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ෙප23ග4කව දැ67 8ෙම: ඇ< ,ශ්නය: 

ෙප!�ස් #ලධා&�ට සං()ත *මනාව ලබා *ම   
ජනා�ප- ජංගම ෙස.වෙ/* ජා-ක හැ12�ප3 ෙන!4ෙ5 අය6� කළ 89ගලය�   
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——————— 

 
අ.භා. 1.00ට පා*4ෙ7:�ව Hස් >ය.   

කථානායක�මා [ග� ක� ජය<Lය මහතා] NලාසනාOඪ >ය. பாரா�ம�ற� பி.ப.1.00 மணி��� ��ய!.  சபாநாயக#  அவ#க%  [மா'(மி� க) ஜய+ாிய] தைலைம வகி/தா#க%. 
The Parliament met at 1.00  p.m., 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the 
Chair. 

 

 

�ෙ�දන 
அறிவி���க	 

ANNOUNCEMENTS 

 

පා*4ෙ7:� ම:Q ග� සා4:ද Rසානායක 
මහතාෙS අභාවය பாரா�ம�ற உ�	பின� மா��மி� சா��த திசாநாய�கவின� மரண" 

DEATH OF HON. SALINDA DISSANAYAKE, MEMBER OF 
PARLIAMENT 

 
 
ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

=�ණෑගල �ස්@) පා��ෙ��� ම��, ග� සා��ද 

�සානායක මැ-�මාෙ� අභාවය මා ෙමම පා��ෙ���වට ද�වා 

BC�ෙ�  බලව3 කනගාDෙව#.  එ�මාෙ� අභාවය #සා අපට 

B6 F ඇ-  පාHව ගැන අප දැI ෙස. 6)වන අතර, එ�මාෙ� 

පJෙ5 අය ෙවත අපෙ� සා-ශය සංෙKගය Lකාශ කරන බව 

පා��ෙ���ව ෙව2ෙව� ද�ව2 කැමැ3ෙත4. 

ෙ� 	Mබඳ ෙශ�ක Lකාශ ෙය�ජනාව ම� �නයක* 

පා��ෙ���වට ඉ�&ප3 කර2 ඇත. 

 

40 ෙTඛනාRය 01ගැ:Vම 
சம��பி�க�ப�ட ப�திர�க	 

PAPERS PRESENTED 

 
ග� රWෆ් හY7 මහතා (නගර සැලZ7, ජල ස7පාදන සහ 
උසස් අධ]ාපන අමාත]�මා)  (மா'�மி� ற&2 ஹகீ� - நகர/ தி�டமிட6, நீ# வழ7க6 ம8
� உய# க6வி அைம:ச#) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning, Water 
Supply and Higher Education) 

ග� කථානායක�ම#, මම පහත සඳහ� වා�තා ඉ�&ප3 

කර4. 
 

(i) 2017 ව�ෂය සඳහා ෙWරාෙදXය Yශව්YදZාලෙ/ වා�[ක 
වා�තාව; 

(ii) 2017 ව�ෂය සඳහා ] ජයව�ධන8ර Yශව්YදZාලෙ/ 
කළමනාකරණ පශච්ා3 උපා� ආයතනෙ/ වා�[ක 
වා�තාව; 

(iii) 2017 ව�ෂය සඳහා ෙම!රDව Yශව්YදZාලෙ/ වා�[ක 
වා�තාව සහ ab� වා�තාව; 

(iv) 2017 ව�ෂය සඳහා ] ලංකා වයඹ Yශව්YදZාලෙ/ වා�[ක 
වා�තාව හා ab�; 

(v) 2017 ව�ෂය සඳහා ] ලංකා නැ ෙඟනfර Yශව්YදZාලෙ/ 
වා�[ක වා�තාව; 

(vi) 2017 ව�ෂය සඳහා මානව ශාසg් සහ සමාජ YදZා 	Mබඳ 
උසස ්අධZයනය සඳහා h ජා-ක මධZසථ්ානෙ/ වා�[ක 
වා�තාව; 

(vii) 2017 ව�ෂය සඳහා  ෙWරාෙදXය Yශව්YදZාලෙ/ මානව 
ශාසg් සහ සමාiය YදZා පශච්ා3 උපා� ආයතනෙ/ 
වා�[ක වා�තාව; 

(viii) 2017 ව�ෂය සඳහා කැලXය Yශව්YදZාලෙ/ ග�පහ 
Yjමාරkl ආ(�ෙKද YදZායතනෙ/ වා�[ක වා�තාව; 
සහ  

(ix) 2017 ව�ෂය සඳහා ෙක!ළඹ Yශව්YදZාලnය ප&ගණක 
අධZයනායතනෙ/ වා�[ක වා�තාව.  

 

එම වා�තා අධZාපනය හා මානව ස�ප3 සංව�ධනය 	Mබඳ 

ආංoක අp)ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය!q කළ (�යැr මම 

ෙය�ජනා කර4.    
 
,ශ්නය >මසන ලR:, සභා ස7මත >ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ග� ගය:ත ක�ණා^ලක මහතා (ඉඩ7 සහ 
පා*4ෙ7:� ,^සංස්කරණ අමාත]�මා හා ආ	` 
පා*ශ්වෙa  ,ධාන සං>ධායක�මා)  (மா'(மி� கய;த  க)ணாதில�க - காணி ம8<� பாரா� ம�ற ம<சீரைம2( அைம:ச)� அரசா7க� க�சியி�  =த8ேகாலாசா?�) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

ග� කථානායක�ම#, Y6�බල, බලශ)- සහ වZාපාර 

සංව�ධන අමාතZ�මා ෙව2ෙව� 2015 ව�ෂය සඳහා ] ලංකා 

t#තZ  

බලශ)- අ�කා&ෙ/ වා�[ක වා�තාව මම ඉ�&ප3 කර4.  

එම වා�තාව බලශ)- 	Mබඳ ආංoක අp)ෂණ කාරක 

සභාව ෙවත ෙය!q කළ (�යැr මම ෙය�ජනා කර4.    
 
,ශ්නය >මසන ලR:, සභා ස7මත >ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 
 
ග� ගය:ත ක�ණා^ලක මහතා  (மா'(மி� கய;த  க)ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම#, මහාමා�ග හා මා�ග සංව�ධන සහ 

ඛ#ජ ෙත5 ස�ප3 සංව�ධන අමාතZ�මා ෙව2ෙව� 2016 

ව�ෂය සඳහා ලංකා ඛ#ජ ෙත5 w-ගත සංස්ථාෙK වා�[ක 

වා�තාව මම ඉ�&ප3 කර4.  

771 772 



පා��ෙ���ව 

එම වා�තාව බලශ)- 	Mබඳ ආංoක අp)ෂණ කාරක සභාව 

ෙවත ෙය!q කළ (�යැr මම ෙය�ජනා කර4.    
 

,ශ්නය >මසන ලR:, සභා ස7මත >ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 

ග� ගය:ත ක�ණා^ලක මහතා  (மா'(மி� கய;த  க)ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම#, #වාස, ඉ�xy� සහ සංස්කෘ-ක 

කට(� අමාතZ�මා ෙව2ෙව� මම පහත සඳහ� වා�තා ඉ�&ප3 

කර4. 
 

(i) 2014 අංක 33 දරන ඉ�xy� ක�මා�ත සංව�ධන පනෙ3 
52(2) වග�-ය සමඟ xයYය (� එ} පනෙ3 58 
වග�-ය යටෙ3 �රකවරය� �යාප�ංl xyම 
ස�බ�ධෙය� #වාස, ඉ�xy� සහ සංසක්ෘ-ක කට(� 
අමාතZවරයා YB� සාදන ල6ව, 2019 මා�� 08 �නැ- 
අංක 2113/63 දරන අ- Yෙශ.ෂ ගැස� පgෙ/ පළ කරන 
ලද #ෙය�ග; 

(ii) 2014 අංක 33 දරන ඉ�xy� ක�මා�ත සංව�ධන පනෙ3 
53(2) සහ 54(1)(අ) වග�- සමඟ xයYය (� එ} පනෙ3 
58 වග�-ය යටෙ3 අ�යාචනා කා�ය පCපාCය 
ස�බ�ධෙය� #වාස, ඉ�xy� සහ සංසක්ෘ-ක කට(� 
අමාතZවරයා YB� සාදන ල6ව, 2019 මා�� 28 �නැ- 
අංක 2116/47 දරන අ- Yෙශ.ෂ ගැස� පgෙ/ පළ කරන 
ලද #ෙය�ග; සහ 

(iii) 2014 අංක 33 දරන ඉ�xy� ක�මා�ත සංව�ධන පනෙ3 
55(2) වග�-ය සමඟ xයYය (� එ} පනෙ3 58 
වග�-ය යටෙ3 ෙත!ර�� ෙ5ක� කා�යාලය 
ස�බ�ධෙය� #වාස, ඉ�xy� සහ සංසක්ෘ-ක කට(� 
අමාතZවරයා YB� සාදන ල6ව, 2019 මා�� 28 �නැ- 
අංක 2116/48 දරන අ- Yෙශ.ෂ ගැස� පgෙ/ පළ කරන 
ලද #ෙය�ග. 

එම #ෙය�ග ෙස�ඛZ හා මානව tභසාධනය, සමාජ 

සYබලගැ�Fම 	Mබඳ ආංoක අp)ෂණ කාරක සභාව ෙවත 

ෙය!q කළ (�යැr මම ෙය�ජනා කර4.    
 
,ශ්නය >මසන ලR:, සභා ස7මත >ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
 

ආං#ක අ$%ෂණ කාරක සභා වා*තා 
 �ைறசா� ேம�பா�ைவ� �� அறி�ைகக	 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

ග� ච:Rම ගමෙS මහතා (மா'(மி� ச;திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 

ග� කථානායක�ම#, බලශ)- 	Mබඳ ආංoක අp)ෂණ 

කාරක සභාව ෙවත ෙය!q කරන ලද, "] ලංකා Y6�බල 

(සංෙශ�ධන) පන3 ෙකD�පත" ස�බ�ධෙය� h එ} කාරක 

සභාෙK වා�තාව මම ඉ�&ප3 කර4.  

ග� කථානායක�ම#, ෙමම ආංoක අp)ෂණ කාරක සභා 

වා�තාෙK ආ�Hjම වZවස්ථා2�ලභාවය සලකා බැ�මට w- 

ෙකD�ප3 ස�පාදක ෙවත ෙය!q කරලා -ෙබනවා. ඒ අ2ව අද 

උෙ9 ඒ ස�බ�ධ වා�තාව අප ෙවත ලැ�ණා. w- ෙකD�ප3 

ස�පාදක YB� සකසන ලද එම වා�තාෙK සඳහ� සංෙශ�ධන අද 

�න කාරක සභාෙK* ඉ�&ප3 xyමට බලාෙප!ෙර!3� ෙවන බව 

Lකාශ කර BCනවා.  
 

සභාෙ7සය මත ^cය d�යe �ෙය�ග කරන ල8. சபா�ட�தி� இ��க� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ෙපDස7 
ம��க	 
PETITIONS 

 
 

ග� අෙශ�% අෙfgංහ මහතා (,වාහන හා g>T hව: 
ෙසiවා රාජ] අමාත]�මා) (மா'(மி� அேசா� அேபசி7க - ேபா��வர/! ம8<� சிவி6 விமான: ேசைவக% இராஜா7க அைம:ச#)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - State  Minister of Transport 
and Civil Aviation) 

ග� කථානායක�ම#, =�ණෑගල, Y5ෙග!ඩව3ත, අංක 28 

දරන ස්ථානෙයf ප�ංl �. tව�6�ෙග!ඩ මහ34යෙග� ලැ�b 

ෙප3සම) මම 	Mග�ව4.  
 

ග� අjD මා:නkෙප�ම මහතා (මහවැ4 සංව*ධන හා 
පLසර රාජ] අමාත]�මා) 
(மா'(மி� அஜி/ மா�ன2ெப)ம - மகாவB அபிவி)/தி ம8<� C8றாட6 இராஜா7க அைம:ச#) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma - State Minister of  
Mahaweli Development and Environment) 

ග� කථානායක�ම#, ය)කල, B&ෙදරණව3ත, අංක 

48/15/1 දරන ස්ථානෙයf ප�ංl ආ�.�.ෙ�.ආ�. �යද�ශණ 

මහතාෙග� ලැ�b ෙප3සම) මම 	Mග�ව4.  

 
ග� මl:දාන:ද අmDගමෙS මහතා (மா'(மி� மஹி;தான;த அD/கமேக) 
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ග� කථානායක�ම#, ග�ෙප!ල හරහා, �තලාව, මලංගqව, 

"Yජය ] #වස" යන �	නෙයf ප�ංl ෙ�.ආ�.ඒ.ආ�.ආ�. 

රණ�ංග මහතාෙග� ලැ�b ෙප3සම) මම 	Mග�ව4. 
 

ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 
ග� රං�3 Bයඹලා	Cය මහතා - [සභා ග�භය �ළ නැත.] 
 

ග� �මT ලා:සා මහතා  (மா'(மி� நிம6 லா�சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 

ග� කථානායක�ම#, මම ෙග!තDව, නව නගරය, 

ෙද!ඩ�ගාන #වාස ෙය�ජනා jමය යන �	නෙයf ප�ංl 

ක�ණාර3න Fරම� මහතාෙග� ලැ�b ෙප3සම) 	Mග�ව4. 

 
ග� (ෛවද]) න4:ද ජය^ස්ස මහතා (மா'(மி� (ைவ/திய கலாநிதி) நளி;த ஜயதி�ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ග� කථානායක�ම#, මම පහත සඳහ� ෙප3ස� හය 

	Mග�ව4. 

(1) ක�තර - ද=ණ, qස�්� ප5�ය පාර, අංක 53-A දරන 
සථ්ානෙයf ප�ංl ඒ.එ5.එ�. &කාස ්ෆා�) මහතාෙග� 
ලැ�b ෙප3සම; 

773 774 

[ග�  ගය�ත ක�ණා-ලක මහතා] 
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(2) කHෙවල, ෙක!රෙත!ට, ��අඳෙහ.න, ඉt�B& උයන, 
අංක 656/28 දරන සථ්ානෙයf ප�ංl �. ල)ෂ�් දසනායක 
මහ34යෙග� ලැ�b ෙප3සම; 

(3) =�ණෑගල, ෙප!�හැර, අqbගම, අංක 365 දරන 
සථ්ානෙයf ප�ංl ෙ).එ�. x&බ�ඩා මහතාෙග� 
ලැ�b ෙප3සම; 

(4) f�ටාන, ජය�- මාවත, අංක 276/4D දරන සථ්ානෙයf 
ප�ංl. ඕ.එ�.�. ගැqb මහතාෙග� ලැ�b ෙප3සම; 

(5) පාන6ර, B&5 ජෑ�ස ්මාවත, අංක 88/5B දරන සථ්ානෙයf 
ප�ංl රාෙ��� එස.් Yෙ�Bංහ මහතාෙග� ලැ�b 
ෙප3සම; සහ 

(6) අ��වාෙත!ට, යාල, ඉJHෙග!ඩ යන �	නෙයf ප�ංl 
ඩ��K.එ5.ඒ.�.එ�. හ�ෂණ මහතාෙග� ලැ�b 
ෙප3සම. 

 
ඉRLපD කරන ලද ෙපDස7  මහජන ෙපDස7 01බඳ කාරක 

සභාවට පැවLය d� යe �ෙය�ග කරන  ල8. சம�	பி�க	ப�ட ம �கைள	 ெபா�ம � !"#�!$ சா�ட� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
 

,ශ්නවලට වා/ක 01�� 
வினா�க��� வா� ல விைடக	 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 
Lශ්න අංක 1 - 4/'18 - (3), ග� ෙහ.ෂා Yතානෙ� මහතා - [සභා 

ග�භය �ළ නැත.] 
 

 

  mFගල ෙfස7වල ,ෙ3ශය: පLසර pෂණය   #$கல ேபச"வல பிரேதச": 'ழ( மாசைடத(  
LUNUGALA BESAMWALA   AREA:  ENVIRONMENTAL 

POLLUTION    
132/'18 

 
2.  ග� චq:ද > ෙrgL මහතා  (மா'(மி� சமி;த விேஜசிறி)  
 (The Hon. Chaminda Wijesiri) 

අ�ාමාතZ�මා සහ ජා-ක L-ප3-, ආ� ක කට(�, නැවත 

ප�ංl xy� හා 8න�3ථාපන, උ�� පළා3 සංව�ධන සහ 

ෙය�වන කට(� අමාතZ�මාෙග� ඇ¡ Lශ්නය - (2): 

(අ) (i) බ65ල �ස@්)කෙ/ "£bගල ෙ�ස�වල" න4� 
සංචාරක අවධානය) �නාග3 Lෙ9ශය) -ෙබන 
බව3; 

 (ii) එම සථ්ානය හා එම සථ්ානය අවට දැI ප&සර 
¤ෂණයකට ල) F ඇ- බව3; 

 එ�මා ද�ෙ�ද? 

(ආ) එම සථ්ානෙ/ B6වන ප&සර ¤ෂණය අවම xyමට 
අමාතZාංශය ග2 ලබන 	යවර කවෙ�ද ය�න එ�මා 
ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ඇ) ෙන!එෙස. න�, ඒ ම�ද? 

பிரதம அைம0ச1� ேதசிய ெகா2ைகக2, ெபா1ளா தார அ4வ)க2, மீ2�6ேய7ற�, �ன� வா8வளி��, வட�� மாகாண அபிவி1!தி ம7
� இைளஞ� அ4வ)க2 அைம0ச1மானவைர� ேக/ட வினா: 
(அ) (i) ப�ைள மாவ
ட�தி� "��கல ேபச�வல" எ�� ெபயாி� ���லா� �ைறயி  கவன�ைத ஈ
#$ெகா%&'ள பிரேதச ெமா � இ*$கி றெத பைத+�;  (ii) ேம�ப# இட-� அ.விட�ைத/ ��றி அைம0 �'ள பிரேதச-� பாாிய 1ழ� மாசைடத�$3 உ'ளாகி+'ளெத பைத+�; அவ� அறிவாரா? 

(ஆ) ேம�ப# இட�தி� நைடெப�� ��றாட� மாசைட தைல 3ைற7பத�3 அைம/� ேம�ெகா'8� நடவ#$ைக யாெத பைத அவ9 இ/சைப$3 அறிவி7பாரா? (இ) இ ேற�, ஏ ? 
 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies, Economic Affairs, Resettlement and 
Rehabilitation, Northern Province Development and 
Youth Affairs:  

 

(a) Is he aware that- 

 (i) there is a place of tourist attraction known 
as “Lunugala Besamwala” in Badulla 
District; and 

 (ii) that place and its environment have been 
affected by severe environmental 
pollution?  

(b) Will he inform this House of the steps the 
Ministry intends to take to minimize 
environmental pollution taking place at that 
place? 

(c) If not, why?  

 
ග� අjD මා:නkෙප�ම මහතා 
(மா'(மி� அஜி/ மா�ன2ெப)ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ග� කථානායක�ම#, අ�ාමාතZ�මා සහ ජා-ක L-ප3-, 

ආ� ක කට(�, නැවත ප�ංl xy� හා 8න�3ථාපන, උ�� 

පළා3 සංව�ධන සහ ෙය�වන කට(� අමාතZ�මා ෙව2ෙව� 

මා එම Lශ්නයට 	M�ර ෙදනවා. 

(අ) (i)    ඔK. 

 (ii) ෙමම Lෙ9ශයට ෙ9§ය හා Yෙ9§ය සංචාරකය� 
Yශාල වශෙය� පැ4ෙණන අතර, ඔJ� බැහැර 
කරන අප�වZව�� අවට ප&සරයට හා# B6 වන 
බව3, ඒ #සා පා&ස&ක ගැට£ ¨ස) ම� F ඇ- 
බව3 මධZම ප&සර අ�කා&ය YB� වා�තා කර 
ඇත. 

(ආ)  ෙ�ස�වල න� Lෙ9ශය සංචාරය සඳහා t6t සථ්ානය) 
වශෙය� �(b කළ හැx බැY�, එම සථ්ානය -රසරව 
භාYතය සහ සංර)ෂණය සඳහා පහත ෙය�ජනා 
©යා3මකෙක!ට සංචාරක ආක�ෂණය �නා ගැwමට3, 
ආර)[තව නැරªම සඳහා සංව�ධනය xyමට3, අY�ම3 
කසළ බැහැර xyම අවම xyමට අවශZ ©යාමා�ග 
ගැwමට3 අවශZ 	යවර ග�නා ෙලස £bගල Lාෙ9§ය  

775 776 



පා��ෙ���ව 

 

 සභාවට සහ ඌව පළා3 සංචාරක අමාතZාංශයට ද�වා 
යැFමට මධZම ප&සර අ�කා&ය YB� කට(� කර ඇත. 

 ෙය�ජනා 

 ෙ�ස�වල නාන සථ්ානයට ළඟා Fම සඳහා ආර)[ත 
ගම� මා�ගය) සකස ්xyම. 

 ෙමම සථ්ානය කසM� ෙත!ර සථ්ානය) ෙලස 
පව3වාෙගන යෑමට අවශZ ©යාමා�ග ගැwම. 

 ෙමම සථ්ානෙ/ මදZසාර භාYතය ස�¬�ණෙය�ම 
වැළැ)Fමට අවශZ ©යාමා�ග ගැwම. 

 ඉහත ©යාමා�ග ගැwම සඳහා තාවකා�ක qර =Cය) 
ෙමම සථ්ානෙ/ සථ්ා	ත xyමට3, ෙ�ස�වල නැරªමට 
පැ4ෙණන සංචාරකය�ට අවශZ උපෙදස ් මාලාව  ඒ 
සථ්ානෙ/ Lද�ශනය xyම. 

 ෙමම ©යාමා�ග ග#4� ප&සර ¤ෂණය අවම xyමට 
කට(� xyම £bගල Lාෙ9§ය සභාව ස� වග}ම) ෙK. 

(ඇ)  පැන  ෙන!න. 

 
 

ග� චq:ද > ෙrgL මහතා (மா'(மி� சமி;த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ග� කථානායක�ම#, 	M�� ලබා *ම ගැන ග� 
ඇම-�මාට  ස්�-ව�ත වනවා.   "ෙ�ස�වල" £bගල Lෙ9ශෙ/ 
-ෙබන ස්ථානය). ග� රාජZ අමාතZ�ම#, මම පැහැ��වම 
ද�නවා, #ලධා&�ට ෙ� උ3තරය තමr එව�න B9ධ ව�ෙ� 
xයලා. ෙම!කද, ඒකට ෙහ.�ව) -ෙබනවා. මා xයන ස්ථානයට 
අදාළ 	M�ර ඒ අයට එව�න බැහැ. ඒකට ෙහ.�ව මා xය�න�. 
ග� රාජZ අමාතZ�ම#, මා ඔබ�මාෙ� අවධානය ෙය!q 
කරවනවා, 2017.10.23 �න මා YB� යවන ලද �	යට මධZම 
ප&සර අ�කා&ය YB� එවන ලද UPO/BD/07/02/18/17 දරන 
�	ය ෙකෙරf. ග� රාජZ අමාතZ�ම#, මධZම ප&සර අ�කා&ය 
#=3 කළ ෙ� �	ෙ/ සඳහ� ව�ෙ�, *ලා -ෙබන ප&සර 
බලපgය) අවලං± xyම ගැනr. ෙ� xයන ජල ර)[තෙ/ සහ 
ඒ t�දර Lෙ9ශය �ළ ග5 crusher එක) -ෙබනවා. නq3, ෙ� 
Lශ්නයට 	M�ර වශෙය� සඳහ� කර  -ෙබ�ෙ�, ෙවන3 
කාරණය). Yය (3ෙ3, ෙම�න ෙ� �	යට අ2ව කට(� කරන 
එකr. එය අr� කර�න xයලා තමr මධZම ප&සර අ�කා&ය 
xයලා -ෙබ�ෙ�.  ග� රාජZ අමාතZ�ම#. එය ඉව3 කළ 
(�r, ඒක අනවසර එක), ඒක wතZ2�ල නැහැ xයලා අදාළ 
Lාෙ9§ය සභාෙව� ද �	ය) #=3 කර -ෙබනවා. ඒ වාෙ�ම, 
එය මා�ග ර)[තයකr හදා -ෙබ�ෙ�. එය, පළා3 සභා පාර); 
PRDA පාර). PRDA එෙ) අධZ)ෂවරයා �(ම) යවනවා.  ඒ 
තමr, එය වහාම ඉව3 කර ග�න xයන �(ම. ෙමය *�ඝ 
කා�නව -ෙබන Lශ්නය). ඒ ග5 වළ -�ම මහා Yශාල 
පා&ස&ක ගැට£ව). මධZම ප&සර අ�කා&ය 6� බලපgය ඔJ� 
අවලං± කරග�නවා. ඒ වාෙ�ම, Lාෙ9§ය ෙ5ක� �යන 
�	ය=3 -ෙබනවා. ෙ� Bය£ #ලධා&� අතර wතZ2�ලව �	 
ºවමා� කළාට ඒ ග5 crusher එක අr� කර ගැwම සඳහා තවම 
කට(� කරලා නැහැ. ඒ ග5 crusher එක ෙය!දාෙගන අදට3 ග5 
කඩනවා.  

ග� රාජZ අමාතZ�ම#, මධZම ප&සර අ�කා&ෙ/ ඒ 

#ලධා&� තම�ෙ� රාජකා&ය හ&යාකාරව ඉෂ්ට B9ධ කළ3 

ප&සර අමාතZාංශෙ/ ඇම-වරයා -ඔබ�මා රාජZ ඇම-වරයා- 

ෙ9ශපාලන වශෙය� එයට වZංගෙය� අවසර ලබා *ලා 

-ෙබනවා. ඒක ෙවන3 කාෙ�ව3 ෙන!ෙවr, ඌව පළාෙ3 

Lධාන ඇම-�මාෙ� ග5 crusher එක.         

ෙ� ආයතන Bය5ෙල�ම ෙ� ග5 වළ අවලං± කර�න 

xයලා �	 ºවමා� Jණ3, ප&සරයට හා# කරන Y�යට, t�දර 

Lෙ9ශවලට හා# කරන Y�යට, ජල ර)[තවලට හා# කරන 

Y�යට අදට3, දැනට3, ෙහටට3 ෙ� crusher එක -ෙ/Y. මම 

අහ�ෙ�, ඔබ අමාතZාංශෙ/ අමාතZවරයාෙ� දැ2ව3කම #සා 

ෙ� #ලධා&�ට ෙ� ග5 වළ අr� කර�න බැ& ෙවලා 

-ෙබනවා xයන කාරණය ඔබ�මා 	Mග�නවාද xයලාr. 

 
ග� අjD මා:නkෙප�ම මහතා 
(மா'(மி� அஜி/ மா�ன2ெப)ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ග� ම���ම#, ඔබ�මා බ65ල Lෙ9ශය ගැන, ඒ 

�ස්@)කය ගැන අවධානය ෙය!q කරලා ප&සරය ගැන ෙස!යා 

බැ�ම 	Mබඳව Yෙශ.ෂෙය�ම ස�්-ව�ත ෙවනවා. ඒ වාෙ�ම 

කනගාDෙව� xය�න ඕනෑ, ෙ� Lශ්නෙ/ ෙක!තැනකව3 

crusher එක) ගැන සඳහ� ෙවලා නැ- බව. "සංචාරක අවධානය 

�නා ග3 Lෙ9ශය) -ෙබන බව3, එම Lෙ9ශය ප&සර ¤ෂණයට 

ල)F ඇ- බව3, එම ¤ෂණය අවම xyමට අමාතZාංශය ග�නා 

	යවර ෙම!නවාද?" xයලාr ෙ� Lශ්නෙය� අහලා -ෙබ�ෙ�. 

ඔබ�මා xය8 ෙ� crusher එක ගැන ෙ� Lශ්නෙ/ සඳහ� 

ෙන!Fම3, අපට ඒ ගැන අවධානය ෙය!qෙන!කරFම ගැන3 

කනගාDව Lකාශ කරනවා. ෙ� Lශ්නෙ/ ෙක!තැනකව3 crusher 

එක) ගැන සඳහ� කරලා නැහැ; සංචාරක වZාපාරය ගැනr 

සඳහ� ෙව�ෙ�. නq3, ඔබ�මා xය�ෙ� ඇ3ත. ඔබ�මා ඒ 

Lෙ9ශෙ/ iව3 ෙවන ම��වරයාෙ�. එම #සා ඒ crusher එක 

ගැන ෙවනම ෙස!යා බැ�ම සඳහා කට(� කරලා, ඔබ�මාට 

අවශZ 	M�ර මම ලබා ෙද�න�.  

 
ග� චq:ද > ෙrgL මහතා (மா'(மி� சமி;த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ඔබ�මා xයන ෙ9 කරන ඇම-වරෙය).   වග}� 

ස�භාරය) ඉD කරන ඇම-වරය= හැCයට ඔබ�මා xයන ෙ9 

මම Yශ්වාස කරනවා. මම ඔබ�මාට ඉ�&ප3 කර�න�, ෙ� ග5 

වළ අවලං± කර�න xයලා මධZම ප&සර අ�කා&ෙය�, 

Lාෙ9§ය සභාෙව�, Lාෙ9§ය ෙ5ක� කා�යාලෙය�, පළා3 

මා�ග සංව�ධන ෙදපා�තෙ���ෙK ෙ5ක�වරයා සහ 

අධZ)ෂවරයා එවා -ෙබන �(�. ග� රාජZ ඇම-�ම#, 

ඇ3තටම ෙ� #ලධා&� පK. ෙම!කද, එ�ම�ලා Yශාල 

කා�යභාරය) කරනවා. ෙ� ස�බ�ධව �ස්@) ස�බ�pකරණ 

ක4DෙK* සාකkඡා h �	 පවා මා ළඟ -ෙබනවා. මම ඒවා3 

ඔබ�මාට ෙද�න�.  මම ෙ� 	Mබඳව ෙන!ෙබ� �නx�  නැවත 

තව3 Lශ්නය) අහනවා. ෙ� ගැන ෙස!යා බලා මම ෙ� xයන 

කාරණය ඇ3ත) න�, ඔබ�මා ෙක!kචර කාලය) ග�නවාද 

ෙ� ග5 වළ නව3ව�න? මධZම ප&සර අ�කා&ෙ/ 

#ෙය�ගයකට 	D පාලා, ඒ #ෙය�ගය ©යා3මක ෙන!කර දැ� 

අJ�6 ෙදක) Yතර ගත ෙවලා -ෙබනවා. දැ� ඔබ�මා xයනවා, 

ෙ� ගැන ෙස!යා බලා නව3වනවා xයලා. ඔබ�මා xයන ෙ� 

Bය£ ෙ9 සතZය න�, ඔබ�මාට  ෙක!kචර කාලයx� ඒක නතර 

xyෙ� හැxයාව) -ෙබනවාද?  

