනක ප්රාශේශීය ස ාව  - මා් ා 600 

  දබ්බාාමුව ප්රාශේශීය ස ාව - මා් ා 0   

  ිපදීාම ප්රාශේශීය ස ාව  - මා් ා 03 

  මාවතාම ප්රාශේශීය ස ාව - මා් ා 0  

  ු රුණෑාක ප්රාශේශීය ස ාව - මා් ා 25 

  ු රුණෑාක නාර ස ාව - මා් ා 6  

  වාිපයශප ළ ප්රාශේශීය ස ාව - මා් ා  06 

  ශප  වාහශවක ප්රාශේශීය ස ාව - මා් ා 508 

795 796 

————————— 
*  පුස ්කාලතේ  බා ඇ . 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



2021 ඔ්කශතෝබ්  24  

  ි කවීරටිය ප්රාශේශීය ස ාව - මා් ා 455 

  ා වාමුව ප්රාශේශීය ස ාව - මා් ා 552 

  ගිිපබාව ප්රාශේශීය ස ාව - මා් ා 0 2 

  ශක ශබිතාශ්ද ප්රාශේශීය ස ාව - මා් ා 362 

  මහව ප්රාශේශීය ස ාව  - මා් ා 4 9 

  ශප  වපිතිාම ප්රාශේශීය ස ාව - මා් ා   32  

 (ii) :ීනට ක්රියා් මක වන කිශකෝමීය ටර  22 222 මා් ා 
සුව් ධන වයාපෘතිය යටශ්  එම මා් ා 
සුව් ධනය කිරීමට කටයුතු ශය :ා තත. 

(ඈ) පීන ශන නඟී. 

 
ගු අතශයීයෝක් අතේසිාංහ මහ ා  
(ைொண்புைிகு அரசொக் அரபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ාරු තමතිතුමි   මම මුික්දම කිය්දන කීමීතිිත  ු රුණෑාක 

ිරසථත්රි්කකශආ ම්දත්රීවරශයු  වන ඔබතුමා මහාමා් ා තමතිවරයා 

ව ශය්ද ප් වීම පිළිබාව මා ස්දශතෝණ වන බව. ඒ  අශ්ත 

ිරසථත්රි්කකශආ මා් ා ටිකට අ:ාළ වීග :ී්ද ශීරශය්ද කරශාන යන 

ි සාිත. ාරු තමතිතුමි   මහ බීුු  වා් තාව අුවව අශ්ත රශේ 

මා් ා පේධතිශයහි ුවර ප්රමාණය කිශකෝමීය ටර   8 222්ක පමණ 

වනවා. ඒ අතිප්ද කිශකෝමීය ටර 09 ්ක අධිශ ගී මා් ා. ජාතික 

මා් ා පේධතිශආ මා් ා කිශකෝමීය ටර  0 004්ක තිශබනවා. පළා්  

ස ා මා් ා කිශකෝමීය ටර  8 822ු ්   ග්රාමීය ය මා් ා කිශකෝමීය ටර 

88 222ු ්  තිශබනවා. මා හිතනවා  ඔබතුමා කබා ුව්ද පිළිතුරට 

අ:ාළව ස ාාත කළ තමුණුශමහි ඒ විසථතර තිශබනවා තති 

කියකා.  

මා :්දනා විධියට :ී්ද වන විට ජාතික මා් ා පේධතිශආ 

ිකයයට  2්ක විතර කාපේ කර තිශබනවා. පළා්  මා් ා්  ිකයයට 

62්ක  92්ක කාපේ කර තිශබනවා. ඒ වාශේම  ග්රාමීය ය මා් ා්  

සාමානයශය්ද ිකයයට 02්ක විතර කාපේ කර තිශබනවා. 

ඔබතුම්දකාශේ මා් ා කිශකෝමීය ටර ක්කණශආ වීගසටහන යටශ්   

කාපේ කර්දන මා් ා කිශකෝමීය ටර ක්කණය්කම නීහී කියකාිත මා 

හිත්දශ්ද. :ී්ද ඒ ප්රමාණය අක් ශවකා තිශබනවා. පුම ගිය රජය්  

මා් ා කාපේ කළා; ශ්  රජය්  ඒ කටයු් ත කරනවා. ශ්  

වීගසටහශ්දදී ප්රමුඛතාව කබා ශ:්දශ්ද ශක ශහ ම: ාරු 

තමතිතුමි   ශ්  මා් ා කාපේ කිරීම සාහා ප්රමුඛතාව කබා ශ:න 

රමශ :ය ු ම්ක: කියන ප්ර ථනය මා ඔබතුමාශා්ද අහ්දන 

කීමීතිිත. 

 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
ප්රමුඛතාව ශ:්දශ්ද ශමශහමිත  ාරු ම්දත්රීතුමි . කෘ ක 

ක් මා්දතයට නීඹුරු ශවච්ච ප්රශේ වක ශා වි ජනතාව ශේ 

ි ණථපා:න ද්කමි ්ද ශවශළා ශප ළට ශාන ය්දන පුළුව්ද මා් ා 

ටික වහාම සුව් ධනය කර්දන කියකා අතිාරු ජනාධිපතිතුමා 

උපශ:සථ දීකා තිශබනවා. ප්රමුඛතාව අති්ද පළමු වී්දන එයිත. 

ඊළ  ප්රමුඛතාව කබා ශ:්දශ්ද පාසී වවකට යන මා් ාවකට. ාරු 

ම්දත්රීතුමි   ඔබතුමා්  :්දනා පිපිර අශ්ත පළාශ්  ි කවීරටිය  

යාපහුව  ා වාමුව  බිුගිිපය  පඬුවසථුවවර ්දී ප්රශේ වක -

ු රුණෑාක පාරව ව න්  හු ්ක ුවරට හීිරකා තිශබ්දශ්ද.- සමහර 

පාස වවක :රුව්ද uniforms ශ:ක්ක අරශානිත පාසකට ය්දශ්ද. 

ශබ රළු දූවි වක විරන ි සා පාසක ාාවට තවි්  තඳු්  මාරු 

කරශාන තමිත ඒ :රුව්ද පාසීක තතුළට ය්දශ්ද. ද්කමි ්ද 

පාසී වවකට ය්දන  ද්කමි ්ද ශරෝහ වවකට ය්දන පුළුව්ද 

්කාරයට සුව් ධනය කර්දන ඒ මා් ා පේධතිවකට අපි 

ප්රමුඛතාව දීකා තිශබනවා.  

ඊළ  ප්රමුඛතාව  මහජන ි ශයෝත තය්දශේ ප්රශේ වක 
මා් ාවකටිත. ාරු ම්දත්රීතුමි   තමු්දනා්දශසයශේ පී් ශ්  
ශබ ශහෝ අය්  ද වලී්  කර තිශබනවා. ඒ හීම පාර්කම "නීහී 
බීහී" ශන කියා හ:්දන අව ය පහුමක්  ප්කණ ශේ:යකි්ද 
ශත රව -ඔබතුම්දකාශේ ම්දත්රීතුම්දකාට පවා- මා කබා දී 

තිශබනවා. ශ්  වීග පිළි ශවළ අාය කරකා World Bank එශක්ද 
ශග ක්  බිිකයන  ාාය්ක අපට දීකා තිශබනවා. එම ගිවිුම් වකට 
දිරිප සතිශආ අපි අ් ස්ද කරනවා. මා් ා කිශකෝමීය ටර   8 222්ක 
කියකා කි වාට register වුශඩු නීති පාරව ව ාණනාව්ක  
තිශබනවා.  

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   අතිාරු ශාෝ ා ය රාජප්කණ 
ජනාධිපතිතුමාශේ "ශසෞ ාායශආ :ී්කම" ප්රතිප් ති ප්රකා ශආ 
සාහ්ද ශප ශර ්දුවව්ක තමිත  ශ්  රශේ මා් ා කිශකෝමීය ටර 
 22 222්ක හ:නවා කියන එක. නමු්   මා :ී්කකා සමහර අය 

කියපු කථා. ාරු ම්දත්රීතුමි   ඔබතුමා න්  එශහම කියකා නීහී. 
ඔබතුමා වයාපාිපකශය්ක. ඔබතුමා  ඒ වාශේ පටු විධියට බකන 
ශේ පාකනඥශය්ක ශන ශවිත. සමහර අය -ඔබතුම්දකාශේ 
ප්කණශආ සමහර අය  ශවන්  ප්කණවක ිකටින සමහර අය- කියා 
තිශබනවා  "ශමච්චර කිශකෝමීය ටර ාණන්ක නීහී  ශමච්චර 
කිශකෝමීය ටර ාණන්ක කියකා දූණණය්ක කර්දනිත හ:්දශ්ද" 
කියකා. එශහම නීහී. මා කිකුව්  කි වා වාශේ අශ්ත 
බකාශප ශර ් තුව  ශ්  රශේ යටිතක පහුමක්  ිරයුණු කිරීමිත.  

එහිදී කෘ කකා් මික ප්රශේ වක පාරව ව ටික  ග්රාමීය ය පාරව ව 

ටික හ:නවා. ඒ වාශේම  අධිශ ගී මා් ා ි ් මාණය ශවනවා. 
ඊළ ට iRoad Project එශක්ද මා් ා හ:නවා. ශ්  හීම 
එකකි්දම අපි බකාශප ශර ් තු ව්දශ්ද  ිරයුණු මා් ා පේධතිය්ක. 
මුළු රශේම රුධිර නාළය තමිත මහා මා් ා පේධතිය.  

එ:ා :්ක කණ අධිශ ගී මා් ාය හ:ේදී ශම නවා: කි ශ   ාරු 
ම්දත්රීතුමි   ඔබතුමා න්  එශහම කි ශ  නීහී. ඔබතුමා පටු 
විධියට බක්දශ්ද නීහී. විප්කණශආ ද්දන ශ්  සමහර අය කි වා  
:්ක කණ අධිශ ගී මා් ාය හ:්දශ්ද රජ පවුකට තඹු වතිය ව 
ශාි ය්දනිත කියකා. "රජ පවුක" කියකා ශ්ද :ී්ද කිය්දශ්ද. 
ාරු කථානායකතුමාශාුව්  සමහර අය අහනවා  "රජතුමාශේ 

ි ශයෝා: " කියකා. එශහම තමිත මග ාීහුශ . රජ පවුකට 
තඹු වතිය ව ශාි ය්දන :්ක කණ අධිශ ගී මා් ාය හ:නවා කියපු 
අය ඒ පාශ් ම ගිහි්ද අපට බීණ බීණ ඡ්ද: ශකරුවා.  

පාරව ව හීශ:්දන ඕනෑ. ාරු අශ ෝ්ක අශබ්ිකුහ ම්දත්රීතුමි   
ඔබතුම්දකා ශේ ්ඩුක්ව කාකශආ්  ු රුණෑාක පාරව ව හීුවවා. 
ඔබතුමා්  හීුවවා  පාරව ව කිහිපය්ක. ාරු ශ .සී. අකවතුවක 
ම්දත්රීතුමා්  පාරව ව හීුවවා. අපි ඒවා අාය කරනවා. ඔබතුමාිත  
මමිත -අපි- එකම ිරසථත්රි්කකශආ ශ්ද. හීබීිත  ඒවා කරන ශක ට 
"පාරව ව හ:න එක ශහ ා නීහී" කියකා සමහර අය අු  ව 

ශහළනවා. සමහරු ශබ ශහ ම ඊ් ණයාශව්ද  ෛවරශය්ද  
ශරෝධශය්ද ඒ ිරහා බකාශාන ද්දශ්ද. අශ ෝ්ක අශබ්ිකුහ 
මහ් මයා එශහම බීුදශ  නීහී. එතුමා න්  කි වා  "ශහ ාිත" 
කියකා. විප්කණශආ හු ්ක අය මට එශහම කියකා තිශබනවා. 
නමු්  සමහරු කිය්දශ්ද  "පාරව ව හීශ:්දන ශහ ා නීහී" 
කියකා. ඒ අයට ඕනෑ  හ:න පාරව ව කීශග්දන. 

අපි කුකාාම පාර හීුවවා. බක්දන  ඒ පී් ශ්  ජනතාවට 
එමඟි්ද ශම න තර්  ශසයවය්ක වුණා: කියකා. ඒක හ:න ශක ට්  
මග ාීහුවා. "පිපසරයට හාි  කරනවා. ාසථ කපනවා" කි වා. අශ්ත 

හ් ණ : ික වවා ම්දත්රීතුමා ශ්  ාරු ස ාශ  :ී්ද නීහී. මම 
එතුමාට කි වා  "මම වාහනය ශ:්දන් . යමු  එශහය ගිහි වකා 
බකමු" කියකා. එතුමා ්ශ  නීහී. :ී්ද ඒ පාර හ:කා දවරිත. ඒ 
ජනතාවට ාා වකට එ්දන පීය ශ:කහමාර්ක ගියා. ශ්  ශක ළඹ 
හතට  කටුනායක පාරට  ුවවර පාරට සීමා ශවකා තිබිච්ච             
කාපේ පාරව ව ා් වකට්  ශාි ච්ශච් මහි්ද: රාජප්කණ 
ජනාධිපතිතුමාශේ යුාශආ. ඒ ි සා තමිත අවුරුුව පහ්ක ය්දන 
දසථශස වකා ජනතාව තමු්දනා්දශසයකා පරේ:කා නීවත එතුමා්   
එතුමාශේ සශහෝ:රයා්  බකයට ශානාශ . පාරව ව හ:න එක 
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පා් ිකශ් ්දතුව 

ශහ ා ශ:ය්ක. ඒ ශහ ා ශේ "ශහ ාිත" කියකා ඔබතුම්දකා්  
පාරව ව කාපේ කර්දන පට්ද ා් තා. ඒක දතාම ශහ ා ශ:ය්ක. 
අශ්ත බකාශප ශර ් තුව  දක්කකය මා් ා ිකය වක සුව් ධනය 

කිරීමිත. හු ්ක අය හිතුවා  "ශක විඩ් වසුාතය වීිත ශවකා  
්් ථිකය වීටිකා  ්ඩුක්වට ස වික නීහී  පිත ශාවා ා්දන ව්  
ස වික නීතුව ශ්  ්ඩුක්ව වීශටිත" කියකා. හීබීිත  එශහම ශවකා 
නීහී. මා් ා සුව් ධන වයාපෘති අ:ට්  ක්රියා් මක ශවනවා. පුම 
ගිය අවුරුුව පශහය ශක ්දත්රා් කාරය්ද හු ශ:ශනු  ්් ථික 
ව ශය්ද වීටිකා ිකටිශආ. ඔවු්දශේ සමාා්  පවා :ී්ද දතාම 
උන්දුවශව්ද ්් ථිකයට :ීවී්දත හිතය්ක ශ:මි්ද ිකටිනවා කියන 
එක මම ශ්  ශවකාශ දී කියනවා. හිටපු රාජය තමති අශ්ත ාරු 
අශ ෝ්ක අශබ්ිකුහ මීතිතුමි   ු රුණෑාක ිරසථත්රි්කකශආ පාරව ව 

ටික අපි ශක ශහ ම හිප හ:මු. ු රුණෑාක ටවුශ්  පාරව ව 
ඔ්කශකෝම වාශේ :ී්ද හ:කා දවරිත. ු රුණෑාක නාරශආ තව 
පාරව ව ශ:කතුනිත හ:්දන තිශබ්දශ්ද. අපි ඒ ඔ්කශක ම පාරව ව 
හ:ා ාි මු  ඒ පළාත ිරයුණු ශව්දන. 

 

ගු අතශයීයෝක් අතේසිාංහ මහ ා  
(ைொண்புைிகு அரசொக் அரபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ාරු තමතිතුමාට ශබ ශහ ම සථතුතිිත  ඒ පීහීිරික කිරීම 

පිළිබාව.  

