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2017  டிசம்பர் 11, திங்கட்கிழமை 

 Monday, 11th December, 2017 

(හැන්සාඩ්) 

பொரொளுைன்ற விவொதங்கள் 
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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිදම්න්තුව රැස්වීය.  

කථානායකතුහා [ගුණ කුණ නයසූරිය හහතා] 
 මූලාසනාරූඪ විය. 

பொரொளுைன்றம் மு.ப. 9.30 ைைிக்குக் கூடியது.  

சபொநொயகர்  அவர்கள்  [ைொண்புைிகு கரு ஜயசூொிய) தமலமை 

வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 

 

නිදේෙන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
කථානායකතුහාදේ සහතිකය 

சபொநொயகரது சொன்றுமர 
SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලාකා රජාතාන්්රික සමාජවාදී ජනරජශආ ්ඩුක්රම 
වයවස්ථාශේ 9  වයවස්ථාශේ විධිවිාාන රකාරව  0179 ශෙසැේරර් 
1  වැනි දින ම’විසින් “විසර්ජන” නමැති පනත් ශකටුේපශතහි 

සහතිකය සටහන් කරන ලෙ රව ෙැනුේ දීමට කැමැත්ශතමි. 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 துமறசொர் மைற்பொர்மவக் குழு அறிக்மககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 
 

 
ගුණ (හහාචාර්ය) ආශු හාරසංහ හහතා 
(ைொண்புைிகு (மபரொசிொியர்) ஆசு ைொரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

ගරු කථානායකතුමනි  අායාපනය සහ මානව සේපත් 
සාවර්ානය පිළිරඳ ්ාශික අධීක්ෂණ කාරක සභාශේ සභාපතිතුමා 

ශවනුශවන් මම අායාපනය සහ මානව සේපත් සාවර්ානය පිළිරඳ 
්ාශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කරන ලෙ  

(i) 2013 සහ 0174 වර්ෂ සඳහා නවීන තාක්ෂණ පිළිරඳ ්තර් 
සී ක්ලාක් ් යතනශආ වාර්ෂික වාර්තා; 

(ii) 2014 සහ 0175 වර්ෂ සඳහා අනුකූලතා තක්ශසේරු පිළිරඳ ශ්රී 
ලාකා රතීතතන මඩුලලශආ වාර්ෂික වාර්තා; 

(iii)  2013 සහ 0174 වර්ෂ සඳහා කාර්මික තාක්ෂණ 
්යතනශආ වාර්ෂික වාර්තා;  

(iv) 2014 වර්ෂය සඳහා ශ්රී ලාකා ජාතික ජානේශන්රු පර්ශආෂණ 
සහ සාවර්ාන මායසථ්ානශආ වාර්ෂික වාර්තාව; 

(v) 2013 සහ 0174 වර්ෂ සඳහා ශ්රී ලාකා රමිති ්යතනශආ 
වාර්ෂික වාර්තා; 

(vi) 2013 සහ 0174 වර්ෂ සඳහා ජාතික විෙයා හා තාක්ෂණ 
ශකොමිෂන් සභාශේ වාර්ෂික වාර්තා;  

(vii) 2013 සහ 0174 වර්ෂ සඳහා ජාතික විෙයා පෙනශේ වාර්ෂික 
වාර්තා;   

(viii) 2015 සහ 0176 වර්ෂ සඳහා අායාපන අමාතයාා ශආ 
වාර්ෂික කාර්ය සාාන වාර්තා; සහ   

(ix) 2014 සහ 0175 වර්ෂ සඳහා අායාපන රකා න 
ශෙපාර්තශේන්තුශේ කාර්ය සාාන වාර්තා 

 

සේරන්ාශයන් වූ එකී කාරක සභාශේ වාර්තාව ජදිරිපත් 
කරමි.  

 

සභාදම්සය හත තිබිය යුතුයයි නිදයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table   
   

ගුණ අජිත් හාන්නප්දපුණහ හහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි  නනතික කටයුතු (දූෂණ විශරෝධී) හා 

මාාය පිළිරඳ ්ාශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව ශවත ශයොමු කරන 

ලෙ  “0176 වර්ෂය සඳහා නීති ශකොමිෂන් සභා ශෙපාර්තශේන්තුශේ 
කාර්ය සාාන වාර්තාව” සේරන්ාශයන් වූ එකී කාරක සභාශේ 
වාර්තාව මම ජදිරිපත් කරමි.  

 

සභාදම්සය හත තිබිය යුතුයයි නිදයෝග කරන ලදී. 
சபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
 

දපත්සම් 
ைனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගුණ ඩබ්ලිේ.ඩී.දේ. දසදනවිරත්න හහතා (කම්කුණ, 

වෘත්තීය සමිති සබඳතා හා සබරගමු සංවර්ධන 
අහාතයතුහා) 
(ைொண்புைிகு  டபிள்யு. டி. மஜ. தசதனவிரத்ன - ததொழில், 

ததொழிற்சங்க உறவுகள் ைற்றும் சப்பிரகமுவ அபிவிருத்தி 

அமைச்சர்) 

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Labour, Trade 
Union Relations and Sabaragamu Development) 
Hon. Speaker, I present a petition from Mr. K.L. 

Nihal Pushpakumara of Peththarakumbura, Weligepola, 
Balangoda.  

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ගාමිණී ශලොකුශේ මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 
 

ගරු (නවෙය) නලින්ෙ ජයතිසස් මහතා - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 
 

ගුණ මුජිබුර් රහුහාන් හහතා  
(ைொண்புைிகு முஜிபுர் ரஹுைொன்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු කථානායකතුමනි  මම ශෙහිවල  හිල්ලා මහල් නිවාස  
අාක ඒ/73 ෙරන ස්ථානශයහි පදිාචි ්ර්.ඒ. ප්රියන්ත මහතාශගන් 

ලැබුණු ශපත්සමක් පිළිගන්වමි.  
 
ඉදිරිපත් කරන ලෙ දපත්සම්  හහනන දපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිදයෝග කරන  ලදී. 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட ைனுக்கமளப் தபொதுைனுக் குழுவுக்குச் சொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 රාාන කටයුතු ්රේභශආදී පනත් ශකටුේපත් පිළිගැන්වීම 
සහ ශයෝජනා.  

 

ගුණ දිදන්ෂ් ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 

නැඟී සටිදේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ාන මන්ත්රීතුමා. 
 
ගුණ දිදන්ෂ් ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි  අෙ දිනශආ සේමත කරගන්න 
රලාශපොශරොත්තු වන්ශන් නයාය පරශආ තිශරන කුමන 

අයිතමයන්ෙ?   

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Item Nos. 1 to 7 of today's Order Paper will be taken 

up from 9.30 to 11.30 a.m. today.  

 
 

පනත් දකටුම්පත් පිළිගැන්වීහ 
சைர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்டமூலங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

සුරාබදු (සංද ෝධන) පනත් දකටුම්පත 
ைதுவொி (திருத்தம்) சட்டமூலம் 

EXCISE (AMENDMENT) BILL 
      
   

(52 වැනි අධිකාරය වූ) සුරාරදු ්ඥාපනත සාශ ෝානය කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ශකටුේපතකි. 
  

 ( අමාතය මඩුලලශආ අනුමතිය ෙන්වා තිශ..)  

 

පිළිගන්වන ලද්දද් ගුණ හංගල සහරවීර  අහාතයතුහා විසනි. 
2017 නනවාරි 23 වන අඟහුණවාො දෙ වන වර කියවිය යුතුයයි ෙ, 

එය මුද්රණය ක  යුතුයයි ෙ, අො  ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
දයොමු ක  යුතුයයි ෙ නිදයෝග කරන ලදී.  

 

நிதி ைற்றும் தவகுசன ஊடக அமைச்சர் ைொண்புைிகு ைங்கள 

சைரவீரஅமைச்சர் அவர்களொல் சைர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2018 ஜனவொி 23, தசவ்வொய்க்கிழமை இரண்டொம் முமற 

ைதிப்பிடப்பட மவண்டுதைனவும் அச்சிடப்பட மவண்டுதைனவும் 

உொிய துமறசொர் மைற்பொர்மவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட 

மவண்டு தைனவும் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. Mangala Samaraweera, Minister 

Finance and Mass Media to be read a Second time upon   Tuesday, 
23rd January, 2018 and to be printed;  

and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight 
Committee.  

පාර්ලිදම්න්තුදේ කටයුතු 
பொரொளுைன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 

 
ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා (උසස් අධයාපන හා 
හහාහාර්ග අහාතයතුහා සහ පාර්ලිදම්න්තුදේ 

සභානායකතුහා) 
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல - உயர்கல்வி ைற்றும் தநடுஞ் 

சொமலகள் அமைச்சரும் பொரொளுைன்றச் சமப முதல்வரும்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
Sir, I move,  

"That the proceedings on Item No. 7 of Public 
Business appearing on the Order Paper of the Parliament 
be exempted at this day’s sitting from the provisions of 
the Standing Order No. 23 of the Parliament." 
 
 

ප්ර ්නය විහසන ලදින්, සභා සම්හත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

පාර්ලිදම්න්තුදේ රැස්වීම් 
பொரொளுைன்ற அைர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 
I 
    

ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move, 

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 of the 
Parliament, and the motion agreed to by Parliament on 09.12.2017, the 
hours of sitting of Parliament this day shall be 9.30 a.m. to 11.30 a.m.. 
At 11.30 a.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without  
question put." 

 

ප්ර ්නය විහසන ලදින්, සභා සම්හත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

 
 

II 
 
ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00 p.m. 
on Tuesday, January 23rd, 2018."  

 
 

ප්ර ්නය විහසන ලදින්, සභා සම්හත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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වරප්රසාෙ දයෝනනා 
சிறப்புொிமைப் பிமரரமைகள் 

PRIVILEGE MOTIONS 

 
    

I 
 

2017.11.09 දින පාර්ලිදම්න්තු රැස්වීහට සහභාගි 

වීහ වැ ැක්වීහ 
2017.11.09ஆந் மததியன்று பொரொளுைன்ற அைொா்வுக்குச் 

சமுகைளிப்பமதத் தடுத்தமை 
PRECLUDING PARTICIPATION AT PARLIAMENT SITTING                  

ON 09.11.2017  

 
 

ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

"That the question of privilege arising out of the matter raised by the 
Hon. Dinesh Gunawardena, M.P. on 09th November, 2017 in Parliament 
to the effect that privileges of the Members of Parliament have been 
infringed, be referred to the Committee on Privileges under  Standing 
Order No. 127 of the Parliament." 

 
ප්ර ්නය විහසන ලදින්, සභා සම්හත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 
 

II 
 

ජීවිත තර්නන එල්ලවීහ 
உயிர் அச்சுறுத்தல் விடுத்தமை 

IMPOSE LIFE THREATS 
 

ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

"That the question of privilege arising out of the matter raised by the 
Hon. Roshan Ranasinghe, M.P. on23rd November, 2017 in Parliament 
to the effect that his privileges have been infringed, be referred to the 
Committee on Privileges under Standing Order No. 127 of the 
Parliament." 

 
ප්ර ්නය විහසන ලදින්, සභා සම්හත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගුණ දිදන්ෂ් ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I want to get a clarification from you. The Hon. 

Wijayadasa Rajapaksa has written to you and circulated a 
document which states that the Constituent Assembly has 
unconstitutionally been constituted. There has been no 
proper decision announced by the Chair in this regard. It 
is the House that should decide on this matter not the 

Constituent Assembly. What I am requesting is that the 
Hon. Speaker should give a Ruling or your opinion on 
this to the House because otherwise we are proceeding in 
a manner that is unconstitutional.   

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Let me explain. ගරු මන්ත්රීතුමා  ඒ සේරන්ාශයන්  මම 

එකඟ ශවන්ශන් නැහැ කියලා මශේ පිළිතුර එතුමාට ලිේවා. 
නමුත්  මම ඒක මාායයට නිකුත් කශළේ නැහැ. එතුමාටත්  පිටපත් 

ලැබුණු සියලු ශෙනාටත්  එකඟ ශවන්ශන් නැහැ කියලා මම 
ෙැනුවත් කළා. 

ගරු සභානායකතුමා. 

 
ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි  විජයොස රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමයි 
අශේ පැත්ශත් ජන්නශකොට ශේවා හැදුශේ.  

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ. මම ඒක  පහො දුන්නා.  

 
ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එතුමාට මතයක් රකා  කරන්න තිශරනවා නේ  
පාර්ලිශේන්තුවට ඇවිත් කරන්න ඕනෑ. ඔරතුමාට ලියුේ ලියලා 
වැලක් නැහැ. පාර්ලිශේන්තුවට ඇවිත් රකා යක් කළා නේ  

ඔරතුමා පාර්ලිශේන්තුව ඇතුශළේම පිළිතුරක් ශෙනවා.   

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේ සඳහා මම පිළිතුරු යැේවා  ගරු සභානායකතුමා.  

 
ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
He should make his observations in Parliament 

without writing to you. This is like, as the Field Marshal 
says, writing love letters to the Speaker.  He should make 
his representations in Parliament.  

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

I do not accept love letters anyway. දිනට නියමිත කටයුතු 

7-9 ෙක්වා.  

ගරු මුෙල් අමාතයතුමා.   
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විසර්නන (සංද ෝධන) පනත් දකටුම්පත 
ஒதுக்கீட்டுச் (திருத்தம் )  சட்டமூலம் 
APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL 

 
දෙ වන වර කියවීදම් නිදයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டொம் ைதிப்பிற்கொன கட்டமள வொசிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 
 

[9.36 a.m.] 
 

ගුණ හංගල සහරවීර හහතා (මුෙල් හා නනහාධය 

අහාතයතුහා)  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர - நிதி ைற்றும் தவகுசன ஊடக 

அமைச்சர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Finance and 
Mass Media) 
Hon. Speaker, I move,  
 

“That the Bill be now read a Second time”. 

Moving the Amendments to the Appropriation Act, 
No. 24 of 2016, I would like to say a few words on the 
background to this Amendment. As you know, Mr. 
Speaker, the economy exhibited mixed performance 
during the first nine months of this year. As growth in 
industry services sector improved, an agriculture sector 
was affected by economy-wide effects of adverse weather 
conditions.  

The economy grew at a rate of 3.9 per cent in real 
terms in the first half of the year compared to the same 
period in the previous year, significantly marking below 
potential growth prospects. The drought and flood related 
disturbances mainly affected agricultural activities which 
contributed to overall growth negatively and spilt over to 
other sectors of the economy as well. Domestic supply 
disruption, tax revisions and increased prices of imported 
commodities caused consumer price inflation to remain at 
elevated levels during the year so far. In November, in the 
Colombo Consumer Price Index, inflation rose to 7.6 per 
cent and the growth of credit extended to the private 
sector decelerated gradually during the year as monetary 
policy remained tight and less accommodative.  

Meanwhile in the fiscal sector revenue collection as 
well as the Government's primary balance improved 
during the first nine months of the year along the path of 
fiscal consolidation as supported by the IMF's extended 
fund facility programme. Nevertheless, estimates revenue 
for 2017 may not be achieved during the year due to the 
delay in the introduction of the new Inland Revenue Act 
which will be introduced from the 1st of April in the 
coming year, and it dampened the economic activity 
which weighed on income tax and taxes on goods and 
services.  

Adverse weather events such as droughts and floods 
incurred significant fiscal costs in terms of immediate 
relief measures and expenditure allocations for disaster 
mitigation measures.  

Government intends to spend more on disaster 
insurance by extending the coverage to droughts as well, 

so that more relief could be provided in the time ahead for 
all those affected by natural disasters.  Further, measures 
are underway to formulate procedures to link up the 
weather-related compensation to an index which reflects 
changing weather patterns so that Government’s support 
is extended to needy people in a better targeted manner.   

Further, higher than estimated debt service payments 
owing to high interest payment and rupee depreciation 
made a sizable impact on the Government cash flows.  
Therefore, some deviations from the envisaged Budget 
deficit target is likely in 2017 from the initial estimate of 
Rs. 625 billion to a revised estimate of Rs. 680 billion.   
In this context,  a further expansion of the borrowing limit 
is warranted to offset the immediate impact caused by 
unplanned events on the Government’s Budget.  Such 
expansion would facilitate fiscal operations and exert a 
lease burden on the ongoing Government funded 
activities.  Nonetheless, Government’s intension is to 
keep the utilization of the expanded borrowing capacity to 
the least possible level.  As the approved provisions in the 
Budget 2017 may render insufficient to meet all payment 
obligations during the fiscal year 2017, it is needed to 
mobilize additional funds by means of borrowings.   

Accordingly, it is required to increase the borrowing 
limit from Rs. 1,579.1 billion to Rs. 1,629 billion by 
amending Section 2. (b) of the Appropriation Act, No. 24 
of 2016. Accordingly, I now present the Appropriation 
(Amendment) Bill for the approval of this House. 
Thank you. 

ප්ර ්නය සභාිමමු  කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

 

[9.44a.m.] 

 

ගුණ හලික් සහරවික්රහ හහතා  (සංවර්ධන උපාය හාර්ග හා 
නාතයන්තර දවද ඳ අහාතයතුහා) 
(ைொண்புைிகு ைலிக் சைரவிக்ரை - அபிவிருத்தி உபொய முமறகள் 

ைற்றும் சர்வமதச வர்த்தக அமைச்சர்) 

(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies and International Trade) 
Hon. Speaker, I would like to speak first on Item No. 

5 and then on Item Nos. 2 and 3 of the today’ Order 
Paper.  

There are Regulations on Export Control licence and 
banned items in terms of Imports and Exports (Control) 
Act, No. 1 of 1969.  Since 1967, Sri Lanka is a signatory 
body to the World Customs Organization. Therefore, it is 
compulsory to implement the International Convention on 
the Harmonized Commodity Description and Coding 
System. 

According to Article 3 of the said Convention, 
Customs tariff and statistical nomenclatures shall be in 
conformity with the Harmonized System. The 
Harmonized System will be reformed every four years 
and Harmonized System 2012 amended as Harmonized 
System 2017 accordingly. The Customs Co-operation 
Council has recommended certain amendments to the 
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existing Harmonized System Codes in six-digit level and 
introduced six amendments to the Harmonized System 
2012. 

It is adopted as a new version, "Harmonized System 
2017" to ensure the Harmonized System is kept up-to-
date with slight changes in the technology and patterns of 
international trade. The Amendment covers agricultural 
sector, chemicals sector, wood sector, textile sector, base 
metal sector, machinery sector, transport sector and a few 
other sectors. Accordingly, Sri Lanka made Amendments 
to the existing national Harmonized System at an eight-
digit level to comply with the obligations of the WCO.  It 
is required to publish these Amendments through the 
Revenue Protection Order as per the Article of the 
International Convention on the Harmonized Commodity 
Description and Coding System. It is also essential to 
amend and publish all the Regulations published in 
Gazette Notifications which include amending its code by 
using new RPO at the same time.   

Hon. Speaker, I will now speak on Item No. 2, "the 
Anti-Dumping and Countervailing Duties Bill" and Item 
No. 3, "the Safeguard Measures Bill" of today's Order 
Paper. Sri Lanka is now decisively moving towards an 
economic model that is driven by entrepreneurship, trade 
and investment. Our Government has committed to 
generating one million new and better jobs for the youth 
of this country and the only way to do this is by becoming 
a more active participant in international trade. Sri Lanka 
is not new to this. We were a country where trade 
accounted for 80 per cent of the GDP over a decade ago. 
But, thereafter, we slipped down and now it is half of that, 
around 40 per cent.  

We are decisively moving to a more open and 
dynamic trade regime, whether it is through removal of 
para-tariffs or duty reductions through Bilateral Free 
Trade Agreements. Some measures were introduced by 
the Hon. Minister of Finance and Mass Media in the 
recent Budget to remove para-tariffs on 1,200 items with 
a roadmap for removal of all para-tariffs over the next 
three years. Alongside this, there will be substantial 
liberalization coming through the new Free Trade 
Agreements we are signing with Singapore, China and 
India. While welcoming greater trade with the rest of the 
world, we have not forgotten the need to look after the 
interests of our own industries here at home. This is why 
the two Bills presented today are so significant. 

Hon. Speaker, the Anti-Dumping and Countervailing 
Duties and the Safeguard Measures Bills presented to 
Parliament today will be vital domestic legislation to 
facilitate protecting domestic industry from unfair trading 
practices. I am pleased that our Government was able to 
present these Bills which have been delayed for many 
years. These Bills are an outcome of several Consultative 
Committee Meetings previously held in Parliament, 
Cabinet decisions incorporating such amendments and 
final drafting process which included the Attorney-
General’s Department and the relevant Government and 
private sector institutions. The Attorney-General has 
confirmed that the provisions in the Bills presented today 
are consistent with the Constitution. 

Sir, Sri Lanka has rights under three commercial 
defence instruments of the World Trade Organization, 
namely: Agreement on Implementation of Article VI of 
the GATT 1994 - Agreement on Anti-Dumping -; 
Agreement on Subsidies and Countervailing Measures 
and Agreement on Safeguards. However, it was 
necessary for Sri Lanka to introduce appropriate domestic 
legislation for implementing the provisions of those three 
WTO agreements. Many countries, both developed and 
developing countries, such as India, Pakistan, 
Bangladesh, China, Korea, Malaysia, Thailand, Japan and 
the UK have already enacted required domestic 
legislation to be in conformity with the provisions of the 
WTO agreements. Such legislation was long overdue in 
Sri Lanka and the introduction of these two Bills fulfill 
that long lacuna.  

Mr. Speaker, let me briefly highlight what the 
significance is of trade remedy measures such as anti-
dumping, countervailing and safeguard measures in Sri 
Lanka. Sri Lanka was in the process of rationalizing and 
phasing out of most of its Customs Duties in relation to 
imports under the previous FTAs. Instead of introducing 
trade remedy laws, Sri Lanka resorted to introducing 
various para-tariffs. With the removal of these Customs 
Duties on imports, there has been a tendency on the part 
of several trading partners of Sri Lanka to resort to 
dumping or subsidization of their goods of different kinds 
into Sri Lanka. This creates, from time to time, a situation 
of unfair competition in the domestic market, whereby 
the domestic industry may suffer injury. To address such 
a scenario of unfair trade and to provide a remedy to the 
domestic industry against injury caused by such dumping 
and subsidization, anti-dumping and countervailing 
measures have assumed a great deal of significance. But, 
let me be very clear - these anti-dumping and 
countervailing measures or safeguard measures do not 
aim to provide protection to the domestic industry. These 
are only remedial measures in the event of injury to the 
domestic industry caused by dumping, subsidization or 
by sudden surges of imports. The primary purpose behind 
these trade remedy measures is to re-establish fair 
competition and to provide the domestic industry a level 
playing field; not protection, but a level playing field.   

Sir, let me briefly explain the key elements of the 
Bills being presented today. Dumping is said to occur 
when goods are exported to a country by another country 
at a price lower than its normal value. This is an unfair 
trade practice which can have a distortionary effect. Anti-
dumping is a measure to rectify the situation arising out 
of this. The use of an anti-dumping measure as an 
instrument of fair competition is permitted by the WTO. 
It provides relief to the domestic industry against injury 
caused by dumping.  

It is important to understand that dumping is not just 
about cheap or low-priced imports. It means goods 
entering at a price lower than its normal value.  Once this 
is established, the trade remedy measures can be 
considered. Yet, the mere complaint that goods are 
dumped will not be sufficient to levy anti-dumping duty. 
It will be done through a systematic and a credible 
process of investigation and determination.  
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In addition to anti-dumping, the section on 
countervailing subsidies will make provisions for 
remedial measures against unfair trade practices. This is 
because apart from dumping, countries also resort to the 
subsidization of the exports to Sri Lanka. Export 
subsidies, under the WTO agreement as well as these 
Bills, will be treated as an unfair trade practice. 

