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(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�ම3,  ගf අ$ාමාත%�මා සහ  ජා�ක 

'�ප(� හා ආ*+ක කට,� අමාත%�මා  ෙවYෙව� මම 2016 

ව*ෂය සඳහා �මා 3*ණය ෙක~!ෂ� සභාෙK වා*�ක 'ග� 

වා*තාව   ඉQ�ප( කර!.  

එම වා*තාව අභ%�තර ප�පාලන හා රාජ% කළමනාකරණය 

	^බඳ ආං}ක අTbෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය~. කළ ,�යැj 

මම ෙය�ජනා කර!.  

 
�ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය. வினா வி �க�ப�   ஏ"#�ெகா%ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�ම3,  'වාහන හා RM� �ව� ෙසkවා 

අමාත%�මා ෙවYෙව� 2015 ව*ෂය සඳහා �/ස �ව� 

ෙත~Wෙප~ළ හා �ව� ෙසkවා (E ලංකා) සමාගෙ5 වා*�ක 

වා*තාව මම ඉQ�ප( කර!.  

එම වා*තාව 'වාහනය හා ස�3ෙKදනය 	^බඳ ආං}ක 

අTbෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය~. කළ ,�යැj මම ෙය�ජනා 

කර!.    

 
�ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය. வினா வி �க�ப�   ஏ"#�ெகா%ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

 
ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�ම3,  ක5කf, වෘ(�ය ස!� සබඳතා හා 

සබරග. සංව*ධන අමාත%�මා ෙවYෙව� මම 2013 සහ 2014 

ව*ෂ සඳහා �ම වාසනා අර.දෙ� වා*�ක වා*තා  ඉQ�ප( 

කර!.  

එම වා*තා අධ%ාපනය හා මානව ස5ප( සංව*ධනය 	^බඳ 

ආං}ක අTbෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය~. කළ ,�යැj මම 

ෙය�ජනා කර!.    

 
�ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය. வினா வி �க�ப�   ஏ"#�ெகா%ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල  මහතා (උසස් අධcාපන හා 
මහාමා9ග අමාතc"මා සහ පා9�ෙ),"ෙ� 
සභානායක"මා) (மா��மி� ல2ம� கிாிஎ4ல - உய�க4வி ம()� ெந78சாைலக� அைம,ச�� பாரா�ம�ற, சைப /த4வ��) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

(i)  1978 අංක 16 දරන Mශව්Mද%ාල පනෙ( 27 (1) වග��ය 
යටෙ( උසස ්අධ%ාපන හා මහාමා*ග අමාත%වරයා MR� 
Mශව්Mද%ාල '�පාදන ෙක~!ෂ� සභාෙK 3*ෙ�ශය 
ස තව, අ�3Qග Mශව්Mද%ාලෙF කලා සහ සංසක්ෘ�ක 
�ඨෙF ඉං�R භාෂාව ඉගැ�aෙ5 අංශය, ඉං�R භාෂාව 
ඉගැ�aෙ5 අධ%යන අංශය ෙලස උසස ් 0rම 
ස5බ�ධෙය� සාදන ල�ව, 2017 :3 14 Qනැ� අංක 
2023/31 දරන අ� Mෙශkෂ ගැසs පtෙF පළ කරන ලද 
3යමය; 

(ii) 1978 අංක 16 දරන Mශව්Mද%ාල පනෙ( 27 (1) වග��ය 
යටෙ( උසස ්අධ%ාපන හා මහාමා*ග අමාත%වරයා MR� 
Mශව්Mද%ාල '�පාදන ෙක~!ෂ� සභාෙK 3*ෙ�ශය 
ස තව, යාපනය Mශව්Mද%ාලෙF ෛවද% �ඨය �ළ 
b�n�ව Mද%ා අධ%යන අංශයb සහ පරෙප�ෂෙK2 
අධ%යන අංශයb 	 Waම ස5බ�ධෙය� සාදන ල�ව, 
2017 :3 14 Qනැ� අංක 2023/32 දරන අ� Mෙශkෂ ගැසs 
පtෙF පළ කරන ලද 3යමය; සහ 

(iii) 1978 අංක 16 දරන Mශව්Mද%ාල පනෙ( 27 (1) වග��ය 
යටෙ( උසස ්අධ%ාපන හා මහාමා*ග අමාත%වරයා MR� 
Mශව්Mද%ාල '�පාදන ෙක~!ෂ� සභාෙK 3*ෙ�ශය 
ස තව, කැල"ය Mශව්Mද%ාලෙF සමාජ Mද%ා �ඨය �ළ 
ජාත%�තර අධ%යන අංශයb, සමාජ සංඛ%ාන අධ%යන 
අංශයb සහ ෙ�ශපාලන Mද%ා අධ%යන අංශයb 	 Waම 
ස5බ�ධෙය� සාදන ල�ව, 2017 :3 14 Qනැ� අංක 
2023/33 දරන අ� Mෙශkෂ ගැසs පtෙF පළ කරන ලද 
3යමය මම ඉQ�ප( කර!. 

එම 3යමය� අධ%ාපනය හා මානව ස5ප( සංව*ධනය 

	^බඳ ආං}ක අTbෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය~. කළ ,�යැj 

මම ෙය�ජනා කර!.  
 
�ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය. வினா வி �க�ப�   ஏ"#�ெகா%ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 

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

ඊළඟට, ගf වරාය හා නාMක කට,� අමාත%�මා.  

ගf ඇම��ම3, සභාෙK අවසරය ඇ�ව eMz5 ෙකW5පත 
අද ඉං�R භාෂාෙව� ඉQ�ප( 0rම ස5බ�ධව(, nMඩ සහ 

Rංහල භාෂාව#� R�රාදා Qන ඉQ�ප( 0rම ස5බ�ධව( ඊෙF 

සාක�ඡා කළා.  

 
ග# මj,ද සමරkංහ මහතා (වරාය හා නා@ක කට[" 
අමාතc"මා) (மா��மி� மஹி'த சமரசி-ஹ - �ைற/க-க� ம()� க+ப()ைற அ:வ4க� அைம,ச�) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe - Minister of Ports and 
Shipping) 

ගf කථානායක�ම3, මම  ත�ෙ� අපට අද දවස ඇ�ළත 

එම 	ටප(  ෙද�න ෙබ~ෙහ� �රට �pව�කම �ෙබනවා.  

777 778 

[ගf ගය�ත කfණා�ලක මහතා] 
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ග# කථානායක"මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

 ෙබ~ෙහ~ම ෙහ~ඳj. 

 
ග# මj,ද සමරkංහ මහතා (மா��மி� மஹி'த சமரசி-ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

නැ(න5 ෙහට QනෙF2 අ3වා*යෙය�ම ෙද�න �pව�. ෙ5 

වනෙක~ට( එය ප�ව*තනය කර!� පව�නවා. 

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

ෙහ~ඳj. 

හ5බ�ෙත~ට වරාය ස5බ�ධෙය� අවසර ලබා2ෙ5 eMz5 ෙකW5පත.- 

[ම �ද සමරRංහ මහතා]  
 
සභාෙ)සය මත 8_ය ["ය` �ෙයDග කරන ල*. சபா�ட�தி� இ��க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�ම3, අ�කරණ අමාත%�මා සහ ��ධ 

ශාසන අමාත%�මා ෙවYෙව� මම පහත සඳහ� වා*තා ඉQ�ප( 

කර!. 

(i) 2016 ව*ෂය සඳහා ෙබ��ධ කට,� ෙදපා*තෙ5��ෙK 
කා*ය සාධන  වා*තාව; සහ  

(ii) 2016 ව*ෂය සඳහා ��ධශාසන අමාත%ාංශෙF කා*ය 
සාධන වා*තාව  

එම වා*තා තfණ, �ඩා, කලා හා උfමය� 	^බඳ ආං}ක 

අTbෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය~. කළ ,�යැj මම ෙය�ජනා 

කර!.    
 
�ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය. வினா வி �க�ப�   ஏ"#�ெகா%ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගf කථානායක�ම3, 3�ණතා සංව*ධන හා වෘ(�ය ��� 

අමාත%�මා ෙවYෙව� මම 2013 ව*ෂය සඳහා වෘ(�ය 

තාbෂණ Mශ්වMද%ාලෙF වා*�ක වා*තාව ඉQ�ප( කර!.  

එම වා*තාව අධ%ාපනය හා මානව ස5ප( සංව*ධනය 	^බඳ 

ආං}ක අTbෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය~. කළ ,�යැj මම 

ෙය�ජනා කර!.   
 

�ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය. வினா வி �க�ப�   ஏ"#�ெகா%ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�ම3, �ඩා අමාත%�මා ෙවYෙව� මම 

ජා�ක රාජ% සභාෙK 1973 අංක 25 දරන �ඩා පනෙ(  31 

වග��ය සමඟ 0යMය ,� 41 වග��ය යටෙ( ජා�ක �ඩා 

සංග5 3ෙය�ග ස5බ�ධෙය� �ඩා අමාත%වරයා MR� සාදන 

ල�ව, 2017 මැj 05 Qනැ� 2017/41 දරන අ� Mෙශkෂ ගැසs 

පtෙF පළ කරන ලද 3ෙය�ගය ඉQ�ප( කර!.  

එම 3ෙය�ගය තfණ, �ඩා, කලා සහ උfමය� 	^බඳ 

ආං}ක අTbෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය~. කළ ,�යැj මම 

ෙය�ජනා කර!. 
 

�ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය. வினா வி �க�ப�   ஏ"#�ெகா%ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ෙප4ස) 
ம��க	 
PETITIONS 

 

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

ගf ව�ර අෙ�ව*ධන මහතා - පැ!ණ නැත. 

 
ග# එස්.m. නා@,න මහතා (අභc,තර කට[", වයඹ 
සංව9ධන හා සංස්කෘ8ක කට["  අමාතc"මා) (மா��மி� எ;.பி. நாவி�ன - உ�ளக அ:வ4க�, வடேம4 அபிவி�$தி ம()� கலாசார அ:வ4க� அைம,ச�) 
(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of  Internal Affairs, 
Wayamba Development and Cultural Affairs) 
ගf කථානායක�ම3, අඹ�ෙප~ල, බb�වැව, aරෙස�ලය 

යන #	නෙය  පQං� ඩ�#K.එ5. සර( න�දR� බGඩාර 

මහතාෙග� ලැ�� ෙප(සමb මම 	^ග�ව!.   
 

ග# හT, �නා,J මහතා (@J� සංෙ%ශ හා opට2 
යqතල පහrක) අමාතc"මා) (மா��மி� ஹாி� ப�னா'� - ெதாைல$ெதாட��க� ம()� �ஜி.ட4 உ.க.டைம+� வசதிக� அைம,ச�) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 

ගf කථානායක�ම3, කැ ෙපs¡ෙප~ල, වැෙKව(ත, 

"Mජය" යන #	නෙය  පQං� ඩ�#K.එ5. යසපාල මහතාෙග� 

ලැ�� ෙප(සමb මම 	^ග�ව!.  

 
ග# අෙශDe අෙskංහ මහතා (�වාහන හා k@2 Kව, 
ෙසGවා �ෙයDජc අමාතc"මා) (மா��மி� அேசா அேபசி-க - ேபா�வர$� ம()� சிவி4 விமான, ேசைவக� பிரதி அைம,ச�)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

ගf කථානායක�ම3, ෙක~ළඹ - 08, ෙබ~`�ල, මැගR� 

පාර, අංක 23/64 දරන සථ්ානෙය  පQං� ඒ. රං�( Mෙ¤R� 

මහතාෙග� ලැ�� ෙප(සමb මම 	^ග�ව!. 

 
ග# ලt ජයව9ධන මහතා 
(மா��மி� லகி ஜயவ�தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ගf කථානායක�ම3, පහත සඳහ� ෙප(ස5 පහ මම 

	^ග�ව!. 

(1)  වැ#ග�ල, ෙක~ටෙbෙද3ය පාර, අංක 130 දරන 
සථ්ානෙය  පQං� අරෙ¥ෙගදර සං�ව රa�n රාජපbෂ 
මහතාෙග� ලැ�� ෙප(සම; 

779 780 



පා*#ෙ5��ව 

(2)   හ�ෙදසස්, ඉ¦�ෙද3ය, අංක 1 දරන සථ්ානෙය  පQං� 
§.එ5. .̈©. Qසානායක මහතාෙග� ලැ�� ෙප(සම; 

(3)  මහYවර, ෙම~රෙග~�ල, ªයාගම, අංක 14 දරන 
සථ්ානෙය  පQං� �. ෙක�නාර මහ(!යෙග� ලැ�� 
ෙප(සම; 

(4)    අඹගහපැලැසස්, 6 කYව, අංක 17/2 දරන සථ්ානෙF පQං� 
.̈�. සjම� මහතාෙග� ලැ�� ෙප(සම; සහ 

(5)   උ«සප්(�ව, ෙප~�ද�ෙග~ඩ, වාසල යන #	නෙය  පQං� 
ඩ�#K.එ5.ඩ�#K.�.වj. .̈ වාසල බGඩාර මහතාෙග� 
ලැ�� ෙප(සම.    

      
ග# _ම2 ර4නායක මහතා (மா��மி� பிம4 ர$நாயக) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගf කථානායක�ම3, ලංකා M�#බල මGඩලෙF, 

�#යා	¡ය මානව ස5ප( ඒකකෙF ෙසkවය කරන එස්. zද( 

ජයaර මහතාෙග� ලැ�� ෙප(සමb මම 	^ග�ව!.   

 
ග# රංp4 අu@හාෙ9 මහතා 
(மா��மி� ர�சி� அ�விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 

ගf කථානායක�ම3, මාතෙ�, �ලංග.ව පාර, අංක 254 

දරන ස්ථානෙය  පQං� එ�.එ5. �ණව*ධන මහතාෙග� ලැ�� 

ෙප(සමb මම 	^ග�ව!.  

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

ගf ලbෂ්ම� ආන�ද Mෙ¤මා�න මහතා - පැ!ණ නැත.  

 
ග# v%wක ප8රණ මහතා    
(மா��மி� �$திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගf කථානායක�ම3, පහත සඳහ� ෙප(ස5 �න මම 

	^ග�ව!. 

(1)  ෙත#¤ජMල, 0�මැ¡.�ල, අලසව්(ත, ස�ම� මාවත, 
අංක 65/25/ඒ දරන සථ්ානෙය  පQං� ෙ¤.�.	. මෙන�හා� 
මහ(!යෙග� ලැ�� ෙප(සම; 

(2)   ක¦fග.ව, කන(ෙ(ෙග~ඩ, ෙබ�ගහව(ත යන 
#	නෙය  පQං� එ�.ෙb. ඉෙ*ෂා චා�ද මහ(!යෙග� 
ලැ�� ෙප(සම; සහ 

(3)    ���වැ�ල, ක�ෙදMහාර පාර, අi( ෙගදර යන 
#	නෙය  පQං� ඩ�#K. ෙ'kමR� මහතාෙග� ලැ�� 
ෙප(සම.  

 

ග# නාලක �සා% ෙකNෙලN,ෙන මහතා (மா��மி� நாலக பிரசா$ ெகாெலா�ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 

ගf කථානායක�ම3, ෙප~ෙළ~�නfව, අi(වැව අංක 

138/2 දරන ස්ථානෙය  පQං� එ®ව® ෙප~�න5ෙපfම 

මහතාෙග� ලැ�� ෙප(සමb මම 	^ග�!.  

 
ග# (ෛවදc) න�,ද ජය8ස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ$திய கலாநிதி) நளி'த ஜயதி;ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගf කථානායක�ම3, ර(මලාන, රජමාවත පාර, අංක 9/3 

දරන ස්ථානෙය  පQං� ඩ�#K.ෙb. ලbෂ්ම� මහතාෙග� 

ලැ�� ෙප(සමb මම 	^ග�ව!. 

ග# ස,^4 සමරkංහ මහතා  (மா��மி� ச'தி$ சமரசி-க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  

ගf කථානායක�ම3, ර¦bකන, යටගම, �වbෙම~ෙs, අංක 

ඊ 78/1 දරන ස්ථානෙය  පQං� එ�.ආ*. ¯�බGඩා මහතාෙග� 

ලැ�� ෙප(සමb මම 	^ග�ව!.   
 

ඉ^Tප4 කරන ලද ෙප4ස)  මහජන ෙප4ස)  !බඳ කාරක 
සභාවට පැවTය [" ය` �ෙයDග කරන  ල*. சம&�பி�க�ப�ட ம'�கைள� ெபா�ம'� ()*�(+ சா�ட� க�டைளயிட�ப�ட�. 

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

 

�ශ්නවලට වා�ක  !"# 
வினா�க��� வா��ல விைடக	 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

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

'ශ්න අංක 1 - 976/'16-(3), ගf ±ම� ර(නායක මහතා. 
 

ග# _ම2 ර4නායක මහතා (மா��மி� பிம4 ர$நாயக) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගf කථානායක�ම3, මා එම 'ශ්නය අහනවා. 

 

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�ම3, .ද� හා ජනමාධ% අමාත%�මා 

ෙවYෙව� මා එම 'ශ්නයට 	^�ර 2ම සඳහා මාසයක කාලයb 

ඉ�ලා R¡නවා. 
 

ග# _ම2 ර4නායක මහතා (மா��மி� பிம4 ர$நாயக) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගf කථානායක�ම3, අද ෙ5 'ශ්නය අහ�ෙ� ��වන 

වතාවටj.  
 

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

ගf ඇම��ම3, ෙමම 'ශ්නය අහන ��වන අවස්ථාව 3සා 

ඒ ස5බ�ධෙය� අවධානය ෙය~. කර�න ෙවj. 
 
 

�ශ්නය ම" ^නක* ඉ^Tප4 hyමට �ෙයDග කරන ල*. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 

 

"රාවණා ලංෙeශ්වර" ෙට� නාටcය @කාශය 
නවතා දැ{ම: ෙහG" 

"ராவணா ல�ேக
வர" ெதாைல�கா�சி நாடக ஔிபர�� நி��த�: காரண� 

HALT OF TELECASTING "RAVANA LANKESHWARA" 
TELEDRAMA: REASONS 

1044/’16 

2. ග# උදය �භා4 ග)ම, ල මහතා (மா��மி� உதய பிரபா$ க�ம�பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

.ද� හා ජනමාධ% අමාත%�මාෙග� ඇ³ 'ශ්නය - (1) : 

781 782 

[ගf ලµ ජයව*ධන මහතා] 



2017 :# 26  

(අ) (i) Rංහල හඬ කවා "රාවණා ලංෙbශව්ර" න!� 
ඉ�QයාY ෙට# නාට%යb සව්ාTන ·පවා  
නා#කාෙK Mකාශය කළ බව(; 

 (ii)  2016 අෙග�ස�් මාසෙF Rට එµ ෙට# නාට%ය 
Mකාශය 0rම හQRෙF අතරමැද නවතා දමා ඇ� 
බව(;  

 එ�මා 	^ග�ෙ�ද? 

(ආ) (i) එම ෙට# නාට%ය Mකානය 0rම හQRෙF නවතා 
දැ�මට බලපෑ ෙහk� කවෙ*ද; 

 (ii) එය ය^ Mකාශය 0rම ආර5භ 0rමට 
බලාෙප~ෙර~(� වන Qනය කවෙ*ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ඇ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ ම�ද? 
 நிதி ம��� ெவ�சன ஊடக அைம�சைர� ேக�ட வினா: 
(அ) (i )  சி�கள ஒ� ஊ�ட�ப�ட "ராவணா ல�ேக"வர" எ$� இ&திய ெதாைல�கா�சி நாடகெமா(� )யாதீன ெதாைல�கா�சி அைல வாிைசயி+ ஒளிபர�ப�ப�டெத(பைத,�;  (ii) 2016 ஆக/� மாத� ெதாட�க� தி0ெரன இ1ெதாைல�கா�சி நாடக1தி( ஔிபர�3 இைடந4வி+ நி�1த�ப�45ள6 எ(பைத,�;   அவ7 ஏ���ெகா5வாரா? 
(ஆ) (i )  இ1ெதாைல�கா�சி நாடக1தி( ஔிபர�ைப1 தி0ெரன நி�16வதி+  ெச+வா��� ெச:1திய காரண�க5 யாைவ;  (ii) அத( ஔிபர�ைப மீ;4� ஆர�பி�பத�� எதி7பா7�க�ப4கி(ற திகதி யா6;  எ(பைத அவ7 இ�சைப�� அறிவி�பாரா? 
(இ) இ(ேற+, ஏ(? 
 

asked  the Minister of Finance and Mass Media : 

(a) Will he admit that - 

 (i) an Indian teledrama that had been dubbed in 
Sinhala under the title “Ravana 
Lankeshwara” was telecast on 
Independence Television Network; and  

 (ii) telecasting of the aforesaid teledrama has 
suddenly been stopped halfway since 
August, 2016? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the reasons as to why telecasting of the 
aforesaid teledrama was suddenly stopped 
halfway; and  

 (ii) the date from which telecasting of the 
aforesaid teledrama will be recommenced?  

(c) If not, why? 
 

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�ම3, .ද� හා ජනමාධ% අමාත%�මා 

ෙවYෙව� මා එම 'ශ්නයට 	^�ර ලබා ෙදනවා. 

(අ)  (i)  ඔK. 

 (ii)  ඔK. 

(ආ)  (i)  ෙක~ටස ්1540� ,bත » රාවණා නාට%ෙF එb 
ෙක~ටසb ඇෙම�ක� ෙඩ~ල* 450ක .දලකට 
!ල2 ගැමට 2016 ෙපබරවා� 25වන දා සව්ාTන 
·පවා 3ෙF වැඩසටහ� සහ 3ෂප්ාදන ෙසkවා 
!ල2 ගැෙ5 ක!Wව �රණය කර ��". ඒ 
අYව .p ෙක~ටස ්ගණන සඳහා ස5¼*ණ Mයදම 
ඇෙම�ක� ෙඩ~ල* 69,3000.  

  ඊට අමතරව Mකාශය 0rම සඳහා ආනය3ක 
 ෙට# නාට% බ�ද, හඬ කැa5 ගාස�් සහ �ව� 
කාලය ෙවYෙව� එb ෙක~ටසකට f	ය� 
230,000ක .දලb ද Mයද5 M".  

  2016 මැj 03වන දා Rට Mකාශය ආර5භ 
ෙක�". න.(, නාට% සඳහා ෙව  ෙළඳ දැ�a5 
ඔසේසk ආදාය5 ෙන~ලැ�". නැර¦5 අගය� 
(viewer ratings) ෙ'kbෂක '�චාරය�ද 
පැව�ෙG ඉතා අවම මsටමකය. 

  "රාවණා" ෙට# නාට% මාලාව 3*මාණයb ෙලස 
�*වල බව(, ළ.� සඳහා එ  අධ%ාපන 
ව¡නාකමb ෙන~මැ� බව( එවකට පැවැ� 
පා*#ෙ5�� '�සංසක්රණ හා ජනමාධ% 
අමාත%ාංශෙF ෙට# නාට% ඇගැÆ5 මGඩලය 
MR� දැY5 2 ��".  

  ෙ5 Rයi කf� සැල0�ලට ෙගන ෙක~ටස ්
610� පz රාවණා ෙට# නාට% Mකාශය 0rම 
නවතා දැ�මට වැඩසටහ� හා 3ෂප්ාදන ෙසkවා 
!ල2 ගැෙ5 ක!Wව 2016 :# 13ෙව3 Qන 
�රණය කරන ල2. 

 (ii) ෙමම නාට% නැවත Mකාශය 0rමට 
බලාෙප~ෙර~(�වb නැත. 

(ඇ) පැන ෙන~නÇ. 

 

ග# උදය �භා4 ග)ම, ල මහතා (மா��மி� உதய பிரபா$ க�ம�பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගf කථානායක�ම3, මාෙ� පළ.ෙව3 අ�f 'ශ්නය 

ෙමයj.  

E ලංකාෙK ඉ�හාසය 	^බඳව ඉ�QයාෙK 3*මාණය කළ 

ෙ5 ඓ�හාRක වැදග(කමb ඇ� නාට% අධ%ාප3ක 

ව¡නාකමb නැතැj යYෙව� ස්වාTන ·පවා  ෙසkවය 

�රණය කෙළk �මන පදනම0�ද? 

 
ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඒ ස5බ�ධ  ෙක~!¡යb ��ණා. ඒ ෙක~!¡ය MR� අවශ% 

ෙ�ව� ගැන ෙස~යා බලා තමj ඒ �රණය කෙළk. ඒ වාෙ�ම, 

ෙ5කට ratings  ��ෙG( නැහැ; ෙවෙළඳ දැ�a5 ලැ�ෙG( 

නැහැ. එතෙක~ට ඉ�� එෙහම තමj ෙව�ෙ�.  

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

ෙදවන සහ අවසාන අ�f 'ශ්නය අහ�න. 

783 784 



පා*#ෙ5��ව 

ග# උදය �භා4 ග)ම, ල මහතා (மா��மி� உதய பிரபா$ க�ம�பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගf ඇම��ම3, රාජ% මාධ% ආයතන ෙට# නාට%යක 

අධ%ාප3ක ව¡නාකමb නැතැj �රණය 0rමට භාMත කරන 

3*ණායක කවෙ*දැj  ෙ5 ගf සභාවට දැY5 ෙද�ෙ�ද? 

 
ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

අපට �pව3 ඒ ගැන ඔබ�මාට  පzව දැY5 ෙද�න. [බාධා 

0rමb] 

 
ග# උදය �භා4 ග)ම, ල මහතා (மா��மி� உதய பிரபா$ க�ம�பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගf කථානායක�ම3, පzව දැY5 ෙදනවා 0යලා 

පා*#ෙ5��වට 0Kවාට, 3ශ්�ත Qනයb �ෙබ�න ඕනෑ.   

 
ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ෙත~ර�f ��ණා න5 අදම ෙද�න ��ණා. අ	 ඒක ලබා 

ෙද�න5. ඒක M3Mදභාවය0� ,�වj R�ධ ෙව�ෙ�. අෙ  

රජය බලයට ප( ෙව�න ඉස්ෙස�ලා ෙට# නාට% Mකාශය කළ 

M�ය ඔබ�මා ද�නවා. එක එbෙකනාට µයb ෙගව�න Êණාද? 

අ	 ඒවා ඔbෙක~ම නැ� කළා. f	ය� පණස්දහසb වාෙ� 

ෙගව�න Êණා එක ෙක~ටසකට.  

 
රජෙf ෙගNඩනැ|�වල පව4වාෙගන යන 

අමාතcාංශ: ෙකNළඹ මහනගර සභා බල�ෙ%ශය அரச க��ட�களி� இய�!� அைம#$�க%: ெகா&�� மாநகரசைப ஆ(ைக� பிரேதச� 
MINISTRIES  FUNCTIONING IN  STATE-OWNED BUILDINGS: 

COLOMBO MUNICIPAL LIMITS  
      

   1050/’16 

3.  ග# v%wක ප8රණ මහතා    
(மா��மி� �$திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අ$ාමාත%�මා සහ ජා�ක '�ප(� හා ආ*+ක කට,� 

අමාත%�මාෙග� ඇ³ 'ශ්නය - (2): 

(අ) (i) ෙක~ළඹ මහනගර සභා බල'ෙ�ශය �ළ 	 ¡ 
රජෙF ෙග~ඩනැË#වල පව(වාෙගන යන 
අමාත%ාංශ කවෙ*ද; 

 (ii)  එම අමාත%ාංශ පව(වාෙගන යY ලබන රජෙF 
ෙග~ඩනැË# කවෙ*ද;  

 (iii) එම අමාත%ාංශ අත�� බ� �Ì ෙගවන හා 
ෙන~ෙගවන අමාත%ාංශ, එb එb ෙග~ඩනැË�ල 
අYව ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ*ද; 

 (iv)  බ� ෙගවY ලබන අමාත%ාංශ, ව*ග අ«යb සඳහා 
ෙගවY ලබන බ� �Ì හා ෙසkවා ගාස�්ව, එb එb 
ෙග~ඩනැË�ල අYව ෙව� ෙව� වශෙය� 
ෙක~පමණද; 

 (v)  ෙමම ෙග~ඩනැË#වල රථ ගා� 0rම සඳහා ඇ� 
ඉඩ 'මාණවලට ෙගaමb R� කර�ෙ�ද; 

 (vi) එෙසk න5, එම .දල ෙක~පමණද; 

 (vii) රථ සංඛ%ාව අYව R� කරන එම ෙගaෙ5 
IමෙKදය කවෙ*ද;  

 ය�න එ�මා සඳහ� කර�ෙ�ද? 

(ආ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ ම�ද? 

 பிரதம அைம�ச>� ேதசிய ெகா5ைகக5 ம��� ெபா>ளாதார அ:வ+க5 அைம�ச>மானவைர� ேக�ட வினா: 
(அ) (i )  ெகாA�3 மாநகரசைப ஆBைக� பிரேதச1தி+ உ5ள அரசா�க க�Dட�களி+ ேபணிவர�ப4கி(ற அைம�)�க5 யாைவ எ(பைத,�;  ( i i )  இEவைம�)�க5 ேபணிவர�ப4� அரசா�க க�Dட�க5 யாைவ எ(பைத,�;  ( i ii )  ேம�பD அைம�)�களி+ �1தைக� F� ெச:16� ம��� ெச:1தாத அைம�)�க5, ஒEெவா> க�Dட1தி�� அைமவாக தனி1தனிேய யாைவ எ(பைத,�;  ( i v ) �1தைக ெச:16� அைம�)�க5, ஒ> ச6ர அD�� ெச:16� �1தைக� F� ம��� ேசைவ க�டண�, ஒEெவா> க�Dட1தி�� அைமவாக தனி1தனிேய எEவளG எ(பைத,�;  ( v )  இ�க�Dட�களி+ வாகன�கைள நி�1தி ைவ�பத�காக உ5ள இட�பர�3�� ெகா4�பனGக5 ெசHய�ப4கி(றதா எ(பைத,�;  ( v i )  ஆெமனி(, இ1ெதாைக யாெத(பைத,�;  ( v ii ) வாகன�களி( எ;ணி�ைக�� அைமவாக ேம�ெகா5ள�ப4� ேம�பD ெகா4�பனG Iைறைம யாெத(பைத,�;  அவ7 �றி�பி4வாரா? 
(ஆ) இ(ேற+, ஏ(? 
 

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

(a) Will he state - 

 (i) the Ministries that run their offices in state-

owned buildings within the limits of 
Colombo Municipal Council area; 

 (ii) the State-owned  buildings, in which  
aforesaid  offices of the Ministries  have 
been located;  

 (iii) separately, in terms  of each building , the 
ministries that pay  lease  and do not pay  
lease;  

 (iv) separately, in terms of each building, 
amount of lease and service charges, paid 
per one square foot, by aforesaid Ministries; 

 (v) whether a fee is charged   for the parking 
spaces of  this buildings; 

 (vi) if so, aforesaid amount; and 

 (vii) the method  of payments that is calculated  
in terms of  the number of vehicles?  

(b) If not, why? 

785 786 
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ග# �ෙරDෂ, ෙපෙ9රා මහතා (ජා8ක �8ප48 හා 
ආ9}ක කට[" රාජc අමාතc"මා)    (மா��மி� நிேராஷ� ெபேரரா - ேதசிய ெகா�ைகக� ம()� ெபா�ளாதார அ:வ4க�  இராஜா-க அைம,ச�) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

ගf කථානායක�ම3, අ$ාමාත%�මා සහ ජා�ක '�ප(� 

හා ආ*+ක කට,� අමාත%�මා ෙවYෙව� මා එම 'ශ්නයට 

	^�ර ලබා ෙදනවා.  

(අ) (i) ඇ.�ෙම  දැbෙK. 

 (ii) ඇ.�ෙම  දැbෙK. 

 (iii) ඇ.�ෙම  දැbෙK.  

 (iv) ඇ.�ෙම  දැbෙK. 

 (v) රථගා� සඳහා ෙගaමb R� කරY ෙන~ලැෙ�. 

 (vi) අදාළ ෙන~ෙK. 

 (vii) අදාළ ෙන~ෙK. 

(ආ) පැන ෙන~නÇ.     

ඇ.�ම  සභාගත* කරනවා.  
 
