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�ය. එo ඇතැ  මාධ6 වා7තාවල ��ධ = ෙද�ෂ ද7ශනය� 

වා7තා = බැ��, ඒ 	3බඳව සැබෑ ත��වය පැහැF2 ./ම ෙමම  

සභාෙU භාරකf ෙලස මාෙ� වගoම- බව මම �ශ්වාස කර9. 

r7ණ පා72ෙ �� කාරක සභාෙU@ එo පන� ෙක$ පතට 
අදාළව ඉFcප� ./මට hය9තව �s සංෙශ�ධන 	3බඳව ගf 
අtාමාත6�මාෙ� සහභාm�වෙය� එFනම අපර භාග 12.30ට 
පැවැ� පා72ෙ �� කටu� 	3බඳ කාරක සභාෙU@ ප-ෂ 
නායකය� දැ`ව� ./මට ද කටu� කරන ල@. ඉ� අන�fව 
ඊට ආ`ෂංmක සංෙශ�ධන ෙක$ ප� ./ෙ  0යාව2ය 
ස r7ණ වශෙය� අවස� ./මට සැල.ය u� කාල �මාව- 
ගත = බව�, එ�ට ෙUලාව පස ්වf 7.45 පමණ = බව� සඳහ� 
කර9. 

කfy ෙමෙස' ෙහz�, .B{ ආකාරය.� පා72ෙ �� 
|ස්}  පව�ව` ලැs කාල�මාව අනවශ6 ෙලස @7ඝ ./ම- 
B{ ෙනK= බව�, අදාළ සංෙශ�ධන BයIල යථා පcF 
පා72ෙ ��වට ලැ�y �ගසම "පළා� සභා ඡ�ද �ම�  
(සංෙශ�ධන)" නමැ� පන� ෙක$ පත පා72ෙ �� ස්ථාවර 
hෙය�ගවලට අ`�ලව පා72ෙ ��ව �B� ස මත ./මට 
කටu� කරන ලද බව� ද�ව` කැමැ�ෙත9. 

තවද, මාධ6 වා7තාකරණෙP@ �ට වඩා ��ම� ෙලස hරවද6 
කfy ෙසKයා බලා වා7තා පළ ./මට අවශ6 කටu� ./ම 
ෙය�ග6 බවද අවධාරණය ./මට කැමැ�ෙත9.  

 

�ගණකා!ප"වරයාෙ$ වා�තාව 
கண�கா�வாள� அதிபதியின� அறி�ைக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

A ලංකා Nජාතා�Oක සමාජවා@ ජනරජෙP ආRSTම 

ව6වස්ථාෙU 154(6) ව6වස්ථාව Nකාරව  2015 ?දI ව7ෂය 

සඳහා �ගණකා�ප�වරයාෙ� වා7තාෙU ෙදවැh කාRඩෙP XX 

ෙකKටස, ��වැh කාRඩෙP VII ෙකKටස, අටවැh කාRඩෙP 

III ෙකKටස සහ නවවැh කාRඩෙP IV ෙකKටස;  සහ 

883 884 



පා72ෙ ��ව 

2016 ?දI ව7ෂය සඳහා �ගණකා�ප�වරයාෙ� වා7තාෙU 

ෙදවැh කාRඩෙP I ෙකKටස සහ ෙතවැh කාRඩෙP I ෙකKටස 

මම ඉFcප� කර9. 

 
ග4 ල�ෂ්ම= PXඇRල  මහතා (උසස් අධbාපන හා 
මහාමා�ග අමාතb3මා සහ පා�7ෙ:=3ෙ� 
සභානායක3මා) (மா��மி� ல�ம� கிாிஎ�ல - உய�க�வி ம��� ெந��சாைலக� அைம ச!� பாரா#ம�ற  சைப %த�வ!�) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

ගf කථානායක�මh, "එo වා7තා ?�ණය කළ u�ය" z මා 

ෙය�ජනා කරනවා. 

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

 

වා�තාව efණය කළ g3යh �ෙය�ග කරන ල;. அறி�ைக அ�சிட	பட� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered that the Report be printed. 
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ග4 �මR kXපාල ද kRවා මහතා (l රවාහන හා k�R 
mව= ෙස̂වා අමාA ය3මා) (மா��மி�  நிம� சிறிபால த சி�வா - ேபா(�வர)* ம��� சிவி� விமான  ேசைவக� அைம ச�) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  

ගf කථානායක�මh,   (203 අ�කාරය =) ෙම�ට7 වාහන 

පනෙ� 5 වග��ෙP (2) උපවග��ය සහ 19 වග��ය සමඟ 

.ය�ය u� එo පනෙ� 237 වග��ය යටෙ� Nවාහන හා B�I 

Gව� ෙස'වා අමාත6වරයා �B� සාදන ල{ව, 2017 සැiතැ බ7 

22 Fනැ� අංක 2037/23 දරන අ� �ෙශ'ෂ ගැස� ප�ය ම�� 

සංෙශ��ත 2017 සැiතැ බ7 08 Fනැ� අංක 2035/51 දරන අ� 

�ෙශ'ෂ ගැස� ප�ෙP  පළ කරන ලද hෙය�ග මම ඉFcප� කර9.  

එම hෙය�ග Nවාහනය හා ස�hෙUදනය 	3බඳ ආං�ක 

අ�-ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයK? කළ u�යැz මම ෙය�ජනා 

කර9.    
 

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

 
ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා (ඉඩ: සහ පා�7ෙ:=3 
,"සංස්කරණ  අමාතb හා ආ�o ප�ෂෙp  
,ධාන සං�ධායක3මා)  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க - காணி ம��� பாரா#ம�ற ம�சீரைம/� அைம ச!� அரசா0க( க1சியி�  %த�ேகாலாசா2�) 
(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

ගf කථානායක�මh, ?දI හා ජනමාධ6 අමාත6�මා 

ෙව`ෙව� මම පහත සඳහ� වා7තා ඉFcප� කර9.   

 (i) lරාබ{ ආඥාපනෙ� (52 අ�කාරය =) 12, 14 සහ 
22 වග�� සමඟ .ය�ය u� 32 වග��ය 
යටෙ�, lරාබ{ ස බ�ධෙය� ?දI හා 
ජනමාධ6 අමාත6වරයා �B� සාදන ල{ව, 2017 
�2 28 Fනැ� අංක 2029/51 දරන අ� �ෙශ'ෂ 
ගැස� ප�ෙP පළ කරන ලද hෙUදනය (අංක 996 
දරන lරාබ{ hෙUදනය);  

 (ii) 2015 ව7ෂය සඳහා A ලංකා අපනයන ණය 
ර-ෂණ සංසථ්ාෙU වා7�ක  වා7තාව; සහ 

 (iii) 2016 ව7ෂය සඳහා A ලංකා ෙ7GෙU වා7�ක 
කා7ය සාධන වා7තාව. 

එම hෙUදනය සහ වා7තා රජෙP ?දI 	3බඳ කාරක සභාව 

ෙවත ෙයK? කළ u�යැz මම ෙය�ජනා කර9.    
 
,ශ්නය �මසන ලd=, සභා ස:මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�මh, ෙස�ඛ6, ෙප�ෂණ හා ෙL�ය ෛවද6 

අමාත6�මා ෙව`ෙව� මම පහත සඳහ� වා7තා ඉFcප� කර9. 

 (i)  2014 ව7ෂය සඳහා A ලංකා ආu7ෙUද ඖෂධ 
සංසථ්ාෙU වා7�ක වා7තාව; සහ  

 (ii) 2015 ව7ෂය සඳහා ආu7ෙUද ෙදපා7තෙ ��ෙU 
කා7ය සාධන වා7තාව. 

එම වා7තා ෙස�ඛ6 සහ මානව lභසාධනය, සමාජ 

ස�බලගැ�}ම 	3බඳ ආං�ක අ�-ෂණ කාරක සභාව ෙවත 

ෙයK? කළ u�යැz මම ෙය�ජනා කර9.    
 
,ශ්නය �මසන ලd=, සභා ස:මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 
ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�මh, වැ�2 ක7මා�ත අමාත6�මා 

ෙව`ෙව� මම 2015 ව7ෂය සඳහා ෙපKI වගා ./ෙ  

මRඩලෙP වා7�ක වා7තාව ඉFcප� කර9.  

එම වා7තාව කෘ�ක7මය සහ ඉඩ  	3බඳ ආං�ක අ�-ෂණ 

කාරක සභාව ෙවත ෙයK? කළ u�යැz මම ෙය�ජනා කර9.    

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

 
ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�මh, බ�ධනාගාර N�සංස්කරණ, 

>නf�ථාපන, නැවත පFං� ./ම හා _�{ ආග9ක කටu� 

අමාත6�මා ෙව`ෙව�  2016 ව7ෂය සඳහා බ�ධනාගාර 

N�සංස්කරණ, >නf�ථාපන, නැවත පFං� ./ම හා _�{ 

ආග9ක කටu� අමාත6ාංශෙP කා7ය සාධන වා7තාව හා වා7�ක 

my  මම ඉFcප� කර9.  

885 886 

[ගf කථානායක�මා මහතා] 
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එම වා7තාව N�ස�ධානය හා උ�f හා නැ ෙඟන_ර නැවත 

ෙගKඩනැ�ම 	3බඳ ආං�ක අ�-ෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයK? 

කළ u�යැz මම ෙය�ජනා කර9.    
 
,ශ්නය �මසන ලd=, සභා ස:මත �ය. வினா வி��க	ப��  ஏ��ெகா�ள	ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

 

ආං'ක අ)�ෂණ කාරක සභා වා�තා 
 �ைறசா� ேம�பா�ைவ� �  அறி�ைகக	  
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ග4 �හාR ගලlපA"  මහතා 
(மா��மி� நிஹா� கல/ப)தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගf කථානායක�මh, අභ6�තර පcපාලන හා රාජ6 

කළමනාකරණ 	3බඳ ආං�ක අ�-ෂණ කාරක සභාව ෙවත 

ෙයK? කරන ලද,  

 (i) මහ නගර සභා (සංෙශ�ධන) පන� ෙක$ පත; 

 (ii) නගර සභා (සංෙශ�ධන) පන� ෙක$ පත;  සහ 

 (iii)  NාෙL�ය සභා (සංෙශ�ධන) පන� ෙක$ පත 

ස බ�ධෙය� = එo කාරක සභාෙU වා7තාව අභ6�තර 

පcපාලන හා රාජ6 කළමනාකරණ 	3බඳ ආං�ක අ�-ෂණ 

කාරක සභාෙU සභාප��මා ෙව`ෙව� මම ඉFcප� කර9.  
 
සභාෙ:සය මත "qය g3යh �ෙය�ග කරන ල;. சபா�ட�தி� இ �க� க�டைளயிட	ப�ட�. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ෙපAස: 

ம!�க	 
PETITIONS 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගf දයා ගමෙ� මහතා -  [සභා ග7භය �ළ නැත.]  
ග4 �ෙර�ෂ= ෙපෙ�රා මහතා (ජා"ක ,"පA" හා 
ආ�rක කටg3 රාජb අමාතb3මා)    (மா��மி� நிேராஷ� ெபேரரா - ேதசிய ெகா�ைகக� ம��� ெபா!ளாதார அ6வ�க�  இராஜா0க அைம ச�) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

ගf කථානායක�මh, ෙව�නi>ව, වැව පාර, "BBල" යන 

2	නෙය_ පFං� එස්.�. }රෙක�� මහතාෙග� ලැ�y 

ෙප�සම- මම 	3ග�ව9. 

 
ග4 රංsA අt�හාෙ� මහතා 
(மா��மி� ர�சி� அ�விஹாேர) 
(The Hon. Ranjith Aluvihare) 

ගf කථානායක�මh, මම පහත සඳහ� ෙප�ස  හය 

	3ග�ව9. 

(1) .�සස්, අ�ඩංගාව, අංක 35/� යන 2	නෙය_ පFං� 
d.ඒ.ඒ. ල-මාI මහතාෙග� ලැ�y ෙප�සම; 

(2) ප�2යLද, හැෙවනතැ�න යන 2	නෙය_ පFං� 
ඊ.එ .ආ7. සර� ඒකනායක මහතාෙග� ලැ�y 

ෙප�සම; 

(3) මාතෙI, මIව�ත පාර, අංක 18/d යන 2	නෙය_ ෙස'වා 
?-ත භට සංගමෙP සභාප� ජය�තා ද BIවා 
මහතාෙග� ලැ�y ෙප�සම; 

(4) ර�ෙතKට, ද�ක�ද, ෙවර ගසත්ැ�න, අංක 30 යන 
2	නෙය_ පFං� ¡.ෙ-. අචලා �ෙර�මM තIපා�ල 
මහ�9යෙග� ලැ�y ෙප�සම; 

(5) මාතෙI, ෙවල�ගහව�ත, උඩතැ�න, මඩ£¤ර යන 
2	නෙය_ පFං� ¥.¦. අෙ§ර�න මහතාෙග� ලැ�y 
ෙප�සම; සහ 

(6) පIෙලෙපKල, මාh�ග?ව, පාසI පාර, අංක 383/'ඒ' යන 
2	නෙය_ පFං� ඩ§2U.�.¦. ර�න කා�� 
මහ�9යෙග� ලැ�y ෙප�සම. 

 
ග4 u6!ක ප"රණ මහතා    
(மா��மி� �)திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගf කථානායක�මh, මම පහත සඳහ� ෙප�ස  හතර 

	3ග�ව9. 

(1) ෙද�`වර, තIපා�ල පාර, අංක 180 යන 2	නෙය_ පFං� 
එ�.එ¨. තෙන�© £මාර මහතාෙග� ලැ�y ෙප�සම; 

(2) 9cසස්, ගාª පාර, අංක 91 යන 2	නෙය_ පFං� 
ආ7.�.එස.් ද BIවා මහතාෙග� ලැ�y ෙප�සම; 

(3) වැ2ගම, ෙකK-මා«ව, lබBංහ සේට�7ස_් ෙස'වය කරන 
එස.්¦. >ෂප් £මාර මහතාෙග� ලැ�y ෙප�සම; සහ 

(4) �ග?ව, ද£y 	¬පන, අංක 970 දරන සථ්ානෙය_ 	_¬ 
ල-Bc ඔlcB ආයතනෙP ෙස'වය කරන ඩ§2U.. lBI 
Nස�න මහතාෙග� ලැ�y ෙප�සම. 
  

ග4 නාලක ,සා6 ෙකvෙලv=ෙන මහතා    (மா��மி� நால(க பிரசா) ெகாெலா�ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 

ගf කථානායක�මh, ෙපKෙළK�නfව, කා2ංග ඇල, 

�ජයරාජ>ර, අංක 82/28 දරන ස්ථානෙය_ පFං� 

එ¨.එ ..cබRඩා මහතාෙග� ලැ�y ෙප�සම- මම 

	3ග�ව9.  

 
ග4 (ෛවදb) න7=ද ජය"ස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ)திய கலாநிதி) நளி,த ஜயதி9ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගf කථානායක�මh, මම පහත සඳහ� ෙප�ස  හත 

	3ග�ව9.  

(1) අ�සස්ාෙUIල, යාහIල ව�ත, 10ෙවh ප$මග, අංක 03 
දරන සථ්ානෙය_ පFං� ඒ.. දයාර�න මහතාෙග� 
ලැ�y ෙප�සම;  

(2) ජා-ඇල, hව�දම, අංක 27/ඒ/1 දරන සථ්ානෙය_ පFං� 
ඒ.�.එ�.ෙ©. ඇෙල-සැ�ඩ7 මහතාෙග� ලැ�y 
ෙප�සම; 

(3) වැI9Iල, . ෙඳI	¬ය, ගඟබඩ පාර, අංක 172d දරන 
සථ්ානෙය_ පFං� d.lමනාව® ෙපෙ7රා මහ�9යෙග� 
ලැ�y ෙප�සම; 

(4) 9`ව�ගැෙ�, වIපා ව, අංක 374 දරන සථ්ානෙය_ 
පFං� �.ඒ.වනBංහ මහතාෙග� ලැ�y ෙප�සම; 

(5) මාතෙI, උS	_Iල, �ගසත්ැ�න පාර, අංක 170/1-d 
දරන සථ්ානෙය_ පFං� �.ඒ.¦.�ෙ©බංඩා මහතාෙග� 
ලැ�y ෙප�සම; 

(6) ෙUය�ෙගKඩ, වටLදර, අංක 188/4 දරන සථ්ානෙය_ 
පFං� සාගර ෙහ'වාගම මහතාෙග� ලැ�y ෙප�සම; සහ 

887 888 



පා72ෙ ��ව 

(7) �සස්මහාරාමය, ෙදබරවැව, "�දාඅfණ" යන 2	නෙය_ 
පFං� �දානගමෙ� lම�පාල මහතාෙග� ලැ�y 
ෙප�සම. 

 

ඉdXපA කරන ලද ෙපAස:  මහජන ෙපAස: 12බඳ කාරක 
සභාවට පැවXය g3 යh �ෙය�ග කරන  ල;. சம"	பி�க	ப�ட ம#�கைள	 ெபா�ம#� $%&�$� சா�ட� க�டைளயிட	ப�ட�. 

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

 

,ශ්නවලට වා0ක 1234 

வினா�க"�� வா�#ல விைடக	 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Nශ්න අංක 124/'15-(1), ගf �L�ක ප�රණ මහතා. 
 

ග4 u6!ක ප"රණ මහතා    
(மா��மி� �)திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගf කථානායක�මh, මම එම Nශ්නය අහනවා.  
 

ග4 �ෙර�ෂ= ෙපෙ�රා මහතා     (மா��மி� நிேராஷ� ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 

ගf කථානායක�මh, අtාමාත6�මා සහ ජා�ක N�ප�� 

හා ආ7ºක කටu� අමාත6�මා ෙව`ෙව� මම එම Nශ්නයට 

	3�f @ම සඳහා ස� ෙදකක කාලය- ඉIලා B¬නවා.  

 
,ශ්නය ම3 dනක; ඉdXපA PQමට �ෙය�ග කරන ල;. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Nශ්න අංක 2-1217/'16-(1), ගf ආ7. එ . පLම උදයශා�ත 

Gණෙස'කර මහතා- [සභා ග7භය �ළ නැත.] 
 

ෛන"ක අh"ය ෙනvමැ" රජෙp ඉඩ:වල 
පdං0ක4ව=: මාතර dස්x�කය  சட ாீதியான உாிைமயி�றி அரச காணிகளி� வசி	ேபா": மா�தைற மாவ�ட� 

RESIDENTS IN STATE LANDS WITHOUT LAWFUL RIGHTS: 
MATARA DISTRICT   

1294/’16 
3. ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 

(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඉඩ  සහ පා72ෙ �� i ර�සංස්කරණ අමා� ය�මාෙග� 
ඇ¼ Nශ්නය - (2): (අ) (i) ෛන�ක අz�ය ෙනKමැ�ව මාතර 

Fස�් c-කෙP රජෙP ඉඩ වල ෙ  ද-වා   
පFං�ව B¬න ෙහ� වගා කර9� B¬න >Lගලය� 

සංඛ6ාව ෙකKපමණද; 

 (ii) එම සංඛ6ාව, එ- එ- NාෙL�ය ෙIක  
ෙකK�ඨාසය අ`ව ෙව� ෙව� වශෙය� 

කවෙ7ද;  (iii) ඉහත (i) _ සඳහ� >Lගලය� සං½ යාෙව� 
කවර සංඛ6ාවකට ඔi> ෙහ� බලප� ර ලබා @මට 
	යවර ෙගන �ෙ§ද; 

 (iv) ඉහත (iii) _ සඳහ� සංඛ6ාව, එ- එ- 
NාෙL�ය ෙIක  ෙකK�ඨාසය අ`ව ෙව� ෙව� 

වශෙය� ෙකKපමණද; 
 (v) 2014 හා 2015 ව7ෂය�_ මාතර FසO්-කෙP 

රජෙP ඉඩ  සඳහා 	cනමා ඇ� ඔi> ෙහ� 

බලප� ර සංඛ6ාව ෙකKපමණද; 
 (vi) ඉහත (v) _ සඳහ� සංඛ6ාව, එ- එ- NාෙL�ය 

ෙIක  ෙකK�ඨාසය අ`ව ෙව� ෙව� වශෙය� 

ෙකKපමණද; 
 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? (ආ) ෙනK එෙස' න , ඒ ම�ද?  காணி ம��	 பாரா�மற ம�சீரைம�� அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) ச�ட ாீதியிலான உாிைமயிறி மா!தைற மாவ�ட!தி" இ�ைறவைர அரச காணிகளி" வசி�%	 அ"ல& பயி'�ெச)ைக ேம�ெகா*�	 ஆ�களி எ-ணி�ைக யாெதபைத.	;  (ii) அ/த எ-ணி�ைக ஒ1ெவா2 பிரேதச ெசயலாள' பிாி3�%	 ஏ�ப ெவ1ேவறாக யாெதபைத.	;  (iii) ேமேல (i) இ" %றி�பிட�ப�5*ள ஆ�களி எ-ணி�ைகயி" எ!தைனேப2�%� காணி உ�திக* அ"ல& உாிம�ப!திர6கைள வழ6க நடவ9�ைக எ5�க�ப�5*ள& எபைத.	;  (iv) ேமேல ( i i i )  இ" %றி�பிட�ப�5*ள எ-ணி�ைக ஒ1ெவா2 பிரேதச ெசயலாள' பிாி3�%	 ஏ�ப ெவ1ேவறாக யாெதபைத.	;  (v) 2014 ம��	 2015ஆ	 ஆ-5களி" மா!தைற மாவ�ட!தி" அரச காணிக��% வழ6க�ப�5*ள உ�திக* அ"ல& உாிம�ப!திர6களி எ-ணி�ைக யாெதபைத.	;  (vi) ேமேல ( v )  இ" %றி�பிட�ப�5*ள எ-ணி�ைக ஒ1ெவா2 பிரேதச ெசயலாள' பிாி3�%	 ஏ�ப ெவ1ேவறாக யாெதபைத.	;  அவ' இ�சைபயி" அறிவி�பாரா? (ஆ) இேற", ஏ?  
asked the Minister of Lands and Parliamentary 

Reforms :  (a) Will he inform this House  -  (i) the number of persons who are residing in 

or cultivating the State lands in the Matara 
District without any lawful right as at 
present; 

889 890 

[ගf (ෛවද6) න2�ද ජය�ස්ස මහතා] 
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 (ii) the breakdown of the aforesaid figure on per 

Divisional Secretary's Division basis; 
 (iii) out of the number of persons mentioned in (i) above, the number of those for whom 

action has been taken to provide deeds or 
permits; 

 (iv) the breakdown of the figure referred to in (iii) above on per Divisional Secretary's 

Division basis; 
 (v) the total number of deeds or permits that 

have been awarded for state lands in the 
Matara District during the years 2014 and 
2015; and 

 (vi) the breakdown of the figure referred to in (v) above on per Divisional Secretary's 

Division basis? (b) If not, why? 
      

ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�මh, මා එම Nශන්යට 	3�ර ෙදනවා. 

(අ) (i) ෛන�ක අz�ය ෙනKමැ�ව මාතර FසO්-කෙP 
රජෙP ඉඩ වල ෙ  ද-වා පFං�ව B¬න ෙහ� වගා 
කර9� B¬න >Lගලය� සංඛ6ාව 8,123- 
(අටදහස ්එකBය �B �න-)  පමණ ෙU. 

 (ii) එම සංඛ6ාව එ- එ- NාෙL�ය ෙIක  
ෙකK�ඨාස අ`ව ෙව� ෙව� වශෙය� පහත 
සඳහ� වGෙU ද-වා ඇත. 

   

 

NාෙL�ය ෙIක  ෙකK�ඨාසය රජෙP ඉඩ  අනවසරෙය� ¿-� 

�Àන සංඛ6ාව 

අ£|ස්ස       766 

අ�ර2ය 177 

ෙද�`වර 68 

F-වැIල 2 

හ-මන 140 

ක¤f	¬ය 288 

.c�ද >ÁIවැIල 225 

ෙකKටෙපKල 1073 

මා2 බඩ 18 

මාතර කඩව� සතර 32 

?ල¬යන 2195 

පස්ෙගKඩ 2535 

	ටබැLදර 458 

�හෙගKඩ 74 

වැ2ගම 50 

වැ2	¬ය 22 

එක�ව 8123 

 (iii) ෙමම >Lගලය�ෙග� 5,977 (ප�දහස ් නවBය 
හැ�තෑ හත) ෙදෙන£  සඳහා Âත6`�ල 
ෙIඛනය- h£� කළ හැ. අතර, ඔ�� ෙවත 
ඉඩ  සංව7ධන ආඥා  පනත යටෙ� බලප�ය- 
ෙහ� රජෙP ඉඩ  ආඥා පනත යටෙ� 
@7ඝකාÃන බ{කරය- ලබා@ම සඳහා ඉඩ  
ෙකKමසාcස ් ජනරාIෙ� 2008/4 චT ෙIඛෙP 
���ධාන පcF ඉFc කටu� B{කර9� පව®. 

 (iv)  
 

 
 
ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගf ඇම��මh, අ(i) යටෙ�  >Lගලය� සංඛ6ාව 8,123- 

පමණ oෙU කවදා ෙවනෙකKටද? 

 
ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ෙ  ද-වා. 

 
ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගf ඇම��මh, Fනය කවදාද? 

NාෙL�ය ෙIක  ෙකK�ඨාසය hත6`�ල ෙIඛනය (බලප�/

@.කා.බ) ලබා@මට හැ.යාව- ඇ� 

සංඛ6ාව 

අ£|ස්ස 360 

අ�ර2ය 35 

ෙද�`වර 49 

F-වැIල 1 

හ-මන 127 

ක¤f	¬ය 87 

.c�ද >ÁIවැIල 28 

ෙකKටෙපKල 745 

මා2 බඩ 18 

මාතර කඩව� සතර 7 

?ල¬යන 1947 

පස්ෙගKඩ 2205 

	ටබැLදර 275 

�හෙගKඩ 44 

වැ2ගම 49 

වැ2	¬ය 0 

එක�ව 5977 

891 892 



පා72ෙ ��ව 

ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

Fනය ෙකKෙහKම ෙවත�, ෙ  ෙවනෙකKට 8,123ක 	cස- 

B¬නවා. ප�දහස් ගණනකට Âත6`�ල ෙIඛනය- ෙද�න 

> ව�. 

 (v) 2014 හා 2015 ව7ෂය�_ මාතර FසO්-කෙP 
රජෙP ඉඩ  සඳහා ෙබදා @ ඇ� ඔi> හා බලප� 
සංඛ6ාව පහත පcF ෙU. 

 
  

 (vi) එම සංඛ6ාව එ- එ- NාෙL�ය ෙIක  
ෙකK�ඨාසය අ`ව, ෙව� ෙව� වශෙය� 
ඇ?yෙම_ දැ-ෙU. මම ඇ?yම සභාගත* 
කරනවා.  

(ආ) අදාළ ෙනKෙU.  
 
*සභාෙ:සය මත තබන ලද ඇeMම:   சபா�ட�தி� ைவ�க	ப�ட இைண	( : 
  Annex tabled: 

ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගf කථානායක�මh, මම පළ?වැh අ�f Nශ්නය අහනවා. 

ගf ඇම��මh, මාතර FසO්-කෙP NාෙL�ය ෙIක  

  2014 2015 

ඉඩ  සංව7ධන ආඥා පනත 

යටෙ� බලප� සංඛ6ාව 

568 4474 

ඉඩ  සංව7ධන ආඥා පනත 

යටෙ� @මනාප� සංඛ6ාව 

439 466 

@7ඝ කාÃන බ{ බලප� සංඛ6ාව 813 934 

lනා9 @මනාප� සංඛ6ාව 166 68 

වා7�ක බ{ බලප� සංඛ6ාව - 11 

එක�ව 1986 5953 

ෙකK�ඨාස 17�, .B{ ආකාරය.� අª�� Å  අඟල- 

ජනතාවට ලබා Fය ෙනKහැ. NාෙL�ය ෙIක  ෙකK�ඨාස 6- 

�ෙබනවා. හැබැz, රජෙP ඉඩ  බÁල වශෙය� පව�න NාෙL�ය 

ෙIක  ෙකK�ඨාස 5- �ෙබනවා. ෙ  පl Åම යටෙ� Nධාන 

ගැටª ෙදක- �ෙබනවා. එක- තමz, මාතර නගරෙP 

හා?ෙ�ව�ත, බැLෙLගම, මාෙතKටගම වාෙ� hවාස ෙය�ජනා 

Tම �ෙබනවා. ඒ ස බ�ධව මාතර Fස්O-කෙP ම�g�ම�ලා 

මා� සමඟ එකඟ වනවා ඇ�. සමහර අය ෙ  ඉඩ වල අ�f{ 

8කට, අ�f{ 10කට, අ�f{ 18කට වැ< කාලය- අඛRඩව පFං� 

} B¬නවා. න?�, ෙ  ෙමKෙහKත ද-වා ෙමK��ට hශ්�ත 

බලප�ය- ලැÅලා නැහැ. හැබැz, දැ� .යනවා එම ඉඩෙ  

ත-ෙස'f ව¬නාකම ෙගවලා ග�න .යලා. ෙ  ජනතාව මාතර 

මැ�වරණ ෙකK�ඨාසය �ළ ¦ව� වන පහළම ආදාය  �මාෙU 

B¬න අයz.  
 

ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඉඩ  N�සංස්කරණ ෙකK9ෂ� සභාව ස� ඉඩ  �-� �ඳ> 

අයට තමz සI2 ෙගව�න ෙව�ෙ�. 
 

ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ෙකෙස' ෙවත� ෙ  9hස්l පFං� ෙවලා B¬න ඉඩ  අතර 
ජා�ක hවාස සංව7ධන අ�කාcය ස� ඉඩ  ද �ෙබනවා. න?�, 
මම දැ� ෙ  ස බ�ධෙය� ඔබ�මාෙග� ඉIÃම- කරනවා. 
දැනට අ�f{ 18කට, 20කට ෙපර ෙ  ඉඩ වල පFං� � අයට 
මාතර නගරෙP ඒ ඉඩ වලට අද �ෙබන ත-ෙස'fව ෙග}ම 
ඉතාම {ෂ්කර කටu�ත-. එම hසා ෙ  ෙව`ෙව� �ෙශ'ෂ = 
සහන වැඩ 	3ෙවළ- 0යා�මක කර�න. ගf 
කථානායක�මh, අS ගණෙ� ඒ ත-ෙස'fව ඔ�� පFං� = 
ව7ෂයට අදාළව �ෙබනවා න , එ_ u-� සහගතභාවය- 
�ෙබනවා. 

 

ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ෙ  සමහර ඉඩ  ජා�ක hවාස සංව7ධන අ�කාcය ස�z. 
 

ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මා සඳහ� කෙළ' ෙය�ජනා Tම oපය- ගැනz. ඒ 

ස බ�ධෙය� ඔබ�මාෙ� අවධානය ෙයK? කර�න .යලාz මා 

ඉIල�ෙ�. 
 

ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf ම�g�මh, ඔබ�මා .යන Nශ්නය මා ෙහKÀ� ද�නවා. 

මා ඊෙP�, ෙපෙ7දා� ෙදhයාය, ෙමKරවක, ෙකKටෙපKල ආ@ 

NෙLශවල ඔi> බලාෙපKෙරK�� වන 2,000ක පමණ 	cස- ?ණ 

ගැÁණා. �ෙශ'ෂෙය�ම ඒ NෙLශ oපෙP ෙනKවැ බ7 මාසෙP 

��ෙවhදා ෙවනෙකKට ක<න  ඔi> ලබා @ෙ  වැඩ 	3ෙවළ- 

ගැන ජනතාව දැ`ව� කළා. ඒ ඉඩ  සඳහා ෙගව�න �ෙබන 9ල 

ගණ� ස බ�ධෙය� පවා අ	 ඒ ජනතාව දැ`ව� කළා. ඉඩ  

N�සංස්කරණ ෙකK9ෂ� සභාව ස� ඉඩ වලට ෙගව�න �ෙබන 

9ල 	3බඳව ඒ ජනතාව ෙබKෙහ� Nසාදය පළ කළා. එම ඉඩ  

සඳහා ෙගව�න �ෙබ�ෙ� ෙබKෙහKම l  ?දල-. එම ඉඩ  

අ�f{ 40, 30, 20 �-� �ඳ> අයට තමz අ	 B�න-කර 

ඔi>ව- ෙද�ෙ�. ඒ වාෙ�ම රජෙP ඉඩ වලට B�න-කර 

ඔi> ලබා @ම ක<න  කර�න අ	 ෙ  දවස්වල කටu� කර 

893 894 
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ෙගන යනවා. ඒ සඳහා� tාම hලධාcවf, NාෙL�ය ෙIක වf 

ආ@ Bයªම hලධාc� ස බ�ධ කර ෙගන පළා� ඉඩ  

ෙකKමසාcස්වf එ-ක අ	 දැ� වැඩ 	3ෙවළ- ෙයKදා �ෙබනවා. 

ෙමKකද, ඒ හැම තැනකම ඔi> ලබා @ෙ  කටu�ත ක<න  

කර�න. ඒවාට ඔෙහKම අය ./ම- නැහැ. ජා�ක hවාස 

සංව7ධන අ�කාcය ස� ඉඩ  ස බ�ධෙය� තමz අය ./ම 

ගැන Nශ්නය- �ෙබ�ෙ�. 
 

ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

"අය ./ම" .යන එක මෙ� පළ?වන අ�f Nශ්නයz, ගf 
ඇම��මh. මෙ� ෙදවන අ�f Nශ්නය ව�ෙ�, - 
   

ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඒ ඉඩ වලට 2001@ ඇ�  �y ෙකනාට 2002 ව7ෂෙP 
ත-ෙස'fව තමz බල�ෙ�. අh- කාරණය, සංව7ධනය කර> 
නැ�, ?S ඉඩම- හැ¬යට සලකා තමz ත-ෙස'f කර�ෙ�.  
 

ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ෙ  ස බ�ධෙය� කැÅන� මRඩලෙP සාක¨ඡා කරලා 

අවසානා�මක වශෙය� ෙපK{ ®රණයකට එ�න. ජා�ක hවාස 

සංව7ධන අ�කාcය hවාස හා ඉF./  අමාත6ාංශය යටතටz 

එ�ෙ�.   

මෙ� ෙදවන අ�f Nශ්නය ෙමයz. ඔබ�මා .යන ��යට 
බලප�ය- නැ�ව මාBකව ෙග}ම- කරන අය ඉ�නවා. 
උදාහරණය- හැ¬යට මාතර, Æෙiෙවල ග�ෙතK�, ජනÇයම 
පාසI වන lජාතා, රාÁල පාසI �මාෙU එම ඉඩම �ෙබනවා. 
හැබැz ඒ ජනÇය පාසIවලට දfව£ ඇ�  කර ග�න ��ය- 
නැහැ, එම ඉඩ වලට Âත6`�ල _9කම- ෙප�ව�න 
ෙනKහැ. }ම hසා. එය ඉතාම අසාධාරණ ත��වය-.  
 

ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�මh, ෙමය අෙi රජය ඉතාම ෙහKÀ� 
ෙ�f  ෙගන �ෙබන කාරණය-. අ	 ළඟ@ම පා72ෙ ��වට 
පන� ෙක$ පත- ෙගෙනනවා. ල-ෂ සංඛ6ාත 	cසකට 
B�න-කර අz�ය ස_ත ඔi> ෙදන ජා�ක වැඩ 	3ෙවළ 
	3බඳව �ෙශ'ෂෙය�ම දැ� �ෙබන ෙකK�ෙLB 2_I කරලා, 
ඉඩ  _9යාට r7ණ hදහස- ෙදන ��ෙP පන� ෙක$ පත£� 
ෙගෙනනවා. මා _තන හැ¬යට එය 0යා�මක කරනෙකKට 
ඔබ�මා ස�$ ෙවz. 

 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහKඳz. ෙබKෙහKම ස්��z. 
  

)වරය= සඳහා {�ත ර�ෂණ ෙය�ජනා |මය�::::    
�ස්තර மீனவ" ஆ1� கா	2�தி� தி�ட�: விபர� 

 LIFE INSURANCE SCHEME FOR FISHERMEN: DETAILS 

1385/’16 
4.  ග4 බ=~ල mණව�ධන මහතා (மா��மி� ப,*ல �ணவ�தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

�වර හා ජලජ ස ප� සංව7ධන අමාත6�මාෙග� ඇ¼ 
Nශ්නය - (1):   

(අ)  (i)   2016 අය වැෙය_ අංක 145 ෙය�ජනාවට අ`ව, 
�වර Nජාවෙ� lර-�තභාවය අර?y කර 

ගh9�, ?ÁෙL@ B{ වන අන�f සඳහා 
f	යI 92යනයක ¦�ත ර-ෂණ ෙය�ජනා 

Tමය- ආර භ කර  ̀ලැ�ෙUද; 
         (ii)   එෙස' න , එම ර-ෂණ ආවරණය ලබා ෙදන 

ආයතනය සහ ඒ ෙව`ෙව� ෙගව  ̀ ලබන 

ර-ෂණ වාcකය� කවෙ7ද; 
        (iii)  ෙමම ර-ෂණ ෙය�ජනා Tමය ම�� හාhrරණය 

කළ Nමාණය ෙකKපමණද; 
        (iv)  ෙමම ර-ෂණ ෙය�ජනා - රමය අ`ව, ¦�ත 

ර-ෂණ ආවරණය ලැs �වරය�ෙ� න  

ලැzස�්ව- ඉFcප� කර�ෙ�ද; 
           ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන_ද? (ආ)  ෙනK එෙස' න , ඒ ම�ද? 

 கட�ெறாழி" ம��	 நீரக வள:ல அபிவி2!தி அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i)  2 0 1 6ஆ	 ஆ-5�கான வர3 ெசல3! தி�ட!தி 145ஆ	 இல�க ;ெமாழிவி பிரகார	 மீனவ ம�களி பா&கா�பிைன ேநா�கமாக� ெகா-5, கட<" ஏ�ப5	 விப!&�க��%   ஒ2 மி"<ய =பா) ஆ.� கா���தி! தி�டெமா� ஆர	பி�க�ப�5*ளதா எபைத.	;  (ii)  ஆெமனி", அ/த கா���தி� கா�>�ைட� ெப���ெகா5�%	 நி�வன	 ம��	 அத ெபா2�5 ெச?!த�ப5	 கா���தி! தவைண! ெதாைகக* யாைவெயபைத.	;  (iii)  ேம�ப9 கா���தி! தி�ட!தி :ல	 இழ�>5 ெச)ய�ப�ட அள3 யாெதபைத.	;  (iv)  %றி!த கா���தி! தி�ட!தி பிரகார	 ஆ.� கா���தி� கா�>�ைட ெப�ற மீனவ'களி ெபய'�ப�9யெலாைற சம'�பி�பாரா எபைத.	;  அவ' இ�சைப�% அறிவி�பாரா? (ஆ)  இேற", ஏ?  
asked the Minister of Fisheries and Aquatic 

Resources Development: (a)  Will he inform this House - 
 (i)  whether a life insurance scheme for a value 

of one million rupees to cover hazards that 
occur at sea has been launched with the 
o b j e c t i v e  o f  e n s u r i n g  t h e               
safety of the fisher-folk in keeping with 
Proposal No.145 of the 2016 Budget; 

 (ii)  if so, the insurance premium that is paid to 

the respective institutions which provide 
the aforesaid insurance cover; 

 (iii)  the amount of compensation paid under the 
aforesaid insurance scheme; and 
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පා72ෙ ��ව  (iv)  whether a list of fishermen who have 

received life insurance covers under this 
scheme would be submitted? (b) If not, why?  

ග4 ම�=ද අමරjර මහතා ()වර හා ජලජ ස:පA 
සංව�ධන අමාතb සහ මහවැ7 සංව�ධන රාජb 
අමාතb3මා) (மா��மி�  மஹி,த அமர=ர - கட�ெறாழி� ம��� நீரக வள>ல அபிவி!)தி அைம ச!� மகாவ? அபிவி!)தி இராஜா0க    அைம ச!�) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development and State Minister of 
Mahaweli Development) 

ගf කථානායක�මh, එම Nශ්නයට 	3�ර ෙමෙස'ය. 

(අ)   (i)   ඔU. 

              ව7තමාන රජය අය වැය ෙIඛනෙය� 
ෙපKෙරK�{ �y ආකාරයටම අද Fනය වන �ට� 
ඒ Tමය 0යා�මක වනවා.  

 (ii) ජා�ක ර-ෂණ භාර අර?දI මRඩලය ම�� එම 
ර-ෂණ ආවරණය ලබා ෙදන අතර ර-ෂණ 
වාcකය- අය ෙනKෙකෙ7. 

 (iii) ෙමම ර-ෂණ ෙය�ජනා Tමය ම�� ෙ  ද-වා 
හාhrරණය කළ සංඛ6ාව 13.. 

 (iv) A ලංකාව >රා ව6ාiත } B¬න 190,000ට අ�ක 
Bයªම ස0ය �වර කා79කය� ෙම�ම අ7ධ 
කාÃන �වර කා79කය� ද ෙමම ර-ෂණ 
ෙය�ජනා Tමය අ`ව ¦�තාර-ෂණ ආවරණය 
ලබන බැ�� ¦�ත ර-ෂණ ආවරණය ලබන 
�වරය�ෙ� න  ලැzස�්ව- ඉFcප� ./ම 
අ�fz. 

(ආ) පැන ෙනKන�. 
 

ග4 බ=~ල mණව�ධන මහතා (மா��மி� ப,*ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගf ඇම��මh, මාෙ� පළ?ෙවh අ�f Nශ්නය ෙමයz. 

ෙමම �වර ර-ෂණ ආවරණය ලබා ෙද�ෙ� කවර ආයතන 

�B�ද?  
 

ග4 ම�=ද අමරjර මහතා (மா��மி�  மஹி,த அமர=ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ජා�ක ර-ෂණ භාර අර?දI මRඩලය ම�� ෙමම ර-ෂණ 

ආවරණය ලබා ෙදන අතර, ර-ෂණ වාcකය- අය ෙනKෙකෙ7.  
 

ග4 බ=~ල mණව�ධන මහතා (மா��மி� ப,*ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

වාcකය- අය ෙනKකර ලබා ෙදන ෙ  ¦�ත ර-ෂණය 

ෙකKපමණ �වරය�  සංඛ6ාවකට ලබා ෙදනවාද .යන ලැzස්�ව 

ෙතKර�f දැනගැÂෙ  අz�වාBක  	3බඳ පනත යටෙ�� අපට 

ලබා ග�නට > ව� ෙ�. ඔබ�මා එම ලැzස්�ව ලබන වාරෙP@ 

ඉFcප� ./මට බලාෙපKෙරK�� ෙවනවාද? 
 

ග4 ම�=ද අමරjර මහතා (மா��மி�  மஹி,த அமர=ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ගf ම�g�මh, �වර ක7මා�තෙP ෙයෙදන ස r7ණ 

සංඛ6ාව 190,000- බවට දැනට අපට වා7තා ෙවලා �ෙබනවා. 

ඊට අ�ෙ7කව අ7ධ වශෙය� �වර ක7මා�තෙP ෙයෙදන අය 

B¬නවා. වැUවල සහ ජලාශවල ස�යකට දවස- වාෙ� �වර 

කටu�වල ෙයෙදන �වරය� ඉ�නවා. ඒ අයෙ� ලැzස්�ව- 

නැහැ. එවැh අයෙ� ලැzස්�ව- සකස් කරලා ෙද�න .යලා 

ඔබ�මා ඉIÃම- කරනවා න  ඒ සඳහා සැල.ය u� කාලය- 

යz. මම _තන ��යට ල-ෂ ගණන- අඩංG ඒ ලැzස්�ව 

ෙගෙන�නට වාහනය£� ඕනෑ ෙවz. න?�, අ	 අරෙගන 

එ�න .  

ෙ  කාරණය වා7තා ෙව�න ඕනෑ hසz මා ෙමය  .ය�ෙ�. 

ගf කථානායක�මh, එ-ල-ෂ අÆදාහ- වන ස්ºර වශෙය� 

�වර ක7මා�තෙP ෙයෙදන සංඛ6ාව සහ  අ7ධ වශෙය� �වර 

ක7මා�තෙP ෙයෙදන Bයªමෙදනා ෙ  ර-ෂණයට ආවරණය 

වනවා. රජය ඒ වාcක ?දල ෙගවලා �ෙබනවා. 

 
ග4 බ=~ල mණව�ධන මහතා (மா��மி� ப,*ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

උපcමය oයද? 

 
ග4 ම�=ද අමරjර මහතා (மா��மி�  மஹி,த அமர=ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

f	යI ල-ෂ 10z. ෙ  වන�ට 13 ෙදෙන£ට ෙගවලා 

�ෙබනවා. තව ෙගව�න �ෙබනවා. ඉFc කාලෙP@ ඒ ¬ක 

ෙදනාට� අප ෙගවනවා. 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙබKෙහKම ස්��z.  

Nශ්න අංක 5 - 1470/'16 - (1), ගf ච9�ද �ෙ©Bc මහතා. 

 
ග4 ච�=ද � ෙ�kX මහතා (மா��மி� சமி,த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගf කථානායක�මh, මා එම Nශ්නය අහනවා. 

 
ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�මh, රාජ6 ව6වසාය සංව7ධන අමාත6�මා 

ෙව`ෙව� මා එම Nශ්නයට 	3�ර @ම සඳහා ස�යක කාලය- 

ඉIලා B¬නවා. 
 

,ශ්නය ම3 dනක; ඉdXපA PQමට �ෙය�ග කරන ල;. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Nශ්න අංක 6 - 1623/'17 - (1), ගf ෙහ'ෂා� �තානෙ� 

මහතා. 

 
ග4 ෙහ̂ෂා= �තානෙ$ මහතා (மா��மி� ேஹசா� விதானேக) 
(The Hon. Heshan Withanage) 

ගf කථානායක�මh, මා එම Nශ්නය අහනවා. 

897 898 

[ගf බ�{ල Gණව7ධන මහතා] 
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ග4 Xසා� බdg;= මහතා (ක�මා=ත හා වා�ජ කටg3 
අමාතb3මා) (மா��மி� றிஸா1 பதி@தீ� - ைக)ெதாழி� ம��� வாணிப அ6வ�க� அைம ச�) 
(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 

ගf කථානායක�මh, මා එම Nශ්නයට 	3�ර @ම සඳහා 

ස�යක කාලය- ඉIලා B¬නවා. 

 
,ශ්නය ම3 dනක; ඉdXපA PQමට �ෙය�ග කරන ල;. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 

 

ෙA ෙපvෙහvර සහනාධාරය ලබා ;ම::::    �ස්තර    ேதயிைல  உர மானிய� வழ3க�: விபர� 
PROVISION OF TEA FERTILIZER SUBSIDY: DETAILS 

      

 1709/’17 
7.    ග4 වා�ෙ6ව නානාය�කාර මහතා    

(மா��மி� வாAேதவ நாணாய(கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

වැ�2 ක7මා�ත අමා� ය�මාෙග� ඇ¼ i රශ්නය - (1) : (අ)  (i)  ශ ්/ ලංකාෙU ෙ�-ෙපKෙහKර සහනාධාරය ලබා @ 
ඇ� i රෙLශ සං½ යාව ෙකKපමණද; 

 (ii)   Fවzෙන_ Bයª £ඩා ෙ� ව� _9ය�ට ෙ�-
ෙපK ෙහKර සහනාධාරය ලබා @ම සඳහා අවශ ්ය 
කරන ?දල ඇසත්ෙ �� කර �ෙ§ද; 

 (iii)  ව7ෂ 2015 සහ 2016 �ළ රජය �B� ෙ�-
ෙපKෙහKර සහනාධාරය සඳහා වැයකර ඇ� ?දල 

ව7ෂය අ`ව ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ7ද; 
 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන_ද? (ආ)  (i)  ර�න>ර Fස�් c-කෙP ෙ�-ෙපKෙහKර 

සහනාධාරය ලබා @ ඇ� සහ ෙමෙත- ලබා @ 

ෙනKමැ� £ඩා ෙ� ව� _9ය� සං½ යාව, 
ෙව� ෙව� වශෙය�  ෙකKපමණද; 

 (ii)   Fවzෙන_ B¬න ෙ�- ෙපKෙහKර සහනාධාරය 
ලැdමට l{lක  ඇ� £ඩා ෙ� ව� _9ය� 

සං½ යාව ෙකKපමණද;  (iii)  ඔ�� අතc� 2015 සහ 2016 ව7ෂවල@ ෙ� 
ෙපKෙහKර සහනාධාරය ලැs සං½ යාව, ව7ෂය 
අ`ව ෙව� ෙව� වශෙය� ෙකKපමණද; 

 ය�න� එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? (ඇ)  ෙනK එෙස' න , ඒ ම�ද? 
 ெப2/ேதா�ட� ைக!ெதாழி" அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) இல6ைகயி" ேதயிைல உர மானிய	 வழ6க�ப�5*ள பிரேதச6களி எ-ணி�ைக யா& எபைத.	;  (ii) நா�9" சகல சிறிய ேதயிைல பயி'�ெச)ைகயாள'க��%	 ேதயிைல உர மானிய	 வழ6க! ேதைவயான பண!ெதாைக மதி�>5 ெச)ய�ப�5*ளதா எபைத.	; 

 (iii)  2 0 1 5 ம��	 2 0 1 6ஆ	 ஆ-5களி" அரசா6க!தினா" ேதயிைல உர மானிய!தி�காக� ெசலவிட�ப�ட பண!ெதாைக ஆ-5 வாாியாக தனி!தனிேய யா& எபைத.	;  அவ' இ�சைப�% அறிவி�பாரா? (ஆ) (i)  இர!தின�ாி மாவ�ட!தி" ேதயிைல உர மானிய	 வழ6க�ப�5*ள ம��	 இ&வைர வழ6க�படா&*ள சிறிய ேதயிைல� காணி� ெசா/த�கார'களி எ-ணி�ைக தனி!தனிேய யா& எபைத.	;  (ii) இல6ைகயி?*ள ேதயிைல உர மானிய	 ெப�வத�%! த%திெப��*ள சிறிய ேதயிைல காணி� ெசா/த�கார'களி எ-ணி�ைக யா& எபைத.	;  (iii)  இவ'களி" 2 0 1 5  ம��	 2 0 1 6ஆ	 ஆ-5களி" ேதயிைல உர மானிய	 ெப���ெகா-டவ'களி எ-ணி�ைக ஆ-5 வாாியாக! தனி!தனிேய யா& எபைத.	;  அவ' இ�சைப�% அறிவி�பாரா? (இ)  இேற", ஏ? 
  

asked the Minister of Plantation Industries,- (a)  Will he inform this House- 
 (i)  the number of areas in Sri Lanka that have 

been provided with the tea fertilizer 
subsidy; 

 (ii)  whether the amount required to provide the 

tea fertilizer subsidy to all the tea 
smallholders in the Island has been 
estimated; and 

 (iii)  the amount spent by the Government on 

tea fertilizer subsidy in 2015 and 2016, 
separately? (b)  Will he also inform this House- 

 (i)  the number of tea smallholders in 

Ratnapura District who have been provided 
with the tea fertilizer subsidy and the 
number who have not been provided with 
it up to now, separately; 

 (ii)  the number of tea smallholders in Sri 

Lanka who are eligible to receive the tea 
fertilizer subsidy; and 

 (iii)  the number out of them who received the 

tea fertilizer subsidy in 2015 and 2016, 
separately? (c)  If not, why?  

ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

වැ�2 ක7මා�ත ඇම��මා ෙව`ෙව� මා එම 	3�ර 

සපය�න . 

899 900 



පා72ෙ ��ව 

ග4 වා�ෙ6ව නානාය�කාර මහතා    
(மா��மி� வாAேதவ நாணாய(கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

හැබැz, ඔබ�මාට අ�f Nශ්නවලට උ�තර ෙද�න > ව� 

ෙව�න ඕනෑ. ඔබ�මා `වරඑ3ය Fස්O-කය hෙය�ජනය 

ෙනKකරන hසා ඒ අ�f Nශ්නවලට උ�තර ෙද�න බැc ෙවz. ඒ 

hසා මා ඉIලා B¬නවා,- 

 
ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඔබ�මාට අවශ6 න  	3�ර ලබා ෙද�න > ව�. නැ�න  

කI ඉIල�න� > ව�. 

 
ග4 වා�ෙ6ව නානාය�කාර මහතා    
(மா��மி� வாAேதவ நாணாய(கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඔබ�මා 	3�ර .ය�න. න?� ඔබ�මාට අ�f Nශ්නවලට 

උ�තර ෙද�න බැc ෙවz. ඔබ�මා 	3�ර .ය�න. 

  
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ඔබ�මාට ඒ 	3�ර ඉFcප� කර�නට > ව� ෙ�ද? 

 
ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

> ව�. අද hෙය�ජ6 ඇම��මා� නැහැ.  

ගf කථානායක�මh, වැ�2 ක7මා�ත අමාත6�මා 

ෙව`ෙව� මා එම Nශ්නයට 	ළ�f ෙදනවා.  

(අ)   (i)  ඌව, `වරඑ3ය, මහ`වර, කෑගIල, ක තර, 
ර�න>රය, ගාIල සහ මාතර යන NාෙL�ය 
කා7යාල බල NෙLශ 08- ඇ�ළත.  

       (ii)   ෙහ-ෙටයාර 01 සහ 01ට අS £ඩා ෙ� ඉඩ  
_9ය� ෙවත ෙපKෙහKර සහනාධාරය ලබා @මට 
අවශ6 කරන ?දල ඇසත්ෙ �� කර ඇත.  

     (iii)   2015 ව7ෂෙP@ �වෘත ෙවෙළඳෙපKළ �3� 
රජෙP සහනාධාරය ස_ත ෙපKෙහKර ලබා @ම B{ 
�ය.  එබැ�� එම කාල�මාව �ළ වගාකfව� 
ෙවෙළඳ ෙපKෙළ� ෙපKෙහKර 9ල @ ග� බැ�� 
ෙපKෙහKර සහනාධාරය සඳහා වැය කර ඇ� ?දල 
ගණනය ./ම අපහl වන අතර, එවැh ගණනය 
./ම- වැ�2 ක7මා�ත අමාත6ාංශය ම�� B{ 
} ෙනKමැ� අතර, ෙපKෙහKර ෙIක  
කා7යාලෙය_ද එම ද�ත ෙනKමැ� බව ද�වා එවා 
ඇත.  

  ව7තමාන ෙපKෙහKර සහනාධාර Tමය 2016 
ව7ෂෙP Bට 0යා�මක = අතර, 2016 ව7ෂය 
සඳහා රජය �B� වැය කර ඇ� ?දල f.9. 
1273.997 ( එ-දහස ් ෙදBය හැ�තෑ�නz දශම 
නවයz නවයz හත)- ෙU. 

(ආ) (i) ෙපKෙහKර සහනාධාරය ලබා @ ඇ� £ඩා ෙ� ව� 
_9ය� සංඛ6ාව 58,937 ( පණසඅ්ටදහස ්නවBය 
�සහ්ත).. 

  ෙපKෙහKර සහනාධාරය ෙමෙත- ලබා @ ෙනKමැ� 
සංඛ6ාව 38,667 (�ස ්අටදහස ්හයBයහැටහත)- 
ෙU. 

        (ii)   2017 ව7ෂෙP@ ෙ� ෙපKෙහKර සහනාධාරය 
ලැdමට l{lක  ඇ� £ඩා ෙ� ව� _9ය� 
සංඛ6ාව 367,000 (��ල-ෂ හැටහ�දහස).. 

      (iii)    2015 ව7ෂෙP@ �වෘත ෙවෙළඳ ෙපKළ �3� 
රජෙP සහනාධාර ස_ත ෙපKෙහKර ලබා @ම B{ 
�ය. එබැ�� එම කාල�මාව �ළ වගාකfව� 
ෙවෙළඳෙපKෙළ� ෙපKෙහKර 9ල@ ග� බැ�� 
ෙපKෙහKර සහනාධාරය ලැs සහනාධාරලාÊ� 
සංඛ6ාව ගණනය ./ම අපහl වන අතර, එවැh 
ගණනය ./ම- වැ�2 ක7මා�ත අමාත6ාංශය 
ම�� B{ } ෙනKමැ� අතර, ෙපKෙහKර ෙIක  
කා7යාලෙය_ද එම ද�ත ෙනKමැ� බව ද�වා එවා 
ඇත.   

