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පූ.භළ.10.30   ඳළර්ලිවම්න්තුල රැවහ විය.   

කථළනළයකතුමළ [ගරු කරු ජයසරිය මශතළ]  මූළවනළරඪ විය. 
தரரலன்நம் மு.த. 10.30 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்தைறகு கமெ ஜசூரற) கனக 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 10.30 a.m.,  

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

 
නිවේදන 

அநறறப்தைக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
I 

 

ඳළර්ලිවම්න්තු ක යුතු ිළිතබ කළරක වභළ රැවහවීම 
தரரலன்ந அலுல்கள் தற்நற குழுக் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳළේලිශම්න්තු කටයුතු පිළිබ කළරක වභළශේ රැවහවීමක් 2016 

මෆයි මව 20 ලන සිකුරළදළ, එනම් අද දින මධයළශහන 12000ට මළශ  

නි කළමරශේදී ඳෆලෆත්වීමට නියමිත බෆවින් ඊට ඳෆමිණ වශභළගි 

ලන ශව ගරු වභික මන්ත්රීලරුන් සියලු ශදනළට ශමයින් දෆනුම් 

දීමට කෆමෆත්ශතමි0 
 

II 
 

රජවේ මුදල් ිළිතබ කළරක වභළල : ුතිවර්ක 

වළමළජිකයකු ඳවැ කිරීම 
அசரங்க றற தற்நற குழு:  மனறக உறுப்தறணர் 

றணம் 
COMMITTEE ON PUBLIC FINANCE: NOMINATION OF 

ADDITIONAL MEMBER 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2015 ශදවෆම්බේ මව 19 ලන දින ඳළේලිශම්න්තුල විසින් 

වම්මත කර ගත් ශයෝජනළල ්රකළරල 2016 ශඳබරලළරි මව 25 ලන 

දින මවිසින් සිදු කරන ද නිශේදනයට අමතරල ශත්රීම් කළරක 

වභළල විසින් ඳළේලිශම්න්තු මන්ත්රී ගරු සුනිල් ශඳුන්ශනත්ති මශතළ 

රජශේ මුදල් පිළිබ කළරක වභළශේ ශවේලය පිණිව ඳත් කර ඇති 

බල දන්ලනු කෆමෆත්ශතමි0 

වඳවැවම් 
தக்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු (පජය) අතුරලිශේ රතන හිමි - ඳෆමිණ නෆත0 
 

ප්රහනල  ලළිකක ිළිතතුරු 
றணரக்கலக்கு ரய்மூன றகடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රහන අකක 2-432/'16-(1), ගරු උදය ්රභළත් ගම්මන්පි 

මශතළ0 
 

ගරු උදය ප්රභළවැ ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, මළ එම ්රහනය අශනලළ0  
 

ගරු වළග රවැනළයක මශතළ (නීතිය ශළ වළමය වශ 

දක්ෂිණ වංලර්ධන ුමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு சரகன த்ரக்க - சட்டமும் எழுங்கும் ற்றும் 

தற்கு அதறறமெத்ற அகச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 

and Southern Development) 

Hon. Speaker, there have been numerous questions 

asked about the FCID. These are sensitive matters, Sir. 

Also, there are some cases pending before court. So, I am 

sorry, I am unable to answer to this Question at this 

moment.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay.  
 

ගරු උදය ප්රභළවැ ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

Hon. Speaker, I am fully aware of the fact that there 

are certain cases pending, but the Question raised is not 

relevant to those cases at all. There are also several 

petitioners who have challenged the legality of the 

establishment of the FCID. 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල් මශතළ (උවවහ ුධයළඳන ශළ 

මශළමළර්ග ුමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිවම්න්තුවේ  

වභළනළයකතුමළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன - உர்கல்ற ற்றும் 

தடுஞ்சரகனகள் அகச்சமெம் தரரலன்நச் சகத 

முல்மெம்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 

Education and Highways and Leader of the House of 

Parliament) 

Hon. Speaker, it  can jeapordize the investigations and 

this is a matter of great public importance. The 

investigators need security and privacy to conduct the  
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investigations. When you ask Questions of this nature, 

you compromise the investigators. ඔච්චරටම ශත්ශරන්ශන් 
නෆද්ද? ශෆම එකම ඳළේලිශම්න්තුශේ අශනලළ0 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

So, we will have to leave it at that, Hon. Member. 

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ (ු්ළමළතයතුමළ වශ ජළතික 

ප්රතිඳවැති ශළ ආර්ිකක ක යුතු ුමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க - தற அகச்சமெம் மசற 

தகரள்கககள் ற்றும் ததரமெபரர அலுல்கள் அகச்சமெம்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 

of National Policies and Economic Affairs)  

ගරු කථළනළයකතුමනි, ශමහි ඳසුබිම කියනලළ නම්, ්රගීතත් 

එක්නෆළිශගොඩ,  ලසීම් තළජුදීන් උවහවපු උදවිය තමයි  ශමතෆන 

ඉන්ශන්0 නම් කිේශලොත් අපි ඉලරයි0 [ශ ෝළ කිරීම්] 

 
ගරු උදය ප්රභළවැ ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

අගමෆතිතුමනි, අවතය ්රකළ කරන්න එඳළ0 [බළධළ කිරීම්]  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ලළඩි ශලන්න0  ලළඩි ශලන්න0 

 
ගරු උදය ප්රභළවැ ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මශ  ්රහනය මෙශෆරීම ගෆන විශරෝධය ඳෂ කරනලළ0 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රහන අකක 3- 441/'16-(1), ගරු ඩී0වී0 චළනක මශතළ0 

 
ගරු ඩී. වී. චළනක මශතළ 
(ரண்தைறகு டி.வீ. சரணக) 

(The Hon. D. V. Chanaka) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, මළ එම ්රහනය අශනලළ0  

 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩළරනළයක මශතළ (නිලළව ශළ ඉදිකිරීම් 

නිවයෝජය ුමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு இந்றக தண்டரரக்க - வீடகப்தை ற்றும் 

றர்ரத்துகந தறற அகச்சர்) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake - Deputy Minister of 

Housing and Construction) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, නිලළව ශළ ඉදිකිරීම් අමළතයතුමළ 

ශලනුශලන් මම එම ්රහනයට පිළිතුරු දීම වශළ මළවයක කළයක් 

ඉල්ළ සිටිනලළ0 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳවැ කිරීම  නිවයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

භළණ්ඩළගළර බෆඳුම්කර නිකුවැ කිරීම ිළිතබ 

ලළර්තළල: නනතික ක්රියළ මළර්ග   
 றகநமசரற முநறகள் ங்கல் தற்நற அநறக்கக : 

சட்ட டடிக்கக 
REPORT ON THE ISSUE OF TREASURY BONDS: LEGAL 

ACTION 

505/’16 

7. ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)  

අග්රළමළතයතුමළ වශ ජළතික ්රතිඳත්ති ශළ ආේිකක කටයුතු 

අමළතයතුමළශගන් ඇස ්රහනය- (1): 

(අ) (i) 2015 ලවශේ ශ්රී කකළ මශ බෆකකුල මන්න් සිදු කරනු 
ෆබ භළණ්ඩළගළර බෆඳුම්කර  නිකුත් කිරීම 
වම්බන්ධශයන් කරුණු ශවොයළ බෆලීම වශළ 
ත්රිපුද්ග කමිටුලක් ඳත්කෂ බලත්; 

 (ii) එම ත්රිපුද්ග කමිටු ලළේතළශේ වශන් කරුණු 
මන්න් අඳරළධ ශචෝදනළලක් අනළලරණය ලන්ශන්ද 
යන්න වම්බන්ධශයන් උඳශදවහ බළගෆනීම වශළ 
2015003030 දින එම විමේන ශගොනු නීතිඳතිතුමළ 
ශලත ශයොමුකර ඇති අතර, ඊට අදළෂ උඳශදවහ ශම් 
දක්ලළ ෆබී ශනොමෆති බලත්; 

 (iii) එම උඳශදවහ ශමශතක් ශනොෆබීම නිවළ, ඊට 
අනුකල ඉදිරි නනතික ක්රියළමළේග ගෆනීමට 
ශනොශෆකි වී ඇති බලත්; 

 එතුමළ  දන්ශනහිද?    

(ආ) එම උඳශදවහ ලශළම බළශගන නනතික ක්රියළමළේග 
ගෆනීමට අලය කටයුතු කරන්ශන්ද යන්න එතුමළ ශමම 
වභළලට දන්ලන්ශනහිද? 

(ඇ) ශනොඑශවේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

தற அகச்சமெம் மசற தகரள்கககள் ற்றும் 

ததரமெபரர அலுல்கள் அகச்சமெரணகக் மகட்ட 

றணர:  

(அ) (i) 2 0 1 5ஆம் ஆண்டில் இனங்கக த்ற 

ங்கறறணரல் மற்தகரள்பப்தட்ட றகநமசரற 

முநறகபறன் ங்கல் தற்நற றடத்க 

கண்டநறற்கரக மூர் அடங்கற குழுதரன்று 

றறக்கப்தட்டதன்தகமம்; 

 (ii) மற்தடி மூர் அடங்கற குழுறன் அநறக்ககறல் 

குநறப்தறடப்தட்டுள்ப றடங்கள் ஊடரக 

குற்நறல் குற்நச்சரட்டு தைனணரகறன்நர 

ன்தது தற்நற அநறவுக ததற்றுக்தகரள்ற்கு 

2015.03.30ஆம் றகற மற்தடி றசரகக் 

மகரப்தை சட்ட ரஅறதமெக்கு அதப்தற 

கக்கப்தட்டுள்பதுடன், இற்கரண அநறவுக 

இற்கநக கறகடக்கறல்கனதன்தகமம்; 

 (iii) மற்தடி அநறவுக இற்கநக கறகடக்கரக 

ரல், இற்மகற்நரறு அடுத் சட்ட 

டடிக்ககககப மற்தகரள்ப முடிரதுள்ப 

தன்தகமம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) மற்தடி அநறவுகககப உடணடிரகப் ததற்றுக் 

தகரண்டு சட்ட டடிக்ககககப மற்தகரள்ற்கு 

மகரண டடிக்ககககப மற்தகரள்ரர 

ன்தக அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 
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[ගරු ක්හමන් කිරිඇල් මශතළ] 
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asked  the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a) Is he aware that - 

 (i) a three-member committee was appointed 

to look into the issuing of Treasury Bonds 

by the Central Bank of Sri Lanka in 2015; 

 (ii) even though those investigation files were 

referred to the Attorney-General on 

30.03.2015 to get advice as to whether a 

criminal charge is disclosed through the 

matters mentioned in the report of the said 

three-member committee, the relevant 

advice has not been received up to now; and 

 (iii) it has not been possible to take further legal 

action accordingly, as such advice has not 

been received up to now? 

(b) Will he inform this House whether necessary 

action will be taken to obtain such advice 

immediately and take legal action? 

(c) If not, why?  
 
ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ (ජළතික ප්රතිඳවැති ශළ 
ආර්ිකක ක යුතු රළජය ුමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர - மசற தகரள்கககள் 

ற்றும் ததரமெபரர அலுல்கள்  இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 

Policies and Economic Affairs) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, අග්රළමළතයතුමළ වශ ජළතික ්රතිඳත්ති 

ශළ ආේිකක කටයුතු අමළතයතුමළ ශලනුශලන් මළ එම ්රහනයට 

පිළිතුර ශදනලළ0 

(අ) (i) ත්රිපුද්ග කමිටුලක් ඳත් කර ඇත0 

 (ii) එම ත්රිපුද්ග කමිටු ලළේතළල අග්රළමළතය කළේයළය 
විසින් ශඳොලිවහඳති ශලත ශයොමු කිරීශමන් 
අනතුරුල ශඳොලිවහඳති විසින් අඳරළධ ඳරීක්ණ 
ශදඳළේතශම්න්තුල ශලත ශයොමු කර ඇත0 අඳරළධ 
ඳරීක්ණ ශදඳළේතශම්න්තුල විසින් එම ලළේතළල 
නීතිඳති උ ඳශදවහ බළ ගෆනීමට ශයොමු කර ඇත0 

 (iii) අඳරළධ ඳරීක්ණ ශදඳළේතශම්න්තුල විසින් 
2015011019 දින සිහි කෆවීමක්ද කර ඇති නමුත් 
නීතිඳති උඳශදවහ ශමශතක් ෆබී ශනොමෆති බල 
ලළේතළ වී ඇත0 

(ආ) එම උඳශදවහ ෆබුණු ඳසු ඒ අනුල ඉදිරි ක්රියළමළේග ගෆනීමට 
කටයුතු කරමි0 

(ඇ) අදළෂ ශනොශේ0 

 
ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, මශ  ඳෂමුලන අතුරු ්රහනය ශමයයි0 

මශ  ්රහනශේ (අ) (ii) යටශත් ශඳන්නුම් කරනලළ, 

නීතිඳතිතුමළට ඔය කළරණය ශයොමු කෂ දිනය කලදළද කියළ0 එම 

දිනශේ සිට, අද දිනට අවුරුද්දකට ලෆඩි කළයක් ගතවී තිශබන බල 

ඔබතුමළ පිළිගන්නලළද?  

ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

 ශමොන දිනශේද, ගරු මන්ත්රීතුමනි?  

 

ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

දිනය වශන් ශලනලළ ශන්ද?  

 

ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඒ කියන්ශන්, ්රහනශේ වශන් දිනශේ ඉළද? 

 

ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අවලල් දිනශේ නීතිඳතිතුමළට ශයොමු කරනලළය කියළ ්රකළ 

කර තිබුණු බලට, මශ  ්රහනශේ (අ) (ii)ලන ශකොටශවේ දිනයක් 

තිශබනලළ0 ඒ දිනශේ ඉළ, අද දිනට ලවරක් ගතවී ඇති බල 

ඔබතුමළ පිළිගන්නලළද කියළයි අශන්ශන්? 

 

ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු කථළනළයකතුමනි,- 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අගමෆතිතුමළ, කථළ කරන්න0  

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, ඳරීක්ණ ශඳොලීසියට භළරදීශම් 

ලගකීම අඳට තිශබනලළ0 ඒලළශේ කරුණු තිශබන්න පුළුලන්, 

ශනොතිශබන්නත් පුළුලන්0 ඒ නිවළ මම හිතන්ශන් ශම් ්රහනය ගෆන 

ඊට ඳසුල අශන්න තිශබන්ශන් ඒ විය භළර ඇමතිතුමළශගන් 

කියළයි0 ඒ දිනය ශමොකක්ද ආදිය වශන් කර විය භළර 

ඇමතිතුමළට ශයොමු කරළ ්රහනයක් ඇහුලළ නම්, විය භළර 

ඇමතිතුමළට කිසිම ගෆටලුලක් නෆතිල වම්පේණශයන්ම පිළිතුරු 

ශදන්න පුළුලන්0  

මීට අමතරල ශම් වභළල ශම් ලෆඩ කටයුත්ත ගෆන විභළග 

කරන්න භළර ගත්තළ0 ඒ කටයුත්ත  ගිය ලතළශේ අලවන් වුශණ් 

නෆශෆ0 ලේතමළන මශ බෆකකුශේ වභළඳතිතුමළ ඒ ලෆඩ කටයුත්ත 

කරනලළය කියළ, මළධයලලින් ්රකළයක් කර තිශබනලළ මළ 

දෆක්කළ0  ඊට අමතරල මශ බෆකකුශේ වම බෆඳුම්කරයක් 

වම්බන්ධශයන්ම, මය මණ්ඩශයන් රජශේ මුදල් පිළිබ කළරක 

වභළලට අඳ ලළේතළ කරනලළ0 ශම් රශේ වම කළේතුලකම විශද් 

විනිමය වකචිතය ඒ කළරක වභළලට ලළේතළ කරනලළ0  

ඊට අමතරල මළශ  අමළතයළකශයන් රශේ ආේිකක තත්ත්ලය 

පිළිබලත්, ඒ ලළශ ම ඒ ඒ කළේතුශේ විශද් වම්ඳත් ශයොදළ 

ගෆනීම පිළිබලත්, ඒලළ ක්රියළත්මක කිරීම පිළිබලත් 

ඳළේලිශම්න්තුලට ලළේතළ කරනලළ0 ඊට අමතරල ශඳොදු ලයළඳළර 

පිළිබ කළරක වභළලට ඕන තරම් අලවහථළල තිශබනලළ, ඕන 

ශලළලක මශ බෆකකුල ගෆන ශවොයළ බන්න, ශලනත් ආයතන 

ගෆන ශවොයළ බන්න0  
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ඳළේලිශම්න්තුල 

අශනක් අතට අපි ශම් රශේ ශතොරතුරු දෆන ගෆනීශම් 

අයිතිලළසිකම පිළිබ ඳනත් ශකටුම්ඳත වම්මත කෂළට ඳසුල ඉතුරු 

කළරණළ පිළිබලත් ශවොයළ ගන්න පුළුලන් ශලනලළ0 ඉතින් මම 

දන්ශන් නෆශෆ, ගරු මන්ත්රීතුමළ ඒශකන් ්රශයෝජන ගන්ශන් 

නෆත්ශත් ඇයි කියළ0 ශෆම ශලළශේම ඇවිල්ළ ්රහන අශනලළ, 

ඒශකන් ්රශයෝජන ගන්ශන් නෆත්ශත් ඇයි? ලශන්න ශදයක් නෆශෆ0 

ඔබතුමළට දෆනුම තිශබන්න ඕන, ශම් කරුණු ශවොයළ ගන්ශන් 

ශකොශශොමද කියන එක පිළිබල0  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලළසුශද්ල නළනළයක්කළර මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමළට ඳෆශෆදිලි 

කිරීමක් අලයද? 

 

ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඳෆශෆදිලි කිරීමක් ශනොශලයි0  ගරු කථළනළයකතුමනි, රළජය 

අමළතයතුමළ පිළිතුරු ශදමින් සිටියළ, මම අතුරු ්රහන අවමින් 

සිටියළ0 ඒ ශලළශේ ගරු අගමෆතිතුමළ නෆඟී සිටියළ0 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමළ ඳෆශෆදිලි කිරීමක් කෂළ0 

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

මම ඳෆශෆදිලි කිරීමක් කෂළ0 ශම් වභළශලන් ඕන ශදයක් ගෆන 

ශවොයළ ගන්න පුළුලන්, දෆන්0 

 

ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එතුමළ කෂ ඳෆශෆදිලි කිරීම මම අශපු ්රහනයට 

වම්පේණශයන්ම ඳරිබළහිරයි0  

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අපි මුළු ඳළේලිශම්න්තුලම ආණ්ඩුලක් බලට ඳත් කරළ 

තිශබනලළ0 

 

ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

එතුමළ කියන ශෆටියට අඳට ශමතෆන ්රහන අශන්න බෆශෆ0 

එතුමළ කියන්ශන්, ්රහන අශන එක ශනොශලයි තිශබන්ශන්, ශලන 

ශලන ශද්ලල් කරන එකයි කියළ0 එතුමළශ  උඳශද්යට අනුල 

ක්රියළ කරනලළද, මන්ත්රීලරශයක් ශෆටියට  මශ  අයිතිලළසිකම මම 

ඳළවිච්චි කරනලළද? 

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අපි මුළු ඳළේලිශම්න්තුලම ආණ්ඩුලක් බලට ඳත් කරළ 

තිශබනලළ0 ඕන ශදයක් අශන්න0  

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නිශරෝන් ශඳශේරළ මෆතිතුමළ ජළතික ්රතිඳත්ති ශළ ආේිකක 

කටයුතු පිළිබ රළජය අමළතයතුමළ නිවළයි අගමෆතිතුමළ පිළිතුරු 

දුන්ශන්0 

 
ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

උත්තර ශදනශකොට ඒක ලෂක්ලළ නෆඟී සිටි අගමෆතිතුමළ ශම් 

ශමොනලළද, කියන්ශන්?  

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ශම් රජශේ විනිවිදභළලය ගෆන අපි ්රකළ කරළ තිශබනලළ0 

ශමතෆන බෆලුශේ, ශබරයක් ගශන්න0 ඉතින් ඒ ශබරය කෆඩුණළට 

මම ශමොකක්ද කරන්ශන්?  

 

ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

මට ්රහන අශන්න අයිතියක් නෆද්ද?  

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ශමතෆන අද ඇවිල්ළ මළධයයට ශබරයක් ගශන්නයි බෆලුශේ0 

 
ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශම් ්රහනයට උත්තර ශදන්න බෆරි නම් බෆශෆ කියන්න0 [බළධළ 

කිරීම්] 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීට ලඩළ පිළිතුරක් - [බළධළ කිරීම්]  

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

පිළිතුරු දුන්නළ0 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශශොයි0 මීට ලඩළ පිළිතුරක් ශදන්න බෆශෆ කියළ කියනලළ නම් 

මට කරන්න ශදයක් නෆශෆ ශන් ගරු මන්ත්රීතුමනි0 අග්රළමළතයතුමළ 

පිළිතුරක් දුන්නළ, රළජය ඇමතිතුමළත් පිළිතුරක් දුන්නළ0  

 
ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

පිළිතුරු ශදන්න කියන්න, අශපු ්රහනයට0 අශපු ්රහනයට 

පිළිතුරු ශදන්ශන් නෆතුල ඒක මෙ ශරිනලළ0  
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ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Now, we will move on to the next Question. - 

[Interruption.] 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, මට අලවහථළල දුන්ශනොත්, මළ එක 

කළරණයක් කියන්න කෆමෆතියි0 මම මුදල් ඇමතිතුමළට කියළ 

තිශබනලළ, අශේ ආඳදළ කෂමනළකරණ අමළතයතුමළ එක්ක 

වළකච්ඡළ කරළ -ඒ දිවහත්රික්කල, ඒ ්රශද්ල ලයළඳළර 

ගණනළලක් නෆති වුණළ0 විශේශයන්ම ජනතළලට ශළනි ඇති වුණළ0

- ඒ ජනතාවට සහන ලබා දෙන්න ඒ සඳහා දවනම ද ෝජනා 

කිහිඳයක් එන වතිශේ බළ ශදන්න කියළ0  

 
රජවේ ුමළතයලරු: විවහතර  

அசரங்கத்றன் அகச்சர்கள் : றதம் 
MINISTERS OF THE GOVERNMENT: DETAILS 
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8. ගරු උදය ප්රභළවැ ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

අග්රළමළතයතුමළ වශ ජළතික ්රතිඳත්ති ශළ ආේිකක කටයුතු 

අමළතයතුමළශගන් ඇස ්රහනය - (1): 

(අ)  2006 ජනලළරි 01 දිනට වශ 2016 ජනලළරි 01 දිනට            
ශ්රී කකළ ආණ්ඩුශේ අමළතය මණ්ඩ වළමළජිකයින් ලන 
අමළතයලරුන්, අමළතය මණ්ඩ වළමළජිකයින් ශනොලන 
අමළතයලරුන් වශ නිශයෝජය අමළතයලරුන් ගණන ශලන් 
ශලන් ලශයන් ශකොඳමණද යන්න එතුමළ ශමම වභළලට 
දන්ලන්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශවේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

தற அகச்சமெம் மசற தகரள்கககள் ற்றும் 

ததரமெபரர அலுல்கள் அகச்சமெரணகக் மகட்ட 

றணர:  

(அ) 2006 சணரற 01ஆம் றகறறல் உள்பரறும் 2016 

சணரற 01ஆம் றகறறல் உள்பரறும் இனங்கக 

அசரங்கத்றன் அகச்சகறல் அகச்சர்கள், 

அகச்சக அங்கத்ர்கள் அல்னர அகச்சர்கள் 

ற்றும் தறற அகச்சர்கபறன் ண்றக்கக 

ணறத்ணறரக த்கணதன்தக அர் இச்சகதக்கு 

அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs: 

(a)  Will he inform this House, separately, of the 

number of Cabinet Ministers, Non-Cabinet 

Ministers and Deputy Ministers of the Sri Lankan 

Government as at 01st January, 2006 and 01st 

January, 2016? 

