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අ. භා. 1.00ට පා#:ෙ=-7ව Lස් �ය.   
කථානායක7මා [ග� ක� ජයA�ය මහතා] PලාසනාQඪ �ය. 

 பாரா�ம�ற� பி.ப. 1.00 மணி'�' ;1ய�.     சபாநாயக�  அவ�க&  [மா��மி� க8 ஜயDாிய] தைலைம வகி�தா�க&.  
The Parliament met at 1.00 p.m.,  

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 
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පා#:ෙ=-7 ම-I ග� එ=. එT. එ=. සUමා- 
මහතාෙ" ඉUලා අස්Wම 

 பாரா�ம�ற உ�	பின� மா��மி� எ�.எ�.எ�. ச�மானின� இராஜினாமா  
 

RESIGNATION OF HON. M.H.M. SALMAN, MEMBER OF 
PARLIAMENT 

 
 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ආ4bcම වHවස්ථාෙF 66(ආ) Iකාරව පා��ෙ��� ම�� 

ග� එ�.එ�.එ�. ස�මා� මහතා <L� දරE� Le පා��ෙ��� 

ම�� fරෙය� ඉ�ලා අස්!ෙ� �	ය පා��ෙ���ෙF මහ 

ෙ�ක�වරයා ෙවත ලැg ඇ/ බව පා��ෙ���වට දැi� Sමට 

කැමැ:ෙතE. එම �	ය දැ� පා��ෙ���ෙF මහ ෙ�ක�වරයා 

<L� ෙමම ග� සභාවට ;යවi ලැෙj. 
 

 
අන7�ව පහත සඳහ- :5ය මහ ෙUක= �Y- Zයවන ල>:  அத�பிற�,  ெசயலாள� நாயக�தினா� பி�வ�� க�த� வாசி�க�ப�ட�: 
 

Whereupon the Secretary-General read the following letter: 

II 
ෙය�#ත ස්ථාවර 'ෙය�ග ෙක)�පත සහ 
පා��ෙ��� ම��ව�� සඳහා වන ච�යා 

ධ�ම ./ සං1හෙ2 ෙක)�පත  உ�ேதச நிைலயிய% க'டைளக) ம%�� பாரா�ம�ற உ�	பின�களி� நட�ைத* ேகாைவயின� வைர,க)  
PROPOSED DRAFT STANDING ORDERS AND DRAFT CODE OF 

CONDUCT FOR MEMBERS OF PARLIAMENT 

 
 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ග� ම��ව�', අපෙ� වHවස්ථාදායකෙ2 දැනට 

බලා:මකව පව/න ස්ථාවර 'ෙය�ග 1993 අවසාන වරට 

සංෙශ�ධනය !ෙම� අන��ව වසර 25කට, අද ත::වයට 

ගැළෙපන පKN ෙවනසB ! ෙන=මැ/ බව අප කp�: ෙහ=q� 

ද�නා ක�ණ;. ෙකෙසr ෙවත:, මහ:@ පKsමයක I/ඵලයB 

ෙලස අදට ෙය�ගH පKN I/ ෙශ��ත ස්ථාවර 'ෙය�ගවල අවස� 

ෙක)�ප: 	ටපත සලකා බලා අද Nන පා��ෙ���ව <L� 

ස�මත ;.මට Lයu කටv� wදාන� කර /Tණ ද, එම වැදග: 

කා�ය නැවත වරB 2018 ෙපබරවාK මස 19 වන ස8දාට ක� 

දැzමට L{ <ය. ෙකෙසr ෙවත:, ෙමම |යාව�ය ෙපබරවාK 19 

වන Nන සමා}ත කර ගැ~මට සහාය ලබා ෙදන ෙලස මම ඉතාම 

ෙගWරවෙය� ෙමම ග� සභාෙව� අවධාරණෙය� v�ව ඉ�ලා 

LeE.  

තවද, පා��ෙ��� ම��ව��ෙග� අෙ}Bෂා කරi ලබන 

අවශH <�ෂ්ටතා ම�ටම ස�බ�ධෙය� මහජන <ශ්වාසය ඇ/ 

;.ම 	�ස:, පා��ෙ���ෙF කැප!ම සහ/ක ;.ම 	�ස: 

අවශH පා��ෙ��� ම��ව�� සඳහා ච�යා ධ�ම සං1හය ද 

පා��ෙ���ව <L� අiමත කර ගැ~ම ම�� ආද�ශව: 

පා��ෙ���වB ෙලස වැඩ කටv� ;.මට අ�ෂ්ඨාන කර 

ග'Q. 

51 52 



පා��ෙ���ව 

III 
භා	ඩාගාර බැ\=කර �]G Z^ම 

ස=බ-ධෙය- �ම#ශනයෙක_ට, ක�0 
�මසා බලා වා#තා Z^ම සඳහා a ජනා�ප  
ප^)ෂණ ෙක_bෂ- සභාෙ� සහ බරපතල 
වංචා, dෂණ, රාජe ස=පG, වර.සාද, බලය 

හා අ�කා�ය අ�Y ෙලස භා�ත Z^ම 
ස=බ-ධෙය- �ම#ශනය Z^ම සඳහා a 
ජනා�ප  ප^)ෂණ ෙක_bෂ- සභාෙ� 
වා#තා 56බඳ ක�0 පැහැf: Z^ම  
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CLARIFICATION ON REPORTS OF PRESIDENTIAL 
COMMISSION OF INQUIRY TO INVESTIGATE AND INQUIRE 

INTO THE ISSUANCE OF TREASURY BONDS AND 
PRESIDENTIAL COMMISSION ON 

SERIOUS ACTS OF FRAUD, CORRUPTION AND ABUSE OF 
POWER, STATE RESOURCES AND PRIVILEGES   

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ග� ම��ව�', පා��ෙ���ෙF ග� සභානායක�මා 
<L� �	ෙ�ඛනාNය 	Mගැ�!ම යටෙ: අද Nන ෙමම ග� 
සභාවට ඉNKප: කරන  2015 ෙපබරවාK මස 01 වැ' Nන Lට 
2016 මා�� මස 31 වැ' Nන දBවා කාල පK�ෙ�දය �ළ V ලංකා 
මහ බැං9ව <L� භා4ඩාගාර බැ8�කර '9: ;.ම 	Mබඳව 
සහ බරපතළ වංචා Gෂණ, රාජH ස�ප:, වරIසාද, බලය සහ 
අ�කාරය අ'L ෙලස භා<ත ;.ම ස�බ�ධෙය� ප.Bෂා කර 
වා�තා ;.ම සඳහා ප: කරන ලද ජනා�ප/ ෙක=Eෂ� සභාවල 
වා�තා ස�බ�ධෙය� ෙ� දBවා L{ ! /ෙබන |යාදාමය ෙ� 
ග� සභාවට:, V ලංකාවා� ජනතාවට: 'රවදH ෙලස ක�? 
ෙගන හැර දැB!ම පා��ෙ���ෙF කථානායකවරයා වශෙය� 
මාෙ� v�කමB ෙලස මා සලකනවා.  

ෙ� වසර ආර�භෙ2S ෙමම ෙක=Eෂ� සභා වා�තා අ/ග� 
ජනා�ප/�මා <L� '9: ;.ෙම� අන��ව 2018 ජනවාK 
මස 23 වැ' Nන අපර භාග 1.00 දBවා සාමානH පKN ක� තබන 
ලද පා��ෙ���ව ක�� කැඳවi ලැ�ය v� බවට එBස: 
ජනතා 'දහස් ස�ධානෙ2 මහ ෙ�ක��මා සහ ග� Nෙ�ෂ් 
�ණව�ධන මැ/�මා <L� ඉ��� කර /T? අතරම, <�Xධ 
පා�ශ්වෙ2 Iධාන සං<ධායක ග� අiර Nසානායක මැ/�ම� 
<L� ෙ� 	Mබඳව සාක�ඡා ;.මට හැ; වන පKN පා��ෙ��� 
කටv� 	Mබඳ කාරක සභා �ස්!මB කැඳවන ෙලසද ඉ��මB 
කර /T�.  

ඒ අiව පා��ෙ���ෙF ග� සභානායක�ම� සමඟ 
සාක�ඡා කළ අතර, ජනවාK මස 09 වැ' අඟහ�වාදා අපර භාග 
2.00ට පා��ෙ��� කටv� 	Mබඳ කාරක සභාෙF �ස්!මBද, 
මාෙ� ෙය�ජනා මත ප� Nන, එන� ජනවාK මස 10 වැ' Nන 
පා��ෙ���ව ක�� කැඳවන ෙලසට ස්ථාවර 'ෙය�ග 14 
යටෙ: ග� අ1ාමාතH�මාෙග� ඉ��මBද ලැg /T�.  

ජනවාK මස 10 වැ' Nන පා��ෙ��� කටv� 	Mබඳ කාරක 

සභා �ස්!ෙ�S සාක�ඡා කර �රණය කරන ලද පKN ස්ථාවර 

'ෙය�ග 14 යටෙ: පා��ෙ���ව කැඳ!ම ගැන සභා ග�භෙ2S 

ග� අ1ාමාතH�මා <L� ක�? පැහැN� ;.ෙම� ප�ව 

අෙන9: පBෂ නායකය�ටද කථා ;.මට අවස්ථාවB ලබා Sමට 

එකඟතාව පළ කරන ලS. 

පා��ෙ���වට බැ8�කර වා�තාෙF සහ බරපතළ වංචා 

<ම�ශන වා�තාවල 	ටප: ලබා ෙදන ෙලස මා <L� ඒ වන 

<ට: අ/ග� ජනා�ප/�මාෙග� ඉ�ලා /� බවද පා��ෙ��� 

කටv� 	Mබඳ කාරක සභා �ස්!ෙ�S සඳහ� කරන ලS. ප� Nන 

පැවැ:!මට /� පා��ෙ��� �ස්!මට Iථම එ� වා�තා ලබා 

ගැ~ම අවශH බැ<�, එම ඉ��ම නැවත වරB ඉNKප: කරන 

ෙලස ග� පා��ෙ���ෙF සභානායකවරයා <L� එ�මාෙ� 

ෙ�ක�වරයාටද උපෙදස් ලබා S එ� වා�තා 	ටප: 

පා��ෙ���වට ඉNKප: ;.මට කටv� කරන ෙලස ඉ�ලා 

ජනා�ප/ ෙ�ක�වරයාටද ��තව ද�වා /T�.   

ජනවාK මස 10ෙව' Nන ෙපරව� කාලෙ2S අ/ග� 

ජනා�ප/�ම� <L� ~/ප/වරයාෙ� උපෙදස් මත මහ 

බැං9ෙF අ�ප/වරයාට:, අ�ලස් Gෂණ ෙක=Eසමට: 	ටප: 

යැ<ය v� ෙහ�� පා��ෙ���වට අදාළ 	ටප: ජනවාK මස 

17ෙව' Nන ඉNKප: ;.මට කටv� කරන බව ජනා�ප/ 

ෙ�ක�වරයා <L� ��තව ද�වා එවා /T�.  

එෙම�ම බරපතළ වංචා, Gෂණ, රාජH ස�ප:, වරIසාද, බලය 

සහ අ�කාරය අ'L ෙලස භා<තා ;.ම ස�බ�ධෙය� 

<ම�ශනය ;.මට ප: කරන ලද ජනා�ප/  ප.Bෂණ ෙක=Eෂ� 

සභා - PRECIFAC - වා�තාව ස���ණ වශෙය� 

පා��ෙ���වට ඉNKප: කරන ෙලස ද එNනම අප <L� 

ඉ��මB කර /T�.  පා��ෙ���ෙF �ස්!ම පැවැ:ෙවන 

අතරවාරෙ2S ජනා�ප/ ෙ�ක�වරයා <L� ෙ� ස�බ�ධෙය� 

මා ෙවත එවන ලද �	ය ද මා <L� ජනවාK 10ෙව' Nන සභාවට 

ඉNKප: කරන ලS.  

අ/ග� ජනා�ප/වරයා <L� 2018 ජනවාK මස 17වැ' Nන,  

2015 ෙපබරවාK මස 01 ෙව' Nන Lට 2016 මා�� මස 31 වැ' 

Nන දBවා කාල පK�ෙ�දය �ළ V ලංකා මහ බැං9ව <L� 

භා4ඩාගාර බැ8�කර '9: ;.ම 	Mබඳ ෙක=Eෂ� සභාෙF 

වා�තාෙF 	ටප: 26B ද, බරපතළ වංචා Gෂණ, රාජH ස�ප:, 

වරIසාද, බලය සහ අ�කාරය අ'L ෙලස භා<තා ;.ම 

ස�බ�ධෙය� ප.Bෂා කර වා�තා ;.ම සඳහා ප: කරන ලද 

ජනා�ප/ ෙක=Eෂ� සභාෙF අවස� වා�තාව සහ ඊට අදාළ 

ෙව� ෙව� වශෙය� ෙග=i කරන ලද ප.Bෂණ වා�තා 34B ද 

ජනා�ප/ ෙ�ක�වරයා <L� පා��ෙ���ෙF මහ ෙ�ක�වරයා 

ෙවත එවන ලS. 

එ� වා�තාවල 	ටප: ග� ම��ව��ට ලබා Sමට හැ; වන 

පKN ඒවා /ෙබන භාෂාෙව� වහාම Q ණය කර ගැ~ම 	Mබඳව 

සාක�ඡා ;.මට රජෙ2 Q ණාලයා�ප/'ය මා <L� 

පා��ෙ���වට කැඳවා S�ඝ වශෙය� සාක�ඡා කරන ලS. 

එම වා�තාවල 	) Iමාණය අ/ <ශාල pව:, ෙකෙසr ෙහ� 

මහ: පKsමයB දරා 2018 ජනවාK මස 23වන Nන 

පා��ෙ���වට එ!මට ෙප=ෙර=�{ @ පKN අද Nන V ලංකා මහ 

බැං9ව <L� භා4ඩාගාර බැ8�කර '9: ;.ම 	Mබඳ 

ෙක=Eෂ� සභා වා�තාෙF සහ බරපතළ වංචා Gෂණ, රාජH 

ස�ප:, වරIසාද, බලය සහ අ�කාරය අ'L ෙලස භා<තා ;.ම 

ස�බ�ධෙය� ප.Bෂා කර වා�තා ;.ම සඳහා ප: කරන ලද 

ජනා�ප/ ෙක=Eෂ� සභාෙF අවස� වා�තාෙF 	ටප: ග� 

ම��ව��ට ෙබදා Sමට හැ; වන ආකාරයට Q ණය කර 

සභාෙF <ෙශrෂ අවසරය පKN /ෙබන භාෂාෙව� 	Mගැ�!මට 

කටv� ෙය=දා /ෙj. 

තවද, බරපතළ වංචා Gෂණ, රාජH ස�ප:, වරIසාද, බලය සහ 

අ�කාරය අ'L ෙලස භා<තා ;.ම ස�බ�ධ අවසාන වා�තාවට 

අදාළ ප.Bෂණ වා�තා 34B පා��ෙ���ෙF <ෙශrෂ අ¢Bෂණය 

යටෙ: රජෙ2 Q ණාලෙ2S scan කර එම වා�තා CD තැeයක 
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අ�ත�ගත කර Lයuම ග� ම��ව��ට හැ; <ගස ලබා Sමට 

කටv� කරE� පව/න බවද ද�වා LeE. 

ෙකෙසr ෙවත:, V ලංකා මහ බැං9ව <L� භා4ඩාගාර 

බැ8�කර '9: ;.ම 	Mබඳ වා�තාෙF ෙව¨� �නB /ෙබන 

බව:, සල9? ෙ�ඛන සහ සාB© පා��ෙ���වට භාරS 

ෙන=මැ/ බව: සඳහ� කරE� කැෙෆr වHාපාරය <L� මාෙග� 

��තව <මසන ල{ව, මාෙ� උපෙදස් පKN පා��ෙ���ෙF මහ 

ෙ�ක�වරයා <L� ෙ� 	Mබඳව ��තව <මසන ලS. 

ඊට 	M�� වශෙය� එ� වා�තාවට ෙව¨� ෙන=මැ/ බව:, 

සල9? කළ වා�තා සහ සාB© පා��ෙ���වට එවන ලද 

වා�තාෙF අ�ත�ගත කර /ෙබන බව:, ජනා�ප/ ෙ�ක�වරයා 

<L� කැෙෆr සං<ධානෙ2 <ධායක අධHBෂවරයාට ��තව ද�වා 

එවා /ෙබන බව: ෙමම ග� සභාවට ද�වා LeE. ක�? ෙමෙසr 

ෙහ�� ෙමම වා�තා ස�බ�ධෙය� සාවදH මත සමාජගත ;.ම 

�{� ෙන=වන බවද අවසාන වශෙය� ද�වා LeE.  