 
ග� අjD මා:නkෙප�ම මහතා 
(மா'(மி� அஜி/ மா�ன2ெப)ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මාසය) ඇ�ළත xයලා xය�න 8�ව�. ග� ම���ම#, 

ඇ3තටම ඔබ�මා ඒ ගෙ� එ)ෙකනා.  ඔබ�මා #වැර�r. නq3, 

ෙ� Lශ්නෙ/ සඳහ� ෙවලා -ෙබ�ෙ� සංචාරක වZාපාරය) 

ගැන. ඒකr මට crusher  එක) ගැන fත�න බැ& ෙවලා 

-ෙබ�ෙ�. ෙ�ක සංචාරක  Lෙ9ශය). සංචාරක වZාපාරයට 

බලපාන පා&ස&ක ගැට£ 	Mබඳ තමr Lශ්නෙ/ සඳහ� ෙවලා 
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[ග�  අ�3 මා�නWෙප�ම මහතා] 
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-ෙබ�ෙ�. නq3 ඔබ�මා ෙ� නඟන Lශ්නය crusher එකක 

Lශ්නය) න�, අ#වා�යෙය�ම මම ඔබ�මා ෙව2ෙව� ඒ 

කට(3ත කරනවා. ඒ ගැන ෙහ!යා බලා මම ඔබ�මාට වා�තා 

කර�න�. 

 
ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

ග� රාජZ අමාතZ�ම#,  ෙස!යා බලා ඒ ස�බ�ධ  

©යාමා�ග ග�න.  
 
 

මහවැ4 සංව*ධන හා පLසර අමාත]ාංශයට ෙව: 
 කළ ,^පාදන: >ස්තර  மகாவ� அபிவி��தி ம*�" +*றாட( அைம,+�� ஒ��க	ப.ட நிதி: விபர" 

 ALLOCATIONS FOR MINISTRY OF MAHAWELI  
DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT: DETAILS 
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3. ග� (ෛවද]) න4:ද ජය^ස්ස මහතා (மா'(மி� (ைவ/திய கலாநிதி) நளி;த ஜயதி�ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

අ�ාමාතZ�මා සහ ජා-ක L-ප3-, ආ� ක කට(�, නැවත 

ප�ංl xy� හා 8න�3ථාපන, උ�� පළා3 සංව�ධන සහ 

ෙය�වන කට(� අමාතZ�මාෙග� ඇ¡ Lශ්නය- (1): 
 

(අ) (i) 2017 ව�ෂය සඳහා Yස�ජන පනත ම½�, 
ප&¬රක ඇසත්ෙ��� ම½� හා ෙවන3 අ-ෙ�ක 
L-පාදන ම½� මහවැ� සංව�ධන හා ප&සර 
අමාතZාංශය   ෙවත ෙව� කරන ලද ¾ලZ 
L-පාදන ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ�ද; 

 (ii) 2017 ව�ෂය �ළ එම අමාතZාංශය ම½� Yයද� 
කළ q� qදල ෙක!පමණද;  

 (iii) එය ෙව� කළ q� L-පාදනවල L-ශතය) ෙලස 
ෙක!පමණද;  

 (iv) ඉ-& h ¾ලZ L-පාදන Lමාණය ෙක!පමණද;  

 (v) එය ෙව� කළ q� L-පාදනවල L-ශතය) ෙලස 
ෙක!පමණද;   

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද?   

(ආ) ෙන!එෙස. න�, ඒ ම�ද? 

 பிரதம அைம/ச*� ேதசிய ெகா'ைகக', ெபா*ளாதார அ�வ�க', மீ'3#ேய�ற�, ?ன9வா@வளி7?, வட$3 மாகாண அபிவி*�தி ம��� இைளஞ9 அ�வ�க' அைம/ச*மானவைர$ ேக
ட வினா:  
(அ) (i) 2017 ஆ� ஆ%&$கான ஒ�$கீ
&/ ச
ட� Fல� மீ'நிர7? மதி7G&க' ம��� ேவ� ேமலதிக நிதி ஒ�$கHக' Fல� மகாவI அபிவி*�தி ம��� ��றாட� அைம/�$3 ஒ�$க7ப
ட நிதி ஒ�$கHகளிI*0� ெவ. ேவறாக  யாைவ; 
 (ii) 2017 ஆ� ஆ%& அ0த அைம/சினா� ெசலவிட7ப
ட ெமா�த� ெதாைக எ.வளJ; 

 (iii) இ� ஒ�$க7ப
ட ெமா�த நிதி ஒ�$கH களிI*0� எ�தைன Kத�; 
 (iv) மீதியாகJ'ள நிதி ஏ�பா&க' எ.வளJ; 
 (v) இ� ஒ�$க7ப
ட ெமா�த நிதி ஒ�$கHகளி I*0� எ�தைன Kத�;  எ பைத அவ9 இ/ சைபயி� அறிவி7பாரா ? 
(ஆ) இ ேற� ஏ ?  
 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies, Economic Affairs, Resettlement and 
Rehabilitation, Northern Province Development and 
Youth Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) separately, the financial allocations made 
for the Ministry of Mahaweli Development 
and Environment pertaining to the year 
2017 by way of the Appropriation Act, 
Supplementary Estimates and the other 
additional provisions;  

 (ii) the total amount of money spent by the 
aforesaid Ministry in year 2017;  

 (iii) the percentage of aforesaid sum as against 
the total allocations made; 

 (iv) the balance amount of financial allocations; 
and 

 (v)  the percentage of aforesaid sum as against 
the total allocations made? 

(b) If not, why? 

 

ග� අjD මා:නkෙප�ම මහතා 
(மா'(மி� அஜி/ மா�ன2ெப)ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ග� කථානායක�ම#, ග� අ�ාමාතZ�මා සහ ජා-ක 

L-ප3-, ආ� ක කට(�, නැවත ප�ංl xy� හා 8න�3ථාපන, 

උ�� පළා3 සංව�ධන සහ ෙය�වන කට(� අමාතZ�මා 

ෙව2ෙව� මා එම Lශ්නයට 	M�ර ෙදනවා.   

(අ)  (i)  2017 ව�ෂය සඳහා මහවැ� සංව�ධන හා ප&සර 
අමාතZාංශය ෙවත ෙව� කළ L-පාදන පහත 
ප&� ෙK. 

  Yස�ජන පනත ම½� ෙව� කළ  L-පාදන               
�. 49,097,766,000.00 

  අ-ෙ�ක L-පාදන �. 266,781,825.00 

 (ii)   2017 ව�ෂය �ළ අමාතZාංශය ම½� Yයද� කළ 
q� qදල �	ය5 38,070,147,440.00 

 (iii)  ෙව� කළ q� L-පාදනවල L-ශතය) ෙලස 
77% 

 (iv)   ඉ-& h ¾ලZ L-පාදන Lමාණය                                 
�. 11,294,400,385.00 

 (v)    ෙව� කළ q� L-පාදනවල L-ශතය) ෙලස 
23% x. 

(ආ)  පැන ෙන!න. 
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පා��ෙ���ව 

ග� (ෛවද]) න4:ද ජය^ස්ස මහතා (மா'(மி� (ைவ/திய கலாநிதி) நளி;த ஜயதி�ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ග� කථානායක�ම#, මෙ� පළq අ�� Lශ්නය ෙමයr.  

ග� රාජZ අමාතZ�ම#, මෙ� ෙ� Lශ්නය ඔබ�ම�ලාෙ� 

අමාතZාංශයට ඍÁව අr- නැ- Jණාට, ෙමම Lශ්නය ප&සරයට 

ස�බ�ධ බරපතළ Lශ්නය).  

ඔබ�මා ද�නවා, ෙකරවල	Cෙ/ =b ෙග!ඩ ගැfලා, ෙග!ඩ 

ගැfලා #සා, එතැ#� එහාට =b භාර ග�න එක නතර කරලා 

-ෙබන බව. ඒ #සා දැ� ෙක!ළඹ =b එක� කර�ෙ� නැහැ. 

=b Lශ්නය ෙ� Y�යට YC� Yට ම� ෙවනවා. 

තq�නා�ෙස.ලා3 "ව1ෙර� ෙගව5 හදනවා වාෙ�" ෙම!ක) හ& 

උ3තරය) තමr ෙද�ෙ�. ෙ� Lශ්නයට,  අද ෙකරවල	Cෙ/ 

ම�ෙවලා -ෙබන  ෙ� Lශ්නයට ලබා ෙදන Yස1ම =ම)ද xයන 

එක මම දැන ග�න කැමැ-r. 

 
ග� අjD මා:නkෙප�ම මහතා 
(மா'(மி� அஜி/ மா�ன2ெப)ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

අ	 "ව1ෙර� ෙගව5 හදනවා වාෙ�" උ3තර ෙදනවා. ඔබ�මා 

"ෙක!ෙහ.ද ය�ෙ� ම5ෙ5 ෙප!5" වාෙ� අ�� Lශ්න අහනවා. 

ඔබ�මා මට ෙ� Lශ්නය ෙය!q කරලා -ෙබ�ෙ�,-[බාධා 

xyම)] ග� ම���ම#, ඔබ�මා ෙ� Lශ්නය ෙය!q කරලා 

-ෙබ�ෙ� අෙW අමාතZාංශෙ/ 2018 ව�ෂෙ/ qද5 වැය xyම 

ස�බ�ධවr. නq3, ෙකරවල	Cය කසළ අංගනෙ/ වග}ම භාර 

අරෙගන -ෙබ�ෙ� Megapolis and Western Development 

අමාතZාංශය. ෙ� ෙවලාෙK ඒ ග� ඇම-�මා ඉ�නවා. එ�මා ඒ 

Lශ්නයට උ3තර ෙදr. [බාධා xyම)] නැහැ. ග� ම���ම#, 

එ) එ) අමාතZාංශ YB� වැඩ ෙබදාෙගන -ෙබනවාෙ�. ෙහ!ඳ  

ෙවලාවට ඔබ�මාෙ� Lශ්නයට උ3තර ෙද�න ග� ඇම-�මා 

ෙ� සභාෙK ඉ�නවා. [බාධා xyම)] 

 
ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ!ඳr,   ග� පාඨ� ච�	ක රණවක අමාතZ�මාට 	M�� 

ෙද�න අවස්ථාව ෙදq.   

 
ග� පාඨu ච70ක රණවක මහතා (මහානගර හා 
බස්නාlර සංව*ධන අමාත]�මා) 
(மா'(மி� பா�டளி ச�பிக ரணவ�க - மாநகர ம8<� ேம6 மாகாண அபிவி)/தி அைம:ச#) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 

ග� කථානායක�ම#, ග� ම���මා YB�  පැන න�ෙK 

ඉතා වැදග3 Lශ්නය). අ	 කJ�3 ද�නවා, �ෙත!ටq5ෙ5 

ඇ- h ෙÎදවාචකය. ඒ B9�ෙය� පස්ෙස. ෙක!ළඹ කසළ දැ�මට 

ස්ථානය) නැ- Jණා. ඒ අවස්ථාෙK මාස ෙදක), �න) යන 

�� තැ� තැ�වලට කසළ ෙග#f� දැ�මා. නq3, මහජන 

Yෙර�ධතා #සා අවසානෙ/ ෙක!ළඹ නගරෙ/ ස්ථාන ගණනාවක 

කසළ අ-Yශාල Lමාණය) -ෙට!� 6,000කට අ�ක Lමාණය)- 

ෙග!ඩ ගැfලා, ෙඩං± උව6ර ඇ-ෙවලා, ෙක!ළඹ නගර 

සභාවටව3, පළා3 සභාවටව3, අභZ�තර හා ස්වෙ9ශ කට(� 

සහ පළා3 සභා හා පළා3 පාලන අමාතZාංශයටව3 ඒ Lශ්නය 

Yසඳාග�න බැ& Jණා. එම #සා එf වග}ම 2017 Ï� මාසෙ/ 

7වැ# දා අපට තාවකා�කව පැව�ණා. 

ඒ අ2ව ස්ථාවර Yස1ම) ලැෙබන ෙත) අෙW ] ලංකා ඉඩ� 

ෙග!ඩxyෙ� හා සංව�ධනය xyෙ�  සංස්ථාවට අr- 

ෙකරවල	Cෙ/ 	fC ස්ථානය) අ	 තාවකා�කව හදාග3තා, 

වසරකට කසළ දැ�ම සඳහා.  අ	 එම ස්ථානය jම jමෙය� 

�(b කරලා ෙව� කරන ලද කසළ අර ෙගන, �රායන 

කසළව�� ෙක!�ෙප�ස්� හද�න3, ෙන!�රන කසළව�� ය� 

Lමාණය) L-චÐකරණය කර�න3, එෙස. ෙන!කරන කසළ 

තැ�ප3 කර�න3 වශෙය� වන ©යාව�ය) වසරක කාලයකට 

භාර ග3තා. ෙ� වන Yට වසර ෙදකකට3 අ�ක කාලය) ගත F 

-ෙබන බැY�, ඒ ස්ථානෙ/ ධා&තාව ඉ)මවා af� -ෙබනවා. 

ඒ #සා ප&සරයට Lශ්න පැන නැ -ෙබන Y3-ය මධZම ප&සර 

අ�කා&ෙය� අපට දැ2� * -ෙබනවා. එම #සා පtaය වසෙ� 

සැWතැ�බ� මාසෙ/ * අ	 ෙක!ළඹ නගර සභාවට දැ2� 6�නා, 

Yක5ප ස්ථානය) ෙස!යා ග�න xයලා. වZාපෘ- ෙදක) එනවා 

xයලා දැ2� 6�නා. ෙකරවල	Cෙ/ම කසළව�� Y6�ය 

#පදවන වZාපෘ-ය) #�මාණය ෙවනවා, ඒක ෙ� වසෙ� 

ෙන!වැ�බ� මාසෙ/ ©යා3මක ෙවනවා. ඒ වාෙ�ම, අ�ව)කා£ 

කසළ රඳවනෙ/  පළqවැ# 	යවර අවස� ෙවනවා   xයලා අ	 

දැ2� 6�නා.  නq3 ඒ ස�බ�ධෙය� ෙක!ළඹ නගර සභාෙව� 

අපට ස©ය 	M�ර) ලැ�ෙ� නැහැ. 2019 -ෙ� වසෙ�- මා�� 

මාසෙ/ 16වැ# �න Bට අ�ව)කා£ Lෙ9ශෙ/ සකස් කර 

-ෙබන කසළ අංගනෙ/ පළqවැ# 	යවරට කසළ ෙට!� 600) 

භාර ගත හැx බව අ	 ඒ ෙග!5ල�ට දැ2� 6�නා. ෙ� 	Mබඳ 

YC� Yට දැ2� 6�න3, L-චාරය) ලැÑලා නැහැ. අවසානෙ/ 

අභZ�තර හා ස්වෙ9ශ කට(� සහ පළා3 සභා හා පළා3 පාලන 

අමාතZ ග� ව�ර අෙ�ව�ධන මැ-�මාෙ� ¾�ක3වෙය� ෙ� 

	Mබඳ හqව) පව3වා, අ	 ඒ ගැන 	යවර ග3තා. අ	 අවශZ 

ප&සර අවසරය  සහ අවශZ අෙන=3 ෙ9ව5 ඔ)ෙක!ම අවසර 

අරෙගනr -ෙබ�ෙ�. ෙක!ළඹ නගර සභාව කසළ භාර *ම 

සඳහා පළා3 සභාව3 සමඟ ය� එකඟතාවලට ඇY3 -ෙබනවා.  

ඒවා Y�ම3ව භාර ග�න අ	 ¡දාන�.  

ෙකරවල	Cෙ/ තව6රට3 කසළ  රඳව�න බැහැ. ෙම!කද, 

එf ධා&තාව ඉ)මවා ෙග!ස්, ඒ Lෙ9ශයට බලග� පා&ස&ක 

Lශ්නය)  ෙවලා -ෙබනවා. ඒ #සා ෙක!ළඹ නගර සභාව දැ� 

කළ (3ෙ3, අ	 Y�ම3ව හදලා - ෙබන අ�ව)කා£ කසළ 

අංගණයට කසළ ෙගනැY3 භාර *මr. 

 
ග� (ෛවද]) න4:ද ජය^ස්ස මහතා (மா'(மி� (ைவ/திய கலாநிதி) நளி;த ஜயதி�ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ග� කථානයක�ම#,  මෙ� ෙදවන අ�� Lශ්නය, ෙ� 

ෙවලාෙK -ෙබන ඉතාම බරපතළ Lශ්නය) ගැනr.  පළා3 සභා 

හා පළා3 පාලන ඇම-�මා3 ෙ� අවස්ථාෙK සභාෙK BCන 

#සාr මා ෙමය අහ�ෙ�.  

ග� ඇම-�ම#, ෙක!ළඹ නගර සභා Òමාව �ළ -ෙබන 

=bවලට ෙ� දවස් xfපය �ළ ඔබ�ම�ලා ෙම!ක)ද කර�න 

හද�ෙ�? අH තර4� ප&සර ඇම-�මා උ3තර ෙද�ෙ� 

නැ3න�, ඔබ�මාව3 ඒකට උ3තරය) ෙද�න . 
 

ග� වjර අෙfව*ධන මහතා (අභ]:තර හා ස්වෙ3ශ 
කටd� සහ පළාD සභා හා පළාD පාලන අමාත]�මා) (மா'(மி� வஜிர அேபவ#தன - உ%ளக, உ%நா�டDவ6க%, மாகாண சைபக% ம8<� உ%Gரா�சி அைம:ச#) 
The Hon. Wajira Abeywardana - (Minister of Internal and 
Home Affairs and Provincial Councils and Local 
Government)  
ග� කථානායක�ම#, ෙ� Lශ්නය ස�බ�ධෙය� මා3, ග� 

පාඨ� ච�	ක රණවක ඇම-�මා3 අවධානය ෙය!q කර 
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-ෙබනවා.  වනාතY5£ව Lාෙ9§ය සභාෙK සභාප-�මා  aය 

ස-ෙ/ �නක රා@ෙ/ ෙග�වා  සාකkඡා කළා.  ඒ සාකkඡාෙව� 

පස්ෙස. වනාතY5£ව Lාෙ9§ය සභාෙK සභාප-�මා ඉ5�ම) 

කරනවා, ෙ� කසළ රඳවනය හැBරFම සහ අෙන=3 කට(� 

ස�බ�ධෙය�  මාසයකට �	ය5 4�යන 3 බැa� *මනාව)  

ෙද�න xයලා. ඒ ගැන අද  දව5 ව�ෙK සාකkඡාව) කළා. 

ෙක!ළඹ නගර සභාව3, වනාතY5£ව Lාෙ9§ය සභාව3 

එකඟතාවකට පැ4ණ ෙ� �න xfපය ඇ�ළත ෙ� Lශ්නය 

ඉ)ම#�ම #රාකරණය කර�න බලනවා. 
 

vව >ද]ාව >ෂය නව �*ෙ3ශය: ගැටm உயிாிய( �ைற�கான �திய பாட�தி.ட": பிர,சிைன  
NEW SYLLABUS FOR BIOSCIENCE : ISSUES 
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4. ග� ggර ජයෙකxy මහතා (மா'(மி� சிசிர ஜயெகா�) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 

අධZාපන අමාතZ�මාෙග� ඇ¡ Lශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2019 ව�ෂෙ/* iව YදZා Yෂය ධාරාෙව� 
අ.ෙප!.ස. (උසස ් ෙපළ) Yභාගය සඳහා ෙපw 
BÓමට #ය4ත Bt�ට නව Yෂය #�ෙ9ශය) 
හ1�වා * ඇ- බව3; 

 (ii) වසර) ගත F ඇත3, ෙ� වනෙත) ලබා * 
ඇ3ෙ3 ඒකක 5ක Yෂය #�ෙ9ශය) පමණ) 
බව3; 

 (iii)   ඒවා ද ලබා* ඇ3ෙ3 ඉංÔB භාෂාෙව� පමණ) 
බව3; 

 (iv) නව Yෂය #�ෙ9ශය සඳහා Lාෙය�aක පyÕණ 
හා ±� අ3ෙප!3 ලබා* ෙන!මැ- බව3; 

 එ�මා ද�ෙ�ද? 

(ආ) (i) එම Yෂය #�ෙ9ශය හ1�වා ෙදන Yට 
±�ව��ට ±� 8ºbව හා නව #�ෙ9ශය 
	Mබඳ දැ2ව3 xyම)  B6 කර2 ලැ�ෙKද;  

 (ii)  ස�¬�ණ Yෂය #�ෙ9ශය ලබා *මට කට(� 
කර2 ලබන �නය කවෙ�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ඇ) ෙන!එෙස. න�, ඒ ම�ද?  க�வி அைம/சைர$ ேக
ட வினா: (அ) (i) 2019 ஆ� ஆ%& உயிாிய� பாட� �ைறயி� க.ெபா.த.(உய9 தர�) பாீ
ைச$3� ேதா�ற J'ள மாணவ9க8$3 ?திய பாட�தி
ட ெமா � அறி-க7ப&�த7ப
&'ளெத ப ைத+�;  (ii) ஒ* வ*ட கால� கட0�'ளேபாதி�� இ� வைர 5 அல3கைள$ ெகா%ட பாட�தி
ட� ம
&ேம வழHக7ப
&'ளெத பைத+�;  (iii) அைவNட ஆHகில ெமாழியி� ம
&ேம வழHக7ப
&'ளெத பைத+�;  (iv) ?திய பாட�தி
ட�தி�காக நைட-ைற7 பாிேசாதைனக' ம��� ஆசிாிய9 ைகேய&க' வழHக7படவி�ைலெய பைத+�;  அவ9 அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேம�ப# பாட�தி
ட� அறி-க7ப&�த7ப&� ேபா� ஆசிாிய9க8$3 ஆசிாிய9 பயி�சி ம��� ?திய பாட�தி
ட� ப�றிய விழி7 O
ட� வழHக7ப
டதா எ பைத+�;  (ii) -P7 பாட�தி
ட�ைத+� ெப��$ ெகா&7 பத�3 நடவ#$ைக எ&$க7ப&� திகதி யாெத பைத+�;  அவ9 இ/சைப$3 அறிவி7பாரா? (இ) இ ேற� எ ? 
 
 asked the Minister of Education: 

(a) Is he aware that- 

 (i) a new syllabus has been introduced to the 
students who are to sit for the GCE 
(Advanced Level) Examination in the 
Bioscience stream in the year 2019; 

 (ii) they have been provided with a syllabus 
containing only five units even after a lapse 
of one year; 

 (iii) those units too have been prepared only in 
the English language; and 

 (iv) guidance on practical tests and teachers' 
guides have not hitherto been provided for 
new syllabus? 

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether training and awareness sessions on 
the new syllabus were conducted for the 
teachers when it was introduced; and 

 (ii) the date on which action will be taken to 
provide the complete syllabus? 

(c) If not, why? 

 
ග� අzල >රාr කාLයවස7 මහතා (අධ]ාපන 
අමාත]�මා) (மா'(மி� அ�கில விராH காாியவச� - க6வி அைம:ச#) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 

ග� කථානායක�ම#, එම Lශ්නයට 	M�ර ෙමෙස.r.  

(අ) (i) 2019 වසෙ� * iව YදZා Yෂය ධාරාෙව� 
අ.ෙප!.ස. (උසස ් ෙපළ) Yභාගය සඳහා ෙපw 
BÓමට #ය4ත Bt�ට 2017 වසෙ� Bට නව 
Yෂය #�ෙ9ශය  හ1�වා * ඇත. 

 (ii)  එම Yෂය #�ෙ9ශයට ඒකක 10) ඇ�ළ3 වන 
අතර, එම Bය£ ඒකක ඇ�ළ3 Yෂය #�ෙ9ශ iව 
YදZා ±�ව��ට මාධZ �ෙන�ම ලබා * ඇත. 

 (iii)  අ.ෙප!.ස. (උ.ෙපළ) iව YදZාව 2017 වසෙ� Bට 
©යා3මක වන නව Yෂය #�ෙ9ශෙ/ 	ටප3 
Bංහල, ෙදමළ හා ඉංÔB මාධZ �ෙන� ම ලබා * 
ඇත. 

 (iv) නව Yෂය #�ෙ9ශය සඳහා #�ෙ9oත, 
Lාෙය�aක පy)ෂණ Yෂය #�ෙ9ශෙ/ අදාළ 
#8ණතා ම�ට� යටෙ3 තද ක� අ=&� q�ණය 
කර ඇත. 

783 784 



පා��ෙ���ව 

  12 ෙÖ.Xය - ±� මා�ෙග�පෙ9ශය 

• නව Yෂය #�ෙ9ශයට අදාළ ඉංÔB මාධZ ±� 
මා�ෙග�පෙ9ශෙ/ 	ටපත 2017 වසෙ� අෙග�ස�් 
මස 03 �න Bට සැWතැ�බ� මස 03 �න ද)වා 
පැවැ- ±� 8ºb වැඩq�වල* ±�ව��ට ලබා 
* ඇත. 

• ±� මා�ෙග�පෙ9ශෙ/ Bංහල හා ෙදමළ මාධZ 
	ටප3 2018 ෙපබරවා& මස අවස� ස-ෙ/ YදZා 
Yෂය ධාරාව උග�වන Bය£ පාස5වලට ෙබදා 
හැර ඇත. 

• ඒ අ2ව ±� මා�ෙග�පෙ9ශෙ/ Bංහල, ෙදමළ හා 
ඉංÔB මාධZ 	ටප3 ෙ� වන Yට ෙබදා හැර ඇ- 
අතර, එම 	ටප3 භාෂා �ෙන�ම ජා-ක 
අධZාපන ආයතනෙ/ ෙව� අඩYෙ/ පළ කර ඇත. 

  13 ෙÖ.Xය - ±� මා�ෙග�පෙ9ශය 

• Bංහල හා ෙදමළ ±� මා�ෙග�පෙ9ශය 	ටප3 
2018 වසෙ� Ï# මස 11 Bට Ï� මස 31 �න ද)වා 
පැවැ- ±� 8ºb වැඩq�වල* ±�ව��ට ලබා 
* ඇත. 

• ±� මා�ෙග�පෙ9ශෙ/ Bංහල, ෙදමළ හා ඉංÔB 
මාධZ 	ටප3 ෙ� වන Yට අධZාපන Lකාශන 
ෙදපා�තෙ���ව ම½� q�ණය කර ෙබදා හැර 
ඇ- අතර, iව YදZා නව Yෂය #�ෙ9ශය හා 13 
ෙÖ.Xෙ/ ±� මා�ෙග�පෙ9ශය Bංහල, ෙදමළ හා 
ඉංÔB මාධZ �ෙන�ම ජා-ක අධZාපන 
ආයතනෙ/ ෙව� අඩYෙ/ පළ කර ඇත. 

(ආ) (i) නව Yෂය #�ෙ9ශය 	Mබඳ iව YදZා ±�භව�� 
දැ2ව3 xyම සඳහා 2017 සහ 2018 වස රවල* 
වැඩසටහ� පව3වා ඇත. එම වැඩසටහ� පහත 
ඇqbෙමf ද)වා  ඇත.  

 (ii) ස�¬�ණ Yෂය #�ෙ9ශය ඉහත (අ) ෙක!ටෙසf 
දැ)ෙවන ප&� ෙ� වන Yට ලබා * ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙන!ෙK.  

 
ග� ggර ජයෙකxy මහතා (மா'(மி� சிசிர ஜயெகா�) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 

ග� කථානායක�ම#, උසස් ෙපළ iව YදZා Lශ්න පgය 

	Mබඳ ෙ� ගැට£ව අප ඉ�&ප3 කළා. එම Yෂය #�ෙ9ශෙ/ 

සමහර ෙක!ටස් Bංහල මාධZ සහ �Yඩ මාධZ Bt�ට එම 

භාෂාව�� *ලා නැහැ. ඒවා ඉංÔB මාධZෙය� පමණr පළ කර 

-ෙබ�ෙ�.  

අවාසනාවකට, අද තමr උසස් ෙපළ Yභාගෙ/ iව YදZාව 

Lශ්න පgයට Bt� qºණ ෙද�ෙ�.  �ට මාසයකට ෙපර, ෙ� 

iව YදZා Yෂය #�ෙ9ශෙ/ ගැට£ 	Mබඳව ±�ව� 357 ෙදෙන) 

�J�� Lකාශ සfතව අ�කරණය ඉ�&ෙ/ නHව) පැව�වා. ඒ 

±�ව�� 	&ස Yශාල qදල) Yයද� කරලා තමr 

ෙÖ.ෂ්ඨා�කරණෙ/ ඒ  නH පැව�ෙK; ෙප3සම) ඉ�&ප3 කෙළ.. 

ග� ඇම-�ම#, දැ� ඔබ�මා xයන Y�යට ෙ�ක සරල 

Lශ්නය) න� -ෙ� Yෂය #�ෙ9ශෙ/ ගැට£ ෙන!-�ණා න�- 

ෙදමK	ෙය�3, ±�ව� 357 ෙදෙන=3 �J�� Lකාශ සfතව 

නH පවර�ෙ� නැහැ ෙ�. එf පැහැ�� ගැට£ව) -�b #සා 

තමr ඔJ� අ�කරණෙ/ නH පැව�ෙK. ඔබ�මා ඒ 	Mබඳව 

ද�නවාද xයන එක තමr  පළq වැ# අ�� Lශ්නය ෙලස මම 

අහ�ෙ�.  