(b)  If not, why? 

ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, අග්රළමළතයතුමළ වශ ජළතික ්රතිඳත්ති 

ශළ ආේිකක කටයුතු අමළතයතුමළ ශලනුශලන් මළ එම ්රහනයට 

පිළිතුරු ශදනලළ0 

(අ) 2006 ජනලළරි 01ලෆනි දිනට  

 අමළතය මණ්ඩ වළමළජිකයන් ලන අමළතයලරු ගණන 
(අතිගරු ජනළධිඳතිතුමළ ද වමෙ) -  26යි0  

 අමළතය මණ්ඩ වළමළජිකයන් ශනොලන අමළතයලරු 
ගණන - 26යි0  

 නිශයෝජය අමළතයලරු ගණන - 20යි0  

 නමුත් ගරු කථළනළයකතුමනි, ඳසු කළයක ශම් වකඛ්යළල 
ලෆඩි කරළ තිබුණළ, ශජයහඅ අමළතයලරු 10කට, කෆබිනේ 
අමළතයලරු 56කට, නිශයෝජය අමළතයලරු 41කට ශළ 
ලයළඳිති අමළතයලරු 02කට0  

 2016 ජනලළරි 01 දින  

 අමළතය මණ්ඩ වළමළජිකයින් ලන අමළතයලරුන් ගණන  
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 (අතිගරු ජනළධිඳතිතුමළ ද වමෙ) 

 අමළතය මණ්ඩ වළමළජිකයින් ශනොලන අමළතයලරුන් 
ගණන -19 

 නිශයෝජය අමළතයලරුන් ගණන -  23 

(ආ)  අදළෂ ශනොශේ0 

 

ගරු මන්ත්රීලරවයක් 
(ரண்தைறகு உறுப்தறணர் எமெர்) 

(An Hon. Member) 

තල ශදශදශනකු ගන්න පුළුලන්0 [බළධළ කිරීමක්] 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඳෂමුලන අතුරු ්රහනය0[බළධළ කිරීමක්] 

 
ගරු උදය ප්රභළවැ ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, මශ  ඳෂමුලන අතුරු ්රහනය ශමයයි0

[බළධළ කිරීමක්] 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අතුරු ්රහනය අශන්න එතුමළට අලවහථළල ශදන්න0[බළධළ 

කිරීමක්] 

 
ගරු උදය ප්රභළවැ ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, මට අතුරු ්රහනය අශන්න වභළල 

නිශඬ කරලළ ශදන්න0 [බළධළ කිරීම්]  ශඳර ආණ්ඩුශේ ඳෂමුලෆනි 

ලවර වමෙ වළශේක්ල බද්දී, ඒ ආණ්ඩුලට ලඩළ අමළතය 

මණ්ඩය අඩු කිරීමට ශඳොශරොන්දු වුණු ආණ්ඩුලක් ජනතළල මත 

ලෆඩි බදු බර ඳටලමින් ශමලෆනි දෆලෆන්ත ඇමති මණ්ඩයක් 

නඩත්තු කිරීම ජනළධිඳතිලරණශේදී බළ දුන්නු ශඳොශරොන්දුලට 

ඳටශෆනියි ශන්ද? 

343 344 



ඳළේලිශම්න්තුල 

ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, ඒක ඳටශෆනි නෆශෆ0  දශනලලන 

ආණ්ඩුක්රම ලයලවහථළ වකශෝධනශේදී කෆබිනේ මණ්ඩය 30කට 

සීමළ කෂළ0 නමුත්, ජළතික ආණ්ඩුලක් බිහි කිරීශම්දී අපි 

ඳළේලිශම්න්තුශේ අනුමෆතිය ඇතිල ඒ වශළ ශලනවහකම් කරන්නට 

අනුමෆතිය ගත්තළ0 ඒ අනුල දෆනට අඳට කෆබිනේ මණ්ඩය 48ක් 

දක්ලළ වශ රළජය වශ නිශයෝජය අමළතයලරු ගණන 45 දක්ලළත් 

යන්න පුළුලන්0 ඒ අනුල තමයි අතිගරු ජනළධිඳතිතුමළ ක්රියළත්මක 

ශලළ තිශබන්ශන්0  

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශශොයි, ශදලෆනි අතුරු ්රහනය අශන්න0 

 
ගරු උදය ප්රභළවැ ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, මළශ  ශදලෆනි අතුරු ්රහනය ශමයයි0  

ශමම ජළතික ආණ්ඩුශේ දෆලෆන්ත ඇමති මණ්ඩය ලවර 

ශදකක් ඉක්මලළ ගිය ඳසුත් ඳලත්ලළ ශගන යමට ආණ්ඩුශේ 

අදශවක් තිශබනලළද? නෆතිනම්, ලවර ශදකකින් ඳසුල ඉලරද? 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, අතුරු ්රහන ඇසීම විහිළුලක් බලට ඳත් කර 

ගන්න එඳළ0  

 
ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, එතුමළ ්රහන ඇසීම විහිළුලක් බලට ඳත් 

කර ශගන0 [බළධළ කිරීම්] 

ගරු කථළනළයකතුමනි, ඒ කළශේ නළමල් රළජඳක් 

මන්ත්රීතුමළ හිටියළ0 නමුත් එතුමළත් ඇමතිලරශයක් ශෆටියට තමයි 

කටයුතු කශෂේ0 වජින් ද ලළවහ ගුණලේධන මන්ත්රීතුමළ හිටියළ0 

එතුමළත් ඇමතිලරශයක් ශෆටියට තමයි කටයුතු කශෂේ0 ශගෝඅළභය 

රළජඳක් මශතළ හිටියළ0 එතුමළත් ඇමතිලරශයක් ශෆටියට තමයි 

කටයුතු කශෂේ0 ශම් රජශේ ඇමති මණ්ඩයට ලඩළ ශොකු ඇමති 

මණ්ඩයක් තමයි ඉවහවර ඒ අය තියළ ශගන හිටිශේ0 ශමොනලළද 

ශම් අශන්ශන්? [බළධළ කිරීම්] 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තුන්ලන අතුරු ්රහනය අශන්න0 [බළධළ කිරීම්] 

 
ගරු උදය ප්රභළවැ ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, මළශ  ශදලෆනි අතුරු ්රහනය ශමයයි0 

[බළධළ කිරීම්] 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නෆශෆ0 නෆශෆ0 ගරු මන්ත්රීතුමනි, තුන්ලෆනි අතුරු ්රහනය0 

 
ගරු උදය ප්රභළවැ ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ඔේ0 තුන්ලන අතුරු ්රහනය තමයි0 මළශ  තුන්ලන අතුරු 

්රහනය ලන්ශන් ශමයයි0  

 
ගරු මන්ත්රීලරවයක් 
(ரண்தைறகு உறுப்தறணர் எமெர்) 

(An Hon. Member) 

බළ දුන් උත්තරලලින් වහීමකට ඳත් වුණළද? 

 
ගරු උදය ප්රභළවැ ගම්මන්ිළ මශතළ 
(ரண்தைறகு உ தறதரத் கம்ன்தறன) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, මළශ  තුන්ලන අතුරු ්රහනය ශමයයි0 

ශමම දෆලෆන්ත ඇමති මණ්ඩය නඩත්තු කිරීම වශළ තලදුරටත් 

ජනතළලට බදු ශඳුන්ලළ දීමට බළශඳොශරොත්තු ශලනලළද?[බළධළ 

කිරීම්] 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ අතුරු ්රහනය ශමයට අදළෂ ්රහනයක් ශනොශලයි ගරු 

මන්ත්රීතුමනි0 ඉගන්න0 [බළධළ කිරීමක්] 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 

නෆඟී සිටිවේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අගමෆතිතුමළ0  

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

බදු අය කරන්ශන් රළජඳක් ශරජිමය ශශොරකම් කරපු ඒලළට; 

අර ශඳන්ව රුපියල් ට්රිලියනයක බදු ශගලන්න0 ඒ මුදල් අඳට ආඳසු 

බළ ශදනලළ නම්, අපි  බදු  අඩු කරනලළ කියළ මන්ත්රීතුමළට 

කියන්න කෆමෆතියි0 [බළධළ කිරීම්] 

      
ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථළනළයකතුමනි, මට රීති ්රහනයක් අශන්න තිශබනලළ0  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මන්ත්රීතුමළ, ශමොකක්ද රීති 

්රහනය? 
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ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ 
(ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු කථළනළයකතුමනි, ලෆදගත් රීති ්රහනයක්0  

ගරු උදය ්රභළත් ගම්මන්පි මන්ත්රීතුමළශගන් මම අශනලළ, 

බන ලවශේ ශදනලළ කියන සිහින රළජයශේ ඇමතිලරු කීයද 

කියළ0 [බළධළ කිරීම්] 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එය රීති ්රහනයක් ශනොශලයි0 [බළධළ කිරීම්] ගරු නලින් 

බණ්ඩළර ජයමශ මන්ත්රීතුමළ ලළඩි ශලන්න0  

ශදලන ලටය0  
 

 

"ෂඟම ඳළව - වශොම ඳළව" ලෆඩව ශන : සිදු ව 

ුවළධළරණය 
“அண்கறலுள்ப தரடசரகன - றகச்சறநந் 

தரடசரகன” றகழ்ச்சறத்றட்டம் :இடம்ததற்ந அலற 
"NEAREST SCHOOL IS THE BEST SCHOOL" PROGRAMME: 

INJUSTICE CAUSED 
429/’16 

 

1.  ගරු නලින් බණ්ඩළර ජයමශ මශතළ (ගරු එවහ. එම්. 

මරික්කළර් මශතළ වලනුල    
      (ரண்தைறகு லின் தண்டர ஜய - ரண்தைறகு ஸ்.ம். 

ரறக்கரர் சரர்தரக)  

  (The Hon. Nalin Bandara Jayamaha on behalf of the Hon. 

S.M. Marikkar) 

අධයළඳන අමළතයතුමළශගන් ඇස ්රහනය - (1) : 
(අ) (i) ශලනත් දිවහත්රික්කලට වළශේක්ල ලෆඩිම 

ජනගශනයක් ශලශවන දිවහත්රික්කය ශකොෂඹ 
දිවහත්රික්කය බලත්; 

 (ii) 2015 ශදවෆම්බේ මව එළිදෆක්ව "ෂෙම ඳළව - 
ශශොම ඳළව" ලෆඩවටශන යටශත් කඩුශල 
්රළශද්ය ය ශල්කම් ශකොේඅළවශයන් ඳළවල් 04ක් ද, 
කෆවහබල ්රළශද්ය ය ශල්කම් ශකොේඅළවශයන් 
ඳළවල් 03ක්  ද ශතෝරළශගන ඇති බලත්; 

 (iii)  එම ලෆඩවටශන යටශත් ශකොෂඹ ්රළශද්ය ය 
ශල්කම් ශකොේඅළවශයන් ශතෝරළශගන ඇත්ශත් 
උතුරු ශකොෂඹ කුමර මශළ විදුශ වශ මෆද 
ශකොෂඹ ශශේමමළලී විදයළය ඳමණක් බලත්; 

 එතුමළ  දන්ශනහිද?   

(ආ) (i) මෆද ශකොෂඹ ශළ උතුරු ශකොෂඹ මෆතිලරණ 
ශකොේඅළව ශදක ආලරණය ලන ඳරිදි ඳළවල් 
ශදකක් ඳමණක් ශතෝරළ ගෆනීම ්රමළණලත් 
ශනොලන බලත්; 

 (ii) ශකොෂඹ ්රළශද්ය ය ශල්කම් ශකොේඅළවශේ 
ජනගශනශයන් 70%ක් ඳමණ ශදමෂ භළළල කථළ 
කරන අතර, එකම ශදමෂ මළධය ඳළවක්ලත් 
ශතෝරළ ශනොගෆනීම අවළධළරණ බලත් එතුමළ 
පිළිගන්ශන්ද; 

 (iii) එශවේ ශනොශේ නම්, ඒ වශළ ශශේතු කලශේද; 

 (iv) උක්ත (i) වශ (ii) හි වශන් කරුණු නිලෆරදි කිරීම 
වශළ පියලර ගන්ශන්ද; 

 යන්න එතුමළ ශමම වභළලට දන්ලන්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශවේ නම්, ඒ මන්ද? 

கல்ற அகச்சகக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) மறு ரட்டங்கலடன் எப்தறடுககறல் அற 

கூடி சணத்தரகக சறக்கறன்ந ரட்டம் 

தகரழும்தை ரட்டம ன்தகமம்; 

 (ii) 2015 டிசம்தர் ரம் ஆம்தறத்து கக்கப்தட்ட 

“அண்கறலுள்ப தரடசரகன - றகச்சறநந் 

தரடசரகன” றகழ்ச்சறத்றட்டத்றன்கலழ் கடுதன 

தறமச தசனரபர் தறரறறலிமெந்து 04 

தரடசரகனகலம் தகஸ்மத தறமச 

தசனரபர் தறரறறலிமெந்து 03 தரடசரகனகலம் 

தரறவுதசய்ப்தட்டுள்பதன்தகமம்; 

 (iii) மற்தடி றகழ்ச்சறத்றட்டத்றன் கலழ் தகரழும்தை 

தறமச தசனரபர் தறரறறலிமெந்து தகரழும்தை 

டக்கு குர கரறத்றரனமும் தகரழும்தை 

த்ற மயரலி றத்றரனமும் ரத்றம 

தரறவுதசய்ப்தட்டுள்பதன்தகமம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) தகரழும்தை த்ற ற்றும் தகரழும்தை டக்கு 

ஆகற இண்டு மர்ல் தரகுறககபமம் 

உள்படக்கத்க்கரக இண்டு தரடசரகனகள் 

ரத்றம் தரறவுதசய்ப்தட்டுள்பக மதரற 

ரக இல்கனதன்தகமம்; 

 (ii) தகரழும்தை தறமச தசனரபர் தறரறறன் சணத் 

தரககறல் நக்குகந 70% றழ் தரற 

மதசுமரடு, எமெ றழ் தரறமூனப் 

தரடசரகனகூட தரறவு தசய்ப்தடரக 

அலறரகுதன்தகமம் அர் ற்றுக் 

தகரள்கறநரர ன்தகமம்; 

 (iii) இன்மநல், அற்கரண கரங்கள் ரக 

ன்தகமம்; 

 (iv) மற்தடி (i) ற்றும் (ii)  இல் குநறப்தறட்டுள்ப 

றடங்ககப சலர்தசய்ற்கரண டடிக் 

ககககப மற்தகரள்ரர ன்தகமம்; 

அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்? 

 

asked the Minister of Education : 
 

(a)  Is he aware that- 

 (i)   the Colombo District is the district with the 

largest population compared to the other 

districts; 

 (ii)   four schools from the Kaduwela Divisional 

Secretary's Division and three schools from 

the Kesbewa Divisional Secretary's 

Division have been selected under the 

“Nearest School is the Best School” 

Programme launched in December, 2015; 

and 

 (iii)   only the Kumara Maha Vidyalaya of 

Colombo North and the Hemamalie 

Vidyalaya of Colombo Central have been 

earmarked under this programme from the 

Colombo Divisional Secretary's Division? 
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ඳළේලිශම්න්තුල 

(b)  Will he inform this House - 

 (i)   whether it is not sufficient to select only two 

schools from the Colombo Central and the 

Colombo North Electorates; 

 (ii)   whether he admits that, since nearly 70 per 

cent of the population in the Colombo 

Divisional Secretary's Division speak Tamil 

language, it is unreasonable that no Tamil-

medium school has been selected; 

 (iii)   if it is not so, the reasons for that; and 

 (iv)   whether steps will be taken to correct the 

above-mentioned facts in (i) and (ii) above? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු ුකි විරළජ් කළරියලවම් මශතළ (ුධයළඳන 

ුමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம் - கல்வி அமைச்சர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 

Education) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, එම ්රහනයට පිළිතුර මළ වභළගත* 

කරනලළ0 
 

* වභළවම්වය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔේ0 

 (ii) නෆත0  

  කෆවහබල ශළ කඩුශල ්රළශද්ය ය ශල්කම් ශකොේඅළවල 
ජන නත්ලය ඉතළ ඉශෂ අගයක් ලන බෆවින් අදළෂ 
නිේණළයක අනුල ්රළශද්ය ය ශල්කම් ශකොේඅළව මේටමින් 
ඳළවල් ශතෝරළගනු ෆබ ලයළඳිතිය වශළ කඩුශල 
්රළශද්ය ය ශල්කම් ශකොේඅළවශයන්  ඳළවල් 03ක් ද, කෆවහබල 
්රළශද්ය ය ශල්කම් ශකොේඅළවශයන් ඳළවල් 03ක් ද, 
ශතෝරළශගන ඇති අතර "ෂෙම ඳළව ශශොම ඳළව" මුළු 
ලෆඩවටශන වශළම කඩුශල ්රළශද්ය ය ශල්කම් 
ශකොේඅළවශයන් ඳළවල් 20ක් ද, කෆවහබල ්රළශද්ය ය ශල්කම් 
ශකොේඅළවශයන් ඳළවල් 17ක් ද, ශතෝරළශගන ඇත0 

 (iii) නෆත0 

  ්රළශද්ය ය ශල්කම් ශකොේඅළව මේටමින් ඳළවල් ශතෝරළගනු 
ෆබ ලයළඳිතිය වශළ ශකොෂඹ ්රළශද්ය ය ශල්කම් 
ශකොේඅළවශයන් කුමර මශළ විදුශ, ශශේමමළලී විදුශ, 
දරුවළම් මශළ විදයළය ශළ මුත්ලල් හින්දු විදයළය ද 
ඇතුෂත්ල "ෂෙම ඳළව ශශොම ඳළව" ලෆඩවටශශන් 
සියලු ලයළඳිති වශළ ඳළවල් 40ක් ශතෝරළශගන ඇත0 

(ආ) (i) නෆත0 

  ්රළශද්ය ය ශල්කම් ශකොේඅළව මේටමින් ඳළවල් ශතෝරළගනු 
ෆබ ලයළඳිතිය වශළ මෆද ශකොෂඹ මෆතිලරණ 
ශකොේඅළවශයන් ඳළවල් 2ක් ද, උතුරු ශකොෂඹ මෆතිලරණ 
ශකොේඅළවශයන් ඳළවල් 2ක් ද, ආලරණය ලන ඳරිදි "ෂෙම 
ඳළව ශශොම ඳළව" ලෆඩවටශශන් සියලු ලයළඳිති වශළ 
උතුරු ශකොෂඹ මෆතිලරණ ශකොේඅළවශයන් ඳළවල් 14ක් ශළ 
මෆද ශකොෂඹ මෆතිලරණ ශකොේඅළවශයන් ඳළවල් 26ක් 
ශතෝරළශගන ඇත0  

 (ii) නෆත0 

  ්රළශද්ය ය ශල්කම් ශකොේඅළව මේටමින් ඳළවල් ශතෝරළගනු 
ෆබ ලයළඳිතිය වශළ ශකොෂඹ ්රළශද්ය ය ශල්කම් 
ශකොේඅළවශයන් ශදමෂ ඳළවල් 01ක් ද "ෂෙම ඳළව 
ශශොම ඳළව" ලෆඩවටශශන් සියලු ලයළඳිති වශළ ශදමෂ 
මළධයය ඳළවල් 15ක් ද ශතෝරළශගන ඇත0 

 (iii) අදළෂ ශනොශේ0 

 (iv) අදළෂ ශනොශේ0 

(ඇ) අදළෂ ශනොශේ0 
 

ශියයින් 3000  ලඩළ ඉවගනුම බන ඳළවල් : 

ශියවැල කඩඉම් කුු 
3000க்கும்  அறக ரர்கள் கல்ற தறலும் 

தரடசரகனகள் : தைனகப்தரறசறல்  தட்டுப்தைள்பற 
SCHOOLS EDUCATING MORE THAN 3,000 STUDENTS: 

SCHOLARSHIP CUT-OFF MARKS 
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4. ගරු නිශළල් ගප්ඳවැති  මශතළ (ගරු (නලදය  නලින්ද 

ජයතිවහව මශතළ වලනුල   
 (ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற - ரண்தைறகு (கத்ற 

கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம சரர்தரக) 

 (The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr.) 

Nalinda Jayathissa) 

අධයළඳන අමළතයතුමළශගන් ඇස ්රහනය - (1) : 
 

(අ) (i) දිලයිශනහි ශියයින් 3000ට ලඩළ ඉශගනුම බන 
ඳළවල් කලශේද; 

 (ii) ලේ 2011- 2015 දක්ලළ එම ඳළවල්ලලින් ඳශ 
ශරේණිය ශියත්ල විභළගය වමත්වී ඇති ශියයින් 
වකඛ්යළල, එක් එක් ලේය අනුල ශලන් ශලන් 
ලශයන් කලශේද; 

 (iii) එම ලවර ඳශ තුෂ ඉශත කී ඳළවල්ල ඳශ ලවර 
ශියත්ල කඩඉම් කුණු ලේය අනුල ශලන් ශලන් 
ලශයන් කලශේද; 

 (iv) එම කඩඉම් කුණු අනුල බලළ ගත් ශියයින් 
වකඛ්යළල ලේය අනුල ශලන් ශලන් ලශයන් 
කලශේද; 

 යන්න එතුමළ ශමම වභළලට දන්ලන්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශවේ නම්, ඒ මන්ද? 