මශේ ශ:වීි  අතුරු ප්ර ථනය ශමයිත. ාරු තමතිතුමි   ජාතික 

මා් ා පේධතිය මා් ා සුව් ධන අධිකාිපයට අිතති වුණ්  වීිත 

මා් ා ප්රමාණය්ක අිතතිව තිශබ්දශ්ද පළා්  මා් ා සුව් ධන 

අධිකාිපයට සහ පළා්  පාකන ්යතනවකට. මට :ීනා්දන 

කීබුණා  පළා්  මා් ා සුව් ධන අධිකාිපයට ශමම මා් ා හ:්දන 

ශ:්දශ්ද නීතිව මා් ා සුව් ධන අධිකාිපය හරහාම ඒ සෑම 

පාර්කම හ:නවා කියකා. එශහම එක්ක ශවනවා:  එශහම නීතිව  

පළා්  මා් ා සුව් ධන අධිකාිපයට්   ප්රාශේශීය ස ා  නාර 

ස ාවකට්   පාරව ව හ:්දන දීකා තිශබනවා: කියකා :ීන ා්දන 

කීමීතිිත.  

 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ප්රාශේශීය ස ාවකට  නාර ස ාවකට න්  අපි ඒවා ශ:්දශ්ද 

නීහී. එශහම දීකා වීරැේ:්ක වුශණ ්  ශක ු  ශචෝ:නාව්ක 

එ්දශ්ද ්ඩුක්වට විරුේධවිත කියකා ඔබතුම්දකා :්දනවා. 

පාරව ව හ:්දන වයඹ පළා්  ස ාවට තවම දීකා නීහී. ශම ක:  

අපට වයඹ පළාශ්  ප්ර ථනය්ක ්වා. ශ්  ශවේදී ශවන්  පළා්  

ස ා ාණනාවකට අපි ඒ අවසථථාව දීකා දවරිත. වයඹ පළා්  

ස ාශ  ශේ පාකන අධිකාිපශය්ද අපට පීමිජ ික ්වා  හ:න 

පාරව ව ඒ අයට ශන කියා තසථතශ් ්දතු කරනවා කියකා. එම 

පළා්  මා් ා සුව් ධන අධිකාිපය සහ පළා්  ස ාව අතර 

පීටික වක්ක තිබුණා. දිරිපශආදී ඒවාට්  අවසථථාව ශ:්දන මම 

අුවමීතිය කබා දීකා තිශබනවා. හීබීිත  ප්රාශේශීය ස ාවකට  නාර 

ස ාවකට න්  ශක ු  පාරව ව හ:්දන ශ:්දශ්ද නීහී  හිටපු 

රාජය තමතිතුමි . ඔබතුමා :්දනවා  ඒ ්යතනවකට ඒ කටයු් ත 

කර්දන දීකා පාරව ව කී  ශග්දන ා් ශත ්  ශේ පාකනය කරන 

අප ිකයුද ශ:නාටම ඒක ශහ ා නීති බව. අතිාරු ශාෝ ා ය 

රාජප්කණ ජනාධිපතිතුමා කිය්දශ්ද ප්රමිතිශය්ද යුතු මා් ා හ:්දන 

කියකා. ශපශ් :ා අපට එක පාර්ක ාීන වා් තා වුණා  ඒ පාර 

චුේට්ක ාීකවිකා තිශබනවා කියකා. ඒ පාරට අ:ාළව මු: ව ශාවන 

එක අපි වහාම තහන්  කළා. 

 
ගු අතශයීයෝක් අතේසිාංහ මහ ා  
(ைொண்புைிகு அரசொக் அரபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ාරු තමතිතුමි   මට ඔබතුමාශා්ද  පීහීිරික කරාීමම්ක 

අව යිත. අධිශ ගී මා් ාශආ කගවත-මීය ිපාම ශක ටශසය වීග 

කටයුතු ශක ිත කාකශආ: අවස්ද කර්දන බකාශප ශර ් තු 

ව්දශ්ද  මා හිතන විධියට අශන්ක එක න්  ශ්  අවුරුේශේ විවෘත 

කරිත. ඔබතුමා ශන වී් බ්  මාසශආ විවෘත කරනවා කි වා  

ු රුණෑාක-මීය ිපාම ශක ටස. දතිිප ටික හ:්දන ශක ච්චර ක ව 

යිත:  අුදති්ද දිරකරන කීකජ  පාකම ශක පමණ කාකයකි්ද 

විවෘත කරනවා:  
 

ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මා හිතන විධියට කීකජ  පාකශ්  කටයුතු තව :වසථ 32කි්ද 

විතර අවස්ද කර්දන අපට පුළුව්ද ශවිත. ඊළ ට  මීය ිපාම-

ු රුණෑාක ශක ටස ශන වී් බ්  ශවේදී අවස්ද කර්දන අපි 

දක්කක කරශාන තිශබනවා. එහි ප්ර ථනය්ක තිබුණා. ාරු 

ම්දත්රීතුමි   ඒ පළාත ි ශයෝජනය කරන ම්දත්රීවරයු  හීටියට  

හිටපු රාජය තමතිවරයු  හීටියට වාශේම හිටපු ි ශයෝජය 

තමතිවරයු  හීටියට ඔබතුමා ඒ ාීන :්දනවා. එහි කටයුතු 

අවුරුේ:කට වගා පමා වුණා. ඔබතුම්දකාශේ ්ඩුක්ශ  කීබිනේ 

මඩුගකශආ හිටපු තමතිවරශයු ශේ සමාාමකටිත ශක ්දත්රා්  

එක දීකා තිබුශඩු. මම්  එතුමා ශා්දවා කි වා  "අපට 

ශේ පාකන පළිාීම්  කර්දන අව ය  නීහී. පාර හ:කා ශ:්දන" 

කියකා.  

ඒ්  එතුමා හීුවශ  නීහී. ාරු කිිපත වක ම්දත්රීතුමා්   ඒක 

:්දනවා. එතුමා්  මට ශපෞේාිකකවම කිහිප වතාව්ක ඒ පාර ාීන 

කථා කළා. ශම ක:  එතුමාට්  ුවවරට ය්දන බකපාන ප්ර ථනය්ක 

ශ් ක. දති්ද අපි කීබිනේ එකට ගිහි වකා තහන්  කරකා  

උසාවියට්  ගිහි වකා තහන්  ි ශයෝාය්ක අරශාන කටයුතු කළා. 

අ්දතිමට අශන්ක සමාා්  ශ:ක ශකෝටි ාණනක පාක්ව්ක  ාර 

අරශාන උසාවිශආ පිළිශාන තිශබනවා  ශන වී් බ්  මාසශආ 

 5ශවි  :ා ශවේදී අපට පාර හ:කා ශ:්දන. ාරු ම්දත්රීතුමා  

ශන වී් බ්  මාසශආ අා ශවේදී ශහෝ ශ:සී් බ්  මාසශආ පළමු 

සතිය ශවේදී ඒ පාර විවෘත කර්දන අපට පුළුව්ද ශවිත. 

ඔබතුම්දකාශේ ්ඩුක්ව තවි වකා පළමුශවි  මාස තුශ්ද දී 

කගවත-මීය ිපාම :්කවා මා් ා ශක ටස හ:්දන ශක ්දත්රා්   

ුව්දනා. තිබුණු ශක ්දත්රා්  එක cancel කළා. ඒශක්ද 

කිශකෝමීය ටරය්ක හ:්දන රුපිය ව ක්කණ තිසථ:ාහකට විතර දීකා 

තිබුශඩු. රුපිය ව ක්කණ හතළිසථප්ද:හසක වීිත මු:කකට තමිත ඒ 

ශක ්දත්රා්  ටික පළමුශවි  මාස තුශ්ද ුව්දශ්ද. ඒ ශක ්දත්රා්  

එක දීකා  ශක ්දත්රා්  ගිවිුම්  අ් ස්ද කරකා ඒ මා් ාශආ වීග 

පට්ද ා්දන -අශ්ත ්ඩුක්ව එනශත්ක- තමු්දනා්දශසයකාශේ 

්ඩුක්ව මු: ව ුව්දශ්ද නීහී. [බාධා කිරීම්ක  තමු්දනා්දශසය 

ශන ශවිත ඒවා කශළය.  

 
ගු අතශයීයෝක් අතේසිාංහ මහ ා  
(ைொண்புைிகு அரசொக் அரபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඒක ීවන ්ශයෝජනය්ක:  ීවන ණය්ක:  

 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
ඔ   ීවන ්ශයෝජනය්ද. ීවන ණය්ක. තමු්දනා්දශසයකාශේ 

රජය අවුරුුව හතරහමාර්ක තිසථශසය ශ්  අධිශ ගී මා් ාය හීුවශ  

නීහී. කගවත දාකා මීය ිපාම ශක ටස හ:්දශ්ද නීතිව මීය ිපාම ිකට 

ු රුණෑාකට හ:කා වීග්ක නීහී.  

 
ගු අතශයීයෝක් අතේසිාංහ මහ ා  
(ைொண்புைிகு அரசொக் அரபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
Port City එශ්ක ප්ර ථනය්ක තිබුණා:  

799 800 

[ාරු ශජ ්දසථට්ද ප්රනා්දුව මහතා  
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ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
නීහී. නීහී. Port City එශ්ක ශම නවාව්  ප්ර ථනය්ක 

ශන ශවිත. ශ් ක ඔබතුම්දකාශේ කීබිනේ එශක්ද ුව්දන 

පළමුශවි  contract එක. ඔබතුම්දකා ශප ිත අය  අහිුසකිත. 

ඔබතුම්දකා :්දශ්ද නීහී ශම නවා: වුශඩු කියකා. ක්කණ 

:ාහතර:ාහ්ක වීිතශය්ද ශක ්දත්රා්  ුව්දශ්ද. අපි දීකා තිබුණු 

ශට්දග්  එක cancel කළා. ඒ වීග කර්දන  ිකයයට  5්ක 

රජශය්ද මු: ව ශ:්දන තිබුණා. අ්දතිමට අපි ්වාට පසථශසය  තමිත 

රජශය්ද ඒ මු: ව ටික දීකා වීග කටයුතු ්ර්   කරකා 

තිශබ්දශ්ද. ඒ වීග කටයුතු ාීන්  අ: අපි සතුටු ශව්දශ්ද නීහී. 

ිකයයට  2්ක ්පසථසට තමිත ඒ ශක ්දත්රා්  සමාාම්  :ීනට වීග 

කටයුතු කරශාන ය්දශ්ද. ඒ ි සා අපි බකාශප ශර ් තු ශවනවා 

:ීිතව කටයුතු කර්දන. එශහම වීග පමා කර්දන ශ:්දන විධිය්ක 

නීහී. ශ්  පාක්ව ි සා  

-ශ්  අවුරුුව හතරහමාශ්  පාක්ව ි සා- රුපිය ව බිිකයන 

හතළිහකට වගා රටට පාක්ව්ක ශවනවා කියකා අපි ාණ්ද හ:කා 

තිශබනවා. ඒක ාීන :ී්ද අපි පිප්කණණය්ක කර්දන්  

බකාශප ශර ් තු ශවනවා. ම්දත්රීතුමි   ඔබතුම්දකා අහිුසකිත.  

හීබීිත  ඔබතුම්දකාශේ දහළ අය ශමශහම තමිත කටයුතු කශළය. 

මුතීරු හය්ක තිබුණු එක  මුතීරු හතරකට අක් කරකා -පාශර්ද 

මුතීරු ශ:ක්ක අක් කරකා-  ඒ්  බිිකයන 66ට ශක ්දත්රා්  එක 

ුව්දනා.  දති්ද ඒවා කථා කර්දන ගිශය ්  තව ශේව ව කිය්දන 

ශවනවා. අපට්  ඕනෑ ද්කමි ්ද ශ්  කටයුතු කර්දනිත. 

ඔබතුමාට ඕනෑ්  ඒක. කිිපත වක ම්දත්රීතුමාට්  ඕනෑ ඒක. අශ්ත 

ජනාධිපතිතුමාට්  ඒක ඊට්  දහළි්ද අව ය ශවකාිත තිශබ්දශ්ද. 

එතුමා කියකා තිශබනවා අහව ව ිරනය ශවේදී ශ්  වීග දවර 

කර්දන කියකා. අපි බකාශප ශර ් තු ශවනවා ද්කමි ්ද  මධයම 

අධිශ ගී මා් ාය හ:කා දවර කරකා රශේ ජනාතාවට පාවිච්චි 

කර්දන  ාර ශ:්දන.  

  
ගු ලක්ෂම්න් කිිපඇේල මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 
කගවත-මීය ිපාම ශක ටස පට්ද ා්දනශක ට මම මහාමා් ා 

තමති  ශන ශවිත. හීබීිත  කගවත-මීය ිපාම ශක ටස හ:්දන 

ුව්දශ්ද -02 5ට කික්ද- මහි්ද: රාජප්කණ මහ් මයා.   මම හිතන 

හීටියට තමතිතුමාට වීරිරකා. අපි 02 5දී බකයට එ්දන ශපර  

02 4දී මහි්ද: රාජප්කණ මීතිතුමාශේ ්ඩුක්ව ීවන සමාාම්ක 

සම  MoU එක්ක අ් ස්ද කරකා තිබුණා. අශ්ත ්ඩුක්ව බකයට 

්වාට පසථශසය ීවන සමාාම  අපට මු: ව ුව්දශ්ද නීහී. ඒකිත 

වුශඩු. මම  තමති ුරරය :රන කාකශආ අවුරුුව හතරහමාර්ක 

තිසථශසය ීවන සමාා්  ශා්දවකා  ශා්දවකා කි වා ශ්   මු: ව ටික 

ශ:්දන කියකා.  නමු්  ීවන සමාා්  අපි්  එ්කක ශේ පාකන 

ව ශය්ද විරුේධ ි සා මු: ව ුව්දශ්ද නීහී.  02 5ට කික්ද තමිත 

මහි්ද: රාජප්කණ මහ් මයා ඒ ගිවිුමම අ් ස්ද කශළය.  ශප ඩ්ග්ක 

බක්දන. 

  
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   මම කිිපත වක ම්දත්රීතුමාශේ 

නමව්  කි ශ  නීහී.  

 
ගු ලක්ෂම්න් කිිපඇේල මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

You can check the records.  

ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
මම එතුමාශේ ශහ ා කි ශ . එතුමා උ් සාහ කශළය්  ශ්  පාර 

හ:්දනිත. [බාධා කිරීම්ක   Wait, I am replying. I heard what 

you said. මම එතුමාට ශම ු ්  කි ශ  නීහී. එතුමාශේ නම  

කි ශ ්  නීහී. මම :්දනවා එතුමා හිටපු තමති කියකා. නමු්  

ශක ිත නායකයා: ශ් වාට අත ාීහුශ   කවු: ශ්  ශහ රක්  කශළය 

කියන එක දිරිපශආ එළියට එිත. You can go through the 

records.  එතීනදී වුශඩු මහි්ද: රජප්කණ ජනාධිපතිතුමා අ් ස්ද 

කරපු ඒවා  cancel කළා. Cancel කරකා  රුපිය ව ක්කණ 3  222ට 

තිබුණු කිශකෝමීය ටරය  රුපිය ව ක්කණ 44 222්ක වීි  වීිත මු:කකට 

තමිත තමු්දනා්දශසයකා පළමුශවි  කීබිනේ මඩුගක තුනකදී 

ශ:්දන කටයුතු කශළය. එතශක ට ඔබතුමා ශන ශවිත තමති.  

ඔබතුම්දකාශේ ්ඩුක්ශ   ිරන  22 තතුළත තමිත ඒක ුව්දශ්ද.  

