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අ.භා. 1.00ට පා!6ෙ732ව 9ස් ය.
කථානායක2මා [ග ක ජය>ය මහතා] @ලාසනාAඪ ය.

பாராமற பி.ப.1.00 மணி  ய.
சபாநாயக அவக [மாமி க ஜயாிய] தைலைம
வகி$தாக.

The Parliament met at 1.00 p.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair.

ග ල'ෂ්ම3 CඇEල මහතා

(மாமி ல'ம கிாிஎ)ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගK කථානායකDම;, මම පහත සඳහ වා0තා ඉFGපH
කරI.
(i)

2014 ව0ෂය සඳහා  ලංකා නැෙඟනTර 5ශ්ව5ද"ාලෙ
වා0Uක වා0තාව;

(ii)

2014 සහ 2015 ව0ෂ සඳහා  ලංකා 5වෘත
5ශ්ව5ද"ාලෙ පශ්චාX උපා ඉංZ[ භාෂා ආයතනෙ
වා0Uක වා0තා සහ වා0Uක ]^_; සහ

(iii) 2015 ව0ෂය සඳහා  ලංකා උසස් තා`ෂණ අධ"ාපන
ආයතනෙ වා0Uක වා0තාව.

ගණකාපවරයාෙ වා!තාව

கணகாவாள அதிபதியின அறிைக
AUDITOR-GENERAL'S REPORT

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)

+ශ්නය මසන ලK3, සභා ස7මත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.

(The Hon. Speaker)

 ලංකා ජාතාක සමාජවා ජනරජෙ ආ !ම
ව"වස්ථාෙ% 154(6) ව"වස්ථාව කාරව-

. 2014 -ද/ ව0ෂය සඳහා 5ගණකාප8වරයාෙ9
වා0තාෙ% හයවැ; කාඩෙ XXV ෙක?ටස;

. 2015 -ද/ ව0ෂය සඳහා 5ගණකාප8වරයාෙ9
වා0තාෙ% හතරවැ; කාඩෙ XI ෙක?ටස, පස්වැ;
කාඩෙ IX ෙක?ටස, හයවැ; කාඩෙ XVI හා
XVII ෙක?ටස් සහ අටවැ; කාඩෙ IV හා V ෙක?ටස්;
සහ

. 2016 -ද/ ව0ෂය සඳහා 5ගණකාප8වරයාෙ9
වා0තාෙ% පළ-වැ; කාඩෙ VIII, IX, X හා XI
ෙක?ටස්, Dවැ; කාඩෙ VI ෙක?ටස, හතරවැ;
කාඩෙ II හා III ෙක?ටස්, පස්වැ; කාඩෙ I, II,
III, IV, V හා VI ෙක?ටස්, හයවැ; කාඩෙ I හා II
ෙක?ටස්, අටවැ; කාඩෙ II ෙක?ටස සහ දසවැ;
කාඩෙ I හා II ෙක?ටස් මම ඉFGපH කරI.

ග ල'ෂ්ම3 CඇEල මහතා (උසස් අධHාපන හා
මහාමා!ග
අමාතH2මා
සහ
පා!6ෙ732ෙI
සභානායක2මා)

(மாமி ல'ம கிாிஎ)ல - உயக)வி ம+,
ெந./சாைலக அைம0ச பாராமற0 சைப
1த)வ)
(The Hon.
Lakshman Kiriella - Minister of Higher
Education and Highways and Leader of the House of
Parliament)

ගK කථානායකDම;, "එN වා0තාව -Oණය කළ PDය"Q
මම ෙයජනා කරI.

+ශ්නය මසන ලK3, සභා ස7මත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

වා!තාව MNණය කළ P2යQ RෙයSග කරන ලT.
அறிைக அசிட

பட க

டைளயிட

Ordered that the Report be printed.

එම වා0තා අධ"ාපනය හා මානව ස_පH සංව0ධනය bබඳ
ආංdක අe`ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය?- කළ PDයැQ මම
ෙයජනා කරI.

ப

ட.

Question put, and agreed to.

ග ගය3ත කණාලක මහතා
පා!6ෙ732 +සංස්කරණ අමාතH හා ආ
+ධාන සංධායක2මා)

(ඉඩ7 සහ
Y ප'ෂෙZ

(மாமி கய2த
கணாதில க - காணி ம+,
பாராமற ம,சீரைம4 அைம0ச அரசா5க
க6சியி 1த+ேகாலாசா8)
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)

ගK කථානායකDම;, ෙසfඛ", ෙපෂණ හා ෙXhය ෛවද"
අමාත"Dමා ෙවjෙව 2013 ව0ෂය සඳහා  ලංකා lෙපෂ
mIටnT වා0Uක වා0තාව මම ඉFGපH කරI.
එම වා0තාව ෙසfඛ" හා මානව oබසාධනය, සමාජ
ස5බලගැpම bබඳ ආංdක අe`ෂණ කාරක සභාව ෙවත
ෙය?- කළ PD යැQ මම ෙයජනා කරI.

+ශ්නය මසන ලK3, සභා ස7මත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග ගය3ත කණාලක මහතා

(மாமி கய2த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගK කථානායකDම;, ක0මාත හා වාqජ කටPD
අමාත"Dමා ෙවjෙව 2012/2013 ]^_ ව0ෂය සඳහා
මාතාQ ෙස/r mIටnT වා0Uක වා0තාව සහ ]^_ මම
ඉFGපH කරI.
එම වා0තාව %යාපාර හා වාqජ bබඳ ආංdක අe`ෂණ
කාරක සභාව ෙවත ෙය?- කළ PD යැQ මම ෙයජනා කරI.

+ශ්නය මසන ලK3, සභා ස7මත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

467

පා0mෙ_Dව

ග ගය3ත කණාලක මහතා

(மாமி கய2த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගK කථානායකDම;, ක0මාත හා වාqජ කටPD
අමාත"Dමා ෙවjෙව 2016 ව0ෂය සඳහා වාqජ
ෙදපා0තෙ_Dෙ% කා0ය සාධන වා0තාව සහ වා0Uක ]^_
මම ඉFGපH කරI.
එම වා0තාව ;ෂ්පාදන හා ෙසsවා bබඳ ආංdක අe`ෂණ
කාරක සභාව ෙවත ෙය?- කළ PD යැQ මම ෙයජනා කරI.

468

එම y8 සහ ;ෙයග ෛන8ක කටPD ෂණ 5ෙරe) හා
මාධ" bබඳ ආංdක අe`ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය?- කළ
PD යැQ මම ෙයජනා කරI.

+ශ්නය මසන ලK3, සභා ස7මත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ආං%ක අ&'ෂණ කාරක සභා වා!තා

ைறசா ேமபாைவ  அறிைகக
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS

+ශ්නය මසන ලK3, සභා ස7මත ය.

ග ෙ'.ෙ'. 0යදාස මහතා

Question put, and agreed to.

(The Hon. K.K. Piyadasa)

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
ග ගය3ත කණාලක මහතා

(மாமி கய2த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගK කථානායකDම;, රාජ" පGපාලන හා කළමනාකරණ
අමාත"Dමා ෙවjෙව 2013 සහ 2014 ව0ෂ සඳහා ජා8ක
tHරපට සංස්ථාෙ% වා0Uක වා0තා මම ඉFGපH කරI.
එම වා0තා තKණ, uඩා, කලා හා උKමය bබඳ ආංdක
අe`ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය?- කළ PD යැQ මම ෙයජනා
කරI.

+ශ්නය මසන ලK3, සභා ස7මත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග ගය3ත කණාලක මහතා

(மாமி கய2த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගK කථානායකDම;, 2015 ව0ෂය සඳහා vමාසTත
කතෙ/ v; ක0මාතායතනෙ වා0Uක වා0තාව මම
ඉFGපH කරI.
එම වා0තාව කෘUක0ම හා ඉඩ_ bබඳ ආංdක අe`ෂණ
කාරක සභාව ෙවත ෙය?- කළ PD යැQ මම ෙයජනා කරI.

+ශ්නය මසන ලK3, සභා ස7මත ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.

(மாமி ேக.ேக. பியதாஸ)

ගK කථානායකDම;, ආ0 ක සංව0ධන
අe`ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය?- කරන ලද,

.

bබඳ ආංdක

ow_පH 5;මය පනත;

. 2016 ව0ෂය සඳහා  ලංකා ow_පH සහ 5;මය
ෙක?Iෂ සභාෙ% වා0Uක වා0තාව;

. 1979 අංක 40 දරන  ලංකා අපනයන සංව0ධන පනෙH
14 වැ; වග8ය යටෙH ;ෙයග; සහ

. 2013 සහ 2014 ව0ෂ සඳහා  ලංකා අපනයන සංව0ධන
මඩලෙ වා0Uක වා0තාව
ස_බධෙය { එN කාරක සභාෙ% වා0තාව ආ0 ක
සංව0ධන bබඳ ආංdක අe`ෂණ කාරක සභාෙ% සභාප8 ගK
ආනද මාර[G මහතා ෙවjෙව මම ඉFGපH කරI.

සභාෙ7සය මත [ය P2යQ RෙයSග කරන ලT.
சபாடதி இ

க க

டைளயிட

ப

ட.

Ordered to lie upon the Table.

ෙප\ස7

ம

க

PETITIONS

ග ඒ.එ_.එ7. ෆab මහතා (ජාක ඒකාබcධතා සහ
+ස3ධාන රාජH අමාතH2මා)

Question put, and agreed to.

(மாமி ஏ.எ0.எ. ெபௗ< - ேதசிய ஒைம4பா.
ம+, ந)>ண க இராஜா5க அைம0ச)

ග ගය3ත කණාලක මහතා

(The Hon. A.H.M. Fowzie - State Minister of National
Integration and Reconciliation)

(மாமி கய2த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගK කථානායකDම;, 5ෙXශ wxයා අමාත"DIය සහ
අකරණ අමාත"DIය ෙවjෙව මම පහත සඳහ y8 සහ
;ෙයග ඉFGපH කරI.
(i)

(ii)

(276 අකාරය {) |8 අධ"ාපන සභා ආඥාපනෙH 7
වග8ය යටෙH, අකරණ අමාත"වරයාෙ9 එකඟHවය
ඇ8ව සංස්ථාගත |8 අධ"ාපන සභාව 5[ සාදන ලව
2017 ෙන?වැ_බ0 28 Fනැ8 අංක 2047/27 දරන අ8
5ෙශsෂ ගැසr පෙ පළ කරන ලද y8; සහ
1978 අංක 2 දරන අකරණ සං5ධාන පනෙH 60වන
වග8ය සමඟ xය5ය PD එN පනෙH 61වන වග8ය
යටෙH, අ5;ශ්චයකාරවරයාෙ9 එකඟHවය ඇ8ව,
අකරණ අමාත"වරයා 5[ සාදන ලව 2017 ෙදසැ_බ0
21 Fනැ8 අංක 2050/34 දරන අ8 5ෙශsෂ ගැසr පෙ
පළ කරන ලද ;ෙයග.

Hon. Speaker, I present a petition from Mr. S.H.M.
Rahumatulla of No. A H S 8/B, Majid Pura, Malwatta,
Samanthurai.
ග මdෂ නානාය'කාර මහතා

(மாமி ம8ஷ நாணாய கார)
(The Hon. Manusha Nanayakkara

ගK කථානායකDම;, ගා/ල, ෙක?ළඹ පාර, අංක 288/2
දරන ස්ථානෙයT පFංt එ_. ඒ. ෙසsනානායක මහතාෙග ලැ^
ෙපHසම` මම bගවI.

ග ගාef ෙලghෙ මහතා

(மாமி காமினி ெலா ேக)
(The Hon. Gamini Lokuge)

ගK කථානායකDම;,
bගවI.

පහත සඳහ ෙපHස_ ෙදක මම
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(1)

(2)

bයදල, ෙබදර, _මලමහර, අංක 224/2 දරන
ස්ථානෙයT පFංt ෙ`.ඒ.එ.ෙ`. ෙපෙ0රා මහතාෙග
ලැ^ ෙපHසම; සහ

ேதசிய பாடசாைலக

-/ෙ/Gයාව, නව නගරය, උ -/ල, අංක 305 ඒ දරන
ස්ථානෙයT පFංt 5ජයත ;රජ ෙපෙ0රා mයනෙ9
මහතාෙග ලැ^ ෙපHසම.

7. ග ඩ ලස් ෙcවාන3දා මහතා

ජාක පාසE : nහEපව
:

அதிபக

NATIONAL SCHOOLS: PRINCIPALS

2111/’17
(மாமி ட ளC ேதவான2தா)
(The Hon. Douglas Devananda)

ග ඩලස් අලහiෙපම මහතා

(மாமி டலC அழஹ4ெபம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගK කථානායකDම;, මහරගම, රාණ පාර, පළ- පමඟ,
අංක 6/10 දරන ස්ථානෙයT පFංt එ_.ෙ`.ඩm%. 5!මරHන
මහතාෙග ලැ^ ෙපHසම` මම bගවI.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගK එnවn ණෙසsකර මහතා - [සභා ග0භය Dළ නැත.]
ගK ල`ෂ්ම ආනද 5ෙමාන මහතා - [සභා ග0භය Dළ

අධ"ාපන අමාත"Dමාෙග ඇ ශ්නය - (1):
(අ)
(i)  ලංකාෙ% 8ෙබන - ජා8ක පාස/ සංඛ"ාව
ෙක?පමණද;
(ii) ස් ර 5හ/ප8වK පHකර ඇ8 පාස/
සංඛ"ාව ෙක?පමණද;
(iii) වැඩබලන 5හ/ප8වK ෙසsවය කරන ජා8ක
පාස/ සංඛ"ාව ෙක?පමණද;
(iv) ස් ර 5හ/ප8වK ෙන?මැ8 ජා8ක
පාස/වලට ස් ර 5හ/ප8වK පHකරj
ලබන Fනය කවෙ0ද;

නැත.]

යන එDමා ෙමම සභාවට දවෙද?

ගK F_ අ-^ගම මහතා - [සභා ග0භය Dළ නැත.]

(ආ) ෙන? එෙසs න_, ඒ මද?

ඉKප\ කරන ලද ෙප\ස7 මහජන ෙප\ස7 01බඳ කාරක
සභාවට පැවය P2 යQ RෙයSග කරන ලT.
சம"
க
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பிக

டைளயிட

ப

ப

ட

ம#கைள

ெபாம#

$%&$

சா

ட

ட.

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

+ශ්නවලට වා/ක 012

வினாக! வா"ல விைடக
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ශ්න අංක 1 -857/'16- (1), ගK Xක ප8රණ මහතා [සභා ග0භය Dළ නැත.]

ශ්න අංක 2 -1249/'16- (1), ගK පXම උදයශාත
ණෙසsකර මහතා - [සභා ග0භය Dළ නැත.]
ශ්න අංක 3 -1427/'16- (1), ගK බල ණව0ධන මහතා
- [සභා ග0භය Dළ නැත.]
ශ්න අංක 4 -1659/'17- (1), ගK චIද 5ෙ[G මහතා [සභා ග0භය Dළ නැත.]