 
ග� අzල >රාr කාLයවස7 මහතා (மா'(மி� அ�கில விராH காாியவச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ග� කථානායක�ම#, අ�කරණෙ/ නH පැව× පමX� 

ගැට£ව) -ෙ�ද xය�න බැහැ. Yෂය #�ෙ9ශ YC� Yට ෙවනස් 

කරනවා. Yෙශ.ෂෙය�ම, අධZාපනය නFකරණය වනෙක!ට Yෂය 

#�ෙ9ශ YC� Yට ෙවනස් කරනවා. 

ය� ය� ±�=ල -ෙබනවා. මට ෙ� කාරණය මතකr, ග� 

කථානායක�ම#. 2015* අ	 බලයට එනෙක!ට සමහර අය 

±�=ල හදාෙගන fCයා. ෙප!3 �ය�ෙ�3 ඒ ෙග!5ෙල�, Yෂය 

#�ෙ9ශ හද�ෙ�3 ඒ ෙග!5ෙල�. ඒ කට(� යාව3කා�න 

ෙව�න ෙද�ෙ� නැහැ. C(ෂ� ප�-වලට ඕනෑ Y�යට ෙග!ඩ) 

කට(� B6 Jණා. හැබැr, අ	 ඒ Y�යට කර�ෙ� නැහැ. අ	 

Yෂය #�ෙ9ශ ෙවනස් කරනවා. දැ� ෙග!ඩ) ෙවලාවට Lශ්න 

හද�ෙ� Yෂය #�ෙ9ශයට අ2වr. අ	 Yශ්වYදZාලයට aය 

කාලෙ/ න� පtaය Lශ්න පg පහ) Yතර අරෙගන බැ£වාම, 

එන Lශ්න ෙම!නවාද xයලා අපට ෙ3ෙරනවා. දැ� ඒ Bය5ල 

ෙවනස් කරෙගනr ය�ෙ�.  

ෙ� Yෂය ස�බ�ධෙය� පමණ) ෙනෙවr, ජනමාධZ Yෂය 

ස�බ�ධෙය23 Lශ්න ආවා. මහාචා�යවරය=ෙග� සැ6�ල3 

ක4Dවx� Lශ්න පg හදනෙක!ට ක�� Lශ්න පg හැ¤ අය 

ඇY5ලා xයනවා, "ෙමෙහම ෙන!ෙවr අර Y�යටr එ�න ඕනෑ" 

xයලා. ෙ� වාෙ� YYධ මත සහ YYධ Lශ්න -ෙබනවා. සමහර 

±�ව�3 fතනවා, "අ	 හැම දාම උග�ව8 ෙ9 උග�වන එක 

ෙලෙහBr, ෙ�ක අපට ගැට£ සහගතr, ඒ #සා ක�� Lශ්න පg 

හද8 Y�යම -ෙබ�න ඕනෑ" xයලා. එවැ# ගැට£ -ෙබනවා, 

ග� කථානායක�ම#. ග� ම���ම#, ±� මා�ෙග�පෙ9ශ 

6�ෙ� කවදාද, ෙබදා හැ&ෙ/ කවදාද, ±�ව�� 8ºb කෙළ. 

කවදාද xයන �න වකවා2 එ)ක අ	 Yස්තර *ලා -ෙබනවා. එf 

ය� අH පාHව) ෙවලා -ෙබනවා න�, ෙම�න ෙ� ෙ� 

පාස5වලට ෙ� වනෙක!ට හ�බ ෙවලා නැහැ  xයලා ඔබ�මා මට 

785 786 

[ග�   අxල Yරා� කා&යවස�  මහතා] 
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ඒ පාස5වල නම3 එ)ක Yස්තර ෙද�න.  එතෙක!ට මම ඒ 

	Mබඳව Yම�ශනය) පව3වා අවශZ 	යවර ග�න�. 

 
ග� ggර ජයෙකxy මහතා (மா'(மி� சிசிர ஜயெகா�) 
(The Hon. Sisira Jayakody) 

ග� කථානායක�ම#, මෙ� ෙදවැ# අ�� Lශ්නය ෙමයr. 

ග� ඇම-�ම#, ජා-ක පාස5වල ±�ව� ඇ�� Bය£  

රජෙ/ පාස5වල ±�ව� iව YදZා Yෂය #�ෙ9ශෙ/ -ෙබන 

ගැට£ 	Mබඳව ඔබ�මාට �Øතව ක�b ඉ�&ප3 කර -ෙබනවා.  

iව YදZා Yෂය #�ෙ9ශෙ/ ගැට£ව) -ෙබනවා, Bංහල 

මාධZෙය� සමහර Yෂය ෙක!ටස් ලබා *ලා නැහැ  xයලා 

ඔබ�මාෙ� අමාතZාංශෙ/ සමහර #ලධා&� 	M ෙගන 

-ෙබනවා. අද, උසස් ෙපළ Yභාගෙ/ iව YදZාව - II Lශ්න පgෙ/ 

දවසr. අප ෙ� Lශ්නය }ප වතාව) අවධානයට ෙය!q කළ3, 

ඔබ�මා උ3තර ෙද�න උ3සාහ ෙන!කළ #සා තමr 

ෙදමK	ෙය�3, ±�ව�3  Yශාල Yයදම) දරලා අ�කරණෙ/ 

නH පැව�ෙK. 

ග� කථානායක�ම#, දැ� -ෙබන Lශ්නය, ජා-ක අධZාපන 

ආයතනෙ/ iව YදZා Yෂයය උග�වන සහ Yෂය #�ෙ9ශය 

සකස් කරන ±�ව�  ඒ අදාළ Yෂය අධZයනය කර8 අය ෙන!වන 

එකr. ජා-ක අධZාපන ආයතනය ෙ� Yෂය මාලාව සකස් xyමට 

ඉ�&ප3 කරන ±�ව�  අදාළ )ෙෂ.gය 	Mබඳව දැ2ව3 අය 

ෙන!ෙවr. ඒ අය ෙවන3 උපා� ලබාග3 අය. iව YදZාව 	Mබඳ 

Yෂය #�ෙ9ශෙ/ -ෙබන වැ¨� රාoය)   ±�ව� �Øතව 

ඉ�&ප3 කර -ෙබනවා. ඒ #සා ද�ව�ෙ� ෙ� Lශ්නය ඔබ�මා 

මඟ හ&�න එපා. ෙමය පැහැ�� ගැට£ව). ෙ� Yෂය #�ෙ9ශය 

	Mබඳව පැහැ�� Lශ්නය) -ෙබනවා. ඉ�& කාලෙ/*ව3 ෙමය 

#වැ¨� කර�න xයලා අ	 ඔබ�මාෙග� ඉතාම කා�Xකව 

ඉ5ලනවා.  

 
ග� අzල >රාr කාLයවස7 මහතා (மா'(மி� அ�கில விராH காாியவச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ග� කථානායක�ම#, අධZාපන ඇම-වරයා Y�යට මා xB 

Yටක3 මඟ හැර ය�න උ3සාහ කර�ෙ� නැහැ. ඔබ�ම�ලා 

ද�නවා, ඕනෑ ෙවලාවක අ�� Lශ්නය) ඇºව3 මා උ3තර 

ෙදන බව. Yෙශ.ෂෙය�ම, iව YදZා Yෂය 	Mබඳ ගැට£ව 

ස�බ�ධෙය� සාකkඡා කර�න මාස ගණනකට ක�� මා අදාළ 

#ලධා&� කැ ෙඳKවා. ජා-ක අධZාපන ආයතනෙ/ අධZ)ෂ 

ජනරා5�4ය කැ ෙඳKවා, එf ශාස්�ය සභාෙK සභාප-�මා 

කැෙඳKවා, ඊට අමතරව iව YදZා Yෂය සකස් කරන අය සහ ඒ 

Yෂය #�ෙ9ශයට අදාළ #ලධා&� කැ ෙඳKවා, අධZාපන 

අමාතZාංශෙ/ අධZ)ෂව�� ඇ�� Bය£ අය කැ ෙඳKවා, Yභාග 

ෙක!මසා&ස්වරයා3 කැ ෙඳKවා. ඔJ� කැඳවා පැය �නකට, 

හතරකට වැI කාලය) ෙ� ස�බ�ධෙය� සාකkඡා කළා. 

ඔබ�මා xය8 ෙ9  මාධZවල3 Lචාරය h #සා මෙ� 

මාධZෙK�යාට3 එ�න xයලා,  ෙමෙහම YෙKචන -ෙබනවා, 

ෙ�වාට 	M�� ෙද�න  xKවා. මාධZවල Lචාරය h කාරණා සහ 

ඔබ�ම�ලා xයන කාරණා ඇ3ත ෙන!ෙවr xයලා ඒ 

සාකkඡාෙK* පැහැ�� Jණා. ඇ3තටම යථා�ථය ඒක ෙන!ෙවr. 

ඇ3ත වශෙය�ම අ	 එදාම ඒ ගැට£ව Yස1වා. Yසඳලා ඒ 

සඳහා අවශZ 	යවර ග3තා. ෙ� ෙවනස්ක� කරෙගන ය�න 

ඕනෑ. සමහර ±�ව� ෙ�වාට කැමැ- නැහැ. අ£3 ෙවනස්ක� 

කරනවාට, නFකරණය කරනවාට කැමැ- නැහැ. නq3 අපට ඒ 

ස්ථාවරෙ/ ඉ�න 8�ව�කම) නැහැ. ෙම!කද, ඉ)ම#� දැ2ම 

ෙවනස් ෙවන #සා. ග� කථානායක�ම#, 1900 ෙව9* දැ2ම 

ෙද±ණයx� ෙවනස් ෙව�න අJ�6 100) ගත Jණා. 1945 

ෙදවන ෙල�ක (9ධය ෙව9*, දැ2ම ෙද±ණයx� ෙවනස් 

ෙව�න ගත Jෙ� අJ�6 25r. අද තා)ෂණය3 එ)ක නFන 

ෙල�කයට යනෙක!ට දැ2ම ෙද±ණය) ෙව�න ගත ෙව�ෙ� 

මාස දහ�නr.  අ	 Yශ්වYදZාලවය aය කාලෙ/  පරණ note 

එක) -යාෙගන ඒක �ය ෙවන�� උග�වනවා. නq3 අද iව 

YදZාව Yෂයෙ/ ඉඳලා ඔ)ෙක�ම ෙවනස් ෙව�න ඕනෑ.  

අ	 ෙ� ශාස්�ය සභාෙK සභාප-වරයා Y�යට ප3 කරලා 

-ෙබ�ෙ� ජයෙ9ව උය�ෙග!ඩ මහ3මයා. එ�මා 

මහාචා�යවරෙය). එ�මා එ)ස3 ජා-ක ප)ෂෙ/ ෙකෙන) 

ෙන!ෙවr. අ	 එෙහම අය ෙන!ෙවr ප3 කරලා -ෙබ�ෙ�. අ	 

f�ෙK අ£3 Y�යට fතන, ෙහ!ඳ, කJ�3 	Mග�නා, අ	 

බලාෙප!ෙර!3� වන ආකාරයට, අධZාපනෙ/ ෙවනස්ක� 

කර�නට 8�ව� ෙකෙන) ශාස්�ය සභාෙK සභාප-වරයා 

කර�නr. අ	 ඒ සඳහා ජයෙ9ව උය�ෙග!ඩ මැ-�මා ප3 කළා. 

ග� කථානායක�ම#, අ	 එදා එ�මා3 කැෙඳKවා. ඒ අ2ව, ෙ� 

Yෂය ස�බ�ධෙය� h ඒ ගැට£ව #රාකරණය කරලාr 

-ෙබ�ෙ�.  C(ෂ�වලට ඕනෑ ආකාරයට ෙහ� එෙහම නැ3න� 

±�ව��ට උග�ව�න ෙලෙහB වන ආකාරයට Yෂය 

#�ෙ9ශය හද�න අපට  බැහැ. ග� කථානායක�ම#, මම 

අධZාපන ඇම-වරයා වශෙය� ඒ බව xය�න ඕනෑ. 

 
ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 

(The Hon. Speaker) 

Lශ්න අංක 5 - 428/'19 - (1), ග� කනක ෙහ.ර3 මහතා -[සභා 
ග�භය �ළ නැත.] 
Lශ්න අංක 6 - 480/'19 - (1), ග� ජය�ත සමරFර මහතා - 
[සභා ග�භය �ළ නැත.] 

 
 

පළාD සභා ම:Qව�:  වාහන ආනයන බලප{    
 மாகாண சைப உ�	பின�க0: வாகன அ1மதி	ப�திர" 

PROVINCIAL COUNCILORS: VEHICLE PERMITS 

 
510/’19 

7. ග� |.}.ඩf4�. >මලVර Rසානායක මහතා (மா'(மி� I.ாீ.டபி%J. விமலKர திசாநாய�க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

අභZ�තර හා ස්වෙ9ශ කට(� සහ පළා3 සභා හා පළා3 

පාලන අමාතZ�මාෙග� ඇ¡ Lශන්ය - (1): 

(අ) (i)  දැනට ©යා3මකව පව-න හා Yt�වා හැර ඇ- 
පළා3 සභාවල ම��ව��ෙග� ෙක!ටසකට 
සහනදාn බ6 පදනම මත වාහන ආනයනය 
xyමට බලපg ලබා* ඇ- බව3; 

 (ii)  එෙහ3, දැනට ©යා3මකව පව-න හා Yt�වා 
හැර ඇ- පළා3 සභාවල Ûර දරන හා ෙන!දරන 
ම��ව��ෙග� ෙක!ටසකට එම බ6 සහන 
සfත වාහන ආනයන බලපg ලබා *මට 	යවර 
ෙගන ෙන!මැ- බව3; 

 (iii) ෙමෙත) ම�� Ûර දරන ෙහ� ෙන!දරන ෙහ� 
ම��ව��ෙග� ඇතැෙම= වසර පහක අඛ�ඩ 
Ûර කාලය) දරා ඇ- අතර එr� වැI 	&ස)  
ෙ� වන Yට Yt�වා හැර ඇ- පළා3 සභාවල 
ම��ව�� බව3; 

 එ�මා ද�ෙ�ද? 
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පා��ෙ���ව 

(ආ) (i) ෙ� අ2ව, පළා3 සභා ම��ව��ෙග� 
ෙක!ටසකට සහනදාr බ6 පදනම මත බලපg 
ලබා* -Ñය*, එම t6tක� Bය5ල ස8රා ඇ- 
ෙවන3 ම��ව�� 	&සකට එම බලපg ලබා 
ෙන!*ම බරපතළ අසාධාරණය) බව එ�මා 
	Mග�ෙ�ද; 

 (ii)  එෙස. න�, එම වාහන ආනයන බලපg ෙමෙත) 
f4 ෙන!h පළා3 සභා ම��ව��ට එම බලපg 
ලබා*මට 	යවර ග�ෙ�ද;  

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ඇ) ෙන!එෙස. න�, ඒ ම�ද?  உ'ளக, உ'நா
ட�வ�க', மாகாண சைபக' ம��� உ'Qரா
சி அைம/சைர$ ேக
ட வினா: (அ) (i) த�ேபா� இயH3கி ற ம��� கைல$க7 ப
&'ள மாகாணசைப உ�7பின9களி� சில*$3 வாி/ ச�ைக அ#7பைடயிலான வாகனHகைள இற$3மதி ெசRய அ�மதி7 ப�திர� வழHக7ப
&'ளெத பைத+�; 
 (ii) எனி��, த�ேபா� இயH3கி ற ம��� கைல$க7ப
&'ள மாகாண சைபகளி  பதவி வகி$கி ற ம��� பதவி வகி$காத உ�7பின9 களி  சில*$3 ேம�ப# வாி  ச�ைக+'ள வாகன இற$3மதி அ�மதி7 ப�திர� வழHக நடவ#$ைக எ&$க7படவி�ைல எ பைத+�; 
 (iii) இ�வைர பதவி வகி$கி ற அ�ல� பதவி வகி$காத உ�7பின9களி� சில9 ெதாட90� ஐ0� வ*ட கால� பதவி வகி�தி*7பேதா& அதி� அதிகமானவ9க' த�ேபா� கைல$க7 ப
&'ள மாகாண சைபகளி  உ�7பின9க' ஆவ9 எ பைத+�;  அவ9 அறிவாரா? (ஆ) (i) இத�கைமய, மாகாண சைப உ�7பின9களி  ஒ* ப3தியின9 வாி/ ச�ைக அ#7பைடயிலான வாகன அ�மதி7ப�திர� ெப�றி*$ைகயி� அ.வைன�� தைகைமகைள+� O9�தி/ ெசR�'ள ேவ� உ�7பின9 சில*$3 ேம�ப# அ�மதி7ப�திர� வழHக7படாைம பாாிய அநீதி எ பைத ஏ��$ெகா'வாரா எ ப ைத+�; 
 (ii) ஆெமனி�, ேம�ப# வாகன இற$3மதி அ�மதி ப�திர� இ�வைர கிைட$க7ெபறாத மாகாண சைப உ�7பின9க8$3 ேம�ப# அ�மதி ப�திரHகைள வழHக நடவ#$ைக எ&7பாரா எ பைத+�;  அவ9 இ/சைப$3 அறிவி7பாரா? (இ) இ ேற�, ஏ ? 
 
 

asked the Minister of Internal and Home Affairs and 
Provincial Councils and Local Government:  

(a) Is he aware that -  

 (i) permits have been provided to some of the 
councilors of the provincial councils which 
are currently operative or stand dissolved to 

import vehicles under concessionary tax 
basis;  

 (ii) however, measures have not been taken to 
provide such duty-free vehicle permits to 
some of the councilors who remain and do 
not remain as councilors of the provincial 
councils which are currently operative or 
stand dissolved; and 

 (iii) some of the councilors who currently serve 
or do not serve in the councils, have served 
as councilors continuously for a period of 
five years and that the majority of them are 
members of the provincial councils which 
currently stand dissolved? 

(b) Will he inform this House -  

 (i) whether he admits that it is a grave injustice 
to deprive the concessionary duty-free 
vehicle permits to some of the councilors 
despite fulfilling all qualifications, when the 
same facility has been extended to some 
other councilors; and  

 (ii) whether action will be taken to provide the 
said vehicle permits to provincial councilors 
to whom they have hitherto not been 
provided?  

(c) If not, why?  

 
ග� වjර අෙfව*ධන මහතා (අභ]:තර හා ස්වෙ3ශ 
කටd� සහ පළාD සභා හා පළාD පාලන අමාත]�මා) 
(மா'(மி� வஜிர அேபவ#தன - உ%ளக, உ%நா�டD வ6க%, மாகாண சைபக% ம8<� உ%Gரா�சி அைம:ச#) 

The Hon. Wajira Abeywardana - (Minister of Internal and 
Home Affairs and Provincial Councils and Local 
Government)  
ග� කථානායක�ම#,  එම Lශ්නයට 	M�ර ෙමෙස. ය. 

(අ) (i)   ඔK. 

 (ii) ඔK. 

 (iii) ඔK. 

(ආ) (i) ග�  qද5 අමාතZ�මා YB� ඉ�&ප3 කරන ලද 
2016 අය වැය ෙය�ජනා අ2ව Bය£  ෙම�ට� රථ 
ආනයන බලපg #=3 xyම 2015.11.20 �න Bට 
නවතන ලද බැY� පළා3 සභා ම��ව�� සඳහා 
��බ6 සහන සfත වාහන ආනයන බලපg ලබා 
*ම සඳහා h පළා3 සභා හා පළා3 පාලන 
චjෙ5ඛ අංක 01/2013 අවලං± Yය. එ�ෙන� 
පtව එම චjෙ5ඛය Lකාරව xB6 පළා3 සභා 
ම��වරය=ට �� බ6 සහන සfත වාහන ලබා * 
නැත. 

 (ii) අදාළ ෙන!ෙK. 

(ඇ) අදාළ ෙන!ෙK. 

 
ග� |.}.ඩf4�. >මලVර Rසානායක මහතා (மா'(மி� I.ாீ.டபி%J. விமலKர திசாநாய�க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ග� කථානායක�ම#, මෙ� පළqවන අ�� Lශ්නය ෙමයr.   

එකම කාලවකවා2වක පළා3 සභාවට ෙ3y ප3 h 

ම��ව�� ෙක!ටසකට වාහන ආනයන බලපg *ලා -ෙබනවා. 
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ඒ කාලÒමාව �ළම ප3 h තව3 	&සකට වාහන ආනයන බලපg 

*ලා නැහැ. ග� ඇම-�ම#, මම ෙ� අසන Lශ්නය 

ඔබ�ම�ලාෙ� ප)ෂෙ/ ම��ව��ට3 අදාළr.  

එකට ප3 h අයෙග� ෙක!ටසකට ෙදනවා, ෙක!ටසකට 

ෙද�ෙ� නැහැ. ඒ #සා තq�නා�ෙස.ලා චjෙ5ඛය) අවලං± 

කරලා -ෙබනවා න�, ක�ණාකරලා ඒක වලං± කර�න. ෙ�ක 

අසාධාරණr. ෙක!ටසකට *ලා, ෙක!ටසකට ෙන!ෙදන එක 

අසාධාරණr xයලා ඔබ�මා 	Mග�නවා ෙ�? �ස්@) 

මැ-වරණයx� එකම Y�යට ප3 h ෙක!ටසකට *ලා -ෙබනවා. 

අJ�6 ෙදකහමාර) Ûර කාලය දර8 අයට3 *ලා -ෙබනවා. 

අJ�6 ෙදකහමාර)!  

 
ග� වjර අෙfව*ධන මහතා  
(மா'(மி� வஜிர அேபவ#தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

ග� කථානායක�ම#, ග� ම���මා ඉ�&ප3 කරන 

කාරණෙ/ සතZතාව) -ෙබනවා. චjෙ5ඛ අ2ව ය� ගැට£ව) 

පැන නැ½ලා -�ණ3, දැනට ම� F -ෙබන Lශ්නය 

ස�බ�ධෙය� කැÑන� ප@කාව) ඉ�&ප3 xyමට කට(� 

කර4� BCනවා. ෙම!කද, සංඛZා ෙ5ඛනයක එ) ක�ණ) අපට 

තවම හ&යට වා�තා ෙවලා නැහැ. ම��ව� ෙදෙදෙන=ට 11 

වැ# මාසෙ/ 20දාට පt #=3 කළාය xයනවා. නq3, අපට   

තවම ඒ ක�ණ සනාථ කරග�න බැ& ෙවලා -ෙබනවා. එෙස. 

සනාථ ෙවනවා න�, උ�� නැෙඟනfර Lෙ9ශවල ම��ව��ට  

ෙවනම *ලා -ෙබන කාරණය 	Mග�න ෙවනවා, ඒක වැර�r 

xයලා. ෙම!කද, එක ක�ඩායමකට පමණ) සැල}ම වැර�r. 

ෙ� 	Mබඳව කැÑන� ප@කාව) සකස් කර4� -ෙබනවා. එය 

ඉ)ම#� ඉ�&ප3 xyමට කට(� කරනවා. 

 
ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 

(The Hon. Speaker) 

ඇම-�ම#, ඇ3ෙත�ම ඒ ස�බ�ධෙය� පා��ෙ��� 

ම��ව�3 අවධානය ෙය!q කර -ෙබනවා. 

ග� ම���ම#, ඔබ�මාෙ� ෙදවැ# අ�� Lශ්නය අහ�න. 

 
ග� |.}.ඩf4�. >මලVර Rසානායක මහතා (மா'(மி� I.ாீ.டபி%J. விமலKர திசாநாய�க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ග� කථානායක�ම#, මෙ� ෙදවැ# අ�� Lශ්නය ෙමයr.  

ඇ3තටම උ�� පළා3 සභාෙK ම��ව�� හැෙම�ටම 

වාහන බලපg 6�නා. ඇම-�මා ඒක 	Mග�නවා. පtaය 

ආ�Hෙව� ගහ8 චjෙ5ඛය) අ2ව, ලංකාෙK හැම පළා3 

සභාවකම අJ�6 ෙදකහමාරක Ûර කාලය) දර8 අයට බලපg 

6�නා. නq3 දැ� අJ�6 පහ) Ûරය දර8 අයට ඒක *ලා නැහැ. 

ඇ3තටම ෙ�ක සාධාරණ නැහැ, ග� ඇම-�ම#. 
 

ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 

(The Hon. Speaker) 

ග� ම���ම#, එ�මා xKවාෙ�, ඒ ගැන කැÑන� 

ප@කාව) ඉ�&ප3 කරනවා xයලා. 
 

ග� වjර අෙfව*ධන මහතා  
(மா'(மி� வஜிர அேபவ#தன) 

The Hon. Wajira Abeywardana) 

ග� කථානායක�ම#, ග� YමලFර �සානායක ම���මා 

xයන කාරණය ඇ3ත. ද=b පළා3 සභාෙK -මම ඒ න� 

xය�න කැමැ- නැහැ.- ම��ව� ෙදෙදෙන=ට 11 වැ# 

මාසෙ/ 20 වැ# දාට පtව බලපg #=3 කළාය xයලා වා�තා 

ෙවනවා. ඒ �යxයY�3 මම ඉ5ලා -ෙබනවා. ඒ  කාරණය3 

අqණලා කැÑන� ප@කාව ඉ�&ප3 xyමට කට(� කරනවා.  

 
ග� |.}.ඩf4�. >මලVර Rසානායක මහතා (மா'(மி� I.ாீ.டபி%J. விமலKர திசாநாய�க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ග� ඇම-�මා මැ�හ3 ෙවලා ඒ ගැන කට(� කර�න. 

 
ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 

(The Hon. Speaker) 

ෙහ!ඳr, ග� ම���ම#. 

 
බස්නාlර පළාෙD ~�� ඉඩ7: >ස්තර   ேம( மாகாண வய* காணிக0: விபர" 

PADDY LANDS IN WESTERN PROVINCE: DETAILS 
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8. ග� ඉ:Rක අ6�3ධ ෙහiරD මහතා 
(மா'(மி� இ;திக அL)/த ேஹர/) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

කෘ[ක�ම, �ා�ය ආ� ක කට(�, වා&මා�ග සහ pවර හා 

ජලජ ස�ප3 සංව�ධන අමාතZ�මාෙග� ඇ¡ Lශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2018 ව�ෂෙ/ q5 ක�නෙ/* බසන්ාfර පළාෙ3 
වගා කරන ලද q� =�� ඉඩ� Lමාණය 
ෙහ)ෙටයාර ෙක!පමණද; 

 (ii) බසන්ාfර පළාෙ3 වගා ෙන!කර 8ර� h =�� 
Ñ� Lමාණය ෙහ)ෙටයාර  ෙක!පමණද;  

  (iii) එම වගා ෙන!කර 8ර� h =��ව�� රටට අf4 
වන F Lමාණය ෙමÝ)ෙට!� ෙක!පමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනfද?  

(ආ) (i) වගා කරන ලද එෙහ3 වගා හා# h =�� 
Lමාණය ෙහ)ෙටයාර ෙක!පමණද; 

 (ii) එම හා# නැවත වර) ඇ- ෙන!Fමට/අවම 
xyමට ෙගන ඇ- ©යාමා�ග කවෙ�ද; 

 (iii) වගා හා#Fම ෙහ.�ෙව� අසරණ h ෙග!F�ට 
හා#¬�ණය ලබා ෙද2 ලබන �නය කවදාද;  

 ය�න3 එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනfද? 

(ඇ) (i) වගා ෙන!කරන =�� ෙවන3 ආ� ක 
කට(3තකට ෙයදFමට අවසර ලබා ෙද�ෙ�ද;  

 (ii) එෙස. න�, ඒ 	Mබඳව ශකZතා අධZයනය) B6 
කර -ෙ�ද; 

 (iii) එම අධZයනෙ/ අ�ත�ගතය කවෙ�ද; 

 ය�න තව6රට3  එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනfද? 

(ඈ) ෙන!එෙස. න�, ඒ ම�ද?  

 கம�ெதாழி�, கிராமிய7 ெபா*ளாதார அ�வ�க', நீ97பாசன�, கட�ெறாழி� ம��� நீரக வளFலHக' அபிவி*�தி அைம/சைர$ ேக
ட வினா: 
(அ) (i) 2018 ஆ� ஆ%#  -தலாவ� ேபாக�தி  ேபா� ேம� மாகாண�தி� பயி9 ெசRய7ப
ட ெமா�த வய�காணிகளி  அளJ ெஹ$ரயா9 களி� எ.வளJ எ பைத+�; 
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 (ii) ேம� மாகாண�தி� பயி9 ெசRயா� தாி� நிலமாக உ'ள வய� காணிகளி  அளJ ெஹ$ரயா9களி� எ.வளJ எ பைத+�; 
 (iii) ேம�ப# பயி9 ெசRய7படாத தாி�நிலமாகJ'ள வய�களினா� நா& இழ0�'ள ெந� ெம�றி$ ெதா க' எ.வளJ எ பைத+�;  அவ9 இ/சைப$3 அறிவி7பாரா? 
(ஆ) (i) பயி9 ெசRய7ப
ட ேபாதி�� ேசதமைட0த வயI  அளJ ெஹ$ரயா9களி� எ.வளJ எ பைத+�; 
 (ii) ேம�ப# ேசதHக' மீ%&� ஏ�படாதி*7 பத�3 / 3ைற7பத�3 ேம�ெகா%&'ள  நடவ#$ைகக' யாைவ எ பைத+�; 
 (iii) பயி9ெசRைக ேசதமைட0தத  காரணமாக அநாதரவாகி+'ள கம$கார9க8$3 இழ7G& வழHக7ப&� திகதி யா� எ பைத+�;  அவ9 இ/சைப$3 அறிவி7பாரா? 
(இ) (i) பயி9 ெசRய7படாத வய�கைள ேவ� ெபா*ளா தார நடவ#$ைக$37 பய ப&�தி$ ெகா'ள அHகீகார� வழHக7ப&மா எ பைத+�; 
 (ii) ஆெமனி�, அ� ப�றிய சா�திய$N�$ க�ைக ேம�ெகா'ள7ப
&'ளதா எ பைத+�; 
 (iii) ேம�ப# க�ைகயி  உ'ளட$க� யா� எ பைத+�;  அவ� ேம�� இ
சைப�� அறிவி�பாரா? (ஈ) இ ேற�, ஏ ? 

 
asked the Minister of Agriculture, Rural Economic 

Affairs, Irrigation and Fisheries and Aquatic Resources 
Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the total extent of paddy land in hectares 
cultivated in the Western Province during 
the first season of year 2018; 

 (ii) the total extent of fallow paddy land in 
hectares which remained without being 
cultivated in the Western Province; and 

 (iii) the number of metric tons of paddy yield 
lost to the country as a result of the 
abovementioned fallow paddy lands? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) the number of hectares of paddy lands 
which were cultivated but were subjected to 
crop damage; 

 (ii) the action taken to ensure non recurrence / 
reduce of such crop damages; and 

 (iii) the date on which compensation will be 
paid to farmers who were rendered destitute 
as a result of crop damage? 

