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ප්රශ්්නවල  වාිකක ිළිතතුු 
 

ගපෞද් ලික දැනුම් දීගෙන් ඇසූ ප්රශ්්නය  
ජාතික ශෙවීම් ශතොරතුරු පද්ධතිශේ අධීක්ෂණය මහ 

බ ැංකුශෙන් ගිලිහී යාශම් අෙදානම 
 

සෙෘද්ධි සහනාධාරය කපා හැරීෙ  
සමාජ සවිබල ෙ න්වීම්, සුභසාධන හා කන්ද උඩරට 

උරුමය පිළිබඳ අමාතයතුමාශ  ්රකා ය 
 

වරප්රසාද  
පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීෙරු පාර්ලිශම්න්තුශග ශෙවරෙයට 

හානි ෙන පරිදි හ සිරීම 
 
අපරාධ නඩු විධාන සංග්රහය වවිගශ්   විධිවිධාන  

වසංගශ්ෝධන  පනත් ගකටුම්පත  
ඉල්ලා අස්කර ෙන්නා ලදී 

අන්තර් ත ප්රධාන කුු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 

Risk of Withdrawing Central Bank Supervision on 
National Payment Platform 

 
CURTAILMENT OF SAMURDHI BENFIT: 

Statement by Minister of Social Empowerment and 
Welfare and Kandyan Heritage 

 
PRIVILEGE: 

Unruly Behaviour of Members of Parliament 
Damaging Dignity of Parliament 

 
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (SPECIAL 

PROVISIONS) (AMENDMENT) BILL: 
    Withdrawn 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

 

தனி அறிவித்தல்மூல வினா: 

ததசிய தகாடுப்பனவு தகவல் தள தமற்பார்கவ மத்திய 

வங்கியிடமிருந்து நழுவிச் தசல்லும் அபாயம் 

 

சமுர்த்தி நிவாரணத்கதக் குகறத்தல் : 

சமூக வலுவூட்டல், நலன்புாி மற்றும் கண்டி 

மரபுாிகமகள் அகமச்சாின் கூற்று 

 

சிறப்புாிகம: 

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்றத்தின் 

தகளரவத்கதக் களங்கப்படுத்தும் வககயில் நடந்து 

தகாண்டகம 
 

குற்றவியல் நடவடிக்ககமுகறச் சட்டக்தகாகவ (விதசட 

ஏற்பாடுகள்) (திருத்தம்) சட்டமூலம்: 

      வாபஸ்  தபறப்பட்டது 

අධිකරණ සංවිධාන පනත    
නිශයෝෙය - ඉල්ලා අස්කර ෙන්නා ලදී. 

 

ගපෞද් ලික ෙන්ත්රීන්ගය ගයෝානා  
පුරප්පාඩු ෙන ග්රාම නිලධාරි තනතුරුෙල ෙ ඩ බ මේශම් 

පත්වීම් සඳහා කාර්යක්ෂම ෙ ඩ පිළිශෙළක් සකස් 
කිරීම 

උපාධිධාරීන් උපශද් න නිලධාරින් ශලස පාසල්ෙලට 
බඳො ෙ නීම 

 
කල්තැබීගම් ගයෝානාව  

අධිශසේෙක පදනම මත පත් කළ සහ ෙ ඩ බලන 
විදුහල්පතිෙරුන් 

நீதித் துகறச் சட்டம்: 

ஒழுங்குவிதி –  வாபஸ் தபறப்பட்டது 

 

தனி நபர் பிதரரகணகள்: 

தவற்றிடமாகின்ற கிராம உத்திதயாகத்தர் பதவிகளில் 

பதிற்கடகம புாியும் நியமனங்களுக்காக 

விகனத்திறன்மிக்க தவகலத்திட்டதமான்கறத் 

தயாாித்தல் 

பாடசாகலகளுக்கு பட்டதாாிககள உளவள 

அலுவலகர்களாக ஆட்தசர்ப்புச் தசய்தல் 

 

ஒத்திகவப்புப் பிதரரகண : 

மிககநிரப்பு ஊைியர் அடிப்பகடயில் நியமிக்கப்பட்ட 

மற்றும் பதிற்கடகம புாியும் அதிபர்கள் 

JUDICATURE ACT: 
    Regulation – Withdrawn 
 
PRIVATE MEMBERS’ MOTIONS: 

Setting-up of an Efficient System to Make Acting 
Appointments on Grama Niladhari Posts that Fall 
Vacant 

Recruitment of Graduates as Counselling Officers to 
Schools 

 
ADJOURNMENT MOTION: 

Principals Appointed on Supernumerary Basis and 
Serving on Acting Basis 
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පූ.භා.10.30  පාර්ලිගම්න්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුො [ ු කු ායසූරිය ෙහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாராளுமன்றம் மு.ப. 10.30 மணிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய) தகலகம 

வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

ලිිළ ගල්ඛනාදිය ිළිත ැන්වීෙ 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 

 
 ු ලක් ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා වඋසස් අධයාපන හා 

ෙහාොර්  අොතයතුො සහ පාර්ලිගම්න්තුග  
සභානායකතුො  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற்றும் 

தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப 

முதல்வரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 

ෙරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ොර්තා ඉදිරිපත් 

කරමි. 

(i) 2014 ෙර්ෂය සඳහා වෙදය විදයා ප ත්ාත් උපාධි 
ආයතනශේ ොර්ෂික ොර්තාෙ; 

(ii) 2014 ෙර්ෂය සඳහා ශකොළඹ වි ේවිදයාලශේ ජාතික 
පුසත්කාල හා විඥාපන විදයා ආයතනශේ ොර්ෂික ොර්තාෙ; 

(iii) 2014 ෙර්ෂය සඳහා ශකොළඹ වි ේවිදයාලය ය කිෂි 
තාක්ෂණික හා ග්රාමීය ය විදයා ආයතනශේ ොර්ෂික ොර්තාෙ; 

(iv) 2014 ෙර්ෂය සඳහා ශ්රී ලැංකා උසස ් තාක්ෂණ අධයාපන 
ආයතනශේ ොර්ෂික ොර්තාෙ; සහ 

(v) 2013 සහ 2014 ෙර්ෂ සඳහා ශප්රාශදණිය වි ේවිදයාලශේ 
විදයා ප ත්ාත් උපාධි ආයතනශේ ොර්ෂික ොර්තා සහ 
ගිණුම්. 

එම ොර්තා අධයාපනය හා මානෙ සම්පත් සැංෙර්ධනය පිළිබඳ 
ආැංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙ ශෙත ශයොමු කළ යුතු ය යි මම 
ශයෝජනා කරමි. 

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා වඉඩම් සහ 
පාර්ලිගම්න්තු ප්රතිසංස්කරණ  අොතය හා ණණ්ඩු පක් ග  

ප්රධාන සංවිධායකතුො   
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க - காணி மற்றும் 

பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் 

கட்சியின் முதற்தகாலாசானும்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

ෙරු කථානායකතුමනි, විදයා, තාක්ෂණ හා පර්ශේෂණ 
අමාතයතුමා ශෙුවශෙන් මම 2014 ෙර්ෂය සඳහා ජාතික ූලලික 
අධයයන ආයතනශේ ොර්ෂික ොර්තාෙ ඉදිරිපත් කරමි. 

එම ොර්තාෙ අධයාපනය හා මානෙ සම්පත් සැංෙර්ධනය 
පිළිබඳ ආැංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙ ශෙත ශයොමු කළ යුතුය යි 
මම ශයෝජනා කරමි. 

 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙරු කථානායකතුමනි, කිෂිකර්ම අමාතයතුමා ශෙුවශෙන් 

මම 2014 ෙර්ෂය සඳහා ප ත්ාත් අසේ න්න පිළිබඳ තාක්ෂණ 
ආයතනශේ ොර්ෂික ොර්තාෙ ඉදිරිපත් කරමි. 

එම ොර්තාෙ කිෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආැංශික අධීක්ෂණ 

කාරක සභාෙ ශෙත ශයොමු කළ යුතුය යි මම ශයෝජනා කරමි. 
 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙරු කථානායකතුමනි, රාජය ෙයෙසාය සැංෙර්ධන අමාතයතුමා 

ශෙුවශෙන් මම 2014 ෙර්ෂය සඳහා ශ්රී ලැංකා ක ස සැංස්ථාශග 
ොර්ෂික ොර්තාෙ සහ ගිණුම් ඉදිරිපත් කරමි. 

එම ොර්තාෙ ආර්ථික සැංෙර්ධන පිළිබඳ ආැංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාෙ ශෙත ශයොමු කළ යුතුය යි මම ශයෝජනා කරමි. 

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගපත්සම් 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරු නිහාල් ෙලප්පත්ති මහතා - ප මිණ න ත. 

 
 ු ගක්.ගක්. ිළයදාස ෙහතා 
(மாண்புமிகு தக.தக. பியதாஸ) 

(The Hon. K.K. Piyadasa 

ෙරු කථානායකතුමනි, ශනෝටන් බ්රිජ්, , හ ටන් පාර යන 

ස්ථානශයහි පදිැංචි ඒ.ඩී.ඒ. ශනළුම් කුමාර මහතාශෙන් ල බුණු 
ශපත්සමක් මම පිළිෙන්ෙමි. 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

 ු නාෙල් රාාපක්  ෙහතා 
(மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ෙරු කථානායකතුමනි, අම්බලන්ශතොට, ශනෝනාෙම, 
ෙ ලිපටන්විල හන්දිය යන ස්ථාන ශයහි පදිැංචි එල්. ෙයි. 

කරුණාදාස මහතාශෙන් ල බුණු ශපත්සමක් මම පිළිෙන්ෙමි. 
 

ඉදිරිපත් කරන ලද ගපත්සම්  ෙහාන ගපත්සම් ිළිතබඳ කාරක 
සභාව  පැවරිය යුතු යයි නිගයෝ  කරන  ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்ககளப் தபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டகளயிடப்பட்டது. 

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

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීය ළඟට, ොචික පිළිතුරු අශප්ක්ෂා කරන ්ර න්. ටට කලින්, 
මම ෙරු මන්ත්රීෙරුන් සිය ද ශදනාශෙන්ම ඉල්ලා සිනවනො කාලය 

සම්බන්ධශයන් අෙධානය ශයොමු කරන්නය කියා. අතුරු ්ර න් 
ශදකක පිළිතුරුෙලට පමණක් අපි ශම් සතිශේ අෙධානය ශයොමු 
කරන්න එකඟ වුණා. ඉන්පසුෙ, ලබන පාර්ලිශම්න්තු ොරශේදී 

න ෙත ෙරක් අෙධානයට ශයොමු කරන්නත් අපි එකඟ වුණා.  

 

ප්රශ්්නවල  වාිකක ිළිතතුු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර න් අැංක 1-100/'15-(1), ෙරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 

 ු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ෙරු කථානායකතුමනි, මා එම ්ර න්ය අහනො. 
 

 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙරු කථානායකතුමනි, විශද්  කටයුතු අමාතයතුමා 

ශෙුවශෙන් මා එම ්ර ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සතියක කාලයක් 
ඉල්ලා සිනවනො.  

 

ප්රශ්්නය ෙතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිගයෝ  කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

ාාතයන්තර සබඳතා ග  ඩනාා  ැීමෙ  ප්රතිලල 
சர்வததச உறவுககளக் கட்டிதயழுப்புதல்: 

தபறுதபறுகள் 
FOSTER INTERNATIONAL RELATIONS: RESULTS 
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2.  ු උදය ප්රභාත්  ම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ්රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 
අමාතයතුමාශෙන් සූ  ්ර න්ය- (1): 

(අ)  ෙත්මන් රජය යහපත් ජාතයන්තර සබඳතා ශෙොඩනො 
ෙ නීශම් ්රතිලලයක් ශලස 2014 ෙසරට සාශප්ක්ෂෙ, 2015 
ෙසශර්දී; 

 (i) විශද්ශීය ්රදාන ඉහළ ශෙොස ්තිශදද; 

 (ii) අපනයන ආදායම ඉහළ ශෙොස ්තිශදද; 

 (iii) නෙ විශද්ශීය රැකියා ල බීම් ඉහළ ශෙොස ්තිශදද; 

 (iv) වි ශද්ශීය ශ්රේෂණ ඉහළ ශෙොස ්තිශදද; 

 (v) විශද්ශීය සි ස ආශයෝජන ඉහළ ශෙොස ්තිශදද; 

 (vi) ශකොටස ්ශෙළඳ ශපොශළේ විශද්ශීය ආශයෝජන ඉහළ 
ශෙොස ්තිශදද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාෙට දන්ෙන්ශන්ද? 

(ආ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அகமச்சரும் ததசிய தகாள்கககள் மற்றும் 

தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக் தகட்ட 

வினா: 

(அ) தற்தபாகதய அரசாங்கம் சிறந்த சர்வததச 

உறவுககளக் கட்டிதயழுப்பியதன் விகளவாக 2014 

ஆம் ஆண்டுக்கு ஒப்பீட்டளவில் 2015 ஆம் ஆண்டில்; 

 (i) தவளிநாட்டு அளிப்புக்கள் அதிகாித்துள்ளதா; 

 (ii) ஏற்றுமதி வருமானம் அதிகாித்துள்ளதா; 

 (iii) புதிய தவளிநாட்டுத் ததாைில் வாய்ப்புக்களின் 

கிகடப்பனவு அதிகாித்துள்ளதா; 

 (iv) தவளிநாட்டு பண அனுப்பல்கள் அதிகாித் 

துள்ளதா; 

 (v) தவளிநாட்டு தநரடி முதலீடுகள் அதிகாித் 

துள்ளதா; 

 (vi) பங்குச் சந்கதயில் தவளிநாட்டு முதலீடுகள் 

அதிகாித்துள்ளதா; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs:   

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether foreign grants have increased; 

 (ii) export income has increased; 

 (iii) new foreign employment opportunities have 
increased; 

 (iv) foreign remittances have increased; 

 (v) foreign direct investments have increased; 
and 

 (vi) foreign investments in the share market 
have increased; 

 in the year 2015 when compared with the year 
2014 as a result of the action by the current 
government to foster better international relations? 

(b) If not, why? 
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 ු නිගරෝ න් ගපගර්රා ෙහතා වාාතික ප්රතිපත්ති හා 
ණර්ථික ක යුතු රාාය අොතයතුො  
(மாண்புமிகு நிதராஷன் தபதரரா - ததசிய தகாள்கககள் 

மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள்  இராஜாங்க அகமச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

ෙරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතය සහ ජාතික ්රතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශෙුවශෙන් මා එම ්ර න්යට පිළිතුර 

ශදනො. 

(අ) (i)  න ත. 

  ශ්රී ලැංකාෙ පහළ-ම දි ආදායම් ලබන රටක් ශලස 
ඉදිරියට යාමත් සමඟ විශද්ශීය ්රදාන ්රමශයන් 
අඩු වී සත. 

 (ii)   2014 ෙසර හා ස සඳීශම් දී 2015 ෙසශර් දී භාණ්ඩ 
හා ශසේො මුළු අපනයන ආදායම ෙර්ධනය වී සත. 
්රොහන ශසේො, සැංතාරක ශසේො සහ විදුලි සන්ශද්  
සහ පරිෙණක ශසේො ෙ නි ශසේො අපනයනයන් 
2014 ෙසරට ෙඩා 2015 ෙසශර්දී ෙර්ධනය වී සත. 
ජාතයන්තර භාණ්ඩ මිල ෙණන් පහළ යමම 
ශහේතුශෙන්, 2014 ෙසරට සාශප්ක්ෂෙ 2015 ෙසශර් 
දී භාණ්ඩ අපනයන ආදායම අඩු වී සත. එයට 
අමතරෙ, දියුණු ආර්ථිකෙල සහ ශ්රී ලැංකාශග 
්රධාන අපනයන ශෙශළඳ ශපොළෙල, ආර්ථික 
ෙර්ධනය මන්දොමීය  වීම ද ශ්රී ලැංකාශග අපනයන 
සඳහා ඉල් දම අඩුවීමට ශහේතු ශලස ද ක්විය 
හ කිය. 

 (iii)  ෙිහ ශසේවිකාෙන් හා ුවපුහුණු ශ්රමිකයන් විශද්  
ශසේො නියුක්තිය සඳහා පිටත්ෙ යමම අවධර්යෙත් 
කිරීම සඳහා රජය විසින් ෙුව ල බූ විවිධ 
්රතිපත්තිමය ්රියාමාර්ෙ ශහේතුශෙන්, ෙිහ 
ශසේවිකාෙන් සතුළු අර්ධ පුහුණු හා ුවපුහුණු 
කාණ්ඩය යටශත් වූ ශ්රම සැං්රමණය පහත ෙ ුණණි. 
එයට අමතරෙ, ම ද ශපරදිෙ කලාපය තුළ පෙතින 
භූ-ශද් පාලන අසථ්ාෙරත්ෙය ද ශමම පහත ෙ ටීම 
සඳහා ශහේතු විය. 

  ශකශසේ නමුත්, ෙිත්තීයශගදීන් සතුළු පුහුණු 
කාණ්ඩය යටශත් ෙන ශ්රම සැං්රමණය ෙර්ධනය වී 
සත. සමසත්යක් ශලස විශද්  රැකියා සඳහා මුළු 
ශ්රම සැං්රමණය 2014 ෙසරට සාශප්ක්ෂෙ 2015 
ෙසශර් දී පහත ෙ ුණණි. 

 (iv) විශද්  ශසේො නියුක්තිකයින්ශ  ශ්රේෂණෙල 
්රධානතම සාම්්රදායික ූලලාශ්රය ෙන ම ද ශපරදිෙ 
ශතල් අපනයනය කරන රටෙල ආදායම පහත 
ෙ නවම සහ එහි ්රතිලලයක් ශලස එම රටෙල 
ෙර්ධනය මන්දොමීය  වීම ශහේතුශෙන් 2014 ෙසර හා 
ස සඳීශම් දී 2015 ෙසශර් විශද්  ශසේො 
නියුක්තිකයින්ශ  ශ්රේෂණ ල බීම් ෙර්ධනය වී 
ශනොම ත. නමුත් 2016 ෙසශර් න ෙත ෙර්ධනයක් 
ශපන්ෙයි.  

  ්ර න් අැංක (අ) (iii) යටශත් විසත්ර කරන ලද ශ්රම 
සැං්රමණය පහත ෙ ටීමට ශහේතු වූ කරුණු ද 2015 
ෙසශර් විශද්  ශසේො නියුක්තිකයන්ශ  ශ්රේෂණ 
ල බීම් අඩුවීම සඳහා ශහේතු විය. 

 (v) ්රධාන ජාතික ම තිෙරණ ශදකක් ප ෙ ත්වීම 
ශහේතුශෙන් සහ එක්සත් ජනපදශේ ශෙඩරල් 
සැංචිත බ ැංකුෙ විසින් ශපොමේ අුවපාත ඉහළ දමුව 
සත යි යන අශප්ක්ෂාෙ මත ආශයෝජකයින්ශ  
වි ේාසය අඩුවීම, 2014 ෙසර සමඟ ස සදීශම් දී 
2015 ෙසශර් දී විශද්ශීය ඍ ස ආශයෝජන පහළ 
යමමට ශහේතු විය. 

 (vi) 2015 ෙසශර් පළමු කාර්තු තුන තුළ දී, එක්සත් 
ජනපදශේ ශපොමේ අුවපාතික ඉහළ යුව සත යි 
යන අශප්ක්ෂාෙ සහ ඉන් අනතුරුෙ හතරෙන 
කාර්තුශග දී ශපොමේ අුවපාතික ඉහළ දමමීය ම නිසා 
න ගී එන ශෙළඳශපොළ ආර්ථිකයන් ශකශරහි 
විශද්ශීය ආශයෝජකයන් තුළ සති වි ේාසය 
අඩුවීම, ආශයෝජනය අඩුවීමට ශහේතු විය.  නමුත් 
2014 ෙසර තුළ ශකොටස ්ශෙළඳශපොළ ඉතිහාසශේ 
ශදෙන ඉහළ ශුද්ධ විශද්  ආශයෝජන ොර්තා වී 
සත. 

  2014 ෙසර හා ස සඳීශම් දී 2015 ෙසශර් දී ශකොළඹ 
ශකොටස ් ශෙළඳශපොළ තුළ විශද්ශීය ආශයෝජන 
අඩු වීමට ශහේතු විය. 

  ශකශසේ නමුත්, 2017  සනි මස අෙසානශේ දී 
ශකොළඹ ශකොටස ් ශෙළඳශපොළ එ.ජ.ශඩොලර් 
මිලියන 500.8 ක විශද්ශීය ආශයෝජන ල බීමක් 
ොර්තා කශළේ ය. 

(ආ) ප න ශනොනගී. 
 

 ු උදය ප්රභාත්  ම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ෙරු කථානායකතුමනි, පළමුෙන අතුරු ්ර න්ය අහන්නට 
කලින් ශමතුමාශ  අෙධානයට ශම් කාරණය ශයොමු කරනො. ෙරු 

රාජය අමාතයතුමනි, බබතුමා කිගො, අඅපනයන ආදායම 
ෙ ඩිශෙලා තිශබනො.අ කියලා. අනිත් බක්ශකෝම අඩුශෙලා. නමුත් 
ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුශග 2015 ොර්ෂික ොර්තාශග Statistical 

Appendix එශක් ඉතා ප හ දිලිෙ කියනො, 2014දී ශඩොලර් 
මිලියන 11,130ක් වුණු අපනයන ආදායම 2015දී 10,506 දක්ො 
පහත ෙ ටී සත කියලා. 

ෙරු කථානායකතුමනි, මශ  පළමුෙ නි අතුරු ්ර න්ය 
ශමයයි. විශද්  සබඳතා පිළිබඳ සමම නිර්ණායකයක්ම - එතුමා 
එකකට අබගඅ කිගො. හ බ යි, එතුමාශ  අමාතයාැං ය යටශත් 
තිශබන ආයතනයක් ෙන මහ බ ැංකුශෙන් නිකුත් කර තිශබන 

ොර්තාශග කියනො, අන හ අ කියලා. ඒක තමයි නිල ොර්තාෙ. 
ෙරු රාජය සමතිතුමනි, ජාතයන්තර සබඳතා පිළිබඳ සිය ද 
නිර්ණායකයන්ශ  පහත ෙ ටීමක් ශපශනද්දී, තමුන්නාන්ශසේලා 

අද න් ශෙනදාට ෙඩා  ජාතයන්තර සබඳතා යහපත් ත නට 
සවිල්ලාඅය කියන පදනම ශමොකක්ද?  

 
 ු නිගරෝ න් ගපගර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிதராஷன் தபதரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ෙරු කථානායකතුමනි, සත්තටම මම අඅපනයන ආදායමඅ 
කියන එශකන් අදහස් කශළේ භාණ්ඩ හා ශසේො කියන ශදකම 

ෙ නයි. ශමතුමා ඒක නිෙ රදි කර ෙන්න ඕනම. [බාධා කිරීමක්] 
න හ , න හ . භාණ්ඩ හා ශසේො කියන ශදකම ෙ නයි මම කිගශග. 
ෙරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමා කිගශග භාණ්ඩ අපනයනය ෙ නයි. මම 

කිගශග භාණ්ඩ සහ ශසේො කියන ශදකම ෙ නයි. අපි ඒ 
ශදෙර්ෙයම අපනයනය කරනොශන්. ඒ නිසා ඒ ශදක ෙ නයි 
කිගශග.  

ෙරු කථානායකතුමනි, විශ ේෂශයන්ම නිදහසින් පසුෙ අශප් 
රටට 1977 ෙසශර්දී විෙිත ආර්ථිකය හඳුන්ො දුන්නා. ඉන් පසුෙ 
අපනයනය මත පදනම් වූ ආර්ථිකයක් ශම් රශේ ස්ථාපිත කරන්න 

තමයි අපි හ ම ශගලාශගම කටයුතු කශළේ. නමුත් පසුගිය අවුරුදු 
දහය තුළ -2015ට ඉසශ්සල්ලා- ශම් අපනයනය වි ාල ශලස කඩා 
ෙ ුණණා; ඒ ොශ ම GSP සහනය න ති කර ෙත්තා. ඒ ොශ ම 

හම්බන්ශතොට ෙරාය, මත්තල  ගුෙන් ශතොුණශපොළ ෙ නි අසුදු අලිඅ 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ශම් රශේ බිහි කිරීම නිසා ආදායමක් න ති ණය බරින් හිර වුණු 
රටක් හ නවයට තමයි අපට ශම් රට 2015දී භාර දුන්ශන්. අපි ඒක 
න ෙත ්රතිපත්තිමය ෙ ශයන් ශෙනස ්කළා. ද න් ශෙනශකොට අපි 

GSP සහනය ලබා ශෙන තිශබනො. අපි න ෙත අෙ ය කටයුතු සිදු 
කර, යුශරෝපයට මසුන් අපනයනය කිරීම සඳහා එම මත්සය 
ශෙශළඳ ශපොළ ලබා ශෙන තිශබනො.  

අපි ඒ ොශ  විවිධ ්රතිපත්තිමය ශෙනසක්ම් කර තිශබනො. 
බබතුමන්ලා කථා කරන ශකොට  ශම්කත් මතක තියා ෙන්න.  2015 
අශෙෝස්තු මාසශේ තමයි අපි මහ ම තිෙරණය පෙත්ෙලා රජය 

පිහිශටගශග. ඒ කාලශේ අපි ද ක්කා, විපක්ෂය ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුශග හ සිරුශණ් ශකොශහොමද කියලා. විශ ේෂශයන්ම 
අපි ශ්රී ලැංකා නිදහස් පක්ෂයත් එක්ක එකතුශෙලා ජාතික ආණ්ඩුෙ 

හදන ශකොට සමහර අය අපට විරුද්ධෙ ඡන්දය දීලා ඒක 
කඩාකප්පල් කරන්නත්  ්රියා කරනො.    

 
 ු උදය ප්රභාත්  ම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ෙරු කථානායකතුමනි, මශ  ශදෙ නි අතුරු ්ර ්නය. අපනයන 
ආදායම ඉහළ ශෙොස් තිශදද කියන ්ර න්ය සහුොම, මම අහපු 

න ති ්ර ්නයකට උත්තර ශදමින් ශම් ෙරු සභාෙ ශනොමඟ ය වීමට 
එතුමා උත්සාහ කරනො. ශහොඳ ශෙලාෙට මා ළඟ ඉලක්කම් තිබුණු 
නිසා බබතුමාට සත්ත තත්ත්ෙය කියන්න පුළුෙන් වුණා. අහන 

්ර න්යට උත්තර ශනොදී ශෙනත් ්ර ්නයකට උත්තර දී ශම් ෙරු 
සභාෙ ශනොමඟ ය වීමට උත්සාහ ද රීම බබතුමාශ  සමති ධුරයට 
ශකතරම් ෙනවන්ශන්ද? 

 
 ු නිගරෝ න් ගපගර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிதராஷன் தபதரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ෙරු කථානායකතුමනි, මශ  සමති ධුරය ෙ න කථා කරන්න 

කලින්- එතුමාට විරුද්ධෙ තමයි විශද්  ආශයෝජකයන්ට ශහොර 
කරලා ද න් නඩුෙක් තිශබන්ශන්. 

 

[මූලාසනග  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අධිකරණය ඉදිරිශේ මට නඩු න හ . එතුමා තමයි විශද්  
ආශයෝජකයන්ට ශහොරකම් කරලා, 

 

[මූලාසනග  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

බවුන් තුළ අශප් රට ශකශරහි තිබුණු වි ේාසය බිඳ ෙේටලා 
තිශබන්ශන්. මම නම් ශහොශරක් ශනොශෙයි. නමුත් ශහොශරක් 

 

[මූලාසනග  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අහනො, මම ශහොශරක්ද 
 

[මූලාසනග  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කියලා.  

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශපවද්ෙලික ්ර ්න ෙ න කියන්න එපා.  

 

 ු නිගරෝ න් ගපගර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிதராஷன் தபதரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

 ශහොරා 
[මූලාසනග  අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டகளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඉඳෙන්න.  

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, බබතුමා ඉඳෙන්න. අපි ඒො ඉෙත් කරනො. ශමත නදී 
ශපවද්ෙලික ්ර න් සතුළත් කර ෙන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] 
බබතුමාශ  ෙර්රසාද ්ර න්ය ශමොකක්ද, ෙරු මන්ත්රීතුමනි.  

 

 ු උදය ප්රභාත්  ම්ෙන්ිළල ෙහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ෙරු කථානායකතුමනි, අශප් ස්ථාෙර නිශයෝෙ අුවෙ, මම 
උසාවියක තිශබන නඩුෙක චූදිතයකු වී සිනවයදී මට ඒ ෙ න සභාශග 
අදහස් දක්ෙන්න බ හ . සථ්ාෙර නිශයෝෙ අුවෙ ඒ ෙ න කථා 

කරන්නත් බ හ .  

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, මම ඒො ඉෙත් කරනො.  

 
ොර්  අංක  103 144 117 සහ 192   ශ්රී ලං ෙ බස් 

ධාවනය  
வைித்தட இல. 103, 144, 117 மற்றும் 192: இதபாச 

பஸ் தசகவ 
ROUTE NOS. 103,144,117 AND 192: PLYING OF SLTB BUSES  

 

1122/’16 

3.   ු චමින්ද වි ගේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

්රොහන හා සිවිල් ගුෙන් ශසේො අමාතයතුමාශෙන් සූ                
්ර න්ය - (1) : 

(අ) (i) ශකොළඹ අෙ නෙරය ආශ්රිතෙ මාර්ෙ අැංක 103, 
ශබොරැල්ල - නාරාශහේන්පිට හා මාර්ෙ අැංක 144 
රාජගිරිය - ශකොුණෙ යන මාර්ෙෙල කිසිදු ලැංෙම 
බසර්ථයක්ෙත් ධාෙනය  ශනොෙන බෙත්; 

 (ii) ශම් ශහේතුශෙන් එම බස ්මාර්ෙ ශපවද්ෙලික බසර්ථ 
හිමියන්ශ  ඒකාධිකාරයට යටත් වීශමන් එම 
මාර්ෙෙල ෙමන් ෙන්නා ජනතාෙ ෙ ට ද රාශියකට 
මුහුණ දී සති බෙත්; 

 (iii) එශසේම, මාර්ෙ අැංක 117 රත්මලාන - ුවශ ශෙොඩ 
මාර්ෙය හා මාර්ෙ අැංක 192  ශමොරුණෙ - මහරෙම 
මාර්ෙෙල ධාෙනය ෙන්ශන් එක් ලැංෙම බස ්රථයක් 
පමණක් ෙන බෙත්; 

 එතුමා දන්ශන්ද? 

477 478 

[ෙරු නිශරෝෂන් ශපශර්රා මහතා] 
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(ආ) ඉහත බස ්ෙමන් මාර්ෙෙල අමතර ලැංෙම බස ්රථය බ ගින් 
ධාෙනය සඳහා එක් කිරීමට අෙ ය පියෙර ෙන්ශන්ද යන්න 
එතුමා ශමම සභාෙට දන්ෙන්ශන්ද? 

(ස) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

தபாக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான தசகவகள் 

அகமச்சகரக் தகட்ட வினா: 

(அ) (i )  தகாழும்பு தகலநககரச் சார்ந்த வீதி இலக்கம் 

103, தபாரகள - நாராதஹன்பிட்ட மற்றும் வீதி 

இலக்கம் 144 ராஜகிாிய - தகாட்கட ஆகிய 

வீதிகளில் இ.தபா.சகபயின் ஒரு தபரூந்ததனும் 

தசகவயில் ஈடுபடுவதில்கல என்பகதயும்; 

 ( i i )  இதன் காரணமாக தமற்படி தபரூந்து வீதிகள் 

தனியார் தபருந்து உாிகமயாளர்களின் ஏகதபாக 

உாிகமக்கு உள்ளாகியுள்ளதன் மூலம் 

அவ்வீதிகளில் பயணிக்கும் மக்கள் பல்தவறு 

பிரச்சிகனகளுக்கும் முகம்தகாடுத்துள்ளார்கள் 

என்பகதயும்; 

 ( i ii )  தமலும், வீதி இலக்கம் 117 இரத்மலான - 

நுதகதகாட மற்றும் வீதி இலக்கம் 192 

தமாரட்டுவ -மஹரகம வீதிகளில் 

இ.தபா.சகபயின் ஒரு தபரூந்து மாத்திரதம 

தசகவயில் ஈடுபடுகின்றததன்பகதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) தமற்படி தபரூந்து பயண வீதிகளில் தமலதிகமாக 

இ.தபா.சகபயின் ஒரு தபரூந்து வீதம் தசகவயில் 

ஈடுபடுத்துவதற்கு ததகவயான நடவடிக்கக 

தமற்தகாள்வாரா என்பகத அவர் இச்சகபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Transport and Civil Aviation: 

(a) Is he aware that- 

 (i) not a single bus belonging to the Sri Lanka 
Transport Board (SLTB) ply on route No. 
103, Borella - Narahenpita and route No. 

144, Rajagiriya- Fort in the city of 
Colombo; 

 (ii) commuters on these routes face numerous 
difficulties as these routes are now under 
the monopoly of private bus owners; 

 (iii) only one bus belonging to the Sri Lanka 
Transport Board ply on route No. 117 
Ratmalana - Nugegoda and route No. 192, 
Moratuwa Maharagama routes? 

(b) Will he inform this House where arrangements 
will be made to have an extra SLTB bus each ply 
on those routes? 

(c) If not, why? 
 
 ු අගශ්ෝක් අගේසිංහ ෙහතා වප්රවාහන හා සිවිල් ුවවන් 

ගස වා නිගයෝාය අොතයතුො  
(மாண்புமிகு அதசாக் அதபசிங்க - தபாக்குவரத்து மற்றும் 

சிவில் விமானச் தசகவகள் பிரதி அகமச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

ෙරු කථානායකතුමනි,  ්රොහන හා  සිවිල් ගුෙන් ශසේො 
අමාතයතුමා ශෙුවශෙන්  මා එම ්ර ්නයට පිළිතුර  ලබා ශදනො.  

(අ) (i) ද නට ධාෙනය ශනොශග.  

  මාර්ෙ අැංක 103 ෙසර ශදොළහක පමණ කාලයක 
සිටද, මාර්ෙ අැංක 144 ෙසර හතරක  පමණ 
කාලයක සිටද ශ්රී ලැංෙම බසර්ථ ධාෙනය කර 
ශනොම ත. 

 (ii) මාර්ෙ අැංක 103 ශකොුණෙ-ශබොරැල්ල-
නාරාශහේන්පිට හා මාර්ෙ අැංක 144 රාජගිරිය-
ශකොුණෙ, අධික මඟී පිරිසක් ෙමන් ෙන්නා මාර්ෙ 
බ වින්, පුද්ෙලික බසර්ථ පමණක් ධාෙනය කිරීම 
නිසා ජනතාෙට ෙ ට ද සතිවිය හ කිය. 

 (iii) ොර්  අංක 117 නුගයග  ඩ-රත්ෙලාන 

  මාර්ෙ අැංක 117 ුවශ ශෙොඩ-රත්මලාන මාර්ෙශේ 
බසර්ථ ධාෙනය පුද්ෙලික බසර්ථ සමඟ ඒකාබද්ධ 
කාලසටහනක් අුවෙ ධාෙනය ශකශර්. ශ්රී ලැංෙම 
මඟින් ශමම මාර්ෙශේ බසර්ථ තුනක්  ධාෙනය 
කළ යුතුෙ සත. ද නට බසර්ථ ශදකක්  පමණක් 
ධාෙනය ශකශර්. ඉදිරිශේදී ශසේෙක අෙ යතාෙද 
සම්පූර්ණ කිරීශමන් පසුෙ ශ්රී ලැංෙමට නියමිත 
බසර්ථ තුනම ධාෙනය කළ හ කි බෙ දන්ෙමි. 

  ොර්  අංක 192 ගෙ රටුව-ෙහර ෙ 

  ශමම මාර්ෙශේ බසර්ථ හයක්  ශ්රී ලැංෙම මඟින් 
ධාෙනය කළ යුතු වුෙත්, ද නට ධාෙනය ෙුවශේ 
බසර්ථ ශදකක්  පමණි. ඉදිරිශේදී ශසේෙක 
අෙ යතාෙ සම්පූර්ණ කිරීශමන් පසුෙ ශ්රී ලැංෙමට 
නියමිත බසර්ථ ්රමාණය ධාෙනය කිරීමට කටයුතු 
කළ හ කි බෙ දන්ෙමි. 

(ආ) ශමම තත්ත්ෙය නිෙ රැදි කිරීම සඳහා ඉදිරිශේදී ශ්රී ලැංෙම හා 
ශපවද්ෙලික තක්රීය ඒකාබද්ධ කාලසටහන් ්රමය 
්රියාත්මක කිරීශම්දී සහ මහනෙර හා බසන්ාහිර සැංෙර්ධන 
අමාතයාැං ය යටශත් ෙන ෙ ඩසටහන්ෙලින් පසුෙ ශමම 
මාර්ෙය සඳහා ද කාර්යක්ෂම, සුෙපහසු ශසේොෙක් ලබා 
දීමට අශප්ක්ෂා කරමි. 

(ස) අදාළ ශනොශග. 

 
 ු චමින්ද වි ගේසිරි ෙහතා 
(மாண்புமிகு சமிந்த விதஜசிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ෙරු කථානායකතුමනි, අතුරු ්ර ්න ෙරු මුිබබුර් රහුමාන් 
මන්ත්රීතුමා විසින් අසනො සති. 

 
 ු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ෙරු කථානායකතුමනි, පළමුෙ නි අතුරු ්ර ්නය ශමයයි. 

ෙරු සමතිතුමනි, ඉහතින් සඳහන් කළ ආකාරයට, 

විශ ේෂශයන්ම මාර්ෙ අැංක 140 ෙ ල්ලම්පිනවය සිට ශකොල් දපිනවය 
දක්ො එකම SLTB බස්රථයක්ෙත් ෙමන් කරන්ශන් න හ . ද නට 
ධාෙනය ෙන්ශන් ශපවද්ෙලික බස්රථ පමණයි.  

හෙස 6.30, 7.00න් පසශ්සේ ශපවද්ෙලික බස ් රථ ෙ ඩ 
කරන්ශන් න හ . විශ ේෂශයන්ම ෙ ල්ලම්පිනවශේ ඉඳලා 
ශකොල් දපිනවයට යන මගීන්ට පසුගිය කාලශේ සිටම ශමය ශලොකු 
ෙ ට දෙක් ශෙලා තිශබනො. ශමොකද, CTB බස් ධාෙනය ෙන්ශන් 

න හ . ශපවද්ෙලික බස් රථ බක්ශකොම ධාෙනය කිරීම සෙස 
6.00න් පසශ්සේ නෙතිනො.  

479 480 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

 ු අගශ්ෝක් අගේසිංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு அதசாக் அதபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ශම් ්ර න්ය ෙසර 12ක, 13ක කාලයක ඉඳලා තිශබන 

්ර න්යක්. ලැංෙම බස් රථ ධාෙනයට ශයදවීම නිසා ශපවද්ෙලික 

බස් රථ හිමියන් සමඟ වි ාල ආරාවුලක් -ෙ ටීමක්- සතිශෙලා 

තිශබනො. ඒ නිසා තමයි ශම් තත්ත්ෙය සතිශෙලා තිශබන්ශන්. 

නමුත් අපි ද න් අශප් ්රොහන හා සිවිල් ගුෙන් ශසේො 

අමාතයාැං යත්, මහානෙර හා බස්නාහිර සැංෙර්ධන අමාතයාැං යත් 

සමඟ සාකච්ඡා කරලා විශ ේෂ බස ් රථ ශසේෙයක් ආරම්භ කිරීශම් 

ෙ ඩ පිළිශෙළක් සකස් කරලා තිශබනො. ද නටමත් low-floor බස ්

රථ 100ක් අපි සණවුම් කරලා තිශබනො. නෙ බස් රථ 1,000කුත් 

ප මිශණන්න තිශබනො. ශම් බස් රථ නවකත් ල බුණාට පසුෙ 

කලින් තිබුණු ්ර න් සියල්ලම විසඳලා, ඒකාබද්ධ කාල සටහනක් 

අුවෙ ඒ බස් රථ ධාෙනය සඳහා ශයොදෙන්න අෙ ය කටයුතු 

්රියාත්මක කරන්න අපි බලාශපොශරොත්තු ෙනො. 

 
 ු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

තෙ එක් අතුරු ්ර න්යක් අහන්න තිශබනො, ෙරු 

කථානායකතුමනි. 

 
 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. 

 
 ු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ෙරු නිශයෝජය අමාතයතුමනි, ශපවද්ෙලික බස් රථ පමණක් 

ධාෙනය වීම නිසා සෙස් ෙරුෙ  - රාත්රී කාලය - ෙනශකොට ශකොළඹ 

නෙරය ආශ්රිතෙ වතෙත් ෙන ජනතාෙ ෙමන් බිමන් යාශම් 

අපහසුතාෙට ලක් ෙනො. ඒ නිසා ඉතා ඉක්මනින් ලැංෙම බස ්රථ - 

CTB බස් - නෙරය සතුළත ශකනව දුර ධාෙනය සඳහා ශයොදෙන්න 

කියා මා බබතුමාශෙන් ඉල්ලනො. 

 
 ු අගශ්ෝක් අගේසිංහ ෙහතා  
(மாண்புமிகு அதசாக் அதபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

බසන්ාහිර පළාශත් මාර්ෙසථ් මඟී ්රොහන සැංෙම් සමඟ අපි 

ශම් කාරණය සම්බන්ධශයන් සාකච්ඡා කරලා තිශබනො. ශකශසේ 

ශෙතත් ශම් ෙසර තුළ අපි එය ්රියාත්මක කරන්න 

බලාශපොශරොත්තු ෙනො. ශසේෙක ෙ ුණම්, ශපවද්ෙලික ්ර න් සහ 

ලැංෙම සමඟ ෙ ුණම තමයි ්ර න් හ නවයට තිශබන්ශන්. මාර්ෙසථ් 

මගී ්රොහන අධිකාරිය සමඟ සාකච්ඡා කරලා, ශම් ්ර න්ය අපි 

ඉතාම මමතකදී විසඳනො. 

 
 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

පාීමය ාල අවශ්යතාව සඳහා වැය ක  මුදල   ොතර 
දිස්ත්රික්කය 

குடிநீர்த் ததகவக்காகச் தசலவிடப்பட்ட பணம்: 

மாத்தகற மாவட்டம் 
MONEY SPENT ON DRINKING WATER REQUIREMENT:  

MATARA DISTRICT 
1309/’16 

5.   ු ඩලස් අලහප්ගපුෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

නෙර ස ලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාතයතුමාශෙන් සූ  
්ර න්ය - (1): 

(අ) (i) ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපෙහන මණ්ඩලයට 
අයත් මාතර දිසත්්රික්කශේ පිහිනව ්රාශද්ශීය 
මධයසථ්ාන සැං්යාෙ ශකොපමණද;  

 (ii) එම මධයසථ්ාන පිහිටා සති සථ්ාන කෙශර්ද; 

 (iii) 2014.12.31 දින දක්ො ්රාශද්ශීය මධයසථ්ාන 
මඟින් ලබා දී සති ෙිහසථ් හා ෙයාපාරික ජල 
සම්බන්ධතා ්රමාණය ශෙන් ශෙන් ෙ ශයන් 
ශකොපමණද; 

 (iv) 2015.01.01 සිට ශම් දක්ො එකී ්රාශද්ශීය 
මධයසථ්ාන මඟින් ලබා දුන් ජල සම්බන්ධතා 
සැං්යාෙ ශෙන් ශෙන් ෙ ශයන් ශකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාෙට දන්ෙන්ශනහිද? 

(ආ) (i) ෙර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්ො මාතර දිසත්්රික්කශේ 
පානීය ජල අෙ යතාෙය සඳහා ෙ ය කරුව ල බූ 
මුදල් ්රමාණය ෙර්ෂය අුවෙ ශෙන් ශෙන් ෙ ශයන් 
කෙශර්ද; 

 (ii) ෙර්ෂ 2013 සිට 2016 දක්ො ජාතික ජලසම්පාදන 
හා ජලාපෙහන මණ්ඩලය විසින් මාතර 
දිසත්්රික්කශේ ්රියාත්මක කරුව ල බූ පානීය ජල 
ෙයාපිති සැං්යාෙ ශකොපමණද; 

 (iii)  ශම් ෙනවිට මාතර දිසත්්රික්කශේ පානීය ජල 
සම්බන්ධතා අයදුම් කර සති පාරිශභෝගිකයන් 
සැං්යාෙ, එක් එක් ්රාශද්ශීය ශල්කම් ශකොේසාසය 
අුවෙ ශෙන් ශෙන් ෙ ශයන් කෙශර්ද; 

 (iv) බවුන් සඳහා ජල සම්බන්ධතා ලබා දීම සිදු කරන 
දිනය කෙශර්ද;  

 යන්නත් එතුමා ශමම සභාෙට දන්ෙන්ශනහිද? 

(ස) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நகர திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வைங்கல் அகமச்சகரக் தகட்ட 

வினா: 
(அ) (i )  ததசிய நீர் வைங்கல் மற்றும் வடிகாலகமப்புச் 

சகபக்குச் தசாந்தமான மாத்தகற மாவட்டத்தில் 

அகமந்துள்ள பிரததச நிகலயங்களின் 

எண்ணிக்கக எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 ( i i )  தமற்படி நிகலயங்கள் அகமந்துள்ள இடங்கள் 

யாததன்பகதயும்; 

 ( i ii )  2 0 1 4 . 1 2 . 3 1ஆம் திகதி வகர பிரததச 

நிகலயங்களால் வைங்கப்பட்டுள்ள குடிமகன 

மற்றும் வர்த்தக நீர் இகணப்புகளின் 

எண்ணிக்கக தனித்தனியாக எவ்வளதவன் 

பகதயும்; 

481 482 
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 ( iv )  2015.01.01ஆம் திகதி ததாடக்கம் இற்கறவகர 

தமற்படி பிரததச நிகலயங்கள்மூலம் 

வைங்கப்பட்டுள்ள நீர் இகணப்புகளின் 

எண்ணிக்கக தனித்தனியாக எவ்வளதவன் 

பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i )  2013 ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் 2016 ஆம் ஆண்டு 

வகர மாத்தகற மாவட்டத்தின் குடிநீர்த் 

ததகவக்காகச் தசலவிடப்பட்டுள்ள பணத் 

ததாகக ஆண்டு வாாியாக தனித்தனியாக 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 ( i i )  2013ஆம் ஆண்டு ததாடக்கம் 2016ஆம் ஆண்டு 

வகர ததசிய நீர் வைங்கல் மற்றும் 

வடிகாலகமப்புச் சகபயினால் மாத்தகற 

மாவட்டத்தில் நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டுள்ள 

குடிநீர் விநிதயாகக் கருத்திட்டங்களின் 

எண்ணிக்கக யாது  என்பகதயும்; 

 (iii )  இன்றளவில் மாத்தகற மாவட்டத்தில் குடிநீர் 

இகணப்புககளப் தபற்றுக்தகாள்வதற்காக 

விண்ணப்பித்துள்ள பாவகனயாளர்களின் 

எண்ணிக்கக ஒவ்தவாரு பிரததச தசயலாளர் 

பிாிவு வாாியாகத் தனித்தனியாக எவ்வளதவன் 

பகதயும்; 

 ( iv )  இவர்களுக்கு குடிநீர் இகணப்புககள வைங்கும் 

திகதி யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of City Planning and Water 

Supply: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number  of  regional centres of the 
National Water Supply and Drainage Board 
located in Matara District; 

 (ii) the places in which the aforesaid centres are 
located; 

 (iii) the number of household and  business 
water connections that had been given by 
the aforesaid regional centres up to 31. 12. 
2014, separately; 

 (iv) the number  of household and  business 
water connections given by the aforesaid 
regional centres during the period from 

01.01.2015 up to now, separately? 

(b) Will  he also inform this House - 

 (i) the amount of money spent on the drinking 
water requirement in Matara District in each 
year during the period from the year 2013 
up to 2016, separately; 

 (ii) the number of drinking water projects 
implemented by National Water Supply and 
Drainage Board in Matara District during 
the period from the year 2013 up to 2016; 

 (iii) the number of consumers who have applied 
for drinking water connections in each 
Divisional Secretary's Division in Matara 
District by now, separately; 

 (iv) the date on which water connections will be 
given to them? 

(c) If not, why?    
 

 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙරු කථානායකතුමනි, නෙර ස ලසුම් හා ජල සම්පාදන 

අමාතයතුමා ශෙුවශෙන් මා එම ්ර ්නයට පිළිතුර ලබා ශදනො. 

(අ) (i) මාතර දිසත්්රික්කය තුළ පිහිනව ්රාශද්ශීය ශසේො 
මධයසථ්ාන ෙණන 01කි. ඒ යටශත් සති ෙ ඩ භාර 
නිලධාරි කාර්යාල ෙණන 19ක් ශග. 

 (ii) එම සථ්ාන සමුණුම් 01හි සඳහන්ෙ සත.  

 (iii) 2014.12.31 දින දක්ො මාතර දිසත්්රික්කය තුළ 
ලබා දී සති ජල සම්බන්ධතා ්රමාණය 

 

             (iv) 2015.01.01 සිට ශම් දක්ො මාතර දිසත්්රික්කය තුළ 
ලබා දී සති ජල සම්බන්ධන සැං්යාෙ. 

 

(ආ) (i) 2013 සිට 2016 දක්ො මාතර දිසත්්රික්කශේ පානීය 
ජල අෙ යතාෙ සඳහා ෙ ය කරුව ල බූ මුදල් 
්රමාණය ශෙන් ශෙන් ෙ ශයන් 

  

 (ii) ජල ස පයුම් ෙයාපිතීන් ශලස මාතර දිසත්්රික්කය 
තුළ පිහිනව ජල සම්පාදන ්රම මඟින් ජල නල දීර්  
කිරීම සිදු කිරීශමන් වි ාල පිරිසකට ජල පහසුකම් 
ස පය මට පියෙර ශෙන සත. 

  (සමුණුම් අැංක IV) එක් එක් ෙර්ෂයන් තුළ සිදු 
කරන ලද ජලනල දීර්  කිරීම් ෙයාපිතීන් සැං්යාෙ 
පහත සඳහන් පරිදි ශග. 

  

                   2013 2014 2015 2016 මුළු 
               ෙයාපිති 
                  ෙණන 

ජලනල දීර්  කිරීම්       48       107    36 11 202 

483 484 

්රතිපාදනය     ෙර්ෂය     

    2013   2014   2015   2016 ශෙනත් 

පුනරුත්ථා
පන 
අරමුදල 21,432,000.00 21,642,000.00 20,650,000.00 11,790,000.00 

සමුණුම 
II 

්රා ධන  
අරමුදල 

102,261,252.00 55,322,663.00 108,050,714.00 174,193,089.00 

සමුණුම 
III 

ජලනල 
දීර්  කිරීම 

24,880,278.00 68,679,664.00 29,446,707.00 8,968,773.00 

සමුණුම 
IV 

එකතුෙ 
148,573,530.00 145,644,327.00 158,147,421.00 194,951,862.00 

  

ෙිහස්ථ ෙයාපාරික (ෙිහස්ත 
ශනොෙන)  

මුළු ෙණන 

81,336 5,035 86,371 

ෙිහස්ථ  ෙයාපාරික (ෙිහස්ත 
ශනොෙන) 

මුළු ෙණන 

7,946 781 8,727 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

 (iii)  මාතර දිසත්්රික්කශේ පානීය ජල සම්බන්ධතා අයදුම් 
කර සති පාරිශභෝගිකයින් සැං්යාෙ 2017.06.30 
දිනට 3,447කි. එය ජල සම්පාදන ්රමයන්ට අුවෙ 
පහත සඳහන් පරිදි ශග. 

ජල සම්බන්ධන අයදුම් කර සති පාරිශභෝගිකයන් සැං්යාෙ 

 (iv) ජල සම්බන්ධතා ලබාදීම සිදු කරන දිනයන්. 

  මාතර/මිරිසස් ජල සම්පාදන ්රමයන් ආෙරණය 
ෙන ්රශද් ෙල මසකට ජල සම්බන්ධන 50ක් 
පමණ ලබාදීම සිදු ශකශර්. 

  මාලිම්බඩ ජල සම්පාදන ්රමය යටශත් ආෙරණය 
ෙන ්රශද් ෙල මසකට ජල සම්බන්ධන 10ක් 
පමණ ලබාදීම සිදු ශකශර්. 

  ශදවිුවෙර හා ෙන්දර ජල සම්පාදන ්රමශේ 
ශදවිුවෙර හා ෙන්දර ජල කු දුවෙලින් ආෙරණය 
ෙන ්රශද් ෙල මසකට ජල සම්බන්ධන 05ක් 
බ ගින් ලබාදීම සිදු ශකශර්. 

   ෙ ලිෙම ජල සම්පාදන ්රමය යටශත් ආෙරණය 
ෙන ්රශද් ෙල මසකට ජල සම්බන්ධන 25 බ ගින් 
ලබාදීම සිදු ශකශර්. 

  ශකෝේශටශෙොඩ, දික්ෙ ල්ල හා කුඩාෙ ල්ල ජල 
සම්පාදන ්රමෙල හා දියෙහ ජල තටාකශයන් 
ආෙරණය ෙන ්රශද් ෙල ජල සම්බන්ධතා ලබාදීම 
සල්ලකන්ද ජල ෙයාපිතිය, ක කණදුර ජල 
ෙයාපිතිය සහ මාලිම්බඩ ජල පවිාොරශේ 
ධාරිතාෙ ඒකක 6,000කින් ෙ ඩි කිරීම යන ශකනව 
කාමේන ෙයාපිති අෙසන් කිරීශමන් පසු අෙ 
භාෙශේ සිට සීමිත පරිදි සිදු කළ හ ක. 

  මීය ට අමතරෙ මාතර අදියර IV ෙයාපිතිය 
්රියාත්මක කිරීශමන් පසුෙ සිය දම ජල සම්පාදන 
්රමයන්හි සීමාෙකින් ශතොරෙ ජල සම්බන්ධන 
ලබාදීම 2021 ම ද භාෙශේ සිට සිදු කළ හ ක. 

(ස) අදාළ ශනොශග.   

 සමුණුම් සභා ත* කරමි.  

 

 ු ඩලස් අලහප්ගපුෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ෙරු කථානායකතුමනි, මාශ  මි ෙරු ෙයන්ත කරුණාතිලක 
සමතිතුමාෙ අපහසුතාෙට පත් කිරීමට මම බලාශපොශරොත්තු 
ශෙන්ශන් න හ . ශමොකද ශම්ක එතුමාශ  විෂය ශනොශෙයි.  

නමුත්, ශම් කියන ආකාරයට ශම්ක සිද්ධ ශෙන්ශන් න හ , 

ෙරු කථානායකතුමනි. ෙරු ෙයන්ත කරුණානායක සමතිතුමනි, 
උදාහරණයක් විධියට මාතර දිස්ත්රික්කශේ ඉහළ විනවයල පිහිනව 
කාශෙයෝදය ෙමට පානීය ජලය න තිෙ මාස ෙණනක් ෙත ශෙලා 

තිශබනො. ශම් සම්බන්ධශයන් හ ම දාම ොශ  උද්ශ ෝෂණයක් 
තිශබනො. ශම් ජල සම්බන්ධතා දීම සම්බන්ධශයන් ශලොකු 
ෙ ට දෙක් මතු ශෙලා තිශබනො. මම ඒ සම්බන්ධශයන් නිලධාරින් 

පිට ෙරද ආශරෝපණය කරනො ශනොශෙයි, ෙරු කථානායකතුමනි. 
නමුත්, මාතර දිස්ත්රික්කයට ශම්ක බරපතළ ෙ ට දෙක්. ජල 
සම්බන්ධතා 5,000කට ෙ ඩි ්රමාණයක් ඉල් දම් කරලා තිශබනො. 