கவி அைம சைர ேகட வினா:
அ) (i) இலைகயிள ேதசிய பாடசாைலகளி
ெமா த எ"ணி ைக யா$ எபைத%&;
(ii)
நிர)தர
அதிப*க
நியமி க+ப,ள
பாடசாைலகளி
எ"ணி ைக
யா$
எபைத%&;
(iii)
பதி கடைம அதிப*க பணியா-.& ேதசிய
பாடசாைலகளி
எ"ணி ைக
யா$
எபைத%&;
(iv)
நிர)தர அதிப*க இலாத பாடசாைலக/ 0
நிர)தர அதிப*கைள நியமி 0& திகதி யா$
எபைத%&;
அவ* இ சைபயி அறிவி+பாரா?
(ஆ)
இேற, ஏ?
(

asked the Minister of Education:
(a)

Will he inform this House (i) the total number of national schools in Sri
Lanka;
(ii) out of the above, the schools to which
permanent principals have been appointed;
(iii) the number of national schools in which
principals are employed in the acting
capacity; and
(iv) the date on which permanent principals will
be appointed to national schools which do
not have such principals at present;

(b)

If not, why?

ශ්න අංක 5 -2001/'17- (1), ගK ම/ රHනායක මහතා [සභා ග0භය Dළ නැත.]

ශ්න අංක 6 -2009/'17- (1), ගK වාoෙXව නානාය`කාර
මහතා.

ග වාkෙcව නානාය'කාර මහතා

(மாமி வாFேதவ நாணாய கார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගK කථානායකDම;, මා එම ශ්නය අහනවා.

ග ගය3ත කණාලක මහතා

(மாமி கய2த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගK කථානායකDම;, සමාජ ස5බලගැp_, oභසාධන හා
කද උඩරට උKමය bබඳ අමාත"Dමා ෙවjෙව මා එම
ශ්නයට bDK ම සඳහා ස8 ෙදක` ක/ ඉ/ලා [නවා.

ග අCල
අමාතH2මා)

රාp

කායවස7

මහතා

(අධHාපන

+ශ්නය ම2 KනකT ඉKප\ Clමට RෙයSග කරන ලT.

(மாமி அ கில விராH காாியவச - க)வி அைம0ச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of
Education)

Question ordered to stand down.

ගK කථානායකDම;, එම ශ්නයට bDර ෙමෙසsQ.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிட பட.
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පා0mෙ_Dව

[ගK අxල 5රා කාGයවස_ මහතා]

(අ)

ග ඩ ලස් ෙcවාන3දා මහතා

(i)

353x. ( D[ය පනස්Dනx.)

(மாமி ட ளC ேதவான2தா)

(ii)

121x. ( එක[ය 5[එකx.)

Yes.

(iii)

ජා8ක පාස/වල වැඩ බලන 5හ/ප8වK
ෙන?මැ8 අතර, රාජකාG ආවරණය කරන
5හ/ප8වKෙ9 සංඛ"ාව 232x.

(iv)

ස් ර
5හ/ප8වK
ෙන?මැ8
ජා8ක
පාස/වලට ස් ර 5හ/ප8වK පH xyම
සඳහා අය_පH කැඳpෙ_ ;ෙ%දනය ;H
xyමට අjමැ8ය ලබා ගැ|ම සඳහා අදාළ ජා8ක
පාස/ ෙ/ඛනය හා අෙනH m ෙ/ඛන රාජ"
ෙසsවා ෙක?Iෂ සභාෙ% අධ"ාපන ෙසsවා කIව
ෙවත යවන ල.

රාජ" ෙසsවා ෙක?Iෂ සභාෙ% අධ"ාපන ෙසsවා කIෙ%
උපෙදස් පGF එම පාස/ සඳහා අය_පH කැඳpෙ_
;ෙ%දනය ෙක_පH කර ස_-ඛ පy`ෂණ ල^
පපාය ද සකස්
කර, රාජ" ෙසsවා ෙක?Iෂ
සභාෙ% අධ"ාපන ෙසsවා කIව ෙවත ඉFGෙ යැpමට
කටPD කරI පව.
(ආ) ආළ ෙන?ෙ%.

ග ඩ ලස් ෙcවාන3දා මහතා

(மாமி ட ளC ேதவான2தா)
(The Hon. Douglas Devananda)

ெகௗரவ சபாநாயக* அவ*கேள, இ)த
ேகவி
ேகக+ப, கிட தட ஒ8 வ8ட காலமாகிவிட$.
இ8)தா&, என$ 9தலாவ$ ேமலதிக வினாைவ
ேககிேற.
தமி:
ெமாழி
<லமான
ேதசிய
பாடசாைலக/ 0 நிர)தர அதிப*க நியமி க+ப=8+பி
அவ*க எ தைன ேபா் எபைத%& இ?& எ தைன ேபா்
நியமி க+பட
ேவ",&
எபைத%&
அ@வா.
நியமி க+படாதி8+பி
அத-கான
காரணக
யாெதபைத%& 0றி+பி, ெசால 9=%மா?
ග අCල රාp කායවස7 මහතා

(மாமி அ கில விராH காாியவச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගK කථානායකDම;, ව. ඇHත වශෙයම ජා8ක
පාස/වල 5හ/ප8වKෙ9 5ශාල Tඟය` 8ණා. පo]ය
අK ෙදක, Dන ඇDළත ;යIත ෙsqධාG Tෙ නැහැ.
එම ;සා අ 5හ/ප8වK බඳවා ගැ|ම ආර_භ කරලා,
5ෙශsෂෙයම අධ"ාපන පGපාලන ෙසsවයට 852` බඳවා ගj
ලැවා. 5වෘත 5භාගෙය බඳවා ගH අයට වසරක ෙවා[ක
^ව` ලබා නා. අද මම ෙමතැනට එන කm පනස්
ෙදෙනට වැ මාණය` 5ෙXශ ^වට යැpමට කr පH
ලබා ලාQ ආෙ%. ඒ වාෙ9ම Dවැ; ෙsqෙ 5හ/ප8වK
4,000` පමණ බඳවා ෙගන දැ පXධ8යට දමලා 8ෙබනවා. අ
ජා8ක පාස/වල ර¡පා
රpම සඳහා ස_-ඛ පy`ෂණය`
පැවැHවා. එම ස_-ඛ පy`ෂණ මඩල x%වා, "සෑ£මකට
පH 5ය හැx 5හ/ප8වK නැහැ" xයලා. එම ;සා තමQ අපට
එ` වතාව` කැඳවලා නැවත අවලං කරන [ ෙ. අ ඒ
bබඳව අධ"ාපන ෙසsවා කIවට දැj_ නා. පXධ8ෙ බඳවා
ගැ|_ කර 8ෙබන ;සා ඉතා ඉ`ම; ගැසr කර ඒ අය බඳවා
ගැ|මට කටPD කරනවා. එම ගැසr එක මාසය` ඇDළත වාෙ9
;H ෙවQ xයලා මම Tතනවා.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Hon. Member, are you satisfied with the answer?
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(The Hon. Douglas Devananda)

ெகௗரவ சபாநாயக* அவ*கேள, என$ இர"டாவ$
ேமலதிக
ேகவி:
நிர)தர அதிப*க இறிய
பாடசாைலகளி பதி கடைமயா-.& அதிப*க/ 0,
அதிப*க/ 0ாிய ஊதிய& வழக+ப,மா? அல$ ேவ.
ஏதாவ$ ேமலதிக ெகா,+பனBக வழக+ப,மா? எப$
0றி $&
அ தைகய
ெகா,+பனBக
ஏேத?&
இ$வைரயி வழக+ப,ளனவா எப$ 0றி $&
இைலேய, எ+ேபா$ வழக+ப,& எப$ 0றி $& Cற
9=%மா?
ග අCල රාp කායවස7 මහතා

(மாமி அ கில விராH காாியவச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගK කථානායකDම;, අෙ¡ [ෙ වැඩ බලන
5හ/ප8වK ෙන?ෙවQ. ජා8ක පාස/ 353Tම එක වැඩ බලන
5හ/ප8වරෙය`වH නැහැ. ඉෙ ෙsqධාG. පළාH
සභාවQ, ෙ_කQ පැටmලා 8ෙබෙ. ෙම?කද, පළාH සභාවල
ෙsqධාG [යH KවK වැඩ බලනවා. අෙ¡ ඉෙ
ෙsqධාG. ඔ වැඩ බලනවා.

ග ම3qවරෙය'

(மாமி உ,4பின ஒவ)

(An Hon. Member)

වැඩ ආවරණය කරනවා.

ග අCල රාp කායවස7 මහතා

(மாமி அ கில விராH காாியவச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔ%, වැඩ ආවරණය කරනවා. අ එම ෙsqධාGට ;යIත
5හ/ප8 මනා ෙගවනවා. වැඩබලන KවKට, උප
KවKට අ ;යIත මනාව ෙගවෙ නැහැ. ෙම?කද,
එෙහම ෙගවන ගHෙත?H අර ෙsqධාGට එම අවස්ථාව නැ8
ෙවලා යනවා, ෙ_ 8ෙබන ආක0ෂණය වැ
;සා ගK
කථානායකDම;.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ශ්න අංක 8 - 2131/'17-(1), ගK (ෛවද") නmද ජය8ස්ස
මහතා.

ග (ෛවදH) න63ද ජයස්ස මහතා

(மாமி (ைவ$திய கலாநிதி) நளி2த ஜயதிCஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ගK කථානායකDම;, මා එම ශ්නය අහනවා.

ග RෙරSෂ3 ෙපෙ!රා මහතා (ජාක +ප\ හා
ආ!sක කටP2 රාජH අමාතH2මා)

(மாமி நிேராஷ ெபேரரா - ேதசிய ெகாைகக
ம+, ெபாளாதார அIவ)க இராஜா5க அைம0ச)
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National
Policies and Economic Affairs)

ගK කථානායකDම;, අාමාත"Dමා සහ ජා8ක 8පH8
හා ආ0 ක කටPD අමාත"Dමා ෙවjෙව මා එම ශ්නයට
bDK ම සඳහා ස8 ෙදකක කාලය` ඉ/ලා [නවා.

+ශ්නය ම2 KනකT ඉKප\ Clමට RෙයSග කරන ලT.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.
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ග කථානායක2මා

(ii)

(The Hon. Speaker)

(iii)

(மாமி சபாநாயக அவக)
ශ්න අංක 9 - 2150/'17-(1), ගK අෙශක ¥යත මහතා. [සභා ග0භය Dළ නැත.]

ශ්න අංක 10 - 2178/'17-(1), ගK උදය භාH ග_ම ල
මහතා.

ග උදය +භා\ ග7ම30ල මහතා

(மாமி உதய பிரபா$ கமபில)
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගK කථානායකDම;, මා එම ශ්නය අහනවා.

ග RෙරSෂ3 ෙපෙ!රා මහතා

(மாமி நிேராஷ ெபேரரா)

(iv)

එම ඉඩ_වm ;යමාjªලව පHඉK සකසා
අවස ඉඩ_ මාණය ෙක?පමණද;
;/වලා ෙයජනා !මයට අයH ඉඩ_ bබඳ
නැවත ගණනය xyම` [ කරෙද;
එෙසs න_, එම Fනය කවෙ0ද;

යන එDමා සඳහ කරෙද?
(ඇ)
(i) ඉඩ_ අවභා5තාව bබඳ පැIqm ලැ« 8ෙද;
(ii) එෙසs න_,
ලැ« ඇ8 පැIqm සංඛ"ාව
ෙක?පමණද;
(iii) එම පැIqm සඳහා ගH ©යාමා0ග කවෙ0ද;
යන එDමා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ඈ) ෙන? එෙසs න_, ඒ මද?

(The Hon. Niroshan Perera)

ගK කථානායකDම;, අාමාත"Dමා සහ ජා8ක 8පH8
හා ආ0 ක කටPD අමාත"Dමා ෙවjෙව මා එම ශ්නයට
bDK ම සඳහා ස8 ෙදකක කාලය` ඉ/ලා [නවා.

+ශ්නය ම2 KනකT ඉKප\ Clමට RෙයSග කරන ලT.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ශ්න අංක 11 - 2201/'17-(1), ගK
මTදානද
අ¦Hගමෙ9 මහතා. - [සභා ග0භය Dළ නැත.]
ශ්න අංක 12 - 2224/'17-(1), ගK ඉ. චා/ස් ;0මලනාද
මහතා. - [සභා ග0භය Dළ නැත.]
ශ්න අංක 13 - 2227/'17-(1), ගK ෙහsෂා 5තානෙ9
මහතා. - [සභා ග0භය Dළ නැත.]
ශ්න අංක 14 - 2282/'17-(1), ගK §. රං¨H ද ෙස?Qසා
මහතා. - [සභා ග0භය Dළ නැත.]
ශ්න අංක 15 - 2677/'17-(1), ගK ජනක බඩාර
ෙතනෙක මහතා. - [සභා ග0භය Dළ නැත.]
ෙදවන වටය.

REවලා ෙයSජනා tමය : ඉඩ7 පවරා ගැuම
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1. ග ලv ජයව!ධන මහතා (ග wcක පරණ මහතා
ෙවxවට)

(மாமி ல கி ஜயவதன
சாபாக)

-

மாமி $திக பதிரண

(The Hon. Lucky Jayawardana on behalf of the Hon.
Buddhika Pathirana)

වාGමා0ග හා ජලස_පH කළමනාකරණ අමාත"Dමාෙග
ඇ ශ්නය - (1):
(අ)
(i) ;/වලා ෙයජනා !මෙ, පළ- හා ෙදවන අFයර
©යාHමක { ෙXශයT ඉඩ_ එම ව"ාපෘ8යට
පවරා ගH බවH;
(ii) එම පවරා ගැ|ෙම පo ඒ සඳහා ;යIත
!මෙ%දය යටෙH පHඉK සකසා ෙන?මැ8 බවH;
(iii) එෙහQ ව"ාපෘ8යට අයH ඉඩ_ ෙවනH පා0ශ්ව
5[ අHකර ග;I පව8න බවH;
එDමා දෙද?
(ආ)

(i)

;/වලා ෙයජනා !මයට පවරාගH ෙග?ඩ හා
මඩ ඉඩ_ මාණය ෙව ෙව වශෙය
ෙක?පමණද;

நீ*+பாசன ம-.& நீரக வள<ல 9காைம $வ
அைம சைர ேகட வினா:
(அ) (i)
நிவளா திட தி 9தலா& ம-.&
இர"டா& கடக நைட9ைற+ப, த+
பட
பிரேதசகளி
காணிக
இ
க8 திட தி-0
EFகாி க+பட
ெதபைத%&;
(ii)
ேம-ப= EFகாி+பி பின* இத-0 உாிய
9ைறயியH கீ: இ8ம= தா தயாாி க+பட
விைலெயபைத%&;
(iii)
எனேவ க8 திட தி-0ாிய காணிக ேவ.
தர+பினரா
ைக+ப-ற+ப,
வ8கிற
ெதபைத%&;
அவ* அறிவாரா?
(ஆ) (i)
நிவளா
திட தி-0
EFகாி க+பட
ேதாட காணி ம-.& வய காணிகளி
அளB தனி தனிேய எ@வளெவபைத%&;
(ii)
இ காணிகளி
ஒIகான
9ைறயி
இ8ம= தாக தயாாி $ 9= க+ப,ள
காணிகளி அளB எ@வளெவபைத%&;
(iii)
நிவளா திட தி-0ாிய காணிக ப-றி மீ
கணி+Jெடாைற
ேம-ெகாவாரா
எபைத%&;
(iv)
ஆெமனி, அ திகதி யாெதபைத%&;
அவ* 0றி+பி,வாரா?
(இ) (i)
காணிகளி 9ைறேகடான பயபா, ப-றி
9ைற+பா,க கிைட $ளதா எபைத%&;
(ii)
ஆெமனி, கிைட $ள 9ைற+பா,களி
எ"ணி ைக எ@வளெவபைத%&;
(iii)
இ&9ைற+பா,க
ெதாட*பாக
ேமெகாள+பட நடவ= ைகக யாைவ
எபைத%&;
அவ* இ சைபயி அறிவி+பாரா?
(ஈ)
இேற, ஏ?
asked the Minister of Irrigation and Water Resources
Management:
(a)

Is he aware that (i)

lands in areas in which the Phases I and II
of the Nilwala Scheme were implemented
were acquired for the Project concerned;
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පා0mෙ_Dව

[ගK ලN ජයව0ධන මහතා]

(b)

(ii)

following such acquisition, folios have not
been prepared under the stipulated
methodology; and

(iii)

as a result, lands belonging to the Project
are being occupied by other parties?

the extent for which folios have been
prepared formally;

(iii)

whether he will have a fresh survey
conducted regarding the lands belonging to
the Nilwala Scheme; and

(iv)

(d)

පැIqm ලැ« 8ෙ.

