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1979 අංක 61 දරන අත%ාවශ% මහජන ෙසkවා පනෙ( 2 වගය යටෙ(
ෙපෙl#ය5 3ෂ්පාදන හා nව වා, ඇp Rයiම ඉධන සැප,ම හා
ෙබදා හැrම ස5බධෙය ජනාපවරයා MR 'කාශයට ප( කරන
ලව, 2017 :# 25 Qනැ අංක 2029/23 දරන අ Mෙශkෂ ගැසs පtෙF
පළ කරන ලද 3යමය.-[ ගf අ$ාමාත%මා සහ ජාක 'ප( හා
ආ*+ක කට, අමාත%මා ෙවYවට ගf ගයත කfණාලක මහතා]

සභාෙ)සය මත 8_ය ["ය` ෙයDග කරන ල*.

අ.භා. 1.00ට පා9ෙ),"ව Qස් @ය.
කථානායක"මා [ග# ක# ජය.Tය මහතා] WලාසනාXඪ @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.

ෙදන

அறிவிக

ANNOUNCEMENTS

I
කථානායක"මාෙZ සහ8කය

சபாநாயகர சாைர
SPEAKER'S CERTIFICATE

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

E ලංකා 'ජාතාක සමාජවා2 ජනරජෙF ආGHIම
ව%වස්ථාෙK 79 ව%වස්ථාෙK MMධාන 'කාරව, 2017 :# 25 Qන
මMR “Tවර සහ ජලජ ස5ප( (සංෙශධන)” නමැ පන(
ෙකW5පෙත සහකය සටහ කරන ලද බව දැY5 2මට
කැමැ(ෙත!.

சபாடதி இக கடைளயிடபட.
Ordered to lie upon the Table.

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා (ඉඩ) සහ
පා9ෙ)," 8සංස්කරණ අමාතc හා ආ d පeෂෙf
ධාන සං@ධායක"මා)

(மாமி கய'த
கணாதில க - காணி ம()
பாராமற ம)சீரைம+ அைம,ச அரசா-க
க.சியி /த(ேகாலாசா1)
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)

ගf කථානායකම3, අ$ාමාත%මා සහ ජාක 'ප(
හා ආ*+ක කට, අමාත%මා ෙවYෙව මම ජාක රාජ%
සභාෙK 1977 අංක 8 දරන උද*පන පනෙ( 3 වගය යටෙ(
E ලංකා 'ජාතාක සමාජවා2 ජනරජය සහ ,bෙ*නය අතර
උද*පන eMzම ස5බධෙය ජනාපවරයා MR සාදන
ලව, 2017 {3 02 Qනැ අංක 2021/47 දරන අ Mෙශkෂ ගැසs
පtෙF පළ කරන ලද 3යමය ඉQප( කර!.
එම 3යමය ජාක ආරbෂාව ^බඳ ආං}ක අTbෂණ
කාරක සභාව ෙවත ෙය~. කළ ,යැj මම ෙයජනා කර!.

ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය.
வினா வி

கப

ஏ"#ெகா%ளபட.

Question put, and agreed to.

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගf කථානායකම3, අ$ාමාත%මා සහ ජාක 'ප(
හා ආ*+ක කට, අමාත%මා ෙවYෙව 2014 ව*ෂය සඳහා E
ලංකා මහවැ# අකාෙF වා*ක වා*තාව මම ඉQප( කර!.

II
පා9ෙ)," කට[" !බඳ කාරක සභා Qස්]ම
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එම වා*තාව කෘක*මය හා ඉඩ5 ^බඳ ආං}ක අTbෂණ
කාරක සභාව ෙවත ෙය~. කළ ,යැj මම ෙයජනා කර!.

ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය.
வினா வி

கப

ஏ"#ெகா%ளபட.

Question put, and agreed to.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

2017 :# මස 26වන බදාදා, එන5 අද Qන අපර භාග 2.30ට
පා*#ෙ5 කට, ^බඳ කාරක සභාෙK `ස්aමb මාෙ
3ල කාමරෙF2 පැවැ(aමට 3ය!ත බැM, ඊට පැ!ණ සහභාe
වන ෙලස ගf සgක මhවf Rයi ෙදනාටම ෙමj දැY5
2මට කැමැ(ෙත!.

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගf කථානායකම3, ගf අ$ාමාත%මා සහ ජාක
'ප( හා ආ*+ක කට, අමාත%මා ෙවYෙව මම 2016
ව*ෂය සඳහා ෙවරළ සංරbෂණ සහ ෙවරළ ස5ප(
කළමනාකරණ ෙදපා*තෙ5ෙK වා*ක කා*ය සාධන
වා*තාව ඉQප( කර!.

පා*#ෙ5ව

777
[ගf ගයත කfණාලක මහතා]

එම වා*තාව රසර සංව*ධනය හා පසරය සහ ස්වභාMක
ස5ප( ^බඳ ආං}ක අTbෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය~. කළ
,යැj මම ෙයජනා කර!.

ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය.
வினா வி

கப

ஏ"#ெகா%ளபட.

Question put, and agreed to.
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ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල මහතා (උසස් අධcාපන හා
මහාමා9ග
අමාතc"මා
සහ
පා9ෙ),"ෙ
සභානායක"මා)

(மாமி ல2ம கிாிஎ4ல - உயக4வி ம()
ெந78சாைலக அைம,ச பாராமற, சைப
/த4வ)
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher
Education and Highways and Leader of the House of
Parliament)

(i)

1978 අංක 16 දරන Mශ්වMද%ාල පනෙ( 27 (1) වගය
යටෙ( උසස් අධ%ාපන හා මහාමා*ග අමාත%වරයා MR
Mශ්වMද%ාල 'පාදන ෙක~!ෂ සභාෙK 3*ෙශය
ස තව, අ3Qග Mශ්වMද%ාලෙF කලා සහ සංස්කෘක
ඨෙF ඉංR භාෂාව ඉගැaෙ5 අංශය, ඉංR භාෂාව
ඉගැaෙ5 අධ%යන අංශය ෙලස උසස් 0rම
ස5බධෙය සාදන ලව, 2017 :3 14 Qනැ අංක
2023/31 දරන අ Mෙශkෂ ගැසs පtෙF පළ කරන ලද
3යමය;

(ii)

1978 අංක 16 දරන Mශ්වMද%ාල පනෙ( 27 (1) වගය
යටෙ( උසස් අධ%ාපන හා මහාමා*ග අමාත%වරයා MR
Mශ්වMද%ාල 'පාදන ෙක~!ෂ සභාෙK 3*ෙශය
ස තව, යාපනය Mශ්වMද%ාලෙF ෛවද% ඨය ළ
bnව Mද%ා අධ%යන අංශයb සහ පරෙපෂෙK2
අධ%යන අංශයb
Waම ස5බධෙය සාදන ලව,
2017 :3 14 Qනැ අංක 2023/32 දරන අ Mෙශkෂ ගැසs
පtෙF පළ කරන ලද 3යමය; සහ

(iii)

ගf කථානායකම3, 'වාහන හා RM ව ෙසkවා
අමාත%මා ෙවYෙව 2015 ව*ෂය සඳහා /ස ව
ෙත~Wෙප~ළ හා ව ෙසkවා (E ලංකා) සමාගෙ5 වා*ක
වා*තාව මම ඉQප( කර!.

1978 අංක 16 දරන Mශ්වMද%ාල පනෙ( 27 (1) වගය
යටෙ( උසස් අධ%ාපන හා මහාමා*ග අමාත%වරයා MR
Mශ්වMද%ාල 'පාදන ෙක~!ෂ සභාෙK 3*ෙශය
ස තව, කැල"ය Mශ්වMද%ාලෙF සමාජ Mද%ා ඨය ළ
ජාත%තර අධ%යන අංශයb, සමාජ සංඛ%ාන අධ%යන
අංශයb සහ ෙශපාලන Mද%ා අධ%යන අංශයb Waම
ස5බධෙය සාදන ලව, 2017 :3 14 Qනැ අංක
2023/33 දරන අ Mෙශkෂ ගැසs පtෙF පළ කරන ලද
3යමය මම ඉQප( කර!.

එම වා*තාව 'වාහනය හා ස3ෙKදනය ^බඳ ආං}ක
අTbෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය~. කළ ,යැj මම ෙයජනා
කර!.

එම 3යමය අධ%ාපනය හා මානව ස5ප( සංව*ධනය
^බඳ ආං}ක අTbෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය~. කළ ,යැj
මම ෙයජනා කර!.

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගf කථානායකම3, ගf අ$ාමාත%මා සහ ජාක
'ප( හා ආ*+ක කට, අමාත%මා ෙවYෙව මම 2016
ව*ෂය සඳහා මා 3*ණය ෙක~!ෂ සභාෙK වා*ක 'ග
වා*තාව ඉQප( කර!.
එම වා*තාව අභ%තර පපාලන හා රාජ% කළමනාකරණය
^බඳ ආං}ක අTbෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය~. කළ ,යැj
මම ෙයජනා කර!.

ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය.
வினா வி

கப

ஏ"#ெகா%ளபட.

Question put, and agreed to.

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය.
வினா வி

கப

ஏ"#ெகா%ளபட.

ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය.
வினா வி

கப

ஏ"#ெகா%ளபட.

Question put, and agreed to.

Question put, and agreed to.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(The Hon. Speaker)

ඊළඟට, ගf වරාය හා නාMක කට, අමාත%මා.

ගf කථානායකම3, ක5කf, වෘ( ය ස! සබඳතා හා
සබරග. සංව*ධන අමාත%මා ෙවYෙව මම 2013 සහ 2014
ව*ෂ සඳහා ම වාසනා අර.දෙ වා*ක වා*තා ඉQප(
කර!.

ගf ඇමම3, සභාෙK අවසරය ඇව eMz5 ෙකW5පත
අද ඉංR භාෂාෙව ඉQප( 0rම ස5බධව(, nMඩ සහ
Rංහල භාෂාව# Rරාදා Qන ඉQප( 0rම ස5බධව( ඊෙF
සාකඡා කළා.

එම වා*තා අධ%ාපනය හා මානව ස5ප( සංව*ධනය ^බඳ
ආං}ක අTbෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය~. කළ ,යැj මම
ෙයජනා කර!.

ග# මj,ද සමරkංහ මහතා (වරාය හා නා@ක කට["
අමාතc"මා)

ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය.
வினா வி

கப

ஏ"#ெகா%ளபட.

Question put, and agreed to.

(மாமி மஹி'த சமரசி-ஹ - ைற/க-க ம()
க+ப()ைற அ:வ4க அைம,ச)
(The Hon. Mahinda Samarasinghe - Minister of Ports and
Shipping)

ගf කථානායකම3, මම තෙ අපට අද දවස ඇළත
එම ටප( ෙදන ෙබ~ෙහ රට pවකම ෙබනවා.
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ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙබ~ෙහ~ම ෙහ~ඳj.

ග# මj,ද සමරkංහ මහතා

(மாமி மஹி'த சமரசி-ஹ)
(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

නැ(න5 ෙහට QනෙF2 අ3වා*යෙයම ෙදන pව. ෙ5
වනෙක~ට( එය පව*තනය කර! පවනවා.

780

වගය සමඟ 0යMය , 41 වගය යටෙ( ජාක ඩා
සංග5 3ෙයග ස5බධෙය ඩා අමාත%වරයා MR සාදන
ලව, 2017 මැj 05 Qනැ 2017/41 දරන අ Mෙශkෂ ගැසs
පtෙF පළ කරන ලද 3ෙයගය ඉQප( කර!.
එම 3ෙයගය තfණ, ඩා, කලා සහ උfමය ^බඳ
ආං}ක අTbෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය~. කළ ,යැj මම
ෙයජනා කර!.

ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය.
வினா வி

ග# කථානායක"මා

கப

ஏ"#ெகா%ளபட.

Question put, and agreed to.

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙප4ස)

மக

ෙහ~ඳj.

PETITIONS

හ5බෙත~ට වරාය ස5බධෙය අවසර ලබා2ෙ5 eMz5 ෙකW5පත.[ම ද සමරRංහ මහතා]

සභාෙ)සය මත 8_ය ["ය` ෙයDග කරන ල*.

சபாடதி இக கடைளயிடபட.
Ordered to lie upon the Table.

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගf කථානායකම3, අකරණ අමාත%මා සහ ධ
ශාසන අමාත%මා ෙවYෙව මම පහත සඳහ වා*තා ඉQප(
කර!.
(i)
(ii)

2016 ව*ෂය සඳහා ෙබධ කට, ෙදපා*තෙ5ෙK
කා*ය සාධන වා*තාව; සහ
2016 ව*ෂය සඳහා ධශාසන අමාත%ාංශෙF කා*ය
සාධන වා*තාව

එම වා*තා තfණ, ඩා, කලා හා උfමය ^බඳ ආං}ක
අTbෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය~. කළ ,යැj මම ෙයජනා
කර!.

ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය.
வினா வி

கப

ஏ"#ெகா%ளபட.

Question put, and agreed to.

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගf කථානායකම3, 3ණතා සංව*ධන හා වෘ( ය 
අමාත%මා ෙවYෙව මම 2013 ව*ෂය සඳහා වෘ( ය
තාbෂණ Mශ්වMද%ාලෙF වා*ක වා*තාව ඉQප( කර!.
එම වා*තාව අධ%ාපනය හා මානව ස5ප( සංව*ධනය ^බඳ
ආං}ක අTbෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙය~. කළ ,යැj මම
ෙයජනා කර!.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගf වර අෙව*ධන මහතා - පැ!ණ නැත.

ග# එස්.m. නා@,න මහතා (අභc,තර කට[", වයඹ
සංව9ධන හා සංස්කෘ8ක කට[" අමාතc"මා)

(மாமி எ;.பி. நாவின
வடேம4 அபிவி$தி ம()
அைம,ச)

-

உளக அ:வ4க,
கலாசார அ:வ4க

(The Hon. S.B. Nawinne - Minister of Internal Affairs,
Wayamba Development and Cultural Affairs)

ගf කථානායකම3, අඹෙප~ල, බbවැව, aරෙසලය
යන # නෙය පQං ඩ#K.එ5. සර( නදR බGඩාර
මහතාෙග ලැ ෙප(සමb මම ^ගව!.

ග# හT, නා,J මහතා (@J සංෙ%ශ හා opට2
යqතල පහrක) අමාතc"මා)

(மாமி ஹாி பனா' - ெதாைல$ெதாடக
ம() ஜி.ட4 உ.க.டைம+ வசதிக அைம,ச)
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication
and Digital Infrastructure)

ගf කථානායකම3, කැ ෙපs¡ෙප~ල, වැෙKව(ත,
"Mජය" යන # නෙය පQං ඩ#K.එ5. යසපාල මහතාෙග
ලැ ෙප(සමb මම ^ගව!.

ග# අෙශDe අෙskංහ මහතා (වාහන හා k@2 Kව,
ෙසGවා ෙයDජc අමාතc"මා)

(மாமி அேசா அேபசி-க - ேபா வர$ ம()
சிவி4 விமான, ேசைவக பிரதி அைம,ச)
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of
Transport and Civil Aviation)

ගf කථානායකම3, ෙක~ළඹ - 08, ෙබ~`ල, මැගR
පාර, අංක 23/64 දරන ස්ථානෙය පQං ඒ. රං( Mෙ¤R
මහතාෙග ලැ ෙප(සමb මම ^ගව!.

ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය.
வினா வி

கப

ஏ"#ெகா%ளபட.

Question put, and agreed to.

ග# ලt ජයව9ධන මහතා
(மாமி ல

கி ஜயவதன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගf කථානායකම3, ඩා අමාත%මා ෙවYෙව මම
ජාක රාජ% සභාෙK 1973 අංක 25 දරන ඩා පනෙ( 31

ගf කථානායකම3, පහත සඳහ ෙප(ස5 පහ මම
^ගව!.
(1)

වැ#ගල, ෙක~ටෙbෙද3ය පාර, අංක 130 දරන
ස්ථානෙය පQං අරෙ¥ෙගදර සංව රan රාජපbෂ
මහතාෙග ලැ ෙප(සම;

පා*#ෙ5ව
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[ගf ලµ ජයව*ධන මහතා]

(2)

ග# ස,^4 සමරkංහ මහතා

හෙදස්ස, ඉ¦ෙද3ය, අංක 1 දරන ස්ථානෙය පQං
§.එ5.¨.©. Qසානායක මහතාෙග ලැ ෙප(සම;

(3)

මහYවර, ෙම~රෙග~ල, ªයාගම, අංක 14 දරන
ස්ථානෙය පQං . ෙකනාර මහ(!යෙග ලැ
ෙප(සම;

(4)

අඹගහපැලැස්ස, 6 කYව, අංක 17/2 දරන ස්ථානෙF පQං
¨.. සjම මහතාෙග ලැ ෙප(සම; සහ

(5)

උ«ස්ප(ව, ෙප~දෙග~ඩ, වාසල යන # නෙය පQං
ඩ#K.එ5.ඩ#K..වj.¨. වාසල බGඩාර මහතාෙග
ලැ ෙප(සම.

ග# _ම2 ර4නායක මහතා

(மாமி பிம4 ர$நாய
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க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගf කථානායකම3, ලංකා M#බල මGඩලෙF,
#යා ¡ය මානව ස5ප( ඒකකෙF ෙසkවය කරන එස්. zද(
ජයaර මහතාෙග ලැ ෙප(සමb මම ^ගව!.

ග# රංp4 අu@හාෙ9 මහතා
(மாமி ரசி அவிஹாேர)
(The Hon. Ranjith Aluvihare)

ගf කථානායකම3, මාතෙ, ලංග.ව පාර, අංක 254
දරන ස්ථානෙය පQං එ.එ5. ණව*ධන මහතාෙග ලැ
ෙප(සමb මම ^ගව!.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගf ලbෂ්ම ආනද Mෙ¤මාන මහතා - පැ!ණ නැත.

(மாமி ச'தி$ சமரசி-க)
(The Hon. Sandith Samarasinghe)

ගf කථානායකම3, ර¦bකන, යටගම, වbෙම~ෙs, අංක
ඊ 78/1 දරන ස්ථානෙය පQං එ.ආ*. ¯බGඩා මහතාෙග
ලැ ෙප(සමb මම ^ගව!.

ඉ^Tප4 කරන ලද ෙප4ස) මහජන ෙප4ස)
සභාවට පැවTය [" ය` ෙයDග කරන ල*.

சம&பிகபட ம'கைள ெபாம' ()*(+ சாட
கடைளயிடபட.

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

ශ්නවලට වාක !"#

வினாக வால விைடக
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

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

ග# _ම2 ර4නායක මහතා
(மாமி பிம4 ர$நாய

க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගf කථානායකම3, මා එම 'ශ්නය අහනවා.

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගf කථානායකම3, .ද හා ජනමාධ% අමාත%මා
ෙවYෙව මා එම 'ශ්නයට ^ර 2ම සඳහා මාසයක කාලයb
ඉලා R¡නවා.

ග# v%wක ප8රණ මහතා

ග# _ම2 ර4නායක මහතා

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

(மாமி $திக பதிரண)

ගf කථානායකම3, පහත සඳහ ෙප(ස5 න මම
^ගව!.
(1)

ෙත#¤ජMල, 0මැ¡.ල, අලස්ව(ත, සම මාවත,
අංක 65/25/ඒ දරන ස්ථානෙය පQං ෙ¤.. . මෙනහා
මහ(!යෙග ලැ ෙප(සම;

(2)

ක¦fග.ව, කන(ෙ(ෙග~ඩ, ෙබගහව(ත යන
# නෙය පQං එ.ෙb. ඉෙ*ෂා චාද මහ(!යෙග
ලැ ෙප(සම; සහ

(3)

වැල, කෙදMහාර පාර, අi( ෙගදර යන
# නෙය පQං ඩ#K. ෙ'kමR මහතාෙග ලැ
ෙප(සම.

ග# නාලක සා% ෙකNෙලN,ෙන මහතා

(மாமி நால க பிரசா$ ெகாெலாேன)
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne)

ගf කථානායකම3, ෙප~ෙළ~නfව, අi(වැව අංක
138/2 දරන ස්ථානෙය
පQං එ®ව® ෙප~න5ෙපfම
මහතාෙග ලැ ෙප(සමb මම ^ග!.

ග# (ෛවදc) න,ද ජය8ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ$திய கலாநிதி) நளி'த ஜயதி;ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

ගf කථානායකම3, ර(මලාන, රජමාවත පාර, අංක 9/3
දරන ස්ථානෙය පQං ඩ#K.ෙb. ලbෂ්ම මහතාෙග
ලැ ෙප(සමb මම ^ගව!.

!බඳ කාරක

(மாமி பிம4 ர$நாய

க)

ගf කථානායකම3, අද ෙ5 'ශ්නය අහෙ වන
වතාවටj.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගf ඇමම3, ෙමම 'ශ්නය අහන වන අවස්ථාව 3සා
ඒ ස5බධෙය අවධානය ෙය~. කරන ෙවj.

ශ්නය ම" ^නක* ඉ^Tප4 hyමට ෙයDග කරන ල*.

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

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

"ராவணா லேக

வர" ெதாைலகாசி நாடக
ஔிபர நித: காரண

HALT OF TELECASTING "RAVANA LANKESHWARA"
TELEDRAMA: REASONS

1044/’16

2. ග# උදය භා4 ග)ම, ල මහතා
(மாமி உதய பிரபா$ கமபில)
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

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

2017 :# 26
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(අ)

(i)

(ii)

Rංහල හඬ කවා "රාවණා ලංෙbශ්වර" න!
ඉQයාY ෙට# නාට%යb ස්වාTන ·පවා 
නා#කාෙK Mකාශය කළ බව(;
2016 අෙගස් මාසෙF Rට එµ ෙට# නාට%ය
Mකාශය 0rම හQRෙF අතරමැද නවතා දමා ඇ
බව(;

784
(අ)
(ආ)

(i)

ඔK.

(ii)

ඔK.

(i)

ෙක~ටස් 1540 ,bත » රාවණා නාට%ෙF එb
ෙක~ටසb ඇෙමක ෙඩ~ල* 450ක .දලකට
!ල2 ගැමට 2016 ෙපබරවා 25වන දා ස්වාTන
·පවා 3ෙF වැඩසටහ සහ 3ෂ්පාදන ෙසkවා
!ල2 ගැෙ5 ක!Wව රණය කර ". ඒ
අYව .p ෙක~ටස් ගණන සඳහා ස5¼*ණ Mයදම
ඇෙමක ෙඩ~ල* 69,3000.

එමා ^ගෙද?
(ආ)

(i)

එම ෙට# නාට%ය Mකානය 0rම හQRෙF නවතා
දැමට බලපෑ ෙහk කවෙ*ද;

(ii)

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

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

0rමට

යන එමා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ඇ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ මද?

2016 මැj 03වන දා Rට Mකාශය ආර5භ
ෙක". න.(, නාට% සඳහා ෙවෙළඳ දැa5
ඔස්ෙසk ආදාය5 ෙන~ලැ". නැර¦5 අගය
(viewer ratings) ෙ'kbෂක 'චාරයද
පැවෙG ඉතා අවම මsටමකය.

நிதி ம ெவ சன ஊடக அைமசைர ேகட வினா:
(அ) (
சிகள
ஒ
ஊடபட
"ராவணா
லேக"வர" எ$ இ&திய ெதாைலகாசி
நாடகெமா( )யாதீன ெதாைலகாசி அைல
வாிைசயி+ ஒளிபரபபடெத(பைத,;
i )

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

ஆக/ மாத ெதாடக தி0ெரன
இ1ெதாைலகாசி நாடக1தி( ஔிபர3
இைடந4வி+ நி1தப45ள6 எ(பைத,;

(ii)

2016

அவ7 ஏெகா5வாரா?
(ஆ) (i )

ෙ5 Rයi කf සැල0ලට ෙගන ෙක~ටස්
610 පz රාවණා ෙට# නාට% Mකාශය 0rම
නවතා දැමට වැඩසටහ හා 3ෂ්පාදන ෙසkවා
!ල2 ගැෙ5 ක!Wව 2016 :# 13ෙව3 Qන
රණය කරන ල2.

இ1ெதாைலகாசி நாடக1தி( ஔிபரைப1
தி0ெரன நி16வதி+ ெச+வா  ெச:1திய
காரணக5 யாைவ
;

அத( ஔிபரைப மீ;4 ஆரபிபத
எதி7பா7கப4கி(ற திகதி யா6;

(ii)

(இ)

எ(பைத அவ7 இசைப அறிவிபாரா?
இ(ேற+, ஏ(?

asked the Minister of Finance and Mass Media :
(a)

(b)

Will he admit that (i)

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

(ii)

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

ෙමම නාට% නැවත
බලාෙප~ෙර~(වb නැත.

Mකාශය

0rමට

(ඇ) පැන ෙන~නÇ.

ග# උදය භා4 ග)ම, ල මහතා

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

ගf කථානායකම3, මාෙ පළ.ෙව3 අf 'ශ්නය
ෙමයj.
E ලංකාෙK ඉහාසය ^බඳව ඉQයාෙK 3*මාණය කළ
ෙ5 ඓහාRක වැදග(කමb ඇ නාට% අධ%ාප3ක
ව¡නාකමb නැතැj යYෙව ස්වාTන ·පවා  ෙසkවය
රණය කෙළk මන පදනම0ද?

Will he inform this House (i)

(ii)
(c)

(ii)

the reasons as to why telecasting of the
aforesaid teledrama was suddenly stopped
halfway; and
the date from which telecasting of the
aforesaid teledrama will be recommenced?

If not, why?

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඒ ස5බධ ෙක~!¡යb ණා. ඒ ෙක~!¡ය MR අවශ%
ෙව ගැන ෙස~යා බලා තමj ඒ රණය කෙළk. ඒ වාෙම,
ෙ5කට ratings ෙG( නැහැ; ෙවෙළඳ දැa5 ලැෙG(
නැහැ. එතෙක~ට ඉ එෙහම තමj ෙවෙ.

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගf කථානායකම3, .ද හා ජනමාධ% අමාත%මා
ෙවYෙව මා එම 'ශ්නයට ^ර ලබා ෙදනවා.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙදවන සහ අවසාන අf 'ශ්නය අහන.

පා*#ෙ5ව
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ග# උදය භා4 ග)ම, ල මහතා

යන එමා සඳහ කරෙද?

(மாமி உதய பிரபா$ கமபில)

(ආ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ මද?

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගf ඇමම3, රාජ% මාධ% ආයතන ෙට# නාට%යක
අධ%ාප3ක ව¡නාකමb නැතැj රණය 0rමට භාMත කරන
3*ණායක කවෙ*දැj ෙ5 ගf සභාවට දැY5 ෙදෙද?

பிரதம அைமச> ேதசிய ெகா5ைகக5 ம
ெபா>ளாதார அ:வ+க5 அைமச>மானவைர ேகட
வினா:
(அ)

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)

(

ெகாA3 மாநகரசைப ஆBைக பிரேதச1தி+
உ5ள
அரசாக
கDடகளி+
ேபணிவரப4கி(ற அைம)க5 யாைவ
எ(பைத,;

i )

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

අපට pව3 ඒ ගැන ඔබමාට පzව දැY5 ෙදන. [බාධා
0rමb]
( ii )

ග# උදය භා4 ග)ම, ල මහතා

(மாமி உதய பிரபா$ கமபில)

( i ii )

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගf කථානායකම3, පzව දැY5 ෙදනවා 0යලා
පා*#ෙ5වට 0Kවාට, 3ශ්ත Qනයb ෙබන ඕනෑ.
( iv )

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ෙත~රf ණා න5 අදම ෙදන ණා. අ ඒක ලබා
ෙදන5. ඒක M3Mදභාවය0 ,වj Rධ ෙවෙ. අෙ
රජය බලයට ප( ෙවන ඉස්ෙසලා ෙට# නාට% Mකාශය කළ
Mය ඔබමා දනවා. එක එbෙකනාට µයb ෙගවන Êණාද?
අ ඒවා ඔbෙක~ම නැ කළා. f ය පණස්දහසb වාෙ
ෙගවන Êණා එක ෙක~ටසකට.