The section on safeguards in this Bill, on the other 
hand, authorizes the importing country to restrict imports 
for a temporary period, if it is established after 
investigations carried out by competent authorities that 
imports are taking place in such increased quantities to 
cause a serious injury to the domestic industry which 
produces like or directly competitive products.    

Sir, although the previous Government talked much 
about the protection of domestic industry, they resorted to 
a distorted import tariff regime and the imposition of Cess 
to protect it. This created an anti-export bias and hurt our 
exporters’ competitiveness. What is important is to create 
the necessary economic environment for entrepreneurs to 
be competitive and to protect them from unfair trade 
practices. These two Bills that we introduce to Parliament 
will enable this.  

As part of the new National Trade Policy, our 
Government will be entering into Bilateral Free Trade 
Agreements with large economies such as India and 
China. Our negotiations with Singapore have reached the 
finality. We propose to sign the FTA with Singapore 
towards the latter part of January, 2018. FTAs with 
Thailand, Indonesia, Bangladesh and others are in the 
pipeline. Under these Free Trade Agreements, we will be 
undertaking tariff liberalization while seeking market 
access from those countries.  

Hon. Speaker, as we implement tariff liberalization 
under these FTAs, it should not lead to sudden imports 
surges or to the dumping of products into our market. We 
urgently needed to have domestic legislation to address 
such concerns.  

These two Bills, once enacted, will become two 
significant pieces of Legislation that provide this 
domestic legal framework to go ahead strongly and 
confidently into further trade liberalization and greater 
trade openness, while knowing that the domestic industry 
has recourse to a good legal framework to prevent unfair 
trade.  

Thank you.  
    
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථානායකතුමනි  පසු ගිය සතිශආ  ශසනසුරාො අය වැය 
විවාෙය සේපූර්ණශයන් අවසන් වීශමන් පසු - 

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙැන් කථා කරන්න තිශරන්ශන්  ගරු සුමන්තිරන් මැතිතුමාට. 

ඊට පසශ්සේ ඔරතුමාට අවසථ්ාව ශෙන්නෙ? 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශහොඳයි. 

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, is it a clarification or a speech?  
 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථානායකතුමනි  පැහැදිලි කිරීමක්.  

ගරු කථානායකතුමනි  අශේ රශේ පාර්ලිශේන්තු 
ජතිහාසශආ මීට කලින් ශේ සේරොයය තිිලලා නැහැ.  අය වැය 
ශල්ඛනයක් පළමුවර කියවලා  ශෙවනවර කියවලා  ශතවැනි 
වර කියවීශමන් පසු  ඒ අය වැයට යේ යේ සාශ ෝාන අව ය 
නේ  එදින කාරක සභා අවස්ථාශේදී තමයි ඒවා ජදිරිපත් 
කරන්ශන්. ජතිහාසශආ පළමුවැනි වතාවට තමයි ශේ-  

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේ 0179 අය වැය සේරන්ා කාරණයක්. 

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මම ඒක පිළිගන්නවා  ගරු කථානායකතුමනි. නමුත්  අය 

වැයක් ශතවැනි වර කියවලා සේපූර්ණශයන්ම ජවර වුණාට පසුව  
සාමානයශයන් මාසයකට විතර පස්ශසේ තමයි නැවත 
පාර්ලිශේන්තුව රැස ්ශවන්ශන්. 

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නමුත් ශේක කරන්න සිද්ා වුණා ගරු මන්ත්රීතුමනි. අපි පක්ෂ 

නායක රැසව්ීශේදීත් ශමයට එකඟ වුණා. අවස්ථානුකූලව ශවන 
කරන්න ශෙයක් නැති නිසා තමයි ශමශහම කරන්න සිද්ා වුශඩු. 
නැතිනේ අපට මීට කලින් ශේ කාරණය සාකච්ඡාවට ගන්න 

තිබුණා. ඒක මම පිළිගන්නවා.  

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

නමුත් ශේ කාරණය අපට ශයොො ගන්න තිබුණා  ගරු 
කථානායකතුමනි - 

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2018 වර්ෂශආ අය වැය  පාස ්කරලා ජවරයි ශන්. ශේක 0179 

වර්ෂශආ අය වැයට සේරන්ා එකක්.  

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශේ  සේරොයය පිළිරඳ ර න්යක්. 

3907 3908 

[ගරු   මලික් සමරවිර මහතා] 
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ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හරි  හරි. මට ශත්ශරනවා ඒක. 
 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශේක සේරොයයක් විධියට ශගන යන්න එපා කියලා ජල්ලා 
සිටිනවා. 

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. ජදිරිශආදී එශහම ශනොවන්න අපි වග රලා ගන්නේ. 

ශරොශහොම සත්ුතියි.  

ඊළඟට  ගරු සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමා. 
 

ගුණ බිහල් රත්නායක හහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ිලමල් රත්නායක මන්ත්රීතුමා  point of Order එක 
ශමොකක්ෙ?  

         

ගුණ බිහල් රත්නායක හහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි  අෙ දින ජදිරිපත් කර තිශරන රපාතන 

විශරෝධී සහ රතිශතෝලන රදු පනත් ශකටුේපත හා ්රක්ෂණ 
පියවර පනත් ශකටුේපත කියන පනත් ශකටුේපත් ශෙක පිළිරඳව 

පක්ෂ නායක රැසව්ීේවලදී පැමිණි එකඟතා ශමොනවාෙ කියලා මම 
මහ ශල්කේතුමාශගන් විමසා සිටියා. ශේ පිළිරඳව ෙැන් ගරු අනුර 
කුමාර දිසානායක මන්ත්රීතුමා ශල්කේතුමාටත් කථා කරලා  මටත් 

කථා කළා. ශේ පනත් ශකටුේපත් ශෙක අෙ දිනශආ විවාෙයට 
ගන්නවාට පක්ෂ නායක රැසව්ීශේදී ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ 
විධියට අපි එකඟ වී නැහැ. මම ෙැන් ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ාන 

මන්ත්රීතුමාශගනුත් විමසා රැලුවා. එතුමන්ලාත් එකඟ වී නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි  පක්ෂ නායක රැසව්ීේ පටන් ගත් 
ශවලාශේ සහභාගි ශවලා රැසව්ීේ යන අතර තුර පක්ෂ නායකයන් 
ශවනත් කටයුතුවලට නැඟිටලා යනවා. ඒක ඔරතුමා ෙන්නවා. 

හැරැයි  පැමිණීශේ ශල්ඛනශආ පක්ෂ නායකයන්ශේ නම සඳහන් 
කරනවා. නමුත්  ජන් අෙහස් ශවන්ශන් නැහැ ශමවැනි විශ ේෂිත වූ 
කාරණයකට එකඟතාව ලැශරනවා කියලා.  

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
I will make a note of that. 

      
ගුණ බිහල් රත්නායක හහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි  එය note  කිරීම ශනොශවයි වැෙගත් 

ශවන්ශන්. ශමය සාමානය ගැසේ නිශේෙනයක් ශනොශවයි. ශේ 

රටට රලපාන වැෙගත් පනත් ශකටුේපත් ශෙකක්. ශේවා මුළු රශේ 

්ර්ථිකයට රලපානවා. ඒක නිසා අපි ජල්ලා සිටින්ශන්  ශේ ගැන 

අෙ විවාෙ කරලා  ඊට අොළ ඡන්ෙ විමසීම ජනවාරි මාසශආ තුන්වන 
සතිය ෙක්වාවත් කල් ෙමන්න කියලායි. නැත්නේ රරපතළ 
අසාාාරණයක් වනවා. ශේ පනත් ශකටුේපත් ගැන කථා 
කරන්ශන් ශකොශහොමෙ? ශේ පනත් ශකටුේපත්වල ශමොනවාෙ 

තිශරන්ශන් කියලා කවුෙ ෙන්ශන්? රශේ ්ර්ථිකශආ හැම 
අා යකටම ශේ පනත් රලපානවා. ගරු කථානායකතුමනි  ඒ නිසා 
කරුණාකරලා ශේ පිළිරඳව ඔරතුමාශේ අවාානය ශයොමු 

කරවන්න. 

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. 

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථානායකතුමනි  රපාතන විශරෝධී සහ රතිශතෝලන රදු 

පනත් ශකටුේපත වැනි විශ ේෂශයන්ම ජාතයන්තරයට රලපාන 
අණ පනත් පිළිරඳව ශේ ගරු සභාශේ රබුද්ා විවාෙයක් ඇති වීම 
අතයව යයි. ගරු ඇමතිතුමාත් පිළිගන්නවා ශේක ජාතයන්තරයට 
රලපාන පනත් ශකටුේපතක් රව. ඵලොයි ශලස විවාෙයක් 

ශකශරන්ශන් නැතුව සේමත කර ගැනීශමන් ශේ පනත් 
ශකටුේපශත් තිශරන වටිනාකමත් අක් ශවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි  
ඔරතුමාශේ අරමුණත් පහතට වැශටනවා. එම නිසා  අව යශයන්ම 

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. හැරැයි  එො පක්ෂ නායක රැස්වීශේදී කථා කරලා 
තමයි ශේ ගැන එකඟත්වයකට ් ශේ.  

ගරු සභානායකතුමනි  ශේ ගැන ඔරතුමාට අෙහසක් 
තිශරනවාෙ? 

 
ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි  එො අපි පක්ෂ නායක රැසව්ීශේදී ශේ 
සියල්ලටම එකඟ වුණා. 
 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මා ෙන්නවා  එකඟ වුණා කියලා.   
 

ගුණ (වවෙය) නලින්ෙ නයතිස්ස හහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථානායකතුමනි   ෙැන් මශේ අශත් තිශරන්ශන් 0116 
අශරේල් මාසශආ හැන්සා ව වාර්තාවක්. ඒ හැන්සා ව වාර්තාවට 

අනුව  ශේ පනත් ශකටුේපත් ශෙකම එදිනත් ජදිරිපත් කරලා 
තිශරනවා. නමුත් විවාෙශයන් පස්ශසේ  අවසානශආ  ශේ පනත් 
ශකටුේපත් ශෙක සේරන්ාශයන් වූ කටයුතු කල් තැබුවා. එම නිසා 

එදින ශේ පනත් ශකටුේපත් ශෙක සේමත කර ගත්ශත් නැහැ. ශේ  
රරපතළ ර න්යක් තිශරන පනත් ශකටුේපත් ශෙකක්. 
තමුන්නාන්ශසේලා ශේ පනත් පාර්ලිශේන්තුවට හදිසිශආ 
ශගනැල්ලා සේමත කරන්න හැදුවාට  ශේවා පාර්ලිශේන්තු 

සේරොයටත් විරුද්ායි. 0116දීත් ශේ ර න්ය ඇති ශවලා 
තිශරනවා. ඒ නිසා තමයි කල් ෙමා තිශරන්ශන්.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පක්ෂ නායක රැසව්ීශේදී  අෙ ශේ පනත් ශකටුේපත් සාකච්ඡා 
කරන්න එකඟතාවකට ්වා. 

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ  මටත් ඒක කියන්න පුළුවන්. එො ඔක්ශකෝම එකඟ වුණා. 

 
ගුණ බිහල් රත්නායක හහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභානායකතුමනි  පක්ෂ නායක රැසව්ීශේදී ජනතා විමුක්ති 

ශපරමුණ ශලස අපි ශේකට එකඟ වුශඩු නැහැ. මා ෙැන් දිශන්ෂ ්

ගුණවර්ාන මැතිතුමාශගනුත්  විමසා සිටියා. එතුමා එකඟ ශවලාත් 
නැහැ. ඒකයි මා ඔරතුමාට කියන්ශන්. පක්ෂ නායක රැසව්ීශේ 
පැමිණීශේ ශල්ඛනශආ පක්ෂ නායකයන්ශේ නේ තිශරනවා. 

නමුත්  ශේ නි ච්ිත කරුණ කථා කරද්දී  ඒකට අශේ එකඟතාව 
පළ කර නැහැ. ඒ නිසා අපි ජතාම  සද්භාවශයන් ජල්ලා සිටින්ශන් 
 ශේ විධියට පනත් ශකටුේපත් සේමත කරන්න එපාය කියලායි. 

ශේක ශපොඩි ශෙයක් ශනොශවයි. ශේක  කුලා සාශ ෝානයක් 
ශනොශවයි. ශමම පනත් ශකටුේපත් ශෙක අෙ විවාෙ කරලා  0178 
වර්ෂශආ ජනවාරි මාසශආ තුන්ශවනි සතිශආ දිනකට ඡන්ෙයට 

ශයොමු කරන්න කියලා අපි ජල්ලා සිටින්ශන් ඒකයි. අපි විෂයය 
භාර ගරු ඇමතිතුමාශගනුත් ඒ ජල්ලීම කරනවා. ශේ පනත් 
ශකටුේපත් ශෙක සේමත කිරීම අවුරුදු අටක් තිස්ශසේ පරක්කු 
ශවලා තිශරනවා. පාර්ලිශේන්තු රජාතන්රවාෙය ශවනුශවන් ශේ 

පනත් ශකටුේපත් ශෙක සේමත කිරීම තව සතියක්  ශෙකක් කල් 
ෙැේමාට  ර න්යක් නැහැ. ඇත්තටම පක්ෂ නායකයන් ශේ සඳහා 
එකඟ වී නැහැ. 

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඇත්තටම ඒක කරන්න පුළුවන් නේ ශහොඳයි කියලා මාත් 
කියනවා. 

 
ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ෙැන් නලින්ෙ ජයතිසස් මන්ත්රීතුමා කියපු ්කාරයට ශේ ගැන 
පාර්ලිශේන්තුශේ කලින් විවාෙයක් තිිලලා තිශරනවා. 

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2006 වර්ෂශආදී තිිලලා තිශරනවා. 

 
ගුණ (වවෙය) නලින්ෙ නයතිස්ස හහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ශමහි ර ්නයක් තිශරන නිසා තමයි කල් ෙමා තිශරන්ශන්. 

 
ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශකොශහොම හරි විවාෙයක් තිිලලා තිශරනවා. [රාාා කිරීේ] 
විවාෙයක් තිිලලා තිශරනවා.  ඒකයි මම කියන්ශන්.  

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ  0116 ශන්ෙ? 
 

ගුණ (වවෙය) නලින්ෙ නයතිස්ස හහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

අෙ ශමය  විවාෙයට ගන්න. තමුන්නාන්ශසේලාට ශමය සේමත 

කර ගන්න හදිසියක් නැහැ ශන්? 
 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අවස්ථාවක් ශෙන්න පුළුවන් නේ ශහොඳයි. එශහම නේ ගරු 
ඇමතිතුමා සමඟ  කථා කරශගන සභානායකතුමාට තීතරණයක් 

ගන්න ශවයි.  
 

ගුණ හලික් සහරවික්රහ හහතා   
(ைொண்புைிகு ைலிக் சைரவிக்ரை) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ශේක වැඩිය පරක්කු කරන්ශන් නැතිව ජක්මනින් සේමත කර 
ගන්න ඕනෑ. ශමොකෙ   ශමය අශේ local industriesවලට ජතාම 

වැෙගත්. හුඟාක් කල් ජඳලා ශේක ගැන කථා කරශගන යනවා.   
කල් ොලා  කල් ොලා  කල් ොලා  ෙැන් - [රාාා කිරීේ] අශේ 
industriesවලට ශේක අතයව යයි.  අවුරුදු ගණනාවක් කථා 

කරලා පළමුශවනි වතාවටයි ශේක approve කර ගන්නට 
ශගනැල්ලා තිශරන්ශන්. ර න් තිශරනවා නේ අපට ඒ ගැන කථා 
කරන්නට පුළුවන්.  

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශහම නේ අෙ විවාෙයට අරශගන- 

 

ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශේක අෙ සේමත කරලා  පසුව විවාෙයක් ශෙන්නේ. [රාාා 
කිරීේ] 

 

ගුණ හලික් සහරවික්රහ හහතා   
(ைொண்புைிகு ைலிக் சைரவிக்ரை) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 
ශේ Anti-Dumping and Countervailing Duties Bill 

එකට කවුරුවත් විරුද්ා ශවන්නට රැහැ. ශේ අශේ 
industriesවලට රලපාන කාරණයක්. ඕශන් නේ පසුව විවාෙයක් 
ශෙන්නට පුළුවන්. අෙ ශේක අනුමත කරමු. ශමොකෙ  ශේක 
ජක්මනට ශගශනන්න ඕනෑ. [රාාා කිරීේ] විහිළුව ශමොකක් 
වුණත්  අපට ජක්මනට ශේක ඕනෑ. මට ර ්නයක් නැහැ. [රාාා 
කිරීේ] මට කිේශේ   ශේකට එකඟ ශවලා තිශරනවා  කියලා. 
[රාාා කිරීේ] 
     
ගුණ බිහල් රත්නායක හහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Next Sitting date එකට ොන්න. [රාාා කිරීේ] 

 

ගුණ හලික් සහරවික්රහ හහතා   
(ைொண்புைிகு ைலிக் சைரவிக்ரை) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ශේ පනත් ශකටුේපත සේමත කරන්න කියලා හැම 
එක්ශකනාම ජල්ලනවා. Trade chamberලා ජල්ලනවා  
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Industrialistsලා ජල්ලනවා. ඒකයි මම කියන්ශන්. [රාාා කිරීේ] 

මට ශනොශවයි. ශේකට එකඟ ශවලා තිශරන නිසායි අපි අෙ ශමය 
ශගනාශේ. මට කිේශේ Party Leadersලා එකඟ වුණා කියලා.  

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එකඟ වුණා මට මතකයි. එකඟ වුණු කථාව මමත් ෙන්නවා. 

එො එකඟ වුණා. ඒකයි මටත් තිශරන ර ්නය. 
 

ගුණ හලික් සහරවික්රහ හහතා   
(ைொண்புைிகு ைலிக் சைரவிக்ரை) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

එකඟ වුණා නේ ්පහු යන්ශන් ශමොකටෙ? [රාාා කිරීේ] 
එකඟ වුණා නේ ් පහු යන්ශන් ශමොකටෙ? 

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ශවලාශේ කවුරුවත් විරුද්ා වුශඩු නැහැ. ඒ ශවලාශේ 

කවුරු හරි විරුද්ා වුණා නේ අෙ ශේක ගන්ශන් නැහැ  ගරු 
මන්ත්රීතුමා. 

      
ගුණ බිහල් රත්නායක හහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
විරුද්ා පක්ෂශආ කිසිදු මන්ත්රීවරයකු ඒ ශවලාශේ ජඳලා නැහැ. 
 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ කියන්ශන්  ශේ පිළිරඳව සාකච්ඡා කරන්න කලින් ඔවුන් 
ගිහිල්ලා තිබුණා. 

 

ගුණ හලික් සහරවික්රහ හහතා   
(ைொண்புைிகு ைலிக் சைரவிக்ரை) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

Amend කරන්න ශමොනවා ශහෝ තිශරනවා නේ  අපිට පසුව 

amend කරන්න පුළුවන්. එතශකොට ර ්නයක් නැහැ ශන්. 
     
ගුණ බිහල් රත්නායක හහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ශේක ජනවාරි මාසශආ පළමුවැනි සතිශආ ශගශනන්න පුළුවන් 

ශන්. එතශකොට ශේ පිළිරඳව විවාෙ කරන්නත් පුළුවන්. 
 

ගුණ හලික් සහරවික්රහ හහතා   
(ைொண்புைிகு ைலிக் சைரவிக்ரை) 

(The Hon. Malik Samarawickrama) 

ජනවාරි මාසශආ පළමුවැනි සතිශආ අපි පාර්ලිශේන්තුව 
රැස්ශවන්ශන් නැහැ ශන් ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ජනවාරි මාසශආ තුන්වැනි සතිශආ තමයි පාර්ලිශේන්තුව 

රැස්ශවන්ශන්. ඒ නිසා සභාව තීතරණයක් ගන්න. පක්ෂ නායක 
රැස්වීශේදී ශේ සඳහා එකඟ වුණා. ඒක මම කියන්න ඕනෑ.  මම 
හිතන විධියට ඒ ශවලාශේ පාර් ව් ශෙකක් සිටිශආ නැහැ.  දිශන්ෂ ්

ගුණවර්ාන මන්ත්රීතුමාත් පක්ෂ නායක රැස්වීශමන් කල් තියා 
නැඟිටලා ගියා. ජනතා විමුක්ති ශපරමුශඩු නිශයෝනේත මහත්මයාත් 
කල් තියා ගියා. ඒකයි වුශඩු. නමුත් ශමහි අව යතාවක් තිශරනවා 

නේ  ශේක කල් ෙමන්න පුළුවන්කමක් තිශරනවා නේ ර ්නයක් 

නැහැ. හැරැයි  මට රලපෑමක් කරන්න රැහැ. ඒක ්ඩුක්ශේ 

තීතරණයක්. 
 

ගුණ (වවෙය) නලින්ෙ නයතිස්ස හහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථානායකතුමනි  අවුරුදු 77කට කලිනුත් ශේක 
ශගනාවා. 

 

ගුණ ගාමිණී නයවික්රහ දපදර්රා හහතා (තිරසර  සංවර්ධන 
හා වනජීවි අහාතයතුහා සහ බුද්ධ  ාසන අහාතයතුහා) 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபமரரொ - வலுவொதொர 

அபிவிருத்தி ைற்றும் வனசீவரொசிகள் அமைச்சரும் புத்தசொசன 

அமைச்சரும்) 

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife and Minister of 
Buddhasasana) 

අවුරුදු 77ක් ශපොල් ගෑවා. 
 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සභානායකතුමා  ශේ ගැන තීතරණයක් ගන්න. කල් 
ෙමන්න පුළුවන් නේ - 

 

ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පක්ෂ නායක රැස්වීශේ දී එකඟ වුණා. එම නිසා පක්ෂ නායක 

තීතන්දුව අනුව කටයුතු කරමු. 

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පක්ෂ නායක රැසව්ීශේදී එකඟ වුණු රව මම ෙන්නවා. 
 

ගුණ ගාමිණී නයවික්රහ දපදර්රා හහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபமரரொ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ෙැන් ශේක අනුමත කරලා  ඊට පසශ්සේ amendmentsවලට 

යන්න. 
 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශහම නැත්නේ විවාෙ කරන්න අවස්ථාවක් ශෙන්න පුළුවන්ෙ? 

 
ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
We can give another date for the Debate. 
 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Party Leaders' Meeting එශක් දී එකඟ වුණාට පස්ශසේ මට ඒ 
තීතරණය reverse කරන්න රැහැ. 
      
ගුණ බිහල් රත්නායක හහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි  විපක්ෂශආ කිසිම මන්ත්රීවරයකු ඒ 

අවස්ථාශේ ජඳලා නැහැ. 
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමන්ලා හිටිශආ නැති එකට මම ශමොනවා කරන්නෙ? 

 

ගුණ (වවෙය) නලින්ෙ නයතිස්ස හහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථානායකතුමනි  සාාාරණ ජල්ලීමක් කරන්ශන්. 

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මට ශත්ශරනවා. නමුත්  ශේක ්ඩුක් පක්ෂශආ වැලක්. 

හැරැයි  පක්ෂ නායක රැසව්ීශේ දී යේ තීතරණයක් ගත්තාම  ඒ අනුව 
තමයි කටයුතු කරන්ශන්. 