ෙරු කථානායකතුමනි, අද යට කිරුළඅ යටශත් අමාතරට ෙතුරඅ 
කියලා ්රියාත්මක කරන්න ගිය ශම් ශයෝජනා ්රමයට ඉතා 
මමතකදී උත්සොකාරශයන් මුල්ෙල ත බුො. නමුත්, ඒ ශද්ට 
සම්බන්ධ ශටන්ඩර් සියල්ලම අෙළැංගු කළා. එම නිසා අවුරුදු 

ශදකක කාලයක් නිරපරාශද් න ති වුණා. ෙරු සමතිතුමනි, 
බබතුමාට මම සඟිල්ල දිගු කරනො ශනොශෙයි. බබතුමා ඒ ෙ න 
දන්ශන් න හ . බුද්ධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා ශම් සම්බන්ධශයන් 

දන්නො. නමුත්, ශම් කියන විධියට 2021 ෙසශර්දී ශම් ශයෝජනා 
්රමය ්රියාත්මක ෙන ශකොට අද යට කිරුළඅ යටශත් ශම් සඳහා 
ශෙන් කර තිබුණු රුපියල් මිලියන 220ක් කපා හ රලා තිශබනො. 

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සමතිතුමා ඒ සම්බන්ධශයන් ශමොනො හරි දන්නොද? බබතුමා 
ඒ ෙ න අෙධානය ශයොමු කරනොද? 

 
 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශම් ්ර ්නයට අදාළ අමාතයාැං ය භාර සමතිෙරයා ශම් 

අෙස්ථාශග න ති වුණත්, මාතර දිස්ත්රික්කය නිශයෝජනය කරන 
බුද්ධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා ද ුවම් ශදනො, ශකොන්ාත්කරු විසින් 
ද ූල නඩුෙක් නිසා තමයි  ද ඒ තත්ත්ෙය උදා වුශණ් කියලා. ඕනම 
නම්, එතුමා ෙ ඩිදුර - 

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ෙ න අෙධානය ශයොමු කරලා පියෙර ෙන්න. ඒක ජනතා 
්ර න්යක්. 

485 486 

[ෙරු ෙයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 

ජල සම්පාදන 

්රමය 

අදාළ ්රාශද්ශීය ශල්කම් 

ශකොේසාසය 

ජල සම්බන්ධන 

අයදුම් කර සති 

පාරිශභෝගිකයන් 

සැං්යාෙ 
(2017.06.30) 

මාතර/ මිරිස්ස මාතර ්රාශද්ශීය ශල්කම් 

ශකොේසාසය  ෙ ලිෙම - තිහශෙොඩ -

ශදවිුවෙර ්රා.ශල්. ශකොේසාසෙල 

ශකොටසක් අයත් ශග. 

         965 

මාලිම්බඩ මාලිම්බඩ ්රාශද්ශීය ශල්කම් 

ශකොේසාසය ෙ ලිෙම - තිහශෙොඩ - 

කඹුරුපිනවය ්රා.ශල්. 

ශකොේසාසෙලින් ශකොටසක් අයත් 
ශග. 

           39 

ශදවිුවෙර ශදවිුවෙර ්රාශද්ශීය ශල්කම් 

ශකොේසාසය හා මාතර ්රා.ශල්. 

ශකොේසාසශේ ශකොටසක් අයත් ශග. 

         714 

ෙන්දර ශදවිුවෙර හා දික්ෙ ල්ල ්රාශද්ශීය 

ශල්කම් ශකොේසාසයන්හි ශකොටසක් 

අයත් ශග. 

  

ශකෝේටශෙොඩ දික්ෙ ල්ල ්රාශද්ශීය ශල්කම් 

ශකොේසාසශේ ශකොටසක් අයත් ශග. 

          283 

දික්ෙ ල්ල දික්ෙ ල්ල ්රාශද්ශීය ශල්කම් 

ශකොේසාසය හා ශබලිඅත්ත ්රා.ශල්. 

ශකොේසාසශේ ශකොටසක් අයත් ශග. 

          792 

කුඩාෙ ල්ල තැංෙල්ල ්රාශද්ශීය ශල්කම් 

ශකොේසාසශේ ශකොටසක් අයත් ශග. 

          216 

ෙ ලිෙම ෙ ලිෙම ්රාශද්ශීය ශල්කම් 

ශකොේසාසය හා ෙ ලිපිනවය ්රා.ශල්. 

ශකොේසාසශේ ශකොටසක් අයත් ශග. 

        438 

  එකතුෙ         3,447 

————————— 
*  පුස්තකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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 ු ඩලස් අලහප්ගපුෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මම අතුරු ්ර න් අහන්න යන්ශන් න හ , ෙයන්ත 

කරුණාතිලක සමතිතුමාට ඒ අතුරු ්ර ්නෙලට උත්තර දීමට 

ශනොහ කි නිසා. 

 
 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
බක්ශකෝම මම අදාළ සමතිතුමාට ශයොමු කරනො. 

 
 ු ඩලස් අලහප්ගපුෙ ෙහතා 
(மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

නමුත්, අඩු ෙණශන් බබතුමා ශම් සම්බන්ධශයන් ෙෙ කීමක් 

ෙන්න. ඉහළ විනවයල, කාශෙයෝදය ෙශම් පානීය ජලය 

සම්බන්ධශයන් ඉතාම බරපතළ ්ර ්නයක් තිශබනො. ඒ ොශ ම 

ශකෝේශේශෙොඩ, දික්ෙ ල්ල ෙ නි ්රශද් ෙලත් වි ාල පානීය ජල 

ෙ ට දෙක් තිශබනො. ශම් ්රශද් ෙලට පානීය ජල සබඳතා ලබා 

ශදන්ශන් න හ . ෙරු කථානායකතුමනි, බුද්ධික පතිරණ 

මන්ත්රීතුමා මාතර දිස්ත්රික් සම්බන්ධීකරණ කමිුණශග සභාපති 

විධියට ශම් සම්බන්ධශයන් දන්නො. අපට තමුන්නාන්ශසේලා 

නිශයෝෙයක් එො තිශබනො, ජලය ශෙන යන නල මාර්ෙ දීර්  

කිරීම සඳහා මුදල් ශෙන් කරන්න එපා කියලා. 

බබතුමාත් ඒක පිළිෙන්නො ශන්ද ෙරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්ත්රීතුමනි? ජල සම්බන්ධතා දීර්  කිරීම් සඳහා මුදල් ශෙන් 

කරන්න එපා කියලා අපට නිල ඉල්මේමක් තිශබනො, ෙරු 

කථානායකතුමනි. ඒකයි ස බම තත්ත්ෙය. ඒ නිසා අපි මුදල් ශෙන් 

කරන්ශන් න හ . ශම්ක ''නිල්, ශකොළ, රතු''  ්ර න්යක් ශනොශෙයි, 

පානීය ජලය පිළිබඳ ්ර ්නයක්.  

 
 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරු සමතිතුමනි, ඒ ෙ න අෙධානය ශයොමු කරන්න.  

 
 ු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ෙරු කථානායකතුමනි, ෙරු ඩලස් අලහප්ශපරුම හිටපු 

සමතිතුමා කියන කාරණය සතයයක්. ඒක ශද් පාලන කාරණයක් 

නිසා ශනොශෙයි ශෙලා තිශබන්ශන්. සත්තටම  ''මාතර අදියර iv'' 

ජල සම්පාදන ෙයාපිතිය නිමා වීශමන් පසුෙ ජල ්ර න්ය 

විස ශඳනො. හ බ යි, ඒක නවකක් කල් යන ෙ ඩක්.  ඒ ෙන තුරු ශම් 

කියන අෙම ජල සම්බන්ධතා ්රමාණය දිය යුතුයි. ඒො ශදන්න 

තිශබන ෙ ට දෙ නිසා තමයි ශම් තත්ත්ෙය තිශබන්ශන්. අනික් 

කාරණය ශම්කයි. ශම් කල් යමම සිද්ධ වුශණ්ත් 

ශකොන්ාත්කරුෙන් අතර තිබුණු නඩු ්ර ්නයක් නිසායි.  

 
 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරු ෙයන්ත කරුණාතිලක අමාතයතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙ ෙරු 

අමාතයතුමාශ  අෙධානය ශයොමු කරෙන්න.  

ෙැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ගවන්ගද්සි  ප්රතිලාභ 
இரத்தினக்கல் மற்றும் ஆபரண ஏல விற்பகனகள்: 

அனுகூலங்கள்  
GEM AND JEWELLERY AUCTIONS: BENEFITS 
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6.  ු බන්දුල ුවණවර්ධන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ්රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාතයතුමාශෙන් සූ  ්ර න්ය- (1):  

(අ) (i) 2016 අය ෙ ශයහි අැංක 178 ශයෝජනාශෙහි 
සඳහන් පරිදි, අශ්රේල් සහ බක්ශතෝබර්  මාසෙලදී  
ම ණික්, සේර්ණාභරණ හා දියමන්ති ශෙන්ශද්සි 
ශදකක් ශයෝිබත පරිදි පෙත්ෙුව ල බුශග නම්, ඒ 
තුළින් රටට ල බුණ ්රතිලාභ ප හ දිලි කරන්ශන්ද; 

 (ii) රත්නපුර නෙරශයහි, ම ණික් ශෙශළඳ 
මධයසථ්ානයක් පිහිුණවීම සඳහා රජය මඟින් 
ශපවද්ෙලික අැං යට ලබාදුන් අුවග්රහය  කෙශර්ද; 

 (iii) උක්ත අය ෙ ය ශයෝජනාෙ අුවෙ, ගුෙන් 
ශතොුණපශළහි පිහිුණෙුව ල බූ ම ණික් හා 
සේර්ණාභරණ සාප්පු සැං්යාෙ ශකොපමණද; 

 (iv) එම නෙ සාප්පුෙල හිමිකරුෙන් කවුරුන්ද;  

 (v) ශම් ෙනවිට ශ්රී ලැංකාශග ගුෙන් ශතොුණපළෙල 
්රියාත්මක ෙන තීරුබදු රහිත ම ණික් හා 
සේර්ණාභරණ ශෙළඳස ල්, ඒො ආරම්භ කළ 
දිනයන්, ඒොශේ හිමිකරුෙන් සහ සිවිල් ගුෙන් 
ශසේො අධිකාරියට ශෙෙුව ලබන මාසික කුලිය 
ශෙන් ශෙන් ෙ ශයන් කෙශර්ද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාෙට දන්ෙන්ශන්ද?   

(ආ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

பிரதம அகமச்சரும் ததசிய தகாள்கககள் மற்றும் 

தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சருமானவகரக் தகட்ட 

வினா: 

(அ) (i) 2016ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு தசலவுதிட்டத்தில் 

178ஆம் இலக்க பிதரரகணயில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு ஏப்பிறல் மற்றும் 

ஒக்தடாபர் மாதங்களில் உத்ததசிக்கப்பட்டவாறு 

இரத்தினக்கற்கள், ஆபரணங்கள் மற்றும் 

கவரங்களுக்கான இரண்டு ஏல விற்பகனகள் 

உத்ததசிக்கப்பட்டவாறு நடாத்தப்பட்டிருப்பின், 

அதனூடாக நாட்டிற்கு கிகடத்த அனுகூலங் 

ககள ததளிவுபடுத்துவாரா என்பகதயும்; 

 (ii) இரத்தினபுாி நகரத்தில் இரத்தினக்கற்கள் 

விற்பகன நிகலயதமான்கறத் தாபிப்பதற்கு 

அரசாங்கத்தினால் தனியார் துகறக்கு 

வைங்கப்பட்ட அனுசரகணகள் யாகவதயன் 

பகதயும்; 

 (iii) தமற்படி வரவு தசலவுத் திட்டப் பிதரரகணக் 

தகற்ப விமான நிகலயத்தில் தாபிக்கப்பட்ட 

இரத்தினக்கற்கள் மற்றும் ஆபரணங்கள் 

விற்பகன நிகலயங்களின் எண்ணிக்கக 

யாததன்பகதயும்; 

 (iv) இந்த புதிய விற்பகன நிகலயங்களின் 

உாிகமயாளர்கள் யாவதரன்பகதயும்; 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

 (v) தற்தபாது இலங்ககயின் விமான நிகலயங்களில் 

இயங்கிவருகின்ற தீர்கவ வாியற்ற இரத்தினக் 

கற்கள் மற்றும் ஆபரணங்கள் விற்பகன 

நிகலயங்கள், அகவ ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதிகள் 

மற்றும் அவற்றின் உாிகமயாளர்கள் மற்றும் 

சிவில் விமானச் தசகவகள் அதிகாரசகபக்குச் 

தசலுத்தப்படுகின்ற மாதாந்த வாடகக 

ஆகியகவ தவவ்தவறாக யாகவதயன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House -  

 (i) whether he will explain the benefits accrued 
to the country if two gem,  jewellery and 
diamond auctions were held in April and 
October as proposed in Proposal No. 178 of 
the 2016 Budget; 

 (ii) the patronage extended by the Government 
to the private sector to establish a gem 
emporium in the Ratnapura town; 

 (iii) the number of gem and jewellery shops 
established at the airport as per the above 
Budget Proposal;  

 (iv) the owners of said new shops; 

 (v) separately, the number of duty-free gem and 
jewellery shops operative at present at the 
airports in Sri Lanka, the dates of their 
commencement, their owners and the 
monthly rental paid to the Civil Aviation 
Authority?  

(b) If not, why?      
 
 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ෙරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ්රතිපත්ති 
හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශෙුවශෙන් මා එම ්ර න්යට 
පිළිතුර ලබා ශදනො.  

(අ)   (i)  2016 ෙර්ෂශේදී අශ්රේල් සහ බක්ශතෝබර් මාස ද 
සතුළත්ෙ ජාතික ම ණික් හා සේර්ණාභරණ 
අධිකාරිය විසින් ම ණික් ශෙන්ශද්සි 06ක් පෙත්ො 
සත. එම ශෙන්ශද්සිෙලින් ල බී සති මුළු ආදායම 
රුපියල් මිලියන 159කි.  

  එම ශෙන්ශද්සි තුළින් ල බුණු ්රතිලාභ පහත පරිදි 
ශග.  

•   ශෙන්ශද්සි ආදායමින් සියයට 10ක 

්රමාණයක් අඩු ආදායම්ලාිනන් ශෙත 
්රදානය කිරීම තුළින් බවුන්ශ  වතෙන 
මේටම උසස ්වීම. 

•  ශෙන්ශද්සි පෙත්ෙන ්රශද් ශේ ආෙමික 

සථ්ාන සැංෙර්ධනය සඳහා මුදල් ලබාදීම. 

•   ශෙශළඳ ශපොළ තුළ ම ණික් ෙල් සැංසරණය 

ෙ ඩිවීම තුළින් ේර ආදායම් මාර්ෙ බිහිවීම 
සහ අපනයන අෙසථ්ා ෙ ඩිවීම.  

 (ii)  රත්නපුර නෙරශේ ශදමුොෙත ම ණික් වීදිය 
ජාතයන්තර ම ණික් වීදියක් ශලස සැංෙර්ධනය 
කිරීම සහ ම ණික් කු දන ඉදිකිරීම තුළින් රත්නපුර 
නෙරශේ සැංෙර්ධනය අශප්ක්ෂා ශකශර්.  

  ශමම ම ණික් කු දන මහල් හතරකින් සමන්විත 
අඩි 13350ක ඉඩ ්රමාණයක් සහිතෙ ඉදි කිරීමට 
ස ලසුම් කර සත. ශම් සම්බන්ධෙ ෙ ඩකටයුතු සිදු 
කරමින් පෙතින අතර, ජාතික ම ණික් හා 
සේර්ණාභරණ අධිකාරිය මඟින් ්රතිපාදන ශෙන් 
කර සත. 

 (iii)   ්රොහන හා සිවිල් ගුෙන් ශසේො අමාතයාැං ශේ 
ොර්තා අුවෙ සාප්පු සැං්යාෙ 03කි. 

 (iv)   එම සාප්පුෙල හිමිකරුෙන් පහත ද ක්ශග. 

1.  අැංක 02- D දරන සමම් ශජම්ස ් (පුද්ෙලික) 
සමාෙම 

2.  අැංක 22 - D  දරන සමම් ශජම්ස ්(පුද්ෙලික) 
සමාෙම 

3.  අැංක 25 - D  දරන ශ්රේමදාස සන්  
කම්ප නි ( සෙලර්ස)් (්රයිශෙේ) ලිමිට  

 (v)   ්රොහන හා සිවිල් ගුෙන් ශසේො අමාතයාැං ශේ 
ොර්තා අුවෙ, ශම් ෙන විට ශ්රී ලැංකාශග ගුෙන් 
ශතොුණශපොළෙල ්රියාත්මක ෙන තීරුබදු රහිත 
ම ණික් හා සේර්ණාභරණ ශෙළඳස ල්, ඒො 
ආරම්භ කළ දිනය, ඒොශේ හිමිකරුෙන් හා ගුෙන් 
ශතොුණශපොළ අධිකාරියට ශෙෙුව ලබන මාසික 
කුලිය පිළිබඳ විසත්ර සමුණුම් අැංක 01 හි සඳහන් 

ශෙනො. මා එය සභා ත* කරනො. 

(ආ)  ප න ශනොනඟී. 

ෙරු මන්ත්රීතුමනි, අතුරු ්ර ්න තිශබනො නම් අහන්න. අපි 

ඒො අදාළ ෙරු අමාතයෙරයාට  ශයොමු කරනො. 
 

* සභාගම්සය ෙත තබන ලද ඇමුුෙ  
   சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட இகணப்பு : 

   Annex tabled: 

489 490 

[ෙරු බන්දුල ගුණෙර්ධන මහතා] 

  කුණනායක 

බණ්ඩාරනා

යක 

ජාතයයන්ත
ර ගුෙන් 

ශතොුණශපො

ශළහි 

්රියාත්මක 

ෙන තීරුබදු 

රහිත 
ම ණික් හා 

ස්ෙර්ණා 

භරණ 

ශෙශළඳ 

ස ශලහි නම 

තීරු බදු 

රහිත 

ම ණික් 

හා 
ස්ෙර්

ණාභර

ණ 

ශෙශළ

ඳස ශල

හි 
අැංකය 

තීරු බදු 

රහිත 

ම ණික් හා 

ස්ෙර්ණාභ
රණ 

ශෙශළඳස 

ල ආරම්භ 

කළ දිනය 

තීරු බදු 

රහිත ම ණික් 

හා 

ස්ෙර්ණාභර
ණ 

ශෙශළඳස ල් 

හිමිකරුෙන්

ශ  නම් 

කුණනායක 

බණ්ඩාරනාය

ක 

ජාත්යන්තර 
ගුෙන් 

ශතොුණශපොළට 

ශෙෙුව ලබන 

මාසික කුලිය 

  

          01.06.2016- 

31.05.2017 

01.06.2017- 

31.05.2018 

1 සමම් ශජම්ස් 

(පුද්ෙලික) 

සමාෙම 

02- D 2016  සනි 

01 

රිොයි 

ශසයිනූල් 

ආදඩීන් 

මරිකාර් 
ශමොශහොම  

රු. 

655,000.00 

රු. 

720,500.00 

        රිොයි සීති 

ෙයිසා 

    

        සිරාජ්,  

ශමොශහොම  

රිොයි 

ශමොශහොම  
අසාන් 
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 ු බන්දුල ුවණවර්ධන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ෙරු කථානායකතුමනි, මශ  පළමුෙ නි අතුරු ්ර න්ය ශමයයි.  

ෙරු සමතිතුමා දුන්ශන් ඒ අමාතයාැං ය විසින් හිතන 
ආකාරශේ පිළිතුරක්. නමුත්, 2016 අය ෙ ය ශයෝජනාශග සඳහන් 
කර තිශබන්ශන් ශෙනත් කරුණක්. මා ක ම තියි, ශම් ෙරු සභාෙට 

ඒ අය ෙ ය ශයෝජනාශග සඳහන් කාරණය කියෙන්න. 2016 අය 
ෙ ය ශයෝජනාෙල අැංක 178 යටශත් ශමශසේ සඳහන් ශෙනො: 

ෙරු කථානායකතුමනි, සැංතාරකයන් ආකර්ෂණය කර ෙ නීම සඳහා 

ම ණික් හා ස්ෙර්ණාභරණ අ ශලවිය ්රෙර්ධනය සඳහාත් ම ණික්, ස්ෙර්ණාභරණ 

හා දියමන්ති ශෙන්ශද්සි සමම ෙසරකම, අශ්රේල් මස සහ බක්ශතෝබර් මස 

ප ෙ ත්වීමට මා ශයෝජනා කරනො. 

එශසේම ශපවද්ෙලික අැං ය විසින් ම ණික් ශෙශළඳ මධයස්ථානයක් 

රත්නපුර නෙරශේ පිහිුණවීමටත්, තීරුබදු රහිත ම ණික් හා ස්ෙර්ණාභරණ 

සාප්පු ගුෙන් ශතොුණශපොශළේ පිහිුණවීමටත්, එතුළින් සැංතාරකයන් ඉහළ යාම 

තුළින් ල ශබන ්රතිලාභ ෙ ඩිකර ෙ නීමටත්  බලාශපොශරොත්තු ශෙනො.අ 

ඒ අුවෙ, අශ්රේල් මාසශේ සහ බක්ශතෝබර් මාසශේ නි ච්ිත 
ෙ ශයන් ම ණික් ශෙන්ශද්සි ශදකක් පෙත්ෙන බෙට තමයි ශම් 
ෙරු සභාෙට ශයෝජනා කරලා තුශනන් ශදකක ඡන්දයකින් අුවමත 
ශෙලා තිශබන්ශන්. නමුත් තෙම එෙ නි ශදයක් ෙ න හිතලාෙත් 

න හ .  

ශදෙ නි කාරණය ශමයයි. ම ණික් හා සේර්ණාභරණ 
කර්මාන්තය ෙ න වි ාල ්රෙතියක් ශපන්වූොට, මහින්ද රාජපක්ෂ 

යුෙශේදී 2006 අැංක 10 දරන ශද්ශීය ආදායම් පනත මඟින් ම ණික් 
හා ස්ෙර්ණාභරණ කර්මාන්තශේ දියුණු කරන්න දීලා තිශබන 
සිය ද බදු සහන සම්පූර්ණශයන්ම ශමෙර ශම් ඉදිරිපත් කරලා 

තිශබන නෙ ශද්ශීය ආදායම් පනත් ශකුණම්පශතන් කප්පාදු කරලා 
තිශබනො. ඒ නිසා මම බබතුමාශෙන් ඉල්මේමක් කරන්න 
ක ම තියි. රත්නපුර ්රශද් ශේ හා ලැංකාශග විවිධ ්රශද් ෙල 

ඉන්න ම ණික් හා සේර්ණාභරණ, දියමන්ති, රත්තරැං 
අපනයනයකරුෙන්ශ  අපනයන දිරිෙ න්වීම සඳහා බදු සහන 
සියල්ල සතුළත් කරපු පනත් ශකුණම්පතක් ශම් පාර්ලිශම්න්තුෙට 

ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඒ සැංශ ෝධන ඉදිරිපත් කරන්න බබතුමා 
ම දිහත් ශෙන්න කියලා මම ඉල්ලා සිනවනො. 

 
 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
්ර න් අැංක 7-1578/'17-(1), ෙරු ොසුශද්ෙ නානායක්කාර 

මහතා. 
 

 ු වාසුගද්ව නානායක්කාර ෙහතා 
(மாண்புமிகு வாசுததவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ෙරු කථානායකතුමනි, මම අසමි. 
 

 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා ජනමාධය අමාතයතුමා 

ශෙුවශෙන් එම ්ර න්යට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ශදකක කාලයක් 
ඉල්ලා සිනවනො. 

 

ප්රශ්්නය ෙතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිගයෝ  කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර න් අැංක 8-1584/'17-(1), ෙරු (වෙදය) නලින්ද ජයතිස්ස 
මහතා. 

 

 ු වවවදය  නලින්ද ායතිස්ස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ෙරු කථානායකතුමනි, මා එම ්ර න්ය අහනො. 
 

 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙරු කථානායකතුමනි, සැංෙර්ධන උපාය මාර්ෙ හා 

ජාතයන්තර ශෙළඳ අමාතයාැං යට ශනොශෙයි, ශම් ්ර ්නය අදාළ 
ශෙන්ශන් කියලා ද ුවම් දීලා තිශබනො.  
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2 සමම් ශජම්ස් 

(පුද්ෙලික) 

සමාෙම 

22- D 2016  සනි 

01 

රිොයි 

ශසයිනූල් 

ආදඩීන් 

මරිකාර් 
ශමොශහොම  

රු. 

605,000.00 

රු. 

665,500.00 

        රිොයි සීති 

ෙයිසා 

    

        සිරාජ්,  

ශමොශහොම  

රිොයි 

ශමොශහොම  
අසාන් 

    

        ොතිමා 

රාදියා 

අහම  බාරි 

    

        ආකිල් 

සමාන් රිොයි 

    

              

3 ශ්රේමදාස 

සන්  

කම්ප නි 

( සෙලර්ස්) 
(්රයිශෙේ) 

ලිමිට  

25 - D 2016  සනි 

01 

ජම්බුශර්ශෙො

ඩ ෙමශ  

උපාලි 

ශසශනරත් 

රු. 

1,350,000.00 

රු. 
1,485,000.00 

        සුජාතා 

ශහේමමාලි 

ශසශනරත් 

    

        ජම්බුශර්ශෙො

ඩ ෙමශ  

දනික මදූප 

ශසශනරත් 

    



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශම් ්ර න්ය ශමොන අමාතයාැං යටද අයිති ශෙන්ශන්? ඉන්න 

බලන්න, ශම්ක අයිති ශෙන්ශන් ශමොන අමාතයාැං යටද කියලා.  
 

 ු වවවදය  නලින්ද ායතිස්ස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ෙරු කථානායකතුමනි, මා දන්නා විධියට නම් සැංෙර්ධන 
උපාය මාර්ෙ හා ජාතයන්තර ශෙළඳ අමාතයාැං යට ශනොශෙයි ශම් 

්ර න්ය අයත් ෙන්ශන්.  
 

 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka) 
ඒක තමයි. ශම් ශපොශත් තිශබන්ශන් එශහමයි. ශකොශහොම හරි 

්ර න්ය ශයොමු කරලා තිශබන්ශන් සැංෙර්ධන උපාය මාර්ෙ හා 
ජාතයන්තර ශෙළඳ අමාතයතුමාටයි. එම අමාතයාැං ශයන් දන්ෙලා 

තිශබනො, ශම් ්ර ්නය තමන්ට අදාළ ශනොෙන බෙ. 
 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරු මන්ත්රීතුමා, ශම් ්ර ්නය න ෙත ශයොමු කරන්න ශෙයි. 
 

 ු වවවදය  නලින්ද ායතිස්ස ෙහතා 
(மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ෙරු කථානායකතුමනි, ශම් ්ර ්නය එම අමාතයාැං යට ශයොමු 

කශළේ සයි කියලා මටත් ්ර ්නයක් තිශබනො. 
 

 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශකොශහොම හරි පාර්ලිශම්න්තුශෙන් ෙරද්දලායි ශම් ්ර න්ය 

යෙලා තිශබන්ශන්. ඒක නිෙ රැදි කරලා න ෙත නියමිත 
අමාතයාැං යට ශයොමු කළ යුතුයි. 

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි පාර්ලිශම්න්තුශග මහ ශල්කම්තුමාට කියලා ඒක නිෙ රැදි 

කර ෙනිමු. මහ ශල්කම්තුමා, ඒ සම්බන්ධශයන් අෙධානය ශයොමු 
කරන්න. 

 

ප්රශ්්නය ෙතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිගයෝ  කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

පරිසර දූ ණය සම්බන්ධගයන් ලැබී ඇති පැමිණිලි   

ොතර දිස්ත්රික්කය 
சுற்றாடல் மாசகடதல் சம்பந்தமாகக் கிகடத்த 

முகறப்பாடுகள்: மாத்தகற மாவட்டம் 
COMPLAINTS RECEIVED ON ENVIRONMENTAL POLLUTION: 

MATARA DISTRICT  

1588/’17 

9.   ු සුනිල් හඳුන්ගනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ්රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාතයතුමාශෙන් සූ  ්ර න්ය - (1): 

(අ) (i) 2016 ෙර්ෂශේදී මාතර දිසත්්රික්කශේ පරිසර දූෂණය 
සම්බන්ධශයන් මධයම පරිසර අධිකාරියට ල බී 
සති ප මිණිලි සැං්යාෙ ශකොපමණද; 

 (ii) ප මිණිලි ෙර්ගීකරණය අුවෙ ෙ ඩි ෙ ශයන් ොර්තා 
වී සති ප මිණිලි කෙශර්ද;  

 (iii) ල බී සති ප මිණිලි අතර මධයම පරිසර 
අධිකාරිශේ පූර්ෙ අුවමතිය ලබාශෙන සති 
ආයතන සම්බන්ධෙ ල බී සති ප මිණිලි සැං්යාෙ 
ශකොපමණද; 

 (iv) එම ආයතන මධයම පරිසර අධිකාරිශේ නීති රීති 
අුවෙ කටයුතු කර තිශදද;  

 (v) මාතර මහනෙර බල්රශද් ශේ කර්මාන්ත ාලා 
සහ ෙල්ෙ ඩපලෙලින් සිදුෙන පරිසර දූෂණය 
පිළිබඳ පරීක්ෂා කර තිශදද;  

 (vi) ජලයට බ රශලෝහ එකතුවීම, ොයු දූෂණය සහ 
 දද දූෂණය සම්බන්ධශයන්  මධයම පරිසර 
අධිකාරිය විසින් පරීක්ෂාෙට ලක් කළ ආයතන 
කෙශර්ද; 

 (vii) එම පරීක්ෂාෙන්හි නිෙමන කෙශර්ද; 

 (viii) මධයම පරිසර අධිකාරි පනත ්රකාරෙ, දී සති 
උපශදස ්ශනොසලකා හ ර සති ආයතන ශකොපමණ 
සැං්යාෙකට එශරහිෙ නීතිමය පියෙර ශෙන 
තිශදද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාෙට දන්ෙන්ශන්ද? 

(ආ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

பிரதம அகமச்சரும் ததசிய தகாள்கககள் மற்றும்  

தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சருமானகரக் தகட்ட வினா: 

(அ) (i )  2016 ஆம் ஆண்டில் மாத்தகற மாவட்டத்தில் 

சுற்றாடல் மாசகடதல் சம்பந்தமாக மத்திய 

சுற்றாடல் அதிகாரசகபக்கு கிகடத்துள்ள 

முகறப்பாடுகளின் எண்ணிக்கக யாது; 

 (ii) முகறப்பாடுகளின் வககப்படுத்தலுக்ககமய 

அதிகளவில் பதிவாகியுள்ள முகறப்பாடுகள் 

யாகவ;  

 (iii) கிகடத்துள்ள முகறப்பாடுகளில் மத்திய 

சுற்றாடல் அதிகாரசகபயின் 

முன்னங்கீகாரத்துடனான நிறுவனங்கள் 

சம்பந்தமாக கிகடத்துள்ள முகறப்பாடுகளின் 

எண்ணிக்கக யாது; 

 (iv) அந்நிறுவனங்கள் மத்திய சுற்றாடல் 

அதிகாரசகபயின் சட்டவிதிகளுக்கு அகமவாக 

தசயலாற்றி உள்ளனவா;  

 (v) மாத்தகற மாநகர ஆளுககப் பிரததசத்தில் 

ததாைிற்சாகலகள் மற்றும் கல் 

தவகலத்தலங்களால் இடம்தபறுகின்ற 

சுற்றாடல் மாசகடதல் பற்றி 

பாிதசாதிக்கப்பட்டுள்ளதா;  

 (vi) நீாில் கன உதலாகங்கள் தசர்தல், வளி 

மாசகடதல், ஒலி மாசகடதல் சம்பந்தமாக 

மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசகபயினால் 

பாிதசாதகனக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட  

நிறுவனங்கள் யாகவ; 

 (vii) தமற்படி பாிதசாதகனகளின் முடிபுகள் யாகவ; 
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 (viii) மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசகப சட்டத்தின் 

பிரகாரம் வைங்கப்பட்டுள்ள அறிவுகரககள 

தபாருட்படுத்தாமல் விட்டுள்ள எத்தகன 

நிறுவனங்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கககள் 

எடுக்கப்பட்டுள்ளன; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of complaints received by the 
Central Environmental Authority on 
environmental pollution of Matara District 
in year 2016; 

 (ii) in terms of classification of complaints,  of 
the types of complaints, mostly  recorded; 

 (iii) among the complaints received, the number 
of complaints  with regard to the institutions  
that obtained prior approval  of the Central 
Environmental Authority; 

 (iv) whether aforesaid institutions have 
functioned in keeping with the laws and 
regulations of the Central Environmental 
Authority; 

 (v) whether investigations have been conducted 
on environmental pollution caused by 
factories and  metal crushers in Matara 
Municipal Council  area;  

 (vi) the institutions which were investigated by 
the Central Environmental Authority in 
connection with  water pollution caused by 
heavy metal, air pollution and sound 
pollution; 

 (vii) the conclusions  drawn out of aforesaid  
investigations;  

 (viii) the number of institutions against which  
legal actions have been instituted of 
disregarding the instructions, in terms of 
Central Environmental Authority Act? 

(b) If not, why? 

 
 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ්රතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශෙුවශෙන් මම ඒ ්ර න්යට 
පිළිතුරු ශදනො. 

(අ) (i) 111 කි. 

 (ii) ප මිණිලි ෙර්ගීකරණයට අුවෙ මධයම පරිසර 
අධිකාරිය ශෙත ෙ ඩි ෙ ශයන් ප මිණිලි ල බී 
සත්ශත් කර්මාන්තෙලින් සිදු ෙන පරිසර දූෂණය 
යටශත් ෙන අතර, ටට අදාළෙ ල බී සති ප මිණිලි 
සැං්යාෙ 94ක් ශග. 

 (iii) මධයම පරිසර අධිකාරිශේ පූර්ෙ අුවම තිය ලබා 
ශෙන සති ආයතන සම්බන්ධශයන් ල බී සති 
ප මිණිලි සැං්යාෙ 14 කි. 

 (iv) මධයම පරිසර අධිකාරිශේ පූර්ෙ අුවම තිය ලබා 
ශෙන සති ආයතන සියල්ල පරීක්ෂා කර බලා 
අධිකාරිශේ ්රමිතීන්ෙලට අුවූලලෙ කටයුතු කරන 
ශලස කර්මාන්තකරුෙන් ශෙත ද ුවම්දීමකින් 
අනතුරුෙ පරිසර දූෂණ තත්ත්ෙයන් පාලනය කර 
සති අතර, මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින් 
පසුවිපරම් කටයුතු සිදු කිරීම මඟින් ඒ බෙ 
තෙදුරටත් තහවුරු කර සත. 

  එශසේම උක්ත ආයතන ශම් ෙන විට මධයම පරිසර 
අධිකාරිශේ ්රමිතීන් හා නීති-රීතිෙලට අුවූලලෙ 
කටයුතු කරන බෙ ොර්තා වී සත. 

 (v) පරීක්ෂා කර සත. 

  මාතර මහනෙර සභා බල ්රශද් ශේ 
කර්මාන්තෙලට අදාළ ෙර්ගීකරණයන් සතුළත් 
ල යිසත්ුෙ පහත ද ක්ශග. එම ආයතන සඳහා 
මධයම පරිසර අධිකාරිය විසින් ශකොන්ශද්සිෙලට 
යටත්ෙ පරිසර ආරක්ෂණ බලප නිකුත් කර සති 
අතර, නිරන්තර පසුවිපරම් සිදු කරයි. 

  01. ෙල් ෙ ඩ ශපොළෙල් ්රමාණය   - 34 

  02. ෙරාජ්,  ්රමාණය   - 46 

  03. ොහන ශසේො සථ්ාන ්රමාණය   - 35 

  04. ආහාර නිෂප්ාදන කර්මාන්ත ්රමාණය  - 14  

  05. සත්ත්ෙ ශෙොවි ශපොළෙල් ්රමාණය   - 12  

  06. දූරකථන සන්නිශගදන කු දුව ්රමාණය   - 30  

  07. සඟ දම් කර්මාන්ත ්රමාණය   - 06     

 (vi)  ස ලකිය යුතු ්රමාණයකට බ ර ශලෝහ එකතු විය 
හ කි කර්මාන්ත පිළිබඳෙ, සැංෙණනයට අුවෙ 
ොර්තා වී ශනොම ති අතර, බ ර ශලෝහ ජලයට 
එකතු වීම සම්බන්ධශයන් මහජන ප මිණිලි ද 
මධයම පරිසර අධිකාරිය ශෙත ල බී ශනොම ති 
බ වින් බ ර ශලෝහ පිළිබඳෙ පරීක්ෂා කර 
ශනොම ත.  

  පරිසර ආරක්ෂණ බලප ්රියාෙලියට හා ල බී 
සති ප මිණිලිෙලට අදාළෙ මධයම පරිසර 
අධිකාරිය විසින් ොයු දූෂණය හා  දද දූෂණය 
සම්බන්ධශයන් කර්මාන්ත හතරක් පරීක්ෂා කර 
සත.  

 (vii)  පරිසර ආරක්ෂණ බලප ්රියාෙලියට හා ල බී 
සති ප මිණිෙලට අදාළෙ සිදු කළ පරීක්ෂණයන්හි 
පරීක්ෂණ ොර්තා ්රතිලල අුවෙ, කර්මාන්ත හතරම 
මධයම පරිසර අධිකාරිශේ ්රමිතීන්ෙලට අුවූලලෙ 
පෙතින බෙ නිරීක්ෂණය වී සත.  

 (viii)   අධිකරණශේ නඩු පෙරා අෙසන් කර්මාන්ත 
සැං්යාෙ 2කි.  

  නඩු කටයුතු ආරම්භ කිරීමට සති කර්මාන්ත 
සැං්යාෙ 13කි. (මධයම පරිසර අධිකාරිශේ නීති 
අැං ය මඟින් අෙ ය කටයුතු ශම් ෙන විටත් සිදු 
කරමින් පෙතී.) 

(ආ)  ප න ශනොනඟී.  
 

 ු සුනිල් හඳුන්ගනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ආණ්ඩු පක්ෂශේ ්රධාන සැංවිධායකතුමනි, දීර්  ප හ දිලි 
කිරීමක් සමඟ ශම් උත්තරය ලබා දීම ෙ න බබතුමාට ශබොශහොම 
ස්තුතියි.  ෙරු කථානායකතුමනි, මශ  පළමුෙන අතුරු ්ර න්ය 
ශමයයි.  ශමම ්ර න්ශයන් මා අසා තිශබන්ශන් විශ ේෂශයන්ම 
2016 අවුරුද්ද ෙ න පමණයි. එම අවුරුද්ද තුළ පමණක් ප මිණිලි 
111ක් ල බී තිශබනො කියන එකත්, එයින් 80ක් මධයම පරිසර 
අධිකාරිශේ ලියා පදිැංචි ශනොවුණු ආයතන බෙත් තමයි ෙරු 
සමතිතුමාශ  පිළිතුශරන් ප හ දිලි ෙන්ශන්.  

495 496 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ෙරු කථානායකතුමනි, විශ ේෂශයන්ම නෙර ආශ්රිතෙ යම් 
කර්මාන්තයක් ආරම්භ කරනො නම්, මධයම පරිසර අධිකාරිශයන් 
අෙ ය අුවම තිය ලබා ෙත යුතුයි. විශ ේෂශයන්ම පසු ගිය දෙස්ෙල 

ෙැං ෙතුර ෙලපු අෙසථ්ාශග දී ෙැං ෙතුරට යට වුණු මාතර නෙරය 
න ෙත පිරිසිදු කරන්න ගියාම මතු වුණු ශලොකුම ්ර ්නය තමයි 
service stationsෙලින් එන අපද්රෙය කාුවෙලට සතුළු වීම. 

ආයතන 80ක් ලියා පදිැංචි ශනොවුණු බෙ තමයි බබතුමා දුන් 
පිළිතුශර් සඳහන් ෙන්ශන්. ඒ ආයතන ලියා පදිැංචි කිරීමටත්, ඒ 
සඳහා අෙ ය නිර්ශද්  ලබා දීමටත් කටයුතු කරනොද කියලා මම 

ද න ෙන්න ක ම තියි. මම ශම් කියන්ශන් ප මිණිලි ල බුණු 
ආයතන ෙ න. බබතුමාශ  පිළිතුර අුවෙ ලියා පදිැංචි ශනොවුණු 
ආයතන 80ක් තිශබනො. ශමොකද, ප මිණිලි සැං්යාෙ 111යි. 

බබතුමා කියපු විධියට ශම් ෙර්ගීකරණය අුවෙ ප මිණිලි 94ක් ල බී 
තිශබනො. එයින් 14යි මධයම පරිසර අධිකාරිශේ අුවම තිය ලබා 
ෙත් ආයතනෙලට අදාළ ප මිණිලි තිශබන්ශන්. මධයම පරිසර 
අධිකාරිශයන් ල ශබන්න ඕනම අුවම තිය ලබා ශනොෙත්ත ආයතන 

80ක් තිශබනො. 

 
 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ඒ කාරණශේ සතයතාෙක් තිශබනො. ඒ ෙ න පරීක්ෂණ 

කටයුතු කරන්න ශයොමු කරන්නම්. ද නටමත් සමහර ඒොට නඩු 
පෙරා තිශබනො. තෙත් ඒොට නඩු පෙරන්නත් තිශබනො. මම 

හිතන විධියට ශම්ක ද න් හ ම නෙරයකම ොශ  තිශබන 
්ර න්යක්. 

 
 ු සුනිල් හඳුන්ගනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මම මාතර ්රශද් ය නිශයෝජනය කරන නිසයි මාතර නෙරය 
ෙ න සහුශග. ඒ පිළිබඳෙ කටයුතු කිරීම සම්බන්ධශයන් මා 

ස්තුතිෙන්ත ශෙනො. මාශ  ශදෙන අතුරු ්ර න්ය ශමයයි. මධයම 
පරිසර අධිකාරිශේ නීති - රීති සහ උපශදස් ශනොසලකා කටයුතු 
කිරීම නිසා අෙසාන පිළිතුර ෙ ශයන් බබතුමා කියපු ආකාරයට 

නීතිමය පියෙර ෙත් ආයතන තිශබන්ශන් ශදකයි. ආයතන 
දහතුනකට නීතිමය පියෙර ෙත යුතුෙ තිශබනො. එත නත් 
බරපතපළ තත්ත්ෙයක් තිශබනො. 

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර න් අැංක 10 - 1593/'17-(1), ෙරු අශ ෝක පියන්ත මහතා. 

 
 ු අගශ්ෝක ප්රියන්ත ෙහතා 
(மாண்புமிகு அதசாக்க பிாியந்த) 

(The Hon. Ashoka Priyantha) 

ෙරු කථානායකතුමනි, මා එම ්ර න්ය අහනො. 

 
 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙරු කථානායකතුමනි, අධයාපන සමතිතුමා ශෙුවශෙන් එම 

්ර න්යට පිළිතුර දීම සඳහා මා සති ශදකක කාලයක් ඉල්ලා 

සිනවනො.  
 
ප්රශ්්නය ෙතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිගයෝ  කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

විදුලි පද්ධතිය සුහුු පද්ධතියක් බව  පත් කිරීෙ   
විස්තර 

மின்சார முகறகமகய விகனத்திறன்மிக்க 

முகறகமதயான்றாக்குதல்: விபரம் 
 CONVERSION OF POWER GRID INTO A SMART GRID: 

DETAILS 
1606/’17 

11. ු වෙහාචාර්ය  ණශු ොරසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බල ක්ති අමාතයතුමාශෙන් සූ  

්ර න්ය- (1): 

(අ) (i) ශ්රී ලැංකාශග විදුලි පද්ධතිය සුහුරු පද්ධතියක් 
(Smart Grid) බෙට පත්කිරීමට රජය විසින් 
්රතිපත්තිමය තීරණයක් ශෙන තිශදද; 

 (ii) ශ්රී ලැංකාශග විදුලි පද්ධතිය සුහුරු පද්ධතියක් බෙට 
පත් කිරීශමන් ලබාෙත හ කි ්රතිලාභ කෙශර්ද; 

 (iii) ශ්රී ලැංකාශග විදුලි පද්ධතිය විදුලි නිෂප්ාදනය, 
සම්ශ්රේෂණය සහ ශබදාහ රීම සුහුරු පද්ධතිය 
මඟින් සිදු කිරීම සඳහා ෙ ය ෙන ආශයෝජනය 
ශකොපමණද; 

 (iv) එම කටයුතු අෙසන් කිරීමට අශප්ක්ෂා කරුව ලබන 
ෙර්ෂය කෙශර්ද; 

 (v) එම කාර්යය ඉුණ කිරීම සඳහා ූලලය ආධාර 
ලබාශදන රාජය සහ ජාතයන්තර ආයතන 
කෙශර්ද;  

 (vi) එකී අරමුණ ඉුණ කරෙ නීම සඳහා ශමශතක් ලැංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය ශෙත ලබාදී සති අරමුදල් 
්රමාණය ශකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාෙට දන්ෙන්ශන්ද? 

(ආ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அகமச்சகரக் 

தகட்ட வினா: 
(அ) (i) இலங்ககயின் மின்சார முகறகமகய விகனத் 

திறன்மிக்க முகறகமதயான்றாக (Smart Grid) 

ஆக்குவதற்கு அரசாங்கம் தகாள்ககசார் 

தீர்மானதமான்கற தமற்தகாண்டுள்ளதா 

என்பகதயும்; 

 (ii) இலங்ககயின் மின்சார முகறகமகய விகனத் 

திறன்மிக்க முகறகமயாக ஆக்குவதன்மூலம் 

தபற்றுக்தகாள்ளக்கூடிய பயன்கள் யாகவ  

என்பகதயும்; 

 (iii) இலங்ககயின் மின்சார முகறகமகய, மின் 

உற்பத்தி, அனுப்பல் மற்றும் விநிதயாகத்கத 

விகனத்திறன்மிக்க முகறகமயின் ஊடாக 

தமற்தகாள்வதற்கு தசலவாகும் முதலீடு 

எவ்வளவு என்பகதயும்; 

 (iv) தமற்படி நடவடிக்ககககள நிகறவு தசய்ய 

உத்ததசிக்கின்ற ஆண்டு யாது என்பகதயும்; 

 (v) தமற்படி பணிகய நிகறதவற்றுவதற்கு நிதி 

உதவி வைங்குகின்ற நாடு மற்றும் சர்வததச 

நிறுவனங்கள் யாகவ என்பகதயும்; 

 (vi) தமற்படி தநாக்கத்கத நிகறதவற்றிக் தகாள்வதற் 

காக இதுவகர இலங்கக மின்சார சகபக்கு 

வைங்கப்பட்டுள்ள நிதியின் அளவு யாது 

என்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

497 498 

[ෙරු සුනිල් හඳුන්ශනත්ති මහතා] 
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asked the Minister of Power and Renewable Energy: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) whether a policy decision has been taken by 
the Government to convert the power grid 
of Sri Lanka into a smart grid; 

 (ii) the benefits to be derived by converting the 
power grid of Sri Lanka into a smart grid; 

 (iii) the total investment to be borne for the 
generation, transmission and distribution of 
power grid of Sri Lanka through the smart 
grid; 

 (iv) the year on which this task is expected to be 
completed; 

 (v) the Governmental and international 
institutions that extend financial assistance 
to carry out this task; and 

 (vi) the amount of funds allocated up to now to 
the Ceylon Electricity Board to achieve the 
said objectives?  

 (b)   If not, why?   

 
 ු අජිත් පී. ගපගර්රා ෙහතා වවිදුලිබල හා පුනර්ානීමය 
බලශ්ක්ති නිගයෝාය අොතයතුො  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபதரரா - மின்வலு மற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அகமச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 

ෙරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බල ක්ති 

අමාතයතුමා ශෙුවශෙන් මා එම ්ර ්නයට පිළිතුර ශදනො. 

(අ) (i) බග. අපි මුළු රශේම විදුලි පද්ධතිය smart grid 
එකක් බෙට පත් කිරීමට කටයුතු කරනො. 

 (ii) ශ්රී ලැංකාශග විදුලි පද්ධතිය සුහුරු පද්ධතියක් බෙට 
පත් කිරීශමන් ලබාෙත හ කි ්රතිලල කිහිපයක් 
පහත ද ක්ශග. 

  *  ශබදා හ රීම් පද්ධතිශේ ්රියාකාරීත්ෙශයහි 
වි ේසනීයත්ෙය ෙ ඩිදියුණු ශකශර්. (ශබදා 
හ රීම් ජාලශයහි පද්ධති මධයයක බිඳ ෙ ටීම් 
කාල සීමා දර් කය (SAIDI) සහ පද්ධති 
මධයයක බිඳ ෙ ටීම් සැං්යාත දර් කය (SAIFI) 
ෙ ඩිදියුණු කිරිම.) 

  * පද්ධති ආරක්ෂණය ෙ ඩිදියුණු කිරීම. (ශද්පළ 
සහ මිනිස)් 

  *  විදුලිබල ස පයුශමහි තත්ත්ෙය ෙ ඩිදියුණු 
කිරීම. 

  *  ජාලශයහි බිඳ ෙ ටීම අෙම කරමින් පාරි ශභෝගික 
සැංතිප්තිය ෙ ඩිදියුණු කිරීම. 

  *  ශබදා හ රීම් හානි අඩු කිරීම (තාක්ෂණික සහ 
තාක්ෂණික ශනොෙන හානි - losses - 
ශදෙර්ෙයම) 

  * පාරිශභෝගිකයින් ශෙත නිෙ රදි බිල්පතක් නිසි 
ශගලාෙට ලබා දීම.  

   ඒ කියන්ශන්,  එය automated; ද න් 
telephone bill එකක් ල ශබන ආකාරශේ බිල් 
පතක් ල ශබනො. 

  *  ජාල නඩත්තු ශමශහයුම් කාර්යක්ෂමතාෙ 
ෙ ඩිදියුණු කිරීම. 

  *  බිඳ ෙ ටීම්ෙල ්රතිසැංසක්රණය ශගෙෙත් කිරීම. 

 (iii) ලැංකා විදුලිබල මණ්ඩලශේ ශබදා හ රීම් අැං ය 
මඟින් ද රිය යුතු සම්පූර්ණ ආශයෝජනය ආසන්න 
ෙ ශයන් සශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන 169ක් 
ශග. එනමුත්, ජනන සහ සම්ශ්රේෂණ අැං ය මඟින් 
ද රිය යුතු ආශයෝජනය තෙම තීරණය කර 
ශනොම ත. 

  ඒ කියන්ශන්, අපි මුලින්ම distribution තමයි 
smart grid එක බෙට පත් කරන්ශන්. ටළඟට 
තමයි ජනන සහ සම්ශ්රේෂණෙලට යන්ශන්.  

  ලැංකා විදුලි ශපවද්ෙලික සමාෙම -LECO සමාෙම- 
විසින් බවුන්ශ  සම්පූර්ණ පද්ධතිය smart grid 
එකක් කිරීමට තීරණය කර තිශබනො. ඒ සඳහා 
සම්පූර්ණ ආශයෝජනය රුපියල් මිලියන 850ක් 
ශලස සසත්ශම්න්තුෙත කර සත. 

 (iv) ලැංකා විදුලිබල මණ්ඩලශේ ශබදා හ රීම් අැං ය 
සඳහා මුළු පද්ධතියම smart grid එකක් බෙට පත් 
කිරීමට අශප්ක්ෂා කරන්ශන් 2020 ෙර්ෂශේදීයි. 
පුළුෙන් තරම් ඉක්මනට ශමය කරන්ශන් නම් 
වි ාල  ්රශයෝජන ලබා ෙත හ ක. අපට 
තිශබන සම්පත් ්රමාණයත්, අනිකුත් තාක්ෂණික 
ෙ ට දත් නිසා තරමක් ්රමාද ශග.  

  ලැංකා විදුලි ශපවද්ෙලික සමාෙම ස ලසුම් කරන 
ලද ෙයාපිති අතරින් හඳුනාෙත්ත ්රමු්තා 
ෙයාපිතිය 2018 ෙස ශර්දී අෙසන් කිරීමට ස ලසුම් 
කර සත. LECO ආයතනය ෙසර 2ක් තුළ 
බවුන්ශ  සම්පූර්ණ පද්ධතියම smart grid එකක් 
බෙට පත් කරුව සත. 

 (v) ලැංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ශෙත AGENCE 
FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 
(AFD) සහ ASIAN DEVELOPMENT BANK 
(ADB) යන ආයතනය එම කාර්යය සිදු කිරීමට 
ූලලය දායකත්ෙය තෙදුරටත් ෙ ඩි  කරුව  සත. 

 (vi) එම අරමුණුෙලින් ශකොටසක් ඉුණකර ෙ නීශම් 
පරමාර්ථය ශපරද රි කරශෙන ලැංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය පර්ශේෂණ සහ සැංෙර්ධන (R&D) 
අැං ය මඟින් ශමශහයෙුව ලබන සුහුරු මාපක 
නියමු ෙයාපිතිශේ පර්ශේෂණ සඳහා ද නට 
සශමරිකාුව ශඩොලර් මිලියන 0.8 ශෙන් කර 
තිශද.   

  ලැංකා විදුලි ශපවද්ෙලික සමාෙම සඳහා රුපියල් 
මිලියන 167ක් 2017 ෙසර සඳහා එම සමාෙශම් 
අරමුදලින් ශෙන් කර සත. 

  සුහුරු මුව - smart meters - නිෂප්ාදනය කිරීම 
සඳහා නෙ කර්මාන්ත ාලාෙක් - බණ්ඩාරෙම 
Ante LECO Smart Meter Factory - රුපියල් 
මිලියන 135ක් ආශයෝජනශයන් ඉදි කර සත.  

  ටට කලින් එත න කර්මාන්ත ාලාෙක් තිබුණා. 
නමුත්, අපි එත න අ දත් කර්මාන්ත ාලාෙක් 
ආරම්භ කළා, අවුරුද්දකට smart meter 
මිලියනයක ධාරිතාෙක් හදන්න පුළුෙන් විධියට. 
ටට අමතරෙ ෙ ඩිපුර ්රමාණය පිට රට ය වීමට 
අශප්ක්ෂා කරනො. 

(ආ) අදාළ ශනොශග. 
 

 ු වෙහාචාර්ය  ණශු ොරසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙරු කථානායකතුමනි, මශ  පළමුෙ නි අතුරු ්ර න්ය 

ශමයයි. සත්තටම ලැංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  ඉතාමත් ්ර ැංසනීය 
කාර්යයක් ඉෂට් කරනො. ෙරු නිශයෝජය සමතිතුමනි, අපි පසුගිය 
මාසශේ පාර්ලිශම්න්තු කණ්ඩායමක් හ නවයට ලාඕසයට ගියා. 

499 500 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

එතශකොට අපි ඒ රශේ විදුලිබල සමතිෙරයා මුණෙ හිලා 
සාකච්ඡාෙක් ප ෙ ත්තුො. ලැංකාශග CEB එක කරන කාර්යයන් 
සම්බන්ධශයන් ඒ රටටත් ද ුවම සහ උපශද් කත්ෙය ලබා ශදන්න 

කියලා එතුමා ඉල්ලා සිනවයා. සත්තටම ඒකත් ්ර ැංසනීය 
තත්ත්ෙයක්. ලැංකා විදුලිබල මණ්ඩලශේ අශප් ඉැංිබශන්රු 
මහත්ෙරු ෙර්තමානශේ ්රියා කරන ආකාරය ඉතාමත් 

්ර ැංසනීයයි. මීය ට අවුරුදු ශදකකට කලින් තිබුණු තත්ත්ෙයට ෙඩා 
උසස් ත නකට සවිල්ලා තිබීම පිළිබඳෙ අපි ශබොශහොම සන්ශතෝෂ 
ශෙනො.  

විශ ේෂශයන් ආැංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාශගදී ඒක අපට අත් 
ද කීශමන් ද ශනනො. ඒ නිසා මම බබතුමාශෙන් අහන්න 
ක ම තියි, smart grid සහ විදුලිය පද්ධති සම්බන්ධ ද ුවම හා 

පර්ශේෂණ ශම් ආකාරශයන් සිදුශෙනශකොට, නෙ තාක්ෂණය 
ෙ න,- උදාහරණයක් විධියට ද න් අපි කථා කරන සුළැං බලය, 
ූ ර්ය බල ක්තිය ෙශ  තාක්ෂණයන්ට අමතරෙ අ දත්ම 
තාක්ෂණික ්රම භාවිත ෙන විදුලි බලාොර පිළිබඳෙ කරන 

පර්ශේෂණ ොශ ම නෙ තාක්ෂණශයන් යුත් ශද්ෙල් ආශෙොත්, ඒො 
ශම් රටට හඳුන්ො ශදන්න පුළුෙන් ්රමශගදය ශමොකක්ද? 