( v )

( vi )

රජෙf ෙගNඩනැ|වල පව4වාෙගන යන
අමාතcාංශ: ෙකNළඹ මහනගර සභා බලෙ%ශය
அரச கடகளி இய! அைம#$க%:
ெகா& மாநகரசைப ஆ(ைக பிரேதச

MINISTRIES FUNCTIONING IN STATE-OWNED BUILDINGS:
COLOMBO MUNICIPAL LIMITS

1050/’16

3. ග# v%wක ප8රණ මහතා
(மாமி $திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

( v ii )

இEவைம)க5 ேபணிவரப4 அரசாக
கDடக5 யாைவ எ(பைத,;
ேமபD அைம)களி+
1தைக F
ெச:16 ம ெச:1தாத அைம)க5,
ஒEெவா>
கDட1தி
அைமவாக
தனி1தனிேய யாைவ எ(பைத,;
1தைக ெச:16 அைம)க5, ஒ> ச6ர
அD ெச:16 1தைக F ம
ேசைவ கடண, ஒEெவா> கDட1தி
அைமவாக
தனி1தனிேய
எEவளG
எ(பைத,;
இகDடகளி+ வாகனகைள நி1தி
ைவபதகாக
உ5ள
இடபர3
ெகா4பனGக5
ெசHயப4கி(றதா
எ(பைத,;
ஆெமனி(, இ1ெதாைக யாெத(பைத,;
வாகனகளி( எ;ணிைக
அைமவாக
ேமெகா5ளப4 ேமபD ெகா4பனG
Iைறைம யாெத(பைத,;

அவ7 றிபி4வாரா?
(ஆ இ(ேற+ ஏ(
)

,

?

asked the Prime Minister and Minister of National
Policies and Economic Affairs:
(a)

අ$ාමාත%මා සහ ජාක 'ප( හා ආ*+ක කට,
අමාත%මාෙග ඇ³ 'ශ්නය - (2):
(අ)
(i) ෙක~ළඹ මහනගර සභා බල'ෙශය ළ
¡
රජෙF ෙග~ඩනැË#වල පව(වාෙගන යන
අමාත%ාංශ කවෙ*ද;

Will he state (i)

the Ministries that run their offices in stateowned buildings within the limits of
Colombo Municipal Council area;

(ii)

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

(iii)

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

(iv)

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

(v)

ෙමම ෙග~ඩනැË#වල රථ ගා 0rම සඳහා ඇ
ඉඩ 'මාණවලට ෙගaමb R කරෙද;

whether a fee is charged
spaces of this buildings;

(vi)

if so, aforesaid amount; and

(vi)

එෙසk න5, එම .දල ෙක~පමණද;

(vii)

(vii)

රථ සංඛ%ාව අYව R කරන එම ෙගaෙ5
IමෙKදය කවෙ*ද;

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

(ii)

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

(iii)

එම අමාත%ාංශ අත බ Ì ෙගවන හා
ෙන~ෙගවන අමාත%ාංශ, එb එb ෙග~ඩනැËල
අYව ෙව ෙව වශෙය කවෙ*ද;

(iv)

බ ෙගවY ලබන අමාත%ාංශ, ව*ග අ«යb සඳහා
ෙගවY ලබන බ Ì හා ෙසkවා ගාස්ව, එb එb
ෙග~ඩනැËල අYව ෙව ෙව වශෙය
ෙක~පමණද;

(v)

(b)

If not, why?

for the parking

2017 :# 26
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ග# ෙරDෂ, ෙපෙ9රා මහතා (ජා8ක 8ප48 හා
ආ9}ක කට[" රාජc අමාතc"මා)

(iv)
(v)
(vi)
(vii)

(மாமி நிேராஷ ெபேரரா - ேதசிய ெகாைகக
ம() ெபாளாதார அ:வ4க இராஜா-க அைம,ச)
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National
Policies and Economic Affairs)

ගf කථානායකම3, අ$ාමාත%මා සහ ජාක 'ප(
හා ආ*+ක කට, අමාත%මා ෙවYෙව මා එම 'ශ්නයට
^ර ලබා ෙදනවා.
(අ)
(i) ඇ.ෙම දැbෙK.
(ii) ඇ.ෙම දැbෙK.
(iii) ඇ.ෙම දැbෙK.

ඇ.ෙම දැbෙK.
රථගා සඳහා ෙගaමb R කරY ෙන~ලැෙ.
අදාළ ෙන~ෙK.
අදාළ ෙන~ෙK.

(ආ) පැන ෙන~නÇ.
ඇ.ම සභාගත* කරනවා.

*සභාෙ)සය මත තබන ලද ඇ<ම:

சபாடதி ைவகபட இைண :
Annex tabled:

අY
අංකය

අමාත%ාංශෙF නම

එම අමාත%ාංශ පව(වා ෙගන යY ලබන රජෙF
ෙග~ඩනැË#

01

ක5කf, වෘ( ය ස! සබඳතා අමාත%ාංශය

ක5කf ෙදපා*තෙ5ව

බ Ì
ෙගවY ලබන
ෙගවෙද ගාස් (ව*ග
යන වග
අ«යb සඳහා)
බ .දල ෙසkවා
(f)
ගාස්
(f)
නැත
-

02

ජාක 'ප( හා ආ*+ක කට, අමාත%ාංශය

මහා භාGඩාගාරය

නැත

-

-

03

තැපැ ෙදපා*තෙ5ව

නැත

-

-

04

තැපැ, තැපැ ෙසkවා හා .ස්#5 ආග!ක කට,
අමාත%ාංශය
වාමා*ග හා ජලස5ප( කළමනාකරණ අමාත%ාංශය

වාමා*ග ෙදපා*තෙ5ව

නැත

-

-

05

මහවැ# සංව*ධන හා පසර අමාත%ාංශය

E ලංකා මහවැ# සංව*ධන අකාය එම අමාත%ාංශය

නැත

-

-

06

ආරbෂක අමාත%ාංශය

එම අමාත%ාංශය

නැත

-

-

07

.ද හා ජනමාධ% අමාත%ාංශය

එම අමාත%ාංශය

නැත

-

-

08

Mෙශ කට, අමාත%ාංශය

එම අමාත%ාංශය

නැත

-

-

09

ක*මාත හා වා"ජ කට, අමාත%ාංශය

1.ආහාර හා සÍපකාර අංශය සෙත~ස 2.එම අමාත%ාංශය ෙගවY
100.00
3.ක*මාත හා වා"ජ කට, රාජ% අමාත%ාංශය
ලැෙ නැත
නැත

නැත

10

ඛ3ජ ෙත ස5ප( සංව*ධන අමාත%ාංශය

ලංකා ඛ3ජ ෙත ගත සංස්ථාව

ෙගවY
ලැෙ

18.70

නැත

11

වරාය හා නාMක කට, අමාත%ාංශය

වරාය අකාය

ෙගවY
ලැෙ

41.00

නැත

12.

එම අමාත%ාංශය

14

ස්වෙශ කට, අමාත%ාංශය

එම අමාත%ාංශය

ෙගවY
ලැෙ
නැත
(ෙක~ටසb
සඳහා
ෙගවY
ලැෙ)
නැත

111.17

13

සංචාරක සංව*ධන හා Îස්යා3 ආග!ක කට,
අමාත%ාංශය
රාජ% පපාලන හා කළමනාකරණ අමාත%ාංශය

15

ධ ශාසන අමාත%ාංශය

එම අමාත%ාංශය

16

ඩා අමාත%ාංශය

17

Tවර හා ජලජ ස5ප( සංව*ධන අමාත%ාංශය

18

පළා( සභා හා පළා( පාලන අමාත%ාංශය
ෙදපා*තෙ5ව

19

ෙසඛ%, ෙපෂණ හා ෙÏය ෛවද% අමාත%ාංශය

20

එම අමාත%ාංශය ළ සහ/බGඩාරනායක අYස්මරණ
ජාත%තර ස5මtණ ශාලාව

281.10

-

-

-

නැත

-

-

එම අමාත%ාංශය

නැත

-

-

එම අමාත%ාංශය

නැත

-

-

නැත

-

-

එම අමාත%ාංශය

නැත

-

-

ආපදා කළමනාකරණ අමාත%ාංශය

එම අමාත%ාංශය

නැත

-

-

21

අකරණ අමාත%ාංශය

එම අමාත%ාංශය

නැත

-

-

22

3ණතා සංව*ධන හා වෘ( ය  අමාත%ාංශය

එම අමාත%ාංශය

නැත

-

-

23

උසස් අධ%ාපන හා මහාමා*ග අමාත%ාංශය

එම අමාත%ාංශය

නැත

-

-

ආහාර

789

පා*#ෙ5ව

790

ග# v%wක ප8රණ මහතා

ග# කථානායක"මා

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(The Hon. Speaker)

ගf කථානායකම3, මෙ පළ.වන අf 'ශ්නය ෙමයj.

අf 'ශ්නය අහන.

(மாமி $திக பதிரண)

ෙක~ළඹ මහ නගර සභා බල 'ෙශෙF ෙබන රජෙF
ෙග~ඩනැË# E ජයව*ධනර අගYවරට ෙගන ඒෙ5 වැඩ
^ෙවළ යටෙ(, ඇමමා සඳහ කළ ෙග~ඩනැË# ෙක~පමණ
කාලයb ළ E ජයව*ධනර අගYවරට ෙගන ඒමටද
ඔබමලාෙ
ජාක 'ප(ය අYව සැලz5 කරලා
ෙබෙ?

(மாமி சபாநாயக அவக)

ග# v%wක ප8රණ මහතා
(மாமி $திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙග~ඩනැË# Mතරb හැණාට වැඩb නැහැ.
කථානායකමා( ෙ5 මා*ග තදබදය 3සා ඩා MÕනවා.

ග# ෙරDෂ, ෙපෙ9රා මහතා

ග# කථානායක"මා

(The Hon. Niroshan Perera)

(The Hon. Speaker)

(மாமி நிேராஷ ெபேரரா)

ගf කථානායකම3, ට ජනාප ෙ¤.ආ*. ජයව*ධන
මැමාෙ සමෙF ෙ5 ^බඳව Îයා(මක කර වැඩ ^ෙවළ
තවම අඛGඩව ඉQයට ෙගන යනවා. ෙ5 'ෙශෙF තව(
ෙග~ඩනැË# සෑ2මට අපට තව කාලයb ගත ෙවනවා. ඔබමා
දනවා ෙබන .ද 'මාණයට අYව තමj වැඩ කට,
ෙකෙරෙ 0යලා. ෙ5 වන Mට( ෙග~ඩනැË# Mශාල
'මාණයb ඉQ ෙව! පවනවා. ඒ සැලැස්මට අYව තමj අපට
ඉQයට යන ෙවලා ෙබෙ. කාලෙය කාලයට .ද
ෙබන Mයට ඒ වැඩ ^ෙවළ Îයා(මක කරලා ෙබනවා.

ග# v%wක ප8රණ මහතා
(மாமி $திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙ¤.ආ*. ජයව*ධන මැමාෙ සැලැස්ෙ5 ණා, ෙක~ළඹ
ෙක~Wෙව, මරදාෙන ෙහ ෙදමටෙග~« ආර5භ ෙවලා E
ජයව*ධනර දbවා පැ!Ðමට 5ය මා*ගයb ඉQ 0rමට. ගf
කථානායකම3, මා තන Mයට 'ධාන 5ය ස්ථානයb ෙහ
5ය මා*ගයb නැ ෙලකෙF එකම අගYවර තමj E
ජයව*ධනර අගYවර. ඇ(තටම අ රටb Mයට ඒ ^බඳව
ල¤ජා ෙවන ඕනෑ. ගf කථානායකම3, 'ධාන 5ය
ස්ථානයb ෙහ 5ය මා*ගයb නැ ෙලකෙF ෙබන එකම
අගYවර තමj E ජයව*ධනර අගYවර.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගf

(மாமி சபாநாயக அவக)
මට න5 කමb නැහැ, ඒකට. ඔබමා අf 'ශ්නය අහන
ෙක.
ඔබමාට අතf 'ශ්නයb නැද? ඔබමාෙ අf 'ශ්නය
අහන.

ග# v%wක ප8රණ මහතා
(மாமி $திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙ5 මා*ග තදබදය ඉව( කරන ඉහ^ සැහැi මා*ග
ෙහ පහ^ 5ය මා*ග පධයb ෙහ ඇ කරන ජාක
'ප( හා ආ*+ක කට, අමාත%ාංශෙF සැලz5 අතර
ෙබනවාද?

ග# ෙරDෂ, ෙපෙ9රා මහතා

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

ගf කථානායකම3, අ ජප රජෙF ආධාර( එbක ඒ
වැඩ
^ෙවළ දැනටම( Îයා(මක කර! පවනවා.
අ3වා*යෙයම බ(තර.ෙ ඉඳලා ෙක~Wව සහ අෙන(
'ෙශ ස5බධ ෙවන 5ය මා*ග හයb Îයා(මක කරන
දැනටම සැලz5 කරලා ඒවා Îයා(මක ෙව! පවනවා. ඒ
වාෙම, කැල"ය පාලෙ5 ඉඳලා අෙKÖ මා*ගය ෙ5 'ෙශයට
-බ(තර.ල 'ෙශයට- ෙගන ඒමට( අ දැ සැලz5 කරලා
Îයා(මක කරෙගන යනවා.

ඒක ෙ5 'ශ්නයට අදාළ නැහැ ෙ, ගf මhම3.

ග# v%wක ප8රණ මහතා
(மாமி $திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගf කථානායකම3, 'ශ්නයට අදාළj. ෙග~ඩනැË#
හැවාට වැඩb නැහැ ෙ ඒවාෙය වැඩ කරන අයට ගම
කරන ෙමවැ3 5ය මා*ගයbව( නැ(න5. ගf
කථානායකම3, ඒ 3සා ස5බධයb ෙබනවා. රජෙF
ෙග~ඩනැË# ෙමම 'ෙශෙF හැවාම, ඒ රජෙF ෙසkවකයට
එන-යන 5ය මා*ගයb ෙබන එපා යැ. ස5බධයb
ෙන~ෙවj, අMෙයජය බැÑමb ෙබෙ; ෙව කළ
ෙන~හැ0 බැÑමb.

ම"ගම වලෙගදර මහා @දcාලය: පහrක)

ம)கம வலெகதர மகா விதியாலய : வசதிக%
MATUGAMA WALAGEDARA MAHA VIDYALAYA: FACILITIES

1154/’16
5. ග# (ෛවදc) න,ද ජය8ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ$திய கலாநிதி) நளி'த ஜயதி;ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

අධ%ාපන අමාත%මාෙග ඇ³ 'ශ්නය - (1):
(අ)

(i)

මගම අධ%ාපන කලාපයට අය( බප/ම/
වලෙගදර මහා Mද%ාලය 2012 ව*ෂෙF M jක
පාස ව%ාපෘයට ඇළ( කළද එම පාසල
සඳහා ලැ© ඇ(ෙ( තාbෂණ Mද%ාගාරයb
පමණb බව(;

(ii)

2016 ව*ෂෙF2 එම පාසල "ළඟම පාසල - ෙහ~ඳම
පාසල" ව%ාපෘෙF "" කාGඩයට ඇළ(
කළද, ඒ යටෙ( අi 0R පං කාමර
ෙග~ඩනැËලb ලබා ෙන~ බව(;

(iii)

පz eය වසර 15 ළම ෙමම පාසල සඳහා
'මාණව( ෙභක ස5ප( ලැ© ෙන~මැ බව(;

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

0යන, 0යන.

ග# v%wක ප8රණ මහතා
(மாமி $திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අ record එකb යලා ෙබනවා, 5ය ස්ථානයb නැ
ෙලකෙF ෙබන එකම අගYවර Mයට. ඒක ෙලක වා*තාවb.
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(iv)
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පාසෙ සංÖතය, Mද%ාව, ඩා හා ශාrක
අභ%ාස සහ උපෙශනය යන Mෂයය සහ
6 - 9 වැ3 ෙk"වලට ෙදමළ Mෂය
ඉගැaමට fවf ෙන~මැ බව(;

එමා ^ගෙන ද?
(ආ)

(i)

Rz 1200 පමණ ඉෙගYම ලබන ෙමම
පාසලට 'මාණව( ෙග~ඩනැË# ලබා 2මට
කට, ෙන~ කරෙ මද;

එම පාසෙ පවන f ර පාH රaමට
ගත වන කාලය ෙක~පමණද;
යන එමා ෙමම සභාවට දවෙන ද?
(ඇ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ මද?

(ii)

although the school was included in the ‘C’
category of the project “Nearest School The Best School” project in year 2016, it
was not provided with any classroom
building;

(iii)

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

(iv)

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

(ii)

கவி அைம சைர ேகட வினா:
(அ) (i ) மகம கவி வலய ாிய ேமமா/ம/
வலெகதர மகா விதியாலய 2012ஆ
ஆ இரடா நிைல பாடசாைல
க"திடதி
ேச# க$படேபாதி%
அ$பாடசாைல 
ெதாழி'பவிய
(டெமா)*
மாதிரேம
கிைட+ளெத)பைத-;
(ii ) 2016ஆ
ஆ அ$ பாடசாைல
"அமித பாடசாைல சிற0த பாடசாைல"
க"திடதி)
`சீ'
வதி +
உ+ளட க$படேபாதி%,
அத)கீ6
7திதாக எ0தெவா" வ$பைற கட9
வழ:க$படவிைல எ)பைத-;
(iii )
கட0த
15
ஆ=களாக
இ$பாடசாைல  ேபாதியள> ெபௗதிக
வள:க+ கிைட கவிைல எ)பைத-;
(iv )
பாடசாைலயி ச:கீத, வி@ஞான,
விைளயா=
மB*
உடBபயிBசி,
ஆேலாசைன ஆகிய பாட:கைள- 6 - 9
ஆ தர:கE  தமி6 ெமாழிைய-
கBபி$பதB
ஆசிாிய#க+
இைல
எ)பைத-;
அவ# ஏB* ெகா+கி)றாரா?
( ஆ) (i ) Kமா# 1200 மாணவ#க+ கவி கBகி)ற இ$
பாடசாைல 
ேபாதியள>
கட
வசதிகைள$
ெபB* ெகா=$பதB
நடவ ைக
எ= க$படாைம கான
காரண:க+ யாைவ எ)பைத-;
( ii )
ேமBப
பாடசாைலயி
நில>
ஆசிாிய# ெவBறிட:கைள நிர$7வதB
எOவள> கால எ=  எ)பைத-;
அவ# இ சைப  அறிவி$பாரா?
(இ) இ)ேற, ஏ)?
asked the Minister of Education:
(a)

Will he admit that (i)

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

(b)

(c)

Will he inform this House (i)

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

(ii)

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

If not, why?

ග# අhල
අමාතc"මා)

@රා

කාTයවස)

මහතා

(අධcාපන

(மாமி அ கில விராB காாியவச - க4வி அைம,ச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of
Education)

ගf කථානායකම3, එම 'ශ්නයට අදාළ ^ර ෙමෙසkj.
(අ)

(i)

මගම අධ%ාපන කලාපයට අය( බප/ම/
වලෙගදර මහා Mද%ාලය 2012 වසෙ*, මධ%ම
රජය මË Îයා(මක කරන M jක පාස
ව%ාපෘයට ඇළ( කර ඇත.
එම ව%ාපෘය යටෙ( ඇළ( වන පාසවලට
'දානය
කරY
ලබෙ
තාbෂ"ක
Mද%ාගාරයb හා ඒ සඳහා අවශ% උපකරණ
පම".
ඒ අYව ෙමම පාසල සඳහා තාbෂ"ක
Mද%ාගාරයb හා උපකරණ ලබා2 ඇත.

(ii)

පළා( සභාව යටෙ( පාලනය වන පාසවල
ෙග~ඩනැË# හා ෙභක ස5ප( සැපÆම අදාළ
පළා( සභාව මË R කළ
, ෙK.
න.(, මධ%ම රජය මË Îයා(මක කරන
Mෙශkෂ ව%ාපෘ සඳහා පළා( පාස ෙතරා ග(
Mට එම ව%ාපෘය යටෙ( ලබා ෙදY ලබන
පහzක5 එම ෙතරා ග( පාසවලටද ලබාෙ.
ඒ අYව, ෙමම පාසල මධ%ම රජය මË
Îයා(මක කරන Mෙශkෂ ව%ාපෘයb වන
"ළඟම පාසල ෙහ~ඳම පාසල" ව%ාපෘෙF ""
කාGඩයට ඇළ( කර, ඒ යටෙ( 'දානය
කරY ලබන පහzක5 ලබා2 ඇ න.( එම
ව%ාපෘ යටෙ( ප කාමර ෙග~ඩනැË#
ලබාෙදY ෙන~ලැෙ.

(iii)

2012 ව*ෂෙF2 M jක පාස ව%ාපෘය
යටෙ( තාbෂ"ක Mද%ාගාර හා උපකරණ ලබා2
ඇත.
තවද, M jක පාස සංකපය Îයා(මක
කරY ලැØ . කාලෙF2ම, එන5 2013 වසෙ*2
පගණක 69b ලබා2 ඇත.
ෙ*Ùය අමාත%ාංශය මË 2015 ව*ෂෙF2

පා*#ෙ5ව
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[ගf අ0ල Mරා¤ මහතා]

(iv)

(ආ)

(i)

f ය ලbෂ 19ක Mයද! වැR0^ පධයb
ඉQ කර 2 ඇත.
තවද, 2016 ව*ෂෙF2 ෙ*Ùය අමාත%ාංශය මË
ෙමම පාසලට f ය ලbෂ 15ක zp
අi(වැ«යාවb හා f ය
250,000ක M#
අi(වැ«යාව R කර ඇත.
එෙමම "ළඟම පාසල ෙහ~ඳම පාසල" ව%ාපෘය
යටෙ( පාසෙ දත ෙසඛ% පහzක5 ලබා2ම
සඳහා f ය ලbෂ 2ක .දලb ලබා2මට අYමත
a ඇත.
අධ%ාපන අමාත%ාංශය මË "සපාරbෂාව
ෙපරට" ව%ාපෘය යටෙ( ෙමම පාසලට වැR0^
කැR0^ පහzක5 ලබා2ම
සඳහා f ය
ලbෂ 20b 'දානය කර ඇත.
එෙමම ෙ*Ùය අමාත%ාංශෙය ඩා උපකරණ
ෙලස ෙව~#ෙබ 05bද, ෙව~#ෙබ ෙනs
02bද, ෙනsෙබ 03bද, ය# 04bද,
කවෙප 04b සහ ෙs 01bද ෙමම පාසලට
ලබා2 ඇත.
තවද, Ì බH වශෙය ෙ5ස 50bද, W 50bද,
f W 03bද, f ෙ5ස 03bද, කබ® 02b සහ
ම¡ «යා (multimedia) උපකරණ 1b ද
දැනටම(
ෙමම
පාසලට
අධ%ාපන
අමාත%ාංශෙය ලබා 2 අවසය.
පළා( සභාව යටෙ( පාලනය වන පාසවල
ෙග~ඩනැË# හා Í#ක ෙභක පහzක5 අදාළ
පළා( සභාව MR ලබා Qය , අතර, බස්නා ර
පළා( සභාව මË 20152 f ය ලbෂ 21ක
පමණ Mයද!, පැවැ ෙග~ඩනැËලb
අi(වැ«යා කර ඇත.
2017 ව*ෂය සඳහා f ය ලbෂ 31ක .දලb
ෙග~ඩනැËලක නaකරණ කට, සඳහා
අYමත a ඇ අතර, ෙ5 වන Mට ඒ සඳහා
ෙටඩ* කැඳවා ඇත.
පළා( පාස සඳහා fවf ෙසkවා ස්ථානගත
0rම අදාළ පළා( සභාව MR R කරY ලැෙ.
ෙමම පාසෙ සංÖතය, Mද%ාව යන Mෂයය සහ
6 - 9 ෙk"වලට ෙදමළ Mෂයය ඉගැaමට f
භව 'මාණව( පQ ලබා 2 ඇ බව(,
ඩා හා ශාrක අභ%ාස Mෂය භාර f මහ(!ය
දf '³යb ෙවYෙව මාස 3ක කාලයb සඳහා
ද පළාෙ( කරෙද3ය මධ% මහා Mහල
ෙවත තාවකා#ක ෙසkවා අY,bතයb ලබා ඇ
බව(,
උපෙශන Mෂය සඳහා f භව ප( කර
ෙන~මැ අතර, දැනට පාසෙ ෙජ%ෂ්ඨ f
මහ(!යක MR ෙමම MෂයෙF වැඩ ආවරණය
කරන බව(,
ඒ අYව f ඟයb ෙන~මැ බව( බස්නා ර
පළා( අධ%ාපන ෙක5 MR වා*තා කර ඇත.
ෙමම පාසල පළා( පාසලb වන බැM බස්නා ර
පළා( සභාව මË අෙන( අවශ%
ෙග~ඩනැË# පහzක5 ලබා Qය ,ය.
2012 ව*ෂෙF ෙමම Mහල M jක පාස
ව%ාපෘයට ෙතරා ගැමට ෙපර 1 Rට 13 දbවා
ප පැවැ(ෙවන 1AB පාසලb ෙලස
පව(වාෙගන ෙග~ස් ඇත.

ඒ වන Mට }ෂ% සංඛ%ාව 1,0200. ව*තමානෙF
M jක පාස සංව*ධන ව%ාපෘය යටෙ(
සංව*ධනය කර 6 - 13 දbවා ප පැවැ(ෙවන
අතර }ෂ% සංඛ%ාව 1,080b දbවා වැ« a ඇත.
නව ෙග~ඩනැË# ලබා 2 නැත( පැවැ
ෙග~ඩනැË# අi(වැ«යා 0rමට කට, කර
ඇ බව බස්නා ර පළා( අධ%ාපන ෙක5
MR වා*තා කර ඇත.
(ii)

Mහප MR ඉලා ඇ Í#ක f අවශ%තා
සරා ඇ බව පළා( අධ%ාපන ෙක5 වා*තා
කර ඇ බැM තවරට( fවf ලබා 2ෙ5
අවශ%තාවb ෙන~මැත.

(ඇ) අදාළ ෙන~ෙK.

ග# (ෛවදc) න,ද ජය8ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ$திய கலாநிதி) நளி'த ஜயதி;ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

ගf කථානායකම3, මෙ පළ.වැ3 අf 'ශ්නය ෙමයj.
ගf ඇමමා ඔය සඳහ කර ෙව ¡ක එම පාසලට 2 එක
ෙහ~ඳj. න.(, ෙ5 පාසල මගම සහ අi(ගම 0යන 'ධාන
නගර ෙදක මැෙ 'ධාන මා*ගය ආසනෙF ෙබන පාසලb.
2012 වසෙ*2 ෙ5ක M jක පාසලb කරන ෙක~ට ඒ පාසලට
2 'ධාන ෙප~ෙර~වb තමj නව ෙග~ඩනැËලb ලබා
ෙදනවා 0යන එක. ෙම~කද, ඒ පාසෙ ප කාමර
ස5බධෙය බරපතළ 'ශ්නයb ෙබනවා. zp අi(වැ«යා
කට,වලට තමj ඔබමා .ද ෙව කරලා ෙබෙ. එම
පාසෙ ප කාමර පව(වාෙගන යෙ 'ධාන
වණාගාරෙFj, ගෘහ Mද%ා කාමරෙFj, f කාමරෙFj. ඒ 3සා
ෙ5 පාසලට ෙතමහ ෙග~ඩනැËලb Qe Qගටම ඉලා
R¡නවා. 20122( ෙප~ෙර~ ෙවලා තමj M jක පාසලb
බවට ප( කරග(ෙ(. ගf ඇමම3, "ළඟම පාසල - ෙහ~ඳම
පාසල" 0යලා න5 කළාට මගම කලාපයට .ද ඇMලා
නැහැ. ෙයජනාව ණාට තවම( Îයා(මක තලෙF ෙන~ෙවj
ෙබෙ. තවම( 3ශ්ත ෙප~ෙර~වb ලබා 2ලා නැහැ, ෙ5
ප කාමර
පව(වාෙගන යාම සඳහා ෙතමහ
ෙග~ඩනැËලb ලබා ෙදනවා 0යලා. ඒකj ෙමතැන ෙබන
Í#ක 'ශ්නය.

ග# අhල @රා කාTයවස) මහතා

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

ගf කථානායකම3, ගf මhමා අහ අf 'ශ්නයට
මම පළ. 'ශ්නය යටෙ( ^f 2ලා ෙබනවා. එම ^ෙ*
ෙක~ටසක සඳහ ෙවනවා, "එම ව%ාපෘය යටෙ( ඇළ( වන
පාසවලට 'දානය කරY ලබෙ තාbෂ"ක Mද%ාගාරයb හා
ඒ සඳහා අවශ% උපකරණ පම"" 0යලා. ඒ 0යෙ, M jක
පාසලb බවට ප( Êණාම ඒ පාසලට ෙදෙ තාbෂ"ක
Mද%ාගාරයb පමණj. ඒක පz eය ආGHෙK සංකපයb මත
තමj 2ලා ෙබෙ. "ළඟම පාසල - ෙහ~ඳම පාසල" ව%ාපෘය
යටෙ( අ '.ඛතාව හÞනාෙගන තමj ෙ5 පාස ෙතරා ගY
ලැØෙK. උදාහරණයb හැ¡යට 2015 ජනවා මස 09වැ3දා අෙ
නව රජය ප( Êණාට පස්ෙසk Rයයට හැට ගණනකටj ෙ5 රෙs
M#ය ෙG. න.(, දැ Rයයට 95කට M#ය ෙබනවා.
ගf කථානායකම3, ෙ5 අÊf ෙදක ළ අi වැR0^
26,000b හදලා ෙබනවා.
අ දැ හදෙ '!යකට අYව යනj; ජාත%තර
'!ය අYව ළ. 50කට එක වැR0^යb බැe හදන
ව%ාපෘයකට යනj. ඒ සඳහා පාස 10,361 අත පාස
7,000b අ ෙතරාෙගන ෙබනවා. හැබැj, ඒ පාස 7,000
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ෙතරා ග(තාට වැ«ෙයම '.ඛතාව Qය , පාසවලට තමj
ඉස්ෙසලාම අවධානය ෙය~. කරෙ. ඒ අYව තමj .ද
'පාදන ෙය~දවෙ. ඔබමා දනවා, කpතර Qස්bකෙF
"ළඟම පාසල - ෙහ~ඳම පාසල" ව%ාපෘ ෙක~චර Îයා(මක
ෙවනවාද 0යලා.

ග# (ෛවදc) න,ද ජය8ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ$திய கலாநிதி) நளி'த ஜயதி;ஸ)

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa)

ගf කථානායකම3, මෙ ෙදවන අf 'ශ්නය ෙමයj.
පාස සඳහා ඩා උපෙශකවf බඳවා ගැමට ඔබමා දැ
කට, කරෙගන යනවා. එ වයස් මාව වයස අÊf 35b බව
සඳහ වනවා. මෑතb වන f ඩා උපෙශකවf බඳවා
ෙන~ග( 3සා ස්ෙKඡාෙව කට, කළ සb R¡නවා. ඒ
අය ජාක මsටෙ5 MMධ සහක ෙබන zzක5ලාßද
වනවා. න.( වයස් මාව අÊf 35 3සා 200ක පමණ සකට
ය5 ගැටiවb ම a ෙබන බව( වා*තා ෙවනවා. ඒ අය
දbෂතාව ස ත අය. zzක5 ෙබන ෙමවැ3 අයෙ ෙසkවය
තවරට( ලබා ගනට ෙ5 ළ IමෙKදයb සකස් කරනට
බැ ද?