 
<ගණකා�ප/වරයාෙ� වා�තාව 

கண�கா�வாள� அதிபதியின� அறி�ைக  
AUDITOR-GENERAL'S REPORT 

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 
V ලංකා Iජාතා�«ක සමාජවාS ජනරජෙ2 ආ4bcම 

වHවස්ථාෙF 154(6) වHවස්ථාව Iකාරව - 

2011 Qද� ව�ෂය සඳහා <ගණකා�ප/වරයාෙ� වා�තාෙF 

ෙදවැ' කා4ඩෙ2 XVIII ෙක=ටස; 

2013 Qද� ව�ෂය සඳහා <ගණකා�ප/වරයාෙ� වා�තාෙF 

ෙදවැ' කා4ඩෙ2 XXIV ෙක=ටස සහ ��වැ' කා4ඩෙ2 VIII 

ෙක=ටස; 

2015 Qද� ව�ෂය සඳහා <ගණකා�ප/වරයාෙ� වා�තාෙF 

ෙදවැ' කා4ඩෙ2 XXII ෙක=ටස, ��වැ' කා4ඩෙ2 VIII 

ෙක=ටස සහ නවවැ' කා4ඩෙ2 VI ෙක=ටස; සහ 

2016 Qද� ව�ෂය සඳහා <ගණකා�ප/වරයාෙ� වා�තාෙF 

ෙදවැ' කා4ඩෙ2 V, VI, VII, VIII, IX හා X ෙක=ටස් සහ 

ෙතවැ' කා4ඩෙ2 III, IV ෙක=ටස් සහ නවවැ' කා4ඩෙ2 II 

ෙක=ටස මම ඉNKප: කරE. 

 
ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා (උසස් අධeාපන හා 
මහාමා#ග අමාතe7මා සහ පා#:ෙ=-7ෙ� 
සභානායක7මා) (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல - உய�க�வி ம!
� ெநHIசாைலக& அைம�ச8� பாரா�ம�ற� சைப +த�வ8�) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

ග� කථානායක�ම', “එ� වා�තා Q ණය කළ v�ය” � 

මම ෙය�ජනා කරE. 
 
.ශ්නය �මසන ලf-, සභා ස=මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

වා#තාව hiණය කළ j7යk �ෙයEග කරන ල>. அறி�ைக அ�சிட	பட� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered that the Report be printed. 
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PAPERS PRESENTED 

 

ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා (ඉඩ= සහ 
පා#:ෙ=-7 . සංස්කරණ  අමාතe හා ආ	m ප)ෂෙn  
.ධාන සං�ධායක7මා)  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க - காணி ம!
� பாரா�ம�ற ம
சீரைம�� அைம�ச8� அரசா7க' க#சியி�  +த!ேகாலாசாK�) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

ග� කථානායක�ම',  අ1ාමාතH�මා සහ ජා/ක I/ප:/ 

හා ආ�±ක කටv� අමාතH�මා ෙවiෙව� මම,  

 2016 ව�ෂය සඳහා අ�ලස් ෙහ� Gෂණ ෙච�දනා <ම�ශන 

ෙක=Eෂ� සභාෙF අ�ලස් හා Gෂණ 	Mබඳ වා�©ක වා�තාව; 

සහ 

V ලංකා Iජාතා�«ක සමාජවාS ජනරජෙ2 ආ4bcම 

වHවස්ථාෙF 104ආ (5)(අ) වHවස්ථාව Iකාරව මැ/වරණ 

ෙක=Eෂ� සභාව <L� සාදන ල{ව, 2017 ෙදසැ�බ� 04 Nනැ/ 

අංක 2048/1 දරන අ/ <ෙශrෂ ගැස� ප`ෙ2 පළ කරන ලද මාධH 

උපමාන ඉNKප: කරE. 

එම වා�තාව සහ මාධH උපමාන ෛන/ක කටv� (Gෂණ 

<ෙර��) හා මාධH 	Mබඳ ආං�ක අ¢Bෂණ කාරක සභාව ෙවත 

ෙය=Q කළ v�යැ� මම ෙය�ජනා කරE.  
 

 
.ශ්නය �මසන ලf-, සභා ස=මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
 

ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම', Qද� හා ජනමාධH අමාතH�මා 

ෙවiෙව� මම පහත සඳහ� වා�තාව, 'ෙය�ග සහ පK�රක 

ෙව�;.� 	Mබඳ සටහන ඉNKප: කරE. 

(i)   2017 ව�ෂෙ2 ��වැ' කා��ව දBවා OලH කා�ය 
සාධන වා�තාව;  

(ii)  2006 අංක 11 දරන Qද� පනෙ: 8 වග�/ය සමඟ 
;ය<ය v� එ� පනෙ: 6(2) වග�/ය යටෙ: ෙට� 
නාටH, ´`පට සහ වා�ජ වැඩසටහ� බXද 
ස�බ�ධෙය� Qද� හා ජනමාධH අමාතHවරයා <L�  
පනවන ල{ව, 2017 ෙන=වැ�බ� 07 Nනැ/ 2044/21 දරන 
අ/<ෙශrෂ ගැස� ප`ෙ2 පළ කරන ලද 'ෙය�ග; සහ  

(iii) 2016 අංක 24 දරන <ස�ජන පනෙ: 6(1) වග�/ය 
යටෙ: 2017.11.01 Lට 2017.12.29 දBවා ජා/ක අයවැය 
ෙදපා�තෙ���ෙF වැය µ�ෂ අංක 240 යටෙ: පK�රක 
සහාය ෙසrවා සහ හNL අවශHතා වග�� වHාපෘ/ය ම�� 
L{ කරන ලද පK�රක ෙව�;.� 	Mබඳ සටහන.  

එම වා�තාව, 'ෙය�ග සහ පK�රක ෙව�;.� 	Mබඳ 
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පා��ෙ���ව 

සටහන රජෙ2 Qද� 	Mබඳ කාරක සභාව ෙවත ෙය=Q කළ 

v�යැ� මම ෙය�ජනා කරE.   

 
.ශ්නය �මසන ලf-, සභා ස=මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම', ක�ක�, වෘ:�ය සE/ සබඳතා හා 

සබරගQ සංව�ධන අමාතH�මා  ෙවiෙව� මම 2014 සහ 2015 

ව�ෂ සඳහා ෙසrවක අ�ථසාධක අරQදෙ� වා�©ක වා�තා ඉNKප: 

කරE.  

එම වා�තා අධHාපනය හා මානව ස�ප: සංව�ධනය 	Mබඳ 

ආං�ක අ¢Bෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය=Q කළ v�යැ� මම 

ෙය�ජනා කරE.    

 
.ශ්නය �මසන ලf-, සභා ස=මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

2015 ෙපබරවාK 01 Nන Lට 2016 මා�� 31 Nන දBවා @ කාල�මාව �ළ 

භා4ඩාගාර බැ8�කර '9: ;.ම ස�බ�ධෙය� <ම�ශනයෙක=ට, 

ක�? <මසා බලා වා�තා ;.ම සඳහා @ ජනා�ප/ ප.Bෂණ ෙක=Eෂ� 

සභාෙF වා�තාව සභාෙF <ෙශrෂ අවසරය ඇ/ව ඉං·L භාෂාෙව�; සහ  

බරපතළ වංචා, Gෂණ, රාජH ස�ප:, වරIසාද, බලය හා අ�කාKය අ'L 

ෙලස භා<ත ;.ම ස�බ�ධෙය� <ම�ශනය ;.ම සඳහා @ ජනා�ප/ 

ප.Bෂණ ෙක=Eෂ� සභාෙF අවස� වා�තාව සභාෙF <ෙශrෂ අවසරය 

ඇ/ව Lංහල භාෂාෙව�. -  [උසස් අධHාපන හා මහාමා�ග අමාතH ග� 

ලBෂ්ම� ;Kඇ�ල මහතා] 
 

සභාෙ=සය මත  oය j7යk �ෙයEග කරන ල>. சபா�ட�தி� இ �க� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

 

ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella ) 

ග� කථානායක�ම', මම පහත සඳහ� 'යමය� ඉNKප: 

කරE. 

(i)   1978 අංක 16 දරන <ශව්<දHාල පනෙ: 25අ වග�/ය 
යටෙ: සp: ඒ©ය� ඉ�සe්ev� ඔෆ ් ෙටBෙන=ෙල=# 
ඇ�¹ ෙමºL� �Eට¹ ආයතනයට ෛජව පXධ/ 	Mබඳ 
<දHාෙFS ෙගWරව උපා�ය සහ කල�T ඉ�ට�නැෂන� 
ෙන�eක� ඇ�¹ ඉං#'යK� ෙක=ෙ�\ (I�ව�) �Eට¹ 
ආයතනයට L�ලර අෙළ<කරණ හා ස�නාමකරණය 
	Mබඳ කළමනාකරණෙFS ෙගWරව හා සැපv�දාම 
කළමනාකරණය 	Mබඳ කළමනාකරණෙFS ෙගWරව 
උපා� Iදානය ;.ෙ� ආයතන වශෙය� 	Mග'E� 
උසස ්අධHාපන හා මහාමා�ග අමාතHවරයා <L� සාදන 
ල{ව, 2017 ෙන=වැ�බ� 28 Nනැ/ අංක 2047/26 දරන අ/ 
<ෙශrෂ ගැස� ප`ෙ2 පළ කරන ලද 'යමය�; සහ 

(ii)  1978 අංක 16 දරන <ශව්<දHාල පනෙ: 27(1) (ආ) 
වග�/ය යටෙ: සp: ඒ©ය� ඉ�සe්ev� ඔෆ ්
ෙටBෙන=ෙල=# ඇ�¹ ෙමºL� (SAITM) (I�ව�) 
ආයතනයට අදාළව උසස ් අධHාපන හා මහාමා�ග 
අමාතHවරයා <L� සාදන ල{ව, 2013 සැ}තැ�බ� 26 
Nනැ/ අංක 1829/36 දරන අ/ <ෙශrෂ ගැස� ප`ය ම�� 

සංෙශ��ත 2011 අෙග�ස�් 30 Nනැ/ අංක 1721/19 දරන 
අ/ <ෙශrෂ ගැස� ප`ය සංෙශ�ධනය කරE� 2017 
ෙදසැ�බ� 12 Nනැ/ අංක 2049/15 දරන අ/ <ෙශrෂ 
ගැස� ප`ෙ2 පළ කරන ලද 'යමය. 

එම 'යමය� අධHාපනය හා මානව ස�ප: සංව�ධනය 

	Mබඳ ආං�ක අ¢Bෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය=Q කළ v�යැ� 

මම ෙය�ජනා කරE.    

 
.ශ්නය �මසන ලf-, සභා ස=මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ග� කථානායක�ම', <දHා, තාBෂණ හා ප�ෙ2ෂණ 

අමාතH�මා ෙවiෙව� මම පහත සඳහ� වා�තා ඉNKප: කරE.  

(i)  2015 ව�ෂය සඳහා ජා/ක <දHා පදනෙ� වා�©ක 
වා�තාව; සහ 

(ii)  2015 ව�ෂය සඳහා V ලංකා නව 'පැv�ක�ව�ෙ� 
ෙක=Eසෙ� වා�©ක වා�තාව.  

එම වා�තා අධHාපනය හා මානව ස�ප: සංව�ධනය 	Mබඳ 

ආං�ක අ¢Bෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය=Q කළ v�යැ� මම 

ෙය�ජනා කරE.    
 
.ශ්නය �මසන ලf-, සභා ස=මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම', වරාය හා නා<ක කටv� අමාතH�මා 

ෙවiෙව�,  

(i) 2015 ව�ෂය සඳහා V ලංකා වරාය අ�කාKෙ2 වා�©ක 
වා�තාව; සහ  

(ii) 1971 අංක 52 දරන ෙවළඳ නැF පනෙ: 44 වග�/ය 
සමඟ ;ය<ය v� එ� පනෙ: 321 වග�/ය යටෙ: 
2017 ෙවළඳ නැF (9ඩා වා�ජ යා`ා) 'ෙය�ග 
ස�බ�ධෙය� වරාය හා නා<ක කටv� අමාතHවරයා 
<L� සාදන ල{ව, 2017 මැ� 04 Nනැ/ 2017/31 දරන 
අ/ <ෙශrෂ ගැස� ප`ෙ2 පළ කරන ලද 'ෙය�ග මම 
ඉNKප: කරE.  

එම වා�තාව සහ 'ෙය�ග Iවාහනය හා ස�'ෙFදනය 	Mබඳ 

ආං�ක අ¢Bෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය=Q කළ v�යැ� මම 

ෙය�ජනා කරE.    
  

.ශ්නය �මසන ලf-, සභා ස=මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම', ෙසWඛH, ෙප�ෂණ හා ෙXµය ෛවදH 

අමාතH�මා ෙවiෙව�  2015 අංක 5 දරන ජා/ක ඖෂධ 

'යාමන අ�කාKය පනෙ: 118 වග�/ය සමඟ ;ය<ය v� 142 

වග�/ය යටෙ: 2016 අංක 2 දරන ජා/ක ඖෂධ 'යාමන 
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[ග� ගය�ත ක�ණා/ලක මහතා] 
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අ�කාK (Eල ඉහළ �මා) 'ෙය�ග ස�බ�ධෙය� ෙසWඛH, 

ෙප�ෂණ හා ෙXµය ෛවදH අමාතHවරයා <L� සාදන ල{ව, 

2017 ෙදසැ�බ� 14 Nනැ/ අංක 2049/31 දරන අ/ <ෙශrෂ ගැස� 

ප`ෙ2 පළ කරන ලද 'ෙය�ග මම ඉNKප: කරE.  

එම 'ෙය�ග ෙසWඛH සහ මානව �භසාධනය, සමාජ 
ස<බලගැ�!ම 	Mබඳ ආං�ක අ¢Bෂණ කාරක සභාව ෙවත 
ෙය=Q කළ v�යැ� මම ෙය�ජනා කරE.    

 

.ශ්නය �මසන ලf-, සභා ස=මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම', ක�මා�ත හා වා�ජ කටv� 

අමාතH�මා ෙවiෙව� මම 2013 ව�ෂය සඳහා V ලංකා 

Lෙම�/ සංස්ථාෙF වා�©ක වා�තාව ඉNKප: කරE.  

එම වා�තාව 'ෂ්පාදන සහ ෙසrවා 	Mබඳ ආං�ක අ¢Bෂණ 

කාරක සභාව ෙවත ෙය=Q කළ v�යැ� මම ෙය�ජනා කරE.     
 
.ශ්නය �මසන ලf-, සභා ස=මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 
ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க) 
(The Hon.  Gayantha Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම', මහානගර හා බස්නා¿ර සංව�ධන 

අමාතH�මා ෙවiෙව� මම 2015 ව�ෂය සඳහා ජා/ක ෙභW/ක 

සැල�� ෙදපා�තෙ���ෙF කා�ය සාධන වා�තාව ඉNKප: 

කරE.  

එම වා�තාව ආ�±ක සංව�ධන 	Mබඳ ආං�ක අ¢Bෂණ 
කාරක සභාව ෙවත ෙය=Q කළ v�යැ� මම ෙය�ජනා කරE.  

 

 .ශ්නය �මසන ලf-, සභා ස=මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

  
ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම', ¢වර හා ජලජ ස�ප: සංව�ධන 

අමාතH�මා සහ මහවැ� සංව�ධන රාජH අමාතH�මා ෙවiෙව� 

මම 2012, 2013, 2014, 2015 සහ 2016 ව�ෂ සඳහා ¢වර හා 

ජලජ ස�ප: සංව�ධන අමාතHාංශෙ2 වා�©ක කා�ය සාධන 

වා�තා ඉNKප: කරE.  

එම වා�තා /රසර සංව�ධනය හා පKසර සහ ස්වාභා<ක 

ස�ප: 	Mබඳ ආං�ක අ¢Bෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය=Q කළ 

v�යැ� මම ෙය�ජනා කරE.   
 

.ශ්නය �මසන ලf-, සභා ස=මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to.  

  
ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම', වැ<� ක�මා�ත අමාතH�මා 

ෙවiෙව� මම 2015 ව�ෂය සඳහා ෙප=� සංව�ධන අ�කාKෙ2 

වා�©ක වා�තාව ඉNKප: කරE.  

එම වා�තාව කෘ©ක�මය හා ඉඩ� 	Mබඳ ආං�ක අ¢Bෂණ 

කාරක සභාව ෙවත ෙය=Q කළ v�යැ� මම ෙය�ජනා කරE.   
 
.ශ්නය �මසන ලf-, සභා ස=මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

  
ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම', 'Àණතා සංව�ධන හා වෘ:�ය 

ÀR? අමාතH�මා ෙවiෙව� මම 2014 ව�ෂය සඳහා V ලංකා 

වෘ:�ය ÀR? අ�කාKෙ2 වා�©ක වා�තාව ඉNKප: කරE.  

එම වා�තාව අධHාපනය හා මානව ස�ප: සංව�ධනය 

	Mබඳ ආං�ක අ¢Bෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය=Q කළ v�යැ� 

මම ෙය�ජනා කරE.  

 
.ශ්නය �මසන ලf-, සභා ස=මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

  
ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම', 1979 අංක 40 දරන V ලංකා 

අපනයන සංව�ධන පනෙ: 14 වග�/ය යටෙ: ෙසස් බ{ 

ස�බ�ධෙය� සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාතH�තර ෙවෙළඳ 

අමාතHවරයා <L� සාදන ල{ව, 2017 ෙන=වැ�බ� 27 Nනැ/ 

අංක 2047/2 දරන අ/ <ෙශrෂ ගැස� ප`ෙ2 පළ කරන ලද 

'ෙය�ගය, සංව�ධන උපාය මා�ග හා ජාතH�තර ෙවෙළඳ 

අමාතH�මා ෙවiෙව� මම ඉNKප: කරE.  

එම 'ෙය�ගය ආ�±ක සංව�ධන 	Mබඳ ආං�ක අ¢Bෂණ 

කාරක සභාව ෙවත ෙය=Q කළ v�යැ� මම ෙය�ජනා කරE.    