 

*සභාෙ)සය මත තබන ලද ඇ�<ම:   சபா�ட�தி� ைவ�க�ப�ட இைண�� : 
   Annex tabled: 
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අY 

අංකය 

අමාත%ාංශෙF  නම එම අමාත%ාංශ පව(වා ෙගන යY ලබන රජෙF 

ෙග~ඩනැË# 

බ� �Ì 

ෙගව�ෙ�ද 

යන වග 

ෙගවY ලබන 

ගාස්� (ව*ග 

අ«යb සඳහා) 

        බ� .දල 

(f) 

ෙසkවා 

ගාස්�  

(f) 

01 ක5කf, වෘ(�ය ස!� සබඳතා අමාත%ාංශය ක5කf ෙදපා*තෙ5��ව නැත - - 

02 ජා�ක '�ප(� හා ආ*+ක කට,� අමාත%ාංශය මහා භාGඩාගාරය නැත - - 

03 තැපැ�, තැපැ� ෙසkවා හා .ස්#5 ආග!ක කට,� 

අමාත%ාංශය 

තැපැ� ෙදපා*තෙ5��ව නැත - - 

04 වා�මා*ග හා ජලස5ප( කළමනාකරණ අමාත%ාංශය වා�මා*ග ෙදපා*තෙ5��ව නැත - - 

05 මහවැ# සංව*ධන හා ප�සර අමාත%ාංශය E ලංකා මහවැ# සංව*ධන අ�කා�ය එම අමාත%ාංශය නැත - - 

06 ආරbෂක අමාත%ාංශය එම අමාත%ාංශය නැත - - 

07 .ද� හා ජනමාධ% අමාත%ාංශය එම අමාත%ාංශය නැත - - 

08 Mෙ�ශ කට,� අමාත%ාංශය එම අමාත%ාංශය නැත - - 

09 ක*මා�ත හා වා"ජ කට,� අමාත%ාංශය 1.ආහාර හා සÍපකාර අංශය සෙත~ස 2.එම අමාත%ාංශය 

3.ක*මා�ත හා වා"ජ කට,� රාජ% අමාත%ාංශය 

ෙගවY 

ලැෙ�  නැත 

නැත 

100.00 නැත 

10 ඛ3ජ ෙත� ස5ප( සංව*ධන අමාත%ාංශය ලංකා ඛ3ජ ෙත� �ගත සංස්ථාව ෙගවY 

ලැෙ� 

18.70 නැත 

11 වරාය හා නාMක කට,� අමාත%ාංශය වරාය අ�කා�ය  ෙගවY 

ලැෙ� 

41.00 නැත 

12. සංචාරක සංව*ධන හා Îස්�යා3 ආග!ක කට,� 

අමාත%ාංශය 

එම අමාත%ාංශය ෙගවY 

ලැෙ� 

111.17   

13 රාජ% ප�පාලන හා කළමනාකරණ අමාත%ාංශය එම අමාත%ාංශය �ළ සහ/බGඩාරනායක අYස්මරණ 

ජාත%�තර ස5ම�tණ ශාලාව 

නැත  

(ෙක~ටසb 

සඳහා 

ෙගවY 

ලැෙ�) 

-  

281.10 

- 

14 ස්වෙ�ශ ක ට,� අමාත%ාංශය එම අමාත%ාංශය නැත - - 

15 ��ධ ශාසන අමාත%ාංශය එම අමාත%ාංශය නැත - - 

16 �ඩා අමාත%ාංශය එම අමාත%ාංශය නැත - - 

17 Tවර හා ජලජ ස5ප( සංව*ධන අමාත%ාංශය එම අමාත%ාංශය නැත - - 

18 පළා( සභා හා පළා( පාලන අමාත%ාංශය       ආහාර 

ෙදපා*තෙ5��ව 

  නැත - - 

19 ෙස�ඛ%, ෙප�ෂණ හා ෙ�Ïය ෛවද% අමාත%ාංශය එම අමාත%ාංශය නැත - - 

20 ආපදා කළමනාකරණ අමාත%ාංශය එම අමාත%ාංශය නැත - - 

21 අ�කරණ අමාත%ාංශය එම අමාත%ාංශය නැත - - 

22 3�ණතා සංව*ධන හා වෘ(�ය ���  අමාත%ාංශය එම අමාත%ාංශය නැත - - 

23 උසස් අධ%ාපන හා මහාමා*ග අමාත%ාංශය එම අමාත%ාංශය නැත - - 



පා*#ෙ5��ව 

ග# v%wක ප8රණ මහතා    
(மா��மி� �$திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගf කථානායක�ම3, මෙ� පළ.වන අ�f 'ශ්නය ෙමයj.  

ෙක~ළඹ මහ නගර සභා බල 'ෙ�ශෙF �ෙබන රජෙF 
ෙග~ඩනැË# E ජයව*ධන�ර අගYවරට ෙගන ඒෙ5 වැඩ 
	^ෙවළ යටෙ(, ඇම��මා සඳහ� කළ ෙග~ඩනැË# ෙක~පමණ 
කාලයb �ළ E ජයව*ධන�ර අගYවරට ෙගන ඒමටද 
ඔබ�ම�ලාෙ�  ජා�ක '�ප(�ය අYව සැලz5 කරලා 
�ෙබ�ෙ�?   

 

ග# �ෙරDෂ, ෙපෙ9රා මහතා     (மா��மி� நிேராஷ� ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 

ගf කථානායක�ම3,  ට� ජනා�ප� ෙ¤.ආ*. ජයව*ධන 

මැ��මාෙ� සමෙF ෙ5 	^බඳව Îයා(මක කර� වැඩ 	^ෙවළ  

තවම අඛGඩව ඉQ�යට ෙගන යනවා. ෙ5 'ෙ�ශෙF තව( 

 ෙග~ඩනැË# සෑ2මට අපට තව කාලයb ගත ෙවනවා. ඔබ�මා 

ද�නවා �ෙබන .ද�  'මාණයට අYව තමj වැඩ කට,� 

ෙකෙර�ෙ� 0යලා. ෙ5 වන Mට( ෙග~ඩනැË# Mශාල 

'මාණයb ඉQ ෙව!� පව�නවා. ඒ සැලැස්මට අYව තමj අපට 

ඉQ�යට ය�න ෙවලා �ෙබ�ෙ�. කාලෙය� කාලයට .ද� 

�ෙබන M�යට ඒ වැඩ 	^ෙවළ Îයා(මක කරලා �ෙබනවා.  
 

ග# v%wක ප8රණ මහතා    
(மா��மி� �$திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)    
ෙ¤.ආ*. ජයව*ධන මැ��මාෙ� සැලැස්ෙ5 ��ණා, ෙක~ළඹ 

ෙක~Wෙව�, මරදාෙන� ෙහ� ෙදමටෙග~«� ආර5භ ෙවලා  E 

ජයව*ධන�ර දbවා පැ!Ðමට �5�ය මා*ගයb ඉQ 0rමට. ගf 

කථානායක�ම3, මා  තන M�යට 'ධාන �5�ය ස්ථානයb ෙහ� 

�5�ය මා*ගයb නැ� ෙල�කෙF එකම අගYවර තමj E 

ජයව*ධන�ර අගYවර. ඇ(තටම අ	 රටb M�යට ඒ 	^බඳව 

ල¤ජා ෙව�න ඕනෑ. ගf කථානායක�ම3, 'ධාන �5�ය 

ස්ථානයb ෙහ� �5�ය මා*ගයb නැ� ෙල�කෙF �ෙබන එකම 

අගYවර තමj E ජයව*ධන�ර අගYවර. 
  

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

ඒක ෙ5 'ශ්නයට අදාළ නැහැ ෙ�, ගf ම�h�ම3. 
 

ග# v%wක ප8රණ මහතා    
(மா��மி� �$திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගf කථානායක�ම3, 'ශ්නයට අදාළj. ෙග~ඩනැË# 
හැ�වාට වැඩb නැහැ ෙ� ඒවාෙය  වැඩ කරන අයට ගම� 
කර�න ෙමවැ3 �5�ය මා*ගයbව( නැ(න5. ගf 
කථානායක�ම3, ඒ 3සා ස5බ�ධයb �ෙබනවා.  රජෙF 
ෙග~ඩනැË# ෙමම 'ෙ�ශෙF හැ�වාම, ඒ රජෙF ෙසkවකය�ට 
එ�න-ය�න �5�ය මා*ගයb �ෙබ�න එපා යැ. ස5බ�ධයb 
ෙන~ෙවj, අMෙය�ජය බැÑමb �ෙබ�ෙ�; ෙව� කළ 
ෙන~හැ0 බැÑමb.  

 

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

0ය�න, 0ය�න. 
 

ග# v%wක ප8රණ මහතා    
(மா��மி� �$திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

අ	 record එකb �යලා �ෙබනවා, �5�ය ස්ථානයb නැ� 

ෙල�කෙF �ෙබන එකම අගYවර M�යට. ඒක ෙල�ක වා*තාවb. 

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

අ�f 'ශ්නය අහ�න.  

 
ග# v%wක ප8රණ මහතා    
(மா��மி� �$திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ෙග~ඩනැË# Mතරb හැ�ණාට වැඩb නැහැ. ගf 

කථානායක�මා( ෙ5 මා*ග තදබදය 3සා �ඩා MÕනවා. 

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

මට න5 කමb නැහැ, ඒකට. ඔබ�මා අ�f 'ශ්නය අහ�න 

ෙක�. 

ඔබ�මාට අතf 'ශ්නයb නැ�ද? ඔබ�මාෙ� අ�f 'ශ්නය 

අහ�න.  
 

ග# v%wක ප8රණ මහතා    
(மா��மி� �$திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ෙ5 මා*ග තදබදය ඉව( කර�න ඉහ^� සැහැ�i මා*ග 

ෙහ� පහ^� �5�ය මා*ග ප�ධ�යb ෙහ� ඇ� කර�න ජා�ක 

'�ප(� හා ආ*+ක කට,� අමාත%ාංශෙF සැලz5 අතර 

�ෙබනවාද?  

 
ග# �ෙරDෂ, ෙපෙ9රා මහතා     (மா��மி� நிேராஷ� ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 

ගf කථානායක�ම3, අ	 ජප� රජෙF ආධාර( එbක ඒ 

වැඩ 	^ෙවළ දැනටම( Îයා(මක කර!� පව�නවා. 

අ3වා*යෙය�ම බ(තර.�ෙ� ඉඳලා ෙක~W ව සහ අෙන�( 

'ෙ�ශ ස5බ�ධ ෙවන �5�ය මා*ග හයb Îයා(මක කර�න 

දැනටම සැලz5 කරලා ඒවා Îයා(මක ෙව!� පව�නවා. ඒ 

වාෙ�ම, කැල"ය පාලෙ5 ඉඳලා අ�ෙKÖ මා*ගය ෙ5 'ෙ�ශයට 

-බ(තර.�ල 'ෙ�ශයට- ෙගන ඒමට( අ	 දැ� සැලz5 කරලා 

Îයා(මක කරෙගන යනවා.  

 
ම"ගම වලෙගදර මහා @දcාලය: පහrක) ம�)கம வலெகதர மகா வி�தியாலய� : வசதிக% 

MATUGAMA WALAGEDARA MAHA VIDYALAYA: FACILITIES 

1154/’16 

5. ග# (ෛවදc) න�,ද ජය8ස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ$திய கலாநிதி) நளி'த ஜயதி;ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

අධ%ාපන අමාත%�මාෙග� ඇ³ 'ශ්නය - (1): 

(අ) (i) ම�ගම අධ%ාපන කලාපයට අය( බප/ම�/
වලෙගදර මහා Mද%ාලය 2012 ව*ෂෙF �M�jක 
පාස� ව%ාපෘ�යට ඇ�ළ( කළද එම පාසල 
සඳහා ලැ© ඇ(ෙ( තාbෂණ Mද%ාගාරයb 
පමණb බව(;  

 (ii) 2016 ව*ෂෙF2 එම පාසල "ළඟම පාසල - ෙහ~ඳම 
පාසල" ව%ාපෘ�ෙF "�" කාGඩයට ඇ�ළ( 
කළද, ඒ යටෙ( අi�� 0R� පං� කාමර 
 ෙග~ඩනැË�ලb ලබා ෙන~�� බව(; 

 (iii) පz eය වසර 15 �ළම ෙමම පාසල සඳහා 
'මාණව( ෙභ��ක ස5ප( ලැ© ෙන~මැ� බව(; 
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 (iv) පාසෙ� සංÖතය, Mද%ාව, �ඩා හා ශාr�ක 
අභ%ාස සහ උපෙ�ශනය යන Mෂයය� සහ 
6 - 9 වැ3 ෙ�k"වලට ෙදමළ Mෂය 
ඉගැ�aමට �fවf� ෙන~මැ� බව(;  

 එ�මා 	^ග�ෙන ද? 

(ආ) (i) Rz� 1200 පමණ ඉෙගYම ලබන ෙමම 
පාසලට 'මාණව( ෙග~ඩනැË# ලබා 2මට 
කට,� ෙන~ කර�ෙ� ම�ද; 

 (ii) එම පාසෙ� පව�න �f �ර පාH 	රaමට 
ගත වන කාලය ෙක~පමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන ද? 

(ඇ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ ම�ද?  க�வி அைம	சைர�  ேக�ட வினா: 
(அ) (i )  ம��கம க�வி வலய����ாிய ேமமா/ம��/வலெகதர மகா வி�தியாலய� 2012ஆ� ஆ��� இர�டா� நிைல பாடசாைல க"�தி�ட�தி� ேச#�க$ப�டேபாதி%� அ$பாடசாைல�� ெதாழி�'�பவிய� (டெமா)* மா�திரேம கிைட��+ளெத)பைத-�;  (ii )  2016ஆ� ஆ��� அ$ பாடசாைல "அ�மி�த பாடசாைல சிற0த பாடசாைல" க"�தி�ட�தி) `சீ' வ�தி��+ உ+ளட�க$ப�டேபாதி%�, அத)கீ6 7திதாக எ0தெவா" வ�$பைற க��ட9� வழ:க$படவி�ைல எ)பைத-�;  (iii )  கட0த 15 ஆ�=களாக இ$பாடசாைல�� ேபாதியள> ெபௗதிக வள:க+ கிைட�கவி�ைல எ)பைத-�;  (iv )  பாடசாைலயி� ச:கீத�, வி@ஞான�, விைளயா�= மB*� உடBபயிBசி, ஆேலாசைன ஆகிய பாட:கைள-� 6 - 9 ஆ� தர:கE�� தமி6 ெமாழிைய-� கBபி$பதB� ஆசிாிய#க+ இ�ைல எ)பைத-�; அவ# ஏB*�ெகா+கி)றாரா? ( ஆ) (i )  Kமா# 1200 மாணவ#க+ க�வி கBகி)ற இ$ பாடசாைல�� ேபாதியள> க��ட வசதிகைள$ ெபB*�ெகா=$பதB� நடவ��ைக எ=�க$படாைம�கான காரண:க+ யாைவ எ)பைத-�;  ( i i )  ேமBப� பாடசாைலயி� நில>� ஆசிாிய# ெவBறிட:கைள நிர$7வதB� எOவள> கால� எ=��� எ)பைத-�; அவ# இ	 சைப�� அறிவி$பாரா? (இ) இ)ேற�, ஏ)? 
asked the Minister of Education: 

(a) Will he admit that - 

 (i) although the බප/ම�/Walagedara Maha 
Vidyalaya was included in the secondary 
school development project in year 2012, it 
has only received a technology laboratory;  

 (ii) although the school was included in the ‘C’ 
category of the project “Nearest School - 

The Best School” project in year 2016, it 
was not provided with any classroom 
building;  

 (iii) this school has not received adequate 
physical resources in the last 15 years; and 

 (iv) there are no teachers to teach subjects such 
as Music, Science, Sports and Physical 
Education and counseling and no teachers 
to teach Tamil to grade 6 to 9 classes?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) the reason for not providing required 
number of buildings for this school  where 
1200 students are studying;  

 (ii) the time that will take to fill the teacher 
vacancies of the school?  

(c) If not, why?  
 
ග# අhල @රා� කාTයවස) මහතා (අධcාපන 
අමාතc"මා) (மா��மி� அகில விராB காாியவச� - க4வி அைம,ச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 

ගf කථානායක�ම3, එම 'ශ්නයට අදාළ 	^�ර ෙමෙසkj. 

(අ) (i) ම�ගම අධ%ාපන කලාපයට අය( බප/ම�/
වලෙගදර මහා Mද%ාලය 2012 වසෙ*, මධ%ම 
රජය මË� Îයා(මක කරන �M�jක පාස� 
ව%ාපෘ�යට ඇ�ළ( කර ඇත.  

  එම ව%ාපෘ�ය යටෙ( ඇ�ළ( වන පාස�වලට 
'දානය කරY ලබ�ෙ� තාbෂ"ක 
Mද%ාගාරයb හා ඒ සඳහා අවශ% උපකරණ 
පම".  

  ඒ අYව ෙමම පාසල සඳහා තාbෂ"ක 
Mද%ාගාරයb හා උපකරණ ලබා2 ඇත.  

 (ii)  පළා( සභාව යටෙ( පාලනය වන පාස�වල 
ෙග~ඩනැË# හා ෙභ��ක ස5ප( සැපÆම අදාළ 
පළා( සභාව මË� R� කළ  ,� ෙK.  

  න.(, මධ%ම රජය මË� Îයා(මක කරන 
Mෙශkෂ ව%ාපෘ� සඳහා පළා( පාස� ෙත�රා ග( 
Mට එම ව%ාපෘ�ය යටෙ( ලබා ෙදY ලබන  
පහzක5 එම ෙත�රා ග( පාස�වලටද ලබාෙ�.  

  ඒ අYව, ෙමම පාසල මධ%ම රජය මË� 
Îයා(මක කරන  Mෙශkෂ ව%ාපෘ�යb වන 
"ළඟම පාසල ෙහ~ඳම පාසල" ව%ාපෘ�ෙF "�" 
කාGඩයට  ඇ�ළ( කර, ඒ යටෙ( 'දානය 
කරY ලබන  පහzක5 ලබා2 ඇ� න.( එම 
ව%ාපෘ� යටෙ( ප�� කාමර ෙග~ඩනැË# 
 ලබාෙදY ෙන~ලැෙ�.  

 (iii) 2012 ව*ෂෙF2 �M�jක පාස� ව%ාපෘ�ය 
යටෙ( තාbෂ"ක Mද%ාගාර හා උපකරණ ලබා2 
ඇත.  

  තවද, �M�jක පාස� සංක�පය  Îයා(මක 
කරY ලැØ .� කාලෙF2ම, එන5 2013 වසෙ*2 
ප�ගණක 69b ලබා2 ඇත.  

  ෙ*Ùය අමාත%ාංශය මË� 2015 ව*ෂෙF2 
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පා*#ෙ5��ව 

f	ය� ලbෂ 19ක Mයද!� වැR0^ ප�ධ�යb 
ඉQ කර 2 ඇත.  

  තවද, 2016 ව*ෂෙF2 ෙ*Ùය අමාත%ාංශය මË� 
ෙමම පාසලට f	ය� ලbෂ 15ක zp 
අi(වැ«යාවb හා f	ය�  250,000ක M�# 
අi(වැ«යාව� R� කර ඇත.  

  එෙම�ම "ළඟම පාසල ෙහ~ඳම පාසල" ව%ාපෘ�ය 
යටෙ( පාසෙ� ද�ත ෙස�ඛ% පහzක5 ලබා2ම 
සඳහා f	ය� ලbෂ 2ක .දලb ලබා2මට අYමත 
a ඇත.  

  අධ%ාපන අමාත%ාංශය මË� "සපාරbෂාව 
ෙපරට" ව%ාපෘ�ය යට  ෙ( ෙමම පාසලට වැR0^ 
කැR0^ පහzක5 ලබා2ම  සඳහා f	ය� 
ලbෂ 20b 'දානය කර ඇත.  

  එෙම�ම ෙ*Ùය අමාත%ාංශෙය� �ඩා උපකරණ 
ෙලස ෙව~#ෙබ�� 05bද, ෙව~#ෙබ�� ෙනs 
02bද, ෙනsෙබ��  03bද, ය�# 04bද, 
කවෙප� 04b සහ ෙs  01bද ෙමම පාසලට 
ලබා2 ඇත.  

  තවද, Ì බH වශෙය� ෙ5ස 50bද,  �W 50bද,  
�f �W 03bද, �f ෙ5ස 03bද, කබ® 02b සහ 
ම�¡ �«යා (multimedia) උපකරණ 1b ද 
දැනටම( ෙමම පාසලට අධ%ාපන 
අමාත%ාංශෙය� ලබා 2 අවස�ය.  

  පළා( සභාව යටෙ( පාලනය වන පාස�වල 
ෙග~ඩනැË# හා Í#ක ෙභ��ක පහzක5 අදාළ 
පළා( සභාව MR� ලබා Qය ,� අතර, බසන්ා ර 
පළා( සභාව මË� 20152 f	ය� ලbෂ 21ක 
පමණ Mයද!�, පැවැ� ෙග~ඩනැË�ලb 
අi(වැ«යා කර ඇත. 

  2017 ව*ෂය සඳහා f	ය� ලbෂ 31ක .දලb 
ෙග~ඩනැË�ලක නaකරණ කට,� සඳහා 
අYමත a ඇ� අතර, ෙ5 වන Mට ඒ සඳහා 
ෙට�ඩ* කැඳවා ඇත.  

 (iv) පළා( පාස� සඳහා �fවf ෙසkවා සථ්ානගත 
0rම අදාළ පළා( සභාව MR� R� කරY ලැෙ�.  

  ෙමම පාසෙ� සංÖතය, Mද%ාව යන Mෂයය� සහ 
6 - 9 ෙ�k"වලට ෙදමළ Mෂයය ඉගැ�aමට �f 
භව�� 'මාණව( ප�Q ලබා 2 ඇ� බව(, 

  �ඩා හා ශාr�ක අභ%ාස Mෂය භාර �f මහ(!ය 
දf '³�යb ෙවYෙව� මාස 3ක කාලයb සඳහා 
ද�� පළාෙ( කර�ෙද3ය මධ% මහා M�හල 
ෙවත තාවකා#ක ෙසkවා අY,bතයb ලබා ඇ� 
බව(,  

  උපෙ�ශන Mෂය සඳහා �f භව�� ප( කර 
ෙන~මැ� අතර, දැනට පාසෙ� ෙජ%ෂඨ් �f 
මහ(!යක MR� ෙමම MෂයෙF වැඩ ආවරණය 
කරන බව(,  

  ඒ අYව �f  ඟයb ෙන~මැ� බව( බසන්ා ර 
පළා( අධ%ාපන ෙ�ක5 MR� වා*තා කර ඇත. 

(ආ) (i) ෙමම පාසල පළා( පාසලb වන බැM� බසන්ා ර 
පළා( සභාව මË� අෙන�( අවශ% 
ෙග~ඩනැË# පහzක5 ලබා Qය ,�ය.  

  2012 ව*ෂෙF  ෙමම M�හල �M�jක පාස� 
ව%ාපෘ�යට ෙත�රා ගැමට ෙපර 1 Rට 13 දbවා 
ප�� පැවැ(ෙවන 1AB පාසලb ෙලස 
පව(වාෙගන ෙග~ස ්ඇත.  

  ඒ වන Mට }ෂ% සංඛ%ාව 1,0200. ව*තමානෙF 
�M�jක පාස� සංව*ධන ව%ාපෘ�ය යටෙ( 
සංව*ධනය කර 6 - 13 දbවා ප�� පැවැ(ෙවන 
අතර }ෂ% සංඛ%ාව 1,080b දbවා වැ« a ඇත.  

  නව ෙග~ඩනැË# ලබා 2 නැත( පැවැ� 
ෙග~ඩනැË# අi(වැ«යා 0rමට කට,� කර 
ඇ� බව බසන්ා ර පළා( අධ%ාපන ෙ�ක5 
MR� වා*තා කර ඇත. 

 (ii) M�හ�ප� MR� ඉ�ලා ඇ� Í#ක �f අවශ%තා 
ස�රා ඇ� බව පළා( අධ%ාපන ෙ�ක5 වා*තා 
කර ඇ� බැM� තව�රට( �fවf� ලබා 2ෙ5 
අවශ%තාවb ෙන~මැත. 

(ඇ) අදාළ ෙන~ෙK. 

 
ග# (ෛවදc) න�,ද ජය8ස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ$திய கலாநிதி) நளி'த ஜயதி;ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගf කථානායක�ම3, මෙ� පළ.වැ3 අ�f 'ශ්නය ෙමයj.  

ගf ඇම��මා ඔය සඳහ� කර� ෙ�ව� ¡ක එම පාසලට 2� එක 

ෙහ~ඳj. න.(, ෙ5 පාසල ම�ගම සහ අi(ගම 0යන 'ධාන 

නගර ෙදක මැ�ෙ� 'ධාන මා*ගය ආස�නෙF �ෙබන පාසලb. 

2012 වසෙ*2 ෙ5ක �M�jක පාසලb කරන ෙක~ට ඒ පාසලට 

2� 'ධාන ෙප~ෙර~��වb තමj නව ෙග~ඩනැË�ලb ලබා 

ෙදනවා 0යන එක. ෙම~කද, ඒ පාසෙ� ප�� කාමර 

ස5බ�ධෙය� බරපතළ 'ශ්නයb �ෙබනවා. zp අi(වැ«යා 

කට,�වලට තමj ඔබ�මා .ද� ෙව� කරලා �ෙබ�ෙ�. එම 

පාසෙ� ප�� කාමර පව(වාෙගන ය�ෙ� 'ධාන 

�වණාගාරෙFj, ගෘහ Mද%ා කාමරෙFj, �f කාම රෙFj. ඒ 3සා 

ෙ5 පාසලට ෙතමහ� ෙග~ඩනැË�ලb Qe� Qගටම ඉ�ලා 

R¡නවා. 20122( ෙප~ෙර~�� ෙවලා තමj �M�jක පාසලb 

බවට ප( කරග(ෙ(. ගf ඇම��ම3, "ළඟම පාසල - ෙහ~ඳම 

පාසල" 0යලා න5 කළාට ම�ගම කලාපයට .ද� ඇM�ලා 

නැහැ. ෙය�ජනාව ��ණාට තවම( Îයා(මක තලෙF ෙන~ෙවj 

�ෙබ�ෙ�. තවම( 3ශ්�ත ෙප~ෙර~��වb ලබා 2ලා නැහැ, ෙ5 

ප�� කාමර  පව(වාෙගන යාම සඳහා ෙතමහ� 

ෙග~ඩනැË�ලb ලබා ෙදනවා 0යලා. ඒකj ෙමතැන �ෙබන 

Í#ක 'ශ්නය. 

 
ග# අhල @රා� කාTයවස) මහතා (மா��மி� அகில விராB காாியவச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගf කථානායක�ම3, ගf ම�h�මා අහ� අ�f 'ශ්නයට 

මම පළ. 'ශ්නය යටෙ( 	^�f 2ලා �ෙබනවා. එම 	^�ෙ* 

ෙක~ටසක සඳහ� ෙවනවා, "එම ව%ාපෘ�ය යටෙ( ඇ�ළ( වන 

පාස�වලට 'දානය කරY ලබ�ෙ� තාbෂ"ක Mද%ාගාරයb හා 

ඒ සඳහා අවශ% උපකරණ පම"" 0යලා. ඒ 0ය�ෙ�, �M�jක 

පාසලb බවට ප( Êණාම ඒ පාසලට ෙද�ෙ� තාbෂ"ක 

Mද%ාගාරයb පමණj. ඒක පz eය ආGHෙK සංක�පයb මත 

තමj 2ලා �ෙබ�ෙ�. "ළඟම පාසල - ෙහ~ඳම පාසල" ව%ාපෘ�ය 

යටෙ( අ	 '.ඛතාව හÞනාෙගන තමj ෙ5 පාස� ෙත�රා ගY 

ලැØෙK. උදාහරණයb හැ¡යට 2015 ජනවා� මස 09වැ3දා අෙ  
නව රජය ප( Êණාට පස්ෙසk Rයයට හැට ගණනකටj ෙ5 රෙs 

M�#ය ��ෙG. න.(, දැ� Rයයට 95කට M�#ය �ෙබනවා. 

ගf කථානායක�ම3,  ෙ5 අÊf� ෙදක �ළ අi�� වැR0^  

26,000b හදලා �ෙබනවා. 

අ	 දැ� හද�ෙ� '!�යකට අYව ය�නj; ජාත%�තර 

'!�ය අYව ළ.� 50කට එක වැR0^යb බැe� හදන 

ව%ාපෘ�යකට ය�නj. ඒ සඳහා  පාස� 10,361 අත�� පාස�  

7,000b අ	 ෙත�රාෙගන �ෙබනවා. හැබැj, ඒ පාස� 7,000 

793 794 

[ගf අ0ල Mරා¤ මහතා] 
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ෙත�රා ග(තාට වැ«ෙය�ම '.ඛතාව Qය ,� පාස�වලට තමj 

ඉස්ෙස�ලාම අවධානය ෙය~. කර�ෙ�.  ඒ අYව තමj .ද� 

'�පාදන ෙය~දව�ෙ�. ඔබ�මා ද�නවා, කpතර Qස්�bකෙF 

"ළඟම පාසල - ෙහ~ඳම පාසල" ව%ාපෘ� ෙක~�චර Îයා(මක 

ෙවනවාද 0යලා. 

 
ග# (ෛවදc) න�,ද ජය8ස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ$திய கலாநிதி) நளி'த ஜயதி;ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගf කථානායක�ම3, මෙ� ෙදවන අ�f 'ශ්නය ෙමයj. 

පාස� සඳහා �ඩා උපෙ�ශකවf බඳවා ගැමට ඔබ�මා දැ� 

කට,� කරෙගන යනවා. එ  වයස් �මාව  වයස අÊf� 35b බව 

සඳහ� වනවා. මෑතb වන �f �ඩා උපෙ�ශකවf බඳවා 

ෙන~ග( 3සා ස්ෙK�ඡාෙව� කට,� කළ 	�සb  R¡නවා. ඒ 

අය ජා�ක මsටෙ5  MMධ සහ�ක �ෙබන z�zක5ලාß�ද 

වනවා. න.( වයස් �මාව අÊf� 35  3සා 200ක පමණ 	�සකට 

ය5 ගැටiවb ම� a �ෙබන බව( වා*තා ෙවනවා. ඒ අය 

දbෂතාව ස ත අය. z�zක5 �ෙබන ෙමවැ3 අයෙ� ෙසkවය 

තව�රට( ලබා ග�නට ෙ5 �ළ IමෙKදයb සකස් කර�නට 

බැ� ද? 

 
ග# අhල @රා� කාTයවස) මහතා (மா��மி� அகில விராB காாியவச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ගf කථානායක�ම3, �f ව%වස්ථාව අYව තමj බඳවා 

ගැෙ5 ප¡පා¡ය Îයා(මක කර�ෙ�. �f අධ%ාපනඥ 

ෙසkවයට බඳවා ගැෙ52( ෙ5 ගැටiව ම� Êණා.  �ර පාH 

1,190b ��ණා. වයස අÊf� 30ට අHෙව� තමj ඒ සඳහා බඳවා 

ගත ,�ව ��ෙG. න.( ගැසs කළාම අය�5ප( ප�Rය 

ගණනb තමj ලැ�ෙG. ඒ 3සා අ	 නැවත PSC එෙb 
අYමැ�ය ලබා ග(තා, වයස් �මාව අÊf� 35 කරලා ෙද�න 

0යලා.  

ගf කථානායක�ම3,  ෙමතැන �ෙබන 'ශ්නය  �ඩා 
���කfව� බඳවා ගැෙ52 වයස් �මාව අÊf� 35 කරලා 
�ෙබ�2( අය�5ප( 17,000b ලැ±ලා �ෙබනවා. ඒ 3සා බඳවා 
ගැෙ5 ප¡පා¡ෙය� 	ට බඳවා ග�න �pව�කමb නැහැ. 
හැබැj, ඔබ�මා 0යන කාරණය කෙළ~( ඉQ�ෙF2 එb එb 
අංශවලට �fවf බඳවා ගැෙ52( ගැටi ම� වනවා. 
උදාහරණයb වශෙය� }ෂ% උපෙ�ශන ෙසkවයට �fවf බඳවා 
ග�න බලාෙප~ෙර~(� වනවා.   

ඒ හැම එකකටම  ෙමය බල පැවැ(ෙවනවා. ඒ වාෙ�ම රාජ% 
ෙසkවා ෙක~!ෂ� සභාෙK අYමැ�ය ලැෙබ�න( ඕනෑ.  

ගf ම�h�ම3, ඔබ�මා 0â කාරණය ස5බ�ධෙය� 
මාව( හ. ව�න කGඩාය5 ගණනාවb ආවා. සමහර අයට 
z�zක5 පවා නැහැ. හැබැj, කාලයb �ස්ෙසk වැඩ කරලා 
�ෙබනවා. එෙහම බලන ෙක~ට ඒ ආ� කGඩායෙ5 z�zක5 
�ෙබන අය ෙබ~ෙහ~ම ෙප~« 'මාණය�j R¡ෙF. අ	 ඉQ�ෙF2, 
ඒ අය වැඩ කර� කාලය යනා2 හැම ෙදයbම බලලා, ය5 
පදනමb උඩ, ���කfව� වශෙය�ව( ඒ අය ග�න �pව�ද 
0යලා බල�න5. 

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

ෙහ~ඳj, ෙබ~ෙහ~ම ස්��j. 

'ශ්න අංක 7 - 1192/'16-(1), ගf ආ*.එ5. ප�ම උදයශා�ත 

�ණෙසkකර මහතා. 

ග# ආ9. එ). ප%ම උදයශා,ත KණෙසGකර මහතා (மா��மி�  ஆ�. எ�. ப$ம உதயசா'த �ணேசகர) 
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ගf කථානායක�ම3, මා එම 'ශ්නය අහනවා. 

 
ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�ම3, M�#බල හා �න*ජනය බලශb� 

අමාත%�මා ෙවYෙව� මා එම 'ශ්නයට 	^�f 2ම සඳහා 

ස�යb ක� ඉ�ලා R¡නවා. 
 
�ශ්නය ම" ^නක* ඉ^Tප4 hyමට �ෙයDග කරන ල*. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 

 
ෙපN�kය "ස`ට)" ආයතනයට මෘත ශyර  භාර 

*ම : ෛන8ක බලය 'சயி�ட�' நி�வக�)�! ெபா*சாாினா� பிேரத�க% வழ�க�ப�டைம: ச�ட அதிகார� 
HANDING OVER CADAVERS TO “SAITM” BY POLICE: LEGAL 

AUTHORITY  

1320/’16 

9. ග# වාrෙ%ව නානායeකාර මහතා    
(மா��மி� வாDேதவ நாணாயகார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

�ය හා සාමය සහ දb�ණ සංව*ධන අමාත%�මාෙග� 

ඇ³ 'ශ්නය - (1) : 

(අ) (i) සjට5 නමැ� (SAITM) ෙප��ග#ක ෛවද% 
ආයතනයට ය5 මෘත ශrර සහ මෘත ශrර ෙක~ටස ්
ෙප~ÌRය MR� භාර 2 ඇතැj ය�න ෙ5 වන Mට 
ෙහ^දරK a ඇ� බව ද�ෙ�ද; 

 (ii) එෙසk Îයා 0rමට ෙප~ÌRයට ෛන�ක බලයb 
�ෙ�ද;  

 (iii) එෙසk ෛන�ක බලයb ෙප~ÌRයට ෙන~මැ� 
න5, ඒ ස5බ�ධෙය� ගY ලබන 	යවර 
කවෙ*ද; 

  ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන ද?   

(ආ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ ම�ද? 