(c) Will he further inform this House - 

 (i) whether permission is granted to use for 
other economic purposes, the paddy fields 
which are not used for cultivation; 

 (ii) if so, whether feasibility studies in this 
regard have been carried out; and 

 (iii) the contents of such feasibility studies? 
 

(d) If not, why? 

 
ග� �. හැLස: මහතා (කෘ�ක*ම, �ා�ය ආ*�ක 
කටd�, වාLමා*ග සහ $වර හා ජලජ ස7පD සංව*ධන 
අමාත]�මා) 
(மா'(மி� M. ஹாிச� - கம/ெதாழி6, கிராமிய2 ெபா)ளாதார அDவ6க%, நீ#2பாசன�, கட8ெறாழி6 ம8<� நீரகவள Nல7க% அபிவி)/தி  அைம:ச#) 

(The Hon. P. Harrison - Minister of Agriculture, Rural 
Economic Affairs, Irrigation and Fisheries and Aquatic 
Resources Development)  

ග� කථානායක�ම#, මා එම Lශ්නයට 	M�� ෙදනවා. 

(අ) (i) ෙහ)ෙටයාර 13,306.84. 

 (ii) ෙහ)ෙටයාර 13,201.55. 

 (iii) 8ර� =�� වගා කෙළ. න�, දළ වශෙය� 
ෙමÝ)ෙට!� 9,720ක අසව්ැ�න) ලැÑය හැx 
බවට ඇසත්ෙ��� කර ඇත. 

(ආ) (i) ෙහ)ෙටයාර 1,108.94. 

 (ii) 1. කෘ4 හා# / පMෙබ�ධ හා# අවම කර 
ගැwමට කෘ[ක�ම ෙදපා�තෙ���ෙK 
තා)ෂණය ෙග!Yජන සංව�ධන 
ෙදපා�තෙ���ෙK #ලධා&� හරහා ෙග!Y 
සංYධාන ෙවත යැFම ම½� ෙග!F� දැ2ව3 
xyම. 

 2. වගා හා# ත�ජනෙ/* හා#ෙ/ සව්භාවය 
අ2ව කෘ[ක�ම ෙදපා�තෙ���ෙK බසන්ාfර 
පළා3 කෘ[ක�ම ෙදපා�තෙ���ව හා 
ෙග!Yජන සංව�ධන ෙදපා�තෙ���ව එම 
හා# අවම කර ගැwම සඳහා ඒකාබ9ධව 
කට(� xyම. 

 3. #යඟය හා ගංව�ර හා# වළ)වා ගැwම 
සඳහා 2017, 2018 වසරවල වැK අqb 
	Mසකර කර ගැwම �M� ජල සංර)ෂණ 
සඳහා 2018 වසෙ� 4�යන 133) Yයද� කර 
වZාපෘ- 186)ද, 2017 වසෙ� 4�යන 
207)ද Yයද� කර වZාපෘ- 266) #ම කර 
ඇත. 

 4. 2018 වසර �ළ ෙග!Yජන සංව�ධන 
ෙදපා�තෙ���ෙK #ලධා&� හා ෙග!Y 
සංYධාන දැ2ව3 xyම සඳහා 8ºb 
වැඩසටහ� බසන්ාfර පළාත �ළ ©යා3මක 
කර ඇත. 

         5. 8ර� =�� වගා xyම ශ)-ම3 xyෙ� 
වැඩසටහන යටෙ3 2017 වසෙ� 8ර� =�� 
අ)කර 4,915)ද, 2018 වසෙ� අ)කර 
2,907)ද ෙලස බසන්ාfර පළාත �ළ 
සංව�ධනය කර ඇ- අතර, වා�[කව ෙමම 
©යාව�ය අඛ�ඩව ©යා3මක ෙව4� පව�. 
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 (iii) 2018 යල ක�නයට අදාළ ව�� qද5 ෙගFම 
සඳහා අවශZ වන L-පාදන ලැ� ඇ- බැY� වගා 
හා# h ෙග!F� සඳහා ව�� qද5 #දහස ්xyම 
දැනටම3 ආර�භ කර ඇ- අතර, 

2019.08.15ෙව# �න වන Yට ෙගFම අවස� 
xyමට කට(� කර2 ලැෙ�. ඒ අ2ව ෙග!Y පJ5 
1,913) සඳහා �	ය5 26,911,899.00ක 
(ෙදෙක�C හැටනවල)ෂ එකෙළ!සද්හස ් අටBය 
අßනවයr.)  qදල) ලබා *මට කට(� කර2 
ලැෙ�. 

(ඇ) (i) කෘ[කා�4ක කට(3ත) හැර ෙවන3 ආ� ක 
කට(3ත) සඳහා අවසර ලබා ෙන!ෙදන බව 
ෙග!Yජන සංව�ධන ෙක!මසා&ස ්ජනරා5 වා�තා 
කර ඇත. 

 (ii) අදාළ ෙන!ෙK. 

 (iii) අදාළ ෙන!ෙK. 

(ඈ) අදාළ ෙන!ෙK. 

 
ග� ඉ:Rක අ6�3ධ ෙහiරD මහතා 
(மா'(மி� இ;திக அL)/த ேஹர/) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ග� කථානායක�ම#, මෙ� පළqවැ# අ�� Lශ්නය ෙමයr.  

පtaය රජය YB� ග�පහ �ස්@)කය ඇ�ළ3 වන බස්නාfර 

පළාත3, වයඹ පළාත3 ආවරණය කරග�න 8�ව� Y�යට 

මරඳගහqල F ගබඩාව සහ සහ5 අෙළY මධZස්ථාන ඉ�කර2 

ලැ�වා. ෙමපමණ Yශාල අස්වැ�න) ලැ� -Ñය*, ෙමපමණ 

Yශාල à4 Lමාණයක වගා කට(� ෙකෙර9* ඒ හදා -ෙබන 

සහ5 ගබඩාව සහ ඒ අෙළY සැ5 ෙ� වනෙත) Yවෘත කරලා 

නැහැ. ඒ වැඩ කට(3ත ඔබ�ම�ලාෙ� රජය අJ�6 හතර) 

8රාවට කරලා නැහැ. ඒ වාෙ�ම, ෙ� වනYට 4�යන දහසක 

qදල) සqපකාර jමය) යටෙ3 ඒ F ෙම�5 f4ය�ට F 4ල* 

ගැwම සඳහා ෙ� ආ�Hව ෙව� කර -ෙබනවාය xයලා Lචාරය 

කළ3, බස්නාfර පළාෙ3, Yෙශ.ෂෙය�ම ග�පහ �ස්@)කයට 

එම qදල ලබා *ලා3 නැහැ. ඒ ගැන ග� ඇම-�මාෙ� අදහස මා 

දැන ග�න කැමැ-r. 

 
ග� �. හැLස: මහතා  
(மா'(மி� M. ஹாிச�) 

(The Hon. P. Harrison) 

ග� කථානායක�ම#,  මරඳගහqල ඉ�කර -ෙබන F අෙළY 

ම�ඩලය ස� ගබඩා සං}�ණෙ/ අ	 aය අJ�9ෙ93 F ගබඩා 

කළා. දැනටම3  එම ස්ථානෙ/ F ෙක!ටස) ගබඩා කරලා 

-ෙබනවා. ඒ අ2ව, ඒ ගබඩා දැනට ප&හරණයට අරෙගන 

-ෙබනවා.  

එ�මා අහ8 ෙදවැ# කාරණයට අ2ව, ෙග!F�ට ව�� 

ෙගFෙ� වැඩසටහන යටෙ3 ෙගF� කර�න පtaය ස-ෙ/ 

අ-ග� ජනා�ප-�මාෙ� Lධාන3වෙය� ෙප!ෙළ!�න�ෙK3, 

ග� අ�ාමාතZ�මාෙ� Lධාන3වෙය� අ2රාධ8රෙය3,  

ෙම!ණරාගල3 පට� ග3තා. ෙ� මස 15 වැ# දා ෙවනෙක!ට 

ග�පහ �ස්@)කෙ/ ෙගF� කට(� ස�¬�ණෙය�ම ඉවර 

කරනවා. ග�පහ �ස්@)කෙ/ Yතර) ෙන!ෙවr, ලංකාෙKම ඒවා  

ෙගවලා ඉවර කරනවා. 

 
ග� ඉ:Rක අ6�3ධ ෙහiරD මහතා 
(மா'(மி� இ;திக அL)/த ேஹர/) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ග� කථානායක�ම#, ව�� ගැන ෙන!ෙවr මම ඇºෙK. 

4�යන දහස) සqපකාර jමය) යටෙ3 ෙව� කර -ෙබනවා, F 

ෙම�5 f4ය�ට F 4ල* ගැwමට. ඒ  ගැනr මම එ�මාෙග� 

ඇºෙK. 
 

ග� �. හැLස: මහතා  
(மா'(மி� M. ஹாிச�) 

(The Hon. P. Harrison) 

සqපකාර වැඩසටහන යටෙ3 දැනටම3 F ෙම�5 f4ය� 

300 ෙදෙන=ට අවශZ සහන සපයා -ෙබනවා. ඒ Yතර) 

 ෙන!ෙවr, අ	 අද iවන Yයද� ක4D ¨සF්ෙ�* සාකkඡා කළා, 

දැනට F අෙළY ම�ඩලය ස�ව -ෙබන F ෙත!ග3, �සාප-ව� 

එ)ක සාකkඡා කරලා ඒ F ෙම�5 f4ය�ට ෙබදා ෙද�න.   

ෙට�ඩ� කර�න aෙය!3 89ගලය� එ)ෙකෙන)-ෙදෙදෙන) 

තමr ඒවා  ග�ෙ�. ඒ #සා අ	 සංව�ධන කට(� සඳහා සහන 

ලබා 6� F ෙම�5 f4ය�ට එම F Cක ෙබදා ෙද�න කට(� 

කරනවා. 

 
ග� ඉ:Rක අ6�3ධ ෙහiරD මහතා 
(மா'(மி� இ;திக அL)/த ேஹர/) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ග� කථානායක�ම#, ග�පහ �ස්@)කයට ෙව� කර8 

qද5 ලැෙබනවාද xයන එකr මා අහ�ෙ�. 15 වැ# දා ෙදනවා 

xKෙK, ව��. මම අහ�ෙ� ව�� ගැන ෙන!ෙවr. F ෙම�5 

f4ය�ට F 4ල* ගැwමට වැඩ 	Mෙවළ) ග�පහ �ස්@)කෙ/ 

-ෙබනවාද xයලාr මා අහ�ෙ�. 

 
ග� �. හැLස: මහතා  
(மா'(மி� M. ஹாிச�) 

(The Hon. P. Harrison) 

ග�පහ �ස්@)කයට3 අෙන) �ස්@)කවලට අදාළ ෙවන 

Y�යට ඒ ෙගF� කරනවා. 
 

ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 

(The Hon. Speaker) 

ග� ම���ම#, ඒ  qද5 ෙදනවා, ග�න. 
 

ග� �. හැLස: මහතා  
(மா'(மி� M. ஹாிச�) 

(The Hon. P. Harrison) 

ඔK, අ	 ඒ qද5 ෙදනවා. 
 

ග� ඉ:Rක අ6�3ධ ෙහiරD මහතා 
(மா'(மி� இ;திக அL)/த ேஹர/) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ග� කථානායක�ම#, මෙ� ෙදවැ# අ�� Lශ්නය ෙමයr.  

ග� ඇම-�ම#, ඔබ�මා xKවා, වගා ෙන!කරන =�� 

ෙවන3 ආ� ක කට(3තකට ෙය!දා ග�න වැඩ 	Mෙවළ), 

අවස්ථාව) ෙද�ෙ� නැහැ xයලා. 

අ ෙW ග� පාඨ� ච�	ක රණවක ඇම-�මා ක�� 

Lශ්නයක* Lකාශ කළා, =b එ) ¨ස ් xyම සඳහා පහ3 Ñ� 

සංව�ධන ම�ඩලෙය� q�රාජෙවල Lෙ9ශෙ/  Ñ� Lමාණය) 

ලබා *ලා -ෙබනවා  xයලා. ෙ� ෙව9� පහ3 Ñ� සංව�ධන 

ම�ඩලය  §áෙය� ඉඩ� ෙග!ඩ කර4�, වZාපා&ක සථ්ානවලට 

බ6 ෙද4� යනවා. ඒවාට xBම ෙට�ඩ� පCපාCය) නැහැ. ඒ 

වාෙ�ම කෘ[ක�ම අමාතZාංශය Y�යට ඒ කලාපය �ළ ෙ� 

කට(� කර�න ඒ අදාළ පළා3 #ෙය��තය�ට සහ Lාෙ9§ය 

#ෙය��තය�ට වග}ම) බාර *ලා නැහැ. =�� ආඥාපනතට 

පටහැ#ව ෙ� වන ෙක!ට q� q�රා ජෙවලම ෙග!ඩ කර4�, 

Yශාල ප&සර Yනාශය) B6 කර4� පව-නවා. ෙ�ක �ගqව 

කළ8වට3, ෙ� හරහා  ගලා යන හැ45ට� ඇළට3 දැIව 

795 796 



පා��ෙ���ව 

බලපානවා. කෘ[ක�ම ඇම-වරයා Y�යට ඔබ�මාට ෙ� 

ස�බ�ධෙය� පැ4X� ලැÑලා -ෙබනවාද, ඒ ෙව2ෙව� 

ග�නා ©යාමා�ගය ෙම!ක)ද xයලා මා ඔබ�මාෙග� අහ�න 

කැමැ-r. 

 
ග� පාඨu ච70ක රණවක  මහතා (மா'(மி� பா�டளி ச�பிக ரணவ�க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ග� කථානායක�ම#, පහ3 Ñ� සංව�ධන ම�ඩලය 

 q�රා ජෙවල ෙග!ඩ කරෙගන යනවා, xBම ෙට�ඩ� කැඳFමx� 

ෙත!රව ෙප�9ග�ක අංශයට ඒ ඉඩ� ෙදනවා xයනවා.. ඒක 

අ¾�ක අසතZය).  q�රා ජෙවල කලාපය ග3තාම කලාප �න) 

-ෙබනවා. එක) තමr, සංර)[ත Lෙ9ශය. අ#ක තමr, 

සංව�ධනය සඳහා ෙය!දා ග�නා Lෙ9ශය. ෙකරවල	Cය 

බලාගාරය, ෙෂ5 ගෑස්  සමාගම ආ�ය 	fටලා -ෙබ�ෙ� ඒ 

සංව�ධන කලාපෙ/. ඒ ෙදක අතර ස�ෙL.ෂණ කලාපය - buffer 

zone එක - -ෙබනවා. පහ3 Ñ� සංව�ධන ම�ඩලය YB� 

සංව�ධන කලාපය තමr සංව�ධනය කර�ෙ�. එකම ඉඩම)ව3 

ෙට�ඩ� පCපාCෙය� 	ට ලබා *ලා නැහැ. ඒ බව මම ෙබ!ෙහ!ම 

පැහැ��ව xය�න ඕනෑ. 

 
ග� ඉ:Rක අ6�3ධ ෙහiරD මහතා 
(மா'(மி� இ;திக அL)/த ேஹர/) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 

ග� කථානායක�ම#, මම අහ8 Lශ්නයට ã.හැ&ස� 

අමාතZ�මා 	M�ර) 6�ෙ� නැහැ. jමෙKදය ඉ�&ප3 කරr, 

ඒක මම ලබා ග�න�.  

ඒ නාම ෙ5ඛනයට යට3ව -ෙබන ඒ අවට -ෙබන =�� 

ෙක!ටස්  ෙ� ව නෙක!ට ෙග!ඩ කර4� පව-නවා.  ඒ ෙව2ෙව� 

එ�මාට පැ4X� ලැÑලා -ෙබනවාද, ඒ ෙව2ෙව� ග�නා 

©යාමා�ගය ෙම!ක)ද xයලාr මම ඇºෙK. 

 
ග� �. හැLස: මහතා  
(மா'(மி� M. ஹாிச�) 

(The Hon. P. Harrison) 

ග� කථානායක�ම#, පැ4X� ලැÑලා -ෙබනවා. ඒවාට 

wතZ2�ලව කට(� කරලා -ෙබනවා. එ�මාට3 පැ4X5ල) 

ඉ�&ප3 කර�න -ෙබනවා න�  ඉ�&ප3 කර�න.  අ	 එ ් 

ෙව2ෙව23 wතZ2�ලව කට(� කර�න�. 

 
ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 

(The Hon. Speaker) 
Lශ්න අංක 9 -544/'19-(1), ග� Ñම5 ර3නායක මැ-�මා. 

 
ග� cමT රDනායක මහතා (மா'(மி� பிம6 ர/நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ග� කථානායක�ම#, මා එම Lශ්නය අහනවා.  
 

ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 

(The Hon. Speaker) 

ග� ම���ම#, ෙ� Lශ්නය ගැන ෙ5ක� කා�යාලෙය� 

මට  පැහැ�� xyම) එවලා -ෙබනවා. මා එය xයව�න�. 

නZාය පgෙ/ 9 - 544/'19  අංකය දරන, ග� Ñම5 ර3නායක 

මහතා YB� ඉ�&ප3 කර -ä Lශ්නයට 	M�� ලබා ගැwම  

සඳහා ක�මා�ත හා වාXජ කට(�, �±කා�නව අවතැ� h 

89ගලය� නැවත ප�ංl xyම, සqපකාර සංව�ධන සහ වෘ3�ය 

8ºb හා #8ණතා සංව�ධන අමාතZවරයා ෙවත Ï# 07 වැ# 

�න ෙය!q කර -�X. ෙකෙස. Jවද Lශ්නය එම අමාතZාංශෙ/ 

Yෂයය පථයට අය3 ෙන!වන බව එම අමාතZාංශෙ/ 

ෙ5ක�වරයාෙ� 05.08.2019 �නැ- �	ය ම½� -ඊෙ/ �න- 

පා��ෙ���වට දැ2� * ඇත. 

ෙමෙලස මාස ෙදකකට ආස�න කාලය) ගතFෙම� පt, 
Lශ්නය තම අමාතZාංශෙ/ Yෂය පථයට අය3 ෙන!වන බව දැ2� 
*ම ෙහ.�ෙව� Lශ්නය නැවත අදාළ අමාතZාංශයට ක5 ෙKලා 
ඇ-ව ෙය!q xyමට -ä අවස්ථාව මඟ හැy ඇ- බව ද�වා BCන 
අතර, ෙකෙස. Jව ද ඉතා කIන4� 	M�� ලබා ගැwම සඳහා 
Lශ්නය අදාළ අමාතZාංශයට ෙය!q කරන ෙලස #ෙය�ග කරන 
බව3 ද�ව2 කැමැ3ෙත4. 
      

ග� cමT රDනායක මහතා (மா'(மி� பிம6 ர/நாய�க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ග� කථානායක�ම#, ඔබ�මා ද�නවා, ෙ� Lශ්නයට අදාළ 

අමාතZාංශය ෙස!යා ගැwම 6ෂ්කර බව. දැ� න� මම ද�නවා, 
ෙ� ආයතනය BOI එක යටෙ3 -ෙබන #සා ෙ� Lශ්නය යා (� 
අමාතZාංශය =ම)ද xයලා. ෙ� -ෙබ�ෙ� �5f&ය ෙWශ 
ක�මා�තශාලාෙK à4ෙ/ ප�ංlව BCන -අJ�6 YB ගණන) 
-ස්ෙස. BCන- ෙස.වක පJ5 43) ෙනරපා දැ�ම ස�බ�ධ 
Lශ්නය). මම ෙ� Lශ්නය ඉ�&ප3 කරලා මාස ගණනාව) 
ෙවනවා. ආ�Hව YC� Yට Yෂයය� ෙවනස් කරනවා; 
ඇම-ව�� ෙවනස් කරනවා. ඇ3තටම, අමාතZාංශ }පයක 
හැර, ඒ ඒ ආයතන අය3 ව�ෙ� =මන අමාතZාංශවලටද ය�න 
ෙස!යා ග�න අපට 8�ව� ෙKY xයලා මා fත�ෙ� නැහැ. ඒ 
ගැන ඇම-ව� ද�ෙ�3 නැහැ. මා දැ� දැ2ව3 h ප&� එම 
ආයතනය BOI එකටr අදාළ ව�ෙ�. ග� කථානායක�ම#, ඒ 
#සා මා ඔබ�මාෙග� ක�ණාෙව� ඉ5ලා BCනවා, ෙමම 
Lශ්නය සංව�ධන උපාය මා�ග සහ ජාතZ�තර ෙවළඳ 
අමාතZාංශයට ෙය!q කරලා ඉතා ඉ)ම#� 	M�ර) ලබා 
ෙද�න xයලා.  

 

ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ!ඳr.   
 

,ශ්නය ම� Rනක8 ඉRLපD z�මට �ෙය�ග කරන ල8. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
ෙපxෙළx:න�ව Rස්�%කෙa වැ4 කැ�7 සඳහා  

�~D කළ බලප{ : >ස්තර ெபால�ன�ைவ மாவ.ட�தி( மண( அக34�காக உாிம" வழ5க(: விபர" 
 LICENCES FOR SAND MINING IN POLONNARUWA DISTRICT: 

DETAILS  
 

598/’18 

10. ග� අ6ර g�� ජයරDන මහතා (மா'(மி� அ?ர சி�னி ஜயர/ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

අ�ාමාතZ�මා සහ ජා-ක L-ප3-, ආ� ක කට(�, නැවත 

ප�ංl xy� හා 8න�3ථාපන, උ�� පළා3 සංව�ධන සහ 

ෙය�වන කට(� අමාතZ�මාෙග� ඇ¡ Lශ්නය - (1): 
 

(අ) (i) 2010 ව�ෂෙ/ Bට ෙ� ද)වා ෙප!ෙළ!�න�ව 
�ස@්)කෙ/ වැ� කැå� කට(� සඳහා බලපg 
ලබා * ඇ- 89ගලය� සංඛZාව ෙක!පමණද; 

797 798 

[ග� ඉ��ක අ2�9ධ ෙහ.ර3  මහතා] 
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 (ii) එම 89ගලය�ෙ� න�, �	න හා 6රකථන අංක 
කවෙ�ද; 

 (iii) ෙප!ෙළ!�න�ව �ස@්)කෙ/ දැනට වැ� 
ස�බ�ධෙය� ම� F ඇ- ඒකා�කා&3වය මැඬ 
පැවැ3Fමට අමාතZාංශය ග2 ලබන 	යවර 
කවෙ�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ආ) ෙන! එෙස. න�, ඒ ම�ද?   பிரதம அைம/ச*� ேதசிய ெகா'ைகக', ெபா*ளாதார அ�வ�க', மீ'3#ேய�ற�, ?ன9வா@வளி7?, வட$3 மாகாண அபிவி*�தி ம��� இைளஞ9 அ�வ�க' அைம/ச*மானவைர$ ேக
ட வினா: (அ) (i) 2010 ஆ� ஆ%& ெதாட$க� இ � வைர ெபால ன�ைவ மாவ
ட�தி� மண� அக@J நடவ#$ைகக8$காக உாிம� வழHக7 ப
&'ள நப9களி  எ%ணி$ைக எ�தைன எ பைத+�;  (ii) ேம�ப# நப9களி  ெபய9க', -கவாிக' ம��� ெதாைலேபசி இல$கHக' யாைவ எ பைத+�;  (iii) ெபால ன�ைவ மாவ
ட�தி� த�ேபா� மண� ெதாட9பாக ஏ�ப
&'ள ஏகேபாக உாிைமைய த&7பத�காக அைம/� ேம� ெகா'8� நடவ#$ைக யாெத பைத+�;  அவ9 இ/சைப$3 அறிவி7பாரா? (ஆ) இ ேற� ஏ ? 
 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies, Economic Affairs, Resettlement and 
Rehabilitation, Northern Province Development and 
Youth Affairs: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of persons to whom licences 
have been issued for sand mining in the 
District of Polonnaruwa from 2010 up to 
date; 

 (ii) the names, addresses and the telephone 
numbers of the aforesaid persons; and 

 (iii) the steps that will be taken by the Ministry 
to control the monopoly that has been 
created pertinent to sand industry in the 
District of Polonnaruwa? 

(b) If not, why? 

 
ග� අjD මා:නkෙප�ම මහතා 
(மா'(மி� அஜி/ மா�ன2ெப)ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ග� කථානායක�ම#, අ�ාමාතZ�මා සහ ජා-ක L-ප3-, 

ආ� ක කට(�, නැවත ප�ංl xy� හා 8න�3ථාපන, උ�� 

පළා3 සංව�ධන සහ ෙය�වන කට(� අමාතZ�මා ෙව2ෙව� මා 

එම Lශ්නයට 	M�ර ෙදනවා. 
(අ)  (i)  à YදZා ස�)ෂණ හා පත5 කා�යාංශය YB� 

වා�තා කර ඇ- ප&�, 2010 මැr මස Bට 2015 
වසර ද)වා ෙප!ෙළ!�න�ව �ස@්)කෙ/ වැ� 
කැå� කට(� සඳහා 89ගලය� 243 ෙදෙන=ට 

සහ ෙ� ද)වා i.එස.්එ�.�. තා)ෂXක ෙස.වා 
(89) සමාගම ෙවත  බලපg #=3 කර ඇත.  

 (ii)  බලපgලා��ෙ� න�, �	න ඇ�� ෙ5ඛනය 
ඇqb� අංක 01 ෙලස ඉ�&ප3 කර4. 
89ගලය�ෙ� 6රකථන අංක ද3ත ගබඩාවට 
ඇ�ළ3 කර ෙන!මැ- බව à YදZා ස�)ෂණ හා 
පත5 කා�යාංශය YB� වා�තා කර ඇත. 

ග� ම���මා, එම න�, �	නය�  xයව�න ඕනෑද? 

ඇqbම සභාගත කර�න ද? xයව�න ඕනෑද? 

 

ග� අ6ර g�� ජයරDන මහතා (மா'(மி� அ?ர சி�னி ஜயர/ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

Cක) xයව�න.   
 

ග� අjD මා:නkෙප�ම මහතා 
(மா'(மி� அஜி/ மா�ன2ெப)ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

න� 243) xයව�න -ෙබනවා. 
 

ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

ඒ න� 243 ම xයFම අවශZ ද ග� ම���මා?  
 

ග� අjD මා:නkෙප�ම මහතා 
(மா'(மி� அஜி/ மா�ன2ெப)ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

243 ෙදන=ෙ� න�, �	න ආ�ය -ෙබනවා.  
 

ග� අ6ර g�� ජයරDන මහතා (மா'(மி� அ?ர சி�னி ஜயர/ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

එෙහම න�, සභාගත කර�න.  
 

ග� අjD මා:නkෙප�ම මහතා 
(மா'(மி� அஜி/ மா�ன2ெப)ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ඔබ�මාට ඊට අදාළව Lශ්නය) අහ�න ඕනෑ න�, අෙය3 

දවසක Lශ්නය) අහ�න 8�ව� ෙ�. 

ඇqbම 01 සභාගත* කරනවා.  
  

 (iii)  පැවැ- පා&ස&ක ගැට£ මත ෙප!ෙළ!�න�ව 
�ස@්)කෙ/ Bය£  වැ� කැå� සඳහා බලපg, 
රජයට අය3 සමාගම) වන i.එස.්එ�.�. 
තා)ෂXක ෙස.වා (89ග�ක) සමාගම ෙවත 
#=3 xyමට �රණය කර ඇත. ඒ අ2ව, ෙ� වන 
Yට ෙප!ෙළ!�න�ව �ස@්)කෙ/ Bය£ වැ� 
කැå� බලපg i.එස.්එ�.�. තා)ෂXක ෙස.වා 
(89ග�ක) සමාගම ෙවත x�3 කර ඇත.  

ප&සරයට හා# කර4� B6 කර2 ලැä වැ� කැå� බලපg 

අ3fDවා, ප&සර fතකා� ෙලස ඉ� xy� )ෙෂ.gය සඳහා අවම 

4ලකට වැ� සැපnම යන ක�b පාදක කරෙගන රජයට අය3 

i.එස්.එ�.�. තා)ෂXක ෙස.වා (89ග�ක) සමාගම ෙවත බලපg 

#=3 කර ඇත.  
 

(ආ)  පැන ෙන!න. 
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————————— 
*  �ස්තකාලෙa තබා ඇත. *  �னிைலய�தி	 ைவ�க�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 



පා��ෙ���ව 

ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

ග� ම���මාට පැහැ�� xyම) අවශZද? 

 
ග� අ6ර g�� ජයරDන මහතා (மா'(மி� அ?ர சி�னி ஜயர/ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ඔK, ග� කථානායක�ම#. ග� රාජZ ඇම-�මා  න�, �	න 

හා 6රකථන අංක ඇ�ළ3 ෙ5ඛනය සභාගත ෙන!කර xෙයKවා 

න� මට හ&යටම ෙ� 	Mබඳව දැන ග�න -�ණා. ග� 

කථානායක�ම#, දැනට ෙ� *ලා -ෙබන බලපgවල මම fතන 

Y�යට ඒ ස්ථානය නැහැ. ග� රාජZ ඇම-�ම#, ෙ� වන Yට  

ෙස�මාව-ය අසබඩ මහවැ� ග  ෙඟ� ස-යකට ෙදවතාව) Yතර  

රා@යට වැ� Cප� 200) Yතර fට8 ගම� එනවා. ග� රාජZ 

ඇම-�ම#, මම ද�නා හැCයට à YදZා හා පත5 කැå� 

කා�යාංශෙය� ෙහ� ෙවන3 තැෙනx�ව3 එවැ# ආකාරෙ/ 

කට(�වලට බලපg *ම) ගැන සඳහ� ෙව�ෙ� නැහැ. ඒ 

ආකාරයට වැ� Lවාහනය xyම ගැන ග� රාජZ ඇම-�මා 

දැ2ව3 ෙවලා -ෙබනවා ද ද�ෙ� නැහැ. ඒ Y�යට  වැ� Cප� 

200) Yතර එනවා.  