(ii)

මෑත කා®නව ඉඩ_ අවභා5තාව bබඳ පැIqm 40`50` පමණ අප කා0යාලයට ලැ« ඇත.

(iii)

අප ෙදපා0තෙ_Dවට අදාළ වන ර`Uත ඉඩ_
අනවසරෙය අ/ලා ගැ|_, ෙග?ඩxy_ කටPD
;රතරෙය [p ඇත. නගරාසනව පවHනා { xරල
කැලය ව"ාපාරෙ ෙමම කටPD වැ වශෙය [p ඇත.
එවැ; අ/ලා ගැ|_ ස_බධෙය |8මය වශෙය න
©යාමා0ගය ද ෙගන ඉවH xy_ කටPD [කර ඇත.

the extents of dry and paddy lands acquired
for the Nilwala Scheme separately;

(ii)

if so, the date on which it will be done?

Will he inform this House (i)

whether any complaints have been received
regarding misuse of lands;

(ii)

if so, how many such complaints have been
received; and

(iii)

what measures were taken with regard to
those complaints?

තවH ඉFxy_ ස_බධෙය |8මය කටPD [xyම
සඳහා I;ෙදK අකාG කා0යාලය ම]
අjෙ0ඛනය ලබා ගැ|ම සඳහා අවශ" කටPD [කර
ඇ8 අතර, ඇතැ_ අ/ලා ගැ|_ ස_බධෙය අප
කා0යාලෙය m ම] දැj__ [කර ඉවH xy_
කටPD [කර ඇත.
(ඈ)

අදාළ ෙන?ෙ%.

පාuය ජල සැපPම : C1ෙනg_/ය Kස්|'කය
நீ வழ!க: கிளிெநா#சி மாவட
SUPPLY OF DRINKING WATER: KILINOCHCHI DISTRICT

1249/’16

2. ග Kෙ3ෂ් }ණව!ධන මහතා (ග ආ!. එ7. පcම
උදයශා3ත }ණෙස~කර මහතා ෙවxවට)

(மாமி திேனL ணவதன - மாமி ஆ. எ.
ப$ம உதயசா2த ணேசகர சாபாக)
(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon. R.M.
Padma Udhayashantha Gunasekera)

If not, why?

ග ගාef y\ ජයMz ෙසgQසා මහතා (වාමා!ග
හා ජලස7ප\ කළමනාකරණ අමාතH2මා)

(மாமி காமினி விஜி$ விஜய1னி ெசாJசா - நீ4பாசன
ம+, நீரக வளKல 1காைம$வ அைம0ச)

නගර සැලo_ හා ජල ස_පාදන අමාත"Dමාෙග ඇ
ශ්නය - (1):

(අ)

(i)

1983 ව0ෂය වන5ට xmෙන?tය Fස්`කය
Dළ ජා8ක ජල ස_පාදන හා ජලාපවහන
මඩලය ම¯ G[ පා|ය ජලය සපයා 8°
;වාස සංඛ"ාව ෙක?පමණද;

(ii)

ෙ_ වන5ට G[ පා|ය ජලය සපයj ලබන
;වාස සංඛ"ාව ෙක?පමණද;

(iii)

1983 ව0ෂෙය පoව Pදමය තHHවය ;මවන
DK පා|ය ජලය ලබා ම ෙවjෙව එ` එ`
ව0ෂය සඳහා රජය 5[ ෙව කරන ලද -
-දල ෙක?පමණද;

(iv)

Pදමය තHHවය ;ම pෙම පo, 2015 ව0ෂය
වන ෙත` පා|ය ජලය ලබාෙ_ ව"ාපෘ8
ෙවjෙව රජය ෙව කරන ලද - -දල එ`
එ` ව0ෂය අjව ෙව ෙව වශෙය
ෙක?පමණද;

(v)

ඉහත [ය/ෙලTම ග8 වා0තාව` ඉFGපH
කරෙද;

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa - Minister of
Irrigation and Water Resources Management)

ගK කථානායකDම;, මා එම ශ්නයට
කරනවා.

bDර සභාගත*

* සභාෙ7සය මත තබන ලද 012ර:
*

சபாடதி ைவ கபட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

(ආ)

ෙන?ද|.

(i)

Will he state (i)

(c)

(iv)
(ඇ)

(i)

ඉඩ_ රජයට පවරාෙගන ඇත.

(ii)

පHඉK සැකvෙ_ කටPD [ ෙකෙරෙ ඉඩ_
ෙර¨ස්ා0 කා0යාලය ම];.

(iii)

ඔ%. ඉඩ_ අනවසරෙය අHපH කර ගැ|_ ස_බධෙය
වා0තා හා පැIqm ලැ« ඇත.

(i)

ඉඩ_ අHපH කර ගැ|ෙ_ පනෙH 38 වග8ය යටෙH
- ෙහ`ෙටයාර 239.5403
;/වලා ෙයජනා !මයට පවරාගH මඩ ඉඩ_ මාණය
ඉඩ_ අHපH කර ගැ|ෙ_ පනෙH 38 වග8ය යටෙH ෙහ`ෙටයාර 100.9721
;/වලා ෙයජනා !මයට පවරාගH ෙග?ඩ ඉඩ_ මාණය

(ii)

ෙන?ද|. එම කටPD ඉඩ_ ෙර¨ස්ා0 කා0යාලෙය
[කරj ලැෙ.

(iii)

ඔ%.
දැනට ෙමම ව"ාපෘ8ය සඳහා අHපH කර ගH ඉඩ_
ස_බධෙය I;ෙදK අකාG කා0යාලය ම]
මැj_ අjෙ0ඛනය ලබා ගැ|ම සඳහා අදාළ වන ඉ/®_
ාෙXhය ෙ/ක_ කා0යාලයට දැj_  ඇ8 අතර, එම
කා0යාලය ම] I;ෙදK අකාG කා0යාලය ෙවත
මැj_ අjෙ0ඛනය ඉ/®_ කර ඇත.

යන එDමා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ආ) ෙන? එෙසs න_, ඒ මද?

நகர திடமிட ம-.& நீ*வழக அைம சைர
ேகட வினா:
(அ) (i)
1983 ஆ& ஆ"டளவி கிளிெநா சி மாவ
ட தி ேதசிய நீ* வழக ம-.& வ=கால
ைம+L சைபயினா E திகாி க+பட 0=நீ*
வழக+ப=8)த F,களி எ"ணி ைக
யா$;
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இறளவி E திகாி க+பட 0=நீ* வழக+
ப,கிற F,களி எ"ணி ைக யா$;
(iii) 1983 ஆ& ஆ"= பின* % த நிைலைம
9=வைட%& வைர 0=நீ* வழ0வத-காக
ஒ@ேவா* ஆ"=-0& அரசாக& ஒ$ கிய
ெமா த+ பண ெதாைக யா$;
(iv) % த நிைலைம 9=வைட)த பின* 2015 ஆ&
ஆ", வைர 0=நீ* வழக க8 திட
க/ காக அரசாக& ஒ$ கிய ெமா த
பண ெதாைக ஆ", வாாியாக தனி தனியாக
எ@வளB;
(v)
ேம-ப=
அைன தின$&
9ேன-ற
அறி ைகைய சம*+பி+பாரா;
எபைத அவ* இ சைப 0 அறிவி+பாரா?
(ஆ) இேற, ஏ?
(ii)

asked Minister of City Planning and Water Supply:
(a)

(b)

ව0ෂය

KRWSP
(Kilinochchi
Rehabilitation
Water Supply
Project)

2KR
(Kenady
Round Japanese
Grant)

එකDව

2012

K.I. 39.11

K.I. 23.09

K.I. 62.2

2013

K.I. 293.91

K.I. 30.60

K.I. 324.51

2014

K.I. 85.81

K.I. 44.97

K.I. 130.78

2015

K.I. 114

K.I. 0.33

K.I. 114.33

K.I. 532.83

K.I. 98.99

2012 [ට 2015 ද`වා ෙව කරන ලද -
-දල
(v) ඔ%. පහත වෙ% ද`වා ඇත.
Fස්`කය

ව"ාපෘ8ය

ෙව කළ
-දල

xmෙන?tය

xmෙන?tය Imයන
ජලස_පාදන 300.76 ජප
නKHථාපන ෙය (JPY)
ව"ාපෘ8ය

Will he inform this House (i)

how many households within the
Kilinochchi District had been connected to
the supply of cleaned drinking water by the
National Water Supply and Drainage Board
by 1983;

(ii)

how many households are provided with
cleaned drinking water at present;

(iii)

what amount was allocated by the
Government in each year for providing
drinking water until the end of the war
situation after 1983;

(iv)

what amounts have been allocated by the
Government for projects implemented for
the supply of drinking water, separately in
respect of each of the years following the
war situation until the year 2015; and

(v)

whether he will table a progress report on
all above?

K.I. 631.82

Èල" ආධාර ව"ාපෘ8 කාල ලබා ඇ8
vමාව
ස_බධන
ගණන හා
8ලාÉ

ජප
2012-2015 ජල
ජාත"තර
ස_බධන
සහෙය]තා
ආසන
ඒජ[ය
වශෙය
(JICA)
216
xmෙන?t
ය
ජලස_පාද
න
නKHථාප
න
ව"ාපෘ8ෙ
-
8ලාÉ
24,372
GOSL K ය/  ලංකා
Imයන
රජය
118.07
මඩල
අර-ද/
K ය/
Imයන 114

2KR අර-දල K ය/
ජප
2012-2015
Imයන 98.99 ජාත"තර
සහෙය]තා
ඒජ[ය
(JICA)

If not, why?

ග ගය3ත කණාලක මහතා

(மாமி கய2த கணாதில க)

(ආ)

අදාළ ෙන?ෙ%.

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගK කථානායකDම;, නගර සැලo_ හා ජල ස_පාදන
අමාත"Dමා ෙවjෙව මා එම ශ්නයට bDර සභාගත*
කරනවා.

* සභාෙ7සය මත තබන ලද 012ර:
*

சபாடதி ைவ கபட விைட :

6b ෙතE ෙවෙළඳ ෙපgළ : නව සැපP7කව3

உரா'( நீ)கி எ+ெண'# ச,ைத: திய
வழ!னக
LUBRICANT MARKET: NEW SUPPLIERS

* Answer tabled:
(අ)

(i)

ජල ස_බධන සංඛ"ාව - 254

(ii)

ෙ_ වන5ට G[ පා|ය ජලය සපයj ලබන ;වාස
සංඛ"ාව 216x.

(iii)

1980 Pදමය වාතාවරණය පැවැ8 කාලෙ ස්තවා හාර
ෙහsDෙව [ය¦ම mයxය5m 5නාශ p ඇ8 ;සා ෙ_
ස_බධෙය x[ දHතය` ෙන?මැත.

(iv)

පහත වෙ% ද`වා ඇත.

1427/’16

3. ග ඩලස් අලහiෙපම මහතා (ග බ3nල }ණව!ධන
මහතා ෙවxවට)

(மாமி டலC அழஹ4ெபம
ணவதன சாபாக)

-

மாமி ப2ல

(The Hon. Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon.
Bandula Gunawardane)

ඛ;ජ ෙත/ ස_පH සංව0ධන අමාත"Dමාෙග ඇ
ශ්නය - (1):
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පා0mෙ_Dව

[ගK ඩලස් අලහ¡ෙපKම මහතා]

(අ)

(i)

(ii)
(iii)

(iv)

(v)

2016 අය වැෙයT අංක 203 ෙයජනාවට අjව,
2016 ව0ෂය Dළ mT[ ෙත/ ෙවෙළඳෙප?ළ
5වෘත කරj ලැෙ%ද;
ඒ අjව, mT[ ෙත/ ෙවෙළඳෙප?ළට 5[ නව
සැපP_කKව කKද;
ව0ෂ 2009 [ට 2016 ද`වා  ලංකාෙ% mT[
ෙත/ සැපP_ සමාග_ ෙXhය ආදාය_
ෙදපා0තෙ_Dවට වා0තා කළ ÏXධ ලාභය, එ`
එ` සමාගම සහ එ` එ` ව0ෂය අjව ෙව
ෙව වශෙය කවෙ0ද;
ලංකා ඛ;ජ ෙත/ |8ගත සංස්ථාව සDව පැවැ8
mT[ ෙත/ ඒකාකාරය ඳ ෙහÐම සඳහා එදා
[ට අද ද`වා රජය 5[ අjගමනය කළ
උපායමා0]ක !ම කවෙ0ද;
ව0ෂ 2003 [ට ෙ_ ද`වා ඉFයාj ඔQ/
සමාගම අෙළ5 කළ mT[ ෙත/ මාණය සහ එම
අQතමය අෙළ5ය Db පමණ` ලැ° වා0Uක
ලාභය එ` එ` ව0ෂය අjව ෙව ෙව
වශෙය කවෙ0ද;

යන එDමා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ආ) ෙන? එෙසs න_, ඒ මද?