 
ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I have the Minutes of the Party Leaders' Meeting 

held on 07th December, 2017. According to that, taking 
up of the Anti-Dumping and Countervailing Duties Bill 
has been discussed there. The Hon. Dinesh Gunawardena 
had been there and he had made comments. The Hon. 
Bimal Rathnayake had also been there.-[Interruption.] Sir, 
according to that Minute, it states, I quote: 

 
"The Hon. Bimal Rathnayake was of the view that if there is an 
issue in electing Public Officers who are engaged in filed based 
activities as members-" 

 

So, he was there. You were there, Hon. Bimal 
Rathnayake.-[Interruption.] 
 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේ පනත් ශකටුේපත සේරන්ාශයන් සාකච්ඡා කරන 
ශවලාශේදී එතුමා ශනොසිටින්න ඇති. අපි ඒක පිළිගනිමු. නමුත් 
පාර්ලිශේන්තු කටයුතු පිළිරඳ කාරක සභා රැසව්ීශේදී තීතරණයක් 

ගන්නා අවස්ථාශේ දී යේ මන්ත්රීවරයකු සිටිශආ නැත්නේ  අපට ඒ 
සේරන්ාශයන් කටයුතු කරන්න අමාරු ශවනවා.  

    
ගුණ බිහල් රත්නායක හහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි  මා ඒ සේරන්ාශයන් පැහැදිලි කිරීමක් 

කරන්නෙ? 

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. ඔරතුමා පැහැදිලි කරන්න. 

 
ගුණ බිහල් රත්නායක හහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි  මා ජතා පැහැදිලිව කිේවා  ජනතා 

විමුක්ති ශපරමුණත්  දිශන්ෂ් ගුණවර්ාන මන්ත්රීතුමාත් ශෙසැේරර් 

19වන ො පැවති පාර්ලිශේන්තු කටයුතු පිළිරඳ කාරක සභා 
රැස්වීමට සහභාගිශවලා තිශරනවාය කියලා. මමත් එයට 
සහභාගිශවලා තිශරනවා. මා සහභාගිශවලා තිශරන්ශන්  පළාත් 

පාලන මැතිවරණය සේරන්ාශයන් ශකරුණු  සාකච්ඡාවටයි. ඒ 

සාකච්ඡාව පැය ගණනක් පැවැත්වුණා. ඒ සේරන්ාශයන් වූ 
සාකච්ඡාව නතර කළාට පසශ්සේ තමයි ඔරතුමන්ලා ශේ කරුණ 
සාකච්ඡාවට ශගන තිශරන්ශන්. ගරු සභානායකතුමාට මා 
අභිශයෝග කරනවා  ශේ Anti-Dumping and Countervailing 

Duties Bill  එක ගැන සාකච්ඡා කරන ශවලාශේ ජනතා විමුක්ති 
ශපරමුශඩු මන්ත්රීවරයකු එහි සිටියා නේ ඒක Minutesවල 
ශපන්වන්නය කියලා.  

 

ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
But, this document has been tabled.  

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ අවසථ්ාශේදී ඔරතුමන්ලා ශනොසිටින්න පුළුවන්. ඒක මමත් 
පිළිගන්නවා.  

 

ගුණ බිහල් රත්නායක හහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු කථානායකතුමනි  අපි කථා කරන්ශන් ශකොළ රලාශගන 

ශනොශවයි. මා ජතා වග කීශමන් කියන්ශන්. මා සද්භාවශයන් 
ජල්ලා සිටින්ශන්  ශේ පනත් ශකටුේපත පිළිරඳව අෙ දින විවාෙ 

කරලා  ජනවාරි මාසයට ගන්න කියලායි. එශහම කියන්ශන් ශමහි 
විවාෙ කරන්න ශෙයක් තිශරන නිසායි. අපි වගකීේ විරහිතව 
හැසිශරන පක්ෂයක් ශනොශවයි. අශේ ළඟ වචන ශෙකක් නැහැ. 

පාර්ලිශේන්තු කටයුතු පිළිරඳ කාරක සභාශේදී අපි එකඟ වුණා 
නේ  එකඟ වුණා තමයි. අපි ඒශක් double game ගහන්ශන් නැහැ. 
මා ගරුත්වශයන් ජල්ලා සිටින්ශන්  ශකොළ ශපන්වා නිකේ ශරොරු 
කරන්න එපාය කියලා. අෙ දින ශේ පනත් ශකටුේපත පිළිරඳ 

විවාෙයට ගන්නවාට අපි එකඟ වුශඩු නැහැ. 
 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

 
නැඟී සටිදේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රන්දුල ගුණවර්ාන මන්ත්රීතුමා. 
 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථානායකතුමනි  ඒකාරද්ා විපක්ෂය ශවනුශවන් ශමම 

පාර්ලිශේන්තු කටයුතු පිළිරඳ කාරක සභා රැස්වීමට සහභාගි 
ශවන්ශන් ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ාන මන්ත්රීතුමා පමණයි. එතුමා ෙැන්  
්පු ශවලාශේ ජතා පැහැදිලිව කිේවා  ශේ තීතන්දුව ගන්නා 

අවස්ථාශේදී එතුමා සහභාගි ශවලා ජඳලා ගියා කියලා.  

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ තීතන්දුව ගන්නා අවස්ථාශේදී ශෙශෙශනකු හිටිශආ නැහැ 
කියන කාරණය මම පිළිගන්නවා. ඒක ශවන්න පුළුවන්.  
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ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එතුමා ඒ අවසථ්ාශේදී ජඳලා නැහැ. ඒ නිසා ඒ රැඳීමට යටත් 
වීම සාාාරණ නැහැ ශන්. 
 
 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

හැරැයි  ්ඩුක්ශේ වැල කටයුතු කරශගන යන්න ඕනෑ.  
 
 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒක සාාාරණ නැහැ. 
 
 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මට අෙ කරන්න පුළුවන් -you have to take a decision, Hon. 
Minister. හැරැයි  පාර්ලිශේන්තු කටයුතු පිළිරඳ කාරක සභා 

රැස්වීශේදී අපි ශේ සේරන්ාශයන් තීතරණයක් ගත්තා. ශෙශෙශනකු 
අක්යි කියන කාරණය මම පිළිගන්නවා. You take a decision. අෙ 
Debate එක ඕනෑ නේ vote එක පසශ්සේ ගන්න පුළුවන්; it would 

be better. අෙ Debate කරලා  ජදිරි අවස්ථාවක විවාෙ කරන්න 
අවස්ථාව ලරා ශෙන්නේ. එශහම කරනවා නේ ශහොඳයි. 
Otherwise, we can meet on an extra day.  

 
 

ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි  අෙ විවාෙ කරලා අපි එශහනේ ජනවාරි 

මාසශආ 03 වැනිො ඡන්ෙය ගනිමු. 
 
 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශහොඳයි. ජනවාරි මාසශආ 03 වැනිො විවාෙ කරන්න අවසථ්ාවක් 
ලරා ශෙන්න පුළුවන් ශන්. 
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මැතිතුමා. 
 

 

ගුණ එම්.ඒ. සුහන්තිරන් හහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Even though this has been taken up at the Party 

Leaders' Meeting, I also think that it would be better not 
to take up this Bill today. It can be taken up for Debate, 
but it should not be decided on today so that, before it is 
put to vote, the Opposition would get an opportunity of 
debating this properly. We have been waiting for 11 years 
and, waiting for one more month will not make much 
effect.  

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Yes.  Anyway, it will not take one month.  

Then, Hon. Sumanthiran, you continue with your speech.  

[10.09 a.m.] 
 

ගුණ එම්.ඒ. සුහන්තිරන් හහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, thank you for the opportunity given to me. I will 

restrict my observations to the Appropriation 
(Amendment) Bill but not precisely on the Bill that has 
been presented by the Hon. Minister today which is 
actually an amendment to the Appropriation Act, No. 24 
of 2016. 

 

ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සභානායකතුමා. 

 

ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, what are the Bills which are postponed for the 

23rd? Is it only the Anti-Dumping and Countervailing 
Duties Bill? 

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Both. 

 

ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Then, what is the other one? 

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
The Safeguard Measures Bill. 

 
ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
For others, will we have the vote today? 
 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Yes. 
 

ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Okay. 

 
ගුණ එම්.ඒ. සුහන්තිරන් හහතා 
(ைொண்புைிகு எம்.ஏ. சுைந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Sir, the precise Bill is an amendment to the 

Appropriation Act, No. 24 of 2016. 
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I wish to make certain observations with regard to the 
Report that the Committee on Public Finance presented to 
Parliament on the last day of the Budget Debate, the 09th  
of December, 2017. There are some serious issues that we 
have raised and they are relevant to the Amendments that 
are proposed to the Appropriation Bill during the course 
of the current year, which means the year in which that 
the Appropriation Bill is effective. 

Sir, with regard to the process by which figures - 
Estimates - are presented to Parliament, in the last year’s 
Report as well, we raised the issue that accurate figures 
were not there in the Budget Estimates that were 
presented and after the Budget Speech of the Hon. 
Minister, those figures have to be necessarily amended. 
Therefore, when the Parliament goes through the Debate 
for one full month, the actual Estimates are not available 
to Members of Parliament. We raised this issue last year 
and recommended that at least within a few days of the 
Hon. Minister’s speech, the actual figures be given to 
Members of Parliament at least during the Debate on the 
Third Reading. Unfortunately, this year too those figures 
have not been presented to Parliament and the Committee 
has also highlighted the fact that it disagreed with various 
Estimates that the Ministry of Finance projected last year 
and using common sense estimations and it suggested 
certain changes. Now, this year when the Ministry of 
Finance has given us the projected figure for 2017 - that is 
the year we looked at during the last Budget - most of the 
figures are much closer to what the Committee on Public 
Finance gave and not to the Estimates that the Ministry of 
Finance gave.    

So, we had a meeting; the Hon. Minister was also 
present in the meeting and the officials gave us various 
explanations. Some of which are justified and some of 
which are not. But primarily, the problem seems to be the 
format in which the Ministry functions. They have 
different formats in which these figures are dealt with, so 
that one is not comparable with the other. So, each time 
you raise an issue, the answer that comes by is, “No, this 
is in a different format.”  I wonder whether this is not 
something that has happened now or even ten years ago, 
this has been the way in which things have been done. I 
wonder whether this was designed in such a way that 
nobody is able to compare figures so that some figures are 
given at one point and another set of figures are given 
later in a different format and there is no possibility of 
comparison. After two years of working through this, we 
have come to the realization that this formatting has to be 
changed if there is to be a proper independent evaluation.  
We were not able to perform the task of the Public 
Finance Committee in presenting it to Parliament within 
four days of our observations on the accuracy of the 
Estimates given this year also. We took more than a 
month, exactly a month, to do that.  That is another issue. 
But with the figures that are given to us in this particular 
format, even within a month, it is not possible. So, it 
renders nugatory the effort of the Public Finance 
Committee to present these figures and make our own 
judgements for the benefit of Members of Parliament 
during the Budget Debate.  

Secondly, I wish to highlight another important issue 
which involves what we have said in our observations on 
Budget integrity and discretionary budgeting. Clause 6 of 
the Appropriation Bill allows what is placed under, 
"Development Activities" of the "Department of National 
Budget" Head to be used as a discretionary fund by the 
Government with a very wide scope regardless of the 
status purpose of the allocation. This allows for abuse of 
the budgeting process which has consistently taken place 
in the past. This Budget Head, that is called the, 
"Department of National Budget," under which 
"Development Activities" come, has a misleading label.  
In presentation, it appears to be a commitment to national 
development activities which would generally receive 
strong public approval. But in actual fact, this Budget 
Head has been designed precisely to avoid commitment 
as a fungible fund from which exigencies and 
contingencies can be met. It is actually a contingency 
kind of fund but it is given the title “National 
Developmental Activities." So, people look and see and 
think that so much money is being allocated for national 
development fund but it is actually a discretionary fund 
that is kept to be used at the discretion of the Minister. It 
is, therefore, ironic that under the current Budgetary 
practices, all the Budget Proposals that are solemnly read 
out in the speech of the Finance Minister implying a 
serious commitment to the nation are twice misplaced 
within the Budget.  

First, they are misplaced within this Budget Head 
which is discretionary. The Minister says that we are 
committed to doing this, the other and all of that; but it 
goes into a Budget Head which is a discretionary fund 
implying that the commitment might easily be reversed.  

Second, within that Budget Head they are misplaced 
within the subheading titled, "Contingency" as if the 
Government were treating the implementation of the 
Minister's proposals as a matter of chance occurrence.  

The Minister makes a long speech and says that we 
are committed to doing this, that and the other. It first 
goes into a Budget Head that is discretionary and then 
into a subhead titled, "Contingencies". How can that very 
important Budget Speech of the Minister that goes to the 
country widely within minutes and the next day in all 
newspapers as the leading story to what the Government 
is committing itself to, be twice misplaced. Once it goes 
into a discretionary Head and then only as a 
"Contingency". There is no real commitment to doing 
what the Minister in his Budget Speech promises to the 
country.  

The Committee therefore in the Report believes that 
this is an unfortunate mistake in the budgeting procedure 
that should be rectified at the earliest. I am glad that the 
Minister is present when I make these observations. The 
Committee proposes that a new Budget Head be created 
with the title, "Proposals of the Finance Minister" rather 
than put it into Department of National Budget which is a 
discretionary fund and to put it into a "Contingency". But 
here if you put it under a separate Head saying that these 
are the "Proposals of the Finance Minister" then those are 
identified and at the end of the year you can evaluate and 
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see whether those solemn promises that the Minister 
made on his feet while presenting the Budget  have been 
implemented or not. So the proposals and commitments 
of the Finance Minister in  the Budget Speech can be 
embedded with due recognition and seriousness that they 
deserve.  

The proposal by the Committee is to treat the 
Minister's commitments seriously in the budgetary 
process. Until then, the Operational Activities heading of 
the National Budget Head be considered as an item placed 
in the Head that are not discretionary. Until this change 
takes place, we suggest that this not be considered 
discretionary but as firm commitments.  

In addition to the Budget Proposals, much of the 
Government’s welfare promises are placed in this section 
as well.   So, you place all the welfare promises into a 
discretionary Head and as "Contingencies".  Overall this 
means that the allocations made here which can range 
between 10 to 20 per cent of the Government’s 
expenditure can be utilized for very different purposes 
than those stated.  This has previously been referred to as 
a "slush fund" that is concealed within Sri Lanka’s 
Budget.   

This discretionary process was only created in 2002 
by an amendment to the Appropriation Act.   I wish to 
bring this serious concern to your notice as we understand 
that there are contingencies and more and more 
contingencies occur when droughts happen, when floods 
happen, when landslides happen and when Tsunamis 
happen.  These natural disasters are also on the increase 
without any forewarning; but that can remain in the 
Contingency Fund properly identified as a Contingency 
Fund.  The Minister’s proposals, particularly the welfare 
proposals and even other developmental activities should 
not go into a Contingency Fund and be allowed to be used 
at the discretion of the Minister but must be treated as a 
firm commitment and allocations made specifically for 
those.   

The time between the Appropriation Bill being 
presented and the Hon. Minister’s speech is very short in 
our country.  This is one of the reasons why this is not 
possible to be done and the Budget process also concludes 
within a month.  So, that is why we have suggested that at 
least those be placed under a separate Head created as the 
"Proposals of the Minister of Finance" so that those can 
be properly identified and their implementation can be 
overseen.  

Thank you very much, Sir.  

 
[පූ.භා.71.07] 
 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ගරු කථානායකතුමනි, රජශආ මුෙල් පිළිරඳ කාරක සභාශේ  
ගරු  සභාපති,  ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමා  ජතා වැෙගත් 
කරුණු  රාශියක් ගරු මුෙල් අමාතයතුමාශේ අවාානයට ශයොමු 

කළා. ගරු සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමා අලුත් අත්ෙැකීමක් තමයි 
ලරමින් සිටින්ශන්. රාජය අය වැය පිළිරඳව  එතුමා පැහැදිලිව 

සඳහන් කළා. රජශආ ්ොයේ ඇස්තශේන්තු,  වියෙේ 

ඇස්තශේන්තු, අය වැය පරතර, අය වැය පරතර පියවීම, රාජය 
ණය,  පරිපූරක ඇස්තශේන්තු ජදිරිපත් කිරීම යනාදිය පිළිරඳව ශේ 
නිලාාරින් හා ශද් පාලනඥයින් අතර තිශරන ගැටුේවල 
රතිඵලයක් ශලස ශේ තත්තරීතර සභාව වන පාර්ලිශේන්තුවට 

්ඩුක්රම වයවස්ථාශේ 748 වන වයවසථ්ාශවන් තිශරන මුෙල් 
කළමනාකරණය, මුෙල් පිළිරඳ තිශරන කටයුත්ත ශේ සීමාශවන්  
ඔ.රට ගිහින්  ශද් පාලන කටයුත්තක් රවට පරිවර්තනය ශවලා 

තිශරනවා. අක්ම තරමින්  වර්තමාන මුෙල් අමාතයවරයා ඒ පිළිරඳ 
ඇහුේකන් දීමක් කරන්නට, ශේ පවතින යථාර්ථය පිළිරඳ යේකිසි  
රාශයෝගික අවශරෝායක් ලරා ගන්නට  තරේ නිහතමානී වීම  

සේරන්ාශයන් මම එතුමාට  ගරු කරනවා.  

නමුත් ගරු සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමාශේ කමිටුශේ  
සාමානේකශයකු ව ශයන් මාත් මුලදි ශරොශහොම තනන්දුශවන් 
සහභාගි වුණා. 7 8  වර්ෂශආ සිට  දිගටම ශේ කටයුත්තට  සක්රීය 
ශලස ොයක වී  තිශරන ශකශන කු ශලස මම  පසුව කල්පනා 

කළා, ඒ කාලය තුළ මශේ ශවන වැලක් කර ගැනීම සාශේක්ෂව 
රටට ශහොඳයි කියන එක. ඒ ශච්තනාව  යටශත් ජතාම අක්ශවන් 
තමයි  මම ශේ රාජය ගිණුේ කාරක සභාශේ හා සුමන්තිරන් 

මැතිතුමාශේ කමිටුවට සහභාගි ශවන්ශන්.  එතුමාටත් ශසොයා 
ගන්න රැරි වුණා,  එම කමිටුවටත් ශසොයා ගන්න රැරි වුණා, 2016 
- පසුගිය වර්ෂශආ - අය වැය ශල්ඛනශආ  ඇති ශවච්ච රාාන 

ර න්ය. ශේ ගරු සභාවට කියලා  ශතවන වර කියවා සේමත කර 
ගත්  මුෙලින් රුපියල් ිලලියන 9 0ක්   වියෙේ කශළේ නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, රාජය අය වැය ශල්ඛනශයන් පශහන්  
එකක්, සියයට විසස්ක්,  වියෙමක් රවට පත් ශනොවුණු ජතිහාසශආ 
රථම අය වැය ශල්ඛනය  එය. ඒ  පිළිරඳව ශසොයන්න රැහැ.  මම 

ඒ පිළිරඳව  එක කරුණක් විතරක් සඳහන් කරනවා. ්ාශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාශේ සඳහන් ශනොවුණු, රජශආ 
විගණකාධිපතිතුමාශගන් මා ජල්ලා ලරාගත් ශතොරතුරක්  අනුව දී 

තිශරන පිළිතුර, "2016 වර්ෂශආ  රුපියල් ිලලියන  707.3ක් ශලස 
- වැය ශීර්ෂ අාක 7419 ය ට ශත්  ෙක්වා ඇති පුනරාවර්තන වියෙම 
රතිපාෙනය නාමික අගයක්   පමණි. ශමවැනි රතිපාෙනයක් අොළ 
අමාතයාා ය විසින්  ජල්ලුේ කර ශනොතිබුණු අතර, 2016 වර්ෂය 

තුළ  එම රතිපාෙනශයන් කිසිදු මුෙලක්  වැය කර ශනොතිබුණි.  
කියා. ගරු කථානායකතුමනි, රුපියල් ිලලියන 707.3ක්. තවෙ, 
ජහත රතිපාෙනය පිළිරඳ කටයුතු කළ යුතු ්කාරය පිළිරඳ 

තපශෙස් ජල්ලා අායාපන අමාතයාා ශයන්  එවා ඇති ලිපියකට - 
ඇමුණුම 4- පිළිතුරු ශලස මහා භාඩුලාගාරශආ ජාතික අය වැය 
ශෙපාර්තශේන්තුව විසින්  යවන ලෙ ලිපිශආ -ඇමුණුම 5-   0176 

වර්ෂශආ අය වැය ඇස්තශේන්තුශේ ඇතුළත් කර ඇති 
රතිපාෙනයන් නාමික අගයක් ශලස ෙක්වා ඇති නිසා,   රතිපාෙන 
නිෙහස් කිරීමක් සිදු ශනොවන ශහයින් එය වියෙමක් ශලස 

ගිණුේගත කිරීශේ අව යතාවයක්  ශනොමැත.  යනුශවන් සඳහන් 
කර තිබුණි.  

භාඩුලාගාර අවසන් පරිගණක  මුද්රිත සටහන්  Table 33 අනුව 
0176 වර්ෂශආ අය වැය ඇස්තශේන්තුව මඟින් ශවන් කරන ලෙ 
සමස්ත  රතිපාෙන හා සතය වියෙම අායාපන අමාතයාා ශආ වැය 

ශීර්ෂ 076ට අොළව පහත සඳහන් පරිදි ශේ. වියෙම  එකතුව  
ිලලියන  7 8.5යි. සතය වියෙම ිලලියන 61යි. රතිපාෙන ජතිරිවීම 
ිලලියන  738යි. ජතිරිවීම මුළු රතිපාෙනශආ රති තයක් ශලස  

සියයට 6 .3යි.  ශේ පිළිරඳව පරණ ශරෝතලශආ පරණ  නිලාාරින් 
ටිකම තියාශගන ශේ කමිටුශේ සභාපතිතුමායි , සාමානේකශයෝයි 
ශමොනවා ඇහුවත්  අවසානශආ ශමොකක් ශහෝ වචන ටිකක් කියලා 
ජවරශවලා  ඒ අවසථ්ාශවන් ශ.රිලා යන  සිද්ධිය  තමයි  

තිශරන්ශන්. 

3921 3922 



පාර්ලිශේන්තුව 

වි ව්විෙයාලවල හා විෂයානුරද්ාව ශේ කාරණය හොරන 
අයටත් ශේ පිළිරඳව ජශගන ගන්න අක් ගණශන් ශපොතක් 
තිශරනවා නේ මීට වලා ශහොඳයි කියලා මම කල්පනා කළා. "අය 
වැය ශයෝජනා මිථයාව සහ යථාර්ථය" කියලා එක් එක් වැය ශීර්ෂය 
හා ශයෝජනාව පිළිරඳ මුද්රිත ශපොතක් නුශේශගොල සරසවි ශපොත් 
සාේපුශේ තිශරනවා. ඒ ශපොත අරශගන කිශයේවාම අය වැය 

තුළින් පාර්ලිශේන්තුව ශකොච්චර ශනොමඟ යැවීමක් කරලා 
තිශරනවාෙ කියලා අවශරෝා කර ගන්න පුළුවන් වනවා. ඒ තුළින් 
වි ාල කාලයක් ජතුරු වනවා. ඒකයි තිශරන ර ්නය. ශේ ගරු 

සභාව, ශේ ගරු සභාශේ ජන්න මන්ත්රීවරු 005, ඇමතිවරු, 

අමාතයාා , ශමොන තරේ විධියට ශේ රශේ මුෙල් භාවිත කරනවාෙ? 