 
ග� අjD මා:නkෙප�ම මහතා 
(மா'(மி� அஜி/ மா�ன2ெப)ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මම දැ� එම 89ගලය�ෙ� න�, �	න හා 6රකථන අංක 

ඇ�ළ3 ලැrස්�ව ඔබ�මාෙ� අතටම ෙද�න�. ග� 

කථානායක�ම#, මන�	Cය Lෙ9ශය 	fC ෙප!ෙල!�න�ව 

�ස්@)කෙ/ තමr ලංකා ෙK වැIම වැ� ජනනයFම B9ධ 

ෙව�ෙ�.  ෙ� කට(�වල* Yශාල වංචා  B9ධ ෙවනවා xයලා 

ග� ම���මා පැහැ�� කරන එක ඇ3ත. ඒක අද-ඊෙ/ ඉඳ� 

ෙන!ෙවr, එදා ඉඳ�ම B9ධ ෙවන ෙදය). ෙප�9ග�කව කරන 

වැ� කැå� Bය5ලම නව3වලා රජෙ/ ආයතනය) වන GSMB 

Technical Services ආයතනයට ෙ� බලපgය ලබා 6�නා, 

අ-ග� ජනා�ප-�මා Yෂය භාර ඇම-වරයා වශෙය� වැඩ බාර 

ග3තාට පස්ෙස..  ලංකාෙK වැIෙය�ම වැ� ජනනය ෙවන 

පළාතක තමr ෙ� තර� වැ� ජාවාර� B9ධ ෙව�ෙ�. ඒ 

ආකාරයට ඒ කට(� රජයට බාර 6�න3, ග� ම���මා Lකාශ 

කරන Y�යට YC� Yට Yශාල වංචා B6 ෙවනවා. ඒ #සා Yෂය 

භාර ඇම-වරයා වශෙය� අ-ග� ජනා�ප-�මා ජනා�ප- 

Yම�ශන ඒකකයට #ෙය�ගය) 6�නා, ෙ� වංචා  නතර කර�න 

8�ව� ෙක!ෙහ!මද xයලා ෙස!යා බලා වා�තාව) සපය�න 

 xයලා. ජනා�ප- Yම�ශන ඒකකය ක�b 10) ඉ�&ප3 

කර4� xයා -ෙබනවා, ෙම�න ෙ� ©යාදාමයට අ2ව කට(� 

xyෙම� ෙ� ජාවාර� නව3ව�න 8�ව� ෙවr xයලා. 

ව�තමානය වන Yට GSMB Technical Services ආයතනය ඒ 

©යාදාමය ©යා3මක කරලා ඉවර කළ ක�b -ෙබනවා; සමහර 

ඒවා තවම ©යා3මක ෙව4� පව-නවා. අ	 බලාෙප!ෙර!3� 

ෙවනවා, ෙ� ©යාදාමය ඉවර ෙවනෙක!ට ෙ� වංචාසහගත ෙ9ව5 

නතර ෙවr xයලා. ඔබ�මා xයනවා වාෙ�, ෙ� වැ� ජාවාරම 

#සා පtaය දවස්වල හqදා #ලධා&� පවා ම�qවට ප3 ෙවkච 

අවස්ථා -�b බව අ	 දැ)කා. වැ� ජාවාරම ඒ  Y�යට ෙ� රෙ� 

ෙබ!ෙහ!ම ත�� B9ධ ෙවනවා. මම #ෙය�ජනය කරන 

�ස්@)කෙ/3 පස් ජාවාරම #සා  අ�තෙ/ Bටම 50), 60) 

මැ&ලා -ෙබනවා. 

ග� කථානායක�ම#, වැ� ජාවාරම3 ඒ වාෙ�ම B6 

ෙවනවා. නq3, අ	 @Yධ හqදාව ඇ�� ආර)ෂක අංශ භාYත 

කර4� à YදZා ස�)ෂණ සහ පත5 කා�යාංශය ඒ කට(�  මැඩ 

පැවැ3Fමට කට(� කරනවා. නq3, එ�මාෙ� ෙ� ෙප�වා *ම 

ගැන මම එ�මාට ස්�-ව�ත ෙවනවා. එම Lෙ9ශෙ/ තමr වැIම 

වැ� ජාවාර� B9ධ ෙව�ෙ�. අපට එය Bයයට 100) පාලනය 

කර ගැwමට තවම3 ෙන!හැx ත33වය) -ෙබනවා. 

 
ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

Lශ්න අංක 11 -625/'18- (1), ග� ෙශහා� ෙස.මBංහ මහතා - 
[සභා ග�භය �ළ නැත.] 
 

ෙකxළඹ Rස්�%කෙa පහD c7 ෙගxඩ z�ම: 
තහනම ெகா6"� மாவ.ட�தி( தா3 நில5கைள மீ.ட(: தைட 

RECLAMATION OF LOW-LYING LANDS IN COLOMBO 
DISTRICT: PROHIBITION 
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12. ග� උදය ,භාD ග7ම:0ල මහතා  (மா'(மி� உதய பிரபா/ க�ம�பில) 
 (The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මහානගර හා බස්නාfර සංව�ධන අමාතZ�මාෙග� ඇ¡ 

Lශ්නය - (1) 

(අ) (i) ෙක!ළඹ �ස@්)කෙ/, පහ3 Ñ� ෙග!ඩ xyම, 
නාග&ක සංව�ධන අ�කා&ය YB� තහන� කර 
-ෙ� න�, එම තහනම B6 කළ ව�ෂය කවෙ�ද; 

 (ii) ෙ� වනYට එම තහනම ඉව3 කර -ෙ� න�, 
තහනම ඉව3 කළ ව�ෂය සහ ඊට බලපෑ ෙහ.� 
කවෙ�ද; 

 (iii) 2015.01.10 �න Bට ෙ� ද)වා නාග&ක සංව�ධන 
අ�කා&ය ෙහ� ] ලංකා ඉඩ� ෙග!ඩ xyෙ� සහ 
සංව�ධනය xyෙ� සංසථ්ාව YB� ෙක!ළඹ 
�ස@්)කෙ/ පහ3 Ñ� ෙක!පමණ සංඛZාව) 
ෙග!ඩ xyම සඳහා අ2ම-ය ලබා * -ෙ�ද; 

 (iv)  එම අ2ම�� ලබා * ඇ- 89ගලය�ෙ� න� 
කවෙ�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙනfද? 

(ආ) ෙන!එෙස. න�, ඒ ම�ද? 
 மாநகர ம��� ேம� மாகாண அபிவி*�தி அைம/சைர$ ேக
ட வினா:  (அ) (i) ெகாP�? மாவ
ட�தி� தா@ நிலHகைள மீ
ட� நகர அபிவி*�தி அதிகாரசைபயா� தைடெசRய7ப
#*7பி , அ�தைட எ0த ஆ%#� ெகா%& வர7ப
ட� எ பைத+�;  (ii) இ றளவி� 3றி�த தைட நீ$க7ப
#*7பி , தைட நீ$க7ப
ட ஆ%& ம��� அத�3 ஏ�வாயைம0த காரணHக' யாைவ எ பைத+�;  (iii) 2015.01.10 ஆ� திகதி ெதாட$க� இ � வைர நகர அபிவி*�தி அதிகாரசைப அ�ல� இலHைக காணி மீ
ட� ம��� அபிவி*�தி$ N
&�தாபன� ெகாP�? மாவ
ட�தி� எ�தைன தா@ நிலHகைள மீ
க அHகீகார� அளி��'ள� எ பைத+�; 
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2019  අෙග�ස්�  06  (iv) ேம�ப# அHகீகாரHக' வழHக7ப
&'ள ஆ
களி  ெபய9 யா�  எ பைத+�;  அவ9 இ/சைபயி� அறிவி7பாரா? (ஆ) இ ேற�, ஏ ? 
 

asked the Minister of Megapolis and Western 
Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) if the Urban Development Authority has 
prohibited the reclamation of low-lying 
lands in the District of Colombo, the year 
on which that ban was imposed; 

 (ii) if that ban has been lifted by now, the date 
on which the ban was lifted and the reasons 
which led to that; 

 (iii) the number of low-lying lands in the 
District of Colombo for which approval has 
been granted by the Urban Development 
Authority or the Sri Lanka Land 
Reclamation and Development Corporation 
to reclaim from 10.01.2015 up to now; and 

 (iv) the names of the persons to whom the 
approval was given? 

(b) If not, why? 

 
ග� පාඨu ච70ක රණවක  මහතා (மா'(மி� பா�டளி ச�பிக ரணவ�க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ග� කථානායක�ම#, මා එම Lශ්නයට 	M�ර ෙදනවා. 

(අ) (i) ෙ5ක�, නාග&ක සංව�ධන හා ¬ජා à4 සංව�ධන 
අමාතZාංශය සහ සභාප-, නාග&ක සංව�ධන 
අ�කා&ය ම½� 2003.09.21 �නැ- 8ව3 ප3 
#ෙKදනය) ම½� පහත සඳහ� කට(� වසර 
3) සඳහා අ3fDවන ෙලස මහජනයා ෙවත ද�වා 
ඇත. 

  1. ෙත3 Ñ�, ව±� Ñ�, =��, 8ර� h =��, 
ජලාශ හා ස�බ�ධ සංව�ධන කට(� සඳහා 
xB6 අය6�පත) අදාළ ආයතන ෙවත 
ඉ�&ප3 ෙන!කරන ෙලස3; 

  2. Bය£ අනවසර ෙග!ඩ xy� නවතන ෙලස3; 

  3. අනවසරෙය� ෙග!ඩ කරන ලද ඉඩ� යථා 
ත33වයට ප3 කරන ෙලස3; 

  4. ඉහත සථ්ානවල කර ඇ- Bය£  අනවසර 
ඉ�xy� වහා ඉව3 කරන ෙලස3. 

  ව&� වර කරන ලද 8ව3 ප3 #ෙKදන ම½� 
ෙමම අ3fDFම 2008 අෙL.5 30 ද)වා *�ඝ කර 
ඇත. 

 (ii) 2008 ව�ෂෙ/ අෙL.5 30 �ෙන� පtව ෙමම 
අ3fDFම තව 6රට3 *�ඝ ෙන!xyම ෙහ.�ෙව� 
අවස� F ඇත. 

  බසන්ාfර පළාෙ3 �ස@්)කවල 	fටා ඇ- ෙත3 
Ñ�, ව±� Ñ�, =��, 8ර� h =�� හා ජලාශ 
	Mබඳව අධZයනය) කර, ඒ හා ස�බ�ධ 
කළමනාකරණය xyම හා වැI�(b xyම සඳහා 

සැලt� 	Mෙයල xyමට3, වZවසථ්ා හා ©යා 
පCපාC ස�පාදනය xyම B6 ෙකෙරන ෙත) 
උ)ත අ3fDFම B6 කර -�X. ඒ අ�ර�ර 
කාලෙ/* බසන්ාfර පළා3 ෙත3 Ñ� 
කලාãකරණ මා�ෙග�පෙ9ශ ෙර±ලාB සැලැසම් 
2006* සකස ් කර අවස� කරන ල*. ඒ අ2ව 
නාග&ක සංව�ධන අ�කා&ය බසන්ාfර පළාතට 
අදාළ සංව�ධන සැලැසම් සැකÒෙ�* ෙත3 Ñ� 
කලාãකරණ මා�ෙග�පෙ9ශ ෙර±ලාB එයට 
ඇ�ළ3 කර, අදාළ පාලා3 පාලන ආයතනෙ/ 
සංව�ධන සැලැසම් ගැස� xyෙ�* එම ෙත3 Ñ� 
කලාãකරණ මා�ෙග�පෙ9ශ ෙර±ලාB සැලැසම් 
අ�ත��හණය කර ©යා3මක xyමට �රණය 
කරන ල*. ඒ අ2ව එම අ3fDF� 2008 අෙL.5 30 
�ෙන� පt *�ඝ ෙන!කරන ල*. 

 (iii) පහ3 Ñ� සංව�ධනය 	Mබඳව 2011.02.07 �නැ- 
1692/2 දරන ගැස� පgය Lකාරව පහත සඳහ� 
ආයතනව�� සම�Yත පහ3 Ñ� සංව�ධනය 
සඳහා h සැලt� ක4DෙK #�ෙ9ශය මත පහ3 
Ñ� ෙග!ඩ xyම සඳහා අ2මැ-ය ලබා ෙ9. 

  (i) මධZම ප&සර අ�කා&ය 

  (ii) නාග&ක සංව�ධන අ�කා&ය 

  (iii) ෙග!Yජන ෙස.වා ෙදපා�තෙ���ව 

  (iv) ] ලංකා ඉඩ� ෙග!ඩxyෙ� හා සංව�ධනය 
xyෙ� සංසථ්ාව; සහ 

  (v) Yෙශ.ෂ අවසථ්ාවල* අදාළ පළා3 පාලන 
ආයතනය හා අදාළ පළා3 සභා ආයතන.  

   ඒ xය�ෙ�, පළා3 සභාෙK ෙග!Yජන  ෙස.වා 
ඇ�� ආයතන 

  2015.01.10 �න Bට 2019.04.02 �න ද)වා 
පහ3Ñ� සංව�ධනය සඳහා h ක4DෙK 
#�ෙ9ශය මත ] ලංකා ඉඩ� ෙග!ඩxyෙ� හා 
සංව�ධනය  xyෙ� සංසථ්ාව YB� ෙක!ළඹ 
�ස@්)කෙ/ පහ3Ñ� ෙග!ඩxyම සඳහා ඉ5£� 
කර ඇ- Lමාණය සහ අ2මැ-ය ලබා * ඇ- 
Lමාණය  පහත ප&� ෙK.   

 

 
  ඒ අ2ව 2015.01.10 �න Bට 2019.04.02 �න 

ද)වා කාලÒමාව �ළ  ෙග!ඩxyම සඳහා 
ඉ5£�කර ඇ- q� පහ3 Ñ� Lමාණය අ)කර 
369 ×ê 1  ප�චස ් 3.21 ෙK. ඉ� අ)කර 68 
×ê 2 ප�චස ්25.53) සඳහා පමණ) අ2මැ-ය 
ලබා * ඇත. 

  එෙස.ම 2015.01.10 �න Bට 2019.04.02 �න ද)වා 
h කාලය �ළ ] ලංකා ඉඩ� ෙග!ඩxyෙ� හා 

ව�ෂය ඉ5£� කර  

ඇ- Lමාණය 
අ2මත කර  

ඇ- Lමාණය 

  අ)කර ×ê ප�චස් අ)කර ×ê ප�චස් 

2015 61 2 14.00 22 3 39.4 

2016 52 0 30.80 22 0 23.37 

2017 171 2 10.18 12 2 4.51 

2018 47 2 22.70 9 2 17.00 

2019 36 1 5.53 1 1 21.25 

803 804 



පා��ෙ���ව 

සංව�ධනය xyෙ� සංසථ්ාව YB� අනවසර 
ෙග!ඩxy�  	Mබඳ පවරන ලද නH Lමාණය 
59x.  

 (iv) එම අ2මැ-ය ලබා * ඇ- 89ගලය�ෙ� න�, 
ඇqbම ම½� ඉ�&ප3 කර ඇත. ඇqbම 

සභාගත* කර4.  

(ආ)  අදාළ ෙන!ෙK.  
 
ග� උදය ,භාD ග7ම:0ල මහතා (மா'(மி� உதய பிரபா/ க�ம�பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ග� කථානායක�ම#, මෙ� ෙදවැ# අ�� Lශ්නය ඇÒෙ� 

අවස්ථාව  ග� #ම5 ලා�සා ම���මාට ලබා ෙදනවා. මම 

පළqවැ# අ�� Lශ්නය පමණr අහ�ෙ�.  

මෙ� පළqවැ# අ�� Lශ්නය ෙමෙස.r. 2010 ව�ෂෙ/ ෙ� 

පා��ෙ���වද ඇ��ව ෙක!ළඹ නගරය යට Jb බව ඔබ�මාට 

මතක ඇ-. ම��ව��ට Buffaloesව�� පා��ෙ���ෙව� 

ඉව3 ෙව�න B6 Jණා. 2010 ව�ෂෙ/ ඇ- h ගංව�&� පtව 

2011 Bට 2015 ද)වා කාලය �ළ xBම ගංව�රx� ෙක!ළඹ 

නගරය යට Jෙ� නැහැ. නq3 ෙ� වන Yට =ඩා වැස්සට පවා 

ෙක!ළඹ නගරය යට ෙවන ත33වය) උදා F -ෙබනවා. 

ෙක!ළඹ ඉ�න අ	 ඒක ෙප�9ග�කව ද�නවා. ෙ� ෙක!ළඹ 

නගරය යට Fමට ෙහ.� සහ පහ3 Ñ� ෙග!ඩ xyමට පtaය 

කාලෙ/ කර8 කට(� එයට බලපා -ෙබනවාද xයා 

තq�නා�ෙස.ලාෙ� අධZයනය අ2ව ෙස!යා ෙගන -ෙබනවාද 

xයා දැන ග�න කැමැ-r.  

 
ග� පාඨu ච70ක රණවක  මහතා (மா'(மி� பா�டளி ச�பிக ரணவ�க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

�ට ෙම!ෙහ!තකට ක�� කෘ[ක�ම ඇම-�මා xKවා, 

බස්නාfර පළාෙ3 8ර� h =�� Lමාණය ෙහ)ෙටයා� 

13,000) xයලා. පtaය දශක ෙදක �නක කාලය �ළ බස්නාfර 

පළාෙ3 ෙත3 Ñ�, අතහැර දමන ලද =��ව�� Bයයට 60) 

පමණ ස්වාභාYක ෙහ.� සහ අෙන=3 කාරණා මත ඉෙ�ම ෙග!ඩ 

ෙවලා -ෙබනවා. ඒ අ2ව තමr ෙත3 Ñ� කළමනාකරණ 

©යාකාy සැලtම) සකස් කර -ෙබ�ෙ�. අ	 ෙ� වසෙ�* 

නාග&ක සංව�ධන අ�කා&ෙ/ සැලtමට ඇ�ළ3 කළා, ෙක!ළඹ 

සහ ෙ� අවට Lෙ9ශ ජලෙය� ම� h නගර ෙලස හ1නාෙගන 

කට(� කර�න. ඒ #සා අ	 ඉතාම තද පා&ස&ක w- පනවා 

-ෙබනවා. ඒ වාෙ�ම, මධZම ප&සර අ�කා&ය, ෙග!Y ජන ෙස.වා 

මධZස්ථාන ඇ�� Bය£ ආයතනවල YදZාඥය� ස්ථාwය පy)ෂා 

කර, #ශ්lතව අ2මැ-ය ෙදන ඒවා පමණr කර�ෙ�.  

ගංව�ර උව6ර ගැන xයනවා න�, 2010 තමr එf වැIම 

ත33වය) ද)නට -�ෙ�. 2016*3 ඊට වඩා අH Lමාණෙය� 

වැස්සා. ඒ Lශ්න ම� Jණා.  අද අ	 ජලාශ ඉ� xyෙ� කට(3තට 

අමතරව, කැලX ග ෙì ජල ම�ටම ඉහළ aයාට පස්ෙස. පාලනය 

කර�න ෙප!�පාගාර ගණනාව) ඉ� කර�න කට(� කරෙගන 

යනවා. තව මාස xfපයx� ඒ වැඩ කට(� අවස� ෙවනවා. 

පළqවැ# ෙප!�පාගාරය, අඹතෙ53, ෙදවන ෙප!�පාගාරය 

ෙක!ළඹ ෙත!ටළඟ Lෙ9ශෙ/3 ඉ� කරනවා. ��වැ# 

ෙප!�පාගාරය අනාගතෙ/ ෙක!ෙල!�නාව ක� පාලම Lෙ9ශෙ/ 

ඉ� කර�න බලාෙප!ෙර!3� ෙවනවා. ඒ වාෙ�ම, 

ෙක!ෙල!�නාව Lෙ9ශෙ/ x3ත�පKව සහ අෙන=3 ඇළ 

මා�ග 	Mසකර  xyම දැ� අ	 B6 කරෙගන යනවා. 

ඒ වාෙ�ම, ෙක!ළඹ නගරෙ/ -ෙබන ජලය, ජලාශව�� 

qºදට ෙගන ය�න බැ& #සා àගත උමං ප9ධ- හතර) ඉ� 

xyමට ෙය�ජනා කරලා, ඒ අවශZ කට(� කර -ෙබනවා. එr� 

පළqවැ# උමං ප9ධ-ය ඉ� xyෙ� කට(� දැ� ආර�භ කර 

-ෙබනවා, ම�ට)=�ය Lෙ9ශෙ/. ෙදවැ# උමං ප9ධ-ය 

රාජ}ය YදZාල ය අසල Bට සහ ��q5ල හ��ෙ/ Bට ආර�භ 

කර ජලය qºදට ෙගන යෑමට කට(� කරනවා. හතරවැ# උමං 

ප9ධ-ය xංB පාෙ� Bට �.එස්. ෙස.නානායක YදZාලය හරහා 

කD ඇළ මා�ගය ද)වා Lෙ9ශෙ/ අ	 xBය� Lමාණයකට ඉ� 

කළා. හතරවැ# එක අ	 ෙබ! ̈ 5ල Lෙ9ශෙ/ Bට ෙ9Y බා�කා 

YදZාලය හරහා අෙන) පැ3තට එක� කර -ෙබනවා. අ	 

බලාෙප!ෙර!3� වනවා, අJ�6 20කට Yතර වතාව) එන ඉතාම 

තද ගංව�රකට පවා ඔෙර!3� ෙදන,  2010 ඇ- Jණා වාෙ� 

ත33වයකට පවා ඔෙර!3� ෙදන  ප9ධ-ය) ෙ� ම½� ඇ- 

ෙKY xයලා. ඉ�කරණ ජලාශවලට අමතරව, කැලX ග ෙì ජල 

ම�ටම ඉහළට aය අවස්ථාෙK* ෙ� �M� ජලය ෙප!�ප xyමට 

හැxයාව ලැෙබනවා. 

ඒ වාෙ�ම, මෑත*3 -ෙ� ඊෙ/ ෙපෙ�දා3- නාගලග� F�ය 
සහ අෙන=3 ස්ථානවලට ගැළෙපන ප&�, ෙප!�පාගාරය) 

මරදාන ෙස� � ෙසෙබස්-ය� ස්ථානෙ/ ඉ� xyෙ� කට(� 

ආර�භ කළා. ෙ� ආකාරයට ජලය ෙප!�ප xyම ම½� හ�B 

ත33වයක* qºණ ෙද�න බලාෙප!ෙර!3� වනවා.  

 
ග� �මT ලා:සා මහතා  (மா'(மி� நிம6 லா�சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 

ග� කථානායක�ම#, ග� ච�	ක රණවක අමාතZ�මාෙග� 

මම  ෙදවන  අ�� Lශ්නය අහනවා.   

ඊෙ/ අ-ග� ජනා�ප-�මා xKවා, q�රාජෙවල Lෙ9ශය 

ෙ9ශපාලනඥය� YB� =b ෙග!ඩ) කරලා -ෙබනවා  xයලා.  

මම ඊෙ/ එම ස්ථානයට aයාම  දැක8 Lධාන ෙදය) තමr, 

q�රාජෙවලට   දැ4ය (� Lමාණයට වඩා වැI ධා&තාවx� 

=b දමා -ෙබන බව.  ග� ඇම-�මා3  දැ� එය 	Mග3තා.  

ෙ� =b දැ�ම #සා දැ� ඒ Lෙ9ශෙ/ අයට ඉ�න බැහැ, ඒ 

Lෙ9ශය ස�¬�ණෙය� ගඳ ගහනවා.  එම =b Cක එතැ#� 

ඉව3 කරලා  කළමනාකරණය කර�ෙ� කවදාද xයලා මම 

ඇම-�මාෙග� දැනග�න කැම-r. ඔබ�මා ප&සරයට ඉතා  

ළැ� ෙකෙන).   ] ලංකා ඉඩ� ෙග!ඩxyෙ� හා පහ3 Ñ� 

සංව�ධන ම�ඩලෙ/ සභාප-�මා ග�පහ �ස්@)කෙ/ ඉඩ� 

ඔ)ෙක�ම 8රවනවා. ඒක highway එෙ) -උI�- ය9� 

ඔබ�මාට ෙපෙනනවා ඇ-. =�� ඉඩ� ෙග!ඩ කරනවා, පහ3 

Ñ� ෙග!ඩ කරනවා, ඒ වාෙ�ම, Lෙ9ශෙ/ ජලය ¨ස්ෙවන Bය£ 

ඉඩ� ෙග!ඩ කරෙගන යනවා. ෙ� සඳහා Bය£ අ2මැ-ය *ලා 

-ෙබනවා  ඒ සංස්ථාෙK සභාප-�මා. මම අහ�ෙ�, එ�මාට 

Y�9ධව ඔබ�මා ග�නා ©යාමා�ග ෙම!නවාද xයලාr. 

 
ග� පාඨu ච70ක රණවක  මහතා (மா'(மி� பா�டளி ச�பிக ரணவ�க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ඔබ�මා පා��ෙ���ෙK වරLසාද පාYkl කරලා ඒ 

සභාප-�ම�ලාට ෙච�දනා කර�න එපා. ක�ණාකරලා එවැ# 

805 806 

[ග� පාඨ� ච�	ක රණවක   මහතා] 

————————— 
*  �ස්තකාලෙa තබා ඇත. *  �னிைலய�தி	 ைவ�க�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 
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B9�ය) -ෙබනවා න� මා ෙවත වා�තා කර�න. ඉඩ� 

ෙග!ඩxyෙ� හා සංව�ධනය xyෙ� සංස්ථාවට පමණ) ත#වම 

ඉඩ� ෙග!ඩ කර�න බැහැ. අ	 ඉතා පැහැ��ව xKවා, මධZම 

ප&සර අ�කා&ය, ෙග!Yජන ෙස.වා ෙදපා�තෙ���ව, වා&මා�ග 

ෙදපා�තෙ���ව යනා* Bය£ ෙදපා�තෙ���ව�� ()ත 

Y9ව3 ක4Dවx� තමr ඒ කට(3ත කර�ෙ� xයලා. එෙස. 

ෙන!කර -ෙබනවා න� මා ෙවත පැ4X� කර�න. අ	 ඒ අ2ව 

©යා කරනවා.  

ඒ වාෙ�ම, කැM කසළ Lශ්නය ගැන3 xය�න ඕනෑ.  

 
ග� �මT ලා:සා මහතා  (மா'(மி� நிம6 லா�சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 

ග� අමාතZ�ම#,- 
 

ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

ග� අමාතZ�මාට 	M�� ෙද�න අවස්ථාව ෙද�න. 
 

ග� පාඨu ච70ක රණවක  මහතා (மா'(மி� பா�டளி ச�பிக ரணவ�க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 
අ	 q�රාජෙවල Lෙ9ශෙ/, ෙකරවළ	Cය Lෙ9ශෙ/  

තාවකා�ක කසළ අංගනය) ඇ- කෙළ. �ෙත!ටq5ෙ5 ඇ- 

ෙවkච ෙÎදවාචකය #සාr. q� ෙක!ළඹ නගරෙ/ම ෙට!� 

6,000) කසළ එක� Jණා. ඒ #සා ඉස්	&තාලවල =ඩා 

corridorsවල  පවා ෙඩං± ෙර�ï� 	�ණා. ඒ ත33වය යටෙ3, 

කසළ Lශ්නයට ස් රසාර Yස1ම) ෙග!ඩනඟා ග�නා ෙත) 

තාවකා�ක 	Mයම) හැCයටr අ	 කට(3ත කෙළ.. අ	   

වZාපෘ-ය පට� ග3ෙ3 අJ�9දක කාලයකටr. අ	 ෙක!ළඹ 

නගර සභාවට  YC� Yට ඒ බව දැ2� 6�නා. අ	  පtaය 

සැWතැ�බ� මාසෙ/ ඉඳ� දැ2� 6�නා ෙමතැන ධා&තාව 

ඉ)මවා af� -ෙබනවා, ඒ #සා ක�ණාකරලා එතැනට =b 

දම�න එපා xයලා. මම ෙ� අවස්ථාෙK * ෙ� සභාවට xයනවා, 

අ	 දැ� ෙක!ළඹ නගර සභාෙK එම කට(3ත තාවකා�කව 

නව3වා -ෙබන බව. නq3, ව3තල, කැලXය ආ* Lෙ9ශවල 

කසළ Lශ්නය තවම3 Yසðලා නැ- #සා අ	 ඒවාට ලබන මා�� 

මාසය ෙවනෙත)  ඉඩ *ලා -ෙබනවා. ලබන මා�� මාසෙ/  

6�&ය ම½� කැලXෙ/ වනවාසල Bට අ�ව)කා£වලට  කසළ 

ෙගන යෑෙ� ස�¬�ණ වZාපෘ-ය අවස� ෙවනවා.  

ෙකරවල	Cෙ/ එතැන ෙග!ඩගහලා, දැනට වැI ෙවලා -ෙබන 

කසළ Lමාණය, - දැනට ෙපෙන�න -ෙබන Lමාණය -  කාලය3 

එ)කම  පෙහ� එකකට වාෙ� Lමාණයකට අH ෙවනවා.  

ඒ වාෙ�ම �රා ෙන!aය Lමාණය=3 -ෙබනවා. අ	 ඒවා 

ඉව3 කරලා ඉ�& මාස xfපය ඇ�ළත එම ස්ථානය L-ෂ්ඨාපනය 

කරනවා.  

 
ග� එස්.එ7. මL%කා* මහතා (மா'(மி� எ�.எ�. மாி�கா#) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 

ග� කථානායක�ම#, මට3 පැහැ�� කර ගැwම) කර 

ග�න 8�ව�ද? 