 ச�டI� ஒA��� ம��� ெத( அபிவி>1தி அைம�சைர� ேக�ட வினா: ( அ) (i )  'சயி�ட�' (SAITM ) என�ப4� தனியா7 ம>16வ நி�வக1தி�� ெபா�சாாினா+ ஏேத$� பிேரத�க5 ம��� பிேரத1தி( ப�திக5 வழ�க�ப�45ளன எ(ப6 இ(றளவி+ ெதாியவ&65ள6 எ(பைத அறிவாரா எ(பைத,�;  ( i i )  அEவா� ெசய�ப4வத�� ெபா�சா>�� ச�ட அதிகார� உ5ளதா எ(பைத,�;  ( i ii )  ெபா�சா>�� அEவா� ச�ட அதிகார� இ+ைலெயனி(, அ6 ெதாட7பி+ எ4��� நடவD�ைகக5 யாைவெய(பைத,�;  அவ7 இ�சைபயி+ அறிவி�பாரா? ( ஆ) இ(ேற+, ஏ(? 
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පා*#ෙ5��ව 

asked the Minister of Law and Order and Southern 
Development: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he is aware that certain cadavers 
and human remains have been handed over 
to the private medical institute called, 
"SAITM" by the police; 

 (ii) whether the police have legal authority to 
do so; and 

 (iii) if the police do not have such legal 
authority, of the nature of action that will be 
taken in this regard? 

(b) If not, why? 

 

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�ම3, �ය හා සාමය සහ දb�ණ 

සංව*ධන අමාත%�මා ෙවYෙව� මා එම 'ශ්නයට 	^�ර 

ෙදනවා. 

(අ) (i) E ලංකා ෙප~ÌRය MR� SAITM ෙප��ග#ක 
ෛවද% ආයතනය ෙවත මෘත ශrර ෙක~ටස ්භාර 2 
ෙන~මැත. 

 (ii) අ�කරණ 3ෙය�ගය0� ෙත~රව මෘත ශrරයb 
ෙහ� මෘත ශrර ෙක~ටසb 0R� ආයතනයකට 
භාර 2මට E ලංකා ෙප~ÌRයට ෛන�ක බලයb 
ෙන~මැත. 

 (iii) පැන ෙන~නÇ. 

(ආ) පැන ෙන~නÇ. 

 

ග# වාrෙ%ව නානායeකාර මහතා    
(மா��மி� வாDேதவ நாணாயகார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගf කථානායක�ම3, මෙ� පළ.වන අ�f 'ශ්නය ෙමයj. 

මෘත ශrර ෙක~ටස් SAITM ආයතනයට ලබා ෙද�නට ෙය�ණාය 

0යා ෙත~ර�රb රාජ% කට,�වල2 ෙහ^දරÊ Êණාද? 
 

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඒ 'ශ්නය අදාළ අමාත%�මාට ෙය~. කර�න5. මා ද�ෙ�, 

ෙ5 ඉQ�ප( කර �ෙබන 	^�ර ගැන Mතරj. 
 

ග# වාrෙ%ව නානායeකාර මහතා    
(மா��மி� வாDேதவ நாணாயகார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මා 0ය�න උ(සාහ කර�ෙ�,  ට� අ�කරණ ෛවද% 

3ලධා�වරයා MR� R� කරY ලැØ මෘත ශrර පrbෂණය0� 

පස්ෙසk ඒ මෘත ශrර ෙක~ටස් 0 පයb SAITM ආයතනයට 

යවY ලැ�වාය 0යා, පrbෂණයක2 ෙහ^දරÊ Ê� බවj. ෙමය 

රජෙF කට,�වල2 ෙහ^දරÊ » R��යb. ඒ ත((වය ගැන 

ෙස~යා බලා අපට 0ය�න, ෙමෙහම ෙදයb R� Êණාද, නැ�ද, 

මෘත ශrර ෙක~ටස් SAITM  එකට යැKවාද, යැKෙK කÊද 0යලා. 
 

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

එෙහම ෙහ^දරÊ aමb R�ධ ෙවලා නැහැ.  

ග# වාrෙ%ව නානායeකාර මහතා    
(மா��மி� வாDேதவ நாணாயகார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගf කථානායක�ම3, මෙ� ෙදවන අ�f 'ශ්නය ෙමයj. 

0Rය5 ආකාරයකට එවැ3 මෘත ශrර ෙක~ටස් SAITM 

ආයතනයට යවY ලැØ බව, 3ලතලවල කට,� ඉW 0rෙ52 ය5 

අය� MR� 'කාශ කර �ෙබනවා න5, ඒ ස5බ�ධෙය� ඔබ�මා 

�මb කරනවාද?  

 
ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඒ 	^බඳව 	යවර ග�න �pව�.  

 
 

කෘ�කා97ක සංව9ධනය සඳහා  ෙව, කළ �ද2 : 
උපෙයD ජනය கம�ெதாழி� அபிவி-�தி�காக ஒ)�கிய நிதி : பய/பா0 

MONEY ALLOCATED FOR DEVELOPMENT OF AGRICULTURE: 
UTILIZATION  

1375/’16 

10. ග# බ,Jල Kණව9ධන මහතා (மா��மி� ப'�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

කෘ�ක*ම අමාත%�මාෙග� ඇ³ 'ශ්නය - (3): 

(අ) (i) 2016 අයවැය ෙය�ජනා අංක 129ට අYව, රාජ% 
හා ෙප��ග#ක අංශෙF මනා සහෙය�Öතාවය 
Q�ගැ�aම සඳහා f	ය� !#යන 1000b ෙව� 
කළ බව  	^ග�ෙ�ද; 

 (ii) කෘ�කා*!ක සංව*ධනය සඳහා ෙව� කරY ලැØ 
එµ f	ය� !#යන 1000 උපෙය�ජනය කළ 
ආකාරය කවෙ*ද; 

 (iii) අය වැය ෙය�ජනා මË� ෙව� කළ එµ f	ය� 
!#යන 1000ක Íල% ස5ප(වල '�ලාß�ෙ� 
ෙ�ඛනයb ඉQ�ප( කර�ෙ�ද;  

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ආ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ ම�ද? 

 கம1ெதாழி+ அைம�சைர� ேக�ட வினா: ( அ) (i )  2016 வரG ெசலG தி�ட1தி+ 129ஆ� இல�க I(ெமாழிவி( பிரகார� அரச ம��� தனியா7 6ைறயி( சிற&த ஒ16ைழ�ைப ஊ��வி�பத�காக 1000 மி+�ய( OபாH  ஒ6�க�ப�டெத(பைத ஏ���ெகா5வாரா எ(பைத,�; 
 (ii )  கம1ெதாழி+ அபிவி>1தி�காக ஒ6�க�ப�ட ேம�பD  1000 மி+�ய( OபாH பய(ப41த�ப�ட வித� யாெத(பைத,�;  (iii )  வரG ெசலG தி�ட I(ெமாழிவி( ஊடாக ஒ6�க�ப�ட ேம�பD  1000 மி+�ய( OபாH நிதி வள�கB��ாிய பயனாளிகளி( ப�Dயெலா(ைற� சம7�பி�பாரா எ(பைத,�;  அவ7 இ�சைப�� அறிவி�பாரா? ( ஆ) இ(ேற+, ஏ(? 

797 798 

[ගf වාzෙ�ව නානායbකාර මහතා] 
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asked the Minister of Agriculture: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he accepts that according to Budget 
Proposal No. 129 for 2016, Rs. 1,000 
million had been allocated for encouraging 
healthy co-operation between the private 
and public sectors;  

 (ii) the manner in which this Rs. 1,000 million, 
which had been allocated for development 
of agriculture, was utilized; and 

 (iii) whether he will submit a list of beneficiaries 
of the financial resources flowing from this 
Rs. 1,000 million allocated from the Budget 
Proposals? 

(b) If not, why?  

 

ග# වස,ත අu@හාෙ9 මහතා (කෘ�ක9ම රාජc 
අමාතc"මා) (மா��மி� வச'த அ:விஹாேர - கம$ெதாழி4 இராஜா-க  அைம,ச�) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of 
Agriculture) 

ගf කථානායක�ම3, කෘ�ක*ම අමාත%�මා ෙවYෙව� මා 

එම 'ශ්නයට 	^�f ෙදනවා. 

(අ) (i) ඔK. 

  2016 අය වැය ෙය�ජනා අංක 129ට අYව රාජ% 
හා ෙප��ග#ක අංශෙF මනා සහෙය�eතාව 
�^� උසස ් ත((වෙF ©ජ 3ෂප්ාදනය 0rෙ5 
වැඩසටහන -Production of High Quality Seeds 
through PPP Modes- සඳහා f	ය� !#යන 
1000b ෙව� කර ��". 

 (ii)  
 

 

 

  ඉහත Mයද5වලට අමතරව උbත වැඩසටහන 
යටෙ( 3රÊ� 0rම සඳහා f	ය� !#යන 
81.895b හා කෘ�ක*ම අමාත%ාංශය යටෙ( 
f	ය� !#යන 91ක බැÑ5 පව�. 

(i) සහ�ක ©ජ 3ෂප්ාදනය කරන ෙක~�tා( 
ෙග~a� ��ග#ක ආයතන ෙවත ලබා Qය 
,� �ණා(මක Í#ක ©ජ සංව*ධනය 
සඳහා අවශ% වන ෙග~Mපල යා�hකරණය 
හා ය¡තල පහzක5 සංව*ධනය හා 
ප*ෙFෂණ කට,� සඳහා f	ය� !#යන 
428.16ක .දල කෘ�ක*ම අධ%bෂ 
ජනරා� ෙවත ෙව� කරන ල2. !� 
f	ය� !#යන 121b 2016 ව*ෂෙF2 
වැය a ඇ� අතර, ඉහත සඳහ� ප�Q බැÑ5 
ෙලස f	ය� !#යන 81.89b තව�රට( 
2017 ව*ෂෙF2 ෙගaමට ඉ�� a ඇත.  

ආයතනය ලබා �� 

.දල

(f.!#යන) 

2016.12.31 

Qනට Mයදම

(f.!#යන) 

පැහැQ# 

0r5 

කෘ�ක*ම 

ෙදපා*තෙ5��ව 

428.16 121.031 (i) 

ඌව පළා( සභාව     3.30     3.313 (ii) 

කෘ�ක*ම අමාත%ාංශය   91.21     0.070 (iii) 

  522.67  124.414   

(ii) ඌව පළා( සභාව ෙවත ෙව� කරන 
f	ය� !#යන 3.313ක .දල 
උපෙය�ජනය කළ ආකාරය පහත දැbෙK. 

 ඔbක5	¡ය ෙග~Mපළ අ�ෙ*ක ආහාර 
ෙභ�ග Í#ක ©ජ 3ෂප්ාදන ෙග~Mපළb 
වන අතර, එම ©ජ ෙක~�tා( ෙග~a� 
හරහා �ණනය කර සහ�ක කරන ලද ©ජ 
ෙග~a�ට ලබා 2ම R� කරj. ෙමම 
ෙග~Mපළ �ළ අ�ෙ*ක ආහාර ෙභ�ග ©ජ 
3ෂප්ාදනය 'ධාන වශෙය� යල 
ක�නෙF R� කරY ලැෙ�. යල 
ක�නෙF2 ෙග~Mපළ සඳහා �¦bක� 
ඔෙය� ජල ස5පාදනය කරන අතර, යල 
ක�නෙF ෙග~Mපළ �ළට 3�( 
ෙකෙරන ජල සැප,ම 'මාණව( ෙන~වන 
බැM�, ඊට MසÞමb ෙලස ෙග~Mපළට 
ජලය ලබා ග�නා වැව 	^සකර 0rමට 
	යවර ෙගන ඇත. ඒ අYව වැය Mෂය 118-
2-3-38-2509 යටෙ( f	ය� !#යන 
3.313b Mයද5 කර වැව '�සංසක්රණය 
0rමට කට,� කරන ල2.  ෙ5 අYව ඉQ� 
ව*ෂෙF2 ෙක~�tා( ෙග~a� සමඟ 
සහ�ක ©ජ 3ෂප්ාදනය 0rෙ5 
වැඩසටහනb Îයා(මක කරY ඇත. 

(iii) කෘ�ක*ම අමාත%ාංශයට ෙව� කළ 
f	ය� !#යන 84.936ක .දල 
උපෙය�ජනය කළ ආකාරය පහත දැbෙK. 

 කෘ�ක*ම අමාත%ාංශය MR� �ව( ප( 
දැ�aමb මË� ��ග#ක අංශෙF �ට 
අදාළ ව%ාපෘ� ෙය�ජනා ලබා ග�නා ල2. 
ෙමම ව%ාපෘ� ෙය�ජනා අත�� ෙත�රා 
ග�නා ලද ව%ාපෘ� ෙය�ජනා 3b සඳහා 
ඔÊ�ෙග� ව%ාපෘ�වල ය�t ³t/
උපකරණ !ල2 ගැම සඳහා ය¡තල 
පහzක5 සංව*ධනය සඳහා වැය වන 
.ද#� Rයයට 50ක ගැළ�5 ආධාරයb -
matching grant- ලබා 2මට කට,� කරY 
ලැ±". ඒ අYව ෙමම ව%ාපෘ� 3 සඳහා 
f	ය� !#යන 91.217ක .දලb ෙගaමට 
³දාන5ව ඇත. 

 අදාළ ෙප��ග#ක ආයතනය සහ 
කෘ�ක*ම අමාත%ාංශය අතර අ(ස� 
0rමට 3ය!ත eMzම � උපෙදස ්සඳහා 
�ප� ෙදපා*තෙ5��ව ෙවත ෙය~. 
කර ඇ� අතර, � උපෙදස ්ලැ�� වහාම 
එම ෙගa5ද R� 0rමට හැ0 වY ඇත. 

 ඒ අYව පහත න5 සඳහ� ආයතන මË� 
අදාළ !ල ගණ� යටෙ( ව%ාපෘ� 
ෙය�ජනා ඉQ�ප( කර ඇත. 

 ආයතනය .දල (f.!#යන) 

 Aroma Exim (Pvt) Limited - 67.50 

 Winpack Global Solution (Pvt) Limited - 
11.00 

 CIC Seeds (Pvt) Limited - 12.717 

 Total   91.217 

(අ) (iii) කෘ�ක*ම අමාත%ාංශය යටෙ( '�ලාß� ෙලස 
පහත ආයතන දැbMය හැ0ය. 

1. Aroma Exim (Pvt) Limited 

2. Winpack Global Solution (Pvt) 
Limited 

799 800 



පා*#ෙ5��ව 

3. CIC Seeds (Pvt) Limited 

4.  කෘ�ක*ම ෙදපා*තෙ5��ව (©ජ 
ෙග~Mපළ සංMධානවල)  

 ඇ.�ෙම  දbවා ඇත. ඇ.�ම 

සභාගත* කර!. 

5. ඌව පළා( සභාව (පළා( කෘ�ක*ම 
ෙදපා*තෙ5��ෙK ඔbක5	¡ය 
ෙග~Mපළ) 

(ආ) අදාළ ෙන~ෙK. 
 

ග# බ,Jල Kණව9ධන මහතා (மா��மி� ப'�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගf කථානායක�ම3, මාෙ� පළ.වන අ�f 'ශ්නය ෙමයj. 

f	ය� !#යන දහසb 0ය�ෙ� f	ය� ±#යන එකb. ඒ 

0ය�ෙ� Mශාල .ද� 'මාණයb. ගf රාජ% අමාත%�ම3, 

ඔබ�මා කාලය ලබා ෙගන 2*ඝ Mස්තරයb ඉQ�ප( 0rම 

	^බඳව මා ෙබ~ෙහ~ම ස්��ව�ත ෙවනවා. කfණාකරලා, 

Mයද5 කර� ගණන Rයයට ගණනb වශෙය� මට 0යනවාද? 

 
ග# වස,ත අu@හාෙ9 මහතා  
(மா��மி� வச'த அ:விஹார) 
(The Hon. Wasantha Aluvihare ) 

ගf ම�h�ම3, ඉ�ලා ��� .ද�ව#� Rයයට 50b තමj 

අෙ  ව%ාපෘ�වලට ලැ© �ෙබ�ෙ�. ඒ Rයයට 50� තමj අ	 ඒ 

ව%ාපෘ� Îයා(මක කරලා �ෙබ�ෙ�.  

 
ග# බ,Jල Kණව9ධන මහතා (மா��மி� ப'�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගf කථානායක�ම3, මාෙ� ෙදවන අ�f 'ශ්නය ෙමයj. 

Rයiම අමාත%ාංශවලට- ෙ5 පා*#ෙ5��ෙK අය වැය 

ෙ�ඛනෙය� ෙව� කරන .ද#� Rයයට 50b තමj එ�මාට 

ලැ© �ෙබ�ෙ�. අධ%ාපන අමාත%ාංශයට f	ය� ±#යන 203b 

ෙව� කරලා �ෙබනවා. 2016 ව*ෂෙF2 Mයද5 කරලා 

�ෙබ�ෙ� f	ය� ±#යන 65j. එතෙක~ට  Mයද5 කළ 

'මාණය වාෙ� ෙද�ණයb -f	ය� ±#යන 138b- Mයද5 

ෙන~කළ එක අධ%ාපන ඇම��මාෙ� �*වලකමb 0යලාj 

 ෙත�ෙ�.   

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

'ශ්නය අහ�න, ගf ම�h�ම3. 

 
ග# බ,Jල Kණව9ධන මහතා (மா��மி� ப'�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ 3සා ෙ5 ව%ාජ ඉලbක5, අය වැය ෙ�ඛනයට ෙද�න බැ� 

.ද� ෙමම ෙ�ඛනයට ඇ�ළ( 0rම 	^බඳව ඔබ�මා  

පා*#ෙ5��ව වශෙය� කට,� කර�න 0යා ඉ�ලා R¡න 

අතර, ඉ�� Rයයට 50 Mයද5 කළ ආකාරය 	^බඳව ඔබ�මාෙ� 

කf� ¡ක බලලා මම ෙවනම 'ශ්නයb අහ�න5.  

 

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

ෙහ~ඳj, ෙබ~ෙහ~ම ස්��j. 
 

ඉඩ) �8සංස්කරණ ෙකN7ෂ, සභාව ස" ඉඩ) :  
මාතෙ2 ^ස්�eකය காணி ம�சீரைம�� ஆைண�!&2�! உாி�தான காணிக%: மா�தைள மாவ�ட� 

LANDS BELONGING TO LAND REFORM COMMISSION: 
MATALE DISTRICT 
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12.ග# ෙරDj� �මාT @ෙ�ර4න මහ47ය 
(மா��மி� (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர$ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ඉඩ5 සහ පා*#ෙ5�� '�සංස්කරණ අමාත%�මාෙග� ඇ³ 

'ශ්නය- (1): 

(අ) (i) 1972 අංක 1 දරන ඉඩ5 '�සංසක්රණ පනෙ( 
M�Mධාන 'කාරව, ඉඩ5 '�සංසක්රණ 
ෙක~!ෂ� සභාව ස� මාතෙ� Qස�්bකෙF 	 ¡ 
වගාව ස ත ඉඩ5ව#�, E ලංකා රාජ% වැM# 
සංසථ්ාවට හා ජනතා ව� සංව*ධන මGඩලයට 
ගැසs 3ෙKදන මË� පාලනය හා 
කළමනාකරණය සඳහා ලබා 2 ඇ� ඉඩ5ව#� 
 ෙක~පමණ 'මාණයb පාලනය0� ෙත~රව .H 
±5 සහ �¦f ඉඩ5 වශෙය� පව�ද; 

 (ii) එම ඉඩ5 මැන හÞනාෙගන �ෙ�ද; 

 (iii) එම ඉඩ5 ඵලදාÆ ෙලස ෙය~දා ගැම සඳහා ෙ5 
වනMට වැඩ	^ෙවළb සකස ්කර �ෙ�ද; 

 (iv) එම ඉඩ5, ඉඩ5 '�සංසක්රණ ෙක~!ෂ� සභාවට 
ඉඩ5 'කාශ කළ තැනැ(ත�ෙ� �මය බැÑ5 
සඳහා ලබා2මට සහ කෘ�කා*!ක ෙන~වන 
කට,� ෙවYෙව� ෙය~දා ගැමට හැ0යාවb 
පව�ද;  

 ය�න එ�මා සඳහ� කර�ෙ�ද? 

(ආ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ ම�ද?  காணி ம��� பாராBம(ற ம�சீரைம�3 அைம�சைர� ேக�ட வினா: 
(அ) (i) 1972ஆ� ஆ;D( 1ஆ� இல�க காணி ம�சீரைம�3 ச�ட1தி( ஏ�பா4கB�� அைமய, காணி ம�சீரைம�3 ஆைண��Aவி�� உாி1தான மா1தைள மாவ�ட1தி+ அைம&65ள பயி7ெசHைககைள� ெகா;ட காணிகளி+, இல�ைக அரசா�க ெப>&ேதா�ட� F�41தாபன1தி��� ம�க5 ேதா�ட அபிவி>1தி� சைப��� வ71தமானி அறிவி1த+ Pல� நி>வாக� ம��� Iகாைம16வ16�காக வழ�க�ப�45ள காணிகளி+ எEவளG காணிக5 க�4�பாD(றி தாி) நிலமாகG� வய�காணிகளாகG� காண�ப4கி(றன எ(பைத,�;  (ii) ேம�பD காணிக5 அளைவ ெசHய�ப�4 இன�காண�ப�45ளனவா எ(பைத,�; 
 (iii )  ேம�பD காணிகைள பய$�தியான வித1தி+ பய(ப41தி�ெகா5B� ெபா>�4 த�ேபா6 ஒ> ேவைல1தி�ட� தயா7 ெசHய�ப�45ளதா எ(பைத,�; 

801 802 

[ගf වස�ත අiMහාෙ* මහතා] 

————————— 
*  �ස්තකාලෙf තබා ඇත. *  �னிைலய�தி	 ைவ�க�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 



2017 :# 26   ( i v )  ேம�பD காணிகைள, காணி ம�சீரைம�3 ஆைண��AG�� காணிகைள ெவளி�ப41திய ஆ�களி( ச�டாீதியான கட�பா4கைள� ெப���ெகா4�பத�� ம��� விவசாய� அ+லாத நடவD�ைககB��� பய(ப41தி�ெகா5வத�கான இய:ைம காண�ப4கி(றதா எ(பைத,�;  அவ7 �றி�பி4வாரா? 
(ஆ) இ(ேற+, ஏ(? 
 

asked the Minister of Lands and Parliamentary 
Reforms:  

(a) Will  he state - 

 (i) the extent   of lands  that   exist  as  barren   
and agricultural lands  out of the  lands  
with  forest cultivation  in  Matale District   
that comes under the purview of   Land  
Reform Commission and  the lands of 
which the  control and management   have   
been vested   in   the Sri Lanka  State 
Plantation Corporation and Janatha Estate 
Development Board  by  gazette 
Notifications, in terms of the provisions  of   
Land   Reform  Act,  No. 1 of 1972;  

 (ii) whether such lands have been surveyed and 
identified; 

 (iii) whether  there is a  programme in place   to 
utilize  aforesaid lands in an effective  
manner; and 

 (iv) whether there is any possibility of utilizing 
aforesaid lands to grant  the legal 
obligations of the individuals  who declared 
the lands with the Land Reforms 
Commission and for non agricultural 
affairs? 

(b) If not, why? 
 
ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�ම3, මා එම 'ශ්නයට 	^�ර ෙදනවා. 

(අ) (i) ඉඩ5 මැන හÞනා ගැමb කර ෙන~මැ� බැM�, 
.H ±5 හා �¦f ඉඩ5 'මාණය 3ශ�්තව 'කාශ 
කළ ෙන~හැක. 

 (ii) ෙන~මැත. 

 (iii) ෙමම ඉඩ5වල කළමනාකරණය ව� සමාග5 
MR� R� කරන බැM�, ඒවා ඵලදාÆව ෙය~දා 
ගැම සඳහා වැඩ 	^ෙවළb ඉඩ5 '�සංසක්රණ 
ෙක~!ෂ� සභාව MR� සකස ්කර ෙන~මැත. 

 (iv) පව�.  

  3ල වශෙය� අවලං� 0rම කර ගැෙම� පzව 
නැවත ලබා 2ෙ5 හැ0යාව පව�.  

  මාතෙ� Qස�්bකෙF ඉඩ5 '�සංසක්රණ 
ෙක~!ෂ� සභාව ස� » වගාව ස ත ඉඩ5 
ෙහbෙටයාර 7,687.29ක (හ(දහස ්
හයRයඅ³හතj දශම ෙදකj නවයක) පමණ 
'මාණයb පාලනය හා කළමනාකරණය සඳහා 

ගැසs පtෙF පළ 0rම මe� රාජ% වැM# 
සංසථ්ාවට හා ජනතා ව� සංව*ධන මGඩලය 
ෙවත ලබා 2 ඇත. එම ආයතන MR� ෙමම ඉඩ5 
ව� සමාග5 ෙවත ඍ{ බ� හැ¡යට ලබා 2 ඇත.  

  ව*තමානෙF ෙමම ඉඩ5 ôb� MÕY ලබන ව� 
සමාග5 MR� අදාළ ඉඩ5 මැන 3ශ�්තව හÞනා 
ගැම සඳහා ඉඩ5 '�සංසක්රණ ෙක~!ෂ� 
සභාව ෙවත ඉඩ ෙන~ෙදන බැM�, එµ ඉඩ5 
ඵලදාÆ ෙලස ෙය~දා ගැම සඳහා වැඩ 
	^ෙවළb සකස ් 0rම දැනට අපහz ෙවලා 
�ෙබනවා. න.( අ	 බලාෙප~ෙර~(� ෙවනවා, 
ළඟ2ම අදාළ පා*ශව්ය� එbක සාක�ඡා කරලා 
එම කට,(ත කර�න �pව� ත((වයb හදා 
ග�න.  

  ඊෙF වැM# ක*මා�ත ඇම��මා(, ව� ය¡තල 
පහzක5 ඇම��මා(, මම( එක� ෙවලා 
සාක�ඡා කළා. එ 2 ව�වල ප*චස ් හත වාෙ� 
ෙදන ඉඩ5වලට( ක«න!� ඔ � ෙද�න අ	 
��ෙදනාම එකඟතාවකට ආවා. 

(ආ) අදාළ නැත. 
 

ග# ෙරDj� �මාT @ෙ�ර4න මහ47ය 
(மா��மி� (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர$ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ගf කථානායක�ම3, මෙ� පළ.වැ3 අ�f 'ශ්නය 

ෙමයj.  

ගf ඇම��ම3, ඔබ�මා 0Kවා වාෙ� ඉඩ5 '�සංස්කරණ 
ෙක~!ෂ� සභාවට අj� ඉඩ5ව#� Mශාල 'මාණයb ෙ5 
ෙවනෙක~ට රාජ% වැM# සංස්ථාවට(, ජනවසමට( 2ලා 
�ෙබනවා. ඒ ෙග~�ල� ආපz බ� 2ලා( �ෙබනවා. ඒ බ� ග(ත 
අය ආපz අ�f බ� 2ලා �ෙබනවා. ඒ Mතරb ෙන~ෙවj, ඒ අයට 
2� 'මාණයට වඩා Mශාල 'මාණයb ෙ5 ෙවන ෙක~ට ඒ අය 
ôb� MÕනවා. ඒ 3සා මම ඔබ�මාෙග� අසනවා, ඒවා අ(ප( 
කර ග�න �මb ෙහ� වැඩ 	^ෙවළb �ෙබනවාද 0යලා. 

 
ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf ම�h�!ය3, එෙහම තැ� ගැන වා*තා ෙවලා 

�ෙබනවා. ෙන~ෙයb ගැටi සහගත තැ� �ෙබනවා, ඉඩ5 

'�සංස්කරණ ෙක~!ෂ� සභාෙK ඉඩ5 ප�හරණය 	^බඳව. අ	 

IමාYõලව ඒවාට ය5 	යවරb අරෙගන, ඒවා ඵලදාÆ M�යට 

ෙය~ද�න �pව� Iමයb හදනවා. 

 
ග# ෙරDj� �මාT @ෙ�ර4න මහ47ය 
(மா��மி� (தி�மதி) ேராஹினி �மாாி விேஜர$ன) 
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna) 

ගf කථානායක�ම3, මෙ� ෙදවැ3 අ�f 'ශ්නය ෙමයj. 

ගf ඇම��ම3, අෙ  ග5වල ජනතාව zp 'මාණෙය�  ඒ 
ඉඩ5 ôb� MÕනවා. ඒවාට ඒ ෙග~�ල� LRC එක 3යම කරන 
.ද� 'මාණ පවා ෙගවා �ෙබනවා. න.( ෙ5 ෙවන ෙක~ට එම 
��ගලය�ට ඒ සඳහා 3R බලපtයb 3�( ෙවලා නැහැ. ඒක 
ක«න5 කර�න කට,� කරනවාද 0යන එක මම ඔබ�මාෙග� 
අසනවා. 

 

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

මෙ� Qස්�bකෙය� මම ෙප~« අ(හදා බැÌමb කර�න 

ඒකට වැඩ 	^ෙවළb ආර5භ කළා. අ	 බලාෙප~ෙර~(� 
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පා*#ෙ5��ව 

ෙවනවා, එම වැඩ 	^ෙවළ රට �රාම Îයා(මක කර�න. 

ඔබ�!යෙ� 'ෙ�ශෙF( අ	 එම වැඩ 	^ෙවළ Îයා(මක 

කර�න5. ඒ වාෙ�ම ගf අ$ාමාත%�මාෙ� මැ�වරණ 

'කාශෙF �ෙබනවා, ෙ5 රෙs ලbෂ සංඛ%ාත 	�සකට 

R�නbකර ඔ �ව ලබා ෙදන වැඩ 	^ෙවළ Îයා(මක කරනවා 

0යලා. එ�මා MR� අපට �� උපෙදස් අYව අ	 එම කට,�( 

ක«න!� ආර5භ කරලා, ලbෂ සංඛ%ාත 	�සකෙ� -R නයb 

හැ¡යට ���- බලාෙප~ෙර~(�ව 2020 ව*ෂය ෙවන ෙක~ට 

යථා*ථයb කරනවා 0යන එක( මම මතb කර�න කැමැ�j.  

 
ඩs��.�. kT2 ෙපෙ9රා මහතා ප^ං� ඉඩම: 

�තc(�ල j7කම தி-. டபி%4.ஜீ. சிறி� ெபேரரா வசி�!� காணி : ச�ட78வ உாிைம 
LAND OCCUPIED BY MR. W.G. CYRIL PERERA: LEGAL 

ENTITLEMENT 
1546/’17 

13.ග# �. �. ඩs��. @මල]ර ^සානායක මහතා (மா��மி� F.ாீ.டபி�G. விமலHர திசாநாயக)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ඉඩ5 සහ පා*#ෙ5�� '�සංස්කරණ අමාත%�මාෙග� ඇ³ 

'ශ්නය - (2) 

(අ) (i) අ5පාර, ක�.ෙG පාර, ඉ�ධන 	රÊ5හල 
ඉQ�	ට පQං� ඩ�#K.�. R�� ෙපෙ*රා මහතා 
එම #	නෙය  වසර 17b අඛGඩව පQං�a R¡න 
බව(; 

 (ii) එම ඉඩ5 ෙක~ටස සඳහා ත%Yõල  !කම ලබා 
ගැමට Q�කාÌනව කරන ලද ඉ�Ìමට අYව 
අ5පාර 'ාෙ�Ïය ෙ�ක5 කා*යාලය MR� 
චIෙ�ඛ අංක 2008/4 අYව පව(වන ලද ඉඩ5 
ක�ෙ��ය0� ප*චස ්20ක ඉඩ5 ෙක~ටසb ඔ�ට 
ලබා2මට 3*ෙ�ශ » බව(; 

 (iii)  එෙහ(, එම ඉඩ5 ෙක~ටස MMධ ෙහk� දbව!� 
ලබා ෙන~2ම ස5බ�ධෙය� ඔ� E ලංකා මානව 
 !ක5 ෙක~!සමට කf� ඉQ�ප( 0rෙම� 
පz, එම ෙක~!සම MR� R� කරන ලද Mම*ශනය 
අවසානෙF2 ඒ මහතා පQං� ඉඩම ත%Yõලව 
ඔ�ට ලබා2මට 3*ෙ�ශ කරY ලැØ බව(; 

 (iv) න.(, ෙ5 දbවා ඔ�ට එම ඉඩෙ5 අj�ය ලබා 2 
ෙන~මැ� බව(;  

 එ�මා ද�ෙ�ද? 