 
.ශ්නය �මසන ලf-, සභා ස=මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ආං'ක අ()ෂණ කාරක සභා වා#තා 

 �ைறசா� ேம�பா�ைவ� �  அறி�ைகக	  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ග� �හාU ගලpපG   මහතා 
(மா��மி� நிஹா� கல�ப�தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ග� කථානායක�ම', /රසර සංව�ධන සහ පKසර හා 

ස්වාභා<ක ස�ප: 	Mබඳ ආං�ක අ¢Bෂණ කාරක සභාෙF 

සභාප/�Eය ෙවiෙව� මම /රසර සංව�ධන සහ පKසර හා 

ස්වාභා<ක ස�ප: 	Mබඳ ආං�ක අ¢Bෂණ කාරක සභාව ෙවත 

ෙය=Q කරන ලද, "¢වර (<ෙXµය ¢වර ෙබ��) <�ම: ;.ෙ�) 

(සංෙශ�ධන) පන: ෙක)�පත" ස�බ�ධෙය� @ එ� කාරක 

සභාෙF වා�තාව ඉNKප: කරE.  

 
සභාෙ=සය මත  oය j7යk �ෙයEග කරන ල>. சபா�ட�தி� இ �க� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 
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පා��ෙ���ව 

ෙපGස= 
ம!�க	 
PETITIONS 

 
ග� ෙq. r. අලව7වල මහතා 
(மா��மி� ேஜ.சீ. அலவ��வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ග� කථානායක�ම', පහත සඳහ� ෙප:ස� ෙදක මම 

	Mග�වE. 

(1)   zKගම, අඩ< වන කා�යාලෙ2 ෙසrවය කරන  එ�. ඒ. 
/ලකර:න මහතාෙග� ලැT? ෙප:සම; සහ 

(2)   වෑ උඩ, යe<�ල, ෙබ�ගහ ෙසවණ යන �	නෙය¿ පNං´ 
එස.්ඒ. ෙස�මලතා මහ:Eයෙග� ලැT? ෙප:සම. 

 

ග� අsG මා-නpෙප�ම මහතා 
(மா��மி� அஜி� மா�ன�ெப8ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ග� කථානායක�ම', zKගම, <ජය රජදහන, අංක 26 දරන 

ස්ථානෙය¿ පNං´ එස්. එ�. මහෙවලෙ� මහතාෙග� ලැT? 

ෙප:සමB මම 	Mග�වE. 
 

ග� (ෛවදe) න:-ද ජය ස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ�திய கலாநிதி) நளிJத ஜயதி:ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ග� කථානායක�ම', පහත සඳහ� ෙප:ස� දහසය මම 

	Mග�වE. 

(1)   9�<ට, E�ල<eය, ෙක=ළඹ පාර යන �	නෙය¿ පNං´ 
ඒ. ෙB. ඩj�F. <ෙ\ෙසrකර මහතාෙග� ලැT? ෙප:සම; 

(2)  අiරාධÀර, ර:ම�ගහවැව, ෙනuෙග=�ලාකඩ යන 
�	නෙය¿ පNං´ ඒ. එ�. පසE්යා මහ:Eයෙග� ලැT? 
ෙප:සම; 

(3)  මැදව�´ය, උසා<ය පාර, 'වස අංක 3/10 දරන 
සථ්ානෙය¿ පNං´ Ä. ෙB. ජය/ලක මහතාෙග� ලැT? 
ෙප:සම; 

(4)  ෙක��ෙ�, මාNෙවල, Lෙ�රා පාර, අංක 245/3/ඒ දරන 
සථ්ානෙය¿ පNං´ එ�. ෙසrනාර:න මහතාෙග� ලැT? 
ෙප:සම; 

(5)   කැ9ණෙග=�ල, '��ලගහ	eය යන �	නෙය¿ පNං´ 
ඉTරා ෙලjෙj ආද�À�ෙ� මහතාෙග� ලැT? 
ෙප:සම; 

(6)   අගලව:ත, බ{ර�ය පාර, අංක 53 දරන සථ්ානෙය¿ පNං´ 
ෙB. ඒ. �'� මහතාෙග� ලැT? ෙප:සම; 

(7) 	Mය�දල, මා�ෙ}, Å.එස.් ෙපෙ�රා මාවත, අංක 107 
දරන සථ්ානෙ2 පNං´ එ�. Å. ජයLංහ මහතාෙග� ලැT? 
ෙප:සම;  

(8) නා:ත�ºය, මාර<ල පාර, ෙහ�eව:ත යන �	නෙ2 
පNං´ එ�.ෙ\. මැ�Nස ්මහතාෙග� ලැT? ෙප:සම;  

(9) මහiවර, 9¨ග�මන, මාලග�මන, අංක 1/29 දරන 
සථ්ානෙ2 පNං´ එ�.Å.ෙB. මාලග�මන මහතාෙග� 
ලැT? ෙප:සම;  

(10) ෙබ=රලැසග්Qව, පෙර�පාකාර මාවත, ර�ෙකත ෙපෙදස, 
අංක 1/30 දරන සථ්ානෙ2 පNං´ එ�.Å.  <ෙ\ෙසrකර 
මහතාෙග� ලැT? ෙප:සම;  

(11) මහ ඇලගQව, ෙහ=ෙර=ෙප=ළ �	නෙ2 පNං´ Qහ�ම{ 
ඉBමා�� නjසා මහ:Eය ෙග� ලැT? ෙප:සම;  

(12) මහරගම, 	Mය�දල පාර, අංක 193/5 දරන සථ්ානෙ2 
පNං´ එ�.Ä. ෙහrර: ෙමෙන<යෙග� ලැT? ෙප:සම;  

(13) ග�පහ, නාරංවල, අංක 44/7 දරන සථ්ානෙ2 පNං´ 
එ�.ඩj�F.ඒ.ආ�.ඩj�F. නානායBකාර මහ:Eයෙග� 
ලැT? ෙප:සම;  

(14) ම�ගම, ඕ<eගල, අංක 582 දරන සථ්ානෙ2 පNං´ Å.ෙB. 
ෙIrමදාස මහතාෙග� ලැT? ෙප:සම;  

(15) zගහතැ�න, ෙම=රගල, ප�සල ඉNK	ට පNං´ Å.එ�. 
උÀ� ච�දන මහතාෙග� ලැT? ෙප:සම; සහ  

(16) ෙකෙස�ව:ත, ෙග=රකාන, ග�ක?ව පාර, අංක 126/5 
දරන සථ්ානෙ2 පNං´ ෙIrමLK �වාKස ් මහතාෙග� 
ලැT? ෙප:සම. 

 
ග� තාරක බාලA�ය මහතා  (மா��மி� தார'க பாலDாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ග� කථානායක�ම', මාවනැ�ල, ෙද¿මbව, ක�ෙXෙහrන, 

අංක �/111/6 දරන ස්ථානෙ2 පNං´ ඒ.ඒ.ආ�. දමය�/ අමරLංහ 

ෙමෙන<යෙග� ලැT? ෙප:සමB මම 	Mග�වE.  

 
ග� .ස-න රණWර  මහතා 
(மா��மி� பிரச�ன ரணMர) 
(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ග� කථානායක�ම', කඩවත, ෙග�නෙහrන යන �	නෙ2 

පNං´ Ä.එ�.ආ�. න�දLK මහතාෙග� ලැT? ෙප:සමB මම 

	Mග�වE.  
 

ග� �ෙqපාල ෙහuvආරT4 මහතා 
(மா��மி� விேஜபால ெஹ#1ஆர�சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

ග� කථානායක�ම', ගා�ල, ඉහළ�Çය, පහළව:ත යන 

�	නෙ2 පNං´ È.!. ෙර=හා� 9මාර මහතාෙග� ලැT? 

ෙප:සමB මම 	Mග�වE.  
 

ඉf�පG කරන ලද ෙපGස=  මහජන ෙපGස= 56බඳ කාරක 
සභාවට පැව�ය j7 යk �ෙයEග 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 වා4ක 567� 
வினா�க"�� வா�#ல விைடக	 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 
Iශ්න අංක 1-1187/'16 -(2), ග� ආ�. එ�. පXම උදයශා�ත 

�ණෙසrකර මහතා - [සභා ග�භය �ළ නැත.] 

Iශ්න අංක 2-1330/'16 -(2), ග� TX�ක ප/රණ මහතා. 
 

ග� B9�ක ප රණ මහතා    
(மா��மி� ��திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana) 
ග� කථානායක�ම', මා එම Iශ්නය අහනවා. 
 

ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම', <{�බල හා Àන�ජන~ය බලශB/ 

අමාතH�මා ෙවiෙව� මා එම Iශ්නයට 	M�ර Sම සඳහා ස/ 

ෙදකක කාලයB ඉ�ලා Leනවා. 
 

.ශ්නය ම7 fනක> ඉf�පG Z^මට �ෙයEග කරන ල>. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 
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ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 
Iශ්න අංක 3-1404/'16 -(2), ග� බ�{ල �ණව�ධන මහතා. 

 
ග� බ-wල xණව#ධන මහතා (மா��மி� பJ�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ග� කථානායක�ම', මා එම Iශ්නය අහනවා. 

 

ග� ගාby ජය�zම ෙපෙ#රා මහතා ( රසර සංව#ධන 
හා වන{� අමාතe7මා සහ B9ධ ශාසන අමාතe7මා) (மா��மி� காமினி ஜயவி'ரம ெபேரரா - வNவாதார அபிவி8�தி ம!
� வனசீவராசிக& அைம�ச8� ��தசாசன அைம�ச8�) 
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife and Minister of 
Buddhasasana) 

ග� ම���ම', ඔබ�මා අස�ෙ� Êලෑ අ� ගැනද, ව� අ� 

ගැනද?  

ග� කථානායක�ම', මා එම Iශන්යට 	M�ර Sම සඳහා ස/ 

ෙදකක කාලයB ඉ�ලා Leනවා. 1977 Lට <ස්තර ඉ�ලා 

/ෙබනවා. [බාධා ;.මB] ඡ�දය 'සා ෙන=ෙව�. 	M�ර ලබා 

Sමට ස/ ෙදකක කාලයB ලබා ෙද�න. ග� ම���ම', 

ඔබ�මා 1977 Lට වා�තා ඉ�ලා /ෙබනවා. ව� අ� සහ Êලෑ අ� 

Lය�ෙල�ම 	Mබඳව ෙමම වා�තාව ලබා ෙදන එක ෙලෙහL 

නැහැ.  [බාධා ;.මB]  

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ=ඳ�, ග� ඇම/�ම'. ග� ම���ම', 	M�ර ලබා Sමට 

අ	 ස/ ෙදකක කාලයB ලබා ෙදQ. 
 
.ශ්නය ම7 fනක> ඉf�පG Z^මට �ෙයEග කරන ල>. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 
Iශ්න අංක 4-1473/'16 -(2), ග� චE�ද <ෙ\LK මහතා - 
[සභා ග�භය �ළ නැත.] 

Iශ්න අංක 5-1497/'16 -(1), ග� (ෛවදH) න��ද ජය/ස්ස 

මහතා. 

 
ග� (ෛවදe) න:-ද ජය ස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ�திய கலாநிதி) நளிJத ஜயதி:ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ග� කථානායක�ම', මා එම Iශ්නය අහනවා. 

 
ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම', රාජH පKපාලන හා කළමනාකරණ 

අමාතH�මා ෙවiෙව� මා එම Iශ්නයට 	M�ර Sම සඳහා ස/ 

ෙදකක කාලයB ඉ�ලා Leනවා. 
 
.ශ්නය ම7 fනක> ඉf�පG Z^මට �ෙයEග කරන ල>. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 
Iශ්න අංක 6-1504/'17 -(2), ග� වා�ෙXව නානායBකාර 

මහතා - [සභා ග�භය �ළ නැත.] 

Iශ්න අංක 7-1508/'17 -(2), ග� උදය Iභා: ග�ම�	ල 

මහතා - [සභා ග�භය �ළ නැත.] 

 

වැrයාෙ= ත#ජනයට ල)ව ඇ  |ා}ය  පාසU : 
�ස්තර  �ட�ப�� அ	
��த����ளாகி��ள கிராம� பாடசாைலக�: விபர� 

RURAL SCHOOLS FACING THREAT OF CLOSURE:  DETAILS  

 
1625/’17 

8.  ග� ෙහ~ෂා- �තානෙ" මහතා      (மா��மி� ேஹசா� விதானேக) 
     (The Hon. Heshan Withanage) 

අධHාපන අමාතH�මාෙග� ඇw Iශ්නය - (1): 

(අ) (i) V ලංකාෙF පාස� පXධ/ය �ළ ජනÎය පාස� 
සඳහා �ෂHය� ඇ�ළ: ;.මට උ:සාහ ;.ම 
ම�� 1ාzය පාස� <ශාල IමාණයB වැ�යාෙ� 
ත�ජනයට ලB ! ඇ/ බව 	Mග�ෙ�ද; 

 (ii) �ෂHය� 50ට අbෙව� Leන පාස� සංඛHාව 
ෙක=පමණද; 

 (iii) ඉහත (ii) ¿ සඳහ� සංඛHාව, එB එB Nස«්Bකය 
අiව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙක=පමණද;  

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද?  

(ආ) (i) ර:නÀර Nස«්Bකෙ2, ඇÇ�	eය අධHාපන 
කලාපෙ2, ෙග=ඩකෙවල ෙක=�ඨාසය �ළ 	¿e 
ෙක��	eය <දHාලය දැනට වසා දමා ඇ/ බව 
ද�ෙ�ද; 

 (ii)  ෙමම පාසල වසා දැzම 	Mබඳව, පළා: අධHාපන 
ෙදපා�තෙ���ව ෙහ� අදාළ ආයතන දැiව: 
කර ෙන=මැ/ බව 	Mග�ෙ�ද; 

 (iii) එෙසr න�, තම අÏමතය පKN පාසල වසා දමා එ¿ 
/� භා4ඩ ද ¿�මෙ: ෙබදාSම ස�බ�ධෙය� 
<{හ�ප/වරයා ඇ�¨ ෙක=�ඨාස සහ කලාප 
අධHාපන අධHBෂවරය� වග;ව v� බව 
	Mග�ෙ�ද; 

 (iv)  ෙ� ස�බ�ධෙය� ගi ලබන ඉNK 	යවර 
කවෙ�ද; 

  ය�න: එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද?  

(ඇ) ෙන= එෙසr න�, ඒ ම�ද?  க�வி அைம	சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) இல�ைக� பாடசாைல �ைறைமயி�� பிரசி�தி ெப!ற பாடசாைலக"�#�  பி�ைள கைள	 ேச%�க �ய!சி�பத&'ல( அதிக அளவிலான கிராம� பாடசாைலக� 'ட�ப)( அ	*+�த,�# உ�ளாகி.�ளெத&பைத ஏ!+�ெகா�வாரா எ&பைத.(;  (ii) ஐ(ப2 மாணவ, மாணவிக"�#� #ைறவாக 5�ள பாடசாைலகளி& எ6ணி�ைக யாெத& பைத.(; 
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පා��ෙ���ව  (iii) ேமேல (ii) இ� #றி�பி�)�ள எ6ணி�ைக, மாவ�ட வாாியாக� தனி�தனியாக எ8வள ெவ&பைத.(;  அவ% இ	சைப�# அறிவி�பாரா? (ஆ) (i) இர�தின:ாி மாவ�ட�தி&, எ(பி;�பி�<ய க�வி வைலய�தி� ெகாடகெவல ேகா�ட�தி� அைம=2�ள ேகா(பி�< வி�தியாலய( த!ேபா2 'ட�ப�)�ளைத அறிவாரா எ&பைத.(; 
 (ii) ேம!ப< பாடசாைல 'ட�ப)த� ெதாட%பாக மாகாண க�வி� திைண�கள( அ�ல2 ெதாட%:ைடய நி+வன�க� விழி�:ண% @�ட�படவி�ைல எ&பைத ஏ!+� ெகா�வாரா எ&பைத.(;  (iii) ஆெமனி�, த&னி	ைச�ப< பாடசாைலைய '<வி�) அதி;A=த ெபாA�கைள.( தா&ேதா&றி�தனமாக� பகி%=தளி�தைம ெதாட%பாக� பாடசாைல அதிப% உ�பட ேகா�ட ம!+( வலய� க�வி� பணி�பாள%க� ெபா+�:�Bற ேவ6)ெம&பைத ஏ!+� ெகா�வாரா எ&பைத.(;  (iv) இ2 ெதாட%பாக எ)�க�ப)( எதி%கால நடவ<�ைக யாெத&பைத.(;  அவ% இ	சைப�# அறிவி�பாரா? (இ) இ&ேற�, ஏ&? 
 

asked the  Minister of Education: 

(a) Will he inform this House- 

 (i)  a large number of rural schools have faced 
the threat of closure as a result of the efforts 
taken to admit students to the popular 
schools within the school system in Sri 
Lanka; 

 (ii) the number of schools that have less than 50 
students; and 

 (iii) the number mentioned in (ii) above in 
respect of each district separately? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether he is aware that the Kompitiya 
Vidyalaya in Godakawela Zone in 
Ambilipitiya Education Zone in the District 
of Rathnapura has been closed by now; 

 (ii) the Provincial Education Department  or 
other relevant institutions have not been 
informed of the closure of this school; 

 (iii) if so,  whether he admits that the principal, 
the Zonal and Divisional Directors of 
Education are responsible for the closure of 
the school and distribution of the goods that  
belong to the school at their discretion; and 
the steps that will be taken in this regard? 

(c) If not, why? 