 
ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 

(The Hon. Speaker) 

ග� ම���ම#, අ�� Lශ්න ෙදකr අහ�න 8�ව�. 

සාමානZෙය� නැවත අවස්ථාව) ෙද�ෙ� නැහැ. ස්ථාවර 

#ෙය�ග අ2ව මට එෙහම කර�න අමා�r. �ට ක�23 එවැ# 

පැහැ�� කර ගැwමකට අවස්ථාව) 6�ෙ� ග� ඇම-�මාෙ� 

කැමැ3ෙත� පමණr. ග� ඇම-�ම#, ග� ම&)කා� 

ම���මාට අවස්ථාව) ෙද�න 8�ව�ද? 

 
ග� පාඨu ච70ක රණවක  මහතා (மா'(மி� பா�டளி ச�பிக ரணவ�க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

8�ව�. 
 
ග� එස්.එ7. මL%කා* මහතා (மா'(மி� எ�.எ�. மாி�கா#) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 

ග� ඇම-�ම#, ගංව�ර පාලනය 	Mබඳව ෙගන ඇ- 

©යාමා�ග ගැන ග� ඔබ�මාට ස�්-ව�ත වනවා. ඔබ�මා xය8 

ආකාරයට ෙක!ෙළ!�නාෙK3, ක� පාලම අසල3, ෙග!තDෙK3 

ඒ ෙප!�පාගාර ඉ�වනවා; x3ත�පºව ඇළ මා�ගය 	Mසකර 

කරනවා; අෙන) ඇළ මා�ග ස�බ�ධ කරනවා. ග� ඇම-�ම#, 

හැබැr ෙප!I Lශ්නය) -ෙබනවා. අJ�6 �න) -ස්ෙස. ෙ� ඇළ 

මා�ග ඔ)ෙක�ම x3ත�පºව ඇළට ස�බ�ධ කරලා ඒ හරහා 

ෙප!�පාගාරවලට ජලය ෙගන එන වZාපෘ-ය �ගටම කර ෙගන 

ආවා. නq3, එම වZාපෘ-යට  qද5 අමාතZාංශෙය� ෙ� 

අJ�9ෙ9 qද5 ලබා ෙන!*ම #සා එම කට(3ෙ3 ය� xB 

අඩාළ Fම) B6ෙවලා -ෙබනවා. එම #සා ඔබ�මා ඒ 

ස�බ�ධෙය� අවධානය ෙය!q කරලා, එම වZාපෘ-ෙ/ අවස� 

L-ඵලය ග�න න� දැනට අඩාළ F -ෙබන ඒ කට(� අවස� 

කර�න xයලා මම ඉ5ලා BCනවා. 

 
ග� පාඨu ච70ක රණවක  මහතා (மா'(மி� பா�டளி ச�பிக ரணவ�க) 
(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ග� ම���ම#, ඔබ�මා අෙW ග� අගමැ-�මාට එම 

Lශ්නය ෙය!q කළ (�r. අපට qද5 ලැ�ණාම අ	 ඒ කට(� 

කරනවා. 

 
ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 

(The Hon. Speaker) 

Lශ්න අංක 13 - 763/'19 - (1), ග� tස�ත 8ංl#ලෙ� 

මහතා - [සභා ග�භය �ළ නැත.] 
Lශ්න අංක 14 - 771/'19 - (1), ග� ශා�ත බ�ඩාර 

මහතා - [සභා ග�භය �ළ නැත.] 

 

= ලංකා >?හTප^ ෙසiවෙa    III ෙ�i�යට බඳවා 
ගැ�ම: >ස්තර இல5ைக அதிப� ேசைவயி� III ஆ" வ�	பி*� ஆ.ேச�	�: விபர" 

RECRUITMENT TO SRI LANKA PRINCIPALS' SERVICE, GRADE 
III:  DETAILS  

 

883/’19 

15.ග� ල%ෂ්ම: යාපා අෙfව*ධන මහතා  
(மா'(மி� லPம�  யா2பா  அேபவ#தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

අධZාපන අමාතZ�මාෙග� ඇ¡ Lශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ] ලංකා Y6හ5ප- ෙස.වෙ/ III ෙÖ.Xයට බඳවා 
ගැwම සඳහා h Ò4ත තරඟ Yභාගය 2015 ව�ෂෙ/ 
පව3වා ඇ- බව 	Mග�ෙ�ද; 
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පා��ෙ���ව 

 (ii) 2015 ව�ෂෙ/ මා�� 14,15,16,17,18,19,20 
�නවල ස�qඛ පy)ෂණය පව3වා ඇ- බව 
ද�ෙ�ද; 

 (iii) එම ස�qඛ පy)ෂණෙය� බඳවා ග�නා ලද 
89ගලය� බඳවා ග3 පදනම කවෙ�ද; 

 (iv) එම ප3F�ලා��ෙ� නාම ෙ5ඛනය ෙමම 
සභාවට ඉ�&ප3 කර�ෙ�ද; 

 (v) ෙමම ස�qඛ පy)ෂණෙය� ෙත�රා ෙන!ග3 
අය6�ක�ව�ට අ�යාචනා ඉ�&ප3 xyමට 
අවසථ්ාව ලබා 6� බව 	Mග�ෙ�ද; 

 (vi) ෙමr� 43ෙදෙන=ට ප3F� ලබා* ඇ- බව 
ද�ෙ�ද; 

 ය�න එ�මා  සඳහ� කර�ෙ�ද? 

(ආ) (i) අ�යාචනා ඉ�&ප3 කර -ä අංක 1487 යටෙ3 
ස�qඛ පy)ෂණයට ෙපw BC එස.්ෙ).ෙ). 
±ණ-ලක මහ34ය, ෙමම ස�qඛ පy)ෂණයට 
කැඳවා ෙන!මැ- බව ද�ෙ�ද; 

 (ii) ඇය ෙමම ස�qඛ පy)ෂණයට ෙන!කැඳFමට 
ෙහ.� කවෙ�ද; 

 (iii) අතපtFමx� ඇය ස�qඛ පy)ෂණයට කැඳවා 
ෙන!මැ- න�, ඇය නැවත3 ස�qඛ පy)ෂණයට 
කැඳවා t6tක� ස8රා ඇ3න�, බඳවා ගැwමට 
කට(� කර�ෙ�ද; 

 ය�න3 එ�මා සඳහ� කර�ෙ�ද? 

(ඇ) ෙන!එෙස. න�, ඒ ම�ද?   க�வி அைம/சைர$ ேக
ட வினா:  
(அ) (i) இலHைக அதிப9 ேசைவயி  III ஆ� வ37 பி�3 ஆ
ேச97?/ ெசRவத�கான வைரய�$ க7ப
ட ேபா
# பாீ
ைசயான� 2015 ஆ� ஆ%& நட�த7ப
&'ள� எ பைத அவ9 ஏ��$ ெகா'வாரா எ பைத+�; 
 (ii) 2015 ஆ� ஆ%& மா9/ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ஆ� திகதிகளி� ேந9-க7 பாீ
ைச நட�த7 ப
&'ள� எ பைத அறிவாரா எ பைத+�; 
 (iii) ேம�ப# ேந9-க7 பாீ
ைசயி  Fல� ஆ
 ேச97? ெசRய7ப
ட நப9க' ஆ
ேச97? ெசRய7ப
ட அ#7பைட யாெத பைத+�; 
 (iv) ேம�ப# நியமனHக8$கான ெபய97 ப
#ய� இ/சைப$3 சம97பி$க7ப&மா எ பைத+�; 
 (v) ேம�ப# ேந9-க7 பாீ
ைசயி  Fல� ெதாிJ ெசRய7படாத வி%ண7பதார9க8$3 ேம  -ைறZ&கைள சம97பி7பத�3 வாR7பளி$க7 ப
ட� எ பைத ஏ��$ ெகா'வாரா எ பைத+�; 
 (vi) அதி� 43 ேப*$3 நியமனHக' வழHக7 ப
&'ளன எ பைத அறிவாரா எ பைத+�;  அவ9 3றி7பி&வாரா? 
(ஆ) (i) ேம�-ைறZ
& ெசRத 1487 இல$க�தி  கீ@ ேநா-்க7 பாீ
ைச$3� ேதா�றிய தி*மதி எ^.ேக.ேக. 3ண�தில$க இ0த ேந9-க7 

பாீ
ைச$3 அைழ$க7படவி�ைல எ பைத அறிவாரா எ பைத+�; 
 (ii) அவ9 இ0த ேந9-க7பாீ
ைச$3 அைழ$க7 படாதைம$கான காரண� யாெத பைத+�; 
 (iii) தவ�தலாக ேந9-க7 பாீ
ைச$3 அவ9 அைழ$க7படவி�ைல எனி� அவைர மீ%&� ேந9-க7பாீ
ைச$3 அைழ�� தைகைமகைள O9�தி ெசRதி*0தா� ஆ
ேச97? ெசRவத�3 நடவ#$ைக எ&$க7ப&மா எ பைத+�;  அவ9 3றி7பி&வாரா? 
(இ) இ ேற�, ஏ ? 

 
 

asked the Minister of Education: 
 

(a) Will he state-  

 (i) whether he acknowledges that the limited 
competitive examination for the 
recruitment to Grade III of the Sri Lanka 
Principals’ Service was held in the year 
2015;  

 (ii) whether he is aware that interview was held 
in March 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 in the 
year 2015;  

 (iii) the basis of recruitment of persons who 
were recruited from the said interview; 

 (iv) whether he will submit the list of 
appointees to this House; 

 (v) whether he admits that the candidates who 
were not selected from the interview were 
given an opportunity to submit appeals; and 

 (vi) whether he is aware that 43 of them were 
granted appointments?  

 

(b) Will he also state -  

 (i) whether he is aware that Mrs. S.K.K. 
Gunathilake who appeared for the 
interview under number 1487 and 
submitted an appeal was not called for the 
interview; 

 (ii) the reasons for not calling her for this 
interview; and 

 (iii) if she had not been called for the interview 
due to an oversight, whether action will be 
taken to call her for an interview again and 
take action to recruit her if she has fulfilled 
the qualifications?  

(c) If not, why?   

 
ග� අzල >රාr කාLයවස7 මහතා 
(மா'(மி� அ�கில விராH காாியவச�) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ග� කථානායක�ම#, එම Lශ්නයට 	M�ර ෙමෙස.ය. 

(අ) (i) ඔK. 
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[ග�  ල)ෂ්ම� යාපා අෙ�ව�ධන  මහතා] 
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 (ii) 2015 ව�ෂෙ/ මා�� 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

�නවල ස�qඛ පy)ෂණ පව3වා ෙන!මැ- අතර, 

2016 ව�ෂෙ/ මා�� 14, 15, 17, 18, 19 හා 20 

යන �නවල ස�qඛ පy)ෂණ පව3වා ඇත. 

 (iii) අංක 1885/31 හා 2014.10.22 �නැ- අ-Yෙශ.ෂ 

ගැස� පgෙ/ Lකාoත ] ලංකා Y6හ5ප- ෙස.වා 

වZවසථ්ාෙK ෙòද අංක 7.2 අ2ව බඳවා ග�නා 

ල*. 

 (iv) ඔK. ඇqbම 01 බල�න. (ඇqbම 01 සභාගත* 
කර4.) 

 (v) එෙස. අවසථ්ාව) ලබා * නැත.  

  ෙමම ස�qඛ පy)ෂණෙය� ෙ3y ප3 ෙන!h 

අය6�ක�ව�  සඳහා අ�යාචනා ඉ�&ප3 කරන 

ෙලස කැඳFම) B6 කර ෙන!මැ- අතර,   

අ�යාචනා ස�බ�ධෙය� නැවත ස�qඛ 

පy)ෂණ පැවැ3Fම සඳහා ෙස.වා වZවසථ්ාව 

අ2ව L-පාදන ෙන!මැත.  

 (vi) ප3F� ලබා * ඇත. 

  අය6�ක�ෙ� පාලනෙය� බැහැර h ක�b මත 

පළq අවසථ්ාෙK* ප3F� ලබා ෙන!6� නq3 

අවශZ t6tක� ස�¬�ණ කරන ලද #ලධා&� 

43ෙදෙන=ට රාජZ ෙස.වා ෙක!4ෂ� සභාෙK 

අධZාපන ෙස.වා ක4DෙK අ2මැ-ය අ2ව ප3F� 

ලබා * ඇත. 

(ආ) (i) අ�යාචනා ඉ�&ප3 කරන ලද xB6 

අ�යාචනාක�ෙව= නැවත ස�qඛ පy)ෂණය) 

සඳහා කැඳF� B6 කර නැත. එබැY� අංක 1487 

යටෙ3 ස�qඛ පy)ෂණයට ෙපw BC 

එස.්ෙ). ෙ). ±ණ-ලක මහ34යටද එවැ# 

කැඳFම) B6කර ෙන!මැත. 

 (ii) අංක 1885/31 හා 2014.10.22 �නැ- අ-Yෙශ.ෂ 

ගැස� පgෙ/ Lකාoත ] ලංකා Y6හ5ප- ෙස.වා 

වZවසථ්ාව අ2ව ] ලංකා Y6හ5ප- ෙස.වෙ/ 

බඳවා ගැwෙ� ස�qඛ පy)ෂණ පව3වා ඇත. 

ස�qඛ පy)ෂණෙය� ෙ3y ප3 ෙන!h 

#ලධා&� ඉ�&ප3 කර ඇ- අ�යාචනා 

ස�බ�ධෙය� නැවත ස�qඛ පy)ෂණ පව3වා 

ෙන!මැත.  

 (iii) උ)ත පැහැ�� කළ ප&� අතපtFම) B6F 

ෙන!මැත. Y6හ5ප- ෙස.වා වZවසථ්ා2�ලව 

Y6හ5ප- ෙස.වෙ/ III ප3Fම) ලැ�මට අවශZ 

t6tක� හා බඳවා ගැwෙ� t6tක� සලකා බලන 

ලද 2015.01.01 �නට ෙමම #ලධා&#ය ස8රා 

-ä t6tක� හා බඳවා ගැwමට අවශZ නq3 

#ලධා&#ය YB� ස8රා ෙන!මැ- t6tක� පහත 

ප&� ෙK.  

 

  ඒ අ2ව එස.් ෙ). ෙ). ±ණ-ලක මහ34ය 
Y6හ5ප- ෙස.වා වZවසථ්ා2�ලව ¾�ක t6tක� 
ස8රා ෙන!මැ- Fම මත ඇයට Y6හ5ප- ෙස.වෙ/ 
III ෙÖ.Xෙ/ ප3Fම) ලබා * ෙන!මැත. 

 

(ඇ) අදාළ ෙන!ෙK.  

 
ග� ල%ෂ්ම: යාපා අෙfව*ධන මහතා  
(மா'(மி� லPம�  யா2பா  அேபவ#தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ග� කථානායක�ම#, මට  අ�� Lශන් ෙදක) -ෙබනවා. 

මෙ� පළq වන අ�� Lශ්නය ෙමයr.  YදZාලවල වැඩබලන 

Y6හ5ප-ව��, Y6හ5ප-ව�� ෙලස ප3 xyම සඳහා ඔබ�මා 

ගැස� කරලා -ෙබනවා. ෙ� ගැස� xyම �ළ පාස5 

ව�ïකරණය කරලා -ෙබනවා. ෙම!න ආකාරයටද පාස5 

ව�ïකරණය කර�ෙ�? ජා-ක පාස5වල, ඒ පාසෙ5 ද�ව� 

සංඛZාව අ2වද? එෙහම නැ3න� ±�ව��  Lමාණය අ2වද? ඒ 

සඳහා ෙම!ක)ද ග3ත ©යා පCපාCය? 

 
ග� අzල >රාr කාLයවස7 මහතා 
(மா'(மி� அ�கில விராH காாியவச�) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ග� කථානායක�ම#, වැඩබලන Y6හ5ප-ව��ට  ෙවනම 

Yභාගය) -යලා නැහැ. අ	 2015* ගැස� කරලා III ෙÖ.Xෙ/ 

Y6හ5ප-ව�� 4,000) t6tක� මත බඳවා ග3තා, 

ෙ9ශපාලනය Ñං6ව)ව3 ස�බ�ධ කරග�ෙ� නැ-ව. [බාධා 

xyම)] ඉ�න, ග� ම���ම#. ඔබ�මා xය8 ආකාරයට තව3 

Y6හ5ප-ව�� 2,000) බඳවා ග�න ස�qඛ පy)ෂණ අවස� 

කරලා -ෙබනවා. [බාධා xyම)] මම ඔබ�මාට පැහැ�� 

ෙව�නr ෙ� xය�ෙ�. ඒක ක�ණ xKෙව!3 තමr ඔබ�මාට 

ස�¬�ණෙය�ම පැහැ�� ෙව�ෙ�.  ෙමවර ජා-ක පාස5 සඳහා 

Y6හ5ප-ව�� බඳවා ගැwෙ� * අ	 q��ම රාජZ ෙස.වා 

ෙක!4සෙ� අධZාපන ක4DෙK අ2මැ-ය අරෙගන,  #�ණායක 

මත ගැස� කරලා ඒ බඳවා ගැw� කර�න අවශZ  Bය£ කට(� 

811 812 

————————— 
*  �ස්තකාලෙa තබා ඇත. *  �னிைலய�தி	 ைவ�க�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 

බඳවා ගැwමට අදාළ t6tක� #ලධා&#ය 

ස�ව -ä 

t6tක� 

2015.01.01 �නට 

#ලධා&#ය YB� 

ස8රා ෙන!මැ- 

t6tක� 

Y6හ5ප- ෙස.වෙ/ III 

ෙÖ.Xෙ/ බඳවා ගැwෙ�* 

ෙස.වා වZවස්ථාෙK ෙòද අංක 

7.2.2.1 හා 7.2.2.2 (ඇqbම 

02) අ2ව කා�ඩ xfපය) 

යටෙ3 අධZාපන t6tක� හා 

ෙස.වා පළ8�9ද යටෙ3 

t6tක� සලකා බල2 ලැෙ�.  

ඒ අ2ව ෙමම #ලධා&#යට 

අදාළව බඳවා ගැwමට ස8රා 

-Ñය (� t6tක� පහත ප&� 

ෙK. (i) Yශ්ව YදZාල L-පාදන 

ෙක!4ෂ� සභාව YB� 

	Mග3 ඕනෑම Yෂයය 

)ෙෂ.gයක උපා�ය සමඟ 

පශ්චා3 උපා� අධZාපන 

IWෙල�මාව ෙහ� ±� 8ºb 

සහ-කය. 

උපා�ය 

පමණx. 

ෙòද අංක 7.2.2.1 

(ii)f Y�Yධාන 

යටෙ3 ] ලංකා 

Y6හ5ප- ෙස.වයට 

බඳවා ගැwමට 

අවශZ වන ±� 

8ºb සහ-කය 

ෙහ� පශ්චා3 උපා� 

අධZාපන 

IWෙල�මාව නැත. 



පා��ෙ���ව 

කළා. එf* අ	  #8ණතාව  පදන� කරෙගන බඳවා ග�න3 

Lqඛ3වය 6�නා. IT කරලා -ෙබනවා න�, ෙවන3 භාෂාව) 

ඉෙගන ෙගන -ෙබනවා න� ඒවාට ය� ල=b Lමාණය) 

6�නා. �ට ක�� Y6හ5ප-ව�� බඳවා ගැwෙ� *, Bයයට 

90) ල=b 6�ෙ� වැඩ බලන Y6හ5ප-කම #සා. වැඩබලන 

Y6හ5ප-ව�� ප3 කෙළ. ෙ9ශපාලනෙය�. Y6හ5ප-කමක 

වැඩබලලා -ෙබනවා න�, ඒකට ල=b 90) 6�නා.  Yෙශ.ෂ 

©යාකාරක� හා ප&බාfර ©යාකාරක� කරලා -ෙබනවා න� 

තව ල=b පහ) 6�නා.  

ල=b 100�, ල=b 5r අධZාපන t6tක�වලට 6�ෙ�. 

නq3 ඒ අයෙ� #8ණතාවට, Yභාග සහ-කවලට  -පශච්ා3 

උපා�ය ෙව�න 8�ව�, ඊට ඉහළ t6tකම) ෙව�න 8�ව�- 

ල=b *ලා, තව3 #�ණායක හදලා තමr ජා-ක පාස5වලට 

Y6හ5ප-ව� බඳවා ග�න අ	 �රණය කෙළ.. නq3, රාජZ 

ෙස.වා ෙක!4සෙම� ඒක අ3 fෙටKවා. ඇ3ත වශෙය�ම ඒ 

ෙග!5ෙල� ඒකට අ2මැ-ය *ලා, ගැස� එක පවා අ2මැ-යට 

යවලා, ඊට පස්ෙස. ඒක නැවැ3�වා. ඒකට ෙහ.�ව ෙම!ක)ද 

xය�න මම ද�ෙ� නැහැ. ඇම-වරයා Y�යට මම න�  ඒකට 

එකඟ නැහැ.  

Y6හ5ප-ව� බඳවා ග�න අ	 දැ� ගැස� කරලා -ෙබනවා. 

ග� ම���ම#, ඔබ�මා xKෙK �ට ක�� පාස5 ව�ïකරණය 

කළ ආකාරය. ඒ අ2ව, ජා-ක පාස5 64) පළq ෙÖ.Xෙ/ 

ජා-ක පාස5 Y�යට හ1නාෙගන -ෙබනවා. ඒක ෙපර circular 

එකx� දැ2� *8 එක) 4ස, අ	 ව�ïකරණය) කරලා දැ2� 

*8 එක) ෙන!ෙවr. ඒ පාස5 64ට Class I අය අ2()ත 

කර�න3, ඉ-& ජා-ක පාස5වලට අෙන) අය බඳවා ග�න3 

තමr ගැස� කර -ෙබ�ෙ�. 

 
ග� ල%ෂ්ම: යාපා අෙfව*ධන මහතා  
(மா'(மி� லPம�  யா2பா  அேபவ#தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒ ව�ïකරණය අදට ගැළෙප�ෙ� නැහැ. එය ෙවනස් 

කර�න ඕනෑ, ග� ඇම-�ම#. ෙ� පාස5වල ළමr 2,500) - 

3,000) ඉ�නවා, ±�ව� ෙමපමණ Lමාණය) ඉ�නවා, Yභාග 

L-ඵල ඉහළ ම�ටමක -ෙබනවා xයන ව�ïකරණය තමr එදා 

-�ෙ�. අද3  ෙ� පාස5වලට Y6හ5ප-ව� බඳවා ග�ෙ� ඒ 

අ2ව න�, ඒ ව�ïකරණය ගැළෙප�ෙ� නැහැ. 
 

ග� අzල >රාr කාLයවස7 මහතා 
(மா'(மி� அ�கில விராH காாியவச�) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ඔබ�මා xයන කාරණයට මම එකඟr. ඒ #සා තමr අ	 එය 

ෙන!සලකා පtaය වතාෙK ගැස� කෙළ.. ඒ ජා-ක පාස5 64 

circular එකx� දැ2� *ලා -ෙබ�ෙ�. ඒ පාස5 643 

ෙන!තකා, #8ණතාව මත -ෙ� ෙවනස්ක� එ)ක- ෙප!6ෙK 

Y6හ5ප-ව� බඳවා ග�න fතා ෙගන තමr අ	 කට(� කෙළ.. 

නq3, රාජZ ෙස.වා ෙක!4ෂ� සභාෙව� නැවත xයනවා, නැහැ, 

ඒ පාස5 64 ගැන බලලා ඒවාට Class I අය ලබා ෙද�න ඕනෑ  

xයලා. ඔබ�මා ඉ�න මතෙ/ තමr මා3 ඉ�ෙ�, ග� 

ම���ම#. නq3, රාජZ ෙස.වා ෙක!4ෂ� සභාව එෙස. xයා 

-ෙබන #සා මට ඊට වඩා �රණය) ග�න බැහැ.  
 

ග� ල%ෂ්ම: යාපා අෙfව*ධන මහතා  
(மா'(மி� லPம�  யா2பா  அேபவ#தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ෙ� YදZාලවල අJ�6 15), 20) Y6හ5ප-ව� ෙලස  BC 

සමහර අය, ] ලංකා Y6හ5ප- ෙස.වෙ/ III, II හා I ෙÖ.Xවලට 

ප3 ෙවලා, ඊට පස්ෙස. ප&පාලන ෙස.වා තරග Yභාගෙය23 සම3 

ෙවලා -ෙබනවා. ඒ ෙග!5ෙල� අJ�6 15) Yතර Y6හ5ප-ව� 

හැCයට ඉඳලා3 -ෙබනවා. නq3 ෙ� ගැස� එක අ2ව ඒ Yෙශ.ෂ 

cadre එෙ) -  general cadre එක ෙන!ෙවr, Yෙශ.ෂ cadre එෙ)- 

xB ෙකෙන=ට Y6හ5ප-කමට අය6�පත) ඉ�&ප3 කර�න 

බැහැ. 

 
ග� අzල >රාr කාLයවස7 මහතා 
(மா'(மி� அ�கில விராH காாியவச�) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ඇ3ෙත�ම මා3 එය 	Mග�නවා. නq3, මට කර�න 

ෙදය) නැහැ. මම ඒ ක�ණ පැහැ�� කළා. අමාතZාංශය Y�යට 

රාජZ ෙස.වා ෙක!4ෂ� සභාෙK අධZාපන ක4Dවට මම ෙ� ගැන 

xKවා. ඊට පස්ෙස.  පා��ෙ���වට3 ද�වා, ග� අගමැ-�මා3 

ෙ� ස�බ�ධෙය� සාකkඡා කළා. නq3, රාජZ ෙස.වා 

ෙක!4ෂ� සභාව ෙ�කට එකඟතාව ෙද�ෙ� නැහැ. ඒ #සා 

තමr අපට ෙ� කට(3ත කර ග�න බැ& Jෙ�. 

 
ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඒ ගැන අවධානය ෙය!q කර�න�.   

 
ග� ල%ෂ්ම: යාපා අෙfව*ධන මහතා  
(மா'(மி� லPம�  யா2பா  அேபவ#தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ග� කථානායක�ම#,-  [බාධා xyම)]  

 
ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබ�මා අ�� Lශ්න �න) Yතර ඇºවා ෙ�, ග� 

ම���ම#. 

 
ග� ල%ෂ්ම: යාපා අෙfව*ධන මහතා  
(மா'(மி� லPம�  யா2பா  அேபவ#தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ග� කථානායක�ම#, ෙ� කාරණය මා ඔබ�මාෙ� 

අවධානයට ෙය!q කරනවා.  ස්වාpන ෙක!4ෂ� සභා ප3 කළා 
ෙ�. දැ� ඔබ�මාට ෙ3ෙරනවා ඇ-, ඒ ෙක!4ෂ� සභාව�� 

ග�නා ��6 ෙම!න වාෙ�ද xයලා.  

 
ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ගැන මම අවධානය ෙය!q කරලා -ෙබ�ෙ�. 

 
ග� ල%ෂ්ම: යාපා අෙfව*ධන මහතා  
(மா'(மி� லPம�  யா2பா  அேபவ#தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

රාජZ ෙස.වා ෙක!4ෂ� සභාව ග�න �රණ ඇම-�මාටව3 

ෙවනස් කර�න බැහැ; xB ෙකෙන=ට ෙවනස ්කර�න බැහැ. ඒ 

#සා සාධාරණය ඉෂ්ට කර�න බැ& ෙවලා -ෙබනවා. ස්වාpන 

ෙක!4ෂ� සභා ප3 කරලා, අ	 ෙ�  කට(� තව3 අJ5 කර 

-ෙබනවා. 

 
ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

ෙදවන වටය.  
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�රගල �රා>ද]ාDමක ස්ථානය : සංර%ෂණය ;ரகல ெதா(ெபா�ளிய( இட": பா�கா�த(  
KURAGALA ARCHAEOLOGICAL SITE: PRESERVATION 

 

4/’18 
 

1. ග� අ6ර g�� ජයරDන මහතා (ග� ෙහiෂා >තානෙS 
මහතා ෙව6වට) (மா'(மி� அ?ர சி�னி ஜயர/ன - மா'(மி� ேஹசா விதானேக சா#பாக) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne on behalf of the Hon. 
Hesha Withanage) 

#වාස, ඉ�xy� සහ සංස්කෘ-ක කට(� අමාතZ�මාෙග� 

ඇ¡ Lශ්නය - (3): 

(අ) �රගල 8රාYදZා3මක සථ්ානය සංර)ෂණය xyම සඳහා 
ෙ� වනYට රජය ෙගන ඇ- ©යාමා�ග කවෙ�ද ය�න 
එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද?   

(ආ) ෙන! එෙස. න�, ඒ ම�ද? 

 Kடைம7?, நி9மாண��ைற ம��� கலாசார அ�வ�க' அைம/சைர$ ேக
ட வினா:  (அ) Nரகல ெதா�ெபா*ளிய� இட�ைத7 ேபணி7 பா�கா7பத�காக அரசாHக� இ�வைரயி� எ&��'ள நடவ#$ைகக' யாைவ எ பைத அவ9 இ/சைபயி� அறிவி7பாரா? (ஆ) இ ேற�, ஏ ? 
 

asked the Minister of Housing, Construction and 
Cultural Affairs: 

(a) Will he inform this House of the action that has 
been taken by the Government by now to preserve 
the Kuragala archaeological site? 

(b)     If not, why? 
 
ග� ගය:ත ක�ණා^ලක මහතා  (மா'(மி� கய;த  க)ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම#, #වාස, ඉ�xy� සහ සංස්කෘ-ක 

කට(� අමාතZ�මා ෙව2ෙව� මා එම Lශ්නයට 	M�ර 

සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙ7සය මත තබන ලද 01�ර: * சபா�ட�தி	 ைவ�க�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) ඔK. 

 �රගල 8රාYදZා සථ්ානය සංර)ෂණය කර පව3වාෙගන යාම සඳහා 
පහත ප&� කට(� ෙය!දා ඇත. 