(ආ) ෙපෙ*රා මහතාට R�a ඇ� ෙමම අග�යට සහ 
අසාධාරණයට සහනයb සලසා 2ම සඳහා ගY ලබන 
	යවර කවෙ*ද ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ඇ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ ම�ද?   காணி ம��� பாராBம(ற ம�சீரைம�3 அைம�சைர� ேக�ட வினா: ( அ) (i )  அ�பாைற, க+Iைன Qதி, எாிெபா>5 நிர�3 நிைலய1தி�� I(னா+ வசி��� தி>. டபி5,.ஜீ. சிறி+ ெபேரரா ேம�பD Iகவாியி+ 17 ஆ;4க5 ெதாட7&6 வசி16 வ>கி(றா7 எ(பைத,�;  ( i i )  ேம�பD காணி�� ச�டாீதியான உாிைமைய� ெப���ெகா5வத�காக நீ;டகாலமாக 

வி4�க�ப�4வ&த ேகாாி�ைக�� அைமவாக அ�பாைற பிரேதச ெசயலக1தினா+ )�றறி�ைக இல�க� 2008/4 இ�� அைமவாக நட1த�ப�ட காணி� க�ேசாிெயா(றி+ 20 ப7�ச/ காணி� ப�திெயா(ைற இவ>��� ெப���ெகா4�க வித&6ைர�க�ப�டெத(பைத,�;  ( i ii )  எனி$�, ேம�பD காணி� ப�திைய ப+ேவ� காரண�கைள I(ைவ16 ெப���ெகா4�காைம ப�றி இவ7 இல�ைக மனித உாிைமக5 ஆைண��Aவி�� விள�கமளி1த பி(ன7, இEவாைண��Aவினா+ ேம�ெகா5ள�ப�ட 3லனாHவி( இ�தியி+ இவ7 வசி��� காணிைய� ச�டாீதியாக இவ>��� ெப���ெகா4�க வித&6ைர�க�ப�டெத(பைத,�;  ( i v )  எனி$�, இ�ைறவைரயி+ இவ>�� ேம�பD காணியி( உாிைம ெப���ெகா4�க�படவி+ைல எ(பைத,�;  அவ7 அறிவாரா? ( ஆ) தி>. ெபேரராவி�� ஏ�ப�ட ேம�பD பாதி�3 ம��� அநீதி�� நியாயமான நிவாரண1ைத�  ெப���ெகா4�பத�� ேம�ெகா5ள�ப4� வழிIைறக5 யாைவ எ(பைத அவ7 இ�சைபயி+ அறிவி�பாரா? (இ) இ(ேற+, ஏ(? 
 

asked the Minister of Lands and Parliamentary 
Reforms: 

(a) Is he aware that- 

 (i) Mr. W.G. Cyril Perera residing opposite the 
filling station at Kalmunai Road, Ampara 
has been a resident of that address 
continuously for 17 years; 

 (ii) It has been recommended to allocate him 
20 perch plot of land by a land kachcheri 
held as per Circular No.2008/4 by the 
Ampara Divisional Secretariat consequent 
to a long term request made by him seeking 
legal entitlement for the said plot of land;  

 (iii) subsequent to him making submissions to 
the Human Rights Commission of Sri 
Lanka regarding the non-allocation of the 
said land citing various reasons, it has been 
recommended at the conclusion of the 
inquiry conducted by the said Commission 
that the land on which he has been residing 
should be handed over to him legally; and  

 (iv) the entitlement of the said land has still not 
been granted to him? 

(b) Will he inform this House as to what measures 
will be initiated to offer  relief to the prejudice and 
injustice caused to Mr. Perera? 

(c) If not, why? 
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ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඔබ�මා ඊෙF අහ� 'ශ්නය ෙ�ද ෙ5? 
 

ග# �. �. ඩs��. @මල]ර ^සානායක මහතා (மா��மி� F.ாீ.டபி�G. விமலHர திசாநாயக)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ඔK. 
 

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�ම3, මා එම 'ශ්නයට 	^�ර ෙදනවා. 

(අ) (i) R�� ෙපෙ*රා මහතා එම ඉඩම අනවසරෙය� 
ôb� Mඳ ඇත. 

 (ii) ඔK. 

 (iii) ඔK. 

 (iv) ඔK. 

(ආ) ෙමම ගැටiව ස5බ�ධව මානව  !ක5 ෙක~!ෂ� සභාව 
MR� 2016 ෙදසැ5බ* 16 Qනැ�ව ලබා�� 3*ෙ�ශ 
'කාරව එය ක«න!� Mසඳන ෙලස ඉඩ5 ෙක~මසා�ස ්
ජනරා�ෙ� 2017 මා*� 8 Qනැ� #	ය මË� අ5පාර 
'ාෙ�Ïය ෙ�ක5වරයා ෙවත උපෙදස ් ලබා2 �ෙබනවා. 
එම #	ය( මා ළඟ �ෙබනවා. 

(ඇ) අදාළ ෙන~ෙK. 

 
ග# �. �. ඩs��. @මල]ර ^සානායක මහතා (மா��மி� F.ாீ.டபி�G. விமலHர திசாநாயக)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ගf කථානායක�ම3, එ�මාට ඒ ඉඩම ලබා ෙද�ෙ� 

කවාදාද? ඔ� අÊf� 17b �ස්ෙසk එම ඉඩෙ5 පQං�ව ඉ�නවා. 

 
ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

අÊf� 17b අනවසෙරය� පQං�ව ඉඳලා �ෙබනවා. ඒ 

ස්ථානය ගැනj, ��ගලයා ගැනj ඔබ�මා ද�නවාෙ�. අ5පාෙ* 

ෙමම R��ය 	^බඳව මම ෙස~යා බැiවා. ඇ(ත වශෙය�ම 

යාබදව ඇ� ප*චස ් 20 ÷!ය ඔ�ට ලබා ෙද�න ෙදපා*ශ්වය 

එකඟ ෙවලා �ෙබනවා. 

 
ග# �. �. ඩs��. @මල]ර ^සානායක මහතා (மா��மி� F.ாீ.டபி�G. விமலHர திசாநாயக)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ඔ� අÊf� 17b �ස්ෙසk එම ස්ථානෙF ව%ාපාරයb 
පව(වාෙගන යනවා, ගf ඇම��ම3. එම ව%ාපාරය අÊf� 17b 
�ස්ෙසk නගර සභාෙK #යා පQං� ව%ාපාරයb. ඔ� ලjs ±�, 
ව�ර ±� ෙගවලා �ෙබනවා. ඉඩ5 ෙක~මසා�ස්වරයා 3*ෙ�ශ 
කරලා �ෙබනවා, 'ාෙ�Ïය ෙ�ක5 සහ 3ෙය�ජ% ඉඩ5 
ෙක~මසා�ස් 3*ෙ�ශ කරලා �ෙබනවා. දහහ( අÊf�දb පQං�ව 
ඉ�නවා. දැ� ඔබ�මාම 0Kවාෙ�, ලbෂ ගණනකට 
R�නbකර ඔ � ෙදනවා 0යලා. දහහ( අÊf�දb පQං� ෙ5 
මYස්සයා ප*චස් 20 සඳහා බලපtයb ඉ�ල�ෙ�, R�නbකර 
ඔ �වb ෙන~ෙවj. 

 

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඔ�ට එම බලපtය ක«න!� ලබා ෙද�න 0යලා අ5පාර 

Qසාප� කා*යාලයට ද�වලා �ෙබනවා. මා ද�නා තර!� පරණ 

අj�කාරෙය�( ඇM( උ�ෙඝ�ෂණයb කර �ෙබනවා. එවැ3 

�මb ෙහ� 'මාදය�( ෙවලා �ෙබනවා. ගf ම�h�මා, 

ඔබ�මා ඒ ගැන ද�නවා ඇ�, මට( වඩා ෙහ~Õ�. 

 
ග# �.�.ඩs��. @මල]ර ^සානායක මහතා (மா��மி� F.ாீ.டபி�G. விமலHர திசாநாயக)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
අi( අj�කාරෙයb. 

 
ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ෙකෙසk ෙහ� එවැ3 ෙදයb Êණා ෙ�ද? ඒක තමj 'මාද 

ව�න ෙහk�ව. 

 
ග# �.�.ඩs��. @මල]ර ^සානායක මහතා (மா��மி� F.ாீ.டபி�G. விமலHர திசாநாயக)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ඔK, අi( අj�කාරෙයb ඇM�ලා. න.( ඉඩ5 

ෙක~මසා�ස්�මා 0ය�ෙ�, ෙපෙ*රා මහතාට එය ෙද�න 
0යාj.  

 
ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඔK, ඉඩ5 අමාත%ාංශය ද�වා �ෙබ�ෙ�, එය ඉbම3� 

ෙද�න 0යාj.  

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

ගf අමාත%�මා ඒ ගැන ෙස~යා බල�න.  

 
ග# �.�.ඩs��. @මල]ර ^සානායක මහතා (மா��மி� F.ாீ.டபி�G. விமலHர திசாநாயக)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 

ෙබ~ෙහ~ම ස්��j. අi( ඉඩ5 අමාත%�මා ෙ5 'ශ්නය 

Mසඳනවා න5 ෙහ~ඳj.   

     
නාය යෑෙ) අවදානමට ලe �  ව" : කෑග2ල 

^ස්�eකය ம9சாி2 அபாய�)�!%ளான ேதா�ட�க% :ேககாைல மாவ�ட� 
 LANDSLIDE PRONE ESTATES: KEGALLE  DISTRICT 
      

     1582/’17 

15.ග# කනක ෙහGර4 මහතා    
(மா��மி� கனக ேஹர$) 
(The Hon. Kanaka Herath) 

ආපදා කළමනාකරණ අමාත%�මාෙග� ඇ³ 'ශ්නය - (1): 

(අ) (i) 2016 මැj මාසෙF Qවjනට බලපෑ අයහප( 
කාළ�"ක ත((වය ෙහk�ෙව� නාය eය හා 
නාය යෑ5 අවදානමට ලb » කෑග�ල 
Qස�්bකෙF ව� සංඛ%ාව ෙක~පමණද; 

 (ii) එම ව�වල න5 කවෙ*ද; 

 (iii) අ�ක ව*ෂාව ෙහk�ෙව� නාය යෑෙම� හා නාය 
යෑ ෙ5 ත*ජනයට ලb aෙම� අවතැ� » පÊ� 
සංඛ%ාව ෙක~පමණද; 
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පා*#ෙ5��ව 

 (iv) අවතැ� » පÊ� සඳහා පQං�යට රජෙය� ස+්රව 
3වාස ලබා 2 �ෙ�ද; 

 (v) එෙසk ෙන~මැ� න5,  ඔÊ� ෙ5 වන Mට පQං�ව 
R¡න සථ්ාන කවෙ*ද; 

  (vi) ෙමම අවතැ� පÊ� සඳහා රජෙය� 3වාස ලබා 
2ම අවස� කරY ලබන Qනය කවෙ*ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද?  

(ආ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ ම�ද?  அன71த Iகாைம16வ அைம�சைர� ேக�ட வினா: 
(அ) (i )  2016 ேம மாத1தி+ நா�D+ தா�க1ைத ஏ�ப41திய சீர�ற காலநிைலயி( காரணமாக ம;சாிG��5ளாகிய ம��� ம;சாிG அபாய1ைத எதி7ேநா�கிய ேககாைல மாவ�ட1தி:5ள ேதா�ட�களி( எ;ணி�ைக யாெத(பைத,�;  (ii )  ேம�பD ேதா�ட�களி( ெபய7க5 யாைவெய(பைத,�;  (iii )  அதிக மைழ காரணமாக ஏ�ப�ட ம;சாிவினா:� ம;சாிG அபாய1ைத எதி7ேநா�கியைமயினா:� இட�ெபய7&த �4�ப�களி( எ;ணி�ைக யாெத(பைத,�;  (iv )  இட�ெபய7&த �4�ப�க5 �Dயி>�பத�காக அரசினா+ நிர&தர Q4க5 வழ�க�ப�45ளதா எ(பைத,�;  (v )  இ(ேற+, இவ7க5 இ�ேபா6 �Dயி>�கி(ற இட�க5 யாைவ எ(பைத,�;  (vi )  ேம�பD இட�ெபய7&த �4�ப�கB�� அரசினா+ Q4க5 வழ�கி ID�க�ப4� திகதி யாெத(பைத,�;  அவ7 இ�சைப�� அறிவி�பாரா? 
(ஆ) இ(ேற+, ஏ(? 
 

asked  the Minister of Disaster Management: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the number of estates in Kegalle District 
where landslides were reported and that 
were landslide prone due to the adverse 
weather conditions experienced by the 
country in May 2016; 

 (ii) the names of estates; 

 (iii) the number of families who were displaced 
from landslides and landslide risks occurred 
due to heavy showers; 

 (iv) whether permanent houses have been 
provided for the displaced families; 

 (v) if not, the places where they are currently 
residing; and 

 (vi) a date of which the process to handover 
houses to the displaced families will be 
completed? 

(b) If not, why? 

ග# Jෙ,ෂ් ග,ක,ද මහතා (ආපදා කළමනාකරණ  
�ෙයDජc අමාතc"මා) (மா��மி� �ேனI  க-க'த - அன�$த /காைம$�வ பிரதி அைம,ச�) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda - Deputy Minister of Disaster 
Management)  
ගf කථානායක�ම3, ආපදා කළමනාකරණ අමාත%�මා 

ෙවYෙව� මා එම 'ශ්නයට 	^�ර ෙදනවා.  

(අ)  (i)  ව� සංඛ%ාව 140. ඒ 	^බඳ Mසත්ර ඇ.�ෙම  

සඳහ� ෙK. ඇ.�ම සභාගත* කර!.   

 (ii)  එම ව�වල න5 පහත ප�Q ෙK.  
 

 

   (iii)   ආපදා ත((ව වා*තා අYව නාය යෑ5 හා නාය 
යෑ5 අවදාන5 ෙහk�ෙව� අවතැ� »ව� ෙලස 
පÊ� 4853ක 'මාණයb හÞනා ෙගන ඇත. ෙමම 
	�ස කඳÊfගත 0r5 R� කර 	³ ආහාර, Mය# 
සලාක, අත%වශ% ෙවන( සහනාධාර nව% ලබා 
25 R� කළ අතර, ඉහත හÞනා ග( පÊ� අත�� 
ජා�ක ෙග~ඩනැË# ප*ෙFෂණ සංMධානය MR� 
කරන ලද Í#ක ÷ පrbෂණ මË� අ� අවදාන5 
හා නැවත පQං� කළ ,� පÊ� සංඛ%ාව 1965b 
වශෙය� හÞනා ෙගන ඇත.  

 (iv)   ඉහත හÞනා ග( අ� අවදාන5 පÊ�  1965 
අත�� පÊ� 1941b සඳහා 2016.07.26වැ3 
Qනැ� අමාත% මGඩල �රණ අංක 
අමප/16/1457/715/012 සහ 2017.04.04 Qනැ� 
අමාත% මGඩල �රණ අංක 

අY 

අංක

ය 

'ාෙ�Ïය 

ෙ�ක5 

කා*යාලය 

$ාම 3ලධා� 

වසම 

ව(ෙ( නම අවදානමට ලb 

» bෙෂkt 

අංකය ෙහ� 

ෙක~ටස 

01 ෙද ඕMට 119 හ�ෙග~ඩ ෙඩ�ස්ව*( 145612m 

193592m 

(2014 රබ* 

වගාව) 

02   115 © 

ෙබ~රල�කඩ 

අjලා - 

03   123 බටංගල Ê®�® ෙය�ග.ව 

04   මඩග5මන තල	¡යව(ත 1984 හා 1986 

රබ* 

05   123 බටංගල �ලාස� 2008 ෙක~ටස 

06   123 බටංගල ෙය�ගම - 

07   122 ඒ 

රංෙ�ගම 

රංෙ�ගම 2015 ෙක~ටස 

08 ෙද ඕMට හා 

ඇහැ^යෙග~ඩ 

මාෙද~ල හා 

137 © 

QÊf5	¡ය 

QKf5	¡ය 

ව(ත 

138039m 

190805m 

09 �ල(ෙක~�	¡

ය 

0�ෙප�fව 0�ෙප�fව ෙන~. 03 

ෙක~ටස 

10   ෙනKස්!ය* 

ඉහළ 

ෙනKස්!ය* 

ඉහළ 

අංක 01 

ෙක~ටස 

11   ෙනKස්!ය* 

ඉහළ 

ෙනKස්!ය* 

ඉහළ 

අංක 05 

12   උඩෙප~ත කpපහන ව(ත අර�දර 

ෙක~ටස 

13   128 ¼නාහැල ඇÞරාෙප~ලව(

ත 

බට ර ෙක~ටස 

14 දැර"යගල ව(ෙ(ෙගදර ඉibතැ�න - 
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අමප/17/0709/715/009 අYව පQං�ය  සඳහා පහත 
සඳහ� ප�Q  3වාස ලබා 2මට අවශ% 	යවර 
ෙගන ඇත.  

(අ)  රාජ% අY$හය හා '�ලාභ �ම දායක(වය 
යටෙ( රජය මË� ෙව� කර �� ඉඩ5 
ෙක~ටසව්ල හා තම ��ග#ක ඉඩෙම  පÊ� 
997b සඳහා 3වාස ඉQෙව!� පව�.  

(ආ)   3වසb ස ත ඉඩමb තමා MR� !ල 2 
ගැමට කැමැ(ත 'කාශ කරන ලද පÊ� 
110b සඳහා Mෙශkෂ 3*ණායක යටෙ( 
ෙගa5 0rමට ද 	යවර ෙගන ඇත.  

(ඇ)  ��ග#ක / රාජ% ෙන~වන සංMධාන 
අY$හය යටෙ( 3වාස 201b ඉQ 0rමට 
අවශ% 	යවර ෙගන ඇ� අතර, ඒ අත�� 
පÊ� 114b 3වාසවල පQං� කරaමද පÊ� 
17b  3වාස ඉQ 0r5 අවස�ව පQං� 
0rමට 3ය!තවද, පÊ� 70b සඳහා ඉඩ5 
හÞනා ගැම හා හÞනා ග( ඉඩ5වල 3වාස 
ඉQ 0r5 ආර5භ 0rමට ද 	යවර ෙගන 
ඇත. 

 (v)   ඉහත ප�Q පQං� 0r5 R�වන අතර, ස+්ර පQං�ය 
අවස� කළ පÊ� හැර ඉ�� පÊ� තම ඥා� 
3ෙවසව්ල හා ඉQ 0rම R�වන රජෙF ඉඩ5වල 

අ*ධ තාවකා#ක 3වාස ෙවත ෙය~. කර ඇත. 
තවද අරණායක හා �ල(ෙක~�	¡ය 'ාෙ�Ïය 
ෙ�ක5 ෙක~sඨාසය�  	^ෙව^� ආරb�ත 
තාවකා#ක õඩාර5 ස ත සථ්ාන 9b හා 6b 
වශෙය� පQං� කර ඇත.  

 (vi )   3වාස සකස ් 0rම සඳහා ෙමෙතb Îයා(මක 

IමෙKදය »ෙF අQයර 5b යටෙ( ස5¼*ණ 

3වාසය ඉQ0rෙම� අන�fව පQං� 0rම Êව(, 

ෙමම Iමෙය� බැහැරව නව IමෙKදයb යටෙ( 

3වාස ඉQ0rම(, ඒ අYව පQං�ය ක«න5 0rම 

සඳහා( අදාළ ඉඩෙම  ස5¼*ණ කළ අ(�වාරම 

මත වැR0^ය ස තව එb කාමරයb ඉQෙක~ට 

පQං� කරaමට 	යවර ෙගන ඇත. ෙමම IමෙKදය 

අYව අවම වශෙය� මාස 03ක කාලයb �ළ වැඩ 

කට,� අවස� 0rමට අෙ bෂා කරන අතර 

3වාස තැමට අදාළ ඉඩ5 අ(ප( කර ගැම 

සඳහා තව�රට( පව�න ගැටi 3රාකරණය කර 

ගැමට අවශ% 	යවරද ෙගන ඇත. එµ ඉඩ5 

ගැටi 3රාකරණය ෙක~ට අවස� aම සඳහා 

තව( මාස 02ක පමණ කාලයb ගතවY ඇතැjද 

ඉ� අන�fව එළෙඹන මාස 02ක කාලය �ළ 

පQං�ය සඳහා අවශ% ඉQ 0r5 අවස� 0rමටද 

හැ0 වY ඇතැj අෙ bෂා කරY ලැෙ�.  

(ආ)  පැන  ෙන~නÇ. 
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පා*#ෙ5��ව 

ග# කනක ෙහGර4 මහතා    
(மா��மி� கனக ேஹர$) 
(The Hon. Kanaka Herath) 

ගf කථානායක�ම3, මෙ� පළ.වැ3 අ�f 'ශ්නය මම 

අහනවා.  

.pම3�ම 3වාස Mනාශ Ê� පÊ� 269b �ෙබනවා. දැනට 

අÊf�දකට වැ« කාලයb ගත a �ෙබනවා. ඒ අYව දැනට 

3වාස µයb ලබා 2 �ෙබනවාද? 

 
ග# Jෙ,ෂ් ග,ක,ද මහතා (மா��மி� �ேனI  க-க'த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 
ෙ5 වන Mට ඒ 3වාස ඉQ ෙකෙර!� පව�නවා. ෙමතැන 

වා*තා ෙවලා �ෙබනවා, දැනට ඒ 3වාස ¡ක ඉQෙව!� 

පව�නවාය 0යා.  

 

ග# කනක ෙහGර4 මහතා    
(மா��மி� கனக ேஹர$) 
(The Hon. Kanaka Herath) 

ගf ඇම��ම3, ඒ Êණාට තවම එක 3වසbව( ලබා 2ලා 

නැහැ.  

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

ෙදෙව3 අ�f 'ශ්නය. 

 
ග# කනක ෙහGර4 මහතා    
(மா��மி� கனக ேஹர$) 
(The Hon. Kanaka Herath) 

ඔK, ෙදෙව3 අ�f 'ශ්නය ෙමයj.  

දැනට 3වාස 80b පමණ හැෙදනවා. න.(, තව( 3වාස 

180ක පමණ අවශ%තාවb �ෙබනවා. එක ව(තක eය ව*ෂෙF 

.�ගලb තබා �ෙබනවා. ඒ, දැනට මාස 8කට, 9කට ක#�. 

න.(, ඒවා තව ෙවන ෙතb ආර5භ කරලා නැහැ. එම 3සා 

ඉතාම( ක«න!� ෙ5 අවශ%තාව� ඉෂ්ට කර�න කට,� 

කර�න 0යලා ඔබ�මාෙග� මා ඉ�Ìමb කරනවා. අHම 

ත ර!� .�ගල තැØ ඒවාෙF වැඩ කට,�ව( ආර5භ කර�න 

කට,� කර�න. 

 

ග# Jෙ,ෂ් ග,ක,ද මහතා (மா��மி� �ேனI  க-க'த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 

ගf කනක ෙහkර( ම�h�ම3, ඔබ�මා ඒ ස5බ�ධෙය� 

ෙ5 M�යට කට,� කර�න. අපට 'ාෙ�Ïය ෙ�ක5 කා*යාලය 

හරහා නැවත එ   වා*තාවb ලබා ෙද�න. ඔබ�මා වා�කව ෙ5 

ස5බ�ධෙය� අපව දැYව( කරන එක අපට ව¡නවා. ඒ අදාළ 

$ාම 3ලධා� වසෙ5 $ාම 3ලධා� හරහා එන Mස්තර ඇ�ළ( 

එම වා*තාව 'ාෙ�Ïය ෙ�ක5 කා*යාලය හරහා Qස්�b ෙ�ක5 

කා*යාලෙF 3*ෙ�ශ ඇ�ව නැවත අෙ  අමාත%ාංශයට එව�න. 

ෙම~කද, සමහර අවස්ථාවල2 ෙ5 ඉඩ5වල ගැටi �ෙබ�න 

�pව�.  
 

ග# කනක ෙහGර4 මහතා    
(மா��மி� கனக ேஹர$) 
(The Hon. Kanaka Herath) 

ගf ඇම��ම3, .�ග� තබා �ෙබන 3වාසව( හදා 

ෙද�න 0යලා ඔබ�මාෙග� මා ඉ�Ìමb කරනවා. 
 

ග# Jෙ,ෂ් ග,ක,ද මහතා (மா��மி� �ேனI  க-க'த) 
(The Hon.  Dunesh  Gankanda) 

ෙහ~ඳj. 

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

ෙදෙව3 වටය. 

 'ශ්න අංක 4 - 1114/'16-(1), ගf ච!�ද Mෙ¤R� මහතා. 

එ�මා පැ!ණ නැත. එ�මා ෙවYෙව� එම 'ශ්නය කÊf ෙහ� 

ගf ම�hවරෙය� අසනවාද? එම 'ශ්නය අස�න ගf 

ම�hවරෙය� නැ� 3සා- 

 
ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගf කථානායක�ම3, ෙවන( දවසක 'ශ්නය ඉQ�ප( 

කර.. 
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�4තලම ^ස්�eකෙf  jq ක9මා,ත�ර : @ස්තර ��தள� மாவ�ட� ைக�ெதாழி� ேப�ைடக% : விபர� 
INDUSTRIAL ZONES IN PUTTALAM DISTRICT: DETAILS 

1158/’16 

6. ග# �pv9 ර�මා, මහතා (ග# අෙශDක �ය,ත මහතා 
ෙව(වට) (மா��மி� /ஜி�� ரஹுமா� - மா��மி� அேசாக பிாிய'த சா�பாக) 
(The Hon. Mujibur Rahuman on behalf of the Hon. Ashoka 
Priyantha)) 

ක*මා�ත හා වා"ජ කට,� අමාත%�මාෙග� ඇ³ 'ශ්නය - 

(1) : 

(අ) (i) �(තලම Qස�්bකය �ළ 	 ¡ ක*මා�ත�ර 
සංඛ%ාව ෙක~පමණද; 

 (ii) එම ක*මා�ත�රවල න5 කවෙ*ද; 

 (iii) 2010 ව*ෂෙF Rට ෙ5 දbවා එම ක*මා�ත�රවල 
Îයා(මක වන ක*මා�තශාලා සංඛ%ාව සහ එb 
එb ක*මා�තශාලාෙK ෙසkවෙF 3,� ෙසkවක 
	�ස ෙව� ෙව� වශෙය� ෙක~පමණද; 

 (iv) ඉQ�ෙF2 �(තලම Qස�්bකය �ළ 	 ¡ 
ක*මා�ත�ර �ළ නව ක*මා�තශාලා ඇ� 
0rමට ග�නා 	යවර කවෙ*ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ආ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ ම�ද?   ைக1ெதாழி+ ம��� வாணிப அ:வ+க5 அைம�சைர�  ேக�ட வினா: 
(அ) (i )  31தள� மாவ�ட1தி+ அைம&65ள ைக1ெதாழி+ ேப�ைடகளி( எ;ணி�ைக எEவளெவ(பைத,�;  ( i i )  ேம�பD ைக1ெதாழி+ ேப�ைடகளி( ெபய7க5 யாைவ எ(பைத,�;  ( i ii )  2010ஆ� ஆ;D�>&6 இ(�வைர ேம�பD ைக1ெதாழி+ ேப�ைடகளி+ இய��� ைக1ெதாழி�சாைலகளி( எ;ணி�ைக ம��� ஒEெவா> ைக1ெதாழி�சாைலயி:� பணியா��கி(ற ஊழிய7களி( எ;ணி�ைக ெவEேவறாக எEவளெவ(பைத,�;  ( i v )  எதி7வ>� கால1தி+ 31தள� மாவ�ட1தி+ அைம&65ள ைக1ெதாழி+ ேப�ைடகளி+ 3திய ெதாழி�சாைலகைள அைம�பத�� ேம�ெகா5ள�ப4� நடவD�ைகக5 யாைவ எ(பைத,�;  அவ7 இ� சைப�� அறிவி�பாரா? (ஆ) இ(ேற+, ஏ(? 
 

asked the Minister of Industry and Commerce: 

(a) Will he inform this House-  

 (i) the number of  industrial zones situated in 
Puttalam District; 

 (ii) the names of aforesaid industrial zones; 

 (iii) separately, the number of factories that are 
operative in aforesaid industrial zones and 

the number of employees employed in each 
aforesaid factory from the year 2010 up to 
now; and 

 (iv) the measures taken to establish new 
factories in industrial zones of Puttalam 
District in time to come? 

(b) If not, why? 

 
ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�ම3, ක*මා�ත හා වා"ජ කට,� 

අමාත%�මා ෙවYෙව� මා එම 'ශ්නයට 	^�ර සභාගත* 
කරනවා. 

 
* සභාෙ)සය මත තබන ලද  !"ර: * சபா�ட�தி	 ைவ�க�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ)  (i)  030. 

 (ii)  1. දංෙක~Wව ක*මා�ත�රය 

       2. øරා" ක*මා�ත�රය 

       3. �(තලම ක*මා�ත�රය 

 (iii)  * 2010 ව*ෂෙF Rට ෙ5 දbවා එම ක*මා�ත�රවල 
Îයා(මක වන ක*මා�තශාලා සංඛ%ාව පහත දැbෙK. 

 

 

 

* එb එb ක*මා�තශාලාෙK ෙසkවෙF 3,� ෙසkවක 	�ස 

 1.  දංෙක~Wව ක*මා�ත�රය 

  දංෙක~Wව ක*මා�ත�රෙF 2010 ව*ෂෙF Rට 2013 ව*ෂය 
දbවා » ව*ෂවල2, ඒ ඒ ව*ෂෙF ෙදසැ5බ* 31වැ3 Qන 
වන Mට ෙසkවා 3,b�ය පහත දැbෙK. එම ව*ෂවලට 
අදාළ එb එb ක*මා�තශාලාවල ෙසkවෙF 3,� ෙසkවක 
සංඛ%ාවට අදාළ ද(ත වා*තා ලබා ගැම �ෂ්කර a ඇත. 

 

 

  

  එම ක*මා�ත�රෙF 2014 ව*ෂෙF Rට 2017 ව*ෂය දbවා 
ඒ ඒ ව*ෂෙF ෙදසැ5බ* 31 වැ3 Qන වන Mට එb එb 
ක*මා�තශාලාවල ෙසkවෙF 3,� ෙසkවක සංඛ%ාව 
පහ�� දැbෙK. 

ක*මා�ත�රය ක*මා�තශාලා සංඛ%ාව 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

දංෙක~Wව 

ක*මා�ත�රය 

55 38 37 37 36 35 36 35 

øරා" 

ක*මා�ත�රය 

4 3 5 5 3 3 2 04 

�(තලම 

ක*මා�ත�රය 

- 1 2 2 1 1 3 03 

ෙසkවා 3,b�ය 

ව*ෂය 2010 2011 2012 2013 

ෙසkවා 

3,b�ය 

2,300 1,503 1,503 2,067 

815 816 



පා*#ෙ5��ව 

2.  øරා" ක*මා�ත�රය 

 øරා" ක*මා�ත�රෙF 2010 ව*ෂෙF Rට 2013 ව*ෂය දbවා » 
ව*ෂවල2, ඒ ඒ ව*ෂෙF ෙදසැ5බ* 31වැ3 Qන වන Mට ෙසkවා 
3,b�ය පහත දැbෙK. එම ව*ෂවලට අදාළ එb එb 
ක*මා�තශාලාවල ෙසkවෙF 3,� ෙසkවක සංඛ%ාවට අදාළ ද(ත 
වා*තා ලබා ගැම �ෂ්කර a ඇත. 

 

 

 එම ක*මා�ත�රෙF 2014 ව*ෂෙF Rට 2017 ව*ෂය දbවා ඒ ඒ 
ව*ෂෙF ෙදසැ5බ* 31වැ3 Qන වන Mට ඒ ඒ ක*මා�තශාලාවල 

ෙසkවා 3,b�ය 

ව*ෂය 2010 2011 2012 2013 

ෙසkවා 

3,b�ය 

 610  386   800  325 

ෙසkවෙF 3,� ෙසkවක සංඛ%ාව පහ�� දැbෙK. 

3. �(තලම ක*මා�ත�රය 

 �(තලම ක*මා�ත�රෙF 2010 ව*ෂෙF Rට 2017 ව*ෂය දbවා ඒ 
ඒ ව*ෂෙF ෙදසැ5බ* 31වැ3 Qන වන Mට ඒ ඒ ක*මා�තශාලාවල 
ෙසkවෙF 3,� ෙසkවක සංඛ%ාව පහ�� දැbෙK. 

 (iv) 1. දංෙක~Wව ක*මා�ත�රය 

  ෙ5 වන Mට දංෙක~Wව ක*මා�ත�රෙF Rයiම ඉඩ5 
කැබ# ආෙය�ජකය� ෙවත MMධ ආෙය�ජන ව%ාපෘ� 
සඳහා ලබා 2 ඇත. 

  2. øරා" ක*මා�ත�රය 

  ෙමම ක*මා�ත�රෙය  එb ඉඩ5 ෙක~ටසb පමණb 
ඉ��ව පව�න අතර, ෙබ�sW 3ෂ්පාදන ව%ාපෘ�යb සඳහා 
ලබා 2මට වයඹ 'ාෙ�Ïය ක*මා�ත ෙසkවා ක!Wව MR� 
අYමත කර ඇත. එය අමාත% මGඩල අYමැ�ය සඳහා 
ඉQ�ප( 0rමට කට,� කර!� පව�. 

  3. �(තලම ක*මා�ත�රය 

  ෙමම ක*මා�ත�රෙය  අbකර 13j, ප*චස ් 8ක ඉඩ5 
'මාණයb  සව් පව�. එම ඉඩ5 ෙක~ටස ්ද නව ආෙය�ජන 
ව%ාපෘ� සඳහා ලබා 2මට ෙ5 වන Mට( �ව( ප( දැ�a5 
මË� ආෙය�ජකය� දැYව( කර ඇ� අතර, ඒ අYව නව 
ව%ාපෘ� සඳහා ෙය�ජනා ෙමම අමාත%ාංශය ෙවත 
ලැෙබ!� පව�. ඒ අ��� වඩා( z�z ව%ාපෘ� සඳහා 
අදාළ අYමැ�� යටෙ( ඉඩ5 ෙක~ටස ්ලබා 2මට අවශ% 
කට,� R� කර!� පව�. 

(ආ)  අදාළ ෙන~ෙK. 
 

[ෙමම  !"ර �ස්තකාලෙf ද තබා ඇත.] [இ�த விைட 	
 நிைலய�தி�� ைவ�க�ப���ள�] 
[This reply is also placed in the Library.] 