ග� අZල �රාq කා�යවස= මහතා (අධeාපන 
අමාතe7මා) (மா��மி� அ'கில விராO காாியவச� - க�வி அைம�ச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 

ග� කථානායක�ම', එම Iශ්නයට 	M�ර ෙමෙසr�. 
 

(අ)  (i)   නැත.  

  ජනÎය පාස� සඳහා වන ඉ�uම එB ෙහr�වB 
වන අතර, තව: ආiෂංÑක ක�? 
ෙබ=ෙහ�මයB 1ාzය පාස� වැ� යෑමට ෙහr� ! 
ඇත.  

  ඒ අiව, 

• 1ාzය පාස�වල පව/න <ෙශrෂඥතාෙව� 
v: �� ¿ඟය 

• ෙභW/ක පහ�ක� Iමාණව: ෙන=!ම 

• 1ාzය IෙXශවල Lට නගරයට යා හැ; පKN 
පKවහන රටාව Nv? !ම 

• යන ක�? ද ෙ� සඳහා ෙහr� ! ඇත. 

 (ii)   1,455;. 

 (iii)    
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[ග� ෙහrෂා� <තානෙ� මහතා] 

  fස්�)කය පාසU සංඛeාව 

1 ෙක=ළඹ 15 

2 ග�පහ 19 

3 ක¨තර 41 

4 මහiවර 93 

5 මාතෙ� 63 

6 iවරඑMය 75 

7 ගා�ල 46 

8 හ�බ�ෙත=ට 31 

9 මාතර 56 

10 යාපනය 84 

11 ;�ෙන=�´ය 16 

12 ම�නාරම 45 

13 Qල/F 28 

14 වF'යාව 68 

15 අ�පාර 48 

16 මඩකලÀව 54 

17 «9ණාමලය 36 

18 9�ණෑගල 112 

19 À:තලම 19 

20 අiරාධÀරය 96 

21 ෙප=ෙළ=�න�ව 22 

22 බ{�ල 108 

23 ෙම=ණරාගල 45 

24 කෑග�ල 119 

25 ර:නÀර 116 
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(ආ)  (i)   ෙමම පාසල වසා දමා නැත. ඉෙගi� ඉගැ�!� 
|යාව�ය සඳහා පාසෙ� L�� ෙන=මැ/ !ම මත 
අ|ය ත::වෙ2 පව�. 

 (ii)   ෙමම පාසල වසා දමා නැත. පාසෙ� අවසානයට 
Le L�� 04ෙදනා (2015.01.30 Nනට) 
ෙදමා	ය� <L� පාස�� ඉව: කර ගැ~ම මත 
එNන Lට L�� ෙන=මැ/ !ම මත පාසල අ|ය ! 
ඇත. ඉ� අන��ව අවස� වරට Le ��වKය ද 
ආස�න පාසලB ෙවත සථ්ාන මා� කර ඇ/ 
අතර, පාසෙ� පැවැ/ බb බා¿රාNෙය¿ වග�ම 
<{හ�ප/ ෙවත ඇ/ 'සා, 'L පKN ඒවා ෙවන: 
පාසලB ෙවත භාර Sෙම� ප�ව <{හ�ප/වරයා 
ද 2016.04.22 Nන ෙවන: පාසලB ෙවත සථ්ාන 
මා� කර යවා ඇත. 

*  අවස� වසර 05 �ළ Le L�� සංඛHාව 	Mබඳ ෙත=ර�� පහත 
පKN ෙF.   

  

 (iii)  නැත. 

  L�� ෙන=මැ/ !ම 'සා අ|ය ත::වෙ2 /� 
පාසෙ� පැව/ බb බා¿රාNය ෙවන: පාසලB 
ෙවත <�ම:ව භාරෙදන ෙතB වසරකට ආස�න 
කාලයB පාසෙ� <{හ�ප/වරයා සථ්ාන මා� 
කර ෙන=මැත. Iාෙය�Ñකව අ|ය පාසලක 
'ලධාKය9 NÑ� Nගටම රාජකාKෙ2 ෙයද!ම 
i�{� බැ<� බb බා¿රාNය ස�බ�ධව 
|යාමා�ග ගැ~ෙම� අන��ව <{හ�ප/වරයා 
සථ්ානමා� කර ඇත.  

  (iv)  ඔF. 

  ෙමම පාසල වසා දැzමB L{කර ෙන=මැත. 
IෙXශෙ2 පව:නා {ෂක්රතාවය 'සා ෙමම 
පාසලට ළQ� ඇ�ළ: !ම cමෙය� නතර ! 
ඇත. අවසානයට Le  L�� ෙදමා	ය� <L� 
පාස�� ඉව: කරගැ~ම 'සා පාසල අÔය ! 
ඇ/ අතර, නැවත L�� ඇ�ළ: ;.මට 
ඉ��මB ඇ/ pවෙහ=: අවශH මානව හා 
ෙභW/ක ස�ප: ලබා S ෙමම පාසල නැවත සÔය 
;.මට හැ;යාව පව�. 

(ඇ) අදාළ ෙන=ෙF. 

ග� ම���මා, ඇ:ත වශෙය�ම 2015S තම� ෙ� ත::වය 

ඇ/ෙවලා /ෙබ�ෙ�. හැබැ�, දැ� අ	 අiගමනය කරන 

|යාමා�ගය වන, "ළඟම පාසල - ෙහ=ඳම පාසල" වHාපෘ/ය 

යටෙ: පළQවන වසරට ළQ� ඇ�ළ: ;.ෙ�S  40  Iමාණය 

දැ� 35 දBවා අb ෙවE� යනවා. ඒ වාෙ�ම අu/� ප�/ ඇ/ 

කර�න ෙද�ෙ� නැහැ, වÕහ කE)ෙF අiමැ/ය නැ/ව. ඒ 

'සා දැ� ත::වය ෙවනස් ෙFෙගන� ය�ෙ�.  පාස� 

10,000� පාස� 9,000කට පහ�ක� Sලා /ෙබනවා. ෙම=කද, 

හැම පාසලකම ත::වය ඉහළට ෙගෙන�න ඕනෑ 'සා. ඒ 'සා 

ෙ� ත::වය දැ� ෙවනස් ෙවE� ය�ෙ�. පරණ ආÀ ෙXව� 

eක තම� තවම ෙ� <�යට |යා:මක ව�ෙ�.  
 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ග� ම���මා අ�� Iශ්න අහනවාද? 
 

ග� බ-wල ලාU බ	ඩා�ෙග_ඩ මහතා 
(மா��மி� பJ�ல லா� ப�டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

ග� ම���මාෙ� අවසරය ඇ/ව ග� අධHාපන 

ඇම/�මාෙග� මා එක අ�� Iශ්නයB අහනවා, ග� 

කථානායක�ම'.  
 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ=ඳ�. 
 

ග� බ-wල ලාU බ	ඩා�ෙග_ඩ මහතා 
(மா��மி� பJ�ல லா� ப�டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

ෙමම පාසල වසා දමා ඒ ෙග=ඩනැ�� �ළ ෙක=R ෙම�ලB 

පව:වාෙගන ය�න <{හ�ප/වරයා අවසර {�නා ;යා 

දැනග�න ලැg /ෙබනවා. එවැ' ත::වයB 	Mබඳව ඔබ�මා 

ද�නවාද? එෙහම අවසරSමB කරලා /ෙබනවා න�, 

<{හ�ප/වරයා ස�බ�ධෙය� ග�නා |යාමා�ගය 9මBද 

;යා දැනග�න කැමැ/�.  

 
ග� අZල �රාq කා�යවස= මහතා (மா��மி� அ'கில விராO காாியவச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ග� කථානායක�ම',  ෙකෙසrව: එෙහම ෙව�න බැහැ. 

ෙම=කද, පළා: පාස�වල: ඉඩ� අ�/ය /ෙබ�ෙ� ෙ�Öය 

අමාතHාංශයට. අ	 එවැ' ;Lම අiමැ/යB සඳහා ෙය=Q ෙවලා 

නැහැ.  
 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

තව අ�� Iශ්න /ෙබනවාද? ෙදවන අ�� Iශ්නය අහ�න. 
 

ග� බ-wල ලාU බ	ඩා�ෙග_ඩ මහතා 
(மா��மி� பJ�ல லா� ப�டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

<{හ�ප/වරයා �	යB '9: කරලා /ෙබනවා ;යන 

කාරණය ග� ම���මා සඳහ� කළා.  
 

ග� අZල �රාq කා�යවස= මහතා 
(மா��மி� அ'கில விராO காாியவச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ග� කථානායක�ම', <{හ�ප/වරයාට එෙහම �	 '9: 

කරලා ෙපWXග�ක ආයතනයකට පාසල ෙද�න À¨ව�කමB 

නැහැ. 

ඕනෑ න� මට ඒ ගැන තව{රට: වා�තාවB කැඳව�න 

À¨ව�. ;Lම පාසලB එෙහම Sෙ� cමෙFදයB නැහැ, ග� 

කථානායක�ම'.  
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ව#ෂය Y�- සංඛeාව එක7ව 

  1 
ෙ�~�

ය 

2 
ෙ�~�ය 

3 
ෙ�~�ය 

4 
ෙ�~�ය 

5 
ෙ�~�ය 

  

2011 1 1 0 0 0 2 

2012 3 1 1 0 0 5 

2013 0 3 1 1 0 5 

2014 0 0 3 1 1 5 

2015/01/

30  

Nන වන 

<ට 

0 0 0 3 1 4 
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ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

Iශ්න අංක 9-1631/'17-(2), ග� අ#: මා�න}ෙප�ම මහතා

-[සභා ග�භය �ළ නැත.] 

Iශ්න අංක 10-1728/'17-(1), ග� �ම� ර:නායක මහතා-
[සභා ග�භය �ළ නැත.] 

Iශ්න අංක 11-1744/'17-(1), ග� <#ත ෙහrර: මහතා-[සභා 
ග�භය �ළ නැත.] 
 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

Iශ්න අංක 12-1752/'17-(1), ග� ල� ජයව�ධන මහතා. 
 

ග� ල� ජයව#ධන මහතා 
(மா��மி� ல'கி ஜயவ�தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ග� කථානායක�ම', මා එම Iශ්නය අහනවා. 
 

ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ග� කථානායක�ම', Iවාහන හා L<� �ව� ෙසrවා 

අමාතH�මා ෙවiෙව� මා එම Iශ්නයට 	M�ර Sම සඳහා මාසයක  
කාලයB ඉ�ලා Leනවා. 

 

.ශ්නය ම7 fනක> ඉf�පG Z^මට �ෙයEග කරන ල>. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

Iශ්න අංක 13-1778/'17-(1), ග� අෙශ�ක Îය�ත මහතා-
[සභා ග�භය �ළ නැත.] 

Iශ්න අංක 14-1811/'17-(1), ග� කනක ෙහrර: මහතා-[සභා 
ග�භය �ළ නැත.] 

ෙදවන වටය. 

Iශ්න අංක 1-1187/'16-(2), ග� පXම උදයශා�ත 

�ණෙසrකර මහතා. 
 

ග� බ-wල xණව#ධන මහතා (மா��மி� பJ�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ග� කථානායක�ම', ග� පXම උදයශා�ත �ණෙසrකර 

මහතා ෙවiෙව� මා එම Iශ්නය අහනවා. 
 

ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම', කෘ©ක�ම අමාතH�මා ෙවiෙව� මා 

එම Iශ්නයට 	M�ර Sම සඳහා ස/ ෙදකක  කාලයB ඉ�ලා 

Leනවා. 
 

.ශ්නය ම7 fනක> ඉf�පG Z^මට �ෙයEග කරන ල>. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 
 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

Iශ්න අංක 4-1743/'16-(2), ග� චE�ද <ෙ\LK මහතා-[සභා 
ග�භය �ළ නැත.]  

Iශ්නය අහනවාද, ආ4b පBෂෙය�? අහ�ෙ� නැහැ.  

Iශ්න අංක 6-1504/'17-(2), ග� වා�ෙXව නානායBකාර 

මහතා. 

 
ග� බ-wල xණව#ධන මහතා (மா��மி� பJ�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ග� කථානායක�ම', ග� වා�ෙXව නානායBකාර මහතා 

ෙවiෙව� මා එම Iශ්නය අහනවා. 

 
ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම', කෘ©ක�ම අමාතH�මා ෙවiෙව� මා 

එම Iශ්නයට 	M�ර Sම සඳහා ස/ ෙදකක කාලයB ඉ�ලා 

Leනවා. 
 
.ශ්නය ම7 fනක> ඉf�පG Z^මට �ෙයEග කරන ල>. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

Iශ්න අංක 7-1508/'17-(2), ග� උදය Iභා: ග�ම�	ල 

මහතා. 

 

ග� බ-wල xණව#ධන මහතා (மா��மி� பJ�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ග� කථානායක�ම', ග� උදය Iභා: ග�ම�	ල මහතා 

ෙවiෙව� මා එම Iශ්නය අහනවා. 

 

ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම', අ1ාමාතH�මා සහ ජා/ක I/ප:/ 

හා ආ�±ක කටv� අමාතH�මා ෙවiෙව� මා එම Iශ්නයට 

	M�ර Sම සඳහා ස/ ෙදකක  කාලයB ඉ�ලා Leනවා. 

 
.ශ්නය ම7 fනක> ඉf�පG Z^මට �ෙයEග කරන ල>. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 
 

 

�න#ජන�ය බලශ)  .ව#ධනය : ආYයා< 
සංව#ධන බැං] ණය/.දාන ���பி�க�த�க ச�தியி  ேம�பா� : ஆசிய அபிவி#�தி வ$கியிடமி#%தான ெகாைட/கட  

PROMOTION OF RENEWABLE ENERGY: GRANTS/LOANS 
FROM ASIAN DEVELOPMENT BANK 

 

9.  ග� ල� ජයව#ධන මහතා (ග� අsG මා-නpෙප�ම 
මහතා ෙව<වට)   (மா��மி� ல'கி ஜயவ�தன - மா��மி� அஜி� மா�ன�ெப8ம சா�பாக ) 

  (The Hon. Lucky Jayawardana on behalf of the Hon. Ajith 
Mannapperuma)  

<{�බල හා Àන�ජන~ය බලශB/ අමාතH�මාෙග� ඇw 

Iශ්නය- (2): 

(අ) (i) Àන�ජන~ය බලශB/ Iව�ධනය ;.ම සඳහා 

69 70 



2018 ජනවාK  23  

ආLයාi සංව�ධන බැං9ෙව� ෙමෙතB ලැg 
ඇ/ ස���ණ Iදානය� සහ ණය Iමාණය�  
ෙක=පමණද; 

 (ii) එම එB එB ණය/Iදාන ලැT? ව�ෂය සහ 
Iමාණය ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ�ද; 

 (iii) එම එB එB ණය/Iදාන ම�� Àන�ජන~ය 
බලශB/ Iව�ධනය සඳහා ලබාS ඇ/ දායක:වය 
	Mබඳ සෑÊමකට ප:ව�ෙ�ද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන¿ද? 

(ආ) ෙන= එෙසr න�, ඒ ම�ද?  
 மி&வ, ம!+( :2�பி�க�த�க ச�தி அைம	சைர� ேக�ட வினா: (அ ) (i) :2�பி�க�த�க ச�தியிைன ேம(ப)�2வத!# ஆசிய அபிவிA�தி வ�கியிடமிA=2 இ!ைற வைர கிைட�2�ள ெமா�த ெகாைடக� ம!+( கட&களி& அள5 எ8வளெவ&பைத.(;  (ii) ேம!ப< ஒ8ெவாA ெகாைட/கட& கிைட�க� ெப!ற ஆ6) ம!+( அள5 ெவ8ேவறாக யாெத&பைத.(;  (iii) ேம!ப< ஒ8ெவாA ெகாைட/கட& 'லமாக :2�பி�க�த�க ச�தி ேம(பா�)�காக வழ�க�ப�)�ள ப�களி�:� ப!றி�  திA�தி யைடகி&றாரா எ&பைத.(;  அவ% இ	சைப�# அறிவி�பாரா? (ஆ) இ&ேற�, ஏ&? 
 
asked the Minister of Power and Renewable  Energy: 

(a) Will he inform this House- 

 (i) the total grants and loans received hitherto 
from the Asian Development Bank for the 
promotion of renewable energy; 

 (ii) separately, the year in which each such 
grant/loan was received and the amount so 
received; and 

 (iii) whether he is satisfied with the contribution 
made by each such loan/ grant for the 
promotion of renewable energy?  

(b) If not, why?   

 

ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම', <{�බල හා Àන�ජන~ය බලශB/ 

අමාතH�මා ෙවiෙව� මා එම Iශ්නයට 	M�ර සභාගත* 
කරනවා. 

 
* සභාෙ=සය මත තබන ලද 567ර: * சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ)  (i)   Àන�ජන~ය බලශB/ Iව�ධනය ;.ම සඳහා ආLයාi 
සංව�ධන බැං9ෙව� ෙමෙතB ලැg ඇ/, 

  ස���ණ ණය Iමාණය- ඇෙමKකාi ෙඩ=ල� E�යන 
394.1;. 

  ස���ණ Iදානය� Iමාණය- ඇෙමKකාi ෙඩ=ල� 
E�යන 4.7;. 

 (ii)    එම එB එB ණය ලැT? ව�ෂය සහ Iමාණය ෙව� ෙව� 
වශෙය� ඇQ?ම 1¿* සඳහ� කර ඇත. 