ෙැන් මිනිසුන් අශත්  මුෙල් ගැවශසන්ශන් නැහැ කියන ර න්ය 

ගත්ශතොත් රුපියල් ිලලියන 9 0ක් වන රජශආ වියෙම තමයි 
ජනතාවශේ ්ොයම වන්ශන්. රජය ශසේවකයන්ට පඩි ශගවන 
ශකොට ඒ රජශආ වැටුේ ිලල තමයි ශසේවකයන්ශේ ් ොයම වන්ශන්; 

ඒක තමයි සමස්ත ්ර්ථිකය වියෙේ කරන්ශන්. ඒ නිසා තමයි 

සමාහාර ජල්ලුම -aggregate demand එක- ඇති ශවන්ශන්. ශේ 
මුෙල සාවර්ාන වයාපිති සඳහා වියෙේ කශළොත් 
ශකොන්රාත්කරුශවකුට, වැලිශගොල ොන මනුස්සයාට, ගශලොල් 

කපන ශකනාට,  වක් රාස් තන්නැශහේට, ශේසන් රාස ්තන්නැශහේට, 

කේකරුවන්ට, වැල කරන අයට ්ොයමක් ලැශරනවා. රජශයන් 
ගමට යන මුෙල් රමාණය තමයි ඒ ජනතාවශේ ්ොයම වන්ශන්. ඒ 

ලැශරන ්ොයම තමයි ඔවුන් වැය කළ හැකි ්ොයම ශලස 
භාඩුල හා ශසේවා මිලදී ගැනීම සඳහා ශවශළඳ ශපොශළේදී වියෙේ 
කරන්ශන්. අෙ ඒ වියෙමට සරිලන ්ොයමක් ගලා ශනොඑන්ශන් 

රාාන වියෙේකරු වන රාජය අය වැය ශල්ඛනශආ ූලලය 
කළමනාකරණ ක්රියාවලිය ශද් පාලනීකරණය ශවලා තිම ම නිසයි. 
ඒ ශද් පාලන අධිපතිත්වය යටශත් කියන ශද් කරන්න ෙැනුේ 

ශත්රුේ සහිත නිලාාරින්ටත් සිදුවීශේ පාප කර්මය තමයි අෙ අපි 
ශේ ශගවන්ශන්.  

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔරතුමාට තව විනාඩි කීයක් අව යෙ? 

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

මට විනාඩි 31ක් තිශරනවා ශන්, ගරු කථානායකතුමනි.  

  
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විනාඩි 31ක් ශනොශවයි, විනාඩි 71යි ඔරතුමාට තිශරන්ශන්. 

එයින් ෙැන් ඔරතුමා විනාඩි 8ක් අරශගන තිශරනවා.  

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශහොඳයි, එශහම නේ මට තව විනාඩි 01ක් ශෙන්න, ගරු 
කථානායකතුමනි. 

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අෙ කාටවත් විනාඩි ෙහයකට වලා ශෙන්ශන් නැහැ.  

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එශහම නේ, මට තව විනාඩි 71ක් ශෙන්න, ගරු 
කථානායකතුමනි.  

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔරතුමාට තව විනාඩි 5ක් ශෙන්නේ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ 

කාලය ඇතුළත කථාව අවසන් කරන්න. ශේ විවාෙය අවසන් 
කරලා අපිට ්ඩුක්රම වයවස්ථා මඩුලලය රැස් ශවන්න 
තිශරනවා.  

 
ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි. මම රාාන කරුණු ශෙක 

තුනක් විතරක් කියන්නේ.  

ශේ මුළු ශලෝකශආම ූලලය ශවශළඳ ශපොළ තුළ 
තමුන්නාන්ශසේලා ෙැවැන්ත අර්බුෙයක් නිර්මාණය කර තිශරනවා. 

ගරු අග්රාමාතයතුමා ශේ ගරු සභාශේදී කළ රකා ය රජශආ නිල 
හා නිල ශනොවන පුවත් පත විසින් වාර්තා කර තිශරනවා. එය 
වාර්තා කර තිශරන්ශන් ශමන්න ශේ ්කාරයටයි: 

"පසු ගිය රජශආ රහසිගත ණය අගමැති ශහළි කරයි.  

ගිය ්ඩු ක්ශේ සිදුවීේවලට විශද්ශිකයන් තවමත් මුෙල් 
ජල්ලනවා  

ගරු කථානායකතුමනි, ශේ කියන්ශන් ශමොකක්ෙ? ලාකා 
්ඩුක්ව හාගලා අරශගන තිශරනවා; රහසිගත ණය තිශරනවා; ඒ 
ණය අපි හාගලා තිශරනවා; අගමැතිතුමා යන ශකොට විශද්  
රටවල් අගමැතිතුමාශගන් ශේ සල්ලි ජල්ලනවා. ශේක ලාකා 

්ඩුක්ශේ රතිූපපයට ශහොඳ ශෙයක්ෙ? ලාකා ්ඩුක්ව ණය 
අරශගන ඒක කියන්ශන් නැත්නේ, අපට තවදුරටත් කවුරු ශහෝ 
ණය ශෙයිෙ; ්ාාර ශෙයිෙ? ශේ රකා ය වහාම නිවැරදි කළ යුතුයි. 

හාගලා, ශහොරට, ගිණුේගත කරන්ශන් නැතිව, ණය ගන්නවා 
කියන එක සිේරා.ශේ වැනි රටකවත් ශකශරන්ශන් නැති ශෙයක්. 
එශහම ශෙයකුයි  ශේ ශවලා තිශරන්ශන්.  

ඊළඟට කියන්ශන් ශමොකක්ෙ, ගරු කථානායකතුමනි?  2014 
වසර ෙක්වා රැඳුේකර වාචා ගැන ශසොයනවා ලු. ඒක ශරොශහොම 
ශහොඳයි. අත්තශනෝමතික තීතන්දු තීතරණවලට රැඳුේකර නිකුත් කර 

තිශරනවා; එය පිරමීල වාචාවකට සමානයි; තමන් කැමැති 
රාථමික ගැනුේකරුවන්ට රැඳුේකර ලරාදීම දිගින් දිගටම සිදු 
ශවලා තිශරනවාය කියාත් කියනවා. අගමැතිතුමා ශේ පිළිරඳව 

පාර්ලිශේන්තුශේදී විශ ේෂ රකා යක් කළා. රජශආ පුවත් පත්වල 
රාාන පුවත එය වුණා. රජශආ රැාකුකරු, රජශආ ූලලය 
නිශයෝනේතයා, තපශද් කයා ශලස ශ්රී ලාකා මහ රැාකුව 0118 සිට 
0174 ෙක්වා ශහොරට රැඳුේකර නිකුත් කර තිශරනවා නේ ශමොකෙ 

ශවන්ශන්? විශද්ශිකශයෝත් ශේ රැඳුේකරවල මුෙල් ෙමලා 
තිශරනවා ශන්. ශහට ෙවශසේ සිට විශද්ශිකශයෝ ශේ මුෙල් ්පසු 
අරශගන යන්න ශපළශෙයි. ශමොකෙ ශේවා  ශහොරට ගත්ත ඒවා 

නේ ඒවා විකුණා ෙමන්න ශවනවා. ශේවා අවුරුදු 71ට, 20ට, 30ට 
නිකුත් කර තිශරන රැඳුේකරයි.  ශේවා ශලෝකය පුරා ගනුශෙනු වන 
රැඳුේකරයි. ශේ රැඳුේකර ශහොරකම හැම ොම සිද්ා ශවලා 

තිශරනවාය කියාත් අග්රාමාතයතුමා පාර්ලිශේන්තුශේදී කියනවා. 
එතශකොට ශේක ශහොර රටක් ශලස තමයි ශලෝකයට ශල්රල් 
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ශවන්ශන්.  කාශේ ්ඩුක් තිබුණත්, කිසිම ෙවසක සතයක්වත් 

ශගවීම පැහැර ශනොහැරපු රටක් විධියට කීර්තිමත් ජතිහාසයක් 
තිශරන රටක ෙැන් ශේ කියන විධියට අනුමත ශනොකරපු ණය 
තිශරනවා. ශේ රටට ෙරන්න පුළුවන් ණය සීමාව ෙළ ශද්ශීය 
නිෂප්ාදිතශයන් සියයට 81යි කියා රජශආ විගණකාධිපතිතුමා 

කියනවා.  

ෙැන් ඒ සීමාව පැනලා සියයට 83.3ට ගිහිල්ලා තිශරනවා. ඒ 
නිසා ූලලය කළමනාකරණ පනශත් විධිවිාාන තල්ලානනය ශවලා 

තිශරනවා. ශේක ෙැවැන්ත අර්බුෙයක්. විශද්ශිකශයක් මුෙල් 
ශනෝේටුවලට අත්සන් කර තිශරනවා. ඒ විශද්ශිකයා කියනවා, 
"මම ශේ රශේ පුරවැසිශයක් ශනොශවයි, ඒ නිසා සාක්ෂි  ශෙන්නවත් 

රැඳිලා නැහැ යි කියලා. රශේ සමසත් මුෙල් රමය පිළිරඳව ශ්රී 
ලාකා මහ රැාකුශේ වි ්වසනීයභාවය සේපූර්ණශයන්ම කලා 
වේටනවා. ඒ නිසා  ඒකාරද්ා විපක්ෂය ව ශයන් පක්ෂ 

නායකයන් අත්සන් කරලා ලියවිල්ලක් අපි ඔරතුමාට ශෙනවා. ශේ 
පිළිරඳව පමණක්, හාගපු ණය තිශරනවාෙ; ඒ හාගපු ණය රමාණය 
ශකොච්චරෙ; ලාකාඩුක්ව ශමශහම ශහොරකේ කරලා ණය අරශගන 
තිශරනවාෙ; මීට ශපර මහ රැාකුව  රජය ශවනුශවන්  භාඩුලාගාර 

රැඳුේකර නිකුත් කරන ශකොට, හැමොම මහ රැාකුව ශහොරකේ 
කර තිශරනවාෙ; ශේ ශහොරකේ කළ තපකරණවල ජනතාව ශද්ශීය 
හා විශද්ශීය ්ශයෝජන කර තිශරන එක හරිෙ; ෙරන්න රැරි ණයක් 

තිශරනවාය කියලා රජශආ විගණකාධිපති කියන එක හරිෙ; ශේ 
කියන ඒවා පිළිරඳව ශේ මුළු පාර්ලිශේන්තුවම රැසශ්වලා 
විපක්ෂශආ මන්ත්රීවරයකුශේ සභාපතිත්වශයන් ශත්රීේ කාරක 

සභාවක් පත් කරලා, මාස තුනකින් ශහෝ වාර්තාවක් ලරා දීලා, ශේ 
රශේ රතිූපපයට ඇතිශවලා තිශරන රලපෑම නිවැරදි කිරීම සඳහා 
සක්රිය ශලස ොයක වන්නය කියන ්යාචනය රට ශවනුශවන් 

කරමින්, මශේ වචන කිහිපය අවසන් කරනවා. 

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ිලමල් රත්නායක මැතිතුමා. ඔරතුමාට විනාඩි 71ක 
කාලයක් තිශරනවා. 
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ගුණ බිහල් රත්නායක හහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 

ගරු කථානායකතුමනි  අෙ දිනශආ විවාෙයට ලක් වන කරුණු 

අතර   ජනාධිපති ශල්කේ ඔස්ටින් රනාන්දු මහතා විසින් 
ජනාධිපතිතුමාශේ නිශයෝගය පරිදි නිකුත් කරන  ලෙ අාක 
0148/49 ෙරන අතිවිශ ේෂ ගැසේ නිශේෙනය අනුමත කිරීමට 

තිශරනවා. ගරු කථානායකතුමනි  ශමම ගැසේ නිශේෙනය මඟින්  
අශේ රශේ    මඟීන් ශහෝ භාඩුල සඳහා වන සියලුම ශපොදු රවාහන 
ශසේවාවන්  ඒ වාශේම ජහත ශසේවාවන් කාර්යක්ෂමව හා අඛඩුලව 

පවත්වාශගන යාමට අතයව ය වන්නා වූ දුේරිය ාාවනය  දුේරිය 
හා දුේරිය මාර්ග නලත්තුව හා නිසි ්රක්ෂාව සැපයීමට අොළ 
සාඥා පද්ාති හා ශමශහයුේ  රශේ  පර නිකුත් කිරීම ඇතුළු 

දුේරිය ශෙපාර්තශේන්තුශවන් කළ යුතු කවරාකාරශයන් වූ 
ශසේවාවන්  කියන ඒවා අතයව ය ශසේවාවන් රවට පත් කර 
තිශරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  අපි කවුරුත් පිළිගන්නවා  ජනතාවට 
රලපාන රශේ පවතින කුමන ශහෝ ශසේවාවක් නතර කරන්න 
වුණාම  ඒවා නතර කළාම  ජනතාවට  රටට අපහසුතා ඇති 
ශවනවා කියලා. හැරැයි  ශේ අපහසුතා ඇති වීමට රලපාන 

ශරොශහෝ කරුණුවලට ශහේතුව   විත්තීතය සමිතිවල තිශරන 

ෙල.රරකමක් ශහෝ විත්තීතය සමිතිවල තිශරන ගැටලුවකට වලා  
්යතන කළමනාකරණය  ්යතන පරිපාලනය විසින් 
හරියාකාරව තමන්ශේ පරිපාලන කටයුතු ශනොකිරීමයි. එය   
සියයට 711ක්ම කියලා මම කියන්ශන් නැහැ  ශේවායින් වැඩි 

රමාණයක් පැන නඟින්ශන් එශහමයි. ඔරතුමා ෙන්නවා   දුේරිය 
ශසේවශආ ඇති වී තිශරන වැල වර්ජනය  දුේරිය රියැදුරන්ශේ 
පැත්ශතන් කරන වැල වර්ජනයක් රව.  ඒශගොල්ලන්ශේ ර ්නය වී 

තිශරන්ශන් දුේරිය සහායකයන් රඳවා ගැනීශේදී එම 
සහායකයන්ට රලපාන වැටුේ තලය පිළිරඳව ඇති වී  තිශරන 
ගැටලුවයි. ශේ ජල්ලීේවල සාාාරණත්වය  අසාාාරණත්වය 

පිළිරඳව විවාෙයක් විත්තීතය සමිති තුළම තිශරනවා.  

 

ගුණ අද ෝක් අදබ්සංහ හහතා (ප්රවාහන හා සවිල් ගුවන් 
දස වා නිදයෝනය අහාතයතුහා) 
(ைொண்புைிகு அமசொக் அமபசிங்க - மபொக்குவரத்து ைற்றும் 

சிவில் விைொனச் மசமவகள் பிரதி அமைச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

එතැන තිශරන ර ්නය දුේරිය සහායකයන්ශේ වැටුේ තලය 

පිළිරඳව ශනොශවයි. විභාග පවත්වන එක ගැන ර න්යක් 
තිශරන්ශන්.       

    
ගුණ බිහල් රත්නායක හහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔේ  එතශකොට ඒ පිළිරඳව විවාෙයක් ඒ ශරේණින් අතරම 

තිශරනවා. දුේරිය ශෙපාර්තශේන්තුව ඇ තුශළේම විවිා විත්තික 
කඩුලායේ අතර විවාෙයක් තිශරනවා. අපි ඒක රැහැර කරන්ශන් 
නැහැ. විශ ේෂශයන්ම ගත්ශතොත්  මීට කලිනුත් අවස්ථා 
ගණනාවකදී  ශේ කරුණ මත පෙනේශවලා ශනොශවයි   ශවනත් 

කරුණු මත පෙනේ ශවලා ශේ දුේරිය රියැදුරන්ට  
නියාමකවරුන්ට  දුේරිය සථ්ානාධිපතිවරුන්ට වැල වර්ජන 
ගණනාවකට යන්න සිද්ා වුණා. ශමොකෙ  ඒ සේරන්ාව 

ශකශරන්නා වූ  විශ ේෂශයන්ම ඔවුන්ශේ දුක් ගැනවිලිවලට 
ඇහුේකන් දීමට සූොනේ නැති  ජතාමත්ම ෙරෙඬු ්කාරශආ 
රශේ යක් ඇමතිවරයාශේ පැත්ශතන් ගන්නා රව ශරොශහෝ 

අවස්ථාවල ශපනී ශගොස් තිශරනවා. එතුමා ලරා ශෙන voice 
cutවලිනුත් අපට ශපශනනවා  විත්තීතය සමිති එක්ක සාකච්ඡා 
කරන විධියට ශනොශවයි  නන්දිකලාල් කළපුශේ ගනුශෙනු ශ.රා 

ගත්ත විධියට තමයි එතුමා ර ්න විසඳා ගන්න යන්ශන් කියලා. ඒ 
නිසා අෙ ශේ ර ්නය සාකච්ඡා මාර්ගශයන් විසඳා ගන්නවා 
ශවනුවට ශවනත් තලයකට ශේ ර ්නය ඇවිල්ලා තිශරනවා  ගරු 

කථානායකතුමනි. ෙැන් ශේ strike එක දින තුනකට ගිහිල්ලා 
තිශරනවා. විශ ේෂශයන්ම  දුේරිය රියැදුරන්  නියාමකයන්  
ස්ථානාධිපතිවරුන්  අධීක්ෂණ කළමනාකරුවන් ඒ කියන්ශන් 
ශ ෝමන්වරු කියන නිලාාරින්  දුේරිය පාලකයන්  ඇතුළු විත්තීතය 

සමිති හයක් පමණ ශමයට සේරන්ා වී තිශරනවා. තවත් විත්තීතය 
සමිති ගණනාවක් ශමයට සේරන්ා වී නැහැ. අපට ෙැන ගැනීමට 
ලැම  ඇති පරිදි ශේ සේරන්ාව අගමැතිවරයාශේ ශල්කේවරයා  

ජනාධිපතිවරයාශේ ශල්කේවරයා සමඟ කළ සාකච්ඡාවලින් 
පැමිණි එකඟතාවන් කැිලනේ මඩුලලය විසින් රතික්ශෂේප කිරීමත් 
සමඟ තමයි දුේරිය රියැදුරන් ශේ විත්තීතය ක්රියාමාර්ගයට අවතීතර්ණ 

ශවලා තිශරන්ශන්. එම නිසා ්ඩුක්ව පැත්ශතන් ඒ විත්තීතන්වල 
ගරුත්වයත්  ්යතනශආ පරිපාලනය පැත්තත් පිළිරඳ කල්පනා 
කරලා සාාාරණ තීතන්දුවක් ගත යුතු ශවනවා. ශමොකෙ   විත්තීතය 

අයිතිවාසිකේ ්රක්ෂා ශවන්න ඕනෑ කියලා අපි පිළිගන්නවා. 
හැම විත්තියකටම ජදිරියට යෑමක් තිිලය යුතුයි. ඕනෑම 
විත්තිකශයක් තමන් එන්ශන් ශමොන තලයට වුණත්  රැකියාවට 
ඇවිත් විරාම යනශකොට එම තලශආම ජන්න අව යතාවක් නැහැ. 

හැම විත්තිකශයකුටම විත්තීතය දියුණුවක් තිශරන්න ඕනෑ. රටක 
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පාර්ලිශේන්තුව 

පරිපාලනය කටයුතු කළ යුතු වන්ශන් ඒ ්කාරයට කියලායි අපි 
හිතන්ශන්.  

ගරු කථානායකතුමනි  අශේ ශරොශහෝ ්යතන කටයුතු 

කරන්ශන් එශහම ශනොශවයි. විශ ේෂශයන් ශද් පාලන 
නායකත්වය පරිපාලනය කරන්ශන්ත්  සමහර නිලාාරින් 
පරිපාලනය කරන්ශන්ත් ඒ ්කාරයට ශනොශවයි. නමුත් අෙ 

තිශරන ශේ විත්තීතය ගැටලුව විසඳා ගැනීමට තමුන්නාන්ශසේලා 
අසමත් ශවලා තිශරනවා. කිසිම විත්තීතය සමිතියක්  ඒ ජල්ලීම 
ශකොපමණ අසාාාරණ වුණත් - මම ඒක අවාාරණය කරනවා. 

සමහර ශේලාවට විත්තීතය සමිතියක ශපොඩි ශකොටසකින් කරන 
ජල්ලීම ශපොදුශේ පද්ාතියට අසාාාරණ ශවන්න පුළුවන්- හැරැයි  
කිසිම විත්තීතය සමිතියක් තමන්ශේ පළමුවැනි ක්රියාමාර්ගය විධියට 

කිසිම ෙවසක strike  එකකට යන්ශන් නැහැ. මිනිසුන් වැල 
වර්ජනයකට යන්ශන් අනිවාර්ය ව ශයන්ම පරිපාලනශආ තිශරන 
ශනොසැලකිල්ල මතයි. එශහම නැත්නේ කෙ ඇදිල්ල මතයි. ඔය 
කරුණු ශෙකම රලපානවා. සමහර ශේලාවට ශනොසැලකිල්ල මත 

strikesවලට යනවා. එශහම නැත්නේ ශෙපැත්තක් හැේශපනශකොට 
ඒකට ශගොදුරු ශවනවා. අෙ ශේ strike එකත් ශේ ්යතනශආ දිගු 
කාලීනව තිශරන පරිපාලන අකාර්යක්ෂමතාවශආම රතිඵලයක් 

සහ ඇහුේ කන් ශනොදීශේ රතිඵලයක් රව අපි පැහැදිලි කරන්න 
කැමැතියි. නිශයෝජය ඇමැතිවරයා යේ යේ  ශේලාවට ඇහුේ කන් 
දීමට තත්සාහ කරන රව  අපට ශපශනනවා. නමුත්  විත්තීතය සේති 

සේරන්ාව ඇමැතිවරයාශේ රශේ ය සේරන්ාශයන් වි ාල ගැටලු 
තිශරනවා. ඒ වාශේම අපට ෙැන ගන්න ලැබුණා  ඇමැතිවරයා එක 
තැනක රකා  කරලාත් තිබුණා  ශමවැනි විත්තීතය සමිති 

ක්රියාමාර්ගවලට මුහුණ ශෙන්න දුේරිය රියැදුරන් හමුොශවන් ෙමලා 
පුහුණු කරනවා කියලා. රශේ ය ඕක නේ කවොවත් 
ඇමැතිවරයාට ගැටලුවක් විසඳා ගන්න රැහැ. අෙ තිශරන ශලොකුම 

ගැටලුව තමයි  රවාහන ශසේවා අතයව ය ශසේවා රවට පත් කර 
ජනාධිපතිවරයා ගැසේ එකක් නිකුත් කරලා තිම ම. සිවිල් 
පරිපාලනය රැරි ශවනශකොට හමුො නීතිය ගන්නවා. ගරු 
කථානායකතුමනි  අෙ දුේරිය ශසේවය ඇතුළු රවාහන ශසේවා 

අතයව ය ශසේවා රවට පත් කරලා තිශරනවා. දුේරිය ශසේවය 
පමණක් ශනොශවයි. මගීන් ශහෝ භාඩුල සඳහා වන සියලුම ශපොදු 
රවාහන ශසේවා කිේවාම  හැම එකක්ම අතයව ය ශසේවා රවට පත් 

ශවනවා.  ඒ නිසා අෙ එම ශසේවක-ශසේවිකාවන්ශේ නිවාක් අවලාගු 
කරලා තිශරනවා. ඔරතුමා ෙන්නවා  ශේ පාසල් නිවාක් කාලය රව. 
ඒ නිසා  ශේ ශසේවක-ශසේවිකාවන් වි ාල රමාණයක් තමන්ශේ 

ෙරුවන් එක්ක ශකොශහේ හරි යන්න ශහෝ ශවනත් ශෙයකට ශහෝ 
තමන්ට අයිතිවාසිකමක් විධියට තිශරන එම නිවාක් ලරා ගන්නවා. 
අෙ තමුන්නාන්ශසේලාශේ රැරිකම වසා ගන්න ශමශසේ ්ඥා නිකුත් 

කළාට පසුව  එක පැත්තකින් එතැන අවුල් ශවලා තිශරනවා. 