  2016 ව7ෂෙP@ £ඩා ෙ� ව� _9ය� 207,895 
(ෙදල-ෂ හ�දහස ්අටBය අÆපහ)ෙදෙන£ සඳහා 
ෙපKෙහKර සහනාධාරය ෙගවා ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනKෙU. 

 
ග4 වා�ෙ6ව නානාය�කාර මහතා    
(மா��மி� வாAேதவ நாணாய(கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගf කථානායක�මh, මට අ�f Nශ්න අහ�න �ෙබනවා. 

ගf ඇම��මාට උ�තර ෙද�න > ව� න  -[බාධා ./ම-] 

මම �මස�ෙ� ෙ� ක�¬කfව� �B� �වෘත ෙවෙළඳ 

ෙපKෙළ� ෙපKෙහKර 9ල@ අරෙගන  තම වගාව�ට ෙය@ම hසා 

රජය �B� ෙදන ලද සහනාධාරයක Nශ්නය- ම� ෙනKෙUය 

.යන කාරණෙP ෙ�fම, ඒ ව7ෂවල රජය ෙපKෙහKර 

සහනාධාරය ෙනK{� බව ෙ�ද? 

 
ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

නැහැ, ගf ම�g�මh. රජය ෙපKෙහKර සහනාධාරය 

ජනතාවට ලබා {�නා. ඒ සහනාධාරය ස_තව තමz ජනතාව 

ෙපKෙහKර 9ලට ග�ෙ�.  අදාළ සමාග වලට ඒ සහනාධාර ?දල 

රජය �B� ෙගවා �ෙබනවා. ඒ සහනාධාරය ස_තව තමz £ඩා 

ෙ� ව� _9ය�ට ෙපKෙහKර ලබා {�ෙ�. 
 

ග4 වා�ෙ6ව නානාය�කාර මහතා    
(மா��மி� வாAேதவ நாணாய(கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගf කථානායක�මh, මෙ� ෙදවන අ�f Nශ්නය ෙමයz. 

£ඩා ෙ� ව� _9ය� ෙපKෙහKර 9ල@ ගැÂෙ @ ෙවෙළඳ 
ෙපKෙළ' 9ල ගණ� අ`ව තමz ග�ෙ�. එෙහම නැ�ව, ෙවෙළඳ 
ෙපKෙළ' ෙපKෙහKරවලට සහනාධාර 9ල- එක� කරලා ��ෙR 
නැහැ. ගf ඇම��මh, ෙපKෙහKර එදා ෙවෙළඳ ෙපKෙළ' ��ෙR 
ය  9ලකටද, ඒ 9ලටz ජනතාව ග�ෙ� .යා ඔබ�මා ද�නවා. 
ඊට පස්ෙස' ෙමKක-ද සහනාධාරය- ෙද�ෙ�? 

 

ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�මh, රජය �B� {� සහනාධාර 9ලට 

තමz ජනතාව ෙවෙළඳ ෙපKෙළ� ෙපKෙහKර 9ලට ග�ෙ�.ඒ 

සහනාධාරෙP ව¬නාකම රජෙය� ඒ සමාග වලට සපයා 

�ෙබනවා. 
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

පැහැF2 කර ගැÂම- අවශ6 න , ඒ Nශ්නය පlව ගf 

ඇම��මාට ෙයK? කර�න. 

901 902 
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ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

වැ<{ර පැහැF2 ./ම- අවශ6 න , මා එම Nශ්නය ගf 

ඇම��මාට ෙයK? කර�න . 

 
ග4 වා�ෙ6ව නානාය�කාර මහතා    
(மா��மி� வாAேதவ நாணாய(கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

සහනාධාරය ෙකK පැhවලට @ෙම� පlව ඒ ෙකK පැh 

�B� ඒ ෙපKෙහKර සඳහා hයම කරන ලද 9ල oයද? 

 
ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඔබ�මාෙ� Nශ්නෙP 9ල ගණ� අහලා ��ෙR නැ� hසා 

උ�තරෙP� එය සටහ� කරලා නැහැ. 

 
ග4 වා�ෙ6ව නානාය�කාර මහතා    
(மா��மி� வாAேதவ நாணாய(கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගf කථානායක�මh, අ�f Nශ්න අහනෙකKට ඇම�වරයා 

නැ� �ණාම ගැටªව- ම� ෙවනවා. එ�මා _¬යා න  එ�මා ඒ 

ගැන ද�නවා ෙ�.  

 
ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

එ�මා අසÂප ත��වෙP පlවන hසා අද ඇ�Iලා නැහැ. 

 
ග4 වා�ෙ6ව නානාය�කාර මහතා    
(மா��மி� வாAேதவ நாணாய(கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ගf ඇම��මh, මම ෙ  ඔබ�මාට වරද- .යනවා 

ෙනKෙවz. මම ෙ  .ය�ෙ�, ෙ  Nශ්නවලට උ�තර @ෙ @ 

ඇම�වරයාම උ�තර ෙදනවා න  ගැටªව- ම� ව�ෙ� නැහැ 

.යලාz. 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! I would like to warmly welcome the 

Delegates from the Asian Forum of Parliamentarians on 
Population and Development, who are present in the 
Gallery. 

 
"X�    1�    ආනයනය:::: Iමා    PQම ேகா�ைம மா இற$%மதி: க�5	ப5�த� 

IMPORT OF WHEAT FLOUR:  LIMITATION 
      

     1725/’17 
8. ග4 කනක ෙහ̂රA මහතා    

(மா��மி� கனக ேஹர)) 
(The Hon. Kanaka Herath) 

ක7මා�ත හා වාËජ කටu� අමා� ය�මාෙග� ඇ¼ 
i රශ්නය - (1) :  (අ) ව7ෂ 2013 Bට 2016 ද-වා,  (i)  ෙමරටට ආනයනය කරන ලද �cÌ 	¬ Nමාණය;  (ii)  ඒ සඳහා ෙගවන ලද ?දI Nමාණය; 

 (iii)  A ලංකාෙU ඒක >Lගල �cÌ 	¬ පcෙභ�ජනය; 
 එ- එ- ව7ෂය අ`ව, ෙව� ෙව� වශෙය� 

ෙකKපමණද ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? (ආ)  (i)  2013 සහ 2014 ව7ෂවල@ ෙමරටට 	¬ 
ආනයනය ./ම අS ./ම සඳහා 	යවර ග� බව 
ද�ෙ�ද;  (ii)  ෙ  වන�ට �cÌ 	¬ ආනයනය �මා ./මට 
රජය �B� 	යවර ෙගන �ෙ§ද; 

 ය�න� එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? (ඇ)  ෙනK එෙස' න , ඒ ම�ද? 
 ைக!ெதாழி" ம��	 வாணிப அ?வ"க* அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) 2013ஆ	 ஆ-5 ெதாட�க	 2016ஆ	 ஆ-5 வைர,  (i)  இ/நா�5�% இற�%மதி ெச)ய�ப�ட ேகா&ைம மாவி அள3;  (ii)  அத�ெகன ெச?!த�ப�ட பண!ெதாைக;  (iii)  இல6ைகயி" தலா ேகா&ைம மா @க'3;  ஒ1ேவாரா-5 வாாியாக,  தனி!தனியாக யாெதபைத அவ' இ�சைபயி" அறிவி�பாரா? (ஆ) (i)  2 0 1 3 ம��	 2 0 1 4ஆ	 ஆ-5களி" இ/நா�5�% ேகா&ைம மா இற�%மதி ெச)ய�ப5வைத� %ைற�பத�% நடவ9�ைக எ5�க�ப�ட& எபைத அறிவாரா எபைத.	;  (ii)  அரசா6க	 இறளவி" ேகா&ைம மா இற�%மதிைய� க�5�ப5!த நடவ9�ைக எ5!&*ளதா எபைத.	;  அவ' இ�சைபயி" அறிவி�பாரா? (இ)  இேற", ஏ? 
 

asked the Minister of Industry and Commerce: (a)  Will he inform this House separately on per year 

basis- 
 (i)  the quantity of wheat flour imported to this 

country; 
 (ii)  the amount of money paid for that; and 
 (iii)  the per capita wheat flour consumption in 

Sri Lanka;  from 2013 to 2016? (b)  Will he also inform this House- 
 (i)  whether he is aware that steps were taken to 

reduce the importation of flour into Sri  
Lanka in 2013 and 2014; and 

 (ii)  whether the Government has taken steps to 

limit the importation of wheat flour? (c)  If not, why? 

903 904 



පා72ෙ ��ව 

ග4 Xසා� බdg;= මහතා (மா��மி� றிஸா1 பதி@தீ�) 
(The Hon. Risad Badhiutheen) 

Hon. Speaker, the Answer is as follows:  

(a) (i)  
 

 (ii)  

 
 

 

 

 (iii) According to the information provided by 
the Department of Census and Statistics, a 
survey for the calculation of the per capita 
consumption of wheat flour in Sri Lanka is 
conducted once in every three years. 
Accordingly, the per capita consumption of 
wheat flour in 2012-2013 was 564.4 kg. 
Though the above survey was conducted in 
2016, the details have not been released yet.  

(b) (i) (i) Yes, by increasing the cess on import 
of wheat flour.  

  (ii) As per the information provided by the 
Consumer Affairs Authority, the Rs. 15 
cess imposed on 1 kg of wheat flour in 
2012 has been increased as follows: 

  (iii) Rs. 20 per kilogram of wheat flour 
from 08.11.2012. 

  (iv) Rs. 25 per kilogram of wheat flour 
from 21.11.2013. 

 (ii)   No. 

(c)   The Government has not limited the import of 
wheat flour at present for the following reasons: 

 For allowing the importation of wheat flour as a 
solution to the shortage of rice caused by the 
drought situation. 

 To provide imported wheat flour at a reasonable 
price to the people, the cess per kilogram of wheat 
flour has been reduced to Rs. 15 from the 01st of 
August, 2017. 

 
ග4 කනක ෙහ̂රA මහතා    
(மா��மி� கனக ேஹர)) 
(The Hon. Kanaka Herath) 

ගf කථානායක�මh, මෙ� පළ?වැh අ�f Nශ්නය ෙමයz. 

ගf ඇම��මh, දැ� ඔබ�මා .ය> ��යට 2013, 2014 හා 
2015ට වඩා 2016, 2017 ෙවLF �cÌ 	¬ ආනයනය කර> 

Nමාණය වැ< ෙවලා �ෙබනවා. සහI hෂ්පාදනය අS }මට ඒක 
එක ෙහ'�ව-.  අෙන- කfණ තමz බ{ අය ./ම අS ./ම. ෙ  
බ{ අය ./ම අS ./ම �3� රජයට ෙකKපමණ ?දල- පාS 
ෙවලා �ෙබනවා ද?  2015 ඉඳලා 2017 ද-වා කාලය �ළ f	යI 
10.� බLද අS කරලා �ෙබනවා. 

 
ග4 Xසා� බdg;= මහතා  (மா��மி� றிஸா1 பதி@தீ�) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

ඒ ෙතKර�f ඔබ�මාට ෙද�න ෙව�ෙ� එතැh� 

අරෙගනz.  දැනට ආනයනය කර> Nමාණයට අදාළ amount එක 

මා දැ� පැහැF2 කළා.  පාS �y Nමාණය work out කරලා 

අවශ6 න  ඒ ෙතKර�ර ඔබ�මාට එව�න > ව�. 

 
ග4 කනක ෙහ̂රA මහතා    
(மா��மி� கனக ேஹர)) 
(The Hon. Kanaka Herath) 

ෙහKඳz. ඉFcෙP@ ෙ  බLද තව� අS කරනවා  .යලාද 

ඔබ�මා .UෙU?   තව� f	යI පහෙළKව.� අS ෙවනවාද? 

 
ග4 Xසා� බdg;= මහතා  (மா��மி� றிஸா1 பதி@தீ�) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

රට �ළ පැවැ� hයඟය hසා අෙi wheat flour ඉIÃම වැ< 

�ණා.  Importers' Association එෙ- අය අප හ? �ණා. Cost of 

living 	3බඳ අමාත6 මRඩල අ` ක9$ෙU@ එ�ම�ලාෙ� 

ඉIÃම- ��ණා,  බLද f	යI 10 ද-වා අS කර�න .යලා. 

න?�, ලංකාෙU ෙ  ස බ�ධ ක7මා�ත ෙදක- �ෙබනවා. 

ඒවාෙP ෙස'වකය� වැ< 	cස- B¬න hසා�, ඒ ක7මා�ත 

ආර-ෂා කර�න ඕනෑ hසා� අෙi ඒ ක9$ව ®�{ව- ග�තා, 

�cÌ 	¬ .ෙල�ව- සඳහා ෙසස් බLද f	යI 15 ද-වා අS 

කර�න. f	යI 25ට ��y බLෙද� f	යI 10- අS කරලා 

f	යI 15-  hයම කළා. ඒක තමz අ��ම price එක.  
ෙ ෙක� පlව තව� අS කර�න ඉIÃ  කළාට,  එෙහම අS 

කර�ෙ� නැහැ .යලා අ	 ®�{ව- ග�තා. 

 
ග4 කනක ෙහ̂රA මහතා    
(மா��மி� கனக ேஹர)) 
(The Hon. Kanaka Herath) 

�ෙLශ සමාගමකට �තරද ෙ  බ{ සහනය ලබා @ලා 

�ෙබ�ෙ�? 

 
ග4 Xසා� බdg;= මහතා  (மா��மி� றிஸா1 பதி@தீ�) 
(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 

නැහැ, කාට� ලබා ෙදනවා. ෙමය open කරලාz �ෙබ�ෙ�. 

Local ෙවෙළÙ�ට� > ව�. ඕනෑ ෙකන£ට import කර�න 
> ව�. 

 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker)  

Nශ්න අංක 9 - 1751/'17 - (1), ගf ලo ජයව7ධන මහතා. 
[සභා ග7භය �ළ නැත.] 

Nශ්න අංක 10 - 1788/'17 - (1), ගf එ .එ¨.එ . සIමා� 

මහතා. 
 

ග4 එ:. එ�. එ:. සRමා= මහතා 
(மா��மி� எ�.எ .எ�. ச�மா�) 
(The Hon. M.H.M. Salman) 

ගf කථානායක�මh, මා එම Nශ්නය අහනවා. 

905 906 

Year Quantity (Metric Tons) 

2013 1,251 

2014 1,063 

2015    972 

2016    745 

Source: Department of Customs - Statistics Division 

Year CIF value (Rs. Mn) 

2013 80 

2014 79 

2015 71 

2016  55 

Source: Department of Customs - Statistics Division 
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ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�මh, අධ6ාපන අමාත6�මා ෙව`ෙව� එම 

Nශ්නයට 	3�f @ම සඳහා ස� ෙදකක කාලය- ඉIලා B¬නවා. 
 

,ශ්නය ම3 dනක; ඉdXපA PQමට �ෙය�ග කරන ල;. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Nශ්න අංක 11 - 1798/'17 - (1), ගf ¡. රංÚ� ද ෙසKzසා 

මහතා. 
 

ග4 �. රංsA ද ෙසvhසා මහතා 
(மா��மி� ாீ. ர�ஜி) த ெசாCசா) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගf කථානායක�මh, මා එම Nශ්නය අහනවා. 
 

ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�මh, අ�කරණ අමාත6�9ය ෙව`ෙව� 

එම Nශ්නයට 	3�f @ම සඳහා ස� හතරක කාලය- ඉIලා 

B¬නවා. 
 

,ශ්නය ම3 dනක; ඉdXපA PQමට �ෙය�ග කරන ල;. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 

මාතර-ෙබ7අAත ~:Xය මා�ගෙp සංඥා ප6ධ"ය:::: 
�යදම  மா�தைற - ெப6அ�த 2ைகயிரத 7தி8 சமி$ைஞ *ைறைம: ெசல: 

SIGNAL SYSTEM OF MATARA-BELIATHTHA RAILWAY 
TRACK:   EXPENDITURE 

1812/’17 
12.  ග4 (ෛවදb) න7=ද ජය"ස්ස මහතා 
 (மா��மி� (ைவ)திய கலாநிதி) நளி,த ஜயதி9ஸ) 
      (The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

i රවාහන හා B�I Gව� ෙස'වා අමා� ය�මාෙග� ඇ¼ 
Nශ්නය:  (අ)  (i)   මාතර - ෙබ2අ�ත { cය මා7ගෙP සංඥා 

පLධ�ය ස�./ම සඳහා වැයවන ?දල 
ෙකKපමණද; 

            (ii)   එම U යාපෘ�ය B{කරන සමාගම කවෙ7ද;      
            (iii) එම U යාපෘ�ය සඳහා ෙට� ඩ7 කැඳව` 

ලැ�ෙUද; 
     (iv)   එෙස' න , ඒ සඳහා ඉFcප� = සමාග  හා 9ල 

ගණ� ෙව� ෙව� වශෙය� කවෙ7ද; 
 (v)  එම U යාපෘ�ය සඳහා අර?දI සපයා ග�නා 

ආකාරය කවෙ7ද; 
  (vi)  එම සංඥා ස�./ම සඳහා { cය 

ෙදපා7තෙ ��ව �B� 9ල ගණ� ඉFcප� කර 
��ෙRද; 

 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙන_ද?  (ආ)   ෙනK එෙස' න , ඒ ම�ද? 

ேபா�%வர!& ம��	 சிவி" விமான ேசைவக* அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) மா!தைற - ெப<அ!த �ைகயிரத Aதியி சமி�ைஞ ;ைறைமைய� ெபா2!&வத�காக� ெசலவா%	 பண!ெதாைக எ1வள3 எபைத.	;  (ii)  ேம�ப9 க2!தி�ட!ைத ேம�ெகா*�	 க	பனி யா& எபைத.	;  (iii)  ேம�ப9 க2!தி�ட!தி�காக� ேக*வி�ப!திர	 ேகார�ப�டதா எபைத.	;  (iv)  ஆெமனி, அத�காக ;வ/த க	பனிக* ம��	 ;ைவ�க�ப�ட விைலக* தனி!தனியாக யாைவ எபைத.	;  (v) ேம�ப9 க2!தி�ட!தி�கான நிதிைய� ெப���ெகா*�	 ;ைற யா& எபைத.	;  (vi)  ேம�ப9 சமி�ைஞகைள� ெபா2!&வத�காக� �ைகயிரத! திைண�கள!தா" விைலக* ��ைவ�க�ப	
��தனவா எ�பைத��;  அவ' இ�சைபயி" அறிவி�பாரா? (ஆ) இேற", ஏ?  
asked the Minister of Transport and Civil Aviation: (a)  Will he inform this House- 
 (i)   the cost incurred in installing the signal 

system of Matara-Beliaththa Railway  
track; 

 (ii)   the company that carries out aforesaid 
project; 

 (iii)   whether tenders were called for aforesaid 
project; 

 (iv)   if so, separately the names of the companies 
and the bids forwarded; 

 (v)   the source of funding for the aforesaid 
project; and 

 (vi)   whether Sri Lanka Railways had forwarded 

bids in connection with the installation of 
aforesaid signal system? (b)  If not, why? 

 
ග4 �මR kXපාල ද kRවා මහතා (மா��மி�  நிம� சிறிபால த சி�வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva)  

ගf කථානායක�මh, මා එම Nශ්නයට 	3�f ෙදනවා. 

(අ) (i) ඇෙමcක� ෙඩKල7 92යන 16,975,533.40 

 (ii) දැනට ෙමම ව6ාපෘ�ය B{ කර  ̀ ලබ�ෙ� 
චzනා නැෂනI මැ�නc ඉ ෙප�� ඇ�Û 
එ-සේප�7� ෙක�පෙ7ෂ� සමාගම. 

 (iii) නැත. 

  මාතර ෙබ2අ�ත { cය මා7ගෙP සංඥා පLධ�ය 
සඳහා මා7ගය Fගට ෙපKළව ය¬� සථ්ා	ත කළ 
u� ෙ-බI එÃම, සංඥා කy B$}ම හා 
උපකරණ ස�./ම { cය  සථ්ාන 
ෙගKඩනැ�Iෙල_ කාමර ඉF./ෙ  Nධාන 

907 908 



පා72ෙ ��ව 

ෙකK��ා��ව හා සමඟ බැÜ පව®. එබැ��, 
{ cය මා7ගෙP සංඥා පLධ�ය ඉF./ම, { cය 
මා7ගය ඉF කර  ̀ ලබන සමාගම �B� B{ කළ 
u�ය. ?  { cය මා7ගය ඉF./ෙම_ වගoම 
චzනා නැෂනI මැ�නc ඉ ෙප�� ඇ�Û 
එ-සේප�7� ෙක�පෙ7ෂ� සමාගම දැcය u� 
අතර ෙමම සංඥා පLධ�ය ඉF./ෙම_@ද ඉහත 
සඳහ� කා7ය Nාෙය�mකව කළ හැ. ආයතනය ද 
එයz. 2010 අෙග�ස�් මස අ�ස� කළ ෙමම 
{ cය මා7ගය ඉF./ම සඳහා වන m�lමට අ`ව, 
සංඥා පLධ�ය ඉF./ම සඳහා ෙකK��ා� 
සමාගෙ  සහ A ලංකා { cය ෙදපා7තෙ ��ෙU 
එකඟතාව අවශ6ය. ෙ  බව අදාළ ෙකK��ා� 
m�lෙ  6වන ෙÝදෙP පැහැF2ව ද-වා ඇත. එම 
ෙකK��ා� m�lම ඇ?yම 01 ෙලස සභාගත* 
කර9. 

  එෙස'ම,{ cය ෙදපා7තෙ ��වට මාතර 
ෙබ2අ�ත { cය මා7ගෙP සංඥා පLධ�ය 
සථ්ා	ත ./මට පව�න අපහlතාව 	3බඳව 
කfy ද-ව9� එවකට { cය 
සාමාන6ා�කාc�මා �B� ඔÁෙ� අංක GMR/

INV.SIG. & TELECOM/2015 හා 2016.05.28 
Fනැ� 2	ෙය� පහත පcF අමාත6ාංශය ෙවත 
ද�වා ��Ë. එම 2	ය ඇ?yම 02 ෙලස 
ඉFcප� කර9.  එ_ අදාළ ෙකKටස  පමණ- මම 
.ය�න . I quote: 

  “You are requested to relieve me from the 
responsibility of providing signaling system to MTR-
BEL once the completion of trackwork, unless the 
Ministry of Transport seeks an alternative solution to 
proceed with any prospective proposal already 
submitted and evaluated with financial assistance 
considering the limited timeframe or to call REF with 
funding arrangements in competitive manner to supply 
and installation as a complete project.” 

  අදාළ ඉF./  ෙකK��ා�කf �B� { cය 
මා7ගෙය_ ෙගKඩැIල සකස ්./ෙ  කා7යය� - 
embankment - අවස� වන අFයෙ7@, එන  2016 
çh මාසෙP@ ෙමම සංඥා පLධ� සථ්ා	ත ./ෙ  
කටu�ද ඔ�� �B�ම B{ ./මට සහ දැනට 
?Á{බඩ { cය මා7ගෙP සංඥා පLධ�ය පව�න 
ආකාරෙය�ම ෙමම මාතර ෙබ2අ�ත ෙකKටසටද 
සථ්ා	ත කර ?  { cය මා7ගයම { cය ධාවනයට 
l{l වන පcF සකස ්./මට ඉIÃම- කරන ල@. 
2016 ç2 26වන Fන මා �B� උ-ත කා7ය 
ඉ$./ම සඳහා�, අමාත6 මRඩලය ප�කළ 
සථ්ාවර Nස පාදන ක9$ෙU h7ෙLශය මත යථා 
පcF ප�කර  ̀ ලැs තා-ෂËක ඇගu  ක9$ව 
�B� ඇගèමට ල-කරන ලද 
ෙකK��ා�කfෙ� තා-ෂËක හා éල6 අêලාෂ 
කැඳ�  අමාත6 මRඩලෙP අවධානයට ෙයK? 
./ම සඳහා� අ`මැ�ය ලබාගැÂමට අමාත6 
මRඩල සංෙLශය- ඉFcප� කරන ලද අතර, ඒ 
සඳහා අංක අමප/16/1476/709/065 හා 
2016.08.09 Fනැ� අමාත6 මRඩල ®රණය 
ම�� අ`මැ�ය ලැ�Ë.  ඇ?yම 03 බල�න.  

ඇ?y  BයIල සභාගත* කර9. 

  ඒ අ`ව ෙ  අවසථ්ාෙU@ ෙකK��ා�කfට 
ෙස'වාෙය�ජක අවශ6තාව - employer 
requirement - සහ 	c�තර - specification - 
	3බඳව දැ`ව� කර ෙය�ජනාව- ලබාෙගන hB 
පcF ප�කරන ලද තා-ෂණ ඇගè  ක9$ව- 
ම�� �ශේIෂණය කරන ල@. ඒ අ`ව සංඥා 
පLධ�ය ඉF./ෙ  කටu�, { cය මා7ගය 
ඉF./ෙ  කටu� B{ කරන චzනා නැෂනI 
මැ�නc ඉ ෙප�� ඇ�Û එ-සේප�7� 
ෙක�පෙ7ෂ� සමාගම ම�� B{./ම සඳහා එම 
සමාගම ඉFcප� කළ ෙය�ජනාව අ`ව කටu� 
./මට අමප/17/0974/709/039¡dආ7 හා 
2017.05.24 Fනැ� අමාත6 මRඩල ®රණය 
ම�� අ`මැ�ය ලබා ග�නා ල@. 

 (iv)  අදාළ ෙනKෙU. 

 (v)  é2ක ෙකK��ා� m�lෙ  අ`මත කර ඇ� 
අමතර �යද  - provisional sum-  සඳහා ඇ� 
අර?දIව2� m�lෙ  ද-වා ඇ� කා7යය�ට 
අමතරව - as scope variation - ෙමම සංඥා 
පLධ�ය ඉF./මට උ-ත (අ) iii _ සඳහ� 
අමප/16/1476/709/065 හා 2016.08.09 Fනැ� 
අමාත6  මRඩල ®රණය ම�� අර?දI භා�ත 
./මට අමාත6 මRඩලෙය� අ`මැ�ය 
ලබාග�නා ල@. ෙ  සඳහා ìන එ-B  බැං£ව 
ම�� පව�න ෙකK��ා� m�lම ම��ම 
අර?දI සපය  ̀ඇත. 

 (vi)  hB 9ල ගණ� ඉFcප� ./ම- B{ කර 
ෙනK��Ë. ව6ාපෘ� වැය �7ෂය� _ 2015 
වසෙ7 92යන 05-, 2016 වසෙ7 92යන 
200- හා 2017 වසර සඳහා 92යන 400-  
{ cය ෙදපා7තෙ ��ව �B� ෙමම කා7ය ඉ$ 
./ම සඳහා  ෙව� කර ��Ë. 

  න?� ෙමම අර?දI භා�ත කර අදාළ ක7ය ඉ$ 
./ම- B{ ෙනK�Ë. තවද 2010 අෙග�ස�් 
මාසෙP අ�ස� කර ඇ� m�lෙ  	$ අංක 03 _ 
6 වන ෙÝදය අ`ව ඉහත කා7ය A ලංකා { cය 
ෙස'වයට තhව ®රණය කර ඉ$ කළ ෙනKහැ. 
අතර { cය මා7ගය සාදා අවස� වන �ට, සංඥා 
පLධ�ය ද ස� ෙකKට { cය ධාවනය සඳහා 
ෙයද}ෙම_ වගoම ඉ$ කළ u�ව ඇත. 

(ආ)  පැන ෙනKන�. 

 
ග4 (ෛවදb) න7=ද ජය"ස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ)திய கலாநிதி) நளி,த ஜயதி9ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගf අමාත6�මh, මෙ� පළ?වන අ�f Nශ්නය අස�න 

ක2� ඔබ�මාෙග� දැන ගත u� කfණ- �ෙබනවා.  
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අ�f Nශ්නය අහ�න, ගf ම�g�මා.  

 
ග4 (ෛවදb) න7=ද ජය"ස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ)திய கலாநிதி) நளி,த ஜயதி9ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ෙමම Nශ්නෙP  (අ) (i) ෙකKටසට අදාළව ගf අමාත6�මා 

සඳහ� කළ කfණ- ගැනz මා අහ�ෙ�. ගf අමාත6�මh, 

මාතර-ෙබ2අ�ත { cය මා7ගෙP සංඥා පLධ�ය ස� ./ම 

සඳහා වැය වන ?  ?දල ෙලස ඔබ�මා සඳහ� කෙළ' oයද?  

909 910 

[ගf hමI Bcපාල ද BIවා මහතා] 

————————— 
*  �ස්තකාලෙp තබා ඇත. *  �னிைலய�தி	 ைவ�க�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 
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ග4 �මR kXපාල ද kRවා මහතා  (மா��மி�  நிம� சிறிபால த சி�வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ඇෙමcකා` ෙඩKල7 92යන 16.9z.  

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

පළ?වන අ�f Nශ්නය.  

 
ග4 (ෛවදb) න7=ද ජය"ස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ)திய கலாநிதி) நளி,த ஜயதி9ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගf කථානායක�මh, මෙ� පළ?වන අ�f Nශ්නය ෙමයz. 

ගf අමාත6�මා .Uවා, මාතර-ෙබ2අ�ත { cය මා7ගෙP සංඥා 

පLධ�ය හද�න {�ෙ�� එම { cය මා7ගය ඉF කරන 

සමාගමටමz .යා.  මාතර-ෙබ2අ�ත { cය මා7ගෙP ඉF ./  

ආර භ කෙළ' කවදාද, එය අවස� }මට hය9ත } ��ෙR 

කවදාද සහ එ_ ය .B Nමාදය- B{ ෙවලා �ෙබනවා න  අදාළ 

ìන සමාගම Nමාද ගාස්� ෙගවා �ෙබනවාද .යා මා දැන ග�න 

කැමැ�z.  

 
ග4 �මR kXපාල ද kRවා මහතා  (மா��மி�  நிம� சிறிபால த சி�வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

Nමාද ගාස්� ආFය ගැන සලකා බල�ෙ� ව6ාපෘ�ය අවස� 

�ණාට පlවz. ෙමKකද, demurragesවලට අදාළ කාරණා Fන 

අ`ව �ෙබනවා. m�lම අ`ව Nමාදයට ෙහ'�වන සාධÂය 

කfy �ෙබනවා න , ඒ .ය�ෙ�  ගං ව�ර වැh ෙදය- hසා 

ය  Nමාදය- B{ �ණා න  ඒ ෙව`ෙව� compensation 

ෙගව�න අවශ6 නැහැ. ව6ාපෘ�ය අවසානෙP @ අ	 

අhවා7යෙය� Nමාදය ෙව`ෙව� ගත u� ගාස්� අය කර 

ග�නවා.  

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙදවන අ�f Nශ්නය. 
 

ග4 (ෛවදb) න7=ද ජය"ස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ)திய கலாநிதி) நளி,த ஜயதி9ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගf කථානායක�මh, මෙ� ෙදවන අ�f Nශ්නය ෙමයz. 

{ cය මා7ග සංඥා පLධ� ඉF ./ෙ  @ අෙi { cය 

ෙදපා7තෙ ��ෙU ඉංÚෙ�fව� ද-ෂතා ෙප�වා �ෙබනවා. 

�ෙශ'ෂෙය�, නාරාෙහ'�	ට ඉF./ම- කළා.  [බාධා ./ම-]  

නාරාෙහ'�	ට ඉF කළා .යන එක තමz මා ද�ෙ�. ඔබ�මා 

.යනවා න , අෙi ඉංÚෙ�fව� එතර  ද-ෂ නැහැ .යා -  

 
ග4 �මR kXපාල ද kRවා මහතා  (மா��மி�  நிம� சிறிபால த சி�வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ද-ෂ නැහැ ෙනKෙවz. ගf ම�g�මා, ඇම� >$ෙU ඔබ�මා 

වා< �ෙණK� ඔබ�මා දැන ගÂ�, ද-ෂද, අද-ෂද; වැඩ 

කරනවාද, නැLද .යන කාරණය 	3බඳව. බ � ෙ��$කfව� 

B¬න තැ�වල ස� කර�න ෙගනැ�� {� ෙබKෙහ� උපකරණ 

පවා { cය ෙදපා7තෙ ��ෙU පI ෙව} ��ණා.  

ඒ hසා �ෙශ'ෂ ෙට�ඩ7 කැඳවා ඒවා ලබා ෙද�න B{ �ණා, 

බ � ෙ��$කfව�ෙ� Nශ්නය  සහ ආර-ෂාව සඳහා. { cය 

සාමාන6ා�කාcවරයා එ= 2	ය ඔබ�මා .යවා බැªෙවK� 

දැනග�නට > ව�, { cය ෙදපා7තෙ ��ව �ළ එම අංශය 

0යා�මක ෙනK�y බව එ�මා තමz මට වා7තා කෙළ'.  එ�මා 

.Uවා, එ�මාට ෙමම වගoම ග�න බැහැ .යලා. "අ2යා ඉ�න 

ෙකKට, ෙහRSව නැහැ වාෙ� { cය මා7ගය ඉF./ම අවසාන 
ෙවන  ෙකKට, සංඥා පLධ� හදලා ��ෙR නැ�න  එය පා�¨� 

කර�න ෙව�ෙ� නැහැ. ඒ hසා �කIප 0යාමා7ගය- ග�න" 

.යලා එ�මා .Uවා. ඒ අ`ව තමz අ	 එම කටu� කෙළ'. 

අෙන- කාරණය, ඔබ�මා� ද�නවා ඇ� අපට éල6මය 

Nශ්නය- ��y බව. ඔබ�මා ෙමම agreement එක බැªෙවK� 

ෙපෙ��,  ෙ  සඳහා professional sum එක- වශෙය� 

ඇෙමcකා එ-ස� ජනපද ෙඩKල7 92යන 40- ෙව� කරලා 

��y බව. ?ල@ අ	 ෙමම ෙකK��ා� එක {�නා න , 

ඇෙමcකා` ෙඩKල7 92යන 40- ෙගව�න ඕනෑ. න?� අ	 

negotiate කරලා ෙ ක 92යන 16.9කට අS කරලා තමz ෙ  

සැෙ7 @ලා �ෙබ�ෙ�.  

 
ග4 (ෛවදb) න7=ද ජය"ස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ)திய கலாநிதி) நளி,த ஜயதி9ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

සංඥා පLධ�යට ෙකKපමණ ?දල- ෙව� කළාද? 

 
ග4 �මR kXපාල ද kRවා මහතා  (மா��மி�  நிம� சிறிபால த சி�வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

සංඥා පLධ�යට තමz ?2� 92යන 40- ෙව� කරලා 

��ෙR. 

 

ග4 (ෛවදb) න7=ද ජය"ස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ)திய கலாநிதி) நளி,த ஜயதி9ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
දැ� ෙව� කර �ෙබන ?දල oයද? 
 

ග4 �මR kXපාල ද kRවා මහතා  (மா��மி�  நிம� சிறிபால த சி�வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

92යන 16.9z. [බාධා ./ම-] නැහැ, නැහැ. Fගටම.  

 

ග4 (ෛවදb) න7=ද ජය"ස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ)திய கலாநிதி) நளி,த ஜயதி9ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

oය-ද? 
 

ග4 �මR kXපාල ද kRවා මහතා  (மா��மி�  நிம� சிறிபால த சி�வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
.ෙල�� ට7 28-. 

 

u6ධ ශාසන අමාතbාංශය ම�= �හාරස්ථානවලට 

eදR ලබා ;ම::::    �ස්තර    ��தசாசன அைம�சி��ல� விஹாைரக��  நிதி வழ# த$: விபர�  
PROVISION OF MONEY TO TEMPLES BY MINISTRY OF 

BUDDHASASANA: DETAILS 

1815/’17 
13.    ග4 qමR රAනායක මහතා   (மா��மி� பிம� ர)நாய(க) 
  (The Hon. Bimal Rathnayake) 

�Lධශාසන අමාත6�මාෙග� ඇ¼ i රශ්නය- (1) :  (අ) (i)  �Lධශාසන අමාත6ාංශය හා ෙබ�Lධ කටu� 
ෙදපා7තෙ ��ව ම�� �හාරසථ්ානවලට ?දI 

ලබා@ෙ  0යාව2ය- පව�න බව�; 
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පා72ෙ ��ව 

 (ii) එෙස' ?දI ලබා@ෙ @ ෙත�රාග� 

�හාරසථ්ානවලට පමණ- ?දI ලබාෙදන බව�; 
එ�මා ද�ෙ�ද? (ආ)  (i)  ෙමෙලස �හාරසථ්ානවලට ?දI ලබා@ෙ  

- cයාව2ය- පව��ෙ�ද; 
 (ii)  එෙස' න , ඒ ස බ�ධෙය� පැහැF2 ./ම- 

කර�ෙ�ද; 
 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? (ඇ)  ෙනK එෙස' න , ඒ ම�ද?  �!தசாசன அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i)  �!தசாசன அைம�C ம��	 ெபௗ!த அ?வ"க* திைண�கள!தி :ல	 விஹாைர க��% நிதி வழ6%	 ெசய�பாெடா� உ*ளெதப ைத.	;  (ii)  அ1வா� நிதி வழ6%ைகயி" ெதாி3ெச)ய� ப�ட விஹாைரக��% மா!திர	 நிதி வழ6க�ப5கிறெதபைத.	;  அவ' அறிவாரா? (ஆ) (i)  இ1வா� விஹாைரக��% நிதி வழ6%	 ெசய�பாெடா� உ*ளதா எபைத.	;  (ii)  ஆெமனி", அ& ெதாட'பாக இ� சைபயி" ெதளி3ப5!&வாரா எபைத.	;  அவ' இ�சைப�% அறிவி�பாரா? (இ) இேற", ஏ? 
asked the Minister of Buddhasasana: (a) Is he aware that- 
 (i)  there is a process to provide money to the 

temples from the Ministry of  
Buddhasasana and Department of Buddhist 
Affairs; and 

 (ii)  when providing money, only selected 
temples are provided with money? (b)   Will he inform this House- 

 (i)  whether such a process of providing money 

to the temples exists; and 
 (ii)  if so, whether it will be explained? (c) If not, why? 

 
ග4 ගා�� ජය�|ම ෙපෙ�රා මහතා ("රසර සංව�ධන 
හා වන{� අමාතb3මා සහ u6ධ ශාසන අමාතb3මා) (மா��மி� காமினி ஜயவி(ரம ெபேரரா - வ6வாதார அபிவி!)தி ம��� வனசீவராசிக� அைம ச!� �)தசாசன அைம ச!�) 
(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of 
Sustainable Development and Wildlife and Minister of 
Buddhasasana) 

ගf කථානායක�මh, එම Nශ්නයට 	3�ර ෙමෙස'z. 

(අ) (i) ඍçවම �හාරසථ්ානවලට ?දI ලබා @ෙ  
0යාව2ය- නැත. 

 (ii) �Lධ ශාසන අමාත6ාංශය මm� FසO්- ෙIක  
ෙවත éල6 N�පාදන ෙයK? ෙකෙ7. FසO්- 
ෙIක  ම�� NාෙL�ය ෙIක වf� ෙවත 
�හාරසථ්ාන සංව7ධනය ෙව`ෙව� එම éල6 
N�පාදන ලබා ෙද  ̀ලැෙ§. 

(ආ) (i) ඉහත (අ) (ii)_ දැ-ෙU. 

 (ii) ඒ අ`ව, පැහැF2 ./ම- පහත 
දැ-ෙU. 

• වා7�කව රාජ6 ෙවස- උ�සවය පව�වන 
FසO්-කෙP �හාරසථ්ාන සංව7ධනය ./ම 
සඳහා වා7�ක N�පාදනව2� Bයයට 20- 
ෙව  ̀ කර  ̀ ලැෙ§. ඒ යටෙ� �හාරසථ්ාන 
100- සඳහා N�පාදන ෙව� කර  ̀ලැෙ§.  

 £fණෑගල FසO්-කෙP තමz ඊළඟ රාජ6 
ෙවස- උ�සවය පව�ව�ෙ�. 92යන 
100.� ෙමම කටu� කර�න බැහැ. මම 
පළ?දා ගf ?දI ඇම��මා හ? �ණා. මම 
එ�මාෙග� 92යන 500- ඉIªවා. අ	 
ෙකKෙහKම �ණ� £fණෑගල FසO්-කෙP 
�හාරසථ්ාන 225- ඉල-ක කරෙගන 
�ෙබනවා.   

• ආපදා ෙහ'�ෙව� හාhවන �හාරසථ්ාන 
	3සකර ./ම සඳහා වා7�ක N�පාදනව2� 
තව� Bයයට 20- ෙව� කර` ලැෙ§. 

 �හාරසථ්ාන සංව7ධනය සඳහා වා7�කව 
ෙව� වන ඉ�c N�පාදනව2� N?ඛතා ගත 
කරන �හාරසථ්ාන සඳහා ආධාර ෙව� කර` 
ලැෙ§. �Lධශාසන අමාත6ාංශය ෙවත 
�හාරසථ්ාන සංව7ධනය ./ම ෙව`ෙව� 
ලැෙබන ඉIÃ , �ෙශ'ෂ ෙ�/  ක9$ව- 
ෙවත ෙයK? කරන අතර ක9$ව �B� සකස ්
කරන ලද h7ණායක පදන  කරග� ල£y 
ලබා @ෙ  TමෙUදය මත  N?ඛතා ගත කර` 

ලැෙ§.  ඇeMම*  බල�න. 

  �ට අමතරව අමාත6ාංශය ෙවත ඉFcප� වන 
�ෙශ'ෂ ඉIÃ වල ශක6තාව සලකා බලා 
ආධාර ලබා @මද B{ ෙU. තවද, 

  rජාï9 වශෙය� ගැස� කරන ලද 
�හාරසථ්ාන සඳහා ලැෙබන ඉIÃ  
ෙව`ෙව� rජාï9 සංව7ධනය යටෙ� ෙව� 
} ඇ� N�පාදන මත ආධාර ලබා ෙද` 
ලැෙ§. 

 (ඇ)  අදාළ ෙනKෙU. 

ගf කථානායක�මh, මම �Lධ ශාසන අමාත6ා ðරය 

භාරෙගන තවම ස� �න- පමණ ෙවනවා. මම _තන ��යට 

තවම� rජා ï9   40- පමණz 2යා පFං� ෙවලා �ෙබ�ෙ�. 

අ�f{ 800- 1,000- පැරË rජා ï9 තවම 2යා පFං� ෙවලා 

නැහැ. NාෙL�ය ෙIක  කා7යාලෙP ඒ ස බ�ධෙය� 

hලධාcෙය- ඉ�නවා. ෙ  rජා ï9 ගැන  hවැරF ෙතKර�f 

යවලා නැහැ. Bc සඟ ෙබ� රç _ස ද� «� £fණෑගල 

Fස්O-කෙP හ�º£¨� �හාරයව� තවම 2යා පFං� කරලා 

නැහැ. සා2ය £මf හා ස බ��ත ගIග? ෙU �හාරයව� තවම 

913 914 

[ගf ÅමI ර�නායක මහතා] 

————————— 
* ඇeMම ඉdXපA ෙනvකරන ල;. 
  இைண�� சம��பி�க�படவி	ைல. 
   Annexe not tendered. 
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2යා පFං� කරලා නැහැ. ඒ hසා මම ෙකKමසාcස්�මාට .Uවා, 

hලධාc� යවා ලංකාව >රා �ෙබන rජා ï9වල ෙතKර�f 

මාසය- ඇ�ළත ෙසKය�න .යලා.  
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගf අමාත6�මh, දැ� අවස� කර�න.  
 

ග4 ගා�� ජය�|ම ෙපෙ�රා මහතා (மா��மி� காமினி ஜயவி(ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

ගf කථානායක�මh, මට තව �නා<යක කාලය- ලබා 

ෙද�න. ඔබ�මා� �Lධ ශාසන ඇම� ෙවලා  _ට> hසා  

ද�නවා ඇ�, ලංකාව >රා �ෙබන �හාරස්ථාන "A", "B", "C", 

"D" .යලා ව7ග කරනවා. "A", "B" .යලා .ය�ෙ� ඉතා 

ධනව� ආ7ºක ශ-�ය- �ෙබන �හාරස්ථාන. "C", "D" .යලා 

.ය�ෙ� ඉතාම� ෙනKFuy �හාරස්ථාන. මම වUhයාවට mයා; 

ම�නාරමට mයා; පළ? දා ම_යංගනයට� mයා. ගf 

කථානායක�මh, "C", "D" .යලා න  කර �ෙබ�ෙ� දාන 

ෙUල- ලැෙබ�ෙ� නැ� ඉතාම ෙනKFuy පළා�වල �ෙබන 

�හාරස්ථාන.  uLධය hසා �නාශ �y  �හාරස්ථාන �ෙබනවා. ඒ 

hසා 9� ඉFcයට එම කටu� ./ම සඳහා මම ?දI 

ඇම��මාෙග� f	යI 92යන 500- ඉIªවා. මට ඉස්සර 

ලැ�ෙR f	යI 92යන 100z. අSම තර9� f	යI 92යන 

300ක ?දල-ව� ලැෙ§� .යලා මම _තනවා. "C", "D" ෙලස 

න  කර ඇ� �හාරස්ථාන Fuy ./ෙ  වැඩ 	3ෙවළ 0යා�මක 

./ම �3� එම කටu� සඳහා N?ඛ�වය ලබා ෙදනවා.  

      
ග4 qමR රAනායක මහතා (மா��மி� பிம� ர)நாய(க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගf කථානායක�මh, මෙ� පළ?ෙවh අ�f Nශ්නය 

ෙමයz. ගf ඇම��මh, ඔබ�මා �Lධ ශාසන අමාත6ාංශෙP 

වගoම භාර ෙගන තවම ඉතා ෙක¬ කාලයz ගත } �ෙබ�ෙ�.  

මම ඔබ�මාෙග� පළ?ෙව�ම ඉIලා B¬�ෙ�  "A", "B", "C", 

"D"  ෙලස ව7óකරණය කරන ලද වා7තාව > ව� න  ෙමම 

පා72ෙ ��වට ලබා ෙද�න .යලාz. 

ගf අමාත6�මh,ෙමම අමාත6ාංශෙP £මන ව7óකරණය� 

�ෙබනවා �ව� අ	 ද.න එක ෙදය- �ෙබනවා.  ලංකාෙU 

ඉස්ෙක�ල වාෙ� තමz.   ෙලK£ ඉස්ෙක�ල ෙලK£ ෙවලා, ෙලK£ 

ෙවලා �ෙබනෙකKට; ෙපK< ඉස්ෙක�ල ෙපK< ෙවලා,ෙපK< ෙවලා 

වැ_ලා යන එක ෙ� ෙව�ෙ�. ප�සIවල ත��වය� ඒකz; 

ෙවන� ආග9ක ස්ථානවල ත��වය� ඒකz.  

ඒ hසා ඔබ�මා ළඟ ෙතKර�f �ෙබනවා න  මම දැනග�න 

කැමැ�z,- [බාධා ./ම-] 
 

ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

සමහර ෙLශපාලන ප-ෂ වාෙගz වැ_ලා ය�ෙ�. 
 

ග4 qමR රAනායක මහතා (மா��மி� பிம� ர)நாய(க) 
 (The Hon. Bimal Rathnayake) 

ඒ ��යට _ත�න ඔබ�මා කැමැ� ඇ�.  
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගf ම�g�මා අ�f Nශ්නය අහ�න. 

ග4 qමR රAනායක මහතා (மா��மி� பிம� ர)நாய(க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගf ඇම��මh, මෙ� පළ?වැh අ�f Nශ්නය ෙමයz.  

පl mය ව7ෂය �ළ@ "C", "D" .යන ව7óකරණයට අය� 

ප�සI ෙකKපමණ Nමාණයකට, ෙකKපමණ ?දල- ෙව� කරලා 

�ෙබනවා ද .යලා වා7තාව- ඉFcප� කර�න ඔබ�මාට 

> ව� ද? 

 
ග4 ගා�� ජය�|ම ෙපෙ�රා මහතා (மா��மி� காமினி ஜயவி(ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

ගf ම�g�මh, ඔබ�මා අහ> Nශ්නයට 	3�ර දැ� මා ළඟ 

නැහැ. ඒ Bයª ෙLවI 	3බඳව 	3�f මා අමාත6ාංශෙය� ලබා 

ගත u�z. "C", "D" .යන ප�සIවලට අ®තෙP@ ලැ�y ?දල 

ෙබKෙහKම මF .යලා මම _තනවා. ඒ hසා ෙ  ෙ�/  ක9$ව 

කරන 0යාකාරක  මම ස r7ණෙය�ම ෙවනස් කරනවා. මම 

අද උෙL� ඒ ස බ�ධෙය� කථා කරලාz ආෙU. ?2�ම අ	 

"C", "D" .යන ෙනKFuy ප�සIවල �ස්තර අරග�න ඕනෑ. 

ෙ  ස බ�ධෙය� කටu� කරන hලධාc� NාෙL�ය ෙIක  

කා7යාලවල ඉ�නවා. ඔ�� ෙ  ෙතKර�f hවැ|Fව එවලා 

නැහැ. ඉFcෙP@ ඒ Bයª ෙතKර�f අරෙගන ඉ�පlව අ	 0යා 

කර�න . [බාධා ./ම-] අෙi ගf එස්.එ . මc-කා7 

ම�g�මා ෙමKක-ද .ය�ෙ�? 

 
ග4 එස්.එ:. මX�කා� මහතා (மா��மி� எ9.எ�. மாி(கா�) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගf ඇම��මh, මම .UෙU එෙහම ෙ�/  ක9$ව- නැහැ 

.යලාz. ෙමKකද, මම� ඔබ�මා .යන ෙ�/  කාරක සභාෙU 

ඉ�නවා. "C", "D" ඝනෙP ප�සI ඔ-ෙක�ම �ෙබ�ෙ� 

මහරගම. ෙවන ෙකKෙහ'ව� එෙහම ප�සI නැහැ. 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගf එස්.එ . මc-කා7 ම�g�මා වා< ෙව�න. ෙහKඳz, 

ෙදවැh අ�f Nශ්නය ගf (ෛවද6) න2�ද ජය�ස්ස ම�g�මා 

අහ�න. 

 
ග4 (ෛවදb) න7=ද ජය"ස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ)திய கலாநிதி) நளி,த ஜயதி9ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගf ඇම��මh, �Lධ ධ7මය පදන  ෙවලා �ෙබ�ෙ� 

සමානා�මතාව සහ සාධාරණය මත බව �Lධ ශාසන ඇම��මා 

��යට ඔබ�මා ද�නවා. ප�සI ෙකKතැන ��ණ� එකz. අෙi 

ෙ  ප�සIවල ඉ�ෙ� Bය , අමර>ර, රාමඤ්ඤ hකාය�වල 

මහණ ෙව¨ච හා?{fව�. ඒ Bයª හා?fව� ෙLශනා කර�ෙ� 

ෙග�තම �{රජාණ� වහ�ෙස' ෙLශනා කළ ධ7මයz. ඒ hසා 

�Lධ ශාසන අමාත6ාංශෙය� N�පාදන ෙව� කරන ෙකKට, 

ෙබදන ෙකKට සාධාරණව Bයª ප�සIවලට ෙබෙද�න ඕනෑ. 

එෙහම නැ�ව, අෙන- අමාත6ාංශ වාෙ� ඇම��මා ඉ�න 

Fස්O-කයට �තර- N�පාදන ෙව� කරෙගන හcය�ෙ� නැහැ 

ෙ�. අෙi ප�සIවල හා?{fෙවK� බණ මSව- හදා ග�න, 

ධ7ම ශාලාව- හදා ග�න Bෙම�� ෙකK�ටය- ඉIලා ග�න 

දායකයා ළඟට යනවා. ඒ hසා මම අහ�න කැමැ�z, �Lධ 

ශාසන අමාත6ාංශෙP ?දI N�පාදන ෙව� කරන ෙකKට ඔබ�මා 

�{� වහ�ෙස'ෙ� N�ප��යට අ`ව සාධාරණව ෙ  ?දI 

ෙබදනවා ද .යලා.  
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පා72ෙ ��ව 

ග4 ගා�� ජය�|ම ෙපෙ�රා මහතා (மா��மி� காமினி ஜயவி(ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

ගf ම�g�මා, මෙ� hකාය �Lධාගමz. මට ෙවන� 

hකාය- නැහැ. "A", "B" .යන ප�සIවලට මම mයාම ඒ 

හා?{fව�ට මම ෙක3�ම .Uවා, ඒ ප�සIවලට �ශාල 

ආ7ºක ආධාර ලැෙබනවා .යලා. අස්mcෙP මහා නායක 

හා?{fෙව� යාපනයට වැඩම කරලා ÅෙෂKi උ�වහ�ෙස'ලාව 

බැහැ දැකලා ආවා.     

ඒ ෙවලාෙU උ�වහ�ෙස' මට .යනවා, සමහර 

�හාරස්ථානවල වැB.3ය- නැහැ .යලා. එෙහම න  අ	 ඒවාට 

සලක�න ඕනෑ. �Lධ ධ7මය �ළ �ෙබන hකාය මට වැඩ- 

නැහැ. බල�න, අමාf පෑ�Iල- ආවා. ගf කථානායක�මh,  

f	යI 5,000ක �ය3 සලාකය- අ	 ෙදනවා. ඒක අ	 

�හාරස්ථානවලට� ෙදනවා.  f	යI 5,000ක �ය3 සලාකය 

�ය3 කලාපෙP ඇ� ෙනKFuy Bයª ප�සIවලට ෙද�න අ	 

බලාෙපKෙරK�� ෙවනවා. ඒක කැÅන� මRඩලෙP@ අ`මත 

�ණා.  

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

එතෙකKට සමානා�මතාව හc ෙ�ද? 

 

ග4 qමR රAනායක මහතා (மா��மி� பிம� ர)நாய(க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අර, ෙහKf�ට සI2 {�නා ෙ�, 	Rඩපාෙ� වැඩලා. 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගf ම�g�මා ඒක අවශ6 නැහැ. ෙ  Nශ්නයට එය අදාළ 

ව�ෙ� නැහැ.[බාධා ./ම-] 

Nශ්න අංක 14 - 1865/'17 -(1), ගf එස්.එ . මc-කා7 

මහතා. 

 
ග4 එස්.එ:. මX�කා� මහතා (மா��மி� எ9.எ�. மாி(கா�) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගf කථානායක�මh, මම එම Nශ්නය අහනවා.[බාධා 

./ම-] 

 
ග4 ෆhස� eස්තාපා මහතා  
(மா��மி� ைபச� %9தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ගf කථානායක�මh, මම එම Nශ්නයට 	3�ර @ම සඳහා 

ස� ෙදකක කාලය- ඉIලා B¬නවා. 
 

,ශ්නය ම3 dනක; ඉdXපA PQමට �ෙය�ග කරන ල;. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Nශ්න අංක15 - 1869/'17(1), ගf නාමI රාජප-ෂ මහතා - 
[සභා ග7භය �ළ නැත.] 
 

ෙදවන වටය.  