 
 ු අජිත් පී. ගපගර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபதரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ෙරු මන්ත්රීතුමනි, මම බබතුමාට ස්තුතිෙන්ත ශෙනො. 

 බබතුමාත් ෙිත්තීමය ෙ ශයන් ඉැංිබශන්රුෙරශයක්. ඒ ොශ ම 
ශලෝකශේ නවීන තාක්ෂණය භාවිත ෙන ආකාරය පිළිබඳෙ 
බබතුමා දන්නො. බබතුමාට අත් ද කීම් තිශබනො. Smart grid 

සඳහා ්රමු්තාෙක් දීම පිළිබඳෙ බබතුමා ඉතාම ෙනවනා ්ර ්නයක් 
තමයි මතු කරන්ශන්. බබතුමා අහපු ්ර න්ය ඉතාම ෙනවනො. ඒ 
ොශ ම අශප් ඉැංිබශන්රුෙරු සමඟ අදහස් ශබදාෙන්න ලාඕසය 

ක ම ත්ශතන් ඉන්නො නම්, ඒකට අපි ූ දානම්. බවුන්ට කියන්න, 
ඒ ඉල්මේම කරන්න කියලා. අපි හුඟක් ඉදිරිශයන් න තත්, සාමානය 
දියුණු ෙන රටක් හ නවයට තිශබන අිනශයෝෙ අපි හ ශමෝටම 
ශපොදුයි. එම නිසා අත් ද කීම් ශබදාහදා ෙ නීශම් හ කියාෙ අපට 

තිශබනො.ඒත් එක්කම ශම් පද්ධතිය smart grid එකක් බෙට පත් 
කළාම, අශප් ජනන පද්ධතියත්, ඒ ොශ ම ශබදා හ රීශම් 
පද්ධතියත්, ඒ සියල්ලම ෙඩාත් කාර්යක්ෂ්මෙ අරශෙන යන්න 

අපට පුළුෙන්කම ල ශබනො. එයින් ලාභය ල ශබනො ොශ ම 
පාරිශභෝගිකයාශ  සතුට -පාරිශභෝගික සැංතිප්තිය- සතිශෙනො. 
මුළු පද්ධතියම තමයි අපි smart grid එකක් බෙට පත්කරන්ශන්.  

විශ ේෂශයන්ම පුනර්ජනනීය බල ක්තිය ්රධාන පද්ධතියට 
එකතු කිරීශම්දී සතිෙන අිනශයෝෙයන් ජයෙන්න පද්ධතිය smart 
වීම අෙ යයි. එම නිසා අපි ඒ සඳහා අෙ ය කටයුතු කරනො. ඒ 

ොශ ම ශමම ්ර න් පිළිබඳෙ විශ ේෂ අෙධානය ශයොමු කිරීම 
පිළිබඳෙ  බල ක්ති පිළිබඳ ආැංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාෙට අපි 
ස්තුතිෙන්ත ශෙනො. 

 

 ු වෙහාචාර්ය  ණශු ොරසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙරු කථානායකතුමනි, මශ  ශදෙ නි අතුරු ්ර න්ය ශමයයි. 

ශමම අතුරු ්ර න්ය ශම් මාතිකාෙට සම්බන්ධ ශනොවුණත්, ශමය 

විදුලි බලයට සම්බන්ධ ්රධාන කාරණයක් ෙනො. ෙරු නිශයෝජය 
සමතිතුමනි, ද නට අපි අධීක්ෂණ කාරක සභාශගදී ශෙස්ේශකෝස ්
බලාොරය සම්බන්ධශයන් කථා කරමින් පෙතිනො. ශමම 

ශෙස්ේශකෝස්ේ බලාොරශේ power purchase agreement  එක 
හදා ෙත් ආයතන ශදක අතශර්  ්රතිසැංශ ෝධනය විය යුතුයි කියන 

එක අපට ද න ෙන්න ල බුණා. නමුත්, අවුරුදු 7ක කාලයක් 

තිස්ශසේ ශම් සම්බන්ධශයන් කිසිම ශදයක් කරලා න හ . අපි ශම් 
සම්බන්ධශයන් ෙහාම  ්රියාත්මක වුශණ් න ත්නම්,  රුපියල් 
බිලියන ෙණනක පාඩුෙක් ෙනො. විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බල ක්ති අමාතයාැං ය භාර අමාතයතුමාත්, නිශයෝජය සමතිෙරයා 

විධියටත් බබතුමාත් ශම් සම්බන්ධශයන් ද ුවෙත්ද? එශහමනම්, 
ශම් සම්බන්ධශයන් ෙන්නා ්රියා මාර්ෙ ශමොනොද? 

 
 ු අජිත් පී. ගපගර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபதரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ෙරු මන්ත්රීතුමනි, එත න ෙ ට දෙක් තිශබන බෙ අපි 

පිළිෙන්නො. බබතුමා ශෙස්ේශකෝස්ේ බලාොරය  ෙ නම 
විස්තරාත්මකෙ ්ර න්යක් අහලා තිබුණා. ඒ සඳහා මම සම්පූර්ණ 
පිළිතුරක් ලබා දීමට අශප්ක්ෂා කරනො. අපට සම්පූර්ණ 

්ර න්යටම පිළිතුරු දීම සඳහා කාලයක් අෙ යයි. බබතුමා 
දන්නො, ඒශක් තිශබන සැංකීර්ණකම.  ටට  අමතරෙ, ඒ ්ර න්ය 
විසඳීම ශකශරහි අශප් අෙධානය ශයොමු ශෙලා තිශබනො. එෙ නි 

්ර න්යක් මතු කිරීම ෙ න බබතුමාට ස්තුතියි.  

 

කුඩා ගත්වතු හිමියන්  ගප ගහ ර සහනාධාරය 
சிறு ததயிகலத் ததாட்ட உாிகமயாளர்கள்: உர 

மானியம் 
TEA SMALL HOLDERS: FERTILIZER SUBSIDY 
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14.  ු ටී. රංජිත් ද ගස යිසා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ෙ විලි කර්මාන්ත අමාතයතුමාශෙන් සූ  ්ර න්ය- (1): 

(අ) (i) ශ්රී ලැංකාශග මුළු කුඩා ශත්ෙතු හිමියන් සැං්යාෙ 
ශකොපමණද; 

 (ii) බවුන් විසින් ෙො කරුව ලබන මුළු ශත් අක්කර 
්රමාණය ශකොපමණද; 

 (iii) නිෂප්ාදනය කරුව ලබන ොර්ෂික දළු ්රමාණය 
කිශලෝග්රමම් ශකොපමණද; 

 (iv) එය ජාතික නිෂප්ාදනශේ ්රති තයක් ශලස 
ශකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ශන්ද? 

(ආ) (i) ෙත්මන් රජය මඟින් ශයෝජනා කළ පරිදි ශත් 
ශපොශහොර සහනාධාරය සමසත් ශෙොවීන් ශෙත 
නිකුත් කර තිශදද; 

 (ii) එශසේ නම්, එම ශපොශහොර සහනාධාරය ලබා දුන් 
ශෙොවීන් සැං්යාෙ ශකොපමණද; 

 (iii) සහනාධාර ලබාදීමට නියමිත ශෙොවීන් සැං්යාෙ 
ශකොපමණද; 

 (iv) එම ශෙොවීන්ට උක්ත ශපොශහොර සහනාධාරය ලබා 
ශදන දිනය කෙශර්ද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාෙට දන්ෙන්ශන්ද? 

(ස) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

தபருந்ததாட்டக் ககத்ததாைில்  அகமச்சகரக் தகட்ட 

வினா: 

(அ) (i )  இலங்ககயில் உள்ள சிறு ததயிகலத் ததாட்ட 

உாிகமயாளர்களின் தமாத்த எண்ணிக்கக 

எவ்வளதவன்பகதயும்; 

501 502 

[ෙරු (මහාතාර්ය) ආශු මාරසිැංහ මහතා] 
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 (ii )  இவர்களால் பயிாிடப்படுகின்ற ததயிகலத் 

ததாட்டங்களின் தமாத்த அளவு எத்தகன 

ஏக்கர்கள் என்பகதயும்; 

 (iii )  வருடாந்தம் உற்பத்தி தசய்யப்படுகின்ற 

ததயிகலக் தகாழுந்தின் அளவு எத்தகன கிதலா 

கிறாம் என்பகதயும்; 

 (iv )  அது ததசிய உற்பத்தியின் சதவீதமாக எவ்வளவு 

என்பகதயும்; 

 அவர் குறிப்பிடுவாரா? 

(ஆ) (i )  தற்தபாகதய அரசாங்கத்தினால் முன்தமாைியப் 

பட்டவாறு ததயிகல உர மானியம் சகல 

விவசாயிகளுக்கும் விநிதயாகிக்கப்பட்டுள்ளதா 

என்பகதயும்; 

 (ii )  ஆதமனில், தமற்படி உர மானியம் வைங்கப்பட்ட 

விவசாயிகளின் எண்ணிக்கக எவ்வளதவன் 

பகதயும்; 

 (iii )  மானியம் வைங்கப்படவுள்ள விவசாயிகளின் 

எண்ணிக்கக எவ்வளதவன்பகதயும்; 

 (iv )  தமற்படி விவசாயிகளுக்கு தமற்குறிப்பிட்ட உர 

மானியம் வைங்கப்படும் திகதி யாததன்பகதயும்; 

 அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்தறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Plantation Industries: 

(a) Will he state- 

 (i) the total number of tea small holders in Sri 
Lanka;  

 (ii) the total acreage of tea cultivated by them; 

 (iii) the kilograms of leaves produced by them 
annually; and 

 (iv) its portion as a percentage of the national 
product?  

(b) Will he inform this House- 

 (i) whether the tea fertilizer subsidy has been 
made available to all farmers as promised 
by the present Government; 

 (ii) if so, the number of farmers to whom that 
subsidy was made available; 

 (iii) the number of farmers who are due to 
receive the subsidy; and 

 (iv) the date on which the above subsidy would 
be made available to those farmers?  

(c) If not, why? 

 
 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙරු කථානායකතුමනි, ෙ විලි කර්මාන්ත අමාතයතුමා 

ශෙුවශෙන් මා එම ්ර න්යට පිළිතුර ශදනො. 

(අ) (i)   2016 ෙසර අෙසාන ෙන විට ශ්රී ලැංකාශග කුඩා ශත් 
ෙතු හිමියන් සැං්යාෙ 393,420 (තුන්ලක්ෂ අනූ 
තුන් දහස ්හාරසිය විසස්) ක් ශග. 

 (ii)   එම කුඩා ශත් ෙතු හිමියන් විසින් ෙො කරුව ලබන 
මුළු ශත් ඉඩම් ්රමාණය අක්කර 301,258.5 
(තුන්ලක්ෂ එක් දහස ්ශදසිය පනස ්අටයි ද ම පහ)
කි. ශහක්ටයාර 121,967 (එක්ලක්ෂ විසි එක්දහස ්
නෙසිය හ ට හතයි) කි. 

 (iii)   කිශලෝග්රමම් මිලියන 1,014 (එක්දහස ්දාහතර)කි. 

 (iv)   එය ජාතික නිෂප්ාදනශේ ්රති තයක් ශලස සියයට 
74.5කි. 

(ආ) (i) සමසත් ශෙොවීන් ශෙත නිකුත් කර න ත. 

 (ii) ශපොශහොර සහනාධාර ල බීමට නියමිත ශෙොවීන් 
සැං්යාෙ  3 367,000 (තුන්ලක්ෂ හ ට හත්දහස) 

   2016 හා 2017 ෙර්ෂෙලදී සහනාධාර ලබා දුන් 
ශෙොවීන් සැං්යාෙ 3 244,390 (ශදලක්ෂ හතළිස ්
හතරදහස ්තුන්සිය අනූෙ) 

 (iii) ඉදිරිශේදී ශපොශහොර සහනාධාරය ලබා දීමට 
නියමිත ශෙොවීන් සැං්යාෙ 3 122,610 

             (එක්ලක්ෂ විසිශදදහස ්හයසිය දහය)කි. 

 (iv) ශම් ෙන විට ඉල් දම් කරන ලද, අෙ ය                 
සුදුසුකම් සපුරා සති සහනාධාරලාභීන් හට 
භාණ්ඩාොරශයන් මුදල් නිකුත් කරුව ලබන 
ආකාරයට කඩිනමින් ශපොශහොර සහනාධාර ලබා 
දීමට කටයුතු කරුව ල ශද. 

(ස)  අදාළ ශනොශග. 

 

 ු ටී. රංජිත් ද ගස යිසා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ෙරු කථානායකතුමනි, මශ  පළමුෙන අතුරු ්ර න්ය  ආණ්ඩු 
පක්ෂශේ ්රධාන සැංවිධායකතුමාශෙන් මම අහනො. ශමොකද, 
එතුමා කුඩා ශත් ෙතු සැංෙර්ධන අධිකාරිශේ හිටපු සභාපතිෙරශයක් 

නිසා ශපොශහොර ලබා දීශම් අෙස්ථාෙන් පිළිබඳෙ ෙ ඹුරු 
අෙශබෝධයක් තිශබන මහජන නිශයෝිබතශයක් ශලස මා 
සලකනො. ෙරු සමතිතුමනි,  ශපොශහොර සහනාධාරය ලබාදීමට 

නියමිත ශෙොවීන් අතරින් 122,610ක පිරිසකට ශපොශහොර 
සහනාධාරය ශමශතක් ල බී න හ  කියලා බබතුමා ඉදිරිපත් කළ 
සැං්යා ශල්්නෙලින් කිය වුණා. ඒ අුවෙ, ඒ පිරිසට ශපොශහොර 

ශනොල බීමත් සමඟ රශේ ජාතික ශත් දළු නිෂ්පාදනශයන් සියයට 
74ක් නිෂප්ාදනය කරන ශෙොවීන්ශ  නිෂ්පාදන අඩාලවීශමන් එය 
බවුන්ශ  ආර්ථිකයට වි ාල ෙ ශයන් බලපමමක් සිද්ධ කරනො. 

ඒ තුළින් ජාතික ආර්ථිකයට බලපමමක් සිද්ධ ෙනො ද, එශසේ 
ශනොෙන්ශන් ද කියලා මා බබතුමාශෙන් විමසනො.  

 
 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
බබතුමා ෙ දෙත් ්ර න්යක් තමයි ශයොමු කශළේ. ලැංකාශග ශත් 

නිෂප්ාදනශයන් අද ශෙනශකොට සියයට 74ක ෙණනක් නිෂප්ාදනය 
කිරීශම් ශෙවරෙය ලබාශෙන තිශබන්ශන් කුඩා ශත් ෙතු හිමියන්. 

බවුන් මහ ෙතු හිමියන් ශනොශෙයි, සාමානය ජනතාෙ. ඒ අතරත් 
සියයට 80 ෙණනක් සිනවන්ශන් අක්කර ශදකට අඩුශෙන් තිශබන 
සාමානය මිනිසුන්. ඒක අපට ශලොකු ආඩම්බරයක්.  සත්ත 

ෙ ශයන්ම එක් ලක්ෂ විසිශදදහස් ෙණනකට ශපොශහොර 
සහනාධාරය ශදන්න තිශබනො. ෙ විලි කර්මාන්ත අමාතයාැං යට 
භාණ්ඩාොරශයන් ල ශබන මුදල් අුවෙ ඒො ශෙෙමින් පෙතිනො. 

හ බ යි, එක කාරණයක් කියන්න ඕනම.  බබතුමන්ලා පසුගිය 
දෙස්ෙල කථා කළා, ශත් මිල බ හපු එක ෙ න. බහිනශකොට 
ආණ්ඩුෙ; නඟිනශකොට ඉශදටම ොශ  තමුන්නාන්ශසේලා 

503 504 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ශපන්ුවො. අපි ම තිෙරණ කාලශේ ශපොශරොන්දු වුණා, රුපියල් 
90ට ෙඩා සහතික මිලක් සති කරනො කියලා. අද ශෙනශකොට 
රුපියල් 100 පන්නලා තිශබනො. කුඩා ශත් ෙතු හිමියන්ට ඒකත් 

ශලොකු සහනයක් ශෙලා තිශබනො. ශකොශහොමත් ඉතුරු මුදල් 
නවකත්  භාණ්ඩාොරශයන් ල බුණු ෙමන් ෙ විලි කර්මාන්ත 
අමාතයතුමා ඒක ශෙෙනො. 

 
 ු ටී. රංජිත් ද ගස යිසා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ෙරු සමතිතුමා, මශ  ශදෙන අතුරු ්ර න්ය ශමයයි. 

බබතුමාශ  පිළිතුශර්  සඳහන් කරනො, භාණ්ඩාොරශයන් මුදල් 

ල ශබන ්රමාණය අුවෙ ශපොශහොර සහනාධාරය ලබාදීමට කටයුතු 

කරනො කියලා. සාමානයශයන් ශත් ෙො කරන ශෙොවීන් හ නවයට 

අපි දන්නො,  ෙර්ෂා කාලයත් සමඟ ෙසරකට තුන් ෙරක් ශහෝ 

හතර ෙරක් ශපොශහොර ශයදිය යුතුයි. එතශකොට භාණ්ඩාොරශයන් 

මුදල් ශනොල බීම තුළ  නියමිත පරිදි ශපොශහොර  ්රමාණය ෙොෙට 

ශයදීමට තිශබන අඩු හ කියාෙ නිසා ශෙොවීන්ට වි ාල හානියක් 

ෙනො. ඒ නිසා ශපර පරිදි අෙ ය තරම් ශෙළඳ ශපොශළන්  

ශපොශහොර මිලදී ෙ නීමට කටයුතු ස ලසීම ෙඩාත් කාමේන න ද්ද?  

සහනාධාර ්රමයකට ශෙළඳශපොළට ශපොශහොර නිකුත් කිරීශම් 

්රමශගදයකට යන්න තමුන්නාන්ශසේලාට තිශබන ශනොහ කියාෙ 

කුමක් ද? 

 
 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපි ඒ ෙ න ෙ විලි කර්මාන්ත අමාතයතුමා එක්ක  සාකච්ඡා 

කරමු. අෙ ය නම් අ දත් ්රමෙලට යන්නත් එතුමා ල හ ස්තියි. 

ෙඩාත් ්රාශයෝගික ්රමයක් තිශබනො නම්, එතුමා ඒකට යයි. 

 
 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, ශබොශහොම ස්තුතියි. 

ද න් ශදෙන ෙටය. 

්ර න් අැංක 4 - 1197/'16-(1), ෙරු ආර්.එම්. පද්ම උදය ාන්ත 
ගුණශසේකර මහතා. 

 
 ු බන්දුල ුවණවර්ධන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ෙරු කථානායකතුමනි, ෙරු ආර්.එම්. පද්ම උදය ාන්ත 
ගුණශසේකර මහතා ශෙුවශෙන් මා එම ්ර න්ය අහනො.  

 
 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙරු කථානායකතුමනි, එම ්ර ්නය අදාළ අමාතයාැං යට 

ශයොමු කරන්න ශෙනො. 

 
ප්රශ්්නය ෙතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිගයෝ  කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ඉඩම් තක්ගස ු ක්රෙ ග දය  වලව කලාපය 

காணி மதிப்பீட்டு முகறயியல்: வளவ வலயம் 
METHODOLOGY OF LAND ESTIMATION: WALAWE ZONE  
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12. ු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා ව ු ගහ  ාන් විතානගය 
ෙහතා ගවනුව   
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண - மாண்புமிகு தஹசான் விதானதக 

சார்பாக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Heshan 
Withanage) 

අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ්රතිපත්ති සහ ආර්ථික කටයුතු 
අමාතයතුමාශෙන් සූ  ්ර න්ය - (1) : 

(අ) (i) මහෙ ලි කලාපෙල දීර්  කාලයක් පදිැංචි වී සිනවන 
ජනතාෙශ  ඉඩම් සඳහා හිමිකම්පත් ලබා දීශම් 
්රමශගදය කෙශර්ද; 

 (ii)  ඒ යටශත් ෙලෙ කලාපශේ සත ම් ඉඩම් සඳහා 
තක්ශසේරු කර සති මුදල අසාධාරණ බෙ 
පිළිෙන්ශන්ද; 

 (iii) ශම් සම්බන්ධශයන් ද නට ශෙන සති පියෙර 
කෙශර්ද;  

 (iv) ෙසර ෙණනාෙක් පදිැංචිෙ සිනවන ජනතාෙශෙන් 
ඉඩම් සඳහා සාධාරණ බදු මුදලක් අයකර හිමිකම් 
ලබා දීමට ෙත ෙන කාලය ශකොපමණද; 

 (v)  ඒ සඳහා ්රියාකරන ආයතනෙල ්රෙතිය කෙශර්ද; 

 යන්න එතුමා ශමම සභාෙට දන්ෙන්ශන්ද? 

(ආ) ශනො එශසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

பிரதம அகமச்சரும் ததசிய தகாள்கககள் மற்றும் 

தபாருளாதார அலுவல்கள் அகமச்சருமானகரக் தகட்ட 

வினா: 

(அ) (i )  மகாவலி வலயங்களில் நீண்டகாலமாக 

குடியமர்ந்துள்ள மக்களின் காணிகளுக்காக 

உாிமப்பத்திரங்கள் வைங்கப்படுகின்ற 

முகறயியல் யாது; 

 (ii) அதன் கீழ் வளவ வலயத்தில் ஒருசில 

காணிகளுக்காக மதிப்பீடு தசய்துள்ள 

பணத்ததாகக அநீதியானததன்பகத ஏற்றுக் 

தகாள்கிறாரா; 

 (iii )  இது சம்பந்தமாகத் தற்தபாது தமற்தகாண்டுள்ள 

நடவடிக்கககள் யாகவ; 

 (iv )  பல வருடங்களாக குடியமர்ந்துள்ள மக்களின் 

காணிகளுக்காக நியாயமான குத்தககத் 

ததாகககய அறவிட்டு உாித்துவம் வைங்க 

எடுக்கும் காலம் எவ்வளவு; 

 (v) இது சம்பந்தமாகச் தசயலாற்றி வருகின்ற 

நிறுவனங்களின் முன்தனற்றம் யாது; 

 என்பகத அவர் இச்சகபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்தறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the methodology that will be adopted in 
awarding instruments of title for the lands 
of the people who have been residing in 
the Mahaweli Zones over a long period of 
time; 

505 506 

[ෙරු ෙයන්ත කරුණාතිලක මහතා] 
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 (ii) whether he will admit that the value of 

certain lands that have been estimated 
under that methodology in Walawe Zone is 
unfair; 

 (iii) the steps that have been taken at present in 
this regard; 

 (iv) the time that will be taken to grant, having 
obtained a reasonable lease, the title of such 
lands to those who have been residing in 
them over a long period of time; and  

 (v) the progress of the institutes that are taking 

action in this regard? 

(b) If not, why? 
 

 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ්රතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශෙුවශෙන් මා එම ්ර න්යට 

පිළිතුර සභා ත* කරනො. 
 

* සභාගම්සය ෙත තබන ලද ිළිතතුර  
* சபாபீடத்தில் கவக்கப்பட்ட விகட : 

* Answer tabled: 

(අ) (i)  

  · ඉඩම් සැංෙර්ධන ආඥා පනත යටශත් ඉඩම් ලබා දීශම් දී 
පහත ්රමශගදය අුවෙමනය කරුව ල ශද. 

  1. ඉඩම් කච්ශච්රි පෙත්ො සුදුසු පුද්ෙලයන් ශතෝරා 
ෙ නීම. 

  2. ශතෝරාෙත් පුද්ෙලයන් සඳහා අුවම තිය ලද පසු එම 
පුද්ෙලයන් ශෙත අෙසර ප ලබා දීම. 

  3. ඉඩම් ම න මායිම් ෙල් ස්ථාපනය කර අෙසන් ෙම්/
ජනපද සිතියම් සකස් කිරීම. 

  4. එම සිතියම් පාදක කර ෙනිමින් ්රදාන ප සකස් කර 
අතිෙරු ජනාධිපතිතුමාශ  ්රතිූපප අත්සන ලබා 
ෙ නීම. 

  5. ඉන්පසු එම ්රදාන ප ඉඩම් ශරිබස්්ාර් කාර්යාලශේ 
ලියා පදිැංචි කර ඉඩම් හිමියන් ශෙත ලබා දීම. 

  · එශසේම, රජශේ ඉඩම් ආඥා පනත යටශත් නිදහස් දීමනා 
ප ලබා දීශම් දී එම ඉඩම්ෙල ශනොදියුණු ෙනවනාකම අය 
කරුව ල ශද. 

 (ii) ඉඩශම් ශනොදියුණු ෙනවනාකම තක්ශසේරු කරුව ලබන්ශන් 
තක්ශසේරු ශදපාර්තශම්න්තුෙ මගිනි. ඉඩම් ලබා දීම සඳහා 
අදාළ පුද්ෙලයින් ශතෝරා ෙුව ලබන ෙර්ෂය පදනම් කර 
ෙනිමින් ඉඩම්ෙල තක්ශසේරුෙ ෙණනය කරුව ලබන අතර 
්රශද් ශේ පෙතින යනවතල පහසුකම් හා ඉඩශම් පිහිටීම මත 
තක්ශසේරු මුදල ඉහළ අෙයක් ෙත හ ක. 

 (iii) යම් පුද්ෙලයකු ඉඩශම් භුක්තියට ප මිණි ෙර්ෂය පදනම් කර 
ෙනිමින් එම ඉඩශම් තක්ශසේරු ෙනවනාකම ලබා ශෙන එම 
තක්ශසේ රුෙ පදනම් කර ෙනිමින් නිදහස් දීමනා ප ශහෝ 
බදුකර ලබා දීමට කටයුතු කරුව ල ශද. ඉඩශම් භුක්තියට 
ප මිණි ෙර්ෂය 1982 දක්ො ස ලකිල්ලට ෙුව ල ශද. 

 (iv) ඉදිරි මාස හයක කාලය තුළ එම කටයුතු අෙසන් කිරීමට 
ස ලසුම් කර සත. 

 (v)  

 
 (ආ) ප න ශනොනඟී. 

ගම් වන වි  

හඳුනාග න 

ඇති කට්ටි 

සංඛයාව 

ඉඩම් කච්ගච්රි 

සඳහා කැඳවා 

ඇති සංඛයාව 

ගතෝරාග න 

ඇති 

සංඛයාව 

තවදුර ත් 

ක්රියා ක  

යුතු 

සංඛයාව 

4201 966 432 3769 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර න් අැංක 13 - 1633/'17-(1), ෙරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 

මහතා. 
     
 ු නලින් බණ්ඩාර ායෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ෙරු කථානායකතුමනි, මට සමාශෙලා එම ්ර න්ය ද න් 
අහන්න ශදන්න. මම එහා ප ත්ශත් සිනවශේ. 

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. එයට පිළිතුර සභාෙත කරනොද? 

      
 ු නලින් බණ්ඩාර ායෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ෙරු කථානායකතුමනි, මට එම ්ර ්නය සසීමට අෙසථ්ාෙ 
ශදන්න. 

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරු මන්ත්රීතුමනි, ්ර ්නය අහන්න අෙස්ථාෙ ශදන්නම්. ශදෙන 

ෙටශේදී පිළිතුරු සභාෙත කිරීම තමයි කරන්ශන්.  

 

 ු නලින් බණ්ඩාර ායෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ෙරු කථානායකතුමනි, මම ඉසශ්සල්ලා එහා ප ත්ශත් තමයි 
සිනවශේ. 

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක තමයි. ෙරු මන්ත්රීතුමනි, ්රමශගදයක් තිශබනො ශන්. එම 
නිසා පිළිතුර සභාෙත කරන්න ශෙනො. 
     

 ු අජිත් පී. ගපගර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபதரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ෙරු කථානායකතුමනි, එම ්ර න්යට පිළිතුර ූ දානම් න හ . ඒ 
නිසා විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බල ක්ති අමාතයතුමා ශෙුවශෙන් 
මා එම ්ර න්යට පිළිතුර ලබා දීම සඳහා මාසයක කාලයක් ඉල්ලා 

සිනවනො. 
 

ප්රශ්්නය ෙතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිගයෝ  කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර න් අැංක 15 - 1711/'17-(1), ෙරු ශ හාන් ශසේමසිැංහ මහතා. 
 

 ු ටී. රංජිත් ද ගස යිසා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ෙරු කථානායකතුමනි, ෙරු ශ හාන් ශසේමසිැංහ මහතා 
ශෙුවශෙන් මා එම ්ර න්ය අහනො.  

507 508 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතික ්රතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයතුමා ශෙුවශෙන් මා එම ්ර න්යට 
පිළිතුර ලබා දීම සඳහා සති ශදකක කාලයක් ඉල්ලා සිනවනො. 

 
ප්රශ්්නය ෙතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීෙ  නිගයෝ  කරන ලදී. 
வினாகவ மற்தறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டகளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ටළඟට, පාර්ලිශම්න්තුශග සථ්ාෙර නිශයෝෙ 23(2) යටශත් 

්ර න්ය, ෙරු අුවර දිසානායක ම තිතුමා. 

 
ගපෞද් ලිකව  දැනුම් දීගෙන් ඇසූ ප්රශ්්නය 

தனி அறிவித்தல் மூல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ාාතික ග වීම් ගත රතුු පද්ධතිග  අධීක් ණය ෙහ 

බැංකුගවන් ගිලිහී යාගම් අවදානෙ 
ததசிய தகாடுப்பனவுத் தகவல் தள தமற்பார்கவ 

மத்திய வங்கியிடமிருந்து நழுவிச் தசல்லும் அபாயம்  
RISK OF WITHDRAWING CENTRAL BANK SUPERVISION ON 

NATIONAL PAYMENT PLATFORM   
 

 ු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ෙරු කථානායකතුමනි, ස්ථාෙර නිශයෝෙ 23(2) යටශත් ශමම 
්ර න්ය ඉදිරිපත් කිරීමට අෙස්ථාෙ ලබා දීම පිළිබඳෙ බබතුමාට 

ස්තුතිෙන්ත ශෙනො. ෙරු සභානායකතුමනි, ශමම ්ර න්යට 
පිළිතුර ලබා ශදන්ශන් කවුද?  

 
 ු ලක් ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ෙරු මන්ත්රීතුමනි, පිළිතුර ඉදිරිශේදී ලබා ශදනො. 

 
 ු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ෙරු සමතිතුමනි, අද පිළිතුර ලබා ශදන්ශන් න ද්ද? 

 

 ු ලක් ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අද ලබා ශදන්ශන් න හ . 

 

 ු (ණචාර්ය) හර්  ද සිල්වා ෙහතා වාාතික ප්රතිපත්ති හා 

ණර්ථික ක යුතු නිගයෝාය අොතයතුො  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - ததசிய 

தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள் பிரதி 

அகமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of 
National Policies and Economic Affairs) 

ෙරු මන්ත්රීතුමනි, අද එම ්ර න්යට උත්තරය ලබා ශදන්න 
පුළුෙන්. 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පිළිතුර තිශබනොද? 

 

 ු (ණචාර්ය) හර්  ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

බග. 

 
 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. 

 

 ු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ෙරු නිශයෝජය සමතිතුමනි, බබතුමාට ප ෙරී සති 

අමාතයාැං ය කුමක්ද? 

 
 ු (ණචාර්ය) හර්  ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ජාතික ්රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාතයාැං ය. 

 
 ු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශහොඳයි. 

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරු මන්ත්රීතුමනි, ද න් බබතුමා ්ර න්ය ඉදිරිපත් කරන්න. 

 

 ු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මුදල් මඟින් ශෙවීම් සිදු කරන පරිෙණකෙත ජාතික ශෙවීම් 
ශතොරතුරු පද්ධතිශේ අධීක්ෂණය මහ බ ැංකුශෙන් ගිලිහී යාශම් 

අෙදානම ශහේතුශෙන් මතු වී සති ෙ ට දකාරී තත්ත්ෙය පිළිබඳෙ 
ශමම සභාශග අෙධානය ශයොමු කරමි. 

ශ්රී ලැංකාශග මුදල් මඟින් සිදු කරන ශෙවීම් ශහෝ පියවීම් විදයුත් 
්රමශගදයක් මඟින් සිදු කිරීමට සිය දම ොණිජ බ ැංකු සම්බන්ධ 
කර ෙනිමින් පරිෙණකෙත ශතොරතුරු හුෙමාරු ්රමශගදයක් 

්රියාත්මක ශෙනො. ද නට ශමම ්රමශගදය ශ්රී ලැංකා මහ 
බ ැංකුශග අධීක්ෂණය යටශත් ්රියාත්මක වුෙද, ශමම අයිතිය මහ 
බ ැංකුශෙන් ඉෙත් කර ස ක කටයුතු ශපවද්ෙලික සමාෙමක් අතට 

පත්වීශම් අෙදානමක් මතු ශෙලා තිශබනො. 

ද නට ශමම ්රියාෙලිය යම් පරිමාණයකට මහ බ ැංකුශග 
අධීක්ෂණය යටශත් එහි ෙ ඩි හිමිකාරීත්ෙයක් සහිතෙ අන් ොණිජ 
බ ැංකුෙල ද ශකොටස් හිමිකාරීත්ෙයක් සති ලැංකා ක්ලියර් සමාෙම 
මඟින් සිදු කරනො. ශ්රී ලැංකාශග නීතිය අුවෙ ඕනමම ශෙවීමක් 

ශහෝ පියවීම් පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීශම්දී, ශෙවීම් පියවීම් පනත 
හා මුදල් පනත අුවෙ ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුශග අධීක්ෂණයට යටත් 
විය යුතුයි.  

ශ්රී ලැංකාෙටම බලපාන පරිදි ජාතික ශෙවීශම් ශගදිකාෙක් - 
National Payment Platform එකක්- ස්ථාපනය කිරීම පිළිබඳෙ 
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2015දී පළමුෙරට ශතොරතුරු අනාෙරණය වුණා. ඒ ශතොරතුරු 

සන්නිශගදන තාක්ෂණ නිශයෝිබතායතනය ශහෙත් ICTA 
ආයතනශේ ්රධාන විධායක නිලධාරිෙරයා ශයෝිබත National 

Payment Platform ්රමශගදය සථ්ාපිත කිරීම සඳහා පුද්ෙලික 
ආයතන තුනක් අෙසාන ෙ ශයන් ශයෝජනා වී සති බෙ ්රකා  

කළා.  

ෙරු කථානායකතුමනි, ශම් ්රකා ය කරන්ශන් 2015 ෙර්ෂශේ. 
බබතුමාත් මාත් එය කියො තිශබනො. නමුත් එෙ නි ්රමශගදයක් 

ජාතික මේටමින් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ක බිනේ අුවම තියට 
ඉදිරිපත් ශකරී තිබුශණ් 2016 ෙසශර්දීයි. මා ළඟ ඒ ක බිනේ 
පත්රිකාෙත් තිශබනො. ශකශසේ වුෙද, ද නට අනාෙරණය වී සති 

ශතොරතුරු අුවෙ ශම් සඳහා   ශතෝරා ශෙන සත්ශත් 'ශටෝටල් ශප්' 
නම ති සමාෙමක්. එම සමාෙම ලියාපදිැංචි කර සත්ශත් 2016 
මාර්තු මාසශේ පළමුෙ නිදායි.  

සමාෙම් ශරිබස්්ාර් කාර්යාලශයන් ශතොරතුරු ෙත්තාම හරි 
ප හ දිලියි, ශම් සමාෙම ශරිබස්්ර් කර තිශබන්ශන් මාර්තු මාසශේ 
පළමුෙ නිදාය කියන එක.  ස ක කටයුතු කරුණ ෙන්ශන් 2015 
ෙසශර්දී අෙසන් ආයතන තුනක් ශයෝජනා වී සති බෙ කියා තිබියදී, 

2016 ලියා පදිැංචි කරන ලද සමාෙමක් ශතෝරා ෙුව ල බ තිබීමයි. 
2015 ෙසශර් කියනො, සමාෙම් තුනක් ශතෝරා ශෙන තිශබනො 
කියලා. හ බ යි, ඒ ශතෝරා ෙත් සමාෙම ලියාපදිැංචි කර තිශබන්ශන් 

2016 මාර්තු මාසශේ. එශසේම එම 'ශටෝටල් ශප් සමාෙම' ශම් ෙන 
විට පුෙත් පත් ද න්වීම් මඟින් තමන්ට ශමම ජාතික ශෙවුම් 
පද්ධතිශේ ඩිිබටල් ශමශහයුම් බලය හිමි වී සති බෙත්, ඒ සඳහා 

තමන්ට ශතොරතුරු සන්නිශගදන තාක්ෂණ නිශයෝිබතායතනය 
ශහෙත් ICTA ආයතනය විසින් බලය ලබා දී සති බෙත් ්රකා  
කර තිශබනො. බවුන්ශ  profiles දිහා බ  දොම ශපශනනො,  

එශසේ බලය ල බී තිශබන බෙ බවුන් කියනා බෙ.  

බරපතළ ෙ ට දෙ ෙන්ශන් ශමෙන් ශමශහයුමක් සඳහා කිසිදු 
අත්ද කීමක් ශහෝ පළපුරුද්දක් න ති ශටෝටල් ශප් සමාෙමට ශමම 

බලය ප ෙරුශණ් ශකශසේද  යන්නයි. එශසේම ශම් ෙන විට මහ 
බ ැංකුශග අධීක්ෂණයට යටත් සහ එහි ෙ ඩි හිමිකාරිත්ෙය සති 
ශයෝිබත ශසේොෙ හා සමාන ශසේොෙක් 'ලැංකා ක්ලියර් සමාෙම' 
විසින් පෙත්ො ශෙන යමින් තිබියදී - ශමොකද, ඒක මහ බ ැංකුශග 

ෙ ඩි ශකොටස් හිමිකාරිත්ෙයක් තිශබන සහ අශනක් ොණිජ 
බ ැංකුෙලට අයිති සමාෙමක්.-  ස ක කටයුතු නෙ ආයතනයක් 
ශෙතට ශමම බලය හිමි වූශේ ශකශසේද යන්නයි. ශමමඟින් 

අනාතෙශේදී සිය ද ෙුවශදුවෙලදී බ ැංකු ශනොෙන තුන්ෙන 
පාර් ්ෙයක් අතට මුදල් බලය හිමි වීමටත්, රශේ සිය ද මුදල් 
ෙුවශදුවෙල ෙෙකීම මහ බ ැංකුශෙන් ගිලිහී ශෙොස ් පුද්ෙලික 

සමාෙමක් අතට පත්වීමටත් ඉඩ තිශබනො. එශමන්ම මුදල් 
විශුද්ධිකරණයටත් ඉඩ ස ලසිය හ කියි. එශසේම 
ෙුවශදුවකරුෙන්ශ  ශතොරතුරුෙල සුරක්ෂිතභාෙය පො 

අෙදානමට ලක් විය හ කියි. ශමොකද, ආශයෝජනයන්හිදී ශම් 
ශතොරතුරු අති ය ෙ දෙත් නිසා.  

ශම් අතර, මහ බ ැංකුශග ශෙවීම් හා පියවීම් අධයක්ෂෙරයා 
සිය ද ොණිජ බ ැංකුෙල ්රධාන විධායක නිලධාරින් ශෙත ලිපියක් 

යෙමින් දන්ො සත්ශත්, ශ්රී ලැංකා ශර්ගුෙ, ලැංකා බ ැංකුෙ, මහජන 
බ ැංකුෙ සම්බන්ධ කරමින් - ඒො එකට link කරමින්, - සථ්ාපනය 
කර සති ආසිකුඩා නම් වූ ශෙවුම් පද්ධතිය සිය දම පුද්ෙලික බ ැංකු 

ජාලයන් ශෙත ෙයාප්ත කිරීමට නියමිත බෙයි. ඒ අුවෙ 
තාෙකාලිකෙ National Payment Platform ්රියාෙලිය ඉහත 
ආයතනශයන් ෙ ලවී සති බෙ ශපනී යනො.  

ශකශසේ වුෙද, හිටපු මුදල් අමාතයෙරයා -රවි කරුණානායක 
මහත්මයා. පසුෙ විශද්  අමාතයෙරයා- ොණිජ බ ැංකු ශෙත දන්ො 

තිබුශණ් National Payment Platform ්රියාෙලිය ශෙුවශෙන් 

ශතොරතුරු සන්නිශගදන තාක්ෂණ නිශයෝිබතායතනශේ ්රධාන 
විධායක නිලධාරි මුහුන්දන් කනශ  මහතා සමතීමට කටයුතු 
කරන ශලසයි. එශසේම බහු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ක බිනේ 
පත්රිකාෙ මඟින් ශයෝිබත National Payment Platform ්රියාෙලිය 

ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුශග අධීක්ෂණයට යටත්ෙ ්රියාත්මක ෙුව සති 
බෙ ්රකා  කර තිබුණා. ඒ කියන්ශන්, රවි කරුණානායක 
අමාතයෙරයා ක බිනේ මණ්ඩලයට ද ුවම් දුන්ශන් ශම්ක මහ 

බ ැංකුශග අධීක්ෂණයට යටත්ෙ ්රියාත්මක ශෙන බෙටයි. 

ශකශසේ වුෙද, ICTA ්රධාන විධායක නිලධාරි විසින් පත් කරන 
ලද කමිුණ ොර්තාෙ -14ශදශනකුශෙන් යුතු කමිුණෙක් පත් කළා.- 

අුවෙ ශයෝිබත නෙ ්රමශගදය තුළ අධීක්ෂණ බලය මහ බ ැංකුෙට 
හිමි ශනොෙන  බෙ ශපනී යනො. රවි කරුණානායක අමාතයෙරයා 
ශමහි අධීක්ෂණය මහ බ ැංකුෙට යටත් කර තිශබනොය කියා 

්රකා  කළත්, එම ආයතනය කමිුණෙකින් නිර්ශද්  කරනො ෙරු 
කථානායකතුමනි, කිසිශසේත්ම ශමය අධීක්ෂණයට යටත් 
ශෙන්ශන් න හ  කියා. එශසේම, එෙකට මුදල් අමාතයෙරයාට 
ලිපියක් ශයොමු කරන මහ බ ැංකු අධිපතිෙරයාද ශපන්ො දී තිබුශණ්, 

ශම් නෙ National Payment Platform ්රියාෙලිය මහ බ ැංකුශග 
අධීක්ෂණශයන් ශතොර එකක් බෙයි. ඒ අුවෙ මුළුමනින්ම ක බිනේ 
මණ්ඩලයට අසතය ශතොරතුරු සපයලා තිශබනො. ඒ නිසා ශමය 

ක බිනට මණ්ඩලය පො ශනොමඟ හ රීමක් ෙනො.  

ශම් කාරණය අති ය ෙ දෙත්. ජනමාධය මඟින් ශහළිදරගවීමත් 
සමඟ ස ක කටයුතු ශමශහයුමක් තාෙකාලිකෙ නතර වී තිබුණද, -

ඒ කියන්ශන් බ ැංකු පද්ධතිය ජාලෙත කිරීම තාෙකාලිකෙ නතර 
කර තිබුණද - ජාතික ශෙවුම් පද්ධතිශේ ඩිිබටල් ශමශහයුම් බලය, 

ඒ කියන්ශන්  තමන්ට හිමි වී සත යි අදාළ සමාෙම විසින් ්රකා  

කරන තත්ත්ෙයක් යටශත් අෙදානම පහවී ශනොම ති බෙ 
ප හ දිලියි. ඒ කියන්ශන් එක් ශකොටසක අෙදානමක් අෙසන් වී 
තිබුණත්, මුළුමනින්ම ශමහි අෙදානම අෙසන් ශනොම ති බෙ තමයි 

ෙරු කථානායකතුමනි ශපන්ුවම් කරන්ශන්. 

ශම් තත්ත්ෙය තුළ ප න නඟින පහත ෙ ට දෙලට පිළිතුරු 
අදාළ අමාතයෙරයා පිළිතුරු ලබා ශදුව සත යි මම 
බලාශපොශරොත්තු ෙනො.  

01. අදාළ ඩිිබටල් ශමශහයුම් බලය ශටෝටල් ශප් සමාෙමට ලබා 
දුන්ශන් කෙර පදනමකින්ද? 

02. එම ආයතනශේ අධයක්ෂෙරුන් කවුරුන්ද? 

03. ශමම ්රියාෙලිය සඳහා අෙසාන ෙ ශයන් සලකා බ  දණු 
ශසසු සමාෙම් කෙශර්ද? ඒ කියන්ශන් අෙසානශේ shortlist 
කරන ලද සමාෙම් කෙශර්ද? 

04. ඒ සඳහා මුල සිටම සලකා බලන ලද සමාෙම් සැං්යාෙ 
කීයද? 

05. ලැංකා ක්ලියර් සමාෙම ශම් සම්බන්ධශයන් සලකා බලා 
තිශදද? එශසේ ශනොම ති නම් ටට ශහේතු ශමොනොද? 

 මා ශම් ලැංකා ක්ලියර් ෙ න කථා කරන්ශන්, එය මහ 
බ ැංකුශග ෙ ඩි ශකොටස ්හිමිකාරිත්ෙයක් තිශබන සමාෙමක් 
නිසායි. 

06. ෙුවශදුවකරුෙන්ශ  රහසයභාෙය ආරක්ෂා කිරීමටත් 
අුවම තිය ල බී සත යි කියන ශපවද්ෙලික සමාෙමට සති 
හ කියාෙ කුමක්ද? 

07. එම සමාෙම සහ ICTA ආයතනය සමඟ සති කර ශෙන 
සති ගිවිසුශම් ශකොන්ශද්සි කෙශර්ද? කියා ෙරු සමතිතුමා 
ශම් පාර්ලිශම්න්තුෙට ඉදිරිපත් කරනො සත යි මා 
බලාශපොශරොත්තු ෙනො. ශබොශහොම සත්ුතියි, ෙරු 
කථානායකතුමනි. 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරු (ආතාර්ය) හර්ෂ ද සිල්ො ම තිතුමා. 

 
 ු (ණචාර්ය) හර්  ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ෙරු අුවර දිසානායක මන්ත්රීතුමා විසින් ස්ථාෙර නිශයෝෙ 23

(2) යටශත් ජාතික ්රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු සමතිෙරයාට 
ඉදිරිපත් කර තිශබන ්ර ්නයකට නිශයෝජය සමතිෙරයා හ නවයට 
මම පිළිතුරු ලබා ශදන්න ූ දානම්, ෙරු කථානායකතුමනි.  

01 සහ 02 :  ජාතික ශෙවීශම් ශගදිකාෙක් - National Payment 
Platform එකක් - සථ්ාපනය කිරීම සඳහා රජය විසින් 
කටයුතු කරමින් සිනවන අතර, ද නට එය ස ලසුම් කිරීම 
ශතොරතුරු හා සන්නිශගදන තාක්ෂණ නිශයෝිබතායතනය - 
ICTA - හා ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුෙ විසින් සිදු කරශෙන යුව 
ලබයි. ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුෙ ශහෝ ICTA ආයතනය විසින් 
ශම් සම්බන්ධෙ Total Pay නම ති සමාෙමක් සමඟ කිසිදු 
නීතිමය ගිවිසුමකට එළ ඹ න ත. කිසිම ඩිිබටල් ශමශහයුම් 
බලයක් කිසි ශකශනකු හට ලබා දීශම් කටයුත්ත මහ 
බ ැංකුෙ විසින් ICTA ආයතනයට ලබා දී න ත. බබතුමා 
කියපු ආකාරයට යම්කිසි ශකශනකු ආයතනයකට එශහම 
බලයක් තිශබනො කියලා කියනො නම්, එශහම බලයක් 
තිශබනොය කියා කියන්න ඒ ආයතනයට කිසිම නීතිමය 
හ කියාෙක් න හ . 

03 සහ 04:  ICTA ආයතනය හා එක්ෙ National Payment 
Platform මිදුකාැංෙ පරීක්ෂා කිරීශම් කටයුතු - software 
testing - සඳහා මුලින් සමාෙම් අටක් එකඟතාෙ පළශකොට 
තිබී සති අතර, ශම් ෙනවිට සමාෙම් තුනක් ශම් සඳහා 
ඉදිරිපත් වී සති බෙ ICTA ආයතනය විසින් අප ශෙත 
සඳහන් කර තිශබනො.  

 ශමොකද, ICTA ආයතනය අයත් ෙන්ශන් අශප් 
අමාතයාැං ය යටතට ශනොශෙයි. මහ බ ැංකුෙ විතරයි අශප් 
අමාතයාැං ය යටතට එන්ශන්. ඒ ආයතන තුන තමයි, 
Transact Lanka (Pvt.) Limited, Payment Service 
(Pvt.) Limited සහ Total Pay (Pvt.) Limited. බවුන්ට 
තිශබන්ශන් මිදුකාැංෙ පරීක්ෂා කිරීශම් - software testing - 
කටයුතුයි.  

05. ශමම ජාතික ශෙවීශම් ශගදිකාෙ - National Payment 
Platform - ස ලසුම් කිරීශම් ූලලික අදියශර්දී LankaClear 
සමාෙම සමඟ ICTA ආයතනය non-disclosure 
agreement එකකට එළ ඹී සත. නමුත් National Payment 
Platformහි ශසේො සපයන්ශනකු ශලස කටයුතු කිරීම සඳහා 
LankaClear සමාෙම ඉදිරිපත් වී ශනොම ත.  

 LankaClear සමාෙම ඩිිබටල් ශමශහයුම් ්රියාත්මක 
කරන්ශන් මහ බ ැංකුශග අුවමතිය, අධීක්ෂණය සතිෙයි. 
බවුන් ශම් සඳහා තෙම මහ බ ැංකුශෙන් අෙසර ඉල්ලා න ති 
බෙ මහ බ ැංකුෙ අප ශෙත සඳහන් කර තිශබනො.  

 06 සහ 07 :    කිසිදු ශපවද්ෙලික සමාෙමකට National Payment 
Platform එක ශමශහයවීම සඳහා  අුවම තියක් ලබා දී  
ශනොම ති අතර,  කිසිදු ශපවද්ෙලික  සමාෙමක් සමඟ ශම් 
සම්බන්ධශයන් නීතයුවූලල ගිවිසුමකට එළඹ න ත.  

ශමම National Payment Platform එක ස ලසුම් කිරීශම් 
කටයුත්ත තෙමත් ූලලික අදියශර් පෙතින අතර එම කටයුතු 

අෙසන් වීශමන් අනතුරුෙ එම සිය ද කරුණු පාර්ලිශම්න්තුෙ 
හමුශග ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරුව ල ශද.  

මුළු ශලෝකයම ඩිිබටල්කරණය ෙන යුෙයක අපට ෙල් යුෙයක 

ඉන්න බ රි  බෙ ෙරු මන්ත්රීතුමා පිළිෙන්න  ඕනම. අපි ඩිිබටල් 
ආර්ථිකශේ ්රතිලාභ ලබා ෙන්නත් ඕනම. ඒ සඳහා අෙ ය ූලලය 
ශසේො සපයන අෙස්ථාෙලදී ඒ සඳහා මහ බ ැංකුශග  නි ර්ශද් , 

අෙ ය අුවමතිය සහ අධීක්ෂණය ලබා ෙත යුතු බෙ න ෙතත් ෙරු 

මන්ත්රීතුමාට ද ුවම් ශදන්න ක මතියි.  

සත්ත ෙ ශයන්ම ශමෙ නි payment platforms හුඟක් 
තිශබනො. Google Payment තිශබනො; Alipay තිශබනො; 

PayPal තිශබනො; ශම් ආදී payment platforms හුඟක් ශලෝකශේ 
තිශබනො. නමුත් අපි කරන සිය ද ශදයම න ෙතත් ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුෙ ද ුවෙත් කරලායි කරන්ශන් කියන බෙ බබතුමාට 

ශෙවරෙශයන් කියන්න ක මතියි. ශබොශහොම ස්තුතියි.  
 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරු නිශයෝජය අමාතයතුමා,   එම ්ර න්යට  ෙහාම පිළිතුරු 
ස පය ම  ශම් අෙස්ථාශගදි අපි අෙය කරනො. 
 

 ු බන්දුල ුවණවර්ධන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරු  බන්දුල ගුණෙර්ධන මන්ත්රීතුමා,  ශමොකක්ද  බබතුමාශ  
point of Order එක?  
 

 ු බන්දුල ුවණවර්ධන ෙහතා 
(மாண்புமிகு பந்துல குணவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ෙරු අමාතයතුමාශෙන් මම එක කරුණක් ද න ෙන්නට 
ක මතියි. ශමොකද, අය ෙ ය ශල්්න අෙසථ්ාශගදී හිටපු මුදල් 
අමාතය මහින්ද රාජපක්ෂ ම තිතුමා විසින් National Payment  

Platform එක පිළිබඳෙ අෙ ය ලියකියවිලි සභාෙත කර, ඉන් 

ඉක්බිති මම ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ශෙුවශෙන් ශම් පිළිබඳෙ 
ශශ්රේෂ්සාධිකරණශේ ශෙොුව කළ නඩුෙක් ශම් ෙනවිට විභාෙ 
ශෙමින් පෙතිනො. එත නදී ශ්රී ලැංකා මහ බ ැංකුශග අධීක්ෂණය 

යටශත් තිශබන ජාතික ශෙවීම් පියවීශම් පද්ධතිය ශමොනම 
ශහේතුෙක් නිසාෙත්,  මුහුන්දන් කනශ  ශහෝ ශෙනත් කිසිම 
ශපවද්ෙලික අැං ශේ ජාොරම්කරුශෙකු අතට පත්ෙන්නට ඉඩ 

ශදන්න එපාය කියන එකයි ශශ්රේෂස්ාධිකරණශයන් අපි ඉල්ලා  
තිශබන්ශන්.  

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරු නිශයෝජය අමාතයතුමාට  ඒ සම්බන්ධශයන් උත්තර 

ශදන්න පුළුෙන්ද?  
 

 ු (ණචාර්ය) හර්  ද සිල්වා ෙහතා  
(மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ෙරු මන්ත්රීතුමා, බබතුමාත්, මාත් ූලලය ක්ශෂේය ෙ න යම් 
කිසි අෙශබෝධයක් තිශබන පුද්ෙලයන් හ  නවයට රශේ මුදල් එ හාට 

ශමහාට යන ්රමශගදය - ඒ platform එක- ශකොයි ආකාරශයන් 
්රියාත්මක විය යුතුද කියන එක බබතුමා මට න ෙතත් කියන්නට 
අෙ යතාෙක් න හ . මට ඒක ශහොඳට  ශත්ශරනො. මහ බ ැංකුශග 

ූලලය මණ්ඩලශයන් තමයි ශම් සිය ද කටයුතු අධීක්ෂණය 
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ශෙන්ශන්. නමුත් ඩිිබටල් ආර්ථිකයකට අපි  ෙමන් කරනශකොට 

අපිට පුළුෙන් ශෙන්නට ඕනම, ඒ පහසුකම් සාමානයශයන් 
දුරකථනයකින් එශසේ න ත්නම් computer එශකන් ලබා ශදන්න. 
අද ශෙනශකොට බස් නවකේ එක ශෙෙන්නත් අපි අ දත් ්රමශගදයක් 
- telephone එක තිදබාම bus ticket එක ෙන්න පුළුෙන් ්රමයක්- 

පටන් ශෙන තිශබනො. ඒක අපි කවුරුත් දන්නො. Easy cash  

යනාදී ෙ ශයන් තිශබනො. නමුත් ශම් සිය දම අධීක්ෂණ කටයුතු 
මහ බ ැංකුෙ හරහා සිද්ධ විය යුතුයි. අපි නිර්මාණය කරන්නට 

ඕනම, ඩිිබ ටල් ආර්ථිකශේ ්රතිලාභ ලබා ෙන්නට පුළුෙන් විධිශේ 
ෙ ඩ කටයුතු. [බාධා කිරීමක්] 

 
 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරු බන්දුල ගුණෙර්ධන මන්ත්රීතුමා, ශම් ෙ න ොදයක්  
කරන්න අමාරුයි. [බාධා කිරීමක්] ෙරු නිශයෝජය අමාතයතුමා 

ද න් උත්තරය දුන්නාශන්. ශබශහොම සත්ුතියි.  