 (iii)  එම එB එB ණය/ Iදාන මÑ� Àන�ජන~ය බලශB/ 
Iව�ධනය සඳහා ලබා S ඇ/ දායක:වය 	Mබඳ සෑÊමකට 
ප:වන අතර, එම එB එB වHාපෘ/ෙ2 Iග/ය 	Mබඳ 
<සත්ර ඇQ?ම 2¿* දBවා ඇත. 

(ආ) අදාළ ෙන=ෙF. 

 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

Iශ්න අංක 10 - 1728/'17 - (1), ග� �ම� ර:නායක මහතා. 

 
ග� �හාU ගලpපG   මහතා 
(மா��மி� நிஹா� கல�ப�தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ග� කථානායක�ම', ග� �ම� ර:නායක මහතා 

ෙවiෙව� මා එම Iශ්නය අහනවා. 

 
ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම', සංව�ධන උපාය මා�ග හා 

ජාතH�තර ෙවෙළඳ අමාතH�මා ෙවiෙව� මා එම Iශ්නයට 

	M�ර Sම සඳහා ස/ ෙදකB ක� ඉ�ලනවා. 
 
.ශ්නය ම7 fනක> ඉf�පG Z^මට �ෙයEග කරන ල>. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

Iශ්න අංක 11 - 1744/'17 - (1), ග� <#ත ෙහrර: මහතා. 

 
ග� �හාU ගලpපG   මහතා 
(மா��மி� நிஹா� கல�ப�தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ග� කථානායක�ම', ග� <#ත ෙහrර: මහතා ෙවiෙව� 

මා එම Iශ්නය අහනවා. 

 
ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම', සංව�ධන උපාය මා�ග හා 

ජාතH�තර ෙවෙළඳ අමාතH�මා ෙවiෙව� මා එම Iශ්නයට 

	M�ර Sම සඳහා ස/ ෙදකB ක� ඉ�ලනවා. 
 

.ශ්නය ම7 fනක> ඉf�පG Z^මට �ෙයEග කරන ල>. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

Iශ්න අංක 13 - 1778/'17 - (1), ග� අෙශ�ක Îය�ත මහතා. 
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————————— 
*  �ස්තකාලෙn තබා ඇත. *  �னிைலய�தி	 ைவக�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 



පා��ෙ���ව 

ග� බ-wල xණව#ධන මහතා (மா��மி� பJ�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ග� කථානායක�ම', ග� අෙශ�ක Îය�ත මහතා 

ෙවiෙව� මා එම Iශ්නය අහනවා. 
 

ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� කථානායක�ම', පළා: සභා හා පළා: පාලන 

අමාතH�මා ෙවiෙව� මා එම Iශ්නයට 	M�ර Sම සඳහා ස/ 

ෙදකB ක� ඉ�ලනවා. 
 

.ශ්නය ම7 fනක> ඉf�පG Z^මට �ෙයEග කරන ල>. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
ෙදමළ මාධe x� �රpපාm: �ස්තර தமி) ெமாழி�ல ஆசிாிய+ ெவ,றிட$ க�: விபர� 

TAMIL MEDIUM TEACHER VACANCIES: DETAILS 

1811/’17 

14.ග� බ-wල xණව#ධන මහතා (ග� කනක ෙහ~රG මහතා 
ෙව<වට) (மா��மி� பJ�ல �ணவ�தன -மா��மி� கனக ேஹர� சா�பாக ) 
(The Hon. Bandula Gunawardane on behalf of the Hon. 
Kanaka Herath) 

අධHාපන අමාතH�මාෙග� ඇw Iශ්නය - (1): 

(අ) (i) V ලංකාෙF ෙදමළ මාධHෙය� ඉෙගiම ලබන 
පාස� �ෂH  සංඛHාව ෙක=පමණද; 

 (ii) ෙදමළ මාධH පාස�වල උග�වi ලබන 
��ව�� සංඛHාව ෙක=පමණද; 

 (iii) ෙ� වන<ට පාස�වල පව/න ෙදමළ මාධH �� 
Àර}පාb සංඛHාව ෙක=පමණද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? 

(ආ) (i) ෙදමළ මාධHෙය� අ.ෙප=.ස. (උසස ්ෙපළ) සම: 
ÀXගලය�ට ÀR?වB ලබා S ෙදමළ මාධH 
��ව�� ෙලස බඳවා ගැ~මට |යා 
ෙන=කර�ෙ� ම�ද; 

 (ii) දැනට V ලංකාෙF පව/න ෙදමළ මාධH �� 
Àර}පාb ස���ණ ;.ම සඳහා <ෙදස ්
රටව�ව�� ��ව�� ෙග�!මට සැල��කර 
/ෙjද; 

 (iii) එෙසr න�, එම�� ෙදමළ මාධHෙය� උසස ්
අධHාපනය ලැ� ÀරවැLය�ට අසාධාරණයB 
L{වන බව 	Mග�ෙ�ද;  

 ය�න: එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද?  

(ඇ) ෙන= එෙසr න�, ඒ ම�ද? 
 க�வி அைம	சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) இல�ைகயி� தமிF ெமாழி 'ல( க�வி க!#( மாணவ%களி& எ6ணி�ைக யா2? எ&பைத.(;   (ii) தமிF ெமாழி 'ல� பாடசாைலகளி� க!பி�#( ஆசிாிய%களி& எ6ணி�ைக யா2? எ&பைத.(;   (iii) இ&றளவி� பாடசாைலகளி� காண�ப)( தமிF ெமாழி'ல ஆசிாிய% ெவ!றிட�களி& எ6ணி�ைக யா2 எ&பைத.(; 

 அவ% இ	சைபயி� அறிவி�பாரா? (ஆ) (i) தமிF ெமாழி 'ல( க.ெபா.த (உய% தர() சி�தியைட=தவ%க"�# பயி!சிைய வழ�கி தமிF ெமாழி'ல ஆசிாிய%களாக ஆ�ேச%�:	 ெசIய நடவ<�ைக எ)�காதிA�ப2 ஏ&? எ&பைத.(:  (ii) இ&றளவி� இல�ைகயி,�ள தமிF ெமாழி'ல பாடசாைலகளி� நில5( ஆசிாிய% ெவ! றிட�கைள நிர�:வத!# ெவளிநா)களி;A=2 ஆசிாிய% கைள அைழ� 2வர தி�டமிட�ப�)�ளதா? எ&பைத.(;   (iii) ஆெமனி&, அதJடாக� தமிF ெமாழி'ல( உய%க�வி க!ற பிரைசக"�# அநீதி ஏ!ப)( எ&பைத ஏ!+�ெகா�வாரா எ&பைத.(;  அவ% இ	சைபயி� அறிவி�பாரா?  (இ) இ&ேற�, ஏ&? 
 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of students studying in the 
Tamil medium schools in Sri Lanka; 

 (ii) the number of teachers teaching at Tamil 
medium schools; and 

 (iii) the number of vacancies for Tamil medium 
teachers presently existing at schools?  

(b) Will he also inform this House - 

 (i) as to why action is not taken to give a 
training to those who have passed the 
G.C.E. (A/L) Examination in the Tamil 
medium and recruit them as Tamil medium 
teachers; 

 (ii) whether it has been planned to bring 
teachers from foreign countries in order to 
fill the vacancies currently existing in Sri 
Lanka for Tamil medium teachers; and   

 (iii) if so, whether he would admit that such 
action causes a great injustice for those who 
have completed higher studies in the Tamil 
medium? 

(c) If not, why? 

 
ග� අZල �රාq කා�යවස= මහතා (மா��மி� அ'கில விராO காாியவச�) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ග� කථානායක�ම', එම Iශන්යට 	M�ර මා සභාගත* 
කරනවා. 

 
* සභාෙ=සය මත තබන ලද 567ර: * சபா�ட�தி	 ைவக�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) 1,044,806;. (දසලBෂ හතMසහ්තරදහස ්අටLය හය;.) 

 (ii) 65,024;. (හැටප�දහස ්<Lහතර;.) 

 (iii) 11,424;. (එක ෙ◌◌ාෙළ=සද්හස ්හාරLය <Lහතර;.) 

(ආ) (i) 2017.07.12 Nනට ව� ආßත ෙදමළ මාධH පාස� සඳහා 
�� සහායක ප:!� 2,804B ලබා S ඇත. 
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  තවද, ජා/ක හා පළා: පාස�වල පව/න Àර}පාb සඳහා 
අ.ෙප=.ස. (උසස ් ෙපළ) සම�� V.ලං.�.ෙසr. 3 - 11 
ෙsr�යට හා º}ෙල�මාධාK� V.ලං.�.ෙසr. 3 - 11 ඇ 
ෙsr�යට බඳවා ගැ~මට 'යEතය. 

  ඒ අiව ෙදමළ මාධHෙය� අ.ෙප=.ස. (උසස ්ෙපළ) සම: 
ÀXගලය�ට ද �� ප:!� ලබා ගැ~මට අවසථ්ාව ලැෙj. 

 (ii) නැත. 

 (iii) අදාළ ෙන=ෙF. 

(ඇ) අදාළ ෙන=ෙF. 

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

zළඟට, ස්ථාවර 'ෙය�ග 23 (2) යටෙ: ෙපWXග�ක දැi� 

Sෙම� ඇw Iශ්නය.  

ග� අiර 9මාර Nසානායක මහතා. 

 
ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� කථානායක�ම', ස්ථාවර 'ෙය�ග 23 (2) යටෙ: ෙ� 

Iකාශය ;.මට අවස්ථාව ලබා Sම 	Mබඳව ඔබ�මාට 

ෙබෙහ<�ම ස්�/ව�ත වනවා.  

ෙමයට 	M�� ලබා ෙද�ෙ� කpද ද�ෙ� නැහැ? 

 
ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Iශ්නය <මසා /ෙබ�ෙ� 9මන අමාතHවරයාෙග�ද? 

 
ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

අගමැ/�මාෙග� <මසා /ෙබ�ෙ�. 

 
ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අද 	M�� ෙද�ෙ� නැහැ. යථා කාලෙ2S 	M�� ෙද�න�. 

 
ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔබ�මා ෙමම Iශ්නයට 	M�ර ෙහටව: ෙදනවා න�  මා 

ස�) වනවා. ඒ ෙම=කද ද�නවාද? ෙම¿ ඇ/ එක ක�ණB මට 

අ/ශ�� වැදග:. දැ�මම 	M�රB නැ:න�-  

 
ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� ම���ම', ඒ ෙම=කBද? 

 
ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ETIF ආයතනය 	Mබඳව. ෙහටව: 	M�රB ලබා ෙදනවා 

න� Iශ්නයB නැහැ. නැ:න� වැඩB නැහැ. ග� 

කථානායක�ම', අශ්වයා පැන Ñයාට පස්ෙසr ඉස්තාලය වහලා 

වැඩB නැහැ ෙ�. 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ග� සභානායක�ම', ෙහට 	M�� ලබා ෙද�න À¨ව� 

ෙව�ද? 

 
ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අමාතHාංශය ෙම=කBද? 

 
ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

අගමැ/�මාෙ�. මහ බැං9වට ස�බ�ධ�.  

 
ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Does it come under  the Ministry of National Policies 

and Economic Affairs? 
 
ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

මහ බැං9වට - Central Bank - ස�බ�ධ�. 

ග� සභානායක�ම', මම Iශ්නය ඉNKප: කර�න�. ඊට 

පස්ෙසr අ	 කථා කරQ. [බාධා ;.මB] 

 
ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 ඒවාට අ	 උ:තර ෙද�න�. Iශන්යB නැහැ. 

 
ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

බැ8�කරය  ගැන ෙන=ෙව�. ඒක ෙවනම සාක�ඡා කරQ.  

 
ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අ	: දැ� ඒ ගැන  අහෙගන ඉඳලා ඉෙගනෙගන /ෙබ�ෙ�. 

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

අ	 ෙ� කාරණයට යQ. ග� සභානායක�ම', ෙ� Iශ්නය 

ස�බ�ධ  ත::වය ෙම=කBද? 

 
ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� කථානායක�ම', ෙම�මා ;යනවා ඉNKප: කර�ෙ� 

මහ බැං9ව ස�බ�ධ Iශ්නයB ;යලා. 

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

නැහැ, ෙ� Iශ්නය මහ බැං9වට ස�බ�ධ Iශ්නයB 

ෙන=ෙව�. 
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ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම ;FෙF, Central Bank එක ගැන අපට: දැ� ෙහ=ඳට 

පළÀ�Xද /ෙබනවා ;යලා�.  
 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ග� සභානායක�ම', ෙහට 	M�රB ලබා ෙද�න ඔබ�මාට 

À¨ව� ෙව�ද? 
 

ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I will - 

 

ෙප89ග:කව දැ<= >ෙම- ඇA .ශ්නය 
தனி அறிவி�த	 
ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

Pලe ආයතන h�ණ >  ෙබන අ#Bදය   நிதி நி�வன$க� எதி+ேநா��� ெந#�க0   
CRISIS FACED BY FINANCE COMPANIES  

 
ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� කථානායක�ම', ලංකාෙF OලH ආයතනවල පව/න 

අ�Tදය 	Mබඳව ජනතාව �ළ ම�ව ඇ/ ගැටu 	Mබඳව ෙමම 

සභාෙF අවධානය ෙය=Q කරi කැමැ:ෙතE. 

ලංකාෙF මෑත කා�නව OලH ආයතනවල �ඳ වැÈ� 

ගණනාවB L{ෙවE� පව/නවා. ෙ� ත::වය ෙහr�ෙව� ෙ� 

ආයතනවල Qද� තැ�ප: කළ <ශාල 	KසB අසරණභාවයට 

ප: ! ඇ/ අතර, තව: <ශාල 	KසB තම�ෙ� Qද�වලට 9මB 

L{ෙFද ය�න 	Mබඳව බරපතළ අ<'ශ්´තභාවය;� 

ප�ෙවනවා. <ෙශrෂෙය� ෙමම OලH ආයතන මහ බැං9ෙF 

අ¢Bෂණය යටෙ: පැවැ/ ඒවා pවද, ඒවා �ඳ වැÈම නතර ! 

නැහැ.  

මහ බැං9ව යටෙ: තම� එම ආයතන /ෙබ�ෙ�. මම ¿තන 

<�යට ප� Ñය කාලෙ2 මහ බැං9වට ෙවන: රාජකාK ෙග=ඩB 

/T? 'සා ෙව�න ඇ/, ෙ�වා ගැන අවධානය ෙය=Q කරලා 

නැ:ෙ:.  

2002 වසෙ�S IQඛ ඉ/K;.� සහ සංව�ධන බැං9ව කඩා 

වැÈම මෑත කා�නව ෙමවැ' Iධාන ආයතනවල �ඳ වැÈෙ� 

ආර�භය සටහ� කළා. 2008 වසෙ� 'සB</' ප�නෙ2 ãට 

OලH ජාවාර� �ඳ වැÈෙම� අන��ව 2009 වසෙ�S ෙග��ඩ� 

� ආයතනෙය� ආර�භ ! �	ය� ��යන 25ට වැº තැ�ප� 

/� ෙස��ෙක� සOහ වHාපාරයද �ඳ වැ)ණා. 

ෙස��ෙක� සOහ වHාපාරය කඩා වැෙටXS ඊට අය: 

äනෑ�ස් ඇ�¹ ගැර�e  OලH සමාගම ද අ|ය ත::වයට ප: 

pණා. ඒ ෙහr�ෙව� ෙමම සමාගෙ� තැ�ප:ක�ව�ෙ� 

තැ�ප� Qද� ලබා ගැ~මට ෙන=හැ; ! <ශාල අසධාරණයB L{ 

pණා. V ලංකා මහ බැං9ව <L� äනෑ�ස් ඇ�¹ ගැර�e  

සමාගෙ� කළමනාකරණ කටv� පළQව  ම�ච��  බැං9ව 

ෙවතට:, අන��ව  v'ය� බැං9ව ෙවතට: පවරi ලැTවා. 

v'ය�  බැං9ව <L�  äනෑ�ස් ඇ�¹ ගැර�e සමාගෙ� 

අ�/ය පවරා ග�නා ලද අතර,  v'ය� බැං9ෙF අiබX�ත 

සමාගමB ෙලස å.g. äනෑ�ස් ෙක=�පැ' �Eට¹ යiෙව� 

සමාගමB ස්ථා	ත කළා. මහ බැං9ෙF උපෙදස් අiව එම නව 

සමාගෙ� ෙක=ටස් ක��  äනෑ�ස් ඇ�¹ ගැර�e  සමාගෙ� 

තැ�ප:ක�ව�ට ලබා ෙදන බවට åඅg äනෑ�ස් සමාගම 

ෙප=ෙර=�{ pණා. එෙහ: ෙ� වන <ට වසර පහක කාලයB ගත 

pණද, එම ආයතනය මහ බැං9ෙF උපෙදස් අiව කටv� ;.මට 

අසම:ව /ෙබනවා. 

ග� කථානායක�ම', <ෙශrෂෙය�ම තැ�ප:ක�ව� 

72ෙදෙදෙන9ට ආස�න 	KසB- 

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ග� ම���ම', ඒවා ෙ� Iශ්නෙ2 �යැ<ලා නැහැ. 

 
ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒ 'සා තම� ඔබ�මා අමතා මම ඒ ගැන ;ය�න හැ{ෙF. 

72ෙදෙනB පමණ Eය Ñ¿�ලා /ෙබනවා, ග� 

කථානායක�ම'. 

1.  අදාළ තැ�ප:ක�ව�ට ෙ� වන <ට වසර 10B Àරා 

තැ�ප� Qද� ෙහ� ෙප=� Qද� ෙන=ලැT? බව ද�ෙ�ද? දැ� 

වසර දහයB ගත ෙවලා /ෙබනවා. තැ�ප� Qදu: නැහැ, ෙප=� 

Qදu: නැහැ.  