ග# අhල @රා කාTයවස) මහතා

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

ගf කථානායකම3, f ව%වස්ථාව අYව තමj බඳවා
ගැෙ5 ප¡පා¡ය Îයා(මක කරෙ. f අධ%ාපනඥ
ෙසkවයට බඳවා ගැෙ52( ෙ5 ගැටiව ම Êණා. ර පාH
1,190b ණා. වයස අÊf 30ට අHෙව තමj ඒ සඳහා බඳවා
ගත ,ව ෙG. න.( ගැසs කළාම අය5ප( පRය
ගණනb තමj ලැෙG. ඒ 3සා අ නැවත PSC එෙb
අYමැය ලබා ග(තා, වයස් මාව අÊf 35 කරලා ෙදන
0යලා.
ගf කථානායකම3, ෙමතැන ෙබන 'ශ්නය ඩා
කfව බඳවා ගැෙ52 වයස් මාව අÊf 35 කරලා
ෙබ2( අය5ප( 17,000b ලැ±ලා ෙබනවා. ඒ 3සා බඳවා
ගැෙ5 ප¡පා¡ෙය ට බඳවා ගන pවකමb නැහැ.
හැබැj, ඔබමා 0යන කාරණය කෙළ~( ඉQෙF2 එb එb
අංශවලට fවf බඳවා ගැෙ52( ගැටi ම වනවා.
උදාහරණයb වශෙය }ෂ% උපෙශන ෙසkවයට fවf බඳවා
ගන බලාෙප~ෙර~( වනවා.
ඒ හැම එකකටම ෙමය බල පැවැ(ෙවනවා. ඒ වාෙම රාජ%
ෙසkවා ෙක~!ෂ සභාෙK අYමැය ලැෙබන( ඕනෑ.
ගf මhම3, ඔබමා 0â කාරණය ස5බධෙය
මාව( හ. වන කGඩාය5 ගණනාවb ආවා. සමහර අයට
zzක5 පවා නැහැ. හැබැj, කාලයb ස්ෙසk වැඩ කරලා
ෙබනවා. එෙහම බලන ෙක~ට ඒ ආ කGඩායෙ5 zzක5
ෙබන අය ෙබ~ෙහ~ම ෙප~« 'මාණයj R¡ෙF. අ ඉQෙF2,
ඒ අය වැඩ කර කාලය යනා2 හැම ෙදයbම බලලා, ය5
පදනමb උඩ, කfව වශෙයව( ඒ අය ගන pවද
0යලා බලන5.
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ග# ආ9. එ). ප%ම උදයශා,ත KණෙසGකර මහතා

(மாமி ஆ. எ. ப$ம உதயசா'த ணேசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

ගf කථානායකම3, මා එම 'ශ්නය අහනවා.

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගf කථානායකම3, M#බල හා න*ජනය බලශb
අමාත%මා ෙවYෙව මා එම 'ශ්නයට ^f 2ම සඳහා
සයb ක ඉලා R¡නවා.

ශ්නය ම" ^නක* ඉ^Tප4 hyමට ෙයDග කරන ල*.

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

ෙපNkය "ස`ට)" ආයතනයට මෘත ශyර භාර
*ම : ෛන8ක බලය
'சயிட' நிவக)! ெபா*சாாினா
பிேரதக% வழகபடைம: சட அதிகார

HANDING OVER CADAVERS TO “SAITM” BY POLICE: LEGAL
AUTHORITY
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9. ග# වාrෙ%ව නානායeකාර මහතා

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

ය හා සාමය සහ දbණ සංව*ධන
ඇ³ 'ශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

සjට5 නමැ (SAITM) ෙපග#ක ෛවද%
ආයතනයට ය5 මෘත ශrර සහ මෘත ශrර ෙක~ටස්
ෙප~ÌRය MR භාර 2 ඇතැj යන ෙ5 වන Mට
ෙහ^දරK a ඇ බව දෙද;

(ii)

එෙසk Îයා 0rමට ෙප~ÌRයට ෛනක බලයb
ෙද;

(iii)

එෙසk ෛනක බලයb ෙප~ÌRයට ෙන~මැ
න5, ඒ ස5බධෙය ගY ලබන යවර
කවෙ*ද;

යන එමා ෙමම සභාවට දවෙන ද?
(ආ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ මද?

சடI ஒA  ம
அைமசைர ேகட வினா:
(

அ) (

i )

( ii )

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)

( i ii )

(The Hon. Speaker)

ෙහ~ඳj, ෙබ~ෙහ~ම ස්j.
'ශ්න අංක 7 - 1192/'16-(1), ගf ආ*.එ5. පම උදයශාත
ණෙසkකර මහතා.

අමාත%මාෙග

(

ெத(

அபிவி>1தி

சயிட' (
எனப4 தனியா7
ம>16வ நிவக1தி
ெபாசாாினா+
ஏேத$ பிேரதக5 ம பிேரத1தி(
ப திக5
வழகப45ளன
எ(ப6
இ(றளவி+ ெதாியவ&65ள6 எ(பைத
அறிவாரா எ(பைத,;
'

SAITM )

அEவா ெசயப4வத
ெபாசா>
சட அதிகார உ5ளதா எ(பைத,;
ெபாசா>
அEவா சட அதிகார
இ+ைலெயனி(, அ6 ெதாட7பி+ எ4 
நடவDைகக5 யாைவெய(பைத,;

அவ7 இசைபயி+ அறிவிபாரா?
ஆ) இ(ேற+, ஏ(?

පා*#ෙ5ව

797
[ගf වාzෙව නානායbකාර මහතා]
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ග# වාrෙ%ව නානායeකාර මහතා

(மாமி வாDேதவ நாணாய கார)

asked the Minister of Law and Order and Southern
Development:
(a)

(b)

Will he inform this House (i)

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

(ii)

whether the police have legal authority to
do so; and

(iii)

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

If not, why?

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගf කථානායකම3, ය හා සාමය සහ දbණ
සංව*ධන අමාත%මා ෙවYෙව මා එම 'ශ්නයට ^ර
ෙදනවා.
(අ)
(i) E ලංකා ෙප~ÌRය MR SAITM ෙපග#ක
ෛවද% ආයතනය ෙවත මෘත ශrර ෙක~ටස් භාර 2
ෙන~මැත.
(ii) අකරණ 3ෙයගය0 ෙත~රව මෘත ශrරයb
ෙහ මෘත ශrර ෙක~ටසb 0R ආයතනයකට
භාර 2මට E ලංකා ෙප~ÌRයට ෛනක බලයb
ෙන~මැත.
(iii) පැන ෙන~නÇ.

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගf කථානායකම3, මෙ ෙදවන අf 'ශ්නය ෙමයj.
0Rය5 ආකාරයකට එවැ3 මෘත ශrර ෙක~ටස් SAITM
ආයතනයට යවY ලැØ බව, 3ලතලවල කට, ඉW 0rෙ52 ය5
අය MR 'කාශ කර ෙබනවා න5, ඒ ස5බධෙය ඔබමා
මb කරනවාද?

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඒ ^බඳව යවර ගන pව.

කෘකා97ක සංව9ධනය සඳහා ෙව, කළ ද2 :
උපෙයDජනය
கமெதாழி அபிவி-திகாக ஒ)கிய நிதி :
பய/பா0

MONEY ALLOCATED FOR DEVELOPMENT OF AGRICULTURE:
UTILIZATION
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10. ග# බ,Jල Kණව9ධන මහතා

(மாமி ப'ல ணவதன)
(The Hon. Bandula Gunawardane)

කෘක*ම අමාත%මාෙග ඇ³ 'ශ්නය - (3):
(අ)

(ආ) පැන ෙන~නÇ.

ග# වාrෙ%ව නානායeකාර මහතා

(மாமி வாDேதவ நாணாய கார)

(i)

2016 අයවැය ෙයජනා අංක 129ට අYව, රාජ%
හා ෙපග#ක අංශෙF මනා සහෙයÖතාවය
Qගැaම සඳහා f ය !#යන 1000b ෙව
කළ බව ^ගෙද;

(ii)

කෘකා*!ක සංව*ධනය සඳහා ෙව කරY ලැØ
එµ f ය !#යන 1000 උපෙයජනය කළ
ආකාරය කවෙ*ද;

(iii)

අය වැය ෙයජනා මË ෙව කළ එµ f ය
!#යන 1000ක Íල% ස5ප(වල 'ලාßෙ
ෙඛනයb ඉQප( කරෙද;

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගf කථානායකම3, මෙ පළ.වන අf 'ශ්නය ෙමයj.
මෘත ශrර ෙක~ටස් SAITM ආයතනයට ලබා ෙදනට ෙයණාය
0යා ෙත~රරb රාජ% කට,වල2 ෙහ^දරÊ Êණාද?

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඒ 'ශ්නය අදාළ අමාත%මාට ෙය~. කරන5. මා දෙ,
ෙ5 ඉQප( කර ෙබන ^ර ගැන Mතරj.

යන එමා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ආ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ මද?

கம1ெதாழி+ அைமசைர ேகட வினா:
(

அ) (

i )

ග# වාrෙ%ව නානායeකාර මහතා

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

(ii )

මා 0යන උ(සාහ කරෙ, ට අකරණ ෛවද%
3ලධාවරයා MR R කරY ලැØ මෘත ශrර පrbෂණය0
පස්ෙසk ඒ මෘත ශrර ෙක~ටස් 0 පයb SAITM ආයතනයට
යවY ලැවාය 0යා, පrbෂණයක2 ෙහ^දරÊ Ê බවj. ෙමය
රජෙF කට,වල2 ෙහ^දරÊ » Rයb. ඒ ත((වය ගැන
ෙස~යා බලා අපට 0යන, ෙමෙහම ෙදයb R Êණාද, නැද,
මෘත ශrර ෙක~ටස් SAITM එකට යැKවාද, යැKෙK කÊද 0යලා.

2016

கம1ெதாழி+ அபிவி>1திகாக ஒ6கபட
ேமபD
1000
மி+ய(
OபாH
பய(ப41தபட வித யாெத(பைத,;

வரG ெசலG திட I(ெமாழிவி( ஊடாக
ஒ6கபட ேமபD 1000 மி+ய( OபாH
நிதி
வளகB ாிய
பயனாளிகளி(
பDயெலா(ைற
சம7பிபாரா
எ(பைத,;
அவ7 இசைப அறிவிபாரா?
ஆ இ(ேற+ ஏ(
(iii )

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

එෙහම ෙහ^දරÊ aමb Rධ ෙවලා නැහැ.

வரG ெசலG திட1தி+ 129ஆ இலக
I(ெமாழிவி( பிரகார அரச ம தனியா7
6ைறயி(
சிற&த
ஒ16ைழைப
ஊ விபதகாக 1000 மி+ய( OபாH
ஒ6கபடெத(பைத
ஏெகா5வாரா
எ(பைத,;

(

)

,

?

2017 :# 26

799

800

asked the Minister of Agriculture:
(a)

(b)

(ii)

Will he inform this House (i)

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

(ii)

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

(iii)

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

ඔbක5 ¡ය ෙග~Mපළ අෙ*ක ආහාර
ෙභග Í#ක ©ජ 3ෂ්පාදන ෙග~Mපළb
වන අතර, එම ©ජ ෙක~tා( ෙග~a
හරහා ණනය කර සහක කරන ලද ©ජ
ෙග~aට ලබා 2ම R කරj. ෙමම
ෙග~Mපළ ළ අෙ*ක ආහාර ෙභග ©ජ
3ෂ්පාදනය 'ධාන වශෙය යල
කනෙF R කරY ලැෙ. යල
කනෙF2 ෙග~Mපළ සඳහා ¦bක
ඔෙය ජල ස5පාදනය කරන අතර, යල
කනෙF ෙග~Mපළ ළට 3(
ෙකෙරන ජල සැප,ම 'මාණව( ෙන~වන
බැM, ඊට MසÞමb ෙලස ෙග~Mපළට
ජලය ලබා ගනා වැව ^සකර 0rමට
යවර ෙගන ඇත. ඒ අYව වැය Mෂය 1182-3-38-2509 යටෙ( f ය !#යන
3.313b Mයද5 කර වැව 'සංස්කරණය
0rමට කට, කරන ල2. ෙ5 අYව ඉQ
ව*ෂෙF2 ෙක~tා( ෙග~a සමඟ
සහක
©ජ
3ෂ්පාදනය
0rෙ5
වැඩසටහනb Îයා(මක කරY ඇත.

If not, why?

ග# වස,ත
අමාතc"මා)

අu@හාෙ9

මහතා

(மாமி வச'த அ:விஹாேர
அைம,ச)

-

(කෘක9ම

රාජc

கம$ெதாழி4 இராஜா-க

(The Hon.Wasantha Aluwihare - State Minister of
Agriculture)

ගf කථානායකම3, කෘක*ම අමාත%මා ෙවYෙව මා
එම 'ශ්නයට ^f ෙදනවා.
(අ)

(i)

(iii)

ඔK.

(ii)
ලබා 
.දල
(f.!#යන)
428.16

කෘක*ම
ෙදපා*තෙ5ව
ඌව පළා( සභාව
කෘක*ම අමාත%ාංශය

2016.12.31
Qනට Mයදම
(f.!#යන)
121.031

පැහැQ#
0r5
(i)

3.30

3.313

(ii)

91.21

0.070

(iii)

522.67

124.414

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

සහක ©ජ 3ෂ්පාදනය කරන ෙක~tා(
ෙග~a ග#ක ආයතන ෙවත ලබා Qය
, ණා(මක Í#ක ©ජ සංව*ධනය
සඳහා අවශ% වන ෙග~Mපල යාhකරණය
හා ය¡තල පහzක5 සංව*ධනය හා
ප*ෙFෂණ කට, සඳහා f ය !#යන
428.16ක .දල කෘක*ම අධ%bෂ
ජනරා ෙවත ෙව කරන ල2. !
f ය !#යන 121b 2016 ව*ෂෙF2
වැය a ඇ අතර, ඉහත සඳහ පQ බැÑ5
ෙලස f ය !#යන 81.89b තවරට(
2017 ව*ෂෙF2 ෙගaමට ඉ a ඇත.

කෘක*ම අමාත%ාංශයට ෙව කළ
f ය
!#යන
84.936ක
.දල
උපෙයජනය කළ ආකාරය පහත දැbෙK.
කෘක*ම අමාත%ාංශය MR ව( ප(
දැaමb මË ග#ක අංශෙF ට
අදාළ ව%ාපෘ ෙයජනා ලබා ගනා ල2.
ෙමම ව%ාපෘ ෙයජනා අත ෙතරා
ගනා ලද ව%ාපෘ ෙයජනා 3b සඳහා
ඔÊෙග ව%ාපෘවල යt ³t/
උපකරණ !ල2 ගැම සඳහා ය¡තල
පහzක5 සංව*ධනය සඳහා වැය වන
.ද# Rයයට 50ක ගැළ5 ආධාරයb matching grant- ලබා 2මට කට, කරY
ලැ±". ඒ අYව ෙමම ව%ාපෘ 3 සඳහා
f ය !#යන 91.217ක .දලb ෙගaමට
³දාන5ව ඇත.
අදාළ ෙපග#ක ආයතනය සහ
කෘක*ම අමාත%ාංශය අතර අ(ස
0rමට 3ය!ත eMzම  උපෙදස් සඳහා
ප ෙදපා*තෙ5ව ෙවත ෙය~.
කර ඇ අතර,  උපෙදස් ලැ වහාම
එම ෙගa5ද R 0rමට හැ0 වY ඇත.
ඒ අYව පහත න5 සඳහ ආයතන මË
අදාළ !ල ගණ යටෙ( ව%ාපෘ
ෙයජනා ඉQප( කර ඇත.
ආයතනය
.දල (f.!#යන)
Aroma Exim (Pvt) Limited - 67.50
Winpack Global Solution (Pvt) Limited 11.00
CIC Seeds (Pvt) Limited - 12.717
Total
91.217

2016 අය වැය ෙයජනා අංක 129ට අYව රාජ%
හා ෙපග#ක අංශෙF මනා සහෙයeතාව
^ උසස් ත((වෙF ©ජ 3ෂ්පාදනය 0rෙ5
වැඩසටහන -Production of High Quality Seeds
through PPP Modes- සඳහා f ය !#යන
1000b ෙව කර ".

ආයතනය

ඌව පළා( සභාව ෙවත ෙව කරන
f ය
!#යන
3.313ක
.දල
උපෙයජනය කළ ආකාරය පහත දැbෙK.

(අ)

(iii)

කෘක*ම අමාත%ාංශය යටෙ( 'ලාß ෙලස
පහත ආයතන දැbMය හැ0ය.
1. Aroma Exim (Pvt) Limited
2. Winpack Global Solution (Pvt)
Limited

පා*#ෙ5ව
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[ගf වසත අiMහාෙ* මහතා]

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)

3. CIC Seeds (Pvt) Limited
4. කෘක*ම ෙදපා*තෙ5ව
ෙග~Mපළ සංMධානවල)

(The Hon. Speaker)

(©ජ

ඇ.ෙම
දbවා ඇත. ඇ.ම
සභාගත* කර!.
5. ඌව පළා( සභාව (පළා( කෘක*ම
ෙදපා*තෙ5ෙK
ඔbක5 ¡ය
ෙග~Mපළ)
(ආ) අදාළ ෙන~ෙK.

ග# බ,Jල Kණව9ධන මහතා

(மாமி ப'ல ணவதன)
(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගf කථානායකම3, මාෙ පළ.වන අf 'ශ්නය ෙමයj.
f ය !#යන දහසb 0යෙ f ය ±#යන එකb. ඒ
0යෙ Mශාල .ද 'මාණයb. ගf රාජ% අමාත%ම3,
ඔබමා කාලය ලබා ෙගන 2*ඝ Mස්තරයb ඉQප( 0rම
^බඳව මා ෙබ~ෙහ~ම ස්වත ෙවනවා. කfණාකරලා,
Mයද5 කර ගණන Rයයට ගණනb වශෙය මට 0යනවාද?

ග# වස,ත අu@හාෙ9 මහතා

(மாமி வச'த அ:விஹார)

(The Hon. Wasantha Aluvihare )

ගf මhම3, ඉලා  .දව# Rයයට 50b තමj
අෙ ව%ාපෘවලට ලැ© ෙබෙ. ඒ Rයයට 50 තමj අ ඒ
ව%ාපෘ Îයා(මක කරලා ෙබෙ.

ග# බ,Jල Kණව9ධන මහතා

(மாமி ப'ல ணவதன)
(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගf කථානායකම3, මාෙ ෙදවන අf 'ශ්නය ෙමයj.
Rයiම අමාත%ාංශවලට- ෙ5 පා*#ෙ5ෙK අය වැය
ෙඛනෙය ෙව කරන .ද# Rයයට 50b තමj එමාට
ලැ© ෙබෙ. අධ%ාපන අමාත%ාංශයට f ය ±#යන 203b
ෙව කරලා ෙබනවා. 2016 ව*ෂෙF2 Mයද5 කරලා
ෙබෙ f ය ±#යන 65j. එතෙක~ට Mයද5 කළ
'මාණය වාෙ ෙදණයb -f ය ±#යන 138b- Mයද5
ෙන~කළ එක අධ%ාපන ඇමමාෙ *වලකමb 0යලාj
ෙතෙ.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

'ශ්නය අහන, ගf මhම3.

ග# බ,Jල Kණව9ධන මහතා

(மாமி ப'ல ணவதன)
(The Hon. Bandula Gunawardane)

ඒ 3සා ෙ5 ව%ාජ ඉලbක5, අය වැය ෙඛනයට ෙදන බැ
.ද ෙමම ෙඛනයට ඇළ( 0rම
^බඳව ඔබමා
පා*#ෙ5ව වශෙය කට, කරන 0යා ඉලා R¡න
අතර, ඉ Rයයට 50 Mයද5 කළ ආකාරය ^බඳව ඔබමාෙ
කf ¡ක බලලා මම ෙවනම 'ශ්නයb අහන5.

—————————
* ස්තකාලෙf තබා ඇත.
*

னிைலயதி ைவ கபள.

* Placed in the Library.
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ෙහ~ඳj, ෙබ~ෙහ~ම ස්j.

ඉඩ) 8සංස්කරණ ෙකN7ෂ, සභාව ස" ඉඩ) :
මාතෙ2 ^ස්eකය

காணி மசீரைம ஆைண!&2! உாிதான
காணிக%: மாதைள மாவட
LANDS BELONGING TO LAND REFORM COMMISSION:
MATALE DISTRICT

1518/’17

12.ග# ෙරDj මාT @ෙර4න මහ47ය
(மாமி (திமதி) ேராஹினி மாாி விேஜர$ன)
(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna)

ඉඩ5 සහ පා*#ෙ5 'සංස්කරණ අමාත%මාෙග ඇ³
'ශ්නය- (1):
(අ)
(i) 1972 අංක 1 දරන ඉඩ5 'සංස්කරණ පනෙ(
MMධාන 'කාරව, ඉඩ5 'සංස්කරණ
ෙක~!ෂ සභාව ස මාතෙ Qස්bකෙF ¡
වගාව ස ත ඉඩ5ව#, E ලංකා රාජ% වැM#
සංස්ථාවට හා ජනතා ව සංව*ධන මGඩලයට
ගැසs
3ෙKදන
මË
පාලනය
හා
කළමනාකරණය සඳහා ලබා 2 ඇ ඉඩ5ව#
ෙක~පමණ 'මාණයb පාලනය0 ෙත~රව .H
±5 සහ ¦f ඉඩ5 වශෙය පව ද;
(ii) එම ඉඩ5 මැන හÞනාෙගන ෙද;
(iii) එම ඉඩ5 ඵලදාÆ ෙලස ෙය~දා ගැම සඳහා ෙ5
වනMට වැඩ ^ෙවළb සකස් කර ෙද;
(iv) එම ඉඩ5, ඉඩ5 'සංස්කරණ ෙක~!ෂ සභාවට
ඉඩ5 'කාශ කළ තැනැ(තෙ මය බැÑ5
සඳහා ලබා2මට සහ කෘකා*!ක ෙන~වන
කට, ෙවYෙව ෙය~දා ගැමට හැ0යාවb
පව ද;
යන එමා සඳහ කරෙද?
(ආ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ මද?

காணி ம பாராBம(ற மசீரைம3 அைமசைர
ேகட வினா:
(அ) ( )
1972ஆ ஆ;D( 1ஆ இலக காணி
மசீரைம3 சட1தி( ஏபா4கB
அைமய,
காணி
மசீரைம3
ஆைண Aவி
உாி1தான மா1தைள
மாவட1தி+
அைம&65ள
பயி7ெசHைககைள ெகா;ட காணிகளி+,
இலைக
அரசாக
ெப>&ேதாட
F41தாபன1தி 
மக5
ேதாட
அபிவி>1தி சைப  வ71தமானி அறிவி1த+
Pல நி>வாக ம Iகாைம16வ16காக
வழகப45ள
காணிகளி+
எEவளG
காணிக5 க4பாD(றி தாி) நிலமாகG
வயகாணிகளாகG
காணப4கி(றன
எ(பைத,;
()
ேமபD காணிக5 அளைவ ெசHயப4
இனகாணப45ளனவா எ(பைத,;
i

ii

(iii )

ேமபD

காணிகைள

பய$தியான

பய(ப41திெகா5B

ஒ>

ேவைல1திட

எ(பைத,;

ெபா>4

தயா7

வித1தி+

தேபா6

ெசHயப45ளதா
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( iv )

ேமபD காணிகைள, காணி மசீரைம3
ஆைண AG காணிகைள ெவளிப41திய
ஆகளி( சடாீதியான கடபா4கைள
ெபெகா4பத
ம விவசாய
அ+லாத
நடவDைககB 
பய(ப41திெகா5வதகான
இய:ைம
காணப4கி(றதா எ(பைத,;

ගැසs පtෙF පළ 0rම මe රාජ% වැM#
සංස්ථාවට හා ජනතා ව සංව*ධන මGඩලය
ෙවත ලබා 2 ඇත. එම ආයතන MR ෙමම ඉඩ5
ව සමාග5 ෙවත ඍ{ බ හැ¡යට ලබා 2 ඇත.
ව*තමානෙF ෙමම ඉඩ5 ôb MÕY ලබන ව
සමාග5 MR අදාළ ඉඩ5 මැන 3ශ්තව හÞනා
ගැම සඳහා ඉඩ5 'සංස්කරණ ෙක~!ෂ
සභාව ෙවත ඉඩ ෙන~ෙදන බැM, එµ ඉඩ5
ඵලදාÆ ෙලස ෙය~දා ගැම සඳහා වැඩ
^ෙවළb සකස් 0rම දැනට අපහz ෙවලා
ෙබනවා. න.( අ බලාෙප~ෙර~( ෙවනවා,
ළඟ2ම අදාළ පා*ශ්වය එbක සාකඡා කරලා
එම කට,(ත කරන pව ත((වයb හදා
ගන.

அவ7 றிபி4வாரா?
(ஆ) இ(ேற+, ஏ(?
asked the Minister of Lands and Parliamentary
Reforms:
(a)

Will he state (i)

(b)

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

(ii)

whether such lands have been surveyed and
identified;

(iii)

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

(iv)

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

If not, why?

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගf කථානායකම3, මා එම 'ශ්නයට ^ර ෙදනවා.
(අ)

(i)

ඉඩ5 මැන හÞනා ගැමb කර ෙන~මැ බැM,
.H ±5 හා ¦f ඉඩ5 'මාණය 3ශ්තව 'කාශ
කළ ෙන~හැක.

(ii)

ෙන~මැත.

(iii)

ෙමම ඉඩ5වල කළමනාකරණය ව සමාග5
MR R කරන බැM, ඒවා ඵලදාÆව ෙය~දා
ගැම සඳහා වැඩ ^ෙවළb ඉඩ5 'සංස්කරණ
ෙක~!ෂ සභාව MR සකස් කර ෙන~මැත.

(iv)

පව .
3ල වශෙය අවලං 0rම කර ගැෙම පzව
නැවත ලබා 2ෙ5 හැ0යාව පව .
මාතෙ Qස්bකෙF ඉඩ5 'සංස්කරණ
ෙක~!ෂ සභාව ස » වගාව ස ත ඉඩ5
ෙහbෙටයාර
7,687.29ක
(හ(දහස්
හයRයඅ³හතj දශම ෙදකj නවයක) පමණ
'මාණයb පාලනය හා කළමනාකරණය සඳහා
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ඊෙF වැM# ක*මාත ඇමමා(, ව ය¡තල
පහzක5 ඇමමා(, මම( එක ෙවලා
සාකඡා කළා. එ 2 වවල ප*චස් හත වාෙ
ෙදන ඉඩ5වලට( ක«න! ඔ  ෙදන අ
ෙදනාම එකඟතාවකට ආවා.
(ආ) අදාළ නැත.

ග# ෙරDj

මාT @ෙර4න මහ47ය

(மாமி (திமதி) ேராஹினி மாாி விேஜர$ன)

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna)

ගf කථානායකම3, මෙ පළ.වැ3 අf 'ශ්නය
ෙමයj.
ගf ඇමම3, ඔබමා 0Kවා වාෙ ඉඩ5 'සංස්කරණ
ෙක~!ෂ සභාවට අj ඉඩ5ව# Mශාල 'මාණයb ෙ5
ෙවනෙක~ට රාජ% වැM# සංස්ථාවට(, ජනවසමට( 2ලා
ෙබනවා. ඒ ෙග~ල ආපz බ 2ලා( ෙබනවා. ඒ බ ග(ත
අය ආපz අf බ 2ලා ෙබනවා. ඒ Mතරb ෙන~ෙවj, ඒ අයට
2 'මාණයට වඩා Mශාල 'මාණයb ෙ5 ෙවන ෙක~ට ඒ අය
ôb MÕනවා. ඒ 3සා මම ඔබමාෙග අසනවා, ඒවා අ(ප(
කර ගන මb ෙහ වැඩ ^ෙවළb ෙබනවාද 0යලා.

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගf මh!ය3, එෙහම තැ ගැන වා*තා ෙවලා
ෙබනවා. ෙන~ෙයb ගැටi සහගත තැ ෙබනවා, ඉඩ5
'සංස්කරණ ෙක~!ෂ සභාෙK ඉඩ5 පහරණය ^බඳව. අ
IමාYõලව ඒවාට ය5 යවරb අරෙගන, ඒවා ඵලදාÆ Mයට
ෙය~දන pව Iමයb හදනවා.

ග# ෙරDj

මාT @ෙර4න මහ47ය

(மாமி (திமதி) ேராஹினி மாாி விேஜர$ன)

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna)

ගf කථානායකම3, මෙ ෙදවැ3 අf 'ශ්නය ෙමයj.
ගf ඇමම3, අෙ ග5වල ජනතාව zp 'මාණෙය ඒ
ඉඩ5 ôb MÕනවා. ඒවාට ඒ ෙග~ල LRC එක 3යම කරන
.ද 'මාණ පවා ෙගවා ෙබනවා. න.( ෙ5 ෙවන ෙක~ට එම
ගලයට ඒ සඳහා 3R බලපtයb 3( ෙවලා නැහැ. ඒක
ක«න5 කරන කට, කරනවාද 0යන එක මම ඔබමාෙග
අසනවා.