එතශක ට ඔබතුමා ශන ශවිත තමති. ඒවා ිකේධ වුණා. ඒක 

තමිත ත් ත. ඔබතුමා කියනවා  ීවනය විරුේධ වුණා කියකා. ීවනය 

ඔබතුම්දකාට එශහම විරුේධ වුශඩු නීහී. ඔබතුම්දකා අවුරුුව 

  කටිත වරාය ීවනයට ිකයා ුව්දශ්ද! ීවනය ඔබතුම්දකාට විරුේධ 

නීහී. තමු්දනා්දශසයකා එශහම කිය්දශ්ද ශබ රුවට. මහි්ද: 

මහ් තයා ුව්දශ්ද නීති වරාය තමිත තමු්දනා්දශසයකා   ුව්දශ්ද. 

ශ් ක තමිත ත් ත. ශ් වා වහ්දන බීහී ශම න records බීුදව් . 

අපි කිිකම රට්ක එ්කක ප්ර ථනය්ක තති කර ා් ශ්  නීහී. 

ඔබතුම්දකා මු: ව ුව්දශ්ද නීහී. ඒ කිය්දශ්ද  ණය ා්දනශක ට 

ිකයයට  5්ක අපි අශ්ත රශේ මහා  ාඩුගාාාරශය්ද ශ:්දන ඕනෑ. 

ඔබතුම්දකා අවුරුුව හතරහමාර්ක බුිරයාශාන ිකටියා ඒ  මු: ව 

ශ:්දශ්ද නීතිව. ඒ වයාපෘති cancel කර්දන කි වා. Cancel 

කළාම තව්  අවුරුේ:්ක  ශ:ක්ක ක ව යනවා. ත් තටම cancel 

කරකා ඒ කරපු ඒවා ශහ ය්දනිත තිබුශඩු. හීබීිත  අපි එශහම 

කශළය නීහී. තමු්දනා්දශසයකා කශළය එශහම ශ්ද. පට්ද අරශාන 

තිබුණු Port City එකට තමු්දනා්දශසයකා ශබ රුවට මග ාීහුවා.  

විප්කණශආ ම්දත්රීවරශය්ක කි වා  "කුකාශ  තිශබන කළු ා ව 

ඔ්කශක ම කීක්ව්  ඒක පුරව්දන බීහී" කියකා. එශහම ශ්ද 

කි ශ . අ්දතිමට හිටපු තමති ගිහි වකා එයාශේ වයාපෘතිය්ක 

වාශේ තමිත Port City එක ශප්දුවශ . හීබීිත  අපි එශහම කශළය 

නීහී. එ:ා තමු්දනා්දශසයකා Port City එක නතර කශළය 

නී් න්  අ: ඒ Port City එශ්ක ප්රතිකා  ශ්  රශේ අහිුසක 

මිි ුම්දට කීබිකා දවරිත. හීබීිත  එශහම කශළය නීහී. ඒක තමිත 

යථා් ථය.  

තමු්දනා්දශසයකා විනා  කරපු ්් ථිකය  ාරා්  ශාෝ ා ය 

රාජප්කණ ජනාධිපතිතුමා තවි වකා කගවත ිකට :්කවා මීය ිපාම 

අධිශ ගී මා් ාය සෑදීමට අව ය මු: ව දීකා එහි වීග කටයුතු පට්ද 

අරශාන තිශබනවා. ඒ්  අපි ඒ වීග ශකශරන විධිය ාීන ඒ 

තර් ම සතුටු ව්දශ්ද නීහී. ඒ වීග ිකයයට  2්ක ්පසථසට ගිහි්ද 

තිශබ්දශ්ද. අපි ශක ්දත්රා් කරුව්දට ඔුදව නව්දශ්ද නීහී. 

ශක ්දත්රා් කරුව්ද ිරන වකවාුව තතිව ශ්  වීග කටයුතු අවස්ද 

කර්දන ඕනෑය කියන එක අපි පීහීිරිකව කියනවා. 

 
ගු බු ධික පතිසණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   -  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඒ ප්ර ථනයට ශබ ශහෝ ශවකාව්ක ාතවුණා  ාරු ම්දත්රීතුමි .   
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පා් ිකශ් ්දතුව 

ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ාරු බුේධික පතිරණ ම්දත්රීතුමාට අවසථථාව කබා ශ:්දන  

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි . 

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශහ ාිත.   

 

ගු බු ධික පතිසණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ාරු අමාතයතුමි   ශක ේටාශව්ද තතුළු වුණාම ම් තක 

:්කවාම ය්දන පුළුව්ද :්ක කණ අධිශ ගී මා් ාය වාශේ  කගවති්ද 

තතුළු කළාම ාකශා:ිප්ද ි ්කශම්දන පුළුව්ද විධියට ඒ අධිශ ගී 

මා් ාශආ වීග අවස්ද කිරීමට :ළ ව ශය්ද ඔබතුම්දකා 

බකාශප ශර ් තු ව්දශ්ද ශම න කාකශආ: කියකා මට :ීනා්දන 

පුළුව්ද:    

 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

බුේධික පතිරණ ම්දත්රීතුමි   ඔබතුමා හිපම ප්ර ථනය තහුවා. 

එතුමාට තමිත මහා මා් ා තමතිකම ශ:්දන තිබුශඩු ඒ කාකශආ. 

එතුමාට ුව්දනා න්   එතුමා ඒ පාර හ:කා අවස්ද කරනවා. 

ඔබතුමා වි ථවාස කර්දන එක්ක නීහී ශ් වා. ශ්  ශක ්දත්රා්  

ඔ්කශක ම දීකා්   අ්දතිමට බකනශක ට අපි ්වාට පසථශසය තමිත 

අහුවු ශඩු පළමුවීි  කිශකෝමීය ට්   ාාය හ:්දන දීකා්  නීහී 

කියකා. There is no connection between Kadawatha and 

Mirigama. The contract for the first part was not given. ඒක 

කිශකෝමීය ටර  ාායක විතර ශප ිත කෑ වක්ක. ඒවා අමතක කරකා 

මම කීබිනේ එකට ගිහි වකා ඒවාට අවසර ා් තා. ඒක්  එ්කක 

අපි බකාශප ශර ් තු ශවනවා  ඊළ  අවුරුුව ශ:ක්ක තතුළත           

-0204 ශවේදී- මීය ිපාම ශක ටස අවස්ද කර්දන. ඊළ ට අපි 

ු රුණෑාික්ද පට්දා් තා ුවවරට යන අධිශ ගී මා් ාය හ:්දන. 

ුවවර අධිශ ගී මා් ාශආ කටයුතු :ී්ද ්ර්   කරකා දවරිත. ඒක 

අවුරුුව ශ:කකි්ද අවස්ද කර්දන අපි බකාශප ශර ් තු ශවනවා. 

:ඹු වක ශක ටශසය වීග්  අපි සීකුම්  කරකා අවස්ද. :ඹු වක 

ශක ටස්  ඊළ  අවුරුුව ශ:කහමාර තුළ අවස්ද කිරීම තමිත අශ්ත 

දක්කකය. ඒක ඔබතුම්දකාට්  ශහ ාිත  අපට්  ශහ ාිත. ඊළ  

ඡ්ද:ය ්ස්දන ශවනශක ට තමු්දනා්දශසයකාට ඒ පාශ්  ගිහි වකා 

අපට බජ ්දන්  පුළුව්ද. ඒක අපට ාීටුදව්ක ශන ශවිත.   

මහි්ද: රාජප්කණ ජනාධිපතිතුමාශේ කාකශආ අධිශ ගී මා් ා 

සුසථකෘතිය ශානී වකා ශ්  රශේ මිි ුම්දට අුද්  රට්ක 

ි ් මාණය කශළය මහි්ද: රාජප්කණ ජනාධිපතිතුමා බව මම ශ්  

අවසථථාශ දී මත්ක කරනවා. ශාෝ ා ය රාජප්කණ ජනාධිපතිතුමා 

දතිිප අධිශ ගී මා් ා ටික හ:නවා විතර්ක  ශන ශවිත  ශ්  

කිශකෝමීය ටර ක්කණයට්  අව ය කරන ස් පූ් ණ මු: ව ශ:්දන 

ි ශයෝා කරකා තිශබනවා. ඒ ාීන මු: ව තමතිතුමා අප සම  

සාකච්ඡා කරකා එතුමාශේ ස් පූ් ණ සහශයෝාය්  දීකා 

තිශබනවා. අශ්ත බකාශප ශර ් තුව අනාාතශආදී ශ්  පාරව ව ටික 

සුව් ධනය කරකා ශ්  රට අුද්  තීනකට ශාන එන එක බව මා 

මත්ක කරනවා.  

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ප්ර ථන අුක 3  -62 /0202- (3)  ාරු උ:යන කිිපඳිශා ග මහතා 

- [ස ා ා්  ය තුළ නීත.  

ගු ලක්ෂම්න් කිිපඇේල මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   මට ාරු තමතුමාශා්ද 

ාීටශේ ක්රීගාුාණය ාීන :ීනා්දන පුළුව්ද:  

 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

එශහම එක්ක ාීන කථා කශළය නීහී  ාරු ම්දත්රීතුමා. 

ක්රීගාුාණය්ක ාීන කථා කශළය නීහී.     

 

ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   ක්කණථම්ද කිිපත වක 

ම්දත්රීතුමා මශා්ද ඒ ාීන තහුවා. අපි ාීටශේ ප්රශේ ශආ වටව්ද 

පාකම්ක හ:නවා. එතුමා හ:පු ළමා උ:යානයක ශක ටස්ක එම 

වටව්ද පාකම තීමමට ශය :ා ා්දනවා කියකා එතුමා මශා්ද ඒ 

ාීන විමුමවා.  

 
ගු ලක්ෂම්න් කිිපඇේල මහ ා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

1998 ව් ණශආදී ාීටශේ ප්රශේ ශආ අ්කකරයක ප්රමාණයකි්ද 

යු්  ළමා ක්රීගාුාණය්ක අපි හීුවවා. ාරු තමතිතුමි   ඔබතුමා්  

එය :කි්දන තති. එය මහුවවරට තතුළු ශවනශක ට :ු ණු 

පී් ශ්  තිශබ්දශ්ද. :ී්ද ාීටශේ flyover එක්ක හ:නවා. ශ්  

flyover එක සාහා එම ක්රීගාුාණශය්ද  ාාය්ක දව්  කරනවා. 

මම ක්රීගා තමතිතුමාට්  කි වා  ශ් ක redesign කරකා  ශ්  

ක්රීගාුාණය ශබ්රා ා්දන අව ය කටයුතු කර්දන කියකා.  
 

ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   ක්කණථම්ද කිිපත වක 

ම්දත්රීතුමා ශපෞේාිකකව්  මා මුණාීහිකා ශ්  ාීන කථා කළා. 

එම ළමා උ:යානය එතුමා හ:පු එක්ක. ත් තටම ුවවර තිශබන 

වාහන ත:බ:ය ා් තාම  එම ළමා උ:යානය තිශබන සථථානය 

අමාරුම තීන්ක  හීම පී් තකි්දම බීුදවාම. එම ි සා අතිාරු 

ජනාධිපති ශාෝ ා ය රාජප්කණ මීතිතුමා අපට කි වා  "ුවවරට 

තතුළු ශවනශක ට වි ාක වාහන ත:බ:ය්ක තිශබනවා. ාීටශේ 

ප්රශේ යට වහාම වටව්ද පාකම්ක හ:්දන" කියකා.  ඒ අුවව  අපි 

එහි වීග ්ර්   කළා. ක්කණථම්ද කිිපත වක ම්දත්රීතුමා මා 

:ීුවව්  කළා  ශම්දන ශමශහම ප්ර ථනය්ක තිශබනවා කියා. 

ශ වක් තුමා එ්කක්  මම ඒ ස් බ්දධශය්ද කථා කළා. ාරු 

ම්දත්රීතුමි   ඔබතුමා ද වූන විධියට එම ළමා උ:යානය ශකශසය 

ශහෝ වි ාක කර්දන අපි බකාශප ශර ් තු ශවනවා. ශ්  පාකම 

හීදීශ් දී එයට හාි ය්ක ශව්දන ශ:්දශ්ද නීහී. ාරු 

ම්දත්රීතුමි   ඔබතුමා එම ප්ර ථනය ාීන හිත්දන එපා. අපි 

අි වා් යශය්දම ඒ ාීන බක්දන් . 
 

ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ප්ර ථන අුක 42 - 2 9/0202- ( )  ාරු ශප්රයමකා ව ජයශසයකර 

මහතා - [ස ා ා්  ය තුළ නීත.    ශ:වන වටය. 
 

ප්ර ථන අුක 9 -305/0202- (0)  ාරු බුේධික පතිරණ මහතා.  

 

ගු බු ධික පතිසණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   මා එම ප්ර ථනය අහනවා.  
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ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මුකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   වන ජීවී හා වන සුර්කණණ 

අමාතයතුමා ශවුවශව්ද මා එම ප්ර ථනයට පිළිතුර කබා දීම සාහා 

සති ශ:කක කාකය්ක ද වකා  ිකටිනවා.  
 

 

ප්රශයීයන්ය මතු ිරනකදී දිරිපප් කිීමම  නිතයෝග කසන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ප්ර ථන අුක 8 -306/0202- ( )  ාරු බුේධික පතිරණ මහතා.  

 
ගු බු ධික පතිසණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   මා එම ප්ර ථනය අහනවා.  

 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   වන ජීවී හා වන සුර්කණණ 

අමාතයතුමා ශවුවශව්ද මා එම ප්ර ථනයට පිළිතුර කබා දීම සාහා 

සති ශ:කක කාකය්ක ද වකා  ිකටිනවා.  
 

 

ප්රශයීයන්ය මතු ිරනකදී දිරිපප් කිීමම  නිතයෝග කසන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 
ලියාපිරාංික රීඩා සාංගේ: නිලවසණ පැවැ්වීම 

பதிவு தசய்யப்பட்ட விமளயொட்டுக் கழகங்கள்: 

ரதர்தல்கமள நடொத்துதல் 

REGISTERED SPORTS ASSOCIATIONS: CONDUCT OF 
ELECTIONS 

 

        202/2020 
 
19. ගු බු ධික පතිසණ මහ ා (ගු චමින්ද විතේසිිප මහ ා 
තවනුව ) 

 (ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண- ைொண்புைிகு சைிந்த விர சிறி 

சொர்பொக) 

      (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Chaminda Wijesiri) 

තරුණ හා ක්රීගා අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - ( )  
 

(අ)   (i)  තරුණ හා ක්රීගා අමාතයාු ය යටශ්  ිකයාපිරුචි 
කර තති ක්රීගා සුා්  සුඛයාව හා ඒවාශආ න් ; 

 (ii) එම සුා්  අතිප්ද ි ික පිපිර ි කවරණ පව් වා 
තති ක්රීගා සුා්  සුඛයාව  හා ඒවාශආ න් ; 

   (iii) ි කවරණ පීවී් වීමට බාධා මතු වී තති ක්රීගා 
සුා්  සුඛයාව හා ඒවාශආ න් ;  

   (iv) ි කවරණ පීවී් වීමට බාධා මතු වී තති ක්රීගා 
සුා් වක ි කවරණ පීවී් වීමට අමාතයාු ය 
විික්ද ාුව කබන පියවර; 

 කවශ් : ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:   

(්)  ශන එශසය න්    ඒ ම්ද:    

இமளஞர் ைற்றும் விமளயொட்டுத்துமற அமைச்சம க் 

ரகட்ட வினொ:  

(அ) (i) இமளஞர் ைற்றும் விமளயொட்டுத்துமற அமைச் 

சின் கீழ் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ள விமளயொட்டுக் 

கழகங்கள் ைற்றும் அவற்றின் தபயர்கள்; 

 (ii) ரைற்படி கழகங்களுக்கு ைத்தியில் உொிய முமற 

யில் ரதர்தல்கமள நடொத்தியுள்ள விமளயொட்டுக் 

கழகங்களின் எண்ணிக்மக ைற்றும் அவற்றின் 

தபயர்கள்; 

 (iii) ரதர்தல்கமள நடொத்துவதில் தமட ஏற்பட்டுள்ள 

விமளயொட்டுக் கழங்களின் எண்ணிக்மக 

ைற்றும் அவற்றின் தபயர்கள்; 

 (iv) ரதர்தல்கமள நடொத்துவதில் தமட ஏற்பட்டுள்ள 

விமளயொட்டுக் கழகங்களுக்கொன ரதர்தல்கமள 

நடொத்துவதற்கு அமைச்சினொல் ரைற் 

தகொள்ளப்படும் நடவடிக்மககள்; 

 யொமவதயன்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Youth and Sports: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of sports associations registered 
under the Ministry of Youth and Sports and 
their names; 

 (ii) out of that number, the number of sports 
associations which have properly 
conducted the elections of office bearers 
and their names; 

 (iii) the number of sports associations which 
have had obstacles to conduct elections and 
their names; and 

 (iv) the steps the Ministry intends to take to 
hold elections in the sports associations 
which have had obstacles to hold elections? 