• �රගල 8රාYදZා සථ්ානෙ/ පැව- අනවසර ඉ�xy� (YÖාම 

ශාලා 02), කඩ 03), qස�්� ප5�යට අය3 ශාලා ෙග!ඩනැ½� 
04), වැBxM 06) හා ෙක!I කb 02)) Bය5ල ෙ� වන Yට 
ඉව3 කර ඇ- අතර, Lධාන qස�්� ප5�ය සfත ෙග!ඩනැ½5ල 
හා ෙස!ෙහ!� ෙක!3 පමණ) à4ය �ළ ඉව3 xyමට ඉ-&ව 
ඇත. තවද ෙමම ඉව3 Yය (� ෙග!ඩනැ½5ල සහ ෙස!ෙහ!� 
ෙක!3 සඳහා ෙවන3 ඉඩකඩ සfත ඉඩම) ඔJ� ෙවත ලබා * 
ඇත.  

• මාr� කb ෙය!දා 8රාYදZා මාr� #රJ5 කර (අ)කර 52, ×ê 

02, ප�චස ් 19ක Ñ� Lමාණය) ෙමම à4ය 8රාYදZා 
ෙදපා�තෙ���ව ම½� පව3වාෙගන ය2 ලබr. 

• ග5ෙල� ආóත à4ය සහ කා�යාලය ආóත à4ය ෙස�දා යාම 

වැළැ)Fමට ග5වැC ෙය!දා à4ය සකස ්කර පව3වාෙගන ය2 
ලබr.  

• Lද�oත දාගැබ ෙවත ළඟා Fමට පI බැඳ මා�ගය සකස ්කර ඇත. 
• Lද�oත දාගැෙ� කඩෙත!£ F -ä සථ්ාන බැ4 බැඳ, ෙප!r�� 

කර සංර)ෂණය කර ඇත. 
• Lද�oත දාගැබ වටා ඇ- වැට සකස ්කර ��ත ආෙ5ප කර ඇත. 
• ජලය සහ Y6�ය 8රාYදZා සථ්ානය ෙවත ලබාෙගන ඇත. 
• ෙ� වන Yට BY5 ආර)ෂක ෙදපා�තෙ���ෙK ෙස.වකr� සහ 

8රාYදZා ෙදප�තෙ���ෙK ෙස.වකr� YB� 8රාYදZා 
සථ්ානය) ෙලස ෙහ!ð� පව3වාෙගන ය2 ලබr. ඒ සඳහා 
8රාYදZා ෙදපා�තෙ���ව ම½� 8රාYදZා සහායක 
ෙදෙදෙන), qරක�ව� ෙදෙදෙන) සහ #ලධා&� එ) අෙය= 
ෙස.වෙ/ ෙය!දවා ඇත.    

(ආ) අදාළ ෙන!ෙK. 
 

 40 සඳහා  තැපැT ගාස්�  ඉහළ දැ�ම: >ස්තර க<த5க��கான தபா( க.டண அதிகாி	�: விபர"  
INCREASE OF POSTAL CHARGES FOR LETTERS: DETAILS 

 

428/’19 
 
 

5. ග� මl:ද අමරVර මහතා (ග� කනක ෙහiරD මහතා 
ෙව6වට) (மா'(மி�  மஹி;த அமரKர - மா'(மி� கனக ேஹர/ சா�பாக) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera on behalf of the Hon. 
Kanaka Herath) 

තැපැ5 ෙස.වා හා qස්�� ආග4ක කට(� අමාතZ�මාෙග� 

ඇ¡ Lශ්නය - (1): 

(අ) (i) ෙ� වනYට �	 සඳහා තැපැ5 ගාස�් වැIකර 
-ෙ�ද; 

 (ii) එෙස. න�, ඒ ෙක!පමණ Lමාණයx�ද;  

 (iii) ෙමම තැපැ5 ගාස�් වැI xyම ස�බ�ධෙය� 
ෙප!6 මහ ජනතාව දැ2ව3කර -ෙ�ද; 

 (iv) එෙස. න�, එම දැ2�*ම B6 කරන ලද ආකාරය 
සහ මාධZය කවෙ�ද;  

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ආ) ෙන! එෙස. න�, ඒ ම�ද? 

 தபா� ேசைவக', -^I� சமய விவகார அைம/சைர$ ேக
ட வினா: (அ) (i) இ றளவி� க#தHக8$கான தபா� க
ட ணHக' அதிகாி$க7ப
&'ளனவா எ ப ைத+�;  (ii) ஆெமனி�, அ�ெதாைக யாெத பைத+�;  (iii) ேம�ப# தபா� க
டண அதிகாி7? ெதாட9பாக ெபா� ம$க' அறிJ��த7ப
&'ளா9களா எ பைத+�;  (iv) ஆெமனி�, ேம�ப# அறிJ��த� ேம� ெகா'ள7ப
ட வித� ம��� ஊடக� யா� எ பைத+�;  அவ9 இ/ சைப$3 அறிவி7பாரா? (ஆ) இ ேற�, ஏ ? 
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පා��ෙ���ව 

asked the Minister of Postal Services and Muslim 
Religious Affairs:  

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether postal charges for letters have been 
increased by now; 

 (ii) if so, the amount by which postal charges 
have been increased; 

 (iii) whether the public was made aware of this 
increase in postal charges; and 

 (iv) if so, the method in which it was done and 
the media used for this purpose? 

(b)  If not, why? 
 

ග� ගය:ත ක�ණා^ලක මහතා  (மா'(மி� கய;த  க)ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම#, තැපැ5 ෙස.වා හා qස්�� ආග4ක 

කට(� අමාතZ�මා ෙව2ෙව� මා එම Lශ්නයට 	M�ර 

සභාගත* කරනවා.  
 

* සභාෙ7සය මත තබන ලද 01�ර: * சபா�ட�தி	 ைவ�க�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔK. 

 (ii) �ෑ� 20) බ¨- සාමානZ �	යක තැපැ5 ගාස�්ව �	ය5 
10.00 Bට �	ය5 15.00 ද)වා ඉහළ දමා ඇ- අතර, �ෑ� 
20) බ¨- Yවෘත �	යක තැපැ5 ගාස�්ව �	ය5 7.00 Bට 
�	ය5 12.00 ද)වා ඉහළ දමා ඇත. 

 (iii) තැපැ5 ගාස�් වැI xyම ස�බ�ධෙය� ෙප!6 මහ ජනතාව 
දැ2ව3 කර -ෙ�. 

 (iv) qôත මාධZ ඔසේස.  - Bංහල #ෙKදනය - �න4ණ 8ව3 
පත (2018.07.02 �න) 

   - ෙදමළ #ෙKදනය - -නකර� 8ව3 පත (2018.07.02 �න) 

   - ඉංÔB #ෙKදනය - ෙê� #Jස ් 8ව3 පත 
 (2018.07.02 �න) 

   Yදõ3 මාධZ ඔසේස. - www.slpost.gov.lk ෙව� අඩYය.  

(ආ) අදාළ ෙන!ෙK. 
  

ජනවසම ,ධාන කා*යාලය 0l� ෙගxඩනැ�TෙT 
ෙකxටස් බ? 8ම: >ස්තර ம�க0 ேதா.ட அபிவி��தி, சைபயி� தைலைமயக�தி� ஒ� ப�திைய� ��தைக�� விட(: விபர"  

LEASE OF PARTS OF BUILDING HOUSING JEDB HEAD OFFICE: 
DETAILS 
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6. ග� මl:ද අමරVර මහතා (ග� ජය:ත සමරVර මහතා 
ෙව6වට) (மா'(மி�  மஹி;த அமரKர - மா'(மி� ஜய;த சமரKர சா#பாக)  
(The Hon. Mahinda  Amaraweera on behalf of the Hon. 
Jayantha Samaraweera)  

රාජZ වZවසාය, ක�ද උඩරට උ�මය සහ මහ2වර සංව�ධන 

අමාතZ�මාෙග� ඇ¡ Lශ්නය - (1): 

(අ) (i) ජනතා ව� සංව�ධන ම�ඩලෙ/, Lධාන 
කා�යාලය පව3වාෙගන යන ෙග!ඩනැ½5ෙ5 
ෙක!ටස ් බ6 පදනම මත ලබා * ඇ- රාජZ 
ආයතන කවෙ�ද; 

 (ii) එම ෙග!ඩනැ½5ෙ5 බ6 * ඇ- ව�ග Lමාණය, 
බ6 කාලය සහ  බ6 qදල ෙව� ෙව� වශෙය� 
ෙක!පමණද; 

 (iii) එම ආයතන, අදාළ බ6 කාලය සඳහා අය Yය (� 
qද5 ස�¬�ණෙය�ම ෙගවා -ෙ�ද; 

 (iv) ෙන! එෙස. න�, ඒ ස�බ�ධෙය� ජනතා ව� 
සංව�ධන ම�ඩලය ෙගන ඇ- ©යා මා�ග 
කවෙ�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ආ) ෙන! එෙස. න�, ඒ ම�ද? 

 அரச ெதாழி� -ய�சிக', மைலநா
& மர?ாிைமக' ம��� க%# அபிவி*�தி அைம/சைர$ ேக
ட வினா: (அ) (i) ம$க' ேதா
ட அபிவி*�தி/ சைபயி , தைலைமயக� இயH3கி ற க
டட�தி  பH3க' 3�தைக அ#7பைடயி� வழHக7 ப
&'ள அரச நி�வனHக' யாைவ எ பைத+�;  (ii) அ$ க
டட�தி� 3�தைக$3 வழHக7ப
&'ள ச�ர அ#யி  அளJ, 3�தைக கால� ம��� 3�தைக� ெதாைக ெவ.ேவறாக எ.வள ெவ பைத+�;  (iii) ேம�ப# நி�வனHக' ஏ�?ைடய 3�தைக$ கால��$3 அறவிட7பட ேவ%#ய ெதாைக யிைன -Pைமயாக ெச��தி -#��'ளனவா எ பைத+�;  (iv) இ ேற�, அ� ெதாட9பாக ம$க' ேதா
ட அபிவி*�தி/ சைபயினா� ேம�ெகா'ள7ப
ட நடவ#$ைகக' யாைவ எ பைத+�;  அவ9 இ/ சைப$3 அறிவி7பாரா? (ஆ) இ ேற�, ஏ ? 
 

asked the Minister of Public Enterprise, Kandyan 
Heritage and Kandy Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the public institutions to which parts of the 
building in which the Head Office of the 
Janatha Estate Development Board is 
housed have been given on lease; 

 (ii) the floor area that has been given on lease, 
the period of lease and the lease amount, 
separately; 

 (iii)  whether the amounts due for the relevant 
period of lease have been completely paid 
by the aforesaid institutions; and 

 (iv)  if not, the action that has been taken by the 
Janatha Estate Development Board in that 
regard? 

(b)  If not, why? 
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[ග� මf�ද අමරFර මහතා] 
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ග� ගය:ත ක�ණා^ලක මහතා  (மா'(மி� கய;த  க)ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම#, රාජZ වZවසාය, ක�ද උඩරට උ�මය 

සහ මහ2වර සංව�ධන අමාතZ�මා ෙව2ෙව� මා එම Lශ්නයට 

	M�ර සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙ7සය මත තබන ලද 01�ර: * சபா�ட�தி	 ைவ�க�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ)  (i) xB6 රාජZ ආයතනයකට බ6 * ෙන!මැත. 

  (ii) අදාළ ෙන!ෙK.   

 (iii) අදාළ ෙන!ෙK.  

          (iv) අදාළ ෙන!ෙK.  
 

(ආ)   අදාළ ෙන!ෙK.  

 
ලංකා ෙපxස්ෙk� සමාගෙ7 �යාකා� 

අධ]%ෂවරයා : වැEk සහ 8මනා இல5ைக ெபா=ேப. க"பனியி� நிைறேவ*�	 பணி	பாள�: ச"பள" ம*�" ப<க0  
 WORKING DIRECTOR OF LANKA PHOSPHATE COMPANY 

LIMITED: SALARY AND ALLOWANCES 

 

625/’18 
 

11.ග� මl:ද අමරVර මහතා (ග� ෙශහා: ෙසiමgංහ මහතා 
ෙව6වට) (மா'(மி� மஹி;த அமரKர - மா'(மி� ெசஹா� ேசமசி7க சா#பாக)   
(The Hon. Mahinda Amaraweera on behalf of the Hon. 
Shehan Semasinghe)  
කෘ[ක�ම, �ා�ය ආ� ක කට(�, වා&මා�ග සහ pවර හා 

ජලජ ස�ප3 සංව�ධන අමාතZ�මාෙග� ඇ¡ Lශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2015 ව�ෂෙ/ Bට ෙ� ද)වා Òමාසfත ලංකා 
ෙප!සේW� සමාගෙ� ©යාකාy අධZ)ෂවරයා 
ෙලස කට(� කළ අයෙ� නම කවෙ�ද; 

 (ii) ඔºට f4 #ලරථ සංඛZාව, ඉ�ධන *මනාව, 
වැDW හා *මනා ෙව� ෙව� වශෙය� 
ෙක!පමණද;  

 (iii) ව�ෂ 2015 Bට ෙ� ද)වා ඔºට ෙගවා ඇ- 
ස�¬�ණ ෙගF�  ෙක!පමණද;  

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ආ) (i) අ2මත ෙගF�වලට අමතරව ෙවන3 ෙගF� කර 
-ෙ�ද; 

  (ii) එෙස. න�, ෙගවා ඇ- qදල ෙක!පමණද;  

 (iii) එම ෙගF� සඳහා අ2ම-ය ලබා6�ෙ� කJ�� 
YB�ද; 

 ය�න3 එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ඇ) ෙන! එෙස. න�, ඒ ම�ද?  கம�ெதாழி�, கிராமிய7 ெபா*ளாதார அ�வ�க', நீ97பாசன�, கட�ெறாழி� ம��� நீரக வளFலHக' அபிவி*�தி அைம/சைர$ ேக
ட வினா: (அ) (i) 2015 ஆ� ஆ%#I*0� இ � வைர வைரய�$க7ப
ட இலHைக ெபா^ேப
 

க�பனியி  நிைறேவ��7 பணி7பாளாி  ெபய9 எ ன எ பைத+�;  (ii) இவ*$3ாிய உ�திேயாகO9வ வாகன�, எாிெபா*' ெகா&7பனJ, ச�பள� ம��� ப#க' ெவ.ேவறாக யாைவ எ பைத+�;  (iii) 2015 ஆ� ஆ%#I*0� இ � வைர இவ*$3/ ெச��த7ப
&'ள ெமா�த$ ெகா&7பனJ யா� எ பைத+�;  அவ9 இ/சைபயி� அறிவி7பாரா? (ஆ) (i) அHகீகாி$க7ப
ட ெகா&7பனJக8$3 ேமலதிகமாக ேவ� ெகா&7பனJக' ெச��த7ப
&'ளனவா எ பைத+�;  (ii) ஆெமனி�, ெச��த7ப
&'ள ெமா�த� ெதாைக யா� எ பைத+�;  (iii) ேம�ப# ெகா&7பனJக8$காக யாரா� அHகீகார� வழHக7ப
ட� எ பைத+�;  அவ9 இ/சைபயி� அறிவி7பாரா?  (இ) இ ேற�, ஏ ? 
 

asked the Minister of Agriculture, Rural Economic 
Affairs, Irrigation and Fisheries and Aquatic Resources 
Development: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the name of the Working Director of Lanka 
Phosphate Company Limited from the year  
2015 to date; 

 (ii) separately, the number of official vehicles, 
fuel allowance, salary and allowances 
granted to him; and 

 (iii) the total payments that have been made to 
him from the year 2015 to date? 

(b) Will he also inform this House- 

 (i) whether payments outside the approved 
amounts have been made to him; 

 (ii) if so, the amount paid thus; and 

 (iii) the person who has granted approval for the 
said payments? 

(c)   If not, why? 
 
ග� ගය:ත ක�ණා^ලක මහතා  (மா'(மி� கய;த  க)ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම#, කෘ[ක�ම, �ා�ය ආ� ක කට(�, 

වා&මා�ග සහ pවර හා ජලජ ස�ප3 සංව�ධන අමාතZ�මා 

ෙව2ෙව� මා එම Lශ්නයට 	M�ර සභාගත* කරනවා.  
 

* සභාෙ7සය මත තබන ලද 01�ර: * சபா�ட�தி	 ைவ�க�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) 2015 ව�ෂෙ/ Bට ෙ� ද)වා ©යාකා& අධZ)ෂව�� 
-ෙදෙන= (03) රාජකා& කට(� කර ඇත. 

01. ආ�.ඇ�.ෙ). රණFර මහතා (2015.02.20 Bට 
2018.07.04 ද)වා) 
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පා��ෙ���ව 

02.  ච4�ද =මාර �සානායක මහතා (2018.07.04 Bට 
2018.12.20 ද)වා) 

03.  �.÷. ජයව�ධන මහතා  (2019.04.10 Bට ෙ� ද)වා) 

 

 (ii) (අ) f4 #ල රථ ගණන - 01 

  (ආ) අ2මත ඉ�ධන *මනාව—මාBකව ඉ�ධන �ට� 150 

  (ඇ) වැDප 

       *මනා (මාBකව) 

I. මාBක වැDW *මනාව - �	ය5  65,000.00 

II.  #ෂ්පාදනය මත පදන� h *මනාව (සාමානZ අගය 
�	ය5  36,564.00 

III. සං�හ Yයද� - �	ය5  10,000.00 

IV. ඉ�ධන *මනාව/Yයදම - �	ය5  41,448.00 

*මනා (වා�[කව) - 2018 

I. Lසාද *මනාව - �	ය5  13,500.00 

II. වා�[ක *මනාව - �	ය5 185,996.51 

III. #ල ඇ1� සහ පාවහ� *මනාව - �	ය5  
21,874.80 

 (iii) ඔK. 

  2015 Bට ෙ� ද)වා ෙස.වය කළ ©යාකා& අධZ)ෂව�� 
-ෙදනාට ෙගවා ඇ- ස�¬�ණ ෙගF� 	Mබඳ Yසත්ර පහත 
දැ)ෙK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ආ) (i) ඔK. 

  සං�හ Yයද� වශෙය� සෑම මසකම ආ�.ඇ�.ෙ). රණFර 
මහතාට පමණ) �	ය5 10,000ක *මනාව) අ2මත 
ෙගF�ව�� බැහැරව h *මනාව) ෙලස ෙගවා ඇත. 

 (ii) �	ය5 401,000.00x. 

 (iii) ඔK. 

  අධZ)ෂ ම�ඩලය YB� අ2මැ-ය ලබා * ඇත. 

(ඇ) අදාළ නැත.  

 
ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

Lශ්න අංක 13 -763/'19- (1), ග� tස�ත 8ංl#ලෙ� මහතා. 

 
ග� මl:ද අමරVර මහතා (மா'(மி�  மஹி;த அமரKர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ග� කථානායක�ම#, ග� tස�ත 8ංl#ලෙ� ම���මා 

ෙව2ෙව� මා එම Lශ්නය අහනවා. 

ග� ගය:ත ක�ණා^ලක මහතා  (மா'(மி� கய;த  க)ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම#, qද5 අමාතZ�මා ෙව2ෙව� මා එම 

Lශ්නයට 	M�ර *ම සඳහා ස- ෙදක) ක5 ඉ5ලා BCනවා.  
,ශ්නය ම� Rනක8 ඉRLපD z�මට �ෙය�ග කරන ල8. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 
 
 

~�ණෑගල Rස්�%කෙa පා�ය ජල ව]ාපෘ^:  
>ස්තර ��நாக( மாவ.ட �<நீ� க��தி.ட5க0: விபர"    

DRINKING WATER PROJECTS IN KURUNEGALA DISTRICT: 
DETAILS 

      

771/’19 
 

14.ග� මl:ද අමරVර මහතා (ග� ශා:ත බ	ඩාර මහතා 
ෙව6වට) (மா'(மி�  மஹி;த அமரKர - மா'(மி� சா;த ப'டார சா#பாக) 
(The Hon. Mahinda Amaraweera on behalf of the Hon. 
Shantha Bandara) 

නගර සැලt�, ජලස�පාදන සහ උසස් අධZාපන 

අමාතZ�මාෙග� ඇ¡ Lශ්නය - (1): 

 

(අ) (i) =�ණෑගල �ස@්)කෙ/ උ� පාwය ජල 
ගැට£ව) පව-න බව 	Mග�ෙ�ද; 

 (ii) ඒ ෙව2ෙව� ©යා3මක වන Lධාන පාwය ජල 
වZාපෘ- කවෙ�ද;  

 (iii) ෙප!5ගහෙවල, ෙප!�හැර, අලKව ජල වZාපෘ-ය 
©යා3මක වන බව ද�ෙ�ද; 

 (iv) එෙස. න�, එම½� ආවරණය වන Lාෙ9§ය 
ෙ5ක� ෙක!�ඨාස කවෙ�ද; 

 (v) එම වZාපෘ- කා�යය� කIන� xyමට 	යවර 
ග�ෙ�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ආ) ෙන! එෙස. න�, ඒ ම�ද?  நகர� தி
டமிட�, நீ9வழHக� ம��� உய9க�வி அைம/சைர$ ேக
ட வினா: 
(அ) (i) 3*நாக� மாவ
ட�தி� உ$கிர 3#நீ9 பிர/சிைன காண7ப&கி ற� எ பைத அவ9 ஏ��$ ெகா'வாரா எ பைத+�;  (ii) அத�காக அ-�ப&�த7ப
&'ள பிரதான 3#நீ9 க*�தி
டHக' யாைவ எ பைத+�;  (iii) ெபா�கஹெவல, ெபா��ெஹர, அள.வ நீ9 க*�தி
ட� அ-�ப&�த7 ப
&'ளைத அறிவாரா எ பைத+�;  (iv) ஆெமனி�, அத  கீ@ உ'ளடH3� பிரேதச ெசயலாள9 பிாிJக' யாைவ எ பைத+�;  (v) ேம�ப# க*�தி
ட7 பணிகைள �ாித7ப&�த நடவ#$ைக ேம�ெகா'ள7ப&மா எ பைத+�;  அவ9 இ/சைப$3 அறிவி7பாரா? (ஆ) இ ேற�, ஏ ? 

821 822 

[ග� ගය�ත ක�ණා-ලක  මහතා] 

 නම කාලය 
qදල �	ය5  

01. ආ�.ඇ�.ෙ). රණFර 
මහතා 

(2015.02.20 Bට 
2018.07.04 ද)වා) 

6,603,680.12 

02. ච4�ද =මාර 
�සානායක මහතා 

(2018.07.04 Bට 
2018.12.20 ද)වා) 

 605,694.93 

03. �.÷. ජයව�ධන මහතා  (2019.04.10 Bට 
2019.06.30 ද)වා) 

 348,671.78 

 එක�ව  7,558,046.83 



2019  අෙග�ස්�  06 

asked the Minister of City Planning, Water Supply and 
Higher Education:  

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether he admits that a severe drinking 
water problem prevails in Kurunegala 
District; 

 (ii) the major drinking water projects 
implemented to address that; 

 (iii) whether he is aware of the fact that 
Polgahawela, Pothuhera, Alawwa Water 
Project is in operation; 

 (iv) if so, the Divisional Secretaries' Divisions 
covered by that; and 

 (v) whether steps will be taken to accelerate the 
work of those project functions? 

(b)     If not, why? 

 

ග� ගය:ත ක�ණා^ලක මහතා  (மா'(மி� கய;த  க)ணாதில�க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම#, නගර සැලt�, ජලස�පාදන සහ උසස ්

අධZාපන අමාතZ�මා ෙව2ෙව� මා එම Lශ්නයට 	M�ර 

සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙ7සය මත තබන ලද 01�ර: * சபா�ட�தி	 ைவ�க�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ඔK. 

 (ii) Lධාන පාwය ජල වZාපෘ- ගණන 14x. 

  4� දැනට ©යා3මක ෙව4� පව-න වZාපෘ- ගණන 
03x. 

1. අලKව, ෙප!5ගහෙවල, ෙප!�හැර ඒකාබ9ධ 
ජලස�පාදන වZාපෘ-ය 

2. දැ6� ඔය ජලස�පාදන වZාපෘ-ය 

3. ගලෙගදර - මාවතගම ජලස�පාදන වZාපෘ-ය 

පහත සඳහ� වZාපෘ- ©යා3මක xyමට ෙය��තව ඇත. 

1. Ñංa&ය, උHබ9දාව ජලස�පාදන වZාපෘ-ය 

2. කDෙප!ත - බqණාෙක!Dව, පúවස2්වර ජලස�පාදන 
වZාපෘ-ය 

3. මාක1ර - ප�නල - =�යා	Cය ජලස�පාදන 
වZාපෘ-ය 

4. =�ණෑගල උ�� නගර ජලස�පාදන වZාපෘ-ය 

5. ග5ගqව ජලස�පාදන වZාපෘ-ය 

6. මැ5B&8ර ජලස�පාදන වZාපෘ-ය 

7. රසන්ායක8රට ජල �±ව ජලස�පාදන වZාපෘ-ය 

8. ඇහැDවැව අඹ�ෙප!ල ජලස�පාදන වZාපෘ-ය 

9. a&උ5ල දඹෙදXය, නාර�මල ජලස�පාදන වZාපෘ-ය 

10. Fරඹෙූගදර ජලස�පාදන වZාපෘ-ය 

11. ෙප!5	-ගම ජලස�පාදන වZාපෘ-ය 

 (iii) ඔK. 

 (iv) 1. ෙප!5ගහෙවල Lාෙ9§ය ෙ5ක� ෙක!�ඨාසය -
 �ාම #ලධා& වස� 82� 80) 

  2. අලKව Lාෙ9§ය ෙ5ක� ෙක!�ඨාසය  -
 �ාම #ලධා& වස� 66� 54) 

  3. ම5ලව	Cය Lාෙ9§ය ෙ5ක� ෙක!�ඨාසය -
 �ාම #ලධා& වස� 45� 16) 

  4. =�ණෑගල Lාෙ9§ය ෙ5ක� ෙක!�ඨාසය -
 �ාම #ලධා& වස� 54� 16) 

   (ආවරණය වන �ාම #ලධා& වස� ඇqb� 1** ම½�  
ද)වා ඇත) 

 (v) ඔK. වZාපෘ- කා�යය� කIන� xyමට ෙගන ඇ- 
	යවරය� පහත සඳහ� ප&� ෙK. 

•  ඉ�xyම සඳහා අවශZ ඉඩ� හ1නා ගැwම හා 
අ2මැ-ය ලබා ගැw� කIන4� #මකර ඇත. 

• වZාපෘ-ෙ/ ඉ�xy� සඳහා අවශZ පා&ස&ක 
අ2මැ�� ලබාෙගන ඇත. 

• ෙ� වන Yට ඉ�xy� ආර�භ කර ඇ- අතර සමස්ත  
Lග-ය Bයයට 46) ෙK. 

• ජල නළ එþමට #ය4ත Bය£ මා�ග සඳහා අදාළ 
ආයතනය�ෙග� අ2මැ-ය ලබාෙගන ඇත.  

• Lධාන ස�ෙL.ෂණ නළ එþම ආර�භ කර ඇ- අතර 
එf Lග-ය Bයයට 36) ෙK. 

• ෙබදාහැyෙ� ප9ධ-ෙ/ ඉ�xy� සඳහා අවශZ ජල 
නළ ෙ� වන Yට ඇණJ� කර ඇ- අතර එr� 
ෙක!ටස) වZාපෘ-යට ලැ� ඇත. 

• ෙමම වZාපෘ-ය 2020 මා�� මාසෙ/* #ම xyමට 
ෙය��තය. 

(ආ)  අදාළ ෙන!ෙK. 

 

අදාළ ඇqbම සභාගත* කර4. 

 
ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

පා��ෙ���ෙK ස්ථාවර #ෙය�ග 27(2) යටෙ3 Lශ්න. 

Lථමෙය�, ග� අ2ර �සානායක මහතා.  

 
ෙප23ග4කව  දැ67 8ෙම: ඇ< ,ශ්නය 

தனி அறிவி�த	 
ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 

  ෙපx4ස් �ලධාL:ට සංd%ත 8මනාව ලබා 8ම   ெபா�= உ�திேயாக�த�க��� இைண�த ெகா>	பன4 வழ5க( 
GRANT OF COMBINED ALLOWANCE TO POLICE OFFICERS 

 

 

ග� අ6ර Rසානායක මහතා (மா'(மி� அLர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� කථානායක�ම#, මට ෙ� අවස්ථාව ලබා*ම 	Mබඳව 

ඔබ�මාට ෙබෙහY� ස්�-ව�ත ෙවනවා. 

] ලංකා ෙප!�Bෙ/ #ලධා&�ට අදාළ සං()ත *මනා 

ෙප!ෙර!�6 h ප&� ෙන!ෙගFම ෙහ.�ෙව� පැන නැ ඇ- 

ගැට£ව   	Mබඳව ෙමම ග� සභාෙK අවධානය ෙය!q කරව2 

කැමැ3ෙත4. 

ග� කථානායක�ම#, Bය£  රාජZ ෙස.වකය�ට අදාළ වන 

ප&�, 2018.08.23වන �න Bට වැDW වැI Fමට අ2�ලව 

සං()ත *මනා වැI කර2 ලැබ -�ණා. රජෙ/ අෙන=3 

823 824 

————————— 
*  �ස්තකාලෙa තබා ඇත. *  �னிைலய�தி	 ைவ�க�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 



පා��ෙ���ව 

අංශවල #ලධා&�ට ෙමම නව චjෙ5ඛයට අදාළව සං()ත 

*මනා ගණනය කර ගම� Yයද� *මනා ෙගව2 ලැබ -�ණද, ] 

ලංකා ෙප!�Bෙ/ #ලධා&�ට එය ලබා*ම අ3fDවා -�ම 

	Mබඳව 2019 ජනවා& 24වන �න ස්ථාවර # ෙය�ග 27 (2) 

යටෙ3 මා YB� Lශ්න කර2 ලැ�වා. ග� කථානායක�ම#, මා 

නැවත3 ඒ Lශ්නය ඉ�&ප3 කර�ෙ�, එදා සභානායකවරයා 

ලබා6� 	M�ර ප&� එය ©යා3මක ෙන!Fම #සාr. 