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

මෙ Qස්bකෙය මම ෙප~« අ(හදා බැÌමb කරන
ඒකට වැඩ ^ෙවළb ආර5භ කළා. අ බලාෙප~ෙර~(

පා*#ෙ5ව
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வி4கப4வ&த ேகாாிைக அைமவாக
அபாைற
பிரேதச
ெசயலக1தினா+
)றறிைக இலக
இ அைமவாக
நட1தபட காணி கேசாிெயா(றி+
ப7ச/ காணி ப திெயா(ைற இவ> 
ெபெகா4க
வித&6ைரகபடெத(பைத,;

[ගf ගයත කfණාලක මහතා]

ෙවනවා, එම වැඩ ^ෙවළ රට රාම Îයා(මක කරන.
ඔබ!යෙ 'ෙශෙF( අ එම වැඩ ^ෙවළ Îයා(මක
කරන5. ඒ වාෙම ගf අ$ාමාත%මාෙ මැවරණ
'කාශෙF ෙබනවා, ෙ5 රෙs ලbෂ සංඛ%ාත
සකට
Rනbකර ඔ ව ලබා ෙදන වැඩ ^ෙවළ Îයා(මක කරනවා
0යලා. එමා MR අපට  උපෙදස් අYව අ එම කට,(
ක«න! ආර5භ කරලා, ලbෂ සංඛ%ාත සකෙ -R නයb
හැ¡යට - බලාෙප~ෙර~(ව 2020 ව*ෂය ෙවන ෙක~ට
යථා*ථයb කරනවා 0යන එක( මම මතb කරන කැමැj.

2008/4

20

( i ii )

ඩs.. kT2 ෙපෙ9රා මහතා ප^ං ඉඩම:
තc(ල j7කම

தி-. டபி%4.ஜீ. சிறி ெபேரரா வசி! காணி :
சட78வ உாிைம
LAND OCCUPIED BY MR. W.G. CYRIL PERERA: LEGAL
ENTITLEMENT

( iv )

1546/’17

13.ග# . . ඩs. @මල]ර ^සානායක මහතා
(மாமி F.ாீ.டபிG. விமலHர திசாநாய க)
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka)

ඉඩ5 සහ පා*#ෙ5 'සංස්කරණ අමාත%මාෙග ඇ³
'ශ්නය - (2)
(අ)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

අ5පාර, ක.ෙG පාර, ඉධන රÊ5හල
ඉQ ට පQං ඩ#K.. R ෙපෙ*රා මහතා
එම # නෙය වසර 17b අඛGඩව පQංa R¡න
බව(;
එම ඉඩ5 ෙක~ටස සඳහා ත%Yõල !කම ලබා
ගැමට QකාÌනව කරන ලද ඉÌමට අYව
අ5පාර 'ාෙÏය ෙක5 කා*යාලය MR
චIෙඛ අංක 2008/4 අYව පව(වන ලද ඉඩ5
කෙය0 ප*චස් 20ක ඉඩ5 ෙක~ටසb ඔට
ලබා2මට 3*ෙශ » බව(;

(

(இ)

இ(ேற+, ஏ(?

asked the Minister of Lands and Parliamentary
Reforms:
(a)

එෙහ(, එම ඉඩ5 ෙක~ටස MMධ ෙහk දbව!
ලබා ෙන~2ම ස5බධෙය ඔ E ලංකා මානව
!ක5 ෙක~!සමට කf ඉQප( 0rෙම
පz, එම ෙක~!සම MR R කරන ලද Mම*ශනය
අවසානෙF2 ඒ මහතා පQං ඉඩම ත%Yõලව
ඔට ලබා2මට 3*ෙශ කරY ලැØ බව(;

Is he aware that(i)

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

(ii)

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

(iii)

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

(iv)

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

න.(, ෙ5 දbවා ඔට එම ඉඩෙ5 අjය ලබා 2
ෙන~මැ බව(;

(ආ) ෙපෙ*රා මහතාට Ra ඇ ෙමම අගයට සහ
අසාධාරණයට සහනයb සලසා 2ම සඳහා ගY ලබන
යවර කවෙ*ද යන එමා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ඇ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ මද?

காணி ம பாராBம(ற மசீரைம3 அைமசைர
ேகட வினா:
அ) (

i )

( ii )

அபாைற, க+Iைன Qதி, எாிெபா>5 நிர3
நிைலய1தி
I(னா+ வசி  தி>.
டபி5,.ஜீ. சிறி+ ெபேரரா ேமபD Iகவாியி+
17 ஆ;4க5 ெதாட7&6 வசி16 வ>கி(றா7
எ(பைத,;
ேமபD காணி சடாீதியான உாிைமைய
ெபெகா5வதகாக
நீ;டகாலமாக

எனி$, இைறவைரயி+ இவ> ேமபD
காணியி(
உாிைம
ெபெகா4கபடவி+ைல எ(பைத,;

அவ7 அறிவாரா?
ஆ) தி>. ெபேரராவி ஏபட ேமபD பாதி3 ம
அநீதி
நியாயமான
நிவாரண1ைத
ெபெகா4பத
ேமெகா5ளப4
வழிIைறக5 யாைவ எ(பைத அவ7 இசைபயி+
அறிவிபாரா?

එමා දෙද?

(

எனி$, ேமபD காணி ப திைய ப+ேவ
காரணகைள
I(ைவ16
ெபெகா4காைம பறி இவ7 இலைக
மனித
உாிைமக5
ஆைண Aவி
விளகமளி1த
பி(ன7,
இEவாைண Aவினா+ ேமெகா5ளபட
3லனாHவி( இதியி+ இவ7 வசி 
காணிைய
சடாீதியாக
இவ> 
ெபெகா4க
வித&6ைரகபடெத(பைத,;

(b)

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

(c)

If not, why?
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ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)
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අjකාරෙය( ඇM( උෙඝෂණයb කර ෙබනවා. එවැ3
මb ෙහ 'මාදය( ෙවලා ෙබනවා. ගf මhමා,
ඔබමා ඒ ගැන දනවා ඇ, මට( වඩා ෙහ~Õ.

ඔබමා ඊෙF අහ 'ශ්නය ෙද ෙ5?

ග# . . ඩs. @මල]ර ^සානායක මහතා

(மாமி F.ாீ.டபிG. விமலHர திசாநாய க)
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka)

ඔK.

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගf කථානායකම3, මා එම 'ශ්නයට ^ර ෙදනවා.
(අ)

ග# ..ඩs. @මල]ර ^සානායක මහතා

(மாமி F.ாீ.டபிG. விமலHர திசாநாய க)
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka)

අi( අjකාරෙයb.

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ෙකෙසk ෙහ එවැ3 ෙදයb Êණා ෙද? ඒක තමj 'මාද
වන ෙහkව.

(i)

R ෙපෙ*රා මහතා එම ඉඩම අනවසරෙය
ôb Mඳ ඇත.

(ii)

ඔK.

ග# ..ඩs. @මල]ර ^සානායක මහතා

(iii)

ඔK.

(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka)

(iv)

ඔK.

(ආ) ෙමම ගැටiව ස5බධව මානව !ක5 ෙක~!ෂ සභාව
MR 2016 ෙදසැ5බ* 16 Qනැව ලබා 3*ෙශ
'කාරව එය ක«න! Mසඳන ෙලස ඉඩ5 ෙක~මසාස්
ජනරාෙ 2017 මා* 8 Qනැ # ය මË අ5පාර
'ාෙÏය ෙක5වරයා ෙවත උපෙදස් ලබා2 ෙබනවා.
එම # ය( මා ළඟ ෙබනවා.
(ඇ) අදාළ ෙන~ෙK.

ග# . . ඩs. @මල]ර ^සානායක මහතා

(மாமி F.ாீ.டபிG. விமலHர திசாநாய க)
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka)

ගf කථානායකම3, එමාට ඒ ඉඩම ලබා ෙදෙ
කවාදාද? ඔ අÊf 17b ස්ෙසk එම ඉඩෙ5 පQංව ඉනවා.

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

අÊf 17b අනවසෙරය පQංව ඉඳලා ෙබනවා. ඒ
ස්ථානය ගැනj, ගලයා ගැනj ඔබමා දනවාෙ. අ5පාෙ*
ෙමම Rය ^බඳව මම ෙස~යා බැiවා. ඇ(ත වශෙයම
යාබදව ඇ ප*චස් 20 ÷!ය ඔට ලබා ෙදන ෙදපා*ශ්වය
එකඟ ෙවලා ෙබනවා.

(மாமி F.ாீ.டபிG. விமலHர திசாநாய க)
ඔK, අi( අjකාරෙයb ඇMලා. න.( ඉඩ5
ෙක~මසාස්මා 0යෙ, ෙපෙ*රා මහතාට එය ෙදන
0යාj.

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඔK, ඉඩ5 අමාත%ාංශය දවා ෙබෙ, එය ඉbම3
ෙදන 0යාj.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගf අමාත%මා ඒ ගැන ෙස~යා බලන.

ග# ..ඩs. @මල]ර ^සානායක මහතා

(மாமி F.ாீ.டபிG. விமலHர திசாநாய க)
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka)

ෙබ~ෙහ~ම ස්j. අi( ඉඩ5 අමාත%මා ෙ5 'ශ්නය
Mසඳනවා න5 ෙහ~ඳj.

නාය යෑෙ) අවදානමට ලe  ව" : කෑග2ල
^ස්eකය
ம9சாி2 அபாய)!%ளான
ேதாடக% :ேககாைல மாவட

ග# . . ඩs. @මල]ර ^සානායක මහතා

(மாமி F.ாீ.டபிG. விமலHர திசாநாய க)
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka)

ඔ අÊf 17b ස්ෙසk එම ස්ථානෙF ව%ාපාරයb
පව(වාෙගන යනවා, ගf ඇමම3. එම ව%ාපාරය අÊf 17b
ස්ෙසk නගර සභාෙK #යා පQං ව%ාපාරයb. ඔ ලjs ±,
වර ± ෙගවලා ෙබනවා. ඉඩ5 ෙක~මසාස්වරයා 3*ෙශ
කරලා ෙබනවා, 'ාෙÏය ෙක5 සහ 3ෙයජ% ඉඩ5
ෙක~මසාස් 3*ෙශ කරලා ෙබනවා. දහහ( අÊfදb පQංව
ඉනවා. දැ ඔබමාම 0Kවාෙ, ලbෂ ගණනකට
Rනbකර ඔ  ෙදනවා 0යලා. දහහ( අÊfදb පQං ෙ5
මYස්සයා ප*චස් 20 සඳහා බලපtයb ඉලෙ, Rනbකර
ඔ වb ෙන~ෙවj.

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඔට එම බලපtය ක«න! ලබා ෙදන 0යලා අ5පාර
Qසාප කා*යාලයට දවලා ෙබනවා. මා දනා තර! පරණ

LANDSLIDE PRONE ESTATES: KEGALLE DISTRICT
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15.ග# කනක ෙහGර4 මහතා
(மாமி கனக ேஹர$)

(The Hon. Kanaka Herath)

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

(i)

2016 මැj මාසෙF Qවjනට බලපෑ අයහප(
කාළ"ක ත((වය ෙහkෙව නාය eය හා
නාය යෑ5 අවදානමට ලb » කෑගල
Qස්bකෙF ව සංඛ%ාව ෙක~පමණද;

(ii)

එම වවල න5 කවෙ*ද;

(iii)

අක ව*ෂාව ෙහkෙව නාය යෑෙම හා නාය
යෑෙ5 ත*ජනයට ලb aෙම අවතැ » පÊ
සංඛ%ාව ෙක~පමණද;

පා*#ෙ5ව

809
[ගf කනක ෙහkර( මහතා]

(iv)

අවතැ » පÊ සඳහා පQංයට රජෙය ස්+රව
3වාස ලබා 2 ෙද;

(v)

එෙසk ෙන~මැ න5, ඔÊ ෙ5 වන Mට පQංව
R¡න ස්ථාන කවෙ*ද;

(vi)

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

810

ග# Jෙ,ෂ් ග,ක,ද මහතා (ආපදා කළමනාකරණ
ෙයDජc අමාතc"මා)

(மாமி ேனI க-க'த - அன$த /காைம$வ பிரதி
அைம,ச)
(The Hon. Dunesh Gankanda - Deputy Minister of Disaster
Management)

ගf කථානායකම3, ආපදා කළමනාකරණ අමාත%මා
ෙවYෙව මා එම 'ශ්නයට ^ර ෙදනවා.
(අ)

(i)

ව සංඛ%ාව 140. ඒ ^බඳ Mස්තර ඇ.ෙම
සඳහ ෙK. ඇ.ම සභාගත* කර!.

(ii)

එම වවල න5 පහත පQ ෙK.

යන එමා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ආ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ මද?

அன71த Iகாைம16வ அைமசைர ேகட வினா:
2016 ேம மாத1தி+ நாD+ தாக1ைத
(அ) (
ஏப41திய சீரற காலநிைலயி( காரணமாக
ம;சாிG 5ளாகிய
ம
ம;சாிG
அபாய1ைத
எதி7ேநாகிய
ேககாைல
மாவட1தி:5ள
ேதாடகளி(
எ;ணிைக யாெத(பைத,;
i )

(ii )
(iii )

(iv )

(v )
(vi )

අY
අංක
ය

'ාෙÏය
ෙක5
කා*යාලය

$ාම 3ලධා
වසම

01

ෙද ඕMට

119 හෙග~ඩ ෙඩස්ව*(

අවදානමට ලb
» bෙෂkt
අංකය ෙහ
ෙක~ටස
145612m
193592m
(2014 රබ*
වගාව)

ெபய7க5

02

115 ©
අjලා
ෙබ~රලකඩ

-

அதிக
மைழ
காரணமாக
ஏபட
ம;சாிவினா:
ம;சாிG
அபாய1ைத
எதி7ேநாகியைமயினா:
இடெபய7&த
4பகளி( எ;ணிைக யாெத(பைத,;

03

123 බටංගල

Ê®®

ෙයග.ව

04

මඩග5මන

තල ¡යව(ත

05

123 බටංගල

ලාස

1984 හා 1986
රබ*
2008 ෙක~ටස

இடெபய7&த 4பக5 Dயி>பதகாக
அரசினா+ நிர&தர Q4க5 வழகப45ளதா
எ(பைத,;

06

123 බටංගල

ෙයගම

-

07

122 ඒ
රංෙගම
ෙද ඕMට හා
මාෙද~ල හා
ඇහැ^යෙග~ඩ 137 ©
QÊf5 ¡ය
ල(ෙක~ ¡ 0ෙපfව
ය
ෙනKස්!ය*
ඉහළ
ෙනKස්!ය*
ඉහළ
උඩෙප~ත

රංෙගම

2015 ෙක~ටස

QKf5 ¡ය
ව(ත

138039m
190805m

0ෙපfව

ෙන~. 03
ෙක~ටස
අංක 01
ෙක~ටස
අංක 05

ேமபD
ேதாடகளி(
யாைவெய(பைத,;

இ(ேற+, இவ7க5 இேபா6
இடக5 யாைவ எ(பைத,;

Dயி>கி(ற

ேமபD இடெபய7&த
4பகB
அரசினா+ Q4க5 வழகி IDகப4 திகதி
யாெத(பைத,;

08

09

அவ7 இசைப அறிவிபாரா?
(ஆ) இ(ேற+, ஏ(?

10

asked the Minister of Disaster Management:

12

(a)

13

(b)

ව(ෙ( නම

Will he inform this House(i) the number of estates in Kegalle District
where landslides were reported and that
were landslide prone due to the adverse
weather conditions experienced by the
country in May 2016;
(ii) the names of estates;
(iii) the number of families who were displaced
from landslides and landslide risks occurred
due to heavy showers;
(iv) whether permanent houses have been
provided for the displaced families;
(v) if not, the places where they are currently
residing; and
(vi) a date of which the process to handover
houses to the displaced families will be
completed?
If not, why?

11

14

දැර"යගල

ෙනKස්!ය*
ඉහළ
ෙනKස්!ය*
ඉහළ
කpපහන ව(ත අරදර
ෙක~ටස

128 ¼නාහැල ඇÞරාෙප~ලව( බට ර ෙක~ටස
ත
ව(ෙ(ෙගදර ඉibතැන
-

(iii)

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

(iv)

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

2017 :# 26

811

812

අමප/17/0709/715/009 අYව පQංය සඳහා පහත
සඳහ පQ 3වාස ලබා 2මට අවශ% යවර
ෙගන ඇත.
(අ)

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

(ආ) 3වසb ස ත ඉඩමb තමා MR !ල 2
ගැමට කැමැ(ත 'කාශ කරන ලද පÊ
110b සඳහා Mෙශkෂ 3*ණායක යටෙ(
ෙගa5 0rමට ද යවර ෙගන ඇත.
(ඇ) ග#ක / රාජ% ෙන~වන සංMධාන
අY$හය යටෙ( 3වාස 201b ඉQ 0rමට
අවශ% යවර ෙගන ඇ අතර, ඒ අත
පÊ 114b 3වාසවල පQං කරaමද පÊ
17b 3වාස ඉQ 0r5 අවසව පQං
0rමට 3ය!තවද, පÊ 70b සඳහා ඉඩ5
හÞනා ගැම හා හÞනා ග( ඉඩ5වල 3වාස
ඉQ 0r5 ආර5භ 0rමට ද යවර ෙගන
ඇත.
(v)

ඉහත පQ පQං 0r5 Rවන අතර, ස්+ර පQංය
අවස කළ පÊ හැර ඉ පÊ තම ඥා
3ෙවස්වල හා ඉQ 0rම Rවන රජෙF ඉඩ5වල

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

3වාස සකස් 0rම සඳහා ෙමෙතb Îයා(මක
IමෙKදය »ෙF අQයර 5b යටෙ( ස5¼*ණ
3වාසය ඉQ0rෙම අනfව පQං 0rම Êව(,
ෙමම Iමෙය බැහැරව නව IමෙKදයb යටෙ(
3වාස ඉQ0rම(, ඒ අYව පQංය ක«න5 0rම
සඳහා( අදාළ ඉඩෙම ස5¼*ණ කළ අ(වාරම
මත වැR0^ය ස තව එb කාමරයb ඉQෙක~ට
පQං කරaමට යවර ෙගන ඇත. ෙමම IමෙKදය
අYව අවම වශෙය මාස 03ක කාලයb ළ වැඩ
කට, අවස 0rමට අෙ bෂා කරන අතර
3වාස තැමට අදාළ ඉඩ5 අ(ප( කර ගැම
සඳහා තවරට( පවන ගැටi 3රාකරණය කර
ගැමට අවශ% යවරද ෙගන ඇත. එµ ඉඩ5
ගැටi 3රාකරණය ෙක~ට අවස aම සඳහා
තව( මාස 02ක පමණ කාලයb ගතවY ඇතැjද
ඉ අනfව එළෙඹන මාස 02ක කාලය ළ
පQංය සඳහා අවශ% ඉQ 0r5 අවස 0rමටද
හැ0 වY ඇතැj අෙ bෂා කරY ලැෙ.

(ආ) පැන ෙන~නÇ.

813

පා*#ෙ5ව

814

[ගf ෙෂ් ගකද මහතා]

ග# කනක ෙහGර4 මහතා

(மாமி கனக ேஹர$)

තර! .ගල තැØ ඒවාෙF වැඩ කට,ව( ආර5භ කරන
කට, කරන.

(The Hon. Kanaka Herath)

ගf කථානායකම3, මෙ පළ.වැ3 අf 'ශ්නය මම
අහනවා.
.pම3ම 3වාස Mනාශ Ê පÊ 269b ෙබනවා. දැනට
අÊfදකට වැ« කාලයb ගත a ෙබනවා. ඒ අYව දැනට
3වාස µයb ලබා 2 ෙබනවාද?

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

ෙ5 වන Mට ඒ 3වාස ඉQ ෙකෙර! පවනවා. ෙමතැන
වා*තා ෙවලා ෙබනවා, දැනට ඒ 3වාස ¡ක ඉQෙව!
පවනවාය 0යා.

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

ගf කනක ෙහkර( මhම3, ඔබමා ඒ ස5බධෙය
ෙ5 Mයට කට, කරන. අපට 'ාෙÏය ෙක5 කා*යාලය
හරහා නැවත එ වා*තාවb ලබා ෙදන. ඔබමා වාකව ෙ5
ස5බධෙය අපව දැYව( කරන එක අපට ව¡නවා. ඒ අදාළ
$ාම 3ලධා වසෙ5 $ාම 3ලධා හරහා එන Mස්තර ඇළ(
එම වා*තාව 'ාෙÏය ෙක5 කා*යාලය හරහා Qස්b ෙක5
කා*යාලෙF 3*ෙශ ඇව නැවත අෙ අමාත%ාංශයට එවන.
ෙම~කද, සමහර අවස්ථාවල2 ෙ5 ඉඩ5වල ගැටi ෙබන
pව.

ග# කනක ෙහGර4 මහතා

(மாமி கனக ேஹர$)

ග# කනක ෙහGර4 මහතා

(மாமி கனக ேஹர$)

(The Hon. Kanaka Herath)

ගf ඇමම3, ඒ Êණාට තවම එක 3වසbව( ලබා 2ලා
නැහැ.

(The Hon. Kanaka Herath)

ගf ඇමම3, .ග තබා ෙබන 3වාසව( හදා
ෙදන 0යලා ඔබමාෙග මා ඉÌමb කරනවා.

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

ග# කථානායක"මා

ෙහ~ඳj.

(The Hon. Speaker)

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
ෙදෙව3 අf 'ශ්නය.

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග# කනක ෙහGර4 මහතා

(மாமி கனக ேஹர$)

(The Hon. Kanaka Herath)

ඔK, ෙදෙව3 අf 'ශ්නය ෙමයj.
දැනට 3වාස 80b පමණ හැෙදනවා. න.(, තව( 3වාස
180ක පමණ අවශ%තාවb ෙබනවා. එක ව(තක eය ව*ෂෙF
.ගලb තබා ෙබනවා. ඒ, දැනට මාස 8කට, 9කට ක#.
න.(, ඒවා තව ෙවන ෙතb ආර5භ කරලා නැහැ. එම 3සා
ඉතාම( ක«න! ෙ5 අවශ%තාව ඉෂ්ට කරන කට,
කරන 0යලා ඔබමාෙග මා ඉÌමb කරනවා. අHම

ෙදෙව3 වටය.
'ශ්න අංක 4 - 1114/'16-(1), ගf ච!ද Mෙ¤R මහතා.
එමා පැ!ණ නැත. එමා ෙවYෙව එම 'ශ්නය කÊf ෙහ
ගf මhවරෙය අසනවාද? එම 'ශ්නය අසන ගf
මhවරෙය නැ 3සා-

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගf කථානායකම3, ෙවන( දවසක 'ශ්නය ඉQප(
කර..

2017 :# 26
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816
the number of employees employed in each
aforesaid factory from the year 2010 up to
now; and

4තලම ^ස්eකෙf jq ක9මා,තර : @ස්තර
தள மாவட ைகெதாழி ேபைடக% :
விபர

(iv)

INDUSTRIAL ZONES IN PUTTALAM DISTRICT: DETAILS

1158/’16

6. ග# pv9 රමා, මහතා (ග# අෙශDක ය,ත මහතා
ෙව(වට)

(மாமி /ஜி ரஹுமா
பிாிய'த சாபாக)

-

மாமி அேசா க

(The Hon. Mujibur Rahuman on behalf of the Hon. Ashoka
Priyantha))

ක*මාත හා වා"ජ කට, අමාත%මාෙග ඇ³ 'ශ්නය (1) :
(අ)

If not, why?

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගf කථානායකම3, ක*මාත හා වා"ජ කට,
අමාත%මා ෙවYෙව මා එම 'ශ්නයට ^ර සභාගත*
කරනවා.

(i)

(තලම Qස්bකය ළ
සංඛ%ාව ෙක~පමණද;

(ii)

එම ක*මාතරවල න5 කවෙ*ද;

(iii)

2010 ව*ෂෙF Rට ෙ5 දbවා එම ක*මාතරවල
Îයා(මක වන ක*මාතශාලා සංඛ%ාව සහ එb
එb ක*මාතශාලාෙK ෙසkවෙF 3, ෙසkවක
ස ෙව ෙව වශෙය ෙක~පමණද;

*

ඉQෙF2 (තලම Qස්bකය ළ
¡
ක*මාතර ළ නව ක*මාතශාලා ඇ
0rමට ගනා යවර කවෙ*ද;

(අ)

(iv)

¡ ක*මාතර

(b)

* සභාෙ)සය මත තබන ලද !"ර:
சபாடதி

( ii )

( i ii )

31தள
மாவட1தி+
அைம&65ள
ைக1ெதாழி+ ேபைடகளி( எ;ணிைக
எEவளெவ(பைத,;
ேமபD
ைக1ெதாழி+
ேபைடகளி(
ெபய7க5 யாைவ எ(பைத,;
ஆ ஆ;D>&6 இ(வைர ேமபD
ைக1ெதாழி+
ேபைடகளி+
இய 
ைக1ெதாழிசாைலகளி( எ;ணிைக ம
ஒEெவா>
ைக1ெதாழிசாைலயி:
பணியாகி(ற ஊழிய7களி( எ;ணிைக
ெவEேவறாக எEவளெவ(பைத,;

கபட விைட :

(i)

030.

(ii)

1. දංෙක~Wව ක*මාතරය
2. øරා" ක*මාතරය
3. (තලම ක*මාතරය

(ආ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ මද?

(அ) (i )

ைவ

* Answer tabled:

යන එමා ෙමම සභාවට දවෙද?

ைக1ெதாழி+ ம வாணிப அ:வ+க5 அைமசைர
ேகட வினா:

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

(iii)

ක*මාතරය

දංෙක~Wව
ක*මාතරය

* 2010 ව*ෂෙF Rට ෙ5 දbවා එම ක*මාතරවල
Îයා(මක වන ක*මාතශාලා සංඛ%ාව පහත දැbෙK.

ක*මාතශාලා සංඛ%ාව
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
55
38
37
37
36
35
36
35

øරා"
ක*මාතරය

4

3

5

5

3

3

2

04

(තලම
ක*මාතරය

-

1

2

2

1

1

3

03

2010

* එb එb ක*මාතශාලාෙK ෙසkවෙF 3, ෙසkවක ස
1.

எதி7வ> கால1தி+ 31தள மாவட1தி+
அைம&65ள ைக1ெதாழி+ ேபைடகளி+
3திய ெதாழிசாைலகைள அைமபத
ேமெகா5ளப4 நடவDைகக5 யாைவ
எ(பைத,;
அவ7 இ சைப அறிவிபாரா?
(ஆ) இ(ேற+, ஏ(?
( iv )

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

ෙසkවා 3,bය
ව*ෂය

2010

2011

2012

2013

ෙසkවා
3,bය

2,300

1,503

1,503

2,067

asked the Minister of Industry and Commerce:
(a)

Will he inform this House(i)

the number of industrial zones situated in
Puttalam District;

(ii)

the names of aforesaid industrial zones;

(iii)

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

එම ක*මාතරෙF 2014 ව*ෂෙF Rට 2017 ව*ෂය දbවා
ඒ ඒ ව*ෂෙF ෙදසැ5බ* 31 වැ3 Qන වන Mට එb එb
ක*මාතශාලාවල ෙසkවෙF 3, ෙසkවක සංඛ%ාව
පහ දැbෙK.

පා*#ෙ5ව

817
[ගf ගයත කfණාලක මහතා]
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ෙසkවෙF 3, ෙසkවක සංඛ%ාව පහ දැbෙK.

3.

(තලම ක*මාතරය
(තලම ක*මාතරෙF 2010 ව*ෂෙF Rට 2017 ව*ෂය දbවා ඒ
ඒ ව*ෂෙF ෙදසැ5බ* 31වැ3 Qන වන Mට ඒ ඒ ක*මාතශාලාවල
ෙසkවෙF 3, ෙසkවක සංඛ%ාව පහ දැbෙK.

(iv)

(ආ)

1. දංෙක~Wව ක*මාතරය
ෙ5 වන Mට දංෙක~Wව ක*මාතරෙF Rයiම ඉඩ5
කැබ# ආෙයජකය ෙවත MMධ ආෙයජන ව%ාපෘ
සඳහා ලබා 2 ඇත.
2. øරා" ක*මාතරය
ෙමම ක*මාතරෙය එb ඉඩ5 ෙක~ටසb පමණb
ඉව පවන අතර, ෙබsW 3ෂ්පාදන ව%ාපෘයb සඳහා
ලබා 2මට වයඹ 'ාෙÏය ක*මාත ෙසkවා ක!Wව MR
අYමත කර ඇත. එය අමාත% මGඩල අYමැය සඳහා
ඉQප( 0rමට කට, කර! පව .
3. (තලම ක*මාතරය
ෙමම ක*මාතරෙය අbකර 13j, ප*චස් 8ක ඉඩ5
'මාණයb ස්ව පව . එම ඉඩ5 ෙක~ටස් ද නව ආෙයජන
ව%ාපෘ සඳහා ලබා 2මට ෙ5 වන Mට( ව( ප( දැa5
මË ආෙයජකය දැYව( කර ඇ අතර, ඒ අYව නව
ව%ාපෘ සඳහා ෙයජනා ෙමම අමාත%ාංශය ෙවත
ලැෙබ! පව . ඒ අ වඩා( zz ව%ාපෘ සඳහා
අදාළ අYමැ  යටෙ( ඉඩ5 ෙක~ටස් ලබා 2මට අවශ%
කට, R කර! පව .
අදාළ ෙන~ෙK.

[ෙමම !"ර ස්තකාලෙf ද තබා ඇත.]
[

இத விைட

நிைலயதி ைவகபள]

[This reply is also placed in the Library.]

2.