අමාතයාැං   නිශගදන ෙරු  එස්.බී. දිසානායක අමාතයතුමා.  

 
සෙෘද්ධි සහනාධාරය කපා හැරීෙ   සොා 
සවිබල  ැන්වීම් හා සුභසාධන හා කන්ද 
උඩර  උුෙය ිළිතබඳ අොතයතුොගය 

ප්රකාශ්ය 
சமுர்த்தி நிவாரணத்கதக் குகறத்தல் : சமூக 

வலுவூட்டல் மற்றும் நலன்புாி மற்றும் கண்டி 

மரபுாிகமகள் அகமச்சரது கூற்று 
CURTAILMENT OF SAMURDHI BENEFIT: 
STATEMENT BY MINISTER OF SOCIAL 

EMPOWERMENT AND WELFARE AND KANDYAN 
HERITAGE 

 
 ු එස්.බී. දිසානායක ෙහතා වසොා සවිබල  ැන්වීම් හා 

සුභසාධන හා කන්ද උඩර  උුෙය ිළිතබඳ අොතයතුො  
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் 

நலன்புாி மற்றும் கண்டி மரபுாிகமகள் அகமச்சர்) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of  Social 
Empowerment and Welfare and Kandyan Heritage) 

ෙරු කථානායකතුමනි,  මම පළමුශෙන්ම  බබතුමාට මශ   
බලෙත් කනොුණෙ ්රකා  කරන්නට ක මතියි. ටශේ  දිශන්ෂ ්
ගුණෙර්ධන මන්ත්රීතුමා සථ්ාෙර නිශයෝෙ  23(2)  යටශත්  සූ  

්ර න්ය සාමානය ්ර න්යක් විධියට  තමයි  අමාතයාැං ශේ 
නිලධාරින් කිගශග.  

ටශේ අපි බ ැංකු දිස්ත්රික් සභාපතිෙරු සිය ද ශදනාම ක ඳො 

තිබුණු නිසා මම කිගො,  එම ්ර න්යට පිළිතුරු දීම සඳහා කල් 
ඉල්ලන්නය කියා. ස්ථාෙර නිශයෝෙ 23(2) යටශත් ්ර න්යක්ය 
කියා මම ද නශෙන සිනවශේ න හ . ඒ ෙ න මශ  බලෙත් 
කනොුණෙ ්රකා  කරමින් ඒ කාරණය පිළිබඳෙ කථා කරන්න 

ක මතියි,ෙරු කථානායකතුමනි.                                  

මම පළමුෙන්ම  කියන්න  ඕනම, ශම් ෙසර තුළ ද නට සමිද්ධි 
සහනාධාර ලබා ෙන්නා අයශ  කිසිදු ශෙනසක් ශෙන්ශන් න හ  

කියන කාරණය. පළමුශෙනි කාරණය එයයි. අපි සමීය ක්ෂණයක් 
ආරම්භ කරලා, එහි පළමුෙන අෙධිය තමයි ශම් යන්ශන්. 

ෙරු කථානායකතුමනි, ශදශෙනි කාරණය ශමයයි. ලබන ෙසර 

තුළදී ද නට සමිද්ධි සහනාධාර ලබන කිසිශෙකු සමිද්ධි 

සහනාධාර ෙ ඩ පිළිශෙළින්, සමිද්ධි සමාජ ආරක්ෂණ ෙ ඩ 

පිළිශෙළින්, සමිද්ධි බ ැංකු ණය ෙ ඩ පිළිශෙළින්, සමිද්ධි 
වතෙශනෝපාය ෙ ඩ පිළිශෙළින්, සමිද්ධි නිොස ෙ ඩ පිළිශෙළින් හා 
සමිද්ධි ආදර්  ෙම්මාන ෙ ඩ පිළිශෙළින් කිසිම විධියකින් ඉෙත් 
වීමක් ෙන්ශන් න හ .  

තුන්ශෙනි කාරණය, සමිද්ධි සහනාධාරලාිනන් සැං්යාෙ කිසිම 
විධියකින් අඩු ශනොවීම. ද නට සමිද්ධි සහනාධාරලාිනන් 
1,425,661ක් ඉන්නො. ඒ සැං්යාෙ කිසිශසේත් අඩු ෙන්ශන් න හ . 

නමුත්, සථ්ිර ෙ ශයන්ම සහනාධාරලාිනන් සැං්යාෙ යම් කිසි 
්රමාණයකින් ෙ ඩි ශෙයි කියලා අපට ශපශනනො.  

ෙරු කථානායකතුමනි, පසුගිය රජය යටශත් අපි රුපියල් 

බිලියන 12ක් තමයි සහනාධාර හ නවයට දුන්ශන්. ද න් ශම් රජය 
රුපියල් බිලියන 42ක් ශදනො. ශම් 42න්  තයක්ෙත් අඩු ෙන්ශන් 
න හ . ඒ රුපියල් බිලියන 42ම සහනාධාර හ නවයට 

සහනාධාරලාිනන්ට යනො.  

ෙරු කථානායකතුමනි, ද න් අපි ්රදර් නය කරලා තිශබන 
ල යිස්තුෙ සමීය ක්ෂණයක ්රතිලලයක්. ෙරු මන්ත්රීතුමනි, මා ඒක 
ෙ න බබතුමාට ශෙනම කියනො. ඒ ල යිස්තුශග දමා තිශබන්ශන් 

සියයට 85යි. තෙත් සියයට 15ක් අපි තබා ශෙන තිශබනො, 
අිනයාතනා ආශෙොත් ශදන්න. ඒ නිසා ද නට ශම් ල යිස්තුෙල න ති 
සියයට 15ක් ෙහාම අිනයාතනා එක්කම සතුළට එනො. ඒ එක්කම 

යම් කිසි ෙරදක් සිද්ධ ශෙලා තිශබනො නම්, ඒ ෙරද නිෙ රදි 
කළාම ඒ අයත් සතුළට එනො. ඒ ොශ ම ශම් අතර ුවසුදුස්ශසකු 
ඉන්නො කියලා කවුරු හරි ශතොරතුරක් කිගශෙොත් ඒ ෙ න බලා ඒ 

සම්බන්ධශයන් කටයුතු කර ඒ අයත් ඉෙත් කරනො.  

මා කියන්න ක ම තියි, අෙසානශේ ශම් 1,425,661 සැං්යාෙ 
1,500,000කට ආසන්න ෙණනකට එයි කියලා. ලබන ෙසශර් ශම් 

අෙසාන පරීක්ෂණ ්රතිලලය එළියට එනශකොට සියයට 15ක, 20ක 
පමණ ්රමාණයකින් සහනාධාරලාිනන් ද නට ලබන සහනාධාර 
්රමාණශේ ශෙනස්වීම් ෙන්න පුළුෙන්. ඒ ොශ ම ශම් 

සහනාධාරලාභී ල යිස්තුෙලට අ දශතන් සියයට 15ක්, 20ක් පමණ 
සතුළු ශෙයි. ශම් කාරණය තමයි මා මුලදිම කියන්න ඕනම 
කරන්ශන්. 

ෙරු කථානායකතුමනි, මීය ළඟට ශම් සමීය ක්ෂණය පිළිබඳෙ මා 

කියන්න ක ම තියි. ශම් සමීය ක්ෂණය 2015 මාර්තු 15ෙ නි දා 
අමාතය මණ්ඩලය විසින් ෙත් තීන්දුෙක්. මම ඒ ශෙනශකොට ශම් 
අමාතයාැං ශේ සිනවශේ න හ . නමුත්, මා ශම් අමාතයාැං ය භාර 

ෙත්තාට පස්ශසේ අපි ශම් පිළිබඳෙ පළමුශෙන්ම සැං්යා ශල්්න 
විශ ේෂඥයන් එක්ක සාකච්ඡා කළා. ජනශල්්න හා සැං්යාශල්්න 
ශදපාර්තශම්න්තුශග අධයක්ෂ ජනරාල්තුමා සහ එත න සිනවන 

විදයාඥයන්, වි ේවිදයාලෙල සිනවන සැං්යා ශල්්න විදයාඥයන්, ශ්රී 
ලැංකා මහ බ ැංකුශග සිනවන සැං්යා ශල්්න විදයාඥයන්, UNESCO 
එශක් සිනවන සැං්යා ශල්්න විදයාඥයන් කියන ශම් සිය දම ශදනා 

අපි ශෙන්ො සාකච්ඡා ෙට ෙණනාෙක් ප ෙ ත්වූො. 

ෙරු කථානායකතුමනි, අෙසානශේ ශම් කාශ ත් අදහස 
වුශණ්, ද නට ශලෝකශේ තිශබන දරිද්රතාෙ ම නීශම් බහුමාන 
්රමශගදය -Multidimensional Poverty Survey System එක - 

ශම්කට සතුළු කරමු කියන එකයි. ශමය ඉතාම දියුණු 
්රමශගදයක්. ඒ ොශ ම හරිම සැංකීර්ණයි. අශප් අමාතයාැං ශේ 
සමිද්ධි සැංෙර්ධන ශදපාර්ත ශම්න්තුෙ, ජනශල්්න හා 

සැං්යාශල්්න ශදපාර්තශම්න්තුෙ හා Information and 

Communication Technology Agency - ICTA - කියන ආයතන 
සම්බන්ධ ශෙලා, ශම් ශතොරතුරු පත්රිකාෙ හ දීම, ඒ නිලධාරින් 

පුහුණු කිරීම, ඒ නිර්ණායක හ දීම, නිර්ණායකයන්ට බර ත බීම 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ආදී සිය ද කටයුතු එම ්රමශගදය හරහා ආරම්භ කළා. ඒ අුවෙ 
පත්රිකාෙ හ දුො. එය පිුණ 17කින් සමන්විතයි. එම පත්රිකාෙ -්ර න් 

පය- මම ශම් අෙසථ්ාශග සභා ත* කරනො. ටළඟට අප 

නිර්ණායක හ දුො. මම ඒ විස්තර සතුළත් ශල්්න සභා ත* 
කරනො. ටට පසුෙ බර තබන ආකාරය හ දුො. ටළඟට ශම්ො 

පිළිබඳෙ පුහුණු කළා.  

ෙරු කථානායකතුමනි, සහනාධාර අඩු අයට ෙ ඩි කිරීමක් කර 
ෙන්න තිශබනො නම්, සහනාධාර අ දතින් ඉල්ලන අය ඉන්නො 

නම් ඉල්ලන්න කියා ඉන් පසුෙ අප ගුෙන් විදුලිශයන්, 

ූපපොහිනිශයන් හා සිය දම පුෙත් පත්ෙලින් ්රසිද්ධ කළා. ශම් 
1,425,000ට අමතරෙ අටලක්ෂතිස්දහස් එකසිය ෙණනක් -ලක්ෂ 
අටහමාරකට කිේුණ ්රමාණයක්- අ දතින් ශම් සහනාධාර ඉල් දො. 

එතශකොට මුළු ෙණන ලක්ෂ 23කට කිේුණ වුණා. ෙරු 
කථානායකතුමනි, ශම් සිය ද ශදනාම  ශම් පත්රිකාෙ පිශරගො. එම 
පත්රිකාශග පිුණ 17ක් තිශබනො. බවුන් එම පත්රිකාෙ පිශරගොට 

පසුෙ එය සමිද්ධි සැංෙර්ධන නිලධාරියා විසින් අත්සන් කර 
තිශබනො; ග්රාම නිලධාරි විසින් අත්සන් කර තිශබනො; එම ෙශම් 
ෙ ඩ කරන ආර්ථික සැංෙර්ධන නිලධාරියා අත්සන් කර තිශබනො; 

ූලලස්ථාන කළමනාකරු අත්සන් කර තිශබනො; අෙසානශේදී 
්රාශද්ශීය ශල්කම්තුමා ශහෝ ශල්කම්තුමියත් ශමම පත්රිකාශග 
අත්සන් කර තිශබනො. ඒ සිය දම අය අත්සන් කර තිශබන්ශන් 

ශම් ශතොරතුරු නිෙ රදියි, සතයයි කියායි.  

ෙරු කථානායකතුමනි, ්රධාන නිර්ණායක 6ක් සහ අුව 
නිර්ණායක 29ක් යටශත් තමයි අප ශම් පත්රිකාශෙන් ශතොරතුරු 

එකතු කශළේ. ශම්ක සැං්යා ශල්්න විශ ේෂඥයන් විසින් හ දූ 
්රමශගදයක්. ඒොයින් ්රධාන නිර්ණායක තමයි, අධයාපනය, 

ශසව්යය, ආර්ථික තත්ත්ෙය, පවුල සතු ෙත්කම්, පදිැංචි නිෙශසේ 
තත්ත්ෙය හා පවුශල් ශසවභාෙයය කියන කරුණු. ශම්ො යටශත් 

අුව නිර්ණායක 29ක් තිශබනො, ෙරු කථානායකතුමනි. එම අුව 
නිර්ණායකත් එකින් එක මා කියන්නම්.  

එයින් අධයාපනය ය ටශත් ශම් කරුණු තිශබනො: 

පවුශල් කිසිම සාමාිබකයකු අධයයන ශපොදු සහතික ප 
සාමානය ශපළ දක්ො අධයාපනය ලබා ශනොම ති වීම,  ෙිහ 
ූලලිකයා 8ෙන ශශ්රේණිය සමත්ෙ ශනොම ති වීම, පාස ල් යන ෙයශසේ 

සිනවන නමුත් පාසල් ශනොයන ළමුන් සිටීම. ශම්ොට ශෙනම ලකුණු 
ල ශබන ්රමශගදයක්, විශ ේෂ බර ත බීශම් ්රමශගදයක් තිශබනො. 
ටළඟට, ශසව්ය යටශත් තිශබනො, පවුශල් සාමාිබකයකු දීර්  

කාමේන ශරෝෙයකින් ශප ළීම, පවුශල් සාමාිබකයකු ආබාධිත 
තත්ත්ෙශේ සිටීම. ශම්ොටත් විශ ේෂ බර ත බීශම් ්රමයක්, ලකුණු 
ශදන ්රමයක් තිශබනො.  

ආර්ථික තත්ත්ෙය යටශත් ශම් කරුණු තිශබනො: 

ඒක පුද්ෙල වියදම රුපියල් 5,500ට අඩු වීම, ඒක පුද්ෙල 
ආදායම රුපියල් 6,000ට අඩු වීම, ආහාර පරිශභෝජනය සඳහා -
කමම බීම සඳහා-  ණය ලබා තිබීම, ශසව්ය පහසුකම් එශහම 

න ත්නම් ශදත් ශහේත් ලබා ෙ නීමට  ණය  ලබා තිබීම. ශමන්න ශම් 
තත්ත්ෙ  තිශබනොද  කියලා ශතොරතුරු ලබා ෙන්නො. ඒොටත් 
ලකුණු ල ශබනො. 

ටළඟට, ෙත්කම් යටශත් ශම් කරුණු තිශබනො: 

ඉල් දම්කාර පවුලට පදිැංචිය සඳහා අයිති නිෙසක් ශනොතිබීම,  

පදිැංචි නිෙසට අමතරෙ තෙත් නිෙසක් ශහෝ ශෙොඩන ඟිල්ලක් 
ශනොතිබීම.  අක්කර 0.5කට ෙ ඩි ඉඩමක් ශනොතිබීම, අක්කරයකට 
ෙ ඩි මඩ ඉඩමක් ශනොතිබීම,  අශනකුත් ෙත්කම් යටශත් පාප දි, 

යතුරු ප දි, සූ්ලටර් හ ර ශෙනත් තැංතල  ෙත්කම් ශනොතිබීම, ෙිහ 
උපකරණ යටශත් ගුෙන් විදුලි, ූපපොහිනි, විදුලි පැංකා, ජැංෙම 
දුරකථන, පරිෙණක (රු.10,000 අඩු) හ ර ශෙනත් උපකරණ 

ශනොතිබීම, ශපෝරමශේ අැංක 7 යටශත් 7C හි සති යන්  හා 
උපකරණ ශනොතිබීම, සත්ෙ පාලනය හා ජලවතවි ෙොෙ යටශත් 
එළශදුවන් 10කට අඩුශෙන් ඉන්නො නම්, එළුෙන් 20ට, කුකුළන් 

50ට, තාරාෙන් 50ට අඩු සැං්යාෙක් ඉන්නො නම් ඒොටත් ලකුණු 
ල ශබන ්රමයක් තිශබනො.  

 
 ු ටී. රංජිත් ද ගස යිසා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ෙරු කථානායකතුමනි, ප හ දිලි කර ෙ නීමක් කර ෙන්න 

පුළුෙන්ද? 

 
 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමා අෙසන් කරන තුරු ඉන්න. එවිට 
එතුමාටත් ශල්සියි, බබතුමාටත් ශල්සියි. 

 

 ු එස්.බී. දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ෙරු කථානායකතුමනි, ටළඟට නිෙස යටශත් ශම් කරුණු 
තිශබනො.  

ඉල් දම්කරු පදිැංචි නිෙස ප ල්පත්, මුඩුක්කු, ශප්ලි/ලයින් 

කාමරෙල පදිැංචිෙ සිටීම, පදිැංචි නිෙශසේ බිත්ති ම නවෙල්, ම නව, ලමලි, 

ටකරන්, ශපොල්අතු, තල් අතු ආදිය වීම, ශෙබිම ම නව, ෙ ලි ආදිය 
වීම, ෙහල ටකරන්, ශපොල්අතු, පිදුරු ආදිශයන් සමන්විත වීම,  

නිදා ෙ නීමට පමණක් ශෙන් වූ එක් කාමරයක් තිබීම,  ශෙබිම 
ෙර්ෙලලය ෙර්ෙ අඩි 500ට අඩු වීම, පරිශභෝජනය සඳහා පිරිසිදු 
ජලය ලබා ෙ නීමට ශනොහ කි වීම, නිසි ෙ සිකිළි පහසුකම් 
ශනොතිබීම හා ආශලෝකය ලබා ෙ නීම සඳහා භූමි ශතල් ෙ නි  ්රම 

භාවිතය. 

ටළඟට, පවුශල් ශසවභාෙය යටශත් ශම් කරුණු තිශබනො: 

දිනකට එක් ආහාර ශගලක් පමණක් ලබා ෙ නීම, සතියකට 

එක් ෙරක් ශහෝ මස,් මාළු, කිරි, බිත්තර පරිශභෝජනය කිරීශම් 
හ කියාෙ ශනොතිබීම,  මාස හයකට එක් ෙරක් ශහෝ පවුශල් අයට 
සඳුම්-ප ලඳුම් ලබා ෙ නීශම් හ කියාෙක් න ති වීම, ශපවද්ෙලික 

වෙදය මධයසථ්ානෙලින් ශබශහත් ෙ නීමට හ කියාෙක් ශනොම ති 
වීම. ශම් කරුණු හරහා විශ ේෂ බරත බීම් තිශබනො. හ න්සා  
ොර්තාෙට සතුළත් කිරීම සඳහා මම ශම් කරුණු මීය ට කලින් 

සභාෙත කළා.   

ෙරු කථානායකතුමනි, ලකුණු අුවෙ ශම් ශත්රීම ද න් කරලා 
තිශබනො. ශමත න සියයට 85යි ඉන්ශන්. ශම් ශත්රීශමන් පසශ්සේ 
ශම් ල යිස්තුශග න ති තෙ සියයට 15ක් සතුළු ශෙනො. යම් 

ශකශනකුට ෙරදක් ශෙලා තිශබනො නම් ඒක නිෙ රැදි කරයි. 
්රාශද්ශීය ශල්කම්තුමා ශහෝ තුමිය ඒ ොශ ම එත න ඉන්න 
ෙණකාධිකාරිතුමා ශහෝ තුමිය ඒ ොශ ම ස ලසුම් අධයක්ෂෙරයා, 

517 518 

[ෙරු එස්.බී. දිසානායක මහතා] 

————————— 
*  පුස්තකාලග  තබා ඇත. 
*  நூனிகலயத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ූලලස්ථාන කළමනාකාරෙරයා සහ සමාජ ශසේො නිලධාරියාශෙන් 

සමන්විත කමිුණෙකින් ශම් කටයුත්ත කරනො. ඕනමම ශකශනකුට 
පුළුෙන් ඒ අය ශෙත අිනයාතනයක් කරන්න. ඒ පිළිබඳෙ ඒ අය 
පරීක්ෂණයක් කරලා ඒ ෙ රැද්ද නිෙ රැදි කරයි. ඒ ොශ ම කාට හරි 
ෙ රැදි විධියට ශම් සහනාධාරය දීලා තිශබනො නම්, ඒ පිළිබඳෙ 

නිර්නාමිකෙ ශහෝ ්රාශද්ශීය ශල්කම්තුමාශ  ්රධානත්ෙශයන් 
තිශබන ආයතනයට ලියලා ය ගශෙොත්, ඒකත් ඒ අය නිෙ රැදි 
කරලා ශදයි.   

ශම් ශත්රීශමන් පස්ශසේ අපි ශදස ම්බර් ශෙනශකොට 
සහනාධාරලාිනන්ශ  ල යිස්තුෙ එළියට දානො. එහිදී 
සහනාධාරලාිනන් ්රමාණය නවකක් ෙ ඩි ශෙයි; ශම් මුදල 

සම්පූර්ණශයන්ම ශෙශෙයි; කිසියම් ෙරදක් ශෙලා තිශබනො නම් 
ඒක නිෙ රැදි කරලා තිශයයි.           

ෙරු කථානායකතුමනි, එත නත් ෙරදක් තිශබනො නම් අශප් 

අමාතයාැං ශයන් සහ සමිද්ධි සැංෙර්ධන ශදපාර්තශම්න්තුශෙන් 
පත් කරලා තිශබන විශ ේෂ ශකොමිනවයට ඒ අයට අිනයාතනා 
කරන්න පුළුෙන්.  

ෙරු කථානායකතුමනි, ශම් සහනාධාරෙලින් මිනිසුන්ශ  

දුප්පත්කම න ති කරන්න පුළුෙන් ශෙයි කියලා අපි කෙදාෙත් 
කල්පනා කශළේ න හ . හ බ යි, අද ශෙන ශකොට ෙරු 
කථානායකතුමනි, ශම් ෙයාපාරයට ශබොශහොම  ක්තිමත් බ ැංකු 

ජාලයක් තිශබනො. ශම් ෙයාපාරයට වි ාල මුදලක් තිශබනො. 
බ ැංකු 1,074ක් තිශබනො. බ ැංකු මහා සැංෙම් 331ක් තිශබනො. ඒ 
ොශ ම  ක්තිමත් සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලක් තිශබනො. නිොස 

අරමුදලක් තිශබනො. ඒ ොශ ම වි ාල ආයතනික ෙයුහයක් 
තිශබනො. 

ෙරු කථානායකතුමනි, පසුගිය කාලශේ සමිද්ධි 

සහනාධාරලාිනන්ශ  අෙ යතා, බවුන්ශ  රුචිකත්ෙය, බවුන්ශ  
වතෙන තත්ත්ෙය  ශෙනස් ශෙන ශකොට, ඒකට සමිද්ධි බ ැංකු 
ෙයාපාරශේ ණය දීම, මේසිැං දීම, උකස් දීම ෙ නි ශද්ෙල් ශකරුශණ් 

න ති නිසා අද ශෙලා තිශබන්ශන්, ෙම්මානෙල වි ාල ෙ ශයන් 
ගිනි ශපොමේකරුෙන් සහ ගිනි ශපොමේ උකසක්රුෙන් පිරිලා ඉන්න 
එකයි. ඒ  නිසා ශම් අිනශයෝෙය අපි භාර අරශෙන  තිශබනො. ශම් 
අිනශයෝෙයට අපි මුහුණ ශදන්න යනො. අපි මේසිැංෙලට, 

උකසේලට, ක්ෂණික ණයෙලට, සතිපතා ණයෙලට, දිනපතා 
ණයෙලට යන්න බලාශපොශරොත්තු ශෙනො. 

ඒක නිසා අපි ෙරු මන්ත්රීෙරුන්ට කියන්න ක ම තියි, ශම් 

බ ැංකුශග මුදල් තිශබනො කියලා. ශම් බ ැංකුෙලින් ශම් අයට 
අෙ ය ්රා ධනයයි ලබා ශදන්න ඕනම. ඒ ්රා ධනය දීලා ශම් 
අයශ  ආර්ථිකය ශෙොඩන ඟීම සඳහා බ ැංකු ෙයාපාරයත් එක්ක 

එකතු ශෙන්න. අපට ශම් සමිද්ධි ෙයාපාරශයන් අඩු 
ආදායම්ලාිනන්ශ  ආර්ථිකය ඉහළ නැංෙන්න  ක්තිය තිශබනො. 
ඒ සඳහා අපි එකතු ශෙලා ෙ ඩ කරමු. 

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශබො ශහොම ස්තුතියි, ෙරු සමතිතුමා. ටශේ ශම් ්ර ්නය ඉතා 
තදින් පාර්ලිශම්න්තුෙ තුළ මතු වුණා. ෙරු මන්ත්රීෙරුන්ට ශම් 
සම්බන්ධශයන් ප හ දිලි කරෙ නීමක් අෙ ය නම්, ෙරු සමතිතුමා 
ඒ සඳහා ූ දානම් ද?  

 

 ු එස්.බී. දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

බග. මම ූ දානම්. 

 ු දිගන් ් ුවණවර්ධන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ෙරු කථානායකතුමනි, ෙරු සමතිතුමා ශම් සම්බන්ධශයන් 
ශහොඳින් ප හ දිලි කළා. ෙරු සමතිතුමනි, නමුත් ඉතා ප හ දිලිෙ  
එක ්ර ්නයක් මතු ශෙනො. බබතුමාත් පිළිෙත්තා, යම් යම් අය 

ශම් සහනාධාරශයන් ක පී යනො කියලා. ඒ අයට අිනයාතනය කළ 
හ කියි. නමුත්, අිනයාතනය කිරීශම්දී ්රාශද්ශීය ශල්කම් කාර්යාලය 
න ෙත ඒ සහනය ලබා ශනොශදන තත්ත්ෙයක් තමයි ශබොශහෝ විට 

ශම් ්රියා මාර්ෙය තුළ සිද්ධ ශෙන්ශන්. ඒ නිසා බබතුමා සඳහන් 
කළ විශ ේෂ අමාතයාැං  කමිුණෙක් තිශබනො නම්, එය ්රසිද්ධියට 
පත් කරන්න. මම කරන ඉල්මේම ඒකයි. මහජන නිශයෝිබතයන් 
හ නවයට ෙරු මන්ත්රීතුමන්ලාටත්, පාර්ලිශම්න්තුෙට හා රටටත් ශම් 

ූ ය ප හ දිලි කරන්න. බබතුමා ප හ දිලි කළා ශම් ූ ය. අද 
තමයි ශම් ූ ය ප හ දිලි කරුව ල බූශග. ශම් ූ ය පිළිබඳෙ 
ප හ දිලි කරන අෙස්ථාෙක් ෙරු මන්ත්රීතුමන්ලාට ලබා දීම මා 

හිතන හ නවයට ඉතාම ෙ දෙත්.   

අශප් රශේ දුප්පත්ම මිනිසස්ු ෙ න බබතුමාත් දන්නො; අපත් 
දන්නො. ශම් දුප්පත් මිනිසුන්ට තිශබන එකම ආරක්ෂාෙ ශම් 

සහනාධාරයයි. ඒ සහනාධාරශයන් යම් යම් අය ක පී යන ්රමශගද  
හදනො නම්, මහජන නිශයෝිබතයන් හ නවයට අපි කාටත් ඒක 
්ර න්යක්. ඒ නිසා ශම් ෙ න ප හ දිලි කරන්න. මම ඒ ඉල්මේම 

පමණයි බබතුමාශෙන් කරන්ශන්.  

 
 ු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ෙරු කථානායකතුමනි,- 

 
 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරු අුවර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමනි, අපි ශම් ෙ න ෙරු 
සමතිතුමාශෙන් ප හ දිලි කිරීමක් කරෙනිමු. එතශකොට ශල්සියි. 

මම බබතුමාට කථා කරන්න අෙස්ථාෙක් ශදන්නම්.  

 
 ු එස්.බී. දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ෙරු කථානායකතුමනි, ෙරු දිශන්ෂ් ගුණෙර්ධන මන්ත්රීතුමා 
ඉදිරිපත් කරපු කාරණය ඉතාම ෙ දෙත්. ශම් පිළිබඳ ශතොරතුරු 
සතුළත් විශ ේෂ පත්රිකාෙක් අපි බබතුමන්ලා අතට පත් කරන්නම්. 

ඒ ොශ ම බබතුමා කියපු, අමාතයාැං  මේටමින් තිශබන විශ ේෂ 
කමිුණෙ පිළිබඳෙ අපි සිැංහල, ශදමළ පුෙත් පත්ෙල පිුණෙක විශ ේෂ 
ද න්වීමක් දාන්න ස ලසුම් සකස් කරමින් ඉන්නො. ඒ ොශ ම 

බබතුමාට මම කියන්න ක ම තියි, ශම් ූ ය නිසා සහනාධාර 
ල ශබන අය ක පිලා යන්ශන් න හ  කියලා. ශමොකද, අපි සියයට 
15ක් අශත් තියාශෙනයි ඉන්ශන්. ඒ නිසා ශම් අිනයාතනා පටන් 

ෙත්ත ෙමන් සියයට 15ක පිරිසක් ශම් ්රියාදාමය සතුළට එනො. 
ෙ රැදි විධියට සහනාධාර ලබන අය ඉන්නො නම්, ඒ ොශ  අය 
ඉෙත් ශෙනො. ඒ ශෙුවෙට අ දත් අය සතුළට එනො. ඒ නිසා, 
සත්තටම ්රාශද්ශීය ශල්කම් හා ශම් කමිුණෙ ඒ සහනාධාර ලබන 

අයශ  නම් කපන්න ශනොශෙයි ඉන්ශන්. අපට අෙ ය ඉතිරි  
සියයට 15ක පිරිස ෙහාම සතුළත් කර ෙන්නයි.     සියයට 15ක - 
20ක අතර ්රමාණයක දීමනාෙල ශෙනසක් ශෙයි. ඒ ොශ ම 

අ දතින් සියයට 15ක්, 20ක් ශම් ්රියාදාමයට සතුළත් ශෙයි. 

ශමොකද, සත්තටම සුදුසුකම් තිශබන සියයට 10ක්, 15ක් 
එළිශේ ඉන්නො. 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීය ළඟට,  ෙරු රැංිබත් ද ශසොයිසා මන්ත්රීතුමා. ටට පසුෙ නිමල් 
ලාන්සා නිශයෝජය අමාතයතුමා. ටටත් පසුෙ, ෙරු අුවර කුමාර 
දිසානායක මන්ත්රීතුමා. න ඟී සිනව පිළිශෙළටයි මා අෙස්ථාෙ 

ශදන්ශන්.  

 

 ු ටී. රංජිත් ද ගස යිසා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
ෙරු කථානායකතුමනි, ෙරු අමාතයතුමාශ  කරුණු ප හ දිලි 

කිරීමට අපි ශබොශහොම සාෙධානෙ සහුම් කන් දුන්නා. අපශ  ද න 
ෙ නීම සඳහායි ශම් විමසීම කරන්ශන්. ද න් ශම් ෙරු සභාශගදී ෙරු 
අමාතයතුමා ්රකා  කරන්න ශයදුණා, අඩු ආදායම් ලාිනන් සවිබල 
ෙ න්වීම සඳහා,  ක්තිමත් කිරීම සඳහා ණය මුදල් ලබා දීශම් 
්රමශගදයක් ශම් තුළ තිශබනො, ඉන් ඉෙත් ෙන්ශන් න හ  කියන 
කාරණය. සමිද්ධි ෙයාපාරය ආරම්භශේ ඉඳලාම ඒ තත්ත්ෙය 
තිබුණා. පසුගිය 1994 රජය කාලශේ සමිද්ධි ෙයාපාරශේ 
ූලලිකයකු හ නවයට බබතුමා කටයුතු කළා. ශම් ෙයාපිතිය තුළ 
ජනතාෙ වි ාල ්රතිලාභ ල බුො. අශප් අමාතයතුමා එය 
ශහොඳාකාරෙම දන්නො. ෙරු අමාතයතුමනි, ශම් අ දත් තත්ත්ෙය 
තුළ සමිද්ධි ෙ ඩසටහශන් ණය ලාිනන්ශ  ණය ශපොමේ 
අුවපාතිකය ඉතාම අඩු ්රමාණයක සිට සියයට 14ක ්රමාණය 
දක්ො ෙ ඩි ශෙලා තිශබනො ශන්ද කියන ්ර ්නයට පිළිතුරයි මට 
බබතුමාශෙන් ද න ෙන්න තිශබන්ශන්. 

 

 ු එස්.බී. දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 
ෙරු කථානායකතුමනි, එතුමා ඉතාම ෙ දෙත් ්ර ්නයක් 

සහුශග.  ෙරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට මා පිළිතුරක් ශදන්න 
ක ම තියි.  පසුගිය කාලශේ ශපොමේ න ති ණය දුන්නා. ඒ ොශ ම 
සියයට 2 ශපොලියට ණය දුන්නා. ෙරු කථානායකතුමනි, මතක 
තියාෙන්න ඕනම ඒ සිය ද සල්ලි අශප් ආණ්ඩුශග  සල්ලි ශනොෙන 
බෙ. ඒ සල්ලි දුප්පත් මිනිසුන්ශ ම සල්ලියි. ෙරු මන්ත්රීතුමනි, අප 
ශමය 1995 ෙර්ෂශේදී පටන් ෙත්ශත් මාසයකට සියයට 3 
ශපොලියටයි. ඒ ශෙලාශග ග්රාමින් බ ැංකුශග මාසික ශපොලිය සියයට 
6යි. ඒ ශෙලාශග ස ම්යමැං - ශඩොන් ක්ෂුද්ර ූලලය බ ැංකු ෙයාපාරශේ 
මාසික ශපොලිය සියයට 4.5යි. ඒ ශෙලාශග චීනශේ People's 
Commune Societies හි මාසික ශපොලිය සියයට 5යි, සියයට 5.5යි. 
මම ඒ ශෙලාශග මිරත්න ම තිතුමාශෙන් සහුො, "සයි ශපොලිය 
මාසයකට සියයට 3ක් කරන්ශන්?" කියලා.  එය සියයට 2ක් 
කරන්න කියා මම කිගො, ෙරු කථානායකතුමනි. අද අපි එය 
සියයට 2 දක්ො ශෙන විත් තිශබනො. එතුමා කිගො, "න හ , 
න හ . ශම්ො, දුප්පත් මිනිසුන්ශ  සල්ලි. ශම්ො ඒ මිනිසුන්ටමයි 
ශදන්ශන්.   ශම්ො ශෙනත් කාශ ෙත් සල්ලි ශනොශෙයි. ඒ 
මිනිසුන්ශ  සල්ලි. ඒ බ ැංකුශග ශපොලිය ඒ මිනිසුන්ටමයි යන්ශන්. 
ඒ නිසා ශමය අඩු කරන්න හිතන්න එපා. අපි ශම් ශපොලිය 
සැංසන්දනය කරන්ශන් ෙශම් ගිනි ශපොමේකාරයාත් එක්කයි. ගිනි 
ශපොලිය දෙසට සියයට 5යි; සියයට 4යි.  මාසයට සියයට 20යි. 
ඒකත් එක්ක තමයි අපි සැංසන්දනය කරන්ශන්. අපට තරෙය 
තිශබන්ශන් ගිනි ශපොමේකාරයාත් එක්කයි. ඒ නිසා ශම් බ ැංකුෙට 
හානි කරන්න එපා. ශම් බ ැංකුශග තිශබන දුප්පත් මිනිසුන්ශ  
සල්ලි ඒ මිනිසුන්ටම ශදනො. ඒ මිනිසුන්ශෙන් ෙන්නා ශපොමේ ඒ 
මිනිසුන්ටම ල ශබනොඅ කියා. ශලෝකශේම ක්ෂුද්ර ණය සැංස්කිතිය 
තුළ තිශබන ්රමශගදය ශම්කයි කියන එක මම බබතුමාට කියන්න 
ක ම තියි, ෙරු මන්ත්රීතුමා.  

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරු නිමල් ලාන්සා නිශයෝජය අමාතයතුමා. 

 ු ටී. රංජිත් ද ගස යිසා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ෙරු කථානායකතුමනි,  ප හ දිලි කර ෙ නීමක් -  
 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරු මන්ත්රීතුමා, කාලය පිළිබඳෙ අද ශලොකු ්ර න්යක් 

තිශබනො. මම බබතුමාට අෙස්ථාෙ ශදන්නම්. 
 

 ු නිෙල් ලාන්සා ෙහතා වස්වගද්ශ් ක යුතු නිගයෝාය 
අොතයතුො  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா - உள்நாட்டலுவல்கள் பிரதி 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Nimal Lanza - Deputy Minister of Home Affairs) 

ෙරු කථානායකතුමනි, ෙරු අමාතයතුමා ඉදිරිපත් කරපු 
කාරණා මම ශහොඳින් අසාශෙන සිනවයා.   

එතුමා කිගො, නිර්ණායක 16ක් යටශත් තමයි ශම් සමීය ක්ෂණය 

කශළේ කියලා.  
 

 ු එස්.බී. දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

්රධාන නිර්ණායක 6ක් සහ අුව නිර්ණායක 29ක් යටශත්.  
 

 ු නිෙල් ලාන්සා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

එතශකොට බබතුමා මට ප හ දිලිෙ කියන්න,  G.C.E. O/L 

pass වුණු ළමශයක් ශෙදර හිනවශයොත්, අනිොර්යශයන්ම ඒක 

සමිද්ධිය ලබා ෙ නීමට ුවසුදුසුකමක් ශෙනොද කියලා. අපි 
අධයාපනය සඳහා ්රමු්තාෙ ශදන විට බබතුමන්ලාශ  
නිර්ණායකයක් තිශබනො, G.C.E. O/L pass නම් සමිද්ධිය ලබා 

දීශම්දී ලකුණු අඩු ශෙනො කියලා. මහජන ආධාර ලබා ෙන්නො 
නම්, අනිොර්යශයන්ම ඒ මහජන ආධාරයත් එකතු කරලා ලකුණු 
කපනො.  

 

 ු ලක් ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ෙරු කථානායකතුමනි, මම ශයෝජනා කරනො, මන්ත්රීෙරුන්ට 
workshop එකක් පෙත්ෙමු කියලා.  We can have a workshop. 

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බග, ඒක තමයි. අපි ශෙනම ෙ ඩ මුළුෙක් පෙත්ෙමු.   
 

 ු නිෙල් ලාන්සා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ටළඟට, ශම් දුප්පත් මිනිස්සුන්ශ  රුපියල් පහ, දහය, 

පහශළොෙ එකතු කරලා හදා ෙත්ත අරමුදලක් තමයි සමිද්ධි 
බ ැංකුශග තිශබන්ශන්. ක්ෂුද්ර ූලලය ණය ශලොකු ශපොලියකට 

ශදනො කියලා ඒක ශම්කත් එක්ක සැංසන්දනය කරලා හරි 
යන්ශන් න හ . සියයට 8ක් කියන එකත් ඒ මිනිසුන්ට ෙ ඩියි. මම 
ෙරු සමතිතුමාට ප හ දිලිෙ කියනො, සමිද්ධිය නම් කපන්න 

යන්න එපා කියලා. අපි ආණ්ඩුෙක් විධියට ශහොඳටම නා ශෙනයි 
ඉන්ශන්. තෙත් නා ෙන්න නම් හදන්න එපා. ඒ ොශ ම ශපොලිය 
ෙ ඩි කරන්නත් එපා. ශමොකද, ශම් දුප්පත් මිනිස්සු සියයට 8 
ශපොලිය ශෙෙන්ශන්ත් අමාරුශෙන්.  
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 ු එස්.බී. දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ෙරු කථානායකතුමනි, එතුමා ශම් ්ර න්ය ශත්රුම් ෙත්ශත් 
න හ . ශපොලිය ෙ න මම කියපු කාරණය ශත්රුම් ෙත්ශත් න හ . 
Grameen Bank එක ෙ න, People's Commune Societies ෙ න, 

Samyang-dong Bank එක ෙ න කියපු ඒො එතුමා ශත්රුම් 
ෙත්ශත් න හ . ඒකයි එතුමා එශහම කියන්ශන්. මම ඒක එතුමාට 
ප හ දිලි කරලා ශදන්නම්.  

ෙරු කථානායකතුමනි, ලකුණු 100ක් තිශබනො. අශපොස 
(සාමානය ශපළ) සමත් ශකශනකුට හම්බ ශෙන්ශන් ඒ ලකුණු 
සියශයන් එක ලකුණයි, න ත්නම් එකහමාරයි. ඒ නිසා උසස ්ශපළ 
සමත් ශෙලා හිනවයා කියලා, සාමානය ශපළ සමත් ශෙලා හිනවයා 

කියලා සමිද්ධිය ක ශපන්ශන් න හ . එත න ලකුණක් පිළිබඳ 
්ර න්යක් තමයි තිශබන්ශන්.  

 
 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, ශබොශහොම ස්තුතියි.  

මීය ළඟට, ෙරු අුවර දිසානායක මන්ත්රීතුමා.  බබතුමා කථා 
කරනොද?  අපට ශෙලාෙ පිළිබඳෙත් ්ර ්නයක් තිශබනො. 

 
 ු අනුර දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අෙ ය න හ , ෙරු කථානායකතුමනි.  

 
 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. ශබොශහොම ස්තුතියි. අපි අද ශම්ක ශමත නින් 

නෙත්ෙමු. අපි workshop එකක් තියමු. අද දෙශසේ ෙ දෙත් ෙ ඩ 
කටයුතු රාශියක් තිශබනො.  

 
 ු ලක් ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම ශයෝජනා කරනො, මන්ත්රීෙරුන්ට විශ ේෂ ෙ ඩසටහනක්- 
[Interruption.]  We will have a workshop. 

 
 ු එස්.බී. දිසානායක ෙහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

ෙරු සභානායකතුමාශ  තීරණයට මමත් එකඟයි.  
විශ ේෂඥයන් ශෙන ල්ලා ෙ ඩ මුළුෙක් පෙත්ෙමු.  

 
 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, ශමතුමා ෙ ඩ මුළුෙක් පෙත්ෙන්න ල හ සත්ියි. ඒක 
ඉතා ඉක්මනින් කරමු. 

 
 ු ලක් ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ෙරු කථානායකතුමනි,  සිය ද මන්ත්රීෙරුන්ට workshop එකක් 
පෙත්ෙමු කියලා මම ශයෝජනා කරනො.  

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක ෙඩා ශහොඳයි. එස්.බී. දිසානායක සමතිතුමාත් එකඟ 
වුණා. ඒක ඉක්මනින් පෙත්ෙන්න.  

මීය ළඟට, ෙර්රසාද ්ර න්යක්, ෙරු අිබත් පී ශපශර්රා ම තිතුමා.  

 
වරප්රසාද  පාර්ලිගම්න්තු ෙන්ත්රීවු 

පාර්ලිගම්න්තුග  ග ෞරවය  හානි වන පරිදි 

හැසිරීෙ   
சிறப்புாிகம: பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

பாராளுமன்றத்தின் தகளரவத்கதக்  

களங்கப்படுத்தும் வககயில் 

நடந்துதகாண்டகம    
PRIVILEGE:  UNRULY BEHAVIOUR OF MEMBERS 

OF PARLIAMENT DAMAGING DIGNITY OF 
PARLIAMENT 

 

 ු අජිත් පී. ගපගර්රා ෙහතා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபதரரா) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

ෙරු කථානායකතුමනි, මා ෙර්රසාද ්ර න්යක් න ඟීමට අෙසර 

පතනො. 2017 ජූලි මස 28 ෙන දින ශමම පාර්ලිශම්න්තුෙ තුළ 
කටයුතු සිදු කර ශෙන යාශම්දී බාධා සිදු වුණා. මන්ත්රීෙරු 
කණ්ඩායමක් සභාෙ ම දට ප මිණ කටයුතුෙලට බාධා කළා. ඒ 

අෙස්ථාශගදී ෙරු කථානායකතුමාට සභාෙ කල් ත බීමට සිදු වුණා.  

එශසේ කල් ත බීශමන් පසුෙ, ශමම පාර්ලිශම්න්තුශග ෙරු 
මන්ත්රීෙරයකු ෙන ෙරු පියැංකර ජයරත්න මන්ත්රීතුමා කථානායක 
පුුණශග ොඩි වුණා. ඒ ොශ ම ෙරු මහින්දානන්ද අ දත්ෙමශ  
මන්ත්රීතුමා පාර්ලිශම්න්තුශග මහ ශල්කම්ශ  පුුණශග ොඩි වී සභාෙ 
ක ඳවීශම් සීුවෙ නාද කළා. ඒ ොශ ම කුමාර ශෙල්ෙම සහ ොමිණී 
ශලොකුශ  යන මන්ත්රීතුමන්ලා පාර්ලිශම්න්තුශග සහකාර මහ 
ශල්කම් සහ නිශයෝජය මහ ශල්කම්තුමන්ලාශ  පුුණෙල ොඩි වුණා. 
ඒ ොශ ම ෙරු ්රසන්න රණතුැංෙ මන්ත්රීතුමා ජනාධිපතිතුමා 
ශෙුවශෙන් ශෙන් ශකොට සති පුුණශග ොඩු වුණා. එශසේ ශකොට 
පාර්ලිශම්න්තුෙ බ රෑරුම් ශලස අශෙවරෙයට පත් ෙන ශලස 
කටයුතු කළා. ඉන් පසුෙ එදිනම ශම් පාර්ලිශම්න්තුශග ෙරු මන්ත්රී, 
ෙරු රැංිබත් ද ශසොයිසා මන්ත්රීතුමා මාධය ශෙත ්රකා  කරමින්, 

බවුන් එශසේ කණ්ඩායමක් ශලස ්රියා කරන ලද බෙත්, එශසේ 
කණ්ඩායමක් ශලස ්රියා කරන ලද්ශද් පාර්ලිශම්න්තුශග තත්ත්ෙය 
පහත ශහළීම සඳහා ශච්තනාන්විතෙ බෙත් ්රකා  කළා.  

ෙරු කථානායකතුමනි, ශමම තත්ත්ෙය ඉතාම නරකයි. ශමම 
තත්ත්ෙය තුළ ශමම ෙරු මන්ත්රීෙරුන්ශ  හ සිරීම හරහා ෙර්රසාද 
කඩ වීශම් තත්ත්ෙයක් මතු ශෙලා තිශබනො. ඒ නිසා 
පාර්ලිශම්න්තු (බලතල හා ෙර්රසාද) පනශත් උපශල්්නශේ “ආ” 
ශකොටශසේ 4, 5, 6 සහ 7 යටශත් ද ක්ශෙන ෙ රැදි සිදු වී සති බෙ මා 
ශෙවරෙශයන් බබතුමාට ශපන්ො ශදනො. එශසේ ශහයින්, ශමම 
තත්ත්ෙය පිළිබඳෙ ශසොයා බලා ොර්තා කිරීමට ඉල්ලා සිනවනො. ඒ 
ොශ ම නීතිපති එශරහිෙ සමරක්ශකොඩි 57 නෙ නීති ොර්තා 412 
නඩු තීන්දුශග ද ක්ශෙන ූලල ධර්මය ශකශරහි මා ෙරු සභාශග 
අෙධානය ශෙවරෙශයන් ශයොමු කරෙනො. ඒ අුවෙ, සභා ෙර්භශේ 
කටයුතු අෙසන් කිරීශමන් පසුෙ වුෙද ශමශසේ මන්ත්රීෙරුන් 
ශච්තනාන්විතෙ සභාශග ශෙවරෙය පහත ශහළන ආකාරයට 
හ සිරීම මඟින් බවුන් ඉහත සඳහන් කළ ෙ රැදි කළ බෙ මා කියා 
සිනවනො. ඒ පිළිබඳෙ පරීක්ෂා ශකොට ොර්තා කරන ශලස මා 
ශෙවරෙශයන් අය ද සිනවනො. 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි, මම ශමය ෙර්රසාද පිළිබඳ කමිුණෙට ශයොමු කරන්නම්. 
[බාධා කිරීම්] ඒක එතුමාශ  අයිතියක්.  

 

 ු දිගන් ් ුවණවර්ධන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ෙරු කථානායකතුමනි, - 

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරු දිශන්ෂ් ගුණෙර්ධන මන්ත්රීතුමා. 

 

 ු දිගන් ් ුවණවර්ධන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මම ශම් කථා කරන්ශන් කාශෙෙත් අයිතියක් න ති කරන්න 
ශනොශෙයි.  

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බබතුමාට අෙසථ්ාෙ දුන්ශන් ඒක තමයි. 
 

 ු දිගන් ් ුවණවර්ධන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ෙරු මන්ත්රීතුමන්ලා පිරිසකශ  නම් සඳහන් කරමින් ශමශලස 
ෙර්රසාද ්ර න්යක් ශෙශනන්න නම්, පළමුෙ Substantive Motion 
එකක් ශෙශනන්න ඕනම. එශහම තමයි ස්ථාෙර නිශයෝෙෙල 

තිශබන්ශන්.   

ෙරු කථානායකතුමනි, ශදෙ නි කාරණය තමයි  අදාළ දිනශේ 
සිදු වූ සිද්ධීන් ෙ න මා විසින් බබතුමාට එෙන ලද ලිපිශේ ස්ථාෙර 

නිශයෝෙ ෙණනාෙක් අුවෙ කරුණු ප හ දිලි කර  තිශබනො. ඒ බෙ 
මම එදත් බබතුමා ශ  නිල කාමරශේදි කිගො. ශසැංශකෝලය ෙරු 
සභාශග න ති ශෙලාෙක සභාශග ශම් ශෙොඩන ඟිල්ශල් සිදු ෙන 

ශද්ෙල් ෙ න ෙෙ කිෙ යුත්ශත්, එයට ෙෙ කිෙ යුත්තන් මිස ඒ 
සම්බන්ධශයන් ෙර්රසාද ්ර න්යක් ශෙශනන්න බ හ .  ඒ නිසා  
ශමම ෙර්රසාද ්ර ්නය ශෙශනන්ශන් ශමොන ෙර්රසාදයක් කඩ වීම 

යටශත්ද කියලායි මම අහන්ශන්. 
 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ අෙසථ්ාශගදී ශසැංශකෝලය ඒ ස්ථානශේ 
තිබුණා. 

 
 ු ලක් ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නැඟී සිටිග ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරු සභානායකතුමා. 

 ු ලක් ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ෙරු කථානායකතුමනි, ඒ අෙස්ථාශගදී ශසැංශකෝලය ඒ 
ස්ථානශේ තිබුණා. 

 
 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ අෙස්ථාශගදී ශසැංශකෝලය තිබුණා. 
 

 ු ලක් ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ අෙසථ්ාශගදී ශසැංශකෝලය සභා ෙ ශබන් පිට වුශණ් න හ . 

 

 ු දිගන් ් ුවණවර්ධන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒක ද ක්ක අය ඉන්නො. 
 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි එය පරීක්ෂා කර බලමු. 

 
 ු දිගන් ් ුවණවර්ධන ෙහතා 
(மாண்புமிகு  திதனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

වෙරශයන් ෙ ඩ කරන්න එපා. 
 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි එය ෙර්රසාද පිළිබඳ කාරක සභාෙට ශයොමු කරලා ඒ ෙ න 
පරීක්ෂා කරමු. [බාධා කිරීමක්] 

 
 ු ලක් ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ෙරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිශම්න්තුෙ තුළ ආදර් ෙත් ශලස 
හ සිරිය යුතුයි. [බාධා කිරීමක්]  

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මා ඒ ්ර ්නය ශයොමු කරන්නම්. මා ඒ වීඩිශයෝ පටයත් බ  දො. 
ඒ අෙසථ්ාශගදී ශසැංශකෝලය තිබුණා.  [බාධා කිරීමක්]  

 
 ු ලක් ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නිලධාරින් ශසැංශකෝලය අල්ලාශෙන සිනවශේ. [බාධා කිරීමක්] 

 
 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශසැංශකෝලය එත න තිබුණා. මා ඒක ශපන්ෙන්නම්. ඒක 
බලන්න පුළුෙන් ශන්. [බාධා කිරීමක්] බග. ඒක අපට පරීක්ෂා කර 

බලන්න පුළුෙන්. [බාධා කිරීමක්] 

්රධාන කටයුතු ආරම්භශේදී ශයෝජනා පිළිබඳ ද ුවම් දීම්, ෙරු 
සභානායකතුමා. [බාධා කිරීමක්]  
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 ු චන්ද්රසිරි  ාදීර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බබතුමාශ  point of Order එක ශමොකක්ද? 

 
 ු චන්ද්රසිරි  ාදීර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ශමය මන්ත්රීෙරයකුශ  ෙර්රසාදෙලට අදාළ ්ර න්යක් 

ශනොශෙයි කියලා මා ඉතා ශෙවරෙශයන් කියනො. ශම් 
පාර්ලිශම්න්තුශග යම් ්ර ්නයක් සිදු වුණා නම් සත්ත ෙ ශයන්ම 
ශම් නිලධාරිෙරුන්ශෙන් ප මිණිල්ලක් තිශබන්න ඕනම. එශහමත් 
න තුෙ - 

 

 ු ලක් ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ෙරු කථානායකතුමනි, ඒ සියල්ලම CD පටශේ තිශබනො.  

 
 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බග. මා ඒක ද ක්කා. 

 
 ු ලක් ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශෙන ශමොනෙත් ඕනම න හ . [බාධා කිරීමක්]  

 
 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරු සභානායකතුමා.   

 
අපරාධ නඩු විධාන සංග්රහය වවිගශ්   

විධිවිධාන  වසංගශ්ෝධන  පනත් ගකටුම්පත 
குற்றவியல் நடவடிக்ககமுகறச் 

சட்டக்தகாகவ (விதசட ஏற்பாடுகள்) 

(திருத்தம்) சட்டமூலம் 
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (SPECIAL 

PROVISIONS) (AMENDMENT) BILL 
 

 ු ලක් ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ෙරු කථානායකතුමනි, අද දින නයාය පශේ සති අැංක 172, 

අපරාධ නඩු විධාන සැංග්රහය (විශ ේෂ විධිවිධාන) (සැංශ ෝධන) 

පනත් ශකුණම්පත ඉල්ලා අසක්ර ෙ නීමට මා අෙසර පතනො. 

 
 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාෙ එකඟද? 

 ු ෙන්ත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 
අවසර ගදන ලදුව, පනත් ගකටුම්පත ඉල්ලා අසක්ර  න්නා ලදී. 
சட்டமூலம், அனுமதியுடன் வாபஸ் தபறப்பட்டது. 

Bill, by leave, withdrawn. 

 
අධිකරණ සංවිධාන පනත   නිගයෝ ය 

நீதித்துகறச் சட்டம்: ஒழுங்குவிதி 
JUDICATURE ACT: REGULATION 

 

 ු ලක් ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා  
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ෙරු කථානායකතුමනි,  අද දින නයාය පශේ සති අැංක 176, 

අධිකරණ සැංවිධාන පනත යටශත් නි ශයෝෙය පිළිබඳ ශයෝජනාෙ 

ඉල්ලා අසක්ර ෙ නීමට මා අෙසර පතනො. 

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාෙ එකඟද? 
 

 ු ෙන්ත්රීවු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 
Aye. 
 

අවසර ගදන ලදුව , නිගයෝ ය ඉල්ලා අස්කර  න්නා ලදී. 
ஒழுங்குவிதி அனுமதியுடன் வாபஸ் தபறப்பட்டது. 

Regulation, by leave, withdrawn. 
 

 ු චන්ද්රසිරි  ාදීර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බබතුමාශ  point of Order එක ශමොකක්ද? 

 
 ු චන්ද්රසිරි  ාදීර ෙහතා 
(மாண்புமிகு  சந்திரசிறி கஜதீர) 

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

එම සිද්ධිය නිසා කථානායකතුමාශ  ෙර්රසාද උල්ලැං නය 
වීමක් වුණාද? 

 
 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ සම්බන්ධශයන් පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රීෙරශයක් ශයෝජනාෙක් 

ඉදිරිපත් කළා. ඒ අුවෙ මා ඒ සම්බන්ධශයන් ශසොයා බලා පරීක්ෂා 
කරලා ෙර්රසාද පිළිබඳ කාරක සභාෙට ඉදිරිපත් කරනො. ටට 
පසශ්සේ තීරණයක් ෙනිමු.  