ெப-ேறாHய வளக அபிவி8 தி அைம சைர
ேகட வினா:
(அ) (i)
2016
ஆ& ஆ", கான வரB ெசலB
திட தி 203 வ$ பிேரரைண 0 அைமய,
2016 ஆ& ஆ"= உராSB நீ கி எ"ெணS
கான ச)ைத திற)$விட+படதா எபைத%&;
(ii)
அதப= உராSBநீ கி எ"ெணS ச)ைதயி
பிரேவசி த Lதிய வழ0ன*க யாவ* எப
ைத%&;
(iii)
2009 ஆ& ஆ", ெதாட க& 2016 ஆ& ஆ",
வைர இலைகயி உராSBநீ கி எ"ெணS
வழக க&பனிக உநா, இைறவாி
திைண கள தி-0 அறிவி $ள ேதறிய
இலாப& ஒ@ெவா8 க&பனி கைமய ம-.&
ஆ",வாாியாக
ெவ@ேவறாக
எ@வள
ெவபைத%&;
(iv)
இலைக ெப-ேறாHய C, தாபன தி0ாியதாக இ8)த உராSB நீ கி எ"ெணS
ஏகேபாக உாிைமைய இலாம-ெசSவத-காக
அறிH8)$
இ.வைர
அரசாக&
பிப-றிய
<ேலாபாயக
யாைவ
ெயபைத%&;
(v)
2003 ஆ& ஆ", ெதாட க& இ. வைர
இ)திய ஒயி க&பனி வி-பைன ெசSத
உராSBநீ கி எ"ெணயி அளB ம-.&
அவ-றி வி-பைன <ல& மா திர& ெப-ற
வ8டா)த இலாப& ஒ@ெவா8 வ8ட திகைமய ெவ@ேவறாக எ@வளெவபைத%&;
அவ* இ சைபயி அறிவி+பாரா?
(ஆ)
இேற, ஏ?
asked Minister of Petroleum Resources Development:
(a)

Will he inform this House (i)

whether the market of lubricants was
liberalized in the year 2016 as per the
Proposal No. 203 of the 2016 Budget;

(b)

(ii)

accordingly, the names of the new suppliers
who entered the market of lubricants;

(iii)

the net profit reported by each lubricant
supplier company in Sri Lanka to the
Department of Inland Revenue in each year
during the period from the year 2009 up to
2016, separately;

(iv)

the strategic measures taken by the
Government from then up to now to break
the monopoly of the lubricant market
owned by Ceylon Petroleum Corporation;
and

(v)

the quantity of lubricants sold by the
Indian Oil Company along with the annual
profit earned by selling only that item in
each year during the period from the year
2003 up to now separately?

If not, why?

ග අ!න රණ2ංග මහතා (ඛRජ ෙතE ස7ප\
සංව!ධන අමාතH2මා)

(மாமி அஜுன ரண5க
அபிவி$தி அைம0ச)

-

ெப+ேறா>ய வள5க

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Petroleum
Resources Development)

ගK කථානායකDම;, මා එම ශ්නයට
කරනවා.

bDර සභාගත*

* සභාෙ7සය මත තබන ලද 012ර:
*

சபாடதி ைவ கபட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

(i)

ඔ%.

(ii)

ෙ_ සඳහා ස_පාදන ©යා පපාය අjව කටPD කරI
පව. (RFQ සකස් කරI ඇත.)

(iii)

ÏXධ ලාභය
bබඳව දHතය ෙXhය ආදාය_
ෙදපා0තෙ_Dව ෙවත වා0තා කරj ලබන අතර එම
දHතය ෙමම අමාත"ාංශය සDව ෙන?මැ8 බැ5 ඒවා
ෙXhය ආදාය_ ෙදපා0තෙ_Dව ෙව8 ලබාගත PDය.

(iv)

mT[ ෙත/ ස_බධෙය ඒකාකාරය` පැවැ8
පoමක [ට ව0තමාන තHHවය ද`වා පGණාමය { අPK
පහත සඳහ පGF ෙ%.

• ව0ෂ 1994 ද`වා mT[ ෙත/ ෙවෙළඳ ෙප?ළ ලංකා
ඛ;ජ ෙත/ |8ගත සංස්ථාව සD ඒකාකාරය`ව
පැවDq.

• ව0ෂ 1994 I xyෙ_ ක0මාත ශාලාවද (blending
plant) ඇDළH mT[ ෙත/ අංශය ලංකා ඛ;ජ ෙත/
|8ගත සංස්ථාව ෙව8 ඉවH ෙක?ට Caltex Ltd
ෙවත අෙළ5 කරන ල. එතැ [ට ව0ෂ 1999 ද`වා
mT[ ෙත/ ෙවෙළඳ ෙප?ළ එම සමාගෙ_
ඒකාකාරය`ව පැවDq.

• ව0ෂ 1999 mT[ ෙත/ ෙවෙළඳ ෙප?ළ අ0ධ
වශෙය ;දහස් තHHවයකට පH { අතර තවH
සමාග_ පහ` සඳහා mT[ ෙත/ ෙවෙළඳාමට අවසර
ලබාෙදන ල.

• ව0ෂ 2006 mT[ ෙත/ ෙවෙළඳ ෙප?ළ Õ0ණ
;දහස් තHHවයකට පHකරන ලද අතර ඇගP_
©යාවmය` හරහා ෙතරා ගj ලැ° සමාග_ 07`
සඳහා mT[ ෙත/ ෙවෙළඳාම සඳහා අවසර ලබාෙදන
ල.

• ව0තමානය වන5ට සමාග_ 13` mT[ ෙත/
ෙවෙළඳ ෙප?ළ Dළ ©යාHමකව පව. එQ

481

සමාග_ 03` mT[ ෙත/ ආනයනය කර අෙළ5
xyමට අමතරව ෙXhයව mT[ ෙත/ I xyම
සඳහා ද අවසර ලබා ඇ8 අතර අෙන` සමාග_ 10ට
mT[ ෙත/ ආනයනයට සහ අෙළ5ය සඳහා පමණ`
අවසර ලබා ඇත.
(v)

IOC සමාගම ෙමරට ඛ;ජ ෙත/ `ෙෂsයට ව0ෂ 2002
ස_බධව 5ය. ෙකෙසs න-H LIOC සමාගම 5[ mT[
ෙත/ ෙවෙළඳාම ආර_භ කරj ලැෙ% ව0ෂ 2008
ණාමලෙ ඔෙ9 mT[ ෙත/ ක0මාත ශාලාව`
(lube plant) ආර_භ xyමH සම¯;. ෙ_ වනෙත` එම
සමාගම [යයට 10 [ට [යයට 15ක පමණ දළ ෙවෙළඳ
ෙප?ළ ෙක?ටස` සමඟ mT[ ෙත/ ෙවෙළඳ ෙප?ළ ෙවත
අ බලපෑම` ඇ8 කරI ©යාHමක ෙ%.
mT[ ෙත/ ෙවෙළඳ ෙප?ළ Dළ සමාග_ 13` ©යාHමක
වන අතර ඒවා  ලංකා මහජන උපෙයÖතා ෙක?Iසම
(PUCSL) ම¯ ;යාමනය කරj ලබQ. mT[ ෙත/
ෙවෙළඳාම bබඳ [ය¦ ෙත?රDK LIOC සමාගම 5[
එN ෙක?Iසම ෙවත අ0ධ වා0Uකව ලබා ෙX.
එෙසsම LIOC සමාගම ඛ;ජ ෙත/ ;ෂ්පාදන xTපය`ම
ෙවෙළඳ ෙප?ළ ෙවත සපයj ලැ°ව ද ඒ සෑම ;ෂ්පාදනය`
සඳහාම ෙව ෙව වශෙය ලාභය/ (අලාභය) වා0තා
කරj ෙන?ලැෙ. ෙකෙසs න-H [ය¦ ;ෂ්පාදන (ෙප/,
Øස/, I, බකG හා අෙනH 55ධ ආදාය_)
සලකා එම සමාගෙ_ වා0Uක ලාභය / (අලාභය) පහත පGF
ව ගත කළ හැක.

Èල" ව0ෂය

(ආ)
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ලාභය/(අලාභය) [ය¦ ඛ;ජ ෙත/
;ෂ්පාදන සඳහා ෙප/, Øස/, I,
බකG හා අෙනH 55ධ ආදාය_
(බවm පo / K.Imයන)

2002-03

78

2003-04

578

2004-05

2329

2005-06

(1722)

ග ගය3ත කණාලක මහතා

(மாமி கய2த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගK කථානායකDම;, පළාH සභා හා පළාH පාලන
අමාත"Dමා ෙවjෙව මා එම ශ්නයට bDර ම සඳහා ස8
ෙදකක කාලය` ඉ/ලා [නවා.

+ශ්නය ම2 KනකT ඉKප\ Clමට RෙයSග කරන ලT.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

MදE හා ජනමාධH අමාතHවරයාෙ කා!යාල:
ස්තර

நிதி ம./ ெவசன ஊடக அைம#சாி1
அ2வலக!க : விபர

OFFICES OF MINISTER OF FINANCE AND MASS MEDIA :
DETAILS

5. ග RහාE ගලiප\

2001/’17
මහතා (ග [මE ර\නායක

මහතා ෙවxවට)

(மாமி நிஹா) கல4ப$தி
ர$நாய க சாபாக)

-

மாமி பிம)

(The Hon. Nihal Galappaththi on behalf of the Hon. Bimal
Rathnayake)

-ද/ හා ජනමාධ" අමාත"Dමාෙග ඇ ශ්නය - (1):
(අ)
(i) -ද/ හා ජනමාධ" අමාත"වරයාෙ9 අමාත"
කා0යාලවල m නය කවෙ0ද;
(ii) එම කා0යාල ෙවjෙව ® ෙහ බ
ෙගවෙ න_, එම මා[ක ®/බ -දල
ෙක?පමණද;
(iii) 2015 [ට 2017 ව0ෂෙ ෙ_ ද`වා ෙගවා ඇ8
- ®/බ -දල ෙක?පමණද; යන එDමා
ෙමම සභාවට දවෙද?
(ආ)
(i) අමාත"වරයාෙ9 ෙපfXගmක කා0ය මඩලෙ
;ලධාG සංඛ"ාව;
(ii) එම ෙපfXගmක කා0ය මඩලය සඳහා ෙවකර
ඇ8 වාහන සංඛ"ාව;
(iii) අමාත"වරයා සඳහා ෙවකර ඇ8 වාහන
සංඛ"ාව; එ` එ` අමාත"ාංශය අjව ෙව
ෙව වශෙය ෙක?පමණද යනH එDමා ෙමම
සභාවට දවෙද?

2006-07

(686)

2007-08

2340

2008-09

(1238)

2009-10

(423)

2010-11

877

2011-12

906

2012-13

2909

2013-14

3373

2014-15

1886

(ඇ)

2015-16

2239

2016-17

3065

நிதி ம-.& ெவ0சன ஊடக அைம சைர ேகட வினா:
(அ) (i)
நிதி ம-.& ெவ0சன ஊடக அைம சாி
அைம E அவலககளி 9கவாிக யாைவ
எபைத%&;
(ii)
அ)த அவலகக/ காக வாடைக அல$
0 தைக ெச த+ப= அ)த மாதா)த
வாடைக/ 0 தைக ெதாைக எ@வளெவ
பைத%&;
(iii)
2015 - 2017 ஆ& ஆ"= இ$வைர ெச த+
ப,ள ெமா த வாடைக/ 0 தைக ெதாைக
எ@வளெவபைத%&;
அவ* இ சைப 0 அறிவி+பாரா?
(ஆ) (i)
அைம சாி பிர திேயக+ பதவியணியி
உ திேயாக த*களி எ"ணி ைக யாெத
பைத%&;

අදාළ ෙන?ෙ%.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ශ්න අංක 4 - 1659/'17-(1), ගK චIද 5ෙ[G මහතා.

ග ලv ජයව!ධන මහතා
(மாமி ல

கி ஜயவதன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)

ගK කථානායකDම;, ගK
ෙවjෙව මා එම ශ්නය අහනවා.

චIද

5ෙ[G

මහතා

ෙන? එෙසs න_, ඒ මද?

483

484

පා0mෙ_Dව

මඩලයට අ8ෙ0ක ;ලධාG බඳවා ගැ|ම සඳහා
ජනාප8 ෙ/ක_ෙ9 අංක vඑස්ඒ/1/28/1 හා 2017.07.04
Fනැ8 m ෙය අjමැ8ය  ඇත.

[ගK ;හා/ ගල¡පH8 මහතා]

அ)த பிர திேயக பதவியணி 0 ஒ$ க+பட
வாகனகளி எ"ணி ைக யாெதபைத%&;
அைம ச8 காக ஒ$ க+ப,ள வாகன
களி
எ"ணி ைக
யாெதபைத%&;

(ii)

(iii)

ඒ අjව -ද/ හා ජනමාධ" අමාත"වරයාෙ9 ෙපfXගmක
කා0ය මඩලෙ ;ලධාG සංඛ"ාව පහත පGF ෙ%.
01

ෙපfXගmක ෙ/ක_

01

02

ස_බeකරණ ෙ/ක_

02

03

මාධ" ෙ/ක_

01

04

මහජන ස_බධතා ;ලධාG 01

05

කළමනාකරණ සහකාර

05

asked the Minister of Finance and Mass Media:

06

GයැK

02

(a)

07

කා0යාල කා0ය සහායක

02

ஒேவா அைம  ஏப ெவேவறாக
எவளெவன
அவ
இ சைப 
அறிவிபாரா?

இ) இேற, ஏ?

(

(b)

(c)

Will he inform this House (i)

the addresses of ministerial offices of the
Minister of Finance and Mass Media;

08

ෙපfXගmක ෙ/ක_
(ජනමාධ" අංශය සඳහා)

01

(ii)

if rent or lease is paid for the said offices,
the monthly rental/lease; and

09

ස_බeකරණ ෙ/ක_
(ජනමාධ" අංශය සඳහා)

02

(iii)

the total rent/lease paid from the year 2015
up to now in 2017?

10

කළමනාකරණ සහකාර
(ජනමාධ" අංශය සඳහා)

02

Will he also inform this House, separately in
respect of each Ministry (i)

the number of officials in the personal staff
of the Minister;

(ii)

the number of vehicles allocated for the said
personal staff; and

(iii)

the number of vehicles allocated to the
Minister?

If not, why?

ග ඉරා3 tමර\න මහතා (MදE රාජH අමාතH2මා)

(மாமி இரா வி கிரமர$ன
அைம0ச)

-

நிதி இராஜா5க

(ii)

ෙපfXගmක කා0ය මඩලය සඳහා ෙව කර ඇ8 වාහන
පහත ද`වා ඇත.

අj
අංකය

වාහන ව0ගය

mයාපFංt
අංකය

වාහන අjP`ත xyම

01.

Nissan
Sylphy Car

KX - 7947

D[ත හ/ෙල?¦ව මහතා,
ගK -ද/ අමාත"Dමාෙ9
ස_බeකරණ ෙ/ක_

02.

Nissan
Sylphy Car

KX - 7931

ල`ෂ්I ෙජගනාද ෙමය,
ගK -ද/ අමාත"Dමාෙ9
ෙපfXගmක ෙ/ක_

03.

Nissan Car

CAO - 9403

අ[ත රාජප`ෂ මහතා, ගK
-ද/ අමාත"Dමාෙ9 මාධ"
ෙ/ක_

04.