 

கல்ற அகச்சகக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) ரட்டில் 3000க்கும் அறகரண ரர்கள் 

கல்ற தறலும் தரடசரகனகள் ரக 

தன்தகமம்; 

 (ii) 2011 - 2015 கறனரண கரனப்தகுறறல் அப் 

தரடசரகனகபறலிமெந்து ந்ரம்  தைனகப் 

தரறசறல் தரலட்கசறல் சறத்றகடந்துள்ப 

ரர்கபறன் ண்றக்கக, எவ்தரமெ 

மெடத்றன் தறகரம் ணறத்ணறரக ரதன்த 

கமம்; 

 (iii) மற்தடி ந்து மெட கரனப்தகுறறல் 

மற்குநறத் தரடசரகனகபறன் ந்ரம்  

தைனகப்தரறசறல் தரலட்கசக்கரண தட்டுப் 

தைள்பறகள் மெடங்கபறன் தறகரம் ணறத்ணறரக 

ரதன்தகமம்; 

 (iv) மற்தடி தட்டுப் தைள்பறகபறன் தறகரம் 

அதறக்கப்தட்ட ரர்கபறன் ண்றக்கக 

மெடங்கபறன் தறகரம் ணறத்ணறரக 

ரதன்தகமம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 
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ask the Minister of Education : 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)   the schools in the Island in which more than 

3,000 students learn; 

 (ii)   the number of  students in the aforesaid  

schools, who have passed the Grade Five 

Scholarship Examination in each year 

during the period from 2011 up to 2015, 

separately; 

 (iii)   the cut-off marks of the Grade Five 

Scholarship Examination of the aforesaid 

schools in each year of the aforesaid five 

years, separately; and 

 (iv)  the number of  students enrolled in each 

year based on the aforesaid cut-ff marks, 

separately? 

(b)  If not, why? 

 

ගරු ුකි විරළජ් කළරියලවම් මශතළ 
(ரண்தைறகு அக்கறன றரஜ் கரரறசம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, එම ්රහනයට පිළිතුර මළ වභළගත* 

කරනලළ0 
 

* වභළවම්වය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඇමුණුශමහි* දක්ලළ ඇත0 

 (ii) ඇමුණුශමහි (1) තීරුශලන් දක්ලළ ඇත0  

 (iii) ඇමුණුශමහි (2) තීරුශලන් දක්ලළ ඇත0 

 (iv) ඇමුණුශමහි (3) තීරුශලන් දක්ලළ ඇත0  

(ආ) අදළ ෂ ශනොශේ0 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රහන අකක 5 - 460/'16 - (1), ගරු බන්දු ගුණලේධන මශතළ0 

 

ගරු දිවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, ගරු බන්දු ගුණලේධන මශතළ 

ශලනුශලන් මළ එම ්රහනය අශනලළ0 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, වමළජ වවිබ ගෆන්වීම් ශළ සුභවළධන 

අමළතයතුමළ ශලනුශලන් මළ එම ්රහනයට පිළිතුර දීම වශළ වති 

ශදකක් කල් ඉල්නලළ0 

 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳවැ කිරීම  නිවයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්රහන අකක 6 - 479/'16 - (1), ගරු කනක ශශේරත් මශතළ0 

 

ගරු ටී. රංජිවැ ද වවොයිවළ මශතළ 
(ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, ගරු කනක ශශේරත් මශතළ ශලනුශලන් 

මළ එම ්රහනය අශනලළ0 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, කේමළන්ත ශළ ලළණිජ කටයුතු 

අමළතයතුමළ ශලනුශලන් මළ එම ්රහනයට පිළිතුර දීම වශළ වති 

ශදකක් කල් ඉල්නලළ0 
 
ප්රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳවැ කිරීම  නිවයෝග කරන දී. 
றணரக ற்தநரமெ றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டகபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

ජළතික ලයළඳළර කෂමනළකරණ ඳළව (NSBM) : 

විවහතර 
மசற றரதர முகரகத்து தரடசரகன 

(NSBM) : றதம்  
NATIONAL SCHOOL OF BUSINESS MANAGEMENT (NSBM): 

DETAILS 
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9. ගරු නිශළල් ගප්ඳවැති  මශතළ (ගරු (නලදය  නලින්ද 

ජයතිවහව මශතළ වලනුල    
 (ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற - ரண்தைறகு (கத்ற 

கனரறற) பறந் ஜறஸ்ம சரர்தரக) 

      (The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. (Dr.) 

Nalinda Jayathissa) 

නිපුණතළ වකලේධන ශළ ලිත්තීය පුහුණු අමළතයතුමළශගන් ඇස 

්රහනය - (1) : 

(අ) (i) ජළතික ලයළඳළර කෂමනළකරණ ඳළව (NSBM) 
ආරම්භ කරන ද දිනය කලශේද; 

 (ii) එහි ඳෂමු අධයක් මණ්ඩ වළමළජිකයන් ශව 
කටයුතු කෂ පුද්ගයින්ශ  නම් කලශේද; 

 (iii) ඕධී ජගත් කුමළර අශේශඳරුම ශළ එල්0 පි0 
ජයතිවහව යන පුද්ගයින් එහි අධයක් මණ්ඩ 
වළමළජිකයන් ශව කටයුතු කෂ කළය කලශේද; 

 (iv) එම කළය තුෂ ඔවුන් ෆබ ලෆටුේ ශළ දීමනළ ශලන් 
ශලන් ලශයන් කලශේද; 

 (v) ශමම ආයතනශේ ලේතමළන අධයක් මණ්ඩ 
වළමළජිකයන්ශ  නම් කලශේද; 

 යන්න එතුමළ ශමම වභළලට දන්ලන්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශවේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

றநன்கள் அதறறமெத்ற ற்றும் தரறல்தறற்சற 

அகச்சகக் மகட்ட றணர:  

(அ) (i) மசற றரதர முகரகத்து (NSBM) 

தரடசரகன ஆம்தறக்கப்தட்ட றகற ரதன்த 

கமம்; 
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———————— 
*  ඇමුුම පුවහතකළවේ තබළ ඇත. 
*   இகப்தை தல் றகனத்றல் கக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Annexes placed in the Library. 



ඳළේලිශම්න්තුල 

 (ii) அன் முனரது தறப்தரபர் சகத உறுப்தறணர் 

கபரக தசனரற்நறர்கபறன் ததர்கள் ரக 

ன்தகமம்; 

 (iii) ஏசற ஜகத் குர அகப்ததமெ ற்றும் ல்.தற. 

ஜறஸ்ம ஆகறமரர் அன் தறப்தரபர் சகத 

உறுப்தறணர்கபரக தசனரற்நற கரனம் 

ரதன்தகமம்; 

 (iv) மற்தடி கரனத்றதள் அர்கள் ததற்ந சம்தபம் 

ற்றும் தகரடுப்தணவுகள் தவ்மநரக 

வ்பவு ன்தகமம்; 

 (v) அந் றறுணத்றன் ற்மதரக தறப்தரபர் 

சகத உறுப்தறணர்கபறன் ததர்கள் ரக 

ன்தகமம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(ஆ) இன்மநல், ன்? 

 

 asked the Minister of Skills Development and 

Vocational Training: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)   the date on which the National School of 

Business Management (NSBM) was 

commenced; 

 (ii)   the names of the members of its first 

Director Board;  

 (iii)   the period of time for which the two 

persons by the names of Oshadi Jagath 

Kumara Alahapperuma and L.P. Jayatissa 

worked as members of  its Director Board; 

 (iv)   the salaries and allowances they have 

received during that particular period, 

separately; and 

 (v)   the names of the members of the present 

Director Board of this institution? 

(b)  If not, why? 

 
ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතළ (නිපුණතළ වංලර්ධන ශළ 

ලෘවැතීය පුහුු ුමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு யறந் சசறங்ய - றநன்கள் அதறறமெத்ற 

ற்றும் தரறல்தறற்சற அகச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 

Development and Vocational Training) 

Hon. Speaker, I table* the Answer.  
 

* වභළවම්වය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(a) (i)  7th October, 2011 

 (ii)  1.  Prof. L.P. Jayathissa  - Chairman 

  2.  Dr. E.A. Weerasinghe - Member  

  (Director General, National Institute of Business 
Management)  

                  3.   Dr. D.M.A. Kulasooriya - Member 

 (Director, Productivity and Management Division, 

National Institute of Business Management)  

 4.   Mrs. Kishani Wijesiriwardana  - Member   

  (Directress, Management Information System Division, 

National Institute of Business Management) 

                  5.   Mr. Oshadi Jagath Kumara Alahapperuma  - Member 

 (iii)  Mr. Oshadi Jagath Kumara Alahapperuma -                             
Since 07.10.2011 upto 29.04.2014 

  Prof. L.P. Jayathissa - Since 07.10.2011 upto 13.09. 2013 

 (iv) Mr. Oshadi Jagath Kumara Alahapperuma has not obtained 

any salary or an allowance.  

  Prof. L.P. Jayathissa has not obtained any salary but has 

obtained the allowances of Rs. 425,000.00 

 (v)  1.  Mr. Sarath Stembo  - Chairman 
 

2.  Dr. E.A. Weerasinghe  - Member 

 (Director General, National Institute of Business 

Management) 

3.  Dr. D.M.A. Kulasooriya  - Member 

 (Director, Productivity and Management Division, 

National Institute of Business Management) 

4.  Mr. S.P. Hidelalarachchi - Member 

5.  Mr. A.D. Ranjith - Member 

6.  Mr. A.K.J.N. Kumara - Member 

(b)   Not relevant.  
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මළලනෆල් - රඹුක්කන මළර්ගය : වංලර්ධනය 
ரதணல்கன - ம்தைக்கக வீற : அதறறமெத்ற 
MAWANELLA - RAMBUKKANA ROAD: DEVELOPMENT 

 

100  ගරු ටී. රංජිවැ ද වවොයිවළ මශතළ (ගරු කනක වශේරවැ 
මශතළ වලනුල   

 (ரண்தைறகு ரல. ஞ்ஜறத்  தசரய்சர - ரண்தைறகு கணக 

மயத் சரர்தரக) 

         (The Hon. T. Ranjith De Zoysa on behalf of the Hon. 
Kanaka Herath)  
උවවහ අධයළඳන ශළ මශළමළේග අමළතයතුමළශගන් ඇස ්රහනය 

- (1) : 

(අ) (i) මළලනෆල් සිට රඹුක්කන දක්ලළ මළේගය `බී' 
ශරේණියට අයත් ඉතළ ඳෆරණි මළේගයක් බලත්; 

 (ii) එම මළේගශේ ශකොටවක් කළඳේ දමළ වකලේධනය 
කර ඇති බලත්;  

 (iii) එම මළේගශේ ඉතිරි ශකොටව අබන්ල ඳලතින 
බලත්; 

 එතුමළ දන්ශනහිද? 

(ආ) (i) එම මළේගශේ කළඳේ දමළ වකලේධනය කර ඇති දුර 
ශකොඳමණද; 

 (ii)  මළේගශේ ඉතිරි ශකොටව කළඳේ දමළ වකලේධනය 
කිරීමට පියලර ගන්ශන්ද; 

 (iii)  එශවේ නම්, එම දිනය කලශේද;  

 යන්න එතුමළ ශමම වභළලට දන්ලන්ශනහිද? 

(ඇ) ශනො එශවේ නම්, ඒ මන්ද? 
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[ගරු නිශළල් ගේඳත්ති මශතළ] 
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உர் கல்ற ற்றும் தடுஞ்சரகனகள் அகச்சகக் 

மகட்ட றணர:  

(அ) (i) ரதணல்கனறலிமெந்து ம்தைக்கக கற 

னரண வீற “தற” குப்கதச் மசர்ந் றகப் 

தகரணதரமெ வீறதன்தகமம்; 

 (ii) மற்தடி வீறறன்  எமெ தகுற கரதற் இடப்தட்டு 

அதறறமெத்ற தசய்ப்தட்டுள்பதன்தகமம்; 

 (iii) மற்தடி வீறறன் ஞ்சறமள்ப தகுற சலர் 

குகனந்துள்பதன்தகமம்; 

 அர் அநறரர? 

(ஆ) (i) மற்தடி வீறறல் கரதற் இடப்தட்டு அதறறமெத்ற 

தசய்ப்தட்டுள்ப தூம் வ்பதன்தகமம்; 

 (ii) வீறறன் ஞ்சறமள்ப தகுறக கரதற் இட்டு 

அதறறமெத்ற தசய் டடிக்கக டுப்தரர 

ன்தகமம்; 

 (iii) ஆதணறல்,  அத்றகற ரதன்தகமம்; 

 அர் இச்சகதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்மநல், ன்?  

 

asked the Minister of Higher Education and 

Highways:  

(a)  Is he aware that - 

 (i)   the road from Mawanella to Rambukkana 

is a „B‟ Grade road, which is very old; 

 (ii)   a part of the aforesaid road has been laid 

with carpet and developed; and 

 (iii)   the remainder of the road is in a dilapidated 

condition? 

(b)  Will he inform this House - 

 (i)   the extent which has been laid with carpet 

and developed of the aforesaid road; 

 (ii)   whether steps will be taken to lay carpet and 

develop the remainder of the aforesaid road; 

and 

 (iii)   if so, of the date on which it will be done? 

(c)  If not, why? 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I table* the Answer.  
 

* වභළවම්වය මත තබන ද ිළිතතුර: 
* சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட றகட : 

* Answer tabled: 
 

(a) (i)  Yes. 

 (ii)  Yes. 

 (iii)  The remainder of this road, which is to be developed, is being 
maintained in a manner not causing any hindrance to the 

traffic. 

(b) (i)  The length of this road is 16.89 km and 5 km of it has been 

developed by laying concrete. 

 (ii)  Yes. The balance 11.89 km of this road has been included to 
develop under priority Road Project (Phase 2). 

 (iii)  As the contract is already awarded, construction will be 
commenced within a short period of time. 

 (c)    Does not arise.  
 

වඳෞද්ගලිකල  දෆනුම් දීවමන් ඇස ප්රහනය 
ணற அநறறத்ல் மூன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

උතුරු ශළ නෆ වඟනහිර ඳෂළවැ වශළ රැකියළ ුලවහථළ 

ඇති කිරීම 
டக்கு ற்றும் கறக்கு ரகரங்கபறல் தரறல் 

ரய்ப்தைக்ககப உமெரக்குல் 
GENERATION OF EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR 

NORTHERN AND EASTERN PROVINCES 
 

ගරු ඩග්වහ වද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகப சதரரகர் அர்கமப, றகனறற் கட்டகப 

23/2 இன்கலழ் ரண்தைறகு தற அகச்சர் றல் 

றக்கறசறங்க அர்கபறடம் மகள்ற மகட்க அதறத்ற்கு 

ன்நற!  

அண்கக் கரனரக ரழ். குடரரட்டில் தல்மறு சமூக 

றமரச் தசற்தரடுகள் ற்றும் மதரகப்ததரமெள் தரகண 

மதரன்ந தசற்தரடுகள் அறகரறத்து மெகமம் இற்நறல் 

ததமெம்தரலும் இபம் துகடர்கமப ஈடுதட்டு மெ 

கமம் ரங்கள் அநறவீர்கள் ண ண்ணுகறன்மநன். இப்தகுற 

ரணது சுரர் மூன்று சரப் கரனரக மத் சூழ்றகனக்குள் 

சறக்குண்டு, ற்மதரது அறலிமெந்து தடிப்தடிரக றடுதட்டு 

மெரல் இபம் றணர் இவ்ரநரண தசற்தரடுகள் 

தரடர்தறல் இனகுரக ஈர்க்கப்தடக்கூடி சூழ்றகனகலம் 

கரப்தடுகறன்நண. குநறப்தரக ன்முகநககபத் தூண்டக் 

கூடி றழ்ரட்டுத் றகப்தடங்கள், தைற கல் தரறல் 

தட்தங்கபறதெடரண தரகணகள், அறகரறத்துள்ப மதரக 

ஸ்துப் தரகணகள் அகணத்தும் சமூகச் சலர்மகடுகலக்கரண 

உந்துசக்றகபரக அககறன்நண. இக அகணத்துக்கும் இந் 

இபம் றணர் உட்தடுற்குத் தரறலின்கப் 

தறச்சறகணமம் தறரண கரரகும்.  

இனங்ககறன் தரறலின்க வீரணது 2013ஆம் 

மெடம் 4.4 வீரக இமெந்து, 2014ஆம் மெடம் 4.3 ஆகக் 

குகநந்து, 2015ஆம் மெடம் 4.6 ஆக அறகரறத்துள்பரக 

த்ற ங்கற சுட்டிக்கரட்டிமள்பது. அந் ககறல், ரழ். 

ரட்டத்றல் தன ஆறக்கக்கரண இகபஞர், மறகள் 

தரறல் ரய்ப்தற்ந றகனறல் இமெந்து மெகறன்நணர். 

இர்கபறல் தட்டரரறகள் உட்தட கல்றப் ததரதுத் ர 

உர்ப் தரலட்கசறல் மநற, தல்ககனக்ககத்றற்குச் தசல்ன 

இனர றகனறல் உள்பர்கலம் தல்னரறக்கக்கறல் 

அடங்குகறன்நணர். அமமம் மத்த்ரல் தரறக்கப்தட்ட 

டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் தரறலின்கப் தறச்சறகண 

கனறரறத்ரடுகறன்நது. இந் றகனக ரற்நறகக்கு 

முகரக இப்தகுறகபறல் தரறல் ரய்ப்தைக்ககப உமெரக்கு 

ற்கும் முலீடுககப அறகரறத்து இப்தகுற இகபஞர், 

மறகலக்குத் தரறல்ரய்ப்தைக்கள் கறகடக்கக்கூடி 

ககறல் மகனத்றட்டங்ககப முன்தணடுப்தற்கும் அசு 

டடிக்கக டுக்க மண்டிமள்பது. ணம, இது 

சம்தந்ரகப் தறன்மெம் றணரக்ககப ழுப்த றமெம்தை 

கறன்மநன். 
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ඳළේලිශම්න්තුල 

10 இனட்சம் மகனரய்ப்தைக்ககப உமெரக்கும் ங்கபது 

றட்டத்றல், மத்த்ரல் தரறக்கப்தட்ட டக்கு, கறக்கு 

ரகர இகபஞர், மறகள் உட்தடக்கூடி றகறரசரம் 

குநறத்துத் தபறவுதடுத் முடிமர?  

கல்றப் ததரதுத் ர உர்ப் தரலட்கசறல் 

சறத்றகடந்தும் தல்ககனக்ககம் தசல்ன இனரது, 

ற்மதரது தரறல்ரய்ப்தைக்கபறன்நற இமெக்கறன்ந 

இகபஞர், மறகலக்குத் தரறல்ரய்ப்தைக்ககப 

ங்கக்கூடி றட்டங்கள் மதம் உள்பணர ன்தது 

தற்நற அநறத் முடிமர?  

மத்த்ரல் தரறக்கப்தட்ட டக்கு, கறக்கு ரகரங் 

கபறல் தைற தரறல்ரய்ப்தைக்ககப உமெரக்கக்கூடி 

ககறல் மற்தகரள்பப்தடக்கூடி றட்டங்கள் மதம் 

உண்டர ன்தது குநறத்து அநறத் முடிமர? 

இப்தகுறகபறன் பங்ககபப் தன்தடுத்றச் சுதரறல் 

ரய்ப்தைக்ககப உமெரக்கற, அற்கந பர்க்கக்கூடி 

ககறல் முன்தணடுக்கப்தடக்கூடி றட்டங்கள் மதம் 

உள்பணர ன்தது தற்நற றபக்க முடிமர? 

இப்தகுறகபறல் மசற இகபஞர் மசககள் ன்நச் 

தசற்தரடுககப மலும் தசலூக்கப்தடுத்ற, அன் 

ஊடரக இகபஞர், மறகபறன் றநன்ககப றமெத்ற 

தசய்ற்கும் அர்ககபச் சமூகத்றன்தரனரண ஆர்னர் 

கபரக ரற்றுற்கும் டுக்கப்தடக்கூடி டடிக்கககள் 

தரடர்தறல் தபறவுதடுத் முடிமர? 

கடந் கரனத்றல் தைணர்ரழ்வுக்கு உட்தடுத்ப்தட்டு, 

சமூகத்துடன் இகக்கப்தட்டுள்ப முன்ணரள் 

மதரரபறகபறல் ததமெம்தரனரணர்கள் தரறல்ரய்ப்தைக் 

கபறன்நற, ங்கலக்கரண ரழ்ரரங்ககப ஈட்டிக் 

தகரள்ப இனர றகனறல் றகவும் கஷ்டப்தடுகறன்நணர். 

இர்கபறல் தனமெக்குக் கல்றத் ககககள், தரறல் 

றநககள் இல்னரறகனம கரப்தடுகறன்நது. 

இர்கலக்கு ற்ந ககறல் தரறற்தறற்சறககப 

ங்கற, சுதரறல் முற்சறககப ற்தடுத்றக் தகரடுத்து, 

அகண ஊக்குறப்தற்கு மதம் டடிக்கககள் 

டுக்கப்தட ரய்ப்தைக்கள் உள்பணர ன்தது தற்நற 

அநறத் முடிமர? 

இர்கபறல் ககக ற்றும் றநக உள்பர்கலக்கு 

அர்கபது ககக ற்றும் றநககள் அடிப்தகடறல் 

அச மசககபறல் உள்ரங்கப்தடக்கூடி ரய்ப்தைக்கள் 

மதம் உள்பணர ன்தது தற்நற அநறத் முடிமர? 

இர்கலக்கரண ரழ்ரரங்கள் தரடர்தறல் அசுக்கு 

மதம் ரற்றுத் றட்டங்கள் உள்பணர ன்தது தற்நறக் 

குநறப்தறட முடிமர? 

கடந்கரன மத்ம் கரரகப் ததண்கள் 

கனகத்துக்குடும்தங்கள் ற்றும் அங்கவீணர்கள் 

டக்கு, கறக்கு ரகரங்கபறல் அறகரறத்துள்ப 

றகனறல், இர்கபது ரழ்ரரங்கள் தரடர்தறல் 

மற்தகரள்பப்தடக்கூடி றமசட றட்டங்கள் மதம் 

உண்டர ன்தது தற்நற அநறத் முடிமர? 

மற்தடி மகள்றகலக்கரண தறல்ககபமம் டுக்கப்தடக் 

கூடி டடிக்கககள் குநறத்தும் தகப தற அகச்சர் 

அர்கள் அநறத் மெரதண றர்தரர்க்கறமநன். 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Prime Minister, you have to reply to his Question. 

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Hon. Speaker, the State Minister will reply. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay. 
 