 

්රධාන කටයුතු ආරම්භශේදී ශයෝජනා අැංක 1. 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

පාර්ලිගම්න්තුග  ක යුතු 
பாராளுமன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

 ු ලක් ්ෙන් කිරිඇල්ල  ෙහතා 
(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

"That the proceedings on Item Nos. 1,2,3,4,5 and 6 appearing on the 
Order Paper be exempted at this day's sitting from the provisions of 
Standing Order No. 20(7) of the Parliament." 

 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්, සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 ු ටී. රංජිත් ද ගස යිසා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

බබතුමාශ  point of Order එක ශමොකක්ද? සභාශග ෙ ඩ 
කටයුතු ශෙන යන්න ඕනම. ෙරු ටී. රැංිබත් ද ශසොයිසා මන්ත්රීතුමනි, 

බබතුමාශ  point of Order එක ශමොකක්ද?  
 

 ු ටී. රංජිත් ද ගස යිසා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ෙරු කථානායකතුමනි, ශම් ්ර න්ය සම්බන්ධශයන්  ශනොශෙයි 
මා බබතුමාශ  අෙධානය ශයොමු කරන්ශන්. එදා 28ෙන දා සිද්ධිය 
සිදු වුණු දෙශසේ කාමේන ෙ දෙත් ්ර ්නයක් සම්බන්ධෙ සභාෙ කල් 

ත බීශම් ශයෝජනාෙක් මා ඉදිරිපත් කළා.  

එය න ෙත බබතුමාශ  අෙධානයට ශයොමු කරනො. බබතුමා 
කිගො, ටළඟ දෙශසේ පළමුෙ නි අෙස්ථාෙ මට ශදනො කියලා. 
මශ  ශයෝජනාෙ එන්න එන්නම කල් ගිහිල්ලා තිශබනො. 
ෙම්මිරිස් මිල පහත ශහළීම පිළිබඳෙ ශම් රශේ ශෙොවීන්ට තිශබන 
ද ශෙන ්ර ්නයක් ශම්ක. 

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙම්මිරිස් ෙ න ටශේ කථා කළාශන්. 
 

 ු ටී. රංජිත් ද ගස යිසා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

සභාෙ කල් ත බීශම් ශයෝජනාෙ මශ ශන්. ඒ ශෙලාශග මට 
අෙස්ථාෙක් දුන්ශන් න හ  ශන්. 

 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ සම්බන්ධශයන් ටශේ කථා කළා. [බාධා කිරීමක්] ටශේ ඒ 

සම්බන්ධ ශයෝජනාෙක් තිබුණා. අෙ ය නම් ඒක න ෙත ඉදිරිපත් 
කරමු. ඒකට පිළිතුරු ල බුණා. [බාධා කිරීමක්] ශසැංශකෝලය 
තිබුණා. 

 

 ු ටී. රංජිත් ද ගස යිසා ෙහතා 
(மாண்புமிகு ா.ீ ரஞ்ஜித் த தசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ශසැංශකෝලය ශනශමයි, ෙම්මිරිස්. [බාධා කිරීමක්] 

ගපෞද් ලික ෙන්ත්රීන්ගය ගයෝානා 
தனி நபர் பிதரரகணகள் 

PRIVATE MEMBERS' MOTIONS 
 

 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද දින නයාය පශේ විෂයය අැංක 1 සිට 6 දක්ො වූ 
ශපවද්ෙලික මන්ත්රීන්ශ  ශයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම. 

ශයෝජනා අැංක 1, පා. 9/'15, ෙරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 

 
පුරප්පාඩු වන ග්රාෙ නිලධාරි තනතුුවල වැඩ 

බැලීගම් පත්වීම් සඳහා කාර්යක් ෙ වැඩ ිළිතගව ක් 
සකස් කිරීෙ 

தவற்றிடமாகின்ற கிராம உத்திதயாகத்தர் 

பதவிகளில் பதிற் கடகம புாியும் நியமனங்களுக்காக 

விகனத்திறன்மிக்க தவகலத்திட்டதமான்கறத் 

தயாாித்தல் 
SETTING-UP OF AN EFFICIENT SYSTEM TO MAKE ACTING 

APPOINTMENTS ON GRAMA NILADHARI POSTS THAT FALL 
VACANT 

[පූ.භා. 11.58] 

 
 ු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ෙරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ශයෝජනාෙ ඉදිරිපත් 
කරනො. 

"ග්රාම නිලධාරි තනතුරක පුරප්පාඩු සති වූ විට ආසන්න ග්රාම නිලධාරි 

ෙසශම් ග්රාම නිලධාරිෙරයා ෙ ඩ බ මේම සඳහා පත් කරුව ලබන්ශන් ඉතා  

සුළු දීමනාෙක් යටශත් බ වින් ද, ශමම ෙ ඩ බ මේශම් පත්වීම් තුළින් ග්රාම 
නිලධාරි ෙසම් ශදශකහිම කාර්යක්ෂමතාෙ බිඳ ෙ ශටන බ වින්ද, එම 

තත්ෙය මඟහරො ෙ නීම සඳහා සමම ්රාශද්ශීය ශල්කම් ශකොේසාසයකම 

ග්රාම නිලධාරි සැංචිතයක් ්රාශද්ශීය  ශල්කම් කාර්යාලය තුළ පිහිුණවිය යුතු 

අතර, පුරප්පාඩු සිදුෙන ෙසම සඳහා එකී සැංචිතය තුළින් ග්රාම නිලධාරින් 

පත් කිරීම සහ එම සැංචිතය තුළ සිනවන ග්රාම නිලධාරින්ට ්රාශද්ශීය ශල්කම් 

විසින් පෙරුව ලබන ශෙනත් ලලදාය  ක්ශෂේ ශහෝ රාජකාරී සඳහා 

ශයදවීශම් ෙ ඩපිළිශෙළක් සකස් කළ යුතුය යි ශමම පාර්ලිශම්න්තුෙ 
ශයෝජනා කරයි.අ 

 
 ු කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කරුණාකර නි ් දද ෙන්න. ශම් අෙස්ථාශගදී ෙරු නිශයෝජය 
කථානායකතුමා ූලලාසනය ෙන්නො සති. 

 

 අනතුුව  ු කථානායකතුො මූලාසනගයන් ඉවත් වූගයන්  
නිගයෝාය කථානායකතුො [  ු තිලං  සුෙතිපාල ෙහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்று அகலதவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு திலங்க 

சுமதிபால] தகலகம வகித்தார்கள். 

 Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 

SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA]  took the 

Chair. 
 
 ු නිගයෝාය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙරු බුද්ධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා. 
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 ු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ෙරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් ශයෝජනාෙ ඉදිරිපත් 
ශෙන්ශන් ග්රාම නිලධාරින් අරබයා බෙ සත්ත. හ බ යි, සමම ග්රාම 

නිලධාරි ෙසමකම ආර්ථික සැංෙර්ධන නිලධාරි, ග්රාම නිලධාරි, 
සමිද්ධි සැංෙර්ධන නිලධාරි, කිෂිකර්ම පර්ශේෂණ නිෂ්පාදන 
සහකාර නිලධාරි ෙ ශයන් නිලධාරින් හතර ශදශනක් තමන්ශ  
ශසේෙශේ ශයශදන බෙ අපි දන්නො. මීය ට කලින් සමිද්ධි ක්ශෂේය 

පිළිබඳෙ සැංොදයක් සති වුණා. ග්රාම නිලධාරි ක්ශෂේය ොශ ම, 
සමිද්ධි නිලධාරි ක්ශෂේශේත්,- සමිද්ධි විෂය භාර ෙරු එස්.බී. 
දිසානායක අමාතයතුමාත් අද ඉන්නො. ඒ ොශ ම විෂය භාර 

ක බිනේ සමතිතුමා අද න ති නිසා නිශයෝජය අමාතය නිමල් 
ලාන්සා ම තිතුමා තමයි ශම්කට පිළිතුර ශදන්ශන්. ශම් ්ර න්ය 
හ ම ක්ශෂේයකම බරපතළ විධියට තිශබනො. ශම් ශෙලාෙ 

අරශෙන බ  දශෙොත්, ශම් රශේ ග්රාම නිලධාරි පුරප්පාඩු දහස ්
ෙණනක් තිශබනො. සමිද්ධි නිලධාරි ක්ශෂේශේත් දහස් ෙණනක 
පුරප්පාඩු සැං්යාෙක් තිශබනො. ඒ ොශ ම ග්රාම නිලධාරි ෙසම් 

මේටමින් බ  දශෙොත්, කිෂිකර්ම පර්ශේෂණ නිෂප්ාදන සහකාර 
පුරප්පාඩු දහස ් ෙණනක් තිශබනො. එෙ නි  පුරප්පාඩුෙක් සති 
වුණාම කරන්ශන්, ආසන්න ෙසශම් නිලධාරිශයකු ෙ ඩ බ මේම 

සඳහා පත් කිරීමයි. සමහර ශෙලාෙට ඒ සඳහා දීමනාෙක් 
ල ශබනො. හ බ යි, අපි දන්නා ශදයක් තමයි, එශසේ දීමනාෙක් 
ලබාශෙන බහු එන්ශන් ක්ශෂේ රාජකාරියක් සඳහායි. බහුට 
කරන්න තිශබන්ශන් ක්ශෂේ රාජකාරියක්; field job එකක්. 

එතශකොට  එම නිලධාරින්ශෙන්, තමන්ට ෙෙ කියන්න තිශබන ග්රාම 
නිලධාරි ෙසමටත්, ෙ ඩ බලන ග්රම නිලධාරි ෙසමටත් ශදකටම 
කාර්යක්ෂම ශසේෙයක් ලබාශදන්න බ හ . එම නිසා අපි විවිධ 

ෙයාපිති ග්රාම නිලධාරි ෙසම් මේටමින් ්රියාත්මක කරන්න ගියාම, 
එශහම න ත්නම් ශසේෙය බලාශපොශරොත්තු ෙන ්රතිලාභී ජනතාෙ 
අදාළ නිලධාරිෙරයා ළඟට ගියාම, ඒ නිලධාරිෙරයාට ොශ ම 

්රතිලාභීන්ටත් න ති ෙ ට ද සහෙත තත්ත්ෙයක් සතිශෙනො. එම 
නිසා තමයි මම ශම් ශයෝජනාෙ කරන්ශන්. අපි ශම් ශයෝජනාශෙන් 
කියන්ශන් ශමයයි. 

අපි ග්රාම නිලධාරින් බඳො ෙ නීම සඳහා විභාෙයක් 
පෙත්ෙනො, ්රතිලල ෙන්නො, සම්මු් පරීක්ෂණ පෙත්නො. 
විභාෙය පෙත්ෙන ශමොශහොශත් තිබුණු පුරප්පාඩු සැං්යාෙට සමාන 
පුරප්පාඩු සැං්යාෙක් සඳහා තමයි විභාෙය පෙත්ෙලා බඳො 

ෙන්ශන්. හ බ යි, බඳොශෙන පත්වීම් ලිපි ශදනශකොටම ටට ෙඩා 
පුරප්පාඩු සැං්යාෙක් සතිශෙලා. ඒ, රට හ රයමම, මියයමම, විශ්රාම 
යමම, එශහමත් න ත්නම් ශෙනත් රැකියාෙක් සඳහා යමම ෙශ  

ශහේතු නිසයි. අපි හිතමු, ද නට රශේ තිශබන ග්රාම නිලධාරි 
පුරප්පාඩු සැං්යාෙ 2,000යි කියලා. 

ද න් අපි ඒ ග්රාම නිලධාරි පුරප්පාඩු 2000 සම්පූර්ණ කරනො 

කියලා හිතමු. සියයට සියයක්ම ඒ පුරප්පාඩු -2000ම- සම්පූර්ණ 
කරලා ටළඟට, ්රාශද්ශීය ශල්කම් කාර්යාල බල ්රශද් යක, 
්රාශද්ශීය ශල්කම් කාර්යාලය තුළ ග්රාම නිලධාරින් පස ්

ශදශනකුශ  විතර සැංචිතයක් හදනො. ඒ ්රමාණය  ශකොපමණද 
කියා තීරණය කරන්න පුළුෙන්. ්රාශද්ශීය ශල්කම් කාර්යාල බල 
්රශද් ය වි ාල නම්, පස් ශදශනකුට ෙ ඩි සැං්යාෙක්ද, එශහම 

න ත්නම් ජනෙහනය පදනම් කරශෙනද කියලා සැං්යාෙ තීරණය 
කරන්න පුළුෙන්. හ ම තිසශ්සේම විභාෙ තියලා අර සැංචිතය තමයි 
ශපෝෂණය කරන්ශන්. එතශකොට ක්ශෂේශේ ශකොශහේ හරි ග්රාම 
නිලධාරි ෙසමක පුරප්පාඩුෙක් එනො නම්, අර සැංචිතශයන් 

පුද්ෙලශයක් ඉසශ්සල්ලාම පත් ශෙනො. එතශකොට 
ශකොත නකෙත් ෙ ඩ ආෙරණය කරන්න ශකශනක් පත් කළ යුතු 
න හ . පත් කරන්න ශෙන්ශනත් න හ . අපි හ ම තිසශ්සේම 

ශපෝෂණය කරන්ශන් සැංචිතය. සැංචිතය අඩු ශෙන්න, අඩු ශෙන්න 

සැංචිතයට අ දත් පිරිසක් අපි එකතු කරනො. එතශකොට ශකශනකුට 

්ර න්යක් සති ශෙන්න පුළුෙන් සැංචිතශේ ඉන්න අයශ  ෙ ඩ 
ෙ න. ඒ අයට ෙ ඩක් න හ ; ඒ අය නිකම් ඉන්ශන්; ඒ අය ෙ ුණප් 
ලබනො; ඒ අය දීමනා ලබනො කියලා ශකශනකුට හිශතන්න 
පුළුෙන්.  

ෙරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, එශහම නිලධාරින් පස ්
ශදශනක් ඉන්නො නම් ඒ පස් ශදනාට ශදන්න ෙ ඩ ශල්්නයක් -
job list එකක්- නිර්මාණශීමේෙ හදන්න බ රිද? මම ඉසස්ර නම් ශම් 

ෙ න  අමාතයාැං ශේ ශල්කම්ෙරු සිනවන උපශද් ක කාරක 
සභාෙලදී කිගො. ශම්ක මම ආැංශික කාරක සභාෙලදීත් කිගො. මම 
දන්ශන් න හ , අමාතයාැං  නිලධාරින් නිශයෝජය සමතිතුමාට  

එෙලා තිශබන උත්තරයත් ශම් ොශ  එකක්ද කියලා. ඒ 
කියන්ශන්, අශම්ක කරන්න බ හ . ශම්කට ්රතිපාදන න හ . 
ශම්කට system  එකක් තිබිලා න හ අයි කියලා. ශම් යහ පාලන 

ආණ්ඩුෙ පත් කරලා මිනිසස්ු  බලාශපොශරොත්තු වුශණ්, එක 
ජනාධිපතිෙරශයක්ශ  නම ශෙුවෙට තෙත් ජනාධිපතිෙරශයක්ශ  
නම ආශද්  කිරීම ශනොශෙයි; එක අෙම තිෙරශයකුශ  නමක් 
ශෙුවෙට තෙත් අෙම තිෙරශයකුශ  නමක් ආශද්  කිරීම 

ශනොශෙයි; එක ක බිනේ එකක් ශෙුවෙට තෙත් ක බිනේ එකක් 
ආශද්  කිරීම ශනොශෙයි.  

 2015 ජනොරි 08 ශෙනිදායින් පසුෙ පුද්ෙල නාමෙල, තනතුරු 

නාමෙල ශෙනසක් ොශ ම, ්රමශේ ශෙනසකුත් ශම් රශේ ජනතාෙ 
බලාශපොශරොත්තු වුණා. අපි විපක්ෂශේ ඉන්ශදද්දි අශප් 
අෙම තිතුමා  මහජන රැලිෙල කියපු කථා කිහිපයක් මශ  කථාෙට 

අෙ ය කරුණු ලබා ෙ නීම සඳහා මම කිශයගො. එතුමාශ  සමහර 

කථාෙලදී  කියා තිශබනො, ශම් රශේ ජනතාෙ "system change" 

එකක් බලාශපොශරොත්තු ශෙනො කියලා. එතශකොට ඒ ්රමශේ 
ශෙනස ෙ න අපි කථා කළා නම්, ඒ ්රමශේ ශෙනසක් ශෙුවශෙන් 
අපි ශපනී සිනවයා නම් ශම් නිලධාරින් කළ යුතු ෙන්ශන්, ශමොකක් 

හරි පඩැංගුෙක් අපට ලියා ශදන එක ශනොශෙයි. ඒ ලියා ශදන එක 
ශම් පාර්ලිශම්න්තුශගදී ගිරා ශපෝතකයන් ශසේ පුනරුච්ඡාරණය 
කිරීම ශනොශෙයි කළ යුත්ශත්. අපි කරන්න ඕනම ්රමශේ ශෙනසට 

අෙ ය ොසත්වීක තත්ත්ෙයන් නිර්මාණය කර ෙ නීමයි. ඒකයි විය 
යුතුෙ තිශබන්ශන්. ශම්ක අපට ග්රාම නිලධාරි ක්ශෂේශයන් පටන් 
ෙන්න පුළුෙන්.  

ටට පසුෙ ආර්ථික සැංෙර්ධන නිලධාරි, සමිද්ධි සැංෙර්ධන 
නිලධාරි, කිෂිකර්ම පර්ශේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරින් යන 
ශම් හ ම ක්ශෂේයකම අපි ඒ අෙ ය ශෙනස් කම් කරෙත යුතුෙ 
තිශබනො. ශම් රශේ ජනාධිපති ධු රශේ ඉන්න වමත්රීපාල 

සිරිශසේන ම තිතුමා තමන්ශ  රාජය ශසේෙය ආරම්භ කශළේ, ග්රාම 
නිලධාරිෙරශයක් ෙ ශයුවයි. බහු පසුෙ තමුන්ශ  දිසාපතිෙරයාට 
ඉල්ලා අසව්ීශම් ලිපිය භාරදීලා ග්රාම නිලධාරි ෙිත්තිශයන් 

නික්ශමනො. එදා ග්රාම නිලධාරිෙරයා, අද ජනාධිපති. එදා ඉල්ලා 
අසව්ීශම් ලිපිය භාරෙත් දිසත්්රික් ශල්කම්ෙරයා, අද ජනාධිපති 
ශල්කම්.  

සමිද්ධිය පිළිබඳෙ අද ශම් සභාශග සැංොදයක් සති වුණා.  
සමිද්ධි සහනාධාර ක පීම පිළිබඳෙ සමතිතුමා සඳහන් කළා, ඒ 
සඳහා සමිද්ධි සැංෙර්ධන නිලධාරි අත්සන් කරනො, ආර්ථික 

සැංෙර්ධන නිලධාරි අත්සන් කරනො, ්රාශද්ශීය ශල්කම් අත්සන් 
කරනො, තෙ කිහිප ශදශනක් අත්සන් කරනො කියලා. ඒ 
ශමොනො වුණත් ශමහිදී ෙ ඩි බරක් කරට අරශෙන කටයුතු කශළේ 
සමිද්ධි සැංෙර්ධන නිලධාරි. ඒ සියල්ලම සඳහා සමිද්ධි සැංෙර්ධන 

නිලධාරින්  මුල් ශෙලා ල යිස්තු දාලා, ද න් ්රාශද්ශීය සභාෙල 
හිටපු සභාපතිලා මුල්ශෙලා අර නම් කපන්න ල යිස්තු හදපු 
සමිද්ධි සැංෙර්ධන නිලධාරින්,  ෙම්ෙල මිනිස්සු එකතු කරලා ත න් 

ත න්ෙල උද්ශ ෝෂණ ෙයාපාර සැංවිධානය කරනො. එතශකොට ශම් 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

සමිද්ධි සැංෙර්ධන නිලධාරින් -සිය ද ශදනාම ශනොශෙයි- සත ම් 
ශදශනක් ශම් ල යිස්තු හදද්දි ඒ අයට ෙසම් කිහිපයක ෙ ඩ බලන්න 
වුණාම, සමහර ශෙලාෙට සකස් විය යුතු ල යිසත්ු නියමාකාරශයන් 

සකස් ශෙලා න හ . ඒ ොශ  ්ර ්න තිශබනො. ශම් ෙ න නිමල් 
ලාන්සා නිශයෝජය සමතිතුමාට ්රමාණික ද ුවමක් තිශබනො 
කියලා මම වි ේාස කරනො.  

ශමශහම ෙන්නටත් බලපා තිශබශනේ ශම් තත්ත්ෙයයි.   එම 
නිසා මම තරශේ වි ේාස කරන්ශන් ශමයයි. ශම් ශයෝජනාෙ තුළ  
රාජය මුදල් අපශත් යමමක් සිදු  ශෙන්ශන් න හ . ඒ සැංචිතෙල 

ඉන්න ග්රාම නිලධාරිෙරුන්ට, ආර්ථික සැංෙර්ධන නිලධාරිෙරුන්ට,  
සමිද්ධි සැංෙර්ධන නිලධාරිෙරුන්ට, කිපනිස -කිෂිකර්ම 
පර්ශේෂණ නිෂප්ාදන සහකාර- ෙරුන්ට ෙ ඩ ශකොටසක් 

පෙරන්නට අපට පුළුෙන්. හ ම තිස්ශසේම පුරප්පාඩුෙක් සති 
ශෙනශකොට ශම් සැංචිතශයන් එත නට දානො.  ොර්ෂිකෙ විභාෙ 
තියලා සැංචිත නවක  ශපෝෂණය කරනො.  එතශකොට කෙදාෙත් 
කිසිම ත නක  පුරප්පාඩු සති ශෙන්ශන් න හ .   

අද රාජය ශසේෙශේ තාක්ෂණික නිලධාරින්ශ  බරපතළ 
හිඟයක් තිශබනො.  හමුදාශෙන් තාක්ෂණ නිලධාරින් බඳො 
ෙන්න, ඒ ොශ ම විශ්රාම ගිය තාක්ෂණික නිලධාරින් බඳො ෙන්න 

කටයුතු  කරනො.  සයි එශහම ශෙලා තිශබන්ශන්?  අශප් රශේ 
නිදහශසන් පස්ශසේ යන   system    එක තමයි,  ඒ සම්මු් 
පරීක්ෂණ න ත්නම් විභාෙ පෙත්ෙන ශමොශහොශත් රශේ තිශබන 

පුරප්පාඩු පමණයි අපි පුරෙන්ශන්.  හ බ යි, පුරප්පාඩු පුරො  
පත්වීම් ශදනශකොට තෙත් පුරප්පාඩු  සැං්යාෙක් සති ශෙනො. 
ශම්ක ශනොශෙයි විය යුතුෙ තිශබන්ශන්. අපි අ දශතන් සිතා පෙතින 

්රමය ෙ ට ද සහෙත නම්  ඒකට ්රමශගදයක් නිර්මාණය කර අපි 
ශම් හ ම ක්ශෂේයකටම සැංචිත හදා ෙන්නට  ඕනම. රාජය 
පරිපාලන ශසේෙශේ අතීතශේ සැංචිත  ්රමයක් තිබුණා. මට   මතක 

විධියට  රත්නසිරි වි්රමනායක ම තිතුමා රාජය පරිපාලන 
අමාතයෙරයා ෙ ශයන් සිනව කාලශේදී -එතුමාශ  පුතණුෙන් අද 
ශම් ෙරු සභාශග සිනවනො.- pool   කියන එක අශහෝසි වුණා. ඒ 
ශෙලාශග    pool  එක අශහෝසි කරන්න  ශහේතු වුශණ්  pool  එක   

තුළින් සත්තටම  ෙ ුණපක් ශදනො. නමුත් ෙ ඩක් ෙන්ශන් න හ . 
නිකම්  සයිබීරියාශග තිශබනො ොශ  ්රමයක් තිබුණු නිසායි. 
1977  ආණ්ඩුෙ බලය ට පත් ශෙච්ත ශෙලාශග   එශහම  pool  

එශක්  හිටපු පුද්ෙලශයක් තමයි  ශක්.එච්.ශජ්, . විශජ්, දාස ම තිතුමා. 
රණසිැංහ ශ්රේමදාස ම තිතුමා  තමන්ශ  අග්රාමාතය ශල්කම්ෙරයා  
විධියට ෙත්තා   pool  එකට, ශ්රී ලැංකා නිදහස් පක්ෂශේ 

පුද්ෙලශයක් යයි හැංෙඩු ෙසා තිබුණු ශක්.එච්.ශජ්, . විශජ්, දාස 
ම තිතුමා. ඒ  pool  එක පාවිච්චි කරපු විධියට ශනොශෙයි, ශම්  pool  
එක පාවිච්චි කරන්ශන්.  ඒ pool  එක පාවිච්චි ක ශළේ මිනිසුන්ෙ 

guillotine එකට  යෙන්න. ඒ අය ්රතිවිරුද්ධ ශද් පාලන මතය 
ද රුොය කියා ගිහින්  සයිබීරි යාශග  ොශ  ශකොශහේ හරි ත නක 
තියන්න.  අපි ශයෝජනා කරන  pool  එක  පරිපාලන ක්ශෂේශේත්, 
සමම ක්ශෂේෙලම කාර්යක්ෂමතාෙ  ෙ ඩි කරන  සැංචිතයක්.    

ශමොනොශ  පිළිතුරක් ද ශම්කට  එො තිශබන්ශන් කියා මම 
දන්ශන් න හ . මම ෙරු නිමල් ලාන්සා නිශයෝජය 
අමාතයතුමාශෙුවත් ඉල්ලන්ශන්, අඅපි ශම් ෙ න අ දශතන් සිතමු.අ 

කියායි.   

තාක්ෂණ නිලධාරින්ශ  ්ර න්යට, ශ්රී ලැංකා විශද්  ශසේෙශේ  
නිලධාරින්ශ  ්ර ්නයට - විශද්  ශසේෙයට අදාළ නිලධාරින් 

විසිපහක් විතරයි අවුරුද්දකට ෙන්ශන්.- ද නට ශම් ශෙලාශග 
පුරප්පාඩු  පණහකට ෙඩා තිශබනො. අධයාපන  පරිපාලන 
ශසේෙශේ තිශබන ්ර ්නයට, ෙණකාධිකාරී ශසේෙශේ තිශබන 

්ර න්යට, ශ්රී ලැංකා ස ලසුම් ශසේෙශේ තිශබන ්ර න්යට, ශ්රී ලැංකා 

පරිපාලන ශසේෙය නම් ශකශසේ  ශහෝ ශෙලාෙට යනො. ෙ ඩි 

බහුතරයක් ඉන්න නිසා විභාෙ ප ෙ ත්වීශම් හ කියාෙ තිශබනො. 
අශනක් ක්ශෂේෙලට  අපි එෙ නි  ්රමශගදයක් නිර්මාණය කර 
ෙනිමු.  

  

 ු නිගයෝාය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
බබතුමාශ  ශයෝජනාෙ අුවෙ  දිසාපතිතුමා ය ටශත්ත් ශම් 

සැංචිත තියන්න පුළුෙන් ශන්? 
 

 ු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
බග. අෙ ය නම් දිසාපතිතුමා යටශත්ත් තියන්න පුළුෙන්. ශම් 

ශයෝජනාෙ  එනොත් එක්කම අ දත් අදහස්  එනො. බලන්න. 
ූලලාසනශයුවත් අදහස්  එනො. ඒකයි  මට අෙ ය වුශණ්.  ශම් 

ොශ   සැංොදයක් තුළින් අ දත් ්රමශගදයක් හදන්න. ශම් 
ශයෝජනාෙට ශමොකක් ශහෝ උත්තරයක් දීලා, ටට පස්ශසේ මාත් 
කථා කරලා, ආණ්ඩු පක්ෂශයුවත්  විපක්ෂශයුවත් මන්ත්රීෙරු  

කථා කරලා, ට ට පස්ශසේ මාත් තෙ පිළිතුරු කථාෙක් කරලා කාටත්  
අස්තුතියිඅ කියනො.  ඒක ශනොශෙයි ශෙන්න  ඕනම.  

ෙරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  2015 ජනොරි  8 ෙනදා  

ම තිෙරණශයන් ශම් රශේ ජනතාෙ බලාශපොශරොත්තු  වුශණ් 
බළුශෙඩි මාරුෙකින් එහා ගිය  ්රමශේ ශෙනසක්.  අන්න  ඒ 
්රමශේ ශෙනසක් සති කරන්න  ශම් ොශ  නෙ ්රමශගද අපි  

නිර්මාණය  කරන්න  ඕනමය කියා කියමින් ශම් ශයෝජනාෙ සභාෙ 
හමුශග තබනො. 

 
 ු නිගයෝාය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ස්තුතියි.   

එම ශයෝජනාෙ සථ්ිර කිරීම ෙරු මුිබබුර් රහුමාන්  මන්ත්රීතුමා. 

 
[අ.භා. 12.11] 

 
 ු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
ෙරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ෙරු බුද්ධික පතිරණ 

මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත් කළ ශයෝජනාෙ සථ්ිර කරමින්  අදහස ්

කිහිපයක් කියන්නට ක ම තියි.  රාජය ශසේෙය ෙත්තාම ජනතාෙට 
සමීය ප ොශ ම පහළ මේටශම්  ශසේොෙක් තමයි ශම් ග්රාම නිලධාරී 
ශසේෙය. එතුමා කිගෙ විධියට ශම් ග්රාම නිලධාරී ශසේෙය ෙ න අද 

අපට අ දතින් හිතන්න කාලය සවිත් තිශබනො. ශමොකද, අද 
ශලෝකශේ තාක්ෂණ ෙර්ධනයත්  එක්ක අපි තෙම ඒ ප රණි 
්රමෙල එල්බීශෙන ඉන්නොද, එශසේ න ත්නම් අ දශතන් සිතා, 

අ දත් ශද්ෙ දත්  එක්ක ශම්ො  හ  ඩ ෙසේා  ශෙන යනොද කියන 
ෙ ට දෙ අපි  හමුශග  තිශබනො.  

ෙරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  ග්රාම නිලධාරින් විතරක් 

ශනොශෙයි, සමස්ත රාජය ශසේෙය ෙ නම අ දශතන් හිතන්නට  
ඕනම තත්ත්ෙයක, අ දශතන් ්රතිෙයුහෙතකරණ  තත්ත්ෙයකයි 
ඉන්ශන්. ශමොකද?     

අද රාජය ශසේෙය ශදස බ  දොම ශපශනනො, ජනතාෙ 

එදිශනදා තමන්ශ  ෙ ඩ කරෙන්න ්රාශද්ශීය ශල්කම් කාර්යාල, 

533 534 

[ෙරු බුද්ධික පතිරණ මහතා] 
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දිස්ත්රික් ශල්කම් කාර්යාල, නෙර සභා සහ ්රාශද්ශීය සභාෙන් ශෙත 

ගියාම බවුන් ශකොයි තරම් අපහසුතාෙයකට  ලක්ශෙනොද කියන 
කාරණය. එය මන්ත්රීෙරු හ නවයට අපි සිය ද ශදනාම දන්නා 
කාරණයක්. ඒ නිසා මම හිතනො, ෙරු බුද්ධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා 
ඉදිරිපත් කරන ශම් ශයෝජනාෙ ඉතා ෙ දෙත් බෙ.  ද න් අපි නිදහස 

ලබලා අවුරුදු 70කට ආසන්න කාලයක් ෙනො. විශ ේෂශයන්ම සුදු 
අධිරාජයොදීන් විසින් අපට හඳුන්ො ශදන ලද පරිපාලන ්රමය 
තමයි අපි තෙමත් පෙත්ොශෙන යන්ශන්. නමුත් අධිරාජයොදීන් 

අපට හඳුන්ො දීපු පරිපාලන ්රමය අද බවුන්ශ  රටෙල වි ාල 
පරිෙර්තනයකට ලක්ශෙලා තිශබනො. තාක්ෂණයත් එක්ක ඒ 
කටයුතු දියුණු ශෙලා තිශබනො. නමුත් තෙම අපි ඒ ්රම 

පරිෙර්තනය කර ෙන්න බ රුෙ, අපට අ දශතන් හිතන්න බ රුෙ 
්රාථමික අෙධිශේ ඉන්නො. ෙරු මන්ත්රීතුමා කිගො ොශ  ග්රාම  
නිලධාරින්ශ  ්ර න් බ  දශෙොත්,  ශනොශයකුත් ්රාශයෝගික ෙ ට ද, 

පහසුකම් සම්බන්ධ ෙ ට ද තිශබනො. බවුන් සිනවන කාර්යාලෙල 
විදුලිය න තිෙ අපහසුකම්ෙලට මුහුණ ශදනො.  

 ෙරු නිශයෝජය කථානායකතුමා නිශයෝජනය කරන ආසනය, 
මා නිශයෝජන කරන ආසනය සහ ශකොළඹ නෙරය ෙත්තාම අද  

භාෂා ්ර න් වි ාල ශලස මතු ශෙලා තිශබනො. අපි දන්නො, ශම් 
්රශද් ෙල මිශ්ර ජනෙහනයක් ිබෙත් ශෙන බෙ. විශ ේෂශයන්ම ද්රවිඩ 
භාෂාෙ පිළිබඳ ද ුවම ශනොම තිකම වි ාල ෙ ට දෙක් බෙට පත්වී 

තිශබනො.  ජනතාෙ එදිශනදා තමන්ශ  ෙ ඩ කර ෙ නීම සඳහා 
ග්රාම නිලධාරින් හමුශෙන්න ගියාම, බවුන් මුහුණ ශදන වි ාල 
්ර න්යක් බෙට අද එය පත්ශෙලා තිශබනො.                                                                                                                                                                                                                        

අපි දන්නො, හුඟක් දුරට ශකොළඹ නෙරශේ සිනවන ග්රාම 
නිලධාරින්ශෙන් සියයට 90කට ෙ ඩි පිරිසක් ශකොළඹ නෙරයත් 
එක්ක සම්බන්ධ න ති ඈත පළාත්ෙලින් සවිල්ලා පදිැංචි ශෙච්ත 

අය. එතශකොට ඒ ්රශද් ශේ ඉන්නා ජනතාෙ ෙ න දන්නා 
්රමාණය, ඒ ්රශද් ශේ තිශබන පාලන රටාෙ ෙ න දන්නා ්රමාණය 
සහ ජනතාෙශ  හ ඳුුවම්කම් ෙ න බවුන්ට තිශබන්ශන් ඉතා 

ස්ෙල්ප ද ුවමක්.  

 
 ු නිගයෝාය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සාමානයශයන් ශපොඩි ෙසමක 7,000ත් - 10,000ත් අතර 
පිරිසක් වතෙත් ශෙනො.  

 
 ු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

අනිොර්යශයන්ම. ඡන්ද දායකයන් 15,000ක් පමණ සිනවන 
සමහර ග්රාම නිලධාරි ෙසම් තිශබනො. ඒො වි ාල ග්රාම නිලධාරි 

ෙසම්. අපි දන්නො, සාමානයශයන් ෙමක  ඡන්ද 2,500ක 3,000ක 
ෙසමක් තිශබන්ශන්. නමුත් ශකොළඹ නෙරශේ ඡන්ද දායකයන් 
15,000ක් සිනවන ්රශද් යක් එක ග්රාම නිලධාරි ෙසමක් බෙට 
පත්ශෙලා තිශබනො. ග්රාම නිලධාරි මහතාටත් බහුශ  රාජකාරි 

කරන්න ඉතා අපහසු ශෙනො. ශමොකද, දෙස ෙණශන් බහුෙ හමු 
ශෙන්න වි ාල පිරිසක් එනො. ඒ නිසා අ දශතන් ග්රාම නිලධාරි 
ෙසම් නිර්මාණය කරන්න සිද්ධ ෙනො. ෙරු නිශයෝජය 

කථානායකතුමනි, නාෙරික ඡන්ද ්රමය ශකොේසාස ්රමයකට 
මාරු ශෙනශකොට අපට එදා අෙස්ථාෙ තිබුණා, න ෙත ග්රාම 
නිලධාරි ෙසම් නිර්මාණය කරන්න. නමුත් අොසනාෙකට ශමන් 

අපට ඒක කර ෙන්න බ රි වුණා. ම තිෙරණ ශකොමිසමත් එක්ක 
ම තිෙරණ ශකොේසාස ෙ නම අපි හිතපු නිසා අපට  අ දශතන් ග්රාම 
නිලධාරි ෙසම් සති කරන්න බ රි වුණා. අපි දන්නො, 15,000ක, 

20,000ක ජන සැංයුතියක් තිශබන ත නක එක ග්රාම නිලධාරි 
මහත්මශයකුට තමන්ශ  රාජකාරි කරන්න ඉතාම අපහසුතාෙක් 
තිශබන බෙ.  

 ු නිගයෝාය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

බහු ශකොේසාසෙලට, බහු ආසනෙලට ක ඩිලා තිශබනො ශන්. 
අඩු ෙණශන් ඒ ්රති තයටෙත් ෙ ඩි ශෙනො නම් ශහොඳයි ශන්ද? 

 

 ු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ෙරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, බහු ශකොේසාස ක ඩුණාට 
ග්රාම නිලධාරි ෙසම එකක් හ නවයට තමයි පත් ශෙලා තිශබන්ශන්.  

සත්තටම ඒකත් ශෙන් වුණා නම්, පත්ශෙන ග්රාම නිලධාරි මහතාට 
තමන්ශ  රාජකාරිෙලදී එය හුඟක් පහසු ශෙනො. සත්තටම අද 
ඉදිරිපත් කළ ශම් ශයෝජනාෙ කාශලෝචිත ශයෝජනාෙක්.  මන්ත්රීතුමා 

කියන කාරණය ෙ න අපි අ දශතන් හිතන්න ඕනම තත්ත්ෙයකයි 
ඉන්ශන්;  සමස්ත රාජය ශසේෙය පිළිබඳෙම අපි අ දශතන් හිතන්න 
ඕනම තත්ත්ෙයකයි ඉන්ශන්.  

ෙරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි,  මමත් රාජය ශසේෙයට 
සම්බන්ධ නිසා දන්නො, මහ බ ැංකු බ ඳුම්කරය සම්බන්ධෙ පත් 
කරලා තිශබන ජනාධිපති විමර්ෂන ශකොමිසම ෙ න. ඒ 
ශකොමිසමත් රජශේ කාර්ය පනවපානවය අුවෙයි අද ්රියාත්මක 

ශෙන්ශන්. මම එකක් ඉල්ලන්න ක ම තියි. විශ ේෂශයන්ම රවි 
කරුණානායක හිටපු සමතිතුමාෙ ඒ ජනාධිපති විමර් න 
ශකොමිසමට ක ඳවූශේ නන්නාඳුනන කාන්තාෙක් සවිල්ලා දීපු 

කටඋත්තරයක් අුවෙයි. නමුත් ද න් ශකොමිෂන් සභාෙ තුළ පත් 
ශෙලා ඉන්නො, සමහර සාක්ෂිෙලදී නම් සඳහන් ශෙලා තිශබන 
අය. 

 

 ු නිගයෝාය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙරු මන්ත්රීතුමා, අද විොද ෙන විෂයට අදාළ න හ . 
 

 ු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ශම් කාරණය විෂයයට අදාළයි.  හිටපු මහ බ ැංකු අධිපති නිො  
කදරාල්ශ  නම සඳහන් ශෙලා තිශබනො. ටළඟට පර්පචුශෙල් 
ශ්ෂරීස් ආයතනශේ හිටපු අධයක්ෂතුමිය ෙන ශිශරෝමි 
වි්රමසිැංහශ  නම සඳහන් ශෙලා තිශබනො.  

එතුමිය අධයක්ෂතුමිය ශෙලා සිනව කාලශේ, නිො  කදරාල් 
මහ බ ැංකු අධිපති ශෙලා සිනව කාලශේ දෙස් තුනකින් තමයි 
එතුමාට ලයිසන් එක දුන්ශන්, ශම් ආයතනය පෙත්ො ශෙන 
යන්න. 

 
 ු නිගයෝාය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ශමොශහොශත් සිදු කරන්ශන්, ශපවද්ෙලික 
මන්ත්රීෙරුන්ශ  - [බාධා කිරීම්] 

 

 ු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

නම් සඳහන් වුණු අයෙත්, ශහොරුන්ෙත් -  
 

 ු ඉන්දික අනුුද්ධ ගහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
[බාධා කිරීමක්] - ශමතුමාශ  ශපවද්ෙලික ්ර න්යක් 

තිශබන්ශන්. 
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

 ු නිගයෝාය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙරු මුිබබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමනි, කරුණාකර අද දෙශසේ - 
[බාධා කිරීම්] 

 

 ු සනත් නිශ්ාන්ත ගපගර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த தபதரரா)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

ෙරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශමතුමාට ශරදි ශසෝදන්න 
ශෙන ශකොශහේට ශහෝ යන්න කියන්න. පාර්ලිශම්න්තුශග ශරදි 

ශසෝදන්න බ හ . 

 
 ු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman)  

ෙරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශහොරු කලබල ශෙන්න 
ඕනම න හ . මම කථා කශළේ, පර්ශපචුෙල් ශ්ෂරීස් ෙ නයි. [බාධා 

කිරීම්] ඒ නිසා ශහොරු කලබල ශෙන්න ඕනම න හ . අපි දන්නො, 
දූෂණ-ෙැංතා කරපු අය කවුද කියලා. ෙරු මන්ත්රීෙරුනි, ඒ නිසා බය 
ශෙොල්ලන් කලබල ශෙන්න ඕනම න හ . මම කථා කරන්ශන්, 
සභාෙට. [බාධා කිරීම්] බය ශෙොල්ලන්ට කියන්න ශදයක් 

තිශබනො නම්, න ඟිටලා කියන්න. 

 
 ු නිගයෝාය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Order, please! 
 
 ු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ෙරු මන්ත්රීෙරුනි, බය ශෙොල්ලන් කලබල ශෙන්න ඕනම න හ . 

මම කථා කරන්ශන් නිො  කදරාල් - [බාධා කිරීම්] 

 
 ු සනත් නිශ්ාන්ත ගපගර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த தபதரரா)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

ශහොරු කවුද කියලා ටශේ මුළු රටම ද න ෙත්තා. 

 
 ු නිගයෝාය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ෙරු මුිබබුර් රහුමාන් ම තිතුමනි - [බාධා 
කිරීම්] 

 
 ු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ෙරු මන්ත්රීෙරුනි, බය ශෙොල්ලන් තමයි හ ම එකකටම 
සම්බන්ධ. [බාධා කිරීම්] ශමෝඩ කථා කියන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 

 
 ු නිගයෝාය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! ෙරු මුිබබුර් රහුමාන් ම තිතුමනි, අපි ද න් 
සාකච්ඡා කරමින් ඉන්ශන්, ෙරු බුද්ධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා අද දින 

ඉදිරිපත් කරන ලද ශපවද්ෙලික මන්ත්රී ශයෝජනාෙ ෙ න. ඒ නිසා 
බබතුමා කරුණාකරලා විෂයට අදාළෙ කථා කරන්න, අශනක් 
අයත් එක්ක ප ටශලන්ශන් න තුෙ.  

 ු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ෙරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මශ  අදහස මම කිගශග. ඒ 

අදහසට විරුද්ධ අදහස ්තිශබනො නම්, කියන්න පුළුෙන්. අපිට ඒ 

ෙ න ෙ ට දෙක් න හ . නමුත් අපි කථා කරන ශකොට, ශමශසේ 

න ඟිටලා බාධා කරන එක - [බාධා කිරීම්] එශහම කරන්න 

අෙ යතාෙක් න හ . ෙරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට මශ  කථාෙ 

අල්ලන්ශන් න ත්නම් බබතුමාශ  අදහස කියන්න. අපට ඒශක් 

්ර න්යක් න හ .  

 
 ු නිගයෝාය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහොඳයි. ද න් කාලය අෙසාන ශෙනො.  

 
 ු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ෙරු මන්ත්රීතුමනි, අපි බබතුමාට කථා කරන්න එපාය කියලා 

න හ  ශන්. [බාධා කිරීම්] නිො  කදරාල් ෙ න කියන ශකොට, 

බබතුමාට තිශබන ්ර න්ය ශමොකක්ද? බබතුමාට ්ර ්නයක් න හ  

ශන්, නිො  කදරාල් ෙ න කථා කළාට. මම කථා කශළේ, නිො  

කදරාල් ෙ න. [බාධා කිරීම්] මම ශෙන කවුරුෙත් ෙ න කථා 

කශළේ න හ . ඒ නිසා බබතුමා කලබල ශෙන්න එපා. 

 
 ු සනත් නිශ්ාන්ත ගපගර්රා ෙහතා 
(மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த தபதரரா)  

(The Hon. Sanath Nishantha Perera) 

කුණු ශසෝදන්න එපා. 

 
 ු මුජිබුර් රහුොන් ෙහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

කාශ ෙත් කුණු ශසෝදන්ශන් න හ , අපි. අපට එශහම ඕනමත් 

න හ . අපි කථා කශළේ නිො  කදරාල් ෙ න. ඒ ෙ න කලබල 

ශෙන්න එපා. ශමොකටද, කලබල ශෙන්ශන්?  

ෙරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ඒශක් නිො  කදරාල් 

ම තිතුමාශ  නම සඳහන් ශෙලා තිශබනො. ඒ ොශ ම හිටපු 

අධයක්ෂතුමිය ෙන ශිශරෝමි වි්රමසිැංහ ම තිතුමියශ  නමත් 

සඳහන් ශෙලා තිශබනො. ඒ නිසා අපි ඒ ජනාධිපති ශකොමිසමට 

කියන්ශන් ඒ ශෙොල්ලන්ෙත් ක ඳො සාක්ෂි ෙන්නය කියන එකයි. 

ශමොකද, නන්නාඳුනනා කාන්තාෙක් සවිත් දුන් සාක්ෂියකට ශම් 

රජශේ සමතිෙරශයකුෙ ශෙන්ො සාක්ෂි විමසන්න පුළුෙන් නම්, 

ඒකත් කරන්න පුළුෙන්. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
ප්රශ්්නය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 
 ු නිගයෝාය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශහොඳයි. ශබොශහොම ස්තුතියි.  

ටළඟට, ෙරු ජානක ෙක්කුඹුර මහතා. 

537 538 



2017 අශෙෝස්තු 11  

[අ.භා. 12.20] 

 
 ු ාානක වක්කුඹුර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ෙරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අද දිනශේ ශපවද්ෙලික 

මන්ත්රී ශයෝජනා යටශත් ෙරු බුද්ධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා ශෙනා 
ශයෝජනාෙ වූශේ, අපුරප්පාඩු ෙන ග්රාම නිලධාරි තනතුරුෙල ෙ ඩ 
බ මේශම් පත්වීම් සඳහා කාර්යක්ෂම ෙ ඩ පිළිශෙළක් සකස් කිරීමඅ 

ෙ නයි. 

ෙරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, අශප් ෙරු බුද්ධික පතිරණ 
මන්ත්රීතුමා ශෙනා ශයෝජනාෙ ශහොඳයි. පසුගිය අවුරුදු ශදක 
සතුළත ග්රාම නිලධාරි ෙසම් රාශියක පුරප්පාඩු රාශියක් සති වී  

තිශබනො.  ඒ පුරප්පාඩු පුරෙන්න 2015 ෙර්ෂශේ ග්රාම නිලධාරින් 
බඳො ෙ නීශම් විභාෙයක් ප ෙ ත්තුො. ශමශතක් කල් ඒ 
විභාෙශයන් කිසිම ශකශනක් බඳො ෙන්න කටයුතු කර න හ . ඒ 

විභාෙශේ ්රතිලලෙත් නිකුත් කරලා න හ . අශප් රජය කාලශේ 
විභාෙයක් පෙත්ෙලා, ග්රාම නිලධාරි පුරප්පාඩු 25ක් තිශබනො නම් 
50කශ  ල යිස්තුෙක් හදලා ශපළෙස්ෙලා ඒ ල යිස්තුශෙන් ඒ 

පුරප්පාඩු පිශරගො. ඒ අුවෙ විශ්රාම යන අය ශෙුවශෙන් බඳො 
ෙන්නත් ෙ ඩ පිළිශෙළක් හදලා තිබුණා. අශප් ෙරු බුද්ධික පතිරණ 
මන්ත්රීතුමාශ  ශයෝජනාශෙන් කියන්ශන් ග්රාම නිලධාරින්ශ  

සැංචිතයක් සති කරන්න කියලායි. ඒ කාලශේ එශහම සැංචිතයක් 
තිබුණා. ශකශනක් විශ්රාම යන ශකොට ඒ පුරප්පාඩුෙ පුරෙන්න 
ටළඟට ලකුණු ෙත්ත එක්ශකනා ඒ ල යිසත්ුශග හිනවයා. විභාෙය 
පෙත්ෙලා අද ෙන විට අවුරුදු ශදකක් ශෙනො. තෙම ්රතිලලෙත් 

දීලා න හ . ෙරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, රැකියා දස ලක්ෂයක් 
ශදනො කියලා ශම් ආණ්ඩුෙ බලයට පත්ශෙලා ශම් මාසශේ 
21ෙ නිදා ෙන විට අවුරුදු ශදකක් ශෙනො. 

      
 ු නලින් බණ්ඩාර ායෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

බබතුමා මට ශපොඩි ශෙලාෙක් ශදනොද? 
 
 ු ාානක වක්කුඹුර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ශදන්නම්. 

 
 ු නලින් බණ්ඩාර ායෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ෙරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමා ටශේ ශපශර්දා ශසොයලා බ  දො නම් 
ද නෙන්න ල ශබයි, ශම් ෙන විට ග්රාම නිලධාරි විභාෙශේ ්රතිලල 

නිකුත් ශෙලා interview  ක ඳෙලා තිශබන බෙ. ශම් ෙන විට ඒ 
කටයුතු සිද්ධ ශෙනො. ඒ නිසා බබතුමා ශසොයලා බලන්න, නවකක් 
පරණ- 

 
 ු නිගයෝාය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙරු ජානක ෙක්කුඹුර ම තිතුමා. 

 
 ු ාානක වක්කුඹුර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ෙරු මන්ත්රීතුමනි, interview  තිදශද කෙදාද කියන්න.  

 ු නලින් බණ්ඩාර ායෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ශම් ඉන්ශන් අශප් නිශයෝජය සමතිතුමා. එතුමාශෙන් 

අහෙන්න  
 

 ු ාානක වක්කුඹුර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

නිශයෝජය සමතිතුමා කියන්නශකෝ. 
 

 ු නිෙල් ලාන්සා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

2016.09.03 ෙ නිදා. 
 

 ු ාානක වක්කුඹුර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ෙරු නිශයෝජය සමතිතුමනි, ඒශකන් පත්වීම් ශදනොද? 

 

 ු නිෙල් ලාන්සා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ශම් ෙන විට පත්වීම් ශදන්න සිය ද ශද්ෙල් කරලා, interview 
call කරන්න බලාශපොශරොත්තුශෙන් ඉන්නො. ශමොකද, 
2017.07.26ෙ නි දින තමයි විභාෙ ශදපාර්තශම්න්තුශෙන් අපට 
දීලා තිශබන්ශන්; අමාතයාැං යට ශෙන ල්ලා තිශබන්ශන්. ශම් ෙන 

විට අපි  interview call  කරන්න ල හ ස්ති කර ශෙන යනො.  
 

 ු ාානක වක්කුඹුර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ෙරු නිශයෝජය සමතිතුමනි, ශම් විභාෙයට ලියපු සිය ද 
ශදනාටම ්රතිලල යෙලා තිශබනොද? 

 

 ු නිෙල් ලාන්සා ෙහතා  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

බග. Website එශක් දමලා තිශබනො.  

 

 ු ාානක වක්කුඹුර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ශමොකද, මට ද ුවත් fax එකක් සවිල්ලා තිබුණා - ශකොශහොම 

හරි එයාට ල බිලා න තිෙ සති.- එයා විභාෙය ලියලා තෙම ්රතිලල 
ල බුශණ් න හ යි කියලා. එශහම නම් ශම් පුරප්පාඩු පුරෙන්න ද න් 
බබතුමන්ලාට පුළුෙන්කමක් තිශබනො. එතශකොට අශප් 

මන්ත්රීතුමාශ  ්ර න්යට උත්තරයකුත් තිශබනො. අපි කියන්ශන් 
ඉක්මනින් ශම් ග්රාම නිලධාරි පුරප්පාඩු පුරෙන්න කියලායි.  පසු 
ගිය ෙැංෙතුර සති වුණ ශෙලාශග ග්රාම නිලධාරි පුරප්පාඩු තිබුණු 

නිසා එක්ශකනකුට ෙසම් ශදකක ෙ ඩ බලන්න සිදු වුණා. නමුත් 
මුළු පළාතම ෙැංෙතුරට යට වුණාම ඒක කරන්න බ රි වුණා.  

ෙරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, කලොන ම තිෙරණ 
ශකොේසාසශේ හඟලන්ෙල කියන ග්රාම නිලධාරි ෙසශම් ග්රාම 

නිලධාරිතුමිය මාසයකට පසශ්සේ තමයි ෙැංෙතුරට යට වුණු 
මිනිසුන්ශ  ශෙෙල් බලන්න ආශග. එශහම සවිල්ලා, හානියක් 
න හ යි කියලා ශකොළය පුරෙලා දුන්නා. ඒ ොශ  දස ශදනකු 

සම්බන්ධශයන් මම ්රාශද්ශීය ශල්කම්තුමියට ප මිණිලි කළා. ටට 
පසශ්සේ පරීක්ෂා කළාම ඒ අයශ  ශෙෙල් යටශෙලා හානිශෙලා 
තිශබනොය කියන එක බප්පු වුණා.  
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

 ු නිගයෝාය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එතුමිය යන ශකොට ෙැංෙතුර බ හ ලා. 

 
 ු ාානක වක්කුඹුර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ෙැංෙතුර බ හ ලා මාසයක් ගියාට පස්ශසේ ෙැංෙතුරට යට වුණාද 

කියලා ශසොයන්න බ හ . එශහම කරන්න ශහේතුෙ ශම්කයි. අර 

ළමයින්ට සපත්තු කුේටමක් එශහම ශදන්න ෙ ඩ පිළිශෙළක් 

තිබුණා. ඒකට රාජය පරිපාලන අමාතයාැං ශයන් නිකුත් කළ  

    form එකක් තිබුණා. හානියට පත් වුණාද න ද්ද කියලා ඒ form 

එශක් දමන්න තිශබනො. ෙරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, මට 

කියන්නශකෝ අපි සපත්තු ශදකක් දමාශෙන ෙ  ශේ බ ස්සත් ඒක 

හානියට පත් ශෙනොද කියලා. ෙැංෙතුරට අහු වුණත් ඒො ශගලලා 

ෙන්න පුළුෙන්. එතශකොට ග්රාම නිලධාරිතුමිය, ඒ අදාළ ශකොුණෙට 

ඉරක් ෙහනො, හානියට පත්ශෙලා න හ යි කියලා. සපත්තු ශදක 

ෙන්න කලාප කාර්යාලයට ගියාම කියනො, බයාශ  දරුොට 

සපත්තු ශදන්න විධියක් න හ , හානියට පත්ශෙලා න හ යි කියලා. 

මම සහුො, අශමොකක්ද, ශම් කුණුහරුපයඅ කියලා. ෙතුරට යට වුණු 

නිෙසක තිබුණු සපත්තු ශදක ශෙුවෙට සපත්තු ශදකක් ශදන්න 

ශනොශෙයි, ශම් forms  හදලා තිශබන්ශන්.  ශම් forms  හදලා 

තිශබන්ශන් ශනොශදන්න කියලායි මම කියන්ශන්. හ බ යි, කලාප 

කාර්යාලශයන් කිගො, අශ  ෙැංෙතුරට යට වුණා කියලා ඒක යනවන් 

ලියාශෙන එන්න, එශහමෙත් ශදන්නම්අ කියලා. ශම්ො ශදන්න 

හදන  form එකයි ශනොශදන්න හදන form එකයි අපි දන්නො.  