Nissan
Sylphy Car

CAO - 5067

සÛර මනහර ෙහrආරt
මහතා, ගK -ද/
අමාත"Dමාෙ9 මහජන
ස_බධතා ;ලධාG

05.

Mitsubishi
Cab

PH - 0984

උ/[G ගහලආරt
මහතා, ගK -ද/
අමාත"Dමාෙ9
ස_බeකරණ ෙ/ක_

06.

Mitsubishi
Cab

PG - 1438

Kව ෆ0 නෑnස් මහතා,
ගK -ද/ අමාත"Dමාෙ9
ෙපfXගmක ෙ/ක_
(ජනමාධ")

07.

වාහනය` ලබාෙගන ෙන?මැත

ෙ`ෂා/ ජය[ංහ මහතා,
ගK -ද/ අමාත"Dමාෙ9
ස_බeකරණ ෙ/ක_
(ජනමාධ")

08.

වාහනය` ලබාෙගන ෙන?මැත

ෙ.එ.Ø. සමත
ෙපෙ0රා මහතා, ගK -ද/
අමාත"Dමාෙ9
ස_බeකරණ ෙ/ක_
(ජනමාධ")

The Hon. Eran Wickramaratne - State Minister of Finance)

ගK කථානායකDම;, -ද/ හා ජනමාධ" අමාත"Dමා
ෙවjෙව මා එම ශ්නයට bDර සභාගත* කරනවා.

* සභාෙ7සය මත තබන ලද 012ර:
*

சபாடதி ைவ கபட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

(i)

-ද/ හා ජනමාධ" අමාත"වරයාෙ9 අමාත" කා0යාලවල
m නය පහත ද`වා ඇත.
-ද/ හා ජනමාධ" අමාත"ාංශය, අමාත" කා0යාලය, මහ
ෙ/ක_ කා0යාල ෙග?ඩනැ]/ල, ෙක?ළඹ 01.
-ද/ හා ජනමාධ" අමාත"ාංශය, ජනමාධ" අංශය, ඇ[F[
මැර, අංක 163, xKලපන මාවත, ෙප?/ෙහsෙග?ඩ,
ෙක?ළඹ 05.

(ආ)

(ii)

එම කා0යාල සඳහා ® ෙහ බ ෙගpම` කරj
ෙන?ලැෙ.

(iii)

අදාළ ෙන?ෙ%.

(i)

2017 Ù; 09 Fනැ8 අ8 5ෙශsෂ ගැසr ;ෙ%දනය ම]
-ද/ අමාත"ාංශය ෙවත ජනමාධ" අමාත"ාංශය එ`pම
;සාH ජනමාධ" අංශය (එවක පැව8 ජනමාධ"
අමාත"ාංශය) ෙවනම ස්ථානයක Tටා 8«ම ;සාH -ද/
හා ජනමාධ" අමාත"Dමාෙ9 ෙපfXගmක කා0ය

485

486
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எபைத அவ இ சைப  அறிவிபாரா?

(iii)

ஆ) இேற, ஏ?

(

අj
අංකය

වාහන
අංකය

mයාපFංt
අංකය

අjP`ත xyම

01.

Mercedes
Benz Jeep

CAT - 0496

ගK -ද/ අමාත"Dමා
ෙවත ෙව කර ඇත.

02.

BMW Car

KT - 7401

ගK -ද/ අමාත"Dමා
ෙවත ෙව කර ඇත.

03.

Toyota
Jeep

KQ - 5408

ගK -ද/ අමාත"Dමා
ෙවත ෙව කර ඇත.

(ඇ)

asked the Minister of Agriculture:
(a)

Will he inform this House (i)

whether he is aware that paddy fields got
ruined by the prolonged drought which had
existed in the last cultivation season in the
North Western Province;

(ii)

if so, what extents of paddy fields have
been ruined in each Divisional Secretary's
Division, separately;

(iii)

the number of farmer families affected in
this way; and

(iv)

if any compensation has been paid to such
farmer families, what its details are?

පැන ෙන?නß.

Rයඟෙය3 හාR bn  h ඉඩ7 : වයඹ පළාත

வரசியினா ேசதமைட,த ெந வயக
வடேம மாகாண

:

(b)

DAMAGE CAUSED TO PADDY LANDS BY DROUGHT: NORTH
WESTERN PROVINCE

ග වස3ත
අමාතH2මා)

2150/’17

(மாமி ல கி ஜயவதன
பிாிய2த சாபாக)

-

மாமி அேசா க

(The Hon. Lucky Jayawardana on behalf of the Hon. Ashoka
Priyantha)

(i)
(ii)

(iii)
(iv)

கம ெதாழி அைம சைர ேகட வினா:
(அ) (i)
கட)த ேபாக தி வடேம மாகாண தி
நிலவிய க,& வரசி காரணமாக ெந வயக
ேசதமைட)தைமைய அறிவாரா;

(iii)

(iv)

ஆெமனி, அ@வா. அழிவைட)த ெந
வயகளி அளB ஒ@ெவா8 பிரேதச
ெசயலாள*
பிாிB கைமய
ெவ@ேவறாக
எ@வளB;
அ@வா. பாதி க+பட விவசாய
பகளி எ"ணி ைக எ@வளB;

0,&

அ)த விவசாய 0,&பக/ 0 ஏேத?&
நடஈ,
ெச த+ப=8+பி, அ$
ெதாட*பான விபரக யாைவ;

රාජH

சபாடதி ைவ கபட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

එෙසs âඩාවට පH{ ෙග?5 ප/ සංඛ"ාව
ෙක?පමණද;

(ආ) ෙන? එෙසs න_, ඒ මද?

(ii)

*

එෙසs න_, එෙසs 5නාශ { àK මාණය, එ`
එ` ාෙXhය ෙ/ක_ ෙක?rඨාසය අjව ෙව
ෙව වශෙය කවෙ0ද;

යන එDමා ෙමම සභාවට දවෙද?

(කෘක!ම

* සභාෙ7සය මත තබන ලද 012ර:

පo ]ය කනෙ වයඹ පළාෙH පැවැ8 දැ
;යඟය ෙහsDෙව àK පා { බව දෙද;

එම ෙග?5 ප/ ෙවjෙව ය_ වF ෙගpම`
කර 8ෙ න_, ඒ bබඳ 5ස්තර කවෙ0ද;

මහතා

ගK කථානායකDම;, කෘUක0ම අමාත"Dමා ෙවjෙව මා
එම ශ්නයට bDර සභාගත* කරනවා.

කෘUක0ම අමාත"Dමාෙග ඇ ශ්නය - (1):
(අ)

අහාෙ!

(மாமி வச2த அIவிஹாேர - கம$ெதாழி) இராஜா5க
அைம0ச)
(The Hon.Wasantha Aluvihare - State Minister of
Agriculture)

9. ග ලv ජයව!ධන මහතා (ග අෙශSක ය3ත මහතා
ෙවxවට)

If not, why?

(i)

ඔ%.

(ii)

වයඹ පළාෙH Kණෑගල හා Hතලම Fස්`කයT
ාෙXhය ෙ/ක_ ෙක?rඨාස අjව වගා හා; { àK
මාණය ෙවන ෙවනම පහත පGF ෙ%.

Fස්`කය - Kණෑගල
අj
අංකය

ාෙXhය ෙ/ක_ ෙක?rඨාසය

වගා හා; { àK ඉඩ_
මාණය (ෙහ`ෙටයාර)

1

ෙක?ටෙවෙහර

10.2

2

රස්නායකර

0

3

;කවැරය

1.8

4

ෙක?ෙබQගෙ

9.1

5

ග/ග-ව

1.3

6

ඇහැවැව

4.9

7
8
9

]Gබාව
අඹෙප?ල
මහව

0
0.8
2.3

10

ෙප?/ 8ගම

52.4

11

ගෙවHත

38.24

12

ඉබාග-ව

85.022

13

බ-ණාෙක?ව

907.22

14

වාGයෙප?ල

89.57

15

පæවස්jවර බටTර

44.5

16

පæවස්jවර නැෙඟනTර

9.35

17

ං]Gය

157.28

487

488

පා0mෙ_Dව

[ගK වසත අ¦5හාෙ0 මහතා]
Fස්`කය - Kණෑගල
18

උ බXදාව

168.08

19

පනල

618.09

20

mයා ය නැෙගනTර

320.55

21

mයා ය බටTර

472.63

1

ෙක?ටෙවෙහර

559

22

නාර_මල

547.3

2

රස්නායකර

192

23

අල%ව

347.75

3

;කවැරය

450

24

ෙප?/ගහෙවල

453.4

4

ෙක?ෙබQගෙ

530

25

pරàෙගදර

755.77

5

ග/ග-ව

337

26

මාස්ෙප?ත

137.4

6

ඇහැවැව

232

27

Kණෑගල

266.48
7

]Gබාව

540

28

මාවතගම

70.24

8

අඹෙප?ල

324

29

ම/ලව ය

254.83

30

Gගම

73.7

9

මහව

745

එකDව

5,900.202

10

ෙප?/ 8ගම

1,583

11

ගෙවHත

3,231

12

ඉබාග-ව

2,281

13

බ-ණාෙක?ව

4,977

14

වාGයෙප?ල

3,569

15

පæවස්jවර බටTර

2,788

16

පæවස්jවර නැෙඟනTර

1,935

17

ං]Gය

1,604

Fස්`කය - Hතලම

අj
අංකය

ාෙXhය ෙ/ක_
ෙක?rඨාසය

වගා හා; { àK ඉඩ_
මාණය (ෙහ`ෙටයාර)

අj
අංකය

ාෙXhය ෙ/ක_ ෙක?rඨාසය

âඩාවට පH { ෙග?5
ප/ සංඛ"ාව

1

මාද_ෙ¡

222.03

18

උ බXදාව

893

2

හලාවත

90.65

19

පනල

3,973

3

ආරtකrව

23.12

20

mයා ය නැෙගනTර

2,163

4

නාHත ය

740.57

21

mයා ය බටTර

5,418

5

මහවැව

229.76

22

නාර_මල

4,777

6

දංෙක?ව

339.69

23

අල%ව

3,710

7

ෙවන¡ව

1.01

24

ෙප?/ගහෙවල

6,023

25

pරàෙගදර

5,082

8

වනාත5/¦ව

0.81
26

මාස්ෙප?ත

1,810

9

ආණම ව

26.39
27

Kණෑගල

3,014

10

ප/ලම

5.46

28

මාවතගම

1,853

11

කKවලගස්වැව

18.82
29

ම/ලව ය

2,501

12

Hතලම

7.49

30

Gගම

1,787

එකDව

1705.847

එකDව

68,881

489
Fස්`කය - Hතලම
අj
අංකය

490

2018 ෙපබරවාG 20
ග RෙරSෂ3 ෙපෙ!රා මහතා

ාෙXhය ෙ/ක_ ෙක?rඨාසය

âඩාවට පH { ෙග?5
ප/ සංඛ"ාව

1

මාද_ෙ¡

328

2

හලාවත

133

3

ආරtකrව

35

4

නාHත ය

828

5

මහවැව

248

6

දංෙක?ව

714

7

ෙවන¡ව

03

8

වනාත5/¦ව

01

9

ආණම ව

40

10

ප/ලම

12

11

කKවලගස්වැව

17

12

Hතලම

09

එකDව

2,368

(மாமி நிேராஷ ெபேரரா)
(The Hon. Niroshan Perera)

නැ bෙZය.
எதா.
rose.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

කK ෙහ ගK මlවරය එDමා ෙවjෙව එම
ශ්නය අසන ඕනෑ. Otherwise, the Hon. State Minister

need not respond. If there is nobody to ask that Question,
according to the Standing Orders, there is no need to
table the Answer.
ග එ7.ඒ. kම3ර3 මහතා
(மாமி எ.ஏ. Fம2திர)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, there is nobody to ask the Question.
ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

(iii)

(iv)
(ආ)

Okay. Then, there is no need to table the Answer.
ශ්න අංක 13 -2227/'17- (1), ගK ෙහsෂා 5තානෙ9
මහතා.

පo ]ය යල කනය Dළ වගා හා; { ;සා âඩාවට පH {
ෙග?5 ප/ සංඛ"ාව Kණෑගල හා Hතලම
Fස්`කයට අදාළව පහත පGF ෙ%.

ග ලv ජයව!ධන මහතා

ෙ_ වන ෙත` වF ෙගp_ [ කර ෙන?මැත.

(The Hon. Lucky Jayawardana)

2017 යල කනයට අදාළව වF ෙගp_ සඳහා අවශ" අර-ද/
ජා8ක ර`ෂණ භාර අර-ද/වm ඉ/¦_ කර ඇත. එම අර-ද/
ලැ^ 5ගස ෙගp_ කටPD xyම [ කරj ලැෙ.

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

-2201/'17-

ගK කථානායකDම;, ගK ෙහsෂා 5තානෙ9 මlDමා
ෙවjෙව මා එම ශ්නය අහනවා.

ග ගය3ත කණාලක මහතා

(மாமி கய2த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ග කථානායක2මා
ශ්න අංක 11
අ¦Hගමෙ9 මහතා.

(மாமி ல கி ஜயவதன)

(1),

ගK

මTදානද

ග Kෙ3ෂ් }ණව!ධන මහතා

(மாமி திேனL ணவதன)

ගK කථානායකDම;, අධ"ාපන අමාත"Dමා ෙවjෙව මා
එම ශ්නයට bDර ම සඳහා ස8 ෙදකක කාලය` ඉ/ලා
[නවා.

+ශ්නය ම2 KනකT ඉKප\ Clමට RෙයSග කරන ලT.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගK කථානායකDම;, ගK මTදානද අ¦Hගමෙ9
මlDමා ෙවjෙව මා එම ශ්නය අහනවා.

ග ගය3ත කණාලක මහතා

(மாமி கய2த கணாதில க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගK කථානායකDම;, ෙසfඛ", ෙපෂණ හා ෙXhය ෛවද"
අමාත"Dමා ෙවjෙව මා එම ශ්නයට bDර ම සඳහා ස8
ෙදකක කාලය` ඉ/ලා [නවා.

+ශ්නය ම2 KනකT ඉKප\ Clමට RෙයSග කරන ලT.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ශ්න අංක 12 -2224/'17- (1), ගK ඉ. චා/ස් ;0මලනාද
මහතා.