ගරු නිවරෝන් වඳවර්රළ මශතළ  
(ரண்தைறகு றமரன் ததமர) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, වහථළලර නිශයෝග 23(2) යටශත් 

ඳළේලිශම්න්තු මන්ත්රී ගරු ඩ වහ ශද්ලළනන්ද මෆතිතුමළ විසින් 

අවන ද ්රහනයට පිළිතුර ශමශවේයි0 

අතිගරු ජනළධිඳති නමත්රීඳළ සිරිශවේන මෆතිතුමළශ  

නළයකත්ලය වශ ගරු අග්රළමළතය රනිල් වික්රමසිකශ මෆතිතුමළශ  

මගශඳන්වීම යටශත් අඳ රජය විසින් මළව ''60කින් අලුත් රටක්'' 

යන  ශත්මළලට අනුල ආේිකකය දියුණු කිරීම, දණය තුරන් කිරීම, 

නිදශව තශවුරු කිරීම, යටිත ඳශසුකම් වශළ ආශයෝජන 

ක්රියළලලිය වශ අධයළඳනය වශ ශවෞඛ්ය ඳශසුකම් ඉශෂ නෆකවීම 

යන ඳකචවිධ  කරුණු ක්රියළත්මක කරමින් ඳලතී0  

ඒ යටශත් ශ්රී ළකකීය ශලශෂ ශඳොෂ තුෂ තරගකළරිත්ලය ඉශෂ 

නෆකවීම වශළ දෆනුම මත ඳදනම් ව මළනල හිතලළදී ආේිකකයක් 

ශගොඩනෆකවීම උශදවළ ව ආේිකක ්රතිඳත්තියක් ශඳුන්ලළ දී 

ක්රියළත්මක ශකශරමින් ඳලතී0  

එශමන්ම විවිධ අක වහිතල මශළ ඳරිමළණ වකලේධන කළඳ 

ඉදි කිරීමත්, පුරලෆසියළට ලෆඩි බය ෆශබන ඳරිදි ශද්ඳළන 

ඳරිඳළන ක්රමය ක්තිමත් කිරීමත් සිදු ශේ0  

ශමම ජළතික ්රතිඳත්ති ක්රියළත්මක කිරීශමන් ෆශබන ්රතිළභ, 

රශේ උතුර - නෆ ශෙනහිර ඳෂළත් ඇතුළු වමවහත වමළජයටම වේල 

වළධළරණල ශබදී යන ශව වෆසුම් කර ඇත0  

ඉශත ආේිකක රළමුල තුළින් උතුර - නෆ ශෙනහිර ඇතුළු වමවහත 

ශ්රී කකළශේ තරුණ ඳරපුර වශළ ලන ්රතිඳත්ති ශළ ලෆඩ පිළිශලෂ 

ක්රියළත්මක කිරීම රජශේ අරමුණයි0 ශම් කටයුතු වළේථක කර 

ගෆනීම වශළ, ජළතික ්රතිඳත්ති ශළ ආේිකක කටයුතු අමළතයළකය 

යටශත්, ජළතික තරුණ ශවේලළ වභළල, ජළතික ශයොවුන් ශවේනළකකය 

වශ කුඩළ ලයළඳළර වකලේධන අකය එක්වී ලෆඩවටශන් රළශියක් 

ක්රියළත්මක කරමින් ඳලතී0  

ශයෝජිත රැකියළ දවක්ශේ ලෆඩවටශන, රළජය අකය ශළ 

ශඳෞද්ගලික අකය වම්බන්ධ කරශගන නල ආශයෝජන අලවහථළ 

තුළින් ක්රියළත්මක කිරීමට අශේක්තයතය0 එශමන්ම රජශේ ඉදිරි 

වකලේධන වෆසුම් යටිත ඳශසුකම් වකලේධනය ශමන්ම ඳවුල් 

ඒකකල ආේිකකය ශගොඩ නෆකවීම ශළ ඔවුන්ශ  ජීලශනෝඳළය 

වකලේධනය කිරීමද ඉක්ක කර ඇත0  

උතුර - නෆ ශෙනහිර වකලේධන අලයතළලන් තලදුරටත් වපුරළ 

ලීම වශළ වෆසුම් වකවහ කර ඇති අතර, එම අලයතළලන් පිළිබ 

තක්ශවේරුලක්ද - need assessment - සිදු කර ඇත0 එශමන්ම නල 

රැකියළ අලවහථළ උත්ඳළදනය වශළ රජය අශනකුත් වකලේධන 

357 358 

[ගරු ඩ වහ ශද්ලළනන්දළ මශතළ] 
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ඳළේහලකරුලන් වමෙ ඒකළබද්ධල ධීලර ලරළයන් ඇතුළු ධීලර 