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

උකස් කළ ර, භා

ඩ සඳහා ෙපN සහනය: මාතර
^ස්eකය

அட!ைவகபட தக நைகக(கான வ#
ச:ைக: மாதைற மாவட
INTEREST-WAIVER CONCESSION ON PAWNED GOLD
JEWELLERY: MATARA DISTRICT

ෙසkවා 3,bය
ව*ෂය

2010

2011

2012

2013

ෙසkවා
3,bය

610

386

800

325

8. ග# ඩලස් අලහෙප#ම මහතා

1301/’16

(மாமி டல; அழஹ+ெபம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)
එම ක*මාතරෙF 2014 ව*ෂෙF Rට 2017 ව*ෂය දbවා ඒ ඒ
ව*ෂෙF ෙදසැ5බ* 31වැ3 Qන වන Mට ඒ ඒ ක*මාතශාලාවල

රාජ% ව%වසාය
'ශ්නය - (2) :

සංව*ධන

අමාත%මාෙග

ඇ³

2017 :# 26
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(අ)

(i)

(ii)
(iii)

(iv)

(ආ)

ව*තමාන රජෙF "Qන 100" වැඩසටහනට
සමගාව අය වැය ෙයජනාවb ෙලස රාජ%
බැං ෙවත උකස් කරY ලැØ ර භාGඩ 3දහස්
කර ගැෙ52 අය කරY ලබන ෙප~Ì .ද
කපාහන බවට » ෙප~ෙර~වට අYව 2015 සහ
2016 ව*ෂය ර භාGඩ 3දහස් කරෙගන
ඇ මාතර Qස්bකෙF ගY ෙදYකfව
සංඛ%ාව, එb එb ව*ෂය අYව ෙව ෙව
වශෙය කවෙ*ද;
ඒ සඳහා » රජෙF සහනාධාරෙF Íල% අගය
කවෙ*ද;
ඉහත (ii)
සඳහ .දල මාතර Qස්bකෙF
Îයා(මක එb එb රාජ% බැංව අYව ෙව
ෙව වශෙය කවෙ*ද;
ව*ෂ 2013 Rට 2016 දbවා ර ෙප~Ì අYපාතය,
එb එb ව*ෂය අYව ෙව ෙව වශෙය
කවෙ*ද;

820

(

ெபெகா4பத நடவDைக எ4பாரா
எ(பைத,;
அவ7 இசைப அறிவிபாரா?
இ) இ(ேற+, ஏ(?

asked the Minister of Public Enterprise Development:
(a)

යන එමා ෙමම සභාවට දවෙද?
(i) පz eය ජනාපවරණෙF2 'චාරක ෙ(මාවb
බවට ප( කරග( ස්ව*ණාභරණ උකස් 0rම, 
'චාරක ව%ාපෘය0 ඔබට යාමb Ra
ෙන~මැ බව ^ගෙද;
(ii) ෙප~ෙර~ » පQ උකස් කරY ලැØ
ස්ව*ණාභරණ 3දහස් කර ගැෙ52 ෙප~Ì
සහනය වහාම ලබා 2මට යවර ගෙද;
යන( එමා ෙමම සභාවට දවෙද?

(b)

(ඇ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ මද?

அரச ெதாழி+Iயசிக5 அபிவி>1தி அைமசைர ேகட
வினா:
(அ) (
நட3
அரசாக1தி(
"100
நா5"
ேவைல1திட1தி ேநெரா1த வைகயி+ வரG
ெசலG1திட I(ெமாழிவாக அரச வகிகளி+
அட
ைவகப45ள தக நைககைள
மீகி(றேபா6 அறவிடப4கி(ற வD1
ெதாைக ெவDவிடப4ெமன வழகபட
வா தியி( பிரகார 2015 ம 2016ஆ
ஆ;4களி+ தக நைககைள மீ45ள
மா1தைற மாவட வாDைகயாள7களி(
எ;ணிைக ஒEெவா> வ>ட1தி( பிரகார
தனி1தனியாக எ1தைனெய(பைத,;
இதகான அரசாக நிவாரண1தி( நிதி
ெபமதி எEவளெவ(பைத,;
ேமபD (
இ+
றிபிடப45ள
ெதாைகயான6
மா1தைற
மாவட1தி+
இயகி வ>கி(ற ஒEெவா> அரச வகியி(
பிரகார தனி1தனியாக எEவளெவ(பைத,;
ெதாடக 2016ஆ ஆ;4வைர தக
நைககBகான வD Qதமான6 ஒEெவா>
வ>ட1திேகப
தனி1தனியாக
யாெத(பைத,;
அவ7 இசைப அறிவிபாரா?
ஆ)(
கட&த சனாதிபதி1 ேத7த(ேபா6 விளபர1
ெதானிெபா>ளாக அைம16 ெகா5ளபட
தக நைககைள அட ைவ1த+ எ(ப6
ெவமேன
விளபர
க>1திட1தி
அபா+
ெச+லவி+ைலெய(பைத
ஏெகா5கி(றாரா எ(பைத,;
வா தியளிகபடவா
அட
ைவகபட தக நைககைள மீகி(றேபா6
வD
ச:ைககைள
உடனDயாக
i )

( ii )

( i ii )

( iv )

(

i )

( ii )

i i

2013

)

(c)

Will he inform this House(i) how many customers from the Matara
District redeemed their gold jewellery in the
years 2015 and 2016 separately as per the
pledge to write off the interest charged on
redemption of gold jewellery pawned at
State banks given as a Budget Proposal side
by side with the “100 Day Programme” of
the present Government;
(ii) what it is worth in terms of the monetary
value of the Government’s subsidy for it;
(iii) what the values of the portions of the
subsidy referred to in (ii) above were,
separately in respect of each State-owned
bank in operation in the Matara District;
and
(iv) what the interest rates on gold loans are,
separately in respect of each year from 2013
to 2016?
Will he also inform this House(i) whether he admits that the promise to waive
interest on gold loans, which had been
made a campaign platform during the last
Presidential Election, has not gone beyond
a mere propaganda campaign; and
(ii) whether he will take steps to grant the
interest-waiver concessions at redemption
of pawned gold jewellery as promised?
If not, why?

ග# ගය,ත ක#ණා8ලක මහතා

(மாமி கய'த கணாதில க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගf කථානායකම3, රාජ% ව%වසාය සංව*ධන අමාත%මා
ෙවYෙව මා එම 'ශ්නයට ^ර සභාගත* කරනවා.

* සභාෙ)සය මත තබන ලද !"ර:
*

சபாடதி

ைவ

கபட விைட :

* Answer tabled:
(අ) (i)
රාජ% බැංෙK නම

01 ලංකා බැංව

2015 ව*ෂෙF
මාතර
Qස්bකෙF
ගYෙදYකfව
සංඛ%ාව
59

2065 ව*ෂෙF
මාතර
Qස්bකෙF
ගYෙදYකfව
සංඛ%ාව
නැත

02 මහජන බැංව

02

නැත

03 3වාස සංව*ධන Íල% සමාගම

නැත

නැත

04 E ලංකා ඉf5 බැංව

නැත

නැත

05 ලංකා t සංව*ධන බැංව

නැත

නැත

06 ජාක ඉ0rෙ5 බැංව

1,225

නැත

07 රාජ% උකස් හා ආෙයජන
බැංව
08 'ාෙÏය සංව*ධන බැංව

නැත

-

30

නැත

පා*#ෙ5ව

821
[ගf ගයත කfණාලක මහතා]

(ii)

822

වයස අ#J 12-18 අතර ස්) දැTය,ෙZ @වාහ
යාප^ං hy): @ස්තර

f ය !#යන 94.07

12-18

(iii)

රාජ% බැංෙK නම

මාතර Qස්bකෙF Îයා(මක
රජෙF සහනාධාරෙF Íල%
අගය (f)

01 ලංකා බැංව

209,773.64

02 මහජන බැංව

366.23

03 3වාස සංව*ධන Íල% සමාගම

අදාළ නැත

04 E ලංකා ඉf5 බැංව

අදාළ නැත

05 ලංකා t සංව*ධන බැංව

අදාළ නැත

06 ජාක ඉ0rෙ5 බැංව

2,337,283.24

07 රාජ% උකස් හා ආෙයජන බැංව

අදාළ නැත

08 'ාෙÏය සංව*ධන බැංව

120,591.33

வய)கிைடபட ;<* சிமிகளி/
விவாக பதி2: விபர

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

1500/’16

11.ග# pv9 රමා, මහතා (ග# එ). එ. එ). ස2මා,
මහතා ෙව(වට)

(மாமி /ஜி ரஹுமா
ச4மா சாபாக)

-

மாமி எ.எ,.எ.

(The Hon. Mujibur Rahuman on behalf of the Hon. M.H.M.
Salman)

ස්වෙශ කට, අමාත%මාෙග ඇ³ 'ශ්නය - (1) :
(අ)

.ස්#5 Mවාහ හා Qbකසාද පනත යටෙ( වයස අÊf 1218 අතර පzවන .ස්#5 දැය සඳහා Rකරන ලද Mවාහ
#යාපQං 0r5 සංඛ%ාව එb එb Qස්bකය අYව ෙව
ෙව වශෙය ෙක~පමණද යන එමා ෙමම සභාවට
දවෙද?

(ආ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ මද?

உ5நாட:வ+க5 அைமசைர ேகட வினா:

(iv)

(அ)

I/ விவாக ம விவாகர16 சட1தி(கீX
12-18 வய6 இைடபட I/ சிமிகB
ேமெகா5ளபட
விவாக
பதிGகளி(
எ;ணிைக ஒEெவா> மாவட1தி  அைமய
தனி1தனிேய யா6 எ(பைத அவ7 இசைப
அறிவிபாரா?

(ஆ)

இ(ேற+, ஏ(?

asked the Minister of Home Affairs:
(a)

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

(b)

If not, why?

ග# වpර අෙsව9ධන
අමාතc"මා)

මහතා

(மாமி வஜிர அேபவதன
அைம,ச)

(ස්වෙ%ශ
-

කට["

உநா.ட:வ4க

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs)

ගf කථානායකම3, මා එම 'ශ්නයට
කරනවා.

^ර සභාගත*

* සභාෙ)සය මත තබන ලද !"ර:
(ආ)
(ඇ)

(i)
(ii)

නැත.
යවර ෙගන ඇත.

*

சபாடதி

கபட விைட :

අදාළ ෙන~ෙK.
(අ)

[ෙමම !"ර ස්තකාලෙf ද තබා ඇත.]
[

ைவ

* Answer tabled:

இத விைட

நிைலயதி ைவகபள]

[This reply is also placed in the Library.]

ඔK.
වයස අÊf 12-18 අතර පzවන .ස්#5 දැය සඳහා R කරන ලද
Mවාහ #යාපQං 0r5 සංඛ%ාව එb එb Qස්bකය අYව ෙව
ෙව වශෙය පහත පQ දැbෙK.

2017 :# 26

823

824
(v)

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

එමා දෙද?
(ආ)

(i)

පාලම ඉQකරන බවට දැa5 වfවb සMකර
අවශ% nව% එ ෙගනැM( ඇත(, ෙමෙතb
'සංස්කරණ කට, ආර5භ ෙන~0rමට ෙහk
කවෙ*ද;

(ii)

මඩjbකලාf පාලම 'සංස්කරණය 0rම
සඳහා ෙවකරන ලද .දලට R »ෙF මbද;

(iii)

එම .දල ආපz හරවා යවා ෙද;

(iv)

එෙසk න5, එයට වග 0ව ,(ෙ( කÊfද;

(v)

ෙමම පාලම 'සංස්කරණය කරY ලබන Qනය
කවෙ*ද;

යන එමා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ඇ) ෙන~ එෙසk න5, ඒ මද?

உய7 க+வி ம ெந4Zசாைலக5 அைமசைர
ேகட வினா:
(அ) (
2010ஆ ஆ;D+ யாXபாண ம(னா7 32
Qதி மசீரைமகபடெத(பைத,;
(
ஆயி$, அ&த Qதியி+ [நகாி பிரேதச
ெசயலாள7
பிாிவி+
அைம&65ள
ம;ைடக+லா
பால
மசீரைமகபடவி+ைல எ(பைத,;
இ&த
பால1தி(
ஊடாக
ம(னா7,
(
யாXபாண, I+ைல1தீG, கிளிெநாசி
ஆகிய
பிரேதசகB
பயணிக
ேவ;4ெம(பைத,;
(
இ:ைபகடைவ,
Iழகாவி+ ஆதார
ைவ1தியசாைலயி+
அவசர
சிகிைசக5
ேதைவப4கி(ற ேநாயாளிக5 இ&த Qதியி(
ஊடாக யாXபாண ம கிளிெநாசி
ைவ1தியசாைலகB
எ416
ெச+லப4ைகயி+
பாாிய
சிக+க5
ேதா(றி,5ளனெவ(பைத,;
(
பால
சீரழி&65ளைமயா+
கட&த
மைழகாலகளி+ இ&த Qதி பயணZெசHய
இயலாதவா
பல
வாரக5
தைடபD>&தெத(பைத,;
i )

-

A-

ii )

(ආ)

අදාළ ෙන~ෙK.

[ෙමම !"ර ස්තකාලෙf ද තබා ඇත.]
[

இத விைட

நிைலயதி ைவகபள]

iii )

[This reply is also placed in the Library.]

ම,ඩ`eක2ලා# පාලම 8සංස්කරණ
ෙනNhyම : ෙහG"

ம9ைடகலா பால மசீரைமகபடாைம:
காரண
NON-RECONSTRUCTION OF MANDAIKKALARU BRIDGE:
REASONS
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14.ග# ශා,8 ස්ක,දරාසා මහ47ය (ග# එස්. තර,
මහතා ෙව(වට)

(மாமி (திமதி) சா'தி K;க'தராசா - மாமி சி.
சிறீதர சாபாக)
(The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa on behalf of the
Hon. S. Shritharan)

උසස් අධ%ාපන හා මහාමා*ග අමාත%මාෙග ඇ³
'ශ්නය - (1) :
(අ)
(i) 2010 වසෙ*2 යාපනය - මනාරම A-32 මා*ගය
'සංස්කරණය කළ බව(;
(ii)

එෙසk Êවද, එම මා*ගෙF න 'ාෙÏය
ෙක5
ෙක~sඨාසෙF
ටා
ඇ
මඩjbකලාf
පාලම
'සංස්කරණය
ෙන~කළ බව(;

(iii)

ෙමම පාලම ඔස්ෙසk මනාරම, යාපනය, .ලK
සහ 0#ෙන~ යන 'ෙශවලට ගම කළ ,
බව(;

(iv)

ඉi ප(කඩවj, .ලංගාM Í#ක ෙරහෙ
හQR 'කාර අවශ% ෙරÖ ෙමම මා*ගය
ඔස්ෙසk යාපනය හා 0#ෙන~ ෙරහවලට
`ෙගන යාෙ52 Mශාල ගැටi මa ඇ බව(;

iv )

v )

அவ7 அறிவாரா?
பால நி7மாணிகப4வதாக அறிவி1த+
பலைகெயா( ெபா>1தப4 அவசியமான
ெபா>க5
அ
ெகா;வரப45ளேபாதி:
இைறவைர
மசீரைம3
பணிக5
ஆரபிகபடாைமகான
காரணக5
யாைவ;
(
ம;ைடக+லா
பால1ைத
மசீரைமபதகாக ஒ6கபட பண1தி
எ(ன ேந7&த6;
(
அ&த
பண
மீள1
தி>பி
அ$பப45ளதா;
(
ஆெமனி+
அத
ெபா3Fற
ேவ;Dயவ7க5 யாவ7;

(ஆ) (i )

ii )

iii )

iv )

පා*#ෙ5ව
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[ගf ශා Eස්කදරාසා මහ(!ය]

இ&த பால மசீரைமகப4 திகதி யா6;

(v )
(இ)

எ(பைத அவ7 இசைப அறிவிபாரா?
இ(ேற+, ஏ(?

asked the
Highways:
(a)

Higher

ෙමම මා*ගය පහz මා*ගය Êවද ෙවන( Mකප මා*ග ද
පව .

(iv)

දැනට ෙමම ස්ථානෙF පැර" පාලම ෙවYවට නව පාලමb
ඉQ0rම ආර5භ කර ඇත. ඉQ0r5 කට, අවස වන
ෙතb පැර" පාලෙ5 ගම 0rමට Raම 3සා අපහzතා
ඇ Mය හැ0ය.

(v)

2016 ෙන~වැ5බ* මාසෙF Rට පාලෙ5 ඉQ0r5 කට,
ආර5භ කර ඇත.

(i)

2016 ෙන~වැ5බ* ආර5භ කර ඇ ඉQ0r5 කට, දැනට
Rෙව! පව .

(ii)

නව පාලෙ5 ඉQ0r5 කට, සඳහාම ෙය~දා ගැෙ.

(iii)

නැත.

Education and
(ආ)

(i)

the Jaffna-Mannar A-32
renovated in the year 2010;

(ii)

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

(iii)

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

(v)

Road

was

major issues have cropped up when
transporting patients of the Mulangavil,
Iluppaikadawai Base Hospital, who require
emergency treatment, to Jaffna and
Kilinochchi Hospitals; and
the aforementioned road was obstructed and
could not be used during the past rainy
seasons due to the dilapidated condition of
the bridge?

(ඇ)

(iv)

අදාළ ෙන~ෙK.

(v)

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

අදාළ ෙන~ෙK.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ස්ථාවර 3ෙයග 23(2) යටෙ( 'ශ්නය, ගf ඩලස්
ෙවානදා මහතා. Hon. Member, I would like to bring to
your kind attention that we might have difficulties in
allowing tomorrow’s Question under Standing Order No.23
(2). We will do our best to help you, but please restrict the
number of Questions raised under Standing Order No. 23(2).

Will he inform this House(i)

(ii)

(c)

of

Is he aware that-

(iv)

(b)

Minister

(iii)

the reasons for not starting repair work on
the aforementioned bridge although a notice
board which states that the bridge is under
construction has been installed and supplies
required for construction have been brought
to the location;
as to what happened to the money allocated
for the reconstruction of the Mandaikkalaru
Bridge;

(iii)

whether the aforesaid money was returned;

(iv)

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

(v)

the date on which the aforesaid bridge will
be reconstructed?

ග# ඩZලස් ෙ%වාන,දා මහතා

(மாமி ட ள; ேதவான'தா)
(The Hon. Douglas Devananda)

Okay.

ෙප$%ගකව දැ() *ෙම, ඇ. ශ්නය
தனி அறிவித

 ෙරDද රථ TයැJර,ට එෙරj පැ7
;#சகரவ9# சாரதிக(ெகதிரான
;ைறபா0க%

COMPLAINTS AGAINST THREE-WHEELER DRIVERS

If not, why?
ග# ඩZලස් ෙ%වාන,දා මහතා

ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල මහතා

(மாமி ட ள; ேதவான'தா)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Douglas Devananda)

(மாமி ல2ம கிாிஎ4ல)

ගf කථානායකම3, මා එම 'ශ්නයට
කරනවා.

* සභාෙ)සය මත තබන ලද !"ර:
*

சபாடதி

ைவ

* Answer tabled:
(අ)

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

(i)

ඔK.

(ii)

ඔK.

கபட விைட :

^ර සභාගත*

ெகௗரவ சபாநாயக7 அவ7கேள, இ( எம6 நாD+
ேவைலயி+லா
பிரசிைனைய
ஓரளG
தீ7கி(ற
வைகயி: ெபா6மகள6 ேபா வர161 ேதைவைய
ேபாதியளG [71தி ெசH, வைகயி: Iசகர
வ;Dகளி( ேபா வர16 பணிக5 காணப4கி(ற
அேதேநர, )லா பயணிகளி( கணிசமான அளG
ேபா வர161 ேதைவயிைன, அைவ [71தி ெசH6
வ>கி(றைம றிபிட1தக6. இ&த வைகயி+, )மா7 1.3
மி+ய( Iசகர வ;Dக5 எம6 நாD+ பாவைனயி+
இ>பதாக Fறப4கி(ற நிைலயி+, 400,000 வாடைக
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Iசகர வ;Dக5 எம6 நாD+ காணப4வதாக
ேமாடா7
வாகன1
திைணகள1
தகவ+க5
ெதாிவிகி(றன.
எம6 நாைட ெபா1தவைரயி+, Iசகர வ;D
ேபா வர1தான6 )லா16ைற சா7&6 Iகிய பகிைன
வகி16வ>கி(ற நிைலயி+, "இEவ>ட 2.5 மி+ய(
)லா பயணிகைள கவ7&திAபேத இல " என
இலைக )லா அதிகாரசைப ெதாிவி1தி>கிற6. கட&த
_( மாத 26ஆ திகதி ெகாAபி:5ள அெமாிக1
`தரக வி4165ள பா6கா31 தகவ+களி+, அெமாிக
ெப; பயணிக5 மீதான ெபா>1தமற ெதா4ைகக5
ெகாA3 ப திகளி+ காணப4வதாகG இEவாறான
சபவகளி+ Iசகர வ;Dகளி( சாரதிக5 ெதாட73
ப45ளதாகG ெதாிவி165ள6. இ6 Iசகர வ;D
ேபா வர1616ைறயி+ உ5ள அைன16 சாரதிகைள,
அவமதிகி(ற, எம6 )லா16ைறைய பாதிபைடய
ெசHகி(ற ெசHதியாகேவ அைம&65ள6.
2017ஆ ஆ;D( ஜனவாி மாத Iத+ கட&த _(
மாத
வைரயிலான
காலப தி 5
இலைக
வ>ைகத&65ள )லா பயணிகளி( எ;ணிைகயி(
பD, அெமாிகாவி>&6 )மா7 28,139 பயணிகேள வ>ைக
த&65ளன7. அ&த வைகயி+ இலைககான )லா
பயணிகளி( வ>ைகயி+ அெமாிகா 9ஆவ6 இட1ைதேய
வகிகி(ற6. Iசகரவ;D சாரதிகB
எதிராக
ெபாa+ ெசHயப45ள Iைறபா4களி+, 2016ஆ
ஆ;4 4 Iைறபா4கB இ&த ஆ;4 இ6வைரயி+
3Iைறபா4கBேம கிைட165ளதாக ெபா/ ஊடக
ேபசாள7 ெதாிவி165ளாெரன1 தகவ+க5 ெதாிவி
கி(றன.
இதி+ 3 சபவக5 பாய+ ாீதியிலான
ெதா&தரGக5 எ( ஏைனயைவ மீற7 சப&தபடைவ
எ( ெதாிவிகப4கி(ற6. அ&த வைகயி+ அெமாிக1
`தரக1தி( ேமபD அறிவிபான6, இ&த நாD:5ள
4,00,000
வாடைக Iசகரவ;Dகளின6 ஏைனய
Iசகரவ;Dகளின6
சாரதிகைள
க4ைமயான
பாதி3 உ5ளாகியி>ப6ட(, இலைகைய ெவளி
நாடவ7களிட மனப416 ெசயலாகG அைம&
65ள6. ஓாி> சபவக5 நட&தி>&தா: அதகாக
ஒ4ெமா1த Iசகரவ;Dகளி( சாரதிகைள, இழிG
ப416கி(ற இெசய+ க;Dக1தகதா .

ெகாபி ள அெமாிக தரக வி ள
ேமப பாகா தகவகளி உைம ேநாக
என எப #றி விளக %&மா?
ேமபD என6 ேக5விகான பதிைல ெகௗரவ அைமச7
அவ7க5 வழ வாெரன ந3கி(ேற(.
ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල මහතා

(மாமி ல2ம கிாிஎ4ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, the Answer to that Question will be given
tomorrow.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

That is fine. Thank you very much.
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ඛජ ෙත2 වෘ45ය ස78 ව9ජනය:
අාමාතc"මා සහ ජා8ක 8ප48 හා
ආ9}ක කට[" අමාතc"මාෙZ කාශය

ெபேறாய ெதாழிசககளி
ேவைலநித: பிரதம அைம ச! ேதசிய
ெகா"ைகக" ம ெபா!ளாதார
அ#வ க" அைம ச!மானவாி $
STRIKE ACTION BY TRADE UNIONS OF CEYLON
PETROLEUM CORPORATION: STATEMENT BY
PRIME MINISTER, MINISTER OF NATIONAL
POLICIES AND ECONOMIC AFFAIRS

ග# ර2 @මkංහ මහතා (අාමාතc"මා සහ ජා8ක
8ප48 හා ආ9}ක කට[" අමාතc"මා)

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க - பிரதம அைம,ச ேதசிய
ெகாைகக ம() ெபாளாதார அ:வ4க அைம,ச)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister
of National Policies and Economic Affairs)

ගf කථානායකම3, මට ෙමම අවස්ථාව ලබා2ම ගැන
ස්වත ෙවනවා.
ඛ3ජ ෙත ෙබදා හැrම අත%වශ% ෙසkවාවb ෙලස න5
0rෙ5 ගැසs 3ෙKදනය ඊෙF රාෙF 3( කළා. ෙ5
ස5බධෙය රජෙF ස්ථාවරය, 'ප(ය හා දැbම ෙ5
සභාවට පැහැQ# කළ , යැj අප කපනා කළා. අප එෙසk
කරෙ පා*#ෙ5 ස5'දායය හා 'ජාතtවා2 අගය
ආරbෂා 0rමට අෙ රජය සැමMටම කැප a R¡න 3සාj.
පz eය කාලෙF එවැ3 ^ෙවතb Îයා(මක ÊෙG නැහැ.
රජෙF 'ප(මය ෙත~රf පමණb ෙන~ව Íල% ෙත~රfද
පා*#ෙ5වට ඉQප( කෙළk නැහැ. රාජපbෂ ෙරමය
සමෙF පා*#ෙ5ව 3ක5ම 3ක5  එකb බවට ප( කර
ණා.
2015 ජනවා 08ෙව3 දා M ලවෙය ගf ෛමhපාල
Rෙසkන මහතා ජනාප ෙලස ෙ5 රෙs බතර ජනතාව ප(
කර ග( පz, අප නැවත( 'ජාතtවා2 අගය රට ළ ස්ථා ත
කරÌමට කට, කළා. පා*#ෙ5ව බල ගැ»වා.
එ 'ඵල ෙලස ජනතාවට 3දහෙසk ව(aෙ5, 3දහෙසk
අදහස් 'කාශ 0rෙ5 අjය ලැණා. ෙ5 අjෙය 'ෙයජන
ග( ය5 ය5 ෙක~ටස් ඒ 3දහස් අjය පාM කර! පW
ෙශපාලන අර. .ප( කර ගැමට උ(සාහ කළ අවස්ථා
ගණනාවbද අප 3rbෂණය කළා.
ඕනෑම වෘ( ය කGඩායමb Rය වෘ(ෙF උනය සහ
zබසාධනය ෙවYෙව කරY ලබන ඉÌ5, අරගළ, Mෙරධතා
ව%ාපාර ^බඳ අපට 0R ගැටiවb නැහැ. න.( 0Rය5
සb පදන5 Mර තව, 0R ^ගත හැ0 ෙහk ෙන~මැව
රෙs සාමාන% ජන Mතය කඩාක ප ෙක~ට, රට අස්ථාවර
භාවයට ප( 0rමට අප ලබා  3දහස පාM කරනවා න5
රජයb හැ¡යට වගµෙම ,ව Îයා 0rමට අප බැÑ R¡නවා.
ඛ3ජ ෙත වෘ( ය ස! ඊෙF හQR වැඩ ව*ජනයb
ආර5භ කළා. ඒ ස5බධෙය ඔÊෙ 3ල අදහස් දැbaම
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පා*#ෙ5ව

[ගf ර3 MIමRංහ මහතා]

ෙමෙසkj. ෙමෙහම 0යෙ ඛ3ජ ෙත වෘ( ය ස!
එක.ෙK කැඳÊ5කf බල සම මාර මහතාj.
"#ûතව ජනාපවරයා එකඟ ෙවනවා න5, අ
අ3වා*යෙය වැඩ ව*ජනය නව(තනවා. එෙහම නැව
ජනාපමා එbක ෙන~ෙවj, ශI ෙෙKnයා එbකව( අ
සාකඡා පව(වන එෙන නෑ. ඒක අෙ
රණය."
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ග# ර2 @මkංහ මහතා

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

අjය ෙබෙ E ලංකා වරාය අකායට. ඒක üන
ෙක~5පැ3යb ෙන~ෙවj. මම දෙ නැහැ ඒක üන
ෙක~5පැ3යb 0යලා ෙමමා තෙ ෙක~ෙහ~මද 0යලා.
එදා üන ෙක~5පැ3ය එbක eMzම අ(ස කර කැ±නs
එෙb ට ඇමැවරෙයb ෙ ෙමෙහම 0යෙ. දැ
ෙම~නවාටද ෙමතැනට ෙවලා කෑ ගහෙ? [බාධා 0rමb]

ග# කථානායක"මා
ගf කථානායකම3, අෙ රජය 0Rම Mෙටක 0R
වෘ( ය ස!යb සමඟ සාකඡා 'bෙෂkප කර නැහැ. ඛ"ජ
ෙත වෘ( ය ස! සමඟ අෙ මැඇමවf අවස්ථා
ගණනාවක2 සාකඡා පව(වා ෙබනවා. මම අෙ'k 24 සහ :#
13 යන Qනවල ඔÊ සමඟ සාකඡා කළා. ඒ සාකඡාවල2
ඔÊ 'ධාන කf නb ^බඳව අවධාරණය කළා.

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

අ සභාෙK වැඩ කට, කර.. ෙ5 ගැන වාද Mවාද අවශ%
වෙ නැහැ. ගf අගමැමා කථා කරන.