�ස්තවා; `යා �සා �නාශ � රාජb ආයතන    : : : : 

�Aතලම dස්x�කය    பய�கரவாத நடவ�ைககளா� அழி��ற அரச நி�வன�க�: ��தள� மாவ�ட�    
GOVERNMENT INSTITUTIONS DESTROYED BY TERRORIST 

ACTS:  PUTTALAM DISTRICT  

1217/’16 
2.   ග4 ෙශහා=  ෙස̂මkංහ මහතා (ග4 ආ�.එ:. ප6ම 

උදයශා=ත mණෙස̂කර මහතා ෙව9වට)    (மா��மி� ெசஹா� ேசமசி0க - மா��மி�  ஆ�. எ�. ப)ம உதயசா,த �ணேசகர சா�பாக) 
(The Hon. Shehan Semasinghe on behalf of the Hon. R.M. 
Padma Udhayashantha Gunasekera) 

ස්වෙLශ කටu� අමාත6�මාෙග� ඇ¼ Nශ්නය -(1):  (අ) (i) >�තලම Fස�් c-කෙP 	_ටා ඇ� රාජ6 
ආයතන සංඛ6ාව ෙකKපමණද; 

 (ii) එI. ¡. ¡. ඊ. �සත්වා@� �B� ව7ෂ 
1983� පlව �නාශ කරන ලද රාජ6 ආයතන 

සංඛ6ාව ෙකKපමණද;  (iii) �නාශ = එම ෙLපළ 	3බඳව රජෙP 	3ග� 

ත-ෙස'fව- කර �ෙ§ද;  (iv) එෙස' න , එම ෙLපළවල ස r7ණ ව¬නාකම 
ෙකKපමණද;  (v) �නාශ කරන ලද එ- එ- ෙLපළවලට අදාළව 

වග.ව u� �සත්වා@�ට �fLධව Â�මය 

	යවර ෙගන �ෙ§ද;  (vi) එෙස' න , එම 	යවර කවෙ7ද;  (vii) ඉහත (i) - (vi) ද-වා �මසා ඇ� ෙතKර�f 
ස බ�ධෙය� r7ණ වා7තාව- ඉFcප� 

කර�ෙ�ද; 
 ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? (ආ) ෙනK එෙස' න , ඒ ම�ද?  உ*நா�ட?வ"க* அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i) �!தள	 மாவ�ட!தி" அைம/&*ள அரச நி�வன6களி எ-ணி�ைக யாெத பைத.	;  (ii) எ".ாீ.ாீ.ஈ. பய6கரவாதிகளா" 1983 ஆ	 ஆ-5�% பின' அழி�க�ப�5*ள அரச நி�வன6களி எ-ணி�ைக யாெத பைத.	,  (iii) அழிவைட/&*ள ேம�ப9 ெசா!&க* ப�றி அரசா6க!தினா" ஏ��� ெகா*ள�G9ய மதி�>ெடா� ெச)ய�ப�5*ளதா எபைத.	;  (iv)  ஆெமனி",  அ�ெசா!&�களி ெமா!த ெப�மதி யாெதபைத.	;  (v) அழி�க�ப�5*ள ஒ1ெவா2 ெசா!& ெதாட'பாக3	 ெபா����Gற ேவ-9ய பய6கரவாதிக��% எதிராக ச�ட நடவ9�ைகக* ேம�ெகா*ள�ப�5*ளதா எபைத.	;  (vi) ஆெமனி",அ/த நடவ9�ைகக* யாைவெய பைத.	; 
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2017 ඔ-ෙත�බ7  09   (vii) ேம�ப9 (i) - (vi) வைர விசாாி�க�ப�5*ள தகவ"க* ெதாட'பான ;Hைமயான அறி�ைகெயாைற சம'�பி�பாரா எபைத.	;  அவ' இ�சைப�% அறிவி�பாரா? (ஆ) இேற", ஏ? 
   

asked the Minister of Home Affairs: (a)  Will he inform this House - 
 (i)  the number of Government institutions in 

the Puttalam District; 
 (ii)  the number of Government institutions that 

were destroyed by the LTTE terrorists after 
1983; 

 (iii)  whether a Government approved valuation  
has been done on the destroyed property; 

 (iv) if so, the total value of the said property; 
 (v)  whether legal action has been taken against 

the terrorists who were responsible for the 
said destruction; 

 (vi)  if so, what those steps are; and 
 (vii)  whether a comprehensive report with 

regard to the facts that have been 
questioned  in above (i) to (vi) will be 
submitted? (b) If not, why? 

 

ග4 වsර අෙ�ව�ධන මහතා (ස්වෙ6ශ කටg3 
අමාතb3මා) 
(மா��மி�  வஜிர அேபவ�தன - உ�நா1ட6வ�க� அைம ச�) 
(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 

ගf කථානායක�මh, මා එම Nශ්නයට 	3�ර සභාගත* 
කරනවා. 
 

* සභාෙ:සය මත තබන ලද 123ර: 
* சபா�ட�தி	 ைவ�க�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) 837.. ඇ?y  අංක 01* _ ද-වා ඇත. 

 (ii) ව7ෂ 1983� පlව �සත්වා@� �B� >�තල  
FසO්-කෙP �නාශ කරන ලද, රාජ6 ආයතන 	3බඳව 
වා7තා } ෙනKමැත. 

  ඊට අදාළ 2	ය ඇ?y  අංක 02* ෙලස  ඉFcප� කර9 

 (iii),  (iv), (v), (vi) �සත්වා@ 0යා 	3බඳ වා7තා } ෙනKමැ� 
බැ�� ඊට අදාළව ෙවන� 	යවර ෙගන ෙනKමැත. 

 (vii) ඔU. ඇ?y  අංක 01 සහ 02 ම�� ඉFcප� කර ඇත. 

(ආ) අදාළ ෙනKෙU.  
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Nශ්න අංක 9 - 1751/'17(1), ගf ලo ජයව7ධන මහතා. 

ග4 ල� ජයව�ධන මහතා 
(மா��மி� ல(கி ஜயவ�தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 

ගf කථානායක�මh, මා එම Nශ්නය අහනවා.  
 

ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  
 (மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
 (The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�මh, රාජ6 පcපාලන හා කළමනාකරණ 

අමාත6�මා ෙව`ෙව� මා එම Nශ්නයට 	3�ර @ම සඳහා 

ස�යක කාලය- ඉIලා B¬නවා. 
 

,ශ්නය ම3 dනක; ඉdXපA PQමට �ෙය�ග කරන ල;. வினாைவ ம�ெறா� தினதி� சம��பி�க� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Question ordered to stand down. 

 

 Zලbඅපරාධ �ම�ශන ෙකv�ඨාසය: කා�ය 
ම�ඩලය நிதி  �றவிய� �லனா"�# பிாி�: பதவியணி 

FINANCIAL CRIME INVESTIGATION DIVISION:STAFF  

     1869/’17 
15. ග4 ෙශහා= ෙස̂මkංහ මහතා (ග4 නාමR රාජප�ෂ 
මහතා ෙව9වට) (மா��மி� ெசஹா� ேசமசி0க - மா��மி� நாம� ராஜபE  சா�பாக) 
(The Hon. Shehan Semasinghe on behalf of the Hon. Namal 
Rajapaksa) 

Â�ය හා සාමය සහ ද-�ණ සංව7ධන අමාත6�මාෙග� ඇ¼ 

Nශ්නය- (1):  (අ)   (i) 2015.02.26 Fන ආර භ කරන ලද éල6 අපරාධ 
�ම7ශන ෙකK�ඨාසෙය_ (F.C.I.D) ෙස'වෙP 
hu� ?  කා7ය මRඩලය ෙකKපමණද; 

 (ii) එ_ මාRඩ2ක ෙ&'Ëයට අදාළ තන�f 

කවෙ7ද;  (iii) එම තන�f සඳහා ප�කර ඇ� hලධාc�ෙ� 

නම, 2	නය, @මනා සහ අමතරව ෙගවන ලද 
�ෙශ'ෂ @මනා ඇ�ළ� ?  වැ$ප  ෙව� ෙව� 
වශෙය� ඇ�ළ� ෙIඛනය- ඉFcප� 

කර�ෙ�ද; 
  ය�න එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? (ආ)  (i) 2015.02.26 Fන Bට ෙ  ද-වා ප/-ෂණ කටu� 

සඳහා �ෙLශ සංචාරවලට සහභාm කරවන ලද ?  

hලධාc� සංඛ6ාව, ඔ�� සංචාරය කරන ලද 
�ෙLශ රටවI සංඛ6ාව, �ෙLශ රටවI සහ එම 
සංචාර සඳහා වැය කරන ලද ?  ?දල 

ෙකKපමණද; 
 (ii) ඒ සඳහා සහභාm = hලධාc�ෙ� නම, 2	නය, 

සංචාරය කළ �ෙLශ රට සහ එම සංචාර සඳහා 
වැය කරන ලද ?දල ෙව� ෙව� වශෙය� 

ඇ�ළ� ෙIඛනය- ඉFcප� කර�ෙ�ද; 
 ය�න� එ�මා ෙමම සභාවට ද�ව�ෙ�ද? (ඇ) ෙනK එෙස' න , ඒ ම�ද?  ச�ட;	 ஒH6%	 ம��	 ெத�% அபிவி2!தி அைம�சைர� ேக�ட வினா: (அ) (i)  2015.02.26 ஆ	 திகதி ஆர	பி�க�ப�ட நிதி� %�றவிய" �லனா)3� பிாிவி" (F.C.I.D) ேசைவயி" ஈ5ப�5*ள ெமா!த பதவியணி யாெதபைத.	; 
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————————— 
*  �ස්තකාලෙp තබා ඇත. *  �னிைலய�தி	 ைவ�க�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 



පා72ෙ ��ව  (ii) அதி?*ள பதவிநிைல தர!தி�கான பதவிக* யாைவெயபைத.	;  (iii) அ�பதவிக��% நியமி�க�ப�5*ள உ!திேயாக!த'களி ெபய'க*, ;கவாிக*, ெகா5�பன3க* ம��	 ேமலதிகமாக ெச?!த�ப5	 விேசட ெகா5�பன3க* உ*ளி�ட ெமா!த ச	பள!ைத தனி!தனியாக� ெகா-ட ஆவணெமாைற சம'�பி�பாரா எபைத.	;  அவ' இ�சைப�% அறிவி�பாரா? (ஆ) (i) 2015.02.26 ஆ	 திகதி ெதாட�க	 இ�ைறவைர விசாரைண நடவ9�ைகக��காக ெவளிநா�5 விஜய6களி" ப6ேக�க� ெச)ய�ப�ட ெமா!த உ!திேயாக!த'களி எ-ணி�ைக, அவ'க* விஜய6கைள ேம�ெகா-ட ெவளிநா5களி எ-ணி�ைக,  ெவளிநா5க* ம��	 அ1விஜய6க��காக ெசலவிட�ப�ட ெமா!த� பண! ெதாைக எ1வளெவபைத.	;  (ii) அத�காக ப6ேக�ற உ!திேயாக!த'களி ெபய'க*,  ;கவாி,  விஜய	 ேம�ெகா*ள�ப�ட ெவளிநா5 ம��	 ேம�ப9 விஜய6க��காக ெசலவிட�ப�ட பண!ெதாைக தனி!தனியாக உ*ளட6கிய ஆவணெமாைற சம'�பி�பாரா எபைத.	;  அவ' இ�சைப�% அறிவி�பாரா? (இ) இேற", ஏ? 
 

asked Minister of Law and Order and Southern 

Development: (a) Will he inform this House - 
 (i) the total number of staff serving at the 

Financial Crime Investigation Division (FCID) set up on 26.02.2015; 
 (ii)  the positions there that are relevant to the 

staff grade; 
 (iii)  whether a document containing the names 

and addresses of the officers appointed to 
those posts and the total salary paid to each 
including the allowances and special 
allowances paid in addition separately will 
be submitted? 

(b)  Will he also inform this House - 
 (i)  the total number of officers who were sent 

on foreign tours for investigations from 
26.02.2015 up to now, the number of 
countries they have visited, the names of the 
countries and the amount spent on those 
visits; and 

 (ii)  whether a document containing the names 
and addresses of the officers who 
participated in foreign visits for that, the 
countries visited and the amount spent on 
those visits separately will be submitted? (c)  If not, why? 

ග4 ගය=ත ක4ණා"ලක මහතා  
(மா��மி� கய,த  க!ணாதில(க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ගf කථානායක�මh, Â�ය හා සාමය සහ ද-�ණ 

සංව7ධන අමාත6�මා ෙව`ෙව� මා එම Nශ්නයට 	3�ර 

සභාගත* කරනවා. 
 
* සභාෙ:සය මත තබන ලද 123ර: 
* சபா�ட�தி	 ைவ�க�ப�ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) 	3�f ලබාFය ෙනKහැක. 

 (ii) 	3�f ලබාFය ෙනKහැක. 

 (iii) 	3�f ලබාFය ෙනKහැක. 

(ආ) (i) 	3�f ලබාFය ෙනKහැක. 

 (ii) 	3�f ලබාFය ෙනKහැක. 

(ඈ) 	3�f ලබාFය ෙනKහැක. 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ස්ථාවර hෙය�ග 23(2) යටෙ� ෙප�Lග2කව දැ`  @ෙම� 

ඇ¼ Nශ්නය. ගf Fෙ�ෂ් Gණව7ධන මැ��මා. 

 
ෙප56ග7කව  දැ9: ;ෙම= ඇ? ,ශ්නය 

தனி அறிவி�த	 
ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
ඉ=ධන �ල වැ� �ය හැP බවට පළ � �වA පA 

වා�තා எாிெபா'� விைல அதிகாி#�( சா�திய� ப�றிய ப�திாிைக( ெச"தி 
NEWS REPORTS ON POSIBLE PRICE INCRESE IN FUEL 

 
ග4 dෙ=ෂ් mණව�ධන මහතා 
(மா��மி�  திேனF �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගf කථානායක�මh, ස්ථාවර hෙය�ග 23(2) යටෙ� මා 

ඛhජ ෙතI ස ප� සංව7ධන අමාත6 ගf අ7çන රණ�ංග 

මහතාෙග� 	3�f බලාෙපKෙරK��ෙව� නඟන Nශ්නය 

ෙමයz. 

ඉ�ධන 9ල වැ< ./ම ගැන ගf ඛhජ ෙතI ස ප� 

සංව7ධන ඇම��මා කරන ලද Nකාශය- ඔ-ෙත�බ7 01 වන 

Fන >ව� ප�වල පළ} ඇත. එබැ��, 

1. ඛhජ ෙතI 9ල, ගෑස ්9ල, සI 9ල, ෙපøI 9ල ගණ� 
වැ< ./මට ආRSව ®රණයෙකKට �ෙ§ ද? 

 ගf ඇම��මh, මට ෙ  කාරණය අස�නට BLධ 
ෙව�ෙ� ෙ  hසz. 2017 ඔ-ෙත�බර 1 ෙවhදා, ''ද 
ස�ෙÛ ටz ස'්' >ව� පෙ�, "Petrol prices to go up; 
CPC says will follow LIOC" Bරස ්තලය යටෙ� ෙමෙස' 
සඳහ� වනවා: 

I quote:  

"He said that LIOC did not require government permission to 
increase prices. LIOC Managing Director Shyam Bohara said 
discussions were under way to decide on the date to implement 
the price increase.”It will all depend on the international 
prices,” he said. He said that the LIOC was at present losing Rs 
17 from a litre of petrol and Rs 14 from a litre of diesel." 
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[ගf ෙශහා� ෙස'මBංහ මහතා] 
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ෙ  අ`ව ඛhජ ෙතI 9ල වැ< ./මට ආRSව 

®රණයෙකKට �ෙ§ද .යන කfණ අ	 පැහැF2 කර ග�න 

කැමැ�z.  සමාගමකට ->Lග2ක සමාගම ෙහ� රජෙP සමාගම- 

එෙහම බලය-  @ලා �ෙබනවාද?  

2. ෙමම ෙතI 9ල වැ< ./ෙම�, ලංකා �{2බල 
මRඩලයට බලපා, එ_ 	cවැය වැ< }මට �S ෙදනවාද? ඒ 
අ`ව �{2Åල වැ< ./මට hය9තz .යන එකට 
අව®7ණ ෙවනවා.  

3. ජාත6�තර éල6 අර?දෙI ෙකK�ෙLB අ`ව, ඛhජ 
ෙතI 9ල වැ< ./ෙ  9ල ¼�ය- 0යා�මක ./මට 
®රණය කර �ෙ§ද? ඒ .ය�ෙ� 9ල වැ< ෙවනෙකKට, 
9ල වැ< කරන 9ල ¼�ය- ෙය�ජනා කර �ෙබන බව 
IMF එක Nකාශ කර �ෙබනවා. ෙමය සත6ද? එෙම�ම 
ලංකා ඛhජ Â�ගත ෙතI සංසථ්ාව  ෙප�LගÃකරණය 
./මට ®රණය කර �ෙ§ද? ඇමැ��මා  න  එෙහම 
ෙදයකට ෙලෙහBෙය� ඉඩ ෙද�ෙ� නැහැ. න?� 
ඔබ�මාට hෙය�ග එ�ෙ� IMF එෙක�.  IMF එෙක� 
ආRSවට එෙහම hෙය�ගය- @ලා �ෙබනවාද? 

 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අ	 ගf ඇමැ��මාට 	3�f ෙද�න අවස්ථාව- ෙද?.  
 

ග4 අ��න රණ3ංග මහතා (ඛ�ජ ෙතR ස:පA 
සංව�ධන අමාතb3මා) (மா��மி� அ�ஜுன ரண*0க - ெப�ேறா?ய வள0க� அபிவி!)தி அைம ச�) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Petroleum 
Resources Development) 

ගf කථානායක�මh, Fෙ�ෂ් Gණව7ධන මැ��මා ඉFcප� 
කළ Nශ්නවලට මම 	3�f සපය�න lදාන . අද ෙවනක  
ඛhජ ෙතI h®ගත සංස්ථාව 9ල වැ< ./මට ®රණය කරලා 
නැහැ. ඔබ�මා .Uවා වාෙ� ඉ�Fයා` ඔzI සමාගමට  9ල වැ< 
කර�න අz�වාBකම- �ෙබනවා .යලා .යනවා. ඒ ගැන අ	 
සමඟ� සාක¨ඡා කළා. ඒ වාෙ�ම ?දI අමාත6ාංශය සමඟ� 
සාක¨ඡා කළා. එ_@ අ	 දැ`ව� කළා ෙතI 9ල වැ< ./ම ෙ  
ෙUලාෙU කළ u� ෙදය- ෙනKෙවz .යලා. අද වන �ට රජය- 
��යට අ	 ෙතI 9ල වැ< ./මට  .Bම ®රණය- අර ෙගන 
නැහැ.  

ෙල�ක ෙවෙළඳ ෙපKෙළ' ෙතI 9ල Tමෙය� වැ< ෙව9� 
පව�න hසා 9ල ¼�ය- සකස ්කර ගැÂමට අ�f{ ._පය- 
�ස්ෙස' සාක¨ඡා කර9� යනවා. �ෙශ'ෂෙය�ම,   f	යI 150කට 
�£y  ඔ-ෙ�� 92 ෙපøI Ãටරය f	යI 117 ද-වා 2015 
ජනවාc 22වැh Fන අ	 අS කළා. එය f	යI 33ක අS ./ම-.  

f	යI 158ට පැවැ� ෙපøI  95 ඔ-ෙ�� Ãටරයක 9ල 
f	යI 128 ද-වා අ	 අS කළා. එය f	යI 30ක අS ./ම-. 
f	යI 111ට පැවැ� Lanka Auto Diesel Ãටරයක 9ල f	යI 
95 ද-වා අ	 අS කළා. එය f	යI 16ක අS ./ම-. f	යI 
133ට පැවැ� Super Diesel Ãටරයක 9ල f	යI 110 ද-වා අ	 
අS කළා. එය f	යI 23ක අS ./ම-. ඒ වාෙ�ම f	යI 81ට 
පැවැ� ලා > ෙතI -kerosene oil- Ãටරයක 9ල f	යI 44 
ද-වා අ	 අS කළා. එය f	යI 37ක අS ./ම-. �ෙශ'ෂෙය�ම 
මහ ජනතාවට සහන {� hසා ලංකා ඛhජ  ෙතI Â�ගත 
සංස්ථාවට = පාSව ස බ�ධෙය� මම ඉFc අය වැය �වාදෙP@ 
ඔබ�ම�ලා දැ`ව� කරනවා. 

ගf Fෙ�ෂ් Gණව7ධන ම�g�මh, ඔබ�මා අහ> ෙදෙවh 
Nශ්නයට 	3�ර ව�ෙ�, ලංකා �{2බල මRඩලයට ෙ  හරහා 
.Bම ෙදය- ෙව�ෙ� නැහැz .යන එකz. 

ඔබ�මා අහ> ��ෙවh Nශ්නයට 	3�ර ෙමයz. ජාත6�තර 
éල6 අර?දෙI ෙකK�ෙLB ගැන මා න  ද�ෙ� නැහැ. න?�, 

ෙල�ක ෙවෙළඳ ෙපKෙළ' ෙතI 9ල ඉහළ පහළ යෑම hසා තමz 
ෙ  රටට ෙතI ¼�ය- අවශ6 ව�ෙ�. ෙ  රටට ෙතI ¼�ය- 
අවශ6 බව .ය�ෙ� මා ෙනKෙවz. පl mය අ�f{ oපය- 
�ස්ෙස' ඒ ස බ�ධෙය� සාක¨ඡා කර9� යනවා.  

ලංකා ඛhජ  ෙතI Â�ගත සංස්ථාව ෙප�LගÃකරණය 
./මට අද වන ෙත- අප ඇ�  ආRSව ®රණ අරෙගන නැහැ. 
ඒ වාෙ�ම .ය�න ඕනෑ, ලංකා ඛhජ ෙතI Â�ගත සංස්ථාව 
.ය�ෙ� අප ආ7ºකෙP සංව7ධනයට දායක වන ආයතනය-ය 
.යන එක. ඒ _�දා ජා�ක බලශ-� ස්ථාවර�වය lර-�ත 
./ම සඳහා අත6වශ6  ආයතනය- වන ලංකා ඛhජ ෙතI 
Â�ගත සංස්ථාව ශ-�ම� ./ම මට පමණ- ෙනKෙවz; ෙ  
ආRSවට පමණ- ෙනKෙවz; රට- හැ¬යට අප Bයª ෙදනාටම 
�ෙබන වග oම-. මම ඒ ස්ථාවරෙP ඉ�නවාය .යන එක�  මා 
ෙ  අවස්ථාෙU@ .යනවා. 
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහKඳz, ෙබKෙහKම ස්��z.  

පැහැF2 ./ම-, ගf Fෙ�ෂ් Gණව7ධන මහතා. 
 

ග4 dෙ=ෂ් mණව�ධන මහතා 
(மா��மி�  திேனF �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගf කථානායක�මh, ගf ඇම��මh, පl mය කාලයට 

වඩා -ඒ .ය�ෙ� අෙi රජය පැවැ� කාලයට වඩා- පl mය 

අ�f{ �ෙ� ඇෙමcකා` ෙඩKල7 Å2යන 4.5කට වැ< 

Nමාණය- ෙ  ආRSවට ඉ�c �ණා. ඒ, ෙල�ක ෙවෙළඳ ෙපKෙළ' 

ඛhජ ෙතI 9ල පහළ බැ�ම hසාz. ගf ඇම��මh, ෙ  ?දලට 

B{ �ෙR ෙමKක-ද .යලා ඔබ�මාට පැහැF2 කර�න > ව�ද? 
 

ග4 අ��න රණ3ංග මහතා  (மா��மி� அ�ஜுன ரண*0க) 
(The Hon. Arjuna Ranatunga) 

මම පlව ඒ ගැන @7ඝව පැහැF2 කර�න , ගf ම�g�මh. 

දැනට මට  .ය�න �ෙබ�ෙ� 2015 ජනවාc 15ෙවhදා අ	 

ආRSව- හැ{වාට පස්ෙස' ජනවාc 17ෙවh දා ෙතI 9ල අS 

කළාය .යන එකz. ඒ හරහා ආයතනය- හැ¬යට ලබා �ෙබන 

පාSව ෙකKපමණද .යන එක ස බ�ධෙය� මා ඉFcෙP@ 

ඔබ�ම�ලා දැ`ව� කර�න . ඒ අS = ?දල අ	 මහ 

ජනතාවෙ� යහපත සඳහා තමz ෙයKදවා �ෙබ�ෙ�. මම ඒ 

ගණ� ¬ක ස බ�ධෙය� ඔබ�ම�ලා දැ`ව� කර�න . 
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහKඳz, ෙබKෙහKම ස්��z. 

Nධාන කටu� ආර භෙP@ පන� ෙක$ ප� 	3ගැ�}ම. 
වැඩ බලන ?දI ඇම� ගf ඉරා� �Tමර�න මැ��මා �B� 
�ස7ජන පන� ෙක$ පත ඉFcප� ./ම. 
 

පනA ෙකB:පA 12ගැ=jම 
சம��பி�க�ப�ட ச�ட
ல�க� 

BILLS PRESENTED 
 

�ස�ජන පනA ෙකB:පත, 2018 ஒ*கீ�,( ச�ட-ல�,  2018 
APPROPRIATION BILL, 2018 

 
" 2018 ?දI ව7ෂෙP ෙස'වා �යද  සඳහා ���ධාන සැල�ම සඳහා ද; ඒ 

ෙස'වා කා7යය සඳහා A ලංකාව �ළ   ෙහ� ඉ� බැහැර  ෙහ� ණය ලබා 

ගැÂමට බලය @ම සඳහා ද; ඒ ?දI ව7ෂය �ළ ආRSෙU ඇතැ   

923 924 



පා72ෙ ��ව 

කටu� ෙව`ෙව� éල6 N�පාදන සැපèම සඳහා ද; එම කටu� 

ෙව`ෙව�  ඒ ?දI ව7ෂය �ළ �යද  සඳහා  අවශ6 වන ?දI ඒකාබLධ 

අර?ද2� ෙහ� ආRSෙU ෙහ� ආRSවට l{ස්ස- කළ හැ. ෙවන� ය  

අර?දල.� ෙහ� ?දIව2� ෙහ�  අ��කාර  වශෙය�  ෙග}මට ඉඩ  

සැල�ම  සඳහා ද;  ඒකාබLධ අර?දලට  ඒ ?දI ආපl ෙග}මට ���ධාන 

සැල�ම සහ ඉහත o කfy හා ස බ�ධ ෙහ� එයට ආ`ෂංmක  කfy 

ස බ�ධෙය�  ���ධාන සැල�ම සඳහා ද  = පන�  ෙක$ පත.." 
 

(අමාත6 මRඩලෙP අ`ම�ය ද�වා �ෙ§) 
 

12ග=වන ල6ෙ6 eදR හා ජනමාධb අමාතb3මා ෙව9වට ග4 
ඉරා=  �|මරAන මහතා  �k�. 

2017 ෙනvවැ:බ� 9 වන �හස්ප"=දා ෙදවන වර Pය�ය 
g3යh ද, එය efණය කළ g3යh ද, �ෙය�ග කරන ල;.  நிதி ம��� ெவ�சன ஊடக அைம�சாி� சா�பாக மா��மி� இரா� வி�கிரமர�ன அவ�களா� சம� பி�க ப!ட". 2017 நவ�ப� 9, வியாழ�கிழைம இர�டா�(ைற மதி பிட பட ேவ�+ெமன,� அ�சிட பட ேவ�+ெமன,� க!டைளயிட ப!ட". 

Presented by the Hon.Eran Wickramaratne on behalf of the 
Minister of Finance and Mass Media ;  

to be read a Second time upon  Thursday, 9th November, 2017and 
to be printed. 

 

ෙප56ග7ක ම=F=ෙ$ පනA ෙකB:පA 
தனி உ��பின� ச�ட
ல�க� 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

� ශාකbkංහාරාම �හාරසථ්  කා�ය සාධක 
සං�ධානය  

(සංස්ථාගත PQෙ:) පනA ෙකB:පත  3 சாகியசி�காராம விகார4த கா5யசாதக ச�விதான (6��ைண�த�) ச�ட-ல� 
SRI SHAKYASINGHARAMA VIHARASTHA KARYASADHAKA 

SANVIDANAYA (INCORPORATION) BILL 
 

ග4 dෙ=ෂ් mණව�ධන මහතා (மா��மி�  திேனF �ணவ�தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගf  කථානායක�මh, මා පහත සඳහ� ෙය�ජනාව ඉFcප� 

කරනවා: 
 

"A ශාක6Bංහාරාම �හාරසථ්  කා7ය සාධක සං�ධානය සංස්ථාගත ./ම 

සඳහා =  පන� ෙක$ පත ඉFcප� ./මට අවසර Fය u�ය." 
 

ග4 බ=~ල mණව�ධන මහතා (மா��மி� ப,*ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 

�k= ස්rර කරන ල;. ஆேமாதி�தா�. 
Seconded. 
 

,ශ්නය �මසන ලd= සභා ස:මත �ය. 
පනA ෙකB:පත ඊට අ9�ලව පළeවන වර Pයවන ලd=, එය 

efණය PQමට �ෙය�ග කරන ල;.  
 

වා�තා PQම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර �ෙය�ගය යටෙA පනA 
ෙකB:පත u6ධ ශාසන අමාතb3මා ෙවත පවරන ල;. 

 வினா வி��க�ப��, ஏ$%�ெகா�ள�ப�ட�. இத'ப(, ச�ட)ல* +த'+ைற மதி�பிட�ப��, அ.சிட�பட� க�டைளயிட�ப�ட�. ச�ட)ல* நிைல�க�டைள இல. 47(5) இ'ப( ��த சாசன அைம.ச5�6 அறி�ைக ெச7ய�ப�த$காக. சா�ட�ப�ட�. 
  

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 
 

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

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඊළඟට, තව� ෙප�Lග2ක ම�g�ෙ� පන� ෙක$ පත-  

�ෙබනවා. hව� මහා Nාකාර සංව7ධන පදනම සංස්ථාගත ./ම 

සඳහා = පන� ෙක$ පත.. එය ගf නාමI රාජප-ෂ 

ම�g�මා ඉFcප�  ./මට ඉIලා �ෙබනවා.  ඒ ස බ�ධෙය� 

Â�මය ත��වය ෙසKයා බලා ඉFcෙP@ ඉFcප� කර�නට 

> ව�. [බාධා ./ම-] එය අ	 ෙසKයා බල�න . එ�මා අද 

සභාෙU නැහැ ෙ�. ඒ ගැන මම අවධානය ෙයK? කර�න .  මම  

මහෙIක �මාට .Uවා, ඒ ගැන වා7තාව- ෙද�නය .යා.  

ගf සභා නායක�මා. 

 
පළාA සභා ඡ=ද �මI: (සංෙශ�ධන) පනA 

ෙකB:පත மாகாண சைப ேத5த�க� (தி'�த�) ச�ட-ல�  
PROVINCIAL COUNCILS ELECTIONS (AMENDMENT) BILL 

 
ග4 ල�ෂ්ම= PXඇRල  මහතා  (மா��மி� ல�ம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I withdraw Item No. 6 of today's Order Paper, 

Provincial Councils Elections (Amendment) Bill.  එම පන� 

ෙක$ පත -න6ාය ප�ෙP අංක 6 -  ඉව� කරනවා.  

 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
Does the House agree?  
 

ග4 ම=Fව4  (மா��மி� உ�/பின�க�) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 

අවසර ෙදන ල~ව  පනA ෙකB:පත ඉRලා අස්කර ග=නා ල;. ச�ட)ல*, அ8மதி9ட' வாப: ெபற�ப�ட�. 
Bill, by leave, withdrawn. 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගf අ`ර £මාර  Fසානායක ම�g�මා. 

 
ග4 අ9ර dසානායක මහතා (மா��மி� அHர திஸாநாய(க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගf කථානායක�මh, ගf �ෙLශ කටu� අමාත6�මා� ෙ  

ගf සභාෙU B¬න hසා මම ෙ  අවස්ථාෙU@ ෙ  කාරණය 

සඳහ� කර�නට  ඕනෑ. ගf කථානායක�මh, රාජ6 තා�Oක 

වශෙය� ඉතාම� ආ�ෙද�ලනයට �S ෙදන ®රණය- ආRSව 

�B� අර ෙගන �ෙබනවා.  එවැh ®රණය- ගැÂමට ෙහ'� 

සාධක = කfy �ෙLශ කටu� අමාත6වරයා �B� ෙහ� 

අtාමාත6වරයා �B�  අද FනෙP@ ෙ  පා72ෙ ��වට Nකාශ 

කරz .යා අ	 B�වා.  ෙමKකද, ආRSව උ�f ෙකKcයා` 

රජයට ස බාධක පැන}ම 	3බඳව ®රණය- අරෙගන 

�ෙබනවා.  එම hසා උ�f ෙකKcයා` රාජ6ය ෙවත ස බාධක 

පැන}ම  සඳහා ත?�නා�ෙස'ලා ට එවැh ®රණය- ගැÂමට   

ෙහ'� සාධක = කfy කවෙ7ද? ඒ 	3බඳව කරන ලද 

අධ6යනය� කවෙ7ද? ජාත6�තර ෙLශපාලනෙP@ අෙi රට ඒ 
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හා ස බ�ධ  ව�නට ෙහ'� = කfy කවෙ7ද   .යන   කාරණා 

	3බඳව  ෙ  පා72ෙ ��ව දැන ග�නට කැමැ�z. ගf 

කථානායක�මh, ය  රාජ6ය- ෙනKසලකා හcන ඒ රාජ6ය 

	3බඳව Bයª සබඳතා අ� හcන  ®රණය- ආRSව �B�  

ග�නවා න  ෙ  පා72ෙ ��ව දැ`ව� කර�නට  ඕනෑ. අ	 

මාධ6ය හරහා තමz ද.�ෙ�  ෙමවැh ස භාධක පැන}මට 

®රණය- අරෙගන �ෙබන බව. එම hසා ගf කථානායක�මh, 

එවැh ®රණය- ගැÂමට පාදක = කfy  ගf අමාත6ව රයා  

ෙහ� අtාමාත6වරයා ෙහ�  ෙ  පා72ෙ ��වට ඉFcප� කරz 

.යා බලාෙපKෙරK�� ෙවනවා. 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගf අමාත6�මා, ඒ ගැන  අද Nකාශය- කරනවාද? ෙවන 

දවසක Nකාශය- කරනවාද? පැහැF2 ./ම- කරනවාද? 

 
ග4 "ල� මාරපන මහතා (සංව�ධන කා�යභාර 
අමාතb3මා සහ �ෙ6ශ කටg3 අමාතb3මා) (மா��மி� தில( மாரபன - அபிவி!)தி/ பணி/ெபா�/�க� அைம ச!� ெவளிநா1ட6வ�க� அைம ச!�) 
(The Hon. Tilak Marapana -Minister of Development 
Assignments and Minister of Foreign Affairs) 

ගf කථානායක�මh, ෙ  Â� පනව�නට ෙහ'�ව ෙමයz.    

There is a Resolution of the UN Security Council 
which requires us to impose sanctions against North 
Korea. Actually, we have been delaying it for a long time.  
If we had not imposed these sanctions, we would have 
had to face repercussions from the Security Council.  So, 
this is not a thing that happened overnight.  This was a 
thing that had been dragging on for a number of months 
and we had been defaulting on this issue.   

Sir, there is an Act of Parliament also which requires 
the Minister of Foreign Affairs to promulgate and pass 
Regulations when the Security Council imposes sanctions 
against a particular country. Therefore, pursuant to that 
Act of Parliament and the Security Council's Resolution 
that was promulgated very much earlier, I had to do pass 
these regulations.   It is not an act that we have done ad 
hoc.  

  
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙ  ගැන �වාදය- කර�න බැහැ. ගf ම�g�මාට  ඕනෑ 

න   පlව තව පැහැF2 ./ම- කර ග�නට > ව� ෙවz.  
 

ග4 අ9ර dසානායක මහතා (மா��மி� அHர திஸாநாய(க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගf කථානායක�මh, උ�f ෙකKcයා` රාජ6ය  සහ අප 

අතර = සබඳතා කවෙ7ද? ඒ වාෙ�ම ස බාධක   පැන}ම හරහා  

උ�f ෙකKcයා` රාජ6ෙය�  ලංකාවට ෙගෙන�නට තහන  

කරන ලද භාRඩ ෙමKනවාද? ලංකාෙව� උ�f ෙකKcයා` 

රාජ6ය ෙවත  ෙගන යන භාRඩ   	3බඳව  ඔබ�මා ළඟ ෙමKක- 

ෙහ� ලැzස්�ව-  �ෙබනවාද? 
 

ග4 ල�ෂ්ම= PXඇRල  මහතා  (மா��மி� ல�ம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Minister answered the question. 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

It is based on a Resolution of the UN Security 
Council. ගf ම�g�මා අ	 ඒක ෙවනම - 
 
ග4 ල�ෂ්ම= PXඇRල  මහතා  (மா��மி� ல�ம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ෙමෙහම Nශ්න අහ�න බැහැ ෙ�. ගf කථානායක�මh, 

ගf ඇම��මා උ�තරය {�නා. ගf ම�g�මාට  ඕනෑන  

�වාදය- ඉIල�න, අ	  ෙද�න . ෙමෙහම  Nශ්න අහ�න බැහැ 

ෙ�.   

පා72ෙ ��ෙU පනත- ෙගනැ�� �ෙබනවා. ඒ පනෙ� 

�ෙබනවා, එ-ස� ජා®�ෙ� සං�ධානය ග�නා ®රණ අ	 

0යා�මක කරනවාය .යලා.  

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

මා එය 	3ග�නවා.  

 
ග4 ල�ෂ්ම= PXඇRල  මහතා  (மா��மி� ல�ம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
There is a Bill passed by Parliament saying that we 

will honour all UN Resolutions.   
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අද ඉතාම� වැදග� පන� ෙක$ ප� 	3බඳ �වාද කරන 

අවස්ථාවක - 
 

ග4 අ9ර dසානායක මහතා (மா��மி� அHர திஸாநாய(க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගf කථානායක�මh, - 
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගf ම�g�මh, ඔබ�මාට දැන ග�න අවශ6 ෙමKක-ද?  
 

ග4 අ9ර dසානායක මහතා (மா��மி� அHர திஸாநாய(க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගf කථානායක�මh, මා කථා කර9� ඉ�නෙකKට මෙ� 

ෙ  mike එක on ෙවලා � �ණා. මා කfy ඉFcප� කර9� 

B¬ය@, ගf ල-ෂ්ම� .cඇIල ඇම��මා නැ�¬නෙකKට මෙ� 

mike එක off ෙවනවා.  
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

දැ� ෙමKක-ද �ෙබන Nශ්නය? 
 

ග4 අ9ර dසානායක මහතා (மா��மி� அHர திஸாநாய(க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකKට එ�මාෙ� >$ෙUද, ෙමයට අදාළ button එක 

�ෙබ�ෙ�? ගf කථානායක�මh, මා අහ�ෙ� එක Nශ්නයz. 

මෙ� Nශ්නය .යන කI කථා කර�න ඉඩ ෙද�න. Nශ්නය 

927 928 



පා72ෙ ��ව 

.ය�න ඉඩ ෙනK@ ෙමKක-ද ෙ  කර�ෙ�? ගf ඇම��මh, 

Central Expressway එක ගැන අහනෙකKට ඔබ�මා කලබල 

ෙව�න; SAITM එක ගැන අහනෙකKට කලබල ෙව�න; මා7ග 

ඉF./  	3බඳ ෙකK��ා� ගැන අහනෙකKට කලබල ෙව�න; 

ඔබ�මාෙ� ෙද�Ëය�දෑ ගැන අහනෙකKට කලබල ෙව�න.  

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
එ-ස� ජා®�ෙ� සං�ධානෙP ®රණය- අ`ව .යලා ගf 

ඇම��මා සඳහ� කළා. එයට ෙල�කෙP සෑම රට-ම බැÜ 

B¬නවා. ඒ ස බ�ධෙය� �වාදය- අවශ6 න  එ�මා ෙද�න  

.Uවා ෙ�, ම�g�මා. ෙ  ගැන �ට වඩා �වාද කර�න අවශ6 

ව�ෙ� නැහැ ෙ�. 

 
ග4 ල�ෂ්ම= PXඇRල  මහතා  (மா��மி� ல�ம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අ	 ඉඩ {�නා, Nශ්නය අහ�න. එ�මා �මාව ඉ-මවලා 

යනවා.  

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

එ�මා ෙ  ගැන අප දැ`ව� කෙළ'� නැහැ, ඒ සඳහා මා 

අවස්ථාව {�නා. අ	 ෙමතැh� ඒ ගැන කථා ./ම නව�ව?, 

අ`ර Fසානායක ම�g�මh. 

Nධාන කටu�. අද Fන න6ාය ප�ෙP �ෂය අංක 1 Bට 3 

ද-වා. මහ නගර සභා (සංෙශ�ධන) පන� ෙක$ පත ෙදවැhවර 

.ය}ම, නගර සභා (සංෙශ�ධන) පන� ෙක$ පත ෙදවැhවර 

.ය}ම හා NාෙL�ය සභා (සංෙශ�ධන) පන� ෙක$ පත 

ෙදවැhවර .ය}ම. 
 

මහ නගර සභා (සංෙශ�ධන) පන� 
ෙක$ පත 

மாநகர சைபக� (தி��த�) ச�ட
ல� 
MUNICIPAL COUNCILS (AMENDMENT) BILL 

 

ෙද වන වර Pයjෙ: �ෙය�ගය Pයවන ල;. இர<டா* மதி�பி$கான க�டைள வாசி�க�ப�ட�. 
Order for Second Reading read. 

 
[2.06 p.m.] 

 

ග4 ෆhස� eස්තාපා මහතා (පළාA සභා හා පළාA පාලන 
අමාතb3මා) (மா��மி� ைபச� %9தபா - மாகாண சைபக� ம��� உ�Iரா1சி அைம ச�) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

Hon. Speaker, I move,  

 "That the Bill be now read a Second time."   

Sir,  as per the Amendment that was brought in to the 
Local Government Elections Act, the Municipal Councils 
Ordinance, the Urban Councils Ordinance and the 
Pradeshiya Sabha Act would be amended  today  to 
include  60 per cent of representation under the Ward 
system and 40 per cent under the PR system. 

ගf කථානායක�මh, පළා� පාලන ආයතන සංස්ථාපනය 

./ෙ @ ඒ ඒ පළා� පාලන ආයතනවල hශ්�ත ම�g සංඛ6ාව 

සඳහ� ./ම� අවශ6z. එය නගර සභා සහ මහ නගර සභා ආඥා 

පනෙ� 5වන වග��ය යටෙ��, NාෙL�ය සභා පනෙ� 4වන 

වග��ය යටෙ�� hශ්�ත වශෙය� සඳහ� ෙවලා �ෙබනවා. 

ෙ  සංෙශ�ධනය තා-ෂËක සංෙශ�ධනය- හැ¬යට තමz අ	 

සලක�න ඕනෑ. ඒ සංෙශ�ධනෙය� බලාෙපKෙරK�� ව�ෙ�, 

සමා`පා�ක Tමය සහ ෙකK�ඨාස Tමයට අවශ6 කරන 

සංස්ථාපනය ./ෙ @ ඇම��මාට Fය u� බලය ලබා @මz. ඒ 

වාෙ�ම hang-over අවස්ථාවල@ සංථාපනය ./ෙ @ ඒ 

ස බ�ධෙය� hශ්�ත සඳහ� }ම- අවශ6 hසා එම 

සංෙශ�ධනය� ඇ�ළ� ෙවලා �ෙබනවා.  

අ	 ද�නවා, A ලංකා ඉ�හාසෙP, පළා� පාලන ඡ�ද 

Tමය- 2012 අංක 22 දරන පළා� පාලන ආයතන ඡ�ද �ම�  

(සංෙශ�ධන) පනත ම�� ඉFcප� කළ බව. ගf Fෙ�ෂ් 

Gණව7ධන මැ��මා ද�නවා, ඒ පනෙ� �මා h7ණය 

කටu�වල අS පාS ��y බව. ඒ පනෙ� ��ෙR Bයයට 70- 

ෙකK�ඨාස Tමයට සහ Bයයට 30- සමා`පා�ක Tමයට 

hෙය�Úතය� ප� කර ගත u�z .යලාz. පනත අ`ව ��ෙR 

Bයයට 70:30 �ණ� ගණනය ./ෙ @ ඒ Bයයට 30  Bයයට  23 

ද-වා අS ෙවන බව මම 	3ග�නවා. එම hසා l  ජා�ක ප-ෂ 

සහ ජනතාවෙ� �ශාල ඉIÃම- ��ණා, ඒ ප-ෂවලට 

සාධාරණය- ඉෂ්ට කර�න .යලා.  

ගf කථානායක�මh, ඒ වාෙ�ම අද රෙ� කා�තා 

hෙය�ජනය ස බ�ධෙය� Nගත�Ã ගමන- ආර භ ෙවලා 

�ෙබනවා. ෙ  පා72ෙ ��ව hෙය�ජනය කරලා �ෙබන 

කා�තාව�ෙග� බÁතරය- ස්වා9 >fෂයා ෙLශපාලනෙP B¬ 

උද�ය ෙහ� ෙLශපාලන ප�ල.� පැවත එන උද�යz. NාෙL�ය 

සභා ඇ�  පළා� පාලන ආයතනවල කා�තා hෙය�ජනය 5කට 

අS N�ශතයකz �ෙබ�ෙ�. අද ෙ  ආRSව Bයª ෙක$ ප� 

ඉFcප� කර�ෙ� සාක¨ඡා කරලාz.  

අ	 දැකලා �ෙබනවා, ෙ  රෙ� නායකෙය� පා72ෙ ��ෙU 

බÁතරය �s පමË�ම පන� ෙක$ ප� ස මත කර ග� 

ආකාරය. ගf අ`ර £මාර Fසානායක ම�g�මා ද�නවා, ෙ  

ෙක$ ප� සැක�ෙ @ Bයªම ෙLශපාලන ප-ෂවල එකඟතාව 

ලැ�y බව. අද සමහර උද�ය ෙ  පන� ෙක$ පත ගැන ය  

�ෙUචනය කළ�, ගf Fෙ�ෂ් Gණව7ධන මැ��මා නායක�වය 

{� කාරක සභාව ම�� සකස් කළ ඒ ෙක$ පත යථා 

ත��වයට ප� ./ෙ  හැ.යාව අපට ලැ�ණා. සමහර උද�ය 

.Uවා, අ	 පරණ Tමයටම ය�න ඕනෑ .යලා. න?� ගf 

Fෙ�ෂ් Gණව7ධන මැ��මා ෙ  පන� ෙක$ පෙ� ව¬නාකම 

ද�නවා. අ	 සමා`පා�ක Tමෙය� ඈ� �ය u�z .යන එක 

එ�මා 	3ග�නවා. එ�මා Fm� Fගටම ඒ ස්ථාවරෙPz _¬ෙP. 

එ�මාෙ� කRඩායෙ , කI2ෙP, සමහර උද�ය .Uවා, "නැහැ, 

අපට පරණ Tමයට ය�න ඕනෑ" .යලා. අද «�ත මනාප 

Tමෙය�, -Bයයට 100ක සමා`පා�ක Tමෙය�- ඈ� ෙවලා 

9& Tමය- �3� මැ�වරණ පැවැ�}ෙ  වාතාවරණය- 

�ෙබනවා. ෙනKෙය- අය .Uවා, මම මැ�වරණය කI දා�න 

හදනවා .යලා. හැබැz, ෙ  පනත සංෙශ�ධනය �ව� මා .¥ 

ෙදය- වැ|F ෙලස Bංහල පcව7තනෙP වා7තා කරලා 

�ෙබනවා. එම hසා මා ඒ ස බ�ධෙය� ෙය�ජනාව£� 

පා72ෙ ��වට ඉFcප� කරනවා. එෙහම නැ� �ෙණK� සමහර 

උද�ය .යා�, "ඡ�දය කI දම�න මම තව සංෙශ�ධන 

ෙගෙන�න හදනවා"ය .යලා. ඡ�දය කI දම�න මට .Bම 

අවශ6තාව- නැහැ,  ඡ�දය කI දම�න ෙ  රජයට 

අවශ6තාව£� නැහැ. ?ල ඉඳලාම ෙ , - 
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ග4 ම=Fවරෙය� 
(மா��மி� உ�/பின� ஒ!வ�) 
(An Hon. Member) 

කI දම�ෙ� නැහැ, නව�ව�න තමz �වමනාව 

�ෙබ�ෙ�. 

 
ග4 ෆhස� eස්තාපා මහතා (மா��மி� ைபச� %9தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඡ�දය කI දම�ෙ�� නැහැ; නව�ව�ෙ�� නැහැ. Hon. 

Speaker, unfortunately, some of the Members are  tryimg to 

create an issue. The only issue they have is that we are trying 

to postpone the elections. I will give you an assurance, Sir, 

with this Amendment and  the Motion I propose to bring in  

before Parliament, elections can be held in January as 

scheduled. 

Thank you, Sir.  
 
,ශ්නය සභා�eඛ කරන ල;. வினா எ��திய*ப�ெப$ற�. 
Question proposed. 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Okay. Thank you very much.  

ඊළඟට, ගf ෙසIව  අෛඩ-කලනාද� මැ��මා.     [பி.ப. 2.12]  
ග4 ෙසRව: අෛඩ�කලනාද= මහතා (�ෙය�ජb 
කාරක සභාප"3මා) (மா��மி� ெச�வ� அைட(கலநாத� - �K(களி� பிரதி) தவிசாள�) 
(The Hon.  Selvam Adaikkalanathan - Deputy Chairman of 
Committees) ெகளரவ சபாநாயக� அவ�கேள, �த�ேல இல�ைக� பாரா�ம�ற  சனநாயக"தி� 70 ஆ$%க& நிைறைவ ெயா'( நைடெப*ற நிக+ சிக& ச,ப-தமாக  சில க."/0கைள  ெசா1ல வி.,2கி�ேற�. 70 ஆ$%க& நிைறைவெயா'( நைடெப*ற அ-த  நிக+3களிேல 4றி�பாக எ'% 'சா�0' நா%க& கல-/ெகா$டைம எ�க�0 ெக1லா, ெப.ைமைய" த-தி.0கி�ற/. அ-த நிக+3க& எ1ேலா., ேபா*ற06(ய வைகயிேல மிக  சிற�பாக நைடெப*7 �(-தி.0கி�றன. எம/ பாரா�ம�ற  ெசயலாள� நாயக,, பிரதி  ெசயலாள� நாயக,, உதவி  ெசயலாள� நாயக, இ.வ�, பைட0கல  ேசவித�, பிரதி� பைட0கல  ேசவித�, உதவி� பைட0கல  ேசவித� ம*7, எ�க�ைடய பைட0கல  ேசவித� திைண0கள, ம*7, நாடா�ம�ற உ"திேயாக"த�க& எ1ேலா., இைண-/, 70 ஆ$%க& நிைறைவெயா'(ய அ-த நிக+வி:, 'சா�0' நா%க�ைடய சபாநாயக�க&, பிரதி  சபாநாயக�க&, ம*7, நாடா�ம�ற உ7�பின�க& கல-/ெகா$ட �0கியமான நிக+3களி:, த�கைள அ��பணி"/ மிக  சிற�பாக  ெசய*ப'(.0கி�றன�. அ-த வைகயிேல உ�க�ைடய சா�பாக3, பிரதி  சபாநாயக� சா�பாக3, என/ சா�பாக3, அவ�க�04 ந�றிைய;, பாரா'ைட;, ெதாிவி"/ நி*கி�ேற�. 

அ%"ததாக, ஒ. விடய"ைத நா� ெசா1�யாக ேவ$%,. அதாவ/, அ=ராத2ர  சிைறயிேல >�7 இைளஞ�க& உ$ணாவிரதமி.0கி�றா�க&. வ3னியா நீதிம�ற"திேல இ.-த அவ�க�ைடய வழ04க& அ=ராத2ர"/04 மா*ற� ப'(.0கி�ற/. இ-த நிைலயிேல, அ-த வழ04கைள மீ$%, வ3னியா நீதிம�ற"/04 மா*ற ேவ$%, எ�ற அ(�பைடயிேல மகியரச� BலC�, இராச/ைர தி.வ.&, கேணச� த.ஷ� ஆகிய >�7 ேப., சா4,வைர உ$ணாவிரத"ைத ேம*ெகா$(.0கி�றா�க&. அவ�க� ைடய உட1நிைல மிக ேமாசமாகிவ.கி�ற/. அவ�க�ைடய ேகாாி0ைக நியாயமான/. ஆகேவ, நீதியைம ச�, ச'ட மாஅதிப� திைண0கள, ம*7, ச,ப-த�ப'ட அதிகாாிக& இதைன0 கவன"தி1 எ%"/, அ-த0 ேகாாி0ைகைய நிைறேவ*றி, அவ�களி� உ$ணாவிரத"ைத நி7"/வத* கான நடவ(0ைககைள ேம*ெகா&ள ேவ$%, எ�7 இ-த  ச-த��ப"திேல ேக'%0ெகா&கி�ேற�.   அ%"/, இ�7 நைடெப7கி�ற பிரேதச சைபக&, நகர சைபக&, மாநகர சைபக& ச,ப-த�ப'ட மேசாதா0க& ப*றிய விவாத, ெதாட�பி:, சில க."/0கைள  ெசா1ல வி.,2கி�ேற�. �தலாவ/ ம% - மா-ைத� பிரேதச சைப ச,ப-த�ப'ட/. ம%- மா-ைத� பிரேதச சைப பல எ1ைலகைள0 ெகா$ட ஒ. ெபாிய பிரேதச"ைத0 ெகா$(.0கி�ற/. இதைன இர$% பிரேதச சைபகளாக மா*ற ேவ$%, எ�7 எ�க�ைடய நாடா�ம�ற உ7�பின�க& பல தடைவக& ேகாாி0ைகைய ��ைவ"/, அ/ நைடெபறவி1ைல. அத*4  சில க."/0க& - காரண�க& ெசா1ல�ப'(.0கி�றன. அதாவ/, 50 ஆயிர, ேபைர0ெகா$ட ம0க& ெதாைக இ.-தா1தா� அதைன� பிரேதச சைபகளாக மா*றலா, எ�7 ெசா1�யி.0 கி�றா�க&. ஆனா1, உடன( �(3களி� பிரகார�, சில இட�களி1 சைபக& உ.வா0க�ப'(.0கி�றன. இத*4 ஓ� உதாரண"ைத நா� ெசா1�யாக ேவ$%,. அதாவ/, அ0கைர�ப*7 பிரேதச சைப 24 மணி"தியால�களிேல நகர சைபயா0க�ப'%, பி�2 மாநகர சைபயாக மா*ற�ப'ட/. அ-த ேநர"திேல அதா31லா அவ�க& அைம சராக இ.-தா�. அதைன 24 மணி"தியால�களிேல ெசFய �(;, எ�றா1 ஏ�, பல பிரேதச�கைள0 ெகா$ட இ-த� பிரேதச சைப ப*றி நடவ(0ைக எ%0க �(யா/? இ�7 ெபாிய ப4தியான ம% -மா-ைத  பிரேதச"ைத0 ைகயா�வத*4 �(யாம1 உ"திேயாக"த�க& மிக  சிரம�ப%கி�றா�க&. அதைன இர$% பிரேதச சைபகளாக உ.வா04வத*4 நியாயமான காரண�க& இ.0கி�றன. அ-த வைகயி1, ஐ,பதாயிர, ம0க& ெதாைக இ.0கேவ$%ெம�ற அ-த ெதா$( சா'ைட கால, கட"/வத*காக நீ�க& ெசா1ல ேவ$டா,. நீ�க& நிைன"தா1 அைத நைட�ைற�ப%"த �(;, எ�பத*4 அ0கைர�ப*7 பிரேதச சைப உதாரணமாக இ.0கிற/. ஆகேவ, இதைன தய3ெசF/ நீ�க&  கவன"திெல%0க ேவ$%,.  அ/ ம'%ம1ல, எ�க�ைடய வ�னி ேதா்த1 மாவ'ட"தி1 இ.0கி�ற நகர சைபக& மாநகர சைபகளா0க�பட ேவ$%,. அ�4&ள அ"தைன பிரேதச சைபகளி:�&ள ெவ*றிட�க�04 உ"திேயாக"த�க& நியமி0க�பட ேவ$%,. �1ைல"தீ3 மாவ'ட"திேல நகர சைபக& இ1லாத காரண"தா1 அ�4 நகர சைபகைள உ.வா04, வைகயி1 ஒ. நிக+ சிநிரைல நீ�க& உடன(யாக" தயாாி0க ேவ$%,. ஏென�றா1, எ�க�ைடய வ�னி� பிரேதச"திேல மிக3, பாதி0க�ப'ட ம0க& இ.0கி�றா�க&. இட,ெபய�-த ம0க& 6%தலாக இ.0கி�றா�க&. அ-த வைகயி1, அவ�களி� சில 
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පා72ෙ ��ව அ(�பைட" ேதைவகைள� K�"தி ெசFயேவ$(யி.0 கி�ற/. அவ�க�ைடய அ�றாட நடவ(0ைககெள1லா, இ-த  சைபகளிLடாக"தா� ெசFய�ப%கி�றன. ஆகேவ, தய3ெசF/ இ-த விடய�களிேல கவன, எ%"/ உாிய நடவ(0ைககைள ேம*ெகா&ள ேவ$%,. இனிவ.கி�ற ேதா்த1க�04 ��பாக இ-த நகர சைபகைள மாநகர சைபயாக நீ�க& மா*ற ேவ$%,. 4றி�பாக �1ைல"தீ3 மாவ'ட"திேல இ.0கி�ற பிரேதச சைபகைள நகர சைபகளாக3, நகர சைபகைள மாநகர சைபயாக3, மா*7கி�ற ெசய*பா'ைட நீ�க& ெசFய ேவ$%,. எ�க�ைடய பிரேதச"திேல அவ*ைற நைட�ைற� ப%"/வத*4 பல இைடM7க& இ.-/ ெகா$(.0 கி�றன. எனேவ, இ-த விடய�களி1 கவனெம%"/ உாிய நடவ(0ைககைள எ%0க ேவ$%ெம�7 ேக'% நி*கி�ேற�. ந�றி. வண0க,.  
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

The next speaker is Hon. Rauff Hakeem. You have six 
minutes.  