කේමළන්ත වකලේධනය, කිතය ආේිකක කළඳ - Agriculture 

Technoparks and Mega Zones- පිහිටුවීම, වකචළරක ක්ශේත්රශේ 

රැකියළ බිහි කිරීම, ්රශද්ශේ ඇති වහලළභළවික වම්ඳත් උඳශයෝගි 

කර රැකියළ අලවහථළ බිහි කිරීම වශළ වෆසුම් වකවහ කර ඇති 

අතර, ඉන් වමශරක් ශඳෞද්ගලික අකය වශ රජය මන්න් 

ක්රියළත්මක ශකශේ0  

ඉශත වශන් කෂ රැකියළ උත්ඳළදන වෆසුම්ලට අමතරල 

ජළතික ශයොවුන් ශවේනළකකය, තරුණ ශවේලළ වභළල, ලිත්තීය පුහුණු 

අධිකළරිය, කුඩළ ලයළඳළර වකලේධන අකය වම්බන්ධීකරණශයන් 

උතුර නෆ ශෙනහිර තරුණ වකලේධනය වශළ විශේ ලෆඩ 

පිළිශලෂක් ක්රියළත්මක ශලනලළ0  

රජය විසින් ජළතික ශයොවුන් ශවේනළකකය මන්න් නල ලෆඩ 

පිළිශලෂක් ශවට ජළතික තරුණ වකලේධන ලෆඩවටශන ආරම්භ 

කර ඇති අතර එහි මලික අරමුණ ලන්ශන් තරුණයන්ශ  

නළයකත්ල ගුණළකග, ශෆකියළ ශළ කුවතළ ලේධනය වශ 

ලයලවළයකත්ල කුවතළ ලේධනය කිරීමයි0 ඒ තුළින් රැකියළ 

උත්ඳළදනය ලෆඩිදියුණු කර විරැකියළල තුරන් කිරීම වශළ වෆසුම් 

ක්රියළත්මක ශකශරනලළ0  

ශමම ලෆඩවටශන ජළතික ශයොවුන් ශවේනළකකය, ජළතික ශිය 

භට බකළය, අධයළඳන අමළතයළකය, නිපුණතළ ශළ ලිත්තීය පුහුණු 

අමළතයළකය ඒකළබද්ධල සිදු කරනු බනලළ0  ඒ වශළ ඳළවල් ශෆර 

යන තරුණ තරුණියන් බලළශගන ඔවුන් වවිබ ගෆන්වීශමන් 

ඳසුල රැකියළ ශලශෂ ශඳොෂ ඳදනම් කරගත් ලිත්තීය පුහුණු 

ආයතන වශ ලයළඳළර ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරනු බනලළ0 

පුහුණු කළය තුෂ ඔවුනට මළසිකල රු03,000/-ක දිමනළලක් බළ 

ශදන අතර, ලිත්තීය පුහුණුල වශළ ලන වියදම රජය විසින් දරනු 

බනලළ0 පුහුණුලට අමතරල ශමම තරුණ තරුණියන් ශද්ය ය ශළ 

විශද්ය ය රැකියළ අලවහථළ ශලත ශයොමු ශකශරනලළ0  

ශමම ලෆඩවටශන වශළ 2016 අය ලෆශයන් රුපියල් මිලියන 

3,000ක් ශලන් කර ඇති අතර, උතුරු නෆ ශෙනහිර ඳෂළත්ල 

තරුණ තරුණියන් 1,500ක් වම්බන්ධ කර ගනු බනලළ0 බන 

ලවශේදී ශමම ලෆඩවටශන වශළ තරුණ තරුණියන් 4,000ක් 

බලළ ගෆනීමට ශයෝජිතයි0  

උතුරු නෆ ශෙනහිර ්රශද්ල තරුණ තරුණියන්ශ  

ශෆකියළලන්  ලේධනය කිරීම වශ ඔවුන් වමළජ ශවේලළ කටයුතුල 

ශයදවීම වශළ  ජළතික තරුණ ශවේලළ වභළල මන්න් ඳශත වශන් 

ලෆඩවටශන් ක්රියළත්මක කරනු බනලළ0  

ශයෞලන වමළජ පිහිටුවීම: ග්රළමීය මේටශම් ලයව අවුරුදු 13 - 

25ත් අතර තරුණ තරුණියන්ශ  වළමළජිකත්ලශයන් ඳශත වශන් 

ශව උතුරු නෆ ශෙනහිර ග්රළම ශවේලළ ලවම් 2,002ක ශයෞලන 

වමළජ 2,003ක් ක්රියළත්මක කරනු බනලළ0   

ත්රිකුණළමය දිවහත්රික්කශේ ශයෞලන වමළජ වකඛ්යළල 251යි, 

වළමළජික වකඛ්යළ ල 9,139යි0 මඩකපුල දිවහත්රික්කශේ ශයෞලන 

වමළජ  වකඛ්යළල 368යි, වළමළජික වකඛ්යළල 16,322යි0 අම්ඳළර 

දිවහත්රික්කශේ ශයෞලන වමළජ වකඛ්යළල 474යි, වළමළජික වකඛ්යළල 

18,250යි0 ලවුනියළල දිවහත්රික්කශේ ශයෞලන වමළජ වකඛ්යළල 94යි, 

වළමළජික වකඛ්යළල 3,934යි0 මන්නළරම දිවහත්රික්කශේ ශයෞලන 

වමළජ වකඛ්යළල 171යි, වළමළජික වකඛ්යළල 7,197යි0 කිලිශනොච්චිය 

දිවහත්රික්කශේ ශයෞලන වමළජ වකඛ්යළල 89යි, වළමළජික වකඛ්යළල 

3,847යි0  මුතිේ දිවහත්රික්කශේ ශයෞලන වමළජ වකඛ්යළල 130යි, 

වළමළජික වකඛ්යළල 5,089යි0  යළඳනය දිවහත්රික්කශේ ශයෞලන වමළජ 

වකඛ්යළල 426යි, වළමළජික වකඛ්යළල 12,844යි0 ඒ අනුල මුළු 

ශයෞලන වමළජ වකඛ්යළල 2003යි, මුළු වළමළජික වකඛ්යළල 76,622යි0  

රැකියළ ශලශෂ ශඳොෂ ලෆඩවටශන යටශත් ලිත්තීය 

මළේශගෝඳශද්නය ශළ රැකියළ බෆකකු වකලේධනය, තුරුණු රම 

ක්ති ්රජළ වකලේධනය ආදී ලෆඩවටශන් ක්රියළත්මක කරයි0 ඒ 

ලළශ ම ්රජළ ලයළඳිති ක්රියළත්මක කරනු බනලළ0 උතුරු, 

නෆ ශෙනහිර ශයොවුන් ඳළේලිශම්න්තු මන්ත්රීලරුන්ශ  මෆදිශත්වීම 

මත ශයෞලන වමළජ මන්න් 2015 ලේශේදී ්රජළ ලයළඳිති 158ක් 

ක්රියළත්මක කර ඇති අතර, රජය ශලන් කෂ මුද රුපියල් මිලියන 

1508කි0  ්රජළ දළයකත්ලය රුපියල් මිලියන 10කි0 ලයළඳිතිශේ මුළු 

ලටිනළකම රුපියල් මිලියන 2508කි0 එම ලෆඩවටශන ශම් ලවශේ 

දීද ක්රියළත්මක ශේ0  

ගරු කථළනළයකතුමනි, ශයොවුන් ඳළේලිශම්න්තුල තුළින්         

ශ්රී කකළශේ තරුණ ්රජළලට ශද්ඳළන නළයකත්ලය පිළිබ 

අලශබෝධයක් බළදීම තුෂ ්රජළතන්ත්රලළදී ඳළන ක්රම පිළිබ 

්රළශයෝගික අත්දෆකීමක් බළගෆනීමට අලවහථළලක් වවළ දීම ශළ 

රළජය ්රතිඳත්ති වෆසුම්කරණශේදී තරුණ තරුණියන්ශ  අදශවහ, 

ශයෝජනළ ඉදිරිඳත් කිරීමට අලවහථළයලන් පුළුල් කිරීම තුළින් 

තරුණ ්රජළල වකලේධනයට දළයක කර ගෆනීමටත්, විවිධත්ලශයන් 

යුතු තරුණ ්රජළල "වකලළදශයන් වකහිියයළලට"  නෆමෆති වම්මුතිලළදී 

ශද්ඳළන වකවහකිතියකට හුරු කිරීම තුළින් ජළතික 

ඒකළබද්ධතළල තශවුරු කිරීම වශළ  ්රශේයක් ශඳුන්ලළ දීමටත් 

අඳ ක්රියළ කරනලළ0  

විශේශයන්ම උතුරු නෆ ශෙනහිර ඳෂළත්ල ශයොවුන් 

ඳළේලිශම්න්තු මන්ත්රීලරුන් 34ශදශනක් දෆනට ඉන්නලළ0 ඒ ලළශ ම 

කුඩළ ලයළඳළර වකලේධන අකය විසින් උතුරු නෆ ශෙනහිර තරුණ 

ලයලවළයකයින් 1,200 ශදනකු 2016 ලවර තුෂදී වහලයක 

ලයලවළයකත්ල කටයුතු වශළ ශයොමු කරමින් ඳලතින අතර රළජය 

බෆකකු ශළ ලළණිජ බෆකකු මන්න් තරුණ ලයලවළය වකලේධනයට ණය 

ශයෝජනළ ක්රම රළශියක් ඉදිරිඳත් කර ක්රියළත්මක කරමින් 

ඳලතිනලළ0  

දෆනට උතුරු ඳෂළත තුෂ පිහිටුලළ ඇති ලිත්තීය පුහුණු ආයතන 

වකඛ්යළල මළ කියන්නම්0 ලිත්තීය පුහුණු අධිකළරිශේ පුහුණු 

මධයවහථළන 28ක් තිශබනලළ, වළගර විහලවිදයළ 1ක් තිශබනලළ, 

ජළතික තරුණ ශවේලළ වභළශේ මධයවහථළන 3ක් තිශබනලළ, ජළතික 

ආධුනිකත්ල පුහුණු ආයතන 10ක් තිශබනලළ, කළේමික විදයළ 3ක් 

තිශබනලළ, උවවහ තළක්ණ ආයතන 1ක් තිශබනලළ0 ශම් අනුල 

දෆනට ලිත්තීය පුහුණු ආයතන 46ක් උතුරු ඳෂළත තුෂ පිහිටුලළ 

ඇති අතර, විශේශයන්ම කිළිශනොච්චිශේ ඉතළ නුදුශේදී විලිත 

කිරීමට නියමිත ජළතික ලිත්තීය පුහුණු ආයතනය ජේමන් රජශේ 

ආධළර යටශත් නිම ශලමින් ඳලතිනලළ0 එහි ඇති කරන ශමෝටේ රථ 

තළක්ණය පිළිබ අකය වහලයක රැකියළ වශළ ලඩළත් විභලතළලක් 

ඇති අකයකි0  

එශමන්ම වශජ දක්තළ වහිතල යම් ලිත්තියක නියෆලී සිටින 

ශිල්පීන්ශ  ශෆකියළලන් වශළ ලිත්තීය පුහුණු වශතිකයක් බළ 

දීශම් ලෆඩවටශනක් ශශලත් ශඳර දෆනුම ඳසු ඇගයීශම් ක්රමශේදය - 

RPL -  ලිත්තීය පුහුණු අකය තුෂ දෆනටමත් ක්රියළත්මක ලනලළ0 

මීට අමතරල ජළතික ආධුනිකත්ල පුහුණු ආයතනය ශරශළ ලිත්තීය 

පුහුණුල වම්බන්ධල ්රළශයෝගික දෆනුම බළ දීම පිණිව විවිධ 

ආයතනලට සිසුන්  ශයොමු ශකශරනලළ0 මීට අමතරල නිපුණතළ ශළ 

ලිත්තීය පුහුණු අමළතයළකශේ නිපුණතළ වකලේධන ලෆඩවටශන 

යටශත් පිහිටුලමින් ඳලතින skills sector councils මන්න් දෆනට 

රම ශලශෂ ශඳොශෂේ රමය වශළ ඇති ඉල්ලුම ශළ වෆඳයුම 

වම්බන්ධල වකඥළ බළ ශදනලළ0   

ඒ අනුල තරුණ තරුණියන්  පුහුණුල වශළ ශයොමු  කෂ යුතු 

අක ශමොනලළද යන්න පිළිබ අලශබෝධයක් ෆශබන අතර, 

කේමළන්ත අකය තුෂ  එම අක අදළෂ ආයතනය වමෙ රළජය - 

359 360 



ඳළේලිශම්න්තුල 

ශඳෞද්ගලික ශවුල්කළරීත්ලය යටශත් ඳළඅමළළ ආරම්භශලමින් 

ඳලතිනලළ0 එමන්න් ද  තරුණ තරුණියන්ට නල රැකියළ කරළ 

්රශේ වීශම් අලකළ ෆබී තිශබනලළ0 ලිත්තීය පුහුණු ආයතනය 

යටශත් ඳලතින ශිල්පීය ඳළඅමළළ අලවන් ව ඳසුල එම ඳළඅමළළ  

ශෆදර සිසුන් වශළ වහලයක රැකියළ ආරම්භ කිරීම අරමුණු කරමින් 

අලය උඳකරණ කේට ශනොමි ශේ බළදීමත්, වහලයක රැකියළ 

ආරම්භ කිරීමට රුචිකත්ලයක් දක්ලන සිසුන්ට  මයමය ආධළර 

බළ ගෆනීමටත් ඳශසුකම් වෆඳයීමක් සිදු කරනලළ0 ශමම අකය තුෂ 

රැකියළ අලවහථළ බළ දීම  ඔවුන් අත්ඳත් කර ශගන ඇති නිපුණතළ 

මේටම අනුල තීරණය ශලනලළ0 එශමන්ම රජශේ ආයතනලට 

බලළ ගෆනීශම් ඳටිඳළටිය  ශළ බලළ ගෆනීශම් විභළග ශරශළ රජශේ 

ශවේලයට බලළ  ගෆනීමටත් තීරණය  ශලනලළ0   

පුනරුත්ථළඳනය කරන ද එල්ටීටීඊ  වළමළජිකයින්  වශළ 

ජීලශනෝඳළය වකලේධනය කිරීම  වශළ වශනදළයි ණය බළ දීශම් 

ලෆඩවටශනක් කකළ බෆකකුල, මශජන බෆකකුල, ශ්රී කකළ ඉතිරි 

කිරීශම්  බෆකකුල, ්රළශද්ය ය වකලේධන බෆකකුල වමෙ ක්රියළත්මක 

කරන ද  අතර, එහි ශදලෆනි අදියර ක්රියළත්මක කිරීම වශළ 

අමළතය මණ්ඩ අනුමෆතිය දෆනටමත් ෆබී තිශබනලළ0 එය 

ක්රියළත්මක කිරීමට අදළෂ  බෆකකු වමෙ වළකච්ඡළ  කරමින් සිටිනලළ0  

එශමන්ම ්රතිවකවහකරණ ශළ බන්ධනළගළර කටයුතු  

අමළතයළකය මන්න් ඳසු ගිය කළල ඳෆලති ගෆටුම්කළරි 

තත්ත්ලයට මුහුණ දී වහලළමියළ අහිමි වීශමන් කළන්තළලන් මලික ව 

ඳවුල්  ශළ  පුනරුත්ථළඳනය කර වමළජ ගත කෂ පුද්ගයින්  වශළ 

ඔවුන්ශ   වමළජ ආේිකක තත්ත්ලය ඉශෂ නෆකවීමට  2015 අය 

ලෆය ශයෝජනළ මන්න් රුපියල් මිලියන 1205ක් ශලන් කර 

තිශබනලළ0 ඒ යටශත් එක් ඳවුකට රුපියල් ක්යක් ලටිනළ  

ලයළඳිතියක් බෆගින්  ඳවුල්  12015කට  ලයිඳිති ශදුන්ලළ දීමට 

කටයුතු කර තිශබනලළ0 ශම් යටශත් කිතයකේම, වත්ලඳළන, සුළු 

කේමළන්ත ශළ විවිධ ශවේලළ අකයන්හි ආදළයම් උත්ඳළදන අලවහථළ 

බිහි කරමින් සිටිනලළ0  

ශමම ලෆඩ පිළිශලෂ ඉදිරි ලේලදීද අඛ්ණ්ඩල ක්රියළත්මක 

ශකොට ඔවුන්ශ  වමළජ,  ආේිකක මේටම වහථළලර කිරීමට ශළ ඉශෂ 

නෆකවීමට කටයුතු කරනලළ0 උතුර ශළ නෆශගනහිර ඳෂළත්ල 

ලෆන්දඹු ශළ ගිශමුලික  කළන්තළලන් උශදවළ  ඔවුන්ශ  

ජීලශනෝඳළය ඳශසුකම් ලෆඩි දියුණු කිරී ම ශලනුශලන් ඳශත වශන්  

ආකළරයට  විශේ ලයළඳිති  ක්රියළත්මක කරනු බනලළ0 

කිලිශනොච්චි දිවහත්රික්කශේ  කරච්චි ්රළශද්ය ය ශල්කම්  

ශකොේඅළවශේ ලෆන්දඹු ශළ ගිශමලික කළන්තළලන් උශදවළ කටයුතු 

කිරීම වශළ ජළතික මධයවහථළනයක් පිහිටුලළ තිශබනලළ0  ශමම 

මධයවහථළනය යටශත් කළන්තළලන්ශ  ජීලශනෝඳළය වකලේධන 

ලෆඩවටශන්, ලයලවළයකත්ල ලෆඩවටශන්, නිපුණතළ ලේධනය 

කිරීශම් ලෆඩවටශන් ක්රියළත්මක කිරීම වශළ  ශම් ලනවිටත් ලෆඩ 

පිළිශලෂක් වකවහ කර තිශබනලළ0  

ශ්රී කකළ කළන්තළ කළේයළකය යටශත් ක්රියළත්මක කරන බන 

ලෆන්දඹු ශළ  ගිශ මුලික  කළන්තළලන් ආේිකක ලශයන් වවිබ 

ගෆන්වීම යටශත්  ඔවුන්ශ  ජීලශනෝඳළය  ඳශසුකම් ලෆඩිදියුණු 

කිරීම  උශදවළ  2015 ලේශේදී විශේ  ලයළඳිතියක් යටශත් 

රුපියල් මිලියන  50ක් ශයොදලමින්  ලෆන්දඹු ශළ ගිශ මුලික  

කළන්තළලන් 2008 ශදශනකු ආේිකක ලශයන්  වවි බ ගෆන්වීම 

සිදු කර තිශබනලළ0 

ශ්රී කකළ කළන්තළ කළේයළකය 2016 ලේය තුෂ ඳශත වශන් 

ලයළඳිතින් උතුර ශළ නෆශගනහිර ඳෂළත් තුෂ ක්රියළත්මක කරමින් 

තිශබනලළ0  

එශවේම, තලදුරටත් ශමම ්රශද්යන්හි ලෆන්දඹු ශළ ගිශ මලික 

කළන්තළලන්ශ  ජීලශනෝඳළය වකලේධනය වශළ වකවහ කර ඇති 

ලයළඳිති ශයෝජනළල වශළ ශද්ය ය ශළ විශද්ය ය ්රදළනයන් බළ 

ශදන ආයතන වමෙ වළකච්ඡළ ලටයක් ඳලත්ලළ ඇති අතර, 

ඔවුන්ශ  වශශයෝගිත්ලය බළ ගෆනීමට වෆසුම් කර තිශබනලළ0  

ඒ අනුල නෆශගනහිර ඳෂළශත් යුදමය තත්ත්ලය ශශේතුශලන් 

ලෆන්දඹු ශළ ගිශ මලික තත්ත්ලයට ඳත් ව කළන්තළලන් වවිබ 

ගෆන්වීම වශළ ඉන්දියළනු රජය යටශත් ක්රියළත්මක ලන Self 

Employed Women’s Association - SEWA - විශේශයන් 

කටයුතු කරයි0 ශම් යටශත් ශතෝරළ ගත් ලෆන්දඹු ශළ ගිශ මලික 

කළන්තළලන් පුහුණු කර වහලයකරැකියළ උඳකරණ බළ දී තිශබනලළ0 

එශවේම, ලෆන්දඹු ශළ ගිශ මලික කළන්තළලන් ශලනුශලන් "වහලයක 

රැකියළල නියුතු කළන්තළලන්ශ  වමුඳකළර වමිතිය" ශම් ලන විට 

වහථළපිත කර තිශබනලළ0 ශමම ලයළඳිතිය අම්ඳළර දිවහත්රික්කශේද 

ක්රියළත්මක ශකශරනලළ0 ශමම ලයළඳිතිය උතුරු ඳෂළශත් ද ඇරමම 

වශළ රුපියල් මිලියන 200ක් ලෆය කිරීමට එකෙතළල ඳෂ කර 

තිශබනලළ0  

එශවේම, ජීලශනෝඳළය වකලේධන ලෆඩවටශන් ක්රියළත්මක කිරීම 

වශළ ජළතික ඒකළබද්ධ වකහිියයළ කළේයළය - ONOR -, 

ඕවහශේලියළනු මශ ශකොමවළරිවහ කළේයළය ශළ එක්වත් ජළතීන්ශ  

ජනගශන අරමුද යන ආයතන දළයකත්ලය දෆක්වීම වශළ 

එකෙතළලන් ඳෂ කර තිශබනලළ0  

2016 ලවර වශළ ජළතික ්රතිඳත්ති ශළ ආේිකක කටයුතු 

අමළතයළකශයන් උතුර ශළ නෆශගනහිර ඳෂළත්ල යටිත 

ඳශසුකම් වශ ජීලශනෝඳළය වකලේධන ඳශසුකම් වශළ විමධයගත 

අය ලෆශයන් රුපියල් මිලියන 465ක්ද, ග්රළම ශවේලළ ලවමක් වශළ 

රුපියල් මිලියනය බෆගින් රුපියල් මිලියන 1,849ක්ද බළ දී 

තිශබනලළ0 

අලවළන ලශයන් උතුර ශළ නෆශගනහිර ඳෂළත් ශළ වම්බන්ධ 

සියලුම රජශේ ආයතන, ඳෂළත් වභළ, වහශේච්ඡළ වකවිධළන, රළජය 

ශනොලන වකවිධළන වශ ජළතයන්තර රළජය ශනොලන වකවිධළන විසින් 
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[ගරු නිශරෝන් ශඳශේරළ මශතළ] 

ලෆඩව ශන 

2015 වලන් 

කරනු ෆබූ 

ප්රතිඳළදන 

(රු.මිලි.  

2016 වලන් 

කරනු ෆබූ 

ප්රතිඳළදන  

(රු.මිලි.  

1. යුදමය තත්ත්ලය ශශේතුශලන් ලෆන්දඹු, 
ගිශ මලික කළන්තළලන් වශළ 
වහලයකරැකියළ ලයළඳිති ආධළර බළ දීම 
යටශත් උතුර ශළ නෆශගනහිර ඳෂළත්ල 
දිවහත්රික්ක අටක ්රළශද්ය ය ශල්කම් 
ශකොේඅළව 99ක ගිශ මලික කළන්තළලන් 
321ක් වශළ දින සියය විශේ ලයළඳිතිය 
යටශත් ආධළර බළ දී ඇත 

10 - 

2. ඳශු වම්ඳත් ලෆඩවටශන 0.3 0.152 

3. ආදළයම් උත්ඳළදන මළේග වශළ 
ශඳඹවීම ලෆඩවටශන 

0.9125 0.252 

4. විශද්ගත ලන කළන්තළලන් වශළ 
විකල්ඳ ආදළයම් උත්ඳළදන ලෆඩවටශන 

0.4269 0.10 

5. ශිල්පීය පුහුණු ලෆඩවටශන 0.3 0.40 

6. දිරිය දතට වවිය ධීලර කළන්තළ 
ලෆඩවටශන 

0.625 0.25 

7. වහත්රී-පුරු වමළජභළවීය හිකවනය 
ලෆෂෆක්වීශම් ලෆඩවටශන 

0.15 0.475 

8. කළන්තළ රැකලරණ මධයවහථළන තුනක් 
යළඳනය, මඩකපුල වශ මුතිවු 
දිවහත්රික්කල ක්රියළත්මක ශකශේ 

38.00 - 
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උතුර ශළ නෆශගනහිර ඳෂළත්ල ජන ජීවිතය වශ ආේිකකය 

නකලළලීමට විවිධ ලෆඩවටශන් ක්රියළත්මක කරන බලද සිහිඳත් කෂ 

යුතුයි0  

ඒ ලළශ ම 2016 අය ලෆය යටශත් උතුරු නෆ ශෙනහිර ්රශද් 

වශළ රුපියල් මිලියන 156,706ක් ශලන් කර ඇත0 එශමන්ම ගරු 

අග්රළමළතයතුමළ ජඳළන නි වකචළරශේදී උතුරු නෆශෙනහිර ඇතුළු 

ශ්රී කකළ වකලේධනය අරමුණු කර ගත් ජළතයන්තර ආධළර 

කණ්ඩළයම්ල වම්මන්ත්රණයක් ශයෝජනළ ව අතර, අතිගරු 

ජනළධිඳතිතුමළශ  ජඳළන වකචළරශයන් අනතුරුල ඒ පිළිබල ගරු 

ඳළේලිශම්න්තුලට ්රගතිය ඉදිරිඳත් කරනු ඇත0  වහතුතියි0 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඩ වහ ශද්ලළනන්දළ මෆතිතුමළ0 

 
ගරු ඩග්වහ වද්ලළනන්දළ මශතළ 
(ரண்தைறகு டக்பஸ் மரணந்ர) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகப தற அகச்சர் அர்கலக்கும் தகப 

இரஜரங்க அகச்சர் அர்கலக்கும் து க்கள் சரர்தரக 

ன்நறகத் தரறறத்துக்தகரள்கறன்மநன்.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීෂෙට, අමළතයළක නිශේදන0 නගර වෆසුම් ශළ ජ වම්ඳළදන 

අමළතය ගරු රවුසහ ශකීම් මෆතිතුමළ0 

 
ශළනි ව ජ ඳවිත්රළගළර ුත්වැලෆයායළල: නගර 

වෆසුම් ශළ ජ වම්ඳළදන ුමළතයතුමළවග් 

ප්රකළය 
மசகடந் லர் சுத்றகரறப்தை றகனத் 

றமெத்ம் : கத் றட்டறடல் ற்றும் 

லர்ங்கல் அகச்சரறன் கூற்று 
 REPAIR OF DAMAGED WATER INTAKES: 

STATEMENT BY MINISTER OF CITY PLANNING 

AND WATER SUPPLY   

 
ගරු රවුසහ ශකීම් මශතළ (නගර වෆසුම්  ශළ ජ වම්ඳළදන 

ුමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு நவுப் யகலம் - கத் றட்டறடல் ற்றும் 

லர்ங்கல் அகச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  

Water Supply) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Hon. Speaker, I am compelled to make this Statement 

in view of some unsubstantiated social media reports 

relating to a pending shutdown of the Ambatale Intake. In 

my opinion, it is very irresponsible reporting. As a matter 

of fact, I thought I should clarify some of the details so 

that there will not be a panic situation arising over the 

already stretched-out disaster position that we all are 

faced with.       

Mr. Speaker, as a result of the unusually heavy 

rainfall and the flood situation during the last few days, 

many of our water intakes have been damaged and filled 

with mud and silt. In addition, power supply interruptions 

and the landslide situation have also caused disruptions to 

the water supply.  

In order to overcome the situation, we have cleaned 

and repaired most of the intakes and where necessary, 

obtained the assistance of the Sri Lanka Navy for the 

cleaning operations. Further, diesel-operated generators 

have been utilized to maintain a minimum supply. 

Actions have been taken to provide temporary storage 

tanks and to supply water through bowsers to hospitals, 

other essential institutions and the camps provided for 

displaced persons.  

All our Regional Offices and the Provincial and 

Regional Support Centres are coordinating with the 

relevant disaster management offices, district secretariats 

and divisional secretariats to maintain water supply to 

essential areas and to ensure at least the minimum water 

supply needs.  

In order to maintain the safety of water supply, the 

National Water Supply and Drainage Board has increased 

the level of residual chlorine in the systems and also 

strengthened the Water Quality Surveillance Mechanism 

by deploying chemists and other staff to the relevant 

points.  

The National Water Supply and Drainage Board is 

constantly coordinating with the Department of Irrigation 

and Mahaweli Authority of Sri Lanka in order to 

minimize the water levels in the rivers and reservoirs so 

that Response Plans could be initiated. Further, 

maintenance and repair gangs have been mobilized in 

order to face any expected emergency situation.  

Mr. Speaker, when it comes to water levels in the 

Kelani River, sometimes people mistake the 

measurement of the Department of Irrigation taken at 

Nagalagam Street with the water levels in Ambatale, 

where the intake is at a higher elevation.  

Sir, now I would like to place before the House the 

rectification efforts we have taken in this situation.    

1) Western Province: 
 

Due to flood water rising in the Kelani River, the 

Ambatale New Intake had to be kept under careful 

observation for the past few days. Only if the water level 

reaches 23 feet, we may be compelled to completely shut 

it down. Since of yesterday, we have seen a steady 

decrease of water level and it has gone down to 19 feet 

and 11 inches by early morning today. We have also kept 

the necessary water pumps on standby to pump out water 

seeping into the pump house and the Navy‟s assistance in 

this regard must be appreciated. Due to the natural 

phenomenon of the sea level increase during the two days 
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before Poya and the two days after Poya and the sea level 

reaching the peak during the Poya Day, we are closely 

monitoring the high tide that is being reported. Last 

morning, there was a 0.4-metre rise in the sea level 

observed between 3.00 a.m. and 4.00 a.m. It is reported 

that tomorrow being a Poya Day, it may rise up to 0.5 

metres. In such a situation, discharge of water from the 

river will slow down and the water level rising could be 

observed. With the receding flood levels, we can 

confidently say that it will not reach the critical 23 feet, 

which will necessitate any shutdown of the Ambatale  

New Intake.  

We must also assure consumers that there is no truth 

to the rumour that the Kelani River water had been 

severely polluted with oil. We have been constantly 

checking water for impurities and we can guarantee the 

quality of the water that has been treated and supplied to 

the consumers.   

In the Avissawella Intake, pumps were submerged 

since yesterday. Due to receding water levels, the 

situation will be rectified today.  

There is no issue in Kethhena WTP and Kandana 

WTP located along the Kalu Ganga. Hence, there is 

uninterrupted water supply to Kalutara and Panadura.  

In the Western North Region, the following situations 

have arisen due to flooding. 

i) In Divulapitiya, all three intake boreholes are 

damaged and the NWSDB is unable to provide 

water to about 1,000 connections.  

ii) In Raddolugama, CEB power line and the 

transformer is damaged. The NWSDB is 

managing with great difficulty using generators. 

The affected areas are Raddolugama and a part of 

BOI Zone. 

iii) In Gampaha, the intake access roads are 

submerged. The NWSDB is operating the intake 

for eight hours per day with great difficulty. The 

affected areas are Nittambuwa and Kalagedihena.   

Mr. Speaker, since my Statement also deals with the 

rectification efforts we have taken in other provinces in 

this emergency situation, it is quite lengthy and I thought 

I would table* it to be included in toto in Hansard and 

also circulate it to the press in the Gallery so that it will be 

reported properly.  
 

*වභළවම්වය මත තබන ද ප්රකළවේ ඉතිරි වකො ව: 
*சதரதேடத்றல் கக்கப்தட்ட உகறன் ஞ்சற தகுற:: 

*Rest of the Statement tabled: 

2) Central Province: 
 

In the Central Province the Nillambe 500mm diameter treated water 

pipe line is at high risk due to road damages. If there is a breakdown 
Daulagala and Hiddaula Towns will be affected. NWSDB is collecting 

500mm pipes for new pipe line in case of a failure.  

In Akurana, the distribution pipe was damaged due to A9 Road slip. 
Action is taken to rectify the pipe line today itself.  

In Gampola, Araththana, Balagolla the river intakes are blocked 

due to floating material during high floods. When flood level recedes, 
intakes are cleaned and pumping shall recommence.  
 

3) North-Western Province: 

In the North-Western Province, following issues were observed. 

i) In Giriulla, electrical panels are under water and there is no 

pumping at present. This will be rectified today.  

ii) In Nattandiya, five tube wells are under water. Three days of 

dry weather necessary to rectify the situation. There are 2,000 
connections affected in Nattandiya and NWSDB is providing 

bowser supply at present.  

iii) In Pannala, 200mm PVC pumping main was damaged. 376 

connections were affected due to the pipe damage. NWSDB 

will rectify the pipe line today.  

4) North-Central Province:  

In the North-Central Province, Eppawala water supply is disrupted 
due to the collapse of Eppawala Wewa Bund. It will take about a week 

for Mahaweli Authority to rectify the bund. Three bowsers are engaged 

to provide water to consumers.  
 

5) Northern Province: 

In the Northern Province, no water supply interruptions reported 

from Jaffna, Kilinochchi, Mullaitivu, Vavuniya and Mannar. 

 

6) Sabaragamuwa Province: 

In Ratnapura District, supply has been interrupted to Kiriella area 
due to flooding of the intake borehole and interruption to power supply. 

The blocked intake in Balangoda was cleaned and disrupted power 

supply was restored on 17th and water supply situation is normal now.  

Water supply to Kegalle area had been restored and water is 

supplied to all the consumers. In Mawanella area, the supply has been 

restored, except in the Hemmathagama Zone which is still paralysed 
due to blocking of the intake and damages to water lines. Even the Navy 

divers could not reach the intake due to very high flow. Water supply 

has been restored in Rambukkana area after cleaning the intake at 
Hiriwaddunna at Maha Oya.  

Water supply in Ruwanwella area was disrupted on 16th and 17th 

due to the blocking of the intake. Intake-well was cleaned with the help 
of Sri Lanka Navy and supply was restored from 17th evening. 

Damaged water line across Anguruwella Bridge as a result of heavy 

flooding was repaired on 18th morning. The gravity intake in Dehiovita 
is blocked from mud and silt and only a curtailed supply is provided to 

the areas. It is not possible to reach the intake due to landslide in the 

Dehiowita -Deraniyagala Road. Even the well used to supplement the 
supply is covered with mud and silt.  

Water supply is being provided from today morning to the nine 

temporary camps sheltering the displaced persons from the Aranayake 
landslide. Water is provided through temporary tanks and bowsers. 

NWSDB is coordinating with the District Secretariat and a  NWSDB 

officer is stationed full-time at the help desk.  

7) Eastern Province: 

In Pulmoddai, the blocked intake was cleaned and the disrupted 
power supply was restored from 17th. The Neeplapola Intake of the 

Muttur Water Supply is not accessible due to flood and is operated 

using diesel generators. Sri Lanka Navy support was obtained to 
transport diesel to the intake and supply is maintained continuously.  
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8) Uva Province: 

Water supply to Mahiyangana area was interrupted on 16th due to 

floods and consequent damages to the pump. Water supply has been 

restored on 17th by replacing with a new pump while temporary supply 
was maintained to hospital and other institutions by bowsers.  

 

9) Southern Province; 

The blocked intake pipes in Wakwella Old Intake of Galle water 

supply was cleaned and the damaged pipeline across three flooded 
bridges were restored. Water supply to Galle is continuing without 

curtailment.       

 
ගරු දිවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 
නෆඟී සිටිවේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දිශන්හ ගුණලේධන මන්ත්රීතුමනි,  ශමම විය වම්බන්ධල 

තලත් අමළතයළක නිශේදන  ශදකක් තිශබනලළ0 ඒලළ අලවන් වුණළම 

ඔබතුමළට කථළ කරන්න අලවහථළල බළ ශදන්නම්0   

ගරු මුදල් අමළතයතුමළ, කථළ කරන්න0 

 
ආඳදළ කෂමනළකරණය වශළ මුදල් ලෆය 

කිරීම්: මුදල් ුමළතයතුමළවග් ප්රකළය 
 அணர்த் முகரகத்துத்துக்கரகப் தம் 

தசனறடல் : றற அகச்சரறன் கூற்று 

SPENDING OF MONEY ON DISASTER 

MANAGEMENT : STATEMENT BY MINISTER OF 

FINANCE  

 
ගරු රවි කරුණළනළයක මශතළ (මුදල් ුමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு ற கமெரரக்க - றற அகச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  

වහතුතියි, ගරු කථළනළයකතුමනි0 

අද රශේ ඇතිවී තිශබන ලයවනය වශ ආඳදළ තත්ත්ලය ගෆන 

ශනොශයක් ්රකළ කර තිශබනලළ0 ඒ වම්බන්ධශයන් ගරු 

ජනළධිඳතිතුමළ ඊශේ දිනශේ රශේ ජනතළල ආමන්ත්රණය කෂළ0 

ගරු අගමෆතිතුමළත් ඒ වම්බන්ධශයන් ්රකළයක් කර තිශබන 

නිවළ, ඳළේලිශම්න්තුශේදී ශමලෆනි ්රකළයක් කෂ යුතුයි කියළ මළ 

හිතුලළ0 

ගරු අගමෆතිතුමළ අද උදවන මට නිේශද් කෂළ, සුළු වශ 

මධය ඳරිමළණශේ ලයළඳළරිකයන්ට ්රහනයක් ඇති ශලළ තිශබන 

නිවළ, ඒ අය යථළ තත්ත්ලයට ඳත් කරන්න කටයුතු කරන්න 

අලයයි කියළ0 නළයයම් ඇති ශලළ තිශබන තෆන්ල, ඒ අයශ  

ජීවිත යථළ තත්ත්ලයට ශගන එන්නට පුළුලන් ලෆඩ කටයුතු 

ශෆකිතරම් ඉක්මනට කරන්නය කියන කළරණයත් කිේලළ0  

කළේ වශ ය තකරණ වම්බන්ධශයන් ශ්රී කකළ රක්ණ 

වකවහථළලට වශ ශලනත් රක්ණ ශකොම්ඳෆනිලට claims 

ශබොශශොමයක් එන්න ඳටන් අරශගන තිශබනලළ0 නිලළව 

්රතිවකවහකරණය කිරීම වශළ ශනොශයක් ශනොශයක් ආකළරශේ 

්රහන ඉදිරිඳත් ශලළ තිශබනලළ0 නෆලත ඳදිකචි කිරීම 

වම්බන්ධශයනුත් යම් අදශවහ ඇවිල්ළ තිශබනලළ0  

ශම් වම්බන්ධශයන් මට කියන්න අලය ලන්ශන් ශමයයි0 ඊශේ 

''දිලයින'' පුලත් ඳතට විමල් වීරලක මෆතිතුමළ ්රකළයක් කර 

තිබුණළ, අගමෆතිතුමළශ  කළේ එකට  රුපියල් මිලියන 600ක් 

වියදම් කරන ශකොට, ආඳදළ කෂමනළකරණය ශලනුශලන් රුපියල් 

මිලියන 150යි වියදම් කරන්ශන් කියළ0 ශමලෆනි අවතය ්රකළ 

කිරීම නිවළ, අපි ඇත්ත තත්ත්ලය රශේ ජනතළලට  ශඳන්ලන්න 

අලයයි කියළ මළ හිතුලළ0  

ඊශේ වලව ශයශමළර ලන විට ජනළධිඳතිතුමළශ  වශ 

අගමෆතිතුමළශ  නිේශද් තුළින්, මුදල් අමළතයළකශයන් රුපියල් 

මිලියන 1,588ක් ශම් වශළ වියදම් කර තිශබනලළ0 ඒ විතරක් 

ශනොශලයි, ශම් අලවහථළල ලන විට ඒ වශළ අලය මුදල් ්රමළණය 

කිසිශවේත්ම අඩු කරන්ශන් නෆතිල බළ ශදන්න කියළ අඳට 

නිේශද් කර තිශබනලළ0 ඒ නිවළ ශමලෆනි ශබොරු ්රකළ කරමින්, 

ජනතළල ශනොමෙ යලන ්රකළ කිරීම රටට අලය ලන්ශන් නෆශෆ0 

අඳ සියලුම ඇමතිලරුන්ට කියනලළ, කරුණළකර තමන්ශ  

අමළතයළකය තුළින් යම් වියදමක් කරන්න අලය නම්, ආඳදළ 

කෂමනළකරණ අමළතයළකය ශරශළ එම කටයුත්ත කරන්නය 

කියළ0 ශනොශයක් ආකළරශයන් වියදම් කරන්ශන් නෆතිල, ආඳදළ 

කෂමනළකරණ අමළතයළකය තුළින් ශමලෆනි කටයුතු කිරීම ලඩළ 

ශයෝගයයි කියන ශද් අගමෆතිතුමළ අද උදවනත් මට මතක් කෂළ0 

සියලු ශදනළටම කළරුණිකල මළ කියන්ශන්, වියදම් දරන්න අලය 

නම්, ආඳදළ කෂමනළකරණ අමළතයළකය මුල් කර ශගන, ඒ 

අලවරය තුළින් කිරීමට ශෆකියළල තිශබන බලයි0  

ඒ ලළශ ම, ශම් අලවහථළශේදී ශනොශයක් රටලල් ඳරිතයළගයන් 

කිරීමට අශඳන් ඉල්ලීමක් කර තිශබනලළ0 ශම් වම්බන්ධශයන් 

පිටරටලලින් භළණ්ඩ ආනයනය කරන අලවහථළශේදී, මුදල් 

අමළතයළකශේ ශල්කම්තුමළට ඒ භළණ්ඩ විවහතර ඉදිරිඳත් කෂළ 

නම්, බදු රහිතල ආනයනය කරන්න ජනළධිඳතිතුමළත්, 

අගමෆතිතුමළත් අලවර බළ දී තිශබනලළය කියන කළරණය මළ ශම් 

අලවහථළශේ ඳළේලිශම්න්තුශේදී ්රකළ කරන්න කෆමෆතියි0    

ආණ්ඩු ඳක්ශේ මෆති ඇමතිලරු ශලන්න පුළුලන්, විඳක්ශේ 

මන්ත්රීලරු ශලන්න පුළුලන්, ඉතළම බරඳතෂ ්රහනයක් තිශබන ශම් 

අලවහථළශේදී සියලු ශදනළම ඒකරළශි ශලළ පුළුලන් තරම් 

ජනතළලට වශන බළ ශදන්න කියළ මම කළරුණිකල ඔබ 

සියලුශදනළශගන්ම ඉල්ළ සිටිනලළ0 අපි දෆන් මුදල් අමළතයළකශේ 

hotline එකක් ඉදිරිඳත් කරළ තිශබනලළ0 ඒ විතරක් ශනොශලයි, 

මුදල් ශදන්න අලය නම් DST account එකක් විලිත කරළ 

තිශබනලළ0 ඒ බෆකකු අකකය අද ඳ0ල01000ට ්රකළ කරන්නම්0 

ශබොශශොම වහතුතියි0 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශශොයි0 මීෂෙට, ගරු අනුර ප්රියදේන යළඳළ මෆතිතුමළ0 
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ඳළේලිශම්න්තුල 