[සභා ග0භය Dළ නැත.]

n7ෙකgළ හා මදHසාර 01බඳ ජාක අකාය :
MදE අමාතHවරයාෙ +කාශය ස7බ3ධෙය3
ෙගන ඇ 0යවර

ைகயிைல ம./ ம4சார ப.றிய ேதசிய
அதிகாரசைப: நிதி அைம#சாி1 6./ ெதாடபி
எ7த நடவ)ைக

NATIONAL AUTHORITY ON TOBACCO AND ALCOHOL:
STEPS TAKEN REGARDING STATEMENT MADE BY MINISTER
OF FINANCE

2282/’17
14.ග ඩලස් අලහiෙපම මහතා (ග . රංy\ ද ෙසgQසා
මහතා ෙවxවට)
(மாமி டலC அழஹ4ெபம
த ெசாJசா சாபாக)

-

மாமி ாீ. ர/ஜி$

(The Hon. Dullas Alahapperuma on behalf of the Hon. T.
Ranjith De Zoysa )

ෙසfඛ", ෙපෂණ හා ෙXhය ෛවද" අමාත"Dමාෙග ඇ
ශ්නය - (1):

491

492

පා0mෙ_Dව

[ගK ඩලස් අලහ¡ෙපKම මහතා]

ග ගය3ත කණාලක මහතා

(අ)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(i)

(ii)

(iii)
(iv)

_ෙක?ළ හා මද"සාර bබඳ ජා8ක අකාGය,
ෙසfඛ", ෙපෂණ හා ෙXhය ෛවද"
අමාත"ාංශය යටෙH පව8න ආයතනය`ද;
මද"සාර භා5ත කරන Xගලයෙග [යයට
61ක මාණය` ක[¡ පා5t කරන බවට 2017
Ù; මස 22 වැ; Fන -ද/ අමාත"වරයා 5[
පා0mෙ_Dෙ% කළ කාශය සත"ය`ද;
එෙසs න_, ඊට බලපා ඇ8 ෙහsD කවෙ0ද;

(மாமி கய2த கணாதில க)

ගK කථානායකDම;, ෙසfඛ", ෙපෂණ හා ෙXhය ෛවද"
අමාත"Dමා ෙවjෙව මා එම ශ්නයට bDර සභාගත*
කරනවා.

* සභාෙ7සය මත තබන ලද 012ර:
*

சபாடதி ைவ கபட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

ෙන? එෙසs න_, ෙමම කාශයට එෙරTව
_ෙක?ළ හා මද"සාර bබඳ ජා8ක අකාGය
ෙගන ඇ8 යවර කවෙ0ද;

යන එDමා ෙමම සභාවට දවෙද?

asked the Minister of Health, Nutrition and Indigenous
Medicine:
(a)

Will he inform this house (i)

(ii)

(b)

whether the National Authority on Tobacco
and Alcohol is an institution which is
under the purview of the Minister of Health,
Nutrition and Indigenous Medicine;
whether the statement made by the Minister
of Finance in Parliament on 22nd June, 2017
to the effect that 61 per cent of the persons
who use alcohol in Sri Lanka consume
Kasippu (illicit liquor) is true;

(iii)

if so, the causes of it; and

(iv)

if it is not so, the steps taken by National
Authority on Tobacco and Alcohol against
the aforesaid statement?

If not, why?

ඔ%.
ෙන?ද|.

(iii)

අදාළ ෙන?ෙ%.

(iv)

_ෙක?ළ හා මද"සාර bබඳ ජා8ක අකාGය 5[ මෑත
කා®න ;වැරF ෙත?රDK ;රDKවම ඉFGපH කර ඇත.
අය වැය අවස්ථාෙ% ෙමම ෙත?රDK පා0mෙ_Dව ෙවත
ඉFGපH කර ඇත.

(ආ) ෙන? එෙසs න_, ඒ මද?

Eகாதார&, ேபாசைண ம-.& Eேதச ம8 $வ
அைம சைர ேகட வினா:
(அ) (i)
Lைகயிைல ம-.& ம$சார& ப-றிய ேதசிய
அதிகாரசைபயான$ Eகாதார&, ேபாசைண
ம-.& Eேதச ம8 $வ அைம சி கீ:
இய0& ஒ8 நி.வனமா எபைத%&;
(ii) நா= ம$சார& பாவி 0& ஆகளி 61%
Fதமாேனா* கள
சாராய& (கசி+L)
அ8)$பவ*கெளன, நிதி அைம ச* 2017 W
மாத& 22ஆ& திகதி
பாரா/மற தி
9ைவ த
C-.
உ"ைமயானதா
எபைத%&;
(iii) ஆெமனி, அத-0 ஏ$வாயைம)த காரணக
யாைவ எபைத%&;
(iv) இேற, இ C-. 0 எதிராக Lைகயிைல
ம-.& ம$சார& ப-றிய ேதசிய அதிகாரசைப
எ, $ள நடவ= ைக யா$ எபைத%&;
அவ* இ சைபயி அறிவி+பாரா?
(ஆ)
இேற, ஏ?

(i)
(ii)

ඉහත ෙත?රDK ඇDළH m
ගK පා0mෙ_D
මlවK දැjවH xyම qස ටපH 225x P`තව
2017 ෙන?වැ_බ0 11 Fනැ8ව පා0mෙ_Dෙ% මහ
ෙ/ක_ ෙවත _ෙක?ළ හා මද"සාර bබඳ ජා8ක
අකාGය 5[ ෙය?- කර ඇත.
(ආ)

පැන ෙන?නß.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ශ්න අංක 15 -2677/'17- (1), ගK ජනක බඩාර
ෙතනෙක මහතා.

ග ඩලස් අලහiෙපම මහතා

(மாமி டலC அழஹ4ெபம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගK කථානායකDම;, ගK ජනක බඩාර ෙතනෙක
මlDමා ෙවjෙව මා එම ශ්නය අහනවා.

ග ගය3ත කණාලක මහතා

(மாமி கய2த கணாதில க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගK කථානායකDම;, වරාය හා නා5ක කටPD අමාත"Dමා
ෙවjෙව මා එම ශ්නයට bDර ම සඳහා ස8යක කාලය`
ඉ/ලා [නවා.

+ශ්නය ම2 KනකT ඉKප\ Clමට RෙයSග කරන ලT.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ධාන කටPD ආර_භෙ ෙයජනා.

ග අxර Kසානායක මහතා

(மாமி அOர திஸாநாய க)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගK කථානායකDම;, -

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙයජනා ඉFGපH කර අවස ණාට පoව මම ඔබDමාට
අවස්ථාව ෙදන_. දැ, ධාන කටPD ආර_භෙ ෙයජනා.
ගK සභානායකDමා.
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பாராமற அம

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ග ල'ෂ්ම3 CඇEල මහතා

(மாமி ல'ம கிாிஎ)ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,
"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7
of the Parliament and the motions agreed to by Parliament on
08.03.2016, the hours of sitting this day shall be 1.00 p.m. to 6.30
p.m.. At 2.00 p.m. Standing Order No. 7(5) of the Parliament shall
operate. At 6.30 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament
without question put."

+ශ්නය මසන ලK3, සභා ස7මත ය.

வினா வி கப ஏ ெகாளபட.
Question put, and agreed to.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගK අjර මාර Fසානායක මlDමා.

ග අxර Kසානායක මහතා

(மாமி அOர திஸாநாய க)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගK කථානායකDම;, ගK Fෙෂ් ණව0ධන මlDමාH,
මමH, තවH මlවK ගණනාවH
වැදගH ශ්නය`
ස_බධව
bDK ලබාෙදන ෙලස ෙ_ ආ ෙව ඉ/ලා
[යා. න-H ගK සභානායකDමා ඒකට ;[ පGF bDK ලබා
ෙ නැහැ. ෙ_ක ව"වස්ථාව
bබඳ ශ්නය`. ගK
කථානායකDම;, ඒ ෙම?ක`ද? ජා8ක ආ ව` xයලා ප`ෂ
ෙදක එකD p ආ ව` හදා ගHතා. දහනව වන ආ !ම
ව"වස්ථා සංෙශධනය අjව ජා8ක ආ ව` පව8නවා න_
පමණQ අමාත" éර සංඛ"ාව 30ට වඩා වැ කරගත හැx වෙ.
මා ළඟ 8ෙබනවා, 2015 සැ¡තැ_බ0 01 වන අඟහKවාදා පළපා0mෙ_D Fනෙ කථා බහ ^, එT සාකඡා { ෙXව/
ඇDළH හැසාn වා0තාව. එT ඉතා පැහැFmව සඳහ p
8ෙබනවා, ෙමම ජා8ක ආ ව ෙග?ඩ නඟා 8ෙබෙ අK
ෙදකකට බවH, ඒ අK ෙදෙක පoව නැවත සමාෙලචනයට
ල`ෙක?ට ඉFGයට යනවාද නැXද xයලා රණය කරන බවH.
එතෙක?ට ඒ අK ෙදකට අවශ" වන පGF තමQ අමාත"වK
සංඛ"ාව 30 [ට 48 ද`වා වැ කර ගනH, ;ෙයජ" සහ රාජ"
අමාත"වK සංඛ"ාව 40 [ට 45 ද`වා වැ කර ගනH ෙ_
පා0mෙ_Dව අjමැ8ය ෙ. ෙම?කද, ෙවනදා වාෙ9 බැහැ
ගK කථානායකDම;, අමාත"වK 30ට වඩා වැ කර ගනවා
න_, ;ෙයජ" සහ රාජ" අමාත"වK 40ට වඩා වැ කර ගනවා
න_ ෙ_ පා0mෙ_Dෙව අjමැ8ය` ගන ඕනෑ. හැබැQ,
ත-නාෙසsලා ඒ අjමැ8ය ගHතා, 2015 සැ¡තැ_බ0 01
ෙව;දා. ඒ අjමැ8ය ගන ෙවලාෙ% ඔබDමලා කාශ කළා,
අK ෙදකකට ජා8ක ආ ව` ෙග?ඩ නැෙඟන බවH,
එ`සH ජනතා ;දහස් සධානෙ මහ ෙ/ක_ 5[ -මට මතක
5යට එදා Tෙ 5ශ්වා ව0ණපාල මැ8Dමා- ඔබDමාට දැj_ 
8ණා, ජා8ක ආ ව` ෙග?ඩනඟන බව. ෙම?කද, එවැ;
දැj_ම` 8ෙ නැHන_ ෙ_ පා0mෙ_Dෙ% ෙ_ක
සාකඡාවට බ කරන බැහැ. ඔබDමා ;ශ්tත වශෙය
x%වා, ''ඔ%. ජා8ක ආ ව` ෙග?ඩ නැෙඟන බව ඒ ප`ෂ
දැj_  8ෙබනවා'' xයලා. හැබැQ, එT ;ශ්tත ෙලස
සඳහෙක?ට 8ණා, එය අK ෙදකකට xයලා.
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ගK කථානායකDම;, අK ෙදක ඉ`මවා ]ය පoව නැවත
තවH කාලය` 0ඝ කරන ]5oම` අHස කරලා ෙමම
අමාත"වK සංඛ"ාව වැ කර ගන පා0mෙ_Dෙව නැවත
අjමැ8ය` ගන ඕනෑ. ගK කථානායකDම;, ඔබDමාට ෙ_
ජා8ක ආ ව 0ඝ කරනවාද xයලා අ ම තරෙ_ තවම ඒ
bබඳ දැj_ ම` ලබා ලා නැහැ. ඒ අjව ෙ_
පා0mෙ_Dෙ% අමාත"වK සංඛ"ාව වැ
කර ගන
අjමැ8ය` ලබා ලH නැහැ. ත-නාෙසsලාට අමාත"වK
සංඛ"ාව වැ කර ගන පා0mෙ_Dව ලබා ලා 8ෙබන
අjමැ8ය අවස. ෙම?කද, දහනව වන ආ !ම ව"වස්ථා
සංෙශධනය අjව අමාත"වK සංඛ"ාව වැ කර®ම සඳහා
පා0mෙ_Dෙ% අjමැ8ය ඕනෑ. ෙම?කද, දහනව වන ආ !ම
ව"වස්ථා සංෙශධනය අjව අමාත"වK සංඛ"ාව 30 [ට 48
ද`වා වැ කර ගන සැ¡තැ_බ0 මාසෙ පළ-ෙව;දා
අjමැ8ය ලබා ලා 8ෙබෙ අK Dන` වලං වන
]5oමxjQ. දැ ත-නාෙසsලා x[ රණය` අරෙගන
නැහැ. ගK කථානායකDම;, අ ඇම8වKෙග ශ්න
අහනවා. ෙ_ ඇම8වK වලං ද xයන ශ්නය අපට 8ෙබනවා.
අ ෙ_ පා0mෙ_Dවට ඇ5/ලා වලං නැ8 ඇම8වKෙග,
;[ පGF ව"වස්ථාවට අjව කටPD කරලා නැ8
ඇම8වKෙග, ;[ පGF ව"වස්ථාවට අjව වැඩ කරලා නැ8
ඇම8වKෙග ශ්න අහනවා. ගK කථානායකDම;, ෙ_
පා0mෙ_Dෙ% වලං නැ8 ඇම8වKෙග ශ්න අහන
ෙහ ඔෙ9 බලය bගන අ දාන_ නැහැ. එම ;සා ගK
කථානායකDම;, එම තHHවය බරපතළQ. ෙ_ක ව"වස්ථාවH
එ`ක ගැෙටනවා. ෙsෂ්ඨාකරණයට ]T/ලා ෙ_ ශ්නය ගැන
කK ෙහ 5භාග කෙළ?H ත-නාෙසsලා ෙමෙත` ගj
ලබන හැම රණය`ම වලං ෙන?වන රණය` බවට පH
ෙවනවා. එම ;සා කKණාකරලා ෙ_ bබඳ ආ ව පැHෙත
පා0mෙ_Dවට අදහස් ඉFGපH කළ PDQ. අ දැන ගත PDQ.
"ෙ_ ජා8ක ආ ව අෙ¡ වැඩ`." xයලා x%වාට ෙ_ක
ත-නාෙසsලාෙ9 වැඩ` ෙන?ෙවQ. ෙ_ක පා0mෙ_Dෙ%
වැඩ`.

ග ඩලස් අලහiෙපම මහතා

(மாமி டலC அழஹ4ெபம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

නැ bෙZය.
எதா.
rose.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගK ඩලස් අලහ¡ෙපKම මlDම;, ෙ_ ස_බධව
ශ්නය`ද, ෙවනH ශ්නය`ද?

ග ඩලස් අලහiෙපම මහතා

(மாமி டலC அழஹ4ெபம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ෙ_ ස_බධව ශ්නය`.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඒ සඳහා එකවර සභානායකDමාට උHතර ෙදන ව.

ග ඩලස් අලහiෙපම මහතා

(மாமி டலC அழஹ4ெபம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගK අjර මාර Fසානායක 5ප`ෂෙ ධාන
සං5ධායකDමා මD කර කාරණයට අදාළවH ශ්නය`
8ෙබනවා. අ ඊෙයH මD කළා. න-H ඊෙ ඒක හාස"යට ල`

495
[ගK ඩලස් අලහ¡ෙපKම මහතා]

කළා Iස`, ආ ව පැHෙත එයට ෙXශපාලන
ලැෙ නැහැ.