 
[2.19p.m.] 

 
ග4 ර�ෆ් හ�: මහතා (නගර සැල�:  හා ජල ස:පාදන 
අමාතb3මා) (மா��மி� றL/ ஹகீ� - நகர) தி1டமிட� ம��� நீ� வழ0க� அைம ச�) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and 
Water Supply 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 
Mr. Speaker, the Hon. Faiszer Musthapha, Minister of 

Provincial Councils and Local Government, has moved these 
Amendments as consequential Amendments to the three 
different pieces of legislation which govern the local 
authorities in this country, particularly in order to 
facilitate the impending elections under the new mixed 
electoral system.  

I thought it is my duty - since he has referred to the 
new introduction of women candidates to ensure that 
there would be at least 25 per cent members representing 
women in the local authorities - to bring to the attention 
of the Hon. Minister that there is a clear difference 
between the recently passed Provincial Councils Elections 
(Amendment) Act and the Local Authorities Elections 
(Amendment) Act, which need to be taken into account 
and necessary amendments would have to be moved in 
order to avoid any anomalies that might arise in the 
future.  

For instance, the recently passed Provincial Councils 
Elections (Amendment) Act, in Section 22 (8), states this, 
I quote: 

“The Commissioner shall ensure that twenty five per centum of the 
total number of members to be elected and returned from each 
administrative district within a Province shall be women members:”  

That Subsection carries a proviso, which states, I 
quote: 

“provided that, where the number constituting twenty five per 
centum of the total number of members in an integer and fraction, 
the integer shall be deemed to be the number which shall constitute 
twenty five per centum for the purposes of this section:” 

That, I understand. But, the main thing in that 
Subsection is this, which states, I quote:  

“Provided further that a Provincial Council constituted in terms of 
this Act, shall not be deemed to be unlawful only by virtue of an 
inability to comply with the provisions of this subsection.” 

That means, in any case, if the Elections 
Commissioner is unable to fulfil this condition of 25 per 
cent women members, by virtue of that inability alone, 
the Provincial Council should not be prevented from 
functioning. So, that is a very important section. This 
may be frowned upon by women's action groups in this 
country. But inevitably, it may arise in some cases, as we 
have realized in our long discussions. So, that provision 
has been included in the Provincial Councils Elections 
(Amendment) Act. But, unfortunately, such a provision is 
not there in the Local Authorities Elections (Amendment) 
Act. So, if that happens and in case if some women go to 
court, if we cannot - [Interruption.] 
 

ග4 qමR රAනායක මහතා (மா��மி� பிம� ர)நாய(க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Hon. Minister, that is in the Ordinance.  
 

ග4 ර�ෆ් හ�: මහතා  
(மா��மி� றL/ ஹகீ�) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

What I am saying is this. The provision which states 
that a body constituted in terms of that Act should not be 
considered unlawful in case the Elections Commissioner 
is unable to fulfil that requirement of 25 per cent women 
members has been included in the Provincial Council 
Elections (Amendment) Act, but not in the Local 
Authorities Elections (Amendment) Act.  

 

ග4 qමR රAනායක මහතා (மா��மி� பிம� ர)நாய(க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
It is in the Local Authorities Elections Ordinance 

which was passed somewhere in the 1960s. I do not know 
the exact year.   

 

ග4 ර�ෆ් හ�: මහතා  
(மா��மி� றL/ ஹகீ�) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

No. In the Local Authorities Elections Ordinance, the 
issue of 25 per cent women members, of which I am 

talking about, is not there. - [Interruption.] No, there is a 

small lacuna. I would like the Hon. Minster to take this 
into account and bring in this amendment. Otherwise, 
some women might go to court and stop us from holding 
elections after all this trouble. We waited for two long 
years to hold local authorities elections. Say, for instance, 
we have only 20 per cent women members in some local 
authorities and if some women's action group goes to 
court saying that they have been denied another 5 per 
cent of women's representation, the court might virtually 
stop those local authorities from functioning. So, to avoid 
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that, I would say the Hon. Minister should take this into 
account and bring the same provision that is there in the 
Provincial Councils Elections (Amendment) Act into the 
Local Authorities Elections (Amendment) Act also.  

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, you have two more minutes.  

 
ග4 ර�ෆ් හ�: මහතා  
(மா��மி� றL/ ஹகீ�) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

Sir, I would also like to use this opportunity to clear 
my name in respect of a news item that appeared in one of 
the inside pages of “The Sunday Times” of yesterday.  

The headline of the column “Talk at the Cafe' 
Spectator” is “Hakeem in row over provincial 
demarcations”. That is about an incident that happened at 
the Cabinet. Sometimes, the happenings in the Cabinet are 
reported outside. We cannot prevent it. But, what 
happened there was, that I observed that there was a name 
proposed by the Hon. Minister concerned to be included 
in the team appointed to correct the mistakes made in the 
re-demarcation of electoral wards in local authorities. 
There, it was observed that there was a Muslim member 
proposed by the Minister concerned, who happened to be 
a former Magistrate, but unfortunately, he was the 
organizer of one of our Cabinet Colleague’s party. 
Therefore, I mentioned that and said, “This is a wrong 
thing. So, this name must be removed.” So, the President 
ordered that name be replaced. Obviously, there will be 
an argument over this issue.  

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Hon. Minister, your time is coming to an end.  

 
ග4 ර�ෆ් හ�: මහතා  
(மா��மி� றL/ ஹகீ�) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

Okay, Sir.  
 

But, this newspaper, unfortunately -[Interruption.]  
 
ග4 අ�� අ7 kහා�;= මහතා (�ා�ය ආ�rකය 12බඳ 
�ෙය�ජb අමාතb3මා) (மா��மி� அமீ� அ? சிஹ/தீ� - கிராமிய ெபா!ளாதார அ6வ�க� பிரதி அைம ச�) 
(The Hon. Ameer Ali Shihabdeen - Deputy Minister of Rural 
Economic Affairs) 

He is not from our party. 

 
 
ග4 ර�ෆ් හ�: මහතා  
(மா��மி� றL/ ஹகீ�) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 

Wait a minute. You can take your time and reply. - 
[Interruption.] He is an organizer, we know.  

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Now, do not go into an argument. Let the Hon. 
Minister continue because he has the right to explain. You 
can explain your point of view after that.  

 

ග4 ර�ෆ් හ�: මහතා  
(மா��மி� றL/ ஹகீ�) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
This newspaper has reported the incident in a wrong 

way stating, “The move was to draw an angry response 
from his rival ...... Minister..." and goes on to state, "The 
latter charged that his ministerial colleague was always 
trying to obstruct business...”. But, it was not me who had 
proposed that name in a wrong way. It was proposed by 
the Hon. Minister concerned and His Excellency the 
President agreed to remove the name. So, therefore, that 
matter stands there.  
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Okay. Now, that is cleared. 

 

ග4 ර�ෆ් හ�: මහතා  
(மா��மி� றL/ ஹகீ�) 
(The Hon. Rauff Hakeem) 
But, unfortunately, “The Sunday Times” has got it 

wrong. Obviously, some interested parties have seen to it 
that this wrong report is carried so that they can malign 
my name.  

Thank you.  

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
ගf අ`ර Fසානායක මැ��මා. ඔබ�මාට �නා< හයක 

කාලය- �ෙබනවා. 
 
[අ.භා. 2.26] 

 

ග4 අ9ර dසානායක මහතා (மா��மி� அHர திஸாநாய(க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගf කථානායක�මh, �ෙශ'ෂෙය�ම, අෙi රෙ� පළා� 

පාලන මැ�වරණය @7ඝ කාලය- �ස්ෙස' පමා ෙව9� �ෙබන 

ත��වය- ඇ�ෙළ', පළා� පාලන මැ�වරණය පැවැ�}ම සඳහා 

වන é2ක �වමනා ._පය- ස r7ණ �ය u�ව ��ණා. එz� 

පළ? කfණ තමz, මැ�වරණ Tමය ෙවනස් ./ම. දැ� 

මැ�වරණ Tමය ෙවනස්} �ෙබනවා; �මා h7ණය� ඇ� ෙකKට 

�ෙබනවා. දැ� ඒ කfy සංස්ථාපනය කළ u�ව �ෙබනවා. පl 

mය 26වැh දා පා72ෙ ��ෙU �ෙශ'ෂ සැB වාරය- කැඳවලා ෙ  

පන� ෙක$ ප� �න ඉFcප� කළා, අද  ස මත කර ග�න. 

හැබැz, දැ� අ	 ගf ඇම��මාෙග� දැනග�න ඕනෑ, එ�මා ෙ  

කfy ගැස� කර�ෙ� කවදාද .යලා. ගf කථානායක�මා 

පන� ෙක$ පෙ� සහ�කය අ�ස� කළාට පlව, ගf 

ඇම��මා �B� එය ගැස� කළ u�ව �ෙබනවා. එෙස' ගැස� 

කළාට පlව තමz මැ�වරණ Fන ®රණය කර�න, මැ�වරණ 

0යාව2ය පට� ග�න මැ�වරණ ෙකK9ෂ� සභාවට අවස්ථාව 

ලැෙබ�ෙ�. ඒ hසා, ගf කථානායක�මා ෙ  පන� 

ෙක$ ප�වලට අ�ස� කළාට පl,  ෙ වා ගැස� කර�ෙ� 
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පා72ෙ ��ව 

කවදාද .යලා ගf ඇම��මා ෙ  පා72ෙ ��වට Nකාශය- 

කරනවා න  ෙහKඳz.  ගf කථානායක�මh, එෙස' නැ�ව 

මැ�වරණය පව�ව�න හැ.යාව ලැෙබ�ෙ� නැහැ.  

ගf කථානායක�මh, ඊළඟ කාරණය ෙ කz. ෙමවර පළා� 

පාලන මැ�වරණය පව�ව�න ය�ෙ� නව  මැ�වරණ 

Tමකටz. ගf කථානායක�මh, අª� මැ�වරණ Tම හැ{y 

ෙබKෙහ� රටවI Fහා බැªවාම, ඒ ෙබKෙහ� රටවල නව මැ�වරණ 

Tමය- හදලා අ�fLද- යන ෙත- මැ�වරණය- පව�වලා 

නැහැ. ෙමKකද, ඒ මැ�වරණ Tමය 	3බඳව ෙපK{ෙU 

ඡ�දදායකය�ට අවෙබ�ධය ලබා @ම සඳහා අවස්ථාව- ලබා 

ෙදන hසා. න?� අපට එ¨චර @7ඝ කාලය- ඉ�න බැහැ, අෙi 

මැ�වරණය පමා ෙවලා �ෙබන hසා. ගf කථානායක�මh, ඒ 

hසා ෙමම මැ�වරණ Tමය 	3බඳව ජනතාව දැ`ව� කර�න 

අමාත6ාංශෙය� වැඩ 	3ෙවළ- ආර භ කළ u�ව �ෙබනවා. 

තම� ෙදන ඡ�දෙP N�ඵල ලැෙබ�ෙ� ෙකKෙහKමද, තම�ෙ� 

ඡ�දෙය� ම�gවරෙය- ෙත�රා ප�ව�ෙ� ෙකKෙහKමද .යන 

එක අවෙබ�ධ කර ගැÂමට ඡ�දය ෙදන ජනතාවට සාධාරණ 

අz�ය- �ෙබනවා. උදාහරණය- හැ¬යට ග�ෙතK�, ෙ-වල 

මැ�වරණ Tමයට අ`ව න  ඒ ආසනය Fනන එ-ෙකනා ම�g 

ෙවනවා.  සමා`පා�ක මනාප ඡ�ද Tමය අ`ව න  මනාප ලබා 

ග�නා 	3ෙවළට ම�g þර _9 ෙවනවා. හැබැz, ෙ  නව 

මැ�වරණ Tමය ස 9&ණ Tමය-  hසා ම�g þරය- 

ලැෙබ�ෙ� ෙකKෙහKමද, ෙ  මැ�වරණ Tමය £ම-ද .යන 

කfණ 	3බඳව ෙUගෙය� ජනතාව දැ`ව� ./ම සඳහා 

ආRSවට, පළා� පාලන අමාත6ාංශයට වාෙ�ම මම _තන 

��යට මැ�වරණ ෙකK9ෂ� සභාවට� කා7යභාරය- පැව/ 

�ෙබනවා. තම�ෙ� ම�gවරයා ෙත�රා ප� කර ග�ෙ� 

ෙකෙස'ද, තම�ෙ� ඡ�දයට බලය- ලැෙබ�ෙ� ෙකෙස'ද .යන 

එක 	3බඳ අවෙබ�ධය.� ෙතKරව  අ�ධභාවෙය� ජනතාව 

ඡ�දෙපKළට යන එක l{l නැහැ. ඒ hසා ෙ  මැ�වරණ Tමය 

	3බඳ ෙUගෙය� ජනතාව දැ`ව� ./ම- අවශ6z .යන එකz 

අෙi ෙදවැh ෙය�ජනාව, ගf කථානායක�මh.  

��වැh ෙය�ජනාව තමz ගf කථානායක�මh,- 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඔබ�මාට තව �නා< �නක කාලය- �ෙබනවා. 

 

ග4 අ9ර dසානායක මහතා (மா��மி� அHர திஸாநாய(க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඇම��මා� එ�මාෙ� කථාෙU@ .Uවා, ඉFcප� කරන ලද 

සංෙශ�ධනවල ඇ� } �ෙබන පරස්පරභාවය 	3බඳව. 

�ෙශ'ෂෙය�ම Bංහල සංෙශ�ධනවල ඇ� } �ෙබන 

පරස්පරභාවය 	3බඳව. ඒක� ඉතා ඉ-මh� hරාකරණය කළ 

u�z. ඒ hසා එළැෙඹන පා72ෙ �� |ස්}  වාරෙP@ පනෙ� 

Bංහල භාෂාෙව� ඉFcප� කළ සංෙශ�ධන ෙවනස් ./ම සඳහා 

ෙය�ජනාව- ෙගෙනන එක වඩා� ෙහKඳz. එෙස' නැ� �ෙණK� 

ඡ�දය පැවැ�}මට තව� බාධා ඇ� }ෙ  ඉඩකඩ �ෙබනවා. ෙ  

පන� ෙක$ පත ස මත �ණාට පl එය කවදා වනෙකKට ගැස� 

කරනවාද .යලා මා ඇම��මාෙග� දැනග�න කැම�z.  

 
ග4 ෆhස� eස්තාපා මහතා (மா��மி� ைபச� %9தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ස�ය- ඇ�ළත එය සංස්ථාපනය කරනවා.  

ග4 අ9ර dසානායක මහතා (மா��மி� அHர திஸாநாய(க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 

ස�ය- ඇ�ළත. ඒ .ය�ෙ� ගf කථානායක�මා ෙ වාට 

අ�ස� කළාට පl, ෙ  ස�ය ඇ�ළත ගැස� hෙUදනය h£� 

කෙළK� මැ�වරණ ෙකK9ෂ� සභාවට අවස්ථාව �ෙබනවා 

මැ�වරණය පව�ව�න.  

මැ�වරණ ෙකK9ෂ� සභාව� ?Áණ ෙදන Nශ්න �ෙබනවා, 

ගf කථානායක�මh. ෙමKකද, ෙමය ෙකK�ඨාස Tමයට 

පව�වන නව ඡ�ද Tමය-. ඒ hසා ඔ��ෙ� කා7යභාරය� 

ෙවනදාට වඩා සංo7ණz. hලධාc� >Áy කර�න වාෙ�ම ඒ 

සඳහා TමෙUද හÙ�වා @ම සඳහා මා _තන හැ¬යට මැ�වරණ 

ෙකK9ෂ� සභාවට� සැල.ය u� කාලය- අවශ6 වනවා.  

ෙකK�ඨාසයට ඉFcප�වන අයෙ� න  ඇ�ළ�ව ඡ�ද පOකාව 

එනවා න  ඡ�ද පOකා 5,000ට ආස�න Nමාණය- අවශ6 

වනවා. හැබැz, ෙකK�ඨාසයට ඉFcප� ෙව�ෙ� ප-ෂවල 

ල£Ë� න  -ඒ ඒ ප-ෂවල ල£Ë� න - ඡ�ද පOකා 

Nමාණය 300 ගණන.� ඒ  කටu�ත  කර ග�න > ව�.  ඒ 

hසා ෙකK�ඨාසයට ඉFcප� ව�ෙ� අෙi-ෂකය�ෙ� 

න ව2�ද, ප-ෂවල ල£Ë�ද .යන කාරණය  සැල.Iලට 

ල- කර�න ඕනෑ කාරණය-. නම සහ ල£ණ .යන ෙදකම 

සඳහ� වනවා න  ඡ�ද පOකා 5,000ට ආස�න Nමාණය- 

ඕනෑ. එතෙකKට ඒවා ෙබදා හැ/ෙ  කා7යෙP Bට ඉතා සංo7ණ 

0යාව2ය- වනවා. ඒ hසා ෙ  කටu� කළමනාකරණය කර 

ගැÂම සඳහා මැ�වරණ ෙකK9ෂ� සභාවට අවශ6 වන එම @7ඝ 

කාලය ලබා @ම� අෙi වගoම-. 

ඒ hසා  කථානායක�මා අ�ස� කළ වහාම සංස්ථාපනය 

./ෙම� පl මැ�වරණ ෙකK9ෂ� සභාවට ඒ අයෙ� 0යාව2ය 

ආර භ කර�න හැ.යාව ලැෙබනවා. ඒ  0යාව2ය ආර භ 

.cම සඳහා අෙi පන�වල �ෙබන අS පාSක  අප මැFහ� 

ෙවලා සකස් කර ෙද�න ඕනැ. 

ගf කථානායක�මh, පළා� පාලන මැ�වරණ Tමය 

ෙවනස්}ම�, පළා� පාලන මැ�වරණය 	3බඳව අවස� 

වශෙය� පා72ෙ ��ෙU අ`මත}ම� තමz දැ� ෙ   BLධ 

ව�ෙ�. ඒ අ`ව, අදාළ පනත සංෙශ�ධනය කරලා �ෙබනවා; 

�මා h7ණය අවස� කරලා �ෙබනවා. ඒ hසා මම _තන 

හැ¬යට, මැ�වරණ පැවැ�}ම සඳහා පා72ෙ ��ව පැ�ෙත� 

ලබා Fය u� උපcම ෙL ලබා @ලා අවසානz. ඊළඟට, ෙමය ගැස� 

./ෙ  කා7යභාරය නැවත ඇම��මා ෙවත පැවෙරනවා. ඊට පl 

කා7යභාරය �ෙබ�ෙ� මැ�වරණ ෙකK9ෂ� සභාව හ?ෙUz.  

ෙ  පන� ෙක$ ප� ඉFcප� ./ෙ @ ගf ඇම��මා ෙ  

පා72ෙ ��ෙU@ සඳහ� කළ පcFම, පළා� පාලන මැ�වරණ 

ජනවාc මාසෙP පැවැ�}ම සඳහා පා72ෙ ��ව පැ�ෙත� ලබා 

Fය u� Bයª සහාය ලබා @ අවස� බව සඳහ� කර�න 

කැමැ�z.  

ෙබKෙහKම ස්��z, ගf කථානායක�මh.  

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

 මෙ� අ�ස� තැdම� ඉතාම ඉ-මh� ෙකෙරන බව  

සඳහ� කර�නට කැමැ�z. 

�ළඟට, ගf අÚ� මා�නiෙපfම මැ��මා. ඔබ�මාට 

�නා< හයක කාලය- �ෙබනවා. 

937 938 

[ගf අ`ර Fසානායක මහතා] 
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ග4 අsA මා=නlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� அஜி) மா�ன/ெப!ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගf කථානායක�මh,  පළා� පාලන ආයතනය- .ය�ෙ� 

9hසාට ඉතාම වැදග� ආයතනය-. සාමාන6ෙය� කථා කරන 

��යට, 9hස් ¦�තෙP මU £ෙස' Bට ෙසKෙහK� ගැබ ද-වා යන 

ගමෙ�@ ජනතාවෙ� අවශ6තා ඉ$ කරන ආයතනය- තමz, 

පළා� පාලන ආයතනය .ය�ෙ�.  

ගf කථානායක�මh, මහ නගර සභා, නගර සභා, NාෙL�ය 

සභා ස්වා�නව පාලනය}ම hසා�, ඒ වාෙ�ම ඒවා පළා� සභා 

�ෂයය යටතට වැෙටන hසා� ඒවා ෙකෙර_ අවධානය ෙයK? 

ෙවනවා ෙබKෙහKම අSz.  ඒ hසා ෙබKෙහ� ෙUලාවට පළා� 

පාලන ආයතන ඉබාගාෙ� යන වැඩ 	3ෙවළ- තමz අපට 

ද.�න ලැෙබ�ෙ�.  

ගf කථානායක�මh, ඉ�හාසෙP, ආ7. ෙN'මදාස මැ��මා -

_ට> ජනා�ප��මා- පළා� පාලන ඇම�වරයා වශෙය� කටu� 

කළ කාලෙPළ පළා� පාලන ආයතනවලට ඉතා ස්ව7ණමය 

uගය-  ��y බව අ	 හැෙම�ටම මතකz. ඒ වාෙ�ම ගf 

කථානායක�මh, ඔබ�මා� ෙකKළඹ නගරා�ප�වරයා වශෙය� 

කටu� කරL@ ෙකKළඹ මහ නගර සභාෙU ස්ව7ණමය uගය- 

සh$හ� ෙවලා ��ණා.  

ගf කථානායක�මh, ව7තමානෙP ජරා¦7ණ �y 

ෙLශපාලනයට නව අ7ථය- ෙගෙන�න, යහ පාලනය- 

ෙගෙන�න, �ප-ෂෙP ෙච�දනා මැLෙL, ගැරÁ  මැLෙL ඒවා 

ඉවසා කටu� කර9�,  පළා� පාලන ආයතන �ළ නව 

සංස්කෘ�ය- ඇ� කර�න නව රජෙP ගf ජනා�ප��මා, ගf 

අගමැ��මා, �ෙශ'ෂෙය�ම පළා� පාලන ඇම��මා කටu� 

./ම ගැන අප ස�$ වනවා. ෙ  කා7යෙP@  ෙබKෙහ�{රට 

ඉවස�න BLධ �ණා. ෙ  ෙවනස ඇ� කර�න ෙIB නැහැ. 

නර- = පළා� පාලන ආයතනවල ම�g þරය, ෙLශපාලනය 

යථා ත��වයට ෙගෙන�න තමz අ	 උ�සාහ කෙළ'.  

ගf කථානායක�මh, ව7තමානෙP පළා� පාලන 

ආයතනවල ආදාය  	3බඳව �ෙබන Nශ්නය �ෙශ'ෂෙය�ම ගf 

ඇම��මාෙ� අවධානයට ෙයK? කරනවා. 

පළා� පාලන ආයතනවලට ලැෙබන ෙලK£ම ආදායම- 

තමz ?Lදර ගාස්�ව2� ලැෙබන ආදායම. න?� අද වන �ට 

පළා� පාලන ආයතනවලට  ?  අ�fLෙLම ?Lදර ගාස්� ලබා 

ග�න බැc ෙවලා �ෙබනවා. ඒකට ෙහ'�ව තමz ඉඩ  ෙරÚස්øා7 

කා7යාලවල ඉ�න hලධාc� ඒවාට අ�ස� ෙනK./ම.  

දැ� ග පහ මහ නගර සභාවට ෙ  අ�fLෙL f	යI ල-ෂ 

350- �තර ලැෙබ�න �ෙබනවා; NාෙL�ය සභාවට f	යI 

ල-ෂ 300- �තර ලැෙබ�න �ෙබනවා. ඒ ?දI ¬ක ග�න බැc 

}ම hසා tා�ය NෙLශවල, නැ�න  නගර NෙLශවල පළා� 

පාලන ආයතනව2� ෙකෙරන වැඩ ෙකKටස අක7මණ6 ෙවලා 

�ෙබනවා. ඒකට ෙහ'� �ෙබනවා. එදා ඔi>ව- ප/-ෂා 

කරනෙකKට ඉඩ  ෙකKමසාcස් කා7යාලයට f	යI 25- {�නා. 

ඒ ඔi>ව ප/-ෂා ./ම ෙව`ෙව� පළා� පාලන ආයතනෙය� 

ඒ hලධාc�ට අමතර ෙග}ම- කළා. ඒක මFz .යලා ඒ 

hලධාc� f	යI 100- ඉIªවා; f	යI 100- {�නා. පළා� 

පාලන ආයතනව2� f	යI 100 ගණෙ� ෙගව> ?දI ඉඩ  

ෙරÚස්øා7 කා7යාලෙP තැ�ප� කරලා �ෙබනවා. න?� වැ$i 

ෙකK9ෂ� සභාව .යා �ෙබනවා, f	යI 100 �යා f	යI 

25ව� දැ� ෙගව�න බැහැz .යලා. දැ� ඒක නතර කරලා 

�ෙබනවා. ඒක නතර කරලා �ෙබන hසා පළා� පාලන 

ආයතනට අz� ?Lදර ගාස්� hදහස් කර�න Land Registry 

එෙ- ඉ�න hලධාc�ම�ලා අ�ස� කර�ෙ� නැහැ. ඒ hසා 

අද ඒ ?දල පළා� පාලන ආයතනවලට ග�න බැc ෙවලා 

�ෙබනවා. ෙමය �ෙශ'ෂ Nශ්නය-. ඒ hසා මම �ෙශ'ෂෙය�ම 

පළා� සභා හා පළා� පාලන ඇම��මාෙග� ඉIÃම- කරනවා,   

ෙ   ගැන සලකා බලා සාක¨ඡා කර�න .යලා. f	යI 100 

ගණෙ� තැ�ප� කරලා ��ණ�, අද වන �ට ඒවා  තැ�ප� 

බවට පමණ- ප� ෙවලා �ෙබනවා. ඒ ?දI hලධාc� අතර 

ෙබදා හැ/ම අවස� ෙවලා නැහැ. දැ� ෙ  අ�fLද� අවස� 

ෙUෙගන එනවා. ඒ hසා ෙ  ගැන අවධානය ෙයK? කරලා ඉFc 

අ�fLෙL හc hලධාc�ට ෙ  සI2 ¬ක ෙගවලා, පළා� පාලන 

ආයතනෙP ?දI ¬ක hදහස් කර ගැÂමට කටu� කර�න 

.යලා� මා ඉIÃම- කරනවා. 

ගf කථානායක�මh, දැ� ?Lදර ගාස්� අය කළාට ඔi>වල 

?Lදර අලව�ෙ� නැහැ. පළා� පාලන ආයතනෙP නම සඳහ� 

කරලා cB� පත.� තමz  බැං£වලට අද ෙ  ?දල ෙගව�ෙ�. 

ෙ  කටu�තට Land Registry එක  ස බ�ධ කර ග�ෙ� 

නැ�ව ඒ බැං£ෙව�ම පළා� පාලන ආයතනයට ෙ  ?දල යන 

��ය- h7මාණය කරලා {�ෙනK� අපට අවශ6 කා7ය-ෂමතාව 

වැ< කර ග�න > ව�. 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගf ම�g�මh, ඔබ�මාට තව �නා< ෙදකක කාලය- 

�ෙබනවා. 
 

ග4 අsA මා=නlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� அஜி) மா�ன/ெப!ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ගf කථානායක�මh, "පළා� පාලන ආයතන" .ය�ෙ� 

ගෙ  ආRSව. ගමට ලz� ෙද�න, ගෙ  £y ¬ක අF�න, ගෙ  

පාරවI හද�න �ෙබන ගෙ  ආRSව ශ-�ම� කර�න න , 

ගෙ  ආRSෙU ආ7ºකය ශ-�ම� කර�න ඕනෑ. ඇ�ෙත�ම 

ෙ  පළා� පාලන ආයතනවලට මහ ආRSෙU ?දI ඕනෑ නැහැ. 

ඒ පළා� පාලන  ආයතනවලට �ෙබන ආදාය  මා7ග ¬ක හcයට 

සකස් කරලා ෙද�න > ව� න , ඒ සඳහා අවශ6 Â� /� සකස් 

කර�න > ව� න , ඒ සඳහා අවශ6 hලධාc� බඳවා ගැÂමට 

කටu� කර�න > ව� න  ෙ  ආයතනවලට ස්වා�නව වැඩ 

කරෙගන ය�න > ව�. ඒ hසා මම �ෙශ'ෂෙය�ම ගf 

ඇම��මාෙ� අවධානයට ෙයK? කරනවා, අද වන �ට උLගත 

ෙවලා �ෙබන Nශ්නයට -පළා� පාලන ආයතනවලට _9 ?Lදර 

ගාස්� hදහස් කර ගැÂම සඳහා- අත ෙපKවලා, මැFහ� ෙවලා ඒ 

Nශ්නය �සඳා ෙද�න .යලා. ෙමKකද, ෙ  අ�fLද අවස� 

ෙව�න තව මාස ෙදකz �ෙබ�ෙ�. ඒ වාෙ�ම මම 

�ෙශ'ෂෙය�ම .යනවා, වcපණ  බ{ ගාස්�- 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගf ම�g�මh, දැ� කථාව අවස� කර�න. ඔබ�මාට තව 

�නා<යක කාලය- පමණz �ෙබ�ෙ�.  

 

ග4 අsA මා=නlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� அஜி) மா�ன/ெப!ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

ෙහKඳz. ගf කථානායක�මh, පළා� පාලන ආයතනයට 

> ව�, {iප� අය, අසරණ අය වcපණ  බ{ ගාස්�ව2� hදහස් 

939 940 



පා72ෙ ��ව 

කර�න.   {iප�, අසරණ 9hස්l අ�f{ ගණන- �ස්ෙස' 

වcපණ  බ{ ෙගව�ෙ� නැ�ව ඉඳලා ෙලK£ Åල- ෙගදරට 

ආවාම, ''මම අසරණz, මම {iප�, මට ෙ  වාෙ� Nශ්න 

�ෙබනවා, මම ෙකKෙහKමද ෙ  ?දල ෙගව�ෙ�'' .යලා පළා� 

පාලන ආයතනයට m_Iලා .Uවාම, ඒ පරණ ÅIව2� ඒ අය 

hදහස් කර�න Â�ය- නැහැ. .ය�න > ව�, ලබන 

අ�fLෙL ජනවාc මාසෙP@ ඉIÃම කෙළK�, ඒ අ�fLෙL 

වcපණ  ගාස්�ෙව� hදහස් කර�න  .යලා. න?� ඒ {iප� 

ම`ස්සයා ඒ 0යාව2ය ද�ෙ� නැ�කම hසා, අසරණකම hසා 

ඒ ත��වයට ප� ෙවලා �ෙබනවා. ඒ hසා අ	 Â�ය- 

h7මාණය කරග�න ෙවනවා, {iප�, අසරණ 9hස්l -වcපණ  

බ{ව2� hදහස් කර�න ඕනෑ 9hස්l- වcපණ  බ{ව2� 

hදහස් ./ම සඳහා. ඒ hසා අදාළ ෙකKමසාcස්වf�ට බලය @ලා, 

ඉ�හාසයට අදාළ වන පcF ෙ  9hස්l ගැන _තා බල�න 

අවස්ථාව හද�න ඕනෑ.  

ගf කථානායක�මh, මට ෙ  අවස්ථාව ලබා @ම ස බ�ධව 

ඔබ�මාට ස්��ව�ත ෙව9� මා hහඬ ෙවනවා. 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගf ඩලස් අලහiෙපfම ම�g�මා. ඔබ�මාට �නා< 

නවයක කාලය- �ෙබනවා. 

 

[අ.භා. 2.38] 
 

ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගf කථානායක�මh, මට ෙව� } ඇ� ෙ  �නා< 9 �ළ 

Nධාන කාරණා �න- 	3බඳව ඔබ�මාෙ� අවධානය ෙයK? 

කරව�න බලාෙපKෙරK�� වනවා. ඊට Nථමෙය� මා ෙ  

කාරණය .ව u�z. අෙi ගf අÚ� මා�නiෙපfම ම�g�මා 

එ�මාෙ� කථාෙU@, පළා� පාලන මැ�වරණ Tමෙය� මනාප 

TමෙUදය ඉව� ./ම 	3බඳව ව7තමාන ආRSවට ස්��ව�ත 

�ණා. න?�  මනාප TමෙUදය ඉව� ./ෙ  ෙය�ජනාව 	3බඳව 

ඉ�හාසය ගැන� එ�මා සඳහ� කළා න  එ_ වැදග�කමට යම- 

එක� කර ග�න ��ණා .යලා මා _තනවා. 

ගf ම�g�මh, ෙ  ෛවර-කාc මනාප Tමය ඉව� කරලා, 

ෙකK�ඨාස Tමයකට සහ 9& Tමයකට ය�න ඕනෑ .යන 

ෙය�ජනාව ඉFcප� �ෙR, 2012@ ගf Fෙ�ෂ් Gණව7ධන 

මැ��මාෙ� සභාප��වෙය� u� ක9$ෙව�. ගf Fෙ�ෂ් 

Gණව7ධන මැ��මා මෙ� ඉFc	ට ඉ�න ෙවලාෙU එ�මාට� 

ෙග�රවය- ��යට මා එය අවධාරණය කර�න ඕනෑ. ගf ෆzස7 

?ස්තාපා මැ��මා න , ඒ කෘතෙU@ භාවය Nකාශ කළා. හැබැz 

ගf සභාව දැන ග�නට ඕනෑ ගf කථානායක�මh, මනාප 

Tමෙය� ඉව� ෙවලා ෙකK�ඨාස Tමය-ද ඇ�ළ� නව 

Tමයකට ෙ  පළා� පාලන මැ�වරණ Tමය ෙයK? �ෙR, 2012 

අංක 22 දරන පනෙත� බව. ඒ, ගf Fෙ�ෂ් Gණව7ධන 

මැ��මාෙ� සභාප��වෙය� u� ක9$ෙU h7ෙLශ අ`වz. ඒ 

ෙග�රවය එ�මාට� එවකට පැවැ� ආRSවට� _9 �ය u�z. 

එම ඉ�හාසය ගැන මා ?2�ම සඳහ� කෙළ' ඒකz.  

ගf කථානායක�මh, මා අවධානයට ෙයK? කර�න 

බලාෙපKෙරK�� වන Nධාන කාරණා �ෙන� පළ?වන කාරණය 

තමz, මැ�වරණ පව�වන Fනය. ෙ  ගැන ගf අ`ර £මාර 

Fසානායක ම�g�මා� මත- කළා. දැ� ගf ෆzස7 ?ස්තාපා 

ඇම��මා සඳහ� කළා, ස�ය- ඇ�ළත එ�මා සංස්ථාපනය 

./ෙ  ගැස� hෙUදනයට අ�ස� තබන බව. ගf ඇම��මh, 

ඔබ�මාට අපහාසය-, අෙග�රය- කර�න ෙනKෙවz මා ෙමය 

සඳහ� කර�ෙ�. ඔබ�මා මෙ� 9�ෙය-. ගf 

කථානායක�මh, මෙ� Nශ්න ./ වලට අදාළව ෙ  ගf 

සභාෙU ඔබ�මා ඉFc	ට එ�මා ෙ  ��යට ෙපKෙරK�{ �y 

අවස්ථා ෙදක- �ෙබනවා. එම hසා මම තවම ෙ  �ෂය Fහා 

බල�ෙ� සැකෙය�. ඒකට සාධාරණ ෙහ'� �ෙබනවා.  

ගf කථානායක�මh, ඔබ�මාට මතක ඇ� ඔබ�මා 
?ලlෙ� B¬ ෙවලාෙU 2017 අෙග�ස්� මාසෙP 24වැh දා 
පළා� පාලන ආයතන ඡ�ද �ම�  (සංෙශ�ධන) පන� 
ෙක$ පත �වාදයට ග� බව. එ_ 9hl�ෙ� é2ක 
අz�වාBක  උIලංඝනය වන ය  කාරණා �ෙබන hසා එදා අ	 
ඉIÃම- කළා, "ෙම_ ඡ�ද �ම�ම අS ගණෙ� Fන oපයකට 
එහා පැ�තකට ෙගන ය?" .යලා. ගf ඇම��මh, ඔබ�මා 
සභාෙU Nකාශ කළා, "අ	 එෙහම න  සැiතැ බ7 මාසෙP 
06වැh අඟහfවාදා ඡ�දය �මස?" .යලා. න?�, ඒක ෙවනස ්
�ණා. ෙවනස් ෙව¨ච කාරණය මම ද�ෙ� නැහැ.  ඔබ�ම�ලා 
එදා ෙගනා> ත7කය �ෙR, "එෙහමව� Nමාද කර�න බැහැ, 
Fනයක Nමාදය.`� මැ�වරණ කI ය�න ඉඩ �ෙබනවා" 
.යන එකz. න?�, ෙ  සංෙශ�ධනය එ�ෙ�  හcයටම පළා� 
පාලන ආයතන ඡ�ද �ම�  (සංෙශ�ධන) පන� ෙක$ පත 
ස මත ෙවලා මාසය£� දවස් 15කට පlවz, ගf ඇම��මh. 
NාෙL�ය සභා (සංෙශ�ධන) පන� ෙක$ පත තh 	$ෙU 
ෙක$ පත-. තh 	$ෙU පන� ෙක$ පත- එ�න� පළා� 
පාලන ආයතන ඡ�ද �ම�  (සංෙශ�ධන) පන� ෙක$ පත 
ස මත කරලා අපට මා සය£� දවස් 16- බලාෙගන ඉ�න BLධ 
�ණා. න?� අ	 ස�$ වනවා, අ	 තව� 	යවර.� 
මැ�වරණයට ළං ෙවලා �dම ගැන.   

ගf කථානායක�මh, NාෙL�ය සභා මැ�වරණය කI දම> 
Fනය ග�ෙතK�,  2015 මැz මාසෙP 15වැh දා. එදා ඉඳලා 
බැªව�,  අද වනෙකKට හcයටම අ�f{ 2z, මාස 4z, දවස් 24- 
 මැ�වරණය- නැ�ව ෙ  රෙ� පළා� පාලන ආයතන hෂ්0ය 
ෙවලා �ෙබනවා, ගf ඇම��මh. එයට ෙහ'� ඉFcප� ෙU�.   
ඔබ�මාෙ� සහ�කය අපට වැදග� ෙව�ෙ� ෙමතැනFz, ගf 
කථානායක�මh. ගf අ`ර £මාර Fසානායක ම�g�මා .Uවා 
වාෙ�, ෙමම (සංෙශ�ධන) පන� ෙක$ ප� ස මත = පමË� 
මැ�වරණ පව�ව�න බැහැ, ගf කථානායක�මh.  

ගf කථානායක�මා .Uවා, "සංස්ථාපනය ./ෙ  ගැස� 
hෙUදනය ට මම ෙහට �ණ� අ�ස� කරනවා" .යලා. ගf 
ඇම��මh, එතැන ඉඳලා ඔබ�මාට ස�ය- ගතවනවා 
සංස්ථාපනය කර�න. හcයටම ස�ය.� BLධ �ෙණK�. ඊට 
පස්ෙස' මැ�වරණ ෙකKමසාcස්�මා මැ�වරණය hෙUදනය 
කර�නට ඕනෑ. මැ�වරණ ෙදපා7තෙ ��ව බලාෙපKෙරK�� 
වනවා, 2017 මැ�වරණ නාමෙIඛනය 12වැh දා වාෙ� දවසක 
Nකාශයට ප� කර�න. අ	 _තනවා, එ�ම�ලා ඒක කරා� 
.යලා. ඒ �ශ්වාසය �ෙබනවා. හැබැz, ඊට පස්ෙස' ඔබ�මාෙ� 
Nමාදය- �ෙණK�? ෙමKකද, අෙපKස (සාමාන6 ෙපළ) �භාගය 
ෙදසැ බ7 මාසෙP 12වැh දා ආර භ වනවා.  �භාගය 
පැවැ�ෙවන අතර�ර  මැ�වරණය පව�ව�න බැහැ. ඒක ඇ�ත.   
අප කාට� එයට එකඟ ෙව�න B{ ෙවනවා. ඊට පස්ෙස' 
මැ�වරණයට ය�න B{ වනවා. ඒක අ	 	3ග�නවා. ඒ ගැන 
ත7කය- නැහැ.  අ	 ඔ-ෙක�ම එක� ෙවලා ෙ  පන� 
ෙක$ ප� ස මත ./ෙම� පlව ෙම_ අ�ත7ගතය 	3බඳව 
ගැටªව-  නැහැ ෙ�, ගf කථානායක�මh.    

අෙග�ස්� මාසෙP 25වැhදා �ණා වාෙ�, සැiතැ බ7 
මාසෙP 20වැhදා �ණා වාෙ� කාරක සභා  අවස්ථාෙU@ මU 
පනතට අදාළ නැ� සංෙශ�ධන එ�ෙ� නැහැ .යලා අ	 �ශ්වාස 
කරනවා. ඔබ�මාෙ� සහ�කය එෙහම ඒවාට ලැෙබ�ෙ� නැහැ 

941 942 

[ගf අÚ� මා�නiෙපfම මහතා] 
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.යලා අ	 �ශ්වාස කරනවා. න?�, ෙ  පන� ෙක$ පත ස මත 
�ණ�, ඒ ස මත }ෙම� අන�fව, මැ�වරණය පැවැ�}ම Nමාද 
./ම සඳහා එක තැනැ�ෙත£ට එක 0යාව- කර�න > ව�. 
ෙමKක-ද ඒක? ගf ෆzස7 ?ස්තාපා ඇම��මh, ඔබ�මා ෙමය 
සංස්ථාපනය ./ෙ  ගැස� hෙUදනය h£� ./ම Nමාද ./ම 
හරහා. මා lබවා@ව _තනවා, ඔබ�මා එෙහම කරන එක- නැහැ 
.යලා.  මා එෙහම කර�න එපා .යන ඉIÃම කරනවා. හැබැz, 
මා ඒ ඉIÃම කර�ෙ� ඉ�හාසෙP �ෙබන අර Âරස අ�දැo  
එ-ක සැකය ?I කරෙගනz.   ගf කථානායක�මh, ඒ hසා 
එවැ�න- B{ ෙනKවන බවට සහ�කය ෙ  ගf සභාවට ෙද�නට 
ඕනෑ.  

 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගf ම�g�මh, ඔබ�මාට තව �නා< �නක කාලය- 

�ෙබනවා. 
 

ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ෙහKඳz.  

ඊළඟ කාරණය, පළා� පාලන ආයතන ඡ�ද �ම�  
(සංෙශ�ධන) පන� ෙක$ පත ස මත කරL@ -ෙෂ'� 
hලධාc�ට B{ �y අසාධාරණය 	3බඳවz. ෙ  සභාෙU 
ඇතැ?� සහ ඇතැ  මාධ6 ම�� .ය�න උ�සාහ ග�තා, 
-ෙෂ'� hලධාc�ට රාජකා/ කරන ෙකK�ඨාසෙPම  ඡ�දය 
ඉIල�න අ	 -ඒකාබLධ �ප-ෂය-  බල කරනවා .යලා. නැහැ, 
ගf කථානායක�මh.  ඒක ෙනKෙවz, අ	 .UෙU.  .Bය  
 -ෙෂ'� hලධාcය£  තම� රාජකාc කරන ඡ�ද ෙකK�ඨාසෙPම 
-පළා� පාලන බලNෙLශෙP ෙනKෙවz. පළා� පාලන 
බලNෙLශය .ය�ෙ� පළI එක--  ඡ�දය ඉIලනවා න , 
එතැන Nජාත��වාදය 	3බඳ ගැටªව- �ෙබනවා.  න?�, ෙ  
සංෙශ�ධනෙය� �y ෙL hවැරF කළ u�z, ගf 
කථානායක�මh. එෙස' නැ�න  ඔබ�මාට� ඔබ�මාෙ� 
කථානායක ¦�තය ඇ�ෙළ' බරපතළ පැIලම- ඇ� ෙවනවා. 

ගf කථානායක�මh,  මා ෙ  .යන කාරණය 	3බඳව 
ෙබKෙහKම සාධාරණව Bතා බල�න.  රාජ6 ෙස'වෙP ෙකKටස් 
ෙදක- ඉ�නවා. ෙLශපාලන hදහස ස_ත රාජ6 ෙස'වකය� 
ඉ�නවා. ෙLශපාලන hදහස ර_ත රාජ6 ෙස'වකය� ඉ�නවා.  
කාටද ඒ hදහස නැ�ෙ�? අ�කරණ  ෙස'වෙP hලධාc�ට ඒ 
hදහස නැහැ. ඒ අයට ෙLශපාලනය කර�න බැහැ. පcපාලන 
ෙස'වෙP hලධාc�ට ෙLශපාලනය කර�න බැහැ. ස�නLධ 
හ?දාවල,  ෙපKÃBෙP hලධාc�ට, සාම hලධාc�ට, tාම 
hලධාc�ට ෙLශපාලනය කර�න බැහැ. Â�ෙය� තහන .  ගf 
කථානායක�මh,  ඔබ�මාෙ� අ�� B{ �y වැ|Lද£� 
��යටz මා ෙමය නැවත .ය�ෙ�.   අෙග�ස්� මාසෙP 25 
වැhදා උෙL ෙ  සභාෙU B{ �R ෙමKක-ද?   අර ෙLශපාලන 
hදහස �ෙබන කRඩායමට අය� -ෙෂ'� hලධාc�ට ඉIලා 
අස්}ෙම� පlව �ණ� ඡ�දයට ඉFcප� }මට හැ.යාව 
�ෙබ�ෙ�, එම hලධාcයා එම තන�ෙර� අ�fLදකට ෙපර 
ඉIලා අස් �ෙණK� පමණz. තන�ෙර� ඉIලා අස් �ණ�,  
ඡ�දයට ඉFcප� }මට න   අ�fLදකට ක2� ඉIලා අස් 
ෙව�නට ඕනෑ.  දැ� බල�න, ෙLශපාලන hදහස නැ� මාතර 
මහා�කරණ �hශ්චයකාරවරයාට > ව�, අද ඉIලා අස්ෙවලා 
ෙහට ඡ�දයට ඉFcප� ෙව�න.  

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගf ම�g�මh, ඔබ�මාට තව �නා< ෙදකක කාලය- 

පමණz �ෙබ�ෙ�. 

ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ෙහKඳz, ගf කථානායක�මh.  

 ඒ �තර- ෙනKෙවz. මාතර මහ Fසාප�වරයාට, ක¤f	¬ෙP 

NාෙL�ය ෙIක ට, F-වැIල NාෙL�ය ෙIක ට අද ඉIලා අස් 

ෙවලා ෙහට ඡ�දයට ඉFcප� ෙව�න > ව�. ගf ඇම��මh, 

ඔබ�මා එය 	3ග�නවාද? මාතර ඉ�න DIGට > ව�,  අද 

ඉIලා අස් ෙවලා ෙහට ඡ�දයට ය�න.  ෙ  රෙ� ඉ�හාසෙP 

එෙහම �ෙබනවා.  

හැබැz, tාම hලධාc වසමක රාජකා/ කරන සමෘL� 

hලධාcට බැහැ, අද ඉIලා අස්ෙවලා ෙහට ඡ�දයකට ය�න. 

ඒකට අ�fLද- ගත ෙවනවා. අ�fLද- ඉ�හාසයට යනවා. 

ෙ ක ප3ගැÂම-;  ෙLශපාලන ප3ගැÂම-. Â�ප�වරයා 

සහ�ක කෙළ' ෙමKක-ද? é2ක අz�වාBක  	3බඳව 

අ�කරණයට ය�න �ෙබන පාර� වහලා ඒ ෙL �ණා. ඒක 

වැ|Fz. අද අ	 සංෙශ�ධනය- ඉFcප� කරනවා. ඔබ�ම�ලා 

ඒක පනතට අදාළ නැහැ .යලා .ය�න > ව�. හැබැz, ගf 

කථානායක�මh, ෙ  අසාධාරණය hවැ|F ෙව�න ඕනෑ. මම 

නැවත ෙ  කාරණය අවධාරණය කරනවා. ෙ  .ය�ෙ�, 

රාජකාc කරන ෙකK�ඨාසෙP - tාම ෙස'වක වසෙ , ඒ මැ�වරණ 

ෙකK�ඨාසෙP - ඡ�දය ඉIල�න ඒ hලධාc�ට ඉඩ ෙද�න 

.යන එක ෙනKෙවz. ෙ ක එතැනට ල� කර�න එපා. 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඔබ�මාෙ� කථාව දැ� අවස� කර�න. 

 
ග4 ල�ෂ්ම= PXඇRල  මහතා  (மா��மி� ல�ம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

නැ  k�ෙpය. எ>?தா�. 
rose. 

 
ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ෙම�මා hවැ|F ./ම- කර�නz හද�ෙ�. 
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙමKක-ද, ගf සභානායක�මා? 
 

ග4 ල�ෂ්ම= PXඇRල  මහතා  (மா��மி� ல�ம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගf කථානායක�මh, මම ෙම�මාට ෙ  කාරණය මත- 

කර�න කැමැ�z. මැ�වරණ ෙකKමසාcස්වරයා අපට ෙය�ජනා 

ෙකfෙU, Bයª රජෙP ෙස'වකය�ට මැ�වරණයට ඉFcප� }ම 

තහන  කර�න .යලා. මැ�වරණ ෙකKමසාcස්වරයා .UෙU, 

Bයª රජෙP ෙස'වකය�ට ඡ�දය ඉIÃම තහන  කර�න 

.යලා. 

 
ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මැ�වරණ ෙකK9සම .Uවා, - 

943 944 



පා72ෙ ��ව 

ග4 ල�ෂ්ම= PXඇRල  මහතා  (மா��மி� ல�ம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ෙපKÛඩ- ඉ�න. අ	 තමz කථා කරලා ඒක -ෙෂ'� 

hලධාc�ට �තර- �මා ෙකfෙU.  
 

ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගf කථානායක�මh, - 
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙ ක ගැන අපට �වාදය- කර�න දැ� අවස්ථාව- 

ෙනKෙවz. 
 

ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

�වාදය- ෙනKෙවz. මට ෙ ක පැහැF2 කර�න අවස්ථාව 

ෙද�න. 
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

කථානායකවරයාට� ෙච�දනාව- කළා. මම ෙමතැන@ ඒ 

ගැන 	3�f ෙද�න බලාෙපKෙරK�� ෙව�ෙ� නැහැ.  
 

ග4 ල�ෂ්ම= PXඇRල  මහතා  (மா��மி� ல�ம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අ	, රජෙP ෙස'වකය�ට ඡ�දය ඉIල�න ෙනKහැ. ��යට 

කටu� ෙය{ෙU  නැහැ. අ	 ඒක -ෙෂ'� hලධාc� ද-වා 

පමණ- �මා ෙකfවා. මැ�වරණ ෙකKමසාcස්වරයා ?ල ඉඳලාම 

.UෙU, Bයª රජෙP ෙස'වකය�ට ඡ�දය ඉIල�න බැc ��යට 
සංෙශ�ධනය ෙගන එ�න .යලා; all Government Servants 

should be banned from contesting.  
 

ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගf කථානායක�මh, මම නැවත අවධාරණය කර�ෙ� 
ෙමයz. ෙකK9සම පැහැF2ව අපට ඒක .Uවා. හැබැz, 
ඉ�හාසයට බලපාන ��යට, ෙත�රා ග�� රාජ6 hලධාc� 
කRඩායමකට අ®තයට බලපාන ��යට ෙ  ෙL B{ ෙවලා 
�ෙබනවා. ඉIලා අස්}ෙම� පlවව� ඡ�දය ඉIල�න �ෙබන 
අz�ය නැ� ./ම අසාධාරණය- ��යට ඉ�හාසෙP සටහ� 
ෙවනවා. ඒක hවැ|F කර�න ෙ  අවස්ථාව පා�¨� කර?ය 
.යන එකz මම ඉIÃම- ��යට කර�ෙ�. 

 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

 ෙහKඳz. අ	 ඒ ගැන සාක¨ඡා කර?, ගf ම�g�මා.  