ුලතෆන් වලන්  වශන වෆසීම : ආඳදළ 
කෂමනළකරණ ුමළතයතුමළවග් ප්රකළය 
இடம்ததர்ந்மரமெக்கரண றரம் 

ங்கல்: அணர்த் முகரகத்து 

அகச்சரறன் கூற்று 
 PROVISION OF RELIEF TO THE DISPLACED : 

STATEMENT BY MINISTER OF DISASTER 

MANAGEMENT  
 

ගරු ුනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ (ආඳදළ කෂමනළකරණ 

ුමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர - அணர்த் 

முகரகத்து அகச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of Disaster 

Management) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, අද අශේ රශේ ඉතළම දරුණු ගකලතුර 

තත්ත්ලයක් ලළේතළ ශලළ තිශබනලළ0 ඉතළම වෆශකවින් කියනලළ 

නම්, ආඳදළ කෂමනළකරණ අමළතයළකය යටශත් අඳට දෆනට ෆබී 

තිශබන ශතොරතුරු අනුල බඳමට ක් ව ්රළශද්ය ය ශල්කම් 

ශකොේඅළව ගණන 219ක් ශලනලළ0 ඳවුල් වකඛ්යළල 98,075ක් 

ශෆටියට ලළේතළ ශලළ තිශබනලළ0 වළමළජිකයන් ගණන 414,677ක් 

ශෆටියට තමයි වශන් ලන්ශන්0 මරණ වකඛ්යළල 43කුත්, තුලළ ව 

පුද්ගයන් වකඛ්යළල 28කුත් බල තමයි අඳට දෆනට ෆබී තිශබන 

ශතොරුතුරු අනුල ශඳනී යන්ශන්0 ශම්ලළ දිශනන් දින ශලනවහ 

ශලනලළ, ගරු කථළනළයකතුමනි0 ඒ ලළශ ම දෂ ලශයන් පේණ 

නිලළව ශළනි 286කුත්, අේධ නිලළව ශළනි 3,057කුත් දෆනට අඳට 

ලළේතළ ශලළ තිශබනලළ0 ආරක්තයත වහථළන 594ක් අපි දෆනට 

නඩත්තු කරනලළ0 ආරක්තයත වහථළනල රැඳී සිටින ඳවුල් වකඛ්යළල 

61,382ක්0 වළමළජිකයින් ඉන්නලළ, 3,06,773ක්0  

ශම් ආඳදළ තත්ත්ලය කළරණළ ශදකකට ශබශදනලළ0 එකක් 

තමයි කකළශේ සිදු වුණු දෆලෆන්තම නළය යම අරණළයක 

්රශද්ශේ සිදු වුණළ0 ඒ නළය යම තලමත් වක්රියයි0 යුද ශමුදළල වශ 

අශනකුත් වශන කණ්ඩළයම් තලමත් ඒ ්රශද් නිරීක්ණය 

කරමින් අලය කටයුතු කරනලළ0 ඒ ලළශ ම අපි ඉදිරි දින 

කිහිඳශේදීත් ලෆසි බළශඳොශරොත්තු ශලනලළ0 ඊශේ දලශවේදීත් 

කෆණි ග ශේ ඉශෂ ජ ධළරළ ්රශද්යට මිලිමීටර 120කට ලෆඩි 

ලේළඳතනයක් ෆබී තිශබනලළ0 ඒ නිවළ අද වලව ලන විට ඳශෂ 

ශකොටශවේ ජ මේටම තලත් ලෆඩි ශලයි කියන එක තමයි අඳශ  

බළශඳොශරොත්තුල0 අලපීඩන තත්ත්ලශේ අලවළන භළගශේ තමයි 

අපි දෆන් ඉන්ශන්0 ඒ අලපීඩන තත්ත්ලය මත ඉදිරි දින කිහිඳශේදීත් 

ලෆසි බළශඳොශරොත්තු ශලනලළ0 ශම්ක තමයි කළගුණ විදයළ 

ශදඳළේතශම්න්තුශේ ලළේතළල0  

මුදල් අමළතයළකය, ජනළධිඳතිතුමළ, අගමෆතිතුමළ, ත්රිවිධ ශමුදළල 

ඇතුළු සියලු ශදනළම දෆලෆන්ත ලශයන් අඳට උදවු කෂළ0 ඒ සියලු 

ශදනළටම අපි වහතුතිලන්ත ශලනලළ0 

මුදල් අමළතයළකය අලය මුදල් ්රමළණය සීමළලකින් ශතොරල 

බළ ගන්න කියළ අඳට උඳශදවහ දීළ තිශබනලළ0 ඒ අනුල අපි ඒ 

කටයුතු කරශගන යනලළ0  

ඇත්ත ලශයන්ම ඳක් විඳක් සියලුම මන්ත්රීතුමන්ළ අඳට 

උදවු කරනලළ0 ඒ අනුල විශේශයන්ම ඊශේ විශද් කටයුතු 

අමළතයතුමළ සියලුම තළනළඳතිතුමන්ළ දෆනුලත් ශකරුලළ0 වමශර 

අලයතළ වපුරළදීමට ඔවුන් එකෙ වුණළ0 අද දලශවේ මමත්, සුසිල් 

ශ්රේමජයන්ත ඇමතිතුමළත්, ලජිර අශරලේධන ඇමතිතුමළත් 

කඩුශල වශ ශකොශොන්නළල ්රශද්යට ගිහිල්ළ ඒ ්රශද්ල 

වශන තත්ත්ලයන් නිරීක්ණය කරළ, වශන කටයුතු තලත් 

ශේගලත් කරන්න කිේලළ0  

විළ පිරිවක් හිටියළ, ගක ලතුරට ශකොටු ශලළ0 අඳට මුලින්ම 

අලය වුශණ් ඒ අය ඉලත් කර ගන්න0 ඒ ඉලත් කර ගෆනීම වශළ 

ශබෝේටු 150කට ලෆඩි ්රමළණයක් අඳට ශයොදන්න සිදු වුණළ0 ඒ 

අනුල දෆන් විළ ්රමළණයක් අපි ආරක්තයත වහථළනලට 

ශගනෆල්ළ ඉලරයි0 ඒ වුණත් තලමත් ශකොටවක් ඉන්නලළ, වහථළන 

දළළ එන්ශන් නෆති0 ඒ වශළ ඊශේ රළත්රිශේ ඉළ ගුලන් ශමුදළල 

විශේතයත ශමශශයුමක් ආරම්භ ශකරුලළ, ඒ අය ශගශනන්න0 අදත් 

ඒ ශමශශයුම වළේථකයි0  

අපි ඉතළමත් ඕනකමින් සියලු ශදනළශගන්ම ඉල්ළ සිටිනලළ, 

කරුණළකර නිශලවහ අත් ශෆරළ ආරක්තයත වහථළනලට එන්න 

කියළ0 ශමොකද ලතුර ්රමළණය ලෆඩි ශලන නිවළ0 ශම් ලතුර 

ඉක්මනින් බහිනලළ කියළ කළටලත් කියන්න බෆශෆ0 විශේශයන් 

ඊශේ අගමෆතිතුමළත්, ජනළධිඳතිතුමළත් ්රකළ ශකරුලළ, ඒ ශගලල් 

වශළ අලය ආරක්ක ලෆඩ පිළිශලෂක් ශයොදනලළ කියළ0 ඒ 

අනුල කිසි ශකශනකුට භය ශලන්න ශදයක් නෆශෆ0 ඒ අනුල අපි 

ශකශවේ ශශෝ ශම් සියලු ශදනළටම දිගු කළලීන වශ ශකටි කළලීන 

ලශයන් බළ දිය යුතු සියලු ශද්ලල් බළ ශදන්නත් ක්රියළ 

කරනලළ0  

මුදල් අමළතයළකය මුල් ශලළ රක්ණ ක්රමයක් ආරම්භ 

ශකරුලළ, රක්ණ භළර අරමුද වශළ0 ඳෂමුලෆනි ලතළලට,  

මරණයක් සිදු වුශණොත් රුපියල් ක්යකුත්, අේධ නිලළව 

කෆඩීමක් ශශෝ පේණ නිලළව ශළනියකට රුපියල් ක්ශේ ඉළ 

රුපියල් ක් 25ක් ශදන ලෆඩ පිළිශලෂකුත් ක්රියළත්මක ශලනලළ0 

ඒ වශළ දෆනටත් අඳට රක්ණ භළර අරමුදශන් යම් මුදල් 

්රමළණයක් ශලනත් කටයුතු වශළ ෆබිළ තිශබනලළ0 ඒ නිවළ ශම් 

සියලු ශදනළශගන්ම ෆශබන වශළය පිළිබල අපි ශම් අලවහථළශේ 

වහතුතිය ්රකළ කරනලළ, මුළු රජයම එකට එකතු ශලළ,  

සියල්ම එකට කරන්න වශළය දීම ගෆන0 ශබොශශොම වහතුතියි0 

 
ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගරු ඇමතිතුමනි, මට ්රහනයක් අශන්න අලවරයක් ශදන්න0 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අලවරයක් ශදන්නම්0 

 
ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ආඳදළලට ක් ව රළජය ශවේලශේ අයටත් ඒ ආකළරශයන්ම 

ලන්දි ශදනලළද? 

 
ගරු ුනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ඒ ආකළරශයන්ම ශදනලළ, ගරු මන්ත්රීතුමළ0  

 
ගරු ලළසුවද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்தைறகு ரசும ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශදන්න බෆශෆ කියළ ති ශබනලළ0 

369 370 



2016  මෆයි  20  

ගරු ුනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ 
(ரண்தைறகு அத தறரறர்ண ரப்தர) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

නෆශෆ, නෆශෆ0 නල රක්ණ ක්රමය අනුල රළජය ශවේලකයළ 

ශේලළ, මුදල් තිශබන ශකනළ ශේලළ, දුේඳත් ශකනළ ශේලළ 

සියල්න්ටම එක වමළන විධියට ශගවීම තමයි බළශඳොශරොත්තුල0 

 

ගරු දිවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 

නෆඟී සිටිවේය. 
ழுந்ரர். 

rose. 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශයෝජනළ පිළිබ දෆනුම් දීශමන් ඳසුල 

ඔබතුමළට අලවහථළල ශදන්නම්0 ශයෝජනළ පිළිබ දෆනුම් දීම, ගරු 

ක්හමන් කිරිඇල් වභළනළයකතුමළ0 

 

ඳළර්ලිවම්න්තුවේ ක යුතු 
தரரலன்ந அலுல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I move,  

"That the proceedings on Item No. 1 of Public Business appearing 

on the Order Paper be exempted at this day's sitting from the 

provisions of the Stading Order No.23 of the Parliament."  
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்றுக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දිශන්හ ගුණලේධන මශතළ0 

 

ගරු දිවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, ඔබතුමළශ  අලවරය ඳරිදි, මළ විශේ 

කළරණයක් වශන් කරන්න කෆමෆතියි0 ශම් ලන විට ඇති වී 

තිශබන ගක ලතුර ශළ ශළනිකර තත්ත්ලය පිළිබල ගරු 

අමළතයතුමන්ළ ්රකළ කෂළ0 ඒ ්රකළ ශශොයි0 අද තිශබන ගක 

ලතුර තත්ත්ලය යටශත්, ජීවිත නෆති වීම්, නිලළවලට ශළනි සිදුවීම්, 

විවිධ ශලශෂ ලයළඳළරලට ශළනි සිදුවීම්, ශඩ ශරෝග ඳෆතිරීම 

ඇති වී තිශබනලළ0 ඒ ලළශ ම එදිශනදළ දරුලන්  ඳළවල් කරළ ශගන 

යළම නතර වී තිශබනලළ0 දෆනටමත් කකළශේ බෆකකු රළශියක් ලශළ 

තිශබනලළ, ලතුරට යට වීම නිවළ0 ශම් ලළශ  වකකීේණ තත්ත්ලයක් 

ඇති වී තිශබන නිවළත්, ශම් ජළතික ආඳදළලක් නිවළත් ශම් පිළිබල 

විශේ විලළදයක්,  -ශම්ක කරුණු රළශියක් ඉදිරිඳත් කරන්න 

පුළුලන් වළකච්ඡළලක්0- බළ ශදන්න කියළ මළ ගරු 

අගමෆතිතුමළශගන් ඉල්නලළ0 ඔබතුමළශ  එකෙතළශලන් එන 

වතිශේ  දලවක  ඳළේලිශම්න්තුල රැවහ ශලළ ශම් ගෆන වළකච්ඡළ 

කරනලළ නම් ශශොයි කියළ මළ හිතනලළ0 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, මධයළශහන 12000ට රැවහලන ඳළේලිශම්න්තු 

කටයුතු පිළිබ කළරක වභළශේදී ශම් ගෆන තීරණයක් ගන්න 

පුළුලන්, රජය එකෙ නම්0 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ  
(ரண்தைறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, මළ විශේශයන් ශයෝජනළ කරන්ශන් 

ගරු ආඳදළ කෂමනළකරණ ඇමතිතුමළශගන් ලළේතළලක් අරශගන, 

ඒක ඳදනම් කරශගන ක්රියළ කරන්නයි0  

ගරු දිශන්හ ගුණලේධන මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමන්ළ ශඳොල් 

ගශන්ශන් නෆති නම් ශම්ලළ ශලන්ශන් නෆශෆ0  
 

ගරු වජිවැ වප්රේමදළව මශතළ (නිලළව ශළ ඉදිකිරීම් 

ුමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம - வீடகப்தை ற்றும் 

றர்ரத்துகந அகச்சரா்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and 

Construction) 

ගරු කථළනළයකතුමනි,- 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු වජිත් ශ්රේමදළව ඇමතිතුමනි, නිලළව වම්බන්ධශයන් 

ඔබතුමළට ඳෆශෆදිලි කිරීමක් අලයයි කිේලළ ශන්ද? 
 

ගරු වජිවැ වප්රේමදළව මශතළ 
(ரண்தைறகு சஜறத் தறமரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, මළ ශම් උත්තරීතර වභළශේ සියලු 
ශදනළටම ඳෆශෆදිලි කරන්න කෆමෆතියි,  සිදු වුණු මශළ ලයවනය 
තුළින් විඳතට ඳත් සියලු ජනතළලට අපි වශන වවන බල0 අේධ 
නිලළව ශළනි, පේණ නිලළව ශළනි සිදුවී තිශබන සියලු ශදනළටත්,  
රළජය ශවේලකයන් ලළශ ම රළජය ශවේලක ශනොලන අයශගනුත් 
විඳතට ඳත්වලන් සියලු ශදනළටත් තරළතිරම ශනොබළ  යළි නිලළව 
ශගොඩ නෙළ ගන්නට වශන වවනලළ0 නළය යම්ලට ඳත් වුණු 
්රශද්ල පුද්ගයන්ට විකල්ඳ ඉඩම් බළ දීළ ඒ ඉඩම්ල නිලළව 
තනළ ගන්නට අශේ රජයත් නිලළව ශළ ඉදිකිරීම් අමළතයළකයත් 
පේණ ක්තිය බළ ශදනලළ0 රළජය ශවේලකයන්, රළජය ශනොලන 
ශවේලකයින් කියළ අපි ශලනවහකම් කරන්ශන් නෆශෆ0 ඳසු ගිය 
කළශේ නම් විවිධ චක්රශල්ඛ්නලට යට ශලළ විවිධ පුද්ගයින්ට 
වශන බළ දුන්නළ; විවිධ පුද්ගයන්ට වශන අහිමි කෂළ0 අපි අද 
විඳතට ඳත් වුණු ජනතළල වකන්ශන් එක මළති භූමිශේ 
පුරලෆසියන් ශෆටියටයි0 එශශම නෆතිල රළජය ශවේලකයින්, රළජය 
ශනොලන ශවේලකයින් කියළ කේඳළදු කරන්ශන් නෆශෆ0 ඒලළ සිද්ධ 
වුශණ් ඳසු ගිය කළ ලකලළනුශේ0  

විශේශයන්ම නිලළව ශළ ඉදිකිරීම් අමළතයළකය, ආඳදළ 
කෂමනළකරණ අමළතයළකයත් වමෙ අත්ලෆල් බෆ ශගන නිලළව 
්රහනශයන් පීඩළ විියන සියලුම ශදනළට බළ දිය යුතු වශන අබ 
මල් ශේණුලකින්ලත්  ඳළුදු කරන්ශන් නෆතිල, ඳසු ගිය කළශේ 
සිද්ධ වුණු කේඳළදුවීම් කරන්ශන් නෆතිල, ශේදයකින් ශතොරල බළ 
ශදනලළයි කියළ මළ ්රකළ කරනලළ0 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශශොයි0 ශබොශශොම වහතුතියි ගරු ඇමතිතුමනි0  

මීෂෙට, ගරු සුජීල ශවේනසිකශ රළජය අමළතයතුමළ0  
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ඳළේලිශම්න්තුල 

ගරු සුජීල වවේනසිංශ මශතළ (ජළතයන්තර වලවෂ රළජය 

ුමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு சுஜல மசணசறங்க - சர்மச ர்த்க இரஜரங்க  

அகச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 

International Trade) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, වජිත් ශ්රේමදළව මෆතිතුමළ කිේල 

ආකළරයට අපි අද උශද් ඒ වම්බන්ධශයන් වළකච්ඡළ කරන්න 

රැවහවීමක් ඳෆලෆත්වලළ0 එහිදී  ශළනියට ඳත් ව සියලු නිශලවහ -

නීතයනුකභළලශයන් ශතොරල අනලවරශයන් ඳදිකචි නිශලවහ ඳලළ- 

නෆලත පිළිවකර කරන්නත්, ඒලළට ශගවීම් කරන්නත් තීන්දු කෂළ0 

දිශන්හ ගුණලේධන මෆතිතුමළශ  ඒකළබද්ධ විඳක්ශයන් ඒ පීඩළ 

විියන ජනතළල වම්බන්ධශයන් විලළද කරන එක ශශොයි0 නමුත්, 

විලළද කරළ ශම් ජනතළලට වශන බළ ශදන්න බෆශෆ0 අපි 

ඒකළබද්ධ විඳක්ශයන් ඉල්ළ සිටින්ශන්, එම ජනතළලට වශන 

ශදන ක්රියළලලියට ඇවිල්ළ ශඳොඩකඩක් බෆශෆළ උදවු කරන්න 

කියළයි0 [බළධළ කිරීම්] 

 
ගරු දිවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අපි උදවු කරනලළ0 [බළධළ කිරීම්] 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශශොයි0 අපි ඒක ශත්රුම් ගන්නම්0 ගරු දිශන්හ ගුණලේධන 

මන්ත්රීතුමනි, අපි ඒ ගෆන වළකච්ඡළ කරළ තීරණයක් ගනිමු0 [බළධළ 

කිරීම්] 

 
ගරු දිවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථළනළයකතුමනි, මට ලචනයක්, ශදකක් කියන්න 

ශදන්න0 ශම් සුජීල ශවේනසිකශ රළජය ඇමතිතුමළ කියනලළ, අඳට 

බෆශෆළ ලෆඩ කරන්න කියළ0 අඳට කළශ ලත් ආරළධනළ ඕන 

නෆශෆ0 අපි ගම්ල බෆශෆළ ලෆඩ කෂළ, රජශේ නිධළරින් එන්න 

ඉවහශවල්ළ0 [බළධළ කිරීම්] 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශශොයි0 අපි තීරණයක් ගනිමු0 

 
ගරු දිවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම විශේශයන් රජයට -[බළධළ කිරීම්] ශඳොඩකඩක් ඉන්න0 

රජයට අමතක වුණළ -[බළධළ කිරීම්] රජශේ ඇමතිලරු ගණනළලක් 

්රකළ -[බළධළ කිරීම්]ශඳොඩකඩක් ඉන්න0 ඇයි, ශම් ක ගශන්ශන්? 