(b) If not, why? 
 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   තරුණ හා ක්රීගා අමාතයතුමා 

ශවුවශව්ද මා එම ප්ර ථනයට පිළිතුර සවාග * කරනවා.  
 
* සවාතේසය ම   බන ලද ිළිතතුස: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

(අ)   (1)   තරුණ හා ක්රීගා අමාතයාු ය යටශ්  ිකයාපිරුචි කර තති  
ක්රීගා සුා්  ාණන 68කි.  

    එම සුා් වක න්  පහත පිපිර ශ . 
 

1. ශ්රී කුකා ුවුව ිෂ වප  සුාමය 

2. ශ්රී කුකා ශ් සප්දුව  සුාමය 

3. ශ්රී කුකා ජක ක්රීගා සුාමය 

4. ශ්රී කුකා  බීඩ්මි්දට්ද සුාමය 

5. ශ්රී කුකා ජූශගෝ ස් ශ් කනය 

6. ශ්රී කුකා :ී වප්දුව ස් ශ් කනය  

7. ශ්රී කුකා කායව් ධන හා  ාරීිපක ශයෝායතා 
ස් ශ් කනය 

8. ශ්රී කුකා සවි එසවීශ්  ස් ශ් කනය 
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පා් ිකශ් ්දතුව 

9. ශ්රී කුකා පාපීිර ස් ශ් කනය 

10. ශ්රී කුකා ජාතික රිතෆ ව සුාමය 

11. ශ්රී කුකා ශහ කී ස් ශ් කනය 

12. ශ්රී කුකා කරාශ්  ශ:ෝ ස් ශ් කනය 

13. ශ්රී කුකා රුව ව ඔරු සුාමය 

14. ශ්රී කුකා රේබි පාප්දුව සුාමය 

15. ශ්රී කුකා බර දිකලීශ්  සුාමය 

16. ශ්රී කුකා ත ් නාසථටි්ක සුාමය 

17. ශ්රී කුකා ශා  වෆථ සුාමය 

18. ශ්රී කුකා ම වකවශප ර ස් ශ් කනය 

19. ශ්රී කුකා ශමෝට්  ක්රීගා සුාමය 

20. ශ්රී කුකා පීිකප්දුව ස් ශ් කනය 

21. ශ්රී කුකා මකක ක්රීගා සුාමය 

22. ශ්රී කුකා ශටි සථ සුාමය 

23. ශ්රී කුකා බ්රි  ස් ශ් කනය 

24. ශ්රී කුකා කීර්  ස් ශ් කනය 

25. ශ්රී කුකා ජීවිතාර්කණක සුාමය 

26. ශ්රී කුකා ශබ ්කිකු සුාමය 

27. ශ්රී කුකා බිිකයඩ් සහ සථකරක්  සුාමය 

28. ශ්රී කුකා පාප්දුව ස් ශ් කනය 

29. ශ්රී කුකා  ශව ිකශබෝ ව ස් ශ් කනය 

30. ශ්රී කුකා එ වශ ව ස් ශ් කනය 

31. ශ්රී කුකා ශචසථ ස් ශ් කනය 

32. ශ්රී කුකා ්ුරි ක ඔරු පීදීශ්  සුාමය 

33. ශ්රී කුකා සථශක ණථ ස් ශ් කනය 

34. ශ්රී කුකා ටිතශක ්දශගෝ ස් ශ් කනය 

35. ශ්රී කුකා සීහී වුද ප්දුව ක්රිකේ සුාමය 

36. ශ්රී කුකා කබිත සුාමය 

37. ශ්රී කුකා පීරාික් පි්ක ක්රීගා සුාමය 

38. ශ්රී කුකා ශමෝට්  සිතක ව ක්රීගා සුාමය 

39. ශ්රී කුකා වූෂු ස් ශ් කනය 

40. ශ්රී කුකා තුර  තරා සුාමය 

41. ශ්රී කුකා කඹ තදීශ්  ස් ශ් කනය 

42. ශ්රී කුකා අ් ප්දුව ස් ශ් කනය 

43. ශ්රී කුකා ජාතික ශවිත තීබීශ්  ස් ශ් කනය 

44. ශ්රී කුකා පාර් පිපක  කරාශ්  ස් ශ් කනය 

45. ශ්රී  කුකා යුි ෆිතේ ස් ශ් කනය 

46. ශ්රී කුකා ු ශ:ෝ ස් ශ් කනය 

47. ශ්රී කුකා ජු ත ේුම ස් ශ් කනය 

48. ශ්රී කුකා ශම ග් ්ද ශප්දට් ශකෝ ස් ශ් කනය 

49. ශ්රී කුකා කීශන ිත්ද සහ කායකි්ද ස් ශ් කනය 

50. ශ්රි කුකා ශරෝ ව ශබෝ ව ස් ශ් කනය 

51. ශ්රී කුකා ුමශමෝ ස් ශ් කනය 

52. ශ්රි කුකා ජාතික ශරෝ: සප් තු සුාමය 

53. ජාතික අුා් ශප ර ස් ශ් කනය 

54. ජාතික කඳු නීඟීශ්  සුාමය 

55. ශ්රී කුකා ූලිත තාිත සුාමය  

56. ශ්රී කුකා ශකෝ-ශකෝ සුාමය 

57. ශ්රී කුකා ක්රිකේ 

58. ශ්රී කුකා ශත්රෝශබෝ ව ස් ශ් කනය 

59. ශ්රී කුකා  ්ුරි ක  ශසපී්කශර ්කශරෝ 
ස් ශ් කනය 

60. ශ්රී  කුකා සථරීබ ව ස් ශ් කනය 

61. ශ්රී කුකා  ශබෝ ව බීඩ්මි්දට්ද සුාමය 

62. ශ්රී කුකා ස් න්්ද ස් ශ් කනය 

63. ශ්රී කුකා ප්රු  සවාේ ස් ශ් කනය 

64. ශ්රී කුකා ශකෝ්ද ශබෝ ව ස් ශ් කනය 

65. ශ්රී කුකා ඊ සථශපෝ් ේසථ සුාමය 

66. ශ්රී කුකා කක් ිෂ වප සුාමය 

67. ශ්රී කුකා ශට්කශබෝ ව ස් ශ් කනය 

68. ශ්රී කුකා ත ේ ු ්දශගෝ ස් ශ් කනය 

        (ii)   ජාතික ක්රීගා සුා් /ස් ශ් කනය්දහි වයවසථථාව්දට අ:ාළව 
020  ව් ණශආ ි කවරණ පව් වන ක: ජාතික ක්රීගා සුා් /
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  ඒවාශආ  න්   
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[ාරු ශජ ්දසථට්ද ප්රනා්දුව මහතා  

අුකය සුාමශආ/ස් ශ් කනශආ නම ි කවරණය 
පව් වන ක: 

ිරනය 

01. ශ්රී කුකා ජක ක්රීගා සුාමය 2021.05.29 

02. 
ශ්රී කුකා  කායව් ධන  හා  ාරීිපක  ශයෝායතා 
ස් ශ් කනය 

2021.06.01 

03. ශ්රී කුකා පාපීිර ස් ශ් කනය 2021.04.05 

04. ශ්රී කුකා ජාතික රිතෆ ව සුාමය 2021.05.31 

05. ශ්රී කුකා රේබි පාප්දුව සුාමය 2021.05.29 

06. ශ්රී කුකා බර දිකලීශ්  සුාමය 2021.06.29 

07. ශ්රී කුකා ශා  වෆථ සුාමය 2021.06.01 

08. ශ්රී කුකා ම වකවශප ර ස් ශ් කනය 2021.01.27 

09. ශ්රී කුකා පීිකප්දුව ස් ශ් කනය 2021.01.31 

10. ශ්රී කුකා මකක ක්රීගා 2021.04.24 

11. ශ්රී කුකා ක්රිකේ 2021.05.20 

12. ශ්රී කුකා ශටි සථ සුාමය 2021.05.21 

13. ශ්රී කුකා බ්රි  ස් ශ් කනය 2021.03.30 

14. ශ්රී කුකා ජීවිතාර්කණක සුාමය 2021.06.30 

15. ශ්රී කුකා බිිකයඩ් සහ සථකරක්  සුාමය 2021.06.28 

16. ශ්රී කුකා පාප්දුව ස් ශ් කනය 2021.06.30 

17. ශ්රී කුකා ශව ිකශබෝ ව ස් ශ් කනය 2021.04.04 

18. ශ්රී කුකා ශ් සප්දුව  සුාමය 2021.05.29 

19. ශ්රී කුකා සථශක ණථ ස් ශ් කනය 2021.05.22 

20. ශ්රී කුකා ටිතශක ්දශගෝ ස් ශ් කනය 2021.06.27 

21. ශ්රී කුකා පීරාික් පි්ක කමිටුව 2021.05.28 

22. ශ්රී කුකා ශමෝට්  සිතක ව ක්රීගා සුාමය 2021.06.29 

23. ශ්රී කුකා වූෂු ස් ශ් කනය 2021.05.29 

24. ශ්රී කුකා ුවුව ිෂ වප සුාමය 2021.06.29 

25. ශ්රී කුකා තුර  තරා සුාමය 2021.05.29 

26. ශ්රී කුකා පාර් පිපක කරාශ්  ස් ශ් කනය 2021.06.12 

27. ශ්රී කුකා සීහී වුද ප්දුව ක්රිකේ සුාමය 2021.06.26 

28. ශ්රී කුකා ජාතික ශවිත තීබීශ්  ස් ශ් කනය 2021.06.29 

29. ශ්රී කුකා අ් ප්දුව  ස් ශ් කනය 2021.06.02 

30. ශ්රී කුකා ජාතික ශරෝ: සප් තු සුාමය 2021.06.29 

31. 
ශ්රී කුකා ශම ග් ්ද  ශප්දටී් ශකෝ්ද 
ස් ශ් කනය 

2021.05.25 

32. ශ්රී කුකා  ශකෝ-ශකෝ සුාමය 2021.05.23 

33. ජාතික අුා් ශප ර ස් ශ් කනය 2021.05.17 

34. ශ්රී කුකා ු ශ:ෝ ස් ශ් කනය 2021.05.23 

35. ශ්රී කුකා කීශන ිත්ද සහ කායකි්ද සුාමය 2021.06.30 
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         (iii)   ි කවරණ පීවී් වීමට  බාධා මතු වී තති ක්රීගා සුා්  
සුඛයාව 9කි. ඒවා න්   

01. ශ්රී කුකා කීර්  ස් ශ් කනය 

02. ශ්රී කුකා ශහ කී ස් ශ් කනය 

03. ශ්රී කුකා ශනේශබෝ ව ස් ශ් කනය 

04. ශ්රී කුකා ජූශගෝ සුාමය 

05. ශ්රී කුකා ස් න්්ද ස් ශ් කනය 

06. ශ්රී කුකා ජු ත ේුම ස් ශ් කනය 

07. ශ්රී කුකා සථරීබ ව ස් ශ් කනය 

       (iv)   2021.06.30 ිරනට ි කවරණ  පීවී් වීමට අශප ශහ ස්  වූ 
ජාතික සුා්  5ක ි කවරණ  කමිටු ප්  කර සුා්  3ක 
ි කවරණ දිරිපශආ දී  පීවී් වීමට කටයුතු ූ :ාන්  කර 
තත. අධිකරණ ක්රියාමා් ා මත ි කවරණ පීවී් වීමට 
තාවකාිකකව අ් හිටුවා තති ශ්රී කුකා ශහ කී ස් ශ් කනශආ 
සහ ශ්රී කුකා කීර්  ස් ශ් කනශආ ි කවරණය දිරිපශආ දී 
අධිකරණය මඟි්ද  කබාශ:න තී්දුවව  මත ක්රියා් මක කරුව 
තත. ශ්රී  කුකා ජූ ත ේුම ස් ශ් කනය සහ ශ්රී කුකා සථරීබ ව 
ස් ශ් කනශආ සාමාත කය්ද කිිකවු ්   ි කවරණ කමිටුව 
හඳු්දවා දීශ්  අවසථථාව  සාහා සහ ාගි ශන වූ බීවි්ද   එම 
ස් ශ් කන 0හි ිකයා පිරුචිය  අ් හිටුවීමට  දිරිපශආ දී 
කටයුතු කිරීමට ි යමිතය. 

(්)  පීන ශන නඟී. 

 

 
ජාතික රීඩා විදාය නය පව්වන රීඩා පාාමාලා: 

විස ්ස 

ரதசிய விமளயொட்டுக் கல்வி நிறுவனத்தினொல் 

நடொத்தப்படுகின்ற விமளயொட்டுப்  பொட தநறிகள்: 

விப ம் 
SPORTS COURSES CONDUCTED BY NATIONAL ACADEMY OF 

SPORTS: DETAILS 
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20.ගු බු ධික පතිසණ මහ ා (ගු චමින්ද විතේසිිප මහ ා 
තවනුව ) 

       (ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண- ைொண்புைிகு சைிந்த விர சிறி 

சொர்பொக) 

      (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Chaminda Wijesiri) 
තරුණ හා ක්රීගා අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - ( )  

(අ)  (i) ජාතික ක්රිගා වි:යායතනය විික්ද පව් වුව කබන 
ක්රීගා පා මාකා සුඛයාව ශක පමණ:; 

 (ii) එම පා මාකා කවශ් :; 

 (iii) එම එ්ක එ්ක පා මාකාව ශ්  වනවිට හ:ාරන 
ිකුම්ද සුඛයාව ශව්ද ශව්ද ව ශය්ද 
ශක පමණ:;   

 (iv) ජාතික ක්රීගා වි:යායතනය විික්ද පව් වුව කබන 
ක්රීගා පා මාකාවක වටණා් මක ාවය දහළ 

නීුවීමට අමාතයාු ය විික්ද ාුව කබන ක්රියා 
මා් ා කවශ් :; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:    

(්)  ශන එශසය න්    ඒ ම්ද:    
 

இமளஞர் ைற்றும் விமளயொட்டுத்துமற அமைச்சம க் 

ரகட்ட வினொ:  

(அ) (i) ரதசிய விமளயொட்டுக் கல்வி நிறுவனத்தினொல் 

நடொத்தப்படுகின்ற விமளயொட்டுப் பொடதநறி 

களின் எண்ணிக்மக யொது என்பமதயும்; 

 (ii) ரைற்படி பொடதநறிகள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (iii) ரைற்படி ஒவ்தவொரு பொடதநறிமயயும் தற்ரபொது 

பயிலும் ைொணவர்களின் எண்ணிக்மக தனித் 

தனிரய யொது என்பமதயும்; 

 (iv) ரதசிய விமளயொட்டுக் கல்வி நிறுவனத்தினொல் 

நடொத்தப்படுகின்ற விமளயொட்டுப் பொடதநறி 

களின் த த்மத ரைம்படுத்த அமைச்சு ரைற் 

தகொள்ளும் நடவடிக்மககள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Youth and Sports: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of sports courses conducted by 
the National Academy of Sports; 

 (ii) the names of those courses; 

 (iii) the number of students who follow each 
such course at present, separately; and 

 (iv) the steps the Ministry intends to take to 
enhance the quality of the courses 
conducted by the National Sports 
Academy? 