ගරු කථානායකතුමනි  ඊළඟට  අෙ තශද් ජඳලා ශසේවයට 
වාර්තා ශනොකරන සාමානය දුේරිය ශසේවකයන්ට  ශසේවය හැර 
ගියා  කියලා ඔවුන්ට ලියුේ ෙමනවා. ඔවුන් ශේ strike එකට 

සේරන්ා නැහැ. ඔවුන් ශවනත් ශවනත් ශහේතු මත නිවාක් ගත් 
පුද්ගලයන්. ශහට අශේ රශේ ෙරුවන් සාමානය ශපළ විභාගයට 
ලියනවා; ශගොලාක් ශෙමේපියන් ඒකට මහන්සි ශවනවා. තමන්ශේ 

ෙරුවා සාමානය ශපළ විභාගයට ශපනී සිටිනවා නේ  ඒ 
ශෙමේපියන් ඊට කලින් ෙවශසේ හවස් වරුශේ ශහෝ ජලකලක් තරා 
ගන්නවා  තමන්ශේ ෙරුවාට ඒ සේරන්ාශයන් තෙවු-පෙවු කරන්න. 

නමුත් ගරු නිශයෝජය ඇමතිතුමනි  තමුන්නාන්ශසේලා අෙ තශද් 
අමාතයාා ශආ ජඳශගන ශමොකක්ෙ  කරන්ශන්? ශේ ශසේවක-
ශසේවිකාවන්  ශසේවය හැර ගියා  කියලා ඔවුන්ට ලියුේ ෙමනවා. 

ෙරුවා ශහට විභාගයට යනවා. ෙැන් තමුන්නාන්ශසේලා කියන්න 
හෙන්ශන්  ශහට O/L විභාගය පටන් ගන්නා නිසා  ශකෝච්චි නැති 

වුණාම ර ්නයක් කියලා ශන්. ඔේ. ශකෝච්චි නැති වුණාම 

ර න්යක්. ඒ නිසා අපි එම විත්තිය සමිතිවලිනුත් ජල්ලා සිටිනවා  
තමන්ශේ විත්තිය ක්රියා මාර්ගශආ සාාාරණත්වය එශසේ තරා 
ගනිමින්ම සාමානය ශපළ ලියනා ෙරු-ෙැරියන්ට රලපාන තත්ත්වය 
ගැනත් හිතන්න කියලා. හැරැයි  තමුන්නාන්ශසේලා එම ෙරුවන්ශේ 

තාත්තලා-අේමලාශේ රසස්ා නැති කළාට පසුව ශමොකක්ෙ 
ශවන්ශන්? ෙරුවා විභාගයට යනවාෙ  සාාාරණව? ඒ නිසා මම 
ජසශ්සල්ලාම ජනාධිපතිවරයාශගන් සහ රවාහන 

ඇමතිවරයාශගන් ජල්ලා සිටිනවා  ශේ අමනුෂය වැශ ව කරන්න 
එපා කියලා. තමන්ශේ තාත්තාශේ රස්සාව නැති කළා කියන 
ලියුම ්වාට පසුව  ෙරුවා ශහට ගිහිල්ලා විභාගය ලියන්ශන් 

ශකොශහොමෙ? ඒක දුේරිය නැති ශවනවාට වලා අමාරුයි. ෙරුවා 
ත්රීවීලර් එශක් හරි විභාගයට එයි. නමුත් තාත්තාශේ රස්සාව නැති 
වුණාට පසුව ශමොකෙ  ශවන්ශන්? තමුන්නාන්ශසේලා මානුෂික 

ර න් පාවිච්චි කරන්ශන්ත්  ජතාම අමානුෂික ්කාරයට. ඒ නිසා 
ජනතා විමුක්ති ශපරමුණ ව ශයන් අපි පැහැදිලිවම ශේ ගැසේ 
නිශේෙනයට විරුද්ා ශවනවා. ශේ විත්තිය සමිති මර්ෙනය සඳහා 
තමුන්නාන්ශසේලා පාවිච්චි කරන්ශන් ජතාම වැරදි නීතියක්.  

ගරු කථානායකතුමනි  ශමම විත්තිය ක්රියා මාර්ගශආ 
නිවැරදිභාවය සහ වැරදිභාවය සේරන්ාව වාෙ-විවාෙ තිශරනවා. 
ඒක විත්තීතන් ඇතුශළේම තිශරනවා. අපි ඒක ශනොසලකා හරිනවා 

ශනොශවයි. ශමොකෙ  එක විත්තියකට තවත් විත්තියක් පහත 
ෙමන්න අයිතියක් තිශරනවා කියලා අපි හිතන්ශන් නැහැ. අපි 
පක්ෂයක් ව ශයන් කිසිශසේත්ම එශහම හිතන්ශන් නැහැ. යේ කිසි 

විත්තියකට තවත් ඊට පහළ ශහෝ සමාන්තර ශහෝ විත්තියක් ගැන 
 ඔය ශගොල්ලන් ශේ සපත්තු ෙමන්න ඕනෑ; ඔය ශගොල්ලන් ශේ 
ඇඳුම අඳින්න ඕනෑ; ඔය ශගොල්ලන් ශේ විධියට ශකොඩුලය 

රඳින්න ඕනෑ; ඔය ශගොල්ලන් ශේ විභාගය ලියන්න ඕනෑ; ඔය 
ශගොල්ලන්ට අවුරුදු 3කට වලා course එක කරන්න රැහැ  යනාදී 
ව ශයන් කියන්න අයිතිවාසිකේ තිශරනවා කියලා අපි හිතන්ශන් 

නැහැ. ඒක තීතරණය කළ යුත්ශත් රශේ අායාපනඥයින් සහ එම 
්යතනශආ රාාන පරිපාලනයයි. එම ගැටලුව අපිට තිශරනවා. 
නමුත් අපි පැහැදිලිවම අවාාරණය කරනවා  ශේ මර්ෙනීය නීතිය 
විත්තිය සමිති මර්ෙනය සඳහා පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා. 

ශමශහම කශළොත් සිදු ශවන්ශන්  තමුන්නාන්ශසේලාට ශමම 
ගැටලුශේදී  ශමම විත්තිය ක්රියා මාර්ගශආ තිශරන 
ගැටලුසහගතභාවය සේරන්ාව පවා - 

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි  ඔරතුමාට ලරා දී තිශරන කාලය නේ 
අවසානයි. 
      
ගුණ බිහල් රත්නායක හහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මම තව විනාඩියකින් මශේ කථාව අවසන් කරන්නේ ගරු 

කථානායකතුමනි.  

ශේ නීතිය පාවිච්චි කිරීම නිසා ශවන ශෙය තමයි  එම විත්තිය 
ක්රියා මාර්ගශආ යේ කිසි ගැටලුවක් තිබුණත්  තමුන්නාන්ශසේලා 

හමුො නීතිය පාවිච්චි කරලා ඒක සාාාරණීකරණය කරන්නයාම. 
ඒ නිසා තමුන්නාන්ශසේලා සාකච්ඡාශවන් විත්තිය ක්රියා මාර්ග 
විසඳන්න. ශමතැන නිශයෝජය ඇමතිවරයා ජන්නවා. ඒ නිසා අපි 
එතුමාශගන් විශ ේෂශයන්ම ජල්ලා සිටිනවා සාමානය ශපළ 

විභාගය සැලකිල්ලට අරශගන   ශසේවය අතහැර ගියා  කියලා 
ගහන ලියුේ වහාම -ෙැන්- නතර කරන්න කියලා. ශමොකෙ  
ඔරතුමාට ශකෝච්චි දුවවන්න රැහැ  නිකේ කේටිය ෙේමලා; 

3927 3928 

[ගරු  ිලමල් රත්නායක  මහතා] 
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හමුොව ෙේමලා. ඒක ශරොරු වැලක්. තමුන්නාන්ශසේලා SAITM 

එක කරන්න හැදුවා ශන්  ශපොලීසිය  හමුොව ෙේමලා. කරන්න 
රැහැ. ඒ නිසා තමුන්නාන්ශසේලාශේ ඔය ක්රියා මාර්ගය හරි 
යන්ශන්ත් නැහැ. අපි විත්තිය සමිතිවලිනුත් ජල්ලා සිටිනවා  
ෙරුවන්ශේ සාමානය ශපළ විභාගය පිළිරඳව සලකා රලන්නය 

කියලා. ශරොශහොම ස්තුතියි. 

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට  ගරු අනේත් මාන්නේශපරුම මැතිතුමා. ගරු 
මන්ත්රීතුමනි  ඔරතුමාට මිනිත්තු 5ක කාලයක් ශවන් කර 

තිශරනවා. අපිට සභාශේ කටයුතු ශපර වරු 77.75ට කල් 
තරන්නත් තිශරනවා. ඒකත් මතක තරා ගන්න. 

 

 
 
[පූ.භා.71.43] 

 
ගුණ අජිත් හාන්නප්දපුණහ හහතා 
(ைொண்புைிகு அஜித் ைொன்னப்தபருை) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි  මට කලින් කථා කළ ගරු මන්ත්රීතුමා 

කියන කාරණා දිහා රැලුවාම  පක්ෂයක් ව ශයන් එශහම හිතනවා 
නේ ශහොඳයි කියලා මා කියනවා. හැරැයි  ජතිහාසයට ගිහිල්ලා 
රැලුවාම  ෙරුවන්ට පාලේ කරන්න කුේපි ලාේපුව පත්තු කළාම  

තාත්තව-අේමව ශවඩි තරා මැූප පක්ෂ තිබුණා කියලා ශපනී 
යනවා. ඒ ගැනත් කල්පනා කරනවා නේ ශහොඳයි.  

ගරු කථානායකතුමනි  ඡන්ෙයක් ළා වුණාම  වැඩිශයන් වැල 
කරලා ඡන්ෙය ගන්න හෙන සමහර පක්ෂ තිශරනවා. ඒ වාශේම 
ඡන්ෙයක් ළා වුණාම වැඩිශයන් වැල වර්ජනය කරලා ඡන්ෙ ගන්න 

හෙන ශද් පාලන පක්ෂත් තිශරනවා. රටක් කරශගන යාශේදී අපි 
ඒවා ශත්රුේ ගන්න ඕනෑ. විශ ේෂශයන්ම අශේ නමත්රී-රනිල් රජය 
්වාට පසුව  කාටත් ඇහුේ කන් ශෙන  අධිකරණයට ගරු කරන  

ජනතාවට ගරු කරන රජයක් තමයි නිර්මාණය ශවලා තිශරන්ශන් 
කියන එක ශපනී යනවා. ශේ තුළ ර ්න විසඳා ගන්න ඕනෑ තරේ 
සාකච්ඡා කරපු අවස්ථා තිශරනවා. අධිකරණ ක්රියා මාර්ගවලට 

අනුව පාර්ලිශේන්තුව ගත් තීතන්දු පවා ශවනස් කරලා තිශරනවා. ඒ 
වාශේ ඇහුේ කන් ශෙන රජයක් තමයි ෙැන් තිශරන්ශන්. එො 
එශහම එකක් තිබුශඩු නැහැ. එො ඇමතිතුමා රාශද්ශීය ශල්කේ 
කාර්යාලයට ගිහිල්ලා නක් ඇහුශේ. එො ඇමතිතුමා ගිහිල්ලා රාජය 

නිලාාරියා ගස් රැන්ො. අශේ සමිද්ධි නිලාාරියා ගහක රැන්ො; 
ජසශ්කෝශලට ගිහින් ගුරුවරියක් ෙණ ගැස්සුවා. එශහම 
ශද් පාලනඥයින් හිටපු රටක් තමයි අපි ශවනස් කරලා 

තිශරන්ශන්. ජන්ාන සහනාාාර ජල්ලුවාම  හලාවත ඇන්ටනිට 
ශවඩි තරා මැරුවා. 

අශේ ්ඩුක්ව ් පු ගමන් ජන්ාන සහනාාාර දුන්නා.   රන්දුල 
ගුණවර්ාන හිටපු ඇමතිතුමා එො කිේවා   සක්කරයාශේ පුතා 
වයිමා ්වත් ගෑස ්මිල අක් කරන්ශන් නැහැ; අක් කරන්න රැහැ  

කියලා. නමුත් නමත්රීපාල මහත්මයා ්ඩුක්ව ගත් ගමන් ගෑස් මිල 
අක් කළා. අශේ රජය එශහම වැල කරපු රජයක්. පසු ගිය රජය 
කාලශආ  වතුර ජල්ලපු මිනිසුන්ට ශවඩි තරා මැරුමා. එශහම 

කරන්ශන් නැතිව සාාාරණ  නීතයනුකූල ක්රියා මාර්ගවලින් තමයි 
අපි ර න් විසඳන්ශන්. අපි ෙන්නවා එො මාායශේදින් ශකොච්චර 
මැරුවාෙ  මාායශේදින් ශකොච්චර අතුරුෙහන් කළාෙ  මාාය 

්යතන ශකොපමණ රමාණයකට ගිනි තැබුවාෙ කියා. අපි ඒවා  
අහලා තිශරනවා. ඒ කාලශආ ඔය කියන විත්තීතය සමිති ක්රියා 

මාර්ග තිබුශඩු නැහැ. විත්තීතය සමිතිවල අය සුදු වෑන්වලින් 

අරශගන ගිහින් මඟදී මරා ෙැේමා. එශහම  යුගයක් තමයි තිබුශඩු. 
නමුත් අෙ නීතයනුකූල රමශේෙයක් තුළයි අප ර න් විසඳන්න 
හෙන්ශන්. ගරු සභාපතිතුමනි  ඒ හින්ො මම ශේ කාරණයට  
රජශආ විශ ේෂ අවාානය ශයොමු කරවනවා. අශේ ශේ රජය ලරා දීපු 

නිෙහස වල්බූරු නිෙහසක් කරගන්න ජල ශෙන්න එපා  ඒ නිෙහස 
වල්බූරු නිෙහසක් කරශගන අහිාසක ජනතාවශේ එදිශනො 
කටයුතු කලා කේපල් කරන්න ජල ශෙන්න එපා කියලා අපි ශේ 

රජයට අවාාරණය කරනවා. විත්තීතය සමිති ක්රියා මාර්ග ගන්න 
ඕනෑ. නමුත් ඒවා කරන්න ඕනෑ සුදු වෑන්වලින් පුද්ගලයන් 
අරශගන ගිහින් මඟදී මරා ෙමපු ්ඩුක්වලට විරුද්ාවයි. අෙ අශේ 

රජය හැම ශද්ටම ඇහුේ කන් ශෙනවා. අෙ කාවෙ අරශගන ගිහින්  
මඟදී මරා ෙමලා තිශරන්ශන්? ශේ නිෙහස වල්බූරු නිෙහසක් 
කරශගන  අහිාසක ජනතාවශේ එදිශනො කටයුතුවලට කරෙර වන 

්කාරයට විත්තීතය සමිති ක්රියා මාර්ග ගන්න ජල ශෙන්න රැහැ. 
ශමොකෙ  අපට ඡන්ෙය දුන්ශන් රශේ ජනතාවයි. ඔය විත්තීතය සමිති  
ඔය කියන ශද් පාලන පක්ෂ ශේ ්ඩුක්ව පත් කශළේ නැහැ. ශේ 
්ඩුක්ව පත් කශළේ රශේ සාමානය ජනතාවයි. ඒ අයට එදිශනො 

කටයුතු කරගන්න පුළුවන්කම තිශරන්න ඕනෑ. නමුත් අෙ 
ජනතාවශේ එදිශනො කටයුතු ඔක්ශකෝම කලා කේපල් කරලා. 
ෙරුවාට විභාගයට යන්න විධියක් නැහැ. තාත්තා ගැන කතා 

කරන්න ජස්සර ශවලා ෙරුවාශේ විභාගය ගැන කතා කරන්න 
ඕනෑ. තාත්තා විත්තීතය සමිති ක්රියා මාර්ග ගනියිෙ ෙරුවන් ගැන 
සිතනවා නේ? විත්තීතය සමිති ක්රියා මාර්ග ගත්තාට කමක් නැහැ. 

හැරැයි ඒවා රශේ ජනතාවට කරෙරයක් ශවන්න රැහැ. රශේ 
ජනතාවශේ එදිශනො කටයුතු කලාකේපල් ශවන්න රැහැ. අෙ අපි 
ඒ කාලයට වලා ශරශහවින් විවිත ශවලා තිශරනවා. එො වාශේ 

ශනොශවයි  අෙ අපි ස්වාධීන ශකොමිෂන් සභා පිහිටුවා තිශරනවා. 
අධිකරණය ස්වාධීන කර තිශරනවා. ශපොලීසිය සව්ාධීන කර 
තිශරනවා. රජශආ ශසේවය සව්ාධීන කර තිශරනවා. අපි කරන 

ඕනෑම වැලක්  රජය කරන ඕනෑම වැලක් -හැම ශද්ම- අෙ 
ශතොරතුරු ෙැනගැනීශේ පනත තුළින් ෙැනගන්න පුළුවන්. පසු ගිය 
්ඩුක්ශේ ජන්න ශකොට රන්දුල ගුණවර්ාන මන්ත්රීතුමාට එො  
ඇමතිවරයකු හැටියට ඒ රජය විශේචනය කරමින් කතා කරන්න 

හැකි වුශඩු නැහැ. නමුත් අෙ එතුමා මන්ත්රීවරයකු ව ශයන් ශේ 
රජශආ ණය ගැන විශේචනය කරනවා. එො කැිලනේ ඇමතිවරයකු 
ව ශයන් ශහෝ රජය ගැන විශේචනය කරන්න එතුමාට හැකියාවක් 

තිබුශඩු නැහැ. නමුත් අෙ එශහම පුළුවන්. අෙ ඒ පැහැදිලි ශවනස 
ශේ රශේ ඇති කර තිශරනවා. ඒ හින්ො මා විශ ේෂශයන් කියනවා  
ශමොන ශද් වුණත් ශේ තිශරන නිෙහස වල්බූරු නිෙහසක් විධියට 

භාවිත කරන්න ජල ශෙන්ශන් නැතිව රශේ ජනතාවශේ ජීවන 
තත්ත්වය යථාවත් පරිදි ශගන යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් 
පාලකයන් ව ශයන් අපි ඇති කරන්න ඕනෑ කියලා. ජනතාව ෙල 

මීමා කරගන්ශන් නැතිව  ජනතාව රාණ ඇපකාරයන් කරගන්ශන් 
නැතිව ඕනෑම විත්තීතය සමිති ක්රියා මාර්ගයක් ගන්න කියා මම 
ජල්ලා සිටිනවා. ශරොශහොම සත්ුතියි. 

  
 

ගුණ බිහල් රත්නායක හහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ශේ වාශේ පිසස්ු ශකෝච්චි එක්ක ශේ ර ්නය විසඳන්න රැහැ. 

මාර පිසස්ු ශකෝච්චියක් ශන්.  
 

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට  ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ාන මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමනි  

අපි ඔරතුමාශේ කතාවට නියමිත කාල සීමාව විනාඩි පහකට 
පමණ සීමා කළා.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ගුණ දිදන්ෂ් ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මට ශපර ගරු රානේත් ෙ ශසොයිසා මන්ත්රීතුමා කථා කරනවා. 

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එතුමාටත් අවසථ්ාව ශෙනවා. ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ාන 
මන්ත්රීතුමනි  ෙැන් එතුමාෙ කථා කරන්ශන්. එශහම නැත්නේ 

ඔරතුමාෙ? 

 

ගුණ දිදන්ෂ් ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එතුමා.  

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එශහම නේ  ගරු රානේත් ෙ ශසොයිසා මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න.  
ඔරතුමාට විනාඩි පහක කාලයක් තිශරනවා. 

 
 

[පූ.භා.71.49] 

 
ගුණ ටී. රංජිත් ෙ දසොයිසා හහතා 
(ைொண்புைிகு ொ.ீ ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගරු කථානායකතුමනි  අෙ ශේ ශවලාව වන ශකොට ශේ 
සාකච්ඡා කරමින් පවතින්ශන් 7 9  අාක 67 ෙරන අතයව ය 
මහජන ශසේවා පනත යටශත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් නිකුත් 

කරන ලෙ ගැසේ නිශේෙනය පිළිරඳවයි. ඒ ගැසේ නිශේෙනය 
නිකුත් කරන්න ූලලික ශහේතුවක් ශවලා තිශරන්ශන් ශේ පවතින 
දුේරිය වැල වර්ජනය නිසා දුේරිය ශසේවාව අතයව ය ශසේවාවක් 

රවට පත් කිරීශේ අව යතාවයි. ශමහිදී අපි ඒකාරද්ා විපක්ෂය 
ශලස ජතාම පැහැදිලිව රකා  කරන්න ඕනෑ  ශේ දුේරිය වැල 
වර්ජන තීතරණය දුේරිය විත්තීතය සමිති හිතා මතා එක විට ගත් 
තීතරණයක් ශනොවන රව. ශේ තීතරණය පිළිරඳව අවසථ්ා 

ගණනාවකදී දුේරිය විත්තීතය සමිති අොළ අමාතයතුමා සමඟ  
ජනාධිපතිතුමා සමඟ  ජනාධිපති ශල්කේවරයා සහ අොළ වග කිව 
යුතු අා  සමඟ දිගින් දිගට සාකච්ඡා කළා. ඒ කරපු ඇතැේ 

සාකච්ඡාවලදී යේ යේ ශපොශරොන්දු දුන්නා  ''ඔරශේ විත්තීතය 
ජල්ලීේ පිළිරඳව ශේ ශේ දින  කාල වකවානුවලදී අපි ශේ ශේ 
තීතරණ ගන්නවා.'' කියලා. නමුත් ඒ තීතරණ ශනොගැනීමත් සමඟ 

දුේරිය ශසේවකයන්ට සිදු වුණා තමන්ශේ විත්තීතය අයිතිවාසිකේ 
ලරා ගැනීම සඳහා සටන් ක්රියා මාර්ගයකට යන්න. රශේ වැල 
කරන ජනතාවට -කේකරු පන්තිශආ ජනතාවට- යේ ්කාරයක 

විත්තීතය ර න්යක් රලපානවා නේ  ඒ ර න්යට විසඳුේ පාලකයන් 
ලරා ශනොශෙන්ශන් නේ  හිතා මතා එය මඟ හරින්ශන් නේ ඔවුන්ට 
අවසානශආ භාවිත කළ හැකි ්යුාය රවට පත් ශවනවා  වර්ජන 
ක්රියා මාර්ගයකට යෑම. ජතින් ඔවුන් ශේ අවස්ථාශේ වර්ජන ක්රියා 

මාර්ගයට ගිහින් තිශරනවා. ඔවුන් වර්ජන ක්රියා මාර්ගයකට ගිහින් 
තිශරන ශවලාශේ  ලිච්ඡවි රජ ෙරුවන්ශේ රමයට සතුටින් එකතු 
ශවලා  සතුටින් සාකච්ඡා කරලා  සතුටින් විසිර යන රතිපත්තියක 

සිටින ශේ ්ඩුක්ව ඇයි අෙ වන ශකොට අතයව ය මහජන ශසේවා 
පනත ගැසේ මඟින් රකා ටයට පත් කරලා ඒ පනශත් වගන්ති 
ක්රියාත්මක කරන්න හෙන්ශන්  ඒ දුේරිය ශසේවා වැල වර්ජනය කලා 

කේපල් කරන්න හෙන්ශන්  මර්ෙනය කරන්න හෙන්ශන්? ශේ 
්කාරයට කේකරු පන්තිය මර්ෙනය කරනවාය කියන තීතන්දු සහ 

රකා   කරලා ශනොශවයි  ශේ ්ඩුක්ව රලයට පත් වුශඩු. ශේ 

ගැසේ නිශේෙනය මඟින් ්ඩුක්ව ෙැන් ජතාම පැහැදිලිව තත්සාහ 
කරන්ශන් ශේ වැල වර්ජනශආ නිරත ශවලා සිටින කේකරු 
පන්තිශආ ජනතාව මර්ෙනයට ලක් කිරීමටයි.  