�ළඟට, ගf ඩ�ලස් ෙLවාන�දා මැ��මා. You have five 

minutes.  [பி.ப. 2.48]  
ග4 ඩ$ලස් ෙ6වාන=දා මහතා (மா��மி� ட(ள9 ேதவான,தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) ெகௗரவ சபாநாயக� அவ�கேள, ஜனநாயக"தி:, ச'ட"தி� ஆ'சியி:, பிரஜா3ாிைம, வா04ாிைம, 

ெமாழி;ாிைம எ�பன ஒ. மனித=04 இ.0க ேவ$(ய அதி�0கியமான உாிைமகளா4,. பிரஜா3ாிைமயி.-/, ெமாழி;ாிைமயி.-/, வா04ாிைமைய" ேத�த1களி1 பிரேயாகி0க �(யாம*ேபானா1 அ�4 ச'ட"தி� ஆ'சி;, ஜனநாயக ஆ'சி;, இ.0க �(யா/ எ�ேற 6றேவ$%,. ேத�த1கைள� பி*ேபா%வ/ ம0களி� வா04ாிைமைய� பறி�பதா4,. இ�7 நம/ நா'(1 ேத�த1கைள� பி*ேபா%த1 ெதாட�பான ேப B0க& சைமயலைற வைரயான ேபBெபா.ளாகிவி'ட/. எனேவ, இனி;, ேத�த1கைள0 கால-தா+"/, �ய*சிக& ேம*ெகா&ள�பட06டா/. ெப.,பா:, அ%"த வ.ட, ஜனவாி மாத, உ&Pரா'சி ம�ற�க�0கான ேத�த1கைள நட"த3&ளதாக மா$2மி4 பிரதம� ரணி1 வி0கிரமசி�க அவ�க& ெதாிவி"தி.�பைத நா, வரேவ*கி�ேறா,.  உ&Pரா'சி ம�ற�க�0கான ேத�த1க& விைரவாக நட"த�பட ேவ$%,. நீ$டகாலமாக அவ*70கான ம0க& பிரதிநிதிக& ெதாி3ெசFய�படாம1 இ.0கி�றன�. உ&Pரா'சி ம�ற�க�0கான 2திய ேத�த1க& (தி."த,) ச'ட"தி1, 60 Tத, வ'டார �ைறயி:, 40 Tத, விகிதாசார �ைறயி:, உ7�பின�க& ெதாி3ெசFய�ப%வா�க& எ�7 ெதாிவி0க�ப'(.-த/. அத*4 அைமவாக ஒVெவா. மாநகர சைப, நகர சைப,  பிரேதச சைப04, 2திய கல�2" ேத�த1 �ைறயி�கீ+ எ"தைன உ7�பின�க& ெதாி3ெசFய�பட ேவ$%, எ�பதைன அைம ச� அவ�க& அரச வ�"தமானியி1 பிரBாி�பத*4 இ"தி."த�க& வழிவைக ெசF;, எ�7 ந,2கி�ேற�. அ"/ட�, உ&Pரா'சி" ேத�த1க& ெதாட�பான நைட�ைற  சி0க1கைள நிவ�"தி ெசF/, அைத உ&Pரா'சி ம�ற�க�04� ெபா."தமான �ைறயி1 ஏ*2ைடயதா0கி0ெகா&ள அைம ச� அவ�க& உாிய தி."த�கைள  ெசFய ேவ$%, எ�பைத;, வ�;7"த வி.,2கி�ேற�.  ேம:,, கட-த ஓகW' மாத, 25ஆ, திகதி நாடா�ம�ற"தி1 நிைறேவ*ற�ப'ட உ&P� அதிகாரசைபக& ேத�த1க& (தி."த,) ச'ட>ல"தி� பிரகார, ெப$களி� பிரதிநிதி"/வ, 25 Tதமாக இ.0க ேவ$%, எ�பைத வரேவ*கி�ேறா,. இ.�பி=,, ெப$களி� பிரதிநிதி"/வ விகிதாசார"ைத ேம:, அதிகாி"/ சம"/வநிைல040 ெகா$%வர ேவ$%,. அ"/ட�, இைளஞ�, ;வதிகளி� பிரதிநிதி"/வ வர,2 அதி1 /1�யமாக  B'(0கா'ட�படவி1ைல. ெப$கைள�ேபா1 இைளஞ�க�, அரசிய�1 4றி�பிட"த0க ப�களி�ைப  ெசF;,ேபாேத ஜனநாயக�, ச'ட"தி� ஆ'சி;, பலமைட;,. அ/ேவ நா'(� Bபி'ச"தி*4, அ�"த�&ள அரசிய1 ��ேன*ற"தி*4, அ(�பைடயாக அைம;,. எனேவ, அவ�க�04" ேதாதான விகிதாசார எ$ணி0ைக ஒ/0க�பட ேவ$%, எ�பைத;, இ ச-த��ப"தி1 வ�;7"தி06ற வி.,2கி�ேற�.  உ&Pரா'சி அைம ச� அவ�க& வட04, கிழ04 மாகாண�களி� நீ$டகால" ேதைவகளாக3, அ,ம0களி� ேகாாி0ைககளாக3, அைம-தி.-த 2திய சைபகைள உ.வா0க3, அவசியமான நகர சைபக&, பிரேதச சைபகைள" தர�ய�"/வத*4, நடவ(0ைக எ%"தைம0காக எம/ ம0க& சா�பாக ந�றியிைன" ெதாிவி"/0ெகா$%, ச-த��பமளி"தைம04 ெகௗரவ சபாநாயக� அவ�க�04 ந�றி 6றி, விைடெப7கி�ேற�.  

945 946 
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ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ස්��z.  

�ළඟට, ගf ෙහ-ට7 අi>හා9 ම�g�මා. ඔබ�මාට �නා< 

6ක කාලය- �ෙබනවා. 

[අ.භා. 2.51] 
 

ග4 ෙහ�ට� අl�හා� මහතා (மா��மி� ெஹ(ட� அ/�ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගf කථානායක�මh, ෙ  අවස්ථාව වන �ට ෙපK{ �ප-ෂ  

කRඩායම හා සමානවම ජනතාව� ස�¬� ඉ�නවා, ඉFcෙP@ 

ඡ�දය- පව�වනවා .යලා. පළා� පාලන මැ�වරණය සඳහා 

අª� ඡ�ද Tමය- හÙ�වා {�නාට පස්ෙස', �ෙශ'ෂෙය�ම දැ� 

�ෙබ�ෙ� එය අ�හදා බල�නz.  

ගf කථානායක�මh, අපට හÙනාග�න ෙමතැන �ශාල 

Nශ්නය- �ෙබනවා.  ගf Fෙ�ෂ් Gණව7ධන මැ��මා �B� 

එ- ෙකK�ඨාසයකට එ- ම�gවරෙය- වශෙය� මැ�වරණ 

Tමය ෙවනස් කර�න කර> ෙය�ජනාව ස_ත වැඩ 	3ෙවළ දැ� 

ස මත ෙවලා �ෙබනවා. ඒ අ`ව තමz දැ� ඡ�දය පව�ව�න 

ය�ෙ�. දැ� ෙකK�ඨාසයකට ම�gවරෙය- එනවා. හැබැz, 

Bයයට 40ක කRඩායම- ෙවනම ප�කරනවා. එෙස' ප�කරන 

කRඩායමz, ඡ�දය ඉIලන කRඩායමz අතර කා�තාව�ට 

�ෙශ'ෂ තැන- ලැd �ෙබනවා. ඒක තමz hවැරF Tමය .යලා 

අ	 �ශ්වාස කරනවා. හැබැz, තfණය�ට ය  Nශ්නය- 

ම�ෙව�න > ව�. ෙමKකද ෙහ'�ව, ෙකK�ඨාසවලට අදාළව 

හැමදාම මැ�වරණයට ඉFcප� �y කRඩාය  B¬යා න , ඒ 

අයට නැවත අවස්ථාව ෙද�න mයාම සහ ලැzස්�වට කා�තාව� 

එනෙකKට තfණය�ට �ෙබන අවස්ථාව ෙබKෙහ� �ට 

අSෙව�න > ව�. එම hසා දැ� මාධ6යට �ශාල වග oම- 

ඉ$කර�න �ෙබනවා. අෙන£� කfy කාරණා වාෙ�ම 

මාධ6යට �ශාල වැඩ ෙකKටස- �ෙබනවා. ෙ  රෙ� තfණය�ට 

වාෙ�ම �ෙශ'ෂෙය�ම රටට වැඩදාè ෙලස වැඩ කර�න > ව� 

කා�තාව�ට දැ� එ3යට එ�න .යලා .ය�න මාධ6යට 

> ව�. 

ය  .B ප-ෂයකට ය  අෙi-�කාව- ෙහ� එෙහම 

නැ�න  ය  අෙi-ෂකෙය- ප�කර�න ය  උ�සාහය- 

ග�න ෙවනවා න , එතැන ය  .B Nශ්නය- �ෙබනවා. 

ෙමKකද, පළා� පාලන Tමෙය� අ	 බලාෙපKෙරK�� ෙව�ෙ�, 

ෙකK�ඨාසයට ම�gවරෙය- දාලා ෙකK�ඨාසයට වග .යන 

ම�gවරෙය- හැ¬යට ඔÁ ලවා ඒ වැඩ කටu�ත හcයට 

කර�නz. එය හcයට කර�න න , අෙi තfණය�ට, වැඩදාè 

කා�තාව�ට එ3යට ඇ�Iලා ෙ  වගoම භාරග�න .යලා අ	 

රෙ� මතය- ෙගKඩනඟ�න ඕනෑ. රෙ� වගoම හcයට 

භාරග�තාට පස්ෙස' ඒ වැඩ කටu�ත හcයට කරලා ෙ  රෙ� 

ජනතාව බලාෙපKෙරK�� වන ෙL hවැරFව කර�න ප-ෂ 

BයIලටම > ව�. අද අ	 පන� ෙක$ පත- ස මත කරලා, 

වැඩ 	3ෙවළ- ස මත කරලා ඡ�දයකට ය�ෙ� ඉFc 

අනාගතෙP@ ෙ  රටට වැඩදාè වැඩ ෙකKටස- කර�නz. ඒක 

කර�න න  ඊළඟට ප�වන සෑම ම�gවරෙය£ටම අS පාS 

BයIල- අ�f{ 2- �ස්ෙස' පළා� පාලන ආයතන 0යා�මක 

�ෙR නැහැ; ඒ බලතල ��ෙR නැහැ.- නැවත hවැරF ෙලස 

හcගස්සාෙගන ඉස්සරහට යන එක තමz කර�න �ෙබ�ෙ�. ඒ 

hසා අපට රට �ළ මතය- ෙගKඩනඟ�න BLධෙවනවා, රටට 

ආදරය කරන,  ගමට ආදරය කරන, ගෙ  කාyව, පාර, ඇළ, 

ෙදKළ, £¤ර, ඒ BයIලටම ආදරය කරන, �ෙශ'ෂෙය�ම ආග9ක 

නායක�වයට ගf කර9�, තම�ෙ� වැඩ ෙකKටස හcයට කරන 

කRඩායම- ම�gවf හැ¬යට ප� කරග�න .යලා. 
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගf ම�g�මා, ඔබ�මාට තව �නා< 3ක කාලය- 

�ෙබනවා. 
 

ග4 ෙහ�ට� අl�හා� මහතා (மா��மி� ெஹ(ட� அ/�ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 

ගf කථානායක�මh, ඒ hසා �ෙශ'ෂෙය�ම මම අද 

ඉIÃම- කර�න බලාෙපKෙරK�� ෙවනවා. පා72ෙ ��ෙU අ	 

Bයª ෙදනාෙ�ම වගoම ෙමKක-ද .යලා අ	 ද�නවා. 

පා72ෙ ��ෙU ෙපK{ �ප-ෂෙP අෙi සෙහ�දරෙය� ඒ ෙවලාෙU 

�fLධව ඡ�දය {�නාට, ''ෙ ක හc''z .යලා දැ� එ�ම�ලා 

කැමැ�ෙත� ඉ�නවා. ''ෙ ක හc''z .යලා එ�ම�ලා 

කැමැ�ෙත� ඉ�නවා න , පළා� පාලන ආයතන සඳහා ෙ�/ 

ප�වන ම�gවf ම�� පළා� පාලනෙP වැඩ ෙකKටස හcයට 

කරව�න අද ම�gවf 225ෙදනාම _ටග�න ෙවනවා. ඒ 

වාෙ�ම සභාප�වf Bයªෙදනාම ඒ වැඩ කටu� හcයට කරz 

.යලා එ�ම�ලා බලාෙපKෙරK��ෙව� ඉ�නවා. ෙමKකද, 

ඊළඟට �ෙබනවා අපට පළා� සභා මැ�වරණය සහ 

පා72ෙ �� මැ�වරණය. අ	 පළා� පාලන ආයතනවලට 

ඇ�Iලා තමz පා72ෙ ��වට ආෙU. හැබැz, ෙකK�ඨාස 

Tමයට යනෙකKට, එෙහම නැ�න  ලැzස්�වකට යනෙකKට, 

එදා මනාප Tමය යටෙ� ආසනය- �ළ තරග කරලා පළා� 

පාලන ආයතනයකට යනෙකKට ��y අෙi ශ-�ය, එෙහම 

නැ�න  අපට �ෙබන �වමනා එපාක , ඒ වාෙ�ම අ	 භාරග� 

වගoම, අ	 ඒ වගoම ඉෂ්ට කර�න ග� වෑයම, ඒ BයIල 

අSෙවනවා. 
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගf ම�g�මා, දැ� කථාව අවස� කර�න. 
 

ග4 ෙහ�ට� අl�හා� මහතා (மா��மி� ெஹ(ட� அ/�ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 

ඒ hසා ජා�ක ෙLශපාලනයට එ�න �ෙබන ඉඩකෙඩ_ >ං� 

අS පාSව- �ෙබනවා. ඒ hසා අ	 ෙහKඳ කRඩායම- 

h7මාණය කළ u� ෙවනවා. ඒ සඳහා Bයªෙදනා එක� ෙව?z 

.යා ෙය�ජනා කරනවා. මට කථා කර�න අවස්ථාව ලබා@ම 

	3බඳව ඔබ�මාට ෙබKෙහKම ස්��z. 
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙබKෙහKම ස්��z.  

අවසාන කථාව, ගf ?Ú�7 රÁමා� ම�g�මා. 
 

[අ.භා. 2.56] 
 

ග4 esu� ර¡මා= මහතා  (மா��மி� %ஜி�� ரஹுமா�) 
(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගf කථානායක�මh, පළා� පාලන ආයතනවලට අදාළ 
සංෙශ�ධන පන� ෙක$ ප� �න- 	3බඳ ෙදවන වර .ය}ෙ   
�වාදය අද පැවැ�ෙවනවා. අපට දැ� බලාෙපKෙරK��ව- තබා 
ග�න > ව�. පl mය කාලය >රාම අ	 .Uවා, ඉතා ඉ-මh� 
පළා� පාලන ඡ�දය පව�ව�න ඕනෑ .යා. අ	 Bයª ෙදනා -

947 948 



පා72ෙ ��ව 

ප-ෂ, �ප-ෂ Bයª ෙදනා- එකඟz, එම ඡ�දය ඉතා ඉ-මh� 
පව�ව�න. රජය- හැ¬යට අ	 බලාෙපKෙරK�� වනවා, එම 
ඡ�දය ඉ-මh� -ලබන ජනවාc මාසෙP@- පව�වා පළා� 
පාලන ආයතන ¬ක නැවත ස�ය කර�න. �ෙශ'ෂෙය�ම අ	 
කතා කළා, අ	 Fm� Fගටම .Uවා පළා� පාලන ඡ�දය පමා 
ව�න ෙහ'�ව ගැන. පl mය ආRSව කාලෙP ෙ  අª� ඡ�ද 
Tමය ෙගනැIලා පන� ෙක$ පත පා72ෙ ��ෙU ස මත 
කළාට පlව �මා h7ණය 	3බඳ ගැටª රා�ය- ම� �ණා. 2015 
වන කI ඒවා �සඳාග�න බැcව mයා. 2012@ ෙ  
පා72ෙ ��ෙU එම පන� ෙක$ පත ස මත �ණාට �මා 
h7ණය 	3බඳ අවසාන කටu� කර�න එදා බැc = බව අ	 
දැ-කා. ඒ කාලය �ළ ඒවා කර�න පl mය රජය අෙපKෙහKස� 
�ණා. ඒ _�දා අª� ආRSව ආවාට පlව අපට BLධ �ණා �මා 
h7ණ ෙකK9සම නැවත ප� කරලා, අª� ෙකK�ඨාස ඇ� 
කරලා, ම�gවf� ෙත�රා ප� කරගැÂම ස බ�ධෙය� ක2� 
ඉFcප� කර> 70:30  Tමය ෙවනස් කරලා අෙන£� ප-ෂවල 
අදහස්ද අරෙගන Bයª ෙදනාට සාධාරණය ඉ$ වන ��යට 60:40 
Tමයට ය�න. ඒ �ළ අපට > ව� �ණා, �මා h7ණය නැවත 
වතාව- කරලා බÁ ෙකK�ඨාස ඇ� කර�න; අª� �මා h7ණ 
හරහා අª� ෙකK�ඨාස ඇ� කර�න. ඒ වාෙ� අª� ෙLවI 
කර�න ය  කාලය- mයා. එෙස' කාලය mය _�දා තමz, එම 
ඡ�දය පව�ව�න පර-£ �ෙR. ෙ  ඡ�ද Tමය ෙවනස් ./ම 
ෙකKෙහ� ෙහ� පට� ග�න ඕනෑ .යන කºකාව ��ණා. පැවැ� 
ඒ කºකාව උඩ තමz පl mය රජය ඡ�ද Tමය ෙවනස් ./ෙ  
කා7යය පට� ග�ෙ�. අද අපට > ව� ෙවලා �ෙබනවා, එය 
පළා� සභා ද-වා ඉFcයට ෙගන ය�න. ආRSව පා7ශව්ෙය� 
කළ එම කා7යය ෙ  රෙ� Bයª ජන ෙකKටස්වලට -Bයª 
ජනතාවට- Nජාත��වාදය පැ�ෙත� ඉතා වැදග� වනවා .යා 
මම _තනවා. එක ෙකK�ඨාසයකට ම�gවරෙය-, එක 
ආසනයකට ම�gවරෙය- .යන අදහස උඩ Bයªෙදනාට 
තම�ෙ� ඡ�දයට ව¬නාකම- ලැෙබන පcF ම�gවරය£ ප� 
කර�න > ව� හැ.යාව අද අපට ලැd �ෙබනවා. මා _ත�ෙ� 
එය Nජාත��වාදය පැ�ෙත� �ශාල ජයtහණය- .යාz.  

ඒ �තර- ෙනKෙවz. l  ජන hෙය�ජනය ස_ත ප-ෂවලට -
Bයªෙදනාට- අසාධාරණය- ෙනKවන ��යට Bයªෙදනාට 
තම�ෙ� hෙය�Úතය� ප� කර�න > ව� හැ.යාව ෙ  Tමය 
හරහා ලැd �ෙබනවා. ඒ _�දා ගf කථානායක�මh, ෙ  ඡ�ද 
Tමය ම�� ෙ  රෙ� Nජාත��වාදය අª� Fසාවකට ෙගන 
ය�න ආRSවට අද > ව� ෙවලා �ෙබනවා.  

ගf කථානායක�මh, අවසාන වශෙය� එක ෙදය- මත- 
කර�න ඕනෑ. අෙi ඩලස් අලහiෙපfම ම�g�මා මත- කළා, 
-ෙෂ'� hලධාc� ගැන. -ෙෂ'� hලධාc� ගැන කතා කර9� 
අ	 .Uවා, "ඒ අයට ය  අසාධාරණය- වනවා න  ක2�ම 
අz� ෙවලා ඒ ඡ�දවලට ස බ�ධ ව�න > ව�." .යා. ඒ 
ගැන ගැටªව- නැහැ. න?� අ	 ද�නවා ඒ -ෙෂ'� hලධාc� 
ක�ද .යා. ඒ අය, ෙක3�ම ෙLශපාලන ප�}  මත ප� = 
උද�යz. ඒ උද�ය තම�ෙ� ෙකK�ඨාසය �ළ වැඩ කරලා නැවත 
ඡ�දයකට එන එක, ඔ��ට �fLධව ඡ�දය ඉIලන 
අෙi-ෂකය�ට කරන �ශාල අසාධාරණය-. ඔÁ එ-ස� ජා�ක 
ප-ෂෙP ෙකෙන£ ව�න > ව�; A ලංකා hදහස් ප-ෂෙP 
අය£ ව�න� > ව�. ඒ Tමය �ළ Nජාත��වාදය- නැහැ. 
ෙමKකද, ෙකෙන£ තමාට �ෙබන ෙLශපාලන බලය උඩ, 
ෙLශපාලන හzය උඩ ය .B බලපෑම- කරලා, ය  බලය- 
ෙගKඩ නඟාෙගන ඡ�දය ඉIල�න නැවත ඒ ෙකK�ඨාසයටම 
යනවා න , එය සාධාරණ නැහැ; එය Nජාත��වාF� නැහැ. ඒ 
_�දා මම _තනවා එය hවැ|F �ය u�z .යා. එය hවැ|F 
කර�න .යා මම ඉIලා B¬නවා.  

ගf කථානායක�මh, ගf ඩලස් අලහiෙපfම ම�g�මා 
.Uවා, ෙමය ඉ�හාසයට යන ක  පැIලම- .යා. ගf 
ම�g�මh, මා ඔබ�මාට ෙ  කාරණය මත- කර�න ඕනෑ. 

ඔබ�මාෙ� �tහය අ`ව, පළා� පාලන ඡ�ද Tමය 
ස බ�ධෙය� අප ස මත කර> Tමය �ළ ක  පැIල  
�ෙබනවා න , ඒවා ඉ�හාසයට යනවා න  ඒ හැම එක-ම 
�ෙබ�ෙ� දහඅට වන ආRSTම ව6වස්ථා සංෙශ�ධනයට 
ප-ෂව අත එස}ම නමැ� ඓ�හාBක ක  පැIලමට වඩා 
ය¬�ය .යන එක මතක තබා ග�න ඕනෑ. එය ෙහKÀ� මතක 
තබා ග�න ඕනෑ. එයට ය¬� තමz ෙ  ඔ-ෙක�ම ක  පැIල  
�ෙබ�ෙ�. ෙලK£ම ක  පැIලම තමz දහඅට වන ආRSTම 
ව6වස්ථා සංෙශ�ධනයට ප-ෂව අත ඔසව> එක.  

ගf කථානායක�මh, අප අª� Fසාවකට මැ�වරණ Tමය 
ෙගනැ�� �ෙබනවා. අපට තව� Nජාත��වාF ක7තව6ය� 
රා�ය- කර�න �ෙබනවා. ඒ ක7තව6ය� ෙව`ෙව� රජය 
අhවා7යෙය� ෙපÂ B¬නවා .ය9� මම නතර වනවා. කාලය 
ලබා {�නාට ෙබKෙහKම ස්��z. 

 

,ශ්නය �මසන ලd=, සභා ස:මත �ය. 
පනA ෙකB:පත ඊට අ9�ලව ෙද වන වර Pයවන ල;.   
 வினா வி��க�ப��, ஏ$%�ெகா�ள�ப�ட�. அத'ப(, ச�ட)ல* இர<டா* +ைறயாக மதி�பிட�ப�ட�. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 

ම3 පළවන ෙය�ජනාව සභා ස:මත �ය.: 
''පනA ෙකB:පත £�ණ පා�7ෙ:=3 කාරක සභාවකට 

පැවXය g3 ය.'' -[ග4 ෆhස� eස්තාපා මහතා] 
 தீ�மானி�க
ப�ட�. "ச�ட�ல� ��
 பாரா�ம�ற� ������ சா�ட
ப�மாக"  [மா!"மி� ைபச� �$தபா] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Faiszer Musthapha] 
 

කාරක සභාෙව�; සලකා බලන ල;. 
[ග4 කථානායක3මා Zලාසනා[ඪ �ය.] 
 ��வி' ஆராய
ப�ட�. [மா!"மி� சபாநாயக� அவ�க, தைலைம வகி-தா�க,.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER  in the Chair.] 
 

1 වන වග="ය, පනA ෙකB:පෙත�  ෙකvටස� හැ�යට "qය 
g3යh �ෙය�ග කරන ල;. 

 1ஆ* வாசக* ச�ட)ல�தி' ப6தியாக இ5�க ேவ<�ெமன� க�டைளயிட�ப�ட�. 
 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 
2 වන වග="ය.- (252 වන අ!කාරෙp 5 වන 

වග="ය ,"ෙය�ජනය PQම.) வாசக� 2. - (252ஆ� அதியாயதி� 5ஆ� பிாிைவ மா�றீ� ெச�த�.) 
CLAUSE 2.- (Replacement of section 5 Chapter 252.) 

 

ග4 ෆhස� eස්තාපා මහතා (மா��மி� ைபச� %9தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I move,  
 

(1) “In page 1, leave out all words in lines 10 to 18 and insert: 
 

‘(a) equivalent to sixty per centum of the number of 
Councillors to be elected and returned, for such 
Municipal Council, as specified by the Minister 
by Order published in the Gazette, based on the 
number of wards specified in the Order published 

949 950 

[ගf ?Ú�7 රÁමා� මහතා] 
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under section 3C or 3D of the Local Authorities 
Elections Ordinance (Chapter 262); 

(b) equivalent to forty per centum of the number of 
Councillors to be elected and returned for such 
Municipal Council, who shall be returned’ ”; 

(2) “In page 1 leave out all words in line 23 and insert: 
 

'under paragraph (a) of subsection (4)' ”. 
 

සංෙශ�ධන 12ගත g3ය යන ,ශ්නය �මසන ලd=, සභා 
ස:මත �ය. தி5�த@க� வி��க�ப�� ஏ$%�ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendments put, and agreed to. 
 

2 වන වග="ය, සංෙශ�!තාකාරෙය=, පනA ෙකB:පෙත�  
ෙකvටස� හැ�යට "qය g3යh �ෙය�ග කරන ල;. 

 2ஆ* வாசக* தி5�த�ப�டவா% ச�ட)ல�தி' ப6தியாக இ5�க ேவ<�ெமன� க�டைளயிட�ப�ட�. 
 

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

 
3 වන වග="ය, පනA ෙකB:පෙත�  ෙකvටස� හැ�යට "qය 

g3යh �ෙය�ග කරන ල;. 
 3ஆ* வாசக* ச�ட)ல�தி' ப6தியாக இ5�க ேவ<�ெமன� க�டைளயிட�ப�ட�. 
 

Clause  3 ordered to stand part of the Bill. 
 

,ඥl" වග="ය සහ නාමය පනA ෙකB:පෙත� ෙකvටස� 
හැ�යට "qය g3යh �ෙය�ග කරන ල;.  
පනA ෙකB:පත, සංෙශ�ධන ස�තව වා�තා කරන ල;.  ச�டமா6 வாசக+* தைல��* ச�ட)ல�தி' ப6தியாக இ5�க ேவ<�ெமன� க�டைளயிட�ப�ட�. ச�ட)ல* தி5�த@கAட' அறி�ைக ெச7ய�ப�ட�. 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 

ග4 ෆhස� eස්තාපා මහතා (மா��மி� ைபச� %9தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I request permission to correct the typographical 
errors, numerical errors and  consequential amendments 
to the Bill.  
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

සභාව එකඟද? 
 

ග4 ම=Fව4  (மா��மி� உ�/பின�க�) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 

ග4 ෆhස� eස්තාපා මහතා (மா��மி� ைபச� %9தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I move, 
 
"That the Bill, as amended, be now read the Third time." 

 

,ශ්නය �මසන ලd=, සභා ස:මත �ය. 
පනA ෙකB:පත ඊට අ9�ලව සංෙශ�!තාකාරෙය=,  3= වන 

වර Pයවා ස:මත කරන ල;.  
 வினா வி��க�ப��, ஏ$%�ெகா�ள�ப�ட�. அத'ப(, ச�ட)ல* தி5�த�ப�டவா% )'றா* +ைறயாக மதி�பிட�ப�� நிைறேவ$ற�ப�ட�. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

නගර සභා (සංෙශ�ධන) පනA ෙකB:පත நகர சைபக� (தி த�) ச!ட#ல� 
URBAN COUNCILS (AMENDMENT) BILL  

 
ෙද වන වර Pයjෙ: �ෙය�ගය Pයවන ල;. இர<டா* மதி�பி$கான க�டைள வாசி�க�ப�ட�. 
Order for Second Reading read. 

 
ග4 ෆhස� eස්තාපා මහතා (மா��மி� ைபச� %9தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

I move, 
 

 "That the Bill be now read a Second time." 
 

,ශ්නය �මසන ලd=, සභා ස:මත �ය. 
පනA ෙකB:පත ඊට අ9�ලව ෙද වන වර Pයවන ල;.   
 வினா வி��க�ப��, ஏ$%�ெகா�ள�ப�ட�. அத'ப(,   ச�ட)ல* இர<டா* +ைறயாக மதி�பிட�ப�ட�. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
ම3 පළවන ෙය�ජනාව සභා ස:මත �ය.: 
''පනA ෙකB:පත £�ණ පා�7ෙ:=3 කාරක සභාවකට පැවXය 
g3 ය.'' -[ග4 ෆhස� eස්තාපා මහතා] 
 தீ�மானி�க
ப�ட�. "ச�ட�ல� ��
 பாரா�ம�ற� ������ சா�ட
ப�மாக"  [மா!"மி� ைபச� �$தபா] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Faiszer Musthapha] 

 

කාරක සභාෙව�; සලකා බලන ල;. 
[ග4 කථානායක3මා Zලාසනා[ඪ �ය.]  ��வி' ஆராய
ப�ட�. [மா!"மி� சபாநாயக� அவ�க, தைலைம வகி-தா�க,.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER  in the Chair.] 
 

1 වන වග="ය, පනA ෙකB:පෙත�  ෙකvටස� හැ�යට "qය 
g3යh �ෙය�ග කරන ල;. 1ஆ* வாசக* ச�ட)ல�தி' ப6தியாக இ5�க ேவ<�ெமன� க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 

2 වන වග="ය.- (255 වන අ!කාරෙp 5 වන 
වග="ය ,"ෙය�ජනය PQම.) வாசக� 2. - (255ஆ� அதியாயதி� 5ஆ� பிாிைவ மா�றீ� ெச�த�.) 

CLAUSE 2. - (Replacement of section 5 of Chapter 255.) 

 
ග4 ෆhස� eස්තාපා මහතා (மா��மி� ைபச� %9தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I move,  
 

(1) “In page 1, leave out all words in lines 10 to 18 and insert: 
 
‘(a) equivalent to sixty per centum of the number of 

Councillors to be elected and returned, for such 
Urban Council, as specified by the Minister by 
Order published in the Gazette, based on the 

951 952 
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number of wards specified in the Order published 
under section 3C or 3D of the Local Authorities 
Elections Ordinance (Chapter 262); 

(b) equivalent to forty per centum of the number of 
Councillors to be elected and returned for such 
Urban Council, who shall be returned’ ”; 

(2) “In page 1, leave out all words in line 23 and insert: 
 

'under paragraph (a) of subsection (4)' ”. 
 

සංෙශ�ධන 12ගත g3ය යන ,ශ්නය �මසන ලd=, සභා 
ස:මත �ය. தி5�த@க� வி��க�ப�� ஏ$%�ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendments put, and agreed to. 
 

2 වන වග="ය, සංෙශ�!තාකාරෙය=, පනA ෙකB:පෙත�  
ෙකvටස� හැ�යට "qය g3යh �ෙය�ග කරන ල;. 

 2ஆ* வாசக* தி5�த�ப�டவா% ச�ட)ல�தி' ப6தியாக இ5�க ேவ<�ெமன� க�டைளயிட�ப�ட�. 
 

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

 
3 වන වග="ය, පනA ෙකB:පෙත�  ෙකvටස� හැ�යට "qය 

g3යh �ෙය�ග කරන ල;. 
 3ஆ* வாசக* ச�ட)ல�தி' ப6தியாக இ5�க ேவ<�ெமன� க�டைளயிட�ப�ட�. 
 

Clause 3 ordered to stand part of the Bill. 
 

,ඥl" වග="ය සහ නාමය පනA ෙකB:පෙත� ෙකvටස� 
හැ�යට "qය g3යh �ෙය�ග කරන ල;.  
පනA ෙකB:පත, සංෙශ�ධන ස�තව වා�තා කරන ල;.  
 ச�டமா6 வாசக+* தைல��* ச�ட)ல�தி' ப6தியாக இ5�க ேவ<�ெமன� க�டைளயிட�ப�ட�. ச�ட)ல* தி5�த@கAட' அறி�ைக ெச7ய�ப�ட�.  
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 
ග4 ෆhස� eස්තාපා මහතා (மா��மி� ைபச� %9தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I request permission to correct the typographical 
errors, numerical errors and consequential amendments to 
the Bill. 
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

සභාව එකඟද? 
 

ග4 ම=Fව4  (மா��மி� உ�/பின�க�) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 

ග4 ෆhස� eස්තාපා මහතා (மா��மி� ைபச� %9தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

I move, 
 

 "That the Bill, as amended, be now read the Third time." 
 

,ශ්නය �මසන ලd=, සභා ස:මත �ය. 
පනA ෙකB:පත ඊට අ9�ලව සංෙශ�!තාකාරෙය=,  3= වන 

වර Pයවා ස:මත කරන ල;.  
 வினா வி��க�ப��, ஏ$%�ெகா�ள�ப�ட�. அத'ப(, ச�ட)ல* தி5�த�ப�டவா% )'றா*+ைறயாக மதி�பிட�ப�� நிைறேவ$ற�ப�ட�. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

,ාෙ6Oය සභා (සංෙශ�ධන) පනA 
ෙකB:පත 

பிரேதச சைபக
 (தி�த�) ச�ட�ல� 
PRADESHIYA SABHA (AMENDMENT) BILL 
 

      ෙද වන වර Pයjෙ: �ෙය�ගය Pයවන ල;. இர<டா* மதி�பி$கான க�டைள வாசி�க�ப�ட�. 
Order for Second Reading read. 

 
ග4 ෆhස� eස්තාපා මහතා (மா��மி� ைபச� %9தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I move,  
 

"That the Bill be now read a Second time." 
 

,ශ්නය �මසන ලd=, සභා ස:මත �ය. 
පනA ෙකB:පත ඊට අ9�ලව ෙද වන වර Pයවන ල;.   
 வினா வி��க�ப��, ஏ$%�ெகா�ள�ப�ட�. அத'ப(, ச�ட)ல* இர<டா* +ைறயாக மதி�பிட�ப�ட�. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
ම3 පළවන ෙය�ජනාව සභා ස:මත �ය.: 
''පනA ෙකB:පත £�ණ පා�7ෙ:=3 කාරක සභාවකට 

පැවXය 
g3 ය.'' - [ ග4 ෆhස� eස්තාපා මහතා  ]     தீ�மானி�க�ப�ட�. "ச�ட)ல* +>� பாராAம'ற� 6>C�6. சா�ட�ப�மாக"  [மா!"மி� ைபச� �$தபா] 

 
Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Faiszer Musthapha]  

 

කාරක සභාෙව�; සලකා බලන ල;. 
[ග4 කථානායක3මා Zලාසනා[ඪ �ය.]  6>வி	 ஆராய�ப�ட�. [மா<�மி6 சபாநாயக� அவ�க� தைலைம வகி�தா�க�.] 
 

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

1 වන වග="ය, පනA ෙකB:පෙත�  ෙකvටස� හැ�යට "qය 
g3යh �ෙය�ග කරන ල;. 

 1ஆ* வாசக* ச�ட)ல�தி' ப6தியாக இ5�க ேவ<�ெமன� க�டைளயிட�ப�ட�. 
 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 

2 වන වග="ය.- (1987 අංක 15 දරන පනෙA 4 
වන වග="ය ,"ෙය�ජනය PQම.) வாசக� 2. - (1987ஆ� ஆ)*� 15ஆ� இல,க- ச!டதி� 4ஆ� பிாிைவ மா�றீ� ெச�த�.) 

CLAUSE 2.- (Replacement of section 4 of Act, No. 15 of 1987) 

 
ග4 ෆhස� eස්තාපා මහතා (மா��மி� ைபச� %9தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I move,  
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(1) "In page 1, leave out all words in lines 10 to 18 and insert: 
 

' (a) equivalent to sixty per centum of the number of 
members to  be elected and returned, for such 
Pradeshiya Sabha, as specified by the Minister by 
Order published in the Gazette, based on the 
number of wards specified in the Order published 
under section 3C or 3D of the Local Authorities 
Elections Ordinance (Chapter 262);  

 
(b) equivalent to forty per centum of the number of 

members to be elected and returned for such 
Pradeshiya Sabha, who shall be returned ' " ; 

 
(2) "leave out all words in line 23 and insert:  
 

'under paragraph (a) of subsection (4)' " 
 

සංෙශ�ධන 12ගත g3ය යන ,ශ්නය �මසන ලd=, සභා 
ස:මත �ය. தி5�த@க� வி��க�ப�� ஏ$%�ெகா�ள�ப�ட�. 

Amendments put and agreed to. 

 
2 වන වග="ය, සංෙශ�!තාකාරෙය=, පනA ෙකB:පෙත�  

ෙකvටස� හැ�යට "qය g3යh �ෙය�ග කරන ල;. 2ஆ* வாசக* தி5�த�ப�டவா% ச�ட)ல�தி' ப6தியாக இ5�க ேவ<�ெமன� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Clause  2, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

 

3 වන වග="ය, පනA ෙකB:පෙත� ෙකvටස� හැ�යට "qය 
g3යh �ෙය�ග කරන ල;. 3ஆ* வாசக*  ச�ட)ல�தி' ப6தியாக இ5�க ேவ<�ெமன� க�டைளயிட�ப�ட�. 

Clause  3 ordered to stand part of the Bill. 

 
,ඥl" වග="ය සහ නාමය පනA ෙකB:පෙත� ෙකvටස� 

හැ�යට "qය g3යh �ෙය�ග කරන ල;.  ச�டமா6 வாசக+* தைல��* ச�ட)ல�தி' ப6தியாக இ5�க ேவ<�ெமன� க�டைளயிட�ப�ட�. 
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  

 

ග4 නාමR රාජප�ෂ මහතා    
(மா��மி� நாம� ராஜபE) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ගf කථානායක�මh, ගf BBර ජයෙකK< ම�g�මාෙ� 

සංෙශ�ධනය- ඉFcප� ./මට �ෙබනවා.  

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒක ෙ  පන� ෙක$ ප�වලට අදාළ නැහැ, ගf ම�g�මා.  

 
පනA ෙකB:පත සංෙශ�ධන ස�තව වා�තා කරන ල;.  ச�ட)ல* தி5�த@கAட' அறி�ைக ெச7ய�ப�ட�.    
Bill reported with Amendments. 
 

 

ග4 ෆhස� eස්තාපා මහතා (மா��மி� ைபச� %9தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I request permission to correct the typographical 
errors, grammatical errors, numerical errors and 
consequential amendments of the Bill.  

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

සභාව එකඟද? 

ග4 ම=Fව4  (மா��மி� உ�/பின�க�) 
(Hon. Members) 
Aye. 

 

ග4 ෆhස� eස්තාපා මහතා (மா��மி� ைபச� %9தபா) 
(The Hon. Faiszer Musthapha) 

I move,  
 

"that the Bill, as amended,  be now read the Third time." 
 

,ශ්නය �මසන ලd=, සභා ස:මත �ය. 
පනA ෙකB:පත ඊට අ9�ලව සංෙශ�!තාකාරෙය=,  3= වන 

වර Pයවා ස:මත කරන ල;.  
 வினா வி��க�ப��, ஏ$%�ெகா�ள�ப�ட�. அத'ப(, ச�ட)ல* தி5�த�ப�டவா% )'றா*+ைறயாக மதி�பிட�ப�� நிைறேவ$ற�ப�ட�. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 
 

ග4 නාමR රාජප�ෂ මහතා    
(மா��மி� நாம� ராஜபE) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ගf කථානායක�මh, සංෙශ�ධනය- �ෙබනවා. 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඒක 	3ග�න අමාfz. ෙ කට අදාළ නැහැ, ගf 

ම�gවfh. [බාධා ./ ]  

අද Fන න6ාය ප�ෙP �ෂය අංක 4, ර-ෂණ ක7මා�තය 

��ම� ./ෙ  (සංෙශ�ධන) පන� ෙක$ පත - ෙදවැhවර 

.ය}ම. ගf වැඩබලන ?දI ඇම��මා. 

 

ර�ෂණ ක�මා=තය �!මA PQෙ: 
(සංෙශ�ධන) පනA ෙකB:පත 

கா���தி ெதாழிைல ஒ���ப�த� 
(தி�த�) ச�ட�ல� 

REGULATION OF INSURANCE INDUSTRY 
(AMENDMENT) BILL 

 

      ෙද වන වර Pයjෙ: �ෙය�ගය Pයවන ල;. இர<டா* மதி�பி$கான க�டைள வாசி�க�ப�ட�. 
Order for Second Reading read. 
 

[අ.භා. 3.08] 
 

ග4 ඉරා= �|මරAන මහතා (eදR රාජb අමාතb3මා 
සහ වැඩබලන eදR හා ජනමාධb අමාතb3මා) (மா��மி� இரா� வி(கிரமர)ன - நிதி இராஜா0க அைம ச!� நிதி ம��� ெவ�சன ஊடக பதி� அைம ச!�) 
The Hon.  Eran Wickramaratne - State Minister of Finance 
and Acting Minister of Finance and Mass Media)  

ගf කථානායක�මh, "ර-ෂණ ක7මා�තය ��ම� ./ෙ  

(සංෙශ�ධන) පන� ෙක$ පත දැ� ෙදවන වර .යැ�ය u�ය"z 

මා ෙය�ජනා කරනවා.  

ගf කථානායක�මh, ෙ  පන� ෙක$ පෙ� සංෙශ�ධනය 

�ය u� Nධාන කfy �න- �ෙබනවා. පළ?වැh ෙL තමz, A 

ලංකා ර-ෂණ මRඩලය - IBSL - යන නාමය අ	 ෙවනස් 
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කර�න යන එක. ෙමKකද, ෙ ක hයාමනය කරන ෙකK9ෂ� 

සභාව- හැ¬යට ෙවනස් කර�න ඕනෑ. ෙදවැh කfණ, ෙ  

ර-ෂණ සංස්ථාව අhවා7යෙය�ම ලැzස්� ගත කළ u�z 

.යලා පනෙ� �ෙබන ෙදය අ	 සංෙශ�ධනය- කරනවා. 

��වැh  කfණ, ෙ  ර-ෂණ hෙය�Úතය�ට එක සමාගමකට 

පමණz වැඩ කර�න > ව�, ඒ hසා ඒෙ-� අ	 ය .B 

සංෙශ�ධනය- ඉFcප� කරනවා.  

ර-ෂණ මRඩලෙP නම ෙවනස් කර�න ®රණය කළ Nධාන 

ෙහ'�ව- �ෙබනවා. ඒ තමz, ෙ  ර-ෂණ මRඩලෙP Nධාන 

0යාකා/�වය, hයාමනෙP 0යාකා/�වය- }ම. ඒ hසා ෙ  

සංෙශ�ධනය හරහා "A ලංකා ර-ෂණ hයාමන ෙකK9ෂ� සභාව" 

හැ¬යට අ	 අª�� න  කරනවා, because this is an insurance 

regulatory commission. Instead of calling it the "Insurance 

Board of Sri Lanka", we are changing its name to the 

"Insurance Regulatory Commission of Sri Lanka". So, it 

avoids any confusion and also the name reflects the actual 

purpose for which this Commission has been set up.  

 2007 අංක 27 .යන සංෙශ�ධන පනෙත`�, 2011 අංක 3 

.යන සංෙශ�ධන පනෙත`� 2000 අංක 43 දරන පනෙ� 

ය .B ෙවනස් ./  කළ බව අ	 ද�නවා. 2011 අංක 3 දරන 

සංෙශ�ධනෙP@ කර> ෙවනස්} ව2� Nධාන එක තමz, "¦�ත 

ර-ෂණය�, සාමාන6 ර-ෂණය� එකම සමාගම- �ළ කරන 

එක l{l නැහැ; ඒ hසා ෙ  ර-ෂණ ව6ාපාර එක සමාගම- 

යටෙ� �ය�ෙ� නැ�ව සමාග  ෙදකකට ෙව� කර�න ඕනෑ." 

.යන එක. ඒ වාෙ�ම, අª� ර-ෂණ සමාග  ෙකKටස් ෙවෙළඳ 

ෙපKළට ෙගhය�න ඕනෑ .යලා� hයම කළා. ඒවා 2යා පFං� 

කරන ර-ෂණ සමාග , A ලංකා l|£ ප� හා �hමය 

ෙකK9ෂ� සභා පනත යටෙ� බලප�, ව6ාපාර, වස්�, �hමය 

ස්ථානය- එන , ෙකKටස් ෙවෙළඳ ෙපKළ ලැzස්�ගත ./ම 

hයම කරලා �ෙබනවා. ෙ ක hයම කරලා ��ණ�, ඇ�තටම 

Nාෙය�mකව බල>වාම හැම ර-ෂණ සමාගම-ම ෙකKටස් 

ෙවෙළඳ ෙපKෙළ' 2යා පFං� කෙළ' නැහැ. ?දI අමාත6ාංශෙය� 

අවසර {�නා, සමහර ර-ෂණ සමාග  2යා පFං� ෙනKකර�න. 

ඒවා සලකා බලා තමz අ	 ෙ  සංෙශ�ධනය අද ඉFcප� 

කර�ෙ�. ර-ෂණ ආයතන අhවා7යෙය�ම ලැzස්�ගත කළ 

u�z .යලා ��ණාට, ෙ  සංෙශ�ධනය හරහා අ	 සමහර 

සමාග  hදහස් කරනවා.  

දැනට පව�න ර-ෂණ සමාග  26�, 9-ම ෙකKළඹ ෙකKටස ්

ෙවෙළඳ ෙපKෙළ' ලැzස්�ගත කරලා �ෙබනවා. අ	 hදහස් කරන 

ර-ෂණ සමාග  ෙහ'� 3- මත hදහස් කරනවා. එක- තමz, 

ෙL�ය ර-ෂණ සමාගමකට �ෙL�ය ර-ෂණ සමාගමක Nධාන 

අz�ය �ෙබනවා න , -ඒ .ය�ෙ�, Bයයට 85ක අz�ය 

�ෙබනවා න - ඒ �ෙL�ය ර-ෂණ සමාගම ජාත6�තරව 	3ගත 

හැ. ෙකKටස් ෙවෙළඳ ෙපKළක 2යා පFං� ෙවලා �ෙබනවා න , 

අ	 ඒ සමාගම hදහස් කර�න ලැහැස්�z. එෙහම hදහස් 

කර�න න   පළ?ව, ෙL�ය ර-ෂණ සමාගමකට �ෙL�ය 

ර-ෂණ සමාගමක Bයයට 85ක අz�ය �ෙබ�න ඕනෑ.  

ෙදවh කfණ, අz�ය පමණ- ෙනKෙවz, ඒ අයෙ� ඒ ඒ 

ර-ෂණ සමාගෙ  my  �ෙL�ය පාලක සමාගෙ  සéහ 

ව6ාපාරෙP ඒකාබLධ my වලට ඇ�ළ� ෙව�න ඕනෑ. 

එතෙකKට අවශ6 පcපාලනය, �h�දභාවය ඒ �3� ආර-ෂා 

ෙවනවා. ඒ ෙහ'�ව hසා තමz අ	 එය hදහස් කර�න ¼දාන  

ව�ෙ�. ඊට අමතරව, ජා�ක ර-ෂණ භාරකාර අර?දල� ඒ 

වාෙ�ම A ලංකා ර-ෂණ සංස්ථාව ෙහ� ඒ පනත යටෙ� �ෙබන 

සමාග  ෙව� කර�න ඕනෑ, සාමාන6 ර-ෂණයට සහ ¦�ත 

ර-ෂණයට යන ෙදයාකාරයට. "ඒවාෙP _9කාc�වය A ලංකා 

රජයට �ෙබනා තා-, ඒ ර-ෂණ සමාග  ෙකKටස් ෙවෙළඳ 

ෙපKළට දැ9ය u�මz" ය�න අ	 ෙවනස් කරනවා. අනාගතෙP@ 

ෙකKටස් ෙවෙළඳ ෙපKළට දානවාද, නැLද .යලා ඉ� පlව 

ෙත�රා ග�න > ව�. න?�, “ඒ සමාග  රජයට අz� න   

ෙකKටස් ෙවෙළඳ ෙපKළට දැ�ම අhවා7යම නැත" .යන 

සංෙශ�ධනය£� අ	 ඉFcප� කරනවා. ඊට අමතරව සමහර 

ෙL�ය ර-ෂණ සමාග වල é2ක අz�ය �ෙබ�ෙ� ෙL�ය 

ව6ාපාරයකට. é2ක අz�ය ෙL�ය ව6ාපාරයට _9 එම සමාගම 

ෙකKටස් ෙවෙළඳ ෙපKෙළ' දැනටම� 2යා පFං� කර �ෙබනවා 

න , ඒ යටෙ� �ෙබන ර-ෂණ සමාගම අhවා7ෙය�ම 2යා 

පFං� කර�න අවශ6 නැහැ. ඉ�� ඔය ෙහ'� �න hසා පමණz 

ඒ සමාග  ෙකKටස් ෙවෙළඳ ෙපKෙළ' අhවා7ය 2යා පFං�ෙය� 

අ	 hදහස් කර�ෙ�.  

So, there are three conditions under which we are 
amending the law. Why we are amending the law is that 
if a local insurance company is owned by a foreign 
international insurance company and that foreign 
company has 85 per cent of ownership which is already 
quoted on an international stock exchange that is 
acceptable to the Security Exchange Commission of Sri 
Lanka, then we are able to release that company from a 
local listing for that reason.  

In addition to that, the local accounts of the local 
insurance company must be consolidated in the overseas 
companies’ accounts. That is to ensure that then all 
international regulations whether it is on accounting or 
international regulations on stock exchange are also 
fulfilled. Thereby, the necessity for good governance and 
transparency is established.  If an insurance company or 
the Sri Lanka National Insurance Trust Fund has to be 
quoted according to the present law, we are basically 
releasing it from that as long as that company is owned 
by the Government of Sri Lanka. So, the Government of 
Sri Lanka can make a choice whether it wants to actually 
quote that company or not in the future. But, we are 
releasing it for making it compulsory as in the present 
law that the insurance companies owned by the 
Government must be listed on the Stock Exchange.  

The third point is that a local insurance company, if it 
is owned by a local company, which is already quoted on 
the Stock Exchange, then, we do not want to make it 
compulsory that the insurance company be separately 
listed. We will leave it up to that group to make that 
decision because as long as the parent company is being 
governed by the rules of the Stock Exchange we can 
ensure that there is a good governance.  

ෙ  සංෙශ�ධන ඉFcප� කර�න අවසාන ෙහ'�ව මම 

.ය�න . ර-ෂණ hෙය�Úතෙය£ට ඒ hෙය�Úත අෙළ� 

ෙස'වාව� කර�න ලැ�ෙR එක සමාගමකටz. පl mය 

කාලෙP@ ඒ සමාගම �ළමz ¦�ත ර-ෂණය�, සාමාන6 

ර-ෂණය� ��ෙR. එ�ට ඒ අෙළ�කරණ ර-ෂණ 

hෙය�Úතයාට ඒ ෙකKටස් ෙදකම අෙළ� කර�නට > ව�. 

න?�, ෙ  සමාග වල ¦�ත ර-ෂණයz, සාමාන6 ර-ෂණයz 

ෙව� ./ෙම�, ඒ වාෙ�ම ඒවා සමාග  ෙදකකට යෑෙම� ඒ 

hෙය�Úතය�ට ඒ ර-ෂණ Tම ෙදකම අෙළ� කරලා ලබා ග�න 

�� ණ ආදායම අ_9 �ණා. ඒ hසා, ෙ  hෙය�Úතය�ට ¦�ත 

957 958 

[ගf ඉරා� �Tමර�න මහතා] 
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ර-ෂණ සමාගමකට�, ඒ වාෙ�ම සාමාන6 ර-ෂණ 

සමාගමකට� ඒ අයෙ� ෙස'වාව� ලබා @ එz� ආදායම- ලබා 

ග�න > ව� ��යට අ	 සංෙශ�ධනය- ෙගෙනනවා.  

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Hon. State Minister, please wind up. 

 
ග4 ඉරා= �|මරAන මහතා  (மா��மி� இரா� வி(கிரமர)ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ගf කථානායක�මh, මම මෙ� කථාව අවස� කර�න .  

ෙමයට ස බ�ධ නැ� එක කfණ- සඳහ� කර�න මා 

කැමැ�z. ඒ තමz මෑතක@ අ	  නව ආදාය  බ{ පන� 

ෙක$ පත- ඉFcප� කළා. එම ආදාය  බ{ පන� ෙක$ පත අ	 

ෙමම ගf සභාෙU අ`මත කරලා, ඒක රෙ� Â�ය- බවට ප� 

කර �ෙබනවා. එම ආදාය  බ{ පනෙ� 0යාකා/ Fනය, 2018 

අෙN'I මස 01ෙවh දාz .යලා මම නැවත සඳහ� කරනවා. 

ෙමKකද, එ�ට ඒ ගැන .Bය  අ`මානය- �ෙබනවා න  එය 

නැ� } යනවා. එදා -2018 අෙN'I මස 01ෙවh දා- ඉඳලා තමz  

එම නව ආදාය  බ{ පනත 0යා�මක ව�ෙ�. [බාධා ./ම-] 

01st April, 2018 is the effective date for the operation of the 

new Inland Revenue Act.  

Thank you.  
 
,ශ්නය සභා�eඛ කරන ල;. வினா எ��திய*ப�ெப$ற�. 
Question proposed. 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

�ළඟට, ගf බ�{ල Gණව7ධන මහතා.  

 
[අ.භා. 3.19] 

 
ග4 බ=~ල mණව�ධන මහතා (மா��மி� ப,*ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගර කථානායක�මh, ෙමම ර-ෂණ ක7මා�තය ��ම� 

./ෙ  (සංෙශ�ධන) පන� ෙක$ පෙ� Nධාන පරමා7ථය 

ව�ෙ� ලංකාෙU ෙප�Lග2ක අංශය සහ රාජ6 අංශය �B� 

පව�වා ෙගන ය` ලබන ර-ෂණ ව6ාපාරය hයාමනය ./ම 

සඳහා ෙකK9ෂ� සභාව- ��යට -�{2 සංෙLශ hයාමන 

ෙකK9ෂ� සභාව වාෙ�- කටu� ./ම.  ඒ 	3බඳ ඒකාබLධ 

�ප-ෂෙP ස r7ණ සහෙය�ගය �ෙබනවා. අද ෙ  ර-ෂණ 

ෙවෙළඳ ෙපKෙළ' පව�න ත��වය 	3බඳ අමාත6�මා සඳහ� 

කළ කfyවලට අ�ෙ7ක කfy ._පය- ඒකාබLධ �ප-ෂය 

ෙව`ෙව� මම සඳහ� කර�න කැමැ�z. 2යා පFං� කර> 

ර-ෂණ සමාග   29- ලංකාෙU �ෙබනවා. එz� ර-ෂණ 

සමාග  14- සාමාන6 ර-ෂණ කටu�වල  hරත ෙවනවා; 

ර-ෂණ සමාග  12- FG කාÃනව ර-ෂණ කටu�වල  hරත 

ෙවනවා. ෙ  ෙදෙ-ම hරත ෙවන ර-ෂණ සමාග  �න- 

�ෙබනවා.  

ඒ වාෙ�ම ර-ෂණ තැ|Uකාර සමාග  59- �ෙබනවා. 

ෙකKටස් ෙවළඳ ෙපKෙළ' ලැzස්�ගත ෙවලා �ෙබ�ෙ� සමාග  

8z. �ෙLශ සහභාm�වය ස_ත ර-ෂණ සමාග  5- �ෙබනවා. 

දළ ෙL�ය hෂ්පාFතෙP N�ශතය- වශෙය� ග�ෙතK�, දළ 

ෙL�ය hෂ්පාFතෙය� 1.2- තමz වාcක ආදායම වශෙය� 

�ෙබ�ෙ�. ෙවන� රටවI සමග සාෙප-ෂව සැසÜෙ @ ර-ෂණ 

ව6ාi�ය මැන බලන ද7ශකය තමz ය .B ව7ෂය- �ළ@ 

ෙකK¨චර වාcක ආදාය  ර-ෂණ ව6ාපාරයට එක� කර�න 

> ව�ද .යන එක. ඒ අ`ව තමz රට �ළ ර-ෂණ ව6ාපාරය 

ෙකKzතර  {රට ව6ාiත ෙවලා �ෙබනවාද .යන එක මhන 

ද7ශකය බවට ප� ෙව�ෙ�.  

ඉ�Fයාව, පා.ස්තානය, බං�ලාෙLශය, ෙ�පාලය, ïතානය 

වැh කලා�ය රටවI සමග සාෙi-ෂව සැසÜෙ @ ලංකාෙU 

ර-ෂණ ව6ාපාරෙP ව6ාi�ය �ෙබ�ෙ� ඉතාම පහළ ම�ටමක 

බව ඔබ�මා 	3ග�න ඕනෑ. ෙ  ව6ාපාරය ලාභ නැ�ව 

ෙනKෙවz. ?  ව6ාපාරෙP ව�ක  Nමාණය �ෙබනවා, Å2යන 

503-. 2016 ව7ෂෙP@ සමස්ත ර-ෂණ ව6ාපාරය ලාභ ෙලස 

ලබලා �ෙබනවා, Å2යන 21-. Å2යන 21- ලාභ ලබ>,  

Å2යන 503- ව�ක  �ෙබන ෙ  ව6ාපාරය Nමාණව� ෙලස 

ව6ාiත ෙනKෙව�න බලපාන Nධාන කfy oපය- 	3බඳ මම 

ඔබ�මාෙ� අවධානය ෙයK? කර�න කැමැ�z. එක- තමz 

වාcක ගණනය ./ෙ @ අෙi රෙ� සාමාන6 ජනතාවට සහ 

ර-�තය�ට ඔෙරK�� ෙනKෙදන ඉතා �ශාල වාcකය-  ®රණය 

කරලා �dම. ෙම�ට7 වාහන ර-ෂණය- ග�නෙකKට 9hl� 

�B� ෙතවන පා7ශ්ව ර-ෂණය �තර- ෙත�රා ග�ෙ� ඇz? 