 

උකස් කළ ර, භා	ඩ සඳහා ෙපN� සහනය: මාතර 
^ස්�eකය அட!ைவ�க�ப�ட த�க நைகக(�கான வ��# ச:ைக: மா�தைற மாவ�ட� 

INTEREST-WAIVER CONCESSION ON PAWNED GOLD 
JEWELLERY: MATARA DISTRICT  

     1301/’16 
8. ග# ඩලස් අලහ�ෙප#ම මහතා 

(மா��மி� டல; அழஹ+ெப�ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

රාජ%  ව%වසාය   සංව*ධන   අමාත%�මාෙග�   ඇ³  
'ශ්නය - (2) : 

817 818 

[ගf ගය�ත කfණා�ලක මහතා] 
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(අ) (i) ව*තමාන රජෙF "Qන 100" වැඩසටහනට 
සමගා�ව අය වැය ෙය�ජනාවb ෙලස රාජ% 
බැං� ෙවත උකස ්කරY ලැØ ර� භාGඩ 3දහස ්
කර ගැෙ52 අය කරY ලබන ෙප~Ì .ද� 
කපාහ�න බවට » ෙප~ෙර~��වට අYව 2015 සහ 
2016 ව*ෂය�  ර� භාGඩ 3දහස ් කරෙගන 
ඇ� මාතර Qස�්bකෙF ගY ෙදYකfව� 
සංඛ%ාව, එb එb ව*ෂය අYව ෙව� ෙව� 
වශෙය� කවෙ*ද; 

 (ii) ඒ සඳහා » රජෙF සහනාධාරෙF Íල% අගය 
කවෙ*ද; 

 (iii) ඉහත (ii)   සඳහ� .දල මාතර Qස�්bකෙF 
Îයා(මක එb එb රාජ% බැං�ව අYව ෙව� 
ෙව� වශෙය� කවෙ*ද; 

 (iv) ව*ෂ 2013 Rට 2016 දbවා ර� ෙප~Ì අYපාතය, 
එb එb ව*ෂය අYව ෙව� ෙව� වශෙය� 
කවෙ*ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ආ) (i) පz eය ජනා�ප�වර ණෙF2 'චාරක ෙ(මාවb 
බවට ප( කරග( සව්*ණාභරණ උකස ්0rම, �� 
'චාරක ව%ාපෘ�ය0� ඔ�බට යාමb R�a 
ෙන~මැ� බව 	^ග�ෙ�ද;  

 (ii) ෙප~ෙර~�� » ප�Q උකස ් කරY ලැØ 
සව්*ණාභරණ 3දහස ් කර ගැෙ52 ෙප~Ì 
සහනය� වහාම ලබා 2මට 	යවර ග�ෙ�ද; 

 ය�න( එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද?  

(ඇ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ ම�ද?  அரச ெதாழி+Iய�சிக5 அபிவி>1தி அைம�சைர� ேக�ட வினா: 
(அ) (i )  நட�3 அரசா�க1தி( "100 நா5" ேவைல1தி�ட1தி�� ேநெரா1த வைகயி+ வரG ெசலG1தி�ட I(ெமாழிவாக அரச வ�கிகளி+ அட� ைவ�க�ப�45ள த�க நைககைள மீ�கி(றேபா6 அறவிட�ப4கி(ற வ�D1 ெதாைக ெவ�Dவிட�ப4ெமன வழ�க�ப�ட வா���தியி( பிரகார� 2015 ம��� 2016ஆ� ஆ;4களி+ த�க நைககைள மீ�45ள மா1தைற மாவ�ட வாD�ைகயாள7களி( எ;ணி�ைக ஒEெவா> வ>ட1தி( பிரகார� தனி1தனியாக எ1தைனெய(பைத,�;  ( i i )  இத�கான அரசா�க நிவாரண1தி( நிதி� ெப�மதி எEவளெவ(பைத,�;  ( i ii )  ேம�பD (i i )  இ+ �றி�பிட�ப�45ள ெதாைகயான6 மா1தைற மாவ�ட1தி+ இய�கி வ>கி(ற ஒEெவா> அரச வ�கியி( பிரகார� தனி1தனியாக எEவளெவ(பைத,�;  ( i v )  2013 ெதாட�க� 2016ஆ� ஆ;4வைர த�க நைககB�கான வ�D Qதமான6 ஒEெவா> வ>ட1தி�ேக�ப தனி1தனியாக யாெத(பைத,�;  அவ7 இ�சைப�� அறிவி�பாரா? ( ஆ) (i )  கட&த சனாதிபதி1 ேத7த�(ேபா6 விள�பர1 ெதானி�ெபா>ளாக அைம16� ெகா5ள�ப�ட த�க நைககைள அட�ைவ1த+ எ(ப6 ெவ�மேன விள�பர� க>1தி�ட1தி�� அ�பா+ ெச+லவி+ைலெய(பைத ஏ���ெகா5கி(றாரா எ(பைத,�;  ( i i )  வா���தியளி�க�ப�டவா� அட� ைவ�க�ப�ட த�க நைககைள மீ�கி(றேபா6 வ�D� ச:ைககைள உடனDயாக� 

ெப���ெகா4�பத�� நடவD�ைக எ4�பாரா எ(பைத,�;  அவ7 இ�சைப�� அறிவி�பாரா? ( இ) இ(ேற+, ஏ(? 
 

asked the Minister of Public Enterprise  Development: 

(a) Will he inform this House-  
 (i) how many customers from the Matara 

District redeemed their gold jewellery in the 
years 2015 and 2016 separately as per the 
pledge to write off the interest charged on 
redemption of gold jewellery pawned at 
State banks given as a Budget Proposal side 
by side with the “100 Day Programme” of 
the present Government; 

 (ii) what it is worth in terms of the monetary 
value of the Government’s subsidy for it; 

 (iii) what the values of the portions of the 
subsidy referred to in (ii) above were, 
separately in respect of each  State-owned 
bank in operation in the Matara District; 
and 

 (iv) what the interest rates on gold loans are, 
separately in respect of each year from 2013 
to 2016? 

(b) Will he also inform this House-  

 (i) whether he admits that the promise to waive 
interest on gold loans, which had been 
made a campaign platform during the last 
Presidential Election, has not gone beyond 
a mere propaganda campaign; and  

 (ii) whether he will take steps to grant the 
interest-waiver concessions at redemption 
of pawned gold jewellery as promised? 

(c) If not, why?  
 

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා  (மா��மி� கய'த  க�ணாதிலக) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�ම3, රාජ% ව%වසාය සංව*ධන අමාත%�මා 

ෙවYෙව� මා එම 'ශ්නයට 	^�ර සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙ)සය මත තබන ලද  !"ර: * சபா�ட�தி	 ைவ�க�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ) (i)   
 

 

  රාජ% බැං�ෙK නම 2015 ව*ෂෙF 
මාතර 
Qස්�bකෙF 
ගYෙදYකfව� 
සංඛ%ාව 

2065 ව*ෂෙF 
මාතර 
Qස්�bකෙF 
ගYෙදYකfව� 
සංඛ%ාව 

01 ලංකා බැං�ව 59 නැත 

02 මහජන බැං�ව 02 නැත 

03 3වාස සංව*ධන Íල% සමාගම නැත නැත 

04 E ලංකා ඉ�f5 බැං�ව නැත නැත 

05 ලංකා �t සංව*ධන බැං�ව නැත නැත 

06 ජා�ක ඉ��0rෙ5 බැං�ව 1,225 නැත 

07 රාජ% උකස් හා ආෙය�ජන 
බැං�ව 

නැත - 

08 'ාෙ�Ïය සංව*ධන බැං�ව 30 නැත 
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පා*#ෙ5��ව 

 (ii)  f	ය� !#යන 94.07 

 (iii)  

 

 (iv)  

(ආ)  (i)  නැත. 

 (ii)  	යවර ෙගන ඇත. 

(ඇ)  අදාළ ෙන~ෙK. 

 
[ෙමම  !"ර �ස්තකාලෙf ද තබා ඇත.] [இ�த விைட 	
 நிைலய�தி�� ைவ�க�ப���ள�] 
[This reply is also placed in the Library.] 

  රාජ% බැං�ෙK නම 
මාතර Qස්�bකෙF Îයා(මක 

රජෙF සහනාධාරෙF Íල% 
අගය (f) 

01 ලංකා බැං�ව 209,773.64 

02 මහජන බැං�ව 366.23 

03 3වාස සංව*ධන Íල% සමාගම අදාළ නැත 

04 E ලංකා ඉ�f5 බැං�ව අදාළ නැත 

05 ලංකා �t සංව*ධන බැං�ව අදාළ නැත 

06 ජා�ක ඉ��0rෙ5 බැං�ව 2,337,283.24 

07 රාජ% උකස් හා ආෙය�ජන බැං�ව අදාළ නැත 

08 'ාෙ�Ïය සංව*ධන බැං�ව 120,591.33 

වයස අ�#J 12-18 අතර �ස්�) දැTය,    ෙZ @වාහ 
�යාප^ං� hy): @ස්තර  12-18 வய)�கிைட�ப�ட ;<*� சி�மிகளி/ விவாக� பதி2: விபர� 

REGISTRATION OF MARRIAGES OF MUSLIM GIRLS BETWEEN              
AGES  12-18: DETAILS 

 
1500/’16 

11.ග# �pv9 ර�මා, මහතා (ග# එ). එ�. එ). ස2මා, 
මහතා ෙව(වට) (மா��மி� /ஜி�� ரஹுமா� - மா��மி� எ�.எ,.எ�. ச4மா� சா�பாக) 
(The Hon. Mujibur Rahuman on behalf of the Hon. M.H.M. 
Salman) 

ස්වෙ�ශ කට,� අමාත%�මාෙග� ඇ³ 'ශ්නය - (1) : 
 

(අ)  .ස#්5 Mවාහ හා Qbකසාද පනත යටෙ( වයස අÊf� 12-

18 අතර පzවන .ස#්5 දැ�ය� සඳහා R�කරන ලද Mවාහ 

#යාපQං� 0r5 සංඛ%ාව එb එb Qස�්bකය අYව ෙව� 

ෙව� වශෙය� ෙක~පමණද ය�න එ�මා ෙමම සභාවට 

ද�ව�ෙ�ද?  

(ආ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ ම�ද? 

 உ5நா�ட:வ+க5  அைம�சைர� ேக�ட வினா: 
(அ) I/�� விவாக ம��� விவாகர16� ச�ட1தி(கீX 12-18 வய6�� இைட�ப�ட I/�� சி�மிகB�� ேம�ெகா5ள�ப�ட விவாக� பதிGகளி( எ;ணி�ைக ஒEெவா> மாவ�ட1தி��� அைமய தனி1தனிேய யா6 எ(பைத அவ7 இ�சைப�� அறிவி�பாரா? 
(ஆ) இ(ேற+, ஏ(? 

 

asked the Minister of Home Affairs: 

(a) Will he inform this House, separately, in terms of 
each district, of the number of marriage 
registrations performed in connection with the 
Muslim girls of the ages between 12 and 18, in 
terms of  Muslim  Marriages and Divorces Act? 

(b) If not, why? 

 

ග# වpර අෙsව9ධන මහතා (ස්වෙ%ශ කට[" 
අමාතc"මා) (மா��மி� வஜிர அேபவ�தன - உ�நா.ட:வ4க� அைம,ச�) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 

ගf කථානායක�ම3, මා එම 'ශ්නයට 	^�ර සභාගත* 
කරනවා. 

 
* සභාෙ)සය මත තබන ලද  !"ර: * சபா�ட�தி	 ைவ�க�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
(අ)  ඔK. 

 වයස අÊf� 12-18 අතර පzවන .ස#්5 දැ�ය� සඳහා R� කරන ලද 
Mවාහ #යාපQං� 0r5 සංඛ%ාව එb එb Qස�්bකය අYව ෙව� 
ෙව� වශෙය� පහත ප�Q දැbෙK. 
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(ආ)  අදාළ ෙන~ෙK. 
 

[ෙමම  !"ර �ස්තකාලෙf ද තබා ඇත.] [இ�த விைட 	
 நிைலய�தி�� ைவ�க�ப���ள�] 
[This reply is also placed in the Library.] 

 
 

ම,ඩ`eක2ලා# පාලම �8සංස්කරණ 
ෙනNhyම : ෙහG" ம9ைட�க�லா� பால� ம�சீரைம�க�படாைம: காரண� 

NON-RECONSTRUCTION OF MANDAIKKALARU BRIDGE: 
REASONS 

 

1577/’17 

14.ග# ශා,8 �ස්ක,දරාසා මහ47ය (ග# එස්. �තර, 
මහතා ෙව(වට) (மா��மி� (தி�மதி) சா'தி K;க'தராசா - மா��மி� சி. சிறீதர� சா�பாக) 
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa on behalf of the 
Hon. S. Shritharan) 

උසස්  අධ%ාපන  හා  මහාමා*ග  අමාත%�මාෙග�  ඇ³ 

'ශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2010 වසෙ*2 යාපනය - ම�නාරම A-32 මා*ගය 
'�සංසක්රණය කළ බව(; 

 (ii) එෙසk Êවද, එම මා*ගෙF �න�� 'ාෙ�Ïය 
ෙ�ක5 ෙක~sඨාසෙF 	 ටා ඇ� 
ම�ඩjbක�ලාf පාලම '�සංසක්රණය 
ෙන~කළ බව(; 

 (iii) ෙමම පාලම ඔසේසk ම�නාරම, යාපනය, .ල�K 
සහ 0# ෙන~�� යන 'ෙ�ශවලට ගම� කළ ,� 
බව(; 

 (iv) ඉi ප(කඩවj, .ලංගාM� Í#ක ෙර�හෙ� 
හQR '�කාර අවශ% ෙර�Ö� ෙමම මා*ගය 
ඔසේසk යාපනය හා 0#ෙන~�� ෙර�හ�වලට 
`ෙගන යාෙ52 Mශාල ගැටi ම�a ඇ� බව(; 

 (v) පාලම අබල� a ඇ� බැM� පz eය ව*ෂා 
කාලවල2 ෙමම මා*ගය ගම� 0rමට ෙන~හැ0 
ප�Q ස� 0 පයb අව ර a �Ø බව(; 

 එ�මා ද�ෙ�ද? 

(ආ) (i) පාලම ඉQකරන බවට දැ�a5 �වfවb සMකර 
අවශ% nව% එ  ෙගනැM( ඇත(, ෙමෙතb 
'�සංසක්රණ කට,� ආර5භ ෙන~0rමට ෙහk� 
කවෙ*ද; 

 (ii) ම�ඩjbක�ලාf පාලම '�සංසක්රණය 0rම 
සඳහා ෙව�කරන ලද .දලට R� »ෙF �මbද; 

 (iii) එම .දල ආපz හරවා යවා �ෙ�ද; 

 (iv) එෙසk න5, එයට වග 0ව ,(ෙ( කÊf�ද; 

 (v) ෙමම පාලම '�සංසක්රණය කරY ලබන Qනය 
කවෙ*ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ඇ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ ම�ද? 

 உய7 க+வி ம��� ெந4Zசாைலக5 அைம�சைர� ேக�ட வினா: 
(அ) (i )  2010ஆ� ஆ;D+ யாX�பாண� - ம(னா7 A-32 Qதி ம�சீரைம�க�ப�டெத(பைத,�;  (ii )  ஆயி$�, அ&த Qதியி+ [நகாி பிரேதச ெசயலாள7 பிாிவி+  அைம&65ள ம;ைட�க+லா� பால� ம�சீரைம�க�படவி+ைல எ(பைத,�; 
 (iii )  இ&த� பால1தி( ஊடாக ம(னா7, யாX�பாண�, I+ைல1தீG, கிளிெநா�சி ஆகிய பிரேதச�கB�� பயணி�க ேவ;4ெம(பைத,�;  (iv )  இ:�ைப�கடைவ,  Iழ�காவி+ ஆதார ைவ1தியசாைலயி+ அவசர சிகி�ைசக5 ேதைவ�ப4கி(ற ேநாயாளிக5 இ&த Qதியி( ஊடாக யாX�பாண� ம��� கிளிெநா�சி ைவ1தியசாைலகB�� எ416� ெச+ல�ப4ைகயி+ பாாிய சி�க+க5 ேதா(றி,5ளனெவ(பைத,�;  (v )  பால� சீரழி&65ளைமயா+ கட&த மைழ�கால�களி+ இ&த Qதி பயணZெசHய இயலாதவா� பல வார�க5 தைட�ப�D>&தெத(பைத,�;  அவ7 அறிவாரா? 

(ஆ) (i )  பால� நி7மாணி�க�ப4வதாக அறிவி1த+ பலைகெயா(� ெபா>1த�ப�4 அவசியமான ெபா>�க5 அ�� ெகா;வர�ப45ளேபாதி:� இ�ைறவைர ம�சீரைம�3� பணிக5 ஆர�பி�க�படாைம�கான காரண�க5 யாைவ;  (ii )  ம;ைட�க+லா� பால1ைத ம�சீரைம�பத�காக ஒ6�க�ப�ட பண1தி�� எ(ன ேந7&த6;  (iii )  அ&த� பண� மீள1 தி>�பி அ$�ப�ப�45ளதா;  (iv )  ஆெமனி+ அத�� ெபா��3�Fற ேவ;Dயவ7க5 யாவ7; 
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පා*#ෙ5��ව  (v )  இ&த பால� ம�சீரைம�க�ப4� திகதி யா6;  எ(பைத அவ7 இ�சைப�� அறிவி�பாரா? 

(இ) இ(ேற+, ஏ(? 
 

asked the Minister of Higher Education and 
Highways: 

(a) Is he aware that-  

 (i) the Jaffna-Mannar A-32 Road was 
renovated in the year 2010; 

 (ii) however, the Mandaikkalaru Bridge which 
is situated in the section of the road that 
runs through the Punerin Divisional 
Secretary's Division was not repaired; 

 (iii) the aforementioned bridge must be crossed 
to travel towards Mannar, Jaffna, Mullaitivu 
and Kilinochchi areas; 

 (iv) major issues have cropped up when 
transporting patients of the Mulangavil, 
Iluppaikadawai Base Hospital, who require 
emergency treatment, to Jaffna and 
Kilinochchi Hospitals; and 

 (v) the aforementioned road was obstructed and 
could not be used during the past rainy 
seasons due to the dilapidated condition of 
the bridge?  

(b) Will he inform this House- 

 (i) the reasons for not starting repair work on 
the aforementioned bridge although a notice 
board which states that the bridge is under 
construction has been installed and supplies 
required for construction have been brought 
to the location; 

 (ii) as to what happened to the money allocated 
for the reconstruction of the Mandaikkalaru 
Bridge;  

 (iii) whether the aforesaid money was returned; 

 (iv) if so, the names of persons who are 
responsible for such action; and 

 (v) the date on which the aforesaid bridge will 
be reconstructed? 

(c) If not, why? 
 
ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල  මහතා  (மா��மி� ல2ம� கிாிஎ4ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගf කථානායක�ම3, මා එම 'ශ්නයට 	^�ර සභාගත* 

කරනවා. 

 
* සභාෙ)සය මත තබන ලද  !"ර: * சபா�ட�தி	 ைவ�க�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ)  (i)  ඔK. 

 (ii)  ඔK. 

 (iii)  ෙමම මා*ගය පහz මා*ගය Êවද ෙවන( Mක�ප මා*ග ද 
පව�. 

 (iv)  දැනට ෙමම සථ්ානෙF පැර" පාලම ෙවYවට නව පාලමb 
ඉQ0rම ආර5භ කර ඇත. ඉQ0r5 කට,� අවස� වන 
ෙතb පැර" පාලෙ5 ගම� 0rමට R�aම 3සා අපහzතා 
ඇ� Mය හැ0ය. 

 (v)  2016 ෙන~වැ5බ* මාසෙF Rට පාලෙ5 ඉQ0r5 කට,� 
ආර5භ කර ඇත. 

(ආ)  (i)  2016 ෙන~වැ5බ* ආර5භ කර ඇ� ඉQ0r5 කට,� දැනට 
R�ෙව!� පව�. 

 (ii)  නව පාලෙ5 ඉQ0r5 කට,� සඳහාම ෙය~දා ගැෙ�. 

 (iii)  නැත. 

 (iv)  අදාළ ෙන~ෙK. 

 (v)  ෙමම පාලෙ5 වැඩ කට,� 2016 වසෙ* ෙන~වැ5බ* මස 
24වන Qන JICA අර.ද� යටෙ( ආර5භ කළ අතර, ෙ5 
වන Mට( ෙම  කට,� R� ෙව!� පව�න අතර, 2018 
වසෙ* අෙග�ස�් මස අග වන Mට පාලෙ5 ඉQ0r5 කට,� 
3ම 0rමට 3ය!තව ඇත. 

(ඇ)  අදාළ ෙන~ෙK. 
 
 

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

ස්ථාවර 3ෙය�ග 23(2) යටෙ( 'ශ්නය, ගf ඩ�ලස් 

ෙ�වාන�දා මහතා. Hon. Member, I would like to bring to 

your kind attention that we might have difficulties in 

allowing tomorrow’s Question under Standing Order No.23

(2). We will do our best to help you, but please restrict the 

number of Questions raised under Standing Order No. 23(2).  

 
ග# ඩZලස් ෙ%වාන,දා මහතා (மா��மி� டள; ேதவான'தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 

Okay. 

 

ෙප$%ග�කව දැ() *ෙම, ඇ. �ශ්නය 
தனி அறிவி�த	 
ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
� ෙරDද රථ TයැJර,ට එෙරj පැ7�� ;#ச�கரவ9�# சாரதிக(�ெகதிரான ;ைற�பா0க%  

COMPLAINTS AGAINST THREE-WHEELER DRIVERS  
 

ග# ඩZලස් ෙ%වාන,දා මහතා (மா��மி� டள; ேதவான'தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) ெகௗரவ சபாநாயக7 அவ7கேள, இ(� எம6 நா�D+ ேவைலயி+லா� பிர�சிைனைய ஓரளG தீ7�கி(ற வைகயி:� ெபா6ம�கள6 ேபா��வர161 ேதைவைய� ேபாதியளG [71தி ெசH,� வைகயி:� I�ச�கர வ;Dகளி( ேபா��வர16� பணிக5 காண�ப4கி(ற அேதேநர�, )��லா� பயணிகளி( கணிசமான அளG ேபா��வர161 ேதைவயிைன,� அைவ [71தி ெசH6 வ>கி(றைம �றி�பிட1த�க6. இ&த வைகயி+, )மா7 1.3 மி+�ய( I�ச�கர வ;Dக5 எம6 நா�D+ பாவைனயி+ இ>�பதாக� Fற�ப4கி(ற நிைலயி+, 400,000  வாடைக 

825 826 

[ගf ශා�� Eස්ක�දරාසා මහ(!ය] 



2017 :# 26  I�ச�கர வ;Dக5 எம6 நா�D+ காண�ப4வதாக ேமா�டா7 வாகன1 திைண�கள1 தகவ+க5 ெதாிவி�கி(றன.  எம6 நா�ைட� ெபா�1தவைரயி+, I�ச�கர வ;D� ேபா��வர1தான6 )��லா16ைற சா7&6 I�கிய ப�கிைன வகி16வ>கி(ற நிைலயி+, "இEவ>ட� 2.5 மி+�ய( )��லா� பயணிகைள கவ7&திA�பேத இல��" என இல�ைக )��லா அதிகாரசைப ெதாிவி1தி>�கிற6. கட&த _( மாத� 26ஆ� திகதி ெகாA�பி:5ள அெமாி�க1 `தரக� வி4165ள பா6கா�31 தகவ+களி+, அெமாி�க� ெப; பயணிக5 மீதான ெபா>1தம�ற ெதா4ைகக5 ெகாA�3� ப�திகளி+ காண�ப4வதாகG� இEவாறான ச�பவ�களி+ I�ச�கர வ;Dகளி( சாரதிக5 ெதாட73 ப�45ளதாகG� ெதாிவி165ள6. இ6 I�ச�கர வ;D� ேபா��வர1616ைறயி+ உ5ள அைன16� சாரதிகைள,� அவமதி�கி(ற, எம6 )��லா16ைறைய� பாதி�பைடய� ெசHகி(ற ெசHதியாகேவ அைம&65ள6. 2017ஆ� ஆ;D( ஜனவாி மாத� Iத+ கட&த _( மாத� வைரயிலான கால�ப�தி��5 இல�ைக�� வ>ைகத&65ள )��லா� பயணிகளி( எ;ணி�ைகயி( பD, அெமாி�காவி�>&6 )மா7 28,139 பயணிகேள வ>ைக த&65ளன7. அ&த வைகயி+ இல�ைக�கான )��லா� பயணிகளி( வ>ைகயி+ அெமாி�கா 9ஆவ6 இட1ைதேய வகி�கி(ற6. I�ச�கரவ;D� சாரதிகB�� எதிராக� ெபா�a+ ெசHய�ப�45ள Iைற�பா4களி+, 2016ஆ� ஆ;4 4 Iைற�பா4கB� இ&த ஆ;4 இ6வைரயி+ 3Iைற�பா4கBேம கிைட165ளதாக� ெபா�/ ஊடக� ேப�சாள7 ெதாிவி165ளாெரன1 தகவ+க5 ெதாிவி� கி(றன.  இதி+ 3 ச�பவ�க5 பா�ய+ ாீதியிலான ெதா&தரGக5 எ(�� ஏைனயைவ மீ�ற7 ச�ப&த�ப�டைவ எ(�� ெதாிவி�க�ப4கி(ற6. அ&த வைகயி+ அெமாி�க1 `தரக1தி( ேம�பD அறிவி�பான6, இ&த நா�D:5ள 4,00,000 வாடைக I�ச�கரவ;Dகளின6� ஏைனய I�ச�கரவ;Dகளின6� சாரதிகைள� க4ைமயான பாதி�3�� உ5ளா�கியி>�ப6ட(, இல�ைகைய ெவளி நா�டவ7களிட� ம�ன�ப416� ெசயலாகG� அைம& 65ள6. ஓாி> ச�பவ�க5 நட&தி>&தா:� அத�காக ஒ�4ெமா1த I�ச�கரவ;Dகளி( சாரதிகைள,� இழிG ப416கி(ற இ�ெசய+ க;D�க1த�கதா��. ெகா��பி�	ள அெமாி�க� �தரக� வி���	ள ெகா��பி�	ள அெமாி�க� �தரக� வி���	ள ெகா��பி�	ள அெமாி�க� �தரக� வி���	ள ெகா��பி�	ள அெமாி�க� �தரக� வி���	ள ேம�ப� பா�கா��� தகவ�களி� உ�ைம ேநா�க� ேம�ப� பா�கா��� தகவ�களி� உ�ைம ேநா�க� ேம�ப� பா�கா��� தகவ�களி� உ�ைம ேநா�க� ேம�ப� பா�கா��� தகவ�களி� உ�ைம ேநா�க� எ�ன எ�ப� #றி�� விள�க %�&மாஎ�ன எ�ப� #றி�� விள�க %�&மாஎ�ன எ�ப� #றி�� விள�க %�&மாஎ�ன எ�ப� #றி�� விள�க %�&மா???? ேம�பD என6 ேக5வி�கான பதிைல ெகௗரவ அைம�ச7 அவ7க5 வழ��வாெரன ந�3கி(ேற(. 
 

ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල  මහතා  (மா��மி� ல2ம� கிாிஎ4ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, the Answer to that Question will be given 

tomorrow. 

 

 

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

That is fine. Thank you very much. 

ඛ�ජ ෙත2 වෘ45ය ස78 ව9ජනය: 
අ�ාමාතc"මා සහ ජා8ක �8ප48 හා 

ආ9}ක කට[" අමාතc"මාෙZ �කාශය 
ெப�ேறா�ய ெதாழி�ச�க�களி� 

ேவைலநி��த�: பிரதம அைம ச!� ேதசிய 
ெகா"ைகக" ம��� ெபா!ளாதார 

அ#வ	க" அைம ச!மானவாி� $�� 
STRIKE ACTION BY TRADE UNIONS OF CEYLON 
PETROLEUM CORPORATION: STATEMENT BY 
PRIME MINISTER, MINISTER OF NATIONAL 

POLICIES AND ECONOMIC AFFAIRS  

 
ග# ර�2 @�මkංහ මහතා (අ�ාමාතc"මා සහ ජා8ක 
�8ප48 හා ආ9}ක කට[" අමාතc"මා) (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க - பிரதம அைம,ச�� ேதசிய ெகா�ைகக� ம()� ெபா�ளாதார அ:வ4க� அைம,ச��) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

ගf කථානායක�ම3, මට ෙමම අවස්ථාව ලබා2ම ගැන 

ස්��ව�ත ෙවනවා.  

ඛ3ජ ෙත� ෙබදා හැrම අත%වශ% ෙසkවාවb ෙලස න5 

0rෙ5 ගැසs 3ෙKදනය ඊෙF රා�ෙF 3�( කළා. ෙ5 

ස5බ�ධෙය� රජෙF ස්ථාවරය, '�ප(�ය හා දැbම ෙ5 

සභාවට පැහැQ# කළ ,� යැj අප ක�පනා කළා. අප එෙසk 

කර�ෙ� පා*#ෙ5�� ස5'දායය� හා 'ජාත�tවා2 අගය� 

ආරbෂා 0rමට අෙ  රජය සැමMටම කැප a R¡න 3සාj.  

පz eය කාලෙF එවැ3 	^ෙවතb Îයා(මක ÊෙG නැහැ. 

රජෙF '�ප(�මය ෙත~ර�f පමණb ෙන~ව Íල% ෙත~ර�fද 

පා*#ෙ5��වට  ඉQ�ප( කෙළk නැහැ. රාජපbෂ ෙර�මය 

සමෙF පා*#ෙ5��ව 3ක5ම 3ක5 �� එකb බවට ප( කර 

��ණා.  

2015 ජනවා� 08ෙව3 දා M ලවෙය� ගf ෛමhපාල 

R�ෙසkන මහතා ජනා�ප� ෙලස ෙ5 රෙs බ�තර ජනතාව ප( 

කර ග( පz, අප නැවත( 'ජාත�tවා2 අගය� රට �ළ ස්ථා	ත 

කරÌමට කට,� කළා. පා*#ෙ5��ව බල ගැ�»වා.  

එ  '�ඵල ෙලස ජනතාවට 3දහෙසk �ව(aෙ5, 3දහෙසk 

අදහස් 'කාශ 0rෙ5 අj�ය ලැ�ණා. ෙ5 අj�ෙය� 'ෙය�ජන 

ග( ය5 ය5 ෙක~ටස් ඒ 3දහස් අj�ය පාM�� කර!� පW 

ෙ�ශපාලන අර.� .��ප( කර ගැමට උ(සාහ කළ අවසථ්ා  

ගණනාවbද අප 3rbෂණය කළා.  

ඕනෑම වෘ(�ය කGඩායමb Rය වෘ(�ෙF උ�න�ය සහ 

zබසාධනය ෙවYෙව� කරY ලබන ඉ�Ì5, අරගළ, Mෙර�ධතා 

ව%ාපාර 	^බඳ අපට 0R� ගැටiවb නැහැ. න.( 0Rය5 

	�සb පදන5 Mර තව, 0R� 	^ගත හැ0 ෙහk� ෙන~මැ�ව 

රෙs සාමාන% ජන �Mතය කඩාක ප� ෙක~ට, රට අස්ථාවර 

භාවයට ප( 0rමට අප ලබා �� 3දහස පාM�� කරනවා න5 

රජයb හැ¡යට වගµෙම� ,�ව Îයා 0rමට අප බැÑ R¡නවා.  

ඛ3ජ ෙත� වෘ(�ය ස!� ඊෙF හQR වැඩ ව*ජනයb 

ආර5භ කළා. ඒ ස5බ�ධෙය� ඔÊ�ෙ� 3ල අදහස් දැbaම 

827 828 



පා*#ෙ5��ව 

ෙමෙසkj. ෙමෙහම 0ය�ෙ� ඛ3ජ ෙත� වෘ(�ය ස!� 

එක.�ෙK කැඳÊ5කf බ��ල සම� �මාර මහතාj. 

"#ûතව ජනා�ප�වරයා එකඟ ෙවනවා න5, අ	 

අ3වා*යෙය� වැඩ ව*ජනය නව(තනවා. එෙහම නැ�ව 

ජනා�ප��මා එbක ෙන~ෙවj, ශI ෙ�ෙK�nයා එbකව( අ	 

සාක�ඡා පව(ව�න එ�ෙන නෑ. ඒක අෙ  �රණය." 

ගf කථානායක�ම3, අෙ  රජය 0Rම Mෙටක 0R� 

වෘ(�ය ස!�යb සමඟ සාක�ඡා '�bෙෂkප කර නැහැ. ඛ"ජ 

ෙත� වෘ(�ය ස!�  සමඟ අෙ  මැ�ඇම�වf� අවස්ථා 

ගණනාවක2 සාක�ඡා පව(වා �ෙබනවා. මම අෙ'k� 24 සහ :# 

13 යන Qනවල ඔÊ� සමඟ සාක�ඡා කළා. ඒ සාක�ඡාවල2 

ඔÊ� 'ධාන කf� �නb 	^බඳව අවධාරණය කළා.  

ඉ� පළ.වැ�න හ5බ�ෙත~ට ෙත� ටැං0 සංµ*ණය 

	^බඳවj. ෙදවැ�න, ��ණාමලෙF ෙත� ටැං0 	^බඳවj. 

��වැ�න, ස�ගස්ක�ද ෙත� 	�පහ�ව නaකරණය 0rම 

ස5බ�ධවj. ��ණාමලය ෙත� ටැං0 	^බඳව R� ෙකෙරන 

Í#ක සාක�ඡාවලට වෘ(�ය ස!� 3ෙය��තය�ෙ� අදහස් ලබා 
ග�නා බව අප ඔÊ�ට දැY5 ��නා. දැ� ඒ 	^බඳ බරපතළ 

ගැටiවb නැහැ. අදාළ අවස්ථාෙK2 සාක�ඡා 	^බඳ දැYව( 

කරලා, ඒ අදහz( අ	 ඇ�ළ( කරනවා.  

ෙ5 ෙත� ටැං0 	^බඳව හා බ� 2ෙ5 eMzම 	^බඳව දැනට 

ෙ�kෂ්ඨා�කරණෙF නHවb Mභාග ෙව!� පව�නවා. එම නH 

���ෙව� අන�fව ෙම  ඇ� ත%Yõල ත((වය තව( 

පැහැQ# ෙවනවා. ස�ගස්ක�ද ෙත� 	�පහ�ව 	^බඳ සංව*ධන 

ෙය�ජනා ඛ3ජ ෙත� ස5ප( සංව*ධන ඇමැ��මාට භාර ෙදන 

ෙලස අප දැY5 2 �ෙබනවා. ඒවා ලැ�ණ පzව අ	 සලකා 

බලනවා.  