(b) If not, why? 
 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   තරුණ හා ක්රීගා අමාතයතුමා 

ශවුවශව්ද මා එම ප්ර ථනයට  පිළිතුර සවාග * කරනවා.  

 
* සවාතේසය ම   බන ලද ිළිතතුස: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i)   ජාතික ක්රීගා වි:යා ්යතනය විික්ද ප්රධාන ව ශය්ද  
පා මාකා ව් ා 6්ක පව් වුව  කබිත.  

       (ii)   ජාතික ක්රීගා වි:යා ්යතනය විික්ද  පව් වාශාන යුව 
කබන ක්රීගා පා මාකා 

 

(1) උසසථ පුහුණු පා මාකාව 
(2) ක්රීගා ිත්තශකෝමා පා මාකාව 
(3)  ාරීිපක ශයෝායතා  උපශේ ක පා මාකාව 
(4)  3 වසරක  අධයාපනය  සහතික කිරීශ්  ක්රීගා 

අ යාස සහතික පත්ර  පා මාකාව 
(5) අිරයර පා මාකාව 
(6) පුහුණුකරුව්ද  ිකයා පිරුචි  කිරීශ්  වීගසටහන 

      

809 810 

අුකය සුාමශආ/ස් ශ් කනශආ නම ි කවරණය 
පව් වන ක: 

ිරනය 

36. ශ්රී කුකා ශබෝ ව බීඩ්මි්දට්ද සුාමය 2021.01.16 

37. ශ්රී කුකා ශකෝ්ද ශබෝ ව ස් ශ් කනය 2021.05.29 

38. ශ්රී කුකා  ඊ සථශපෝ් ේසථ සුාමය 2021.05.31 

39. ශ්රී කුකා සවි එසවීශ්  ස් ශ් කනය 2021.07.07 

40. ජාතික කඳු නීඟීශ්  සුාමය 2021.07.01 



පා් ිකශ් ්දතුව 

    (iii)   2021 ව් ණශආ දී  ශ්  වන විට  පව් වාශාන යුව කබන 
පා මාකා සහ දශාුවම  කබන ිකුම්ද සුඛයාව 

 
       (iv)  

 (1) ජාතික ක්රීගා  වි:යා ්යතනය තුළ පව් වුව කබන ප්රධාන 
පා මාකා සාහා  NVQ 4 5 6 මේටම කබා දීමට කටයුතු 
කිරීම . 

 (2) කුකාශ  ිකයුද පුහුණුකරුව්ද ක්රීගා අමාතයාු ය යටශ්  
ිකයා පිරුචි කිරීම සාහා කටයුතු ස් පා:නය කිරීම සහ 
පිළිාත හීකි පුහුණුකරු බකපත්රය්ක කබා දීම. 

 (3) ජාතික ක්රීගා වි:යා ්යතනය වෘ් තීය ක්රීගා උපාධිය්ක 
පිිපනමන ක්රීගා වි ථවවි:යාකය්ක බවට ප්  කිරීමට සීකුම්   
සකසථ කරමි්ද පවතී. 

 (4) නවීන පහුමක්  සහිත ක්රීගා වි:යාාාරය්ක සීකසීමට 
සීකුම්  කිරීම. 

 (5) ජාතික ක්රීගා වි:යා ්යතනය සාහා බාවාාුව කබන 
කථිකාචා් යවරු සුඛයාව වීිත කිරීම. 

(්) අ:ාළ ශන ශ .  

 
අාංග සේපූර්ණ රීඩාාංගණ සථ්ාපනය කිීමම: සැලැසම් 
பூ ணத்துவமுமடய விமளயொட்டு மைதொனங்கமள 

அமைத்தல்: திட்டம்  
ESTABLISHMENT OF FULLY-EQUIPPED STADIUMS: PLAN 

     
    718/2020 

 

21.  ගු බු ධික පතිසණ මහ ා (ගු ශයීයාන්  බණ්ඩාස මහ ා 
තවනුව ) 

       (ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண - ைொண்புைிகு சொந்த பண்டொ  

சொர்பொக)  

        (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Shantha Bandara)     
තරුණ හා ක්රීගා අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - (0)  

(අ) ක්රීගාුාණ සුව් ධනය කිරීම  ක්රීගා කටයුතුවකට පහුමව්ක 
වන බව එතුමා පිළිා්දශ්ද:  

    පා මාකාව ිකුම්ද 

සුඛයාව 

01   උසසථ පුහුණු පා මාකාව 24 

02   ක්රීගා ිත්තශකෝමා පා මාකාව 57 

03    ාරීිපක ශයෝායතා උපශේ ක 

පා මාකාව 

177 

04 i අිරයර 2  පා මාකාව (ශබ ්කිකු) 47 

  ii අිරයර   පා මාකාව (ටිතශක ්දශග ) 34 

05 i පුහුණුකරුව්ද ිකයා ප:ුචි කිරීශ්  

වීගසටහන (කරාශේ) 

92 

  ii පුහුණුකරුව්ද ිකයා පිරුචි කිරීශ්  

වීගසටහන (ශබ ්කිකු) 

21 

  iii පුහුණුකරුව්ද ිකයා පිරුචි කිරීශ්  

වීගසටහන (පිහිුව් ) 

58 

  iv පුහුණුකරුව්ද ිකයා පිරුචි කිරීශ්  

වීගසටහන (ශහ කී) 

15 

  v පුහුණුකරුව්ද ිකයා පිරුචි කිරීශ්  

වීගසටහන (කබිත) 

17 

  vi පුහුණුකරුව්ද ිකයා පිරුචි කිරීශ්  

වීගසටහන (කඹ තදීම) 

65 

06 i අධයාපන අමාතයාු ය සම  

ඒකාබේධව පව් වන පාස ව ිකුම්දශේ 

 3 වසරක අධයාපනය සහතික කිරීශ්  

පා මාකාව 
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(්) (i) මකක ක්රීගාව සාහා ශ්රී කුකාව තුළ ශ්  වනවිට 
පවතින ජාතය්දතර ක්රීගාුාණ සුඛයාව 
ශක පමණ:; 

 (ii) ිරසථත්රි්ක මේටමි්ද අුා ස් පූ් ණ ක්රීගාුාණ 
සථථාපනය කිරීම සාහා රමශ :ය්ක සකසථ කර 
තිශබ්:; 

 (iii) එශසය න්   ඒ සාහා ප්රතිපා:න ශව්ද කිරීමට 
කටයුතු කර්දශ්ද:; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ත)  ශන එශසය න්    ඒ ම්ද:  
 

இமளஞர் ைற்றும் விமளயொட்டுத்துமற அமைச்சம க் 

ரகட்ட வினொ:  

(அ) விமளயொட்டு மைதொனங்கமள அபிவிருத்தி தசய்வது 

விமளயொட்டு நடவடிக்மககளுக்கு வசதியொக அமை 

யும் என்பமத அவர் ஏற்றுக்தகொள்வொ ொ? 

(ஆ) (i) இலங்மகயில் தடகள விமளயொட்டுக்தகன தற் 

ரபொது கொணப்படுகின்ற சர்வரதச விமளயொட்டு 

மைதொனங்களின் எண்ணிக்மக எத்தமன 

என்பமதயும்;  

 (ii) ைொவட்ட ைட்டத்தில் முழுமையொன வசதிகளுடன் 

கூடிய விமளயொட்டு மைதொனங்கமள அமைப் 

பதற்கொன முமறமைதயொன்று ஏற்படுத்தப் 

பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (iii) ஆதைனில், அதற்கொக நிதி ஏற்பொடுகமள ஒதுக்கு 

வதற்கு நடவடிக்மக எடுக்கப்படுைொ என்ப 

மதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Youth and Sports:  

(a) Will he admit that development of stadiums 
facilitates sports?  

(b) Will he inform this House -  

 (i) the number of international stadiums for 
athletics in Sri Lanka by now; 

 (ii) whether a plan has been developed to 
establish fully-equipped stadiums at district 
level; and 

 (iii) if so, whether action will be taken to 
allocate provisions for that? 

(c) If not, why?  

 

ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   තරුණ හා ක්රීගා අමාතයතුමා 

ශවුවශව්ද මා එම ප්ර ථනයට පිළිතුර සවාග * කරනවා.  
 

* සවාතේසය ම   බන ලද ිළිතතුස: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

(අ)  ඔ . 

    ක්රීගාුාණ සුව් ධනය කිරීම වීි  යටිතක පහුමක්  සුව් ධනය 
කිරීම මඟි්ද ක්රීගක ක්රීිතකාව්දට අව ය පහුමක්  සපයා දීම්ක ිකුව 
වන බීවි්ද ක්රීගා කටයුතුවකට පහුමව්ක සීකශසය. 
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(්)   (i)   මකක ක්රීගාව සාහා ශ්රී කුකාව තුළ ශ්  වන විට ජාතය්දතර  
ක්රීගාුාණ 0්ක පවතී. 

         (ii)  ඔ . 

  2011 ව් ණශආ දී "ක්රීගා යටිතක පහුමක්  සුව් ධනය  
පළා්  හා ිරසථත්රි්ක ක්රීගා සුකී් ණ  දිරකිරීම" යන මීශය්ද  
දිරිපප්  කරන ක: අමාතය මඩුගක ස්දශේ යට අුවව 
ිකයුද ිරසථත්රි්ක ්වරණය වන පිපිර පළා්    තුළ හා 
ිරසථත්රි්කක  4්ක තුළ ප්රධාන අුාය්ද ව ශය්ද මීය ට්  422 
ධාවන පථය්ක  පිහිුව්  තටාකය්ක හා ාෘහසථථ ක්රීගාාාරය්ක 
සහිත ක්රීගා සුකී් ණය්ක දිරකිරීමට අුවමීතිය කබා දී තත. 

  ඒ අුවව  ිරසථත්රි්ක ක්රීගා සුකී් ණ ව ශය්ද මීය ට්  422 ධාවන 
පථය  මීය ට්  05ක මුතීරු 6්ක සහිත පිහිුව්  තටාකය්ක හා 
ාෘහසථථ ක්රීගාාාරය්ක සහිතව මගකකපුව  මාතර  කළුතර  
ශප ශළ ්දනරුව  අ් පාර  පු් තකම  කෑා වක හා ාා වක 
යන ිරසථත්රි්කකවක දිර කරන ක: ිරසථත්රි්ක ක්රීගා සුකී් ණ 
ක්රීගක ක්රීිතකාව්දශේ ප්රශයෝජනය සාහා ජනතා අිතතියට 
ප්  කර තත. 

         (iii)   ඔ . 

                    2021 ව් ණශආ දී ම්දනාරම  වවුි යාව  ා් පහ යන ිරසථත්රි්ක 
ක්රීගා සුකී් ණ : උතුරු පළා්  ක්රීගා සුකී් ණය  වයඹ 
පළා්  ක්රීගා සුකී් ණය : ි ම කිරීමට ශයෝත තය. 
ශම නරාාක  හ් බ්දශත ට හා මුකති  ිරසථත්රි්ක ක්රීගා 
සුකී් ණ 0200 ව් ණශආ ප්රතිපා:න මඟි්ද දිර කිරීමට 
ශයෝත තය. 

(ත)   අ:ාළ  ශන ශ . 

 
 

ස්නපුස ිරස්ත්රික්කතේ පළා් සවා මාර්ග: 
සාංවර්ධානය 

இ த்தினபுொி ைொவட்டத்திலுள்ள ைொகொண சமப 

வீதிகள்: அபிவிருத்தி 
 PROVINCIAL COUNCIL ROADS OF RATNAPURA DISTRICT: 

DEVELOPMENT 

    42/2020 

25.ගු බු ධික පතිසණ මහ ා (ගු තහේෂා වි ානතේ මහ ා 
තවනුව ) 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண - ைொண்புைிகு ரஹசொ விதொனரக 

சொர்பொக )  

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Hesha 
Withanage) 
රාජය ශසයවා  පළා්  ස ා හා පළා්  පාකන අමාතයතුමාශා්ද  

තූ  ප්ර ථනය - ( )  

(අ) (i) ර් නපුර ිරසථත්රි්කකය තුළ තිශබන පළා්  ස ාවට 
අය්  මා් ා සුඛයාව; 

  (ii) ඒවාශආ මුළු ිරා කිශකෝමීය ටර;  

 ශක පමණ: ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(්) (i) පුමගිය රජශආ කාකසීමාව තුළ පළා්  ස ා 
ප්රතිපා:න මත සුව් ධනය කරුව කීබු මා් ාවක 
න්  කවශ් :; 

 (ii) ඒ සාහා වීය කළ මු:ක ශක පමණ:; 

 (iii) :ීනට අබක්ද ත් ් වශආ පවතින ශසුම පළා්  
ස ා මා් ා සුව් ධනය කිරීම සාහා 
අමාතයාු ය ාුව කබන පියවර කවශ් :;   

 ය්දන්  එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ත)  ශන එශසය න්   ඒ ම්ද:    
 

அ சொங்க ரசமவகள், ைொகொண சமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூ ொட்சி அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இ த்தினபுொி ைொவட்டத்தில் ைொகொண சமபக் 

குொியதொன பொமதகளின் எண்ணிக்மக யொததன் 

பமதயும்; 

 (ii) அவற்றின் தைொத்த நீளம் எத்தமன கிரலொ 

ைீற்றர்கள் என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) (i) கடந்த அ சொங்கத்தின் ைொகொண சமப நிதி 

ஒதுக்கீட்டின்மூலம் அபிவிருத்தி தசய்யப்பட்ட 

பொமதகளின் தபயர்கள் யொமவ என்பமதயும்; 

 (ii) அதற்தகனச் தசலவிடப்பட்ட பணத்ததொமக 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iii) தற்ரபொமதக்கு ரசதைமடந்த நிமலயிலுள்ள 

ைொகொண சமபக்குொிய பொமதகளின் அபிவிருத் 

திமய ரைற்தகொள்வதற்கு அமைச்சு ரைற் 

தகொள்ளும் நடவடிக்மககள் யொமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபயில் அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Public Services, Provincial 
Councils and Local Government: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) the number of Provincial Council roads in 
the Ratnapura District; and 

 (ii) the total length of those roads in 
kilometres? 

(b) Will he also inform this House -  

 (i) the names of the roads that were developed 
under the provisions of the Provincial 
Council during the period of the previous 
Government; 

 (ii) the amount of money spent on developing 
those roads; and 

 (iii) the steps that will be taken by the Ministry 
to develop the other Provincial Council 
roads that are in a dilapidated condition at 
present? 

(c) If not, why?   
 

ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   රාජය ශසයවා  පළා්  ස ා හා 

පළා්  පාකන අමාතයතුමා ශවුවශව්ද මා  එම ප්ර ථනයට  පිළිතුර 

සවාග * කරනවා.  
 

* සවාතේසය ම   බන ලද ිළිතතුස: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
(අ)  (i)   මා් ා 082ිත. 

       (ii)   කිශකෝමීය ට්    468. 0ිත. 

(්)  (i)  මා් ා නාම ශ වඛනය තමුණුශමහි** :්කවා තත. 

        (ii)   රුපිය ව මිිකයන 644ිත. 
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————————— 
**  පුස ්කාලතේ  බා ඇ . 
** நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

**  Placed in the Library. 



පා් ිකශ් ්දතුව 

       (iii)    •  පළා්  ස ා මා් ා  මහා මා් ා අමාතයාු ය මඟි්ද 
ක්රියා් මක කරුව කබන කිශකෝමීය ට්   22 222 
වීගසටහන මඟි්ද සුව් ධනය කිරීම. 

       •  ටී කෑ් ්ත වයාපෘතිය  මඟි්ද පළා්  ස ාවට අය්  මා් ා 
සුව් ධනය කිරීම. 

    •   පළා්  මා් ා අමාතයාු යට වා්  කකව ශව්ද කරුව 
කබන ප්රතිපා:න මඟි්ද මා් ා සුව් ධනය කිරීම. 