ශරොශහොම සාකච්ඡාවට සාවාෙයට කැමැති ඇමතිවරශයක්  

ජනාධිපතිවරශයක් ශේ රටට නායකත්වය ශෙන ශේ ශේලාශේ අපි 
්ඩුක්ව පැත්ශතන් ශරොශහොම කරුණාශවන් ජල්ලීමක් කරනවා  
ශේ දුේරිය ශසේවකයන්ශේ ර න් ශෙස සානුකේපිතව රලන්න 

කියලා.  සානුකේපිතව රලා සාකච්ඡා ක්රියාමාර්ගයකට ගිහිල්ලා 
ඔවුන්ශේ අයිතිවාසිකේ ලරාදීමට කටයුතු කිරීම විනා  නීති 
ශපොශත් තිශරන නීති ශපරළ ශපරළා රල රලා  ඒ පුස්කාපු නීති 

එකින් එක ශපරළා ශපරළා රල රලා කේකරු පන්තිය මර්ෙනය 
කිරීමට කටයුතු කිරීම ්ඩුක්වට තරේ ශනොශවයි. ඒ වාශේම  
ිලමල් රත්නායක මැතිතුමා කිේවා වාශේ  අතයව ය ශසේවාවක් 

රවට පත් කිරීම නිසා ශේ වර්ජනයට සහභාගි වූ ශහෝ ශනොවූ කිසිම 
ශකශනකුට නිවාක්වක් ගැනීමට ශහෝ ජලකලක් නැති ශවනවා. ඒ 
නිසා ශරොශහෝ මානුෂික ශහේතු මත වුණත්  ශේ තෙවියට රැකියා 
නැතිවීශේ තත්ත්වයක් ඇති ශවනවා.  7 81 ජූලි මහා වැල 

වර්ජනශආදීත් ශේ රශේ කේකරු පන්තිශආ ජනතාවට ශේ ශද් 
කළා. හැරැයි  එහි අනිවාර්ය රතිඵලය  හැටියට අවුරුදු 01ක් 
ගිහිල්ලාත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ්ඩුක්වක් පිහිටුවන්න රැරි 

වුණා  ඒ කළ මහා අපරාාය නිසා. ඒ නිසා එවැනි අපරාාවලට 
ශපළශෙනවා නේ  අතයව ය මහජන ශසේවා පනශත් යටශත් 
ශයෝජනා ක්රියාත්මක කරමින් කේකරු පන්තිය මර්ෙනය කිරීමට 

යේ පියවරක් ගන්නවා නේ ඒකාරද්ා විපක්ෂය  රතිපත්තියක් 
ශලස  ඊට එශරහි රව ජතාම පැහැදිලිව රකා  කරනවා.  

ගරු කථානායකතුමනි  ශේ වනශකොට ශේ රට යේ යේ ශලෝක 

ෙර් ක අනුව ශරොශහොම අසාර්ථක රාජයයක් රවට පත්ශවලා 
තිශරනවා. ශලෝකශආ දූෂිත රටවල් හතර අතරට නයිජීරියාව  
යුක්ශර්නය සහ ශ්රී ලාකාව යන රටවල් පත්ශවමින් වාර්තාවක් 

තරන්න සූොනේ වනවා  ශේ ්ඩුක්ව ශමොන තරේ කයිවාරු 
පුරාශේරු ගැහුවාත්. ඒ වාශේම  අෙ ශවනශකොට ශේ රටට 
්ශයෝජකයන් ශනොඑන මේටමට පත්ශවලා තිශරනවා. ගරු 
අගමැතිතුමා කරපු විවිා රකා  හරහා අෙ ශවනශකොට 

්ශයෝජකයන් රට අත්හැර යන තත්ත්වයක් තිශරනවා. මම ඒ 

සේරන්ා සියලු වාර්තා  සභාගත* කරනවා.  
 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා  ඔරතුමාට නියමිත ශේලාව අවසානයි. 
 

ගුණ ටී. රංජිත් ෙ දසොයිසා හහතා 
(ைொண்புைிகு ொ.ீ ரஞ்ஜித் த தசொய்சொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ගරු කථානායකතුමනි  මම මශේ කථාව අවසාන කරනවා.  

එක පැත්තකින් ්ශයෝජකයන් රටට එන්ශන් නැතුව රට 
අසාර්ථක රාජයයක් රවට පත් ශවනවා. අනික් පැත්ශතන් කේකරු 
පන්තිය මර්ෙනය කරන්න යනවා. ශේ ්කාරයට ්ඩුක් 

කිරීශමන් වළකින්න  කේකරු පන්තිය ශෙස සානුකේපිතව 
රලන්න කියලා අපි ් ඩුක්ශවන් ජල්ලා සිටිනවා. 

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශරොශහොම සත්ුතියි  ගරු මන්ත්රීතුමා. 

3931 3932 

————————— 
*  පුස්තකාලදේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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මීළඟට  ගරු නවෙය නලින්ෙ ජයතිස්ස මන්ත්රීතුමා. ගරු 

මන්ත්රීතුමනි  කාලය පිළිරඳ අපට ෙැන් ර න්යක් තිශරනවා. ඒ 
ගැන අවාානය ශයොමු කරන්න. 

 
 

[පූ.භා.7157] 

 
ගුණ (වවෙය) නලින්ෙ නයතිස්ස හහතා 
(ைொண்புைிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථානායකතුමනි  මුලින්ම මම කැමතියි   අතයව ය 

ශසේවාවක් රවට පත් කරලා තිශරන දුේරිය ශසේවාව පිළිරඳව කථා 
කරන්න. ශේ ශේලාශේ ශචෝෙනා කළා මැතිවරණ කිේටු 
ශවනශකොට එක එක විත්තීතය සමිති ක්රියාමාර්ග ගන්නවා කියලා. 

මතක තියා ගන්න  ශේ ්ඩුක්ව නාමකරණය කරලා තිශරන්ශන් 
 යහ පාලන ්ඩුක්ව  කියලා. යහ පාලනය - Good Governance 
- කිේවාට පස්ශසේ ශලෝකශආ ඕනෑම වි ව්ශකෝෂයක   

 .ෙශකෝෂයක  ඒකට නි ච්ිත අර්ථ ෙැක්වීමක් තිශරනවා. ඊට 
රතිපක්ෂව  මහින්ෙ චින්තනයට     මහින්ෙ පාලනයට  එශහම 
අර්ථ ෙැක්වීමක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ ශගොල්ලන් ඕනෑ ඕනෑ වැල 

කළාට යහ පාලනයට එශහම කරන්න රැහැ. ඒ නිසා අපි හිතනවා  
තමුන්නාන්ශසේලා ඒ වචනයට ගරුත්වයක් සහිතව වැල කටයුතු 
කරයි කියලා.  

ශමශහම ර න්යක් ්වාට පසශ්සේ එය විත්තීතය සමිතිත් එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා විසඳා ගැනීම තමයි ඔරතුමන්ලාශේ කාර්යභාරය 
රවට පත් ශවන්න ඕනෑ. එශහම නැතිව අන්ායා හතර වශේට 
ශපොල්ශලන් ගහන්නා වාශේ හැශමෝටම රහාර එල්ල කරශගන ශේ 

ර න්ය විසඳන්න රැහැ. ඒ නිසා තමුන්නාන්ශසේලා හරියට ශත්රුේ 
ගන්න  ශේ ර ්නය පිටිපසශ්සේ කවුරු ශහෝ ජන්නවා නේ කවුෙ 
ජන්ශන් කියන එක. එය ශත්රුේ ගැනීමත් ්ඩුක්ශේ 

කාර්යභාරයක්. ඒකට ශේ හැශමෝටම ශචෝෙනා එල්ල කරන්න එපා. 
ඒ වාශේම  රට අස්ථාවර කරන්ශන් නැතුව  ර න් සඳහා කල් 
ඇතුව විසඳුේ ජදිරිපත් කිරීමට තමයි ්ඩුක්වක් තිශරන්ශන්.  

ඊළඟට  මම කැමතියි  අෙ තශද් යේකිසි ්කාරයක විවාෙයකට 
ගත් ශේ රපාතන විශරෝධී සහ රතිශතෝලන රදු  සහ ්රක්ෂණ 
පියවර පනත් ශකටුේපත් ශෙක පිළිරඳ යේ අෙහස ් ෙැක්වීමක් 

ජදිරිපත් කරන්නට. ඇත්තටම අය වැය කාරක සභාව 
අවස්ථාශේදීත් මම  අශේ රටට ්ශයෝජන ශනො එන්නට ශහේතු 
පිළිරඳව යේ කරුණු ජදිරිපත් කිරීමක් කළා. ඒ ශේලාශේ මලික් 
සමරවිරම ඇමතිතුමාත් ඒ පිළිරඳව සාවාාන අවාානය ශයොමු 

කළා. අපි කැමතියි  ශේ රටට ්ශයෝජන ශගන්වා ගැනීමට.  
තමුන්නාන්ශසේලා විවිාාකාරශයන් නීති පනත් ශකටුේපත් සකස ්
කරලා ්ශයෝජන මඩුලලය පිහිටුවලා ශමච්චර කාලයක් ගියත් - 

ෙ ක හතරක් තිස්ශසේ-   ශේ රටට ්ශයෝජකයන් ්ශේ නැත්නේ  
ඒකට ශහේතු ශසොයා රලන්නට ඕනෑකම තිශරනවා. ්ශයෝජකයන් 
ශගන්වා ගන්නවා වාශේම  විශ ේෂශයන්ම ශලෝක ශවළඳශපොශළේ 

ජතාම කුලා රමාණයක් අත්පත් කරශගන සිටින අපි වාශේ රටක 
ශද්ශීය වයවසායකයන් හා වයාපාරිකයන් ්රක්ෂා කර ගැනීම 
වැෙගත් ශවනවා.  තමුන්නාන්ශසේලා ශද්ශීය වයවසායකයන් සහ 

වයාපාරිකයන් ්රක්ෂා කිරීමට යැයි ශපන්නුේ කරමින් ශේ පනත් 
ශකටුේපත් ශෙක ශගනාවාට  ශේවා අෙ ඊශආ ශගනාපු ඒවා 
ශනොශවයි. ඇත්තටම මම කලින් කරුණු ජදිරිපත් කළා  0116 

අවුරුද්ශද් අශරේල් මාසශආත් ශේ සේරන්ාශයන් ශේ 
පාර්ලිශේන්තුශේ විවාෙයක් තිබුණු රවට. ඒ ශවලාශේ  ශේ පනත් 
ශකටුේපත් ජදිරිපත් කරපු ශජයරාේ රනාන්දුපුල්ශල් ඇමතිතුමා 
ශරොශහොම සාවාානව විවාෙයට ඇහුේකන් දීලා  අවසානශආ එකඟ 

වුණා  ඒ සේරන්ාශයන් තවදුරටත් අෙහස් විමසන්නට. ශේ 
ක්ශෂේරශආ සිටින ශද්ශීය වයාපාරිකයන්ශගන් ඒ වාශේම ඒ 

මඩුලලවල අෙහස ්විමසලා  ශේ පනත් ශකටුේපත් කල් තරන්නට 

තීතන්දු කළා. ඒ නිසා  ශමය අෙ වාශේ ෙවසක හදිසිශආ 
පාර්ලිශේන්තුවට ශගනැල්ලා සේමත කර ගත යුතු පනත් 
ශකටුේපතක් ශනොශවයි.  ගරු කථානායකතුමනි  ශේ විධිශආ නීති 
සේමත කර ගත්තාට පස්ශසේ ශලෝකශආ විවිා රටවල කිෂි 

වයාපාරිකයන්ශේ  ශද්ශීය වයාපාරිකයන්ශේ  වයවසායකයන්ශේ 
කර්මාන්ත කලා වැටීම පිළිරඳව ඕනෑතරේ තොහරණ තිශරනවා. 
ඒ නිසා ඒවා ශපන්නුේ කරන්නට යේ අවසථ්ාවක් ලරා දිය යුතුයි 

කියලා අපි හිතනවා.  ශේ පනත් ශකටුේපත්වල රමාෙයක් 
තිශරනවාය කියලා තමුන්නාන්ශසේලා කියනවා නේ  ෙැනටමත් 
අවුරුදු එශකොළහක් රමාෙ ශවලායි තිශරන්ශන්. ඒ සඳහා සාාාරණ 

අවස්ථාවක් ලරා ශෙන්න  කියන එකයි අශේ ජල්ලීම.  

ශේ සේරන්ාශයන් අවසථ්ාව ලරාදීම ගැන මලික් සමරවිරම 
මැතිතුමාට විශ ේෂශයන් අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. ශේ පිළිරඳව ශේ 

පාර්ලිශේන්තුශේ ගැඹුරු අෙහස් ෙැක්වීමක් සහ විවාෙයක් සිද්ා 
කරලා  ඒ ඒ මන්ත්රීවරුන්ශේ අෙහස්  හා සාශ ෝාන සහිතව  ශේ 
පනත් ශකටුේපත සේමත කර ගන්නට ශහෝ ශනොගන්නට 
අවස්ථාව ගන්න කියලා මම ඔරතුමාශගන් ජල්ලා සිටිනවා. 

ශරොශහොම සත්ුතියි. 

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශරොශහොම සත්ුතියි. එතුමා ඒකට එකඟ ශවලා තිශරනවා ශන්.  

ගරු දිශන්ෂ ්ගුණවර්ාන මැතිතුමා. අපට ජතාම සීමිත කාලයයි 
තිශරන්ශන්. 

 
 

[පූ.භා.71.53] 
 
ගුණ දිදන්ෂ් ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු කථානායකතුමනි  මම වැඩිදුර කථා කරන්ශන් නැහැ. 

ජදිරිපත් කළ යුතු කාරණා කිහිපය විතරක් සඳහන් කරනවා. 

අෙ දින අතයව ය ශසේවා නිශයෝගය  මහජන ්රක්ෂක පනත 
පාවිච්චි කරලා දුේරිය හා දුේරියට සේරන්ා රවාහන ක්ශෂේරයටම 

නිකුත් කිරීම කනගාටුොයකයි. රජාතන්රවාදී ්ඩුක්වකට ර ්න 
විසඳා ගන්න රැරි රව  ශමයින්  පැහැදිලි ශවනවා. ශමය අලුත් 
ර න්යක් ශනොශවයි. ශමය අවුරුද්ෙකට  අවුරුදු එකහමාරකට වැඩි 

කාලයක් තිස්ශසේ සාකච්ඡා කරමින් තිශරන  විසඳුේ ඇති නිර්ශද්  
ජදිරිපත් කර තිශරන ර න්යක්. එය විසඳන්ශන් නැතිව  රජය 
ගන්නා පියවර නිසා තවත් ර න් ඇති කරවන තත්ත්වයක් ඇති 

වුණාම  විත්තීතය සමිති ක්රියා කරනවා. විත්තීතය සමිති විශරෝාය  
මත මර්ෙනය පිහිටුවලා  ඒ මර්ෙනය ජයග්රහණයක් රවට පත් 
කිරීමට පුළුවන් කියලා ්ඩුක්ව හිතනවා නේ  ්ඩුක්ව වැරදියි; 
්ඩුක්ව අසාර්ථක ශවනවා. ශේ සමඟම  ශවන්ශන් ශමොකක්ෙ? 

සහශයෝගිතා විත්තීතය සමිති වයාපාර එකතු ශවනවා. එක විත්තීතය 
සමිතියක් තහනේ කරනවා නේ  මර්ෙනය කරනවා නේ  ඒ 
විත්තීතය අයිතිය ශවනුශවන් කටයුතු කරන අය අෙ ෙහවල් 70.11 

වන විට ශසේවශයන් ජවත් කරනවා නේ  එවැනි මිග නීති 
රකා යට පත් කරන ශකොට  අශනක් අය විත්තීතය අයිතිවාසිකේ 
ශවනුශවන් සහශයෝගය ෙැක්වීමට ජදිරිපත්  ශවනවා. ඒ නිසා  ගරු 

කථානායකතුමනි  ශේ ්කාරයට දුේරිය ශසේවකයන් අෙ ෙහවල් 
සිට අස් කිරීශේ රරපතළ නිශයෝගය ජවත් කර ගන්නා ශලස අපි 
ජල්ලා සිටිනවා. 

3933 3934 



පාර්ලිශේන්තුව 

ගරු කථානායකතුමනි  ලක්ෂ පහක පමණ පිරිසක් අායයන 
ශපොදු සහතික පර සාමානය ශපළ විභාගයට ශේ මාසශආ සහභාගි 
ශවනවා. ලක්ෂ පහක් කිේවත්  ඒ ලක්ෂ පහක පිරිසකශේ පවුල්වල 

සැශවොමත් ඒ ශවනුශවන් සේරන්ා ශවනවා. ජතින්   ශේ ර න්යට 
විසඳුමක් ලරා ශෙනවා ශවනුවට  ශමවැනි මර්ෙනයක් තුළින් 
විභාගයට ශපනී සිටින ෙරුවන්ටත්  ඒ ෙරුවන්ශේ ශෙමේපියන්ටත් 

ශේ ර ්නය රලපාන අන්ෙමට හැසිශරන ්ඩුක්ශේ ක්රියා මාර්ගය 
රජාතන්ර විශරෝධී ක්රියා මාර්ගයක් රව කනගාටුශවන් සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාශේම  අායයන ශපොදු සහතික පර සාමානය 

ශපළ විභාගයට ශපනී සිටින ෙරුවන්ට ශහට සිට සාමකාමීව 
විභාගයට මුහුණ දීමට හැකි ශලස  ශේ කාරණශආදී රජය අඩියක් 
පසස්ට ගන්න. ඒකට ලේජා විය යුතු නැහැ. රජය අඩියක් පස්සට 

අරශගන ශේ  විත්තීතය සමිති මර්ෙනය නවත්වලා  ශේ ෙරුවන්ට 
විභාගය කර ගන්න  රට හරියාකාරව පවත්වා ශගන යන්න ජල 
ශෙන්න. අවුරුද්ෙක් ශහෝ ඊට වැඩි කාලයක් තුළ ශේ ර න්ය 
විසඳන්නට රැරි වුශඩු දුේරිය ශෙපාර්තශේන්තුශේ හා 

අමාතයාා ශආ අසාර්ථකභාවය නිසා නේ   ්ඩුක්ශේ තීතරණය 
පසස්ට ගන්නා ශලස ඒකාරද්ා විපක්ෂය ශවනුශවන් මම 
්ඩුක්වට ජතාම ඕනෑකමින් කරුණු ජදිරිපත් කරන්නට 

කැමැතියි. 

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
The next speaker is Hon. Risad Badhiutheen. Hon. 

Minister, we have time constraints. 
 
 

[10.58a.m.] 

 
ගුණ රිසාඩ් බදියුදීන් හහතා (කර්හාන්ත හා වාණින කටයුතු 

අහාතයතුහා) 
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன் - மகத்ததொழில் ைற்றும் வொைிப 

அலுவல்கள் அமைச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
Then, how many minutes do I have? 

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
Five minutes is the maximum. 

 

ගුණ රිසාඩ් බදියුදීන් හහතා  
(ைொண்புைிகு றிஸொட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Risad  Badhiutheen ) 
Okay, Sir.  I am pleased to inform this House that the 

Anti-Dumping and Countervailing Duties Bill and 
Safeguard Measures Bill provide the necessary domestic 
legislation for Sri Lanka to invoke remedial measures 
against unfair trade practices as a member of the World 
Trade Organization. 

The first Bill on AD and CVD is to enable the 
domestic industry to be safeguarded from unfair trade 
practices such as dumping and subsidization through the 
levying of compensatory duties on imports that are 
benefitting from unfair trade practices. The second Bill on 
Safeguard Measures allows countries to adopt measures 
to restrict imports when large quantities of imports cause 

serious injury to domestic industry. There are three WTO 
instruments which provide trade remedies in the context 
of an increasingly liberalized global trading environment 
which may lead to or allow for unfair business practices. 
Thus, this legislation intends to promote and safeguard 
domestic industry of the WTO member countries from 
unfair trade practices and sudden import surges causing 
or threatening to cause serious injury to domestic 
industry. 

The World Trade Organization-sanctioned domestic 
trade remedies are already in use, indeed for many 
decades now by a majority of both developed and 
developing countries including our major trading partner 
in the SAARC, India, Pakistan, Bangladesh as well as 
China, Republic of Korea, EU, USA et cetera. 

Sir, it is a fact that this House has recognized the need 
to enact these Bills over the years and much preparation 
has already been made in this regard. The record will 
show that Cabinet had approved the drafting of this 
legislation as far back as in 2001 and the legislation had 
been successfully drafted, successfully revised with all 
Government - private stakeholders, legal consultants and 
WTO guidance and presented to Parliament, 
incorporating all Ministry observations and 
recommendations.     

As the Hon. Malik Samarawickrama said, the delay to 
date in processing these two Bills is due to Parliament 
being dissolved after the Second Reading of these Bills in 
the past, change of governments et cetera. However, all 
preparatory work, training, awareness generation on the 
subject of trade remedies, defensive action on trade 
remedies have been continued through the Department of 
Commerce under my Ministry. 

Therefore, this legislation fulfills an outstanding and 
serious need to protect the domestic industry from unfair 
trade practices and unforeseen surge of imports. It is both 
fundamental and essential for the future health and 
growth of our domestic industry and manufacture.  

Thank you.  
 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ස්තුතියි.  

 
[පූ.භා.77.10] 

 

ගුණ විහල් වීරවං  හහතා   
(ைொண்புைிகு விைல் வீரவங்ச) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු කථානායකතුමනි  ශමම ්ඩුක්ව රලයට පත් ශවලා 
අවුරුදු තුනකට ්සන්න කාලයක් ගත ශවලා තිශරන ශවලාශේ 

අපට මතක් ශවනවා  7 81 ජූලි වැල වර්ජනය මර්ෙනය කරන්න 
අනුගමනය කරපු ක්රියා මාර්ග පිළිරඳව. දුේරිය ශසේවකයන් 
තමන්ශේ සාාාරණ ජල්ලීේ මීට වසරකට වැඩි කාලයක් තිසශ්සේ 

ශේ ්ඩුක්ව ජදිරිපිට ති.රා. ශේ ්ඩුක්ශේ ඇමතිවරු වි ාල 
රමාණයක්  ජන්නවා. රවාහනයටත් ශවනම ඇමතිවරශයක් 
ජන්නවා. ශේ කිසිම ඇමතිවරශයකුට රැරි වුණා  දුේරිය 

3935 3936 

[ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ාන  මහතා] 
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ශසේවකයන්ශේ ර ්නයට ඇහුේකන් දීලා ඒකට සාාාරණ විසඳුමක් 

ශෙන්න. තමුන්නාන්ශසේලාශේ ඇමතිවරශයකුට වාහන අලුතින් 
ගන්න ඕනෑ නේ  කාර්යාල අලුතින් ගන්න ඕනෑ නේ  ශවනත් 
පහසුකේ අලුතින් ඇති කරන්න ඕනෑ නේ පරිපූරක ඇස්තශේන්තු 
ශගනැල්ලා ිලලියන ගණන් ශේ පාර්ලිශේන්තුශේ  අනුමත කර 

ගන්නවා. ශේ රශේ දුේරිය ශසේවකයන් ජල්ලන සාාාරණ ජල්ලීම 
ලරා ශෙන්න තමුන්නාන්ශසේලාශේ හිශත් ජලක් නැහැ; වුවමනාවක් 
නැහැ. ඒ නිසා ඕනෑම විත්තීතය සමිතියකට අයිතියක් තිශරනවා  

සාාාරණ ජල්ලීේ මත තමන්ශේ වැල වර්ජන ක්රියා මාර්ග 
නීතයනුකූලව පවත්වාශගන යන්න. අෙ තමුන්නාන්ශසේලා 
අතයව ය ශසේවා නිශයෝග පනවලා  ්රක්ෂක හමුොවන්ට දුේරිය 

පාලනය පවරලා එක ගශලන් කුරුල්ලන් ශෙන්ශනක් රාවා 
ගන්නවා. එකක් තමයි  හමුොවයි  වැල කරන ජනතාවයි අතර 
ගැටුමක් රවට ඒක පරිවර්තනය කරනවා. ගරු කථානායකතුමනි  

ඒ නිසා ශේ රමය වහාම වළක්වන්න. ශේ රශේ වැල කරන 
ජනතාවශේ ජල්ලීේවලට ඇහුේකන් ශෙන්න. ඒ අයශේ සාාාරණ 
ර න්වලට විසඳුේ ශෙන්න. ශලෝකශආ වි ාලතම ඇමති මඩුලලය 
හොශගන ඒකට කිරි ශපොව ශපොවා ජඳලා හරියන්ශන් නැහැ. 