අද අශප් සමිද්ධි සමතිතුමා කරුණු රාශියක් කිගො. ශම් රශේ 

පහශලොස් ලක්ෂයකට සමිද්ධි සහනාධාර ශදනො ද. ඒ කිගෙ 

කරුණු නවක බ  දොම අශප් රට තුන්ෙ නි ශලෝකශේ රටක් 

ශනොශෙයි, ටටත් පහළ රටක්. එක ශගලක් කන අයට තමයි ලකුණු 

හම්බ ශෙන්ශන්.      

එක ශගලක් කන වි ාල පිරිසක් ශම් රශේ ඉන්නොය කියලා 
සමිද්ධිය භාර සමතිතුමා පිළිෙන්නො. අට සමත් න ති අය 
හිනවශයොත් ලකුණු හම්බ ශෙනො. අට සමත් එක්ශකශනක් හිනවයත් 
ලකුණු හම්බ ශෙන්ශන් න හ . ම නව ෙහලා හරි තමන්ට කියලා 
නිෙසක් තිබුශණොත්, එයාට ලකුණු හම්බ ශෙන්ශන්ත් න හ .  

ෙරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, ශම් ොශ  ත්රශල්් 

හදන්ශන් සහනාධාර ශදන්න ශනොශෙයි, ශනොශදන්නයි. ශමශහම 

කපන්න ගිශයොත්, ශම් රශේ පහශළොස් ලක්ෂයකශ ම සමිද්ධි 

සහනාධාරය කපන්න පුළුෙන්. ඒ ොශ ම, ශකොළඹ ප ල්පත්ොසීන් 

ඉන්නො; තෙත් අය මුඩුක්කුෙල ඉන්නො. නමුත්, ලයින් කාමරෙල 

ඉන්න අයට සමිද්ධි සහනාධාරය හම්බ ශෙනො. ඒකට ශහේතුෙ 

තමයි, තමන්ටම කියලා නිෙසක් න ති වීම. මශ  ආසනශේ 

ශගෙ ල්කඳුර කියන ග්රාම නිලධාරි ෙසශම් සමිද්ධිලාභීන් 277ක් 

හිනවයා. නමුත්, අද සමිද්ධිලාභීන් 32යි ඉන්ශන්. සිැංහරාජය අයිශන් 

තිශබන කුඩෙ කියන ග්රාම නිලධාරි ෙසශම් සමිද්ධිලාභීන් 

පසශ්දනායි ඉන්ශන්. අශනක් සියල්ලන්ශ ම සමිද්ධි සහනාධාරය 

ක පුො. එශහම කශළේ සයි? අඩුම ෙණශන් කුඩා ශත් ෙොෙක් ශහෝ 

ශෙදර තිශබන නිසායි එශහම කපා තිශබන්ශන්. ඒශකන් 

මිනිස්සුන්ට වතෙත් ශෙන්න පුළුෙන්ද? රුපියල් 5,000ක් ශනොශෙයි, 

රුපියල් 10,000ක් තිබුණත් වතෙත් ශෙන්න බ හ . සමිද්ධි 

නියාමකෙරශයකුශෙන් මම සහුො ''බයශෙොල්ශලෝද ක පුශග?'' 

කියලා. එතුමා කිගො, ''න හ , මිනිසස්ු කියන නවක අපි ලිගො. අශප් 

සැංෙර්ධන නිලධාරි සහ ග්රාම නිලධාරි -අපි බක්ශකෝම- ශම් මිනිසස්ු 

කියන ඒො ලිගො'' කියලා. ෙරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, 

ශෙදර කරන බක්ශකෝම ශද්ෙල් ශම් ඉල් දම් පශේ අහලා 

තිශබනො. අහලා න ත්ශත් එකම එක ්ර න්යයි. ඒකත් සහුො 

නම් ශම් සමතිතුමා තෙත් සාධාරණයි. ශම්ක කශළේ අහිැංසක 

මිනිසුන්ශ  සමිද්ධි සහනාධාරය කපන්නයි. යූඑන්පී අයශ ත් 

සමිද්ධි සහනාධාරය කපා තිශබනො. පුළුෙන් නම් මට කියන්න, 

එශහම කපා න හ  කියා. ඒ ශෙොල්ලන්ශෙන් ෙ ඩිශදශනකුශ ත් 

කපලා තිශබනො. අඩුම ෙණශන් ශම් අවුරුද්ශද් ශම් කේනවය 

එශහමම තියලා, හරියට සැංෙණනයක් කරලා බලලායි ශම්ක 

කරන්න ඕනම.    

මිනිස්සු කියන ඒො බක්ශකෝම ග්රාම නිලධාරියි, සමිද්ධි 

නියාමකයි, සැංෙර්ධන නිලධාරියි ඒ ඉල් දම් පශේ අශනක් 
ප ත්ශත් ලියලා තිශබනො. සත්ත ශනොකියපු, ශබොරු කියපු අයට 
සමිද්ධි සහනාධාරය තිශබනො. තමන්ට ඉඩම් තිශයද්දී, ශෙෙල් 

තිශයද්දී, ''ශමොනෙත් න හ '' කියලා ලියපු ශකනාටත් සමිද්ධි 
සහනාධාරය තිශබනො. ෙරු නිශයෝජය කථානායකතුමනි, 
සමිද්ධි නියාමක පසු පිශේ ලියලා තිශබනො, ''ශමයාට මීය ට ෙඩා 
ෙත්කම් තිශබනො'' කියලා. නමුත්, ඒ ශෙොල්ලන්ශ  නම අර නම් 

ක පුණු න ති ල යිස්තුශග සඳහන් ශෙලා තිශබනො. ඒ ද න්වීම 
අලෙලා තිශබන්ශන් ශමොන භාෂාශෙන්ද? ඉැංග්රීසි භාෂාශෙන්. මට 
කථා කළා මඩබද්දර කියන ෙශම් ශකශනක්. ඒ පුද්ෙලයා මට 

කිගො, ''සර්, ශම් ද න්වීම මම ෙලො ශෙනම අරශෙන යනො 
මශ  නම තිශබනොද කියලා ශහොයා ෙන්න'' කියලා. සයි? ඒක 
ඉැංග්රීසි භාෂාශෙන් ෙහලා තිශබන්ශන්. 

ෙරු නිශයෝජය සමතිතුමනි, ග්රාම නිලධාරිෙරුන්ට ල බී 
තිශබන අයිතිොසිකමක් සැංෙර්ධන නිලධාරින්ට පෙරන්න යනො 
කියලා ග්රාම නිලධාරිෙරුන් ෙ ඩ ෙර්ජනයක් කරන්න යනො. ඒක 

කරන්න ශදන්න එපා. ග්රාම නිලධාරිෙරුන්ට තිශබන බලය ඒ අයට 
ල ශබන්න ඕනම.  

ෙරු නිශයෝජය අමාතයතුමාශෙන් මම තෙ එක ඉල්මේමක් 
කරනො. ග්රාම නිලධාරිෙරු ඡන්දය ලියන ශකොට ඒ ශෙදර 

ෙිහමුලිකයා කියනො නම් පසු ගිය ෙතාශග ඡන්දය ලියපු ශකනා 
ශම් නිෙශසේ ඉන්න ශකශනක් කියලා, එයා ඒ අෙස්ථාශග 
ශනොහිනවයත් ඡන්දය ලියන්න ඕනම. අපි පිටරට ඉන්න අයශ ත් 

ඡන්දය ලියනො. මශ  රිය දුරා මා ළඟ ඉන්ශන්. මශ  රිය දුරාශ  
ඡන්දය ලියන්ශන් න හ , ඒ මුවසස්යා ශෙදර න හ  කියලා. ඒ 
මුවස්සයා ශෙදර හිනවයාම මම පඩි ශෙෙනො ය . ඒ මුවස්සයා 

මාත් එක්කයි ඉන්ශන්. හ බ යි, ඉඳලා-හිටලා ශෙදර ගිහින් එනො. 
ශම් ෙතාශග ඒ පුද්ෙලයාශ  ඡන්දය ලියලා න හ . ශෙදරින් 
සහුොම කියලා තිශබනො, ''ශමයා ද න් මන්ත්රීතුමාලාශ  ශෙදර 

ශන් ඉන්ශන්'' කියලා. මම ඒ ශකනාට අශප් ශෙදරින් ඡන්දය 
ලියන්නද? 

 
 ු නිගයෝාය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙරු මන්ත්රීතුමනි, කථාෙ අෙසන් කරන්න. 

 
 ු ාානක වක්කුඹුර ෙහතා 
(மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ඒ ෙිහ ූලලික ල යිස්තුෙ යටශත් ඡන්දය ලියෙන්න ඕනම. ඒ 

නිසා බබතුමන්ලා ඒ ෙ නත් ශසොයා බලන්න. ඒක මට ශදන 
ඡන්දයක් හින්දා ක පුො කියලා තමයි මම හිතන්ශන්. ඕනම නම් 
ෙසමත් කියන්නම්. සලපාත ්රාශද්ශීය ශල්කම් ශකොේසාසශේ, 
රද්ද ල්ල ග්රාම නිලධාරි ෙසශම් තමයි එශහම ක පුශග. ඒ ෙ නත් 

බබතුමා ශහොයා බලන්න කියා ඉල්ලා සිනවනො. 
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බුද්ධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත් කළ ශමම ශයෝජනාෙ 

ඉතා ශහොඳ ශයෝජනාෙක්. ඉක්මනින්ම, කිසිම ශේදයකින් ශතොරෙ, 
ශෙනත් ්රමෙලට ලකුණු දමන්ශන් න තිෙ, සුදුස්සාට සුදුසු ත න 
ශදන්නය කියා අශප් නිශයෝජය සමතිතුමාශෙන් ඉල්ලා සිනවමින්  
මම නිහඬ ෙනො. ස්තුතියි. 

 

 ු නිගයෝාය කථානායකතුො 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ෙරු ආශු මාරසිැංහ මන්ත්රීතුමාත්, ෙරු සුනිල් හඳුන්ශනත්ති 
මන්ත්රීතුමාත් ශම් ශයෝජනාෙ සම්බන්ධශයන් දිො ආහාරයට පසු 
අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නට අෙසථ්ාෙ ලබා ශදන ශලස ඉල්ලා 

තිශබනො. ඒ ොශ ම, නිශයෝජය සමතිතුමාශ  කථාශෙන් පසුෙ 
බුද්ධික පතිරණ ම තිතුමා සතුළු සිය ද ශදනාට විනාඩි තිහක 
කාලයක් ල ශබනො. 

ශම් අෙසථ්ාශගදී පාර්ලිශම්න්තුෙ පස්ෙරු 1.30 දක්ො අත් 
හිුණෙනො. 

 
රැස්වීෙ ඊ  අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්  අ.භා. 

1.30  නිගයෝාය කාරක සභාපතිතුො ව ු ගසල්වම් 
අවඩක්කලනාදන් ෙහතා  ගය සභාපතිත්වගයන් නැවත පවත්වන 
ලදී. 

அதன்படி அமர்வு பி.ப. 1.30 மணிவகர இகடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டும் ஆரம்பமாயிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 

[மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்] தகலகம வகித்தார்கள். 
Sitting accordingly suspended till 1.30  p.m. and then resumed, 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] in the Chair. 

 
 ු නිගයෝාය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)  
I call upon the Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe to 

speak. 

 
[අ.භා. 1.30] 
 

 ු වෙහාචාර්ය  ණශු ොරසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, බුද්ධික පතිරණ 

මන්ත්රීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අපුරප්පාඩු ෙන ග්රාම නිලධාරි 
තනතුරුෙල ෙ ඩ බ මේශම් පත්වීම් සඳහා කාර්යක්ෂම ෙ ඩ 
පිළිශෙළක් සකස් කිරීමඅ කියන කාශලෝචිත ශයෝජනාෙ 

සම්බන්ධශයන් මටත් කථා කරන්න ශගලාෙ ලබා දීම පිළිබඳෙ මා 
පළමුශෙන්ම බබතුමාට සත්ුතිෙන්ත ෙනො.  

ග්රාම නිලධාරින් ෙ න කථා කරනශකොට ෙරු සරත් 
ශෙොන්ශසේකා සමතිතුමනි,  මට මතක් ශෙන්ශන් ක ලණිය 
ආසනය. බබතුමාටත් මතක සති, සමිද්ධි නිලධාරිශයකු ෙස ්

බ ඳලා ෙහපු හ නව. රජශේ නිලධාරින් ෙස් බ ඳපු යුෙයක් ඉෙත් 
කරලා,  රජශේ නිලධාරින්ශෙන් කාර්යක්ෂම ශසේෙයක් ලබා 
ෙන්නා විධිශේ ෙට පිටාෙක් සකස් කරපු  යහ පාලන ආණ්ඩුෙක 

තමයි අද අපි ඉන්ශන්.  ක ලණිය ෙ න මතක් කරනශකොට 
කියන්න තෙ රස කථා ශෙොඩක් තිශබනො. ක ලණිය ආසනශේ 
සමිද්ධි නිලධාරින් ෙස් බ න්ද හිටපු සමතිතුමා සහ එතුමාශ  

ශෙෝලයන් - ඒ සමහර ශෙෝලශේ අද   මන්ත්රීෙරු ශෙලාත් ඉන්නො 
- ඒ පළාශත් ග්රාම නිලධාරින්ශෙන් පො කප්පම් ෙත්තා. එශහම 
තමයි කාරණා සිදු වුශණ්. එදා ඒ ්රශද් ශේ කිසිම 

ෙයාපාරිකශයකුට ෙයාපාර කරන්න බ රි වුණා. ශෙන එකක් තියා, 

ශලොතරැයි විකුණන ශකනාටත් ෙයාපාර කරන්න බ රි තත්ත්ෙයක් 

තමයි තිබුශණ්.  ඒ ශද්ෙල් බක්ශකොම නෙත්ෙලා, ්රජාතන්ොදය 
ආරක්ෂා කරන්න බබතුමා කටයුතු කිරීම සම්බන්ධශයන් 
සත්තටම මා සන්ශතෝෂ ෙනො, ෙරු සමතිතුමනි. 

බුද්ධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා මතු කරන කාරණය ඉතාම ෙ දෙත් 

කාරණයක්. ශමොකද, හ ම ෙමකම ඉන්න ග්රාම නිලධාරිෙරු තමයි 
ෙමට අදාළ  සිය ද කාර්යයන් කරන්ශන්. ග්රාම නිලධාරින්ශෙන් ඒ 
කාලශේ සිදු වුණු ෙ රැද්ද තමයි, බවුන් ශද් පාලනීකරණය වීම. 

එදා ග්රාම නිලධාරින් තමයි ම තිෙරණ  ්රතාරක කටයුතු ආදී සිය ද 
ශද්ෙල්ෙලට පාවිච්චි කශළේ. බවුන්ශෙන් රටට කාර්යක්ෂම 
ශසේොෙක් ලබා ෙන්න නම් මීය ට ෙඩා එහාට ගිය සමාජය ය 

ෙනවනාකමක් ලබා ශදන විධිශේ පුහුණුෙක් බවුන්ට ලබා ශදන්න 
අෙ ය ෙනොය කියලා අපි වි ේාස කරනො. ඒ පුහුණුෙ ලබා දීශම් 
කටයුතු ඉදිරි කාලශේදී ්රියාත්මක කරන්න හ කි ශගවි කියන 

බලාශපොශරොත්තුෙ අපට තිශබනො.  

ෙරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මහජන ශසේෙය සඳහා 
ෙන ශෙවරොන්විත රාජය ශසේෙයක් ශම් රටට අෙ ය වුණා. ඒ 
අෙ යතාෙ රශේ ජනතාෙ හඳුනා ෙත් නිසා තමයි අද නීතිෙරුක 

සමාජයක් බිහිශෙලා තිශබන්ශන්. අද ලැංකාශග ්රථම ෙතාෙට, 
පෙතින ආණ්ඩුශග සමතිෙරයකු පිළිබඳෙ පරීක්ෂණ පෙත්ෙලා, 
බහු පිළිබඳෙ කථා කරන ත නකට අශප් ආණ්ඩුෙ ඒ 

සාධාරණත්ෙය සහ නීතිය ශෙන ත් තිශබනො. ්රථම ෙතාෙට පසු 
ගිය දිනෙල ශම් පාර්ලිශම්න්තුශග සමතිෙරු ශදශදනකු සමති 
ධුරෙලින් ඉෙත්ශෙලා, පසු ශපළ මන්ත්රීෙරු විධියට ොඩි වුණා. 

ටශේ අශප් රවි කරුණානායක සමතිතුමා ඒ ෙත් උදාර තීරණයට 
අපි ආතාර කරනො. ටශේ මට ඒ සම්බන්ධශයන් කථා කරන්න 
අෙස්ථාෙක් ල බුශණ් න හ . එතුමාශ  කාරණශේදී නිෙසක් ෙ න 

තමයි කථා කශළේ. ඒක කිසිම ශදයකට සම්බන්ධ න ති -
බ ඳුම්කරෙලට සම්බන්ධ න ති- ශකොශහේශදෝ හිටපු කාන්තාෙක් 
complain කරපු ශදයක්.  

ෙරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, තමන්ශ  බිරින්දම 
විසින්ම complain කරපු සමතිෙරු ශම් ආණ්ඩුශගම ඉන්නො. 
බවුන් ශහොශරන් නිොස මිලදී ෙත් කාරණා පිළිබඳෙ.  ද න් 
ශබොශහොම ්රසිද්ධ කථාෙක් තිශබනො, කින්සි පාශර් ශෙයක් ෙත්ත 

ශම් පාර්ලිශම්න්තුෙ නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීෙරශයක් ෙ න.  ඒ 
මන්ත්රීෙරයා ඒ ශ  මිලදී ෙන්න මුදල් ශහොයලා තිශබන්ශන් 
නාෙලපිනවය ්රශද් ය සැංෙර්ධනය කරන්න හදා ෙත්ත පදනමකින්. 

ඒ පදනශම් සල්ලි තමයි ශම් ශෙදර මිලදී ෙන්න එතුමා 
ආශයෝජනය කරලා තිශබන්ශන්. ඒ ්රශද් ශේ ඉන්න ග්රාම නිලධාරි 
මහත්ෙරුන්ශ  කාර්යක්ෂම ශසේෙය හරහා තමයි ශම් විස්තර අපට 

ලබා ශදන්ශන්.  

 

 ු නිගයෝාය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙරු මන්ත්රීතුමා, බබතුමාට තෙ විනාඩියක කාලයක් 

තිශබනො. 

 

 ු වෙහාචාර්ය  ණශු ොරසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, තෙ ්ර න්යක් 

තිශබනො. අද ෙනතුරු නිො  කදරාල් ශම් බ ඳුම්කර ශකොමිසමට 
ක ඳෙන්ශන් න හ . ඒ ොශ ම එතුමාශ  න ෙණිය, ශිශරෝමි 
වි්රමසිැංහ මහත්මිය ශම් ශකොමිසමට ක ඳෙන්ශන් න ත්ශත් සයි? 

ශම්ො තමයි අපට තිශබන ්ර න්. ඒ නිසා නීතිපති 
ශදපාර්තශම්න්තුශෙන් අපි ඉල්ලා සිනවනො, ශම් සාධාරණත්ෙය 
ඉෂ්ට කරන්න කියලා.  
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

ශම් සාධාරණත්ෙය කශළේ න ත්නම් ශම් රශේ ජනතාෙ 
බලාශපොශරොත්තු වුණු ශද් ඉුණ ශෙන්ශන් න හ . මාස 60කින් අ දත් 
රටක් හදන අශප් ්රතිපත්ති ්රකා ශේ ප හ දිලිෙම සඳහන් කරලා 

තිශබනො, කාර්යක්ෂම රාජය ශසේෙයක් සඳහා, - ග්රාම 
නිලධාරින්ශ  කාර්යක්ෂම ශසේෙයක් සතුළු-  අෙ ය නීති පද්ධතිය 
සකස් කරනො කියලා. ශම් නීති පද්ධතිය සකස් ශෙන්ශන් 

න ත්නම් කවුද ඒකට ෙෙ කියන්න  ඕනම? ඒ කාරණයත් අපි ඉදිරි 
කාලශේදී කථා කළ යුතු මාතිකාෙක් ශෙනො.  

අශප් ෙරු බුද්ධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා ඉතාම කාශලෝචිත 

ශයෝජනාෙක් කශළේ, ග්රාම නිලධාරි තනතුරුෙල ෙ ඩ බ මේශම් 
පත්වීම් සඳහා කාර්යක්ෂම ෙ ඩ පිළශෙළක් සකස් කළ යුතුයි 
කියලා. මුළු රාජය ශසේොෙම ශම් විධියට කාර්යක්ෂම විය යුතුයි. 

රාජය ශසේෙශේ කාර්යක්ෂමතාෙ ෙ න කථා කරන ශකොට මම 
තෙ එක කාරණයක් මතක් කරන්න  ඕනම.  අපි පසු ගිය කාලශේ 
ද ක්කා, - අපි වීඩිශයෝ එකත් ද ක්කා- බස්නාහිර පළාශත් හිටපු මහ 
සමතිතුමා නිලධාරිශයකුට ''අත්සන් කරන්න'' කියන ෙතන නවක 

කිගශග ශකොශහොමද කියලා. ශමෙ නි කාලයක් තමයි ශම් රශේ 
තිබුශණ්. ශම් සිය ද ශද්ෙල් ෙ න අනාෙතශේදී පරීක්ෂණ සිදු විය 
යුතුයි කියලා මම ශයෝජනා කරනො.  

ස්තුතියි.  
 
[අ.භා. 1.35] 

 

 ු සුනිල් හඳුන්ගනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ෙරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි,  පුරප්පාඩු ෙන ග්රාම 

නිලධාරි තනතුරුෙල ෙ ඩ බ මේශම් පත්වීම් සඳහා කාර්යක්ෂම ෙ ඩ 
පිළිශෙළක් සකස් කිරීම පිළිබඳ ශෙන විත් තිශබන ශපවද්ෙලික 
මන්ත්රී ශයෝජනාෙ සම්බන්ධශයන් මට තිශබන අදහස ශමයයි. 

ද නට ෙ ඩ බලන සහ ෙ ඩ කරන ග්රාම නිලධාරි මහත්ෙරුන් අපි 
නිසි සෙ ය මකට ලක් කරනොද? ඒ අය සෙ ය මට ලක් කළ යුතු 
ශහේතුෙ ශමොකක්ද? ෙරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ග්රාම 

නිලධාරි මහත්මයාශ  රාජකාරිය තමයි, රාජය ශසේෙශේ ෙම 
පතුශල්ම තිශබන ශසේොෙ ඉුණ කිරීම. ඒ විතරක් ශනොශෙයි, ඒක 
ප ය විසිහතශර් ශසේොෙක්. සාමානයශයන් රාජය ශසේෙශේ 

තිශබන්ශන් ප ය අටක ශසේොෙක් වුණාට, සත්තටම ග්රාම නිලධාරි 
මහත්ෙරුන්ශ  ශසේොෙ ප ය විසිහතශර් ශසේොෙක්. ෙමක 
ආරාවුලක් සිද්ධ වුණත්, හදිසි ෙ ුණමක් සිද්ධ වුණත්, හදිසි 
්ර න්යක් සති වුණත්, ශකොස් ෙහක් කපන්න ගියත්, ඉඩමක් ශෙොඩ 

කරන්න ගියත්, ඒ ශමොන කටයුත්ත කරන්නට ගියත් බවුන්ශ  
ම දිහත්වීම අෙ යයි. ඒ සඳහා කාලයක් ශගලාෙක් න හ . ඒ 
පමණට ඒ ශසේොෙ අෙය ශකශරන්ශන් ශකොශහොමද?  

මාතර දිස්ත්රික්කය නිශයෝජනය කරන අශප් ෙරු බුද්ධික 
පතිරණ මන්ත්රීතුමා දන්නො, පසු ගිය ෙැංෙතුර සිද්ධිය ශගලාශගදී 
ෙම රාජය ශසේෙයත් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරන්නට, ෙශම් 

්ර න් සම්බන්ධීකරණය කරන්නට, සත්ත ්ර න් හඳුනා ෙන්නට 
ූලලික වුශණ් ග්රාම නිලධාරි මහත්ෙරුන් බෙ. මාතර දිස්ත්රික්කශේ 
කටයුතු කළ ග්රාම නිලධාරි මහත්ෙරුන් පමණක් ශනොශෙයි 

රත්නපුර, කළුතර, ොල්ල ොශ  හ ම ත නම එශහම තමයි. ඒ අය 
අති ය ක ප කිරීමක් කළා. නමුත් සත්තටම කනොුණදායක ශදය 
තමයි ඒ අය නිසි සෙ ය මකට ලක් වුශණ් න තිකම. නාවුක 
හමුදාපතිතුමා ඒ ශමොශහොශත් ශසේෙය කළ, ඒ ශමොශහොශත් 

්රියාන්විතයට ම දිහත් වුණු නාවික හමුදා නිලධාරින් ශෙන ල්ලා 

යම්කිසි අෙය කිරීමක් කරනො මම ද ක්කා. නමුත්, රාජය 

පරිපාලන හා කළමනාකරණ ශහෝ සේශද්  කටයුතු භාරෙ සිනවන 
සමතිතුමන්ලා අඩු තරමින් ග්රාම නිලධාරින් ක ඳෙලා, 
අබබතුමන්ලා කළ ෙ ශ ට සත්ුතියිඅ කියලා කියනොෙත් මම 
ද ක්ශක් න හ . හදිසි අෙසථ්ාෙකදී, ම තිෙරණ ශමොශහොතකදී ග්රාම 

නිලධාරිෙරයාශ  රාජකාරිය විශ ේෂ ශදයක්. එෙ නි ශබොශහෝ 
අෙ යතාෙන් තිශබනො ග්රාම නිලධාරි මහත්ෙරුන්ශ  ශසේෙය 
තුළ.  

ඉදිරිශේදී පාසල්ෙලට පළමු ෙසරට ළමුන් සතුළත් කිරීශම් 
අෙස්ථාෙ එනො. ඒ අෙස්ථාශගදී පදිැංචි සහතිකය ොශ  හ ම 
ශදයක්ම ලබා ශදන්නට ශෙන්ශන් ග්රාම  නිලධාරිතුමාට. ඡන්ද හිමි 

නාම ශල්්නශේ උපුටන ලබා ශදන්න ශෙන්ශන් ග්රාම 
නිලධාරිතුමාට. සාමානය ජනතාෙට අතයෙ ය ශසේො සපයන 
බවුන්ශ  ශසේෙය සෙ ය මක් සතත්ටම සිද්ධ  ශෙන්ශන් න හ . 

විශ ේෂශයන්ම සමහර ෙ ඩ බලන ග්රාම නිලධාරින් තමන්ශ  
ෙසශම් ෙ ඩ කටයුතු කරන ෙමන්ම තමයි අශනක් ෙසශම් ෙ ඩ 
බලන්ශන්. නමුත් මම දන්නා තරමට බවුන්ට දීමනා ලබාදීමක්, 
ෙ ුණප් ෙ ඩි කිරීමක් ශහෝ බවුන්ශ  කාර්යක්ෂමතාෙ සෙ ය ශම් 

්රමශගදයක් න හ .  සයි මම එශහම අන හ යිඅ කියලා 
කියන්ශන්?  සමහර රාජය ආයතන තිශබනො, -අපි COPE එක 
තුළ විමර් නය කරන ආයතන තිශබනො- අධයක්ෂ මණ්ඩල 

තීන්දු අුවෙ පඩියට ෙඩා දීමනා ෙන්න.  

 
 ු නිගයෝාය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

ෙරු මන්ත්රීතුමා, බබතුමාට තෙ විනාඩියයි තිශබන්ශන්. 

 

 ු සුනිල් හඳුන්ගනත්ති ෙහතා 
(மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி)  

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ නිසායි මම කියන්ශන් ඒ කාරණාෙ ශමොනො ශහෝ 
්රමයකින් නිෙ රදි කරන්න කියලා.  

බබතුමන්ලා ද න් පුරප්පාඩු ්ර න්යක් ෙ න කියනොශන්. 
නමුත් 2012 සිට, 2012, 2013, 2014, 2015 සහ 2016 ෙර්ෂෙල 
උපාධිධාරින්ට තෙම රැකියා ශදන්ශන් න හ . 2012 සිට 

උපාධිධාරින් රැකියා න තිෙ ඉන්නො. වි ේවිදයාලශේ හිනවයාට 
ෙඩා ෙ ඩි කාලයක් අද උපාධිධාරින් රැකියා න තිෙ ශෙදර 
ඉන්නො. ඉතින් ශමොකක්ද රාජය ශසේෙශේ කාර්යක්ෂමතාෙ? රාජය 
ශසේෙයට උපාධිධාරින් එපා නම් වි ්ෙවිදයාල නවක ෙහලා දාන්න. 

ද න් උපාධිධාරින්ට රස්සා ශදන ්රතිපත්තියක් න හ . ශම් ෙන විට 
අ දශතන් සැංෙර්ධන නිලධාරින් බඳො ෙ නීමට ක ඳවීම් කරලා 
තිශබනො. බවුන්ශ  ෙයස අවුරුදු 35ට අඩු විය යුතුයි කියලා 

සඳහන් කරලා තිශබනො. නමුත් ද න් 2012 ඉඳලා ශෙදර ඉන්න 
උපාධිධාරින් ඉන්නො. ඒ, ඒශෙොල්ලන්ශ  ෙරදකින් ශනොශෙයි. 
ද න් ඒ අයට අවුරුදු 35 ප නලා. එම නිසා මම විශ ේෂශයන්ම 

බබතුමන්ලාශ  අෙධානය ශයොමු කරෙනො සැංෙර්ධන නිලධාරින් 
බඳො ෙ නීශම්දී බබතුමන්ලා ශයෝජනා කරන අවුරුදු 35 සීමාෙ 
අවුරුදු 45 කරන්න කියලා. ශමොකද, බවුන්ශ  ෙරදින් ශනොශෙයි 

ෙයසට ගිශේ, රජය උපාධිධාරින්ට රැකියා ශනොදුන් නිසායි. රැකියා 
ශනොදීශම් ්රතිපත්තිය නිසා 2012 ඉඳලා ශෙදර ඉන්න 
උපාධිධාරින්ශ  රැකියා ්ර ්නය විසඳලා, ක ම ති නම් ටට පසුෙ 

බඳො ෙන්නා උපරිම ෙයස් සීමාෙ අවුරුදු 35 කර ෙත්තාට 
්ර න්යක් න හ . මම කියන්ශන් ඒකයි. ශමොකද, ඒශෙොල්ලන්ශ  
ෙරදකින් ශනොශෙයි ඒ අයශ  ෙයස ගිශේ. ඒ කාරණාෙ  
අෙධාරණය කරමින්, ශමය ඉතාම කාශලෝචිත ශයෝජනාෙක් බෙ 

සඳහන් කරමින් මශ  අදහස් ද ක්වීම අෙසන් කරනො. ශබොශහොම 
ස්තුතියි. 
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 ු ෙයිල්වා නම් තිලකරාාා ෙහතා 
(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கதள, இன்று 

இச்சகபயிதல தகௌரவ உறுப்பினர் புத்திக பத்திரண 

அவர்களால் முன்கவக்கப்பட்டிருகின்ற, “தவற்றிடமாகின்ற 

கிராம உத்திதயாகத்தர் பதவிகளில் பதிற்கடகம புாியும் 

நியமனங்களுக்காக விகனத்திறன்மிக்க தவகலத்திட் 

டதமான்கறத் தயாாித்தல்” என்ற தனிநபர் பிதரரகணகய 

நான் வரதவற்கின்தறன். காரணம், இந்தக் கிராம தசவகர் 

பிாிவுகள்தான் அரச நிர்வாக மட்டத்தில் மிகவும் 

அடிமட்டத்திலிருந்து மக்களுக்குச் தசகவககள வைங்குகின்ற 

நிர்வாகப் பிாிவாகக் காணப்படுகின்றது. இதில் நிலவக்கூடிய 

தவற்றிடங்கள் நிரப்பப்பட தவண்டும் என்பதற்கு அப்பால், 

இந்தக் கிராம தசவகர் பிாிவுகள் பற்றிய பிரச்சிகனயானது 

அண்கமக் காலத்தில் மிக முக்கியததாரு கட்டத்கத 

அகடந்திருக்கிறது. கிராம தசவகர் மட்டத்திலிருந்து பிரததச 

சகப அல்லது உள்ளூராட்சி மன்ற மட்டத்தில் ததாோ்தல்களி 

னூடாக மக்கள் பிரதிநிதித்துவத்கத உருவாக்குவதற்காகப் 

புதிய ததாோ்தல் முகற அறிமுகப்படுத்தப்பட இருக்கிறது. 

எனதவ, இப்தபாது கிராம தசவகர்களின் தவற்றிடங்கள் 

நிரப்பப்பதுவது மாத்திரமல்ல, இருக்கின்ற கிராம தசவகர் 

பிாிவுககள மீள்நிர்ணயம் தசய்யதவண்டிய ததகவயும் 

இருக்கிறது.  

குறிப்பாக, இந்த நாட்டின் நிர்வாகக் கட்டகமப்புக்குள் 

இன்னமுதம முழுகமயாக உள்வாங்கப்படாத தபருந்ததாட்டப் 

பகுதி மாவட்டங்களில், கிராம தசவகர் பிாிவுகள் மிகமிகக் 

குகறந்தளவிதலதய இருக்கின்றன. தபருந்ததாட்டங்ககளச் 

சார்ந்து 10 இலட்சம் மக்கள் வாழுகின்ற பிரததசத்திதல 100 

கிராம தசவகர் பிாிவுகள் மாத்திரதம காணப்படுகின்றன. 

நுவதரலியா மாவட்டத்தில் பிரததச தசயலகங்ககள அதிகாிக்க 

தவண்டும் என்று நான் தனியானததாரு ஒத்திகவப்புதவகளப் 

பிதரரகணதயான்கற முன்கவத்திருக் கிதறன். இரண்டகர 

இலட்சம் மக்கள் ததாககக்கு ஒரு பிரததச தசயலகம் என்ற 

அடிப்பகடயில்தான் நுவதரலியா மாவட்டத்தில் பிரததச 

தசயலகங்கள் இருக்கின்றன. அதத மாவட்டத்தில் 

ஹங்குராங்தகத்த பிரததச தசயலகத்தில் 86,000 மக்கள்  

ததாககக்கு 139 கிராம தசகவயாளர் பிாிவுகள் காணப்படு 

கின்றன. அம்பகமுவ பிரததச தசயலகமும் நுவதரலியா 

மாவட்டத்தில்தான் இருக்கிறது. அங்கு இரண்டகர இலட்சம் 

மக்கள் ததாககக்கு 67 கிராம தசகவயாளர் பிாிவுகதள 

காணப்படுகின்றன. எனதவ, கிராம தசகவயாளர் பிாிவுகள் 

அதிகாிக்கப்பட தவண்டும் என்ற தகாாிக்கககய 

முன்கவக்கின்தறன்.  

அதததநரத்தில், இதுவகர காலமும் நிர்வாக ாீதியான 

பிரச்சிகனயாக மாத்திரம் இது இருந்துவந்தது. இந்த 

மட்டத்திலிருந்து பிரததச சகபகள் மற்றும் வட்டார முகற 

உருவாக்கப்படுகின்றதபாது, அது மக்கள் பிரதிநிதித்துவத்கதக் 

குகறக்கின்ற ஒரு நிகலகமகய உருவாக்கும். இதன் 

காரணமாக நிர்வாக அதிகாரப் பகிர்வு மாத்திரமல்ல, அரசியல் 

அதிகாரப் பகிர்வும் தபருந்ததாட்ட மக்கள் சார்ந்து 

கிகடக்கப்தபறாத ஒரு சூழ்நிகலகய உருவாகும். எனதவ, 

இதகனத் திருத்தம் தசய்யதவண்டும்.  

இந்தச் சகபயிதல பல உறுப்பினர்கள் கிராம தசவகர் 

மட்டங்களில் நிலவக்கூடிய பல்தவறு பிரச்சிகனகள் குறித்துத் 

தங்களுகடய கருத்துக்ககள முன்கவத்தார்கள். குறிப்பாக, 

நான் ஒரு விடயத்கத இந்தச் சகபயிதல சுட்டிக்காட்ட 

விரும்புகின்தறன். கிராமிய மட்டத்தில் அல்லது உள்ளூர் 

மட்டத்தில் இருக்கின்ற தரவுககளப் தபற்றுக்தகாடுக்கக்கூடிய 

ஒரு மூலமாக நாங்கள் கிராம தசவகர் பிாிகவக் 

தகாள்கின்தறாம். நடக்கக்கூடிய அபிவிருத்தியாக இருக்கட்டும் 

அல்லது பல்தவறு முகறதகடுகளாக இருக்கட்டும் அல்லது 

ஏததனும் தரவுககளப் தபறுவதாக இருக்கட்டும் இவற்றுக் 

தகல்லாம் நாம் கிராம தசவகர் பிாிகவதய 

நம்பியிருக்கின்தறாம்.  

கடந்த 28.07.2017 அன்று சகபயில் மிகவும் 

துரதிருஷ்டவசமாக ஒரு விபரம் பிகையாகச் சமர்ப்பிக்கப் 

பட்டுள்ளது.  அதாவது சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் ததற்கு 

அபிவிருத்தி அகமச்சர் சாகல ரத்நாயக்க அவர்களிடம் 

தகௌரவ உறுப்பினர் உதய பிரபாத் கம்மன்பில சார்பாக 

தகௌரவ சிதரஷ்ட உறுப்பினர் திதனஷ் குணவர்தன அவர்கள் 

ஒரு தகள்விகய முன்கவத்திருக்கின்றார். அதாவது, 1983 

யூகல மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் நகடதபற்ற 

இனக்கலவரம் காரணமாக இறந்த, காயமகடந்த மற்றும் 

காணாமற்தபான தமிைர்களின் எண்ணிக்கக, அவர்கள் வசித்த 

மாவட்டங்களின்படி தனித்தனியாக யாது என்பகதயும், 

இறந்த, காயமகடந்த மற்றும் காணாமற்தபான தமாத்தத் 

தமிைர்களின் எண்ணிக்கக யாது என்பகதயும் அவர் 

இச்சகபயில் அறிவிப்பாரா? என்று தகட்டிருந்தார்.  அதற்கு 

அகமச்சர் ஒரு பதிகலச் சமர்ப்பித்திருக்கின்றார். அந்தப் 

பதிலிதல பின்வருமாறு கூறப்பட்டிருக்கின்றது.         

ශම්ක විහිළුෙට කරුණක්. ශම් සභාශග අනිොර්යශයන්ම ශම් 
කරුණ ෙ න මම කියන්නට ඕනම. මීය ට ශපර දිනකදී ශම් සභාශගදී 
ෙරු දිශන්ෂ් ගුණෙර්ධන මහතා අහලා තිශබනො, 1983 ජූලි 
කලබලශේදී මිය ගිය, තුොල සිදු වූ සහ අෙත න් වූ ශදමළ 
පුද්ෙලයන් සැං්යාෙ ෙ න විස්තර සභාෙත කරනොද කියලා. එම 
්ර න්යට උත්තරයක් ලබා දීලා තිශබනො, 1983 ජූලි කලබලශේදී 
බදුල්ල, මාතර, මහුවෙර, කමෙල්ල යන දිසත්්රික්ක හතශර් මිය ගිය 
සැං්යාෙ 7යි, අෙත න් වූ සැං්යාෙ 117යි කියලා. ශම්ක විහිළුෙට 
කරුණක්. ශම් උත්තරශේදී සමතිතුමා කියලා තිශබනො, අශ්රී 
ලැංකා ශපොමේසිය විසින් දිස්ත්රික්ක අුවෙ දත්ත රැස් ශනොකරන අතර, 
....අ කියලා. ඒ කියන්ශන් ශම් සම්බන්ධශයන් දිස්ත්රික්ක අුවෙ 
දත්ත රැස් කරන්ශන් න හ යි  ද. එතශකොට ග්රාම නිලධාරි මේටමින් 
ශම් ශතොරතුරු ෙන්න පුළුෙන්ද?  

ඉන්දියාුව සම්භෙයක් තිශබන ෙතුකරශේ වතෙත් ෙන ජනතාෙ 
ශෙුවශෙන් ශකොමිසමක් පත් කරන්න කියලා මම මීය ට කලින් 
අෙස්ථාෙකදී ජනාධිපතිතුමාශෙන් ඉල්ලා සිනවයා. එම ජනතාෙශ  
්ර න් විසඳීම ශදෙුවෙ කළත්, අඩුම ෙණශන් ඒ ශෙොල්ලන්ට වුණු 
අපරාධ ෙ න සඳහන් කරන්නෙත් ශකොමිසමක් පත් කරන්න 
කියලා ජනාධිපතිතුමාශෙන් මා ඉල් දො. ඒක අනිොර්ශයන් 
ශෙන්න ඕනම, ශමන්න ශම් ෙ රැදි ශතොරතුරු ශම් උත්තරීතර 
පාර්ලිශම්න්තුශග සභාෙත ෙන එක ෙළක්ෙන්න නම්.  1948 දී 
පුරෙ සිභාෙය න ති කරපු දෙශසේ සිට ශම් දක්ො වූ අවුරුදු 70 
තුළදීම ශම් ජනතාෙට වුණු අපරාධ ෙ න සඳහන් කරන්න; තහවුරු 
කරන්න අපි ශකොමිසමක් ඉල්ලා සිනවයා. අශප් ජනාධිපතිතුමා මට 
ලිඛිතෙ ද ුවම් දුන්නා, ඒ ෙ න සලකා බලන්නම් කියලා. ඒක 
ශෙන්න ඕනමය කියන එකත් සඳහන් කරමින්, අශප් බුද්ධික 
පතිරණ මන්ත්රීතුමා ශෙනා ශයෝජනාෙ ස්ථිර කරමින් මා නිහඬ 
ෙනො. ශබොශහොම සත්ුතියි. 

 

 ු නිගයෝාය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
நன்றி!  The next speaker is the Hon. Indika Anuruddha 

Herath. 
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 ු ඉන්දික අනුුද්ධ ගහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
ෙරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මට අෙස්ථාෙ ලබා දීම 

සම්බන්ධශයන් ශබොශහොම ස්තුතියි.  

විශ ේෂශයන්ම කාශලෝචිත මාතිකා සභාෙට ශෙන එන, 
කාශලෝචිත ්ර න් ෙ ට ද සාකච්ඡා කරන මන්ත්රීෙරයකු විධියට 
බුද්ධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත් කළ ශයෝජනාෙ පිළිබඳෙ 
ෙතනයක් ශදකක් සඳහන් කරන්න  ක ම තියි. ලැංකාෙ පුරාෙට 
ග්රාම නිලධාරි ෙසම් 14,022ක් තිශයද්දි, ශම් සැං්යාශෙුවත් ද න් 
සමහර ප තිෙල ඒො අඩු ශෙලා සමහර ප තිෙල ෙ ඩි ශෙලා 
තිශබනො. සාමානයශයන් ග්රාම නිලධාරි ෙසම් දහහතරදහස ්
ෙණනකට ආසන්න සැං්යාෙක් ෙත්තාම ශම් සඳහා පුරප්පාඩු 
පිරවීමට ආණ්ඩුෙ අදාළ අමාතයාැං ය යටශත් යම් යම් ෙ ඩ 
පිළිශෙළ යම් යම් ශෙලාෙන් තුළදී ශෙනාො. ෙරු සමතිතුමා ශම් 
සම්බන්ධශයන් මමතකදීම ශෙනා ශයෝජනාෙ තමයි, අූ ෙ ද කශේ 
සිනව විශ්රාම ගිය ග්රාම නිලධාරින්ට න ෙත පත්වීම් ලිපි ලබා දීලා ඒ 
පිරිස් අතරින් ශම් පුරප්පාඩු නවක පුරෙමු කියන එක. සත්තටම ඒ 
තුළින් විනය විශරෝධී ෙ ඩ කටයුතු ෙණනාෙක් සිද්ධ ශෙයි කියන 
ශතෝදනාෙත් එක්ක ඒ ශයෝජනාෙ හකුළා ෙන්න සිද්ධ වුණා. ද න් 
ශම් සැංචිතයක් පිහිුණවීම ෙ නත් අපට ශපොඩි කුකුසක් තිශබනො, 
ෙරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි. ශමොකද, ශම් සැංචිතයට 
සතුළත් කර ෙන්නා ෙයස් සීමාෙ ෙයස අවුරුදු 21, එශහම 
න ත්නම් ෙයස අවුරුදු 35 කියලා යම් ෙයස් සීමාෙක් ෙනිද්දි ශම් 
සැංචිතශේ ඉන්න පුද්ෙලයන්ට දමන්න පුළුෙන් ලකුණු සැං්යාෙ 
සහ සැංචිතශේ සිනවන පුද්ෙලයන් නම් කරන එක ශද් පාලන 
අධිකාරිය ම දිහත් ෙන කටයුත්තක් ෙනො. ඒ ොශ  කටයුතු සිද්ධ 
ශෙද්දී ෙශම් සිනවන දුප්පත් මුවස්සයාශ  දරුශෙකු වූ ඒ තරුණයා 
තරෙ විභාෙයකට මුහුණ දීලා වි ේවිදයාල ෙරම් ලබා ශෙන 
උපාධිය හිමි කර ශෙන ශම් පුරප්පාඩුෙට ඉදිරිපත් ෙනො. බබ 
තමුන්නාන්ශසේලා බලයට ආශග රැකියා දස ලක්ෂයක් ශදනො කියා 
ශෙනයි. ද න් සමස්ත ලැංකාෙ පුරාෙට ග්රාම නිලධාරි පුරප්පාඩු 
1,800ක් පමණ තිශබනො. ශම් සඳහා ්රාශද්ශීය ශල්කම් 
කාර්යාලය සැංචිතයක් හදා ෙත්තාම සතිෙන ට ළඟ ්ර ්නය තමයි, 
ශම් අය ශමොන තනතුරකද පිහිුණෙන්ශන් කියන එක. 
කළමනාකරන සහකාර තනතුශර් පිහිුණෙනොද, ඒකට රැකියා 
්රමශගදයක් තිශබනොද, එශහම න ත්නම් ෙ ඩ පිළිශෙළක් 
තිශබනොද, එශහම න ත්නම් ශම් අයට නිකම් ඉන්න සිද්ධ ශෙයිද 
කියන අර්බුද ෙණනාෙක් ශම් තුළින් මතුෙනො. ශම් අෙසථ්ාශග 
ස්ෙශද්  කටයුතු නිශයෝජය සමතිතුමා ශමත න ඉන්නො. එතුමා 
ශම් සම්බන්ධශයන් දන්නො සති. තරෙ විභාෙ පෙත්ො ද න් ඒ 
තරෙ විභාෙෙලිුවත් ශම් පුරප්පාඩු 1,800 සඳහා යම් කිසි පිරිසක් 
ශතෝරන්න කටයුතු කර ශෙන යනො. එශහම තිශයද්දි තමයි ශම් 
සඳහා අපි යම් යම් ශයෝජනා ශ න්ශන්.  

ෙරු නිශයෝජය සමතිතුමනි, ෙරු මන්ත්රීතුමනි, 1989 දී තරුණ 
අසහන ශකොමිෂන් සභාෙ විසින් ශම් සම්බන්ධශයන් තීන්දුෙක් ලබා 
දුන් බෙ  තමුන්නාන්ශසේලාත් දන්නො සති. රාජය නිලධාරින් 
බඳො ෙ නීශම්දී තරෙ විභාෙ තුළින් බඳො ෙන්න කියලා ඒ 
ශකොමිෂන් සභාශග සභාපති විධියට එෙකට සිනව වත.එල්. පීරිස ්
ම තිතුමා තීන්දුෙක් දුන්නා. බබ තමුන්නාන්ශසේලාශ  ශයෝජනා 
තුළින් එම තීන්දුෙ යම් යම් විධියට උල්ලැං නය ෙනො කියන එක 
ශම් අෙස්ථාශගදී ශම් උත්තරීතර සභාෙට මම මතක් කරලා ශදන්න 
ක ම තියි. ඒ ොශ ම ශම් ග්රාම නිලධාරිෙරයාෙ පුහුණු කරන්න 
එශහම න ත්නම්, සැංචිතය තුළ තබා ශෙන ්රාශද්ශීය 
ශල්කම්ෙරයාට ෙ ඩ පෙරන්න මම දන්නා විධියට ෙ ඩ 
ල යිස්තුෙක් න හ . ඒ ෙ ඩ ප ෙරීශම් බලය තිශබන්ශන් රාජය 
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාතයෙරයාට. ඒ අමාතයෙරයා 
යටශත් තමයි ඒ ෙ ඩ ප ෙරීම ශකශරන්ශන්. 

්රා ශද්ශීය ශල්කම්ෙරයා තුළින් සිද්ධ ෙන්ශන් අධීක්ෂණයක් 

පමණයි. එම නිසා අූ  ෙණන්ෙල තිබුණු ඒ තරුණ අසහනය  
න ෙතත් උද්දීපනය ෙන, පිළිබිඹු ෙන ෙ ඩසටහන් ශමෙ නි 
උත්තරීතර සභාෙක් තුළින් අප ශ නො නම්, මා හිතන විධියට 
ඒශක් අඩු පාඩු අප සැංශ ෝධනය කරන්න ඕනම. ෙරු බුද්ධික 

පතිරණ මන්ත්රීතුමනි, බබතුමා හ ම තිසශ්සේම කථා කරන්ශන් 
අසාධාරණය, ඒ ොශ ම අෙ යතාෙ ශෙුවශෙන්. 

 
 ු නිගයෝාය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාට නියමිත ශගලාෙ අෙසානයි.  

 
 ු ඉන්දික අනුුද්ධ ගහ රත් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த தஹரத்) 

(The Hon. Indika Anuruddha Herath) 
 මට තත්පරයක් ශදන්න, මම කථාෙ අෙසන් කරන්නම්,  ෙරු 

නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, 

ටළඟ කාරණය ශම්කයි. පුරප්පාඩු යටශත් ෙ ඩ බලන ග්රාම 
නිලධාරිෙරයාට ලබාශදන්ශන් ශබොශහොම ශසොච්තම් ෙ ුණපක්. ඒ 
පුද්ෙලයා ඒ ෙසශම් සිය ද ෙෙකීම් කරන්න ඕනම. නමුත්, පඩිශයන් 

හතශරන් එකක් -රුපියල් 4,995ක් ෙ නි ශපොඩි මුදලක්- තමයි ෙ ඩ 
බලනොට බහුට ලබාශදන්ශන්. පසු ගිය දෙසේල සිදු වුණු 
ෙයසනෙලදී බවුන් ශමොන තරම් ෙ ඩ ශකොටසක් කළාද කියා අප 

දන්නො. එම නිසා බවුන් සඳහා ශම් දිරිෙ න්වීම කළ යුතුයි.  

ෙරු නිශයෝජය සමතිතුමනි, විශ ේෂශයන්ම බබතුමා දන්නො, 
ශඩැංගු සම්බන්ධශයන් ඒ සැං්යාශල්්න ඉදිරිපත් කරන්න පසු ගිය 

දිනෙල ශම් ග්රාම නිලධාරින් ශමොන තරම් මහන්සි වුණාද කියා. ඒ 
සමම ශදයකටම ශම් මුදල ්රමාණෙත් න හ . බබතුමන්ලා අ දතින් 
හදන, ෙ ඩබලන අය බඳොෙ නීශම් ්රමශගදයට 10,000ක් 

ශයෝජනා කර තිබුණා. ශම් අසාධාරණය ඒ තරුණ පරපුරට සිද්ධ 
ශෙනො. ශමත නදී යම් යම් අය ශමොන අදහස ් ්රකා  කළත්, 
අෙ ය සැංශ ෝධන කරලා ශම් ්රමශගදය හරියාකාරෙ ශෙන එන්න 
කියා මම ශයෝජනා කරනො. ෙරු බුද්ධික පතිරණ මන්ත්රීතුමනි, 

බබතුමාශ  ශපවද්ෙලික ශයෝජනාෙක් විධියට ශම් ශයෝජනාෙ 
ශමම ෙරු සභාෙට ඒම තුළින් ඒ තිශබන අඩු පාඩුකම් හදාෙන්න 
ශම් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න කියන ඉල්මේම කරමින්, මශ  

කථාෙ අෙසන් කරනො.  ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 1.51] 

 

 ු නිෙල් ලාන්සා ෙහතා වස්වගද්ශ් ක යුතු නිගයෝාය 
අොතයතුො  
(மாண்புமிகு நிமல் லான்சா - உள்நாட்டலுவல்கள் பிரதி 

அகமச்சர்) 

(The Hon. Nimal Lanza - Deputy Minister of Home Affairs) 

ෙරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින ශපවද්ෙලික 
මන්ත්රී ශයෝජනා යටශත් ෙරු බුද්ධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත් 

කළ ශමම ශයෝජනාෙ ඉතාම කාශලෝචිත, ෙ දෙත් එකක් ශලසයි 
අප දකින්ශන්. එතුමාශ  ශයෝජනාශෙන් ෙ දෙත් කාරණා ශදක 
තුනක් මතු කර තිශබනො. ග්රාම නිලධාරි මහත්ෙරු වි ාල 

සැං්යාෙක් ග්රාම නිලධාරි ශකොේසාසෙල න ති නිසා ඒ සති ශෙලා 
තිශබන පුරප්පාඩු හ කි ඉක්මනින් පුරෙන්න කියන එකයි 
එතුමාශ  පළමුෙ නි ශයෝජනාෙ. අමාතයාැං ය හ නවයට ෙරු ෙිබර 

අශදෙර්ධන සමතිතුමා සතුළු අප සිය ද ශදනාම විභාෙ 
ශදපාර්තශම්න්තුෙට කියලා, ග්රාම නිලධාරි ෙසම් සඳහා ග්රාම 
නිලධාරින් නිලධාරිනියන් බඳො ෙ නීමට 2016.09.03ෙ නි දා එම 

ශදපාර්තශම්න්තුෙ හරහා විභාෙයක් ප ෙ ත්වූො. ඒ අුවෙ සුදුසුකම් 
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ල බූ නාම ශල්්නය 2017.07.26දා ෙන විට අමාතයාැං යට 

ල බුණා. ඒ අුවෙ ඉතා ඉක්මනින් සම්මු් පරීක්ෂණ පෙත්ෙලා, 
පුරප්පාඩු වූ ග්රාම නිලධාරි ෙසම් සඳහා ග්රාම නිලධාරි මහත්ෙරු 
අුවයුක්ත කරන්න අප බලාශපොශරොත්තු ශෙනො.  

පුරප්පාඩුෙලට ග්රාම නිලධාරි මහත්ෙරු බඳො ෙත්තත්, 

ශෙොඩක් ශෙලාෙට සමහර ෙසම්ෙල විවිධ ශහේතු නිසා ග්රාම නිලධාරි 
මහත්ෙරු ඒ ශකොේසාසශේ න තිෙ යද්දි, ෙ ඩ බලන ග්රාම නිලධාරි 
මහත්ෙරු පත් වුණාම ඒ කාර්ය භාරය හරියට ශනොකරන නිසා ඒ 

සඳහා සැංචිතයක් සති කරන්න කියන එකයි එතුමාශ  ශදෙ නි 
ශයෝජනාෙ. නමුත් අප දන්නො, රශේ තිශබන නීතිය අුවෙත්, ග්රාම 
නිලධාරි පනවපානවය අුවෙත්, ග්රාම නිලධාරි මහත්ෙරුන්ට ශෙනම 

රාජකාරියක් පෙරන්නත් බ හ , ග්රාම නිලධාරි මහත්ෙරු ඉන්න ඒ 
cadre එකට පිනවන් අපට ශෙනත් අය පත් කර ෙන්නත් බ හ  
කියන එක. ඒ නිසා සැංචිතයක් සති කිරීම කියන එක අපට අමාරු 

කාර්ය භාරයක්. නමුත්, එතුමාශ  ශයෝජනාෙ ඉතාම ශහොඳ එකක්. 
ශමොකද, ශම් ග්රාම නිලධාරි මහත්ෙරු ඒ ශකොේසාසශේ න තිෙ 
ගියාම, ඒ ශෙුවෙට ඉතා ඉක්මනින් ෙ ඩ කරන්න පුළුෙන් කවුරු 
ශහෝ ශයෝජනා කරන්න කියා තමයි එතුමා කියන්ශන්. මම හිතන 

විධියට ඒ සඳහා   අමාතයාැං ය විධියට අපට ශමශහම කරන්න 
පුළුෙන්. ලකුණු මේටම 40ට ෙඩා ඉහළ, ශම් 1,835ශදනා බඳො 
ෙනිද්දි අපට පුළුෙන් ශපොශරොත්තු ශල්්නයක්  - waiting list 

එකක් - තෙ තියාෙන්න, යම් ශකොේසාසයකට න ෙත ග්රාම නිලධාරි 
පුරප්පාඩුෙක් ආශෙොත් විභාෙයක් ශනොපෙත්ො ඒ අය බඳොෙන්න. 
අප පළාත් සභාශග ඉන්න ශකොටත් ශම් ්රමය අුවෙමනය කළා, 

ෙරු මන්ත්රීතුමනි. අපට එෙ නි කටයුත්තකට යන්න පුළුෙන්. 
ශමොකද, මමත් ශපවද්ෙලිකෙ දන්නො පසු ගිය ෙැංෙතුර උෙදුර 
ශෙලාශග, ශඩැංගු ෙසැංෙත ශෙලාශගදී, සමහර ශෙලාෙට ඒ 

ශකොේසාසශේ ග්රාම නිලධාරි මහත්මයා න තිෙ ගියාම 
ශකොේසාසශේ ෙ ඩ බලන ග්රාම නිලධාරි මහත්මයා අතින් එම 
ශකොේසාසශේ  ග්රාම නිලධාරි මහත්මයාශ  කාර්ය භාරය හරියටම 

ශනොශකශරනො කියන එක. එය අපට ්රාශයෝගිකෙ ශත්ශරනො. 
එම නිසා එතුමා ඉදිරිපත් කළ ශයෝජනාෙට අුවෙ ශපොශරොත්තු 
ශල්්නයක් - waiting list එකක් -  හදලා ඒ හරහා කටයුතු 
කරන්න අප බලාශපොශරොත්තු ශෙනො.  