එf*, 2018 අෙග�ස්� 09 වැ# �න චjෙ5ඛයට අ2�ලව 

වැDW වැI Fමට අ2�ලව වැI කරන ලද සං()ත *මනා ෙප!�ස ්

#ලධා&�ට ලබා*ම සාධාරණ ෙන!ව�ෙ�ද ය�න3, 

ඒ අ2ව ෙමම ගම� Yයද� *මනාව ෙප!�ස් #ලධා&�ට 

ලබා*මට කට(� කර�ෙ�ද ය�න3, 2018 අෙග�ස්� මාසෙ/ 

Bට ඔJ�ට f4 Yය (� *මනාවට අදාළ fඟ qද5 ෙගFමට 

කට(� කර�ෙ�ද ය�න3 මා YB� Yමස2 ලැ�වා.  

ෙම!කද, ඔJ� රාජZ ෙස.වෙ/ #ලධා&�. Yෙශ.ෂෙය�ම අ	 

ද�නවා, ඔJ� ඉතාම 6ෂ්කර ¨xයාවක #රතවන ක�ඩාය� 

බව.   ඔJ�, අr-වාBක� 	Mබඳව හඬ නඟ�න, අr-වාBක� 

	Mබඳව උ9ෙඝ�ෂණය කර�න, අr-වාBක� 	Mබඳව strike 

කර�නව3 8�ව� ක�ඩායම) ෙන!ෙවr. ග� 

කථානායක�ම#, අHම තර4� එවැ# ක�ඩාය� 	Mබඳවව3 

ආ�Hව ක�b ෙස!යා බලා YමBය (�ව -ෙබනවා.  

මා ෙ� Lශ්නය Yම¡ අවස්ථාෙK*, අදාළ ඇම-වරයා 

ෙව2ෙව� 2019 ජනවා& 24වන දා ඊට 	M�� 6� 

සභානායක�මා, චjෙ5ඛ අ2ව 2018.08.23වන දා Bට ෙප!�ස ්

#ලධා&�ට සං()ත *මනාව ලබා *ම සඳහා කැÑන� ප@කාව) 

ඉ�&ප3 කර ඇ- බව3, 2018.08.21 �නැ- රාජZ ප&පාලන 

චjෙ5ඛ 20/2018f අවශZතා ස�¬�ණ කර�ෙ� න� ෙප!�ස ්

#ලධා&�ටද එම චjෙ5ඛයට අ2ව සං()ත *මනාව ෙගFමට 

බාධාව) ෙන!මැ- බව3 Lකාශ කළා.   

ග� සභානායක�ම#, ඔබ�මාට මතක ඇ-,  ඔබ�මා ෙමම 

කාරණය 	Mග�නා බව3, ඔJ�ට  එය ලබා �ය (� බව3, ඒ 

සඳහා කැÑන� ප@කාව)  ඉ�&ප3 කර -ෙබන බව3 ජනවා& 

මාසෙ/* ෙ� පා��ෙ���වට Lකාශ කළ බව. දැ� අෙග�ස්� 

මාසය3 එළඹ -ෙබනවා. ඒ xය�ෙ�, මාස 8කට ආස�න 

කාලය) ගත F -ෙබනවා.  ඔ)ෙත�බ� 26වන දා Bට ෙදසැ�බ� 

12 ද)වා, මාස ෙදකකට ආස�න කාලය) ආ�Hව නැ-ව BC 

#සා -ෙමය ඔබ�මා හැම ෙවලාෙKම xයන ෙදය).- ෙමම 

කට(3ත Lමාද h බව3, ඉතාම ඉ)ම#� ඔJ�ට ෙමම *මනාව 

ලබා �ය (� යr  Yශ්වාස කරන බව3 එf* තව6රට3 ක�b 

පැහැ�� කර4� ඔබ�මා xයා BCයා, ග� සභානායක�ම#. ඒක 

xයලා3 දැ� මාස  8) ගත ෙවලා -ෙබනවා. නq3 තවම3 

තq�නා�ෙස.ලාට ඒක කර�න බැ& F -ෙබනවා. 

ෙකෙස. Jවද, ෙ� ද)වා එම වැI කළ *මනාවලට අ2ව 

ෙගF� B6 කර ෙන!මැ- බව3, දැනටද  එම #ලධා&�ට 

ලැෙබ�ෙ� ලැÑය (� qද�� අඩ) බව3 දැන ග�නට 

-ෙබනවා. 

ෙ� ත33වය �ළ පැන න½න පහත ගැට£වලට අදාළ 

අමාතZවරයා YB� 	M�� ලබා ෙද2 ඇතැr මා 

බලාෙප! ෙර!3� ෙවනවා.  

1.  2018.08.23වන �න Bට වැI කළ සං()ත *මනා සfත 
ගම� Yයද� *මනාව ෙප!�ස ් #ලධා&�ට ලබා *මට 
කට(� කර�ෙ�ද? 

2.  ඉ�&ප3 කරන ලද බව Lකාශ කළ කැÑන� ප@කාවට 
=ම) B6Fද? එය කIන4� ස�මත ෙක!ට ඉ�&ප3 
කර2 ලබ�ෙ�ද?  

3.  2018 අෙග�ස�් මාසෙ/ Bට ඔJ�ට f4 Yය (� 
*මනාවට අදාළ fඟ qද5 ෙගFමට  කට(� කර�ෙ�ද? 

4.  ෙමම අසාධාරණය ඉව3 xyම සඳහා ආ�Hව තව3 
ෙක!පමණ කාලය) ගත කරනවාද, ඉ)ම#�ම එය  ලබා 
*මට කට(� කරනවාද xයා3 මා දැන ග�නට කැම-r.  

ෙබ!ෙහ!ම ස්�-r, ග� කථානායක�ම#. 
 

ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

ග� සභානායක�ම#, එ�මාෙ� Lශ්නයට 	M�ර) 

ලබාෙදනවාද?  

 
ග� ල%ෂ්ම: zLඇTල මහතා  (மா'(மி� லPம� கிாிஎ6ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අදාළ අමාතZවරයා ඉ�& �නක*  ෙ� Lශ්නයට 	M�� 

ලබා ෙදr, ග� කථානායක�ම#. මම එක කාරණය) xය�න 

ඕනෑ. ෙමම *මනාව ලබා�ය (�ය xයන මතෙ/ තමr ආ�Hව 

ඉ�ෙ�. රජය එම *මනාව ලබා *මට කැමැ-ෙවලා -ෙබනවා. 

මම fතන Y�යට Lශ්නය -ෙබ�ෙ� qද5 අමාතZාංශය 

පැ3ෙත�, ග� කථානායක�ම#. ෙ� Lශ්නය අදාළ 

අමාතZවරයාට ෙය!q කර උ3තරය) ලබා ෙද�න�.  I am 

sympathetic towards  them; ඔJ�ට ෙමම *මනාව 

ලබාෙදනවාට අප හදව-�ම එකඟr.   

 
ග� අ6ර Rසානායක මහතා (மா'(மி� அLர திஸாநாய�க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ග� කථානායක�ම#, ආ�Hවට ෙමය ලබා *ම 	Mබඳව 

Lශ්නය) නැහැ  xයා ග� සභානායක�මා xයනවා. හැබැr  

Lශ්නය -ෙබ�ෙ� qද5 අමාතZාංශය පැ3ෙත�ය xයා3 එ�මා 

xයනවා. එතෙක!ට qද5 අමාතZාංශය ආ�HෙK ෙක!ටස) 

ෙන!ෙවrද? මම ඉස්සර ෙවලාම  අ�න ඒ කාරණය දැන ග�නට 

කැම-r.  

ග� සභානායක�ම#, ඔබ�මා මට කනගාDව පළ xyෙම� 

xB පල) නැහැ. ෙ� අදාළ #ලධා&�ට ෙමම *මනාව ෙමපමණ 

කාලය) ලබා *මට ෙන!හැxFම 	Mබඳව කනගාD වන බව3, 

එම #සා ෙමම *මනාව ඉතා ඉ)මනට ලබා *මට කට(� කරන 

බව3 ඔJ�ට පැවÒමr වඩා3 ෙය�ගZ  xයන එක තමr මම 

ක5පනා කර�ෙ�.   
 

II 
 

ජනා�ප^ ජංගම ෙසiවෙa8 ජා^ක හැ�67පD 
ෙනxqෙT අය?7 කළ �3ගලය:   ஜனாதிபதி நடமா>" ேசைவயி( இலவசமாக ேதசிய அைடயாள அ.ைடைய	 ெபற வி�ண	பி�ேதா� 

 APPLICANTS FOR  FREE NATIONAL IDENTITY CARDS           
AT PRESIDENTIAL MOBILE SERVICE  

 

 

ග� ඩSලස් ෙ3වාන:දා මහතා (மா'(மி� ட�ள� ேதவான;தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) ெகௗரவ சபாநாயக9 அவ9கேள, உ'ளக, உ'நா
ட� வ�க', மாகாண சைபக' ம��� உ'Qரா
சி அைம/ச9 

825 826 

[ග�  අ2ර �සානායක  මහතා] 



2019  අෙග�ස්�  06 ெகௗரவ வஜிர அேபவ9தன அவ9களிட� ேக'வி ேக
க அ�மதி�தத�3 ந றிைய� ெதாிவி��$ ெகா'கி ேற .  ஜனாதிபதியி  உ�திேயாக7 பணி - ‘நில ெமெஹவர’ நடமா&� ேசைவயான� 2018 ெச7ெர�ப9, 28ஆ� திகதி யா@7பாண�, சாவக/ேசாி, #றிேப$ க�dாியி� நைட ெப�ற�. இ0த நிக@வி ேபா�, ெபா�ம$க' இலவசமாக ேதசிய அைடயாள அ
ைடைய7 ெபறலா� எ ��, அைடயாள அ
ைட$கான ெசலJகைள� தன� அைம/� ஆ
பதிJ� திைண$கள�தி�3 வழH3� எ �� உ'நா
ட�வ�க' அைம/சாினா� அறிவி$க7ப
டதாகJ�, இதைன ந�பிய சாவக/ேசாி, ஊ9காவ��ைற, சHகாைன, ப*�தி��ைற, ெந&0தீJ, காைரநக9, ந�d9 பிரேதச ெசயலக7 பிாிJகளி� வா@கி ற எம� ம$களி� பல*� ேதசிய அைடயாள அ
ைட$3 வி%ண7பி��, த�ேபா� கி
ட�த
ட 11 மாதHக' ஆகி ற நிைலயி�� இ�வைரயி� ேதசிய அைடயாள அ
ைடக' கிைட$கவி�ைலெயன� ெதாிவி$கி றன9. இ0த வைகயி�, சாவக/ேசாி பிரேதச ெசயலக7 பிாிவி� மா�திர� �மா9 700 ேப9 வி%ண7பி��'ளதாகJ�, ஏைனய ஒ.ெவா* பிரேதச ெசயலக7 பிாிவி�� தலா 500 ேப9 வைரயி� வி%ண7பி��'ளதாகJ� ெதாிய வ*கி ற�.  இேதேநர�, யா@7பாண மாவ
ட�தி� யா@7பாண�, ேகா7பாR, ெத�I7பைள ேபா ற பிரேதச ெசயலக7 பிாிJகளி� ேம�ப# நடமா&� ேசைவ இட�ெப�றி*0 தேபா�, ெபா�ம$க' ம��� ெபா� அைம7?$களிடமி*0� பண� ெபற7ப
& வி%ண7பி$க7ப
#*0த ேதசிய அைட யாள அ
ைடக8$கான ெசலJக' ெச��த7ப
 டதாகJ�, இ0த வி%ண7பதாாிக8$3ாிய ேதசிய அைடயாள அ
ைடக' கிைட$க7ெப��வி
டதாகJ�  உ'நா
ட� வ�க' அைம/ச9 இ0த நிக@Jகளி� கல0�ெகா'ள வி�ைலெய �� Nற7ப&கி ற�.   எனேவ, 01.  ஜனாதிபதி நடமா&� ேசைவயி ேபா� பண� ெச��தா� ேதசிய அைடயாள அ
ைட$3 வி%ண7பி��'ள சாவக/ேசாி, ஊ9காவ��ைற, சHகாைன, ப*�தி��ைற, ெந&0தீJ, காைரநக9, ந�d9 பிரேதச ெசயலக7 பிாிJகளி�'ள ம$க8$கான ேதசிய அைடயாள அ
ைடகைள இலவசமாக வழHக$N#ய சா�திய7பா&க' உ%டா? 02. ேதசிய அைடயாள அ
ைடக' இலவசமாக வழHக7ப&� என அளி�த வா$3�தி$கைமயேவ அ7ப3தி ம$க' ெசலJக8$கான பண�ைத/ ெச��தியிராத நிைல ஏ�ப
&'ள� எ பதா�, இவ�ைற இலவசமாக வழH3வேத சிற0த ஏ�பாடாக இ*$3� எ ற நிைலயி�, த�ேபா� ஆ
பதிJ� திைண$கள-� தHகள� அைம/சி கீேழேய இ*7பதா�, இ� ெதாட9பி� சாதகமான நடவ#$ைகைய விைர0� எ&$க -#+மா?  ேம�ப# என� ேக'விக8$கான பதி�கைள+� எ&$க7 பட$N#ய நடவ#$ைகக' ெதாட9பான விள$கHகைள+� ெகௗரவ அைம/ச9 வஜிர அேபவ9தன அவ9க' வழH3வா9 என எதி9பா9$கி ேற .  

ග� වjර අෙfව*ධන මහතා  (மா'(மி� வஜிர அேபவ#தன) 
The Hon. Wajira Abeywardana) 

ග� කථානායක�ම#, #ලෙමෙහවර ජනතා ෙස.වා 

වැඩසටහන යාපන �ස්@)කය ෙ)�� කර ග#4� Lාෙ9§ය 

ෙ5ක� ෙක!�ඨාස 15) ආවරණ  වන ප&�, 2018 අෙග�ස්� 24 

ෙව# �න Bට 2018 ඔ)ෙත�බ� 15 ෙව# �න ද)වා පව3වන 

ල*. ෙමම ජනතා ෙස.වා වැඩසටහන �M� ජා-ක හැ12�ප3 

ලබා *ම සහ ෙවන3 ෙස.වා  Yශාල Lමාණය) ෙන!4ෙ5 

ලබා*මට කට(� කරන ල*. �ට ෙපර ෙමම ජනතා ෙස.වා 

වැඩසටහන පැවැ3h ෙප!ෙළ!�න�ව, ගා5ල, වJ#යාව, 

xMෙන!klය, qල-K, ම�නාරම හා =�ණෑගල �ස්@)කවලද 

ජා-ක හැ12�ප3  ෙන!4ෙ5  ලබා*මට කට(� කරන ල*. ෙමම 

�ස්@)කෙ/ ජා-ක හැ12�ප3 ෙන!4ෙ5 ලබා*මට අ2�හය 

දැ) h ෙප�9ග�ක බැං= }පය) 2018 ඔ)ෙත�බ� මස B6 h 

©යාව�ය #සා අමාතZාංශය සමඟ -ä ස�බ�ධතාව Ñඳ වැDX. 

ඒ අ2ව, යාපන �ස්@)කෙ/ ජනතාවට ජා-ක හැ12�ප3 

ෙන!4ෙ5 ලබා*මට අ2�හය දැ) h, එකඟ3වය පළ කරන ලද 

ආයතන සමඟ නැවත කට(� xyමට ෙ� වන Yට ©යාමා�ග 

ෙගන ඇත. ෙ� ස�බ�ධෙය� යාපන �ස්@) පා��ෙ��� 

ම�� එ�.ඒ. tම�-ර� ම���මා සහ Yජයකලා මෙහ.ස්වර� 

ම���4ය ද �Øතව අප අමාතZාංශය ෙවත ෙත!ර�� සපයා 

ඇත. ඒ කට(� සඳහා අප ක5  ඉ5ලා  -ෙබනවා.  

ඒ අ2ව ෙගYය (� qදල �	ය5 අටල)ෂ YBනවදහස් 

අටBය පනහx. එම qදල ෙගFමට එම ආයතන ෙ� වන Yට Bය£ 

කට(� කර4� BÓ. ඒ අ2ව, ජා-ක හැ12�ප3 අය6�ක�ව� 

Bය£ෙදනාටම ෙන!4ෙ5 ලබා*මට කට(� කර2 ඇත. පමා Fම 

ගැන කනගාDව Lකාශ කරනවා. 

01. ඔK. 

02. ඔK. 

 
ග� ඩSලස් ෙ3වාන:දා මහතා    (மா'(மி� ட�ள� ேதவான;தா) 
(The Hon. DouglasDevananda) ேத9த�க' வரவி*$கி றப#யினா� இ0த அைடயாள அ
ைடக' வழH3வைத விைரJப&��மா� ேக
&$ெகா'கி ேற . ேம��, இலHைகயி� மாகாண சைபக8$கான ேத9த�க'  எ7ெபாP� நடா�த7ப&ெம � ஏ�ெகனேவ நா  ேக'விெயP7பியி*0ேத . ெகௗரவ அைம/ச9 அவ9க' ஒ* 3றி7பி
ட கால�தி�37 பிற3 பதி� ெசா�வதாக$ 3றி7பி
#*0தா9. ஆனப#யா� அ0த$ ேக'வி$கான பதிைல இ றா அ�ல� இ ெனா* தின�திலா? வழH3K9க' எ � ேக
க வி*�?கி ேற .   
ග� වjර අෙfව*ධන මහතා  (மா'(மி� வஜிர அேபவ#தன) 
The Hon. Wajira Abeywardana) 

ග� කථානායක�ම#, එය ජා-ක වශෙය� -ෙබන 

Lශ්නය) #සා ෙවන3 �නයක ස�¬�ණ 	M�ර) සැපnමට 

කට(� කර�න�. 

 
ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

Is that all right, Hon. Member?  
 

ග� ඩSලස් ෙ3වාන:දා මහතා    (மா'(மி� ட�ள� ேதவான;தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

Yes. 

827 828 



පා��ෙ���ව 

ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

ග� සභානායක�ම#,  ග� අ2ර �සානායක මැ-�මා YB� 

අසන ලද ෙප!�ස් #ලධා&�ෙ� Lශ්නය, ජා-ක ෙප!�ස් 

ෙක!4සමට ෙය!q කරලා, ඒක ජා-ක ෙප!�ස් ෙක!4සම 

ආ�Hjම වZවස්ථා සභාවට ෙය!q කළා. ඊට පtව අ	 

භා�ඩාගාරය3 එ)ක ඒ ගැන කථා කළා. භා�ඩාගාරෙ/ 

#ලධා&� සහ වැඩ බලන ෙප!�ස්ප-�මා සමඟ සාකkඡා කරලා 

එම *මනා ෙගFම සඳහා කට(� කරනවා. ඒ ෙදෙග!5ල� ඒ �න 

Òමා ස�බ�ධෙය� එකඟ3වයකට ආවා.  
 

ග� ල%ෂ්ම: zLඇTල මහතා (රාජ] ව]වසාය, ක:ද 
උඩරට උ�මය සහ මහ6වර සංව*ධන අමාත]�මා සහ 
පා*4ෙ7:�ෙ� සභානායක�මා) (மா'(மி� லPம� கிாிஎ6ல - அரச ெதாழி6=ய8சிக%, மைலநா�Q மர(ாிைமக% ம8<� க'�  அபிவி)/தி அைம:ச)� பாரா�ம�ற: சைப =த6வ)�) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development and 
Leader of the House) 

ෙප!�Bයට ෙ� *මනාව ෙදනවාට ආ�Hව කැමැ-r.  

වැIෙය� ෙද�න ඕනෑ. 
 

ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

ඒ ගැන ෙප!�ස්ප-�මා සමඟ එකඟ3වයකට ඇY5ලා 

-ෙබනවා. වැI Yස්තර මම ද�ෙ� නැහැ. මම ඒ සාකkඡාව  

පහt කරලා 6�නා. ඒක ෙකෙරr.  
 

ග� ල%ෂ්ම: zLඇTල මහතා  (மா'(மி� லPம� கிாிஎ6ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ *මනා ෙද�න අ	 කැමැ-r, ග� කථානායක�ම#. 
 

ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

අද �න නZාය පgෙ/ Yෂය අංක 1, ] ලංකා Y6�බල 

(සංෙශ�ධන) පන3 ෙකD�පත, ෙදවැ# වර xයFම. 
 

ග� මl:ද රාජප%ෂ මහතා (>�3ධ පා*ශ්වෙa 
නායක�මා) 
(மா'(மி� மஹி;த ராஜபR - எதி#�க�சி =த6வ#) 
(The Hon. Mahinda Rajapaksa - Leader of the Opposition)  

ග� කථානායක�ම#, අද ෙදවැ#වර xයFමට #ය4ත ] 

ලංකා Y6�බල (සංෙශ�ධන) පන3 ෙකD�පත ස�බ�ධව 

ඔබ�මා ද�නවා. දැනටම3 ෙ� පන3 ෙකD�පතට w-ප-වරයා 

Y�9ධෙවලා -ෙබන බව ද�වා ඔබ�මාට �	ය) එවා 

-ෙබනවා. ඒ Yතර) ෙන!ෙවr, w-ප-වරයා xයන Y�යට 

ආ�Hjම වZවස්ථාවට3 පටහැ#ව තමr අද පන3 ෙකD�පතට 

සං ෙශ�ධන ඉ�&ප3 කර�න ය�ෙ�. ඒ #සා  ඒ සඳහා ෙමය 

අවස්ථාව) ෙන!ෙවr. ෙ�කට ඉං�ෙ�� සංගමය3 Yෙර�ධය 

Lකාශ කළා. ] ලංකා මහජන උපෙය�aතා ෙක!4ෂ� සභාෙK 

බලය අමාතZවරයාට පැවyමට යනවා. එතෙක!ට ඇම-වරයාට 

අÒ4ත බලය) ලැෙබනවා. හැම දාම ෙ� ඇම-වරයා ඉ�ෙ�3 

නැහැ. ඇම-ව� මා� ෙවනවා.  ඕනෑම 4ලකට Y6�ය 4ල* 

ගැwෙ� බලය ඔJ�ට ලැෙබනවා. ෙමවැ# පන3 ෙකD�පත) 

ෙ� වාෙ� අවස්ථාවක ඉ�&ප3 xyම ඉතාම නරක ¬�වාද�ශය) 

හැCයට තමr අ	 Yශ්වාස කර�ෙ�. ෙ�, ඒ සඳහා  අවස්ථාව 

ෙන!ෙවr.  ෙ� පන3 ෙකD�පත ආ�Hjම වZවස්ථාවට3 

Y�9ධr. ෙ� ඉ�&ප3 කරන පන3 ෙකD�පෙ3ම xයලා 

-ෙබනවා, ".....එf ෙදවන උපවග�-ෙ/ අ�� Yධානෙ/ ෙ� 

පනත බලා3මක Fමට ෙපරා�වම h �නෙ/..." යන වචන ඉව3 

කර ඒ ෙව2වට, "ෙවන3 ය� �Øත w-යක පටහැ#ව =ම) 

සඳහ� Jව3..." ය2ෙව�. ඒ xය�ෙ�, ෙ�ක ආ�Hjම 

වZවස්ථාවට3 උI� යනවා. ඒ #සා ෙ� �M� ඔබ�මා 

¬�වාද�ශය) ෙද�න එපා. මම ආ�H ප)ෂෙය� ඉ5�ම) 

කරනවා අද ෙ� පන3 ෙකD�පත ඉ5ලා අස් කරෙගන, ෙ�  ගැන 

නැවත සාකkඡා කරලා ය� 	යවර) ගැwම t6tr xයලා. 
 

ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

ආංoක අp)ෂණ කාරක සභාව3 ෙ� පන3 ෙකD�පතට  

ය� ය� සංෙශ�ධන ඉ�&ප3 කර -ෙබනවා. 
 

ග� �මT ලා:සා මහතා  (மா'(மி� நிம6 லா�சா) 
(The Hon. Nimal Lanza) 

ග� කථානායක�ම#,- 
 

ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

ග� Ñම5 ර3නායක මැ-�මාට අවස්ථාව *ලා, ඊට පtව 

ඔබ�මාට අවස්ථාව ෙද�න�. [බාධා xyම)] 

 
ග� ල%ෂ්ම: zLඇTල මහතා  (மா'(மி� லPம� கிாிஎ6ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� කථානායක�ම#, q�� ෙ� පන3 ෙකD�පත ගැන 

කථා කරq. 

 

ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ!ඳr, ඔබ�මා පැහැ�� කර�න. 

 
 

ග� ල%ෂ්ම: zLඇTල මහතා  (மா'(மி� லPம� கிாிஎ6ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� කථානායක�ම#, ප)ෂ නායක ¨ස්Fෙ�* ෙ� පන3 

ෙකD�පත අද ඉ�&ප3 කර�න අ	 �රණය කළා. w-ප- 

ෙදපා�තෙ���ෙව� අපට ෙ� ගැන xBම දැ2� *ම) ලැ�ෙ� 

නැහැ.  අද උෙ9  තමr - I have the letter dated 6th August - 

 අපට දැ2� 6�ෙ�, ය� ය� වග�- ආ�Hjම වZවස්ථාවට 

පටහැ#r xයලා. [බාධා xyම)] 

 
ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

ෙප!êඩ) ඉ�න. Wait, wait! 

 
ග� ල%ෂ්ම: zLඇTල මහතා  (மா'(மி� லPம� கிாிஎ6ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපට අද උෙ9 තමr ඒ ගැන දැ2� 6�ෙ�. ග� Yප)ෂ 

නායක�මා නැ½C�න ක�� මම නැ½ටලා ෙ� පන3 

ෙකD�පත ඉ5ලා අස්කර ග�නr හැ6ෙK. නq3 එ�මා මට 

ක�� නැ½�ටා. [බාධා xyම)] අ	 ෙක!ෙහ!මට3 ෙමය ඉ5ලා 

අස් කරග�නr fCෙ/. අ	3 කැමැ- නැහැ, ආ�Hjම 

වZවස්ථාවට Y�9ධව කට(� කර�න. [බාධා xyම)]  
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ග�    >මT Vරවංශ මහතා      (மா'(மி� விம6 Kரவ7ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

දැ�   points of Order ඕනෑ නැහැ ෙ�. [බාධා xy�]  Points 

of   Order ඕනෑ නැහැ. Now, the Hon. Minister is 

withdrawing it.  
 

 
ග� ල%ෂ්ම: zLඇTල මහතා  (மா'(மி� லPம� கிாிஎ6ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We are not proceeding with this. - [Interruption.] 
 

 

ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

They are not proceeding with that.  
 
 

ග� (ආචා*ය) හ*ෂ ද gTවා මහතා (ආ*�ක 
,^සංස්කරණ සහ ෙපx? සැප�7 කැcන� ෙනxවන 
අමාත]�මා) (மா'(மி� (கலாநிதி) ஹ#ஷ த சி6வா - ெபா)ளாதார ம<சீரைம2( ம8<� ெபா!வழ7க6 அைம:சரைவ அ;த� த8ற அைம:ச#) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Non-Cabinet Minister of 
Economic Reforms and Public Distribution) 
ග� කථානායක�ම#, මට YනාIය) ෙද�න. 

 
ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

ග� (ආචා�ය) හ�ෂ ද B5වා ඇම-�ම#, ෙම!ක)ද 

ඔබ�මාෙ� Lශ්නය? 
 
 
 

ග� (ආචා*ය) හ*ෂ ද gTවා මහතා  (மா'(மி� (கலாநிதி) ஹ#ஷ த சி6வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ග� කථානායක�ම#, අ	 Sectoral Oversight Committee 

එෙ)* ෙ� පන3 ෙකD�පත ස�බ�ධෙය� අෙW මතය ඉ�&ප3 

කළා. අ	 එකඟ Jණා, ෙමයට සංෙශ�ධන ඉ�&ප3 කර�න. 

සංෙශ�ධන ඉ�&ප3 කර�න ¡දාන� xයලා දැ� 	Mග3ත #සා 

ගැට£ව) නැහැ. 

ග� ල%ෂ්ම: zLඇTල මහතා  (மா'(மி� லPம� கிாிஎ6ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, we are not proceeding with it. So, you may 

adjourn Parliament.  
 

අවසර ෙදන ල?ව, පනD ෙකE7පත ඉTලා අස්කර ග:නා ල8. ச�ட�ல�, அ�மதி!ட" வாப# ெபற�ப�ட�. 
Bill, by leave, withdrawn. 
 
ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 

දැ� ෙය�ජනා කළා, - [බාධා xyම)] ෙම!ක)ද, ග� Yම5 

Fරවංශ මැ-�ම#? [බාධා xyම)] Now, there is a proposal to 

adjourn the House. Does the House agree? 
 

ග� ම:Qව�  (மா'(மி� உ<2பின#க%) 
(Hon. Members) 
Aye.  
 
ග� කථානායක�මා (மா'(மி� சபாநாயக# அவ#க%) 
(The Hon. Speaker) 
Then, we can adjourn the House. We do not have to 

go into an argument. We will adjourn the House now.   
 

කTතැ�ම 
ஒ�திைவ�� 

ADJOURNMENT 
 
ග� ල%ෂ්ම: zLඇTල මහතා  (மா'(மி� லPம� கிாிஎ6ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� කථානායක�ම#, “පා��ෙ���ව දැ� ක5 තැÑය 

(�ය"r මා ෙය�ජනා කරනවා. 
 

,ශ්නය >මසන ලR:, සභා ස7මත >ය. வினா வி��க�ப��  ஏ'(�ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
පා*4ෙ7:�ව ඊට අ6�ලව අ. භා. 2.30ට, 2019 අෙග�ස්� 

07වන බදාදා අ.භා. 1.00 වන ෙත% කT �ෙaය. அத�ப� பி. ப. 2.30 மணி�� பாரா�ம�ற�, 2019  ஓக�� 

07, �த�கிழைம பி. ப. 1.00 மணிவைர ஒ!திைவ�க"ப�ட$. 
Parliament adjourned accordingly at 2.30 p.m. until 1.00 p.m. on 

Wednesday, 07th August, 2019.  
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සැ.d. 
 

ෙමම වා�තාෙK අවසාන q�ණය සඳහා ස්ව}ය කථාවල #වැර� කළ (� තැ� ද)ව2 &B ම��� 4� 	ටපත) ෙගන 
 #වැර� කළ (� ආකාරය එf පැහැ��ව ල=b ෙක!ට, 	ටපත ලැ� ෙදස-ය) ෙන!ඉ)මවා  

හැ:සා� සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙස. එYය (�ය. 
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