හේරන්ශතොට වරාය හිතක් පපුවක් නැතිව චීනයට විකුණනවා. 
ඒශකන් ලැිලච්ච ගණන ශමච්චරයි කියලා අගමැතිතුමා මහ 
ශලොකුවට ශචක් එකක් ශපන්වනවා. ඒශකන් මාස තුනයි රජශආ 

ශසේවකයන්ට වැටුේ ශගවන්න පුළුවන්. ඒ මුෙල ශවනම ගිණුමක 
ොනවා කියලා කියනවා. හිතක් පපුවක් නැතිව ජාතික සේපත් ශේ 
විධියට විකුණා ශගන කන ගමනකට අෙ ශේ රට පරිවර්තනය 

ශවලා තිශරනවා.  ් ඩුක්ව ඇතුශළේ ජන්න ශ්රී ලාකා නිෙහස ්
පක්ෂශආ පාර් ව්ශආ තෙවිය ශේවා දිහා රලාශගන ජන්ශන් 
ශකොශහොමෙ? ශේ රතිපත්ති එක්ක අනුගත ශවන්න ඒ අයට 

පුළුවන්ෙ? [රාාා කිරීේ] තමුන්නාන්ශසේලාට ඇත්ත කියන ශකොට 
මල පනිනවා. ඒකට ජතින් ශමොනවා කරන්නෙ? නලියනවා; කෑ 
ගහනවා; විලාප ශෙනවා. ශේ අර්ජුන රණතුාග මහත්මයා වාශේ 

අහශගන ජන්න. ගරු කථානායකතුමනි  ඒ නිසා ශේ 
මර්ෙනකාරීත්වය නතර කරන්න. සාමානය ශපළ විභාගයට යන 
ෙරුවන්ට ඒ ශසේවා පහසුකේ සපයන්න නේ  විත්තීතය සමිති එක්ක 
සාකච්ඡා කරලා විසඳුමකට එන්න කියලා ජල්ලමින්  ශේ 

මර්ෙනකාරීත්වය පරාජය කරන්න ශපළ ගැශහන්න කියලා සියලු 
වැල කරන ජනතාවශගන් ජල්ලමින්  මශේ වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ඔරතුමාට ශරොශහොම ස්තුතියි. 

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ස්තුතියි. මීළඟට  ගරු අශ ෝක් අශ.සිාහ අමාතයතුමා කථා 
කරන්න. 

 
[පූ.භා.77.15] 

 

ගුණ අද ෝක් අදබ්සංහ හහතා (ප්රවාහන හා සවිල් ගුවන් 
දස වා නිදයෝනය අහාතයතුහා) 
(ைொண்புைிகு அமசொக் அமபசிங்க - மபொக்குவரத்து ைற்றும் 

சிவில் விைொனச் மசமவகள் பிரதி அமைச்சர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - Deputy Minister of 
Transport and Civil Aviation) 

ගරු කථානායකතුමනි   සමහර දුේරිය විත්තීතය සමිති විසින් 

කරන ශේ වැල වර්ජනය ශහේතුශවන් අපහසුතාවට පත්වී සිටින 
දුේරිය මඟීන් ශවනුශවන් රවාහන නිශයෝජය ඇමතිවරයා ව ශයන් 
මම ශේ අවසථ්ාශේදී මුලින්ම  කනගාටුව රකා  කර සිටිනවා. 
විපක්ෂය විසින් ශේ සභාවත්  රටත් ශනොමඟ යවන රකා  

කිහිපයක්ම කළා. ගරු කථානායකතුමනි  එම නිසා ඒ 
සේරන්ාශයන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න මට ශේලාව ශෙන්න. 
විපක්ෂශආ මන්ත්රීවරුන් කිේවා  අපි හමුොව ශයොෙවා දුේරිය 

විත්තීතය සමිති මර්ෙනය කිරීශේ වැල සටහනක් ක්රියාත්මක 

කරනවා කියලා. එවැනි කිසිම ශෙයක් සිදු ශවලා නැති රව මම ශේ 

අවස්ථාශේ දී කියන්න ඕනෑ. ශේ විත්තීතය සමිති ජල්ලා සිටින්ශන් 
අසාාාරණ ජල්ලීේ. ශේවා අසාාාරණ ජල්ලීේ වුණත්   මම 
සාකච්ඡා වාර 3ක් දීලා  ශේ ර න්වලට සෑශහන විසඳුේ ලරා 
දුන්නා.  විත්තීතය සමිති ක්රියා මාර්ග ගන්න අව ය නැහැ. සාකච්ඡා 

කරලා ර ්න විසඳුවා. නමුත් අවසාන අවසථ්ාශේ දී ඔවුන් ජල්ලා 
තිශරනවා  දුේරිය සහායක රියැදුරන්ශේ රඳවා ගැනීශේ පටිපාටිය 
ශවනස් කරන්න කියලා. ශේක දීර්න ව ශයන් සාකච්ඡා කරන්න 

ඕනෑ ර ්නයක්. ඒ ශගොල්ලන් කියනවා  දුේරිය රියැදුරු 
සහායකයන් ශලස සුදුසුකේ නැති අයව රඳවා ගන්න කියලා. 
විභාග තියලා රඳවා ගන්න එපා  තාක්ෂණික ෙැනුම -NDT- 

තිශරන අය රඳවා ගන්න එපා  ඒ ශගොල්ලන්ට වලා අක් සුදුසුකේ 
තිශරන අය රඳවා ගන්න කියන ජල්ලීමක් තමයි ශේ කරන්ශන්. 
විභාග තියන්න එපා   පිටින් රඳවා ගන්න එපා   ශෙපාර්තශේන්තුව 

ඇතුශළන් රඳවා ගන්න කියලා තමයි ඔවුන් කියන්ශන්. ශමශතක් 
කාලයක් ඇතුළින් තමයි රඳවා ශගන තිශරන්ශන්. 

ශේ පිළිරඳව සාකච්ඡා කළා. අවසාන ව ශයන් පසුගිය 16වැනි 
ො ශේ සියලුශෙනාම විත්තීතය සමිති ක්රියාමාර්ගයකට යනවා කියලා 

කිේවා. එො රෑ ඔවුන් විත්තීතය සමිති ක්රියාමාර්ගයකට ගියා. මම 
කිේවා   ශේක කරන්න එපා  කියලා. නමුත්  ඔවුන් විත්තීතය සමිති 
ක්රියාමාර්ගයකට ගිහිල්ලා දුේරිය විත්තීතය සමිති රියැදුරු සාගමශආ 

ශල්කේවරයා මට රෑ කථා කරලා කිේවා  “ශේ ර න්ය අපට විසඳා 
ගන්න පුළුවන්. අපට ජනාධිපති ශල්කේවරයා සමඟ සාකච්ඡාවක් 
අරශගන ශෙන්න නිශයෝජය ඇමතිතුමනි. එශහම වුශණොත් ශේ පඩි 

ර න්ය අපි පැත්තකට ෙමනවා. ශේ පඩි ර න්ය පසශ්සේ තමයි 
එකතු වුශඩු. අපට සාකච්ඡාවක් ලරා ශෙන්න.” කියලා. ෙැන් 
එළියට ඇවිල්ලා කියන ඒවා ශනොශවයි  මට ශපෞද්ගලිකව කථා 

කරලා ඒ විධියට කිේවා. ජන් පසු මම ජනාධිපති ශල්කේවරයාටත් 
කථා කරලා අශේ අමාතයාා ශආ ශල්කේවරයාත්  දුේරිය 
සාමානයාධිකාරිවරයාත් එක්ක සාකච්ඡාවක් ලරා දුන්නා. තශද් 

77.31ට පටන් ගත් සාකච්ඡාව සවස 3.31 වනශතක් -පැය හතර 
හමාරක්- එතුමන්ලා ඒ දුේරිය විත්තීතය සමිති එක්ක සාකච්ඡා 
කළා. එහිදී මුලින්ම සාකච්ඡා කශළේ ශේ විභාගය පිළිරඳවයි. ශේ 
විභාගය 03ශවනි ො ගැසේ කරලා තිශරනවා. ඒක කල් ෙමන්න 

කියලා තමයි ජල්ලුශේ. ඒ සාකච්ඡා කරලා එකඟතාවට පත් වුණු 

ලිපිය මා ශේ අවසථ්ාශේදී සභාගත* කරනවා. 

ශේ ලිපියට අත්සන් කරලා තිශරනවා  Locomotive 

Operating Engineers Union එශක් ශල්කේවරයා සහ රවාහන 
අමාතයාා ශආ ශල්කේවරයා. එහි කියනවා  “ජදිරිපත් කර ඇති 
කරුණු පිළිරඳව ක්රියාමාර්ග ශගන ඒවා විත්තීතය සමිති             

සාකච්ඡා කර තීතරණයන්ට එළඹීමට රවාහන අමාතයාා ශආ 
ශල්කේවරයාශගන් ලෙ එකඟතාවය මත  වහාම ක්රියාත්මක වන 
පරිදි ශමම වර්ජනය අත් හිටුවීමට එකඟතාවය ලැබුණි.” කියලා. 

ශෙසැේරර් මාසශආ 8ශවනි ො එයට අත්සන් කරලා තිශරනවා. 
එශහම අත්සන් කරලා තමයි එළියට ඇවිල්ලා නැවත ශේ 
වර්ජනයට ගිශආ.  

ඒ අවස්ථාශේදී එතැන සිටි තවත් විත්තීතය සමිති නායකශයක් 
කිේවා  පඩි ර න්ය ගැන. ශේ පඩි ර න්ය ගැන පසුගිය දින අපි 
Cabinet Paper එකක් ෙැේමා. ගරු අග්රාමාතයතුමා ත්  
අමාතයවරයාත් ඒකාරද්ාව ජදිරිපත් කළ කැිලනේ ප්රිකාව ශේ 
අවස්ථාශේදී මා ළඟ තිශරනවා. එයින් අපි ජදිරිපත් කශළේ  දුේරිය 
ශෙපාර්තශේන්තුශේ  දුේරිය එන්නේන් රියැදුරු  දුේරිය නියාමක  
දුේරිය සථ්ානාධිපති  දුේරිය පාලක හා දුේරිය අධීක්ෂණ 

3937 3938 

————————— 
*  පුස්තකාලදේ තබා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිශේන්තුව 

කළමනාකාර ශසේවයට අොළ නිලාාරින්ට MP1 , MP2  තිතීතය 
මේටශේ වැටුේ තලය හා සමාන වැටුේ තලයක් RM1, RM2 ශලස 
සාශ ෝානය කර ලරා දීම සහ දුේරිය ශෙපාර්තශේන්තුශේ සියලුම 
නිලාාරින්ශේ වැටුේ සමාශලෝචනය කිරීම සඳහා කමිටුවක් පත් 
කිරීම. ශේ වාශේ ජල්ලීේ කරලා අපි කැිලනේ ප්රිකාවක් ජදිරිපත් 
කළා. කැිලනේ ප්රිකාවක් ෙැේමාම එශවශල්ම අනුමැතිය ශෙන්ශන් 
නැහැ. කැිලනේ ප්රිකාව සති ශෙකකට කල් ෙමන්න කියලා 
ශසෞඛය අමාතයතුමා  ජල්ලීමක් කළා. ශමොකෙ  ශේ ප්රිකාව 
ක්රියාත්මක වුශණොත් අනික් තලත් එක්ක  ඒ කියන්ශන් ශසෞඛය 
ශසේවය සමඟ වි ාල වැටුේ විෂමතාවක් ඇති වන නිසා ශේක සති 
ශෙකක් කල් ෙමා වැටුේ ශකොමිසමත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා 
තීතන්දුවක් ගනිමු කියලා කිේවා. ඒ අවස්ථාශේදී ජනාධිපති 
ශල්කේවරයා ශමය ඔවුන්ට පැවසුවා. ඊට පස්ශසේ එශවශල්ම 
ජනාධිපති ශල්කේවරයා දුරකථන ඇමතුමක් අරශගන මුෙල් 
අමාතයාා ශආ ශල්කේවරයාට කථා කරලා  මුෙල් අමාතයාා ශආ 
ශල්කේවරයා ශේ රොො පැයක කාලයක් ලරා දුන්නා  ඒ විත්තීතය 
සමිති සමඟ සාකච්ඡා කරන්න. පස්ශෙශනකු එක්ක එන්න කියා 
මුෙල් අමාතයාා ශආ ශල්කේවරයා කිේවාම ශේ ශගොල්ලන් කිේවා  
අටශෙශනකු එක්ක එන්න ඕනෑය කියලා. ශේ රොො අටශෙශනකු 
එක්ක එන්න අවසථ්ාව ලරා දුන්නා  පැයක් ශේ පිළිරඳව සාකච්ඡා 
කරන්න. ඒ සාකච්ඡාවත් කරලා ගිවිසුම අත්සන් කරලා විත්තීතය 
සමිති ක්රියාමාර්ගය අවසන් කරනවා කියලා එළියට ඇවිල්ලා ශේ 
ක්රියාමාර්ගයට ඇවිල්ලා තිශරන නිසා තමයි අපට සිද්ා වුශඩු 
ශමය අතයව ය ශසේවාවක් රවට පත් කරන්න.  

අපි ගන්න පුළුවන් සෑම පියවරක්ම ගත්තා. වැටුේ පිළිරඳව අපි 
කිේවා සති ශෙකක් කල් ෙමන්න කියලා. ශමොකෙ  කැිලනේ 
මඩුලලය තීතන්දු කරලා තිශරනවා  සති ශෙකක් කල් ෙමන්න. 
ශේක ජවත් කරලා නැහැ; රතික්ශෂේප කරලා නැහැ. සති ශෙකක් 
කල් ෙමන්න කියලා කමිටුවක් පත් කරලා වැටුේ ශකොමිසමත් 
එක්ක සාකච්ඡා කරන්න තීතන්දු කළා. එශහම තීතන්දු කරලා  
වර්ජනශයන් ජවත් වනවා කියලා ගිවිසුමට අත්සන් කරලා එළියට 
ඇවිල්ලා තමයි ශමම ක්රියාමාර්ගයට ගිශආ. එම නිසා අපට රජයක් 
ව ශයන් ශවන කරන්න ශෙයක් නැහැ. ශමොකෙ  ශමතැන 0 111ක් 
පමණ ශසේවකයන් ශමශහම කළාම 78 111ක් පමණ සිටින සමසත් 
ශසේවකයන්ට ශේ ර න්ය ඇතිවන රව අපි ෙන්නවා. නමුත් අපි 
ශේක කශළේ ශමොකෙ? ශේ ර න්යට අපට මුහුණ ශෙන්න ශවන 
විකල්පයක් නැති නිසා. ෙැන් ශවද්දි එක විත්තීතය සමිතියකින් 
511කට වැඩි රමාණයක් වැලට ඇවිල්ලා තිශරනවා. අධීක්ෂණ 
කළමනාකරණ ශසේවය ඇවිල්ලා තිශරනවා. අෙ අපි දුේරිය 01ක් 
ාාවනය කළා. දුේරිය ශෙපාර්තශේන්තුව තුළ අපි ගන්නා වූ 
ක්රියාමාර්ග තුළින් අෙ හවස ්ශවද්දි දුේරිය 51කට වැඩි රමාණයක් 
අපි ාාවනය කරනවා. ශහට ෙවශසේ අශපොස සාමානය ශපළ විභාගය 
පටන් ගන්නවා. තශද් සාමානයශයන් කාර්යාල දුේරිය 51ක් පමණ 
ශකොළෙට එනවා. අපි යන රමශේෙය අනුව ඒ කාර්යාල දුේරිය 51 
අපි ශකොළෙට ශේන්න රලාශපොශරොත්තු වනවා. අතයව ය ශසේවාව 
යටශත් නිවාක් අවලාගු වී තිශරන රව ඇත්ත. නමුත් අපි අශේ 
දුේරිය ශෙපාර්තශේන්තුවට කියලා තිශරනවා  ශසේවය අත් හැර 
ගියා ශසේ සලකන ලිපි ෙැන්ම යවන්න එපා කියා. හැරැයි  ශසේවයට 
එන්ශන් නැතිව ජන්නවා නේ  අපට ඒක කරන්න සිද්ා ශවයි. 
ශමොකෙ ශහේතුව  ශේ රශේ ජනතාවට අපි ශේ ශසේවය ලරා ශෙන්න 
ඕනෑ.  

 මට ඊශආ-ශපශර්ො  රියැදුරු මහත්තශයක් ඇවිල්ලා ඔහුශේ 
පඩි පත ශපන්නුවා. රුපියල් 71 111ක් පඩි වැඩි වුණාම ඔහුට 
ශේ අවුරුදු ශෙකට රුපියල් 00 111කින් පඩිය වැඩි ශවලා 
තිශරනවා. 0101 ශවද්දි රුපියල් 54 111කින් පඩිය වැඩි 
ශවනවා ලු. ඒ ශගොල්ලන් අතිකාල දීමනාත් එක්ක රුපියල් 
006 111ක් මාසයකට ගන්නවා. සමහර අය රුපියල් 
011 111ක්  රුපියල් 795 111ක් පමණ ගන්නවා. දුේරිය 
රියැදුශරකුට පැය අටක් වැල කළාම පැය  ක විශේක කාලයක් 
තිශරනවා.  

ඒ විශේක කාලශආදී -පැය නවයට- එක පැයකට පැය 
එකහමාර ගණශන් අතිකාල ගන්නවා  පැය හයසියයක්. 
මාසයකට පැය හයසියයක් අතිකාල ගන්නවා. 
එක්ශකශනකුශේ අතිකාල දීමනාව රුපියල් එක්ලක්ෂ 
හැත්තෑපන්ෙහසයි; එක්ලක්ෂ අසූෙහසයි. ශමන්න ශමවැනි 
තත්ත්වයක් තමයි තිශරන්ශන්. එශහම තිශරද්දී තමයි ශේ 
වැටුේ තල පිළිරඳව සාකච්ඡා කරන්ශන්. ශේක ශකොච්චර 
අසාාාරණෙ? ඒ රියැදුරු මහත්මයා ඇවිල්ලා   සර් අපට පඩි 
වැඩිවීේ ඕනෑ නැහැ  අපට ශේ ඕනෑතරේ ඇති. මශේ පඩිය 
0101 වශසර්දී රුපියල් පනස්හතරෙහසකින් වැඩි ශවනවා. 
ශමන්න මශේ පඩිපත.  කියලා ශපන්වූවා. එතශකොට රලන්න  
පැය අටක් වැල කරලා පැය නවයක් විශේක කාලශආ සිටියදී 
පැයකට පැය එකහමාර ගණශන් අතිකාල දීමනා ගන්න 
පුළුවන් ශකොයි රශේෙ? ශමන්න ශමවැනි තත්ත්වයක් තමයි 
දුේරිය රියැදුරන්ට තිශරන්ශන්. ශමශහම තිශරද්දී තමයි වැටුේ 
තල පිළිරඳව සාකච්ඡා කරන්ශන්. ශේ සේරන්ාශයන් අපට 
ගන්න පුළුවන් ක්රියාමාර්ග සියල්ලම අපි ගත්තා. අපි කථා 
කළා. අපි කථා කශළේ ශපශර්ො රා්රිශආ. ශපශර්ො රා්රිශආ 
අධීක්ෂණ කළමනාකරණ ශරේණිය ඇවිල්ලා මා මුණ ගැහුණා. 
මම සාකච්ඡාවක් ශෙන්ශන් නැහැ කිේවා. වැලට ඇවිල්ලා 
සාකච්ඡා කරන්න කියලා කිේවා. එශහත් මම ඔවුන්ට 
සාකච්ඡාවක් දුන්නා. සාකච්ඡාවක් දීලා මම කිේවා  
කරුණාකරලා වැලට එන්න කියලා. එහි රතිඵලයක් හැටියට 
වැලට ්වා. ඊශආ රාත්රී ඒ ශගොල්ලන් විශ ේෂ ජල්ලීමක් කළා  
ජනාධිපති ශල්කේවරයා සමඟ සාකච්ඡාවක් ඕනෑ කියලා. මම 
ෙැක්කා -  
      
ගුණ බිහල් රත්නායක හහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ශසේවය අත්හැර ගියා ශසේ සලකා ලියුේ යවන එක ඔරතුමා 

නතර කරනවාෙ? 
 

ගුණ අද ෝක් අදබ්සංහ හහතා  
(ைொண்புைிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ශමශහමයි. ශේ අතයව ය ශසේවා යටශත් ඒක නීතිමය 
තත්ත්වයක්. ඒ ශගොල්ලන් ශේක කරනවාට  ඒ ශගොල්ලන් ශේ 

වැරදි වැශ ව කරනවාට  ඒක කරන්න ඕනෑ. නමුත් මම කිේවා - 
[රාාා කිරීමක්] නැහැ  නැහැ. ශමශහමයි. මන්ත්රීතුමනි  මම ඒ 
ශගොල්ලන්ශගන් ජල්ලීමක් කළා. ඒ ශගොල්ලන්ශේ ෙරුවනුත් 

අශපොස සාමානය ශපළ විභාගයට- 
      
ගුණ බිහල් රත්නායක හහතා 
(ைொண்புைிகு பிைல் ரத்நொயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
18 111න් 0 111යි strike කරන්ශන්. ජතුරු 76 111- 
 

ගුණ අද ෝක් අදබ්සංහ හහතා  
(ைொண்புைிகு அமசொக் அமபசிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

නැහැ  නැහැ. ඔශහොම ජන්න  කියනකල්. ඊශආ මම කිේවා  

ඔය ශගොල්ලන්ශේ ෙරුවනුත් විභාගයට යනවා  ඒ නිසා වැල 
වර්ජනය වහාම නතර කරලා සාකච්ඡා කරන්න එන්න කියලා. 
මම අෙ තශද්ත් කිේවා  සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්  ශේ හැම 

ර න්යක්ම සාකච්ඡා කරලා විසඳන්න පුළුවන් කියලා.  අපි 
රලාශගන ජන්නවා. එන්න  කියලා මම කිේවා.  

රවාහන හා සිවිල් ගුවන් ශසේවා අමාතයාා ශආ ශල්කේතුමා 
සහ ශේ වැල වර්ජනශයන් ජවත් වන රවට ශලොශකෝශමෝටිේ 

ඔපශර්ටිා ජානේනියර්ස් යුනියන් එශක් ශල්කේතුමා විසින් අත්සන් 
කරන ලෙ ශේ ලිපිය මම සභාගත කළා. 

3939 3940 

[ගරු  අශ ෝක් අශ.සිාහ  මහතා] 
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තමන්ශේ පක්ෂශආ සාමානේකයින් -මන්ත්රීවරු- ්රක්ෂා කර 
ගන්න රැරුව සමහර මන්ත්රීවරු ශමතැන ඇවිල්ලා කථා කරනවා. 
අපට ්ඩුක් කරන හැටි තගන්වන්න එනවා. තමන්ශේ පක්ෂශආ 
සාමානේකයින් -මන්ත්රීවරු- ්රක්ෂා කර ගන්න රැරුව  ෙැන් ඔන්න 
ශ්රී ලාකා නිෙහස ්පක්ෂය සමඟ එකතු ශවනවා. ශේ විත්තීතය සමිති 
ක්රියාමාර්ගය හරිම අසාාාරණ ක්රියා මාර්ගයක්. ශේ සඳහා රජය 
විසින් ගත යුතු සියලු ක්රියාමාර්ග අරශගන තිශරනවා.  