හ5බ�ෙත~ට ෙත� ටැං0වල අj�ය ඇ(ෙ( E ලංකා වරාය 

අ�කා�යටj. E ලංකා වරාය අ�කා�යට ෙ5 අj�ය ලබා ��ෙ� 

 ට� ජනා�ප� ම �ද රාජපbෂ මහතාj. න.(, ඒ අවස්ථාෙK 

0Rෙවb Mෙර�ධය පළ කෙළk නැහැ. ෙ5 ෙත� ටැං0( 

හ5බ�ෙත~ට වරාෙF ණය ෙගaමට ඇ�ළ( ෙවලා �ෙබනවා. 

දැ� ඛ3ජ ෙත� වෘ(�ය ස!�වල ඉ�Ìම වරාය හා නාMක 

කට,� අමාත%ාංශයට ෙය~. කර �ෙබනවා.  

හ5බ�ෙත~ට වරාය සඳහා අ	 ග(ත ණය ෙගaමට ෙ5 ෙත� 

ටැං0 ඇ�ළ( කරන වැඩසටහනb තමj ��ෙG. එම ණය 

ෙගව�න වැඩ කට,� කරෙගන යනවා. ඒෙb ස5¼*ණ 

ව¡නාකම ඇෙම�කාY ෙඩ~ල* ±#යන 1.4j. ඒෙක�  

ඇෙම�කාY ෙඩ~ල* ±#යන 1.1b ලංකාවට ලැෙබනවා. ඒ 

Rය�ල ෙ5 වරාය උපය�න ඕනෑ. එම 3සා වරාය හා නාMක 

කට,� ඇමැ��මා ෙ5 Rය�ල ගැන  තලා බලලා තමj 

�රණයb ග�ෙ�. ඒ කට,� Rය�ල අ	 වරාය හා නාMක 

කට,� ඇමැ��මාට භාර 2ලා �ෙබනවා. ෙම~කද, අද එ  අj�ය 

�ෙබ�ෙ� E ලංකා වරාය අ�කා�යට !ස ෙවන කාටව( 

ෙන~වන 3සා. 

 
ග# වාrෙ%ව නානායeකාර මහතා    
(மா��மி� வாDேதவ நாணாயகார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒක üන ෙක~5පැ3යb.  

ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අj�ය �ෙබ�ෙ� E ලංකා වරාය අ�කා�යට. ඒක üන 

ෙක~5පැ3යb ෙන~ෙවj. මම ද�ෙ� නැහැ ඒක üන 
ෙක~5පැ3යb 0යලා ෙම�මා  ත�ෙ� ෙක~ෙහ~මද 0යලා. 
එදා üන ෙක~5පැ3ය එbක eMzම අ(ස� කර� කැ±නs 
එෙb  ට� ඇමැ�වරෙයb ෙ� ෙමෙහම 0ය�ෙ�. දැ� 
ෙම~නවාටද ෙමතැනට ෙවලා කෑ ගහ�ෙ�?  [බාධා 0rමb] 

 

ග# කථානායක"මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
අ	 සභාෙK වැඩ කට,� කර.. ෙ5 ගැන වාද Mවාද අවශ% 

ව�ෙ� නැහැ. ගf අගමැ��මා කථා කර�න. 
 

ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
රජෙF 0R� Îයා 	^ෙවත0� ෙත� සංස්ථාවට අග�යb 

ෙහ� හා3යb R� ෙන~වන බවට මා වෘ(�ය ස!� හ.ෙK 
සහ�ක Ê� බවද ෙම 2 සඳහ� කර�න කැමැ�j. එවැ3 පz 
±මක ඛ3ජ ෙත� වෘ(�ය ස!� හQR ව*ජනයb කැඳaම 
අවාසනාව�ත ත((වයb.  

ගf කථානායක�ම3, ව*තමානෙF රට �රා ෙඩං� වසංගත 

ත((වයb පව�නවා. ෙ5 ත((වෙය� ජනතාව .දා ගැම 

සඳහා Rයi පා*ශ්ව එකට එbව ෙඩං� ම*දන ව%ාපාරයකට 

ස5බ�ධ a �ෙබනවා. රෙs Rයi Mදý( මාධ% ආයතන Rය 

තරගකා�(වය පෙසකලා ෙඩං� ම*දන වැඩසටහ� සඳහා 

දායක(වය ලබා 2 �ෙබ�ෙ� රට ෙවYෙව� ,�ක5 ඉW කළ 

,� 3සාj. ෙඩං� පාලනයට, වැළැbaමට සහ ෙර�Ö� zවප( 

0rමට පbෂ, පාට, ජා�, ආග5 ආ2 Rයi ෙþද ඉවතලා රෙs 

බ�තර ජනතාව ෙවෙහසවන අවස්ථාවකj, "ශIයා එbකව( 

සාක�ඡා කර�ෙ� නැහැ" 0ය!� ඛ3ජ ෙත� ව*ජනය 

Îයා(මක කර�ෙ�. 

ඛ3ජ ෙත� ෙබදා හැrම අක*මන% Êෙණ~( රෙsම 

එQෙනදා කට,� අඩපණ ෙවනවා. ෙර�හ� ෙසkවක-

ෙසkMකාව�ෙ� ගමනාගමනය, eල� රථ ධාවනය, §ස� M�# 

ජනනය, ෙප~� 'වාහන ෙසkවා ආ2 ෙස�ඛ% ෙසkවාවලට සෘ{වම 

බලපාන bෙෂkt ගණනාවකට ෙ5 ව*ජනය බලපානවා.  

එෙසkම, කසළ කළමනාකරණය දැ� අ	 ආර5භ කරලා 

�ෙබනවා; කසළ ඉව( 0rම කර ෙගන යනවා. ෙ5 'ශ්නය මාස 

ෙදකb ��ණා. ඉ�ධන ෙන~ලැ©ෙම� කසළ ඉව( 0rම හා 

කසළ කළමනාකරණයට පහරb වැ�ණා න5, ඒෙකY(   

ව�ෙ� ෙඩං� උව�ර තව( උ$ aමj.  

අෙනb අ�� �ව� යානා ගම� ඇන ¨ම, වරා ය 

අංගනයවලට ෙත� ෙන~මැ�aම 3සා බහාi5 කට,� නතර aම  

ආ*+කයට බලපානවා. තව( අත0� සාමාන% ජන �Mතයට 

බාධා ඇ� ෙවනවා. ෙහට අ3�දා ආර5භ aමට 3ය!ත පාස� 

Mභාග කට,� අඩාල ෙවනවා. ඊෙF රා�ය වන Mට ඛ3ජ ෙත� 

�ගත සංස්ථා ප�� �ළ ය5 ය5 Îයා R�වන බවට වා*තා 

ලැ�ණා. ෙත� ෙබදා හැrමට බාධාවන අ,�� බÊස* හරස ්

0rම, ඒවාෙF �ළං ඇrම, valves ගලවා aR 0rම වැ3 ෙ�( ඒ 

අතර R�a �ෙබනවා. �ට( වඩා බරපතළ Îයා R�Mය හැ0 

බවට( ෙත~ර�f වා*තා Êණා.  

ඛ3ජ ෙත� ෙබදා හැrම අත%වශ% ෙසkවාවb ෙලස න5 

කෙළk ෙ5 Rයi කf� ඉතා සැල0�ෙල� අධ%යනය 0rෙම� 

829 830 

[ගf ර3� MIමRංහ මහතා] 
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පzවj. අත%වශ% ෙසkවා ගැසs 3ෙKදනය 3�( 0rෙම� පz, 

ප��  හා ඒවාෙF 'ෙKශ මා*ග ආරbෂා කරÌෙ5 කට,�වලට 

ආරbෂක හ.දා මැQහ( Êණා. ඒ වාෙ�ම, ඉ�ධන ෙබදා හැrෙ5 

කා*යය�ට ¼*ණ ආරbෂාවb සැපÆෙ5 වග µම( ඔÊ�ට 

පැවfණා. අද දව� වන Mට Rයi කට,� යථා ත((වයට ප( 

ෙකfණා. ෙ5 වන Mට ඉ�ධන බÊස* 	ට( කර!� පව�නවා. 

�ව� යානා ඉ�ධන `ග( �5�යද කWනායක බලා ය�න 

³දාන5. ඒ Rයi කට,� යථා ත((වයට ප( ෙව!� පව�නවා.  

ගf කථානායක�ම3, අ	 'ජාත�tවාදය ආරbෂා කරනවා. 

'ජාත�tවා2 අගය� ඉහළට ඔසවා තබනවා. අ�කරණයට හා 

�යට ගf කරනවා. න.(, ඒවා Mනාශ කර!� රට අස්ථාවර 

කරන බලෙKගවලට යට( ෙව�ෙ� නැහැ. ඒ බලෙKගවලට  ස 

නම�න( බැහැ.  

ගf ෛමhපාල R�ෙසkන ජනා�ප��මාෙ� නායක(වෙය� 

,� අෙ  රජය හැම Mටම රෙs ජනතාවෙ� යහපත ෙවYෙව� 

Îයා කරනවා. අප යහප( ෙදය අගය කරනවා; යහප( ෙදය 

ආරbෂා කරනවා; යහප( ෙදය ෙවYෙව� ෙප R¡නවා. න.(, 

අයහපතට අ	 ඉඩ ෙද�ෙ� නැහැ. අ	 ජනතා යහපත ෙවYෙව� 

යහප( 	^ෙව�� අයහප( ෙ� යටප( කරනවා.  

ස්��j.  
  

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

ගf අගමැ��ම3, ගf අYර Qසානායක ම�h�මා පැහැQ# 

0rමb කර�න බලාෙප~ෙර~(� ෙවනවා.  ඔබ�මා කැමැ�ද? 

 
ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

Okay. 

 
ග# අ(ර ^සානායක මහතා (மா��மி� அLர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගf කථානායක�ම3, එ�මා කළ 'කාශෙF අසත% කf� 

µපයb ��ණා. ඛ3ජ ෙත� වෘ(�ය ස!� එක.�ෙK 

කැඳÊ5කf රාජකfණා මහ(මයාj. ඔබ�මා 0ය� මහ(මයා 

ෙන~ෙවj, ගf අගමැ��ම3.  ඛ3ජ ෙත� වෘ(�ය ස!� 

එක.�ව 0Rෙසk(ම සාක�ඡා '�bෙෂkප කර නැහැ. ඒක වැ`Q 

කථාවb. දැY( ජනා�ප�වරයා සමඟ කළ සාක�ඡාව0� පzව 

එන Mට2 ෙක~ෙළ~�නාෙK2 වෘ(�ය ස!� 3ෙය��තය� 

µපෙදෙනb ඇ�p 15ෙදෙනb ෙප~ÌRය MR� අ( අඩං�වට 

ෙගන �ෙබනවා. [බාධා 0rමb] ෙ5 දැ�, ගf අගමැ��ම3. 

ඔබ�මා ෙස~යා බල�න. සාක�ඡාවට e � එන Mට 

ෙප~ÌRෙය� පැහැරෙගන යනවා. ඒකj ත.�නා�ෙසkලාෙ� 

මැQහ(aෙ5 Îයා මා*ගය. ඔබ�මා 0Kවාට, හ.දාව ෙය~දවලා 

0R� ෙත� බÊසරයb ෙත� සංස්ථාෙව� 	ට( ෙවලා නැහැ.  

වෘ(�ය ස!�ම එකඟතාවකට ආවා, අත%වශ% ෙසkවා සඳහා 

ඔÊ� ෙත� 3�( කර�න ³දාන5 බවට. උදාහරණයb 

ග(ෙත~(, �ව� ෙසkවාව ෙවYෙව�. ඒ වාෙ�ම, ජා�ක 

ෙර�හෙ� කට,� ඇන  ¨ෙ5 අන�රකට .�ණ 2 ��ණා. ඒ 

සඳහා ෙත� 3�( කර�න( ඔÊ� එකඟතාවකට එ!� ��ණා. 

එවැ3 එකඟතාවකට එ!� �±ය2 තමj හ.දාව ෙය~දවලා එ  

 ට� ෙසkවකය�ට ප�න ප�නා පහර 2ලා �ෙබ�ෙ�. ගf 

අගමැ��ම3, ඔබ�මා ෙ5 බව ද�නවා. සමහර අයට පහර 

��නා.  

ග# කථානායක"මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
පැහැQ# 0rමb පමණb කර�න, ගf අYර Qසානායක 

ම�h�ම3. ෙ5 අවස්ථාෙK Mවාදයකට ය�න අමාfj. 

 
ග# අ(ර ^සානායක මහතා (மா��மி� அLர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

මම ෙ5 0ය�ෙ� එ�මා 0ය� කf�වල �ෙබන සාවද% 

කf� 	^බඳවj ගf කථානායක�ම3.  ෙ5 හ.දාව ෙයදaමb 

ෙන~ෙවj, සාමකා� ත((වයb, ෙ�ෙප~ළ ආරbෂා 0rෙ5 

ත((වයb ඇ� 0rම ෙන~ෙවj  එතැන කර �ෙබ�ෙ�. එතැන 

R¡ ෙසkවකය�ට පහර 2 ෙනරපා හැර �ෙබනවා.  

ගf අගමැ��ම3, ඔබ�මා 0â ප�Qම ඔÊ�ෙ� ෙය�ජනා 

ෙම~නවාද? එකb, ��ණාමලය ෙත� ටැං0 සංµ*ණය 

	^බඳවj.  ඔබ�මා :# මාසෙF 13වැ3 දා සාක�ඡාවb කළා. ඒ 

සාක�ඡාෙK2 ��ණාමලය ෙත� ටැං0 සංµ*ණය ගැන ගත ,� 

 ෙය�ජනා 	^බඳ M�ම( ෙය�ජනාව#යb ඔබ�මාට භාර ��නා, 

ගf අගමැ��ම3. ඔබ�මා සමහර ඒවා ගැන 'ශ්න කර R¡යා. ඒ 

'ශ්නවලට( ඒ එක.�ෙK 3ෙය��ත මහ(වf කf� ඉQ�ප( 

කර ��ණා. ඒ 3සා ��ණාමලය ෙත� ටැං0 සංµ*ණය 	^බඳ 

ය5 එකඟතාවකට ඒ ෙ5 ඉඩකඩ 3*මාණය ෙවලා ��ණා. අ	 

ඔබ�මාට ඒ 	^බඳව ස්��ව�ත ෙවනවා. 

ගf කථානායක�ම3, 	�පහ�ව නaකරණය 	^බඳ 

කාරණය අද ඊෙF ��� සාක�ඡාවb ෙන~ෙවj. 	�පහ�ව 

නaකරණය කර�න 20072  .�ගල තැ�වා. එම 	�පහ�ව 

නaකරණය 0rම0� ෙත~රව අෙ  රෙs ජනතාවට අH !ලට, 

සහන !ලට ෙත� ලබා2ෙ5 හැ0යාවb නැහැ. අද අපට අවශ% 

ෙත�ව#� Mශාල 'මාණයb සඳහා 	�පහ� කරන ලද ෙත� 

ආනයනය කර�න R�ධ ෙවලා �ෙබනවා. ඒ 3සා ඔÊ� එය 

0ය�ෙ� �මb ෙවYෙව�ද? ජනතාවට සහන !ලට ෙත� ලබා 

ෙද�න �pව�කම �ෙබනවා, 	�පහ�ව නaකරණය කෙළ~(. 

1968 ඉඳ� අÊf� ගණනාවb �ස්ෙසk ෙ5 	�පහ�ව නaකරණය 

0rම 	^බඳව කථා කරනවා. එයට MසÞ5 නැහැ.  

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

ගf අගමැ��ම3, ඔබ�මා ෙ5 ගැන- [බාධා 0rමb] 

 
ග# අ(ර ^සානායක මහතා (மா��மி� அLர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඊළඟට ��වන 'ධාන කfණ ව�ෙ� වරාය 	^බඳ 

'ශ්නයj. ඔබ�ම�ලා ඊෙF ඒ ස5බ�ධෙය� වන eMzම 

අ(ස� කළා.   පැවැ� රජය ෙත� ටැං0 ෙග~ඩ නැÇමට ��ෙ� 

වරාය අ�කා�යටj. හැබැj, වරාය අ�කා�ය ෙවන ෙක~ෙහkව( 

රටකට අj� එකb ෙන~ෙවj.  ඒක අj� E ලංකා ආG Hවටj.  

වරාය හා නාMක කට,� අමාත%වරයා( ඉ�ෙ� කැ±නs 

මGඩලෙF. ඛ3ජ ෙත� ස5ප( සංව*ධන අමාත%වරයා( 

ඉ�ෙ� කැ±නs මGඩලෙF. ලංකා ඛ3ජ ෙත� �ගත 

සංස්ථාව MR� ඉ�ලා R¡ෙF අ� කවරbව( ෙන~ෙවj. අෙ  

රටට වැ«ම ලාභ ලබා ගත හැ0 ව%ාපෘ�ය බවට ප( ෙව�න 

නැK ෙත� අංශය ව*ධනය කර�න 0යලාj ඉ�ල�ෙ�.   

හ5බ�ෙත~ට වරාය ගැන අ	 R�රාදා සාක�ඡා කර.. හැබැj, 

නැK ෙත� අංශය තමj අෙ  රෙs වැදග(ම ෙ�.  

831 832 



පා*#ෙ5��ව 

ගf කථානායක�ම3,  ඔබ�මා M�# බල සහ බල ශb� 

අමාත%වරයා වශෙය� කට,� කර� කාලෙF තමj ඔබ�මා 

යටෙ( ��� මැරj� ස*Mස් #!ට® ආයතනය ෙජ�� µ�ස් 

ආයතනයට M��ෙK. ඒ ෙවලාෙK( වෘ(�ය ස!� කෑ ගැ�වා, 

මැරj� ස*Mස් ආයතනය M�ණ�න එපාය 0යලා. හැබැj, අද 

නැවත හ5බ�ෙත~ට වරාෙF නැKවලට ෙත� ගැ�ෙ5 බලය 

ෙත� සංස්ථාවට ලබා ෙද�න 0යලා 0ය�ෙ�, ෙත� සංස්ථාවට 

වැ«ම ලාභ උපයා ගත හැ0 පං�ව එය 3සj. ඒ හරහා ෙ5 රෙs 

ජනතාවට අH !ලට ෙත� ලබා Qය හැ0ව �ෙබනවා. හැබැj, 

නැK ෙත� අංශය( üන රජයට පැවrම ත.�නා�ෙසkලාෙ� 

කැ±නs මGඩලය අYමත කර�න ³දාන5 ෙවනවා න5  ඒකට 

Mf�ධව ඉbම� Îයාමා*ගයb හැ¡යටj ඔය සට� Îයා 

මා*ගයට අව�*ණ ÊෙG.  

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

ගf ම�h�මා අවස� කර�න. 

 

ග# අ(ර ^සානායක මහතා (மா��மி� அLர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ 3සා ෙ5 හැම Îයාවbම ෙත� සංස්ථාව(, ආ*+කය(, 

රෙs ජනතාවෙ� උපෙය�Öතාව( ෙවYෙව� කරන ගැW5. ෙ5වා 

0Rවb වෘ(�ය ස!�ව#� කර�න ඕනෑ ඒවා ෙන~ෙවj. 

පාලකය� MR� ෙහ~යා බලා MසÞ5 ෙද�න ඕනෑ කාරණාj.  

හැබැj පාලකය� MසÞ5 ලබා ෙන~ෙදන 3සා තමj වෘ(�ය 

ස!�වලට මැQහ( ෙව�න R�ධ ෙවලා �ෙබ�ෙ�. ඒ 3සා 

ඔබ�ම�ලා තමj ෙ5 රෙs- 

 

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

ගf Qෙ�ෂ් �ණව*ධන ම�h�මා.  ගf අගමැ��ම3, 

ඔබ�මා එ�මාෙ� 'ශ්නයට( ඉඩ ෙද�න.    ගf ම�h�ම3, 

'ශ්නය ෙක¡ෙය�  අහ�න. කථාවb ෙන~ෙවj. 

 
ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

හQRෙFම මහජන ආරbෂක 3ෙKදනය 'කාශයට ප( 

කර!� ඊෙF QනෙF රජය කට,� කළ ආකාරය හා එයට ෙහk�ව 

දbව!� ගf අගමැ��මා කළ 'කාශය ගැන කාරණා 0 පයb 

පමණb සැෙකM� ඉQ�ප( කරනවා,  	^�f ලබාෙදj 0යලා 

බලාෙප~ෙර~(�ෙව�.  MපbෂෙF 'ධාන සංMධායක�මා( දැ� 

සඳහ� කළ ප�Q ෙ5 	^බඳ ෙත� සංස්ථාෙK ෙසkවකය� හා 

වෘ(�ය ස!� රජයට කf� ඉQ�ප( කෙළk ඊෙF ෙන~ෙවj; 

ෙපෙ*දා( ෙන~ෙවj.  පzeය මාසයට ෙපර( ෙ5 කf� ඉQ�ප( 

කළා. ෙ5 	^බඳව අමාත%වරයා හා සංස්ථාව ඉතා ෙහ~Õ� 

ද�නවා.  ෙ5 'ධාන කf� 	^බඳව MසÞමb ඉ�ලා R¡න බව 

රජය ද�නවා. එයට MසÞමb ලබා ෙන~2 R¨ෙම� හා ඒ 	^බඳ 

දැනට ෙගන �ෙබන Îයාමා*ගය 3සj ෙ5 ත((වය ඇ� a 

�ෙබ�ෙ�.  ��ණාමලෙF ෙත� ටැං0 ෙKවා, හ5බ�ෙත~ට 

ෙත� ටැං0 ෙKවා, ෙක~ළඹ වරාෙF ෙත� නළ මා*ග 

ස5බ�ධෙය� ෙKවා,  ඒ 	^බඳව ගත හැ0 ඊළඟ Îයා මා*ගය 

�මbද?   

ඊළඟ Îයා මා*ගය තමj,  තම�ෙ� අj�වාRක5 හා 

ආයතනය ආරbෂා කර ගැම සඳහා වැඩ ව*ජනයකට 	M�ම. 

ආයතනය ආරbෂා කර ගැම සඳහා ෙසkවකය�  ෙගන ඇ� Îයා 

මා*ගය ෙලස වැඩ ව*ජනයකට 	Mස �±ය2 ආGHව MR�  

මහජන ආරbෂක පනත 'කාශයට ප( ෙක~ට හ.දාව යවා ඔÊ� 

ලවා ෙ5 කට,� 0rෙ5 උ(සාහයක ෙයෙද!� R¡නවා. ඊෙF 

රා�ෙF ග( එම උ(සාහය අසා*ථකj. ගf අගමැ��ම3, ඛ3ජ 

ෙත� ස5ප( සංව*ධන අමාත%�මා දැ� ෙ5 ගf සභාෙK නැහැ. 

අගමැ��මා 2*ඝ කාලයb ෙ5 පා*#ෙ5��ෙK ඇමැ�ක5 සහ 

අගමැ�කම දර� ෙකෙනb. ඒ 3සා ගf අගමැ��මා ෙ5 

ස5බ�ධෙය� දැනග�න ඕනෑ. ගf කථානායක�ම3, හ.දාව 

ෙන~ද�නා ය5 ෙබ~(තමb එ�ෙව~( එතැන ඇ� ෙව�ෙ� 

භයානක R�aමb.  

අෙනb කාරණය තමj, එෙහම Êෙණ~( !� nව% 3�( 

ෙවනවා. මම වග µෙම� 0යනවා, එවැ3 R�aමb අද උෙ� 

ෙව�න e �ලා නව(වා �ෙබන බව. ඒ 3සා ෙසkවකය�ෙ� 

සහෙය�ගය ලබාෙගන අත%වශ% ආයතනවලට ලබා2මට වෘ(�ය 

ස!� ග(ත Îයා මා*ගයට අYව කට,� කර�න. ඒ ��Y 

ෙප~ෙර~��ෙව� බා රව කට,� කර�න එපා. 

ෙදවැ3 කාරණය,  දැ� ෙක~ළඹ වරාය( මහජන ආරbෂක 

�ය යටතට ෙගනැ�ලා �ෙබනවා. හ5බ�ෙත~ට වරාය( 

මහජන ආරbෂක �ය යටතට ෙගනැ�ලා �ෙබනවා, ෙත� 

ටැං0 �ෙබන 3සා. ෙ5ක බරපතළ Îයා මා*ගයb. ඒ අතර�ර 

ඇම��මා -  

 
ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල  මහතා  (மா��மி� ல2ம� கிாிஎ4ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඇj strike කෙළk? 

 
ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අෙ�! ෙ5 ෙත~(ත බබා ද�ෙ� නැහැ ෙ�. ෙ5 ෙත~(ත 

බබා ද�ෙ� නැහැ strike කෙළk ෙම~කද 0යලා. ඉ�� ෙම~නවා 

0ය�නද? ඔබ�මා ෙත~(ත බබා ෙ�. ඊට වඩා භයානකj ෙත� 

e3 ග�නවා. ඔය ෙත~(ත බබා දැනග�න ඕනෑ, ෙත� 0යන 

ෙ� e3 ග�නා භයානක ෙදයb  බව.  - [බාධා 0r5] මට තව 

කාරණාවb ගැන අගමැ��මාෙග� අහ�න �ෙබනවා.  

හ5බ�ෙත~ට වරාය M0Ðම සඳහා කැ±නs මGඩලය 

�රණයb ග(තාය 0යලා අගමැ��මා,- [බාධා 0r5] 

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

ෙහ~ඳj, ගf අගමැ��මා  	^�f ෙදj.   [බාධා 0r5] 

අවස්ථාව ෙද�න.  [බාධා 0r5]  

 
ග# එස්.එ). මTeකා9 මහතා (மா��மி� எ;.எ�. மாிகா�) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 

 

නැ� kqෙfය. எ��தா�. 
rose. 

 
ග# කථානායක"මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ගf එස්.එ5. ම�bකා* මැ��මා. 
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[ගf අYර Qසානායක මහතා] 
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ග# එස්.එ). මTeකා9 මහතා (மா��மி� எ;.எ�. மாிகா�) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගf කථානායක�ම3, ඕනෑම වෘ(�ය ස!�යකට වෘ(�ය 

Îයා මා*ග ග�න අj�යb �ෙබනවා. හැබැj, වැඩ කර�න යන 

තව( කGඩායමb බලහ(කාරෙය� රඳවා ග�න(, ඒ යන 

අයට ±(තර 'හාර එ�ල කරලා රෙs ජන �Mතය අක*මණ% 

කර�න( 0R� වෘ(�ය ස!�යකට අj�යb නැහැ. ඒ 3සා 

Mෙශkෂෙය�ම ෙ5 කර� 'කාශය වැ`Qj. ,ද හ.දාව eෙF ෙත� 

ෙබදා හ��න  ෙන~ෙවj. ,ද හ.දාව eෙF ෙත� සංµ*ණෙF 

ආරbෂාවටj. න.( එක වෘ(�ය ස!�යb ස්ෙK�ඡාෙව� වැඩ 

කර�න ය�2, - [බාධා 0r5]  

 
ග# අ(ර ^සානායක මහතා (மா��மி� அLர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැ� kqෙfය. எ��தா�. 
rose. 

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

ගf අYර �මාර Qසානායක ම���ම3, ඔබ�මාට මම 

අවස්ථාව ��නා ෙ�.  

 
ග# එස්.එ). මTeකා9 මහතා (மா��மி� எ;.எ�. மாிகா�) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගf කථානායක�ම3, මට කථා කර�න අවස්ථාව ෙද�න.  

එක වෘ(�ය ස!�යb ස්ෙK�ඡාෙව� වැඩ කර�න ය�2, තව( 

කGඩායමb බලහ(කාරෙය� ඔÊ�ට �� ±(තර 'හාර එ�ල 

කරනවා.  [බාධා 0r5] ගf කථානායක�ම3, ස්ෙK�ඡාෙව� 

වැඩ කරන ෙසkවකය� R¡නවා. [බාධා 0r5] ඔÊ�ව 

නව(ව�න තමj ෙ5 අය කට,� කර�ෙ�. [බාධා 0r5] 
 

 
ග# නාම2 රාජපeෂ මහතා    
(மா��மி� நாம4 ராஜபM) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

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

Hon. Namal Rajapaksa, what is your point of Order? 

 
ග# නාම2 රාජපeෂ මහතා    
(மா��மி� நாம4 ராஜபM) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ගf කථානායක�ම3, කාරණා ෙදකb ස5බ�ධව පැහැQ# 

කර ග�න අවශ%j.  ඊෙF, - [බාධා 0r5]  

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

ගf අගමැ��ම3, ඔබ�මාෙග� 'ශ්න �නb ඇ�වා.  

ඔබ�මා 	^�f ෙදනවාද? [බාධා 0r5] Let the Hon. Prime 

Minister explain.  

ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

නාම� රාජපbෂ ම�h�මාට 0ය�න අවස්ථාව ෙද�න 

ෙක�. 
 

ග# නාම2 රාජපeෂ මහතා    
(மா��மி� நாம4 ராஜபM) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ගf අගමැ��මා මට අවස්ථාව ලබා 2ම ගැන ස්��ව�ත 

වනවා.  

ගf කථානායක�ම3, සාක�ඡාවට එ�ෙ� නැහැ 0Kවා 
ෙ�. න.( දැ� ජනා�ප��මා එbක සාක�ඡා කර�න 0යලා 
e �ලා එනෙක~ට 20ෙදෙන�ව අ( අඩං�වට ෙගන �ෙබනවා.  

 

ග# ම,�වරෙයe 
(மா��மி� உ)+பின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

ෙබ~ෙහ~ම ෙහ~ඳj. 
 

ග# නාම2 රාජපeෂ මහතා    
(மா��மி� நாம4 ராஜபM) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

න.( එස්.එ5. ම�bකා* ම�h�මා 0යනවා, ,ද හ.දාව 

යැKෙK ආරbෂාවට 0යලා. අෙ  ගf අගමැ��මා 0Kවා,  

හ.දාව යැKෙK ෙත� ෙබද�න 0යලා. ෙ5 ෙදෙදනාෙග� ඇ(ත 

0ය�ෙ� කÊද? ගf අගමැ��ම3, අපට ඒ 	^බඳ උ(තරයb 

ඕනෑ. 

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

 අපට දැ� ෙ5 	^බඳව Mවාදයකට ය�න අපහzj.  ගf 

අ$ාමාත%�මා, - [බාධා 0r5]ෙ5 ගැන Mවාදයb කර�න 

බලාෙප~ෙර~(� ව�ෙ� නැහැ. Let the Hon. Prime Minister 

give the reply.  

 
ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගf ම�h�ම�ලා වා« ෙවනවා න5 මම 	^�f ෙද�න5.  
 

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගf අගමැ��මාෙග� තව එක කාරණයb අහ�න අවශ%j. 

 

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

You can have a separate Debate on this later, but now 
let the Hon. Prime Minister make the Statement.  

 
ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Not a debate, I want to ask a question.  
 

ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

So, ask the question quickly. 
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පා*#ෙ5��ව 

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අගමැ��මා අ��මට 0Kවා ෙමය �මය 'ශ්නයb, ඒ 

�මය 'ශ්නය ඉවරj 0යලා.  
 

ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

එෙහම 0KෙK නැහැ. Let me explain what I said.  
 

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

Yes, okay.   [බාධා 0r5] ස්ථාවර 3ෙය�ග අYව Ministerial 

Statement එකb ස5බ�ධෙය�  Mවාදයb කර�න බැහැ. මම 

ම�hවf� ��ෙදෙන�ට කථා කර�න  අවස්ථාව ��නා. දැ� 

ගf අගමැ��මා පැහැQ# කරj. [බාධා 0r5] 

 
ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

මට කථා කර�න අවස්ථාව ෙද�න. [බාධා 0r5] 

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

හැෙම�ටම අවස්ථාව ��නා. දවස �රා ෙ5 ගැන වාද කර�න 

බැහැ. ගf අගමැ��මා පැහැQ# කර�න. [බාධා 0r5]    

එ�මාට( අවස්ථාව ��නා. මත 'කාශ කර�න අවශ% හැෙම�ටම 

අවස්ථාව ��නා. 

 
ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නැහැ. [බාධා 0r5] 

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

ඔබ�ම�ලාට( අවස්ථාව ��නා. අෙන�( පbෂවල 

ම�hවf�ට( අවස්ථාව ��නා. මම �� හතර ෙදෙන�ට 

අවස්ථාව ��නා. 

ගf අගමැ��මා. [බාධා 0r5]  

Let the Hon. Prime Minister reply.   [බාධා 0r5] 

ඔබ�ම�ලා 'ශ්න හතරb, පහb ඇ�වා. ඔබ�ම�ලාෙ� 

'ශ්නවලට ගf අගමැ��මා 	^�f ෙදj. [බාධා 0r5] 

 
ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

මට කථා කර�න ඉඩ ෙද�න. 

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

ගf අගමැ��මාට 	^�f ෙද�න ඔබ�ම�ලා ඉඩ ෙද�ෙ� 

නැහැ ෙ�.  

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අපට 'ශ්න අහ�න ඕනෑ. 

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

!3(� දහයb �ස්ෙසk 'ශ්න ඇ�වා ෙ�. [බාධා 0r5] 

!3(� පහb �ස්ෙසk 'ශ්න ඇ�වා. 

 
ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඇ�ෙK නැහැ. 

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

'ශ්න ඇ�වා. [බාධා 0r5] 'ශ්න ගණනාවb ඇ�වා. [බාධා 

0r5] ගf සභාෙK ෙඝ�ෂා කර�න එපා. ඔබ�ම�ලාට 'ශ්න 

අහ�න ඉඩ ��නා. ගf අYර Qසානායක ම�h�මාට ��නා; 

ඔබ�මාට ��නා; නාම� රාජපbෂ ම�h�මාට ��නා. ෙ5ක 

Mවාදයb කර ග�න ෙද�න බැහැ. [බාධා 0r5] පැහැQ# 

0rමb කර�න �pව�. ස්ථාවර 3ෙය�ග අYව Mවාද කර�න 

ෙද�න බැහැ. ඒ බව ත.�නා�ෙසkලා හැෙම�ම ද�නවා.  