ග# ර2 @මkංහ මහතා

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ඉ පළ.වැන හ5බෙත~ට ෙත ටැං0 සංµ*ණය
^බඳවj. ෙදවැන, ණාමලෙF ෙත ටැං0 ^බඳවj.
වැන, සගස්කද ෙත පහව නaකරණය 0rම
ස5බධවj. ණාමලය ෙත ටැං0 ^බඳව R ෙකෙරන
Í#ක සාකඡාවලට වෘ( ය ස! 3ෙයතයෙ අදහස් ලබා
ගනා බව අප ඔÊට දැY5 නා. දැ ඒ ^බඳ බරපතළ
ගැටiවb නැහැ. අදාළ අවස්ථාෙK2 සාකඡා ^බඳ දැYව(
කරලා, ඒ අදහz( අ ඇළ( කරනවා.
ෙ5 ෙත ටැං0 ^බඳව හා බ 2ෙ5 eMzම ^බඳව දැනට
ෙkෂ්ඨාකරණෙF නHවb Mභාග ෙව! පවනවා. එම නH
ෙව අනfව ෙම ඇ ත%Yõල ත((වය තව(
පැහැQ# ෙවනවා. සගස්කද ෙත පහව ^බඳ සංව*ධන
ෙයජනා ඛ3ජ ෙත ස5ප( සංව*ධන ඇමැමාට භාර ෙදන
ෙලස අප දැY5 2 ෙබනවා. ඒවා ලැණ පzව අ සලකා
බලනවා.
හ5බෙත~ට ෙත ටැං0වල අjය ඇ(ෙ( E ලංකා වරාය
අකායටj. E ලංකා වරාය අකායට ෙ5 අjය ලබා ෙ
ට ජනාප ම ද රාජපbෂ මහතාj. න.(, ඒ අවස්ථාෙK
0Rෙවb Mෙරධය පළ කෙළk නැහැ. ෙ5 ෙත ටැං0(
හ5බෙත~ට වරාෙF ණය ෙගaමට ඇළ( ෙවලා ෙබනවා.
දැ ඛ3ජ ෙත වෘ( ය ස!වල ඉÌම වරාය හා නාMක
කට, අමාත%ාංශයට ෙය~. කර ෙබනවා.
හ5බෙත~ට වරාය සඳහා අ ග(ත ණය ෙගaමට ෙ5 ෙත
ටැං0 ඇළ( කරන වැඩසටහනb තමj ෙG. එම ණය
ෙගවන වැඩ කට, කරෙගන යනවා. ඒෙb ස5¼*ණ
ව¡නාකම ඇෙමකාY ෙඩ~ල* ±#යන 1.4j. ඒෙක
ඇෙමකාY ෙඩ~ල* ±#යන 1.1b ලංකාවට ලැෙබනවා. ඒ
Rයල ෙ5 වරාය උපයන ඕනෑ. එම 3සා වරාය හා නාMක
කට, ඇමැමා ෙ5 Rයල ගැන තලා බලලා තමj
රණයb ගෙ. ඒ කට, Rයල අ වරාය හා නාMක
කට, ඇමැමාට භාර 2ලා ෙබනවා. ෙම~කද, අද එ අjය
ෙබෙ E ලංකා වරාය අකායට !ස ෙවන කාටව(
ෙන~වන 3සා.

රජෙF 0R Îයා ^ෙවත0 ෙත සංස්ථාවට අගයb
ෙහ හා3යb R ෙන~වන බවට මා වෘ( ය ස! හ.ෙK
සහක Ê බවද ෙම 2 සඳහ කරන කැමැj. එවැ3 පz
±මක ඛ3ජ ෙත වෘ( ය ස! හQR ව*ජනයb කැඳaම
අවාසනාවත ත((වයb.
ගf කථානායකම3, ව*තමානෙF රට රා ෙඩං වසංගත
ත((වයb පවනවා. ෙ5 ත((වෙය ජනතාව .දා ගැම
සඳහා Rයi පා*ශ්ව එකට එbව ෙඩං ම*දන ව%ාපාරයකට
ස5බධ a ෙබනවා. රෙs Rයi Mදý( මාධ% ආයතන Rය
තරගකා(වය පෙසකලා ෙඩං ම*දන වැඩසටහ සඳහා
දායක(වය ලබා 2 ෙබෙ රට ෙවYෙව ,ක5 ඉW කළ
, 3සාj. ෙඩං පාලනයට, වැළැbaමට සහ ෙරÖ zවප(
0rමට පbෂ, පාට, ජා, ආග5 ආ2 Rයi ෙþද ඉවතලා රෙs
බතර ජනතාව ෙවෙහසවන අවස්ථාවකj, "ශIයා එbකව(
සාකඡා කරෙ නැහැ" 0ය! ඛ3ජ ෙත ව*ජනය
Îයා(මක කරෙ.
ඛ3ජ ෙත ෙබදා හැrම අක*මන% Êෙණ~( රෙsම
එQෙනදා කට, අඩපණ ෙවනවා. ෙරහ ෙසkවකෙසkMකාවෙ ගමනාගමනය, eල රථ ධාවනය, §ස M#
ජනනය, ෙප~ 'වාහන ෙසkවා ආ2 ෙසඛ% ෙසkවාවලට සෘ{වම
බලපාන bෙෂkt ගණනාවකට ෙ5 ව*ජනය බලපානවා.
එෙසkම, කසළ කළමනාකරණය දැ අ ආර5භ කරලා
ෙබනවා; කසළ ඉව( 0rම කර ෙගන යනවා. ෙ5 'ශ්නය මාස
ෙදකb ණා. ඉධන ෙන~ලැ©ෙම කසළ ඉව( 0rම හා
කසළ කළමනාකරණයට පහරb වැණා න5, ඒෙකY(
වෙ ෙඩං උවර තව( උ$ aමj.

ග# වාrෙ%ව නානායeකාර මහතා

අෙනb අ ව යානා ගම ඇන ¨ම, වරාය
අංගනයවලට ෙත ෙන~මැaම 3සා බහාi5 කට, නතර aම
ආ*+කයට බලපානවා. තව( අත0 සාමාන% ජන Mතයට
බාධා ඇ ෙවනවා. ෙහට අ3දා ආර5භ aමට 3ය!ත පාස
Mභාග කට, අඩාල ෙවනවා. ඊෙF රාය වන Mට ඛ3ජ ෙත
ගත සංස්ථා ප ළ ය5 ය5 Îයා Rවන බවට වා*තා
ලැණා. ෙත ෙබදා හැrමට බාධාවන අ, බÊස* හරස්
0rම, ඒවාෙF ළං ඇrම, valves ගලවා aR 0rම වැ3 ෙ( ඒ
අතර Ra ෙබනවා. ට( වඩා බරපතළ Îයා RMය හැ0
බවට( ෙත~රf වා*තා Êණා.

ඒක üන ෙක~5පැ3යb.

ඛ3ජ ෙත ෙබදා හැrම අත%වශ% ෙසkවාවb ෙලස න5
කෙළk ෙ5 Rයi කf ඉතා සැල0ෙල අධ%යනය 0rෙම

(மாமி வாDேதவ நாணாய கார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
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පzවj. අත%වශ% ෙසkවා ගැසs 3ෙKදනය 3( 0rෙම පz,
ප හා ඒවාෙF 'ෙKශ මා*ග ආරbෂා කරÌෙ5 කට,වලට
ආරbෂක හ.දා මැQහ( Êණා. ඒ වාෙම, ඉධන ෙබදා හැrෙ5
කා*යයට ¼*ණ ආරbෂාවb සැපÆෙ5 වග µම( ඔÊට
පැවfණා. අද දව වන Mට Rයi කට, යථා ත((වයට ප(
ෙකfණා. ෙ5 වන Mට ඉධන බÊස* ට( කර! පවනවා.
ව යානා ඉධන `ග( 5යද කWනායක බලා යන
³දාන5. ඒ Rයi කට, යථා ත((වයට ප( ෙව! පවනවා.
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ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

පැහැQ# 0rමb පමණb කරන, ගf අYර Qසානායක
මhම3. ෙ5 අවස්ථාෙK Mවාදයකට යන අමාfj.

ග# අ(ර ^සානායක මහතා

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

ගf කථානායකම3, අ 'ජාතtවාදය ආරbෂා කරනවා.
'ජාතtවා2 අගය ඉහළට ඔසවා තබනවා. අකරණයට හා
යට ගf කරනවා. න.(, ඒවා Mනාශ කර! රට අස්ථාවර
කරන බලෙKගවලට යට( ෙවෙ නැහැ. ඒ බලෙKගවලට ස
නමන( බැහැ.

මම ෙ5 0යෙ එමා 0ය කfවල ෙබන සාවද%
කf ^බඳවj ගf කථානායකම3. ෙ5 හ.දාව ෙයදaමb
ෙන~ෙවj, සාමකා ත((වයb, ෙෙප~ළ ආරbෂා 0rෙ5
ත((වයb ඇ 0rම ෙන~ෙවj එතැන කර ෙබෙ. එතැන
R¡ ෙසkවකයට පහර 2 ෙනරපා හැර ෙබනවා.

ගf ෛමhපාල Rෙසkන ජනාපමාෙ නායක(වෙය
, අෙ රජය හැම Mටම රෙs ජනතාවෙ යහපත ෙවYෙව
Îයා කරනවා. අප යහප( ෙදය අගය කරනවා; යහප( ෙදය
ආරbෂා කරනවා; යහප( ෙදය ෙවYෙව ෙප R¡නවා. න.(,
අයහපතට අ ඉඩ ෙදෙ නැහැ. අ ජනතා යහපත ෙවYෙව
යහප( ^ෙව අයහප( ෙ යටප( කරනවා.

ගf අගමැම3, ඔබමා 0â පQම ඔÊෙ ෙයජනා
ෙම~නවාද? එකb, ණාමලය ෙත ටැං0 සංµ*ණය
^බඳවj. ඔබමා :# මාසෙF 13වැ3 දා සාකඡාවb කළා. ඒ
සාකඡාෙK2 ණාමලය ෙත ටැං0 සංµ*ණය ගැන ගත ,
ෙයජනා ^බඳ Mම( ෙයජනාව#යb ඔබමාට භාර නා,
ගf අගමැම3. ඔබමා සමහර ඒවා ගැන 'ශ්න කර R¡යා. ඒ
'ශ්නවලට( ඒ එක.ෙK 3ෙයත මහ(වf කf ඉQප(
කර ණා. ඒ 3සා ණාමලය ෙත ටැං0 සංµ*ණය ^බඳ
ය5 එකඟතාවකට ඒෙ5 ඉඩකඩ 3*මාණය ෙවලා ණා. අ
ඔබමාට ඒ ^බඳව ස්වත ෙවනවා.

ස්j.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගf අගමැම3, ගf අYර Qසානායක මhමා පැහැQ#
0rමb කරන බලාෙප~ෙර~( ෙවනවා. ඔබමා කැමැද?

ග# ර2 @මkංහ මහතා

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

Okay.
ග# අ(ර ^සානායක මහතා

(மாமி அLர திஸாநாய க)

ගf කථානායකම3,
පහව නaකරණය
^බඳ
කාරණය අද ඊෙF  සාකඡාවb ෙන~ෙවj. පහව
නaකරණය කරන 20072 .ගල තැවා. එම පහව
නaකරණය 0rම0 ෙත~රව අෙ රෙs ජනතාවට අH !ලට,
සහන !ලට ෙත ලබා2ෙ5 හැ0යාවb නැහැ. අද අපට අවශ%
ෙතව# Mශාල 'මාණයb සඳහා පහ කරන ලද ෙත
ආනයනය කරන Rධ ෙවලා ෙබනවා. ඒ 3සා ඔÊ එය
0යෙ මb ෙවYෙවද? ජනතාවට සහන !ලට ෙත ලබා
ෙදන pවකම ෙබනවා, පහව නaකරණය කෙළ~(.
1968 ඉඳ අÊf ගණනාවb ස්ෙසk ෙ5 පහව නaකරණය
0rම ^බඳව කථා කරනවා. එයට MසÞ5 නැහැ.

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගf කථානායකම3, එමා කළ 'කාශෙF අසත% කf
µපයb ණා. ඛ3ජ ෙත වෘ( ය ස! එක.ෙK
කැඳÊ5කf රාජකfණා මහ(මයාj. ඔබමා 0ය මහ(මයා
ෙන~ෙවj, ගf අගමැම3. ඛ3ජ ෙත වෘ( ය ස!
එක.ව 0Rෙසk(ම සාකඡා 'bෙෂkප කර නැහැ. ඒක වැ`Q
කථාවb. දැY( ජනාපවරයා සමඟ කළ සාකඡාව0 පzව
එන Mට2 ෙක~ෙළ~නාෙK2 වෘ( ය ස! 3ෙයතය
µපෙදෙනb ඇp 15ෙදෙනb ෙප~ÌRය MR අ( අඩංවට
ෙගන ෙබනවා. [බාධා 0rමb] ෙ5 දැ, ගf අගමැම3.
ඔබමා ෙස~යා බලන. සාකඡාවට e  එන Mට
ෙප~ÌRෙය පැහැරෙගන යනවා. ඒකj ත.නාෙසkලාෙ
මැQහ(aෙ5 Îයා මා*ගය. ඔබමා 0Kවාට, හ.දාව ෙය~දවලා
0R ෙත බÊසරයb ෙත සංස්ථාෙව ට( ෙවලා නැහැ.
වෘ( ය ස!ම එකඟතාවකට ආවා, අත%වශ% ෙසkවා සඳහා
ඔÊ ෙත 3( කරන ³දාන5 බවට. උදාහරණයb
ග(ෙත~(, ව ෙසkවාව ෙවYෙව. ඒ වාෙම, ජාක
ෙරහෙ කට, ඇන ¨ෙ5 අනරකට .ණ 2 ණා. ඒ
සඳහා ෙත 3( කරන( ඔÊ එකඟතාවකට එ! ණා.
එවැ3 එකඟතාවකට එ! ±ය2 තමj හ.දාව ෙය~දවලා එ
ට ෙසkවකයට පන පනා පහර 2ලා ෙබෙ. ගf
අගමැම3, ඔබමා ෙ5 බව දනවා. සමහර අයට පහර
නා.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගf අගමැම3, ඔබමා ෙ5 ගැන- [බාධා 0rමb]

ග# අ(ර ^සානායක මහතා

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

ඊළඟට වන 'ධාන කfණ වෙ වරාය ^බඳ
'ශ්නයj. ඔබමලා ඊෙF ඒ ස5බධෙය වන eMzම
අ(ස කළා. පැවැ රජය ෙත ටැං0 ෙග~ඩ නැÇමට ෙ
වරාය අකායටj. හැබැj, වරාය අකාය ෙවන ෙක~ෙහkව(
රටකට අj එකb ෙන~ෙවj. ඒක අj E ලංකා ආGHවටj.
වරාය හා නාMක කට, අමාත%වරයා( ඉෙ කැ±නs
මGඩලෙF. ඛ3ජ ෙත ස5ප( සංව*ධන අමාත%වරයා(
ඉෙ කැ±නs මGඩලෙF. ලංකා ඛ3ජ ෙත ගත
සංස්ථාව MR ඉලා R¡ෙF අ කවරbව( ෙන~ෙවj. අෙ
රටට වැ«ම ලාභ ලබා ගත හැ0 ව%ාපෘය බවට ප( ෙවන
නැK ෙත අංශය ව*ධනය කරන 0යලාj ඉලෙ.
හ5බෙත~ට වරාය ගැන අ Rරාදා සාකඡා කර.. හැබැj,
නැK ෙත අංශය තමj අෙ රෙs වැදග(ම ෙ.
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පා*#ෙ5ව

[ගf අYර Qසානායක මහතා]

ගf කථානායකම3, ඔබමා M# බල සහ බල ශb
අමාත%වරයා වශෙය කට, කර කාලෙF තමj ඔබමා
යටෙ(  මැරj ස*Mස් #!ට® ආයතනය ෙජ µස්
ආයතනයට MෙK. ඒ ෙවලාෙK( වෘ( ය ස! කෑ ගැවා,
මැරj ස*Mස් ආයතනය Mණන එපාය 0යලා. හැබැj, අද
නැවත හ5බෙත~ට වරාෙF නැKවලට ෙත ගැෙ5 බලය
ෙත සංස්ථාවට ලබා ෙදන 0යලා 0යෙ, ෙත සංස්ථාවට
වැ«ම ලාභ උපයා ගත හැ0 පංව එය 3සj. ඒ හරහා ෙ5 රෙs
ජනතාවට අH !ලට ෙත ලබා Qය හැ0ව ෙබනවා. හැබැj,
නැK ෙත අංශය( üන රජයට පැවrම ත.නාෙසkලාෙ
කැ±නs මGඩලය අYමත කරන ³දාන5 ෙවනවා න5 ඒකට
Mfධව ඉbම Îයාමා*ගයb හැ¡යටj ඔය සට Îයා
මා*ගයට අව *ණ ÊෙG.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
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ආයතනය ආරbෂා කර ගැම සඳහා ෙසkවකය ෙගන ඇ Îයා
මා*ගය ෙලස වැඩ ව*ජනයකට Mස ±ය2 ආGHව MR
මහජන ආරbෂක පනත 'කාශයට ප( ෙක~ට හ.දාව යවා ඔÊ
ලවා ෙ5 කට, 0rෙ5 උ(සාහයක ෙයෙද! R¡නවා. ඊෙF
රාෙF ග( එම උ(සාහය අසා*ථකj. ගf අගමැම3, ඛ3ජ
ෙත ස5ප( සංව*ධන අමාත%මා දැ ෙ5 ගf සභාෙK නැහැ.
අගමැමා 2*ඝ කාලයb ෙ5 පා*#ෙ5ෙK ඇමැක5 සහ
අගමැකම දර ෙකෙනb. ඒ 3සා ගf අගමැමා ෙ5
ස5බධෙය දැනගන ඕනෑ. ගf කථානායකම3, හ.දාව
ෙන~දනා ය5 ෙබ~(තමb එෙව~( එතැන ඇ ෙවෙ
භයානක Raමb.
අෙනb කාරණය තමj, එෙහම Êෙණ~( ! nව% 3(
ෙවනවා. මම වග µෙම 0යනවා, එවැ3 Raමb අද උෙ
ෙවන e ලා නව(වා ෙබන බව. ඒ 3සා ෙසkවකයෙ
සහෙයගය ලබාෙගන අත%වශ% ආයතනවලට ලබා2මට වෘ( ය
ස! ග(ත Îයා මා*ගයට අYව කට, කරන. ඒ Y
ෙප~ෙර~ෙව බා රව කට, කරන එපා.

(The Hon. Speaker)

ගf මhමා අවස කරන.

ග# අ(ර ^සානායක මහතා

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

ඒ 3සා ෙ5 හැම Îයාවbම ෙත සංස්ථාව(, ආ*+කය(,
රෙs ජනතාවෙ උපෙයÖතාව( ෙවYෙව කරන ගැW5. ෙ5වා
0Rවb වෘ( ය ස!ව# කරන ඕනෑ ඒවා ෙන~ෙවj.
පාලකය MR ෙහ~යා බලා MසÞ5 ෙදන ඕනෑ කාරණාj.
හැබැj පාලකය MසÞ5 ලබා ෙන~ෙදන 3සා තමj වෘ( ය
ස!වලට මැQහ( ෙවන Rධ ෙවලා ෙබෙ. ඒ 3සා
ඔබමලා තමj ෙ5 රෙs-

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගf Qෙෂ් ණව*ධන මhමා. ගf අගමැම3,
ඔබමා එමාෙ 'ශ්නයට( ඉඩ ෙදන.
ගf මhම3,
'ශ්නය ෙක¡ෙය අහන. කථාවb ෙන~ෙවj.

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

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

හQRෙFම මහජන ආරbෂක 3ෙKදනය 'කාශයට ප(
කර! ඊෙF QනෙF රජය කට, කළ ආකාරය හා එයට ෙහkව
දbව! ගf අගමැමා කළ 'කාශය ගැන කාරණා 0 පයb
පමණb සැෙකM ඉQප( කරනවා, ^f ලබාෙදj 0යලා
බලාෙප~ෙර~(ෙව. MපbෂෙF 'ධාන සංMධායකමා( දැ
සඳහ කළ පQ ෙ5 ^බඳ ෙත සංස්ථාෙK ෙසkවකය හා
වෘ( ය ස! රජයට කf ඉQප( කෙළk ඊෙF ෙන~ෙවj;
ෙපෙ*දා( ෙන~ෙවj. පzeය මාසයට ෙපර( ෙ5 කf ඉQප(
කළා. ෙ5 ^බඳව අමාත%වරයා හා සංස්ථාව ඉතා ෙහ~Õ
දනවා. ෙ5 'ධාන කf ^බඳව MසÞමb ඉලා R¡න බව
රජය දනවා. එයට MසÞමb ලබා ෙන~2 R¨ෙම හා ඒ ^බඳ
දැනට ෙගන ෙබන Îයාමා*ගය 3සj ෙ5 ත((වය ඇ a
ෙබෙ. ණාමලෙF ෙත ටැං0 ෙKවා, හ5බෙත~ට
ෙත ටැං0 ෙKවා, ෙක~ළඹ වරාෙF ෙත නළ මා*ග
ස5බධෙය ෙKවා, ඒ ^බඳව ගත හැ0 ඊළඟ Îයා මා*ගය
මbද?
ඊළඟ Îයා මා*ගය තමj, තමෙ අjවාRක5 හා
ආයතනය ආරbෂා කර ගැම සඳහා වැඩ ව*ජනයකට Mම.

ෙදවැ3 කාරණය, දැ ෙක~ළඹ වරාය( මහජන ආරbෂක
ය යටතට ෙගනැලා ෙබනවා. හ5බෙත~ට වරාය(
මහජන ආරbෂක ය යටතට ෙගනැලා ෙබනවා, ෙත
ටැං0 ෙබන 3සා. ෙ5ක බරපතළ Îයා මා*ගයb. ඒ අතරර
ඇමමා -

ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල මහතා

(மாமி ல2ம கிாிஎ4ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඇj strike කෙළk?

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

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

අෙ! ෙ5 ෙත~(ත බබා දෙ නැහැ ෙ. ෙ5 ෙත~(ත
බබා දෙ නැහැ strike කෙළk ෙම~කද 0යලා. ඉ ෙම~නවා
0යනද? ඔබමා ෙත~(ත බබා ෙ. ඊට වඩා භයානකj ෙත
e3 ගනවා. ඔය ෙත~(ත බබා දැනගන ඕනෑ, ෙත 0යන
ෙ e3 ගනා භයානක ෙදයb බව. - [බාධා 0r5] මට තව
කාරණාවb ගැන අගමැමාෙග අහන ෙබනවා.
හ5බෙත~ට වරාය M0Ðම සඳහා කැ±නs මGඩලය
රණයb ග(තාය 0යලා අගමැමා,- [බාධා 0r5]

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙහ~ඳj, ගf අගමැමා
අවස්ථාව ෙදන. [බාධා 0r5]

^f ෙදj.

ග# එස්.එ). මTeකා9 මහතා

(மாமி எ;.எ. மாி கா)
(The Hon. S.M. Marikkar)

නැ kqෙfය.
எதா.
rose.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගf එස්.එ5. මbකා* මැමා.

[බාධා 0r5]
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ග# එස්.එ). මTeකා9 මහතා

(மாமி எ;.எ. மாி கா)
(The Hon. S.M. Marikkar)

ගf කථානායකම3, ඕනෑම වෘ( ය ස!යකට වෘ( ය
Îයා මා*ග ගන අjයb ෙබනවා. හැබැj, වැඩ කරන යන
තව( කGඩායමb බලහ(කාරෙය රඳවා ගන(, ඒ යන
අයට ±(තර 'හාර එල කරලා රෙs ජන Mතය අක*මණ%
කරන( 0R වෘ( ය ස!යකට අjයb නැහැ. ඒ 3සා
Mෙශkෂෙයම ෙ5 කර 'කාශය වැ`Qj. ,ද හ.දාව eෙF ෙත
ෙබදා හන ෙන~ෙවj. ,ද හ.දාව eෙF ෙත සංµ*ණෙF
ආරbෂාවටj. න.( එක වෘ( ය ස!යb ස්ෙKඡාෙව වැඩ
කරන ය2, - [බාධා 0r5]

ග# අ(ර ^සානායක මහතා

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

නැ kqෙfය.
எதா.
rose.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගf අYර මාර Qසානායක මම3, ඔබමාට මම
අවස්ථාව නා ෙ.

ග# එස්.එ). මTeකා9 මහතා
(மாமி எ;.எ. மாி கா)
(The Hon. S.M. Marikkar)

ගf කථානායකම3, මට කථා කරන අවස්ථාව ෙදන.
එක වෘ( ය ස!යb ස්ෙKඡාෙව වැඩ කරන ය2, තව(
කGඩායමb බලහ(කාරෙය ඔÊට  ±(තර 'හාර එල
කරනවා. [බාධා 0r5] ගf කථානායකම3, ස්ෙKඡාෙව
වැඩ කරන ෙසkවකය R¡නවා. [බාධා 0r5] ඔÊව
නව(වන තමj ෙ5 අය කට, කරෙ. [බාධා 0r5]
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ග# ර2 @මkංහ මහතා

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

නාම රාජපbෂ මhමාට 0යන අවස්ථාව ෙදන
ෙක.

ග# නාම2 රාජපeෂ මහතා
(மாமி நாம4 ராஜபM)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගf අගමැමා මට අවස්ථාව ලබා 2ම ගැන ස්වත
වනවා.
ගf කථානායකම3, සාකඡාවට එෙ නැහැ 0Kවා
ෙ. න.( දැ ජනාපමා එbක සාකඡා කරන 0යලා
e ලා එනෙක~ට 20ෙදෙනව අ( අඩංවට ෙගන ෙබනවා.

ග# ම,වරෙයe

(மாமி உ)+பின ஒவ)

(An Hon. Member)

ෙබ~ෙහ~ම ෙහ~ඳj.

ග# නාම2 රාජපeෂ මහතා
(மாமி நாம4 ராஜபM)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

න.( එස්.එ5. මbකා* මhමා 0යනවා, ,ද හ.දාව
යැKෙK ආරbෂාවට 0යලා. අෙ ගf අගමැමා 0Kවා,
හ.දාව යැKෙK ෙත ෙබදන 0යලා. ෙ5 ෙදෙදනාෙග ඇ(ත
0යෙ කÊද? ගf අගමැම3, අපට ඒ ^බඳ උ(තරයb
ඕනෑ.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

අපට දැ ෙ5 ^බඳව Mවාදයකට යන අපහzj. ගf
අ$ාමාත%මා, - [බාධා 0r5]ෙ5 ගැන Mවාදයb කරන
බලාෙප~ෙර~( වෙ නැහැ. Let the Hon. Prime Minister
give the reply.

ග# ර2 @මkංහ මහතා
ග# නාම2 රාජපeෂ මහතා
(மாமி நாம4 ராஜபM)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ගf මhමලා වා« ෙවනවා න5 මම ^f ෙදන5.

Sir, I rise to a point of Order.
ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා
ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)

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

ගf අගමැමාෙග තව එක කාරණයb අහන අවශ%j.

(The Hon. Speaker)

Hon. Namal Rajapaksa, what is your point of Order?

ග# නාම2 රාජපeෂ මහතා
(மாமி நாம4 ராஜபM)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගf කථානායකම3, කාරණා ෙදකb ස5බධව පැහැQ#
කර ගන අවශ%j. ඊෙF, - [බාධා 0r5]

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

You can have a separate Debate on this later, but now
let the Hon. Prime Minister make the Statement.
ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

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

ග# කථානායක"මා

Not a debate, I want to ask a question.

(The Hon. Speaker)

ග# ර2 @මkංහ මහතා

(மாமி சபாநாயக அவக)
ගf අගමැම3, ඔබමාෙග 'ශ්න නb ඇවා.
ඔබමා ^f ෙදනවාද? [බාධා 0r5] Let the Hon. Prime
Minister explain.

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

So, ask the question quickly.
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ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(மாமி திேனI ணவதன)
අගමැමා අමට 0Kවා ෙමය මය 'ශ්නයb, ඒ
මය 'ශ්නය ඉවරj 0යලා.

ග# ර2 @මkංහ මහතා

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

එෙහම 0KෙK නැහැ. Let me explain what I said.

(மாமி திேனI ணவதன)
අපට 'ශ්න අහන ඕනෑ.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

!3( දහයb ස්ෙසk 'ශ්න ඇවා ෙ. [බාධා 0r5]
!3( පහb ස්ෙසk 'ශ්න ඇවා.

ග# කථානායක"මා

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(மாமி சபாநாயக அவக)
Yes, okay. [බාධා 0r5] ස්ථාවර 3ෙයග අYව Ministerial
Statement එකb ස5බධෙය Mවාදයb කරන බැහැ. මම
මhවf ෙදෙනට කථා කරන අවස්ථාව නා. දැ
ගf අගමැමා පැහැQ# කරj. [බාධා 0r5]

(மாமி திேனI ணவதன)
ඇෙK නැහැ.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග# ර2 @මkංහ මහතා

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

මට කථා කරන අවස්ථාව ෙදන. [බාධා 0r5]

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

හැෙමටම අවස්ථාව නා. දවස රා ෙ5 ගැන වාද කරන
බැහැ. ගf අගමැමා පැහැQ# කරන. [බාධා 0r5]
එමාට( අවස්ථාව නා. මත 'කාශ කරන අවශ% හැෙමටම
අවස්ථාව නා.

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

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

නැහැ. [බාධා 0r5]

'ශ්න ඇවා. [බාධා 0r5] 'ශ්න ගණනාවb ඇවා. [බාධා
0r5] ගf සභාෙK ෙඝෂා කරන එපා. ඔබමලාට 'ශ්න
අහන ඉඩ නා. ගf අYර Qසානායක මhමාට නා;
ඔබමාට නා; නාම රාජපbෂ මhමාට නා. ෙ5ක
Mවාදයb කර ගන ෙදන බැහැ. [බාධා 0r5] පැහැQ#
0rමb කරන pව. ස්ථාවර 3ෙයග අYව Mවාද කරන
ෙදන බැහැ. ඒ බව ත.නාෙසkලා හැෙමම දනවා.
ගf අගමැම3, ඔබමා පැහැQ# කරන. ගf
මhවf3, ෙමමා කැමැ න5 තව 'ශ්න ගැන පැහැQ# 0r5
කරj. ගf සභාෙK වා« ෙවලා, සාමකාව 'ශ්න අහන. රGH
ෙවෙ නැව 'ශ්න අහන. ගf අගමැමාට උ(තර
ෙදන ඉඩ ෙදන. ඔබමලා ෙමමාට උ(තර ෙදන ඉඩ
ෙදෙ නැහැ ෙ. [බාධා 0r5] 'ජාතtවාදය 0යෙ
'ශ්න අහන එකj,
^f ෙදන එකj ෙදකම. දැ
ත.නාෙසkලාට 'ශ්න අහන අවස්ථාව නා. ෙමමා
^f ෙදන ලෑස්j. ^f ෙදන ඉඩ ෙදෙ නැ(න5
ෙම~කද කරෙ?