496

පා0mෙ_Dව

bDර`

ගK සභානායකDම;, මම එDමාෙ9 - කාශයම අjමත
කරන අතෙ0 xයා [ෙ, |ත"jªල ෙන?වන,
ව"වස්ථාjªල ෙන?වන ඇම8වK, රාජ" ඇම8වK හා ;ෙයජ"
ඇම8වK 24ෙදෙන` අද ෙ_ රෙr [න බවQ. ඒ 24ෙදනා කද
xයන අ දෙ නැහැ. ජා8ක ආ ෙ% ]5o_ කාලය
ඉH ෙවලා දැනට මාසයH Fන 20` ගත ෙවලා 8ෙබනවා.
ගK සභානායකDම;, ෙ_ක බරපතළ ශ්නය`. ෙමය
ෙXශපාලන වශෙය එxෙනකාට ඇ¯/ල F`කර ගනා
5Tකාy තHHවය` ෙන?ෙවQ. ෙsෂ්ඨාකරණෙ මතය,[බාධා xy_] කKණාකරලා ;හඬ ෙවන. ෙමතැන ෙපfXගmක
කාරණය` ෙන?ෙවQ 5භාග ෙවෙ.
ගK කථානායකDම;, ෙ_ක ඔබDමාෙ9 N08යටH ඍÙව
බලපාන ශ්නය` හැයට මD ෙවලා 8ෙබනවා. සමස්ත රෙr
ෙXශපාලන ස්ථාවරභාවය අ0දයට ල` ෙවලා 8ෙබනවා. ඒ
අ0දෙය -අ ෙ_ ෙබ?රFෙ මා බානවා වාෙ9- අෙ¡
ෙක?ටස ෙව කර ගන, ඒක සමරන හදනවා ෙන?ෙවQ.
පා0mෙ_Dව ෙ_කට නායකHවය ෙදනට ඕනෑ, ගK
සභානායකDම;. ෙXශපාලන වශෙය ශ`8මH bDර`
ෙ_කට අවශ"Q.

ග ල'ෂ්ම3 CඇEල මහතා

(மாமி ல'ம கிாிஎ)ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගK කථානායකDම;, ජා8ක ආ ෙ% පා0ශ්වකKව ඉ
ඉවH ෙවලා නැහැ. The parties for all practical purposes in
spirit and by law are part of the National Government.
පා0ශ්වකKව ඉවH ෙවලා නැහැ.

ෙග?ඩ නැෙඟෙ xයලා. කථානායකවරයාට දැj_ ලා
8ණා. දැ අK ෙදක ඉ`මවා ෙග?ස් 8ෙබනවා. ඊෙ
ෙපෙ0දා ඇ8 ^, යනවාද-නැXද, වා ෙවනවාද-නැXද xයන
කථාව ගැන ෙන?ෙවQ මම ෙ_ xයෙ. ඒ ;සා ෙප?ෙ%,
ජා8ක ආ ව තවරටH ඉFGයට යනවාද, නැXද xයන එක
bබඳව කථානායකDමා දැjවH කළ PDව 8ෙබනවා; ෙ_
ප`ෂ ෙදෙ` එකඟතාව` 8ෙබන ]5oම` ෙහ, mය5/ල`
ෙහ ෙදන ඕනෑ. එෙසs ෙන?ෙදන තා`ක/, ත-නාෙසsලාට
එක 5ෙටක "ඉනවා" xයන ව,-

ග ල'ෂ්ම3 CඇEල මහතා

(மாமி ல'ம கிாிஎ)ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

අ ගK අාමාත"DමාටH දවලා,-

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

එතෙක?ට ඒ ගැට¦ව 5සෙඳනවා. ෙහ?ඳQ, ෙබ?ෙහ?ම ස්D8Q.

ග අxර Kසානායක මහතා

(மாமி அOர திஸாநாய க)
(The Hon. Anura Dissanayake)

ගK කථානායකDම;, දැ කාලය ඉ`මවා යIjQ
8ෙබෙ. ඒ ;සා අද පා0mෙ_Dෙ% අමාත"වK ඉFGපH
කරන පනH ෙක_පH අපට bගත හැxද? පා0mෙ_Dෙ%
ඇම8වK හැයට ෙදන bDK අපට bගත හැxද? එෙහම
තHHවය` 8ෙබනවා.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙහට ඒ ගැන කාශ කරන. ගK අගමැ8DමාටH
දවන.

ග කථානායක2මා

ග අxර Kසානායක මහතා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Anura Dissanayake)

(மாமி சபாநாயக அவக)
දැ ෙමතැන මD කරන අK ෙදකක අවසානය
ස_බධෙය- [බාධා xyම`] Hon. Leader of the House,
have you finished your explanation?

(மாமி அOர திஸாநாய க)
ඒ ;සා ත-නාෙසsලා ඒවා මඟහැර යන ෙන?ෙවQ,
වහාම bDර` ලබා ෙදන ඕනෑ; ෙම?ක`ද ෙ_ ෙවලා
8ෙබෙ xයන එක ගැන.

ග ල'ෂ්ම3 CඇEල මහතා

ග ල'ෂ්ම3 CඇEල මහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாமி ல'ம கிாிஎ)ல)

ජා8ක ආ ෙ% පා0ශ්වකKව ජා8ක ආ ෙව ඉවH
ෙවලා නැහැ.

(மாமி ல'ம கிாிஎ)ல)

මම කm x%වා වාෙ9 පා0ශ්වකKව ඉවH ෙවලා නැහැ.
ඉවH ෙවලා නැHන_ තවම ඒක 8ෙබනවා.

ග අxර Kසානායක මහතා

ග වාkෙcව නානාය'කාර මහතා

(The Hon. Anura Dissanayake)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(மாமி அOர திஸாநாய க)

ගK කථානායකDම;, ෙමDමා bDK ලබා ෙදෙ
පැහැFmවම ගHෙත?H ෙ_ ෙම?ෙහ?ෙH මD p 8ෙබන,
"ඉනවාද, නැXද? යනවාද, නැXද?" xයන සාකඡාවට. ඒක
ෙන?ෙවQ, අ ෙ_ මD කරෙ. ත-නාෙසsලා ජා8ක
ආ ෙ% TයH ඒ බව ෙ_ පා0mෙ_Dව දැjවH කරලා
නැහැ.

(மாமி வாFேதவ நாணாய

கார)

Sir, I rise to a point of Order.
ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගK වාoෙXව නානාය`කාර මැ8Dමා.

ග වාkෙcව නානාය'කාර මහතා
එදා 2015 සැ¡තැ_බ0 1 වන දා ත-නාෙසsලා අමාත"වK
සංඛ"ාව වැ
කර ගැ|ම සඳහා ෙ_ පා0mෙ_Dෙව
අjමැ8ය` ගHතා. ඒ අjමැ8ය ගනෙක?ට ඔබDමලා
පැහැFmව කාශ කළා, අK ෙදකකට තමQ ජා8ක ආ ව

(மாமி வாFேதவ நாணாய கார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගK කථානායකDම;, දැ ෙ_ පා0ශ්ව ෙදක අතර ඇ8 {
]5oෙම ඔෙන? ඉවH p නැහැQ xයන එක negative
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bDර`. අjර මාර Fසානායක මlDමා x%වා වාෙ9
පා0mෙ_Dව අjමත කර කාලය ඉවරQ. එෙහම න_
;සගෙය -automatically- ඒ ]5oම 0ඝ ෙවනවාය xයලා
අ0ථකථනය` කරන බැහැ. අපට වමනාQ, ෙ_
පා0mෙ_Dෙ% බලය පැහැර ගැ|ෙම වළ`වන. ෙමචර
ගණනකට වැ ෙය ඇම8වK ඉනවා න_, "ෙමන ෙ_
5යටQ ෙවන ඕනෑ." xයලා පා0mෙ_DවටQ  ෙදන
බලය 8ෙබෙ. ඒ නා { බලය අද වනෙක?ට තවරටH
වලංද, එෙහම නැHන_ එය පැහැර ගH බලය` හැයට ෙ_
ආ ව 5[ පGහරණය කරන උHසාහ කරනවාද? ගK
කථානායකDම;, ඒක ඔබDමාෙ9H, පා0mෙ_Dෙ%H බලය
පැහැර ගැ|ම`.

xයලා. දැ ශ්නය වෙ ෙමයQ. කථානායකDමා හැයට
ඔබDමා රණය කරන ඕනෑ, පා0mෙ_Dෙ% අය වැය 5වාදය
පැවැH^ කාල vමාව Dළ අ අහ ඒ ශ්නයට bDර
වශෙය සභානායකDමා  ඒ 8ඥාව අjව ෙ_ ]5oෙ_
කාලය 0ඝ කළH යbH සභාෙ% අjමැ8ය` ගත PDද, නැXද
යන කාරණය. එෙහම නැHන_ දැ අෙ¡ ගK මlDමලා
සඳහ කළ පGF කැනr මඩලය 30ට බTනවා; අෙන`
අමාත"වK සංඛ"ාව 40ට බTනවා. ඒ ගැන ඔබDමා ඉ`ම
රණය` ගන.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

සභානායකDමාH ඒ ගැන ෙස?යා බලනවා. මාH ඒක අහලා
බලන_.

ග ඩලස් අලහiෙපම මහතා

(மாமி டலC அழஹ4ெபம)

Your point is taken, Hon. Member. I will raise this
issue with the Government. මම ෙහට ඒ ගැන රණය`
ෙදන_.
ග වාkෙcව නානාය'කාර මහතා
(மாமி வாFேதவ நாணாய

கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Sir, give your decision on the matter.

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගK කථානායකDම;, ෙ_කට ඔබDමාට ෙ_ ආකාරෙය
මැFහH වන ව. එ`සH ජනතා ;දහස් සධානෙ Tට
මහ ෙ/ක_Dම { 5ශ්වා ව0ණපාල මහතා mñතව ඔබDමා
දැjවH කරලා 8ෙබනවා, වසර ෙදකක කාලයකට ෙ_ ජා8ක
සධාන ආ ව ෙග?ඩ නඟනවා xයලා. අද 2018 ව0ෂෙ
ෙපබරවාG මාසෙ 20 ෙව; දා. ගK කථානායකDම;, අද දවෙසs
ඔබDමා අපට xයන, ඒ වසර ෙදකක කාලය ඉ`ම ]යාට පoව
එම කාලය 0ඝ කරන බව ඔබDමාට ෙ_ වනෙක?ට දැj_ ලා
8ෙබනවාද, නැXද xයලා.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

තවම දැj_ ලා නැහැ. මම අද ඒ ගැන ෙස?යා බලනවා.
සභානායකDමාH ඒ ගැන ෙස?යා බලනවා x%වා.

ග ඩලස් අලහiෙපම මහතා

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

By tomorrow, I should be able to let you know my
position. The Hon. Leader of the House is also going to
raise the issue. So, give me some time till tomorrow. [Interruption.] Hon. Dullas Alahapperuma, is this
regarding another matter?
ග ඩලස් අලහiෙපම මහතා

(மாமி டலC அழஹ4ெபம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගK කථානායකDම;, අද "ලංකාප" වH පත ඇD ජා8ක
වH පH [ය/ලම වා0තා කරලා 8ෙබනවා, ප`ෂ නායකය
ඒකම8කව රණය කළා xයලා පළාH පාලන ආයතන සඳහා
8ය PD කාතා ;ෙයජනය ෙන?සලකා හැyමට.

(மாமி டலC அழஹ4ெபம)

ග ල'ෂ්ම3 CඇEල මහතා

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

සභානායකDම;, එතෙක?ට තHHවය ඉතා පැහැFmQ.
ෙබ?ෙහ?ම ස්D8Q.

(மாமி ல'ம கிாிஎ)ல)
ඒක වැරFQ.

ග කථානායක2මා

ග ඩලස් අලහiෙපම මහතා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

(மாமி சபாநாயக அவக)
ගK අාමාත"Dමා සමඟ අ කථා කරන_.

ග Kෙ3ෂ් }ණව!ධන මහතා

(மாமி திேனL ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

සැ¡තැ_බ0 මාසෙ [ට ෙමම කාරණය අ Nප වතාව`
ඉFGපH කළා. න-H, ඒ bබඳව පැහැFm bDර` ෙන? කාලය
ගත ෙකKණා. යbH අ අහන එක කාරණාව` ෙමෙසsQ. අK
ෙදකකට ෙ_ ]5oම වලං බව අභාවා¡ත 5ශ්වා ව0ණපාල
මැ8Dමා එ`සH ජනතා ;දහස් සධානෙ එවකට Tට මහ
ෙ/ක_වරයා හැයට දැj_ නා. අjර Fසානායක මlDමා
සහ මම ෙ_ කාරණය මD කළාම සභානායකDමා වන ල`ෂ්ම
xGඇ/ල මහතා x%වා, "එය හැසාn වා0තාෙ% 8ෙබනවා.
ෙහ?ඳQ, ඕනෑ න_ අ යbH සභාෙ% අjමැ8යට එන_"

(மாமி டலC அழஹ4ெபம)

ෙමම කාරණය ජනමාධ" හරහාH 55ධ -^වG සාකඡා
ෙවනවා. ගK කථානායකDම;, ෙ_ වෘH8ය හGද වැරFද xයන
එක ෙන?ෙවQ ශ්නය.
ෙXශපාලන ප`ෂවm, 5ෙශsෂෙය ආ වට ස_බධ
ප`ෂවm ගK සභානායකDම;, ඉ/®_ රාdය` ඉFGපH
ෙවලා 8ෙබනවා.
ගK කථානායකDම;, ෙ_ bබඳව රණය` ගැ|මට ෙපර
ඉතාම ෙකෙය ඔබDමාෙ9 අවධානයට කK^ හතර` ෙය?කරනට මට අවස්ථාව ෙදන.
පළ-ෙව; කාරණය තමQ, මහරගම සහ මTයංගනය ඇDව
 ලංකා ෙප?ජන ෙපර-ෙ නාම ෙයජනා Dන` 8`ෙෂsප
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පා0mෙ_Dව

[ගK ඩලස් අලහ¡ෙපKම මහතා]

ණා, කාතාවෙ9 න_ ;යIත මාණයට 8ෙ නැහැQ
xයලා. ;යIත මාණයට සඳහ ෙවලා 8යH, 'කාතා'
xයන වචනය 8ෙ නැහැQ xයලා නාම ෙයජනා 8`ෙෂsප
ෙවලා 8ෙබනවා. එය නාම ෙයජනා 8`ෙෂsප pමට තර_
බරපතළ කාරණාව` ෙවලා ඒ මැ8වරණ òIෙ සටනට ෙවනH
-^වර` ආව ෙවලාවක ෙ_ වාෙ9 ව` ගැ|ම
x[ෙසsHම P`8සහගත නැහැ; සදාචාරාHමක නැහැ.

ග ල'ෂ්ම3 CඇEල මහතා

(மாமி ல'ம கிாிஎ)ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගK කථානායකDම;, -

ග ඩලස් අලහiෙපම මහතා

(மாமி டலC அழஹ4ெபம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ඉන ගK සභානායකDම;, තව කK^ Dන` ඉFGපH
කරනට 8ෙබනවා. ෙදවන කාරණය, ඔබDමාට මතකQ,
අෙගස්D 23 වන දා ෙ_ සංෙශධන ෙගෙනන ෙවලාෙ% -

ග කථානායක2මා

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Let the Hon. Leader of the House reply. He was also
there at the discussion.
ග ල'ෂ්ම3 CඇEල මහතා

(மாமி ல'ம கிாிஎ)ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගK කථානායකDම;, - [බාධා xyම`] උHතර ෙදන ක/
ෙප?nඩ` ඉන. අ ඊෙ සාකඡා ෙ, පව8න මැ8වරණ
|8ය අjව [යයට 5[පෙහs කාතා ;ෙයජනය පවHවාෙගන
යනQ. [බාධා xyම`]
ෙප?nඩ` ඉන. හැබැQ, සමහර සභාවල [යයට 25`
හදන බැහැ. එම අවස්ථාවලට පoව අවශ" සංෙශධන
ෙගෙනන තමQ අ ඊෙ රණය කෙළs.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

හG. That is what we agreed to.