Third-party insurance එක- ග�ෙ� full insurance එක- 

දැ ෙමK�, ඒ සඳහා ෙගව�න ෙවන වාcක ?දල ඉතා �ශාල 

?දල- ෙවන hසා. ෙ  වාcකය ෙගවලා ය .B අලාභය- ෙවලා 

හාhrරණය කර�න mයාම ඒ හාhrරණෙP@ �ෙශ'ෂෙය� 

ෙප�Lග2ක අංශෙP සමාග , ෙව¨ච හාhය r7ණය ./මට 

ෙගවන ?දල හැම ෙවෙIම කර�න > ව� උපcම Nමාණයට 

කපනවා. එතෙකKට ර-ෂණය කරලා, වාcක ෙගවලා හාhය- 

�ණාම ඒ හාhය rරණය ./ම සඳහා අවශ6 ?දල 

ර-ෂකයාෙග� ලැෙබ�ෙ� නැ� �ණාම ඒ අවස්ථාෙU@  

ර-ෂණය ලබා ග� >Lගලය�ට ෙ  ර-ෂණෙය� සැලෙසන 

සහනය අS ෙවනවා. න?� ෙල�කෙP ෙවන� Fuy රටවI ෙදස 

බැªෙවK� එය ෙවනස් වනවා.  

මම උදාහරණය- ෙලස එ- කාරණය- සඳහ� කරනවා. 

ෙම�ට7 රථය- හාhයකට ප� �ෙණK�, ඒ හාhය rරණය 

කර�න මාස ෙදක- යනවා න , �න- යනවා න , හය- 

යනවා න  ඒ කාලය �ළ@ ඒ ෙම�ට7 රථ _9යාට තම�ෙ� 

කටu� කරෙගන යෑම සඳහා ර-ෂණ සමාගෙම� ෙම�ට7 

රථය- ෙදනවා.  එතෙකKට එයාට ඒක තමz ර-ෂණෙය� 

ලැෙබන ආවරණය .ය�ෙ�. න?� අද  ලංකාෙU ර-ෂණ 

ව6ාපාර කර�ෙ� එ.ෙනකා පරයා ෙක�¬ ගණ� ?දI �යද  

කරලා දැ�}  දාලා ��ධ උපාය, උපTම ම��  තම�ෙ� 

ර-�තය� marketingව2� �තර- ඇද ග�න TමෙUදය- 

9ස- ෙල�කෙP Fuy රටවI එ-ක සාෙප-ෂව සසඳනෙකKට 

ර-�තය�ට N�ලාභ ලබා@ම- ෙනKෙවz. ර-ෂණය .යලා 

.ය�ෙ� ෙල�කෙP එක හා සමාන අවදාන වලට ?Áණ ෙදන 

>Lගලය� සéහය- තම�ට ?Áණ@මට B{වන අවදානමට 

?Áණ @ම සඳහා ෙපK{ අර?දල- හදලා, සත6 වශෙය�ම 

අවදානමට ?Áණ ෙදන අයට ඒ අර?දෙල� ව�F ෙග}ම සඳහා 

ඇ� කර ග� යහප� 0යාමා7ගය- .යලා තමz බhෙයK� 

.යලා �ෙය�ෙ�. ¬ක ෙදෙන- �B� ඉතා {කෙස' දැcය u� 

මහ බර-, අ��ශාල සංඛ6ාව- මත පටවලා ඒ බර සැහැIª 

බර- බවට පcව7තනය කර ග�න තමz ෙල�කෙP ර-ෂණ 

ව6ාපාරය ඇ� ෙවලා �ෙබ�ෙ�. න?� අවාසනාවකට ලංකාෙU 

එවැh ත�වය- නැහැ.  Á{ ලාභ පරමා7ථෙය� පමණ- ෙවෙළඳ 

ෙපKළ 	රාෙගන ක�න ලෑස්� ෙවන ර-ෂණ සමාග  hයාමනය 

කරලා, ඔ��ට ආචාර ධ7ම පLධ�ය- සකස් ./ම ර-ෂණ 

959 960 
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hයාමන ෙකK9සම �B� කළ u�z. ලංකාෙU ර-ෂණ ෙව ෙළඳ 

ෙපKෙළ' �ෙබ�ෙ� යහප� තරගකාc�වය- ෙනKෙවz.  

මම _තන ��යට ජාත6�තර ම�ටෙ  ර-ෂණ hෙය�Úත 

කටu� කරන පා72ෙ �� මැ� ඇමැ�වf� ඉ�නවා. 

එ�ම�ලාට ර-ෂණ hෙය�Úත ආයතන සහ ඒවාෙP 

0යාකාc�වය 	3බඳ  අපට වඩා Nාෙය�mක අ�දැoම-  ඇ�. 

එක ව7ෂයකට Å2යන 21ක වාෙ� ලාභය- උපයනවා න , ඒ 

ව6ාපාරය ෙහKඳ ලාභ ලබන ව6ාපාරය-. න?� එ_ N�ලාභය 

ර-�තයාට� ලැෙබ�න ඕනෑ. එම N�ලාභය ර-ෂකයාට 

පමණ- ලැෙබන ත��වය ෙවනස් ./මට අවශ6 ශ-�ය හා මඟ 

ෙප�}ම ?දI අමාත6ාංශය �B� ර-ෂණ hයාමන ෙකK9සමට 

ලබා Fය u�z .යා මම �ශ්වාස කරනවා. දැ� ර-ෂණ 
ඔ �Ûස්ම�වරෙය-; {-ග�නාරාල ෙකෙන- ඉ�නවා. 

ඔබ�මාට අවශ6 න  මම එක ර-ෂණ සමාගමක නම  >Lග2කව 

ලබා ෙද�න , ෙ  ගf සභාෙU@ 	3�f ෙද�න බැc ර-ෂණ 

සමාගමකට එෙස' ෙච�දනා කර�න මම කැමැ� නැ� hසා. 

ෙම�ට7 රථය- අන�රකට ප� �ණාම,  හාh rරණය කරලා 

නැවත ��y ත��වයට ප�කර ගැÂමට ෙකKටස් වශෙය� 

ගරා©  එකට ෙග�ය u� ?දIව� මාස ගණනාව- �ස්ෙස' -

අ�fLදකට .�$ කාලය--  ෙගව�ෙ� නැ� >Lග2ක ර-ෂණ 

සමාග  �ෙබනවා. ඒ ර-�තයා ඒෙක� �ශාල අමාfවක 

වැෙටනවා. ඒ වාෙ� ආයතන 	3බඳ පැ9ËIල- කළ වහාම, 

ෙ  ර-ෂණ hයාමන ෙකK9සමට > ව�කම �ෙබ�න ඕනෑ, ඒ 

ර-ෂණ සමාගම කැඳවලා අවශ6 කටu� කර�න. Oෙර�ද රථ 

_9ෙය� ඉ�නවා; ෙමKට7 රථ _9ෙය� ඉ�නවා; ය�f පැF 

_9ෙය� ඉ�නවා. ඒ අය ෙබKෙහKම අ_ංසක 9hස්l. �ෙශ'ෂෙය� 

එවැh {ෂ්කරතා �ෙබන, අS ආදාය  ලබන අයට හා මධ6ම 

ප��ෙP අයට තමz ර-ෂණයක N�ලාභ ලැෙබ�න ඕනෑ.  ලාභ 

පරමා7ථය �තර- ?I කර ග�, Nචාරණය �3� පමණ- 

තම�ෙ� අෙළ� අර?y ඉෂ්ට කර ග�න උ�සාහ දරන ��ධ 

සටකපට උපාය උපTම පා�¨� කරන ෙප�Lග2ක ආයතන 

පාලනය ./මට �ට වඩා දැ< ෙලස Â�මය වශෙය� මැFහ� 

}මට අවශ6 0යාමා7ග ර-ෂණ hයාමන ෙකK9සම �B� ගත 

u�z.   

අ	 ෙ  සංෙශ�ධනවලට ප-ෂ වන අතර, >Lග2ක අංශෙP 

Bයª ර-ෂණ සමාග වලට කථා කරලා, තැ|Uකාර 

සමාග වලට� කථා කරලා ඔබ�මා  ?දI රාජ6 ඇමැ�වරයා 

වශෙය� ර-ෂණ ෙවෙළඳ ෙපKෙළ' හඬ- නඟ�න බැc 9hl�ට 

B{ ෙවන අසාධාරණය 	3බඳ ෙවනම සාක¨ඡා කර�නය .යන 

ඉIÃම මම ෙ  ෙUලෙU@ කර�න කැමැ�z.  

ඒ වාෙ�ම ඔබ�මා �B� අද  ෙ  ගf සභාවට �ස7ජන පන� 

ෙක$ පත ඉFcප� කළා. ගf ඇමැ��මh, 1989 ව7ෂෙP Bට 

ල-ෂ්ම� .cඇIල ඇම��මා�, අප� �ප-ෂෙP ම�gවf 

ෙලස ෙ  පා72ෙ ��ෙU _¬යා. රාජ6 éල6 	3බඳ ස r7ණ 

වගoම පා72ෙ ��වට පැවෙරන hසා, ෙ  පා72ෙ ��ෙU 

වඩා�ම වැදග� ක7තව6 ව�ෙ�  �ස7ජන පනත ස මත 

./මz. ඒක ෙකKතර  වැදග�ද .යනවා න , එක ඡ�දය.� 

අය වැය ෙIඛනය- පරාද �ෙණK�, hෙර�ó Nජාත��වාදය 

පව�න රටවල පා72ෙ ��ව �lfව�නට ඕනෑ. න?� 

අවාසනාවකට ඔබ�ම�ලා ?දI අමාත6ාංශය භාර ග� පl, 

2015, 2016, 2017 .යන වසර �ෙ�@ම  ලංකා ඉ�හාසෙP 

.Bම දවසක නැ� ��යට රාජ6 éල6 කළමනාකරණය �කෘ� 

කරලා, �
� කරලා  ලංකා පා72ෙ ��ව ෙනKමඟ යවලා 

�ෙබනවා. ඉතා පැහැF2 ෙලස ෙ  සභාව misled කරලා 

�ෙබනවා. මම උදාහරණ ෙදක �න- සඳහ� කර�න .  

2014@  �ෙන� ෙදකක ඡ�දෙය� ෙ  පා72ෙ ��ෙU 

ස මත �ණා, 2015 අය වැය ෙIඛනය.  ඒ අය වැය ෙI ඛනෙය� 
ෙ  රෙ� ඈත එ	ට ග මානවල ¦ව� වන 5 වසර �ෂ6�ව 

�භාගය සම�වන අ_ංසක දfව�ෙග� -ෙi{f �SෙU Bට 

ෙද��දර �Sව ද-වා සමස්ත ලංකාෙUම- සහනය- ෙද�න අ	 

එකඟ �ණා. එෙත- ෙ  රෙ�  �ෂ6�ව ලබා {�ෙ� දfව� 
15,000ට පමණz.  ෙ  ලබා ෙදන �ෂ6�ව සංඛ6ාව අ`ව තමz 

5 වසර �ෂ6�ව �භාගෙP කඩඉ  ල£ණ -cut-off mark එක- 

®රණය ව�ෙ�. එ�න එ�නම ල£y 200 �ළට අදාළ කඩඉ  

ල£ණ වැ< වන hසා, එවකට මම රෙ� අධ6ාපන ඇම�වරයා 

වශෙය� කටu� කර9� ගf ?දI ඇම��මාට ෙය�ජනා 

කරලා, 15,000 �ෂ6�ව සංඛ6ාව 25,000ට වැ< කළා. ෙ  

දfව�ට මසකට �ෂ6ාධාරය වශෙය� {�ෙ� f	යI 500z. 

අ	 ෙය�ජනා කළා, ඒ ?දල f	යI 1,500 ද-වා වැ< කර�න 

ඕනෑය .යලා. වැ<>ර f	යI දහස ගණෙ� ෙගව�න අවශ6 

?දල වන f	යI 92යන 300- අ	 අය වැය ෙIඛනෙP 

hශ්�තව සඳහ� කරලා ෙව� කළා.  �ෂ6�ව සංඛ6ාව 15,000 

Bට 25,000 ද-වා 10,000� වැ< කර�න�, මාසයකට f	යI 

500- වන �ෂ6ාධාරය 1,500 ද-වා දහස.� වැ< කර�න� 

අවශ6  éල6 N�පාදන ස_තව ඒ ෙය�ජනාව ස මත �ණා. 

එෙලස ස මත = ෙය�ජනාව  Fන BයෙP වැඩ 	3ෙවළ යටෙ� 

ස r7ණෙය�ම කපා හැcයා. 2015, 2016, 2017 .යන ව7ෂ 

�න-ම ෙ  වනෙකKට ෙග} ෙගKස් අවස�. න?�, අද �ෂ6�ව 

සංඛ6ාව 25,000- ෙස' සලකා ෙනKෙවz, 15,000- ෙස' සලකා 

තමz දැ� අර කඩඉ  ල£ණ ®රණය ව�ෙ�. ඒ hසා 5 වසර 

�ෂ6�ව �භාගෙP ෙමවර කඩඉ  ල£ණ 164z.  
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගf ම�g�මh, ඔබ�මාට තව �නා< 5ක කාලය- 

�ෙබනවා.  
 

ග4 බ=~ල mණව�ධන මහතා (மா��மி� ப,*ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඔබ�ම�ලා මාධ6වල �කාශය වන Nවෘ�� බලනවා න  

ෙපෙනනවා, ෙමම �භාගෙP@ අ�ද-ෂ ෙලස සම� වන සමහර 

දfව�ෙ� ෙදම�	ය� £Ã වැඩ කරලා ඉතාම {ක ෙස' තම�ෙ� 

දfව�ට උග�වන ෙදම�	ය� බව. සමහර Nවෘ��ව2� 

.යනවා මම දැ-කා, ෙමම සමහර දfව�ෙ� ෙදම�	ය� 

£2ය-ම2ය- කරලා ¦ව� වන අය .යන එක. ඒ වාෙ�ම 

සමහර දfව� නාය mය තැ�වල ¦ව� ෙවලා පlව �ඩාර වල 

ඉඳලා �භාගය 2ය> දfව�. ආධාර අවශ6 ෙමවැh දfව�ට අ	 

ඒ ආධාර ලබා ෙද�න ඕනෑ. ම_�ද රාජප-ෂ uගෙP ඉFcප� 

කළ අය වැය ෙIඛනය.� රෙ� දfව� ෙව`ෙව� ලබා ෙදන 

ෙ  �ෂ6�ව Nමාණය වැ< ./මට  හද>, ෙ  ගf සභාව ස මත 

කර> ෙය�ජනාව අSම තර9� ෙ  අය වැය ෙIඛනයට ඇ�ළ� 

කර�න .යලා අ	 ඉIලනවා. එතෙකKට 164- වන කඩඉ  

ල£ණ .Bම Nශ්නය- නැ�ව 150ට වාෙ� සංඛ6ාවකට 

අSවනවා. අ	 �ෂ6�ව සංඛ6ාව 25,000- ද-වා වැ< කර�න 

ඉFcප� කළ ෙය�ජනාව ත?�නා�ෙස'ලාට 50,000- කර�න 

> ව� න , ෙ  කඩඉ  ල£ණ 130ට අSවනවා. �ෂ6�ව 

සංඛ6ාව වැ< ව�න වැ< ව�න කඩඉ  ල£ණ අS වනවා. ඒක 

කරන එක ඔබ�මාට� ෙහKඳz. එෙස' ./ම ඔබ�මාට ෙම ෙලKව 

වශෙය� o7�යz, පරෙලKව වශෙය� 	�කමz ෙදකම 

ලැෙබනවා. එම hසා ඔබ�මා ෙ  	�කමට දායක ව�න. ෙ  

සඳහා අ	 ඔ-ෙක�ම ත?�නා�ෙස'ලාට සහෙය�ගය ෙදනවා. 

ෙදවැh කfණ මම .ය�න . ගf කථානායක�මh, ෙ  

කfණ සඳහා මා ඔබ�මාෙ� අවධානය� �ෙශ'ෂෙය� ෙයK? 

961 962 

[ගf බ�{ල Gණව7ධන මහතා] 
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කරනවා. රජෙP �ගණකා�ප� වා7තාව අ`ව 2016 අය වැෙය� 

ෙ  ගf සභාව �B� �ස7ජනය ෙකKට ෙව� කර> ?ද2� 

f	යI Å2යන 792- hදහස ්කරලා නැහැ. හ බ�ෙතKට වරාය 

හද�න වැය = �යදම ෙලස රජය සලක�ෙ� f	යI Å2යන 

175z. ෙ  �යද  ෙනKකළ Nමාණෙය�  හ බ�ෙතKට වරාය 

වාෙ� වරායවI 4- හද�න > ව�. එයා7ලංකා සමාගෙ  

�යදම f	යI Å2යන 51z. ෙ  �යද  ෙනKකළ ?ද2� 

එයා7ලංකා සමාගම වාෙ� තව� සමාග  15- පට� ග�න 

> ව�. ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKළ හද�න වැය �ෙR f	යI 

Å2යන 27z. ෙ  �යද  ෙනKකළ Nමාණෙය� Gව� 

ෙතK$ෙපKළවI 29- හැම Fස්O-කයකටම එක  ගණෙ� හද�න 

> ව�. අ£ෙ7ෙගKඩ ආර-ෂක éලස්ථාන සංo7ණයට වැය 

ව�ෙ� f	යI Å2යන 19z. ෙ  ?ද2� ඒ වාෙ� ඒවා 41- 

හද�න > ව�. පා72ෙ �� ම�gවරෙය£ට ෙද�ෙ� f	යI 

92යන 10z. හැබැz, ෙ  ?ද2� ෙ  පා72ෙ ��ෙU B¬න 

හැම ම�gවරෙය£ටම f	යI 92යන 3,500 ගණෙ� ෙබද�න 

��ණා. ඒ .ය�ෙ� f	යI Å2යන 3.5- සෑම 

ම�gවරෙය£ටම ෙද�න ��ණා. 
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ගf ම�g�මා, ඔබ�මාට තව �නා< ෙදක- �ෙබනවා. 
 

ග4 බ=~ල mණව�ධන මහතා (மா��மி� ப,*ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගf කථානායක�මh, ෙ ක ඉතාම බරපතළ Nශ්නය-. 

ඔබ�මා නායකයා ෙලස B¬න පා72ෙ ��ෙU Nධානම 

කටu�ෙ�@, එන  �ස7ජන පන��   ?දI ෙව� ./ෙ @ ඒ 

ෙව� කළ ?දI Nමාණෙය� Bයයට 20- �යද  කරලා 

නැ�න ,  ඒ ගැන ෙවනම � ෙශ'ෂෙය� ෙ  පා72ෙ ��ෙU 

සාක¨ඡා කළ u�z. අ�ත7 පා72ෙ �� සංගමය ෙ  ගැන 

ද�නවා න  ෙ  ගැන ෙවනම ජාත6�තරව කථා කරනවා. 

ෙමKකද, ෙ  ?දල ෙපK< ගණන- ෙනKෙවz ෙ�, ගf 

කථානායක�මh. f	යI Å2යන 792- �යද  කරලා නැහැ. 

රජෙP �යදම තමz රෙ� ජනතාවෙ� ආදායම; සංසරණය වන 

?දල; අ�නත මාf වන ?දල. එෙහම ?දල- මාf ෙව�ෙ� 

නැ� �ණාම ඒක ස r7ණෙය�ම පා72ෙ ��ව ෙනKමඟ 

යැ}ම-. එම hසා �ස7ජන පන�� පා72ෙ ��ව- ෙනKමඟ 

යවන ෙලස ?දI ෙව� කර ග�න උ�සාහ දර�න එපා. එය 

ඉතාම අසාධාරණz. මම උදාහරණය- .ය�න .  

අය වැය ෙය�ජනා �3� අධ6ාපන අමාත6ාංශයට ෙව� කර 

�ෙබන ?ද2� Bයයට 9.5- තමz ඒ ෙය�ජනා ෙව`ෙව� �යද  

කරලා �ෙබ�ෙ�. ඒ අය වැය ෙIඛනෙP Bයය- ෙය�ජනා 

��ණා. එතෙකKට ෙ  ගf සභාෙU ඉ�න Bයª  ම�gවf, පl 

ෙපළ ම�gවf ��ෙය� 	නා m_� අ�>< ගැÁවා. Bයªම 

දfව�ට laptop ෙදනවාය .Uවා, tab ෙදනවාය .Uවා. ව�ර 

ෙබK�න tap එක-ව� නැ� දfව�ට ෙමෙහම ෙය�ජනා ගැන 

.යන ෙකKට - 
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ෙහKඳz. ගf ම�g�මh, දැ� ඔබ�මාට hය9ත කාලය 

අවසානz.  
 

ග4 බ=~ල mණව�ධන මහතා (மா��மி� ப,*ல �ணவ�தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඒ ෙව� කර> ?ද2� Bයයට 9.5- පමණ- �යද  කළාය 

.Uවාම ල©ජා ෙව�න ඕනෑ.  ල©ජා, භය .යන නහර ෙදකම 

කප> ?දI ඇම�වරෙය- අය වැය ෙIඛනය- ඉFcප� කරන 

ත��වය ෙවනස් කර ග�න 9� පස්ෙස'ව� වාසනාව ලැෙ§වා! 

ෙබKෙහKම ස්��z, ගf කථානායක�මh. 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

අෙi වැඩ බලන ?දI ඇම��මා�, ?දI ඇම��මා� ෙ  

කfy අවධානයට ෙයK? කරz .යා මා �ශ්වාස කරනවා.  

අද �වාදයට අදාළ  කාලය �මා ./මට Bයª ප-ෂ එකඟ 

�ණා. ඒ අ`ව ඩ�ලස් ෙLවාන�දා ම�g�මා �නා< 3- ඉIලා 

B¬නවා. ගf ම�g�මh, ඔබ�මාට දැ� ඒ අවස්ථාව ලබා 

ෙදනවා.   [பி.ப. 3.36]  
ග4 ඩ$ලස් ෙ6වාන=දා මහතා (மா��மி� ட(ள9 ேதவான,தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) ந	றி, ெகௗரவ சபாநாயக� அவ�கேள! இ	ைறய தின� நைடெப�கி	ற 2000ஆ� ஆ� 	 43ஆ� இல"க கா#$�தி% ெதாழி' ஒ)*+ப,%த' ச-ட%ைத% தி.%/வத0கான “கா#$�தி% ெதாழிைல ஒ)*+ப,%த'” ச-ட3ல� ெதாட�பான விவாத%தி' ப*ெக,#பத0+# ேபாதிய ேநர� இ	ைமயா' அதைன வரேவ0�, அ/ ெதாட�பி' சில தி.%த*கைள5 சைபயி' சம�#பி"க வி.�$கி	ேற	.  அேதேநர%தி' எம/ ம"கைள ெந. "ெகா� ."கி	ற இர�, விடய*க7 ெதாட�பி' நா	 இ8த5 சைபயி	 கவன%ைத ஈ�"க வி.�$கி	ேற	. ஒ	�, அ:ராத$ர� சிைற5சாைலயி'    தமி; அரசிய' ைகதிக7 சில� உ�ணாவிரத� இ."கி	றா�க7. இவ�கள/ உ�ணாவிரத� 12-13 நா-கைள% தா� " ெகா� ."கி	ற/. அவ�க7 “த*கைள விசாரைணக7 இ'லாம' வி,தைல ெச>யேவ�,�” எ	� ேக-கவி'ைல. மாறாக, அ:ராத$ர நீதிம	ற%தி' தம/ வழ"+ நைடெப0றா', தா� ெமாழி# பிர5சிைனைய எதி�ெகா7ளேவ� ேய0ப,� எ	பதனா', த*க@ைடய வழ"ைக% ெதாட�8/ வAனியாவி' நடா%த ேவ�,� எ	�தா	 ேக-கிறா�க7. இதைன நா*க7 ஒ. நியாயமான ேகாாி"ைகயாகேவ க./கி	ேறா�. அ8த வைகயி', அரசா*க� அவ�க@ைடய நியாயமான ேகாாி"ைகைய ஏ0�, அவ�க@ைடய வழ"+கைள% ெதாட�8/� வAனியா நீதிம	ற%தி' C	ென,#பத0+ நடவ "ைக எ,"கேவ�,� எ	� ேக-,"ெகா7கி	ேற	. அ,%/, எ*க@ைடய கட' பிரேதச%/"+7 எ'ைல தா�  வ8/ மீ	 பி "கி	ற இ8திய கட0ெறாழிலாள�கைள# ப0றி5 ெசா'லேவ� யி."கிற/. கட8த ஒ. மாத%/"+� ேமலாக இவ�க7    அதிகமாக எ*க@ைடய கட0ப+தியி' அ%/மீறி :ைழ8/, கட0ெறாழிE' ஈ,ப,வதா' எம/ வள*க7 அழி"க#ப,கி	றன. ேந0ைறய தின�Fட எ'ைல தா�  மீ	பி யி' ஈ,ப-டவ�களா', எம/ ெதாழிலாள�களி	 வைலக7 அ�"க#ப-,# பாாிய ேசத*க7 ஏ0ப,%த#ப- ."கி	றன. எனேவ, இGவிடய� ெதாட�பி' அரசா*க� F ய கவன� எ,%/, இ8திய அரசா*க%/ட	 ேப5Hவா�%ைத நடா%தி, விைரவாக இத0+ C ெவா	ைற" 
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පා72ෙ ��ව காணேவ�,ெம	� ேக-,"ெகா7கி	ேற	. அ%/ட	, இGவாறான நடவ "ைககளினா' ெதாழிE' ந-டமைட8த வ�க@"+ ந-ட ஈ-ைட# ெப0�"ெகா,"+மா�� ேக-,"ெகா�,, ெகளரவ அைம5சரவ�களி	 கவன%தி0ெகன எ	Iைடய சில தி.%த*கைளJ� C	ெமாழிAகைளJ� சைபயி' *சம�#பி"கி	ேற	. ந	றி. 
 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Yes, Hon. Devananda, you can table the document.  

ඊළඟට ගf (ෛවද6) න2�ද ජය�ස්ස ම�g�මා.  

 
[අ.භා. 3.39] 

 

ග4 (ෛවදb) න7=ද ජය"ස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ)திய கலாநிதி) நளி,த ஜயதி9ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගf කථානායක�මh, ර-ෂණ ක7මා�තය ��ම� ./ෙ  

(සංෙශ�ධන) පන� ෙක$ පත 	3බඳව සාක¨ඡා කරන ෙ  

අවස්ථාෙU@ ර-ෂණයට අදාළ කfy ._පය- 	3බඳව 

ආRSෙU අවධානය ෙයK? කරව�න මා කැමැ�z. 

සාමාන6ෙය� ෙපK{ෙU ආපදාවකට ල- �ය හැ. ජනතාවෙග� 

?දI එක� කරලා ෙපK{ අර?දල- හදලා, ආපදාවට ප� වන 

ජනතාවට ව�F ලබා @ෙ  TමෙUදය තමz ර-ෂණය .යලා 

.ය�ෙ�.  

ෙල�කෙP ර-ෂණයට වසර 5,000ක පමණ ඉ�හාසය- 

�ෙබනවා. ෙ  ර-ෂණ ෙස'වා ��ම� ෙවලා, ෙUගෙය� ව6ාiත 

ෙවලා �ෙශ'ෂෙය� එ-ස� ජනපදෙP සහ තාන6ෙP දැ� එය 

ර-ෂණ �iලවය- බවට ප� ෙවලා �ෙබනවා. 1939 @ අෙi 

රෙ�� ලංකා ර-ෂණ සමාගම ආර භ කළා. එය ආර භ කර�න 

?I ෙවලා �ෙබ�ෙ�� රාජ6 ම��ණ සභාෙU _ට> සêකය£ 

වන ජස්¬� ෙකKතලාවල මහතාz. එතැh� පස්ෙස' 1962 @ A 

ලංකා ර-ෂණ සංස්ථාව ආර භ කරලා, 1980 @ ජා�ක ර-ෂණ 

සංස්ථාව ආර භ කරලා, 1988� පස්ෙස' ෙප�Lග2ක අංශය ෙ  

ර-ෂණ ෙස'වයට ඇ�ළ� ෙවලා �ෙබනවා. ෙමෙහම ආ> 

ගමනක@ 1962 @ ආර භ කරන ලද A ලංකා ර-ෂණ සංස්ථාව 

2003 අ�fLෙL එ-ස� ජා�ක ප-ෂ ආRSව සමෙP 

ත?�නා�ෙස'ලා ෙප�LගÃකරණය කළා. ඒ ෙප�LගÃකරණය 

./ෙ  0යාදාමය Â�යට පටහැhz .යලා, ඒ m�lෙ  

වලංGතාව 	3බඳව ෙ&'ෂ්ඨා�කරණෙP Nශ්න ./ෙ @ ඒ m�lම 

අවලංG කර�න .යලා ®�{ව- ෙ&'ෂ්ඨා�කරණය ලබා {�නා. 

ඊට පදන  �ෙR, ෙ  පා72ෙ ��ෙU COPE එක හ?ෙU ඒ 

m�lම 	3බඳව තබන ලද �ම7ශනය-.  

2003 @ A ලංකා ර-ෂණ සංස්ථාෙU ෙකKටස් Bයයට 90- 

ෙප�Lග2ක අංශයට පවරL@, එ_ ෙස'වකය� 1,500කට පමණ 

වරNසාද, අz�වාBක  සහ ව�F ලබා @ෙ  0යාව2ය 	3බඳව 

Nශ්න පැන නැ�ලා �ෙබනවා. 2003 @ ඒ පැව/ෙ  0යාව2ය 

Âත6`�ල නැ�න , එය අවලංG �ණා න , 2009 @ එය නැවත 

රජයට පවරා ග�තාට පස්ෙස' ඒ ෙස'වකය�ට සාධාරණය- 

ව�නට ඕනෑ. දැ� ඒ ෙස'වකය� ඉIලා B¬�ෙ�, වැඩ කර�න 

> ව� අය නැවත ෙස'වයට බඳවා ග�නා ෙලස�, වැඩ කර�න 

බැc අයට Nමාණව� ව�F ?දල- ලබා ෙදන ෙලස�ය. ෙ  

ෙස'වකය� අතc� ෙස'වකය� 6ෙදන£ට, 2016 මා7� 02 Fනැ� 

15/219/734 .යන අමාත6 මRඩල ®රණය අ`ව 

ත?�නා�ෙස'ලා ව�F ලබා @ලා �ෙබනවා. ඒ අයට ව�F ලබා 

@ම ගැන අෙi �ෙර�ධය- නැහැ. න?� ඒ ව�F ලබා @ෙම� 

අදහස් ව�ෙ� ඉ�c ෙස'වකය�ට� ව�F ලබා ෙද�න > ව�ය 

.යන එකz. ඒ �තර- ෙනKෙවz. සමහර ෙස'වකය� බඳවා 

ෙගන ඔ��ට උසස් }  පවා ලබා @ලා �ෙබනවා. සමහර 

ෙස'වකය� බඳවා ෙගන �ෙබනවා. ඒ hසා ._පෙදන£ට 

පමණ- කරන ලද එම සාධාරණය සමස්ත ෙස'වකය�ටම ඉ$ 

කර�න .යලාz අ	 ඉIලා B¬�ෙ�. 2003 ව7ෂෙP@ 

ෙප�Lග2ක අංශයට ගැÂම Â��ෙර��ය .යා 

ෙ&'ෂ්ඨා�කරණෙය� ®�{ව- ලබා @  නැවත රජයට පවරා 

ග�තාට පස්ෙස' එz� එ3යට �B�y ෙස'වකය�ට සාධාරණය 

ඉෂ්ට �ය u�z. ත?�නා�ෙස'ලා පl mය කාලෙP@ එය 

කර�නට > ව�ය .යා ෙප�`  කර �Åය@, දැ� එ3ෙP 

B¬න එ-දහස් ප�Bයය- පමණ ෙස'වකය� ට සහන ෙද�නටය 

.යා අ	 ඉIලා B¬නවා.  

A ලංකා ඉ��වර�ස ්ආයතනය  .යලා  .ය�ෙ� �ශාල 

ව�කම- �ෙබන; f	යI Å2යන Bය ගණනක ව�ක  �ෙබන 

ආයතනය-.  ගf කථානායක�මh,  ඉ�හාසෙP අ	 අසා 

�ෙබනවා, සාමාන6ෙය�  පතලකට නැ�න  ෙහලකට 

බ_නෙකKට  වැ< ආර-ෂාවට  කඹය ෙද�ෙ� මස්Bනාටz 

.යලා.   ¦�ත ආර-ෂාව සඳහා වැ< >ර �ශ්වාසය තබ�ෙ� 

මස්Bනා 	3බඳවz. ඒ අද7ශයද ෙම�ම�ලා ඉස්සරහට අරෙගන 

ය�ෙ� .යා මම ද�ෙ� නැහැ. පl mය ආRSව�  එෙහම 

කළා. �ශාල ව�ක  �ෙබන තැ�   මස්Bනාලාට භාර ෙදනවා.  

Aල�ක�  Gව� සමාගම  පl mය ආRSෙව� භාර @ ��ණා, 

මස්Bනා ෙකෙන£ට.  ඒ වාෙ�ම තමz Sri Lanka Insurance 

Corporation Limited  එෙක� දැ� Joint Managing Director  

තන�ර-  හදලා �ෙබනවා.  ෙද�ෙන- ඉ�නවා. එක තන�ර- 

භාර @ලා �ෙබනවා, අෙi  _ට> ?දI අමාත6 ර� කfණානායක 

මැ��මාෙ� මස්Bනාට.  ෙමම තන�ර ෙද�න  එ�මාට �ෙබන 

l{lක  ෙමKනවාද .යලා මම ද�ෙ� නැහැ. ත?�නා�ෙස'ලා 

_තනවා න , ර-ෂණ සංස්ථාව  ෙලK£ ආයතනය-ය, එ_ �ශාල 

ව�කම- �ෙබනවාය, එ_ ෙLපළ ආර-ෂා කර ග�නට අ�f{ 

�B නවය- �තර ෙපKÃBෙP වැඩ කළ  ෙකෙන- දා�න  ඕනෑය 

.යා, ඒ ෙකනා  ෙගනාවාට කම- නැහැ.  හැබැz ෙමවැh �ශාල 

ව�කම- �ෙබන ආයතනය-, එම -ෙෂ'�ය 	3බඳව .B{ 

පළ>fLද- නැ�  ෙපK2ස් hලධාcෙය£ට - ඇම�වරය£ෙ� 

මස්Bනා }ම hසා -  භාර @ම ෙකKතර  සාධාරණද,  එය 

ෙකKතර  යහපාලනයට එකඟද .යන  එක  ත?�නා�ෙස'ලා 

කIපනා කර  බල�නට  ඕනෑ. hශා�ත �TමBංහව SriLankan 

Airlines එෙ- සභාප� ðරයට ප� ./ම වැ|Fz .යලා, ඒ 

වැ|Lදම ත?�නා�ෙස'ලා� අද ෙවනෙකKට  BLධ කර 

�ෙබනවා.  එක  ඇම� ෙකෙන-  MD  ෙකෙන- ප� කරලා 

යවනවා,  අෙන- ඇම�වරයා�   තම�ට බලතල  �ෙබන 

ෙවලාවක තව�  MD ෙකෙන-  ප� කරනවා,  Joint MD   

කරලා. ෙමෙහම   තමz ත?�නා�ෙස'ලා ර-ෂණ සංස්ථාෙU   

කටu� කර �ෙබ�ෙ�.  

ගf කථානායක�මh, ර-ෂණය  ස බ�ධෙය� කථා 

කරනෙකKට  ෙ  කාරණය ගැන� මා සඳහ� කර�නට කැම�z. 

පl mය අයවැෙP@ ත?�නා�ෙස'ලා ෙය�ජනාව- ෙගනාවා, 

අ�f{ පහ�- දහනවය� අතර  පාසI �ෂ6ය�ට  ර-ෂණ 

ආවරණය- ලබා ෙද�නට.  ඒ සඳහා අයවැ ෙය� f	යI 

92යන 2,700- ෙව� කර �ෙබනවා.  එ_ කටu� ආර භ 

කළාය .යා >ව�ප�වල  දැ�}  පළ කර �ෙබනවා මා දැ-කා. 

965 966 

[ගf ඩ�ලස් ෙLවාන�දා මහතා] 

————————— 
*  �ස්තකාලෙp තබා ඇත. *  �னிைலய�தி	 ைவ�க�ப���ள�. 
*  Placed in the Library. 
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ෙමතර  ?දල-  ෙව� කර  පාසI දfව� ර-ෂණය ./ම සඳහා 

කටu� ./ෙ  @  ඊට අදාළ පා7ශ්වය� සමඟ ස බ�ධ =  

ආකාරය ගැන මා  අහ�නට කැම�z.  ෙමය අධ6ාපන 

අමාත6ාංශෙP කා7ය භාරය- �තර- ෙනKෙවz.   පාසෙI B¬න 

දfව� 	3බඳව අධ6ාපන අමාත6ාංශෙP වග oම ��ණාට  

ෙස�ඛ6 ර-ෂණය- කරනවා න , ඒ 	3බඳව ෙස�ඛ6 

අමාත6ාංශෙP,   ෙස�ඛ6 ෙස'වාවට ස බ�ධ ආයතන� සමඟ   

ය  .B ආකාරයක ��ම� සාක¨ඡාව- �ෙබ�නට  ඕනෑ. මා 

ළඟ �ෙබන ෙ  ෙතKර�f අ`ව   A ලංකා  ෛවද6 සංගමෙP  - 

Sri Lanka Medical Association  - සභාප�,  Prof. Chandrika 

Wijeyaratne  සඳහ� කර �ෙබන ආකාරයට පාසI Bl� 

ර-ෂණය .cම ස බ�ධෙය�  .B{ අදහස-  ඔ��ෙග� 

ලබාෙගන නැහැ;  ඒ ස බ�ධෙය� ඔ�� දැ`ව� කර නැහැ. ඒ 

�තර-  ෙනKෙවz.  පාසI �ෂ6ය�ට වැළ ෙඳන  ෙර�ගාබාධ 

ෙමKනවාද .යා N?ඛතාව- හදා ෙගන  ර-ෂණය කරනවා 9ස; ඒ 

ස බ�ධව  ?දI ෙයKදවනවා  9ස,    ෙප�Lග2ක අංශයට  hක  

?දI  ෙයද}ම අ�ශය අසාධාරණය-ය, පාප ක7මය-ය .යන 

එකz ඔ�� .ය�ෙ�. රෙ� ජනතාවෙ� බ{   ?දI තමz ෙ  

��යට �නාශ ෙව�ෙ�.  එම hසා  A ලංකා  ෛවද6 සංගමය  - 

Sri Lanka Medical Association  එක -  පාසI දfව�   

ර-ෂණය ./ම ස බ�ධෙය� පළ කර �ෙබන මතය 	3බඳව  

මා  ඔබ�මාෙ� අවධානය ෙයK? කරවනවා.    

අෙi රෙ� ජනතාව තම�ෙ� ¦�ත අවදානම ෙහ� තම�ෙ� 

ෙLපළ අවදානම 	3බඳ සලකා  ර-ෂණය- ලබා ග�නවා,  ගf 

කථානායක�මh.  හැබැz රාජ6 ආයතනවල ෙහ� ෙප�Lග2ක 

සමාග වල ෙහ�  ?දI තැ�ප� කර ර-ෂණය ෙවනවාට වඩා, 

තම� ට කවදා  ෙහ� ර-ෂණය- ලැෙබ�ෙ�  තම�ෙ� දfව�ට 

ෙහKÀ� ඉ ගැ�}ෙම�ය  .යා ජනතාව �ශ්වාස කරනවා.  

ෙ  රෙ� මහ� ආ�ෙද�ලනයකට �S @ �ෙබන Nශ්නය-  

	3බඳව මම ෙ  පා72ෙ ��ෙU  අවධානය ෙයK? කරව�නට 

කැම�z, ගf කථානායක�මh.  5 වසර  �ෂ6�ව N�ඵල h£� 

�ණා.  එz� සම� ෙව¨ච දfව�ට අ	 lබ පත�නට  ඕනෑ.  

ඔ��  �ශාල ඉහළ ල£y සංඛ6ාව- ලබා ෙගන �ෙබන වා. 
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ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

ඔබ�මාට ලබා @ ��y කාලය අවස� ෙව9� යනවා. 
 

ග4 (ෛවදb) න7=ද ජය"ස්ස මහතා 
(மா��மி� (ைவ)திய கலாநிதி) நளி,த ஜயதி9ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
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ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 
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[3.49p.m.] 
 

ග4 තාරක බාල?Xය මහතා  (மா��மி� தார(க பாலNாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

Hon. Speaker, permit me to thank you for letting me 
speak on the Regulation of Insurance Industry 
(Amendment) Bill, a subject closer to my heart, 
considering the fact that I spent a majority of my 
professional career in the insurance industry, namely at 
the Sri Lanka Insurance Corporation Limited. I also had 
the opportunity to experience the transfer of Sri Lanka 
Insurance back to the State and witness the merits and the 
demerits of the argument for and against State enterprises, 
first hand at ground zero level. 

So, Sir, before we go into the details of the Bill 
presented before us, allow me to digress a little and also 
touch on the subject of privatization. Particularly, as the 
Hon. Kabir Hashim, the Minister of Public Enterprise 
Development has mentioned that SriLankan Airlines 
should not be sold, but should be buried. Furthermore, 
rumors have persisted since the Hon. Ravi Karunanayake, 
our former Finance Minister mentioned in a Budget 
Speech that the Government will divest interest in “non-
strategic” holdings and it has been mentioned in quarters 
that institutions such as Sri Lanka Insurance Corporation 
Limited and the State banks would be privatized or will at 
least be listed. Sir, it would not be an exaggeration to 
think at the rate the Hon. Prime Minister is selling 
national assets, the fate of the State enterprises is already 
doomed. In any event, even if the Hon. Prime Minister 
decides to lease the Temple Trees on a 99-year lease with 
an option to renew it for a further 99 years, I am of the 
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opinion that it is in the best interest of the country, if all 
parties come up with a common policy on how the State 
enterprises should be managed. 

Hon. Speaker, now I want to recollect a speech made 
by the Hon. Anura Dissanayake during the last Session on 
the 70th Anniversary of Parliament, where he pointed out 
since Independence how this Parliament and Parliaments 
before this and its legislators have passed subjective 
legislation and how this country has regressed steadily at 
least in relation to other Asian countries. He is right, Sir. 
We cannot dispute the fact that we have failed and the 
mismanagement of the public sector enterprises have bled 
us further. Although the different ideological views of our 
parties might take us down different paths, we might not 
be able to agree on the public sector enterprise policy 
altogether, I do believe that we can certainly agree on 
procedure of public sector enterprise management. As the 
former Chinese revolutionary leader Deng Xiaoping once 
said, “It does not matter if the cat is black or white as long 
as it catches mice”; while we can argue, fuss and fight 
over the direction of the public sector enterprises whether 
we should privatize, list the companies or entirely keep 
them as public entities, we all can certainly agree on the 
calibre of management that should be running  public 
sector enterprises and how they do it.  

So, Sir, before the Hon. Kabir Hashim, the Minister of 
Public Enterprise Development tells us how many schools 
and hospitals could have been built if SriLankan Airlines 
was buried, I must remind the Hon. Minister to put a cop 
to run an insurance company or a captain to run an airline, 
based on nepotism, is not the best answer. I certainly will 
agree with the Hon. Minister that a planter is not the best 
option either. The question is, when will we learn? So, 
that is why I am proposing a national policy on the 
management of national enterprises, where the best will 
be hired at market wages, freed from political 
interference, giving freedom to operate and set targets and 
hired on merit rather than nepotism. We can even include 
a system such of co-determination system implemented in 
countries like Germany, where a law named, 
"Mitbestimmung" allows the workers to appoint a certain 
percentage of directors. This displays unions can play a 
proactive role and also have a deeper understanding of the 
actual state of the company. I believe this will lead to less 
strikes and better labour management. 

I do not wish to digress any further, Hon. Speaker, and 
I will use the remainder of my time to provide my views 
on the proposed Bill. The main purpose of the Bill 
includes to change the name of Insurance Board of Sri 
Lanka to Insurance Regulatory Commission of Sri Lanka, 
split Sri Lanka Insurance to life and general insurance 
companies, exempt Sri Lanka Insurance and National 
Insurance Trust Fund from being listed and exempt 
foreign companies which are listed in recognized stock 
exchanges from being listed in the Colombo Stock 
Exchange. I believe that this legislation is lukewarm, not 
bad in itself but falls well short of the required legislature. 
Now, if we are to consider each aspect separately, I am of 
the opinion the name change has merits and it reflects the 
main purpose of the regulator. 

Splitting Sri Lanka Insurance into life and general 
business can be problematic from a human resource 
perspective particularly, if the agents are restricted to 
operate either in general insurance or life insurance. 

At present Sri Lanka Insurance has about 10,000 
strong agency force who is given the liberty to operate in 
both sectors of insurance. However, some can argue that 
by splitting the Sri Lanka Insurance, it will move in the 
right direction as performance of each sector is hidden by 
the other and it will improve the management of each 
other. I, however, feel that we should assert the role of a 
State insurance company and in this regard, one sector 
subsidizing the other is not necessary - it is a bad thing - 
as long as the company overall is financially sound. 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, you have only five more minutes.  
 

ග4 තාරක බාල?Xය මහතා  (மா��மி� தார(க பாலNாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

Thank you.  

When the Insurance Corporation of Sri Lanka was 
started, it is said that the life insurance premiums were 
calculated without keeping in mind for making a 
supernormal profit but the service rendered to people. So, 
in this regard, I favour the Sri Lanka Insurance being 
remained intact as one entity. When the accounts of life 
insurance and general insurance business is indicated 
separately, any student who learns accountancy will be 
able to understand where the inefficiencies take place, in 
any case. Also as far as the legislature is concerned, the 
Sri Lanka Insurance is exempted from being listed, I 
think, is just a hoax. This does not state that the Sri Lanka 
Insurance cannot be listed, but it merely exempts the Sri 
Lanka Insurance from regulatory requirements. Whether 
Sri Lanka Insurance will be listed or not, it will not be 
determined by this Government’s fragile economic 
policies, but by the Prime Minister’s requirement for 
finding more money to run this country. 

Hon. Speaker, the role of Sri Lanka Insurance itself 
should be relooked at. Insurance companies are not just 
service providers of insurance, but they are also essential 
investment companies. Therefore, their shareholdings in 
other companies are also an important aspect to make 
investment profits. Companies such as Berkshire 
Hathaway, have historically made more profits through 
investments than selling insurance. This is also true for 
the Sri Lanka Insurance where on average, the investment 
income accounts for about 13 per cent of Net Written 
Premiums whereas the underwriting profits account for 
less than 1.5 per cent of Net Written Premiums.  

This is in contrast to countries like Singapore and 
Malaysia where the contributions are more evenly based.  
So, it is essential that Sri Lanka Insurance be allowed to 
grow and not be made to sell their holdings and transfer 
the profits to the Government through dividends.  Sri 
Lanka Insurance held 29 per cent of Commercial Bank 
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before privatization.  Imagine its strength now, if it had 
held on to this share percentage.   

Hon. Speaker, our country’s rank in the Global 
Competitiveness Index of the World Economic Forum 
falls from 71st place to 85th place, when our neighbouring 
countries like Bhutan increase by 15 places, Nepal by 10 
places, Pakistan and Bangladesh by 7 places.  When we 
are down by 14 places, you will just about sell anything 
and it is hard to imagine that you have a consistent policy.   

Going further, Hon. Speaker, exempting of foreign 
insurers from listing is also good because it will allow the 
industry to develop and open for new technology and 
innovations.  But I would prefer that there be more 
legislations for joint ventures even in a small way so that 
more technology transfers will take place.   

I also believe that this legislation should be widened in 
scope and the following aspects should also be 
sufficiently covered.  Firstly, IBSL should be able to 
monitor and regulate the National Insurance Trust Fund- 
NITF-.   The NITF does not strictly come under the 
purview of  the IBSL as it has been established under a 
different Act.  By bringing the NITF under IBSL, the 
IBSL can apply regulatory powers on the NITF to ensure 
that the NITF is managed viably protecting its 
policyholders.  Same principle applies to other smaller 
insurance entities such as the Agriculture and Agrarian 
Insurance Board.  It is mismanaged and it does not 
respond to farmers’ requirements in protecting the agri-
business in Sri Lanka.   

With my own experience, Sir, when I was serving as 
the Head of Corporate Business at Sri Lanka Insurance 
before venturing into politics, I had on several occasions 
competed with the NITF and in some instances, it came to 
two Government institutions competing to get another 
government business probably in order  to make a loss 
which made no sense at all.  

Secondly, there are several non-licensed, micro-
insurance companies set up to protect micro-financing.  
These should be under the purview of the IBSL thus 
protecting the micro-finance companies and its 
stakeholders such as lenders, clients and the insurance 
industry itself.  This will further improve the insurance 
penetration in Sri Lanka.   

I would also like to see a legislation that would make 
general insurance industry to adopt a “Cash before 
Cover” policy just like in life insurance.  This will assist 
the industry for cash flows as well as solvency 
requirement.  Institutional agencies such as leasing 
companies are really flouting the 60-day premium 
payment warranty and they are earning interest on the 
account of the insurers. Furthermore, the leasing 
companies can put undue pressure on the insurance 
companies to pay claims on an ex gratia basis using their 
volume and outstanding as bargaining instruments.  This 
will also address issues of certain clients who take 
insurance policies with no intention of paying them but 
rather with the intention of switching to another insurance 
company at the arrival of the premium payment warranty. 

ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, please wind up. Your time is coming 
to an end. 

 
ග4 තාරක බාල?Xය මහතා  (மா��மி� தார(க பாலNாிய) 
(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

Give me one more minute, Sir.  

Mr. Speaker, I also think that the Government must 
rethink of the role of the NITF. It started as a riot, strike 
and terrorism insurance trust fund and then it has moved 
its role to  more of an insurance company and at the same 
time now acts as a reinsurance company as 30 per cent of 
all facultative insurance has to be placed with the NITF. 
This creates an unfair level playing field as NITF will 
know its competitor's rate due to reinsurance placement 
and the NITF will be able to approach the client directly 
next year. 

Treasury Circular PF 437 which states " government 
business should be insured with Sri Lanka Insurance or 
NITF" should be strictly enforced. However if the NITF 
is assigned a different role as a reinsurer only, then a 
suitable competitor for government business for Sri 
Lanka Insurance should be established. Many a 
Government business have been insured by private sector 
insurance companies either because of good terms and 
service or due to underhand commissions. It is shocking 
to note that a daughter of a powerful Minister has been 
instrumental in placing large government businesses with 
private companies due to suspected kickbacks. And it is 
rumoured that  a certain Minister is intending on 
cancelling the already placed insurance business in order 
to place it through a relative's brokering company. In the 
insurance industry kickbacks have become a norm and 
the IBSL should take into note how to address this 
situation pertaining to government businesses. 

I also will be failing in my duty, if I do not make 
mention of the good work done by the officials of the 
IBSL led by the Chairperson who has epitomized what 
the role of a public servant should be. I take this 
opportunity to congratulate her and her team on their 
excellent work. You Madam are an example to all.  

And I also like to congratulate the Chairman of Sri 
Lanka Insurance on the excellent work he is doing at a 
difficult time under difficult circumstances. I can only 
say, if the Government weeds out the bad crops, 
undoubtedly the Sri Lanka Insurance will  do even better.  

Mr. Speaker, there are many more aspects to speak 
but time does not permit me. I will not take any more of 
your time and I thank you for the opportunity given.  

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

Thank you very much, Hon. Member. 
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ගf සභානායක�මh, ආRS ප-ෂෙය� ෙවන ක�f� ෙහ� 

කථා කර�ෙ� නැහැ ෙ�ද? 
 
 

ග4 ල�ෂ්ම= PXඇRල  මහතා  (மா��மி� ல�ம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
No, Sir. 
 
 

,ශ්නය �මසන ලd=, සභා ස:මත �ය. 
පනA ෙකB:පත ඊට අ9�ලව ෙද වන වර Pයවන ල;.   
 வினா வி��க�ப��, ஏ$%�ெகா�ள�ப�ட�. அத'ப(,   ச�ட)ல* இர<டா* +ைறயாக மதி�பிட�ப�ட�. 
 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 

ම3 පළවන ෙය�ජනාව සභා ස:මත �ය.: 
''පනA ෙකB:පත £�ණ පා�7ෙ:=3 කාරක සභාවකට පැවXය 
g3 ය.'' -  [ග4 ඉරා= �|මරAන මහතා] 
 தீ�மானி�க
ப�ட�. "ச�ட�ல� ��
 பாரா�ம�ற� ������ சா�ட
 ப�மாக"  [மா!"மி� இரா� வி�கிரமர%ன] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon.  Eran Wickramaratne] 

 

කාරක සභාෙව�; සලකා බලන ල;. 
[ග4 කථානායක3මා Zලාසනා[ඪ �ය.] 
 ��வி' ஆராய
ப�ட�. [மா!"மி� சபாநாயக� அவ�க, தைலைம வகி%தா�க,.] 
 

Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER  in the Chair.] 

 
1 kට 11 ෙත� වග=", පනA ෙකB:පෙත�  ෙකvටස� 

හැ�යට "qය g3යh �ෙය�ග කරන ල;. 
 1ஆ* வாசக�திF5?� 11ஆ* வாசக* வைர ச�ட)ல�தி' ப6தியாக இ5�க ேவ<�ெமன� க�டைளயிட�ப�ட�. 
 

Clauses 1 to 11 ordered to stand part of the Bill. 

 
,ඥl" වග="ය සහ නාමය පනA ෙකB:පෙත� ෙකvටස� 

හැ�යට "qය g3යh �ෙය�ග කරන ල;.  
පනA ෙකB:පත, සංෙශ�ධන ර�තව වා�තා කරන ල;.  
 ச�டமா6 வாசக+* தைல��* ச�ட)ல�தி' ப6தியாக இ5�க ேவ<�ெமன� க�டைளயிட�ப�ட�. ச�ட)ல* தி5�தமி'றி அறி�ைக ெச7ய�ப�ட�.  
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendment. 

 
ග4 ඉරා= �|මරAන මහතා  (மா��மி� இரா� வி(கிரமர)ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගf කථානායක�මh, "පන� ෙක$ පත දැ� ��වන වර 

.ය �ය u�ය"z මා ෙය�ජනා කරනවා. 
 
 
 

,ශ්නය �මසන ලd=, සභා ස:මත �ය. 
පනA ෙකB:පත ඊට අ9�ලව 3= වන වර Pයවා ස:මත 

කරන ල;.  
 வினா வி��க�ப��, ஏ$%�ெகா�ள�ப�ட�. அத'ப(, ச�ட)ல* )'றா*+ைற மதி�பிட�ப�� நிைறேவ$ ற�ப�ட�. 
 

Question put, and agreed to.  
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

කRතැSම 
ஒ�திைவ�� 

ADJOURNMENT 

 
ග4 ල�ෂ්ම= PXඇRල  මහතා  (மா��மி� ல�ம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගf කථානායක�මh, "පා72ෙ ��ව දැ� කI තැÅය 

u�ය" z මා ෙය�ජනා කරනවා. 

 
,ශ්නය සභා�eඛ කරන ල;. வினா எ��திய*ப�ெப$ற�. 
Question proposed. 

 
ග4 කථානායක3මා (மா��மி� சபாநாயக� அவ�க�) 
(The Hon. Speaker) 

සභාව කI තබන අවස්ථාෙU ෙය�ජනාව ඉFcප� ./ම, ගf 

ඩලස් අලහiෙපfම මහතා. ඊට ෙපර ගf hෙය�ජ6 කාරක 

සභාප��මා éලාසනයට පැ9ෙණනවා ඇ�. 