(ත)  අ:ාළ ශන ශ . 

 
රැකියා විසහි  ේපාධිධාාිපන්  රැකියා ලබාදීතේ 

වැඩස හන: විස ්ස 

              ததொழிலற்ற பட்டதொொிகளுக்குத் ததொழில் 

வழங்குவதற்கொன நிகழ்ச்சித்திட்டம் : விப ம்  
PROGRAMME TO PROVIDE JOBS FOR UNEMPLOYED 

GRADUATES: DETAILS 
      

    139/2020 
 

26.ගු බු ධික පතිසණ මහ ා(ගු චමින්ද විතේසිිප මහ ා 
තවනුව ) 

     (ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண - ைொண்புைிகு சைிந்த விர சிறி 

சொர்பொக)  

      (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Chaminda Wijesiri) 

 රාජය ශසයවා  පළා්  ස ා හා පළා්  පාකන අමාතයතුමාශා්ද 

තූ  ප්ර ථනය - (3)  

(අ)  "ශසෞ ාායශආ :ී්කම" ප්රතිප් ති ප්රකා නය යටශ්  රැකියා 
විරහිත උපාධිධාිප්දට රැකියා කබා දීශ්  වීගසටහන්ක 
ක්රියා් මක වන බව එතුමා :්දශ්ද:  

(්) (i) රැකියා විරහිත උපාධිධාිප්දට රැකියා කබාදීම 
ස් බ්දධශය්ද අුවාමනය කරන ක: ක්රියාමා් ා; 

 (ii)  එම වීගසටහන යටශ්  ශ්  වනශත්ක රැකියා 
කබා දී තති උපාධිධාිප්දශේ න් ; 

 (iii) ඔවු්දශේ ශසයවා සථථාන; 

 (iv) ඔවු්දශේ රාජකාිපවක සථව ාවය; 

 කවශ් : ය්දන එතුමා සාහ්ද කර්දශ්ද:  

(ත)  ශන එශසය න්    ඒ ම්ද:    
 

அ சொங்க ரசமவகள், ைொகொண சமபகள் ைற்றும் 

உள்ளூ ொட்சி அமைச்சம க்  ரகட்ட வினொ: 

(அ) "சுபிட்சத்தின் ரநொக்கு" தகொள்மகப் பி கடனத்தின்கீழ் 

ததொழில்வொய்ப்பற்ற பட்டதொொிகளுக்குத் ததொழில் 

வொய்ப்பிமன வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டதைொன்று 

நமடமுமறப்படுத்தப்படுகின்றது  என்பமத அவர் 

அறிவொ ொ? 

(ஆ) (i) ததொழில்வொய்ப்பற்ற பட்டதொொிகளுக்குத் ததொழில் 

வொய்ப்புகமள வழங்குவது ததொடர்பில் பின்பற் 

றப்பட்ட நடவடிக்மக முமறகள் யொமவ 

தயன்பமதயும்; 

 (ii) ரைற்படி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் இற்மறவம  

ததொழில்வொய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ள பட்ட 

தொொிகளின் தபயர்கள் யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iii) அவர்கள் பணியொற்றும் ததொழில் நிமலயங்கள் 

யொமவதயன்பமதயும்; 

 (iv) அவர்களின் கடமைப்பணிகளின் தன்மை 

யொததன்பமதயும்; 

 அவர்  குறிப்பிடுவொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

asked the Minister of Public Services, Provincial 
Councils and Local Government: 

(a) Is he aware that a programme to give jobs to 
unemployed graduates is in operation under the 
Manifesto “Vistas of Prosperity and Splendour”? 

(b) Will he inform this House-  

 (i) the methodology followed in respect of 
giving jobs to unemployed graduates; 

 (ii) the names of the graduates who have been 
given jobs under the programme 
concerned; 

 (iii) their places of work; and  

 (iv) the nature of their duties? 

(c) If not, why?  
 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   රාජය ශසයවා  පළා්  ස ා හා 

පළා්  පාකන අමාතයතුමා ශවුවශව්ද මා එම ප්ර ථනයට පිළිතුර 

ස ාාත* කරනවා. 
 

* සවාතේසය ම   බන ලද ිළිතතුස: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) ඔ . 

(්) (i) අයුව් කරුව්ද අුවව පුහුණුව සාහා ුමුවුමක්  සපුරන ක: 
අ යාසකාන්්ද ප්රාශේශීය ශ වක්  කා් යාකවකට අුවයු්කත 
කර ප්රාශේශීය ශ වක්  විික්ද ුමුවුමක්  පරී්කණා කරන කදී. 

  අමාතය මඩුගක තීරණ. 

 "රැකියා විරහිත උපාධිධාිප්ද සහ ිත්තශකෝමාධාිප්ද 

රැකියාාත කිරීම" මීශය්ද අතිාරු ජනාධිපතිතුමා 
විික්ද දිරිපප්  කරන ක: අුක 02/23 0/02 /228 සහ 
0202.20.25 ිරනීති අමාතය මඩුගක ස්දශේ යට 
0202.20.25 නීතිව රැසථ වූ අමාතය මඩුගකය විික්ද 
ා්  තීරණය :  

 "රැකියා විරහිත උපාධිධාිප්ද සහ ිත්තශකෝමාධාිප්ද 

52 222්ක රැකියාාත කිරීම" මීශය්ද අතිාරු 
ජනාධිපතිතුමා විික්ද 0202.20. 8 ිරනීතිව දිරිපප්  
කරන ක: 02/2408/02 /228-  අුක :රන අමාතය 
මඩුගක සටහන ස් බ්දධශය්ද 0202.20.   ිරනීතිව 
රැසථ වූ අමාතය මඩුගකය විික්ද ා්  තීරණය :  

 අතිාරු ජනාධිපතිතුමා විික්ද දිරිපප්  කරන ක: අුක 

02/  89/32 /220 අමාතය මඩුගක සටහනට 
0202.28.   ිරනීතිව රැසථවූ අමාතය මඩුගකය විික්ද 
ාුව කීබූ තීරණ ය :  

ප:න්  කර ාි මි්ද රැකියා විරහිත උපාධිධාිප්දට රැකියා 
කබාදීම සාහා කටයුතු ිකුව කරුව කීබීය. 

 (ii) ප්රාශේශීය ශ වක්  කා් යාකවක ස් මුඛ පරී්කණණයට 
යට් ව 0202/2 /20 වන විට පුහුණුව සාහා ුමුවුමක්  කීබූ 
අ යාසකාන් උපාධිධාිප්දශේ නාමශ වඛනය 0202.28. 6 
ිරන අමාතයාු ශආ ශවබ් අගවිශයහි (www.pubad.gov.lk) 
පළ කර තත. 

  2020/11/23 සහ 0202/ 0/   ිරන වකදී රාජය ශසයවා 
අමාතයාු  ශවබ් අගවිශආ පළ කරන ක: නාමශ වඛනවක 
සාහ්ද අ යාසකාන් උපාධිධාිප්ද 8 298්ක සාහා 
0202.20.2  ිරන ිකට පුහුණු ප් වී්  කබාදීමට ි යමිතය. 

 (iii) පුහුණුව සාහා අුවයු්කත කර ත් ශ්  එම අ යාසකාන් 
උපාධිධාිප්ද පිරුචි ප්රාශේශීය ශ වක්  ශක ේ ාසවකට ය. 
පුහුණුශව්ද අනතුරුව ශසයවා අව යතාව අුවව 
පුර්තපාක්වකට ප්  කරුව කීශබ්. 
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 (iv) ූලිකක පුහුණු පා මාකා අිරයර 5්ක යටශ්  ්ර්   කරන ක: 
අතර ශක විඩ්    වයා්තතිය ශහයතුශව්ද එම වීගසටහ්ද 
තාවකාිකකව අ් හිටුවා ශසයවාකාන්්දශේ ශමම 
අ යාසකාන්්ද ්ස්දන රාජය සහ අ් ධ රාජය ්යතනවක 
ශසයවාසථථ පුහුණුව සාහා අුවයු්කත කර තත. 

(ත) දහත ් iv අුවව පීන ශන නඟී. 
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29.ගු බු ධික පතිසණ මහ ා (ගු තම හම්  මුසේමිේ 
මහ ා තවනුව ) 

      (ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண - ைொண்புைிகு தைொஹைட் 

முஸம்ைில் சொர்பொக)  

      (The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Mohomad Muzammil) 

මු: ව අමාතයතුමා ශා්ද තූ  ප්ර ථනය- ( )  

(අ) ව් ණ 02 5 ිකට 02   :්කවා එ්ක එ්ක ව් ණය්ක තුළ - 

 (i) ශ්රී කුකාවට  ්නයනය කළ කපු ප්රමාණය 
ශක පමණ:; 

 (ii) ඒ සාහා වීය වූ මු:ක ශක පමණ:; 

 (iii) එම  කපු ්නයනය කළ රටව ව කවශ් :; 

 (iv)  එම  කපු ්නයනය කළ සමාා් වක න්  කවශ් :; 

  ය්දන ශව්ද ශව්ද ව ශය්ද එතුමා ශමම ස ාවට 
:්දව්දශ්ද:  

(්) එම කාකසීමාව තුළ ශ්රී කුකාවට කපු ්නයනය කිරීම 
සාහා වීය වූ මුළු මු:ක ශක පමණ: ය්දන්  එතුමා ශමම 
ස ාව ට :්දව්දශ්ද:  

(ත) ශන එශසය න්    ඒ ම්ද:  

 
நிதி அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) 2015ஆம் ஆண்டு ததொடக்கம் 2019ஆம் ஆண்டு 

வம யிலொன ஒவ்தவொரு வருடத்திலும்  - 

 (i) இலங்மகக்கு இறக்குைதி தசய்யப்பட்ட பஞ்சின் 

அளவு யொததன்பமதயும்; 

 (ii) அதற்கொகச் தசலவிடப்பட்ட பணத்ததொமக 

தவவ்ரவறொக யொததன்பமதயும்; 

 (iii) ரைற்படி பஞ்சு எந்ததந்த நொடுகளிலிருந்து 

இறக்குைதி தசய்யப்பட்டன என்பமதயும்; 

 (iv) ரைற்படி பஞ்மச இறக்குைதி தசய்த கம்தபனிகள் 

யொமவதயன்பமதயும்; 

 தனித்தனியொக அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) ரைற்படி கொலப்பகுதியில் இலங்மகக்கு பஞ்மச 

இறக்குைதி தசய்வதற்கொகச் தசலவொகிய தைொத்தத் 

ததொமக எவ்வளதவன்பமதயும் அவர் இச்சமபக்கு 

அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 

asked the Minister of Finance: 

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

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

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

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

 (iv)    the companies which imported the cotton? 
 

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

(c) If not, why?  
 
 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   මු: ව අමාතයතුමා ශවුවශව්ද 

මා එම ප්ර ථනයට පිළිතුර සවාග * කරනවා. 
 
* සවාතේසය ම   බන ලද ිළිතතුස: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i)       
       කිශකෝග්රෑ්  
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  2015 2016 2017 2018 2019 

ශුේධ 

ශන කළා 

වූ  

ශන පීරූ 

ශහෝ 

විරුජනය 

කරන ක: 

කපු 

1,992,077 1,570,639 1,605,873 1,641,442 348,041 

ශුේධ 

ශන කළා 

වූ  

ශන පීරූ 

ශහෝ 

විරුජනය 

ශන කරන 

ක: කපු 

2,433 2,091 25,992 36,225 3,349 

ශුේධ කළා 

වූ ශහෝ 

විරුජනය 

කරන ක: 

කපු 

2,980 27,836 17,053      - 7,560 

ශුේධ කළා 

වූ ශහෝ 

විරුජනය 

ශන කරන 

ක: කපු 

97,572 165,457 32,683 16,016 45,686 



පා් ිකශ් ්දතුව 

 (ii)    

    වටිනාකම (රුපිය ව මිිකයන) 

 

 

 (iii)  ීවනය  ජ් මි ය  ග්රීිකය  ද්දිරයාව  ද්දුවමිකයාව  
පාකිසථතානය  ිකුා්තපූරුව  තාිතවානය  තාිතක්දතය  
තමිපකා එ්කස්  ජනප:ය  වියේනාමය 

 (iv)  ඔ . 

  ශ්රී කුකාවට කපු ්නයනය කළ සමාා් වක න්  තමුණුම 
2 ** හි :ී්කශ . 

(්) 02 5 ිකට 02   :්කවා කාක සීමාව තුළ ශ්රී කුකාවට කපු ්නයනය 
කිරීම සාහා වීය වූ මුළු මු:ක රුපිය ව 0 282 66  2 3 (රුපිය ව 
මිිකයන 0 282)  

(ත) පීන ශන නඟී. 

 

2018-2020 දක්වා එ තනෝේ නිෂ්පාදනය: විස ්ස 
2018-2020 வம யொன எதரனொல் உற்பத்தி: விப ம் 
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30.ගු බු ධික පතිසණ මහ ා (ගු තම තහ ම්  මුසේමිේ 
මහ ා තවනුව ) 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண - ைொண்புைிகு தைொஹைட் 

முஸம்ைில் சொர்பொக)  

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Mohomad Muzammil)  

මු: ව අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය- (0)  

(අ)  02 8 සහ 02   යන ව් ණවක - 

 (i)  ශ්රී කුකාවට ්නයනය කරන ක: එතශනෝ ව ලීටර 
ප්රමාණය;   

 (ii) ශ්රී කුකාශ  ි ණථපා:නය කරන ක: එතශනෝ ව 
ලීටර ප්රමාණය; 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

ශුේධ 

ශන කළා වූ  

ශන පීරූ ශහෝ 

විරුජනය 

කරන ක: කපු 

       426      395    484    538     127 

ශුේධ 

ශන කළා වූ  

ශන පීරූ ශහෝ 

විරුජනය 

ශන කරන 

ක: කපු 

        1      0.4       8      14      0.7 

ශුේධ කළා වූ 

ශහෝ 

විරුජනය 

කරන ක: කපු 

        1         6       6      -        3 

ශුේධ කළා වූ 

ශහෝ 

විරුජනය 

ශන කරන 

ක: කපු 

        13        30       6       3      10 

 (iii) ශ්රී කුකාශ  ි ණථපා:නය කරන ක: එතශනෝ ව 
ලීටරය්ක අශළවි කරන ක: මික; 

 ශක පමණ: ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(්)  (i) 2020 ව් ණශආදී ශ්රී කුකාශ  ි ණථපා:නය කරන ක: 
එතශනෝ ව ලීටර ප්රමාණය;   

 (ii) 2020 ව් ණශආදී ශ්රී කුකාශ  ි ණථපා:නය කරන ක: 
එතශනෝ ව ලීටරය්ක අශළවි කරන ක: මික; 

 ශක පමණ: ය්දන්  එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ත)  (i) 2018-2019 යන ව් ණවක සහ 0202 ව් ණශආ ශ්රී 
කුකාශ  ි ණථපා:නය කරන ක: එතශනෝ ව 
ලීටරය්ක අශළවි කරන ක: මික ාණ්ද අතර 
ශවනස්ක තිශබ්:; 

 (ii) එශසය න්   එම ශවනස ශක පමණ:; 

 ය්දන තවුවරට්  එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ඈ) ශන එශසය න්    ඒ  ම්ද:    

 

நிதி அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) 2018 ைற்றும் 2019ஆம் ஆண்டுகளில் - 

 (i) இலங்மகக்கு இறக்குைதி தசய்யப்பட்டுள்ள 

எதரனொல் லீற்றர்களின் அளவு; 

 (ii) இலங்மகயில்  உற்பத்தி தசய்யப்பட்டுள்ள 

எதரனொல் லீற்றர்களின் அளவு; 

 (iii) இலங்மகயில் உற்பத்தி தசய்யப்பட்டுள்ள 

எதரனொல் ஒரு லீற்றர் விற்பமன 

தசய்யப்பட்டுள்ள விமல; 

 யொததன்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) (i) 2020ஆம் ஆண்டில்  இலங்மகயில் உற்பத்தி 

தசய்யப்பட்டுள்ள எதரனொல் லீற்றர்களின் 

அளவு யொது; 

 (ii) 2020ஆம் ஆண்டில் இலங்மகயில் உற்பத்தி 

தசய்யப்பட்டுள்ள எதரனொல் ஒரு லீற்றர் 

விற்பமன தசய்யப்பட்டுள்ள விமல எவ்வளவு; 

 என்பமதயும் அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) (i) 2018 - 2019ஆம் ஆண்டுகளிலும் 2020ஆம் 

ஆண்டிலும் இலங்மகயில் உற்பத்தி 

தசய்யப்பட்டுள்ள எதரனொலின் ஒரு லீற்றர் 

விற்பமன தசய்யப்பட்டுள்ள விமலகளுக்கு 

இமடயில் ரவறுபொடு உள்ளதொ; 

 (ii) ஆதைனில், அந்த ரவறுபொடு யொது; 

 என்பமத அவர் ரைலும் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House with respect to the 
years 2018 and 2019 - 

 (i) the amount of ethanol imported to Sri 
Lanka, in litres; 

 (ii) the amount of ethanol produced in Sri 
Lanka, in litres; and 

 (iii) the selling price of a litre of ethanol 
produced in Sri Lanka? 