2.  ඔp�ෙ� තැ�ප� Qද� සහ ෙප=� Qද� ෙග!ම සඳහා 

වැඩ 	MෙවළB /ෙjද? ඒ සඳහා වන කාල රාQව කවෙ�ද? 

2013 වසෙ�S V ලංකා මහ බැං9ෙF බලප`ලාÏ OලH 

සමාගමB ෙලස පැවැ/ �අ�එෆ්එ�  - CIFL - බැං9ව වසා දැzම 

'සා එ¿ 4,000ට වැº තැ�ප:ක�ව�ට බරපතළ අ�Tදයකට 

QRණ පෑමට L{ pණා. ඔp�ට අද වන ෙතB ස�)දායක 

	M�රB ලැg නැහැ. 

1.  Iමාණෙය� 4,159B වන ඒ තැ�ප:ක�ව�ෙ� 

තැ�ප� ෙග!මට ගi ලැබ ඇ/ |යාමා�ග කවෙ�ද? 

2. ඒ සඳහා වන කාලරාQව 9මBද? 

අu:ම ෙත=ර��වලට අiව ෙමම ජනවාK මස Q� ස/ෙ2 

ඊÈඅ� äනෑ�ස් - ETIF - සහ ස්ව�ණමහ� äනෑ�©ය� ස�<සස ්

- SFSP - සමාගම  වµලතා අ�Tදයකට QRණ S ඇ/ බව 

පවසE� මහ බැං9ව <L� කළමනාකරණය පවරා ගi ලැTවා. 

ෙමම සමාග� ෙදෙක¿ තැ�ප:ක�ව� 35,300කෙ� �	ය� 

��යන 36ක QදලB තැ�ප:ව /ෙබනවා. දැනට ෙමම Qද� 

ඔpනට ආප� ලබා ගත ෙන=හැ; ෙලසට නතර කරi ලැබ 

/ෙබනවා. <ශාල 	KසB තම Qද�වලට 9මB L{ෙFද ය�න 

	Mබඳව �ය;� Leන අතරම දැº අසරණභාවයකට ප:ව 

Leනවා. ෙ� අතර ඊÈඅ� äනෑ�ස් ආයතනය යටෙ: ඇ/ ඊඒÅ 

සමාග� සOහය <ෙXµය සමාගමකට <9ණා දැzමට යන බවටද 

ෙත=ර�� ලැg /ෙබනවා. 

මා <ෙශrෂෙය�ම ෙ� Iශන්ය ස�බ�ධෙය� ග� 

අගමැ/�මාෙග� 	M�රB බලාෙප=ෙර=:� වනවා. එ�මා 

අෙනB Iශ්නවලට 	M�� ලබා ෙද�, එම Iශ්න <සඳ�ෙ� 

77 78 
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ෙක=ෙහ=මද ;යලා. නQ:, අbම තරE� ෙ�ක වළBවා ග�ෙ� 

ෙක=ෙහ=මද ;යන එකව: ග� අගමැ/�මා ෙ� පා��ෙ���වට 

;ව v�ව /ෙබනවා. 

1. ඊÈඅ� äනෑ�ස් - ETIF - සහ ස්ව�ණමහ� 

äනෑ�©ය� ස�<සස් - SFSP -  යන සමාග�වල 

තැ�ප:ක�ව� ආරBෂා ;.ම සඳහා මහ බැං9ව <L� ගi 

ලැබ ඇ/ |යාමා�ග කවෙ�ද? 

2. ඊඒÅ සමාග� සOහය  _පවා¿~ හා �ව�<{� නා�කා 

ස�ව ඇ/ මාධH ජාලය <ෙXµය සමාගමකට පැව.මට ය�ෙ�ද? 

මාධH ජාලයB <ෙXµය අ�/යකට පැවKය හැ;ද? 

මා ද�නා පKN බැහැ. එම 'සා දැ� <ෙXµය සමාගමB ෙවත 

ෙමම සOහ වHාපාරය පැව.මට කටv� කර�ෙ� Lයu කටv� 

උ�ලංඝනය කරE�. මා ද�නවා, ෙXµය සමාග� <ශාල 

IමාණයB ෙ� 	Mබඳව කැමැ:ත Iකාශ කර /ෙබන බව. එෙසr 

/�යS ඊඒÅ සමාග� සOහය _පවා¿~ හා �ව�<{� නා�කා 

ස�ව ඇ/ මාධH ජාලය <ෙXµය සමාගමකට පැව.මට ය�ෙ�ද? 

මාධH ජාලයB එෙසr <ෙXµය අ�/යකට පැවKය හැ;ද ;යලා: 

මා ග� අගමැ/�මාෙග� දැනග�න කැමැ/�. 

3. OලH Bෙෂr`ෙ2 ව�ධනය වන අ�Tදකා. ත::වය� 

පාලනය ;.ම සඳහා ආ4bවට ඇ/ වැඩ 	Mෙවළ 9මBද? 

ග� කථානායක�ම',  අගමැ/�මා අbම තරE� ෙ� 

අවස� Iශ්නවලටව: ෙහට පා��ෙ���ෙF S 	M�� ලබා 

ෙද� ;යලා අවසාන වශෙය� මා බලාෙප=ෙර=:� ෙවනවා. 

තැ�ප:ක�ව� ෙවiෙව� ෙ� ස�බ�ධෙය� සතH ත::වය 

දැන ග�න  අපට අ�/යB /ෙබනවා. ෙ� ආයතන ගණනාව 

	Mබඳව ආ4bෙF I/චාරය සහ ස්ථාවරය දැන ගැ~ම සඳහා 

අ1මාතHවරයා ෙහට Nනෙ2 ෙ� 	Mබඳව 	M�� ලබා ෙදi 

ඇතැ� මා බලාෙප=ෙර=:� වනවා. 

 
ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� කථානායක�ම', ෙම�මා äනෑ�ස් ෙක=�පැ' 

ගණනාවB ගැන අසා /ෙබනවා. මා ¿ත�ෙ� නැහැ, 

අගමැ/�මාට ෙහට ෙ� Iශ්න Lය�ලටම උ:තර ෙද�න À¨ව� 

ෙව� ;යලා. ෙම=කද, ෙස��ෙක� සමාගෙ� Lට තව: äනෑ�ස් 

ෙක=�පැ'  ගණනාවB ගැන අසා /ෙබනවා. හැබැ�, ඉ/� ෙ�ක 

අu: ෙදයB ෙන=ෙව�. ෙම=කද, zට ඉස්ෙස�ලා  ම�ක�ට�� 

ෙcº� ආයතනය ඒ කාලෙ2 බංෙක=ෙල=: p? බව ඔබ�මාට 

මතක ඇ/. කාලෙය� කාලයට äනෑ�ස් සමාග� බංෙක=ෙල=: 

වනවා. හැබැ�, ෙහ=ඳ ඒවා: /ෙබනවා. 

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ෙ� ස�බ�ධෙය� 	M�� ලබා ෙද�න À¨ව� ව�ෙ� 

කවදාද? 

 
ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� අගමැ/�මාට මා දැi� ෙද�න�. හැබැ�, ෙහට 

උ:තරයB ෙද�න බැK ෙව�. ෙම=කද, finance companies 

හතරB-පහB ගැන අසා /ෙබනවා. 

ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� කථානායක�ම', ෙම¿ මම Q�� ;යÀ finance 

companies ෙදකම S�ඝ කාලයB /ස්ෙසr පව/න, මහ බැං9ෙF 

<ශාල අවධානයB /ෙබන ඒවා. ඒවා ගැන අද pණ: උ:තර 

ෙද�න À¨ව�. එෙහම න� මහ බැං9ව ෙ� ගැන ;LවB 

ෙන=කර ඉ�නට ඕනෑ. හැබැ� ඔp� ෙ� ගැන |යා මා�ග 

ග'E� Leනවා න�, - [බාධා ;.මB] මම අවස� කරනවා,  

ග� කථානායක�ම'.  අද තැ�ප:ක�ෙවB ඒ ගැන ඇRෙව=: 

උ:තර ෙද�න À¨ව�කම /ෙබ�න ඕනෑ.  

ෙදෙව' Iශ්නය ඊට වඩා ෙවනස්. මම ම� කරන ඊඒÅ සOහ 
වHාපාරෙ2 ඊÈඅ� äනෑ�ස් සමාගම 	Mබඳව හK පැහැN�ව 
උ:තර ෙද�නට À¨ව�, ක� ය�ෙ� නැහැ. අගමැ/�මාට 
මතකෙය� ;ය�නට À¨ව�, එ�මා මාධH 	Mබඳව වැº 
උන�{වB දBවනවා න�. අෙ} රෙ� මාධH ජාලයB <ෙXµය 
සමාග�වලට පවර�නට À¨ව�ද,  එෙසr පැව.ම සඳහා කටv� 
කරනවාද? ඒ වාෙ� ඒවාට උ:තර ෙද�නට අ1ාමාතHවරයාට 
ෙගදර Ñ¿� ක�පනා කර�නට ඕනෑ නැහැ. රෙ� 
අ1ාමාතHවරයා හැeයට දැනගත v� ෙදයB.  

 

ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� කථානායක�ම', ෙම�මාෙ� අවසාන Iශ්නය 

ස්ව�ණමහ� සහ ඊÈඅ� äනෑ�ස් සමාගම 	Mබඳව�. ඒක EලS 

ග�න දැ� සාක�ඡා යනවා. ඒ බව අ	 Àව: ප:ව�� දැBකා. 

There is a foreign investor who is interested in purchasing it. 
 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

Will the Hon. Prime Minister be able to reply 
tomorrow or will you give another date? 
 

ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඇ:ත වශෙය�ම ෙ� අයට ෙ�ක කරෙගන ය�නට බැK න� 

<ෙXශ ආෙය�ජකෙයB ෙහ� ඇ<�ලා තැ�ප:ක�ව�ෙ� Qද� 

eක ෙදනවා න� ෙහ=ඳ�.  ෙම=කද, මට ලැT? ආරං´ෙ2 හැeයට 

ඊÈඅ�එෆ් එකට සහ ස්ව�ණමහ� එකට තැ�ප:ක�ව�ෙ� 

Qද� ෙගව�න ව:ක� /ෙබනවා. ඒ 'සා� ආෙය�ජකෙයB 

ඇ<�ලා ඒක ග�ෙ�.  ව:ක�  නැ:න� ග�ෙ� නැහැ ෙ�.  
 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

අගමැ/�මාට එය ෙය=Q කර�න�. එ�මා 	M�� ෙද�. 
 

ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ස්ව�ණමහ� ආයතනෙ2 Qද� තැ�ප: කළ අය අ	ව: 

හ�බ ෙව�න එනවා. "අ	 Qද� තැ�ප: කරලා /ෙබනවා, එම 

Qද� නැවත ලබා ෙද�න" ;යලා ;ය�න අ	ව: හ�බ ෙව�න 

එනවා.  
 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

අ	 ෙ�ක අගමැ/�මාට ෙය=Q කරQ. ඔබ�මා අවසාන 

වශෙය� ;ය�ෙ� ෙම=කBද? 

79 80 



පා��ෙ���ව 

ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

අගමැ/වරයා ෙ� පා��ෙ���ෙF Iකාශ කර�ෙ� එ�මාට 

ඇR? ෙXව� ෙහ� දැකÀ ෙXව� ෙන=ෙව�. එ�මා වග�ෙම� 

	M�රB ලබා ෙදනවා න� මම කැමැ/�. මාධH ජාලය�, මාධH 

ආයතනය� ස¿ත සමාගමB <ෙXµය සමාගමකට පැව.ම සඳහා 

I/පාදන /ෙබනවාද?  

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ඔබ�මා ඒ Iශ්නය ග� අගමැ/�මාට ෙය=Q කළා ෙ�. 

 
ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රජෙ2 වග�ම තම� තැ�ප:ක�ව�ට Qද� eක ලබාSම. 

ඒක ගැන ඔබ�මා <�Xධ නැහැෙ�?  

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ=ඳ�.  zළඟට, Iධාන කටv� ආර�භෙ2 S ෙය�ජනා.  

 
පනG ෙකH=පG 56ගැ-Wම 

சம��பி�க�ப�ட ச�ட
ல�க� 
BILLS PRESENTED 

 
I 

 
B9�මය ෙ9පළ (සංෙශEධන) පනG ෙකH=පත �லைம	 ெசா�� (தி#�த�) ச3ட�ல� 

IINTELLECTUAL PROPERTY (AMENDMENT) BILL 

 

"2003 අංක 36 දරන TX�මය ෙXපළ පනත සංෙශ�ධනය ;.ම සඳහා @ 

පන: ෙක)�පත;. 

(අමාතH ම4ඩලෙ2 අiම/ය ද�වා /ෙj.)" 

 
56ග-වන ල9ෙ9  ක#මා-ත හා වා�ජ කටj7 අමාතe7මා 

ෙව<වට ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා �Y�. 
2018 ෙපබරවා� 19වන ස\දා ෙද වන වර Zය�ය j7යk ද, එය 

hiණය කළ j7යk ද, අදාළ ආං'ක අ()ෂණ කාරක සභාවට 
ෙය_h කළ j7යk ද �ෙයEග කරන ල>.  

 ைக�ெதாழி	 ம�� வாணிப அ�வ	க� அைம�ச�  சா�பி	 மா��மி� கய�த க�ணாதில�க அவ�களா	 சம�!பி�க!ப"ட$. 2018 ெப!ரவாி 19, தி*க"கிழைம இர�டா� ,ைற மதி!பிட!பட ேவ�/ெமன1� அ�சிட!பட ேவ�/ெமன1� உாிய $ைறசா� ேம�பா�ைவ� �31�� ஆ�!ப/�த!பட ேவ�/ெமன1� க"டைளயிட!ப"ட$. 
 

Presented by the Hon. Gayantha  Karunatileka on behalf of the 
Minister of Industry and Commerce; to be read a Second time upon 
Monday, 19th February, 2018 and to be printed; and to be referred  to 
the relevant Sectoral Oversight Committee.  

II 

 
භාර (සංෙශEධන) පනG ෙකH=පත ந�பி�ைக� ெபா����க� (தி#�த�) ச3ட�ல� 

TRUSTS (AMENDMENT) BILL 

"(87 වන අ�කාරය @) භාර ආඥාපනත සංෙශ�ධනය ;.ම සඳහා @ 

පන: ෙක)�පත;. 

(අමාතH ම4ඩලෙ2 අiම/ය ද�වා /ෙj.)" 

 
56ග-වන ල9ෙ9 �ෙ9ශ LZයා අමාතe7bය සහ අ�කරණ 

අමාතe7bය ෙව<වට ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා �Y�. 
2018 ෙපබරවා� මස 19වන ස\දා ෙද වන වර Zය�ය j7යk ද, 

එය hiණය කළ j7යk ද �ෙයEග කරන ල>.  
  ெவளிநா��� ெதாழி	வா��� அைம"ச#$ நீதி அைம"ச#மானவ& சா&பி	 மா'�மி( கய)த  க#ணாதிலக அவ&களா	 சம&�பிக�ப�ட�.  2018 ெப�ரவாி 19, தி/க�கிழைம இர'டா$ 1ைற மதி�பிட�பட ேவ'�ெமன4$ அ"சிட�பட ேவ'�ெமன4$ உாிய �ைறசா& ேம6பா&ைவ (74( ஆ69�ப��த�பட ேவ'�ெமன4$ க�டைளயிட�ப�ட�. 
 

Presented by the Hon. Gayantha  Karunatileka on behalf of the 
Minister of  Foreign Employment and Justice; to be read a Second time 
upon Monday, 19th February, 2018 and to be printed; and to be 
referred  to the relevant Sectoral Oversight Committee.  

 

ෙප89ග:ක ම-I-ෙ" පනG ෙකH=පG 
தனி உ��பின� ச�ட
ல�க� 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

I 
 

� නාථ අහසථ්ාන ජාතe-තර ෙබ89ධ භාවනා 
මධeස්ථාන කා#ය සාධන සb ය (සංසථ්ාගත 

Z^ෙ=) පනG ෙකH=පත 4 நாத அக5தான ச+வேதச ��த தியான நிைலய ெசயலா,�ைக	 ச$க� (630ைண�த8) ச3ட�ல� 
SRI NATHA AHASTHANA INTERNATIONAL BUDDHIST 

MEDITATION CENTRE PERFORMANCE SOCIETY 
(INCORPORATION) BILL   

 
ග� ෙq. එ=. ආන-ද ]මාරY� මහතා 
(மா��மி� ேஜ.எ�. ஆனJத �மாரசிறி) 
(The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri) 

ග� කථානායක�ම', මා පහත සඳහ� ෙය�ජනාව ඉNKප: 

කරනවා: 

"V නාථ අහස්ථාන ජාතH�තර ෙබWXධ භාවනා මධHස්ථාන කා�ය 

සාධන සE/ය සංස්ථාගත ;.ම සඳහා @ පන: ෙක)�පත ඉNKප: 

;.මට අවසර Nය v�ය." 

 
ග� ෙq. r. අලව7වල මහතා 
(மா��மி� ேஜ.சீ. அலவ��வல) 
(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

 
�Y- ස්�ර කරන ල>. ஆேமாதி�தா&. 
Seconded. 
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.ශ්නය �මසන ලf- සභා ස=මත �ය. 
පනG ෙකH=පත ඊට අ<�ලව පළhවන වර Zයවන ලf-, එය 

hiණය Z^මට �ෙයEග කරන ල>.  
 