ටළඟට, තුන්ෙ නි කාරණය ශලස ෙ ඩ බලන ග්රාම නිලධාරි 
මහත්ම මහත්මීය න්ට ශෙෙන දීමනාෙ අඩුයි කියන කාරණය ෙරු 
බුද්ධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා මතු කර තිබුණා. අප ප හ දිලිෙම 

කියන්න ක ම තියි, අපට උපරිමය ශලස ූලලික ෙ ුණශපන් 
හතශරන් එකක ්රමාණයක් තමයි ශෙෙන්න පුළුෙන්. ඒක තමයි 
සාමානයශයන් ක්ශෂේශේ ඉන්න නිලධාරින්ට ශෙෙන්ශන්. එය   

ශෙෙන්න අප අමාතතයාැං යක් විධියට කටයුතු කරනො. ඒ 
ොශ ම, ග්රාම නිලධාරි මහත්ෙරුන්ශ  කාර්ය භාරයත්, සැංෙර්ධන 
නිලධාරින්ශ  කාර්ය භාරයත් එකට ෙ ශටන අෙසථ්ාෙක් ද නට 

මතු ශෙලා තිශබනො, ඒ නිසා ඒ ්ර ්නය විසඳන්න කියන 
කාරණයත් එතුමා මතු කළා.  

හ බ යි, පසු ගිය සතිශේ ලැංකාශග ඉන්න සිය දම ග්රාම ශසේො 
නිලධාරින්ශ  ෙිත්තීය සමිති නවකත්, සැංෙර්ධන නිලධාරින්ශ  

ෙිත්තීය සමිති නවකත් ශෙන ල්ලා ෙරු ෙිබර අශදෙර්ධන 
සමතිතුමාත්, අපිත් සහභාගි ශෙලා සාකච්ඡා කළා, ශම් ෙ ට දෙ  
විසඳන්ශන් ශකොශහොමද කියලා. එහිදී, ග්රා ම නිලධාරි මහත්ෙරු 

ද නට තිශබන ආඥාපනත් අුවෙ තමන්ට ප ෙරී සති කාර්ය 
භාරයන් ඉුණ කරන්නත්, ඒ අයට ප ෙරී න ති කාර්ය භාරයන්  -
එනම්, වතෙශනෝපාය සැංෙර්ධනය, ආර්ථික සැංෙර්ධනය සතුළු 

ශෙනත් කාර්ය භාරයන්  සැංෙර්ධන නිලධාරින්ට ප ෙරීමටත් ඒ 
ශදශෙොල්ලන්ම, -ශදපාර් ේයම- එකඟ වුණා. ශම් සම්බන්ධශයන් 
අපි සේාධීන කමිුණෙක් පත් කරලා තිශබනො ආතාර්ය 

ෙන්නිනායක මහත්මයාශ  ්රධානත්ෙශයන්. ග්රාම නිලධාරි 

මහත්ෙරුන්ශ  සිය දම ෙිත්තීය සමිතිෙලටත්, ආර්ථික සැංෙර්ධන 

නිලධාරින්ශ  සිය දම ෙිත්තීය සමිතිෙලටත් අපි කියා තිශබනො, 
අඒ සේාධීන කමිුණෙට ඒ සිය ද ොර්තා නවක ශදන්න, අපි ස්ොධීන 
ොර්තාෙක් හදලා න ෙත සාකච්ඡාෙට එනොඅ කියා.  

ටළඟට, අශප් ෙරු සුනිල් හඳුන්ශනත්ති මන්ත්රීතුමා මතු කළා, 

සැංෙර්ධන නිලධාරින් බඳො ෙ නීශම්දී ෙයස් සීමාෙ අවුරුදු 35ට අඩු 
අය විය යුතුයි කියන එක ෙ න සලකා බලන්නය කියා. ශමොකද, 
උපාධිය ලබා ෙත්තු ෙයස අවුරුදු 35ට ෙ ඩි  වි ාල පිරිසක් 

ඉන්නො කියා. මා ශම් පිළිබඳෙ ෙරු සමතිතුමාශ ත්, ෙරු 
අෙම තිතුමාශ ත්, ෙරු ජනාධිපතිතුමාශ ත් අෙධානයට ශයොමු 
කරන බෙ  ්රකා  කරමින්, ෙරු බුද්ධික පතිරණ මන්ත්රීතුමා 

ශෙනාපු ශයෝජනාෙ ඉතා ශහොඳ ශයෝජනාෙක් බෙත් ්රකා  
කරමින්, අද මා ්රකා  කළ පරිදි පුරප්පාඩු වී තිශබන ඒ ඒ ග්රාම 
ශසේෙක ශකොේසාස සඳහා ග්රාම ශසේෙක මහත්ෙරුන් ඉතා ඉක්මනින් 

අුවයුක්ත කරන බෙත් ්රකා  කරමින් මා නිහඬ ශෙනො.  
ශබොශහොම සත්ුතියි. 

 
[අ.භා. 1.56] 

 
 ු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ෙරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ්රථමශයන් මශ  

ශයෝජනාෙ ස්ථිර කරන්නට ශයදුණු ෙරු මන්ත්රීතුමාටත්, ශම් 
සම්බන්ධශයන් රජශේ ස්ථාෙරය ප හ දිලි කළ ෙරු සේශද්  
කටයුතු නිශයෝජය සමතිතුමාටත්, ආණ්ඩු පක්ෂයත්, විපක්ෂයත් 

නිශයෝජනය කරමින් අදහස් ද ක්වූ සිය දම ෙරු මන්ත්රීතුමන්ලාටත් 
මශ  ස්තුතිය පුද කරනො.  

ශපවද්ෙලික මන්ත්රී ශයෝජනාෙ හරහා අද දින මා මතු කරපු ශම් 
කාරණයත් එක්ක ශලොකු සැංොදයක් සති වුණා කියා මා හිතනො. 
එහිදී, ෙරු සේශද්  කටයුතු නිශයෝජය සමතිතුමා සඳහන් කළ 
පරිදි, ශම් සම්බන්ධශයන් සැංචිතයක් සති කරන්න බ රි වුණත්, 
ටළඟට ලබා ෙන්නා ලකුණු මේටමින් පුරප්පාඩු සති ෙනොත් 
එක්කම ඒ පුරප්පාඩු පිරවීමට කටයුතු කිරීශම් කාරණය ෙ න 
විශ ේෂශයන් කියන්න ඕනම. ඒක ඉතාමත් ශහොඳයි. ඒ කටයුත්ශත්දී 
එකම ශද් ටළඟ විභාෙයක් පෙත්ො ටළඟ කණ්ඩායම ශතෝරා 
ෙන්නාතුරුම අර කලින් විභාෙශේ ලකුණු අුවෙ ග්රාම නිලධාරි, 
ආර්ථික සැංෙර්ධන නිලධාරි, සමිද්ධි සැංෙර්ධන නිලධාරි සහ 
කිෂිකර්ම පර්ශේෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරි තනතුරු සඳහා 
බඳො ෙ න්න පුළුෙන්.  ඒ විතරක් ශනොශෙයි. රාජය ශසේෙශේ 
අශනකුත් තනතුරුෙලට බඳො ෙ නීශම්දීත් ඒ තිශබන තරෙ 
විභාෙය සහ සම්මු් පරීක්ෂණය අුවෙ -සමහර ත නක ශම් ශදකම 
තිශබන්න පුළුෙන්, සමහර ත නක එකක් ශෙන්න පුළුෙන්- ඒ 
කටයුත්ත සිදු කිරීම ෙ දෙත්.  

ෙරු ඉන්දික අුවරුද්ධ ශහේරත් මන්ත්රීතුමා සඳහන් කරපු 
කාරණාෙල යම් සශදොස ්සහිත එශහම න ත්නම් යම් ෙ රදි සහෙත 
කරුණු කිහිපයක් තිබුණා. එකක් තමයි, අතරුණ අසහනය පිළිබඳඅ 
ශකොමිෂන් සභාෙක් ෙ න එතුමා සඳහන් කළා. ලැංකාශග 1990 
ද කය ලබන ශකොට එශහම න ත්නම් 1989 සති වුණු 
තත්ත්ෙයන්ශෙන් පසශ්සේ, අතරුණ අසහනය පිළිබඳඅ ශකොමිෂන් 
සභාෙක් ශනොශෙයි, පත් වුශණ්. ශම් පාර්ලිශම්න්තුශග 
පුස්තකාලශේ තිශබනො ඒ ශෙලාශග පත් වුණු ශකොමිෂන් සභාශග 
ොර්තාෙ. ක ම ති ශකනකුට බලන්න පුළුෙන්. ඒ අෙස්ථාශග පත් 
කර  තිශබන්ශන් අතරුණයන් පිළිබඳඅ ශකොමිෂන් සභාෙක්. ඒ, 
පළමුෙ නි කාරණාෙ. ශදෙුවෙ, එතුමා සඳහන් කළා, මහාතාර්ය 
වත.එල්. පීරිස ් ම තිතුමාශ  ්රධානත්ෙශයුවයි  ඒ ශකොමිෂන් සභාෙ 
පත් කශළේ කියලා. ඒකත් ෙ රදිසහෙතයි. එය පත් කරන්න 
ශයදුශණ්, මහාතාර්ය ලක්ෂ්මන් ජයතිලක ම තිතුමාශ  
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පාර්ලිශම්න්තුෙ 

්රධානත්ෙශයුවයි. මහාතාර්ය වත.එල්. පීරිස් ම තිතුමා එහි උප 
සභාපතිෙරයා ෙ ශයුවයි කටයුතු කශළේ. ඉන් පසශ්සේ ජාතික 
අධයාපන ශකොමිෂන් සභාෙ සති කළාමත් මහාතාර්ය ලක්ෂ්මන් 
ජයතිලක ම තිතුමායි එහි සභාපතිෙරයා විධියට පත් වුශණ්.  ඒ 
නිසා ද න් ශම් ඉදිරිපත් කරන ශයෝජනාෙ කිසිම විධියකින් 
අතරුණයන් පිළිබඳඅ ශකොමිෂන් සභාශග නිර්ශද්  සහ පසුකාමේනෙ 
්රියාත්මක වුණු කාරණා උල්ලැං නය ෙන කාරණාෙක් බෙට පත් 
ශෙන්ශන් න හ . ඒ විතරක් ශනොශෙයි. එතුමා සඳහන් කළා,  
සැංචිතයක් හ දුොම එය ශද් පාලනීකරණය ශෙනොයි කියලා. 
එශහම කිසිම කාරණයක් ශෙන්ශන්ත් න හ .  

ඒ විතරක් ශනොශෙයි. එතුමා ස කයක් මතු කළා,  ශම් 
ශයෝජනාෙ තුළ  සති කරන ඒ සැංචිතය තුළට එන අයට ශදන ෙ ඩ 
ශකොටස ශමොකක්ද කියන එක සම්බන්ධශයන්. ඒ ෙ ඩ ශකොටස 

තීරණය කරන්න පුළුෙන් සාකච්ඡා කරලා. සත්තටම අද ග්රාම 
නිලධාරින්, සමිද්ධි සැංෙර්ධන නිලධාරින්, කිෂිකර්ම පර්ශේෂණ 
නිෂප්ාදන සහකාර නිලධාරින් කියන ශම් සිය ද ශදනාට ශසේො 

පියසක් යටශත් ශසේෙය කරන්න, ශසේො පියස දහසක් සඳහා මුදල් 
ශෙන් කරන්න අශප් හිටපු මුදල් අමාතය ෙරු රවි කරුණානායක 
ම තිතුමා පසුගිය අය ෙ ශේදී ඉතා ෙ දෙත් ශයෝජනාෙක් ශෙනාො.  

අපි ෙම් නිශයෝජනය කරන මන්ත්රීෙරුන් විධියට ෙරු හිටපු මුදල් 
සමතිතුමාශ  ශයෝජනාෙ ඉතා ශෙවරෙශයන් සිහිපත් කරනො.  

සත්තටම සමිද්ධි නිලධාරිෙරයා, ග්රාම නිලධාරිෙරයා, ආර්ථික 

සැංෙර්ධන නිලධාරිෙරයා, කිෂිකර්ම පර්ශේෂණ නිෂප්ාදක සහකාර 
නිලධාරිෙරයා යන අය සිය ද ශදනාට එක ෙහලක් යට 
කාර්යාලයක් න හ . සමහර ශෙලාෙට ශෙෙල්ෙලයි කාර්යාලය 
පෙත්ොශෙන යන්ශන්. කාර්යාල පෙත්ොශෙන යන්න ග්රාම 

නිලධාරිෙරුන්ට ල ශබනො ොශ  දීමනා අශනක් අයට 
ල ශබන්ශන් න හ . ආර්ථික සැංෙර්ධන නිලධාරිෙරයාට ශම්සයක්, 
පුුණෙක් ල බුණා. සමිද්ධි සැංෙර්ධන නිලධාරින්ට ල බුණු ශම්ස, 

පුුණ ද න් දිරලා ගිහිල්ලා. ඒො අවුරුදු ෙණනක් පරණයි. 
කිපනිසෙරුන්ට එශහම ල ශබන්ශන්ත් න හ . ඒ ොශ ම අශසේො 
පියසඅහි විදුලි බිල, ජල බිල ශෙො ෙන්න ල ශබන ආදායමත් 

අඩුයි. ඒක නිසා සත්තටම ශම් අයට නිසි පිළිෙ නිමක් ලබා 
ශදන්න විතරක් ශනොශෙයි, ශම් සථ්ාන නඩත්තු කරශෙන, 
පෙත්ොශෙන යන්න සහ ශම් අයට ආත්ම ශෙවරෙයක් සතුෙ ඒ 

කටයුතු කරශෙන යන්න; එශතක් ෙ ඩ බලන අයට ලබාශදන 
දීමනා යම් කිසි මේටමකින් ෙ ඩි කරන්න. 

 
 ු නිගයෝාය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙරු මන්ත්රීතුමනි, බබතුමාශ  කාලය අෙසානයි. 

 
 ු බුද්ධික පතිරණ ෙහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මට විනාඩියක කාලයක් ශදන්න, අෙසන් කරන්න. 

හදිසි ආපදාෙලදී, එකක ෙ ඩ කරන ෙමන් තෙ එකක ෙ ඩ 
බලනොය කියන එක ්රාශයෝගික න හ . ඒක නිසා ්රාශයෝගික 
්රමශගදයක් හදන්නත්, ශම් සභාශග සති කරපු සැංොදය ඉෙහල් 

ශෙයි; ්රශයෝජනෙත් ශෙයි කියලා හිතමින් ශදපාර් ේශයන් අදහස ්
ද ක්වූ සිය ද ශදනාට මශ  සත්ුතිය පුද කරමින් ශම් ශයෝජනාෙ 
සභාශග අුවම තිය සඳහා මම ශයොමු කරනො. 

 

ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 ු නිගයෝාය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Motion No. P. 151/' 15 to be moved by Hon. Heshan 

Withanage - [Pause.] Not here. Then, Motion No. P. 168/' 
16 to be moved by Hon. S.M. Marikkar - [Pause.] Not 
here. Motion No. P. 163/' 15 to be moved by Hon. 
Douglas Devananda - [Pause.] Not here. Motion No. P. 
182/'16 to be moved by Hon. Abdullah Mahrooff.  

 

 
උපාධිධාරින් උපගද්ශ්න නිලධාරින් ගලස 

පාසල්වල  බඳවා  ැීමෙ  
பாடசாகலகளுக்கு பட்டதாாிககள உளவள 

அலுவலர்களாக  ஆட்தசாோ்ப்புச் தசய்தல் 
RECRUITMENT OF GRADUATES AS COUNSELLING OFFICERS 

TO SCHOOLS  

 

[பி.ப. 2.01] 

 

 ු අේදුල්ලාහ් ෙහ්රූෆ් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கதள, 

"பாடசாகலகளுக்குப் பட்டதாாிககள உளவள அலுவலர் 

களாக ஆட்தசாோ்ப்புச் தசய்யதவண்டும்" என்ற எனது 

பிதரரகண இன்று விவாதத்துக்கு எடுக்கப்படுகிறது. இன்று 

நாட்டிதல இடம்தபறுகின்ற தபண்கள் மற்றும் சிறுவர் 

துஷ்பிரதயாகம் தபான்ற குற்றச் தசயல்ககள 

இல்லாததாைிக்கு முகமாகவும் நாடளாவிய ாீதியில் சகல 

பாடசாகலகளிலும் உள்ளக ஆரம்ப, இகடநிகல மற்றும் 

உயர்தர மாணவர்களுக்கு அவர்களின் கல்விச் 

தசயற்பாட்டுக்குச் சமாந்தரமாக வைிகாட்டு வதற்காகவும் 

பிரததச தசயலகங்களில் தற்தபாது இகணந்து 

பணியாற்றுகின்ற உளவள அலுவலர்ககளப் தபான்று 

பாடசாகலகள் ஒவ்தவான்றுக்கும் பட்டதாாிககள உளவள 

அலுவலர்களாக நியமிக்கும் தசயற்றிட்டத்கத நகடமுகறப் 

படுத்த தவண்டும்.  

இந்த நாட்டிதல ஒவ்தவாரு வருடமும் 1,60,000 -1,90,000 

வகரயான எண்ணிக்ககயுகடய மாணவர்கள் க.தபா.த. 

சாதாரண தரப் பாீட்கசக்குத் ததாற்றுகின்றதபாது, 61 

வீதமான மாணவர்கள் பாடசாகலகளிதல உயர் கல்விகயக் 

கற்றுக்தகாள்வதற்குத் தகுதியானவர்களாக இருக்கின்றார்கள். 

இதிதல 17.2 வீதமான மாணவர்கள்தான் university க்குத் 

ததாிவாகின்றார்கள். கிட்டத்தட்ட 83 வீதமானவர்கள் 

வீதிகளிதல அகலபவர்களாகக் காணப்படுகின்றார்கள். 

இதனால் ஒவ்தவாரு பிரததசங்களிலும் அவர்கள் சட்டவிதராத 

தசயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு வாய்ப்புக்கள் அகமகின்றன. 

இந்த நாட்டிதல universityக்குத் ததாிவாகாதவர்களில் ஒரு 

ததாகுதியினர் தங்களுகடய தசாந்தப் பணத்கதச் தசலவு 

தசய்து தவளிவாாியாகப் பட்டங்ககளப் தபறுகின்றார்கள். 

இவ்வாறு பட்டங்ககளப் தபறுபவர்களுடன் தசாோ்த்து 

ஒவ்தவாரு வருடமும் பல்ககலக்கைகங்களிலிருந்து தவளிதயறு 

கின்றவர்களில் 80 வீதமானவர்களுக்குத் ததாைில் வாய்ப் 

புக்கள் கிகடப்பதில்கல. இன்று அரசாங்கத்தின் தவகல 

வாய்ப்புக்கள் தபரும்பாலும் கணித, விஞ்ஞானப் பிாிவுகளில் 

பட்டங்ககளப் தபற்றவர்களுக்தக வைங்கப்படுகின்றன. 2012 

மார்ச் 31ஆம் திகதிக்குப் பிறகுள்ள  பட்டதாாிகள் 

தவகலவாய்ப்புக்கு உள்வாங்கப்படாமல் இருக்கின்றனர். 

அதததநரத்தில், கிைக்கு மாகாணத்திதல அம்பாகற, 
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மட்டக்களப்பு ஆகிய மாவட்டங்களில் அவ்வாறான பட்ட 

தாாிகள் உள்வாங்கப்பட்டாலும் திருதகாணமகல மாவட் 

டத்திதல அன்றிருந்த அரச அதிபர் அவர்ககள உள்வாங்க 

மறுத்திருந்தார்.   

அதுமட்டுமல்ல, வட மாகாணம், ஊவா மாகாணம், வட 

மத்திய மாகாணம், சப்ரகமுவ மாகாணம், தமல் மாகாணம் 

தபான்றவற்றிதல பதவிகளுக்காக விண்ணப்பங்கள் 

தகாரப்படுகின்றதபாது, வயததல்கல 45 ஆக 

நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. ஆனால், கிைக்கு மாகாணத்திதல 

கடந்த இரண்டகர வருட காலமாக அங்கிருக்கின்ற 

முதலகமச்சர் அவர்கள், ஆட்தசாோ்ப்புச் தசய்வதற்கான 

வயததல்கலகய 35 எனக் குறிப்பிட்டு விண்ணப்பங்ககளக் 

தகாருகின்றார். வட மாகாணத்தில் 2014 மார்ச் 21ஆம் 

திகதியும் வட மத்திய மாகாணத்தில் 2016 மார்ச் 10ஆம் 

திகதியும் 45 வயதிற்குட்பட்டவர்ககள விண்ணப்பிக்குமாறு 

தகாரப்பட்டது. அதததபான்று தமல் மாகாண சகப 2014 

தசப்தரம்பர் 15ஆம் திகதியும் 2016 தபப்ருவாி மாதத்திலும் 45 

வயது வகரயான  பட்டதாாிகளுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்கத 

வைங்கியது. அவ்வாதற ஊவா மாகாணமும் 2017 தபப்ருவாி 

08ஆம் திகதி அவர்ககள உள்வாங்குவதற்கு விண்ணப்பத்கதக் 

தகாாியது. அதன் பின்னர் வட மத்திய மாகாணமும் வட 

மாகாணமும் 2017 யூகலயில் 45 வயது 

வகரயானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்ககளக் தகாாின.  

எங்களுகடய கிைக்கு மாகாண சகபயிதல இந்த 

விடயத்கத எடுத்துச்தசன்றதபாது, Governor அவர்கள் 

இவர்களுக்கான அங்கீகாரம் கிகடக்கவில்கலதயன்று 

கூறினார். அதாவது, 45 வயது வகர விண்ணப்பம் 

தகாரமுடியாததன்று கூறினார். இதற்கு மாறாக, எங்களுகடய 

கிைக்கு மாகாண முதலகமச்சர் அவர்கள் தனது Twitter இதல 

அவர்ககள விண்ணப்பிக்குமாறு தகாாியதபாது, Governor 

அவர்கள் அதகனத் தடுத்து திறுத்தினார். அந்த 

விண்ணப்பங்கள் அத்தகனயும் அங்குள்ள PPSC இனால் 

நிராகாிக்கப்பட்டது. இந்த பட்டதாாி நியமன விடயத்திதல 

வடக்கு, கிைக்கிதல மாணவர்கள் வீதிகளில் இறங்கிப் தபாராடி 

னார்கள். ஆகதவ, பட்டதாாிககள இந்த நியமனங்களுக்கு 

உள்வாங்குவதில் அரசாங்கம் பின் நிற்கமுடியாது. ஒவ்தவாரு 

வருடமும் 80 சதவீத மாணவர்கள் பாீட்கசயில் சித்தி 

தபறுகின்றதபாது, அவர்களில் 17 சதவீதமானவர்கள்தான் 

university களில் உள்வாங்கப்படுகின்றார்கள். அவர்களிலும் 

ஒரு குறிப்பிட வீதத்தினருக்தக தவகல வாய்ப்புக்கள் 

கிகடக்கின்றன. பட்டதாாிகளுகடய நியமனங்கள் கவனத்திற் 

தகாள்ளப்படாததபாது அவர்கள் எதிர்காலத்திதல பயங்கர 

வாதச் தசயல்களிதல, துஷ்பிரதயாகங்களிதல தங்ககள 

ஈடுபடுத்திக்தகாள்ள முகனவார்கள். இந்த நிகலகம 

கவனத்திற்தகாள்ளப்பட தவண்டும்.  

அங்தக 35-45 வயதுக்கிகடப்பட்ட பட்டதாாிகள் 

ஆயிரக்கணக்கிதல இல்கலதயன்பது உங்களுக்குத் ததாியும். 

950-1000க்கு இகடப்பட்ட தவளிவாாிப் பட்டதாாிகள்தான் 45 

வயதுக்குட்பட்டவர்களாக இருக்கின்றார்கள். இவர்களுக்கான 

ஒரு சந்தர்ப்பத்கத நாங்கள் வைங்க தவண்டும். அதததபான்று 

35 வயதுக்கு தமற்பட்ட 300 தபாோ் அங்தக இருக்கின்றார்கள். 

ஒரு நியம அடிப்பகடயிதல இந்த நியமனங்ககள அவர்களுக்கு 

வைங்க தவண்டும்.  

மாண்புமிகு பிரதம மந்திாி அவர்கள் 10 இலட்சம் 

தவகலவாய்ப்புக்கள் பற்றிக் கூறுகின்றதபாது, இந்தப் 

பட்டதாாிகளுகடய நிகலகமகயயும் கவனத்திற்தகாள்ள 

தவண்டும். ஏதனன்றால், அவர் கல்வி அகமச்சராக 

இருந்ததபாது பட்டதாாிகளுகடய நியமன விடயத்திலும், 

ஏகனய நியமன விடயங்களிலும் முன்னுதாரணமாக 

விளங்கியவர். எத்தகனதயா ஜனாதிபதிகள், பிரதம மந்திாிகள் 

இந்த நாட்டிதல ஆட்சி தசய்திருக்கிறார்கள். இருந்தாலும் அவர் 

கல்வி அகமச்சராக இருந்ததபாது ஒரு முகறகமகயப் 

பின்பற்றினார். அதாவது, பட்டப்படிப்கப முடித்து 

தவளிதயறியவர்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்கத வைங்கினார். 

கடந்த 20 வருட காலத்திதல அந்த முகறகம 

பின்பற்றப்படாததன் காரணமாக இன்று ஆயிரக்கணக்கான 

இகளஞர்கள் தங்களுகடய பட்டப்படிப்கப முடித்துவிட்டு 

அநாதரவான, விரக்தியுற்ற நிகலயிதல இருக்கின்றார்கள். 

University இதல internal ஆகக் கற்றவர்கள் மாத்திரமல்ல, 

தவளிவாாிப் பட்டம் தபற்றவர்களும் தவறுமதன வீட்டில் 

குந்தியிருக்கக்கூடாது என்பதற்காக, கிைக்கு மாகாணத்திதல 

இவ்வாறு விண்ணப்பங்கள் தகாருகின்றதபாது அவர்களுகடய 

வயததல்கல ஒரு தகடயாகச் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது. 

ஆகதவ, வட மாகாணம் மற்றும் ஏகனய மாகாணங்ககளப் 

தபான்று கிைக்கு மாகாணத்திலும் 35-45 வயதுக்கு 

இகடப்பட்டவர்களுக்கு அந்தச் சந்தர்ப்பத்கத வைங்க 

தவண்டுதமன்று கூறுவததாடு, இந்த நிகலகமகய தமதகு 

ஜனாதிபதி அவர்களும் மாண்புமிகு பிரதம மந்திாி அவர்களும் 

கவனத்திற்தகாள்ள தவண்டுதமன்றும் தகட்டுக் 

தகாள்கின்தறன். நன்றி. 

 

 ු නිගයෝාය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Velu Kumar to second the Motion.  

 
[பி.ப. 2.09] 

 

 ු ග ලු කුොර් ෙහතා  
(மாண்புமிகு தவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கதள, 

தகௌரவ உறுப்பினர் அப்துல்லா மஹ்ரூப் அவர்களினால் 

முன்கவக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்தப் பிதரரகணகய 

வைிதமாைிந்து தபசுவதிதல மகிழ்ச்சியகடவததாடு, சந்தர்ப்பம் 

தந்த உங்களுக்கும் நன்றி கூறிக்தகாள்கின்தறன், குறிப்பாக, 

தபண்கள் மற்றும் சிறுவர் துஷ்பிரதயாகக்  குற்றச்தசயல்ககள 

இல்லாததாைிக்குமுகமாக நாடளாவிய ாீதியில் சகல 

பாடசாகலகளிலும் உள்ள ஆரம்ப, இகடநிகல மற்றும் 

உயர்தர மாணவர்களுக்கு அவர்களின் கல்விச் தசயற்பாடு 

களுக்குச் சமாந்தரமாக வைிகாட்டல்ககள தமற்தகாள்வதற்கு, 

உளவள அலுவலர்களாகப் பட்டதாாிககள உள்ளீர்ப்புச் 

தசய்யப்பட தவண்டுதமன்ற தநாக்கில் இந்தப் பிதரரரகண 

முன்கவக்கப்பட்டிருக்கிறது. உண்கமயிதல இந்தப் 

பிதரரகண காலத்தினுகடய முக்கிய ஒரு ததகவயாகும் 

என்பதகன இந்த இடத்திதல கூறதவண்டியிருக்கிறது. 

குறிப்பாக இன்று நாங்கள் பாடசாகலப் பிள்களககள 

எடுத்துக்தகாண்டால்,  அவர்கள் இன்கறய சமூகச் சூழ்நிகல 

களினால் பல்தவறுவிதமான அழுத்தங்களுக்கு உட்பட்டவர் 

களாகக் காணப்படுகிறார்கள். இன்று தபண்கள் மற்றும் 

சிறுவர் துஷ்பிரதயாகங்ககளத் தாண்டி, பாடசாகலப் 

பிள்களகள் மத்தியிதல தற்தகாகல முயற்சிகள்கூட தபருகி 

வருகின்ற ததாரு நிகலகம காணப்படுகின்றது. ஆகதவ, 

இவ்வாறான இந்தச் சமூகச் சூைல் நிகலகமகளின் மத்தியிதல 

இந்தப் பாடசாகலப் பிள்களகளுக்கு இருக்கின்ற பல்தவறு 

அழுத்தங்கள் இத்தககய நிகலகமககள தநாக்கி அவர்கள் 

நகர்வதற்குக் காரணமாக அகமகின்றன. ஆகதவ, இங்தக 
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முன்கவக்கப்பட்ட பிதரரகணயில் குறிப்பிட்டிருப்பதுதபால, 

உளவியல் கல்வி, அதாவது உளவியல் ாீதியான 

வைிநடத்தலானது மிகமுக்கிய ஒரு ததகவப்பாடாக இன்று 

உணரப்படுகின்றது.  

கடந்த காலங்களில் எங்களுகடய நாட்டின் எல்லாப் 

பிரததசங்களிலும் சிறுவர், தபண்கள் ததாடர்பான 

துஷ்பிரதயாகச் சம்பவங்கள் பற்றிய முகறப்பாடுகள் 

பதிவாகியிருக்கின்றகமகயக் காணக்கூடியதாக இருந்தது. 

அதததபால் பல்தவறு பாடசாகலகளிலும் இத்தககய தசயற் 

பாடுகள் நகடதபற்றிருப்பகத சமூக வகலத் தளங்களூடாக 

அவதானிக்கக்கூடியதாகவும் இருந்தது. ஆகதவ, இந்தச் 

தசயற்பாடுககளக் கட்டுப்படுத்தி, எங்களு கடய சமூகத்கத 

ஒரு நல்வைி தநாக்கியதாகக் தகாண்டுதசல்ல தவண்டிய 

ததகவப்பாடு மிகமுக்கியமானதாக இருக்கின்றது. ஆனால், 

பட்டதாாிகளுக்கு தவகலவாய்ப்கபப் தபற்றுக் தகாடுப்பதற் 

காக 'உளவள அலுவலர்கள்' என்ற அடிப்பகடயிதல 

பட்டதாாிகள் நியமிக்கப்பட தவண்டு தமன்பது 

தபாருத்தமானததான்றாக இருக்குதமன நான் கருதவில்கல. 

ஏதனன்றால், அவ்வாறு உளவள அலுவலர்களாக 

நியமிக்கப்படுபவர்களுக்கு உாிய முகறயிதல ததகவயான 

பயிற்சிகள், ததகவயான வைிகாட்டல்கள் வைங்கப்பட 

தவண்டும். அதற்தகற்ற தகககமககள உகடயவர்கள்தான் 

இதற்கு நியமனம் தசய்யப்பட தவண்டும். அந்த வககயில், 

பட்டதாாிககள இதற்தகன உள்வாங்கு கின்றதபாது, 

அவர்களுக்கு இந்தத் துகறசார்ந்ததான பயிற்சிகள் 

அளிக்கப்பட்டு மிகக் கவனமான முகறயிதல ககயாளப்பட 

தவண்டிய ததகவயிருக்கின்றது. இல்கலதயல், இருக்கின்ற 

நிகலகம இன்னும் தமாசமானதாகி விடக்கூடும்.   

நான் முன்பு குறிப்பிட்டதுதபால, சமூகச் சூைலினால் 

ஏற்படுகின்ற உளநிகல ாீதியான தாக்கங்களினால், 

பிகையான முடிவுககளதயடுத்துத் தற்தகாகல முயற்சிகளிதல 

ஈடுபடுகின்ற நிகறய சம்பவங்ககள நாங்கள் காணக் 

கூடியதாக இருக்கின்றது. உதாரணமாக, அண்கமயிதல 

தபராதகனப் பல்ககலக்கைகத்தில் பட்டப்படிப்கப முடித்த ஒரு 

மாணவிகூட தற்தகாகல தசய்திருந்த தசய்திகய நாங்கள் 

அறிந்திருக்கின்தறாம். அதததபால, க.தபா.த. சாதாரணதரப் 

பாீட்கச, க.தபா.த. உயர்தரப் பாீட்கசப் தபறுதபறுகளிதல 

இருக்கின்ற ஏற்றத்தாழ்வுகளின்  காரணமாகவும் பல்தவறு 

விதமான தற்தகாகலச் சம்பவங்கள் நிகழ்வகதக்  காணக் 

கூடியதாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக கண்டி மாவட்டத்திலுள்ள 

புசல்லாவ பிரததசத்திதல அடிக்கடி இவ்வாறான பதிவுககள 

நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. 

பிரததச மட்டத்திதல மாணவ மாணவிகளுக்குத் 

ததகவயான உளவியல்  ாீதியான வைிகாட்டல்கள் வைங்கப் 

பட தவண்டும் என்பதகன நாங்கள் வலியுறுத்தி 

வந்திருக்கின்தறாம். அந்த வககயிதல, இலங்கக பூராவுமுள்ள 

மாணவ மாணவிகளுக்கு உளவியல் ாீதியான ததகவகயப் 

பூர்த்தி தசய்வதற்கான ஒரு வைிகாட்டல் அவசியமானது 

என்பகத தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கள் தனது 

பிதரரகணமூலம் முன்கவத்திருப்பது வரதவற்கத்தக்கது. 

ஆகதவ, கல்வி அகமச்சானது, எங்கள் நாட்டின் எதிர்காலம் 

ததாடர்பாகவும் எங்களுகடய மாணவர்களுகடய எதிர்காலம் 

ததாடர்பாகவும் கவனத்திற்தகாண்டு, இந்தச் தசயற்பாட்கட 

உாியவாறு முன்தனடுக்க தவண்டுதமன இச்சகபயில் 

தவண்டி, எனது உகரகய நிகறவுதசய்கின்தறன். நன்றி.  
 

ප්රශ්්නය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 

[අ.භා. 2.15] 

 
 ු නලින් බණ්ඩාර ායෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ෙරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, උපාධිධාරි ෙ ට දෙ 

සම්බන්ධශයන් කතා කරද්දී මටත් කතා කරන්න අෙස්ථාෙ ලබා 
දීම ෙ න බබතුමාට ස්තුතිෙන්ත ශෙනො.  

පසුගිය කාලශේ උපාධිධාරින් නිෙ රදි ්රමයකට භාවිත කළාද 
කියන ෙ ට දෙ අපට තිශබනො. විශ ේෂශයන්ම ශම් දෙසේල 
ෙ ඩිශයන්ම කතා කරන්ශන් මහ බ ැංකුෙ ෙ නයි. අපට මතකයි, 
අිබත් නිො  කදරාල් ම තිතුමාශ  කාලශේ මහ බ ැංකුෙට 
උපාධිධාරින් බඳො ෙ නීම නතර කර තිබුණා; විද්ෙතුන් බඳො 
ෙ නීම නතර කර තිබුණා කියලා. ඒ ශෙුවෙට මහ බ ැංකුෙට 
ජාොරම්කාරයන්, තමන්ශ  ශහැංතයියන් තමයි බඳොශෙන 
තිබුශණ්. ඒ ොශ ම, තෙත් කාරණයක් කියන්න තිශබනො.  

විශ ේෂශයන්ම පර්පචුශෙල් ශ්ෂරීස් ආයතනයට අෙසර 
දුන්ශන් අිබත් නිො  කදරාල්. එවිට ඒ ආයතනශේ 
අධයක්ෂෙරියක විධියට සිනවයා, අිබත් නිො  කදරාල්ශ  
ශසොශහොයුරිය. ශම් දෙසේල විමර් න කටයුතු සිද්ධ ෙන ජනාධිපති 
ශකොමිසම එක එක අයශෙන් ්ර න් කිරීම් කරනො. එශහම නම්, 
පර්පචුශෙල් ශ්ෂරීස ් ආයතනයට අෙසර දුන් අිබත් නිො  
කදරාල්, ඒ ආයතනශේ අධයක්ෂෙරියක විධියට හිටපු බහුශ  
නැංගි ්ර ්න කරන්න ක ඳෙන්ශන් න ත්ශත් සයි? අිබත් නිො  
කදරාල් මහ බ ැංකු අධිපති විධියට සිනවද්දී ශම් රශේ මුදල් 
සමතිෙරශයක් සිනවයා. ෙර්තමානශේ හිටපු මුදල් සමති ශකොමිසම 
හමුෙට ක ඳෙන්න පුළුෙන් නම්, පර්පචුශෙල් ශ්ෂරීස් ආයතනයට 
ආරම්භය දුන් කාලශේ සිනව, හිටපු මුදල් සමතිෙරයාත් ක ඳෙන්න 
ඕනම. එශහම නම් ශම් ශකොමිසමට අපි කියනො, අර 'අනිකා' 
ශෙන්ුවො ොශ , ක ඳෙන්න ඕනම අයකු ෙන අිබත් නිො  
කදරාල් මහත්මයාත් ඉදිරි දිනෙල ්ර ්න කරන්න ක ඳෙන්න 
කියා. අිබත් නිො  කදරාල් මහත්මයාශ  නැංගි පර්පචුශෙල් 
ශ්ෂරීස් ආයතනශේ හිටපු අධයක්ෂෙරියක්. එතුමියත් ක ඳෙන්න. 
ඒ ොශ මයි, එෙකට හිටපු මුදල් අමාතයතුමා; ඒ ආයතනය 
පිහිුණෙද්දී, ඒ ආයතනයත් එක්ක කලින් Bond ෙුව-ශදුව කරපු 
කාලශේ සිනව මුදල් සමතිෙරයා තමයි හිටපු ජනාධිපතිතුමා. 
ජනාධිපති ශකොමිසම ඒ කාරණය සම්බන්ධෙ සාධාරණෙ කටයුතු 
කරනො නම්, හිටපු ජනාධිපති, ෙර්තමාන කුරුණමෙල දිසත්්රික් 
පාර්ලිශම්න්තු මන්ත්රී -ශම් මම ොශ ,- මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාත් ක ඳෙන්න ඕනම. අපි බලාශෙන ඉන්නො, ඒ 
කටයුත්ත හරියාකාරෙ සිදු ශගවිද කියා.  

ෙරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, පසුගිය කාලෙල අපි 
ද ක්කා, ඒ අය උෙතුන්, බුද්ධිමතුන් පාවිච්චි කශළේ න ති බෙ. 
උපාධිධාරින් පාවිච්චි කශළේ න හ , අිබත් නිො  කදරාල් 
මහත්මයා. උපාධිධාරින් ශනොශෙයි ඒ අයට අෙ ය ශෙලා තිබුශණ්. 
තමන්ට හිතෙත් අය, පවුශල් අය තමයි ත න් ත න්ෙලට දාශෙන 
සිනවශේ. නිො  කදරාල් මහත්මයා නාමල් රාජපක්ෂලාත් එක්ක 
එක එක රටෙලට ගිහිල්ලා පිටට අත දාශෙන ශකෝච්චි ශසල්ලම් 
කරනො; ශකෝච්චි ඩාන්ස් දානො අපි ද ක්කා. එශහම අය තමයි ඒ 
දෙස්ෙල මහ බ ැංකුෙ ශමශහයවූශේ. ඒ නිසා අපි ප හ දිලිෙම 
කියනො, අඅිබත් නිො  කදරාල් මහත්තශයෝ, ඒ දෙසේල නාමල් 
ශදබිලාත් එක්ක දාපු ශකෝච්චි ශසල්ලම් ශහළිදරග කර ෙන්න, ඒ 
ශකෝච්චි ශසල්ලම් ද ම්ශම් සයි, නැංගිලා පර්පචුශෙල් ශ්ෂරීස ්
එකට ද ම්ශම් සයි, ඒ කාලශේ පර්පචුශෙල් ශ්ෂරීස් එකට දුන් 
සහන ශමොනොද, ඒො ශදන්න උපශදස් දුන්ශන් හිටපු මුදල් 
අමාතයතුමාද, එශහම න ත්නම් ශෙනත් කවුරුන්ද කියන ඒො 
ශහළිදරග කරෙන්න ජනාධිපති ශකොමිසමට ගිහිල්ලා සාක්කි 
ශදන්නඅ කියා. එතශකොට තමයි ඒ ශකොමිසම තෙත්  ක්තිමත් 
ෙන්ශන්.  
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ෙරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ ශකොමිසම යටශත් 

සිනවන නීතිඥෙරුන්ටත් කිෙ යුතු ශදයක් තිශබනො. දප්පුල ද 
ලිශගරා මහත්මයාට කියනො, ද න් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා 
ශෙන්ෙන්න කියා. බබතුමන්ලා 'අනිකා' -අනිකා විශජ්, ූ රිය ද, 
අනිකා ජයූ රිය ද මන්දා,- ශෙන්ො නීතිපති ශදපාර්තශම්න්තුශග 

්ර න් කරන්න කලින්, නීතිපති ශදපාර්තශම්න්තුෙට ශෙන්ො 
උපශදස් දීලා, කියන්න ඕනම ශදය පිළිශයල කරලා, ොනට   පුහුණු 
කරලා ශෙන්ො ්ර න් ශකශරගො ශන්. එශහම ශහෝ රාජපක්ෂ 

මහත්මයා පුරුදු කළාට කමක් න හ . හිටපු ජනාධිපතිතුමා කලින් 
ශෙන්ොශෙන පුරුදු ශකශරගෙත් කමක් න හ . ශමශහමයි ්ර න්ය 
අහන්න ඕනම කියලා ්ර ්න නවක කියා දීලා, ශමශහමයි උත්තරය 

ශදන්න ඕනම  කියලා කියා දීලා ශහෝ කමක් න හ ; පුරුදු කරලා 
ශහෝ කමක් න හ  ඒ ශකොමිසම හමුෙට බහු එක්කරශෙන එන්න 
ඕනම. ශමොකද, එතශකොට තමයි ඒ ශකොමිසම  ක්තිමත් ෙන්ශන්. 

 
 ු නිගයෝාය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙරු මන්ත්රීතුමා, බබතුමාට නියමිත කාලය අෙසානයි.  

      
 ු නලින් බණ්ඩාර ායෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ෙරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මා කතාෙ අෙසන් 
කරන්නම්.  

පර්පචුශෙල් ශ්ෂරීස් ආයතනය සමඟ කදරාල් 
මහත්මයාලාශ  සම්බන්ධතාෙත්, එය ශකොශහොමද ආරම්භ වුශණ් 
කියන එකත් ශහළිදරග කරන්න ඒ අයත් ක ඳෙන්න කියා 
ජනාධිපති විමර් න ශකොමිෂන් සභාශග ත්රිපුද්ෙල විනිසුරු 

මණ්ඩලයට, නීතිපති  ශදපාර්තශම්න්තුෙට මතක් කරමින් මම 
නෙතිනො. ශබොශහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 2.19] 

 
 ු වෙහාචාර්ය  ණශු ොරසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ෙරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මට කලින් කථා කළ 

අශප් නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්ත්රීතුමාශ  කථාෙ අහශෙන 
හිනවයාම මටත් හිතුණා එත නින් පටන් ෙන්න ඕනමය කියලා. 

උපශද් න ශසේොෙන් ෙ නයි අපි කථා කරන්ශන්. එතුමාශ  
කථාෙ සහුොම මට හිතුශණ් ශම් ජනාධිපති ශකොමිසමටත් 
උපශද් න ශසේොෙක් අෙ යද කියලා. ශහේතුෙ, ක ඳො ෙත යුතු අය 
ශනොශෙයි ක ඳෙන්ශන්. අපි ද ක්කා, කිසිම අදාළ න ති 

කාර්යයකට උඩින් පහත් ශෙනො ොශ  ක ඳෙනො. නමුත් ක ඳො 
ෙත යුතුම අය ක ඳො ෙන්ශන් න ත්ශත් සයිද කියන ්ර න්ය 
තිශබනො. ශම් ශකොමිසමට සම්බන්ධ නීතිඥ මහත්ෙරුන්ට -දප්පුල 

ද ලිශගරා මහත්මයා සතුළු නීතිපති ශදපාර්තශම්න්තුශග 
මහත්ෙරුන්ට- මම ශම් කාරණය කියන්න ක ම තියි. අවුරුදු 
ශදකක් තිසශ්සේ, හිටපු ආරක්ෂක ශල්කම්තුමාශ  අත්සන verify 

කර ෙන්න බ රි ශෙච්ත ත නක් බත න. අද ශෙන කල් අවුරුදු 
ශදකක් තිසශ්සේ ශම් අත්සන verify කර ෙන්න හදනො. එතශකොට 
ඒක කර ෙන්න බ රුෙ ශකොශහොමද ශම් විමර් න කරන්ශන්? 

ශමන්න ශම් ්රධාන ෙ ට දෙ අද අපට මතු ශෙලා තිශබනො. ෙරු 
නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශම් කාරණා සම්බන්ධශයන් අපි 
කථා කරන ශකොට, කාරණා ශෙොන්නක් අපට මතක් ශෙනො. පසු 

ගිය අවුරුදු ශදකකට කලින් සිදු ශෙච්ත කාරණා ශෙොන්නක files 
ෙණනාෙක් නීතිපති ශදපාර්තශම්න්තුෙට අපි භාර දීලා තිශබනො. 

ඒ නිසා අපි ශයෝජනා කරනො, ශම් සිය දම ශද්ෙල් ෙ න පරීක්ෂණ 

කරන්න; විමර් නය කරන්න කියලා. අෙ ය නම්, උපශද් න 
නිලධාරින් විධියට උපාධිධාරින් බඳොශෙන, ඒ අය හරහා ශම් 
files බක්ශකෝම බලන්න ඕනම.  

අපි ද ක්කා ශන්, බ සිල් රාජපක්ෂ හිටපු සමතිතුමාශ  

මල්ොශන් ශෙදර. එතුමා කියනො, ඒක එතුමාශ  ශෙදර 
ශනොශෙයි කියලා. නමුත් එතුමාශ  wife ගිහිල්ලා කිරි 
උතුරෙනො; බක්ශකෝම කරනො. අද ශෙන කල් ඒ 

සම්බන්ධශයන් කිසිම ශදයක් කරලා න හ . ඒො ෙ න එත නින් 
එහාට පරීක්ෂණ ශකශරන්ශන් න හ . ඒ ොශ ම තමයි - 

       
 ු නලින් බණ්ඩාර ායෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ෙරු මහාතාර්යතුමනි, බබතුමාශෙන් ්ර න්යක් අහන්න 
තිශබනො. 

 
 ු වෙහාචාර්ය  ණශු ොරසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
අහන්න. 

     
 ු නලින් බණ්ඩාර ායෙහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශමශහමයි, ෙරු ආශු මාරසිැංහ මහාතාර්යතුමනි. සමහර විට 
බබතුමාට ශනොශත්ශරනොද දන්ශන් න හ . සමහර විට එතුමාශ  

  wife ශෙන කාට හරි ජයශගො කියලා කිරි ඉතිශරගොද දන්ශන් 
න හ  ශන්? ඒක නිසා බබතුමා එශහම අපහාස කරන්න එපා. 
සමහර විට පුෂප්ා රාජපක්ෂ මහත්මිය ශෙන කාට හරි කිරි 

උතුරෙන්න සති. බබතුමා එශහම කියන්න එපා. 

 
 ු වෙහාචාර්ය  ණශු ොරසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
බබතුමා බශහොම කියන ශකොට මට එශහමත් හිශතනො. තෙ 

මන්ත්රීෙරශයක්ශ      wife ශකශනක් සවිල්ලාම කියනො, අශමන්න 
අ දශතන් ශෙෙල් ෙත්තා. කින්සි පාශර් ශෙෙල් ෙත්තා. මට 
ශෙයක් ෙත්තා.අ කියලා. ඒක සහුශණ් න හ  ොශ  ඉන්නො. 

ශකොශහේෙත් හිටපු විශජ්, ූ රිය ශනෝනා ශකශනක් කාශ  හරි 
උපශදස් මත බශලන් ගිහිල්ලාද ශකොශහේශදෝ ශමොකක් හරි කිගොම 
ඒ ෙ න ටක් ොලා පරීක්ෂණ කරනො. ඒ නිසා අශප් ෙරු 

සමතිතුමාට සිද්ධ වුණා පසු ශපළ ආසනයක ොඩි ශෙන්න. 

 
 ු නිගයෝාය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ෙරු මන්ත්රීතුමාට නියමිත කාලය අෙසානයි.  

 

 ු වෙහාචාර්ය  ණශු ොරසිංහ ෙහතා 
(மாண்புமிகு (தபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ශලෝකයටම දුන්න ඒ ආදර් යට අපි ෙරු රවි කරුණානායක 

ම තිතුමාට අශප් ආතාරය පුද කරනො. ශම් කාරණා 

සම්බන්ධශයන් අපට වි ාල ස කයක් පෙතිනො, ශම් ොශ  
උපාධිධාරින්ශ  පත් කිරීම් හරහා ශමෙ නි උපශද් න ශසේොෙන් 
අෙ ය ෙන්ශන් ශමෙ නි ශකොමිෂන්ෙල සිනවන ශම් නීතිඥ 
මහත්ෙරුන්ට ද, න ත්නම්  පාසල්ෙලටද කියා. අපි ශම් ශකොමිෂන් 

559 560 



පාර්ලිශම්න්තුෙ 

සභා ද ම්මත් අඩුම තරමින් ද ුවම් ශත්රුම් සති යමක් කළ යුතු 
මාර්ෙය ශත්ශරන අය හරියාකාරෙ ද ම්ශම් න ත්නම්, නීතිපති 
ශදපාර්තශම්න්තුශෙන් ඉදිරිශේදී ්රියාත්මක ෙන ශද්ෙල් 

හරියාකාරෙ කරෙන්න බ රි ශෙයි කියන බය අපට තිශබනො.  

[අ.භා. 2.23] 

 

 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙරු අධයාපන 

සමතිතුමා අද ශම් ෙරු සභාශග න ති නිසා එතුමා ශෙුවශෙන් ශම් 
පිළිතුර සභාෙට ඉදිරිපත් කරන්න මා ශෙත ශයොමු කර තිශබනො. 

ජාතික පාසල්ෙලත්, පළාත් පාසල්ෙලත් උපශද් නය සඳහා 
උපාධිධාරි ගුරුෙරුන් බඳො ෙ නීමට අෙ ය වී තිශබනො. 
01/2016 ත්රශල්්යට අුවෙ ශමෙ නි ගුරුෙරුන් 2,753ක 

පුරප්පාඩු පෙතිනො. ඒ සඳහා සුදුසුකම් සති උපාධිධාරින් ගුරු 
ශසේෙයට බඳො ෙ නීමට අශප්ක්ෂා කරන අතරම, ශම් ගුරුෙරුන් 
පූර්ණ කාමේනෙ උපශද් න විෂයශයහි ද කටයුතු කිරීමට අෙ ය 

ශෙනො. ජාතික පාසල් හා පළාත් සභා පාසල් සඳහා ශර්ඛීය 
අමාතයාැං ය මඟින් බඳො ෙ නීමටත්, මාස 03ක විශ ේෂ 
පුහුණුෙකින් පසුෙ පළාත් පාසල් සඳහා මුදා හ රීමටත් 

බලාශපොශරොත්තු ශෙනො. එශසේම, බඳො ෙ නීශමන් ෙසර 05ක් 
සතුළත ජාතික අධයාපන ආයතනය මඟින් ලබා ශදුව ලබන 
උපශද් නය පිළිබඳ විධිමත් පුහුණු පාසමාලාෙක් සම්පූර්ණ 
කිරීමටත්, ශමම ගුරුෙරුන්ට අෙසථ්ාෙ හිමි ශෙනො. පාසල් ශිෂය 

උපශද් න කාර්යය සඳහා ගුරුෙරුන් බඳො ෙ නීම සඳහා අැංක: 
අමප/17/0653/742/009 හා 2017.05.31 දින තිෙ, අමාතය 
මණ්ඩල තීරණය ලබාදී සති අතර, ඒ අුවෙ ජාතික පාසල් හා 

පළාත් පාසල් සඳහා උපාධිධාරි ගුරුෙරුන් බඳො ෙ නීමට නියමිත 
ශෙනො. ශම් සඳහා ශම් ෙන විටත්, සිය දම පළාත්ෙලින් බඳො 
ෙ නීම සඳහා එකඟතාෙ ද විමසා තිශබනො. එශලසම උපාධිධාරින් 

බඳො ෙ නීම සම්බන්ධශයන් ආණ්ඩු්රම ෙයෙසථ්ාශග දහතුන්ෙන 
සැංශ ෝධනය මඟින් පළාත් සභා ශෙත බලතල ද පෙරා දී 
තිශබනො. ඒ අුවෙ, උපශද් නය ්රධාන විෂයයක් ශලස හදාරා 

සති උපාධිධාරින් ශම් සඳහා බඳො ෙ නීමට පළාත් සභාෙට 
බාධාෙක් ශනොම ති බෙ දන්ෙනො. ශම්ක තමයි ෙරු අධයාපන 
සමතිතුමා ශම් සභාෙට ඉදිරිපත් කරන්න දීපු පිළිතුර.  