ගf අගමැ��ම3, ඔබ�මා පැහැQ# කර�න. ගf 

ම�hවf3, ෙම�මා කැමැ� න5 තව 'ශ්න ගැන පැහැQ# 0r5 

කරj. ගf සභාෙK වා« ෙවලා, සාමකා�ව 'ශ්න අහ�න. රGH 

ෙව�ෙ� නැ�ව 'ශ්න අහ�න. ගf අගමැ��මාට උ(තර 

ෙද�න ඉඩ ෙද�න. ඔබ�ම�ලා ෙම�මාට උ(තර ෙද�න ඉඩ 

ෙද�ෙ� නැහැ ෙ�. [බාධා 0r5] 'ජාත�tවාදය 0ය�ෙ� 

'ශ්න අහන එකj, 	^�f ෙදන එකj ෙදකම. දැ� 

ත.�නා�ෙසkලාට 'ශ්න අහ�න අවස්ථාව ��නා. ෙම�මා 

	^�f ෙද�න ලෑස්�j. 	^�f ෙද�න ඉඩ ෙද�ෙ� නැ(න5 

ෙම~කද කර�ෙ�?  

 
ග# වාrෙ%ව නානායeකාර මහතා    
(மா��மி� வாDேதவ நாணாயகார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔබ�මා �රණය ග�ෙ� - [බාධා 0r5] 

 
ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අගමැ��මා වැරQ ෙදයb- [බාධා 0r5] 

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

මම ඔබ�මාට 'ශ්න අහ�න අවස්ථාව ��නා. ඔබ�මා 2*ඝ 

කථාවb කළා ෙ�. ඔබ�ම�ලා ඔbෙක�ම කෙළk, 2*ඝ කථා. 

[බාධා 0r5] ඉ��, එ�මාට( අj�යb �ෙබනවා. එ�මාට 

��ෙ� !3(� ෙදකj. ඔබ�මාට !3(� හතb, අටb Mතර 

��නා. ගf අYර Qසානායක ම�h�මාට( !3(� අටb 

��නා. ත.�නා�ෙසkලා මට ෙක~�චර ඇË�ල Qb කළ(, 

ෙක~�චර ත*ජනය කළ(, මම �ඟb සාධාරණව කට,� කර 

�ෙබනවා. මම සාධාරණ M�යට ෙවලාව ��නා. [බාධා 0r5] 

ඔK, සාධාරණ M�යට ෙවලාව ��නා. [බාධා 0r5]  ගf 

අගමැ��ම3, you may reply. 

837 838 
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ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගf කථානායක�ම3, !� අන�fව ගf .ද� ඇම��මා 

3යමය� µපයb ගf සභාවට ඉQ�ප( කරනවා. ඒ යටෙ( ඕනෑ 

තර5 ෙ5 ගැන සාක�ඡා කර�න �pව�. පැය ෙදක, �නb 

�ෙබනවා.  

 පළ.ෙව�ම ගf අYර Qසානායක ම�h�මj, ගf Qෙ�ෂ ්

�ණව*ධන ම�h�මj ම� කළ කාරණා ගැන 	^�f ෙද�න 

මට ඉඩ ෙද�න. මම ඉස්ෙස�ලාම 0ය�න කැමැ�j, ඇj ෙ5ක 

R� ÊෙG 0යලා. පළ.වැ3 වතාවට ගf සභාවට ඇM�ලා මම 

කf� 0Kවා. පz eය පාලන කාල ෙF න5, ෙ5 එකbව( ගැන 

0ය�ෙ� නැහැ. [බාධා 0r5] ෙ5 එකbව( 0ය�ෙ� නැහැ. 

[බාධා 0r5] ඇ(ත වශෙය�ම රෙs අද �ෙබන 'ජාත�tවාදය 

3සා තමj මම පා*#ෙ5��වට ඇM�ලා ෙ5 'කාශය කෙළk. 

මම 'කාශයb කෙළk නැ(න5 ෙමෙහම නැËටලා කෑ ගහ�න 

බැහැ ෙ�.  රාජකfණා මැ��මා ගැන මම ෙමතැන ෙම~කbව( 

0ය�න eෙF නැහැ.  [බාධා 0rමb] ගf ම�h�මා, බ��ල 

සම��මාර තමj  0යා �ෙබ�ෙ�, ඛ3ජ ෙත� සංස්ථාෙK 

වෘ(�ය ස!�ෙF කැඳÊ5කf 0යා.  ඇ(ත වශෙය�ම මට(  

ඒක 'ශ්නයb Êණා. රාජකfණා මැ��මා  එbක අ	 එකඟ 

ෙන~Êණ( ෙහ~ඳ කථාවb,  සාක�ඡාවb කර�න �pව� 

මහ(මෙයb.   ඒ ගැන මට 'ශ්නයb නැහැ. [බාධා 0rමb] දැ� 

රාජකfණා ගැන කථා කරනෙක~ට( කෑ ගහනවා. හ� වැඩb 

ෙවලා �ෙය�ෙ�.  රාජකfණා මැ��මා( එbක  මම  එකඟ 

ෙවන කාරණා නැහැ. එෙහ(  අH ගණෙ�  මට එ�මා එbක කථා 

කර�න �pව�. මම  0KෙK බ��ල සම��මාර ගැන.   [බාධා 

0rමb]  මම දැ� ෙම�මා( එbක කථා කරනවා ෙ�. මම µ 

ෙදෙනb  එbක කථා කර�නද?  

 
ග# අ(ර ^සානායක මහතා (மா��மி� அLர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

දැ� ඇ(තටම ජනා�ප�වරයා( එbක සාක�ඡාවb ��ණා.  

[බාධා 0r5] 
 

ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
අ	 ෙව« �ය�න 0යලා නැහැ කාටව(. කාටව( ෙව« 

�ය�න 0යලා නැහැ කාටව(.  
 

ග# අ(ර ^සානායක මහතා (மா��மி� அLர திஸாநாயக) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 සාක�ඡාවb �යලා  එකඟතාවකට ආවා. ඒ එකඟතාව 

�±ය2 තමj අ( අඩං�වට ග�ෙ�.  [ෙඝ�ෂා 0r5]  
 

ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ෙ5 වැ#ෙK�ය ෙන~ෙවj, ෙක~ෙළ~�නාව. අ	 ෙව« 

�ය�ෙ� නැහැ, කාටව(.  [ෙඝ�ෂා 0r5]  
 

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

ගf ම�h�ම�ලා කfණාකර වා« ෙව�න. නැ(න5 ම ට 

සභාෙK වැඩ කට,�  තාවකා#කව අ(  Wව�නට R� ෙවනවා.  

[ෙඝ�ෂා 0r5] කfණාකර වා« ෙව�න. [ෙඝ�ෂා 0r5]  ෙ5 

අවස්ථාෙK2  සභාෙK වැඩ කට,� තාවකා#කව අ(  Wවනවා.  
 
Qස්]ම ඊට අ(�ලව තාවකා�කව අ4 jFවන ල^,, අ. භා. 

3.09ට නැවත පව4වන ල*. அத ப!, அம�$ பி.ப. 3.09 மணிவைர இைடநி)�த�ப�� மீ+�� ெதாட-கி.).  
Sitting accordingly suspended till 3.09  p.m. and then resumed.  

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

ගf ම�hවf3, අද Qන ගf අ$ාමාත%�මා MR� 

අමාත%ාංශ 3ෙKදන 'කාශ 0rෙම� අන�fව එම 

3ෙKදනව#� පැන නැ�� කf� 	^බඳව පැහැQ# කර ගැම 

සඳහා ගf Qෙ�ෂ් �ණව*ධන ම�h�මාට(, අYර Qසානායක 

ම�h�මාට(, අදාළ 'ෙ�ශය 3ෙය�ජනය කරන ම�bකා* 

ම�h�මාට(, ගf නාම� රාජපbෂ ම�h�මාට( පව�න 

ස්ථාවර 3ෙය�ගවලට අYõලව අ$ාමාත%�මාෙ�( අYමැ�යට 

යට(ව මMR� 'මාණව( ප�Q කාලය ලබා ෙදන ල2. සමහර 

අවස්ථාවල !3(� 6b ��නා; සමහර අවස්ථාවල !3(� 7b 

��නා. ඉ� අන�fව ගf අ$ාමාත%�මා MR� ම� කරන ලද 

කf� 	^බඳව පැහැQ# 0rමට කට,� කළ අවස්ථාෙK2, එෙසk 

0rමට ඉඩ ෙන~2ම ෙහk�ෙව� පා*#ෙ5��ව �ළ 

ෙන~ස�z�තාවb පැන නැ�ෙණ� පා*#ෙ5��ව 

තාවකා#කව අ(  Waමට R� Êණා. ක#� 3යම කර ග( ප�Q 

පස් වf 2.30ට පා*#ෙ5�� කට,� 	^බඳ කාරක සභාෙK 

`ස්aමb පව(වන ල2. එ 2 �රණය කර ග( ප�Q ෙහට QනෙF2 

පැවැ(aමට 3ය!ත රජෙF කට,� ෙවYවට ජනා�ප�වරයා 

MR� අත%වශ% මහජන ෙසkවා පනත යටෙ( 3�( කරන ලද 

3යමය 	^බඳව දවස �රා Mවාදයb පැවැ(aමට 3ය!තය. ඒ 

අYව Rයiම ම�hවf�ට අදාළ කාරණය ස5බ�ධෙය� තම 

අදහස් ෙහට Qන MවාදෙF2 'කාශ 0rමට අවස්ථාව �ෙබන 

බැM�, අද දවසට 3ය!ත කට,� බාධාව0� ෙත~රව 

පව(වාෙගන යෑමට අවශ% සහෙය�ගය ලබා ෙදන ෙලස මා 

ෙග�රවෙය� ඉ�ලා R¡නවා. 

 
ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 

නැ� kqෙfය. எ��தா�. 
rose. 

 

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

ගf අ$ාමාත%�මා. 

 
ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගf කථානායක�ම3, මෙග� අහ� කාරණයb ගැන මා 

පැහැQ# කර�න5. [බාධා 0r5] මට අවස්ථාව ෙද�න. [බාධා 

0r5]  

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

Let the Hon. Prime Minister explain.  [බාධා 0r5] දැ� 
එ�මාට කථා කර�න ඉඩ ෙද�න. ඊට පස්ෙසk ඔබ�මා කථා 
කර�න. [බාධා 0r5] ෙමය ගf සභාවb 3සා කථා කර�න 
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පා*#ෙ5��ව 

අවස්ථාව ෙද�න. [බාධා 0r5] ෙහට දවස �රා Mවාද කර�න 
�pව�. දැ� අ$ාමාත%�මා පැහැQ# කර�න ලෑස්�j. [බාධා 
0r5] එ�මාට පැහැQ# කර�න ඉඩ 2ලා, එ�මා කැමැ� න5 
'ශ්නයb අහ�න. මට 'ශ්නයb නැහැ. [බාධා 0r5] 
ඔබ�ම�ලා ෙම~කbද කර�න 0ය�ෙ�? [බාධා 0r5] 

 
ග#    @ම2 ]රවංශ මහතා      (மா��மி� விம4 Hரவ-ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 ගf කථානායක�ම3, point of Order එකb �ෙබනවා, - 

[බාධා 0r5]  

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

ෙම~කbද, point of Order එක? Now, let the Hon. Prime 

Minister explain. [බාධා 0r5] අගමැ��මා පැහැQ# කළාට 

පස්ෙසk අවශ% න5 එ�මාෙ� කැමැ(ත අYව ත.�නා�ෙසkලාට 

පැහැQ# කර ග�න �pව�. [බාධා 0r5] ඉ�� ඒක කර�න ඉඩ 

ෙද�න. [බාධා 0r5] ගf Qෙ�ෂ් �ණව*ධන මැ��මා. [බාධා 

0r5]  

 
ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

We will not agree for a Debate tomorrow.  
 
ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගf කථානායක�ම3, අගමැ��මා 'කාශයb කළා. ඒ 

'කාශෙF MMධ කf� රා}යb �ෙබනවා. 'ශ්න 2, 3b අහ�න 

ඕනෑ 3සා එ�මා 0Kවා, 'ශ්න අහ�න 0යලා. මා 'ශ්නය 

ඉQ�ප( කර!� ඉ�නෙක~ට මෙ� 'ශ්න ඇ�ම නව(වා ෙවන 

ෙකෙන�ට 'ශ්න ඇ�මට අවස්ථාව ෙදනවා.  

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

ඔබ�මාට Mනා« 7b පමණ ��නා. [බාධා 0r5] 

 
ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Mනා« 7b ෙන~ෙවj. [බාධා 0r5] නැහැ. අගමැ��මා 

උ(තර ෙදj. [බාධා 0r5] 

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

ඔK. කැමැ� න5 උ(තර ෙදj.  

 
ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඉ�� මට 'ශ්න අහ�න ඉඩ ෙද�න. ඔබ�මා ෙ� වළbව� 

ෙ�. ඔබ�මා වළbව�ෙ� ඇj? 

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

මා වළbව�ෙ� නැහැ. ඔබ�මා දැ� 'ශ්නය අහ�න. 

 

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඇj ඔබ�මා වළbව�ෙ�? ඔබ�මා වළbව�න එපා. 

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

ඔබ�මාට දැ� 'ශ්නය අහ�න අවස්ථාව ෙදනවා. දැ� 

'ශ්නය අහ�න. ගf අගමැ��මා උ(තර ලබාෙදj. 

 
ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Mවාදයb 0rෙ5 0R� Êවමනාවb අපට නැහැ. අපට ඕනෑ 

Mවාදයb කර�න ෙන~ෙවj,  'ශ්නයb අහලා පැහැQ# කර 

ග�නj. 

 
ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

 මම කැමැ�j, පැහැQ# 0rමb කර�න. I would like to 

clarify one of the issues that- 
 
ග# කථානායක"මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

දැ� ගf Qෙ�ෂ් �ණව*ධන ම�h�මා කථා කර�න. [බාධා 

0r5] අෙනb අය වා« ෙව�න. [බාධා 0r5] ෙදපැ(ෙ(ම 

අෙනb ම�hවf වා« ෙව�න. [බාධා 0rමb] හ�, ඒක මම 

කර�න5, ඔබ�මා වා« ෙව�න. 

 
ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගf කථානායක�ම3, අගමැ��මා එ�මාෙ� කථාෙK2 

0Kවා, 'ජාත�tවා2 ෙලස වෘ(�ය ස!� සමඟ සාක�ඡා 

කරලා,  දැ� වැඩ ආර5භ කරලා �ෙබනවා 0යලා.  දැ�  ෙත� 

ෙබදාහැrම පට� ෙගන �ෙබනවා 0Kවා. ෙ5ක අගමැ��මාව 

ෙන~මඟ යව� ෙත~ර�රb 0යන එකj අ	 පළ.ෙව�ම 

0ය�ෙ�. වෘ(�ය ස!� සාක�ඡා කරලා ආපz පැ!ෙණන Mට 

ඒ Rයi ෙදනාවම අ( අඩං�වට ෙගන �ෙබනවා, ගf 

අගමැ��ම3. දැ� ඒ අයව වැ#කඩ ෙප~#ස් �¡යට අරෙගන 

e � �ෙබනවා. එතෙක~ට ඔබ�මා ෙක~ෙහ~මද 0ය�ෙ�, 

වෘ(�ය ස!�වලට 3දහස ෙදනවා 0යලා. දැ� 

ෙක~ෙළ~�නාෙK ෙත� ටැං0 ඉස්සරහා  ඔÊ�ෙ� ෙ� හලනවා. 

ෙ5ක ඔබ�මා කථා කර!� R¡නෙක~ට ම�Ê� 'ශ්නයb. .p 

ෙල�කයටම ෙ5 'වෘ(�ය e �ලා �ෙබනවා.  [බාධා 0rමb]    

ෙප~®ඩb ඉ�න. 

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

ෙප~®ඩb ඉ�න. එ�මාට 'ශ්නය අහ�න ඉඩ ෙද�න. ඊට 

පස්ෙසk ගf අගමැ��මා 	^�f ෙදj. ෙ5 සභාව �ළ 'ශ්න 

අහ�න(, 	^�f ෙද�න( සෑම ෙකෙන�ටම අj�ය 
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[ගf කථානායක�මා] 
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�ෙබනවා. ඒ 3සා ඔබ�මා 'ශ්නය අහ�න, අගමැ��මා 	^�f 

ෙදj. ඔබ�මා 'ශ්නය අහ�න. 

 
ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ජනා�ප��මා( වෘ(�ය ස!� එbක සාක�ඡාවb කැඳවලා 

�ෙබනවා. වෘ(�ය ස!� නායකය� ෙප~#ස් අ( අඩං�වට 

ග(තාම ඒක සාධාරණ හා 'ජාත�tවා2 සාක�ඡාවb ෙව�ෙ� 

ෙක~ෙහ~මද?  

ෙදවැ3 කාරණය ෙමයj. අගමැ��මා 0යන M�යට හ.දාව 

Mතරj ආරbෂාවට යවලා �ෙබ�ෙ�. න.( දැ� මැරෙය� දාලා 

ඒ මං ස��ෙF Qe� Qගටම පහර ෙද!� ෙ� හලනවා. [බාධා 

0r5] ෙ5 වැඩ කරන ජනතාව,- [බාධා 0r5] 

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

ෙප~®ඩb ඉඩ ෙද�න, අගමැ��මා 	^�f ෙදj. 

 
ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 ෙ5 වැඩ කරන ජනතාව. ෙ�ශපාලන පbෂවලට අය( අය 
ෙන~ෙවj. ෙත� සංස්ථාෙK වැඩ කරන ෙසkවකය�ෙ� ෙ� තමj 

ෙ5 හල�ෙ�. [බාධා 0rමb] ඔK. අගමැ��ම3, ඔබ�ම�ලා 

ෙ5කට මැQහ( Mය ,� බවj අ	 නැËටලා 0ය�ෙ�. ෙ5 වැෙ® 

නව(ව�න. ෙ� හලන  එකj, වෘ(�ය ස!� නායකය� අ( 

අඩං�වට ගැමj නව(වලා 'ජාත�tවා2 සාක�ඡාවb සඳහා 

එම ෙසkවකය�ට ඇ� අj�ය ලබා ෙද�න. ඔබ�මා ඒ 	^බඳව 

	^�රb ලබා ෙද�න. ඒ වාෙ�ම ඔබ�මා 0Kවා, අ�කරණ 

කට,� ඔbෙක�ම ඉවරj 0යලා. [බාධා 0rමb] 

 

ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගf කථානායක�ම3,- 

 
ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ෙප~®ඩb ඉ�න ෙක�. ඔබ�මා 0ය� ෙ�ව� දැ� ඔබ�මාට 

මතක නැහැ. මම මතb කර�න5. 

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

ෙහ~ඳj, 0ය�න. 

 
ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔබ�මා 0Kවා, "අ�කරණෙF කට,� ඉවරj, ඒ 3සා දැ� 

ෙ5 eMzම Îයා(මක කර�න �pව�" 0යලා. 

අගමැ��ම3, ෙ�kෂ්ඨා�කරණෙF තවම Mභාගයට ග�ෙ� 

නැ�ව නHවb  �ෙබනවා. ඒ තමj, ආචා*ය ල#තR� �ණfව� 

MR� පවරන ලද නHව. එෙහමන5, ෙ5 eMz5 අ(ස� 0rම 

නව(ව�න. හ5බ�ෙත~ට වරාය M0Ðමට ඉඩ ෙද�න බැහැ. 
ෙ5 නHව අහලා ඉවර ෙව�න ඕනෑ. ෙ�kෂ්ඨා�කරණයට Mf�ධව 

කැ±නs මGඩලය ෙමවැ3  �වbකාර  �රණයb ෙද�ෙ� 

ෙක~ෙහ~මද?  ෙ�kෂ්ඨා�කරණයට ගf කර�න ඕනෑ. 

ෙ�kෂ්ඨා�කරණෙF �රණයb �ෙබ�න ඕනෑ. නH ෙදෙක� එක 

නHවb අj� කළා. අෙනb නHව ෙ�kෂ්ඨා�කරණෙF තවම 

�ෙබනවා. අගමැ��මාව ෙන~මඟ යවලා; කැ±නs මGඩලය 

ෙන~මඟ යවලා. හ5බ�ෙත~ට වරාය M0Ðම 	^බඳ �Mෙර�T 

eMzමකට අගමැ��මාෙ� 'කාශය,- 

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

ෙහ~ඳj. දැ� අ	 ගf අගමැ��මාට අවස්ථාව ෙදනවා. 

 
ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගf කථානායක�ම3, මම මෙ� 'කාශෙය� සඳහ� කෙළk 

��ණාමලෙF ෙත� ටැං0 	^බඳවj. ඒවා බ� 2ම 	^බඳව 

දැනට ෙ�kෂ්ඨා�කරණෙF නH Mභාගයb ෙව!� පව�නවා. අ	 

සාක�ඡාෙK2 0KෙK,  එම නH ���ෙව� අන�fව ෙම  ඇ� 

ත%ාYõල ත((වය තව( පැහැQ# වනවා 0යලාj. මම 

 ත�ෙ�,  එම නH Mභාගය ෙව�න �ෙබ�ෙ� සැ තැ5බ* 

මාසෙFj. එම නHව ඉbමනට අහලා අවස� කර�න අ	( 

එකඟ Êණා. මම ෙමතැන හ5බ�ෙත~ට වරාය ස5බ�ධ නHවb 

ගැන කථා කෙළk නැහැ. අ	 කÊfව( අ( අඩං�ෙK �ය�න 

ය�ෙ� නැහැ. ෙ5 ස5බ�ධව කටඋ(තර අරෙගන යවනවා. 

[බාධා 0r5] මට කථා කර�න අවස්ථාව ෙද�න. 

�ට ¡ක ෙKලාවකට ඉස්ෙස�ලා ෙක~ෙල~�නාෙK ෙත� 
ගබඩාෙK ෙ�sWව ළඟ2 R��යb ඇ� ෙවලා �ෙබනවා. සමහර 
අයට ඇ�p ෙව�න ඉඩ 2ලා නැ� 3සා, water cannons එෙහම 

පාM�� කරලා �ෙබනවා. මම R��ය ගැන ස5¼*ණෙය� Mස්තර 

0ය�න ය�ෙ� නැහැ. ෙම~කද, ඒ ගැන කටඋ(තර ග�නා 

3සා. ෙකෙසk ෙහ� එම R��ය ඇ� Ê ස්ථානෙය� 	�සb අ( 

අඩං�වට අරෙගන �ෙබනවා. ෙප~ÌRය 0Kවා, හÞනා ග(ත අය 

ෙග3 �ලා �ෙබනවා 0යලා. ඒ අයෙ� 'කාශ අරෙගන ඒ අයව 

ඉව( කරනවා. කාෙ�ව( ෙ� හැ^ලා නැහැ. කාටව( ෙ� - 

[බාධා 0r5] ගf කථානායක�ම3, - [බාධා 0r5] 

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

ගf ම�hවf3, ෙප~®ඩb ඉ�න.[බාධා 0r5] 

අගමැ��මාට  පැහැQ# කර�න ඉඩ ෙද�න.[බාධා 0r5] ගf 

ම�hවf3, ත.�නා�ෙසkලා වා« ෙව�න. එ�මාට  පැහැQ# 

කර�න ෙද�න. ඉ� පzව ඔබ�ම�ලාට අවස්ථාව ලබා 

ෙද�න5. 

 
ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ගf කථානායක�ම3, මම ෙ5 ගැන 0Kවාට පzව ෙහට ෙ5 

ගැන Mවාද කර�න �pව�. ඒ( ෙමෙහම කෑ ගහ�න eෙය~( 

අද �ෙබන වැඩ කට,� ¡ක( ෙහට ග�න ෙවj. ඔය ෙදකම 

කර�න බැහැ.  

අෙනක අ	 ෙමතැන ෙ� හළලා නැහැ. ෙඩං� හැ�� අයට 

මැෙර�න අj�ය ෙදනවාද? ඒ අය මර�න අj�ය ෙදනවාද? 

ෙලඩ ෙවන අය මර�න අj�ය ෙදනවාද? අ�න, ඒක 0ය�න. 

ෙ5 රෙs අද ෙඩං� 'ශ්නය �ෙබනවා. අ	 ඒක Mසඳ�න හදනවා.  

843 844 



පා*#ෙ5��ව 

දැ� ෙඩං� 'ශ්නය( �ෙබ�2, Mෙශkෂෙය�ම ෙර�හ�වල 

�ෙබන ෙජනෙ*ට* ය�t Îයා(මක කර ග�න බැ� න5, 

වාහන ධාවනය කර�න බැ� න5 ෙම~කද ෙව�ෙ�? ෙම�ම�ලා 

0ය�ෙ�, ෙඩං� ෙර�Ö� මර�න ඕනෑ 0යලාද? ඒ අj�යද 

ඉ�ල�ෙ�?  

 
ග# ම,�වරෙයe 
(மா��மி� உ)+பின� ஒ�வ�) 
(An Hon. Member) 

ල¤ජj, ල¤ජj. 

 
ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඔබ�ම�ලා මට 0ය�න,  ෙඩං� හැ�� අය ගැන කට,� 

කර�න අපට ,�කමb නැ�ද 0යලා. ෙමතැන කාරණා ෙදකb 

�ෙබනවා. ෙත� සංස්ථාවට අදාළ කාරණා ෙදකම අ	 කථා 

කරලාj �ෙබ�ෙ�. ෙ5 ��වන එක �ෙබ�ෙ�, හ5බ�ෙත~ට 

වරාෙF ෙත� ටැං0 ගැන. හ5බ�ෙත~ට වරායට ෙත� ටැං0 

දමලා, ඒක වරාය ස�ව �ෙය�න ඕනෑ 0යලා �රණය කර� අය 

දැ� කෑ ගහලා වැඩb නැහැ. එෙහම න5 එදා ඒක ෙත� 

සංස්ථාවට ෙව� කරලා ෙද�න ��ණා. ඇම��මා ෙහට 0යාM, 

එ�මාට ග�න �ෙබන �රණ �මbද, Mෙශkෂෙය�ම ෙක~ෙහ~මද 

ඒ වැඩ කට,� ෙකෙර�ෙ� 0යලා.  ඒකට අ	 අවස්ථාව ෙදනවා. 

Mෙශkෂෙය�ම ෙහට සහ අ3�දා ෙ5 සභාෙK Mවාද �ෙබනවා.  

ෙහට �ෙබනවා, ෙ5 ගැන Mවාදය. අ3�දා Mවාදය �ෙබනවා, 

හ5බ�ෙත~ට වරාය ගැන Mවාදය. ෙ5 0R ෙදයb ඇ� ෙව�ෙ� 
නැහැ,   ස5¼*ණෙය�ම හ5බ�ෙත~ට වරාය  ෙත� සංස්ථාවට 

��නා න5. අ	 2003 වසෙ*2 ෙය�ජනා කර� හැ¡යට 

හ5බ�ෙත~ට ෙව� කෙළk ෙත� 	�පහ� 0 පයb ඇ� කර�න 

Mතරj. ඒ ජැ¡ය පාM�� කර�ෙ� ෙත� 	�පහ�වලටj, 

Mෙශkෂෙය�ම තාප M�# බලාගාරවලටj. ඒක ෙවනස් කරලා 

ඔබ�ම�ලා වරායb ඇ� කරලා, වරාෙF ෙත� ටැං0 ¡ක වරාය 

අ�කා�යට ��නා න5, එෙහම න5 ඒ අ�කා�ය ස�ව තමj 

අ��ම �රණය �ෙබ�ෙ�. දැ� ෙමතැන කෑ ගහලා වැඩb 

නැහැ. ඒ �ෙබන එක අපට ගලව�න බැහැ. ඇම��මා 0යාM, 

ඒකට එ�මා ෙම~කbද කර�ෙ� 0යලා. එ�චරj. ඉස්සර ෙවලා 

මට 0ය�න, ත.�නා�ෙසkලා ෙත� ටැං0 ෙව� කෙළk නැ(ෙ( 

ඇj 0යලා. ඇj, ඒවා එදා ��ෙ� නැ(ෙ(? ඇj, ඔය ¡ක එදා 

ෙත� සංස්ථාවට ��ෙ� නැ(ෙ(? ඇj, කැ±නs මGඩලෙය� 

ඉව( ÊෙG නැ(ෙ(? දැ� කෑ ගහ�න �pව�. ෙ5 එදා 

කැ±නs මGඩලෙF  ට� සාමා�කෙය�. ත.�නා�ෙසkලා එක� 

ෙවලා 0Kවා, ෙ5 ඔbෙක�ම වරායට දම�න 0යලා, ෙ5 

ඔbෙක�ම �ෙබ�ෙ� වරාෙF 0යලා. ඔබ�ම�ලා තමj 

�රණය ග(ෙ(; අ	 ෙන~ෙවj. දැ� ෙ5ක 0යතb අරෙගන 

ෙබද�න බැහැ. එ�චරj මම 0ය�ෙ�. 0යතb අරෙගන ෙව� 

කර�න බැහැ. කර� අය ෙමතැන කෑ ගහලා වැඩb නැහැ.    

මම ෙ5කට අදාළ කාරණා ගැන 0KෙK නැහැ. මම එක ෙදයj 

ඇ�ෙK. ඔබ�ම�ලා කෑ ගහනවා. ඇj, ඔබ�ම�ලා එෙහම න5 

ෙව� කෙළk නැ(ෙ(? ඇj, ෙත� 	�පහ�වට ෙ5 ෙක~ටස 0යලා 

ෙවනම ණයb අරෙගන, ෙ5ක අj� වරායට 0යලා ෙවනම 

ණයb අර ග(ෙ( නැ(ෙ(? ඉ�� ඔය ෙදකම කර�ෙ� නැ�ව 

- [බාධා 0rමb] ගf ම�h�ම3, ඔබ�මා කැ±නs මGඩලෙF 

 ¡යා. මට 0ය�න, ඇj එකඟ ÊෙG නැ(ෙ( 0යලා. ෙම�චර 

ණය ග�නෙක~ට 0KෙK නැ�ද, ෙත� ටැං0 ¡ක  ෙව� කර�න 

0යලා? ඇj 0KෙK නැ(ෙ(, ෙත� ටැං0 ¡ක ෙව� කර�න 

0යලා?  

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අගමැ��ම3, ෙ� හළ�ෙ� ෙම~කද? මැරෙය� දමලා ගහන 

එක වහාම නව(ව�න. මැරෙය� දමලා ගහන එක වහාම 

නව(ව�න අගමැ��මාට �pව�. ඒක කර�න, පළ.ෙව�ම.  

 
ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ජනතාව අහ�ෙ�,  ෙ5ක ෙව� කෙළk නැ(ෙ( ඇj 

0යලාj. ෙත� 	�පහ�වට ෙ5 ෙක~ටසj, ෙ5 ෙක~ටස වරායටj 

0යලා ෙව� කෙළk නැ(ෙ( ඇj? දැ� කෑ ගහලා වැඩb නැහැ 

ෙ�. මම අහ�ෙ� එ�චරj. 

 
ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ෙවන කත�දරව#� වැඩb නැහැ. ෙ5වා ෙවන කත�දර. 

ඇj, ෙමෙහම හැRෙර�ෙ�? !3ස්z ෙ� හළාෙගන මහ පාෙ*. 

 
ග#    @ම2 ]රවංශ මහතා      (மா��மி� விம4 Hரவ-ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

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

Mම� aරවංශ මැ��ම3, ඔබ�මාෙ� point of Order එක 

ෙම~කbද? ෙහට දවස �රාම Mවාදයb �ෙබනවා. ඒ 3සා අ	 අද 

'ධාන කට,�වලට ය�න ඕනෑ. එෙහම නැ(න5 ඒක රටට 

කරන අසාධාරණයb.  

 
ග#    @ම2 ]රවංශ මහතා      (மா��மி� விம4 Hரவ-ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 

හ�, ගf කථානායක�ම3. මම ඔබ�මා 0යන කාරණය ඉත 

R�� 	^ග�නවා. ෙම�න ෙ5 කාරණය Mතරj මට ඔබ�මාෙ� 

අවධානයට ලb කර�න �ෙබ�ෙ�. ෙ5 රෙs වෘ(�ය ස!� 

ව%ාපාරයට තම�ෙ� ස5ප( `ක ග�න වැඩ ව*ජනයb 

කර�න අj�යb නැ�ද? ඒ වැඩ ව*ජනය කරන අයට ම�bකා* 

0යලා මැරෙය�ෙ� ෙග�ලෙය� ¡ක යවලා පහර ෙද�න අj�ය 

�ෙබ�ෙ� කාටද? ම�bකා* 0යලා මැරෙය�ෙ� ෙග�ලෙය� 

¡කb තමj යවලා �ෙබ�ෙ�. ගහලා �ෙබ�ෙ� ම�bකා* 

0යලා මැරෙය�ෙ� ෙග�ලෙය�. ත.�නා�ෙසkලා නැහැ 

0Kවාට, තවම ගහනවා.  
 

ග# නාම2 රාජපeෂ මහතා    
(மா��மி� நாம4 ராஜபM) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

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

ගf නාම� රාජපbෂ ම�h�ම3, ඔබ�මාෙ� point of 

Order එක ෙම~කbද?  
 

ග# නාම2 රාජපeෂ මහතා    
(மா��மி� நாம4 ராஜபM) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ගf අගමැ��මා හ5බ�ෙත~ට ෙත� ටැං0 ගැන කථා කළා. 

845 846 

[ගf ර3� MIමRංහ මහතා] 
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ගf අගමැ��ම3, ඒක 0යත0� ෙව� කර�න ෙදයb නැහැ, 

ෙත� ටැං0 ¡ක �ෙබ�ෙ� ප*ය�තෙF එහා පැ(ෙ(. ව�ෙර� 

ෙව� ෙවලාj �ෙබ�ෙ�. ඔබ�මාට eMz5ගත කරලා ඒක 

M�ණා ග�න ඕනෑ න5, ඒක ෙවනම කථාවb. 