 
අන34ව ග4 කථානායක3මා Zලාසනෙය= ඉවA �ෙය=, 

�ෙය�ජb කාරක සභාප"3මා [ග4 ෙසRව: අෛඩ�කලනාද= 
මහතා] eලාසනා[ඪ �ය. 

 அத'பிற6, மா<�மி6 சபாநாயக� அவ�க� அ�கிராசன� தினி'% அகலேவ, 6>�களி' பிரதி� தவிசாள� அவ�க�  [மா<�மி6 ெச	வ* அைட�கலநாத']  தைலைம வகி�தா�க�. 
 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 

ග4 �ෙය�ජb කාරක සභාප"3මා (மா��மி� �K(களி� பிரதி) தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

 Hon. Dullas Alahapperuma to move the Adjournment 
Motion. 

 

මAතල රාජප�ෂ ජාතb=තර mව= ෙතvBෙපvළ 
�ෙ6ශ සමාගමකට �P�ම  ம�தள ராஜப
 ச�வேதச விமான நிைலய�ைத ெவளிநா�� நி�வன���� வி�ற� 

 SALE OF MATTALA RAJAPAKSA INTERNATIONAL AIRPORT 
TO A FOREIGN COMPANY 

 

[අ.භා. 4.03] 
 

ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගf hෙය�ජ6 කාරක සභාප��මh, අද Fන සභාව කI 

තබන අවස්ථාෙU ෙමම ෙය�ජනාව අදාළ ව�ෙ� A ලාංoය 

රාජ6ෙP B{ }මට යන ඉතාම අNස�න B{ }ම- ස බ�ධෙය� 

�ව� ඔබ�මාෙ� අවධානයට සහ ෙග�රවයට පා� �ය u� 

Nස�න කාරණය- 	3බඳව මා ෙ  අවස්ථාෙU@ B_ප� කර�න 

කැම�z. පl mය ස�ෙP ìනෙP fගාඕ නගරෙP@ 20 වන 

ආBයා` N}ණය�ෙ� මලල �ඩා �රතාව2ය පැවැ��ණා, ගf 

hෙය�ජ6 කාරක සභාප��මh. එම මලල �ඩා �රතාව2ෙP@ 

අ�f{ 55 - 59 වයස ් කාRඩෙP �ට7 400 x 4 සහය F}ෙ  

තරගෙය� වාෙ�ම �ට7 400 කSª ම�� F}ෙ  තරගෙය� ෙ  

පා72ෙ ��ෙU ෙස'වය කරන Çය�ත �Tමෙස'කර මැ��මා A 

973 974 
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ලංකාවට ර� පද-කම- සහ ෙල�කඩ පද-කම- _9 කර 

{�නා. ඒ ෙව`ෙව� = රාජ6 ෙග�රවය ෙ  උ�ත/තර සභාව 

�B� පා72ෙ ��ෙU ෙස'වකෙය- ෙවත Nදානය ./ම 

ස බ�ධෙය� = කාරණයට සභානායක�මා� එකඟ වනවා ඇ�. 

ගf hෙය�ජ6 කාරක සභාප��මh, පා72ෙ ��ෙU මහ 

ෙIක �මා ඇ�  Bයª ෙදනාම ඔÁ ස භාවනාවට පා� කර` 

ඇතැz .යා අප �ශ්වාස කරනවා. 

ගf hෙය�ජ6 කාරක සභාප��මh, මා ෙ  අවස්ථාෙU@ 

සභාව කI තබන අවස්ථාෙU ෙය�ජනාව ඉFcප� කරනවා: 

"A ලංකාෙU ෙදවැh ජාත6�තර Gව� ෙතK$ෙපKළ වන 

ම�තල ම_�ද රාජප-ෂ Gව� ෙතK$ෙපKළ ඉ�Fයා` 

සමාගමකට �£ණා දැ�ෙ  ¼දානම- ඇ� වග සහ ඊට අදාළ 

N�ප��මය ®රණය කැÅන� මRඩලය �B� |ෙගන ඇතැz 

ජනමාධ6 �B� වා7තාෙකKට �ෙ§. 

f	යI Å2යන �Bහතක පමණ ?දල- -ඇෙමcකා` 

ෙඩKල7 92යන ෙද�ය නවය- පමණ- වැයෙකKට ෙගKඩ නඟන 

ලද ෙමම ජාත6�තර Gව� ෙතK$ෙපKළ සඳහා ෙහ-ෙටයාර 

ෙදදහසකට -අ-කර ප�දහසකට- ආස�න ඉඩ  Nමාණය- 

ෙව�ෙකKට ඇත. Gව� පථය �ට7 3,500- Fm� u� අතර �ට7 

75- පළල ෙල�කෙP අ�න}න Gව� යානය- පවා ෙගKඩ 

බැස්ස�ය හැ. Bයªම න}න අංෙග�පාංගය�ෙග� සම��ත 

Gව� ෙතK$ෙපKළ.. ඊට අමතරව ඔ�� .B{ ණය- ෙනK} A 

ලංකා ඛhජ ෙතI Â�ගත සංස්ථාෙU ?ද2� ඇෙමcකා` 

ෙඩKල7 92යන 42- �යද ෙකKට ඉFකර` ලැs Gව� ෙතI 

අංශයද, ක7මා�ත සඳහා ෙව� කර` ලැs ෙවනම ෙහ-ෙටයාර 

50ක ï9ය�, cargo logistics ෙව`ෙව� ෙව� කර` ලැs 

ෙහ-ෙටයාර 20ක ï9ය� ඇ�ළ� අ-කර ප�දහසකට වඩා 

වැ< ï9යද, න}න උපකරණ ඇ�ළ� ෙගKඩනැ�2ද ඇෙමcකා` 

ෙඩKල7 92යන 205- වැh ?දලකට ඉ�Fයා` සමාගම- වන 

GMR නමැ� සමාගමට 99 අ�f{ බLදකට පවරා @ෙම� A 

ලංකාෙU අනාගත සංව7ධනයටද, අනාගත ආර-ෂාවටද බරපතළ 

ගැටª h7මාණය �ය හැ. බැ�� ම�තල රාජප-ෂ ජාත6�තර 

Gව� ෙතK$ෙපKළ �ෙLශ සමාගමකට �£ණා දැ�ම වහාම නතර 

කර�නැz ෙමම සභාවට ෙය�ජනා කර9." 

ගf hෙය�ජ6 කාරක සභාප��මh, ම�තල Gව� 

ෙතK$ෙපKළ �ෙLශකරණය ./මට අදාළ Nශ්න ./ වල@ 

ආRSව ��යට උ�තර @ලා ��ෙR, "ෙ  ෙමKෙහKත ද-වා 

එෙහම .Bම ®රණය- අරෙගන නැහැ." .යාz. ආRSෙU 

ෙLශපාලනඥෙය� ඊෙP� මාධ6වලට උ�තර ෙදනවා මම 

දැ-කා. න?� ෙ  රෙ� Bංහල ප�තරවල, Bංහල මාධ6වල තමz 

එෙහම �ෙබ�ෙ�. ෙ  රෙ� ඉං�B මාධ6වල .යනවා, ම�තල 

ජාත6�තර Gව� ෙතK$ෙපKළ ඉ�@ය සමාගම- ෙවත ලබා @ම 

සඳහා අවශ6 Bයª 	¤fප� සකස් කර හමාරz .යලා. ගf 

hෙය�ජ6 කාරක සභාප��මh, ඊට අමතරව ඉ�Fයා` >ව� ප� 

තරගයට වා7තාකර �ෙබනවා, "GMR" .යන ඉ�Fයා` 

සමාගම- ෙවත ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKළ අÆනව අ�f{ 

බLදකට පවර�නට කටu� කරනවාය .යලා. ඒ පැව/ම සඳහා 

තබා ඇ� ලංlව ඇෙමcකා` ෙඩKල7 92යන 205- බව� එම 

ඉ�Fයා` මාධ6 වා7තා කර �ෙබනවා. ෙ  රෙ� ඉං�B මාධ6ය� 

එම වා7තාව සනාථ කර �ෙබනවා.  එතෙකKට අ	 කාවද 

	3ග�ෙ�? ෙමKක-ද ඇ�ත? ෙ  පා72ෙ ��ව .යන 

උ�ත/තරම ආයතනය hෙය�ජනය කරන සêකය� ��යට, 

hෙය�Úතය� ��යට, ෙ  	3බඳව .B{ සාක¨ඡාව-, .B{ 

®රණය- අප ෙවත ලබා @ නැහැ. ගf Nවාහන හා B�I 

Gව�ෙස'වා අමාත6�මා ෙ  ගf සභාෙU ඉ�නවා. එ�මා ෙ  

ස බ�ධෙය� දරන අදහස ෙ   අවස්ථාෙU ඉතාම වැදග� ෙU�. 

ෙමKනවා �ණ� අ	 ගf hමI Bcපාල ද BIවා මැ��මාට 

ස්��ව�ත ව�නට ඕනෑ. ෙ  ආRSව බලයට ප� }ෙම� 

පlව, 2015 ජනවාc 09වැhදාz� පlව,  ම�තල Gව� 

ෙතK$ෙපKළ අගf ./ෙ  ව6ාපෘ�ය- Fය� �ණා. එ_ Nධානම 

	යවර ��යට තමz ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKළ, Gව� 

ෙතK$ෙපKළ- ��යට ෙනKව, } ගබඩාව- ��යට පා�¨� 

කර�න කටu� කෙළ'. න?� අෙග�ස්� මාසෙය� පlව Nවාහන 

හා B�I Gව�ෙස'වා අමාත6 þරයට ප� �y hමI Bcපාල ද 

BIවා මැ��මා ඒ අෙග�රවෙය� ම�තල ?දා ග�තා. ඒ 

	3බඳව අ	 එ�මාට ස්��ව�ත ෙවනවා. එ�මා පැහැF2ව 

.Uවා, "ෙ ක } ගබඩාව- ෙනKෙවz, Gව� ෙතK$ෙපKළ-. 

ෙමතැන ෙ ක �ෙබ�ෙ� } ගබඩා කර�න  ෙනKෙවz" .යලා. 

ඒ අ`ව  වහාම } ¬ක අරෙගන ය�නය .යලා එ�මා } අෙළ� 

මRඩලයට උපෙදස් {�නා. මම ෙ  අවස්ථාෙU  ඒ සඳහා  

ෙග�රවය� එ�මාට Nදානය කර�න ඕනෑ.  

ගf hෙය�ජ6 කාරක සභාප��මh,  ෙ  රෙ�ම රාජ6 

ස ප� අෙළ� ./මට එෙර_  ජනතාව හ බ�ෙතKට 

Fස්O-කෙP කඳ�f බැඳලා පl mය B£රාදා ෙලK£ 

උLෙඝ�ෂණය- කළාම ෙ  රෙ� ආRSෙU ෙපKÃBය අ� 

අඩංGවට ග` ලැs >Lගලය�ට පවා, අ� අඩංGෙU පlෙවL@ 

පවා,  ඉතාම �රස්ìන ෙලස, h7දය ෙලස පහර {�නා. ෙ  කථා 

කරන අවස්ථාෙU ක� ෙබරය පැÃෙම� බරපතළ �වාල ලැs 

මාධ6ෙUFෙය- මාතර මහ ෙර�හෙI 16වැh වා�$ෙU N�කාර 

ලබ9� B¬නවා. අෙi කºකෙය� ෙදෙදෙන- ෙ  	3බඳව කථා 

කර�නට බලාෙපKෙරK�� වන hසා මම ඒ ගැන �ස්තර .ය�න 

බලාෙපKෙරK�� ව�ෙ� නැහැ. මම මෙ� කථාෙU@ කාරණා 

ෙදක- ගැන පමණz කථා කර�නට බලාෙපKෙරK�� ව�ෙ� 

ගf hෙය�ජ6 කාරක සභාප��මh.   

ගf ඇම��මh, දැ� ෙ  Gව� ෙතK$ෙපKළ �£ණ�න 

ෙහ'�ව වශෙය� අෙන£� ෙLවI �.Mම සඳහා උපෙය�m කර 

ග�න කාරණාවම .යනවා. ණය ෙගව�න ෙ වා කරනවාය 

.යනවා. ඒ ස බ�ධෙය� ත7ක රා�ය- ම�ෙවලා �ෙබනවා.  

අ-කර 5,000ක ï9ය-  ස_ත ෙ  ව¬නා ජාත6�තර Gව� 

ෙතK$ෙපKළ  ඉF ./ම සඳහා f	යI Å2යන 27- �යද  �ණා. 

ෙඩKල7 92යන 205- .ය�ෙ� එවකට ෙඩKලරෙP පැවැ� 

අගයට සාෙi-ෂව ඊට වඩා අS ?දල-. ඒ ��යට අS ?දලකට 

�£ණ�ෙ� ණය ෙගව�නය .යනවා. හැබැz, ෙ  රෙ� මාධ6 

වා7තා කරනවා, f	යI Å2යන 24කට  fBයාෙව� පරණ uද 

නැව- ග�න  ණය- ග�න යනවා .යලා. ඒ 	3බඳව� හc 

ෙතKර�f තවම සමාජගත ෙවලා නැහැ. ඒක hවැරF කරන එක 

ඔබ�ම�ලාෙ� වගoම. න?�, ෙ  Gව� ෙතK$ෙපKළ 

ග�ෙතK�  ෙමKක-ද ෙව�ෙ�? දැ� හ බ�ෙතKට වරාය 

{�නා. වරාය, Gව� ෙතK$ෙපKළ, අ�ෙUó මා7ගය, { cය 

මා7ගය ෙ  BයIලම එක� කරලා ම_�ද රාජප-ෂ _ට> 

ජනා�ප��මා සැලl  කෙළ' ෙකKෙහKමද .යන එක ඒ කැÅන� 

මRඩලෙP _ට> ෙජ6ෂ්ඨ සාමාÚකයා ��යට hමI Bcපාල ද 

BIවා ඇම��මh, ඔබ�මා ද�නවා. ම_�ද රාජප-ෂ _ට> 

ජනා�ප��මා හ බ�ෙතKට සැලl  කෙළ' Gව� ෙතK$ෙපKළ 

තh ඒකකය- ��යට ෙනKෙවz; වරාය තh ඒකකය- ��යට 

ෙනKෙවz. ඒ ෙදක ඒකාබLධ �y ව6ාපෘ�ය-. ඒ 

ඒකාබLධතාවට { cය මා7ගය එක� කරලා, අ�ෙUó මා7ගය 

එක� කරලා ෙල�කෙP Fuyම කලාපයකට, Fuyම ආ7ºක 

කලාපයකට අවශ6 Bයª අංෙග�පාංගය� ඇ�ළ� කර 

හ බ�ෙතKට ෙ  රෙ� අනාගතය ®�{ කරන කලාපය- 

��යටz h7මාණය කෙළ'. න?�, දැ� ෙව�න ය�ෙ�, ìනයට 

ෙදනවා, වරාය; Gව� ෙතK$ෙපKළ ෙදනවා, ඉ�Fයාවට. අර ?  

B_නය, මහා B_නය, ? මh�ම Åඳ වැෙටනවා, ගf 

ඇම��මh. එකට 0යා�මක ෙව�න සැලl  කළ ව6ාපෘ�ය- 

975 976 



පා72ෙ ��ව 

කඩලා, පස9�f බලෙUගවලට ෙ වා ෙදනවා. ෙ ෙ- අවසානය 

ඉතා භයානකz. ඒ, එක කාරණාව-. 

ගf hෙය�ජ6 කාරක සභාප��මh, ෙදවැh කාරණය මම 

ඔබ�මාට .ය�න . Gව� ෙතK$ෙපKෙළ� එෙගKඩ-ෙමෙගKඩ 

යන-එන Gව� ම��ෙ� සංඛ6ා ෙIඛන හරහාz,  ෙ  අලාභz 

.යලා .ය�ෙ�. අª� Gව� ෙතK$ෙපKළ- ත-ෙස'f කර�න 

ඕනෑ එෙහමද? ගf hෙය�ජ6 කාරක සභාප��මh, Gව� 

ෙතK$ෙපKළ- .ය�ෙ� අzස්�  කඩය- ෙනKෙවz. Gව� 

ෙතK$ෙපKළ- .ය�ෙ�, �වෘත කළ දවෙස' ඉඳලා ලාභ ග�න 

> ව� එක- ෙනKෙවz. ත?�නා�ෙස'ලා ලාභ, අලාභ ගණ� 

හදන ෙකKට අත6වශ6 කාරණා හංගනවා.  

මම  කාරණය- .ය�න , ගf hෙය�ජ6 කාරක 

සභාප��මh. ෙමෙත- කල- අප රට ම�� 	යාසර කෙළ' 

නැ�, ෙල�කෙP ෙවන� රටවල Fuyම A380 වැh Gව� 

යානාවලට ෙ  Gව� ෙතK$ෙපKළ hසා අª� Gව� මා7ගය- 

�වෘත �ණා.  ඒ අය ම�තල හරහා Gව� මා7ගය- කර ග�තා; 

route එක- කර ග�තා. පැය 8කට වැ< Gව� කාලය- ගත 

කර9� Gව� ගම� යන "Emirates", "Air France" වැh ෙ  

හැම කRඩායම-ම ම�තල හරහා තම Gව� මඟ h7මාණය කර 

ග�තා. ඒ hසා අෙi Gව� ෙතK$ෙපKළට අමතර ආදායම- 

ලැ�ණා. ඒක ෙ  ලාභ අලාභ my වල නැහැ. ඒක� ෙනKෙවz 

වැදග�ම ෙL. 

වැදග�ම කාරණය ෙමයz. එය ගf hමI Bcපාල ද BIවා 

මැ��මා ෙහKඳටම ද�නවා. ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKළ හද�න 

ෙපර, ෙල�කෙP ෙකKෙහ' ඉඳලා Gව� යානය- පැ9Ëය� 

ක$නායකට ඇ�Iලා Gව� යානය එ_ නව�ව�න බැc න , 

�නා< 45- වැh අමතර කාලයකට ඉ�ධන >රවා ෙගන ආවා. ඒ, 

ෙල�කෙP ෙකKෙහ'  ඉඳලා  Gව� යානය-  ආව�! ම�තල Gව� 

ෙතK$ෙපKළ hසා දැ� ෙමKක-ද ෙව�ෙ�? Nවාහන හා B�I 

Gව� ෙස'වා ඇම��මා hසා ගf hමI Bcපාල ද BIවා 

මැ��ම�ට මම ෙ  කාරණය ඉතා වග oෙම`z .ය�ෙ�. 

ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKළ hසා, Gව� ගම�ව2� වා7�කව 

ෙතI ගැª  834,000- ඉ�c ෙවනවා. ෙතI ගැª   834,000-! 

ෙමKකද, ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKළ hසා දැ� �නා< 20ක 

කාලයකට පමණz අමතර ඉ�ධන අරෙගන එ�න ඕනෑ. ම�තල 

Gව� ෙතK$ෙපKළ hසා, අමතරව >රවා ෙගන ආ u� 

ඉ�ධනව2� ඉ�c �y ?දI Nමාණය වා7�කව f	යI 92යන 

235-.  ඒ .ය�ෙ� f	යI �B��ෙක�¬ පනස්ල-ෂය-. ඒ, 

එක උදාහරණය-. ෙ ක ලාභ, අලාභ my වල ඇ�ළ� ෙවලා 

නැහැ.  ඒ hසා එම Gව� යානාවල අමතරව ඉ�c වන ඉඩ 

Nමාණය පමණ- .ෙල�tෑ  2,000-. ඒ .ය�ෙ� ඒ ��යට 

ඉ�ධන අSෙව� ෙගෙනන hසා කාෙග� එෙ- අමතර 

.ෙල�tෑ  2,000- ෙගෙන�න > ව�. න?�, ඒවා වා7තා 

ෙවලා නැහැ.  

ගf hෙය�ජ6 කාරක සභාප��මh, මට අවසාන වශෙය� 

.ය�න �ෙබ�ෙ�, ෙ ක වැරF තැනකට තIª ෙවනවා .යන 

කාරණයz. A ලංකා hදහස් ප-ෂෙP ෙජ6ෂ්ඨ උප සභාප��මා 

වන අෙi Nවාහන ඇම��මh, A ලංකා hදහස් ප-ෂෙP 

N�ප��ය රාජ6 ස ප� �ෙLශකරණය ./ම ෙනKෙවz. අෙi 

ප-ෂෙP h7මාතෘ එස්.ඩ§2U.ආ7.. බRඩාරනායක _ට> 

අගමැ��මා, Bcමාෙව� බRඩාරනායක මැ�hය, ම_�ද 

රාජප-ෂ _ට> ජනා�ප��මා, A ලංකා hදහස් ප-ෂෙP 

නායකෙය� �ෙL�කය� ස�ව ��y, ෙ  රෙ� 

ෙප�LගÃකරණය �y ආයතන නැවත පවරා ග� නායකෙය�. A 

ලංකා hදහස් ප-ෂෙP ආ7ºක ද7ශනය, ෙLශපාලන සංස්කෘ�ය 

ආයතන �.Mම ෙනKෙවz. ෙ  ෙහ'�ව hසා රට බරපතළ 

අන�රකට යනවා.  

ගf hෙය�ජ6 කාරක සභාප��මh, මෙ� කථාව අවස� 

කර�නට ෙපර අවසාන වශෙය� මම ඔබ�මාට ෙ  කfණ 

සඳහ� කර�න . ෙ  ��යට �ෙLශ රාජ6ය�ට රෙ� ආයතන 

�£ණා ෙගන යන අවස්ථාවක, අෙi ඉ�හාසය B_ප� කර�නට 

මම කැමැ�z. 1505 පෘ�m�� ෙ  රටට ඇ�Iලා ඉIªෙU 

ෙමKක-ද? ෙකKළඹ වරාය ඉIªවාද? Gව� ෙතK$ෙපKළ- 

ඉIªවාද? අÆනව අ�f{ බLදට ඉඩ  ඉIªවාද? නැහැ. 

පෘ�ó�� ඇ�Iලා ඉIªෙU ෙමKක-ද, ගf hෙය�ජ6 කාරක 

සභාප��මh?  ඉIªෙU, ෙගc හමක ඉඩ. එදා ෙක��ෙ� 

ර©çfෙව� ෙගc හමක ඉඩ ඔ��ට {�නා. �� ෙව�න 2යලා, 

2යලා ම£  දැල- වාෙ� හදා ෙගන ෙකKළඹ ෙකK$ව ෙව� කර 

ග�තා. හැබැz, එදා -1505- ෙගc හමක ඉඩ @ලා ආර භ �y 

uෙර��ය ආ�පත6ෙය� 9ෙද�න අ�f{ 433- අපට බලාෙගන 

ඉ�න BLධ �ණා. පෘ�óB�ෙග� පස්ෙස' ල�ෙLB� ආවා; 

ල�ෙLB�ෙග� පස්ෙස' ඉං�B� ආවා. ඒ ��යට 1505 ඉඳලා 

1948 ද-වා uෙර��ය ආ�පත6ෙය� 9ෙද�න අපට ජා�ය- 

��යට බලාෙගන ඉ�න BLධ �ණා. ඒ, ෙගc හමක ඉඩ @ලාz 

ගf hෙය�ජ6 කාරක සභාප��මh. ඔබ�මා කIපනා කර�න, 

ජාත6�තර වරාය�, ජාත6�තර Gව� ෙතK$ෙපKළවI, ඉඩ  

අ-කර දසදහස් ගණන- 99 අ�f{ බLදකට {�නාට පස්ෙස' ෙ  

රෙ� ස්වා�න�වය නැවත Fනා ග�න, hදහස ලබා ග�න අපට 

ෙකKz තර  කල- බලාෙගන ඉ�න BLධ ෙවzද?  

ගf සභාවට මා ෙමම ෙය�ජනාව ඉFcප� කරන අතර, ඒ 

සඳහා අවස්ථාව ලබා @ම ගැන ස්��ව�ත ෙව9�, ෙය�ජනාව 

ස්ºර කර�නට මා ගf නාමI රාජප-ෂ ම�g�මාට ආරාධනා 

කරනවා. 

 
[අ.භා. 4.18] 

 
ග4 නාමR රාජප�ෂ මහතා    
(மா��மி� நாம� ராஜபE) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ගf hෙය�ජ6 කාරක සභාප��මh, ගf ඩලස ්

අලහiෙපfම ම�g�මා �B� ෙගනා ෙය�ජනාව ස්ºර කර9� 

වචන ස්වIපය- කථා කර�න මා කැමැ�z. 

ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKළ, ෙ  රෙ� ෙදවන ජාත6�තර 

Gව� ෙතK$ෙපKළz. ෙ  Gව� ෙතK$ෙපKළ 	3බඳව පl mය 

කාලෙP ෙනKෙය- මත හා Nකාශ ෙ  රෙ� ඉFcප� �ණා. 

හැබැz, ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKළ වාෙ�ම, ෙ  රෙ� ෙබKෙහ� 

රාජ6 ආයතන පාS ලබන ආයතන බවට ප� කරන සැලl  

සහගත වැඩ 	3ෙවළ- ව7තමානෙP ඔබ ත?�නා�ෙස'ලාෙ� 

රජය �B� _තාමතා අර� යන බව අපට පැහැF2z. 2015ට 

ක2� ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKළට ස�යකට Gව� යානා 22- 

ආවා. න?� ගf ඇම��මh, අද වන ෙකKට Gව� යානා 4කට 

ෙහ� 5කට වැ<ය ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKළට එ�ෙ� නැහැ. 

ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKළට 2015ට ක2� Gව� යානා එ�න�, 

2015ට පස්ෙස' ෙනKඑ�න� ෙහ'�ව ෙමKක-ද? ඒ, ෙ  රෙ� 

පව�නා රජෙP N�ප��ය. 2015ට ක2� Gව� යානා 

අª�වැ<යා ./ම සඳහා අවශ6 ආයතන, ආෙය�ජන ෙපළගස්වා 

��ණා. ජ7ම� සමාගම- වන Lufthansa සමාගම� එ-ක 

MRO එක- හද�න Aල�ක� Gව� සමාගම m�l ගත ෙවලා 

��ණා. අද වන ෙකKට ඒ m�lම ගැන ෙහ� එ_ 0යාකාc�වය 

	3බඳව කථාව- නැහැ. 2015� පස්ෙස' ම�තල Gව� 

ෙතK$ෙපKළට ෙගKඩ බස්ව> Gව� යානා නව�වලා, Gව� 

977 978 

[ගf ඩලස් අලහiෙපfම මහතා] 
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සමාග වලට "දැ� එ�න ඕනෑ නැහැ" .යලා, Aල�ක� Gව� 

සමාගෙම� ම�තලට mය Gව� යානා Nමාණය අz� කරලා අද 

.යනවා, "ම�තලට Gව� යානා එ�ෙ� නැහැ" .යලා. ගf 

ඇම��මh, ඔබ�මා ෙනKෙවz, ෙ  රෙ� ඕනෑම ෙකෙන- 

ද�නවා bus stand එක- හදලා බස් ෙගනැIලා ගහනවා වාෙ� 

Gව� ෙතK$ෙපKළ- හදලා Gව� යානා ෙගනැIලා නව�ව�න 

බැහැ .යලා. ඒකට ය .B කාලය- යනවා. එදා ත7කය- 

ෙගනාවා, ම�තලට වැ<>ර එ�ෙ� Aල�ක� Gව� සමාගෙ  

Gව� යානා .යලා. ම�තලට �තර- ෙනKෙවz. ක$නායක� 

වැ<>ර �ෙබ�ෙ� Aල�ක� Gව� සමාගමට අය� Gව� 

යානා. ඔබ�මා Sබාz රටට m_� බැªෙවK� ෙපෙ�}, Sබාz 

රෙ� Gව� ෙතK$ෙපKෙළ� වැ<>රම �ෙබ�ෙ� එ9ෙ7�ස් 

Gව� සමාගමට අය� Gව� යානා බව. ල�ඩ� �ෙ�� Gව� 

ෙතK$ෙපKළට m_� බැªෙවK� ෙපෙ��, එ_ වැ<>ර �ෙබ�ෙ� 

British Airways එකට අz� Gව� යානා බව. Terminal Five 

.යන terminal එක හැ{ෙU British Airways එකට 

ස r7ණෙය� පcපාලනය කර�නz. ඕනෑම රට- ග�ෙතK�, 

එම රෙ� �ෙබන Gව� සමාගෙ  Gව� යානා බÁතරය- තමz 

ඒ Gව� ෙතK$ෙපKළට එ�ෙ�. ඒක තමz සාමාන6 TමෙUදය; 

Gව� ෙස'වා ව6ාපාරෙP - aviation industry එෙ- - TමෙUදය 

ඒක තමz.  

2015� පස්ෙස' ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKළට ආ> Gව� යානා 

¬ක නව�වලා, එ_ } ගබඩා කරලා. ගf hමI Bcපාල ද BIවා 

ඇම��මාට අ	 ස්��ව�ත වනවා, එ�මා අමාත6ාංශය භාර 

අරෙගන එතැh� } ¬ක අz� කර�න කටu� ./ම ගැන. ඒ 

ගැන ගf ඩලස් අලහiෙපfම ම�g�මා� .Uවා. ම�තල Gව� 

ෙතK$ෙපKෙළ' } ගබඩා කරලා Gව� ෙතK$ෙපKෙළ' ෙග�රවය 

වාෙ�ම, ෙ  රෙ� ෙග�රවය� ඔබ�ම�ලා ෙනKදැ`ව�වම 

ෙකෙලlවා. හැබැz, පාSz .යන Gව� ෙතK$ෙපKළකට ගf 

සභානායක�මh, අද ෙඩKල7 92යන 5ක ල�lව- ඇ�Iලා. 

අපට දැන ග�න ලැd �ෙබන ��යට ල�lව ෙඩKල7 92යන 

5z. ගf ඇම��මh, එම m�lෙ  �ෙබ�ෙ� ෙමKනවාද? එම 

m�lෙ  අ�ත7ගතව �ෙබ�ෙ� ෙමKක-ද? එෙලස m�l ගත 

වන ෙහ'�ව ෙමKක-ද? එම m�lෙ  �ෙබන වග�� ෙමKනවාද? 

ඒ 	3බඳව ෙ  ගf පා72ෙ ��වව�, රෙ� ජනතාවව� ෙ  වන 

ෙකKට දැ`ව� ෙවලා නැහැ, ගf hෙය�ජ6 කාරක සභාප��මh. 

හ බ�ෙතKට වරාය ස බ�ධෙය� කැÅන� අ`මැ�ය- 

ග�තාz .Uවා. හැබැz, කැÅන� අ`මැ�යට වඩා හා�පB� 

ෙවනස් පා72ෙ ��වට ඉFcප� කර> m�lම. ඊළඟට, 

පා72ෙ ��වට ඉFcප� කර> m�lමට වඩා හා�පB� ෙවනස ්

අ�ස� කර> m�lම. එතෙකKට ඔබ�ම�ලා කැÅන� එක� 

ෙනKමඟ යවා, පා72ෙ ��ව� ෙනKමඟ යවා, අදාළ ආෙය�ජනය 

කරන ìන සමාගම� එදා ෙනKමඟ යැUවා. දැ� ම�තල Gව� 

ෙතK$ෙපKළ ස බ�ධෙය`� එවැh වැඩ 	3ෙවළ-ද  

0යා�මක ෙව�ෙ�?  ආෙය�ජකz� ෙ  රටට එනවාට අ	 

�fLධ නැහැ ගf ඇම��මh. ආෙය�ජකz� ෙගෙන�න ඕනෑ. 

ජාත6�තර ආෙය�ජකz� ෙ  රටට එ�න ඕනෑ. හැබැz, 

ආෙය�ජකz� ෙගෙනන ?වාෙව� අෙi ජා�ක ස ප� 

£yෙකKIලයට �£ණනවා න , ආෙය�ජකz� ෙගෙනන 

?වාෙව� අෙi රෙ� ජා�ක ස ප� �ජා®යකරණය කරනවා 

න , ඒකට අ	 �fLධz .යන එක� ෙ  උ�ත/තර සභාව �ළ 

මත- කර�න ඕනෑ.  

ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKළ .ය�ෙ�, තh ආයතනය- 

ෙනKෙවz. එදා හ බ�ෙතKට සංව7ධන සැලlම හදන ෙකKට 

ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKළ, හ බ�ෙතKට ජාත6�තර වරාය සහ 

අ� ෙUó මා7ගය -ෙ  BයIලම- ඒක රා� කරලා hදහස් ෙවෙළඳ 

කලාපය- ��යටz හැ{ෙU. Bංගirfව ෙගKඩ නැÌෙR, 

seaports, airports හරහා B{ ෙකfy transshipmentsව2`z.  

Sබාz රාජ6 ෙගKඩ නැÌෙR, seaports, airports හරහා B{ 

ෙකfy transshipmentsව2`z.  Gවh�, ?Áෙද� -ෙදෙක�ම

- මó�ට ය�න එ�න > ව�,  භාRඩ Áවමාf කර�න 

> ව� ෙමවැh seaport and airport concept එක �ෙබ�ෙ� 

ෙල�කෙP රටවI l තරයකz. ආBයා�ක කලාපෙP 

Bංගirfව, මැදෙපරFග කලාපෙP Sබාz වැh රටවI ෙගKඩ 

නැÌෙR, ෙමවැh සංකIපය- අ`වz. හැබැz, අද අෙi රෙ� ඒ 

සංකIපය ෙවන� රටවI ෙදකකට ෙදනවා. ආ7ºකමය 

වශෙය� අ êෙය�ගය- �ෙබන රටවI ෙදකකට ලබා ෙදනවා. 

ෙLශපාලhක වශෙය� ෙවනස්කම- �ෙබන රටවI ෙදකකට 

ලබා ෙදනවා. ඔබ�ම�ලා �නා<ය- කIපනා කර බල�න, 

ïෙග�Ãය ෙLශපාලනය �ළ ය .B ෙවනස-, ය .B මත 

ෙ�දය-, මතවාදය-  �ෙබන රටවI ෙදකකට අෙi රෙ� 

.ෙල��ට7 50- ඇ�ළත �ෙබන Nධානතම ජා�ක ස ප� 

ෙදක- ලබා {�නාම, අ	 ඒ ජාත6�තර ෙLශපාලhක අරගළෙP 

ෙකKටස්කfව� බවට hක ම ප� ෙවනවා .යන එක.  එවැh 

වැඩ 	3ෙවළ- �ළ අපට ලැෙබන ආ7ºක වාBය ෙමKක-ද? අ	 

ෙල�කෙP රටවI ෙදක- අතර, ආ7ºක බලව�� ෙදෙදන£ 

අතර අරගළයක ෙකKටස්කfව� ෙව�ෙ� ඇz? අවසානෙP අ	 

හද> වරාෙP, අ	 හද> Gව� ෙතK$ෙපKෙළ' N�ලාභ අපට� 

නැහැ; අෙi දfව�ට� නැහැ; අෙi රටට� නැහැ. අ	 

ජාත6�තර අරගළයක ෙකKටස්කfව� බවට ෙනK9ෙIම ප� 

ෙවනවා.  

ගf hෙය�ජ6 කාරක සභාප��මh, පl mය දවස්වල අ	 ෙ  

ස බ�ධෙය� උLෙඝ�ෂණ කළා. අද� මා ෙපKÃBයට mයා. 

mයාම .Uවා, ෙහට උෙL 10.00ට එ�නය .යලා. හැබැz, ෙහට 

FනෙP මට උසා�ෙP නSව �ෙබන hසාz අද mෙP.  න?�, අද 

mයාම මෙග� කටඋ�තරය- ගැÂම ෙපKÃBය N�-ෙෂ'ප කළා. 

හැබැz, ඊෙP රාOෙP එ3ෙවන�fම හ බ�ෙතKට Fස්O-කෙP, 

ෙසවණගල NෙLශෙP ෙගවIවලට ෙපKÃBෙය� පැනලා 9hස්l 

ෙහUවා; අ� අඩංGවට ග�තා. උLෙඝ�ෂණය කර�න ෙ  රෙ� 

ජනතාවට අz�ය- �ෙබනවා. Videos බල9� උLෙඝ�ෂණයට 

ස බ�ධ �y අයෙ� ෙගවIවලට m_Iලා ප�Iවල අයට 

කරදර කර�න ෙපKÃBයට �ෙබන අz�ය ෙමKක-ද? 

ඔබ�ම�ලා ෙ  රෙ� ඇ� කරනවාz .යා ෙපKෙරK�{ �y l	c 

Nජාත��වාදය, යහපාලනය ෙ කද? අ	 දැ-කා, ෙපKÃBෙP 

ASP Daluwatta අ� ෙදක බැඳලා අ� අඩංGවට අරෙගන ඉ�න 

>Lගලය£ෙ� කනට ගහ> ආකාරය. ඒ ගහ> පහc� ඒ 

>Lගලයාෙ� ක� අ<ය පැෙලනවා. ASP Daluwatta ළඟට ඒ 

>Lගලයා අරෙගන එ�ෙ� ¼cයවැව OIC. හැබැz, හ බ�ෙතKට 

HQI උසා�ෙP නSව දම�ෙ� ඒ >Lගලයා අදාළ BL�ය 

ෙවලාෙU අ� අඩංGවට ග�තාz .ය9`z.   

 
ග4 �ෙය�ජb කාරක සභාප"3මා (மா��மி� �K(களி� பிரதி) தவிசாள� அவ�க�) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the 
Hon. Lucky Jayawardana to take the Chair? 

 
ග4 ල�ෂ්ම= PXඇRල  මහතා  (மா��மி� ல�ம� கிாிஎ�ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I propose that the Hon. Lucky Jayawardana do 

now take the Chair. 

 
,ශ්නය �මසන ලd=, සභා ස:මත �ය. வினா வி��க�ப��  ஏ$%�ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 

979 980 



පා72ෙ ��ව 

අන34ව ග4 �ෙය�ජb කාරක සභාප"3මා Zලාසනෙය= 
ඉවA �ෙය=, ග4 ල� ජයව�ධන මහතා eලාසනා[ඪ �ය. 

 அத' பிற6, மா<�மி6 6>�களி' பிரதி� தவிசாள� அவ�க� அ�கிராசன�தினி'% அகலேவ, மா<�மி6 ல�கி ஜயவ�தன அவ�க�  தைலைம வகி�தா�க�.  
  Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  

left the Chair, and  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA  took the 
Chair. 

 
ග4 Zලාසනා[ඪ ම=F3මා (மா��மி� தைலைமதா0��  உ�/பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගf ම�g�මා කථා කර�න. 

 

ග4 නාමR රාජප�ෂ මහතා    
(மா��மி� நாம� ராஜபE) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ෙහKඳz. ඒ �තර- ෙනKෙවz, éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh. 

ASP Daluwatta .යන ෙකනා බස් එක ඇ�ෙළF >Lගලz� 

ෙදෙදන£ෙ� කනට ගහනවා. ඔÁට එෙර_ව තව� නS 

�ෙබනවා. ඔබ�ම�ලා ෙහKයා බල�න. තව ෙච�දනා 

ෙබKෙහKමය- �ෙබනවා. ඔÁ මහ`වc� ද£y පළාතට transfer 

කර �ෙබ�ෙ� ඇz .යලා ඔබ�ම�ලා ෙහKය�න. එවැh 

>Lගලය£ දාලා ෙLශපාලhක වශෙය� ෙමෙහයවලා, 

9hස්l�ෙ� කනට ගහලා,  භය කරලා,  මාධ6ෙU@ 

සෙහ�දරz�ට ගහලා  -lස�ත .යන මාධ6ෙU@ සෙහ�දරයාට 

ගහලා -   ඔබ�ම�ලා උ�සාහ කරනවා ෙ ක ම7දනය කර�න.  

ඒ �තර- ෙනKෙවz. එ3 ෙවන�f � �ස්ෙස'  ෙගවIවලට 

යනවා. ප�ෙI උද�යට කරදර කරනවා. "මහ�තයා ෙක�?"  

.යලා අහනවා. ඒ 9hස්l කර> වරද ෙමKක-ද? ජා�ක ස පත- 

�£ණන එකට �fLධව උLෙඝ�ෂණය කර> එකද?  දැ� අද අ	 

ෙපKÃBයට mයාම අෙප� කට උ�තර ග�ෙ� නැහැ. ඇz ඒ? 

Áඟ- ෙUලාව  ගත වනවාª. 

éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh, අද උෙL මෙග� කටඋ�තර 

ග�ෙ� නැහැ, Áඟ- ෙවලා යනවා .යලා. හැබැz, ෙහට 

හැ�දෑෙU පහට එ�න  .යලා දැ�  2uම- එවා �ෙබනවා. 

ෙහට හැ�දෑෙU පහට එ�න .යලා .ය�ෙ� � දහය ෙවන කI 

කටඋ�තර ග�නද? අද උෙL එ�න .ය> hසා අද උෙL 

කටඋ�තරය ෙද�න mයාම .යනවා, "ෙවලාව යනවා. පැය හය, 

හත- ඔබ�මාෙග� කටඋ�තර ග�න �ෙබනවා. ෙවන දවසක 

එ�න." .යලා. හැබැz, දැ� .යනවා ෙහට හැ�දෑෙU පහට 

එ�න .යලා. ෙහට හැ�දෑෙU පහට එ�න .ය�ෙ�, � ෙදKළහ 

ෙවන කI කටඋ�තරය 2ය�නද? éලාසනා
ඪ ගf 

ම�g�මh, ස r7ණෙය�ම ෙ  ආRSෙU ම7දනයz ෙ  

0යා�මක ෙව�ෙ�. ෙ  රෙ� අරගළ ෙබKෙහKමය- �Åලා 

�ෙබනවා. ෙ  ආRSව හැම දාම �ෂ6 අරගළවලට ගහනවා. හැම 

වෘ�®ය ස9� අරගළයකටම ගහනවා. ගහලා, ෙ  රෙ� ජනතාව 

ම7දනය කරලා බලනවා, ෙකKෙහKම හc තම�ෙ� ආRSෙU 

පැවැ�ම �යා ග�න. ඒක තමz ෙ  ආRSව කර�ෙ�. ල©ජz!  

 
ග4 Zලාසනා[ඪ ම=F3මා (மா��மி� தைலைமதா0��  உ�/பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගf ම�g�මh, ඔබ�මාට hය9ත කාලය අවසානz. 

 
ග4 නාමR රාජප�ෂ මහතා    
(மா��மி� நாம� ராஜபE) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

මට �නා< ෙදක- ෙද�න, éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh.  

අද ඒඑස්� ද ව�ත .යන ෙකනාට �fLධව ප/-ෂණය- 

කර�න වා7තාව- කැඳවලා. හැබැz, ගf .cඇIල 

ඇම��මh, රාළහා9 ෙකෙන£ අ�� ෙ  ෙL �ණා න , අද 

ෙවනෙකKට ඒ රාළහා9 interdict කරලා. හැබැz, ෙමKÁ 

ෙLශපාලන වශෙය� ෙමෙහයව> ෙකෙන£ hසා ඔÁට �fLධව 

�ෙබ�ෙ� ප/-ෂණ වා7තා �තරz. ඒ hසා කfණාකරලා 

ඔබ�ම�ලාෙ� ආRSෙව� ඒ මාධ6ෙUFයාට සාධාරණය- 

ඉෂ්ට කර�න. ඒඑස්� ද ව�තට �fLධව 0යාමා7ගය- ග�න. 

අදට� හ බ�ෙතKට ඒ ප/-ෂණ කර�ෙ� ඒඑස්� ද ව�ත. ඔÁ 
ෙකKෙහKමද ප/-ෂණ කර�ෙ�? ඔÁට �fLධව පැ9ËIල- 

�ෙබනවා; ඔÁ ෙකෙන£ට ගහලා �ෙබනවා. ඔÁට �fLධව 

මානව _9ක  ෙකK9සමට අ	 පැ9Ë2 කරනවා. හැබැz, ඔÁ 

තමz අද හ බ�ෙතKට ෙගවIවලට m_Iලා ප/-ෂණ 

කර�ෙ�. අවසාන වශෙය� මම ෙ  ආRSවට .ය�ෙ� 

ෙ කz. ඔෙ§ ජාත6�තර ෙLශපාලන N�ප��ය ෙමෙහයව�න 

ෙ  රෙ� ජා�ක ස ප� පා�¨� කර�න එපා. එෙහම පා�¨� 

කරලා ජාත6�තර ෙLශපාලන අතෙකK ව- බවට ෙ  රට ප� 

කර�න එපාය .යන ඉIÃම මම කරනවා.  

ෙබKෙහKම ස්��z ගf éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh. 

 

[අ.භා. 4.29] 
 

ග4 අෙශ�� අෙ�kංහ මහතා (,වාහන හා k�R mව= 
ෙස̂වා �ෙය�ජb අමාතb3මා) (மா��மி� அேசா( அேபசி0க - ேபா(�வர)* ம��� சிவி� விமான  ேசைவக� பிரதி அைம ச�)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh, අද සභාව කI තබන 

අවස්ථාෙU ගf ඩලස් අලහiෙපfම ම�g�මා ෙ  ෙගනා> 

ෙය�ජනාව 	3බඳව මට >{ම _ෙතනවා. ඇz එෙහම >{ම 

_ෙත�ෙ�? එ�මා  පl mය රජෙP _ට> ඇම�වරෙය-. ඒ රජය 

ෙ  රෙ� ඉඩ  �£ණL@, �£ණ�න 	¤fප� සකස් කරL@ ඒ 

කැÅන� මRඩලෙP _ට> ඇම�වරෙය-. න?� අද අ	 බ{ 

@ම- ගැන කථා කරL@, �.Mමz - බ{ @මz .යන වචනවල 

ෙ�fම ෙනKදැන කථා ./ම 	3බඳව මට ෙ  ෙවලාෙU එ�මා 

ගැන ඇ� ෙව�ෙ� �ශාල කනගා$ව-. එ�මා o7�ම� 

ෙLශපාලනඥය£ �ණ� �.Mම ෙමKක-ද, බ{ @ම ෙමKක-ද 

.යලා හcයට ද�ෙ� නැ�ව වාෙගz ෙ  කථා කර�ෙ�.  

අෙi රෙ� uද හ?දාවට අය�ව ��y ගාª ?වෙදKර ඉඩම 

ෂැ��-ලා ෙහ�ටලයට �£ණL@ එ�මා ඒ කැÅන� මRඩලෙP@ 

ඒ ගැන කථා ෙනKකර _¬යා; සLද කෙළ' නැහැ. ෙල�කෙP ෙකKz 

රෙ�ද ඉඩ  B�න-කරව ෙවන රටවලට �£ණ�ෙ�? සමහර 

රටවල �ෙබන buildingsවල යට ත�$ව බ{ ෙද�ෙ�� නැහැ. 

න?�, අෙi රෙ� අ-කර හත- B�න-කරව ෙදL@, ඒ කැÅන� 

මRඩලය  සLද නැ�ව _¬යා. අ	 ද�නවා ඇz සLද නැ�ෙU 

_¬ෙP .යලා. ඒ අවස්ථාෙU  කථා  කළා න  ඒ අයට ෙමKකද 

ෙව�ෙ� .යලා රෙ� ජනතාව ද�නවා. ඉ� පl Colombo Port 

City ï9 NෙLශය B�න-කරව ෙද�න �ෙබL@, B�න-කරව 

ෙද�න 	¤fප� සකස් කරලා �ෙබL@ සLද නැ�ව _¬යා. 

හැබැz, දැ� ඔබ�ම�ලා අ	 කරන ඒවා ගැන කථා කරනවා.  

ජනතාවෙ� බ{ ?දI �යද  කරලා, තම�ෙ� N�
පය 

ෙගKඩනඟා ග�න ආදාය  ෙනKලබන ස්ථාන හදලා �ෙබනවා. 

අ	 ඒවා ආදාය  ලබන ස්ථාන බවට ප� ./ම සඳහා 

ආෙය�ජකය� සමඟ ය  ව6ාපාරවලට යL@, අද එ�මාට  

BLධෙවලා �ෙබනවා පl mය රජය කාලෙP hහඬව _ට> hසා 

අද  �ප-ෂෙP Bට ඒ 	3බඳව හඬ නග�න. අද ෙම�මාට ෙමය 

ෛදවෙP සරදම- බවට ප� ෙවලාz �ෙබ�ෙ�. 

981 982 
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éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh, hෙය�ජ6 ඇම�වරයා �ණාට 

පස්ෙස' මම B�I Gව� ෙස'වා අ�කාcෙය� ඇÁවා, ඔබ�ම�ලා 

ෙ  Gව� ෙතK$ෙපKළ 	3බඳව _ට> ජනා�ප�වරයා දැ`ව� 

කෙළ' නැLද .යලා.  එ�ම�ලා _ට> ආRSව.� ජනතාවෙ� 

?දI ෙමෙහම �යද  කරලා, රටට .Bම ආදායම- ලැෙබ�ෙ� 

නැ� ෙLපළ- හදලා �ෙබනවා. අද ඒ ෙLපළ �£ණනවාද, බ{ 

ෙදනවාද .යන එක ගැන ෙ�fම- නැ�ව කථා ./මට B{ }ම 

එ�මාෙ� ෛදවෙP සරදම- .යලාz මම _ත�ෙ�. මම B�I 

Gව� ෙස'වා අ�කාcය� එ-ක ෙ  ගැන කථා කළා. ඔබ�ම�ලා 

ෙ  ගැන පැහැF2 ./ම- කෙළ' නැLද .යලා මම ඔ��ෙග� 

ඇÁවා. මම ෙ  කථාව වගoෙම� .ය�ෙ�. එ�ම�ලා මට @> 

උ�තරය ෙ කz. ෙ  Gව� ෙතK$ෙපKළ හද�න ඉස්ෙසIලා 

ෙත�රා ෙගන ��ෙR }ර�ල NෙLශය. ඒ ස්ථාÂය ප/-ෂණයට 

mයාම .Uවා ª, "ෙ  ස්ථානය >රා�ද6ා�මක ව¬නාකම- 

�ෙබන ස්ථානය-. ෙ  ස්ථානෙP ෙ  Gව� ෙතK$ෙපKළ හද�න 

එපා" .යලා.  

 
ග4 නාමR රාජප�ෂ මහතා    
(மா��மி� நாம� ராஜபE) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

අසත6 .ය�න එපා. 

 
ග4 අෙශ�� අෙ�kංහ මහතා  (மா��மி� அேசா( அேபசி0க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

මට ඒ hලධාc� .UෙU ෙමKක-ද? මම ඇÁවා ඊට පස්ෙස' 

ෙමKක-ද �ෙR? .යලා. ඒ ෙවලාෙU ෙ  රෙ� _ට> Nධාන 

>Lගලෙය- .Uවා ª, "ත?ෙස'ලා ෙ ක හදනවා. ෙ ක හාරL@ 

කාව��ස්ස රජ�මාෙ� මා3ගාව ම� �ෙණK� මට .යනවා. මම 

ඒෙ- පFං� ෙවනවා." .යලා. එෙහම ª .UෙU. ඒ hසා 

�ෙශ'ෂෙය� අ��මට - 

 
ග4 නාමR රාජප�ෂ මහතා    
(மா��மி� நாம� ராஜபE) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ග4 Zලාසනා[ඪ ම=F3මා (மா��மி� தைலைமதா0��  உ�/பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගf ම�g�මh, ඔබ�මාෙ� point of Order එක ෙමKක-ද? 

 
ග4 නාමR රාජප�ෂ මහතා    
(மா��மி� நாம� ராஜபE) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ගf  ඇම��මh, අසත6 .ය�න එපා. එතැන >රා�ද6ා 

Nශ්නය- ෙනKෙවz, ෙගK}�ෙ� Nශ්නය- ආෙU. _ට> 

කථානායක චමI රාජප-ෂ මහතාz එයට මැFහ� �ෙR. 

ඔබ�මා සභාව ෙනKමඟ යව�න එපා.  

 
ග4 Zලාසනා[ඪ ම=F3මා (மா��மி� தைலைமதா0��  உ�/பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

එය point of Order එක- ෙනKෙවz. hෙය�ජ6 ඇම��මා 

කථා කර�න.  

 
ග4 අෙශ�� අෙ�kංහ මහතා  (மா��மி� அேசா( அேபசி0க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

මා ඒ .UෙU, hෙය�ජ6 අමාත6වරයා වශෙය� මා ඒ ගැන 

ඇlවාට පlව මට .ය> ෙL.  

ග4 නාමR රාජප�ෂ මහතා    
(மா��மி� நாம� ராஜபE) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

.ය> ෙකනාෙ� නම .ය�න.   
 

ග4 අෙශ�� අෙ�kංහ මහතා  (மா��மி� அேசா( அேபசி0க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඒ ෙවලාෙU .ය> Bයª ෙLවI මා ෙ  අවස්ථාෙU .ය�ෙ� 

නැහැ. ෙමKකද, ඒවා .UෙවK� ඉFcෙP@ ෙ  රෙ� �ශාල 

Nශ්නය- ඇ� වනවා. එම hසා මා ඒ  ගැන එතැh� එහාට 

.ය�ෙ� නැහැ.  
 

ග4 නාමR රාජප�ෂ මහතා    
(மா��மி� நாம� ராஜபE) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
    
ග4 Zලාසනා[ඪ ම=F3මා (மா��மி� தைலைமதா0��  உ�/பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගf ම�g�මා, ගf hෙය�ජ6 අමාත6�මාට කතා කර�න 

ඉඩ ෙද�න. එ�මාට �ෙබ�ෙ� �නා< 10ක කාලය-.  
 

ග4 නාමR රාජප�ෂ මහතා    
(மா��மி� நாம� ராஜபE) 
(The Hon. Namal Rajapaksa) 

.ය> ෙකනාෙ� නම සඳහ� කර�න .ය�න. 
 

ග4 අෙශ�� අෙ�kංහ මහතා  (மா��மி� அேசா( அேபசி0க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඒක point of Order එක- ෙනKෙවz ෙ�.  

ඉ� පlව ෙවන� ස්ථානයකට එම ව6ාපෘ�ය ෙගන mයා. මම 
ඇÁවා, එය ෙවන� ස්ථානයකට ෙගන යL@  එතැන �ෙබන 
පcසර Nශ්න ගැන ඔබ�ම�ලා කතා කෙළ' නැLද .යලා. පcසර 
Nශ්න ගැන කතා කරනවා �යා අS ගණෙ� ඒ ව6ාපෘ�ය 
	3බඳව B�I Gව� ෙස'වා අ�කාcය එ-ක කථා කෙළ'� නැහැ 
.Uවා. ෙම�න ෙ ක තමz BLධ ෙවලා �ෙබ�ෙ�. දැ� 
ෙමKක-ද ෙවලා �ෙබ�ෙ�? දැ� ඇz එතැනට Gව� යානා 
එ�ෙ� නැ�ෙ�? .Bම පcසර ඇගèම- නැ�ව, lළං හමන 
Fහාව ගැන ඇගèම- නැ�ව, මහා කැලය �ෙයL@ ආ Áළඟz, 
කැලය කැ>වාට පlව එන Áළඟz ගැන අධ6යනය- කර�ෙ� 
නැ�ව ඒ ව6ාපෘ�ය කළා. ඒ hසා, Gව� යානා එනෙකKට 
ඒවාෙP ස�� වැෙදනවා. ඒ  hසා Gව� යානා එ�ෙ� නැ� 
ත��වය- �ෙබනවා.  

 

ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගf hෙය�ජ6 අමාත6�මා, ෙපK< පැහැF2 ./ම- 

කරවාග�න > ව�ද?  
 

ග4 අෙශ�� අෙ�kංහ මහතා  (மா��மி� அேசா( அேபசி0க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

.ය�න, .ය�න. ඔබ�මාෙ� ෙය�ජනාව ෙ�. 
 

ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගf hෙය�ජ6 අමාත6�මා, ඔබ�මා ද�නවාද, 2001@ ගf 

රhI �TමBංහ අගමැ��මා Gව� ෙතK$ෙපKළ හද�න mෙP 

වැIලවාෙP .යලා? 
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ග4 අෙශ�� අෙ�kංහ මහතා  (மா��மி� அேசா( அேபசி0க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඔU. වැIලවාෙP හද�න mයාට, වැIලවාෙP හැ{ෙU නැහැ 

ෙ�. 