819 820 

[ාරු ශජ ්දසථට්ද ප්රනා්දුව මහතා  

————————— 
**  පුස ්කාලතේ  බා ඇ . 
**  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

**  Placed in the Library. 
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(b) Will he also inform this House - 

 (i) the amount of ethanol produced in Sri 
Lanka in the year 2020, in litres; and 

 (ii) the selling price of a litre of ethanol 
produced in Sri Lanka in 2020? 

(c) Will he further inform this House - 

 (i) whether there is a difference between the 
prices at which a litre of ethanol produced 
in Sri Lanka was sold in the years 2018-
2019 and in 2020; and 

 (ii) if so, what that difference is? 

(d)  If not, why? 

 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   මු: ව අමාතයතුමා ශවුවශව්ද 

මා එම ප්ර ථනයට පිළිතුර සවාග * කරනවා. 

 
* සවාතේසය ම   බන ලද ිළිතතුස: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) 2018 - ලීට්   0  02 53  (මිිකයන  0. 0) 

  2019 - ලීට්   2 943 934 (මිිකයන  2.94) 

 (ii) 2018 - ලීට්   3 8 5 534 (මිිකයන  3.8 ) 

  2019 - ලීට්   3 2 3 226 (මිිකයන  3.2 ) 

 (iii) ශ්රී කුකාශ  සථකාාාරවක එතශනෝ ව ලීටරය්ක අශළවි කරන 

මික 02 8 - 02   ව් ණවකදී ුමරාබුව ශ:පා් තශ් ්දතුව ි යම 

කරන ක: මික්ක අුවව ිකුව ශන වීය. අ:ාළ සථකාාාරය තම 

අන්මතය පිපිර තම ි ණථපා:නශආ මික තීරණය කරිත. ශකශසය 

නමු්  ුමරාබුව ශ:පා් තශ් ්දතුව සතු ශත රතුරු අුවව සකසථ 

කරන ක: මික ාණ්ද පිළිබාව තමුණුශමහි** සාහ්ද ශ . 

(්) (i) ලීට්  03 65   93 (මිිකයන 03.65) 

 (ii) ුමරාබුව ශ:පා් තශ් ්දතුව සතු ශත රතුරු අුවව සකසථ කරන 

ක: මික ාණ්ද පිළිබාව තමුණුශමහි** සාහ්ද ශ . 

(ත) (i) ඔ . 02 8 - 02    ව් ණවක සහ 0202 ව් ණශආ ශ්රී කුකාශ  

ි ණථපා:නය කරන එතශනෝ ව ලීටරය්ක අශළවි කරන ක: 

මික ාණ්ද අතර ශවනස්ක තිශබ්. 0202.2 .2  ිරන ිකට 

එතශනෝ ව ්නයනය රජය විික්ද තහන්  කරන කදී. ඒ 

අුවව ශේශීය සීි  ි ණථපා:නශආ අතුරු ලකය්ක ශකස 

කීශබන එතශනෝ ව සාහා වීිත මික්ක කීබිජ . 

 (ii) එම ශවනස පිළිබාව තමුණුශමහි**හි :ී්කශ . 

(ඈ) පීන ශන නඟී. 

 

2015.01.01-2020.10.01 දක්වා සජය ලබාග්  
ණය සහ ආධාාස: විස ්ස 

2015.01.01- 2020.10.01 கொலப்பகுதியில் அ சொங்கம் 

தபற்ற கடன்கள் ைற்றும் நிதியுதவிகள்: விப ம் 
LOANS AND ASSISTANCE OBTAINED BY GOVERNMENT 

FROM 2015.01.01-2020.10.01: DETAILS 

31.ගු බු ධික පතිසණ මහ ා (ගු තිසස් අ් නායක මහ ා 
තවනුව ) 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண - ைொண்புைிகு திஸ்ஸ 

அத்தநொயக்க சொர்பொக)  

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Tissa 
Attanayake)  
මු: ව අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - ( )  

(අ) (i) 02 5.2 .2  ිරන ිකට 0202. 2.2  ිරන :්කවා ශ්රී 
කුකා රජය විික්ද විශේ  රටව වවික්ද  විශේ  
ි ශයෝත ත ්යතනවික්ද හා බීුු වික්ද කබා 
ශාන තති ණය සහ ්ධාර ප්රමාණය ශව්ද ශව්ද 
ව ශය්ද ශක පමණ:; 

 (ii) එම ණය සහ ්ධාර කබා ා්  අරමුණ  වයාපෘතිය  
ව් ණය  රට හා අව යතාව ශව්ද ශව්ද ව ශය්ද  
කවශ් :; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(්) එම ණය සහ ්ධාර  ඒවා කබා ා්  ි  ථචිත අරමුණ 
ශවුවශව්ද ශය :වා තති බවට සහතික ව්දශ්ද: ය්දන්  
එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ත) ශන එශසය න්   ඒම්ද:  

 

நிதி அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) இலங்மக அ சொங்கத்தினொல் தவளிநொடுகள், 

தவளிநொட்டு முகவர் நிறுவனங்கள் ைற்றும் 

வங்கிகளிடைிருந்து 2015.01.01ஆம் திகதி 

ததொடக்கம் 2020.10.01ஆம் திகதி வம யிலொன 

கொலப்பகுதியில் தபற்றுக்தகொள்ளப்பட்டுள்ள 

கடன் ைற்றும் நிதியுதவி என்பவற்றின் அளவு 

தனத்தனிரய எவ்வளவு என்பமதயும்; 

 (ii) ரைற்படி கடன் ைற்றும் நிதியுதவிகள் 

தபற்றுக்தகொள்ளப்பட்டமைக்கொன ரநொக்கம், 

கருத்திட்டம், ஆண்டு, நொடு ைற்றும் ரதமவ 

என்பன தனித்தனிரய யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) ரைற்படி கடன் ைற்றும் நிதியுதவிகளொனமவ 

அவற்மறப் தபற்றுக்தகொண்ட ரநொக்கத்திற்கொகரவ 

பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பது ததொடர்பில் 

உத்த வொதம் அளிக்கின்றொ ொ என்பமதயும் அவர் 

இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Finance: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, the amounts of loans and 
assistance obtained by the Sri Lankan 
Government from foreign countries, 
foreign agencies and banks from 
2015.01.01 to 2020.10.01; and 

821 822 

————————— 
**  පුස ්කාලතේ  බා ඇ . 
**  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

**  Placed in the Library. 
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 (ii) separately, the objective, project, year, 
country and the purpose related to the 
aforesaid loans and assistance? 

(b) Will he inform this House whether any assurance 
can be given to the effect that the aforesaid loans 
and assistance have been utilized  for the specific 
objective for which they had been obtained? 

(c) If not, why? 
 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   මු: ව අමාතයතුමා ශවුවශව්ද 

මා එම ප්ර ථනයට පිළිතුර සවාග * කරනවා. 
 

* සවාතේසය ම   බන ලද ිළිතතුස: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i) 2015.01.01 ිරන ිකට 0202. 2.2  ිරන :්කවා ශ්රී කුකා රජය 
විික්ද විශේ  රටවික්ද  විශේ  ි ශයෝත ත ්යතනවික්ද හා 
බීුු වික්ද කබා ශාන තති ණය ප්රමාණය තශමිපකාුව 
ශග ක්  බිිකයන 05.6්ක වන අතර  එම කාක පිපච්ශේ :ශආදී 
කබා ශාන තති ණය සහ ප්ර:ාන ප්රමාණය තශමිපකාුව 
ශග ක්  මිිකයන 834.8කි. ශමහි සාහ්ද කර ත් ශ්  රජය 
විික්ද එ්ක එ්ක ්යතනය සම  ගිවිුම් ාත වූ ණය හා ප්ර:ාන 
ප්රමාණයිත. 

 (ii) එම ණය සහ ්ධාර කබා ා්  අරමුණ  වයාපෘතිය  ව් ණය  
රට සහ අව යතාව ශව්ද ශව්ද ව ශය්ද තමුණුශමහි** 
:්කවා තත. 

(්) ඔ . එම ණය හා ්ධාර  ඒවා කබා ා්  ි  ථචිත අරමුණ ශවුවශව්ද 
ශය :වා තත. 

(ත) පීන ශන නගී.  
 

කඩුතවල නගසතේ සථ වාහන  දබදය අවම කිීමම: 
තයෝජි  වැඩ ිළිතතවළ 

கடுவமல நகொில் வொகன தநொிசமலக் குமறத்தல்: 

உத்ரதச ரவமலத்திட்டம்  
EASING OF TRAFFIC CONGESTION AT KADUWELA TOWN: 

PROPOSED REMEDY 

     300/2020  

37.ගු බු ධික පතිසණ මහ ා (ගු එස.්එේ. මිපක්කාර් මහ ා 
තවනුව ) 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண  - ைொண்புைிகு எஸ்.எம். ைொிக்கொர் 

சொர்பொக)  

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. S.M. 
Marikkar)   

මහාමා් ා අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය - (0)  

(අ) (i) කක්ශවක නාරශආ පවතින අධික රථ වාහන 
ත:බ:ය අවම කිරීම ස:හා ය් කිික වීග පිළිශවළ්ක 
රජය විික්ද ශයෝජනා කර තිශබ්:; 

 (ii) එශසය න්   එම වීග පිළිශවළ කවශ් :; 

 (iii) එම වීග පිළිශවළ ක්රියා් මක කරුව කබන ිරන 
වකවාුව කවශ් :; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(්)  ශන එශසය න්    ඒ ම්ද:    

தநடுஞ்சொமலகள் அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) (i) கடுவமல நக த்தில் கொணப்படுகின்ற அதிக 

வொகன தநொிசமலக் குமறப்பதற்தகன 

அ சொங்கத்தினொல் ஏரதனும் ரவமலத்திட்டம் 

முன்தைொழியப்பட்டுள்ளதொ என்பமதயும்; 

 (ii) ஆதைனில், ரைற்படி  ரவமலத்திட்டம் 

யொததன்ப மதயும்; 

 (iii) ரைற்படி ரவமலத்திட்டம் எப்ரபொது நமட 

முமறப்படுத்தப்படும் என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) இன்ரறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Highways: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the Government has proposed 
some arrangement to ease the massive 
traffic congestion prevailing at the 
Kaduwela Town; 

 (ii) if so, what that arrangement is; and 

 (iii) the date on which that arrangement would 
be implemented? 

(b) If not, why? 

 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   එම ප්ර ථනයට පිළිතුර මා 

සවාග * කරනවා.  
 

* සවාතේසය ම   බන ලද ිළිතතුස: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ශයෝජනා කර තත. 

 (ii) , (iii)  කක්ශවක නාරය පුළු ව කර සුව් ධනය කිරීම සාහා මා් ා 
සුව් ධන අධිකාිපශආ සීකුම්  අු ය මඟි්ද දිරිපප්  කර 
තති සීකුම් වකට අ:ාළව මිි ්දශ:ෝරු අධිකාිප (ශක ළඹ) 
මඟි්ද මිුව්  කටයුතු ිකුව කර සකසථ කරන ක: අුවශ් ඛ සහ 
ද වුද්  පත්රය  මා් ා සුව් ධන අධිකාිපශආ දග්  අු ය 
ශවත දිරිපප්  කර තති අතර  එහි ිකුව කළ යුතු සුශ ෝධන 
කිහිපය්ක ිකුව කිරීම සාහා මිි ්දශ:ෝරු අධිකාිප (ශක ළඹ) 
ශවත නීවත දිරිපප්  කර තත. 

  තව:  කක්ශවක නාරයට ්ස්දනශආම පවතින කක්ශවක 

අතුරුගිිපය මා් ාය ස් බ්දධ වන ශවශ ව හ්දිරය ්ශ්රිතව 

:ීනට පවතින පටු සථව ාවය ි සා තති වී තිශබන මා් ා 

ත:බ:යට විසඳුම්ක ශකස කක්ශවක අතුරුගිිපය මා් ා 

සුව් ධන කටයුතුවකට සමාාමීය ව ශවශ ව හ්දිරය 

පුළු වශක ට සුව් ධනය කිරීමට ි යමිත ි ් ණායකය්දට 

අුවූලකව සීකුම්  කර  ශ්  වනවිට විවිධ විශේ  ්ධාර 

වයාපෘතිය (MFAP) මඟි්ද කටයුතු ිකුව කරුව කබිත. 

  තව:  කක්ශවක මුස්දිරය ්ශ්රිතව මා් ාශආ පීවීති ාීටිති 

සහ කගශත ුද සහිත සථව ාවය දව්  ශක ට ශපරමුුම අතුරා 

සුව් ධනය කර තත. කක්ශවක ිකට හුවී වක :්කවා මා් ා 

ශක ටශසය : පවතින ාීටිති සහ කගශත ුද සහිත ශක ටස 

දව්  කර මීය ටර  2 පළකට සුව් ධනය කිරීමට  මා් ා 

කිශකෝමීය ට්   22 222 සුව් ධනය කිරීශ්  වයාපෘතිය මඟි්ද 

ශක ්දත්රා්  පිිපනමා තත. 

(්) පීන ශන නගී. 