 
ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ඇj ඒක ෙත� සංස්ථාවට භාර ��ෙ� නැ(ෙ(? ඇj, ඒවා 

එකට දමලා දැ� කෑ ගහ�ෙ�?  

 
ග# නාම2 රාජපeෂ මහතා    
(மா��மி� நாம4 ராஜபM) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ගf අගමැ��ම3, ෙසkවකj� ඉ�iෙK සාක�ඡාවb. ගf 

කථානායක�ම3, සාක�ඡාෙව� Mසඳා ග�ෙ� නැ�ව මැරෙය� 

දමලා ගහනවා. ගf අගමැ��ම3, මැරෙය� දමලා ගහන එක න5 

ඔබ�මාෙ� '�ප(�ය, එෙහම න5 eය ආGHවට බැණලා 

වැඩb ෙව�ෙ� නැහැ. 

 
ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

China Exim Bank එෙක� ණය අරෙගන eෙF වරාය 

අ�කා�ය, ෙවන කÊfව( ෙන~ෙවj.  

 
ග# නාම2 රාජපeෂ මහතා    
(மா��மி� நாம4 ராஜபM) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ගf අගමැ��ම3, ඔබ�ම�ලා ෙ5 වෘ(�ය ස!� එbක 

සාක�ඡා කළා න5 ඔය 'ශ්නය ඇ� ෙව�ෙ� නැහැ.  

    
ග# න�, බ	ඩාර ජයමහ මහතා    (மா��மி� நO� ப�டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 

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

ගf න#� බGඩාර ජයමහ ම�h�මා. 

       
ග# න�, බ	ඩාර ජයමහ මහතා    (மா��மி� நO� ப�டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගf කථානායක�ම3, ඔබ�මාට ස්��ව�ත ෙවනවා. අ	 

රජයb M�යට ෙ5 zp වෘ(�ය ස!�යb ෙවYෙව� ෙන~ෙවj, 

රෙs බ�තර ජනතාව ෙවYෙවYj කට,� කර�ෙ�.  

ඒ 3සා රෙs ජනතාව ෙවYෙව� ෙ5 රජය ඉස්සරහට 

ඇM�ලා ග�න ඕනෑ ��� �රණ ග�නවා. [බාධා 0r5] ඒ 3සා 

කාටව( ෙ5 ආGHව නටව�න බැහැ. [ෙඝ�ෂා 0r5] එක-
එbෙකනාට ඕනෑ M�යට ආGHව ෙහ~�ල�න( බැහැ; 

වsට�න( බැහැ. [බාධා 0r5] කÊfහ�  තාෙගන ඉ�නවා 
න5 ෙ5ෙක� වsට�න, ඒ ගැන  ත�න එපා. ඔය aරවංශලා ෙ5 

රට e3 ��බා. [බාධා 0r5] අද( කර�ෙ� ඒකj; ෙහට( 

කර�ෙ� ඒකj. [ෙඝ�ෂා 0r5] 

 
[ෙ) අවසථ්ාෙ�* ම,�ව#  Tසe kය අr,ව�, නැO kqයහ.] [இ/ச�த��ப�தி	 உ)�பின�களி	 பல� எ��� நி றன�] 
[At this stage, some Members rose from their seats.] 

ග# අෙශDe අෙskංහ මහතා (�වාහන හා k@2 Kව, 
ෙසGවා �ෙයDජc අමාතc"මා) (மா��மி� அேசா அேபசி-க - ேபா�வர$� ம()� சிவி4 விமான, ேசைவக� பிரதி அைம,ச�)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

 

නැ� kqෙfය. எ��தா�. 
rose. 

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

ගf අෙශ�b අෙ�Rංහ 3ෙය�ජ% අමාත%�මා. 

 
ග# අෙශDe අෙskංහ මහතා  (மா��மி� அேசா அேபசி-க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

üනයට R�නbකර ��ෙ�, එක ඉඩමb Mතරj i. එය ෙ5 

බ��ල �ණව*ධන 0යනවා. රාජපbෂ ආGHව üනයට 

R�නbකර ��ෙ� එක ඉඩමb Mතරi. ඒ ෙග~�ල� 

R�නbකර 2ලා, දැ� අ	 බ� ෙද�න යනෙක~ට කෑ ගහනවා. 

එක ඉඩමb Mතරb ��නාය 0යලා ෙප~�ෙK 	^ෙගන 

�ෙබනවා. බ��ල �ණව*ධන මැ��මා 0යනවා, üනයට 

R�නbකර ��ෙ� එක ඉඩමb Mතර i. üනයට ඉඩ5 

R�නbකර ��නාය 0යලා ෙම�න 	^ෙගන. [බාධා 0r5]  

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

දැ� අ	 දවෙසk 'ධාන කට,�වලට ෙය~. ෙව.. ෙහට දවස 

�රාම වාද කර�න �pව�. 
 

ග# @pත ෙහGර4 මහතා (மா��மி� விஜித ேஹர$) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ග# කථානායක"මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගf M�ත ෙහkර( මැ��මා.  [ෙඝ�ෂා 0r5]  

 
ග# @pත ෙහGර4 මහතා (மா��மி� விஜித ேஹர$) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 

ගf අගමැ��ම3, ෙමතැන �ෙබන 'ශ්නය ෙ5කj. දැ� 

MRෙදෙන� අ( අඩං�වට අරෙගන �ෙබනවා. ඒ අය e � 

�ෙබ�ෙ� ෙ�sWව අව ර කර�න ෙන~ෙවj. ගf �!�ද 

Qසානායක ඇම��මා එbක සාක�ඡාවට e � එනෙක~ට තමj 

අ( අඩං�වට අරෙගන �ෙබ�ෙ�.  [බාධා 0r5] ඒ 3සා 

ඔබ�මා ෙ5 MRෙදනා 3දහස් 0rමට වහාම කට,� කර�න. 

[බාධා 0r5] ර�පසව්ල ඇ� Ê� ත((වයව(, කWනායක ඇ� 

Ê� ත((වයව( එතැන නැවත ඇ� කර�න එපා. [බාධා 0r5] 

ෙ5 MRෙදනා 3දහස් 0rමට වහාම කට,� කර�න. ඒක තමj 

හQR 'ශ්නය.  [ෙඝ�ෂා 0r5]  

 
ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

කÊfව( �යා ග�ෙ� නැහැ. [බාධා 0r5] කට උ(තර 

සටහ� කරෙගන 	ට කරනවා. R��ය ගැන ෙහට කථා කර�න. 
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පා*#ෙ5��ව 

ෙ5, හැම පැ(ෙත�ම මට ලැ�� කf� Mතරj. [බාධා 0r5] 

ම�h�ම3, ෙම~කbද ÊෙG 0යලා ෙහට කථා කර�න �pව�. 

මම එකb 0ය�න කැමැ�j. හැම එbෙකනාෙග�ම කට 

උ(තර අරෙගන 	ට කරනවා.  [ෙඝ�ෂා 0r5]  
 
 

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

ෙහ~ඳj. ගf බ��ල �ණව*ධන මැ��ම3, ඔබ�මාට 

ෙම~කbද 0ය�න �ෙබ�ෙ�? ෙමතැ3� ෙමම කට,� අවස� 

කර.. ෙ5ක අ	 අද දවෙසk වැඩ කට,�වලට කරන 

අසාධාරණයb.  [බාධා 0r5]   
 
 

ග# බ,Jල Kණව9ධන මහතා (மா��மி� ப'�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගf කථානායක�ම3,  ෙ5 ෙKලාෙK ෙබ~ෙහ~ම පැහැQ#ව 

තගාලා ඇM�ලා ගහනවා; පහර ෙදනවා.  

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

අගමැ��මා ඒ ගැන බල�න5 0Kවා ෙ�. 

 
ග# බ,Jල Kණව9ධන මහතා (மா��மி� ப'�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

අගමැ��මාට �pව�, රට ෙවYෙව� ෙ5ක නතර කර�න. 

#�චM Iමය ගහන එක ෙන~ෙවj ෙ�. [බාධා 0r5] !3ස්z 

ද5මලා ගහ�න එපා. ෙග�නවල z3�ලා වාෙ� !3ස්z 

ෙගනැ�ලා දැ� ගස්ස�ෙ�. [බාධා 0r5] ම�bකා* 

ගස්ස�ෙ�; තගාලා ගස්ස�ෙ�. එපා, රටට ෙමෙහම කර�න. 

[බාධා 0r5] ෙ5ක තf පෙහk 'ජාත�tවාදය; ෙප~#ස් රාජ%ය.  

 
ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අ	 පළ.වැ3 වතාවට ෙ5 ගැන 'කාශයb කළා. ෙමෙතb 

ක� රාජපbෂ ආGHෙව� කෙළk නැහැ. ෙහට වාද කර�න. 

[ෙඝ�ෂා 0r5] 

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

ෙහ~ඳj, ෙහට වාද කර..  [ෙඝ�ෂා 0r5] අ	 දැ� 'ධාන වැඩ 

කට,�වලට ය.. දවස �රාම - [ෙඝ�ෂා 0r5] නැ(න5 

අසාධාරණj. 'ධාන කට,� ආර5භෙF2 ෙය�ජනා - [ෙඝ�ෂා 

0r5] අද බාධා කළා. ෙහට දවෙසk2 - [ෙඝ�ෂා 0r5] මම ෙ5 

  ෙබ~ෙහ~ම ෙග�රවෙය� ඉ�ලා R¡�ෙ�, - [ෙඝ�ෂා 0r5]  

 
ග# ච,�kT ගජ*ර මහතා (மா��மி�  ச'திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 

 

නැ� kqෙfය. எ��தா�. 
rose. 

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

ගf ගජ2ර මැ��මා, ඔබ�මාට ෙම~කbද 0ය�න 

�ෙබ�ෙ�? [ෙඝ�ෂා 0r5] ඔබ�මාට ෙම~කbද අහ�න 

�ෙබ�ෙ�? අ	 'ධාන වැඩ කට,�වලට ෙය~. ෙව�න ඕනෑ. 

ඔබ�මාට අවස්ථාව ��නාෙ�. අගමැ��මා ඒකට අවශ% 	යවර 

ග3j.  
 

ග# ච,�kT ගජ*ර මහතා (மா��மி�  ச'திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

මට කථා කර�න අවස්ථාව ෙද�න.  
 

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

ඔබ�මා කථා කර�න. [බාධා 0r5]  

 
ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල  මහතා  (மா��மி� ல2ம� கிாிஎ4ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගf කථානායක�ම3, අ	 දවෙසk වැඩ කට,�වලට ෙය~. 

ෙව�න ඕනෑ. 
 

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

ඒක තමj. ෙ5ක අවසාන අවස්ථාව. 
 

ග# ච,�kT ගජ*ර මහතා (மா��மி�  ச'திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

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

You go ahead and speak.  මම අහෙගන තමj ඉ�ෙ�. 
 

ග# ච,�kT ගජ*ර මහතා (மா��மி�  ச'திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ගf කථානායක�ම3, දවෙසk වැඩ කට,�වලට ය�න අ	 

ලැහැස්�j; අ	 ³දාන5. අ	 ඒකට බාධා කර�ෙ� නැහැ. න.( 

අත%වශ% ෙසkවා ෙය~දවා වැඩ කරන ප��ය ම*දනය 0rෙ5 

පළ. 	යවර M�යට - [ෙඝ�ෂා 0r5] ෙ5 කරන 5ෙ��ඡ 'හාරය 

වහාම නව(වනවාද, නැ�ද 0යන එක ගැන ගf අගමැ��මා 

'කාශයb කර�න ඕනෑ. [ෙඝ�ෂා 0r5] 'කාශ කරලා මQ. 

[ෙඝ�ෂා 0r5] 'කාශ කරලා මQ. ඒක නව(ව�න වැඩ කට,� 

පට� ග�න. [ෙඝ�ෂා 0r5]  
 

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

ෙහ~ඳj. අ	 දවෙසk වැඩ කට,�වලට ෙය~. ෙව..  [ෙඝ�ෂා 

0r5]  
 

ග# ර�2 @�මkංහ මහතා  (மா��மி� ரணி4 விகிரமசி-க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

අ	  එෙහම න5 'ධාන වැඩ කට,� ආර5භ කර.. මම 
ෙර~ෙෂk� චානක ගැන කථා කර�ෙ� නැහැ. අ	 'ධාන වැඩ 

කට,� පට� ග3.. [ෙඝ�ෂා 0r5]  
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ග# කථානායක"මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙය�ජනා 	^බඳ දැY52ම සහ Qනට 3ය!ත කට,� යටෙ( 

ෙය�ජනා අංක එෙb Rට හත දbවා - [ෙඝ�ෂා 0r5]  

 
ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල  මහතා  (மா��மி� ல2ம� கிாிஎ4ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එෙb Rට හය දbවා. 

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

ඊට ක#� පන( ෙකW5ප( 	^ගැ�aම �ෙබනවා.  [ෙඝ�ෂා 

0r5]  

'ධාන කට,� ආර5භෙF2 පන( ෙකW5ප( 	^ගැ�aම 

	^බඳ දැY52ම. 

 
පන4 ෙකF)ප4  !ගැ,]ම 

சம��பி�க�ப	ட ச	ட�ல�க� 
BILLS PRESENTED 

 
පළා4 සභා ඡ,ද @මA)  

(සංෙශDධන) පන4 ෙකF)පත மாகாண சைப	 ேதா்தக� (தி�	த�) ச�ட�ல�  
PROVINCIAL COUNCILS ELECTIONS (AMENDMENT) BILL  

"1988 අංක 2 දරන පළා( සභා ඡ�ද Mම�5 පනත සංෙශ�ධනය 0rම 

සඳහා » පන( ෙකW5පත0." 

 
 !ග,වන ල%ෙ% පළා4 සභා හා පළා4 පාලන අමාතc"මා 

ෙව(වට ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල මහතා @k�. 
2017 අෙගDස්" 08වන අඟහ#වාදා ෙද වන වර hය@ය ["ය` 

ද, එය ��ණය කළ ["ය` ද, අදාළ ආං¡ක අ¢eෂණ කාරක 
සභාවට ෙයN� කළ ["ය` ද �ෙයDග කරන ල*.  

 மாகாண சைபக� ம.)3 உ�4ரா�சி அைம/ச� சா�பி	 மா+5மி6 ல7ம  கிாிஎ	ல அவ�களா	 சம��பி�க�ப�ட�.  2017 ஆக9�  08, ெச<வா=�கிழைம இர+டா3 ?ைற மதி�பிட�பட ேவ+�ெமன$3 அ/சிட�பட ேவ+�ெமன$3 உாிய �ைறசா� ேம.பா�ைவ�6�$�6 ஆ.)�ப��த�பட ேவ+ �ெமன$3 க�டைளயிட�ப�ட�. 
 

Presented by the Hon. Lakshman Kiriella, on behalf of the Minister 
of Provincial Councils and Local Government;  to be read a Second 
time upon  Tuesday, 08th  August, 2017  and to be printed; and to be 
referred  to the relevant Sectoral Oversight Committee.  

 
 

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

.ද� හා ජනමාධ% ඇම��මා. [බාධා 0r5] 

 
ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල  මහතා  (மா��மி� ல2ம� கிாிஎ4ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance and Mass 

Media , I move Item I.  We will pass it. -[Interruption.] 

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

අද දවස �රා ෙ5 3යමය�, ෙය�ජනාව සහ පන( ෙකW5පත 

සාක�ඡා 0rමට ත.�නා�ෙසkලාෙ� සහෙය�ගය ෙද�න 

කැමැ�ද? මම ෙ5 ��වැ3 වතාවටj ඉ�ල�ෙ�.[බාධා 0r5]  

ෙ5ක වැදග( පන( ෙකW5පතb. අෙනb 'ශ්නය ෙහට  දවස 

�රාම Mවාද කර�න �pව�. ඒ 3සා ෙ5 වැඩ කට,� කර�න 

ඉඩ ෙද�න. එෙහම නැ(න5 ෙවන( M�යකට රෙs ජනතාවෙ� 

අj�වාRක5 ආරbෂා කර�න ෙවනවා.   
 

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order.   
 

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

අවසාන වතාවට මම Qෙ�ෂ් �ණව*ධන මැ��මාට කථා 

කර�න අවස්ථාව ෙද�න5. 
 

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena)  
ගf කථානායක�මා ඊෙF පැහැQ#ව 3ෙය�ගයb ��නා, මා 

ඉQ�ප( කළ ස්ථාවර 3ෙය�ග 23(2) යටෙ( 'කාශයට අද 

	^�f ෙද�නය 0යා. අද ගf ඇම��මා ඇM�ලා ඉ�නවා. ඒ 

3සා ඒකට 	^�f ෙන~2 ෙවන( කට,(තකට ය�න බැහැ, 

ගf කථානායක�ම3.  
 

ග# කථානායක"මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ඒකට 	^�f ලබා ෙද�න 0ය�න5.  
 

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා (மா��மி�  திேனI �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ෙ5 සභානායක�මා 0Rම ෙදයb ද�ෙ� නැහැ. [බාධා 

0r5] 0Rම ෙදයb ද�ෙ� නැහැ. 
 

[Wලාසනෙf අණ පT^ ඉව4 කරන ල*.] [அ�கிராசன� க�டைள�ப! அக.ற�ப���ள�] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වැඩ කර�ෙ�. [බාධා 0r5]  
 

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

ගf සභානායක�මා. ඔබ�මා අද ඒකට 	^�f ෙද�ෙ� 

නැ�ද? 
 

ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල  මහතා  (மா��மி� ல2ம� கிாிஎ4ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

	^�f ෙද�න වාතාවරණයb �ෙය�න ඕනෑ.  [බාධා 

0r5] 
 

ග# කථානායක"මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
අ	 ෙහට  ෙ5 'ශ්නය වාද Mවාද කර.. ෙහට ඒක ඉQ�ප( 

කර�න. ෙමය ජා�ක වැදග(කම0� ,( පන( ෙකW5පතb 
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පා*#ෙ5��ව 

3සා මම ත.�නා�ෙසkලාට නැවත වරb ආයාචනය කරනවා, 

ෙමයට සහාය ෙද�නය 0යා. නැ(න5 ෙ5ක ෙ5 ෙ�ශයට කරන 

Mෙර�ධතාවb ෙවනවා. ෙ5ක වාද Mවාද කර�න කැමැ�ද? 

නැ(න5 ෙ5ක ෙගන ය�න බැහැ. මම නැවත වරb අවස්ථාවb 

ෙදනවා, ෙ5ක වාද කර�න. කැමැ� න5 වාද කර�න �pව�. 

එෙහම නැ(න5 ත.�නා�ෙසkලා -  [බාධා 0r5]  

 

@ෙශGෂ ෙවෙළඳ  භා	ඩ බJ පනත: �යමය  
விேசட வியாபார� ப�ட அற�	�� 

ச	ட� : க	டைள 
SPECIAL COMMODITY LEVY ACT:  ORDER 

                                                                                                                                                
 I  

 
ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල  මහතා  (மா��மி� ல2ம� கிாிஎ4ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance and Mass 

Media, I move,  

“That the  Order made by the Minister of Finance under Section 5 of 
the Special Commodity Levy Act, No. 48 of 2007, relating to 
Special Commodity Levy and published in the Gazette 
Extraordinary No. 2012/16 of 28th March 2017, which was 
presented on 20.06.2017, be approved.  

(Cabinet  approval  signified.)” 

 

�ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය. வினா வி��க�ப��  ஏ.)�ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

II 

 
ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල  මහතා  (மா��மி� ல2ம� கிாிஎ4ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance and Mass 

Media, I move,                                                               

“That the Order made by the Minister of Finance under Sub Section 
(3) of Section 2 of the Special Commodity Levy Act, No. 48 of 
2007, relating to Special Commodity Levy and published in the 
Gazette Extraordinary No.2012/17 of    28th March 2017, which was 
presented on 20.06.2017, be approved.  

(Cabinet  approval  signified.)” 

 

�ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය. வினா வி��க�ப��  ஏ.)�ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

  
III 

 
ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල  මහතා  (மா��மி� ல2ம� கிாிஎ4ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance and Mass 

Media, I move,  

“That the Order made by the Minister of Finance under Sub Section 
(3) of Section 2 of the Special Commodity Levy Act, No. 48 of 
2007, relating to Special Commodity Levy and published in the 
Gazette Extraordinary No. 2012/52 of 31st March 2017, which was 
presented on 20.06.2017, be approved.  

(Cabinet  approval  signified.)” 

 

�ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය. வினா வி��க�ப��  ஏ.)�ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

IV 

 

ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල  මහතා  (மா��மி� ல2ம� கிாிஎ4ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance and Mass 

Media, I move,  

“That the Order made by the Minister of Finance under Sub Section 
(3) of Section 2 of the Special Commodity Levy Act, No. 48 of 
2007, relating to Special Commodity Levy and published in the 
Gazette Extraordinary No. 2018/2 of 08th May 2017, which was 
presented on 20.06.2017, be approved.  

(Cabinet  approval  signified.)” 

 

�ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය. வினா வி��க�ப��  ஏ.)�ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

V 

 

ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල  මහතා  (மா��மி� ல2ம� கிாிஎ4ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance and Mass 

Media, I move,  

“That the Order made by the Minister of Finance under Sub Section 
(3) of Section 2 of the Special Commodity Levy Act, No. 48 of 
2007, relating to Special Commodity Levy and published in the 
Gazette Extraordinary No. 2019/21 of 19th May 2017, which was 
presented on 20.06.2017, be approved.  

(Cabinet  approval  signified.)” 

 

�ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය. வினா வி��க�ப��  ஏ.)�ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

     
ෙ9K ආඥාපනත: ෙයDජනාව  

��க� க	டைள� ச	ட� : தீ�மான� 
CUSTOMS ORDINANCE: RESOLUTION 

 

  

ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල  මහතා  (மா��மி� ல2ம� கிாிஎ4ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance and Mass 

Media, I move,  

“That the Resolution under Section 10 of the Customs Ordinance 
(Chapter 235) relating to Import Duties, which was presented on 
20.06.2017, be approved.  

(Gazette Extraordinary No. 2006/42 of 16th February 2017) 
(Cabinet  approval  signified.)”  

 

�ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය. வினா வி��க�ப��  ஏ.)�ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
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ජා8ය ෙගNඩනැOෙ) බJ (සංෙශDධන ) 
පන4 ෙකF)පත 

நா	ைட� க	$ெய&�'த( வாி ( தி*+த�) 
ச	ட�ல�  

NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL  
 
ෙද වන වර hය]ෙ) �ෙයDගය hයවන ල*. இர+டா3 மதி�பி.கான க�டைள வாசி�க�ப�ட�. 
Order for Second Reading read. 
 

ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල  මහතා  (மா��மி� ல2ம� கிாிஎ4ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගf කථානායක�ම3, " පන( ෙකW5පත දැ� ෙදවන වර 

0යMය ,�ය"j මා ෙය�ජනා කරනවා. 
 

�ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය. 
පන4 ෙකF)පත ඊට අ(�ලව ෙද වන වර hයවන ල*.   
 வினா வி��க�ப��, ஏ.)�ெகா�ள�ப�ட�. அத ப!,   ச�டBல3 இர+டா3 ?ைறயாக மதி�பிட�ப�ட�. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
ම" පළවන ෙයDජනාව සභා ස)මත @ය.: 
 
''පන4 ෙකF)පත ¤9ණ පා9�ෙ)," කාරක සභාවකට පැවTය 
[" ය.'' --[ග#   ලeෂ්ම, hTඇ2ල මහතා  ] 
 தீ�மானி�க�ப�ட�. "ச�டBல3 ?�� பாராCம ற� 6�$�6/ சா�ட�ப�மாக"  [மா+5மி6  ல�ம� கிாிஎ
ல ] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Lakshman Kiriella ] 

 

කාරක සභාෙවj* සලකා බලන ල*. 
[කථානායක"මා    WලාසනාXඪ @ය.] 6�வி	 ஆராய�ப�ட�. [மா+5மி6  சபாநாயக� அவ�க� தைலைம வகி�தா�க�.] 
Considered in Committee. 
[MR. SPEAKER  in the Chair.] 

 
1වන  වග,8ය පන4 ෙකF)පෙතj ෙකNටසe හැqයට 8_ය 

[" ය` �ෙයDග කරන ල*. 
1ஆ3 வாசக3 ச�டBல�தி  ப6தியாக இF�கேவ+�ெமன� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause 1  ordered to stand part of the Bill. 

 

2 වන වග,8ය.- (2009 අංක 9 දරන පනෙ4 
පළ�වන උපෙ2ඛනය සංෙශDධනය hyම.)  வாசக� 2.- (2009ஆ� ஆ�� 9ஆ� இல�க� ச�ட���கான �தலா� அ�டவைணைய� தி ��த!. )  

CLAUSE  2.- (Amendment of the First Schedule to the Act, No. 9 of 
2009.) 

 
ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල  මහතා  (மா��மி� ல2ம� கிாிஎ4ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගf සභාප��ම3, මා පහත සඳහ� සංෙශ�ධන ඉQ�ප( 

කරනවා: 

(1)  " 2 වන 	WෙK, 15 Rට 20 දbවා වන ෙ ^ ඉව( කර ඒ ෙවYවට 

පහත දැbෙවන ෙක~ටස ආෙ�ශ කර�න:- 

 

'(ඇ)  (xviඅ) අjතමෙF "එයා* ලංකා ෙbට�� ස*Mසස ්

#!ට®" යන වචන ෙවYවට, පහත දැbෙවන වචන හා 

ඉලbක5 ආෙ�ශ 0rෙම�:- 

 

'2017 අෙග�ස්� මස 1වන Qනට ෙපරා�ව » ය5, කාල 

ප��ෙ�දයb සඳහා එයා* ලංකා ෙbට�� ස*Mසස ්#!ට® 

' "; 

 

(2)  " 2 වන 	WෙK, 32වන  ෙ ^ය ඉව( කර ඒ ෙවYවට පහත දැbෙවන 

ෙක~ටස ආෙ�ශ කර�න:- 

 

'මË� 2017 අෙග�ස්� මස 1වන Qනට ෙපරා�ව' "; 

 

(3)  "3වන 	WෙK, 15 වන  ෙ ^ය ඉව( කර ඒ ෙවYවට පහත දැbෙවන 

ෙක~ටස ආෙ�ශ කර�න: 

 

'M�#බල සැපÆම' ": 

 

(4)  "3වන 	WෙK, 22වන ෙ ^ය ඉව( කර ඒ ෙවYවට පහත දැbෙවන 

ෙක~ටස ආෙ�ශ කර�න:- 

 

'M�#බල සැප,ම' "; 

 

(5)  " 4වන 	WෙK, 7 වන සහ 8 වන ෙ ^ ඉව( කර ඒ ෙවYවට පහත 

දැbෙවන ෙක~ටස ආෙ�ශ කර�න:- 

 

'එQනට පz න.( 2017 අෙග�ස්� මස 1වන Qනට 

ෙපරා�ව ඉQ0r5'' "; 

 

(6) " 4වන 	WෙK, 12වන ෙ ^ය ඉව( කර ඒ ෙවYවට පහත දැbෙවන 

ෙක~ටස ආෙ�ශ කර�න: 

 

'(ඇ) 2017 අෙග�ස්� මස 1වන Qන ෙහ�' "; 

 

(7)  "4වන 	WෙK,  22 වන  ෙ ^ය ඉව( කර ඒ ෙවYවට පහත දැbෙවන 

ෙක~ටස ආෙ�ශ කර�න:  

 

' (අ) 2017 අ ෙග�ස්� මස 1වන Qනට ෙපර' "; 
 

(8)  "4වන 	WෙK, 24වන ෙ ^ය ඉව( කර ඒ ෙවYවට පහත දැbෙවන 

ෙක~ටස ආෙ�ශ කර�න: 

 

' (ආ) 2017 අෙග�ස්� මස 1 වන Qන ෙහ�' "; 
 

(9)   "5 වන 	W ෙK,  17 වන ෙ ^ය ඉව( කර ඒ ෙවYවට පහත 

දැbෙවන ෙක~ටස ආෙ�ශ කර�න: 

 

'අෙග�ස්� මස 1වන Qනට ෙපරා�ව' "; 
 

(10)   "5 වන 	W ෙK, 21වන ෙ ^ය ඉව( කර ඒ ෙවYවට පහත 

දැbෙවන ෙක~ටස ආෙ�ශ කර�න: 

 

'(xxxviii) 2017 අෙග�ස්� මස 1වන Qනට ෙපර' "; 
 

සංෙශDධන  !ගත ["ය යන �ශ්නය @මසන ල^,, සභා 
ස)මත @ය. திF�த-க� வி��க�ப�� ஏ.)�ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendments put, and agreed to. 
 

2 වන වග,8ය, සංෙශDwතාකාරෙය,, පන4 ෙකF)පෙතj  
ෙකNටසe හැqයට 8_ය ["ය` �ෙයDග කරන ල*. 

2ஆ3 வாசக3 திF�த�ப�டவா) ச�டBல�தி  ப6தியாக இF�கேவ+�ெமன� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause   2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

3 සහ 4 වන  වග,8 පන4 ෙකF)පෙතj ෙකNටසe හැqයට 
8_ය [" ය` �ෙයDග කරන ල*. 3ஆ3, 4ஆ3 வாசக-க� ச�டBல�தி  ப6தியாக இF�கேவ+�ெமன� க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clauses  3  and 4  ordered to stand part of the Bill. 
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පා*#ෙ5��ව 

�ඥ�8 වග,8ය සහ නාමය පන4 ෙකF)පෙතj ෙකNටසe 
හැqයට 8_ය ["ය` �ෙයDග කරන ල*.  

පන4 ෙකF)පත, සංෙශDධන සjතව වා9තා කරන ල*.  
 ச�டமா6 வாசக?3 தைல�53 ச�டBல�தி  ப6தியாக இF�க ேவ+�ெமன� க�டைளயிட�ப�ட�. ச�டBல3 திF�த-கCட  அறி�ைக ெச=ய�ப�ட�.  
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 

ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල  මහතා  (மா��மி� ல2ம� கிாிஎ4ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගf කථානායක�ම3, "පන( ෙකW5පත 

සංෙශ��තාකාරෙය� �� වන වර 0යMය ,�ය"j මා ෙය�ජනා 

කරනවා.  
 

�ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය. 
පන4 ෙකF)පත ඊට අ(�ලව සංෙශDwතාකාරෙය,,  ", වන 

වර hයවා ස)මත කරන ල*.  
 வினா வி��க�ப��, ஏ.)�ெகா�ள�ப�ட�. அத ப!, ச�டBல3 திF�த�ப�டவா) B றா3?ைறயாக மதி�பிட�ப�� நிைறேவ.ற�ப�ட�. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

ක2තැmම 
ஒ+திைவ�' 

ADJOURNMENT 

 
ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල  මහතා  (மா��மி� ல2ம� கிாிஎ4ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගf කථානායක�ම3, " පා*#ෙ5��ව දැ� ක� තැ±ය 

,�ය"j මා  ෙය�ජනා කරනවා. 

 
�ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය. வினா வி��க�ப�� ஏ.)�ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 

 

පා9�ෙ),"ව ඊට අ(�ලව අ. භා. 3.35ට, 2017  �� 07වන  
^න සභා ස)ම8ය අ(ව, 2017 �� 27  වන ¥හස්ප8,දා 
¤.භා.10.30වන ෙතe ක2 ¦ෙfය.  அத ப! பி.ப. 3.35  மணி�6 பாராCம ற3, அதன� 2017 Mைல 07ஆ� திகதிய தீ�மான���கிண-க,  2017 Mைல 27, வியாழ�கிழைம ?.ப. 10.30 மணிவைர ஒ�திைவ�க�ப�ட�. 

 

Parliament adjourned accordingly at  3.35 p.m. until   10.30 a.m.  
on Thursday, 27th July, 2017,  pursuant to the Resolution of Parliament 
of 07th July 2017.  
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[ගf ලbෂ්ම� 0�ඇ�ල මහතා] 



 

සැ.[. 
 
ෙමම වා*තාෙK අවසාන .nණය සඳහා ස්වµය 3වැරQ කළ ,� තැ� දbවY �R ම�h� !� 	ටපතb ෙගන 3වැරQ කළ ,� 
ආකාරය එ  පැහැQ#ව ල�� ෙක~ට, 	ටපත ලැ© ෙදස�යb ෙන~ඉbමවා හැ,සා§ සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසk එMය ,�ය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �றி���றி���றி���றி��        உ��பின� இ�தி� பதி�பி� ெச�யவி���� பிைழ தி��த�கைள� தம� பிரதியி� ெதளிவாக�  றி�� அதைன� பிைழ தி��த�படாத பிரதி கிைட�த இ� வார�க$% ஹ�சா
 ஹ�சா
 ஹ�சா
 ஹ�சா
 பதி�பாசிாிய��  அ&��த� ேவ()�. 
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හැ,සා§ වා9තා  
ෙකNළඹ 5, ෙපN2ෙහG,ෙගNඩ, h#ළපන පාර, අංක 163 දරන ස්ථානෙයj  jq 

රජෙf �වෘ48 ෙදපා9තෙ),"ෙ�  jq රජෙf �කාශන කා9යාංශෙය,  
7ල * ගත හැක. 

 

ෙමම හැ,සා§ වා9තාව  www.parliament.lk ෙවs අඩ@ෙය,  
බාගත හැක.     ஹ�சா� அறி�ைகயி� பிரதிகைள  இல. 163, கி ல+பைன ,தி, ெபா!ேஹ�ெகாட,  ெகா/�0 5இ! அைம3�4ள  அரசா5க தகவ! திைண�கள�தி� அரசா5க ெவளி67க4 அ8வலக�தி!   பண� ெச8�தி+ ெப9:�ெகா4ளலா�. 

  இ3த ஹ�சா� அறி�ைகைய www.parliament.lk எ<� இைணய�தள�தி= 3�  பதிவிற�க� ெச>ய ��?�. 
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E ලංකා රජෙF .nණ ෙදපා*තෙ5��ෙK .nණය කරන ල2. 