වා#තා Z^ම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර �ෙයEගය යටෙG පනG 
ෙකH=පත B9ධ ශාසන අමාතe7මා ෙවත පවරන ල>. 

 வினா வி�க�ப��, ஏ69ெகா�ள�ப�ட�. அத;ப<, ச�ட=ல$ 1த;1ைற மதி�பிட�ப��, அ"சிட�பட க�டைளயிட�ப�ட�.  ச�ட=ல$ நிைலக�டைள இல. 47(5) இ;ப<  ��தசாசன அைம"ச#( அறிைக ெச�ய�ப�த6காக" சா�ட�ப�ட�.   
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Buddhasasana for report. 

 

II 

 
�මU QපYංහ b�Gව පදනම (සංස්ථාගත Z^ෙ=) 

පනG ෙකH=පත நிம8 9பசி$ஹ ந3�ற; ம ற� (630ைண�த8) ச3ட�ல� 
NIMAL RUPASINGHE FRIENDSHIP FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL 

 
ග� ඉෂා) ර�මා- මහතා (மா��மி� இஷா' ரஹுமா�) 
(The Hon. Ishak Rahuman) ெகௗரவ சபாநாயக� அவ�கேள, பி�வ8� பிேரரைணைய  நா� சம��பி'கி�ேற�.  
“நிம� �பசி	க ந��ற� ம�ற� (���ைண�த�) எ�� ச�ட�ல� ெகா !வர அ�மதி வழ	க&ப!மாக”  
ග� ෙම_ෙහ_ම� නව� මහතා 
(மா��மி� +ஹம# நவவி) 
(The Hon. Mohamed Navavi)  
�Y- ස්�ර කරන ල>. ஆேமாதி�தா&. 
Seconded. 

 
.ශ්නය �මසන ලf- සභා ස=මත �ය. 
පනG ෙකH=පත ඊට අ<�ලව පළhවන වර Zයවන ලf-, එය 

hiණය Z^මට �ෙයEග කරන ල>.  
 

වා#තා Z^ම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර �ෙයEගය යටෙG පනG 
ෙකH=පත අධeාපන අමාතe7මා ෙවත පවරන ල>. 

 வினா வி�க�ப��, ஏ69ெகா�ள�ப�ட�. அத;ப<, ச�ட=ல$ 1த;1ைற மதி�பிட�ப��, அ"சிட�பட க�டைளயிட�ப�ட�.  ச�ட=ல$ நிைலக�டைள இல. 47(5) இ;ப<  க	வி அைம"ச#( அறிைக ெச�ய�ப�த6காக" சா�ட�ப�ட�.   
Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 
Minister of Education for report. 

 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

සභා ව �ළ ෙවන: ෙය�#ත වැඩ සටහනB නැහැ. අ	 ෙහට 

පස් ව� 2.30ට පBෂ නායකව�� �ස්ෙවනවා. 

ග� අ<ර fසානායක මහතා 
(மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

 
නැ� Yvෙnය. எ7)தா&. 
rose. 

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ග� අiර Nසානායක ම���මා. 

 
ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

 
නැ� Yvෙnය. எ7)தா&. 
rose. 

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ග� සභානායක�ම', මම Q��ම ෙම�මාට අවස්ථාව ලබා 

ෙද�න�. 

 
ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� කථානායක�ම', V ලංකා මහ බැං9ව <L� 

භා4ඩාගාර බැ8�කර '9: ;.ම 	Mබඳ ජනා�ප/ ෙක=Eෂ� 

සභාෙF වා�තාව ඔබ�මා ම��ව�� ෙවත ලබාS /ෙබනවා. ඒ 

වාෙ�ම ඊට ෙපර 	¿)වන ලද බරපතළ වංචා Gෂණ, රාජH 

ස�ප:, වරIසාද, බලය සහ අ�කාරය අ'L ෙලස භා<තා ;.ම 

	Mබඳ ප.Bෂණ ෙක=Eෂ� සභාෙF වා�තාව: ඉNKප: කර 

/ෙබනවා. 

ග� කථානායක�ම', ෙ� වා�තා අද ග� ම��ව��ට 

ලැTණා. ඒ 	Mබඳව ඔබ�මාට ස්�/ව�ත ෙවනවා. ඔබ�මාෙ� 

ෙ�ක� කා�යාලෙය� zට Nන ;¿පයකට ෙපර: අපට ඒක ලබා 

{�නා. ඒ 	Mබඳව: ස්/�ව�ත ෙවනවා. ෙ�වා අධHයනය 

;.ෙ�S,- 

 
ග� එස්. �තර- මහතා    
(மா��மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

Hon. Sritharan, if it is not an urgent matter, let him 
finish his speech and then, I will give you the Floor. 

 
ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� කථානායක�ම', ඒවා අධHයනය ;.ෙ�S ඉතා 

පැහැN�ව ෙප�i� කර /ෙබනවා, මහ බැං9 බැ8�කර 

ගiෙදiෙF S අදාළ අමාතHව� සහ <ෙශrෂෙය�ම 

අ1ාමාතHවරයා එයට මැNහ: !ෙ� කා�ය භාරෙ2 ස්වභාවය, ඒ 
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වාෙ�ම මහ බැං9 අ�ප/වරයාෙ� මැNහ:!ෙ� ස්වභාවය සහ 

එම 'ලධාK�ෙ� |යා පeපාeෙ2 /ෙබන {බලතාව�. ඒ ෙහr� 

ෙක=ටෙගන <ෙශrෂෙය�ම ෙසrවක අ�ථ සාධක අරQදෙ�  �	ය� 

ෙක�e 850කට වඩා වැº Iමාණයකට L{ @ හා'ය ෙප�i� කර 

/ෙබනවා. ෙසrවක අ�ථ සාධක අරQදල ;ය�ෙ�, අෙ} රෙ� 

ෙපWXග�ක අංශෙ2 ෙසrවක ෙසr<කාව� <sාම Ñයාට ප�ව ෙහ� 

ෙසrවෙය� ඉව:ව Ñයාට ප�ව ෙහ� ඔp�ෙ� í<තෙ2 හFහරණ 

ෙවiෙව� /ෙබන Qදල�. එම අරQදෙ� ඇ/ Qද�ව�� තම� 

�	ය� ෙක�e 850කට ආස�න IමාණයB ෙමම වංචාක�ව� 

<L� එB �ස් කරෙගන /ෙබ�ෙ�. ග� කථානායක�ම', එම 

'සා අෙ} රෙ� වංචා Gෂණවලට ෙම=න තර� Iභල�� ස�බ�ධ 

! /ෙබනවාද, ඔp�ෙ� අ� <¿S /ෙබ�ෙ� 9මන ආකාරයටද 

;යා V ලංකා මහ බැං9ව <L� භා4ඩාගාර බැ8�කර '9: 

;.ම 	Mබඳ ෙක=Eෂ� සභා වා�තාෙව� ෙප�i� කරනවා. 

ග� කථානායක�ම', ෙ�වා තම�  -මං ෙක=�ලකෑ�-  white-

collar robbery.   ඒ 'සා අෙ} රෙ� පහළ Leන E'��ෙ� Qද� 

උඩ Leන ත�`යB <L� ෙම=න තර� Iමාණයකට අපහරණය 

කරනවාද ;යන එක ෙම�� ෙප�i� කරE� /ෙබනවා. 

අ	 ෙබ=ෙහ� {රට වංචා, Gෂණ  ගැන කථා කරE� /ෙබනවා, 

IාෙXµය සභාෙව� ගෙ� පාරB හදනෙක=ට;  එෙහම නැ:න� 

කඩයකට පැනලා �	ය� ලBෂයක පමණ QදලB මං ෙක=�ල 

කනෙක=ට. ඒවා තම� අෙ} රෙ�  මං ෙක=�ල ෙලස /Tෙ4. 

ඒවා තම�  රෙ� ජනතාවට ෙහ=රක� ෙලස අ�ථ කථනය ෙවලා 

/Tෙ4. හැබැ�  අෙ} රෙ� ඉහළ ෙXශපාලන ය�`ණය සහ 

ඉහළ රාජH ය�`ණය අෙ} රෙ� මහජන Qද� ෙම=න තර� 

Iමාණය;� ෙහ=රක� කරනවාද, වංචා කරනවාද, අවභා<තාෙF 
ෙය=දවනවාද, ඒ සඳහා තම� ස�ව /ෙබන තන��, තම� ස�ව 

/ෙබන බලය ෙම=න ආකාරයට උපෙය�ð කර ග�නවාද ;යන 

එක 	Mබඳව සංB©}ත අදහසB  පළQවන වතාවට ෙමම 

බැ8�කර ෙක=Eෂ� සභා වා�තාෙව� <�ම: ෙලස ඉNKප: කර 

/ෙබනවා.  

ග� කථානායක�ම', <ෙශrෂෙය�ම ෙ� සඳහා නැවත 

දñව� ලබා Sමට I/පාදන /ෙබ�ෙ� ~/ප/ 

ෙදපා�තෙ���වට, අ�කරණයට, එෙහම නැ:න� අ�ලස් ෙහ� 

Gෂණ ෙච�දනා <ම�ශන ෙක=Eෂ� සභාවට. අ	 ද�නවා, ~/ප/ 

ෙදපා�තෙ���ෙF හැL.�, ප�Ñය කාලෙ2 අ�ලස් ෙහ� Gෂණ 

ෙච�දනා <ම�ශන ෙක=Eෂ� සභාෙF හැL.�. ඒ Lය�ල ය� 

ෙXශපාලන ආ�පතHයකට න� !  /ෙබනවා. ඒ 'සා ෙXශපාලන 

ආ�පතHයකට යට:වන ආයතනය� <L� එම 

ෙXශපාලකය�ටම දñව� ලබා ෙX<ය ;යන EථHාවට අ	 යා 

v� නැහැ.  

ග� කථානායක�ම', ;යමනB /ෙබනවා, "ෙහ=රාෙග 

අ�මාෙග� ෙ}න අහනවා වෙග�" ;යලා. ඇ:තටම ඒක අ	 

කවදාව: අ: දැ�ෙම� දැBෙB නැහැ. හැබැ� දැ� ෙ� 

බැ8�කර ෙක=Eසම හරහා අද අපට  ෙප�i� කරE� /ෙබනවා, 

ෙහMදරp ෙවE� /ෙබනවා, ෙහ=රාෙග අ�මාෙග� ෙ}න 

අහ�ෙ� කවර ආකාරය;�ද ;යන එක 	Mබඳව.  

ඒ <තරB ෙන=ෙව�, ග� කථානායක�ම'. තව: 

උපහැරණයB /ෙබනවා, "නb: හාQ{�ව�ෙ�, බb: 

හාQ{�ව�ෙ�" ;යලා. හැබැ� එෙහම උපහැරණයB /Tණාට 

ඒ උපහැරණය ෙම=න ආකාරෙ2 අ: දැ�මBද ;යා අ	 දැකලා 

/Tෙ4 නැහැ. හැබැ� දැ� නb: හාQ{�ව�ෙ�, බb:  

හාQ{�ව�ෙ� ;යන එක ෙප�i� කරE� /ෙබනවා.  

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහට පBෂ නායක �ස්!ෙ�S ග� ම���මාට ෙ� 

ස�බ�ධෙය� කථා කර�න À¨ව�. 
 

ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

නැහැ, ග� කථානායක�ම'. අ	 ෙ�කට එකඟ pණා.  

ඊළඟ කාරණය තම�, ඉNKප: කර /ෙබන අ'B වා�තාව. ඒ 

වා�තාව ග:තාම: ග� කථානායක�ම', ප�Ñය පාලනය රාජH 

ආයතන තම�ෙ� බලය - 
 

ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අ	 ෙ� ස�බ�ධෙය� <වාදයකට wදාන�.  
 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ඒක තම� මා ;FෙF, ඒ ගැන ෙහට කථා කරQ� ;යලා. 

 
ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අ	 <වාදයකට wදාන�.  
 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ඒ ගැන ෙහට කථා කරQ. 
 

ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� කථානායක�ම', අ'B කාරණය, දැ� ෙ� වා�තාව 

~/ප/�මාට:, අ�ලස් ෙක=මසාKස්�මාට: යවා /ෙබනවා. 

ෙවන ෙම=නවාද කර�න ;ය�ෙ�?  
 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ෙ� ගැන අ	 ෙහට කථා කරQ.  
 

ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

~/ප/�මාට�, අ�ලස්  ෙක=මසාKස්�මාට� ෙ� වා�තාව 

යවා /ෙබනවා.  
 

ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� කථානායක�ම', මට <නාº ;¿පයB ෙදනවාද?  

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

නැහැ. ෙ� ගැන ෙහට කථා කරQ. ඊෙ2: එකඟ pෙ4, 

E':� ;¿පයB �ළ අදහස,් ෙය�ජනා ඉNKප: කර�න�. 

ඔබ�මාෙ� ෙය�ජනාව අවස� කර�න.  

85 86 
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ග� ගය-ත ක�ණා ලක මහතා  (மா��மி� கயJத  க8ணாதில'க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ග� ම���මා,  �ස්!මකS ඉNKප: කර�න.  

 
ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

නැහැ. �ස්!ෙ�S ඉNKප: කර�න බැහැ. ඔබ�ම�ලා 

ඉNKෙ2 ඉNKප: කර�න ඕනෑ. 
 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ=ඳ�. තව E':� ෙදකB ෙද�න�. E':� ෙදක;� 

අවස� කර�න.  

 
ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� කථානායක�ම', �ස්!ෙ�S මා ඉNKප: කරනවා, 

අගමැ/වරයා එතැනට ෙවලා ඉ�නවා න�.  මා ආස�, එ�මා 

ඉNKෙ2 �ස්!ෙ�S ෙ� ක�? ඉNKප: කර�න. කැ�න� 

ම4ඩලය, V ලංකා මහ බැං9 අ�ප/වරයා ප: කරÀ ක4ඩාය�, 

ඒ ෙග=�ල� ආරBෂා කරÀ ක4ඩාය� ඉNK	ට ෙ� ක�? 

;ය�න ඕනෑ. ඒක� ෙ� ක�? පා��ෙ���ෙFS ;ය�න 

ඕනෑ.  �ස්!මකS ;ය�ෙ� ජනතාව ඉNKෙ2.  

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහට එකඟ:වයකට එQ, ෙම=නවාද කර�ෙ� ;යලා.  

 
ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

හැබැ�  ෙ� මං ෙක=�ලක�ව�, ෙ� අපරාධක�ව� ඉNKෙ2 

ෙ� <වාදය කර�න ඕනෑකම /ෙබනවා. 

ග� කථානායක�ම', ඒ වාෙ�ම බරපතළ OලH අපරාධ 

	Mබඳ වංචා Gෂණ,-   

 
ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� කථානායක�ම', ෙම�මා ;යන ෙXව� ෙ� වා�තාෙF 

නැහැ.  

ෙම�මා ;යන ෙXව� ෙ� වා�තාෙF නැහැ. ෙ� ඔBෙක=ම 

ෙග=තන ඒවා. ෙ�  ;යන ෙXව� ෙම=නවාව: වා�තාෙF නැහැ. 
 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

මම ඔබ�මාට කථා කර�න RඟB ෙFලාව ලබා {�නා. ඒ 

'සා දැ� කථාව අවස� කර�න.  
 

ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

මෙ� කථාව අවස� කරනවා, ග� කථානායක�ම'.  

ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ක�ණාකරලා <වාදයකට එ�න.  

  
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

<වාදය wදාන�. ෙහට අ	 ඒ ගැන කථා කරQ. 

 
ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� කථානායක�ම', සභානායක�මා ඒ තර� කලබල 

ෙව�න ඕනෑ නැහැ.  ග� ගය�ත ක�ණා/ලක අමාතH�මා 

;Fවා, "ෙ�ක මහ ජනයා ඉස්සරහ ;ය�න" ;යලා. මහ ජනයා 

ඉස්සරහ ෙග=ඩB ෙXව� ;ය�න /ෙබනවා. මම කැමැ/�, 

ෙ�ක ෙ� මංෙක=�ලක�ව� ඉස්සරහම ;ය�න. ෙ� 

අපරාධක�ව� ඉස්සරහම ෙ�ක ෙහMදරF කර�න ඕනෑ. 

අපරාධක�ව�ෙ� Oණ බලාෙගන ෙ�වා ;ය�න ඕනෑ. සමහර 

අපරාධක�ව� නැහැ. ඔp�ෙ� Oණ බලාෙගන ෙ�වා ;ය�න 

ඕනෑ.  

ග� කථානායක�ම', තව: වා�තාවB ඉNKප: ! 

/ෙබනවා.  ¿ටÀ ජනා�ප/වරයා තම�ෙ� බලය උපෙය�ð 

කරෙගන /ෙබන ආකාරය, මැ/වරණවලට රාජH ෙXපළ 

උපෙය�ð කර ෙගන /ෙබන ආකාරය, ඇව�� ගා�¹ වැ' 

ගiෙදiවලS රාජH Qද� අවභා<තාව 	Mබඳ Iශ්නය, 'වාස 

අමාතHාංශෙ2 ඇ/ ! /ෙබන ගැටu වැ' ස<ස්තරා:මක 

ගiෙදi ගණනාවB ඒ වා�තාෙF /ෙබනවා. රාජH Qද� 

ෙXශපාලන අ�කාK� <L� අවභා<තාෙF ෙයSම, තම�ෙ� 

pවමනාවට  එB �ස ් කර ගැ~ම, තම�ෙ� ෙXපළ බවට රාජH 

ආයතන ප: කර ගැ~ම 	Mබඳව ඉතාම වැදග: වා�තා 

ගණනාවB ඉNKප: ! /ෙබනවා. ඒ 'සා ෙ� වා�තා ෙපබරවාK 

මාසෙ2 10 වැ'දාට ෙපර ෙ� පා��ෙ���ෙF සාක�ඡාවට බ8� 

<ය v��. 