823 824 

[ාරු බුේධික පතිරණ මහතා  

————————— 
**  පුස ්කාලතේ  බා ඇ . 
**  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

**  Placed in the Library. 
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මධාම අධිතේී  මාර්ග වාපෘතිය: විස ්ස 
ைத்திய அதிரவக தநடுஞ்சொமலக் கருத்திட்டம்: 

விப ம் 
CENTRAL EXPRESSWAY PROJECT: DETAILS 

      
39.ගු බු ධික පතිසණ මහ ා (ගු ේදයන කිිපඳිතග ඩ මහ ා 
තවනුව ) 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண - ைொண்புைிகு உதயன 

கிொிந்திதகொட சொர்பொக)  

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Udayana  Kirindigoda)   

මහාමා් ා අමාතයතුමාශා්ද තූ  ප්ර ථනය- (3)  

(අ) මධයම අධිශ ගී මා් ා - 

 (i) වයාපෘතිශආ ව් තමාන ප්රාතිය කවශ් :; 

 (ii)  වයාපෘතියට ශ්  වනවිට වීය කර තති මු:ක 
ශක පමණ:; 

 (iii)  වයාපෘතිය අවස්ද කිරීමට වීය කළ යුතු දතිිප 
මු:ක ශක පමණ:;  

 (iv) වයාපෘතිය අවස්ද කිරීමට ශයෝත තව තිබූ ිරනය 
කවශ් :; 

 (v) වයාපෘතියට අ:ාළව පුමගිය රජය සමශආ ිකුවවූ 
අරමිකතා/ප්රමා:ය්ද ශහයතුශව්ද  එය අවස්ද කළ 
හීකි යීිත අුවමාන කරන ිරනය කවශ් :; 

 ය්දන එතුමා ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(්) ශමම වයාපෘතිශආ දිරකිරී්  කටයුතු - 

 (i)  ාර දී තති සමාා්  කවශ් :; 

 (ii)  ප්රමා: ශක ට තති සමාා් වකට එහි දිරකිරී්  
කටයුතු නීවත පවර්දශ්ද:;  

 ය්දන්  එතුමා  ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ත) (i) ශමම වයාපෘතිශආ මහුවවර නාරයට ්ස්දන 
අවස්ද පිවිුමම තති ප්රශේ ය කවශ් :; 

 (ii) මහුවවර ිකට ාකශා:ර :්කවා වූ මා් ාශආ පවතින 
:ීිත වාහන ත:බ:ය ශහයතුශව්ද ඒ ඔසථශසය අධිශ ගී 
මා් ායට පිවිසීමට විනාිත 32-45 අතර කාකය්ක 
ාත වන බීවි්ද මහුවවර ප්රශේ ශආ ජනතාවට 
පහුමශව්ද අධිශ ගී මා් ායට ප්රවිණථටවීමට පිවිුම්  
මා් ා සකසථ කර්දශ්ද:;   

 (iii) එශසය න්    එම අධිශ ගී පිවිුම්  දිරකරුව කබන 
ප්රශේ  කවශ් :;  

 ය්දන තවුවරට්  එතුමා  ශමම ස ාවට :්දව්දශ්ද:  

(ඈ) ශන එශසය න්   ඒ  ම්ද:  

 

தநடுஞ்சொமலகள் அமைச்சம க் ரகட்ட வினொ: 

(அ) ைத்திய அதிரவக தநடுஞ்சொமல  - 

 ( i )  கருத்திட்டத்தின் தற்ரபொமதய முன்ரனற்றம் 

யொததன்பமதயும்; 

 (ii) கருத்திட்டத்திற்கு இன்றளவில் தசலவிடப் 

பட்டுள்ள ததொமக எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iii) கருத்திட்டத்மத நிமறவு தசய்வதற்கு 

தசலவிடப்பட ரவண்டியுள்ள எஞ்சிய ததொமக 

எவ்வளதவன்பமதயும்; 

 (iv) கருத்திட்டத்மத நிமறவு தசய்வதற்கு 

உத்ரதசிக்கப்பட்டிருந்த திகதி யொததன்பமதயும்; 

 (v) கருத்திட்டத்திற்கு ஏற்புமடயதொக கடந்த ஆட்சிக் 

கொலத்தில் ஏற்பட்ட முமறரகடுகள்/ தொைதங்கள் 

கொ ணைொக அதமன நிமறவுதசய்ய முடியுதைன 

உத்ரதசிக்கப்படுகின்ற திகதி யொததன்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஆ) இக்கருத்திட்டத்தின் நிர்ைொணப்பணிகள் - 

 ( i )  ஒப்பமடக்கப்பட்டுள்ள கம்பனிகளின் தபயர்கள் 

யொமவ என்பமதயும்; 

 (ii) தொைதம் இடம்தபற்றுள்ள கம்பனிகளுக்கு அதன் 

நிர்ைொணப் பணிகள் ைீள வழங்கப்படுைொ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(இ) (i) இக்கருத்திட்டத்தின் கண்டி நகருக்கு அண்ைித்த 

இறுதி நுமழவு கொணப்படுகின்ற பி ரதசம் 

யொததன்பமதயும்; 

 (ii) கண்டியிலிருந்து கலதகத  வம யொன வீதியில் 

கொணப்படுகின்ற கடுமையொன வொகன தநொிசல் 

கொ ணைொக அதன் ஊடொக அதிரவக 

தநடுஞ்சொமலக்குள் பி ரவசிப்பதற்கு 30 - 45 

நிைிடங்கள் வம  எடுப்பதொல் கண்டி பி ரதச 

ைக்களுக்கு இலகுவொக அதிரவக 

தநடுஞ்சொமலக்கு பி ரவசிப்பதற்கு நுமழவு வீதி 

அமைக்கப்படுைொ என்பமதயும்; 

 (iii) ஆதைனில், ரைற்படி அதிரவக தநடுஞ்சொமல 

நுமழவுகள் நிர்ைொணிக்கப்படும் பி ரதசங்கள் 

யொமவ என்பமதயும்; 

 அவர் ரைலும் இச்சமபக்கு அறிவிப்பொ ொ? 

(ஈ) இன்ரறல், ஏன்? 
 

asked  the Minister of Highways: 

(a) Will he inform this House in relation to the 
Central Expressway Project - 

 (i) the current progress of the project; 

 (ii) the amount of money spent on the project 
by now; 

 (iii) the balance amount of money that should 
be spent in order to complete the project;  

 (iv) the date that had been proposed to complete 
the project; and 

 (v) the projected date by which the project 
could be completed owing to the 
malpractices/delays occurred in the time of 
the previous Government? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the companies to which the construction of 
the project had been entrusted with; and 

 (ii) whether the constructions will be 
reassigned to the companies which delayed 
the construction? 

(c) Will he further inform this House- 

 (i) the area where the last highway entrance 
nearest to the Kandy City is situated; 
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 (ii) whether convenient expressway entrances 
will be set up for the benefit of the people of 
Kandy, since it takes 30 to 45 minutes to 
enter  the Expressway through the Kandy-
Galagedara Road due to high traffic 
congestion; and 

 (iii) if so, the areas where aforesaid expressway 
entrances will be set up? 

(d) If not, why ?   
 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   එම ප්ර ථනයට පිළිතුර මා 

සවාග * කරනවා. 
 

* සවාතේසය ම   බන ලද ිළිතතුස: 
* சபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) අිරයර I (කගවත ිකට මීය ිපාම) - දිරකිරී්  කටයුතු ්ර්   කර 
තත. ශ ෞතික ප්රාතිය ිකයයට  කි. 

   අිරයර II (මීය ිපාම ිකට ු රුණෑාක) - ශමම අිරයශරහි 
දිරකිරී්  කටයුතු අවස්ද අිරයශරහි පවතින අතර  ශමම 
වසර අවස්ද වනවිට ි ම කිරීමට අශ්ත්ක කතය. ශ ෞතික 
ප්රාතිය ිකයයට  6කි. 

   අිරයර III (ශප තුහීර ිකට ාකශා:ර) - ශමම අිරයශ්  
දිරකිරී්  කටයුතු මා් ා සුව් ධන අධිකාිපය විික්ද ්ර්   
කර තති අතර  පළමු කිශකෝමීය ට්   0හි දිරකිරී්  කටයුතු ිකුව 
කරමි්ද පවතී.  දග්  අ් ප්  කරාීමශ්  ප්රාතිය ිකයයට 
88කි. 

   අිරයර IV (ු රුණෑාක ිකට :ඹු වක) - ශමම අිරයශරහි 
දිරකිරී්  කටයුතු සාහා ශක ්දත්රා් කරු/්ශයෝජකශයු  
 ශතෝරා ශාන තති අතර  දිරිපශආදී දිරකිරී්  කටයුතු ප්ර:ානය 
කිරීමට ි යමිතය. දග්  අ් ප්  කර ාීමශ්  ප්රාතිය 
ිකයයට 68කි.  

 (ii) අිරයර I - රුපිය ව මිිකයන 48  04.93කි. 

   අිරයර II -  අය වීය ප්රතිපා:න - රුපිය ව මිිකයන 
8 394.94කි. ශේශීය බීුු  ණය රුපිය ව මිිකයන 
  0  94.60කි. 

   අිරයර III - රුපිය ව මිිකයන 9 826.84කි. (අිරයර 24හිම 
 කයතා අධයයන කටයුතු සාහා වූ විය:ම  ශමම අිරයශරහි 
දග්  අ් ප්  කර ාීමම සාහා වූ විය:ම සහ වයාපෘති 
කළමනාකරණ ඒකකය (PMU) සාහා වූ විය:ම) 

   අිරයර IV - රුපිය ව මිිකයන 589.53කි. (දග්  අ් ප්  කර 
ාීමම සාහා වූ විය:ම සහ වයාපෘති කළමනාකරණ 
ඒකකය (PMU) සාහා වූ විය:ම) 

 (iii) අිරයර I - රුපිය ව මිිකයන  08 662.09කි. 

   අිරයර II - රුපිය ව මිිකයන 09 692.64කි. 

   අිරයර III - රුපිය ව මිිකයන  33   5. 6කි. 

   අිරයර IV - රුපිය ව මිිකයන  9  043.49කි. 
   

 (iv) අිරයර I - 2024.09.15 (ශමහි ණය අරමු: ව අුවමත කර 
ශන තිබුණු බීවි්ද වයාපෘතිය ි ම කරන ිරනය්ක තීරණය වී 
ශන තිබුජ .) 

   අිරයර II - 0202 ශ:සී් බ්  

   අිරයර III - ි  ථචය කර ශන තිබිජ . 

   අිරයර IV - ශමශත්ක ි  ථචය කර ශන මීත. 

 (v) අිරයර I - 2024.09.15  

   අිරයර II - 020  ශන වී් බ් . 

   අිරයර III - 0204 මා් තු. 

   අිරයර IV - ි  ථචය කර නීත. 

(්) (i) අිරයර I - Metallurgical Corporation of China Ltd.  

   අිරයර II - Tudawe Brothers (Pvt.) Ltd., Consulting 
Engineers & Contractors (Pvt.) Ltd (CEC) JV, 
Nawaloka Construction Company, Access Engineering 
PLC, KDAW Construction, NEM Construction (Pvt.) 
Ltd., E&C Construction, CML Construction, MTD 
Construction, V.V. Karunaratne & Company, 
HOVAEL Construction (Pvt.) Ltd., Maga Engineering 
(Pvt.) Ltd., KD Ebert & Sons Holding (Pvt.) Ltd. 

   අිරයර III - ශමම අිරයශරහි දිරකිරී්  කටයුතු මා් ා 
සුව් ධන අධිකාිපය මඟි්ද ිකුව කරුව කබිත. 

   අිරයර IV - ශමම අිරයශරහි දිරකිරී්  කටයුතු ශපෞේාිකක 
්ශයෝජකය්ද මඟි්ද ිකුව කිරීමට අශ්ත්ක කත අතර  
දිරිපශආදී දිරකිරී්  කටයුතු ප්ර:ානය කිරීමට ි යමිතය. 

 (ii) නීත. 

(ත) (i) ාකශා:ර අ්දත්  හුවමාරු මධයසථථානය. 

 (ii) ඔ . 

 (iii) 1. කටුාසථශත ට - ු රුණෑාක - පු් තකම මා් ාශආ 
කටුාසථශත ට ිකට ාකශා:ර :්කවා මා් ාය මුතීරු 
හතර්ක :්කවා පුළු ව කිරීම (කිශකෝමීය ට්   3) 

  2. A 22  හා A 2 2 මා් ාවකට ස් බ්දධ වන පිපිර 
කටුාසථශත ට නාරශආ මුතීරු හතරකි්ද යු්  නව 
අතුරු මා් ාය්ක දිරකිරීම (කිශකෝමීය ට්  2.53) 

  3. අකශ:ි ය - ඊිපයාම මා් ාය පුළු ව කර වීිතිරයුණු 
කිරීම (කිශකෝමීය ට්   2) 

  4. බිපාම - හ වඔළුව මා් ාය පුළු ව කර වීිතිරයුණු කිරීම 
(කිශකෝමීය ට්  5.95) 

  5. අරශේකශඩ් - ශබ ්කකාවක - අඹතී්දන මා් ාශආ  
අරශේකශඩ් - ශබ ්කකාවක - පූජාපිටිය මා් ා ශක ටස 
පුළු ව කර වීිතිරයුණු කිරීම (කිශකෝමීය ට්  0.5) 

  6. අකවතුශා ග - පූජාපිටිය මා් ාය පුළු ව කර වීිතිරයුණු 
කිරීම (කිශකෝමීය ට්  8. ) 

(ඈ) පීන ශන නගී. 

 
ගු මූලාසනාරූඪ මන්්රීතුමා 
(ைொண்புைிகு தமலமைதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ප්ර ථන අුක 42 - 2 9/0202- ( )  ාරු ශප්රයමකා ව ජයශසයකර 

මහතා. 
 

ගු බු ධික පතිසණ මහ ා 
(ைொண்புைிகு புத்திக பத்தி ண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  
ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   ාරු ශප්රයමකා ව ජයශසයකර 

ම්දත්රීතුමා ශවුවශව්ද මා එම ප්ර ථනය අහනවා.  

 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   එම ප්ර ථනයට පිළිතුර කබා දීම 
සාහා මම සති ශ:කක කාකය්ක ද වකා ිකටිනවා.  

 
ප්රශයීයන්ය මතු ිරනකදී දිරිපප් කිීමම  නිතයෝග කසන ලදී. 
வினொமவ ைற்தறொரு தினத்திற் சைர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

  
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   අ: ිරන ස ා ා්  ශආ 
ශන ිකටි ප්කණ  විප්කණ ිකයුද ම්දත්රීවරු්දශේ ප්ර ථන ිකය වක 
තසීම පිළිබාව - එම ම්දත්රීවරු ශවුවශව්ද - ාරු බුේධික පතිරණ 
ම්දත්රීතුමාට මා සථතුතිව්දත ශවනවා. 
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[ාරු බුේධික පතිරණ මහතා  
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කේ ැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගු තජ න්ස ්න් ප්රනාන්ු  මහ ා   
(ைொண்புைிகு ர ொன்ஸ்டன் பர்னொந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 
ූලකාසනාරූඪ ාරු ම්දත්රීතුමි   "පා් ිකශ් ්දතුව :ී්ද ක ව 

තීබිය යුතුය" ිත මා ශයෝජනා කරනවා.  

ප්රශයීයන්ය විමසන ලිරන්  සවා සේම  විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

පාර්ලිතේන්තුව ඊ  අනුකූලව අ. වා. 3.23   2021 ඔක්ත ෝබර් 
05 වන අඟහුවාදා පූ. වා. 10.00 වන ත ක් කේ ගිතේ ය. 

இதன்படி பி. ப. 3.23 ைணிக்கு பொ ொளுைன்றம், 2021  ஒக்ர ொபர் 

05, தசவ்வொய்க்கிழமை மு.ப. 10.00 ைணிவம  ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 3.23 p.m. until 10.00 a.m. on 
Tuesday, 05th October, 2021.  
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සැ.යු. 
 

ශමම වා් තාශ  අවසාන මුද්රණය සාහා සථවකීය කථාවක ි වීරිර කළ යුතු තී්ද :්කවුව ිපික ම්දත්රී්ද මි්ද පිටපත්ක ශාන 
 ි වීරිර කළ යුතු ්කාරය එහි පීහීිරිකව කු ණු ශක ට  පිටපත කීබී ශ:සතිය්ක ශන ද්කමවා  

හැන්සා්  සුසථකාරක ශවත කීශබන ශසය එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தைது உம யின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தைது பி தியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பி தி கிமடத்த இரு வொ ங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் ரவண்டும். 
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හැන්සා්  වාර් ා  
තක ළඹ 5  තප ේතහේන්තග ඩ  කිුළපන පාස  අාංක 163 දසන සථ්ානතයහි ිළහිටි 
සජතේ ප්රවෘ්ති තදපාර් තේන්තුතේ ිළහිටි සජතේ ප්රකාශයීයන කාර්යාාංශයීයතයන්  

මිල දී ග  හැක. 
 

තමම හැන්සා්  වාර් ාව  www.parliament.lk තවේ අඩවිතයන්  
බාග  හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பி திகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்ரஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அ சொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அ சொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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