[බළධළ කිරීම්] 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශශොයි0 කරුණළකර ලළඩි ශලන්න ගරු මන්ත්රීතුමළ0 [බළධළ 

කිරීම්] කරුණළකර ලළඩි ශලන්න0 ශශොයි0 අපි ඒක පිළිගත්තළ0 අපි 

දෆන් ඊෂෙ කටයුතුලට යමු0 [බළධළ කිරීම්] 

ගරු සුජීල ශවේනසිකශ රළජය ඇමතිතුමනි ලළඩි ශලන්න0 [බළධළ 

කිරීම්] ගරු දිශන්හ ගුණලේධන මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමළත් ලළඩි 

ශලන්න0 අපි වළකච්ඡළ කරළ දිනයක් ශයොදළ ගනිමු0 [බළධළ කිරීම්] 

ඔබතුමළත් ලළඩි ශලන්න0 [බළධළ කිරීම්] ලළඩි ශලන්න0 [බළධළ කිරීම්] 

ශශොයි0 ඊෂෙට ්රධළන කටයුතු ආරම්භශේදී ශයෝජනළ0  

 

ඳරිපූරක මුද : 2015 ලර්ය තුෂ 
ුවිනිහිකත ුලවහථළ ුරමුදලින් බළගවැ 

ුවැතිකළරම් මුද ිළයවීම 
குகநறப்தைத்தரகக: 2015இல் றர்தரர 

தசனறண றறத்றலிமெந்து ங்கப்தட்ட 

முற்தங்ககபத் லர்த்ல் 
SUPPLEMENTARY SUM : SETTLEMENT OF THE 

ADVANCE MADE FROM THE CONTINGENCIES 

FUND IN THE YEAR 2015 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, on behalf of the Minister of Finance, I move: 

"That a supplementary sum not exceeding Rupees Fifty Five 
Million (Rs. 55,000,000) be payable out of the Consolidated Fund 

of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, or from the 

proceeds of any loans obtained by the Government of the 
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the service of the 

Financial year beginning on 01st January 2016 and ending on 31st 
December 2016. 

On the services specified in the schedule hereto. 

(a) In settlement of the Advance Nos. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 and 11 

made from the Contingencies Fund in the financial year 2015. 

 

    Schedule 

Head 240 - Department of National Budget 

Programme 02  - Development Programme 
Project 03  - Accounting Assistance  

Total Expenditure    =  Rs. 55,000,000 
 

   (Rupees fifty five million only) 

(Cabinet approval signified) 
Vide Supplementary Estimate No.01 of 2016 presented on 24th 

March, 2016." 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වභළල එකෙද? 

 

ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்தைறகு உறுப்தறணர்கள்) 

 (Hon. Members) 

Aye! 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

"Ayes" have it. 
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்றுக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

373 374 



2016  මෆයි  20  

ගරු දිවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමළශ  point of Order එක ශමොකක්ද? 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

"Ayes" have it; it is over. 
 

ගරු දිවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Dinesh Gunawardena, before the point of Order, 

I want to clarify the situation. 

 

ගරු දිවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Speaker,- 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Can I explain this? 
 

ගරු දිවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Speaker, I am raising a point of Order on some 

other matter, which is urgent. 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Is it not on this matter? 
 

ගරු දිවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

No.    
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Then?  
 

ගරු දිවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

That is why I am raising a point of Order. You must 

listen.  

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay. 
 

ගරු දිවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I am raising this under Standing Order Nos. 78 and 84. 

ගරු කථළනළයකතුමනි, ඳසු ගිය බදළදළ ඳළේලිශම්න්තුශේදී ඳෆලෆති 

විලළදශේදී ශම් ඳළේලිශම්න්තුශේ ගරු මන්ත්රීලරශයකු ව 

මහින්දළනන්ද අලුත්ගමශ  මෆතිතුමළට ඳළේලිශම්න්තුශේ වහථළලර 

නිශයෝග ශදකක් කඩ කරමින් ඉතළම කෆත ලචන ඳළවිච්චි කරමින් 

ගරු අමළතය -[බළධළ කිරීම්] 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දිශන්හ ගුණලේධන මෆතිතුමළ කථළ කරන්න0 

 
ගරු දිවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු ශරින් ්රනළන්දු ඇමතිතුමළ ඳසු ගිය බදළදළ ගරු 

මහින්දළනන්ද අලුත්ගමශ  මන්ත්රීතුමළට කථළ කෂ ආකළරය 

පිළිබල අපි කනගළටු ශලනලළ0 ඳළේලිශම්න්තුශේ ඳළවිච්චි ශනොකෂ 

යුතු භයළනක, කනගළටුදළයක ලචන එතුමළ ඒ අලවහථළශේදී ඳළවිච්චි 

කෂළ0 මම ඒලළ repeat කරන්ශන් නෆශෆ0  

ගරු කථළනළයකතුමනි, ඔබතුමළට ශළ මන්ත්රීලරුන්ට එය යළිත් 

අශේ වීඩිශයෝ ඳට ශයන් අශන්න ලළශ ම බළ ගන්න පුළුලන්0 

වහථළලර නිශයෝග කඩ කරමින් ශම් ලළශ  ්රකළයන් කෂ 

ඇමතිලරශයක් ශේලළ, -[බළධළ කිරීම්] ඕවහශේලියළනු 

ඳළේලිශම්න්තු ශේ අගමෆතිතුමළටත් වභළශලන් පිට ශලන්න කියළ 

තිශබනලළ0  
 

ගරු මන්ත්රීලරවයක් 
(ரண்தைறகு உறுப்தறணர் எமெர்) 

(An Hon. Member) 

කවුද කියළ තිශබන්ශන්? 
 

ගරු දිවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒ රශේ කථළනළයකතුමළ0  

ගරු ශරින් ්රනළන්දු අමළතයතුමළ ඒ අලවහථළශේ ශෆසුරුණු ශළ 

ක්රියළ කෂ ආකළරය පිළිබල ශවොයළ බන්න කටයුතු කරන්න 

කියළ මම ඔබතුමළශගන් ඉල්ළ සිටිනලළ0  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දිශන්හ ගුණලේධන මෆතිතුමළ, මම ඒ කරුණ ගෆන 

අලධළනය ශයොමු කරළ තිශබනලළ0 ඒ ගෆන මම ඳරීක්ණයක් 

කරනලළ0 [බළධළ කිරීමක්] Then, Item No. 2. - Resolution under 

the Constitution. ගරු ව භළනළයකතුමළ0  
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, we are not moving Item No. 2. 
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ඳළේලිශම්න්තුල 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Are you not moving that? 

 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

No.  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Then, move the Adjournment. 

 
ගරු දිවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අකක 1? 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I moved Item No. 1. You were arguing with someone. 

- [Interruption.] 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Item No. 1 was moved and "Ayes" had it. 

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Yes, "Ayes" had it. ඒ ශයෝජනළල අලවන්0  
 
ගරු දිවන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்தைறகு  றமணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I call for a Division. -[Interruption.] 

 
ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The Hon. Leader of the House moved Item No. 1 and 

"Ayes" had it. That is over. - [Interruption.] On Item 1, I 

said, “ 'Ayes' have it”.  

 
ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Item 1 ඉලරයි0 
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Item 1 ඉලරයි0 So, please do not disturb me. -

[Interruption.] Now, it is over. -[Interruption.] No, we 

cannot have a Division now. 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශමතුමළ රණ්ඩු  ශලමින් හිටියළ0 ශමතුමළට ඇහුශණ් නෆශෆ0 You 
were fighting with us. - [Interruption.] 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

On Item No. 1, I said, " 'Ayes' have it". Then, before I 

move on to Item No. 2, Hon. Dinesh Gunawardena, you 

raised that other issue. - [Interruption.] No, we cannot. 

This is an issue we have already decided on. - 

[Interruption.] Let me explain this.  

ශම් කරුණ වම්බන්ධශයන් මම ඔබතුමන්ළට ඳශදළ 
ශදන්නම්0 ගරු දිශන්හ ගුණලේධන මන්ත්රීතුමළත්, 
වභළනළයකතුමළත් දෆන් ලළඩිශලන්න0 ඳසු ගිය 05ලෆනි දළ ශම් 
්රහනය ඇති වුණළට ඳවහශවේ ඒ ගෆන ශවොයන්න මම උගත්, 
බුද්ධිමත් මන්ත්රීලරුන්ශගන් වෆදුම්ත් කමිටුලක් ඳත් කෂළ0 ඒ 
කමිටුල මට කිේලළ, "ඒ අලවහථළශේදී යම්කිසි ලයළකභළලයක් ඇති 
වුණළ"ය කියළ0 එතෆනදී රජශේ වහථළලරය වුශණ්, "නෆශෆ0 ශම්ක ඒ 
විධියටම තිශබන්න ඕන"ය කියළයි0 නමුත් ශමතෆන 
ලයළකභළලයක් ඇතිශලළ තිශබනලළ නම් ශම් ගෆන නෆලත 
ඳරීක්ළ කර බළ ඒ අයශ  අදශවහ බළ ගන්න ඕනය කියළ අපි 
කල්ඳනළ කෂළ0 ඒ අනුල ඳසුල රජයත් නමයය ලී ශලළ ඒ  
අදශවහලට එකෙ වුණළ0 එතෆනදිත් ශයෝජනළ කශෂේ ශම් විධියට 
අපි වළකච්ඡළ කරළ ශම් ්රහනය විවළ ගනිමු කියළයි0 ශඳශේදළ 
ඳෆලෆත්වුණු ඳක් නළයකයින්ශ  රැවහවීශම්දී සියලුම ඳක් 
නළයකයින් වමෙ ශම් ගෆන අපි වළකච්ඡළ කෂළ0 ජනතළ විමුක්ති 
ශඳරමුණ, TNA ඇතුළු සියලුම ඳක් අපි කරපු ශයෝජනළලට 
එකෙ වුණළ0  

දිශන්හ ගුණලේධන මෆතිතුමළ ඒ ශයෝජනළල බළ කිේලළ, 
"මට ශම්කට තනියම තීරණයක් බළ ශදන්න බෆශෆ0 මම ඒ ගෆන 
බළ ඳසුල තීරණයක් කියන්නම්" කියළ0 ඊශේ උශද් ආඳසු 
මශ  කළමරයට ඇවිල්ළ එතුමළ කිේලළ, "ශම් ශයෝජනළල ශශොයි0 
ශම් ගෆන ්රහනයක් නෆශෆ0 එක්  ශකශනක් ශදශදශනක් ක ගශවි0 
ඒ වුණළට කමක් නෆශෆ0 ශම් ශයෝජනළල අනුමත කරන්න" කියළ0 
ශම් ශයෝජනළල පිළිබල දෆන් කථළ කරළ අලවළනයි0  ආඳසු ශම් 
ශයෝජනළලට බළධළ කරන්න එඳළ0 ජනතළල රලේටන්න එඳළ0 [බළධළ 
කිරීම්] 

So, Hon. Leader of the House, are you all not moving 

Item No. 2? 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

No, we are not moving that, Sir. 

 

කල්තෆබීම 
எத்றகப்தை 

ADJOURNMENT 
 

ගරු ක්හමන් කිරිඇල්  මශතළ  
(ரண்தைறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, "ඳළේලිශම්න්තුල දෆන් කල් තෆබිය 
යුතුය"යි මළ ශයෝජනළ කරනලළ0 

 

ප්රහනය වභළිමමු  කරන දී. 
றணர டுத்றம்தப்ததற்நது. 

Question proposed. 

377 378 
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ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Then, the  Adjournment Motion is to be moved by the 

Hon. Nihal Galappaththi. අද ශඳරලරු 11045ට ඳක් 
නළයකයින්ශ  රැවහවීමක් ඳලත්ලනලළ0 

 

 

සීමළවහිත ශම්බන්වතො  ත්ු ආයතනවේ නිහඳළදන 

වබදළශෆරීම 
கறுக்கப்தட்ட அம்தரந்மரட்கட உப்தை 

றறுணத்றன் உற்தத்ற றறமரகம் 
DISTRIBUTION OF PRODUCTION BY HAMBANTOTA SALT 

LIMITED  

 
[ප0භළ0 11032] 

 
ගරු නිශළල් ගප්ඳවැති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, අද දින වභළල කල් තබන අලවහථළශේදී 

කේමළන්ත ශළ ලළණිජ කටයුතු භළර ගරු අමළතයතුමළශ  අලධළනය 

ශයොමු කරවීම වශළ මළ ඳශත වශන් ශයෝජනළල ඉදිරිඳත් 

කරනලළ: 
 

"(අ)  සීමළවහිත ශම්බන්ශතොට ලුණු ආයතනය තුළින් එහි නිහඳළදිත සුද්ද 
කෂ ශළ ශනොකෂ ලුණු නි ශයෝජිතයන්ට, කේමළන්ත හිමියළට වශ 
ලයළඳළරිකයළට බළ දීමට ලේතමළනශේ කටයුතු කරන ආකළරය  
එතුමළ ශමම වභළලට ඳෆශෆදිලි කරන්ශන්ද?   

 (ආ)  උක්ත තුන් ශකොටවට අතීතශේ ශමන් වළධළරණ ශළ යුක්තිවශගත 
ශව ඔබ ආයතනය නිහඳළදනය කරන ලුණු මිදී ශගන බළධළලකින් 
ශතොරල ඒලළ අශෂවි කිරීමටත්, යලි නිහඳළදන කටයුත්තකට 
ශනොශගොවහ ඔවුන්ට සුද්ද කෂ ලුණු ඳමණක් ශතොග මිට බළ දීමට 
කටයුතු කරන්ශන්ද? 

(ඇ)  අයඩින් ලුණු නිහඳළදනය කිරීමට ඉන්දියළශලන් ආනයනය කරන 
මද්රලය සීමළ කර එය ශමහිම නිඳදවීමට කටයුතු කෂ යුතු බලත්, ලුණු 
බශළන ශඳොලිතීන් කලර නිහඳළදනය කරන අමු ද්රලය මෆද ශඳරදිගින් 
ශගන එනු ෆබලත්, එය ්රතිච්රීකරණයට ශයොමු කෂ ශෆකි ලන ශවේ 
කටයුතු කිරීමට ඔබතුමළ පියලර ගන්ශන්ද? (ඈ) ශනො එශවේ නම් මන්ද?" 

ගරු කථළනළයකතුමනි, ඳසු ගිය රජය යටශත් ශම්බන්ශතොට 

ලුණු ආයතනශේ ඳළනළධිකළරිය විසින් ඒ ලකලළනුල තුෂ 

නිහඳළදකයළට, ලයළඳළරිකයළට, ඒ ලළශ ම නිශයෝජිතයන්ට ශමොන 

ආකළරශයන් වෆකුලළද, ශමොන ආකළරශයන් කටයුතු කෂළද යන 

කළරණළ වම්බන්ධශයන් කිසිලක් ්රකළ කරන්න මම 

බළශඳොශරොත්තු ලන්ශන් නෆශෆ0 ඒ තරම්ම ඒ කටයුත්ත ඉතළමත්ම 

හිරිකිතයි0 ඒ ලළශ ම ශම් ආයතනය අත්තශනෝමතිකල ක්රියළත්මක 

වුණු වහලභළලයක් තිබුශණ්0 ඒ නිවළ ලේතමළන රජශයන් -යශඳළන 

ආණ්ඩුශලන්- මම විශේශයන්ම ඉල්ලීමක් කරනලළ0 

තමුන්නළන්ශවේළ ඒ ශගොල්න් කරපු ඒ ශනොවණ්ඩළ ලෆඩ 

කටයුතු කරන්ශන් නෆතිල නිශයෝජිතයළට, ඒ ලළශ ම 

කේමළන්තකරුලළට, ඒ ලළශ ම ලයළඳළරිකයළට වළධළරණ 

යුක්තිවශගත විධියට ඳක් ශේදයකින්, ජළති ශේදයකින් ශතොරල 

කටයුතු කරන  ශවත්, ඒ මිනිවහසුන්ශ  ජීලන ලිත්තිය, ඒ 

ලිත්තිශයන් යෆශඳන අයශ  ජීලන ලිත්තිය ඉතළමත්ම යශඳත් 

ආකළරශයන් කර ශගන යන්න විනිවිද ශඳශනන ආකළරශයන් 

කටයුතු කරන ශවත් මළ  විශේශයන්ම තමුන්නළන්ශවේළශගන් 

ඉල්ලීමක්කරනලළ0  

ලුණු නිශයෝජිතයන් - agentsළ - වම්බන්ධශයන් මළ 

ඳෂමුශලන්ම අලධළනය ශයොමු කරලන්න  ඕන0 ශම් ලුණු 

නිශයෝජිතයන්ට ආයතනය විසින් යම් ලුණු ්රමළණයක් බළ 

ශදනලළ0 එශවේ බළ දීළ ඒ අයශ  ලළශනලලින් ශශෝ නෆත්නම් ඒ 

ආයතනශේ ලළශනලලින් ඒ ආයතනශේම ශවේලකයන් දමළ අශෂවි 

කරළ ඒ බන ළභශයන් යම් ්රමළණයක් ඒ නිශයෝජිතයන්ට - 

agentsළට - බළ ශදනලළ0 ශම් ලුණු විවිධ ්රශද්ලට සීමළ 

කරළ,  පිට ශගන යන්න බළ ශදන්න බෆශෆයි කියළ ඒ අයට 

සීමළලන් ඳනලළ තිශබනලළ0 ඒක එතෆන තිශබන ක්රමශේදශේ 

්රහනයක් ලන්න පුළුලන්0 ඒ වම්බන්ධශයන් ශොකු ගෆටලුලක් 

එතෆන නෆශෆ0  

ගරු කථළනළයකතුමනි, නමුත් ශම් කේමළන්ත හිමියළට ශම් 

ලනශකොට ශොකු ගෆටලුලකට මුහුණ ශදන්න සිද්ධ ශලළ 
තිශබනලළ0 ශම් ආයතනය නිහඳළදනය කරන ක් ලුණු කිශෝලක් 

රුපියල් 40 ගණශන් තමයි අර agentට බළ ශදන්ශන්0 නමුත්, 

කේමළන්ත හිමියළට ඒ ්රමළණය බළ ශදන්ශන් නෆශෆ0 කේමළන්ත 
හිමියළට බළ ශදන්ශන්  සුද්ද ශනොකෂ ලුණු0 ඒ සුද්ද ශනොකෂ ලුණු 

බළ ශදන්ශන්ත් අන්න අර සුද්ද කෂ ලුණු ඳෆකේ එශක් 
ගණනටමයි0 ඒ කියන්ශන් රුපියල් 40ට0 රුපියල් 40ට බළ 

දුන්නළට ඳවහශවේ ඔවුන්ට ශම්ලළ සුද්ද කරන්න සිද්ධ ලනලළ0 ඒ 
වශළ යම් වියදමක් - cost - එකක් යනලළ0 ඒ ලළශ ම ශම් වශළ 

රමයත් යම් කිසි ්රමළණයක් ලෆය කරන්න ඕන0 ඒ ලළශ ම 

ක්යවීමකුත් ලනලළ0 එශශම ගත්තළට ඳවහශවේ ඒ අයට ශම් මුදට 
ලුණු කිශෝලක් අරශගන රුපියල් 60ට විකිණීමට ශෆකියළලක් 

නෆශෆ0 ඒ නිවළ ඔවුන්ට ශොකු ඳළඩුලක් සිද්ධ ලනලළ0 ඒ නිවළ මළ 
විශේශයන්ම ශමන්න ශම් ඉල්ලීම කරනලළ0  

වළමළනයශයන් ඒ කේමළන්තළළලක 10ක්, 15ක් ඳමණ ලෆඩ 
කරනලළ0 එලෆනි කේමළන්ත හිමියන් රළශියක් ඉන්නලළ0 ශම් 

කේමළන්ත හිමියන්ට ශම් විධියට අත්තශනෝමතිකල වකන නිවළ 

ඒ අයට ශම් කේමළන්තය ඉදිරියට කර ශගන යන්න බෆරිලනලළ0 ඒ 
නිවළ ශම් කේමළන්තශයන් යෆශඳන අයටත් ශොකු ගෆටලුලකට 

මුහුණ ශදන්න සිද්ධ ශලළ තිශබනලළ0 ඒ නිවළ ශම් රජශයන් මළ 
විශේශයන් ඉල්ලීමක් කරනලළ0 ශම් කේමළන්ත හිමියන්ට සුද්ද 

ශනොකෂ ලුණු සුද්ද කෂ ලුණුල මිටම ශදන්න එඳළ; ඒක 
අවළධළරණයි; අයුක්තිවශගතයි0 ඒ නිවළ සියයට 30කින් ශශෝ cost 

එක අඩු කරළ දෂ ලශයන් ලුණු කිශෝලක් රුපියල් 28කට 

ලළශ  බළ ශදනලළ නම්, රම වියදම් ආදී සියලුම වියදම් අඩු කර 
ශගන සුද්ද කෂ ලුණු කිශෝලක් ඳෆරණි මිටම විකුණන්න ඒ 

කේමළන්ත හිමියන්ට පුළුලන්කම ෆශබනලළ0 

වළමළනයශයන් ශල ශෂ ශඳොශෂේ ශුද්ධ කෂ ලුණු කිශෝ රෑම් 

එකක් විකුණන්ශන් රුපියල් 60ට0  ශුද්ධ කෂ ලුණු ඳෆකේ එකක් 
රුපියල් 40 ගණශන් වමශර  ලයළඳළරිකයන්ට බළ ශදන්ශන් නෆති 

වුණළට, එක්වත් ජළතික ඳක්යට හිතලත් කේමළන්ත හිමි වමශර 

ලයළඳළරිකයන්ට ඒ ගණනට බළ දීළ තිශබනලළ0 එතෆනදී 
තමන්ටත් ඒ මිට ලුණු බළ ශනොශදන්ශන් ඇයි කියළ වළමළනය 

ලයළඳළරිකයන් ඳළනළධිකළරිශයන් ්රහන කරනලළ0 
ඳළනළධිකළරිශයන් කියන්ශන්, "එයළළ අශේ ඳළක්තයකයන්0 ඒ 

නිවළ බළ ශදනලළ" කියළයි0 නමුත් එශශම කරන්න එඳළ0 ඒක 
අයුක්තිවශගතයි0 ශමොකද, ශම් කටයුතුල ශලනවක් 

බළශඳොශරොත්තුශලන් තමයි ශම් ශෆම ශකශනක්ම 

තමුන්නළන්ශවේළට ඡන්දය දීළ ශම් තෆන්ලට ඳත්කර ගත්ශත්0 ඒ 
නිවළ කළටත් වළධළරණ යුක්තිවශගත විධිශේ ක්රමශේදයක් තුෂ ඒ 

වළමළනය ලයළඳළරිකයන්ටත් ඒ අලවහථළල බළ ශදන්න කියළ මළ 
ඉල්ලීමක් කරනලළ0 එශශම නෆත්නම් ශුද්ධ ශනොකෂ ලුණු රුපියල් 

28 ගණශන් බළ දුන්ශනොන්, ඇත්ශතන්ම ඒක ඒ අයට ශොකු 
වශනයක්0 ඉදිරිශේදී ඒ විධියට කටයුතු කරන්න කියළ 