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ස්තුතියි.  
 

අෙ දින සභාශේ ජතිරි වැල කටයුතු ජදිරියට කරශගන යාම 

සඳහා ශවලාව ලරා ගැනීමට ගරු සභාශේ අවසරය ජල්ලා 
සිටිනවා. 

 

 

ගුණ හන්ත්රීවුණ  
(ைொண்புைிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 
Aye. 
 

 

"පනත් දකටුම්පත ෙැන් දෙවන වර කියවිය යුතුය" යන ප්ර ්නය 
විහසන ලදී. 

කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ" හන්ත්රීන්ට නය බව ගුණ 
කථානායකතුහා විසන් ප්රකා  කරන ලදී. 

 

“ சட்டமூலம் இப்தபொழுது இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்பிடப் 

படுைொக” எனும் வினொ விடுக்கப்பட்டது. 

 குரல்களின்படி  "ஆம்"  மைமலொங்கிற்று என ைொண்புைிகு 

சபொநொயகர் அவர்கள் அறிவித்தொர்கள். 
 

Question "That the Bill be now read a Second time" put.  
THE HON. SPEAKER, having collected the Voices, declared that 

the “Ayes" had it. 

 

ගුණ දිදන්ෂ් ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Divide! 

 
 

දබදුම් සීනුව නාෙ වී අවසන් වුණාට පසු- 
பிொிவுைைி ஒலித்து ஓய்ந்த பின்-  

At the conclusion of the division bell - 
 

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සියලු ශෙනා කරුණාකර වාඩි ශවන්න. ඡන්ෙය රකා  කිරීම 

්රේභ කළා.  
 

දම් අවස්ථාදේදී ඡන්ෙය දීහ ආරම්භ දකරිණි. 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் வொக்தகடுப்பு ஆரம்பைொனது.) 

(At this stage, the Voting commenced.) 
 
 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගැටලු තිශරන ගරු මැති-ඇමතිවරශයක් ජන්නවා නේ 
කරුණාකර අත තසස්න්න.  
 

ගුණ ගාමිණී නයවික්රහ දපදර්රා හහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபமரரொ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
මට ගැටලුවක් තිශරනවා. මම පක්ෂයි. 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔරතුමාශේ ශේසශආ ශරොත්තම වැල කරන්ශන් නැද්ෙ? 

 

ගුණ ගාමිණී නයවික්රහ දපදර්රා හහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபமரரொ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
වැල කරන්ශන් නැහැ. ශේවා හණමිටි ඒවාශන්. 

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශේවා හණමිටි ඒවා ශනොශවයි. ශේවා latest.  ගරු ගාමිණී 

ජයවිරම ශපශර්රා ඇමතිතුමා ඡන්ෙය රකා  කරන්ශන් 
ශකොශහොමෙ? [රාාා කිරීමක්] හරිෙ? වැල කරනවා ශන්ෙ? 

 
ගුණ ගාමිණී නයවික්රහ දපදර්රා හහතා 
(ைொண்புைிகு கொைினி ஜயவிக்ரை தபமரரொ) 

(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔේ. 

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඡන්ෙය ශෙන්න රැරි වුණු කවුරුන් ශහෝ ගරු මන්ත්රීවරශයක් 
ජන්නවාෙ? එශහම කවුරුවත් නැහැ. ඡන්ෙය අවසානයි. Now, we 

can count. 
 

ඡන්ෙය ප්රකා  කිීමදහන් පසුව- 
வொக்தகடுப்பின் பின் -  

On conclusion of the Voting- 
 

දම් අවස්ථාදේ පහත සඳහන් නම් සභා ගර්භදේ ඇති ඩිජිටල් 
පුවුණදේ ප්රෙර් නය දකරිණි. 

(இவ்மவமளயில், கீழ்வரும் தபயர்கள் சபொைண்டபத்திலுள்ள 

டிஜிற்றல் திமரயில் கொண்பிக்கப்பட்டன.) 
(At this stage, the following names appeared on the digital screen in 

the Chamber.) 
 

විෙුත් ඡන්ෙ විමසීම අනුව පහත ෙැක්ශවන පරිදි - පක්ෂව  53: 
විරුද්ාව 8 : වැළකී සිටි 1 යනුශවන් ශරදුශඩුය. 

இலத்திரனியல் வொக்தகடுப்பு முமறக்கிைங்க பொரொளுைன்றம் 

பிொிந்தது: சொர்பொக 53; எதிரொக 8; விலகியிருந்மதொர்  0. 
According to Electronic Voting, Parliament divided:  Ayes 53:  

Noes 8: Abstain  0. 

 
 
G 002. Hon. S.B. Dissanayake    Yes 
G 004. Hon. Gamini Jayawickrama Perera   Yes 
G 005. Hon. John Amaratunga    Yes 
G 006. Hon. Lakshman Kiriella    Yes 
G 009. Hon. Gayantha Karunatileka   Yes 
G 010. Hon. W.D.J. Senewiratne   Yes 
G 012. Hon. Rauff Hakeem    Yes 
G 013. Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne   Yes 
G 014. Hon. Rishad Bathiudeen    Yes 
G 017. Hon. Malik Samarawickrama   Yes 
G 021. Hon. Thilanga Sumathipala    Yes 
G 022. Hon. A.D. Susil Premajayantha   Yes 
G 023. Hon. Tilak Marapana    Yes 
G 025. Hon. Wajira Abeywardana    Yes 
G 026. Hon. S.B. Nawinne    Yes 
G 027. Hon. Field Marshal Sarath Fonseka   Yes 
G 032. Hon. Duminda Dissanayake   Yes 
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G 036. Hon. Arjuna Ranatunga    Yes 
G 041. Hon. D.M. Swaminathan    Yes 
G 049. Hon. A.H.M. Fowzie    Yes 
G 059. Hon. Ruwan Wijayawardene   Yes 
G 067. Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle  Yes 
G 072. Hon. Lasantha Alagiyawanna   Yes 
G 080. Hon. Ajith P. Perera    Yes 
G 081. Hon. Ranjan Ramanayake    Yes 
G 082. Hon. Ashok Abeysinghe    Yes 
G 083. Hon. Tharanath Basnayake    Yes 
G 085. Hon. Karunarathna Paranawithana   Yes 
G 088. Hon. H.R. Sarathie Dushmanth   Yes 
G 090. Hon. Manusha Nanayakkara   Yes 
G 093. Hon. Lucky Jayawardana    Yes 
G 098. Hon. J.C. Alawathuwala    Yes 
G 101. Hon. Abdullah Mahrooff    Yes 
G 103. Hon. Anura Sidney Jayarathne   Yes 
G 104. Hon. K.K. Piyadasa    Yes 
G 108. Hon. Ravi Karunanayake    Yes 
G 109. Hon. Ajith Mannapperuma    Yes 
O 013. Hon. Dinesh Gunawardana    No 
O 015. Hon. Bandula Gunawardana   No 
O 019. Hon. Wimal Weerawansa    No 
O 021. Hon. Selvam Adaikkalanathan   Yes 
O 027. Hon. M.A. Sumanthiran    Yes 
O 041. Hon. Bimal Rathnayake    No 
O 042. Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa   No 
O 055. Hon. Jayantha Samaraweera   No 
O 059. Hon. T. Ranjith De Zoysa    No 
O 062. Hon. Nalaka Prasad Colonne   Yes 
O 065. Hon. Mylvaganam Thilakarajah   Yes 

O 068. Hon. Sujith Sanjaya Perera    Yes 

O 073. Hon. Janaka Wakkumbura    No 

O 082. Hon. Bandula Lal Bandarigoda   Yes 

O 084. Hon. S.M. Marikkar    Yes 

O 086. Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe   Yes 

O 088. Hon. Mujibur Rahuman    Yes 

O 095. Hon. K. Kader Masthan    Yes 

O 098. Hon. Angajan Ramanathan    Yes 

O 101. Hon. Harshana Rajakaruna    Yes 

O 102. Hon. (Dr.)Jayampathy Wickramaratne  Yes 

O 104. Hon. Rohini Kumari Wijerathna   Yes 

O 108. Hon. M.H.M. Salman    Yes 

O 110. Hon. Wijepala Hettiarachchi   Yes 

        

   Electronic Voting Results  
 

 
YES  53 
NO  08 
ABSTAIN    00 

 
 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විෙුත් ඡන්ෙ විමසීම අනුව පක්ෂව 53යි; විරුද්ාව 18යි  
Abstain-none. 

 

 
පනත් දකටුම්පත ඊට අනුකූලව දෙ වන වර කියවන ලදී.   
அதன்படி,  சட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ைதிப்பிடப்பட்டது. 

Bill accordingly read a Second time. 

හතු ප වන දයෝනනාව සභා සම්හත විය.: 
''පනත් දකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිදම්න්තු කාරක සභාවකට 

පැවරිය  යුතු ය.'' - [ගුණ හංගල සහරවීර හහතා] 
 

தீர்ைொனிக்கப்பட்டது. 

"சட்டமூலம் முழுப் பொரொளுைன்றக் குழுவுக்குச் சொட்டப் 

படுைொக"  [ைொண்புைிகு  ைங்கள சைரவீர] 
 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Mangala Samaraweera .] 
 
කාරක සභාදවහිදී සලකා බලන ලදී. 
[ගුණ කථානායකතුහා මූලාසනාරූඪ විය.] 
குழுவில் ஆரொயப்பட்டது. 

[ைொண்புைிகு  சபொநொயகர் அவர்கள் தமலமை வகித்தொர்கள்.] 

Considered in Committee. 
[The HON. SPEAKER in the Chair.] 

 
1 සට 3 දතක්  වගන්ති පනත් දකටුම්පදතහි දකොටසක් හැටියට 

තිබිය යුතු යයි නිදයෝග කරන ලදී. 

1ஆம் வொசகத்திலிருந்து 3ஆம் வொசகம் வமர சட்டமூலத்தின் 

பகுதியொக இருக்கமவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clauses 1 to 3 ordered to stand part of the Bill. 

 

 

ප්රඥප්ති වගන්තිය සහ නාහය පනත් දකටුම්පදතහි දකොටසක් 
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිදයෝග කරන ලදී.  

පනත් දකටුම්පත, සංද ෝධන රහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
 

சட்டைொகு வொசகமும் தமலப்பும் சட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க 

மவண்டுதைனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

சட்டமூலம் திருத்தைின்றி அறிக்மக தசய்யப்பட்டது. 
 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported without Amendments. 

 
ගුණ හංගල සහරවීර හහතා  
(ைொண்புைிகு ைங்கள சைரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

ගරු කථානායකතුමනි   පනත් ශකටුේපත ෙැන් තුන්වන වර 

කියවිය යුතුය යි මා ශයොජනා කරනවා.  

 
ප්ර ්නය විහසන ලදින්, සභා සම්හත විය. 
පනත් දකටුම්පත ඊට අනුකූලව තුන් වන වර කියවා සම්හත 

කරන ලදී.  

வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, சட்டமூலம் மூன்றொம்முமற ைதிப்பிடப்பட்டு 

நிமறமவற்றப்பட்டது. 

Question put, and agreed to.  
Bill accordingly read the Third time, and passed. 

 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සභානායකතුමනි  ජතිරි ශයෝජනා. 
 

 
 

ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Speaker, we are postponing Item Nos. 2 and 3  - 

Anti-Dumping and Countervailing Duties Bill and 
Safeguard Measures Bill - to 23rd of January,  2018.  
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සුරාබදු ආඥාපනත : නිදේෙනය 
ைதுவொிக் கட்டமளச் சட்டம் : அறிவித்தல் 

EXCISE ORDINANCE: NOTIFICATION  
 

ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Finance and Mass 

Media, I move,  
 

"That the Notification made by the Minister of Finance and 
Mass Media under Sections 2, 12, 22 and 25 read with Section 32 of 
the Excise Ordinance (Chapter 52) relating to Excise Duty on 
import of non-potable spirits and published in the Gazette 
Extraordinary No. 2044/33 of  09th  November 2017, which was 
presented on 05.12.2017, be approved.  

 

(Excise Notification No. 999)  

(Cabinet approval signified.)" 

 

ප්ර ්නය විහසන ලදින්, සභා සම්හත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත : 

නිදයෝග 
 இறக்குைதிகள் ைற்றும் ஏற்றுைதிகள் 

(கட்டுப்பொடு) சட்டம் : ஒழுங்குவிதிகள் 
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 

REGULATIONS  
 

I 
 

ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Development 

Strategies and International Trade, I move,  
 

 

"That the Regulations made by the Minister of Development 
Strategies and International Trade under Section 20 read with 
Subsection (3) of Section 4 and Section 14 of the Imports and 
Exports (Control) Act, No. 1 of 1969 amended by Acts, No. 48 of 
1985 and No. 28 of 1987 and published in the Gazette Extraordinary 
No. 2044/40 of 09th November 2017, which were presented on 
29.11.2017, be approved.  

 

(Cabinet approval signified.)" 
 

ප්ර ්නය විහසන ලදින්, සභා සම්හත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

II 
 

ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Minister of Development 

Strategies and International Trade, I move,  
 

"That the Regulations made by the Minister of Development 
Strategies and International Trade under Section 20 read with 
Subsection (3) of Section 4 and Section 14 of the Imports and 
Exports (Control) Act, No. 1 of 1969 amended by Acts, No. 48 of 
1985 and No. 28 of 1987 and published in the Gazette Extraordinary 

No. 2044/41 of 09th November 2017, which were presented on 
29.11.2017, be approved.  

 

(Cabinet approval signified.)" 
  

ප්ර ්නය විහසන ලදින්, සභා සම්හත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

අතයව ය හහනන දස වා පනත : දයෝනනාව 
அத்தியொவசிய தபொதுைக்கள் மசமவச் 

சட்டம் : தீர்ைொனம் 
ESSENTIAL PUBLIC SERVICES ACT: RESOLUTION 

 

ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல)  

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of 

National Policies and Economic Affairs, I move,  
 

"That this Parliament resolves that the proclamation made by 
the President under the Essential Public Services Act, No. 61 of 
1979 published in the Gazette Extraordinary No. 2048/47 dated 
09.12.2017, which was presented on 09.12.2017, be approved."  
 

"ශයෝජනාව සේමත විය යුතුය  යන ර ්නය විමසන ලදී. 
කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ" හන්ත්රීන්ට නය බව ගුණ 

කථානායකතුහා විසන් ප්රකා  කරන ලදී. 
“ பிமரரமை அங்கீகொிக்கப்பட மவண்டும்” எனும் வினொ 

விடுக்கப்பட்டது. 

குரல்களின்படி "ஆம்" மைமலொங்கிற்று என ைொண்புைிகு சபொநொயகர் 

அவர்கள் அறிவித்தொர்கள். 
 

Question "That the Motion be approved" put.  
THE HON. SPEAKER, having collected the Voices, declared that 

the “Ayes" had it. 
 

ගුණ බන්දුල ගුණවර්ධන හහතා 
(ைொண்புைிகு பந்துல குைவர்தன) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 
Divide! 

 

දබදුම් සීනුව නාෙ වී අවසන් වුණාට පසු- 
பிொிவுைைி ஒலித்து ஓய்ந்த பின்- 

At the conclusion of the division bell - 
 

දම් අවස්ථාදේදී ඡන්ෙය දීහ ආරම්භ දකරිණි. 
(இச்சந்தர்ப்பத்தில் வொக்தகடுப்பு ஆரம்பைொனது.) 

(At this stage, the Voting commenced.) 
 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සියලු ශෙනාම ඡන්ෙය රකා  කළාෙ? අපහසුතාවක් තිබුණා 

නේ  අත ඔසවන්න.   ඡන්ෙය රකා  කිරීම අවසානයි.  
 

ගුණ දසේයිඩ් අලී සාහීර් හවුලානා  හහතා 
(ைொண்புைிகு தசயிட் அலி ஸொஹிர் தைௌலொனொ ) 

(The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana ) 
නැඟී සටිදේය. 
எழுந்தொர். 

rose. 
 

ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

You are late.  I am sorry. ඒ ශවලාශේ මම කිේවා.  ඔරතුමා 
ෙැන් ඇවිත් තිශරන්ශන්. Otherwise we are creating a bad 
precedent.  
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පාර්ලිශේන්තුව 

ඡන්ෙය ප්රකා  කිීමදහන් පසුව- 
வொக்தகடுப்பின் பின் -  

On conclusion of the Voting- 
 

(දම් අවස්ථාදේ පහත සඳහන් නම් සභා ගර්භදේ ඇති ඩිජිටල් 
පුවුණදේ ප්රෙර් නය දකරිණි.) 

(இவ்மவமளயில், கீழ்வரும் தபயர்கள் சபொைண்டபத்திலுள்ள 

டிஜிற்றல் திமரயில் கொண்பிக்கப்பட்டன.) 

(At this stage, the following names appeared on the digital screen in 
the Chamber.) 

විෙුත් ඡන්ෙ විහසීහ අනුව පහත ෙැක්දවන පරිදි - පක්ෂව 52: 
විුණද්ධව 08: වැ කී සටි 0 යනුදවන් දබදුදණ්ය.  

இலத்திரனியல் வொக்தகடுப்பு முமறக்கிைங்க பொரொளுைன்றம் 

பிொிந்தது: சொர்பொக 52; எதிரொக 08; விலகியிருந்மதொர் 0. 
According to Electronic Voting, Parliament divided: Ayes 52:  Noes 

08: Abstain 0. 
 

G 002. Hon. S.B. Dissanayake   Yes    

G 004. Hon. Gamini Jayawickrama Perera   Yes    

G 005. Hon. John Amaratunga   Yes    

G 006. Hon. Lakshman Kiriella   Yes     

G 009. Hon. Gayantha Karunatileka   Yes    

G 012. Hon. Rauff Hakeem   Yes    

G 013. Hon. Rajitha Senaratne   Yes    

G 014. Hon. Rishad Bathiudeen   Yes    

G 017. Hon. Malik Samarawickrama   Yes    

G 021. Hon. Thilanga Sumathipala   Yes    

G 022. Hon. A.D. Susil Premajayantha   Yes    

G 023. Hon. Tilak Marapana   Yes    

G 025. Hon. Wajira Abeywardana   Yes    

G 026. Hon. S.B. Nawinne   Yes    

G 027. Hon. Field Marshal Sarath Fonseka   Yes    

G 032. Hon. Duminda Dissanayake   Yes    

G 036. Hon. Arjuna Ranatunga  Yes    

G 041. Hon. D.M. Swaminathan   Yes    

G 049. Hon. A.H.M. Fowzie   Yes    

G 059. Hon. Ruwan Wijayawardene   Yes    

G 067. Hon. Sudarshini Fernandopulle   Yes    

G 072. Hon. Lasantha Alagiyawanna   Yes    

G 080. Hon. Ajith P. Perera   Yes    

G 081. Hon. Ranjan Ramanayake   Yes    

G 082. Hon. Ashok Abeysinghe   Yes    

G 083. Hon. Tharanath Basnayake   Yes    

G 085. Hon. Karunarathna Paranawithana   Yes    

G 088. Hon. H.R. Sarathie Dushmanth   Yes    

G 090. Hon. Manusha Nanayakkara   Yes    

G 093. Hon. Lucky Jayawardana   Yes    

G 098. Hon. J.C. Alawathuwala   Yes    

G 101. Hon. Abdullah Mahrooff   Yes    

G 103. Hon. Anura Sidney Jayarathne   Yes    

G 104 Hon. K.K. Piyadasa   Yes    

G 109. Hon. Ajith Mannapperuma   Yes    

O 013. Hon. Dinesh Gunawardana   No    

O 015. Hon. Bandula Gunawardana   No    

O 021. Hon. Selvam Adaikkalanathan  Yes    

O 027. Hon. M.A. Sumanthiran   Yes    

O 041. Hon. Bimal Rathnayake   No    

O 042. Hon. Nalinda Jayathissa   No    

O 044. Hon.  I. Charles Nirmalanathan   Yes    

O 059. Hon. T. Ranjith De Zoysa   No    

O 062. Hon. Nalaka Prasad Colonne   Yes    

O 065. Hon. Mylvaganam Thilakarajah   Yes   

O 068. Hon. Sujith Sanjaya Perera   Yes    

O 073. Hon. Janaka Wakkumbura   No    

O 079. Hon. Udaya Prabhath Gammanpila   No    

O 082. Hon. Bandula Lal Bandarigoda   Yes    

O 084. Hon. S.M. Marikkar   Yes    

O 086. Hon. Ashu Marasinghe   Yes    

O 088. Hon. Mujibur Rahuman   Yes    

O 089. Hon. Sisira Jayakody   No    

O 095. Hon. K. Kader Masthan   Yes    

O 098. Hon. Angajan Ramanathan   Yes    

O 101. Hon. Harshana Rajakaruna   Yes    

O 102. Hon. Jayampathy Wickramaratne   Yes    

O 104. Hon. Rohini Kumari Wijerathna   Yes    

O 108. Hon. M.H.M. Salman   Yes    

O 110. Hon. Wijepala Hettiarachchi   Yes   

Electronic Voting Results 

  YES  52 
  NO  08 
  ABSTAIN  00 

 
ගුණ කථානායකතුහා 
(ைொண்புைிகு சபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශයෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ෙ 50යි  විපක්ෂව ඡන්ෙ 8යි. ශයෝජනා 

අාක 9 සේමතයි. සභාව කල් තැම ම  ගරු සභානායකතුමා.  

 
 

කල්තැබීහ 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගුණ ලක්ෂ්හන් කිරිඇල්ල  හහතා  
(ைொண்புைிகு லக்ஷ்ைன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු කථානායකතුමනි  පාර්ලිශේන්තුව ෙැන් කල් තැිලය 

යුතුය යි මා ශයෝජනා කරනවා. 
 

ප්ර ්නය විහසන ලදින්, සභා සම්හත විය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිදම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 11.26ට, අෙ දින සභා 

සම්හතිය අනුව 2018 නනවාරි  23 වන අඟහුණවාො අ. භා. 1.00 වන 
දතක් කල් ගිදේය. 

அதன்படி மு. ப. 11.26 ைைிக்கு பொரொளுைன்றம், அதனது 

இன்மறய தீர்ைொனத்துக்கிைங்க, 2018 ஜனவொி 23, தசவ்வொய்க் 

கிழமை  பி. ப. 1.00 ைைிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 11.26 a.m. until 1.00 p.m. on 
Tuesday, 23rd January, 2018 pursuant to the Resolution of Parliament 
of this Day.  
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සැ.යු. 
 
ශමම වාර්තාශේ අවසාන මුද්රණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් ෙක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් ශගන නිවැරදි කළ යුතු 

්කාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ශකොට  පිටපත ලැම  ශෙසතියක් ශනොජක්මවා හැන්සාඩ් සාස්කාරක ශවත ලැශරන ශසේ එවිය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் தசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தைது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து அதமனப் பிமழ 

திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்சொட் பதிப்பொசிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  

දකො ඹ 5, දපොල්දහ න්දගොඩ, කිුණ පන පාර, අංක 163 ෙරන සථ්ානදයහි පිහිටි 

රනදේ ප්රවෘත්ති දෙපාර්තදම්න්තුදේ පිහිටි රනදේ ප්රකා න කාර්යාං දයන්  
මිල දී ගත හැක. 

 

දහහ හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk දවබ් අඩවිදයන්  
බාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்சொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமைந்துள்ள  

அரசொங்க தகவல் திமைக்களத்தின் அரசொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தசலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்சொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தசய்ய முடியும். 
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