(மாமி சபாநாயக அவக)

ග ල'ෂ්ම3 CඇEල මහතා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගK මlDම;, ඊෙ මැ8වරණ ෙක?Iෂ සභාෙ%
සභාප8DමාH, සාමා¨කQjH පැIqයා. ඒ වාෙ9ම පළාH සභා
හා පළාH පාලන අමාත"DමාH, ෙ/ක_DමාH පැIqයා. ඒ
ස_බධෙය 0ඝ සාකඡාව` පැවැH{වා. ගK Fෙෂ්
ණව0ධන මlDමාH, ෙකෙහbය රà`වැ/ල මlDමාH ඒ
සාකඡාවට සහභා] ණා. ඒ කK^ ෙබ?ෙහ රට 5සඳා ගන
ව ණා.

(மாமி ல'ம கிாிஎ)ல)

අ කවදාවH  කෙළs නැහැ, කාතා ;ෙයජනය අ
කරන. ඒක වැwF මතය`.

ග එ7.ඒ. kම3ර3 මහතා
(மாமி எ.ஏ. Fம2திர)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, may I also comment on that.

ග ඩලස් අලහiෙපම මහතා

ග කථානායක2මා

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

(The Hon. Speaker)

(மாமி டலC அழஹ4ெபம)

ගK කථානායකDම;, අ ඉතාම හැß_බරවQ ඔබDමාට ෙ_
කK^ xයෙ.
ෙදවන කාරණය ෙමයQ. අK 30කට ආසන කාලය`
පළාH පාලන මැ8වරණයට අදාළව බලපැවැH{ [යයට 8ෙහs
තKණ ;ෙයජනය අQ කරලා තමQ කාරක සභා අවස්ථාෙ%
ෙ_
ෙයජනාව
ඉFGපH
කෙළs.
අ8ගK
ෙsමදාස
ජනාප8Dමාෙ9 කාලෙ ඉFGපH කර තKණ ;ෙයජනය
-ම;ම අෙහ[ ණා.
Dවන කාරණය ෙමයQ. මම දනවා, අප ;ෙයජනය
කරන කඩාය_වල Tට සභාප8වK, උපසභාප8වK වැ;
අය ලැQස්Dවට ඇDළH කළ බව. මාතර ෙද5jවර ගHෙත?H
කංචන මlDමාෙ9 ස_බeකරණ ෙ/ක_වK ෙදෙදන
පවා ලැQස්Dවට ඇDළH කළා, කාතාවට ඉඩ ම සඳහා. දැ
ඔ අසරණ ෙවලා ඉනවා.
හතරවන කාරණය ෙමයQ. ගK සභානායකDම;,
ඔබDමලාෙ9 මැ8වරණ ව"ාපාරය රාම ධාන ෙHමාව`
ෙ, කාතා ;ෙයජනය [යයට 25` බවට පH xyම අ8ශය
දැවැත ෙXශපාලන ජයහණය` බව. මැ8වරණ ව"ාපාරෙ
ඡද ලැෙ එෙහමQ. ©කr මැ එකx පස්ෙසs xයන
බැහැ ෙ, "No-ball ල^ ක දැ එකD කරන ඕනෑ"
xයලා. [බාධා xyම`]
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(மாமி சபாநாயக அவக)
Yes, go ahead.
ග එ7.ඒ. kම3ර3 මහතා
(மாமி எ.ஏ. Fம2திர)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I think what the Hon. Leader of the House says is
correct. It was decided that the law will be implemented
as it is. But, after that is done, if there is a situation where
it is a case of impossibility, then Parliament will address
that issue. There was no decision taken to act outside the
law or to amend the law to deal with the situation that has
already arisen.
ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Yes, that is correct. ගK ෙකෙහbය රà`වැ/ල මැ8Dමා
ඊට සහභාÖ ණා. ඔබDමාට ඒ ගැන පැහැFm කරන ව.

ග ෙකෙහ1ය ර'වැEල මහතා

(மாமி ெகெஹ>ய ர ெவ)ல)
(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ගK කථානායකDම;, ඔබDමා x%වා, කාශය`
ස_බධව 5සමකට ආවාය xයලා. oම8ර මlDමාH,
සභානායකDමාH xය කKණට තමQ 5සම ලැෙ. ෙවන
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5සම` ලැෙ නැහැ. 8ෙබන |8 ඒ ආකාරෙයම
©යාHමක කරනH, impasse එක` -කළ හැx ෙදය` නැ8
අවස්ථාව`- ඇ8 ෙණ?H පමණ` ඒ bබඳව 5ෙශsෂෙය
ෙස?යා බලා කටPD xyම` ගැන තමQ සඳහ ෙ. [බාධා
xyම`] ඒක, පoව. Èmක වශෙය දැ ෙ_ රෙr |8ය Èmක
|8ය හැයට b අරෙගන කටPD කරන ඕනෑ. ඒක තමQ
ගHත ව.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)

ග වාkෙcව නානාය'කාර මහතා
(மாமி வாFேதவ நாணாய

கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගK කථානායකDම;, වH පHවල 8ෙබන ඒ වා0තාව
වැwFQ.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඔ%, ඒක ඇHත.

(The Hon. Speaker)

අ පළාH සභා හා පළාH පාලන ඇම8DමාටH උපෙදස් ලබා
නා.

ග ෙකෙහ1ය ර'වැEල මහතා

ග වාkෙcව නානාය'කාර මහතා

(மாமி வாFேதவ நாணாய கார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(மாமி ெகெஹ>ய ர ெவ)ல)

ඒ වරද ;වැwF කරන xයලා වH පHවලට xව PDQ.

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ග කථානායක2මා

පළාH සභා හා පළාH පාලන ඇම8DමාH ඒ වට එකඟ
ණා.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

පළාH සභා හා පළාH පාලන ඇම8DමාH ඊෙ ඒ වට
එකඟ ණා. ඒක [ය¦ම ප`ෂ නායකවK සහභාÖ ^
අවස්ථාවක -

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

මම, අෙ¡ මහ ෙ/ක_Dමාට උපෙදස් ෙදන_, ඔව
දැjවH xyමට.
ඊළඟට, සභාව ක/ තැ«ම. ගK සභානායකDමා.

කEතැම

ஒ திைவ

ග වාkෙcව නානාය'කාර මහතා

(மாமி வாFேதவ நாணாய கார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නැ bෙZය.
எதா.
rose.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගK වාoෙXව නානාය`කාර මැ8Dමා, ඔබDමාH ඒ කාරණය
bගනවාෙ. [බාධා xyම`] ඊළඟට ගK Fෙෂ් ණව0ධන
මැ8Dමා.

ග Kෙ3ෂ් }ණව!ධන මහතා

(மாமி திேனL ணவதன)

ADJOURNMENT
ග ල'ෂ්ම3 CඇEල මහතා

(மாமி ல'ம கிாிஎ)ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගK කථානායකDම;, "පා0mෙ_Dව දැ ක/ තැය
PDය"Q මා ෙයජනා කරනවා.

+ශ්නය සභාMඛ කරන ලT.

வினா எதிய!பெபற.
Question proposed.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ක/ තැ«ෙ_ 5වාදය.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මම ඒකට තව ෙක?ටස` එකD කරන ඕනෑ. ය_x[ මl
මාණය` අ න_, [යයට 50ට වැ ව මl මාණය` [නවා
න_ ඒ සභාව |ත"jªලව Tpමට ව xයලා එT
මැ8වරණ ෙක?Iසෙ_ සභාප8 ඇD සාමා¨කය ඉFGෙ
සාකඡා ණා. ඒක 8`ෙෂsප ෙ නැහැ.

ග එ7.ඒ. kම3ර3 මහතා
(மாமி எ.ஏ. Fம2திர)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Mr. Speaker ග කථානායක2මා

ඒකට බාධාව` ෙ_ ලැQස්Dෙව ෙහ ෙවන ලැQස්Dවx
ආවාද, නැXද xයන එක නැහැ xයලා. [යයට 50` 8ෙබනවා
න_ සභාෙ% නම ලැQස්Dවට න_ කරලා එ%වH, නැතH ඒ
සභාෙ% කටPD පට ගන ව xයලා තමQ රණය
ගHෙH. ගK සභානායකDමාH ඒ ගැන පැහැFm කළා. ෙවන
|8ය` ෙවනස් කරන අ කථා කෙළs නැහැ.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙබ?ෙහ?ම ස්D8Q.

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගK එ_.ඒ. oම8ර මහතා.

ග එ7.ඒ. kම3ර3 මහතා
(மாமி எ.ஏ. Fம2திர)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, this is a continuation of the Adjournment Debate
held on 06th February, 2018. I want to bring to the notice
of the House that the PRECIFAC Report is available only
in Sinhala even today. -[Interruption.] So, we will not be
able to participate in this Debate, Sir.
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ග කථානායක2මා

ග එ7.ඒ. kම3ර3 මහතා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

(மாமி சபாநாயக அவக)
We have asked for the translations. We were assured
of that. We are sorry about that. I will check on that. Just
give me a little time.
ග වාkෙcව නානාය'කාර මහතා

(மாமி வாFேதவ நாணாய கார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

They can speak on the Bond scam Report.
ග එ7.ඒ. kම3ර3 මහතා

(மாமி எ.ஏ. Fம2திர)
(The Hon. M.A. Sumanthiran)

If you speak once during an Adjournment Motion, you
cannot speak again. So, do you want us to speak only on
the Bond issue? Why are you restricting us to speak only
on one report? Why are you worried about the
PRECIFAC Report? I want to speak on that as well. [Interruption.] You are too worried about my making
references to the PRECIFAC Report.-[Interruption.]
Earlier, you were Minister of National Languages and
Social Integration. So, you should be protesting on this
issue before the Debate begins. Any report must be
available in both National Languages in the House. [Interruption.] How can you suggest that we start the
Debate and go on on one Report?
ග වාkෙcව නානාය'කාර මහතා

(மாமி வாFேதவ நாணாய கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

You are speaking unnecessarily.
ග එ7.ඒ. kම3ර3 මහතා

(மாமி எ.ஏ. Fம2திர)
(The Hon. M.A. Sumanthiran)

No, I am not speaking unnecessarily, Sir. [Interruption.] The Hon. Member is suggesting that we go
on on one Report. Why should we go on on one Report?
Why are you so worried about the PRECIFAC Report?
ග වාkෙcව නානාය'කාර මහතා

(மாமி வாFேதவ நாணாய கார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

What we are saying is, you can speak on the
PRECIFAC Report as well as on the Bond Report.
ග එ7.ඒ. kම3ර3 මහතා

(மாமி எ.ஏ. Fம2திர)
(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I cannot speak on the PRECIFAC Report because it is
only in Sinhala. - [Interruption.] After I speak once, I
cannot speak again. Having been in Parliament since
1970, you do not seem to know even that. - [Interruption.]
After I speak on that once, I cannot speak again. How can
I speak again?
ග වාkෙcව නානාය'කාර මහතා

(மாமி வாFேதவ நாணாய கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Do not speak now. Wait until the translations are
available.

(மாமி எ.ஏ. Fம2திர)

So, what is the whole point? I cannot even understand
if somebody refers to something in the Report. I cannot
refer to the Report; I cannot follow it. Is that the way in
which you want me to participate in a debate? That is
why I took umbrage. Having been the former Minister of
National Languages and Social Integration and having
gone round the world saying all kinds of things, you are
suggesting that I participate in a debate when things are
referred to in a language that I do not understand and
cannot read, that I should continue to sit here and do that.
Shameful! - [Interruption.]
ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Let me explain,
[Interruption.]

Hon.

Members,

please.

-

ග වාkෙcව නානාය'කාර මහතා

(மாமி வாFேதவ நாணாய கார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

But, Sir, on the Bond scam, they have come ready to
speak. - [Interruption.]
ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

I must first apologize for not having the Tamil and the
English translations ready. There are about 8,000 pages
involved. So, we have asked the authorities to get those
translated and they are working on that. They have
requested the Department of Official Languages to
provide the translations. Eight thousand pages is a lot. I
think there is a point in what the Hon. Sumanthiran says.
It is something that we have taken into consideration.
But, I will leave it to the House to decide. It is nothing
but fair that he is also given the opportunity to speak.
There is a point in what he says. Hon. Leader of the
House, what do you suggest? If you all are to debate this,
you must have it in both languages.
ග ල'ෂ්ම3 CඇEල මහතා

(மாமி ல'ம கிாிஎ)ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Then, we will postpone the Debate.
ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

It is up to you all. Then, shall we postpone the
Debate? I will leave it to the House to decide. Does the
House agree to postpone the Debate? - [Interruption.]
ගK Fෙෂ් ණව0ධන මහතා.
ග Kෙ3ෂ් }ණව!ධන මහතා

(மாமி திேனL ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, there is just one matter to raise before you decide
to postpone. There was general agreement that even if it
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is not available in Sinhala or Tamil, if it is available in
English, we accept to debate it. That was the original
position held. You can take the Minute and read. [Interruption.] I am not protesting on what you are
raising, Hon. Sumanthiran, but the agreement was, if it is
available in English and not in Sinhala or Tamil, that still
we proceed. That was the decision taken and what is
minuted here. - [Interruption.]
ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

But, this particular Report is not available even in
English.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

I will leave it to the House to decide. There is a valid
argument on both Sides.
ග ල'ෂ්ම3 CඇEල මහතා

(மாமி ல'ம கிாிஎ)ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, legally and technically there should be a Tamil
translation. The English translation is also not available.
So, we will postpone the Debate.

ග එ7.ඒ. kම3ර3 මහතා

ග කථානායක2මා

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

(The Hon. Speaker)

(மாமி எ.ஏ. Fம2திர)

This is only in Sinhala.
ග ෙකෙහ1ය ර'වැEල මහතා

(மாமி ெகெஹ>ய ர ெவ)ல)
(The Hon. Keheliya Rambukwella)

It is not available even in the link language.
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(மாமி சபாநாயக அவக)
Okay. Does the House agree?
ග ම3qව

(மாமி உ,4பினக)
(Hon. Members)

Aye.

ග කථානායක2මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

The Report on Treasury Bonds is in English and the
other Report is only in Sinhala.
ග එ7.ඒ. kම3ර3 මහතා
(மாமி எ.ஏ. Fம2திர)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

That is why I did not raise an issue on the Bond
matter.

+ශ්නය මසන ලK3, සභා ස7මත ය.

வினா வி கப ஏ ெகாளபட.
Question put, and agreed to.
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21,

Parliament adjourned accordingly at 1.38 p.m. until 1.00 p.m. on
Wednesday, 21st February, 2018.
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