 

[பி.ப. 2.25] 
 

 ු අේදුල්ලාහ් ෙහ්රූෆ් ෙහතා 
(மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Abdullah Mahrooff) 
தகௌரவ அகமச்சர் அவர்களுக்கு நான் நன்றி 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்தறன்.  காரணம், ததசிய  

பாடசாகலகளிலும் மாகாணப் பாடசாகலகளிலும் 

பட்டதாாிககள உள்வாங்க இருக்கின்ற நிகழ்ச்சித்திட்டம் 

நகடதபறப்தபாவதாகக் அவர் ததாிவித்திருக்கிறார். கிைக்கு 

மாகாணப் பட்டதாாிகள் விடயத்தில், அங்கிருக்கின்ற 

ஆளுநரும் கிைக்கு மாகாண சகபயின் இப்தபாகதய 

தசயலாளர் அவர்களும் பதவி உள்ளீர்ப்புச் சட்டமூலத்கத 

மீறுகின்ற தசயதலன்று அங்கிருக்கின்ற 35 -45 வயது 

வகரயான பட்டதாாிகளிடம் கூறுகின்றார்கள். அவர்கள் இது 

ததாடர்பில் தமன்முகறயீடு தசய்ய முயற்சிக்கின்றதபாது உச்ச 

நீதிமன்றத்திற்கு நியாயாதிக்கம் வைங்கப்படவில்கல என்று 

கூறுகின்றார்கள். இந்த நாட்டிதலயுள்ள 9 மாகாணங்களிலும் 

குறிப்பாக ஊவா மாகாண, வட மாகாண, வட மத்திய 

மாகாண, சப்ரகமுவ மாகாண சகபகளில் இந்த நிகலகம 

இல்லாமலிருக்க, கிைக்கு மாகாண சகபக்கு மட்டும் 35-45 

வயது வகரயானவர்களுக்கு விண்ணப்பிக்க முடியா 

ததன்பதற்கு இவர்கள் கூறும் காரணத்கத நாங்கள் 

நிராகாித்து, அதகன வன்கமயாக எதிர்க்கின்தறாம். 

அங்கிருக்கின்ற முதலகமச்சர் அவர்கள் அவருகடய 

‘டுவிட்டர்’ கணக்கிதல விண்ணப்பகதக் தகாருகின்றதபாது, 

மாகாண தபாதுச்தசகவ ஆகணக்குழு அதகன 

நிராகாிக்கின்றது. ஏகனய மாகாணங்களிதல 35-45 வயது 

வகரயான பட்டதாாிகள் விண்ணப்பிக்கின்றதபாது, கிைக்கு 

மாகாணப் பட்டதாாிகளுக்கு அந்த உாிகம மறுதலிக்கப் 

படுகின்றது. அது தனிமனித உாிகம மீறல் என்பகதயும் நான் 

இந்தச் சகபக்குச் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்தறன்.   

ஆகதவ, இந்த விடயம் ததாடர்பாக தமதகு ஜனாதிபதி 

அவர்களும் மாண்புமிகு பிரதம மந்திாி அவர்களும், 

கல்வியகமச்சினூடாக, கிைக்கு மாகாணப் பட்டதாாிகளுக்கும் 

45 வயது வகர விண்ணப்பிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்கத 

வைங்கதவண்டுதமன்று தகாாிக்கக விடுக்கின்தறன். 

பட்டதாாிகள் நியமனத்திதல 2012 மார்ச் 31ஆந் திகதிக்குப் 

பிறகு இருக்கின்றவர்களிதல 35 - 45 வயது 

வகரயானவர்களுக்கும் 30 - 35 வயது வகரயானவர்களுக்கும் 

ஒரு வகரயகறகய உருவாக்கி அவர்களுக்கு முன்னுாிகம 

வைங்கப்பட தவண்டும் என்று தகட்டுக்தகாள்கின்தறன். 

விண்ணப்பிப்பதற்கு உச்ச வயததல்கலயாக 45 வயதிகனக் 

தகாருவதற்கான காரணம், முன்னர் 55 வயதாக இருந்த ஓய்வு 

தபறும் வயததல்கல,  தற்தபாது 60 வயதாக மாற்றப்பட்டு 

அவர்களது தசகவக் காலம் 5 வருடங்கள் 

நீடிக்கப்பட்டிருப்பதனாலாகும். எனதவ, ஏகனய மாகாண 

சகபகளுக்கு வைங்கப்பட்டது தபான்று கிைக்கு மாகாண 

சகபயிலும் இந்தப் பட்டதாாிகளுக்கு முன்னுாிகம வைங்க 

தவண்டுதமனக் தகட்டு, இந்தச் சகபயிதல எங்களுகடய 

அகமச்சர் அவர்கள் கல்வியகமச்சினூடாக விண்ணப்பம் 

தகார இருக்கின்ற விடயத்கதத் ததாிவித்தகமக்காக 

அவர்களுக்கு நன்றிகூறி, விகடதபறுகின்தறன்.  நன்றி.   

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 ු නිගයෝාය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Motion No. P. 186/' 16 to be moved by  the Hon. 

M.H.M. Salman - [Pause.] Not here. 

 

කල්තැබීෙ 
ஒத்திகவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අපාර්ලිශම්න්තුෙ ද න් 

කල් ත බිය යුතුයඅ යි මා ශයෝජනා කරනො.  
 

ප්රශ්්නය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
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[ෙරු (මහාතාර්ය) ආශු මාරසිැංහ මහතා] 



2017 අශෙෝස්තු 11  

 ු නිගයෝාය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Now, the Adjournment Motion is to be moved by the 

Hon. S. Shritharan. 
 
 

අධිගස වක පදනෙ ෙත පත් ක   සහ වැඩ බලන  
විදුහල්පතිවුන් 

மிககநிரப்பு ஊைியர் அடிப்பகடயில் நியமிக்கப்பட்ட 

மற்றும் பதிற்கடகம புாியும் அதிபர்கள் 
PRINCIPALS APPOINTED ON SUPERNUMERARY BASIS AND 

SERVING ON ACTING BASIS   
 

[பி.ப. 2.28] 

 

 ු එස්. ශ්රීතරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகளரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கதள, 

இன்கறய தினம் சகப ஒத்திகவப்புதவகளயில், இந்த 

நாட்டிதல காணப்படுகின்ற அதிபர் தசகவயில் மிககநிரப்பு 

ஊைியர் அடிப்பகடயிதல நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அதிபர்கள் 

மற்றும் கடகம நிகறதவற்றும் அதிபர்களாகப் 

பணிபுாிபவர்கள் ததாடர்பாக ஒரு பிதரரகணகய நான் 

முன்கவக்கின்தறன்.  

இந்த நாட்டிதல முக்கியமாக 2,000 வகரயிலான 

மிககநிரப்பு ஊைியர் அடிப்பகடயில் நியமிக்கப்பட்ட 

அதிபர்கள், பதவிதயற்றங்கதளா சம்பள ஏற்றங்கதளா 

இல்லாமல் தவறுமதன பாடசாகலககள நடாத்தி 

வருகின்றார்கள். ஐந்து வருடங்களுக்கு தமல் பதில் 

கடகமபுாியும் அதிபர்களாக இருந்தத மிகக நிரப்பு ஊைியர் 

அடிப்பகடயில் நியமிக்கப்பட்டனர். ஓர் அதிபர் தசய்யும் 

பணிககள இவர்கள் பள்ளிகளில் மிகத் திறகமயான வககயில் 

ஆற்றிவருகின்றனர். எனினும் இவர்களின் பணி ாீதியான 

முன்தனற்றம் தவதன ஏற்றம் என்பன வைங்கப்படாகமயால், 

இவர்கள் கடுகமயான உள ாீதியான தாக்கத்திற்கு 

உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.  

அதததபால, பதில் கடகமபுாியும் அதிபர்களாக 2,500 

தபருக்கு தமல் இந்த நாட்டிதல பணியாற்றி வருகின்றார்கள். 

இந்த நாட்டிதல பாடசாகலகளில் காணப்படுகின்ற அதிபர் 

தவற்றிடங்ககள நிரப்புவதற்காக பல்தவறு காலகட்டங்களில் 

கடகம நிகறதவற்றும் அதிபர்கள் என்ற அடிப்பகடயில் 

ஆசிாியர் தசகவயிதல உள்ளவர்கள் உள்வாங்கப்பட்டு, 

அவர்களிடம் பாடசாகலகள் தபாறுப்பளிக்கப்படுவது 

பல்லாண்டு காலமாக நகடதபறுகின்ற விடயம். இவ்வாறாகப் 

பதில் கடகமயாற்றும் அதிபர்களாக இருந்தவர்களுக்கு -கடந்த 

மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முதல் நியமனம் தபற்ற பல தபருக்கு, 

2008 - 2011 வகரயான காலகட்டத்தில் கடகம நிகறதவற்றும் 

அதிபர் நியமனங்கள் வைங்கப்பட்டன. அவ்வாறு நியமனங்கள் 

வைங்கப்பட்ட பல தபர் தங்களுகடய கடகம நிகறதவற்று 

அதிபர் காலத்கத ஐந்து வருடங்களுக்கு தமல் பூர்த்தி 

தசய்திருந்தாலும் அந்தக் காலம் கவனத்திதல எடுக்கப்படாமல், 

அதிபர் பாீட்கச என்ற ஒரு தபாட்டியின் அடிப்பகடயில் 

அந்தக் காலம் சுருக்கப்பட்டு, மிகக நிரப்பு ஊைியர் என்ற ஒரு 

புதிய தசாற்பிரதயாகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது மிக 

முக்கியமான விடயம். ஏதனன்றால் பாடசாகலகள் 

அவர்களிடம் தபாறுப்பளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவர்கள் 

அதிபர்களாக அந்தப் பாடசாகலககள நடத்துகின்றார்கள். 

அவர்கள்தான் அங்தக ஓர் அதிபருக்குாிய முழுக் கடகம 

ககளயும் ஆற்றுகின்றார்கள். ஆனால், இதிதல பல தபர் 

இன்று 55 வயகதத் தாண்டி ஓய்வுதபறும் நிகலக்குத் 

தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள். சிலர் ஓய்வுதபற்றுச் தசன்றுமிருக் 

கின்றார்கள்.  

குறிப்பாக இந்த நாட்டிதல கடகம நிகறதவற்றும் 

அதிபர்கள் 2,400 க்கும் தமற்பட்டவர்கள் இருந்தார்கள். 

ஆனால், இவர்களில் 400 தபர் ஓய்வுதபற்றுச் தசன்றிருக் 

கின்றார்கள். 2000 தபர் வகரதான் இப்தபாழுது இந்த 

நிகலயிதல காணப்படுகின்றார்கள். இவர்ககளப்தபாலத்தான் 

மிககநிரப்பு ஊைியர்கள் என்கின்ற அடிப்பகடயில் 

நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அதிபர்களும். வடக்கு மாகாணத்தில்  

கிளிதநாச்சி மாவட்டத்தில் 20 தபரும் யாழ்ப்பாண 

மாவட்டத்தில் 68 தபரும் வவுனியா மாவட்டத்தில் 18 தபரும் 

மன்னார் மாவட்டத்தில் 21 தபரும் முல்கலத்தீவு மாவட்டத்தில் 

16 தபருமாக  தமாத்தம் 164 தபர் மிககநிரப்பு ஊைியர் 

அடிப்பகடயில் அதிபர் கடகமககள ஆற்றி வருகின்றார்கள். 

அவர்களுக்கு அதிபர் தரம் III வைங்கப்பட்டிருக்கின்றது; 

சிலருக்கு அதிபர் தரம் II வைங்கப்பட்டிருக்கின்றது. 

இவ்வாறானவர்களுக்கு எந்தவிதமான சம்பள ஏற்றங்களும் 

இல்கல. அதகனவிட இதிலிருந்து இன்தனாரு பதவிநிகலக்கு 

அவர்கள் மாறவும்  முடியாது. இவ்வாறு அவர்கள் 

வரதவண்டுமானால், திரும்பவும்  அதிபர் தரம் III க்குத் ததாற்ற 

தவண்டும். இப்தபாழுது இந்த நாட்டிதல அதிபர் தரம் III 

க்குத்தான் ததாற்ற முடியும். அவ்வாறு ததாற்றினால்தான் 

அவர்களுக்கான விடிவு காலம் இருக்கின்றது என்றால், 

இப்தபாது 55 வயதிதல இருக்கின்றவர்கள், அவர்களது 50 

வயதிதல கிட்டத்தட்ட 10 - 15 ஆண்டுகளுக்கு தமலாகக் 

கடகம நிகறதவற்றும் அதிபர்களாக இருந்திருப்பார்கள். 

இப்தபாழுது மிகக ஊைியர் என்ற அடிப்பகடயில் 

கவத்திருக்கப்படுகின்ற இந்த அதிபர்கள் இவ்வாறு 

பைிவாங்கப்பட்டால், அரசியல் ாீதியாக இவ்வாறு 

தசால்லப்பட்டால், இவர்களுகடய எதிர்காலம் என்னவாகும்? 

ஆகதவ, பாீட்கசகளுக்கு அப்பால்,  இவர்களின் தசகவக் 

காலத்கதக் கருத்திதலடுத்தும் மற்றும் பதவி உயர்வுகள், 

சம்பள ஏற்றங்ககளக் கவனத்திற்தகாண்டும் அரசாங்கம் 

மனிதாபிமான அடிப்பகடயில் தசயற்பட தவண்டும் என்பகத 

நான் இந்த இடத்தில் வலியுறுத்துகின்தறன்.  

இததனாடு இகணந்த வககயிதலதய கடகம 

நிகறதவற்றும் அதிபர்களாக இந்த நாடு பூராக 2,400 க்கும் 

தமற்பட்டவர்கள் காணப்படுகின்றார்கள். இவர்களில் வடக்கு 

மாகாணத்திதல வலிகாமம் வலயத்தில் 32 தபரும் வடமராட்சி 

வலயத்தில் 02 தபரும் ததன்மராட்சி வலயத்தில் 05 தபரும் 

யாழ்ப்பாணம் வலயத்தில் 11 தபரும் தீவக வலயத்தில் 26 

தபரும் கிளிதநாச்சி வலயத்தில் 40 தபரும் மன்னர் வலயத்தில் 

30 தபரும் மடு வலயத்தில் 25 தபரும் வவுனியா வடக்கு 

வலயத்தில் 12 தபரும் வவுனியா ததற்கு வலயத்தில் 12 தபரும் 

முல்கலத்தீவு வலயத்தில் 06 தபரும் துணுக்காய் வலயத்தில் 15 

தபருமாக தமாத்தம் 226 தபர் இவ்வாறு கடகம நிகறதவற்றும் 

அதிபர்களாக இருக்கின்றார்கள்.  

தகளரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கதள, இங்தக 

நான் ஒன்கறக் குறிப்பிட தவண்டும் . இந்தப் பட்டியகலப் 

பார்க்கின்றதபாழுது, மிகமிகப் பின்தங்கியிருக்கின்ற தீவக 

வலயத்திலுள்ள பல பாடசாகலகளுக்கு நிரந்தர அதிபர்கள் 

இல்கல. அவர்களது பணிகய கடகம நிகறதவற்றும் 

அதிபர்கள்தான் ஆற்றுகிறார்கள். அதததபால, மடு வலயம், 

துணுக்காய் வலயம் தபான்றவற்கற எடுத்துப்பார்த்தால், 

பின்தங்கிய கிராமங்ககளக் தகாண்ட இந்த வலயங்களிதல 

இருக்கின்ற அதிபர்கள் கடகம நிகறதவற்றும் அதிபர்களாக 
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இருக்கிறார்கள். இவர்கள் ஆசிாியர் தர கடகமகதளாடு, 

தங்களுகடய பாடசாகலககளக் தகாண்டுநடத்துகின்ற பதில் 

கடகமயாற்றும் அதிபர்களாகவும் காணப்படுகிறார்கள். 

ஆகதவ, பாீட்கச என்பதற்கப்பால், இவர்களுகடய இந்தச் 

தசகவக் காலத்கதக் கருத்தில்தகாண்டு இவர்களுக்கான 

நிரந்தர நியமனத்கத வைங்க அரசாங்கம் முன்வரதவண்டும் 

என்பதுதான் எனது இந்தப் பிதரரகணயின் மிக முக்கிய 

தநாக்கம்.  

இதகனவிட, SLTES என்று தசால்லப்படுகின்ற இலங்கக 

ஆசிாியர் கல்வியியலாளர் தசகவயிதல உள்ள பலர் 

பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதற்கான பாீட்கசக்கு 

விண்ணப்பங்கள் தகாரப்படுகின்றதபாழுது, அவர்கள் 

பட்டதாாிகளாக இருந்தால் தபாதுதமன்று குறிப்பிடப் 

படுகிறது. எனினும், அவர்கள் தநாோ்முகப் பாீட்கசக்குச் 

தசல்லும்தபாழுது, அவர்கள் தங்களது இளமாணிப் பட்டமாக -  

முதலாவது பட்டமாக - கல்விமாணிப் பட்டத்கதப் 

தபற்றிருக்கதவண்டும் என்றால்,  இலங்ககயில் இருக்கின்ற 

பல்ககலக்கைகங்களில் கல்விமாணி கற்ககதநறிகளுக்குச் 

தசல்கின்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கக மிகக் குகறவாக 

உள்ள நிகலயில், பல்ககலக்கைகங்களில் அவ்வாறான 

கல்விமாணிக் கற்ககதநறிகள் ஓர் ஆசிாியர் துகறக்கு 

இட்டுச்தசல்லும் வககயில் சாியான முகறயில் தபாதிக்கப் 

படாத சூைலில், அவர்கள் தமது இளநிகலப் பட்டமாகக் 

கல்விமாணிகயப் தபறாத நிகலதய காணப்படுகின்றது.  

தங்களுகடய முதல் பட்டத்கத முகாகமத்துவப் 

பட்டமாகதவா அல்லது ககலப் பட்டமாகதவா தபற்றவர்கள் 

பட்டப் பின்படிப்பு கல்வி டிப்தளாமாகவ பூர்த்தி 

தசய்திருக்கிறார்கள். அதததபால, கல்வி முதுமாணிப் 

பட்டத்கதயும் தபற்றிருக்கிறார்கள். இவ்வாறான ஒரு 

நிகலயில், கல்வியிதல முதுமாணிப் பட்டம் தபற்றிருக்கின்ற 

ஒருவர் இலங்ககயில் கல்வியியலாளர் தசகவக்குள் 

வரமுடியாததன்றால், அது எவ்வளவு அநீதியானது! இதனால் 

இலங்கக பூராவும் நூற்றுக்கும் தமற்பட்டவர்கள் 

பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக, வடக்கு 

மாகாணத்கதச் தசாோ்ந்த 40 க்கும் தமற்பட்டவர்கள் 

பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு ஒரு நியாயம் 

கிகடக்க தவண்டும். அதாவது, ஏற்தகனதவ விண்ணப்பங்கள் 

தகாரப்பட்டு கல்விமாணிப் பட்டம் இல்கலதயன்ற 

காரணத்திற்காக நிராகாிக்கப்பட்டிருக்கின்ற இவர்களுக்கு நீதி 

கிகடக்க தவண்டும். குறிப்பாக, Bachelor of Education - 

கல்விமாணிப் பட்டத்கத வைங்குவதிதல மிக முக்கியமான 

பங்கிகன வகிப்பது NIE -National Institute of Education 

எனப்படும் ததசிய கல்வி நிறுவனம்தான். ஏகனய 

பல்ககலக்கைகங்களில் சிறப்புப் பட்டங்ககளப் தபற்றவர்கள் 

மற்றும் பல்ககலக்கைகங்களில் class தபற்று 

வருகிறவர்கதளல்லாம் புறந்தள்ளப்படுகிறார்கள். ஆகதவ, 

இந்த நிகலகமகள் மாற்றப்பட தவண்டும்.  

இங்கு நான் மிக முக்கியமான மூன்று விடயங்ககள 

முன்கவக்கின்தறன். 'மிகக நிரப்பு ஊைியர்' என்ற 

அடிப்பகடயிதல அதிபர்கள் தங்களுகடய கடகமகய 

ஆற்றிக்தகாண்டிருக்கின்றார்கள்; அவர்களுக்கு மிகக நிரப்பு 

ஊைியர் அடிப்பகடயிலான அதிபர் பதவி வைங்கப் 

பட்டிருக்கிறது. இது இந்த நாட்டிதல ஒரு புதிய பதவியாகும். 

அவ்வாறான அந்தப் பதவி, அதிபர் என்ற தசால்லுக்தக 

இழுக்கானது. நானும் ஓர் அதிபராக இருந்தவன். 

அதனால்தான் இகத இங்தக குறிப்பிடுகின்தறன். இந்தச் 

தசாற்ககள நீக்க தவண்டும். அவர்களுக்கான பாீட்கச என்ற 

நிகலகய மாற்ற தவண்டும். ஏற்தகனதவ அவர்களுக்கு 

அதிபர் தரம் III மற்றும் அதிபர் தரம் II என்பன 

வைங்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த அடிப்பகடயில் அவர்கள் 

நியமிக்கப்பட்ட திகதியிலிருந்து அவர்களுக்கான பதவி 

உயர்வுககளப் தபற்றுக்தகாடுக்கவும் சம்பள ஏற்றங்ககளப் 

தபற்றுக்தகாடுக்கவும் அரசாங்கம் உடனடியாக நடவடிக்கக 

எடுக்கதவண்டுதமன்பது எங்களுகடய மிக விநயமான 

தகாாிக்ககயாகும்.  

இரண்டாவது, கடகம நிகறதவற்றும் அதிபர்கள் பற்றிய 

பிரச்சிகன. குறிப்பாக வடக்கு, கிைக்கிதல மின்சார வசதி 

இல்லாததபாழுது ககவிளக்குதளாடு தங்களுகடய கற்பித்தல் 

நடவடிக்ககககள தமற்தகாண்டவர்கள் இவர்கள்! மிகமிகக் 

கடினமான யுத்த சூழ்நிகலகளுக்குள் இருந்து பணியாற்றியவர் 

கள் இவர்கள்! குறிப்பாக தீவக வலயம், துணுக்காய்  வலயம், 

மடு வலயம், கிளிதநாச்சி மற்றும் முல்கலத்தீவு வலயங்களிதல 

இருக்கின்ற அதிபர்கள் தங்ககள அர்ப்பணித்துப் 

பணியாற்றியிருந்தார்கள். அவ்வாறானவர் களுகடய அந்தச் 

தசகவக் காலம் கருத்திதல எடுக்கப்பட்டு, மனிதாபிமான 

அடிப்பகடயில் பாீட்கச இல்லாமல் அதிபர் தரம் 

வைங்கப்பட்டு, அதிலிருந்து தங்களுகடய சம்பள ஏற்றத்கத, 

பதவி உயர்கவப் தபற்றுக்தகாள்வதற்கான நடவடிக்கக 

தமற்தகாள்ளப்பட தவண்டும்.  

மூன்றாவதாக. இலங்கக கல்வியியலாளர் தசகவயில் 

உள்ள பாதிக்கப்பட்டிருப்பவர்களுக்கு நீதிகயப் 

தபற்றுக்தகாடுக்க இந்த அரசாங்கம் உடனடி நடவடிக்கக 

தமற்தகாள்ள தவண்டும். இவ்வாறானவர்கள் பாதிக்கப்படக் 

கூடாது. பல்ககலக்கைகங்கள் பட்டங்ககள - சிறப்புப் 

பட்டங்ககள வைங்குகின்றதபாழுது, "அந்தப் பட்டம் 

தசல்லாது; இந்தப் பட்டம் தசல்லாது" என்று அவர்ககளப் 

புறந்தள்ளுவகதத் தவிர்க்க தவண்டும். அவர்கள் கல்வி 

முதுமாணிகயப் தபற்றிருக்கிறார்கள்; பட்டப் பின்படிப்பு 

முடித்திருக்கிறார்கள்; கல்விப் பட்டப் பின்படிப்புக்குாிய 

முகாகமத்துவத்கத முடித்திருக்கிறார்கள். இவ்வாறான 

பட்டங்ககளப் தபற்றவர்ககளதயல்லாம் புறந்தள்ளி, 

அச்தசகவகய ஒரு வககயறாவுக்குள் தகாண்டுவருவகதத் 

தவிர்த்து, அவர்களுக்கான நியமனங்ககள வைங்குவதற்கும் 

அரசாங்கம் முன்வர தவண்டுதமன்று தகட்டுக் 

தகாள்கின்தறன்.  

தமலும், இன்கறய தினம் நாடாளுமன்றத்துக்கு 

வருககதந்திருக்கின்ற பிரபல தமிழ் விமானியும் பாடகியுமான 

தசல்வி அர்ஜுன் தசல்லத்துகர அவர்ககள வரதவற்றுப்  

பாராட்டி, என்னுகடய தபச்கச முடித்துக்தகாள்கின்தறன். 

   

 ු නිගයෝාය කාරක සභාපතිතුො 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
பிதரரகணகய வைிதமாைிவதற்காக தகௌரவ சாள்ஸ் 

நிர்மலநாதன் அவர்கள்!  

 

[பி.ப. 2.39] 
 

 ු ඉ. චාල්ස් නිර්ෙලනාදන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்) 

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கதள, 

தகௌரவ உறுப்பினர் சிறீதரன் அவர்களால் தகாண்டுவரப் 

பட்ட ஒத்திகவப்புதவகளப் பிதரரகணகய நான் வைி 

தமாைிகின்தறன்.  

565 566 

[ෙරු එස්. ශ්රීතරන් මහතා] 
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கல்வி அகமச்சு, "மிகக நிரப்பு ஊைியர் அடிப்பகடயில் 

பணியாற்றுகின்ற அதிபர்கள் மற்றும் பதில் கடகம புாியும் 

அதிபர்களுக்கு உாிய பதவியும் தவதனமும் வைங்கப்பட 

தவண்டும்" என்ற தகௌரவ உறுப்பினருகடய தகாாிக்கககய 

ஏற்று, அதற்குாிய நடவடிக்ககககள தமற்தகாள்ள தவண்டும். 

அதததநரத்தில் வடக்கு, கிைக்கில் யுத்த காலத்தின்தபாழுது 

எங்களுகடய மாணவர்களுக்காக கல்வி நடவடிக்ககககள 

தமற்தகாண்டிருந்த ததாண்டர் ஆசிாியர்களுக்கு நியமனம் 

வைங்குவது ததாடர்பாக நான் ஓர் ஒத்திகவப்புதவகளப் 

பிதரரகணகய கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு 

தகாண்டுவந்திருந்ததன். அப்தபாது, "அவர்களுக்கு நிரந்தர 

நியமனம் மிக விகரவில் வைங்கப்படும்" என்று கல்வி 

அகமச்சர் அவர்கள்   உறுதியளித்திருந்தார். ஆனால், 

இன்றுவகர அந்த நிரந்தர நியமனம் வைங்கப்படவில்கல. 
அதில் குறிப்பிட்ட ஆசிாியர்கள் சிலருக்கு தநர்முகத் ததர்வு 

நகடதபற்றிருக்கின்றது. அதன் பின்பும் அந்த ஆசிாியர்கள் 

நம்பிக்ககயற்ற தன்கமயுடன் தாங்கள் ஏற்தகனதவ கடகம 

புாிந்த பாடசாகலகளில் இன்றும் கல்வி நடவடிக்ககககள 

தமற்தகாள்கிறார்கள். ஆகதவ, அவர்களுக்குாிய நிரந்தர 

நியமனத்கத மிக விகரவில் வைங்கதவண்டுதமன்று தகௌரவ 

கல்வி அகமச்சர் அவர்களிடம் தகாாிக்கக விடுக்கின்தறன். 

ஏற்தகனதவ நான்  இது ததாடர்பான விபரங்ககள இந்த 

மன்றில் சமர்ப்பித்திருக்கின்தறன். வடக்கில், குறிப்பாக 

ததாண்டர் ஆசிாியர்கள் 1,120 தபரும் பகுதிதநர ஆங்கில 

ஆசிாியர்கள் 56 தபரும் ஒப்பந்த ஆசிாியர்களாக 167 தபரும் 

தற்தபாழுதும் கடகமயாற்றிக்தகாண்டிருக்கிறார்கள்.  

ததாண்டராசிாியர்கள் ததாடர்பில் அகமச்சரகவப் 

பத்திரதமான்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, அதன்படி 2010 - 2013 

வகர ததாடர்ச்சியாகக் கல்வி கற்பித்திருந்தால் அவர்களுக்கு 

நிரந்தர நியமனம் வைங்குவதாகத்   தீர்மானிக்கப்பட்டிருக் 

கின்றது. அதற்கு அகமவாக, அந்தக் காலப்பகுதியில் 

கற்பித்தல் நடவடிக்ககககள தமற்தகாண்டதற்கான 

ஆதாரங்ககள அவர்கள் தநர்முகத் ததர்வின்தபாது சமர்ப்பித் 

திருக்கிறார்கள். அதததபான்றுதான் ஒப்பந்த ஆசிாியர்களும் 

பகுதிதநர ஆங்கில ஆசிாியர்களும் தங்களுகடய கடகமககளச் 

சாியாகச் தசய்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் எந்தவிதமான 

தபாய்யும் கூறவில்கல. ஏதனன்றால், யுத்தம் முடிந்த பின்பும் 

2013ஆம் ஆண்டுவகர சாியாக மீள்குடிதயற்றங்கள் 

நகடதபறவில்கல. அவர்கள் பல சிரமங்களின் மத்தியிலும் 

அந்தப் பிரததச மக்களின் தகாாிக்ககக்கு அகமவாக, 

அங்கிருக்கின்ற மாணவர்களின் கல்விகய வளர்க்க 

தவண்டுதமன்ற தநாக்கத்திற்காக, இன்றுவகர எந்தவிதமான 

ஓர் ஊதியமும் தபறாமல் கல்வி கற்பித்துக் 

தகாண்டிருக்கிறார்கள்; இது  முக்கியமாகக் கவனிக்க 

தவண்டிய விடயமாகும். 

அதததநரத்தில் அவர்கள் க.தபா.த. உயர்தரப் பாீட்கசயில் 

சித்தியகடந்தவர்களாகவும் உாிய தகககமயுகடயவர் 

களாகவும் இருக்கிறார்கள். ஆகதவ, அவர்களுக்கு இந்த நிரந்த 

நியமனங்ககள மிக விகரவில் வைங்கதவண்டும்; அதற்குாிய 

நடவடிக்கககய கல்வி அகமச்சு எடுக்க தவண்டும். இன்று 

கல்வி அகமச்சர் அவர்கள் சகபயில் இல்கல. தகௌரவ 

அகமச்சர் கயந்த கருணாதிலக அவர்கள் இருக்கின்றார். 

எனதவ, அகமச்சர் அவர்கள் இந்த விடயங்ககள கல்வி 

அகமச்சருக்குத் ததாியப்படுத்த தவண்டும். அதாவது, இந்தத் 

ததாண்டராசிாியர்கள், பகுதிதநர ஆசிாியர்கள், ஒப்பந்த 

ஆசிாியர்களுக்கு நிரந்தர நியமனத்திற்குாிய அனுமதிகய 

மத்திய அரசு மிக விகரவில் வைங்க தவண்டும். அதற்கு கல்வி 

அகமச்சு விகரந்து நடவடிக்ககதயடுக்க தவண்டுதமன்று 

தகளரவ அகமச்சர் அவர்களிடம் தகாாிக்கக விடுக்கின்தறன். 

வாய்ப்புக்குக் தகாடுத்ததற்கு நன்றி. 

[பி.ப. 2.44] 

 

 ු ග ලු කුොර් ෙහතා  
(மாண்புமிகு தவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கதள, இன்று 

தகௌரவ உறுப்பினர் சிறீதரன் அவர்களால் 

முன்கவக்கப்பட்டிருக்கின்ற, மிககநிரப்பு அடிப்பகடயில் 

நியமிக்கப்பட்டுள்ள அதிபர்கள் மற்றும் பதில் கடகமபுாியும் 

அதிபர்கள் ததாடர்பான ஒத்திகவப்புதவகளப்  பிதரரகண 

மீது உகரயாற்றுவதற்கு வாய்ப்புத் தந்தகமக்கு நன்றி 

ததாிவித்துக்தகாள்கின்தறன். 

இந்தப் பிதரரகணக்கு ஒத்த பிரச்சிகனககள மகலயகத் 

ததாட்டப் பாடசாகலகள் சார்ந்த நியமனங்களிலும் நாங்கள் 

அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. குறிப்பாக, அண்கமக் 

காலங்களில் உள்வாங்கப்பட்ட ஆசிாிய உதவியாளர்கள் 

நியமனமும் இதுதபான்ற விதசடத்துவமான ஒரு நியமனமாகத் 

தான்  இருக்கின்றது. அதாவது, 3,000க்கும் தமற்பட்ட ஆசிாிய 

உதவியாளர்கள் உள்வாங்கப்படுவதற்காக அரச வர்த்தமானி 

தவளியிடப்பட்டு, அதனடிப்பகடயிதல பாீட்கச 

நடத்தப்பட்டு, ததாிவுகள் கட்டம் கட்டமாக தமற்தகாள்ளப் 

பட்டு, அவர்கள் பாடசாகலகளுக்கு அனுப்பப்பட்டிருக் 

கிறார்கள். ஆனால், இன்றும் அந்தத் திட்டத்தின்கீழ் 

உங்வாங்கப்பட தவண்டிய தமாத்த ஆசிாியர்ககளயும் 

உள்வாங்க முடியாத நிகலயுள்ளது. அதற்குாிய காரணம் 

என்னதவன்றால், இந்தப் பதவிக்குாிய குகறந்தபட்ச 

அடிப்பகடச் சம்பளம், அவர்கள் குறித்த பதவிக்கு 

உள்வாங்கப்படுகின்றதபாது அவர்களுகடய கடகமப்பணி, 

அவர்கள் எந்த அடிப்பகடயிலான ஆசிாியர்களாக 

இயங்கதவண்டும் என்பது பற்றிய சாியான விபரங்கள் என்பன 

காணப்படாகமயாகும். இதனால் ஒவ்தவாரு பாடசாகலயிலும்  

இருக்கின்ற அதிபர்கள் ஒவ்தவாரு விதமாக அவர்ககள 

வைிநடத்துகின்ற நிகலகம காணப்படுகின்றது. ஆகதவ, 

குறிப்பிட்ட எண்ணிக்ககயா தனாருக்கு நியமனம் 

வைங்கினாலும் ஓாிரு மாதங்களிதல அவர்கள் அந்தப் 

பதவிகயவிட்டு விலகிச் தசன்றிருக்கின்ற நிகலகமதய 

காணப்படுகின்றது. அதகனப் பகுப்பாய்வு தசய்து பார்த்தால், 

அங்கு மீண்டும் தவற்றிடம் காணப்படுகின்றது. அதனால் 

அந்த தவற்றிடங்ககளக் கணக்கிட்டு, பட்டியலின்படி அடுத்து 

வருகின்றவர்ககள நியமனம் தசய்ய தவண்டிய நிகலகம 

ஏற்படுகிறது. இது ஓர் அரச உத்திதயாகத்கதப் 

தபற்றுக்தகாடுக்கின்ற வைி முகறயிதல மிகுந்த 

பின்னகடவுக்குாிய தசயற்பாடாக அகமயப்தபற்றிருக் 

கின்றது.  

இதற்குப் பல காரணங்கள் முன்கவக்கப்படுகின்றது . 

குறிப்பாக, "அரச வர்த்தமானியானது இவ்வாறுதான் 

தவளியிடப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகதவ, வர்த்தமானியிதல 

இருக்கின்ற இந்த நிபந்தகனகளுக்கு அகமயத்தான் தசயற்பட 

தவண்டியிருக்கின்றது" என்ற அடிப்பகடயிதல காரணங்கள் 

கூறப்படுகின்றன. எனதவ, இந்த நியமனம் 

நகடமுகறப்படுத்தப்பட்டும் சாத்தியமற்றதாக இருக்கின்றது. 

ஆகதவ, இவ்வாறான பிரச்சிகனகளுக்குாியதாக இருக்கின்ற 

ஆசிாிய உதவியாளர் நியமனத்திதல ததகவயான 

மாற்றங்ககளச் தசய்து, உாிய தராதரமுள்ள, சாியான 

நியமனமாக அது மாற்றப்பட தவண்டும். அந்த 

நியமனத்திற்குாிய அங்கீகாரம் என்ன? அவர்களுகடய 

கடகமகள் எகவ? எந்த மட்டத்திதல அவர்கள் 

உள்வாங்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள்? என்பன சாிவர 

நிர்ணயிக்கப்பட தவண்டும். ஆனால், அது ததாடர்பான 

எந்ததவாரு தசயற்பாட்கடயும் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 

தமற்தகாள்வதாக இல்கல.  
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அதததபால கடந்த மாதங்களிதல மத்திய மாகாணத் தமிழ்க் 

கல்வி அகமச்சினால் பட்டதாாிகளுக்கான ஆசிாியர் நியமனம் 

வைங்கப்பட்டது. இந்த நியமனம் வைங்கப்பட்டு ஆசிாியர்கள் 

அந்தந்தப் பாடசாகலகளுக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள். அவ்வாறு 

அனுப்பப்பட்ட ஒருசிலர் தங்களுக்கு நியமனம் வைங்கப்பட்ட 

பாடசாகலகளுக்குச் தசன்றதபாது அந்தப் பாடசாகலகள் 

மூடப்பட்டுப் பல வருடங்களாகின்ற விடயம் 

ததாியவந்துள்ளது. ஆனால், அவர்கள் அந்தப் பாடசாகல 

களுக்கு நியமனம் வைங்கப்பட்டு அனுப்பப்பட்டிருக் 

கின்றார்கள். இதிலிருந்து என்ன ததாியவருகின்றது? ஒரு 

பாடசாகலயானது தசயற்படுகின்றதா, இல்கலயா 

என்பதுகூட அங்தக இருக்கின்ற தமிழ்க் கல்வி அகமச்சுக்குத் 

ததாியாமல் இருந்திருக்கின்றது. இந்த அடிப்பகடயிதலதய 

அங்கு ததாட்டப் பாடசாகலகளினுகடய தரவுகள் 

காணப்படுகின்றன.    

இங்தக முக்கியமாக நான் ஒன்கறச் சுட்டிக்காட்ட 

தவண்டும். அதாவது, ததசிய கல்வி அகமச்சு ஒரு திட்டத்கத 

நகடமுகறப்படுத்துகின்றதபாது, அதற்கான தரவுககள 

மாகாணக் கல்வி அகமச்சிலிருந்து தபற்றுக்தகாள்கின்றது. 

ஆனால், ததாட்டப் பாடசாகலககளப் தபாறுத்தவகரயிதல 

இந்த மாகாணக் கல்வி அகமச்சின் தரவுகள் சாியாக இல்கல 

என்பதற்கு நான் தமற்கூறிய விடயம்  மிக நிதர்சனமாக 

அகமகின்றது; இகதவிட ஒரு நிதர்சனம் அவசியமில்கல. 

அந்த வககயில், அந்த மாகாண அகமச்சிலிருந்து வருகின்ற 

தரவுககள கவத்து இங்தக எடுக்கப்படுகின்ற திட்டமிடல்கள், 

திட்டத்திற்ககமய தமற்தகாள்ளப்படுகின்ற நகடமுகறப் 

படுத்தல்கள் தபாருத்தமற்றகவயாக அகமந்துவிடுகின்றன. 

இதனால் கல்வி அகமச்சானது ததசிய ாீதியிதல தரவுத் 

திரட்டல் - தகவல் தசகாிப்பு ஒன்கற தமற்தகாள்ள தவண்டிய 

ததகவ இருக்கின்றது. அதன்தபாதுதான் ததசிய மட்டத் 

திட்டங்ககளச்  சாியாக நகடமுகறப்படுத்தக்கூடியதாக 

இருக்கும்.  

ෙරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙරු සභාෙට ශම් 
කාරණය සඳහන් කරන්න ඕනම. ද නට මාස කීපයකට ශපර 
මධයම පළාශත් අධයාපන ශදපාර්තශම්න්තුෙ දමිළ පාසල් සඳහා 
උපාධිධාරින්ට ගුරු පත්වීම් ලබා දීම සිදු කළා. ගුරු පත්වීම් ලබා දී 
එම ගුරුෙරු පාසල්ෙලට අුවයුක්ත කළා. ගුරුෙරු ෙ ඩ භාර 
ෙ නීමට යන ශකොට සමහර පාසල් ෙසා දමා ෙසර කීපයකුත් ෙත 
ශෙලා. එතශකොට ඒශකන් ශහළිදරග ශෙන්ශන්, මධයම පළාත් 
අධයාපන ශදපාර්තශම්න්තුෙ එතුමන්ලා යටශත් ්රියාත්මක ෙන 
සහ ්රියාත්මක ශනොෙන දමිළ පාසල්ෙත් දන්ශන් න හ  කියන 
එකයි. මධයම පළාත් අධයාපන ශදපාර්තශම්න්තුශෙන් ල ශබන 
එම දත්ත මතයි, අධයාපන අමාතයාැං ශේ ජාතික මේ ටශම් ෙ ඩ 
පිළිශෙළෙල් යන්ශන්. ශම් ල ශබන දුර්ෙල දත්ත නිසා ජාතික 

මේටශමන් අපි කරන ශම් ෙයායාමශේදී, ජාතික මේටශමන් අපි 
කරන ශම් ්රියාෙලිශේදී සාර්ථක ්රතිලල ලබා ෙන්නට අපට බ රි 
ෙනො. එම නිසා මම ශම් ෙරු සභාෙට ශයෝජනා කරන්න 
ක ම තියි, අපි ජාතික මේටශම් ෙ ඩසටහන් ශතෝරා ෙ නීශම්දී සහ 
එම ෙ ඩසටහන් ්රියාත්මක කිරීශම්දී ජාතික මේටශමන් දත්ත 
එකතු කර ෙ නීශම් ෙ ඩසටහනක් අපට තිශබන්න ඕනමය කියලා. 
ජාතික මේටශමන් දත්ත ලබා ශනොශෙන, පළාත් සභාශෙන් විතරක් 
ල ශබන දත්ත පදනම් කරශෙන අපි ෙ ඩසටහන් පෙත්ොශෙන 
යමශම්දී එය අසාර්ථක ෙ ඩසටහනක් බෙට පත් ෙනො. මා එයට 
නිදසුනක් කියන්නම්.  

පසුගිය කාලශේ අගුරු සහායකඅ කියලා පත්වීමක් ලබා දී 
තිශබනො. එම ගුරු සහායක කියන පත්වීශම් ශමොනෙද අඩැංගු 
ශෙලා තිශබන්ශන්, ඒ කේනවයශ  කාර්ය භාරය ශමොකක්ද කියන 

එක තෙම ප හ දිලි න හ . එම නිසා තමයි, ගුරු සහායක පත්වීම 
ලබාෙත් ගුරුෙරයාෙ මාස ශදක තුනක් යන ශකොට ශහොයා ෙන්න 
බ රිෙ තිශබන්ශන්. ගුරු සහායක පත්වීම් 3000 ෙණනක් ලබා 
ශදනො. ද න් අවුරුදු ෙණනාෙක සිට එම පත්වීම් ලබා දී ශෙන 
යනො. ගුරු සහායක පත්වීම ලබා දීලා මාස 2ක් - 3ක් යන ශකොට 
ගුරුෙරයාෙ ශහොයා ෙන්න න හ . න ෙත ඒ ල යිස්තුෙ අරශෙන 
ටළඟට ඉන්න අයෙ පත් කර ෙන්න අපට සිදු ශෙලා තිශබනො. 
එබ වින් අපශ  අධයාපන අමාතයාැං ය යටශත් අධයාපනය 

පිළිබඳ ශතොරතුරු ජාතික මේටශමන් ලබා ෙ නීශම් සහ එම 
ශතොරතුරු එක්රැස් කිරීශම් ෙ ඩ පිළිශෙළක් නියමාුවූලලෙ කිරීශම් 
අෙ යතාෙක් තිශබනො. විශ ේෂශයන්ම ෙතු පාසල් සඳහා එම ෙ ඩ 
පිළිශෙළ ්රියාත්මක කරන්න ඕනමය, කියන එක මම ඒ 
අෙස්ථාශගදී ඉල්ලා සිනවනො. 

அந்த வககயில், இந்தப் பிதரரகணகய முன்கவத்து , 

ஆசிாியர், அதிபர் நியமனங்களில் இருக்கக்கூடிய விாிசல் 

ததாடர்பாக இந்தச் சகபயிதல கருத்துக்ககள கூறுவதற்கான 

வாய்ப்கப ஏற்படுத்திக் தகாடுத்த தகளரவ உறுப்பினர் 

அவர்களுக்கும், சந்தர்ப்பமளித்தகமக்கு தகளரவ குழுக்களின் 

பிரதித் தவிசாளர் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி, 

விகடதபறுகின்தறன்.  

 
[අ.භා. 2.53] 

 

 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, අද කල් ත බීශම් 

ශයෝජනාෙට පිළිතුරු දීම සඳහා ෙරු අධයාපන සමතිතුමාටත්, 
රාජය සමතිතුමාටත් ෙරු සභාෙට සහභාගී වීමට ශනොහ කි ෙන 

බෙ දන්ො තිශබනො. නමුත්, ෙරු මන්ත්රීතුමා ඉදිරිපත් කරපු 
ශයෝජනාෙ සම්බන්ධශයන් ෙරු සමතිතුමාශ  අදහස ප හ දිලි 
කරන ශලස මා ශෙත දන්ො තිශබනො.  

ශ්රී ලැංකා ගුරු ශසේෙශේ නිලධාරින්ට අධි ශසේෙක පදනම මත ශ්රී 
ලැංකා විදුහල්පති ශසේෙශේ 2 (II) පන්තියට පත්වීම් ලබා දී 
තිශබනො. ශමශලස පත්වීම් ලබා දුන්ශන්, 2012 අශෙෝස්තු 

මාසශේ 8 ෙන දින හා ටට ශපර ලබා දී තිශබන අමාතය මණ්ඩල 
තීරණයකට අුවෙයි. ශම් අමාතය මණ්ඩල තීරණෙල ශකොන්ශද්සි 
අුවෙයි අදාළ පත්වීම්ෙලට විධිවිධාන සලසා තිශබන්ශන්. ශම් 
පත්වීම් ලිපිෙල ෙෙන්ති අුවෙ ශම් නිලධාරින්ශ  සථ්ිර ශසේෙශේ 

කිසිදු ශෙනසක් සිදු ශෙන්ශන් න හ . බවුනට විදුහල්පති ශසේෙයට 
අදාළ දීමනාෙ ලබා ෙ නීශම් හිමිකම පමණක් ල ශබනො. ඒ 
ොශ ම ශෙනත් කිසිදු හිමිකමක් ල ශබන්ශනත් න හ . එම නිසා 

බවුන් ශ්රී ලැංකා විදුහල්පති ශසේෙශේ ෙයෙස්ථාෙ අුවෙ විදුහල්පති 
ශසේෙයට අන්තර්ග්රහණය ෙන්ශනත් න හ . එම නිසා ඒ අයට එම 
ශසේෙශේ ශශ්රේණි උසස් වීම් ල බීශම් හ කියාෙක් න හ . එශසේ වුෙත්, 

ශම් නිලධාරින් ශ්රී ලැංකා විදුහල්පති ශසේෙශේ දීමනා සඳහා පමණක් 
හිමිකම් ලබනො.  

2008 ජූලි මාසශේ 01ෙන දින සිට ්රියාත්මක ශ්රී ලැංකා 

විදුහල්පති ශසේො ෙයෙසථ්ාෙ හා රාජය පරිපාලන ත්රශල්් 

6/2016 (vii) අුවෙ අධි ශසේෙක පදනම මත පත්වීම් ල බූ 
නිලධාරින්ශ  ෙ ුණප සකස් කළ යුතු ආකාරය සම්බන්ධශයන් 

අධයාපන ශල්කම්ශ  2017- 

 

 ු එස්. ශ්රීතරන් ෙහතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரவ அகமச்சர் அவர்கதள, நீங்கள் குறிப்பிடுவது 

தபால அவர்கள் அதிபர்களுக்குாிய தவதனத் ததாடு மட்டும் 

569 570 

[ෙරු ශග ද කුමාර් මහතා] 
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மிககநிரப்பு ஊைியர்களாக இருக்கின்றார்கள். ஏற்தகனதவ 

கடகம நிகறதவற்றும் அதிபர்களாக இருந்து ஐந்து 

வருடங்ககளப் பூர்த்தி தசய்தவர்களுக்குத்தான் இவ்வாறு 

மிகக நிரப்பு ஊைியர் என்ற அடிப்பகடயிதல நியமனம் 

வைங்கப்பட்டிருக்கிறது.  இவர்களிதல வயது குகறந்தவர்கள் - 

இன்னும் 15 - 20 வருடங்களுக்குச் தசகவயிதல நீடிக்க 

தவண்டியவர்களும் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இவ்வாறு 

அதிபர் தரம் III இல் அல்லது அதிபர் தரம் II இல் மிகக நிரப்பு 

ஊைியர் என்ற அடிப்பகடயிதல நியமனம் 

தபற்றிருக்கிறார்கள். இவ்வாறு இன்னும் 15 - 20 வருடங்கள் 

ஒரு பாடசாகலயிதல இருப்பததன்றால் அது மிகவும் 

தகாடுகமயானது. இன்னும் 15 - 20 வருடங்களுக்கு இவ்வாறு 

மிகக நிரப்பு ஊைியர்களாக இருப்பததன்பது ஒரு நல்ல 

காாியமாக அகமயாது. இதற்குத்தான் மாற்றீடு 

தவண்டுதமன்று தகட்கின்தறன். இதுபற்றி அகமச்சரகவ 

யிதல தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டிருந்தாலும்கூட, இதற்குாிய 

மாற்றீடு பற்றிச் சிந்தியுங்கள்! அதததபால, கடகம 

நிகறதவற்றும் அதிபர்களுகடய நிகலகமகயயும் கவனத்திற் 

தகடுத்து அதற்கும் ஒரு தீர்வு காணதவண்டும் என்று 

தகாாிக்கக விடுக்கிதறன்.  
 

 ු  යන්ත කුණාතිලක ෙහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ෙරු නිශයෝජය කාරක සභාපතිතුමනි, ශමතුමාශ  අදහස ්

සියල්ලම අපි ෙරු අධයාපන සමතිතුමාශ  අෙධානයට ශයොමු 
කරෙනො. ශම් පිළිතුරට අමතරෙ තෙත් ප හ දිලි කිරීමක් අෙ ය 
නම්, අමාතයාැං  නිශගදන යටශත්ත් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ෙරු 

අධයාපන සමතිතුමා ල හ ස්ති බෙ ද න්වූො.  

2008 ජූලි 01 ෙන දින සිට ්රියාත්මක ශ්රී ලැංකා විදුහල්පති 
ශසේො ෙයෙස්ථාෙ හා රාජය පරිපාලන ත්රශල්් අැංක 6/2006/

(VII) අුවෙ අධි ශසේෙක පදනම මත පත්වීම් ල බූ නිලධාරින්ශ  
ෙ ුණප් සකස ් කළ යුතු ආකාරය සම්බන්ධශයන් අධයාපන 
ශල්කම්ශ  2017 ජනොරි 05 ෙන දින ති ලිපිය මඟින් පළාත් 

බලධාරින් ද ුවෙත් කර සති බෙ ෙරු අධයාපන සමතිතුමා දන්ො 
තිශබනො. ඒ අුවෙ ශ්රී ලැංකා විදුහල්පති ශසේෙයට අධි ශසේෙක 
පදනම මත පත්වීම් ල බූ නිලධාරින්ට විදුහල්පති ශසේෙයට අදාළ 
උසසව්ීම්ෙලට හිමිකමක් ල ශබන්ශන් න හ . නමුත් බවුන්ශ  

ෙ ුණප් සකස් කිරීම සම්බන්ධශයන් ප ෙ ති ෙ ට දෙට විසඳුම් ලබා දී 
සති බෙ මා කියන්න ක ම තියි.  

ෙ ඩ බලන විදුහල්පතිෙරුන් සම්බන්ධශයන් යම් ප හ දිලි 

කිරීමක් කරන්නත් මා ක ම තියි. අැංක 1885/31 දරන 2014 
බක්ශතෝබර් 22 ෙන දින ති ශ්රී ලැංකා විදුහල්පති ශසේො 
ෙයෙස්ථාශග ෙෙන්ති අැංක 7.2.2.1හි සඳහන් අධයාපන හා 
ෙිත්තීය සුදුසුකම් හා 7.2.2.2හි සඳහන් පළපුරුද්ද සහිත 

නිලධාරින් විදුහල්පති ශසේෙයට බඳො ෙ නීශම් සීමිත තරෙ 
විභාෙයට ශපනී සිටීමට සුදුසුකම් ලබන අතර, එම ලිඛිත විභාෙශේ 
හා සම්මු් පරීක්ෂණශේ ්රතිලල මත ශ්රී ලැංකා විදුහල්පති ශසේෙශේ 

තුන්ෙන පන්තියට බඳො ෙුව ල ශද. ශමශලස සිය ද සුදුසුකම් 
සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්කරුෙන් 3,858 ශදශනකු සඳහා 2016 
ම යි මස 09 ෙන දින ශ්රී ලැංකා විදුහල්පති ශසේෙශේ තුන්ෙන 

පන්තිශේ පත්වීම් ලබා දී සති අතර, එම නිලධාරින් අැංක 
අමප/16/1813/742/025-1 හා 2016 ස ප්ත ම්බර් 27 හා 2016 
බක්ශතෝබර් 04 දින ති අමාතය මණ්ඩල තීරණ පරිදි පළාත් සභා 

පාසල්ෙල විදුහල්පතිෙරු ශලස පත් කිරීම සඳහා පළාත් ශෙත මුදා 
හ රීමට කටයුතු කර තිශබනො. ශමම විධිමත් පත්වීම් ලබා දුන් 
විදුහල්පති ශසේෙශේ නිලධාරින් පළාත් පාසල්ෙල පෙත්නා 
පුරප්පාඩු සඳහා සථ්ානෙත කිරීශම් කටයුතු සිදු කිරීශම්දී එම 

පළාත් පාසල් තුළ විදුහල්පති තනතුරුෙල ෙ ඩ බ මේම සිදු කළ 
ගුරු ශසේෙශේ නිලධාරින්ද විදුහල්පති ශසේෙයට අන්තර්ග්රහණය 
කරන ශලස අමාතයාැං ය ශෙත ඉල්මේම් ඉදිරිපත් වී තිශබනො. 

නමුත් පෙතින ශසේො ෙයෙසථ්ාුවූලල විධිවිධාන අුවෙ ඉහත 
සඳහන් ්රමශගදයට පරිබාහිරෙ ශ්රී ලැංකා විදුහල්පති ශසේෙයට 
නිලධාරින් බඳො ෙ නීමට හ කියාෙක් ශනොම ති බෙත් 

කාරුණිකෙ දන්ෙන ශලස අධයාපන සමතිතුමා මා ශෙත ද ුවම් දී 
තිශබනො.  

ශම් පිළිතුර තමයි ශම් සභාෙට ඉදිරිපත් කිරීමට අධයාපන 

සමතිතුමා අප ශෙත ලබා දී තිශබන්ශන්.  

 
ප්රශ්්නය විෙසන ලදින්  සභා සම්ෙත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිගම්න්තුව ඊ  අනුකූලව අ. භා. 2.59   2017  අග ෝස්තු 

ෙස 22 වන අාහුවාදා අ. භා. 1.00 වන ගතක් කල් ගිග ය. 

அதன்படி பி. ப. 2.59 மணிக்கு பாராளுமன்றம், 2017 ஆகஸ்ட் 22, 

தசவ்வாய்க்கிைகம பி.ப. 1.00 மணிவகர ஒத்திகவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 2.59 p.m. until 1.00 p.m. on 
Tuesday, 22nd August, 2017.     
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සැ.යු. 
 
ශමම ොර්තාශග අෙසාන මුද්රණය සඳහා ස්ෙකීය නිෙ රදි කළ යුතු ත න් දක්ෙුව රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශෙන නිෙ රදි කළ යුතු 

ආකාරය එහි ප හ දිලිෙ ලකුණු ශකොට, පිටපත ල බී ශදසතියක් ශනොඉක්මො හැන්සාඩ් සැංස්කාරක ශෙත ල ශබන ශසේ එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிகை திருத்தங்ககளத் தமது பிரதியில் ததளிவாகக் குறித்து அதகனப் பிகை 

திருத்தப்படாத பிரதி கிகடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் தவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

ගක  ඹ 5  ගප ල්ගහ න්ග  ඩ  කිු පන පාර  අංක 163 දරන සථ්ානගයහි ිළහිටි 
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මිල දී  ත හැක. 
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ஹன்சாட் அறிக்ககயின் பிரதிககள  

இல. 163, கிருலப்பகன வீதி, தபால்தஹன்தகாட,  தகாழும்பு 5இல் அகமந்துள்ள  

அரசாங்க தகவல் திகணக்களத்தின் அரசாங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பணம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகாள்ளலாம். 

 

 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்கககய www.parliament.lk எனும் இகணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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