ග# කථානායක"මා

ග# වාrෙ%ව නානායeකාර මහතා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(மாமி சபாநாயக அவக)
ඔබමලාට( අවස්ථාව නා. අෙන( පbෂවල
මhවfට( අවස්ථාව නා. මම  හතර ෙදෙනට
අවස්ථාව නා.
ගf අගමැමා. [බාධා 0r5]
Let the Hon. Prime Minister reply.
[බාධා 0r5]
ඔබමලා 'ශ්න හතරb, පහb ඇවා. ඔබමලාෙ
'ශ්නවලට ගf අගමැමා ^f ෙදj. [බාධා 0r5]

(மாமி வாDேதவ நாணாய

கார)

ඔබමා රණය ගෙ - [බාධා 0r5]

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

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

අගමැමා වැරQ ෙදයb- [බාධා 0r5]

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග# ර2 @මkංහ මහතා

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

මට කථා කරන ඉඩ ෙදන.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගf අගමැමාට ^f ෙදන ඔබමලා ඉඩ ෙදෙ
නැහැ ෙ.

මම ඔබමාට 'ශ්න අහන අවස්ථාව නා. ඔබමා 2*ඝ
කථාවb කළා ෙ. ඔබමලා ඔbෙකම කෙළk, 2*ඝ කථා.
[බාධා 0r5] ඉ, එමාට( අjයb ෙබනවා. එමාට
ෙ !3( ෙදකj. ඔබමාට !3( හතb, අටb Mතර
නා. ගf අYර Qසානායක මhමාට( !3( අටb
නා. ත.නාෙසkලා මට ෙක~චර ඇËල Qb කළ(,
ෙක~චර ත*ජනය කළ(, මම ඟb සාධාරණව කට, කර
ෙබනවා. මම සාධාරණ Mයට ෙවලාව නා. [බාධා 0r5]
ඔK, සාධාරණ Mයට ෙවලාව නා. [බාධා 0r5] ගf
අගමැම3, you may reply.
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[ෙඝෂා 0r5] කfණාකර වා« ෙවන. [ෙඝෂා 0r5] ෙ5
අවස්ථාෙK2 සභාෙK වැඩ කට, තාවකා#කව අ( Wවනවා.

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ගf කථානායකම3, ! අනfව ගf .ද ඇමමා
3යමය µපයb ගf සභාවට ඉQප( කරනවා. ඒ යටෙ( ඕනෑ
තර5 ෙ5 ගැන සාකඡා කරන pව. පැය ෙදක, නb
ෙබනවා.
පළ.ෙවම ගf අYර Qසානායක මhමj, ගf Qෙෂ්
ණව*ධන මhමj ම කළ කාරණා ගැන ^f ෙදන
මට ඉඩ ෙදන. මම ඉස්ෙසලාම 0යන කැමැj, ඇj ෙ5ක
R ÊෙG 0යලා. පළ.වැ3 වතාවට ගf සභාවට ඇMලා මම
කf 0Kවා. පz eය පාලන කාලෙF න5, ෙ5 එකbව( ගැන
0යෙ නැහැ. [බාධා 0r5] ෙ5 එකbව( 0යෙ නැහැ.
[බාධා 0r5] ඇ(ත වශෙයම රෙs අද ෙබන 'ජාතtවාදය
3සා තමj මම පා*#ෙ5වට ඇMලා ෙ5 'කාශය කෙළk.
මම 'කාශයb කෙළk නැ(න5 ෙමෙහම නැËටලා කෑ ගහන
බැහැ ෙ. රාජකfණා මැමා ගැන මම ෙමතැන ෙම~කbව(
0යන eෙF නැහැ. [බාධා 0rමb] ගf මhමා, බල
සමමාර තමj 0යා ෙබෙ, ඛ3ජ ෙත සංස්ථාෙK
වෘ( ය ස!ෙF කැඳÊ5කf 0යා. ඇ(ත වශෙයම මට(
ඒක 'ශ්නයb Êණා. රාජකfණා මැමා එbක අ එකඟ
ෙන~Êණ( ෙහ~ඳ කථාවb,
සාකඡාවb කරන pව
මහ(මෙයb. ඒ ගැන මට 'ශ්නයb නැහැ. [බාධා 0rමb] දැ
රාජකfණා ගැන කථා කරනෙක~ට( කෑ ගහනවා. හ වැඩb
ෙවලා ෙයෙ. රාජකfණා මැමා( එbක මම එකඟ
ෙවන කාරණා නැහැ. එෙහ( අH ගණෙ මට එමා එbක කථා
කරන pව. මම 0KෙK බල සමමාර ගැන. [බාධා
0rමb] මම දැ ෙමමා( එbක කථා කරනවා ෙ. මම µ
ෙදෙනb එbක කථා කරනද?

ග# අ(ර ^සානායක මහතා

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

දැ ඇ(තටම ජනාපවරයා( එbක සාකඡාවb ණා.
[බාධා 0r5]

Qස්]ම ඊට අ(ලව තාවකාකව අ4 jFවන ල^,, අ. භා.
3.09ට නැවත පව4වන ල*.
அத

ப!,

அம$

பி.ப.

3.09

மணிவைர

Sitting accordingly suspended till 3.09 p.m. and then resumed.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගf මhවf3, අද Qන ගf අ$ාමාත%මා MR
අමාත%ාංශ 3ෙKදන 'කාශ 0rෙම අනfව එම
3ෙKදනව# පැන නැ කf ^බඳව පැහැQ# කර ගැම
සඳහා ගf Qෙෂ් ණව*ධන මhමාට(, අYර Qසානායක
මhමාට(, අදාළ 'ෙශය 3ෙයජනය කරන මbකා*
මhමාට(, ගf නාම රාජපbෂ මhමාට( පවන
ස්ථාවර 3ෙයගවලට අYõලව අ$ාමාත%මාෙ( අYමැයට
යට(ව මMR 'මාණව( පQ කාලය ලබා ෙදන ල2. සමහර
අවස්ථාවල !3( 6b නා; සමහර අවස්ථාවල !3( 7b
නා. ඉ අනfව ගf අ$ාමාත%මා MR ම කරන ලද
කf ^බඳව පැහැQ# 0rමට කට, කළ අවස්ථාෙK2, එෙසk
0rමට ඉඩ ෙන~2ම ෙහkෙව පා*#ෙ5ව ළ
ෙන~සzතාවb
පැන
නැෙණ
පා*#ෙ5ව
තාවකා#කව අ( Waමට R Êණා. ක# 3යම කර ග( පQ
පස් වf 2.30ට පා*#ෙ5 කට, ^බඳ කාරක සභාෙK
`ස්aමb පව(වන ල2. එ 2 රණය කර ග( පQ ෙහට QනෙF2
පැවැ(aමට 3ය!ත රජෙF කට, ෙවYවට ජනාපවරයා
MR අත%වශ% මහජන ෙසkවා පනත යටෙ( 3( කරන ලද
3යමය ^බඳව දවස රා Mවාදයb පැවැ(aමට 3ය!තය. ඒ
අYව Rයiම මhවfට අදාළ කාරණය ස5බධෙය තම
අදහස් ෙහට Qන MවාදෙF2 'කාශ 0rමට අවස්ථාව ෙබන
බැM, අද දවසට 3ය!ත කට, බාධාව0 ෙත~රව
පව(වාෙගන යෑමට අවශ% සහෙයගය ලබා ෙදන ෙලස මා
ෙගරවෙය ඉලා R¡නවා.

ග# ර2 @මkංහ මහතා

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)

ග# ර2 @මkංහ මහතා

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

නැ kqෙfය.
எதா.

(The Hon. Anura Dissanayake)
අ ෙව« යන 0යලා නැහැ කාටව(. කාටව( ෙව«
යන 0යලා නැහැ කාටව(.

rose.

ග# කථානායක"මා

ග# අ(ර ^සානායක මහතා

(மாமி சபாநாயக அவக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගf අ$ාමාත%මා.

(The Hon. Speaker)

(மாமி அLர திஸாநாய க)

සාකඡාවb යලා එකඟතාවකට ආවා. ඒ එකඟතාව
±ය2 තමj අ( අඩංවට ගෙ. [ෙඝෂා 0r5]

ග# ර2 @මkංහ මහතා

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ග# ර2 @මkංහ මහතා

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ෙ5 වැ#ෙKය ෙන~ෙවj, ෙක~ෙළ~නාව. අ
යෙ නැහැ, කාටව(. [ෙඝෂා 0r5]

இைடநி)தப

மீ+ ெதாட-கி.).

ෙව«

ගf කථානායකම3, මෙග අහ කාරණයb ගැන මා
පැහැQ# කරන5. [බාධා 0r5] මට අවස්ථාව ෙදන. [බාධා
0r5]

ග# කථානායක"මා
ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගf මhමලා කfණාකර වා« ෙවන. නැ(න5 මට
සභාෙK වැඩ කට, තාවකා#කව අ( Wවනට R ෙවනවා.

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Let the Hon. Prime Minister explain. [බාධා 0r5] දැ
එමාට කථා කරන ඉඩ ෙදන. ඊට පස්ෙසk ඔබමා කථා
කරන. [බාධා 0r5] ෙමය ගf සභාවb 3සා කථා කරන
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පා*#ෙ5ව

[ගf කථානායකමා]

අවස්ථාව ෙදන. [බාධා 0r5] ෙහට දවස රා Mවාද කරන
pව. දැ අ$ාමාත%මා පැහැQ# කරන ලෑස්j. [බාධා
0r5] එමාට පැහැQ# කරන ඉඩ 2ලා, එමා කැමැ න5
'ශ්නයb අහන. මට 'ශ්නයb නැහැ. [බාධා 0r5]
ඔබමලා ෙම~කbද කරන 0යෙ? [බාධා 0r5]

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

මා වළbවෙ නැහැ. ඔබමා දැ 'ශ්නය අහන.

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

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

ග# @ම2 ]රවංශ මහතා

ඇj ඔබමා වළbවෙ? ඔබමා වළbවන එපා.

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ග# කථානායක"මා

(மாமி விம4 Hரவ-ச)
ගf කථානායකම3, point of Order එකb ෙබනවා, [බාධා 0r5]

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙම~කbද, point of Order එක? Now, let the Hon. Prime
Minister explain. [බාධා 0r5] අගමැමා පැහැQ# කළාට
පස්ෙසk අවශ% න5 එමාෙ කැමැ(ත අYව ත.නාෙසkලාට
පැහැQ# කර ගන pව. [බාධා 0r5] ඉ ඒක කරන ඉඩ
ෙදන. [බාධා 0r5] ගf Qෙෂ් ණව*ධන මැමා. [බාධා
0r5]

ග# ර2 @මkංහ මහතා

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

We will not agree for a Debate tomorrow.
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(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඔබමාට දැ 'ශ්නය අහන අවස්ථාව ෙදනවා. දැ
'ශ්නය අහන. ගf අගමැමා උ(තර ලබාෙදj.

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

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

Mවාදයb 0rෙ5 0R Êවමනාවb අපට නැහැ. අපට ඕනෑ
Mවාදයb කරන ෙන~ෙවj, 'ශ්නයb අහලා පැහැQ# කර
ගනj.

ග# ර2 @මkංහ මහතා

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

මම කැමැj, පැහැQ# 0rමb කරන. I would like to
clarify one of the issues that-

ග# කථානායක"මා
ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

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

ගf කථානායකම3, අගමැමා 'කාශයb කළා. ඒ
'කාශෙF MMධ කf රා}යb ෙබනවා. 'ශ්න 2, 3b අහන
ඕනෑ 3සා එමා 0Kවා, 'ශ්න අහන 0යලා. මා 'ශ්නය
ඉQප( කර! ඉනෙක~ට මෙ 'ශ්න ඇම නව(වා ෙවන
ෙකෙනට 'ශ්න ඇමට අවස්ථාව ෙදනවා.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඔබමාට Mනා« 7b පමණ නා. [බාධා 0r5]

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

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

Mනා« 7b ෙන~ෙවj. [බාධා 0r5] නැහැ. අගමැමා
උ(තර ෙදj. [බාධා 0r5]

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

දැ ගf Qෙෂ් ණව*ධන මhමා කථා කරන. [බාධා
0r5] අෙනb අය වා« ෙවන. [බාධා 0r5] ෙදපැ(ෙ(ම
අෙනb මhවf වා« ෙවන. [බාධා 0rමb] හ, ඒක මම
කරන5, ඔබමා වා« ෙවන.

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

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

ගf කථානායකම3, අගමැමා එමාෙ කථාෙK2
0Kවා, 'ජාතtවා2 ෙලස වෘ( ය ස! සමඟ සාකඡා
කරලා, දැ වැඩ ආර5භ කරලා ෙබනවා 0යලා. දැ ෙත
ෙබදාහැrම පට ෙගන ෙබනවා 0Kවා. ෙ5ක අගමැමාව
ෙන~මඟ යව ෙත~රරb 0යන එකj අ පළ.ෙවම
0යෙ. වෘ( ය ස! සාකඡා කරලා ආපz පැ!ෙණන Mට
ඒ Rයi ෙදනාවම අ( අඩංවට ෙගන ෙබනවා, ගf
අගමැම3. දැ ඒ අයව වැ#කඩ ෙප~#ස් ¡යට අරෙගන
e  ෙබනවා. එතෙක~ට ඔබමා ෙක~ෙහ~මද 0යෙ,
වෘ( ය
ස!වලට
3දහස
ෙදනවා
0යලා.
දැ
ෙක~ෙළ~නාෙK ෙත ටැං0 ඉස්සරහා ඔÊෙ ෙ හලනවා.
ෙ5ක ඔබමා කථා කර! R¡නෙක~ට මÊ 'ශ්නයb. .p
ෙලකයටම ෙ5 'වෘ(ය e ලා ෙබනවා. [බාධා 0rමb]
ෙප~®ඩb ඉන.

ඔK. කැමැ න5 උ(තර ෙදj.

ග# කථානායක"මා
ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

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

ඉ මට 'ශ්න අහන ඉඩ ෙදන. ඔබමා ෙ වළbව
ෙ. ඔබමා වළbවෙ ඇj?

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙප~®ඩb ඉන. එමාට 'ශ්නය අහන ඉඩ ෙදන. ඊට
පස්ෙසk ගf අගමැමා ^f ෙදj. ෙ5 සභාව ළ 'ශ්න
අහන(,
^f ෙදන( සෑම ෙකෙනටම අjය
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ෙබනවා. ඒ 3සා ඔබමා 'ශ්නය අහන, අගමැමා ^f
ෙදj. ඔබමා 'ශ්නය අහන.

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

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

ජනාපමා( වෘ( ය ස! එbක සාකඡාවb කැඳවලා
ෙබනවා. වෘ( ය ස! නායකය ෙප~#ස් අ( අඩංවට
ග(තාම ඒක සාධාරණ හා 'ජාතtවා2 සාකඡාවb ෙවෙ
ෙක~ෙහ~මද?
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කැ±නs මGඩලය ෙමවැ3 වbකාර රණයb ෙදෙ
ෙක~ෙහ~මද?
ෙkෂ්ඨාකරණයට
ගf
කරන
ඕනෑ.
ෙkෂ්ඨාකරණෙF රණයb ෙබන ඕනෑ. නH ෙදෙක එක
නHවb අj කළා. අෙනb නHව ෙkෂ්ඨාකරණෙF තවම
ෙබනවා. අගමැමාව ෙන~මඟ යවලා; කැ±නs මGඩලය
ෙන~මඟ යවලා. හ5බෙත~ට වරාය M0Ðම ^බඳ MෙරT
eMzමකට අගමැමාෙ 'කාශය,-

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙදවැ3 කාරණය ෙමයj. අගමැමා 0යන Mයට හ.දාව
Mතරj ආරbෂාවට යවලා ෙබෙ. න.( දැ මැරෙය දාලා
ඒ මං සෙF Qe Qගටම පහර ෙද! ෙ හලනවා. [බාධා
0r5] ෙ5 වැඩ කරන ජනතාව,- [බාධා 0r5]

ෙහ~ඳj. දැ අ ගf අගමැමාට අවස්ථාව ෙදනවා.

ග# ර2 @මkංහ මහතා

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙප~®ඩb ඉඩ ෙදන, අගමැමා ^f ෙදj.

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

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

ෙ5 වැඩ කරන ජනතාව. ෙශපාලන පbෂවලට අය( අය
ෙන~ෙවj. ෙත සංස්ථාෙK වැඩ කරන ෙසkවකයෙ ෙ තමj
ෙ5 හලෙ. [බාධා 0rමb] ඔK. අගමැම3, ඔබමලා
ෙ5කට මැQහ( Mය , බවj අ නැËටලා 0යෙ. ෙ5 වැෙ®
නව(වන. ෙ හලන එකj, වෘ( ය ස! නායකය අ(
අඩංවට ගැමj නව(වලා 'ජාතtවා2 සාකඡාවb සඳහා
එම ෙසkවකයට ඇ අjය ලබා ෙදන. ඔබමා ඒ ^බඳව
^රb ලබා ෙදන. ඒ වාෙම ඔබමා 0Kවා, අකරණ
කට, ඔbෙකම ඉවරj 0යලා. [බාධා 0rමb]

ග# ර2 @මkංහ මහතා

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ගf කථානායකම3,-

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

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

ෙප~®ඩb ඉන ෙක. ඔබමා 0ය ෙව දැ ඔබමාට
මතක නැහැ. මම මතb කරන5.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගf කථානායකම3, මම මෙ 'කාශෙය සඳහ කෙළk
ණාමලෙF ෙත ටැං0 ^බඳවj. ඒවා බ 2ම ^බඳව
දැනට ෙkෂ්ඨාකරණෙF නH Mභාගයb ෙව! පවනවා. අ
සාකඡාෙK2 0KෙK, එම නH ෙව අනfව ෙම ඇ
ත%ාYõල ත((වය තව( පැහැQ# වනවා 0යලාj. මම
තෙ, එම නH Mභාගය ෙවන ෙබෙ සැ තැ5බ*
මාසෙFj. එම නHව ඉbමනට අහලා අවස කරන අ (
එකඟ Êණා. මම ෙමතැන හ5බෙත~ට වරාය ස5බධ නHවb
ගැන කථා කෙළk නැහැ. අ කÊfව( අ( අඩංෙK යන
යෙ නැහැ. ෙ5 ස5බධව කටඋ(තර අරෙගන යවනවා.
[බාධා 0r5] මට කථා කරන අවස්ථාව ෙදන.
ට ¡ක ෙKලාවකට ඉස්ෙසලා ෙක~ෙල~නාෙK ෙත
ගබඩාෙK ෙsWව ළඟ2 Rයb ඇ ෙවලා ෙබනවා. සමහර
අයට ඇp ෙවන ඉඩ 2ලා නැ 3සා, water cannons එෙහම
පාM කරලා ෙබනවා. මම Rය ගැන ස5¼*ණෙය Mස්තර
0යන යෙ නැහැ. ෙම~කද, ඒ ගැන කටඋ(තර ගනා
3සා. ෙකෙසk ෙහ එම Rය ඇ Ê ස්ථානෙය සb අ(
අඩංවට අරෙගන ෙබනවා. ෙප~ÌRය 0Kවා, හÞනා ග(ත අය
ෙග3 ලා ෙබනවා 0යලා. ඒ අයෙ 'කාශ අරෙගන ඒ අයව
ඉව( කරනවා. කාෙව( ෙ හැ^ලා නැහැ. කාටව( ෙ [බාධා 0r5] ගf කථානායකම3, - [බාධා 0r5]

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගf
මhවf3,
ෙප~®ඩb
ඉන.[බාධා
0r5]
අගමැමාට පැහැQ# කරන ඉඩ ෙදන.[බාධා 0r5] ගf
මhවf3, ත.නාෙසkලා වා« ෙවන. එමාට පැහැQ#
කරන ෙදන. ඉ පzව ඔබමලාට අවස්ථාව ලබා
ෙදන5.

ෙහ~ඳj, 0යන.

ග# ර2 @මkංහ මහතා
ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

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

ඔබමා 0Kවා, "අකරණෙF කට, ඉවරj, ඒ 3සා දැ
ෙ5 eMzම Îයා(මක කරන pව" 0යලා.
අගමැම3, ෙkෂ්ඨාකරණෙF තවම Mභාගයට ගෙ
නැව නHවb ෙබනවා. ඒ තමj, ආචා*ය ල#තR ණfව
MR පවරන ලද නHව. එෙහමන5, ෙ5 eMz5 අ(ස 0rම
නව(වන. හ5බෙත~ට වරාය M0Ðමට ඉඩ ෙදන බැහැ.
ෙ5 නHව අහලා ඉවර ෙවන ඕනෑ. ෙkෂ්ඨාකරණයට Mfධව

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ගf කථානායකම3, මම ෙ5 ගැන 0Kවාට පzව ෙහට ෙ5
ගැන Mවාද කරන pව. ඒ( ෙමෙහම කෑ ගහන eෙය~(
අද ෙබන වැඩ කට, ¡ක( ෙහට ගන ෙවj. ඔය ෙදකම
කරන බැහැ.
අෙනක අ ෙමතැන ෙ හළලා නැහැ. ෙඩං හැ අයට
මැෙරන අjය ෙදනවාද? ඒ අය මරන අjය ෙදනවාද?
ෙලඩ ෙවන අය මරන අjය ෙදනවාද? අන, ඒක 0යන.
ෙ5 රෙs අද ෙඩං 'ශ්නය ෙබනවා. අ ඒක Mසඳන හදනවා.
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පා*#ෙ5ව

[ගf ර3 MIමRංහ මහතා]

දැ ෙඩං 'ශ්නය( ෙබ2, Mෙශkෂෙයම ෙරහවල
ෙබන ෙජනෙ*ට* යt Îයා(මක කර ගන බැ න5,
වාහන ධාවනය කරන බැ න5 ෙම~කද ෙවෙ? ෙමමලා
0යෙ, ෙඩං ෙරÖ මරන ඕනෑ 0යලාද? ඒ අjයද
ඉලෙ?
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ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

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

අගමැම3, ෙ හළෙ ෙම~කද? මැරෙය දමලා ගහන
එක වහාම නව(වන. මැරෙය දමලා ගහන එක වහාම
නව(වන අගමැමාට pව. ඒක කරන, පළ.ෙවම.

ග# ර2 @මkංහ මහතා
ග# ම,වරෙයe

(மாமி உ)+பின ஒவ)

(An Hon. Member)

ල¤ජj, ල¤ජj.

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ජනතාව අහෙ, ෙ5ක ෙව කෙළk නැ(ෙ( ඇj
0යලාj. ෙත පහවට ෙ5 ෙක~ටසj, ෙ5 ෙක~ටස වරායටj
0යලා ෙව කෙළk නැ(ෙ( ඇj? දැ කෑ ගහලා වැඩb නැහැ
ෙ. මම අහෙ එචරj.

ග# ර2 @මkංහ මහතා

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ඔබමලා මට 0යන, ෙඩං හැ අය ගැන කට,
කරන අපට ,කමb නැද 0යලා. ෙමතැන කාරණා ෙදකb
ෙබනවා. ෙත සංස්ථාවට අදාළ කාරණා ෙදකම අ කථා
කරලාj ෙබෙ. ෙ5 වන එක ෙබෙ, හ5බෙත~ට
වරාෙF ෙත ටැං0 ගැන. හ5බෙත~ට වරායට ෙත ටැං0
දමලා, ඒක වරාය සව ෙයන ඕනෑ 0යලා රණය කර අය
දැ කෑ ගහලා වැඩb නැහැ. එෙහම න5 එදා ඒක ෙත
සංස්ථාවට ෙව කරලා ෙදන ණා. ඇමමා ෙහට 0යාM,
එමාට ගන ෙබන රණ මbද, Mෙශkෂෙයම ෙක~ෙහ~මද
ඒ වැඩ කට, ෙකෙරෙ 0යලා. ඒකට අ අවස්ථාව ෙදනවා.
Mෙශkෂෙයම ෙහට සහ අ3දා ෙ5 සභාෙK Mවාද ෙබනවා.
ෙහට ෙබනවා, ෙ5 ගැන Mවාදය. අ3දා Mවාදය ෙබනවා,
හ5බෙත~ට වරාය ගැන Mවාදය. ෙ5 0R ෙදයb ඇ ෙවෙ
නැහැ, ස5¼*ණෙයම හ5බෙත~ට වරාය ෙත සංස්ථාවට
නා න5. අ 2003 වසෙ*2 ෙයජනා කර හැ¡යට
හ5බෙත~ට ෙව කෙළk ෙත පහ 0 පයb ඇ කරන
Mතරj. ඒ ජැ¡ය පාM කරෙ ෙත පහවලටj,
Mෙශkෂෙයම තාප M# බලාගාරවලටj. ඒක ෙවනස් කරලා
ඔබමලා වරායb ඇ කරලා, වරාෙF ෙත ටැං0 ¡ක වරාය
අකායට නා න5, එෙහම න5 ඒ අකාය සව තමj
අම රණය ෙබෙ. දැ ෙමතැන කෑ ගහලා වැඩb
නැහැ. ඒ ෙබන එක අපට ගලවන බැහැ. ඇමමා 0යාM,
ඒකට එමා ෙම~කbද කරෙ 0යලා. එචරj. ඉස්සර ෙවලා
මට 0යන, ත.නාෙසkලා ෙත ටැං0 ෙව කෙළk නැ(ෙ(
ඇj 0යලා. ඇj, ඒවා එදා ෙ නැ(ෙ(? ඇj, ඔය ¡ක එදා
ෙත සංස්ථාවට ෙ නැ(ෙ(? ඇj, කැ±නs මGඩලෙය
ඉව( ÊෙG නැ(ෙ(? දැ කෑ ගහන pව. ෙ5 එදා
කැ±නs මGඩලෙF ට සාමාකෙය. ත.නාෙසkලා එක
ෙවලා 0Kවා, ෙ5 ඔbෙකම වරායට දමන 0යලා, ෙ5
ඔbෙකම ෙබෙ වරාෙF 0යලා. ඔබමලා තමj
රණය ග(ෙ(; අ ෙන~ෙවj. දැ ෙ5ක 0යතb අරෙගන
ෙබදන බැහැ. එචරj මම 0යෙ. 0යතb අරෙගන ෙව
කරන බැහැ. කර අය ෙමතැන කෑ ගහලා වැඩb නැහැ.

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

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

ෙවන කතදරව# වැඩb නැහැ. ෙ5වා ෙවන කතදර.
ඇj, ෙමෙහම හැRෙරෙ? !3ස්z ෙ හළාෙගන මහ පාෙ*.

ග# @ම2 ]රවංශ මහතා

(மாமி விம4 Hரவ-ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.
ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Mම aරවංශ මැම3, ඔබමාෙ point of Order එක
ෙම~කbද? ෙහට දවස රාම Mවාදයb ෙබනවා. ඒ 3සා අ අද
'ධාන කට,වලට යන ඕනෑ. එෙහම නැ(න5 ඒක රටට
කරන අසාධාරණයb.

ග# @ම2 ]රවංශ මහතා

(மாமி விம4 Hரவ-ச)
(The Hon. Wimal Weerawansa)

හ, ගf කථානායකම3. මම ඔබමා 0යන කාරණය ඉත
R ^ගනවා. ෙමන ෙ5 කාරණය Mතරj මට ඔබමාෙ
අවධානයට ලb කරන ෙබෙ. ෙ5 රෙs වෘ( ය ස!
ව%ාපාරයට තමෙ ස5ප( `ක ගන වැඩ ව*ජනයb
කරන අjයb නැද? ඒ වැඩ ව*ජනය කරන අයට මbකා*
0යලා මැරෙයෙ ෙගලෙය ¡ක යවලා පහර ෙදන අjය
ෙබෙ කාටද? මbකා* 0යලා මැරෙයෙ ෙගලෙය
¡කb තමj යවලා ෙබෙ. ගහලා ෙබෙ මbකා*
0යලා මැරෙයෙ ෙගලෙය. ත.නාෙසkලා නැහැ
0Kවාට, තවම ගහනවා.

ග# නාම2 රාජපeෂ මහතා
(மாமி நாம4 ராஜபM)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

Sir, I rise to a point of Order.
මම ෙ5කට අදාළ කාරණා ගැන 0KෙK නැහැ. මම එක ෙදයj
ඇෙK. ඔබමලා කෑ ගහනවා. ඇj, ඔබමලා එෙහම න5
ෙව කෙළk නැ(ෙ(? ඇj, ෙත පහවට ෙ5 ෙක~ටස 0යලා
ෙවනම ණයb අරෙගන, ෙ5ක අj වරායට 0යලා ෙවනම
ණයb අර ග(ෙ( නැ(ෙ(? ඉ ඔය ෙදකම කරෙ නැව
- [බාධා 0rමb] ගf මhම3, ඔබමා කැ±නs මGඩලෙF
¡යා. මට 0යන, ඇj එකඟ ÊෙG නැ(ෙ( 0යලා. ෙමචර
ණය ගනෙක~ට 0KෙK නැද, ෙත ටැං0 ¡ක ෙව කරන
0යලා? ඇj 0KෙK නැ(ෙ(, ෙත ටැං0 ¡ක ෙව කරන
0යලා?

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගf නාම රාජපbෂ මhම3, ඔබමාෙ point of
Order එක ෙම~කbද?