ඳළනළධිකළරියට උඳශදවහ ශදන්න කියළ මළ විශේශයන්ම විය 

භළර අමළතයලරයළශගන් ඉල්ලීමක් කරනලළ0  

ඊෂෙට ලයළඳළරිකයළටත් බරඳතෂ විධියටම ්රහන තිශබනලළ0 

තිබුණු ආණ්ඩුල අතීතශේදී ශම් වළමළනය ලයළඳළරිකයළටත් ලුණු 
මිදී ගන්න අලකළ වෆසුලළ0 එදළ ''ක් ලුණු'' ඳෆකේ එකක් 
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ඳළේලිශම්න්තුල 

රුපියල් 40ට ලඩළ අඩුයි0 එදළ ශුද්ධ කෂ ලුණු ලයළඳළරිකයන්ටත් 

බළදීමට කටයුතු කෂළ0 එශවේ බළදීමට කටයුතු කරපු නිවළ ඒ 
ලයළඳළරිකයළ - වළමළනය ජනතළල- ශම් ලුණු ඳෆකේ අරශගන 

එක්ශකෝ pushbike එශකන්, ත්රීවිල් එශකන්, නෆත්නම් බවහ එශකන් 
දිවහත්රික්කශේ ශෆමතෆනම, රශේ ශෆමතෆනම ගිහිල්ළ විකුණළ, 

නදනික ආදළයමක් ශවොයළ ශගන තමන්ශ  ඳවුල් නඩත්තු 

කරශගන ජීලත් වුණළ0 

නමුත් දෆන් ශම්බන්ශතොට ලුණු ශල්ලළශේ ඳළන අධිකළරිය 
විසින් ඒ තිබුණු තත්ත්ලය මුළුමනින්ම නතර කරළ තිශබනලළ0 ඒ 
ලයළඳළරික ජනතළලට, වළමළනය ජනතළලට ශුද්ධ කෂ ලුණු කිසිම 
ආකළරයකින් මිදී ගන්න අලකළ වවළ නෆශෆ0 ඒක 
අඳරළධයක්0 ඒක අයුක්තියක්; අවළධළරණයක්0 ඒ ශගොල්න්ට 
agentශගන් ලුණු ගන්නත් බෆශෆ0 ඒ  ශගොල්න්ට ඒ අය ශදන්ශන්ත් 
නෆශෆ0 ඒ නිවළ අද ශම් ලයළඳළරික ජනතළලශ  නදනික ජන 
ජීවිතයට බඳමක් ඇති ශලළ, ඒ අයශ  ඳවුල් ආරක්ළ කර 
ගෆනීශම් අලවහථළල මුළුමනින්ම අශශෝසි ශලළ තිශබනලළ0 ඒ නිවළ 
මළ ඉල්ලීමක් කරනලළ, කරුණළකර ශම් ආයතනය ශරශළ වළමළනය 
ලයළඳළරිකයළටත් ක් ලුණු ඳෆකේ එකක් රුපියල් 40 ගණශන් 
බළදීමට කටයුතු කරන්න කියළ0 එශශම වුශණොත් ඒ අයටත් 
වළධළරණයක් ඉහට ශලයි කියළ මළ විහලළව කරනලළ0  

දෆන් මශජන ශවෞඛ්ය ඳරීක්ක මශත්ලරු - PHIs- ශම් 
වළමළනය ලයළඳළරිකයන්ට කියනලළ, ශුද්ධ කෂ ලුණු ඳෆකේ 
අරශගනම විකුණන්න කියළ0 ඒ ශුද්ධ කෂ ලුණු ඳෆකේ වළමළනය 
ජනතළලට, වළමළනය ලයළඳළරිකයළට බළ ශදනලළ නම් විකුණන්න 
පුළුලන්කම තිශබනලළ0 නමුත් ශුද්ධ කෂ ලුණු ඳෆකේ ඒ අයට   
ශදන්ශන් නෆශෆ0 එශශම  ශදන්ශන් නෆති නිවළ, ඔවුන්ට විකිණීශම් 
ශෆකියළලක් නෆශෆ0 ඒ නිවළ මළ ඉල්ලීමක් කරනලළ, ඒ මශජන 
ශවෞඛ්ය ඳරීක්ක මශත්ලරුන්ශ  - PHIsළශ  - ඉල්ලීම අනුල 
ශුද්ධ කෂ ලුණු ඳෆකේම ඒ ලයළඳළරික ජනතළලට බළ දීළ, ඒ 
අයශ  කටයුතු ඉදිරියට කරශගන යන්න උදවු ලන්න කියළ0 ශම් 
වම්බන්ධශයන් ඇශදන්ශන් ඳෆශදන්ශන් නෆති, කල් යන්ශන් නෆති 
උත්තරයක් මිව අයුක්තිවශගත, අවළධළරණ උත්තරයක් අපි 
බළශඳොශරොත්තු ලන්ශන් නෆශෆ0 ශම් ආණ්ඩුල ශගශනන්න කටයුතු 
කරපු සිකශ, ශදමෂ, මුවහලිම්, බේගේ, මෆශල් කියන්නළ ව, ඳක් 
ශේදයකින්, ජළතිකත්ල ශේදයකින් ශතොර ජනතළල ශම් යශ ඳළන 
ආණ්ඩුශලන්, තමුන්නළන්ශවේළශගන් බළශඳොශරොත්තු ශලනලළ 
යුක්තිය වශ වළධළරණත්ලය0 ඒ නිවළ ඒ මිනිසුන්ශ  ජීවිත වෆඳලත් 
කරන්න, ඒ ජීවිත ඳලත්ලළශගන යන්න අලය කටයුතු කරන්න 
ඕන0 ඒ තිශබන අත්තශනෝමතික ක්රියළ කළඳය මුළුමනින් ශලනවහ 
කරළ, කළට කළටත් වළධළරණයක් ඉහට කරන විධිශේ ක්රියළ 
මළේගයක් ගෆනීමට ලුණු වකවහථළශේ ඳළන අධිකළරියට -
වභළඳතිලරයළ ඇතුළු අයට- නිශයෝගයක් නිකුත් කරන්න කියළ 
අමළතයලරයළශගන් විශේශයන් ඉල්ළ සිටිමින් මළ නිශඬ ශලනලළ0 
වහතුතියි0  

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මයිල්ලළගනම් තිකරළජළ මන්ත්රීතුමළ0   

 
ගරු මයිල්ලළගනම් තිකරළජළ මශතළ 
(ரண்தைறகு றல்ரகணம் றனகரஜர) 

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah) 

Sir, I second the  Motion.  
 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීෂෙට, ගරු ශමොශශොමඩක නලවි මන්ත්රීතුමළ0 

[11.42a.m.] 

 

ගරු වමොවශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்தைறகு முயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Thank you very much Hon. Speaker, for giving me 

this opportunity to speak on this Adjournment Motion on 

the salt industry - 

 

ගරු කථළනළයකතුමළ 
(ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  

ශම් අලවහථළශේ කවුරුන් ශශෝ ගරු මන්ත්රීලරශයක් මළවනය 

වශළ ගරු එඩකලඩක ගුණශවේකර මශතළශ  නම ශයෝජනළ කරන්න0 

 
ගරු ඒ.ඩී. වප්රේමදළව මශතළ (කර්මළන්ත ශළ ලළජ ජ ක යුතු 

රළජය ුමළතයතුමළ  
(ரண்தைறகு .டி. தறமரச - ககத்தரறல் ற்றும்  ரறத 
அலுல்கள் இரஜரங்க அகச்சர்) 

(The Hon. A.D. Premadasa - State Minister of Industry and 

Commerce) 

ගරු කථළනළයකතුමනි, "ගරු එඩකලඩක ගුණශවේකර මන්ත්රීතුමළ 

දෆන් මළවනය ගත යුතු ය" යි මළ ශයෝජනළ කරනලළ0  
 
ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு  ற்றுக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ුනතුරුල ගරු කථළනළයකතුමළ මූළවනවයන් ඉලවැ වවයන්, 

ගරු එඩ්ලඩ් ගුණවවේකර මශතළ මූළවනළරඪ විය.  
 

அன்தறநகு, ரண்தைறகு சதரரகர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்று அகனம, ரண்தைறகு ட்ட் குமசக 

அர்கள்  கனக கறத்ரர்கள். 
 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and  THE HON. 
EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

 
ගරු වමොවශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்தைறகு முயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

As you are aware, because of the rainy weather we 

had for almost one year, salt production in Sri Lanka 

came down very badly. I represent the Puttalam District, 

which supplies 40 per cent of the salt need of the country 

and in the last Maha Season, salt production almost came 

down to zero. Especially in Puttalam and Mannar, there 

was no salt. There was no salt in Palaviya also. There was 

a shortage of salt and the prices have gone up drastically. 

Actually, it has gone up by 200 - 300 per cent. Sir, I 

would like to bring to your kind notice the fact that the 

Society in Puttalam supplies properly-produced iodized 

salt. Our industry directly comes under the supervision of 

the  Ministry of Health, Nutrition and Indigenous 

Medicine and the Ministry of Industry and Commerce.  

In our country, there is a shortage of salt. In addition 

to that, there is iodine deficiency. Iodine can be added to 

the diet through salt. Actually speaking, 95 per cent of the 

people in the country should have sufficient iodine. 
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Unfortunately, it is only about 60 - 65 per cent. Therefore, 

it is a must that we add iodine to the diet through salt, 

which is the easiest way. There are only a few companies 

which produce iodized salt. It is very difficult for us to 

produce it without the necessary salt. Now, only the 

Mantai Salt Limited of Mannar is supplying salt to us. 

The Salt Limited in Hambantota has stopped supplying. 

So, we request the Hon. Minister of Health, Nutrition and  

Indigenous Medicine and also the Minister of Industry 

and Commerce to intervene and request these people to 

supply the necessary salt to us, so that we could produce 

iodized salt.  

There is a committee coming under the Ministry of 

Health for which we have to attend regularly and give 

reports. All these things are done in order to give quality 

salt to the people. It is with great difficulty that we are 

supplying iodized salt at the moment. But, there are ample 

stocks at Hambantota. They are holding stocks of salt thus 

creating this problem. Specially, the Ministry of Industry 

and Commerce is aware that we supply pure quality salt. 

Even to Sathosa we supply. But, unfortunately, we do not 

have the necessary salt to produce iodized salt and the 

prices also have gone up. The Salt Limited, Hambantota  

has ample stocks of salt. So, I request them to sell that salt 

at a nominal price to people who are producing good 

iodized salt according to the rules and regulations of the 

Ministry of Health.  Otherwise, what will happen is there 

will be a shortage of salt. Probably, we may have to 

import salt which may affect our industry in the future. 

Our Maha Season will begin in June-July. So, until such 

time I request Salt Limited, Hambantota to give us the 

necessary salt so that we can produce necessary iodized 

salt.   

Thank you.  

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ඒ0ඩී0 ශ්රේමදළව රළජය අමළතයතුමළ පිළිතුරු කථළල 

කරන්න0   

 
[ප0භළ0 11047] 

 
ගරු ඒ.ඩී. වප්රේමදළව මශතළ  
(ரண்தைறகு .டி. தறமரச) 

(The Hon. A.D. Premadasa) 

මළවනළරඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු නිශළල් ගේඳත්ති 

මන්ත්රීතුමළ අශේ අමළතයළකයට ශයොමු කර තිශබන ්රහනයට 

පිළිතුර ශමශවේයි: 

 

(අ)  සී/ව ශම්බන්ශතොට ලුණු ආයතනය කේමළන්ත ශළ ලළණිජ 
කටයුතු අමළතයළකශේ විය ඳථයට අයත් ශනොශේ0 එම 
ආයතනය ශඳෞද්ගලික ආයතනයක් ශේ0 එම 
අමළතයළකශේ විය ඳථයට මළන්තළයි ශවෝල්ේ ලිමිටඩක 
ආයතනය අයත් අතර මන්නළරම වශ අලිමකකඩ ලුණු 
ශල්ලළයන් එම ආයතනයට අයත් ශේ0  

(ආ)  අදළෂ ශනොශේ0 

(ඇ)  ලුණු ශමට්රික් ශටොන් 1ක් වශළ අලය අයඩින් ්රමළණය 
ග්රම් 300කි0 අයඩින් කිශෝ ග්රම් 1ක මි රුපියල් 
10,000ක් (රුපියල් දවදශවක්) ඳමණ ශේ0 කේමළන්ත ශළ 
ලළණිජ කටයුතු අමළතයළකය යටශත් ඇති මළන්තළයි 
ශවෝල්ේ ආයතනශේ ලළේතයක මුළු නිහඳළදනය ශමට්රික් 
ශටොන් 5,000 (ඳන්දශව)ක් ඳමණ ශේ0   

 එම නිහඳළදනශයන් අයඩීන් මිර කරනු බන්ශන් ශමට්රික් 
ශටොන් 3,500ක් ලෆනි ලුණු ්රමළණයකට ඳමණි0 ඉතිරි ලුණු 
්රමළණය කරල වශ ශඳොල් ලගළල වශළ නිකුත් කරනු 
බයි0 ඒ අනුල නිහඳළදන කටයුතු වශළ අඩු අයඩීන් 
්රමළණයක් භළවිත කරන බෆවින් අයඩීන් නිහඳළදනය 
ලළසිදළයක ශනොශේ0 

 මළන්තළයි ශවෝල්ේ ආයතනය "රළජළ ශවෝල්ේ" නමින් 
කිශෝග්රම් එශක් ලුණු ඳෆකේ නිඳදලනු බයි0 එම 
ආයතනශේ මුළු නිහඳළදනශයන් ශමට්රික් ශටොන් 500ක් 
ඳමණ කිශෝග්රම් එශක් ඳෆකේ වශළ ශයොදළ ගනී0 ඒ අනුල 
අලය මුළු ඇසුරුම් කලර ්රමළණය ක් 5ක් ඳමණ ශේ0 
එම එක් ඇසුරුම් කලරයක මි රුපියල් 3040කි0  SLS 
වශතිකය හිමි අදළෂ ගුණත්ලශයන් යුක්ත ශඳොලිතින් කලර 
ශයොදළගනු ෆශර0 ඉලතන ශඳොලිතින් වෆකිය යුතු 
්රමළණයක් ශනොමෆති බෆවින් ්රතිච්රීකරණ ක්රියළලලියක් 
සිදු ශනොශකශේ0 

(ඈ) අදළෂ ශනොශේ0 

 
ගරු නිශළල් ගප්ඳවැති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු රළජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමළ දෆන් උත්තර දුන්ශන් 

සීමළවහිත ශම්බන්ශතොට ලුණු ආයතනයට අදළෂල ශනොශලයි 

ශන්ද? සීමළවහිත ශම්බන්ශතොට ලුණු ආයතනය රජශේ ආයතනක් 

ශන්0 ඔබතුමළ විය භළර රළජය අමළතයලරයළ විධියට මම 

ඔබතුමළශගන් දෆනගන්න කෆමෆතියි, ශමම ආයතනය අයත් 

ලන්ශන් ලේතමළන රජශේ කුමන අමළතයළකයටද කියළ0 

 
ගරු ඒ.ඩී. වප්රේමදළව මශතළ  
(ரண்தைறகு .டி. தறமரச) 

(The Hon. A.D. Premadasa) 
රජයට අයිති නෆශෆ, ශඳෞද්ගලික ආයතනයකටයි අයිති0 [බළධළ 

කිරීමක්] ඔබතුමළ අශපු ්රහනයට අදළෂ උත්තරය තමයි දීළ 

තශබන්ශන්0 [බළධළ කිරීමක්] 

 
ගරු නිශළල් ගප්ඳවැති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ඔබතුමළ කියපු එක ශරි0 මම අශන්ශන්, - 

 
ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමළ, ශමතුමළ දෆන් පිළිතුරු කථළල කෂළ0 

 
ගරු නිශළල් ගප්ඳවැති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ශම් ආයතනය අයිති ශලන්ශන් ශමොන අමළතයළකයටද කියන 

එකයි මම අශන්ශන්0 
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ඳළේලිශම්න්තුල 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමළ, ගරු රළජය ඇමතිතුමළට ඒක ඳෆශෆදිලි 
නෆත්නම් ඔබතුමළ ලළචික පිළිතුරු අශේක්ළ කරන ්රහන ඉදිරිඳත් 
කරන අලවහථළශේදී ඒ වම්බන්ධශයන් ්රහනයක් ඇහුලළ නම් 
ශශොයි0 

 

ගරු ඒ.ඩී. වප්රේමදළව මශතළ  
(ரண்தைறகு .டி. தறமரச) 

(The Hon. A.D. Premadasa) 
ඔේ, එශශම නම් ්රහනයක් ඉදිරිඳත් කරන්න0 

 

ගරු වමොවශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்தைறகு முயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

මළවනළරඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශමතෆන තිශබන ්රහනය 
ශම්කයි0 දෆන් මුළු කකළලටම ලුණු නෆශෆ0 අඳට පුත්තශම් 
ශඳෞද්ගලික societies තිශබනලළ0 නමුත් අඳට ලුණු නෆශෆ0 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රළජය ඇමතිතුමළට දෆන් උත්තර ශදන්න ශනොශෆකි නම්,- 

 

ගරු වමොවශොමඩ් නලවි මශතළ 
(ரண்தைறகு முயட் ற) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

අපි ගරු ඇමතිතුමළට වහතුති කරන්න ඕන0 ශමොකද, අඳට දෆන් 
මළන්තළයිලලිනුත් salt ශම්බ ශලනලළ0 අඳත් කියන්ශන් 
ශම්බන්ශතොට Salt Limited එශක් ශශො salt අශේ 
societiesලටත් ශදන්න කියළයි0 එශශම දුන්ශනොත් තමයි 
අමළතයළකශයන් බළශඳොශරොත්තු ලන ශශො Iodized salt අඳට 
බළ ගන්න පුළුලන් ශලන්ශන්0 ඒ නිවළ  ඒලළ release කරන්න 
කියළ ඒ ශගොල්න්ට කියන්න0 ඒ ශගොල්න්  ෂෙ මළව 6කට, 
7කට අලය stocks තිශබනලළ0 

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශශොයි0 ගරු රළජය ඇමතිතුමනි, ගරු ශමොශශොමඩක නලවි 

මන්ත්රීතුමළශ  අදශව ඔබතුමළ ඇමතිතුමළට ඉදිරිඳත් කරන්න0 
 

ගරු නිශළල් ගප්ඳවැති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

මළවනළරඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ශම් ආයතනශේ  ඳත්වීම් බළ 
දීම සිදු කරන්ශන්  - වභළඳති ඳත් කරන්ශන්, ඳළනළධිකළරිය ඳත් 
කරන්ශන්, ශවේලකයන් බලළ ගන්ශන් - ආණ්ඩුල මෆදිශත් 
ශලළයි0 එතශකොට ශම්ක ශඳෞද්ගලික ආයතනයක් කියළ  
මෙශරින්ශන් ශකොශශොමද?  

 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමළ ඒ ගෆන ශවොයළ බළ 
අලය කටයුතු කරන්න0  

 

ගරු නිශළල් ගප්ඳවැති  මශතළ 
(ரண்தைறகு றயரல் கனப்தத்ற) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ශම්ක මට ශරි ගෆටලුලක්, ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි0  
 

ගරු ඒ.ඩී. වප්රේමදළව මශතළ  
(ரண்தைறகு .டி. தறமரச) 

(The Hon. A.D. Premadasa) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඇමතිතුමළත් ශම්බ ශලළ කථළ බශ කරළ, 

මට එම ්රහනයට උත්තරයක් ශදන්න පුළුලන්0  
 

ගරු මූළවනළරඪ මන්ත්රීතුමළ 
(ரண்தைறகு கனகரங்கும்  உறுப்தறணர் அர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිශළල් ගේඳත්ති මන්ත්රීතුමනි, ගරු නිශයෝජය 

ඇමතිතුමළට දෆන් ඒකට උත්තර ශදන්න බෆරි තත්ත්ලයක් 

තිශබන්ශන්0 එතුමළ ඇමතිතුමළ වමෙ වළකච්ඡළ කරළ ඔබතුමළට 

උත්තර ශද්වි0   
 

ප්රහනය විමවන දින්  වභළ වම්මත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்றுக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ඳළර්ලිවම්න්තුල ඊ  ුනුකල පූ. භළ. 11.55   2016 ජුනි 07 ලන 
ුඟශරුලළදළ ු.භළ. 1.00 ලන වතක් කල් ගිවේය. 

அன்தடி மு.த.11.55 றக்கு தரரலன்நம், 2016 மன் 07, 

தசவ்ரய்க்கறக தற.த.1.00 றக எத்றகக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at 11.55 a.m. until 1.00 p.m. on Tuesday, 

07th June, 2016. 
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වෆ.යු. 
 
ශමම ලළේතළශේ අලවළන මුද්රණය වශළ වහලකීය නිලෆරදි කෂ යුතු තෆන් දක්ලනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ශගන නිලෆරදි කෂ යුතු 
ආකළරය එහි ඳෆශෆදිලිල කුණු ශකොට, පිටඳත ෆබී ශදවතියක් ශනොඉක්මලළ ශෆන්වළඩ් වකවහකළරක ශලත ෆශබන ශවේ එවිය යුතුය0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்தை 
 

உறுப்தறணர் இறுறப் தறப்தறற் தசய்றமெம்தைம் தறக றமெத்ங்ககபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அகணப் தறக 

றமெத்ப்தடர தறற கறகடத் இமெ ரங்கலள் யன்சரட் தறப்தரசறரறமெக்கு அதப்தைல் மண்டும். 
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ශෆන්වළඩ් ලළර්තළ  

වකොෂඹ 5  වඳොල්වශේන්වගොඩ  කිරුෂඳන ඳළර  ුංක 163 දරන වහථළනවයහි ිළහිටි 

රජවේ ප්රලෘවැති වදඳළර්තවම්න්තුවේ ිළහිටි රජවේ ප්රකළන කළර්යළංවයන්  

මි දී ගත ශෆක. 
 

වමම ශෆන්වළඩ් ලළර්තළල  www.parliament.lk වලබ් ුඩවිවයන්  

බළගත ශෆක. 

 

 

 

 

யன்சரட் அநறக்ககறன் தறறககப  

இன. 163, கறமெனப்தகண வீற, ததரல்மயன்தகரட,  தகரழும்தை 5இல் அகந்துள்ப  

அசரங்க கல் றகக்கபத்றன் அசரங்க தபறமடுகள் அலுனகத்றல்   

தம் தசலுத்றப் ததற்றுக்தகரள்பனரம். 

 

 

இந் யன்சரட் அநறக்ககக www.parliament.lk தம் இகத்பத்றலிமெந்து  

தறறநக்கம் தசய் முடிமம். 
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ශ්රී කකළ රජශේ මුද්රණ ශදඳළේතශම්න්තුශේ මුද්රණය කරන දී0 