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

අ	 ෙහට ෙ� 	Mබඳව සාක�ඡා කරQ. [බාධා ;.මB] ග� 

බ�{ල �ණව�ධන මැ/�මා, අ	 ඊෙ2 පා��ෙ��� කටv� 

	Mබඳ කාරක සභා �ස!්ෙ�S එකඟ pෙ4 "ෙ� ගැන අදහස ්

Iකාශ ;.මB කර�ෙ� නැහැ. පBෂ නායකය�ට <තරB කථා 

කර�න අවස්ථාව ෙදනවා"ය ;යා�. ඔබ�මාට පැහැN� ;.මB 

කර�න මම අවස්ථාව ලබා ෙද�න�.  ෙ� 	Mබඳව S�ඝ 

<වාදයB කර�න À¨ව� ව�ෙ� ඒ අවස්ථාෙFS <තර�. 

පැහැN� ;.මB සඳහා <තර�  අවස්ථාව ලබා ෙද�න À¨ව� 

ෙව�ෙ�. 

 
ග� බ-wල xණව#ධන මහතා (மா��மி� பJ�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ග� කථානායක�ම', මම ඒකාබXධ <පBෂය ෙවiෙව� 

ඔබ�මාෙග� පැහැN� කර ගැ~මB දැනග�න බලාෙප=ෙර=:� 

වනවා.  
 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ=ඳ�. 
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පා��ෙ���ව 

ග� බ-wල xණව#ධන මහතා (மா��மி� பJ�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ෙම=කද, ප� Ñය කාල පK�ෙ�දය �ළS  ෙ� රෙ� මහ දව�, 
මහ බැං9ෙF ඇ/ ෙව�ච මහා Qද� මංෙක=�ලය 	Mබඳව @ ෙ� 

වා�තාෙF /ෙබන 	) ගණන 	Mබඳව Iශ්නයB ම� pණා. එ¿S 

සමහර පා�ශව්ය� ;Fවා, තම�ට ෙ� වා�තාව ලැTණා, එම 
වා�තාව ලැgම 'සා ඒ වා�තාෙF සමහර ක�? ෙවනස් කරලා,-  

 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

මම ෙ� 	Mබඳව පැහැN� කර�න ඕනෑ. ෙ� 	Mබඳව වාදයB 

කළ v� ෙව�ෙ� නැහැ. ඉස්ෙස�ලාම ජනා�ප/ කා�යාලෙය� 

Central Bank එකට�, Attorney-Generalට� ෙ� වා�තාව 
යැFවා. ඊට පස්ෙසr ආෙF ෙමතැනට. ෙවන ;L ෙකෙන9ට 

{�ෙ� නැහැ ;යලා මට ජනා�ප/ ෙ�ක�වරයා ;Fවා. එෙහම 
කථාවB ;යන එක වැ�N�. අ	 ඒ ගැන ර4b කරලා වැඩB 

නැහැ, ග� ම���මා. 
 

ග� බ-wල xණව#ධන මහතා (மா��மி� பJ�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔබ�මා ඒ 	Mබඳව ෙ� ග� සභාෙF ම��ව��ට 

සහ/කයB ලබා ෙදනවාද?  
 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

මට සහ/ක ලබා ෙද�න බැහැ. මට ජනා�ප/ කා�යාලෙය� 
;යÀ ෙX තම�  ;ය�න À¨ව� ව�ෙ�. එෙහම නැ/ව මට 

සහ/ක ලබා ෙද�න බැහැ. ජනා�ප/ කා�යාලෙය� ;යÀ ෙX 
මම <ශ්වාස කරනවා.  

 

ග� බ-wල xණව#ධන මහතා (மா��மி� பJ�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ ;ය�ෙ� එෙහ� ලබා {�i Q¨ වා�තාව ලැ�ලා 
/ෙබනවා?  
 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ඒ වා�තාව මම 	Mග�නවා. 

 
ග� බ-wල xණව#ධන මහතා (மா��மி� பJ�ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ග� කථානායක�ම', ෙම¿ ඉතා පැහැN� ෙලස óNතය� හා 
ඔp� ස�බ�ධෙය� ගත v� |යාමා�ග 	Mබඳව ක�? 

දBවලා /ෙබනවා. එෙසr /�යS අ/ග� ජනා�ප/�මා පැහැN�ව 
ඉ�ලා Leනවා, දñව� ලබා Sමට අවශH ÀXගලය�ට එම දñව� 

ලබා ෙද�න  අවශH ශB/ය එ�මාට ලබා ෙද�න ;යලා. 

පා��ෙ���ව -ඒකාබXධ <පBෂය- වශෙය� ෙ� අයට වහාම  
දñව� Sම සඳහා අවශH ස���ණ ශB/ය ජනා�ප/�මාට ලබා 

ෙද�න අ	 wදාන� ;යන එක මා ෙ� අවස්ථාෙFS Iකාශ 
කර�න ඕනෑ. 

ඒ අදාළ ÀXගලය� වහාම අ: අඩං�වට අරග�න. අෙ} 

ඒකාබXධ <පBෂෙ2 පBෂ නායකය�ට කරÀ ෙXව� දැBකා 

ෙ�. 'අවභා<තයට අiබල Sම' ;යලා ඇප නැ�ව තම� 

බ�ධනාගාර ගත කෙළr. ෙ� LX�යට: අදාළ අය වහාම අ: 

අඩං�වට ග�න ;යලා අ	 ;යනවා. 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහ=ඳ�. zළඟට ග� ච� LK ගජSර ම���මා.  

 
ග� එස්. �තර- මහතා    
(மா��மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) 

 
නැ� Yvෙnය. எ7)தா&. 
rose. 

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ඊට පස්ෙසr ඔබ�මා කථා කර�න. දැ�, ග� ච� LK ගජSර 

ම���මා කථා කර�න. 

 
ග� ච-iY� ගජ>ර මහතා (மா��மி�  சJதிரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ග� කථානායක�ම', ෙ� වා�තාෙF අඩං� 	) ගණන 

ඉතාම 'වැ�Nව /ෙබනවාය ;යන එක 	Mබඳව ග� 

කථානායක�මා සහ/ක ෙවනවාද? 

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ග� ම���ම', මට එB ෙදයB ගැන සහ/ක ෙව�න 

À¨ව�. ජනා�ප/ ෙ�ක� කා�යාලෙය� මට ලැT? 	ටපත ඒ 

<�යටම ෙබ{වා. ජනා�ප/ ෙ�ක� කා�යාලෙය� මාව දැiව: 

කළා, ෙ�ක තම� එ�ම�ලාට: ඒ ෙක=Eසෙම� ලැTෙ4 

;යලා. ඒ සහ/කය මට ෙද�න À¨ව�. අi�ෙ� ඒවාට සහ/ක 

ෙද�න අමා��. නQ: ජනා�ප/ ෙ�ක� කා�යාලෙය� 

සහ/කයB {�නාම අ	 ඒක 	Mග�න ඕනෑ. මම ඒක 

	Mග�නවා.  

 
ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� කථානායක�ම', ෙ� ෙග=�ල� ෙ� වා�තාව 

	Mග�ෙ� නැ:න� <වාදයB ෙද�ෙ� ෙක=ෙහ=මද? ෙ� 

වා�තාව 	Mග�ෙ� නැහැ ;යලා ;යනවා. 	Mග�ෙ� 

නැ:න� <වාදයB ෙද�ෙ� ෙක=ෙහ=මද? එBෙක� ෙ�ක 

	Mග�න ඕනෑ. 

 
ග� ච-iY� ගජ>ර මහතා (மா��மி�  சJதிரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

අවස්ථාවB {�නාම - 

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

This is the stand. 
 

ග� ච-iY� ගජ>ර මහතා (மா��மி�  சJதிரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ෙ� ෙම=කBද? කැෙෆr සං<ධානය ;යනවා, - 
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ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ෙ�ක මෙ� කථාෙFS: පැහැN� කළා. ග� ම���ම', 
<<ධ අය ;ය�න À¨ව�. ජනා�ප/ ෙ�ක� කා�යාලෙය� 
;යලා /ෙබනවා, ලැT? එක තම� {�ෙ� ;යලා. එතැ'� 
එහාට ෙදයB ;යලා වැඩB නැහැ. වාද කර�න එපා. ඔබ�මා: 
TX�ම: ~/ඥවරෙයB.  

 

ග� ච-iY� ගජ>ර මහතා (மா��மி�  சJதிரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ග� කථානායක�ම', ඔබ�මා වග ;යනවා, 
පා��ෙ���වට. ඒක 'සා ඔබ�මා 'වැ�Nව අංග ස���ණ 
වා�තාවB සභාගත කළා ;යලා අපට <ශ්වාස කර�න À¨ව�.  

 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

මට ලැT? එක මම සභාගත කළා. 
 

ග� ච-iY� ගජ>ර මහතා (மா��மி�  சJதிரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

නQ: එ¿ ෙවනසB pෙණ=: වග �ම භාර ග�ෙ� කpද?  
 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ඒක මම ද�ෙ� නැහැ. ඒක මට අ�/ ෙදයB ෙන=ෙව�.  
 

ග� ච-iY� ගජ>ර මහතා (மா��மி�  சJதிரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

ෙදවැ' කාරණය. [බාධා ;.මB] මෙ� කථාව අවස� නැහැ.  
 

ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එෙහම pෙණ=: ජනා�ප/ ෙ�ක� පා��ෙ���වට කැඳ<ය 

v��.  
 

ග� ච-iY� ගජ>ර මහතා (மா��மி�  சJதிரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 

අiර Nසානායක ම���ම', මෙ� කථාව අවස� නැහැ. ෙ� 

පා��ෙ���ව �ස් කර�න ෙ� ව�වට ලBෂ 40B <තර වැය 

කරනවා. ෙ� ජනතාවෙ� Qද�. ඒක 'සා ෙ�ක නැවත නැවත 

එහාට ෙමහාට දා�ෙ� නැ�ව, ෙ�ෙB ය� අbවB /ෙබනවාද 

;යලා ඔබ�මා අධHයනය කරලා බලලා අංග ස���ණ 

වා�තාවB සභාවට ඉNKප: කර�න. 
 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&)hg 
(The Hon. Speaker) 

මම සෑÊමකට ප: ෙවලා /ෙබනවා. මට ලැT? ෙX මම 

ඉNKප: කළා.   

Hon. Shritharan, you can go ahead.  
 
ග� එස්. �තර- මහතා    
(மா��மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) ெகளரவ சபாநாயக� அவ�கேள, இ�� வழ�க� ப����கி�ற பிைண�றிக� ச ப!தமான அறி�ைகயி� 

தமி% வ�வ  எ�ெபா'( இ!த) சைப�� வ� ? இ!த அறி�ைகயி� ஆ�கில, சி�கள வ�வ�க� இ�- இ�� வழ�க�ப����கி�றன. நாைளய தின  இ( ப/றிய விவாத  நைடெப/றா1 இ!த அறி�ைக ச ப!தமாக எ�களா1 எ�ப�� ேபச��2 ? இ( ப/றிய விடய�கைள ெவளி�ெகா34 வ�வ( எ5வா-? பாரா6ம�ற7தி1 இ!த அறி�ைகைய 8�- ெமாழிகளி9   சம ேநர7தி1   ஏ�, சம��பி�க ��யவி1ைல? 
 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 
Can I reply to that, Hon. Member? 

 

ග� එස්. �තර- මහතා    
(மா��மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) 

Yes, Sir.  
 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

The Government has started the process of translating 
the Report by the Department of Official Languages, but 
at the Party Leaders’ Meeting, it was agreed that in the 
absence of the two copies in Sinhala and Tamil, we would 
table the Report. As soon as I get those translations from 
the Presidential Secretariat, I will table them. I fully agree 
with you that you must have both the Sinhala and the 
Tamil copies. Those copies will be made available to you 
as soon as we receive them. 

 
ග� එස්. �තර- මහතා    
(மா��மி� சி. சிறீதர�) 
(The Hon. S. Shritharan) 

Thank you, Hon. Speaker. 
 

ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ග� කථානායක�ම',  දැ� මම දැන ග�න කැමැ/�, ෙ� 

<වාදය ඉ�ලÀ අය ෙමම වා�තාව 	Mග�නවාද, නැXද ;යලා. 
ෙමම වා�තාව 	Mග�ෙ� නැ:න� <වාදයB ෙද�න බැහැෙ�. 
ෙ� වා�තාෙF 	) අb� ;Fවාෙ�. 

 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ඒ ගැන අ	 ෙහට සාක�ඡා කරQ; we will discuss it 

tomorrow. දැ� අවස� කරQ. 
 

ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� කථානායක�ම', අස���ණ වා�තාවB ගැන <වාද 
කර�ෙ� ෙක=ෙහ=මද? ෙ� අය <වාදයB ඉ�ලනවා. <වාදය 
{�නාම එ�ම�ලා ;යනවා වා�තාෙF 	) අb� ;යලා. 

 

ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

We will decide it tomorrow. We do not want to go 
into arguments now. - [Interruption.] All the Party 
Leaders will be there and we will decide it tomorrow.  

දැ� සභාව ක� තැgම. 
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පා��ෙ���ව 

ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� කථානායක�ම', - 

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

ග� අiර Nසානායක ම���මා. 

 
ග� අ<ර fසානායක මහතා (மா��மி� அPர திஸாநாய'க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ග� කථානායක�ම', ග� සභානායක�මා Iශ්නයB ඇRවා, 

ෙමම වා�තාව 	Mග�නවාද ;යලා.  වා�තා ෙදකB /ෙබනවා. 

එකB, ප.Bෂණ 18B 	Mබඳව /ෙබන වා�තාව. ඒක 

Q¨ම'�ම ස���ණ�. ඒක 	Mබඳ <වාදයB ම� pෙ4 නැහැ. 

අෙනB වා�තාව 	Mබඳව <වාදයB ම� pණා. සමහර අය ඒ 

වා�තාෙF 	) ෙම�චර නැහැ, ෙම�චර නැහැ ;යලා එMෙ2 ;ය 

;ය Ñයා. නQ:, ග� කථානායක�ම', ඔබ�මා 'ශ්´ත 

වශෙය� දැi� {�නා, ෙ�ක ස���ණ වා�තාවB ;යලා. ඒ 

<තරB ෙන=ෙව�. ෙක=Eෂ� සභාව <L� ජනා�ප/ 

ෙ�ක�වරයාට ලබා S /ෙබන වා�තාව ෙමය බව සඳහ� 

කරEi� ජනා�ප/ ෙ�ක�වරයා ඔබ�මාට ෙමම වා�තාව ලබා 

S /ෙබ�ෙ�.  ඒ 'සා ග� කථානායක�ම', අපට ෙ�ක 

	Mග�න බාධාවB නැහැ. හැබැ�, ෙක=� ෙවලාවක ෙහ� ෙවන: 

ක�? මත ෙ� වා�තාවට අ/ෙ�කව /ෙබන ක�? ෙහMදරp 

pෙණ=: ඒකට වග ;ව v:ෙ: ඔබ�මා ෙන=ෙව�,  ජනා�ප/ 

ෙ�ක�වරයා�. ඒ වාෙ� ෙවලාවක පා��ෙ���ව ෙන=මඟ 

යැ!ෙ�, පා��ෙ���වට සතH ෙත=ර�� ෙන= සැපôෙ� වරද 

මත ක�? <ම�මට ජනා�ප/ ෙ�ක�වරයා පා��ෙ���වට 

කැඳ<ය v��. එපමණ� අ	 ;ය�ෙ�. 

 
ග� කථානායක7මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க&) 
(The Hon. Speaker) 

දැ� ෙ� වා�තාව ෙ� සභාෙF 	Mෙගන /ෙබනවා.  

 
කUතැ�ම 
ஒ�திைவ�� 

ADJOURNMENT 

 
ග� ල)ෂ්ම- Z�ඇUල  මහතා  (மா��மி� லGம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ග� කථානායක�ම', "පා��ෙ���ව දැ� ක� තැ�ය 

v�ය" � මා ෙය�ජනා කරනවා. 

 
.ශ්නය �මසන ලf-, සභා ස=මත �ය. வினா வி�க�ப�� ஏ69ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 

පා#:ෙ=-7ව ඊට අ<�ලව අ. භා. 1.56ට, 2018 ජනවා� මස  
24 වන බදාදා අ. භා. 1.00   ෙත) කU �ෙnය. அத;ப< பி.ப. 1.56 மணி( பாராDம;ற$, 2018 சனவாி 24, �த;கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒ�திைவக�ப�ட�. 

Parliament adjourned accordingly at 1.56 p.m. until 1.00 p.m.  on 
Wednesday, 24th January, 2018. 
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සැ.j. 
 
ෙමම වා�තාෙF අවසාන Q ණය සඳහා ස්ව�ය 'වැරN කළ v� තැ� දBවi KL ම��� E� 	ටපතB ෙගන 'වැරN කළ v� 
ආකාරය එ¿ පැහැN�ව ල9? ෙක=ට, 	ටපත ලැg ෙදස/යB ෙන=ඉBමවා හැ-සා� සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසr එ<ය v�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
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