ග# නාම2 රාජපeෂ මහතා
(மாமி நாம4 ராஜபM)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගf අගමැමා හ5බෙත~ට ෙත ටැං0 ගැන කථා කළා.
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ගf අගමැම3, ඒක 0යත0 ෙව කරන ෙදයb නැහැ,
ෙත ටැං0 ¡ක ෙබෙ ප*යතෙF එහා පැ(ෙ(. වෙර
ෙව ෙවලාj ෙබෙ. ඔබමාට eMz5ගත කරලා ඒක
Mණා ගන ඕනෑ න5, ඒක ෙවනම කථාවb.

ග# ර2 @මkංහ මහතා

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ඇj ඒක ෙත සංස්ථාවට භාර ෙ නැ(ෙ(? ඇj, ඒවා
එකට දමලා දැ කෑ ගහෙ?
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ග# අෙශDe අෙskංහ මහතා (වාහන හා k@2 Kව,
ෙසGවා ෙයDජc අමාතc"මා)

(மாமி அேசா அேபசி-க - ேபா வர$ ம()
சிவி4 விமான, ேசைவக பிரதி அைம,ச)
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of
Transport and Civil Aviation)

නැ kqෙfය.
எதா.
rose.

ග# කථානායක"මා
ග# නාම2 රාජපeෂ මහතා
(மாமி நாம4 ராஜபM)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගf අගමැම3, ෙසkවකj ඉiෙK සාකඡාවb. ගf
කථානායකම3, සාකඡාෙව Mසඳා ගෙ නැව මැරෙය
දමලා ගහනවා. ගf අගමැම3, මැරෙය දමලා ගහන එක න5
ඔබමාෙ 'ප(ය, එෙහම න5 eය ආGHවට බැණලා
වැඩb ෙවෙ නැහැ.

ග# ර2 @මkංහ මහතා

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

China Exim Bank එෙක ණය අරෙගන eෙF වරාය
අකාය, ෙවන කÊfව( ෙන~ෙවj.

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගf අෙශb අෙRංහ 3ෙයජ% අමාත%මා.

ග# අෙශDe අෙskංහ මහතා

(மாமி அேசா அேபசி-க)
(The Hon. Ashok Abeysinghe)

üනයට Rනbකර ෙ, එක ඉඩමb Mතරj i. එය ෙ5
බල ණව*ධන 0යනවා. රාජපbෂ ආGHව üනයට
Rනbකර ෙ එක ඉඩමb Mතරi. ඒ ෙග~ල
Rනbකර 2ලා, දැ අ බ ෙදන යනෙක~ට කෑ ගහනවා.
එක ඉඩමb Mතරb නාය 0යලා ෙප~ෙK
^ෙගන
ෙබනවා. බල ණව*ධන මැමා 0යනවා, üනයට
Rනbකර ෙ එක ඉඩමb Mතර i. üනයට ඉඩ5
Rනbකර නාය 0යලා ෙමන ^ෙගන. [බාධා 0r5]

ග# නාම2 රාජපeෂ මහතා
(மாமி நாம4 ராஜபM)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගf අගමැම3, ඔබමලා ෙ5 වෘ( ය ස! එbක
සාකඡා කළා න5 ඔය 'ශ්නය ඇ ෙවෙ නැහැ.

ග# න, බ

ඩාර ජයමහ මහතා

(மாமி நO படார ஜயமஹ)

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

දැ අ දවෙසk 'ධාන කට,වලට ෙය~. ෙව.. ෙහට දවස
රාම වාද කරන pව.

ග# @pත ෙහGර4 මහතා

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

(மாமி விஜித ேஹர$)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Vijitha Herath)

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)

Sir, I rise to a point of Order.
ග# කථානායක"මා

(The Hon. Speaker)

(மாமி சபாநாயக அவக)

ගf න# බGඩාර ජයමහ මhමා.

(The Hon. Speaker)

ග# න, බ

ඩාර ජයමහ මහතා

(மாமி நO படார ஜயமஹ)
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගf කථානායකම3, ඔබමාට ස්වත ෙවනවා. අ
රජයb Mයට ෙ5 zp වෘ( ය ස!යb ෙවYෙව ෙන~ෙවj,
රෙs බතර ජනතාව ෙවYෙවYj කට, කරෙ.
ඒ 3සා රෙs ජනතාව ෙවYෙව ෙ5 රජය ඉස්සරහට
ඇMලා ගන ඕනෑ  රණ ගනවා. [බාධා 0r5] ඒ 3සා
කාටව( ෙ5 ආGHව නටවන බැහැ. [ෙඝෂා 0r5] එකඑbෙකනාට ඕනෑ Mයට ආGHව ෙහ~ලන( බැහැ;
වsටන( බැහැ. [බාධා 0r5] කÊfහ තාෙගන ඉනවා
න5 ෙ5ෙක වsටන, ඒ ගැන තන එපා. ඔය aරවංශලා ෙ5
රට e3 බා. [බාධා 0r5] අද( කරෙ ඒකj; ෙහට(
කරෙ ඒකj. [ෙඝෂා 0r5]
[ෙ) අවස්ථාෙ* ම,ව# Tසe kය අr,ව, නැO kqයහ.]

இ/சதபதி உ)பினகளி பல எ நி றன]

[

[At this stage, some Members rose from their seats.]

ගf Mත ෙහkර( මැමා. [ෙඝෂා 0r5]

ග# @pත ෙහGර4 මහතා

(மாமி விஜித ேஹர$)
(The Hon. Vijitha Herath)

ගf අගමැම3, ෙමතැන ෙබන 'ශ්නය ෙ5කj. දැ
MRෙදෙන අ( අඩංවට අරෙගන ෙබනවා. ඒ අය e 
ෙබෙ ෙsWව අව ර කරන ෙන~ෙවj. ගf !ද
Qසානායක ඇමමා එbක සාකඡාවට e  එනෙක~ට තමj
අ( අඩංවට අරෙගන ෙබෙ. [බාධා 0r5] ඒ 3සා
ඔබමා ෙ5 MRෙදනා 3දහස් 0rමට වහාම කට, කරන.
[බාධා 0r5] රපස්වල ඇ Ê ත((වයව(, කWනායක ඇ
Ê ත((වයව( එතැන නැවත ඇ කරන එපා. [බාධා 0r5]
ෙ5 MRෙදනා 3දහස් 0rමට වහාම කට, කරන. ඒක තමj
හQR 'ශ්නය. [ෙඝෂා 0r5]

ග# ර2 @මkංහ මහතා

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

කÊfව( යා ගෙ නැහැ. [බාධා 0r5] කට උ(තර
සටහ කරෙගන ට කරනවා. Rය ගැන ෙහට කථා කරන.
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පා*#ෙ5ව

[ගf ර3 MIමRංහ මහතා]

ෙ5, හැම පැ(ෙතම මට ලැ කf Mතරj. [බාධා 0r5]
මhම3, ෙම~කbද ÊෙG 0යලා ෙහට කථා කරන pව.
මම එකb 0යන කැමැj. හැම එbෙකනාෙගම කට
උ(තර අරෙගන ට කරනවා. [ෙඝෂා 0r5]

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙහ~ඳj. ගf බල ණව*ධන මැම3, ඔබමාට
ෙම~කbද 0යන ෙබෙ? ෙමතැ3 ෙමම කට, අවස
කර.. ෙ5ක අ
අද දවෙසk වැඩ කට,වලට කරන
අසාධාරණයb. [බාධා 0r5]

ග# බ,Jල Kණව9ධන මහතා
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ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගf ගජ2ර මැමා, ඔබමාට ෙම~කbද 0යන
ෙබෙ? [ෙඝෂා 0r5] ඔබමාට ෙම~කbද අහන
ෙබෙ? අ 'ධාන වැඩ කට,වලට ෙය~. ෙවන ඕනෑ.
ඔබමාට අවස්ථාව නාෙ. අගමැමා ඒකට අවශ% යවර
ග3j.

ග# ච,kT ගජ*ර මහතා

(மாமி ச'திரசிறி கஜதீர)
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

මට කථා කරන අවස්ථාව ෙදන.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

(மாமி ப'ல ணவதன)

ඔබමා කථා කරන. [බාධා 0r5]

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල මහතා

ගf කථානායකම3, ෙ5 ෙKලාෙK ෙබ~ෙහ~ම පැහැQ#ව
තගාලා ඇMලා ගහනවා; පහර ෙදනවා.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

අගමැමා ඒ ගැන බලන5 0Kවා ෙ.

(மாமி ல2ம கிாிஎ4ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගf කථානායකම3, අ
ෙවන ඕනෑ.

දවෙසk වැඩ කට,වලට ෙය~.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග# බ,Jල Kණව9ධන මහතා

ඒක තමj. ෙ5ක අවසාන අවස්ථාව.

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ග# ච,kT ගජ*ර මහතා

(மாமி ப'ல ணவதன)
අගමැමාට pව, රට ෙවYෙව ෙ5ක නතර කරන.
#චM Iමය ගහන එක ෙන~ෙවj ෙ. [බාධා 0r5] !3ස්z
ද5මලා ගහන එපා. ෙගනවල z3ලා වාෙ !3ස්z
ෙගනැලා දැ ගස්සෙ. [බාධා 0r5] මbකා*
ගස්සෙ; තගාලා ගස්සෙ. එපා, රටට ෙමෙහම කරන.
[බාධා 0r5] ෙ5ක තf පෙහk 'ජාතtවාදය; ෙප~#ස් රාජ%ය.

(மாமி ச'திரசிறி கஜதீர)
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

Sir, I rise to a point of Order.
ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

You go ahead and speak. මම අහෙගන තමj ඉෙ.

ග# ර2 @මkංහ මහතා

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

අ පළ.වැ3 වතාවට ෙ5 ගැන 'කාශයb කළා. ෙමෙතb
ක රාජපbෂ ආGHෙව කෙළk නැහැ. ෙහට වාද කරන.
[ෙඝෂා 0r5]

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙහ~ඳj, ෙහට වාද කර.. [ෙඝෂා 0r5] අ දැ 'ධාන වැඩ
කට,වලට ය.. දවස රාම - [ෙඝෂා 0r5] නැ(න5
අසාධාරණj. 'ධාන කට, ආර5භෙF2 ෙයජනා - [ෙඝෂා
0r5] අද බාධා කළා. ෙහට දවෙසk2 - [ෙඝෂා 0r5] මම ෙ5
ෙබ~ෙහ~ම ෙගරවෙය ඉලා R¡ෙ, - [ෙඝෂා 0r5]

ග# ච,kT ගජ*ර මහතා

(மாமி ச'திரசிறி கஜதீர)
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ග# ච,kT ගජ*ර මහතා

(மாமி ச'திரசிறி கஜதீர)
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගf කථානායකම3, දවෙසk වැඩ කට,වලට යන අ
ලැහැස්j; අ ³දාන5. අ ඒකට බාධා කරෙ නැහැ. න.(
අත%වශ% ෙසkවා ෙය~දවා වැඩ කරන පය ම*දනය 0rෙ5
පළ. යවර Mයට - [ෙඝෂා 0r5] ෙ5 කරන 5ෙඡ 'හාරය
වහාම නව(වනවාද, නැද 0යන එක ගැන ගf අගමැමා
'කාශයb කරන ඕනෑ. [ෙඝෂා 0r5] 'කාශ කරලා මQ.
[ෙඝෂා 0r5] 'කාශ කරලා මQ. ඒක නව(වන වැඩ කට,
පට ගන. [ෙඝෂා 0r5]

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙහ~ඳj. අ දවෙසk වැඩ කට,වලට ෙය~. ෙව.. [ෙඝෂා
0r5]

ග# ර2 @මkංහ මහතා

(மாமி ரணி4 வி கிரமசி-க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

නැ kqෙfය.
எதா.
rose.

අ එෙහම න5 'ධාන වැඩ කට, ආර5භ කර.. මම
ෙර~ෙෂk චානක ගැන කථා කරෙ නැහැ. අ 'ධාන වැඩ
කට, පට ග3.. [ෙඝෂා 0r5]
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ග# කථානායක"මා

ග# කථානායක"මා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Speaker)

(மாமி சபாநாயக அவக)

(மாமி சபாநாயக அவக)

ෙයජනා ^බඳ දැY52ම සහ Qනට 3ය!ත කට, යටෙ(
ෙයජනා අංක එෙb Rට හත දbවා - [ෙඝෂා 0r5]

ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල මහතා

(மாமி ல2ம கிாிஎ4ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

එෙb Rට හය දbවා.

අද දවස රා ෙ5 3යමය, ෙයජනාව සහ පන( ෙකW5පත
සාකඡා 0rමට ත.නාෙසkලාෙ සහෙයගය ෙදන
කැමැද? මම ෙ5 වැ3 වතාවටj ඉලෙ.[බාධා 0r5]
ෙ5ක වැදග( පන( ෙකW5පතb. අෙනb 'ශ්නය ෙහට දවස
රාම Mවාද කරන pව. ඒ 3සා ෙ5 වැඩ කට, කරන
ඉඩ ෙදන. එෙහම නැ(න5 ෙවන( Mයකට රෙs ජනතාවෙ
අjවාRක5 ආරbෂා කරන ෙවනවා.

ග# කථානායක"මා

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(மாமி திேனI ணவதன)

(மாமி சபாநாயக அவக)

ඊට ක# පන( ෙකW5ප( ^ගැaම ෙබනවා. [ෙඝෂා
0r5]
'ධාන කට, ආර5භෙF2 පන( ෙකW5ප(
^බඳ දැY52ම.

^ගැaම

පන4 ෙකF)ප4 !ගැ,]ම

சமபிகப ட ச ட

BILLS PRESENTED

லக

පළා4 සභා ඡ,ද @මA)
(සංෙශDධන) පන4 ෙකF)පත

மாகாண சைப ேதா்த க (தி த) சடல
PROVINCIAL COUNCILS ELECTIONS (AMENDMENT) BILL

Sir, I rise to a point of Order.
ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

අවසාන වතාවට මම Qෙෂ් ණව*ධන මැමාට කථා
කරන අවස්ථාව ෙදන5.

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

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

ගf කථානායකමා ඊෙF පැහැQ#ව 3ෙයගයb නා, මා
ඉQප( කළ ස්ථාවර 3ෙයග 23(2) යටෙ( 'කාශයට අද
^f ෙදනය 0යා. අද ගf ඇමමා ඇMලා ඉනවා. ඒ
3සා ඒකට ^f ෙන~2 ෙවන( කට,(තකට යන බැහැ,
ගf කථානායකම3.

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
"1988 අංක 2 දරන පළා( සභා ඡද Mම5 පනත සංෙශධනය 0rම
සඳහා » පන( ෙකW5පත0."

!ග,වන ල%ෙ% පළා4 සභා හා පළා4 පාලන අමාතc"මා
ෙව(වට ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල මහතා @k.
2017 අෙගDස්" 08වන අඟහ#වාදා ෙද වන වර hය@ය ["ය`
ද, එය ණය කළ ["ය` ද, අදාළ ආං¡ක අ¢eෂණ කාරක
සභාවට ෙයN කළ ["ය` ද ෙයDග කරන ල*.

மாகாண சைபக ம.)3 உ4ராசி அைம/ச சாபி
மா+5மி6 ல7ம கிாிஎ ல அவகளா சமபி கபட.
ஆக9 08, ெச<வா= கிழைம இர+டா3 ?ைற
மதிபிடபட ேவ+ெமன$3 அ/சிடபட ேவ+ெமன$3 உாிய
ைறசா ேம.பாைவ 6$ 6 ஆ.)பதபட ேவ+
ெமன$3 கடைளயிடபட.
2017

Presented by the Hon. Lakshman Kiriella, on behalf of the Minister
of Provincial Councils and Local Government; to be read a Second
time upon Tuesday, 08th August, 2017 and to be printed; and to be
referred to the relevant Sectoral Oversight Committee.

(The Hon. Speaker)

ඒකට ^f ලබා ෙදන 0යන5.

ග# ^ෙ,ෂ් Kණව9ධන මහතා

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

ෙ5 සභානායකමා 0Rම ෙදයb දෙ නැහැ. [බාධා
0r5] 0Rම ෙදයb දෙ නැහැ.

[Wලාසනෙf අණ පT^ ඉව4 කරන ල*.]

அ கிராசன கடைளப! அக.றபள]

[

[Expunged on the order of the Chair.]

වැඩ කරෙ. [බාධා 0r5]

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගf සභානායකමා. ඔබමා අද ඒකට
නැද?

ග# කථානායක"මා

ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල මහතා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாமி சபாநாயக அவக)
.ද හා ජනමාධ% ඇමමා. [බාධා 0r5]

ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල මහතා
(மாமி ல2ம கிாிஎ4ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Finance and Mass
Media , I move Item I. We will pass it. -[Interruption.]

^f ෙදෙ

(மாமி ல2ம கிாிஎ4ல)

^f ෙදන වාතාවරණයb ෙයන ඕනෑ.
0r5]

[බාධා

ග# කථානායක"මා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

අ ෙහට ෙ5 'ශ්නය වාද Mවාද කර.. ෙහට ඒක ඉQප(
කරන. ෙමය ජාක වැදග(කම0 ,( පන( ෙකW5පතb

පා*#ෙ5ව
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[ගf කථානායකමා]

3සා මම ත.නාෙසkලාට නැවත වරb ආයාචනය කරනවා,
ෙමයට සහාය ෙදනය 0යා. නැ(න5 ෙ5ක ෙ5 ෙශයට කරන
Mෙරධතාවb ෙවනවා. ෙ5ක වාද Mවාද කරන කැමැද?
නැ(න5 ෙ5ක ෙගන යන බැහැ. මම නැවත වරb අවස්ථාවb
ෙදනවා, ෙ5ක වාද කරන. කැමැ න5 වාද කරන pව.
එෙහම නැ(න5 ත.නාෙසkලා - [බාධා 0r5]

@ෙශGෂ ෙවෙළඳ භා

ඩ බJ පනත: යමය

விேசட வியாபார பட அற 
ச ட : க டைள

SPECIAL COMMODITY LEVY ACT: ORDER

I
ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල මහතා

(மாமி ல2ம கிாிஎ4ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Finance and Mass
Media, I move,
“That the Order made by the Minister of Finance under Section 5 of
the Special Commodity Levy Act, No. 48 of 2007, relating to
Special Commodity Levy and published in the Gazette
Extraordinary No. 2012/16 of 28th March 2017, which was
presented on 20.06.2017, be approved.
(Cabinet approval signified.)”

ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය.

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

II
ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල මහතා
(மாமி ல2ம கிாிஎ4ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Finance and Mass
Media, I move,
“That the Order made by the Minister of Finance under Sub Section
(3) of Section 2 of the Special Commodity Levy Act, No. 48 of
2007, relating to Special Commodity Levy and published in the
Gazette Extraordinary No.2012/17 of 28th March 2017, which was
presented on 20.06.2017, be approved.
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“That the Order made by the Minister of Finance under Sub Section
(3) of Section 2 of the Special Commodity Levy Act, No. 48 of
2007, relating to Special Commodity Levy and published in the
Gazette Extraordinary No. 2012/52 of 31st March 2017, which was
presented on 20.06.2017, be approved.
(Cabinet approval signified.)”

ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය.

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

IV
ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල මහතා
(மாமி ல2ம கிாிஎ4ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Finance and Mass
Media, I move,
“That the Order made by the Minister of Finance under Sub Section
(3) of Section 2 of the Special Commodity Levy Act, No. 48 of
2007, relating to Special Commodity Levy and published in the
Gazette Extraordinary No. 2018/2 of 08th May 2017, which was
presented on 20.06.2017, be approved.
(Cabinet approval signified.)”

ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය.

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

V
ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල මහතා
(மாமி ல2ம கிாிஎ4ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Finance and Mass
Media, I move,
“That the Order made by the Minister of Finance under Sub Section
(3) of Section 2 of the Special Commodity Levy Act, No. 48 of
2007, relating to Special Commodity Levy and published in the
Gazette Extraordinary No. 2019/21 of 19th May 2017, which was
presented on 20.06.2017, be approved.
(Cabinet approval signified.)”

ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය.

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

ෙ9K ආඥාපනත: ෙයDජනාව

க க டைள ச ட : தீமான
CUSTOMS ORDINANCE: RESOLUTION

(Cabinet approval signified.)”

ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල මහතා
ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය.

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

III
ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල මහතා
(மாமி ல2ம கிாிஎ4ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Finance and Mass
Media, I move,

(மாமி ல2ம கிாிஎ4ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Finance and Mass
Media, I move,
“That the Resolution under Section 10 of the Customs Ordinance
(Chapter 235) relating to Import Duties, which was presented on
20.06.2017, be approved.
(Gazette Extraordinary No. 2006/42 of 16th February 2017)
(Cabinet approval signified.)”

ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය.

வினா வி கப ஏ.) ெகாளபட.
Question put, and agreed to.
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ජා8ය ෙගNඩනැOෙ) බJ (සංෙශDධන )
පන4 ෙකF)පත
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(1) " 2 වන WෙK, 15 Rට 20 දbවා වන ෙ ^ ඉව( කර ඒ ෙවYවට
පහත දැbෙවන ෙක~ටස ආෙශ කරන:-

நா ைட க $ெய&'த( வாி ( தி*+த)
ச ட ல

'(ඇ) (xviඅ) අjතමෙF "එයා* ලංකා ෙbට ස*Mසස්
#!ට®" යන වචන ෙවYවට, පහත දැbෙවන වචන හා
ඉලbක5 ආෙශ 0rෙම:-

NATION BUILDING TAX (AMENDMENT) BILL

'2017 අෙගස් මස 1වන Qනට ෙපරාව » ය5, කාල
පෙදයb සඳහා එයා* ලංකා ෙbට ස*Mසස් #!ට®
' ";

ෙද වන වර hය]ෙ) ෙයDගය hයවන ල*.

இர+டா3 மதிபி.கான கடைள வாசி கபட.

(2) " 2 වන WෙK, 32වන ෙ ^ය ඉව( කර ඒ ෙවYවට පහත දැbෙවන
ෙක~ටස ආෙශ කරන:-

Order for Second Reading read.

ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල මහතා
(மாமி ல2ம கிாிஎ4ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

'මË 2017 අෙගස් මස 1වන Qනට ෙපරාව' ";

ගf කථානායකම3, " පන( ෙකW5පත දැ ෙදවන වර
0යMය ,ය"j මා ෙයජනා කරනවා.

ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය.
පන4 ෙකF)පත ඊට අ(ලව ෙද වන වර hයවන ල*.

வினா வி கப, ஏ.) ெகாளபட.
அத ப!, சடBல3 இர+டா3 ?ைறயாக மதிபிடபட.
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

(3) "3වන WෙK, 15 වන ෙ ^ය ඉව( කර ඒ ෙවYවට පහත දැbෙවන
ෙක~ටස ආෙශ කරන:
'M#බල සැපÆම' ":
(4) "3වන WෙK, 22වන ෙ ^ය ඉව( කර ඒ ෙවYවට පහත දැbෙවන
ෙක~ටස ආෙශ කරන:'M#බල සැප,ම' ";
(5) " 4වන WෙK, 7 වන සහ 8 වන ෙ ^ ඉව( කර ඒ ෙවYවට පහත
දැbෙවන ෙක~ටස ආෙශ කරන:-

ම" පළවන ෙයDජනාව සභා ස)මත @ය.:

'එQනට පz න.( 2017 අෙගස් මස 1වන Qනට
ෙපරාව ඉQ0r5'' ";

''පන4 ෙකF)පත ¤9ණ පා9ෙ)," කාරක සභාවකට පැවTය
[" ය.'' --[ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල මහතා ]

தீமானி கபட.
சடBல3
?
பாராCம ற
சாடபமாக" [மா+5மி6 லம கிாிஎ ல ]
"

(6) " 4වන WෙK, 12වන ෙ ^ය ඉව( කර ඒ ෙවYවට පහත දැbෙවන
ෙක~ටස ආෙශ කරන:

6$ 6/

Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. Lakshman Kiriella ]

කාරක සභාෙවj* සලකා බලන ල*.
[කථානායක"මා WලාසනාXඪ @ය.]

6வி ஆராயபட.
மா+5மி6 சபாநாயக அவக தைலைம வகிதாக.]

'(ඇ) 2017 අෙගස් මස 1වන Qන ෙහ' ";
(7) "4වන WෙK, 22 වන ෙ ^ය ඉව( කර ඒ ෙවYවට පහත දැbෙවන
ෙක~ටස ආෙශ කරන:
' (අ) 2017 අෙගස් මස 1වන Qනට ෙපර' ";
(8) "4වන WෙK, 24වන ෙ ^ය ඉව( කර ඒ ෙවYවට පහත දැbෙවන
ෙක~ටස ආෙශ කරන:
' (ආ) 2017 අෙගස් මස 1 වන Qන ෙහ' ";

[

Considered in Committee.
[MR. SPEAKER in the Chair.]

1වන වග,8ය පන4 ෙකF)පෙතj ෙකNටසe හැqයට 8_ය
[" ය` ෙයDග කරන ල*.

ஆ3 வாசக3 சடBலதி ப6தியாக இF கேவ+ெமன
கடைளயிடபட.
1

(9)

"5 වන WෙK, 17 වන ෙ ^ය ඉව( කර ඒ ෙවYවට පහත
දැbෙවන ෙක~ටස ආෙශ කරන:
'අෙගස් මස 1වන Qනට ෙපරාව' ";

(10)

"5 වන WෙK, 21වන ෙ ^ය ඉව( කර ඒ ෙවYවට පහත
දැbෙවන ෙක~ටස ආෙශ කරන:

Clause 1 ordered to stand part of the Bill.

2 වන වග,8ය.- (2009 අංක 9 දරන පනෙ4
පළවන උපෙ2ඛනය සංෙශDධනය hyම.)

வாசக 2. (2009ஆ ஆ  9ஆ இலக
சடகான தலா அடவைணைய
தி த!
-

. )

CLAUSE 2.- (Amendment of the First Schedule to the Act, No. 9 of
2009.)

'(xxxviii) 2017 අෙගස් මස 1වන Qනට ෙපර' ";

සංෙශDධන
ස)මත @ය.

!ගත ["ය යන ශ්නය @මසන ල^,, සභා

திFத-க வி

கப ஏ.)

ெகாளபட.

Amendments put, and agreed to.

2 වන වග,8ය, සංෙශDwතාකාරෙය,, පන4 ෙකF)පෙතj
ෙකNටසe හැqයට 8_ය ["ය` ෙයDග කරන ල*.

2ஆ3 வாசக3 திFதபடவா) சடBலதி
இF கேவ+ெமன கடைளயிடபட.

ப6தியாக

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill.

ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල මහතා
(மாமி ல2ம கிாிஎ4ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගf සභාපම3, මා පහත සඳහ සංෙශධන ඉQප(
කරනවා:

3 සහ 4 වන වග,8 පන4 ෙකF)පෙතj ෙකNටසe හැqයට
8_ය [" ය` ෙයDග කරන ල*.

ஆ3, 4ஆ3 வாசக-க சடBலதி
இF கேவ+ெமன கடைளயிடபட.
3

Clauses 3 and 4 ordered to stand part of the Bill.

ப6தியாக
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පා*#ෙ5ව

[ගf ලbෂ්ම 0ඇල මහතා]

ඥ8 වග,8ය සහ නාමය පන4 ෙකF)පෙතj ෙකNටසe
හැqයට 8_ය ["ය` ෙයDග කරන ල*.
පන4 ෙකF)පත, සංෙශDධන සjතව වා9තා කරන ල*.

சடமா6 வாசக?3 தைல53 சடBலதி ப6தியாக இF க
ேவ+ெமன கடைளயிடபட.
சடBல3 திFத-கCட அறி ைக ெச=யபட.
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.
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ක2තැmම

ஒ+திைவ'

ADJOURNMENT
ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල මහතා
(மாமி ல2ம கிாிஎ4ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගf කථානායකම3, " පා*#ෙ5ව දැ ක තැ±ය
,ය"j මා ෙයජනා කරනවා.

ග# ලeෂ්ම, hTඇ2ල මහතා
(மாமி ல2ம கிாிஎ4ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගf
කථානායකම3,
"පන(
ෙකW5පත
සංෙශතාකාරෙය  වන වර 0යMය ,ය"j මා ෙයජනා
කරනවා.

ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය.
පන4 ෙකF)පත ඊට අ(ලව සංෙශDwතාකාරෙය,, ", වන
වර hයවා ස)මත කරන ල*.

வினா வி கப, ஏ.) ெகாளபட.
அத ப!, சடBல3 திFதபடவா) B றா3?ைறயாக
மதிபிடப நிைறேவ.றபட.
Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

ශ්නය @මසන ල^,, සභා ස)මත @ය.

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

පා9ෙ),"ව ඊට අ(ලව අ. භා. 3.35ට, 2017  07වන
^න සභා ස)ම8ය අ(ව, 2017  27 වන ¥හස්ප8,දා
¤.භා.10.30වන ෙතe ක2 ¦ෙfය.

அத ப! பி.ப. 3.35 மணி 6 பாராCம ற3, அதன 2017
Mைல 07ஆ திகதிய தீமான கிண-க, 2017 Mைல 27,
வியாழ கிழைம ?.ப. 10.30 மணிவைர ஒதிைவ கபட.
Parliament adjourned accordingly at 3.35 p.m. until 10.30 a.m.
on Thursday, 27th July, 2017, pursuant to the Resolution of Parliament
of 07th July 2017.

සැ.[.
ෙමම වා*තාෙK අවසාන .nණය සඳහා ස්වµය 3වැරQ කළ , තැ දbවY R මh ! ටපතb ෙගන 3වැරQ කළ ,
ආකාරය එ පැහැQ#ව ල ෙක~ට, ටපත ලැ© ෙදසයb ෙන~ඉbමවා හැ,සා§ සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසk එMය ,ය.

றி
றி
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