 
ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

හැ{ෙU නැ�ෙ� ආRSව අ_9 = _�දා.  

 
ග4 අෙශ�� අෙ�kංහ මහතා  (மா��மி� அேசா( அேபசி0க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඒක ෙවනම කතාව-. දැ� ෙ  කතා කර�ෙ� හද> එක 

ගැන ෙ�.  

éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh, අද වන ෙකKට ඒ Gව� 

ෙතK$ෙපKළට ෙඩKල7 92යන 250කට ආස�න ?දල- �යද  

කර �ෙබනවා. එය, තම�ෙ� N�
පය නංවාග�න කර> වැඩ-. 

ඒකට 	ට ර¬� ණය ග�ෙ� නැ�ව ආෙය�ජකය£ට .ය�න 

��ණාෙ�, "Gව� ෙතK$ෙපKළ- හද�න" .යලා. Gව� 

ෙතK$ෙපKළ- ඕනෑ න , වරාය- ඕනෑ න  ආෙය�ජකය£ට 

.ය�න ��ණා, "අපට වරාය- ඕනෑ. අපට Gව� ෙතK$ෙපKළ- 

ඕනෑ. ඒවා හද�න" .යලා. එෙහම .යලා ඒ ආෙය�ජන ම�� ඒ 

ව6ාපෘ� කළා න  අපට ණය ෙගව�න BLධ ව�ෙ� නැහැ. අද 

ෙවL@ එ_   ත��වය ෙමKක-ද? අද ෙවL@ එ_ ආදායම  

මාසයකට ල-ෂ 60z. එ_ මාසයක �යදම ඊට� වඩා  �ශාල 

Nමාණය-. අ	 ඒ ල-ෂ 2,500ක ණය ෙගව�න� ඕනෑ. 

මාසයකට ෙක�¬ 25 ගණෙ�, අ�fLදකට Å2යන 3  ගණෙ� 

අ�f{ 15- ඒ ණය ෙගව�න ඕනෑ. ෙකKෙහ�ද ඒ ණය ෙගව�න 

BLධ ෙවලා �ෙබ�ෙ�? ක$නායක Gව� ෙතK$ෙපKෙළ' 

ආදායෙම� ඒ ණය ෙගව�න BLධ ෙවලා �ෙබනවා.  

éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh, ඩලස් අලහiෙපfම 

ම�g�මා .ය�ෙ�, මා ඉතාම අගය කරන ම�gවරෙය-. 

එ�මා ඉතා ද-ෂ ම�gවරෙය-. හැබැz මට එ�මා ගැන 

කනගා$z. එ�මා .Uවා, ඒ ආRSව කාලෙP  ආෙය�ජනය සඳහා 

එ�ම�ලාට ��y වැඩ 	3ෙවළ ෙමKක-ද .යලා. මම ද�නවා 

එදා BLධ �ෙR ෙමKක-ද .යලා. ඒ දවස්වල ඒ පැ�ෙ� ෙහ�ටI 

හදලා, කැBෙන� ව6ාපාර පට� ෙගන, charter flights ෙගනැIලා 

කර�න හද> ෙL මතකද? අ�න ඒක තමz එදා කර�න 

බලාෙපKෙරK�� �ෙR. ඒ දවස්වල ගfතර ස්වා9� වහ�ෙස'ලා 

�fLධ �ෙR ෙමKකටද? ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKළ හදලා, 

ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKළට ඕස්ෙ�2යාෙව� ''පැක7ලා'' 
ෙග�නලා, කැBෙන� ෙහ�ටI හදලා, ඒ අයට ෙවනම කැBෙන� 

නගරය- හද�න තමz බලාෙපKෙරK�� ෙවලා B¬ෙP.   

 
ග4 ම=Fවරෙය� 
(மா��மி� உ�/பின� ஒ!வ�) 
(An Hon. Member) 

Red light areas හැ{වා.          
 
ග4 අෙශ�� අෙ�kංහ මහතා  (மா��மி� அேசா( அேபசி0க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ඔU, red light areas හැ{වා. ජනතාවෙ� වාසනාවට ඒ කටu� 

කර�න BLධ �ෙR නැහැ.  

හ බ�ෙතKට වරායට ෙකK¨චර ?දල- �යද  කළාද, �ඩා 

	¬යට ෙකK¨චර ?දල- �යද  කළාද, Gව� ෙතK$ෙපKළට 

ෙකK¨චර ?දල- �යද  කළාද, convention hall එකට ෙකK¨චර 

?දල- �යද  කළාද? ඒ වාෙ�ම, තව� �ශාල ?දල- �යද  

කර�න බලාෙපKෙරK�� �ණා, ෙපK{ රාජ6 මRඩÃය �ඩා 

උෙළලට. ෙපK{ රාජ6 මRඩÃය �ඩා උෙළල බැc ෙවලාව� 

හ බ�ෙතKට පැවැ�=වා න , අපට� BLධ ව�ෙ� �Bයට 

ෙව¨ච ෙLමz. ඔ2 	- �ඩා උෙළල පවැ�}ෙම� පස්ෙස', 

අවසානෙP@ �Bයට ෙමKකද �ෙR? අ�න ඒ වාෙ� ෙදය- 

අපට� ෙව�න ඉඩ ��ණා. ෙහKඳ ෙවලාවට, ජනතාවෙ� 

වාසනාවට ඒක BLධ �ෙR නැහැ.  

éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh, �ෙශ'ෂෙය� ම�තල Gව� 

ෙතK$ෙපKළ අපට දැ� �ශාල Nශ්නය- } �ෙබනවා. හැබැz 

එz� Nෙය�ජනය- ග�න අ	 ආෙය�ජක ය� ෙසKයාෙගන 

යනවා. ගf අමාත6�මා ඒ 	3බඳව .යා�, එ�මාෙ� කතාෙU@. 

මම �ෙශ'ෂෙය�ම .යනවා, එය ලාභ ලබන Gව� ෙතK$ෙපKළ- 

බවට ප� කර�න න  අප�, ආෙය�ජකය`� එක� ෙවලා 

අhවා7යෙය� කටu� කර�න ඕනෑ .යලා.  

éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh, මා ෙ  කාරණය� 

වගoෙම� .ය�ෙ�. ඒ Gව� ෙතK$ෙපKළ හැ{වාට පlව, ඒ 

Gව� ෙතK$ෙපKෙළ' සමහර උපකරණ -equipment- ස� කර�න 

{�ෙ�, ඒ අය සමඟ ඉතාම £ªපගව ආ&ය කරන 

ෙකK පැhවලටz. ඒවා ගැන ප/-ෂා කර�න mයාම දැනග�, 

ඒවාට ෙව¨ච ෙLවI NBL�ෙP .UෙවK�, එය �ශාල Nශ්නය- 

වනවා. රටට කැලැල- වන hසා මම එය .ය�ෙ� නැහැ. අ	 

ඒවා ගැන ද�නවා. ස� කර> ඒ උපකරණ ෙකKෙහKම 

ත��වයකද ��ෙR .යලා අ	 ද�නවා. ඒවා ගැන ජනතාව 

දැනග�න ඕනෑ. න?� ජනතාව ඒවා දැනග�ෙතK� ඒ Gව� 

ෙතK$ෙපKළ ෙල�කෙP අපo7�ය- ලබන ත��වයට ප� 

වනවා. ඒ hසා මා ඒ ගැන .ය�ෙ� නැහැ. ම�තල Gව� 

ෙතK$ෙපKළ හැ@ම hසා අද වන ෙකKට -2016 වසර වන ෙකKට- 

ෙ  රටට �ශාල අලාභය- -ෙක�¬ 1,563ක පාSව-- B{ ෙවලා 

�ෙබනවා. අ�f{ 10- ෙමෙහම ඉFcයට mෙයK� ෙක�¬ 

15,000ක -හැ{වා වාෙ� පස්Gණයක- ?දල- පාS ෙවනවා. 

එවැh ත��වය- �ළ ඒ  Gව� ෙතK$ෙපKළ ලාභ ලබන 

ආයතනය- බවට ප� කර�න අ	 �ෙශ'ෂ වැඩ 	3ෙවළ- සකස් 

කරනවා. ඒ සඳහා අ	 ආෙය�ජකය� සමඟ සාක¨ඡා කර9� 

යනවා. හැබැz, .Bම දවසක අ	 එය �£ණ�ෙ� නැහැ. එය බ{ 

@ම- කර�ෙ�. අ�f{ 99කට බ{ ෙද�ෙ�� නැහැ. ඒක� 

අසත6ය-. අ�f{ 99කට බ{ @මට අෙi ¼දානම- නැහැ. එෙහම 

බ{ ෙද�ෙ�� නැහැ. ගf ඇම��මා ෙ  	3බඳව එ�මාෙ� 

කථාෙU@ සඳහ� කරz. ෙකෙස' ෙවත�, මම ගf ඩලස් 

අලහiෙපfම මැ��මාට .යනවා, එ�මා වැරF ෙUලාවක තමz 

ෙමම කIතැdෙ  ෙය�ජනාව ෙගනාෙU .යලා. �ෙශ'ෂෙය�ම 

ෙ  රෙ� ජනතාවෙ� ඉඩ , ෙ  මාතෘ ï9ෙP ඉඩ  ìනයට 

B�න-කර @ලා, ඒ වාෙ�ම B�න-කර ෙද�න Port City 
එෙ- 	¤f ප� සකස් කළ අයටම BLධ �ණා, "ෙම�න,  

ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKළ ෙද�න යනවා" .යලා ෙබKf 

ෙය�ජනා ෙගනැIලා ෙ  සභාෙU@ තම�ෙ� hfවත ෙ  රටට 

එ3ද-වා ග�න. ඒ hසා  ෙමවැh ෙය�ජනා කර�න එපා .යලා 

�ෙශ'ෂෙය�ම මම එ�මාෙග� ඉIලා B¬නවා.  

අ	 ඔ-ෙක�ම ෙ  රටට ආදෙ7 කරන අය. අ	 ක�fව� 

කැමැ� නැහැ, ෙ  රෙ� ඉඩ  �£ණ�න. අපට ඕනෑ ෙ  ර ෙ� 

ආදායම වැ< කර�නz.  අද ෙවනෙකKට, අෙi රෙ� ආදායම සහ 

�යදම අතර ෙදGණයක �තර පරතරය- �ෙබනවා. ෙ ක නතර 

කර�න න  අ	 ෙ  රෙ� hෂ්පාදන ආ7ºකය- ඇ� කරලා, 

ආෙය�ජකය� ෙ  රටට ෙගනැIලා ෙ  රට Fuy රට- බවට 

ප� කර�න ඕනෑ. අ	 Bයª ෙදනාම එක� ෙවලා එම වැඩ 

කටu�ත කෙළ' නැ�න  අෙi දfෙවK� අපට සාප කරා�. ඒ 

985 986 
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hසා �ෙශ'ෂෙය� මම ඔබ�ම�ලාෙග� ඉIලා B¬නවා, තම� 

කර> වැරF වැඩවලට අමතරව, ජනතාව අතරට  වැ|F මත  ෙගන 

ය9� තව-තව� Nශ්න ඇ� කර�න එපා .යලා. අෙi රජය එදා  

B{ �y වැ|F  hවැරF කර�න හදන ෙ  අවස්ථාෙU@ එයට 

සහෙය�ගය ලබා ෙද�න.  hයම ආෙය�ජකය� ෙ  රටට 

ෙගනැIලා ආෙය�ජන අවස්ථා ලබා @ම සඳහා ඔබ�ම�ලාෙ�� 

සහෙය�ගය ලබා ෙද�න .යලා �ෙශ'ෂෙය�ම ඉIලා B¬9� මා 

hහඬ ෙවනවා. ෙබKෙහKම ස්��z. 

 
ග4 Zලාසනා[ඪ ම=F3මා (மா��மி� தைலைமதா0��  உ�/பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ස්��z.  

�ළඟට, ගf .}. චානක ම�g�මා.  ඔබ�මාට �නා< 

හතරක කාලය- �ෙබනවා. 

[අ.භා. 4.40] 

 
ග4 ¤. j. චානක මහතා 
(மா��மி� O.=. சானக) 
(The Hon. D.V. Chanaka) 

éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh, ගf නාමI රාජප-ෂ 

මැ��මා�, ගf ඩලස ් අලහiෙපfම මැ��මා� ම�තල Gව� 

ෙතK$ෙපKළ ගැන @7ඝ �ස්තරය- කර> hසා මම එ_ ව¬නාකම 

ගැන @7ඝ කථාව- කර�න ය�ෙ� නැහැ. éලාසනා
ඪ ගf 

ම�g�මh, අ	 එදා �ෙශ'ෂෙය�ම අරගළ කෙළ', උLෙඝ�ෂණය 

කෙළ' අෙi රෙ� ෙLපළ, අෙi ෙපK{ ෙLපළ එ.� එක �£ණා 

දැ�මට �fLධවz. éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh, ෙමෙහම 

උLෙඝ�ෂණ කරන ෙකKට, ෙ වාට �fLධව අද ෙපK2ස් බලය 

ෙයKදා ෙගන Fm� Fගටම පහර ෙද�න පට� ෙගන �ෙබනවා. ඒ 

අවස්ථාෙU@ කා�තාව� හ� ෙදෙන- අ� අඩංGවට ග�තා. ඒ 

වාෙ�ම පාසI Bl� ෙදෙදෙන£� අ� අඩංGවට ග�තා. ඒ අය 

ඇ� ව 28 ෙදෙන- අ� අඩංGවට ෙගන �ෙබනවා.  ෙපKÃBෙP 

ASP ද ව�ත මහ�මයා මාධ6ෙUFෙය£ට පහර {�නා. 

මාධ6ෙUFෙය£ට පහර ෙදනවා �තර- ෙනKෙවz, ඊට පlව ඔ�� 

බස් එෙ- අරෙගන යන ෙකKට, පාසI �ෂ6ය� ෙදෙදනාට 9ට 

ෙමKළවා පහර {�නා. ක ?ලටව� ෙනKෙවz ගැÁෙU. බස් එෙ- 

ඇ�ෙළ' @ 9ට ෙමKළවා පහර {�නා. ෙ කද, ෙ  ආRSෙව� 

බලාෙපKෙරK��  �y Nජාත��වාදය?  

éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh, ෙ  B{}ම �y තැන ඉඳලා 

.ෙල��ටරය- {c� හ බ�ෙතKට ෙපKÃBය �Åය@, ෙ  

කRඩායම අරෙගන ය�ෙ� }ර�ල ෙපKÃBයටz. .ෙල��ට7 

20- ඈ�� �ෙබන }ර�ල ෙපKÃBයට ෙගනෙගKස්, නැවත� 

හ බ�ෙතKට ෙර�හලට ෙගන යනවා .යලා .ෙල��ට7 19- 

ආපස්සට ඇ�Iලා තව .ෙල�� ටරය- �Åය@ නැවත ෙදබරවැව 

ෙර�හල ෙවත හරවාෙගන යනවා. ෙදබරවැව ෙර�හලට 

ෙගනෙගKස් ෛවද6 ප/-ෂණ B{ කරලා �ෙශ'ෂඥ ෛවද6වරයා 

වා7තාව- ඉFcප� කරනවා, වහාම ෙ  Bයª ෙදනාවම 

හ බ�ෙතKට මහ ෙර�හලට admit කර�න .යලා. හැබැz, 

ෙමKක-ද කර�ෙ� éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh? ෙපKÃBය 

ෙ  කRඩායම බලහ�කාරෙය� මෙහස්�ා� අ�කරණයට 

අරෙගන m_Iලා _ර ෙගදරට දමනවා. _ර ෙගදරට දමන එක 

ෙනKෙවz, l�ෙශ'ෂම B{}ම. ඊළඟට, ASP මහ�මයා එතැh� 

එ3යට ඇ�Iලා .ය�ෙ� ෙමKක-ද? "අමර}ර ඇම��මා, 

වැෙÛ හc. ගැහැ` හ�ෙදනා� ඇ�ළට දැ මා" .යනවා. 

"ගැහැ` හ�ෙදනා� ඇ�ළට දැ මා, 28 ෙදනාම ඇ�ළටම 

දැ මා, වැෙÛ හc. අ	 hospital එකට ෙගනය�න {�ෙ� නැහැ" 

.යනවා.  

éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh, මට �ෙශ'ෂෙය� ෙලK£ 

ල©ජාව- ඇ� ෙවනවා, හ බ�ෙතKට Fස්O-කෙP ඡ�දෙය� 

ප� �y ඇම�වf� ෙ වාට hහඬ ෙවලා ඉ�න එක ගැන. අද 

වන�ට හ බ�ෙතKට Fස්O-කෙය� ප� �y ම�gවf� 

හැBෙර�ෙ� ෙ වා අෙi ෙLපළ ෙනKෙවz වාෙ�z. අද ඉතාම 

අNස�න ද7ශනය- තමz අපට ද.�න ෙවලා �ෙබ�ෙ�. 

éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh, හ බ�ෙතKට Fස්O-කෙP අ	 

හÙ�වා ෙද�ෙ� අ�ලාචාර, වනචාc ෙLශපාලනය- .යලා 

ඊෙP සÚ� ෙN'මදාස මැ��මා .යනවා අ	 දැ-කා. හැබැz, 

එ�මාට අමතක ෙවලා ඇ�, ලංකාවට වනචාc ෙLශපාලනය 

හÙ�වා {�ෙ� ක�ද .යලා. අ�ලාචාර ෙලස හැBfෙR ක�ද 

.යලා එ�මාට අමතක ඇ�. 60,000- තfණ-තfËය� 

මැfෙU ක�ද, හා?{fවf� හාරBය නම- mh තබා මැfෙU 

ක�ද .යලා එ�මාට අමතක ඇ�. ඒ වාෙ�ම ඇණ ගහලා තfණ

-තfËය� මරා දැé ආකාරය එ�මාට අමතක ෙවලා ඇ�. 

එ�මාට අමතක �ණාට අපට ඒවා අමතක නැහැ. ඕනෑ න  

lචcතය ඉස්සරහා �ෙබන 	3fව ඉFcයට m_�, "ක�ද එෙහම 

කෙළ'? ක�ද අ�ලාචාර ෙLශපාලනය කෙළ'? ක�ද වනචාc 

ෙLශපාලනය කෙළ'?" .යලා අහ�න .යා අ	 එ�මාට .යනවා. 

éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh, අදට� ආම7}Fය හ�FෙP 

�ෙබනවා, - 
 

ග4 Zලාසනා[ඪ ම=F3මා (மா��மி� தைலைமதா0��  உ�/பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ගf ම�g�මh, ඔබ�මාට hය9ත කාලය අවසානz. 
 

ග4 ¤. j. චානක මහතා 
(மா��மி� O.=. சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 

éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh, මට ත�පර 30- ෙද�න.  

අද ෙවL@ ෙ වාට �fLධව කටu� කර�ෙ� හ බ�ෙතKට 
Fස්O-කෙP ඇම�වf ෙදෙදෙන-. අද වන �ට හ බ�ෙතKට 
වරාය �£ණලා ඉවරz. ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKළ �£ණලා 
ඉවරz. ෙහට FනෙP@ යාල වෙන�ද6ානය �£ණ�න හැ{ෙවK�, 
ෙ  ම_�ද අමර}ර ඇම��මා ඌෙර£ෙ� ෙUශෙය� හc, 
එෙහම නැ�න  _වෙල£ෙ� ෙUශෙය� හc m_Iලා අත 
උස්සන බව අ	 අhවා7ෙය�ම ද�නවා. ෙ  අමාත6වf�ට රට 
ගැන .Bම ආදරය- නැහැ. අෙi  රාජ6 ෙLෙපKළ, ෙපK{ 
ෙLෙපKළ, ෙමKන ෙL  �£yව� ෙ  අයට කම- නැහැ. තම�ට 
ෙකK9ස් ?දල- ලැෙබනවා න , තම�ට වාහන ¬ක ලැෙබනවා 
න , ඇම�ක  ලැෙබනවා න , ෙවන .Bම ෙදය- ෙ  
ෙගKIල�ට අදාළ නැහැ. ඔබ�මාට ස්��ව�ත ෙව9� මෙ� 
කථාව අවස� කරනවා, éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh. 

 

ග4 Zලාසනා[ඪ ම=F3මා (மா��மி� தைலைமதா0��  உ�/பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ස්��z.  

�ළඟට, ගf hමI Bcපාල ද BIවා ඇම��මා. 

[අ.භා. 4.44] 
 

ග4 �මR kXපාල ද kRවා මහතා (,වාහන  හා k�R 
mව= ෙස̂වා අමාතb3මා) (மா��மி�  நிம� சிறிபால த சி�வா - ேபா(�வர)* ம��� சிவி� விமான  ேசைவக� அைம ச�) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  

éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh, ගf ඩලස් අලහiෙපfම 

ම�g�මා ෙ  ෙය�ජනාව ෙගන ඒම 	3බඳව මම එ�මාට 

987 988 



පා72ෙ ��ව 

ස්��ව�ත ෙවනවා. ෙමKකද, අද ජන මාධ6ය�, �ප-ෂය� 

මාතෘකා නැ�ව මාතෘකා ෙසKය9� රජ යට පහර ෙද�න 

බලාෙගන B¬න අවස්ථාවක@ ෙ  ත��වය 	3බඳව ජනතාවට 

hවැ|Fව කfy දැ-}මට ඔබ�මා මට�, රජයට� අවස්ථාව- 

ලබා @ම ගැන ඉතාම�ම ස්��ව�ත ෙවනවා. ඔබ�මා .යන පcF 

ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKළ අ�f{ 99කට බ{ ෙද�නව�, 

�£ණ�නව� තවම අ	 .Bම 0යා මා7ගය- ෙගන නැහැ. 

N�ප��ය- ��යට පාS ලබ9� {වන ෙ  Gව� ෙතK$ෙපKළ 

කා7ය-ෂම Gව� ෙතK$ෙපKළ- බවට ප� ./ම සඳහා  

ආෙය�ජකය� ෙග�වා ගැÂෙ  ය  ආකාරයක වැඩ 	3ෙවළකට 

අව®7ණ ෙව�නට මම අමාත6වරයා වශෙය� ප� �ණාට 

පස්ෙස' කටu� කළා. éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh, ඒ hසා 

තමz මම ?2�ම ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKෙළ' ��y } ගබඩාව 

ඉව� කරලා ෙ  Gව� ෙතK$ෙපKළ 0යා�Ã Gව� ෙතK$ෙපKළ- 

බවට ප� කර ග�නට දර�න > ව� සෑම උ�සාහය-ම 

දැfෙU.  

දැ� නාමI රාජප-ෂ ම�g�මා .Uවා, �ට ක2� ම�තල 

Gව� ෙතK$ෙපKළට Áඟා- Gව� යානා ආවා; මó ජනතාව� 

ආවා .යලා. මම ෙප�ව�න  figures ¬ක. 2013 වසෙ7 Bට ෙ  

Gව� ෙතK$ෙපKෙළ' ෙස'වකය� 574 ෙදෙන- වැඩ කරනවා. 

න?�, 2013  අ�fLදටම ආෙU මó� 1,451z. 2014 වසෙ7@ 

ආෙU මó� 2,578z. 2015 වසෙ7@ ආෙU මó� 1,044z. 2016 

වසෙ7@ ආෙU මó� 1,317z. 2017 වසෙ7@ ආෙU මó� 

1,114z. ඒ hසා නාමI රාජප-ෂ මැ��මාෙ� ත7කය Åඳ 

වැෙටනවා. ෙම�ම�ලා .ය�ෙ�, අ	 ම�තල Gව� 

ෙතK$ෙපKළට Gව� යානා එන එක නව�වලා, මó� එන එක 

නැවැ�=වා .යලාz. බල�න, පl mය අ�f{ 5ක කාලය 

>රාවටම අ�fLදකට 1,400ක පමණ මó ජනතාව- තමz ෙ  

Gව� ෙතK$ෙපKළට ඇ�� �ෙබ�ෙ�. න?�, ෙමතැන 

ෙස'වකය� 574- වැඩ කරනවා. ෙ කට ෙහ'�ව ෙමKක-ද? 

ෙ කට ෙහ'� රා�ය- �ෙබනවා.  

Gව� යානා අපට ඕනෑ ඕනෑ ��යට එ�ෙ� නැහැ. 

ජාත6�තර Gව� ෙතK$ෙපKළකට Gව� යානා එ�ෙ� Gව� 

යානාවලට අවශ6 ආර-ෂාව, අවශ6 පහlක  �ෙබනවා න  

පමණz. අෙi ඩලස් අලහiෙපfම මැ��මා .Uවා, "ම�තල 

Gව� ෙතK$ෙපKළ අ�න}න Gව� ෙතK$ෙපKළ-." .යලා. 

අ�න}න නැහැ. එතැන runway එක ෙහKඳz. න?�, hanger 

එක- නැහැ. අවශ6 පහlක  එතැන නැහැ. Gව� යානා සඳහා 

අවශ6 ඒ පහlක  ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKෙළ' නැහැ. ෙමතැන 

�ෙබ�ෙ� Gව� ෙතK$ෙපKළ- ෙනKෙවz, Gව� 

ෙතK$ෙපKළ.� භාගයz. ජාත6�තර Gව� ෙතK$ෙපKළකට 

අවශ6 ය¬තල පහlක  -infrastructure- එතැන නැහැ. එෙහම 

න , අ	 ෙ ක තව� වැ<Fuy කර�න ඕනෑ. අපට �ශාල 

�ෙUචනය- ආවා. මම� පl mය රජෙP අමාත6වරෙය- ��යට 

_¬යා. ඒ ෙවලාෙU@ ම_�ද රාජප-ෂ මැ��මා Port City එක 

ෙදන ෙකKට අ	� කට වහෙගන _¬යා. ඒක ඇ�ත- ෙ�.  

ඔබ�ම�ලා අ	 ඔ-ෙක�ම කට වහෙගන _¬යා. අ	 _�වා, 

එෙහම @ලා හc ෙ  රට Fuy කරනවා න  කම- නැහැ .යලා. 

ෂැ��-ලා එකට ෙදන ෙකKට අ	� කට වහෙගන _¬යා. 

එතෙකKට ආෙය�ජකය� ෙග�වා ග�න එක ෙහKඳz න , ඒ 

��යට �£ණ�ෙ� නැ�ව ය  ආෙය�ජකෙය- රටට ෙහKඳ 

ෙකK�ෙLB මත ෙග�වා ග�න > ව� න ,  ඒෙ- �ෙබන 

වැ|Lද ෙමKක-ද? ඒ hසා ෙ  රජය ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKළ 

�£ණ�ෙ� නැහැ .යලා මම .යනවා. 99 අ�fLදකට බLදට 

ෙද�ෙන� නැහැ. අ	 ඉ�Fයාවට �තර- ෙනKෙවz ෙල�කෙP 

හැම රටකටම .Uවා, �ෙLශ >ව� ප�වල දැ මා, ඇ�Iලා ෙ  

airport  එක Fuy ./ම සඳහා proposals ෙද�න .යලා.  

ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ජාත6�තර ෙට�ඩ7 කැඳ}ම- ෙ කට කරලා �ෙබනවාද? 

 
ග4 �මR kXපාල ද kRවා මහතා  (மா��மி�  நிம� சிறிபால த சி�வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ඔU. �ට ෙපර කළා.  

 
ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඒ .ය�ෙ�, ෙ  වසර �ළ@ ද? 

 
ග4 �මR kXපාල ද kRවා මහතා  (மா��மி�  நிம� சிறிபால த சி�வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ෙ  වසෙ7 @ ෙනKෙවz, mය වසෙ7@ම අ	 කළා. EOI  

කැ ෙඳUවා. න?� ආෙU - 

 

ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඒක සභාගත කර�න > ව�ද? 

 

ග4 �මR kXපාල ද kRවා මහතා  (மா��மி�  நிம� சிறிபால த சி�வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

> ව�. මම ඒ Cabinet Paper  එක සභාගත කර�න . 
 

ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ජාත6�තරයට .Uවා න , >ව� ප� දැ�}ම සභාගත 

කර�න > ව�ද? 

 
ග4 �මR kXපාල ද kRවා මහතා  (மா��மி�  நிம� சிறிபால த சி�வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

Website  එෙ- දාලා සාමාන6 procurement procedure  එක 

අ`ව අ	 .Uවා ෙ කට - Expression of Interest - EOI - සඳහා 
හය, හ� ෙදෙන- ආවා. න?�, එතැන@ අපට ෙපÂ mයා ෙ  

Gව� ෙතK$ෙපKළ ග�න ක�fව� එ�ෙ� නැහැ .යලා. ඔ�� 

ඇÁවා, අපට flying academy එක- දා�න අවසර ෙද�න 

> ව� ද, MRO එක- දා�න අවසර ෙද�න > ව�ද .යලා.  

න?�, ඒෙක� ෙ  Nශ්නය �ස ෙඳ�ෙ� නැහැ. ගf ඩලස් 

අලහiෙපfම ම�g�මh, ඔබ�මා ද�නවා  ෙ� ක$නායක 

Gව� ෙතK$ෙපKෙළ'  hangers �ෙබන බව. Gව� යානය 
නැවැ�=වාම වැස්සට ෙතෙම�ෙ� නැ�ව, අUවට ෙUෙළ�ෙ� 

නැ�ව ෙක3�ම airport  එකට එ�න > ව�කම �ෙබ�ෙන 

ඕනෑ. එවැh facility එක- ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKෙළ' නැහැ 

ෙ�. ඉ�� ඒවා හදලා, ෙ කට තව� �ශාල ආෙය�ජනය- 

ෙගෙන�න ඕනෑ. තව� ෙඩKල7 92යන 200-, 250- දා�න 

ඕනෑ. එෙහම කරලා අ	 ෙ  NෙLශය Fuy කර�න ඕනෑ. ඒ 

අර?ෙණ� u�ව ඉ�Fයාව අපට ෙය�ජනාව- ෙගනාවා. ඒ අය 

කැමැ�z ෙ කට ආෙය�ජනය- කර�න. ඒ අය කැමැ�  airport 

එක සI2වලට ග�න ෙනKෙවz,  අෙi "Civil Aviation 

Authority of Sri Lanka" .යන දැනට ක$නායක �ෙබන අෙi  

airport එක manage කරන සමාගම� එ-ක පා7ශ්වකාරය� 

බවට ප� ෙවලා, හ�Iකාරය� බවට ප� ෙවලා හ�I m�lම- 

989 990 

[ගf hමI Bcපාල ද BIවා මහතා] 
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අ`ව ෙ  ම�තල Gව� ෙතK$ෙපKළ Fuy කර�නz. එෙහම 

කැමැ�z .යලා ඒ අය ඉIÃම- කළා. න?� ඒ ඉIÃම ගැන අ	 

.Uවා, අපට  එෙහම කර�න බැහැ, අපට �ස්තරා�මක 

ෙය�ජනාව-  -detailed proposal එක-- ෙද�න .යලා. ඒ 

.ය�ෙ�, ඔබ�ම�ලා කර�න කැමැ� ෙLවI ෙමKනවාද? 

ෙකK¨චර ආෙය�ජනය- ෙගෙන නවාද? ෙකK¨චර touristsලා  

ෙගෙන�න > ව�ද? ඒ ��යට අ	 භාර {�නා. ඒ proposal  එක 

තවම ඇ�Iල� නැහැ. éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh, මට 

.ය�න� කනගා$z. ගf ම�g�මh, ඔබ�මා Æප� 

දfෙව£ට ෙ-�දර හද�නz mෙP. 
 

ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මම පැහැF2ව ෙමම ෙය�ජනාව ඉFcප� කර9� .UෙU, 

ඔබ�ම�ලා ඔය ෙදන උ�තර .ය9� න?� A ලංකාෙU ඉං�B 

මාධ6�, ඉ�FයාෙU මාධ6ය� "GMR" .යන ආයතනය පැව¼ 

බව .ය9� ෙල�කයාට ෙදන ෙතKර�f- ඒ ෙතKර�f වැරFz 

.යලා ඔබ�මා .යනවා න ,- 
 

ග4 �මR kXපාල ද kRවා මහතා   (மா��மி�  நிம� சிறிபால த சி�வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

අhවා7ෙය�ම වැරFz. අද �ෙබ�ෙ�, මාධ6 ෙ  රට 

පාලනය කරන එකz. මාධ6 ��ධ ෙබK f ප�fවනවා. ඒ� 

එ-කම ඒකට තව� අය� හ�I ෙවනවා. එෙහම ෙදය- නැහැ. 

අ	 .Bම ®�{ව- අරෙගන නැහැ, තවම� ඉ�Fයා` සමාගමට 

ෙදනවාද, නැLද .යන කාරණය 	3බඳ. ඒ proposal එක ආවාට 

පlව මම කැÅන� මRඩලයට m_Iලා .Uවා, "ෙ  ��යට 

ඉIÃම- කරලා �ෙබනවා. ෙ  ඉIÃම 	3බඳ සලකා බල�න" 

.යලා. අ	 ඒ අයට .Uවා, ඒ ඉIÃම �ස්තරා�මකව එව�න 

.යලා.  ඒ ඉIÃම ආවාz� පlව ඒ ඉIÃම evaluate  කර�න 

අ	 කැÅන� මRඩලෙය�  Negotiating Committee එක- සහ 

Technical Evaluation Committee එක- ප� කළා. ඒක 

තා-ෂËක වශෙය� ඇගèමකට ල- කරලා ඊට පlව කැÅන� 

මRඩලයට ෙගනැIලා ෙ  ගැන ®�{ව- ග�න .යලා. �ෂය 

භාර අමාත6වරයා වශෙය� මම .ය�න කැම�z, Port City එක 

කරන ෙවලාෙU අ	 ඒක කෙළ' නැහැ .යලා. Shangri-La එක 

ෙදන ෙවලාෙU අ	 ඒක කෙළ' නැහැ. න?�, මම අමාත6වරයා 

වශෙය� ය  ආකාරය.� ම�තල Gව�ෙතK$ෙපKළ සඳහා 

හ�Iකාර පා7ශ්වය- එක� කර ග�නවා න  ෙ  සභාව ඉFcයට 

ඒ agreement  එක ෙගනැIලා, ඒ ෙකK�ෙLB ගැන කථා කරලා 

ත?�නා�ෙස'ලාට ස r7ණෙය�ම ඒ ගැන කfy Nකාශ 

කර�න අවස්ථාව @ලා තමz ඒ 	3බඳ m�lමකට එළැෙඹ�ෙ�. 

ඒ සහ�කය මම ෙද�න කැමැ�z. ෙමKකද, A ලංකා hදහස් 

ප-ෂෙP උfමය �ෙබ�ෙ� එක ප�ලකට, එ- අෙය£ට 

ෙනKෙවz. ඒ උfමය අපට� �ෙබනවා. එම hසා අ	 කවදාව� 

එෙහම වැඩ කර�ෙ� නැහැ.  මම ඒක ඉතාම පැහැF2ව  .ය�න 

කැමැ�z. ඒ hසා A ලංකා hදහස් ප-ෂෙP උfමය ප�ලකට 

ෙදකකට, >Lගලෙය£ට ෙද�ෙන£ට �£ණ�ෙ� නැ�ව අ	 

Bයªෙදනාම ෙබදා ග�න ඕනෑ. [බාධා ./ ] එ-ස� ජා�ක 

ප-ෂය� දැ� අ	� එ-ක ෙ� ඉ�ෙ�. ඩලස් අලහiෙපfම 

මැ��මh, දැ� බල�න, - [බාධා ./ ] 

අ	 ෙමයට ණය වශෙය� 2013 92යන 377- ෙගUවා. 2014 

ණය වශෙය� 92යන 504- ෙගUවා. එතෙකKට ආදායම oයද? 

92යන 48z; 92යන 136z. ආදායම වාෙ� දහ Gණය- ණය 

?දල ෙගවනවා. මó� 1,400- පමණ එන Gව�ෙතK$ෙපKෙළ'  

ප<න<වලට 92යන 404- වැය කරනවා; 2016 92යන 577- 

වැය කරනවා. ඉ�� ෙ ක ෙමKන ජා�ක අපරාධය- ද? ඒ hසා 

ෙ  Gව� ෙතK$ෙපKළ 0යාකා/ Gව�ෙතK$පළ- බවට  ප� කර 

ග�න ඕනෑ. එෙස' ප� කර ග�න > ව� ව�ෙ� ඒ සඳහා 

ශ-�ම� තව� ආෙය�ජකෙය- හා හ�Iකාරෙය- ෙගනැIලා 

ෙ  airport එක Fuy කෙළK� �තරz.  

�ෙශ'ෂෙය�ම අෙi ගf ම_�ද අමර}ර මැ��මා �ශාල 

ෙස'වාව- කරනවා. මාතර - ෙබ2අ�ත { cය මා7ගය කතරගම 

ද-වා ම�තල හරහා තමz ෙගhය�න අ	 බලාෙපKෙරK�� 

ව�ෙ�. ෙ  අවශ6 Fuy ./  	3බඳව  ඉතා ෙහKඳ මා7ගය-, 

ඉතා ෙහKඳ ෙපරගමන- 	3බඳව අෙi සැලl  �ෙබනවා. 

 
ග4 ච=fkX ගජ;ර මහතා (மா��மி�  ச,திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගැÁවා .යන ගැ_Iල ගැන ඔබ�මා ෙමKක-ද .ය�ෙ�? 

 
ග4 �මR kXපාල ද kRවා මහතා  (மா��மி�  நிம� சிறிபால த சி�வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

ගැ_Iල මට අz� නැහැ. සමහf ආසz ෙ� G¬ ක�න. 

ඒකට අපට කර�න ෙදය- නැහැ.  [බාධා ./ ] ඒ ගැ_Iල ගැන 

මෙග� Nශ්න අහලා වැඩ- නැහැ. මම  අදාළ ඇම�වරයා 

ෙනKෙවz ෙ�. 

 
ග4 ම�=ද අමරjර මහතා (மா��மி�  மஹி,த அமர=ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

මම ගහ> එක- ෙනKෙවz ෙ�.[බාධා ./ ] 

 
ග4 �මR kXපාල ද kRවා මහතා  (மா��மி�  நிம� சிறிபால த சி�வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 

 න?� මම �ෂයභාර ඇම�වරයා වශෙය� ෙ  කාරණය 

.ය�න කැමැ�z. ගf ම_�ද අමර}ර මැ��මා 	3බඳව ඉතාම 

අසාධාරණ කථා ._පය- .Uව hසා  ඒ ගැන 	3�f ලබා@ම 

සඳහා එ�මාට මෙ� කාලෙය� �නා< 5- මම ලබා ෙදනවා.   

ම�තල Gව�ෙතK$ෙපKළ අපට ෙහKඳ උදාහරණය-. 

ෙමKකද, ඉFcෙP@ ආෙය�ජන ෙත�රා ගැÂෙ @ සහ ඒවා 

0යා�මක ./ෙ @ පcසර ගැටª 	3බඳව අෙi ජනා�ප� 

අ�ගf ෛමgපාල Bcෙස'න මැ��මා .යන පcF ඒ පාcසcක 

ඇගැè  hB ෙලස කර�න ඕනෑ. ඔබ�ම�ලා �ශ්වාස කර�ෙ� 

නැහැ, Air Arabia Gව� ෙස'වෙP hෙය�Úතය� ඇ�Iලා මාව 

හ? �ණා. ඔ��ෙ� Gව� යානා ෙදකට £fIෙල� m_Iලා ඒ 

hසා ඒ අය එතැh� withdraw �ණා.  ඒ �තර- ෙනKෙවz, 

?ව� එනවා; අ2 එනවා. එදා ෙ  පාcසcක ඇගè  කළා න , 

මම _තනවා අෙi රජෙය� කර> ඒ කා7යය වඩා ව7ණව� ෙවන 

බව. අ	 ඒක හFBෙය� හැ{වා; හFB ®රණ ග�තා; හFB ®රණ 

ගhL@ අ	 ෙ වා ගැන බැªෙU නැහැ. ෙ  රෙ� ය  සංව7ධන 

ව6ාපාරය- කරනෙකKට පාcසcක ඇගැè  හcහැ¬ කරලා 

ඉFcයට ෙගන යාමට ඒක අපට ෙහKඳ පාඩම-.  අෙi අදහස, ෙ  

රජෙP මතය ෙ  Gව�ෙතK$ෙපKළ ආර-ෂා කර ගැÂමz. ෙම_ 

ව¬නාකම- �ෙබනවා. ෙ ක අ	 ��$ ෙදකට �£ණ�ෙ� 

නැහැ. hB ෙලස අධ6යනය කරලා valuation  එක- අරෙගන 

කටu� කර�නz අ	 බලාෙපKෙරK�� ව�ෙ�.   

ඔබ�මාෙ� ෙය�ජනාෙU ��ණා, රෙ� ජා�ක ආර-ෂාවට 

ෙමය ත7ජනය- .යලා. ඉ�FයාෙU අය ආවාම මම .Uවා, "ඒවා 

න  _ත�න එපා.  ෙ ක ෙවළඳ m�lම- පමණz - this is only 

a commercial agreement."  .යලා. ආර-ෂක අංශයට අදාළව 

බැහැ. Gව� ෙතK$ෙපKළ ආර-ෂා කරනවා න , කර�ෙ� අෙi 

Air Force එක. ෙවන 	ට අයට එ�න බැහැ. ඒ ඔ-ෙක�ම 
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පා72ෙ ��ව 

ෙකK�ෙLB අෙi _ෙ� �ෙබනවා. ෙකෙස' ෙවත�, එෙහම අ	 

ෙදන අවස්ථාව- ෙවනවා න , ෙවන� පා7ශ්වය- එක� කර 

ග�නවා න , ඒ එක� කර ගැÂෙ  ෙකK�ෙLB ෙමKනවාද .යන 

එක මම ෙ  පා72ෙ ��වට ද�වන බව Nකාශ කරනවා.  

මාධ6 ම�� -ඉ�FයාෙU මාධ6 ම��, ලංකාෙU මාධ6 ම��

- ලංකාෙU �ප-ෂය ම�� ෙ  රෙ� ජනතාව ෙ  ��යට ෙනKමඟ 

යැ}ම 	3බඳව hB කfy කාරණා oමට ෙ  ෙය�ජනාව ෙගන 

ඒම �3� මට අවස්ථාව- ලබා@ම ගැන ස්��ව�ත ෙව9� මෙ� 

ඉ�c කාලය ගf ම_�ද අමර}ර අමාත6�මාට ලබා ෙදනවා. 

 
ග4 Zලාසනා[ඪ ම=F3මා (மா��மி� தைலைமதா0��  உ�/பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ස්��z.  

ගf ම_�ද අමර}ර ඇම��මා. ඔබ�මාට �නා< �නක 

කාලය- �ෙබනවා. 

 
 [අ.භා. 4.58] 

 
ග4 ම�=ද අමරjර මහතා ()වර හා ජලජ ස:පA 
සංව�ධන අමාතb සහ මහවැ7 සංව�ධන රාජb 
අමාතb3මා) (மா��மி�  மஹி,த அமர=ர - கட�ெறாழி� ம��� நீரக வள>ல அபிவி!)தி அைம ச!� மகாவ? அபிவி!)தி  இராஜா0க    அைம ச!�) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development and State Minister  of  
Mahaweli Development) 

éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh, ෙ  කාරණය ස බ�ධෙය� 

මෙ� නම� සඳහ� �y hසා මම පැහැF2 ./ම- කර�න 

ඕනෑ. හ බ�ෙතKට ඉඩ  �.Mම- ෙහ� හ බ�ෙතKට 

ජනතාවට හාhය- වන .B{ කාරණයකට අෙi අ� 

එසෙව�ෙ� නැහැ .යන එක මම ඉතාම පැහැF2ව සඳහ� 

කර�න ඕනෑ. ඒ වාෙ�ම ෙ  ව6ාපෘ� ආර භ කළාට අපට ඒවා 

සා7ථක කර ග�න බැc �ණා.  ඒ ගැන අෙi _තව� ඩලස ්

අලහiෙපfම ම�g�මා� ද�නවා. හ බ�ෙතKට වරාය- 

හැ{වා; ඒක ෙහKඳz. මම "නැහැ." .ය�ෙ� නැහැ. හ බ�ෙතKට 

Gව� ෙතK$පළ- හැ{වා. ඒක නරකz .යලා මම .ය�ෙ� 

නැහැ. Nශ්න මැLෙL �ණ�, පcසර වා7තා ෙනKෙගන ෙහ�, අS 

පාS එ-ක ෙහ� හ බ�ෙතKටට ලැෙබන හැම ෙදයකටම, -�` 

Åක- ෙහ�- මම කැමැ�z .යන එක ඉතාම පැහැF2ව මම 

.යනවා. නැ�න  ෙ වාෙP �ෙUචනය කර�න ඕනෑ තර  

කාරණා �ෙබනවා.  Gව� ෙතK$පළ�, වරාය� හදනෙකKට B{ 

�y ෙLවI, වැය = ?දIවල ගණ� _ලU 	3බඳ ඕනෑ තර  

ෙLවI අපට .ය�න �ෙබනවා. ෙ වා 	3බඳ පැය ගණන- 

.ය�න ෙතKර�f අ	 ළඟ �ෙබනවා. න?� අ	 එවැh ම�ටමට 

වැෙට�ෙ� නැහැ. ෙමKකද, අ	 ඒ ආRSෙU ඉඳලා ෙ  

ව6ාපෘ�වලට අත ඔසව> hසා; අ	 අ`මැ�ය @> hසා. ඒ �ණ� 

අ	 එක ෙදය- 	3ග�න ඕනෑ. ෙ වා හැ@ෙ  N�ඵලය 

හ බ�ෙතKටට ලැ�ණාද? ම�තල Gව� ෙතK$පෙළ' N�ලාභය 

ලැ�ණාද?  ම�තල Gව� ෙතK$පෙළ' 574- �තර ෙස'වය 

කරනවා. මම _තන ��යට එz� 200-ව� හ බ�ෙතKට 

Fස්O-කෙP අය ෙනKෙවz.  ඒ 574� වැ< 	cස- ඇ�� ඉ�ෙ� 

ෙකKළ��. හ බ�ෙතKට 9hl�ට |.යා ෙද�න, 

හ බ�ෙතKට Fස්O-කෙP තfණ තfËය�ට අවස්ථාව ෙද�න 

.යලා තමz ෙක�¬ ගණනක ණය ?දල- අරෙගන ෙ වා 

හැ{ෙU. ෙකKළඹ Gව� ෙතK$පෙළ'  4,000- �තර ෙස'වය 

කරනවා. ෙකKළඹ Gව� ෙතK$පළ වාෙ� ම�තල Gව� 

ෙතK$පළ Fuy කර�න > ව� න , ඒකට අ	  කැමැ�z. 

ම�තලට  ආෙය�ජන ෙගෙන�න අ	 කැමැ�z. ඒක �£ණනවාට 

අෙi කැමැ�ත- නැහැ.  

éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh, පlmය දවස්වල ඇ� �y 

BL�ෙP@ අ-කර 35,000-  �ෙL�කය�ට ෙදනවා .යලා 

ජනතාව ස r7ණෙය� ෙනKමඟ යවලා  තමz ඉFcයට ග�ෙ�. 

අද ඒ නායකය� හැංmලා තමz ඉ�ෙ�. 9hl� ෙපKළඹවලා 

ඉFcයට යැUවා. නායකෙය� අද _ර ෙගවIවල නැහැ. නායකෙය� 

ගI ගහ�න .යලා 	$පසට mයා.  ෙ වා අ	 ද�නවා. ෙ වා 

ෙබKf ෙනKෙවz. හ බ�ෙතKට අ_ංසක  9hl�ට �වාල �ණා. 

ඒ වාෙ�ම හ බ�ෙතKට 9hl� _ර ෙගවIවලට mයා. අෙන- 

අතට ෙපKÃBය .ය�ෙ� ෙවන ක�fව� ෙනKෙවz. ෙපKÃBය 

ඉ�Fයාෙව� ෙග�වලා නැහැ.  

 
ග4 ඩලස් අලහlෙප4ම මහතා 
(மா��மி� டல9 அழஹ/ெப!ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඇම��මා, අ� අඩංGෙU ඉ�න, අ� අඩංGවට ග�ත, 

රාලහා9ලා ෙදපැ�ෙත� අIලාෙගන ඉ�න >රවැBෙය£ට ක� 

අ< පැෙළ�න පහර ෙදන එක ඔබ�මා අ`මත කරනවාද?  

 
ග4 ම�=ද අමරjර මහතා (மா��மி�  மஹி,த அமர=ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මම ඒකට කැමැ� නැහැ. මම කැමැ� නැහැ. හැබැz, මම 

එක- .ය�න . ඔබ�ම�ලා .ය�ෙ� ඔබ�ම�ලා 

ෙමෙහයව> කRඩායම, හැBfy ��ය, ගI ගහ> එක ෙකK¨චර 

ෙබKfය .ය�න හැ{ව� ඒක වැ|Fz. ��ත £y හfපෙය� 

තමz ෙපK2ස් hලධාc�ට බැ�ෙ�. ඒ වාෙ�ම කඩා ෙගන 

ය�න mයා. අ	 ගහ> එක අ`මත කර�ෙ� නැහැ. හැබැz, 

මැfෙU නැහැ. අ	 ඒකට ෙපKÃBයට ස්��ව�ත ෙව�න ඕනෑ. 

ෙ  වාෙ� ෙපKÃBයට ගහනෙකKට ෙවනදා ෙව< �යලා මැfවා. 

එෙහම තමz �ෙR. එෙහම නැ�න  Nහාර එIල කරලා ෙකKÙ 

කඩලා ෙර�හIවලට දැ මා. මම .ය�ෙ� ෙ  ආRSව 

ෙනKෙවz. අෙi ආRSව ෙනKෙවz. හැම ආRSව-ම  කටu� 

කෙළ' එෙහමz. අ�f{ �හ හත3හ- �ස්ෙස'  සාමාන6ෙය� 

ෙපKÃBයට ගහ�න ආවාම, ෙපKÃBයට ගI ගැÁවාම ආRS 

හැBfy ��ය අ	 ද�නවා. න?� මම .ය�ෙ� නැහැ කනට 

ගැÁව එක ෙහKඳz .යලා. ඒක වැ|F ෙව�න > ව�. හැබැz, 

මම ත?�නා�ෙස'ට .ය�න කැමැ�z, ෙ ක 	$ පස 

�ෙබ�ෙ� ෙවන කත�දරය- බව. ෙමතැන 9hl�ෙ� ඉඩ  

අ-කර 35,000- ය�ෙ� නැහැ. හැබැz, ෙLශපාලනඥz�ෙ� 

ඉඩ  ¬ක- යනවා. දැ� ෙමතැන මරහඬ �ය> ක�¬යෙ� ගI 

ෙකKc �ෙබ�ෙ� ෙ  ඉඩ වල. ෙ  NෙLශෙය� තමz ඉඩ  

අIලාෙගන �ෙබ�ෙ�. හ බ�ෙතKට සභාප�වf�ෙ� ඉඩ  

�ෙබ�ෙ� ෙ වාෙP. මම අදාළ ෙතKර�f ත?�නා�ෙස'ලාට 

ෙගනැ� ෙප�ව�න . මම මහවැ2 සංව7ධන රාජ6 ඇමැ��මා 

��යට ඒවා ද�නවා. මම ෙහට අhLදාට ෙහ3දරU කර�න . 

හ බ�ෙතKට මහවැ2 ඉඩ  @> අයෙග� ඔi> ��Bය ගණන- 

ග�න අz�කfව� එ�ෙ� නැහැ. අz�කාරෙය� නැහැ. 

ඒවාෙP ක�ද ඉ�ෙ�? NාෙL�ය සභා සභාප�වf ඉ�ෙ�; ඔය 

කා7යාලවල B¬ ෙIක වf ඉ�ෙ�; ආර-ෂක අංශෙP B¬ 

hලධාc� ඉ�ෙ�; ගැ�ෙත� ඉ�ෙ�. ෙ වා  තමz 	$පස 

0යා�මක ෙව�ෙ�. ෙ  ෙLවI කර�ෙ� අ_ංසක 9hl� 

ෙව`ෙව� ෙනKෙවz. ෙ  අය ජනතාව ෙපKලඹවලා යව�ෙ� 

තම තම�ෙ� ඒවා ෙ§රා ග�න .යලා අ	 පැහැF2ව .යනවා. 

මම �ට වැ<ය කථා කර�ෙ� නැහැ.  

993 994 

[ගf hමI Bcපාල ද BIවා මහතා] 
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éලාසනා
ඪ ගf ම�g�මh, මම එක ෙදය- .ය�න 

කැමැ�z. හ බ�ෙතKට Fස්O-කෙP ෙLශපාලනඥෙය- ��යට 

මම .ය�ෙ�, අපට හ බ�ෙතKට Fස්O-කෙP ගI ෙකKc� 

නැහැ; වැ2 permit නැහැ; පස් ඕනෑ� නැහැ; සI2 හ බ කර�න 

ඕනෑකම£� නැහැ; ෙකK9ස් ගහ�න ඕනෑකම£� නැහැ. 

ෙකK9ස් ගහ> උද�ය අ	 ඉFcෙP@ ෙහ3 කර�න . 

හ බ�ෙතKට Fස්O-කෙP 9hl�ට අසාධාරණය- ෙවන 

ෙදයකට අෙi අත එසෙව�ෙ� නැහැ වාෙ�ම, හ බ�ෙතKට 

Fස්O-කය Fuy ./මට ෙගන යන වැඩ 	3ෙවළට අ	 

සහෙය�ගය ලබා ෙදනවා.             

ගf hමI Bcපාල ද BIවා ඇම��මා .ය�ෙ� A ලංකා 

hදහස් ප-ෂය ෙව`ෙව� ෙපÂ B¬න ඇම�වරෙය£ පමණ- 

ෙනKෙවz, ජා�ක ෙLපළ �£ණනවාට �fLධව කථා කර> 

ෙLශපාලනඥෙය£ ��යට� එ�මා 	3බඳව අපට �ශාල 

ෙග�රවය- �ෙබනවා. ඒ කටu�ත එ�මාෙග� අසාධාරණ 

��යට හ බ�ෙතKට Fස්O-කයට ෙව�ෙ� නැහැz .යන 

එක� මට සහ�ක වශෙය� .ය�න > ව�. 
 

ග4 Zලාසනා[ඪ ම=F3මා (மா��மி� தைலைமதா0��  உ�/பின� அவ�க�) 
(The Hon. Presiding Member) 

ස්��z. 
 

,ශ්නය �මසන ලd=, සභා ස:මත �ය. வினா வி��க�ப�� ஏ$%�ெகா�ள�ப�ட�. 
Question put, and agreed to. 
 

පා�7ෙ:=3ව ඊට අ9�ලව අ. භා. 5.03ට, 2017 ඔ�ෙත�බ� 
මස 17 වන අඟහ4වාදා අ. භා. 1.00 වන ෙත� කR ¦ෙpය.  அத'ப( பி.ப. 5.03 மணி�6 பாராAம'ற*, 2017 ஒ�ேராப� 17, ெசKவா7�கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒ�திைவ�க�ப�ட�. 

Parliament adjourned accordingly at 5.03 p.m. until 1.00  p.m.  on 

Tuesday, 17th October, 2017. 
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සැ.g. 
 
ෙමම වා7තාෙU අවසාන ?�ණය සඳහා ස්වoය hවැරF කළ u� තැ� ද-ව` cB ම�g� 9� 	ටපත- ෙගන hවැරF කළ u� 
ආකාරය එ_ පැහැF2ව ල£y ෙකKට, 	ටපත ලැd ෙදස�ය- ෙනKඉ-මවා හැ=සා� සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙස' එ�ය u�ය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 �றி���றி���றி���றி��        உ��பின� இ�தி� பதி�பி� ெச�யவி���� பிைழ தி��த�கைள� தம� பிரதியி� ெதளிவாக�  றி�� அதைன� பிைழ தி��த�படாத பிரதி கிைட�த இ� வார�க$% ஹ�சா
 ஹ�சா
 ஹ�சா
 ஹ�சா
 பதி�பாசிாிய��  அ&��த� ேவ()�. 
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